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ទំពរ័ដ ើម 

ដៅមកបរត ទិះខ្្ុំ មានស្គូបដស្ងៀនភាសាចិនមាន ក់ អា ុដស្ចើនគួររមម រ។ 

រាល់លាា ច គាត់មតងមតមកអ្ងគ ុមុខ្ត ទិះជានិច ច ដ ើ និយា រាក់ទាក់ោក់

អ្នកម លដ ើរកាត។់ តាមពិត គាត់អ្ងគ ុដមើលស្រីៗប ុដ ណ្ ិះ មតមិនជា

បញ្ហហ ដទ។ ដៅ ប់មួ  ខ្្ុលំឺរដមលងមស្រកពីត ទិះរបរ់គាត់។ ខ្្ុដំបើកទាវ រ

ដចញមកដមើល ដទើប ឹងថា គាត់សាល ប់ដពល ូបបា ។ ស្បពនធរបរ់គាត់

បាននិយា ថា “គាត់ោក់បា ចូលមាត់ដ ើ  ក៏ផ្តា ប់មុខ្នឹងតុបា សាល ប់

មតមតង”។ ខ្្ុំដទើបមតបាននិយា ដលងជាមួ គាត់ដពលលាា ចដសាិះ។ 

គាា នអ្នក្ ឹងមុនដទ ថាគាតន់ឹងស្តូវសាល ប់ដៅ ប់ដ ិះដទ រូមបីមតខ្លនួ

គាត់ក៏ដោ ។ ការសាល ប់ដៅមកបរដ ើងជានិច ច ស្គាន់មតដ ើងដមើលមិន

ដ ើញប ុដ ណ្ ិះ។ គាា នអ្នក្ចង់សាល ប់ដទ។ ប ុមន តដទាិះចង់ ឬមិនចង់ ក៏

ដ ើងមិន ឹងដ្វើយា ង្ម រ។  ូដច និះ ដរឿងទីមួ  ម លដ ើងស្តូវទទួល

សាគ ល់គឺ ជីវិតរបរ់ដ ើងខ្លីដពកដ ើ ។  

ខ្្ុំមិនមមនររដររដរៀវដៅដនិះ ដ ើមបីប ល ចអ្នកទំាងអ្រ់គាន ដទ។ ដគាល

បំណងរបរ់ខ្្ុំ គឺចង់ស្បាប់ពដីរឿងមួ ចំនួនម លដ ើងមិនស្តូវដ្វើ ដ ើមបី

រនសដំពលដៅដ្វើដរឿង្ម លមានស្បដយាជន៍ជាង មុនដពលដ ើងសាល ប់។ 

ដ ើងមិនស្តូវកុ កខ្លនួឯងថា ដ ើងមិនអាចសាល ប់បានដទ។ ដទាិះបជីាដ ើង

អាចដបាកខ្លនួឯងបានកដ៏ោ  ដ ើងដៅមតសាល ប់ ម ល។  

ដ ើងមិនអាចដស្ជើរដរើរការសាល ប់បានដទ ទំាងដពលដវលា និងទីកមនលង។ 

ថាមិនស្តូវ ដ ើងសាល ប់កនុងដពលអ្ងគ ុជុិះតង។ ខ្្ុំស្គាន់មតស្រទម ល់ ក៏
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អាស្កក់ដមើលម រ។ អ្វីម លដ ើងដរើរបាន គឺមុនដពលសាល ប់ ដតើដ ើងបាន

ដ្វើអ្វីខ្ លិះ។ ដពលដ ើងគិតពីដរឿងដនិះ ស្គប់យា ងនឹងោប់ដត តើមផ្តល រ់បតរូ។ 

កនុងដរៀវដៅដនិះ ខ្្ុំនឹងដលើកដ ើងពអី្វីម លដ ើងកាត់ដោលបាន កនុងដពល

មានជីវិត។ ដៅដពលអ្នកទំាងអ្រ់គាន អានចប់ នឹង ឹងថាស្តូវដ្វើអ្វីដ ើ ។ 

ដនិះជា វិ្ីសាស្ររតកនុងការរកចដមលើ  ។ ដបើដ ើង ឹងថាមនិស្តវូដ្វើអ្វ ី ដ ើង

គងម់ត ឹងថាស្តវូដ្វើអ្វីដទ ដស្រិះវាជាដរឿងតទ ុគាន ។ 

ខ្្ុំចំ្ ដពលដលើដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍ដស្ចើន្រ់។ ដបើខ្្ុំស្បឹងររដររ

ដរៀវដៅតាំងព ីូរ ស្បម លខ្្ុំមានដរៀវដៅ  ប់កាលជាងដៅដ ើ ។ 

មូលដ តុគឺ ខ្្ុមំិនម លគិត ល់ដរឿងសាល ប់ ដ ើ ខ្្ុគំិតថា ខ្្ុំដៅមានដពល

ដស្ចើនដ ើមបីររដររវា។ ខ្្ុគំិតខ្ុរទំាងអ្រ់។ 

ខ្្ុំោប់ដត តើមភ្ាក់ខ្លនួ ដៅដពលម លខ្្ុសំាគ ល់ រទីវចប។ ខ្្ុំមិនមមនបានដៅជួប

គាត់ដទ។ ខ្្ុំលឺដគនិយា ពដី ា្ ិះគាតដ់ៅកនុងថាន ក់អា ្ី ដ ើ ខ្្ុំក៏ដៅ

មំករកដមើល។ ខ្្ុអំានពដីរឿងរា៉ា វជីវិតរបរ់គាតជ់ាដស្ចើន។ រទីវចប ជា

និមិតតរូបរបរ់ខ្្ុំទំាងមត នកជីវិត និងមត នកការងារ។  

រទីវចបមានរំណរួមួ ម លគាត់រួរខ្លនួឯងរាលស់្ពឹក ដ ើមបីោរ់ខ្លនួគាត់។ 

“ដតើខ្្ុនំឹងដ្វើអ្វី ដបើរិនទៃ ាដនិះជាដពលចុងដស្កា ម លខ្្ុមំានជីវិតររ?់” ជា

រំណរួ ៏ល អបំតុតដ ើមបីដ្វើឱ្យមនុរសភ្ាក់ខ្លនួ។ រទីវចប បាននិយា ថា 

“ដស្ៅព ីវិ្ីដនិះ គាត់មិន ឹងថាដ្វើយា ង្ឱ្យខ្លនួគាត់ស្បឹងមស្បងដ្វើការ

ដ ិះដទ”។ រំណរួដនិះ មបងមចកោច់ពីគាន រវាងមនុរសម ល កចិតតទុកោក់

នឹងជីវិត និងអ្នកម លចំ្ ជីវិតដោ មិនដចិះគិត។ រមតរីបរ់រទីវចប 
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ស្តូវបានមនុរសជំ នដ់ស្កា   កមកដស្បើយា ងដស្ចើន ដស្រិះវាបានតល 

និងងា ស្រួលដ្វើតាម។  

ដបើមនុរសម លដ្វើដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍ ឹងខ្លនួថា ដគជិតសាល ប់ ដគនឹងដ្វើ

ដរឿងមានស្បដយាជន័៍ វិញមិនខ្ន។ វាមិនស្តូវ១០០ភាគរ ដទ ដស្រិះ

មនុរសខ្លិះមកមិនដ ើង។ មតខ្្ុំដជឿថា អ្នកម លកំពុងអាន មិនមមនជា

មនុរសមបប នឹងដទ។ អ្នកម លចំ្ ដពលអានដរៀវដៅ ដស្ចើនមតជា

មនុរសម លចង់មកមស្បខ្លនួឯង។ 

ឥលូវ កំុទាល់អាលគិតពីដរឿងម លដ ើងស្តូវដ្វើ ដស្រិះវាអាចពិបាកបនតិច។ 

អានអ្វីម លដ ើងមិនស្តូវដ្វើកនុងដរៀវដៅដនិះរិន ដ ើងស្បាក ជារក

ចដមលើ ដ ើញមិនខ្ន។ ជីវិតដ ើងមានតទមល្ រ់ ដទាិះបីដ ើងមិនធ្លល ប់

សាក កដៅលក់ក៏ដោ  ក៏ស្តូវមតដជឿថាវាទៃលម រ។  

ខ្្ុំរងឃឹមថា ដស្កា ដពលអានចប់ អ្នកទំាងអ្រ់គាន នឹងទទួលបានអ្វីម ល

អ្នកទំាងអ្រ់គាន មិនចង់បាន។ ខ្្ុនំិយា ដលងដទ ដស្រិះខ្្ុំមិន ឹងថាអ្នក្

ចង់បានអ្ីដ ិះដទ។ អានខ្លនួឯង រកចដមលើ ដោ ខ្លនួឯង ខ្្ុំជួ បានស្តឹម

មតររដររប ុដ ណ្ ិះ។ 
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ដតើជីវតិពតិជាខ្លដីពកមមនឬ? 

ដបើរិនជាដ ើងរាប់ ២០ឆ្លន ំ ឬ៣០ឆ្លន ំ វាអាចនឹង ូរបនតិចមមន ប ុមន តដតើអ្នក

្អាចធ្ល បានថាដ ើងអាចររ់បាន ល់រ ៈដពលដ ិះ? អ្ត់មានដទ។ 

ខ្្ុំមិន ឹងថា ជីវិតខ្លី ឬមវងដទ មតដោ សារខ្្ុមំិនចារ់ថាខ្លនួឯងអាចររ់

បាន ល់ដពល្ ខ្្ុំក៏រដស្មច កចដមលើ ថា ជីវតិខ្ល ីដៅ។  

ដបើដ ើងចំ្ ដពល១០ ទី ដ ើមបីអានពត៌មាន ដ ើងនឹងដ ើញថា កនុង

មួ ទៃ ាមានមនុរសសាល ប់មិនតិចដទ។ ដតើអ្នកទំាងអ្រ់ដ ិះ មាន ឹងមុន

ដទ? ដតើអ្នកទំាងអ្រ់ដ ិះបានដស្តៀមខ្លនួជាមុនដទ? ដតើពួកដគបានដ្វើកិច ច

ការម លដគចង់ដ្វើរួចរាល់ដ ើ ឬដៅ? ដ ើងស្តូវដរៀនរួរខ្លនួឯងមបបដនិះ 

ដទើបដ ើង ឹងថា ស្តូវដ្វើអ្ី និងមិនស្តូវដ្វើអ្ីកនុងដពលម លដ ើងដៅររ់។ 

កនុងឆ្លន ំ២០១៦ ដនិះមានការសាល ប់របរ់មនុរសមាន ក់ម លដ្វើឱ្យភ្ាក់ដត អើល

 ល់ពួកដៅដស្ៅស្បដទរដទៀត។ ខ្្ុំក៏បានររដររអ្តពបទពីការសាល ប់ដ ិះ

ដៅដលើបលកុខ្្ុំម រ។ គាត់ ដ ា្ ិះ មកម ី ម លស្តូវដគបាញ់រមាល ប់ដៅស្ពឹក

ស្ពលឹម។ ដតើគាត់ ឹងដទថាស្ពឹកដ ើង អា ុរបរ់គាត់ នឹងអ្រ់ដ ិះ? ដតើ

គាត់ ឹងថា គាត់អ្រ់ឱ្ការដ ើមបីជួបមុខ្ស្បពនធកូនគាត់ម រដទ? ការសាល ប់

ដនិះគាា នអ្នក្សាា ន ឹងដទ។ 

ឥលូវដនិះ កំុស្បមកកអ្ីដទៀត ដ ើងទទួលសាគ ល់ទំាងអ្រ់គាន ដៅថា ជីវិត ពិត

ជាខ្លីមមន។ ខ្្ុំមានដរឿងខ្លិះៗ ម លមិនចង់ឱ្យអ្នកទំាងអ្រ់គាន ខ្តដពល ូច

ខ្្ុំ។ អានបនតដៅ ឹងដ ើ  ថាមានអ្ីខ្លិះ។ 
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១ 

កុសំ្រលាញម់នរុសម លមនិស្រលាញដ់ ើង 

ដនិះជាដរឿងដលលើជាងដគ ម លខ្្ុំធ្លល ប់ដ្វើ។ ខ្្ុំធ្លល ប់មានរងារ មតខ្្ុំមិនស្បាក 

ថាដគទុកខ្្ុំជារងារឬអ្ត់ដទ។  ំបូង ដរនហាមានឥទធិពលខ្ល ំង្រ់។ 

រាល់ទៃ ា ខ្្ុំមិន ឹងជាចំ្ ដពលប ុ ា នដមា ងដទ ដ ើមបីដតររួរពីដនិះពដី ិះ 

មតខ្្ុំមិនម លគិតពីដរឿង នឹងដទ ដស្រិះខ្្ុំមិន ឹងជាបានគំនិតមកពី្ដទថា 

ចង់មានដរនហា ស្តូវដចិះលិះបង់ស្គប់យា ង។ 

មានស្ពឹកមួ  ដគដតរមកខ្្ុំស្បាប់ថាមបកគាន  ដ ើ ចុចបិទទូររ័ពទដៅ។ ខ្្ុំ

សាា នមត ល់របតិ ក៏ខ្ជិលរវល់ ដ ើ ដ កដៅវិញ រ ូត ល់ដមា ង ៩ ជាង

ដទើបខ្្ុដំស្កាកដ ើង កទូររ័ពទមកដមើល។ ខ្្ុដំ ើញសារមួ ដត្ើរមកថា 

“អ្រគុណរស្មាប់ការស្រលាញ.់..” (ខ្្ុំដលលចអ្រ់ដ ើ ) ។ ខ្្ុសំ្រឡងំកំាង

មតមតង ក៏ចុចដតរដៅវិញ មតគាា នអ្នក្ទទួល។  

ដពញមួ ទៃ ា គាា នអ្នក្ទទួលទូររ័ពទដទ។ មរអកដ ើង ខ្្ុំដតរដៅដទៀត 

ដគក៏ទទួល ដ ើ ស្បាប់ពដី តតុលយា ងដស្ចើន ថាស្តូវមតមបកគាន ។ ខ្្ុំក៏

និយា ថា “ដទាិះបីជាដគឈប់ស្រលាញ់ខ្្ុំ ក៏ខ្្ុំដៅមតស្រលាញ់ដគម រ។ ខ្្ុំ

នឹងរង់ោដំគ។”  

What the fuck! ដនិះជារកយម លខ្្ុំធ្លល ប់និយា ?  

ដពលម លខ្្ុដំមើលស្តលប់ដៅដស្កា  វិញ ខ្្ុ ំួរចិតតនឹងខ្លនួឯងមមនមទន។ 

ដបើរិនជាមា ក់ខ្្ុំ ឹងថាដកើតបានកូនដលលើមបបដនិះ មិន ឹងជាគាត់គិតយា ង
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ដម ចដទ។ មតរំ្ងម រ ដស្រិះខ្្ុំដរៀនបានដលឿន មិននិយា រកយមបប

ដនិះដទៀត។ មិនស្តឹមមតមិននិយា ដទ រូមបីមតគិតកនុងចិតតក៏អ្ត់ម រ។ 

ខ្្ុំមិនមមនជាអ្នកជំ ញដរឿងដរនហាដទ មតខ្្ុ ឹំងថា ដបើដគស្រលាញដ់ ើង 

ដគនងឹមនិដចញពដី ើងដទ ដទាិះមានមលូដ តអុ្កីដ៏ោ ។ ដៅកនុងដរនហា 

មូលដ ត ុ និងដលរ ជាដរឿងមិនរូវខ្ុរគាន ដទ។ ដ ើងមិន ឹងថា រកយ

្ជាមូលដ តុ រកយ្ជាដលរដទ  ូដច និះដបើដ ើងទា ខ្ុរ ដ ើងនឹង

ស្តូវខ្តដពលអ្ត់ស្បដយាជន៍មិនខ្ន។ កំុដលលចឱ្យដសាិះ ដ ើងមនិស្តវូ

ឱ្យតទមលមនរុសម លោកដចញពដី ើង ដស្ចើនជាងដពលដវលាកនុងការររ់ដៅ

របរខ់្លនួឯងដទ។ 

រស្មាប់អ្នកម លមិនធ្លល ប់មានដរនហា ស្បាក ជាមិន ឹងថា ដៅដពលមបក

គាន ឈឺប ុ ណ្  ោខំ្្ុំស្បាប់។ វាឈ ូឺចដពលដ ើងជុិះអ្ត់ដចញអ្ុីចឹង ។ ដ ើង

ស្បឹងបដចចញវាមកដស្ៅដ ើមបីឱ្យវាមលងឈឺ មតវាដៅរអិតជាប់មិនធ្លល ក់ចុិះ

មកដសាិះ។ ខ្្ុំមិនមមន កដរនហាដៅដស្បៀបនឹងការជុិះអាចម៌ដទ មតខ្្ុំចង់

រំដៅ ល់ការមបកគាន ។  

កុសំ្រលាញម់នរុសម លដ ើងមនិស្រលាញ ់នងិកុសំ្រលាញម់នរុសម លដ ើង

ស្រលាញ ់ មតដគមិនស្រលាញដ់ ើង។ ការស្រលាញស់្តូវការមត២មតនក នឹង

ដទ គឺ ដ ើង និងដគ។ ដបើដ ើងខ្ំចង់ងាប់ មតដគដ្វើ ី កំុដៅរវល់ដទៀត 

ដស្រិះវាខ្តដពល។ ដ ើងមិនមមនដកើតមកដ ើមបីមនុរសមបបដ ិះដទ។  

ខ្្ុំមិនមមនមានរងារមតមតងដទ។ មបកមតង ខ្្ុំដរៀនដមដរៀនដនិះកាន់មត

ចារម់តង។ ឥលូវដនិះ ខ្្ុំមិនចំ្ ដពលជាមួ មនុរសម លមិន
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ស្រលាញ់ខ្្ុំដទ ដស្រិះខ្្ុំស្តូវការទុកដពលជាមួ មនរុសម លដចិះស្រលាញ់

ខ្្ុំ។ ស្គួសារខ្្ុំ និងរងារខ្្ុំ រុទធមតស្រលាញ់ខ្្ុំ ដ តុដនិះដរឿងដតសងដទៀត 

មលងរំខ្ន់ដ ើ ។ 

អ្នកទំាងអ្រ់គាន  ដមើលដ ើញដ ើ មមនដទ? ជីវិតដ ើងខ្លី្រ់ កំុចំ្ 

ដពលដៅដលើអ្នកម លមិនស្រលាញ់ដ ើង។ កំុស្ទំាឈឺោប់ដោ សារមត

ដរឿងគាា នបានតល។ វាពិបាកបនតិចដៅដពល ំបូង ដស្រិះដរនហា រក់ព័ន ធ

នឹងត លវូចិតត។ របួរតលវូចិតត ស្តូវការដពលដវលាខ្លិះ។ 

ខ្្ុំមានស្ទឹរតីផ្តទ ល់ខ្លនួមួ  ម លបានពបីទពិដសា្ន៍ស្តូវដគរុំមបករាប់ ង។ 

មបកបាកដ់រនហាដលើកទមី ួ ដ ើងនងឹ  ូំច ងកស្ង ីមបកបាកដ់រនហាដលើក

ទពីរី ដ ើងនងឹ  ូំចវើរបរុរ មបកបាកដ់រនហាដលើកទបី ី អ្តប់ញ្ហហ  អ្ត ់ ំ

មបកបាកដ់រនហាដស្កា ៗដទៀត ដ ើងអាចដរើចបានដ ើ ។ ខ្្ុរំងឃឹមថា

អ្នកទំាងអ្រ់គាន  អាចដ្វើបាន ូចខ្្ុំ។ 

ដបើដគមិនស្រលាញដ់ ើងដទ ឱ្យដគដៅចុិះ កំុដៅអ្ងវរដគ កំុរង់ោដំគ។ ដ ើង

ស្តូវដចិះខ្ា រខ្លនួឯង។ ដបើដ ើង ឹងថាដគមិនស្រលាញ់ដ ើងដ ើ  មតដ ើង

ដៅស្បឹងដទៀត បានន័ ថា ដ ើងឱ្យតទមលដគ ដស្ចើនជាងខ្លនួឯងដ ើ ។ 

ជីវិតដ ើងមានតទមលជាងជានិច ច ដទាិះបី កដៅដស្បៀបនឹងអ្វីក៏ដោ ។  

ការស្រលាញ់ ដ្វើឱ្យជីវិតមនុរសមានន័  ប ុមន ត ការស្រលាញ់អ្នកម លមិន

ស្រលាញដ់ ើងតប វិញមបបដនិះ នឹងដ្វើឱ្យដ ើងខ្តមតដពលប ុដ ណ្ ិះ។ 

ជួនកាលខ្តជីវិតទំាងមូលតង ដបើដ ើងរាប់ ល់អ្នកម លរមាល ប់ខ្លនួ

ដោ សារដរនហា។ 
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ជីវតិដ ើងខ្លី្ រ ់ ស្រលាញម់តអ្នកម លស្រលាញដ់ ើងវញិបានដ ើ ។ 

ដស្ៅពដីនិះ ទុកថាដមើលមិនដ ើញចុិះ ។ ដចិះស្រលាញម់តមយ ង មិនទាន់

ស្គប់ស្គាន់ដទ ស្តូវដស្បើស្បាជ្ាតងដៅដពលស្រលាញ ់ ដទើបដ ើងមិនកាល  ជា

ភាគីខ្តបង់្ំ។ ដពលស្រលាញដ់គ រមូកុទំកុខ្រួកាលដោល។ 

ដពលខ្លិះដគមិនស្រលាញដ់ ើង អាចដោ សារមតដគជាមនុរសម ល

ស្រលាញម់តលុ ក៏ថាបាន។ ដោ សារមតមុខ្ដ ើងមិន ូចលុ  ឬដ ើង

គាា នលុ  ដទើបដគមិនស្រលាញដ់ ើង។ ដ ើងកំុដ្វើតាមមនុរសមបបដនិះ ល អ

ជាង។ 
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២ 

កុរំាបអ់ានមនរុសដោ រមលងឹមតលុ  

ឱ្យមតលឺរកយថាលុ  មនុរសនឹងរត់ដៅរកដ ើ ។ លុ  បានពងវក់

មនុរសឱ្យដលលចខ្លនួ រ ូតរូមបីមតការរាប់អានគាន  ក៏ស្តូវគិតដលើដរឿងលុ 

ដនិះម រ។ ឥលូវសាកដំលើ រំណរួដនិះរិន ដបើដគគាា នលុ  ដ ើងមិនរាប់រក

ដគដទឬ? 

លុ  អាច សំ្បដយាជន៍ដតសងៗ ូចជា ឋានៈ បុណយរកតិ និងមុខ្មាត់។  

ល ុ គជឺាអ្វមី លរងគមកពំងុដស្រកឃ្លល ន ដ ើ មនរុសកដ៏ស្រកឃ្លល នតាម

រងគមម រ។ ខ្្ុំធ្លល ប់លឺអ្នកកំមបលងមាន ក់បាននិយា ថា “ឱ្យមតមានលុ  គឺ

មានញាតិដ ើ ”។ អ្ុីចឹងបានជាអ្នកមាន រមបូរអ្នកម រ ម្រ់។ 

ដបើរិនជាដ ើងរាប់អានមនុរស ដោ ដមើលមតលុ  ដ ើងនឹងកាល  ជា

មនុរសគាា នភាពដសាា ិះស្តង់ដោ មិន ឹងខ្លនួ មតខ្្ុំគិតថា  ឹងខ្លនួដស្ចើនជាង។ 

ដ ើងនឹងមិនសាគ ល់ពីតទមលទនទំ ក់ទំនងរវាងមនុរសដទ។ មិន ូរដទ តទមល

របរ់ដ ើងនឹងអ្រ់បនតិចមតងៗ ដស្រិះអ្នក ទទោប់ដត តើមដ ើញចរិតរបរ់

ដ ើង។ 

ខ្្ុំមានមិតតលកតិមាន ក់ ម លដរៀនជាមួ គាន កាលវិទយល័ ។ វាជាមនុរស

ម លសាគ ល់មតលុ របរ់អ្នក ទទប ុដ ណ្ ិះ។ អ្នក្មានលុ បា វវា វារត់

ដៅរកអ្នកដ ិះ។ វាពូមកមអ្បអ្បដគ្រ់ ដស្រិះវាចង់បានស្បដយាជន៍ពី

ដគ។ មានដពលម ួ ដគ គំាន ដៅដលងបាលដ់ៅដកាិះដពស្ជ។ ដគជិិះម ូតូអា
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រង់កូដរ៉ាមក កវា វាក៏ដ ើងជិិះដោ សារមតគាា នអ្ីជិិះដៅ មតតាមពិតវា

មិនចង់ជិិះម ូតូោរ់មបប នឹងដទ។ ដស្កា ដពលដលងចប់ វាក៏ដ ើងជិិះម ូតូៃ ាី

របរ់មិតតលកតិមួ ដទៀតបាត់ ទុកអ្នកម លខ្ំដៅ កវា ឱ្យឈរធ្លក់ម ូតូ

មាន ក់ឯង។ 

ចរិតមបបដនិះ បានដ្វើឱ្យអ្នកដៅកនុងថាន ក់ោប់ដត តើមមលងទុកវាជាមនុរស។ 

ដគបតរូដ ា្ ិះវា ដៅជា អាគី វិញ។ អ្នក្ក៏ដៅមបប នឹងម រ ដ ើ     

រូមបីមតអ្នកម លមិនហា៊ា នដៅ ក៏ដគទទួលសាគ ល់ដ ា្ ិះ នឹងកនុងចិតតម រ។ 

ខ្្ុំមិនខ្ល ចនឹងដៅវាដទដស្រិះខ្្ុំក៏ធ្លល ប់ដៅ កវា ល់ត ទិះម រ មតវាដ្វើជា

ដមើលមិនដ ើញខ្្ុំរ ូត ដពល្ម លមានកូនអ្នកមានដៅមកបរវា។ 

មិនមមនមានមតវាដទ បច ចបុបន នដនិះ មនុរសជាដស្ចើនបានគិតដលើដរឿងលុ 

ដនិះអ្រ់ដៅដ ើ ។ ដបើមិនដជឿ ោដំមើលដៅ។ មនរុសរខុ្ចិតតដ្វើដថាក ដ ើរ

តាមដគ ឱ្យមតបានល ុ។ ដបើថាបានស្បដយាជន៍ដ ើ  ដគររដរើរដៅ មិន

ថាដទ មតដនិះបានដ ើ មានមតដគដជរ និងនិយា ដ ើម។ 

ចុិះដបើមិនរមលឹងដលើលុ  ឱ្យរមលឹងដលើអ្ី? មានដស្ចើន្រ់  ូចជា អ្ំដពើល អ 

ការដចិះ ឹង រមតពភាព ការរើកចដស្មើន ឬភាពដសាា ិះស្តង់ជាដ ើម។ ខ្្ុំ

រាប់អានមនុរសដមើលដលើចំណលូចិតត ដបើ ូចគាន ដទើបដ្វើជាមិតតលកតិបាន។ 

ដរឿងមានលុ  ឬអ្តល់ុ  មិនមមនជាបញ្ហហ រស្មាប់ខ្្ុំដទ។ 

ដទាិះបីជារាប់អានអ្នកមានលុ  ក៏ស្តូវមតសាល ប់ ូចគាន  ថាមិនស្តូវឆ្លប់សាល ប់

ជាងដគតង។  ូដច និះ ខ្្ុំរុខ្ចិតតរាប់អានមនុរសម លដ្វើឱ្យរបា ចិតត វិញ

ល អជាង។ ការរាបអ់ានមនរុសល អ ជារំ្ ងម ួ។ 
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ខ្្ុំមិនបានថា លុ  អ្ត់រំខ្ន់ដទ។ លុ ដស្បៀប ូចជាអ្ុករុីមរនម ល

ស្ទស្ទង់ជិវិតដ ើង មតដ ើងមិនស្តូវរាប់អានមនុរសដោ សារមតលុ ដទ។ 

ខ្្ុំមិន ឹងថា ស្តូវពនយលយ់ា ងដម ចដទ ខ្្ុំស្គាន់មត ឹងថា មនរុសម ល

រាបអ់ានដគដោ សារល ុ ជាមនរុសមនិល អប ដុ ណ្ ិះ។ 

ជីវិតដ ើងខ្លី្រ់ ស្តូវរាប់អានមនុរសល អ និងមានគំនិតទច នស្បឌិតឱ្យបាន

ដស្ចើន។ ដបើដ ើងចង់រាប់អានអ្នកមានលុ  ក៏មិនអ្ីម រ មតស្តូវដមើលរិន

ថា ដគបានលុ ពីស្បលព្។ មនុរសម លរកល ុពីស្បលពអាស្កក់ មិន

អាចជាមនុរសល អបានដទ ដទាិះបីជាដគខ្ំរមមតងប ុ ណ្ ក៏ដោ ។ មនរុស

អាស្កក ់ដទាិះមានល ុដស្ចើនយា ង្ កម៏និអាចលបុលាងអ្ំដពើអាស្កកប់ាន

ម រ  ូដច និះ ដ ើងស្តូវដចញឱ្យឆ្លា  ។ 

ខ្្ុំធ្លល ប់ដ ើញមនុរសពូមកជាដស្ចើន ម លរាប់អានមតអ្នកមានលុ  ដ ើមបី

ស្បដយាជន៍របរ់ពួកដគ។ ដនិះជាចំណចុអាស្កក់ម លដ ើងមិនគួរដ្វើតាម។ 
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៣ 

កុដំរៀនតាមចណំចុអាស្កករ់បរម់នរុសពមូក 

ដនិះជាដរឿង លស់្ចលំមួ យា ង្ំ ម លមនុរសមួ ចំនួន គំាន ដ្វើ រួមទំាង

ខ្្ុំម រ។ ខ្្ុធំ្លល ប់អានអ្តពបទបរដទរមួ ម លររដររថា “ដ ើង គំាន ដរៀន

តាមរទីវចប មតអ្វីម លដ ើងដ្វើតាមបាន គឺជាចំណចុអាស្កក់របរ់គាត់

ប ុដ ណ្ ិះ”។ អ្នកខ្លិះគិតថា មកពគីាតជ់ាមនុរសដំវឆ្លវ ដទើបដ្វើឱ្យគាត់

ដជាគជ័ ។ អ្នកខ្លិះដទៀតគិតថា ចំណចុអាស្កក់ទំាងដនិះដ ើ ម លដ្វើ

មនុរសមាន ក់ដៅជាមនុរសពូមកបាន។ 

ខ្្ុំោប់ដត តើមគិតពដីរឿងដនិះដៅដពលខ្្ុរំរដររដរៀវដៅ ដរៀនតាមឆ្លវឆ្លវ។ 

ឆ្លវឆ្លវ ដទាិះបីជាតួអ្ងគឆ្លល តមមន មតមិនមមនល អស្គប់កមនលងដទ។ 

ឧទា រណ ូ៍ចជា ការ កស្បពនធដគមកដ្វើស្បពនធខ្លនួឯង មិនមមនជាដរឿង

ម លខ្្ុំស្តូវររដររចូលដទ។ ប ុមន តតួអ្ង គដនិះ មានចំណចុល អដស្ចើនម លមិន

អាចដបាិះដោលបាន ដ តុដនិះ ខ្្ុ ំកមតចំណចុល អមកររដររបានដ ើ ។ 

ខ្្ុំនិយា តាមស្តង់ចុិះ ជួនកាលដ ើងអាចដ្វើតាមអ្នក្មួ បានពិតមមន 

មតស្បម លខ្លនួដ ើងកាល  ជាមនុរសអាស្កក់ជាងមាន ក់ដ ិះដទៀត។ ដស្រិះ

អ្ី? ដរឿងអាស្កករ់បា ដ្វើ នងិដញៀនជាងអ្ដំពើល អ។ មិនបាចគ់ិតអ្ីដស្ចើន 

 កមតការហាត់ស្បាណ និងអ្ងគ ុតឹកមកដស្បៀបដ្ៀបគាន ដៅ ឹងដ ើ ។ 

ដតើមនុរសងា នឹងដ្វើមួ ្ជាង? មយ ងដទៀត ការដរៀនតាមចំណចុ

អាស្កក់មបបដនិះ វាដ្វើឱ្យខ្តដពលដ ើង្រ់។ ជីវិតដ ើងខ្លី្រ់ ដតើ

មានដពលឯ្ដៅដរៀនតាមចំណចុល អតង ចំណចុអាស្កក់តងដ ិះ? 



 

ជីវតិយ ើងខ្លីយេក        13 
 

ដរៀនមតដរឿងល អ នឹង មិនទំាងអ្រ់តង។ 

មនរុសពមូក លក់ស្មតិ្កដ៏ោ  កម៏ានចណំចុអាស្កកម់ រ ដ ើ មនរុស

អាស្កកប់ ុ្ ណ កដ៏ោ  កម៏ានចណំចុល អម លដ ើងអាចដរៀនបានម រ។ ដ ើង

ស្តូវដរើររិន មុននឹងដរៀនតាម ដស្រិះដ ើងរុទធមតមានរមតពភាពដ ើមបី

ដមើលថាដរឿង្ល អ ដរឿង្មិនល អដ ើ ។ ដបើដ ើងដចិះដរើរ ដរឿងល អនឹង

មកដៅកនុងទ ដ ើងរ ូត។  

ខ្្ុំបានររដររអ្តពបទមួ ដៅដលើបលកុអ្ំពី ្ ី រវុណណថា ម លដពលដ ិះ

កំពុងមតស្តូវដគដោមដរាមដជរ។ ខ្្ុ ំកដមដរៀនល អបីយា ងម លខ្្ុំបានមក 

ដ ើមបីររដររមចកោ ដលង។ ខ្្ុំបានបចចប់រកយចុងដស្កា ដោ 

ស្បដយាគមួ ឃ្លល ថា “កុដំបាិះដោលដមដរៀនល អ ដោ សារបគុគលម លតតល់

ដមដរៀនដ ិះ ជាមនរុសម លដ ើងមនិចូលចិតត”។ រកយដនិះទទួលបានការ

គំាស្ទយា ងដពញទំ ឹងពីខ្្ុខំ្ លនួឯង។ 

ដៅដពលដ ើងដចិះដរៀនតាមមនុរសពូមក បានន ័ថា ដ ើង្ំដពញវ័ 

ដ ើ  មតដបើដ ើងដចិះដស្ជើរដរើរចំណចុ្ម លស្តូវដរៀនតាមដទៀតដ ិះ 

ដ ើងកាន់មត្ំជាង នឹងដៅដទៀត។ ខ្្ុំមិនស្បាក ដទ ថា្ំប ុ ណ្  មតខ្្ុំ ឹងថា 

វា្ំជាង។ 

ខ្្ុំដៅមានមួ រំណរួដទៀត។ ដតើដ្វើយា ង្ ឹងថា ចំណចុដ ិះជាចំណចុ

អាស្កក់? ងា ស្រួលដទ។ ដបើរិនជាអ្វីម លដ ើងបស្មុងនឹងដរៀនតាមដ ិះ 

ប ិះរល់ ល់ខ្លនួដ ើង និងអ្នក ទទ គឺរាប់ចូលថាអាស្កក់ទំាងអ្រ់។ ចំណចុ

ល អ គឺអ្វីម លដរៀនតាមដ ើ  អាចអ្លិវឌឍខ្លនួដ ើងបាន ដ ើ មានឱ្ការ 
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ជួ  ល់អ្នក ទទដទៀត។ 

មិនថាដ ើងចូលចិតតអ្នក្ខ្ល ំងប ុ ណ្ ដទ ចំណចុអាស្កក់របរ់ដគ គឺដ ើង

មិនស្តូវដរៀនតាមមតមតង។ ជីវតិដ ើងមានកណំត ់ ដ តដុនិះ ការដរៀនតាម

អ្នក ទទកស៏្តវូមតមានកណំតម់ រ។ ម នកំណត់ដ ិះ គឺ ដរៀនមតចំណចុល អ។  

ខ្្ុំគាា នអ្វីពនយលប់មនពមដទ ដស្រិះវាមិនពបិាក លដ់ទ។ មតដបើដ ើងគិតថា 

មិនទាន ់ល់ បានន័ ថាដ ើងកំពុងដមើលងា ខ្លនួឯងដ ើ ។ ដនិះក៏ជា

ចំណចុមួ ម លដ ើងមិនគួរដ្វើកនុងជីវិតរបរ់ដ ើងម រ។ 



 

ជីវតិយ ើងខ្លីយេក        15 
 

៤ 

កុដំមើលងា ខ្លនួឯង 

Les Brown ជាវាគាិនមាន ក់ម លខ្្ុំចូលចិតតសាត ប់រាលទ់ៃ ា។ គាត់បានដលើកពី

ស្បវតតិរបរ់គាត់មុននឹងបានមកឈរដលើដវទិកា ដ ើមបីនិយា ដៅកាន់

មនុរសរាប់រន់ ក់។ គាត់បានចំ្ ដពល១៤ឆ្លន ំដ ើមបីបចឈប់ការដមើល

ងា ខ្លនួឯង។ ដោ សារមតគាត់ជាកូនចិចចឹមកនុងស្គួសារស្កីស្ក ដ តុដនិះ

គាត់មិនបានចូលដរៀនមហា វិទយល័ ដទ។ គាត ់កដរឿងដនិះមកដមើល

ងា ខ្លនួឯងស្គប់ដពល។ 

គាត់ ល់ថា គាតគ់ាា នរមតពភាពដៅនិយា ឱ្យមនុរសម លមានការអ្ប់រំ

ខ្ារ់សាត ប់ដទ ដស្រិះគាត់គាា នរញ្ហា បស្ត និងមិនធ្លល ប់ដ្វើការកនុងស្កុម ៊ាុន្ំៗ

ដទៀត។ តាមពិត មិន ូចអ្វីម លគាត់គិតដ ិះដទ។ គាត់មានរមតពភាពកនុង

ការនិយា  ដោ គាត់អាច កបទពិដសា្នម៍ លគាត់មាន  កមកដ្វើ

ជាដរឿងរស្មាប់ដលើកទឹកចិតតអ្នកម លចូលរួមសាត ប់។ 

១៤ឆ្លន ំ ដស្កា  ប ទ ប់ពគីាតរ់ដស្មចថាឈប់ដមើលងា ខ្លនួឯង ដ ើ តតល់

ឱ្ការឱ្យខ្លនួឯងដ ើមបីសាកដ្វើអ្វមី លគាតច់ង់ដ្វើ គាត់ក៏អាចដ ើងមក ល់

លំោប់កំពូលនឹងដគម រ។ Les Brown ធ្លល ប់ដ ើងនិយា កនុងដវទិកាមួ 

ម លមានអ្នកសាត ប់ដពញមួ សាត តកីឡបាល់ទាត់។ 

ដនិះោត់ទុកគាត់រំ្ងចុិះ ម លអាចររ់បាន១៤ឆ្លន ំ។ ចុិះស្បរិនដបើ៤ឆ្លន ំ

ដស្កា គាត់សាល ប់បាត់ គាត់ក៏មិនបានដ្វើដរឿងម លគាត់អាចដ្វើបាន និង

ដពញចិតតដ្វើបានម រ។ មតដ ើងមិនស្បាក ថារំ្ង ូចគាត់ដទ។ ដបើ



 

ជីវតិយ ើងខ្លីយេក        16 
 

ដ ើងដៅមតដមើលងា ខ្លនួឯង ទៃ ា្ មួ ដ ើងនឹងមលងមានឱ្ការដ្វើ

ដរឿងដ ិះមិនខ្ន។ 

ការដមើលងា ខ្លនួឯង ជាទដងវើម លបំបាក់ទឹកចិតតមនុរសជាស្បោ។ំ មនុរស

ចូលចិតតដ្វើអ្ីដលលើៗ្រ់ ជាពិដររដរឿងបំផ្តល ញខ្លនួឯងនឹងមតមតង។ អ្នកខ្លិះ

ដមើលងា ខ្លនួឯង រ ូតទាល់មតមលងហា៊ា នដ ើបមាត់និយា ដទៀតតង។ 

ការដមើលងា ខ្លនួឯង ដស្បៀប ូចជាជមាឺប ទ ន់មួ  ដស្រិះដបើមិន កវា

ដចញដទ ដ ើងមិនអាចដ្វើអ្វដីកើតទំាងអ្រ់។ ខ្្ុធំ្លល ប់ដមើលងា ខ្លនួឯងថា ខ្្ុំ

មិនអាចដ្វើការមត នកស្កា វិចឌ ីាញបានដទ ដស្រិះខ្្ុំមិនបានដរៀនកនុង

សាលាស្តឹមស្តូវ ូចដគ ដ ើ មិនដចិះគូររូបដទៀត។ មតដស្កា ពបីាន

ការងារមតនកដនិះដ្វើដ ើ  ដទើបខ្្ុំ ឹងថា តាមពិតខ្្ុំអាចដ្វើបាន និងអាច

ដរៀនបមនពមបដណត ើរដទៀតតង។ 

ការដមើលងា ខ្លនួឯង ដស្ចើនដកើតពីការម លមិនសាគ ល់ខ្លនួឯងចារ់ មិន ឹង

ថាខ្លនួឯងពូមកខ្ងអ្ី និងដខ្ា អ្ីខ្លិះ។ ដ ើងអាចដរៀន វិជាជ ស្គប់មុខ្ដៅ

កនុងសាលា មតមិនអាចដរៀនសាគ លខ់្លនួឯងបានដទ ដស្រិះវាស្តូវការដពល

ដវលា ូរ្រ់ ដ ើ ស្តូវដរៀនដោ សាា ត់ៗមាន ក់ឯងដទៀតតង។ 

មូលដ តមុួ ដទៀត គឺ មកពកីារបរាជ័ ពមីុនៗ។ ដបើរិនជាដ ើងមិន

អាចទុកអ្តីតកាលដៅមាខ ងបានដទ ដ ើងនឹងដមើលងា ខ្លនួឯងរ ូត។ 

អ្តតីកាលល អ អាចដ្វើឱ្យមនរុសមានអ្ណំតួ មតដបើអ្តីតកាលមនិល អ អាចដ្វើ

ឱ្យមនរុសដមើលងា ខ្លនួឯង។ និយា រួមដៅ ដ ើងមិនគួរ កអ្តីតកាល

មកលា  ំនឹងការររ់ដៅរបរ់ដ ើងដពលដនិះ និងអ្ គតម លដ ើង
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បានបស្មុងទុកដ ិះដទ។ ខ្្ុមំិន ឹងថា អ្នកទំាងអ្រ់គាន បានដស្តៀមរស្មាប់

អ្ គតខ្លនួឯងឬអ្តដ់ទ។ ដបើមិនទានដ់ស្តៀមដទ ខ្្ុំរូមចូលរួមដសាកសាត  

តង។ 

វាទាក់ទងនឹងតលវូចិតត ដ តុដនិះមានមតដ ើងដទ ដទើបអាចោត់ការវាបាន។ 

ជមាឺត លវូចិតត ពយបាលដោ ចិតត។ ដ ើងស្តូវ កចិតតខ្លនួឯងមកពយបាលចិតត

ខ្លនួឯង។ ដ ើងស្តូវស្បាប់ខ្លនួឯងថា ដបើដ ើងដមើលងា ខ្លនួឯង អ្នកជុំ វិញក៏

ដគដមើលងា ដ ើងម រ  ូដច និះស្តូវមតឈប់ជាប ទ ន់។ ដ ើងមនិមមនដកើត

មកដ ើមបដី្វើជាអ្នកម លស្តវូដគដមើលងា ដ ិះដទ។ 

ស្បរិនដបើចិតតដ ើង មិនអាចពយបាលខ្លនួវាបាន ដ ើងស្តូវការជំន ួពីអ្នក

 ទទដ ើ ។ ដ ើងមិនោបំាច់ពឹងអ្នក្ឱ្យដគពបិាកដទ។ ចូលដៅកាន ់

Youtube ដ ើ វា រកយ Inspirational Video រួចដ ើ ចុច ក    

 វើដ អ្ូ្មួ មកដមើល ដ ើ ស្បឹងសាត ប់រកយម លដគនិយា ស្គប់មា ត់។ 

ដនិះជា វិ្ីម លខ្្ុំដស្បើរាល់ទៃ ា ដស្រិះដបើមិនដ្វើមបបដនិះដទ ខ្្ុំស្បម លអ្ងគ ុ

គិតថា “ខ្លនួខ្្ុគំាា នបានការអ្ីដទ” ដ ើ ក៏មិនបានបដចចញដរៀវដៅមួ 

កាលដនិះម រ។ ដពលជិិះម ូតូដៅដ្វើការ ឬដពលអ្ងគ ុដរាៀម ខ្្ុសំាត ប់ 

Inspirational MP3 ដ ើមបីដលើកទឹកចិតតខ្លនួឯងជានចិ ច។ 

តិចណ ូូជី ជារបរ់មានស្បដយាជន៍ ដ តដុនិះដ ើងមិនស្តូវដ្វើឱ្យវាបាត់

ស្បដយាជន៍របរ់វាដទ។ អ្នកខ្លិះដមើល Youtube រកមតបទចដស្មៀងកមសត់ 

ឬចដស្មៀងបរាជ័ កនុងដរឿងដរនហា រួចដ ើ តាំងមកដមើលងា ខ្លនួឯង។ 

ដ ើមបីខ្លនួដ ើង ស្តូវមតឈប់ ដ ើ មកដ្វើអ្វីដតសង វិញ។ 
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ជីវិតដ ើងខ្លី្រ់ ស្តូវររ់ដៅដោ ការដលើកទឹកចិតតខ្លនួឯង និងពស្ងីកកតី

ស្រទមរបរ់ដ ើង។ ដ ើងស្តូវររ់ដៅ ដោ ដមើលមកខ្លនួឯងជាមនុរស   

អ្សាច រយមាន ក់ ឬជាមនុរសល អមាន ក់ក៏បានម រ ដបើរិនរកយអ្សាច រយ មិនទំនង

សាត ប់។ ដៅដពល្ម លដ ើងលឺរដមលងដមើលងា ពខី្ងកនុងខ្លនួមក 

ដ ើងអាចទាញដរៀវដៅដនិះមកអានដ ើង វិញ។  

ខ្្ុំនិយា ដលងដទ ដរៀវដៅ្ក៏បានម រ ដស្រិះការអានដរៀវដៅក៏អាច

ជួ ដ ើងបានម រ។ ដ ើងស្គាន់មតដរើរ កដរៀវដៅស្បដលទដលើកទឹកចិតត 

ឬជីវស្បវតតិមនុរសលបីៗ មកអានដៅ គបឺានដ ើ ។  ប ុមន តដតើស្តូវអានប ុ ា ន

កាលដៅ ដបើដ ើងដមើលងា ខ្លនួឯងរាល់ដពលមបបដនិះ? ចដមលើ មានដៅ

ទំព័រមួ ដទៀត។ អានបនតដទៀតរិនដៅ កំុអាលដៅ្។ 
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៥ 

កុអំានដរៀវដៅមតម ួកាល 

ដតើអ្នកទំាងអ្រ់គាន  ឹងដទថាកនុង១ឆ្លន ំ មានដរៀវដៅម លររដររៃ ាីប ុ ា ន

កាល? ខ្្ុំក៏អ្ត់ ឹងម រ មតដបើតាមខ្្ុធំ្លល ប់អាន ស្គាន់មតស្បដទរអ្ង់ដគលរ 

កនុងឆ្លន ំ២០១៣ បានដបាិះពុមាដរៀវដៅៃាី និងដបាិះពុមាដ ើងវិញរ ូត ល់

ដៅ ១៨០០០០ កាលឯដ្ិះ។ ចុិះស្រុកមខ្ារដ ើង វិញ?   

ខ្្ុំមិនមមនរិិះគន់ស្រុកមខ្ារពកីារដបាិះពុមាដរៀវដៅៃាីដទ មតខ្្ុំចង់ស្បាប់អ្នក

ទំាងអ្រ់គាន ថា ជីវតិដ ើងខ្លី្ រ ់កុអំានដរៀវដៅមតម ួកាល។ ខ្្ុំក៏បាន

ររដររដរៀវដៅដតសងដទៀតម រ អ្នកទំាងអ្រ់គាន អាចរកអានបាន។ 

ការម លដ ើងអានដរៀវដៅតិចដពក ជាការបទិតលវូគំនតិរបរដ់ ើង

ប ដុ ណ្ ិះ។ ដ ើងនឹងររ់ដៅជាតួអ្ងគកមង ាប ម លដសា រាជយកនុងអ្ណតូង។ 

ដទាិះបីមានរកយថា ដសា រាជយ ក៏ដោ  វាដៅមតកនុងអ្ណតូង ម លដទ។ 

អ្នកខ្លិះអានដរៀវដៅមួ កាល ម លសារចុិះសារដ ើង ដោ គិតថា

ដរៀវដៅដ ិះល អជាងដគ។ ដលើដលាកដនិះ គាា នដរៀវដៅ្ម លល អជាងដគ

ដទ គឺមានមតដរៀវដៅម លល អតាមមតនក។ ដរៀវដៅមួ កាលអាចល អកនុង

មត នកទច នស្បឌិត មតមិនអាចដស្បើការបានកនុងមត នកចាប់។ អ្ុីចឹង ដ ើងរក

ដរៀវដៅមកអានឱ្យបានដស្ចើនដៅដ ើមបីទទួលចំដណិះ ឹងបានស្គប់មត នក។ 

ដៅតទិះខ្្ុំ មានដរៀវដៅដស្ចើនស្បដលទ្រ់ ដស្ចើនកាលដទៀតតង ដស្រិះខ្្ុំ

ចូលចិតតទិញដរៀវដៅមកទុក។ ខ្្ុមំិនស្បាក ថាបានអានទំាងអ្រ់ដទ មតខ្្ុ ំ
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ដៅមតចូលចិតតដមើលដ ើញដរៀវដៅដៅមកបរខ្លនួដស្ចើន ម ល។ 

រស្មាប់អ្នកម លមិនធ្លល ប់អានដរៀវដៅ ស្បាក ជាមិន ឹងពបីទពិដសា្ន៍ 

និងអារមាណម៍ លទទួលបានពដីរៀវដៅដទ។ វាជាដរឿងគួរឱ្យសាត  មួ  

ម លដកើតមកមួ ជាតិនឹងដគម រ ដ ើ ដចិះអានមតដរៀវដៅពុមាកនុង

សាលា។ ដរៀវដៅ ជារបក គដំ ើញម ួ ៏ល អបតំតុ កនុងពលិពដលាកដនិះ។ 

រូមបីមតបច ចបុបន នដនិះ ម លអ្ុីន្ឺដណតកំពុងមតអ្ួតខ្លនួ ក៏ដរៀវដៅដៅមត

មានស្បដយាជន៍ម រ។ មិនទាន់មានអ្វីមកជំនួរដរៀវដៅបានដទ។ 

ដរៀវដៅ មានដស្ចើន្រ់ ដទាិះជាដ ើងអាន ល់ោរ់ដទៀត ក៏អានមិន

អ្រ់ម រ ដ តុដនិះ មិនបាចប់ារមាពដីរឿងអ្ត់ដរៀវដៅអានដទ។ ដោ សារ

មតដរៀវដៅ ជារបរ់ល អ និងជាឃ្លល ងំត ទកុចំដណិះ ឹង ម លមិនមានតាមអ្ុីន

្ឺដណត ដទើបដ ើងស្តូវមតអានវា។ គាា នអ្នក្សាត  ដស្កា ដទ ដពល

កាល  ជាអ្នកអានដរៀវដៅ អ្វមី លពកួដគសាត  ដស្កា  គ ឺដ តអុ្បីានជាពកួ

ដគមនិោបដ់ត តើមអានឱ្យបានដលឿនជាងដនិះបនតិច។ 

ដបើរិនជាមិន ឹងថា អានដរៀវដៅដ ើមបីអ្ី អាចដៅរកដរៀវដៅមួ ម ល

មានចំណងដជើងថា “ស្បដយាជន៍ខ្ងកនុង” អ្នកទំាងអ្រ់គាន នឹង ឹងចដមលើ 

ដ ើ ។ វាក៏ជាដរៀវដៅម លខ្្ុំររដររម រ។ 

អ្នក ទទអាចនិយា ថា ដ ើងជាមនុរស ួររម័ ម លរុខ្ចិតតអ្ងគ ុ

អានដរៀវដៅ ដៅដពលម លអ្នក ទទដចញដៅដ ើរដលងដពល ប់។ មត

ដ ើងស្តូវោថំា ការអានដរៀវដៅមិនម ល ួររម ័ដទ ដស្រិះដរៀវដៅ

ម លដ ើងអានៃាីរ ូត។ ការអានដរៀវដៅ ជាមដ្យបា ម ួម លមិន
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ឱ្យដ ើងកាល  ជាមនរុស រួរម ័។ ចង់ដជឿឬអ្ត់ ជាដរឿងរបរ់អ្នកទំាង

អ្រ់គាន  មតមនុរសម លគាា ន ឹងខ្យល់អ្ី ដទើបជាមនុរស ួររម័ ពិត

ស្បាក ។  

ដបើរិនជាចង់អានដរៀវដៅឱ្យបានដស្ចើន ខ្្ុំមាន វិ្ីសាស្ររតមួ ចំនួន ម ល

ខ្្ុំធ្លល ប់ដស្បើ។ ទមី ួ គសឺ្តវូមានដរៀវដៅឱ្យដស្ចើន។ ដរៀវដៅដស្ចើន គឺមាន

ជដស្មើរដស្ចើន ដ តុដនិះដ្វើឱ្យការអានរបរ់ដ ើងមិនគួរឱ្យ្ុញ។ មនុរស

មិនអានដរៀវដៅ ដោ សារមតអានដ ើ ្ុញ ដបើអានដ ើ របា  

អ្នក្មិនចង់អានដ ិះ។  

ទពីរី គសឺ្តវូអានដ ើមបខី្ លនួឯង។ ដ ើងស្តូវ ឹងថា ការអាន ជាមតនកមួ ទន

ការអ្លិវឌឍខ្លនួដ ើង។ ដ ើងមិនអាចដៅរដបៀបដនិះរ ូតដទ។ ស្គប់យា ង

ផ្តល រ់បតរូរ ូត ដ តុដនិះ គំនិតរបរ់ដ ើងក៏ស្តូវមតបតរូតាមម រ។ ដរៀវដៅ 

ដស្បៀប ូចជា ិបមួ ម លមានរុទធមតគំនិត និងបទពិដសា្ន៍ ដ តដុនិះ 

ដបើដ ើងចង់បានវាមមន ដ ើងស្តូវមតអាន។ ដបើរនិជាដ ើមបខី្ លនួឯងដ ើ  

ដៅមិនស្ពមដ្វើដទៀត ដ ើងមនិ ឹងជាររដ់ ើមបអី្ដីទ។ 

ទបី ីគសឺ្តវូអានរាលទ់ៃ ា។ កំុបងខំខ្ លនួឯងខ្ល ំងដពក។ ដ ើងអាចអានស្តឹមមួ 

ទៃ ា ១០រនលឹក ឬ២០រនលឹកបានដ ើ  ដបើរិនជាដ ើងមិនទាន់ទមាល ប់។ 

ដពលខ្្ុអំានដរៀវដៅដរឿង កនុងមួ ទៃ ាខ្្ុំអានបានដលើរព១ី០០រនលឹក មត

ដបើជាដរៀវដៅចំដណិះ ឹងទូដៅ វិញ ខ្្ុំអានមតស្តឹម២០ដៅ៣០រនលឹក

ប ុដ ណ្ ិះ។ ការអានមិនមមនជាការបងខំដទ ជាការរា័ស្គចិតត។  ល់ខ្្ុំររដររ

អ្ុីចឹង ខ្្ុំមានអារមាណ៍ថា ការអានដរៀវដៅ  ូចជាការដរៀបការ។ វា 
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ស្បម លជា ការដរៀបការរវាងដ ើង និងចំដណិះ ឹងដ ើ ដមើលដៅ។  

ទបីនួ គសឺ្តវូ កអ្វមី លបានអានមកដស្បើ។ ដ ើងនឹងគិតថាវាគាា ន

ស្បដយាជន៍ ដបើអ្វីម លដ ើងអាន មិនអាចដស្បើការដកើត។ ឥលូវ ូចអ្នកទំាង

អ្រ់គាន កំពុងអាន ល់ចំណចុដនិះអ្ុីចឹង ដបើរិនជាមិន កវាដៅដស្បើដទ អ្វី

ម លខ្្ុំររដររដនិះនឹងកាល  ជារកយអ្ត់ស្បដយាជន៍។ ដរៀវដៅដនិះ ក៏

កាល  ជារបរ់អ្ត់ស្បដយាជន៍ម រដ ើ ។ រមូកុដំ្វើឱ្យដរៀវដៅកាល  ជា

របរអ់្តស់្បដយាជន ៍ដោ សារមតក ំរុរបរ់ខ្លនួដ ើង។ ដពលអានចប់ កំុ

ដលលចដ្វើតាមតង។ 

ដបើរិនជាដ ើងរដស្មចចិតតថា ស្តូវមតអានដរៀវដៅឱ្យបានដស្ចើនដ ើ  

ស្គប់យា ងនឹងចូលមកតាមលំោប់។ មត ំបូងដ ើងស្តូវឈប់ខ្វលន់ឹងការ រិិះ

គន់របរ់អ្នក ទទជាមុនរិន។ ចង់ដគថាអ្ក៏ីថាដៅ ដស្រិះដនិះជាជីវិតរបរ់

ដ ើង។ ជីវិតដ ើង ដតើស្តូវរំុការអ្នុញ្ហា តពីអ្នក្ម រ?  
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៦ 

កុខំ្ វល់នងឹការ រិិះគនរ់បរអ់្នក ទទ 

ខ្្ុំមិនមមនជាមនុរសម លចូលចិតតការរិិះគន់ដទ។ ខ្្ុគំិតថា ជីវិតដនិះជារបរ់

ខ្្ុំ ដ តដុនិះដបើខ្្ុំសាត ប់តាមការរិិះគន់របរ់អ្នក ទទ ខ្្ុំនឹងមិនអាចស្គប់ស្គង

ជីវិតខ្លនួឯងបានដពញដលញដទ។ វាជាដរឿងអាមា រមួ ម លមនុរស គំាន

ខ្វល់ការ រិិះគន់របរ់អ្នក ទទ។ ដបើអ្នកទំាងអ្រ់គាន រួរខ្្ុថំា ដតើការ រិិះគន់ជា

អ្វី? ខ្្ុនំឹងដំលើ ថា វាជាដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍។ 

ដបើដ ើងមិនដ្វើអ្វៃី ាដីសាិះ ដទើបគាា នអ្នក្មក រិិះគនដ់ ើង មតដ ើងមិនអាច

ដ្វើមបប នឹងដទ។ ដ ើងមិនអាចររ់ដៅដោ ដៅសាលា ប ទ ប់មកដចញ

ដ្វើការ រួចដ ើ ោរស់ាល ប់តាមគាន ដ ិះដទ។ ដ ើងស្តូវបដង ាើតសាន ទ ខ្លិះដៅ

កនុងអ្ំ ុងដពលម លដ ើងដៅមានខ្យលដ់ចញពសី្ចមុិះ។ 

មិនថាដ ើងដ្វើអ្ី វដទ នឹងមានអ្នកមក រិិះគន់ដ ើងស្គប់ដពល អ្ុីចឹងដ ើ 

បានជាដ ើងមិនស្តូវខ្វល់ពមីនុរសស្បដលទដនិះ។ មនុរសស្បដលទដនិះអ្ត់

ស្បដយាជន៍្រ់ ដស្រិះកនុងមួ ទៃ ាដបើមិនបាន រិិះគន់ដទ គឺដៅមិនរុខ្។ 

គាា នមនុរសល អ្  ចំ្  ដពលមក រិិះគនអ់្នក ទទដ ិះដទ ដស្រិះមនរុសល អ

ដគមានការងារម លដគស្តវូដ្វើជានចិ ច។ ដគ ឹងថាដគដកើតមកដ ើមបីអ្វី ដ ើ 

ដគដផ្តត តកមាល ងំដគទំាងស្រុងដៅដលើការងារដ ិះ  ូដច និះដបើដ ើងមិនរួរដគ 

ដគមិនដំលើ នឹងដ ើងដទ។ ្រ់មតពួកអ្ត់ការងារដ្វើដទ ដទើបទំដនររកនឹក

រកយមក រិិះគន់ដ ើងដ ិះ។ 
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ដៅដពលម លដ ើង ឹងថា ដ ើងចង់បានអ្ី និងដ ើងស្តូវដ្វើអ្ីដ ើ  ដ ើង

ស្តូវបិទស្តដចៀកឱ្យជិត កំុសាត ប់រកយ រិិះគន់របរ់អ្នក្ទំាងអ្រ់។ ដបើរិន

ជាអ្វមី លដ ើងដ្វើមិន ំដណើរការ ដ ើងអាចោប់ដត តើមមតងដទៀតបាន។  

ខ្្ុំដរៀនពីដរឿងដនិះ ដោ សារមតខ្្ុំមានដតកដលើដ វរប៊ាុក។ ដតកខ្្ុំមិនលបី

ដទ មតរមបូរអ្នកមក រិិះគន់្រ់។ ខ្្ុំធ្លល ប់គិតថា នឹងឈប់ដ្វើដោ សារ

មតមានអ្នកមករិិះគន់អ្វីម លខ្្ុំខ្ំដ្វើ មតខ្្ុំគិតដ ើញថា វាមិនរមនឹងតទមល 

ខ្្ុំក៏បនតដ្វើមក ល់ដពលដនិះ។ ខ្្ុំដៅោថំា មានដពលម ួដ ិះ ខ្្ុំតុរ

ទាក់ទងនឹងដរឿងសាមកុក ស្សាប់មតមានដគដត ្ើរសារមកថា “ ួនចូលដពញ

ស្រុកដ ើ  ដៅំាតួនឹងដរឿងសាមកុកដទៀត”។ ដៅមានរកយដស្ចើនដទៀត 

មតខ្្ុំមិនបាចោ់ក់ចូលដទ។ ដគនិយា ដ្វើ ូច ួនដទើបចូលមកដៅស្រុកមខ្ារ

ប ុ ា នទៃ ាអ្ុីចឹង។ ដគនិយា ដោ សារមត ដទើបភ្ាក់តាមរកយអ្នក

នដយាបា ប ុដ ណ្ ិះ។  

មនុរសម លោមំតរិិះគន់ដគ គឺមបបដនិះដ ើ ។ ពកួដគដ្វើយា ង្ឱ្យមត

មានរកយរិិះគន់មតប ុដ ណ្ ិះ។ មូលដ តុម លដ ើររិិះគន់ដគមានដស្ចើន្រ់ 

មតរំខ្ន់ជាងដគមានមតពីរដទ គឺ ស្ចមណន ឬដលលើ។  

ទីមួ  គឺដោ សារមតស្ចមណននឹងអ្វីម លអ្នក ទទមាន ដ ើ ខ្លនួឯងមិន

មាន។ ដៅដពលខ្្ុរំរដររដរៀវដៅពីដរឿងសាមកុក មានដគដត ្ើរសារស្បាប់

ខ្្ុំថា “កំុចំ្ ដពលររដររដរៀវដៅមបបដនិះដទៀត ដស្រិះខ្្ុំជាអ្នកស្ក 

ដទាិះររដររយា ង្ក៏មិនអាចជួ ដគបាន”។ ដគស្បាប់ខ្្ុំដទៀតថា “ដបើ

ចង់ររដររ គួរមតររដររពបី៊ា៊ីលដ គត ឬអ្នកមាន ទទដទៀតដៅ”។ ខ្្ុំំាល់
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ម រ ដបើមានគំនិតអ្ុីចឹង ដម ចមិនររដររដោ ខ្លនួឯងដៅ មកស្បាប់ខ្្ុំដ្វើ

អ្ី។ ឬក៏មកពីខ្លនួឯងររដររមិនដកើត ដ ើ គិតថា ដបើខ្្ុំររដររមិនដចញ

ម រ ដទើបស្បាប់ខ្្ុំពីស្បធ្លនបទដ ិះ។ តាមពិត មខ្ារដ ើងក៏មានរកយ

រស្មាប់ដៅមនុរសមបបដនិះម រ គឺ ដោលដមសៀត។ 

ទីពីរ គដឺលលើ ឬមិន ឹងខ្យល់អ្ី។ ដ ើងមិនគួរចំ្ ដពលជាមួ មនុរស

ស្បដលទដនិះដទ។ ដលលើ ជាជមាឺំ លង។ ដបើដ ើងជមជកជាម ួមនរុសដលលើ ដ ើង

នងឹកាល  ជាមនុរសដលលើម រ។ កំុខ្វល់ពពីួកដនិះ ដបើដគចង់និយា  ឱ្យនិយា 

មតឯងដៅ ដពល តគ់ង់មតឈប់ដទ។ ោខំ្្ុឱំ្យឧទា រណព៍ីអ្នកម លរិិះគន់

ដោ សារមតខ្លនួឯងដលលើ។ 

ដៅដពលខ្្ុំដរើរចំណងដជើងរស្មាប់ដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំ ខ្្ុំមតងមតគិត ល់

រកយម លខ្លីបំតុត។ ប ទ ប់មកខ្្ុំក៏តុរចំណងដជើងដ ិះដៅដលើដតកខ្្ុំ 

ដ ើមបីឱ្យដគ ឹងថា ខ្្ុំជិតមានដរៀវដៅៃាីដទៀតដ ើ ។ មានមនុរសមាន ក់

បាន Comment ថាចំណងដជើងដរៀវដៅ គួរមតោក់ឱ្យមវង ដ ើមបីទាក់

ទាញអ្នកអាន។ ដគ កចំណងដជើងពត៌មានកនុងកាមរតមកឱ្យខ្្ុំដមើល

ដទៀត។ កមនលងដនិះដ ើ  ម លដ្វើឱ្យដគ ឹងថាមនុរសមាន ក់ ដលលើ ឬមិនដលលើ។ 

មនិដចិះ មតដ្វើដចិះ នងឹដ្វើឱ្យមនរុសមាន កដ់លលើដោ មនិ ឹងខ្លនួ។ ទីមួ  

ដរៀវដៅ មិនមមនជាកាមរតដទ។ ទីពីរ ចំណងដជើងមវង មិនមមនជាកបួន

កនុងការឌី ាញដរៀវដៅដទ។ ខ្្ុធំ្លល ប់ដរៀនពីចណំចុដនិះ។ ដគរុខ្ចិតតដស្បើ

ចំណងដជើងរងឱ្យមវង ដ ើ បស្ងួមចំណងដជើង្ំឱ្យខ្លី ដទើបល អ។ ខ្្ុំដមើលអ្ី

ម លដគ Comment ដ ើ អ្ងគ ុដរើច ដ ើ  កដៅនិយា ឱ្យមិតតលកតិ

ខ្ ្ុំសាត ប់ដទៀត ឱ្យបានដរើចទំាងអ្រ់គាន ។ ដលលើ ជាជដស្មើររបរម់នរុសដទ។  
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ឥលូវ ដ ើង ឹងដ ើ ថា ដ តុអ្បីានជាដគ រិិះគន់ដ ើង។ ដតើដ ើងដៅខ្វល់

ដ្វើអ្ីដទៀត ? ដ ើងស្បាក ជានឹកដ ើញរកយម ួថា “ រិិះគន់ដ ើមបី       

សាព ប ” មិនខ្ន។ ខ្្ុំហា៊ា នធ្ល ថា ដៅដលើដលាកដនិះគាា នការរិិះគនដ់ ើមបី

សាព ប ដទ។ ការរិិះគន់ ជាដរឿងអ្វិជ ជមាន ចំមណកការសាព ប  ជាដរឿង

 វិជ ជមាន។ ដតើដ ើងអាច ករកយម លមានន័ តទ ុគាន មកោក់ចូលគាន

បានដោ រដបៀប្? 

 រិិះគន់ដ ើមបីសាព ប  ស្គាន់មតជាដលរដទ។ ដគដស្បើដ ើមបីបាន រិិះគន់អ្នក ទទ

ដ ើ ស្តូវដគដមើលមកជាមនុរសល អប ុដ ណ្ ិះ។ រកយដនិះ ដស្បើដ ើមបីបំបិទ

រិទធិផ្តទ ល់ខ្លនួដគ។ អ្នកទំាងអ្រ់គាន ស្បាក ជាធ្លល ប់លឺគណបកសស្បឆំ្លងម ល

មតងមតអ្ិះអាងថា ខ្លនួឯង រិិះគន់រោះ លិបាលដ ើមបីការសាព ប ។ ដតើដ ើមបី

សាព ប មមនក៏អ្ី? ដបើមមន មានមតបកសស្បឆំ្លងំាតួ ដស្រិះដបើសាព ប  បកស

កាន់អ្ំ្ចនឹង រតតមតរតងមាដំ ើ  ដតើដគ ដណត ើមអ្ំ្ចបានយា ងដម ច? 

 រិិះគនដ់ ើមបសីាព ប  ស្គានម់តជារកយដបាកស្បារដ់ទ ដ ើ មានមតមនរុស

ដបាកស្បារប់ ដុ ណ្ ិះម លដស្បើរកយដនិះ។ ដបើរិនជាដគមានចិតតចង់ជួ មមន 

ដគនឹងមកជួ ដ ើងដ ើ  ដគមិនោបំាច ់រិិះគន់ដ ើងដទ។ ការរិិះគន់ ស្តូវ

បានដគោត់ទុកជាអ្នកបំផ្តល ញទឹកចិតតមួ  ៏្ំ។ ការ រិិះគន់ដ ើមបីសាព ប  

ដស្បៀប ូចជាការោប់រំដលាលដគដ ើ  ស្បាប់ដគថា ោចំូល ណត ឹងអ្ុីចឹង។ វា

ល អដមើលពីរមបកដស្ៅ មតតាមពិតគាា នស្បដយាជន៍អ្ីដទ។ ដលើកដស្កា  ដបើ

លឺអ្នក្និយា រកយដនិះ អ្នកទំាងអ្រ់គាន ដសាត ិះទឹកមាត់មួ ដ ើ ដ ើរ

ដចញដៅ។  
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ចំណចុអាស្កក់របរ់អ្នកម លរិិះគន់ដគ គឺ ពួកដគមិនទទួលសាគ ល់ថាខ្លនួឯង

 រិិះគន់ដគដទ។ ដគនិយា ថា ខ្លនួឯងកំពុងមតជួ អ្នក ទទដៅវិញ។ ដបើ

ស្គានម់ត រិិះគន ់កអ៏ាចជ ួដគបាន ស្រុកមខ្ារមិនមមនដៅមបបដនិះដទ។ ស្រុក

មខ្ារ រមបរូមតអ្នករិិះគន ់គាា នអ្នកដ្វើពតិស្បាក ដទ។ ដបើមិនដជឿសាករួរដៅ

ដមើល អ្នកម លមក រិិះគន់ដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំធ្លល ប់ររដររដរៀវដៅបានប ុ ា ន

កាលម រ? ថាមិនស្តូវ មិនទំាងដចិះអានដរៀវដៅតង។ អ្នកទំាងអ្រ់គាន  

ស្តូវោរំកយមួ ថា “ដបើដ ើងដ្វើមនិបាន ូចដគដទ កុំរិិះគនដ់គ ដបើដ ើងគាា ន

ចិតតចងជ់ ួដគដទ កុំរិិះគនដ់គ”។ ដ្វើបានប ុណណឹង គឺល អដ ើ ។ 

ដោ សារមតខ្្ុំសាគ ល់ចរិតរបរ់មនុរសម លរិិះគន់ដគមបបដនិះដ ើ  ដទើបខ្្ុំ

មិនម លខ្វល់ជាមួ ពួកដនិះ។ ខ្្ុោំត់ទុកការរិិះគន់ ជាដរឿងអ្ត់បានការ

ប ុដ ណ្ ិះ។ ខ្្ុំដ្វើអ្វីម លខ្្ុំចង់ដ្វើ ឬចិតតខ្្ុសំ្បាប់ថាស្តូវមតដ្វើ ដ ើ អ្នក្

ចង់ថាអ្ីថាដៅ។ ខ្្ុមំិនរុំបា អ្នក្រុីដទ ដ តុដនិះខ្្ុំមិនខ្វល។់ 

អ្នកទំាងអ្រ់គាន ក៏ស្តូវដ្វើ ូចខ្្ុំ កំុរវល់នឹងការ រិិះគន់ទំាងដនិះ ដស្រិះដ ើង

កាន់មតគិតពដីរឿងដនិះ ដ ើងនឹងគាា នឱ្ការបានដ្វើអ្វមី លដ ើងចង់ដ្វើដទ។ 

ដ ើងមិនមមនដកើតមកដ ើមបីមនុរសទំាងដ ិះដទ។ ដ ើងដកើតមកដ ើមបីខ្លនួ

ឯង និងដ ើមបីរដស្មចអ្វីម ល្មាជាតិបានស្បគល់ឱ្យដ ើង។ ដបើ្ មាជាតិ

ស្បគល់រំដ ងពិដរាិះឱ្យដ ើង ដ ើងស្តូវមតដស្ចៀង។ ចង់អ្នក្ថារដមលង

ដ ើងអាស្កក់សាត ប់ ក៏ថាដៅ។ 

ដៅដពលម លដ ើងខ្វលព់រីកយរបរ់អ្នក ទទដស្ចើនដពក ដ ើងនឹងមលង

ខ្វល់ពខី្ លនួឯងមិនខ្ន។ វាគាា នខ្ុរគាន ពកីារម លដ ើងររ់ដៅបដស្មើដគដ ិះ
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ដទ។ ដ ើងខ្ល ចដគថា មតដ ើងមបរជាមនិខ្ល ចថា ខ្លនួដ ើងសាល បដ់ៅដោ 

មនិអ្រច់តិត។ ដ ើងស្តូវបដស្ងៀនខ្លនួឯង ឱ្យដផ្តត តដលើដគាលដៅរបរ់ខ្លនួ

 វិញ។ អ្នកថា បានមតថាដទ ដគមិនអាចជួ អ្វីដ ើងបានដទ។  

ដ ើងមិនមមនររ់បានរ ូតដទ ដ តុដនិះដតើដ ើងគួរខ្វល់ពរីកយរិិះគន់ ឬ

ខ្វល់ពីអ្វីម លដ ើងចង់ដ្វើ? ដរើរដោ ខ្លនួឯងដៅ។ ដ ើងក៏មិនស្តូវដៅរិិះ

គន់ដគម រ ដស្រិះអ្នកម លរិិះគន់ដគ រទុធមតជាមនរុសអាស្កកទំ់ាងអ្រ។់ 
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៧ 

កុដំ្វើអាស្កកដ់ ើមបលុី  

ឱ្យមតមានលុ  ចង់ដស្បើដខ្ា ចរំាឱ្យដមើលក៏បានម រ។ អ្នក្ក៏ចង់បាន   

លុ ម រ ដស្រិះវាអាច ដំ ើងដៅរកកតីរុខ្កនុងជីវិតបាន។ គាា នលុ  មិន

មមនថាគាា នកតីរុខ្ដទ មតកតីរុខ្ដ ិះមិនដទៀតទាត់ ដ ើ ដ ើងមិនអាច

ស្គប់ស្គងវាបានដទៀតតង។ 

ដ ើមបីលុ  មនុរសរុខ្ចិតតដ្វើស្គប់យា ង មិនថាដរឿងដ ិះ អាស្កក់ប ុ ណ្  

ខ្ុរនឹងខ្លនួឯងកស្មិត្ ក៏ស្តូវមតដ្វើម រ។ ខ្្ុំចង់បានលុ  មតខ្្ុមំិនដ្វើ

ដរឿងអាស្កក់ដ ើមបីរកលុ ដទ។ ខ្្ុមំិនមានជីវិតអ្មតៈដទ ដ តដុនិះ ខ្្ុចំង់

ររ់ដៅដោ អាចរមលឹងដមើលខ្លនួឯងកនុងកចចក់ ដ ើ អាចនិយា ថា “ខ្្ុំ

មិនបានដ្វើអ្វីអាស្កក់ដទ ដ ើ អាចរកលុ ោ បានម រ”។ 

ចំណចុដនិះ អ្នកទំាងអ្រ់គាន មិនបាចគ់ិត ូចខ្្ុំក៏បានម រ ដស្រិះខ្្ុដំជឿថា 

រវាងលុ  និងការដ្វើដរឿងល អ មនុរសភាគដស្ចើន កចារ់ជាដរើរ កលុ 

ដ ើ ។ ចំមណកមនុរសភាគតិច វិញ មនិមមនថាមិនចង់ដរើរដទ ស្គាន់មត

គាា នឱ្ការដរើរប ុដ ណ្ ិះ។ 

កាលពីប ុ ា នឆ្លន ំមុន មីងខ្្ុ ំដៅខ្្ុដំៅដ្វើការជាមួ គាត់កនុងការីុណ ូដោ 

ដ្វើជាអ្នក ូរលុ ឱ្យដគដលងមលបង។ កនុងមួ ទៃ ាខ្្ុំអាចរកលុ បានយា ង

រអ ុ្រ់ក៏ ២០  ុលាល រម រ។ រស្មាប់ខ្្ុំ ដបើដ្វើមបបដនិះមមន ខ្្ុំ ឹងមត

រល់លុ ដស្ចើនមិនខ្ន មតខ្្ុលំ ាង់ មិនហា៊ា ន កលុ  នឹង។ ខ្្ុដំៅដ្វើការ
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បានមតមួ ទៃ ាគត់។ ខ្្ុំមកតទិះគិតដ ើង វិញ ថាការងារ នឹងល អ ឬអាស្កក់។ 

រស្មាប់ខ្្ុំការងារជាមួ មលបង គឺអាស្កក់ដ ើ  អ្ុីចឹងខ្្ុំមានមតរកអ្ីដ្វើ

ដតសង វិញ។ 

ខ្្ុំដៅស្បាប់មីងខ្្ុំ វិញ ថាខ្្ុំឈប់ដ្វើដ ើ  ដស្រិះមិនចូលចិតត។ គាត់មក

ស្បាប់មា ក់ខ្្ុំថា "ខ្្ុំល ាង់្រ់ មិនដចិះរកលុ "។ តាមពិតមិនបាចគ់ាត់

និយា  ក៏ខ្្ុំ ឹងថាខ្្ុំល ាង់ម រ។ ស្គាន់មតខ្្ុំមិនដលលើដៅដ្វើដរឿងអាស្កក់

ប ុដ ណ្ ិះ។  ូរលុ ឱ្យដគដៅដលងមលបង  ូចជាជួ ជស្មុញឱ្យដគដៅ ិន

ដហាចអ្ុីចឹង។ ខ្្ុំដ្វើដៅមិនរួចដទ ដ ើ  កលុ មកោ ក៏មិនឆ្លា ញ់ម រ។ 

ដស្កា មក ពខូ្្ុំដៅដៅោក់រកយស្ប ងចូលដ្វើការរ ះមតង។ គាតស់្បាប់

ថា ដបើដ ើងដ្វើការរ ះ ដ ើងអាចរកលុ បានដពលចុិះដបរកកមាតាមដខ្តត 

ដ ើ ដគដ ើញដ ើងដ្វើការរ ះ អ្នក ទទមិនរូវដមើលងា ដ ើង។ គាត់

និយា  ូចមមនមទនអ្ុីចឹង ។ ខ្្ុំដ ើញដគដជរបុគគលិករ ះមតរ ូតដសាិះ។ 

តាំងពីដ ើមមក ខ្្ុំមិនចូលចិតតការងាររ ះដទ។ ដស្ៅពីស្តូវដ្វើការដោ ដមើល

ទឹកមុខ្បុគគលិកោរ់ៗដ ើ  ខ្្ុំមិនអាចបដចចញដយាបល់អ្ីបានដទៀត។ ខ្្ុំ

ចូលចិតតនិយា ពីអ្វីម លខ្្ុំមិនចូលចិតតកនុងកមនលងដ្វើការ ដ តុដនិះដបើដ្វើការ

រ ះ ខ្្ុំមិនអាចនិយា អ្វីបានទំាងអ្រ់។ ខ្្ុសំ្តូវការដររើភាព ដ តដុនិះ

ការងាររ ះ មិនមមនជាជដស្មើររបរ់ខ្្ុំដទ។ 

ដនិះមិនរាប់ដពលម លអ្នកនដយាបា លូកទ ចូលកិច ចការរ ះតង។ ឥលូវ

សាកគិតដៅដមើល ដបើដគឱ្យខ្្ុដំ្វើដរឿងម លបំផ្តល ញអ្នក ទទ ទំាងខ្្ុំ និងអ្នក

ដ ិះមិនម លសាគ ល់គាន  ដតើឱ្យខ្្ុំដ្វើយា ងដម ច? ខ្្ុំមិនចង់ដ្វើជាកូនអ្ុករបរ់
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អ្នកនដយាបា ្ដទ ដស្រិះពួកដនិះដចិះមតដបាកស្បារ់ ដ ើមបីស្បដយាជន៍

ផ្តទ ល់ខ្លនួប ុដ ណ្ ិះ។ បុគគលកិរ ះទំាងអ្រ ់ រទុធមតជាកនូអ្កុរបរអ់្នក

នដយាបា  ស្គានម់តកនូអ្កុខ្លិះមនិទាន ់លដ់ពលស្តវូដស្បើ។ ជីវិតកំពុងមតខ្លី

ស្សាប់តង មកដ្វើកូនអ្ុកដគដទៀត  ូចជាមិនដកើតដទ។ ខ្្ុំក៏អ្ត់ដៅដទៀត។ 

ខ្្ុំស្បាប់ពូខ្្ុំថា ខ្្ុំអ្ត់ដ្វើដទ។ ពខូ្្ុំក៏មកស្បាប់មា ក់ខ្្ុំដទៀតថា ខ្្ុំល ាង់្រ់ 

មិនដចិះគិតពីអ្ គត។ ខ្្ុលំ ាង់មតរ ូត នឹង មតខ្្ុមំិនម លដលលើ  កលុ មក

បាំងមលនកមលងសាគ ល់ល អអាស្កក់ដទ។ ខ្្ុំមិនចង់បានលុ មកដ ើ  មួ 

ទៃ ាៗ ខ្ំស្បឹងដៅវតតដស្សាចទឹក ដ ើមបីលាងបាបម លខ្លនួបានដ្វើដទ។  

ឥលូវខ្្ុដំ្វើការកនុងស្កុម ៊ាុនតូចមួ  និងដ្វើជាស្គូបដស្ងៀនកនុងសាលាតូច

មួ ម រ។ លុ ម លខ្្ុំរកបានក៏តិចដៅតាម នឹងម រ មតខ្្ុំមានដររើភាព 

មានដពលររដររដរៀវដៅខ្លនួឯង មានដពលដលងជាមួ រតវម លខ្្ុំ

ចិចចឹម ដ ើ ចង់ឈប់ដពល្ក៏បាន មិនបាចខ់្វល់ដរឿងោក់ចាប់ដទៀត។ 

អ្វីម លរំខ្ន់ ការងារម លខ្្ុំដ្វើ មិនដៅបំផ្តល ញអ្នក ទទ ដ ើ មិនដ្វើឱ្យ

ខ្លនួឯងដថាកទាបដទៀតតង។ ខ្្ុំដជឿថា ខ្្ុំស្បាក ជារកលុ បានដស្ចើន ដបើ

មានរិរសចូលដរៀនដស្ចើន ដស្រិះថាន ក់ម លខ្្ុំបដស្ងៀនក៏មិនដថាកម រ ដ ើ 

ខ្ងសាលាមចកភាគរ ឱ្យដស្ចើនម រ។ រកល ុរនសមឹៗដទើបដ ើងមនិ

ពបិាកដ្វើដរឿងអាស្កក ់មតរស្មាបអ់្នកខ្លិះវញិ ដរឿងអាស្កកម់និពបិាកដ្វើដទ។ 

កំុស្ចលំគិតថា លុ  មិនរំខ្ន់ឱ្យដសាិះ។ ល ុ ដរាើនងឹអ្កុរុមី សន។ ដបើ

គាា នលុ  ជីវិតដ ើងនឹងដៅបនតិចមតងៗមិនខ្ន។ ដ ើងស្គាន់មតដស្បើ វិ្ីរក

លុ ្ម លល អ ដ ើ ស្បឹងរកដោ  វិ្ីដ ិះដៅ គឺបានដ ើ ។ ស្រុក
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មខ្ារទំាងមលូ គំាន ដជឿថា “ដបើមនិដ្វើអាស្កកដ់ម ចនងឹបានល ុ”។ 

ដោ សារមត គំាន គិតមបបដនិះដ ើ  ដទើបស្បដទរដ ើងរមបូរអ្នកមាន

លុ  មតគាា នចិតតជាមនុរសដទ។ ចង់បាញ់ ក៏បាញ ់ ចង់ដជរ ក៏ដជរ ចង់

រំដលាល ក៏រំដលាល គាា នសាគ លល់ អអាស្កក់ដសាិះ។ 

 ូចខ្្ុំនិយា មុននឹងដ ើ  ថាអ្នកទំាងអ្រ់គាន មិនបាច់ដ្វើតាមចំណចុដនិះក៏

បានម រ។ ជួនកាល មកអលជំដនឿដៅកនុងខ្ួរកាលជនជាតិមខ្ារដ ើងស្ការ់

ខ្ល ំងដពក  ូដច និះស្តឹមមតការររដររប ុ ា នទំព័រ មិនអាចលាងស្ជិះបានដទ។ 

ខ្្ុំស្គាន់មតរងឃឹមថា អ្នកម លដចិះចំ្ ដពលអានដរៀវដៅ នឹងមិន

ដស្ជើរដរើរដ្វើដរឿងអាស្កក់ដោ សារមតលុ ដ ិះដទ ដ ើ ក៏មិនល ាង់

រ ូតមិន ឹងថាស្តូវរកលុ ដោ តលវូល អយា ងដម ចម រ។ 

ខ្្ុំររដររ ូរម រដ ើ  មតមិនទានប់ានស្បាប់ថា ដរឿងអ្វីម លជាដរឿង

អាស្កក់ខ្លិះ។ ខ្្ុំនឹងដលើកជាឧទា រណ៍ខ្លិះៗ មតខ្្ុំមិនពនយល់ដទ ដស្រិះខ្្ុចំង់

ឱ្យដ ើងដរៀនគិត កំុថាតាមមតដគដពក។ 

ដរឿងអាស្កក់មាន ូចជា ៖ 

 ការដ្វើការងារកនុងរង វង់នដយាបា ដ ើមបីបដស្មើស្បដយាជន៍បុគគល 

មតបំផ្តល ញជាតិ 

 ការ កសារ  និងជំដនឿដតសងៗមកដបាកស្បារ់អ្នក ទទ 

 ការរុញអ្នក ទទឱ្យដ ើរត លវូខ្ុរ (មលបង ស្សាដបៀរ ដស្គឿងដញៀន 

និងការរិិះគន់អ្នក ទទ) 

 ការរមាល ប់ជីវិតដគ ទំាងមនុរស និងរតវ 
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 ការលួចកមារិទធិអ្នក ទទ ដ ើមបីលក់ កលុ  

 ការស្ទពងអ្នក ទទ  

ចំណចុទំាងដនិះ នឹងមានពនយលដ់ៅខ្ងមុខ្ដទៀត។ មុន នឹង ខ្្ុំស្បាប់ថាមិន

ពនយល់ ក៏ដស្រិះមតចង់ឱ្យអ្នកទំាងអ្រ់គាន គិតប ុដ ណ្ ិះ។  

ការដ្វើដរឿងអាស្កក ់ នងឹដ្វើឱ្យដ ើងកាល  ជាមនរុសអាស្កក។់ ដទាិះបីជា

ដពលដនិះ គាា នអ្នក្និយា អាស្កក់ពដី ើងក៏ដោ  មតដ ើងបាន ឹងខ្លនួ

ឯងរួចដៅដ ើ  ថាបានដ្វើអ្ីខ្លិះ។ អ្នកម លដ្វើការឱ្យចិន រុទធមតបាន ឹង

ខ្លនួដ ើ ថាកំពុងមតជួ ចិនមកបំផ្តល ញស្រុកមខ្ារ។ អ្នកម លដ្វើការឱ្យ ួន 

ក៏ ឹងខ្លនួម រថា កំពុងមតជួ  ួនឱ្យពស្ងីកឥទធិពលដៅស្រុកមខ្ារ។ អ្នក

ម លជួ ដឃ្លរ ឱ្យអ្នកនដយាបា  ក៏ ឹងខ្លនួម រថា ខ្លនួដ្វើដ ើមបីអ្ំ្ច 

និងដករ តិ៍ដ ា្ ិះមកលងកាល  ប ុដ ណ្ ិះ។ អ្នកម លដ្វើអាស្កកដ់ ើមបលី ុ មនិមមន

មនិ ឹងខ្លនួដទ មតស្គានម់តកសំាកមិនហា៊ា នដ ើរដចញពអី្ដំពើអាស្កកប់ ដុ ណ្ ិះ។  

ដ ើងមិនអាចដ្វើជាអ្នកស្កបានដទ ដស្រិះការបដ ត្  ខ្លនួឱ្យស្ក ក៏ជាអ្ំដពើ

អាស្កក់មួ ម រ។ វាជាបនទកុរបរ់ស្បដទរ និងជាភាពអាមា រ់របរ់

ស្គួសារដ ើង ប ុមន តមិនមមនដ ើមបីបានលុ  មដ្យបា មានមតការដ្វើដរឿង

អាស្កក់មតមួ ដ ិះដទ។ ដរឿងល អមានដស្ចើន្រ់ ។ ខ្្ុំរកលុ បានតិច 

ដោ សារមតរមតពភាពខ្្ុំទាប  ូដច និះដបើអ្នកទំាងអ្រ់គាន មានជំ ញ ឬ

ដទពដការលយម លល អជាងខ្្ុំ ចំណលូក៏ដស្ចើនជាងម រ។  
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ដៅចំណចុប ទ ប់ ខ្្ុំនឹងនិយា ពដីរឿងអាស្កក់មួ ម លខ្្ុំរអប់ជាងដគ 

ដ ើ ក៏ចង់ឱ្យអ្នកម លអានដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំរអប់ ូចគាន ម រ។ ប ុមន តដបើអ្នក

ទំាងអ្រ់គាន មិនចង់រអប់ ក៏មិនអ្ីម រ មតអានរិនដៅ មស្កងគិត ូចខ្្ុំ។ 
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៨ 

កុដំចិះមតស្ទពងដគ 

ខ្្ុំទទួលបានការមណ មំួ  ៏មានតទមលពឧីកញា មាន ក់ថា “កំុស្ទពងដគ”។ 

ដបើសាត ប់មួ មលលត វាជាដរឿង្មាតាដទ មតដបើដ ើង កមកគិត វិញ កនុង

បច ចបុបន ន ដបើមិនស្ទពងដគដទ ដ ើងក៏ពិបាកនឹងររ់ដៅម រ។ មិនមមនពិបាក

អ្ីដទ គឺពបិាកមលនក ដស្រិះមនុរសម លដចិះស្ទពងដគមានដស្ចើនដពក  ូដច និះ

ដ ើងដ ើរដៅ្ក៏ជួប។  ូដច និះ ដតើអ្វីដៅជាការស្ទពង?  

ខ្្ុំមាននិ មន័ ដស្ចើនចំដរិះរកយដនិះ។ ការស្ទពង ជាកស្មិតចុងដស្កា 

ទនការមអ្បអ្ប ម លដ្វើឱ្យមនុរសបានស្បដយាជន៍ (លុ  ឋានៈ បុណយ

រកតិ) មតគាា នអ្នក្ដគារព។ ដ ើងអាចកំណត់ន័ តាមមួ មបបដទៀត

ថា ការស្ទពង ជាលទធតលទនការវវិឌឍនខ៍្លនួរបរក់ារមអ្បអ្ប។ មូលដ តុ

ម លដគមិនដគារព ដស្រិះគាា នអ្ីគួរឱ្យដគារព។ ដគមិនដគារពមនុរស

ដោ សារលុ ឬឋានៈអ្ ី នឹងដទ មតដគដគារពដៅតាមអ្វីម លដ ើងដ្វើ។ 

ស្រុកមខ្ារដ ើង កំពុងមតកាល  ជាជស្មុកម លបណតុ ិះមនុរសស្ទពងដ ើ ។ 

ដ ើងគួរមត គំាន បារមាពដីរឿងដនិះតង ដស្រិះទៃ ា្ មួ វានឹងបំផ្តល ញស្រុក

ដ ើងមិនខ្ន។ ដ ើងអាចនឹងដមើលរំលងពចីំណចុតូចៗម លដកើតដ ើង 

ប ុមន តការដមើលរំលងរបរ់ដ ើង មិនបានដ្វើឱ្យចំណចុតូចៗទំាងដនិះ មិន រើក

រាលោលបានដទ។ ចំណចុទំាងដនិះមិនរុីដជារដទ។ វាដ្វើការដោ សាា ត់ៗ  

ដ ើ ក៏បំផ្តល ញស្រុកដ ើងដោ សាា ត់ៗ  ូចគាន ។  
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ចុិះវាមានស្បលពមកពី្ម រ? ដបើនិយា ពីស្បលព គដឺជៀរមិនតុតព ី

សាលាដរៀនដទ ដស្រិះដ ើងោត់ទុកសាលាដរៀនជាកមនលងបណតុ ិះមនុរស 

ដ តុដនិះ ដពលមនុរសកនុងរងគមដ្វើអ្វីមួ ខ្ុរស្បស្កតី សាលាដរៀនជាអ្នក

រងកំ ុរមុនដគ។ ខ្្ុមំិនបដ ទ រសាលាដរៀនដទ មតខ្្ុំចង់បញ្ហជ ក់ថា សាលា 

ជាស្គិឹះម ួម លបណតុ ិះដចញទំាងដរឿងល អ នងិដរឿងអាស្កក។់ ដទាិះបីជាដពល

ខ្លិះ ដរឿងអាស្កក់ដចញមកដស្ចើនជាងក៏ដោ ។  

ដៅដពលម លរិរសដរៀនកនុងថាន ក់ រិរសពយយាម កចិតតស្គូដ ើមបីបានពិន ទុ

ល អ ឬទទួលបានរកយររដរើរពីស្គូ។ ប ុមន តការ កចិតតដនិះ ូរដៅ ក៏មស្ប

ដៅជាការស្ទពងស្គូវិញ។ មិនថាស្គូនិយា អ្ីខ្ុរ ក៏រិរសដ ិះដៅមតគំា

ស្ទជានិច ច។ ប ុមន តរិរសដ ិះបានអ្វីម លដគចង់បានពតិមមន។ រិរស ទទ

ដទៀតដ ើញមបបដនិះ ក៏ដរៀនតាមម រ។ មិន ូរប ុ ា ន ថាន ក់ដរៀនដ ិះ មិន

ថាមុខ្វិជាជ អ្ីដទ ស្តូវមតបតរូដ ា្ ិះ ដៅជា ស្ទពងវទិយ ទំាងអ្រ់។ 

រិរសទំាងដ ិះដរៀនចប់ ចារ់ជាស្តូវដចញមកដ្វើការកនុងរងគមដ ើ  

 ូដច និះអ្វីម លពួកដគដរៀនកនុងសាលាទំាងប ុ ា ន នឹងសា ភា  ូចកលិនដផ្តម

ដៅកានអ់្នកម លដៅជុំវិញ។ ពួកដគដស្បើ ំដ្ិះស្សា មតមួ ដលើស្គប់

បញ្ហហ  និងចំណង់របរ់ពួកដគ។ ចង់ដ ើង ំមណង? ស្ទពង។ ចង់ដ ើងស្បាក់

មខ្? ស្ទពង។ ចង់ឈប់ឱ្យបាន ូរ? ស្ទពង។ ចង់ោក់រុកឱ្យអ្នក្ខ្ទ ត

ដចញពីស្កុម ៊ាុន? ស្ទពង។  ំដ្ិះស្សា ដនិះដស្បើបានតល ប ុមន តក៏បនសល់

ទុកតលអាស្កក់មិនតិចម រ។ 

ដ ើងអាចរមាគ ល់បានយា ងងា ចំដរិះដរឿងដនិះ។ រិរសម លមានចរិត 
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មអ្បអ្បកនុងសាលា ដពលដចញដ្វើការ មានភាគរ ដស្ចើននឹងកាល  ជា

មនុរសម លពូមកស្ទពង។ ដ ើ ពួកដនិះ ពូមកវា ឬក្រ់។ 

តាមពិតដៅ ការស្ទពងដនិះ កម៏ានទាកទ់ងនងឹអ្រដ់លាក្ំៗ ម រ។ ពួកគាត់

ចូលចិតត្ រ់ អ្នកម លដចិះដលើកដជើងគាត់ និងររដរើរស្គប់ចដ ល ិះ

ស្បដហាងរបរ់គាត់។ គាត់ចូលចិតតមនុរសស្បដលទ Yes-man ម លោមំត

ដំលើ ថា Yes ស្គប់ដពលជាមួ គាត់ប ុដ ណ្ ិះ។ ដ ើងសាកគិតដៅដមើល 

ដបើអ្នក្ំដគចូលចិតតមបបដនិះដៅដ ើ  ដតើអ្នកដលើកដជើងទំាងដ ិះស្តូវដ្វើអ្ី

ដទៀត?  

ដបើដៅស្រុកដ ើងវិញ កាន់មតដ ើង្ំ កាន់មតស្តូវការអ្នកស្ទពងឱ្យបាន

ដស្ចើន។ ខ្្ុំមិន ឹងថាមកពដី តុអ្ី ឬជាស្បទពណីអ្ីដទ មតខ្្ុំ ឹងថា ការ ៊ាុ៊ុំ

ពទ័ធខ្ លនួឯងជាម ួមនរុសម លដចិះមតស្ទពងមបបដនិះ មនិអាច ភំាព រើក

ចដស្មើនអ្ ីលខ់្លនួឯងបានដទ។ 

ដៅកនុងស្កុម ៊ាុនម លខ្្ុំដ្វើការ ក៏មានអ្នកស្ទពងម រ។ មួ ទៃ ាៗ  ោមំត

ដំលើ បនទរតាមដមរ ូត មិនម លរកនឹកអ្ីៃ ាមីកជ ួស្កុម ៊ាុនដទ។ មិន

មមនខ្្ុំដទ ដស្រិះខ្្ុំដ្វើការដឈលើ ្រ់ មិនដចិះសាត ប់ដយាបល់ដគដទ។ ប ុមន ត

ខ្្ុំមិនដ្វើអ្ីឱ្យប ិះរល់ ល់ការ រើកចដស្មើនរបរ់ស្កុម ៊ាុនដទ។ ដបើខ្្ុដំ ើញ

គំនិតម លដមខ្្ុំដលើកដ ើងមិនរម ខ្្ុំស្បាប់ថាមិនរម។ ដបើរកយម លគាត់

ដស្បើដ ើមបីតសពវតា តលិតតលមិនទំនង ខ្្ុមំកដចញដ ើ  ដទើបស្បាប់តាម

ដស្កា ។ ដមខ្្ុំ ស្បម លជាមិនចូលចិតតខ្្ុំប ុ ា នដទ មតដោ សារខ្្ុដំៅមាន

ស្បដយាជន៍ ដ តដុនិះដគក៏មិនោប់ដទារអ្ីដៅ។ 
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មិនមមនខ្្ុមំិនដគារពដមដទ មតខ្្ុំមិនដចិះស្ទពង។ ដ ើងស្តូវមចកឱ្យោច់

រវាង ការដគារព និងការស្ទងពង ដស្រិះដរឿងពីរដនិះ ស្រដ ៀងគាន កនុងមលនក

មនុរសស្ទពង។ ពួកដគមិនម លគិតថាខ្លនួឯងដថាកទាបដៅស្ទពងអ្នក្

ដទ។ ពួកដគស្គាន់មតគិតថា អ្វីម លពួកដគដ្វើ ជាការដគារព ដ ើ អ្នកម ល

មិនដ្វើ ូចដគជាមនុរសល ាង់ មិន ឹងថាស្តូវដគារពថាន ក់ដលើយា ងដម ច

ប ុដ ណ្ ិះ។ 

កនុងរុភារិតមខ្ារដ ើង ដគដស្បើរកយថា ការឱ្នោកស់្គាប។់ រកយដនិះ

តំ្ងឱ្យការដគារព ការដបើកចិតតដរៀនតាមអ្នក ទទ និងជាការឱ្យតទមល

ដៅអ្នក ទទដរាើគាន ។  

ការដចិះឱ្ន គជឺាគនលិឹះម ួរស្មាបដ់ឆ្លា ិះដៅរកដគាលដៅស្គបស់្បដលទ។ 

រិរសដចិះឱ្នចំដរិះស្គូបនតិច អាចនឹងទទួលការ កចិតតទុកោក់ពីស្គូបាន។ 

អ្នកលក់ដចិះឱ្នោក់អ្នកទិញបនតិច នឹងអាចលក់ទំនិញោច់។ អ្នក

នដយាបា  ដចិះឱ្នបនតិច នឹងស្តូវស្បជាជនថា ជាមនុរសសាមចា មិនដចិះ

ស្បកាន់ខ្លនួ។ ដបើឱ្នកាល ល់ ីមតមតង នឹងស្តូវដគោត់ទុកជាអ្នកដរនហា

ជាតិ ស្រលាញ់ទឹក ីភាល ម។ ដនិះមិនមមនជាដរឿងកំមបលងដទ មតអាចដរើច

ដលងបាន។ 

មនុរសកាល្ដចិះឱ្នខ្លិះ នឹងទទួលបានតល។ ខ្្ុំគិតថា មិនអាចបាន

លុ ដស្ចើន ូចអ្នកម លស្ទពងដគដ ិះដទ ដស្រិះដបើដ ើង កមកដស្បៀបគាន  

អ្នកដចិះឱ្ន លក់ខ្លនួមតមួ ចំណិតប ុដ ណ្ ិះ មតអ្នកស្ទពងវិញ លក់ទំាង ុល

មតមតង  ូដច និះលុ ក៏បានតាម នឹងម រ។ 
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ចំមណកមនុរសស្ទពងវិញ គាា នមនរិការដទទំាងកនុងការងារ និងកនុងជីវិត។ 

ឧទា រណ ៍ អ្នកនិពនធម លររដររដលើកដជើងអ្នក្មាន ក់ដ ើមបីលុ  ឬ

បុណយរកតិ មិនរមដ្វើជាអ្នកនិពនធដទ ដទាិះបីគាត់ររដររបានល អកស្មិត

្ក៏ដោ ។ ការស្ទពង នងឹដ្វើឱ្យអ្នកដចិះ ឹងមាន ក ់ កាល  ដៅជាមនរុស

គាា នតទមល ឬកម៏ានតទមលម រ មត្រូទៃ ល។ 

ការដគារព ដ្វើដ ើងដៅកនុងចិតត មតការស្ទពងដ្វើដ ើងដៅខ្ងដស្ៅដ ើមបី

ឱ្យដគដ ើញ។ ដបើដ ើងដចិះដគារពដគ ដ ើងជាមនុរសទៃ លៃ នរូ ប ុមន តដបើដ ើង

ស្ទពងដគ វិញ ដ ើងជាមនុរសមិនទៃ លៃ នរូ។ ងា ស្រួល ល់ ងា ស្រួលដ្វើ 

ប ុមន តមនុរសជាដស្ចើនរុខ្ចិតតដរើរ កការស្ទពងដៅវិញ។ 

ការស្ទពង មានតលអាស្កក់មួ ចំនួនម លដ ើងគួរ ឹង។ តលអាស្កក់្ំ

ជាងដគ គឺប ិះរល់ ល់ភាពជាមនុរសរបរ់ដ ើង។ មនុរសមានរិទធិដរាើគាន  

ដ្វើអ្វីបាន ូចគាន ។ ដបើដ ើងស្ទពងដគមបបដនិះ ដ ើងនឹងបាត់រិទធិទំាងអ្រ់

របរ់ដ ើងមិនខ្ន ឬអាចដៅថា មនរុសរមបក (ខ្្ុខំ្ ចីរកយដនិះមកពដីរឿង 

ដៅមកចិតតដោរ ដទ)។ ដ ើងស្តូវោថំា មិនមមនឱ្យមតដកើតដចញមកដគដៅ

ថាមនុរសដ ិះដទ។ ដ ើងស្តូវដ្វើដរឿងជាដស្ចើនដទៀត  ូចជា មានចំដណិះ

 វិជាជ  ជំ ញ សាន ទ  និងការលិះបង់ដទៀត ដទើបដគដៅថាមនុរសបាន។ 

តលអាស្កក់តូចមួ  ម លខ្្ុំគិតថានងឹអាចដកើតដ ើងម រដ ិះ គឺ ការ

ស្ទពង ដ្វើឱ្យដ ើងជួបមតមនុរសស្ទពង ូចគាន ។ មនុរសស្ទពង ជាស្បដលទ

មនុរសម លគួរឱ្យ្ុញ។ ដបើស្តូវជួបមនុរសមបបដនិះរ ូត ជីវិតម លខ្លី

ស្សាប់របរ់ដ ើង នឹងកាន់មតខ្លីជាងមុនមិនខ្ន។ កំុដលលចថា ភាព រើករា 
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ជាស្បោ ំ ក៏អាចជួ ឱ្យមនុរសមានអា មុវងបានម រ។ មនរុសស្ទពង មនិ

អាចដ្វើឱ្យមនរុសស្ទពង ូចគាន របា ចតិតបានដទ ប មុន តពកួដគអាចរមួទ គាន

ដ ើមបដី្វើឱ្យថាន កដ់លើ ឬអ្នក្ំ្ មាន កដ់ពញចិតតបាន។ 

តលអាស្កក់មួ ដទៀត គឺដ ើងមិនអាចបដចចញគំនិតល អម លដ ើងមាន។ 

ដោ សារមតការស្ទពង មនុរសជាដស្ចើនមិនហា៊ា ននិយា អ្វីម លខ្លនួគិត

ដ ើញ ឬ វិ្ីសាស្ររតល អៗ ម លខ្លនួមាន ដស្រិះខ្ល ចដ្វើឱ្យដទើរចិតតថាន ក់ដលើ។  

ខ្ួរកាលដ ើងដស្បៀប ូចជាដ ើមដឈើ ម លតលិតអ្ុករុីម សនជាដរៀងរាល់

ទៃ ា ដ ើ អ្ុករុីម សនម លដ ើងតលិតដចញមកដ ិះ  គឺគំនិត។ គំនិត

ម លដ ើងមាន អាចនឹងជួ ស្កុម ៊ាុន ឬអ្ងគភាពម លដ ើងដ្វើការដ ើរដៅ

មុខ្ ឬអាច កខ្លនួដ ើងដចញពីភាពអាមា រ់ទនការស្ទពងដគបាន ប ុមន តដបើវា

ដៅមតកនុងខ្ួរកាលដ ើង ម ល អ្វីក៏ដ ើងមិនអាចទទួលបានម រ។ 

តលអាស្កក់ទំាងបីដនិះ ស្គាន់មតប ិះរល់ ល់ខ្លនួឯងប ុដ ណ្ ិះ ប ុមន តតលរបរ់

វាមិនឈប់ស្តឹមមនុរសម លស្ទពងដនិះដទ គឺជិះឥទធិពល ល់រងគមទំាងមូល

ដទៀតតង។ រងគម ម លរមបូរមតមនុរសស្ទពង នឹងកាល  ជារងគមស្ទពង 

ដស្រិះមនុរសជាដការិការបរ់រងគម។ ដការិកាយា ងដម ច បដង ាើតបានជា

រូបរាងមបបដ ិះ។  

រងគមស្ទពង ជារងគមទនស់្ជា ម ួ ដស្រិះគាា នអ្នក្មានរមតពភាព

ដលើករទ ួដទ មានមតរមតពភាពដលើកស្ទ។ រងគមស្បដលទដនិះ មិនអាចដៅ

ស្បមជងអ្ីជាមួ ស្បដទរ ទទបានដទ បានស្តឹមមតដបាកខ្លនួឯងជាមួ 

រកយមិនពិតប ុដ ណ្ ិះ។ អ្វីម លខ្្ុំខ្ល ចជាងដគ គឺដៅអ្ គតដៅ ខ្្ុំស្តូវររ់ 
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ដៅជាមួ មនុរសម លពូមកស្ទពងដគទំាងដ ិះ។ 

 ំដ្ិះស្សា រស្មាប់ការស្ទពងដនិះ មានមតមួ គត់ គឺដ ើងស្គប់គាន តាំង

ចិតតថាមិនស្ទពងអ្នក្ទំាងអ្រ់ ដស្ៅពីពងខ្លនួឯង។ ដ ើមបីដ្វើមបបដនិះ

បាន ដ ើងស្តូវមានជំ ញអ្វីមួ ចារ់លារដ់ ើមបីចិចចឹមស្កពិះ ដស្រិះ

ស្កពិះដនិះ ក៏ជាមូលដ តមុ លដ្វើឱ្យដ ើងធ្លល ក់ខ្លនួដៅស្ទពងដគម រ។ ខ្្ុ ំ

ររដររជិតចប់ដទៀតដ ើ  មតដលលចពនយលរ់កយថា “ពង” ដនិះឱ្យស្រួល 

 ល់។ ពង មិនមមនបានន័ ថាពងដទ។ ពង រដតត ដៅដលើមនុរសមាន ក់។ 

ស្ទពង បានន័ ថា ស្ទអ្នក្មាន ក់ ដស្រិះគាា នអ្នក្ឱ្យដ ើងដ ើរកាន់ពង

ដគរ ូតដទ។  

 ូដច និះ ដស្ៅពីខ្លនួដ ើង កំុស្ទ។ ស្ទខ្លនួដ ើងឱ្យខ្ារត់តុពកីារលបំាក នងិភាព

ល ាងដ់លល ។ ស្ទខ្លនួដ ើងឱ្យតតុពមីនរុសម លគាា នស្បដយាជន ៍ នងិដមើលដ ើញ

មតស្បដយាជន។៍ ស្ទខ្លនួឯងកុឱំ្យអ្នក ទទដមើលងា ។ ស្ទខ្លនួដ ើង ដទាិះបជីា

គាា នអ្នក្ដគចូលចិតត ឬគំាស្ទដ ើងកដ៏ោ ។ ដ ើ ចងុដស្កា  គសឺ្ទខ្លនួ

ដ ើងរ តូ លទ់បីចចបទ់នជីវតិរបរខ់្លនួឯង។ 

ឪពុកមាត  ដ ើងតតល់កំដណើតឱ្យដ ើង មិនមមនឱ្យដ ើងមកស្ទពងដគដទ។ 

ដបើគាត់ស្បាប់មបបដ ិះមមន បានន័ ថាគាត់គិតខ្ុរដ ើ ។ ដ ើងដកើត

មកដ ើមបីស្ទពងខ្លនួឯងប ុដ ណ្ ិះ។ ដ ើងស្តូវស្បាប់ខ្លនួឯងថា “ដ ើងស្ទពង

ខ្លនួឯងអ្រ់ទ ដ ើ  មិនអាចស្ទរបរ់អ្នក្បានដទៀតដទ”។ ដ ើងស្តូវ

បំដពញតួ ទីជាអ្នកស្ទពងខ្លនួឯងឱ្យបានល អបំតុត ដស្រិះដបើមិន ូដច និះដទ 

ដ ើងនឹងសាត  ដស្កា ដៅដពលដ ើងជិតដៅ វិញមិនខ្ន។ 
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៩ 

កុសំ្រលាញ់រមាា រៈជាងមនរុស 

ខ្្ុំធ្លល ប់អានដរឿងខ្លមីួ ម លទាក់ទងនឹងចំណចុដនិះ។ ដរឿងដនិះនិយា ពី

កំ ុររបរ់ឪពុកមាន ក់ម លដ្វើចំដរិះកូនខ្លនួឯងដោ សារមតរមាា រៈ។ ខ្្ុំ

អានជាភាសាអ្ង់ដគលរដទ  ូដច និះខ្្ុំនឹងមស្បឱ្យងា  ល់បនតិច។ 

ដៅខ្ងដស្កា តទិះ មានដកាងមាន ក់កំពុងមតឈរជិតឡន ដ ា្ កមុខ្កំពុង

ដ្វើអ្វីមយ ង។ ដកាងដ ិះ ូចជាកាន់អ្វីមយ ងដៅកនុងទ ។ មួ រនទិុះដស្កា 

មក ឪពុកដកាងដ ិះបានដ ើរចូលមក ដ ើ ស្រឡងំកំាងមតមតង ដស្រិះ

ដ ើញកូនខ្លនួឯងកំពុងមត កម ក ដៅគូរំាតូទាវ រឡនៃាីម លដទើបនឹង

ទិញ ។ អ្រព់ីស្រឡងំកំាង កំ ឹងក៏ត ទិុះដចញពីកនុងមកមតមតង។ 

ឪពុករទិុះចូលដៅរកកូន ដ ើ វា ដ ើមបីរំសា កំ ងឹ និងស្បដៅកូន ប ុមន ត

ដោ សារម កដ ិះដៅជាប់នឹងទ ដកាង ក៏បងាឱ្យមានរបួរ។ ឪពុកដ ើញ

ទ កូនរុទធមត្ម ក៏ឈប់វា ដ ើ  កកូនដៅដពទយ។ ស្គូដពទយបាន

ញាប់ទ ដ ើមបីពយបាលកូនដកាងដ ិះ ប ុមន តដោ សារមតម កដ ិះបានបុកចំ

កូនទ ខ្ល ំងដពក ដ្វើឱ្យដពទយស្តូវមតរដស្មចចិតតកាត់កូនទ ដកាងស្រីដ ិះ  

ដចញ។ ការវិះកាត់បានដជាគជ័ ។  

ឪពុកដកាងដ ិះ បានស្តលប់មកតទិះវិញដ ើមបីដរៀបចំឥវា៉ា នដ់ ើមបីដៅកំ រកូន

ដៅដពទយ។ គាត់បានដ ើរកាត់ឡនដ ិះ ដ ើ គាតប់ានដ ើញថា អ្វីម ល

កូនគាត់គូរដ ិះ ជារកយថា “Daddy, I Love You.”។ គាត់ឈរស្រក់ 
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ទឹកមលនកអានិតកូនខ្លនួឯងជាខ្ល ំង។ 

គាត់មក ល់ដពទយ វិញ ដ ើញកូនគាត់ដទើបនឹងដស្កាកពីដ ក។ គាត់បានដ ើរ

ដៅអ្ងគ ុជិតកូនដ ើ  កទ អ្មងអលកាលកូន។ កូនគាត់រួរថា “បា  

ដពល្ដទើបទ កូន ុិះមកវញិ?” គាត់មិនអាចដំលើ បានដទ ដស្រិះទឹក

មលនករបរ់គាត់ោប់ដត តើមបដចចញខ្លនួមកដទៀតដ ើ ។ 

មិនមមនមតឪពុកមាន ក់ដនិះដទម លដ្វើដរឿងមបបដនិះ មនុរសជាដស្ចើនរុទធមត

ដ្វើ ូចគាន ម រ។ ការស្រលាញ់របរ់ ឬការឱ្យតទមលរបរ់ ដស្ចើនជាងមនុរស 

ជាកំ ុរម លដ ើងមិនគួរដ្វើ មតដ្វើរួចដ ើ ។ 

រមាា រៈន ិម កពំងុបទិមលនកមនរុសដ ើ ។ មនុរសដមើលមិនដ ើញមនុរស

គាន ឯងដទ មតដមើលដ ើញមតរបរ់ៃ ាីទំដនើបប ុដ ណ្ ិះ។ ដតើដ ើងររ់ដៅដ ើមបី

មតរមាា រៈទំាងដនិះឬ? ដតើដ ើងររ់ដៅដ ើមបីបានដស្បើរបរ់ទំាងដនិះឬ? មិន

មមនដទ។ ដ ើងររ់ដៅដ ើមបីបានចំ្ ដពលជាមួ មនុរសម លដ ើង

ស្រលាញ់។ មិនមមនមតរងារដទ ដៅមានស្គួសារ ឬមិតតលកតិដ ើងដទៀត។ 

រងាររម័ ដ វរប៊ាុកខ្លិះ្ត់ជួបគាន  ប ុមន តដៅដពលម លជួបមុខ្គាន  មបរ

ជាដ ា្ កមុខ្ដលងទូររ័ពទដៅវិញ ។ ដតើពួកដគស្រលាញទូ់ររ័ពទជាង ឬ

ស្រលាញ់មនុរសជាង? ពូកដគអាចនឹងដំលើ ថា ស្រលាញ់រងារជាង មត

មិនបាច់រួរដទ ដស្រិះរកមាភាពរបរ់ពួកដគជាចដមលើ  ៏ល អមួ ដ ើ ។ 

ពួកដគស្រលាញ់ទូររ័ពទជាង ដស្រិះមនុរសកាល្ស្រលាញ់អ្វមីួ  ពួកដគ

នឹងលិះបង់ដពលដវលាដ ើមបីអ្វីមួ ដ ិះ។ 
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អ្នកទំាងអ្រ់គាន  ឹងថា រមាា រៈនិ មដនិះដកើតពី្ មកដទ? វាដកើតពី

មនុរសម លគាា នរមតពភាពបដងាើតអ្វីទំាងអ្រ់  ូដច និះពួកដគស្តូវចំ្ 

លុ ម លរកបាន ដ ើមបីទិញសាន ទ របរ់អ្នក ទទមកបិទបាំងចំណចុមិន

បានការរបរ់ខ្លនួ។ ឧទា រណ៍ មនុរសមាន ក់មិនដចិះភាសាអ្ង់ដគលរដទ 

ប ុមន តរក់ដខ្អាវ រុទធមត Brand លបីៗ។ ដគ កដខ្អាវ នឹងមកបិទបាំង

អ្វីម លដគមិនដចិះ។ ការមិនដចិះ ឬការមិនអាចដ្វើអ្វីបាន ជាដរឿងអាមា រ់

របរ់មនុរសស្គប់គាន ។ អ្នកខ្លិះដចិះដោិះស្សា ដរឿងអាមា រទំាងដនិះ ដោ 

ការខ្ំស្បឹងអ្លិវឌឍខ្លនួឯង មតអ្នកខ្លិះវិញដរើរ ករមាា រៈនិ មមកជួ ។ 

រមាា រៈនិ ម ក៏ដកើតពកីារដ្វរស្បម ររបរ់មនុរសម រ។ មនុរសគិតថា 

ជីវិតរបរ់ខ្លនួដស្បៀប ូចជាៃាទូររ័ពទ ដពលអ្រអ់ាចសាកឱ្យដពញ ដ ើ 

ដស្បើបនតដទៀតបាន ប ុមន តការពិតមិនមមនមបបដនិះដទ ។ ជីវិតកាល្ ល់

ដពលអ្រ់ គអឺ្រ់ដ ើ  ដបើចង់សាក មានមតដៅសាកកនុង ។ 

ដបើដ ើងជាមនុរសម លគិតមតពីរមាា រៈទំដនើប ដ ើងនឹងររ់ដៅដោ ខ្ត

ដពល។ ដ ើងដមើលមិនដ ើញពីតទមលរបរ់អ្នក ទទដទ ដស្រិះរមាា រៈនិ ម

បានបាំងមលនកដ ើងអ្រ់ដ ើ ។  

ចុិះដបើមិនគិតពរីមាា រៈនិ ម ដតើគិតពីអ្ីវិញ?  

ដ ើងស្តូវគិតពមីនុរស។ មនុរសដទាិះបីជាចទស្ងបនតិចមមនកនុងការបំផ្តល ញ 

បរិសាព នម លខ្លនួររ់ដៅ ប ុមន តមនុរសក៏បានបដងាើតដរឿងល អជាដស្ចើនម ល

ដ ើងមិនអាចស្បមកកបាន។ ដ ើងអាចបតរូពកីាររមលឹងដៅទូររ័ពទម លដគ

ដស្បើ ដ ើ គិតពរីមតពភាពការងាររបរ់ដគវិញ។ ដ ើងអាចបតរូពកីារ
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ររដរើរឡនម លដគជិិះ ដ ើ ររដរើរអ្វីម លដគបានដ្វើរស្មាប់រងគម

ដនិះ វិញ។ ដ ើងអាចឈប់និយា ពមីា កដខ្អាវលបីៗ ដ ើ មកនិយា ពី

អ្តតចរិត ឬភាព ល្ រទវរបរ់ដគ វិញ។ តាមពិតដ ើងអាចដ្វើបាន ដស្រិះ

ដរឿងដនិះងា ស្រួល្រ។់ 

រមាា រៈទំដនើបម លដ ើងដស្បើរាល់ទៃ ាដនិះ មិនមមនស្តូវដគបដង ាើតដ ើងដ ើមបី

 កមកជំនួរមនុរសដទ។ ដគបដង ាើតវា ដ ើមបីជួ ការងារមនុរស បានន័ 

ថា អ្នកបដង ាើតរបរ់ទំាងដ ិះ ឱ្យតទមលដៅដលើមនុរស ចង់ឱ្យមនុរសមាន

ដពលដស្ចើនដ ើមបីដ្វើដរឿងដតសងដទៀត ដទើបដគបដង ាើតភាពងា ស្រួលទំាង

ដ ិះដ ើងមក។ ពួកដគមិនចង់ឱ្យដ ើងចំ្ ល ុដស្ចើនដៅដលើកាដម រា៉ា  

ស្បោប់ៃតរដមលង ឧបករណ៍បទដលលង ឬដរៀវដៅ ដទើបដគបដង ាើតជា 

Smartphone ដ ើងមក។ ពួកដគមិនចង់ឱ្យដ ើងចំ្ ដពលរាប់ទៃ ា

ដ ើមបីដ្វើ ំដណើរដទើបដគបដង ាើតជាយាន នតដចញមក។  

ប ុណណឹងអាច លប់ានដទ? រមាា រៈទំាងអ្រ ់គទឺកុរស្មាបដ់ស្បើ ដ ើ មនរុស

គរឺស្មាបស់្រលាញ។់ ដបើដ ើងដ្វើខ្ុរពចីំណចុដនិះដទៀត គឺចប់ដ ើ ។ 

ខ្្ុំមិនមមនជាមនុរសរមាា រនិ មអ្ីដទ ដស្រិះខ្្ុំជាអ្នកនិពនធ។ ដៅមកបរខ្្ុំ 

មានមតដរៀវដៅ និងកំុពយូទ័ររស្មាប់វា អ្កសរប ុដ ណ្ ិះ។ ខ្្ុំមានលុ 

រនស ំ មតខ្្ុំមិន កលុ ទំាងដ ិះដៅចំ្ ដលើទូររ័ពទ ឬ  ិកា 

Smart រអីដទ។ ខ្្ុំទុកលុ ដ្វើអ្ីម លរបា ដតសងពីដនិះ។  

អ្នកខ្លិះមិន ឹងខ្លនួឯង ថាជាមនុរសរមាា រនិ មតង។ ោខំ្្ុំស្បាប់វិ្ីដ្វើ   

ដតរខ្លនួឯង។ ដបើរិនរមាា រៈ ឬអ្វីម លដ ើងមាន ដលើរពីតស្មូវការរបរ់
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ដ ើង ដ ិះអាចបងាហ ញថាដ ើងជាមនុរសរមាា រនិ មដ ើ  ឬដបើរិនជា

រាល់ដពលម លមានតលិតតលៃាីដចញលក់ដលើទីតារ ដ ើ ដ ើងស្បកាច់ 

ស្បកិនចង់បាន កមកដស្បើដ ើមបីអ្ួតអ្នក ទទ វាក៏បងាហ ញថាដ ើងជា

មនុរសស្បដលទដ ិះ ូចគាន ម រ។ ដ ើ ដបើចង់បានលទធតលចារ់មតមតង គឺ

រួរខ្លនួឯងថា “ដតើដ ើងឱ្យតទមលដៅដលើមនុរស ឬរមាា រៈ?” មតស្តូវដំលើ 

ឱ្យដសាា ិះស្តង់តង។ មនរុសរមាា រន ិម មនិដចិះស្រលាញអ់្នក្ដទ ដស្រិះ

ចិតតដសាា ិះរបរដ់គមានមតជាម ួរបរ់ៃ ាីៗ ប ដុ ណ្ ិះ។ 

ដ ើងជាមនុរស ដ តុដនិះដ ើងមិនអាចដៅឱ្យតទមល ឬស្រលាញរ់មាា រៈ 

ជាងមនុរសបានដទ។ ខ្្ុឱំ្យតទមលដៅដលើសាន ទ របរ់មនុរសជាងអ្វីម ល

មនុរសមាន។ មិនថាមាន ក់ដ ិះ ដស្បើទូររ័ពទ iPhone ដររ ៊ី្ដទ ឱ្យមតដគ

មិនដចិះររដររកូ ដ្វើ App ដគដៅមតជាមនុរសគាា នបានការកនុងមលនកខ្្ុំ។ 

មិនបាច់ំាល់ដទ ខ្្ុំដរៀនអា ្ី  ូដច និះខ្្ុំឱ្យតទមលដៅដលើមនុរសតាមវិ្ីមបប

ដនិះដ ើ ។ មិនថាមាន ក់ដ ិះជិិះឡនមា កអ្ីដទ ឱ្យដគលុ ម លដគទិញ

ឡនដ ិះបានពកីារស្ទពងដគ ខ្្ុំដៅមតមិនរំដលើប ម ល។ 

ទៃ ា្ មួ  ដ ើងនឹងសាត  ដស្កា  ដបើដ ើងដចិះមតស្រលាញរ់បរ់ មតមិន

ដចិះស្រលាញ់មនុរស។ ដ ើងស្តូវ ឹងថា អ្វីជាតទមលពិតស្បាក ។ តទមលពិត

ស្បាក  ជាអ្វីម លមានជីវិត។ មនុរសមានជីវិត មតរបរ់ទំាងដ ិះ គាា ន

ជីវិតដទ។ ខ្្ុំមិនហាមថាមិនឱ្យដស្បើវាដទ មតកំុស្រលាញវាជាងមនុរសជុំ វិញ

ខ្លនួដ ើង។  

មនុរសជាមតនកតូចមួ របរ់ពិលពដលាក ដ ើ ដ ើមបីឱ្យមត នកតូចៗទំាងដនិះ 
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ភាជ ប់គាន បាន ដគស្តូវ ករមាា រៈនិ មដចញរិន។ អ្នកដតសងដគមិនភ្ាក់ខ្លនួ

ជាដរឿងរបរ់ដគ រំខ្ន់ដ ើងម លជាអ្នកអានដរៀវដៅដនិះ ឈប់ឱ្យតទមល

ដៅដលើរមាា រនិ មតដទៀតបានដ ើ ។ 
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១០ 

កុមំបករល ុ ូរដពក 

រងគមៃ ាី រមបូររកយៃ ាី។ រកយៃ ាីជាដស្ចើន ស្តូវបានដគ កមកដស្បើកនុងការ

ររ់ដៅស្បោទំៃ ា ជំនួរឱ្យរកយោរ។់ រកយមួ ម លខ្្ុំសាត ប់លឺដស្ចើនជាង

ដគ ដស្រិះមា ក់ខ្្ុំក៏ កមកនិយា ដៅកនុងត ទិះម រដ ិះ គឺ មបករល ុ។ មបក

រល ុ រដំៅដៅដលើភាពជាដកាងដទើបនងឹ្ ំម លមនិខ្វលខ់្វ  ពអី្ គតរបរ់

ខ្លនួ។ រកយដនិះដកាត បរួមដៅដលើ រកយរមតី ចរិត ចំណង់ចំណលូចិតត ការ

ដ ើរដលង  វិ្ីតុបមតងខ្លនួ និងមនុរសម លដ ើងរាប់អាន។ ដពលខ្លិះដ ើង

មិនមបករល ុដទ មតដ ើងមានមិតតលកតិម លមបករល ុដស្ចើន ដ ើងក៏ដៅ

តាមដគតាមឯងម រ។ 

មបករល ុ មិនមមនជាដរឿងអាស្កក់ដទ ប ុមន តដបើដ ើងមបករល ុ ូរដពកដទើប

អាស្កក់រស្មាប់ជីវិតដ ើង។ មបករល ុ អាចបដស្ងៀនដកាងៗ ឹងថាអ្វីជា

ដរឿងម លស្តូវដ្វើបន ត ប ុមន ត ដកាងខ្លិះមិន ឹងពីដរឿងដនិះ មបរជាបនតមបករល ុ

រ ូត ល់អា ដុស្ចើន ដ ើ ចុងដស្កា គឺខ្តដពល។ ដពលខ្លិះ ការមបក

រល ុ អាចដ្វើឱ្យដ ើងឆ្លល តជាងអ្នក ទទ ប ុមន តស្តូវដមើលដលើដ ើងម រ ដតើ

អាច កការមបករល ុដ ិះមកដ្វើជាដមដរៀនបានឬអ្ត់។ អ្នក្កម៏ាន

ដមដរៀនជាបខ់្លនួម រ ស្គានម់តអ្នកខ្លិះ មនិ ឹងថាអ្វជីាដមដរៀន។ 

ខ្្ុំមានរំណរួមួ ម លដ ើងស្តូវមតគិត ដៅដពលនិយា  ល់ដរឿងមបក

រល ុដនិះ។ ដតើអា ុប ុ ា នម លដ ើងគួរឈប់មបករល ុ? រស្មាប់ខ្្ុំ គឺមុន
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ដពលដ ើងចូលដរៀនថាន ក់មហាវិទយល័ ។ ដៅ វិទយល័  ដ ើងចង់ដ្វើអ្ីក៏

ដ្វើដៅ ដស្រិះដពលដ ិះ ដ ើងដស្ចើនមតដៅដស្កាមការស្គប់ស្គងរបរ់ឪពុក

មាត    ូដច និះអ្វីម លដ ើងចង់ដ្វើ ក៏មិនរូវបានរដស្មចម រ ប ុមន តដៅដពល

កាល  ជានិរសិត គឺ ខ្ុរគាន ។ ដ ើងអាចដចញដៅរកលុ ដោ ខ្លនួឯងបាន 

 ូដច និះ ដ ើងក៏អាចរដស្មចចិតតដលើខ្លនួឯងបានម រ។ ដនិះជាដពលល អបំតុត

ម លដ ើងស្តូវបចឈប់ការមបករល ុរបរ់ដ ើង។ 

ខ្្ុំក៏ធ្លល ប់ដ្វើដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍ដស្ចើនម រ កាលដៅដរៀនវិទយល័  មត

ជំ ន់ខ្្ុំដ ិះ គាា នរកយមបករល ុដនិះដទ។ ដគដៅថា ដកាងទំដនើង ឬពួក

ដោរដមសៀត។ មិនមមនថាខ្្ុំដរៀនមិនដចិះដទ ស្គាន់មតខ្្ុំមិនចូលចិតតដរៀន

ប ុដ ណ្ ិះ។ រាប់ពដីគចសាលា រ ូត ល់ដស្បើដស្គឿងដញៀន ជាដរឿងម លខ្្ុំ

បានដ្វើ។ ខ្្ុំមិនសាត  ដស្កា ដទ ដស្រិះខ្្ុឈំប់ដ្វើវាទាន់ដពល។ 

ខ្្ុំនឹងស្បាប់អ្នកទំាងអ្រ់គាន ថា ការមបករល ុរបរ់ខ្្ុ ំដ្វើឱ្យខ្្ុំខ្តបង់អ្វីខ្ លិះ។ 

ការដគចសាលា និងការដកងលុ បង់សាលា មនិដ្វើឱ្យខ្្ុំខ្តបង់ដទ មត

មា ក់ខ្្ុំជាអ្នកខ្តលុ ។ ការដ ើររកដរឿងដគ និងឱ្យដគរកដរឿង មិនដ្វើឱ្យខ្្ុំ

ខ្តអ្ីដទ មតដ្វើឱ្យមិតតលកតិខ្ ្ុំដចញមុខ្ដៅដោិះស្សា ស្គប់ដពល។ ការតឹក

រុី ដ្វើឱ្យខ្្ុំខ្តលុ  ដស្រិះមិតតលកតិខ្ ្ុំវាមិនដចញល ុ ដ ើ ប ិះរល ់ល់

រុខ្ភាពខ្្ុដំទៀត។ ការដលងទឹកកក ជាដរឿងមួ ម លខ្្ុំខ្ុរ្ាន់ជាងដគ 

ដស្រិះវាប ិះរល ់ល់ដ្ាញរបរ់ខ្្ុំ និងការចងោរំបរ់ខ្្ុំ។ ខ្្ុមំិន លដ់សាិះ

ថា ដពលម លដស្បើ ទឹកកកជួ ឱ្យខ្ួរកាលដ ើងដផ្តត តដលើដរឿង្មួ 

បានល អ ប ុមន ត ល់ដពលដស្បើរួច វាមបរជាដ្វើឱ្យខ្្ុំឆ្លប់ដលលចដៅវិញ។ មតខ្្ុំ

ឈប់អ្រ់ដ ើ  ដស្រិះខ្្ុំមានដរឿងដតសងម លស្តូវដ្វើ។ 
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កនុងជីវិតរបរ់មនុរសមាន ក់ យា ងដហាច្រក៏់មានមួ រ ៈម លដ ើង

មិន ឹងថាស្តូវដ្វើអ្ី  ូដច និះក៏រដស្មចចិតតដ្វើដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍ទំាងដ ិះ។ 

ដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍មានដស្ចើន្រ់ មិនមមនមានមតអ្វីម លខ្្ុំររដររ

ខ្ងដលើដនិះដទ។ ដបើគិតកនុងរម័ ដនិះវិញ មាន ូចជា ការដលងដ វរប៊ាុក 

ការចំ្ ដពលរាប់ដមា ងដ ើមបីៃតរូបកនុងបនទប់ទឹក ការជិិះរាប់រិបគី ូ

ដ ើមបីជួបជុំគាន រុីចុក ការមញ រងារមិតតលកតិ ការអ្ួតពរីបរ់របរ ឬការវក់

នឹងដរឿងនដយាបា  រុទធមតជាដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍ ឬមបករល ុទំាងអ្រ់។ 

ការម លដ ើងដ្វើដរឿងមបករល ុ បានន័ ថា ដ ើងចំ្ ដពលដវលា

របរ់ដ ើងដៅដ្វើដរឿងម លមិនអាចបានតលអ្វីស្តលប់មកវិញ។ កានម់ត

មបករល ុ រូប ុ្ ណ  ដ ើងកានម់តដ្វើដរឿងផ្តទ លខ់្លនួបានតិចប នុដ ិះម រ។ 

អ្នកទំាងអ្រ់គាន សាគ ល់ដរឿងផ្តទ ល់ខ្លនួដទ? វាអាចជាកាតពវកិច ចស្គួសារ 

ឬរងគម កតីស្រទម សាន ទ ដតសងៗ ឬការផ្តល រ់បតរូ្មួ ។ មនុរសម ល

មានស្បដយាជន៍ ចំ្ ដពលដៅដ្វើដរឿងទំាងដនិះ។ 

ខ្្ុំោប់ដត តើមគិតពជីីវិតរបរ់ខ្្ុំ មុនដពលចប់ទី១២។ ដពលដ ិះ ខ្្ុលំ័ ្រ់ 

ដស្រិះស្គួសារខ្្ុំអ្ត់មានលុ ឱ្យខ្្ុំដរៀនបនតដទ ដ ើ មួ ទៃ ាៗ ខ្្ុំលឪឺពុក  

មាត  ខ្្ុំនិយា ស្បាប់ខ្្ុំថា “ដគអ្ត់រញ្ហា បស្តបរិញ្ហា ក៏អាចរកលុ ចិចចឹម

ខ្លនួឯងបានម រ”។ ខ្្ុំ ឹងថាគាតអ់្រ់លទធភាពបនតការរិកាឱ្យខ្្ុំដ ើ  

 ូដច និះខ្្ុំស្តូវដ ើររកសាលាដរៀនដោ ខ្លនួឯង។ ខ្្ុជំាប់អាហារូបករណ៍តាំងពី

ខ្្ុំមិនទាន់ចប់ទី១២មកដម លិះ។ ខ្្ុតុំតទុកខមួ ស្គាដ ើ  មតខ្្ុំដៅស្បឹងរកតលវូ

ដ ើរបនតដទៀត។ 
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ខ្្ុំចូលដ្វើការតាំងពខី្្ុំដរៀនឆ្លន ំទី១ ដ ើមបីមានលុ ខ្លិះដ ើមបីោ  ដ ើ មាន

ដររើភាពកនុងការដ្វើដរឿងដតសងតង។ ខ្្ុំោប់ដត តើមមរវង ល់ពកីារររ់ដៅ

បនតិចមតងៗ។ ជីវតិមិនងា ស្រលួដទ ជាពដិរររស្មាបអ់្នកស្ក។ កូនអ្នក

មានម លមបករល ុមិនមមនជាដរឿង្ំ ំុដទ ដស្រិះស្គួសារដគមានលុ 

បស្មុងដ ើ  មតដបើខ្្ុំដ្វើតាមដគម រ ចារ់ជាដ កតាមៃនល់ដៅទៃ ា្ មួ 

មិនខ្ន។ 

មបករល ុ មានឬរគល់របរ់វា។ ឬរ្ំ គឺដចញមកពីខ្លនួដ ើង ចំមណក  

ឬរតូចគដឺចញមកពមីនុរសម លដៅមកបរខ្លនួដ ើង។  ូដច និះ ដបើចង់បចឈប់

ការមបករល ុ ដ ើងស្តូវកាត់ឬររបរ់វាដោល ទំាងតូច ទំាង្ំ។ ដនិះជាអ្វី

ម លខ្្ុំដ្វើ។ ខ្្ុរំកអ្វីមកដ្វើដតសង  ូចជា ការងារ និងដរៀនជំ ញម លខ្្ុំចូល

ចិតត។ ខ្្ុកំាត់ផ្តត ចទំ់ ក់ទំនងជាមួ អ្នកម លខ្្ុំសាគ ល់កាលដរៀន វិទយល័ 

ទំាងអ្រ់ ដ ើមបីដជៀរវាងដគដៅខ្្ុំដៅមបករល ុមតងដទៀត។ ខ្្ុដំជឿថា 

ជីវតិជារបរខ់្្ុ ំ ូដច និះខ្្ុមំានរទិធដិ ើមបដី្វើវាឱ្យបានល អ។ 

ដៅដពលម លដ ើងកំពុងវដង វងនឹងការមបករល ុ ជីវិតដ ើងមិនបានមបក

រល ុតាមដ ើងដទ វាដៅមតដ ើរដៅមុខ្ ម ល  ូដច និះដពលដវលាម លដ ើង

មានកាន់មតខ្លី។ ដ ើងគួរមតទុកដពលដនិះដ្វើដរឿងម លល អជាងការមបករល ុ

ដនិះ វិញស្បដរើរជាង។ ដលើដលាកដនិះ គាា នអ្នក្ោដំ ា្ ិះមនរុសម ល

មបករល ុដទ ដស្ៅពមីាច រប់ណំលុរបរដ់គ។ ខ្្ុមំិនចង់ររ់ដៅជាមួ រកយ

ដនិះដទ ខ្្ុំចង់ររ់ដៅជាមួ កតីស្រទមរបរ់ខ្្ុំ។ 
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១១ 

កុដំលលចរដស្មចកតសី្រទមរបរខ់្លនួឯង 

មានរុភារិតមខ្ារដ ើងមួ បាននិយា ថា “មនុរសដ ើងដលលចអ្ីក៏ដលលចចុិះ 

កំុឱ្យមតដលលចខ្លនួ” មតខ្្ុំគិតថា ដលលចខ្លនួក៏ដលលចចុិះ កំុឱ្យមតដលលចកតីស្រទម។ កតី

ស្រទមអាចដ្វើឱ្យមនុរសនឹកដ ើញខ្លនួឯងវិញ។ កតសី្រទមអាច មំនរុស

ម លវដង វងដៅ ល់ដគាលដៅ តាមរ ៈតលវូម លដគវដង វងដ ិះ។ អ្នកម ល

មានកតីស្រទម ដគមិនម លដលលចខ្លនួដទ  ូដច និះដ ើងដផ្តត តដលើកតីស្រទម វិញមតង

កនុងចំណចុដនិះ។ 

ខ្្ុំមានកតីស្រទមរបរ់ខ្្ុំ គឺកាល  ជាអ្នកនិពនធ ៏ពូមកមាន ក់កនុងស្រុកមខ្ារ ដ ើ ខ្្ុំ

នឹងពយយាមដ្វើស្គប់យា ង ដ ើមបីឱ្យសាន ទ របរ់ខ្្ុដំ ើងកូ ជាបនតប ទ ប់។ 

កនុងរ ៈដពលប ុ ា នឆ្លន ំ ចុងដស្កា ដនិះ ខ្្ុំមិនម លដលលចគិតពីដរឿងដនិះដទ។  

ខ្្ុំោប់ដត តើមដរៀនររដររជា statusខ្លីៗដៅដលើដ វរប៊ាុក។ ដស្កា មកខ្្ុំ

ដរៀនររដររជាបលកុដោ ខ្លនួឯង។ ដស្កា មកដទៀតខ្្ុំដរៀបចំជាដរៀវដៅ 

ដ ើមបីចង់ ឹងថារមតពភាពខ្្ុដំកើន ល់្ដ ើ ។ រ ូតមក ល់ដពលដនិះ 

ខ្្ុំដៅមតដរៀនររដររ ម ល ដស្រិះខ្្ុំមិនទាន់ដៅ ល់កតីស្រទមរបរ់ខ្្ុំដទ។ 

គាា នអ្នក្ ឹងថា  តួ ដរងដគៀ ជាអ្នក្ដទ។ រូមបីមតអ្នកអាន

ដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំ ក៏ដគថាខ្្ុំមិនមមនជាអ្នកនិពនធម រ។ 

កនុងចំណចុដនិះ ខ្្ុំនឹងនិយា ដចញចិតតខ្្ុំមតមតង។ ដៅដពលម លដ ើងមិន

អាចរដស្មចកតីស្រទមរបរ់ខ្លនួបាន ដ ើងមិនអាចដៅបានរុខ្ចិតតដទ។ 
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ជួនកាល ដ ើងអាចនឹងខ្ឹងដោ គាា នមូលដ តុ ឬដស្ររតរដោ មិនមាន

ដរឿងអ្ីដសាិះ។ ចណំចុឈឺ គកឺតីស្រទមរបរ់ដ ើងវាមិនរុខ្ចិតត។ វាមិនចង់

ររ់ដៅជាកតីស្រទមរ ូតដទ ដ ើ ក៏មិនចង់សាល ប់ដៅ វិញជាកតីស្រទមម រ។ 

វាចង់កាល  ជាការពិត។ 

ខ្្ុំធ្លល ប់បានសាត ប់រំណរួមួ ព ី Les Brown។ គាត់បានរួរដៅអ្នកម ល

ចូលរួមកនុងរិកាខ សាលារបរ់គាត់ថា “ដតើកមនលង្ម លជាកមនលងម ល

មានតទមលជាងដគដៅដលើដលាក?” មតគាា នអ្នក្ដំលើ ស្តូវដសាិះ។ គាត់

បាននិយា ថា “កមនលងម លមានតទមលជាងដគ មិនមមនជាអ្ណតូងដស្បង ឬ

កមនលងម លដគជីក កមារដ ិះដទ មតគឺវាលកប់ដខ្ា ច”។ មូលដ តុ គ ឺ

ដៅទីដ ិះ មានកតីស្រទមជាដស្ចើនម លមិនបានកាល  ជាការពិត។ មនុរសជា

ដស្ចើនសាល ប់ដៅដោ ទាញកតីស្រទមរបរ់ខ្លនួឱ្យចូលកនុង ីម រ។ 

កតីស្រទម ជារបរ់ម លមានតទមលជាងដគ ដស្រិះទាល់មតមានវា ដទើបមនុរស

 ឹងថាខ្លនួឯងររ់ដៅដ ើមបីអ្ី។ អ្នកម លគាា នកតីស្រទម ររ់ដៅដោ ស្តូវដគ

រុញដៅខ្ងដនិះខ្ងដ ិះរ ូត មតមិនហា៊ា នដរើបស្មិះ ដស្រិះមិន ឹងថាដរើ

ដ ើមបីអ្ី។ 

Les Brown និយា ថា កតសី្រទម នងឹដ ើរតជួាដ តតុលម លជ ួដ ើងឱ្យ

ដស្កាកឈរដ ើងមក វញិបានដៅដពល្ម លដ ើងបរាជ ័។ មិនថា

បរាជ័ ប ុ ណ្  ក៏កតីស្រទមអាចរុញបរាជ័ ដ ិះដចញពកីនុងការគិតរបរ់

ដ ើងបានម រ។ មនុរសពូមកជាដស្ចើនរុទធមតជាអ្នកមានកតីស្រទមទំាងអ្រ់។ 

ដបើរិនជាដ ើងរាប់អា ដុស្កា ដពលដរៀនចប់របរ់ដ ើង ដ ើងនឹងដ ើញ 
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ថា ដ ើងបានចំ្ ដពល១០ឆ្លន ំជាងដៅកនុងសាលាបាត់ដៅដ ើ  ដោ 

មិនបានដ្វើអ្វីទំាងអ្រ់។ កតីស្រទមម លដ ើងមានពដីកាង ស្តូវបានសាលា

ដរៀនបងខំឱ្យដ ើងបំដលលចដោល ដ ើ ោទំទួលមតអ្វីម លដគចង់ឱ្យដ ើងោ ំ

 វិញ។ ដ ើងទុកកតីស្រទមដៅគដនលៀតជញ្ហជ ងំរ ៈដពល១០ឆ្លន ំជាងដ ើ  ដតើ

ដ ើងចង់ទុកវា ល់ដពល្ដទៀត? រស្មាប់អ្នកម លមិនទានដ់រៀនចប់ ក៏

ស្តូវគិតទុកឱ្យដ ើ ម រ។  

កតីស្រទម មិនអាចរដស្មចបានកនុងរ ៈដពលខ្លដី ិះដទ។ រូមបីមតអ្នកម ល

ចង់បានសាច ំុ់កាលដរិះ  ក៏ស្តូវចំ្ ដពល២ឆ្លន ំដ ើងដៅម រ ដទើប

បានសាច់ ំុសាអ ត។ ដបើដ ើងមិនទុកដពលឱ្យបានដស្ចើនដ ើមបីដ្វើវាដទ ដ ើង

នឹងមិនអាចរដស្មចវាបានរ ូត។ តាមពិតវាគាា នអ្ីចមមលកដទ ម លមនុរស

ជាដស្ចើនសាល ប់ដៅវិញដោ មិនបានរដស្មចកតីស្រទម ប ុមន តវាចមមលកស្តង់ថា 

ដ ើងបាន ឹងពដីរឿងដនិះដ ើ  មតមបរជាដ្វើមិន ឹងដៅវិញ។  

ខ្្ុំមានមូលដ តពុីរយា ងម លមនុរសស្គប់គាន  ស្តូវមតរដស្មចកតីស្រទមរបរ់

ខ្លនួឯង។ ទីមួ  គដឺ ើមបីដ្វើឱ្យខ្លនួឯងអ្រ់ចិតត។ ដពលដ ើងដៅររ ់ កស៏្តវូ

ររដ់ោ អ្រច់ិតត ដពលសាល បដ់ៅកស៏្តវូសាល បឱ់្យអ្រច់ិតតម រ។ ដពលររ ់ស្តូវ

ររ់ដោ មានកតីស្រទម ដ ើ ដពលសាល ប់ ស្តូវមតរដស្មចកតីស្រទមឱ្យបាន

ចប់រពវស្គប់។ 

ទីពីរ គឺបនសលទុ់កអ្វីមួ  ល់ពិលពដលាក។ ដ ើងជាមតនកមួ ទនពិលព

ដលាក  ូដច និះដពលម លដ ើងដៅបាត់ គួរ្រម់តទុកោនខ្លិះដ ើមបីឱ្យអ្នក

ជំ ន់ដស្កា  ឹងថា ដ ើងក៏ធ្លល ប់ររដ់ៅដលើដលាកដនិះម រ។ ដនិះមិនទាក់
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ទងនឹងការចង់លបដី ិះដទ មតទាក់ទងនឹងការរួមចំមណកដ្វើឱ្យអ្វីមយ ង

ជាមួ នឹងដគម រ។ មនុរសខ្លិះលបីមមន មតគាា នបានការអ្ីដទ។ 

ដស្កា ដពលដ ើងរដស្មចកតីស្រទមដ ើ  ពិលពដលាកនឹងទទួលបានអ្វី

មយ ងម លពីមុនមកមិនធ្លល ប់មាន។ វាអាចជា ទរសនៈ វិ្ីសាស្ររតកនុងការ

ដ្វើកិច ចការ តលិតតល ដរវាកមា សាន ទ រិលបៈ គដស្មាង វិទយសាស្ររត ឬជា

កមាល ងំជស្មុញចិតត។ អ្នកខ្លិះសាល ប់ដៅ មិនបានបដងាើតអ្វីមមន មតកាល  ជា

និមិតតរូបម លតំ្ងឱ្យអ្វីមួ កនុងចិតតអ្នក ទទ។  

ខ្្ុំដជឿថា មូលដ តុពីរដនិះ ល ាមនឹងអាចដ្វើឱ្យដ ើងគិតពកីតីស្រទមដ ើងវិញ

ដ ើ ។ ដ ើងដ្វើដ ើមបីខ្លនួឯង និងអ្នក ទទ។ មនិថាកតសី្រទមដ ើងតចូ ឬ្ំ

ដទ វាដៅមតមានតលស្បដយាជនជ៍ានចិ ច។ 

ខ្្ុំគាា ន វិ្ីសាស្ររតកនុងការរដស្មចកតីស្រទមដទ ដស្រិះកតីស្រទមវាខ្ុរគាន ដស្ចើន

ដពក មតខ្្ុំមាន ំណឹងល អមួ ចង់ស្បាប់។ កតីស្រទមម លដ ើងមាន អាចនឹង

រដស្មចបាន ដបើរិនជាដ ើងមានដពលដវលាដ ើមបីដ្វើវាស្គប់ស្គាន់។  ូដច និះ 

មុននឹងដ្វើដរឿងអ្ីមួ  ស្តូវគិតរិន ដតើដរឿងដនិះដ្វើដៅបានតលអ្ីមក វិញ

ខ្លិះ? ដបើមិនរូវបានតលដទ កំុដ្វើ ទុកដពលមករដស្មចកតីស្រទម វិញ។ 

កតីស្រទមរបរ់ខ្លនួឯង ដ ើងស្តូវដ្វើវាដោ ខ្លនួឯង។ អ្នក ទទ អាចជាមតនក

កនុងការរដស្មចកតីស្រទមក៏ពិតមមន មតដ ើងដៅមតជាតួអ្ងគរំខ្ន់ ម ល។ 

សាកគិតបនតិចដៅ ដបើរិនជាអ្នកចដស្មៀងមាន ក់ មនិស្ពមដ ើងដស្ចៀងដលើ

ឆ្លក ដតើមានអ្នក្គំាស្ទដទ? ដតើដគអាចបានដ ា្ ិះជាអ្នកចដស្មៀងដោ 

រដបៀប្ដបើមិនធ្លល ប់ដស្ចៀងតង?  ូដច និះ កតីស្រទម ដចញពដី ើងដៅមុន។ 
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១២ 

កុរំលំងដរឿងសាមកកុ 

ខ្្ុំោប់ដត តើមររដររដរៀវដៅ ំបូង គឺ កដរឿងសាមកុកមកររដររ។ មិន

មមនដោ សារមតដគសាគ លដ់ស្ចើនដទ មតដោ សារខ្្ុចំូលចិតតវា។ មក ល់

ឥលូវ ក៏ខ្្ុំដៅដស្តៀមររដររដរៀវដៅសាមកុកដតសងដទៀតម រ។  

សាមកុក ជាដរឿងមួ មវង្រ់ ម លមានតួអ្ងគដស្ចើន ដ ើ សាច់ដរឿងក៏

បតម់បនដស្ចើនម រ។ ដរឿងដនិះ ជាដរឿងរស្រងាគ មរបរ់ជនជាតចិិន ម លចាំង

គាន ដ ើមបីស្បមូលទឹក ីទំាងមូល និងស្បមូលស្រីសាអ តម រ។  

ដៅស្រុកមខ្ារដ ើង មានអ្នកដមើលដរឿងដនិះដស្ចើន ដ ើ អ្នកម លចូលចិតត

 កដរឿងដនិះមក វិភាគក៏មានដស្ចើនម រ ប ុមន តអ្នកម ល កទរសនៈ និងវិ្ី

សាស្ររតកនុងដរឿងដ ិះមកដស្បើកនុងជីវិតពិត មានមិនរវូដស្ចើនដទ។ អ្វីម លខ្្ុំ

ដ ើញដស្ចើនជាងដគកនុងស្រុកមខ្ារ គឺអ្ំណតួ និងដ ល្ ិះគាន ឯង។ ដនិះស្បម ល

ជាអ្វីម លពួកដគដរៀនដចិះពីកនុងដរឿងម រដ ើ ។ ការពតិម ួអ្ពំជីនជាតិ

ដ ើង គដឺរៀនដរឿងអាស្កកប់ានដលឿនជាងដរឿងល អ។ ដ ើងស្តូវមតទទួល

សាគ ល់ការពិតដនិះ។ 

ដពលដ ើងដៅមានជីវិតមបបដនិះ ដ ើងគួរមតសាកលបងអ្វីម លអ្នក ទទថា

ល អខ្លិះ។ អ្នកម លដមើលដរឿងសាមកុករួច មតងមតររដរើរថាដរឿងដនិះល អ

ដមើល។ ដ ើងក៏គួរមតចំ្ ដពលប ុ ា នទៃ ាដ ើមបីដមើលវាម រ។ ដបើរិនជា

អាច ចំ្ ដពលអានដរៀវដៅដរឿងដនិះមតមតងក៏ល អម រ ដស្រិះបាន ឹងពី
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ចំណចុលមអិត និងគំនិតអ្ប់រំដតសងដទៀត។ ខ្្ុំដមើលតង អានដរៀវដៅតង 

ដស្រិះខ្្ុំចូលចិតត។ 

ឥលូវដ ើងមកដំលើ សាករំណរួ វិញ។ ដ តុអ្ីវបានជាដ ើងគួរមតដមើល

ដរឿងសាមកុក? 

មលូដ តទុីម ួ គដឺោ សារអ្នក ឹក សំ្បដទរដ ើង ដមើលដរឿងដនិះម រ។ 

ដ ើងមិនមមនដតាងកាលីបគាត់ដទ មតដ ើងស្តូវដចិះចង់ ឹងថា ដតើគាត់នឹង

ដ្វើអ្វីបន តដទៀត។  វិ្ីសាស្ររតម លគាត់ដស្បើ អាចនឹងទទួលឥទធពិលពដីរឿង

ដនិះដស្ចើន ដស្រិះគាត់ក៏ធ្លល ប់និយា ររដរើរពដីរឿងដនិះម រ។ ដ ើងដៅពី

ដស្កាមដគមមន មតដ ើងក៏មានរិទធិមរវង ល់ពអី្នក ឹក រំបរ់ដ ើងម រ។ 

ដបើមនិ លព់អី្នក ឹក  ំមានមតស្តវូអ្នក ឹក ដំបាករ តូ។  

ឬអាចនិយា មយ ងដទៀតថា ដរឿងដនិះ ជាដរឿងរស្មាប់អ្នកម លចង់កាល  

ជាអ្នក ឹក ក៏ំថាបានម រ។ ដ ើង ឹងដ ើ ថា ភាពជាអ្នក ឹក  ំ អាច

ដរៀនបាន  ូដច និះការដមើលដរឿងសាមកុក អាចជា វិ្ីមួ ម លដរៀនបាន 

ដលឿនជាងដគ។ 

មលូដ តទុពីរី គ ឺ ដរឿងដនិះមានតអួ្ងគដស្ចើន។ ដរឿងម លកាន់មតមានតួអ្ងគ

ដស្ចើន នឹងកាន់មតំលិុះបញ្ហច ងំពីការពិតរបរ់មនុរសកាន់មតដស្ចើន។ តួអ្ង គដៅ

កនុងដរឿងសាមកុក មានដស្ចើនស្បដលទ្រ់  ូចជា ដសាា ិះស្តង់ ល ាង់ ដលាល

លន់ មានលបិចដស្ចើន មានម ិច ឆតា លាក់ពុត និងមានអ្ំណតួ។ ខ្្ុអំាចដរៀន

ពីតួអ្ង គទំាងដនិះបានដស្ចើន្រ់។ 
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ខ្្ុំដរៀនពីរដបៀបោក់ខ្លនួពរីុឺមា អ្ុី ដរៀនដចិះខ្ា រដគពីឆ្លវឆ្លវ និងដរៀនពី

ម ិច ឆតាពីឆ្លវលី។ ដមដរៀនទំាងដនិះ ដគមិនបដស្ងៀនដ ើងដៅកនុងសាលាដទ 

រូមបីមតកនុងការររ់ដៅ ក៏មិនស្បាក ថាដ ើងអាចដរៀនដចិះម រ។ ដ ើងស្តូវ

ដចិះមរវង លដ់ោ ខ្លនួឯង មតដ ើងមិនោបំាចដ់ៅពិដសា្អ្នក ទទ ឬ

អ្ងគ ុោដំមើលរកមាភាពអ្នក ទទរាប់ឆ្លន ំដ ិះដទ។ អ្វីម លដ ើងស្តូវដ្វើ គឺ

អ្ង គ ុដមើលដរឿងសាមកុកដនិះមួ ចប់ រួចគិតឱ្យបានដស្ៅបនតិច គឺស្គប់

ស្គាន់ដ ើ ។ 

ដរឿងដនិះ មិនបដស្ងៀនដ ើងពមីនុរសទំាងអ្រ់ក៏ពិតមមន មតមានមតនកជា

ដស្ចើនម លបាននិយា ពមីនុរស។ មនុរស ជារតវម លពិបាកមរវង ល់

ជាងដគ។ ជួនកាលខ្លនួដ ើង ក៏មិនសាគ លខ់្លនួដ ើងចារ់តង កំុថាមតអ្នក

 ទទ។ ដ ើងដមើលតង ដ ើងដរៀនតង ដទើបមនិខ្តដពល។ 

មលូដ តុទបី ីគ ឺបណតុ ិះទកឹចិតតស្រលាញជ់ាត។ិ ដោ សារដរឿងដនិះជាដរឿង

រស្រងាគ ម  ូដច និះវាមានបងាប់ការដរនហាជាតិរបរ់តួអ្ង គកនុងដរឿងជាដស្ចើន។ 

មស្រនតីដសាា ិះស្តង់ ស្តូវបានដគដលើកររដរើរដៅកនុងដរឿង ដទាិះបីជាមស្រនតីខ្ លិះ

ស្តូវសាល ប់ក៏ដោ  ក៏អ្នក ឹក ដំរឿង ដរៀបចំឱ្យសាល ប់ដោ កិតតិ រ និង

ភាពកាល ហានម រ។  

ដរឿងនីមួ ៗ គឺជាការបចចនូសាររបរ់អ្នកនិពនធ ដៅកាន់អ្នកអាន ឬអ្នក

ដមើល។ សារទំាងដ ិះ អាចដលចដចញមកផ្តទ ល់ ឬក៏បងាប់ទុកដៅកនុងសាច់

ដរឿង។ មួ ដទៀត ដបើរិនជាអ្នកអាន ឬអ្នកដមើល ោប់អារមាណ៍ចំណចុ

្មួ  ចំណចុដ ិះក៏អាចកាល  ជាសារបានម រ។ ការម លដមទ័ព និង
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ស្បជាជនរា័ស្គចិតតចូលចាំង ជាសារមួ ម លដគចង់ឱ្យមនុរសស្គប់គាន ហា៊ា ន

លិះបង់ដ ើមបីជាតខិ្លនួឯង។ មស្រនតមី លរុខ្ចិតតសាល ប់ដ ើមបីនិយា រកយពិត 

ក៏ជាសារទនការស្រលាញជ់ាតមិ រ។ ដរឿងទំាងមូល គឺដររដពញដៅដោ 

ចំណចុដនិះ។ 

ដ ើងដកើតកនុងស្បដទរ្ ដ ើងស្តូវដចិះស្រលាញស់្បដទរដ ិះ។ ប ុមន តមិន

មមនស្គប់គាន គិតមបបដនិះទំាងអ្រ់ដទ។ អ្នកខ្លិះមិនខ្វល់ពដីរឿងដនិះ  ល់

ដពលម លជាតមិានបញ្ហហ  ក៏បានស្តឹមមតបដ ទ រអ្នក ទទ។ ខ្្ុអំ្ត់ខ្វល់ថា 

ស្បដទរដតសងស្តូវការអ្នកស្រលាញជ់ាតិឬអ្ត់ដទ ប ុមន តខ្្ុ ឹំងថាស្បដទរ

ដ ើងស្តូវការអ្នកដចិះស្រលាញ់ជាតដិស្ចើន្រ់ ដស្រិះដ ើងកំពុងមតខ្សត់

មត នកដនិះ។ ខ្្ុំដជឿថា ដបើរនិជាមខ្ារដ ើងផ្តអ កពដីមើលដរឿងទៃខ្លិះ ដ ើ សាក

ដមើលដរឿងសាមកកុ ដ ើងស្បម លជាដចិះស្រលាញជ់ាតខិ្លនួឯងជាមនុ។  

មលូដ តទុបីនួ គកឺារដស្បើរកយរមតី នងិការមវកមញក។ ទំាងដរៀវដៅ និង

ដរឿងភាគ រុទធមតមានរកយដពជនល៍ អៗ ម លអាចឱ្យដ ើងខ្ចី កមកដស្បើ

បាន។ កាលពីោប់ដត តើមររដររអ្តពបទ ំបូង ខ្្ុំក៏ ករកយកនុងដរឿង    

សាមកុកមកររដររម រ ដស្រិះការតសរំកយរបរ់ខ្្ុំមិនទានល់ អ។ ការដស្បើ

ស្បារ់រកយដៅកនុងដរឿងដនិះ ជាចំណចុមួ ម លដ្វើឱ្យដរឿងដនិះមានភាព

ដលចដធ្លល ។ 

ការមវកមញក ទាកទ់ងនងឹការដស្បើស្បាររ់កយរកក់ ត្ ល នងិការគតិរក់

ក ត្ ល។ ដបើដ ើងមិនរូវដចិះដរៀបចំរកយ ដទាិះបីជាដ ើងគិតដ ើញ ក៏

មិន ឹងថាស្តូវនិយា ថាដម ចម រ។ ដ ើងមានធ្លល ប់ំាល់ដទថា ដ តុអ្ពីួក
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វាគាិនលបីៗ ខ្សំ្បឹងដរៀនរកយៃ ាីម រដទ? ដោ សារមតរកយទំាងដ ិះ អាច

ដ្វើឱ្យការនិយា  និងការមវកមញករបរ់ពួកដគដ ើងដៅ ល់កស្មិតមួ 

ដតសងពអី្នកសាត ប់។ ដៅដពលអ្នកសាត ប់ មិនអាចសាា នមុនបានថាពួកដគចង់

និយា ពីអ្វ ី អ្នកសាត ប់នឹងកាន់មតស្បឹងសាត ប់ ដ ើ កាន់មតដជឿជាងមុន

ដទៀត។ 

មលូដ តទុសី្បា ំ គកឺារដស្បើស្បាជ្ា។ ចំណចុមួ ម លដ្វើឱ្យមនុរស មាន

ដស្បៀបដលើរតវ ឬដ្វើឱ្យមនុរសអាចរមាល ប់រតវ ទទផ្តត ច់ពូជបាន (និយា 

ឱ្យច)ំ គឺដ ើងដចិះដស្បើស្បាជ្ា។ ដរឿងសាមកុក ជាដរឿងម លឱ្យតទមលដៅដលើ

ការដស្បើស្បាជ្ា។ ស្គប់ ំដ្ិះស្សា  រុទធមតដកើតពកីារគិតទំាងអ្រ់។ 

តទមលរបរ់ដរឿង នឹងដ្វើឱ្យអ្នកអាន ឬអ្នកដមើលោប់អារមាណ៍ស្តង់ចំណចុ

ដនិះម រ ដទាិះបីមិន ឹងថាដគឱ្យតទមលដលើស្បាជ្ាក៏ដោ  ក៏ដរៀនដចិះគិត

 វិភាគតាមតួអ្ងគម រ។ 

មុននឹងដ្វើរស្រងាគ ម ឆ្លវឆ្លវក៏បានគិតគូរជាមុន។ ដៅកនុងរស្រងាគ មក៏ដៅមត

គិតរក វិ្ីសាស្ររតល អៗ ដទៀត។  ល់ចប់រស្រងាគ មដ ើ  ក៏ឆ្លវឆ្លវដៅមតគិត 

 ម ល។ ការគិត ដ្វើឱ្យមនរុសអាច កស្បាជ្ារបរខ់្លនួដចញមកដស្ៅបាន។ 

ចុិះស្បាជ្ាបានមកពី្វិញ? វាអាចមានស្សាប់ពីកំដណើត ឬមានតាមរ ៈ

ដរឿងរា៉ា វដតសងៗម លបានំលងកាត់កនុងជីវិត។ ឆ្លវឆ្លវ កាន់មតចូលរស្រងាគ ម

ដស្ចើន ស្បាជ្ាកនុងការដ្វើរឹក ក៏កាន់មតខ្ារ់ដ ើង។  

ដរឿងសាមកុក ជាដរឿងមួ ម លដ ើងមិនគួររំលង។ ដ ើងចំ្ ដពល

មតបនតិចដ ើមបីតាមោនដរឿងដនិះ ដ ើងនឹងទទួលបានដមដរៀនជាដស្ចើន
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ស្តលប់មក វិញ។ រស្មាប់អ្នកម លដមើលមិនដចិះគិត ខ្្ុំមិននិយា ដទ។ ដគ

ថាមនុរសដ ើងមុននឹងសាល ប់ដៅវិញ គួរមតបានសាកលបងដរឿងល អកនុងដលាក

ឱ្យបានដស្ចើន។ ដ ើងក៏គួរមតបានមរវង ល់ពដីរឿង ៏ល អមួ ដនិះម រ។ 
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១៣ 

កុដំចិះមតរិិះគនអ់្នក ទទ 

រងគម ចូលចិតតដ្វើឱ្យមនុរសវដង វង្រ់។ តាមពិតដៅ មនិមមនរងគមដទ 

គមឺនរុសម លមានឥទធពិលដលើរងគមដ ិះដទ ម លពយយាមដ្វើឱ្យដ ើងស្គប់

គាន  បខ់្រួអ្រ់។ ដគមកដរឿងល អដៅជាដរឿងអាស្កក់ ដ ើ ស្បាប់ដ ើងថា

ដរឿងអាស្កក់ជាដរឿងល អវិញ។ ឧទា រណ៍ម ួជាក់មរតង គឺការឱ្យតទមលដៅ

ដលើការរិិះគន់។ ពួកដគនិយា ទាល់មតដ ើងដជឿថា ដបើដ ើង រិិះគន់អ្នក ទទ 

គឺដស្បៀប ូចជាដ ើងបានជួ រងគម ឬជួ អ្នក ទទម រ។ ពួកដគដ្វើ

ឱ្យដ ើងដជឿថា ការរិិះគន់ដគ ជាដរឿងល អ ដ ើ ឱ្យដ ើងចំ្ ដពលយា ង

ដស្ចើនដៅដលើការរកនឹករកយដ ើមបី រិិះគន់។ 

មិនថាអ្នក្និយា អ្វីក៏ដោ  ខ្្ុដំៅមតប ិដរ្ថា ការរិិះគន់ជាដរឿង

គាា នស្បដយាជន៍ ម ល។ វាគាា នស្បដយាជន៍រស្មាប់ដ ើង ដ ើ ជួនកាលក៏

គាា នស្បដយាជន៍រស្មាប់អ្នក ទទម រ។ ដបើឱ្យខ្្ុំរាប់ មនរុសអ្តស់្បដយាជន៍

មនុដគ គអឺ្នកម លដចិះមត រិិះគនដ់គដនិះឯង។ អ្នកខ្លិះចំ្ ដពលមួ ទៃ ាៗ  

ោមំតរក រិិះគន់សាន ទ របរ់ដគប ុដ ណ្ ិះ។ ដតើដ្វើអ្ុីចឹងដ ើមបីអ្ី?  

ដៅស្បដទរដតសង ខ្្ុំមិន ឹងដទ មតខ្្ុំររ់ដៅដលើ ីមខ្ារដនិះ ូរដ ើ   ូដច និះខ្្ុំ

អាចនិយា ពកីារ រិិះគន់កនុងស្រុកដ ើងបាន។ មូលដ តុទនការ រិិះគន់ មាន

ដស្ចើនគួររមម រ ដ ើ ភាគដស្ចើន រុទធមតជាដរឿងមិនគួរឱ្យដលើកតដមាើង។ 

ការ រិិះគន់ ដកើតពីចិតតស្ចមណនចំដរិះអ្វីម លអ្នក ទទដ្វើបាន មតខ្លនួមិនអាច
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ដ្វើបាន។ ការរិិះគន់ ដកើតពីចិតតខ្ឹង ម លដគមិនដ្វើតាមគំនិតរបរ់ខ្លនួ។ វា

ក៏អាចដចញពីចិតតខ្ឹងនឹងខ្លនួឯងម លមិនអាចដ្វើបាន ូចដគ មតកំសាកមិន

ហា៊ា នថាឱ្យខ្លនួឯង ក៏ដៅរិិះគន់អ្នក ទទ វិញ។ ការរិិះគន់ ដកើតពលីាល រ 

ឬស្តូវដគទិញកាលឱ្យរិិះគន់។ ការ រិិះគន់ ដកើតពកីារចង់បានការោប់

អារមាណ៍ ឬចង់ឱ្យដគគិតថាខ្លនួឆ្លល ត (ដនិះជាជំ ញ្ំមួ កនុងស្រកុដ ើង)

។ ការ រិិះគន់ ដកើតពកីារដជារតាមគាន  ឬដ ើងដៅថា “មតរារ” ដ ិះអ្ី។ 

ការ រិិះគនម់ លមានតិចបតំតុកនុងស្រុកដ ើង ដកើតពចីតិតចងឱ់្យដគ រើកចដស្មើន។ 

ការ រិិះគន់ បានដ្វើឱ្យស្រុកដ ើងកាល  ជាកមនលងម លមានមតមនុរសដចិះថា 

មតមិនដចិះដ្វើ។ ដពលខ្លិះ ដគដចិះដ្វើ មតដគមិនដ្វើ ដស្រិះរវល់នឹង រិិះគន់អ្នក

 ទទដពក។ ដបើរិនជាដ ើងដស្បើស្បារ់ដ វរប៊ាុកជាស្បោ ំ ដ ើងនឹងអាចកត់

រមាគ ល់ដរឿងមួ ។ ដៅដពលម លមាន Post ្មួ ទទួលរងការ រិិះគន់ 

ដ ើងនឹងដ ើញមានអ្នកដស្កា ៗមកដទៀត រិិះគន់តាមម រ។ ពួកដគ មិន

មាន ំដ្ិះស្សា ដទ ដស្រិះដគាលដៅរបរ់ដគ គឺមករិិះគន់ដ ើ ដបើ

ដំលៀតបាន ដគជាន់ពនលិចមៃមដទៀត។ 

ខ្្ុំអាចបញ្ហជ ក់បានថាការរិិះគន់ដគ ជាដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍។ អ្នកទំាងអ្រ់

គាន អាចចំ្ ដពលដៅរិិះគន់ដគបនតដទៀតក៏បាន ដស្កា ដពលអាន

ដរៀវដៅដនិះចប់ ដស្រិះដ ិះជាដរឿងរបរ់អ្នកទំាងអ្រ់គាន ។ ខ្្ុមំិនខ្វល់ដទ 

ដស្រិះអ្វីម លខ្្ុំខ្ វល់ គរឺរដររដរៀវដៅៃាីៗបនតដទៀត ចង់អ្នក្អាន

ដ ើ  ដ្វើតាមឬមិនដ្វើតាម ក៏ខ្្ុំគាា នតួ ទីដៅថាអ្ីម រ។ ខ្្ុំមានដរឿង

ម លខ្្ុំអាចដ្វើបាន និងដរឿងម លមិនោបំាច់ដ្វើ។ ខ្្ុំមិនចំ្ ដពលដៅ
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 រិិះគន់ការបកមស្បដរៀវដៅបរដទររបរ់ដរាងពុមាមួ ចំនួនដទ មតខ្្ុទុំក

ដពលដ ិះមកររដររដរៀវដៅតាមរដបៀបម លខ្្ុំចង់បានមតមតង។ 

ការរិិះគន ់ ជាដលរម ួ ម លមនរុសខ្ជលិ នងិគាា នទនំលួខ្ុរស្តវូ ចលូចតិត

 កមកដស្បើ។ ពួកដគ រិិះគន់អ្នក ទទ ដោ រំពឹងថា ដបើអ្នក ទទដ្វើតាម

រកយរបរ់ដគ ពួកដគនឹងបានស្បដយាជន៍ម រ ដ ើ ជាទូដៅ អ្វីម លពួកដគ

បាន គឺការខ្កចិតត។ ដស្កា មកពួកដគ ក៏បនតដបរកកមា រិិះគន់ដនិះបនតដទៀត 

ដោ មិន ឹងថាស្តូវឈប់ស្តង់្។ 

ដ តុអ្វីបានជាដ ើងមិនស្តូវ រិិះគន់អ្នក ទទ? 

ទមី ួ គដឺ ើមបខី្ លនួដ ើង។ ការរិិះគន់ដគ ដ្វើឱ្យដ ើងខ្តដពលខ្លនួឯង។ អ្នក

ខ្លិះ រិិះគន់ដគដ ើ  ដគមិនតប ក៏មបរជាខ្ឹងដគ វិញដទៀត។ ដពលដវលាមាន

តទមល្ រ់  ូដច និះកំុ កវាមកបតរូនឹងដរឿងមបបដនិះ។ អ្នកម លមនិសាគ ល់

តទមលរបរដ់ពលដវលាម លខ្លនួមាន នងឹមនិអាចដ្វើអ្វបីានទំាងអ្រ។់ ដពល

ដវលារបរ់ដ ើងខ្លីស្សាប់តង ដបើដៅចំ្ មក រិិះគន់ដគដទៀត វានឹង

កាន់មតខ្លីដទៀតដ ើ ។ មានអ្ីដ្វើ ក៏ដៅដ្វើចុិះ ដ ើ ទុកអារមាណម៍ លចង់

 រិិះគន់ដគ នឹង ឱ្យវារសា មតងបនតិចៗដៅ។ 

ដ ើងស្តូវោថំា មានមតមនុរសទំដនរអ្ត់ការដ្វើដទ ដទើបមានដពលដៅរិិះគន់

ដគមបបដនិះ។ អ្នកម លដគជាប់រវល់ ដគមិន កដពលមកដ្វើដរឿងមបបដនិះ

ដទ។ ដ ើងស្តវូដរៀនស្រលាញដ់ពលដវលាតង ដបើចងឱ់្យវាដៅជាម ួដ ើង

បាន រូ ស្ប ័តនមតវាដៅបាត់ ស្គួសារដ ើងជាអ្នក ំសាត  ដ ើ ។ 



 

ជីវតិយ ើងខ្លីយេក        65 
 

មិនស្តឹមមតខ្តដពលដទ ដៅដ្វើឱ្យអ្នក ទទរអប់ដទៀតតង។ ដ ើងស្គបគ់ាន

មនិចូលចតិតរកយ រិិះគនដ់ទ ប មុន តដ ើងស្គបគ់ាន មបរជាចូលចិតត រិិះគនដ់គ។ ខ្្ុំ ក

ខ្លនួដចញពកីារ រិិះគន់ដនិះ  ូរម រដ ើ  ដស្រិះខ្្ុមំិនចង់មានដរឿងដស្ចើន។ 

ដស្ៅពដីៅដ្វើការ ដ ក និងររដររដរៀវដៅ ខ្្ុំមិនរវល់នឹងដរឿងអ្នក ទទ

ដទ។ ចង់អ្នក្ៃតវើដ អ្ូពីអ្ី ក៏មិនដទើរ ល់ខ្្ុំ។ ចង់អ្នក្និយា ពី

បញ្ហហ អ្ី ក៏ខ្្ុំមិន ឹង។ ខ្្ុំដ្វើដរឿងខ្្ុំ ដគដ្វើដរឿងដគ។ 

កំុចំ្ ដពលដៅរិិះគន់អ្នក ទទ ទុកដពលដវលាទំាងដ ិះមកររ់ដៅឱ្យ

បានល អ ដ ើ ដ្វើដរឿងម លមានស្បដយាជន៍រស្មាប់ខ្លនួដ ើង វិញ។ ដរឿង

អ្នក ទទ ទកុឱ្យដគជាអ្នកដោិះស្សា ដៅ អ្វមី លដ ើងស្តវូខ្វល ់ គដឺរឿងខ្លនួ

ដ ើង។ ដបើដ ើងចូលចិតតការ រិិះគន់្រ់ អ្ងគ ុរកចំណចុមិនល អរបរ់ខ្លនួ

ឯង ដ ើ  រិិះគន់ដៅ។ ដស្កា ដពលសាត ប់ការ រិិះគន់ខ្លនួឯងដ ើ  ដ ើងនឹង

 ឹងថា រូមបីមតខ្លនួដ ើង រិិះគន់ខ្លនួឯងតង ក៏ដៅមិនចង់មកមស្ប ចុិះទស្មាំ

អ្នក ទទ ដតើដគខ្វលព់ីរកយ រិិះគន់របរ់ដ ើងម រដទ? ដគមិនខ្វល់ដទ។ ដបើដគ

មិនខ្វលព់ីដ ើង ដតើដ ើងចំ្ ដពលដលើដរឿងដគបានស្បដយាជន៍អ្ីដទៀត? 

ទពីរី គដឺ ើមបអី្នក ទទ។ ការរិិះគន់ ជាទស្មង់មួ ទនការបំបាក់ទឹកចិតត។ 

ដទាិះជាវាលាក់មុខ្ដស្កាមរកយ ជ ួសាព ប ក៏ដោ  ក៏វាបានវា ស្បហារ

ទឹកចិតតដគបាតដ់ៅដ ើ ។ កាលខ្្ុដំទើបនឹងដរៀនររដររដរៀវដៅ ំបូង ក៏

មានដគ រិិះគន់ភាល មម រ។ ខ្្ុំបាក់ទឹកចតិតមតមតង ដស្រិះសាន ទ របរ់ខ្្ុំមិនទាន់

មានដគសាគ លត់ង ក៏ស្តូវដគ រិិះគន់បាត់ដៅដ ើ ។ ដបើរួរថា ដតើអ្នករិិះគន់

ទំាងដ ិះ បានជួ អ្វមីកខ្្ុំ វិញខ្លិះ? មតប ុនអាចម៌ស្កចក ក៏គាា នម រ។ អ្វី
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ម លដគបានជួ  គឺ រុញឱ្យខ្្ុឈំប់ររដររ ដ ើ ោអំានដរៀវដៅបកមស្ប

ពីស្រុកដស្ៅ ូចពួកដគ វិញ។ 

ដ ើងសាកគិតដទៀតដៅដមើល ដបើការរិិះគន់ អាចជួ  ល់មនុរសបានមមន 

ដ តុអ្ដីៅតាមរិកាខ សាលាដ ើមបីអ្លិវឌឍមនុរស   មិន រិិះគន់អ្នកម ល

ចូលរួម។ ដ តុអ្ោីបំាចដ់លើកទឹកចិតតមនុរស ដៅដពលម ល ឹងថាពួកដគដ្វើ

អ្ីមិនដកើតតង? ដោ សារមតការ រិិះគន់ មិនអាចជួ អ្វីបាន ដទើបដគដរើរ

 កការដលើកទឹកចិតតមនុរស វិញ។ ការ រិិះគន់ បំផ្តល ញ ចិតតខ្ំស្បឹង គំនិតទច ន

ស្បឌិត និងសាន ទ របរ់អ្នក ទទ។ មានមតមនុរសអាស្កក់ដទ ដទើបដ្វើដរឿង

ម លបំផ្តល ញអ្នក ទទមបបដនិះ។ អ្វមី លដ ើង គំាន គតិថា ការរិិះគនអ់ាចដ្វើ

បាន ការដលើកទកឹចតិតអាចដ្វើបានដលើរ នងឹដស្ចើន ង្រ់។  

កំុរិិះគន់អ្នកម លបដងាើតអ្វីៃ ាី ដស្រិះមានពួកដគ ដទើបដ ើងមានជីវិតររ់ដៅ

កាន់មតស្បដរើរដ ើង។ ដរៀនដលើកទឹកចិតតអ្នក ទទ ដស្រិះដទាិះបីទៃ ាដនិះ ដគ

មិនទានរ់កដ ើញ វិ្ីដ្វើឱ្យបានល អ ក៏ដគគង់មតរកដ ើញម រ។ អ្នកម លដគ

ដចិះបដង ាើតមបបដនិះ ដគមិនដៅដរាៀមដទ ដគស្បាក ជារកវិ្ីដតសងៗមកដ្វើ

មិនខ្ន ចំមណកដ ើងបិទមាត់ឱ្យដរាៀម ោមំតដមើលដៅ។ 

ទបី ីគដឺ ើមបរីង គម។ ដ ើងរិិះគន់មាន ក់ អ្នកដតសងដទៀត រិិះគន់ម រ មិន ូរដទ 

ដ ើងនឹងបានរួមចំមណកបដងាើតស្បដទរមួ ម លមានមតការរិិះគន់ ដ ើ 

គាា នអ្នក្ហា៊ា នដអ្ើតកាលដ្វើអ្វីៃ ាីទំាងអ្រ់។ ស្បដទរជិតខ្ង នឹងមក

ដ ា្ ិះដ ើងថា កមាជុាមហារិិះគន់ មិនខ្ន ដស្រិះដៅដពលម លកនុងស្រុក 

មលងមានអ្ីរិិះគន់ អ្នកម លចូលចិតត រិិះគន់ទំាងដ ិះ នឹងោប់ដត តើមដៅរិិះគន់ 
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ស្បដទរដតសងមតង។  

ដបើដ ើងឃ្លល ន រិិះគន់្រ់ រិិះគន់អ្នកនដយាបា ដៅ ដស្រិះពួកដគមិនដចិះ

ខ្វល់ពីអ្នក្ដទ។ ម ួទៃ ាៗ  គិតមតពីស្បដយាជនច៍ូលបកស និងដហាដ  ខ្លនួ

ឯងប ុដ ណ្ ិះ  ូដច និះដ ើងគួរមតសាកលបងរិិះគន់ពួកដគសាកដមើល មស្កងដលា

ដគបាក់ទឹកចិតត ដ ើ ឈប់ដ្វើដរឿងទំាងដ ិះ។ ប ុមន តកំុរងឃឹមខ្ល ំងដពក 

ដស្រិះរកយ រិិះគន់ ស្គាន់មតជារដមលងម លដហាិះកាត់ស្តដចៀកអ្នក

នដយាបា ប ុដ ណ្ ិះ មិនចូល ល់ខ្ួរកាលពួកដគដទ។ ដបើចង ់រិិះគន ់ ស្តវូ រិិះ

គនម់នរុសម ល មំតបញ្ហហ កនុងស្រុក កុំរិិះគនអ់្នកម លខ្ដំ្វើអ្វលី អៗ ។  

ដបើខ្្ុំររដររមបបដនិះ ដ ើងអាចនឹងំាល់ថា ចុិះអ្នកនដយាបា  មិនមមនជា

មនុរសល អដទ? ខ្្ុំមិន ឹងថា ពួកដគល អ ឬមិនល អដទ ខ្្ុំស្គាន់មត ឹងថា ពួកដគ

 ដំរឿងដៅត ស្កហា ជានិច ច។ អ្នកខ្លិះ រិិះគន់មនុរសម លខ្ំស្បឹងបដង ាើតសាន ទ 

ដោ ខ្លនួឯង ប ុមន តដលើកដជើងអ្នកនដយាបា យា ងផ្តា ប់មុខ្។ កុឱំ្យខ្ា រដគ 

នងិកុឱំ្យដគដបាក ដ ើងស្តវូដរៀនដស្បើខ្ួរកាលរបរខ់្លនួឯង ម លបានមក 

free ពី្ មាជាត។ិ ខ្ួរកាលដនិះ ដទាិះបីស្តូវ វិទយុរកមាប ិះរល់ដស្ចើនមមន 

មតដបើ កវាមកគិត វាដៅមតអាចដ្វើឱ្យដ ើង ឹងដរឿងបានចារ់ ម ល។  

ឥលូវដនិះ ដ ើងមានមនុរសម លដចិះមត រិិះគន់ដគដស្ចើនស្គប់ស្គាន់ដ ើ  

 ូដច និះដ ើងមិនបាច់ចូលរួមជាមួ ដគដទ។ ដបើ កមនុរសទំាងដនិះមកស្បជុំ

គាន  ដ ើងអាចដស្បៀបដ្ៀបពួកទាហាន និងស្បជាជនម លគំាស្ទ ុីមតលរ 

កាលគាត់កាន់តំមណងទំាងស្រុងពី ំបូង។ វាដស្ចើនដពក ដស្ចើនរ ូត ល់

ដ ើងគួរមតខ្ល ចមនុរសស្បដលទដនិះ។ 
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ដ ើងស្តូវដរៀនមបងមចកការបដចចញមតិ និងការ រិិះគន់ឱ្យបានស្តូវបនតិច។ 

ជាទូដៅ ដគ កនិ មន័ របរ់រកយ ការបដចចញមតិ មកដស្បើជាមួ នឹង 

ការរិិះគន់។ ដនិះជា វិ្ីម លដគបតរូដរឿងអាស្កក់ដៅជាដរឿងម លមានគុណ។ 

ដៅដពលដ ើងរិិះគន់អ្នក្មាន ក់ ដ ើងនិយា ចំៗដៅកាន់បុគគល ឬ

និយា ពដីស្កា ខ្នង (ដបើដ ើងជាមនុរសកំសាក) ដោ ចិតតខ្ឹង រអប់ 

ឬមិនស្តូវចិតត។ ប ុមន តដពលដ ើងបដចចញមត ិ វាស្គាន់មតជាការដលើកដ ើង

្មាតាប ុដ ណ្ ិះ។ 

ដបើខ្្ុំនិយា ថា “ប ុរតិ៍ទូរទរសន៍ មិនគួរតា រណជិ ជកមាស្សាដបៀរដសាិះ” 

ដនិះជាការបដចចញមតិរបរ់ខ្្ុំ។ ប ុមន ត “ប ុរតិ៍ទូរទរសន៍ ក មិន ឹងជាប ុរតិ៍

អាចម៌រអីដទ តា មតស្សាដបៀរ” ដនិះជាការរិិះគន់។ 

ឥលូវដ ើង លដ់ ើ ថា ការរិិះគន់ មិនល អរស្មាប់ដពលដវលាម លដ ើង

មានដទ  ូដច និះ កំុដ្វើវា។ ដបើដ ើងដស្បៀបដ្ៀបដលងៗ ការរិិះគន់អ្នក ទទ

រាប់ដមា ង មិនដរាើនឹងអ្ងគ ុកនុងបងគន់ជុិះអាចម៌ ប់ ទីតង ដស្រិះដពលជុិះ 

ដ ើងបានបដចចញជាតិពុលពីកនុងខ្លនួដ ើង។ ការរិិះគន់ មានមត ជំាតិពុល

ចូលមៃមដទៀត។  

ខ្្ុំរូមបញ្ហជ ក់មតងដទៀត។ មនុរសម លដចិះមត រិិះគន់ដគ ជាមនុរសគាា នបាន

ការអ្ីដទ។ ជីវិតរបរ់ដគទំាងមូល ស្តូវចំ្ ដៅដ្វើជាអ្នកអ្តាព ្ិបា 

ឱ្យអ្នក ទទ ដោ គាា នបានអ្វីស្តលប់មក វិញ។ ដពលម លដគដជាគជ័  ក៏

ដគមិន កមារស្បាក់មកឱ្យអ្នកម ល រិិះគន់ នឹងម រ។ យា ងដស្ចើន្រ់ 

ដគដ្វើជាអ្រគុណដៅ ល់អ្នកម លបាន រិិះគន់សាព ប  ដ ើមបីបដង ាើន
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ស្បជាស្បិ ភាព និងចិតតទូលា របរ់ដគប ុដ ណ្ ិះ។ កនុងចិតតដគ គាា នកមនលង

រស្មាប់ទុកអ្នកម លដចិះមតរិិះគន់ដ ិះដទ។  

ឈប់កុ កខ្លនួឯង ដ ើ ឈប់ រិិះគន់ដគដទៀត។ ដបើដ ើងមិនដពញចិតតស្តង់

្ កាត ប់ទ ឱ្យមណន ដ ើ ដ្វើដរឿងដ ិះដ ើងវិញដោ ខ្លនួឯង។ 
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១៤ 

កុតំាងំខ្លនួឆ្លល តដលើរដគ 

កតាត មួ ម លដ្វើឱ្យដ ើងបាត់បង់ដពលដវលាដោ គាា នបានការ គឺ ដ ើង

តាំងខ្លនួឆ្លល តជាងដគ ដ ើ ចំ្ ដពលដៅបញ្ហជ ក់ពចីំណចុដនិះ។ អ្នក្

ក៏ចង់ឱ្យដគគិតថាខ្លនួឯងឆ្លល តជាងដគម រ ដស្រិះ លថ់ាវាជាដរឿងល អ 

អាច កដៅអ្ួតអ្នក ទទបាន។ ប ុមន តដតើដ ើងពិតជាឆ្លល តជាងដគមមនឬ? 

ដតើអ្នក ទទគិតថាដ ើងឆ្លល តជាងដគមមនឬ? ដបើដ ើងឆ្លល តជាងដគមមន ដតើ

វាមានស្បដយាជន៍អ្ី ល់ជីវិតដ ើងម រដទ? សាកដំលើ រំណរួដនិះដោ ខ្លនួ

ឯងបនតិចដមើល មស្កងដលាដមើលដ ើញចដមលើ ខ្លិះ។ 

ដបើដ ើងគិតថា ខ្លនួដ ើងឆ្លល តដលើរដគ វាដរាើនឹងដ ើងតាំងខ្លនួឯងជាអ្នក

ឆ្លល តជាងដគម រ។ ការតាំងខ្លនួឯងមបបដនិះ គាា នស្បរិទធិភាពដទ ដ ើ ក៏

គាា នអ្នកទទួលសាគ ល់ម រ។ ការតាំងខ្លនួឯងជាអ្វីមួ  ស្គាន់មតជាអ្ំណតួ

មួ ឆ្លវរបរដ់ ើងប ុដ ណ្ ិះ ដស្រិះអ្ំណតួដនិះនឹងបាត់បង់ដៅវិញដៅទៃ ា

្មួ មិនខ្ន។ អ្ំណតួមបបដនិះ ដគដៅថា អ្ណំតួបិទ គឺបិទខ្លនួមិន

ឱ្យដមើលដ ើញការពិត។    

កាលខ្្ុំដរៀនដៅសាកល វិទយល័  ដរឿងទីមួ ម លខ្្ុំមិនចង់ដ្វើ គសឺ្បធ្លន

ស្កុម។ ខ្្ុំគិតថា វាខ្តដពល ដស្រិះខ្្ុំស្តូវដៅដ្វើការតង ដ ើ ស្តូវដំលៀត

មកដរៀនដពលលាា ចដទៀត  ូដច និះខ្្ុំមិនចង់ដ្វើអ្វីម លទាញដពលដវលាដស្ចើន

ដពក។ តួ ទីទដទមបបដនិះ ទុកឱ្យមនុរសម លគិតថាខ្លនួឯងឆ្លល តជាងដគ 
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ដ្វើដៅ។ ខ្្ុទុំកដពលដរៀនជំ ញឱ្យដចិះ បតរូការងារៃ ាី  កលុ មកោ ឱ្យ

បានស្គប់ខ្លនួឯង វិញ។ ខ្្ុំមិនស្តូវការដ្វើជាមនុរសឆ្លល តដលើរដគ ដ ើង

និយា មុនដគស្គប់ដពលដទ។ អ្វីម លខ្្ុំស្តូវការគឺ ខ្្ុំស្តូវមានបទពិដសា្ន៍

ការងារជាក់មរតង មុនដពលខ្្ុដំរៀនចប់ពីសាលា។ 

មិនថាដគចង់ដ្វើ ឬស្តូវដគបងខំឱ្យដ្វើដទ ស្បធ្លនស្កុមកនុងសាលាទំាងអ្រ់ ជា

មនុរសម លគិតថាខ្លនួឆ្លល តដលើរដគ។ ខ្្ុំមនិដជឿថា មកពីដគបងខ ំដទើបដ្វើដទ 

ដស្រិះខ្្ុំដជឿដលើរកយថា “ដបើដគាវាមិនចង់តឹកទឹក ដទាិះបីដ ើងរុញកាលវា

 ល់ទឹក ក៏វាមិនហាមាត់តឹកម រ”។ ថាមិនស្តូវអ្នកដៅកនុងស្កុមដ ិះ ឆ្លល ត

ជាងស្បធ្លនស្កុមដ ិះតងក៏ថាបាន មតអាចមកពីដគមិនចង់ចំំ្ ដពល

នឹងដរឿងទំាងដនិះក៏ថាបាន។ 

ដៅជុំវិញខ្លនួដ ើង មានមនុរសឆ្លល តដស្ចើន្រ់ម លដ ើងមិន ឹង។ 

ជួនកាលអ្នកប ិះកង់ម លដ ើងដ ើញរាល់ទៃ ា អាចឆ្លល តជាងដ ើងរាប់រិប

 ងក៏មាន។ ខ្្ុំគិតថា ពូលក់លតឆ្លដៅមកបរត ទិះខ្្ុំឆ្លល តជាងខ្្ុំដស្ចើន្រ់ 

ដស្រិះគាត់អាចលក់លតឆ្លបានរាប់រិបឆ្លន ំ។ ចំមណកខ្្ុំ ដបើកមតហាងលក់

ដរៀវដៅអ្នឡញ ក៏ស្តូវបិទវិញម រ។ ភាពឆ្លល តរបរម់នរុសដមើលមនិ

ដ ើញដទ ដស្រិះភាពឆ្លល តខ្លិះលាកដ់ស្ៅដពក។ 

ខ្្ុំចារ់ខ្លនួឯង្រ់ ថាខ្្ុំមិនឆ្លល តដលើរដគដទ។ ដទាិះបីខ្្ុំអាចដ្វើកិច ចការ

បានដលឿនយា ង្ ក៏ដៅមានអ្នកម លដ្វើដលឿនជាងខ្្ុំ ដ ើ ស្តឹមស្តូវ 

ជាងខ្្ុំម រ។ ខ្្ុំមិនខ្វលព់ីដរឿងឆ្លល តដលើរដគដនិះដទ ដស្រិះខ្្ុំមិនអាចទទួល

តលអ្ីពវីា វិញ។ ខ្្ុចំូលចិតតគិតស្បដយាជន៍ជាមុន ដទើបដ្វើតាមដស្កា ។ ដបើ
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មិនទំនង ខ្្ុំមិនចំ្ ដពលដោលដទ។ ដនិះក៏ជាចំណចុឆ្លល តរបរ់ខ្្ុំមួ 

ម រ ប ុមន តមិតតលកតិខ្ ្ុំឆ្លល តជាងខ្្ុំដៅដទៀត កនុងដរឿងស្គប់ស្គងដពលដវលាដនិះ។ 

ខ្្ុំនឹងស្បាប់ពីមូលដ តុថា ដ តុអ្ីដទើបដ ើងមិនស្តូវតាំងខ្លនួឆ្លល តដលើរដគ។ 

មូលដ តុទំាងដនិះ ជាមូលដ តមុ លខ្្ុំស្បាប់ខ្លនួឯង ដ ើមបីទប់ត ហ្ ម ល

ចង់តាំងខ្លនួឆ្លល ត។ មានដរឿងខ្លិះ ដ ើងមនិបាចោ់ដំគមកបដស្ងៀនដទ ដ ើង

អាចដ្វើស្គូដោ ខ្លនួឯង ជាពិដររដរឿងហាមខ្លនួឯងដនិះមតមតង។ មានមត

ដ ើងដទ ដទើបហាមខ្លនួឯងបាន  ូដច និះបដស្ងៀនខ្លនួឯងកំុឱ្យដ្វើអ្វីមួ ដៅ។ 

មូលដ តុទីមួ  គឺ ដបើដ ើងគតិថាខ្លនួដ ើងឆ្លល តដលើរដគមមន បានន ័ថា 

ដ ើងកពំងុមតដបាកខ្លនួឯងដ ើ ។ ដ ើងអាចឆ្លល តជាងដគកនុងដរឿងមួ  មត

ល ាង់ជាងមនុរសរាប់រ  ក់ កនុងដរឿងមួ ដទៀត។ ដ ើងអាចនឹងដ ើង

ដស្ចៀងបានល អ ប ុមន តដ ើងមិនដចិះពីវិ្ីដ្វើមហបូ ូចមាត  របរ់ដ ើងម លដៅ

មតតទិះ។  

ដ ើងកុ កខ្លនួឯងដស្ចើនដរឿង្រ់ តាំងពីដរឿងលុ កាក់ អ្តតចរិត 

ដរនហា រ ូតមក ល់ភាពឆ្លល តរបរ់ខ្លនួឯង។ ដពលខ្លិះ ដ ើង ឹងថា ដ ើង

មិនឆ្លល តជាងដគដទ ប ុមន តដោ សារមតអ្ំណតួកនុងខ្លនួ្ំដពក ដទើបដ្វើឱ្យដលលច

ពីចណំចុដនិះ។ ដបើដ ើងកុ កអ្នក ទទ បានន័ ថាដ ើងជាមនុរសអាស្កក់ 

ប ុមន តដបើដ ើងកុ កខ្លនួឯង បានន័ ថាដ ើងជាមនុរសដលលើ វិញ។ ដ ើងស្តូវ

ហា៊ា នស្បឈមមុខ្នឹងការពិត។ វាគាា នអ្ីអ្សាច រយប ុ ា នដទ ដោ ស្គាន់មត

ឆ្លល តជាងអ្នក ទទដ ិះ។ កំុឱ្យតទមលដៅដលើភាពឆ្លល តស្ជុលដពក រ ូត ល់

ោចច់ិតតដបាកខ្លនួឯង។ 
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អ្នកជំនួញមានៗ ជាដស្ចើនរុទធមត ល់ពីចណំចុដនិះ។ ពួកដគទទួលសាគ ល់ថា

ខ្លនួឯងមិនឆ្លល តជាងអ្នក ទទ ដ តុដនិះដទើបដគជួលមនុរសឆ្លល តជាដស្ចើនមក

ដ្វើការឱ្យដគ។ ដៅដពលម លមនុរសឆ្លល តមួ ស្កុមរួមគាន ដ្វើការ មុខ្ជំនួញ

របរ់ដគក៏ដ ើរដៅមុខ្បានល អជាង កាលម លដគខ្ំស្បឹងដស្បើភាពឆ្លល តរបរ់

ខ្លនួឯង។ រទីវចប បដង ាើតស្កុម ៊ាុនដអ្បតលដោ ដស្បើភាពឆ្លល តរបរ់គាត់។ 

ប ុមន តដៅដពលស្កុម ៊ាុន រើក្ំដលឿនដពក ភាពឆ្លល តរបរ់គាត់ក៏មិនអាចតាម

ទាន់  ូដច និះគាត់ស្តូវដៅរកមនុរសឆ្លល ត្មាន ក់ដទៀតដ ើមបីមកស្គប់ស្គង

ស្កុម ៊ាុនជំនួរគាត់ និងដ ើមបីផ្តគ ប់ចិតតពួកមាច រ់ភាគ ៊ាុនតង។ មាច រ់ភាគ

 ៊ាុនដៅដពលដ ិះ មិនដជឿថា រទីវចប អាចស្គប់ស្គងស្កុម ៊ាុន្ំបានដទ។ 

រូមបីមតរទីវចប ក៏ទទួលសាគ ល់ពីដរឿងដនិះម រ ចុិះទស្មាដំ ើងម លស្គាន់មត

ដចិះមតដស្បើតលិតតលរបរ់ដគដនិះ ដ តុអ្ីក៏មានអ្ំណតួដលើភាពឆ្លល តរបរ់

ខ្លនួឯងដម លិះ? 

មូលដ តុទីពីរ គឺ ដបើដ ើងគតិថាខ្លនួដ ើងឆ្លល តដលើរដគមមន ដ ើងមនិអាច

ដរៀនពអី្នក ទទបានដទ។ ដ ើងដរៀនស្គប់ទីកមនលង និងពីមនុរសស្គប់គាន ។ 

អ្នក្ក៏អាចដ្វើជាស្គូដ ើងបានម រ ដលើកមលងអ្នកម លដចិះមត រិិះគន់ដគ។ 

ប ុមន តដបើដ ើងគិតថា ខ្លនួដ ើងដចិះដ ើ  គាា នអ្នក្ឆ្លល តជាងដ ើងដទ ដតើ

ដ ើងនឹងដបើកចិតតដរៀនដកើតម រ? ដនិះជាមូលដ តុម លអ្នកមានរញ្ហា បស្ត

ពីស្រុកដស្ៅ មតងមតដមើលងា មនុរសម លគាា នរញ្ហា បស្ត។  

ដៅកមនលងដ្វើការរបរ់ខ្្ុំ មានមនុរសមាន ក់ម លគិតថាខ្លនួឯងឆ្លល តជាងដគ 

ដោ ដគមតងមតបដចចញដយាបលស់្គប់ដរឿងទំាងអ្រ់ ជាពិដររដរឿងម ល

មិនទាក់ទងនឹងមត នករបរ់ដគ។ ខ្្ុំមតងមតស្បាប់ដគពីរដបៀបដស្បើកមាវិ្ី 
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Photoshop ជាដស្ចើន ង ដស្រិះខ្្ុដំ ើញដគដ្វើការ ូរដពក។ ដោ សារ

ដគគិតថាខ្លនួឯងដចិះដ ើ   ូដច និះដគមិនដ្វើតាមខ្្ុំដទ។  វិ្ីម លខ្្ុំដស្បើ គឺ

ដលឿន និងដស្បើដ ើងវិញបានស្គប់ដពល មតដគមិនដរៀនតាម។  

ដបើដ ើងគិតថាខ្លនួឯងឆ្លល តជាងដគមបបដនិះ ដ ើងនឹងដ្វើដរឿង ម លៗ 

ដស្រិះដ ើងមិនអាចទទួលអ្វីដតសងដទៀតបានដទ។ ដ ើងនឹងគិតថា ការ

ទទួលគំនិតអ្នក ទទ នឹងប ិះរល់ភាពឆ្លល តរបរ់ដ ើង។ តាមពិតគំនិតរបរ់

អ្នក ទទ នឹងដ្វើឱ្យដ ើងដមើលដ ើញតលវូដ ើរកាន់មតដស្ចើន។ 

មលូដ តទុបី ីគអឺ្នក ទទមិនជ ួដ ើងដទ។ មនុរសម លគិតថាខ្លនួឆ្លល តជាង

ដគ ដស្ចើនជាមនុរសម លមានអ្ំណតួ ដ តុដនិះមិនរូវមានដគចូលចិតតដទ កំុ

ថា ល់ដរឿងជួ ដ ិះ។ ដៅដពលមានបញ្ហហ អ្វីមួ ដកើតដ ើង អ្នក ទទនឹង

ឈរដមើល ដ ើ គិតថា “ទុកឱ្យខ្ួរកាល ៏ឆ្លល តរបរ់វាដោិះស្សា ដៅ 

ដ ើងោដំមើលបានដ ើ ”។ ដ ើងស្តូវោថំា ដបើបញ្ហហ ដ ិះដ ើងអាចដោិះ

ស្សា បានមតឯង ដ ិះបានន័ ថា វាមិនទាន់ពបិាកខ្ល ំងដទ។ ប ុមន តមាន

បញ្ហហ ខ្លិះដទៀតម លដ ើងស្តូវការជំនួ ពីអ្នក ទទ។ 

ដបើដគមិនជួ ដ ើង ដ ើ ឈរដមើល វាមិនទាន់្ាន់្ារដទ ប ុមន តដគអាចនឹង

ោសំ្បឆំ្លងជាមួ ដ ើងក៏ថាបាន។  ល់ដពលដ ិះ ដ ើងនឹង ឹងថា ភាព

ឆ្លល តរបរ់ដ ើងដស្បើការមលងដកើតដ ើ ។ ដ ើងមិនឆ្លល តជាងដគស្សាប់ដៅ

ដ ើ   ូដច និះដៅដពលម លមានបញ្ហហ តង ដ ើ ស្តូវទប់ទល់នឹងអ្នកម ល

ោកំាចកុ់ងនឹងដ ើងដទៀត ខ្ួរកាលមិនអាចដ ើរបានល អដទ។  

 ូដច និះ ដតើដ ើងស្តូវដ្វើអ្ី វ វិញ? ដ ើងស្តូវដរៀនដ្វើល ាង់ខ្លិះ ដ្វើឆ្លល តខ្លិះ។ អ្នក 
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្ចង់ឆ្លល ត ឱ្យដគឆ្លល តដៅ អ្នក្ចង់អ្ួត ក៏ឱ្យដគអ្ួតដៅ  ដ ើងដៅ

ឱ្យដរាៀម ដ ើ ោដំមើលដគបានដ ើ ។ ដៅដពលឱ្ការដ ើងមក ល់ ោំ

បដចចញខ្លនួមតង ជាការដស្រច។ ដស្កា ដពលបានដជាគជ័ មតងដ ើ  កំុ

ទានអ់្រ។ ដ ើងស្តូវស្តលប់មកដ្វើល ាង់បនតដទៀត ដ ើមបីរង់ោឱំ្ការសារជា

ៃាី។ ឱ្ការមានមតរ ូត នឹង រស្មាប់អ្នកម លបានដស្តៀមខ្លនួ។ អ្នកម ល

គិតថាខ្លនួឆ្លល ត ដគរវល់នឹងដរឿងដ ិះដ ើ  គាា នដពលដស្តៀមខ្លនួដទ។ ដពល

ខ្លិះដគដមើលមិនដ ើញឱ្ការ ូចដ ើងតង។ ដ្វើល ាងប់ មុន តដចិះ មាន

ស្បដយាជនជ៍ាងដ្វើដចិះមតល ាង។់ 

កំុបដង ាើតដរឿង ល់ខ្លនួឯង ដោ សារមតចង់បានដ ា្ ិះថា ឆ្លល តជាងដគ 

ដនិះ។ កំុដ្វើឱ្យខ្លនួឯងខ្តដពលនឹងដរឿងម លមានមតតលអាស្កក់មបប

ដនិះ។ ទុកដពលរបរ់ដ ើង ដស្បើរស្មាប់ដ្វើអ្វីដតសងវិញ។ ដបើដគររដរើរថា

ដ ើងឆ្លល ត វាជាដរឿងដតសង ប ុមន តដបើដ ើងតាំងខ្លនួថាឆ្លល ត ដទើបជាបញ្ហហ ។ 
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១៥ 

កុខំ្ ច ីដង ហើមដគ ក ូរដពក 

កាលពខី្្ុំចូលដរៀនសាកល វិទយល័  ំបូង ខ្្ុំបានចូលរួមជាមួ រិកាខ

សាលាដបាកស្បារ់មួ  ម លដគនិយា ពកីាររកការងារឱ្យនិរសិត។ ខ្្ុបំង់

លុ ឱ្យដគអ្រ់១០ ុលាល រដទៀត ដ ើមបីសាត ប់ដគនិយា អ្វីម លខ្្ុ ឹំងរួច។ 

ដពលដ ិះខ្្ុំចង់បានការងារដ្វើ ដទើបខ្្ុំចូលរួម ដស្រិះជាទូដៅខ្្ុំគាា នចំ្ប់

អារមាណន៍ឹងដរឿងដៅអ្ងគ ុជុំគាន  សាត ប់ដគស្បូដ ិះដទ។ ប ុមន តការដបាក

ស្បារ់ដនិះ បានបដស្ងៀនខ្្ុំពដីរឿងមួ  ៏រំខ្ន់បំតុត។ 

ដស្កា ចប់រិកាខ សាលា ដគដៅខ្្ុដំៅជួបកនុងបនទប់ ដ ើមបីចង់ដបាកលុ 

បមនពមដទៀត។ ដគចង់ឱ្យខ្្ុបំង់លុ  ១៥០  ុលាល រដទៀត ដ ើមបីបានការងារ

ដ្វើ។ ខ្្ុំមិនម លលឺពីដរឿងបង់លុ ដ ើ ដទើបមានការងារដ្វើមបបដនិះដទ។ 

ដគស្បឹងនិយា បនលប់ឱ្យខ្្ុដំជឿ ដ ើ ខ្្ុក៏ំនិយា ដលងដរើចដៅដគវិញ។ ដគ

ស្បម លជា ឹងថា គាា នតលវូ កលុ បានដទៀត ដគក៏ដស្បើ វិ្ីសាស្ររតត លវូការ

ដ ើមបីបដណតញខ្្ុដំចញ។ 

ខ្្ុំមក ល់ត ទិះវិញ ក៏និយា ដរឿងដនិះស្បាប់មា ក់ខ្្ុំ។ គាត់ថា ដគដបាកខ្្ុំ

ដ ើ  មតរំ្ងដ ើ ម លដគដបាកបានមត១០ ុលាល រ។ ដនិះជាដមដរៀន

របរ់ខ្្ុំ ដ ើ ខ្្ុក៏ំមិនម លចូលដៅរិកាខ សាលារដបៀបដ ិះដទៀតម រ។ 

ប ុមន តដៅកនុងបនទប់ចុងដស្កា ម លដគដៅខ្្ុចំូលដៅដ ិះ ខ្្ុំបានដរៀនដចិះ

រកយមួ  ម លដ្វើឱ្យខ្្ុំភ្ាក់ខ្លនួ។ អ្នកម លរមាា រខ្្ុំដ ិះ បាននិយា ថា 
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“រាល់ទៃ ាដនិះបអនូររ់ដៅដោ ខ្ចី ដង ហើមដគ កប ុដ ណ្ ិះ។ ដបើអ្នកដ ិះឈប់

 ក ដង ហើម បអនូក៏មិនអាចររ់បានដោ ខ្លនួឯងម រ។ បអនូគួរមតឈប់ររ់ដៅ

មបបដនិះដ ើ ”។ ដគចង់បានន័ ថា ខ្្ុដំ ករុីដលើស្គួសារ និងមិនដចិះរក

លុ ដោ ខ្លនួឯង។ ដទាិះបីជាអ្វីម លដគនិយា ដនិះ មានបំណងចង់ដបាក

ខ្្ុំមមន ប ុមន តដនិះជាការពិត។ ខ្្ុំមិនមានការងារដ្វើ ដ ើ ក៏មិនដចិះដ្វើអ្វីម រ

ដៅដពលដ ិះ។ 

ខ្្ុំ ករកយដនិះមកដ កគិត រួចរកវិ្ីដោិះស្សា ដោ ខ្លនួឯង។ ខ្្ុំមិន

បានស្បាប់មា ក់ខ្្ុំពីដរឿងដនិះដទ ដស្រិះខ្្ុំ ឹងថា ដបើស្បាប់ដ ើ  គាត់នឹង

និយា ថា “ដរៀនឱ្យមតចប់ដៅ មិនបាចខ់្វល់ដរឿងដ្វើការ  មំតមបក

អារមាណ៍”។ ឪពុកមាត  ដចិះមតខ្ល ចដរឿងដរៀនមិនចលូដនិះ ប ុមន តអារមាណ៍ខ្្ុំ

មបកបាត់ដៅដ ើ ។ ខ្្ុគំិតរកវិ្ីយា ង្មានលុ ោ ដោ ខ្លនួឯង 

ដ ើមបីជួ កាត់បនព ចំ្ របរ់ស្គួសារ។ 

ខ្្ុំចំ្ លុ ១០ ុលាល រ និងដពលមួ ទៃ ាដពញដ ើមបីបានទទួលដមដរៀន

ដនិះ។ អ្នកទំាងអ្រ់គាន ចំ្ ដពលមតប ុ ា ន ទី ក៏អាចបានទទួលដរឿង

ដនិះដោ ស្រួល។ ដបើដ ើង ឹងពីរដបៀបដោិះស្សា  ដ ើងក៏អាចដ្វើជា

មនុរសឯករាជយបានដ ើ ។ វិ្ីដោិះស្សា របរ់ខ្្ុំគឺងា ្រ់ មតស្តូវ

ការឱ្យដចញដៅដ្វើ ដស្រិះដបើអ្ងគ ុអានដ ើ  មិនបានដ្វើអ្ី ម ល ក៏មិន

បានតលម រ។ ខ្្ុំមិនចូលចិតតអ្នក្អានដរៀវដៅដ ើ  មិន កចំដណិះ

 ឹងម លបានដ ិះ ដៅអ្នុវតតដសាិះមតមតង ដស្រិះខ្្ុំគិតថា មនុរសស្បដលទ

ដនិះអ្ត់ស្បដយាជន៍។ 
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 វិ្ ទីមី ួម លខ្្ុដំស្បើ គសឺ្បងឹដរៀនជ ំញ។ ខ្្ុមំិនំាតួនឹងកិច ចការសាលា ូច

រិរស ទទដទ។ ដ ើងមិនស្តូវដជឿរកយរបរ់ស្គូម លនិយា ្ “មុខ្វិជាជ

ទំាងអ្រ់រុទធមតរំខ្ន់” ដ ិះដទ។ វាអាចនឹងរំខ្ន់ ូចគាត់និយា មមន 

ប ុមន តវាមិនអាចជួ ឱ្យដ ើងរកលុ បានដស្កា ដពលដ ើងដរៀនចប់។ អ្វី

ម លដ ើងចង់បាន គឺ  កជំ ញមួ ដៅដ្វើការពិតស្បាក ។ 

ដពលចូលឆ្លន ំទីមួ ភាល ម ខ្្ុំគាា នជំ ញអ្ីដទ ប ុមន តខ្្ុំមានកមាល ងំ  ូដច និះខ្្ុំ ក

កមាល ងំដៅដ្វើការរិន។ ខ្្ុដំ្វើការឆ្លល រ់ដវន ប់ទៃ ាៗ  តាមមតការបញ្ហជ របរ់

ដៅមកចិន។ ខ្្ុំអាចស្ទំាបាន ដស្រិះខ្្ុំ ឹងថា ខ្្ុំមិនដៅទីដនិះមួ ជីវិតដទ។ ខ្្ុំ

មកដ្វើការកមនលងដនិះដ ើមបីលុ ប ុដ ណ្ ិះ ដពល្ម លជំ ញរបរ់ខ្្ុំដស្បើ

ការបាន ខ្្ុំោក់រកយឈប់ដ ើ ។ 

ខ្្ុំោរំ ូត ល់ឆ្លន ំទីបី ដទើបខ្្ុំោប់បានជំ ញមតនកដវបឌ ីាញ ដោ ខ្្ុអំាច

ររដររកូ  និងអាចឌី ាញរូបភាពបានខ្លិះៗ។ ខ្្ុំក៏បានការងារដ្វើកនុង

ស្កុម ៊ាុនអា ្ីមួ ។ ខ្្ុំមានស្បាក់មខ្ ខ្្ុំអាចររ់ដោ ខ្លនួឯងបានខ្លិះ

ដ ើ  ដទាិះបីខ្្ុំដៅជាមួ ស្គួសារខ្្ុំមមន មតវាមិន ូចមុនដទៀតដទ។ 

ខ្្ុំរូមដបើករង វង់ស្កចកបនតិច។ ខ្្ុំររដររចំណចុដនិះដៅ ល់កូនអ្នកស្កទំាង

អ្រ់។ ខ្្ុំមកពសី្គួសារស្ក ដ តុដនិះខ្្ុំមិនខ្វល់ពអី្នកមានដទ។ ដបើរនិជា

ដ ើងស្ក ដពលចលូដរៀនកុសំ្បងឹដ្វើតាមកនូអ្នកមាន។ កូនអ្នកមានអាច

ចំ្ ដពលរបរ់ដគទំាងអ្រ់ដលើការដរៀនកនុងសាលា  ូចជាការស្បជុំស្កុម 

កមាវិ្ីសាលា ឬការងាររា័ស្គចិតតដ ើមបីៃតរូប ទទដទៀត។ ដគដ្វើមបបដនិះ

បាន ដោ សារមតស្គួសារដគមាន ដ ើ ឪពុកមាត  ដគបានដរៀបចំត លវូរួច 
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បាត់ដៅដ ើ ។ ដទាិះបីជាកូនដគគាា នជំ ញ ក៏មានលុ  ូរចូលម រ។  

សាលាជាដស្ចើនដ្វើតស្មូវមតរស្មាប់កូនអ្នកមានប ុដ ណ្ ិះ  ូដច និះដទើបដ ើង

ដ ើញមានចាប់វិន័ តឹងរតងខ្លិះម លមិនោបំាច់មាន។ ចាប់ទំាងដនិះ ទុក

រស្មាប់ចងដជើងរិរសមិនឱ្យដៅដ្វើអ្វីដតសង ដ ើ មានមតកូនអ្នកមានដទ 

ម លអាចមកដរៀនដោ មិនបាច់ខ្វល់ខ្វ  ពីអ្វីទំាងអ្រ់។ សាលាដរៀនស្តូវ

បានបដងាើតដោ អ្នកមានលុ   ូដច និះដ ើងសាកដំលើ ខ្លនួឯងដោ ដស្បើខ្ួរ

កាលបនតិចដមើល ថាដតើដគអាច ល់ពីអ្នកស្កតាមរដបៀប្? ដទាិះបីជា

ដគដចញពីស្គួសារស្កក៏ដោ  ក៏ដគមិនស្បាក ថាចងោដំរឿងអ្ត់ោបំាច់ដនិះ

ម រ។ អ្នកមានបដងាើតស្គបយ់ា ងរស្មាបអ់្នកមាន ូចគាន ។ ចុិះចំមណកសាលា

រ ះវិញ? ដគដ ើរតាមសាលារបរ់កូនអ្នកមានអ្រ់ដ ើ ។ ដ ើងមិនអាច

បដ ទ របានដទ ដស្រិះជនជាតិដ ើងចូលចិតតដ្វើអ្ីតាមគាន  តាំងពីជំ ន់

 ូនតាដ ើងមកដមល ិះ។ 

 វិ្ ទីពីរី គ ឺបដងាើនស្បលពចំណលូរបរខ់្លនួឯង។ ស្បលពចណំលូ គឺជារដបៀប

រកលុ របរ់ដ ើង។ ដតើដ ើងអាចរកលុ ដោ វិ្ីអ្វីខ្ លិះ? ដ ើងកាន់មត

មានស្បលពចំណលូកាន់មតដស្ចើន ដ ើងកាន់មត ក ដង ហើមដោ ខ្លនួឯងបាន

កាន់មត ូរ។ តាមពិតខ្្ុំដចិះ វិ្ីដនិះ ពីដរៀវដៅ Rich Dad Poor Dad 

មកដទ។ ដៅកនុងដ ិះ ដគឱ្យដ ើងស្បឹង វិនិដយាគដៅដលើមត នកអ្ចលស្ទពយ 

ប ុមន តដ ើងដចិះអ្ី ដ្វើ នឹងដៅ វាស្បាក ជាង។ 

ខ្្ុំមានស្បលពចំណលូពីរបីម រ មតមិន ូរលុ ចូលដស្ចើន ូចដគដទ។ ខ្្ុំមាន

ស្បាក់មខ្ម លបានមកពីការងាររបរ់ខ្្ុំ។ ខ្្ុំក៏មានទទួលដ្វើ artwork ខ្លិះៗ
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ម លដគដបាិះបនតមកឱ្យខ្្ុំម រ។ ឥលូវដនិះ ខ្្ុំបានចំណលូខ្លិះពីការររដររ

ដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំដទៀតតង។ ដពលម លខ្្ុំ កដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំពីដរាងពុមា

មកលក់ដោ ខ្លនួឯង ខ្្ុំក៏អាចមានចំណលូបមនពមមួ តលវូដទៀតម រ។ ប ុមន ត

 ូចខ្្ុំនិយា អ្ចចឹង ស្បលពចំណលូរបរ់ខ្្ុំ ជាស្បដលទតូច  ូដច និះវាគាា នអ្ី  

អ្សាច រយដទ។  

អ្នកម លមានជំ ញដស្ចើន អាចបដងាើតស្បលពចំណលូបានដស្ចើន។ អ្នកដ្វើ

ការជាមួ ខ្្ុំ ដគដចិះររដររកូ ដវបសា   ូដច និះដគអាចមកដ្វើការតង 

និងរក project ដវបសា ដ្វើ កលុ ោ ដលងតង។ ដ ើ ដគដំលៀត

ដពលដ ើមបីដរៀនអ្វីដតសងដទៀតម លអាចដ្វើបានលុ បនតដទៀត។ 

ស្បលពចំណលូកានម់តដស្ចើន ដ ើងកានម់ត រតងមា ំ ដ ើ មិនបាចល់័  ដស្រិះ

ដបើអ្ត់មួ  ដ ើងដៅមានមួ ដទៀតដ ើមបីទប់ទល់។ អ្នកម លមានស្បលព

ចំណលូមតមួ  មតងមតដចញដៅដ្វើបាតុកមាដពលដៅមកបស្មុងនឹងដ ញ

ដចញ ឬមិនតដមលើងស្បាក់មខ្ឱ្យ។ ដបើមិនអ្ុីចឹងដទ គឺដ្វើជាមនុរសស្ទពងដគ 

ដស្រិះខ្ល ចអ្ត់ការងារដ្វើ។  

ស្បលពចំណលូម លស្តមឹស្តវូ អាចបដងាើនកិតត ិររបរដ់ ើង ប មុន តកតិត ិរ

ដនិះ មានមតដ ើងដទម ល ឹង នងិអ្បអ្រខ្លនួឯង។  ឹងថាដ តុអ្ដីទ? ដស្រិះ

រងគមដ ើងមិនឱ្យតទមលដៅដលើភាពស្តឹមស្តូវដទ។ ដគឱ្យតទមលដៅដលើមុខ្

មាត ់ ស្ទពយរមបតតិ និងអ្ំ្ចប ុដ ណ្ ិះ។ ដ ើងអាចដ ើញដគដជរអ្នកដនិះ 

អ្នកដ ិះដពលដ ើញដគដ្វើដរឿងអាស្កក់ ប ុមន តដបើអ្នកម លដជរដ ិះជាអ្នក

បានស្បដយាជន៍ ដគនឹងដ ើរត លវូ ូចគាន ដទ។ ដបើរិនជារងគមដ ើងឱ្យតទមលដៅ 
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ដលើភាពស្តមឹស្តវូ ស្បម លជាមនិរវូមានអ្នកចងច់ូលដ្វើការរ ះដទ។ 

 វិ្ ទីបីរីបរ់ខ្្ុ ំ គដឺរៀនដ្វើកចិ ចការស្បោទំៃ ាដោ ខ្លនួឯង។ ការងារស្បោទំៃ ា 

 ូចជា ដ្វើមហបូ ដបាកដខ្អាវ ទិញថាន ដំពទយ ឬដរៀបចំកមនលងដ ក គឺជាអ្វី

ម លដ ើងស្តូវការរាល់ទៃ ា។ ដបើដ ើងមិនដចិះដ្វើដរឿងទំាងដនិះ ដ ើងដៅមត

ពឹងដលើអ្នក ទទរ ូត ឬបានន ័ថា ដ ើងដៅមត ក ដង ហើមតាមស្ចមុិះដគ

 ម ល។ ខ្្ុំគាា នគនលឹិះអ្ីរំខ្ន់ដទ ដស្រិះការងារទំាងដនិះ វាមិនរូវពិបាក។ 

ដ ើងស្គាន់មតដរៀនដ្វើបន តិចមតងដៅ ដ ើងនឹងអាចដ្វើបានដ ើ ។ 

មិតតលកតិខ្ ្ុំមាន ក់ បាននិយា ស្បាប់ខ្្ុំពកីារដ្វើមហបូ។ ដគនិយា ថា “មកពី

ដរងដគៀឯង មិនម លររ់ដៅមបកពីមម ឪ អ្ុីចឹងបានជាមិនដចិះដ្វើមហបូ។ ដបើ

 ូចខ្្ុំ ស្តូវដចញពីស្រុកមកដរៀនដៅលនំដពញ ដបើមិនោោំរំលខ្លនួឯង បានអ្ី

រីុ? ”។ មតឥលូវ ខ្្ុំដចិះដ្វើមហបូបានប ុ ា នមុខ្ដ ើ   ូដច និះខ្្ុំមិនរូវមាន

បញ្ហហ ដទៀតដទ។ 

ដ ើងស្តូវដរៀនទទួលខ្ុរស្តូវចំដរិះខ្លនួឯង ឱ្យបានរ ័របនតិច ដ ើមបីកំុឱ្យ

ស្គួសារដ ើងពបិាកចិចចឹមដ ើង ូរដពក។ កូនរតវដបើរិនជាវា្ំល ាមដ ើ  

វានឹងដ ើររកអ្ីរុីដោ ខ្លនួឯង ដ ើ ដមវាក៏មិនពិបាកនឹង កចំណីមក

បចចុក ល់មាត់ដទៀតម រ។ រួរខ្លនួឯងដៅដមើលថា ដចិះខ្ា ររតវដទ?  

ដ ើងស្តូវោថំា ដ ើងមិនមមនដ្វើដរឿងទំាងដនិះដ ើមបីឱ្យដគររដរើរដ ើង

ដ ិះដទ។ ដ ើងដ្វើដ ើមបីដររើភាព និងភាពមាច រ់ការដលើខ្លនួឯង។ ដ ើងមិន

អាចចំ្ ដពលរាប់ឆ្លន ំ ដោ ររ់ដៅដស្កាមការស្តួតស្តារបរ់មមឪដ ិះ

ដទ។ ដ ើងអាចដ្វើអ្វីដតសងដទៀតបាន ដស្ៅពសីាត ប់ការបញ្ហជ របរ់អ្នក ទទ។ 



 

ជីវតិយ ើងខ្លីយេក        82 
 

១៦ 

កុចំងប់ានការររដរើរខ្ល ងំដពក 

រកយររដរើរ អាចជាថាន ជំំន ួអារមាណរ៍បរ់មនុរស មតក៏អាចជាអ្មស្មក

មួ  ៏្ាន់រស្មាប់រងាត់មនុរសម រ។ ដបើរិនជាដ ើងចង់បានការររដរើរ

ខ្ល ំងដពក ដ ើងនឹងស្តូវចំ្ ដពលដ ើររកវា ដោ មិនបានដ្វើដរឿងម ល

រំខ្ន់រស្មាប់ខ្លនួឯងដសាិះ។ អ្នកខ្លិះរុខ្ចិតតដ្វើដរឿងដថាកទាបពដីស្កា 

ខ្នង ដ ើមបីបានអ្នក ទទម លមិន ឹងដរឿងររដរើរ។  

ខ្្ុំចូលចិតតឱ្យដគររដរើរសាន ទ របរ់ខ្្ុំ មតខ្្ុំមិនស្បឹងររដររដ ើមបីការ

ររដរើរទំាងដនិះដទ។ ខ្្ុំដ្វើដ ើមបីបំដពញកតីស្រទមជាអ្នកររដររដរៀវដៅ

របរ់ខ្្ុំប ុដ ណ្ ិះ ដ ើ ក៏ចង់បានលុ ម រ។ ចំមណកដរឿងររដរើរវិញ 

ស្គាន់មតជាខ្យលប់ក់តាមតលវូម លខ្្ុំដ ើរដទ។ ដពលស្តូវក៏ស្តជាក់ស្រួលខ្លនួ

ដៅ ដពលគាា នខ្យល់ ខ្្ុដំៅអ្ងគ ុមុខ្កងាហ រដៅក៏ស្តជាក់ ូចគាន ម រ។ ដបើ

គាា នដគររដរើរខ្្ុំ ខ្្ុំររដរើរខ្លនួឯង។  

ការររដរើរ មានតទមលពិតមមន មតមិនដរាើដពលដវលាម លបាត់បង់ដៅដ ិះ

ដទ។ ខ្្ុំទុកដពលដ្វើកិច ចការម លខ្្ុំចង់ដ្វើ ដ ើ ដ ក ដោ មិនោបំាចខ់្វល់

ពីរកយអ្នក្ទំាងអ្រ់។ ជីវតិនងឹកានម់តងា ស្រលួ ដពលដ ើងមលង

ខ្វលន់ងឹការរិិះគន ់ឬការររដរើររបរអ់្នក ទទ។ មិនស្តឹមមតស្រួលដទ រល់

ដពលដស្ចើនដទៀតតង។  ូចខ្្ុំស្បាប់ពីមុនរួចដ ើ ថាជីវិតដ ើងខ្លី្រ់ ដបើ

រិនជាដ ើងរំ្ងអាស្កក់ ការររដរើរដនិះក៏មិនអាចជួ អ្ីវដ ើងបាន
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ម រ  ូដច និះដ្វើដរឿង្ម លមានស្បដយាជន៍ជាងដនិះបនតិចក៏មិនខ្តអ្ីម រ។ 

ដស្ៅពរីកយររដរើររបរ់អ្នក ទទ ដ ើងអាចឱ្យតទមលដលើការដពញចិតត

របរ់ខ្លនួឯងវិញ។ ដបើដ ើងដពញចិតតដ ើ  ដទាិះមានដគររដរើរឬអ្ត់ 

មលងរំខ្ន់ដ ើ ។ 

Elizabeth Gilbert បាននិយា ពីបទពិដសា្នក៍នុងការររដររដរៀវដៅ 

Eat Pray Love របរគ់ាត់ជាដស្ចើនដលើក។ ដរៀវដៅដនិះ បានលក់ោច់

រ ូត ល់រាប់លានកាល  ូដច និះគាតទ់ទួលបានការររដរើររាប់មិនអ្រ់ 

ប ុមន តដៅដពលគាត់ោប់ដត តើមគិតររដររដរៀវដៅៃាី ការររដរើរទំាងដនិះក៏

បានកាល  ជាឧបរគគរស្មាប់ខ្លនួគាត់ វិញ។ គាត់ខ្ល ច ដរៀវដៅៃាីដនិះ មិន

ស្តូវបានដគររដរើរ ូចដរៀវដៅោរ ់  ូដច និះវាប ិះរល់ ល់ការររដររ

របរ់គាត់។ គាត់ពនយរដពលររដររយា ង ូរ។ 

ដស្កា មកគាត់គិត លព់ីដរឿងដនិះវិញ ដ ើ ក៏បានបចចប់ដរៀវដៅៃាី

មួ កាលដទៀត។ ដរៀវដៅៃាីដនិះ លក់មិនបានដស្ចើនដទ ដ ើ ក៏មិនរូវ 

លបដី ា្ ិះ ូចមុនម រ។ ប ុមន តគាត់ដៅមតរបា ចិតត ដស្រិះគាត់ររដររ

ដរៀវដៅមួ កាលៃាីដទៀតបានរដស្មច។ ដនិះដទើបជាដគាលបំណងរបរ់

គាត់។ គាា នអ្នកររដរើរ ក៏មិនអ្ី ដស្រិះគាត់មានដរៀវដៅៃាីដៅដ ើ ។  

មនិមមនដោ សារមតគាា នដគររដរើរ ដ្វើឱ្យដ ើងកាល  ជាមនរុសអាស្កក ់

ឬសាន ទ ដ ើងមនិល អដ ិះដទ។ រកយររដរើរ ជាការដបាកចិតតខ្លនួឯងឱ្យដជឿ

ថា ខ្លនួដ ើងល អ ឬសាន ទ ដ ើងល អ។ ប ុមន តល អ ឬមិនល អ ដតើដ ើងមិនអាច ឹង

ដោ ខ្លនួឯងបានដទ? ដតើដ ើងម លជាសាមុីខ្លនួដនិះ ស្តូវោអំ្នក ទទមក
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ររដរើរដទើប ឹងថាខ្លនួល អមមនដទ? ដតើដ ើងម លមានរមតពភាពបដងាើតអ្វី

មួ ដ ើងមកដ ើ  ស្តូវោអំ្នក ទទមកររដរើរ ដទើបអាចដពញចិតតនឹង

សាន ទ របរ់ខ្លនួឬ? ដបើមបបដ ិះមមន ដ ើងស្បាក ជាសាត  ដស្កា ដៅទៃា

្មួ មិនខ្ន។ 

ដ ើងកំុដលលចថា មិនមមនឱ្យមតដគររដរើររុទធមតល អដ ិះដទ។ មុនដពល   

 ុីមតលរបងារស្រងាគ មដលាក ទរស វ តី Time បានោត់ទុក ុីមតលរជាកំពូល

មនុរសស្បោឆំ្លន ំ ១៩៣៨ ដទៀតតង។ មនុរសជាដស្ចើនម លបានអានអ្តពបទ

កនុងដ ិះ រុទធមតររដរើរពីការតរ៊ាូកនុងឆ្លកនដយាបា របរ់ ុីមតលរ។ ប ុមន ត

ដស្កា មក រស្រងាគ មដលាកក៏ោប់ដត តើមត ទិុះ មនុរសម លររដរើរ ុីមតលរ ក៏

បានដ ើញពកីារពិត។ ខ្្ុំគិតថា ដៅដពលម លដគររដរើរដ ិះ  ុីមតលរ

ស្បម លជាដ កដរើចតងក៏ថាបាន។  

ដស្កា មកអាដមរិចនិងទ័ពរមា័ន ធមិតតរបរ់ដគ ក៏បានបស្រងាា បរស្រងាគ មដនិះ

ដៅវិញ ដ ើ មនុរសស្គប់គាន ក៏ងាកមកររដរើរអាដមរិចវិញមតង។ ប ុមន ត

ឥលូវដនិះ ដបើដ ើងដមើលដៅអាដមរិច គឺដ ើងកំពុងដមើលដៅឃ្លតករអាវ្ំ 

ម លតលិតអាវុ្ទំដនើបជាដស្ចើនមិនឈប់ទ  ដ ើមបីលក់ និងរមាល ប់មនុរស

ម លអ្ត់ ឹងអ្ី។ គាា នអ្នក្ ឹងពីតួដលខ្អ្នកសាល ប់ដោ សារអាវុ្ម ល

ដចញពទឹីក ីអាដមរិចដទ ដស្រិះពត៌មានអា  ង្ំៗបិទជិតពីទិន នន័ ទំាង

ដនិះ។ ដៅដពលអាដមរិចចង់បានល ុ អាដមរិចក៏បងារស្រងាគ ម ឬអ្ុចអាល

ឱ្យស្បដទរ ទទដ្វើរស្រងាគ មដ ើមបីខ្លនួបានលក់អាវុ្។ ការដ្វើទីតាររបរ់

អាដមរិចអ្សាច រយ្រ់។ ល្ នរនដ ើ  បានដ ា្ ិះជាមនុរសស្តូវការ

រនតិភាពដទៀត មានមតអាដមរិចដទ ដទើបអាចដ្វើមបបដនិះបាន។ 
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ដ ើងអាចនឹងររដរើរពីការលិះបង់របរ់អាដមរិច ប ុមន តដ ើងស្តូវ ឹងថា ដគ

ចង់បស្រងាា ប ុីមតលរ ក៏ដស្រិះមត ុីមតលរចង់ស្គប់ស្គងពិលពដលាក។ ការងារ

ស្គប់ស្គងពិលពដលាក ជាការងាររបរ់អាដមរិច  ូដច និះគាា នអ្នក្មក     

 ដណត ើមបានដទ។ និយា ឱ្យខ្ល ី  ុីមតលរ និងអាដមរិច រពិតកនុងស្បដលទមត

មួ  ដ ើ រុទធមតស្តូវបានដគររដរើរ ូចគាន ។ រកយររដរើរ មិនកណំតល់ អ

អាស្កកដ់ទ  ូដច និះដ ើងកម៏និបាចដ់ៅខ្វលព់វីាដស្ចើនដពកម រ។ 

ខ្្ុំោបំានកាលខ្្ុំដៅដកាង អ្នកត ទិះខ្្ុបំានដៅជួលឌីរដរឿងមកដមើលជុំគាន ។ 

ដរឿងដ ិះមានចំណងដជើងថា ទឹកចិតតមាត   ម លមានរុទធមតតារារមមតង

ដជើងោរ់ទំាងអ្រ់។ ដៅវគគមួ ដ ិះ ពូ ដទពរិនោរ៉ាូ ម លដ ើរតួជាកូន

ចបងបានប ិដរ្ការររដរើររបរ់បអនូៗ។ គាតន់ិយា ថា ការររដរើរ

ដនិះដ ើ ម លដ្វើឱ្យគាត់កាន់មតពបិាក។ បអនូៗដស្បើរកយររដរើរដ ើមបី   

ជស្មុញឱ្យបងដៅដ្វើដរឿងម លគាត់មិនចង់ដ្វើ ដ ើ គាតប់ានមក វិញស្តឹម

មតបញ្ហហ  និងខ្តដពលដវលាប ុដ ណ្ ិះ។ 

ដ ើងក៏ស្តូវដ្វើ ូចគាត់។ ដពលដគររដរើរដ ើង ដ ើងមិនបាចដ់ៅដលើកទ 

ទប់មាត់ដគកំុឱ្យនិយា ដ ិះដទ ដស្រិះវាមិនរមមលនក។ ដ ើងស្គាន់មត  

សាត ប់ដ ើ ដបាិះដោលដៅ គសឺ្គប់ស្គាន់ដ ើ ។ រកយររដរើរ នឹងកាល  ជា

បនទកុមួ ម លដ ើងពិបាកនឹងប ិដរ្។ រកយររដរើរខ្លិះដទៀត ដ្វើឱ្យ

ដ ើងវដង វងមលង ឹងពកីារពិត។ ដ ើងស្តូវស្ប ័តនពីចណំចុដនិះ។ 

ររុបមក វិញ ដ ើងមិនបាចច់ង់បានរកយររដរើរពអី្នក្ដទ។ ររដរើរ

មតខ្លនួឯង គឺល ាមនឹងដ្វើឱ្យដ ើងមានចិតតខ្សំ្បឹងដទៀតដ ើ ។ កំុខ្តដពល 
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ដោ រំពឹងរកយររដរើរពីអ្នក ទទ។ មានមតខ្លនួដ ើងដទ ដទើបររដរើរខ្លនួ

ឯងចំចំណចុម លខ្លនួឯងចងប់ាន។ ដបើអ្នកទំាងអ្រ់គាន អាចដ្វើចំណចុដនិះ

បាន អ្នកទំាងអ្រ់គាន នឹងរល់ដពលយា ងដស្ចើនរស្មាប់ដ្វើអ្វីដតសង។ 
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១៧ 

កុរំរដ់ៅកនុងស្បអ្បម់ លដគោកដ់ជើងដលើ 

ដតាិះ! ដ ើងមកនិយា អ្ពំសី្បអ្ប់ វិញមតង។ ដៅជុំវិញខ្លនួដ ើង រុទធមត

ស្បអ្ប់ ប ុមន តដ ើងមិនស្បាក ថាដមើលដ ើញទំាងអ្រ់ដ ិះដទ ដស្រិះស្បអ្ប់

ខ្លិះ្ំខ្ល ំងដពក ដ ើ អ្វីម លជាបញ្ហហ  គឺដ ើងររ់ដៅកនុងស្បអ្ប់្ំដ ិះ

ដទៀត។ ស្បអ្ប់ម លដ ើងអាចដមើលដ ើញ គសឺ្បអ្ប់ម លដ ើងមិនទាន់

ធ្លល ក់ចូលដៅ មតមិន ូរដទ ស្បអ្ប់ទំាងដនិះនឹងស្រូប កដ ើងមិនខ្ន។  

ស្បអ្ប់ទំាងអ្រ់ បដង ាើតដ ើងដ ើមបីោក់មនុរស។ ស្បអ្ប់ដតសងគាន  អាច

ស្រូប កមនុរសស្បដលទដតសងគាន ។ ដៅកនុងស្បអ្ប់ខ្លិះ មនុរសអាចររ់ដៅ

ដោ ងា ស្រួល និងមានដររើភាព ប ុមន តស្បអ្ប់ខ្លិះវិញ ជាស្បអ្ប់ម លមិន

គួរឱ្យររ់ដៅ។ ស្បអ្ប់ល អ និងស្បអ្ប់មិនល អ គឺជាស្បអ្ប់ ូចគាន ។ 

ដតើអ្វដីៅជាស្បអ្ប់?  

ខ្្ុំកំពុងនិយា អ្ំពសី្បព័ន ធម លដគ កមកដស្បើដលើមនុរស។ ស្បព័ន ធ គឺ

រស្មាប់ ុំឃ្លងំ ស្គប់ស្គង ដ្វើបាប ឬក៏ដពលខ្លិះអាចបណតុ ិះមនុរសម រ។ 

ស្បព័ន ធមានដស្ចើន្រ់ ម លដពលខ្លិះដ្វើឱ្យដ ើងមិនបានោប់អារមាណ៍។ ខ្្ុំ

នឹងនិយា អ្ំពីស្បពន័ ធមួ ចំនួនម លមានកនុងស្រុកមខ្ារដ ើង។ នដយាបា  

សារ  សាលាដរៀន មុខ្ជំនួញ ការតា រណិជ ជកមា ស្បព័ន ធតសពវតា 

ស្គប់មុខ្ អ្ុីន្ឺដណត ឬរូមបីមតរងគម ក៏រាប់ជាស្បព័ន ធម រ។ 
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ស្បព័ន ធទំាងដនិះស្រូប កមនុរសដោ ការបចចុិះបចចលូ បងខំ ដបាកស្បារ់ ឬ

ដ្វើឱ្យដជឿ។ ដបើស្បព័ន ធ្ មួ មានមនុរសកាន់មតដស្ចើន ស្បព័ន ធដ ិះនឹងដៅ

ឈរដជើងបាន ូរ ដ ើ មានលទធភាពបដងាើតស្បព័ន ធដតសងដទៀតបនតដទៀត

បាន។ ដ ើងអាចខ្ចីស្ទឹរតីស្បជា្ិបដត យមកដស្បើបាន។ ស្បពន័ ធ ជាទ ំក់

ទនំងរបរម់នរុសម លដកើតដ ើងដោ មនរុស នងិដ ើមបមីនរុស។ កំុទាន់ស្ច

 ំ។ មនុរសដៅកនុងស្ទឹរតីដនិះ មិនមមនជាដ ើងស្គប់គាន ដ ិះដទ ដ ើ 

ទំ ក់ទំនងដនិះក៏មិនរូវជាល អប ុ ា នម រ។ 

ស្បព័ន ធ ជាទំ ក់ទំនងរវាងដ ើង និងមាច រ់ស្បព័ន ធ ក៏ប ុមន តដនិះជាទំ ក់ទំនង

មខ្សដលើ ឬទំ ក់ទំនងអ្រកមា ដស្រិះភាគីទំាងរងខ្ងមិនបានបដចចញ

រកមាភាព ូចគាន ដទ។ ដគស្គបស់្គងដ ើងពដីលើ ចមំណកដ ើងស្តវូដគស្គបស់្គង

ដោ មនិ ឹងខ្លនួថាស្តវូដគស្គបស់្គង។ មាច រ់ស្បព័ន ធ មានខ្ួរកាលឆ្លល ត និង

ដ្វើការបានដលឿនជាងដ ើង ដ តុដនិះដទើបដគអាចស្គប់ស្គងមនុរសជាដស្ចើន

បាន។ 

ជីវិត ៏ខ្លីរបរ់ដ ើង ស្តូវបានចំ្ ដៅដលើស្បព័ន ធទំាងដនិះ។ ដ ើងអាច

ដលើកឧទា រណយ៍ា ងងា បំតុត ដោ រួរខ្លនួឯងថា ដតើកនុងមួ ទៃ ាដ ើង

ចំ្ ដពលអ្ត់ស្បដយាជន៍ប ុ ា នដមា ងដៅដលើអ្ុីន្ឺដណត? ស្គាន់មត

ស្បព័ន ធដនិះមួ  គអឺាចរីុដពលដ ើងអ្រ់ដរទើរមតមួ ភាគបីដៅដ ើ ។ ចុិះ

ដៅដរឿងរបរ់អ្នកនដយាបា  ឬពត៌មានម លដគបដងាើតដ ើងដ ើមបីទាញ 

Traffic ដៅកានដ់វបសា  ដតើដ ើងមានដពលមកពី្ ដទៀត? ខ្្ុំក៏ដស្បើអ្ុី

ន្ឺដណតម រ ដ តដុនិះខ្្ុ ឹំងពីតលប ិះរល់របរ់វា។ 
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តាមពិត ដ ើងមិនអាចបដ ទ រមាច រ់ស្បព័ន ធទំាងដនិះទំាងស្រុងបានដទ 

ដស្រិះដ ើងក៏មានចំមណកបដងាើតស្បព័ន ធនឹងដគម រ។ ដបើគាា នដ ើងដទ ក៏គាា ន

ស្បព័ន ធទំាងដនិះម រ។ ដបើគិតដៅ ដគស្គាន់មតបដង ាើតប ុដ ណ្ ិះ ដ ើងវិញដទ

ម លជាអ្នកចិចចឹមស្បព័ន ធទំាងដនិះ។ ដ ើងមិនបាចដ់មើលអ្ីឆ្លា  ដទ ដមើលមត

ពត៌មានម លដគដចិះមតររដររដៅ ឹងដ ើ ។ ដគររដររដ ើមបី ក 

traffic ដទ មតដ ើង គំាន  share បនត ដ ើ  ល់ រូដៅ ពត៌មានទំាងដនិះ

ក៏កាល  ជាដរឿងលបី។ ដបើដ ើងមានចមំណកកនុងដរឿង្ម ួ កុថំាឱ្យអ្នក

ម លដៅកនុងដរឿងដ ិះម រ។ 

ខ្្ុំបានដស្បៀបដ្ៀបស្បព័ន ធទំាងដនិះ ដៅនឹងស្បអ្ប់ម លដគោក់ដជើងពីដលើ។ 

ដគមិនចង់ឱ្យដ ើងដរើដទ ដគចង់ឱ្យដ ើងចំ្ ដពលមួ ជីវិត ដ ើមបីដ្វើ

ការបដស្មើស្បព័ន ធរបរ់ដគ។  ល់ចុងដស្កា  ដ ើងនឹងសាល ប់ដៅដោ មិន

បានដ្វើអ្ី វដ ើមបីខ្លនួឯងបនតិចដសាិះ។ ស្បពន័ ធទំាងដនិះ មនិម លគតិពដី ើងដទ 

ដស្រិះដគាលបណំងទនការបដងាើតស្បពន័ ធទំាងដនិះដ ើងមក គដឺ ើមបតី តល់

ស្បដយាជនឱ៍្យដៅមាច រស់្បពន័ ធ។ 

ដៅកនុងស្បព័ន ធ ដ ើងពិបាកនឹងរកដរឿងល អដ ើញ្រ់ ប ុមន តដបើដរឿងអាស្កក់

 វិញ ដទាិះចង់ដគច ក៏អ្ត់ត លវូម រ។ អ្វីម លដ ើងទទួលបានទីមួ  គឺស្តូវដគ

ដបាក ឱ្យដ្វើដនិះដ្វើដ ិះ ទំាងដ ើងមិន ល់ពមីូលដ ត។ុ ទីពីរ គឺដ ើងមិន

អាចដស្បើគំនិតៃ ាីរបរ់ខ្លនួឯងបាន ដស្រិះដ ើងររ់ដៅកនុងស្បព័ន ធដគ ដបើចង់

បានគំនិត ក៏ស្តូវ កគំនិតពដីគមកដស្បើម រ។ កា ូចុងដស្កា ដគ គដឺ ើង

ររ់ដៅមិនរមជាមនុរស។ មនុរសមានតលវូដ ើរ មានជដស្មើរដរៀងខ្លនួ ប ុមន ត

ស្បព័ន ធទំាងដនិះបានលុបតលវូ និងជដស្មើរដតសងដទៀតអ្រ់ដ ើ   ូដច និះ ដ ើង
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ស្តូវមតដ ើរតាមតលវូម លដគដរៀបចំរួចមតប ុដ ណ្ ិះ។ ដកើតមកភាល មស្តូវដគោក់

ចូលស្បអ្ប់ សាល ប់ដៅ ក៏កនុងស្បអ្ប់។  

ឥលូវចូលមក ល់រំណរួរំខ្ន់ វិញ ដតើដ ើងស្តូវដ្វើ ូចដមតចដ ើមបីដចញពី

ស្បព័ន ធអ្រ់ដនិះបាន?  

ខ្្ុំរូមដំលើ ចដមលើ ខ្លមីួ រិន មុននឹងចូល ល់ចំណចុលមអិត។ ដបើរិនជា

ស្បព័ន ធដ ិះតូច ដ ើងអាចដចញបានដោ ងា ស្រលួ ប ុមន តដបើវា្ំដពក 

ដ ើងស្បម លជាគាា នទៃ ាដចញរួចដទ។ យា ងដស្ចើនដ ើងស្គាន់មតភ្ាក់ខ្លនួ

ប ុដ ណ្ ិះ មតដៅល អជាងអ្នកម លមិន ឹងខ្លនួម រ។ 

ចំដរិះ វិ្ីដោិះស្សា វិញ គឺងា ស្រួលដទ។  ំបូងដ ើងស្តូវ ឹងថា ដតើ

ដ ើងចង់ដចញពីស្បព័ន ធ្ មួ រនិ។ ដ ើងមិនអាចដចញមតងស្គប់ស្បព័ន ធ

ដ ិះដទ ដស្រិះដបើដ្វើមបបដនិះ ដ ើងមិនអាចដចញបានរូមបីមតមួ ។ 

ប ទ ប់មកស្សាវស្ជាវអ្ំពីស្បព័ន ធដ ិះ។ ចុងដស្កា  គឺជាការរស្មចចិតត

របរ់ដ ើងថាដៅកនុងស្បព័ន ធដ ិះបនតដទៀត ឬដពើងស្ទូងដ ើរដចញ។ 

ដពលខ្្ុពំយយាមដចញពសី្បព័ន ធសារ  ខ្្ុំដផ្តត តមតដលើវាមួ មុខ្ដទ ដោ 

ខ្្ុំស្សាវស្ជាវពីដ ើមកំដណើត និងអ្នកបដង ាើតវា។ ប ទ ប់មកខ្្ុោំប់ដត តើម កអ្វី

ម លខ្្ុំស្បមូលបានមកគិត។  ល់ចុងដស្កា  ខ្្ុរំដស្មចចិតតមិនដជឿដលើ

សារ   ជាការដស្រច។ ខ្្ុំឈប់បន់ស្ពិះរូមដរចកតីរុខ្កនុងស្គួសារ ឬ

ដជាគជ័ កនុងការងារដទៀតដ ើ ។ ដបើខ្្ុចំង់បាន ខ្្ុំដ្វើវាដោ ខ្លនួឯង។ 

ជំនួរឱ្យការដជឿដលើសារ  ខ្្ុំដរៀនដជឿដលើខ្លនួឯង និងដជឿដលើការដស្តៀម

ខ្លនួ។ សារ  គឺងា ស្រួលដ ើរដចញដទ ដស្រិះវាជាជំដនឿផ្តទ ល់ខ្លនួ។ ដ ើង
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មនិស្តវូការសារ ដ ើមបកីាល  ខ្លនួមនរុសល អដទ ដបើដ ើងរដស្មចចិតតថាដ្វើ

ជាមនុរសល អ ដ ើងនងឹដ្វើជាមនរុសល អ។ ស្គប់យា ងរពិតដលើខ្លនួដ ើង មត

មនុរសដចិះមត កសារ មកដ្វើជាដលរដ ើមបីរួចខ្លនួ។  

ប ទ ប់ពីសារ  ខ្្ុំដៅដ ើរដចញពីស្បព័ន ធនដយាបា មួ ដទៀត។ 

នដយាបា  ជាស្បព័ន ធ្ ំមួ ម លខ្្ុំមិនអាចដចញរួចទំាងស្រុងដទ ប ុមន តខ្្ុំក៏

មិនដៅរងទុកខជាមួ ស្បព័ន ធដនិះម រ។ ខ្្ុំមិនដជឿអ្វីម លអ្នកនដយាបា 

និយា ទំាងអ្រ់។ ការដ្វើមបបដនិះរបរ់ខ្្ុំបានដ្វើឱ្យខ្្ុំរល់ដពលមកររ

ដររដរៀវដៅ និងដ កដលង ដោ មិនោបំាច់ខ្វលព់ពីត៌មានម លទាក់ទង

នឹងអ្នកនដយាបា ។ ខ្្ុំមនិអាចដជៀរតុតពីនដយាបា ដទ ដស្រិះខ្្ុំររ់ដៅ

កនុងស្បដទរម លដគស្គប់ស្គង ប ុមន តខ្្ុំមិនខ្តដពលគិតពីដរឿងដនិះ។ 

អ្នកទំាងអ្រ់គាន  មិនោបំាច់ដរើរ កស្បព័ន ធពីរដនិះ ូចខ្្ុំដទ ដស្រិះខ្្ុំ ឹងថា 

ស្បព័ន ធពីរដនិះោក់ស្គឹិះដស្ៅ្រ់កនុងត នត់គំនិតមនុរស។ ដោ សារស្បព័ន ធ

ពីរដនិះ ពឹងរក់គាន ដៅវិញដៅមក ដទើបខ្្ុំរដស្មចថាដចញមតងទំាងពីរ។ 

ឆ្លន ំងបា របរស់ារ  រពតិដលើរពិរភាពនដយាបា  ដ ើ ស្បជាស្ប ិភាព

របរអ់្នកនដយាបា  អាចដ្វើដ ើងយា ងងា ដោ ស្គានម់ត កសារ 

មកបាងំមខុ្។ ខ្្ុរំងឃឹមថាអ្នកទំាងអ្រ់គាន  លព់ីអ្វខី្ ្ុំររដររ។ ខ្្ុំមិនចង់

ឱ្យអ្នកម លចំ្ ដពលអានដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំចប់ដ ើ  មតមិនអាច ក

ខ្លនួពសី្បព័ន ធម លគាា នស្បដយាជន៍ទំាងដនិះដទ។ យា ងដហាច្រ់ក៏អាច

ដចញពីស្បព័ន ធ្ មួ ម រ។ 

ខ្្ុំដចញពីស្បព័ន ធដស្ចើន្រ ់មិនមមនមតពីរដនិះដទ  ូដច និះដទើបខ្្ុំមានដពល 
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មកដ្វើកិច ចការម លខ្្ុំចូលចិតត ដ ើ មានដពលគិតពីអ្ គតខ្លនួឯង។ 

ស្បព័ន ធទំាងដនិះ មិនមមនខ្្ុជំាអ្នកបដង ាើតដទ ដ តុអ្ីខ្្ុសំ្តូវខ្វល់ពីវា? ខ្្ុខំ្ វល់ពី

ខ្លនួខ្្ុំ ពីស្គួសារខ្្ុំ និងសាន ទ របរ់ខ្្ុំប ុដ ណ្ ិះ។ ដៅដពលរដស្មចចិតតដ ើរ

ដចញពីស្បព័ន ធ្ មួ  ស្តូវោថំា គតិពខី្លនួឯងឱ្យបានម ួរ ភាគរ  ដ ិះ

ដ ើងអាចដ ើរដចញបានដ ើ ។ ស្បពន័ ធទំាងដនិះ ចលូចិតតដបាកដ ើងឱ្យគតិ

ស្បដយាជន៍រមួ ម លតាមពតិជាស្បដយាជន៍របរម់ាច រស់្បពន័ ធប ដុ ណ្ ិះ។ ឬក៏

ដ ើងបានស្បដយាជន៍ម រ មតស្គាន់ជាកាករំណលម់ លដគដបាិះដោលដៅ

កនុង្ុងរស្មាម មតធ្លល ក់ខ្ុរមកចំដ ើងក៏ថាបាន។ 

ជួនកាលស្បអ្ប់ដ ិះដៅជិតនឹងស្បអ្ប់មួ ដទៀត  ូដច និះដពលដ ើងដលាត

ដចញពីស្បអ្ប់មួ បានដ ើ  ដ ើងនឹងធ្លល ក់មកកនុងស្បអ្ប់មួ ដទៀតក៏ថា

បានម រ។ ខ្្ុំអាចឱ្យនិ មន័ រកយថាជីវិត ដោ ខ្លនួឯងបាន គ ឺ ជីវតិ 

ជាការដលាតដចញពសី្បអ្ប។់ ដបើដ ើងមិនទានប់ានដលាតដចញដទ ដ ើងមិន

ទានស់ាគ លរ់កយថាជីវិតដនិះដទ។  

ដៅកនុងស្បអ្ប់ទំាងដនិះ ដពលដវលាហាក់ ូចជាដ ើរដលឿន្រ់។ ដ ើងមិន

ទាន់ទំាងបានដ្វើអ្ីដ ើមបីខ្លនួឯងតង ក៏ ល់ដពលស្តូវដៅវិញបាត់ដ ើ  

 ូដច និះដ ើងស្តូវមតដចញពីស្បអ្ប់។ ខ្ួរកាលរបរ់ដ ើង អាចជួ រកតលវូឱ្យ

ដ ើងដចញបាន ដបើរិនជាដ ើងដស្បើវាឱ្យបានរាលទ់ៃ ា។ ឥលូវដ ើង ល់

ដ ើ ថាដ តអុ្ីបានដគមណ  ំមិនឱ្យដ ើងររ់ដៅកនុងស្បអ្ប់? ដស្រិះរអ ុ

ដជើងមាច រ់ស្បអ្ប់ដពក។ 
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១៨ 

កុឱំ្យរមតរីបរអ់្នក ទទមកកណំតដ់ ើង 

រកយរមតីរបរ់មនុរសមានឥទធិពល្រ់។ រកយរមតីអាចមកមស្ប

អារមាណរ៍បរ់មនុរសបាន។ រមតីល អអាច  ំកភាពវិជ ជមានកនុងខ្លនួមនុរស

ដចញមកដស្ៅ មតរមតមីបបដមើលងា វិញ អាចដ្វើឱ្យមនុរសបាក់ទឹកចិតត

មួ រំដពច។ ប ុមន តដទាិះបីជារមតីមានឥទធិពលប ុ ណ្ ក៏ដោ  ដបើដ ើងតាំង

ចិតតថាមិនសាត ប់ ឬមិនដជឿ ដ ិះវានឹងមលងមានន័ អ្វីដទៀតដ ើ ។ 

ដៅកនុងថាន ក់ដរៀនមួ  មានរិរសមាន ក់ម លមិនមមនជារិរសកនុងថាន ក់ដ ិះ 

បានចូលដៅឈរដមើលដគដ ើងនិយា ។ រិរសមាន ក់ដនិះដរៀនមិនរូវដចិះ

ដទ ដ ើ ដរៀនស្តួតថាន ក់ជាដស្ចើន ងដទៀតតង។ ខ្ងសាលាដរៀនបានកត់

ដ ា្ ិះរិរសដនិះ ចូលដៅកនុងចំដ្មរិរសម លមានបញ្ហហ កនុងការដរៀន។  

ស្គូក៏ដ ើរចូលមក ល់កនុងថាន ក់។ ដលាកស្គូដ ិះបានដៅរិរសមាន ក់ដ ិះឱ្យ

ដ ើងដៅកាត រដខ្ៀន ដ ើ ដ្វើតាមអ្វីម លគាត់នឹងស្បាប់។ រិរសដ ិះបាន

ស្បមកកថា “ខ្្ុំមិនអាចដ ើងដៅបានដទ”។ ដលាកស្គូក៏រួរថា “ដ តុអ្ី”? 

រិរសដ ិះដំលើ ថា “ខ្្ុំមិនមមនដរៀនកនុងថាន ក់ដលាកស្គូតង”។ ដលាកស្គូក៏

និយា ដោ ្មាតា វិញថា “មិនអ្ីដទ ដ ើងដៅកាត រដខ្ៀនដៅ ដ ើ ោដំ្វើ

តាមខ្្ុសំ្បាប់បានដ ើ ”។ រិរសដ ិះស្បមកកមតងដទៀត។ ដលាកស្គូក៏រួរ

មតងដទៀតថា “ដ តុអ្ី”? រិរសដ ិះមិនទានប់ានដំលើ តង រិរស ទទម ល

ដៅកនុងថាន ក់ក៏ដំលើ ជំនួរថា “វាជារិរសល ាង់ជាងដគស្បោសំាលា អ្នក្
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ក៏ ឹងពីដរឿងដនិះម រដលាកស្គូ”។ និយា រួចរិរសទំាងដ ិះដរើចស្គប់គាន ។ 

រិរសមាន ក់ដ ិះទមាល ក់មុខ្ចុិះ ដស្រិះខ្ា រដគតង និងខ្ឹងតង។ ដគដងើ មុខ្

ដ ើង ដ ើ និយា ដៅកាន់ដលាកស្គូថា “ពួកដគនយិា ស្តូវដ ើ ”។ 

ដលាកស្គសូាត ប់ដ ើ  ក៏ដ ើរមកឈរពីមុខ្រិរសមាន ក់ដ ិះ ដ ើ និយា 

ដោ មុខ្មាថំា “ការ លដ់ ើញរបរអ់្នក ទទ មនិោបំាចក់ាល  ជាការពតិ

របរឯ់ងដទ”។ រិរសមាន ក់ដ ិះសាត ប់ដ ើ  ដៅមតមានអារមាណ៍ខ្ា រដគ

 ម ល ប ុមន តដគក៏ដកើតអារមាណ៍វិជ ជមានម ួដទៀតម រ។  

ប ុ ា នឆ្លន ំដស្កា មក រិរសមាន ក់ដ ិះ បានកាល  ជាអ្នកនិយា ដលើកទឹកចិតត

 ៏លបីមាន ក់ដៅរ រ ះអាដមរិច។ គាត់ដ ា្ ិះ Les Brown។ គាត់ស្តូវបាន

ដគោត់ចូលអ្នកនិយា ដលើកទឹកចិតតទំាង ប់ ក់ ម លរកចំណលូបាន ល់

រាល់លាន ទំាងម លគាត់មិនបានដរៀនចប់មហាវិទយល័ តង។ គាតម់ាន

ដរៀវដៅផ្តទ ល់ខ្លនួ មានកមាវិ្ីទូរទរសន៍ផ្តទ ល់ខ្លនួ និងមានជំនួញផ្តទ ល់ខ្លនួ

ដទៀតតង។ ទំាងអ្រ់ដនិះដកើតដ ើងដោ សារមតរកយោរ់ដតឿនរបរ់

ដលាកស្គូ ម លគាត់ជួបដោ ទច នយដ ិះឯង។  

ដបើគាត់ដៅមតគិតថា គាត់ជាមនុរសល ាង់ជាងដគ គាត់ក៏គាា នត លវូអាចឈរ

មក ល់ដពលដនិះបានម រ។ មនុរសជាដស្ចើនសាត ប់ការនិយា របរ់ Les 

Brown ដ ើមបីស្បមូល កកមាល ងំចិតត។ កនុងដ ិះក៏មានខ្្ុំម រ។ ខ្្ុំសាត ប់ការ

និយា របរ់គាត់រាលដ់ពលម លខ្្ុំជិិះម តូូដៅដ្វើការ ឬដពលអ្ងគ ុដបាក

ដខ្អាវដ ើមបីដលើកទឹកចិតតខ្លនួឯង។ 

ដៅដពល Les Brown មានអា ុស្បម ល៤០ឆ្លន ំ គាត់បានដៅពិនិតយដៅ 
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មនទីរដពទយ ដ ើ បានរកដ ើញថា គាត់មានជមាឺមហារើកស្កដពញស្ប ូសាត ត។ 

ខ្ងស្គូដពទយបានស្បាប់គាត់ថា មិនមានវិ្ីពយបាលដទ។ ប ុមន ត Les 

Brown មិនទទួលរកយរបរ់ស្គូដពទយដ ើ គាត់នយិា ថា “មនរុសដ ើង

មានកមាល ងំជាងជមាមឺហារើក”។ គាត់ដជឿថា ជមាឺទំាងអ្រ់ស្តូវមតោប់ដត តើម

ពយបាលពីខ្ងកនុងមុន គឺត លវូចិតត។ ដបើរិនជាអ្នកជមាឺអ្រ់កមាល ងំចិតតនឹងររ់

ដៅដ ើ  ជមាឺល ាមៗក៏អាច កជីវិតរបរ់ដគបានម រ។ ប ុមន តអ្នកម លមាន

ចិតតរតងមា ំនិងរដស្មចថាររ់ដៅបនត ដគអាចស្បឆំ្លងនឹងជមាឺស្គប់ស្បដលទ។ 

រកយរបរ់ស្គូដពទយ មិនមានន័ ដទ ដស្រិះ Les Brown មិនស្ពមទទួល 

ដ ើ គាតម់រវងរកការពយបាល និងស្បឆំ្លងនឹងជមារឺបរ់គាត់។ គាត់មិន

ឱ្យរកយអ្នកទ មកកំណត់វារ របរ់គាត់ដទ។ វារ របរគ់ាត ់ គគឺាត់

ជាអ្នកបដង ាើតដោ ខ្លនួឯង។ 

ដបើដ ើងសាត ប់រកយអ្នក ទទ ដ ើ ឱ្យរកយទំាងដ ិះមកស្គប់ស្គងតលវូដ ើរ

របរ់ដ ើង បានន័ ថា ដ ើងរា័ស្គចិតតដ្វើជាទារកររបរ់អ្នក ទទដ ើ ។ 

ដបើដ ើងដ្វើជាទារករដគមបបដនិះ ដតើដ ើងដម ចនឹងមានដពលដវលាស្គប់

ស្គាន់រស្មាប់ខ្លនួឯងដកើត? ខ្្ុំមានដ តុតលបីយា ង ម លដ ើងមិនស្តូវ  

សាត ប់រកយរបរ់អ្នក ទទ ដ ើ ងាកមកដជឿដលើខ្លនួឯង វិញ។ 

មលូដ តទុមី ួ គដឺគមនិសាគ លដ់ ើងចារ។់ គាា នអ្នក្អាចសាគ ល់ពីខ្លនួ

ដ ើងបានចារ់ជាងខ្លនួដ ើងដ ិះដទ។ អ្វីម លដគនយិា  អាចស្គាន់មតជា

មតនកមួ របរ់ដ ើងក៏ថាបាន។  ូដច និះដបើដគនិយា ដោ មិនចារ់តង ដតើ

ដ ើងដៅចំ្ ដពលសាត ប់ ដ ើ ឱ្យវាស្គប់ស្គងដ ើងដ្វើអ្ី? ដ ើងស្តូវ
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គិតមបបដនិះ រូមបីមតខ្លនួដ ើង ក៏មិនអាចសាគ លខ់្លនួឯងចារ់តង ដៅដពល

ខ្លិះ ចុិះទស្មាមំតអ្នក ទទ? ដតើមានភាគរ ប ុ ា នម លដ ើងគិតថា អ្វីម ល

ដគនិយា  ជាដរឿងស្តឹមស្តូវ?  

ដៅដពលខ្្ុចំូលដរៀនសាលាឯកជន ំបូង បងបអនូរបរ់មា ក់ខ្្ុំបាននិយា ថា 

“បងឯងឱ្យកូនដៅដរៀនសាលាឯកជន ស្ប ័តនរត់មិនរួច ដោលសាលាទំាង

ក ត្ លទី”។ មា ក់ខ្្ុំដ្វើជាស្គូបដស្ងៀនសាលាបំម  ូដច និះស្បាក់មខ្មិនដស្ចើន

ដទ។ បងបអនូគាត់មិនដជឿថាមា ក់ខ្្ុំអាចឱ្យខ្្ុដំរៀនចប់ដៅសាលាឯកជនដទ។ 

ប ុមន តមា ក់ខ្្ុំរដស្មចចិតតរួចដ ើ  ស្តូវមតរកលុ បង់ឱ្យខ្្ុំដរៀន។ ខ្្ុក៏ំបាន

ដរៀនចប់មមន ។ 

រកយរបរ់អ្នក ទទ មិនរំខ្ន់ ូចការដបតជ្ារបរ់ដ ើងដទ។ ដបើដ ើងចង់

ឱ្យអ្វីមួ ដកើតដ ើងពិតស្បាក មមន ដ ើងស្បាក ជារកមដ្យបា ដ ើញ 

មតដបើដ ើងចង់ដលងៗដទ កំុរងឃឹម។ ដបើដ ើងសាគ ល់ថាខ្លនួដ ើងជាអ្នក្

ដ ើ  កំុខ្វល់ពរីកយរបរ់អ្នក ទទដទៀត។ ដៅដពលដ ើងសាគ លខ់្លនួឯង

ដ ើ  គាា នអ្នក្អាចមកដបាកស្បារដ់ ើងបានដទ។ ដនិះបញ្ហជ ក់ថាដ ើង

 ុិះសាល បអាចដ ើរដោ ខ្លនួឯងបានដ ើ ។ 

មលូដ តទុពីរី គគឺាា នអ្នក្អាចទា  ឹងមុនបានដទ។ រកយរបរ់អ្នក

 ទទ អាចស្តូវ ដ ើ ក៏អាចខ្ុរម រ។ ដបើដ ើងទទួលរកយរបរ់ដគ រកយ

ដ ិះនឹងកាល  ជាការពិតមួ រ ភាគរ ។ ដបើដ ើងមិនស្ពមទទួល ដ ើ 

ស្បឹងមកមស្បវា ដ ើងអាចទទួលបានតលម លអ្នកនិយា ដ ិះមិនអាច

សាា ន ល់។ 
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ខ្្ុំធ្លល ប់អានបទពិដសា្ន៍របរ់អ្នកនិពនធវ័ ដកាងមាន ក់ ម លគាត់ររដររ

មចកោ ដៅដលើ Quora។ គាតប់ានដរៀបរាប់ដរឿងដ ិះដ ើមបីដលើកទឹកចិតត

អ្នកនិពនធម លដទើបោប់ដត តើម ទទ កំុឱ្យដបាិះដោលកតីស្រទមរបរ់ខ្លនួ។ 

ដៅដពលម លដកាងៗដៅជិតតទិះគាត់ ស្បជុំគាន ដលងដៅរួនចារ គាត់រមាំ

ដៅកនុងត ទិះដ ើមបីអានដរៀវដៅ។ ដៅដពលម លដកាងៗមកបរត ទិះគាត់ដៅដ ើរ

ដលងដៅដពល ប់ គាត់អ្ងគ ុកនុងបនទប់ដ កដ ើមបីអានដរៀវដៅ។ ដកាងៗ

មកបរត ទិះ មតងមតដរើចចំអ្កឱ្យគាត់ស្គប់ដពល ថាជាមនុរសម លមិនសាគ ល់

ពីភាពរបា កនុងជីវិត ប ុមន តគាត់មិនខ្វល់ដទ។  

ដៅដពល្ំដ ើង ដកាងទំាងដ ិះបានចូលដរៀនសាកលវិទយល័ ស្គប់គាន  

ចំមណកគាត់មិនដរៀនបនតដទ។ គាត់រមាំដៅកនុងត ទិះ ដ ើ ោប់ដត តើមររដររ

ដរៀវដៅរបរ់គាត់ តាំងពីស្ពឹករ ូត ល់លាា ច។ ដកាងទំាងដ ិះ និយា ថា 

“វាដនិះមិនអាចសាគ លរ់កយថាដជាគជ ័ដទ ដស្រិះដចិះមតរមាកំនុងត ទិះម ួមខុ្

គត់”។ ពីរឆ្លន ំដស្កា មក ដរៀវដៅរបរ់គាត់ស្តូវបានស្គឹិះសាព នដបាិះពុមា

មួ ទទួល កដៅ។ គាត់ដស្តកអ្រ្រ់ ដ ើ ោដំមើលលទធតលពកីារ

លក់ដោ អ្នទិះសារ។ កនុងរ ៈដពលបីមខ្ ំបូង ដរៀវដៅដនិះលក់មិនរូវ

ោច់ដទ ដស្រិះជាសាន ទ របរ់អ្នកនិពនធមិនលបដី ា្ ិះ។ ដកាងៗម លដៅជិត

តទិះ ដៅមតដរើច និងគិតថាគាត់ជាមនុរសមិនបានការ ម ល។ 

បីមខ្ដស្កា មកដទៀត មាត់របរ់អ្នកអានដរៀវដៅគាត់ បានកាល  ជា

ឧបករណ៍វា លុកទីតារយា ងរ ័រ។ ដរៀវដៅលក់ោច់កាន់មតដស្ចើន 

ដ ើ ក៏មានដគសាគ ល់គាតក់ាន់មតដស្ចើនម រ។ គាត់បានចំណលូពកីារលក់
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ដរៀវដៅយា ងដស្ចើន។ ដស្កា មកដទៀត ដរៀវដៅរបរ់គាត់ ស្តូវបាន

ស្កុម ៊ាុនមួ រុំទិញរិទធិដ ើមបី កដៅៃតជាមខ្សភាព នត។ ឱ្ការលប ី

និងលុ បានមក ំ្លគាន  ស្ពមទំាងដ្វើឱ្យដកាងៗម លដៅជុំវិញតទិះគាត់ 

រងការអាមា រ់មិនតិចដទ។  

គាា នអ្នក្អាចដមើល ឹងថា មនុរស ូចគាត់អាចទទួលបានដជាគជ័ 

ដលឿនមបបដនិះដទ។ ការទា  មនិ ូចជាការដ្វើដទ។ ទាល់មតដ ើងោក់ចិតត

ដ្វើ ដទើបដ ើញលទធតល។ រកយរបរ់អ្នក ទទ ដៅមតជារកយរបរ់អ្នក

 ទទ មិនរំខ្ន់ដរាើនឹងខ្លនួដ ើងដទ។ 

មលូដ តទុបី ីគដឺគមនិចងឱ់្យដ ើងល អជាងដគដទ។ វាមិនពបិាក ល់ដទ ដៅ

ដពលនិយា  ល់ចិតតរបរ់មនុរស។ ដគអាចនឹងចង់ឱ្យដ ើងបានដជាគជ័  

មត មិនមមនដជាគជ័ ដលើរពីដគមានដ ិះដទ។ ដគអាចនឹង ឹងថា រមតី

របរ់ដគអាចកំណត់ឆ្លកជីវិតរបរ់ដ ើងបាន  ូដច និះដទើបដគពយយាម

និយា ឱ្យដ ើងគិតខ្ុរពីខ្លនួឯង។ 

ដៅស្រុកមខ្ារដ ើង ដគដៅថា វបប្មក៌តចិស្ត ួ។ ដគមិនចង់ដ ើញដ ើង្ំ

ដពកដទ ដ តុដនិះមុនដពលដ ើង្ំ ដគបំបាក់ទឹកចិតតឱ្យដ ើ ។ មនុរស

ដ ើងឱ្យមតបាក់ទឹកចិតតដ ើ  អ្វីក៏ដ្វើមិនបានម រ។ វបប្ម៌កតិចស្តួ  ដកើត

មានដ ើងទំាងកនុងចំដ្មសាច់ញាតិឯង និងអ្នក ទទ។  ូដច និះដ ើ ដទើប

ដ ើងមិនស្តូវសាត ប់រកយអ្នក ទទ។ ដបើដគមានស្បាប់ដ ើងថា ដ ើងគាា ន

រមតពភាពដទ កំុទាន់ដជឿដគភាល ម ស្តូវរួរខ្លនួឯងរិន ដតើអាចដៅរួចឬអ្ត់? 

ដបើអាច ោប់ដត តើមដ្វើភាល មដ ើមបីឱ្យដគបិទមាត់ឱ្យជិត។ មនុរសម លចូលចិតត
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កតិចស្តួ ដគដនិះ មិនដចិះដៅដរាៀមដទ  ូដច និះដបើដ ើងចង់ដ្វើឱ្យដគដចញពី

ដ ើង មានវិ្ីមតមួ គត់ គឺដ្វើឱ្យដគអ្រអ់្ីនិយា ។ អ្វីម លដ ើងដ្វើបាន 

គឺស្គប់ស្គាន់នឹងអាចបដណតញមនុរស ម លនិយា មិនល អពីរមតពភាពដ ើង 

ឱ្យដចញឆ្លា  ដ ើ ។ 

មុនដពលមា ក់ខ្្ុំចូលដ្វើជាស្គួបដស្ងៀន ក៏មានដគនយិា ម រថា គាត់មិន

អាចបដស្ងៀនបានដទ ដស្រិះគាត់មិនដចិះនិយា ដស្ចើន។ ប ុមន តគាត់មិនសាត ប់

រកយទំាងដនិះ ដ ើ រដស្មចថាោក់រកយដ្វើជាស្គូបដស្ងៀនតាំងពដីកាង។ 

មក ល់ដពលដនិះ ជិត៤០ឆ្លន ំដ ើ  គាត់ដៅមតបដស្ងៀនរិរសបាន ម ល។ 

វាមនិរខំ្នដ់លើរកយដគដទ វារខំ្ន់ដលើរកយខ្លនួដ ើង។  

ដ ើង ឹងដ ើ ថា រកយអ្នក ទទមិនអាចកំណតខ់្លនួដ ើងបានដទ ចុិះអ្វីដៅ

ម លកំណត់ខ្លនួដ ើងបាន? វាមានដស្ចើន ប ុមន តខ្្ុំដលើក កមកនិយា មតបី

ដទ។ ដ ើងមានស្តឹមមតពីរកនុងចំដ្មដនិះ ដ ើងអាចដ្វើស្គប់យា ងបាន

ដ ើ ។ 

ទីមួ  គឺជំ ញ ។ ជំ ញម លដ ើងមាន នឹងកំណត់ថាដ ើងនឹងកាល  ជា

អ្វីដៅទៃ ាអ្ គត។  ូច Les Brown អ្ុីចឹង គាត់ខ្ំស្បឹងបណតុ ិះជំ ញ

និយា ដលើដវទិការបរ់គាត់រាប់ឆ្លន ំ ដទើបគាត់អាចកាល  ជាវាគាិនលបីមាន ក់

 ូចឥលូវដនិះបាន។ ដ ើងអាចទា ខ្លនួឯងទុកមុនបាន ដោ ដមើលដៅដលើ

ជំ ញម លដ ើងមាន។ ដបើដ ើងអាចមានជំ ញខ្ងដ្វើមហបូ ទៃ ាដស្កា 

ដ ើងអាចកាល  ជាដមចុងដៅមាន ក់បាន មតដបើដ ើងមានជំ ញខ្ងបំផ្តល ញ

លុ មម ឪ ទៃ ាដស្កា ដ ើងនឹងដៅមតបំផ្តល ញលុ មម ឪដ ើង ម ល។ 
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ជំ ញអាចអ្លិវឌឍបាន  ូដច និះដ ើងក៏អាចរុញខ្លនួឯងដៅមួ កស្មិតដទៀត

បានម រ។ ខ្្ុំមានជំ ញមតនកស្កា វិចឌ ីាញ។ ខ្្ុំអាចដ្វើការតាមស្កុម

 ៊ាុនក៏បាន រុ ីproject បនតពីខ្ង agency ក៏បាន ឬដបើចង់ស្រួលខ្ល ំង ខ្្ុំ

អាចោក់រកយដៅបដស្ងៀនស្កា វិចមតមតងក៏បានម រ៕ ប ុមន តដបើខ្្ុអំ្លិវឌឍ

ជំ ញរបរ់ខ្្ុំដៅកាន់មត នកវើដ អ្ូមួ ដទៀត ខ្្ុំអាចនឹងដ្វើអ្វីដតសងដទៀត

បាន ម លល អជាងដនិះពីរបី ង។ និយា ឱ្យស្រួលសាត ប់ គឺ ដបើដ ើងអ្លវិឌឍ

ជំ ញ ដ ើងកអ៏ាចអ្លិវឌឍជីវតិរបរ់ដ ើងបានម រ។ ជំ ញ កំណត់តទមល

របរ់មនុរស។ មនុរសមានតទមលខ្ារ់ ររ់ដៅកាន់មតងា ស្រួល។ 

ទីពីរ គឺ ទមាល ប់។ មិនថាដ ើងពូមកប ុដ ណ្ ិះដទ ដបើទមាល ប់ដ ើងមិនល អ ដ ើង

ក៏មិនអាចដៅ្រួចពីរកយមិនល អដនិះម រ។ ទមាល ប់អាស្កក់ បំផ្តល ញចំណចុ

ល អរបរ់ដ ើង ដពលខ្លិះដស្ចើន ដពលខ្លិះតិច។ មានដរៀវដៅជាដស្ចើនម ល

និយា ពកីារមកមស្បទមាល ប់ ប ុមន តចំណចុរំខ្ន់កនុងការមកមស្បទមាល ប់អាស្កក់ 

គឺបដង ាើតទមាល ប់ល អ។ ដ ើងមិនអាចលុបទមាល ប់អាស្កក់បានដទ ប ុមន តដ ើង

អាចបដងាើតទមាល ប់ល អមកស្គបពីដលើវា។ ទមាល ប់ល អកាន់មតដស្ចើន ដ ើងកាន់មត

គាា នដពលដ្វើទមាល ប់អាស្កក់របរ់ដ ើង។ 

ខ្្ុំឧទា រណម៍ួ ចុិះ។ មុនដពលដ កដ ើងមានទមាល ប់មួ  គឺអ្ងគ ុដមើល

ដ វរប៊ាុក  ូដច និះដ ើងអាចបតរូពីការរមលឹងដមើលដអ្ស្កង់ទូររ័ពទ ឬកំុពយូទ័រ 

ដោ បដងាើតទមាល ប់អានដរៀវដៅមុនចូលដ កវិញ។ ដ ើងអានជាប់គាន រាល់

ទៃ ាដៅ ដ ើងក៏ដលលចពីការដមើលដ វរប៊ាុកដ ើ  ប ុមន តទមាល ប់អាស្កក់ដ ើង

អ្ត់មានបាត់ដៅ្ដទ ស្គាន់មតដ ើងមិនដ្វើវាប ុដ ណ្ ិះ។ ដបើដ ើងដបាិះ

ទមាល ប់អានដរៀវដៅដោល វានឹងដចញមកវិញដទៀតមិនខ្ន។ ទមាល បម់ ួ  
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កមាច តទ់មាល បម់ ួដទៀត គវឺាងា មបបដនិះ។ 

ទីបី គឺអ្វីម លដ ើងចង់បាន។ ដ ើងនឹងទទួលបានកមាល ងំចិតតកាន់មតដស្ចើន 

ដបើដ ើងមានអ្វីម លដ ើងចង់បានពិតស្បាក ។ មានអ្នកខ្លិះមិន ឹងថាខ្លនួ

ឯងចង់បានអ្វីឱ្យស្បាក ដទ។ ដៅដពលនិយា  ល់ការចង់បាន ពួកដគមបរ

ជាគិតដៅ ល់រមាា រៈនិ មដៅវិញ។ តាមពិតពួកដគស្តូវគិត ល់អ្វីម ល្ំ

ជាងដនិះ ដស្រិះរមាា រៈនិ ម គឺទាក់ទងនឹងលុ មតមួ មុខ្គត់ គាា នអ្វី

ដតសងដទ។ មានមតលុ ដៅ ចង់ទិញអ្ីក៏បានម រ។ ប ុមន តមានរបរ់ខ្លិះម ល

លុ ទិញមិនបាន ដ ើ របរ់ដ ិះដ ើ ម លដ ើងគួរមតចង់បាន។ 

អ្វីម លដ ើងចង់បាន នឹងកំណត់ថាដ ើងនឹងកាល  ជាអ្វី មតវាមិនអាចដៅ

មាន ក់ឯងរួចដទ ដបើគាា នជំ ញ ឬទមាល ប់ជួ វាពីដស្កា ។  ូចខ្្ុំស្បាប់មុន

 នឹងដ ើ  ថា ដបើដ ើងមានស្តឹមមតពីរគឺអាចដ្វើបានដ ើ ។ អ្នកម ល

គាា នជំ ញ មតមានទមាល ប់ល អ ក៏អាចទទួលបានដជាគជ័ ម រ។ ដបើមាន

ទំាងបីស្បម លជាល អ។ 

រមតីអ្នក ទទ មិនអាចកំណត់ដ ើងបានដទ ដបើដ ើងមិនដបើកទ ឱ្យ។ កំុដ្វើ

ជាមនុរសម លបំផ្តល ញជីវិតខ្លនួឯង ដោ ការសាត ប់រកយអ្នក ទទ។ ដ ើង

មានរមតពភាពពដិររអ្វីម ួដៅកនុងខ្លនួដ ើង ស្គាន់មតដ ើងមិនបាន ឹង

ប ុដ ណ្ ិះ។ កំុខ្តដពលនឹងរកយរបរ់អ្នក ទទដទៀត។ 
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១៩ 

កុបំង ខខំ្ លនួឯងឱ្យដ្វើអ្វមី លខ្លនួមនិចលូចតិត 

ដៅដពលម លខ្្ុំចូលដ្វើការ ំបូង ខ្្ុំមិនទាន់បានដ្វើមត នកស្កា វិចឌ ីាញ

ដទ។ ដគឱ្យខ្្ុំររដររកូ ដវបសា  ប ុមន តដស្កា មកដគបានដៅខ្្ុដំៅជួប

ដ ើមបីរួរពីដរឿងដនិះ។ ដគឱ្យជដស្មើរខ្្ុំពីរ ដស្រិះដគចង់ឱ្យកិច ចការដៅមុខ្

បានដលឿន។ ខ្្ុំក៏ដរើរ កស្កា វិចឌ ីាញដនិះ ដ ើ ដបាិះដោលការ   

ររដររកូ ទំាងអ្រ់។ មិនមមនថាខ្្ុំមិនដចិះដទ មតខ្្ុំមិនចូលចិតតកូ   ូដច និះ

ដពល្គំាង ខ្្ុំគាា នអារមាណ៍រក ំដ្ិះស្សា ដទ។ ឱ្យមតគំាង ខ្្ុំរុញឱ្យ

ដមដោិះស្សា ដ ើ  ខ្្ុំមិនចង់រវល់ដទ ។ 

ដស្កា ដពលដ្វើការមត នកឌី ាញដនិះមក ខ្្ុំរើកចដស្មើនដស្ចើន្រ់ ដស្រិះ

ដបើខ្្ុំំាល់អ្ី ខ្្ុំដៅរកឯកសារអានភាល ម ដ ើ ដរៀនអ្វីៃ ាីពីអ្ុីន្ឺដណតរាល់

ទៃ ា។ ដៅដពលដ ើងដ្វើអ្វីម លដ ើងចូលចិតត ដ ើងនឹងមិនមានអារមាណ៍

្ុញដទ ដ ើ ដ ើងគិតថា វាជាដរឿងល អម លបានដ្វើអ្វីម លដ ើងចូលចិតត។ 

ដៅរ រ ះអាដមរិច ស្បជាជនមានជមាឺមួ  គឺរអប់ការងារម លខ្លនួដ្វើ។ 

រាល់ស្ពឹកទៃ ាចនទ ពួកដគស្តូវស្បឈមមុខ្នឹងអ្វីម លខ្លនួមិនចូលចិតតដោ 

គាា នជដស្មើរដតសង។ ពួកដគមិនអាចលាឈប់បាន និងមិន ឹងថាស្តូវដ្វើ

យា ងដម ច ដ តដុនិះអ្វីម លពួកដគអាចដ្វើបាន គឺតអញូមតអរពីភាពលំបាកកនុង

ការងារ។ តអញូមតអរ មតដ្វើអ្វីមិនដកើត  ូដច និះក៏កាល  ជាជមាឺ។ ជមាដឺនិះបានដ្វើ

ឱ្យពួកដគគិតថា ការររ់ដៅជាដរឿងគួរឱ្យ្ុញ។ អ្នកម ល្ុញស្ទាន់នឹងការ
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ររ់ដៅ មិនមមន្ុញស្ទាន់នឹងជីវិតដទ ស្គាន់មតពួកដគ្ុញស្ទាន់នឹងអ្វីម ល

ដគកំពុងដ្វើប ុដ ណ្ ិះ។ 

តាមពិតជមាឺដនិះ ស្រួលពយបាលដទ ដោ ស្គាន់មតពកួដគចំ្ ដពលដៅ

ដ្វើអ្វីម លដគចូលចិតតវិញដៅ គឺបានដ ើ ។ អ្នក្ក៏មានការងារម ល

ខ្លនួចូលចិតតដ្វើម រ ដ ើ រា័ស្គចិតតដ្វើដោ មិនបាចប់ានអ្វីមកវិញតង។  

ដៅដពលម លដ ើងបងខខំ្ លនួឯងឱ្យដ្វើអ្វីមួ  ដ ើងនងឹទទួលបានតល វិបាក

បីយា ងស្តលប់មក វិញ។ ទីមួ  គឺបាត់បង់ភាពរើករា ។ ដ ើង ឹងដ ើ 

ថាការបងខំមិនអាច រំុលមងគលមកបានដទ។ ឧទា រណ៍ ការបងខំចិតតដៅ

ដរៀនមុខ្វិជាជ ម លមិនចូលចិតត ដ្វើឱ្យរិរសមកដរៀនដោ គាា នចិតតចង់ដចិះ 

ចំមណកស្គូក៏អ្រ់អារមាណប៍ដស្ងៀនដៅតាមទឹកមុខ្ររិសម រ។ ស្គាន់មត

ដ ើងដ ើងបងខំខ្ លនួឯងមតមាន ក់ដសាិះ ក៏ ដំរឿង ល់អ្នក ទទបានម រ។ ភាព

 រើករា  ដកើតពដីររើភាពរបរ់ចតិត ដ ើ ដ ើងអាចមានដររើភាពបាន  រាប

្ដ ើងឈបប់ងខខំ្ លនួឯងប ដុ ណ្ ិះ។ 

ទីពីរ គឺដ្វើឱ្យលទធតលដចញមកមិនល អ។ គាា នអ្នក្អាចដ្វើការបានល អ 

ដោ រងរមាា ្ពីការបងខំដ ិះដទ។ ដទាិះបីជាដ្វើបាន ក៏ដ្វើឱ្យមតរួចពីទ 

ប ុដ ណ្ ិះ។ ដបើដ ើងដស្ជើរដរើរការងារម លដ ើងមិនដពញចិតត ដ ិះដ ើង

នឹងស្តូវចំ្ ដពលយា ងដស្ចើន ដៅដ្វើដរឿងមតមួ ដ ើងវិញដស្ចើន ង 

ដស្រិះលទធតលមិនស្តូវតាមអ្វីម លដគចង់បាន។ ដបើមបបដនិះ វា មំតខ្ត

ដពលដ ើងមៃមដទៀតដទ។ ដរឿងមួ  ដបើដ្វើមតង ស្តូវដ្វើឱ្យដស្រច ដទើប

ដ ើងអាចរកាដពលដវលាបាន។ 



 

ជីវតិយ ើងខ្លីយេក        104 
 

ខ្្ុំធ្លល ប់ដ្វើការម លខ្្ុំមិនចូលចិតតមតមតងគត់ គឺមត នកទីតារ។ ខ្្ុំគាា នអារមាណ៍

ដៅកនុងខ្លនួដទ ដទាិះបីដៅកមនលងដ ិះមានមនុរសដស្ចើនប ុ ណ្  ក៏ខ្្ុំដៅមតមាន

អារមាណ៍ថាអ្តសុកម រ។ អារមាណ៍អ្តសុក ឬ្ុញស្ទាន់ ដកើតមកពីចិតតមិន

ចង់របរ់ខ្្ុំ។ មតរំ្ងម រ ខ្្ុំបានោក់រកយឈប់ទាន់ដពល កំុអ្ីមិន ឹង

ជាស្តូវដៅអ្ងគ ុ្ុញ ល់ដពល្ដទ។ 

ទីបី គឺដ ល្ ិះនឹងខ្លនួឯង។ ដៅដពលដ ើងបងខំខ្ លនួឯងឱ្យដ្វើអ្វីម លដ ើងមិន

ចូលចិតត វាហាក់ ូចជាដ ើងកំពុងមតទាញខ្លនួឯងដៅវិញដៅមកអ្ុីចឹង។ 

ទ មួ ទាញដៅ ទ មួ ដទៀតស្បឹងទាញស្តលប់មកវិញ។  ដបើអ្នកទំាង

អ្រ់គាន មិនធ្លល ប់ដ ល្ ិះនឹងខ្លនួឯង បានន័ ថា អ្នកទំាងអ្រ់គាន មិនទាន់ជួប

ដរឿងម លមិនចង់ដ្វើខ្ល ំងដ ិះដទ។  

ខ្្ុំឧរា ៍មានដរឿងដ ល្ ិះជាមួ នឹងខ្លនួឯង្រ់ ទំាងការងារ និងដរឿង

ផ្តទ ល់ខ្លនួ។ ខ្្ុំមិនដ្វើដរឿងម លខ្្ុំមិនចូលចិតតដទ ដស្រិះខ្្ុំមិនចង់ចំ្ 

ដពលមកដ ល្ ិះនឹងខ្លនួឯង។ ដទាិះបីជាខ្ង្ឈនិះ ឬោញ់ក៏ដោ  ខ្្ុំដៅ

មតជាអ្នកខ្តដពលមាន ក់ឯង ម ល។ អ្វីម លខ្្ុំចូលចិតត ខ្្ុំដ្វើដោ ញញមឹ 

មតអ្វីម លខ្្ុំមិនចូលចិតត ឬមិនចង់ដ្វើ គឺខ្្ុមំិនដៅដ្វើមតមតង។  ូចការងាររ ះ 

ខ្្ុំមិនចូលចិតត ដ ើ ក៏មិនចង់ដ្វើម រ  ូដច និះមិនថាពូខ្្ុ ំនិយា យា ងដម ចដទ 

ក៏ខ្្ុំដ្វើមិនលឺ ម ល ។ ខ្្ុំខ្ុរពីគាត់ ដស្រិះគាត់រខុ្ចិតតចំ្ ដពលចុិះ

តាមដខ្តត ដ ើមបីបំដពញការងារឱ្យរ ះ ដ ើ ទុកដោលស្បពនធកូន មតខ្្ុចំង់

មានដពលផ្តទ ល់ខ្លនួ ដ ើមបីដ្វើដរឿងម លខ្្ុំឱ្យតទមល។ ចុិះតាមដខ្តត មានដៅ

ដ្វើរអីដកើត ដៅមតោ លុ ជាតិឱ្យមតឆ្លប់អ្រ ់ នងឹ។ ខ្្ុំគិតអាស្កក់ដលើ

ការងាររ ះមបប នឹង ឱ្យខ្្ុំដៅដ្វើដម ចដកើត? ខ្្ុំ ឹងខ្លនួ ដទើបខ្្ុំមិនដៅដ្វើ។  
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មនុរសដ ើងមិនមមនដ ើមដឈើដទ ដ ើងមានទ  មានដជើង  ូដច និះដបើអ្វីម ល

ដ ើងមិនចូលចិតត ឬមិនចង់ដ្វើ ដ ើងអាចដ ើរដចញបាន។ ដ ើរដចញ មិន

មមនបានន័ ថាដ ើងអ្ន់ ឬកំសាកដទ មតដ ើងដ ើរដចញដស្រិះមិនចង់ឱ្យ

ខ្លនួឯងខ្តដពល។ កំុដ្វើជាមនុរសម លដចិះមតទដនទញតាមដគថា “ដពល

ដវលា ជារបរ់មានតទមល” ទំាងមិនបានដស្បើដពលដវលារបរ់ខ្លនួឯង។ ដពល

ដវលា មានតទមល  ូដច និះដ ើងស្តវូដស្បើវាមកដ្វើដរឿង្ម លមានតទមលម រ។  

ដរឿងមតមួ គត់ម លខ្្ុំររដរើរខ្លនួឯង គឺខ្្ុំមានភាពជាមនុរសស្បុរស្គប់

ស្គាន់ដ ើមបីប ិដរ្មិនដ្វើដរឿងម លខ្្ុំមិនចូលចិតត។ ដពលខ្្ុំដមើលដៅអ្នក

 ទទវិញ ខ្្ុំអាចស្បាប់ខ្លនួឯងបានថា ខ្្ុំក៏មានចំណចុកាល ហានជាងដគម រ។ 

អ្នកម លហា៊ា នដ្វើដរឿងម លខ្លនួចូលចិតត ដោ មិនខ្វល់ពីអ្នក ទទ ជា

មនុរសកាល ហានម លគាា នអ្នក្ររដរើរ។ អ្ត់អ្នកររដរើរក៏មិនអ្ីម រ 

ដស្រិះស្បដយាជន៍ទនការដ្វើអ្វីម លខ្លនួចូលចិតត មានដស្ចើនដលើរពរីកយ

ររដរើរដៅដទៀត។ 

មុននឹងដ្វើអ្វីមួ  ស្តូវរួរខ្លនួឯងរិន ដតើចូលចិតតវាឬអ្ត់ ដ ើ ចង់ដ្វើ

ឬអ្ត់? ដបើដំលើ ថា អ្ត់ កំុដ្វើឱ្យដសាិះ មតដបើចង់ ចូលដៅដ្វើឱ្យអ្រ់ចិតត

ដៅ។ មានភាពដជាគជ័  មានស្ទពយ ឬមានដករ តិ៍ដ ា្ ិះ ឬអ្ត់ មិនរំខ្ន់

 ូចដ ើងអាចដ្វើអ្វីម លដ ើងចូលចិតតដ ិះដទ។ អ្នកខ្លិះចំ្ ដពលអ្ងគ ុ

ដលើ ំមណងខ្ារ់ មតមិនអាចដៅដ ើរដលងដៅកមនលងរាប់សាា ត់បានតង។ 

ដ ើងមិនបាច់អាណិតមនុរសមបបដនិះដទ។ ដនិះជាលទធតលមនុរសកំសាក។ 

មនរុសកសំាក កានម់តអាណតិ កានម់តបានចតិត ដ ើ កានម់តកសំាកជាងមនុ

មៃមដទៀត។  



 

ជីវតិយ ើងខ្លីយេក        106 
 

២០ 

កុដំស្បៀបដ្ៀបខ្លនួឯងជាម ួអ្នក ទទ 

ការដស្បៀបដ្ៀបខ្លនួឯងជាម ួអ្នក ទទ ជាការដមើលងា ខ្លនួឯង។ ដនិះ

ជារមតីរបរ់មហាដរ ះីប៊ា៊ីលដ គត។ ដ តដុនិះដទើបដ ើងដ ើញស្កុម ៊ាុន

របរ់គាត់មិនរូវជាខ្វលខ់្វ  ដ ញតាមស្កុម ៊ាុនដតសងដ ិះដទ។ គាត់

បដង ាើតតលិតតល និងដរវាកមាដៅតាមវិ្ីរបរ់គាត់។ Internet 

Explorer ជាតលិតតលមួ របរ់ Microsoft ម លទទួលបានការ រិិះគន់

ដស្ចើនជាងដគទាក់ទងនឹងដលបឿន ការ support តិចណ ូូជីៃ ាីៗ និងបញ្ហហ

គំាងដពលកំពុងដស្បើ។ Microsoft ជាស្កុម ៊ាុនអ្សាច រយមួ  ដស្រិះដស្ៅពី

បរាជ័ ជាដស្ចើន ពួកដគក៏មានដជាគជ័ ដស្ចើន្រ់ម រ។ Microsoft  

មិនម ល កខ្លនួឯងដៅដស្បៀបនឹងស្កុម ៊ាុន ទទដទ។ 

ដបើ កដពល២៤ដមា ងម លដ ើងមានរាល់ទៃ ា មកមចកជាមតនកៗ ដ ើងនឹង

ដ ើញថា ដ ើងចំ្ ដពលមួ មតនក្ំ ដោ ដស្បៀបខ្លនួឯងជាមួ អ្នក 

 ទទ។ ដ ើងខ្តដពលអ្ត់ស្បដយាជន៍កនុងដរឿងដនិះ ដស្រិះដស្ៅពីដស្បៀប

ដ្ៀបដោលដ ើ  ដ ើងមិនអាចដ្វើអ្វីបានទំាងអ្រ់។ ខ្្ុំធ្លល ប់មានមិតតលកតិ

មាន ក់ ម លចូលចិតត កខ្លនួឯងដៅដស្បៀបជាមួ អ្នក ទទ្រ់។ រាល់

ដពលជមជកគាន  គាត់មតងមតតអញូពីស្គួសាររបរ់ពូមីងគាត់ជានិច ច។ គាត់ចូល

ចិតតនិយា ថា “ដគដ្វើអ្បីានជាដគរកលុ បានដស្ចើនដមល ិះ” ឬ “ស្គាន់មតកូន

ដគដៅដកាងដសាិះ ក៏មាន iPhone ដស្បើម រ” មតគាត់មិនស្បឹងមដ្យបា  

គាត់កាន់មតដស្បៀបដ្ៀប គាត់ក៏កាន់មតមិនចូលចិតតសាច់ញាតិរបរ់គាត់។ 
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ចំដរិះចំណចុដនិះ ខ្្ុំចារ់្រ់ថាវាជាដរឿងខ្តដពល ដស្រិះខ្្ុំជាមនុរស

ម លចូលចិតតដស្បៀបដ្ៀបជាមួ អ្នក ទទ។ ខ្្ុំដទើបមតឈប់ដស្កា ដពល

ដរៀនជិតចប់មហាវិទយល័ ប ុដ ណ្ ិះ។ មនុរសម លខ្្ុំចូលចិតត កខ្លនួឯង

ដៅដស្បៀបដ្ៀប គឺអ្នកនិពនធលបីៗ។ រាលដ់ពលអានដរៀវដៅ្មួ  ខ្្ុំ

មតងមតំាល់ថា ដ តុអ្ីខ្្ុមំិនអាចររដររដរៀវដៅបានស្ការ់ ូចដគ ឬដស្បើ

រកយ ូ  ូចដគ។ ខ្្ុំំាល់ថា ដ តុអ្បីានជាខ្្ុំមិនលបីដ ា្ ិះ ដ ើ គាា ន

អ្នក្និយា ពីដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំ។ ខ្្ុំដស្បៀបដ្ៀបដស្ចើនជាងដនិះដទៀត 

មតរាល់ការដស្បៀបដ្ៀបទំាងអ្រ់ ដ្វើឱ្យខ្្ុំខ្តដពលដ ើមបីដរៀនររដររ

ដរៀវដៅ។ ខ្្ុំខ្តដពល ដស្រិះខ្្ុំខ្ូចអារមាណ៍ ប ទ ប់ពីដស្បៀបដ្ៀបរួច។ 

ស្បម លជា ខ្្ុំ ល់ដពលស្តូវ ល់ដរឿងដនិះ ខ្្ុំក៏គិតថា មិនគួរដៅដស្បៀប

ដ្ៀបនឹងអ្នក្ដទៀតដទ។ អ្នកនិពនធ ទទ មិនម លខ្វល់ពខី្ ្ុំតង ដ តុអ្ីខ្្ុំ

ស្តូវចំ្ ដពលរាល់ទៃ ាដៅដស្បៀបខ្លនួឯងនឹងពួកដគ។ ខ្្ុំរដស្មចចិតតថា 

ររដររតាមរដបៀបរបរ់ខ្្ុំ ដ ើ មិនខ្វល់ពីសាន ទ អ្នក្ទំាងអ្រ់។ ខ្្ុំ

ដៅមតអានដរៀវដៅរបរដ់គ ម ល មតអានដ ើមបីដរៀន មិនមមនដ ើមបី

ដស្បៀបដ្ៀប ូចមុនដទ។ ដគមានរដបៀបររដរររបរ់ដគ ខ្្ុំក៏មានរដបៀប

របរ់ខ្្ុំម រ។ 

ដៅដពលដ ើងឈប់ដស្បៀបដ្ៀប ដ ើងនឹងមានទំនុកចិតតដលើខ្លនួឯងដស្ចើន

ជាងមុន ដ ើ រលដ់ពលដស្ចើនដទៀតតង។ តាមពិតការដស្បៀបដ្ៀបរបរ់

ដ ើងមិនស្តូវស្គប់ស្ជុងដ ិះដទ។ ដ ើង កចំណចុដខ្ា របរ់ខ្លនួឯង ដៅ

ដស្បៀបដ្ៀបនឹងអ្វីម លអ្សាច រយកនុងខ្លនួអ្នក ទទ។ ដ ើងគិតថាដ ើងអ្ន់

ជាងអ្នក ទទ ដស្រិះអ្វីម លដ ើងដ ើញកនុងខ្លនួអ្នក ទទ គឺជាដរឿងល អជាង
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ដ ើង។ ចុិះដរឿងម លដ ើងមិន ឹងវិញ? ដរឿងម លដគលាក់ពីមលនកដ ើង? 

ដោ សារមតដ ើងមិន ឹងចារ់មបបដនិះដ ើ  ដទើបដ ើងស្បឹងដស្បៀប

ដ្ៀបជាមួ អ្នក ទទ។ ការដស្បៀបដ្ៀប ជាការដលើកតដមាើងអ្នក ទទ រួ

ពកីារពតិ ទំាងដ ើងមនិ ឹងខ្លនួ។ 

ខ្្ុំដលើកឧទា រណ៍ទាន់រម ័មួ  ដ ើមបីបានគិតមួ មលលត។ ដៅដលើដ វរ

ប៊ាុក ដ ើងអាចនឹងដ ើញអ្នកម លដគមានលុ  post រូបឡនទំដនើប ឬការ

ដ ើរដលងដៅស្រុកដស្ៅ ម លដ ើងមិនធ្លល ប់ដ ើញ។ ដស្កា ដពលដ ើញ

ដ ើ  ដ ើងអាចគិតថា ជីវិតរបរ់ដ ើងមិនដរាើនងឹដពលមួ ទៃ ារបរ់ដគ 

តង។ ដ ើងដស្បើរូបទំាងដ ិះមកដស្បៀបដ្ៀបខ្លនួឯងរាល់ទៃ ា រ ូតមលង

ហា៊ា ន post រូបខ្លនួឯង។  

ដ វរប៊ាកុ ជាកមនលងម លមនរុសចលូចតិត កខ្លនួឯងដៅដស្បៀបនងឹអ្នក ទទ។ 

តាមពិតមិនមមនដស្បៀបដ្ៀបនឹងជីវិតពិតរបរ់អ្នក ទទ គឺដស្បៀបនឹងរូប

ៃតម លអ្នក ទទៃតប ុដ ណ្ ិះ។ ដបើដ ើងគិតបនតិចមុននឹងដស្បៀបដ្ៀប 

ដ ើងក៏មិនចំ្ ដពលអ្ត់ស្បដយាជន៍មបបដនិះម រ។ រូបៃតសាអ តជា

ដស្ចើន អាចមិនមមនជារូបពិតដទ។ ដ ើងស្តូវអ្រគុណ ល់បដច ចកវិទយ ម ល

អាចដ្វើឱ្យស្កបីឱ្យកាល  ជាស្កបី ម ល ស្គាន់មតរជាងមុនបនតិច។ អ្នកខ្លិះ

ដ្វើខ្ លនួ ូចរបា ស្គប់ដពលដៅដលើដ វរប៊ាុក មតតាមពិតដៅខ្ងដស្ៅ

មានដរឿងមិនដចិះចប់។ 

លុ  ឬវតពុដស្បើស្បារ់ទំដនើបម លដគស្បឹងអ្ួត អាចមិនមមនដចញពីស្បលពល អ

ដទ ដស្រិះដ ើង ឹងដ ើ  អ្ដំពើល អ រកល ុ តឺ្រ់។ កនុងជីវិតខ្ងដស្ៅ 
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ពួកដគអាចជាមនុរសពុករលូ  ស្ទពង ឬជាអ្នកជំនួញម លជិិះជាន់កូនដៅ

ឯងតងក៏ថាបាន។ ដ ើងគាា នដ តុតលអ្ដីៅដស្បៀបដ្ៀបនឹងមនុរសមបប

ដនិះដទ។ មានមតមនរុសអាស្កក ូ់ចគាន ដទ ដទើបពយយាមស្បមជងគាន ដរឿងដ្វើ

អាស្កក។់ ដតើអ្នកទំាងអ្រ់គាន ធ្លល ប់ដមើលដរឿងចិនដទ? ដមទ័ពអ្ួតគាន ពីចំនួន

កាលរស្តូវម លដគបានកាត់ ដ ើ ដម ឹក អំ្ួតគាន ពចំីនួនដខ្តតស្កុងម ល

ដគវា បាន។ មនរុសអាស្កកអ់្តួគាន ពតីលម លដគទទលួបានពដីរឿងទំាង

ដ ិះ។ ជួនកាលអ្នកទំាងដ ិះមិនអាស្កក់ដទ ដស្រិះភាគដស្ចើន ជាដកាងម ល

ដៅោ ល ុពកីារលាទ រុំប ុដ ណ្ ិះ។ ដោ សារគាន ដកាង  ូដច និះដទើបមិន

 ឹងថា ការអ្ួតមបបដនិះជាការម កដករ តិ៍អាស្កក់របរ់មម ឪឯង។ មិនមមន

អ្នកមានទំាងអ្រ់រុទធមតអាស្កក់ដ ិះដទ មតភាគដស្ចើនប ុដ ណ្ ិះ។ វាជាការ

ពតិ អ្វមី លល អមានតិចជាងអ្វមី លអាស្កកជ់ានចិ ច ដទាិះកនុងដរឿងអ្វកីដ៏ោ ។ 

ខ្្ុំមានវិ្ីគិតរបរ់ខ្្ុំ។ ឱ្យមតអ្នកដ ិះមនិមមន Mark Zuckerberg ឬ

ស្បពនធរបរ់គាត់ អ្នកដ ិះគាា នអ្ីអ្សាច រយទំាងអ្រ់ដៅកនុងដ វរប៊ាកុ។ អ្នក

ម លមានសាន ទ ពិតស្បាក  ដទើបជាមនុរសម លគួរឱ្យោប់អារមាណ៍ 

ចំមណកអ្នកម លស្គាន់មតដចិះដស្បើដ ើមបីអ្ួត គាា នបានការដទ។ ខ្្ុំគិតមបប

ដនិះ  ូដច និះចង់អ្នក្អ្ួតអ្ីក៏អ្ួតដៅ ខ្្ុំអ្ត់ខ្វល់។ 

ខ្្ុំមិនពបិាកចិតត ដស្រិះមតដគមានឋានៈ្ំជាងខ្្ុំ ឬមានស្បពនធសាអ តដ ិះដទ។ 

ខ្្ុំក៏មានឋានៈម រ ដ ើ ខ្្ុំបដង ាើតវាដ ើងមកដោ ខ្លនួឯងដទៀតតង។ ខ្្ុំដ្វើ

ខ្ លនួខ្្ុំដៅឱ្យដៅជាអ្នកនិពនធ មិនោបំាច់អ្នក្មកជួ ោក់មុខ្ងារឱ្យដទ។ 

ដទាិះបីជាដស្បៀបដ្ៀប ក៏ខ្្ុំមិនបានអ្ីមកវិញម រ  ូដច និះខ្្ុំមិនដ្វើដរឿងមបប

ដនិះដទ។ 
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ជំនួរឱ្យការចំ្ ដពលដៅដស្បៀបដ្ៀបជាមួ ដគ ដ ើងគួរមតដផ្តត តដលើ

ខ្លនួដ ើងវិញ។ អ្នកម លដ ើងគួរដស្បៀបដ្ៀប គឺខ្លនួដ ើង។ ដតើទៃ ាដនិះ 

ដ ើងបានដ្វើអ្វីខ្ លិះ ដបើដស្បៀបដ្ៀបដៅនឹងមសិលមិញ? ដបើដ ើងកំពុងអាន

ដរៀវដៅ ដ ើងស្តូវដស្បៀបដ្ៀបចំនួនរនលឹកម លដ ើងបានអាន ឬចណំចុ

ម លដ ើង ល់។ ដបើដ ើងមិនដ្វើមបបដនិះដទ ដ ើងនឹងមិន ឹងថា ដ ើង

កំពុងមតដៅមុខ្ ឬៃ ដស្កា ដ ិះដទ។ ដ ើងររដ់ៅដ ើមបដីៅមខុ្មតមខុ្ 

ដ តដុនិះអ្វមី លដ ើងដ្វើ កស៏្តវូមតដៅមខុ្ ូចគាន ម រ។ ដបើដ ើងគិតមតពីអ្នក

 ទទ ដ ើងនឹងដលលចខ្លនួឯង។ 

ដៅកនុងដវបសា  becomingminimalist.com បានររដររថា “ការ

ដស្បៀបដ្ៀបខ្លនួឯងជាម ួអ្នក ទទ ជាដរឿងល ាងដ់លល  ប មុន តការដរៀនពអី្នក

 ទទ ជាដរឿងឆ្លល តវញិ។ ដ ើងស្តូវមបកមចកដរឿងពរីដនិះឱ្យោច់ពគីាន ។” ដបើ

ដ ើងដ ើញដគល អ ដ ើងស្បឹងដ្វើឱ្យបានល អម រដៅ ោបំាច់ដស្បៀបដ្ៀប

ដ ើ ប ទ បខ្លនួឯងដ្វើអ្ី។ ដ ើងស្តូវគិតថា ដបើអ្នក ទទដ្វើបាន ដ ើងក៏

អាចដ្វើបាន ូចគាន ។  វិ្ីម លអាចដ្វើបានរដស្មច ស្បម លជាមិន ូចគាន ដទ 

ដស្រិះដ ើងមានចំណចុដតសងគាន ។  

ដវបសា ដនិះក៏បានដលើកដ ើងពីវិ្ីដោិះស្សា ម រ។ ដៅដពល្ម ល

ដ ើងមានអារមាណ៍ថា កំពុងមតដស្បៀបដ្ៀបជាមួ អ្នក ទទ ស្តូវដងើបដ ើរ

ដៅកមនលងដតសងភាល ម។ ដៅដពលដ ើងផ្តល រ់ទី ការគិតរបរ់ដ ើងក៏ផ្តល រ់បតរូ

ដៅតាមអ្វីម លដៅជុំវិញខ្លនួដ ើងម រ។ ដ ើងអាចដចញដៅដស្ៅមួ មលលត 

ឬដៅអ្ងគ ុដមើលអ្នក ទទហាត់ស្បាណក៏បាន ដបើដ ើងជាមនុរសខ្ជិល។ 
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ការដស្បៀបដ្ៀបជាមួ អ្នក ទទ ជាទមាល ប់បំផ្តល ញខ្លនួឯង។ ដ ើងមិន

ោបំាច់ំាល់ដទ ដស្រិះមនរុសដ ើងពមូកជាងដគ គបឺផំ្តល ញខ្លនួឯងដនិះដ ើ ។ 

ដបើដ ើងមិនឆ្លប់លុបវាដោលដទ ដ ើងនឹងបាត់បង់អ្វីស្គប់យា ងម លដ ើង

កំពុងមាន។ គាា នជីវិតអ្នក្មាន ក់ម លល អអ្រ់ទារ់ដ ិះដទ ដ តុដនិះកំុ

ខ្វល់ពីជីវិតអ្នក ទទខ្ល ំងដពក ទុកដពលដ ិះមកគិតពខី្លនួដ ើងវិញ។ 

ដបើដៅមតចង់ដស្បៀបដ្ៀបជាមួ អ្នក ទទដទៀត ខ្្ុំឱ្យដយាបល់មួ ។ 

ប ទ ប់ពីដស្បៀបដ្ៀបដ ើ  ស្តូវ កវាមកដ្វើជាការជស្មុញចិតតដ ើមបីដ្វើ

ការរបរ់ដ ើងបនតដទៀត។ ខ្្ុំក៏ដ្វើមបបដនិះម រ។ ដពលដ ើញអ្នក ទទល អ

ជាងខ្្ុំ ខ្្ុំកាន់មតខ្ំស្បឹងដ្វើកិច ចការរបរ់ខ្្ុំឱ្យបានល អ និងៃ ាីជាងដគវិញ។ 

ដទាិះគាា នអ្នក្ដជឿខ្្ុំក៏ដោ  ក៏ខ្្ុំដជឿខ្លនួឯងម រ។ ទៃ ា្ មួ  ខ្្ុំនឹង

កាល  ជាអ្នកររដររដរៀវដៅ ៏ពូមកមាន ក់កនុងជំ ន់ម លខ្្ុំដកើត។ 
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២១ 

កុរំរដ់ៅកនុងអ្តតីកាល 

ដបើខ្្ុំនិយា តាមមបបពិ្ីករទូរទរសន៍ ខ្្ុំនឹងនិយា ថា ខ្្ុំមិនធ្លល ប់ររ់ដៅ

កនុងអ្តីតកាលមតង្ដទ។ ប ុមន តដបើខ្្ុំនិយា រកយពតិវិញ គឺ ខ្្ុំររ់ដៅកនុង

អ្តីតកាលដស្ចើន ង្រ់។ ការររ់ដៅកនុងអ្តីតកាល ជាដរឿងមួ ម ល

គាា នអ្នក្ដជៀរតុតដទ។ មិនថាដ ើងដរៀនដចិះពីវិ្ីគិតវិជ ជមាន ឬធ្លល ប់

ចូលរិកាខ សាលាប ុ ា នដទ ដ ើងដៅមតស្តលប់ដៅររ់ដៅកនុងអ្តីតកាលវិញ

ដៅទៃា្ មួ មិនខ្ន។ ដ ើងអាចោកដចញឬមនិអាច ជារមតពភាព

របរ់ដ ើង។  

មនុរសជាដស្ចើន គិតថា អ្តីតកាល ជាដរឿងម លកនលងតុតដៅដ ើ  ប ុមន ត

ដតើវាពិតជាតុតដៅមមន ឬក៏វាដៅកនុងចិតតដ ើង ម ល? ដបើមិនដជឿ អាច

សាកដៅរួរដកាងៗ ម លស្តូវដគ កដស្គឿងចស្កមកកដមទចតទិះរបរ់ពួកដគ

ដៅ ដតើដគអាចដ ើរដចញពីអ្តីតកាលដ ិះបានដទ។ ដបើមិន ឹងដៅរួរអ្នក

្ អាចរួរស្តឹមមតអ្នកម លធ្លល ប់ស្តូវមំាខំ្ ក៏អាច ឹងចដមលើ ម រ។ 

អ្តីតកាល មិនម លដចញតុតពីដ ើងដទ ស្គាន់មតដពលខ្លិះ វាមិនដ្វើទុកខមក

ដលើដ ើងប ុដ ណ្ ិះ។ 

ខ្្ុំមានដរឿងមួ ម លបានពី Les Brown។ គាតប់ាននិយា ដរឿងដនិះដៅ

កាន់អ្នកសាត ប់របរ់គាត់ កនុងដគាលបំណងឱ្យពួកដគដចិះទមាល ក់អ្តីតកាល 

ដ ើ ដ ើរដៅមុខ្ដទៀត។ ដរឿងដនិះនិយា ពីបុររមាន ក់ម លដគដៅដ ា្ ិះ
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ដស្ៅគាត់ថា Chicken Man។ គាត់មិនមមន Super Heroដទ។ គាត់មាន

រក់កាលរដញ រទញ ្រ់ ដ ើ មតងមតអ្ងគ ុដៅពីមុខ្អ្គារោរ់មួ 

ខ្នងរាល់ទៃ ា។ ដពលម លមានដគដៅជិត គាត់មតងមតបដចចញរដមលងជារតវ

មាត់ស្គប់ដពល។ មនុរសស្គប់គាន មតងមតដរើចរបា ជានិច ចដៅដពលមក

ជិតគាត់។ អ្នកខ្លិះបានៃតរូបជាមួ គាត់ដទៀតតង ប ុមន តគាា នអ្នក្ ឹងពី

ស្បវតតិរបរ់គាត់។ 

ខ្្ុំក៏មិនសាគ ល់ដ ា្ ិះរបរ់គាត់ម រ ដស្រិះ Les Brown មិនបាននិយា ពី

ដ ា្ ិះរបរ់គាត់។ កាលពីមុន Chicken Man មានស្គួសារកក់ដៅត មួ ។ 

កូនស្រីរបរ់គាត់ដទើបមតអា ុ២ឆ្លន ំ ដ ើ ស្បពនធរបរ់គាត់ក៏មានកូនមាន ក់

ដទៀតដៅកនុងដរិះ ជិតស្គប់មខ្ម រ។ Chicken Man អាចោត់ទុកថាជា

មនុរសម លមានរំ្ងបំតុតម លគាត់មានការងារល អ និងស្បពនធម ល

ស្រលាញ់គាត់ខ្ល ំងតង។ 

ដៅ ប់មួ  គាត់កំពុងដ កលក់ស្រួលកនុងបនទប់ដ្វើការតង ស្សាប់មតលឺរ

ដមលងកណត ឹងដៅកនុងអ្គាររបរ់គាត់។ ដនិះជារញ្ហា អារនន ម លបញ្ហជ ក់ថា

មានដលលើងដំិះ។ គាត់ភ្ាក់ដ ើងទំាងមមីមដមើ ដ ើ មតសងម លដចញពីដលលើង

ដ ិះដ្វើឱ្យគាត់ឈលក់យា ងខ្ល ំង។ គាត់ល័ ្រ់ ក៏រត់រស្មុកដចញពីដលលើង

ចុិះមកដស្កាម។ ដពលគាត់ចុិះមក ល់ដស្កាម ក៏លឺរដមលងមស្រកដៅខ្ងដលើ 

ដទើបគាត់នឹងដ ើញថា ស្បពនធ និងកូនគាត់ដៅកនុងបនទប់ដ កដៅដ ើ ។ 

គាត់ស្បុងរត់បកដស្កា វិញ មតដលលើងដំិះកាន់មតខ្ល ំងដៅដ ើ ។ អ្នកដៅ 

ជុំ វិញគាត់បានទាញគាត់មកកាន់មតឆ្លា   ដស្រិះដលលើងកាន់មតរាលដលឿន 

្រ់។ មួ រនទិុះដស្កា  រដមលងមស្រកទំាងប ុ ា នក៏សាា ត់ដៅ។ 
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គាត់អ្ងគ ុដៅដរាៀមដោ មិន ឹងថាស្តូវដ្វើអ្ី។ មួ រនទិុះដស្កា មក 

ស្គួសារស្បពនធគាត់ក៏មក ល់។ ពួកដគបានដ ើញ Chicken Manអ្ងគ ុ

កនុងទឹកមុខ្មបបដនិះ ពួកដគក៏ ឹងថាមានដរឿងអ្ីដ ើ ។ បងទៃ លរបរ់គាត់

ខ្ឹងយា ងខ្ល ំង បានរទិុះមកស្កបួចកអាវរបរ់គាត់ ដ ើ មស្រកថា “ដ តុអ្ី

បានជាឯងមិនជួ បអនូខ្្ុដំចញមកតង?” “ចុិះឯ្កា ួស្រីខ្្ុំ?”។ ចុង

ដស្កា  គាត់បានដស្បើរកយ “You are chicken.” ម លបានន័ ថា គាត់

ជាមនុរសកំសាក។ ដគថាគាត់កំសាក ដស្រិះគាត់រត់ ករួចខ្លនួមតមាន ក់ឯង 

ដ ើ ទុកឱ្យស្គួសារសាល ប់កនុងដលលើង។ 

តាំងពីដពលដ ិះមក គាត់គិតថា អ្វីម លបងទៃ លគាត់និយា ជាការពិត។ 

គាត់ជាមនុរសកំសាក ដទើបគាត់ោប់ដត តើមមលងនិយា រតី ដ ើ បដចចញ 

រដមលងជារតវមាន់រ ូតមក។ អ្គារម លគាត់អ្ងគ ុដមើលរាល់ទៃ ា ជា

អ្គារម លស្តូវដលលើងដំិះដ ិះឯង។  

អ្តីតកាលមបបដនិះ ដ្វើឱ្យគាត់បាត់បង់ស្គប់យា ង។ គាត់មលងដៅដ្វើការ 

ដ ើ ក៏មលងចង់ដ្វើអ្វីទំាងអ្រ់។ ដ ើងមិនអាចបដ ទ រគាត់បានដទ ដស្រិះ

អ្តីតកាលមបបដនិះ្ាន់ខ្ល ំងដពក។ អ្តីតកាលខ្លិះ នឹងដៅជាមួ ដ ើង

រ ូត ល់ទៃ ាសាល ប់។ 

ដ ើងមានវិ្ីដស្ចើន ដ ើមបីការររកំុឱ្យខ្លនួឯងររ់ដៅកនុងអ្តីតកាល មតវាក៏

រពិតដលើខ្លនួដ ើងម រថាអាច កឈនិះអ្តីតកាលបានឬអ្ត់។ ការររ់ដៅ

កនុងអ្តីតកាល ជាឧបរគគ្ ំមួ កនុងការរើកចដស្មើនរបរ់មនុរសមាន ក់។ 

ឧទា រណ៍ មនុរសមាន ក់ម លធ្លល ប់ស្តូវដគកបត់ចិតត ដ ើ ដគមិនអាចដចញពី 
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អ្តីតកាលដ ិះបាន ដតើដគអាចោប់ដត តើមដរនហាៃាបីានយា ង ូចដមតច?  

ខ្្ុំនឹងដលើក កវិ្ីសាស្ររតមួ ចំនួន ដ ើមបីដោិះស្សា ជាមួ អ្តីតកាល

របរដ់ ើង។ ប ុមន តខ្្ុំរូមស្បាប់រិន ដទាិះបីខ្្ុំររដររពីចំណចុដនិះមមន មត

មិនមមនបានន ័ថា ខ្្ុំអាចដចញពីអ្តីតកាលរបរ់ខ្លនួឯងបានដទ  ូដច និះខ្្ុំ

មិនធ្ល ទំាងស្រុងចំដរិះដរឿងដនិះ។ ដបើអ្តីតកាលងា ស្រលួដ ើរដចញ 

ពលិពដលាកដនិះមនិមានការរងរកឹ រស្រងាគ ម ដលវរជន ឬអ្នកដ្វើអ្តតឃ្លត

ដ ិះដទ។ រស្មាប់អ្នកម លនិយា ថា អ្តីតកាលគាា នអ្ីអ្សាច រយ ភាគ

ដស្ចើនជាអ្នកម លមិនទាន់ជួបអ្តីតកាលម លពិបាកនឹង កខ្លនួប ុដ ណ្ ិះ។  

 វិ្  ំីបងូ គឈឺបគ់តិពដីរឿងដ ិះ។ ដបើដ ើងកាន់មតគិត ឬដៅមត កមក

និយា  ដ ើងនឹងមិនអាចដ ើរដចញបានរ ូត។ ខ្ួរកាល ជាអ្នកបញ្ហជ មក

ស្គប់មត នកកនុងខ្លនួដ ើង។ ដពលដ ើងគិត ចិតត អារមាណ៍ និងរាងកា នឹងដ្វើ

ការតាមបញ្ហជ ដ ិះ។ ដបើមិនដជឿ ដ ើងសាកគិតពីដរឿង្មួ ម លដ្វើឱ្យ

ខ្ឹងដៅ ដ ើងនឹង ឹងថា វាយា ងដម ចដ ើ ។ 

Chicken Man ដៅមតគិតពីការសាល ប់ និងរកយម លបងទៃ លគាត់និយា 

រ ូត ដ តុដនិះដទើបគាត់មិនអាចដ្វើអ្វីដចញ។ គាតក់ាន់មតគិត ដរឿងទំាង

ដ ិះដកើតដ ើងមតងដ ើ មតងដទៀតកនុងខ្ួរកាលគាត់។ គាត់មិននិយា អ្វី

ដចញមកដសាិះ ដ តុដនិះដរឿងកនុងចិតតកាន់មតគរ្ាន់ដៅៗ។  

 វិ្ ទីពីរី គ ឺ មកទខ្ដរឿងដ ិះដ ើងវញិ។ ដនិះជាវិ្ីម លដ ើងដ្វើដ ើមបីអ្រ់

ចិតតប ុដ ណ្ ិះ។ តាមពិតដ ើងមិនបានដៅមកមស្បដរឿងម លដកើតដ ើងដ ើ 

ដ ិះដទ ដ ើងស្គាន់មត កវាមកដ្វើដ ើងវិញកនុងដពលៃាីប ុដ ណ្ ិះ។ អ្តីត
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កាលខ្លិះអាចដ្វើដ ើងវិញបាន។ អ្នកម លធ្លល ប់ដ្វើខ្ុរជាមួ ឪពុក       

មាត  ឯង អាចរំុដទារពួកគាត់ដ ើងវិញ។ ដរឿងម លដកើតដ ើ  គដឺកើត

ដ ើ  មតអាចដ្វើបានស្តឹមមតអ្រ់ចិតតប ុដ ណ្ ិះ។ 

 វិ្ ចុីងដស្កា  គផឺ្តល រ់បតរូស្គបយ់ា ង។ ខ្្ុំចូលចិតតដស្បើវិ្ីដនិះ។ ស្គប់យា ង

ម លដកើតដ ើងកនុងអ្តីតកាល ខ្្ុំប តរូដចញទំាងអ្រ់។ ខ្្ុំធ្លល ប់ស្តូវស្គូដ្វើបាប 

 ូដច និះដពលខ្្ុំដៅបដស្ងៀនដគ ខ្្ុំដ្វើជាស្គូល អបំតុតតាមរមតពភាពរបរ់ខ្្ុំ។ ខ្្ុំ

មិនលំដអ្ៀង មិនដរើរដអ្ើងរិរស ដ ើ ក៏មិនបងខំររិសរបរ់ខ្្ុំម រ។  

ខ្្ុំមានរិរសជាស្ពិះរងឃម លដៅកនុង LDP ដទៀតតង។ ដស្កា ដពល

បដស្ងៀនគាត់ចប់ ដទើបខ្្ុំ ឹងថា ខ្្ុំស្គាន់ដបើជាងស្គូម លធ្លល ប់បដស្ងៀនខ្្ុំពីមុន

ឆ្លា  ្រ់។ ខ្្ុំមិនចូលចិតតអ្នកនដយាបា ដទ ប ុមន តដៅកនុងថាន ក់ពួកដគជា

រិរសរបរ់ខ្្ុំទំាងអ្រ់ ដ តុដនិះដរឿងផ្តទ ល់ខ្លនួ ស្តូវរុញដៅមាខ ង ដ ើ ខ្្ុំ

ស្តូវបដស្ងៀនឱ្យអ្រ់ពីចិតតរបរ់ខ្្ុំ ដស្រិះខ្្ុំមិនចង់ឱ្យរិរសរបរ់ខ្្ុំមានអ្តីត

កាលអាស្កក់ ូចខ្្ុំ។ ខ្្ុំមិនអាចផ្តល រ់បតរូអ្តីតកាលរបរ់ខ្្ុំបានមមន មតខ្្ុំ

មិនបានបដងាើតអ្តីតកាលឱ្យអ្នក ទទវិញដទ។ 

ខ្្ុំប តរូដចញដស្ចើន្រ់ ការគិត ចរិត រដបៀបនិយា  រូមបីមតមិតតលកតិក៏ខ្្ុំ  

បតរូដចញម រ។ ដបើពួកដគជាមតនកទនអ្តីតកាលដ ិះ ខ្្ុំក៏ស្តូវកាត់ពួកដគ

ដចញម រ។ ខ្្ុំដលើកឧទា រណ៍ម ួដទៀត ដ ើមបីងា  ល។់ ខ្្ុដំរៀនចប់

ថាន ក់បំមភាល ម មា ក់ខ្្ុំស្បមូលលុ ម លគាត់មាន ដ ើមបីបចជនូខ្្ុំដៅដរៀន

សាលាឯកជននឹងដគ។ គាត់គិតថា ការដ្វើមបបដនិះ នឹងជួ ឱ្យខ្្ុំបានដរៀន

សាលាល អ ដ ើ សាគ ល់រងគមខ្ងដស្ៅតង ប ុមន តមិន ូចការគិតរបរ់គាត់។ 
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ខ្្ុំស្តូវដៅដរៀនជាមួ កូនអ្នកមានជាដស្ចើន ម លចរិតមិនដរាើនឹងរតវម លខ្្ុំ

ចិចចឹមតង។ ពួកវាដ្វើបាបខ្្ុំដរទើររាល់ទៃ ា។ ពួកវា ក បទឹកខ្្ុំ ដៅដបាិះ

ដោល ោក់ដរៀវដៅដចញពីកាតាបខ្្ុំ  កទឹកលុបមកជូតដលើរក់ខ្្ុំ ដរើច

ដខ្អាវជជុិះម លមា ក់ខ្្ុំទិញឱ្យ ដៅមានដស្ចើនដទៀត។ ដបើតាមខ្្ុំោ ំ ពួកវា

ធ្លល ប់ ដណត ើមស្រីម លខ្្ុំស្រលាញ់ដទៀតតង មតមិនអាចបដ ទ រពួកវា

ទំាងស្រុងដទ ដស្រិះខ្្ុំក៏មិនហា៊ា នស្បាប់ដគម រ។ 

រ ៈដពល៦ឆ្លន ំកនុងសាលាឯកជនដនិះ ខ្្ុំគាា នសាគ លរ់កយថា របា  ដទ។ 

ទំាងស្គូ ទំាងរិរស រុទធមតដមើលងា កូនអ្នកស្ក។ ដពលដរៀនចប់ភាល ម ខ្្ុំ 

ផ្តត ច់ទំ ក់ទំនងជាមួ  អ្នកម លខ្្ុំសាគ ល់ដរទើរមតទំាងអ្រ់កនុងសាលា

ដ ិះ។ មូលដ តុ គឺខ្្ុំមិនចង់នឹកដ ើញអ្តីតកាល។ រាល់ដពលម លខ្្ុំ

ដ ើញអ្នក ទទនិយា ពីដរឿងរបា  កាលម លដៅដរៀនថាន ក់វិទយល័  

ខ្្ុំមតងមតសាា ត់មាត់ជានិច ច។ មិនមមនខ្្ុំមិនមានដទ មតខ្្ុំោមំិនបានថាមាន។ 

 ូចខ្្ុំររដររខ្ងដលើរួចដ ើ  ខ្្ុមំិនអាចដចញតុតពីអ្តីតកាលរបរ់ខ្លនួ

ឯងរ ូតដ ិះដទ មានដពលខ្លិះ ខ្្ុំក៏នឹកដ ើញដ ើងវិញម រ។ អ្តីតកាល

មួ ចំនួន បានកាល  ជាដមដរៀនរស្មាប់ដ ើង ដ ើ វាដ្វើឱ្យដ ើងរតងមាំ

ជាងមុន។ អ្វីម លខ្្ុំជួប បានបដស្ងៀនខ្្ុំឱ្យមិនចូលចិតតកូនអ្នកមាន ដ ើ 

រអប់សាលាដរៀន។ វាក៏ដ្វើឱ្យហា៊ា ននិយា អ្វីម លដៅកនុងចិតតរបរ់ខ្្ុំដចញ

មកម រ។  

កុរំរ់ដៅកនុងអ្តីតកាល មតដបើដៅដលងវាមតងមាា ល មនិមមនជាបញ្ហហ អ្ដីទ។ 
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២២ 

កុដំលលចពរីខុ្ភាព 

ដពលដវលា មានតទមល្ រ់ ដ ើ រខុ្ភាពក៏មានតទមល ូចគាន ម រ។ រុខ្

ភាពមនិល អ ដ្វើឱ្យដពលដវលាកានម់តខ្ល។ី មិនមមន ល់ថាន ក់ដ ើងឈឺជិតសាល ប់

ដ ិះដទ រូមបីមតឈឺបនតិចបនតចួ ក៏ដ្វើឱ្យដ ើងខ្តដពលដៅដ្វើអ្វដីតសង

ដទៀតម រ។ ដ ើងអាចរមាគ ល់ដមើលថា ពួកអ្នកមានលុ  ដគខ្វល់ខ្វ  ពី

រុខ្ភាពដគខ្ល ំង្រ់។ ដទាិះរវល់យា ង្ ក៏ដគដំលៀតដពលដៅហាត់

ស្បាណម រ។ ដ ើងអាចថា ពួកដគខ្ល ចសាល ប់ក៏បានម រ ប ុមន តដតើអ្នក្មួ 

ចង់សាល ប់ដ ិះ ដបើមិនទាន់បានដ្វើអ្វីអ្រ់ចិតតតង។ 

ដ ើងកាន់មតដលលចគិតគូរពីរុខ្ភាព ដ ើងនឹងកាន់មតខ្តដពល។ ដ ើងអាច

មានដលរថា រវល់ដពក មិនបានគិត ល់រុខ្ភាព ប ុមន តដៅដពលម លវា

ដ្វើទុកខ ដលររបរ់ដ ើងទំាងប ុ ា ន នឹងកាល  ជាការសាត  ដស្កា ។ ដៅ

ស្បដទរ្ ក៏ដគោត់ទុករុខ្ភាព ជារមបតតិទីមួ របរ់មនុរសម រ។ ឱ្យ

មតមានរុខ្ភាពល អ ដ ើងអាចរករមបតតិ ទទដទៀតបាន ូចគាន ។ 

ខ្្ុំនឹងស្បាប់ដរឿងរបរ់អ្នកជិតខ្ងរបរ់ខ្្ុំមាន ក់ម លបញ្ហហ រុខ្ភាព។ គាត់ជា

អ្នកស្បកួតសាច់ ំុ  ូដច និះរាល់ទៃ ា គាត់មតងមតដៅហាត់ស្បាណរាល់ទៃ ា។ ខ្្ុំក៏

ធ្លល ប់ដៅដមើលគាតហ់ាត់ស្បាណម រ មតខ្្ុំមិនហាត់ខ្ល ំង ូចគាត់ដទ។ គាត់

ស្បឹងដលើករបរ់្ាន់ៗដ ើមបីបដង ាើតសាច់ ំុរបរ់គាត់។ 

ទៃ ាមួ  ដៅដពលគាតដ់លើកខ្ល ំងដពក ចដង ាិះរបរ់ក៏ជាប់រទរ។ រ ូតមក 
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 ល់ទៃ ាដនិះ ចដង ាិះរបរ់គាត់ដៅមតឈឺ ម ល ដ ើ គាត់មលងបានដៅចូល

រួមស្បកួតសាច់ ំុជាមួ ដគដទៀតតង។ គាត់អាចដៅហាត់ស្បាណបាន

 ម ល ប ុមន តមលង ូចមុនដ ើ  ដស្រិះគាត់ដលើក្ាន់មលងដកើត។ ការស្បឹង

ខ្ល ំងដពករបរ់គាត់ដោ មិនគិតពីរុខ្ភាព ដ្វើឱ្យគាត់ខ្តដពលដ ើមបី

ពយបាលចដងាិះ និងបាត់បង់ឱ្ការចូលរួមស្បកួតដទៀតតង។ ខ្្ុំោបំានថា 

គាត់ចូលរួមស្បកួតដៅដរៀមរាបបានមតង មតមិនបានជ័ ជមនិះដទ ដស្រិះ

អ្នកចូលរួម ទទមានមាឌ្ំជាងគាត់។ 

បំណងរបរ់គាត់ គឺដលើករនជាអ្នកកីឡករសាច់ ំុអាជីព។ ប ុមន ត

ដោ សាររុខ្ភាពមិនល អ គាត់មិនអាចរដស្មចបំណងដ ិះបានដទ។ គាា ន

អ្នក្អាចទា  ឹងថា ចដង ាិះរបរ់គាត់នឹងស្តលប់មក ូចដ ើម វិញដៅ

ដពល្ដទ។ ដរចកតរីខុ្របរដ់ ើង ដកើតដចញពរីខុ្ភាព  ូដច និះដ ើងមនិ

អាចដ្វើដពើនងឹវាបានដទ។ 

ដ ើមបីមានរុខ្ភាពល អ ដ ើងោបំាច់ស្តូវដ្វើតាមកបួនរបរ់ដគមួ ចំនួន  ូច

ជា ដៅដពទយពិនិតយឱ្យបានដទៀងទាត់ ឬដស្បើស្បារ់តលិតតលរុខ្ភាព្

មួ ។ មតដបើដ ើងក៏អាចដ្វើដរឿងដតសងដទៀត ដ ើមបីរុខ្ភាពល អបានម រ។ 

ខ្ងដស្កាមដនិះ ជាវិ្ីខ្លីៗម លដ ើងគួរមតដ្វើ ៖ 

 កំុជក់ កំុតឹក និងកំុដស្បើថាន ដំញៀន។ ដ ើងដ្វើបានបីមខុ្ដនិះ ដ ើង

មានរងឃឹមររ់បាន ូរបនតិច និងមិនរូវមានជមាឺម លមិនោ ំ  

បាច់។ ដពលខ្លិះដគថា “ដបើមិនដចិះតឹក ចូលរងគមមិនចុិះដទ” មត

ដ ើងស្តូវដចិះគិតខ្លនួឯងម រ ដតើរងគមរំខ្ន់ជាងរុខ្ភាពដ ើង
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ឬយា ងដម ច? ដពលម លដ ើងឈឺ ដតើរងគមម លដ ើងស្បឹងចូល

ឱ្យចុិះ នឹង ជាអ្នកមកឈឺជំនួរដ ើង ឬខ្លនួដ ើងដ កឈឺមាន ក់

ឯង? ចំដរិះដស្គឿងដញៀនវិញ កំុសាកល អជាង។ 

 ស្តូវស្ប ័តនដរឿងចំណីអាហារ។ ដោ សារការដលាលលន់របរ់

មនុរសបានដកើនដ ើង  ូដច និះចំណីអាហារក៏ទទួលបានជាតិគីមី

កាន់មតដស្ចើនជាងមុនម រ។ ដ ើងមិនអាចដមើល ឹងថាអាហារ្

ល អ ឬមិនល អដទ  ូដច និះស្តូវស្ប ័តន។ ដបើដ្វើមហបូខ្លនួឯង ស្តូវលាងឱ្យ

បានសាអ ត និងដ្វើឱ្យំអិន។ ចំដរិះសាច់ ដបើដជៀរបានក៏ដជៀរដៅ 

ដស្រិះវាមានតលប ិះរល់ ជាពិដររជាតិស្បូដតអ្ុីនដៅកនុងសាច់

រតវ។ ស្បូដតអ្ុីនស្បដលទដនិះដ្វើឱ្យដ ើងមានកមាល ងំមមន មតមិន

រមស្របតាមរាងកា ដ ើងដទ។ ស្បូដតអ្ុីនកនុងបមនលមត លដឈើ 

មានតលល អជាងសាច់រតវ។ ដបើដ ើងមានដពល គួរមតស្សាវស្ជាវ

ទាក់ទងនឹងដរឿងដនិះខ្លិះ ដ ើមបីបាន ឹងឱ្យកាន់មតចារ់។ កំុដជឿអ្វី

ម លខ្្ុំររដររ ស្តូវស្សាវស្ជាវដោ ខ្លនួឯងតង។ 

 រកាគី ូឱ្យដៃរ។ ខ្្ុំមិននិយា ពកីាររការាងឱ្យរលីមសាអ តដទ។ 

ទមាន់របរ់ដ ើង ដបើកាន់មតដ ើង កាន់មតមានបញ្ហហ រុខ្ភាព។ វា

អាចនឹងមិនដចញដរាគរញ្ហា មកភាល មដទ មតវាមានដៅកនុងខ្លនួ  

ដ ើង។ បញ្ហហ ម លមតងដកើតដ ើង គឺ ជាតិអារុីត។ អ្នកធ្លត់ខ្ល ំង 

ជួបបញ្ហហ ដនិះដរទើរមតទំាងអ្រ់។  

 រស្មាកឱ្យបានស្គប់ស្គាន់។ អ្នកម លមិនបានដ កស្គប់ស្គាន់ 

ដស្ចើនមតអ្រ់កមាល ងំ និងមានរមាា ្្មខ្ារ់។ ខ្្ុំមិនមមនជា
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ដពទយដទ មតខ្្ុំមានបញ្ហហ ដនិះជាប់ខ្លនួដទើបខ្្ុំ ឹង។ ការដ ក ជា

ដរឿងរំខ្ន់្រ់របរ់ដ ើង ដស្រិះរាងកា ដ ើងមិនអាចដៅ

ដ្វើការដពញ២៤ដមា ងដទ។ ការដ ក ឬរស្មាក ដស្បៀប ូចជាការ

សាកៃាទូររ័ពទ។ ដគមិនទុកឱ្យអ្រ់រលត់មតមតង ដទើប កដៅ

សាកដទ ដស្រិះមនុរសដបើរលត់ គឺដបើកមលងដចញដ ើ ។ 

 ហាត់ស្បាណជាស្បោ។ំ កនុងខ្លនួដ ើងមានជាតិពុល  ូដច និះដ ើងស្តូវ

បដចចញវាមកដស្ៅវិញ។ ដវបសា  Lifehacker បានររដររពី

តលស្បដយាជន៍ទនការហាត់ស្បាណជាដស្ចើន ម លដ ើងគួរមត

ពិោរ្ម រ។ កនុងដ ិះមាន ូចជា មានអា ុមវង មិនរូវមាន 

ជមាឺ ដ កលក់ស្រួល បដង ាើតការចងោ ំនិងមានទំនុកចិតត។ ចំណចុ

មួ ម លពិដររដ ិះ គឺអ្នកម លហាត់ស្បាណជាស្បោ ំ រួមដលទ

បានល អជាងអ្នកម លមិនដ្វើអ្វីដសាិះ។ ដ តុដនិះដទើបដ ើងដ ើញ

ដៅតាមកមនលងហាត់ស្បាណ ដគមានរកយមួ ថា “គូដរន ៍ម ល

ហាត់ស្បាណជាម ួគាន  នឹងដៅជាម ួគាន រ ូត”។ 

 ដជៀរវាងដស្ររតរ។ ដពលដៅដកាង មនុរសមិនដចិះមានដស្ររតរដទ 

ដស្រិះគាា នដរឿងអ្ីស្តូវខ្វល់។ មតដៅដពល្ំដ ើង ទំនួលខ្ុរស្តូវ

 ូរ ូចទឹក  ូដច និះដទាិះចង់ ឬមិនចង់ក៏មតងមតមានបញ្ហហ ដស្ររតរ

ដនិះម រ។ ដស្ររតរដកើតពអីារមាណម៍មន ប មុន តជិះតលដៅ លរ់ខុ្

ភាពស្គបម់ត នក។ កំុទុកឱ្សខ្លនួឯងដស្ររតរ ូរដពក ដស្រិះវាមិនល អ។ 

ដ ើងអាចដស្បើ វិ្ី្ក៏បានដ ើមបីដ្វើឱ្យខ្លនួដ ើងរបា ចិតតខ្លិះ។  
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ដបើដ ើងរការុខ្ភាព ក៏ ូចជាដ ើងរកាដពលដវលាដ ើងម រ។ មិនមមន

ថា រុខ្ភាពល អ នឹង មិនសាល ប់ដទ មតវាដៅបាន ូរជាង និងរុខ្ជាង។ ដតើ

ដ ើងចង់ចំ្ ដពលររ់ដៅដោ តឹកថាន រំាល់ទៃ ា ឬដ្វើជាម ូ ដៅមនទីរ

ដពទយម រដទ? ដបើមិនចង់ដទ កំុស្បម រដរឿងរុខ្ភាព។ 

តាមពិត ខ្្ុំចង់ោក់ចំណចុដនិះដៅដ ើមដរៀវដៅ ដស្រិះវារំខ្ន់ជាងដគកនុង

ដរៀវដៅដនិះ ប ុមន តខ្្ុំគិតថា ដបើដគដបើកមកដ ើញរុខ្ភាពដៅទំព័រមុខ្មបប

ដនិះ ដគអាចនឹងអ្រ់អារមាណអ៍ានបនត ដ តដុនិះដទើបខ្្ុំោក់ដរឿងដរនហា ជា

ចំណចុោប់ដត តើមដៅ។ 

អ្នកម លដចិះមៃរុខ្ភាពរបរ់ខ្លនួ ក៏អាចោត់ទុកថា ជាអ្នកម លដ្វើបុណយ

ដៅដ ើ ។  ឹងថាដ តុអ្ីដទ? ដស្រិះមិនពិបាកកូនដៅ ឬសាច់ញាតិដ ើមបី

ដមើលមៃដពលឈឺ។ កុ ំដំរឿងលបំាក លអ់្នក ទទដស្ចើនដពក ដទាិះបដីគជា

សាច់្ មដ ើងកដ៏ោ ។ ខ្្ុំធ្លល ប់អានពត៌មានម ល មាត  រុខ្ចិតតរមាល ប់

ខ្លនួដ ើមបីកំុឱ្យកូនពិបាកដរឿងដមើលមៃជមាឺ។ ររដររ ល់ចំណចុដនិះ ខ្្ុំក៏

បារមាពីរុខ្ភាពខ្លនួឯងម រ។ 
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២៣ 

កុដំ្វើបណុយ កមខុ្ 

រកយថា បុណយ រំដៅដៅដលើការជួ អ្នក ទទ ឬការដ្វើអ្ំដពើល អ្ មួ ។ 

និ មន័ មបបដនិះ មិនទាន់ស្គប់ស្គាន់នឹងអាចមវកមញកអ្ំពីការដ្វើបុណយ

បានដទ។ ការដ្វើបុណយ ស្តូវមតដ្វើដចញពីចិតតពិតស្បាក  និងមិនចង់បានអ្វី

ស្តលប់ដៅវិញ។ ប ុមន តដោ សារមតមនុរសបច ចបុបន នចូលចិតតដស្បើនិ មន័ 

ោច់រក់ក ត្ ល ដទើបដ ើងដ ើញដគ គំាន ដ្វើបុណយ ដ ើមបីស្បមជង កមុខ្

មាតដ់ៅ វិញ។ 

កំុទាន់អាលគិតខ្ុរ។ ចណំចុដនិះមិនមមនចង់បានន ័ថា ការដ្វើបុណយ ជា

ដរឿងខ្តដពលរបរ់ដ ើងដ ិះដទ។ ការដ្វើអ្ដំពើល អតចូ ឬ្ ំ មនិម លកាល  

ជាដរឿងអ្តស់្បដយាជនដ៍ទ។ អ្វីម លខ្្ុំចង់ដលើកដ ើងគឺ ដបើស្ជុលជាដ្វើដៅ

ដ ើ  ដ្វើដោ ចិតតបុណយតងដៅ។ 

អ្នកទំាងអ្រ់គាន  ស្បាក ជាសាគ ល់មនុរសម លដ្វើបុណយដ ើមបីមតមុខ្មាត់ 

ដ ើ ។ ពួកដគ ដ្វើដ ើមបីឱ្យដគ ល់ថា ខ្លនួឯងជាមនុរសល អប ុដ ណ្ ិះ។ ដតើ

មនុរសស្បដលទ្ម លចង់ឱ្យគិតទុកខ្លនួឯងជាមនុរសល អដ ិះ? សាកគិត

បនតិចដៅដមើល។ ដតើមនុរសល អ ោបំាច់ស្បឹងបដចចញឱ្យអ្នក ទទដ ើញម រ 

ដបើទដង វើរល អរបរ់ដគជាអ្នកនិយា ស្បាប់ដ ើ ដ ិះ? ដបើដំលើ ថា ជា

មនុរសអាស្កក់ គឺស្តឹមស្តូវបានរក់ក ត្ ល។ មនុរសស្បដលទដនិះ ដគដៅ

ថា មនរុសអាស្កកម់ លខ្ល ចដគថាអាស្កក។់ មនុរសមបបដនិះ មិនស្តឹមមត
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អាស្កក់ដទ មៃមទំាងកំសាកដទៀតតង។ មនុរសអាស្កក់ខ្លិះ ដគមិនខ្ល ចនឹង

ដបើកចំ ពដីរឿងអាស្កក់របរ់ដគដទ។  

ឥលូវដ ើងមកគិតទំាងអ្រ់គាន វិញ ថាដ តុអ្ីបានជាដគចូលចិតតដ្វើបុណយ

 កមុខ្? មនុរសអាស្កក់ មិនដ្វើដរឿងល អដោ គាា នមូលដ តដុ ិះដទ។ 

ពួកដគដស្ចើនមតដ្វើដរឿងល អ កនុងដគាលបំណងអាស្កក់ ដ តុដនិះដទើបដ ើង

ពិបាកកនុងការមកមនុរសអាស្កក់មកជាល អ វិញ។  

ខ្្ុំរូមដបើករង វង់ស្កចកស្តង់ដនិះបនតិចរិន ដ ើមបីដជៀរវាងការស្ចលំន័ 

របរ់ខ្្ុំ។ មនុរសអាស្កក់ និងអ្នកដ្វើខ្ុរ អាចជាមនុរសពីរដតសងគាន ។ 

មនុរសអាស្កក់ ដ្វើខ្ុរដោ ដចត  និងដស្ចើនមតមានមតនការជាមុន។ 

ចំមណកអ្នកម លដ្វើខ្ុរ គឺដ្វើដោ មិន ឹងខ្លនួថាខ្ុរ ឬស្តូវដគដបាកដស្បើ។ 

ឧទា រណ៍ អ្នកតលិតថាន ដំញៀន ជាមនុរសអាស្កក់ ចំមណកអ្នកម លដញៀន

ថាន  ំជាអ្នកម លដ្វើខ្ុរ ប ុមន តដគក៏អាចកាល  ជាមនុរសអាស្កក់បានម រ។ 

មលូដ តទុមី ួ ម លដគដ្វើបណុយ កមខុ្គ ឺដ ើមបមីខុ្មាត់។ មនុរសគិតថា 

ដ្វើអាស្កក់បានលុ ដស្ចើន ប ុមន តបាត់កិតតិ រ។  ូដច និះដៅដពលដគស្បមូល

លុ បានដ ើ  ដគនឹង កចំមណក ៏តូចបំតុតមកដ្វើបុណយដ ើមបីទិញមុខ្

មាត់របរ់ដគវិញ។ ពួកដគឆ្លល ត្រ់ ដស្រិះ ល់ចារ់ពីចិតតរបរ់      

មនុរស។ មនុរសកនុងរងគម វា តទមលដៅតាមរំបកដស្ៅ  ូដច និះដគក៏រក់

រំបកមនុរសល អដ ើមបីដ្វើបុណយមួ មលលតដៅ។ ល ុក៏បាន មុខ្មាត់ក៏មាន 

ដតើអ្នក្ម លល ាង់មិន កវិ្ីដនិះមកដស្បើដ ិះ។ 
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ដបើដ ើងជាអ្នកតាមោនពត៌មានកនុងស្រុក ដ ើងនឹងដ ើញដោ មលនកខ្លនួ

ឯងមិនខ្ន។ អ្នកមានជាដស្ចើនដ្វើបុណយ ដ ើ ឱ្យអ្នកកាមរតចុិះតា  ឬ

តសពវតា ដោ ខ្លនួឯង ដ ើមបី កមុខ្មាត់របរ់ខ្លនួ។ ប ុមន តដបើដ ើងរួរថា 

ដតើលុ ម លដគបានមកដ ិះ ជាលុ ដលា  ឬលុ មានពណ ៌ ដ ើងស្បាក 

ជាមិនអាចដំលើ បានដទ។ ដគលាក់ស្បលពចណំលូរខំ្ន់របរ់ដគយា ងជិត

បំតុត។ ស្រុកដ ើងមានដស្ចើន្រ់  ូដច និះដទើបខ្្ុំពិបាករដស្មចចិតតថាស្តូវ

ដគារពអ្នកជំនួញបិទមុខ្ទំាងដនិះ ឬអ្ត់។  

អ្នកជំនួញល អ មិនលាក់ដទថាដគបានល ុមកពី្។ ដគក៏មិនកំ្ញ់កនុង

ការមចករំមលកគំនិតរបរ់ដគម រ។ ដទាិះបីជាដគមិនដចញមុខ្តាមទូរទរសន៍ 

មតបុណយរបរ់ដគមានស្បដយាជន៍ជាងឆ្លា  ្រ់។ ពួកដគមានដមាទន

ភាពនឹងសាន ទ របរ់ខ្លនួ ដ តុដនិះដគស្តូវមតបដចចញមកឱ្យអ្នក ទទ ឹង។ 

មលូដ តទុពីរី គ ឺ ដ ើមបមីខុ្ជំនញួរបរដ់គ។ អ្នកមាន មានបានដោ សារ

មុខ្ជំនួញ  ូដច និះដ្វើអ្ីក៏ដគមិនដលលចពីជំនួញម រ។ ការដ្វើបុណយក៏ ូចគាន  គឺជា

 ុទធសាស្ររតទីតារមួ ប ុដ ណ្ ិះ។  ុទធសាស្ររតដនិះ ស្តូវបានជនជាតិជី វ

 កមកដស្បើតាំងពីជំ ន់មុនមកដមល ិះ។ អ្នកជំនួញជី វ ដស្បើការដ្វើបុណយ

ដ ើមបីបដង ាើតរូបភាពវិជ ជមានដៅកនុងខ្ួរកាលរបរ់អ្នកដស្បើស្បារ់។ រូបភាព

ល អមានកាន់មតដស្ចើន ឱ្ការ ដណត ើមទីតារ ក៏មានកាន់មតដស្ចើន ូចគាន ។ 

ដតើធ្លល ប់ដ ើញ ការតា រណិជ ជកមាម លថា “ស្បាក់ចំណលូម ួចំមណក 

នឹងស្តូវបរិោច កដៅខ្ងដនិះ ឬខ្ងដ ិះ” ម រដទ? ដ តុអ្ីោបំាច់តា ? 

ដបើចង់ដ្វើល អ ក៏ដៅដ្វើដៅ។ ប ុមន តការដ្វើល អ ដបើមិនឱ្យដគ ឹង វាគាា នបានតល
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 ល់មុខ្ជំនួញដទ។ ដគតា មបបដនិះ គឺអាចទាក់ទាញចិតតអ្នកទិញបាន

ដស្ចើនជាងតលិតតលដតសង។ អ្នកទិញ គិតថា “តលិតតលល អ ដស្រិះដចិះដ្វើ

បុណយ” ឬ “ដបើខ្្ុំទិញតលិតតលដនិះ ក៏បានន័ ថា ខ្្ុំបានដ្វើបុណយម រ”។ 

ការគិតមបបដនិះដ ើ  ដទើបដ្វើឱ្យជំនួញជាដស្ចើនទទួលបានតលចំដណញ។ 

ដ ើងដម ចនឹង ឹងថា ដគដ្វើតាមរកយម លដគនិយា ឬអ្ត់ដ ិះ។ 

មលូដ តទុបី ី គ ឺ ទដំ ររងគម ឬការដជារតាមគាន ។ ការដជារមបបដនិះ 

ដទាិះបីជាបានតលពកីារដ្វើបុណយពិតមមន ប ុមន តបានបណតុ ិះភាពមិនដសាា ិះ

ស្តង់ ឬចរិតលាក់ពុត ដៅកនុងខ្ួរកាលដកាងជំ ន់ដស្កា យា ងដស្ចើន។ អ្នក

ម លដទើបនឹង្ំដស្កា ៗគិតថា ដបើដ្វើបុណយ ដ ើ មនិ កមុខ្ ដគមិនដៅ

ថាដ្វើបុណយដទ។ ការដ្វើតាមគាន  ជាជ ំញរបរជ់នជាតដិ ើង ប មុន តគរួឱ្យ 

សាត  ម រ ដបើរនិជាអ្វមី ួម លល អពតិមមន មបរជាគាា នអ្នក្មកដជារដ្វើ

តាមដៅវញិ។ 

អ្នកម លឧរា ៍ដលចមុខ្តាមស្បព័ន ធតសពវតា  ចូលចិតត កមុខ្កនុងការ

ដ្វើបុណយ្រ់។ ចិតតបុណយរបរ់ពួកដគ មិន ឹងថាមានដស្ចើនប ុ ណ្ ដទ 

ប ុមន តចិតត កមុខ្វិញ ្ំជាងខ្លនួដគដៅដទៀត។ ខ្្ុំធ្លល ប់ដ ើញរូបៃតមួ 

ចំនួនរបរ់អ្នករិលបៈដ ើង ម ល ុ ល ុឱ្យអ្នករំុទាន ដោ អ្ងគ ុដៅ

កនុងឡន ដ ើ ៃតរូប។ មិនថាដគមានដ តុតលអ្ដីទ មតខ្្ុំដៅមត ល់ថា 

វា ួរដ តុ។ ដតើពួកដគឱ្យលុ អ្នករុំទានប ុ ា នដទើបស្បឹងបងាហ ញមបប

ដនិះ? ការដ្វើមបបដនិះ ជាការមិនដគារព ល់អ្នក ទទ។ ខ្លនួឯងអ្ងគ ុដលើ

ឡន ដ ើ  ុចលុ ឱ្យអ្នក ទទ ទុកដគជាអ្នករុំទានឬយា ងដម ច? ពួក
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គាត់ជាអ្នករុំទានមមន មតដ ើងកំុមិនោបំាច់ដ្វើោក់គាត់រដបៀបដនិះម រ។ 

ដនិះស្គាន់មតជាការ ល់ដ ើញរបរ់ខ្្ុំដទ។ 

មូលដ តុទំាងបីដនិះ បានបដងាើនចំនួនអ្នកម លចូលចិតតដ្វើបុណយ កមុខ្

កាន់មតដស្ចើនដៅស្រុកដ ើង។ ការដ្វើបុណយ ជាដរឿងល អ ប ុមន តការ កមុខ្ 

ជាដរឿងមិនល អ  ូដច និះដបើដ ើង កដរឿងពីរដនិះមកបូកចូលគាន  ដ ើងនឹងបាន

ដរឿងអាស្កក់មួ មិនខ្ន។ អាស្កក់ បូកនឹងល អ ដចញជាអាស្កក់ ដស្រិះ

ដរឿងអាស្កក់មានកមាល ងំខ្ល ំងជាង។  

ខ្្ុំមានវិ្ីមួ ចំនួនម លដ ើងអាច កមកដស្បើបាន ដ ើមបីទប់សាា ត់ខ្លនួឯង

ពីការដ្វើបុណយ កមុខ្។ ដ ើងក៏អាចស្បាប់មិតតលកតិម លមិនបានអាន

ដរៀវដៅដនិះ ឱ្យដស្បើវិ្ីដនិះម រ ដ ើមបីជួ គាន លុបបំបាត់ការ កមុខ្របរ់

ស្បជាជនដ ើង។  ំបងូ កមខុ្កនុងដរឿងដ្វើបណុយដទ មត លដ់ពលញា មបាន

ដគររដរើរ ជិុះអាចមក៌៏ ដណត ើមគាន  កមខុ្ម រ។ ទប់ឱ្យបានមុន កំុឱ្យវា

កាល  ជាវបប្ម៌ទាន់។ 

 វិ្ ទីមី ួ គ ឺ ដ្វើបណុយដោ មនិគតិថាបានអ្វមីកវញិ។ កំុរមលឹងរកកាកដៅ

កនុងការដ្វើបុណយ។ អ្នកខ្លិះបរិោច កដ ើមបីបានដចញដ ា្ ិះដលើកាមរត។ អ្នក

ខ្លិះដទៀតមិនរូវមានលុ  បរិោច កបនតិចបនតចួម រ ដ ើមបីបានៃតរូប កមក

បងាហ ញដគ។ ដ ើងអាចៃតរូបទុកដមើលខ្លនួឯងបាន ដ ើមបីឱ្យរបា ចិតត 

មតការ កបងាហ ញដគដនិះ គឺ កមុខ្ដ ើ ។ ដ ើងដស្ចើនមត កមខុ្ដោ 

មនិ ឹងខ្លនួដទ។ 

ខ្្ុំមិនដលើកឧទា រណ៍អ្វពីីខ្ លនួឯងដទ ដស្រិះដបើដ្វើមបបដនិះ បានន័ ថាខ្្ុំ 
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កំពុងមត កមុខ្ដ ើ ។ ខ្្ុំដចិះដ្វើបុណយ មតដបើរួរថាដ តុអ្ីខ្្ុំដ្វើ ខ្្ុំមិន

 ឹងដំលើ ថាដម ចដទ។ ខ្្ុំដចិះមតដ្វើដៅ ដស្រិះមិន ឹងដ្វើអ្ី  ម ល។ ខ្្ុំមិន

មមនជាស្បដលទមនុរសល អដ ិះដទ ប ុមន តការដ្វើបុណយមិនោបំាច់ស្តូវការ

មនុរសល អស្គប់ ប់ ដទើបអាចដ្វើបានឯ្។ អ្នក្ក៏អាចដ្វើបុណយបាន

ម រ ឱ្យមតមានរមតពភាព។ មានមនុរសដស្ចើន្រ់ម លដ្វើបុណយដ ើ 

ដគមិនខ្វល់ខ្វ  ពីតលតបរនង  ូចជា ដលាកតា Beat Richner ម លជា

អ្នកបដង ាើត និងស្គប់ស្គងមនទីរដពទយគនធបុផ្តា  ជាដ ើម។ គាត់ដ្វើរាប់ឆ្លន ំដ ើ  

ប ុមន តមិនម ល កមុខ្ពីអ្វីម លគាត់បានដ្វើដទ។ ប ុមន តអ្នកខ្លិះវិញ ចូលលុ 

មតង ដ ើញមុខ្ស្គប់ប ុរតិ៍មតមតង។  

 វិ្ ទីពីរី គដឺ្វើបណុយដ ើមបផី្តច ញខ់្លនួឯង។ ដគឱ្យដ ើងដរៀន កឈនិះខ្លនួឯងឱ្យ

បាន។ រស្តូវ្ំជាងដគរបរ់ដ ើងស្គប់គាន  គឺខ្លនួឯង នឹងដ ើ ។ ចិតត

កំ្ញ់ ភាពអាតាា និ ម និងការដ្វើដពើ ជាអ្នករារំាងដ ើងមិនឱ្យដ្វើការ  

ប រិោច ក ឬជួ អ្នក ទទ។ ដ ើងស្តូវ កឈនិះវាឱ្យបាន ដ ើ ដ ើមបី ក

ឈនិះវាបានគឺ មានមតការដ្វើបុណយប ុដ ណ្ ិះ។ ដ ើងកានម់តឱ្យ ចិតតដ ើង

កានម់តទលូា  ដ ើ ដ ើងកក៏ានម់ត្រូចតិតដស្ចើន។ ដ ើងដ្វើបុណយ ូរៗដៅ 

ដ ើងអាច កឈនិះខ្លនួឯងបានដ ើ ។ ស្តូវោថំា ដជាគជ័ ល អបំតុត គឺ

 កឈនិះខ្លនួឯងដនិះដ ើ ។ 

ោប់ពីទៃ ាដនិះដៅ ដ ើងស្តូវរកកូនដរៀវដៅមួ កាលដ ើមបីកត់ទុកនូវការ

ដ្វើបុណយរបរ់ដ ើង។ ដ ើងអាចមបងមចកវាជាមខ្ ដ ើមបីងា ស្រួល

ដស្បៀបដ្ៀបគាន  ដតើដ ើងរើកចដស្មើនកនុងការដ្វើបុណយ ល់កស្មិត្។ អ្នក

ទំាងអ្រ់គាន អាចគិតដោ ខ្លនួឯងថាអ្វីជាបុណយ។ ប ុមន តដបើគាា ននិ មន័  
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ោខំ្្ុំឱ្យតស្មុ ខ្លិះក៏បានម រ។ ការដ្វើបុណយ អាចជា ការបរិោច កដ ើមបី

ស្បដយាជន៍រួមរបរ់អ្នក ទទ ការបដស្ងៀនឱ្យដគដចិះដ្វើអ្វីមួ  ការជួ 

ដលើកទឹកចិតត ការបងាហ ញពីកតីស្រលាញ់ ការដ្វើឱ្យអ្នក ទទដរើចរបា  ឬ

រូមបីមតការដ្វើល អកនុងស្គួសារខ្លនួឯង ក៏អាចរាប់ចូលបានម រ។ 

មិនថាដ ើងជាអ្នកម លដជឿដលើសារ  ឬមិនដជឿក៏ដោ  ស្តូវដចិះដ្វើ

បុណយខ្លិះតង។ ដ ើងមិនមមនដ្វើបុណយដ ើមបីបានដកើតដលើសាព នរួគ៌ ឬជាតិ

ដស្កា មានរំ្ងដ ិះដទ ដស្រិះដ ើងមិន ឹងថាមានជាតិដស្កា ឬអ្ត់។ 

ដ ើងដ្វើបុណយដ ើមបីខ្លនួដ ើងរបា ចិតត និងបានជួ អ្នក ទទខ្លិះ។ 

ដ ើ ដរឿង កមុខ្ដនិះ  កដចញដៅ។ ដបើដ ើងជាមនរុសល អ មខុ្មាត់នងឹ

រតរ់កដ ើងដ ើ  កុ ំកតស្មាបម់នរុសអាស្កកម់កោកខ់្លនួមបបដនិះ។  
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២៤ 

កុដំបាកខ្លនួឯងឱ្យោញដ់បាកដគ 

ដតើអ្នកទំាងអ្រ់គាន ធ្លល ប់ំាល់ម រដទ ថាដ តុអ្ីបានជាដ ើងដជឿតាមការ

តា រណិជ ជកមាដៅតាមទូរទរសន៍ ឬរកយម លដគនិយា ស្បាប់ដ ើង? 

ដតើរណិជ ជកមា ពិតជាមានឥទធិពល ល់ការរដស្មចចិតតរបរ់ដ ើងមមន ឬ

ស្គាន់មតជាការ ល់ស្ច ំមួ កនុងទីតារជំនួញ? ដតើអ្នក ទទពិតជាមាន

ដទពដការលយលួងដលាមដ ើងឱ្យដជឿមមនឬ? ដតើដគបានដទពដការលយ

ដនិះមកពី្? ដនិះជារំណរួម លដ ើងគួរមតរួរខ្លនួឯងស្គប់ដពលម ល

ដ ើងដជឿអ្នក្មាន ក់។ 

ដ ើងអាចនឹងគិតថា ដគជាអ្នកដ្វើឱ្យដ ើងដជឿ។ ដបើរិនជាដគដបាកដ ើង 

ដ ើងនឹងទមាល ក់កំ ុរស្គប់យា ងដៅដលើអ្នក ទទ ដ ើ តាំងខ្លនួឯងជាតួ

កំរត់ភាល ម។ ទមាល ប់អាស្កក់ គឺការដបាិះដោលទំនលួខ្ុរស្តូវរបរ់ខ្លនួឯង 

ដៅដពលោញដ់បាកដគដនិះឯង។ ដ ើងស្តូវរួរថា ដតើអ្នក្ជាអ្នកដជឿ? គឺ

ខ្លនួដ ើង។ ដ ើងដបាកខ្លនួឯងឱ្យអ្នក ទទដបាកបាន។ 

ការពតិម លប ិះរល់ លភ់ាពឆ្លល តមបបដនិះ មនិរវូមានអ្នក្ហា៊ា នទទលួ

 កដទ។ ដ ើងគិតថា ដបើដ ើងនិយា ថា “ខ្្ុំជាអ្នកជស្មុញខ្លនួឯងឱ្យដគ

ដបាកលុ បាន” ឬក៏ “ខ្្ុំជាអ្នករដស្មចចិតតថាដជឿដគ ទំាងខ្្ុំមិនសាគ ល់

ដសាិះ” អ្នក ទទអាចនឹងគិតថាដ ើងជាមនុរសដលលើ។ ប ុមន តដបើដ ើងពិតជាដលលើ

មមន ដ តុអ្មីិនហា៊ា នទទួលសាគ ល់? ដលលើមតមួ  មិនស្គប់ដទ ចង់កាល  ជា 
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មនុរសកំសាកដទៀត ដទើបអ្រ់ចិតត។ 

ខ្្ុំនឹងស្បាប់ពីការចុិះដ ា្ ិះកនុងសាលាឌ ីាញបរដទរមួ  ម លបញ្ហជ ក់ថា 

ដតើដគដបាកខ្្ុំ ឬខ្្ុដំបាកខ្លនួឯងឱ្យដគដបាកបាន។ ដនិះជាដរឿងពិត ម លខ្្ុំោំ

កនុងខ្ួរកាលអ្រ់មួ ជីវិត។  

ដពលខ្្ុំបានការងារកនុងមត នកអា ្ីដ្វើ ំបូង ខ្្ុំក៏រដស្មចថាដៅចុិះដ ា្ ិះ

ដរៀនស្កា វិចឌ ីាញ ដ ើមបីមានរញ្ហា បស្តស្តឹមស្តូវ ូចដគម រ។ ទច នយអ្ី

ដពលដ ិះ កមាវិ្ី Barcamp ក៏ដ្វើដៅលនំដពញម រ។ ខ្្ុំបានដៅចូលរួម 

ដ ើ ក៏បានដ ើញសាលាម ួម លដគបដស្ងៀនមត នកដនិះ។ សាលាដនិះ មាន

ទ គូពីស្បដទរដស្ៅដទៀតតង។ ខ្្ុំោប់អារមាណ៍នឹងសាលាដនិះ្រ់ ជា

ពិដររកមាវិ្ីម លដគបដស្ងៀនដៅកនុងថាន ក់ស្កា វិចឌ ីាញ។ ខ្្ុំក៏បានដៅ

រួរពត៌មានដៅសាលារបរ់ដគ តាមចិតតដៅត របរ់ខ្្ុំ។ 

ដៅដពលដៅ ល់ ខ្្ុំដ ើញសាលាដនិះ ូចជាដទើបនឹងដបើក ដស្រិះគាា នរិរស 

គាា នស្គូ និងមិនទាន់មានអ្វីទំាងអ្រ់។ ប ុមន តខ្្ុំស្បាប់ខ្លនួឯងថា “មិនអ្ីដទ ខ្្ុំ

មកដ ើមបីដរៀនដទ មិនមមនមកជួបមនុរសដស្ចើនដ ិះដទ”។ ខ្្ុំោប់ដត តើមដបាក

ខ្លនួឯងឱ្យចូលចិតតសាលាដ ិះ។ ប ុ ា នទៃ ាដស្កា  ខ្្ុំក៏ កលុ ដៅបង់។ 

ដពលដ ិះមា ក់ខ្្ុំក៏បានស្បាប់ខ្្ុំម រ គាត់មិនទុកចិតតសាលាមបបដ ិះដទ។ 

ប ុមន តខ្្ុំចង់ដរៀនខ្ល ំងដពក ដ តដុនិះក៏មិនសាត ប់គាត់និយា ។ 

ដស្កា ដពលចូលដរៀន ដទើបខ្្ុំ ឹងថា សាលាដនិះបដស្ងៀនមិនដកើត។ ស្គូ

បដស្ងៀនដមដរៀនម លខ្្ុំដចិះរួច ដ ើ មិនសាត ប់រកយម លខ្្ុំស្បាប់ដទៀត។ 

ស្គូក៏មិនរូវមកបដស្ងៀនម រ ដ ើ ដមា ងបដស្ងៀន ក៏មិនបាន កចិតត
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ទុកោក់ដលើរិរសដទៀត។ គាត់ោក់ការងារឱ្យខ្្ុំអ្ង គ ុដ្វើដ ើ  ក៏ដ ើរដៅ

ដស្ៅ ឈរតឹកកាដ វ និងជក់បារើដ្វើមិន ឹង។ ដតើខ្្ុំបង់លុ រាប់រ ដ ើមបី

មកដរៀនដៅកនុងថាន ក់រដបៀបដនិះឬ? ប ុមន តខ្្ុំដៅមតដបាកខ្លនួឯងបនតដទៀត 

ដោ ខ្្ុំគិតថា ដគបានបដស្ងៀនខ្្ុំដស្ចើន្រ់ម លតាមពិត គឺខ្្ុំអ្ង គ ុដរៀន

ដោ ខ្លនួឯងដទ។ ដពលស្គូដ ើរដៅដស្ៅ ខ្្ុំអ្ង គ ុស្សាវស្ជាវដមដរៀនដៅដលើ

អ្ុីន្ឺដណតដោ ខ្លនួឯង។ វាគាា នអ្ីខ្ុរពីខ្្ុដំរៀនដោ ខ្លនួឯងដ ិះដទ។ 

ខ្្ុដំបាកខ្លនួឯង ដ ើមបកីុឱំ្យខ្្ុគំតិថាខ្លនួឯងដលលើ។ ខ្្ុំដបាកខ្លនួឯងដ ើមបីបញ្ហជ ក់

ថា ខ្្ុំដរើរសាលាមិនខ្ុរ។ ខ្្ុំដបាកខ្លនួឯង ដស្រិះមនិចង់ឱ្យមា ក់ខ្្ុំនិយា 

ស្តូវ។ ខ្្ុំដបាកខ្លនួឯង ដស្រិះខ្្ុំមិនធ្លល ប់បានដរៀនជាមួ ស្គូបរដទរ ដ ើ ខ្្ុំ

គិតថា ដនិះជាដរឿងល អដ ើមបីទទួលបានបទពិដសា្ន៍ល អពពីិលពខ្ងដស្ៅ។ ខ្្ុំ

ដបាកខ្លនួឯង ឱ្យសាលាដបាក កល ុ ដពលដវលា នងិអារមាណ៍របរ់ខ្្ុំ។ 

ស្គប់យា ង ជាការដបាកស្បារ់ម លដចញពីខ្្ុំទំាងអ្រ់។ តាមពតិ រកយ

ដឃ្លរ ពខី្ងដស្ៅ មនិមានឥទធពិល លក់ាររដស្មចចិតតរបរដ់ ើងដទ មត

រកយដឃ្លរ ខ្ងកនុងរបរ់ដ ើងដទ ម លរញុដ ើងឱ្យដ្វើដរឿង្ម ួ។ 

ការដបាកខ្លនួឯងដនិះ ដ្វើឱ្យដ ើងខ្តដពលដៅដ្វើដរឿងម លមិនគួរនឹងដ្វើ 

ដ ើ មិនបានដ្វើដរឿងម លស្តូវដ្វើ វិញ។ ខ្្ុំដបាកខ្លនួឯងឱ្យដជឿដលើសាលា 

ឌ ីាញដ ិះ ដ ើ ជាលទធតល គឺខ្្ុំស្តូវខ្តដពលម ួមខ្ជាង ដៅដរៀនអ្វី

ម លខ្្ុំដចិះរួច និងអ្ងគ ុដរៀនដោ ខ្លនួឯងកនុងថាន ក់។ រំ្ងម រ ខ្្ុំឈប់

ដរៀនដស្កា ដពលគិតដ ើញ។ ខ្្ុំមិនបានរញ្ហា បស្តពិតមមន ប ុមន តខ្្ុំ ក

ដពលដ ិះដៅដ្វើការ និងដរៀនដោ ខ្លនួឯង។ 
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ការដបាកខ្លនួឯង ជាជ ំញម ួម លអ្នក្កម៏ានម រ។ ជំ ញដនិះនឹង

កាន់មតពូមកដ ើងជាដរៀងរាល់ទៃ ា ដបើអ្នកដ ិះដៅមតបនតដបាកខ្លនួឯង។ 

មនុរសធ្លត់ ដបាកខ្លនួឯងថាមិនធ្លត់ ទំាងកាលដរិះ ុិះដចញមកដស្ៅដៅ

ដ ើ ។  ូដច និះដៅដពលដៅទិញដខ្អាវក៏ស្តូវអ្នកលក់ដបាកបានឱ្យទិញដខ្

អាវរតបៗរស្មាប់មនុរសរគម។ អ្នកលក់ ឹងថា មនុរសធ្លត់មិនហា៊ា ន

ស្បឈមនឹងភាពធ្លត់របរ់ខ្លនួ  ូដច និះដគក៏និយា ថា “រាង ូចបងអ្ុីចឹង គួរ

មតរកយអាវរតបរាងមបបដនិះ ដទើបសាអ ត”។ អ្នកទំាងអ្រ់គាន ធ្លល ប់ដ ើញ

មនុរសធ្លត់រក់អាវរតបដទ? ដ តុអ្ីស្តូវដ្វើបាបខ្លនួឯង ដៅរក់អាវម ល

ពិបាក ក ដង ហើមមបបដនិះដកើត? ដបើតាមខ្្ុំ ឹង មនុរសធ្លត់ឆ្លប់ៃប់ ដង ហើម

្រ់។ ខ្្ុំក៏ធ្លត់ម រ  ូដច និះដពលទិញដខ្អាវ ខ្្ុំស្ប ័តនបំតុត។ 

ខ្្ុំមានឧទា រណដ៍ស្ចើន្រ់ ទាក់ទងនឹងការដបាកខ្លនួឯងដនិះ។ ខ្្ុំក៏ធ្លល ប់

ដបាកខ្លនួឯង ដ ើ អ្នកម លខ្្ុំសាគ ល់ក៏ធ្លល ប់ដបាកខ្លនួឯងម រ។ ខ្្ុំដបាកខ្លនួ

ឯងថា ខ្្ុំចង់បានទូររ័ពទៃ ាី  ូដច និះដពលអ្នកលក់ដ ើញមបបដនិះ ដគក៏ដំលៀត

ដពល កទូររ័ពទម លខ្ូចលក់មិនដចញមកឱ្យខ្្ុំ។ ដោ សារមតចង់បាន ខ្្ុំ

ក៏ដបាកខ្លនួឯងថា ទូររ័ពទចារ់ជាល អមិនខ្ន។ ខ្្ុំក៏ទិញ ដ ើ ក៏ស្តូវ ក

មក ូរដគ វិញ កនុងប ុ ា នទៃ ាដស្កា ។ 

ដរឿងមួ ម លមនុរសចូលចិតតដបាកខ្លនួឯង គឺដរនហា។ ដរនហា ជាមវ៉ានតា

ដលា   ូដច និះស្គប់គាន ម លរក់វាដ ើ  ដមើលមិនរូវចារ់ដទ។ អ្នកម លស្តវូ

ដគដបាកកនងុដរឿងដរនហា គជឺាអ្នកម លដបាកខ្លនួឯង។ ពួកដគដបាកខ្លនួឯងថា 

“ដគស្រលាញ់អ្ញ” “ដគមិនកបត់ចិតតអ្ញដទ” “ដគមិនចង់បានលុ អ្ញ

ដទ” ឬ “ដគគង់មតចូលមក ណត ឹងអ្ញដទ ឱ្យខ្លនួមតមតងដៅ”។ អ្នកខ្លិះរូមបី
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មតដគដបាកនឹងមលនកដ ើ  ក៏ដៅមតជួ រកដលរឱ្យដគដទៀត។ តាមពិតមិន

មមនរកដលរដោិះសារឱ្យដគដទ គឺរកដលរឱ្យខ្លនួឯងប ុដ ណ្ ិះ។ 

សាច់ញាតិខ្្ុំមាន ក់ ស្តូវដគដបាកដៅស្កុម ៊ាុន Network Marketingមួ  

ដោ ដគឱ្យគាត់បង់លុ ជាបនតប ទ ប់ ដ ើមបីបានដ ា្ ិះជារមាជិកដពញ

រិទធ។ិ ខ្្ុំនិយា តាមស្តង់ ដរៀវដៅម លដរៀបរាប់ពី Network 

Marketing ដៅស្រុកមខ្ារ ស្តូវបានស្កុម ៊ាុនទំាងដនិះដស្បើជា ន្ ន់ដ ើមបី

ដបាកមនុរសឱ្យចូលដៅកនុងប ត្ ញរបរ់ពួកដគ។ ដរៀវដៅទំាងដនិះ ររ

ដររដ ើងកនុងដគាលបំណងឱ្យអ្នកអានដចិះមរវង ល ់ និងរដស្មចចិតតឱ្យ

បានល អ ប ុមន តដតើមានអ្នក្បានរដស្មចចិតតម រដទ ដស្ៅពដីបាកខ្លនួឯងឱ្យ

ដជឿមនុរសម លមកដឃ្លរ ដ ិះ? 

ស្កុម ៊ាុនដនិះ បានរលា ដ ា្ ិះពីកនុងស្រុកដៅដ ើ  មតវាបានបនសល់ទុក

មនុរសម លស្តូវដគដបាកជាដស្ចើន ក់ រួមទំាងសាច់ញាតិខ្្ុំតងម រ។ ខ្្ុំមិន

ដរើចចំអ្កឱ្យអ្នក្ដទ ប ុមន តដបើដ ើងដមើលដពលម លពួកដគមកនិយា 

ដឃ្លរ ឱ្យដ ើងសាត ប់ ដ ើងអាចគិតថា “ពួកដគជាអ្នកជំ ញ និង ល់

ចារ់ពីស្កុម ៊ាុនរបរ់ដគ្រ់”។ ចុិះដពលម លស្កុម ៊ាុនបិទទាវ រ ដ តុអ្ី

អ្នកជំ ញទំាងដនិះសាា ត់មាត់អ្រ់អ្ុីចឹង? ខ្ា រដគ ឬខ្ា រខ្លនួឯង? ខ្្ុំគិត

ថាខ្ា រខ្លនួឯងដស្ចើនជាង ដស្រិះស្តូវដគដបាកទំាងល ុ ទំាងកមាល ងំ ទំាង

ដពលដវលា និងមុខ្មាត់។ ភាគដស្ចើនអ្នកម លស្តូវដគដបាកកនុងមត នកដនិះ ជា

មនុរសខ្ជិល និងដលាលលន់ ប ុមន តដៅដពលចុិះដ ា្ ិះរួចដ ើ ដទើប ឹងថា ពួក

ដគមិនអាចរកលុ បានដស្ចើនដោ សារអ្ងគ ុដរាៀមដ ិះដទ។ អ្វីម លពួក
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ដគដ្វើបន ត គឺអ្ូរមនុរសចូលមកកនុងប ត្ ញម លមានអ្នកោរីុំពីដលើឱ្យ

បានដស្ចើន។ អ្ូរមិនបាន ដរាើនឹងបរាជ័ ។ 

ខ្្ុំក៏ធ្លល ប់ដៅចូលរួមកនុងរិកាខ សាលារបរ់ស្កុម ៊ាុនដនិះម រ។ អ្វីម លដគ

និយា ដចញមក គឺមិនរមដ តុតលកនុងស្រុកមខ្ារបាត់ដៅដ ើ ។ ពួកដគ

មិនរូវ តដ់ទ ដស្រិះមនុរសម លដៅចូលរួមសាត ប់ដៅទីដ ិះ ជួ ដបាកខ្លនួ

ឯងឱ្យពួកដគដៅដ ើ ។ ស្គាន់មតនិយា ចប់ភាល ម ដគក៏ដ ើរមករុំអ្តត

រញ្ហាណប័ណណដ ើមបី កដៅចុិះដ ា្ ិះ ដ ើ មាន ក់ៗដពលបានដគរុំ ូដច និះ 

គិតថាខ្លនួឯងមានតទមល្ រ់ ក៏ឱ្យដគទំាងទ ពីរ។ 

ខ្្ុំឧរា ៍ដៅដមើលដគដបាក្រ់ មតខ្្ុំមិនដបាកខ្លនួឯងដទ ដស្រិះខ្្ុំមិន

ចូលចិតតការលក់អាហារបំប ន ជាពិដររគឺថាន បំចចុិះអាចម៌។ ខ្្ុំចង់កាល  ជា

អ្នកនិពនធ ដស្ៅពដីនិះរអីក៏ខ្្ុំមិនរវល់ម រ។ ខ្្ុំដៅដ ើមបី កដរឿងអាស្កក់ និង

រដបៀបដ្វើទីតារមបបដរក មកររដររឱ្យអ្នកម លអានដរៀវដៅខ្្ុំ

ប ុដ ណ្ ិះ។ ខ្្ុំដបើករង វក់ស្កចកមួ ដទៀតចុិះ។ ការដ្វើទតីារមបបដរក បាន

ន ័ថា ទដនទញអ្វមី លដគស្បាបឱ់្យរតម់ាត់ ដ តដុនិះដទើបពកួដគនយិា បាន

ល អ ូចគាន ទំាងអ្រ។់ ពួកដគបានៃតជាឌីរ ដ ើ លក់ឱ្យរមាជិកកនុង     

ប ត្ ញដ ើមបីដរៀននិយា ឱ្យបានសាទ ត់ ូចគាន ។ ពួកដគមៃមទំាងកុ កថា 

ដនិះជាការអ្លិវឌឍរមាជិកដទៀតតង។ ពួកដគអ្លិវឌឍពីមនុរសមកជារតវ

ដរក។ ពួកដគនិយា មតពីវិ្ីដបាកអ្នកមកសាត ប់ប ុដ ណ្ ិះ។ ខ្្ុំធ្លល ប់ដបើក

ដមើលដរៀវដៅកត់ស្តារបរ់ខ្្ុំមិតតលកតិ ម លដ្វើការកនុងដ ិះ ដទើបខ្្ុំ ឹងថា 

ស្គប់រកយម លវានិយា ជាមួ ខ្្ុំ គឺជាមតនកទនការទាក់មនុរសចូល      
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ប ត្ ញប ុដ ណ្ ិះ។ ខ្្ុំ ឹងតាំងពី ំបូង មតខ្្ុំចង់ដៅដមើលដគដបាកមនុរស

រដបៀបដម ច។ 

ខ្្ុំស្បាប់ដរឿងអ្រ់រំដណើចមួ  ម លទាក់ទងស្កុម ៊ាុន Network 

Marketing។ មិតតលកតិខ្ ្ុំមានឋានៈជា Manager បានន័ ថា ដគមានកូន

ដៅពដីស្កាមដស្ចើន ក់ដទៀត។ មិតតលកតិខ្ ្ុំទាល់តស្មិិះដៅដពលម លមិនអាច

អ្ូរខ្្ុំចូលបាន  ូដច និះដគក៏មករុំខ្្ុំឱ្យជួ រកមិតតលកតិ្មាន ក់ដទៀតដ ើមបី

មកចូលកនុងប ត្ ញ។ ខ្្ុំក៏ដ្វើតាម ដោ ដៅមិតតលកតិជិតរនិទធិខ្ ្ុំមាន ក់ដៅ

រិកាខ សាលារបរ់ពួកដគ។ ខ្្ុំរូមបញ្ហជ ក់បនតិច ដៅកនុង Network 

Marketing រកិាខ សាលា មនិមមនជាកមនលងដរៀនរសូ្តដទ មតជាកមនលងម ល

ដគដរៀបចដំ ើមបដីបាកស្បារ។់ 

ដៅដពលដៅ ល់កមនលងដ្វើរិកាខ សាលា មិតតលកតិខ្ ្ុំបានដកិះខ្្ុំមកនិយា គាន

សាា ត់ៗ។ ខ្្ុំសាា នមតមានដរឿងអ្ី្ំ ំុ តាមពិត ដគដៅខ្្ុំមកជួ ដ្វើជាអ្នក

ដបាកស្បារ់ជាមួ គាន ដសាិះ។ ដគឱ្យខ្្ុំដៅស្បាប់មិតតលកតិមាន ក់ដទៀតដ ិះថា 

ដគមានស្បាក់មខ្ដស្ចើន មានដគដគារព និងសាគ ល់ដស្ចើន។ តាមពិតស្បាក់មខ្ដគ

មិន ល់ពីររនលឹកតង។ ដពលដ ិះខ្្ុំស្បឹងទប់្រ់ ដស្រិះដ ើមបីកំុឱ្យដគបាក់

មុខ្ដពក។ Manager ស្បាក់មខ្មិនពីររនលឹកតង ដ ើ រុំឱ្យខ្្ុំដៅកុ កដគ

ដទៀត? ខ្្ុំក៏ ល់ស្ពមនឹងដគ ដ ើ ខ្្ុំក៏ដៅស្បាប់ស្គប់យា ងម លដគនិយា 

ស្បាប់ខ្្ុំ ដៅមិតតលកតិមាន ក់ដទៀត។  

ខ្្ុំជាមនុរសស្តង់្រ់ ជាពិដររការនិយា ពីមនរុសដបាកស្បារ់ស្បដលទ

ដនិះ។ រស្មាប់ខ្្ុំ ស្កមុ ៊ានុដបាកស្បារ់ ដទើបទទលួមនរុសដបាកស្បារ់ឱ្យ 
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ចលូដ្វើការ ឬស្កមុ ៊ានុដបាកស្បារ់ ដទើបអាចបដងាើតមនរុសដបាកស្បារ។់ 

ដបើរិនជាដគមិននិយា ស្បាប់ខ្្ុំ ខ្្ុំក៏មិន ឹងភាពមកលងកាល  ទនពួក 

Manager ទំាងដ ិះម រ។  ំបូងខ្្ុំក៏ភ្ាក់ដត អើលម រ ដពល ឹងថាមិតតលកតិខ្ ្ុំ

បានដ្វើជា Manager ប ុមន តដស្កា មកខ្្ុំគាា នអ្ីស្តូវដត អើលដទ។ អ្វីម លពួក

ដគនិយា  និងបងាហ ញកនុងរិកាខ សាលា គឺទាក់ទងដៅនឹងរុខ្ភាព និងការ

អ្ួតពីភាពដជាគជ័ របរ់ដគ។ ដ តដុនិះដ ើ  ដទើបពួកដគស្បឹងរក់អាវ្ំ

ស្គប់គាន  ដ ើមបីដមើលដៅមានភាពអ្សាច រយ។ ដនិះជារំ្ងមួ ម លខ្្ុំធ្លល ប់

មាន គឺមិនបានដបាកខ្លនួឯងឱ្យអ្នក ទទដបាកបនត។ 

ការដបាកខ្លនួឯង ជាក ំរុ្មំ ួ ដ ើ ដបើស្តវូដគដបាកបានដោ សារខ្លនួ

ឯងដបាកខ្លនួឯងដទៀត ក ំរុដ ិះកានម់ត្ដំ ើ ។ អ្នកម លោដំបាក ដគ

ោមំតដមើលដ ើងដទ ដតើដពល្ម លដ ើងដបាកខ្លនួឯង រួចដគនឹងចូលទ 

ជាមួ ដ ើង ដ ើមបីដបាកដ ើងទាល់មតបាន។ ដតើធ្លល ប់លឺរកយមួ ម លដគ

ថា “ដខ្ា ចកនុងមនិឱ្យទ  ដខ្ា ចទស្ពដម ចនងឹហា៊ា នចូល” ម រដទ? កំុដបាកខ្លនួ

ឯងថាមិនធ្លល ប់ឱ្យលឺដសាិះ។ អ្នកម លចូលចិតតដមើលដរឿងចិនស្បាក ជាលឺ

រកយដនិះរាប់រ  ងដៅដ ើ ។ ដ ើងក៏អាចោត់ទុកថាជា ដខ្ា ចកនុងម ល

ោមំៃរការុវតពិភាព និងស្បដយាជន៍របរ់ខ្លនួឯង។ ដបើដ ើងកបតន់ងឹខ្លនួឯង 

អ្នក ទទនងឹដំលៀតឱ្ការដនិះដបាកដ ើងមនិខ្ន។ 

ដតើដ្វើយា ងដម ច ដទើបអាចការររពីការដបាករបរ់ខ្លនួឯងបាន? ចំដរិះអ្នក

 ទទម លដស្តៀមដបាកដ ើងដ ិះ ដ ើងមិនបាច់ស្ព ួចិតតដទ ដស្រិះឱ្យមត

ដ ើងមលងដបាកខ្លនួឯងដ ើ  ដគក៏មិនអាចដ្វើអ្ីដចញម រ។ ដគបានដ ើង 
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ជួ ដទ ដទើបអាចដបាកដ ើងមតងដ ើ មតងដទៀតបានមបបដនិះ។ 

 វិ្ កីារររម លល អបតំតុ គឺដរៀនគតិឱ្យបាន ិត ល ់ នងិស្ប ត័នស្គបដ់ពល។ 

ដ ើងមិន ឹងថាអ្នក្អាស្កក់ ឬល អដទ  ូដច និះដពលដគនិយា អ្វមីកកាន់

ដ ើង ដ ើងស្តូវមត ករមតីដ ិះមកគិតរិន ថាដ តុអ្ីបានជាដគនិយា 

មបបដនិះ? ប ទ ប់មកគិតថា ដតើដគនឹងទទួលបានអ្វីខ្ លិះ ដបើដ ើង ល់ស្ពម

ជាមួ ដគ? ដ ើងគិតពីស្បដយាជន៍របរ់ដគជាមុនរិន ដទើបដ ើង ឹងថាដគ

ដបាកដ ើង ឬមិនដបាក។ ដបើដ ើងដចញដ បា ភាល ម គិតពីស្បដយាជន៍ខ្លនួឯង

មុន ដ ើងនឹងចូលអ្ ទ ក់របរ់ដគដ ើ ។ ខ្្ុំមិនគួរដៅថាអ្ ទ ក់ដសាិះ 

ដស្រិះដ ើងជាអ្នកដបាកខ្លនួឯងដទ មិនមមនដគដរៀបចំអ្ីតង។  

ការគិតអាចជួ មនុរសបានដស្ចើន្រ់ ដ តុដនិះដទើប្មាជាតិបដង ាើត

មនុរសមកឱ្យមានខ្ួរកាលមាន ក់មួ ។ ស្តមឹមតខ្រួកាលម ួ គសឺ្គបស់្គាន់

នងឹឱ្យមនរុសររ់ លទ់ៃ ាសាល ប ់ ដ ើ ដៅអាចបនសលដ់ ា្ ិះ លដ់ស្កា ដពល

សាល បដ់ទៀតតង។ អ្នកម លមិនដស្បើខ្ួរកាល ដជៀរមិនតុតពីការដបាកខ្លនួ

ឯងដទ។  

អ្នកខ្លិះដជឿថា ការគិត ូរ ជាដរឿងខ្តដពល។ ចុិះដបើស្តូវដគដបាកវិញ ដតើ

ដ ើងនឹងស្តូវខ្តដពលប ុ ណ្ ម រ? សាក កមកដស្បៀបដ្ៀបគាន ដៅ នឹង

ដមើលដ ើញពីស្បដយាជន៍ទនការគិតដ ើ ។ 

ដស្ៅពីគិតដ ើ   ដ ើងស្តូវដចិះស្ប ័តនដទៀត។ ការស្ប ័តន មិនមមនបាន

ន័ ថា ដ ើងរំពឹងឱ្យដគមកដបាកដ ើងដ ិះដទ ប ុមន តដនិះស្គាន់មតជាការ

ដស្តៀមខ្លនួប ុដ ណ្ ិះ។ មុននឹងដជឿដគ ស្តូវស្ប ័តនខ្លនួឯងជាមុនរិន 
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មស្កងដលាដ ើងជាអ្នកដបាកខ្លនួឯង។ ប ទ ប់មកស្តូវស្ប ័តនជាមួ អ្នក

 ទទ ដស្រិះដ ើងដមើលចិតតដគមិន្លិុះដទ។ ប ទ ប់ពីដជឿដ ើ ក៏ដោ  ក៏ស្តូវ

ស្ប ័តនម រ។ ដគអាចមិនដបាកដ ើងភាល មៗដ ិះដទ។ ការអ្រូប ល  ដពល

កនុងការដបាក ជាមតនការរ ៈដពល រូរបរអ់្នកដបាកស្បារ។់ ដគទុកឱ្យ

ដ ើងដជឿដគរ៊ាុបរិន ដទើបដគដបាកដ ើងឱ្យអ្រ់ទ ។ 

ការស្ប ័តនមានពីរស្បដលទ គឺស្ប ័តនដោ លាក់ដលៀម និងស្ប ័តនដោ 

ដបើកចំ រ។ ការស្ប ័តនលាក់ដលៀម គឺ ូចជាខ្្ុំដៅចូលរួមរិកាខ សាលា

របរ់ស្កុម ៊ាុន Network Marketing អ្ុីចឹង។ ខ្្ុំ ឹងដ ើ ថាដគចង់ដបាក

 កលុ ខ្្ុំ និងដបាកខ្្ុំដៅដបាកអ្នក ទទបនតដទៀត ប ុមន តខ្្ុំមិនបាននិយា 

អ្វីដទ។ ដគដៅខ្្ុដំៅចូលរួម ខ្្ុំក៏ដៅ មតដពលដគដៅខ្្ុំឱ្យចុិះដ ា្ ិះ និងបង់

លុ  ខ្្ុំស្គវើកាលដ ើ ដ ើរដចញមតមតង។ ខ្្ុំស្ប ័តនខ្លនួជានិច ចដពលដៅកនុង

រិកាខ សាលា គឺមិនដស្រកឃ្លល នលុ កាក់ម លដគដលើកមកអ្ួតដៅដលើឆ្លក

ដទ។ ខ្្ុំមិនោបំាច់និយា ថា “កំុចង់មកដបាកខ្្ុំ” ដទ។ ការស្ប ័តនរដបៀប

ដនិះ គឺទុកដស្បើជាមួ មនុរសម លសាគ ល់គាន  ឬសាច់ញាតិរបរ់ដ ើង។ 

ការស្ប ័តនមួ ស្បដលទដទៀត គឺនិយា ដចញមកដស្ៅ។ វាអាចជាការ

ស្បការ ឬការស្បមានជាមុន ដ ើមបីកំុឱ្យអ្នក្មាន ក់មកពយយាមដបាក

ដ ើង។ វិ្ីដនិះ ដស្បើមិនល អ ូចវិ្ី ំបូងដទ មតមានដពលខ្លិះ ដ ើងក៏ស្តូវ

ស្បការដចញមកដស្ៅម រ ដ ើមបីកំុឱ្យខ្តដពលដស្ចើន។ ដ ើងដស្បើវិ្ីដនិះ

ដ ើមបីដ ញដគមតមតង។ ដពលដវលាដ ើងមានតទមល្ រ ់ កុខំ្តដពល

ជាម ួមនរុសម លចងដ់បាកដ ើង។ 
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ដ ើងជាមលូដ តចុបំងម លអ្នក ទទអាចដបាកដ ើងបាន។  ូដច និះដពលស្តូវ

ដគដបាក រូមកាល ហានបនតិច រួចដ ើ ទទួលសាគ ល់កំ ុររបរ់ខ្លនួឱ្យបាន

មុនដគ។ ដបើដ ើងដចិះគិត និងដចិះស្ប ័តន ដ ើងនឹងអាចរនសដំពលបាន

យា ងដស្ចើន។ អ្នកខ្លិះកនុងមួ ជីវិតស្តូវដគដបាកលុ រ ូត  ូដច និះលុ ម ល

រកមកបានប ុ ា ន ដស្បៀប ូចជារកដ ើមបីឱ្យដគោ ជំនួរ។ គាត់ស្តូវខ្ត

ដពលរនសដំ ើងវិញស្គប់ដពល។ ដតើគាត់អាចរនសបំានប ុ ា ន ងដៅ? ចុិះ

ដបើមរអក គាត់សាល ប់បាត់ គាត់មិនខ្តដពលដៅដ ើ ។ 

ដបើមនិចងឱ់្យដគដបាកដទ កុដំបាកខ្លនួឯង។ 
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២៥ 

កុដំ្វើតាមតទួៃ 

កនុងចំណចុដនិះ ខ្្ុំនិយា អ្ពំីការ ូរចូលរបរ់វបប្ម៌ភាព នតទៃវិញ    

មតង។  ុវវ័ ជាដស្ចើន ជក់ចិតតនឹងដរឿងទៃ្រ់ ដស្រិះដរឿងទៃមិនមាន

បងាប់ការអ្ប់រំដស្ចើនដ ិះដទ ភាគដស្ចើនគឺដរឿងរបា  និង ន្ នីរគាន ។ 

ចំណលូចិតត ុវវ័ ដបាលកាលដៅខ្ងដនិះដស្ចើនជាង។ ដតើមានមនុរស

ប ុ ា ន ក់ម លរុខ្ចិតតចំ្ ដពលរាប់ទៃ ា ដ ើមបីតាមោនដរឿងភាគម ល

មានតទមលអ្ប់រំដ ិះ? ដបើមាន ក៏មិនមមនជា ុវវ័ ម រ។ 

តួទៃសាអ ត ដ តដុនិះដទាិះបីជាសាច់ដរឿងស្ចំម លក៏ដោ  ក៏ដគថាល អដមើល។ 

 ដណត ើមស្ទពយ នងិ ដណត ើមស្បរុ ជាចំណចុរំខ្នរ់បរ់ដរឿងទៃ។ ដនិះមិន

មមនជាអ្វីម លខ្្ុំចង់បងាហ ញដទ។ អ្នក្ចង់ដមើលដរឿងអ្ី ក៏បានម រ ប ុមន ត

មានចរិតមួ ចំនួនរបរ់តួទៃ ម លដ ើងស្តូវមតដបាិះដោល ដ ើមបីកំុឱ្យ

ខ្តដពល។ 

ចរតិទមី ួ គ ឺ វា ឬក។ ដោ សារមតតួទៃសាអ តៗ ដទើបដគដមើលរំលង

ចំណចុដនិះម ួ។ ចរិតមបបដនិះ ជាចរិតម លគួរឱ្យរអប់។ មនុរសវា ឬក 

មិនទុកអ្នក ទទជាមនុរស ូចគាន ដ ិះដទ។ ពួកដគពយយាមដ្វើយា ង្ឱ្យ

បានដៅពីដលើកាលអ្នក ទទជានិច ច។ 

ដោ សារមខ្ារ ពូមកខ្ងចមលង  ូដច និះក៏ កចរិតដនិះមកោក់ខ្លនួ ដ ើ ដ្វើ

ឱ្យរងគមខ្លនួឯង កាល  ជាកមនលងម លដ្វើឬកោក់គាន ។ ដបើរិនជាចមលងរបរ់
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ល អ ជាដរឿងដតសង ប ុមន តភាគដស្ចើន ដ ើងមិនចូលចិតត ករបរ់ល អមកោក់ខ្លនួ

ដទ ឬ កម រ ប ុមន ត ឺតជាងដគជានិច ច។ ការវា ឬក ដស្បៀប ូចជាជញ្ហជ ងំ

មួ ម លបាំងមនុរសមាន ក់ មិនឱ្យរាប់រកអ្នក ទទម រ។ អ្នកម លវា ឬក

ទំាងដនិះ ចូលចិតតឱ្យដគផ្តគ ប់ចិតត្ រ់ មតមិនដចិះរាប់ដទ។ តារាចដស្មៀង 

អ្នកនដយាបា  ឬកូនអ្នកមានមួ ចំនួន្ំ អាច កមកដ្វើជាឧទា រណ៍

ទនការវា ឬកបាន។  

ខ្្ុំដលើកដរឿងមួ ម លដកើតដ ើងកាលខ្្ុំដ្វើការកនុងការីុណ។ូ ខ្្ុំកំពុងឈរ

ដៅកនុងត ទិះបា  ដ ើមបីោគំិតលុ ពីដល្ៀវ។ Manager ដៅទីដ ិះម ល

និយា ស្តូវគាន ជាមួ ខ្្ុំ បានដ ើរចូលមកទំាងមុខ្មិនរូវស្ររ់ ដ ើ 

និយា ពដីរឿងដល្ៀវដៅខ្ងដស្ៅឱ្យខ្្ុំសាត ប់។ គាត់និយា ថា “រវាងដល្ៀវ

មខ្ារ និងដល្ៀវបរដទរ មខ្ារដ ើងវា ឬក្រ់”។ ដពលគាត់ កទឹកមត

ដៅោក់ឱ្យ ដល្ៀវបរដទរដគរមលឹងមុខ្អ្នកោក់ ដ ើ ញញឹម និងនិយា 

ថា អ្រគុណ។ ោក់មតង ដគអ្រគុណមតងទំាងម លដគជាដៅមកម លមាន

លុ យា ងដស្ចើន។ ដ តុអ្ីបានជាខ្្ុំ ឹងថាដគមានលុ ដស្ចើន? ដស្រិះមហបូ

ម លដគកុម ង់មួ ដពល នឹង ដលើរពីកនលិះរន់ ុលាល រដៅដ ើ ។  

ប ុមន តដល្ៀរមខ្ារវិញ មិនដ្វើមបបដនិះដទ ។ ដពលដគោក់ទឹកមតឱ្យ ងាកមុខ្

ដចញ ដ ើ រមមតងទុកមុខ្ដមើលងា អ្នកោក់ទឹកមតដ ិះ។ មខ្ារមាន

ទមាល ប់មបបដនិះ ដពលស្តូវដគបដស្មើ ក៏តាំងោប់ដត តើមតដមាើងឬកឱ្យខ្ារ់។ 

មខ្ារ ូចគាន  ប ុមន តដមើលងា គាន ដៅវិញ។ ដោ សារមតមានលុ ចូលហាង 

ដទើបឬក្ំឬយា ងដម ច? អ្នកទំាងអ្រ់គាន ម លធ្លល ប់ដ្វើការកនុងការីុណ ូ ឬ

ដភាជនី ោះ ន្ំៗ និងអាច លព់ីដរឿងមបបដនិះ។ ខ្្ុបំដស្មើ កស៏្តវូការដគ
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ដគារពម រ ដ ើ ការវា ឬក ជាការស្បមាៃម ួដោ ស្បដយាល។ អ្នកខ្លិះ

គិតថា ស្គាន់មតវា ឬកដសាិះ ដតើដៅប ិះរល់ ល់អ្នក្? ដបើដ ើងវា 

ឬកកនុងត ទិះ ឬអ្ងគ ុមាន ក់ វាអ្ត់ប ិះរល់ដគដទ មតដបើមានទំ ក់ទំនងជា

មួ អ្នក ទទ គបឺ ិះរល់ដ ើ ។ 

តាមពិត មិនមមនបរដទរឱ្យតទមលមខ្ារដទ ប ុមន តបរដទរមិនចូលចិតតការវា 

ឬក។ បរដទរម លខ្្ុំនិយា  គឺជនជាតិស្ចមុិះស្រួច មិនមមនចិន ឬដវៀត

្មដទ ដស្រិះពួកដនិះក៏មិនោញ់មខ្ារដ ើងប ុ ា នម រដទកនុងការវា ឬក

ដនិះ។ ពួកបរដទរ ដចិះ ល់ពីសាព នភាពរបរ់មនុរស។ ស្គាន់មតការមកដ្វើ

ជាអ្នកបដស្មើដគ នឹង គឺជាការស្បមាៃ ល់ភាពទៃ លៃ នរូបាត់ដៅដ ើ   ូដច និះ

ដគរកវិ្ីយា ង្ជួ ដលើកទឹកចិតតអ្នកដ ិះឱ្យបានល អបនតិច។ រកយអ្រ

គុណម ួមា ត់ មានន័ ្រ់។ អ្នកម លមិនធ្លល ប់ដ្វើខ្ ្ុំដគ មិន លព់ី

រកយដនិះដទ។ រាល់ដពលម លដល្ៀវនិយា អ្រគុណមកកាន់ខ្្ុំ ខ្្ុំរបា 

ចិតត្ រ់ ដស្រិះខ្្ុំគិតថា ដគក៏ទុកខ្្ុំជាមនុរសម រ។ 

ខ្្ុំកាត់ឱ្យខ្លីចុិះ កុវំា ឬកតាមតទួៃ។ អ្នកទំាងអ្រគ់ាន ធ្លល ប់ំាល់ថាដ តុអ្ី

បានជាដគរមមតងបានរមដទ? ដស្រិះពួកដគជាមនុរសវា ឬកស្សាប់។ ដគ

មិនបដចចញឬកមកដស្ៅទ ដពលរមាា រន៍ ឬដៅកនុងកចចក់ទូរទរសន៍ដទ។  

ខ្្ុំប៊ា ិះមតដលលចពីចំណចុម ួ។ ដៅមានចរិតមួ មបបដទៀត ម លស្រដ ៀង

នឹងការវា ឬកម រ។ ខ្្ុំមិន ឹងចារ់ថា ចរិតដនិះមានដ ា្ ិះបដច ចកដទរ

របរ់ដគឬអ្ត់ដទ។ ខ្្ុំដៅថា ចរិតមិនខ្វល។់ អ្នកទំាងអ្រ់គាន ចង់ដៅអ្ីក៏

បាន ដស្រិះខ្្ុំអ្ត់ខ្វលព់ដី ា្ ិះរបរ់វាដទ រំខ្ន់ឱ្យមត ល់ដៅបានដ ើ ។ 
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ចរិតមបបដនិះ ជាចរិតល អមួ ម រ ប ុមន តអ្នក ទទមិនរូវចូលចិតត ដស្រិះដគ

គិតថា វាជាការវា ឬក។ ចរិតមិនខ្វល់ និងការវា ឬក គឺខ្ុរគាន ឆ្លា  

្រ់។ ការវា ឬក គទឺកុអ្នក ទទមនិដរាើនងឹខ្លនួ ចំមណកចរតិមនិខ្វល់វញិ 

គមឺិនខ្វលម់តមតង។ ដគមិនខ្វល់ថាអ្នក ទទ្ំជាងខ្លនួ ឬទាបជាងខ្លនួដទ 

ដស្រិះដគ ឹងថាវាគាា នស្បដយាជន៍។ 

អ្នកម លមានចរិតមបបដនិះ  ឹងចារ់ថាដគចង់បានអ្វីកនុងជីវិតរបរ់ដគ 

ដ តុដនិះដទើបដគមិនខ្វលព់ដីរឿងដតសង។ ឧទា រណ៍ ដៅកនុងស្កុម ៊ាុន មាន

បុគគលិកមាន ក់ម លមានចរិតមិនខ្វល់ ប ុមន តអ្នកស្គប់គាន និយា ថា ដគជា

មនុរសវា ឬក ដស្រិះមិនដចិះមកនិយា ដលងជាមួ អ្នក ទទ។ ដបើមាន

អ្នក ទទដៅរួរដគទាក់ទងនឹងការងារ ដគនឹងនិយា ជាមួ ្មាតា ស្ពម

ទំាងស្បឹងជួ អ្រ់ពីចិតតដទៀតតង។ 

បុគគលិកដ ិះដៅដ្វើការដ ើមបីរនសលំុ  និង កបទពិដសា្ន។៍ ដៅដពល

ដគ កបានស្គប់ដ ើ  ដគនឹងោកដចញពីស្កុម ៊ាុនដ ិះ  ូដច និះដគដរៀបចំ

មតនការរបរ់ដគតាម ំ្ក់រួចជាដស្រច។ ដៅកនុងមតនការដ ិះ មិនមមន

ការនិយា ដលងអ្ត់ស្បដយាជន៍ ឬការរាប់អានដទ ដស្រិះដគមិនមមនមក

ដ្វើការដ ើមបីសាគ ល់អ្នក ទទដ ើ ។ 

ដគមនិខ្វលន់ងឹដរឿងដតសង ដស្រិះដគមានដរឿងដតសងម លស្តវូខ្វល់។ ដរៀនមបង

មចកចរិតទំាងពីរដនិះតង។ មនុរសម លមានចរិតមិនខ្វល់ មិនបាន

ដមើលងា អ្នក្ដទ ស្គាន់មតដគរវល់នឹងដរឿងដតសងប ុដ ណ្ ិះ។ ចរិតមិន

ខ្វល់ដនិះ ក៏អាចជួ រនសដំពលបានដស្ចើនម រ។ 
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ចរតិទពីរី គ ឺដលលើកស្មតិរតងោ់រ។ ដនិះជាចរិតតួកនុងដរឿងទៃម លដ ើងដស្ចើន

មតជួប។ ដបើថាតួ នឹងដលលើ វិញ គដឺលលើដៅមលងលឺមតមតង រួចដ ើ អ្នកដមើល

គិតថា ដបើដ្វើដលលើស្បម លជាគួរឱ្យស្រលាញ់ ូចដគម រ។ ដគសាអ តស្សាប់ 

ដ ើ ជាតួកុនដទៀត ដ្វើដលលើក៏គួរឱ្យស្រលាញ់  ដ្វើឆ្លល ត រតតមតគួរឱ្យស្រលាញ់

ដទៀតដ ើ ។ ដ តុអ្ីក៏មិនគិតពីចណំចុដនិះតង? 

ដ តុអ្ីស្តូវចំ្ ដពលរបរ់ដ ើងដ្វើដលលើតាមចរិតតួកុន? ដបើថាដ ើង

ស្រលាញ់តួដ ិះ្រ់ គួរមតដ្វើតាមចរិតខ្ងដស្ៅរបរ់ដគដៅ ដស្រិះវា

ចារ់ជាង។ តួកុន គាា នអ្នក្មួ ដលលើដទ ដស្រិះដបើដគដលលើ ដគក៏មិនអាច

ឈរដជើងបានរ ូត ល់ដ ើងដ ើញមុខ្ដគម រ។ តកួនុមិនដលលើដទ  ូដច និះដបើ

ស្រលាញត់កួនុ កុដំ្វើដលលើ។ 

ខ្្ុំមិនដស្បើរកយល ាង់ដទ ដស្រិះរកយដនិះដស្បើបានរស្មាប់មតអ្នកមិនទាន់ដចិះ

អ្វីមួ ប ុដ ណ្ ិះ។  ដបើរិនជាដកាងមាន ក់មិនទាន់បានចូលដរៀនភាសាអ្ង់ដគលរ 

ដគជាដកាងល ាង់ ដស្រិះអានអ្កសរអ្ង់ដគលរមិនោច ់ ប ុមន តដបើអ្នកម លបាន

ចូលដរៀនដ ើ  បានរញ្ហា បស្តដ ើ  មតដស្បើមិនដកើត ដគដៅថាដលលើ។ ល ាង ់

មានថាន ពំយបាល គកឺារដរៀនរសូ្ត មតដលលើជាជមាមឺ លពយបាលមនិជាដទ។ 

ខ្្ុំមិនបានថាអ្នកម លដមើលដរឿងទៃជាមនុរសដលលើដទ ដស្រិះខ្្ុំក៏ដមើលដរឿង

ទៃខ្លិះម រ។ ខ្្ុំថាពួកដគចូលចិតតដ្វើដលលើ។ ខ្លនួឯងមិនដលលើដទ ប ុមន តដ្វើដលលើ។ ការ

ដ្វើដលលើ កម៏ានស្បដយាជនម៍ រ ប មុន តដបើដស្បើដោ គាា នមលូដ ត ុ កវ៏ាមនិបាន

ស្បដយាជនអ៍្វមី រ។ ឥលូវសាកគិតដមើល ដបើមនុរសម លដចិះគិតមាន ក់ 

ស្សាប់មតដមើលដរឿងដ ើ  ដៅជាដ្វើដលលើ វិញ។ ដតើដ ើងគិតយា ងដម ចម រ?  
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ចរិតទីបី មានការដពញន ិម្រ់ ជាពដិររកនុងចំដ្មដកាងៗដទើបនឹង

្ំ។ ចរិតដនិះ គបឺទិមាតម់ិននយិា ។ ដៅកនុងដរឿងទៃ ដពលម លមាន

បញ្ហហ អ្វីមួ រវាងតួស្បុរ និងតួស្រី គឺដគបិទមាត់ដរៀងខ្លនួ ដោ មិន

និយា អ្វីទំាងអ្រ់។ ដគចង់ភាគីមាខ ងដទៀត មរវង ល់ដោ ខ្លនួឯង។ 

សាច់ដរឿងស្កឡប់ចុិះដ ើង ដស្រិះមតតួស្បុរស្រីមិនដបើកមាត់និយា ។ ខ្្ុំ

្ុញដរឿងទៃ ក៏ដស្រិះមតអ្នកនិពនធដគមិនស្ពម កចំណចុដនិះដចញ ប ុមន តដៅ

មានមនុរសចូលចិតតដស្ចើន្រ់។ 

អ្នកម លចូលចិតតដមើលដរឿងទៃ ដទាិះទទួលសាគ ល់ ឬមិនទទួលសាគ ល់ក៏

ដោ  រុទធមតមានចរិតមួ ដនិះ។ ដពលមានបញ្ហហ អ្វីមួ កនុងចិតត  ឹងមត

បិទមាត់ដ ើ ។ ដៅដពលម លបិទមាត់ដ ើ  ក៏តាំងោប់ដត តើមដ្វើតួកំរត់ 

ដស្រិះដគមិន លព់ីបញ្ហហ របរ់ខ្លនួ។ ដតើឱ្យដគ លយ់ា ងដម ច ដបើដ ើងមនិ

នយិា ស្បាបដ់គតង នងឹ? មនិមមនមនុរសស្គប់គាន  រុទធមតបានដរៀនមត នកចិតត

សាស្ររតដ ិះដទ។ អ្នកខ្លិះរូមបីមតចិតតខ្លនួឯង ក៏មិន ឹងចារ់តង ដតើដ ើង

មានរងឃឹមប ុ ា នភាគរ ឱ្យដគមក លព់ីដ ើងដ ិះ? 

គូដរន ៍ជាដស្ចើន មបកបាក់គាន ក៏ដោ សារចរិតបិទមាត់ដនិះ។ កនុងចំដ្ម

បញ្ហហ ១០០ មាន៩៩ដ ើ ម លអាចដោិះស្សា ដោ ការនយិា ស្បាបគ់ាន

ដៅវញិដៅមក។ ចំមណកដៅរលម់ ួដទៀតដ ិះ វាស្គានម់តជាការស្ច ំ

របរដ់ ើងប ដុ ណ្ ិះ។ ដពលមានបញ្ហហ អ្វីក៏ដោ  ស្តូវរកដពលនិយា ទល់

មុខ្គាន ។ តាមពិតមិនបាច់រកដពលអ្ដីទ ដពល្ក៏អាចនិយា បានម រ 

ឱ្យមតដ ើងតាំងចិតតថានិយា ។ ស្តូវោថំា ដបើស្ជុលជានិយា ដ ើ  ស្តូវ
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និយា ឱ្យអ្រ់។ កំុនិយា មតរក់ក ត្ ល ដ ើ ទុកឱ្យដគទា អ្វីម ល

ដៅរល់។ ការដ្វើមបបដនិះ មិនខ្ុរពីមិនបាននិយា ដ ិះដទ។ 

ខ្្ុំមិនចូលចិតតអ្នក្មកដ្វើតួកំរត់ ដោ សារមតខ្លនួឯងដ្វើបាបខ្លនួឯង

ដ ិះដទ។ ដបើដ ើងនិយា មិនដចញដៅ ថាពបិាក ដនិះអាចនិយា បាន

ដសាិះ ដ តុអ្ីមិនស្ពមនិយា ។ មនុរសបដង ាើតភាសាមកដ ើមបីដ្វើទំ ក់

ទំនងជាមួ គាន  នឹងដ ើ ។ ដបើដ ើងមិននិយា  ដតើបដង ាើតទំ ក់ទំនង

យា ងដម ចបាន? 

ឱ្យមតដ ើងដបាិះដោលចរិតអ្ត់ស្បដយាជន៍ដនិះបាន ដ ើងនឹងកាល  ជា

មនុរសៃ ាីមាន ក់ភាល ម។ ដ ើងអាចរនសដំពលបានដស្ចើន ដស្រិះដ ើងមិនបាច់

ទា ពីបញ្ហហ ម លដ ើងមិន ឹង។  

ឧបមាថា បតីស្បពនធកំពុងមតដ ល្ ិះគាន  ដ ើ ស្បពនធមនិនិយា អ្វីទំាងអ្រ់។ 

បតីក៏មិន ឹងដ្វើយា ងដម ចម រ ដស្រិះមិន ឹងថាស្បពនធខ្លនួឯងខ្ឹងពដីរឿងអ្ី។ 

ពួកដគមិននិយា រកគាន ដពញមួ អាទិតយ។ ដៅលាាចមួ  បតីដចញពីដ្វើការ

ដពល ប់មក ក៏ស្តូវដោរបាញ់ កម ូតូសាល ប់បាត់។  ូដច និះជីវិតចុងដស្កា 

របរ់បតី គឺស្តូវោកដចញដោ មិន ឹងថាស្បពនធខ្ឹងដរឿងអ្ីដសាិះ។ សាកគិត

ដៅដមើល ដតើបតីសាត  ប ុ ណ្  មុនដពលោច់ខ្យល់? ចុិះស្បពនធវិញអាចទទួល

បានដទ? ដបើស្បពនធស្បាប់បតីពីមូលដ តុ យា ងដហាច្រ់ក៏ពួកដគអាច

បចចប់ទំ រ់បានមុនដពលអ្រ់ជីវិតម រ។ របា ចិតតមនុសាល ប ់ ល អជាង

សាល បទំ់ាងមានចមាលក់នុងចិតត។ 

 ំដ្ិះស្សា  គដឺៅនងឹមាតដ់ ើងដនិះឯង។ ឱ្យមតដ ើងនិយា បញ្ហហ ដចញ 
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មកដ ើ  ភាគីមាខ ងដទៀតនឹងជួ គាន ដ ើមបីរក ំដ្ិះស្សា មិនខ្ន។ 

ការលាក់បញ្ហហ កនុងចិតត មិនមមនជា ំដ្ិះស្សា ដទ។ ជួនកាលដ ើងអាច

គិតថា  ល់ ូរដៅ វានឹងមលងអ្ីដ ើ  ប ុមន តបញ្ហហ ដ ិះនឹងដរើដ ើងមកវិញ

ដៅទៃ ា្ មួ មិនខ្ន។ 

ខ្្ុំ កស្រង់ឈុតមួ កនុងកមាវិ្ីកំមបលងរបរ់ Ellen មកដ្វើជាឧទា រណ៍។ 

Ellen ជាមាច រ់ហាងដរៀវដៅមួ កមនលង ដ ើ គាត់បានបដងាើតជា 

Reading Clubដៅកនុងដ ិះម រ។ រាល់លាា ច មតងមតមានមនុរសមួ 

ស្កុមម លជាម ូ ស្បោហំាង មកជួបជុំគាន ដ ើមបីប តរូដយាបល់ពីដរៀវដៅ្

មួ ម លដគបាន្ត់គាន អាន។ ពួកដគបដចចញមតមិាន ក់មតងពីអ្វីម ល ល់

ដ ើញ និងនិយា ដលងដរើចដៅវិញដៅមក។ 

លាាចម ួដពលម លដគដៅតទិះអ្រ់ Ellen បានដ ើញស្កោរ note តូច

មួ ម លស្ជុិះដៅនឹង ី។ កនុងស្កោរដ ិះររដររថា ដគមិនចូលចិតត Ellen 

ដទ ដស្រិះគាត់ជាមនុរសអាស្កក់។ Ellen មិនអ្រច់ិតតនឹងដរឿងដនិះដសាិះ 

ដស្រិះគាត់មិនបានដ្វើអ្ីអ្នក្ដទដៅកនុងស្កុម ដ ើ ក៏មិន ឹងមានដរឿងអ្ី

ដកើតដ ើងម រ។ 

Ellen បានសាកលបងវិ្ីជាដស្ចើនដ ើមបី ឹងថា ដតើអ្នក្ជាមាច រ់ស្កោរ 

note ដ ិះ។ ដស្កា មកគាត់ក៏បាន ឹងថា វាដចញពដីហាដ  របរ់បុររ

មាន ក់ម លជារមាជិកស្កុម ូរ្រ់ដ ើ ។ បុររដនិះដ្វើការជាអ្នកលក់

មស្គពូក។ ដ ើមបីដោិះស្សា បញ្ហហ ដនិះ Ellen រដស្មចថា ស្តូវមតដៅ

និយា ជាមួ បុររដ ិះ ល់កមនលងដ្វើការរបរ់ដគ។ Ellen ដ្វើជាស្តូវការ
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ទិញពូកៃ ាី ដ ើមបីឱ្យបុររដ ិះមកជួ បងាហ ញតលវូ។ បុររដ ិះភ្ាក់ដត អើលម រ

ដៅដពលម លបានជួប Ellen ដស្រិះគាត់មានបញ្ហហ កនុងចិតតម លមិននិយា 

ដចញមក ូចគាន ។ 

Ellen រួរដ ញដោលបុររដ ិះរ ូតស្ពមដំលើ ។ បុររដ ិះខ្ឹងនឹង 

Ellen ម លដរើចចំអ្កឱ្យតួអ្ងគទំមពកកាលដៅកនុងដរៀវដៅ។ Ellen 

ំាល់្រ់ ដស្រិះដបើជាដរឿងទាក់ទងនឹងដរៀវដៅ ដ តុអ្ីក៏ោបំាច់ខ្ឹង ល់

ថាន ក់ដនិះ។ Ellen ស្កដ កមលនកដៅដជើងរក់មាន ក់ដ ិះដទើប ឹងថាដគរក់

រក់មកលងកាល  ។ តាមពិតបុររដ ិះមានកាលទំមពក ដ ើ គាត់គិតថា 

Ellen  ឹងពីដរឿងដនិះ ដ ើ ដរើចចំអ្កឱ្យគាត់។ Ellen មិនបាន ឹងពីដរឿង

ដនិះដទ។ បញ្ហហ ក៏ស្តូវដោិះស្សា  ដពលម លភាគីទំាងពីរស្ពមជមជកគាន ។ 

តួទៃ ចូលចិតតបិទមាត់ ជាដរឿងរបរ់ជនជាតិដគ ដ ើងគាា នរិទធិដៅហាម

ឃ្លត់ដគដទ។ ប ុមន តដបើដ ើងមិនចង់ចំ្ ដពលដស្ចើនដ ើមបីដោិះស្សា 

បញ្ហហ តូចមួ ដទ កំុដ្វើតាមតួទៃ។ ដពលខ្លិះបញ្ហហ អាចដោិះស្សា បានកនុង

ដពលមតប ុ ា ន ទី មតដោ សារមតមាត់រតងដពក ហាមិនបាន ក៏ស្តូវ

ចំ្ ដពលរាប់ទៃ ាដ ើមបីដោិះស្សា ។ កុដំ្វើដរឿងម លខ្តដពល នងិស្តវូ

ោថំា ខ្តដពល ដរាើនងឹខ្តជីវតិ។ 

អ្នក្ចង់ដមើលដរឿងទៃ ក៏ដមើលចុិះ រូមកំុមត កចរិតទំាងបីដនិះោក់ខ្លនួ

បានដ ើ  ដស្រិះវាខ្តដពលរបរ់ដ ើង។ វា ឬក ក៏ខ្តដពល ដស្រិះ

ស្តូវដរៀបឬកជាមុន។ ដ្វើដលលើក៏ខ្តដពល ដស្រិះស្តវូចំ្ ដពលដ្វើដលលើ។ 

បិទមាត់ក៏ខ្តដពល ដស្រិះស្តូវដោិះស្សា ដរឿងមិនស្តូវចំណចុ។ ចំណចុ
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ដនិះ ខ្្ុំររដររជាពិដរររស្មាប់ស្រីៗ ដស្រិះពូមកចូលតួ្រ់។ ចូលតួ

ទំាងមិនបានល ុពកីារៃត ដ ើ ស្តូវខ្តដពលដទៀត។ 
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២៦ 

កុដំរើចចអំ្កឱ្យអ្នក ទទដពលដគបរាជ ័ 

ដ ើងកំុទាន់អាលនិយា  ល់ដរឿងដរើចចំអ្ក ដ ើងនិយា ដរឿងបរាជ័ 

ជាមុនរិន។ ដ តុអ្បីានជាដគបរាជ័ ? មូលដ តុម លមនុរសបរាជ័ 

មានដស្ចើន្រ់។ វាអាចមកពី មិនបានដស្តៀមខ្លនួ រមតពភាពមិនទាន់

 ល់ រំ្ងមិនទាន់ស្គប់ ឬក៏មានដគោដំ្វើបាប។ ដបើដ ើងពិនិតយដៅដលើ

មូលដ តុទំាងដនិះ ដ ើងអាចឱ្យនិ មន័ ថា បរាជ ័ ជាដរឿង្មាតា។ 

អ្នកម លធ្លល ប់បរាជ័  ជាអ្នកម លបានសាកលបងអ្វីមួ ។ កីឡករម ល

ធ្លល ប់ស្តូវដគវា រនលប់ដលើរដង វៀន គឺជាអ្នកម លហា៊ា នដ ើរចូលរដងវៀន។ 

ពិ្ីករម លនិយា ញ័រមាត់កនុងទូរទរសន៍ គឺជាមនុរសម លហា៊ា នោក់រកយ

ដ្វើពិ្ីករ។ ស្គូបដស្ងៀនម លគំាងដៅចំដរិះមុខ្រិរស ក៏ជាអ្នកម លហា៊ា ន

រំុដគបដស្ងៀនម រ។ ពួកដគបរាជ័ មមន មតពូកដគហា៊ា ន។ ហា៊ា នដ្វើ មត

បរាជ ័ ស្បដរើរជាងកសំាកម លមិនបានដ្វើអ្ដីសាិះ។ 

CM Punk ជាអ្នកកីឡការអាជីពមាន ក់របរ់ស្កុម ៊ាុន WWE ម លជា

ជំនួញ ៏្ំជាងដគ ដបើដស្បៀបនឹងរដងវៀនកីឡការ ទទ។ Punk ស្តូវបាន

ដគបចឈប់ដៅកនុងទៃ ាម លគាត់ដរៀបការ ដស្រិះមតមានការមខ្វងដយាបល់គាន

ដៅកនុងការងារ។ ដស្កា ពីបចចប់អាជពីជាអ្នកកីឡការរួចមក Punk 

បានងាកមកខ្ង MMA ឬដ ើងដៅថាវា ោក់ស្ទុងដ ិះ។  

Punk ចំ្ ដពលពីរឆ្លន ំដ ើមបី វឹកហាត់កាច់វា របរ់ MMA ជាមួ  
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ស្គូម លបិទពិដសា្ន៍ស្តឹមស្តូវ។ គាត់ជាអ្នកកីឡការមមន ប ុមន ត MMA 

មិនមមនជាកីឡដរៀបចំទុកដ ិះដទ។ ដៅដពលម ល្នដជើងចលូរដងវៀន

ដ ើ  ដ ើងមនិអាច ឹងថាមានដរឿងអ្ដីកើតដ ើងដ ិះដទ។ MMA ជាការ

ស្បកួតដស្គាិះថាន ក់មួ  ដស្រិះអ្នកស្បកួតទំាងរងខ្ងស្បឹង កឈនិះដោ 

មិនគិតពីអ្វទំីាងអ្រ់។ គាត់គាា នបទពដិសា្ន៍កនុងមត នកដនិះដទ ដ តុដនិះការ

 វឹកហាត់ជាជដស្មើរល អរស្មាប់គាត់។ 

រ ូតមក ល់ចុងឆ្លន ំ២០១៦ដនិះ Punk មានការស្បកួតមួ កនុងកមាវិ្ី 

UFC 203។ ម គូរបរ់គាត់ មានអា ុតិចជាងគាត់ដស្ចើន្រ់ ដ ើ 

មានបទពិដសា្ន៍ដស្ចើនកនុងការស្បកួត MMA ដទៀតតង។ ដទាិះបី Punk 

និយា ស្បាប់សារពត៌មានថា មិនល័ ពីម គូរបរ់គាត់ក៏ដោ  ក៏ខ្្ុំគិតថា 

គាត់និយា ដលើកទឹកចិតតខ្លនួឯងប ុដ ណ្ ិះ។ Micky Gall ជាកីឡករម ល

ដរៀនវា  MMA តាំងពីតូច ដ ើ ស្រលាញ់មត នកដនិះដទៀតតង។ ដបើ ក

មកដស្បៀបនឹង Punk ម លដទើបនឹងោប់ដត តើម ដ ើងនឹងដ ើញគមាល តមួ 

យា ង្ំ។ 

ការស្បកួតោប់ដត តើម ដលលងដបើកឆ្លករបរ់ Punk ក៏បានបដចចញរដមលង   

ម រ។ អ្នកគំាស្ទរបរ់ Punk មស្រកដហា៊ា រ ដស្រិះដគចង់ដ ើញការស្បកួត

របរ់គាត់ ូរមកដ ើ ។ ខ្្ុំក៏ជាអ្នកគំាស្ទមាន ក់ម រ។ ប ុមន តដពលដ ើញោប់

ដត តើមវា ភាល ម ខ្្ុំ ឹងថា Punk មិនអាចឈនិះបាត់ដៅដ ើ  ដស្រិះ 

Mickey រស្រង គប់ កមតមតង។ Punk ោញ់កនុងរ ៈដពល២ ទីប ុដ ណ្ ិះ 

ដ ើ ោញដ់ោ រុំោញដ់ទៀត។ 
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រស្មាប់ដ ើង វាជាបរាជ័ ដ ើ  ប ុមន តរស្មាប់គាត់ វាជាការោប់ដត តើម

ប ុដ ណ្ ិះ។ អា ុរបរ់គាត់ជិត៤០ឆ្លន ំដៅដ ើ   ូដច និះពិបាកនឹងហាត់ឱ្យ

បានពូមក ូចដគ្រ់។ គាត់អាចនឹងោក់ចិតតោក់កា ដៅដលើ MMA 

មមន ប ុមន តវាអាចជាដរឿង ឺតដពល។ គាត់បានដ្វើដរឿងម លគាត់ចង់ដ្វើ 

ដ ើ បានលុ ដស្ចើនដទៀតតង ដ តុដនិះដបើថាគាត់បរាជ័  ក៏មិនស្តូវម រ

ទំាងស្រុងម រ។ ប ុមន តមានអ្នកដរើចចំអ្កឱ្យគាត់ ម លអ្នកទំាងដ ិះគាា ន

ចិតតកាល ហានដ ើមបីដ ើរចូលរដងវៀនស្ទុងដ ិះតង។ ដតើដ តុអ្ីស្តូវដរើចចំអ្ក

ឱ្យអ្នក ទទ? 

មូលដ តុម លមនុរសដរើចចំអ្ក ដៅដពលដ ើញអ្នក ទទបរាជ័  មាន

ដស្ចើន្រ់។ ខ្្ុំស្បមូលបានដ តុតល៧យា ងម លដ ើងអាច កមក

ទុកជាដគាលគំនិតបាន។  

មលូដ តទុមី ួ គដឺ ើមបបីបំាកម់ខុ្។ ដៅកនុងរងគម ការបំបាក់មុខ្ ជាដរឿង

្មាតាដៅដ ើ របរ់អ្នកម លមានទំ រ់ជាមួ គាន ។ អ្នកខ្លិះមិនបាច់

មានដរឿងអ្ីក៏បំបាក់មុខ្ដគបានម រ។ ដពលមានអ្នក្បរាជ័  ដគនឹង

ដំលៀតឱ្ការដ ើមបីជាន់ពនលិចមៃម។ អ្នកនដយាបា កនុងស្រុក ឧរា ៍

ដរើចចំអ្កឱ្យគាន ្រ់។ ដពលខ្ង្មួ មានបញ្ហហ ពបិាក ដគនឹងោប់

ដត តើមដបាិះរមតី្ាន់ៗដៅភាល ម ដស្រិះដ ើមបីការររខ្លនួឯង និងទប់សាា ត់

ស្បជាស្បិ ភាពរបរ់មាខ ងដទៀត។ 

ដពលនិយា  ល់អ្នកនដយាបា  ដ ើងអាច លប់ានដ ើ ថា ដនិះមិន

មមនជាដរឿងល អដទ។ កនុងចំដ្មកិច ចការ១០យា ងម លអ្នកនដយាបា ដ្វើ 
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មាន៨យា ងដ ើ ម លជាដរឿងមិនស្តឹមស្តូវ ចំមណក២ដទៀត គឺជាដរឿង

ស្តឹមស្តូវ ប ុមន តដ្វើរស្មាប់ខ្លនួឯង និងបកសរបរ់ពួកដគប ុដ ណ្ ិះ។  

មលូដ តទុពីរី គ ឺដ ើមបដី្វើឱ្យខ្លនួឯងដមើលដៅឆ្លល តជាងដគ។ រម័ ដនិះដៅ

ដ ើ  ដៅមានមនុរសម លគិតមបបដនិះដទៀត។ វាមិនម លស្គាន់មតោំ

ដរើចចំអ្កឱ្យដគ ដស្កា ដពលដគបរាជ័  ដ ើ កាល  ជាមនុរសឆ្លល តដ ិះ

ដទ។ ដបើឆ្លល តមមន ដគមិនរវល់នឹងដរឿងរបរ់អ្នក ទទដទ ដគនឹងទុកដពល

ដ ិះដៅដ្វើការផ្តទ ល់ខ្លនួដគដ ើ ។ 

អ្នកទំាងអ្រ់គាន ធ្លល ប់ដ្វើការជាមួ បុគគលិក ម លោដំមើលគាន បរាជ ័ម រ

ដទ? ដៅដពលមានអ្នក្ដ្វើមិនបានល អ ឬដ្វើមិនរដស្មច ដគនឹងដចញមក

និយា  ក ូ ស្គប់ដពល។ ដគដរើចពីបរាជ័ របរ់អ្នក ទទ ដស្រិះដគ

ចង់ឱ្យដៅហាវ គិតថា ដគជាមនុរសអ្សាច រយ អាច ឹងមុនពីបញ្ហហ ។ 

មលូដ តទុបី ីគដឺរើចឱ្យខ្លនួឯង។ ដបើនិយា ពីចិតតវិទយ ដ ើងនឹងជួបដរឿង

ចមមលកជាដស្ចើនម លមិនគួរឱ្យដជឿ។ តាមពិតអ្នកម លដរើចនឹងកំ ុរ ឬ

បរាជ័ របរ់អ្នក ទទ គឺដគដរើចឱ្យខ្លនួឯងដទ។ ដពលម លដគដ្វើខ្ុរ ដគ

មិនហា៊ា នទទួលសាគ ល់កំ ុរខ្លនួឯង ដោ គិតថាជាដរឿងអ្ន់។  ល់ដពល

ដ ើញអ្នក ទទបរាជ័ កនុងដរឿងមតមួ ម រ ក៏នឹកអ្រ់រំដណើចនឹងខ្លនួឯង។  

មនុរសមបបដនិះ ចូលចិតតបំដលលចការបរាជ័ របរ់ខ្លនួ្រ់។ ដគមិនទទួល

សាគ ល់ថាខ្លនួឯងដ្វើខ្ុរដទ ប ុមន តោប់កំ ុរអ្នក ទទ និង កមកវា 

ស្បហារដគដទៀតតង។ អ្នកទំាងអ្រ់គាន ោរំមាគ ល់ដមើល ដពលម លអ្នក្

មាន ក់ចំអ្កមកកាន់ដ ើង ដៅកនុងការចងោរំបរ់ដគ ស្បម លជាមានដរឿង
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បរាជ័  ូចម លដ ើងកំពុងជួបម រ។ ដរើចដគ ដស្រិះមតកសំាកមនិហា៊ា ន

ដរើចចអំ្កឱ្យខ្លនួឯង។ 

មលូដ តុទបីនួ គខឺ្ វិះដមតាត កនុងខ្លនួ។ មិនថាអ្នកដ ិះកាន់សារ ប ុ ា ន ឬ

ដ្វើបុណយតាមដ វរប៊ាុកដស្ចើនប ុ ណ្ ដទ ដបើដគមិន ល់ពអីារមាណ៍របរ់អ្នក

ម លបរាជ័  ដគនឹងមិនអាចកាល  ជាមនុរសល អបានរ ូត។ អ្វីក៏មិនអាចដ្វើ

ឱ្យមនុរសមានភាពល អកនុងខ្លនួម រ ដស្ៅពីចិតតដមតាត ។ ស្គូដពទយ ស្គូបដស្ងៀន 

ប ូលីរ ឬរូមបីមតអ្នកដបាររស្មាប់តាមៃនល់ ឱ្យមតមានកតីដមតាត កនុងខ្លនួ អ្វី

ម លពួកដគដ្វើ នឹងមានស្បរិទធិភាពខ្ារ់ជាងដគ។ គាា នអ្នក្ចង់បរាជ័ 

ដទ  ូដច និះស្តូវដចិះគិតតង។ 

ដបើរិនជាអ្នកម លបរាជ័ ដ ិះ ប ងដ្វើដរឿងអាស្កក់ ដ ើងដរើចចុិះ ដស្រិះ

ពួកដគរមនឹងទទួលការដមើលងា ពីអ្នក ទទមមន។ ការដ្វើអាស្កកោ់ក់

មនរុសអាស្កក ់ មនិដ្វើឱ្យដ ើងកាល  ជាមនរុសអាស្កកម់ រដ ិះដទ។ អ្នក

ម លបដងាើតស្ទឹរតីមបបដនិះដ ើង គឺពពួកមនុរសអាស្កក់ម លទុកតលវូដស្កា 

រស្មាប់ដ ើរប ុដ ណ្ ិះ។ ដតើប ូលីរម លោប់ដោរបានដ ើ  គាត់នឹងកាល  ជា

មនុរសអាស្កក់ម រដទ? ដៅកនុងរងគមដ ើង ស្បម លជាអាច ដបើរិនជា

ដោរដ ិះមានមខ្ស្ំជាងប ូលីរ។ ដគខ្ល ចទៃ ាដស្កា  ដបើដគភាល ត់ដរនៀតដៅ 

ដៅមានស្ទឹរតីដនិះដ ើមបីការររខ្លនួឯងម រ។ ដបើដគខ្ំដ ើមបីអ្ គតរបរ់ដគ 

ដ ើងមិនគួរដរើចដគដទ។ 

មលូដ តទុសី្បា ំ គទឺមាល បអ់ាស្កក។់ ដបើរិនជាមនុរសមាន ក់មានទមាល ប់ចំអ្ក

ឱ្យដគមបបដនិះ ដ ើងមិនោបំាច់រកដ តុតលអ្ីដទៀតដទ។ ដគធ្លល ប់ដ្វើមបប
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ដនិះដៅដ ើ   ូដច និះមិនថាអ្នក្ដទ ឱ្យមតជួបបញ្ហហ  ឬបរាជ័  ដគនឹង

ដរើចចំអ្កឱ្យទំាងអ្រ់ ដស្រិះដគជាមនុរសមបបដនិះស្សាប់។ ទមាល ប់អាស្កក់

រដបៀបដនិះ ទាល់មតស្តូវដគវា ប ុ ា ន ងដទើបអាចមកដចញបាន។ ទមាល ប់

អាស្កក់ ដបើមិនបងខំខ្ល ំង គឺមិនដចញពីខ្លនួមនរុសដទ។  ូចអ្នកខ្លិះមានទមាល ប់

និយា ដ ើមបតីឯង ទាល់មតបតីវា មតង ដទើបឈប់និយា បាន។ ខ្្ុំមិនគំាស្ទ

ការដស្បើ ិងាកនុងស្គួសារដ ិះដទ ប ុមន តខ្្ុំគំាស្ទការផ្តល រ់បតរូទមាល ប់អាស្កក់។ 

ដបើដ ើងមានទមាល ប់មបបដនិះ ពយយាមលុបដោលដៅ។ ទមាល បល់ អបដង ាើត

មនរុសល អ ទមាល បអ់ាស្កកប់ដង ាើតមនរុសអាស្កក។់ ដ ើងមានទមាល ប់មបប្ 

ដ ើងនឹងស្តូវចំ្ ដពលររ់ដៅកនុងជីវិតមបបដ ិះ។ ខ្្ុំមានទមាល ប់ដ ក

មិនដទៀងដមា ង  ូដច និះខ្្ុំក៏ស្តូវររ់ដៅជាមនុរសមបបដនិះរ ូតម រ។ 

មលូដ តទុសី្បាមំ ួ គ ឺ ទទលួបានស្បដយាជនព៍កីារបរាជ ័ដ ិះ។ ដបើរិន

ជាមនុរសពីរ ក់កំពុងស្បមជងគាន ដលើដរឿងអ្វីមួ  ដ ើ មានអ្នក្មាន ក់

បរាជ័ មុន មាន ក់ដទៀតដរើចចំអ្កមិនខ្ន។ ដគដរើច ដស្រិះមតដគឈនិះ។ 

ដគដរើចដស្រិះស្បដយាជន៍ធ្លល ក់ចូលដៅកនុងទ ដគរួចដៅដ ើ ។ 

ឧទា រណ៍ អ្នកម លស្តូវដគទិញកាលឱ្យដ ញវា ស្បជាជនម លដ្វើ

បាតុកមា ដគនឹងគាន ដរើចចំអ្កឱ្យអ្នកម លដៅចូលរួម។ ដគបានល ុ ដ ើ 

បានវា មនុរសដោ គាា នដទារដទៀត  ូដច និះដគដរើចនឹងអ្នកទំាងដ ិះចូល

មកឱ្យដគវា ។ អ្នកម លបញ្ហជ ពីដស្កា ដ ិះ ក៏ដរើចម រ ដស្រិះមតនការ

របរ់ដគបានរដស្មច។ ោរំដង ាតដមើលដៅ ដបើអ្នកម លដៅជុំវិញដ ើង

ដរើចដៅដពលដ ើងបរាជ័  ស្បម លជាដគអាចបានចំដណញពកីារបរាជ័  
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របរ់ដ ើងដ ើ ។ 

មូលដ តុចុងដស្កា  ជាមូលដ តុល អដទ។ ដគដរើចដ ើមបជី ួបនលបទ់កុខដ ើង

ប ដុ ណ្ ិះ។ ជួនកាល ដបើស្គប់គាន ដ្វើជារាសុ្គសាា ញខ្ល ំងដពក ដ ើងម លជា

អ្នកបរាជ័ ដនិះ ក៏កាន់មតពិបាកចិតតម រ។ អ្នកម លចូលចិតតដលងដរើច នឹង

រកមដ្យបា ដ ើមបីជួ ឱ្យដ ើងបាន្ូរកនុងចិតតខ្លិះ។  

ដៅដពលដ ើងបាត់បង់ដរនហា អ្នកម លដៅជុំវិញដ ើងនឹង កដរឿងដនិះ

មកដ្វើជានិយា ដលងដ ើមបីឱ្យដ ើងមានអារមាណថ៍ា ដរឿងដនិះមិន្ំ ំុ

ដ ិះដទ។ ដគជួ ដ ើងឱ្យដលលចពីការបរាជ័  ដោ ដរើចនឹងការដកើតទុកខ

របរ់ដ ើង។ មតិតលកតលិ អ មនិរញុគាន ឱ្យដកើតទកុខកនុងដរឿងដរនហាដទ។ ខ្្ុំអ្ត់

ម លមានមិតតលកតិស្បដលទដនិះដទ ដស្រិះខ្្ុំអ្ត់បានដកើតទុកខដរឿងដនិះតង។ 

មិនថាមូលដ តុ្ដទ ដលើកមលងមតមូលដ តុចងុដស្កា ដគ រុទធមត

អាស្កក់ទំាងអ្រ់។ ជំនួរឱ្យការដរើចចំអ្កដគ ដ ើងអាចបតរូមកជាដលើក

ទឹកចិតតដគ ដបើរិនដគជាមនុរសម លដ ើងសាគ ល់។ ដ ើងអាចដលើកដ ើងពី

អ្វីម លដគបានដ្វើកន លងមក ដ ើ ដលើកមតចំណចុល អបានដ ើ  ដស្រិះដគ

កំពុងមតពិបាកស្សាប់តង។ ដ ើងពយយាមដ្វើយា ង្ឱ្យដគមានចិតតតរ៊ាូ

ដ ើងវិញ។ អ្នកខ្លិះមានចិតតទន់ស្ជា  ដពលជួបនឹងបរាជ័ មតង ឬពីរ ង 

នឹងអ្រ់ទឹកចិតតស្បឹងដៅមុខ្ដ ើ ។ ដ ើងអាចជួ បានប ុ ណ្  ជួ តាម

 នឹងដៅ មនិបាច់ោក់រមាា ្មកដលើខ្លនួឯងដ ិះដទ។ ស្តូវោថំា ដ ើង

ស្គាន់មតចង់ជួ ដគប ុដ ណ្ ិះ មិនមមនដ ើងជាអ្នកជំ ញដោិះស្សា វិបតតិ

ត លវូចិតតដទ។ កុំដោ សារមតជ ួដគ មបរជាមានបញ្ហហ តលវូចិតតខ្លនួឯង។  
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ដបើរិនជាមនុរសម លមិនធ្លល ប់សាគ ល់គាន  ឬសាគ ល់តាមអ្ុីន្ឺដណត មិនបាច់

រវល់មតមតង ក៏មិនអ្ីម រ។ មិនមមនជាដរឿងរបរ់ដ ើងដទ ម លស្តូវខ្វល់នឹង

ការបរាជ័ របរ់អ្នក ទទ។ ខ្លនួដ ើងក៏មានទំនួលខ្ុរស្តូវម រ ដបើដ ើង

រវល់មតខ្វល់ដពកពដីរឿងអ្នក ទទ ដតើដរឿងរបរ់ដ ើងបានអ្នក្ជួ រវល់? 

ដនិះមិនមមនជាភាពអាតាា និ មដទ ដស្រិះដបើដ ើងពិតជាអាតាា ន ិមមមន 

ដ ើងនឹងស្បមូលស្បដយាជន៍កនុងដពលដ ិះមិនខ្ន។  ូចមនុរសម ល ក

មុខ្មាត់ ដពលមានអ្នក្សាល ប់អ្ុីចឹង។ ពួកដគជាមនុរសអាតាា និ ម 

ដស្រិះអ្វីម លពួកដគដ្វើ គឺដ ើមបីខ្លនួឯង។ មិនថាដគស្បឹងរមមតងយា ង្ដទ 

ភាពអាតាា ន ិមដៅមតមានជាប់ខ្លនួដគរ ូត។ អាតាា ន ិមជាធ្លតពុតិរបរ់

មនរុសម លមនិអាចបាងំជតិ។ កាន់មតរមមតងខ្ល ំងប ុ ណ្  ភាពអាតាា និ ម

កាន់មតដលចកនទ ុមកប ុដ ណ្ ិះម រ។ 

បរាជ័  គឺជាដរឿង្មាតាដទ  ូចជាស្ពិះអាទិតយមានដពលរិះ មានដពលលិច

អ្ុីចឹង។ ដពលម លស្ពិះអាទិតយលិចបាត់ ដតើដ ើងដៅអ្ងគ ុដរើចចំអ្កថាវា

គាា នពនលឺម រដទ? ចារ់ជាអ្ត់ដទ ដស្រិះវាជាដរឿង្មាតាដៅដ ើ ។ ការ

បរាជ័ ក៏ ូចគាន ម រ ដកើតដ ើងបានស្គប់ដពល និងមនិដរើរមុខ្មនុរសដទ។ 

មនុរសមខុ្សាអ តក៏អាចបរាជ័  មនុរសមិនសាអ តក៏អាចបរាជ័   ូដច និះមិន

បាចខ់្វល់ដស្ចើនដទ។ 

ជីវតិមនរុសកានម់តដខ្ើចខ្ល ីដបើមនិដចិះ កខ្លនួដចញពកីាររខំ្នជុំវញិខ្លនួ  ូចជា 

ដរឿងរបរអ់្នក ទទជាដ ើម។ ដតើដ ើងដៅទាក់ទងអ្ីនឹងដគម រ បានជា

ចំ្ ដពលរបរ់ដ ើងដៅដលើដរឿងរបរ់ដគ? ដគបរាជ័  ជាដរឿងរបរ់

ដគដទ ដ ើងដចិះដរើចចំអ្កអ្ី? សាា នមតដ ើងមិនធ្លល ប់បរាជ័  ូចដគមមន? 
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ដបើដ ើងមនិដរើចដគដពលដគ ួល ដគកម៏និដរើចដ ើងវញិម រ ដៅដពលម ល

ដ ើង ួលមតង។ ថាមិនស្តូវ ដគអាចនឹងមកជួ ដលើកដ ើងវិញតង។ 

ដ ើងគាា នដពលស្គប់ស្គាន់ដ ើមបីដរើចចំអ្កអ្នក្ដទ។ ដពលដវលារបរ់

ដ ើង ទុករស្មាប់ដស្បើដលើដរឿងផ្តទ ល់ខ្លនួប ុដ ណ្ ិះ។ ដបើរិនជាមានដគដរើច

ចំអ្កដ ើង ទុកឱ្យដគដរើចដៅ មិនបាច់ស្បាប់អ្វីដៅដគដទ។ ទុកឱ្យខ្ត

ដពលជាមួ នឹងដ ើងដៅចុិះ។ ដៅដពល្ម លដ ើងទទួលបាន

ដជាគជ័ វិញ ដគដរើចមលងរមដ ើ ។ ដ ើងស្តូវ កការដរើចចំអ្ក

របរ់អ្នក ទទទំាងប ុ ា ន មកដ្វើជាកមាល ងំចិតតរបរ់ខ្លនួដ ើង។ ដពល្

ដ ើងមានអារមាណថ៍ាចិុះោញ ់ ស្តវូនកឹ លម់ខុ្មនរុសម លដរើចចំអ្កដ ើង

ភាល ម ដ ើងនងឹមានកមាល ងំមកវញិដ ើ ។ 

បរាជ ័ស្គបស់្បដលទ មនិជាដរឿងម លគរួឱ្យអ្ររ់ដំណើចដទ រមូកុដំរើច

ដគ។ ដបើដ ើងគិតថា បរាជ័  ជាដរឿងគួរឱ្យដរើច សាកលបងស្រទមបនតិច

ដៅដមើលថា ដបើរិនជារមាជិកកនុងស្គួសារដ ើង្មាន ក់ បរាជ័ កនុង

បនទប់វិះកាត់ ដតើដ ើងដរើចដចញដទ? ដបើដរើចដចញ ដទើបជាដរឿងអ្សាច រយ។ 

ងា  ល់្រ់ ស្តូវឬអ្ត់? ដ ើងមិនប ិះរល់ដគដ ើ  ដ ើងមានដពល

ដ្វើអ្ីដតសងដទៀត។  
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២៧ 

កុ ំតុសាា នដោលដតតរផ្តត រ 

ដៅកនុងដរឿងសាមកុក មានវគគមួ ដ ិះ ទ័ពឆ្លវបានដ ញទ័ពរបរ់លីវបីុ

ម លកំពុងរត់ដលៀរខ្លនួ។ ោង វីម លជាបអនូដៅក៏រំុខ្លនួដ ើមបីមកការររ

តលវូដស្កា ។ ទ័ពឆ្លវ ដ ើញមុខ្ោង វីក៏សាទ ក់ដរទើរមិនហា៊ា នចូល។ មយ ង

ខ្ល ចោង វីតង ដ ើ ដៅដមើលដ ើញ ី ុ ស្ទដលាមពដីស្កា ដទៀត ដទើប

មិនចារ់ថាមានទ័ពបងាប់ឬអ្ត់។ ដៅដពលឆ្លវឆ្លវមក ល់ ក៏បញ្ហជ ឱ្យ ក

ទ័ពៃ វិញ ដស្រិះគិតថារភាពការណ៍មិនរូវស្រួល។ ោង វីរួចខ្លនួ ក៏

បញ្ហជ ឱ្យដគ ុតសាា នំលងកាត់ទីដ ិះដោល ដ ើមបីកំុឱ្យទ័ពដគតាមមកដទៀត។ 

វាមិន ូចការគិតរបរ់ោង វីដទ។ ដស្កា ដពល ុតសាា នដ ើ  ទ័ពឆ្លវក៏

មលងមានចមាល់កនុងចិតតម រ។ ពី ំបូងដគខ្ល ចថាមានទ័ពបងាប់ ដទើបមិនចូល

ដៅមុខ្ដទៀត ប ុមន តដពល ឹងថាោង វី ុតសាា នរត់មបបដនិះ ដគក៏រដស្មចចិតត

ដ ញតាមយា ងដលឿន។ ឆ្លវឆ្លវចង់រមាល ប់ផ្តត ច់មតមតងដៅដពលដ ិះ 

ដស្រិះលីវបីុក៏អ្រ់កមាល ងំចាំងតដទៀតម រ។ ការ ុតសាអ នដោ មិនដចិះគិត 

ដ្វើឱ្យ ដំស្គាិះថាន ក់ ល់ខ្លនួឯង។ 

ដៅកនុងការររ់ដៅក៏មិនខ្ុរគាន ប ុ ា នម រ។ ដ ើងស្តូវ ឹងថាដពល្ម ល

ស្តូវ ុតសាា នដោល និងដពល្ម លស្តូវទុកសាា នដ ើរមតងដទៀត។ ការ ុត

សាា នរំដៅ ល់ការផ្តត ច់ទំ ក់ទំនងទំាងស្រុងជាមួ អ្នក្មាន ក់។ ដ ើង

 ឹងដ ើ ថាទំ ក់ទំនង មិនមមនងា ស្រួលនឹងដកើតដ ើងដទ។ ដរនហា 
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មិតតភាព និងស្គួសារ រុទធមតជាទំ ក់ទំនងម លពិបាកដកើតដ ើង។ ដ ើង

ដស្បើដពលដស្ចើន្រ់ដទើបបដង ាើតវាបាន ដ តុដនិះដបើដ ើងដចិះមត ុតដោល

ដតតរផ្តត រ ដ ើងនឹងស្តូវខ្តដពលដៅបដងាើតវាមតងដទៀតមិនខ្ន។ ទំ ក់

ទំនងជាដលើកទីពីរ មិនអាចល អ ូចដលើក ំបូងដទ កំុដលលចចំណចុដនិះតង។ 

គាា នអ្នក្អាចដគតុតពីការ ុតសាា នដ ិះដទ។ ខ្្ុំ ុតដោលរាប់មិនអ្រ់

ដៅដ ើ ។ ខ្្ុំមិនម លសាត  ដស្កា ដទ ដស្រិះមុនដពល ុត ខ្្ុំគិតចារ់

្រ់។  

 ូដច និះ ដតើដពល្ម លដ ើងស្តូវមត ុតសាា នដោល? 

មានកាលៈដទរៈមួ ចំនួន ម លដ ើងស្តូវមតដ្វើមបបដនិះ។ ដ ើងដ្វើដ ើមបី

ខ្លនួឯងប ុដ ណ្ ិះ  ូដច និះដពលមានដរឿងមបបដនិះដកើតដ ើង រូមកំុមាន

អារមាណ៍មិនល អចដំរិះខ្លនួឯង។ ដ ើងអាចនិយា  ូចោរ់ៗក៏បានម រថា 

“ដៅដពលម លអ្រន់ិរស ័ជាម ួគាន  ឱ្យដគដៅចិុះ”។ ខ្ងដស្កាម គឺជា

ចំណចុម លដ ើងស្តូវគិត មុនដពល ុតទំ ក់ទំនងដោល។ 

ទមី ួ គដឺៅដពលដគកបតន់ងឹដ ើង ឬដ ើងកបតន់ងឹដគ។ ទំ ក់ទំនងម ល

គាា នភាពដសាា ិះស្តង់ មិនអាចដៅមខុ្បានដទ។ ការកបត់គាន ភាគដស្ចើន ដកើតពី

ការដមើលដ ើញតលស្បដយាជន៍្ំ្មួ  ឬចិតតស្ចមណនគាន ។ ចំដរិះដរឿង

ស្ចមណនដនិះ អាចដ្វើឱ្យមនុរសកបត់គាន ដលឿនជាងតលស្បដយាជន៍ដទៀត។  

ដៅតាមដវបសា ម លនិយា អ្ំពីចណំងដរន ៍បតីស្បពនធ ដគបានមណ ថំា 

ដបើរិនជាបុររ ឬស្រីរដស្មចចិតតថាលួចលាក់ដរនហាខ្ងដស្ៅដ ើ  គួរ
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មតមលងលិះបតី ឬស្បពនធដ ិះមតមតងដៅ។ ដបើស្ជុលជាកបត់ចិតតគាន ដៅដ ើ  

ដ តុអ្ីស្តូវដៅជាមួ គាន ដទៀត? ដបើរិនជាដ ើងជាអ្នកកបត់ដគ ដទាិះដគ

មិន ឹង ក៏ខ្លនួដ ើង ឹងម រ។ ដតើដ ើងមិនដចិះខ្ា រខ្លនួឯងដទ? 

ទំ ក់ទំនងរដបៀបដនិះ មិនោបំាច់មតចំដរិះគូដរន ៍ដ ិះដទ។ មិតតលកតិម ល

កបត់នឹងដ ើង ក៏ដ ើងមិនស្តូវទុកដទៀតម រ។ ភាពដសាា ិះស្តង់ជាដគាល

ការណ៍របរ់មនុរសកនុងការររ់ដៅ។ ខ្្ុំ ឹងថា រកយដនិះមានមតកនុងស្កោរ

ប ុដ ណ្ ិះ រស្មាប់មនុរសរម័ ដនិះ។ អ្នក្កបត់ដ ើង ដ ើងកំុរាប់អាន

ដៅ គឺបានដ ើ ។ ដ ើងស្តូវដចិះដបើកមលនកដមើលតង កំុអាងមតសាគ ល់គាន  

ឱ្យដគកបត់បានតាមចិតតឱ្យដសាិះ។ មិនស្តូវដ្វើចិតតល អ ជាមួ មនុរសម ល

កបត់ដ ើងដទ។ 

ទពីរី គដឺៅដពលម លដ ើង ឬដគមលងទកុចិតតគាន ។ ឥលូវថាដគមិនបានកបត់

ដ ើងចុិះ ប ុមន តដ ើងមលងទុកចិតតដគដៅដ ើ ។ មលូដ តុអ្វីមិនរំខ្នដ់ទ 

ឱ្យមតមលងមានការទុកចិតតគាន ដ ើ  ទំ ក់ទំនងដ ិះ្ន ល់ចំណចុ

បចចប់ដ ើ ។  

ខ្្ុំរូមដបើករង វក់ស្កចកបនតិច ចំដរិះរកយថាទំ ក់ទំនងកនុងចំណចុដនិះ។ ខ្្ុំ

ដផ្តត តដៅដលើមតទំ ក់ទំនងម លជិតរនិទធប ុដ ណ្ ិះ។ រស្មាប់មនុរសម ល

ដ ើងសាគ ល់តាមអ្ុីន្ឺដណត ឬដ្វើការជាមួ គាន ្មាតាៗ ខ្្ុំមិនរាប់បចចលូ

ដទ។ ដ ើងអាចសាគ លម់នរុសបានរាបរ់ន ់កឯ់ដ្ិះ មតដ ើងមនិអាច

មានទ ំកទ់នំងជាម ួមនរុសរាបរ់ន ់កប់ានដទ។ ការសាគ ល់ស្តឹមមតអាច

ដរើចោក់គាន  មិនមមនជាសាា នម លខ្្ុំចង់និយា ដ ិះដទ។ 
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ខ្្ុំ កសាា នមកដ្វើជាតំ្ងឱ្យទំ ក់ទំនង ដស្រិះចង់បញ្ហជ ក់ថា ទាល់មត

ដ ើងអាចំលងដៅខ្ងដគបាន ដ ើ ដគក៏អាចំលងមកវិញបានម រ ដទើប

ដៅថាទំ ក់ទំនង។ ខ្្ុំ និងមិតតលកតិខ្ ្ុំ អាចនិយា គាន ពីដរឿងរនសលំ ុដៅ

ទៃ ាអ្ គតបាន ដ ើ ជួ ឱ្យដយាបល់គាន ដៅវិញដៅមក ។ ខ្្ុំអាចមាន

ដរឿងស្បមកកគាន  មតអាចរក ំដ្ិះស្សា ទំាងអ្រ់គាន ។ ជាពិដររ គឺរ ៈ

ដពលទនការសាគ ល់គាន មតមតង។ ដបើរិនខ្លីដពក ក៏ពិបាកនឹងរាប់ចូលជាទំ ក់

ទំនងម រ។ 

ទំ ក់ទំនង ស្តូវមានការទុកចិតតជានិច ច។ ដបើរិនដ ើងោប់អារមាណ៍ថា ខ្លនួ

ឯងមលងទុកចិតតអ្នក្មាន ក់ វា ល់ដពលម លដ ើងស្តូវដស្តៀមខ្លនួ ុត

សាា នដោលដ ើ ។ ដ ើងអាចសាត  សាា នម លដ ើងខ្ំរង់មកជា ូរ ប ុមន ត

ដបើសាា នដនិះំលងមលងដកើតដ ើ  ដតើទុកដ្វើអ្ីដទៀត? កំុដស្រិះមតការសាត   

ដ្វើឱ្យដ ើងមានតលវិបាកដៅទៃ ាដស្កា  ជាពដិររ គឺពិបាកចិតតមតមតង។ 

រាប់អានមនុរសម លដ ើងមិនទុកចិតត មិនអាចស្រួលចិតតបានដទ។ 

ទបី ី គដឺៅដពលម លដ ើង្ញុស្ទាន។់ ចណំងដជើងដរៀវដៅបានស្បាប់

ដ ើ ថា ជីវិតដ ើងខ្លី្រ់  ូដច និះដ ើងមិនអាចររ់ដៅដោ ្ុញស្ទាន់

រាល់ទៃ ាដ ិះដទ។ ដបើអ្វីម លដ្វើឱ្យដ ើង្ុញដ ិះ អាចដបាិះដោលបាន 

ដ ើងស្តូវមតដបាិះដោល។ ភាពរើករា  ដកើតពកីាររដស្មចចតិតរបរដ់ ើង។ 

ដបើដ ើងរដស្មចថាស្ទំាជាមួ ភាព្ុញស្ទាន់ កំុចង់បានភាពរើករា ។ 

ខ្្ុំស្បាប់ពីដរឿងផ្តទ ល់ខ្លនួរបរ់ខ្្ុំមួ ។ ខ្្ុមំិនមមនជាមនុរសម លលិះបង់ខ្លនួ

ឯងដ ើមបីអ្នក ទទដ ិះដទ ជាពិដររមនុរសម លមិនធ្លល ប់គិតពីខ្្ុំ។ ខ្្ុំមាន
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រងារមាន ក់ កាលពីដរៀនវិទយល័  ដ ើ ដគក៏រំុខ្្ុំមបកគាន ម រ។ មូល

ដ តុ គឺដគដៅស្រលាញ់អ្នកដតសង។ ខ្្ុំមិនភ្ាក់ដត អើលនឹងដរឿងដនិះដទ ដស្រិះ

ខ្្ុំគាា នអ្ីឱ្យដគ។ ខ្្ុំ ឹងថាទៃ ា្ មួ  គង់មតមបកគាន ដទ  ូដច និះខ្្ុំពយយាម

មិនដ្វើឱ្យមានដរឿងដ ល្ ិះគាន ដស្ចើនដទ។ 

អ្វីម លខ្្ុំភ្ាក់ដត អើលដ ិះ គឺដស្កា មបកគាន ដ ើ  ដគដៅមតទាក់ទងមកខ្្ុំ  

 ម ល។ ដបើដស្បៀបដ្ៀបគាន ដៅ មិនរូវជាខ្ុរគាន ពីដពលដៅជារងារ

ដទ។ ពីមួ ទៃ ាដៅមួ ទៃ ា ខ្្ុំោប់ដត តើម្ុញស្ទានក់ាន់មតខ្ល ំង ដស្រិះស្តូវ

អ្ងគ ុសាត ប់ដគនិយា ដរឿងដ ល្ ិះគាន ជាមួ រងារៃ ាីរបរ់ដគ ដរឿងកនុង

ស្គួសារ និងការដរៀនរបរ់ដគដៅកនុងសាលា។ ខ្្ុំរួរខ្លនួឯងថា ដ តុអ្ីស្តូវ

សាត ប់ដរឿងទំាងដនិះ?  

ពី ំបូង ខ្្ុំគិតថា យា ងដហាច្រ់ក៏ធ្លល ប់សាគ ល់គាន ម រ  ូដច និះមិនបាច់ដស្បើ

រកយអ្ី្ាន់ដទ មត ូចមិនរូវរមដសាិះ។ ដៅទៃ ាម ួដគក៏ដតរមក ដ ើ 

និយា ពដីរឿងដ ល្ ិះគាន ជាមួ រងារៃ ាីដគដទៀត។ ខ្្ុំក៏មស្រកថា “អាចម៌

រអីដទហា! កំុដតរមកអ្ញដទៀត”។ ខ្្ុំក៏ចុចបិទដៅ ដ ើ តាំងពីទៃ ាដ ិះមក 

ក៏មលងមានអ្នក្មករំខ្នខ្្ុំម រ។ 

ខ្្ុំអ្រ់រំដណើចនឹងដរឿងដ ិះមក ល់ឥលូវដនិះ។ ដគក៏មិនសាា នថាខ្្ុំនិយា 

រកយមបបដនិះម រ ដស្រិះដគគិតថាខ្្ុំដៅស្រលាញ់ដគ។ ដទាិះបជីាស្រលាញ់

អ្នក្កដ៏ោ  កខ៏្្ុដំចិះស្រលាញខ់្លនួឯងម រ។ ខ្្ុខំ្តដពលអ្ងគ ុសាត ប់

ដរឿងមិនបានការរាល់ទៃ ាដ្វើអ្ី? អ្ត់មានដ តុតលអ្ីម លខ្្ុំស្តូវបនតទំ ក់

ទំនងមបបដនិះដទ។ អ្នកទំាងអ្រ់គាន ក៏ស្តូវគិតមបបដនិះម រ។ ដ ើងស្តូវរួរ
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រកដ តុតលជាមុន ថាដ តុអ្ីបានជាដ ើងស្តូវការទំ ក់ទំនងជាមួ អ្នក

្មាន ក់។ ជីវតិពតិ មនិ ូចកនុងដ វរប៊ាកុដទ ម លអ្នក្កអ៏ាចកាល  ជា

មតិតលកត ិ នងឹគាន ដ ិះ។  

ទបីនួ គដឺៅដពលម លដគ ឬដ ើងផ្តល រ់បតរូខ្ល ំងដពក។ ដគនិយា ថា មនុរស

ដ ើងនឹងផ្តល រ់បតរូ ដៅដពលម លជួបដរឿងអ្វីមួ ម លប ិះរល់ ល់ត លវូ

អារមាណ៍ខ្ល ំង។ អ្នកម លមិនធ្លល ប់ផ្តល រ់បតរូដសាិះ មិនអាចសាគ លព់ីការររ់

ដៅដទ។ កនុងដពលបទីៃ ាដទ មនុរសមាន កអ់ាចផ្តល រ់បតរូដស្ចើន្រ់ ដបើដ ើង

មនិបានជបួគាន ។ ប ុមន តដបើរិនជាបតរូខ្ល ំងដពក វានឹងប ិះរល់ ល់ទំ ក់ទំនង

មិនខ្ន។ 

អ្នកទំាងអ្រ់គាន  ដៅោអំ្តីតកាលរបរ់ស្កុម ៊ាុនដ វរប៊ាុកម រដទ? ស្កុម

 ៊ាុនដនិះស្តូវបានបដងាើតដ ើងដោ និរសិតហាដវើ ពីរ ក់ ម លស្តូវជាមិតត

នឹងគាន ។ Mark Zuckerberg ទទួលខ្ុរស្តូវទំាងស្រុងដលើមត នកដវបសា  

ចំមណក Eduardo Saverin កាន ់រិច ាវតពុ និងរកអ្នកតា រណិជ ជកមា

ដៅដលើដ វរប៊ាុក។ ពី ំបូង ពួកដគមិនមានបញ្ហហ អ្វីដទ ប ុមន តដស្កា ដពល

ម ល Mark ដចញពីសាលាដ ើមបីដផ្តត តដលើដ វរប៊ាុក ស្តឹមមតប ុ ា នមខ្

ប ុដ ណ្ ិះ Mark ក៏ោត់ការ Eduardo ដចញពីស្កុម ៊ានុទាល់មតបាន។ 

ការផ្តល រ់បតរូរបរ់ Mark មានកតាត ដស្ចើន  ូចជា ជួបមនុរសពូមកជាដស្ចើន 

និងខ្លនួដគោប់ដត តើមមានគំនិតជាអ្នកជំនួញ។ Mark គិតថា Eduardo មិន

អាចស្គប់ស្គងស្កុម ៊ាុនបាន  ូដច និះដទើបដស្បើលបិចឱ្យ Eduardo ចុិះ តព

ដលខ្ដលើកុងស្តាមិនស្តឹមស្តូវមួ ។ Eduardoមិនបានោប់អារមាណ៍ពី
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ចំណចុដនិះ ដស្រិះគិតថាមិតតលកតិមិនម លដ្វើគាន ឯងរុីដទ ក៏ចុិះ តពដលខ្

ដោ មិនមានដមធ្លវើផ្តទ ល់ខ្លនួ។ ទំ ក់ទំនងរបរ់ពួកដគបាន្ន ល់ចប់ 

ដៅដពលម ល Eduardo ោក់រកយបតឹងទារចំមណក ៊ាុនរបរ់គាត់វិញ។ 

Mark ោញ់កតី អាចថាមិនមមនោញ់ក៏បានម រ ដស្រិះដមើលដៅ Mark  ូច

ជាចង់បចចប់ដរឿងកតីដ ិះឱ្យបានរ ័រ ដទើប ល់ស្ពមតាមការទាមទារ

របរ់ដគ។ Eduardo ស្តូវបានដគោក់ដ ា្ ិះ ជាសាព បនិករបរ់ដ វរប៊ាុក

 ូចដ ើមវិញ ប ុមន តពួកដគមលងជាមិតតលកតិនឹងគាន ដទៀតដ ើ ។ 

ដរឿងរបរ់ដ វរប៊ាុក មានការផ្តល រ់បតរូដស្ចើនដនិះ។ សាព បនិកបី ក់ដតសង

ដទៀត ក៏ស្តូវដ ើរដចញពីស្កុម ៊ាុន ូចគាន ម រ។ ពួកដគ មានទំ ក់ទំនងពី

ដកាង ប ុមន តដៅដពលោរ់ចិតតគំនិតកនុងការរករីុ ក៏បំមបកតលវូគាន ដៅដ្វើដរឿង

ដតសងវិញ។ 

ការផ្តល រ់បតរូពអីាស្កកម់កល អ ជ ួរតតចំណងទ ំកទ់នំង ប មុន តដបើបតរូពលី អដៅ

អាស្កក់វញិ ទ ំកទ់នំងកម៏និអាចរកាបានម រ។ ខ្វិះអ្ីមិតតលកតិម លមបក

បាក់គាន  ដោ សារចរិតផ្តល រ់បតរូដ ិះ។ 

មូលដ តុចុងដស្កា ដគដ ិះ គឺដៅដពលដ ើងឱ្យតទមលដៅដលើដរឿងដតសង

គាន ។ ដៅកនុងដរឿងកនុងសាមកុក មានរកយមួ ឃ្លល ម លដគនិយា ដស្ចើន

 ង្រ់ គឺ មនរុសមានំនទៈខ្ុរគាន  មនិដ ើរត លវូជាម ួគាន ដទ។     ំនទៈ

មិនមានន័ ថា ការឱ្យតទមលមតមយ ងដទ វាអាចជាការស្រលាញ់ បំណង

ស្បាថាន  ឬជាទរសនៈ្មួ ។ ដបើមនុរសគិតដរឿងដតសងគាន ខ្ល ំងដពក ក៏មិន

អាចរកាទំ ក់ទំនងជាមួ គាន បានម រ។ 
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ដៅកនុងដរឿងសាមកុក ដ ើងដ ើញឧទា រណ៍ជាដស្ចើនទាក់ទងនឹងដរឿង

ដនិះ។ លពីូ និងតុងជួ  ំបូងមានទំ ក់ទំនងជាពុក្ម៌ និងកូន្ម៌ ប ុមន ត

ដស្កា មក លពីូ ឈប់ឱ្យតទមលដលើមារដពស្ជ និងអ្ំ្ច ដ ើ ក៏បតរូមក

ឱ្យតទមលដលើដរនហាវិញ ក៏មានទំ រ់ជាមួ នឹងពុក្ម៌ខ្លនួឯង។ លពីូ មិន

ស្តឹមមតផ្តត ច់ទំ ក់ទំនងដទ គឺផ្តត ច់ទំាងជីវិតរបរ់តុងជួដទៀត។  

ដៅមានលីយាន និងខ្ុងមិញ ម លបដស្មើនគររ៊ាូហានជាមួ គាន ដទៀត។ 

មាន ក់ឱ្យតទមលដៅដលើការវា  ដណត ើមទឹក ី ឯមាន ក់ដទៀតឱ្យតទមលដៅដលើភាព

រុខ្សានតកនុងនគរ ដ តុដនិះក៏មានទំ រ់នឹងគាន ។ លីយាន គិតថា ការ

ម លខ្ុងមិញដចញចាំងដស្ចើន ងមបបដនិះ ដ្វើឱ្យស្បជារាស្ររតពិបាក ដ ើ 

នគរក៏មិនរូវបានរុខ្ម រ ដទើបដគប ិដរ្ការដចញចាំងរបរ់ខ្ុងមិញ។ 

ចំមណកខ្ុងមិញ គិតថា ដបើដៅដរាៀមមបបដនិះ  ល់ដពលខ្លនួសាល ប់បាត់ដៅ 

នគរឆ្លវ នឹងដលើកទ័ពមកវា មិនខ្ន  ូដច និះដទើបចង់ដៅវា ផ្តត ច់ត លវូឱ្យ

ដ ើ ។ ពដី ើមដរឿង ពីរ ក់ដនិះស្តូវគាន ្រ់ មៃមទំាងស្តូវបានលីវបីុ

ទុកចិតតដទៀតតង ប ុមន តដោ សារការឱ្យតទមលខ្ុរគាន  ដទើបទំ ក់ទំនងរបរ់

ពួកដគមិនល អ ូចដ ើម។ ចុងដស្កា  លីយានស្តូវ កដចញពី ំមណង នឹង

ហាមមិនឱ្យចូលវាងំរ ូត។ 

កូនអ្ុកនដយាបា ម លស្តូវដគទិញកាលបានជាដស្ចើន រុទធមតបានផ្តត ច់

ទំ ក់ទំនងជាមួ មនុរសម លខ្លនួធ្លល ប់សាគ ល់ពីមុន។ ស្បម លជាមិនមមន

ពួកដគជាអ្នក ុតសាា នដ ិះដទ វាអាចជាអ្នក ទទដៅវិញដទ ម លមានចង់

មានទំ ក់ទំនងបនត។ ដបើរិនជាមានអ្នកម លចង់លក់កាល ូចគាន ម រ ពួក

ដគដៅមតរកាទំ ក់ទំនងបាន ម ល ដស្រិះដគស្តូវបតរូដមដរៀនគាន ដៅវិញ
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ដៅមកកនុងដ ើមបីលក់ឆ្លប់ោច់។ មនិមមនមនរុសស្គបគ់ាន រទុធមតអាចលក់

កាលបានដទ។ អ្នកខ្លិះមិន ឹងស្តូវលក់ឱ្យអ្នក្ ខ្លិះដទៀតមិន ឹងស្តូវលក់

ប ុ ា ន រើឯខ្លិះដទៀតមិនម លនឹកដ ើញចង់លក់។ 

ដៅោមំិតតលកតិខ្ ្ុំម លដ្វើការកនុងស្កុម ៊ាុន Network Marketing ដ ិះ

ដទ។ ខ្្ុំ និងដគឱ្យតទមលដៅដលើដរឿងដតសងគាន ។ ដគចង់បានលុ ខ្ល ំងដពក 

 ូដច និះដគអាចដបាកអ្នក្ក៏បានម រ រូមបីមតខ្្ុំម លជាមិតតលកតិរាប់ឆ្លន ំ ក៏

ដៅចង់មកដបាកម រ។ ខ្្ុំក៏ស្តូវការលុ ម រ មតខ្្ុំមានវិ្ីរកលុ ដតសងពី

ដនិះ។ ខ្្ុំមានអ្ណំតួ្រ់ ដៅដពលនិយា  ល់ដរឿងលុ ។ ខ្្ុដំជឿថា 

ជំ ញ នងិការខ្សំ្បងឹដ្វើការ អាចជ ួរកល ុឱ្យខ្្ុបំាន។ ខ្្ុំមិនបានលុ 

ដស្ចើនដទ មតអាចល ាមនឹងោ បាន ដ ើ រនសបំានប ុដ ណ្ ិះ។ ដោ សារ

មតឱ្យតទមលដៅដលើដរឿងខ្ុរគាន  ដទើបខ្្ុំមិនទាក់ទងជាមួ ដគដទៀត។  

ដបើរិនជាដ ើងរដងាតដ ើញថា ខ្លនួឯងកំពុងដៅកនុង ំ្ក់កាល្មួ 

 ូចអ្វីម លខ្្ុំររដររខ្ងដលើដនិះ ស្តូវគិតគូរដរៀបចំដលលើងដ ើមបី ុតសាា នឱ្យ

ដ ើ ដៅ។ រស្មាប់វិ្ីផ្តត ច់ទំ ក់ទំនងវិញ រូមដ្វើតាមចំណលូចិតតរបរ់

ខ្លនួចុិះ។ ដបើដ ើងជាមនុរសម លនិយា ស្តង់ អាចដៅដគមកនិយា ទល់

មុខ្គាន  ដ ើ ឈប់ទាក់ទងគាន មតមតងក៏បាន។ ដបើដ ើងមិនហា៊ា នដទ អាចដត្ើ

សារក៏បាន ឬស្បាប់តាមអ្នកម លសាគ ល់គាន ក៏បាន។ មតវិ្ីម លងា ស្រួល

ជាងដគ គឺឈប់រវល់ជាមួ ដគ។ មលងរវល ់ មលងខ្វល ់ បានន ័ថាអ្រ់

ទ ំកទ់ំនងដ ើ ។ ដបើដ ើងមិនម លដៅរកដគ ូរដៅ ដគក៏មលងហា៊ា ន

មករកដ ើងម រ។ 
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ដ ើង ុតសាា នដោល ដស្រិះដ ើងមិនចង់ឱ្យដគមករក់ព័ន ធកនុងជីវិតដ ើង

មតងដទៀត។ គិតឱ្យបានចារ់រិន ដស្រិះដបើរិនជា ុតដោលដ ើ  ពិបាក

នឹងសាងរង់ដ ើងវិញ្រ់។ ការ ុតសាា ន មនិមមនបានន ័ថា ដ ើង

កាល  ជារស្តវូនងឹដគដ ិះដទ ដស្រិះដបើជារស្តវូ កដ៏រាើនងឹដ ើងដៅមាន

ទ ំកទ់ំនងម រ។  

ដៅដពលដ ើងមានអា កុាន់មតដស្ចើន ឬំលងកាត់ដរឿងលំបាកដស្ចើន ដ ើង

នឹងកាន់មតមានភាពងា ស្រួល កនុងការផ្តត ច់ទំ ក់ទំនង ជាមួ អ្នក ទទ។ 

ទ ំកទ់ំនងពបិាកផ្តត ច ់ ដស្រិះមតចតិតរបរដ់ ើងដៅទនស់្ជា ប ដុ ណ្ ិះ ឬបាន

ន័ ថា ដ ើងខ្ល ចការររ់ដៅដោ គាា នដគមិនបាន។  

ដ ើងមិនមមនផ្តត ច់សាា នដោលទំាងអ្រដ់ ិះដទ គឺដ ើងផ្តត ច់ដោលមតសាា ន

្ម លដ ើរមលងបានប ុដ ណ្ ិះ។ ដបើអ្នក្ដគល អនឹងដ ើង ដ ើងោបំាច់

រុញដគដចញពដី ើងដ្វើអ្ី? មនុរសមិនមមនជាដកាិះដទ ដ តុដនិះដជៀរមិន

តុតពីការមានទំ ក់ទំនងជាមួ អ្នក ទទ ដ ើ ក៏ដជៀរមិនតុតពីការផ្តត ច់

ទំ ក់ទំនងពីអ្នក ទទវិញម រ។ ដបើអាចភាជ បប់ាន ដរឿងអ្មី លថាមិនអាច

ផ្តត ចប់ានដ ិះ? 

ទំ ក់ទំនងល អ ដ ើងទុក ទំ ក់ទំនងមិនល អ ដ ើងដបាិះដោល។ កំុឱ្យអ្នក

 ទទមានរិទធិស្រូប កដពលដវលារបរ់ដ ើង។ ដពលដវលាជារបរដ់ ើង 

 ូដច និះមានមតដ ើងដទម លអាចដស្បើបាន។ ដបើចង់រល់ដពលដស្ចើន កំុទុក

ទំ ក់ទំនងមិនល អដស្ចើនដពក។ 
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២៨ 

កុដំ្វើខ្រុតាមមនរុសភាគដស្ចើន 

ដរឿងមតមួ ម លកាល  ជាទមាល ប់របរ់ខ្្ុំ ដៅដពលដៅដ្វើការកមនលងៃ ាី គឺការ

មិនចុិះចំដ្មនឹងដគ។ ខ្្ុំចូលចិតតបតរូការងារ្រ់ ដស្រិះដ្វើមបបដនិះខ្្ុំ

មិនរូវ្ុញ។ រាល់ដលើកដពលម លបានការងារៃាីដ្វើ ខ្្ុំនឹងកាល  ជាមនុរស

មតមាន ក់កនុងស្កុម ៊ាុនម លមិនចូលដៅនិយា ជាម ួអ្នក ទទ។ មិនមមនខ្្ុំ

ដអ្ឿដទ មតខ្្ុំមិនចូលចិតត។ ខ្្ុំមិនចូលចិតតដ្វើតាមទមាល ប់ម លមនុរសស្គប់គាន

ដ្វើដ ិះដទ។ ដ ើងកម៏ានខ្រួកាលម រ ដ ើ ដ ើងដចិះគតិតាមរដបៀបខ្លនួ

ឯងដទៀត ដ តអុ្សី្តវូខ្តដពលដៅដ្វើដរឿងម លមនិមមនដចញពខី្រួកាល

របរខ់្្ុំដ ិះ។ 

បុគគលិកៃ ាី ស្តូវដៅរាក់ទាក់ជាមួ បុគគលិកោរ់ ឬស្តូវ កចិតត Manager 

ៃ ាី។ ដគដ្វើមបបដនិះស្គប់គាន  ដ តុអ្បីានជាគាា នអ្នក្ដ្វើខ្ុរពីដនិះ? ខ្្ុំ

 ល់ថា មិនស្តូវ ដទើបខ្្ុំមិនដ្វើតាម។ បុគគលិកៃ ាី មិនោបំាច់ដ្វើមបបដនិះ

ដទ។ អ្វីម លបុគគលិកៃ ាីស្តូវដ្វើ គឺដរៀនឱ្យបានឆ្លប់បំតុតពីរដបៀបដ្វើការ និង

ស្បឹងដ្វើការឱ្យទាន់ការកំណត់របរ់ដគ។ ចំមណកបុគគលិកោរ់ មិនមមនជា

កាតពវកិច ចរបរ់បុគគលិកៃ ាីដទ។ មកដ្វើការ ូចគាន  ដ តុអ្ីមាខ ងស្តូវអ្ងគ ុ

ដរាៀមោដំគមករាក់ទាក់ ដ ើ មាខ ងដទៀតស្តូវរត់ដៅរាក់ទាក់ជាមួ អ្នក

អ្ងគ ុដរាៀមដ ិះ? ដបើនិយា ឱ្យអាស្កក់សាត ប់បនតិច គឺដ្វើជាខ្្ុំដគ ូចគាន  

ដ តុអ្ីបានជាមិនដ្វើការ ូចគាន បាន? 
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ខ្្ុំមិនម លដៅរាក់ទាក់ជាមួ អ្នក្ដទ ដទាិះអ្នក្ចង់និយា អ្ីពី

ដស្កា ខ្្ុំ ក៏និយា ដៅ។ ខ្្ុំមកដ្វើការ្មាតា  ល់ដមា ងខ្្ុំដៅតទិះ្មាតា 

ដោ មិនខ្វលព់ីអ្នក្ទំាងអ្រ់។ ដបើដគមានអ្វពីឹងខ្្ុំឱ្យជួ ដ្វើ ស្គាន់មត

ស្បាប់មក ខ្្ុំនឹងទលដពលដ្វើឱ្យដ ើ ។ ខ្្ុំ ល់ដ ើញមបប្ស្តូវ ខ្្ុំដ្វើ

តាមមបបដ ិះ។ រដបៀបដ្វើការរបរ់ខ្្ុំ គឺដ្វើឱ្យដ ើ ទាន់ដពល ដោ មិន

ោបំាច់ខ្វលព់ីដរឿងដតសង។ ខ្្ុំរល់ដពលដស្ចើន្រ់ដ ើមបីអ្ង គ ុដលង និង

មិនបាច់ដ្វើការដលើរដមា ងដ ើមបីបដង ហើ ការងារដទៀតតង។ ស្គាន់មតមិនដ្វើ

តាមអ្នកម លដ្វើការជាមួ គាន  ខ្្ុំអាចរនសដំពលបានដស្ចើនយា ងដនិះដៅ

ដ ើ  ចុិះដបើខ្្ុំដ្វើរដបៀបដនិះស្គប់កមនលង ខ្្ុំនឹងមានដពលដៅដ្វើដរឿងរំខ្ន់

ដទៀតកាន់មតដស្ចើន។ 

ឧទា រណម៍ួ ដទៀត តាមដលលើងរតបុ ដបើមានអ្នក្មាន ក់ដងើ ដ ើងដមើល

ដលើ ឬងាកដមើលអ្វីម ួ អ្នក ទទដទៀតនឹងងាកដៅដមើល។ តាមពិតអ្នក

ម លងាកទំាងដ ិះមិន ឹងថាដ តុអ្ីខ្លនួឯងងាកដៅតង។ ដគងាកដស្រិះ

ដ ើញមនុរសភាគដស្ចើនងាកដមើលប ុដ ណ្ ិះ។ គាា នអ្នក្ោប់អារមាណ៍ពី

ដរឿងតូចមបបដនិះដទ។ ដ ើងខ្តដពលរាលទ់ៃ ា ដោ សារមតការដ្វើតាម

អ្នក ទទ។  

ជំដនឿមួ ម ល ល់ខ្ុរគឺ ដបើមនរុសភាគដស្ចើនដ្វើមបបដនិះ ដរឿងដ ិះមនិ

អាចខ្រុបានដទ។ ជំដនឿដនិះដ ើ ម លបដងាើតបញ្ហហ កនុងរងគមមិនដចិះចប់

ដ ិះ។ អ្នកដ្វើការរ ះៃ ាី ដ ើញអ្នកដ្វើការរ ះោរ់ៗដ្វើការពនយរដពល ក៏

គិតថាដនិះជាដរឿងស្តឹមស្តូវ ក៏ គំាន ដ្វើតាម។ លទធតលដចញមក គឺការងារ

រ ះមានភាព ឺតយា វ និងស្តូវមាត់ពីថាន ក់ដលើមិនដចិះចប់។ ចំមណកថាន ក់ដលើ
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ក៏ចូលចិតតដ្វើតាមគាន ម រ ដ ើញមតនកមួ រតីឱ្យថាន ក់ដស្កាម ក៏ដ្វើតាមដគម រ 

ដោ មិនគិតពីរក ំដ្ិះស្សា  ឬដៅមកអ្ប់រំឱ្យបានល អដទ។ ការដ្វើ

តាមខ្ុរមបបដនិះមិនបានជួ មកបញ្ហហ បានដទ អ្វីម លអាចដ្វើបាន គឺ ក

មុខ្ឱ្យខ្លនួឯងប ុដ ណ្ ិះ។ 

មនិមមនដោ សារមតមនរុសភាគដស្ចើនដ្វើដរឿងដ ិះ ឬគិតមបបដ ិះ ដ្វើឱ្យ

ដរឿងខ្រុំគងកាល  ជាដរឿងស្តមឹស្តវូដ ិះដទ។ ស្តូវ ឬខ្ុរ គាា នអ្វីរក់ព័ន ធនឹង

ចំនួនមនុរសម លរក់ព័ន ធដទ។ ដៅកនុងរងគម្ក៏ដោ  ក៏រមបូរដៅ

ដោ អ្នកម លចូលចិតតដ ើរតាមមនុរសភាគដស្ចើនម រ។ ដបើរងគមមបរកាល

ដៅខ្ង្ មនុរសទំាងដ ិះក៏មបរតាមម រ ដោ មិនខ្វល់ថាការមបរដ ិះ

មានស្បដយាជន៍ ឬជាដរឿងខ្តដពលដ ិះដទ។ 

ឥលូវដ ើងមកគិតពីមូលដ តុ ម លមនុរសចូលចិតតដ្វើតាមគាន វិញរិន។ 

មូលដ តុភាគដស្ចើន គឺដចញខ្លនួឯងមតមតង។ មលូដ តុ្ំជាងដគ គឺ ខ្ល ច។ 

ដគខ្ល ចរងគមមនិទទលួសាគ ល ់ ខ្ល ចដគថាមនិចូលចំដ្មដគ ខ្ល ចកនុងការ

ឈរមាន កឯ់ង ខ្ល ចដគបានស្បដយាជនម៍នុ ឬខ្ល ចដគថាំាតួ។ ការខ្ល ចទំាង

ដនិះ បានរុញមនុរសមាន ក់ម លចិតតកាល ហានពីកំដណើត ឱ្យកាល  ជាមនុរស

កំសាកវិញ។ អ្នកម លខ្ល ច មិនហា៊ា នដ្វើអ្វីម លស្បឆំ្លងមនុរសភាគដស្ចើន

ដ ិះដទ ដទាិះដរឿងដ ិះជាដរឿងស្តឹមស្តូវក៏ដោ ។ 

ដរឿងម លអាចោត់ទុកថាស្តឹមស្តូវបានមាន ូចជា អ្វីម លដ ើងស្រលាញ់ 

អ្វីម លដ ើងចង់បាន ការរនសដំពលដវលា ឬការ កខ្លនួពីដរឿងមិនល អ។ 

ដរឿងស្តឹមស្តូវ គឺដ ើងឱ្យនិ មន ័ដោ ខ្លនួឯង។ កំុស្បាប់ខ្្ុំថា ស្គាន់មត
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និ មន័ រកយមួ ក៏ដ ើងមិនហា៊ា នឱ្យម រ ដស្រិះដបើមបបដនិះមមន 

ដទាិះជាអានដរៀវដៅអ្រ់រាប់រន់កាលដទៀត ក៏មិនអាចជួ ផ្តល រ់បតរូអ្វី

ម រ។ ដរឿងស្តមឹស្តវូ ជាដរឿងម លដចញការគតិរបរដ់ ើង មនិមមនជាការ

ចិុះញ មនងឹមតរិងគមដទ។ 

មូលដ តុម ួដទៀត ម ល ឱំ្យមនុរសដ ើរតាមអ្នក ទទម រដ ិះ គឺការ

មិន ឹងថាស្តូវដ្វើអ្វីកនុងជីវិតរបរ់ខ្លនួឯង។ មិនមមនមនុរសទំាងអ្រ ់

រុទធមត ឹងថាខ្លនួឯងចង់កាល  ជាអ្វីដៅទៃ ាអ្ គតដ ិះដទ។ ខ្្ុំមិនរំដៅដលើ

អ្នកម លនិយា ឱ្យរួចពីមាត់ ដ ើ គាា នបានដ្វើអ្វីដសាិះដ ិះដទ។ ខ្្ុំ

និយា ពីអ្នកម លចារ់ខ្លនួឯងថា ចង់ដ្វើជាអ្វីដៅទៃ ាដស្កា ។ ដោ សារ

មតមិន ឹងថាស្តូវដ្វើអ្ី ដទើបពួកដគដស្ជើរដរើរដ ើរតាមមនុរសភាគដស្ចើន 

ដស្រិះ វាមានរុវតពិភាពជាង។ 

ចង់បានឧទា រណ៍មមនដទ? ដនិះជាអ្វីម លខ្្ុំចូលចិតតររដររ។ ខ្្ុំដលើក

ដ ើងពីអ្វមីួ  ប ទ ប់មកខ្្ុំនឹង កលរតតុាង ម លបញ្ហជ ក់ថា អ្វីម លខ្្ុំ  

ររដររមិនមមនជាដរឿងដបាកស្បារ់។ ខ្្ុំនិយា ពីការចូលដ្វើការងាររ ះ

ដៅចុិះ ដស្រិះអ្នក្ក៏ ឹងពីដរឿងដនិះម រ។  

ការងាររ ះ ជាអ្វីម លមនុរសភាគដស្ចើនចង់បាន។ ចុិះដ តុអ្បីានជាដគចង់

បាន? ទីមួ  គឺអាចមិនបាចដ់ៅដ្វើការក៏បានម រ ដោ ស្គាន់មតពយូរ

ដ ា្ ិះដោល ដ ើ កាត់ស្បាក់មខ្រក់ក ត្ ល ឬដលើរពដីនិះដៅឱ្យដមដៅ

បានដ ើ ។ ដបើដគដ្វើមបបដនិះ ដគអាចដៅដ្វើការដតសងបានដទៀត។ ដគចង់

ចូលរ ះដ ើមបីបានដ ា្ ិះដៅរករុី ឬដលើកកិតតិ រស្គួសារប ុដ ណ្ ិះ។ ទីពីរ 
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គឺដកើបលុ ។ លុ ទាក់ចិតតមនុរសបានស្គប់ដពលទំាងអ្រ់។ ពួកដគ គំាន

ោត់ទុកការងាររ ះដៅជាមុខ្ជំនួញមួ ស្បដលទ ដោ ស្តូវចំ្ លុ 

មួ ចំនួនរិន រួចោរំកវិ្ីរកលុ ទំាងដ ិះមកវិញ។ ដៅកនុងការងាររ ះ 

មានវិ្ីរកលុ ដស្ចើន្រ់ម លមនុរស ូចខ្្ុំមិនអាច ឹងអ្រ់ ប ុមន តអ្វីម ល

ដ ើងដមើលដ ើញ គឺអ្នកដ្វើការរ ះជាដស្ចើនមានលុ  ួរពីកស្មិតស្បាក់មខ្ 

រ ះ។ ទីបី គឺចង់ដ ករុីលុ ចូលនិវតតន៍។ ចំដរិះចណំចុដនិះ ខ្្ុំមិនឯកភាព

ទំាងស្រុង។ ដបើដ ើងដៅដ្វើការ ដ ើង កលុ ពីរ ះ  ូចជារមដ តុតល 

មតដនិះឈប់ដ្វើការដ ើ  ដៅោឱំ្យរ ះរុញលុ ឱ្យោ ដទៀត  ូចជាមិន

ទំនងដសាិះ។ ដបើដ្វើមបបដនិះ អ្នកម លចូលនិវតតន៍ទំាងអ្រ់នឹងកាល   ជា   

អ្មស្មករបរ់រ ះដៅដ ើ ។ តាមពិតអ្មស្មកដនិះមិនរូវ្ាន់ ូចអ្នក

នដយាបា  និងកូនអ្ុកនដយាបា ដទ ប ុមន តវាដៅមតជាអ្មស្មក ម ល។  

ដ តុតលខ្ងដលើដនិះដ ើ  ម លមនុរសជាដស្ចើន ដណត ើមគាន ចង់ចូលដ្វើការ

រ ះ។ ខ្្ុំមិនទាន់រាប់មនុរសម លចង់ចូលដៅរកលុ ពីបកសតង។ ដ្វើការ

ឱ្យរ ះ មិនខ្ុរអ្ីពីដ្វើការឱ្យបកសដទ  ូដច និះដបើចូលរ ះបាន ក៏អាចមាន       

ឱ្ការចូលបកសបានម រ។ មអ្បអ្បបនតិច ស្ទពងបនតិច និងដ្វើមុខ្ស្ការ់

បនតិច លុ នឹងចូលដោ ឯកឯង។ 

មនុរសម លមិនដចិះគិត នឹងដ ើរតាមមូលដ តុខ្ងដលើដនិះ។ ពួកដគមិន ឹង

ថាស្តូវដ្វើអ្ីស្សាប់ដៅដ ើ   ូដច និះឱ្យមតបានការងារដ្វើ និងមិនខ្ុរពីអ្នក

 ទទ ក៏អាចោត់ទុកជារំ្ង្រ់ដ ើ ។ ខ្្ុំមិនឆ្លល តដទ ប ុមន តខ្្ុំដចិះ   

គិត។ ខ្្ុំមិនចង់ចូលដ្វើការរ ះដទ ដស្រិះខ្្ុំមិនចង់ខ្តដពលរាល់ទៃ ារបរ់ខ្្ុំ 

ដៅដ្វើជាចំមណកបញ្ហហ របរ់រងគម។ ខ្្ុំគិតថា ពួកដគជាបញ្ហហ  ដស្រិះពួកដគ
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ដៅកនុងកមនលងម លអាចដោិះស្សា បញ្ហហ បាន ប ុមន តគាា នរមតពភាពមកមស្ប

អ្វីទំាងអ្រ់  ូដច និះដគក៏ជាចំមណកបញ្ហហ ម រ។ មិនមមនពកួដគគាា នរមតពភាព

ដទ មតថាន កដ់លើម លគាា នរមតពភាពដ ិះ មនិអ្នញុ្ហា ត។ ដបើដ្វើការមបបដនិះ

 ម ល ដៅលាងោនដៅហាងបា  ក៏ល អជាងម រ។ អ្នក្ដចិះក៏មិន

ឱ្យដ្វើ អ្នក្ដមើលដ ើញបញ្ហហ  ក៏មិនឱ្យនិយា  ដតើដ ើងដ្វើការរ ះបាន

ន័ អ្ី? 

ខ្្ុំមិនចង់ដ្វើការងាររ ះ ដ ើ ក៏មិនចូលចិតតការងាររ ះម រ  ូដច និះដទាិះបី

សាច់ញាតិខ្្ុំដ្វើការរ ះស្គប់គាន  ក៏ខ្្ុំគាា នចិតតចង់ដៅដ្វើជាមួ ពួកដគម រ។ 

មា ក់ខ្្ុំក៏ដ្វើការរ ះម រ មតស្គាន់មតជាការងារម លរ ះបំដលលចដោលប ុដ ណ្ ិះ។ 

ខ្្ុំមិនដ្វើតាមមនុរសភាគដស្ចើនដទ ដបើខ្្ុំគិតថាវាមិនមមនជាដរឿងស្តឹមស្តូវ។ 

ដនិះស្គាន់មតជាឧទា រណ៍ម ួប ុដ ណ្ ិះ។ 

ខ្្ុំរូមបញ្ហជ ក់បនតិច ស្គបដ់រៀវដៅម លខ្្ុរំរដររទំាងអ្រ ់ មានបណំងចង់

ឱ្យអ្នកអានមានការគតិដោ ខ្លនួឯង។ មិនបាច់ដជឿអ្វីម លខ្្ុំររដររក៏បាន

ម រ ឱ្យមតដចិះដស្បើខ្ួរកាលរបរ់ខ្លនួឯង។ កំុបានស្តឹមមតអាន ដ ើ ថា

តាមអ្វីម លដគររដររកនុងដរៀវដៅ។ មនរុសម លអានដរៀវដៅ ដោ 

មនិដចិះគិត ជាមនរុសអ្តប់ានស្បដយាជនដ៍ទ។ ដគចំ្  លុ  និងដពល

ដៅដលើការអានដរៀវដៅ ដោ មិនបានអ្វមីកវិញទំាងអ្រ់ ដស្ៅពី ក

ស្រង់លបិះ ឬកថាខ្ណឌខ្លិះដៅ post កនុងដ វរប៊ាុកប ុដ ណ្ ិះ។ ការអាន ជា

ការោរ់ខ្ួរកាលឱ្យដងើបមកគិត ប ុមន តដបើដ ើងអានដលងៗ ឬអានឱ្យមាន

ដ ា្ ិះជាអ្នកអាន ដ ិះជាដរឿងខ្តដពលខ្ល ំង្រ់។ ដបើអានមបបដនិះ

 ម ល ខ្្ុំឱ្យដយាបល់ល អមួ ចុិះ។ ដៅដ្វើការរនសលំុ ដៅ មស្កងដលាទៃា
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ដស្កា អាចពឹងដលើលុ រនសនំឹងបាន។ ស្គប់អ្វីម លខ្្ុំររដររ ដចញពី

គំនិតរបរ់ខ្្ុំ  ូដច និះវាមិនមមនជារបរ់អ្នកទំាងអ្រ់គាន ដទ។ ដបើអ្នកទំាងអ្រ់

គាន ចង់បានគំនិតខ្លនួឯង ដរៀនគិតដៅ បាន ូចគាន ដ ើ  ថាមិនស្តូវ អាចនឹង

មានគំនិតល អជាងខ្្ុំតង។ 

ដ ើងស្តលប់មកនិយា ពកីារដ្វើតាមដគវិញ។ ខ្្ុំរមូ កស្រង់រកយរបរ់

អ្នកវិទយសាស្ររតមាន ក់ ដ ើមបីបងាហ ញថាការដ្វើតាមមនុរសភាគដស្ចើន ជាដរឿង

មិនល អ។ មនរុសម លដ ើរតាមមនរុសភាគដស្ចើន មតងមតដៅ លក់មនលងម ល

មនរុសភាគដស្ចើនដៅ ល ់  មនរុសម លដ ើរមាន កឯ់ង មតងមតដៅ លក់មនលង

មនិធ្លល បម់ានអ្នក្ដៅ លព់មីនុមក។ រមតីដនិះ ជារបរ់អាល់ប៊ា៊ឺត ដអ្ន

ដរតន ម លដគររដរើរថាឆ្លល តស្គប់គាន ។ 

ដ ើងបាន ឹងពីមូលដ តុម លមនុរសចូលចិតតដ ើរតាមគាន ដ ើ ។ ដ ើងក៏

គួរមត ឹងពីមូលដ តុម លដ ើងមិនស្តូវដ្វើតាមគាន ម រ ដ ើមបីងា ស្រួល

 កដៅគិត។ 

មលូដ តទុមី ួ គដឺ ើងមានចណំចុពដិររដរៀងខ្លនួ។ រមតពភាពរបរ់

មនុរស មានខ្ុរគាន ទំាងអ្រ់ ប ុមន តដោ សារមតដ ើងខ្ជិះខ្ជ  ដពលដវលា

ដស្ចើនដ ើមបីដ្វើតាមមនុរសភាគដស្ចើន ដទើបគាា នដពលមកអ្លិវឌឍរមតពភាព

របរ់ខ្លនួឯង។ តាមពិត ដ ើងអាចដ្វើអ្វីមួ ម លអ្នក ទទមិនអាចដ្វើបាន 

ប ុមន តដោ សារមតខ្ល ចស្ជុលដពក ដទើបគាា នឱ្ការដ ើមបីដ្វើដរឿងដ ិះ។ 

មនុរសម លដជាគជ័  និងអ្នកម លផ្តល រ់បតរូពិលពដលាកទំាងអ្រ់ រុទធមត

ជាមនុរសម លមានចំណចុពិដរររបរ់ខ្លនួឯង។ ពួកដគមិនមមនស្តឹមមត 
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មានដទ ពួកដគហា៊ា នដ្វើវាមតមាន ក់ឯងដទៀតតង។  

ខ្្ុំក៏មានរមតពភាពពដិរររបរ់ខ្្ុំម រ។ ខ្្ុំអាចររដររដរៀវដៅម លគាា ន

អ្នក្ររដររ ូច។ ដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំ មិនមមនជាដរៀវដៅល អោច់ដគ 

ប ុមន តគាា នអ្នក្អាចររដររដរៀវដៅ ូចខ្្ុំបានដទ ដស្រិះដនិះជាចំណចុ

ពិដររ។ ដរៀវដៅទំាងអ្រ់ម លខ្្ុំររដររ ស្គាន់មតជាមតនកមួ ទនខ្លនួខ្្ុំ

ប ុដ ណ្ ិះ  ូដច និះដតើអ្នក្អាចលួចរដបៀបម លខ្្ុំររដររបាន ដបើដគមិន

អាចមស្បខ្លនួជាស្ពូនដ ើមបីចូលដៅកនុងដរិះខ្្ុំតង នឹង? ខ្្ុំក៏មិនអាចររដររ

ដរៀវដៅ ូចអ្នកនិពនធដតសងដទៀតបានម រ ដទាិះបីខ្្ុំអានដរៀវដៅរបរ់ដគ

ប ុ ា ន ងក៏ដោ ។ 

រមតពភាពពិដររដនិះដ ើ  ម លដ ើងស្តូវមតគិត មុននឹងដ ើរតាមមនុរស

ភាគដស្ចើន។ ដបើអ្វីម លដ ើងដ ើរតាមដ ិះស្តូវនឹងរមតពភាពរបរ់ដ ើង វា

គាា នបញ្ហហ ដទ។ ប ុមន តខ្្ុំរូមចូលរួមដសាកសាត  តង របរ់ម លមានមនុរស

ដៅទំាង វងូ ដ្វើតាមគាន មបបដនិះ ជារបរ់ម លគាា នតទមលដទ។ រូមបមីតរតវ

មំា កម៏ានរមតពភាពពដិររដរៀងខ្លនួម រ ដ ើ អ្វមី លគួរឱ្យភ្ាកដ់ត អើលដ ិះ 

គមឺំាម ួកាល មនិម លខ្វលន់ងឹមំា ទទដទ។ ដពល្ម លវាស្ទំាមិនបាន 

វានឹងចូលខំ្មតមតង។ 

ខ្្ុំជាស្គូបដស្ងៀនមាន ក់ម រ ដ ើ មិនមមនមានមតខ្្ុំដទម លដ្វើជាស្គូបដស្ងៀន

ដ ិះ។ កនុងស្បដទរដនិះ មានស្គូដស្ចើន្រ់ ប ុមន តគាា នអ្នក្អាចបដស្ងៀន

បាន ូចខ្្ុំដទ។ ខ្្ុំមានរដបៀបបដស្ងៀនផ្តទ ល់ខ្លនួ ម លមិនោបំាច់ដ្វើតាមអ្នក

្ដទ។ រំខ្ន់ខ្្ុំអាចបដស្ងៀនរិរសដចិះ និង កអ្វីម លបានដរៀនកនុង
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ថាន ក់ដៅដ្វើការបាន។ រំណរួរំខ្ន់គឺ ដបើខ្្ុំមានចំណចុពិដររកនុងការ

បដស្ងៀន ដ តុអ្ីក៏ស្តូវដ្វើតាមដគ? 

ចណំចុពដិររ ជាអ្វមី លអាចដ្វើឱ្យមនរុសមាន កខ់្រុគាន ពមីនរុសមាន កដ់ទៀត។ 

សាកគិតដៅដមើល ដបើមនុរសទំាងអ្រ់រុទធមត ូចគាន  ដតើពិលពដលាកដនិះនឹង

គួរឱ្យ្ុញប ុ ណ្ ? កំុនិយា  ល់ពិលពដលាក ដស្រិះវា្ំដពក។ ដបើនិយា 

ពីកនុងស្រុកដ ើងវិញ ដបើមាន ក់ៗគិត ូចគាន  ដ ើ ចូលដៅដ្វើការរ ះទំាងអ្រ់ 

ដតើស្បដទរដ ើងនឹងដៅជាអ្ី? ោខំ្្ុំស្បាប់ថាដៅជាអ្។ី បកសម លស្គប់ស្គង

ការងាររ ះ នឹងកាន់មតមានអ្ំ្ច ដ ើ ដស្បើអ្ំ្ចដនិះដ ើមបីជាន់កាល

អ្នក ទទតាមទំដនើងចិតត។ រងគមនឹងដររដពញដៅដោ មនុរសម លមាន

អ្ំណតួ និងខ្ជិលស្ចអ្ូរ ដ ើ ដចិះដកងចំដណញស្គប់គាន ។ 

មលូដ តុទពីរី គទឺាញដ ើងៃ ដស្កា  នងិមនិអាចដៅរកភាពដជាគជ ័

របរខ់្លនួឯង។ ខ្្ុំរូមឱ្យនិ មន ័របរ់ភាពដជាគជ័  កនុងចំណចុដនិះ

បនតិចរិន។ ភាពដជាគជ័ ម លជារបរ់ខ្លនួដ ើង បានន័ ថា ដកើតដចញពី

គំនិត ដ ើមបីស្បដយាជន៍របរ់ដ ើង និងមានដ ា្ ិះដ ើងដៅកនុងភាព

ដជាគជ័ ដ ិះ។ ដ ើងអាចដលើក កអ្នកម លដ្វើការដ ើមបីបកស

នដយាបា ្ម ួមកដ្វើជាឧទា រណ៍។ ពួកដគអាចមានលុ ោ  

មានឡនជិិះ មានមុខ្មាត់ ប ុមន តបកសដ ិះដៅមតមិនមមនជារបរ់ពួកដគ។ 

ទៃ ា្ មួ  ពួកដគអាចនឹងស្តូវដគ កដចញក៏ថាបាន។ ស្បដយាជន៍ពិត

ស្បាក បានដៅដលើដមបកសប ុដ ណ្ ិះ ចំមណកអ្វីម លពួកដគទទួលបាន ស្គាន់

មតជាកាករំណល់ទនស្បដយាជន៍ដ ិះដទ។ ស្គាន់មតកាករំណល់ ក៏អាច

មានទំ ំ្ំយា ងដនិះដៅដ ើ  ចុិះទស្មាមំតស្បដយាជន៍មមនមទន ដតើវា ល់
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ថាន ក់្វិញ? ដ ើ អ្វីម លមិនអាចរាប់ថា ជាដជាគជ័ ដ ិះ គឺគាា ន

ដ ា្ ិះដ ើងដៅកនុងដ ិះ។  

ដោ សារមតដ ើញដគមានបាន ក៏ចូលមកដ្វើនឹងដគម រ ដ ើ រុខ្ចិតត

ដបាិះដោលរមតពភាពរបរ់ខ្លនួទំាងអ្រ់ ដ ើមបីភាពដជាគជ័ របរ់អ្នក    

 ទទ។ តាមពិត ដគអាចដ្វើអ្វីមួ បាន ដោ ពឹងដលើខ្លនួឯង ដ ើ មាន

ដករ តិ៍ដ ា្ ិះជារបរ់ខ្លនួ ប ុមន តដោ សារមតការរដស្មចចិតតដ ើរតាម វងូ 

ដទើបមិនបានសាគ ល់ដជាគជ័ នឹងដគ។ 

ខ្្ុំដលើកឧទា រណព៍ីការបដស្ងៀនវិញ។ ឥលូដនិះ ខ្្ុបំដស្ងៀនថាន ក់ ស្កា វិច   

ឌ ីាញឱ្យសាលាឯកជនម ួ។ អ្នកដតសងដទៀតក៏ដគដ្វើមបបដនិះម រ គឺដគ

រកសាលា្ល អមួ  ដ ើ ចូលបដស្ងៀនដ ើមបីបានកទស្ម។ ដទាិះបីខ្្ុំខ្ំ

បដស្ងៀនប ុ ណ្ ក៏ដោ  អ្នកម លដជាគជ័ ពិតស្បាក  មិនមមនខ្្ុំដទ។ ទំាង

ស្បាក់ចំដណញ ទំាងដ ា្ ិះ និងការទទួលសាគ ល់ពីររិស គឺបានដៅសាលា

ទំាងអ្រ់។ ប ុមន តដបើខ្្ុំដ ើរដចញពីសាលា ដ ើ ដបើកបដស្ងៀនដោ ខ្លនួឯង

ដៅតទិះ ខ្្ុំអាចកាត ប់ភាពដជាគជ ័របរ់ខ្្ុំបានដពញទ មតមតង។ ខ្្ុំមិនបាច់

ដ្វើតាមស្គូ ទទដទៀតដទ ដោ ពឹងដលើដ ា្ ិះសាលាក៏បានម រ។ 

ខ្្ុំអាចនឹងមិនមានរិរសដស្ចើន ូចដៅសាលា ប ុមន តដនិះជាដជាគជ័ របរ់ខ្្ុំ។ 

ខ្្ុំដ្វើបានប ុ ណ្  ខ្្ុំ កប ុណណឹង។ ដបើគាា នសាលា ស្បម លជាការបដស្ងៀន

បានល អជាងដនិះដទៀតតង ដស្រិះមិនោបំាច់ដ្វើតាម ដមដរៀនម លសាលាចង់

បាន។ សាលាគាា ន ឹងខ្យល់អ្ីដទទាក់ទងនឹងខ្ងឌី ាញ។ អ្វីម លពួកដគ

 ឹង គឺដ្វើតាមកមនលងបដស្ងៀន ទទដទៀតប ុដ ណ្ ិះ។ ដគបដស្ងៀនអ្ី ឱ្យខ្្ុំ ក
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ដមដរៀនដ ិះមកបដស្ងៀនម រ។ ដបើបដស្ងៀន ូចដគ ម ល ោបំាច់ដបើក

សាលាៃាីដ្វើអ្ី  មំតខ្តដពល នឹង? សាលា ក៏ជាកមនលងម លចូលចិតតដ្វើ

តាមដគម រ ដ តុដនិះបានជារិរសដចញមក គាា នអ្នក្ហា៊ា នដ ើរបស្រញ្ហច រ

ដគដសាិះ។ 

ភាពដជាគជ័  ពឹងមត អកមួ មតនក្ំដៅដលើអ្វីម លដ ើងមាន ដ ើ អ្នក

 ទទមិនមាន។ ស្កុម ៊ាុនដអ្បតល មានតលិតតលម លស្កុម ៊ាុនដតសង

ដទៀតមិនអាចតលិតបាន  ូដច និះដទើបអ្តិៃិជន គំាន រស្មុក កលុ ដៅឱ្យ

ស្កុម ៊ាុនដនិះ។ ដអ្បតល មិនដ្វើតាមស្កុម ៊ាុន ទទ ដស្រិះដគមានដគាល

ការណ៍ផ្តទ ល់ខ្លនួ និងគដស្មាងការចារ់លារ់។ ដ ើងដ ើញស្សាប់ដ ើ  

រូមបីមតលុ  ក៏ដអ្បតលមិនទុកដៅ្ គារកនុងស្រុកអាដមរិច  ូចស្កុម

 ៊ាុន ទទម រ។  

មិនមមនមានមតដអ្បតលមួ ដទ ម លជាគស្មូភាពដជាគជ័  ដោ ការ

មិនដ ើរតាមអ្នក ទទដ ិះ ស្កុម ៊ាុនបដច ចកវិទយជាដស្ចើនដទៀត រុទធមតដ្វើ

មបបដនិះទំាងអ្រ់។ ដគដ្វើអ្វីម លដគមានជំ ញចារ់លារ់ ដ ើ អ្នក

ដស្បើស្បារ់ក៏រុខ្ចិតត កលុ ដ ើមបីទទួលបានជំ ញដ ិះ។ គាា នអ្នក្

ខ្វល់ពពីួកស្កុម ៊ាុនម លដ្វើតាមមតគាន ដ ិះដទ។ ប ុមន តដបើនិយា ពីដរឿងដនិះ 

វា ូចជាចមមលកបនតិច។ ដ ើងចលូចិតតដគារព នងិររដរើរមនរុសម លហា៊ា នដ្វើ

អ្តីាមគនំិតខ្លនួឯង មតខ្លនួដ ើងមបរជាមនិហា៊ា នដ្វើ ូចដគដៅវញិ។ មិនមមន

អ្នកម លដចិះររដរើរដគទំាងអ្រ់ រុទធមតដចិះគិតដ ិះដទ។ វាអាចពួកដគ

ររដរើរតាមគាន ក៏ថាបាន ដស្រិះដនិះជាទមាល ប់។ 
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មលូដ តទុបី ីគ ឺការដ្វើតាមអ្នក ទទ ជាការរមាល បគ់ំនតិទច នស្បឌតិរបរខ់្លនួ

ឯង។ ដ ើងររ់ដៅដោ ពឹងដលើគំនិតទច នស្បឌិត ដ ើ អ្នកម លគាា នគំនិត

ទច នស្បឌិត ស្តូវររ់ដៅដោ រុីដពរពីគំនិតអ្នក ទទរ ូត។ ដបើស្តឹមមត

ប ុណណឹងមិនរូវអាស្កក់ដទ មតការរុីដពរដ ើ មានដមាទនភាពចំដរិះខ្លនួ

ឯងម រ ដទើបោត់ទុកថាអាស្កក់តុតដលខ្។ 

ឥលូវសាកស្កដ កដមើលជុំវិញខ្លនួបនតិចដៅ ដ ើ រួរថា ដតើអ្វីខ្ លិះម លមិន

ដកើតដចញពីភាពទច នស្បឌិតរបរ់មនុរស? ទូររ័ពទ កំុពយូទ័រ របរ់ដស្បើស្បារ់

ដតសងៗ ដខ្អាវ មហបូអាហារ ការតុបមតងមុខ្ ឬរូមបីមតរដបៀបឈរៃតរូប 

ក៏ជាលទធតលទនការទច នស្បឌិតម រ។  

ដរនហាម លខ្វិះការទច នស្បឌិត នឹងមិនអាចរពិតដរពរបានដទ។ អ្នកខ្លិះបដង ាើត

ដរឿងដ ើមបីដ ល្ ិះគាន ខ្លិះ ដស្រិះខ្ល ចអ្តសុកដពក។ អ្នកខ្លិះដទៀត នឹករកវិ្ី

បដង ាើតភាពរ៉ាូមមនទិច ដ ើមបីឱ្យគូដរន ៍របរ់ខ្លនួរបា ចិតត។ អ្នកខ្លិះដទៀត 

ដស្បើភាពទច នស្បឌិតដ ើមបីមានដរនហាលួចលាក់ដទៀតតង។ 

ភាពទច នស្បឌិត ដស្បើបានទំាងកនុងដរឿងអាស្កក់ និងដរឿងល អ។ ឥទធិពលរបរ់វា 

មិនអាចកំណតប់ានដទ។ អ្នកម លដស្បើភាពទច នស្បឌិតបានដស្ចើន មានដស្បៀប

ដលើអ្នក ទទដស្ចើនជាង។ 

ខ្្ុំដ្វើការដស្បៀបដ្ៀបរវាងខ្្ុំ និង CEO ោរ់របរ់ខ្្ុំ។ ដៅដពលស្កុម ៊ាុន

រដស្មចថាដបើកសាលាបដស្ងៀនមុខ្វិជាជ អា ្ី ខ្្ុំស្តូវបានដគរុញដៅឱ្យ

បដស្ងៀនម រ។ ខ្្ុំមិនធ្លល ប់បដស្ងៀនដទ ដ ើ អ្វីម លខ្្ុំដចិះ ក៏មិនស្គប់នឹង

ចូលបដស្ងៀនម រ។ ចំមណក CEO  វិញ គាត់មានបទពិដសា្នដ៍ស្ចើនជាងខ្្ុំ 
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ដ ើ ធ្លល ប់បដស្ងៀនដទៀត  ូដច និះគាត់គាា នអ្វីស្តូវស្ពួ ចិតតដទ។  

ដ ើមបីដោិះស្សា បញ្ហហ ដនិះ ខ្្ុំស្តូវដស្បើភាពទច នស្បឌិតដ ើ ។ ខ្្ុំដៅរកដមើល

 វើដ អ្ូម លដគបដស្ងៀនស្កា វិចឌ ីាញ ដ ើ កត់ស្តាទុកអ្វីម លដគដ្វើដៅ

កនុងថាន ក់។ ដោ សារមតថាន ក់របរ់ CEO ោប់ដត តើមបដស្ងៀនមុន ខ្្ុំអាចដៅ

អ្ងគ ុដមើលរដបៀបម លគាត់បដស្ងៀនបាន ដ ើមបី ឹងថារិរសម លមកចុិះ

ដ ា្ ិះ មានចរិតមបប្។ ខ្្ុំចំ្កំា វិការ នងិការពនយល់របរ់គាត់ 

ដ ើ  កមកដ្វើតាម។ ទៃ ាទីមួ ម លខ្្ុំបដស្ងៀន គឺដចញពីស្កោរដស្តៀម

របរ់ខ្្ុំទំាងអ្រ់។ មួ អាទិតយដស្កា មក ភាពទច នស្បឌិតរបរ់ខ្្ុំបានស្បាប់

ខ្្ុំឱ្យបតរូវិ្ីបដស្ងៀន ដ ើមបីដ ើរឱ្យទាន់រមតពភាពរិរស។ រិរសដៅស្រុក

មខ្ារមិនចូលចិតតស្ទឹរតីដទ ដគចូលចិតតអ្នុវតត ម លវាតទ ុពីអ្វីម លខ្្ុំកត់ស្តាពី

 វើដ អ្ូបរដទរ។  

ខ្្ុំស្តូវមកមស្បរដបៀបបដស្ងៀនខ្្ុំដស្ចើន ង្រ់ ដស្រិះពីម ួថាន ក់ដៅម ួ

ថាន ក់ រិរសមានចំណលូចិតតមបលកគាន រ ូត។ រិរសខ្លិះចូលចិតតដរៀនដលឿន ខ្លិះ

ដទៀតតាមមិនទាន់  ូដច និះខ្្ុំស្តូវមចករិរសដរៀនដលឿន និង ឺត ដ ើមបី      

បដស្ងៀន។ ខ្្ុំមិនមមនមចកថាន ក់ជាពីរដទ មតខ្្ុំមចកដមដរៀនជាពីរ។ រិរស

ម លដរៀនដលឿន គឺខ្្ុំបដស្ងៀនឱ្យឆ្លប់ចប់ ដស្រិះដគអាចនឹងស្បញាប់ដចញ

ដៅដ្វើការ ឬមិនរូវមានដពលទំដនរមកដរៀន។ ចំមណករិរសម លដរៀន

 ឺតវិញ ខ្្ុំបដស្ងៀនតាមរដបៀបកូនដកាង គឺស្តូវនិយា  ម លរ ូត។  

កនុងរ ៈដពលស្បម លជាងមួ មខ្ ខ្្ុំអាចបដស្ងៀនបានយា ង្ូរ។ ខ្្ុំមិន

ោបំាច់មកមុនដមា ង ឬដស្តៀមទុក ូរដទដ ិះដទ ដស្រិះខ្្ុំ ឹងថាស្តូវ
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បដស្ងៀនរដបៀបដម ចរួចដ ើ ។ ដបើ កខ្្ុដំៅដស្បៀបនឹងស្គូបដស្ងៀនដតសង

ដទៀតកនុងសាលា ខ្្ុំមិនឈនិះដគដទ។ ប ុមន តដបើរាប់តាមបទពិដសា្ន៍ម លខ្្ុំ

មាន និងអ្វីម លពួកគាត់មាន ខ្្ុំក៏ជាមិនោញ់ដគម រ។ ខ្្ុំដស្បើភាពទច នស្បឌិត

ម លមានកនុងខ្លនួ ដ ើមបីមកមស្បរដបៀបបដស្ងៀនរបរ់ដគមកជារបរ់ខ្្ុំ វិញ។ 

ដបើខ្្ុំដ្វើតាមដគទំាងស្រុង ខ្្ុំក៏មិនអាចបដស្ងៀនបានម រ។ 

ភាពទច នស្បឌិត មិនអាចបាត់បង់បានដទ។ ដបើគាា នវា មនុរសនឹងស្តូវររ់ដៅ

ដោ ភាពដសាិះកដស្កាិះ និងមិនសាគ ល់អ្វីៃ ា។ី ប ុមន តគួរឱ្យសាត   ដោ សារ

មតចង់ដ្វើតាមមនុរសភាគដស្ចើនដពក ដទើប គំាន ររ់ដៅកនុងភាពដសាិះ

កដស្កាិះទំាងដនិះដៅ វិញ។  

មលូដ តទុបីនួ គ ឺ ដ ើងស្តវូររួថា ដតើមនរុសភាគដស្ចើន នងឹមនិដចិះខ្រុ

មមនដទ? មនុរសភាគដស្ចើនដ្វើតាមគាន  នឹងដ ើ  ម លជាដរឿងខ្ុរដ ិះ។ 

មនុរសមានការគិតខ្ុរគាន  ដ តដុនិះមិនគួរមកស្តូវដ្វើតាមគាន ដទ។ រូមបី

មតអ្នកម លអានដរៀវដៅខ្្ុំ ក៏មិនគិត ូចខ្្ុំម រ ដតើខ្្ុំស្តូវដៅបងខំដគឱ្យមក

ដ្វើតាមខ្្ុំ ឬខ្្ុំស្តូវបងខំខ្ លនួឯងឱ្យដ្វើតាមដគវិញមមនដទ? មិនោបំាច់ដទ។ 

ការដ្វើខ្ុរ ៏្ំមួ ម លដកើតមានមិនដចិះចប់ គឺការ កលុ របរ់ខ្លនួឯង

ដៅឱ្យអ្នកនដយាបា ។ ដបើចង់ជួ ជាតិមមន ដ តអុ្ីមិនជួ ដោ រមតព

ភាពខ្លនួឯង? អ្នកនដយាបា មិនអាចជ ួជាតិបានដទ ដស្រិះពួកដគមិន

បានដរៀនពីរកយថា ដរនហាជាត។ិ ពួកដគស្រលាញប់កស ស្រលាញ់អ្ំ្ច 

និងលុ ប ុដ ណ្ ិះ ដ តដុនិះដទើបដគដៅស្តូវការលុ របរ់ដ ើង។ ខ្្ុំមិន

ម ល កលុ ដៅឱ្យអ្នកនដយាបា ្ដទ ប ុមន តមានអ្នកលូមិខ្្ុំជាដស្ចើនដ្វើ
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មបបដនិះ។ ទុកល ុជាបខ់្លនួដៅល អជាងឱ្យដៅអ្នកនដយាបា ម លដ្វើអ្វមីនិ

ដកើត។ 

ខ្្ុំមានដរឿងមួ ម លរំខ្ន់រស្មាប់ខ្្ុំ ដ ើ ខ្្ុំចង់ឱ្យអ្នកម លបានអាន

ដរៀវដៅដនិះ  កដៅគិតបនតិច។ ការបិទតលវូអ្នកនិពនធកនុងស្រុក ជាដរឿង

ម លខ្្ុំដទើបនឹង ឹងចារ់ ដពលម លោប់ដត តើម ររដររដរៀវដៅ។ បញ្ហហ  គឺ

ដៅស្តង់ការដ្វើតាមគាន ដនិះឯង។ 

ដៅស្រុកដ ើង មិនរូវមានអ្នក្ដរើរ កអាជីពជាអ្នកររដររ

ដរៀវដៅដទ ដស្រិះខ្ល ចោច់បា ។ ដពលម លខ្្ុំបានដ្វើការជាមួ ដរាង

ពុមា ដទើបខ្្ុំ ឹងពីដរឿងដនិះ។ ដរាងពុមា ជាអ្នករមាល ប់អ្នកនិពនធ ំបូងដគ ។ 

ដរាងពុមាមិនឱ្យតទមលអ្នកនិពនធដទ ដគឱ្យតទមលដៅដលើស្បាក់ចំដណញពកីារ

លក់ដរៀវដៅប ុដ ណ្ ិះ។ ពី ំបូង ខ្្ុំគិតថាដរាងពុមា ជាកមនលងម លដគគំាស្ទ

អ្នកនិពនធ ប ុមន តអ្វីម លចមមលកដ ិះគឺ រកយថាអ្នកនិពនធ មានអ្តពន័ ដតសង

ដៅកនុងដរាងពុមា។ 

ដរាងពុមាដៅស្រុកមខ្ារ ដផ្តត តដលើការបកមស្បដរៀវដៅពីបរដទរ ដស្រិះវា

ស្តូវនឹងចរិតជនជាតិមខ្ារម លនិ មរបរ់បរដទរ។ ដបើនិយា ឱ្យអាស្កក់

សាត ប់ គឺ អាចមប៌រដទរ ក ៏ ូម រ។ ខ្្ុំទទួលសាគ ល់ថា ដរៀវដៅពីស្រុក

ដស្ៅររដររបានល អមមន ប ុមន តដរៀវដៅទំាងដនិះ បានផ្តត ច់ត លវូ និងបំបាក់

ទឹកចិតតអ្នកនិពនធកនុងស្រុកមិនតិច ក់ដទ។ អ្នកនិពនធកនុងស្រុក ឹងពីរនទិុះ

និ មបរដទរ និងការដជារតាមគាន ចារ់្រ់ ដ តុដនិះដគគាា នកមាល ងំឯ

្មកររដររដទៀតដទ។ ដទាិះបីដគររដររដ ើ  ដតើអ្នក្ដបាិះពុមាឱ្យ  
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ដបើដរាងពមុារា័ស្គសាល ប់ជាមួ ការបកមស្បដរៀវដៅដៅដ ើ  នឹង? 

ខ្្ុំដបាិះពុមាដរៀវដៅជាម ួដរាងពុមារួច ដ្វើឱ្យអ្រ់ចិតតមតមតង ដ តុដនិះ

ដទើបខ្្ុំរុំលុបកុងស្តាដោលវិញ។ ដរៀវដៅម លដចញមកមិនស្តូវតាមចិតត

ខ្្ុំ ដ ើ លួចមៃមរកយមវងអ្ ល  ចូលកនុងដរៀវដៅខ្្ុំដទៀត។ ខ្្ុំ ឹងថា 

ដរាងពុមាមិនម លដគារពអ្នកនិពនធដទ ដស្រិះដគ ឹងថា ដបើអ្ត់មួ  ក៏ដគអាច

រកអ្នកម លចង់ដបាិះពុមាបានដទៀតម រ។ តទមលដរៀវដៅររដររដោ 

ផ្តទ ល់ ក៏បានមិនដរាើនឹងដរៀវដៅដបាិះពុមា។ ដៅមានដស្ចើន្រ់ មតមិន

បាច់និយា ដទ ដស្រិះខ្្ុំឈប់ កដរៀវដៅដៅឱ្យដគដបាិះដ ើ ។ ខ្្ុំររ

ដររខ្លនួឯង ខ្្ុំលក់ខ្លនួឯង ដទាិះមិនបានល ុដស្ចើន ក៏ខ្្ុំមិនស្តូវដគ

ដមើលងា ម រ។ 

អ្នកអាន និងមាច រ់ដរាងពុមា ជាអ្នករមាល ប់អ្នកនិពនធកនុងស្រុក។ ដរាងពុមា 

បកមស្បដរៀវដៅបរដទរ ដ ើ អ្នកអានគំាស្ទផ្តា ប់មុខ្ដរៀវដៅបរដទរ។ 

រាល់ដពលម លខ្្ុំ កដរឿងដនិះមកនិយា  គាា នអ្នក្ដគ ល់ដទ។ ដគ 

គំាស្ទដរាងពុមា មតមិនគំាស្ទអ្នកនិពនធដទ។ មាន ក់ក៏មបប នឹង ពីរ ក់ក៏មបប

 នឹង រុខ្ចិតតដលលើតាមគាន  ក៏មិនគិតម រ។ ដរាងពុមាបានដរៀវដៅពី្មក? 

ដពលខ្លិះខ្្ុំគិតថា ដរាងពុមាស្រុកមខ្ារស្គាន់មតជាអ្នកោរីុំពីដលើអ្នកនពិនធ

ប ុដ ណ្ ិះ។ ដពលដបាិះពុមា ដ ា្ ិះអ្នកនិពនធោក់តូចដមើលមិនចង់ដ ើញ 

ដ ើ ស្បាប់ថាដនិះជារតង់ោរគស្មបដរៀវដៅរបរ់ដរាងពុមាដគ។ រតង់ោរ

រអី? តាមពិតមិនហា៊ា នោក់្ំ ដស្រិះខ្ា រខ្លនួឯងម លបកមស្បពីដគមក 

ដ ើ តាំងខ្លនួជាអ្នកនពិនធនឹងដគម រ។  
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ខ្្ុំបចចប់ឧទា រណដ៍និះស្តឹម នឹងចុិះ។ មនុរសភាគដស្ចើនម លដ្វើតាមគាន  ជា

បញ្ហហ ។  

ដ តុអ្ីស្តូវដ្វើតាមដគ ដបើដ ើងដកើតមកដ ើមបីដស្កាកឈរមតមាន ក់ឯងដ ិះ? 

ដបើដរឿង្ម លដ ើងគិតថាស្តូវ ោដំ្វើ ដ ើ ដបើដរឿងដ ិះដ ើងគិតថា

ស្តូវដ ើ  មតរងគមមិនទទួលសាគ ល់ ក៏ដ ើងស្តូវមតដ្វើម រ។ ខ្ួរកាលមាន

 ូចគាន  គិតដោ ខ្លនួឯងខ្លិះដៅ ដស្រិះខ្្ុំមិនអាចជួ  កគំនិតដៅោក់កនុង

ខ្ួរកាលអ្នក្បានដទ។ ដបើមិនចង់ខ្តដពលដទ មុននឹងដ្វើអ្ី ស្តូវគិត

តងថាដរឿងដ ិះ គួរដ្វើ ឬមិនគួររវល់។ 
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២៩ 

កុខំ្ល ចកនុងការោកខ់្លនួ 

ដៅកនុងចំណចុដនិះ ខ្្ុំនិយា ពីការោក់ខ្លនួមមនមទន មិនមមនោក់ខ្លនួ

រដបៀបបងាប់ន័ អ្ួតដ ិះដទ។ ការោក់ខ្លនួបច ចបុបន នដនិះ បានកាល  ជាការ

ដ្វើពុតម ួមបបដទៀតរបរ់មនុរសដៅដ ើ ។ ពួកដគោក់ខ្លនួ ប ុមន តដំលៀត

អ្ួតកនុងដពលជាមួ គាន ម រ។ ដតើដ ើងដ្វើមបបដនិះដ ើមបីអ្ី? ការោក់ខ្លនួ 

ជាដរឿងល អមួ  ដ តុអ្បីានោបំាច់ដ្វើពុត? ដបើមិនដចិះោក់ខ្លនួដទ កំុស្បឹង

ដ្វើ  មំតខ្តដពលដ ិះ។ 

កនុងរងគមម លដររដពញដៅដោ រមាា រៈនិ ម និងការអ្ួតគាន មិនដចិះ

ចប់មបបដនិះ ការោក់ខ្លនួបានកាល  ជាកិច ចការពិបាកមួ ។ អ្នកខ្លិះមិនហា៊ា ន

ោក់ខ្លនួដទ ខ្ល ចដគថាអ្ន់ ឬខ្ល ចដគដរើចចំអ្ក។ កនុងមួ ទៃ ាដបើមិនបាន

និយា អ្ួតពខី្លនួឯងមតងដទ គឺដ កមិនលក់។ 

រស្មាប់អ្នកម លចង់រកាដពលដវលា រូមដរើរ កវិ្ីោក់ខ្លនួដនិះចុិះ 

ដស្រិះវាអាចជួ  កខ្លនួដ ើងដចញកិច ចការ ម លមិនទាក់ទងនឹងដ ើងជា

ដស្ចើន។ ស្បដយាជន៍ទនការោក់ខ្លនួមានបី ម លដ ើងគួរមត ឹង។ 

ស្បដយាជនទ៍មី ួ គ ឺ មនិបាចខ់្វលព់កីារដ្វើឱ្យដគោបអ់ារមាណ។៍ ដ ើងោក់

ខ្លនួ ដ ើមបីកាត់បនព ដពលម លដស្បើដៅដលើការគិត កមុខ្មាត់ ឬដ្វើឱ្យ

អ្នក ទទចង់បាន ូចដ ើង។ ដ ើងអាចដលើកឧទា រណ៍ពីការៃតរូបបាន។ 

មនុរសម លោក់ខ្លនួ នឹងមិនខ្វល់ដស្ចើនពកីារោក់របរ់ទំដនើបៗដៅកនុងរូប
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ៃតដទ រំខ្ន់គឺដគមាន background សាអ ត និងរូបរបរ់ខ្លនួឯងដៅកនុង

ដ ិះ  ូដច និះដគចំ្ ដពលតិចជាងដៅដលើការៃតរូប។ ចំមណកមនុរស

ម លចូលចិតតអ្ួតវិញ នឹងស្តូវចំ្ ដពលដរៀបចំោក់ទូររ័ពទ លុ  ឬអ្វី

ដតសងដទៀតម លដគគិតថាមានតទមល ដៅកនុងរូបៃតម រ។ ដពលដវលាម ល

ខ្ុរគាន ដនិះដ ើ  ម លបញ្ហជ ក់ថា ការោក់ខ្លនួ ជាវិ្ីរនសដំពលផ្តទ ល់ខ្លនួ។ 

ខ្្ុំដរៀនជាមួ មិតតលកតិមាន ក់ម លជាមនុរសោក់ខ្លនួខ្ល ំង្រ់។ ដគជាកូន

អ្នកមាន ប ុមន តដគមិនម លបដចចញអ្វីម លដគមានមកដ ិះដទ។ ខ្្ុំ ឹងក៏

ដស្រិះមតខ្្ុំធ្លល ប់រួរដគពីមុខ្ជំនួញស្គួសាររបរ់ដគ។ ចរិតមាន ក់ដនិះ គួរឱ្យ

រាប់អាន្រ់។ 

ទៃ ាមួ  ខ្្ុំ និងដគបានដៅញុាបំា ជុំគាន ដៅមខុ្សាលា។ ដពលដ ិះ អ្នក

 ទទដទៀត កទូររ័ពទមកចុចដលងស្គប់គាន ។ តាមពិត ពួកដគគាា នអ្ីដលងដទ 

មតដោ សារដទើបមតទិញទូររ័ពទៃ ាី ដ តុដនិះស្តូវមត កមកបងាហ ញ។ ខ្្ុំ

គាា នទូររ័ពទល អដស្បើដទដពល នឹង ដស្រិះខ្្ុំមិនទាន់មានការងារដ្វើ។ ខ្្ុំំាល់

្រ់ថាអ្នកម លដស្បើទូររ័ពទ ូ  នឹង បានល ុមកពី្។  

ស្សាប់មតទូររ័ពទមិតតលកតិខ្ ្ុំដរាទិ៍ដ ើង។ ស្គាន់មតសាត ប់រដមលង ក៏ ឹងថា

ទូររ័ពទោរ់ម រ។ មិតតលកតិខ្ ្ុំក៏ កទូររ័ពទដចញពីដហាដ  អាវ។ រូមបីមត

រដបៀបោក់ទូររ័ពទ ក៏ោរ់ម រ។ មិតតលកតិខ្ ្ុំមានមុខ្ជំនួញកនុងទ ដៅដ ើ  

មតដគមិនដស្បើទូររ័ពទ ូ តង។ ដពលម លដ ើរមកវិញ ខ្្ុំបាននិយា ដរឿង

ដនិះជាមួ ដគ ដ ើ ដគបានស្បាប់ថា “ោដំពល្មានលុ  ោទិំញដស្បើ

 ូចដគ”។ ខ្្ុំំាល់ម រ ដបើដគមានលុ ដ ើ  ដគដ្វើខ្ លនួ ូចជាអ្នកស្កដទៀត 
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ដបើមិនដៅថាដចិះោក់ខ្លនួ ដតើគួរថាអ្វីវិញ? 

ការោក់ខ្លនួរបរ់មិតតលកតិខ្ ្ុំ អាចរនសដំពលញុាបំា បាន ដោ មិនោបំាច់

ដៅដ្វើអ្វីដតសងដ ើមបីអ្ួតអ្នក ទទ។ អ្ួតប ិះខ្្ុំអ្ី ខ្្ុំគាា នអារមាណ៍ជាម ួដទ 

ដស្រិះខ្្ុំចង់ដ្វើជាអ្នកនិពនធ មិនមមនអ្នកដលងម ូតទូររ័ពទដទ។ មិតតលកតិខ្ ្ុមំិន

បាច់ចំ្ ដពលអ្ួត ដ ើ អាចញុាបំា បានស្តង់មាត់ដទៀតតង។ 

ដៅដពលដ ើងដចិះោក់ខ្លនួ ដ ើងនឹងដរៀនដចិះដរឿងមួ ដទៀត គឺមលងខ្វល់។ 

ដ ើងនឹងមិនខ្វល់ថា ដតើអ្នក្ដរើចចំអ្កឱ្យដ ើង ូចមុនដទៀតដទ។ ដ ើង

នឹងមិនចង់បានការររដរើរ ឬការរមលឹងដមើលដោ មខ្សមលនកដលាា ល  ូចមុន

ម រ។ អ្វីម លដ ើងចង់បាន គឺដពលដវលារបរ់ដ ើង។ 

ស្បដយាជនទ៍ពីរី គគឺាា នការស្បមជងពអី្នក ទទ។ ដ ើងចូលចិតតស្បមជងគាន

្រ់ ម លជួនកាល ការស្បមជងខ្លិះដ្វើដ ើងដោ គាា នមូលដ តុ និងមនិ

បានតលអ្វីស្តលប់មកវិញទំាងអ្រ់។ ការស្បមជង ជាអ្នករុីដពលដវលា

របរ់ដ ើង្ំជាងដគ។ រិរសដៅកនុងថាន ក់ខ្្ុំខ្ លិះ ដ ើមបីចង់ឱ្យស្គួររដរើរជាង

ដគកនុងថាន ក់ រុខ្ចិតតចំ្ ដពលរាប់ដមា ងដៅដលើដមដរៀនម លខ្លនួឯងមិន

ចូលចិតត។ ដពលស្គូររដរើរដ ើ  ដតើបានអ្ីមកវិញ? បានអ្វីម លខ្លនួមិន

ចូលចិតតមកវិញ? ឬបានដគទិះទ ឱ្យ?  

គិតមតពីខ្លនួដ ើងដៅ កំុបាច់ដៅចង់ឈនិះអ្នក្អ្ី។ មនុរសមតមាន ក់ម ល

ដ ើងស្តូវឈនិះ គឺខ្លនួដ ើងដនិះឯង។ ស្បមជងជាមួ ខ្លនួឯង ដទើបវាមិនខ្ត

ដពល។ ដ ើងកាន់មតស្បមជងជាមួ ខ្លនួឯង ដ ើងនឹងកាន់មតរើកចដស្មើន

ជាងមុន។ ដ ើងស្តូវដពលដវលាឱ្យឆ្លល តបនតិច ដស្រិះដ ើងគាា នដពលដស្ចើន
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ដទ។ ដពលម លដ ើងអាន ល់ចំណចុដនិះ ស្បម លជាមានអ្នក្មាន ក់ដៅ

មនទីរដពទយបានោច់ខ្យល់សាល ប់បាត់ដៅដ ើ ។ 

ដៅដពលដ ើងោក់ខ្លនួ គាា នអ្នក្មកស្បមជងដទ ដ តុដនិះដ ើងមិនបាច់

ខ្តដពលជាម ួអ្នក្ទំាងអ្រ់។ ដ ើងក៏មិនចង់ដៅស្បមជងជាមួ អ្នក

្ម រ។ Graphic Designer មាន ក់ម លខ្្ុំមិនោដំ ា្ ិះបាននិយា ថា 

“គាត់មិនដៅចូលរួមនឹងការស្បកួតដទ ដស្រិះវាខ្តដពលរបរ់គាត់។ គាត់

ទុកដពលមកបដងាើត artwork ម លគាត់ចូលចិតតវិញ”។ គាត់និយា ស្តូវ

្រ់ ដស្រិះការចំ្ ដពលកនុងការស្បកួត មិនរមនឹងតទមលម លទទួល

បានមកវិញដ ិះដទ។ ការស្បកតួខ្លិះ ស្គានម់តជារបូភាពបនលទំនការអ្តួគាន

ប ដុ ណ្ ិះ។  ឧទា រណ៍ ការស្បកួតដស្ជើរដរើររស្មរ់កំដប ិះគូៃសាអ ត ម ល

តស្មូវឱ្យអ្នកចូលរួមបងាហ ញគូៃរបរ់ពួកដគជាដស្ចើន ំ្ក់កាល។ ខ្ត

ដពលដទ? ដបើចង់ឱ្យដគ ឹងថាមានគូៃសាអ ត មានវិ្ីងា ជាងដនិះដស្ចើន

្រ់ ដ ើ មិនបាច់ចំ្ ដពលរាប់អាទិតយ ដៅចូលរួមស្បកួតដទៀត។ 

ស្បដយាជន៍ចងុដស្កា  គគឺាា នអ្នក្មករខំ្នដ ើង។ ការរិកាខ្លិះបាន

បងាហ ញថា បុគគលិកម លអ្ងគ ុដ្វើការកនុង office នឹងស្តូវដគរំខ្នដរៀង

រាល់មួ ដមា ងមតង។  ូដច និះបុគគលិកដ ិះនឹងស្តូវចំ្ ដពលដ ើងវិញ

ដ ើមបីតាំងរមា្ិដ្វើការសារជាៃាីមតងដ ើ មតងដទៀត។ គាា នអ្នក្ចង់ឱ្យ

ដគមករំខ្នដ ិះដទ ជាពិដររ ដបើកំពុងមតជាប់ទ នឹងការងារ។ ការោក់

ខ្លនួអាចជួ មកបញ្ហហ ដនិះបាន។  

ឥលូវសាកគិតដៅដមើល ដបើដ ើងមនិដ ើរស្បាប់ដគថាដ ើងដចិះដនិះ ឬដចិះ 
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ដ ិះ ដតើដគមកពឹងដ ើងឱ្យជួ ម រដទ? ដតើដគមករួរដ ើងពីដរឿងដ ិះម រ

ដទ? ស្បាក ជាអ្ត់ដទ។ រូមកំុ ល់ថា ដនិះជាភាពអាតាា និ មឱ្យដសាិះ។ 

ដបើចង់និយា  ល់ភាពអាតាា និ ម អ្នកម លមករំខ្នដគដទើបរមនឹង

ទទួលរកយដនិះ។ ដពលដវលា ជារបរម់ានតទមលរបរម់នុរសស្គបគ់ាន   ូដច និះ

ដបើដ ើងដៅបផំ្តល ញដពលដវលារបរ់ដគ ដតើដ ើងជាមនរុសមបប្វញិ? 

ដៅកនុងស្កុម ៊ាុនមួ  មានបុគគលិកមាន ក់ម លមតងមតអ្ួតពីចំដណិះ ឹងមត នក

កំុពយូទ័ររបរ់គាត់ជានិច ច។ ឱ្យមតមានកំុពយូទ័រខ្ូច ឬដគស្តូវជួរជុលអ្ី ដគ

នឹងមកពឹងគាត់ភាល ម។ កនុងមួ ទៃ ា គាត់ស្តូវចំ្ ដពលជាដស្ចើនដមា ង 

ដ ើមបីជួ ដ្វើកំុពយូទ័រអ្នក ទទ ប ុមន តគាត់ខ្តដពលយា ងដស្ចើន ដស្រិះមិន

បានដ្វើការងាររបរ់គាត់។ ដោ សារមតគាត់មិនដចិះោក់ខ្លនួ មិនហា៊ា ន

និយា ថា “ខ្្ុំមិនដចិះ” ដ តដុនិះដទាិះបីជាបញ្ហហ កំុពយូទ័រដ ិះពិបាកប ុ ណ្  

ក៏គាត់ដៅចំ្ ដពលរក ំដ្ិះស្សា ម រ។ អ្នក ទទអាចនឹងចូលចិតត

គាត់ មតគាត់បានបាត់បង់ដពលដវលាផ្តទ ល់ខ្លនួ។ ដបើគាត់ដំលើ ថា “មិនដចិះ” 

គាត់អាចអ្ងគ ុដ្វើការយា ងសាា ត់មាន ក់ឯង ឬអាចលួចដ កកនុងកមនលងដ្វើការ

បានដទៀតតង។ 

ដបើដ ើងពិតជាឱ្យតទមលដលើដពលដវលាមមន ស្តូវចំ្ វាដលើកិច ចការផ្តទ ល់

ខ្លនួឱ្យរួចរិន ដ ើ ដបើរលដ់ពល ោដំៅជួ អ្នក ទទ។ ខ្លនួដ ើងជា

ជដស្មើរទមី ួរស្មាបខ់្លនួឯងជានចិ ច ចដំរិះដរឿងដស្បើដពលដវលាដនិះ។ ដ ើង

មិនអាចដ្វើដចិះស្គប់មុខ្ ដ ើ ចំ្ ដពលស្គប់ដមា ងដៅដ្វើដរឿងទំាង

អ្រ់ដ ិះដទ។ ដ ើងស្តូវដចិះោក់ខ្លនួខ្លិះដៅ ដ ើមបីមានដពលដ្វើការងារ

របរ់ដ ើងតង។  
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ភាគដស្ចើនទនមនុរស គឺពយយាមទាញ កស្បដយាជន៍ពីគាន ។ ឱ្យមតបាន

ស្បដយាជន៍ ដគនឹងមិនខ្វល់ថាអ្នក ទទស្តូវខ្តដពលប ុ ណ្ ដ ិះដទ។ ដ ើង

ោក់ខ្លនួ ដ ើមបីបិទត លវូមិនឱ្យដគមករំខ្នដពលដវលារបរ់ដ ើង ដ ើ ដ ើង

ខ្លនួដ ើងក៏មិនដៅចំ្ ដពលដលើដរឿងដតសងម រ។ មនិមមនឱ្យមតដ ើង

បានដ្វើ រុទធមតបានស្បដយាជនម៍កវញិដ ិះដទ។ 

ចំដរិះរដបៀបទនការោក់ខ្លនួ ដ ើងអាចដរើរដោ ខ្លនួឯងបាន។ ប ុមន តដបើ

មិន ឹងដ្វើយា ង្ដទើបអាចោក់ខ្លនួបានដទ អាចោអំានកនុងដរៀវដៅ 

ដរៀនតាមរុមឺា អ្ុី ម លខ្្ុំនឹងដចញតា ដៅដពលដស្កា  ដស្រិះកនុង

ដរៀវដៅដ ិះ ខ្្ុំដផ្តត តមតដលើការោក់ខ្លនួមួ មខុ្ប ុដ ណ្ ិះ។ ខ្្ុំមិនចង់ ក

ខ្លឹមសារកនុងដរៀវដៅដស្កា  មកោក់កនុងដរៀវដៅដនិះដទ។ 

ររុបមកវិញ កំុខ្ល ចកនុងការោក់ខ្លនួ។ កំុខ្ល ចថាគាា នដគោប់អារមាណព៍ី

ដ ើង ដ ើ កំុខ្ល ចថាដគមនិចូលចិតតដ ើង ដស្រិះដ ើងមិនមមនដកើតមក

ដ ើមបីដរឿងទំាងដនិះដទ។ ដ ើងដកើតមកដ ើមបីដ្វើអ្វីខ្ លិះរស្មាប់ខ្លនួឯង។ ការ

ោកខ់្លនួ អាចរនសដំពលរបរ់ដ ើងដោ មនិ ឹងខ្លនួ។ តាមពិតដ ើង ឹងខ្លនួ 

មតដ ើងអាចគិតថាមិន ឹងខ្លនួក៏បានម រ។ 
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៣០ 

កុសំាល បដ់ោ មនិបានដ្វើអ្វដីសាិះ 

រំណរួមតមួ ម លអាចដ្វើឱ្យដ ើង ឹងពីអ្តពន័ របរ់ជីវិតដ ើងបាន គ ឺ

ដតើដ ើងដកើតមកដ ើមបដី្វើអ្?ី ដបើដ ើងមនិអាចដំលើ បានដទ បានន័ ថា 

ដ ើងមិនទាន់សាគ ល់ខ្លនួឯងចារ់ដទ ដ ើ រាល់ដពលដវលាកនលងមក ក៏អាច

ជាការចំ្ ខ្ជិះខ្ជ  តងម រ។ ដបើដ ើងមិន ឹងថាដ ើងស្តូវដ្វើអ្ីតង ដតើ

ដ ើងអាចដ្វើដរឿងម លស្តូវតាមតលវូរបរ់ដ ើងដោ រដបៀប្? 

ដ ើងដកើតមក ដោ ភាជ ប់មកជាមួ នឹងដគាលបំណងអ្វីមួ  ប ុមន ត

ដោ សារមតមនុរសមិនោប់អារមាណព៍កីារពិត ដទើបពួកដគស្តូវចំ្ 

ដពលររ់ដៅ ឱ្យមតរួចខ្លនួប ុដ ណ្ ិះ។ ការររ់ដៅរបរ់ពួកដគ អាចនឹងដមើល

ដៅគួរឱ្យរើករា ្រ់ពីខ្ងដស្ៅ មតខ្ងកនុងវិញ អ្វីក៏អ្ត់មានម រ។ អ្នក

ខ្លិះ ដកើតមកដ ើមបី  ំកបដច ចកវិទយៃាីមកដ្វើជាជំនួ កនុងការររ់ដៅ។ 

អ្នកខ្លិះដទៀត ដកើតមកដ ើមបីបដស្ងៀនអ្នក ទទឱ្យដចិះ ឹង។ ដ ើ មានអ្នក

ខ្លិះដទៀតចទស្ង្រ់ ដកើតមកដ ើមបីបំផ្តល ញមនុរសជាតិ ឬជីវិត ទទ។ 

ខ្្ុំគិតថា ខ្លនួឯងរំ្ងម រ ដស្រិះខ្្ុំ ឹងថា ខ្្ុំដកើតមកដ ើមបីដ្វើអ្ី តាំងពី

ចូលឆ្លន ំទីមួ មកដមល ិះ។ ដោ សារមត ឹងបានដលឿន ខ្្ុំអាចមានដពលដស្ចើន

ដ ើមបីដ្វើវា។ ខ្្ុំដកើតមកដ ើមបីររដររដរៀវដៅ  ូដច និះខ្្ុំចំ្ ដពល

ប ុ ា នឆ្លន ំចុងដស្កា ដនិះ ដរៀនររដររ និងសាកលបងររដររដរៀវដៅ

ដោ ខ្លនួឯង។ ដរៀវដៅរបរខ់្្ុមំិនល អស្គប់ បដ់ទ ប មុន តដនិះជាអ្វមី លខ្្ុដំ្វើ
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បានរដស្មច។ ដស្កា ដពលខ្្ុំសាល ប់បាតដ់ៅ ដរៀវដៅទំាងអ្រ់របរ់ខ្្ុំ នឹង

កាល  ជាតំ្ងរបរ់ខ្្ុំមិនខ្ន។ ខ្្ុំមិនស្តូវការរូបចមាល ក់ ឬដ ា្ ិះតាម

សាលា ូចរដមតចដទ ដស្រិះខ្្ុំមានអ្វីម លជារបរ់ខ្្ុំរួចដ ើ ។ 

ដៅកនុងពុទធសារ  កំដណើតជាមនុរស ស្តូវបានដគោត់ទុកថាជាបុណយ

រំ្ង ៏អ្សាច រយ។ ដ ើងអាចដ្វើវាឱ្យកាន់មតអ្សាច រយជាងដនិះដទៀតបាន 

ដបើរិនជាដ ើងបានដ្វើអ្វីខ្ លិះកនុងអ្ំ ុងដពលម លដ ើងររ់ដៅ។ ស្គប ់ទី

ទន ដង ហើមម លដ ើង ក រទុធមតជាឱ្ការទនការបដងាើតអ្វមី ួទំាងអ្រ។់ 

អ្នកខ្លិះទុកដពលឱ្យដ ើរដោល ដោ មិនបានដ្វើអ្វីទំាងអ្រ់។ ជីវិតមបបដនិះ 

បានស្តឹមមតអ្បអ្រសាន ទ របរ់អ្នក ទទប ុដ ណ្ ិះ។ 

កនុងរ ៈដពលមួ ដមា ង មា ករបរ់ខ្្ុំអាចបដស្ងៀនដកាងៗបានមួ  វងូ 

ដោ មិនខ្វល់ថា ដកាងដ ិះមកពី្ដ ិះដទ។ គាត់ចំ្ ដពលរបរ់

គាត់ទំាងប ុ ា នដៅដលើការបដស្ងៀន។ ដពលស្ពឹកដៅបដស្ងៀនដៅសាលារ ះ 

ដពលលាា ច គាត់បដស្ងៀនគួរដៅតទិះ។ គាត់ ឹងថាគាត់ស្តូវដ្វើអ្វ ី ដ តុដនិះ 

គាតម់និចំ្  ដពលដៅដលើដរឿងដតសងដ ិះដទ។ គាត់មិនខ្តដពល ដ ើ 

ក៏មិនពិបាកចិតតម រ។ 

ដបើដ ើងតាំងចិតតថា ស្តូវមតដ្វើអ្វីមយ ងម លដ ើងដកើតមកដ ើមបីដ្វើវា ដ ើង

នឹងមិនចំ្ ដពលដលើដរឿងអ្ត់ស្បដយាជន៍ដទៀតដទ។ មកពមីនិ ឹងថា

ស្តវូដ្វើអ្ ី ដទើបដ ើងមនិដ្វើអ្។ី ដ ើងររ់ដៅតាមដគតាមឯង រួចដ ើ ក៏

សាល ប់តាមដគតាមឯងម រ។ 

មានបុររមាន ក់បានដរៀបចំមតនការជីវិតរបរ់គាត់ ដោ ររដររតាម 
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លំោប់ដៅដលើស្កោរ។ គាត់ប ងថានឹងដរៀនឱ្យចប់ថាន ក់អ្នុបណឌ ិតរិន រួច

ដទើបដៅដ្វើជាអ្នកស្គប់ស្គងហាងរបរ់ស្គួសារគាត់ ដ ើ ប ទ ប់មកដទើប

គិតគូរដរឿងស្គួសារៃ ាី។ គាត់ពនយរដពលចូលដរៀនថាន ក់អ្នុបណឌ ិតរបរ់គាត់

មតងដ ើ មតងដទៀត ដោ គាត់មតងមតដៅដ ើរដលងកំសានតជាមួ មិតតលកតិ

ជានិច ច។ មានទៃ ាមួ  គាត់កំពុងមតឈរដៅមុខ្ត ទិះ ស្សាប់មតមានឡន ឹក

 ីមួ ដបើករំដៅមករកគាត់ ដ ើ បុកគាត់មួ ទំ ឹង។ គាត់ក៏ោច់ខ្យល់

សាល ប់មួ រំដពច។  

អ្វីម លគាត់បានដស្គាងទុក និងអ្វីម លគាត់ធ្លល ប់និយា  កាល  ជាដរឿងម ល

មិនបានដ្វើទំាងអ្រ។់ ជីវតិមនរុស មនិមមនជាដ គមម លស្តវូដ ើរមតងម ួ

វគគដ ិះដទ។ ជួនកាលដ ើងដ ើរបានប ុ ា នវគគ ជីវិតដ ើងក៏មក ល់ទីបចចប់

មតមតង។  ូចឧទា រណ៍ខ្ងដលើដនិះអ្ុីចឹង គាត់គតិថាស្គប់យា ងនឹងដ ើរ

តាមអ្វីម លគាត់ដស្គាង ប ុមន តគួរឱ្យសាត  ។ គាត់សាល ប់ដោ គាា នអ្វីបនសល់

ទុក ដ ើ គាត់ក៏មិនបានដ្វើអ្វីម លគាត់ចង់ដ្វើម រ។ ជីវិតរដបៀបដនិះ ជា

ជីវិតម លគាា នន័ ។ 

មិនមមនមានមតគាត់មាន ក់ដទ មនុរសជាដស្ចើនដទៀតក៏មបបដនិះម រ។ ពួកដគ

ដៅមតដជឿថា ខ្លនួឯងមានដពលស្គប់ស្គាន់ជានិច ច ដ ើ ដចិះមតពនយរដពលរ

 ូត។ ជីវតិ មនិមមនជាខ្្ុកំចជិះដ ើង ម លចងឱ់្យដ្វើការ លដ់ពល្កប៏ាន

ដ ិះដទ។ ដពល្ម លវាចង់ដៅ គឺដៅដ ើ  មតដ ើងក៏ស្តូវវាអ្ូរដៅ

ជាមួ ម រ។  

“ទកូដៅ កពំងដ់ៅ ” ជារុភារិតមខ្ារដ ើងមួ ម លមណ ពំកីារទុក 
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សាន ទ មុនដពលសាល ប់។ ដស្កា ដពលដ ើងសាល ប់ អ្វីក៏ចប់ម រ។ គាា នឋាន

រួគ៌ ឬឋាននរកអ្វីទំាងអ្រ់។ ដស្កា ដពលដ ើងសាល ប់ មានដរឿងជាដស្ចើន

ម លដកើតដ ើង ប ុមន តគាា នចំមណករបរ់ដ ើងដទៀតដទ។ ដបើដ ើងចង់រួម

ចំមណកដទៀត ដ ើងស្តូវដស្បើសាន ទ របរ់ដ ើង ដ្វើជាតំ្ង។  

ខ្្ុំឱ្យឧទា រណ៍ ៏លបីមួ ។ រទីវចប  ឹងខ្លនួថាគាត់នឹងស្តូវសាល ប់ ដស្រិះ

ដរាគមហារើកម លវិះកាត់រួចរបរ់គាត់ដ ិះ បានដរើដ ើងដលើរដ ើម។ អ្នក

ម លតាមោន ំ្ក់កាលចុងដស្កា របរ់គាត់ បានដ ើញពីការស្រក

គី ូរបរ់គាត់ មតដគមិនបាន ឹងថាគាត់លាក់ដរឿងដនិះដទ។ មុនដពលសាល ប់ 

រទីវបានស្បឹងរុញស្កុមការងាររបរ់គាត់ ដ ើមបីមានតលិតតលៃាីដ ើមបី ក

ដៅោក់ដលើទីតារ និងបានបដស្ងៀន Tim Cook ជាដស្ចើនដរឿង ដស្រិះ 

Cook ជាជដស្មើរម លរទីវចប កមកជំនួរកមនលងរបរ់គាត់។ Tim ស្តូវ

បានរទីវចបដៅដៅមកដ្វើការដោ ផ្តទ ល់។ 

ដស្កា ដពលរទីវចបសាល ប់បាត់ដៅ កនុងស្កុម ៊ាុនទំាងមូល ដៅមតបនតការ

 ឹក តំាមរដបៀបរទីវចប ម ល។ ពួកដគដផ្តត តដលើតលិតតល និងការទច ន

ស្បឌិត ូចមុន។ រទីវចប ជិះឥទធិពលខ្ល ំង្រ់ ល់មនុរសដៅកនុងស្កុម ៊ាុន

ដ ិះ។ ដោ សារមតមបបដនិះដ ើ  ដទើបដគមិនអាចដលលចដ ា្ ិះគាត់ និង

ដៅមតរំលឹកពីគាត់ជាដស្ចើនដលើក។ 

រទីវចប មិនមមនជាអ្នកតលិតកំុពយូទ័រដទ ដ ើ ក៏មិនមមនជាអ្នកររដររ

កមាវិ្ីម រ មតគាត់ជាអ្នក ករបរ់ទំាងដនិះមកឱ្យពិលពដលាកសាគ ល់។ ដបើ

គាា នគាត់ដទ អ្នកតលិតកំុពយូទ័រដៅរម័ ដ ិះ ក៏មិនខ្វល់ពដីរឿងដនិះម រ។ 
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ដគទុកកំុពយូទ័រជាចំណលូចិតត ឬជាមលបងដលងរបរ់ដគប ុដ ណ្ ិះ។ គាា នអ្នក

្គិតថា នឹង កកំុពយូទ័រមកផ្តល រ់បតរូពិលពដលាកដ ិះដទ។ រទីវចប 

ដមើលដ ើញពីចំណចុដនិះ ដទើបគាត់អាចបដងាើតស្កុម ៊ាុនដអ្បតលបាន។ ខ្្ុំ

 ឹងថា ស្កុម ៊ាុនដនិះ ជាមា រីុនបូមលុ  ប ុមន តវាក៏ត តល់តលិតតលល អឱ្យ

ដ ើងដស្បើម រ។  

ខ្្ុំជាអ្នកគំាស្ទរទីវចប ដ ើ ក៏គំាស្ទតលិតតលរបរ់ដអ្បតលម រ។ ខ្្ុំ ក

 វិ្ីឌ ីាញ ការដ្វើបទបងាហ ញ ការដរលៀករក់ និងរដបៀបដ្វើការរបរ់គាត់

មកដស្បើកនុងការររ់ដៅរបរ់ខ្្ុំ។ រូមបីមតដរៀវដៅដនិះ ក៏មានចំមណកដចញ

ពីគាត់ម រ។ គាត់រំលឹកខ្្ុំពីការសាល ប់ ដទើបខ្្ុំ ឹងថាស្តូវររដររអ្វី។  

ដទាិះបីជារទីវចបបានសាល ប់ប ុ ា នឆ្លន ំមមន ប ុមន តគាត់ដៅមតចូលរួមកនុងពិលព

ដលាកដនិះ ម ល។ មានស្កុម ៊ាុនៃ ាីៗដស្ចើន្រ់ម លទុកគាត់ជាគស្មូកនុង

ការដ្វើជំនួញ ដ ើ បានទទួលតលល អ ូចគាន ។ Xiao Mi ជាឧទា រណ៍ម ួ

ម លដផ្តត តរំខ្ន់ដលើតលិតតល និងការទច នស្បឌិត។ ស្កុម ៊ាុនចិនមួ ដនិះ 

ដ្វើបានល អ្ រ់ រ ូត ល់ដ ើងមិនប ិដរ្ពីដជាគជ័ របរ់ពួកដគបាន។ 

ទាន់ដ ើងដៅមានជីវិត ដ ើងគួរមតដ្វើអ្វីម លដ ើងស្តូវដ្វើឱ្យដ ើ ដៅ។ 

កុោំ ំលដ់គដលើកចលូមឈរូ ដទើបនងឹសាត  ដស្កា ។ Les Brown 

និយា ថា “កមនលងម លរមបរូដៅដោ របរម់ានតទមលជាងដគដៅដលើ

ដលាកដនិះ គជឺាកមនលងបចចិុះដខ្ា ច”។ ដៅទីដ ិះ មានរុទធមតគំនិត សាន ទ  

មុខ្ជំនួញ និងការបដង ាើត ៏អ្សាច រយជាដស្ចើន ម លមិនមានឱ្ការបានមក

 ល់ពិលពដលាក ដស្រិះមាច រ់របរ់វាមិនរវល់នឹងដ្វើវា។ ពួកដគដកើតមក 
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ជាមួ របរ់ទំាងដ ិះ មតសាល ប់ដៅវិញជាមួ របរ់ទំាងដ ិះម រ។  

ដ ើងស្តូវដស្ជើរ កអ្វីមួ ម លដ្វើបានល អបំតុត ដ ើ ស្បឹងមស្បងដ្វើវាឱ្យ

ដចញជារូបរាង។ ដទាិះបីជាដ ើងសាល ប់ ក៏មិនសាត  ដស្កា ម រ ដស្រិះដ ើង

បានដ្វើអ្វីម លដ ើងគួរដ្វើរួចដ ើ ។ កំុដ្វើជាមនរុសម លររ់ដោ គាា ន

ន័  ស្តូវ កអ្វីមយ ងោក់កនុងពិលពដលាកដនិះ មុនដពលដ ើងស្តលប់ដៅ

 វិញ។ កិច ចការទំាងដនិះមិនបាច់្ំ ំុដពកក៏បាន ស្តឹមមតអាចជួ អ្វីមយ ង

 ល់អ្នក ទទ ឬរងគមម លដ ើងររ់ដៅក៏បានម រ។ 

ដ ើងអាចនឹងមានរំ្ង ដបើអាចមកមស្បពិលពដលាកបាន ូច រទីវចប ឬ 

ប៊ា៊ីលដ គត មតដបើមិនអាចដ្វើបានកស្មិត នឹងដទ ក៏មិនអ្ីម រ។ ការងារផ្តល រ់

បតរូពិលពដលាក ជាកិច ចការរបរ់អាដមរិច ដស្រិះដគមានអ្ំ្ចជាងដ ើង

ឆ្លា  ្រ់។ ប ុមន តដ ើងមកមស្បមត នក្មួ ទនរងគមរបរ់ដ ើងបាន ឬ

ផ្តល រ់បតរូសាព នភាពស្គួសារដ ើង ក៏បាន ូចគាន ។ 

ដ្វើអ្វមីយ ង ដ ើមបបីញ្ហជ កថ់ា ដ ើងធ្លល បរ់រដ់ៅដលើដលាកដនិះម រ។ 
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ទំពរ័ចងុដស្កា  

ខ្្ុំមានអារមាណ៍ថា ស្រ ិះកនុងខ្ួរកាលមមនមទន ដស្កា ដពលររដររ

ដរៀវដៅដនិះចប់។ ដរៀវដៅដនិះ ជាដរៀវដៅមានស្បដយាជន៍មួ ដទៀត

របរ់ខ្្ុំប ទ ប់ពី ដរៀវដៅស្បដយាជនខ៍្ងកនុង ម លខ្្ុំររដររពីគុណ

ស្បដយាជន៍ទនការអានដរៀវដៅ។ 

ខ្្ុំរូមអ្រគុណ ចំដរិះអ្នកម លបានទិញដរៀវដៅដនិះពីខ្្ុំ។ ខ្្ុំដស្ជើរ ក

 វិ្ីដចញតា មបបដនិះ ដស្រិះខ្្ុំមិនចង់ឱ្យដរាងពុមាចូលមកលូកទ កនុង

ដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំ ដ ើ មករកយ និងអ្តពន័ ម លខ្្ុំចង់ររដររ។ ខ្្ុំមិន

ដមើលងា ដរាងពមុាដទ មតដរាងពុមាគាា នរិទធិដ្វើមបបដនិះ  ូដច និះដ ើមបី

ការររដរៀវដៅខ្លនួឯង ខ្្ុំមានមតដ្វើជា eBook ប ុដ ណ្ ិះ។ 

អ្នកទំាងអ្រ់គាន ម លបានអានពីដ ើម ល់ចប់ គួរមត ល់ដ ើ ថា ដតើស្តូវ

ដ្វើអ្វីខ្ លិះ ដ ើមបីរកាដពលដវលាម លដ ើងដៅរល់។ ដ ើងរល់ដពលមិន

ដស្ចើនដទ  ូដច និះដពលអានចប់ដ ើ  រូមដ្វើរកមាភាពភាល ម។ ដបើស្រលាញ់

ជីវិត ស្តូវដចិះស្រលាញ់ដពលដវលារបរ់ខ្លនួឯងតង។ 

ដបើរិនជាអ្នកទំាងអ្រ់គាន  ល់ថា ដរៀវដៅដនិះល អ និងមានស្បដយាជន៍ 

រូមជួ មណ ឱំ្យអ្នក ទទអានតង។ ដបើមានដគគំាស្ទសាន ទ របរ់ខ្្ុំ

កាន់មតដស្ចើន ខ្្ុំក៏កាន់មតមានដពលររដររដស្ចើនម រ ដស្រិះខ្្ុំអាចកាតដ់ពល

ដ្វើការបានខ្លិះ។  

ខ្្ុំរូមឱ្យអ្នកទំាងអ្រ់គាន  បនតគំាស្ទសាន ទ និពនធកនុងស្រុកឱ្យបានដស្ចើនតង 
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ដ ើមបីកំុឱ្យស្បដទរដ ើង កាល  ជាកមនលងបកមស្បដរៀវដៅ ៏្ំជាងដគកនុង   

អាសា៊ា ន។ ការបកមស្បដរៀវដៅមិនអាស្កក់ដទ ប ុមន តការបកមស្បដោ គាា ន

រុំរិទធពីដគ និងអ្ណំតួតាំងខ្លនួជាអ្នកនិពនធដោ គាា នបានររដររអ្វីដចញពី

គំនិតខ្លនួឯង ជាដរឿងម លខ្្ុំដទើរចិតតបំតុត។ ដបើអ្នកទំាងអ្រ់គាន កាន់មតឱ្យ

តទមលដៅដលើអ្នកនពិនធកនុងស្រុក ពួកមាច រ់ដរាងពុមាទំាងប ុ ា ននឹងដមើល

ដ ើញពីរនទិុះដនិះ ដ ើ ឱ្យតទមលដៅដលើអ្នកនពិនធមខ្ារម រ។ រពវទៃ ាដនិះ 

ខ្ងដរាងពុមាមិនឱ្យតទមលដលើអ្នកនពិនធមខ្ារដទ។ 

ខ្្ុំរងឃឹមថាអ្នកទំាងអ្រ់គាន  នឹងបនតអានដរៀវដៅរបរ់ខ្្ុំដទៀតដៅដពល

ដស្កា ដទៀត ដ ើ ក៏រូមអ្រគុណមតងដទៀតម រ។  
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អ្ពំខី្្ុ ំ

ខ្្ុំដ ា្ ិះ  ួត ដរងដគៀ។ ខ្្ុំជាអ្នកររដររដរៀវដៅ ដ ើ ក៏ចូលចិតតអាន

ដរៀវដៅម រ។ ខ្្ុំចំ្ ដពលម លរល់ពីការងាររបរ់ខ្្ុំ ដ ើមបីដំលៀត 

ររដររដរៀវដៅទំាងអ្រ់របរ់ខ្្ុំ។ ខ្្ុំមិនមានលទធភាពដបាិះការងារដោល 

ដ ើ ររដររដពញដមា ងដ ិះដទ។ ខ្្ុំក៏មិនដលលើដៅដ្វើមបបដនិះម រ ដស្រិះ

ដបើខ្្ុំដ្វើមបបដនិះមមន ដរាើនឹងបចចប់ការររដរររបរ់ខ្លនួឯងដ ើ ។ 

ឥលូវដនិះខ្្ុំដ្វើការមត នកស្កា វិចឌ ីាញ និង e-Learning ដៅកនុង     

ស្កុម ៊ាុនបរដទរមួ ។ ខ្្ុំមិនមមនជាអ្នកជំ ញដទ។ ខ្្ុំដរៀនបដណត ើរដ្វើការ

បដណត ើរប ុដ ណ្ ិះ។ ខ្្ុំរអប់សាលាដរៀន មតចូលចិតតការដរៀនដោ ខ្លនួឯង 

 ូដច និះការងារកនុងមត នកដនិះស្តូវជាមួ នឹងខ្្ុំ្រ់។ 

ខ្្ុំមិនដជឿដលើសារ  នដយាបា  ឬការដឃ្លរ អ្វីទំាងអ្រ់។ ខ្្ុំដជឿដលើ

ខ្លនួឯង ដជឿដលើ្មាជាតិ ដជឿដលើជីវិតរតវ និងដជឿដលើភាពជាមនុរស។ ខ្្ុំ

មិនចូលចិតតអ្នក្មកនិយា ប ិះនឹងជំដនឿរបរ់ខ្្ុំ។ មិនថាមានរក់ឬអ្ត់

រក់ រក់ដលា  ឬរក់រ រក់មវង ឬរក់ខ្លីដទ ខ្្ុំមិនទុកមុខ្ឱ្យទំាងអ្រ់ ដបើ

និយា ដលលើោក់ខ្្ុំ។ ខ្្ុមំិនចូលចិតតមនុរសដលលើដទ។ ខ្្ុំដជឿថា មនុរសមានខ្ួរ

កាល  ូដច និះ គួរមតដស្បើវាឱ្យបានដស្ចើន ជាពដិររមុននឹងនិយា  ឬដ្វើអ្វី

មួ ដៅកាន់អ្នក ទទ។ 

ខ្្ុំជាមនុរសម លងា ចុិះរស្មុងនឹងដគ្រ់ ដពលម លខ្្ុំបិទមាត់ មត

ដពល្ខ្្ុំបដចចញដយាបល់ដៅ អ្នក ទទនឹងដ ើរដចញមិនខ្ន។ ខ្្ុំមិនចូល

ចិតតដ្វើពុត ឬនិយា  កគួរដទ។ ខ្្ុំចូលចិតតនិយា ចំៗ និងនិយា ចំមុខ្
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មនុរសម លស្តូវនិយា ដទៀតតង។ ខ្្ុំមិនចូលចិតតដ្វើអ្ីឱ្យមតល អដមើលដ ិះ

ដទ ខ្្ុំចង់ដ ើញស្បដយាជន៍របរ់វា។ 

ខ្្ុំមិនមមនជាមនុរសស្តឹមស្តូវតាមអ្វីម លរងគមចង់បានដ ិះដទ ដស្រិះខ្្ុំ

មិនដគារពអ្វីម លដគោក់មកដទ។ ខ្្ុំមានដគាលការណ៍របរ់ខ្្ុំ ដ ើ ខ្្ុំមិន

ខ្វល់ពីអ្វីម លអ្នក ទទនិយា ដទ។ ខ្្ុំជាមនុរសដឈលើ ម រដពលខ្លិះ ដស្រិះខ្្ុំ

មិនចង់ឱ្យដគដ ើរមខ្សដលើខ្្ុំរ ូតដពក។  

អ្វីម លអ្នកទំាងអ្រ់អានដៅកនុងដរៀវដៅ គឺជាចរិតរបរ់ខ្្ុំដៅខ្ងដស្ៅ

ដ ើ ។ ខ្្ុំមិនដចិះដ្វើពុត  ូចអ្នកលក់កាលររដររឱ្យដរាងពុមាដ ិះដទ ។ 

ដបើដ្វើការដស្បៀបដ្ៀបដរៀវដៅម លខ្្ុំររដររពីមុន ចរិតខ្្ុមំានការផ្តល រ់

បតរូដស្ចើន្រ់។ 
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