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ពាក្យលំនំដ ើម
និយាយអំពីររឿងសិលបះលួងរោម រាកដ ជាមិត្យ
ត ល់ថារបហែល

ជាមានររឿងចហមលកអវី

ដូចជាមានបញ្ហ
ា មនតអាគមគាថាអវីអាថ៌កំាំងររចើនមិនងាយរៅលួងរោមរគាន

ពីរររះមនុសស

រយើងរចះដឹងមានការររៀនសូរត្ររចើនមិនងាយរៅ លួងរោមរគានរោយងាយរេ... ។ល។ ការ
យល់ហបបរនះវាសមរមយរែើយ រែើយ រិត្ហត្សមរមយរៅរេៀត្ ចំររះ មនុសសលងង់រគមិនអាចរៅលួង
រោមានរោយងាយហដរ ។
ប៉ុហនត ហដលរៅថាសិលបះលួងរោមរ
សិលបះលួងរោមគឺជាវ ិធីលួងរោមគឺជា

ះគឺជា វ ិធី ផ្គាប់ផាន់មនុសសរៅតាមកាលៈរេសៈ ។
មរធោាយរធវើឱ្យមនុសសរត្ូវចិត្អ
ត នុរោមរៅតាម

មនុសសរចះ, មនុសសលងង់ រកមងឬចាស់, ជាត្ិសាសរនះជាត្ិសាសរ

ះ ។ល។

កុំចាំាច់រៅនិយាយអវីឱ្យហវងឆ្ងងយ រគាន់ហត្ឱ្យរបស់អីវរៅមនុសសមានក់ក៏មានសិលបះហដរ ....
រត្ូវឱ្យរបស់ណាហដលរគចូលចិត្.ត ..

ឱ្យរត្ូវស្សបតាមរពលរវោ...ឱ្យត្ិចឬររចើន...

រត្ូវសួរអនកជិត្

ខាងអំពីចំណុចរសោយនិង ចំណូលចិត្តរបស់មនុសសហដលរយើងរត្ូវឱ្យ... ។ល។
និយាយឱ្យរោចរៅ សូមបី ហត្អងាុយរគនិយាយ ក៏មានសិលបះហដរ ។ អនកសលះរគផ្គាប់មនុសស

រោយរគាន់ហត្សំរបឹងសាតប់មនុសសរររករាជញនិយាយ ក៏
រៅរែើយ...

អនករររករាជញរ

ះចូលចិត្រត គ

ដូរចនះកនុងររឿងសិលបះលួងរោមរនះ គឺគាមន អវីររៅពីរយើងរត្ូវដឹងចំណុចរសោយនិង

ចំណូលចិត្តរបស់មនុសសមានក់ៗរ

ះរេ ។

មនុសសរយើងរ

មានចំណុចរសោយនិងចំណូលចិត្រត រៀងៗសលួន...

ះលងង់ឬរចះ រ

ះចាស់ ឬរកមង សុេធហត្

របើរយើងរែើយជាអនកផ្គាប់ផុន
ា ជា អនកលួងរោម

រយើងរត្ូវហត្រធវើរៅតាមចំណុចរសោយរធវើ រៅតាមចំណូលចិត្រត បស់មនុសសរ
សាាល់ឬមិនដឹង រយើងរត្ូវជីកសួរអនកជិត្ខាង សំរបឹង ស្សាវរជាវរ
សាស្រសតណាមួយមកររបើ រកយ

ះរៅ... របើរយើងមិន

ើង... សររមចចិត្យ
ត កកបួនចិត្ត

សមតីរយើងរត្ូវេន់ភលន់រត្ូវឆ្ងលត្វវសាាល់កាលៈរេសៈ រត្ូវ

រចះកាតប់

កាលៈរេសៈ រែើយក៏រត្ូវរចះបរងាើត្កាលៈរេសៈហដរ ។
លុយមួយររៀល និង លុយមួយរយមានត្វមលសុសគាន... របើ រយើងរចះសិលបះ «ឱ្យ» លុយមួយ
ររៀលមានត្វមលប៉ុនលុយមួយរយ ផទុយរៅវ ិញរបើរយើងមិនរចះសិលបះ «ឱ្យ» រេលុយមួយរយមាន
ត្វមលប៉ុនលុយមួយររៀល ។
តាមរយាបល់រយើង កូនរសៀវរៅ «សិលបះលួងរោម» រនះរដើមបីអនុវត្តឱ្យានផលលអ រគ
រត្ូវោត្់ពត្់ចិត្ស
ត ួនឯង
ល

មុននឹងនិយាយឬរបហកកអវី មួយ

សំខាន់រៅរេៀត្រត្ូវយល់សណា
ត នចិត្ឱ្
ត យអស់ នូវ មនុសស
គូរសនទ

អនកណារៅតាមកាលៈរេសៈ ហត្
ំងឡាយណា ហដល សាាល់ឬនិយាយជា

ជាមួយនឹងយរយើងផង ។
ភនំរពញ វថងេី ១៥ ហសកញ្ហដ ឆ្ងនំ ១៩៧៤
ែ៊ុន គឹ មសា៊
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www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ក្ង
នុ ការជជជក្គ្ននគ្នានអ្នក្ណាចាញ់ ឬអ្នក្ណាឈ្ន ះដេ
កនុងរពលាយវថងរត្ង់ប ទ ប់ពស
ី ង្រ្ងាាមរោករលើកេីពីរមកបនតិច រោក កាណឺសុី
ាន
េេួលរមររៀនយា៉ ងសំខាន់កុងឆ្ងក់
ន
ជីវ ិត្របស់គាត្់ រោយសារមានរភញៀវ រួមត្ុមានក់ាននិយាយថាៈ
“មានរេរតមួយកាន់កាប់ររពងវាស
រ

របស់រយើង រោយ រយើងមិនអាចរបហកករបឆ្ងំងាន!

ះគឺរៅកនុងរពះគមពីរ” ។

កាណឺសុីយល់ថា គាត្់ រនះនិយាយសុស គាត្់រនះយល់រច

។ រដើមបី បងាាញនូវការរចះដឹងររចើនជាងរភញៀវរួមត្ុរ

រកយ

ំ កាណឺសុី ដឹងរាកដយា៉ ងរនះ

ះ ឬរដើមបីបងាាញភាព សំខាន់ បុិនរបសប់របស់

សលួន កាណឺសុីានរធវើការហកត្រមូវរោយគាមនអនកណារគយល់រពម ឬចង់រអាយ
រសាះ ។

សលួនហកត្រមូវរ

ះ

“រកយខាងរលើមិនហមនរៅកនុងរពះគមពីររេ! គឺជារកយរបស់អនកកវ ី

កាណឺសុី និយាយថាៈ

សារកសហប៉ររេរត្ើ?” ។ រភញៀវ ចូលរួមមិនរពមេេួលរែើយរបហកកយកឈនះថាៈ គឺ ជាឃ្លលមួយរៅកនុង
រពះគមពីរពិត្រាកដ ។ រោកឯងថាជាគំនិត្របស់អនកកវ ីណា រ

ះគឺសុសស្ស

ះ ... ។

កាណឺសុីរឆលើយ ហន៎ ! សញំុដឹងចាស់ណាស់រោក ... រៅខាងសាតវំ ដសញំុរនះគឺជា រោក រកាំ ម៉ុងា.
ជាមិត្ភ
ត ័កតចាស់របស់សំុញ គាត្់ រនះររៀនរសៀវរៅរចះចាំមាត្់នូវគំនិត្ របស់ រោកសារកហប៉រររចើន
ណាស់. ឥ

វសញ
ូ ំុសួរគាត្់លបងរមើលរត្ើអនកណាសុស អនកណារត្ូវ ។
រោករកាំម៉ុងរា កះរជើងសញុំរធវើជាសញ្ហដជាររចើនរោករែើយ គាត្់ និយាយថាៈ “បងកាណឺសុី

ឯងសុសរែើយ ... ន៎! បងឯរណះរេហដលនិយាយរត្ូវ ... រកយរ

ះគឺ រៅកនុងរពះគមពីរពិត្ហមន” ។
ដល់រពលហបកជួរោគាន កាណឺសុី រដើរជាមួយ រកាំង ម៉ុងារែើយនិយាយសួរថាៈ «សញំុរៅចាំ

ចាស់ថាឃ្លលហដលគាត្់និយាយរ

ះគឺជាឃ្លលរបស់ ការសរប៉រណា៎ !» ។

រកាំងម៉ុងង
ា ក់កាលរែើយរឆលើយថា “វារត្ូវរែើយ ... ! អនកណារគក៏ដឹងដូរចនះហដរ ប៉ុហនត អមាញ់
មិញរយើងរៅកនុងការផឹកសុីសបាយ រែើយ
រយើងរ

មិនរត្ូវរបហកកយកចាញ់ឈនះ

ះរេ ! រយើងរបហកកអញ្ច ឹងរៅ រត្ើ រយើងានចំរណញអវីសលះ ! រត្ើគាត្់នឹងរាប់អានរយើងឬរេ

រែត្ុអីវករ៏ យើងមិនេុកមុសមាត្់ឱ្យគាត្់នឹងសលះផង កនុង

ការសុីផឹកជាមួយគាន ។ គាត្់

រយាបល់កាណឺសុីឯងផង ចុះរែត្ុ អវីក៏រយើងរៅរបហកករបណាំងរធវើអីវ កុំ
ណា

ំឱ្យរគសឹងរែើយសអប់
នឹងអត្់សួរ

ំបងាររឿងជាមួយនឹងអនក

ំងអស់ ។
កាណឺសុយ
ី ល់ថាៈ មិត្ត

សមាលញ់រ

ះានសាលប់ាត្់បង់ជីវ ិត្រៅរែើយប៉ុហនតរយាបល់លរអ ៅ

រស់ររវ ើកជួយោស់រត្ឿនមនុសសរាល់វថង ... ។ កាណឺសុីរៅកនុងរពលរ

ះ រត្ូវការរយាបល់ជាជំនួយ

ហបបរនះណាស់ ពីរររះថាៈ កាល ហដលណឺសុរី ៅពីរកមង រគ ចូលចិត្តនិយាយរបហកកហវកហញក ជា
មួយនឹងបងរគណាស់ ចំររះ

ពួកមា៉ ក

ំងអស់សុេធហត្និយាយរបហកកគានយា៉ ងត្ឹងសរវសករៅ

សាោររៀន គាមន ការរបហកករបណាំងឯណាហដលគាមនមុស កាណឺសុីរ
រេឹសីក
ត ត្តវ ិជាជ

(Logique)

វ ិចារវ ិេោ (Dialectque) រពលរ

វ ីធីរោះស្សាយរចាេរឆលើយ ប ទ ប់
ះរែើយហដលកាណឺសុយ
ី ល់រ

យកចាញ់ឈនះគឺជាររឿងរផតសផ្គតសមួយ ហដល មនុសសរោក
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ើយ ។

កាណឺសុីានររៀន

មកកាណឺសុីានបររងៀនមុសវ ិជាជ
ើញថាៈ ការចូលចិត្រត បហកករបណាំង

ំងអស់គានរត្ូវានរចៀសវាងរេើបាន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

លអ ។ កនុង ១០ដងមាន ៩ដងរែើយ មនុសស ហដលរចៀសវាងការរបហកករបណាំង យក ឈនះយកចាញ់
រគសុេធហត្ឱ្យរត្ូវ

ំងអស់ ។

កនុងការរបហកករបណាំង
ការពិត្វាគាមនអនកណាមានក់ចាញ់ អន
កណាមានក់ឈនះរេ
...
ពីរររះថាៈ របើ មិត្រត បហកកចាញ់រគ គឺ វាចាញ់រៅរែើយ ... ប៉ុហនតរបើមិត្តរបហកកឈនះរគក៏វារៅហត្ចាញ់
រគដហដលហដរ ...។ រររះរែត្ុអីវ? ពីរររះថាៈ របើ មិត្រត បហកកឈនះរគមានក់ អនករ

ះចាញ់មិត្ត រគយល់

ថាសលួនរគរសោយជាងមិត្ត រគាត្់មុសមាត្់កិត្ិយ
ត ស រគរៅតរកោយសឹងសមារ រែើយ រគរែើយក៏មិន
យល់ថារយាបល់របស់មិត្ជា
ត គំនិត្លអណាស់ហដរ រគ រៅហត្រកោគំនិត្រយាបល់សុសរបស់រគ រគ មាន
រៅរវល់អីនឹងមិត្ត ! ឥត្របរយាជន៍

ំឱ្យរគសអប់ គាមនានការអីរសាះ ។

រៅកនុងអងាការធំៗខាងធា រា៉ បរងររគាះថានក់ បណា
ត ភានក់ងារ ំងអស់ រត្ូវរគារពបញ្ហ
ជ រនះ «
មិនរត្ូវរបហកករបណាំងយកចាញ់ឈនះគានជាោច់ខាត្់ » ។ មិន ហមនការរបហកកហវកហញករេើបរគរជឿ
រយើងរ

ះរេ! របើចង់អូស

ញមនុសស គឺរគមិនរត្ូវរបហកកហវកហញករកសុសរត្ូវ

កាណឺសុមា
ី នសិសសមានក់រ្មះ រ
របហកករបណាំងគានណាស់ ... ។ គាត្់ រ

ល់ហត្រសាះ ... ។

៉រេឹក ។ សិសស រនះសលត្បូ
ត្សាមញ្ដធមមតា ប៉ុហនត ចូលចិត្ត
ូ
ះរធវើជាអនកត្ំណាងកនុងការលក់ដូរឡាន ... ប៉ុហនតគាត្់រ ះ

គាមនលក់ោច់ានឡានមួយរសាះ ពីរររះហត្គាត្់ចូលចិត្រត បហកកជាមួយនឹងអនកេិញឡាន ... អនក
េិញរគសឹងរែើយរដើររចញរៅវ ិញអស់ ។ ការ ពិត្កនុងររឿងរនះ មិន ហមនរគនិយាយអំពី ការ បររងៀន

មនុសសឱ្យរចះនិយាយរេ ហត្ផទុយ រៅវ ិញរគនិយាយអំពីការរបុងរបយ័ត្នមាត្់ក ... ។ ដល់មានបេ
ពិរសាធន៍ររចើនរៅរេើបរ

៉រេឹក ានកាលយរៅជាអនកលក់ឡានមួយយា៉ ងពូហក រោយមានរកយសមតី

ដូចត្រៅៈ កាលណាមានរភញៀវេិញឡាន រភញៀវសួរ រនះឡានអវី? មា៉ កអវី? ។ រ

៉រេឹកៈ ឡានកាំមីញុ ង
៉

មា៉ ក «ែវ» ។ ឡាន រនះអន់ណាស់ ឱ្យសញេ
ំុ រេក៏ មិនយកផង .... មា៉ កបុីសា
ូ នលអហមនហេន ... ។
រ ៉រេឹក៖ មា៉ កប៉ូសល
ុី អ ហមនរោក រោកមានរបសាសន៍មិនសុសរេ .... ។ ដូរចនះរភញៀវរ ះរត្ូវហត្ចប់
គាមន អវីនិយាយរេៀត្រេ! ប ទ ប់មករេើប រ

៉រេឹកនិយាយសររសើរពីមា៉ក «ែវ» មតង ។ល។

មានមួយរពលរ

ះ រភញៀវ ចូលមកនិយាយសររសើរ ឡាន មា៉ កមុីសូ សញំុ របហកកសំរបឹងនិយាយ
សររសើរមា៉ ក «ែវ» េំរាំហត្បញ្ច ប់គាមនានការ រែើយរភញៀវរ ះសអប់សំុហញ ថមរេៀត្ ។
រោក FRANKLIN ាននិយាយថាៈ “រយើងរបហកករបណាំងយកឈនះអាចរធវើឱ្យរគរសងៀម

ាន ប៉ុហនតានរបរយាជន៍អីស
វ លះ? មរធោាយហបបរនះមិនអាច
រត្ជាក់ចិត្រត

ំឱ្យរគយល់រពមតាមរយើង រោយ

ើយ” ដូរចនះមិត្តរត្ូវររជើសររើសយករបការណាមួយកនុងរបការ

ំងពីរគឺៈ ក ) ឈនះរគ

រយើងានរកអងកាអងសបាយ រីករាយចិត្ខា
ត ងផលូវសមតីនិយាយ ... ស) ានរគរសាមះរត្ង់យល់រពមតាម
រយើង... រត្ូវររើសយកមួយ ពីរររះថារបើ រយើងចង់យក

ំងពីររបការហត្មតងគឺវាលំាក់ណាស់ ។

មានកាហសត្មួយកនុង បុសងានកំ
ណត្់ចំណាំថាៈ
ុត

«េីរនះគឺជាកហនលងសរមាករលងសបាយរបស់ Willian Joy អស់មួយជីវ ិត្របស់គាត្់ គាត្់
គិត្ហត្ការរររយាបល់របស់គាត្់យា៉ងកាលោ៊ន គាត្់ យល់រត្ូវកនុងជីវ ិត្របស់គាត្់ ប៉ុហនត គាត្់យល់រត្ូវ
កតី គាត្់ករ៏ ៅហត្សាលប់ដូចរគឯងហដរ គាមនសុសពីរគឯងរ

http://www.llundi.wordpress.com | [ប្លក់យុវជន]
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វាពិត្រាកដហមន ! មិត្តឯងមានរយាបល់លអ ការពិត្រយើងយល់រាប់រយរន់ដង រយើង ការររ
រយាបល់របស់រយើងយា៉ ងកាលោ៊ន ប៉ុហនតវាក៏ជាការឥត្របរយាជន៍រៅវ ិញ ពីរររះរយើងមិនអាចហកហរប
រយាបល់អនកដវេានដូរចនះ រ

ះរយាបល់លអ ឬរយាបល់អារកក់កីតក៏ដូចហត្គានហដរ ។

កនុងការចល នរយាាយររចើនឆ្ងនំ Willaun MC Adoo រោករបកាសថា (រេឹសីតមិនអាច
ឈនះមនុសសលងង់ានរេ) ចំររះមនុសសលងង់រគរត្ូវេន់ភលន់ រែើយចិត្សា
ត
ស្រសត ហផអមហលាមបនតិច ។
រ

ះមនុសសលងង់ឬមនុសសរចះ មានត្រមះវ ិជាជររចើនយា៉ ងណាក៏រោយ ហត្ ដល់រគសឹងរែើយ រគមិ ន

ងាយេេួលនូវរយាបល់រត្ូវរបស់រយើងរេ មានហត្និយាយមិនលអ រធវើឱ្យរគាក់មុសមាត្់ប៉ុរណាណះហដល
រគងាយនឹង េេួលយកនូវរកយេូ ម នរបស់រយើង ។
រពះពុេជា
ធ មាចស់

រោកានមានពុេធដកា
ី រហដរថា

(អកុសលមិនអាចឈនះអកុសលានរេ

អវ ិជាជក៏មិនអាចឈនះអវ ិជាជានហដរ) ានរសចកតីថា រគ មិនឱ្យយកកំែឹងរៅេល់នឹងកំែល់រេមាន
ហត្បុណយរេ រេើបឈនះាប ។ ការជហជករបហកកយកឈនះចាញ់មិនអាច បំាត្់នូវការភាន់រច

ំយល់

សុស ។
កនុងរពលសតីបរ ទ ស យ ោ៊នរកមងៗ ហដល របហកកគាន រោក Lincoln និយាយថា ( អនក
ណាចង់ឱ្យសលួនឯងរជឿនរលឿនានមិនរោយាច់ខាត្រពលរវោនឹងរបហកកគានគឺរត្ូវ ោត្់ រ ំងាប់ចិត្ត
របហកកចង់យកឈនះចាញ់ប៉ុរណាណះ ) ។ សូវ េុកផលូវឱ្យហឆាវារដើររៅរេើបវារបរសើរជាង រយើង រៅរបហជង
របណាំងជាមួយនឹងហឆា

ល់ហត្វាខាំរយើងរ

ះ ។ ដូរចនះ របើចង់ផ្គាប់ផុនមនុ
ា
សសឬ លួង រោមមនុសស

ឱ្យតាមរយើងគឺរត្ូវអនុវត្តរេឹសីត (រដើមបីឈនះការរបហកករបហជងគាន គឺ រគរត្ូវរជៀសវាង កុំ រៅជិត្ការ
របហកករបណាំង

ំងរ

ះ) ។

http://www.llundi.wordpress.com | [ប្លក់យុវជន]
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រដបៀបដ្វើឱ្យដេខឹង ដេស្អប់ នឹងិធ្ដី ៀស្វាង
កាលហដលរោក Roosevelt រៅរធវើជារបធា

ធិបត្ីរៅរ

ើយរោកានេេួលសាាល់ថាៈ

កនុងការពិនិត្យពិចារណាមួយរយដង គាត្់ យល់ថា មាន ហត្ ៧០ដង ប៉ុរណាណះរេហដលយល់រត្ូវ រនះ
ចំររះសមត្ថភាពរបស់គាត្់ ។ សូម ជរមាបថា រោក Roosevelt ជាមនុសសមានបញ្ហដកំពូលរៅកនុង
សត្វត្សេី ២០ រែើយគាត្់យល់ដូរចនះ របើមនុសសរយើងវារៅមានការសវះខាត្ ខាងសត្ិបញ្ហដររចើន
រយើងក៏មិនគួរចាត្់រយាបល់រយើង ថាជារយាបល់រត្ូវ
ថាជារយាបល់សុស ឬភាន់រច

ំហដរ ។

ំងអស់រែើយរយាបល់ណាហដលផទុយពីរយើង

មិត្មា
ត នមរធោាយររចើនណាស់ រដើមបី បរញ្ចញបងាាញរាប់រគឯងថាៈ រគរ
យល់រច

ំរផតសផ្គតស ! ។ ឧ

ះយល់សុស ឬ

ែរណ៍ដូចជា រគាន់ ហត្សមលឹងរមើល រពបមាត្់ សរមលងនិយាយញាក់

សាមរ កាយវ ិការអវីបនតិចប៉ុរណាណះវាមានន័យដូច មិត្តាននិយាយរាប់ថា ! រគយល់សុសដូរចនះហដរ ។
ប៉ុហនត រត្ើ រគយល់រពមថារគសុសដូចមិត្តសននិោានឬរេ? ថារេ! ពីរររះមិត្ា
ត នវាយចំការ
ស្សឡាញ់ ។
សលួន Amour propre របស់រគ ានវាចំចំណុចរសោយ នឹងសត្ិបញ្ហដរបស់រគរែើយ ។ ដូរចនះ
មានន័យថា មិត្ត រិញឱ្យរគរបឆ្ងំងនឹងមិត្វត ិញមិនហមនមិត្រត ធវើឱ្យរគហកហរបមកតាមរយាបល់របស់មិត្ត
រ

ើយ ។ មិត្ត ានរធវើឱ្យរគសឹង រគ សអប់រច
ួ រៅរែើយ រ

ះបីជាមិត្ត

ំយកមកនូវរេឹសីត

ំងឃ្លលរបស់

Platon ឬក៏ Emmanu មករស្សាចរលើកាលរគ ក៏រគមិនេេួលតាមរយាបល់មិត្តហដរ ។
រគមិនគួរគបបីចាប់រផតើមររឿងរ

ើង

រែើយនិយាយថា

“សញុំនឹងបញ្ហ
ជ ក់រាប់រោកឱ្យានដឹង
ើ ចាស់ថា ... និយាយហបបរនះមានន័យថា រយើង រនះរគាន់របើ
ញ

ចាស់ថា ... សញំុនឹងហវកហញកឱ្យរ
ជាងរគ ពូហកជាងរគបញ្ហដជាងរគ រគដ៏វេរេៀត្សុេធហត្អន់ សុេធ ហត្លងង់ ... ។ របើ មិត្តមិន

ន់

ំង

បងាាញរយាបល់ផង រែើយ មិត្ា
ត នរធវើឱ្យរគអន់ចិត្ត ឱ្យរគរបុងសាមរត្ីរបឆ្ងំងមកវ ិញ ចុះរធវើ រម៉ចនឹង
មិត្អ
ត ូស

ញឬលួងរោមរគាន? កនុងករណីងាយរសាះ រែើយ រៅហត្មិនងាយនឹងលួងរោមអូស
ញរគាន ចុះេំរាំ ហត្រគមានចិត្ស
ត ឹង រគគំមិត្រត ៅរែើយរ ះ គឺជាការឥត្របរយាជន៍ រែើយ ំឱ្យ

អាមា៉ សហថមរេៀត្ ។
របើចង់បញ្ហ
ជ ក់ររឿងអវីមួយ រគ រត្ូវររបើវ ិធីរលងសមតីឱ្យត្ក់ម៉ក់េន់ភលន់ អាថ៌កំាំង កុំឱ្យរគយល់
ានថា រយើងមានបំណង់ចង់រញ
ុ រគឱ្យ រៅដល់កហនលងណាឱ្យរសាះ ។
មិត្គ
ត បបីអនុវត្តតាមវ ិធី អស់រនះរបស់អនកកវ ីរ្មះលបី « បររងៀនកុំឱ្យមានឫកររជាអនក
បររងៀនរគ» « ពនយល់ររឿងអវីមួយ ហត្រធវើឫកដូចជារយើងរំលឹកររឿងចាស់មួយ ហដលរគរភលច » ។
រោក Lord

Chesterfield ាននិយាយនឹងកូនថា «កូនឯងរត្ូវឱ្យឆ្ងលត្ជាងរគ របើ អាចរធវើ

ាន ប៉ុហនតកូនមិនរត្ូវរធវើឱ្យពួករគដឹងថាកូន ឯងឆ្ងលត្វវជាងរគរ
ឥ

វរនះ
រគហបបដូចជាមិនោ៊ន រជឿនូវរបការ
ូ

ើយ» ។

ំងឡាយ

ំងពួងណា ហដ លរគានរជឿ

តាំងពី ២០ឆ្ងនំកនលងមករែើយ រលើក ហលងហត្កបួនរមរលសរចញ ។ កនុង រពលអានរេឹសីរត បស់ Eintein
រគរកើត្ចំលង
ង ់ថា កបួនរមរលស មិនអាចរត្ឹមរត្ូវត្រៅរេៀត្ាន ។ កាល

ពីមុនសូរកាត្ានោស់

រត្ឿន សិសសរៅ athénes ថាៈ “សញំុមិនដឹងពិត្រាកដហត្របការមួយរេ គឺសំុម
ញ ិនដឹងអវី
http://www.llundi.wordpress.com | [ប្លក់យុវជន]

ំងអស់” ។

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

របើដូរចនះរត្ើគិត្រធវើដូចរមតច ឥ
ថា រគយល់សុស រគភាន់រច

វ?
ូ មានរធវើរម៉ច? មានហត្ផលូវមួយគឺកុំឱ្យមានគំនិត្រចះហត្យល់
ំឱ្យរសាះ រធវើានហបបរនះគឺានរបរយាជន៍ររចើន ។

របើមានមនុសសមានក់យល់របការមួយថារត្ូវ
របការរ

ហដលកនុងរពលរ ះមិនយល់ថាសុស រែើយ
ះវាពិត្ជាសុសហមន ប៉ុហនត មិត្គ
ត បបីនិយាយ សញម
ំុ ិនោ៊នថារយាបល់រោកសុសរេ ! រែើយសញំុ

ក៏មិនោ៊នថារយាបល់របស់សំុរញ ត្ូវហដរ ... ពីរររះសញំុធាលប់មានការភាន់រច

ំររចើនរលើកររចើនសារមក

រែើយ របើ សញំុយល់សុស សញំុនឹងហកហរបររកាយ ប៉ុហនតកុងររឿងរនះ
ន
រយើង ំងអស់គានគួរានពិចារណារួម
លបងរមើល រត្ើ វាយា៉ ងណារៅហដរ ? និយាយហបបរនះរេើបានលអរែើយរគស្សឡាញ់រាបអាន ។
រគានសួរោក Stefan son ជាអនកស្សាវរជាវវ ិេោសាស្រសត រលស១១ កនុងឆ្ងនំហដលរៅជិត្ផចិត្
ហផនដី កនុងកំ ង
ុ ៦ឆ្ងនំ ហដលសុីសុេហធ ត្សាច់ រគា ផឹក េឹករត្ជាក់ គាត្់ ាននិយាយរាប់រគ អំពី ការ
សាកលបងពិរសាធន៍រ

ះរគានសួរបញ្ហ
ជ ក់គាត្់ថាៈ

«រត្ើការសាកលបងរនះរដើមបីបញ្ហ
ជ ក់ររឿងអវី?»

។ រគ មិន អាចរភលចនូវចរមលើយរបស់រោក Stefan son ានរេ «អនកវ ិេោសាស្រសតរគមិនហដលោ៊ន
បញ្ហ
ជ ក់ររឿងអវីណាមួយរ

ើយ រគ

រគាន់ហត្សំរបឹងស្សាវរជាវរកាត្ុភូត្

ហដលវារកើត្រលចរ

ើងហត្

ប៉ុរណាណះ...» ។
រយើងរត្ូវមានចរមលើយហបបរនះ

រេើបវាសមរែើយ

ំឱ្យអនកសាតប់រគរីករាយ

រគរពញចិត្ត

រែើយរគយល់ថា អនក ហដលរចះររចើនគឺជាអនកគួរសម ។ មិត្ត រត្ូវយល់សណា
ត នចិត្រត បស់មនុសសថា
របើសិនណាជារគយល់សុស រគយល់រច

ំរែើយមិត្ន
ត ិយាយចំៗ ភាលមៗ រៅ កណា
ត លចំរណាម គឺ

ពិត្ជាបរាជ័យមិនខាន ។ រយើង គបបីពិចារណាថាៈ មិន សូវមានមនុសសណាហដលមានការពិចារណា
ឱ្យានចាស់រត្ឹមរត្ូវ ភលឺសាវងរគប់ដប់ រគប់រពលរវោរ

ះរេ ពីរររះ ភាគររចើន រយើង មានគំនិត្

និងចិត្តលំរអៀង ភាគររចើនរយើងមានរសចកតីរចហណននិនទ

សងស័យ ខាលចញរញើត្ សអប់រសពើម រឈលើយ

រកាងកាចវា

ំឱ្យរយើងងងឹត្ រែើយជាពិរសសមនុសសសលះ មិន សូវចូលចិត្រត រើរុះ ដក់ោល់គំនិត្របស់

សលួនរេៀត្ផង ។ រែត្ុ ដូរចនះរែើយ ាន ជារបើមិត្មា
ត នេមាលប់និយាយរៅនិយាយមកដហដលៗ អំពី
កំែុសរបស់មនុសសមានក់ គឺមិត្តកំពុងហត្រធវើសួនមិ
ល
ត្តឱ្យរៅជាសរត្ូវរបស់អនករ ះឯងរែើយ ។

រោកសាស្រសាតចារយ James Harvey Robinson ាននិយាយថាមនុសសរយើងតាមធមមតាចូល

ចិត្ផ្គ
ត ល ស់បូរគំ
ត និត្របស់សួនឯង
ល
រោយគាមនការសាតយស្សរណាះអវីបនតិចបនតួចហដរ ។ ប៉ុហនត ផទុយរៅវ ិញ
របសិនណារបើ មាន អនកណាមួយេិរេៀននូវគំនិត្រ ះថាសុសឬភាន់រច ំ ... គឺរយើងរបឆ្ងំងជំ ស់
ភាលម ... រនះរែើយគឺជាសភាពចិត្ស្ត សាល របស់ មនុសសរយើង ... រយើងចង់រាះរចាលគំនិត្ចាស់
រ

ះរៅរែើយ ហត្ រគាន់ហត្មានមនុសសមកេិរេៀន រៅជាសឹងសបាររែើយរបឹងការររគំនិត្រ

រៅវ ិញ ។ ការ ពិត្មនុសសការររគំនិត្សុសពីសួន
ល មិនហមនមកពីវាសំខាន់មានត្វមលរ

ះរេ ហត្វា

ះ
ំឱ្យ

សូចមុសមាត្់ ាត្់ កិត្ិយ
ត ស ប៉ះរល់ដល់ការស្សឡាញ់សួន
ល Amour propre រៅជាសឹងរែើយការររ
រៅវ ិញ ។ មនុសស រយើងវាមានសលួន ហដលរគហត្ងហត្រៅថា អាត្ម័ន Lemor ឬ «អញ» រនះធំណាស់ អវី
ណាប៉ះរល់ដល់អញសុេហធ ត្រៅតរកោយ

ំឱ្យមានការជរមាលះាក់ហបក

ំងអស់ ។ មនុសស រយើង

រចះសឹងកាលណារគបងាអប់ញយៗ រគ ថាកូនរយើងមិនលអ រយើងក៏សឹង ។ រគ ថា

ិការយើងរដើរយឺត្

មិនលអ រយើង ក៏សឹង ។ រគ ថាគំនិត្របស់រយើងមិនលអ រយើង ក៏សឹង.... ដូរចនះរយើងរត្ូវយល់ថាៈ រកយ ថា
រេឹសីត គឺ វាគាមនអវីជាការពិត្រាកដរេ .... រគនិយាយថាឱ្យស្សបតាមកាលៈរេសៈ តាម លកខណៈ
តាមសណា
ត នចិត្រត បស់មនុសសឱ្យានផលរបរយាជន៍ ... ហបបរនះរគរៅថារេឹសីរត ៅ ។
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មានមតងសញំុនឹងរ

ើញ កាល រ

ះសញំា
ុ នេិញវាំងននមួយធំ សរមាប់ ាំងបនទប់ ហដលរគរាកសញំុ
រោយលក់ ត្វមលយា៉ងវថល ... ។ សញំុ យករៅាំងានប៉ុ ម នវថង ស្សាប់ហត្មានមិត្ត រីសញំុមានក់មករលង សញំុ
ានបងាាញវាំងននហដលសញំុានេិញយា៉ ងវថលរ

ះ ។ មិត្ត

រីសំហុញ ស្សករោ៊រ

ើង រោយ សរមលងរិះគន់

ថា «វថលរមល៉ះ! អនកណារគហដលេិញវាំងននអុីចឹងវថលដល់មឹង
ល ?» ។

ការពិត្វាដូរចនះហមន សញំុេិញរនះវាវថលបនតិច ពីរររះរគរាកសញំុ ... សញំុមានកំែុស ហត្ក៏សំុម
ញ ិនចង់
សាតប់ រកយមិត្ត រីសំុហញ ដលរិះគន់រ ះហដរ ។ សញំុ រៅជាសំនិយាយសររសើរវាំងននរ ះថាលអ ថាសំខាន់

ហដលសញំុានេិញរជុលរៅរែើយរ ះ ។ ប ទ ប់ មកមានមិត្ត រីមានក់រេៀត្មករលង ងសំរបឹងសមលឹង
វាំងននរ ះរែើយនិយាយសររសើរថា សញំុ រចះេិញានវាំងននលអមានត្វមលវថលររចើន កនុង រពលរ ះ សញំុ
សបាយចិត្ត

រែើយមានរបត្ិកមមរៅជានិយាយថា

«ហមន!

វាំងននរនះវថលបនតិច

រយើងេិញរនះ

សជះខាជយលុយកាកបនតិចរែើយ តាមរត្ូវមិនគួរេិញវារេ» ។
កាលណារយើងមានកំែុស រយើងអាចេេួលកំែុសសាងត្់រសងៀមានរោយសលួនឯង ។ ប៉ុហនត

រយើងក៏អាចេេួលកំែុសាន រៅ ចំររះមុសអនកដ៏វេហដរដរាបណាអនករ

ះឯងរចះនិយាយពនយល់

ឱ្យានេន់ភលន់សមរមយរត្ូវចិត្ត ។ ពីរររះអវី ? ពីរររះថា សលួន រយើងានសបាយចិត្ត មានកិត្ិយ
ត ស
នឹងេេួលកំែុសរ

ះរោយកាលោ៊ន ... ប៉ុហនតរបើរយើងបងខំរគ ឱ្យ េេួលយកកំែុស

ំងេេឹងេិស

ាក់មុសាក់មាត្់ រគពិត្ជាមានរបត្ិកមមមិនលអបង្រ្ញ្ហ
ច សមកវ ិញរែើយ ។
Horace Greely ជាអនករាះពុមភផោយមួយយា៉ ងលបីលាញ
គាត្់រ

ះានរាះពុមពផាយរសៀវរៅ

ំងកាហសត្

ំងរសៀវរៅ ... ។

កាហសត្រដើមបីរបឆ្ងំងនឹងមាគា៌នរយាាយរបស់រោក

Lincoln គាត្់េិរេៀនមាគា៌នរយាាយរគប់ហបបយា៉ ង ររបើ រគប់មរធោាយ កំហែងគំរាម រិះគន់ ចំអក
កំហបលង រាល់ វថងរាល់ហស សងឃឹម ថារោក Lincoln នឹងដូរមាគា៌ ហត្ផទុយរៅវ ិញគាមនានផលរសាះ
បណា
ត ការេិរេៀន រិះគន់ និយាយរកយរេរគាះរាះរាក មិន អាចរធវើឱ្យរគផ្គលស់ចិត្គ
ត ំនិត្ានរេ!
មានហត្ការនិយាយស្សួលបួល រត្ឹមរត្ូវ សមរមយ េន់ភលន់ ប៉ុរណាណះ រេរគសបាយចិត្យ
ត ល់ស្សបតាម
រយើង ។
មិត្ត

ំងអស់គានចង់ឱ្យអនកដវេសាតប់សួនរេ
ល
រគ រគារពយកចិត្េ
ត ុកោក់នឹងសលួន ជាបឋមរត្ូវ

េមាលប់ោត្់ចិត្តរ ិះគន់ េិរេៀន រគរពក

កុំចូលចិត្តនិយាយបងាាប់រគរពក រត្ូវ រគារពរកយសមតីនឹង

រយាបល់របស់អនកដ៏វេផង ។
រដើមបីពិចារណាររឿងរនះ មិត្អ
ត នកគបបីអានកូនររឿងរនះបនតិច
រោក ស ពឹង រោក មា៉ ែូមី ររៀបចំហផនការរធវើមា៉សុីនថមីមួយ ។ រោក មា៉ ែូមីគប
ូ លង់បងាាញ
រោក ស រែើយរោក ស ក៏យល់រពមតាម ។ រោក មា៉ ែូមី បញ្ហ
ជ កមមករររៀបចំតាមបលង់ ។
មិនសុសមិនរសងៀម រោក ស ាន យកបលង់រ
រកើត្ររឿងរ

ះរៅបងាាញពួកមា៉ កគាត្់ ហដលជាការ

ំឱ្យ

ើង ។ ពួក មា៉ កគាត្់អាសលះថាហវងរពក អនកសលះថាសលីរពក សលះថាធំរពក មិនលអ មិន សម ។ ថា

ស់រត្ង់រនះ

ស់ រត្ង់រ

ះ រគប់ហបបយា់ង

របហកកមិនរពមយកមា៉ សុីនតាមបលង់រ

ល់ហត្ រោក ស

ះ។

រោក មា៉ ែូមី ពិនិត្យ រមើលសពវរគប់រគឿងមា៉ សុីន រ
ពួកមា៉ កគាមនដឹងអី

ំងអស់រ

រៅតរកោយ រែើយនិយាយ

ើញ ថាលអសមរមយ ហដលរោក ស និង

ះ រចះហត្ថារផតសផ្គតស ។ ប៉ុហនត រោក មា៉ ែូមី មិន និយាយថារគរផតស

ផ្គតសរេ ខាលចរគអន់ចិត្រត គសឹងសមារ គាត្់រៅជារធវើរៅសួរ រោក ស រៅវ ិញ ។
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រគាន់ហត្រ
មា៉ សុីនសញរំុ នះ?
រោក

ើញរោក មា៉ ែូមី រោក ស សទះមកនិ
យាយថាៈ ឥ
ុ

មា៉ ែូមី និយាយ មួយៗថា

រោក សញំុ រត្ូវហត្រធវើតាមចិត្រត ោក

វរោកគិ
ត្យា៉ ងរម៉ច ររឿង
ូ

«រោកចង់រធវើយា៉ងណាសញំក
ំុ ុីលុយ
ុ ៏រធវើតាមពីរររះសញស

ំងអស់ ។ ប៉ុហនត រត្ូវឱ្យមានអនកេេួលសុសរត្ូវផង ! របើរោកថារធវើ

ររបៀបសញំុមិនលអរេ រត្ូវ រធវើតាមររបៀបរោកវ ិញ គឺសំុរញ ធវើតាម ហត្ រោករត្ូវេេួលសុសរត្ូវ កនុងការសូច
ឬសុស រោកកុំអាលរៅរជឿរកយមនុសស ហដលរគាន់ហត្និយាយបងាអប់រគ រែើយ មិនរចះរធវើ មិន
េេួលសុសរត្ូវបនតិចបនតួចរសាះ! ។ ចំហណកសញំុវ ិញសញំុយល់ថាៈ មា៉ សុីន ររបៀបសញំុវាលអរែើយសម រែើយ

មានរូបសញជា
ំុ អនកេេួលសុសរត្ូវ ... ។ រោក ស រៅ រសងៀម សមងំបនតិចាត្់សឹង រែើយ ក៏ដូររយាបល់
មកតាមរោក មា៉ ែូមី រៅវ ិញ ។ល។ និយាយ សរងខបមករយើងយល់ថាៈ ចង់ ឱ្យរគតាមរយើង មុន
ដំបូងរគហដលរៅេិរេៀន រិះគន់ និយាយបងាអប់រគភាលមៗ រ

ះរេ រគរត្ូវនិយាយឱ្យស្សួល ឱ្យេន់ ហត្

ឱ្យឆ្ងលត្វាងវវ រែើយ មិនរត្ូវយល់ថា រយាបល់អនកដ៏វេសុេធហត្សុសរេ ។
« រត្ូវរគារពរយាបល់របស់អនកដវេ កុំអាលថារយាបល់រគសុស ឬរច

ំឱ្យរសាះ » ។

អនុវត្តាន នឹងានជ័យជំនះលអរបរសើរ ។
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ិធធានរបស្់ស្ូក្រកាត
កាលណាមិត្ច
ត ង់ឱ្យអនកសាតប់ណាមួយ រជឿរៅតាមមិត្ត ជាបឋមរៅកនុងបញ្ហ
ា និយាយ មិត្ត
មិនរត្ូវយកបញ្ហ
ា ណាហដល អនកសាតប់រ ះមានេសសនៈសុសនឹងមិត្រត ើយ ។ គឺ ថាមិត្រត ត្ូវររជើសររើស
យកចំរណាេណា ហដលអនកសាតប់នឹងមិត្មា
ត នេសសនៈរត្ូវគាន ។ រែើយ ម៉ោងរេៀត្ មិត្រត ត្ូវសំរបឹង
រឆាើសកកាយនូវចំនុចណាហដលអនកសាតប់រ

ះរគចូលចិត្ដ
ត ូចគាន ហត្ រយើងរត្ូវរចះនិយាយបហងវរបនតិច

ឱ្យរៅតាមវត្ថុបំណងរត្ឹមរត្ូវរបស់រយើង ។
មិត្រត ត្ូវសំរបឹងនិយាយហបបណា ឱ្យ អនកសាតប់រ

ះ រឆលើយថា «រត្ូវ» « ពិត្ហមន» របើ សាតប់ឆ្ងប់

រឆលើយ គឺ កាន់ហត្លអ ប៉ុហនត មិនរត្ូវនិយាយ ហបបណាហដលរធវើឱ្យអនកសាតប់រគវ ីកាល រែើយរឆលើយថា
«សុស» ថា «រេ» រ

ះរ

ើយ ។ រៅកនុង

រសៀវ “រធវើរមតចអូស

ញសកមមភាពមនុសស” រោក

សាស្រសាតចារយ Overstrect ាននិយាយថា រកយ ចរមលើយមួយមា៉ ត្់របស់អនកសាតប់ថា «រេ» មួយមា៉ ត្់គឺ
ចិត្ច
ត ិត្តរថលើមរបស់រគមិនហកហរប រ

ះបីប ទ ប់ពីអនករ

ះឯងយល់ថា គំនិត្ របស់រគវាសុស ក៏ រគមិន

ងាយហកហរបតាមរយើងហដរ ពីរររះរគស្សឡាញ់សួនរគ
ល
Amour Propre ។ រែត្ុ ដូរចនះរែើយ កនុងការ
និយាយសតីមុនដំបូង មិត្តរត្ូវសំរបឹងររើសសមតីយា៉ងណា កុំ ឱ្យអនកសាតប់រគជំ

ស់ រធវើ ឱ្យរគយល់រពម

សិនរធវើឱ្យរគចូលចិត្ន
ត ឹងរយើងសិន ររឿង សុសរត្ូវលអអារកក់ កុំអាលយកមកនិយាយ ពីរររះវារៅ
កនុងដំណាក់កាលេី២ ឬេី៣ ដល់ ៤ ឯរ ះរេ ។
ោក់រកយសួរមួយឃ្លល រដើមបីឱ្យអនកសាតប់រឆលើយថា «មាន» ឬ «រត្ូវ» ... គឺជាបញ្ហ
ា មួយមិន
លំាកប៉ុ ម នរេ ចុះរែត្ុ អវីក៏មានមនុសសររចើនគានមិនរពមរធវើតាមររបៀបរ

ះរៅ? ការពិត្មនុសស

ណាហដល បងខំរគឱ្យតាមគំនិត្របស់សួន
ល ឬរធវើ ឱ្យរគសឹង រដើមបីឱ្យរគរដើរតាមសលួន គឺជាមនុសសរឆ្ងត្

គាមនចិត្សា
ត
ស្រសតអីប
វ នតិចរសាះ គឺ ផទុយរៅវ ិញ រធវើឱ្យរគរិត្ហត្រលងតាមសលួនរៅវ ិញរេរត្ើ! ។ របើ ចង់ឱ្យ
រគតាមរយាបល់រយើង រយើងរត្ូវនិយាយលអ និយាយឱ្យរគសបាយ និយាយឱ្យរគយល់ថា ផលូវរគរដើរ
រ

ះវាសុស វាររគាះថានក់... េីបញ្ច ប់រគរដើរតាមរយើងរោយរពញចិត្ត រែើយរសាមះរត្ង់ផងហដរ ។

កនុងការនិយាយ របើមិត្ន
ត ិយាយឱ្យអនកសាតប់អន់ចិត្ត ... រគរឆលើយថា «រេ» រួចរៅរែើយ ... េំរាំ
ហត្រគសបាយចិត្ត រគយល់រពមតាមមិត្គ
ត ឺមិត្រត ត្ូវររបើរពលរវោ ររបើសត្ិ បញ្ហដអស់ររចើនណាស់
រេើបយកមកានវ ិញ ។
សូរកាត្រគានរធវើរគការមួយ ហដល មនុសសរយើងរគប់គាន តាំងពីជាង ២ - ៣ សត្វត្សកនលង
មករែើយរៅហត្មានត្វមល រែើយជាពិរសស កនុងវ ិស័យ ចិត្ត សាស្រសតសពវវថងរនះ ក៏ រគរៅហត្សររសើរ
ថា ជាបញ្ហដដ៏សំខាន់មួយកនុងរមររៀនចិត្វត ិេោ ។
រត្ើវ ិធីរបស់គាត្់រនើវាយា៉ ងណារៅ?

រកយថាៈ «អនកឯងយល់សុស យល់ រច
ហដលនិយាយរកយរ

ះដល់មតងរ

រគអនកជិត្ខាងរបស់អនកមានហដលានឮគាត្់និយាយ

ំ» ឬរេ? ។ ចំររះមនុសសរផសងមាននិយាយ ហត្សូរកាត្់មិន

ើយ ។ វ ិធាន របស់សូរកាត្ មុន នឹងនិយាយ គាត្់រត្ូវររៀបចំគំនិត្

យា៉ ងណាឱ្យអនកសាតប់មុនដំបូង រត្ូវរឆលើយថា «មាន» រឆលើយថា «រត្ូវ» សិន ។ រួច ប ទ ប់មកបនតិចមតងៗ
គាត្់ររៀបដំរណើរររឿងអូស

ញអនកសាតប់ឱ្យរៅតាមគាត្់រោយមិនដឹងសលួន រែើយ

រៅហត្រឆលើយថា

«មាន» ថា រត្ូវ ជានិចច... ភាសាហសមររយើងក៏និយាយហដរថាៈ “សនសឹមៗកុំបំរាល... “ ការនិយាយ
អូស

ញរគ ការនិយាយ ឱ្យរគរជឿ រយើង រត្ូវរធវើមតងបនតិចៗរធវើយា៉ងណា ឱ្យ អនកសាតប់រគរឆលើយថាៈ

«រត្ូវរែើយ» តាំងពីរដើមេីកុងការនិ
ន
យាយដំបូង ។
http://www.llundi.wordpress.com | [ប្លក់យុវជន]

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

មនុស្សដោក្ដ ើង ង់បានអ្វី ?
មិត្ច
ត ង់ានរកយមួយឃ្លលមួយមា៉ ត្់ ហដល ជារសនែ៍មុស ឬ រសនែ៍មាត្់
រ្លះរបហកកគាន អាចរធវើឱ្យរគស្សឡាញ់រាប់អាចរយើងហដរឬរេ? រកយ

ំងរ

អាចរធវើឱ្យចប់ការ

ះ គាមនអវីចហមលករេ! គឺ

រកយ «មាន» « រត្ូវរែើយ» (ពិត្រែើយ) ( លអណាស់) ឬថា (របើសំុរញ ៅកនុងឋានៈដូចរោកវ ិញ សញំុក៏រធវើ
យា៉ ងរ ះហដរ) ។ល។ ររបើ រកយ ំងអស់រនះ រ ះ បីមនុសសកាចសាោវរឃ្លរៅររបៀបណាក៏
ហបរជាសលត្បូ
ត្រត្ឹមរត្ូវមកវ ិញហដរ ។ កនុង ការនិយាយរនះរគរត្ូវឱ្យឬកររស្សបគាននឹងការនិយាយ
ូ
រ ះផង របើមិនដូរចនះរេ រគនឹងថា មិត្តបរញ្ហ
ជ ររគ រែើយរគនឹងរកវ ិធីបំផ្គលញមិត្តរៅវ ិញ ។
ឧ

ែរណ៍ដូចជារ្មះរមរចារ Aleapone

ជារដើមរបើមិត្តេេួលឥេធិពចិញ្ចឹមដូចវា េេួល

ការអប់រ ំដូចជាវា េេួល ររបៀបរស់រៅដូចវា រមល៉ះ មិត្តក៏ដូចវាហដរ គឺ រស់រៅកនុងគុកដូរចានះពីរររះ
គឺឪពុកមាតយវារនះរែើយ អនក ហដលរស់រៅ

ក់េងជិត្ខាងនឹងវារនះរែើយ ហដល បណា
ត លឱ្យមាន

ឥេធិពលដល់រប
ូ វាដូរចនះ ។
មិត្ម
ត ិនហមនជាមនុសសកាច គឺ មកពីឪពុកមាតយមិត្តគាត្់មិនជាមនុសសកាចសាោវ ។ ជំរនឿ
របស់មិត្ម
ត ិនឱ្យមិត្រត គារពសត្វរគា ឬ

សត្វពស់ក៏មកហត្អំពីមិត្ម
ត ិនហមនជាមនុសសរកើត្រៅមតំុេរនល

Brahmapon Tra ឯរបរេសឥណា
ា ហដរ របើ រកើត្រៅមតំុរ

ះក៏រជឿដូចហត្គាន ... ។ ដូរចនះ របើរយើងាន

លអរយើងកុំអាលអួត្អាង រែើយរៅរមើលងាយអនកដ៏វេ កុំ ថារគលងង់ រគរឆ្ងត្ រគសុស ឱ្យរសាះ ។
ផទុយរៅវ ិញ រគរត្ូវ អាណិត្អាសូរគានរៅវ ិញរៅមក ពីរររះ ការអប់រ ំរបស់គានសុសពីរយើង ។ មនុសស
រយើងលអអារកក់សរមម វា រស្សចហត្ពីឥេធិពល វនការអប់រ ំ និងការរសពគប់រេ គាមន មនុសសណារកើត្
មកានលអ ឬ ានអារកក់ស្សាប់ៗរេ សូមបី ហត្ររៀនអកសរ របើមិត្តមិនសំរបឹង មិត្តកអា
៏ នអកសរមិនោច់
ហដរ ។
មនុសសរយើងរស់រៅកនុងរោក រសទើរហត្

ំងអស់គានសុេធហត្រត្ូវការឱ្យរគយល់សួន
ល ឱ្យ រគរាប់

អានយកចិត្តេុកោក់ដល់សួន
ល របើ មិត្រត ធវើឱ្យរគរពញចិត្ត រគនឹងរគារពមិត្តភាលម ។ មិន មានពិចារណា
ររឿងត្ូចមួយរនះរេ?

កាលណារយើងរដើររៅប៉ះនឹងស្រសតីមានក់ រយើងសមលឹងរមើលរគ ស្រសតីរ

ះនឹងលួចរជរមិត្តរៅកនុង

ររះមិនខាន រែើយ អនកសលះរេៀត្ោ៊ន និយាយភាលមៗរៅចំររះមុសរេៀត្ផង ។ ផទុយ រៅវ ិញ របើមិត្ត
រស់រាយនិយាយគួរសម សុំរ
និយាយរាក់

សរគ ភាលមរោយសភាពជាអនកដឹង រគនឹងសបាយចិត្ោ
ត ក់មិត្ត រគ

ក់សិេ
ន ធសានល រែើយរបើរគកំពុងហត្ជក់ារីផង រគនឹងអរញ្ជើញមិត្តយការីមួយមិនខាន

។ និយាយសរងខបមករយើងយល់ថា របើ រយើងមានកំែុស រែើយរៅមុសរគ រដើមបី សារភាពកំែុស ។
ចំហណកឯមនុសសរ

ះវ ិញ

របើសិនណាជារគមានកំែុសអវី

រគក៏សារភាពេេួលកំែុសរបស់រគ

ចំររះ មុសរយើងហដរ ។ ពីរររះថារយើងមានេឹកចិត្ត យកចិត្េ
ត ុកោក់រគ រែើយ រគក៏មានេឹកចិត្យ
ត ក
ចិត្េ
ត ុកោក់ដល់រយើងហដរ ។
អនកចររមៀងរជើងឯកមួយឈឺរ

ើងររចៀងមិនាន រៅ

កនុងរពលជប់ោងមួយយា៉ ង
ធំជាកិត្ិយ
ត ស ។ អនក រផតើមបុណយមានចិត្សា
ត
ស្រសត សាាល់ចិត្តអនកជមងឺមកនិយាយបរាសអហងអលអនក
ជមងឺ រត្់ ហសវងវដសំរកថានំមកោក់ឱ្យជា រ

ះ បី

ជ័យជំនះ

ះរៅររចឿង

រោយ

ំអនកចររមៀងលបីរ

ំអនកជមងឺរធវើពុត្ជា ឈឺ .... េីបញ្ចប់អនករផតើមបុណយាន
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ល់ហត្ាន ។ ផទុយ

រៅវ ិញ

របើអនករផតើម

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

បុណយនិយាយមិនស្សួល មិន រចះបរចចករេសលួងរោមមនុសសរេ គឺ បរាជ័យកនុងរពលជប់រលៀង ។
ដូរចនះ កាលហដលរយើងយកចិត្េ
ត ុកោក់នឹងរគ ថានក់ ថនមសួរ

ំពីរនះពីរ

ះ ក៏ ជាសិលបះមួយរៅកនុង

ការលួងរោមមនុសសហដរ ។

ក្រតូិដ ះឆ្ឹះ ជក្រមុញ ក្ុខិធណ
ប៉ុ ម នឆ្ងនំកនលងមករនះ កាហសត្

នឹង ការ ង់ ឹងរបស្់មនុស្ស

Phi adelphie Evening Bulletin រត្ូវជនមួយរកុម មាត្់

អារកក់ានមូលបងាាច់ថា «កាហសត្រនះគាមនសំខាន់អីរសាះ គាមន អត្ថបេររចើន មាន សុេធហត្រសចកតី
របកាសរឃ្លស

គាមនានរបរយាជន៍អីដល់អនកអានរេ» ។

ចាងោវងកាហសត្រត្ូវចាត្់ការភាលម រដើមបីេប់

េល់នឹងការរឃ្លស

រ

ះ

!

រត្ើរត្ូវរធវើ

ដូចរមតច?
េីចាត្់ការរត្ូវរាះផោយនូវរសៀវរៅមួយរផសងរេៀត្ បូករួម

ំងកាហសត្នូវអត្ថបេ សំខាន់

ៗ ឱ្យររចើនសរមាប់អនកអាន រែើយរោកឱ្យរថាកជាងមុន ។
ការហកេរមង់ហបបរនះ ាន រគសររសើរររចើនហដរ ពីរររះរគ រ
លអៗ ។ រសៀវរៅ

រ

ើញមានអត្ថបេររចើនរែើយ

ះរែើយវាយកាលរៅរលើជនណាហដលរដើរនិយាយបងខូចបងាាច់

រោយ

អាកបបកិរ ិយាេន់ភលន់ ជាងរេឹសីអ
ត ីរវ ៅរេៀត្ ។

មានររាងចរកររចើនរេៀត្ ររបើ មរធោាយដូចកាហសត្រនះហដរ ។ អនក សលះលក់មា៉សុីនរត្ជាក់
មា៉ ក Electrolux ចង់ឱ្យអនកេិញរ

ើញចាស់នូវគុណភាព មា៉ សុន
ី ហដលរដើររែើយគាមនឮសរមលង... រគ

សំរបឹងរកះហដករកះឱ្យរឆះរដើមបីសាតប់សរមលងកនុងរពលហដលមា៉ សុីនរត្ជាក់កំពុងហត្រដើរ ។
មានោងលក់មួកមួយ លក់ ោច់ណាស់ ពីរររះហត្រៅកនុងមួករ

ះមាន រូបែត្ថរលខារបស់

ស្រសតីចររមៀងមានក់យា៉ងលបីជូនមក ។
អនករឃ្លស

លក់ឥវា៉ ន់ សំរបឹង ពិចារណារធវើឱ្យកូនរកមុំរចះរដើរ រចះឈរ រចះរលងា៉ ែុី

រដើមបីរបមូលមនុសសឱ្យរជឿតាមសលួន នឹង េិញឥវា៉ ន់របស់សួន
ល ។ អនក អ៊ុត្សក់ សំរបឹង រឃ្លស
អនកអ៊ុត្សក់ អនក ោក់រធមញ

រៅតាម

អនករធវើេឹករកូច អនក រលងគុនរោខន ក៏ រចះហត្សំរបឹងរកមរធោាយ

ហត្ររៀងៗសលួន រដើមបីនិយាយរឃ្លស ឱ្យរគរជឿ ឱ្យរគមករកសលួន ... ។ល។
មនុសសពីរ ក់កូហកបំផុត្កនុងការលក់ដូរ ាន
យល់របមជាមួយគានសររសររសៀវរៅមួយ
និយាយអំពីសិលបះរបមូលរភញៀវអនកេិញឥវា៉ ន់ ... ។
រគានយកហសសភាពយនតរ

ះរៅបញ្ហ
ជ ំងឱ្យេសសនិកជន រមើល រលងរៅរគប់កហនលងរដើមបីរឃ្លស

ឱ្យរគយកចិត្េ
ត ុកោក់ ។
រសចកតីរត្ូវការចង់បងាាញការពិត្ ឬរឃ្លស

ឱ្យរគដឹង រដើមបីរគយកចិត្េ
ត ុកោក់ វា ជាបញ្ហ
ា

មួយសំខាន់ណាស់ រែើយ របើរយើងរធវើឱ្យរគរចះចង់ដឹង ចង់ឮអំពីររឿង ហដលរយើងចង់បងាាញរ

ះ

រៅរេៀត្ គឺវា ជាបញ្ហ
ា មួយកាន់ហត្សំខាន់រៅរេៀត្ ។ ការបញ្ហ
ជ ំង កុនគឺរធវើឱ្យរគចង់ដឹង ការរឃ្លស
តាមវ ិេយុមានសរមលងរភលងគឺចង់ឱ្យរគចង់ដឹង ដូរចនះ ការហដរ

ហដលរយើង

រធវើឱ្យរគចង់ដឹងរនះវាជាបញ្ហ
ា សំខាន់

ំងអស់គានរត្ូវរធវើ តាមអនកលក់ដូររដើមបីលួងរោមមនុសស ។

មនុសសមានក់ធាលប់សុីពង

រចៀន រគ រចៀនោក់ខាលញ់រត្ឹមរត្ូវ ោក់ររគឿងសពវរគប់ អនក រ

សុីហឆអត្រែើយសររសើររគថារចះរចៀនឆ្ងងញ់ ។ មានក់
http://www.llundi.wordpress.com | [ប្លក់យុវជន]

រេៀត្រចះរចៀនពង

ះ

ហដឬ ោក់ ររគឿងរគប់មុស

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ដូចគាន ហត្អនកររកាយរនះរចះររៀបចំលរអ មើលរៅកនុងចាន បហនល មានពណ៍រកែម សរសៀវចរមុះរៅរលើ
ចាន មានសភាពដូចជាផ្គាអវីមួយ រមាមវដគាត្់កាន់មូបសា
ា
អ ត្ មុសមាត្់ក៏សាអត្ គួរ ឱ្យស្សឡាញ់ ។
រមាល៉ះរែើយអនករចៀនពង

រររកាយរនះ វាកាន់ហត្ឆ្ងងញ់ជាងមុនរៅរេៀត្ ពីរររះ គាត្់រចះសិលបះ

ញចកខុវ ិញ្ហដណរបស់មនុសស ។ ដូរចនះ កនុងការលួងរោមមនុសស មនុសស រត្ូវរចះបរចចករេស
និងសិលបះអូស ញហភនក មនុសស និងបណុត ះនូវគំនិត្ ស្សវមរបស់ មនុសសរេៀត្ផង ។
ក់

ង់បានផលដក្រ ើនក្រតូិដ ះបដង្ើតការក្របឡង ក្របជជង
រកយចាស់ថា

«រធវើានលអ រត្ូវ

ានេេួលការសររសើរ

រធវើានអារកក់រត្ូវានេេួល

ការសតីបរ ទ ស» ។ ជា ការពិត្ណាស់ រៅកនុង អងាការមួយ ហដល មានមនុសសររចើនរធវើការ ជាធមមតាវា

មានមនុសសសជិល មនុសសមិនសជិល មនុសសពូហក និង មនុសសមិនពូហក រៅឡាយលំគាន ។ អនក រត្ូវពិនិត្យ
របើគាមនសិលបះលួងរោមមនុសស មនុសស
រែើយមិនពូហក

ំងអស់គាន ។ រែត្ុអីវ

ហដលរធវើការរៅខាងររកាមបងាាប់វារត្លប់រៅជាសជិល
?

សររសើររលើកេឹកចិត្តអីរវ សាះ... អនករ

ពីរររះថា អនក

ឧសោែ៍រធវើការររចើនមិន ាន

រគ

ះអន់ចិត្រត ែើយឧសោែ៍ត្រៅរេៀត្ គឺ រធវើការលមមៗ កំដរ អនក

សជិលរៅវ ិញ ។ អនក រចះដឹងគាមនានរគសររសើររលើកេឹកចិត្តអីរវ សាះក៏អន់ចិត្ត រែើយរធវើជាលងង់ ដូច
រគឯងរៅវាស្សួលជាង ពីរររះ

អនកលងង់នឹងអនកសជិល ក៏

គាមនរត្ូវរគរកររឿងសតីបរ ទ សរករែត្ុសីត

បរ ទ សអវីហដរ ។
ឧ

ែរណ៍រៅកនុងោងមួយ មាចស់ ោងានសតីបរ ទ សអនករត្ួត្ពិនិត្យ ថា « រោកមិនរក

វ ិធីណាឱ្យកមមកររធវើការានផលររចើន រជឿន រលឿនរៅមុសបនតិចរសាះ? » ។ អនក រត្ួត្ពិនិត្យរឆលើយថា

សញំុអស់ត្រមះរែើយមិនដឹងជានិយាយយា៉ ងរម៉ចរេ សញំុ
ររបើអស់មរធោាយ
មានតាំងពីនិយាយ
សររសើរ និយាយោស់រត្ឿន និយាយបរ ទ ស កំហែងរដញរចាលរេៀត្ ហត្រៅដហដល ។ មាចស់ ោង
រមើល៎ រោកឱ្យដីសសញំម
ត ក!។
ុ ំុម
-

វថងរនះពួករគចាក់ចូលពុមពានប៉ុ ម នដង?

-

ាន៦ដង ៗ ។

-

គាមននិយាយអវី

ំងអស់ មាចស់ោងយកដីសគូសរលើដីរលស ៦រែើយ រដើររៅាត្់ ។

ដល់រពលពួកយប់មករធវើការ រគសួរមតងថា « រត្ើរលស៦រនះជាអវី? » អនករផសងរេៀត្រឆលើយថា «
មាចស់ោងមករែើយគាត្់សួរថា ចាក់ ពុមា
ព នប៉ុ ម នដង? ពួកសញំរុ ឆលើយថាាន ៦ដង រែើយ គាត្់ក៏
សររសររលស ៦រ

ះរៅរលើដីរៅ » ។

វថងររកាយមករេៀត្

មាចស់ោងានមករែើយរករលស៦មិនរ

ើញរោយមានអនក

ើងវ ិញ ។ ពួក រកុមរផសងមករធវើការរ

ើញរលស ៧ ហបប

ណាលុបាត្់រៅ គាត្់ ក៏សររសររលស ៧រ

រៅតរកោយ ថាពួកមុនចង់ចាញចង់ឈនះគាន ពួក ររកាយរធវើការយា៉ ងរបឹងហរបងរែើយលុបរលស ៧
ោក់រលស ១០រៅវ ិញ ។ រចះ ហត្រ

ើងមតងបនតិចៗ មិន យូរប៉ុ ម ន ររាងចរករ

ះក៏មានដំរណើរយា៉ ង

ស្សួល រែើយរជឿនរលឿនជាងរគឯងរៅរេៀត្ ។
និយាយសរងខបមក កនុងការលួងរោមមនុសសឱ្យរបឹងហរបងរធវើការឱ្យានររចើន រគមិនរភលច
រេ នូវ ការមួយគឺរគចាត្់ឱ្យមានការរប ងរបហជងគាន (emulation) ។ ប៉ុហនត សូមបញ្ហ
ជ ក់ថា មិន ហមន
របណាំងរបហជងហបបរថាក

បសំរបឹងរកផង របរយាជន៍ ផ្គទល់សួន
ល ឬរកលុយកាក់ផ្គទល់សួនរ
ល
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ការសំហកផលរបរយាជន៍ផ្គទល់សួន
ល រគ មិនាច់រប

ងរបហជងរេ ពីរររះចំររះសលួនរគ គឺ រគរត្ូវសំរបឹង

។ រនះ រយើងនិយាយអំពីផលរបរយាជន៍រម
ួ ឬផល របរយាជន៍រកុមហដលមានមនុសសររចើន រធវើការឱ្យ
រសមើវដគាន រដើមបីផលរបរយាជន៍

ំងអស់គាន ។

ក្រតូិដ ះដោក្ស្តួ មដនស្ដចេ តត ខ
៏ ង
ព ខ
់ ស្
ព ់របស្់ដេ
រមរចារបលន់សុីនំចំណីយា៉ ងលបីលាញ រៅរលើរថរភលើងគឺរ្មះ Jesse James ។ គាត្់រនះរដើរ
បលន់លុយកាក់យា៉ងររចើនរៅតាមធ

គារ

រែើយ មកហចកចាយឱ្យអនកស្សុករកីរករដើមបីយករៅ

រោះហស្សចំការមកវ ិញ ហដលរគានបញ្ហ
ច ក
ំ ុនងរពលសវះខាត្ ។ គាត្់ រនះពិត្ជាយល់ថា សលួ នគាត្់មាន
ឧត្តមគត្ិសពង់សពស់ ។
ការពិត្មនុសសរៅជុំវ ិញគាត្់ រគ ខាលចរគារពគាត្់ណាស់ ពីរររះ រគានធូស្សាលរោយសារ
គាត្់ររចើន ។
រោក Pierpont Morgan ានពិចារណារែើយយល់រ
រោយបុពវរែត្ុពីរយា៉ ងៈ បុពវ

ើញថាអំរពើរបស់មនុសសរកើត្រ

រែត្ុេីមួយហដលរគោក់រៅាត្់រ

ចំហណកឯបុពរវ ែត្ុេីពីរហដលរគនិយាយរចញមករ
កាលណារគរបរពឹត្តអំរពើអីម
វ ួយ

ះ គឺ

ើង

ជាបុពវរែត្ុពិត្រាកដ

ះមានសភាពលអរបវពគួរឱ្យសររសើរ... ។

ឬរគពិចារណាអំរពើរបការណាមួយរគរត្ូវគិត្រៅដល់បុពវ

រែត្ុពិត្ ! កាលណារបើរយើងានដឹងនូវបុពវរែត្ុពិត្របស់រគរែើយ មិត្ត ក៏មិនរត្ូវរឆាើសកកាយរធវើអីវ
ហដរ ។
ប៉ុហនត មនុសសរយើងមានក់ៗ សុេធ ហត្មានចិញ្ចឹមនូវរគាលគំនិត្ឬ ឧ ត្តមគត្ិមួយជាពិត្រាកដ
រមលះរែើយានជារគចូលចិត្តឱ្យវារៅពួនខាងររកាយ បុពវ រែត្ុលរអ បវព ។ រែត្ុ

រនះរដើមបីរធវើឱ្យ

របរភេរនះចូលចិត្ត មិត្ត រត្ូវហត្រលើកសទយសររសើ
ររធវើឱ្យមនុសសរបរភេរនះចូលចិត្ត មិត្ត រត្ូវហត្រលើក
ួ

សទយសររសើ
រនូវបុពវរែត្ុេីពីរ របស់រគាននិយាយរចញ មកររៅរ ះរៅានរែើយ ។
ួ
មរធោាយរនះ រត្ើ មិត្តរជឿរេថា រគអាចយកមកររបើ រៅកនុងវ ិស័យរសដាកិចឬ
ច ជំនួញានឬ
រេ ? ាន!

មានមាចស់វ ីឡាមួយ រៅសល់បួនហសរេៀត្ ានអស់កំណត្់ហដលរគនិយាយចុះសរមុងគានកនុង

ការជួលផទះ ។ ប៉ុហនត អនកចួលរគសុំឈប់ជួល រគ រចញរៅរេៀត្រោយមិនានសងរាក់ចំនួន ៤ហស
រៅសល់រ

ះ ។ មាចស់ វ ីឡារ

ះសឹងណាស់ពីរររះរត្ូវខាត្ េំរាំមានមនុសសជួលត្រេៀត្ រត្ូវ េុកផទះ

ឱ្យរៅេំរនរយូរហស ។ កាល ពីមុនៗ របើ មានករណីហបបរនះសញំុបឹង
ត ភាលម ឱ្យសងលុយ៤ហសហដលមិនរៅ
រែើយានចុះកនុងសសនោ ប៉ុហនតសំុន
ញ ិយាយជាមួយនឹងគាត្់ ... ។

រោក អា៎! សញំុានេេួលដំណឹងថា រោក គិត្រចញពីផទះ រនះមុនវថងកំណត្់៤ហស ប៉ុហនត សញំុមិន
ានសាមនថារោកនឹងរចញពិត្ហមនរ ះរេ ។
ររចើនឆ្ងនំមករែើយ កនុង ការរស់រៅសញុះធាលប់ាន
ពិនិត្យរគ ... ដល់មករោកសញំយ
ុ ល់ថារោកជាមនុសសមួយរូបរគារពសមតី រគារពកិត្ិត យស ... ឥ
យល់ថា សញំុពិនិត្យសុស សញំុសាតយណាស់ រនះរោកកាប់វដសញុះរចាលរៅ ... ។

វសញ
ូ ំុ

សញំុរសនើរនឹងរោកថាៈ សញំុ សុំឱ្យរោកពិចារណាបួនដប់វថងរេៀត្សិនរៅ ។ ដល់ ចុងហស រោក
យកលុយមកបង់វថលផទះរែើយរោករៅហត្សុំរចញរេៀត្ ... សុំរោករចញរៅចុះកុំរភលចថា សំបុរត្
សសនោរោកមានរកោេុកមួយសនលឹក ។
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ដល់ចុងហសអនកជួលផទះសររមចចិត្តថា រៅ ត្រៅរេៀត្ ឱ្យ អស់សសនោ... ពីរររះរគយល់ថា
មានហត្មរធោាយរនះរេ រេើបរកោរកិត្ិយ
ត សានត្រៅ ។
អនកនិពនធ អនក កាហសត្ មិន ហមនសុេធហត្យកលុយរៅេិញសួរកាលរកានរេ ប៉ុហនត របើរយើង
រចះនិយាយហបបណា

ឱ្យរត្ូវនឹងឧត្តមគត្ិ រត្ូវ ចំណុចចិត្រត បស់រគ គឺ រគជួយសររសរភាលមរោយ

រសាមះរត្ង់ ។
មនុសសមកជួយរធវើការរយើងរៅរពលបុណយ

នអវីមួយ តាមរត្ូវរគយកឈនួលយា៉ ងររចើន ...

ប៉ុហនតរោយសាររគមានចិត្ប
ត ុណយ រគ មករធវើបុណយរគមានឧត្តមគត្ិខាងបុណយ
រគាន់ហត្េេួល

ន រមាលះ រែើយរគ

នាយ មួយចហមអត្ប៉ុរណាណះជាការរស្សច ។

និយាយសរងខបមក រដើមបីលួងរោមរគឱ្យតាមគំនិត្រយើង
រយើងានជូនឧ

វាមានសិលបះមួយហដរ ហដល

ែរណ៍មួយពីរ រៅ ខាងរលើ គឺ ថា រយើង រត្ូវរចះរឆលៀត្យកចំណុចលអ របស់ រគ

រដើមបីជរមុញរគ គឺ

ចិត្ស
ត មបុរសរបស់រគចិត្រត មតាតឧត្តមភាពគត្ិសពង់សពស់

និងការយកចិត្តេុកោក់

អាណិត្អាសូរ ឈឺចាប់ចង់ដឹងជួយយកអាសារ ។

ក្រតូិិធ្ីដនះអា ជួ មិតដត ្វើការ្ំ ុំ
សូមមិត្ចា
ត ំរបការរនះថារ
ឆាងរមតចមាតកតី រយើងរត្ូវយល់ថារ
កំែុសេមាលក់រ

ះបិជាអនកជិត្ខាងនឹងរយើងរគមានកំែុសអវី
ះឯងមិន

សរៅោក់ឱ្យគាត្់... ។

ឬភាន់រច

ំឆ្ងាំ

ន់រាកដជា គាត្់ ដឹងកំែុសរបស់សួនរេ!
ល
រែត្ុដូរចនះ

របើមិត្រត ធវើានយា៉ ងរនះរែើយ ! របើ មិត្យ
ត ល់អស់ស ត នចិត្រត បស់រគរែើយ មិត្ត គឺជាមនុសស
ឆ្ងលត្ រែើយក៏រៅជាមនុសសករមរកានផង ។
អនករៅជិត្ខាងរបស់រយើង

ហដលរគានរធវើរផតសផ្គតសពីរររះវាមានរែត្ុមានន័យរបស់វា

រយើងកុំអាលនិយាយអំពីររឿងសុសរត្ូវសិន ។ របើ
របស់រគរេៀត្ ។ មិត្ត
រោះស្សាយររបៀបណា?

មិត្តសំរបឹងរាវរកឱ្យរ

រត្ូវោក់សួនមិ
ល ត្តឱ្យចូលរៅកនុង
រធវើានហបបរនះ

ើញនូវបុពរវ ែត្ុោក់កំាំង

េីរបស់មនុសសរ

ះសិន រែើយ

មិត្ន
ត ឹង

មិត្តមិនសូវខាត្រពលរវោ រែើយ ក៏មិនសូវរកោយ

ឈឺចាប់នឹងអនកណាហដរ ។ ជាពិរសស រៅរេៀត្ មិត្តានរជឿនរលឿនមួយករមិត្ រៅ កនុងការលួង
រោមអូស ញមនុសស ។
អនករាជញចិត្តសាស្រសត មានក់ាននិយាយថា លបង រមើល! រយើងសំរបឹងពិចារណាសលួនឯងឱ្យររៅ

រជះ មិត្តនឹងរ

ើញនូវរបការផទុយគានរនះមួយៈ មិត្ត យកចិត្េ
ត ុកោក់ណាស់ចំររះកិចចការណា ហដល

ជាការផ្គទល់សួនរបស់
ល
មិត្ត ប៉ុហនត ផទុយរៅវ ិញ មិត្ត រៅជារសាះអរងាើយចំររះកិចចការរបស់មនុសសរោក

... ។ សុម
ំ ិត្តពិចារណាចាស់ថា រៅ រលើរោករយើងរនះ មនុសសណាក៏រោយ ក៏មានសណា
ត នចិត្ត
ហបបរនះ ដូចហត្គានហដរ ។
មិត្មា
ត នពិចារណាឬរេ ដូច ជារោក Lincoln ឬរោក Roosevelt ានបញ្ហ
ជ ក់ថា «របើចង់
ានជ័យជំនះ រ

ះកនុងកិចកា
ច រអវីក៏រោយ - រលើកហលងហត្មុសការយាមគុករចញ រគសុេធហត្រត្ូវការឱ្យ

ដឹង ឱ្យសាាល់នូវសណា
ត នចិត្រត បស់អនកដ៏វេ» ។

មានមនុសសសលះរគចូលចិត្តសុីរតតលវីងរែើយថាឆ្ងងញ់ ហដរកូន រកមងវាសអប់ជាេីបំផុត្ ... ។ អនក
សលះចូលចិត្ជ
ត ិះរសះ រដើរ រលងកនុងវរព ចូលចិត្តរដើមរឈើ ហត្មនុសសសលះចូលចិត្រត ដើរេីរកុងសអប់ស្សុក
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ហស្សរៅវ ិញ ។ កនុង

ការរដើររៅស្សុកហស្សរគរត្ូវរចះេសសនៈអនកហស្ស រត្ូវ រចះអប់រ ំអនកហស្សចំការឱ្យ

រៅតាមររបៀបរបបជនបេ រគ និយាយអំពីអ

ម័យការររជមងឺ អំពីសុជីវធម៌ ហត្

រគមិននិយាយ

សររសើរអំពីភាពែុឺោហដរ ។
កនុងការនិយាយោស់រត្ឿនមនុសស រគរត្ូវឱ្យសនតីរៅកនុងសលួននិយាយមតងរែើយ រត្ូវ និយាយ
មតងរេៀត្ និយាយ ញឹកញយរេើបមនុសសសាតប់ាន រ ះ បីជាសាតប់ានរែើយកតីក៏រោយ ក៏ មនុសស
រៅហត្មានកំែុស បនតប ទ ប់គានរៅរេៀត្ ។ ដូរចនះ ចិត្តហដល

ឱ្
ំ យមិត្រត ធវើការានជ័យជំនះ ធំដុំ គឺជា

ចិត្ស
ត នតីនឹងន ពិចារណាឱ្យ ររៅរជះ កុំរែ័ស ភាញក់រផអើល កុំ រមើលងាយរគ កុំរលើក ត្រមាើងសលួនឯងែួស
រែត្ុ រត្ូវមានសុភវ ិនិច័យ
ឆ និង គត្ិបណិា ត្ ។

និយាយសរងខបមកវ ិញ រយើង យល់ថា វ ិធី ហដលអាចជួយរយើងឱ្យានជ័យជំនះធំដុំរ
ពិរសសគឺសួនរយើ
ល
ងរនះឯង សលួនរយើងរចះបញ្ហ
ជ សលួន រចះដឹក
រដើមបីរៅដឹក

ំអនកដ៏វេឱ្យរគជួយរធវើការរយើង ។

ះ ជា

ច
ំ ិត្គ
ត ំនិត្របស់សួនឱ្យាននឹ
ល
ងន រឹងបុឹង

មិត្រត ត្ូវយល់រកយមួយឃ្លលថា របើ រមដំហបរវាលអ គឺ តាហប៉រវាលអហផអមហលាមហដរ ។ ហដក ហថបហដល
រគលុត្លអរច
ួ រែើយ គឺ ជាហដកហថបហដលរគររបើសរមាប់ រៅវសឬសួងហដកដ៏វេ ាន រសចកតីថា របើ ចង់
ានជ័យជំនះធំដុំជ័យជំនះរ

ះវារៅរលើាត្វដរយើងហដលជាអនករចះដឹង រចះ បញ្ហ
ជ ចិត្តគំនិត្របស់

សលួនរធវើមាចស់សួនរយើ
ល
ងានរែើយេីបញ្ច ប់រយើងអាចរធវើមាចស់ចំររះអនកដ៏វេរេៀត្ានជាធមមតា ។
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មានជ័ ជំនៈលអក្ចា
ុំ ត់េុក្ថាជារបស្់ខន
លួ ដ ើងមានក្់ឯង
បណា
ត គំនិត្ឬរយាបល់រដលមិត្រត ករ

ើញ គឺរាកដជាមិត្រត ជឿខាលំងរៅរលើគំនិត្រ

ះ ជាជាង

គំនិត្របស់អនកដ៏វេ ហដល រគរបគល់មកឱ្យមិត្ត ហមនឬរេ? របើហមនរែើយ មិត្តក៏មិនរត្ូវបងខំអនកដវេ
ហដលរគមានគំនិត្គិត្េុករួចមករែើយរ

ះហដរ ។ មិត្ត

រយាបល់លអ រគររើសយក សលួនរគមកអនុវត្តរ

រត្ូវរធវើយា៉ងណាឱ្យសមរមយវាងវវបងាាញ

ះរេើបរៅថា មិត្តពូហកឆ្ងលត្វាងវវបុិនរបសប់ ... ។

រោក Adolph Seltz រៅ Philadelphie ជាអនកេេួលសុសរត្ូវយា៉ ងសំខាន់កុងការរកេី
ន
ផោរ

លក់ររេះឡានរបស់ររាងចរកធំមួយ ។

រធវើការរៅខាងររកាយគាត្់មានមនុសសមួយចំនួន ហដល សវះ

សមត្ថភាព និងគាមនបេពិរសាធន៍ ។ គាត្់ ជាអនកេេួលសុសរត្ូវ រធវើការ ឱ្យអនកររកាមបងាាប់

ំងអស់

រ

ះ កាលោ៊នយកចិត្តេុកោក់ កនុងមុសងារ ។ គាត្់ានរបជុំអនក ំងរ ះមករែើយសួររយាបល់ នឹង
រសចកតីរាថានរបស់ពួករគ ... ។ គាត្់ រាប់អនក ំងរ ះថា « និយាយមកចុះ ! កុំរេើស ល់អីវ ចាំ
គាត្់រោះស្សាយឱ្យានសមរមយ រៅ តាមចំណងអនក
រសនើរររឿងរ

ំងអស់គាន» ។ អនក សលះរសនើរររឿងរនះ អនកសលះ

ះ រផសង ៗពីគានជាររចើន... ។ លុះ ដល់គាត្់មតងវ ិញ គាត្់ រសនើរសួរ រៅ អនក

«រត្ើសំុញអាចពឹងរក់រៅរលើអស់រោក

ំងអស់គានាននូវរបការអវីសលះ? » អនក

ំងរ

ំងអស់គានថា

ះរឆលើយរពមៗគាន

ថា « រយើងសញំរុ សាមះរត្ង់រ ីករាយ រត្ឹមរត្ូវ កាលោន យកចិត្ត េុកោក់ រធវើសែរបត្ិបត្តិចការជាមួយ

រោកកនុងមួយវថង រធវើ ការរគប់ ៨រមា៉ ង » ។ មាន អនកសលះរេៀត្សនោថានឹងជួយលក់ដូររធវើការដល់រៅ
មួយវថង ១៤រមា៉ ង ហថមរៅរោករេៀត្ ។
រោក Sethz កត្់អស់នូវរបការហដលអនក

ំងរ

ះានរសនើ និង របការហដលអនក

ានសនោហថមរេៀត្ រៅ រលើកាតរសៀន រែើយ គាត្់ក៏ានយល់រពម
លេធផលលអ គឺ

អនក

ំងរ

ះសំរបឹងហរបងយកចិត្េ
ត ុកោក់

ំងអស់ ។ ប ទ ប់

ះបីរយាបល់របស់រយើងក៏រោយ

ះ

មកាន

រធវើការរោយកាលោ៊ន រោយ

សបាយរីករាយ មាន គំនិត្លអៗររចើន រែើយ ថមីៗរជឿនរលឿន ។ បញ្ហ
ា
រ

ំងរ

រនះបញ្ហ
ជ ក់ឱ្យរ

ើញថា

ឱ្យហត្រយើងរចះរធវើឱ្យរយាបល់របស់រយើងកាលយរៅជារយាបល់

របស់រគ គឺពិត្ជារគសំរបឹងអនុវត្ត តាមរយាបល់រ

ះជាពិត្រាកដ ។

រោក Roosevelt កនុងរពលហដលរោក រៅ រធវើការជារៅោវយរកុងញ៉ូវយ៉ក រៅ រ ើយ
រោកមានឧាយកលមួយយា៉ ងសំខាន់ រធវើ ឱ្យរមគណៈបកសរបឆ្ងំង ំងឡាយ យល់ រពមតាមមាគា៌
គាត្់ហដលគិត្េុកមុន យា៉ ងសបាយចិត្ត ។
កនុងរពលណាហដលមានរៅអីមួយរៅេំរនរ រែើយ សំខាន់ រោក Roosevelt រកាះរៅ
របជុំអនក ំងអស់មកសួររយាបល់ មុន បងអសរ់ ោកសួរថា អស់ រោក ំងអស់គានអាចររជើសររើស
មនុសសរៅកនុងគណៈបកសសលួន ឱ្យ ចូលរៅបររមើ រៅ កនុងរដាការ អនក ំងរ ះររជើសររើសមនុសសមានក់
ហដលចូលចិត្ត រែើយ គាត្់និយាយថាៈ « សូមអស់រោកររជើសររើសមតងរេៀត្រមើល! រោកអមាញ់
មិញហរកងរាស្រសតមិនចូលចិត្ត

ំឱ្យមានឧបសគា

ំឱ្យលំាករៅវថងររកាយ... ។ » ពួករគរសនើមនុសស

មានក់រេៀត្ ហដល គាត្់មិនរពញចិត្ត រែើយ គាត្់រឆលើយថា «មនុសសរនះហរកងមិន
រគាន់ នឹង ការកាន់កាប់មុសងាររ

ន់មានលកខណៈរគប់

ះហរកងរាស្រសតមិនរជឿ រែើ យរគអស់សងឈឹមរេដឹង?» ។ ពួក រគក៏

សំរបឹងររជើសររើសមនុសសមានក់រេៀត្ ហដល មានសមត្ថភាពររចើនជាង រែើយ សមរមយលអរត្ូវចិត្តគាត្់...
រេើបរោក Roosevelt រឆលើយថា « សញំុសូមអរគុណ អស់រោកហដលានជួយសញំុកុងកិ
ន ចកា
ច ររនះ ចំររះ
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មនុសសរនះសញំុក៏រពញចិត្ហត ដរ រធវើ
ស្សឡាញ់ យល់រពមឱ្យ

ការគាត្់ឱ្យសមឋានៈ ហដល

អស់រោកានររជើសររើស ាន

េីសំខាន់រនះរៅគាត្់ ។

ដូរចនះនិយាយសរងខបមក រដើមបីអូស

ញឱ្យរគយល់រពមឬចូលចិត្រត ធវើការអវីមួយតាមគំនិត្

របស់រយើង រយើងរត្ូវររបើមរធោាយ ឬឧាយកលណាឱ្យវាងវវ រចះហកវចនរយាបល់របស់រយើងហដល
លអ រ
រ

ះ ឱ្យរៅជារយាបល់របស់រគផ្គទល់សួន
ល រេើប រគរបឹងហរបងអនុវត្តន៍តាម រយាបល់របស់រយើង

ះ ពីរររះរគយល់ថា រយាបល់របស់រយើងក៏គឺជារយាបល់រគហដរ ។
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ដក្របៀបដ្ៀបេស្សនៈ ដ ើមបីរក្ិី្ីលួងដោម
រគអាចនិយាយអាចថាាន រៅ កនុងករណីណាហដលវាពិត្ ... ប៉ុហនតរគក៏អាចថាានហដរ រៅ

កនុងករណីណាមួយហដលមិនពិត្
រគោស់រៅ ។

...

។ ពីរររះ

ថាសមតីមនុសសវារចញមកហត្ពីអណា
ត ត្រចះហត្

រៅកនុងសងាមមនុសសកាលណារគមិន ន់ដឹងររឿងអវីរសាះ គឺរគមិន ន់មានការរចហណន
នឹងអនកណារ ើយ រែើយ សលួនរគក៏មិន ន់ជារបធានវនការរចហណនរបស់អនកដ៏វេហដរ ។ ផទុយ
រៅវ ិញ កាលណារគានដឹងររឿងអវី រែើយ រគក៏រចះរចហណនភាលម រែើយ រគក៏មានអនកដ៏វេរចហណន
មករលើហដរ ... ។ រត្ូវ ចាំថាកាលណារយើងមានអាយុរពញវ ័យ រែើយ អនកហដលរស់រៅជិត្រយើងបំផុត្
រ

ះរែើយ គឺ ជាអនកមានចិត្រត ចហណន ! មិនចំររះថាបងឬបអូនរេ សូមបីហត្មារមីងរយើងក៏រគមាន

អារិះចិត្ន
ត ិងរយើងហដរ កនុងករណីហដលរយើងរគាន់របើជាងរគ ។

ចំររះការរចះដឹង រយើង ពិត្ជាមានមនុសសរគសអប់ ... រគសឹង ... រគរចហណននិ ទ ... ប៉ុហនតពិត្

ជាមានមនុសសស្សឡាញ់រយើងហដរ ។
មនុសសរយើងរគមិនរត្ូវឱ្យស្សឡាញ់ រាប់អានគានឱ្យែួសរែត្ុរពករេ ពីរររះ កតាតអស់

ំង

រនះរែើយវាជាររត
ត សរមាប់កប់នូវចិត្តបរិសុេធរបស់មនុសស ។
ការរចហណននិ ទ របស់ មនុសសវាគាមនរពំហដន រែើយ វាមិនគិត្ដល់ឋានៈ ឬ អាយុរេៀត្ផង!
ប៉ុហនតវាអាចអត្់រអានានចំររះមនុសស ហដលវាស្សឡាញ់ចូលចិត្ត គឺ ថារសចកតីរចហណន វា គាមនរេ
ចំររះមនុសសហដលរយើងស្សឡាញ់ចូលចិត្ត! រយើងរៅជាចង់ឱ្យរគសររសើរ រៅវ ិញ ពីរររះ មនុសស
រត្ូវការរគសររសើរខាលំងណាស់ ។ ដូរចនះ រដើមបីឱ្យរគអាណិត្ស្សឡាញ់រយើងរយើងរត្ូវរបយ័ត្នសួលនកនុង
ករណីរៅចំររះមុសរគ ។ គឺថារត្ូវនិយាយរលើករជើងរគ ជាជាងនិយាយបងាអប់រគ ។
មនុសសណារពញចិត្តឱ្យរគបងាអប់សួនររចើ
ល
ន មនុសស រ

ះកំពុងហត្សថិត្រៅរលើគំនរមួយ ហដល

សវះការបរញ្ហ
ជ រ រោករជើង... សវះរសចកតស
ី ររសើរររចើន ដូរចនះ រសចកតីសររសើរររចើន ដូរចនះ រសចកតីរពញ
ចិត្វា
ត រគាន់ហត្ជារាំង មួយបិេាំងការពិត្ប៉ុរណាណះ ។
មនុសសរពញចិត្ន
ត ឹងរូបរាងសលួនឯងសាអត្ាត្ណាស់ ប៉ុហនត

មនុសសក៏មិនស្សួលកនុងអារមមណ៍

ហដរកនុងរពលណាហដលសលួនជួបនឹងមនុសសសាអត្រែើយស្សស់មានក់រេៀត្ ។
រគហត្ងហត្យកសមតីមករធវើជាសកខីភាពវនការពិត្ ំងអស់ រៅកនុងរោករនះ ។ ប៉ុហនត

ផទុយ
ំ អស់ហដរ ។ មិត្ត ភាព... ការស្សឡាញ់
ង

រៅវ ិញ រៅកនុងរោករនះសមតីក៏សុេធហត្ជាការរាករាស់
រាប់អានគាន វាអាច្នរៅដល់ការសអប់រសពើមគានចង់សុីសាច់គាន ។ រសនោ
អាច្ន រៅដល់ រសចកតីរសនោដ៏ធំរធងមួយ រសចកតីរសនោដ៏ធំរធងរ

... ការស្សឡាញ់គានវា
ះអាចសមាលប់ចិត្ត ហដល

របឹងស្សឡាញ់ កាលណារគកបត្់ចិត្តគាន ។
គាមនផលអវីរេ កាល ណាពិភពរោករយើងរនះរៅហត្រត្ូវការមនុសសហមនហេន... រសចកតីរត្ូវ
ការរនះគឺរគាន់ហត្ចង់ឱ្យការពិត្មួយ រៅហត្ធរមាន ... មាន... គឺមានពិភពរោកមួយហដល សរមាប់
មានមនុសសរស់រៅ ។ រររះថា កាល ណាគាមនមនុសស ពិភពរោកក៏គាមនន័យអវីហដរ រែើយ ក៏គាមន
ំងពិភពរោកហថមរេៀត្ផង ។ ពីរររះ

ថា មាន អនកណាមួយដឹងថា មាន ពិភពរោករបើវាគាមន

មនុសសរៅរែើយ ! ។
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រសចកតីសប
អ ់រសពើមវាគាមនរពំហដន ហត្ រសចកតីស្សឡាញ់វា ក៏ គាមនរពំហដនហដរ ... ប៉ុហនតមានករណី
សលះរពំហដនវនរសចកតីស្សឡាញ់ គឺ រៅរត្ឹមសអប់ រែើយរពំហដនវនរសចកតីសប
អ ់គឺ រៅរត្ឹមស្សឡាញ់ ។
កនុងររឿងរសនោរវាងស្សីរែើយនឹងរបុស គឺ
ស្សឡាញ់កុងរពលហដលរគស្សឡាញ់
ន
រែើយស្សឡាញ់ណាស់កុងរពលហដលោ
ន
៊ ននិយាយថា «ស្សឡាញ់» ។

កនុងររឿងរសនោ ស្សឡាញ់ វារៅហត្ស្សឡាញ់ជានិចច រ ះកបត្់ គានរៅរែើយកតី ក៏រៅហត្
ស្សឡាញ់ហដរ ។ ចិត្ត ស្សឡាញ់វារៅហត្មាន ហត្ចិត្តស្សឡាញ់ រ ះកាល របើររត្់រែើយ គឺ
ហត្ស្សឡាញ់វ ិញគឺវាស្សឡាញ់រលើសសអប់រៅរេៀត្

រៅសល់ហត្ចិត្តកានញ់នឹងការស្សឡាញ់

ស្សឡាញ់រាប់ជាត្ិកាលណារគោ៊នថាស្សឡាញ់

រ

ះស្សឡាញ់រ

ះវារចញមកអំពីអណា
ត ត្

ក៏រោយ ។ ពីរររះ ស្សឡាញ់រគមិនរភលចរែើយ សអប់ រគអាចរភលចាន ។ សូមបី ហត្យា៉ ងរនះរែើយកតី
ក៏រសចកតីរសនោវារៅហត្មាន រសចកតី រសនោវារៅជាបញ្ហ
ា ធំ ហដលរចាេមក រលើជីវ ិត្ ! របើកុងររឿង
ន
រោខនគាមនរសនោ កនុងរបរោមរោកគាមនរសនោ កនុងឆ្ងកជីវ ិត្គាមនរសនោ... ឱ្ជីវ ិត្ រកើត្មកគឺរៅ
សល់មានហត្សំបកពិភពរោកប៉ុរណាណះ ។

គាមនរែត្ុផលរសាះ... ហត្មានរបត្តិកមមខាលំងខាល ... រកយហត្ពីរមា៉ ត្់រសាះ គិត្ រធវើឱ្យពិភព
រោកកាលយ រៅជាគាមនន័យគឺជាអវីរៅ គឺ រសនោរ

ះឯង ។

រសនោ ត្ូចតាច គឺរសនោបងបអូន

រសនោមធយម គឺរសនោ ឪពុកមាតយ
រសនោដ៏ធំ គឺរសនោបតីរបពនធ ។ កាលណាមានកូនរបសាររែើយ មាតយរកមកអាចកាលយរៅជា
សរត្ូវនឹងកូនឯងាន របើ ការរែើយរគរស់រៅកនុងសងាមហត្មួយរួមគានដហដល ។
របើមិនរចះពិចារណារែត្ុផលពិត្ អនក

ស្សឡាញ់របពនធែួសរែត្ុរពក ... ។
គាមនអាធោស្ស័យ

ឯងនឹងកាលយរៅជាកូនអកត្តញ្ូដរររះហត្អនក

ំឱ្យកាលយរៅជាសរត្ូវ រែើយ ក៏

ំឱ្យហបកាក់រររះគាមនចិត្តអំណត្់ ។

រគមិនអាចរស់រៅកនុងសងាមរគួសារហត្មួយដហដលានរេ កាល

រមរគួសារ ចាប់ពីពីរ

ក់រ

ើងរៅ ។

មិត្ភា
ត ពវារគាន់ហត្ជារ
មួយហដលមិត្ត
ហសវងរយាបល់ ។

រៅកនុងរគួសាររ

ំងបិត្ាំងការពិត្ប៉ុរណាណះ ចំហណកឯការពិត្វ ិញរ

ះមាន

ះ គឺ ជាករណី

ំងពីរកាលយរៅបចាចមិត្ត កនុង រគាហដលរគមិនចុះសរមុងនិងគាន រៅ កនុងការពិភាកោរ

ពិត្ហមនហត្រគរត្ូវការមិត្ត រត្ូវ ការរសនោយា៉ ងណាក៏រោយ ហត្ អា
ជាកិត្ិយ
ត សានរេ ។ ពីរររះ

ំងពីររនះមិនអាចយកវា

កិត្ិយ
ត សវាជាកាត្ពវកិចរច បស់មនុសសហដលរស់រៅ រររះកិត្ិយ
ត ស

សរមាប់លុយកាក់ ។
ចំររះររឿងរសនោ វាគាមន រែត្ុផលពិត្មនុសសាន រគ អាចយល់េឹកចិត្តអនកដវេរេៀត្ាន
។ ពីរររះ

ររឿងអស់រនះរគហដលានធាលប់ជួបមករួចមតងរែើយដូចគាននឹងកូនរកមងមិនអាចយល់េឹក

ចិត្តចរ ិត្មនុសសចាស់ ានពីរររះរកមងមិន

ន់ានចាស់ ។

ចំហណកឯមនុសសចាស់វ ិញ អាច យល់េឹកចិត្ត ចរិត្ របស់រកមងានពីរររះចាស់ធាលប់ានរធវើ
ជារកមង កាលពីមុនកនលងមករែើយ ។
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រសចកតីពិត្វាគាមនពីរររះហត្មនុសស សំរបឹងកាវ

វា ហត្ការរាកបរញ្ហ
ជ ត្វាមានររចើន ពីរររះ

ហត្មនុសសចូលចិត្វា
ត ។
មរ

សរញ្ច ត្

គឺវាមាន...

វាមានចំររះមនុសសណាហដលចូលចិត្តអហណតត្អណូត ង ។

ហត្រមាុំងររមា៉ កក៏មានហដរ ... វាមានចំររះមនុសសណាហដលគាមនមរ
ហដលពិត្រាកដរ

សរញ្ចត្

ប៉ុហនត មរ

សរញ្ច ត្

ះគឺរៅរត្ង់សភាពេន់ភលន់រៅវ ិញរេ ។

សុភមងាលវាមាន រត្ើ វាមានរោយសារអវី? អវីហដលរធវើឱ្យរគួសារមានសុភមងាល ? គឺបីតរត្ូវ
រចះរធវើថលង់ របពនធ រចះរធវើគររ
ជនពិការ

ះឬ? របើយា៉ងរនះហមនសុភមងាលវាមាន គឺ វាមានមកពីសំណាក់វន

ំងស្សុងរែើយ ។

មនុសសគឺជាមនុសស កិត្ិយ
ត ស
កិត្ិយ
ត សរ

គឺជាកិត្ិយ
ត ស

ប៉ុហនតរគមិនអាចរគារពមនុសសានរេ គឺ

ះរែើយហដលអាចរធវើឱ្យរគឱ្នកាលយា៉ ងឆ្ងប់រែ័ស ។

អំណួត្ជារបភពវនរសចកតីអាមា៉ ស់ ហត្ ចំររះរសចកតីរសនោដ៏ធំរធងវ ិញ

គឺបីរត បពនធរ

ះ

រែើយមោ៉ ងរេៀត្ មាតយឪពុកក៏គាមនន័យអវីពិត្ប៉ុ ម នហដររបើកាលណារែើយកូនសលួនមានគូរស្សករ ។

រសចកតីរសនោគាមនរពំហដនពិត្រាកដរេ កាល ពីមុនមករគចាករចាលមាតយកំសត្់ ហត្ រពល

ររកាយរគវ ិញមករកមាតយកំសត្់វ ិញ រគ ថា មាន ហត្ហម៉រេហដលជាអនកស្សឡាញ់កូនរោយរសាមះ ។ បតី
របពនធរគហលងលះ គាន ពីរររះហត្ចិត្រត បះឆ្ង ... កបត្់

ល់ហត្រៅសល់ហត្សំរតជីវ ិត្ហដលឥត្ន័យ

។
កនុងរពលស្សឡាញ់រគមិនានគិត្ ពីររឿងររបះឆ្ងរេ រែើយ រៅកនុងររឿងររបះឆ្ង ក៏ រគមិនាន
គិត្ពីររឿងរគស្សឡាញ់គានហដរ ។
រពលហដលររត្់គឺររត្់រៅឆ្ងងយ...
ចិត្ត

?

ចុះរែត្ុអីវានជាឃ្លលត្រៅឆ្ងងយរែើយរៅជាណាយ

ហរកងចិត្តេនទឹងឱ្យរគរៅវ ិញ កុំ ឱ្យររត្់ឬ?

ានហត្ភាលមៗហដររេ ដល់ យូរៗរៅរសចកតី

ស្សឡាញ់អាណិត្វារៅជារែើរពណ៌សមបុររែើយរ រែើយ រៅជាស្សឡាញ់អាណិត្អនកហដលរ
គានរាល់វថងរាល់រពឹករៅវ ិញ! ។ ប៉ុហនត អនកហដលរៅជិត្ដិត្រ

ើញ

ះ ក៏ គង់មានវថងរជក់រជិញរែើយណាយ

ចិត្ដ
ត ូចគានរេ ។
មនុសសគឺជាកូនអុករឈើ រត្ង់ មរធោាយ វាងវវដឹក
។ មនុសស ណាដឹងររឿងក៏រគអូស

អ
ំ ូស

ញមនុសសរេើបមានរបសិេធភាព

ញានហដរ ពី រររះមនុសសដឹងររឿង

គឺ ជាមនុសសមិនដឹងររឿង

មនុសសសអប់រគគឺជាមនុសសស្សឡាញ់រគ អស់ សអប់អស់ស្សឡាញ់ គឺ ជាអនកដវេគាមនគាមន

ក់េងគាន

។ មនុសស រយើងរគមិនឱ្យសអប់រសពើមេុកខ, សអប់រសពើមភ័យ, អារកក់, លងង់រមលរេ ពីរររះ កនុងការមនុសស
រយើងរត្ូវការសុស, សបាយ, ររត្ត្អរ, លអរបវព, រាជាញបញ្ហដ... ។ល។
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េុក្ឱ្យដេនិយា ឱ្យអ្ស្់ ិតស្
ត ិន
មានមនុសសសលះ ចង់ ឱ្យរគតាមរយាបល់សួន
ល រៅជា សំរបឹងនិយាយកាត្់េេឹង
ហដលរធវើឱ្យមនុសសមានក់រៅជាសឹងរែើយ រកមរធោាយរបឆ្ងំងនឹងសលួនវ ិញ ។
រ

កាត្់ េហេង

ះបីជារេឹសីត សមាភរៈ វ ិចារណាវ ិេោ ចាក់ េឹកមិនលិចយា៉ ងណាក៏រោយ របើ មនុសសមានក់

កំពុងសឹងរែើយ ហត្ សឹងគឺសុសរែើយ ការ រនះរយើងមិនាច់និយាយរេ ។ រគ មិនរត្ូវនិយាយសាទក់
ឬនិយាយកាត្់មនុសសរ

ះរ

ើយពីរររះមនុសសកំពុងសឹង គឺ

ដ៏ត្ិចត្ួចរសាះ ។

ជាមនុសសឆាួត្

មនុសសអនកឃ្លត្់វវឆ្ងលត្់វាងវវ រគ រត្ូវរៅរសងៀមសាតប់មនុសសសឹងរ
ផ្គតច់កុំឱ្យចាក់បហនថម ។ មនុសស

គាមនការពិចារណា

ះនិយាយឱ្យអស់ ហត្ោម

សឹង ឬមនុសរចហណន រពួយ ចិត្ន
ត ឹងរបការអវីមួយហត្កាលណាាន

និយាយររចើន គឺវាានធូរស្សាលកនុងរដើមរេូង ហដលរកយសាមញ្ដថា «និយាយឱ្យវាធូរររះ» ។

មនុសសសឹងគឺរគមានអវីមួយ រៅ កនុងរេូងហណនត្ឹង រែើយ មិនរត្ូវចិត្ហត ដលជារែត្ុ ំឱ្យសឹង
ដល់កាលណារយើងបរណា
ត យឱ្យមនុសសសឹងរ ះនិយាយសារស័ពទអំពីររឿងរែត្ុ ំងអស់ ហដល
ំ
ឱ្យសឹងរ

ះរៅ មនុសសរ

ះរៅជាអស់សឹង រែើយ ហត្កាលណាអស់សឹង គឺ មនុសសរ

សភាពធមមតាវ ិញ ។ រពល រ
ឱ្យអនករ

ះរែើយ ហដល រយើងរត្ូវនិយាយពនយល់មនុសសរ

ះរត្

ប់មក

ះឱ្យដល់ករមិត្ រធវើ

ះយល់ថារយាបល់របស់រយើង គឺរយាបល់របស់រគហដរ... រមាល៉ះរែើយ រគ នឹងតាមរយើងភាលម

... ។ សូមមិត្រត ជាបថាមនុសសសឹងរត្ូវការ ការលួងរោម ។
មិត្ម
ត ិនហដលរបេះរេឬ? មនុសសមានក់សឹងរដើរ

ឡា
រគ កំពុងហត្សឹងរគោ៊នចាយលុយអស់
ូ
រាប់មុឺនររៀលជាមួយនឹងពួកមា៉ ក ហដលកនុងរពលធមមតារគមិនោ៊នចាយលុយដល់ថានក់រ ះរសាះ ។
ដូរចនះកនុងការលួងរោម មនុសសឱ្យរធវើតាមរយាបល់រយើង ជាពិរសសរត្ូវេុកឱ្យ មនុសសរ

និយាយផង ឱ្យ

ល់ហត្អស់ រដើមបីរយើងដឹងររឿងរា៉ វពិត្ ដឹង បុពរវ ែត្ុពិត្ ដល់កាលណារយើងោក់

ហផនការ និយាយឱ្យ ចំចំណុចរបស់រគហត្មតង ។ កនុង
ការណ៍ របស់មនុសសរែើយរយើងដឹក
មិត្ព
ត ិនិត្យរមើលរគារ

ករណីរនះរែើយរដលរយើងកាតប់ានសភាព

ំរគានរោយងាយ ។

ើងក វាមានកមាលំង ររចើន ណាស់! មនុសសមិនអាច រៅរបឆ្ងំងនឹងវា

ានរេ កនុងរពលភាលមៗ ។

ហត្មនុសសស្សីមានក់រាងរសោយ ស្សាប់ ហត្យកចងអុយវដមួយរៅរចាន់ក៏រគារ

។ ពីរររះ រគារ

ះ

ះអស់កមាលំងរៅរែើយ មនុសស ររបើមរធោាយរគចរចៀស រែូត្

ចំហណកឯការអូស

ះវាដួលានហដរ
ល់ហត្វាែត្់ ។

ញមនុសសសឹង ឬមនុសសហដលរបឆ្ងំងនឹងរយើង ក៏ដូរចនះ ហដរ! រយើងេុកឱ្យរគ

និយាយឱ្យអស់ចិត្រត ៅ រយើង កុំរវល់សឹង ត្ប វ ិញឱ្យរសាះ ... រយើងរបឹងសាតប់ឱ្យចាស់នូវរែត្ុផល
មួយៗ រែើយ កត្់រតាចំណាំរដើមបីដល់ មនុសសរ

ះនិយាយអស់រែើយ ែត្់ រែើយ អស់ សឹងរែើយ

អស់គំគួនរែើយ ... សឹមរយើងនិយាយរៅ វា ានលេធផលលអរៅរែើយ ។ ដូរចនះ កនុងការលួងរោម
រត្ូវេុកឱ្យរគនិយាយ រយាបល់រគឱ្យអស់សិន សឹមរយើងនិយាយត្ប ។
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ដបើមានក្ំហុស្ខលន
ួ ដ ើងក្រតូិេេួលសារភាពភាលម
សញំុរៅកនុងភូមិមួយ ជិត្ ជាយរកុង ប៉ុហនត រៅកនុងភូមិសំុមា
ញ នវរពរឈើ ត្ូចមួយ វរព ត្ូចរ ះហត្
កាលណារដូវរំរែើយមកដល់ គឺ រឈើ ំងរ ះមានផ្គាពណ៌សកបុះរពញរស សត្វកំរបុកចូលចិត្ត
រៅរកើត្កូនរៅ រៅ េីរ

ះណាស់រែើយជាពិរសស សញំុ ចូលចិត្ដ
ត ឹកហឆារៅរដើររលង រៅ េីវរពរ

សបាយរោត្ករញ្ហ
ជ ងយា៉ ងអសាចរយ ពីរររះ រៅេីរ

ះវា

ះវាគាមនមនុសសរៅមកររចើនរែើយសាងត្់ផង

។
វថងមួយរ
រ

ះ សញំុ ានជួបរបេះនឹងភាញក់ងារត្រមួត្មានក់ជិះរសះមានឬកររហបបសងាា ភានក់ងារ

ះសួរសញំុរោយរកយសមតីធំៗថាៈ
-

រែត្ុអីវកប
៏ រណា
ត យ ឱ្យហឆារត្់រលងយា៉ ងរនះ គាមន ចង់ហសស គាមន
ដឹងជារគោមឬរេ?

ំុល មាត្់អីវ

ំងអស់? មិន

សញំុរឆលើយត្បរៅវ ិញរោយរកយហផអមហលាមថាៈ
- ាេ! សញំុានដឹងហដរ ហត្ រៅេីរនះវាសាងត្់ សញំុ សាមនថាវាគាមនររគាះថានក់អីវ រមាលះរែើយ ាន
ជាសញំុ បរណា
ត យហឆាសំុប
ញ នតិចរៅរោក!
-

ឱ្! អនកឯងនិយាយថាសាមន? សាមនរមតចរកើត្? ររឿងចាប់េមាលប់គាមនររឿងសាមនរៅកនុង
រ

ះផងរេ! ហឆារនះវាអាចខាំកូនកំរបុក ឬខាំកូនរកមង! មតងរនះ រណើា យ! សញំុមិនយករ
អនកឯងរេ រលើកររកាយសញុំនឹងចាប់អនកឯងបញ្ូជ នរៅត្ុោការមិនខាន! ។

ស

សញុំសូត្បូ
ល ត្រែើយេន់ភលន់ េេួលរ សកំែុសរ ះភាលម ។
ររចើនវថងររកាយមករេៀត្ ហឆា របស់សំុវា
ញ មិនចូលចិត្តឱ្យសញំុ ំុមា
ល ត្់វា វាក៏មិនរពមឱ្យសញំុោក់ហសសចង់កវា
រសាះ ... សញំុនឹកគិត្ថា របថុយរដើររៅរលងមតងរេៀត្ចុះ រោយបរណា
ត យ ឱ្យហឆាវារត្់រលងតាមចិត្ត រត្ើ
វាមានរែត្ុការអវីរេៀត្ហដរ ។

មិនអីរេរលងានបួនរាំវថងរោយសុសសានតហដរ ។
ហត្វចដនយវថងមួយរ
ត្រមួត្ រ

ះសញំុរេើបហត្នឹងរ ើងរៅរលងានបនតិច
ស្សាប់ហត្សញំុជួបនឹងភានក់ងារ
ះ រេៀត្ហដលានរាប់សំុម
ញ តងរួចរែើយ អំពីហលង ហឆាឱ្យរដើររលង ។ សញំុ យល់ថាមតងរនះរកើត្

ររឿងរែើយ! ហឆាសំុញក៏វារាលត្រមង់រៅរកភានក់ងាររ
រ

ើញដូរចនះរែើយ សញំុ

រៅចំររះមុសភានក់ងាររ
-

ះ

មិនចាំដល់ភានក់ងាររ

ះមុនហត្មតង ។

ះរៅសញំុរេ សញំុ

រដើរត្រមង់រៅេេួលរ

ស

ាេរោក! មតងរនះសញំមា
ុ នកំែុស រគប់ រគាន់រែើយរោក គាមន អវីរបហកកានរេៀត្រេ

កាលពីអាេិត្យមុនរោកានបញ្ហ
ជ មតងរែើយយថាៈ ហត្ ចាប់ានរែើយ ររកាយ គឺរត្ូវ
េេួលពិន័យ... ។
ភានក់ងាររ

ះរឆលើយត្បមកវ ិញ រោយរកយសមតីេន់ភលន់ថាៈ

សាច់ការតាមការពិត្ វាដូរចានះហមនរែើយ... ប៉ុហនតសំុញកយ
៏ ល់ចិត្រត ថលើមរបស់រោកឯងហដរ រៅ

កហនលងសាងត្់គាមនមនុសស អនកណាក៏ហបបរធវសរបហែសចង់ហលងហឆាត្ូចតាចឱ្យរដើររលងហដរ រដើមបី ឱ្យ
វាានសបាយសលះ ពីរររះ ដល់រត្
-

ប់រៅផទះវ ិញវារត្ូវចាប់ចង ឬរត្ូវរគោក់រេុងហថមរេៀត្ ។

ាេ! វាដូរចានះហមនរែើយ ប៉ុហនត រ
ានោមរាម ។

ះបីជាយា៉ ងណាក៏សំមា
ុញ នកំែុសរែើយពីរររះចាប់

http://www.llundi.wordpress.com | [ប្លក់យុវជន]

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

រណើា យ! អនកឯង

ំហឆា រៅរដើរ រលង ឯរ

របយ័ត្នវាបនតិចរៅានរែើយ ។
-

ះឱ្យឆ្ងងយពីសំប
ុញ នតិចរៅកុំឱ្យសញរំុ

ាេរោក! អរគុណរោកណាស់! ។ ភានក់ ងារត្រមួត្រ

ើញ រែើយ រត្ូវរបុង

ះ ក៏ដូចគាន នឹង ភានក់ងារត្រមួត្

ឯរេៀត្ហដរ គឺ គាត្់ជាមនុសសដូចគាន គាត្់ ចង់ឱ្យរគ រកាត្ សររសើររគារពសលួនហដលជាអនក
ត្ំណាងអំណាចលុះដល់កាលណាអនកមានកំែុសរត្់រៅេេួលកំែុសរៅចំររះមុស
រែើយ រ

ះបីជាយា៉ ងណាក៏មានចិត្េ
ត ន់និយាយ ដល់ការរលើកហលងរ

សផង ។

ផទុយរៅវ ិញ របើ សិនណាជាសញំុ រៅ និយាយការររកំែុស គឺ ពិត្ជារត្ូវភានក់ងាររ
រែើយភានក់ងាររ ះរកររឿង ពិន័យបេរនះបេរ ះ ដល់សំុញមន
ិ ខាន ។
ប៉ុហនតរនះសញំុរត្

ប់ជារត្់ រៅេេួល កំែុសមុន សញំុ េេួលសាាល់ថា ភានក់ ងាររ

ះ សឹង

ះយល់រត្ូវ

រែើយសញំុរបរពឹត្ិតសុស សញំុ សបាយចិត្ណា
ត
ស់ នឹង េេួលកំែុសសារភាព រមាលះរែើយ កិចចការ រនះវា
រត្

ប់រៅជាស្សួលរៅវ ិញ ៕

ដូចជាាននិយាយមកខាងរលើ រយើង

ំងអស់គាន រត្ូវយល់ថា កនុងករណីហដលរយើង

មានកំែុសរោយរគចហកមិនានរែើយ រយើង រត្ូវកាលោន េេួល សារភាពកំែុសភាលមរៅ វា អាច
ានរបរសើរជាង ហដល រយើងរៅជហជករបហកកហវកហញករកសុសរត្ូវ ហដលជារបការមួយ

ំឱ្យ ររគាះ

ថានក់ររចើនរៅវ ិញ ។ ពីរររះ ថា របើសិន ណាជារយើងសតីបរ ទ សោក់សួនរយើ
ល
ង គឺរយើងពិត្ជាានលអ
ជាងេុកឱ្យរគរកររឿង រធវើ រ សោក់េណាកមមដល់សួនរយើ
ល
ង ។ រែត្ុដូរចនះ របើសិនណាជា រយើង អាច
ដឹងមុនានថា សលួនរយើងមុសហត្រត្ូវរគនិយាយសតប
ី រ ទ សរោយ រកយ ជូរចត្់រែើយ រយើង រត្ូវហត្យក
រកយសតីបរ ទ សរ ះមកនិយាយ ោក់ សលួនរយើងជាមុន ឱ្យ រស្សចរៅរែើយរគអនកររៅមិនអាច
នឹងរធវើអីវរយើងរកើត្ានផង ។ ដូចាន

និយាយមកខាងរលើរនះ

១០០ដង គឺមាន ដល់ ៩០ដងរែើយហដលរគអាចរលើកហលងរ
រលើកហលងរ
រោក

កនុងករណីរយើងមានកំែុស
សឱ្យរយើង ដូច ជាភានក់ងារត្រមួត្

សឱ្យអនកហលងហឆាអុីចឹង ។
Warren

ជាជនមានក់ពូហកខាង ការរឃ្លស

លក់េំនិញរោក រនះ ក៏ានររបើ

មរធោាយខាងរលើរនះហដរ រដើមបីមានជ័យជំនះរៅរលើអនកេិញ េំនិញ មានក់ហដលមានចរិករឹងរួស
ពិាក ។
រោក Warren ាននិយាយថា រធវើមុសការដូចសញំុរនះវាលំាក់ណាស់រត្ូវឱ្យរេៀត្

ត្់ រែើយ

ែមត្់ចត្់ផង មាន អនកចុះផោយដំណឹងសលះ មក ដល់ភាលមចុះផោយឱ្យរគភាលម របើ មិនដូរចនះរេ រគ នឹង
សឹងរែើយរកររឿងជាមិនខាន់ ។ រោក

Warren កនុងរពលជួបនឹងរភញៀវរ ះ គាត្់ និយាយសារភាព
េេួលកំែុសមុនភាលម មិន រវល់នឹងសុស ឬ មិនសុសអវីក៏រោយ រភញៀវ រ ះរត្ជាក់ចិត្ត, មិនសឹង,
សបាយ... មិនរកររឿងរៅជានិយាយរលងរាក់

ក់ ពីរនះ ពីរ

ះររៅអំពីររឿងចុះផោយ ដំណឹង

រនិជជកមមរៅវ ិញ ៕
និយាយមកដល់រត្ង់រនះ រយើង យល់ថា រ

ះបី មនុសសឆាួត្ណាក៏រោយ ក៏រចះនិយាយការ

ររកាន់រជើងសលួនឯងហដរ ។ ប៉ុហនត មនុសសហដលឆ្ងលត្ពូហកគឺជាមនុសសហដលរគមិនរចះកាន់រជើង ឬការ
ររសលួនឯងកនុងរពលហដលសលួនឯង មាន កំែុសរ ះរ ើយ ។ ពីរររះ ការរធវើររបៀបរនះវា
រៅជាមានត្វមលរ ើងសពស់ ែួសពីមនុសសធមមតា ហដលរយើងធាលប់សាមន ។
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មានស្រសតីមានក់ជារបពនធរបស់រោក ឧត្តម រសនីយមានក់ កនុងរពលមានសង្រ្ងាាម គាត្់សុសចិត្ត
រៅយកសាោយ មួយ ជាខាមំងរបស់បីតគាត្់ រដើមបីរកោរជីវ ិត្កុំឱ្យសាលប់េំរាា
ំ នជួបបតីវ ិញ ។ កនុង រពល
ជួបនឹងបតីភាលម គាត្់ សារភាពកំែុសគាត្់ភាលម គាត្់ និយាយរាយរាប់ អំពីរដើមដល់ចុង អំពីរសចកតី

រសាមះរត្ង់របស់របពនធរៅរត្ង់ និយាយសារភាព កំែុសរបស់សួន
ល ឱ្យ បតីដឹងមុនរពលបតីរដញរោល
ដូរចនះបតីរបស់គាត្់សបាយចិត្ត រលើ កហលងរ

សឱ្យរបពនធ រែើយ ក៏េេួលយករបពនធរ

ះជារបពនធ

រសាមះរត្ង់ របស់សួនត្រៅរេៀត្
ល
។
រៅកនុងរបវត្តិសាស្រសតមនុសសស្សី មិន សូវមានស្សីណាោ៊នសារភាពនិយាយរា៉ យរា៉ ប េេួល
កំែុសរបស់សួនមុ
ល នហបបរនះរ

ើយ ។

រោក Elbert Hubbard ជាអនកនិពនធររឿងរាល់វថងមានក់ យា៉ ងពូហកហដលមានអនកអានយា៉ ង

ររចើនចូលចិត្ត ប៉ុហនតគាត្់រត្ូវានអនកអានសអប់រសពើមគាត្់ជាររចើនហដរ មកអំពីអត្ថបេរិះគន់េិរេៀនរបស់
គាត្់ ។ ប៉ុហនត រោយសារការបុិនរបសប់របស់គាត្់វាឆ្ងលត្វាងវវ រមាលះរែើយសរត្ូវរបស់គាត្់ក៏កាលយរៅ
ជាមិត្រត បស់គាត្់រៅវ ិញ ។ មាន រពលមួយរ

ះ អនក អានមានក់ានសររសរសំបុរត្រផញើរៅឱ្យគាត្់មួយ

និយាយអំពីការមិនសបាយចិត្ន
ត ឹងអត្ថបេរបស់គាត្់រោកមុន រែើយ អនកអានដ៏កំណាចរ
ររបើរកយរេរគាះរាះរាក រៅ រលើគាត្់ររចើន ។ ប៉ុហនត ដល់រឆលើយត្បរត្

ះ ាន

ប់រៅវ ិញ គាត្់ និយាយ

ររបើរកយសុភាពរាបសារគាត្់ាននិយាយត្អួញហត្អរ អំពី អត្ថបេគាត្់កាលឆ្ងនំមុន ដល់ គាត្់យកមក
អានគាត្់

ស់ចិត្តយា៉ងររចើន គា ត្់េិរេៀនសលួនគាត្់ គាត្់ សុំរ

អនកអានកំណាចរ
រគសុំរ

ះ សុំរ

សអនកអានដ៏កំណាចរ

ះ រែូត្ ដល់

សគាត្់វ ិញ ។

រត្ើ! មនុសសរយើងរស់រៅរលើរោករនះ មានអនកណាមួយហដរលរគនិយាយលអបំផុត្ោក់សួន
ល

សសលួនមុន រគ េេួលសារភាពកំែុសរគរៅចំររះមុសសលួនមុន រែើយ សលួនរៅហត្សឹងរៅហត្
រជរររលរគរេៀត្រៅ ? រ ះបីមិននិយាយរចញឱ្យរគដឹង ប៉ុហនត ហត្កាលណារកនិយាយអងវរសលួន
រែើយរគសុំរ

សសលួនរែើយ គឺ សលួនអស់សឹងសអប់រគរេៀត្រែើយ របើ រៅសល់សឹង ក៏ រៅត្ិចត្ួច អាច
ឆ្ងប់ាត្់រៅវ ិញហដរ ។

រៅកនុងថានក់ររៀន អធិបាយ ហវកហញករកសុសរករត្ូវមួយ រត្ូវ ានយកអត្ថបេសិសសមានក់ មក
ោត្់រត្ោងឱ្យសិសសដវេរធវើការរិះគន់... បណា
ត សិសស
រត្ូវ ំយកនូវចំណុចណាហដលរគមិន
ចូលចិត្ត នឹងចំណុចណាហដលរគយល់ហសវង ។ បណា
ត រយាបល់
កុំោក់រ្មះ

ំងរ

ះរត្ូវានសររសររចញមកហត្

រធវើហបបរនះរេើបរគយល់ានអស់នូវចំណុចសំខាន់រែើយោក់រលៀមរបស់

របស់មនុសស ។
មានសិសសមានក់ រត្ូវ

ានមិត្ស
ត មាលញ់រគេិរេៀនយា៉ ងអាមា៉ ស់ ថា

និយាយរផតសផ្គតស់

និយាយចាក់របធាន ។
និយាយមិនសមរមយថា អត្ថរ

មត្ិ

subjectif ថានិយាយសាតប់មិនាន មិនសមជាសិសស

ិញ សិសសរ
ះរេ... ។ ប៉ុហនត ផុយរៅវ
ទ

រៅថានក់រ

ះានរងើបឈររ

េឹកមុសស្សស់បស់ សុំសារភាព េេួលកំែុសរបស់សួន
ល
ចំនួន ១៥

ើងរោយសបាយរីករាយកនុងចិត្ត

ំងអស់ រែើយសនោហកហរប ... ។ ហត្ កនុង
េីប៉ុរណាណះ សិសស ដវេរេៀត្ ហដល រិះគន់រត្ូវសាងត្់មាត្់ររជៀប គាមន ឮសូរមួយមា៉ ត្រេ ។

ផទុយរៅវ ិញ របើ ោ៊នហត្របហកកមួយមា៉ ត្់ គឺថានក់រ

ះនឹងកាលយរៅជាសំបុក
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ពីរររះថា ហត្ កាលណារគមិនចូលចិត្ត គឺ ថារគរត្ូវហត្និយាយ ។ អនក និពនធ អនកសររសរ ឬ
អនករលងរោខនគឺរធវើឱ្យរគអាន រគ រមើល... ។ របើ អនកអាន អនករមើលរគយល់ថា មិន រត្ូវចិត្រត គ រយើង
រត្ូវហត្ហកហរបរចញ ពីរររះ រយើងរធវើរ
រេរត្ូវហត្េេួលកំែុសរ
កំែុសមុន... រ

ះវាសុស ពីសណា
ត នចិត្តរបស់រគរែើយ រយើង របហកកមិនាន

ះរៅរេើបរគរពមជាមួយ ។ ប៉ុហនត

របើរយើងដឹងសលួនថាសុសមុនរយើងេេួល

ះពិត្ជារយើងានលអ រែើយ អនករៅជុំវ ិញរយើងរគរត្

ប់រៅជានិយាយសររសើរ

ពីរយើងរៅវ ិញ កនុងករណីហដលរគរត្ូវនិយាយសតីបរ ទ ស ។

រៅកនុងគមពីរាលីក៏មានរកយ េូ ម នរយើងហដរ « រកយរឆលើយត្បដ៏េន់ភលន់របស់រយើងអាច រធវើ
ឱ្យមនុសសរត្ជាក់ចិត្តាត្់សឹង » ។ កនុង ករណីហដលរយើងយល់រត្ូវ រយើងរត្ូវររបើរកយហផអមពិររាះ
រដើមបីជហជកហវកហញកឱ្យរគសាតប់ាន...
របស់រយើង រដើមបី រយើងលួងរោមរគ
រែើយ មិត្តរត្ូវសារភាព េេួលកំែុសរ

រែត្ុរនះកនុងករណីចង់ រធវើ ឱ្យអនកដ៏វេសាតប់តាមរយាបល់
ជាបឋមរយើងរត្ូវរចះសិលបះ

«កាលណាមិត្មា
ត នកំែុស

ះភាលម ចំររះរគរៅ » ។
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ដបះ ូងអា ឈ្ន ះបាន ស្មាន ិតត Raison
កាលណាមិត្ស
ត ឹង មិត្ត និយាយរកយរជះរឆអះ រៅ រលើកាយមនុសសហដលរត្ូវេេួល...កំែុស
គឺមិត្ា
ត នសបាយចិត្ត ាន រីករាយរៅកនុងរដើមរេូង ។ ប៉ុហនត ផទុយរៅវ ីញ មនុសសហដលរត្ូវរយើង
និយារជះរឆអះរ ះ រគ នឹកគិត្យា៉ ងណា? រគសបាយចិត្តដូចមិត្តឯងរេ ? រែើយរគនឹងរក
មរធោាយសរមុះសរមួលជាមួយមិត្ឯ
ត ងរេ? រនះរែើយជាចំរណាេសំខាន់ ហដលមិត្មា
ត នកំែឹង
រៅកនុងសលួន រែើយរត្ូវរចះពិចារណា ។
Woorrow Wilson ាននិយាយថា «របើមិត្ន
ត ិយាយការជាមួយសញំុរោយយកដុំវដជាផលូវ សញំុ ក៏

ុំោក់មិត្ហត ដរឬ» ។ ប៉ុហនត ផទុយរៅវ ិញ របើមិត្តនិយាយថា «រណើា យ
រយើងអងាុយចុះមកនិយាយគានរោយរាក់ ក់! សញំុក៏អងាុយចុះភាលម រែើយនិយាយរោយរាក់ ក់ភាលម»
និយាយជាមួយនឹងមិត្ត រោយ
។

កនុងការនិយាយរយាបល់ រយើង វាមានការយល់ហសវងគាន រែត្ុ រនះរយើងរត្ូវរបឹង ស្សាវរជាវរក
ចំណុច ហដលសុសគានរ ះ រែើយ គឺរយើងមុសហត្នឹងរត្ូវគានឬរយើងយល់សុសគាន ដ៏ត្ិចត្ួចប៉ុរណាណះ
ចំណុចហដលរត្ូវគានវាររចើន រែើយក៏ងាយយល់គានផងហដរ ។
ចំររះករណីរនះ គាមនអនកណាយល់ឱ្យចាស់ោស់ជាង JOHN B.ROCKEFESSLLER រេ ។
កាលពីឆ្ងនំ ១៩១៥ ROCKEFESSLLER រនះឯងរែើយរដលជាមនុសសរត្ូវរគសអប់ររចើនបំផុត្រៅត្ំបន់ហរ៉
កូ

ំ នលងមករែើយ រៅត្ំបន់រ ះរត្ូវបំផ្គលញ់ ជាររចើនរោយមានាត្ុកមមឈប់រធវើ
ូរា៉ ដូ ។ តាំងពីបីឆ្ងនក
ការ
ំឱ្យមានការកាប់ចាក់បងាូរ្មយា៉ ងររចើនបំផុត្
រៅកនុងរសឿនឧសសែកមមរបស់សែរដា
អារមរិក ។ បណា
ត លកមមករ
រាក់ហស ។ របស់រេពយ

ំងឡាយរៅកនុងកណា
ត ប់វដ ROCKEFELLER ប៉ះរារ

ម

រ ឱ្យរ

ើង

ំងឡាយ រត្ូវានវាយដំបំផិច
ល បំផ្គលញ ។

មាចស់ររាងចរករៅរៅ
ជាររចើន រត្ូវសាលប់រៅកនុងរពលរ

ោន មករធវើអនថរាគមន៍
ះ។

ឱ្
ំ យរកើត្រៅជាការបងាូរ្ម មានកមមករ

កនុងសភាពហបបរនះ កនុងករណីហដលកំែឹងកំពុងហត្ពុះពុលហបបរនះ ROCKEFELLER សររមច
ចិត្ថា
ត
នឹងលួងរោមយកចិត្ព
ត ួកកបត្់បនតិចរៅចុះ
រដើមបីរថវើការសរមុះសរមួល
រត្ើរោក
ROCKEFELLER គាត្់រធវើយា៉ងណារដើមបីឱ្យាន សររមចយកជ័យជំនះ ?
ប ទ ប់ពីរធវើការចល

សរមុះសរមួល ជាមួយនឹងពួកកមមកររដើមបីរកមរធោាយរោះស្សាយ

ROCKEFELLER ានរធវើរសចកតីហថលងការមួយរៅចំររះមុសកមមករ ។
រសចកតីហថលងការរ

ះមានឥេធិពល យា៉ ងសំខាន់ចហមលក គឺវាអាចហវករចញាននូវកំែឹង

អមាលមា៉ ន ហដលរៅរុជុ
ំ ំវ ិញគាត្់កំពុងហត្ររៀបចំសងាត្់ពនលិចគាត្់ ។ គាត្់រធវើការសនទ

ំង

យា៉ ងសនិត្

សានល ជាមួយនឹងកមមករគាត្់និយាយេេួលកំែុស គាត្់និយាយរលើករជើងកមមករ និយាយសនោជា
រកយកិត្ិយ
ត ស និយាយនឹកសាតយការប៉ះេងាិចគាន រោយអរចត្
េីបញ្ច ប់កំែឹងកមមករ

ំងរ

ហដលមិនគួរឱ្យរកើត្មានរសាះ...

ះរត្ូវធូរស្សាល ។

សូមឱ្យមិត្រត ជាបថា ROCKEFELLER និយាយរៅរពលរនះ គឺនិយាយជាមួយនឹងពួកមនុសស
ហដលពីវថងមុន

ម

រសំោប់គាត្់រចាល... ក៏ពីរររះហត្រកយសមតីគាត្់េន់ភលន់ ហផអមហលាម រាក់

http://www.llundi.wordpress.com | [ប្លក់យុវជន]

ក់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment And Knowledge

ជាងអនករឃ្លស

ឱ្យសាស

រៅរេៀត្ រមាលះរែើយកិចកា
ច រមានដំរណើររៅានស្សួល រ

ះបីមាន

ការគុំគួនសឹងសមារពីវថងមុនក៏រោយ ៕

ប់
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