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ទំព័រេ ើម
ខ្ុំុមានបុំ ណងសរសសរសសៀវសៅសនេះយូរមកស

ើយ

រាន់ តែមិ ន

ចាស់ថា រែូវសរសសរវាជាចុំ ណុចកនុងសសៀវសៅ ឬជាសសៀវសៅ
ដាច់ តែឯងតែមតង។ វាមិនតវងណាស់ណាសេ ដូ សចនេះសបើ ដាក់ ជា
តផនកណាមួ យកនងសសៀវសៅ
ក៏ េុំនងតដរ បុ តនតខុំុ្ចង់ បានចុំ ណង
ុ
សជើ ងសនេះមកស្វើជាសសៀវសៅរបស់ខុំុ។
្
ខ្ុំុក៏សសរមចថាសរសសរជាសសៀវសៅតែមតង
សៅសពលខ្ុំុកុំពុងស្វើការ។
ចុំ ណុច្ុំ ។

សដាយសរៀបមាែិ កា

សសៀវសៅសនេះខលីសេ

សដាយមានបី

ខ្ុំុយកតឆែមកស្វើជាការពនយល់កុងសសៀវសៅសនេះ
ន

សររេះតឆែជាសែវចិញ្ចឹមតដលសៅជាមួ យមនុសសយូរមកស

ើយ។

ចរ ិែតឆែ គឺ ជាសសៀវសៅតដលបង្ហាញពី អ្ី តវ ដលសយើងរែូវស្វើ សដើ មបី
ឱ្យខលួនឯងលអជាងតឆែ។ សយើងមានការគិ ែ និងស្ននដដជាសរចើ នកនុង
សោក បុ តនតចរ ិែតឆែទុំងបីកុងសសៀវសៅសនេះ
ន
ជាកងវេះខាែរបស់
មនុ សស។
សដាយស្នរតែខ្ុំុជាប់ រកយជាមួ យខាងសោងពុមពថា

នឹ ងរបគល់

សសៀវសៅថ្មីឱ្យសគកនុងតខសនេះ

ខ្ុំុរែូវសរសសរកូ នសសៀវសៅសនេះឱ្យ

ចប់កុងសពលខល
ន
ី បុំផុែ។

ខ្ុំុមិនអាចតចកសពលសដើ មបីសរសសរ

សសៀវសៅពី រកនុងសពលតែមួ យបានសេ

ដូ សចនេះមានតែេុ កសោល

មួ យសិន សដើ មបីកុុំឱ្យខកទុំងពីរ។ សសៀវសៅសនេះ គឺ សរមាប់ តចក
ជូ នសដាយឥែគិែដថ្ល

និងសរមាប់ អ្នកតដលចូ លចិ ែតអាន

ពាយាមផ្គាប់ ចិែតមនុ សសតដលមិ នចូ លចិែតស្ននដដខ្ុំុសេ។
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សសៀវសៅរបស់ខុំុប
្ ុ សណាណេះ។ ខ្ុំម
ុ ិ នមានចិែតេូោយដល់ថានក់ សៅ

សបើ សិនជាអ្នកទុំងអ្ស់ានចូ លចិ ែត សូមយកវាមកអានមតង
ស

ើយមតងសេៀែ សដើមបីរ ុំលឹកខលនឯង
សររេះខ្ុំគ
ួ
ុ ិ ែថា ចរ ិែទុំងបី

សៅកនុងសសៀវសៅសនេះ នឹ ងស្វើឱ្យអ្នកទុំងអ្ស់ាន ផ្គលស់បូរខល
ត ួនឯង
ខ្ុំុនិយាយតមនតេន

សិកាាស្នោសេ។
ចរ ិែមិ នសសមើតឆែស

មិ នតមននិយាយរសបៀបសបាកកនុង

ខ្ុំុមិនចង់រស់សៅជាមួ យមនុ សសតដលមាន
េះសេ។
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បាន។

ចរិតទី១
េ

ោះ្ម ត្តង់

កនុងឆ្នុំ២០១៦ ខ្ុំុបានជួ បមនុ សសមិនសស្នមេះរែង់ ជាសរចើ ន

ក់ ។ ខ្ុំុ

សជឿថា ខ្ុំុនឹងសៅតែជួ បមនុ សសរបសភេសនេះបនតសៅសេៀែ។ សដើ មបី
កាែ់ បនថយ
សសៀវសៅស

ខ្ុំុាមនមស្ាបាយអ្វីសផសងសដើមបីស្វើសរៅពី សរសសរ
េះសេ

សររេះខ្ុំុជាអ្នកនិ ពនធ។

ែសមែើងភាពសស្នមេះរែង់ ឱ្យបានសរចើន

តាមតដលអាចស្វើសៅបាន

តែខ្ុំុមិនរបាកដថា វានឹ ងអាចសៅរួចស
ស

ខ្ុំុនឹងពាយាមសលើក

េះសេ សបើ អ្នកតដលអាន

ើយ មិ នយកសៅស្វើ។

ភាពសស្នមេះរែង់ ជាមូលដាានដនការរស់សៅរបស់សយើង។ សបើ សយើង
មិ នសស្នមេះរែង់នឹងរគួស្នរខលួនឯង

មិ នយូរនឹងឆ្ប់ សេ

រគួស្នរ

សនេះ នឹ ងរែូវតបកបាក់ ាន។ សបើ សយើងមិនសស្នមេះរែង់ នឹងរកុម

ុន

តដលសយើងស្វើការ មិ នយូរសេសគនឹងសដញកាលសយើងសចញ។ បេះ
រកុម

ុនណាសគហនតដរ សគនឹ ងចុ េះផាយស្មេះសយើងសៅសលើ

កាតសែសេៀែផង។ សៅមានសរចើ នសេៀែ តដលសយើ ងមិ នអាចខវេះ
ភាពសស្នមេះរែង់ បាន។
ខ្ុំុចូលចិ ែតនិយាយរែង់ ណាស់

ដូ សចនេះខ្ុំគ
ុ ិ ែថា

សស្នមេះរែង់ តដរ។ ខ្ុំុមិនចូ លចិ ែតនសយាបាយ ស្នស
និ ងអ្នកសិលបៈ

ខ្ុំុក៏មានភាព
អ្នកជុំ នួញ

សររេះមនុ សសទុំងសនេះមិ នមានភាពសស្នមេះរែង់

អ្នកណានិ យាយអ្ី ក៏និយាយសៅ ខ្ុំុាមនអ្វីខុសសេ។ សបើ រាន់តែ
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កនុងខលួនសេ។ ខ្ុំុគិែតបបសនេះ ខ្ុំុក៏និយាយសចញមកតបបសនេះ។ ចង់

និយាយរកយពិែ

ក៏រែូវសគសោេថាខុសតដរស

សោកនឹងកាលយជាអ្នកនសយាបាយអ្ស់ស

១-១ ែឆ ជានិមត
ិ រត ប
ូ ៃនភាពេ

េះ

មនុសសកនង
ុ

ើយ។

្មោះត្តង់

កនុងចុំ សណាមសែវចិញ្ចឹមទុំងអ្ស់ តឆែ ជាសែវតដលសស្នមេះរែង់
ជាងសគ។ តាមពិ ែសៅ វាមិនតមនសស្នមេះរែង់ ជាងសែវសផសងសេ
បុ តនតសដាយស្នរមនុ សសនិ យមចិ ញ្ចឹមតឆែជាងសែវសផសង

សេើបសគ

សរបើ រកយ “ជាងសគ” សនេះសៅ។ សបើ សិនជាសយើងចិ ញ្ចឹមតឆែ សដាយ
ចិ ែតស្សោញ់ វានឹ ងស្សោញ់សយើងែបវ ិញ តែសបើ សយើងចិ ញ្ចឹមវា
ឱ្យតែបានៗ វាក៏ សៅស្សោញ់សយើងវ ិញតដរ។ សនេះ ជាចរ ិែតឆែ។
សយើងអាចនឹ ងសរបើ រកយខុ សពី ការពិ ែសរចើនសៅកនុងការរស់សៅ។
សយើងសរបើ រកយ តឆែ សដាយសុំសៅសៅសលើមនុ សសណាតដលមាន
ចរ ិែមិនលអ ឬស្វើសរឿងមិ នលអ។ សយើងមិនគួ រសរបើ រកយតបបសនេះសេ
សររេះតឆែជានិ មិែតរប
ូ ដនភាពសស្នមេះរែង់ ។ សបើចង់ សរបើ សូមបតនថម
រកយ “អាចម៌ ” សៅពី មុខមួ យសេៀែ សេើបេុំនងជាង ឬអាចសរបើ
រកយថា “អ្ន់ ជាងតឆែ” ក៏ បានតដរ សដើ មបីបញ្ជ
ា ក់ ន័យឱ្យកាន់ តែ
ចាស់។
សរមាប់ ខុំុ្

វាមិ នតមនជាបញ្ជ
ា អ្ី សេ

“អ្ន់ ជាងតឆែ”ស

េះ

តដលមនុ សសណាមានក់ ថា

សបើ សិនជាមនុ សសស

េះាមនភាពសស្នមេះរែង់

ដូ ចតឆែ។ ខ្ុំុនិយាយតាមអ្វីតដលខ្ុំុសមើ លសឃើញបុ សណាណេះ ស

ើយខ្ុំុ

ក៏ មិនឆែែនឹ
ងសុជីវ្ម៌ដនការនិ យាយសតីតដរ សររេះសុជីវ្ម៌សនេះ
ួ
ង
ើ សដើមបីរគប់រគងមនុសស កុុំឱ្យសរបើរកយមិន

លអសៅរបមាថ្អ្នកតដល្ុំជាង។ អ្នក្ុំ ទុំងស
អ្នកចងរកងសុជីវ្ម៌ សនេះ។

េះស

ើយ តដលជា
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រែូវបានសគបសងែើែស

រកយថា “អាចម៌ តឆែ” ឬ “អ្ន់ ជាងតឆែ” មិ នតមនជារកយរបមាថ្សេ
តែជារកយសរមាប់ សរៀបោប់ ពីលកាណៈរបស់មនុ សសបុ សណាណេះ។
សបើ មនុ សសាមនភាពសស្នមេះរែង់ បានន័ យថា អ្ន់ ជាងតឆែស
សររេះតឆែតដលជាសែវ

ើយ

បានសរបើ ភាពសស្នមេះរែង់ សដើមបីរស់សៅ

ជាមួ យមនុ សសអ្ស់មួយជី វ ិែវា។ ការរបមាថ្ មិនលអសេ បុ តនតការ
សរបើរកយឱ្យចុំៗ ជាសរឿងលអ។
សយើងរែូវបានសងាមសនេះ

បសរងៀនមិ នឱ្យសរបើ រកយចុំ ៗសពក

សររេះវាអាចបេះរល់ដល់អារមមណ៍អ្នកដដេ

តដលតាមពិ ែសៅ

សគសុំសៅសលើអារមមណ៍អ្នក្ុំ តដលរគប់ រគងសងាមសនេះឯង។

សគ

មិ នចង់ឱ្យនិ យាយចុំ រកយ សររេះអាចស្វើឱ្យសគបាែ់ បង់អ្ី តវ ដលសគ
កុំ ពុងមាន។ សយើងតដលមិ នបានគិ ែ និងមិ នសចេះសរ ើបរមេះ ក៏ រពម
តាមសងាមសនេះសៅ
ខលួនតាមរសបៀប

ស

ឹង
ន តដរ។

ើយសយើងក៏ បាែ់ ភាពសស្នមេះរែង់ សៅកនង
ុ
សឃើញសងាមខុស

កុុំ របឹងខុសតាម

សងាម សររេះសនេះមិនតមនជារសបៀបរស់សៅកនងសងា
មសេ។
ុ
ចុំណុចោប់សផតើមដនភាពសស្នមេះរែង់ គឺការសរបើរកយចុំៗ និងសចញ
ពីចិែ។
ត សបើ សយើងគិ ែថា គុំ និែសគលអ រែូវរបាប់ សគថា លអ សដាយ
មិ នោុំបាច់ មានការែូ ចចិ ែន
ត ឹ ងខលួនឯងសេ។

អ្នកខលេះមិ នហន

សរសសើរអ្នកដដេសេ សររេះខាលចខលួនអ្ន់ ជាងសគ។ សដាយស្នរខាលច
អ្ន់ ជាងសគ ក៏ ស្វើឱ្យបាែ់ ភាពសស្នមេះរែង់ ស

យ
ើ សៅជាអ្ន់ ជាងតឆែ

វ ិញ។
ខ្ុំុបញ្ជ
ា ក់ មង
ត សេៀែ តឆែជានិមិែរត ប
ូ ដនភាពសស្នមេះរែង់ ដូសចនេះសូមកុុំ
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យកតឆែសៅសរបៀបនឹងមនុសសមិនសស្នមេះរែង់។

១-២ ភាពេ

ោះ្ម ត្តង់ េៅេលើត្រដាស

សៅកតនលងណាក៏ មានសតង់ដារពី រតដរ។
ក៏ មានសតង់ដារពី រដូ ចាន។

ការអ្ប់ រ ុំកនុងស្សុកសយើង

អ្វីតដលបសរងៀនសផសង

ចុំ តណកអ្វី

តដលយកមកសរបើ សផសង។ សៅកនុងស្នោ សរៀនតែរេឹ សីត ដល់
សពលសចញមកសរៅ រែូវសរបើ រេឹ សីសត ផសងមួ យសេៀែ។ ចុ េះការអ្នុ
វែតវ ិញ? ការអ្នុ វែតមិនសូវខុ សានសេ សររេះភាពសស្នមេះរែង់ កុង
ន
ស្នោ ក៏ មិនសូវមានតដរ។
ភាពសស្នមេះរែង់ មានតែសៅសលើរកដាសបុសណាណេះ ឬបានន័យថា
ាមនអ្នកណាយកមកសរបើសេ។

កាលខ្ុំុសរៀនថានក់ ែូចៗ

រគូបាន

បសរងៀនថារែូវនិ យាយរកយពិ ែ និ ងសស្នមេះរែង់ នឹងានកនុងថានក់ ។
សិសសមិ នអាចលួចរបស់អ្នកដដេបានសេ
តដលលួចនឹ ងរែូវសគោប់ ពិន័យ។

ស

ើយសិសសណា

បុ តនតដល់ថានក់ កាន់ តែ្ុំ សៅ

ភាពសស្នមេះរែង់ ក៏ រែូវចុ េះថ្យ។
រគូតដលមកបសរងៀនាមនសមែថភាពបសរងៀន មានតែសញ្ជាបរែ
ពី ស្សុកសរៅស
បាែ់ សៅស

ើយពូ តកអ្ួ ែ។

ើយ។

សនេះជាភាពមិ នសស្នមេះរែង់មួយ

សែើ មានរគូបុ ម ន

ក់ តដលហនរបាប់ សិសស

ខលួនឯងថា “ខ្ុំុាមនសមែថភាពរគប់ រាន់ សដើមបីបសរងៀនសេ” ស
ខ្ុំុធ្លលប់ របាប់ សិសសរបស់ខុំុត្ បបសនេះ
ចុ ងសរកាយសិសសស

កនុងថានក់ រកា

េះក៏ ឈប់ មកសរៀន។

ិច
វ ឌី

េះ?
ាញ

ខ្ុំបា
ុ ែ់ បង់ សិសសមានក់

សចេះខលេះពី ការង្ហរបុ សណាណេះ

សែើ ឱ្យខ្ុំុគិែថាខលួនឯងសចេះរគប់ យាង

សមចសកើែ? ខ្ុំុមិនសភលើសៅកុ

កខលនឯងសេ។
ួ

ភាពសស្នមេះរែង់ មានតែរកយបុសណាណេះ សររេះមនុ សសតលងឱ្យ
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តមន តែខ្ុំុអាចរកាភាពសស្នមេះរែង់ របស់ខួនឯងបាន។
ល
ខ្ុំុសរៀន

ែដមលសៅសលើវាយូរមកស
និ យាយពី បញ្ជ
ា សនេះ?

ើយ។

ស

ែុ អ្ីបានជាាមនអ្នកណា

គឺ សដាយស្នរតែមនុ សសតលងមានភាព

សស្នមេះរែង់ សដើមបីេេួ លស្នាល់ថា ខលួនឯងមិនសស្នមេះរែង់ ។ ភាព
សស្នមេះរែង់ ង្ហយនឹងបាែ់បង់ណាស់ តែពិបាករកាជាប់កងខល
ុន ន។
ួ

១-៣ េេតុអវីបានជាមនុសឝម គ្្មនភាពេ

្មោះត្តង់?

េីមួយ គឺ សយើងសរៀនតាមអ្នកនសយាបាយ និងអ្នកសិលបៈសរចើន
សពក។ មនុ សសសម័ យសនេះ សរសសើរមនុ សសសៅតាមអ្វីតដលសគ
សឃើញកនុងកញ្ចក់ េូរេសសន៍បុ សណាណេះ។
តដលលុបបុំ បាែ់ ភាពសស្នមេះរែង់
អ្នកទុំងអ្ស់ាន

េូ រេសសន៍

គឺ ជាកតនលង

សដើ មបីរបមូ លផលចុំ សណញ។

សឃើញរណិជាកមមស្ស្នសបៀរសៅតាមបុ សិ៍ត

េូ រេសសន៍ សេ? សគផាយថា “ស្ស្នសបៀរ ជាសមាេនភាពជាែិ តខមរ
សយើង”។

ស្នកសួរខលួនឯងសដាយរែង់ សៅសមើល

សមាេនភាពសដាយស្នរអ្ី ោល់ដថ្ៃ

សែើ សយើងមាន

ឹង
ន ? រាន់ តែោប់ រណិជាកមម

ក៏ សយើងដឹ ងថាេូ រេសសន៍ និងភាពសស្នមេះរែង់ មិ នសដើរជាមួ យាន
សៅស

ើយ។

ខ្ុំុនិយាយពី អ្នកនសយាបាយ និ ងអ្នកសិលបៈវ ិញ។ សយើងកាន់ តែ
សរៀនតាមមនុ សសទុំងសនេះកាន់ តែសរចើ ន សយើងកាន់ តែដាច់ ឆ្ៃយពី
ភាពសស្នមេះរែង់ ។ អ្នកនសយាបាយ ស្វើរគប់យាងសដើ មបីបកស និ ង
សដើ មបីខនឯង
បុ តនតតបរជាកុ
ួល

កថា ខលនឯងស្វ
ើ សដើ មបីជាែិ។ ពួក
ួ

សគមានវ ិ្ី ស្នស្រសតផសពវផាយជាសរចើ នរសបៀប

បុ តនតសយើងអាច

សរុបចូ លានបាន គឺ ស្វើឱ្យរបជាជនសជឿបានស

យ
ើ
កុុំឱ្យរបជា
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ជនមានសពលគិែ។ ការគិែ អាចស្វើឱ្យសគដឹងថា អ្នកណាសស្នមេះ

រែង់ ឬមិ នសស្នមេះរែង់ បាន ស

ែុ សនេះអ្នកនសយាបាយខាលច របជា

ជនតដលសចេះគិែ បុតនតចូលចិែម
ត នុសសតដលពូតកថាតាម។
ចុំ តណកអ្នកសិលបៈវ ិញ គឺ សតមតង។ ពួ កសគសតមតងទុំងសលើឆ្ក
សរកាយឆ្ក សរៅឆ្ក សរកាមឆ្ក និ ងអ្ែ់ឆ្ក។ កតនលងណាក៏
សតមតងបានតដរ សររេះសនេះជាអាជី ពរបស់ពួកសគ។ ការសតមតង
បានន័ យថា រគប់ យាងជាការសរៀបចុំេុកនិ ងមិ នតមនជាការពិ ែ។
សែើ អ្នកសិលបៈណាតដលហននិ យាយថា “ខ្ុំុស្វើសដើ មបីលុយ” “ខ្ុំុ
សបាកេសសនិ កជនោល់សពលតដលខ្ុំុរបាប់ ថា ស្សោញ់អ្នកទុំង
អ្ស់ាន” ឬ “ខ្ុំុជាមនុ សសមិ នលអ” តដរសេ? ាមនសេ។ សូមបីតែអ្នក
តដលកបែ់ បីរត បពនធឯង ក៏ អាចសតមតងស្វើជាអ្នកសដាេះស្ស្នយសរឿង
រគួស្នរបានតដរ។
េី ពីរ គឺ លុយ។ លុយ លុបភាពសស្នមេះរែង់ របស់មនុ សសបាន។
អ្នកតដលតាុំងខលនថាសស្ន
ម េះរែង់ ក៏ អាចនិ យាយកុ
ួ
សជើ ងបានតដរ

សៅសពលតដលរែូវដថ្ល។

ចុំ ណុចសនេះឯង។
លុយបាន ស

មនុ សសស្សីមានក់

ក ឬសលើក

មនុ សសខុ សពី តឆែរែង់

អាចរែូវសគេិ ញសដាយសរបើ

ើយចុ េះសចញពី បី តត ដលការសពញចាប់ បុ តនតតឆែ ចង់

អ្នកណាឱ្យអ្ី វាសុីឆ្ៃញ់ ក៏ វាសៅតែរែ់ មកសដកសៅតកបរសជើ ងមាចស់
វាវ ិញដតដល។ ខាមសតឆែ!
េី បី

គឺ

តាមាន។

សនេះជាេមាលប់ របស់តខមរសយើងសៅស

សឃើញសគស្វើអ្ីសរចើ ន ក៏សៅស្វើតដរ ស

ើយ។

ើយសបាកខលួនឯងថា ចូ ល

ចិ ែត។ មិ ែតភកតិខុំុមា
្ ន ក់ តដលចូ លចិ ែតសលងបាល់ទែ់ បាននិ យាយ
ើងដនអ្នកាុំរេបាល់ទែ់ គឺ សកើ ែសចញពី ការសជារ

តាមានបុ សណាណេះ”។

អ្ុី ចឹងបានជាសយើងសឃើញមានរកយរ ិេះគន់
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ថា “ការសកើ នស

អារកក់ ជាសរចើ នសកើ ែស

ើង សៅសពលតដលរកុមបាល់ ទែ់ ោញ់

សគ។ សែើ អ្នកាុំរេណាតដលរ ិេះគន់ រកុមបាល់ទែ់ ខួនឯង
ល
សពល
កុំ ពុងបោជ័ យ? គឺ អ្ក
ន ាុំរេតដលសជារតាមានសនេះឯង។ តាមពិែ
ពួ កសនេះាមនសៅចូ លចិ ែតបាល់ទែ់ សីសអ េ។
មូ លស

ែុ អាចមានសរចើ ន តែស

ែុ ផល្ុំ គឺ មនុ សសខលនឯងមិ
ន
ួ

ចង់ បានភាពសស្នមេះរែង់។ សគអាចយល់ថា ភាពសស្នមេះរែង់ ាមន
ែដមល។ អ្នកខលេះគិែថា ភាពសស្នមេះរែង់ សុីមិនសកើ ែ។ ខ្ុំក
ុ ៏ ដឹងថា វា
សុីមិនសកើ ែតដរ
ជុំ

អ្ុី ចឹងស

ញអាចសុីសកើ ែ

ស

ើយបានជាខ្ុំុរបឹ ងសរៀនជុំ

ញ

សររេះ

ើយមិ នបាែ់ បង់ ភាពសស្នមេះរែង់ សេៀែ។

មនុសសតដលបាែ់ភាពសស្នមេះរែង់ មិនអាចមានចសមលើយតដលស្វើឱ្យ
សយើងេុកចិែបា
ត នសេ ដូសចនេះកុុំខល
វ ព
់ ីពួកសនេះ។

១-៤ េ

្មោះត្តង់នង
ឹ ខ្លន
ួ ឯង

សបើ សយើងចង់សចេះសស្នមេះរែង់ ជាមួ យអ្នកដដេ សយើងរែូវសរៀនសស្នមេះ
រែង់ ជាមួ យខលួនឯងសិន។

រគប់ យាងោប់ សផតើមពី ខួនសយើ
ល
ងសៅ

ទុំងអ្ស់ មិ នតមនតែភាពសស្នមេះរែង់ ស

េះសេ។ បុ តនតមនុ សសមួ យ

ចុំ នួន្ុំ តបរជាសផ្គតែសៅសលើកតាតខាងសរៅសរចើនជាងខលួនឯង។
មានវ ិ្ី ស្នស្រសតមួយ

តដលសគសរបើ សរមាប់បញ្ចប់ កិចចការឱ្យបាន

ទន់ សពល គឺ ស្វើសរឿងពិ បាកមុ ន ស

ើយោុំបសងាើយសរឿងង្ហយៗ

តាមសរកាយ។ វ ិ្ី សនេះសរបើ បានផលណាស់ សររេះសរកាយសពល
សយើងស្វើសរឿងពិ បាកចប់ ស

ើយ

សយើងនឹ ងកាន់ តែមានកមាលុំងចិ ែត

អ្ស់កមាលុំងមុ ននឹងចូ លដល់សរឿងពិ បាក
សពលមិ នខាន។

ស

ើយសយើងនឹ ងពនារ
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សដើ មបីស្វើកិចចការបនតសេៀែ។ សបើ សយើងស្វើសរឿងង្ហយមុ ន សយើងនឹ ង

ភាពសស្នមេះរែង់ ជាមួ យខលួនឯង ជាសរឿងពិ បាកជាងសគ ស

ែុ សនេះ

សេើ បសយើងរែូវស្វើសរឿងសនេះមុ នសគ។ សៅសពលសយើងតលងសបាកខលួន
ឯងស

ើយ ហននិ យាយការពិ ែពី ខួនឯងស
ល

ើយ សយើងនឹ ងអាច

បង្ហាញភាពសស្នមេះរែង់ សចញសៅខាងសរៅបានតដរ។
រែង់

ក៏ដូចជាមុខវ ិជាាសផសងសេៀែ

សយើងកាន់ តែ

ឹក
វ ហែ់ យូរបុ ណាណ

គឺរែូវការសពល

ភាពសស្នមេះ
ក
ឹវ ហែ់។

សយើងកាន់ តែស្វើវាបានលអ

បុ សណាណេះតដរ។
សយើងអាចរកវ ិ្ី ស្នស្រសតបានយាងង្ហយ សដាយរាន់ តែតសវងរក
សៅសលើអ្ុីន្ឺ សណែបុ ម ន

េី។ បុ តនតខុំន
ុ្ ឹ ងស្វើឱ្យវាកាន់ តែង្ហយ

សេៀែ សដាយដកស្សង់ យកវ ិ្ី ស្នស្រសតបី តដលសយើងអាចោប់ សផតើ
មស្វើឥលូវសនេះបាន។
វ ិ្ីេីមួយ គឺ ដឹងថាខលនឯងពូ
តកខាងអ្ី និងអ្ន់ខាងអ្ី។ ការតដល
ួ
សយើងដឹ ងពីខួនឯងចាស់
ល
ស

សយើងអាចសស្នមេះរែង់ នឹងខលួនឯងបាន

ើយ។ អ្នកខលេះមិ នហនេេួ លស្នាល់ថា ខលួនមិ នអាចស្វើសរឿងអ្វី

មួ យបានសេ។

សគសៅតែគិែថា

ខលួនឯងសចេះរគប់ យាងដតដល

តដលសនេះជាការសបាកខលួនឯង។
វ ិ្ីេីពីរ គឺតាមដានអារមមណ៍របស់សយើងឱ្យបានសរចើន។ អារមមណ៍
ជាតផនកមួ យរបស់សយើង ស

ែុ សនេះសបើ សយើងរ ុំលងវាសោល សយើង

នឹ ងមិ នដឹ ងថាខលួនឯងជាមនុ សសតបបណាសេ។

ោល់សពលតដល

សយើងស្វើអ្ីមួយ សយើងរែូវេុ កសពលបនតិចសដើមបី គិែសិនថា សយើង
មានអារមមណ៍តបបណា។

សរកាយសពលដឹ ងស

ើយ

សយើងរែូវ
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ហនេេួ លស្នាល់អារមមណ៍របស់ខួនឯង។
ល

ខាងសោងពុមពមិនយកសសៀវសៅឱ្យខ្ុំុទន់ សពល

ស

ើយសពលខ្ុំុ

សែរសួរ សគសឆលើយថា សភលចដថ្ៃណាែ់ និ ងថាសសៀវសៅកាែ់ បិែមិ ន
ទន់ ។

ខ្ុំុមានអារមមណ៍ដូ ចរែូវសគេេះមួយកុំ សភលៀង

េេួ លស្នាល់ថាខ្ុំុខឹងខាលុំងណាស់ ស
សេៀែ

ស

ើយខ្ុំុ

ើយចង់ រកសរឿងសោងពុ មពវ ិញ

តែសពលខ្ុំុបានេេួ លសសៀវសៅស

ើយ

ខ្ុំុក៏រែលប់ មក

្មមតាវ ិញ។
ខ្ុំុមិនកុ
ស

កខលួនឯងសេ

សបើខុំុ្ខឹង

ខ្ុំុនឹងបសញ្ចញមកសរៅភាលម

ើយខ្ុំុមិនសចេះរកសលសសដើ មបីសដាេះស្នរការពិ ែសេ។

ខ្ុំុតាម

ដានអារមមណ៍ខលួនឯងរគប់ សពល សូមបីតែសមើលសរឿងសិច ក៏ ខុំគ
ុ្ ិ ែ
ពី អារមមណ៍ខ្ុំុតដរ
រ ុំសភើ បខាលុំង។

ថាសរឿងណាតដលសមើ លស

ើយមានអារមមណ៍

ខ្ុំុសស្នមេះរែង់ ជាមនុ សសមួ យចុំ នួនតដលមិ នហន

និ យាយពី សរឿងសនេះ។
វ ិ្ីេីបី គឺហននិយាយសចញសរៅ។ ភាពសស្នមេះរែង់ សបើ ោក់ េុក
តែកនុងចិ ែត ស

ើយមិ នហននិ យាយសចញមកសរៅ ក៏ សគមិ នសៅ

ថាសស្នមេះរែង់ តដរ។ ទល់តែនិយាយរកយកនងចិ
ត ន
ិ សេើបសយើង
ុ ែស
អាចសស្នមេះរែង់នឹងខលនឯងបាន។
ួ
ខ្ុំុសលើកឧទ

រណ៍មួ យតដលសេើ បនឹងសកើែស

ើងសៅផទេះខ្ុំុ។

ខ្ុំុ

មានេនាយញីពីរកាលសៅផទេះ។ ោៃចមួ យ ឪកូ នសិសសតដល
មកសរៀនជាមួ យមាក់ ខុំុបា
្ ននិ យាយរបាប់ មាក់ ខុំុ្
េនាយសៅខាងសរកាមផទេះ

ស

ើយខ្ុំុស្នតប់លឺ។

ពី សរឿងបង្ហែែ់
សគនិ យាយថា

“ចិ ញ្ចឹមេនាយសដាយអ្ែ់ ឱ្យវាមានកូ ន គឺ ស្វើបាបវា ស

ើយជាែិ
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សរកាយ បាបកមមសនេះនឹ ងរែ់ មករកសយើងវ ិញ”។

ដល់សពលខ្ុំុចុេះមកសរកាម
ឬអ្ែ់ ”? ខ្ុំុថា “លឺស

មាក់ ខុំុ្សួរថា

“មានលឺសគនិ យាយ

ើយ ចុ េះកាលតដលាែ់ សុីស្នច់ សែវោល់ដថ្ៃ

មិ នខាលចបាបសេ?” មាក់ ខុំុប
្ រមុងនឹ ងសដើ រសចញ សររេះដឹ ងថាខ្ុំុនឹង
និ យាយអ្ី បនតសេៀែ។ ខ្ុំុនិយាយបនត សដាយសរបើ សសមលងកាន់ តែ
ខាលុំងសដើ មបីឱ្យាែ់ លឺ “សបើ ាែ់ ធ្លលប់ ង្ហប់ ស

ើយធ្លលប់ ោប់ ជាែិ មក

វ ិញ ោុំមកនិ យាយសរឿងជាែិ សរកាយជាមួ យខ្ុំុ ។ ឱ្យាែ់ របសៅ
កូ នាែ់ ឱ្យលអសៅ មិ នបាច់ មករបសៅអ្នកសផសងសេ”។
មាក់ ខុំុ្ សជឿសលើស្នស
សជឿថា ស្នស

តែខ្ុំុអ្ែ់សេ។ ខ្ុំុសជឿសលើខួនឯង
ល
ស

ជាស

ែុ ផលតដលបុំ ផ្គលញមនុ សស ស

ហននិ យាយសរឿងសនេះរគប់ សពល
ស្នស

មកនិ យាយជាមួ យខ្ុំុ។

ើយ
ើយខ្ុំុ

សបើ មានអ្នកណាយកសរឿង
ខ្ុំុមិនខវល់ថាសគគិ ែតបបណា

មកសលើខុំុ្ តែខ្ុំុសជឿសលើភាពសស្នមេះរែង់ សរចើនជាងការស្វើពុែ។
សរបើ វ ិ្ី ទុំងបី សនេះសៅ

អ្នកទុំងអ្ស់ាននឹ ងមានភាពសស្នមេះរែង់

ជាមួ យខលួនឯងមិនខាន។

កុុំគិែថាវាស្សួលឱ្យសស្នេះ។

អ្នកខលេះ

រកតែចិែតសដើមបីនិយាយរកយតដលខលនចង់
និយាយមិ នបានផង។
ួ

១-៥ េ

្មោះត្តង់នង
ឹ អនរ ៃទ

សរកាយពី សស្នមេះរែង់ ជាមួ យខលួនឯង សយើងរែូវោែ់ ការជាមួ យអ្នក
ដដេសេៀែ។ សែើ សស្នមេះរែង់ ជាមួ យអ្នកដដេ បានរបសយាជន៍អ្ី ម
វ ក
វ ិញ?

ខ្ុំុនឹកសឃើញរបសយាជន៍តែមួ យបុ សណាណេះ

គឺ សយើងមិ ន

ោុំបាច់ ស្វើពុែជាមួ យអ្នកដដេ។ ការស្វើពុែ ជាសរឿងពិ បាក សររេះ
ដឹ ងសេៀែ។

ើយសៅខវល់ចិែតខាលចសគ
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រែូវរកនឹ ករកយនិ យាយសបាកសគផង ស

ខ្ុំុមិនោុំបាច់ ស្វើពុែសេ។ អ្វីតដលអ្នកដដេសមើលសឃើញ គឺ ជាចរ ិែ
ខ្ុំុ។ ខ្ុំុជាមនុ សសសឈលើយ តែមិ នណាស់ណាសេ។ ខ្ុំម
ុ ិ នសារព
អ្នកដដេសដាយស្នរតែសគមានអាយុសរចើ នជាងខ្ុំុ ឬមានអ្ុំ ណាច
្ុំ ស

េះសេ។

ខ្ុំុសារពតែអ្នកណាតដលមានស្ននដដពិ ែរបាកដ

បុ សណាណេះ មិ នតមនអ្នកបុំ សបាងស្ននដដសេ។ សៅសពលតដលសយើង
សរៀនសចេះសស្នមេះរែង់ នឹងខលួនឯង

សយើងក៏អាចសមាាល់មនុ សស

តដលមិ នសស្នមេះរែង់ បានតដរ។
សយើងមិ នបាច់ សៅរបាប់ សគពី សលខកូ ដ

ATM

ឬគសរមាងរកសុី

របស់សយើង សដើ មបីបានស្មេះជាមនុ សសសស្នមេះរែង់ សេ។ អ្វីតដល
សយើងរែូវស្វើ គឺ កុុំស្វើពុែ។ សបើសយើងជាមនុ សសតបបណា បង្ហាញ
ឱ្យសគសឃើញសៅ។

សុខចិែឱ្
ត យសគសអប់អ្ីតវ ដលជាខលនសយើ
ងពិែ
ួ

របាកដ របសសើរជាងឱ្យសគចូលចិែអ្
ត ីតវ ដលមិនតមនជាខលនសយើ
ង។
ួ
រកយសនេះមានសគយកមក Post សៅសលើអ្ុីន្ឺ សណែសរចើ ន តែមិន
ដឹ ងថាមានសគោប់ អារមមណ៍ឬអ្ែ់ សេ។
មុ នសពលសយើងនិ យាយរកយកនងចិ
ែតជាមួ យអ្នកដដេ
ុ
របាប់ សគមុ នផង សដើ មបីឱ្យសគសរែៀមចិ ែឱ្
ត យស

កុុំ សភលច

យ
ើ ។ សទេះសយើងមិ ន

និ យាយអ្វីអារកក់ ក៏សដាយ តែការរបាប់ តបបសនេះ ជាសរឿងលអមួយ
សររេះសពលសយើងរបាប់ តបបសនេះ សគអាចនឹ ងគិ ែថា សគមិ នអាច
ស្នតប់ រកយលអពីសយើងសេ ដូ សចនេះសគក៏មិនរ ុំពឹ ងរកយលអតដរ។
កុុំ សភលច រែូវសស្នមេះរែង់នឹងខលនឯងមុ
ន ោុំសស្នមេះរែង់ ជាមួ យអ្នក
ួ

១-៦ េ

្មោះត្តង់ និងេភលើ

យ
ើ កបែ់នឹងចិែខ
ត នឯង។
ួល
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ដដេតាមសរកាយ។ កុុំ រែង់ជាមួយសគ ស

ខ្ុំុរែូវសលើករកយពី រសនេះ មកសរបៀបស្ៀបានសិន កុុំ ឱ្ចរច

ុំ។ អ្នក

តដលនិយាយថា មនុសសរែង់ ជាមនុសសសភលើ គឺជាមនុសសតដលមិន
ាុំរេភាពសស្នមេះរែង់ ឬខាលចភាពសស្នមេះរែង់ផងក៏មិនដឹង។
ភាពសស្នមេះរែង់

ទក់ េងនឹងចិែតរបស់សយើង

ចុំ តណកសភលើ

គឺ

ទក់ េងនឹ ងខួ រកាល។ ខួ រកាលតដលមានេមាលប់ គិែ នឹងអាច
សដាេះស្ស្នយបញ្ជ
ា បានសដាយភាពសស្នមេះរែង់
តដលគិ ែសឃើញតែលុយ

ស

ើយខួ រកាល

នឹ ងសដាេះស្ស្នយបញ្ជ
ា សដាយអ្ុំ សពើ

អារកក់ បុ តនតនឹងរែូវពួ កស្នរពែ៌ មានចុ េះផាយសរសសើរ។ ស

ែុ

អ្ី ? សដាយស្នរតែស្នរពែ៌ មាន ក៏មិនាុំរេភាពសស្នមេះរែង់ តដរ។
ឧទ

រណ៍ ខ្ុំុរបាប់ មាក់ ខុំុថា
្
ខ្ុំុមិនសៅដាក់ រកយស្វើការរដាសេ

សររេះខ្ុំុគិែថា

បុ គាលិករដា

ជាកូនអ្ុ កនសយាបាយជាប់ បរមុង

តដលរែូវសគសរបើ សពលណាក៏ មិនដឹ ង។ ស
កនុងស

ើយខ្ុំុគិែសេៀែថា សៅ

េះ អ្ែ់ មានសសរ ីភាពសដើ មបីនិយាយអ្វីសេ សរៅពី សរសសើរ

សមខាងសលើ។ ខ្ុំុនិយាយសចញពី ការគិែរបស់ខុំុ្ ស

ើយពូ ខុំុថា
្
អ្វី

តដលខ្ុំុនិយាយសនេះ សគសៅថាលៃង់។ លៃង់? ដូ ចជាមិ នតមនសេ។
ខ្ុំុនិយាយរកយពី ចិែខ
ត ុំុ្ សរកាយសពលខ្ុំុគិែមកយូរស
តាុំងចិ ែតយូរស
ឧទ

ើយ។ ខ្ុំុ

ើយថាមិ នចូ លស្វើការរដា សែើ មានអ្ី ខុស។

រណ៍មួ យសេៀែ សោរចូ លបលន់កងផទ
េះ ស
ុន

ើយសួរមាចស់ផទេះ

ថា លុយេុ កសៅកតនលងណាខលេះ។ មាចស់ផទេះសឆលើយតាមរែង់ ទុំង
អ្ស់ ស

ើយសោរក៏ យកបានលុយយាងស្សួល។ សនេះសគសៅថា

រែង់ និងលៃង់ ខុសានសៅតាមកាលៈសេសៈ និងមនុសសតដល
សយើងសរបើ ជាមួយ។

សែើ សយើងរែូវនិ យាយអ្វីតដលសយើងដឹ ងទុំង
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លៃង់។

អ្ស់តដរសេ សបើ ភាគី មាាងសេៀែមិនចង់ ដឹង ឬនិ យាយស

ើយស្វើឱ្យ

ខូ ចខាែ្ុំ សពក? សពលនិ យាយការពិ ែ សយើងចាស់ជាសជៀសមិ ន
ផុ ែពី ការបាែ់ បង់ ស

េះសេ។

ជួ នកាលអាចបាែ់ បង់ លុយកាក់

មិ ែតភកតិ ឬឱ្កាស បុ តនតសយើងរែូវសផទៀងសមើ លតដរ ថាសពលណា
តដលរែូវសស្នមេះរែង់ ស

ើយសពលណារែូវបិ េមាែ់ ស្វើមិនដឹ ង។

មនុសសរែង់ មិនោុំបាច់លង
ៃ ់ស

េះសេ។ សយើងអាចសរបើ ភាពសស្នមេះ

រែង់ បាន សដាយបសណា
ត យឱ្យខួ រកាលស្វើការបានតាមចិ ែត។

១-៧ ភាពេ

្មោះត្តង់ របស់មនុសឝម និងែឆ

សដាយស្នរខួ រកាលតឆែ

មិ នអាចគិែបានសរៅ

និ ងរ

័សដូ ច

មនុ សស តឆែសរបើ ភាពសស្នមេះរែង់ កុងរសបៀបលៃ
ន
ង់ជាងមនុ សស។ តឆែ
សស្នមេះរែង់ នឹងមាចស់រគប់សពលសវោ សលើកតលងតែសពលវាឆែួែ។
វាការររមាចស់វា សពលតដលមានសរឿងអាសននអ្ី ម
វ ួ យសកើែស
ដូ សចនេះស

ើង។

ើយ សេើ បតឆែរែូវបានសគោែ់ េុកមិ ែតរបស់មនុ សស។

ខ្ុំុធ្លលប់ សមើ លវ ីសដអ្ូ មួយតដលបូ លីសោប់ បុរសមានក់ តែខ្ុំុមិនដឹង
សដាយស្នរសរឿងអ្វីសេ។ សៅសពលស

េះ តឆែរបស់បុរសមានក់ ស

េះ

បានពាយាមទញដដអាវមាចស់ សររេះវាដឹ ងថា សគកុំ ពុងតែោប់
មាចស់វាស

ើយ។ ភាពសស្នមេះរែង់ របស់តឆែសនេះ អាចសមើ លសឃើញ

ចាស់ណាស់ សទេះបី វ ីសដអ្ូស

េះខលីក៏សដាយ។ ប ទ ប់ មកតឆែស

េះ

សៅខាុំបូ លីស ក៏ រែូវបូ លីសបាញ់ង្ហប់ បាែ់ សៅ។
តឆែសុខចិ ែតលេះបង់ជីវ ិែវា ទុំងវាមិនដឹ ងថា វានឹ ងរែូវរាប់ ផង។

ទំព័រ 15

វាគិ ែមិនសឃើញថា សគបាញ់វាសេ បុ តនតអ្ី តវ ដលវាគិ ែសឃើញ គឺ

សស្នមេះរែង់ ។ សបើ ខុំុអា
្ ចនិ យាយភាស្នតឆែបាន របត

លជាខ្ុំុអាច

សរសសរបានលអជាងសនេះ។
បុ តនតមនុ សសសយើងខុ សាន។

សយើងអាចសរជើ សសរ ើសយកការ

បង្ហាញភាពសស្នមេះរែង់ តបបសរាេះថានក់ ឬតបបរែូវសគ្ី បសោល។
សយើងរែូវសជឿថា

សងាមសនេះមិ នចូ លចិ ែតភាពសស្នមេះរែង់ សេ

តដលពួ កសគនិ យាយ

រាន់ តែជាការសតមតងឱ្យអ្នកដដេសមើ ល

បុ សណាណេះ។ សបើ សយើងនិយាយរែង់ ស

យ
ើ បេះដល់អ្ក
ន ្ុំ សយើងអាច

នឹងសរាេះថានក់ដូចតឆែតដលសៅកនងវ
ុ ីសដអ្ូអ្ុីចឹង។
និយាយរែង់

អ្វី

តែមិនបេះរល់អ្ក
ន ្ុំ

តែសបើសយើង

សយើងអាចនឹងរែូវសគ្ីប

សោលបុសណាណេះ។
ខ្ុំុមិននិ យាយបេះរល់អ្នកណា

ដូ សចនេះខ្ុំអា
ុ ចសស្នមេះរែង់ បាន

សដាយមានកតីសុខ តែមនុ សសសៅជុុំ វ ិញខលួនខ្ុំុ មិ នសូវចូ លចិ ែតខុំុ្
សេ។ សយើងអាចស្វើខនសស្ន
ម េះរែង់ដូចតឆែបាន តែរែូវតកកតនលងខលេះ
ួល
សដើ មបីឱ្យសមស្សបនឹ ងខលួនសយើងជាមនុ សស។ រែូវោុំថា សៅកនុង
សសៀវសៅសនេះ

គឺ សដើ មបីស្វើខួនឱ្យលអ
ល
ជាងតឆែ

មិ នតមនសសមើតឆែសេ

ដូ សចនេះរែូវរកផលវណាតដលតឆែ
រកមិនសឃើញ។
ូ

្មោះត្តង់ែរលងកាលមយ

សែើ ស្វើយាងណាសេើ បសយើងអាចដឹ ងថា

អ្នកណាជាមនុ សសសស្នមេះ

រែង់ តកលងកាលយ? សយើងមិ នអាចសមើ លភាលមដឹ ងភាលមស

េះសេ សររេះ

ភាពសស្នមេះរែង់ របស់មនុ សសរែូវការសពលសវោសដើ មបីដឹង។
ថាអ្នកស

មិ ន

េះពូ តកោក់ យាងណាសេ គង់ តែសចញចរ ិែពិែមកមិ ន

ខាន។ ចរ ិែមិនសស្នមេះរែង់ សរបៀបដូចជាអាចម៌តដលរបឡាក់សខា
អ្ុីចឹង មុនសរកាយគង់ តែរែូវសគសឃើញ ឬ្ុុំកិន
ល មិនខាន។
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១-៨ េ

មនុ សសតដលសស្នមេះរែង់ តកលងកាលយ អារកក់ ជាងមនុ សសមិ នសស្នមេះ
រែង់ សៅសេៀែ។ វាស្សសដៀងាននឹ ង Cliton និ ង Obama តដរ។
មានក់ រែូវបានមហជនដឹ ងរគប់ ានថា

ជាមនុ សសមិ នសស្នមេះរែង់

ចុំ តណកមានក់ សេៀែរែូវបានរបព័នធផសពវផាយជួ យបិ េបាុំង

និ ង

ពាយាមរបាប់ មហជនថា ខលួនជាមនុ សសសស្នមេះរែង់ ។
សបើ រជុលស្វើសៅស

ើយ ស

ែុអ្ីចង់ស្វើតកលងកាលយ? សបើ អ្នកទុំងអ្ស់

ានមានលុយរគប់ សដើ មបីេិញរបស់ original សរបើ ស

ើយ សែើ អ្នក

ទុំងអ្ស់ានសុខចិ ែតេិញរបស់copyសរបើ សេៀែសេ? សយើងអាចស្វើ
ជាមនុ សសសស្នមេះរែង់ បានរគប់ ាន ឱ្យតែសយើងចង់ ពិែរបាកដ។

១-៩ ផលវូ េត្កាយរបស់ភាពេ

្មោះត្តង់

សមសរៀនមួ យតដលខ្ុំុមិនតដលសភលច កនុងសរឿងស្នមកុ ក គឺ ការេុ ក
ផលូវសរកាយជានិ ចច។

ភាពសស្នមេះរែង់

ក៏ដូចានតដរ

រែូវការផលូវ

សរកាយសដើ មបីការររជានិ ចច។ ខ្ុំម
ុ ិនចង់ឱ្យមនុសសសស្នមេះរែង់ឆ្ប់
ស្នលប់សពកសេ

សររេះសបើ តបបសនេះ

មនុសសសស្នមេះរែង់ស

ពិភពសោកសនេះ

តលងមាន

យ
ើ ។

ផលូវសរកាយ គឺសែើ សពលណារែូវសបាេះភាពសស្នមេះរែង់ សោល? សៅ

សពលតដលបញ្ជ
ា ដល់ក (ខ្ុុំមិនបញ្ជ
ា ក់ ថាបញ្ជ
ា អ្វីសេ) សយើងអាច
សបាេះសោលភាពសស្នមេះរែង់ ជាមួ យអ្នកដដេ ស
រែង់ តែជាមួ យខលនឯងបាន។
ួ

ជួ នកាល

ភាពសស្នមេះរែង់ របស់សយើងជាមួ យសគស

អ្នកដដេអាចនឹ ងសរបើ

េះ មកវាយរបហរសយើង

ែុ សនេះសយើងរែូវឆ្លែបនតិច។
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បាន ស

ើយង្ហកមកសស្នមេះ

កុុំឱ្យភាពសស្នមេះរែង់របស់ខនឯង
ួល

មកបុំផ្គលញខលនឯង
ួ

សររេះសបើ

សយើងស្វើតបបសនេះ សយើងនឹ ងកាលយជាគរមូអារកក់ របស់ភាពសស្នមេះ
រែង់ ។

សៅសពលអ្នកដដេសឃើញសយើងបោជ័ យ

ឬខាែបង់

សដាយស្នរតែភាពសស្នមេះរែង់ សគនឹ ងគិែថា ភាពសស្នមេះរែង់ ជា
សរឿងមិនលអ ស

ើយាមនអ្នកណាចង់ ស្វើជាមនុសសរែង់ សេៀែសេ។

១-១០ េរឿងខ្លី
រគួស្នរមួ យ សេើ បនឹ ងបានេិ ញផទេះថ្មី ស
ដថ្ៃសនេះ។

ើយរែូវសរ ើចូ លសៅសៅកនុង

ពួកសគបានជញ្ូា នរបស់របរទុំងអ្ស់ចូលសៅកនុងផទេះ

ថ្មី។ រគួស្នរសនេះមានតឆែមួយកាល អាយុរបត

លជា២ឆ្នុំ តដល

សគចិ ញ្ចឹមតាុំងពីែូច។
សៅសពលមកដល់ផទេះថ្មី មាចស់ផទេះតលងចង់ េុកតឆែសនេះសេៀែស
សររេះរ ុំខានាែ់

និ ងមិ នចង់ឱ្យរបឡាក់ផទេះ។

ើយ

ាែ់ បានដាក់ វា

សៅខាងសរៅផទេះោល់ដថ្ៃ សដាយមិ នរវល់សរឿងចុំ ណីវាសេ។ តឆែសនេះ
សដាយមិ នដឹ ងថាមាចស់មិនរែូវការ
សដាយគិ ែថាមាចស់វារបត

វាសៅសដកសៅជាប់ មាែ់ ទវរ

លជារវល់ខាលុំងណាស់សេើ បាមនសពល

សចញមកសលងជាមួ យវា។
ដល់ោៃចបនតិច មាចស់វាក៏ សបើ កទវរ តឆែសនេះសរកាកស

ើងស

ើយបក់

កនទុយសដើ រចូ លផទេះ តែរែូវមាចស់វាយកសជើ ងបាុំង ស

ើយទញទវរ

បិ េវ ិញ។ តាមពិ ែសគមិ នតមនសបើ កទវរឱ្យវាចូលសេ គឺ សគ
សគសៅសដើ រសលងសៅខាងសរៅបុ សណាណេះ។ ស

ុំកូន

ើយក៏ បានន័ យថា ដថ្ៃ
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សនេះសគមិនបាយផទេះសេ។ តឆែសនេះរែូវសដកអ្ែ់អ្ីសុីសពញមួ យដថ្ៃ។

តសអកស

ើង សដាយរទុំនឹងការឃ្លលនមិ នបាន វាក៏ សដើ រសៅរកអ្ី សុី

សៅតកបរស

េះ។

វាសៅកាយថ្ង់ សរមាមសគ

វាយចុំ កាល។

តឆែសនេះភ័ យណាស់

ក៏ រែូវសគយកសឈើ

ក៏ រែ់ រែលប់ មកផទេះកនុង

បុំ ណងឱ្យមាចស់វាជួ យ។ តែសពលមកដល់ វាក៏ រែូវសមលឹងសមើ ល
ទវរតដលបិ េជិ ែដតដល។ វាខុំ បសញ្ចញសសមលងឱ្យមាចស់វាលឺ តែ
សគមិ នសចញមកសមើ លវាសេ។
តឆែសនេះក៏ ដាក់ខួនសដកសៅជាប់
ល
នឹងមាែ់ ទវរសេៀែ

សដើ មបីរង់ ោុំ

មាចស់វា។ វាគិ ែថា មាចស់វាមិ នសោលវាសេ សររេះវាមិ នតដលរែ់
សោលមាចស់។ បុ តនតវាោុំក៏អ្ែ់ របសយាជន៍ តដរ សររេះសគមិ នសបើ ក
ទវរឱ្យវាចូ ល ស

ើយក៏ មិនយកបាយឱ្យវាសុីតដរ។

បុ ម នដថ្ៃសរកាយមក តឆែសនេះសដើ ររកអ្ី សុីតាមផលូវោល់ដថ្ៃ ស

ើយ

តែងតែរែលប់ មកសដកមុ ខផទេះវ ិញជានិ ចច។ មាចស់វាសឃើញវា ក៏ ស្វើ
ជាមិ នសឃើញ

តែវាសៅតែរបឹ ងបក់ កនទុយ

និ ងរែ់ សៅជិ ែសជើ ង

មាចស់វាដតដល។
សៅយប់ មួយ

វាកុំ ពុងតែសដកសៅមុ ខផទេះ្មមតា

មនុ សសមួ យរកុមសដើ រមកតកបរវា។

ពួ កសគសេើបនឹ ងសចញពី ផឹកសុី

ស្សវ ឹងសពញផលូវ។ មនុ សសរបុសមានក់ បានរកស
សដកនឹងដី

ក៏ នឹកចង់ សុីស្នច់ តឆែ។

កសឃើញតឆែតដល

សគបានទញដដមិ ែតភកតិ

ើយចងអុលសៅកាន់ តឆែ។

តឆែសនេះ សដាយស្នរអ្ស់កមាលុំងសុីមិនតឆអែផង ស

ើយនឹ កមាចស់វា

សេៀែ ក៏ មិនបានរែ់ សៅណាតដរ។ មនុ សសមួយរកុមស
ចូ លសៅព័ េធតឆែស

េះ ស

េះ បាន

ើយោប់ វា។ សគោប់ សជើ ងវាបានមាាង តឆែ
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ស

ស្ស្នប់ តែមាន

ក៏ តស្សកសដើមបីឱ្យមាចស់វាជួ យ។

ើយ តែខាិលរវល់សររេះកុំ ពុងតែសដកសមើ លេូ រេសសន៍ ។

សគោប់ សជើ ងវា

ស

ើយសបាកសៅនឹ ងជញ្ជ
ា ុំងពី រដង។

សសមលង

តស្សករបស់តឆែ ក៏ ស្នៃែ់ សៅវ ិញ។ មនុ សសមួយរកុមស

េះក៏ សចញ

សៅ តឆែក៏បាែ់ សៅ។ រពឹ កស

ើងមាចស់ផទេះសបើ កទវរមក សឃើញស្ននម

តបក្មជាប់នឹងជញ្ជ
ា ុំងផទេះ
ពួ កសគនិ យាយថា “ឥលូវវាសៅស
មុ ខផទេះបានស

ក៏ ដឹងថាមានសរឿងអ្ី សកើែស

ើង។

ើយ សយើងអាចសបើ កទវរអ្ងាុយ

ើយ”។
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ស

មាចស់វាតដលសៅខាងកនុងលឺ

ចរិតទី២
ការពាររបស់ខ្ន
លួ ឯង
កមមសិេិ ផ្គ
ធ ទ ល់ខួន
ល ជាកតីស្សដមរបស់មនុ សសរគប់ ាន។ អ្នកណាក៏
ចង់ បានតដរ

បុ តនតសៅសពលតដលបានស

ហនការរររបស់ខួនឯងសេៀែ។
ល

ើយ

មានអ្នកខលេះមិ ន

សពលសយើងនិ យាយអ្ុំ ពីកមម

សិេិ ផ្គ
ធ ទ ល់ខួន
ល សយើងអាចនឹ ងគិែដល់រេពយសមបែតិ ឬសមាារៈសរបើ
របាស់សផសងៗ បុ តនតវាមានសរចើ នសលើសពី សនេះសេៀែ។ វាអាចជា
គុំ និែ ស្ននដដ ជាែិ ស្នសន៍ ឬជុំសនឿរបស់ខួនឯង។
ល
កមមសិេិ ទ
ធ ុំង
សនេះ អាចមានែដមលសលើសពី រេពយសមបែតិសៅសេៀែ។
សបើ សិនជាមានស

ើយ សយើងោុំបាច់ រែូវតែការររឱ្យបានលអ កុុំ

ឱ្យសគមកលួចយកសៅ ឬស្វើឱ្យខូ ច។ របស់សយើង សៅតែជារបស់
សយើង ដោបណាសយើងហនសរកាកឈរការររ សពលតដលមាន
សគចង់បេះរល់។ បុ តនតសបើ សយើងកុំ ស្នកតេ សពលបាែ់ សូមកុុំ ស្វើ
ជាស្នតយ។
មាក់ ខុំុត្ ែងនិ យាយរបាប់ ជានិ ចច ពី សរឿងសោរលួចាស់ផទេះ។ ាែ់
របាប់ ថា “យប់ ស
បងអួចសិន ស
សយើងរបត

ើងមុ ននឹ ងសដក រែូវសដើ រសមើលឱ្យគនលឹេះទវរ និង
ើយមានោក់ សស្នររែឹ មរែូវស

ស សគចូ លយកស

ធ្លលប់ យកសឈើ ឆឹ េះ
ែ គនលឹេះបងអច
ួ

ើយឬសៅ។ ឱ្យតែ

ើយ”។ សៅផទេះខ្ុំុសដាយស្នរសោរ
មាក់ ខុំុក
្ ៏ យកលួសសៅចងបងអួច

ទំព័រ 21

ោល់យប់ សដើ មបីការរររេពយ ។

សបើ និយាយពីសរឿងការររ តឆែសៅតែជាគរមូលដ
អ តដល។ មនុ សស
ជាសរចើ នចិ ញ្ចឹមតឆែសដើ មបីការររផទេះ។ សបើ សៅរបសេសខលេះវ ិញ តឆែ
ជាអ្នកការររសកមងសេៀែផង។

២-១ ែឆលេអ ចោះខំេោរ
អ្នកតដលមានចិ ញ្ចឹមតឆែសៅផទេះ តែងតែមានគុំ និែដូចានមួ យ គឺ
តឆែអាចជួ យការររផទេះបាន។ មិ នថាតឆែ្ុំ ឬសែឿសេ សុ េធតែអាច
ជួ យសរឿងសនេះបានទុំងអ្ស់។ សបើ តឆែ្ុំ វាសចេះ

ក់ ខាុំ តែសបើ តឆែែូច

វាសចេះរពុសឱ្យដុំ ណឹង។
សៅផទេះរបស់មិែតភកតិខុំុ្ មានតឆែពីរកាល មួ យ្ុំ មួ យែូ ច។ តឆែ្ុំ
ស

េះ រាន់ តែសឃើញមនុ សសតបលកមុ ខសដើ រចូលផទេះភាលម វានឹ ងរែ់

សចញមកស្នវគមន៍ ភាលម។ សបើ មាចស់វារែ់ មកឃ្លែ់ មិនទន់
តដលតបលកមុខស

អ្នក

េះ ដឹ ងតែជាប់ ស្ននមចងែូមវាមិ នខាន។ ចុំ តណក

តឆែមួយសេៀែវ ិញ ខាលចមនុ សស មិនហនមកជិ ែសេ។ វារពូសពី
ចមាៃយបសណើត រ រែ់ សៅកនុងផទេះវ ិញបសណើត រ។ តឆែទុំងពី រសនេះ អាច
ការររផទេះបាន សររេះមួ យោុំរពុស មួ យសេៀែោុំខាុំ។ សបើ អា្ុំ
ស

េះមិ នដឹ ងថាមានសគចូ ល អាែូ ចអាចជួ យរពូសសៅបាន។

សៅមតុំុផទេះខ្ុំុ

សមបូរសោរាស់ផទេះណាស់

ដូសចនេះោល់យប់ សពល

តដលមានតឆែរពូស ខ្ុំុដឹងថាពួ កសនេះកុំ ពុងស្វើការង្ហរស

ើយ។ អ្នក

ខលេះថា តឆែសឃើញសខាមចសេើ បវារពូស។ ខ្ុំុមិនគិែអ្ុី ចឹងសេ សររេះឱ្យ
េះដឹ ងតែមានសគបាែ់ អ្ីមិន

ខាន។ មិ នថាកុុំ ពយូេ័រ េូ រស័ពទ ឬមូ ែូសេ ឱ្យតែរបត
កាលឆ្នុំមុនៗស

េះ មានអ្នកបាែ់ សខាអាវសេៀែ។

ស គឺ បាែ់ ។
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តែយប់ ណាមានតឆែរពូសខាលុំង យប់ ស

អ្នកតដលមានតឆែកុងផទ
ន
េះ អាចដឹ ងថាមានសរឿងអ្ី សកើ ែស
តឆែមានរែសចៀកដវជាងមនុ សស ស

ើង សររេះ

ើយមានចិែតការរររបស់មាចស់

វាសេៀែផង។

២-២ េេតុអត្វី តូវការពាររបស់ផ្ល
ទម ខ្
់ ន
លួ ?
មូលស

ែុេីមួយ គឺ សដើមបីបញ្ជ
ា ក់ថាសយើងជាមាចស់។ មាចស់កមម

សិេិ ធ រែូវតែការរររបស់ខួនឯង
ល
សេើ បអ្នកដដេេេួ លស្នាល់ថា
សយើងជាមាចស់។ កី ឡាករសជើ ងឯង រែូវការររតខសរកវាែ់ របស់
ខលួនសដើមបីបញ្ជ
ា ក់ ថា សគជាមាចស់ពិែតមន ឬសគមានសមែថភាព
សដើ មបីកាន់ តខសរកវាែ់ សនេះពិ ែតមន។
មូលស
ឧទ

ែុេីពីរ
រណ៍

គឺសដើមបីស្វើឱ្យរបស់សយើងកាន់តែមានែដមល។
ស្ននដដរបស់សយើងរែូវសគសមើ លង្ហយ

ខុ ស ដូ សចនេះកនុង

ឬវាយែដមល

មសយើងជាមាចស់ស្ននដដរែូវបកស្ស្នយ ការររ

ស្ននដដរបស់សយើង កុុំ ឱ្យធ្លលក់ កូដសដាយស្នរតែការវាយែដមលរបស់
អ្នកដដេ។ អ្វីក៏សដាយ កាន់ តែមានការការររសរចើន កាន់តែមាន
ែដមល។ នុំតដលមានកញ្ចប់ ការររពី សរៅ សរចើ នតែលក់ ដថ្លជាងនុំ
តដលាមនកញ្ចប់ ។
មូលស

ែុេីបី គឺសដើមបីភាពកាលហនរបស់សយើង។ មនុ សសតដល

មិ នហនការរររបស់ខួនឯង
ល
ជាមនុ សសកុំស្នក។ ការការររ
គឺ ជាការ

ឹក
វ ហែ់ ភាពកាលហនរបស់សយើង។

សយើងកាន់ តែការររបុ ណាណ សយើងក៏ កាន់ តែរ ឹងបុឹ ងបុនស
សជើ ងឯកតដលការររតខសរកវាែ់សរចើ នដង
មុ ន

ស

នឹ ងកាន់ តែខាលុំងជាង

ើយយល់ពីភាពខុ សានរវាងការរបកួ ែ្មមតា

របកួ ែយកសជើ ងឯក។

េះតដរ។
និ ងការ
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របស់ខួនឯង
ល

មូលស
ស

ែុេីបួន

គឺសដើមបីឱ្យខលនសយើ
ងលអជាងតឆែ។
ួ

សនេះជាមូ ល

ែុ ្ុំជាងសគកនងសសៀវសៅសនេះ។
តឆែសចេះការរររបស់វា ចុ េះសបើ
ុ

សយើងមិ នសចេះ សយើងមិ នអ្ន់ ជាងតឆែសៅស

ើយ?

២-៣ ការពារជំេនឿរបស់ខ្្ញំ
ជុំ សនឿ ជារបស់តដលខ្ុំមា
ល ស
ុ នផ្គទល់ខួន

ើយក៏ ជាអ្នកកុំ ណែ់ ភាព

ខុ សានរវាងខ្ុំុ និ ងមនុ សសជុុំ វ ិញតដរ។ ជុំសនឿ ជាតផនកមួ យដនជីវ ិែ
របស់មនុ សសតដលមិ នអាចអ្ែ់ បាន។

ាមនអ្នកណាមានក់តដល

ាមនជុំសនឿស

េះសេ។ អ្នកខលេះគិែខុ សថា សៅសពលតដលសគមិ នសជឿ

សលើស្នស

ឬរពេះនឹ ងស្វើឱ្យសគសជៀសផុែពីជុំសនឿ បុតនតជុំសនឿសៅ

តែមានកនុងខលួនសគជានិ ចច។
ខ្ុំុមិនសជឿសលើស្នស

សេ។

របសៅរបស់រពេះពុេធស្នស

មិនតមនខ្ុំុមិនចូ លចិ ែតរកយសរបៀន
ស

េះសេ

បុ តនតខុំុម
្ ិ នសជឿសលើកាច់

កបូរតដលសគ

ុំានស្វើ។ មានរកយសរបៀនរបសៅមួ យចុំ នួនកនុងរពេះ

ពុ េធស្នស

តដលអាចស្វើឱ្យមនុ សសមានការផ្គលស់បូរបាន
ត
ដូ ច

ជាវ ិ្ី េប់ កុំ

ឹង វ ិ្ី ស្នងខលួនឯងស

ើងវ ិញ និ ងការសារពឪពុ ក

មាតយជាសដើ ម។ ខ្ុំុស្វើតាម បុតនតសបើ សួរខ្ុំុថា សជឿសលើបាបបុ ណយ
ឬអ្ែ់ ខ្ុំអ្
ុ ែ់ សេ។ សលើសោកសនេះ ាមនបាប ឬបុណយអ្វីសេ បុតនត
សយើងសៅតែរែូវស្វើសរឿងលអដតដល។
ស

េះសេ។ សបើ

សយើងគិ ែតបបសនេះ បានន័ យថា សយើងយកស្នស

មកបាុំងមុ ខ

សដើ មបីោក់បាុំងសរឿងអារកក់ របស់សយើងស

សនេះជាេសងវើ

ើយ។

របស់អ្នកនសយាបាយបុ សណាណេះ សយើងមិនរែូវស្វើតាមសេ របយ័ែន
សគរកសរឿង សររេះអ្នកនសយាបាយសអប់អ្នកណាតដលស្វើអ្ីកាែ់ មុខ

ទំព័រ 24

សយើងមិ នតមនលអសដាយស្នរតែសយើងមានស្នស

ពួ កសគណាស់។ អ្នកនសយាបាយមិនតដលផ្គតច់ខនពី
ួល ស្នស
ស

យ
ើ មានអ្នកនសយាបាយខលេះសេៀែ

ខលនជាអាេិ
សេពអ្ីសេៀែ។
ួ
ដូ សចនេះក៏ យកស្នស

ស

អ្ួែ

ស
ួ ដល់ថានក់ោែ់េុក

ែុ តែចង់ ឱ្យសគឱ្នកាលសារព

មកស្វើជាសលស។

សរៅពី ជុំសនឿតដលមិ នខវល់ពីស្នស
សេៀែតដលសៅជាប់ នឹងខលួនខ្ុំុ។
ស

សេ

ខ្ុំុសៅមានជុំ សនឿសផសង
ជុំ សនឿតដលខ្ុំុមានយូរជាងសគ

េះ គឺ ខុំុស្ ជឿសលើការអានសសៀវសៅ និ ងការស្ស្នវរជាវសដាយខលួន

ឯង។ អ្វីតដលខ្ុំម
ុ ិ នចាស់ ឬមិ នសចេះ ខ្ុំុសៅរកសសៀវសៅមកអាន
ជានិ ចច។

ខ្ុំុសជឿថា

សសៀវសៅអាចផតល់ចសមលើយឱ្យខ្ុំុបានលមអិែ

ជាងអ្ុី ន្ឺ សណែ រាន់តែវាមិ នសចញចសមលើយមកភាលមបុ សណាណេះ។
ជុំ សនឿសនេះ

បានជួ យឱ្យខ្ុំុកាលយជាអ្នកនិ ពនធសសៀវសៅបានដូ ចអ្វី

តដលខ្ុំុតែងតែស្សដម។ មានតែជុំ សនឿសនេះសេ តដលខ្ុំុ មិនតដល
សបាេះបង់ សោល ស

ើយវាក៏ មិនសបាេះបង់ សោលខ្ុំុតដរ។ ជុំ សនឿសលើ

ការអានសនេះ មិ នពិ បាកដូ ចជុំ សនឿស្នស

សេ។ អ្វីតដលសយើងរែូវ

ស្វើ គឺ យកចិែតេុកដាក់ អាន រួចយកមកគិ ែតែបុ ណឹ ណ ង។
ខ្ុំុសៅមានជុំ សនឿមួ យសេៀែ តដលសេើបនឹ ងោប់សផតើមកនងរយៈសពល
ុ
ពី របី ឆ្នុំចុងសរកាយសនេះ។ ខ្ុំុសជឿថា សែវទុំងអ្ស់សុេធតែចង់ រស់
ដូ សចនេះខ្ុំុមិនសមាលប់ វា មិ នសុីស្នច់ វា និ ងមិ នស្វើបាបវាទុំងអ្ស់។
មនុ សសតដលស្វើបាបសែវ ជាមនុ សសកុំ ស្នក សររេះស្វើបាបបាន
តែអ្នកតដលាមនកមាលុំងែបវ ិញបុ សណាណេះ។ សបើវាខាលុំងណាស់ សៅ
ស្វើបាបសៅសសមតចសៅ ដឹ ងានស

ើយ។ ជុំ សនឿសនេះ បានផ្គលស់បូរត

ស្នច់ រគប់ របសភេ

ស

ើយសជៀសវាងមិ នេិ ញផលិែផលណា
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របបអាហររបស់ខុំុ្ និងការសរបើ របាស់សមាារៈផ្គទល់ខួន។
ល
ខ្ុំុែម

តដលស្វើអ្ុំពីសែវ។

ខ្ុំុសុខចិ ែតមិនរក់ តខសរកវាែ់

សររេះខ្ុំុមិន

សចេះសមើ លថា តខសរកវាែ់ ណាតសបក ឬមិ នស្វើពីជ័រសេ។
ខ្ុំុស្វើការជាមួ យជនជាែិ អ្ូស្រស្នតលីមានក់
ស្នស

តដលាែ់ សជឿសលើ

រគិ ស។
ត ដថ្ៃមួយ ខ្ុំុបានសៅសរៅញ៉ាំ
ុ ុំបាយជាមួ យាែ់ ។

ាែ់ បានរបាប់ ខុំុថា
្ ាែ់ មិនញ៉ាំ
ុ ុំស្នច់ រជូកសេ សររេះសៅកនុងគមពីរ
ស្នស

របស់ាែ់ មិនអ្នុ ញ្ជាែឱ្យញ៉ាំ
ុ ុំស្នច់ រជូក។

ាែ់ អាច

ញ៉ាំ
ុ ុំបានដូ ចជា ស្នច់ មាន់ រែី ឬស្នច់ សែវដដេសេៀែ។ ាែ់
របាប់ ថា រពេះជាមាចស់របស់ាែ់ បានកុំ ណែ់ ថា សែវណាតដល
រែូវតែសមាលប់ សដើមបីស្វើជាអាហរ។ សរមាប់ខុំុ្ សបើ រពេះមានចរ ិែ
តបបសនេះ ខ្ុំុមិនអាចសៅថារពេះបានតដរ សររេះលសមអៀងសពក។
ឱ្យតែមានជីវ ិែ គឺចង់រស់ស

យ
ើ ។ រពេះមកពីណាសអីក៏្ុំខាលុំងសមលេះ

អាចកុំ ណែ់ អាយុជីវ ិែរបស់សគបានសេៀែ? ខ្ុំុមិនសជឿរពេះរសបៀប
សនេះសេ។
ចុំ តណកសៅកនុងរពេះពុ េធស្នស

វ ិញ ក៏ មានសីលមួ យតដរ តដល

ហមមិ នឱ្យសមាលប់ ជីវ ិែសែវដដេ

បុ តនតសៅសពលតដលខ្ុំុសៅវែត

ខ្ុំុសឃើញមាួបតដលរពេះសងឃឆ្ន់ មានសុេធតែស្នច់ ស
ខលេះសៅជាប់ ្មសេៀែផង។

ើយស្នច់

សទេះបី ជារពេះសងឃទុំងស

េះមិ ន

បានសមាលប់ សដាយខលួនឯងក៏ សដាយ ក៏ សៅតែមិ នរែូវតដរ។ ឬក៏
សីលកនុងស្នស

ក៏ មានចុំ ណុចរបសហងដូ ចចាប់ តដរ?

តបបសនេះតមន គឺ រែូវស
ើងតដរ។

ក៏ រែូវមនុ សសបសងែើែ

មនុ សសចូ លចិ ែប
ត សងែើែចាប់ វ ិន័យតដលមានចស ល េះ

របសហង សររេះង្ហយស្សួលកនុងការសលមើសចាប់ ទុំងស
មិ នថាវយបងាុំរពេះសងឃសេៀែសេ

េះ។ ខ្ុំុ

តាុំងពីខុំមា
ុ្ នជុំ សនឿតបបសនេះ
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ស

ើយ សររេះស្នស

សបើ

សររេះខ្ុំុគិែថា

ជងាង់មនុសសរបុសមិនលុែចុំសរេះមុខមនុសស

តដលខលនឯងមិ
នឯកភាពស
ួ
ខ្ុំុចូលចិ ែតសែវ រ

េះសេ។

ូែដល់ខុំុ្មិននិ យាយជាមួ យមនុ សស ស

េុ កសពលសៅនិ យាយជាមួ យេនាយរបស់ខុំ។
ុ្

ខ្ុំុមិនកុ

ើយ
កសេ

មនុ សសខលេះ មិ នសសមើនឹងសែវតដលខ្ុំច
ុ ិ ញ្ចឹមផង។
ខ្ុំុសជឿថា

មនុ សសក៏ ជាសែវតដរសៅសលើតផនដី សនេះ

មនុ សសអាចរស់សៅបាន

ដូសចនេះសបើ

សែវក៏អាចរស់សៅបានតដរ។

ភាព

អាតាមនិយម ការខាលចផុែពូជ និងខួរកាលភលីសភលើ បានស្វើឱ្យមនុសស
មានគុំនិែយកសែវដដេមកស្វើជាអាហរ។ មិនទន់ អ្ស់សេ សៅ
សពលតដលមនុ សសសកើែមកសរកាយៗ មិ នដឹងខយល់អ្ី ស
សចេះឆៃល់អ្ី តវ ដលកុំពុងសកើែស

ើង អាហរសនេះក៏ កាលយជាែរមូវការ

មួ យតដលសរែៀមនឹ ងជួបការខវេះខាែ។
បាននិ យាយថាកនុងឆ្នុំ
ស

២០៤៨

ើយ សររេះការសនស្នេ

ើយមិ ន

មានការស្ស្នវរជាវមួ យ

សមុ រេនឹ ងតលមានរែី សេៀែ

ួសស

ែុ សពក។ ចុំណុចមួយតដល

មនុសសមិនអាចតញកខលនពី
ួ សែវបាន

គឺការស្វើតាមានសដាយមិន

សចេះឆៃល់។
ជុំ សនឿ្ុំ ជាងសគរបស់ខុំុ្ គឺ សជឿសលើខួនឯង។
ល
ខ្ុំុមិនតមននិ យាយពី
អ្ុំ ណួែសេ បុ តនតខុំុដ
្ ឹងថា សបើខុំច
ុ្ ង់បានអ្វីមួយ ខ្ុំុរែូវស្វើសដាយខលួន
ឯង។ សបើ ខុំច
ុ្ ង់ ស្វើការតផនករកា
សនេះសដាយខលួនឯង
សយើងដល់ផទេះស

ិច
វ ឌី

ាញ ខ្ុំុរែូវសរៀនជុំ

ញ

សររេះាមនអ្នកណាមានសពលមកបសរងៀន

េះសេ។ សបើ ខុំុ្ចង់ មានសសៀវសៅផ្គទល់ខួន
ល
ខ្ុំុរែូវ

សេ។ សបើ ខុំុច
្ ង់ សៅសដើ រសលង ខ្ុំុរែូវរកលុយ និ ងសនសុំសដាយខលួន
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សរសសរសដាយខលួនឯង សររេះខ្ុំុាមនលុយជួ លសគមកសរសសរឱ្យ

ឯង សររេះមាក់ ខុំុា
្ ម នលុយសរចើ នឱ្យខ្ុំុយកសៅោយសៅស្សុកសគ
សេ។ រគប់ យាងតដលខ្ុំុមាន ឬចង់ មាន សចញពី ខួនខ្
ល ុំុទុំងអ្ស់។
ជុំ សនឿសនេះ ជាចុំ ណុចសុំខាន់ កុងការរស់
ន
សៅ។ សបើ សយើងមិនសជឿ
សលើខួនឯងសេ
ល
អ្វីក៏មិនអាចសកើែស

ើងបានតដរ។ អ្នកខលេះសុខចិែត

សជឿសលើរពេះ តែមិនសជឿសលើខនឯងក៏
មានតដរ។ ខ្ុំុក៏ធ្លលប់ សជឿសលើ
ួល
រពេះតដរ ស

ើយធ្លលប់ បន់ ស្សន់ោប់ មិនអ្ស់ តែមិ នតដលបានអ្ីមក

វ ិញសេ ដូ សចនេះជសរមើ សចុ ងសរកាយរបស់ខុំុ្ គឺ ខួនឯងសនេះស
ល
សៅសពលសយើងសជឿសលើខួនឯង
ល

ើយ។

សយើងនឹងសរៀនស្វើការសដាយខលួន

ឯង ឈប់ ោុំសគជួ យ ឈប់ ោុំឱ្កាសមកដល់ និ ងឈប់ សដករ ិេះ
គន់ សគដូ ចមនុ សសអ្ែ់ របសយាជន៍ មួយចុំ នួនសេៀែ។
ខ្ុំុមិនរែឹ មតែមានជុំ សនឿទុំងសនេះសេ ខ្ុំុការររវាសេៀែផង។ វ ិ្ី
ការររជុំ សនឿរបស់ខុំុ្ គឺមិនសៅស្លេះជាមួ យអ្នកតដលមានជុំ សនឿ
សផសងពីខុំុ។
្ ជុំ សនឿ មិ នតមនជាសរឿងរែូវស្លេះានសេ សនេះជាសរឿង
ឯកជន។

សបើយកជុំសនឿមកស្លេះាន

របដាប់ ស

វាសរបៀបដូចជាវាស់េុំ

ុំ

យ
ើ ថាឱ្យានសៅវ ិញសៅមកអ្ុីចឹង។ ជុំ សនឿ ជារបស់

ផ្គទល់ខួន
ល ដូ សចនេះមិ នរក់ព័នន
ធ ឹ ងអ្នកណាទុំងអ្ស់។ សគសជឿសលើ
ស្នស

ជាសរឿងរបស់សគ ខ្ុំុសជឿសលើខួនខ្
ល ុំុ ក៏ជាសរឿងខ្ុំុតដរ។ សៅ

សពលសយើងយល់ចាស់ពីជុំសនឿ សយើងនឹងសរៀនសចេះសមសរៀនមួយ គឺ
កាលរបស់ខុំុ្ មិនសេើបកាលរបស់អ្ក
ន ណាទុំងអ្ស់។
សបើ សិនសយើងមានជុំ សនឿកនុងខលួនស

ើយ សូមកុុំឱ្យវាបាែ់ បង់ សររេះ

ជុំ សនឿ អាចស្វើឱ្យសយើងកាលហនបាន និ ងជួយរកមស្ាបាយកនុង
នឹងោែ់េុកវាជាជុំសនឿ សូមគិែផង។ កុុំសជឿមុនគិែ សររេះសពល
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សពលលុំបាកបានសេៀែផង។ បុតនតខុំមា
ុ្ នរកយមួ យចង់របាប់ មុន

តដលសជឿស
ខាន ស

យ
ើ

ខួរកាលសយើងនឹងសផអៀងសៅខាងជុំសនឿស

េះមិន

ែុសនេះសយើងគិែមិនសចេះអ្ីសេ។ គិ ែឱ្យអ្ស់ចិែត ោុំសជឿ ក៏

មិ នខាែសពលតដរ។

២-៤ ការពារេសៀវេៅរបស់ខ្្ញំ
ខ្ុំុជាអ្នកនិ ពនធ ដូ សចនេះអ្វីតដលខ្ុំុមានជាកមមសេ
ិ ិគ
ធ ឺ សសៀវសៅ។ ខ្ុំុ
សរសសរសសៀវសៅចប់ បុ ម នកាលតដរ

ស

ើយក៏ បានដាក់ ឱ្យសគ

អាន free សៅសលើអ្ុីន្ឺ សណែ សររេះខ្ុំុាមនលុយសបាេះពុ មពលក់
ស

ើយក៏ ាមនអ្នកណាស្នាល់ថា

សទេះបី សសៀវសៅទុំងស

ួែ

សសងសគៀ

ជាសអីផង។

េះ មិ នតមនេុ កលក់ តមន តែខ្ុំុមិនបាន

ស្វើឱ្យរួចពី ដដដូ ចសោងពុ មពភាគសរចើ នស

េះសេ។

ខ្ុំុសរៀបរកយតាម

លបេះចាស់ណាស់។ សបើ រែង់ ណាមិនលអ ខ្ុំុសុខចិ ែតលុបសោល។
កនុងសសៀវសៅមួ យកាល

ខ្ុំុរែូវចុំ ណាយសពលយាងែិ ចបុំ ផុែក៏

មួ យតខសដើ មបីសរសសរឱ្យចប់ ។ សសៀវសៅតដលខ្ុំុសរសសរយូរជាង
សគ
ស

គឺ

សរៀនតាមឆ្វឆ្វ

តដលចុំ ណាយសពលដល់សៅបួ ន តខ

ើយសរសសរអ្ែ់ ចប់ សេៀែ។

សនេះឱ្យចប់ ស

ខ្ុំុកុំពុងសរែៀមសរសសរសសៀវសៅ

ើយរុញសៅឱ្យខាងសោងពុ មពជួយសបាេះផាយកនុងឆ្នុំ

សនេះ សររេះខ្ុំុចង់ឱ្យសគសឃើញថា សសៀវសៅស្នមកុ ករបស់ខុំុ្ លអ
ជាងសសៀវសៅតដលមានសលើេីផារទុំងអ្ស់

(សលើកតលងតែ

សសៀវសៅសរឿងសដើមរបស់សគ)។

កាលស

ើយមួ យកាលសេៀែ។ សនេះជាកមមសិេិ រធ បស់ខុំុ្ ស

ជាអ្វីតដលខ្ុំុរែូវការររ។
របស់ខុំុ្

ខ្ុំក
ុ ៏ មានសសៀវសៅមួ យ
ើយ

ខ្ុំុការររអ្ែថន័យសៅកនុងសសៀវសៅ

សបើ សិនជាមានសគយល់ស្សប

ឬសពបរជាយ។

ខ្ុំុ
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សរកាយការរបឹ ងសរសសរមតងបនតិចៗ

ស្សោញ់សសៀវសៅរបស់ខុំុ្ ដូ សចនេះសបើ សគនិ យាយបេះរល់ ខ្ុំុនឹង
សចញែតាុំងភាលម។ ខ្ុំុសរបើ សមតី មិ នតមនសៅវាយានសេ សររេះ
សទេះបី ជាវាយក៏ មិនឈនេះសគតដរ។

អ្វីតដលគួ រឱ្យឆៃល់ស

េះ

គឺ

មនុ សសតដលមកថាឱ្យសសៀវសៅរបស់ខុំុ្ សរចើនតែជាមនុ សសតដល
មិ នធ្លលប់ សរសសរសសៀវសៅសដាយខលួនឯង។ ពួកសនេះ មិ នយល់ថា
ការសរសសរសសៀវសៅពិ បាកបុ ណាណសេ សររេះសគធ្លលប់ អានពែ៌ មាន
តបកធ្លលយសរចើ ន រួចក៏ គិែថា សសៀវសៅក៏ សរសសរដូ ចពែ៌ មានអ្ែ់
បានការទុំងស

េះតដរ។

ចុំ សរេះរសបៀបការររវ ិញ តែងផ្គលស់បូរជានិ
ត
ច។
ច ជួ នកាលខ្ុំុថាឱ្យ
សគខាលុំង ជួ នកាលខ្ុំុសខពើមមិ នអាន Comment សគសេៀែផង។ ខ្ុំុ
មានរសបៀបសរសសររបស់ខុំុ្ ដូ សចនេះសបើ មិនសពញចិ ែត កុុំ អាន។ ខ្ុំុ
អ្ែ់សរសសរសដើមបីេីផារសេ សររេះសបើសរសសរតបបសនេះ ខ្ុំម
ុ ិនអាច
បសញ្ចញសយាបល់របស់ខុំបា
ុ្ នសេ។ ខ្ុំុមិនេេួលយកសយាបល់តក
ែរមូវសេៀែសេ

សររេះខ្ុំុ្ុញនឹ ងស្នតប់ រកយរបស់អ្នកដដេណា

ស់។ ពួ កសគចង់ ឱ្យខ្ុំុស្វើឱ្យរែូវចិែតសគ។ ខ្ុំុជាអ្នកនិ ពនធ មិនតមន
ស្សីខាោអ្ូ សខសេ ឱ្យផ្គាប់ ចិែតយាងសមច។ អ្នកណាមិនចូលចិែក
ត ៏
អ្ែ់សៅ សុំខាន់ខនខ្
ត នស
ួល ុំច
ុ ូលចិែបា

ើយ។ ខ្ុំុមិនគិែពីអ្នកដដេ

សរចើ នសពក រ

េះសេ សររេះសបើ ស្វើតបបសនេះ

ូែសភលចគិ ែពី ខួនឯងស
ល

សែើ ខុំុស្ ្វើជាអ្នកនិពនធសដើមបីអ្ី?
ខាងសោងពុមពដាុំសដើ មជីវ ិែ
និ ងស្នស

សេ

សគមិ នឱ្យខ្ុំុសរសសរសរឿងនសយាបាយ

សររេះសគខាលចបេះរល់ដល់េីផាររបស់សគ

សគ។ ខ្ុំច
ុ ង់សរសសរអ្វីក៏បានតដរ សររេះខ្ុំជា
ុ អ្នកនិពនធ។ មិនតមន
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ដូ សចនេះខ្ុំុរែូវយកមកសរសសរកនុងសសៀវសៅណា តដលខ្ុំុមិនសផ្ើរឱ្យ

សដាយស្នរតែកុ ងរតាមួ យសនលឹក អាចបុំ បិេសិេិ ខ
ធ ុំុបា
្ នសេ។ សបើ
សគចង់េុកខ្ុំក
ុ ៏ េុកសៅ សបើ មិនចង់សេក៏ តាមចិែត។ យាងសរចើ នខ្ុំុ
អ្ែ់ បានសបាេះពុ មពសសៀវសៅសេៀែបុសណាណេះ។
កាលពី រក់ កណា
ត លឆ្នុំ២០១៦សនេះ
សលើស

ខ្ុំុមានបញ្ជ
ា ែូ ចមួ យសៅ

ស
វ បុ ក។ មាន page មួ យបានយកសសៀវសៅរបស់ខុំុ្សៅ

តចកោយសដាយមិ នរបាប់ មួយមាែ់ និ ងតថ្មទុំងយក logo ដ៏
អារកក់ សមើ លរបស់សគមកដាក់ ពីសលើគរមបសសៀវសៅខ្ុំុសេៀែ។
សរមាប់ ខុំុ្

ការយករបស់អារកក់ តបបសនេះមកដាក់ សលើគរមប

សសៀវសៅតដលខ្ុំុខុំឌី

ាញ

សរបៀបដូ ចជាយកអាចម៌ មកគប់ ចុំ

មុ ខខ្ុំុអ្ុីចឹង។ ខ្ុំុបានទក់ េងសៅសគ បុ តនតសគមិនសឆលើយែប។
ខ្ុំុរទុំតលងបាន ក៏ ពឹងឱ្យអ្នកតដលស្នាល់ report សៅស
សដើ មបីឱ្យស

ស
វ បុ កលុប post ស

បុ ម នដថ្ៃ ខាង Page ស

ស
វ បុ ក

េះសោល។ សរកាយ report បាន

េះក៏ ែបមកខ្ុំុវ ិញសដាយរកយសមតីអ្ន់

ជាងតឆែសេៀែ។ អ្នកទុំងអ្ស់ានយល់ស

ើយថា ស

ែុ អ្ីបានជា

អ្ន់ ជាងតឆែ? គឺ ាមនភាពសស្នមេះរែង់។
សគនិ យាយថា សសៀវសៅរបស់ខុំុ្ សគបានមកពីអ្ុីន្ឺ សណែ ដូ សចនេះ
សគរាន់ តែយកមកតចកោយបនតបុ សណាណេះ។ ខ្ុំុឆៃល់ថា សបើ តចក
ោយបនត សមចោុំបាច់ យក logo ខលួនឯងមកដាក់ សលើសសៀវសៅ
ខ្ុំុ។ សសៀវសៅសនេះ ាមនចុំ តណក page ស

ើយខ្ុំុក៏

េះតដរ។ សគថាខ្ុំុចិែតចសងអៀែ តែសបើ ខុំុ្

ចិ ែតចសងអៀែ សែើ ខុំុត្ ចកសសៀវសៅស

េះសៅសលើអ្ុីន្ឺ សណែស្វើអ្ី? ខ្ុំុ

រាន់ តែចង់ឱ្យមនុ សសតដលចូ លចិ ែតសុីសពរសគដូ ចពួ កវា
សារពកមមសិេិ ប
ធ ញ្ជា និងសិេិ អ្
ធ នកនិ ពនធខលេះបុ សណាណេះ។

សចេះ
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មិ នសរសសរសដើ មបី page ស

េះបនតិចសេ ស

Page ស

េះមានអ្នកាុំរេសរចើ នណាស់ សររេះអ្ី វាយកសសៀវសៅ

និ ងឯកស្នរជាសរចើ នមក

post

ស

ើយសសៀវសៅខលេះ

រែូវវាតក

ចុំ ណងសជើ ងសេៀែផង។ អ្នកនិពនធសផសងសេៀែ មិ នខវល់នឹងសរឿង
សនេះសេ សររេះសគដឹ ងថាតខមរមានចរ ិែយាងសមច។ បុតនតខុំម
ុ្ ិ នខវល់
សេ ចរ ិែយាងសមចក៏ សដាយ ខ្ុំុសៅតែរែូវការររសសៀវសៅរបស់ខុំុ្
ដតដល។
ខ្ុំុសៅ page ស
អាចម៌ តឆែ ស

េះថា page សោរ និ ងអ្នកតចកោយចុំ សណេះដឹ ង

ើយខ្ុំុ បាន post screenshot ការសនទ

ជាមួ យវាសៅសពលយប់ សៅសលើស
ាុំរេ page សោរស

របស់ខុំុ្

វសបុ ករបស់ខុំុ្។ ខ្ុំុចង់ ឱ្យអ្នក

េះបានេេួ លរកយដូ ចានតដលខ្ុំុនិយាយ

សៅកាន់ វា។ ខ្ុំុមិនថាឱ្យចុំ ស

េះសេ សររេះខ្ុំុគង់ តែ unfriend សគ

សោលដតដល ដូ សចនេះេុ កមុ ខឱ្យសគខលេះក៏ លតអ ដរ។
សរកាយមក

ដល់កតនលងសុំខាន់ ស

ើយ

ជាកតនលងតដលខ្ុំរុ ែូវ

សរជើ សសរ ើសថា ការររ ឬសបាេះសោល។ សមរបស់ខុំុ្ និ ងអ្នកស្វើការ
ជាមួ យខ្ុំុ បានតណ

ុំខុំុថា
្
ឈប់ រកសរឿងសគសៅ សររេះសបើ សគមិ ន

ឈប់ ក៏សយើងមិ នដឹ ងស្វើអ្ីសគសកើែតដរ។ មានក់ សេៀែនិ យាយថា សគ
កុំ ពុងស្វើឱ្យសយើងលបីស
ស

ើយ

កុុំ សៅខវល់ពីសគ។

ខ្ុំុមិនស្នតប់ សេ

ើយក៏ សីឱ្
ត យាែ់ វ ិញ សររេះខ្ុំុរែូវការការររសសៀវសៅរបស់ខុំុ។
្

ការនិ យាយដូ ចពួ កាែ់ ង្ហយណាស់ សររេះសសៀវសៅមិ នតមនជា
របស់ាែ់ ។ ាែ់ មិនដឹងថា េរមាុំបានសសៀវសៅមួ យកាល ខ្ុំុ
រែូវស្វើអ្ីខលេះស

េះសេ។

ខ្ុំុមិនមានខួ រកាលឆ្លែដូ ចពួ កាែ់សេ

អ្ី ។ ជួ នកាល ខ្ុំុដឹងថាចង់ សរសសរអ្ី ស

ើយ បុ តនតមិនដឹ ងថារែូវ
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ដូ សចនេះខ្ុំុរែូវចុំ ណាយសពលសរចើ នណាស់ េរមាុំដឹងថារែូវសរសសរ

សរៀបរកយយាងសមចសេើ បសម។

ខ្ុំុសរសសរសសៀវសៅបាន

សដាយស្នរខ្ុំុរបឹ ងស្វើវាបុ សណាណេះ មិ នតមនខ្ុំឆ្
ុ ល ែសេ ដូ សចនេះខ្ុំុរែូវ
តែការរររបស់ខុំុអ្
្ ុី ចឹង។
ឧទ

រណ៍ សយើងមានកូ នស្សីមានក់ តដលសយើងរបឹ ងចិ ញ្ចឹមតាុំង

ពី ែូចមក។ ស្ស្នប់ តែដថ្ៃមួយ រែូវសគោប់ រ ុំសោភ ស

ើយរែូវសគ

ស្វើឱ្យសរមស់សេៀែ។ សយើងតស្សកឱ្យសគជួ យ ស្ស្នប់ តែសគរបាប់
សយើង កុុំ តស្សកអ្ី សររេះអ្នកតដលរ ុំសោភកូនសយើង កុំ ពុងតែជួ យ
កូ នសយើងលបីតាមកាតសែស
ស្នាល់កូនសយើងសេ
ណារ ុំសោភ។
តដលសកើ ែស

ើយ។

ពី មុនមិ នតដលមានអ្នក

ឥលូវសនេះសគដឹងស

ើយថាកូ នសយើងរែូវអ្នក

សែើ សយើងនឹ ងមានអារមមណ៍តបបណា?
ើងមកសលើសសៀវសៅរបស់ខុំុ្។

សនេះជាអ្វី

ខ្ុំុការរររបស់ខួន
ល

ឯង ក៏ ខុសតដរ។ សមខ្ុំុរបាប់ ថា ការសរបើ រកយមិ នលអសៅសលើអ្ុីន្ឺ
សណែ នឹ ងស្វើឱ្យសយើងកាលយជាមនុ សសមិ នលអកុងតភន
ន
កអ្នកដដេ។
សូមសទសផងសម
ស

សររេះតភនកអ្នកដដេមិនមានែដមលកងតភន
កខ្ុំសុ េ
ុន

យ
ើ រកយរបស់សមឯង

ក៏ាមនែដមលសសមើសសៀវសៅតដលខ្ុំុរបឹង

សរសសរតដរ។
រេឹ សីអា
ត ចម៌ តឆែ(មិ នសស្នមេះរែង់ និ ងកុំ ស្នក) និ ងការតណ

ុំអ្ែ់

បានការរបស់សមខ្ុំុ ជាអ្នកជរមុញខ្ុំុឱ្យដាក់រកយឈប់ ។ ខ្ុំុដាក់
រកយឈប់

សដើ មបីសចញពី មនុ សសតដលមិ នាុំរេស្ននដដរបស់ខុំុ្

និ ងរបាប់ ឱ្យខ្ុំុសបាេះសោលស្ននដដរបស់ខួនឯង។
ល

ខ្ុំុនឹងការររ

សសៀវសៅរបស់ខុំុ្ សទេះបី ជាាមនអ្នកណាជួ យខ្ុំុក៏សដាយ។ របស់
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សយើង គឺសយើងជាអ្នកការររ។

ឥលូវសនេះ សសៀវសៅតដលសគធ្លលប់ លួចស
ស

េះ បានសបាេះពុ មពលក់

ើយ តែខ្ុំុសៅតែមិ នឈប់ ការររសសៀវសៅទុំងស

េះដតដល។

សបើ សិនជាខាងសោងពុមពស្វើអ្ីបេះរល់សសៀវសៅរបស់ខុំុ្

ឬស្វើឱ្យ

សសៀវសៅរបស់ខុំុស្ ៅជាសសៀវសៅបកតរបតដរ ខ្ុំុសៅតែរកសរឿងសគ
ដតដល។ សបើរាន់ តែសសៀវសៅខលនឯង
ក៏ខុំុ្ការររមិ នដតដល
ួ
សែើ ខុំុស្ ៅការររអ្ី បានសេៀែ?
ខ្ុំុការររសសៀវសៅរបស់ខុំុ្

ដូ ចតឆែការររឆអឹងតដលសៅកនុងមាែ់

របស់វា ដូ ចការររផទេះតដលវារស់សៅោប់ ឆ្នុំ និ ងដូ ចការររកូ ន
របស់វាអ្ុី ចឹង។ ខ្ុំុមានចរ ិែតឆែ សទេះមិ នបាន១០០ភាគរយ ក៏
បាន៧០ សៅ៨០ភាគរយតដរ។ ចរ ិែតឆែសនេះស
ខុ សពី អ្នកតដលសៅជុុំ វ ិញខលួនខ្ុំ។
ុ

ើយ តដលស្វើឱ្យ

ពួ កសគគិែថាចរ ិែតឆែជាសរឿង

អារកក់ ដូ សចនេះសេើ បសគសបាេះសោលអ្វីតដលពួ កសគអាចការររបាន
ស

ើយេេួ លយកអ្វីតដលពួ កសគមិ នចូ លចិែត។

២-៥ ការពារខ្ួររមាលរបស់ខ្្ញំ
ខ្ុំុធ្លលប់ សមើ លរណិជាកមមមួយសៅកនុងេូ រេសសន៍ តដលសគផាយពី

មោងមុ
ខ។ សគសរបើ រកយសស្នលកថា “សររេះសយើងសកើ ែមកមាន
ូវ

មុ ខតែមួ យ”

ដូ សចនេះសយើងរែូវតែេិ ញផលិែផលសគយកមកសរបើ

សេើ បមុខសយើងមិនជួ បបញ្ជ
ា ។

ចុំ ណុចសុំខាន់ សៅកនុងការផាយ

សនេះ គឺការររមុ ខតដលមានតែមួ យ។ ខ្ុំុសួរខលួនឯងវ ិញ ចុ េះខួ រ
កាល? តរកងសយើងមានខួ រកាលតែមួ យតដរអ្ី ?

ឯងស

មនុ សសតលងសចេះការររខួ រកាលរបស់ខួន
ល

ើយ។ ពួ កសគឈប់ សរបើវាសដើ មបីគិែតវកតញក តែតបរជាេុ ក

វាសោលសៅកនុងកាលសៅវ ិញ។ សនេះមិ នតមនជាមូ លស

ែុ តដល
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សម័ យបសចចកវ ិេា

្មមជាែិ

បសងែើែខួ រកាលសៅកនុងខលនមនុ
សសរគប់ ានស
ួ

រគប់ តផនកដនោងកាយរបស់មនុ សស
សមើ លសេ គឺ មានែួ

េះសេ។

មិ នតមនមានសដើមបីតែលអ

េី របស់វាចាស់ោស់។ សបើ សយើងមិ នដឹ ង វា

មិ នជាបញ្ជ
ា ្ុំ សេ តែសបើដឹងស

ើយ មិ នយកមកសរបើ សេើ បពិ បាក

និ យាយាន។
សែើ សយើងការររខួ រកាលរបស់សយើងពី អ្ី ខ
វ លេះ?
កនុងចុំ ណុចសនេះ
ជុំ

ញ ស

ខ្ុំុមិននិ យាយពី តផនកសពេយសេ

សររេះខ្ុំុាមន

ើយខ្ុំុក៏មានបញ្ជ
ា កនុងខួ រកាលខ្ុំុតដរ។ ខ្ុំុនិយាយពី

សរឿងសផសងសេៀែ តដលស្វើឱ្យសយើងបាែ់ បង់ មាចស់ការសលើខួរកាល
របស់ខួនឯង។
ល
ខ្ុំុនិយាយពី ការោងខួ រកាល ឬពងវក់ខួរកាល
តដលសម័ យសនេះកុំ ពុងសពញនិ យមខាលុំងណាស់។
សបើ សយើងមិនសចេះការររសេ

សយើងនឹងរែូវសគពងវក់រ

ែ
ូ ដល់ដថ្ៃ

ស្នលប់មិនខាន។

ចុ េះអ្នកណាជាអ្នកពងវក់សយើង?

ណាស់

ដូ ចជា

៖

ស្នស

ជុំ សនឿសផសងៗ អ្នកនសយាបាយ មុ ខជុំ នួញ ស្នោសរៀន

របព័នធផសពវផាយទុំងលបី

មានសរចើ ន
និ ងអ្ែ់ លបី

និ ងមនុ សសតដលសៅជុុំ វ ិញខលួនសយើង។ ខ្ុំន
ុ ឹ ងនិ យាយមតងមួ យថា
សគពងវក់ខួរកាលសយើងយាងសមចខលេះ។
របព័ នផ
ធ សពវផាយ

ជាកតនលងតដលបសញ្ចញពែ៌ មានអ្ែ់ បានការ

យាងសរចើ ន និងោយចុំ សណេះដឹ ងបនតិចបនតចតដលសយើ
ងអាចរក
ួ
បានតាមអ្ុី ន្ឺ សណែយាងង្ហយបុំ ផុែ។

របព័ នធផសពវផាយ្ុំ ៗ

សរចើ នតែជាដដសជើងរបស់អ្ក
ន នសយាបាយ

ឬអ្នកជុំ នួញ
ឹង
ន ស

ើយ។

សគសរបើ របព័នធផសពវផាយ ក៏ សររេះតែវាង្ហយស្សួលជាង និ ងបាន
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សាលបុំ ណងរបស់ពួកសគ គឺ ពងវក់ខួរកាលមនុ សស

ដូសចនេះ

ផលជាងពួ កសគចុ េះសៅនិ យាយសដាយផ្គទល់។
ផសពវផាយ
ស

តាមពិ ែរបព័ នធ

មិ នតមនចូ លភាលមមកពងវក់ខួរកាលអ្នកសមើ លភាលម

េះសេ គឺ សគពងវក់អ្ក
ន តដលស្វើការកនុងស

េះសិន។ អ្នកទុំងស

េះ

រែូវសគរបូដល់សជឿសុបថា អ្វីតដលសគកុំពុង ស្វើសនេះ ជាសរឿងរែឹ ម
រែូវ និ ងអ្ស្នចរយ។ ស
កនុងស

ែុ សនេះបានជាសយើងសឃើញអ្នកស្វើការសៅ

េះមួ យកាតប់ ែូច មានចរ ិែសអ្ឿដូ ចរពេះតដរ។

របព័នផ
ធ សពវផាយ ជាកតនលងសកើបលុយ តដលចូ លចិែសត ្វើមិនដឹង
មិនលឺសពលសគនិយាយសរឿងលុយ។ សគសរចើ នតែសរបើ រកយវ ិជាាជីវៈ
សដើ មបីសបាកចិ ែតអ្ក
ន សមើ ល និ ងអ្នកស្នតប់ ឱ្យគិែថា “ាមនបញ្ជ
ា សេ
សជឿសគសៅ”។ ពួកសគផាយតែពែ៌ មានណាតដលសគចង់ឱ្យសយើង
ដឹ ងបុ សណាណេះ ចុំ សរេះពែ៌ មានសមាៃែ់ គឺ សៅតែសមាៃែ់ ដតដល។
ោល់រពឹ ក េូ រេសសន៍ និ ងវ ិេយុ របណាុំ ងានផសពវផាយពី សរាេះ
ថានក់ ចោចរណ៍ និ ងការវាយែប់ ានសៅកតនលងផឹ កសុី ទុំងខលួនឯង
ជួ យផាយរណិជាកមមឱ្យរកុម

ុនស្ស្នសបៀរ។

ផាយតែពែ៌ មានអ្វ ិជាមានសៅសពលរពឹ ក
ដានមានការភ័ យខាលច

ពួ កសគខុំ របឹ ង

សដើ មបីស្វើឱ្យអ្នកតាម

និ ងមិ នសូវមានកតីសងឃឹមកនងការរស់
ុ

សៅ។ អ្វីតដលសគចង់ បាន គឺ មនុ សសកនងរបសេសទុំ
ងអ្ស់ ស្នាល់
ុ
តែសរឿងមិ នលអបានស

ើយ ដូ សចនេះសៅសពលតដលអ្នកមានអ្ុំ ណាច

សគស្វើសរឿងមិនលអមកកាន់ របជាជន ពួ កសគស្នុុំរួចជាសស្សច និ ង
ាមនការែវា។ រាន់តែការោក់ បញ្ូច លសរឿងអ្វ ិជាមានសៅកនុងខួ រ
ឹង
ន
សយើងក៏ អាចសននិដាានថា របព័ នធផសពវផាយ

មានបុំ ណងអារកក់ មកសលើខួរកាលសយើងបាែ់ សៅស

ើយ។
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កាលមនុ សស

សបើ សយើងគិ ែសលើរណិជាកមមតដលពួ កសគបសញ្ចញមកវ ិញ

សយើង

នឹ ងដឹ ងថា អ្វីតដលសគស្វើ គឺ មិនតមនសរមាប់ សយើងសេ គឺ សរមាប់
រកលុយបុ សណាណេះ។ សយើងកុុំ គិែថា សគឱ្យែដមលសលើសយើងសរចើ នជាង
លុយតដលរកបានទុំងដដៗឱ្យសស្នេះ។
សដាយស្នរតែរបព័ នធផសពវផាយ និ ងការផាយរណិជាកមម ជាប់
ទក់ េងាន សយើងស្នកគិ ែពី រណិជាកមមឱ្យស

ើយ។ ោល់ការ

ផាយរណិជាកមមរគប់ របសភេ មានសាលបុំ ណងពី រយាង គឺ
ចង់ បានអ្នកេិ ញភាលម និ ងចង់ ឱ្យអ្នកេិ ញស្នាល់ផលិែផលរបស់
ខលួន។ សាលបុំ ណងទុំងពី រយាងសនេះ គឺជាការពងវក់ខួរកាល
មនុ សស។ សគពាយាមស្វើយាងណាឱ្យមនុ សសសរកាយសពលសមើ ល
រួច

េប់ ែណា
ា មិ នជាប់

ស

ើយសៅរកេិ ញផលិែផលរបស់សគ

សទេះបី មានលុយ ឬមិ នមានក៏ តលងជាបញ្ជ
ា ស

ើយ សររេះឥលូវ

សនេះមានកមចី។ សរកាយសពលខចីស

េះនឹ ង រែូវស្វើការ

សរចើ នជាងមុន

ើយ មនុ សសស

សដើមបីសដាេះបុំ ណុលសៅសលើរបស់តដលសគមិ នរែូវ

ការសស្នេះពី ដុំបូង។ សបើសន
ិ ជាសយើងរែូវការតមន មិនតមនទល់តែ
សមើ លរណិជាកមមរច
ួ សេើបចង់ េិញស
ការផាយរណិជាកមម

ជាវ ិ្ី ស្នស្រសតមួយសដើ មបីឱ្យមនុ សសរចលុំ

និងការចង់ បាន។

មនុ សសនឹ ងរបឹ ងេិ ញស

សពលតដលរចលុំស

ើយ

ើយេិ ញសេៀែ សៅតែមិ នសែប់ចិែត សររេះ

ស

េះមិ នតមនជាែរមូវការ។

ស

យ
ើ គឺសប
ែ ់ស

ចុំសរេះែរមូវការវ ិញ

ឱ្យតែបាន

ើយ តែការចង់បានវ ិញ ាមនតដនកុំណែ់សេ។

ោល់សពលតដលខ្ុំុសឃើញផាយរណិជាកមមេូរស័ពទថ្ី ម
សមើ លមក iPhone 5 របស់ខុំុជា
្ និ ចច ស

ខ្ុំុតែងតែ

ើយគិ ែថា វាសៅសរបើ បាន
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រវាងែរមូវការ

េះសេ។

ស

ើយអ្ែ់ មានបញ្ជ
ា អ្វីទុំងអ្ស់។

ខ្ុំម
ុ ិ នរែូវការេូ រស័ពទថ្ីសម េ

ដូ សចនេះខ្ុំុេុកលុយសដើ មបីស្វើអ្ី តវ ដលរែូវការវ ិញ ដូ ចជាេិ ញផទេះ ការ

របពនធ និងសបើ កហងលក់ សសៀវសៅ។ ខ្ុំុមានែរមូវការ ដូ សចនេះខ្ុំុ
មិ នសភលើដកលុយសៅេិ ញ សដាយរាន់ តែសមើលរណិជាកមមបុ ម ន
េី ស

េះសេ។

តាមពិ ែខួ រកាលរបស់មនុសសមានសមែថភាព

រគប់ រាន់ សដើ មបីេប់ ស្នែែ់ អារមមណ៍ចង់ បានទុំងសនេះ បុ តនតសដាយ
ស្នរតែសយើងរែូវសគពងវក់ខួរកាលតាុំងពីែូចមកស
មិ នសូវខាលុំងស

ើយ ដូ សចនេះវា

េះសេ។

សាលបុំ ណងេី ពីរដនការផាយរណិជាកមម គឺ ឱ្យសយើងស្នាល់។
សយើងរបត

លគិ ែថា

រាន់ តែស្នាល់វាាមនសៅសអីសេ។

ធ្លលប់

សឃើញពស់សលបសែវដដេសេ គឺ វារ ឹែឱ្យេន់ ឆឹង
អ សិន សេើ បសលប
ចូ លតែមតង។

ខួ រកាលរបស់សយើងនឹ ងរែូវសគពងវក់បនតិចមតងៗ

ដូ ចតែានសេ។
អ្នកតដលមានអ្ុំ ណាច្ុំ សគមិ នចង់ ឱ្យរបជាជនសចេះខាលុំងសពកសេ
សគចង់ឱ្យសយើងសចេះលមមរែឹ មតែសគអាចសរបើ កាលបានបុ សណាណេះ។
ដូ សចនេះសេើបសគបសងែើែរបព័នធផសពវផាយទុំងសនេះស

ើងមក។

សគ

ដឹ ងថាមនុ សសសជឿសលើរបព័នធផសពវផាយ ដូ សចនេះសេើ ប សគោែ់ ការខួរ
កាលសយើងតាមវ ិ្ី សនេះ។

មនុសសកាលណាខួរកាលតលង

ដុំសណើរការ នឹងរែូវស្វើតាមរកឡាអ្ុកតដលសគសរៀបចុំរ

ែ
ូ ។ សគ

ឱ្យេិ ញ េិ ញ សគឱ្យសសើច សសើច សែើ ដូចសអីតដរ សបើ តបបសនេះ?
ចប់ មួយ ចូ លដល់ ជុំ សនឿ និ ងស្នស
ស្នស

អ្នកណាបេះមិនបានសេ។
សគនឹ ងសជរសតី ស

ឱ្យតែនិយាយអ្វីបេះរល់ដល់

ើយសរបើ សៅថា “េមិ

” ភាលម។ សែើ
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សយើង

មតង។ សរឿងសៅតរបោុំស្សុក

េមិ

មានន័ យថាយាងសមច?

ជាមនុ សសតដលមិ នស្នាល់លអ

អារកក់ ឬមនុ សសតដលមិ នរពមឱ្នកាលសជឿសលើស្នស

?

សសរ ីភាពជុំ សនឿ សៅស្សុកសយើងាមនសេ សររេះសកើ ែមកភាលម ខាង
ភូ មិឃុុំ

សគនឹងសរសសរកនុងសុំបុរែកុំ សណើែថា

ស្នស

សដាយមិ នសួរសយើងស

ើយ។ សពល្ុំ ស

កាន់ រពេះពុ េធ
ើងបនតិច តមឪ

បងបអូន នឹ ងខុំរបាប់ សយើងពី ការសៅវែត និងសរឿងោវកនង្ម៌
ភាលម។
ុ
សបើ តមឪខ្ុំុវ ិញ ចង់ ឱ្យខ្ុំុសៅសការសក់ សេៀែផង។ កតនលងណាតដល
ថាមានសសរ ីភាពកនុងការសរ ើសស

េះ? អ្ែ់ មានសេ។ កូ នសកើ ែមក

ទន់ ពងវក់ខួរកាលកូនខលួនឯងសៅស
ស្នស
រកស

ើយ។

បុំ បិេតផនកមួ យរបស់ខួរកាលមិ នឱ្យស្វើការ គឺ ការសួរ
ែុ ផល។ សៅកនងស្នស
ុ

មិ នមានរកយសួររកស

ែុ ផល

សេ គឺ មានតែរកយថាសជឿបុ សណាណេះ។ សបើ សជឿចូ លលុយមក។ កុុំ
ុំថាខ្ុំុសៅរកុមជាមួ យ LDP ឱ្យសស្នេះ សររេះខ្ុំុមិនចូ លចិ ែត

អ្នកនសយាបាយដូ ចតែខ្ុំុមិនចូ លចិ ែតស្នស
ទុំងអ្ស់ានធ្លលប់ ឆៃល់សេ
ស្នស
អ្ី សកើ ែស

សែើ អ្ក
ន

ែុ អ្ីបានជាមនុ សសរែូវការ

? ធ្លលប់ សួរសេ សបើ សិនជាាមនស្នស

សែើ នឹងមានសរឿង

ើង? សង្គ្ង្ហាម សមាលប់ ឆក់ បលន់ រ ុំសោភបូ ក ដសណើត ម

រេពយាន ? សរឿងទុំងសនេះសកើែស
សពលតដលស្នស

ើងសរចើ នណាស់សៅស

កុំ ពុងតែមាន។ ដូសចនេះសែើ ស្នស

ខលេះ? ខ្ុំុមិនវាយរបហរស្នស
ស្នស

សែើ ស

អ្ុី ចឹង។

ើយ សៅ
បានស្វើអ្ី វ

សេ តែសដាយស្នរខ្ុំុមិនចូ លចិ ែត

សេើ បរកយតដលខ្ុំុសរសសរសចញមកដូ ចជាវាយរបហរ

សៅសលើស្នស

។
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រច

ខ្ុំុមានបេពិសស្ន្ន៍ សរចើ នកនុងសរឿងសនេះ េរមាុំខុំុស
្ សរមចថាសបាេះ
សោលស្នស
ស

។ កាលខ្ុំុសៅសរៀនអ្ង់ សគលស ស្នោតដលខ្ុំុសរៀន

េះ សគបសរងៀនពី រពេះពុេធស្នស

យកស្នស

ោល់ដថ្ៃសុរក សររេះសគចង់

មកពងវក់ខួរកាលសិសសឱ្យសជឿថា

សគលអ។ ខ្ុំុមិនយកចិ ែេ
ត ុ កដាក់ នឹងសរឿងស

ស្នោរបស់

េះសេ តែខ្ុំុក៏មិនបាន

សៅស្វើអ្ីឱ្យបេះរល់សគតដរ។ រគូឱ្យសិសសអ្ងាុយបិ េតភនក តែខ្ុំុ
ាមនអារមមណ៍ស្វើតាមសេ

សររេះសបើ ខុំុ្យកលុយមាក់ ខុំុម
្ កបង់

សដើ មបីបិេតភនកដតដល ខ្ុំុសៅសដកផទេះវ ិញក៏ បានតដរ។ មាក់ ខុំសុ្ បើ ក
្មមសេស

ស្នតប់ោល់ដថ្ៃ លអស្នតប់ ជាងរកយរគូសកមងៗតដលសេើ ប

នឹ ងស្នាល់ស្នស

សេៀែផង។

សរកាយមករគូោប់ សផតើមរកសរឿងខ្ុំុ និងសបាេះរកយថា “សបើ សសងសគៀ

ឯងមិ នឱ្យ

teacher

ដឹ កដដសដើ រសលើផូ វរពេះពុ
ល
េធស្នស

សេ

teacherក៏ មិនអាចជួ យបានតដរ”។ ខ្ុំក
ុ ៏ របលងធ្លលក់ តមន។ ាែ់
មិ នតមនមិ នជួ យខ្ុំុសេ គឺ ាែ់ ជាអ្នករុញខ្ុំ។
ល
ុ សបើ ផូវស្នស
ាែ់ និយាយជាការបងាុំតបបសនេះ
របត
ស្នស
ស

តដល

ខ្ុំុសដើ រសលើផូវរបស់
ល
ខុំវុ្ ិញ

លជាស្សួលចិ ែតជាង។
សនេះស

ើយ តដលស្វើឱ្យសិសសកនុងថានក់ មិននិ យាយរកខ្ុំុ

ើយសគគិ ែថាខ្ុំុជាមនុ សសមិ នលអសៅវ ិញ។

សារពស្នស

សបើ រាន់ តែមិ ន

ក៏ កាលយជាមនុ សសមិ នលអ ចុេះសោកឧកញ៉ាំ្ុំ ៗ

មង្គ្នី ព
ត ុករលួយ និ ងអ្នកតដលនិ យាយសដើ មសគស

េះ ជាសអីវ ិញ? វែត

ក៏ ពួកសគសៅ រពេះក៏ ស្វើពីមាសយកមករក់ ជាប់ កសេៀែ ។

ឹង
ន
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សេើ បសៅថាមនុ សសលអ?

ស្នស

ពងវក់ខួរកាលមនុសសឱ្យសជឿថា

ស្នស

ាមនកុំ

ុស

មនុសសតដលសជឿ

និងជាមនុសសលអទង
ុំ អ្ស់។

មនុ សសអារកក់ ជាសរចើន

ស

ពាយាមរេេង់ ស្នស

ែុ សនេះ

កុុំ ឱ្យដួ ល

សដើ មបីមានរបាុំងមុ ខសដើមបីរក់ ការររខលួន។ ស្វើខុសបុ នភនុំ ត

រ

កឋិ នចូ លវែតមតង ក៏ បានបុ ណយតដរ។ សរមាប់ មនុ សសអារកក់្ុំៗ
បានបុ ណយ គឺ សសតតសៅសលើ មុ ខមាែ់ លុយ
ាមនសគរកសរឿង។
ស្នស
ស្នស
ស

ស

សគមិនសជឿសលើបុណយតដលនិ យាយកនុង

េះសេ
ស

ូរចូ លតថ្ម និ ង

សររេះពួ កសគដឹ ងថាអ្នកណាជាអ្នកបសងែើែ

ើយស្នស

បសងែើែស្វើអ្ី។ សគដឹ ងចាស់ ជាងសយើង

ែុ សនេះ សេើ បសគេុកស្នស

សៅដតដល។

កុុំសដាយស្នរតែមនុសសភាគសរចើនសជឿសលើស្នស

ស

យ
ើ សយើង

រែូវបងាុំខនឯងឱ្យចូ
លរួមនឹងសគ។ ការស្វើតាមាន ឬគិ ែតាមាន
ួល
សនេះស

ើយតដលបញ្ជ
ា ក់ ថា ខួ រកាលសយើងរែូវសគពងវក់បាន។ សបើ

មានខួរ រែូវតែគិែ ស

យ
ើ កុុំគិែសដាយយកគុំនិែអ្នកដដេមកស្វើ

ជាសាល។ គិ ែសដាយខលួនឯង សែើ សយើងរែូវការស្នស
សបើ មិនរែូវការ កុុំ ខាែសពលជាមួ យស្នស

ឬអ្ែ់ ?

។ សបើ សិនជាមាន

នរកអ្ី តមន សយើងមិនចុ េះនរកសដាយស្នរតែសរឿងសនេះសេ កុុំ ភ័យ
សពក។ សយើងចុ េះនរកតែសពលសយើងស្វើអារកក់បុ សណាណេះ។ ការមិ ន
ជាសរឿង្មមតាសេ សររេះស្នស

សកើ ែសចញពី

គុំ និែមនុ សស។ សយើងមិ នសជឿគុំនិែអ្នកដដេមកមិ នែិចតដរស
ដូ សចនេះតថ្មស្នស

ើយ

មួ យសេៀែ ក៏ សៅតែមិ នអ្ី តដរ។

ចុ េះអ្នកនសយាបាយវ ិញ?

សែើសគពងវក់ខួរកាលសយើងសដាយវ ិ្ី

ណាតដរ? គឺ រកយសបាករបាស់ និ ងការែិ េះសឌៀលាន។ សបើ សិនជា
សគឱ្យខ្ុំុសរសសរពី អ្នកនសយាបាយ

ខ្ុំុនឹងសរសសរតែពី រចុំ ណុច
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សជឿសលើស្នស

សនេះសេ សររេះវារែូវនឹងការពិ ែជាង។ អ្នកនសយាបាយណាតដល
សបើ ោប់ សៅស្សុកតខមរសយើងវ ិញ

មិ នសបាករបជាជនខលួនឯងស

េះ?

គឺ អ្ែ់ មានតែមតង។ សបាកស

ើយ ស្វើឬក

យសេៀែ។
របជាជន
ូ

សៅសពលរែូវអ្នកនសយាបាយសបាកយូរសៅៗ ក៏ តលងដឹ ងថារកយ
ណាពិ ែ

ឬកុ

ក។

រកយតដលពិ ែរបស់អ្នកនសយាបាយ

រកយតដលមិ នជាប់ សរឿងនសយាបាយ

ចុំ តណករកយកុ

រកយតដលជាប់ នឹងសរឿងនសយាបាយ។

គឺ

ក

គឺ

សនេះជារសបៀបស្វើ

នសយាបាយកនុងសម័ យលុយជិ េះកាលមនុ សស។
អ្នកនសយាបាយ អាចនឹ ងនិ យាយរកយពិ ែ សៅសពលតដលែិ េះ
សឌៀលដដគូ របតជងរបស់ខន
តែសគមិ ននិ យាយពី ចុំណុចអារកក់
ួល
របស់ខួនឯងសេ។
ល
អ្នកនសយាបាយ គិ ែថាខលួនឯងរែូវតែលអរគប់
ដប់ សេើ បរបជាជនសជឿ ដូ សចនេះរបឹ ងស្វើយាងណាឱ្យដដគូរបតជង
កាន់ តែអារកក់

សដើមបីខនឯងកាន់
តែលអ។
ួល

នសយាបាយ ាមនភាពជាអ្នកដឹក
ដឹក

សរមាប់ ខុំុ្

អ្នក

ស
ុំ ប
ីអ នតិចសេ សររេះភាពជាអ្នក

ុំ រែូវការភាពសស្នមេះរែង់ជាមួយអ្នកសៅសរកាមបង្ហាប់ ។

មនុ សសជាសរចើ ន

រែូវបានអ្នកនសយាបាយកាន់ កាប់ ខួរកាល

ស

ើយពួ កសគក៏ េេួ លចរ ិែដូ ចានសបេះបិេ ពីអ្នកនសយាបាយទុំង

ស

េះ។ អ្វីតដលគួ រឱ្យស្នតយ គឺ ពួកសគមិ នេេួលបានរបសយាជន៍ អ្ី វ

ទុំងអ្ស់រែលប់ មកវ ិញ សរៅពី ការខឹ ងសមារ និ ងភាពអាមាស
សៅសពលតដលដឹ ងការពិ ែ។ អ្នកនសយាបាយ និ ងការពិ ែមិ នសដើ រ
ផលូវរួមានតាុំងពី សដើ មមកស

ើយ ដូ សចនេះសៅសពលការពិ ែបង្ហាញខលួន

តដលសគពងវក់មនុ សសគឺ

សយើងរែូវតែចូ លរួមជាមួ យចល

នសយាបាយរបស់ពួកសគ សររេះសបើ សយើងមិ នចូលសេ សគក៏ មិនបាន
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អ្នកនសយាបាយ និ ងសលើកដដបាយៗសយើងមិនខាន។ សរឿងដុំ បូង

កាន់ អ្ុំណាចតដរ។

សគនិ យាយដូ ចជាការចូ លរួមសនេះជាអ្វីតដល

របជាជនរែូវតែស្វើ ស

ើយសគសឌៀលអ្នកតដលមិ នចូ លរួមថា មិ ន

ស្សោញ់ជាែិ និ ងមិ នស្នាល់ែដមលជាពលរដា។ តែសបើ សយើងសមើ ល
ឱ្យសរៅបនតិច សយើងនឹងសឃើញថា រគប់ សង្គ្ង្ហាម ការបុំ ផ្គលញ ភាព
វ ឹកវរ ការោបពណ៌ជនជាែិ ឯង ពុ ករលួយ សកងចុំសណញសលើ
របជាជន

េមាលក់ វបប្ម៌ ជាែិ

និងការយកស្នស

មកពងវក់

របជាជនឯង គឺ ជាស្ននដដរបស់អ្នកនសយាបាយទុំងអ្ស់។ អ្នក
នសយាបាយសេ

តដលមិនស្សោញ់ជាែិ

ស្សោញ់ជាែិ ពួកសគមិនរបឆ្ុំងានលិចសកើែស
បានអ្ុំណាចសរៀងខលនប
ួ ុសណាណេះ។

សររេះសបើពួកសគ
េះសេ។ សគចង់

អ្នកនសយាបាយស្នងមួ យ

បុំ ផ្គលញវ ិញដប់ សនេះជាន័ យដនការស្សោញ់ជាែិ របស់ពួកសគ។
ចុំសរេះែដមលរបស់ពលរដាវ ិញ ខ្ុំុគិែថា វាសថែ
ិ សលើសសរ ីភាពកនងការ
ុ
សរ ើស។

សបើ សគសរ ើសមិ នលូកដដកនុងការង្ហរអ្ែ់ បានការរបស់អ្នក

នសយាបាយ ក៏ ជាសិេិ រធ បស់សគ។ អ្នកនសយាបាយាមនអ្វីរែូវមក
ថាឱ្យរបជាពលរដាសេ សររេះអ្នកនសយាបាយាមនសអីលផ
អ ង សរៅ
ពី មាែ់ ពូតករបូ។ សបើ ចូលស្វើនសយាបាយរគប់ ាន សែើ បានអ្នកណា
សៅរកសុី បានអ្នកស្វើឱ្យរបសេសសដើ រសៅមុខ? អ្ូ ! ខ្ុំុសភលច សគមិ ន
ចង់ ឱ្យសយើងស្វើនសយាបាយសេ សររេះវាពិ បាកតចកអ្ុំ ណាច សបើ
មកសរចើនានសពក។

សគចង់ បានសយើងសៅស្វើជាកូ នអ្ុ ក

នសយាបាយបុ សណាណេះ។ សរបើ ស

ើយ រគវាែ់ សោល ាមនអ្ី ពិបាក។

សរមាប់ ការអ្ប់ រ ុំ ខ្ុំុមិនោុំបាច់ និយាយសេ សររេះវាាមនបានការ
ើយ។ សបើ ការអ្ប់ រ ុំលអ សសមតចមិនបញ្ូា នកូ នសៅាែ់

សៅសរៀនស្សុកសរៅសេ

ស

ើយស្នោ្ុំ ៗក៏មិនេេួ លអ្នកតដល

មានសញ្ជាបរែពី បរសេសតដរ។

សូមបីតែអ្នកតដលសៅកនុង
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ស្ស្នប់ សៅស

ស្នថប័ នអ្ប់ រ ុំ ក៏ ាមនេុំ នុកចិ ែសត លើការអ្ប់ រ ុំរបស់ខួនឯងផង
ល
តែកុុំ
ឱ្យមានសគសៅសមាាស ោុំសមើ លសគនិ យាយស្វើ

យ។
ូ

ការអ្ប់ រ ុំ ពងវក់ខួរកាលសកមងកុុំឱ្យគិែ។ សចេះតែថាតាមសគ និងស្វើ
តាមសគរបាប់ កុងសសៀវសៅបានស
ន
រប

ើយ។ ចុំ សរេះការរ ឹែបនតឹងសពល

ងសរមាប់ សិសសវ ិេាល័យវ ិញ ខ្ុំុគិែថាាមនរបសយាជន៍ សេ

សររេះមុ ខវ ិជាាតដលសរៀនស

េះសរបើ មិនបានផលសេ សពលសចញមក

ស្វើការ សលើកតលងតែសិសសស

េះសៅស្វើជារគូបសរងៀន។ បសរងៀន

ឱ្យសិសសសចេះគិ ែ និ ងសអប់ការរេពងកនុងសងាមសៅ គឺ រគប់ រាន់
នឹ ងផ្គលស់បូរតផន
ត
ក្ុំ ៗបានស
ដល់សពល្ុំ ស

ើយ។ ស្វើតាមតែរកសួង ខាលចធ្លលក់

ើង ស្វើតាមតែសម វាយអាណាក៏ បាន ឱ្យតែសមឱ្យ

សៅ។ គិ ែសៅសគពងវក់សយើងទុំងសយើងមិ នដឹងខលួន។
ខ្ុំុផ្គអករែឹ មសនេះស

ើយ សររេះខ្ុំុគិែថាអ្នកទុំងអ្ស់ានអាចយល់

បានពី ការពងវក់ខួរកាលស
ការររវ ិញមតង។

ើយ។

ដូ សចនេះសយើងរែូវដឹ ងពី វ ិ្ី

សយើងរែូវការររខួ រកាលសយើងឱ្យដូ ចតឆែ

ការររផទេះរបស់វា។
វ ិ្ី សដាេះស្ស្នយគឺ ការសរៀនសដាយខលួនឯង។ សយើងរែូវអានឱ្យបាន
សរចើ ន និ ងឱ្យបានសរៅ។ សពលអានរែូវសចេះមានសុំនួរ សររេះ
ជួ នកាលសសៀវសៅក៏ មិនអាចរបាប់ ការពិ ែអ្ស់តដរ។

អ្វីតដល

សយើងចង់ ដឹង រែូវតែសៅស្ស្នវរជាវសដាយខលួនឯង។ សបើ សយើងោុំ
អ្នកដដេស្ស្នវរជាវស

ើយ សរៀបចុំ យាងស្នអែមកឱ្យសយើង សគនឹង

ពងវក់ខួរកាលសយើងមិនខាន។

អ្នកតដលរែូវសគពងវក់ភាគសរចើន
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ជាមនុសសខាិល។ កុុំ ខិ ល
ា កុុំ ពឹងសគ កុុំឱ្យសគពងវក់ខួរកាលសយើង។

ការររឱ្យបាន សររេះខួ រកាលសៅកនុងខលនសយើ
ងសេ សបើ សគយក
ួ
បានសេៀែ ចប់ ស

ើយ។

២-៦ ការពារត្បេទសរបស់ខ្ន
លួ
សយើងសកើែសៅរបសេសណា
ស

សយើងមានែួ

េីការរររបសេស

េះ។ រេឹ សីសត នេះសរបើ មិនបានផលជាមួ យជនជាែិ យួនសេ សររេះ

យួនសទេះសកើ ែសលើេឹកដី ណា

ក៏ សៅតែគិែពីរបសយាជន៍ របសេស

យួនរបស់សគតដរ។
ខ្ុំុគិែថា ខ្ុំុបានជួ យការរររបសេសរបស់ខុំតុ្ ដរ សដាយខ្ុំុបាន
សរសសរសសៀវសៅជាភាស្នតខមរ។

សនេះជាកិចចការតដលខ្ុំុអាចស្វើ

បានសដើ មបីរបសេសសនេះ។ ខ្ុំុដឹងថា របជាជនតខមរមិ នចូ លចិ ែតអាន
សសៀវសៅសេ តែចូ លចិ ែតអានពែ៌ មានតបកធ្លលយ និ ងពែ៌ មានអ្ែ់
បានការ។ បុ តនតសបើ ខុំុស្ ៅសរសសរពែ៌ មានតបបសនេះតដរ សដើមបីឱ្យ
មានសគអានស្ននដដរបស់ខុំុ្

សែើ ខុំុ្អាចស្វើអ្ីខ
វ លេះឱ្យរបសេសសនេះ។

ដូ សចនេះការសរសសរសសៀវសៅ ជាជសរមើ សលអបុំផុែ និងលៃង់បុំផុែ
តដលខ្ុំុសរ ើសយក។
ខ្ុំុចងរកងឯកស្នរជាភាស្នជាែិ សដើ មបីឱ្យអ្នកតដលចូ លចិ ែតអាន
ភាស្នជាែិ បានអាន

និ ងបានដឹ ងថាមានអ្វីសកើែស

ើងខលេះ។

សទេះបី ខុំុស
្ រសសរពី ខួនក៏
ល
សដាយ តែតាមរយៈសុំសណររបស់ខុំុ្ អ្នក
អានអាចដឹ ងថា សងាមសដើ រដល់ណាស

ើយ។ ខ្ុំុមិនដូ ចអ្នកនិពនធ

ខលេះសេ បកតរបតែសសៀវសៅបរសេស ស

ើយហនសៅខលួនឯងថា
យ
ើ
សររេះការបកតរប

សសៀវសៅពី បរសេសសនេះ លអសរមាប់ អ្នកអាន សររេះសគអាចសនសុំ
លុយបានសរចើ ន សបើ សរបៀបនឹងការេិ ញសសៀវសៅបរសេស។ បុ តនត
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ជាអ្នកនិ ពនធតដរ។ ខ្ុំុនិយាយរែង់ បនតិចស

ការស្វើតបបសនេះ ជាការសមើ លង្ហយដល់អ្នកនិ ពនធកុងស្សុ
ន
ក និ ង
បុំ បាក់ េឹកចិែតរបស់អ្ក
ន តដលចង់ សរសសរសរកាយសេៀែ។
ខ្ុំុធ្លលប់ បាននិ យាយជាមាចស់សោងពុ មព របាជ្ វ ិជ័យ អ្ុំ ពីសរឿងសនេះ។
ាែ់ ថាមិ នអាចសបាេះសោលការបកតរបបានសេ

សររេះសនេះជា

របភពចុំ ណូល។ ាែ់ ជាអ្នករកសុី ចង់ និយាយសមចក៏ បានតដរ
តែខ្ុំុជាអ្នកនិ ពនធ ខ្ុំុមិនគិ ែដូ ចាែ់ សេ។ ខ្ុំុចង់ ឱ្យមានអ្វីតដលជា
របស់ជាែិ ឯង មិ នតមនបកតរបពី សគមក ស

ើយលួចតកន័ យែិ ច

ែួ ច ក៏ ដាក់ ពីសលើរកបថា ជាស្ននដដកូ នតខមរសេ។ ខ្ុំុខាមសខលួនឯង
សទេះបី បរសេសសគមិ នដឹង ក៏ ខុំសុ្ ៅតែខាមសខលួនឯងតដរ។ ខ្ុំុេេួ ល
ស្នាល់ថា េឹ កដដសរសសរ និ ងចុំ សណេះដឹ ងរបស់ខុំុ្ មិ នសសមើនឹងអ្នក
និ ពនធបរសេស

បុ តនតចិែតស្សោញ់ការសរសសរសសៀវសៅរបស់ខុំុ្

មិ នែូ ចជាងសគសេ។ ខ្ុំុសរសសរសទេះបី ាមនអ្នកណាអាន ឬាមន
អ្នកណាឱ្យែដមល។
ខ្ុំជា
ុ អ្នកនិពនធ ដូសចនេះភាស្នជាែិ ជាតផនកមួយរបស់ជាែិតដលខ្ុំុ
រែូវការររ។ សរមាប់ អ្ក
ន ទុំងអ្ស់ាន ខ្ុំុមិនដឹ ងថាស្វើការអ្ីសេ
ដូ សចនេះសួរខលួនឯងសៅ

សែើ តផនកណាមួ យតដលសយើងរែូវការររ?

សយើងមិ នអាចការរររបសេសទុំងមូ លបានសេ
របសេសទុំងមូ ល

មិ នតមនមានតែសយើង។

សដាយស្នរតែ
កុុំ េមាលប់ មានចរ ិែ

ែួ ឯកតបបសនេះ សររេះសនេះជាសលសតដលអ្នកនសយាបាយយកមក
សបាកោស្រសត។

ពួ កសគនិ យាយថា

សគអាចការរររបសេស

ទុំងមូ លបាន។ ការររសអី? សមាគមន៍ អ្ក
ន និ ពនធតខមរ បិ េទវរ
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ាមនសអ្ើ សពើ ផង។ ពួកសគចង់ បរភាស្នសេដឹ
ង?
ូត

ខ្ុំុការរររបសេសរបស់ខុំុ្ តាមសមែថភាពតដលខ្ុំុមាន មិ នសៅ
សដកស្សដមជាមួ យមនុ សសតដលបានតែតស្សកសេ។ សបើ ដថ្ៃសរកាយ
ខ្ុំុដឹងសរចើ នពី វបប្ម៌

និ ងរបវែតិអ្ីសវ ផសងសេៀែ ខ្ុំុនឹងសរសសរជា

សសៀវសៅទុំងអ្ស់សដើ មបីេុកជាឯកស្នរ។

អ្វីតដលខ្ុំុសបតជា្ចិែត

មួ យសេៀែ គឺ សរសសរឱ្យលអ និ ងចាស់ៗ។
មិ នតមនទល់តែស្វើបូ លីស
របសេសបានស

ឬស្វើទហនសេើ បអាចការររ

េះសេ។ បូ លីសខលេះស្វើសដើ មបីលយ
ុ បុ សណាណេះ ស

ើយ

ទហនខលេះស្វើសដើ មបីមានអ្ុំ ណាចមកដណឹត ងកូ នសគជិ ែផទេះសេ។
មិ នតមនថាអ្ែ់ មានបូ លីសលអ និ ងទហនតដលសស្នមេះរែង់ ស

េះ

សេ បុ តនតភាគសរចើនគឺ តបបសនេះឯង។ បូ លីស និ ងទហន មិន
របាកដថាបានសៅការរររបសេសសេ

សររេះអ្នកនសយាបាយ

មានការង្ហរសរចើ នសពក រែូវការពួកាែ់ រគប់សពល។
សបើ អ្នកទុំងអ្ស់ានមិ នបានការរររបសេសខលនសេ
និ យាយរបាប់
ួ
ខលួនឯងផងថា “អ្ញអ្ន់ជាតឆែសេៀែ”។

២-៧ មិតភ
ត រតខ្
ិ ្ញំ និងរមាច់គន
ុ
ខ្ុំុមានមិ ែតភកតិមានក់ ស្មេះសមបែតិ ជារគូបង្ហាែ់ សៅកនុងស

ព័ នធ

យុេធរកមខម តដលសេើ បនឹងរែូវសគដាក់ សៅបង្ហាែ់ កងេ័ ព។ តែ
ឥលូវាែ់ ផ្គអកស

ើយ សររេះមានការផ្គទល់ខួលន។ ខ្ុំក
ុ ៏ ធ្លលប់ សមើ ល

វ ីសដអ្ូ តដលសគហែ់ សៅតាមស្នោតដរ តែខ្ុំខា
ុ ល ចឈឺ សេើ បាមន
ចុំ ណាប់ អារមមណ៍ចូ លហែ់ ។

ពី សរឿងកាច់គុន សររេះខ្ុំុសេើ បសមើ លការរបកួ ែ UFC រួច។ ខ្ុំុចង់
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កាលពី មុនសរសសរសសៀវសៅសនេះ ខ្ុំុបាននិយាយជាមួ យសមបែតិ

ដឹ ងថាកាច់គុនតខមរសយើង សបើ ចូលវាយជាមួយសគអាចយាងសមច
តដរ។ និ យាយដល់កាច់គុន សេើបសមបែតិរបាប់ ខុំុថា
្
“កាច់គុន
បានន័យថា ការរបយុេសធ ដាយសរបើអាវុ្”។
ខ្ុំុដកស្សង់ ការពនយល់ខលេះរបស់មិែតភកតិខុំុ្ឱ្យបានដឹ ង។
“លបុកែសតាគឺជាស្មេះអាវុ្មួយ

ដូសចនេះសគសៅថាកាច់គុន

លបុកែសតា គឺរបយុេសធ ដាយសរបើលបុកែសតា។ យុេរធ កមខម ជាកបួន
ចមាុំងរបស់តខមរសដើម តដលមានទុំងសរបើអាវុ្និងអ្ែ់សរបើអាវុ្។

សបើ របយុេសធ ដាយដដេសេ ជាអ្ែតយេ
ុ ធ មិនអាចសៅថាកាច់គុន
សេ។ រកយគុន គឺសសុំ ៅតែសលើអាវុ្បុសណាណេះ ដូចជា ដាវ ដុំបង
តខង ្នូ លុំតពង កាុំបិយ កាុំបិែ និងមានសរចើនសេៀែ។ ការ

របដាល់ោល់ដថ្ៃ មិនសរបើកាច់គុនសេ តែសរបើអ្ែតយេ
ុ ធ។ ចុំតណក
MMA គឺ អ្ែតយេ
ុ ច
ធ រមុេះ គឺយកកាច់អ្ែតយេ
ុ ធរបស់របសេសជា
សរចើនមកសរបើរម
ួ ាន។ អ្ែតយេ
ុ រធ បស់តខមរ សសទើរតែសសមន
ើ ឹង MMA សៅ
ស

យ
ើ សររេះមានកាច់សរចើន និងមានសកលសេៀែ។

រកយថាអ្ែតយេ
ុ ធ មានន័យថាការរបយុេធសដាយសរបើខួ នផ្គ
ល ទ ល់ គឺ

ដដ តកង ជងាង់ សជើង ចុំបាប់ សកល កាលបុក ស្នមបុក គូេ គឺសរបើរគប់
តផនកដនោយកាយ តដលអាចសរបើបានយកមកវាយ ឬរង”។
ខ្ុំុដកយករកយទុំងស្សុងរបស់សមបែតិ សដាយមិ នមានតកតរបសេ
រាន់ តែខ្ុំុលុបសោលកតនលងខលេះតដលសជរានសលងបុ សណាណេះ។ ពួក
ខ្ុំុជាមិ ែតភកតិ ដូ សចនេះសទេះបី សួរសរឿងស្នច់ ការ ក៏ រែូវតែមានកតនលង
ដឹ ងថា

ុំតដរ។

បុ តនតេិនន
ន ័ យទុំងសនេះអាចឱ្យសយើង

អ្វីតដលសយើងលឺសចញពី មាែ់ពិ្ីករតាមេូ រេសសន៍ ថា
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អ្ែ់ បានការោយ

“កាច់ គុន” ស

េះជារកយតដលសរបើ ខុស។ រកយរែឹ មរែូវគឺ “អ្ែត

យុេធ”។
សមបែតិ

ដឹ ងពី សរឿងទុំងសនេះសដាយស្នរបានហែ់ សដាយខលួនឯង

ផង និ ងស្ស្នវរជាវបតនថមផង។ មិ ែតភកតិខុំុ្ក៏សចេះការររខួ រកាល
ខលួនឯងតដរ សដាយមិ នោុំសគមករបាប់។

២-៨ អនរលួច ោំែតលួច
អ្នកថា ោុំតែថា អ្នកស្វើ ោុំតែស្វើ ស

ើយអ្នកលួច ោុំតែលួច។

ដូ សចនេះសែើ សយើងតដលជាមាចស់កមមសិេិ សធ នេះ ោុំរែូវតែសគលួចរគប់
សពលឬ? សែើសយើងមិ នសចេះការរររបស់ខួនឯងសេ?
ល
សមបែតិធ្លលប់ បានរបាប់ ខុំុថា
្

ដថ្សៅតែចង់បានកាច់គុនពី តខមរ

បតនថមសេៀែ សដើ មបីពរងីកវ ិស័យកាច់គុនរបស់សគ។ សៅដថ្ មាន
អ្នកសចេះដឹងពីកាច់គុនសរចើ ន
សយើងសៅសេៀែ
សរចើ ន ស

ដូសចនេះសបើសគបានសសនៀែថ្មីៗពីតខមរ

សគនឹងអាចបុំ តបកសសនៀែទុំងស

េះបានកាន់ តែ

ើយចុ ងសរកាយ សយើងនឹ ងមិ នអាចសរបៀបជាមួ យដថ្បាន

សេកនុងតផនកសនេះ។
ដថ្លួចសដាយសបើ កចុំ

រកនងរសបៀបេិ
ញដូ រ បុ តនតសុំណាងស
ុ

តដលខាងយុេធរកមខមសគមិ នរពមស

ើយ

េះ។ សបើសយើងដឹ ងថាសនេះជា

របស់សយើង សយើងរែូវតែការររ។

២-៩ ែផនរមួយៃនភាពជាអនរ រ
ឹ នំ
ុំអ្នកដដេសេ សររេះខ្ុំុមិនចង់ ពិបាកខលនឯង។
ួ

បុ តនតការសចេះការរររបស់ខួន
ល គឺ តផនកមួ យដនភាពជាអ្នកដឹ ក

ុំ។
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ខ្ុំុមិនចូ លចិែតដឹក

អ្នកដឹ ក

ុំតដលមិ នសចេះការររសមិ េិ ផ
ធ លរបស់ខួនឯង
ល
កូនសៅ

ឬឱ្កាសរ ីកចសរមើ នរបស់ខនឯង
មិ នសមស្វើជាអ្នកដឹ ក
ួល
អ្នកដឹ ក

ុំសេ។

ុំរែូវដឹងពី វ ិ្ីវាយចូ ល និ ងការរររបស់ខួន។
ល
សបើ សិន

ជារបធ្លនរកុម

ុនមានក់ ដឹងតែពី វ ិ្ី បសញ្ចញផលិែផលសៅសលើេី

ផារ តែមិ នសចេះការររេឹ កចិែតរបស់បុគាលិករបស់ខួន
ល មុ ននឹង
សរកាយសគនឹ ងបាែ់ បង់បុគាលិកលអៗអ្ស់មិនខាន។

មនុ សសលអ

មិ នរទុំស្វើការជាមួ យសមតដលមិនសចេះការររពួ កសគស

េះសេ។

សរមាប់ អ្នកតដលមានបុំ ណងរបាថានចង់ ស្វើជាអ្នកដឹ ក

ុំ កុុំ សភលច

ពី ចុំណុចសនេះផង។ ការររអ្វីតដលសយើងមានឱ្យបាន។ ខ្ុំច
ុ ង់ ស្វើ
ជាអ្នកនិ ពនធសសៀវសៅបុ សណាណេះ សរមាប់ ការដឹ ក
តដលឃ្លលនសដើ រមុខសគស្វើសៅ។
អាចស្វើជាអ្នកដឹក
ដឹ ក

ុំ េុ កឱ្យមនុ សស

ខ្ុំុនិយាយសលងសេ

អ្នកណាក៏

ុំបានតដរ។ អ្នកខលេះលអ អ្នកខលេះអារកក់ តែអ្នក

ុំ សៅតែមានេី ផារជានិ ចច។

២-១០ េរឿងខ្លី
បុ រសមានក់ បានសៅសលងសាីេឹកកក សៅសលើភុំ នមួយជាមួ យនឹ ងតឆែ
របស់សគ។ តឆែសនេះស្សោញ់មាចស់វាណាស់ ដូ សចនេះសេើ បមាចស់វា
ុំវាមកសលងសៅសលើភុំ សន នេះតដរ។ ោល់សពលតដលមាចស់វាជិ េះសាី
សលង វាតែងតែរែ់ តាមពី សរកាយជានិ ចច។ បុ រសសនេះមិ នសូវជា

សៅដថ្ៃស

ញកនុងការជិ េះបុ ម នសេ បុ តនតសគចូ លចិ ែត។
េះ បុ រសស

េះបានជិ េះសាីសលឿនសពកក៏ រជុលធ្លលក់ សចញពី

សរជាេះមកខាងសរកាម។
សមើ លសៅខាងសរកាម។

តឆែស

េះសឃើញដូ សចនេះក៏ រែ់ ចុេះសៅតាម
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មានជុំ

បុ រសស
ថ្ម។

េះបានស្នលប់ បាែ់ សៅស

ើយ សដាយសបាកកាលនឹ ងផ្គទុំង

តឆែបានយករចមុ េះរបស់សៅឆែឹេះមុ ខមាចស់វា

បុំ ណងសដើ មបីដាស់ឱ្យភា្ក់ ។ តឆែស

កនុងសាល

េះមិ នសចញសៅណាពី មាចស់វា

សេ សដាយវាសៅសដកតកបរខលួនមាចស់វាដតដល។
បី ដថ្ៃសរកាយ សេើ បមានរកុមសសង្គ្ង្ហាេះចុ េះមកដល់េីស
មានការបតឹងរករបស់រកុមរគួស្នរ។

េះស

ើងរ ឹងកក

សដាយស្នរតែអាកាសធ្លែុ រែជាក់ សពក។ ចុំ តណកតឆែស

េះក៏ សសទើរ

តែដួ លតដរ សររេះវាាមនអ្ី សុី ស

សពស

េះ សរកាយ

ើយរង្ហរតដរ។ តឆែសពលតដល

សឃើញរគួស្នររបស់វាមកដល់ វាក៏ រែ់ សៅេេួល។ រកុមសសង្គ្ង្ហាេះ
បានយកសពបុ រសស

េះសចញសៅ ស

ើយឪពុកបុ រសស

េះក៏ បាន

បី តឆែសចញសៅតដរ។

សនេះជាសរឿងពិែមួ យតដលខ្ុុំអានសៅកនុងពែ៌មានបរសេស។
េះសៅការររសខាមចមាចស់វា រ

ូែដល់មានសគមកជួ យ។
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ស

តឆែ

ចរិតទី៣
េបើខម
ំ ន
ិ ឈនោះ មិនខំែតមតង
កាលខ្ុំុសៅស្វើការកនុងរកុម

ុនោស់

ខ្ុំបា
ុ នសមើ លវ ីសដអ្ូមួយ

តដលសគថ្ែតឆែបីកាលកុំ ពុងតែខាុំាន។ តឆែពីរ ខាុំតឆែមួយសេៀែ
សដាយមិ នឱ្យវារែ់ រួច។ ដល់មួយសនទុេះ្ុំ សេើ បមានសគបុំ តបកវា
សចញបាន។ តឆែមួយតដលសរទមជាងសគស
សលឿន តែសបើ តាមខ្ុំគ
ុ ិ ែ របត

េះ ក៏ រែ់ សចញយាង

លជាមិ នរស់សេ សររេះ្ម

ូរ

សរចើ នណាស់។
វ ីសដអ្ូ សនេះ

ស្វើឱ្យខ្ុំុនឹកសឃើញដល់កូនតឆែរបស់មិែភ
ត កតិខុំសុ្ ៅ

រកសចេះ តដលរែូវតឆែ្ុំៗខាុំ។ សគរបាប់ ថា មានតឆែអ្នកជិ ែខាងបី
កាលបានមកសដញខាុំកូនតឆែស
យកដុំ បងសៅវាយវាតដរ
ដូ សចនេះពិ បាកសដញវា។
សសៃៀមបាែ់ សៅស
ខ្ុំុស

េះដល់មុខផទេះ។

មាចស់ផទេះបាន

តែសដាយស្នរតឆែទុំងស
េរមាុំតែសដញបាន

េះ្ុំ ៗសពក

កូ នតឆែស

េះសដក

ើយ។ វាមិ នទន់ ង្ហប់ សេ តែវាជិ ែង្ហប់ ។ សពល

ើងសដកសពលយប់ ខ្ុំុលឺវាតស្សក សររេះសមឃរែជាក់ ដូសចនេះ

របួ សវាកាន់ តែឈឺខាលុំង។
តឆែ គឺ តបបសនេះ។ វាមិ នខាុំានសលងសេ សលើកតលងតែជាមួ យមាចស់
វា ឬានវា។ តែសបើ ជាមួ យតឆែសផសង គឺ ខាុំទល់តែង្ហប់ សបើ ាមន
មនុ សសចូ លសៅបុំ តបក។ សយើងអាចគិែថា ស្នហវបនតិច បុ តនត
គឺមិនចូលខាុំតែមតង។ សែើស

ែុ អ្ីរែូវខាែសពលសៅខាុំ សបើ សយើង
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សនេះជាចរ ិែមួ យលអតដរ។ សបើសន
ិ ជាខាុំមិនឈនេះ ឬខាុំមិនង្ហប់សេ

ាមនបុំ ណង ឬាមនវ ិ្ី យកឈនេះផង

ឹង
ន ? ខាុំសដើមបីលបីស្មេះ ឬ

ខាុំឱ្យសគសហ មិនតមនជាចរ ិែតឆែសេ តែជាចរ ិែមនុសស។

៣-១ េតើអរ
ន ណាអាចេជៀសផុតពីជេមាលោះម បាន?
ចសមលើយខលី គឺ អ្ែ់ មានសេ។ សិសសក៏ មានជសមាលេះ រគូបសរងៀនក៏ មាន
ជសមាលេះ អ្នក្ុំ ក៏មានជសមាលេះ អ្នកែូចតាចក៏ មានជសមាលេះ។ ជសមាលេះ
ជាការបញ្ជ
ា ក់ថា

មនុសសសកើែមកមានភាពខុសានពីកុំសណើែ

រាន់តែភាពខុសានសនេះ មិនទន់បេះេងាិចានបុសណាណេះ។ ដថ្ៃសនេះ
សយើងអាចនឹ ងមិនមានជសមាលេះជាមួ យអ្នកជិ ែខាងសយើងសេ តែដថ្ៃ
សរកាយមិ នរបាកដសេ។ វាអាចសយើងសៅរកសរឿងសគមុន ឬសគមក
បងែសរឿងមុ នក៏ ថាបាន។ ជសមាលេះ ជាសរឿងតដលស្នមនមិនដឹង ស

ែុ

សនេះសេើបសយើងសជៀសមិនផុែរគប់ាន។
សបើ សយើងដឹ ងថា ជសមាលេះ គឺ សជៀសមិ នផុ ែសៅស
សចេះសរែៀមខលួនឱ្យបានមុន។

ើយ សយើងរែូវតែ

សនេះមិ នតមនបានន័ យថា

សរែៀមខលួនសៅស្លេះជាមួ យសគរគប់ សពលស

សយើង

េះសេ។ សយើងសរែៀម

ខលួន សដើ មបីកុុំឱ្យចូ លសៅកនុងជសមាលេះសដាយមិ នគិ ែ សររេះការចូ ល
តបបសនេះ មិ នអាចបានអ្វីមកវ ិញសេ។
ជសមាលេះែូច ឬ្ុំ សរកាយសពលដល់េីបញ្ចប់ វានឹងកាលយជាសមសរៀន
មួយដូចាន។
ស

សបើ សយើងមិនសចេះោុំ

ជសមាលេះដតដលសនេះនឹងសកើែ

ើងមតងសេៀែ។ គូ សងារជាសរចើ ន ស្លេះាននឹ ងសរឿងដតដលៗ

សររេះតែមិ នសចេះោុំ ស

ើយគិ ែថា មិ នអាចមានជសមាលេះមតងសេៀែ

ដឹ ងមុ នពី ជសមាលេះសេ។

ជសមាលេះសកើែស

ើងង្ហយណាស់

តែមិ ន
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សេ។ ការគិ ែតបបសនេះ ខុ សទុំងស្សុង សររេះាមនអ្នកណាទយ

បញ្ចប់ សដាយង្ហយសេ។ ជសមាលេះពី សរឿងែូចមួយ អាចស្វើឱ្យមនុ សស
ខាែបង់ សពលយាងយូរ។
សបើ សន
ិ ជាសគចមិនសកើែសេ កុុំសគច រែូវង្ហកមករបឈមមុខមតង។

៣-២ េតើេពលណាែ លត្តូវត្បឈមមុខ្?
សុំណួរសនេះ

រែូវតែសួរសៅសពលោប់ សផតើមមានជសមាលេះភាលម។

សយើងរែូវដឹងថា សែើ សពលសនេះសយើងរែូវរបឈមមុ ខ ឬសដើ រសចញ។
សបើ សយើងមិ នចាស់ថាសពលណាជាសពលសមគួ រនឹ ងសចញសៅែ
េល់សេ

សយើងនឹ ងមិ នអាចឈនេះសគបានសេ។

បាននិ យាយថា

“អ្នកតដលឈនេះ

ចូលចាុំងសមលេះ

ស

កបួនសឹកសុនជឺ

សគដឹងថាឈនេះតាុំងពីមិនទន់

យ
ើ អ្នកតដលោញ់ចូលដល់សមរភូមិស

យ
ើ

សេើបរកវ ិ្ីយកឈនេះ”។ ដឹ ងមុ ន មិនតមនជាសរឿងអារកក់ សេ។
ដូ សចនេះ សែើ សពលណាតដលសយើងរែូវរបឈមមុខខលេះ? ចសមលើយសនេះ
ខុ សានសៅតាមមនុ សសរបសភេសផសងាន។ ខ្ុំន
ុ ឹ ងឱ្យចសមលើយរបស់
ខ្ុំុសៅអ្នកទុំងអ្ស់ាន

ស

ើយអ្នកទុំងអ្ស់ានរែូវគិ ែពីចសមលើយ

របស់ខួនឯង។
ល
ខ្ុំុនឹងរបឈមមុខ សបើ សិនជា ៖
ខ្ុំុមានសងឃឹមឈនេះសរចើ នជាង ឬឈនេះរគប់ចុំណុច។ សបើ
សិនជាកនុងជសមាលេះ

ខ្ុំុជាភាគី រែូវ

ខ្ុំុនឹងរបឈមមុ ខ

សររេះខ្ុំុអាចមានសរបៀបជាង។ សលើកតលងតែខ្ុំុសៅមាន
សរឿងជាមួ យអ្ស់សោកអ្នក្ុំ តដលចូ លចិែតស្វើបានអ្នក
េន់ សខាយ សេើ បខ្ុំុរែូវគិ ែស

ើងវ ិញ។ សងឃឹមឈនេះសរចើ ន
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ឬែិ ច គឺ ពឹងសៅសលើអ្ី តវ ដលសយើងមាន និ ងអ្វីតដលសយើង
អាចយកចូ លសៅកនុងជសមាលេះស


េះបាន។

ខ្ុំុមានផលូវសផសងសរមាប់ សដើ រស
របធ្លនរកុម

ុនរបស់ខុំុ្

មិ នសពញចិែត

ើយ។

ខ្ុំុស្លេះជាមួ យ

សដាយសលើកពី ចុំណុចតដលខ្ុំុ

និ ងថាឱ្យាែ់ ចុំៗតែមតង។

រកយកនុងចិែតសចញមកទុំងអ្ស់

ខ្ុំុនិយាយ

ដូ សចនេះរបធ្លនរបស់ខុំុ្

បានរែឹ មតែសៅសសៃៀមបុ សណាណេះ សររេះបុ គាលក
ិ តដលាែ់
ជួ លមក សុេធតែជារបសភេ Yes-men និ ងមនុ សសតដល
មិ នហននិ យាយរកយកនុងចិ ែខ
ត ួនឯង។
ល
សៅនិ យាយ ខ្ុំុមានការង្ហរថ្មីរួចសៅស
សគស្វើយាងសមចចុំ សរេះខ្ុំុសេ

តែមុ ននឹងខ្ុំុ

ើយ ដូ សចនេះមិ នថា

ខ្ុំុមានផលវសដើ
រសផសងសេៀែ។
ូ

កុុំបងែជសមាលេះ ទុំងាមនផលវសដើ
ូ រ។


ខ្ុំុអាចេេួ លបានរបសយាជន៍ ពីជសមាលេះសនេះ។ របសយាជន៍
អាចជា លុយកាក់ សសរ ីភាព បេពិ សស្ន្ន៍ ការនិ យាយ
ឱ្យ្ូ រចិែត ភាពសស្នមេះរែង់ ការបសញ្ចញកុំ
ស្ស្នយ

ឬសដើ មបីបុំបាែ់ ការអ្ផសុក។

របសយាជន៍ ណាមួ យរគប់ រាន់ សរមាប់ ខុំុ្ស

ឹង ដុំ សណាេះ
សបើ សិនជា
យ
ើ

ខ្ុំុមិន

ដកថ្យសេ។ សទេះបី ជាខ្ុំុោញ់ក៏សដាយ តែខ្ុំុនឹងបាន
របសយាជន៍ ទុំងសនេះ។
សបើ ខុំុគ
្ ិ ែស

ើយ

តែមិនសឃើញមានចុំ ណុចទុំងបី សនេះសេ

ខ្ុំម
ុ ិន

ស្លេះជាដាច់ ខាែ សររេះវាអ្ែ់ ន័យ។

តដលរែូវនសយាបាយសបាកសរបើ
មនុ សសអ្ែ់ខួរ

ដូ ចជា

អ្នក

អ្នកតដលងប់ នឹងស្នស

និ ងអ្នកតដលមិនចូ លចិែតសសៀវសៅរបស់ខុំុ។
្
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មានមនុ សសមួ យចុំ នួនតដលខ្ុំុមិនស្លេះជាមួយ

មនុ សសទុំងសនេះាមនអ្វីអ្ស្នចរយតដលស្វើឱ្យខ្ុំុរែូវចុំ ណាយសពល
សៅស្លេះជាមួ យពួ កសគសេ។

៣-៣ ការគិតទុរមុនឱមយបានេត្ចើនជំហាន
សមែថភាពពិ សសសមួ យរបស់ខួរកាល

គឺ វាអាចគិ ែេុ កបាន

សរចើ នសលើសពី សពលបចចុបបនន។ សពលមានជសមាលេះ សយើងរែូវសរបើ ខួរ
កាលរបស់សយើង គិ ែរកផលូវសដាេះស្ស្នយឱ្យបានសរចើ នជុំ ហនសៅ
មុ ខ

ឬអាចគិ ែឱ្យបានសរចើ នផលវសដើ
មបីសជៀសវាងផលូវណាមួ យមិ ន
ូ

សមតាមបុំ ណង។

សយើងកាន់ តែគិែបានសរចើ នជុំ ហន

សយើង

កាន់ តែមានសងឃឹមឈនេះសរចើន។
កុុំ សៅស្លេះជាមួ យសគ សដាយគិ ែថា ខលួននឹងោញ់ សររេះសបើ ស្វើ
តបបសនេះ

ខួ រកាលសយើងនឹ ងេេួ លលេធផលមុ នសដាយមិ នបាន

គិ ែអ្ី ទុំងអ្ស់។ កុុំយករេឹសីត “ោញ់ជារពេះ” មកសរបើ សររេះសលើ
សោកសនេះាមនរពេះសេ។ រេឹ សីសត នេះ ជាការបសងែើែរបស់អ្នកមាន
អ្ុំ ណាចពី ជុំ

ន់មុន

សដើ មបីស្វើឱ្យមនុ សសតដលសៅថានក់ សរកាម

សៃប់ចិែតមិនសរ ើបរមេះ ស

ើយពួ កសគនឹងជិ េះសសេះសលងដដមិ នខាន។

រគូបសរងៀនមានក់ សៅស្នោឯកជន
យកស្នខា
របលង។

ស

ើយបញ្ជ
ា គឺ

មានជសមាលេះជាមួ យនឹ ង

យកលុយសៅសូកសពលសិសស

យកស្នខា យកលុយពី សិសសសដើ មបីសៅឱ្យស្នោ

រដាសដើ មបីបានពិ នុសិ
ទ សសខពស់

េុ កយកសៅអ្ួែសគ

សពលផាយ

រណិជាកមមតាមេូ រេសសន៍។ សយើងដឹងថា ការផាយរណិជា
រែូវស្វើអ្ុំសពើ អារកក់ ជាសរចើ នសេៀែសិន។
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កមមគឺជាការសបាករបាស់ ដូ សចនេះសដើ មបីបានអ្ុំ សពើ អារកក់ មួយ សគ

រគូមានក់ ស

េះ

រែូវសដកគិ ែសិនថាគួ រមានសរឿងជាមួ យ

ស្នខារបស់ខួន
ល

ឬអ្ែ់។

ការង្ហរមិ នខាន

សររេះ

សបើ ាែ់ មានសរឿង

យក

ាែ់ នឹងបាែ់ បង់

យករបសភេយកលុយពី សិសសតបប

សនេះ មិ នតមនជាមនុ សសលអសេ។ សរកាយគិ ែេុ កបុ ម នដថ្ៃស
ាែ់ ក៏សៅនិ យាយានេល់មុខ ជាមួ យ

យកស្នខាស

ើយ

េះ សដើ មបី

យកោញ់ឈនេះ។ ចុ ងសរកាយ ាែ់ រែូវបាែ់ បង់ ការង្ហរតមន បុ តនត
ាែ់ បានសៅបសរងៀនសៅស្នខាសផសងសេៀែរបស់ស្នោ
ាែ់ បានទក់ េងសៅខាងស្នខាសផសងសេៀែ
ស្លេះានស

ើយ។ ាែ់ គិែដឹ ងស

មុ នសពលាែ់ សៅ

ើយថា សបើ ស្លេះរួច ាែ់ នឹង

ាមនឱ្កាសមកបសរងៀនសៅស្នខាសនេះសេៀែសេ
យកស

សររេះ

េះរែូវសគដកសចញក៏ សដាយ។

សទេះបី ជា

ាែ់ ក៏មិនមកបសរងៀន

តាមអ្វីតដលាែ់ គិែេុកតមន។
សនេះជាសរឿងពិែមួ យតដលខ្ុំុដឹង ស
បានថា សែើ ស

ើយអ្នកទុំងអ្ស់ានអាចទយ

ែុ អ្ីបានជាខ្ុំុដឹងសរឿងសនេះ។ តាមពិ ែខ្ុំុដឹងសរចើ ន

ជាងសនេះ តែវាោករបធ្លនសបើ សិនជាយកមកនិ យាយទុំងអ្ស់។
ចុំ ណុចសនេះ គឺ និយាយពី ការគិ ែជាជុំ ហនមុនសពលមានជសមាលេះ
បុ សណាណេះ។
សបើ សិនជាសយើងគិ ែមិនបានសរចើនជុំ ហនសេ សូមកុុំ អាលអ្ន់ ចិែត
នឹ ងខលួនឯង។

មិនតមនសយើងមានខួ រកាលមិ នលអសេ

សដាយស្នរសយើងមិ នធ្លលប់ គិែបុ សណាណេះ

ស

តែ

ែុ សនេះសេើបវាស្វើការ

យឺែបនតិច។ សបើ សយើងេមាលប់គិែសរចើ ន សពលមានជសមាលេះសយើងនឹ ង
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មានជុំ ហនសដាេះស្ស្នយកាន់ តែសរចើ នតដរ។

កុុំរបញ៉ាំប់ចូលសៅកនងជសមា
ល េះសពក េុកសពលសដើមបីគិែសិន សររេះ
ុ
សបើ របញ៉ាំប់សពល

សយើងអាចកាលយជារបសយាជន៍របស់អ្ក
ន ដដេក៏

ថាបាន។ មុ នខ្ុំុមានសរឿងជាមួ យ គ ម ល ខ្ុំុក៏បានគិ ែមុ នតដរ
សែើ ខុំុន
្ ឹងស្វើអ្ី ប
វ នតសេៀែ?

មុ នខ្ុំុមានសរឿងជាមួ យនឹ ងអ្នកស្វើការ

ជាមួ យខ្ុំុ ខ្ុំុក៏គិែមុ នដូចាន ស

ើយគិ ែសរចើ នសេៀែផង។

៣-៤ រមាលង
មំ រ៏េត្បើ ខ្ួររមាលរ៏េត្បើ
កមាលុំង និ ងខួ រកាល ជាអ្វីតដលសយើងរែូវសរបើកុងជសមា
ន
ល េះ។ កមាលុំង
សនេះសុំសៅសៅសលើ កមាលុំងកាយ ចិ ែត អ្ុំ ណាច ឬកមាលុំងលុយ។
កមាលុំងទុំងសនេះមានរបសយាជន៍ ណាស់ សពលមានជសមាលេះ។ បុ តនត
សបើ មានតែកមាលុំង តែខួ រកាលមិ នលអ ក៏ពិបាកនឹ ងថាតដរ។
សពលតដលនិ យាយពី ជសមាលេះ អ្នកនសយាបាយ ជាឧទ
បុំ ផុែ។
មានក់

រណ៍លអ

មុ នសពលអ្នកនសយាបាយបសងែើែជសមាលេះជាមួ យអ្នកណា
ពួ កសគបានសរែៀមខលួនជាសស្សច

សដាយបសងែើែសលសជា

សរចើ នេុកសរមាប់ ស្វើឱ្យភាគី មាាងសេៀែជាអ្នកខុ ស។

សរៅពី សនេះ

សគសៅសរៀបចុំ ផូវសដើ
ល
រសផសងសេៀែេុ កសរកាយសពលជសមាលេះ។
របសយាជន៍ ទុំងអ្ស់ នឹ ងបានសៅអ្នកនសយាបាយ សររេះជសមាលេះ
ជាជុំ

ញពិ សសសរបស់ពួកសគ។

របធ្ល

្ិ បែី បូ ស របស់ស

កជាសរចើ នសដើ មបីបងែជសមាលេះជាមួ យរបសេសអ្ុី ោ ក់ កនុងសាល

បុំ ណង្លនរន

និងយកសរបងរបស់សគ។

សេើ បនឹងរែូវសគដឹងសរកាយសពលសង្គ្ង្ហាមចប់
អ្េះអាងមុ នសពលសង្គ្ង្ហាម

រកយកុ

កសនេះ

សររេះអ្វីតដលបូ ស

គឺ ជារបឌិែរបស់ាែ់ ទុំងអ្ស់។

ជសមាលេះតដលអាសមរ ិចចង់ បានសនេះ ជាជសមាលេះតដលអ្ុី ោក់មិនអាច
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កុ

រដាអាសមរ ិច បានបសងែើែរកយ

មានផលូវយកឈនេះ

ដូ សចនេះអាសមរ ិចតដលជារបសេសសមបូរសៅ

សដាយមនុ សសឆ្លែៗ តែសោភលន់ មិ នសលើកតលងឱ្យឱ្កាស
ចុំ សណញដ៏ ្ុំសនេះសេ។
អាសមរ ិច មានទុំងកមាលុំង និ ងមានទុំងខួ រកាល ដូ សចនេះសង្គ្ង្ហាម
តដលមិ នគួ រនឹ ងមានសនេះបានដឹ ងអ្នកឈនេះអ្នកោញ់រួចស
សង្គ្ង្ហាមសនេះបានបុំ ផ្គលញអ្ុី ោក់ យាង្ៃន់្ៃរ។
ស្នលប់
ស្នស
ស

ស

ើយអ្នកតដលសៅរស់

ើយ។

អ្នកតដលស្នលប់ ក៏

ក៏ រស់ដូចស្នលប់ តដរ។

សៅកនុង

រគឹ សត សគោែ់ េុកមនុ សសតដលសៅរស់សរកាយសង្គ្ង្ហាម

េះសថិែកនុង Trauma (មានបញ្ជ
ា ផលូវចិ ែត)។ ពួ កសគរែូវការការ

ពាបាលជាប ទ ន់
ស្នស

ស

ើយក៏ ជាសពលដ៏ លប
អ ុំ ផុែតដលរគឹ សត

រែូវចុ េះសៅពរងី ករបជារបិ យភាពរបស់ខួន។
ល

ខ្ុំុមិនាុំរេសង្គ្ង្ហាមរបស់អាសមរ ិចសេ ខ្ុំុសលើកវាមកនិ យាយសររេះ
តែសនេះបញ្ជ
ា ក់ ថា ជសមាលេះរែូវការកមាលុំង និ ងខួ រកាល។ សយើងក៏
រែូវសរបើវែថុពីរសនេះតដរ។ សបើកមាលុំងសយើងមិ នរគប់ ស

ើយខួ រកាល

សយើងមិ នទន់ គិែអ្វីសចញ កុុំ ទន់ មានជសមាលេះ។

៣-៥ សុមា
ឺ អ
ម ៊ី
កនុងចុំ សណាមែួ អ្ងាកុងសរឿងស្នមកុ
ន
ក សុឺមាអ្ុី ជាែួ អ្ងាមួយតដល
ខ្ុំុសពញចិ ែ។
ត

ខ្ុំុសរៀនពី ែួអ្ងាសនេះបានសរចើ នគួ រសមតដរ

ភាគសរចើ ន គឺសរបើ រែូវជាមួ យសងាមបចចបបនន
សេៀែផង។
ុ

ស

ើយ

បុតនតក៏

មានមនុ សសមិ នែិ ចតដលមិនចូ លចិ ែតាែ់។ សគយកសុឺមាអ្ុី សៅ
ើយគិ ែថាសុឺមាអ្ុី ជាមនុ សសកុំ ស្នកខាលច

ស្នលប់ ។ ខ្ុំុមិនគិ ែតបបសនេះសេ។
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សរបៀបនឹ ងជូកឺោង ស

មនុ សសតដលចូ លចិ ែជ
ត ូ កឺោង សរចើនតែគិ ែថាខលួនឯងជាមនុ សស
លអ ស

ើយឆ្លែដូ ចជូ កឺោង។ ជាពិ សសស គឺ ចរ ិែខ្ុំុសគ។ អ្នក

តដលចូ លចិ ែតជូកឺោង មិ នសភលចពី រ ុំលឹកពីមាចស់របស់ខួនឯងសេ
ល
សូមបីតែសកមងតដលអ្ែ់ ការង្ហរស្វើ ក៏ យកខលួនឯងសៅរបដូចនឹងជូ
កឺ ោងតដរ។ ពួ កសគគិែថា សដាយរាន់ តែចូ លចិ ែតែួអ្ងាលអ នឹង
ស្វើឱ្យពួកសគខាលចែួ អ្ងាលតអ ដរ។ មិនអាចសេ។
សកមងៗតដលសេើ បនឹ ងសចេះសមើ លសរឿង និ ងមិ នចូ លចិ ែតសរៀនមុ ខវ ិជាា
អ្កសរស្នស្រសតសៅកនុងស្នោ នឹ ងវាយែដមលែួអ្ងាតាមរសបៀបសនេះ។
បុ តនតក៏មានមនុ សសោស់ខលេះ យកគរមូតាមសកមងៗតដរ។ តាមពិែ
ការយកគរមូតាមសកមង មិនតមនជាសរឿងខុសសេ តែរែូវសមើលផង
ថាគរមូស

េះលអ ឬមិនលអ។

រគប់ សរឿងទុំងអ្ស់តដលសគចងរកងមក

សុេធតែជាការអ្ប់ រ ុំ

ដូ សចនេះសបើចុំណុចណាលអ សយើងយកមកសរបើសៅ ស

ើយសបើ ចុំណុច

ណាមិ នលអ សយើងកុុំ យកមកសរបើ សៅ។ សុឺមាអ្ុី អាចមិ នតមនជាែួ
ចិ ែតលអ បុ តនតជាែួ អ្ងាតដលសយើងរែូវសរៀនតាម។ ការគិ ែេុ កមុន
ការរបយ័ែនខួន
ល
ការបសរងៀនកូ នសៅ ការដាក់ ខួន
ល
ការនិ យាយ
រកយពិ ែ និ ងការតសវងយល់ពីសរែូវ សុេធតែជាសមសរៀនលអទុំង
អ្ស់។

ខ្ុុំនឹងសរសសរសសៀវសៅពី សុឺមាអ្ុី និយាយពី ការដាក់ ខួ ន
ល

តែសរមាប់ សបាេះពុ មពសេ។
សុឺមាអ្ុី មានែួ

េី មកការរររពុំ តដន និ ងេប់ េល់ជាមួ យជូ កឺ

ោង។ ជូ កឺោង ជាអ្នកណាតដរ? ជាេី របឹការបស់លីវបុី និ ង
េះ។

ចុ េះសុឺមាអ្ុី

វ ិញជាអ្នកណា? ជាកូ នសៅរបស់រែកូ លឆ្វ តដលមានរបាជា្
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រែូវសគោែ់េុកជាកុំ ពូលមនុ សសសៅសម័ យស

ខាលុំងជាមង្គ្នី ដ
ត ដេបុ សណាណេះ។
ខលួនោញ់ជូកឺោងស

ដូសចនេះសុឺមាអ្ុី

មិ នតមនមិ នដឹ ងថា

េះសេ។ សបើដឹងថាមិ នឈនេះស

ើយ ស

ែុ អ្ី

រែូវសចញចាុំងសេៀែ។
លបិចរបស់ជូកឺោង សែើ មានអ្នកណាអាចសគចផុ ែតដរសេ? ជូ កឺ
ោងសរបើ លបិចបនតកនទុយានរ
ស

ូែ សុឺមាអ្ុី ខាលចរែង់ សនេះជាងសគ។

ែុ សនេះ ការសគចចាុំង ជាផលូវតែមួ យគែ់ ។ សទេះមិ នបានជ័ យ

ជមនេះ តែក៏មិនមានដុំ ណឹងបោជ័ យតដរ។
សុឺមាអ្ុី អាចសរបើ ជញ្ជ
ា ុំងរកុងខពស់ៗរបស់នគរអ្ួ យ សដើ មបីការររ
ខលួនបាន។ ជូកឹោង មិនអាចវាយបាន មានតែបកសរកាយវ ិញ
បុ សណាណេះ។ សនេះជាវ ិ្ី ស្នស្រសតចាុំងជាមួ យសរែូវខាលុំងជាង។ ជូកឺ
ោង មានរបាជា្ មានសសបៀង និ ងមានេ័ ពខាលុំងមកជាសស្សច ឱ្យ
តែខាងសុឺមាអ្ុី ហនសចញេ័ ព សរឿងនឹងចប់ ភាលម។
ដូ សចនេះសេើបសយើងសឃើញ សៅចុ ងបញ្ចប់ សរឿង សុឺមាអ្ុី សចញេ័ ព ក៏
រែូវជាប់ អ្ ទ ក់ កងសរជាេះរបស់
ជូកឺោងទុំងអ្ស់។ សបើ កុុំតែបាន
ុន
សភលៀង កុុំ អ្ីសឆេះស្នលប់ កុងសរជាេះស
ន

េះសៅស

ើយ។ សុឺមាអ្ុី សរកាយ

មកក៏ បានរបសៅកូ នសៅខលនឯងថា
“សទេះជាសពលណា ក៏រែូវតែ
ួ
េុកផលវសរកាយមួ
យតដរ”។ សង្គ្ង្ហាម ជាមួ យជូ កឺោង សមើ លសឃើញ
ូ
លេធផលរួចជាសស្សច សបើ សយើងគិែតែបនតិច។ ជូ កឺោង យក
ឈនេះអ្នកណាខលេះ សយើងសុេធតែបានសឃើញស

ើយ ដូ សចនេះសុឺមាអ្ុី

រាន់ តែជាមនុ សសមានក់ តដលជូកឺោងអាចយកឈនេះបុ សណាណេះ។

សង្គ្ង្ហាមក៏ សដាយ

លជាអាចឈនេះ។

ជសមាលេះក៏ សដាយ

គឺ ស្វើកងសាលបុំ
ណងយក
ុន

ឈនេះ មិ នតមនសដើ មបីយកមុខមាែ់ សររេះវាមិនតមនជាសរឿងែូច។
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តែសបើ សុឺមាអ្ុី សគចចាុំង របត

សបើ ស្លេះានកនុងលកាណៈបុ គាល

វាមិ នជាបញ្ជ
ា សេ

ចុ េះសបើ ដល់

ថានក់ សង្គ្ង្ហាម សែើ អ្នកណាសុខចិ ែតសចញចាុំងទុំងដឹ ងថាខលួនឯង
េះ?
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ាមនសងឃឹមឈនេះស

ទំព័រចុងេត្កាយ
សយើងមកដល់ចុំណុចបញ្ចប់ដនសសៀវសៅសនេះស
ថាអ្នកតដលបានអានស

ើយ

ើយ។

ខ្ុំុសងឃឹម

នឹ ងយកចរ ិែទុំងបី តដលសៅកនុង

ខលួនតឆែសៅដាក់ កងខល
ុន ួនឯងផង។ ចរ ិែតឆែ នឹងស្វើឱ្យភាពជាមនុសស
របស់សយើង កាន់តែមានែដមល។
ភាពសស្នមេះរែង់ ការសចេះការរររបស់ខួនឯង
ល
និ ងការគិ ែឱ្យបាន
ដិ ែដល់មុននឹ ង

ក់ ចូលកនងជសមា
ល េះ គឺ ជាសមសរៀនដ៏ លតអ ដលសយើង
ុ

សមើ លរ ុំលង។ សសៀវសៅរបស់ខុំុ្ រាន់ តែជាការរ ុំលឹកស

ើងវ ិញ

បុ សណាណេះ មិ នតមនជាវ ិ្ី ស្នស្រសត ឬកបួនខានែអ្វី្ុំដុុំសេ។ អានសលង
សៅ តែយកសៅស្វើតមនតេនផង។
អ្រគុ ណ សរមាប់ អ្នកតដលបានជួ យេិ ញសសៀវសៅរបស់ ខុំុត្ ដល
ដាក់ លក់ តាមេី ផារ

និ ងអ្នកតដលអានសសៀវសៅរបស់ខុំុទ
្ ុំង

អ្ស់ផងតដរ។
ខ្ុំុមានសុំណួមពរមួ យចុ ងសរកាយ គឺ កុុំ តចករ ុំតលកសសៀវសៅសនេះ
សៅឱ្យអ្នកដដេ សររេះសសៀវសៅសនេះមិ នតមនជារបស់ free សេ។
ខ្ុំុស្វើស

ើងកនងសាលបុំ
ណងរបស់ខុំុ្ ដូសចនេះសូមសារពស្ននដដអ្នក
ុ

ដដេផង។ ការតចករ ុំតលកជាសរឿងលអ បុ តនតសបើសយើងយករបស់អ្នក
ដដេសៅតចករ ុំតលក ស

ើយស្វើឱ្យខូ ចរបសយាជន៍ សគ វានឹ ងសៅជា

សរឿងសភលើវ ិញមិ នខាន។
“បុំផ្គលញអ្នក

និពនធកងស្សុ
ករបស់ខន
ុន
ួល ជាេសងវើរបស់មនុសសសភលើបុ សណាណេះ”។ ការ
Copy

តចកាន

ជាការសមាលប់ អ្នកនិ ពនធតដលរកលុយបានែិ ច
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ចរ ិែតឆែរបស់ខុំុបា
្ នបងាុំខុំុឱ្
្ យនិ យាយតាមរែង់ថា

ស្ស្នប់ ។ កុុំ សភលចណា អ្នកនិពនធមិនតមនសុអ្
ី កសរតឆអែសេ សទេះបីជា
ពួកសគស្សោញ់ការសរសសរសសៀវសៅបុណាណក៏សដាយ

ស

ើយសបើ
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មិ នជួ យាុំរេសេ កុុំ បុំផ្គលញសគ។

អំពីខ្្ញំ
ខ្ុំុស្មេះ

ួែ សសងសគៀ។ ខ្ុំុស្វើការកនងតផន
ករកា
ុ

សៅភនុំសពញសនេះឯង។

សរៅពីឌី

ាញ

ិច
វ ឌី

ាញ

ខ្ុំុសៅមានចុំ ណូលចិ ែត

មួ យសេៀែ គឺ ការសរសសរ។ ខ្ុំុសរសសរបលុក សសៀវសៅ និ ងសៅសលើ
ស

ស
វ បុ ក។

ខ្ុំុចង់ យកអ្វីតដលមានកនុងខួ រកាលរបស់ខុំុ្ ឱ្យអ្នកដដេអាន។ ខ្ុំុ
មានអារមមណ៍ថា

កាលខ្ុំុរ ីក្ុំ

សបើ ខុំដ
ុ្ ឹ ងអ្វីស

ើយ

មិ នយកវា

សចញមកសរៅ។ ខ្ុំុមិនចង់ បានកាល្ុំ សពកសេ ពិ បាករក់ មួក
សុវែថិភាព។
សូមអ្រគុ ណអ្នកទុំងអ្ស់ានតដលមិ នរបកាន់ខួនអានសសៀវសៅ
ល
របស់ខុំុ។
្
ការអានរបស់អ្នកោល់ាន ជាការផតល់កមាលុំងចិ ែតដល់
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ការសរសសររបស់ខុំុ។
្

