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ទំព័រេដម
េយីងអាចគិតបានល្អេនៅេពលេយីងេនៅមា្នក់ឯង ែតេនៅេពលេយីងនិយាយជាមួយ
អ្នកណាមា្នក់ ក៏េយីងអាចគិតបានែដរ។ ការគិតរបស់េយីង អាចនឹងមិនមាន
សណា្ដប់ធា្នប់ ដូចេពលេនៅមា្នក់ឯង ែតវាក៏មិនអា្រកក់រហូតដល់េ្របីការមិនេកីតែដរ។
េ្រកាយេពលេធ្វីការេពញមួយៃថ្ង ខ្ញុំអាចស្រមាកបាន េដាយមានសង្សាររបស់ខ្ញុំេនៅ
និយាយជាមួយខ្ញុំ។ ពួកេយីងនិយាយគា្នពីេរឿងជាេ្រចីន។ ការនិយាយគា្នេនះ េធ្វី
េឡីងក្នុងេគាលបំណងែស្វងយល់ពីគា្នឱ្យបានេ្រចីន េដីម្បីេជៀសវាងជេមា្លះេនៅ
ៃថ្ងេ្រកាយ។ ពួកេយីងសា្គល់គា្នជិត ៩ឆា្នំេហីយ ែតមានេរឿងខ្លះ ខ្ញុំេនៅែតមិនយល់
និងមិនដឹងពីសង្សារខ្ញុំដែដល។
េដាយសារពួកេយីងសា្គល់គា្នយូរ េហតុេនះ េយីងចាប់េផ្តីមេបីកចំហរពីេរឿងែដល
េយីងគិតេ្រចីនជាងមុន។ ការេបីកចំហរ មានទាំងផលវិបាក និងផល្របេយាជន៍
របស់វា។ េពលខ្លះ ពួកេយីងេឈា្លះគា្ន េ្រពាះនិយាយ្រជុលមាត់ ែតអាចមានផ្លូវ
ផ្សះផ្សាគា្នបានវិញ។ អារម្មណ៍ខឹងមួយេពល េនៅែតមាន ែតពួកេយីងែស្វងយល់ពីគា្ន
បានេ្រចីន។
ៃថ្ងទី ១៦ ែខកុម្ភៈ ឆា្នំ២០១៨ ជាៃថ្ងែដលខ្ញុំដឹងេរឿងមួយសំខាន់បំផុត។ ខ្ញុំេ្របៀប
ដូចជា្រតូវេគដក្រកណាត់ចងមុខេចញ េហីយេមីលេឃីញេរឿងជាេ្រចីនែដលខ្ញុំែតងែត
សង្ស័យពីមុន។
ខ្ញុំ និងសង្សារខ្ញុំជែជកគា្នពីេរឿងការងារ េហីយក៏មានការយល់ខុសពីគា្នេ្រចីន។ ខ្ញុំមិន
អាចេរៀបរាប់បានថាខ្ញុំនិយាយអ្វីខ្លះេទ េ្រពាះេនះមិនែមនជាេពលចូលតួ។ ខ្ញុំបានដឹង
ថា សង្សាររបស់ខ្ញុំ គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។ េគមិនេ្របីពាក្យេនះឱ្យចំេទ
េ្រពាះវាគា្មនសុជីវធម៌ និងជាការេមីលងាយអ្នកដៃទ។ ខ្ញុំអាចយល់បាន េ្រពាះខ្ញុំ
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សា្គល់សង្សារខ្ញុំយូរេហីយ។ ខ្ញុំក៏េធ្វីជាសួរបញា្ជក់ េដីម្បីឱ្យេគនិយាយ ែតេគក៏ប្តូរ
្របធានបទ។ ខ្ញុំអាចដឹងចេម្លីយេហីយ។
េ្រកាយមក ខ្ញុំក៏យកមកគិតមួយយប់។ ខ្ញុំខឹងនឹងអ្វីែដលសង្សារខ្ញុំគិត ែតខ្ញុំក៏មានចិត្ត
មួយេទៀតសួរខ្លួនឯងថា េតីខ្ញុំពិតជាមនុស្សេចាលេម្សៀតែមនឬអត់? ខ្ញុំគិត្រតលប់េទៅ
អ្វីែដលខ្ញុំេធ្វីកន្លងមក េឃីញថា ខ្ញុំជាមនុស្សេចាលេម្សៀតពិតែមន។ ខ្ញុំក៏មិនអាចមាន
េលសអ្វីខឹងសង្សារខ្ញុំេទៀតែដរ។ េយីងមិនអាចខឹងេគបានេទ េបីសិនជាេគនិយាយ
្រតូវ។
ខ្ញុំែតងែតចង់េធ្វីអ្វីឱ្យសង្សារខ្ញុំសប្បាយចិត្ត និងភា្ញក់េផ្អីលេលីសមត្ថភាពខ្ញុំជានិច្ច។ ខ្ញុំ
ែតងែតេបាកខ្លួនឯងថា អ្វីែដលខ្ញុំអាចេធ្វីបាន ជាេរឿងអសា្ចរ្យ ែតតាមពិតមិនែមនេទ។
ការសរេសរប្លុក និងេសៀវេភៅ រួមទាំងការងារែដលខ្ញុំកំពុងេធ្វី ជាភស្តុតាងបញា្ជក់ថា
ខ្ញុំជាមនុស្សេចាលេម្សៀត ែដលលាក់ខ្លួនពីេ្រកាយអំណួតែក្លងកា្លយប៉ុេណា្ណះ។
េតីេយីងគួរេធ្វីអ្វីខ្លះ េពលបានដឹងការពិតពីខ្លួនឯងែបបេនះ? េបីតាមដំណាក់កាលៃន
ការទទួលយកការពិតរបស់អ្នកជម្ងឺមហារីក ខ្ញុំមានជេ្រមីសពីរយា៉ង។ ទីមួយ គឺឆ្លង
ម្តងមួយដំណាក់ រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងេ្រកាយ។ ជេ្រមីសទីពីរ គឺខ្ញុំេលាតេផា្លះ
មកដំណាក់កាលចុងេ្រកាយែតម្តង េដីម្បីកុំឱ្យខាតេពល។
ដំណាក់កាលទាំង្របាំេនាះ មានដូចជា៖
១ ្របែកក មិនទទួលយក
២ ខឹង
៣ តៃថ្ល រកេលសឱ្យធូរចិត្ត
៤ េកីតទុក្ខ ្រពួយចិត្ត
៥ ទទួលយក
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ខ្ញុំមិនចង់ខាតេពល ្របែកក ឬរកេលសឱ្យខ្លួនឯងេទ េ្រពាះខ្ញុំមានេហតុផល្រគប់
្រគាន់បញា្ជក់ខ្លួនឯងថា េចាលេម្សៀតរួចេទៅេហីយ។
ខ្ញុំទទួលយកការពិត ទាំងមិនដឹងថា្រតូវេធ្វីអ្វីបន្តេទៀត។ ការពិត េធ្វីឱ្យមនុស្សឈឺចិត្ត
េហីយេបីសិនជាការពិតេនាះេចញពីមាត់មនុស្សែដលេយីង្រសលាញ់េទៀត េតីខ្ញុំគួរ
មានអារម្មណ៍ែបបណា?
ខ្ញុំអាចបេនា្ទសសង្សារខ្ញុំក៏បាន ឬបេនា្ទសខ្លួនឯងក៏បាន េ្រពាះខ្ញុំមិនែដលចាប់
អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯង។ ខ្ញុំថាអ្នកដៃទេចាលេម្សៀត ែតមិនបានេមីលឱ្យេ្រជៅដល់អ្វីែដលខ្ញុំ
េធ្វីកន្លង។ អ្វីែដលខ្ញុំមាន សុទ្ធែតមិនសំខាន់ និងមិនអាចេ្របីបានស្រមាប់អនាគត។
សង្សារខ្ញុំ ្របាប់ខ្ញុំពីអ្វីែដលខ្ញុំ្រតូវែតដឹង។ ខ្ញុំទទួលយកអ្វីែដលខ្ញុំ្រតូវែតដឹង។
េសៀវេភៅេនះ ជាការែស្វងយល់ពីភាពេចាលេម្សៀតរបស់ខ្ញុំ និងជាការរកផ្លូវេចញ
េដាយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមិនអាចធានាបានេទ ថាវានឹងអាចជួយខ្ញុំបាន។ ខ្ញុំកត់្រតាអ្វីែដល
ខ្ញុំគិត េនៅក្នុងេសៀវេភៅេនះ េដីម្បីខ្ញុំអាចេមីលេឃីញគំនិតខ្លួនឯងកាន់ែតច្បាស់។ ខ្ញុំ
គិតេដាយសារការអាន េហីយេនៅេពលខ្ញុំអានអ្វីែដលខ្លួនឯងសរេសរ ខ្ញុំនឹងគិតបាន
កាន់ែតច្បាស់។
ខ្ញុំនឹងផ្តល់និយមន័យរបស់មនុស្សេចាលេម្សៀតឱ្យបានច្បាស់ តាមអ្វីែដលខ្ញុំអាចេធ្វី
បាន។ ខ្ញុំនឹងផ្តល់វិធីេមីលខ្លួនេយីងថា ជាមនុស្សេចាលេម្សៀតឬអត់។ អ្នកទាំងអស់
គា្ន អាចយកអ្វីែដលខ្ញុំេធ្វីក្នុងេសៀវេភៅេនះ េទៅសាកល្បងេដាយខ្លួនឯង។ គា្មនអ្នក
ណាចង់េធ្វីជាមនុស្សេចាលេម្សៀតេទ ែតមិន្របាកដថាអ្នកែដលមិនចង់ទាំងេនាះ
សុខចិត្តេធ្វី្រគប់យា៉ងេដីម្បីេចញផុតពីភាពេចាលេម្សៀតែដរ។
េសៀវេភៅេនះ អាចជាការរំលឹក ដល់អ្នកអានដៃទេទៀត (ពិេសស គឺមនុស្ស្របុស) កុំ
បេណា្ដយខ្លួនេទៅជាមនុស្សេចាលេម្សៀតយូរេពក។ ភាពេចាលេម្សៀតរបស់ខ្ញុំ មិនតូច
េទ េហីយខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថា វាមានក្នុងខ្លួនខ្ញុំតាំងពីេពលណាែដរ។
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ក្នុងេសៀវេភៅេផ្សងេទៀត ខ្ញុំែចករំែលកចំេណះដឹងែដលខ្ញុំគិតថា មាន្របេយាជន៍ ែត
ក្នុងេសៀវេភៅេនះ ខ្ញុំែចករំែលកភាពេចាលេម្សៀតរបស់ខ្ញុំ េដីម្បីជា្របេយាជន៍ដល់
អ្នកដៃទេទៀត។ េយីង្រគាន់ែតដឹង និងទទួលសា្គល់ មិនអាចជួយផា្លស់ប្តូរភាព
េចាលេម្សៀតរបស់េយីងេទ។ េយីង្រតូវ្របឹងេធ្វី្រគប់យា៉ងែដលេយីងអាចនឹកេឃីញ។
េរឿងរា៉វ្រគប់យា៉ងែដលេកីតេឡីងក្នុងជីវិតខ្ញុំ សុទ្ធែតអាចចង្រកងជាេសៀវេភៅបាន
ទាំងអស់។ េរឿងល្អ ឬអា្រកក់ មិនសំខាន់េទ ឱ្យែតមានអត្ថន័យចំេពាះអ្នកណាមា្នក់។
េសៀវេភៅេនះ ខ្ញុំសរេសរជាពិេសសជូនចំេពាះខ្លួនខ្ញុំ។ ស្រមាប់អ្នកអានដៃទ អាចអាន
តាមធម្មតា ែតមិនបានទទួលពាក្យពិេសសពីខ្ញុំេទ។
ៃថ្ងទី ១៧ ែខកុម្ភៈ ឆា្នំ២០១៨
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វតតមនមនុសសេចលេមសៀត
ការពិតមួយរបស់មនុស្សេចាលេម្សៀត គឺពួកេគមានចំនួនេ្រចីនណាស់េនៅេលីេលាក
េនះ។ វាមិនែមនជាពាក្យបំេភ្លីសរបស់ខ្ញុំេទ។ េយីងសាកល្បងេមីលេនៅកែន្លងេធ្វីការ
ឬក្នុងថា្នក់េរៀន េយីងនឹងេឃីញថា មនុស្សេជាគជ័យ មានចំនួនតិចជាងមនុស្ស
េចាលេម្សៀត។
េថាែក្រកុមហ៊ុនែតមួយ ្រគប់្រគងមនុស្សេចាលេម្សៀតជាេ្រចីននាក់។ មនុស្សេចាល
េម្សៀតក្រមិតទាប ្រគប់្រគងមនុស្សេចាលេម្សៀតក្រមិតខ្ពស់។ មនុស្សេចាលេម្សៀត
មិនដឹងខ្លួនថាេចាលេម្សៀតេទ េ្រពាះេជឿខ្លួនឯងកំពុងេធ្វីេរឿងែដលមានតៃម្ល េហីយេគ
េហៅការងាររបស់េគថា ភាពេជាគជ័យ។
ខ្ញុំជាមនុស្សេចាលេម្សៀតមា្នក់ ែដលេធ្វីការបេ្រមីមនុស្សេជាគជ័យពីរបីនាក់។ ពួកេគ
មានកំេណីត និងមានគំនិតរកស៊ីេដាយខ្លួនឯង េហតុេនះពួកេគក៏ផ្តល់ឱកាសឱ្យខ្ញុំ
េដីម្បីបានលុយចាយខ្លះ និងបន្តភាពេចាលេម្សៀតរបស់ខ្ញុំេទៀត។ វត្តមានរបស់ខ្ញុំ
គឺជាជំនួយរបស់េគ។ ខ្ញុំជួយេធ្វីការឱ្យេគ េដីម្បីកុំឱ្យេគកា្លយជាមនុស្សេចាលេម្សៀត
ែដរ។
េយីងែបងែចកមនុស្សជាពីរ្របេភទ គឺមនុស្សេជាគជ័យ និងមនុស្សេចាលេម្សៀត។ េបី
េយីងមិនែមនជាមនុស្សេជាគជ័យេទ េយីងគឺជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។ ការេហៅខ្លួន
ឯងថា “អ្នកែដលមិនទាន់េជាគជ័យ” ឬ “កំពុងេដីរេលីផ្លូវេជាគជ័យ” គឺជាេបាក
្របាស់ខ្លួនឯងប៉ុេណា្ណះ។ ការែដលេយីងមិនទាន់េជាគជ័យហ្នឹងេហីយ ែដលេធ្វីឱ្យ
េយីងកា្លយជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។ េពលែដលេយីងទទួលបានេជាគជ័យរួច េឈា្មះ
ថាេចាលេម្សៀត ក៏េ្របីែលង្រតូវជាមួយេយីងែដរ។ គា្មនការេលីកែលង ឬបេង្កីតពាក្យ
ថ្មីណា អាចជួយែកែ្របវាសនាមនុស្សេចាលេម្សៀតបានេទ។
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េបីសិនជាខ្ញុំនិយាយថា “ខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធែដលមិនទាន់ល្បី” ឬ “ខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីែដល
មិនទាន់មានលទ្ធភាពេបីករបររកស៊ី” េតីខ្ញុំជាមនុស្សែបបណា? ចេម្លីយមានែតមួយ
គត់ គឺេចាលេម្សៀត។ ខ្ញុំែចកដាច់ែបបេនះ គឺេដីម្បីកុំឱ្យខ្លួនឯងវេង្វង។
ខ្ញុំវេង្វងនឹងេជាគជ័យែក្លងកា្លយរបស់ខ្លួនឯងរាប់ឆា្នំមកេហីយ។ ខ្ញុំគិតថា ការបាន
ចូលរួម្របឡងសិស្សពូែក ជាេជាគជ័យរបស់ខ្ញុំ េទាះបីខ្ញុំមិនបានជាប់េលខនឹងេគក៏
េដាយ។ ខ្ញុំេនៅលួងខ្លួនឯងេទៀតថា េទាះខ្ញុំមិនជាប់ ែតខ្ញុំបានទទួលបទពិេសាធន៍។
ខ្ញុំទុកការបរាជ័យ ជាេជាគជ័យ។ ខ្ញុំមិនយកវាមកេធ្វីជាេមេរៀន េហីយខ្ញុំក៏មិនែដល
បេនា្ទសខ្លួនឯងែដរ េ្រពាះខ្ញុំ្រសលាញ់ខ្លួនឯងខា្លំងេពក។
អ្នកែដលធា្លប់អានេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំពីមុន នឹងេឃីញខ្ញុំេលីកតេម្កីងពីសា្នៃដបន្តិចបន្តួច
ដូចជា េសៀវេភៅ អត្ថបទ និងកិច្ចការឌីហ្សាញ។ ខ្ញុំគិតថា វាជាភាពេជាគជ័យ
េហតុេនះខ្ញុំក៏យកមកបងា្ហញអ្នកដៃទ េដាយមានេមាទនភាពេលីខ្លួនឯង។
ការពិត គឺេនៅនឹងែភ្នក ្រគាន់ែតខ្ញុំផា្លស់ប្តូរវាប៉ុេណា្ណះ។ េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ មិនល្បីដូចខ្ញុំ
គិតេនាះេទ។ អត្ថន័យក្នុងេសៀវេភៅ ក៏មិនល្អដល់ថា្នក់អាចយកមកអួតេគបានែដរ។
អ្នកអានេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ ក៏មានមិនដល់១០០នាក់ផង។ េតីខ្ញុំបានអ្វីមកេហៅថា េនះ
ជាេជាគជ័យ។
កាលពីចុងឆា្នំ២០១៦ ខ្ញុំបានសរេសរអត្ថបទមួយអំពីអ្វីែដលខ្ញុំបានេធ្វីក្នុងរយៈេពល
មួយឆា្នំ។ ខ្ញុំរាប់បញ្ចូលទាំងការេរៀនមុខវិជា្ជេលីអុីនធឺេណត ការអានេសៀវេភៅ និង
េរឿងកំបុិកកំប៉ុកដៃទេទៀត។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីែដលខ្ញុំបានេធ្វី។ ខ្ញុំមិនែមន
សប្បាយេដាយសារែតទំហំ និងចំនួនសា្នៃដរបស់ខ្ញុំេទ ែតខ្ញុំសប្បាយេដាយសារខ្ញុំ
បំេបា៉ងសា្នៃដទាំងេនាះ េដាយបែន្ថមន័យេទៅេលីវា។ ការងារខ្លះ គា្មនតៃម្លេទ ែតខ្ញុំ
េ្របីជំនាញសរេសររបស់ខ្ញុំ េទៅបំភ័ន្តែភ្នកខ្លួនឯង។ អ្នកអានរួច អាចនឹងយល់ថា ខ្ញុំ
ខំ្របឹងែ្របង ឬមានកំេណីត ែតតាមពិត ខ្ញុំេនៅែតេចាលេម្សៀតដែដល។
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ខ្ញុំេភ្លចគិតថា េបីសិនជាមនុស្សេចាលេម្សៀតក្នុងេលាកេនះ មានចំនួនេ្រចីនជាង
មនុស្សេជាគជ័យ ខ្ញុំក៏អាចជាមនុស្សេចាលេម្សៀតមា្នក់ែដរ។ េដាយសារែតេភ្លចគិតពី
េរឿងេនះ េទីបខ្ញុំមិនែដលចាប់អារម្មណ៍សេង្កតេមីលេរាគសញា្ញេចាលេម្សៀតរបស់
ខ្លួនឯង។ ខ្ញុំសេង្កតអ្នកដៃទ េ្រពាះេនះជាវិធីេរៀនពីមនុស្សរបស់ខ្ញុំ ែតខ្ញុំមិនសូវមាន
េពលសេង្កតខ្លួនឯង។ ទមា្លប់េចាលេម្សៀតែបបេនះ េទីបឱ្យខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំយល់ពីមនុស្ស
កាន់ែតេ្រចីនក្នុងរយៈេពល ២ឆា្នំចុងេ្រកាយ ែតតាមពិត ខ្ញុំមិនយល់សូម្បីែតខ្លួនឯង។
វត្តមានរបស់មនុស្សេចាលេម្សៀត ជាេរឿងល្អស្រមាប់មនុស្សេជាគជ័យ។ ពួកេគ េធ្វីឱ្យ
មនុស្សេជាគជ័យេលចេធា្លកាន់ែតខា្លំង ក្នុងកាលៈេទសៈណាមួយ។ ពួកេគ ក៏ជា
អ្នកជួយជ្រមុញឱ្យមនុស្សេជាគជ័យ អាចេធ្វីេរឿងពិបាកៗបានេ្រចីនជាងមុនេទៀត
ផង។ ជីវិតរបស់មនុស្សេចាលេម្សៀត រស់េដីម្បីអ្នកដៃទកា្លយជាមនុស្សេជាគជ័យ។
ពួកេគគិតថា េពលអ្នកដៃទេជាគជ័យ ខ្លួនេគក៏បានរួមចំែណកដូចគា្ន។
មនុស្សេចាលេម្សៀត រស់លាយឡំជាមួយមនុស្សេជាគជ័យ ដូេច្នះពួកេគអាច្រចឡំថា
ខ្លួនឯង ក៏ស្ថិតក្នុងជំពូកមនុស្សេជាគជ័យែដរ។ ពួកេគ្របឹងេធ្វីតាមេគែតសម្បកេ្រកៅ
ដូចជា េរៀនេ្របីកាយវិការ េរៀននិយាយស្តី េរៀនេស្លៀកពាក់ ឬេរៀនបេងា្ហះពាក្យល្អៗ
េលីអុីនធឺេណត ែតេពលេមីលេទៅខាងក្នុងវិញ គឺ្របេហាងធ្លុះ។ មនុស្សេចាលេម្សៀត
ជាធុងែដលគា្មនបាត ល្អេមីលពីខាងេ្រកៅ ែតេ្របីការមិនេកីត។ េគេហៅថា ធុងដូចគា្ន
ែតមិនអាចេ្របីបាន។
េបីសិនជាខ្ញុំេជឿេលី្រពះ ខ្ញុំអាចនឹងគិតថា ្រពះបេង្កីតមនុស្សេចាលេម្សៀតមក េដីម្បី
បេ្រមីមនុស្សេជាគជ័យ ែដលជាសំណព្វចិត្តរបស់្រពះមិនខាន។ េទាះេជឿ ឬមិនេជឿ
ក៏វាេនៅែតជាការពិតរបស់មនុស្សេចាលេម្សៀតែដរ។
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និយមន័យមនុសសេចលេមសៀត
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមកំណត់និយមន័យរបស់មនុស្សេចាលេម្សៀត េដីម្បីងាយយល់ទាំង
អស់គា្ន។ េបីតាមនិយមន័យក្នុងវចនានុ្រកុមសេម្តចជួនណាត េចាលេម្សៀត មាន
ន័យថា មិនេកីតការ , មិនបានការ , េ្របីការមិនេកីត។ វាេកីតេចញពាក្យថា េម្សៀត
ែដលមានន័យថា ្របេយាជន៍ ឬេសចក្តីេកីតការ។ និយមន័យេនះ មិនទាន់្រគប់្រគាន់
ឱ្យេយីងយល់ពីមនុស្សេចាលេម្សៀតេទ។ េយីងអាចយល់ពីន័យពាក្យេនះែមន ែតេបី
ចង់យល់ដល់មនុស្ស្របេភទេនះ ្រតូវេមីលេលីអ្វីែដលេគេធ្វី គិត និងនិយាយស្តី។

១ េបះេចលជីMតខលនឯង
ួ
ពីដំបូង ខ្ញុំមិនគិតថា ខ្ញុំេបាះេចាលជីវិតខ្លួនឯងេទ េ្រពាះខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំមានការងារេធ្វី
និងបានេរីសយកអាជីពជាអ្នកនិពន្ធ។ េ្រកាយមក ខ្ញុំអានប៉ះនឹងទស្សនវិជា្ជមួយ
ចំនួនែដលេធ្វីឱ្យគិតថា ជីវិត គឺគា្មនន័យ។ មិនថាខ្ញុំ្របឹងេធ្វីអ្វីេទ ចុងេ្រកាយ ខ្ញុំនឹង
រលាយបាត់ពីពិភពេលាកេនះដែដល។ គា្មនជាតិមុន គា្មនជាតិេ្រកាយ អ្វីែដលខ្ញុំ
មានគឺេពលបច្ចុប្បន្ន េហីយជាេរឿងបេណា្ដះអាសន្នេទៀត។
ខ្ញុំកាន់ែតអាន ខ្ញុំកាន់ែតគិតេទៅរកផ្លូវេនាះ រហូតដល់េពលខ្លះ ខ្ញុំែលងមានអារម្មណ៍អ្វី
ទាំងអស់។ ខ្ញុំមានេសរីភាព និងអាចទមា្លក់េចាលទំនួលខុស្រតូវ។ ខ្ញុំរីករាយផង និង
េវទនាផង។ អ្វីែដលខ្ញុំេវទនា គឺខ្ញុំមិនអាចបេង្កីតអត្ថន័យឱ្យជីវិតខ្លួនឯងបាន។
ខ្ញុំចាប់េផ្តីមផា្អកសរេសរេសៀវេភៅ េហីយមិនេធ្វីអ្វីទាំងអស់។ ខ្ញុំែលងខ្វល់ពីអ្វីែដលខ្ញុំ
េធ្វី េហីយរស់េនៅតាមទមា្លប់ថ្មីរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំេទៅេធ្វីការេពញេមា៉ង េហីយ្រតលប់មកវិញ
េដកេមីលេរឿង្រគប់្របេភទ។ ខ្ញុំមិនដឹងសរេសរអី េហីយក៏មិនដឹងសរេសរេដីម្បីអី។ ខ្ញុំ
មិន្រតឹមែតគិតថា ជីវិតខ្ញុំគា្មនន័យេទ ខ្ញុំក៏គិតថា ជីវិតអ្នកដៃទគា្មនន័យដូចគា្ន។
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េពលខ្លះខ្ញុំមានេរឿងែដលចង់សរេសរ ែត្រតូវឈប់វិញ េ្រពាះគិតថា េតីវាមានន័យអី
េបីជីវិតអ្នកសរេសរ និងអ្នកអានសុទ្ធែតអត់ន័យ។
មនុស្សេចាលេម្សៀត មិនឱ្យតៃម្លជីវិតេទ។ ពួកេគ មិនដឹងថា េតីអ្វីជាតៃម្ល េ្រកាយ
េពលែវកែញកអស់ចិត្តេទៅ។ តៃម្លែដលពួកេគអាចបេង្កីតេដាយខ្លួនឯង ក៏មិនេនៅ
បានយូរែដរ។

២ និយយឱយអនកដៃទេបះេចលWតរសៃមែដរ
ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដៃទ មិនែមនជា ចំណុចល្អរបស់ខ្ញុំេទ។ ខ្ញុំែតងែតេមីល
អ្នកដៃទក្នុងផ្លូវអា្រកក់ជានិច្ច េហតុេនះ េទីបខ្ញុំេជៀសវាងនិយាយជាមួយពួកេគ។ ខ្ញុំ
គិតថា េបីខ្ញុំមិននិយាយជាមួយេគ េគក៏មិនអាចកុហកខ្ញុំ េហីយខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់េធ្វីពុត
អ្វីទាំងអស់។
មនុស្សេចាលេម្សៀតទូេទៅ េធ្វីែបបេនះ។ េពលេឃីញអ្នកណាមា្នក់កំពុង្របឹងេធ្វីអ្វីមួយ
េគនឹងមកនិយាយពាក្យបំបាក់ទឹកចិត្ត ឬេមីលងាយការ្របឹងែ្របងរបស់េគ។ សូម្បីែត
េគេធ្វីបានេជាគជ័យេហីយក៏េដាយ ក៏មនុស្សេចាលេម្សៀតមិនេលីកែលងឱ្យែដរ។
មនុស្សេចាលេម្សៀត គិតថាេបីខ្លួនមិនបានេធ្វី អ្នកដៃទ ក៏មិនចាំបាច់េធ្វីែដរ។ ្រតូវ
្របយ័ត្នមនុស្សេចាលេម្សៀតែដលសម្បូរ្រទឹស្តី ដូចជាខ្ញុំ។ េពលខ្លះ េគអាចេ្របីអ្វី
ែដលេគដឹង មកនាំចិត្តអ្នកដៃទឱ្យេបាះបង់េចាល្រគប់យា៉ង េហីយរស់េនៅតាម
យថាកម្ម។
ខ្ញុំអាចេលីកជាឧទាហរណ៍បាន ចំេពាះចំណុចេនះ។ មនុស្សក្នុងសាសនា ភាគេ្រចីន
មានជំេនឿេទៅេលីការៃថរក្សា និងជួយទំនុកប្រមុងពីកមា្លំងេ្រកៅខ្លួន។ វាអាចជា ្រពះ
េទវតា ឬ្រពលឹងដូនតា។ េដាយសារេគេជឿ េទីបេគអាង។ េពលមានអាង ក៏េ្របីការ
អាងេនាះ មកបង្វិលការគិតរបស់ខ្លួន កុំឱ្យខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់។ េគគិតថា េគរស់េនៅ
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េដាយមានក្តីសុខ។ េគក៏ចង់ឱ្យអ្នកដៃទេទៀត រស់េនៅបានដូចេគែដរ េហតុេនះ េគក៏
្របាប់ពីជំេនឿរបស់េគ។
មនុស្សែដលមានជំេនឿសាសនា េ្រចីនណាស់ ជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។ មនុស្សគា្មន
សាសនា ក៏េចាលេម្សៀតមិនតិចគា្នែដរ។ េបីេចាលេម្សៀតដូចគា្នែបបេនះ េតីេយីង
េម៉ចនឹងដឹងថា អ្នកណាល្អជាងអ្នកណាេទៅ?

៣ រចែណនេលីេរឿងមិនសមនឹងរចែណន
មនុស្សេចាលេម្សៀត យកការ្រចែណនមកេធ្វីជាអ្នកនាំផ្លូវ។ េពលេឃីញអ្នកណាមា្នក់
អាចេធ្វីបាន េគនឹងរកពាក្យយា៉ងណា មកបងា្អប់អ្វីែដលអ្នកដៃទេធ្វីបាន េដីម្បីកុំឲ្យ
ខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាអន់ជាងេគ។
ពួកេគ បាន្រតឹមែត្រចែណនប៉ុេណា្ណះ ែតគា្មនបំណងថាេធ្វីសកម្មភាពអ្វី េដីម្បីបាន
ដូចេគេទ។ គេ្រមាងរបស់ពួកេគ គឺយកអារម្មណ៍្រចែណនមកេ្របីមួយែភ្លត រួចេហីយ
ក៏បន្តជីវភាពេចាលេម្សៀតេទៀត។
ខ្ញុំ្រចែណននឹងអ្នកែដលមានឱកាសការងារេ្រចីនជាងខ្ញុំ។ ខ្ញុំ្រចែណនេគែដលអាចប្តូរ
ការងារបានតាមចិត្ត េហីយមិនបាច់រង់ចាំ។ ខ្ញុំ្រចែណនេគ ែតខ្ញុំមិនែដលរវល់េទៅ ែក
CV ថ្មីអ្វីេទ េហីយក៏មិនែដល្របឹងែស្វងរកការងារថ្មីអ្វីែដរ។ ខ្ញុំ្រចែណនអ្វីែដលខ្ញុំមិន
បានេធ្វី។
ការ្រចែណនរបស់ខ្ញុំ មិនបានជួយអ្វីទាំងអស់ េ្រកៅពីេធ្វីឱ្យមិនេពញចិត្តនឹងអ្នកដៃទ។
េរឿងែដលមិនសមនឹង្រចែណន គឺេរឿងែដលខ្ញុំមិនហា៊នេធ្វី និងមិន្របឹងេធ្វី។ មនុស្ស
េចាលេម្សៀត ខាតេពលជាមួយការ្រចែណន និងសង្ឃឹមថា្រគប់យា៉ងែដលេគចង់
បាន នឹងរត់មករកេគេនៅៃថ្ងណាមួយ។
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៥ េធវីអីម
វ ិនបនសេរមច េហីយព ូែកែតមត់
លទ្ធផល ជាការបញា្ជក់ថា អ្នកណាជាមនុស្សេចាលេម្សៀត ឬេជាគជ័យ។ មនុស្ស
េចាលេម្សៀត បានែតមាត់ប៉ុេណា្ណះ អ្វីក៏េធ្វីមិនេចញែដរ។ ពួកេគយល់ថា ការនិយាយ
េចាល ជាេជាគជ័យ។ ឱ្យែតបាននិយាយពីគេ្រមាងែដលេគចង់េធ្វី េគក៏មាន
អារម្មណ៍ល្អ ដូចេធ្វីេរឿងេនាះបានេជាគជ័យែដរ។
េនៅេពលេគនិយាយអស់ចិត្ត េហីយេធ្វីអ្វីមិនេចញ េគនឹងប្តូរេទៅគិតពីេរឿងេផ្សងេទៀត
េហីយបន្តសកម្មភាពដែដលដូចេដីម។ ភាពេជាគជ័យ មានែតក្នុងក្តី្រសៃមរបស់
ពួកេគប៉ុេណា្ណះ គា្មនរូបពិត្របាកដេទ។
មនុស្សេចាលេម្សៀត ពូែកសន្យា និងបំេបា៉ងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។ ពួកេគ គិតថា
ការេធ្វីខុសអ្វីែដលខ្លួននិយាយ ជាេរឿងធម្មតា េហីយអ្នកណាក៏េធ្វីខុសែបបេនះែដរ។
េនះជាការពិត េ្រពាះមនុស្សជាេ្រចីន ជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។
េនៅេពលសន្យាអ្វីមួយ េយីងមិនែមនសន្យាែតជាមួយអ្នកដៃទេទ េយីងក៏សន្យា
ជាមួយខ្លួនឯងែដរ។ េបីេយីងេធ្វីមិនបានដូចអ្វីែដលេយីងនិយាយ េតីសម្តីរបស់េយីង
មានន័យអ្វីេទៀតស្រមាប់ខ្លួនឯង? មិនបាច់គិតដល់អ្នកដៃទេទ េ្រពាះេគច្បាស់ជា
អស់ទំនុកចិត្តេលីេយីងរួចេហីយ។
ខ្ញុំេធ្វីេរឿងមិនសេ្រមចេ្រចីនណាស់។ ខ្ញុំមានបំណងទិញេសៀវេភៅមួយទឹក មកលក់បន្ត
ែតខ្ញុំេធ្វីមិនបាន១ែខផង ខ្ញុំក៏ឈប់បាត់។ ខ្ញុំយកេសៀវេភៅេទៅដាក់តាំងក្នុងទូេសៀវេភៅ
ខ្ញុំ េហីយ្របាប់ខ្លួនឯងថា “យា៉ងេហាចណាស់ ក៏ខ្ញុំអាចយកេសៀវេភៅេនាះមកអាន
ែដរ”។ ការមានេសៀវេភៅអាន មិនែមនជាេរឿងអា្រកក់េទ ែតខ្ញុំមិនេធ្វីតាមអ្វីែដលខ្ញុំ
េ្រគាងទុក េទីបជាេរឿងបរាជ័យ។ បរាជ័យ បេ្រងៀនមនុស្សឱ្យដឹងថាខ្លួនឯងេនៅែតជា
មនុស្សេចាលេម្សៀត។ បរាជ័យ ក៏បេ្រងៀនមនុស្សឱ្យេចះលួងខ្លួនឯង ែដលេនះជាការ
បេ្រងៀនមនុស្សឱ្យកាន់ែតេចាលេម្សៀតមួយក្រមិតេទៀត។
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ខ្ញុំមានេសៀវេភៅេ្រចីនក្បាលណាស់ ែដលសរេសរមិនេចញ។ េសៀវេភៅខ្លះ មានែត
មាតិកា។ ខ្លះេទៀត មាន្របែហល១០សន្លឹក។ ខ្ញុំមិនសរេសរ េ្រពាះខ្ញុំសរេសរមិន
េចញ និងខ្ជិល។ េពលខ្ញុំមានគំនិតស្រមាប់េសៀវេភៅថ្មី ខ្ញុំេ្រតកអរណាស់។ ខ្ញុំក៏
្របកាសឱ្យអ្នកដៃទដឹងេនៅេលីអុីនធឺេណតភា្លម ែតេ្រកាយមកខ្ញុំសរេសរមិនេចញ ខ្ញុំក៏
េបាះវាេចាល ែតខ្ញុំមិន្របាប់អ្នកណាេទ។
មនុស្សេចាលេម្សៀត និយាយែតពីេរឿងល្អប៉ុេណា្ណះ ស្រមាប់េរឿងអា្រកក់ គឺ្របឹងលាក់
ទុក។ េសៀវេភៅែដលខ្ញុំេ្រគាងនឹងសរេសរ សុទ្ធែតជាេសៀវេភៅែដលទាក់ទងនឹង
េសៀវេភៅចាស់ៗរបស់ខ្ញុំ។ វាជាឱកាសែដលខ្ញុំអាចលក់េសៀវេភៅជាឈុតបាន។ ខ្ញុំ
ដឹងេហីយ ែតខ្ញុំមិនេធ្វី។ ខ្ញុំេធ្វីេរឿងអត់្របេយាជន៍ ជំនួសឱ្យកិច្ចការែដលអាចជួយឱ្យខ្ញុំ
លក់េសៀវេភៅបានេ្រចីនជាងមុន។
េរឿងែដលខ្ញុំេធ្វីមិនេកីតេ្រចីនណាស់ េហីយខ្ញុំេទីបនឹងភា្ញក់ខ្លួនប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំេបាះ
េចាលថា្នក់ហ្គីតា។ ខ្ញុំឈប់េទៅហាត់ក្បាច់គុន។ ខ្ញុំឈប់េរៀនកាត់តវីេដអូ។ ខ្ញុំឈប់
េរៀនសរេសរ script េរឿង។ ខ្ញុំឈប់េរៀនសរេសរកូដទូរស័ព្ទៃដ។ ខ្ញុំមិនអាចសន្សំ
លុយបាន។ ខ្ញុំមិនអាចរកការងារែដលមាន្របាក់ែខខ្ពស់ជាងេពលេនះបាន។ ខ្ញុំគា្មន
សមត្ថភាពទិញឡានជិះ។ ខ្ញុំមិនអាចេបាះពុម្ពេសៀវេភៅេដាយខ្លួនឯងបាន។
ខ្ញុំបានែតមាត់ប៉ុេណា្ណះ។ អ្វីែដលបានេធ្វី និងអ្វីែដលខ្ញុំេ្រគាងនឹងេធ្វី មានចំនួនខុសគា្ន
ឆា្ងយណាស់។

៥ បេរមីអក
ន ដៃទ
ស្រមាប់ខ្ញុំ េបីការងារែដលេយីងេធ្វី មិនហុច្របេយាជន៍ពាក់កណា្ដល ឬទាំង្រសុង
្រតលប់មកេយីងវិញេទ ការងារេនាះមិនែមនជារបស់េយីងេទ។ េបីេយីងចំណាយ
េពលេធ្វីការងារឱ្យអ្នកដៃទ េយីងជាមនុស្សេចាលេម្សៀតេហីយ។ េពលេវលា ជារបស់
មានតៃម្លជាងេគរបស់មនុស្ស។ េបីេយីងេ្របីវាេដីម្បីបំេពញបំណងអ្នកដៃទ បានន័យ
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ថា របស់មានតៃម្លរបស់េយីង កា្លយជាឈា្នន់េដីម្បីឱ្យេគេឡីងេទៅេលី។ េតីេយីងមាន
េពលប៉ុនា្មនឆា្នំ េដីម្បីឱ្យេគជាន់រាល់ៃថ្ង?
ខ្ញុំមានេមាទនភាពនឹងការប្តូរការងាររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំែតងែតយកវាមកសរេសររហូត េដីម្បី
ឱ្យអ្នកដៃទដឹងថា ការប្តូរការងារ ជាេរឿងសប្បាយ។ ឥលូវេនះ វាែលងមានអីែដល្រតូវ
សប្បាយេទៀតេហីយ េ្រពាះេទាះបីជាខ្ញុំប្តូរេទៅេធ្វីការកែន្លងណា ខ្ញុំេនៅែតជាមនុស្ស
េចាលេម្សៀតដែដល។
ខ្ញុំបេ្រមីមហិច្ឆតាអ្នកដៃទ េ្រពាះខ្ញុំគា្មនកំេណីតេធ្វីការឱ្យខ្លួនឯង។ ខ្ញុំេធ្វីជាខ្ញុំេគ េ្រពាះ
ខ្ញុំមិនហា៊ន្របថុយ។ ខ្ញុំរស់េនៅេដាយសារលុយែដលេគែចកឱ្យ េ្រពាះខ្ញុំគា្មន
សមត្ថភាពរកលុយេដាយការងារខ្លួនឯង។ ខ្ញុំជាមនុស្សេចាលេម្សៀត ែដលពឹងេលី
ខួរក្បាលរបស់េគ េដីម្បីរស់។
េយីងអាច្របែកកយា៉ងេម៉ចក៏បានែដរ េ្រពាះភាពេចាលេម្សៀត មិនបាត់េទៅវិញេដាយ
សារេយីងពូែក្របែកកេទ។ េយីងេធ្វីការឱ្យេគ េយីងជាមនុស្សគា្មនកំេណីត។ ខ្លី និង
ងាយយល់ជាទីបំផុត។ ឥលូវេនះ ខ្ញុំយល់ន័យែដលមីងខ្ញុំសួរខ្ញុំពីមុនេហីយ “ខំេរៀន
េធ្វីអី េបីគង់ែតេធ្វីការឱ្យដែដល”។
មនុស្សេចាលេម្សៀត រស់េ្រកាមដំបូលៃនភាពេជាគជ័យរបស់អ្នកដៃទ។ ជីវិតរបស់
ពួកេគេពារេពញេទៅអត្ថន័យែក្លងកា្លយ ែដលបង្កប់េដាយការេមីលងាយខ្លួនឯង និង
ការេសីចចំអកពីអ្នកដៃទ។ មនុស្សេចាលេម្សៀត គិតថាខ្លួនអាចរកភាពេជាគជ័យ
េឃីញ េនៅក្នុងកែន្លងរបស់អ្នកដៃទ។
្របាក់ែខ ឋានៈ មុខមាត់បន្តិចបន្តួច វងា្វន់េលីកទឹកចិត្ត និងពាក្យសរេសីរែដលមិន
ច្បាស់លាស់ ជារបស់្រគប់្រគងមនុស្សេចាលេម្សៀត។ ទាំងេនះ ជានិយមន័យៃនភាព
េជាគជ័យែដលខ្ញុំមានក្នុងខួរក្បាល។ តាមពិត ខ្ញុំមិនមានវាេទ ែតខ្ញុំ្របឹងញាត់វាចូល
ឱ្យេពញក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំ េដីម្បីកា្លយជាមនុស្សេចាលេម្សៀតដ៏េជាគជ័យមា្នក់។
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សរុប
និយមន័យទាំងេនះ ជាការយល់េឃីញរបស់ខ្ញុំក្នុងដំណាក់កាលេទីបនឹងភា្ញក់ខ្លួន។
វាអាចមានចំណុចខ្វះខាតេ្រចីន ែតដូចខ្ញុំ្របាប់មុនេហីយ េពលេនះខ្ញុំជាមនុស្ស
េចាលេម្សៀត អ្វីែដលខ្ញុំេធ្វី មិនអាចល្អ្រគប់្រជុងេទ។ ខ្ញុំកំពុងរកផ្លូវេចញ តាមរយៈការ
សរេសរេចញមកឱ្យអស់។
មនុស្សេចាលេម្សៀត ជាមនុស្សែដល៖
១ េបាះេចាលជីវិតខ្លួនឯង
២ និយាយឱ្យអ្នកដៃទេបាះេចាលក្តី្រសៃមែដរ
៣ ្រចែណនេលីេរឿងមិនសមនឹង្រចែណន
៤ េធ្វីអ្វីមិនបានសេ្រមច េហីយពូែកែតមាត់
៥ បេ្រមីអ្នកដៃទ
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របេភទៃនមនុសសេចលេមសៀត
ការរស់េនៅរបស់េយីងមានេ្រចីនែផ្នក េហតុេនះែផ្នកែដលេយីងជាមនុស្សេចាល
េម្សៀត ក៏ែបងែចកេទៅតាមេនាះែដរ។ ខ្ញុំែចកមនុស្សេចាលេម្សៀតេទៅតាម្របេភទ
េផ្សងគា្នេដីម្បីខ្ញុំងាយ្រសួលវិភាគខ្លួនឯងថា េនៅក្នុង្របេភទណាខ្លះ។ េយីងអាចស្ថិត
ក្នុង្របេភទមួយ ឬេ្រចីន។ េបីមានកាន់ែតេ្រចីន េយីងកាន់ែតេចាលេម្សៀត។
ខ្ញុំែចកជា ៥្របេភទ គឺ
១ ការអប់រំ និងចំេនះដឹង
២ ហិរញ្ញវត្ថុ
៣ អាជីព
៤ ្រគួសារ និងេស្នហា
៥ សុខភាព

១ ករអប់រំ និងចំេនះដឹង
េយីងមិនអាចរស់េនៅេដាយគា្មនចំេណះដឹងបានេទ។ េបីេយីងេរៀនបានេ្រចីន និង្រតូវ
កែន្លង េយីងអាចនឹងរកផ្លូវទទួលបានេជាគជ័យខ្លះ។ ឧទាហរណ៍ មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ ជា
កូនេថៅែកលក់េព្រជ ដូេច្នះ េគេទៅេរៀនពីវិធីៃច្នម៉ូតេ្រគឿងេព្រជ និងវិធីលក់។ េគមាន
ចំេណះដឹងែផ្នកេនះកាន់ែតេ្រចីន ភាពេជាគជ័យរបស់េគក៏កាន់ែតខ្ពស់។
ការអប់រំ មិនចាំបាច់ទាល់ែតេធ្វីេនៅក្នុងសាលាេទ េ្រពាះឥលូវេយីងមានអុីនធឺេណត។
ឯកសារេ្រចីនណាស់ ្រតូវបានេគដាក់េនៅេលីអុីនធឺេណត េដីម្បីឱ្យអ្នកែដលគា្មន
ឱកាស បានែស្វងយល់េដាយខ្លួនឯង។ ក្រមិតៃនការយល់ដឹង គឺ្រតូវពឹងេលីខ្លួន
េយីង។ េយីង្របឹង េយីងបាន េយីងចាំេគមកបេ្រងៀន េយីងអត់។
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មនុស្សេចាលេម្សៀតក្នុងែផ្នកចំេណះដឹង ជាមនុស្សល្ងង់ េហីយមិនចង់េចះ។ ពួកេគ
មិនចូលចិត្តេរៀនអ្វីថ្មី េហីយែតងែតគិតថា ខ្លួនឯងមានចំេណះដឹង្រគប់្រគាន់ជានិច្ច។
អ្វីែដលេគមាន គឺការេបាកខ្លួនឯងប៉ុេណា្ណះ។
មនុស្សេចាលេម្សៀត្របេភទេនះ េ្រចីនែតនិយាយេចញមកមិនដឹងក្បាលកន្ទុយ
េហីយពូែកែតខាងេឈា្លះ។ ពួកេគេឈា្លះេដីម្បីរក្សាភាពល្ងង់េខ្លៅឱ្យេនៅគង់វង្ស។
ពួកេគក៏អាចេឈា្លះេដាយសារការយល់្រចឡំែដរ។ ពួកេគពូែក្រចឡំណាស់ េ្រពាះេគ
គា្មនចំេណះដឹងពិត្របាកដ។
មនុស្សេចាលេម្សៀត្របេភទេនះ មានេ្រចីនក្នុងសង្គមែខ្មរ។ ពួកេគមានអុីនធឺេណត ែត
មិនេឆ្លៀតេរៀនេដាយខ្លួនឯង។ ពួកេគេ្របីេលសថា គា្មនលទ្ធភាពេទៅសាលាដូចេគ ែត
ពួកេគមិនេ្របីអ្វីែដលេគមាន្រសាប់ក្នុងៃដេទ។ មានអុីនធឺេណត ែតមិនេចះេ្របី ជា
េរឿងេចាលេម្សៀតបំផុតក្នុងសម័យតិចណូឡូជី។
ខ្ញុំមិនស្ថិតក្នុង្របេភទេនះេទ េ្រពាះខ្ញុំេរៀនអ្វីថ្មីរាល់ៃថ្ង។ ខ្ញុំេរៀនេដាយខ្លួនឯងផង និង
្រតូវេគបង្ខំឱ្យេរៀនេនៅកែន្លងេធ្វីការផង។ េយីងដឹងេហីយថា មនុស្សេចាលេម្សៀត
េជៀសមិនផុតពី្រតូវេគបង្ខំឱ្យកិច្ចការែដលខ្លួនមិនចង់េធ្វីេនាះេទ។
ខ្ញុំមានអុីនធឺេណតេនៅផ្ទះ ដូេច្នះេ្រកៅពីេមីលកីឡាកាស សា្តប់ចេ្រមៀង និងេមីលេរឿង
អាសអាភាស ខ្ញុំេនៅេរៀនតាមអនឡាញ អានឯកសារ្រសាវ្រជាវក្នុងែផ្នកវិទ្យាសា្រស្ត
និងអានពត៌មានសំខាន់ៗ។ ខ្ញុំេ្របីអុីនធឺេណតអស់ៃថ្ល ទាំងមាន្របេយាជន៍ និងអត់
្របេយាជន៍។ ខ្ញុំគា្មនលុយេទៅេរៀនដល់្រសុកេ្រកៅែមន ែតខ្ញុំអាចរកេមេរៀនែដលេគ
បេ្រងៀនេនៅ្រសុកេ្រកៅមកេរៀនបាន។ ខ្ញុំអាចមិនេចះ១០០ភាគរយ ែតវា្រគាន់េបីជាង
អត់េចះអ្វីេសាះ។
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២ ហិរញញ វតថុ
េទាះបីខ្ញុំេចាលេម្សៀតែមន ែតខ្ញុំដឹង និងទទួលសា្គល់ថា លុយជារបស់មាន
្របេយាជន៍។ េយីងអាចេ្របីលុយេទៅេធ្វីេរឿងែដលមិនអាចនឹកសា្មនដល់។ េនះជា
ចំណុចេចាលេម្សៀតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំអាយុ២០ឆា្នំជាង ែតគា្មនលុយសន្សំ និងគា្មន
ចំណូលេ្រចីនផ្លូវ។
សង្សារខ្ញុំធា្លប់សួរខ្ញុំថា “េបីេរៀបការេហីយ ្របាក់ែខប៉ុណ្ណឹង េធ្វីេម៉ចអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯង
រស់”។ សង្សារខ្ញុំអាចនឹងគិតពីលុយេ្រចីនជាងខ្ញុំ ប៉ុែន្តេនះបញា្ជក់ថា ខ្ញុំេនៅេស្ទីរេភ្លីង។
េយីងមិនអាចរស់្រសួលេដាយគា្មនលុយេទ។ លុយបន្តជីវិតមនុស្ស។ េបីខ្ញុំមិនគិតពី
វា ខ្ញុំក៏មិនចង់បានវា។ េបីខ្ញុំមិនចង់បាន ខ្ញុំក៏មិនរកវិធីរកលុយឱ្យបានេ្រចីនែដរ។ េបីខ្ញុំ
គា្មនលុយេ្រចីន ៃថ្ងណាមួយែដលជួបបញា្ហ ខ្ញុំនឹង្រតូវបេនា្ទសអ្នកដៃទថាមិន្រពម
ជួយខ្ញុំមិនខាន។
លុយ ជាខ្នងបែង្អកដ៏សំខាន់។ មនុស្សេចាលេម្សៀត ដឹងពីេរឿងេនះ ែតពួកេគយក
សម្តីអ្នក្របាជ្ញជំនាន់មុនមកេ្របី េដាយថា “ការគិតពីលុយ ជា្របភពៃនអំេពី
អា្រកក់”។ ការគិតែបបេនះឡូយណាស់ ែតវាគា្មន្របេយាជន៍។ ការគិតពីលុយ អាច
ជា្របភពៃនអំេពីអា្រកក់ ែតការេធ្វីជាមនុស្សេចាលេម្សៀត ជាអំេពីអា្រកក់ែតម្តង។
ខ្ញុំេកីតក្នុង្រគួសារ្រក េហតុេនះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថា េបីអត់លុយ ជីវិតេយីងនឹងេទៅ
ជាយា៉ងណា។ ខ្ញុំដឹងេហីយ ែតែបរជាមិនខ្វល់ពីលុយេទៅវិញ។ ្រតង់េនះែដលបញា្ជក់
ថា ខ្ញុំេចាលេម្សៀតេពញទំហឹងែតម្តង។
ខ្ញុំធា្លប់អានេរឿង និងេមីលបទចេ្រមៀងែដលេគេរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នក្រក។
េពលខ្លះ ្រតូវ្រពាត់គា្នជាមួយ្របពន្ធ េពលខ្លះ្របពន្ធរត់េចាល េពលខ្លះសមាជិកក្នុង
្រគួសារសា្លប់ េដាយសារគា្មនលុយយកេទៅឱ្យេពទ្យ។ េបីេយីងគិតមិនដល់ េយីងនឹង
បេនា្ទសអ្នកដៃទ ែតេបីេយីងគិតឱ្យដល់េយីងនឹងបេនា្ទសខ្លួនឯង។
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េយីងអាចបេនា្ទសេគថា “យកលុយមកបំែបក្រគួសារេយីង” ែតេយីងក៏អាចបេនា្ទស
ខ្លួនឯងវិញថា “េដាយសារេយីងមិនអាចរកលុយបាន េទីប្រគួសារេយីងែបកបាក់”។
េយីងអាចបេនា្ទស្របពន្ធថា “មានចិត្តមិនេសា្មះ ផិតក្បត់” ែតេយីងក៏អាចបេនា្ទស
ខ្លួនឯងថា “េយីងគា្មនសមត្ថភាពរកលុយ មិនអាចឱ្យ្របពន្ធរស់េនៅសុខបាន”។
េយីងអាចបេនា្ទសថា “េពទ្យគា្មនចិត្តធម៌” ឬក៏អាចបេនា្ទសខ្លួនឯងថា “េយីងល្ងង់
មិនេ្រតៀមលុយស្រមាប់ឈឺ”។
មនុស្សេចាលេម្សៀតក្នុងេរឿងលុយ ចូលចិត្តបេនា្ទសអ្នកែដលមានលុយ។ ការ
បេនា្ទសអ្នកដៃទ ជាចរិតកំសាករបស់េយីងែដលមិនហា៊នទទួលសា្គល់ខ្លួនឯង។ េបី
េយីងជាមនុស្សេចាលេម្សៀត កំហុស្រគប់យា៉ង គឺេចញពីេយីង។ េបី្រជុលជាេលីក
េឡីងពីបញា្ហ ្រតូវជីកឱ្យដល់ឬសគល់វា។
ខ្ញុំដឹងពីឬសគល់ៃនបញា្ហអត់លុយរបស់ខ្ញុំេហីយ គឺខ្ញុំជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។

៣ អជីព
ការងារ និងអាជីព ជាេរឿងពីរខុសគា្ន។ េបីសិនជាេយីងមានការងារ េនាះបានន័យថា
េយីង្រតូវបង្ខំចិត្ត ឬអាចមិនបង្ខំេទៅេធ្វីអ្វីមួយ ែដលជាបញា្ជរបស់ថា្នក់េលី។ េយីង
មានការងារ េយីងមានតួនាទី េហីយេយីងបានចំណូល ឬឋានៈពីវា។ ចំែណកអាជីព
វិញ គឺេធ្វីេដីម្បីខ្លួនេយីង។ វាអាចជាការ្រសលាញ់ ឬជាេទពេកាសល្យពីកំេណីត។
អាជីព អាចមិនអាចរកចំណូលឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េទ េបីសិនជាេយីងមិនទាន់មាន
ឱកាស ឬអ្នកដៃទមិនផ្តល់ឱកាសឱ្យ។
មនុស្សភាគេ្រចីន មិនសូវមានអាជីពេទ េ្រពាះវាពិបាក េហីយ្រតូវរវល់ដកខ្លួនមិន
រួច។ ចំណុចល្អមួយរបស់អាជីព គឺេធ្វីឱ្យមនុស្សេពញចិត្តនឹងអ្វីែដលខ្លួនឯងេធ្វី
េហីយចង់េធ្វីវាឱ្យបានល្អជាងមុនជានិច្ច។ អាជីព ជាកមា្លំងជ្រមុញឱ្យមនុស្ស
្របឹងែ្របងេធ្វីេទៀតផង។ េតីអ្នកណាមិនចង់េធ្វីការេដីម្បីខ្លួនឯងេនាះ?
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ខ្ញុំមានការងារមួយ េហីយក៏មានអាជីពមួយែដរ។ ការងាររបស់ខ្ញុំមិនសូវជាប់លាប់េទ
េ្រពាះខ្ញុំែតងែតប្តូរចិត្តជានិច្ច។ សព្វៃថ្ងេនះ ការងាររបស់ខ្ញុំ គឺទាក់ទងនឹងការេរៀនតាម
អនឡាញ។ ខ្ញុំចូលចិត្តការងារេនះ េ្រពាះវាអាចឱ្យខ្ញុំមានេពលអានបានេ្រចីន។ ខ្ញុំ
គា្មនេជាគជ័យក្នុងការងារេនះេទ។ ខ្ញុំអាចេធ្វីបាន្រតឹមែតយក្របាក់ែខមកចាយ
ប៉ុេណា្ណះ។ េបីចង់ឱ្យល្អបំផុត ក៏ខ្ញុំមិនដឹងេធ្វីតាមណាែដរ។ ក្រមិតែដលខ្ញុំេចះ មិន
ខ្ពស់ហួសពីបទពិេសាធន៍របស់ខ្ញុំេទ។ េនៅក្នុងការងារ ខ្ញុំជាមនុស្សេចាលេម្សៀត
ប៉ុេណា្ណះ។
េយីង្រតលប់មកេមីលអាជីពវិញ។ អាជីពរបស់ខ្ញុំ គឺសរេសរេសៀវេភៅ។ មិនថាខ្ញុំប្តូរ
ការងារប៉ុនា្មនដងេទ ខ្ញុំេនៅែតសរេសរេសៀវេភៅដូចមុនដែដល។ ខ្ញុំ្របែហលជាអាច
ផា្លស់ប្តូរ្របធានបទស្រមាប់សរេសរ ែតកិច្ចការេនៅដែដល។ អាជីពេនះ អាចនឹង
ស្ថិតេស្ថរបានយូរឆា្នំ េបីសិនជាខ្ញុំេនៅែតមានសមត្ថភាពសរេសរបាន។
ខ្ញុំសាកល្បងសរេសរក្នុងឆា្នំ ២០១៤ េហីយសេ្រមចចិត្តថា នឹង្របឹងសាងេឈា្មះឱ្យ
ខ្លួនឯង ជាអ្នកនិពន្ធល្បីមា្នក់។ មកដល់ឥលូវ គឺជិត៤ឆា្នំេហីយ។ គា្មនអ្នកណា
សា្គល់ខ្ញុំ គា្មនអ្នកទិញេសៀវេភៅខ្ញុំ េហីយក៏គា្មនអ្នករំលឹកពីេឈា្មះខ្ញុំែដរ។
ខ្ញុំអាចកុហកខ្លួនឯងថា មកពី្រសុកែខ្មរ មិនសម្បូរអ្នកអាន េហីយមកពីេគមិនឱ្យតៃម្ល
អ្នកនិពន្ធ។ េបីេយីងរុញកំហុសទាំងអស់េទៅឱ្យអ្នកដៃទ េយីងនឹងបានធូរចិត្តេហីយ
ប៉ុែន្តេ្រកៅពីធូរចិត្ត េតីេយីងបានអ្វីេទៀតេទ? ចុះអាជីពរបស់ខ្ញុំ នឹងេទៅជាយា៉ងណា?
ខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធេចាលេម្សៀតមា្នក់ េហីយព្យាយាមសរេសរ េដាយមិនដឹងថាេធ្វីយា៉ង
ណាឱ្យេឈា្មះរបស់ខ្ញុំ មានេគទទួលសា្គល់េ្រចីន។
ខ្ញុំធា្លប់និយាយលួងខ្លួនឯងថា “ឱ្យែតមានអ្នកអានេសៀវេភៅខ្ញុំ១០០នាក់ ខ្ញុំទទួល
បានភាពេជាគជ័យក្នុងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធេហីយ”។ គា្មនអ្នកណាេធ្វីែបបេនះេទ។
១០០នាក់ មិនអាចជួយខ្ញុំឱ្យសាងេឈា្មះក្នុងជំនាន់េនះបានេទ។
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េរឿងែតមួយគត់ែដលខ្ញុំខា្មសខ្លួនឯង គឺខ្ញុំធា្លប់អួត្របាប់សង្សារខ្ញុំ ពីេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ។
ខ្ញុំថា េសៀវេភៅល្អ្រតង់េនះ ឡូយ្រតង់េនាះ េហីយមានេគសរេសីរេទៀតផង។ េ្រកាយ
មក ្របែហលជាសង្សារខ្ញុំេមីលេឃីញថា េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំមិនល្អដូចអ្វីែដលខ្ញុំ
និយាយ េគក៏ែលងចាប់អារម្មណ៍ពីេសៀវេភៅេ្រកាយៗរបស់ខ្ញុំេទៀត។ ខ្ញុំក៏ចាប់
អារម្មណ៍ដឹងែដរ េហីយខ្ញុំក៏ែលងរំលឹកពីេរឿងេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំជាមួយេគេទៀត។
តាមពិត ខ្ញុំមិនរំលឹក មិនែមនមកពីខ្ញុំខា្លចេឈា្លះគា្នេទ ែតគឺខ្ញុំខា្លចភាពេចាលេម្សៀត
របស់ខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមិនហា៊នទទួលសា្គល់ថា ខ្លួនឯងេចាលេម្សៀត ែដលមិនអាចចាប់
អាជីពមួយឱ្យនឹងនរបាន។ ខ្ញុំេធ្វីជាមិនខ្វល់ រហូតដល់េពលមួយែដលខ្ញុំ្រតូវែតខ្វល់។
េពលេនាះ គឺឥលូវេនះ។
េតីមានអ្វីអន់ជាងមនុស្ស្របុសមា្នក់ ែដលចំណាយេពលេវលា្របចាំៃថ្ងរបស់ខ្លួន េទៅ
េធ្វីការឱ្យអ្នកដៃទ េដីម្បីឱ្យេគមានភាពេជាគជ័យេនាះ? េតីមានអ្វីអន់ជាងមនុស្ស
្របុស ែដលមិនអាចេធ្វីជាមា្ចស់ការេលីខ្លួនឯងេពញមួយៃថ្ងបាន?
ខ្ញុំេធ្វីការេពញេមា៉ង ពី្រពឹកដល់លា្ងច េហតុេនះគា្មនេពលសរេសរេសៀវេភៅ។ េដាយ
សារមកពីេធ្វីការអស់កមា្លំង អ្វីក៏ខ្ញុំមិនចង់េធ្វីែដរ។ ខ្ញុំ្រគាន់ែតចង់េដក េហីយ្រពឹក
េឡីងបន្តការងារ្រចំែដលរបស់ខ្ញុំេទៀតប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមិនអាចសរេសរេសៀវេភៅ ខ្ញុំក៏មិន
អាចេធ្វីអ្វីេដីម្បីអាជីពខ្លួនឯង េហីយ្រតូវបន្តជីវិតជាខ្ញុំេគរហូត េ្រពាះគា្មនដំេណាះ
្រសាយេផ្សង។
ខ្ញុំធា្លប់សង្ឃឹមថា អាជីពសរេសរេសៀវេភៅ នឹងអាចជួយខ្ញុំឱ្យមាន្របាក់ចំណូលជា
្របចាំ េហីយខ្ញុំមិនចាំបាច់េទៅេធ្វីការេទៀតេទ។
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៤ រគួសរ និងេសនហ
េតីមនុស្សអាចរស់េនៅបានយា៉ងដូចេម្តច េបីគា្មនទំនាក់ទំនង? ទំនាក់ទំនង េធ្វីឱ្យ
ការរស់េនៅែដលគា្មនន័យរបស់េយីង ែ្របជាមានន័យ។ េយីងអាចេធ្វីការមា្នក់ឯងក្នុង
បន្ទប់បាន ប៉ុែន្តបរិយាកាសការងារនឹងផា្លស់ប្តូរ េនៅេពលមានមនុស្ស្រតឹមែតពីរ ឬបី
នាក់ចូលមកអង្គុយេធ្វីការជាមួយេយីង។
ទំនាក់ទំនងខ្លះ ទាមទារឱ្យេយីងរកវិធីបេង្កីតវា ែតទំនាក់ទំនងខ្លះេទៀត គឺេយីង
ទទួលបានពីកំេណីត។ ខ្ញុំេលីកទំនាក់ទំនងក្នុង្រគួសារមកគិតមុនសិន។ មានអ្នកខ្លះ
គិតថា ទំនាក់ទំនងក្នុង្រគួសារមិនសូវសំខាន់ ែតេបីតាម្រទឹស្តីចិត្តវិទ្យា ្រគួសារជា
កែន្លងែដលកំណត់ចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សតាំងពីេក្មង។ អ្វីែដលេក្មងជួប្របទះក្នុង
ផ្ទះ នឹងកា្លយជាចរិតរបស់េគេនៅៃថ្ងេ្រកាយ។ េតីកែន្លងណាែដលវាមិនសំខាន់េនាះ?
មនុស្សេចាលេម្សៀត ក៏មាន្រគួសារែដរ ែតពួកេគមិនសូវមានទំនាក់ទំនងល្អ។ េយីង
្រតូវដឹងជាមុនសិនថា េតីអ្វីែដលបេង្កីតឱ្យមានទំនាក់ទំនងល្អ? គឺការយល់គា្ន ការ
ជួយគា្ន និងការរួមចំែណកព្រងឹង្រគួសារ។
ការយល់គា្ន សំេដៅេទៅេលីសមាជិកក្នុង្រគួសារ យល់ពីអត្តចរិតគា្នេទៅវិញេទៅមក
េហីយស្រមបខ្លួន និងែណនាំេនៅេពលមានអ្វីខុសឆ្គង។ មា្តយឪពុក មិនអាចគិតថា
ខ្លួន្រតូវ្រគប់េពល េហីយកូនក៏មិន្រតូវគិតថា ឪពុកមា្តយខុស្រគប់េពលែដរ។
េដីម្បីយល់គា្នបាន គឺ្រតូវចំនាយេពលនិយាយគា្នឱ្យបានេ្រចីន េហីយេដីម្បីនិយាយ
គា្នបាន គឺ្រតូវេចះពីរេបៀបនិយាយ។ ការនិយាយែដលមានរេបៀប អាចនាំសមាជិក
្រគួសារែស្វងយល់ពីគា្នបានកាន់ែតរហ័ស និងមិនខាតេពលេឈា្លះ្របែកកគា្នេ្រពាះ
ការយល់្រចឡំ។ វាមិន្រសួលដូចអ្វីែដលខ្ញុំសរេសរេទ។
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ឪពុកមា្តយរបស់ខ្ញុំ េកីតក្នុងសម័យស្រងា្គម េហតុេនះមិនបានេរៀនសូ្រតេ្រជៅ្រជះ។
រេបៀបនិយាយស្តីរបស់ពួកេគគាត់ ែតងែតមានភាពលេម្អៀងេទៅេលីអ្វីែដលគាត់េជឿ។
អ្វីែដលអា្រកក់េនាះ គឺអ្វីែដលគាត់េជឿ មិនមានេហតុផលច្បាស់លាស់។
ខ្ញុំេកីតេចញមកពីគាត់ែមន ែតេពលខ្ញុំធំេឡីង ខ្ញុំមានការផា្លស់ប្តូរទាំងការគិត ជំេនឿ
និងរាងកាយ។ គាត់្រតូវែស្វងយល់ពីខ្ញុំេឡីងវិញ។ ខ្ញុំក៏្រតូវែស្វងយល់ពីពួកគាត់ឱ្យ
បានេ្រចីនជាងមុនែដរ េ្រពាះពួកគាត់កាន់ែតចាស់។ ការយល់ ្រតូវការេពលេវលា
និងតិចនិចមួយចំនួន។ តិចនិចទាំងេនះអាចរកបានេនៅេលីអុីនធឺេណត េហតុេនះ ខ្ញុំ
មិនចាំបាច់ដាក់បញ្ចូលក្នុងេសៀវេភៅេទ។
េ្រកៅពីការយល់គា្ន ្រតូវមានការជួយគា្នេទៀត។ សមាជិក្រគួសារែដលគិតែតពីខ្លួនឯង
េហីយមិនែដលមានចិត្តជួយគា្ន ជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។
េយីងមិនអាចនិយាយថា ក្នុង្រគួសារ គា្មនអ្វីែដលេយីងអាចជួយបានេសាះេនាះេទ។
កិច្ចការកំបុិកកំប៉ុកក៏េដាយ េបីេយីងអាចេធ្វីបាន ជួយេធ្វីឱ្យរួចេទៅ។ ជាពិេសស េបី
សិនជាឪពុកមា្តយេយីងមានអាយុេ្រចីន ្រតូវេឆ្លៀតេពលជួយឱ្យបានេ្រចីន ទាន់េនៅ
មានឱកាសជួយ។
េ្រកៅពីជួយជាកមា្លំង ្រតូវជួយដាស់េតឿនគាត់ផង។ កូនដាស់េតឿន ឬ្របេដៅឪពុក
មា្តយ េនៅេពលពួកេគេធ្វីខុស ឬេភ្លចខ្លួន មិនែមនជាការេមីលងាយ ឬជាអំេពីបាបអ្វី
េទ។ េតីេយីងេធ្វីជាកូនរេបៀបណា ែដលបេណា្ដយឱ្យឪពុកមា្តយរបស់ខ្លួនឯងេធ្វីខុស
េដាយមិនមាត់អ្វីេសាះ?
ខ្ញុំស្តីឱ្យឪពុកមា្តយខ្ញុំមិនតិចេទ េហីយគាត់ក៏ស្តីឱ្យខ្ញុំមិនតិចវិញែដរ។ វាជាេរឿងល្អ
ែដលេយីងេធ្វីខុស េហីយមានអ្នកជួយចាំ្របាប់េយីង។ ខ្ញុំមិន្របកាន់នឹងភាសាស្តីឱ្យ
េទ េបីសិនជាអ្វីែដលគាត់្របាប់្រតូវ េហីយមាន្របេយាជន៍។ សមាជិក្រគួសារ មិនគួរ
្របកាន់េរឿងស្តីឱ្យេនាះេទ េលីកែលងែតមានការេ្របីអំេពីហិង្សា ែដល្រតូវែត្របកាន់។
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ការជួយមួយេទៀតែដលសំខាន់ គឺលុយ។ កុំេភ្លចពីលុយឱ្យេសាះ។ េយីង្រតូវជួយ
តាមអ្វីែដលេយីងេធ្វីបាន េហីយកុំយកមករំលឹក េ្រពាះេនះជាការស្ម័្រគចិត្តរបស់
េយីង។ ខ្ញុំកាត់្របាក់ែខខ្ញុំពាក់កណា្ដលឱ្យេទៅមា៉ក់ខ្ញុំ េដីម្បីបង់ៃថ្លផ្ទះ។ ពួកគាត់
ចង់បានផ្ទះថ្មី ដូេច្នះខ្ញុំមានែតជួយគាត់។ ខ្ញុំបំផា្លញលុយគាត់មករាប់ឆា្នំេទៅេហីយ
ជួយគាត់វិញខ្លះ ក៏មិនទាស់អ្វីែដរ។
ខ្ញុំមិនេចាលេម្សៀតក្នុងទំនាក់ទំនង្រគួសារេទ ែតខ្ញុំេចាលេម្សៀតក្នុងេរឿងេស្នហា។
ចំណុចេនះ គឺស្រមាប់មនុស្ស្របុស្រគប់គា្ន។ គា្មនមនុស្ស្រសីណាចង់បាន មនុស្ស
េចាលេម្សៀតមកេធ្វីជាគូជីវិតេទ។
្រតង់េនះ ជាចំណុចមានេ្របៀបរបស់មនុស្ស្រសីែដរ។ េបីសិនជាមនុស្ស្រសីមា្នក់
េចាលេម្សៀត ែតបានេរៀបការនឹងមនុស្ស្របុសែដលេជាគជ័យ េគក៏កា្លយជាមនុស្ស
េជាគជ័យែដរ។ ការេរៀបការ្រតូវ ក៏ចាត់ទុកជាេជាគជ័យមួយក្នុងជីវិតមនុស្ស្រសី
ដូចគា្ន។ ប៉ុែន្តេបីមនុស្ស្របុសេចាលេម្សៀតវិញ បានេរៀបការជាមនុស្ស្រសីែដល
េជាគជ័យ េគនឹងកាន់ែតេចាលេម្សៀតេលីសេដីម។ ការ្របមាថ្រគប់យា៉ង នឹងធា្លក់
េទៅេលីខ្លួនេគ។
ខ្ញុំយកអ្វីែដលសង្សារខ្ញុំនិយាយមកគិតេឡីងវិញ េហីយគិតពីអ្វីែដលខ្ញុំធា្លប់េធ្វី េទីបខ្ញុំ
អាចបញា្ជក់ខ្លួនឯងថា ពិតជាេចាលេម្សៀតែមន។ ខ្ញុំនិយាយេចាលេ្រចីនណាស់។
លុយក៏រកមិនបានេ្រចីន អំណាចក្នុងសង្គមក៏គា្មន េហតុេនះខ្ញុំមិនចែម្លកចិត្តេទែដល
សង្សារខ្ញុំមិនេជឿេលីខ្ញុំ។
មនុស្ស្រសី អាចេមីលដឹងពីភាពេចាលេម្សៀតរបស់មនុស្ស្របុសបាន។ ្រគាន់ែត
េពលខ្លះ ពួកេគអាចេនៅមានចិត្ត្រសលាញ់ េហីយមិនអាចែបងែចកល្អ និងអា្រកក់
បានប៉ុេណា្ណះ។ េនៅេពលែដលែចកបាន េហីយចិត្ត្រសលាញ់ធា្លក់ចុះ ពួកេគអាច
ដកខ្លួនបានេដាយគា្មនអ្វី្រតូវសា្តយេទ។ មនុស្សេចាលេម្សៀត ជា្របេភទមនុស្ស
ែដលេគមិនសា្តយេ្រកាយ និងមិនយកមករំលឹកេ្រកាយេពលែបកគា្ន។
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ខ្ញុំធា្លប់អានពត៌មានអំពីប្តីែដលអត់មានលុយឱ្យ្របពន្ធឆ្លងទេន្ល ឬឱ្យ្របពន្ធេធ្វីការ
លំបាកេដីម្បីរកលុយចិញ្ចឹមខ្លួនឯង។ ពីមុន ខ្ញុំគិតថា ទាល់ែតែបបេនាះ េទីបេហៅថា
េចាលេម្សៀត។ មនុស្ស្របុសរេបៀបេនាះ គឺេចាលេម្សៀតក្នុងក្រមិតេផ្សង េហីយខ្ញុំ
េចាលេម្សៀតក្នុងក្រមិតេផ្សងេទៀត។ ចំណុចរួម គឺស្ថិតក្នុង្របេភទែតមួយ។

៥ សុខភព
េយីងមិនអាចសា្មនដឹងថា េយីងឈឺេនៅេពលណាេទ ប៉ុែន្តេនៅេពលែដលេយីងឈឺ
េយីងកា្លយជាមនុស្សេចាលេម្សៀតេហីយ។ េទាះបីេយីងមិនអាច្រគប់្រគងវាបាន ក៏
មិនែមនបានន័យថា េយីងមិនមានកំហុសេនាះេទ។
សុខភាព ជាកតា្តសំខាន់ជាងេគស្រមាប់មនុស្ស។ េបីសុខភាពអន់ អ្វីក៏មិនបាច់
សង្ឃឹមថាេធ្វីបានែដរ។ សុខភាពែចកេចញជាពីរ គឺផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ ផ្លូវេភទ
ស្ថិតេនៅក្នុងផ្លូវកាយផង និងផ្លូវចិត្តផង ដូេច្នះខ្ញុំមិនែចកវាេចញេទ។
េយីងចាប់េផ្តីមពីសុខភាពផ្លូវកាយជាមុនសិន។ េតីេយីងមានកមា្លំងេខ្សាយែដរេទ?
េតីេយីងមានជំងឺរុាំៃរ៉ែដរេទ? េតីេយីងេខ្សាយផ្លូវេភទែដរេទ? េបីសិនជាមាន េយីងជា
មនុស្សេចាលេម្សៀតក្នុងែផ្នកសុខភាពេហីយ។
កុំេភ្លច “េចាលេម្សៀត” បានន័យថា គា្មន្របេយាជន៍ ឬមិនេកីតការ។ េបីសុខភាព
េយីងមិនេកីត កុំបេនា្ទសេគ។
ខ្ញុំមានសុខភាពផ្លូវកាយមិនសូវល្អេទ។ ខ្ញុំមានជម្ងឺជាប់ខ្លួន េហីយេពលណាែដលវា
េធ្វីទុក្ខ ខ្ញុំ្រតូវរត់េទៅរកេពទ្យជានិច្ច។ ខ្ញុំធាត់ េ្រពាះខ្ជិលហាត់្របាណ និងចូលចិត្ត
របស់ែផ្អម។
សុខភាពផ្លូវចិត្ត ជាអ្វីែដលេយីងមិនសូវេអីេពី េ្រពាះេយីងគា្មនចំេណះដឹងក្នុងែផ្នក
េនាះ។ េពលអ្នកណាមា្នក់មានបញា្ហផ្លូវចិត្ត េយីងនឹងនាំគា្នេទៅរក្រគូទាយ េដីម្បី
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ស្រមួលគា្នជាមួយ្រពលឹងេខា្មចែដលេយីងេជឿថា បានេធ្វីអ្វីមកេលីមា្នក់េនាះ។ ជំេនឿ
បំផា្លញចំេណះដឹង េហីយេធ្វីឱ្យេយីងគា្មនបំណងចង់ែស្វងយល់ពីវា។
េយីងមិនទាន់មានមិនអីេទ ែតេពលែដលេយីងមានេហីយ េយីងែលងជាខ្លួនេយីង
េទៀតផង។ ជីវិតរបស់េយីងនឹងចប់ ្រតឹមវេង្វងក្នុងផ្លូវចិត្ត។ ជម្ងឺផ្លូវចិត្ត ក៏ជាមូលេហតុ
មួយក្នុងចំេណាមមូលេហតុដៃទេទៀតែដលេធ្វីឱ្យធា្លក់ក្នុងភាព្រកី្រកែដរ។ ជម្ងឺផ្លូវចិត្ត
ខ្លះ អាចនាំឱ្យមនុស្សគិតខ្លី បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងេទៀតផង។
សាសនា ក៏អាចជាកតា្តនាំឱ្យមានជម្ងឺផ្លូវចិត្តែដរ។ ស្រមាប់ខ្ញុំ អ្នកែដលមានជំេនឿេលី
សាសនា េហីយបដិេសធវិទ្យាសា្រស្ត សុទ្ធែតជាមនុស្សែដលមានេរាគចិត្ត។ ខ្ញុំមិន
រាប់អ្នកែដលេធ្វីពុតជាេជឿសាសនាេដីម្បីបាន្របេយាជន៍េនាះេទ េ្រពាះពួកេគគា្មនជម្ងឺ
អ្វីទាំងអស់ េ្រកៅពីចិត្តេលាភលន់ និងចូលចិត្តេដីរផ្លូវកាត់។
មិនថាេយីងមានបញា្ហសុខភាពមួយណាេទ េយីងជាមនុស្សេចាលេម្សៀតដូចគា្ន។

សរុប
មនុស្សេចាលេម្សៀតមាន ៥្របេភទ៖
១ ការអប់រំ និងចំេនះដឹង
២ ហិរញ្ញវត្ថុ
៣ អាជីព
៤ ្រគួសារ និងេស្នហា
៥ សុខភាព
សាកគិតខ្លួនឯងេទៅេមីល ថាេយីងេចាលេម្សៀតក្នុងែផ្នកណាខ្លះៃនជីវិត។ ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំ
េហីយ។
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មនុសសេចលេមសៀត និង
បទពិេសធន៍

បទពិេសាធន៍ ជាអ្វីែដលេយីងធា្លប់ឆ្លងកាត់។ អ្នកែដលមានបទពិេសាធន៍ល្អ េ្រចីន
ែតកា្លយជាមនុស្សែដលមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិត និងេមីល្រគប់យា៉ងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាន។ អ្នក
ែដលមិនធា្លប់វិញ ពួកេគអាចនឹងកា្លយជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។ អ្នកសរេសរប្លុក
Tim Denning បានពន្យល់ថា “ភាពេចាលេម្សៀត ្រតូវបានបេង្កីតេឡីង េនៅេពល
មនុស្សមា្នក់ជួបនឹងការបរាជ័យធំ ឬធា្លក់ចុះដល់ចំណុចសូន្យៃនជីវិត”។
េយីងមិនអាច្របែកកបានេទថា បទពិេសាធន៍គា្មនឥទ្ធិពលេសាះេលីមនុស្ស។ េនៅ
មានកតា្តជ្រមុញមួយេទៀត ែដលជួយឱ្យមនុស្សយកបទពិេសាធន៍មកសង្កត់ខ្លួនឯង
គឺការបកែ្របន័យរបស់បទពិេសាធន៍េនាះ។
េយីងអាចេមីលឧទាហរណ៍ពីមនុស្សជាប់គុក ពីរនាក់។ មា្នក់េងីយេមីលេទៅេលីេមឃ
តាមបង្អួច េឃីញពន្លឺផា្កយភ្លឺេពញេមឃ។ េគក៏យល់ថា ជីវិតរបស់េគេនៅមានភាព
្រសស់បំ្រពង។ មា្នក់េទៀត ឱនមុខចុះេមីលេទៅភក់្រជាំ េហីយគិតថា ជីវិតរបស់េគ្រតូវ
បានលុបេចាល។ ពួកេគជួបេរឿងដូចគា្ន និងេនៅក្នុងកែន្លងែតមួយ ែតការបកែ្រប េធ្វី
ឱ្យពួកេគេមីលមកកាន់ជីវិតខ្លួនឯងខុសគា្នេទៅវិញ។
ឥលូវេយីងដឹងេហីយ មនុស្សេចាលេម្សៀត េកីតេឡីងេ្រពាះអ្វីែដលេគឆ្លងកាត់ និង
រេបៀបែដលេគបកែ្របបទពិេសាធន៍ផា្ទល់ខ្លួន។ ខ្វះអី កូនអ្នក្រក ែដលគា្មនវាសនា
បានចូលេរៀន្រតឹម្រតូវ ែតអាចែកែ្របជីវភាពខ្លួនឯងឱ្យកា្លយជាអ្នកមានបាន។ កូន
អ្នក្រក ែដលបន្តភាព្រកី្រក ក៏មានមិនតិចែដរ។
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បទពិេសាធន៍ែដលខ្ញុំមាន មិនអា្រកក់ដល់ថា្នក់សុំទានេគេទ ែតវាក៏មិនល្អែដរ។ ខ្ញុំ
្រតូវបញ្ចូនេទៅេរៀនក្នុងសាលាកូនអ្នកមាន េហីយ្រតូវេគេមីលងាយ េហតុេនះ ខ្ញុំគិត
ថា ការេមីលងាយ ជាសារធាតុរបស់មនុស្ស។ េពលខ្ញុំធំេឡីង ការស្អប់របស់ខ្ញុំក៏កាន់
ែតធំដូចគា្ន។ អ្វីែដលខ្ញុំជួប កា្លយជាេហតុផលែដលខ្ញុំេ្របីេដីម្បីស្អប់អ្នកដៃទ។ ខ្ញុំគិត
ថា េបីខ្ញុំមានេហតុផល គឹខ្ញុំ្រតូវេហីយ។ វាអាច្រតូវ ែតវាក៏អាចេធ្វីឱ្យខ្ញុំកា្លយជាមនុស្ស
េចាលេម្សៀតែដរ។
ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមិនដល់ដប់នាក់េទ េ្រពាះខ្ញុំពិបាកេជឿអ្នកដៃទ។ ខ្ញុំខា្លចេបីសិនជាស្និទ្ធិ
សា្នលជាមួយេគេពក េគអាចនឹងក្បត់ខ្ញុំេនៅៃថ្ងណាមួយ។ េបីខ្ញុំមិនទុកេគជាមិត្តភក្តិ
េទាះបីជាេគេធ្វីដាក់ខ្ញុំយា៉ងេម៉ច ក៏ខ្ញុំមិនពិបាកេដាះ្រសាយែដរ។
មិត្តភក្តិែដលខ្ញុំមាន ក៏មិនសូវរវល់ជាមួយខ្ញុំែដរ េ្រពាះេគេមីលេឃីញពីភាពេចាល
េម្សៀតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំេនៅែតនិយាយពីបំណងេបីកហាងលក់េសៀវេភៅេដាយខ្លួនឯង
្របាប់ពួកេគជានិច្ច។ មកទល់េពលេនះ អ្វីក៏ខ្ញុំមិនបានេធ្វីែដរ។ មិត្តភក្តិេនៅែតជា
មិត្តភក្តិ េ្រពាះេគមិនដាច់ចិត្តកាត់េចាលមិត្តភាព ែតពួកេគគា្មនសង្ឃឹមអ្វីមកេលីខ្ញុំ
េទៀតេទ។ មិត្តភាពក្នុងទីងងឹត មិនដឹងថាេគរាប់អានេយីងេ្រពាះអ្វី។
ខ្ញុំធា្លប់ទិញេសៀវេភៅមកលក់ ែតលក់មិនដាច់ េហតុេនះខ្ញុំក៏បិទេចាល េហីយរាប់វាជា
ការបរាជ័យរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនហា៊នេបាះពុម្ពេសៀវេភៅខ្លួនឯងលក់ េ្រពាះខា្លចមិនេដីរម្តង
េទៀត។ បទពិេសាធន៍ែដលខ្ញុំមាន មិនបានជួយអ្វីេទ េ្រកៅពី្របាប់ខ្ញុំថា េធ្វីជាមនុស្ស
េចាលេម្សៀតបន្តេទៀតេទៅ។
បរាជ័យែដលខ្ញុំមាន មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរេទ ែតវាមានេ្រចីន េហតុេនះខ្ញុំគិតថា ជីវិតខ្ញុំ ជា
ភាពបរាជ័យ។ មិនថាខ្ញុំេបាះបង់េចាល ឬមិនេបាះេទ ខ្ញុំេនៅែតជាមនុស្សេចាលេម្សៀត
ដែដល។
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េតខំរញុ តូវេធវអវីបនតេទៀត?
ឥលូវខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំជាមនុស្សេចាលេម្សៀតេហីយ េហតុេនះខ្ញុំមានជេ្រមីសពីរយា៉ង គឺ
បន្តបដិេសធភាពេចាលេម្សៀតរបស់ខ្លួនឯង និងរកវិធីេដាះ្រសាយ។
ជេ្រមីសទីមួយ ងាយជាង េហីយេ្របីបានផលភា្លមេទៀតផង។ េបីខ្ញុំបដិេសធថាខ្លួនខ្ញុំ
មិនែមនជាមនុស្សេចាលេម្សៀត ខ្ញុំអាច្រតលប់េទៅគិតថា ខ្លួនឯងេជាគជ័យក្នុងេរឿង
បន្តិចបន្តួច េហីយេដីរអួតេគអួតឯង។ ដល់េពលមួយែដលខ្ញុំបរាជ័យខា្លំងែមនែទន
ខ្ញុំនឹងអស់អ្វីបដិេសធ េហីយជីវិតខ្ញុំនឹង្រតូវចប់មិនខាន។
ជេ្រមីសទីពីរ គឺខ្ញុំ្រតូវេដាះ្រសាយតាមែផ្នកែដលខ្ញុំេចាលេម្សៀត។ ខ្ញុំនឹងចាប់េផ្តីមពី
សុខភាពេទៅមុន។ បនា្ទប់មក គឺហិរញ្ញវត្ថុ។ បនា្ទប់មកេទៀត គឺអាជីព។ េហីយចុង
េ្រកាយ គឺេស្នហា។ ខ្ញុំមិនែមនមិនឱ្យតៃម្លេស្នហាេទ ែតខ្ញុំ្រតូវកាត់បន្ថយភាព
េចាលេម្សៀតេចញសិន េទីបខ្ញុំអាចេធ្វីបានបន្តេទៀតក្នុងេរឿងេស្នហា។
ខ្ញុំេរីសយកជេ្រមីសទីពីរ េ្រពាះខ្ញុំមិនចង់េនៅជាមនុស្សេចាលេម្សៀត។ ខ្ញុំ្រតូវេសា្មះ្រតង់
នឹងខ្លួនឯង េហីយបេនា្ទសខ្លួនឯងេលីអ្វីែដលេកីតេឡីង។ ខ្ញុំបេនា្ទសេដាយមានវិធី
េដាះ្រសាយ។
មនុស្សេចាលេម្សៀត េ្របៀបដូចជាអ្នកជម្ងឺែដលមិនេចះជាដាច់។ េបីសិនជាេយីងេភ្លច
ខ្លួនែតបន្តិច េយីងនឹង្រតលប់មកសភាពេដីមវិញ។ ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចេធ្វីបានឬ
អត់េទ ែតខ្ញុំគួរែតសាកល្បង។ ខ្ញុំធុញនឹងពាក្យថា “េចាលេម្សៀត” េហីយេយីង
្រគប់គា្នក៏គួរែតធុញនឹងពាក្យេនះែដរ។

28

េបីសិនជាមានបំណងចង់ជួយខ្ញុំឱ្យេចញផុតពីភាពេចាលេម្សៀត អាច
ជួយទិញេសៀវេភៅេផ្សងេទៀតរបស់ខ្ញុំបាន
តាមរយៈេលខទូរស័ព្ទ ០១៥ ២១ ៤៤ ៣២

29

