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សូមសម្មតងសសចក្តីដឹងគុណដល់  
សោក្ Sean Covey និងសងឃឹមថាសសៀវសៅ 

របស់សោក្មួយសនេះនឹងជួយផ្លល ស់បតូរជីវតិរបស់ 

យុវវយ័ក្មពុជារាប់ោននាក់្សៅរគប់ជំនាន់។ 
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ផ្ផែកទី១ ៖ ររៀបចំខ្លួន 

ចូលមក្ដល់ទម្លល ប់ ........................................................................................ ០៣ 

 សតើទម្លល ប់កំ្ពុងជួយឬក៏្កំ្ពុងបំផ្លល ញអ្នក្ 

 

Paradigm(ផនត់គំនិត) និង Principle(ចាប់សក្ល) ................................. ១៤ 

 អ្នក្នឹងសជឿនូវអ្វីម្ដលអ្នក្ស ើញ 

 

ផ្ផែកទី២ ៖ យកឈ្ែះរលើខ្លួនឯង 
គណនីសនសខំ្លួនឯង (Personal Bank Account) ...................................... ៤៥ 

 ចាប់សផតើមពីមនុសសម្លន ក់្ម្ដលសៅក្នុងក្ញ្ច ក់្ 

 

ទម្លល ប់ទី១ - សធវើជាមនុសស Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ) ................................... ៧០ 

 ខ្ញុំគឺជាក្ម្លល ំងចលក្រ 
 

ទម្លល ប់ទី២ - ចាប់សផតើមគិតមុនសធវើ (Begin with the End in Mind) ........ ១១១ 

 ចាត់ម្ចងវាសនាសោយខ្លួនឯង ឬ  ទុក្ឲ្យអ្នក្ដទទចាត់ម្ចងឲ្យ? 

 

ទម្លល ប់ទី៣ - ោក់្សរឿងសំខាន់សៅមុខ្ (Put First Things First) ........... ១៦១ 

 ថាមពល-បាទ និង ថាមពល-សទ 

 

ផ្ផែកទី៣ ៖ យកឈ្ែះចិត្តអ្ែកដទទ 
គណនីសនសទំំនាក់្ទំនង (Relationship Bank Account) .................... ២០៣ 

 សរគឿងផសំទនជីវតិ 

www.facebook.com/7khmer
Fb page : Entertainment  And Knowledge



 

ទម្លល ប់ទី៤ - គិតម្បប ឈនេះ-ឈនេះ (Think Win-Win) ............................ ២២៧ 

 ជីវតិគឺដូចជាអាហារប ូសហ្វម្ដលហូ្បមិនសចេះអ្ស់ 

 

ទម្លល ប់ទី៥ - ស្តត ប់សគឲ្យយល់សិន សទើបសធវើឲ្យសគយល់សយើង ................ ២៥៧ 

 សួសតី !! ដឹងសទថាអ្នក្ម្លនរតសចៀក្ពីរ និង ម្លត់មួយ ! 
 

ទម្លល ប់ទី៦ - ស្តមគគីភាព (Synergize) ..................................................... ២៨៧ 

 ផលូវខ្ពស់ (High Way) 
 

 

ផ្ផែកទី៤ ៖ សាកយកកមលាំង 
ទម្លល ប់ទី៧ - សធវើឲ្យខ្លួនកាន់ម្តសម្លេះមុតស ើង (Sharpen the Saw) ...... ៣២៤ 

 ឥលូវសនេះគឺជាសពលសវោរបស់ខ្ញុំ 
 

ចូររក្ាក្តីសងឃមឹ ! ....................................................................................... ៣៧៦ 

សក្មងក្សម្លល េះ, អ្នក្នឹងសជាគជ័យម្ដលនឹក្ស្តម នមិនដល់ 
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សតើខ្ញុំជានរណា ?  
ខ្ញុំគឺជាក្លាណមិតតដ៏សនិទធបំផុតរបស់អ្នក្។ ខ្ញុំគឺជាអ្នក្តាម 

ជួយអ្នក្សលើសអ្នក្ណាៗទំងអ្ស់ ប ុម្នតខ្ញុំក៏្ជាបនទុក្ដ៏ធងន់បំផុតរបស់អ្នក្ម្ដរ។ 

ខ្ញុំនឹងរញុអ្នក្សៅមុខ្ ម្តខ្ញុំក៏្អាចទញអ្នក្មក្សរកាយឲ្យធ្លល ក់្សៅក្នុងក្តីបរាជ័យ។ 

ខ្ញុំស្តត ប់តាមការបញ្ជជ របស់អ្នក្ទំងអ្ស់។ 

កិ្ចចការម្ដលអ្នក្ចង់សធវើ រាន់ម្តរបគល់ឲ្យខ្ញុំ  
ខ្ញុំនឹងសធវើវាយ ងសលឿននិងយ ងរតឹមរតូវបំផុត។ 

 

អ្នក្អាចចាត់ម្ចងខ្ញុំសោយងាយ គឺអ្នក្រាន់ម្ត 

មឹុងម្ល ត់ោក់្ខ្ញុំសៅបានសហ្ើយ។ ចូរសធវើអ្វីមួយឲ្យខ្ញុំសមើលឲ្យបានចាស់ 

សរកាយពីអ្នក្សធវើវាពីរសៅបីដង ខ្ញុំនឹងសធវើវាសោយខ្លួនឯងនិងសោយសវ័យរបវតតិ។ 

ខ្ញុំគឺជាអ្នក្បសរមើរបស់បុគគលអ្ស្តច រយទំងយ យ សហ្ើយខ្ញុំ 
ក៏្អ្ស្តច រយចំស េះជនបរាជ័យទំងយ យផងម្ដរ។ 

សៅចំស េះមុខ្បុគគលអ្ស្តច រយ ខ្ញុំនឹងសម្មតងនូវភាពអ្ស្តច រយ។  
សៅចំស េះមុខ្ជនបរាជ័យ ខ្ញុំនឹងសម្មតងនូវសសចក្តីបរាជ័យ។ 

 

ខ្ញុំមិនម្មនជាម្ល សីុនសទ ម្តខ្ញុំម្លនទំងអ្ស់នូវសមតថភាពរបស់ម្ល សីុន 

រមួទំងបញ្ជដ របស់មនុសសម្ថមសទៀតផង។ ដូសចនេះអ្នក្អាចសរបើខ្ញុំ 
សដើមបីបសងកើតផលរបសយជន៍ ឬក៏្សរបើខ្ញុំសដើមបីបំផ្លល ញខ្លួនឯង សរ េះអ្វីៗ 

គឺសរសចម្តសៅសលើអ្នក្ មិនម្មនសរសចសលើខ្ញុំសនាេះសទ។ 

 

ទទួលយក្ខ្ញុំ បងវឹក្ខ្ញុំ មឹុងម្ល ត់ោក់្ខ្ញុំ សពលសនាេះខ្ញុំនឹងសធវើឲ្យពិភពសោក្ 

សកាតសញប់ម្សញងអ្នក្។ ម្តសបើអ្នក្មិនមឹុងម្ល ត់ោក់្ខ្ញុំសទ ខ្ញុំនឹងបំផ្លល ញអ្នក្មិនខាន។ 

 

សតើខ្ញុំសនេះគឺជានរណា?  

ខ្ញុំសនេះគឺជាទម្លល ប់របស់អ្នក្ហ្នឹងឯង ! 
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ផ្ផែកទី១ 
 

 

ររៀបចំខ្លនួ 
 

The Set-Up 
 

 

 

 

 

 

 

ចូលមក្ដល់ទម្លល ប់ 

សតើទម្លល ប់កំ្ពុងជួយឬក៏្កំ្ពុងបំផ្លល ញអ្នក្ 

 

Paradigm(ផនត់គំនិត) និង Principle(ចាប់សក្ល) 
អ្នក្នឹងសជឿនូវអ្វីម្ដលអ្នក្ស ើញ 
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ចូលមក ដល់  ទមលាប់ 
 

សតើទម្លល ប់កំ្ពុងជួយឬក៏្កំ្ពុងបំផ្លល ញអ្នក្ 

T H E Y  M A K E  Y O U  O R  B R E A K  Y O U  

 

 សូមស្តវ គមន៍ ! ខ្ញុំស ម្ េះ Sean(សីុន) សហ្ើយខ្ញុំជាអ្នក្និពនធសសៀវសៅសនេះ។ ខ្ញុំមិន
ដឹងថាអ្នក្បានវាមក្ពីណាសទ។ របម្ហ្លជាអ្នក្បានវាមក្ពីម្ល ក់្សរ េះាត់ចង់ឲ្យអ្នក្
កាល យជាមនុសសរបសសើរម្លន ក់្។ ឬមួយអ្នក្ទិញសោយលុយសចញពីសហាស  ខ្លួនឯងសរ េះ
ចំណងសជើងរបស់វាសធវើឲ្យអ្នក្ទក់្ម្ភនក្។ មិនខ្វល់ថាបានសសៀវសៅមួយសនេះសោយរសបៀប
ណាស ើយ ខ្ញុំរសំភើបខាល ំងណាស់ម្ដលស ើញវាឋិតសៅក្នុងទដរបស់អ្នក្។ ឥ ូវអ្វីម្ដលអ្នក្
រតូវសធវើគឺរាន់ម្តអានវាសៅបានសហ្ើយ។ 

 យុវវយ័សរចើនណាស់ចូលចិតតអានសសៀវសៅ ប ុម្នតខ្ញុំធ្លល ប់ជាយុវជនម្លន ក់្ខុ្សពីសគ 
សរ េះខ្ញុំចូលចិតតអានអ្តថបទឬសសៀវសៅម្ដលសរសសរជាលក្ខណៈសសងខបខ្លីៗ។ ដូសចនេះ
របសិនសបើអ្នក្ដូចជារបូខ្ញុំពីអ្តីតកាល អ្នក្នឹងរបម្ហ្លជាោក់្សសៀវសៅសនេះសចាលសៅ
សលើសធនើរសហ្ើយសមើលសៅ។ ម្តមុននឹងសធវើម្បបហ្នឹង សូមស្តត ប់ខ្ញុំបនតិចសិន។ សបើអ្នក្សនា
អានសសៀវសៅសនេះ ខ្ញុំក៏្ហា នធ្លនាថាវានឹងសធវើឲ្យអ្នក្ម្លនអារមមណ៍ដូចជាកំ្ពុងសធវើដំសណើ រ
ផសងសរពងមួយ។ សដើមបីសធវើឲ្យកាន់ម្តម្លនលក្ខណៈទក់្ទញ ខ្ញុំបានបញ្ចូ លនូវរបូថលុក្
កំ្ម្បលង គំនិតលអៗ  រទឹសតីលបីៗ និងបទពិសស្តធន៍ជាសរចើនរបស់យុវវយ័សៅជំុវញិពិភព
សោក្ . . .  ក៏្បានបញ្ចូ លផងម្ដរនូវរបស់មួយចំនួនសទៀតម្ដលនឹងសធវើឲ្យអ្នក្ម្លនការ
ភាញ ក់្សផអើលជាក់្ជាមិនខាន។ ដូសចនេះសតើអ្នក្អាចស្តក្លបងអានវាបនតិចបានសទ? 

 យល់រពមសទ? បាទយល់រពម ! 
 ឥលូវរតលប់មក្និយយអំ្ពីសសៀវសៅវញិមតង។ តាមពិតសៅសសៀវសៅសនេះម្ផអក្
សៅសលើសសៀវសៅមួយសទៀតម្ដលសោក្បា របស់ខ្ញុំ ស ម្ េះ Stephen R. Covey បាននិពនធ 
ចប់ជាសរចើនឆ្ន ំមក្សហ្ើយៗម្ដលម្លនចំណងសជើងថា The 7 Habits of Highly Effective  

People។ សឹងម្តមិនគួរឲ្យសជឿសស្តេះថាវាបានកាល យជាសសៀវសៅម្ដលលក់្ោច់បំផុតមួយ 
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សៅរគប់ជំនាន់។ ប ុម្នតសដើមបីសជាគជ័យមួយសនេះ ាត់ជំ ក់្ខ្ញុំនិងបងបអូនរបស់ខ្ញុំសរចើន     

ណាស់។ សតើអ្នក្ដឹងម្ដរសទ? ពួក្សយើងគឺដូចជាវតថុពិសស្តធន៍របស់ាត់អ្ញ្ច ឹង។ ាត់បាន
សធវើពិសស្តធន៍អាការៈផលូវចិតតមក្សលើពួក្សយើង ដូសចនេះ
សហ្ើយបានជាបងបអូនរបស់ខ្ញុំម្លនបញ្ជា ផលូវចិតតជាទមងន់ 
(ខ្ញុំនិយយសលងសទ)។ សំណាងលអម្ដលខ្ញុំអាចសចៀស
ផុតមិនម្លនបញ្ជា ទំងអ្ស់សនាេះ។  
 

 និយយអ្ញ្ច ឹង ចុេះសហ្តុអ្វីបានជាខ្ញុំនិពនធសសៀវសៅសនេះស ើង? ខ្ញុំសរសសរវា
ស ើងក៏្សរ េះម្តខ្ញុំគិតថា ជីវតិរបស់យុវវយ័(បចចុបបនន)គឺម្លងជាសក្មងស េះសយ េះដូចសក្មង
សលងសៅក្នុងសួនកុ្ម្លរសទៀតសហ្ើយ ម្តវាគឺដូចជាការផសងសរពងសៅក្នុងទរពសរៅមួយ។ 

របសិនសបើខ្ញុំនិពនធសសៀវសៅសនេះបានរតឹមរតូវលអ វានឹងអាច
កាល យជារតីវស័ិយសដើមបីជួយបងាា ញផលូវដល់អ្នក្ឲ្យឆលងផុតពី
ទរពសរៅសនេះ។ សសៀវសៅសនេះខុ្សពីសសៀវសៅរបស់សោក្បា 
ខ្ញុំ សៅរតង់ថាសសៀវសៅាត់រតូវបានសរសសរស ើងសរម្លប់
ម្តមនុសសចំណាស់ៗ សហ្ើយសពលខ្លេះអាចឲ្យសយើងឈឺ
ក្ាលផងក៏្ម្លន។ ប ុម្នតសសៀវសៅសនេះគឺសរសសរស ើងជា
ពិសសសគឺសរម្លប់យុវវយ័ ម្ដលអានសៅនឹងសធវើឲ្យសយើង
ចូលចិតតវាជានិចច។ 

 សទេះបីជាខ្ញុំចូលដល់វយ័ចំណាស់សហ្ើយក៏្សោយ ម្តខ្ញុំសៅចំាមិនសភលចនូវរស
ជាតិទនជីវតិជាយុវវយ័។ និយយតាមរតង់សៅចុេះ ឲ្យសបថក៏្បានម្ដរ ថាកាលពីខ្ញុំសៅជា
យុវវយ័ អារមមណ៍របស់ខ្ញុំភាគសរចើនផ្លល ស់បតូរនិងស ើងចុេះសលឿនដូចរថសភលើងវលិម្ដលសគ
ជិេះរក្យ ប់ផ្លក ប់ផ្លង រសៅក្នុងសួនកំ្ស្តនតអ្ញ្ច ឹង។ សបើរក្ស ក្សមើលសៅអ្តីតកាល ខ្ញុំពិត
ជាម្លនអារមមណ៍សរសៀវខ្លួនខាល ំងណាស់ សហ្ើយគិតថាពិតជាសំណាងលអម្មនម្ដលអាច
ម្លនជីវតិរស់មក្ដល់សពវទថង។ ខ្ញុំចំាមិនសភលចសទនូវបទពិសស្តធន៍មួយ កាលសៅសរៀនថាន ក់្   
ទី៧ គឺសពលខ្ញុំធ្លល ក់្ជាសលើក្ដំបូងក្នុងអ្នលង់សសនហ៍្របស់សក្មងរសីម្លន ក់្ស ម្ េះ Nicole។ ខ្ញុំ
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ឲ្យមិតតម្លន ក់្ស ម្ េះ Clar សៅរបាប់នាងថា ខ្ញុំចូលចិតតនាង សរ េះមិនហា ននិយយរបាប់
នាងសោយផ្លទ ល់។ សពល Clar និយយចប់ ាត់ក៏្រតលប់មក្វញិសហ្ើយរបាប់ខ្ញុំថា ៖ 

 “សហ្... Sean ខ្ញុំរបាប់ Nicole រចួសហ្ើយថាឯងរសោញ់នាង” 

 “ចុេះនាងនិយយថាសម ច” ខ្ញុំសសើចក្អឹក្ៗតិចៗ 

 “នាងថា អូ្ អូ្ អូ្ .... Sean ។ មនុសសធ្លត់ដូចរជូក្ហ្នឹង! ” 

 Clar សសើចឮៗ ម្តខ្ញុំវញិសខ្ទចខាទ ំចិតត។ ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ថាដូចជាលូនចូលសៅក្នុង
រងូដី សហ្ើយមិនចង់សចញមក្សរៅវញិស ើយ។ កាលសណាេះខ្ញុំសបថថានឹងសអប់មនុសសរសី
អ្ស់មួយជីវតិ ម្តសំណាងលអម្ដលអ្រម ូន(សភទ)អាចយក្ឈនេះសលើខ្ញុំបានសទើបសធវើឲ្យខ្ញុំ
ម្លនចិតតរសោញ់មនុសសរសីវញិ។  
 ខ្ញុំយល់ថាផលពិបាក្មួយចំនួនម្ដលយុវវយ័បានម្ចក្រមំ្លក្ជាមួយខ្ញុំគឺមិន
ខុ្សអ្វីអំ្ពីផលពិបាក្ម្ដលអ្នក្កំ្ពុងម្តជួបរបទេះសនាេះស ើយ ៖ 

“ការងារសរចើនណាស់ាម នសពលសធវើសទ។ ខ្ញុំរតូវសៅសរៀន សធវើកិ្ចចការ
ស្តោ សៅសធវើការ រតូវជួបមិតតភក្តិ សៅចូលរមួក្មមវធីិសផសងៗ សហ្ើយជា
ពិសសសគឺការងារក្នុងរគួស្តរសទៀត។ ខ្ញុំរក្ពុលមុខ្សពញទំហឹ្ងសហ្ើយ!” 

 

“សតើឲ្យខ្ញុំម្លនអារមមណ៍លអយ ងសម ចនឹងសក្ើតសៅសៅសពលដឹងថាខ្លួន
ឯងមិនសសមើសគផង? សៅក្ម្នលងណាក៏្ដូចក្ម្នលងណាម្ដរ ខ្ញុំម្តងម្លន
អារមមណ៍ថាអ្នក្សផសងគឺឆ្ល ត ឬក៏្ស្តអ ត ឬក៏្ម្លនរបជារបិយភាពជាង
ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់ខ្លួនឯងកំុ្ឲ្យគិតម្បបសនេះបានសទ គឺគិតថា៖ 
របសិនសបើខ្ញុំម្លនសក់្របស់នាង ម្លនសសមលៀក្បំ ក់្របស់នាង ម្លន
អ្តតចរតិរបស់នាង ម្លនមិតតរបុសរបស់នាង សពលសនាេះខ្ញុំរបាក្ដជា
សបាយចិតត” 

 

 “ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចរគប់រគងជីវតិខ្លួនឯងបានសទ” 

 

“រគួស្តររបស់ខ្ញុំគឺដូចនរននរក្អ្ញ្ច ឹង។ សបើសិនជាអាចសធវើឲ្យម្ល ក់្បា 
ឈប់សតីបសនាទ សឲ្យខ្ញុំ ខ្ញុំរបម្ហ្លជាអាចរស់ក្នុងជីវតិម្ដលខ្ញុំ 
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រតូវការ។ ពួក្ាត់ចូលចិតតរអ្ ូរទំ សមើលសៅហាក់្ដូចជាខ្ញុំហ្នឹងមិន
ម្ដលសធវើឲ្យពួគាត់សពញចិតតមតងណាស ើយ” 

 

“ខ្ញុំដឹងថាខ្លួនកំ្ពុងរស់សៅខុ្សពីអ្វីម្ដលខ្ញុំរបាថាន ចង់បាន។ ខ្ញុំធ្លល ក់្ខ្លួន
ក្នុងអ្បាយមុខ្សពវម្បបយ ង ៖ ថាន ំសញៀន រសី រស្ត។ ខ្ញុំមិនចង់សធវើវា
សទ ប ុម្នតដល់សពលសៅក្នុងចំសណាមមិតតភក្តិ ខ្ញុំមិនអាចរបម្ក្ក្នឹងពួក្
សគបាន សហ្ើយក៏្សធវើតាមអ្វីម្ដលពួក្សគសធវើ” 

 

“ខ្ញុំចាប់សផតើមតបអាហារមតងសទៀត សហ្ើយសនេះគឺជាសលើក្ទីរបំាសហ្ើយ។ ខ្ញុំ
ពិតជាចង់តបអាហារខាល ំងណាស់ ប ុម្នតខ្ញុំមិនអាចោក់្វន័ិយខ្លួនឯង
សដើមបីសធវើតាមក្មមវធីិសនេះឲ្យជាប់ោប់។ រាល់សពលម្ដលខ្ញុំចាប់សផតើមក្មម
វធីិតបអាហារមតងៗ ខ្ញុំសងឃឹមខាល ំងថាអាចសធវើបាន ប ុម្នតមិនយូរប ុនាម នខ្ញុំ
ក៏្សបាេះវាសចាល បនាទ ប់មក្វាសធវើឲ្យខ្ញុំម្លនអារមមណ៍មិនលអនឹងខ្លួនឯង” 

 

“ឥលូវខ្ញុំសរៀនមិនបានលអសស្តេះ។ របសិនសបើខ្ញុំមិនបាននិសទទសខ្ពស់សទ ខ្ញុំ
មិនអាចបនតសៅស្តក្លវទិាល័យបានស ើយ” 

 

“ខ្ញុំឆ្ប់មួរស  និងធ្លល ក់្ទឹក្ចិតតសហ្ើយខ្ញុំក៏្មិនដឹងថាគួរសធវើយ ងសម ចសទ” 

  

 បញ្ជា ទំងអ្ស់សនេះគឺសក្ើតសចញពីជីវតិរបចំាទថងពិតៗ សហ្ើយអ្នក្ក៏្មិនអាច
បញ្ឈប់វាមិនឲ្យសក្ើតស ើងបានម្ដរ។ ដូសចនេះសហ្ើយសទើបខ្ញុំមិនពាយមជួយអ្នក្សដើមបី
បំបាត់បញ្ជា ទំងអ្ស់សនេះឲ្យអ្ស់ពីជីវតិអ្នក្ស ើយ។ ផទុយមក្វញិ ខ្ញុំនឹងផតល់ឲ្យអ្នក្នូវ
ឧបក្រណ៍មួយឈុតម្ដលអាចជួយសោេះរស្តយបញ្ជា ជីវតិរបចំាទថងទំងអ្ស់សនេះ។ សតើ
ឧបក្រណ៍សនាេះគឺអ្វីសៅ? ឧបក្រណ៍សនាេះគឺាម នអ្វីសរៅពី ទម្លល ប់ទំងរបំាពីរយ ងសដើមបីសធវើ
ឲ្យជីវតិរបស់យុវវជនម្លនគុណភាពនិងរបសិទធភាពសនេះស ើយ ឬអាចសៅបានមា ង
សទៀតថា លក្ខណៈសមបតតិរបំាពីរយ ងម្ដលយុវវយ័សជាគជ័យនិងម្លនសុភមងគលសៅ   
ជំុវញិពិភពសោក្ម្លនដូចៗាន ជាទូសៅ។  
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 មក្ដល់ចំណុចសនេះ អ្នក្របម្ហ្លជាឆងល់អំ្ពីទម្លល ប់ទំងរបំាពីរយ ងសនេះសហ្ើយ  
ដូសចនេះខ្ញុំនឹងបំបាត់ចមងល់សនេះម្តមតង។ ខាងសរកាមគឺជាទម្លល ប់ទំងរបំាពីរយ ង សោយ
ម្លនភាជ ប់ជាមួយនូវការពនយល់ខ្លីៗជាសសងខប ៖ 

 ទម្លល ប់ទី១ ៖ សធវើជាមនុសស Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ)  ម្លនន័យថា រតូវសធវើជា
មនុសសសចេះទទួលខុ្សរតូវសលើជីវតិរបស់ខ្លួនឯង។ 

 ទម្លល ប់ទី២ ៖ ចាប់សផតើមគិតមុនសធវើ (Begin with the end in mind) ម្លនន័យថា 
រតូវម្លនក្មមវធីិជីវតិ សោយកំ្ណត់សាលសៅម្ដលចង់សៅ។ 

 ទម្លល ប់ទី៣ ៖ ោក់្សរឿងសំខាន់សៅមុខ្ (Put First Things First) ម្លនន័យថា រតូវ
សរៀបចំអាទិភាព និងបនាទ ប់មក្រតូវសធវើសរឿងម្ដលម្លនអាទិភាពខ្ពស់មុនសគ។  
 ទម្លល ប់ទី៤ ៖ គិតម្បបឈនេះ-ឈនេះ (Think Win-Win) ម្លនន័យថា រតូវគិតថា    
ម្លន ក់្ៗសុទធម្តជាអ្នក្ឈនេះ។ 

 ទម្លល ប់ទី៥ ៖ ស្តត ប់សគឲ្យយល់សិន សទើបសធវើឲ្យសគយល់សយើង (Seek First to 

Understand, Then to Be Understood) ម្លនន័យថា រតូវស្តត ប់អ្នក្ដទទសោយយក្ចិតត
ទុក្ោក់្និងសោយចិតតសស្តម េះ។ 

 ទម្លល ប់ទី៦ ៖ ស្តមគគី (Synergize) ម្លនន័យថា រតូវសហ្ការជាមួយអ្នក្ដទទ
សដើមបីសសរមចកិ្ចចការធំជាមួយាន ។ 

 ទម្លល ប់ទី៧ ៖ សធវើឲ្យខ្លួនកាន់ម្តសម្លេះមុតស ើង (Sharpen the Saw) ម្លនន័យថា 
រតូវម្ក្កុ្ននិងអ្ភិវឌឍខ្លួនឯងឲ្យបានជារបចំា ។  
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ដូចរបូខាងសលើបងាា ញសហ្ើយរស្តប់ថា ទម្លល ប់មួយដុេះសចញពីទម្លល ប់មួយសទៀត។ 
ទម្លល ប់ទី១ ទី២ និងទី៣ គឺជាទម្លល ប់សធវើការសលើខ្លួនឯងសដើមបីសធវើជាសៅហាវ យនាយសលើខ្លួន   
ឯង។ សយើងសៅវាថា ឈនេះខ្លួនឯង (Private Victory) ។ ចំម្ណក្ឯទម្លល ប់ទី៤ ទី៥ និង   
ទី៦ គឺសធវើការសលើទំនាក់្ទំនងសងគមនិងការងាររក្ុម។ សយើងសៅវាថា ឈនេះចិតតអ្នក្ដទទ 
(Public Victory) ។ អ្នក្ចំាបាច់រតូវម្តជាមនុសសម្លនវន័ិយជាមុនសិនសទើបអាចកាល យជា
សម្លជិក្លអម្លន ក់្សៅក្នុងរក្ុមបាន។ ដូសចនេះសហ្ើយសទើប ការយក្ឈនេះខ្លួនឯង គឺជាកិ្ចចការ
ម្ដលរតូវសធវើមុនសគ គឺមុននឹងសធវើកិ្ចចការសដើមបី យក្ឈនេះចិតតអ្នក្ដទទ។ ចំម្ណក្ឯទម្លល ប់
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ចុងសរកាយសគ គឺទម្លល ប់ទី៧ ជាទម្លល ប់ម្ដលអាចសៅបានថា ទម្លល ប់ទនដំសណើ រការ    
ស្តក្យក្ក្ម្លល ំង សហ្ើយវាម្លនស្តរៈសំខាន់ខាល ំងណាស់សរ េះវាជួយបំប នទម្លល ប់ទំង
របំាមួយខាងសលើ។  
 សមើលសៅទម្លល ប់ទំងអ្ស់សនេះហាក់្ដូចជាស្តមញ្ដៗ ាម នអ្វីសំខាន់សទ ម្មនម្ដរ
សទ? ប ុម្នតកំុ្អាលសមើលរស្តលអី្ សរ េះសៅសពលអ្នុវតតជាក់្ម្សតងអ្នក្នឹងដឹងថាទម្លល ប់
ទំងសនេះម្លនរបសិទធដល់ក្រមិតណាជាក់្ជាមិនខាន។ វធីិមួយដ៏ម្លនរបសិទធភាពជាងសគ
សដើមបីយល់អ្តថន័យរបស់ទម្លល ប់ទំងរបំាពីរខាងសលើ គឺរតូវសមើលលក្ខណៈផទុយនីមួយៗ
របស់វា ដូចបងាា ញសៅខាងសរកាម ៖ 

 

ទម្លល ប់របំាពីរយ ងម្ដលនំាឲ្យជីវតិរបស់យុវវយ័បាត់បង់របសិទធភាព 

 ទម្លល ប់ទី១ ៖ សធវើជាមនុសស Reactive (របតិក្មមសលឿន) 
 ចូលចិតតទម្លល ក់្កំ្ហុ្សទំងប ុនាម នមក្សលើឪពុក្ម្លត យ មក្សលើរគូបសរងៀនសោយ
សចាទពួក្ាត់ថាជាមនុសសលងង់ មក្សលើអ្នក្ជិតខាងសោយសចាទពួក្សគថាជាមនុសសអ្ត់
បានការ មក្សលើសងារ មក្សលើរោា ភិបាល ឬមក្សលើអ្វីមួយ ឬនរណាម្លន ក់្។ ចូលចិតត
គិតថាខ្លួនសទម្ដលជាជនរងសរាេះ។ មិនសចេះទទួលខុ្សរតូវសលើជីវតិខ្លួនឯង។ សធវើទសងវើ
ដូចជាសតវធ្លតុគឺ៖ សពលណាឃ្លល នក៏្សីុសៅ, សបើនរណាម្រសក្ោក់្ ក៏្ម្រសក្គំហ្ក្ោក់្
វញិ, សបើដឹងថាខ្លួនកំ្ពុងសធវើអំ្សពើមិនលអសហ្ើយ ក៏្សៅម្តសធវើវាសទៀត។  
 

 ទម្លល ប់ទី២ ៖ សធវើមុនគិត (Begin with No End in Mind) 
 ាម នម្ផនការរតឹមរតូវ។ សគចសវេះមិនរពមកំ្ណត់សាលសៅជីវតិ។ សហ្ើយមិនខ្ចី
គិតថាសតើទថងម្សអក្គួររតូវសធវើអ្វីខ្លេះ។ ចំាបាច់អី្ម្ដលរតូវខ្វល់នឹងផលទនទសងវើរបស់ខ្លួនឯង? 
គិតម្តពីរស់សៅក្នុងសពលខ្ណៈសនេះសៅបានសហ្ើយ។ រមួសភទឲ្យបានសរចើនកំុ្ខ្វល់ ផឹក្សីុ
ឲ្យបានសរចើន សបាយឲ្យបានសរចើន សរ េះគង់ម្តស្តល ប់ដម្ដល។  
 

 ទម្លល ប់ទី៣ ៖ ោក់្សរឿងសំខាន់សៅសរកាយសគ (Put First Things Last)  
 របស់ម្ដលសំខាន់ជាងសគសៅក្នុងជីវតិមិនរពមសធវើវាសទរហូ្តទល់ម្តអ្ស់សពល
សវោរលីង សរ េះរវល់ម្តចំណាយសពលសមើលកុ្ន និយយទូរស័ពទមិនសចេះឈប់ សលង  
អីុ្នសធើសណត សហ្ើយសធវើសរតតរតតចុេះសរតតរតតស ើង។ ចូលចិតតោក់្ការងារស្តោទុក្ 
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សធវើសៅទថងម្សអក្ជានិចច។ និយយឲ្យចំសៅ គឺចូលចិតតសធវើសរឿងម្ដលអ្ត់បានការ សហ្ើយ 

ទុក្ការងារម្លនរបសយជន៍សចាល។  
 ទម្លល ប់ទី៤ ៖ គិតចង់ម្តឈនេះសគ (Think Win-Lose) 
 ចាត់ទុក្ជីវតិថាជាការរបកួ្តយក្ឈនេះចាញ់។ អ្នក្ម្តងម្លនអារមមណ៍សងស័យ
ថា មិតតរមួថាន ក់្ម្លន ក់្សនាេះម្លនបំណងមិនលអមក្សលើខ្លួន ដូសចនេះអ្នក្រតូវចាត់ការាត់មុន។ 
មិនរតូវឲ្យនរណាម្លន ក់្សជាគជ័យស ើយ សរ េះសបើសគឈនេះគឺម្លនន័យថាខ្លួនជាអ្នក្ចាញ់។ 
សបើសមើលសៅខ្លួនបរមុងនឹងធ្លល ក់្សៅសហ្ើយ អ្នក្រតូវទញសគឲ្យធ្លល ក់្តាមខ្លួនម្ដរ។ 

 ទម្លល ប់ទី៥ ៖ រតវូនិយយមុន សពលចប់រតវូសធវើពុតជាស្តត ប់សគវញិ (Seek First to 

Talk, Then Pretend to Listen) 
 អ្នក្សក្ើតមក្ម្លនម្លត់ ដូសចនេះសរបើវាសៅ គឺរតូវនិយយឲ្យបានសរចើនជាងសគជាង  

ឯង។ រតូវម្តបងាា ញជានិចចនូវចំណាប់អារមមណ៍និងសរឿងរបស់ខ្លួន។ សៅសពលដឹងថាពួក្
សគបានយល់ទសសនៈរបស់ខ្លួនសហ្ើយ សពលសនាេះអ្នក្សធវើពុតជាស្តត ប់សរឿងរបស់ពួក្សគវញិ
មតង សោយរាន់ម្តសធវើជាងក់្ក្ាលឬនិយយ “អឺ្...អឺ្...” សហ្ើយសបើពួក្សគរតូវការមតិ អ្នក្
បសញ្ចញមតិរបស់ខ្លួនភាល ម។  
 ទម្លល ប់ទី៦ ៖ មិនសហ្ការ (Don’t Cooperate) 
 សធវើការម្តម្លន ក់្ឯងសហ្ើយសមើលអ្នក្ដទទថាសុទធម្តជាមនុសសចម្មលក្សរ េះពួក្សគ
មិនដូចខ្លួន។ ដូសចនេះសតើម្លនរបសយជន៍អ្វីសដើមបីពាយមសធវើខ្លួនឲ្យសីុម្ខ្សជាមួយពួក្សគ? 
សធវើការជារក្ុមសធវើសមើហ៍្ម្តជាសតវម្ឆក។ សោយស្តរអ្នក្ម្តងម្តយល់ថាខ្លួនម្លនគំនិតលអ
ជាងសគ ដូសចនេះគួរម្តសធវើអ្វីៗសោយខ្លួនឯងសៅបានសហ្ើយ។ រតូវពឹងសលើខ្លួនឯងជានិចច។  
ទម្លល ប់ទី៧ ៖ សធវើឲ្យខ្លួនឯងសខ្ាេះក្ម្លល ំង (Wear Yourself Out) 

 រវល់ម្តសធវើការខាល ំងសពក្រហូ្តដល់សភលចគិតយក្
សពលខ្លេះសដើមបីលំម្ហ្កាយ និង សដើមបីសរៀនជំនាញអ្ភិវឌឍខ្លួន
ឯងបនតសទៀត។ មិនម្ដលសរៀនបម្នថម។ មិនម្ដលសរៀនវជិាជ
ថមីៗ។ មិនទម្លល ប់ហាត់របាណ សឹងម្តកាល យជាសរាគខ្ជិលសៅ
សហ្ើយ។ សហ្ើយសរឿងម្ដលអារក្ក់្បំផុតសនាេះគឺ មិនចូលចិតត
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សសៀវសៅលអៗ  មិនចូលចិតតធមមជាតិឬអ្វីមួយម្ដលអាចជរមុញសលើក្ទឹក្ចិតតខ្លួនឯងស ើយ  
 ដូចអ្នក្បានស ើញសហ្ើយថាទម្លល ប់ទំងសនេះគឺជារបូមនតនំាសៅដល់ភាព     

មហ្នតរាយ។ របម្ហ្លជាសយើងមួយចំនួនម្ថមទំងបានបម្ណត តបសណាត យខ្លួនសៅក្នុង
ទម្លល ប់ម្បបសនេះសទៀតផងក៏្មិនដឹង . . . សូមបីខ្ញុំក៏្ធ្លល ប់សធវើចឹងម្ដរ សហ្ើយសពលសនាេះខ្ញុំសចេះ
ម្តឆងល់ថាសហ្តុអ្វីសពលខ្លេះជីវតិខ្លួនក៏្ពិបាក្ខាល ំងសមលេះ! 

 

ចុេះ ក្យ «ទម្លល ប់» ម្លនអ្តថន័យយ ងដូចសមត ចសៅ? 

 ទម្លល ប់គឺសំសៅសលើសក្មមភាពណាមួយម្ដលសយើងសធវើដម្ដលៗ សរចើនសលើក្
សរចើនស្តររហូ្តដល់កាល យសៅជាផនត់ជីវតិសោយមិនដឹងខ្លួន គឺម្លនន័យថាសៅសពលវា
កាល យសៅជាទម្លល ប់សហ្ើយ សយើងនឹងសធវើសក្មមភាពសនាេះសោយសវ័យរបវតតិម្តមតង។  
 ទម្លល ប់មួយចំនួនគឺជាទម្លល ប់លអ ដូចជា៖ 

 ហាត់របាណជារបចំានិងជាសទៀងទត់ 

 ទម្លល ប់សធវើម្ផនការសក្មមភាពទុក្ជាមុន 

 សម្មតងសសចក្តីសារពចំស េះអ្នក្ដទទ  ជាសដើម 
 

 

ប ុម្នតទម្លល ប់មួយចំនួនមិនលអសស្តេះស ើយ ដូចជា៖ 

 គិតម្តភាពអ្វជិជម្លន 

 វលិវល់ម្តសៅក្នុងអារមមណ៍ថាខ្លួនអ្ន់ជាងសគ 

 ចូលចិតតទម្លល ក់្កំ្ហុ្សោក់្អ្នក្ដទទ 

 

ចំម្ណក្ឯទម្លល ប់មួយចំនួនសទៀតមិនលអសទ ម្តក៏្មិនអារក្ក់្ម្ដរ ដូចជា ៖ 

 ចូលចិតតងូតទឹក្សៅសពលយប់ 

 ទម្លល ប់ញំុទឹក្សោេះសាសោយសរបើស្តល បរ  

 ចូលចិតតអានទសសនាវដតីពីសរកាយមក្មុខ្ 

 ដូសចនេះវាអារស័យសៅសលើទម្លល ប់ម្ដលសយើងម្លន។ ទម្លល ប់អាចសធវើឲ្យសយើងចសរមើន 
ម្តវាក៏្អាចបំផ្លល ញសយើងបានម្ដរ។ សក្មមភាពម្ដលសយើងសធវើដម្ដលៗនឹងកំ្ណត់  
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អ្តតចរតិរបស់សយើង។ ដូចអ្នក្និពនធម្លន ក់្ស ម្ េះ Samuel Smiles បានសរសសរទុក្មក្ថា ៖  
Sow a thought, and you reap an act   

Sow an act, and you reap a habit   

Sow a habit, and you reap a character   

Sow a character, and you reap a destiny  

ោំគំនិតនឹងដុេះជាសក្មមភាព 

ោំសក្មមភាពនឹងដុេះជាទម្លល ប់ 

ោំទម្លល ប់នឹងដុេះជាអ្តតចរតិ 

ោំអ្តតចរតិនឹងដុេះជាសជាគវាសនា 

 

 សំណាងលអម្ដលអ្នក្ខាល ំងជាងទម្លល ប់។ ដូសចនេះអ្នក្អាចផ្លល ស់បតូរផនត់ទម្លល ប់ជីវតិ
បាន។ ឧទហ្រណ៍ ស្តក្លបងសរៀនពុតទដ។ ឥលូវចូរពុតរម្លមទដរបស់អ្នក្ស ើងសលើ។ 
ម្លនអារមមណ៍យ ងសម ចម្ដរ? ម្លនអារមមណ៍ម្បលក្ខុ្សពីធមមតា ម្មនសទ? ប ុម្នតសបើអ្នក្ពុត
វាឲ្យបានស្តមសិបទថងជាប់ៗាន  អ្នក្នឹងាម នអារមមណ៍ចម្មលក្សនេះសទៀតសទ។ អ្នក្ម្ថមទំង
អាចពុតវាបានសោយសវ័យរបវតតិសទៀតផង សរ េះអ្នក្បានសធវើវារហូ្តដល់កាល យជាទម្លល ប់
សៅសហ្ើយ។  
 សៅសពលណាមួយអ្នក្ឈរសៅពីមុខ្ក្ញ្ច ក់្ ចូរស្តក្លបងនិយយថា ៖ «សហ្...! 
ខ្ញុំមិនចូលចិតតខ្លួនឯងម្ដលម្លនចរតិម្បបសនេះសស្តេះ» ។ សហ្ើយរតូវចងចំាថា អ្នក្ម្លន   

សមតថភាពអាចផ្លល ស់ទម្លល ប់អារក្ក់្ឲ្យសៅជាលអបាន។ ម្មនសហ្ើយ វាមិនម្មនងាយ
រសួលសនាេះសទ ប ុម្នតវាជាការម្ដលអាចសធវើសៅបាន។  
 មិនម្មនគំនិតទំងអ្ស់សៅក្នុងសសៀវសៅសនេះសុទធម្តអាចជួយអ្នក្បានស ើយ 
ប ុម្នតអ្នក្ក៏្មិនចំាបាច់រងចំារហូ្តដល់ខ្លួនកាល យជាមនុសសលអអ្ត់សខាច េះម្លន ក់្សទើបអាចសៅ
វាថាជាលទធផលសនាេះម្ដរ។ សោយរាន់ម្តចាប់សផតើមបណតុ េះទម្លល ប់មួយចំនួនសៅក្នុង        

រយៈសពលណាមួយក៏្អាចជួយអ្នក្ឲ្យទទួលបាននូវអារមមណ៍ថាឥលូវសនេះជីវតិអ្នក្ដូចជា
ម្លនការផ្លល ស់បតូរម្ដលមិននឹក្ស្តម នដល់។  
 

 ទម្លល ប់ទំងរបំាពីរសនេះអាចជួយអ្នក្ ៖  
 អាចរគប់រគងខ្លួនឯងបាន 

 សធវើឲ្យទំនាក់្ទំនងជាមួយមិតតភក្តិរបសសើរស ើង 

 ម្លនសមតថភាពបសងកើតការសសរមចចិតតបានលអៗ  

 ម្លនទំនាក់្ទំនងលអជាមួយឪពុក្ម្លត យ 
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 អាចយក្ឈនេះសលើភាពសញៀននឹងអ្វីមួយនិងបញ្ជា សផសងៗសទៀត 

 អាចសធវើការងារបានសរចើនក្នុងសពលខ្លី 
 បសងកើនទំនុក្ចិតតសលើខ្លួនឯង 

 សបាយរកី្រាយក្នុងជីវតិ 

 ម្លនតុលយភាពរវាង ការសិក្ា ការងារ មិតតភក្តិ និងបញ្ជា ដទទសទៀត 

 ស្តគ ល់តទមលខ្លួនឯងនិងដឹងអ្វីម្ដលសំខាន់ជាងសគសៅក្នុងជីវតិ 

 

 

 ជាចុងសរកាយ ចូរចំាថាសនេះគឺសសៀវសៅរបស់អ្នក្ ដូសចនេះសរបើរបាស់វាឲ្យអ្ស់ពី
លទធភាព។ យក្សមម ទដ ប ិច ឬក៏្ ហ្វឺតពណ៌ សចញមក្ សហ្ើយគូរចំណំាចំណុចណាម្ដល
សំខាន់។ កំុ្ខាល ចមិនហា នគូរបនាទ ត់ គូរហ្វឺតពណ៌ ឬក៏្ គូររងវង់ជំុវញិចំណុចម្ដលជាគំនិត
ខ្លួនចូលចិតត។ ឬក៏្អាចចមលងគំនិតលអសនាេះោក់្សៅចុងសនលឹក្រក្ោស់ទនសសៀវសៅសនេះក៏្
បាន។ ចូរអានមតងសហ្ើយមតងសទៀតនូវគំនិតលអណាម្ដលអាចសលើក្ទឹក្ចិតតអ្នក្។ ចូរចង
ចំារទឹសតីណាម្ដលសធវើឲ្យអ្នក្ម្លនក្តីសងឃឹមស ើងវញិ។ ចូរពាយមអ្នុវតតតាម «ជំហាន
កូ្នសក្មង» ម្ដលរតូវបានសរៀបចំស ើងសដើមបីឲ្យអ្នក្ចាប់សផតើមបណតុ េះទម្លល ប់ភាល មៗម្តមតងសៅ
សពលមក្ដល់ចុងជំពូក្នីមួយៗ។ របសិនជាអ្នក្អ្នុវតតតាមសោយអ្ត់ធមត់ អ្នក្នឹងទទួល
ផលយ ងសរចើនពីសសៀវសៅមួយសនេះ។  
 របសិនសបើអ្នក្ជាមនុសសម្ដលចូលចិតតអានម្បបសមើលសនេះបនតិចសមើលសនាេះបនតិច 
រក្សមើលម្តរបូថលុក្កំ្ម្បលង និងចំណុចណាម្ដលខ្លីៗ ក៏្មិនជាអ្វីម្ដរ។ ប ុម្នតយល់លអ អ្នក្គួរ
អានសសៀវសៅសនេះចាប់ពីសដើមរហូ្តដល់ចប់សទើបរបសសើរ សរ េះថាទម្លល ប់ទំងរបំាពីរសនេះ
រតូវបានសរៀបជាលំោប់។ ទម្លល ប់មួយម្តងរតូវដុេះសចញពីទម្លល ប់មួយសទៀត។ ទម្លល ប់ទី១
រតូវម្តសធវើឲ្យបានសសរមចមុនទម្លល ប់ទី២ និងជាបនតបនាទ ប់សទៀត។  
 ឥ ូវអ្នក្យល់យ ងសម ចម្ដរ? របសិនសបើចង់ឲ្យខ្ញុំសបាយចិតត សូមអាន
សសៀវសៅសនេះសៅ! 
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Paradigm(ផែត្់ំ នំតិ្) និង Principle(ច្បាប់សកល) 
  

អ្នក្នឹងសជឿនូវអ្វីម្ដលអ្នក្ស ើញ 
W H A T  Y O U  S E E  I S  W H A T  Y O U  G E T  

 

 ខាងសរកាមសនេះគឺជាបញ្ជ ីទន ក្យសមតីមួយចំនួនម្ដលបានសរសសរជាសរចើនឆ្ន ំ
មក្សហ្ើយសោយអ្នក្ជំនាញសៅក្នុងមុខ្ការរបស់ខ្លួន។ កាលសម័យសនាេះ សមតីទំងសនេះ
ស្តត ប់សមើលសៅរតឹមរតូវនិងរបក្បសោយគិតបណឌិ តសទៀតផង ប ុម្នតសោយស្តរសពលសវោ
សចេះម្តចសរមើនសៅមុខ្ ការយល់ស ើញទំងសនេះក៏្ម្របជាខុ្ស(នឹងការពិត)និងកាល យជា
រទឹសតីអ្ត់បានការសៅវញិ ។  
 

  ក្យសមតីទំងដប់ម្ដលលងីសលងើបំផុតសៅរគប់ជំនាន់ ៖ 

❿ “ចង់ម្លនកំុ្ពយូទ័រោក់្សៅផទេះសតើម្លនរបសយជន៍អី្”  
KENNETH OLSEN, PRESIDENT AND FOUNDER OF DIGITAL 

EQUIPMENT CORPORATION, IN 1977 

 

❾ “យនតសហាេះគឺរាន់ម្តជាឧបក្រណ៍សក្មងសលងប ុសណាណ េះ វាាម នរបសយជន៍
សរម្លប់វស័ិយសយធ្លស ើយ” 

MARSHAL FERDINANO FOCH, FRENCH MILITARY STRATEGIST 
AND FUTURE WORLD WAR I COMMANDER, IN 1911 

 

❽ “មនុសសមិនអាចសៅដល់នរនរពេះច័នទបានសទ សទេះបីជាវទិាស្តស្រសតសៅ
ទថងអ្នាគតរកី្ចសរមើនដល់ថាន ក់្ណាក៏្សោយ” 

DR. LEE DE FOREST, INVENTOR OF THE AUDIO TUBE AND FATHER 

OF RADIO, ON FEBRUARY 25, 1967 

 

❼ “បនាទ ប់ពីរបំាមួយម្ខ្ដំបូង ទូរទសសន៍នឹងរតូវបាត់ខ្លួនសចញទីផារម្ដល
វាកំ្ពុងម្តម្លនវតតម្លន សរ េះមនុសសនឹងអ្ស់អារមមណ៍សោយស្តរសមើល
របអ្ប់សមម សនេះរាល់យប់សពក្” 

  DARRYL F. ZANUCK, HEAD OF 20TH CENTURY FOX, IN 1946 
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❻ “សយើងមិនចូលចិតតសសមលងម្ដលសលងបញ្ចូ លាន សនេះសទ។ ហ្គីតាសរចើន សបើ
សលងចូលាន នឹងសធវើឲ្យសសមលងអារក្ក់្ស្តត ប់” 

DECCA FECORDS REJECTING THE BEATLES, IN 1962 

 

❺ “ជក់្បារនំីាមក្នូវផលលអចំស េះមនុសសភាគសរចើន” 

DR. IAN G. MACDONALD, LOS ANGELES SURGEON, AS QOUTED IN  
 NEWSWEEK, NOVEMBER 18, 1969 

 

❹ “ទូរស័ពទម្លនចំណុចខ្វេះខាតសរចើនណាស់ម្ដលមិនគួរចាត់ទុក្ថាវាជា
មសធាបាយមួយសដើមបសីធវើទំនាក់្ទំនងស ើយ។ និយយឲ្យចំ វាគឺជា
ឧបក្រណ៍មួយម្ដលាម នរបសយជន៍ដល់សយើងទល់ម្តសស្តេះ” 

WESTERN UNION INTERNAL MEMO, IN 1876 

 

❸ “ម្ផនដីគឺជាចំណុចក្ណាត លទនចរក្វាល” 

PTOLEMY, THE GREAT EGYPTIAN ASTRONOMER, IN THE SECOND  CENTURY 

 

❷ “អ្វីម្ដលបានសក្ើតស ើងសៅទថងសនេះមិនម្លនស្តរៈសំខាន់សទ” 

WRITTEN BY KING GEORGE III OF ENGLAND ON JULY 4, 1776 

 

❶ “របស់ថមីម្ដលអាចបសងកើតស ើង រតូវបានសគបសងកើតអ្ស់សៅសហ្ើយ” 

CHARLES H. DUELL, U.S. COMMISSIONER OF PATENTS, IN 1899 
 

 សពលអានសរមង់សមតីសនេះចប់សហ្ើយ ខ្ញុំក៏្សូមម្ចក្រមំ្លក្ជាមួយអ្នក្បនតសទៀត
នូវបញ្ជ ីទន ក្យសមតីរបស់យុវវយ័ម្ដលឋិតសៅក្នុងវយ័

រសបាលៗអ្នក្ សហ្ើយអ្នក្របម្ហ្លជាធ្លល ប់ឮវាពីមុនមក្ 
ម្ដលស្តត ប់សមើលសៅគួរឲ្យអ្ស់សំសណើ ចនិងគួរឲ្យហួ្ស
ចិតតដូចសរមង់ ក្យខាងសលើម្ដរ ។ 

 “ាម ននរណាម្លន ក់្សៅរគួស្តរខ្ញុំធ្លល ប់សរៀនសៅ
ស្តក្លវទិាល័យសទ។ សតើខ្ញុំឆកួតអី្ម្ដលរសទមចង់សៅ

សរៀនសៅទីសនាេះ” 

 “ឥតរបសយជន៍សទ ខ្ញុំនិងឪពុក្ចុងរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុសសពីរសផសងាន  សយើងមិន
អាចចុេះសរមុងាន បានស ើយ” 
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 “សធវើជាមនុសសឆ្ល តបានរបសយជន៍សអី!” 

 “រគូរបស់ខ្ញុំម្លនគំនិតអារក្ក់្ោក់្ខ្ញុំជានិចច” 

 “នាងស្តអ តណាស់ --- ម្តខ្ញុំហា នភាន ល់ថានាងស្តអ តម្តលងង់” 

 “សបើាម នម្ខ្ស អ្នក្ាម នផលូវសជាគជ័យបានសទ” 

 “ខ្ញុំ? រាងសលីម? ឯងនិយយសលងឬក៏្ម្មន? អ្នក្ផទេះខ្ញុំសុទធម្តធ្លត់ទំងអ្ស់!” 

 “មិនអាចរក្ការងារសៅមតុំៗសនេះបានសទ សរ េះាម នអ្នក្ណាជួលសក្មងសទើបធំឲ្យ
សធវើការស ើយ” 

 

 ដូសចនេះសតើ Paradigm(ផនត់គំនិត) គឺជាអ្វីសៅ? 

 សតើបញ្ជ ីទំងពីរសនេះម្លនចំណុចដូចាន រតង់ក្ម្នលងណា? ទី១៖  ក្យសមតីទំងពីរ
ខាងសលើគឺសុទធម្តសម្មតងនូវអ្វីម្ដលសគសៅថា ការយល់ស ើញ(Perception) គឺទសសនៈ
យល់ស ើញអំ្ពីអ្វីមួយម្តប ុសណាណ េះ។ ទី២៖ ទំងពីរគឺសៅមិនម្លនលក្ខណៈរតឹមរតវូឬក៏្
សពញសលញសៅស ើយ សទេះបីសៅកាលសម័យសនាេះ អ្នក្និយយនូវ ក្យទំងសនេះយល់
ថាវារតឹមរតូវក៏្សោយ។  
  ក្យមួយអាចយក្មក្ជំនួសឲ្យ ក្យ ការយល់ស ើញ(Perception) គឺ 
Paradigm(ផនត់គំនិត) ។ Paradigm(ផនត់គំនិត) គឺសំសៅដល់ការយល់ស ើញរបស់អ្នក្អំ្ពី
អ្វីមួយ គឺជាទសសនៈរបស់អ្នក្ គឺជាជំសនឿម្ដលអ្នក្ម្លន ឬអាចសរបៀបសធៀបវាសៅនឹងស ុម
របូថតមួយម្ដលអ្នក្សលើក្មក្ោក់្ពីមុខ្សដើមបីសមើលសៅពិភពខាងសរៅ។ ដូចអ្នក្ធ្លល ប់សធវើ
ការក្ត់ចំណំាក្នលងមក្សហ្ើយថា Paradigm(ផនត់គំនិត) របស់សយើង ជាញឹក្ញប់មិនម្លន
លក្ខណៈរតឹមរតូវនិងសពញសលញ សហ្ើយជាលទធផល Paradigm(ផនត់គំនិត) ម្ដលខុ្ស
សនេះក៏្ម្បរជាបសងកើតម្ដនកំ្ណត់ឲ្យសយើងសៅវញិ។ ឧទហ្រណ៍ អ្នក្របម្ហ្លម្លនជំសនឿថា
ខ្លួនាម នលទធភាពអាចបនតសៅសរៀនសៅស្តក្លវទិាល័យបាន បនាទ ប់មក្ជំសនឿសនេះនឹង
កាល យសៅជា Paradigm(ផនត់គំនិត) មួយរបស់អ្នក្។ ប ុម្នតចូរកំុ្សភលចថា អ្នក្របាជញដ៏លបី
លាញស ម្ េះ Ptolemy ក៏្ធ្លល ប់ម្លនជំសនឿ(ខុ្ស)ថាម្ផនដីគឺជាចំណុចក្ណាត លទន
ចរក្វាលម្ដរ (តាមពិតរពេះអាទិតយសទសតើម្ដលជាចំណុចក្ណាត លទនចរក្វាល)។  
 ដូសចនេះចូរគិតអំ្ពីយុវតីម្ដលម្លនជំសនឿថានាងាម នផលូវអាចចុេះសរមុងាន ជាមួយ 
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នឹងឪពុក្ចុងរបស់ខ្លួន។ សូមពិចារណាសមើហ៍្ របសិនសបើជំសនឿសនេះបានកាល យជា 
Paradigm(ផនត់គំនិត)  របស់នាង សតើនាងទំនងនឹងអាចម្លនទំនាក់្ទំនងលអជាមួយាត់
បានម្ដរឬសទ? របម្ហ្លជាមិនអាចសទ សរ េះជំសនឿសនេះបាននឹងកំ្ពុងរារាងំនាងមិនឲ្យ
ទទួលស្តគ ល់ាត់បាត់សៅសហ្ើយ។  
 Paradigm(ផនត់គំនិត) គឺដូចជាម្វនតាអ្ញ្ច ឹង។ សបើ Paradigm(ផនត់គំនិត) ម្ដលអ្នក្
ម្លនចំស េះខ្លួនឯងឬម្លនចំស េះជីវតិខាងសរៅ(ជាទូសៅ) មិនម្លន
លក្ខណៈរតឹមរតូវ មិនខុ្សអ្វីនឹង ក់្ម្វនតាម្ដលហួ្សដឺសរក្សនាេះ
ស ើយ។ ម្វនតាសនាេះនឹងជេះឥទធិពលសលើអ្វីៗម្ដលអ្នក្ស ើញ សហ្ើយ
ជាលទធផលអ្នក្ក៏្សជឿនូវអ្វីម្ដលខ្លួនសមើលស ើញ។ សបើអ្នក្សជឿថាខ្លួន
ឯងជាមនុសសលងង់ ជំសនឿសនេះរបាក្ដជាសធវើឲ្យអ្នក្កាល យជាមនុសស
លងង់ម្មនម្ទន។ សបើអ្នក្សជឿថាបអូនរសីខ្លួនគឺជាមនុសសលងង់ អ្នក្មុខ្ជាខំ្រក្សហ្តុផលសពវ
ម្បបយ ងសដើមបីាំរទជំសនឿសនេះ ដូសចនេះសហ្ើយនាងសៅម្តជាមនុសសលងង់ម្លន ក់្សៅក្នុងម្ក្វ
ម្ភនក្របស់អ្នក្។  ម្តផទុយមក្វញិ សបើយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុសសឆ្ល ត ជំសនឿសនេះនឹងសធវើឲ្យ
អ្នក្ស ើញម្តពណ៌កូ្ោបរសស់បំរពងនូវរាល់ការងារម្ដលអ្នក្សធវើ។  
 យុវវតីម្លន ក់្ស ម្ េះ Kristi បានម្ចក្រមំ្លក្ជាមួយខ្ញុំថានាងរសោញ់សរមស់
ទរពភនំខាល ំងប ុណាណ  ដូសចនេះសទើបទថងមួយនាងសៅជួបនឹងរគូសពទយម្ភនក្ម្លន ក់្។ Kristi ភាញ ក់្
សផអើលជាខាល ំងបនាទ ប់ពីរគូសពទយពិនិតយសៅស ើញដឺសរក្ម្ភនក្របស់នាងម្លនក្រមិតខ្ពស់នឹក្
ស្តម នមិនដល់ សធវើឲ្យនាងសរមចចិតតថារតូវម្ត ក់្ម្វនតា។ សៅសពលោក់្ម្វនតាសៅសលើ
ម្ភនក្ភាល ម Kristi នឹក្មិនដល់ទល់ម្តសស្តេះថានាងអាចសមើលស ើញចាស់លអជាងពីកាល
មុនឆ្ង យខាល ំងណាស់។ នាងនិយយ ៖ “សពលសនាេះសទើបខ្ញុំដឹងថាភនំ ទរពសឈើ និងសូមបីម្ត
ស្តល ក្សញ្ជដ ម្ដលសៅតាមដងផលូវម្លនសរមស់រសស់ស្តអ តនិងចាស់លអជាងអ្វីម្ដលខ្ញុំ
ធ្លល ប់រសទមគិតសៅសទៀត។ វាដូចជារបស់ចម្មលក្អ្ញ្ច ឹងសៅសពលខ្ញុំសមើលពួក្វាសោយ ក់្
ម្វនតា។ កាលពីមុនខ្ញុំមិនបានដឹងទល់ម្តសស្តេះថាម្ភនក្ខ្ញុំសខ្ាយប ុណាណ ស ើយ គឺ
ទល់ម្តសៅសពលបាន ក់្ម្វនតាសទើបដឹងថាម្ភនក្ខ្ញុំពីមុនគឺអ្ន់ម្មនម្ទន”  ។ សនេះគឺជា
បទពិសស្តធន៍ម្ដលម្តងម្តសក្ើតជាញឹក្ញប់។ សយើងមិនដឹងខ្លួនឯងកំ្ពុងម្តខ្វេះខាតអ្វី
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ខ្លេះសទ ពីសរ េះសយើងកំ្ពុង ក់្ Paradigm(ផនត់គំនិត) មួយម្ដលមិនរតឹមរតូវ ម្ដលខុ្សដឺ
សរក្ដូចជាម្វនតាដូសចាន េះម្ដរ។  
 ម្មនសហ្ើយ សយើងមិនរតឹមម្តម្លន Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះខ្លួនឯងម្ត
ប ុសណាណ េះសទ សយើងក៏្សៅម្លន Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះអ្នក្ដទទ សបើនិយយជារមួសៅ 
គឺសយើងម្លន Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះជីវតិជាទូសៅម្តមតង។ ដូសចនេះ ចូរពិនិតយសមើល 
Paradigm(ផនត់គំនិត)  មតងមួយៗ ៖ 

 

១. Paradigm(ផនត់គំនិត)  ចំស េះខ្លួនឯង  
 ចូរផ្លអ ក្បនតិចសដើមបីពិចារណាអំ្ពីសំណួរមួយសនេះ ៖ សតើ Paradigm(ផនត់គំនិត) 
របស់អ្នក្ចំស េះខ្លួនឯង កំ្ពុងម្តជួយអ្នក្ឬកំ្ពុងម្តបងកការលំបាក្ឲ្យអ្នក្? 

 សៅសពលភរយិរបស់ខ្ញុំស ម្ េះ Rebecca សៅជាសិសសឆ្ន ំទី៣ទនវទិាល័យ 
Madison High School ក្នុងរដា Idaho ម្លនរក្ោសមួយសនលឹក្ម្ដលអំ្ វនាវឲ្យសម័រគចិតត
ចូលរមួរបកួ្តសម្មតងរបំារបទពណីមួយស ម្ េះថា Miss Madison ម្ដលរតូវបានសគហុ្ច  

ពីទដមួយសៅទដមួយសទៀតសៅក្នុងថាន ក់្សរៀនរបស់នាង។ Rebecca ក៏្ដូចជាមិតតរបស់នាង
មួយចំនួនសទៀតម្ដរ សីុសញ សលើរក្ោសសនាេះសដើមបីយល់រពម សលើក្ម្លងម្ត Linda ម្ដល
អ្ងគុយជិត Rebecca ម្លន ក់្គត់ម្ដលមិនរពមសីុសញ សហ្ើយហុ្ចរក្ោសបនតសៅអ្នក្សផសង។  
 “Linda សីុសញ សៅ!” Rebecca សតឿន Linda 

 “អ្ត់សទ! ខ្ញុំអ្ត់ចង់ចូលរមួសទ” Linda របម្ក្ក្ 

 “ចូលរមួសៅ ! សបាយណាស់ណ៎ា!”  
 “អ្ត់សទ! ខ្ញុំសធវើសៅមិនរចួសទ” 

 “ឯងរបាក្ដជាសធវើបាន។ ខ្ញុំគិតថាឯងរបាក្ដជាសធវើបានលអសទៀតផង!” Rebecca 

និយយម្បបសជឿជាក់្ 

 Rebecca រពមទំងអ្នក្ឯសទៀតសចេះម្តនិយយសលើក្ទឹក្ចិតត Linda ទល់ម្តនាង
យល់រពមសីុសញ ។  
 កាលសណាេះ Rebecca មិនបានគិតអំ្ពីអារមមណ៍របស់ Linda ផងសទ។ ម្តរបំាពីរ
ឆ្ន ំសរកាយមក្ នាងបានទទួលសំបុរតមួយចាប់ពី Linda ម្ដលម្លនសរសសររបាប់អំ្ពី
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អារមមណ៍ដ៏រចបូក្រចបល់កាលសៅទថងសនាេះ សហ្ើយនាងក៏្សូមអ្រគុណដល់ Rebecca 

ម្ដលជាអ្នក្ជួយសធវើឲ្យនាងផ្លល ស់បតូរជីវតិរហូ្តដល់សពវទថង។ Linda បានសរសរសរៀបរាប់
អំ្ពីអារមមណ៍ឈឺចិតតកាលសៅសរៀនវទិាល័យ សរ េះនាងម្តងសមើលមក្ខ្លួនឯងថាជា
មនុសសអ្ន់ សហ្ើយនាងម្លនការរនធត់ចិតតខាល ំងណាស់សៅសពល Rebecca របាប់នាងថា
នាងគឺជាសបក្ខជនលអម្លន ក់្សរម្លប់ការរបកួ្តរារំបំារបទពណីសនាេះ។ តាមពិតសៅ Linda 

បានសសរមចចិតតសីុសញ គឺរាន់ម្តមិនចង់ឲ្យ Rebecca និងមិតតសផសងសទៀតបងខំនាងម្ត
ប ុសណាណ េះ។  
 Linda សរសសរបនតសទៀតថា ខ្លួនម្លនអារមមណ៍ភ័យខាល ចក្នុងការរបកួ្តរាសំនាេះ 
ដូសចនេះសទើបសៅទថងបនាទ ប់នាងបានសៅជួបនឹងនាយក្រគប់រគងពិធីរារំបំាសហ្ើយសំុឲ្យាត់

លប់ស ម្ េះរបស់នាងសចញពីបញ្ជ ី។ ប ុម្នតដូច Rebecca ម្ដរ 
នាយក្សនាេះក៏្សតឿន Linda ឲ្យចូលរមួរបកួ្ត។ មតងសទៀត 
នាងក៏្យល់រពមទំងចិតតស្តទ ក់្សសទើរ ប ុម្នតសរកាយមក្សរឿងរា វ
ទំងអ្ស់គឺបានសក្ើតស ើងយ ងសនេះ ៖ ការចូលរមួរបកួ្ត
សៅក្នុងក្មមវធីិសនាេះបានសធវើឲ្យនាងរបឹងម្របងអ្ស់ពីសមតថ

ភាព។ Linda ចាប់សផតើម សមើលសៅខ្លួនឯងក្នុងរបូភាពថមីមួយ
សផសងខុ្សពីមុន។ សៅក្នុងសំបុរតរបស់នាង Linda បាន   
អ្រគុណ Rebecca សោយសស្តម េះអ្ស់ពីចិតត។ នាងសរសសរថា 
Rebecca បានជួយដក្  ម្វនតាមញូបសចញពីម្ភនក្របស់នាង 

សហ្ើយឲ្យនាង ក់្នូវម្វនតាថមីមួយ។  
 Linda ក៏្បម្នថមសទៀតថា សទេះបីជានាងមិនឈនេះការរបកួ្តសនាេះក៏្សោយ ម្តនាង
បានឈនេះនូវឧបសគគដ៏ធំបំផុតមួយ គឺឈនេះអារមមណ៍ម្ដលម្តងម្តយល់ថាខ្លួនឯងជា
មនុសសអ្ន់។ សចញពីបទពិសស្តធន៍សនាេះ Linda បានសលើក្ទឹក្ចិតតបអូនរសីពីរនាក់្របស់
ខ្លួនឲ្យចូលរមួរបកួ្តក្នុងក្មមវធីិរារំបំាសៅឆ្ន ំបនាទ ប់ សហ្ើយវាក៏្បានកាល យសៅជា
រពឹតតិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយរបចំារគួស្តររបស់នាង។  
 ឆ្ន ំបនាទ ប់មក្សទៀត Linda បានកាល យសម្លជិក្ម្លន ក់្សៅក្នុងគណៈក្មមការនិសសិត  
សហ្ើយ Rebecca បានរបាប់ខ្ញុំសទៀតថា Linda បានកាល យជាមនុសសថមីម្លន ក់្ម្ដលសក្លៀវកាល   
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និង ចូលចិតតស្តក្លបងសធវើសរឿងថមីៗ ម្ថមសទៀតផង។ 

 Linda បានជួបនឹងបទពិសស្តធន៍មួយម្ដលសគសៅថា ការផ្លល ស់បតូរផនត់គំនិត
(Paradigm Shift) ។ វាម្លនន័យថា ភាល មៗអ្នក្នឹងស ើញរបស់ទំងយ យម្លនលក្ខណៈ
ខុ្សពីមុន សោយរាន់ម្តបតូរមក្ ក់្ម្វនតាថមីមួយ។ 

 Paradigm(ផនត់គំនិត) ម្ដលម្លនលក្ខណៈអ្វជិជម្លននឹងសធវើឲ្យការលូតោស់
របស់អ្នក្ម្លនម្ដនកំ្ណត់ ចំម្ណក្ឯង Paradigm(ផនត់គំនិត) ម្ដលវជិជម្លនអាចសធវើឲ្យអ្នក្
លូតោស់អ្ស់ពីសកាក នុពល។ សរឿងខាងសរកាម សតីអំ្ពីរពេះរាជបុរតរបស់សសតច Louis 

XVI ទនចរក្ភពបារាងំ អាចយក្ជាឧទហ្រណ៍រស្តប់ ៖ 

 សសតច Louis រតូវបានសគទម្លល ក់្ពីរាជបលល័ងកនិងយក្សៅ
របហារជីវតិ។ រពេះរាជបុរតសក្មងរបស់រទង់រតូវបានចាប់សោយពួក្អ្នក្
ម្ដលបានទម្លល ក់្រពេះអ្ងគសចញពីអំ្ណាច។ ពួក្សគគិតថា សោយស្តរ
ម្តរពេះរាជបុរតអ្ងគសនេះគឺជាអ្នក្សនងរាជយ ដូសចនេះសបើពួក្សគអាចបំផ្លល ញ
រទង់ឲ្យសៅជាមនុសសអ្បាយមុខ្ម្លន ក់្ សពលសនាេះរទង់ចាស់ជាសភលច
អ្ស់នូវសសចក្តីអ្ស្តច រយ និង ភាពហឺុ្ហារ ម្ដលវាសនាបានផតល់ឲ្យរទង់
មក្សក្ើតសៅក្នុងរតកូ្លក្សរតមិនខាន។  
 ពួក្សគក៏្យក្រពេះអ្ងគសៅសៅក្នុង     

សហ្គមន៍មួយម្ដលឆ្ង យពីរពេះបរមរាជវាងំ 
សហ្ើយសៅទីសនាេះពួក្សគបានបងវក់្រទង់សោយ
សរឿងសស្តម គសរាគ និង សថាក្ទបបំផុតម្ដល
ជីវតិសោកិ្យអាចរក្បាន។ ពួក្សគបងវក់្រពេះ
អ្ងគសោយអាហារម្ដលឆ្ង ញ់ៗបំផុតសដើមបីឲ្យ
រទង់កាល យជាទសក្រទនសសចក្តីម្រសក្ឃ្លល ន។ 
ពួក្សគសរបើភាស្តអាសរាមឲ្យរទង់ឮជារបចំា។ ពួក្សគបងវក់្រពេះអ្ងគ
សោយសរបើរសីអាសអាភាសនិងសោម ភកាមតណាា ។    ពួក្សគបងាា ញ
ឲ្យរទង់បានស ើញនូវអំ្សពើទុចចរតិនិងការសបាក្របាស់។ ២៤សម្ល ងក្នុង
មួយទថង រពេះអ្ងគរតូវបានហ្ ុមព័ទធសៅសោយរបស់អាសរាម
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ទំងយ យម្ដលអាចឆក់្យក្ចិតតវញិ្ជដ ណរបស់មនុសសម្លន ក់្ឲ្យធ្លល ក់្
ចូលសៅក្នុងអ្បាយមុខ្។ អ្ស់រយៈសពលរបំាមួយម្ខ្ម្ដលពួក្សគសធវើ   
ទសងវើម្បបសនេះមក្សលើរពេះអ្ងគ ប ុម្នតាម នមតងណាមួយម្ដលរពេះរាជបុរត
សក្មងខ្ចីមួយអ្ងគសនេះរតូវបានធ្លល ក់្សៅក្នុងសំណាញ់សនាេះស ើយ។ សៅទី
បំផុត សោយខឹ្ងសបារខាល ំងសពក្ ពួក្សគចាប់សួរចសមលើយរទង់។ សហ្តុ
អ្វីបានជារពេះអ្ងគមិនវក់្វអីារមមណ៍សៅក្នុងការបសរមើរបស់សយើងទំង
អ្ស់សនេះ? សហ្តុអ្វីបានជារពេះអ្ងគមិនឲ្យរពេះកាយធ្លល ក់្ចូលសៅក្នុង
សក្មមភាពទំងអ្ស់សនាេះ? ដងាវ យទំងអ្ស់សនាេះគឺសុទធម្តអាចផតល់
នូវការសបាយ បំសពញនូវកាមតណាា និងអាចសធវើឲ្យរពេះអ្ងគសពញចិតត
សពញសថលើមម្ថមសទៀតផង មា ងសទៀតអ្វីៗទំងសនេះគឺសរម្លប់រទង់      

សហ្ើយ។ រពេះអ្ងគក៏្ម្លនរពេះបសនាទ លថា “សយើងមិនអាចសធវើតាមសោក្
បានសទ សរ េះសយើងសក្ើតមក្ក្នុងនាមជាសសតច!” 

 រពេះអ្ងគម្លច ស់ Louis រក្ា Paradigm(ផនត់គំនិត) មួយសនេះបានយ ងមំ្លម្ដលាម ន
អ្វីអាចសធវើឲ្យរទង់ផ្លល ស់បតូរបានស ើយ។ ដូចាន ម្ដរ សបើអ្នក្សដើរសៅក្នុងផលូវជីវតិសោយ ក់្ 
ម្វនតាមួយម្ដលនិយយថា “ខ្ញុំអាចសធវើបាន” ឬក៏្ “ខ្ញុំជាមនុសសសំខាន់” សពលសនាេះជំសនឿ
សនេះនឹងសធវើឲ្យអ្នក្ម្លនគំនិតវជិជម្លនសដើមបីជួយសោេះរស្តយបញ្ជា ជីវតិទំងយ យបាន។  
 មក្ដល់ចំណុចសនេះអ្នក្របម្ហ្លឆងល់ថា “ចុេះសបើ Paradigm(ផនត់គំនិត) របស់ខ្ញុំ
ចំស េះខ្លួនឯងគឺសវៀចវ  ចដូចម្វនតាមញូប សតើខ្ញុំអាចជួសជុលវាសោយរសបៀបណា?” ។ វធីិដ៏
លអមួយគឺរតូវចំណាយសពលសៅម្ក្បរមនុសសណាម្ដលម្លនទំនុក្ចិតតមក្សលើអ្នក្ សហ្ើយ
ក៏្ជាមនុសសម្ដលអាចជួយឲ្យអ្នក្ផ្លល ស់បតូរ។ សរម្លប់ខ្ញុំ ម្លត យរបស់ខ្ញុំគឺមនុសសរបសភទ
សនេះ ។ សៅសពលខ្ញុំកំ្ពុងធំដឹងក្តី ាត់ម្តងសជឿជាក់្សលើខ្ញុំជានិចច ជាពិសសសសៅសពលខ្ញុំ
មិនទុក្ចិតតសលើខ្លួនឯងមតងៗ។ ាត់ម្តងនិយយមក្កាន់ខ្ញុំថា “Sean, កូ្នឯងគួរម្តឈរ
ស ម្ េះសធវើជារបធ្លនថាន ក់្” និង “សួរនាងសមើហ៍្។ ម្ល ក់្គិតថានាងចង់សៅសដើរសលង
ជាមួយកូ្នឯងខាល ំងជាងកូ្នឯងសៅសទៀត”។ សៅសពលខ្ញុំរតូវការក្ម្លល ំងចិតត ខ្ញុំសៅពិភាក្ា 

ជាមួយម្លត យរបស់ខ្ញុំ ដូសចនេះាត់ក៏្ជួយសំអាតក្ញ្ច ក់្ម្វនតារបស់ខ្ញុំឲ្យភលឺចាស់លអ។ 
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 ចូរសួរសៅមនុសសសជាគជ័យ សពលសនាេះអ្នក្នឹងដឹងថាភាគសរចើនពួក្សគម្លន ក់្ៗ
សុទធម្តម្លនមនុសសណាម្លន ក់្ម្ដលសជឿជាក់្សលើពួក្សគ អាចជារគូបសរងៀន មិតតភក្តិ ឪពុក្
ម្លត យ អ្នក្របឹក្ាសយបល់ បងបអូន ឬ តាយយ ជាសដើម។ វារតូវការម្តមនុសសម្លន ក់្
ប ុសណាណ េះ សហ្ើយមិនសំខាន់ថាម្លន ក់្សនាេះជានរណាស ើយ។ សូមកំុ្ខាល ចនឹងពឹង ក់្សលើ
ម្លន ក់្សនាេះសដើមបីឲ្យសគជួយផតល់ការម្ថបំប ន។ សៅជួបពួក្សគសដើមបីសំុការម្ណនំា។ ចូរ
ពាយមសមើលមក្ខ្លួនឯងឲ្យដូចពួក្សគសមើលមក្អ្នក្។ សពលសនាេះអ្នក្មុខ្ជាភាញ ក់្សផអើល
ថា “អូ្...ម្វនតាថមីសនេះសធវើឲ្យម្លនការខុ្សម្បលក្ម្មន” ។ ម្លនសគនិយយថា៖ “If you could 

envision the type of person God intended you to be, you would rise up and never be 

the Same again. - សបើអាចរសទមស ើញឲ្យចាស់នឹងម្ភនក្នូវរបសភទមនុសសម្ដលរពេះរទង់
ចង់ឲ្យអ្នក្កាល យសៅជា អ្នក្របាក្ដជាផ្លល ស់បតូរនិងមិនរតលប់សៅរក្ភាពសដើមវញិស ើយ”។ 

 សពលខ្លេះអ្នក្ាម នមនុសសម្ដលអាចពឹង ក់្បាន ឬក៏្អ្នក្ចង់សៅម្តម្លន ក់្ឯង។ 
សបើអ្នក្ជួបនឹងស្តថ នភាពម្បបសនេះ ចូរយក្ចិតតទុក្ោក់្ជាពិសសសសលើជំពូក្បនាទ ប់ម្ដល
អាចផតល់ឲ្យអ្នក្នូវឧបក្រណ៍ដ៏ម្លនរបសិទធភាពបំផុតសដើមបីជួយក្ស្តងទំនុក្ចិតតសលើខ្លួន
ស ើងវញិ។ 

 

២. Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះអ្នក្ដទទ 

 សយើងម្លន Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះខ្លួនឯង ម្តក៏្សៅម្លនចំស េះអ្នក្ដទទ 
សហ្ើយវាក៏្អាចខុ្សដឺសរក្ដូចនឹង Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះខ្លួនឯងម្ដរ។ ការសមើលសៅ
អ្នក្ដទទសោយឈរសលើទសសនៈថមីមួយអាចសធវើឲ្យសយើងយល់ថាសហ្តុអ្វីបានពួក្សគសធវើ     
នូវទសងវើម្បបសនេះឬម្បបសនាេះ។  
 Becky បានរបាប់ខ្ញុំអំ្ពី Paradigm(ផនត់គំនិត) របស់នាង ៖ 

 កាលសរៀនសៅវទិាល័យឆ្ន ំទី៣ ខ្ញុំម្លនមិតតម្លន ក់្ស ម្ េះ Kim។  
នាងគឺជាមនុសសម្លនអ្តតចរតិលអ ប ុម្នតយូរៗសៅខ្ញុំរទំសៅជិតនាងមិន
បាន។ នាងម្របជាឆ្ប់ខឹ្ងនិងសក្ើតទុក្ខ។ នាងសៅជាមនុសសរតម ង់
រតសម្លច គួរឲ្យធុញរទន់ខាល ំងណាស់សពលសៅម្ក្បរនាងមតងៗ។ រហូ្ត
មក្ដល់ដំណាក់្កាលមួយ ខ្ញុំនិងមិតតភក្តិឯសទៀតចាប់សផតើមឈប់
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និយយរក្នាងបនតិចមតងៗ។ ទីបំផុតពួក្សយើងក៏្ឈប់សៅនាងសៅ
ចូលរមួក្មមវធីិសផសងៗ។ 

 សៅរដូវសៅត ក្នុងឆ្ន ំបនាទ ប់ ខ្ញុំសធវើដំសណើ រកំ្ស្តនតសៅតំបន់ឆ្ង យ 
សហ្ើយសពលខ្ញុំរតលប់មក្វញិ ខ្ញុំជម្ជក្សលងជាមួយមិតតភក្តិសនិទធស្តន ល
ម្លន ក់្ គឺនិយយអំ្ពីសរឿងចាស់ៗម្ដលបានសក្ើតសៅសពលខ្ញុំមិនសៅ។ 
នាងរបាប់ខ្ញុំនូវ ក្យរសអ្ចរអូ្ចទំងអំ្បាលម្ល ណ នរណារសោញ់
នរណា សហ្ើយអ្នក្ណាណាត់ជួបអ្នក្ណា និងសរឿងជាសរចើនសទៀតរហូ្ត
មក្ដល់សរឿងសនេះ “អូ្... សតើខ្ញុំបានរបាប់ឯងអំ្ពី Kim សៅ? ថមីៗសនេះនាង
កំ្ពុងម្លនបញ្ជា លំបាក្ សរ េះបា ម្ល ក់្របស់នាងស ល្ េះចង់ម្លងលេះ
ាន ។ នាងពិតជាពិបាក្នឹងទទួលយក្ស្តថ នភាពសនេះខាល ំងណាស់”   
 សៅសពលខ្ញុំបានឮសរឿងសនេះ ទសសនៈចាស់របស់ខ្ញុំក៏្ផ្លល ស់បតូរ
ភាល មម្តមតង។ ជាជាងម្លនការធុញរទន់នឹងអាក្បបកិ្រយិរបស់ Kim 

ខ្ញុំម្បរជាម្លនអារមមណ៍ខឹ្ងនឹងខ្លួនឯងសៅវញិ។ ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ថាខ្លួន
ឯងបានសបាេះបង់ Kim សចាលសៅក្នុងសពលម្ដលនាងរតូវការអ្នក្យល់
ចិតត។ រាន់ម្តបានដឹងពត៌ម្លនមួយតូចប ុណណឹ ងសស្តេះ អាក្បបកិ្រយិ
របស់ខ្ញុំចំស េះនាងគឺបានផ្លល ស់បតូរទំងរសុង។ វាគឺពិតជាបទ
ពិសស្តធន៍មួយម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំភលឺម្ភនក្ម្មនម្ទន។  

  

 សនេះបងាា ញឲ្យស ើញថា របស់ម្តមួយគត់ម្ដលបានសធវើឲ្យ Paradigm(ផនត់គំនិត) 
របស់ Becky ផ្លល ស់បតូរសនាេះគឺជាដំណឹងតូចមួយ។ សយើងចូលចិតតវាយតទមលមនុសសសោយ
មិនទន់បានដឹងនូវពត៌ម្លនឲ្យរគប់រជុងសរជាយ។  
 Monica ក៏្ម្លនបទពិសស្តធន៍របហាក់្របម្ហ្លាន សនេះម្ដរ ៖ 

 ខ្ញុំធ្លល ប់រស់សៅក្នុងរដា California សហ្ើយខ្ញុំម្លនមិតតជាសរចើនសៅ       

ទីសនាេះ។ ដូសចនេះសទើបខ្ញុំមិនខ្វល់ថាចង់បានមិតតថមីៗសទៀតស ើយ សរ េះខ្ញុំ
ម្លនសរចើនរួចសៅសហ្ើយ សហ្ើយខ្ញុំយល់ថាអ្នក្ថមីគឺជាមនុសសម្ដលសធវើអ្វី
សៅតាមចិតតខ្លួនឯងម្តប ុសណាណ េះ។ សរកាយមក្សពលរតូវផ្លល ស់ទីលំសៅ 
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ខ្ញុំរស្តប់ម្តកាល យជាមនុសសថមីម្លន ក់្សពលមក្ដល់ក្ម្នលងថមី សហ្ើយទថង
ណាក៏្របាថាន ចង់ឲ្យនរណាម្លន ក់្យក្ចិតតទុក្ោក់្និងអ្នុញ្ជដ តឲ្យខ្ញុំ
កាល យជាសម្លជិក្សៅក្នុងរក្ុមរបស់ពួក្សគម្ដរ។ ឥលូវសទើបសធវើឲ្យខ្ញុំ
សមើលសៅអ្វីៗសៅក្នុងរសបៀបថមី សរ េះខ្ញុំបានស្តគ ល់អារមមណ៍ាម នមិតតភក្តិ
ថាម្លនរសជាតិម្បបណាសហ្ើយ។  

 ចាប់ពីសនាេះមក្ Monica របរពឹតតសៅសលើសក្មងម្ដលសទើបចូលមក្រស់សៅក្នុង 

សហ្គមន៍របស់នាងខុ្សពីមុន សតើអ្នក្យល់ម្បបសនេះម្ដរឬសទ? ការសមើលសៅអ្វីៗសោយ
ឈរសលើទសសនៈថមីមួយសផសងពីមុនអាចសធវើឲ្យអាក្បបកិ្រយិរបស់សយើងផ្លល ស់បតូរសៅតាម
សនាេះម្ដរ។  

 

 
  

 ខាងសរកាមសនេះគឺជាសរឿងខ្លីដក្រសង់សចញពីទសសនាវដតី Reader’s Digest ម្ដល
អាចសធវើជាឧទហ្រណ៍ជាក់្ម្សតងមួយសដើមបីពនយល់អំ្ពី ការផ្លល ស់បតូរផនត់គំនិត ៖ 

 មិតតភក្តិរបស់ខ្ញុំម្លន ក់្សធវើដំសណើ រវលិរតលប់មក្របសទសអារពិច
ខាងតបូង។ សរកាយពីបានស្តន ក់្សៅយ ងយូរសៅ អឺ្រ  បុ នាងបាន
ចំណាយសពលមួយរយៈសៅអ្ងគុយសលងក្នុងអាកាសយនតោា ន 
London’s Heathrow Airport។ បនាទ ប់ពីបានទិញកាសហ្វមួយម្ក្វ និង
នំមួយក្ញ្ច ប់ នាងសដើរសរតតរតតសោយម្លនស្តព យអី្វា ន់ជាសរចើន
សំសៅសៅកាន់សៅអី្ម្ដល ទំសនរ។ សពលកំ្ពុងសលើក្អានកាម្សតសពល
រពឹក្ នាងឮសសមលងមនុសសម្លន ក់្កំ្ពុងម្ហ្ក្ក្ញ្ច ប់នំសៅជិតសៅអី្របស់
នាង។ សៅពីសរកាយកាម្សត នាងភាញ ក់្សផអើលខាល ំងណាស់សពលស ើញ
បុរសម្លន ក់្សសលៀក្ ក់្ស្តអ តបាតម្តម្បរជាមក្ម្ហ្ក្នំរបស់នាងហូ្ប
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សៅវញិ។ សោយសធវើជាមិនដឹងខ្លួន នាងក៏្សអានចុេះបនតិចសហ្ើយលូក្ទដ
យក្នំសនាេះមក្ហូ្ប  ម្ដរ។ មួយនាទីសរកាយមក្ នាងឮសសមលងម្ហ្ក្នំ
មួយក្ញ្ច ប់សទៀត គឺាត់ម្លន ក់្សនាេះដម្ដល សហ្ើយនាងក៏្លូក្ទដយក្នំ
មក្ហូ្បសទៀត។  
 សៅសពលពួក្សគហូ្បរហូ្តដល់នំមួយដំុចុងសរកាយ នាងខឹ្ង
ខាល ំងណាស់ម្តមិនហា ននិយយអ្វីសទ។ បនាទ ប់មក្បុរសសនាេះកាច់នំជា
ពីរ ាត់ហូ្បមួយចំសហ្ៀងសហ្ើយទុក្មួយចំសហ្ៀងសទៀតឲ្យនាង។  
 បនតិចសរកាយមក្ សពលសគរបកាសសៅនាងឲ្យសៅបងាា ញ
សំបុរតយនតសហាេះ នាងខឹ្ងមិនទន់បាត់សៅស ើយ។ ចូររសទមសមើល
សតើនាងសអ្ៀនខាម ស់ប ុណាណ សៅសពលនាងសបើក្កាបូបសហ្ើយរស្តប់ម្ត
ស ើញក្ញ្ច ប់នំរបស់នាងសៅខាងក្នុងសនាេះ។ តាមពិត នាងហូ្បនំ
របស់ាត់សទសតើ!      

 

 ចូរគិតអំ្ពីអារមមណ៍របស់នារមី្លន ក់្សនេះចំស េះបុរសស្តអ តបាតសនាេះសៅមុនសពល
ដឹងការពិត ៖ “មនុសសរបុសអី្ក៏្ាម នសីលធម៌សមលេះ!” 

 ឥលូវរសទមសមើលអារមមណ៍របស់នាងបនាទ ប់ពីបានដឹងការពិត ៖ “គួរឲ្យខាម ស់សគ
ខាល ំងណាស់! មនុសសរបុសអី្ក៏្ចិតតលអសមលេះម្ដលសូមបីម្តនំចុងសរកាយក៏្កាច់ម្ចក្ខ្ញុំ ក់្  

ក្ណាត លម្ដរ!” 

 សតើចំណុចសំខាន់ទនសរឿងគឺជាអ្វី? ស្តមញ្ដសទ គឺថា ជាញឹក្ញប់ Paradigm(ផនត់
គំនិត) របស់សយើងម្លនលក្ខណៈមិនរគប់រាន់ មិនរតឹមរតូវ ឬក៏្និយយឲ្យរសួលស្តត ប់ 
គឺរសញ រទញ ម្តមតង។ ដូសចនេះសហ្ើយ សយើងមិនគួរណាវាយតទមល បំ ក់្យីសហា ឬបសងកើត     

ទសសនៈម្បបចសងអៀតចងអល់ឲ្យអ្នក្ដទទនិងឲ្យខ្លួនឯងសលឿនសពក្ស ើយ។ សចញពី         
ទសសនៈម្ដលម្លនម្ដនកំ្ណត់ម្បបសនេះ សយើងមិនអាចសមើលឲ្យបានរគប់រជុងសរជាយនូវ
សហ្តុការណ៍ ឬនិយយមា ងសទៀត សយើងមិនទទួលបាននូវការពិតឲ្យរគប់រាន់ស ើយ។  
 ដូសចនេះសយើងគួរម្តសបើក្ចិតតនិងសបេះដូងឲ្យទូោយសដើមបីទទួលយក្ពត៌ម្លន 
គំនិត និងទសសនៈថមីៗ សហ្ើយក៏្រតូវម្លនឆនទៈក្នុងការផ្លល ស់បតូរ Paradigm(ផនត់គំនិត) របស់ 
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ខ្លួនឯងសរកាយពីបានដឹងថាវាគឺជា Paradigm(ផនត់គំនិត) ខុ្ស។  
 អ្វីម្ដលសំខាន់ជាងសនេះសៅសទៀតសនាេះគឺវាបងាា ញសយើងយ ងចាស់ណាស់ថា 
សដើមបឲី្យម្លនការផ្លល ស់បតូរធំៗសៅក្នុងជីវតិ ចំណុចគនលឹេះគឺរតវូផ្លល ស់បតូរ Paradigm(ផនត់
គំនិត) ឬ ម្វនតាសនេះជាមុនសិន សរ េះវាគឺជាក្ញ្ច ក់្ម្ដលសយើងឆលុេះសមើលសៅពិភពសោក្
ខាងសរៅ។ សៅសពលដូរក្ញ្ច ក់្ ទិដាភាពម្ដលសយើងស ើញក៏្ផ្លល ស់បតូរសៅតាមសនាេះម្ដរ។  
 របសិនសបើអ្នក្ពិនិតយពិច័យឲ្យលអិតលអន់បនតិច អ្នក្នឹងស ើញថាភាគសរចើនទន
បញ្ជា របស់សយើង (មិនថាជាបញ្ជា ទំនាក់្ទំនង ការសមើលខ្លួនឯងក្នុងរបូភាពអារក្ក់្ ឬ
បញ្ជា អ្តតចរតិ ជាសដើម) គឺសុទធម្តសក្ើតសចញអំ្ពី Paradigm(ផនត់គំនិត) ម្ដលមិនរតឹម    
រតូវ។ ឧទហ្រណ៍ សបើអ្នក្ម្លនទំនាក់្ទំនងមិនលអ ឧបម្លជាមួយនឹងឪពុក្របស់អ្នក្សៅ
ចុេះ សនេះរបម្ហ្លបណាត លមក្ពីអ្នក្ទំងពីរសមើលមក្ាន សៅវញិសៅមក្សោយ ក់្នូវ 
Paradigm (ផនត់គំនិត) មួយម្ដលម ញូបនិងសវៀចវ  ច។ អ្នក្របម្ហ្លយល់ថាាត់គឺជាមនុសស
បុរាណមិនទន់សម័យទល់ម្តសស្តេះ ចំម្ណក្ឯាត់វញិរបម្ហ្លជាយល់ថាអ្នក្គឺសក្មង
ពុលនឹងសម័យទំសនើបរហូ្តដល់កាល យជាមនុសសម្លងស្តគ ល់គុណម្លងស្តគ ល់សទស។ 
តាមពិតសៅគឺ Paradigm(ផនត់គំនិត) សនេះសទសតើម្ដលបណាត លឲ្យអ្នក្ទំងពីររបទញ
របទង់និងនិយយមិនរតូវម្ខ្សាន ។  
 អ្នក្នឹងបានយល់ សរ េះសសៀវសៅសនេះនឹងជួយវេះកាត់សដើមបីពាបាល Paradigm 

(ផនត់គំនិត) របស់អ្នក្ និងសងឃឹមថានឹងជួយឲ្យអ្នក្បសងកើតនូវ Paradigm(ផនត់គំនិត) ថមីមួយ
ម្ដលរតឹមរតូវនិងរគប់រជុងសរជាយជាងមុន។ ដូសចនេះចូរសរតៀមខ្លួន ! 
 

៣. Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះជីវតិទូសៅ 

 សរៅពី Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះខ្លួនឯងនិងអ្នក្ដទទ សយើងក៏្សៅម្លន 
Paradigm(ផនត់គំនិត) ចំស េះពិភពសោក្ខាងសរៅផងម្ដរ។ ជាធមមតាអ្នក្អាចស្តគ ល់ 
Paradigm(ផនត់គំនិត) ខ្លួនឯងសោយរាន់ម្តសួរសៅខ្លួនឯងនូវសំណួរ ៖ “សតើអ្វីខ្លេះម្ដល
ម្លនឥទធិពលសលើជីវតិរបស់ខ្ញុំ?” , “សតើអ្វីខ្លេះម្ដលខ្ញុំចំណាយសពលភាគសរចើនសដើមបីគិតសៅ
ដល់?” , “សតើនរណាឬអ្វី ម្ដលខ្ញុំម្តងម្តនឹងមទមមិនសភលច?” ។ អ្វីក៏្សោយឲ្យម្តអ្នក្គិត
ថាសំខាន់ជាងសគបំផុតនឹងកាល យសៅជា Paradigm(ផនត់គំនិត) កាល យសៅជាក្ញ្ច ក់្ម្វនតា 
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របស់ខ្លួនជាក់្ជាមិនខាន ម្ដលខ្ញុំចូលចិតតសៅវាថាជា ងប់(នឹងអ្វីមួយ)។ សៅម្លនរបស់
ជាសរចើនសទៀតម្ដលសធវើឲ្យយុវវយ័ងប់ ដូចជាមិតតភក្តិ សំភារៈសរបើរបាស់ សងារ ការ
សិក្ា ឪពុក្ម្លត យ កី្យ  ការកំ្ស្តនត អាយដល(idol) សរតូវ ខ្លួនឯង និង ការងារ ជា  

សដើម។ មួយៗសុទធម្តម្លនចំណុចលអសរៀងៗខ្លួន ប ុម្នតសទេះជាយ ងណាក៏្ពួក្វាសុទធម្ត
មិនម្លនលក្ខណៈរគប់រជុងសរជាយម្ដលអាចពឹង ក់្បាន សហ្ើយខ្ញុំនឹងបងាា ញឲ្យស ើញ
សៅសពលសរកាយ។ មា ងវញិសទៀតជីវតិរបស់អ្នក្នឹងជួបបញ្ជា សមុគស្តម ញសបើសិនជាអ្នក្
បសណាត យខ្លួនឲ្យងប់នឹងក្តាត ខាងសលើ។ សំណាងលអម្ដលសៅម្លនរបស់មួយរបសភទ
ម្ដលអ្នក្អាចពឹងអារស័យបាន ប ុម្នតសយើងទុក្វាពិភាក្ាសៅសរកាយសគ។   
 

 ងប់នឹងមិតតភក្តិ (Friend-Centered) 
 ាម នអ្វីរបសសើរជាងបានកាល យជាមិតតភក្តិរបស់មនុសសមួយរក្ុមម្ដលម្លន
របជារបិយភាព សហ្ើយក៏្ាម នអ្វីម្ដលអារក្ក់្ជាងអារមមណ៍ថារតូវបានសគមិនរាប់រក្សនាេះ
ម្ដរ។ ថវីតបិតម្តមិតតភក្តិម្លនស្តរៈសំខាន់ក៏្ពិតម្មន ប ុម្នតមិនគួរណាបសណាត យខ្លួនឲ្យងប់
នឹងចំណងមិតតភាពសនេះរហូ្តដល់សងើបមុខ្សលងរចួស ើយ។ សហ្តុអ្វី? សរ េះសពលខ្លេះពួក្
សគមិនសស្តម េះរតង់ មិនសុចរតិ។ សពលខ្លេះពួក្សគម្ថមទំងនិយយសដើមអ្នក្ពីសរកាយខ្នង
សទៀតផង ឬសពលរក្បានមិតតថមីម្ដលលអជាងអ្នក្ សគក៏្បំសភលចអ្នក្សចាលក៏្ម្លន។ មិតតភក្តិ
ម្តងម្លនអារមមណ៍ផ្លល ស់បតូរ ឬពួក្សគរតូវផ្លល ស់សៅសៅក្ម្នលងថមី សហ្ើយក៏្រតូវោច់ទំនាក់្
ទំនងជាមួយអ្នក្។  
 មិនរតឹមម្តប ុណណឹ ងសទ សបើសិនជាអ្នក្កំ្ណត់អ្តត
សញ្ជដ ណខ្លួនឯងថារតូវម្តម្លនមិតតភក្តិឲ្យបានសរចើន រតូវម្តសធវើ
យ ងណាឲ្យសគរាប់អានខ្លួន និង រតូវម្តសធវើខ្លួនឯងឲ្យសៅជា
មនុសសម្លនរបជារបិយភាពសៅក្នុងចំសណាមមិតតភក្តិ អ្នក្មុខ្ជា
រតូវសធវើការលេះបង់នូវអ្តតចរតិពីកំ្សណើ តមួយចំនួនឬក៏្រតូវផ្លល ស់
បតូរអាក្បបកិ្រយិជាញឹក្ញប់សដើមបីសធវើយ ងណាផ្លគ ប់ចិតតពួក្
សគ។  សជឿឬមិនសជឿ សៅទថងណាមួយអ្នក្ចាស់ជាសញៀននឹងមិតតភក្តិជាក់្ជាមិនខាន 
សរ េះវាកាល យសៅរបស់មួយម្ដលសំខាន់ជាងសគបំផុតសៅក្នុងជីវតិអ្នក្។ កាលសៅសរៀន
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វទិាល័យ ខ្ញុំម្លនមិតតមួយរក្ុមម្ដលសនិទធស្តន លនឹងាន ជាទីបំផុត។ សយើងម្តងសធវើអ្វីៗ
ជាមួយាន ជានិចច ដូចជា លួចម្ហ្លទឹក្សលងសោយខុ្សចាប់សៅក្នុងរបយ យទឹក្ សីុ
រសបៀប ិប ប់សៅតាមហាងប ូសហ្វ ជិេះសគីទឹក្សៅសពលយប់ ណាត់ជួបសងារាន សៅ
វញិសៅមក្ និងសៅម្លនសរចើនសទៀត។ ខ្ញុំចូលចិតតពួក្សគខាល ំងណាស់ សហ្ើយគិតថាសយើងគឺ
ជាមិតតភក្តិនឹងាន អ្ស់មួយជីវតិ។  
 ប ុម្នតបនាទ ប់ពីចប់ថាន ក់្វទិាល័យ សយើងក៏្ផ្លល ស់សៅរស់សៅក្ម្នលងទីទទពីាន  សពល
សនាេះសហ្ើយសទើបខ្ញុំដឹងថាសយើងក្រមបានជួបាន ណាស់។ សយើងរស់សៅឆ្ង យពីាន  សហ្ើយ
ម្លន ក់្ៗសុទធម្តម្លនទំនាក់្ទំនងថមី និងរវល់នឹងការងារនិងរគួស្តរសឹងម្តរក្សពលទំសនរ
ាម ន។ កាលសៅកំ្ពុងសពញវយ័ ខ្ញុំមិនធ្លល ប់បានគិតដល់បញ្ជា ហ្នឹងទល់ម្តសស្តេះ។  
 ចូរបសងកើតចំណងមិតតភក្តិឲ្យសរចើនតាមម្តអាចសធវើបាន ប ុម្នតមិនរតូវបូជាជីវតិអ្នក្
សដើមបីទំនាក់្ទំនងសនេះស ើយ សរ េះវាគឺជារគឹេះម្ដលងាយនឹងបាក់្ម្បក្។  
 

 ងប់នឹងសំភារៈ (Stuff-Centered) 
 សពលខ្លេះសយើងសមើលសៅពិភពសោក្សោយឆលុេះតាមក្ញ្ច ក់្ទនសំភារៈនិយម។ 
សយើងរស់សៅក្នុងសងគមសីុវល័ិយ សហ្ើយវាបងាា ត់សយើងថា “អ្នក្ម្ដលរក្រទពយសមបតតិបាន
សរចើនជាងសគមុននឹងស្តល ប់សៅគឺជាអ្នក្ឈនេះ”។ សយើងរតូវម្តម្លនយ នម្ដលសលឿនជាង
សគ សសមលៀក្បំ ក់្ម្ដលទថលជាងសគ ម្ល សញ ម្ដលទំសនើបជាងសគ ម ូតសក់្ម្ដលថមីជាងសគ 
និងសំភារៈសផសងៗសទៀតម្ដលសធវើឲ្យសយើងសបាយរកី្រាយ។ សំភារៈក៏្អាចឋិតសៅក្នុង
ទរមង់ជា បុណយសក្តិ និង ភាពសជាគជ័យ បានម្ដរ ដូចជា កាល យជាសមសំសណើ ច ឈនេះ
ការរបកួ្ត ជាអ្នក្អានសនទរក្ថាតំណាងឲ្យស្តោ ជាសម្លជិក្ទនគណៈក្មមការនិសសិត 
ជារបធ្លនសបាេះពុមពផាយ ឬក៏្ ជាកី្យ ក្រសឆនើមម្លន ក់្ ជាសដើម។  
 ាម នអ្វីខុ្សសទសោយរាន់ម្តសបាយនឹងសំភារៈនិងសជាគជ័យម្ដលសយើង
ទទួលបាន ប ុម្នតសយើងមិនគួរបូជាជីវតិខ្លួនឯងនឹងសំភារៈនិយមស ើយ សរ េះសំភារៈមិន
អាចម្លនតទមលជាសរៀងរហូ្តបានសទ។ ជំសនឿជាក់្សលើខ្លួនឯងរតូវម្តដុេះសចញមក្ពីខាងក្នុង
ខ្លួន មិនម្មនដុេះសចញមក្ពីក្តាត ខាងសរៅស ើយ គឺរតូវសក្ើតសចញមក្ពីដួងចិតតម្ដលម្លន
គុណភាពលអ មិនម្មនមក្ពីគុណភាពរបស់សំភារៈម្ដលសយើងម្លនសនាេះសទ។ សរ េះថា 
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មនុសសម្ដលស្តល ប់សៅក្នុងឃ្លល ំងទនរទពយសមបតតិដ៏សសមបើមក៏្មិនអាចយក្រទពយសមបតតិ
សនាេះសៅតាមខ្លួនបានម្ដរ។  
 កាលមួយសនាេះ ខ្ញុំបានស្តគ ល់នារមី្លន ក់្។ នាងម្លនសសមលៀក្បំ ក់្ស្តអ តៗនិង
ម្លនតទមលបំផុតម្ដលខ្ញុំមិនធ្លល ប់បានស ើញ។ នាងក្រមសសលៀក្ ក់្ដម្ដលៗណាស់។ 
បនាទ ប់ពីស្តគ ល់នាងបានចាស់ ខ្ញុំម្តងក្ត់សម្លគ ល់ស ើញថានាងម្លនទំនុក្ចិតតសលើខ្លួន
ឯងសៅសពលណានាងសសលៀក្សសមលៀក្បំ ក់្លអៗ  សហ្ើយម្ដលសធវើឲ្យនាងកាល យជាមនុសស
ម្ភនក្ជសណតើ រយនត គឺសពលនាងនិយយជាមួយនារណីាម្លន ក់្ នាងម្តងម្តសមលឹងសគតំាងពី
ក្ាលរហូ្តដល់ចុងសជើងសដើមបីសរបៀបសធៀបសសមលៀក្បំ ក់្សគលអដូចជារបស់ខ្លួនម្ដរ
ឬអ្ត់ សហ្ើយសនេះសធវើឲ្យនាងវក់្វសីៅក្នុងអារមមណ៍ចង់ម្តរាន់សបើជាងសគ  សរ េះនាងបាន
ងប់នឹងសំភារៈនិយមសៅសហ្ើយ។  
 ខ្ញុំធ្លល ប់បានអានរបសយគមួយឃ្លល ម្ដលអាចពនយល់ចំណុចសនេះបានលអជាងខ្ញុំ
សៅសទៀត “If who I am is what I have and what I have is lost, then who I am? - 
របសិនសបើខ្ញុំគឺជាសំភារៈ(ម្ដលខ្ញុំម្លន) ចុេះសបើសំភារៈសនាេះរតវូបាត់បង់ សតើខ្ញុំនឹងសៅជា
នរណា?” 

 

 ងប់នឹងសងារ (Boyfriend/Girlfriend-Centered) 
 របម្ហ្លសនេះគឺជាអ្នាទ ក់្ម្ដលងាយនឹងជាប់ជំ ក់្ជាងសគ។ ខ្ញុំចង់ម្លនន័យថា 
សតើនរណាសៅម្ដលមិនធ្លល ប់ងប់នឹងសងារសនាេះ?  
 ចូរឧបម្លថា Brady ងប់នឹងមិតតរសីរបស់ខ្លួនស ម្ េះ Tasha។ ឥលូវចូរសមើលសតើ
អារមមណ៍របស់ Brady ម្របរបួលម្បបណា៖ 

អាក្បបកិ្រយិរបស់ Tasha របតិក្មមរបស់ Brady 

និយយ ក្យសមតីគំសរាេះគំសរ ើយ “ទថងសនេះខ្ញុំសមុគស្តម ញណាស់” 

សធវើមញុិក្មញ ក់្ោក់្មិតតភក្តិម្លន ក់្របស់ Brady “ខ្ញុំរតូវសគសបាក្របាស់ ខ្ញុំសអប់មិតតម្លន ក់្សនេះ” 

“ខ្ញុំគិតថាសយើងគួរម្តណាត់ជួបអ្នក្
សផសងសៅ” 

“ជីវតិខ្ញុំចប់សហ្ើយ។ នាងឈប់រសោញ់
ខ្ញុំសទៀតសហ្ើយ” 
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 សរឿងម្ដលហួ្សចិតតសនាេះគឺសៅរតង់ថា សបើអ្នក្កាន់ម្តងប់នឹងនរណាម្លន ក់្ វា
កាន់ម្តសធវើឲ្យសគមិនចាប់អារមមណ៍នឹងអ្នក្សៅវញិសទ។ សហ្តុអ្វីបានជាអ្ញ្ច ឹង? ទី១ សបើ

អ្នក្ងប់ខាល ំងនឹងសគម្លន ក់្សនាេះ អ្នក្ទំងពីរកាន់ម្តពិបាក្នឹង
រសុេះរសួលាន ណាស់។ ទី២ ទសងវើសនេះអាចបងកឲ្យម្លនភាព
មួរស  សៅវញិ សរ េះម្លនមនុសសម្លន ក់្កំ្ពុងោក់្អារមមណ៍
របស់ខ្លួនទំងរសុងសពក្មក្សលើអ្នក្។ សោយស្តរម្តលំនឹង
ចិតតរបស់ពួក្សគសក្ើតសចញពីអ្នក្ មិនម្មនសក្ើតសចញពីខាង
ក្នុងខ្លួនរបស់ពួក្សគផ្លទ ល់ ពួក្សគចូលចិតតនិយយភាស្ត
ម្ដលសធវើឲ្យម្លនអារមមណ៍មិនលអដូចជា “រតូវដឹងថាសយើងគឺ
ជាសងារនឹងាន !” ។  

 សៅសពលខ្ញុំចាប់សផតើមណាត់ជួបនឹងភរយិរបស់ខ្ញុំ របស់មួយម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំចាប់
អារមមណ៍ជាងសគគឺនាងមិនងប់នឹងខ្ញុំស ើយ។ ខ្ញុំចំាមិនសភលចសទសៅមតងសនាេះនាងរបម្ក្ក្
មិនរពមទទួលយក្ការអ្សញ្ដើញរបស់ខ្ញុំសោយទឹក្មុខ្ញញឹមនិងាម ននិយយសូម
សទសសូមបីម្តមួយម្ល ត់។ ម្តខ្ញុំចូលចិតតវា! នាងម្លនម្លច ស់ការសលើខ្លួនឯង រពមទំងម្លន
សសចក្តីកាល ហានសចញពីខាងក្នុងខ្លួនម្ថមសទៀតផង។ អារមមណ៍របស់នាងគឺឯក្រាជយ មិន
អារស័យសលើខ្ញុំសនាេះសទ។  
 ជាធមមតា អ្នក្អាចសមើលដឹងថាគូភរយិមួយងប់សលើាន សៅ
វញិសៅមក្បាន សរ េះពួក្សគម្តងស ល្ េះាន រហូ្តដល់សពលខ្លេះម្បក្
បាក់្ាន ក៏្ម្លន ប ុម្នតសរកាយមក្ក៏្រតូវ  រូវាន ស ើងវញិ។ សទេះបី
ទំនាក់្ទំនងរបស់ពួក្សគម្លនសភាពរកំា      រកូ្ស ម្តអារមមណ៍និង
អ្តតសញ្ជដ ណរបស់ពួក្សគហាក់្ដូចជារតូវរតបាញ់ចូលាន  ម្ដលសធវើ
ឲ្យពួក្សគពិបាក្នឹងម្លងលេះាន ខាល ំង  ណាស់។ ចូរសជឿខ្ញុំចុេះ អ្នក្
នឹងកាល យជាមិតតរសីឬជាមិតតរបុសម្លន ក់្ដ៏លអសបើសិនជាអ្នក្មិនងប់នឹងទដគូររបស់ខ្លួន
រហូ្តដល់បាត់មុខ្មិនបាន។ ឯក្រាជយភាពសធវើឲ្យសយើងម្លនលក្ខណៈទក់្ទញខាល ំងជាង
ការមិនឯក្រាជយ។ សហ្ើយមា ងសទៀត ការងប់នឹងនរណាម្លន ក់្មិនម្មនសុទធម្តម្លនន័យថា
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អ្នក្រសោញ់ាត់សនាេះសទ គឺរាន់ម្តបងាា ញថា(អារមមណ៍របស់)អ្នក្ម្ផអក្សលើាត់ម្ត
ប ុសណាណ េះ។  
 ចូរម្លនសងារសរចើនតាមអ្នក្របាថាន សៅចុេះ ប ុម្នតកំុ្វក់្វឬីងប់សលើពួក្សគឲ្យសស្តេះ 
សរ េះសទេះបីជាម្លនក្រណីខ្លេះសលើក្ម្លងក៏្សោយ ក៏្ទំនាក់្ទំនងម្បបងប់សងើបមុខ្មិនរចួ
គឺម្តងម្របរបួលស ើងចុេះដូចម្ខ្ស yo-yo អ្ញ្ច ឹង។  
 

 ងប់នឹងស្តោ (School-center) 
សៅក្នុងចំសណាមមនុសសសពញវយ័ ការងប់នឹងស្តោសរៀនគឺម្លនសរចើនហួ្សពី

ការស្តម ន។ Lisa មក្ពីរបសទសកាណាោ ស្តត យសរកាយសោយស្តរម្តនាងវក់្វនឹីង
ស្តោយូរសពក្ ៖ 

 ខ្ញុំធ្លល ប់ជាមនុសសម្លនមហិ្ចឆតាខ្ពស់ម្ដលខ្វល់ម្តពីសរៀនរហូ្ត
ដល់សភលចសបាយនឹងយុវវយ័របស់ខ្លួន។ វាមិនរតឹមម្តសធវើឲ្យខូ្ចសុខ្
ភាពម្តប ុសណាណ េះសទ វាក៏្បានសធវើឲ្យខ្ញុំកាល យជាមនុសសអាតាម និយមសទៀត
ផង សរ េះអ្វីម្ដលខ្ញុំខ្វល់គឺខ្លួនឯងនិងសធវើយ ងសម ចឲ្យម្តឈនេះសគ។  
 សៅថាន ក់្ទីរបំាពីរខ្ញុំខំ្សរៀនខាល ំងដូចជានិសសិតសៅស្តក្លវទិា
ល័យសៅសហ្ើយ។ ខ្ញុំរបាថាន ចង់កាល យជាអ្នក្វេះកាត់ខួ្រក្ាលម្លន ក់្ សរ េះ
យល់ថាវាជាការងារម្ដលពិបាក្ជាងសគបំផុត។ ខ្ញុំសរកាក្ពីសគងសៅ
សម្ល ងរបំាមួយជាសរៀងរាល់រពឹក្ បនាទ ប់មក្សៅស្តោមួយទថងសពញ 
សហ្ើយសៅសរៀនរហូ្តដល់សម្ល ងពីរយប់សទើបចូលសគង គឺបំណងចង់
សសរមចសជាគជ័យ។ 

 ទំងសោក្រគូនិងមិតតភក្តិសុទធម្តគិតថាខ្ញុំជាសិសសសឆនើមជាង
សគសៅក្នុងថាន ក់្។ ពួក្សគម្តងម្តភាញ ក់្សផអើលសៅសពលណាខ្ញុំមិនទទួល
បានពិនទុលអ។ បា ម្ល ក់្របស់ខ្ញុំពាយមលួងសោមឲ្យខ្ញុំកាត់បនថយខ្លេះៗ 
ប ុម្នតការរពឹំងទុក្របស់ខ្ញុំគឺខ្ពស់ដូចការរពឹំងទុក្របស់សោក្រគូនិងមិតត
ភក្តិម្លនមក្សលើខ្ញុំម្ដរ។  
 សទើបម្តឥលូវសនេះសទម្ដលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចសសរមចសជាគជ័យ 
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ម្ដលខ្លួនរបាថាន សោយមិនចំាបាច់សធវើការខាល ំងសពក្ស ើយ សហ្ើយខ្ញុំក៏្
សៅម្លនសពលសវោសរចើនសដើមបីសធវើវាម្ដរ។  

 ការអ្ប់រមំ្លនស្តរៈសំខាន់ខាល ំងណាស់សរម្លប់អ្នាគតរបស់សយើង សហ្ើយវាគួរ
ម្តជាអាទិភាពខ្ពស់ជាងសគ។ ប ុម្នតសយើងក៏្គួរម្តរបុងរបយ័តនផងម្ដរ កំុ្ឲ្យបញ្ជ ី(ស ម្ េះ
សិសសពូម្ក្)របស់នាយក្ស្តោ ពិនទុ(GPA) និង ថាន ក់្គំរ(ូAP) ចូលមក្រគប់រគងជីវតិ
របស់អ្នក្ឲ្យសស្តេះ។ យុវវយ័ម្ដលងប់នឹងការសរៀនសូរតម្តងរតូវបានបងវក់្សោយពិនទុ
រហូ្តសភលចខ្លួនថាសាលសៅសំខាន់ក្នុងការមក្ស្តោគឺសដើមបីសរៀនយក្ចំសណេះដឹងម្ត
ប ុសណាណ េះ។ ដូចបទពិសស្តធន៍របស់សិសសស្តោរាប់ ន់នាក់្បានបងាា ញឲ្យស ើញថា 
អ្នក្អាចសធវើការបានលអសៅស្តោសរៀនសហ្ើយក៏្សៅអាចម្លនសុខ្ភាពលអម្ថមសទៀតផង។ 
អ្រគុណរពេះជាម្លច ស់ម្ដលគុណភាពរបស់សយើងមិនរតូវបានវាស់សោយពិនទុ GPA។ 

 

 ងប់នឹងឪពុក្ម្លត យ (Parent-centered) 
 ឪពុក្ម្លត យរបស់អ្នក្អាចជាមនុសសម្ដលផតល់នូវសសចក្តីរសោញ់និងការ
ម្ណនំាដ៏សរចើនបំផុត សហ្ើយអ្នក្គួរម្តសារពនិងផតល់កិ្តតិយសដល់ាត់ ប ុម្នតការងប់និង
ការរស់សៅសដើមបីម្តសធវើឲ្យាត់សបាយចិតតរហូ្តដល់សភលចនូវការងារសំខាន់សផសងៗ
សទៀតគឺជាដូចជាក្តីសុបិនមួយអារក្ក់្សៅវញិ។ ចូរអានសរឿងរា វម្ដលបានសក្ើតសលើសក្មង
រសីមក្ពីរដា Louisiana ម្លន ក់្សនេះ ៖ 

 ខ្ញុំរបឹងសរៀនខាល ំងណាស់សៅរគប់ឆម្លសនីមួយៗ។ ខ្ញុំយល់ថា
បា ម្ល ក់្ខ្ញុំរបម្ហ្លជាសបាយចិតតសពលខ្ញុំទទួលបានពិនទុ “A” ចំនួន
របំាមួយ និង “B+” មួយ។ ម្តផទុយរសលេះ ខ្ញុំស ើញម្ក្វម្ភនក្របស់ាត់
សម្មតងនូវការខ្ក្ចិតតសៅវញិ។ អ្វីម្ដលាត់ចង់ដឹងជាងសគសហ្តុអ្វីក៏្ខ្ញុំ
បាន “B+” សម ចក៏្មិនបាន “A”។ អ្វីម្ដលខ្ញុំអាចសធវើបានគឺម្លនម្ត
អ្ងគុយយំ។ សតើពួក្ាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំសធវើយ ងសម ចសទៀត?  
 កាលសណាេះខ្ញុំសរៀនសៅវទិាល័យឆ្ន ំទី២ សហ្ើយខ្ញុំចំណាយ
សពញពីរឆ្ន ំបនាទ ប់មក្សទៀត ខំ្សធវើយ ងណាឲ្យពួក្ាត់ម្លនសម្លទន
ភាពសោយស្តរខ្ញុំ។ ខ្ញុំចូលសលងកី្យ បាល់សបាេះ សោយសងឃឹមថា
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ាត់មុខ្ជាម្លនអារមមណ៍សម្លទនភាព ប ុម្នតពួក្ាត់មិនម្ដលមក្សមើល
ការរបកួ្តរបស់ខ្ញុំស ើយ។ ខ្ញុំទទួលបានរងាវ ន់កិ្តតិយសជាសរៀងរាល់
ឆម្លស ប ុម្នតការទទួលបានពិនទុ “A” សុទធ គឺរាន់ម្តជាការរសសមើ
រសទមម្តប ុសណាណ េះ។ ខ្ញុំចង់បនតសៅស្តក្លវទិាសដើមបីសរៀនសធវើជា       

ស្តរស្តត ចារយម្លន ក់្ ប ុម្នតខ្ញុំាម នលុយសដើមបីបង់ទថលស្តោ ចំម្ណក្បា 
ម្ល ក់្របស់ខ្ញុំគិតថាយល់លអខ្ញុំចាប់យក្ជំនាញអ្វីសផសងសរៅពីរគូ
បសរងៀនវញិសៅ សហ្ើយខ្ញុំក៏្សធវើតាមាត់។  
 រាល់ការសសរមចចិតតរបស់ខ្ញុំគឺរតូវឆលងកាត់ម្ល ក់្បា ថាាត់ចង់
ឲ្យខ្ញុំសធវើអ្វី? សតើពួក្ាត់ម្លនសម្លទភាពសោយស្តរការងាររបស់ខ្ញុំសនាេះ

ម្ដរឬសទ? ប ុម្នត សទេះបីជាខ្ញុំខំ្របឹងយ ងណាក៏្
សោយ ក៏្មិនម្ដលរគប់រាន់សរម្លប់ពួក្ាត់ ម្ដរ    
សសចក្តីរបាថាន  និងសាលសៅជីវតិរបស់ខ្ញុំទំង
អំ្បាលម្ល ណគឺឋិតសរកាមការសសរមចចិតតរបស់
ាត់ជានិចច សហ្ើយសនេះម្តងសធវើឲ្យខ្ញុំមិនសបាយ
ចិតត។ ខ្ញុំរស់សៅសដើមបីបំសពញចិតតរបស់ពួក្ាត់ជា
យូរណាស់មក្សហ្ើយរហូ្តដល់សធវើឲ្យខ្ញុំបាត់អ្ស់
នូវម្លច ស់ការសលើខ្លួនឯង។ ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ថាអ្ស់
តទមល ាម នរបសយជន៍ និងអ្ស់ស្តរៈសំខាន់។  

 ទីបំផុតសទើបខ្ញុំយល់ថាាម នទថងណាម្ដលពួក្ាត់រតូវចិតតសនាេះ
សទ សហ្ើយសបើខ្ញុំមិនសធវើអ្វីម្ដលខ្ញុំចូលចិតត ខ្ញុំនឹងបំផ្លល ញជីវតិខ្លួនឯងជាក់្
ជាមិនខាន។ ខ្ញុំរតូវរក្របស់ជាទីពឹងណាមួយម្ដលរតឹមរតូវ មិនសចេះ
ម្របរបួល និង របក្បសោយសចចៈភាព គឺជារបស់ម្ដលមិនសចេះម្រសក្
គំហ្ក្ោក់្ខ្ញុំ មិនជំទស់ ឬក៏្មិនតិសទៀន។ ដូសចនេះខ្ញុំក៏្សសរមចចិតត
ដឹក្នំាជីវតិសោយខ្លួនឯង សសរមចចិតតរស់សៅសោយសារពតាម 
Principle(ចាប់សក្ល) ម្ដលអាចនំាមក្នូវភាពសបាយរកី្រាយ 
ម្លនដូចជា ភាពសស្តម េះរតង់(ចំស េះខ្លួនឯងនិងចំស េះបា ម្ល ក់្) , 
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សុទិដាិនិយមថាជីវតិសក្ើតមក្គឺសដើមបីភាពរកី្រាយ , ក្តីសងឃមឹសរម្លប់
អ្នាគតលអ និង ជំសនឿជាក់្សលើទសងវើលអរបស់ខ្លួនឯង។ មុនដំបូងខ្ញុំសធវើ
ពុតជាមនុសសម្លន ក់្ខាល ំង ប ុម្នតយូរៗសៅខ្ញុំក៏្កាល យជាមនុសសខាល ំងពិត
របាក្ដម្មន។  
 ទីបំផុតខ្ញុំសផតើមរស់សៅក្នុងជីវតិម្ដលខ្លួនម្តងរបាថាន ចង់បាន
និងអាចបំម្បក្ខ្លួនសចញពីញតិមិតតបានម្ថមសទៀតផង ប ុម្នតសដើមបីម្ត
សាលបំណងចង់ឲ្យពួក្សគសមើលមក្ខ្ញុំថាសតើខ្ញុំគឺជានរណា និង 
រសោញ់ខ្ញុំសរ េះម្ត ខ្ញុំគឺជាខ្ញុំ។ ពួក្ាត់បានសូមសទសនូវរាល់     
សម្លព ធម្ដលពួក្ាត់បានោក់្មក្សលើខ្ញុំក្នលងមក្ រពមទំងបងាា ញនូវ
ក្តីរសោញ់ពិតរបាក្ដម្ថមសទៀត។ កាលសណាេះខ្ញុំម្លនអាយុ ១៨ឆ្ន ំ 
សពលបានឮជាសលើក្ទីមួយម្ដលសោក្បា និយយថា “បា រសោញ់
កូ្ន!”។ វាគឺជា ក្យដ៏ម្ផអមម្លអមបំផុតម្ដលខ្ញុំមិនធ្លល ប់បានឮ និង
របាក្ដណាស់ ក្យម្លនតទមលម្បបសនេះរតូវរងចំាឲ្យយូរបនតិចសហ្ើយ
ទរមំ្លម្តបានឮ។ ខ្ញុំសៅម្តគិតនូវអ្វីម្ដលបា ម្ល ក់្ចង់បាន សហ្ើយខ្ញុំសៅ
ម្តឋិតសរកាមឥទធិពលទនទសសនៈរបស់ពួក្ាត់សៅស ើយ ប ុម្នត
សទេះបីជាយ ងណា ខ្ញុំបានកាល យសៅជាមនុសសឯក្រាជយម្លន ក់្ ម្ដល
អាចទទួលខុ្សរតូវចំស េះជីវតិនិងទសងវើរបស់ខ្លួនឯង សហ្ើយខ្ញុំរតូវ
ពាយមបំសពញចិតតរបស់ខ្លួនឯងមុនបំសពញចិតតអ្នក្ដទទ។ 

  
 ងប់នឹងរបស់សផសងៗសទៀត (Other possible centers) 

 សៅម្លនរបស់ម្ដលងាយនឹងអ្សនាទ ងចិតតសផសងៗសទៀតជាហូ្រម្ហ្។ ការងប់នឹង
កី្យ និងការសលងកំ្ស្តនតក៏្ជាសរឿងមួយសំខាន់ម្ដរ។ សតើសយើងធ្លល ប់បានស ើញមនុសស
ប ុនាម ននាក់្សហ្ើយ ម្ដលជាប់ជំ ក់្នឹងកី្យ រហូ្តដល់ចាត់ទុក្វាជាអ្តតញ្ជដ ណរបស់ខ្លួន
សោយចង់បានសក្រ តិ៍ស ម្ េះជាកី្យ ក្រដ៏អ្ស្តច រយម្លន ក់្ ម្តទីបំផុតរតូវរងរបួសកាល យជាជន
ពិការ? វាសក្ើតស ើងជាសរឿយៗនិងរគប់សពលសវោ។ សហ្ើយបុរសកំ្សត់សនាេះរតូវ        
ចាប់សផតើមក្ស្តងជីវតិស្តរជាថមីពីចំណុចសូនយស ើងសៅ។ មិនខុ្សាន សទចំស េះការ         
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កំ្ស្តនតអារមមណ៍ដូចជាការរាមំ្រក្ ការជម្ជក្សដញសោលាន  ការទសសនាសោខ ន តត្រនតី ឬក៏្
សៅសលងក្លិប ជាសដើម។ 

 ចុេះការងប់នឹង អាយដល(idol) វញិយ ងសម ចម្ដរ? របសិនសបើអ្នក្ឈលក់្វសងវងនឹង
តារាសម្មតងតារាចសរមៀង កី្យ ក្រលបីៗ ឬអ្នក្នសយបាយម្ដលម្លនឥទធិពល សតើនឹងម្លន
អ្វីសក្ើតស ើងសបើពួក្សគស្តល ប់សៅ ឬពួក្សគម្របជាម្បក្គំនិតសធវើសរឿងម្ដលឆកួតលីោ ឬក៏្ធ្លល ក់្
ខ្លួនសដក្ក្នុងគុក្? សពលសនាេះសតើអ្នក្នឹងសៅជាយ ងដូចសមត ចសៅ? 

 សពលខ្លេះសយើងងប់អារមមណ៍នឹងសរតូវរបស់ខ្លួនក៏្ម្លន រហូ្តសធវើឲ្យជីវតិធ្លល ក់្សៅ
ក្នុងសសចក្តីសអប់ សអប់មនុសសរក្ុមសនេះ សអប់មនុសសម្លន ក់្សនាេះ ឬសអប់គំនិតមួយសនេះ។ ដូច
តួអ្ងគ Captain Hook អ្ញ្ច ឹង គឺមួយជីវតិរបស់ាត់ម្លនម្តការសៅត រក្ហាយនិងសអប់គំុកួ្ន
នឹងតួអ្ងគ Peter Pan។ សសចក្តីងប់ម្បបសនេះម្តងសក្ើតម្លនស ើងសៅក្នុងចំសណាមរក្ុមសជើង
កាង និង ចំសណាមគូភរយិម្ដលបានម្លងលេះាន ។ ងប់នឹងសរតូវអាចសធវើឲ្យសយើង
បាត់បង់វចិារណញ្ជដ ណ! 
 ការងប់នឹងការងារក៏្ជាជំងឺមួយម្ដរ សហ្ើយភាគសរចើនម្តងសក្ើតសលើមនុសស           
វយ័ចំណាស់ ប ុម្នតយុវវយ័មួយចំនួនក៏្ជួបរបទេះនឹងជំងឺសនេះផងម្ដរ។ ការងប់នឹងការងារ
គឺសក្ើតសចញពីសភលើងតណាា ទនសសចក្តីចង់បានសរចើននូវរទពយសមបតតិ ដូចជាលុយ យ ន    
នរនៈ ឬសក្រ តិ៍ស ម្ េះ សបើសទេះបីជាអាចចិញ្ច ឹមខ្លួនបានមួយជីវតិសៅសហ្ើយ ម្តសៅមិនទន់
សកប់ចិតតសទៀត។  
 មួយសទៀតម្ដលម្តងសក្ើតម្លនជាទូសៅគឺការងប់នឹងខ្លួនឯង វាគឺជាការចិញ្ច ឹមចិតត
មួយម្ដលសចេះម្តគិតថាខ្លួននិងបញ្ជា របស់ខ្លួនហ្នឹងសំខាន់ជាងសគជាងឯង។ (អារមមណ៍)
សនេះម្តងសក្ើតស ើងសៅសពលអ្នក្ឲ្យតទមលខ្លួនឯងខាល ំងរជុលសពក្រហូ្តដល់សមើលសៅអ្នក្
ដទទសៅជំុវញិខ្លួនថាជាមនុសសាម នបានការ មិនម្លនស្តរៈសំខាន់។  
 ដូចអ្នក្បានស ើញរស្តប់សហ្ើយថាសសចក្តីងប់ទំងអ្ស់សនេះ និងសៅម្លនសផសងៗ
ជាសរចើនសទៀត មិនអាចជាមូលោា នមួយ ម្ដលអ្នក្ រពមទំងខ្ញុំផង អាចសផញើជីវតិសលើ បាន
ស ើយ។ ខ្ញុំមិនម្មនចង់ម្លនន័យថា សយើងមិនគួររបឹងឲ្យអ្ស់ពីសមតថភាពសដើមបីហ្វឹក្ហាត់
ជំនាញណាមួយឲ្យបានលអបំផុត ដូចជាជំនាញរាឬំជំនាញជម្ជក្ពិភាក្ាាន  សនាេះសទ 
សហ្ើយក៏្មិនចង់ម្លនន័យថាអ្នក្មិនគួរខំ្អ្ភិវឌឍទំនាក់្ទំនងឲ្យបានលអជាមួយមិតតភក្តិនិង
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ឪពុក្ម្លត យសនាេះម្ដរ។ តាមពិតសយើងគួរសធវើសរឿងទំងអ្ស់សនេះ (សរ េះសយើងរតូវការវា)។ 
ប ុម្នតវាម្លនបនាទ ត់ចាស់មួយម្ដលខ័្ណឌ ម្បងម្ចក្ោច់សចញពីាន រវាង របស់ម្ដលអ្នរតវូ
ការ និង របស់ម្ដលអ្នក្រតវូសផញើជីវតិសលើ សហ្ើយសយើងមិនគួរោយ ំរបស់ទំងពីរសនេះចូល
ាន ស ើយ។  
 

សផញើជីវតិសលើ Principle (ចាប់សក្ល) ម្ដលជាសសចក្តីពិត 

 សៅក្នុងក្រណីម្ដលអ្នក្ចាប់សផតើមឆងល់ ចូរកំុ្បារមភសរ េះសៅម្លនរបស់មួយសទៀត
ម្ដលម្លនរបសិទធភាពពិតរបាក្ដ។ សតើវាគឺជាអ្វីសៅ? របស់សនាេះរតូវបានសគសៅថា 
Principle(ចាប់សក្ល)។ សយើងរបម្ហ្លជាបានស្តគ ល់ឥទធិពលរបស់ជំនាញម្ផនដី
សហ្ើយម្មនសទ។ សៅសពលសយើងសបាេះបាល់ស ើងសលើ វានឹងធ្លល ក់្ចុេះមក្វញិ។ វាគឺជាចាប់        

ធមមជាតិ ឬជា Principle(ចាប់សក្ល) ហ្នឹងឯង។ ម្លន Principle(ចាប់សក្ល) ម្ដល
កំ្ពុងរគប់រគងភាវៈរបូទំងយ យសៅក្នុងចរក្វាលសនេះ សហ្ើយក៏្ម្លនដូចាន នូវ Principle 
(ចាប់សក្ល) ម្ដលកំ្ពុងម្តរគប់រគងមនុសសជាតិ។ ប ុម្នត Principle(ចាប់សក្ល) ទំង
សនេះគឺមិនសំសៅដល់ចាប់ស្តសនា មិនម្មនជាក្មមសិទធរបស់អាសមរចិកំាងឬចិន មិនម្មន
ជាក្មមសិទធរបស់ខ្ញុំឬរបស់អ្នក្ សហ្ើយក៏្មិនម្មនជារបស់ម្ដលសយើងអាចជម្ជក្តទថលាន ។ 
Principle(ចាប់សក្ល) រតូវបានអ្នុវតតសលើមនុសសទំងអ្ស់សសមើៗាន និងយុតតិធម៌ជាទី
បំផុត មិនថាអ្នក្ម្លនឬអ្នក្រក្ មិនថាសសតចឬរបជារាស្រសត មិនថារបុសឬរសី។ Principle 

(ចាប់សក្ល) មិនម្មនជាទំនិញម្ដលអាចទិញលក់្បាន។ របសិនសបើអ្នក្ដឹក្នំាជីវតិ
សោយអ្នុសោមសៅតាម Principle(ចាប់សក្ល) អ្នក្នឹងរស់សៅក្នុងសសចក្តីរបសសើរជា
របាក្ដ។ ប ុម្នតសបើសដើរបត្រញ្ជច ស់ Principle(ចាប់សក្ល) អ្នក្មុខ្ជាបរាជ័យមិនខាន។ វាគឺ
ស្តមញ្ដម្បបហ្នឹងឯង! 
 សនេះគឺជាឧទហ្រណ៍មួយចំនួន ៖ សសចក្តីសស្តម េះរតង់ គឺជា Principle(ចាប់
សក្ល) មួយ។ សចេះជួយអ្នក្ដទទ គឺជា Principle(ចាប់សក្ល) មួយសទៀត។ សសចក្តី
រសោញ់ ក៏្ជា Principle(ចាប់សក្ល)។ ចំម្ណក្ឯ សសចក្តីពាយម ក៏្ជា Principle 
(ចាប់សក្ល)។    សសចក្តីសារព , សសចក្តីដឹងគុណ , ភាពជាក្ណាត ល , ភាពមិនលំសអ្ៀង 
, សុចរតិភាព , ភក្តីភាព និង ទំនួលខុ្សរតវូ គឺសុទធម្តជា Principle(ចាប់សក្ល) ទំង
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អ្ស់ និងសៅម្លនជាសរចើនម្ថមសទៀត។ Principle(ចាប់សក្ល) គឺមិនពិបាក្ក្នុងការក្ត់
សម្លគ ល់ស ើយ។ មិនខុ្សអ្វីនឹងរតីវស័ិយម្ដលរទនិចរបស់វាម្តងចងអល់សៅទិសខាងសជើង
ជានិចច ឯដួងចិតតរបស់សយើងគឺដូចជារទនិចម្ដលម្តងចងអល់សៅរក្ Principle (ចាប់
សក្ល) ជានិចចម្ដរ។  
 

 ឧទហ្រណ៍ ចូរពិចារណាអំ្ពី Principle(ចាប់សក្ល) មួយ គឺ សសចក្តីពាយម 
។ ម្មនសហ្ើយ សបើអ្នក្មិនរបឹងម្របងទំងក្ម្លល ំងកាយចិតតសទ អ្នក្
អាចទទួលផលម្ដរ ម្តបានម្តមួយរយៈសពលខ្លី
ប ុសណាណ េះ សហ្ើយទីបំផុតអ្នក្មុខ្ជាសដើរសរកាយសគ។  
 ខ្ញុំសៅចំាកាលមួយសនាេះ ខ្ញុំរតូវបានសគអ្សញ្ជ ើញឲ្យសៅ

ចូលរមួរបកួ្តវាយកូ្នសាលជាមួយនឹងសោក្រគូកី្យ ទន   
វទិាល័យរបស់ខ្ញុំ។ ាត់គឺជាអ្នក្ពូម្ក្វាយកូ្នសាលម្លន ក់្។ 
មនុសសទំងអ្ស់ម្ដលសៅទីសនាេះ រាប់បញ្ចូ លទំងសោក្រគូម្លន ក់្
សនេះផង គិតថាខ្ញុំក៏្ជាអ្នក្សលងកូ្នសាលលអម្លន ក់្ម្ដរ សរ េះខ្ញុំគឺ

ជាកី្យ ក្រសឆនើមរបចំាវទិាល័យសហ្ើយម្លន ក់្ៗម្តងយល់ថាកី្យ ក្រសឆនើមទំងអ្ស់គឺ
សុទធម្តពូម្ក្វាយកូ្នសាល។ រតូវសទ? តាមពិតមិនម្មនអ្ញ្ច ឹងទំងអ្ស់សទ។ ខ្ញុំមិនសចេះ
វាយកូ្នសាលស ើយ សរ េះខ្ញុំធ្លល ប់សលងបានម្តពីរបីដងប ុសណាណ េះ សូមបីម្តរសបៀបកាន់ដង
វាយកូ្នសាលក៏្ខ្ញុំមិនដឹងផង។ ខ្ញុំចាប់សផតើមភ័យខាល ំងណាស់ សៅសពលបារមភខាល ចសគដឹង
ថាខ្លួនអ្ន់ ជាពិសសសគឺរគូកី្យ របស់ខ្ញុំម្តមតង។ ដូសចនេះសបើសិនជាអាច ខ្ញុំចង់បំភាន់ម្ភនក្
របស់ពួក្សគ យ ងសហាចណាស់បានមួយរាសិន សដើមបីឲ្យពួក្សគសៅម្តគិតថាខ្ញុំក៏្ជាអ្នក្
សលងសាលពូម្ក្ម្លន ក់្។ សៅសពលវាយរាប់ទីមួយ ម្លនមនុសសមួយហ្វូងតូចសៅឈរចំា
សមើល។ ខ្ញុំរតូវបានចាប់ស ម្ េះឲ្យវាយមុនសគ។ សហ្តុអ្វីរតូវខ្ញុំសៅមុន? សៅសពលខ្ញុំសដើរសៅ
មុខ្សដើមបីវាយកូ្នសាល ខ្ញុំបន់រសន់ឲ្យសទ ត ជួយ។  
 សវូ ..................... សធវើបានសហ្ើយ! សទ ត ជួយសហ្ើយ! ខ្ញុំសឹងម្តមិនសជឿ! ខ្ញុំវាយ
កូ្នសាលបានយ ងឆ្ង យ ធ្លល ក់្រហូ្តដល់ ក់្ក្ណាត លទីឯសណាេះ។  
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 ខ្ញុំម្បរខ្លួនសហ្ើយញញឹមោក់្អ្នក្សមើល សធវើដូចជាចង់បងាា ញពួក្សគថាខ្ញុំម្លន
ទម្លល ប់វាយបានលអម្បបហ្នឹង។ “អ្រគុណ អ្រគុណសរចើន!”     
 ខ្ញុំអាចបនលំម្ភនក្ពួក្សគបានមួយរាម្មន ម្តខ្ញុំមិនអាចបនលំខ្លួនឯងបានសទ សរ េះ
សៅសល់រនធចំនួន 171/2 សទៀតម្ដលរតូវវាយបនត។ តាមពិត វាយបានម្តរបំាដងសទៀត
ប ុសណាណ េះសទើបម្លន ក់្ៗ រពមទំងសោក្រគូកី្យ ផង ចាប់សផតើមដឹងថាខ្ញុំជាអ្នក្សលងសាល
ម្ដលអ្ន់បំផុត។ សោក្រគូកី្យ ក៏្ចាប់សផតើមបងាា ត់ខ្ញុំអំ្ពីរសបៀបកាន់ដងវាយកូ្នសាល 
និងរសបៀបសលើក្ដងសដើមបីវាយ។ ាត់បងាា ត់ខ្ញុំសៅមុខ្សគមុខ្ឯងម្តមតង, អ្ ុ !!  
 អ្នក្មិនអាចបនលំម្ភនក្សគក្នុងការសលងវាយកូ្នសាល សដញហ្គីតា ឬក៏្និយយ
ភាស្តបរសទស បានស ើយ របសិនសបើអ្នក្មិនចំណាយក្ម្លល ំងកាយចិតតសដើមបីសរៀនសទសនាេះ 
សរ េះវាាម នផលូវកាត់ស ើយ! សសចក្តីពាយម គឺពិតជា Principle(ចាប់សក្ល) ។ ដូច
កី្យ ក្របាល់សបាេះ NBA ម្លន ក់្ស ម្ េះ Larry Bird ម្តងនិយយថា “If you don’t do your 

homework, you won’t make your free throws - សបើអ្នក្មិនខំ្ហ្វឹក្ហាត់សទ សូមបមី្តរាប់
បាល់ពិន័យក៏្អ្នក្សបាេះមិនចូលផង” ។  
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 Principle(ចាប់សក្ល) មិនម្ដលខុ្សស ើយ 

 វាទមទរឲ្យម្លនជំសនឿសទើបអ្នក្អាចរស់សៅសោយរបកាន់ភាជ ប់នូវ Principle 
(ចាប់សក្ល) បាន ជាពិសសសក្នុងស្តថ នភាពម្ដលខ្លួនកំ្ពុងរស់សៅក្នុងចំសណាមមនុសស
ម្ដលសជាគជ័យតាមរយៈ ការកុ្ហ្ក្សបាក្របាស់ លួចបនលំ ទំសនើង សបាក្បសញ្ជឆ ត និង 
រក្ម្តផលរបសយជន៍ផ្លទ ល់ខ្លួន។ ប ុម្នតអ្វីម្ដលអ្នក្របម្ហ្លជាសមើលមិនស ើញសនាេះគឺថា  
ទសងវើរសំោភសលើចាប់ Principle(ចាប់សក្ល) ទីបញ្ច ប់នឹងរតូវសងមក្ខ្លួនវញិជាក់្ជាមិន
ខាន។  
 ចូរយក្ Principle(ចាប់សក្ល) មួយ គឺ សសចក្តីសស្តម េះរតង់ មក្សធវើជា          

ឧទហ្រណ៍។ សបើសិនអ្នក្ជាមនុសសពូម្ក្កុ្ហ្ក្ សគអាចសជឿអ្នក្បានមួយរយៈខ្លី ឬក៏្អាច
ដល់ពីរបីឆ្ន ំក៏្ថាបាន។ ប ុម្នតក្រមស ើញម្លនមនុសសសបាក្របាស់ណាម្ដលអាចសជាគជ័យ
ក្នុងរយៈសពលម្វងណាស់។ ដូចសោក្ Cecil B. DeMille បានបញ្ជជ ក់្សៅក្នុងភាពយនត   
ដ៏លបីលាញរបស់ាត់មួយស ម្ េះ The Ten Commandment ថា “It is impossible for us 

to break the law. We can only break ourselves against the law - សយើងមិនអាចម្ក្ចាប់
ឲ្យរតវូតាមសយើងបានសទ ម្តសយើងសទម្ដលជាអ្នក្ម្ក្ខ្លួនឯងឲ្យរតវូតាមចាប់”។  
 ខុ្សពីសសចក្តីងប់ទំងអ្ស់ម្ដលបានស ើញខាងសលើ Principle(ចាប់សក្ល) 
នឹងមិនបណាត លឲ្យសយើងខុ្សឬបរាជ័យស ើយ។ Principle(ចាប់សក្ល) នឹងមិននិយយ
អារក្ក់្ពីសរកាយខ្នងរបស់សយើងស ើយ។ វានឹងមិនសបាេះបង់សយើងសចាល មិនបណាត លឲ្យ
សយើងសរាេះថាន ក់្រហូ្តដល់មិនអាចបនតអាជីព។ Principle(ចាប់សក្ល) ក៏្មិនចូលចិតត
សលងម្លបង រសោញ់-សអប់ សោយសមើលសលើ ពណ៌ម្សបក្ សភទ រទពយសមបតតិ ឬក៏្របូរាង
កាយ សនាេះម្ដរ។ ជីវតិម្ដលងប់នឹង Principle(ចាប់សក្ល) គឺជាជីវតិម្ដលមំ្លមួនបំផុត 
បីដូចជារគឹេះម្ដលមិនអាចរកិំ្លនិងមិនរសំជើបរជួំល ម្ដលអ្នក្អាចក្ស្តងជីវតិខ្លួនសៅសលើ
វាបាន សហ្ើយមនុសសសយើងម្លន ក់្ៗសុទធម្តចង់បានជីវតិមួយម្បបសនេះ។   
 សដើមបីកាន់ម្តយល់ចាស់អំ្ពីមូលសហ្តុម្ដលបញ្ជជ ក់្ថា Principle(ចាប់សក្ល) 
ម្តងម្តរតឹមរតូវជានិចចនិងជាសរៀងរហូ្ត ចូរអ្នក្រសទមសមើលជីវតិមួយម្ដលរស់សៅ           

បត្រញ្ជច សសៅនឹងចាប់ Principle(ចាប់សក្ល) ដូចជា ជីវតិម្ដលរស់សៅសោយខ្វេះភាព
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សស្តម េះរតង់ ខ្ជេះខាជ យសពលសវោ ទំសនើង មិនដឹងគុណ អាតាម និយម និង សសចក្តីគំុកួ្ន ជា
សដើម។ សរម្លប់ខ្ញុំវញិ ខ្ញុំរសទមមិនសចញសស្តេះថាជីវតិម្បបសនេះអាចម្លនសសចក្តីចសរមើន
សក្ើតស ើងបាន។ ចុេះអ្នក្វញិ?  
 សរឿងម្ដលចម្មលក្គឺសៅរតង់ថា សបើោក់្ Principle(ចាប់សក្ល) ឲ្យសៅមុខ្និង
មុនសគ វានឹងកាល យជាគនលឹេះនំាឲ្យអ្នក្សធវើការបានកាន់ម្តលអសៅក្នុងក្តាត (ងប់)សផសងៗខាង
សលើ។ ឧទរហ្ណ៍ សបើអ្នក្រស់សោយអ្នុសោមសៅតាម Principle(ចាប់សក្ល) ទន ការ
សចេះជួយ សចេះសារព និង រសោញ់អ្នក្ដទទ អ្នក្របាក្ដជាម្លនមិតតភក្តិសរចើន និងអាចជា
មិតតរបុសឬមិតតរសីម្លន ក់្ម្ដលគួរឲ្យទុក្ចិតតបានម្ថមសទៀតផង។ ការោក់្ Principle(ចាប់
សក្ល) ឲ្យសៅមុខ្និងមុនសគ ក៏្ជាគនលឹេះសដើមបីកាល យជាមនុសសម្ដលម្លនអ្តតចរតិទថលថនូរ
ម្លន ក់្ ។ 

 ចូរសសរមចចិតតសៅទថងសនេះម្តមតងថារតូវសធវើ Principle(ចាប់សក្ល) ឲ្យសៅជា 
សនូលទនជីវតិ ឬឲ្យសៅជា Paradigm(ផនត់គំនិត)។ សទេះ
ឋិតសៅក្នុងស្តថ នភាពអ្វីក៏្សោយ ចូរអ្នក្សួរសៅខ្លួនឯង
ភាល មថា “សតើគួរអ្នុវតត Principle(ចាប់សក្ល) អ្វីសៅក្នុង
ស្តថ នភាពសនេះ?”។ សៅសពលជួបរបទេះនឹងបញ្ជា អ្វីមួយ 
ចូររក្ Principle(ចាប់សក្ល) មួយណាម្ដលអាច    
សោេះរស្តយបញ្ជា សនេះបាន។ សបើសិនជាអ្នក្ម្លនអារមមណ៍

អ្ស់ក្ម្លល ំងចិតតនិងរតូវជាន់ឈលីសោយបញ្ជា ជីវតិ 
របម្ហ្លជាអ្នក្គួរស្តក្លបងអ្នុវតតតាម Principle(ចាប់

សក្ល) មួយ គឺ តុលយភាព (គឺសរៀនសធវើឲ្យជីវតិម្លនតុលយភាព)។   
 សបើអ្នក្ដឹងថាសគមិនទុក្ចិតតសលើខ្លួន សពលសនាេះរបម្ហ្លជា Principle(ចាប់
សក្ល) ទន សសចក្តីសស្តម េះរតង់ អាចជួយពាបាលជំងឺសនេះបាន។  
 សរឿងខាងសរកាម ម្ដលនិពនធសោយសោក្ Walter MacPeek ម្លនបងាា ញអំ្ពី
របសិទធភាពរបស់ Principle(ចាប់សក្ល) ទន ភក្តីភាព ៖  

 ពីរនាក់្បងបអូន ម្ដលបសរមើសៅក្នុងក្ងទហានជាមួយាន  
កំ្ពុងរបយុទធក្នុងសត្រងាគ មសៅរបសទសបារាងំ សហ្ើយម្លន ក់្រតូវរាប់    
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កំាសភលើងរបស់ទហានអាលលឺម ង់។ ម្លន ក់្សទៀត ម្ដលបានសគចខ្លួនផុតពី
សមរភូមិ សូមការអ្នុញ្ជដ តពីសមបញ្ជជ ការសដើមបីរតលប់សៅសសត្រងាគ េះ
បអូនរបុសរបស់ខ្លួនវញិ។  
 “ាត់របម្ហ្លជាស្តល ប់បាត់សហ្ើយ” សោក្សមបញ្ជជ ការ
និយយ “សហ្ើយវាម្លនរបសយជន៍អី្ម្ដលឯងរតូវផសងសរាេះថាន ក់្ដល់
ជីវតិសៅយក្ស្តក្សពរបស់ាត់?” 

 ប ុម្នតសោយស្តរយុវជនសនាេះសៅម្តអ្ងវរ សោក្សមបញ្ជជ ការក៏្
អ្នុញ្ជដ ត។ រាន់ម្តយុវជនសនាេះរតលប់មក្ដល់បនាទ យភាល ម សោយ
ម្លនបអូនរបុសរបស់ខ្លួនសៅនឹងស្តម  យុវជនជាបអូនក៏្ោច់ខ្យល់ស្តល ប់
បាត់សៅ។  
 “ឯងស ើញសទ!” សមបញ្ជជ ការនិយយ “ឯងផសងជីវតិសោយ
ាម នបានអី្មក្វញិសទ” 

 “សទ” យុវជនសនាេះនិយយ “ខ្ញុំបានសធវើអ្វីម្ដលខ្ញុំគួរសធវើ សហ្ើយ
សនេះគឺជារងាវ ន់សរម្លប់ខ្ញុំ។ សៅសពលខ្ញុំលូនសៅដល់បអូនរបុសរបស់ខ្ញុំ 
និងោក់្ាត់សៅក្នុងទដ បអូនខ្ញុំនិយយថា «បងរបសុ ខ្ញុំដឹងថាបង
របាក្ដជាមក្ជួយខ្ញុំ! ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ថាបងរបាក្ដជាមក្ជួយខ្ញុំ!»” 

 សៅក្នុងជំពូក្ជាបនតបនាទ ប់សទៀតសនេះ អ្នក្នឹងស ើញថា ទម្លល ប់នីមួយៗទនទម្លល ប់
ទំងរបំាពីរ គឺរតូវការពឹងអារស័យសលើ Principle(ចាប់សក្ល) មួយ ឬក៏្ សរចើន សរ េះ 

Principle(ចាប់សក្ល) អាចសធវើឲ្យវាម្លនក្ម្លល ំងស ើង។ 

 

 
 

❶ សលើក្សរកាយសៅសពលអ្នក្ឆលុេះក្ញ្ច ក់្ ចូរនិយយភាស្តវជិជម្លននឹងខ្លួនឯង  
❷ ទថងសនេះចូរសម្មតងការសពញចិតតនឹងទសសនៈយល់ស ើញរបស់អ្នក្ដទទ  
សោយនិយយ  ក្យដូចជា “សហ្..ស្តត ប់សមើលសៅលអសតើ!” ។ 
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❸ ចូរគិតអំ្ពីម្ដនកំ្ណត់ទន Paradigm(ផនត់គំនិត) របស់ខ្លួនឯង ដូចជាចូលចិតតគិតថា 
“ខ្ញុំជាមនុសសមិនសូវសគរាប់អាន”។ ឥលូវ សៅទថងសនេះចូរសធវើអ្វីមា ងសដើមបីរបឆំ្ងនឹង 
Paradigm(ផនត់គំនិត) សនេះ។  
❹ ចូរគិតអំ្ពីមនុសសជាទីរសោញ់ឬមិតតភក្តិណាម្លន ក់្ម្ដលបងាា ញនូវអ្តតចរតិលអ។  
បនាទ ប់មក្ចូរគិតអំ្ពីមូលសហ្តុម្ដលសធវើឲ្យសគម្លនអាក្បបកិ្រយិម្បបសនេះ។  
❺ សបើទំសនរាម នការងារសធវើ សតើអ្វីសៅម្ដលចូលមក្រគប់រគងអារមមណ៍របស់អ្នក្។ ចូរចង
ចំាថា អ្វីក៏្សោយឲ្យម្តសំខាន់បំផុតសរម្លប់អ្នក្គឺកាល យជា Paradigm(ផនត់គំនិត) របស់
អ្នក្សហ្ើយ ឬសៅមា ងសទៀតថា ជាសនូលទនជីវតិរបស់អ្នក្។  
 អ្វីសៅម្ដលរសូបយក្សពលសវោនិងថាមពលរបស់ខ្ញុំ?  .................................  

❻ ចាប់ Golden Rule ៖ “ចូរសធវើសៅកាន់អ្នក្ដទទឲ្យដូចអ្វីម្ដលអ្នក្
ចង់ឲ្យអ្នក្ដទទសធវើមក្កាន់អ្នក្វញិ”។ ចូរកំុ្សឆវឆ្វ សតីបសនាទ ស
សោយស្តរមាូបសៅសល់តិច ឬនិយយសដើមនរណាម្លន ក់្ សបើអ្នក្ចង់
ឲ្យសគរបរពឹតតលអមក្កាន់អ្នក្វញិ។  

❼ សពលណាមួយ ចូររក្ក្ម្នលងស្តង ត់មួយ សហ្ើយគិតពិចារណាអំ្ពីរបស់ម្ដលសំខាន់
ជាងសគសៅក្នុងជីវតិរបស់អ្នក្។  
❽ ចូរយក្ចិតតទុក្ោក់្នូវទំនុក្សភលងទនចសរមៀងម្ដលអ្នក្ស្តត ប់ញឹក្ញប់ជាងសគ។ 
បនាទ ប់មក្ថលឹងម្ថលងសមើលថាសតើវារសបនឹង Principle(ចាប់សក្ល) 
ម្ដលអ្នក្កំ្ពុងម្តរបតិបតតិម្ដរឬសទ។ 

❾ សៅសពលកំ្ពុងសធវើការងារផទេះឬការងារសៅរក្ុមហ្ ុន ចូរស្តក្
លបងរបតិបតតិតាម Principle(ចាប់សក្ល) មួយស ម្ េះថា ការខំ្របឹង
សធវើការ  សោយសធវើការឲ្យសលើសពីអ្វីម្ដលសគោក់្ឲ្យអ្នក្សធវើ។  
❿ សលើក្សរកាយសបើសិនជាអ្នក្ឋិតសៅក្នុងកាលៈសទសៈតឹងម្តងសហ្ើយមិនដឹងថារតូវសធវើ
ដូចសមត ច ចូរសួរខ្លួនឯងថា “សតើ Principle(ចាប់សក្ល) មួយណាម្ដលខ្ញុំរតូវអ្នុវតតសៅ
ក្នុងស្តថ នភាពសនេះ ឧទហ្រណ៍ដូចជា សស្តម េះរតង់ , សសចក្តីរសោញ់ , សុចរតិ , សសចក្តី
ពាយម , អ្ត់ធមត់ ?” ។ បនាទ ប់រតូវអ្នុវតតតាម Principle(ចាប់សក្ល) សនាេះសោយាម ន
ចិតតរាម្រក្ឲ្យសស្តេះ។  
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ផ្ផែកទ២ី 
 

យកឈ្ែះរលើខ្លនួឯង 

The Private Victory 
 

 

 

 

គណនីសនសខំ្លួនឯង (Personal Bank Account) 

ចាប់សផតើមពីមនុសសម្លន ក់្ម្ដលសៅក្នុងក្ញ្ច ក់្ 

ទម្លល ប់ទី១ - សធវើជាមនុសស Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ) 
ខ្ញុំគឺជាក្ម្លល ំងចលក្រ 

ទម្លល ប់ទី២ - ចាប់សផតើមគិតមុនសធវើ (Begin with the End in Mind) 
ចាត់ម្ចងវាសនាសោយខ្លួនឯង ឬ  ទុក្ឲ្យអ្នក្ដទទចាត់ម្ចងឲ្យ? 

ទម្លល ប់ទី៣ - ោក់្សរឿងសំខាន់សៅមុខ្ (Put First Things First) 
ថាមពល-បាទ និង ថាមពល-សទ 
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ំណនីសន្សំខ្លួនឯង 
The Personal Bank Account (PBA) 

             

ចាប់សផតើមពីមនុសសម្លន ក់្ម្ដលសៅក្នុងក្ញ្ច ក់្ 

Staring with the man in the mirror 
 

  

 សៅក្នុងសសងវៀនជីវតិ មុននឹងអាចឈនេះអ្នក្ដទទ អ្នក្រតូវយក្ឈនេះខ្លួនឯងជាមុន
សិន ម្លនន័យថារាល់ការផ្លល ស់បតូរទំងអ្ស់រតូវចាប់សផតើមពីខ្លួនអ្នក្គឺមនុសសម្លន ក់្ម្ដល
សៅក្នុងក្ញ្ច ក់្។ ខ្លួនខ្ញុំផ្លទ ល់ ខ្ញុំមិនម្ដលសភលចសមសរៀនមួយសនេះស ើយ៖  
 “ឥលូវសតើឯងសក្ើតអី្? ឯងសធវើឲ្យខ្ញុំខ្ក្ចិតតខាល ំងណាស់ ដឹងអ្ត់? Sean ម្ដលខ្ញុំ
ស្តគ ល់កាលសៅវទិាល័យសៅណាបាត់សហ្ើយ?” សោក្រគូកី្យ សមលឹងមក្ខ្ញុំមិនោក់្
ម្ភនក្ “សតើឯងចង់សៅម្លនស ម្ េះសលងឬក៏្អ្ត់?” 

 ខ្ញុំសលុតចិតតណាស់ “បាទ ខ្ញុំចង់ខាល ំងណាស់” 

 “អូ្.. ឈប់និយយកុ្ហ្ក្សទៀតសៅ។ ឯងសលងដូចជាចិតតមិនចង់សលង។ សបើឯង
សលងមិនយក្ចិតតទុក្ោក់្សទ ឯងនឹងចាញ់កី្យ ក្រថមី។ ពួក្សគនឹងរតូវសគបញ្ចូ លសៅក្នុង
ម្ខ្សបញ្ជជ (បាល់ទត់អាសមរចិកំាង) សហ្ើយឯងវញិនឹងរតូវសគដក្សចញ” ។  
 កាលសណាេះខ្ញុំសៅសរៀនឆ្ន ំទី២ទនស្តក្លវទិាល័យ Brigham Young 

University (BYU) គឺសៅក្នុងរដូវកាលមុនរបកួ្តសរជើសសរ ើសសជើងឯក្។ បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់
វទិាល័យ ម្លនស្តក្លវទិាល័យជាសរចើនទទួលខ្ញុំឲ្យចូលសរៀន ប ុម្នតខ្ញុំសរជើសសរ ើសយក្ 
BYU សោយស្តរក្នលងមក្ស្តក្លវទិាល័យសនេះបានបងវឹក្កី្យ ក្រម្ខ្សបញ្ជជ របចំាសហ្
រដា  អាសមរចិ ដូចជា Jim MaMahon និង Steve Young ម្ដលអ្នក្ទំងពីរសនេះបានកាល យ
ជាកី្យ ក្រសឆនើម រពមទំងដឹក្នំារក្ុមឲ្យទទួលជ័យជំនេះក្នុងការរបកួ្តថាន ក់្ជាតិស ម្ េះ
ថា Super Bowl សទៀតផង។ សទេះកាលសណាេះខ្ញុំសលងក្នុងម្ខ្សទីបីក៏្សោយ ម្តខ្ញុំរបាថាន ចង់
កាល យជាកី្យ ក្រសឆនើមតំណាងឲ្យជនជាតិអាសមរចិកំាង។  
 សៅសពលរគូកី្យ បសនាទ សខ្ញុំថា ខ្ញុំគឺជាអ្នក្ម្ដលសធវើឲ្យខូ្ចបាល់ វាសធវើឲ្យខ្ញុំអ្ន់ចិតត 
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ខាល ំងណាស់ ដូចរតូវសគទេះមួយកំ្សផលៀងអ្ញ្ច ឹង។ ម្តសរឿងម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំកាន់ម្តពិបាក្ចិតត
សនាេះគឺថា ាត់និយយរតូវម្មន។ សទេះបីជាខ្ញុំចំណាយសពលសរចើនសធវើការហ្វឹក្ហាត់ ម្តខ្ញុំ
សធវើទំងាម នការតំាងចិតត។ អ្ស់រយៈសពលជាងរបំាមួយសបាត ហ៍្បនាទ ប់ពីសនាេះ សត្រងាគ ម
មួយបានផទុេះសៅក្នុងខួ្រក្ាលរបស់ខ្ញុំ គឺខ្ញុំរតូវរបឈមមុខ្នឹងសសចក្តីភ័យខាល ចនិងការ
សងស័យមិនទុក្ចិតតខ្លួនឯង។ សតើខ្ញុំម្លនលក្ខណៈសមបតិតរគប់រាន់សដើមបីកាល យជាកី្យ ក្រ
ក្នុងម្ខ្សបញ្ជជ ដ៏សឆនើមម្លន ក់្បានម្ដរឬសទ? សតើខ្ញុំអាចធន់បានសទ? សតើម្លឌខ្ញុំប ុនហ្នឹងធំលមម
ម្ដរឬអ្ត់? សពលសនាេះសទើបខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំកំ្ពុងភ័យខាល ច ខាល ចនឹងការរបកួ្ត ខាល ចនឹងការ
បងាា ញមុខ្ឲ្យសគស ើញ មិនហា នស្តក្លបងសរ េះខាល ចចាញ់សគ។ សហ្ើយសសចក្តីខាល ច
ទំងអ្ស់សនេះបានទញខ្ញុំថយសរកាយ សធវើឲ្យខ្ញុំរបឹងមិនអ្ស់ពីសមតថភាព។  
 សរកាយពីបានអាន ក្យសមតីមួយឃ្លល របស់សោក្ Arnold Bennett សទើបខ្ញុំ
សសរមចចិតតរក្វធីិសដើមបីសោេះរស្តយបញ្ជា សនេះ។ ាត់សរសរថា “The real tragedy is the 

tragedy of the man who never in his life braces himself for his one supreme effort - 
he never stretches to his full capacity, never stands up to his full stature - សស្តក្
នាដក្មមដ៏ពិតរបាក្ដរបស់មនុសសម្លន ក់្គឺសស្តក្នាដក្មមម្ដលក្នុងមួយជីវតិរបស់ាត់ៗ
មិនម្ដលសរតៀមខ្លួនមតងណាសស្តេះសដើមបរីបឹងសធវើអ្វីមួយឲ្យអ្ស់ពីសមតថភាពជាអ្តិបរម្ល 
ាត់មិនម្ដលបសញ្ចញឲ្យអ្ស់ពីសកាត នុពល និងមិនម្ដលហា នឈរឲ្យអ្ស់ពីក្មពស់” 

 សោយមិនចូលចិតត ក្យសស្តក្នាដក្មម ខ្ញុំក៏្សសរមចចិតតសរតៀមខ្លួនសដើមបី
បសញ្ចញការរបឹងម្របងជាអ្តិបរម្ល។ ដូសចនេះខ្ញុំតំាង
ចិតតសធវើឲ្យអ្ស់ពីក្នុងខ្លួនម្តមតង។ ខ្ញុំសសរមចចិតតថា
ឈប់ទញខ្លួនឯងថយសរកាយសទៀតសហ្ើយ គឺសុខ្
ចិតតនសនៀលសៅសលើម្ខ្សការ រ។ មិនខ្វល់ថាខ្លួន

អាចម្លនវាសនាកាល យជាកី្យ ក្រម្ខ្សបញ្ជជ (ម្ខ្សទី
មួយ)បានឬក៏្អ្ត់សទ ម្តខ្ញុំនឹងរបយុទធរហូ្តដល់ទឹក្
ចុងសរកាយ។ ាម ននរណាម្លន ក់្ឮខ្ញុំនិយយថា “ខ្ញុំ
តំាងចិតតសហ្ើយ ខ្ញុំតំាងចិតតសហ្ើយ” ។ ាម នសសមលងទេះ
ទដអ្បអ្រស្តទរ សរ េះវាគឺជាសត្រងាគ មក្នុងខ្លួនម្ដល
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ខ្ញុំរបយុទធសដើមបីយក្ឈនេះសលើចិតតខ្លួនឯងក្នុងរយៈសពលជាងរបំាពីរសបាត ហ៍្សនាេះ។ សៅ
សពលខ្ញុំបានតំាងចិតតរចួជាសរសចសហ្ើយ អ្វីៗក៏្រស្តប់ម្តផ្លល ស់បតូរ។ ខ្ញុំចាប់សផតើមចាប់យក្ 
ឱកាសនិងម្លនការរកី្ចសរមើនបនតិចមតងៗ។ ខ្ញុំខំ្ហ្វឹក្ហាត់ទំងសពញចិតតសពញសថលើម 
សហ្ើយសោក្រគូកី្យ ក៏្ចាប់សផតើមចាប់អារមមណ៍នឹងខ្ញុំម្ដរ។  
 រដូវកាលរបកួ្តបាន្នមក្ដល់ សហ្ើយការរបកួ្តជរមុេះចប់មួយមតងៗ។ 
កាលសនាេះខ្ញុំកំ្ពុងអ្ងគុយសៅសលើសជើងម្ល ម្វងមួយ សៅក្នុងអារមមណ៍ភ័យអ្រៗ ប ុម្នតខ្ញុំខំ្របឹង
ហាត់បនតសទៀតនិងកាន់ម្តចសរមើនស ើង។  
 រដូវកាលសនាេះគឺជារដូវកាលរបកួ្តកី្យ របចំាឆ្ន ំដ៏ធំ។ សយើងរបកួ្តថាន ក់្ជាតិ
ស ម្ េះថា Air Force ម្ដលចាក់្ផាយសលើប ុសតិ៍អ្នតជាតិ ESPN សោយម្លនអ្នក្ចូលរមួ
សមើលរហូ្តដល់ ៦៥,០០០ នាក់្។ មួយសបាត ហ៍្មុនការរបកួ្តចាប់សផតើម រគូបងវឹក្សៅខ្ញុំ
ឲ្យចូលការយិល័យរបស់ាត់ និងរបាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំរតូវសលងក្នុងម្ខ្សបញ្ជជ ។ អ្ ុ.. ខ្ញុំនិយយ
មិនសចញ សហ្ើយរយៈសពលមួយសបាត ហ៍្សនាេះគឺម្វងខាល ំងណាស់សរម្លប់ខ្ញុំសដើមបីរងចំា។  
 ទីបញ្ច ប់ទថងរបកួ្តបានចូលមក្ដល់។ សពលចាប់សផតើមភាល ម ម្លត់របស់ខ្ញុំស ើង
សងួត សូមបីម្តនិយយក៏្មិនសក្ើត។ ប ុម្នតពីរបីនាទីសរកាយមក្ ខ្ញុំចាប់បនធូរអារមមណ៍ស ើង
វញិរពមទំងដឹក្នំារក្ុមរបស់សយើងឲ្យទទួលជ័យជំនេះ។ ខ្ញុំម្ថមទំងរតូវបានសគឲ្យ
រហ្សសនាមថា ជាកី្យ ក្ររបចំា ESPN សទៀតផង។  
 សរកាយមក្ម្លនមនុសសជាសរចើនអ្បអ្រស្តទរជ័យជំនេះនិងការសលងរបស់ខ្ញុំ។ វា
គឺជាសរឿងលអ ប ុម្នតពួក្សគមិនយល់សនាេះសទ។  
 ពួក្សគមិនបានដឹងសរឿងពិតសៅពីសរកាយជ័យជំនេះមួយសនាេះស ើយ។ ពួក្សគបាន
ស ើញម្តជ័យជំនេះសៅសលើទីោនទត់បាល់សៅទថងសនាេះ ម្តតាមពិតខ្ញុំបានដឹងជាមុនថា
ជ័យជំនេះសនាេះបានសក្ើតស ើងជាសរចើនម្ខ្មុនការរបកួ្តសៅសទៀត គឺស ើញជ័យជំនេះ
សោយសរបើម្ភនក្ចិតតរបស់ខ្ញុំសៅសពលខ្ញុំបានសសរមចចិតតតតំាងនឹងសសចក្តីខាល ចសដើមបី
បញ្ឈប់ការអូ្សទញខ្លួនឯងឲ្យថយសរកាយនិងសដើមបីសរតៀមខ្លួនរបឹងសលងឲ្យអ្ស់ពី
សមតថភាពនិងជាអ្តិបរម្ល។ ការយក្ឈនេះការរបកួ្ត Air Force សនាេះគឺងាយរសួលជាង
ការយក្ឈនេះខ្លួនឯងសៅសទៀត។ ដូសចនេះការយក្ឈនេះខ្លួនឯងគឺរតូវសធវើមុន ឯការយក្ឈនេះ
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អ្នក្ដទទគឺជាសរឿងបនាទ ប់។ ដូច ក្យមួយឃ្លល សរសសរថា “We have met the enemy and 

he is us - សយើងបានជួបនឹងសរតវូម្លន ក់្ សគសនាេះគឺខ្លួនសយើងហ្នឹងឯង” 

 

 ពីក្នុងមក្សរៅ (Inside Out)  
 សយើងសចេះវារមុនសយើងអាចសដើរបាន។ សយើងរតូវ
សរៀន បូក្-ដក្-គុណ-ម្ចក្ មុននឹងអាចចាប់សផតើមសរៀន          

ពិជគណិត។ សយើងរតូវម្ក្ខ្លួនឯងសិនមុននឹងអាចម្ក្អ្នក្
ដទទបាន។ របសិនសបើអ្នក្ចង់ម្លនការផ្លល ស់បតូរណាមួយសៅ
ក្នុងជីវតិ ក្ម្នលងម្ដលរតូវចាប់សផតើមមុនសគគឺ ខ្លួនឯង មិនម្មន
ឪពុក្ម្លត យ សងារ ឬរគូបសរងៀនអ្នក្សនាេះសទ។ រាល់ការ
ផ្លល ស់បតូរទំងយ យគឺរតវូចាប់សផតើមពីខ្លួនអ្នក្ជានិចច ម្ដលសគ
សៅថា ពីក្នុងមក្សរៅ (Inside out)  គឺមិនម្មន ពីសរៅសៅក្នុង (Outside in) ស ើយ ។  
 

 ខ្ញុំសៅចំាអ្តថបទមួយរបស់រពេះសងឃរាជទនស្តសនា Anglican ៖  
សពលខ្ញុំសៅសក្មងនិងមិនទន់ដឹងអី្ 

ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំាម នរពំម្ដនស ើយ គឺខ្ញុំរសទម 

ចង់ផ្លល ស់បតូរពិភពសោក្ 

សពលខ្ញុំធំដឹងក្តីនិងសចេះគិតគូរម្វងឆ្ង យ សទើបខ្ញុំដឹងថា 

ពិភពសោក្មិនផ្លល ស់បតូរស ើយ 

សហ្ើយខ្ញុំក៏្សសរមចចិតតតរមឹមក្តីរសទមរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លីបនតិច 

គឺចង់ផ្លល ស់បតូររបសទសរបស់ខ្ញុំម្តប ុសណាណ េះ 

ម្តវាក៏្ដូចាន ម្ដរ គឺាម នអ្វីផ្លល ស់បតូរទល់ម្តសស្តេះ 

សពលខ្ញុំចូលដល់វយ័ចំណាស់ សហ្ើយក៏្ជា 

បំណងរបាថាន ចុងសរកាយ ខ្ញុំសសរមចចិតតចង់ផ្លល ស់បតូរ 
ម្តរគួស្តរ គឺមនុសសម្ដលសៅជំុវញិខ្ញុំ ប ុម្នត 

រពេះជាម្លច ស់សអ្ើយ ពួក្សគក៏្ាម នអ្វីផ្លល ស់បតូរម្ដរ 
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សហ្ើយឥលូវសនេះ សពលកំ្ពុងសដក្សៅសលើម្រគមរណៈ សទើប 

ខ្ញុំភាញ ក់្ខ្លួន របម្ហ្លជាសលើក្ដំបូងក្នុងជីវតិ ថារបសិនសបើ 
ខ្ញុំផ្លល ស់បតូរខ្លួនឯងមុនសគ សពលសនាេះវានឹងកាល យជាគំរូលអ 

ម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំម្លនឥទធិពលសលើរគួស្តររបស់ខ្ញុំ 
សហ្ើយសចញពីការសលើក្ទឹក្ចិតត 

និងការាំរទរបស់ពួក្សគ ខ្ញុំរបម្ហ្លជារមួចំម្ណក្សធវើឲ្យ 
របសទសខ្ញុំរបសសើរស ើង សហ្ើយនរណាសៅដឹងសៅថា ខ្ញុំរបម្ហ្លជា 

សធវើឲ្យពិភពសោក្ផ្លល ស់បតូរបាន ។ 

 

 

 សនេះគឺជាចំណុចខ្លឹមរបស់សសៀវសៅមួយសនេះ។ ការផ្លល ស់បតូរម្តងចាប់សផតើមពី ក្នុង
មក្សរៅ (Inside out) គឺចាប់សផតើមពីមនុសសម្លន ក់្ម្ដលសៅខាងក្នុងក្ញ្ច ក់្។ ជំពូក្សនេះនិង
ជំពូក្ចំនួនបីម្ដលសៅបនតបនាទ ប់សទៀត បសរងៀនអ្នក្ឲ្យសធវើការសលើខ្លួនឯងនិងសធវើការសលើអ្តត
ចរតិផ្លទ ល់ខ្លួន ឬអាចសៅវាថា ការយក្ឈនេះខ្លួនឯង (Private Victory)។ ចំម្ណក្ឯបួន
ជំពូក្ម្ដលសៅបនតបនាទ ប់សទៀតម្លនបសរងៀនអ្នក្ឲ្យសធវើការសលើទំនាក់្ទំនងសងគម ឬអាច
សៅវាថា ការយក្ឈនេះចិតតអ្នក្ដទទ (Public Victory)។  
 មុននឹងមុជចូលសរៅសៅក្នុងទម្លល ប់ទី១ ចូរពិនិតយសមើលបនតិចសិនសដើមបីឲ្យដឹងថា 
សតើអ្នក្អាចចាប់សផតើមក្ស្តងទំនុក្ចិតត និង យក្ឈនេះខ្លួនឯងឲ្យបានសលឿនសោយវធីិណា។  
 

 Personal Bank Account (គណនីសនសខំ្លួនឯង) 
សតើអ្នក្ម្លនអារមមណ៍ថាខ្លួនឯងដូចគណនីសនសំរបាក់្

សៅក្នុងធនាារម្ដរសទ?  
 ឥលូវចូរសៅគណនីសនសំសនេះ Personal Bank 

Account (PBA) ឬអាចបក្ម្របជាភាស្តម្ខ្មរថា គណនីសនសំ
ខ្លួនឯង។ គឺដូចនឹងការោក់្លុយសនសំសៅក្នុងធនាារម្ដរ 
អ្នក្អាចោក់្សនសំម្តក៏្អាចដក្សចញពីគណនី PBA ប ុម្នតអ្វី
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ម្ដលអ្នក្អាចោក់្សៅក្នុងគណនី PBA សនេះគឺមិនម្មនជាលុយស ើយ។ របស់ម្ដលអាច
ោក់្ចូលសៅក្នុងគណនីសនេះបានគឺ ការគិត , ការនិយយ និង   ទសងវើ របស់អ្នក្។ 
ឧទហ្រណ៍ សៅសពលខ្ញុំតំាងចិតតសធវើតាម ក្យសនាមួយ ខ្ញុំទទួលបាននូវអារមមណ៍ថា
អាចរគប់រគងខ្លួនឯងបាន។ សហ្ើយអារមមណ៍សនេះគឺជា ការោក់្សនសមួំយ សៅក្នុងគណនី 
PBA របស់ខ្ញុំ។ ផទុយមក្វញិ សបើខ្ញុំក្បត់ ក្យសនារបស់ខ្លួនឯង ខ្ញុំទទួលបាននូវអារមមណ៍
ខ្ក្ចិតត សហ្ើយអារមមណ៍សនេះគឺម្របជា ការដក្សចញ ពី PBA សៅវញិ។  
 ដូសចនេះខ្ញុំសូមសួរអ្នក្មួយសំណួរ។ សតើ PBA របស់អ្នក្ឋិតក្នុងក្រមិតណា? សតើអ្នក្
សជឿជាក់្និងម្លនទំនុចចិតតសលើខ្លួនឯងបានក្រមិតណា? សតើគណនីសនេះសពញ ឬក៏្ ទសទ
ស្តអ ត? ខាងសរកាមគឺជាសញ្ជដ មួយចំនួនម្ដលអាចជួយអ្នក្សដើមបីវាស់ម្វងនូវក្រមិត
គណនី PBA របស់អ្នក្បាន ៖  
 សរាគសញ្ជដ មិនលអមួយចំនួនម្ដលអាចបងកជំងឺដល់ PBA  

 ងាយរតូវបានអូ្សទញពីមិតតភក្តិ 
 ញំញីសោយអារមមណ៍ធ្លល ក់្ទឹក្ចិតត និង គិតថាខ្លួនអ្ន់ជាងសគ 

 បារមភហួ្សសហ្តុសពក្អំ្ពីទសសនៈរបស់អ្នក្ដទទមក្សលើខ្លួន 

 សធវើសពើងរទូងសរ េះម្តចង់ោក់្បំាងអារមមណ៍ភ័យខាល ចរបស់ខ្លួនឯង 

 បំផ្លល ញខ្លួនសោយសសពសរគឿងសញៀន សរឿងអាសអាភាស បំផ្លល ញរទពយ
សមបតតិស្តធ្លរណៈ និង រក្ុមសក្មង ល 

 ងាយនឹងម្លនអារមមណ៍រចម្ណនសៅសពលនរណាម្លន ក់្សៅជិតខ្លួនទទួល
បានសជាគជ័យ 

សញ្ជដ មួយចំនួនម្ដលបងាា ញថា PBA ម្លនសុខ្ភាពលអ 
 ម្លច ស់ការសលើខ្លួនឯង និង មិនងាយរងសម្លព ធពីមិតតភក្តិ 
 មិនខ្វល់ខាវ យចង់ឲ្យខ្លួនឯងលបីលាញហួ្សសហ្តុសពក្ 

 សមើលសៅជីវតិក្នុងទសសនៈវជិជម្លន 

 សជឿជាក់្សលើខ្លួនឯង 

 រតូវបានអូ្សទញសោយសាលសៅជីវតិ 

 រកី្រាយនឹងសជាគជ័យរបស់អ្នក្ដទទ 
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 របសិនសបើគណនី PBA របស់អ្នក្សនេះឋិតក្នុងក្រមិតទបសៅស ើយ សូមកំុ្អាល
អ្ស់សងឃឹមអី្។ សោយរាន់ម្តចាប់សផតើមោក់្សនសំពីទថងសនេះសៅ មតង $១ , $៥ , $១០ ឬក៏្ 
$២៥។ ទីបំផុតអ្នក្របាក្ដជាទទួលបានទំនុក្ចិតតសលើខ្លួនឯងវញិមិនខាន។ ការោក់្
សនសំតិចៗ ម្តឲ្យបានជាប់និងឲ្យបានយូរ គឺជាមសធាបាយមួយសដើមបីពាបាលគណនី
សនេះឲ្យម្លនសុខ្ភាពលអស ើងវញិ។ សរកាមការជួយសរជាមម្រជងរបស់យុវវយ័ជាសរចើន ខ្ញុំ
បានសរៀបចំបញ្ជ ីមួយម្ដលម្លនបងាា ញនូវរបស់សរម្លប់ោក់្សនសចំំនួនរបំាមួយរបសភទ
ម្ដលអាចជួយអ្នក្ក្ស្តង PBA ស ើងវញិ។ ពិតសហ្ើយ របសភទ(ោក់្សនសំ)នីមួយៗម្តង
ម្តម្លនលក្ខណៈផទុយសរៀងៗខ្លួន ៖ 

 

របស់សរម្លប់ោក់្សនសកំ្នុង PBA របស់ម្ដលដក្សចញពី PBA 

រក្ា ក្យសនារបស់ខ្លួន ក្បត់ ក្យសនារបស់ខ្លួនឯង 

សធវើលអសទេះតិចតួចក៏្សោយ ចង់បានសដើមបីម្តខ្លួនឯង 

ទន់ភលន់ចំស េះខ្លួនឯង បងខំខ្លួនឯង 

សស្តម េះរតង់ មិនសស្តម េះរតង់ 

ស្តក្ក្ម្លល ំងស ើងវញិ សធវើឲ្យខ្លួនឯងអ្ស់ក្ម្លល ំងលាិតទលា 

សរបើសទពសកាសលយរបស់ខ្លួន មិនសរបើសទពសកាសលយរបស់ខ្លួន 

 

 ១. រក្ា ក្យសនារបស់ខ្លួន 

 សតើអ្នក្ធ្លល ប់ម្លនមិតតភក្តិឬមិតតរួមបនទប់ជួលម្ដលក្រមនិយយម្ល ត់ណាម្ល ត់ហ្នឹង
ម្ដរសទ? ពួក្សគសនាថានឹងទូរស័ពទមក្រក្អ្នក្ ម្តពួក្សគអ្ត់សធវើ។ ពួក្សគសនាថានឹង
មក្យក្អ្នក្សៅសលងកី្យ សហ្ើយពួក្សគសភលច។ មួយរយៈសរកាយមក្ អ្នក្ក៏្ម្លងទុក្ចិតត
ពួក្សគ។  ក្យសនារបស់ពួក្សគម្របជាាម នន័យ។ ដូចាន  អារមមណ៍សនេះនឹងសក្ើតមក្សលើ
អ្នក្សបើសិនជាអ្នក្ចូលចិតតសនានឹងខ្លួនឯងម្តក្បត់ ក្យសនាសនាេះមតងសហ្ើយមតងសទៀត 
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ឧទហ្រណ៍ “ខ្ញុំនឹងសរកាក្សៅសម្ល ងរបំាមួយសៅរពឹក្ម្សអក្” ឬក៏្ “សៅសពលដល់ផទេះ ខ្ញុំ
នឹងសធវើកិ្ចចការស្តោភាល ម”។ មួយរយៈសរកាយមក្ អ្នក្ក៏្នឹងម្លងសជឿទុក្ចិតតខ្លួនឯង
មិនខាន។  
 គួរចាត់ទុក្ ក្យសនានឹងខ្លួនឯងថាម្លនស្តរៈសំខាន់ដូចនឹង ក្យម្ដលសយើង
សនាជាមួយមនុសសណាម្ដលសយើងសារពបំផុតសៅក្នុងជីវតិ។ សបើអ្នក្ម្លនអារមមណ៍ថា
មិនអាចរគប់រគងជីវតិបាន ចូរសផ្លត តសៅសលើរបស់មួយម្ដលអ្នក្អាចរគប់រគងបានគឺ ខ្លួន
ឯង ។ ចូរបសងកើតការសនាសហ្ើយរតូវរក្ាវាឲ្យជាប់។ ចូរចាប់សផតើមពីការតំាងចិតតតូចៗ
ម្ដលម្លនតទមលរតឹមម្ត១០$ គឺទំហំ្ម្ដលអ្នក្ដឹងខ្លួនឯងចាស់ថាអាចសធវើឲ្យសសរមចបាន 
ដូចជាតំាងចិតតបរសិភាគអាហារសុខ្ភាពឲ្យបានសៅទថងសនេះជាសដើម។ បនាទ ប់ពីក្ស្តង
ទំនុក្ចិតតសលើខ្លួនឯងបានមួយក្រមិតសហ្ើយ អ្នក្អាចចាប់សផតើមោក់្សនសំនូវ ក្យសនា
ធំៗម្ដលម្លនតទមល១០០$ ដូចជាសសរមចចិតតសដើរសចញពីសងារម្ដលមិនលអឬក៏្ទប់មិន
ខឹ្ងសបារនឹងបអូនម្ដលយក្របស់អ្នក្សរបើសោយាម នការអ្នុញ្ជដ ត។  
 

 ២. សធវើលអសទេះតិចតួចក៏្សោយ 

 ខ្ញុំសៅចំារបសយគមួយរបស់រគូសពទយម្ផនក្វកិ្លចរកិ្ម្លន ក់្។ ាត់បានសរសសរថា
របសិនសបើអ្នក្ម្លនអារមមណ៍ាម នក្ម្លល ំងចិតត វធីិពាបាលមួយម្ដលលអបំផុតគឺរតូវសធវើអ្វី
មួយសរម្លប់អ្នក្ដទទ។ សតើសហ្តុអ្វីសៅ? សរ េះទសងវើម្បបសនេះសធវើឲ្យអ្នក្សផ្លត តអារមមណ៍សៅ
ខាងសរៅ សភលចអ្ស់នូវអារមមណ៍ខាងក្នុងខ្លួន។ សពលសយើងកំ្ពុងសធវើអ្វីមួយសរម្លប់អ្នក្
ដទទ វាមិនងាយសធវើឲ្យសយើងម្លនអារមមណ៍ធ្លល ក់្ទឹក្ចិតត។ ផទុយមក្វាម្បរជាសធវើឲ្យសយើង
ម្លនអារមមណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុសសអ្ស្តច រយសៅវញិសទ។  
 ខ្ញុំសៅចំាទថងមួយសនាេះ សពលខ្ញុំកំ្ពុងអ្ងគុយសៅឯអាកាសយនតោា នរងចំាការ
សចញដំសណើ រ។ ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍រសស់រស្តយម្មនម្ទនសរ េះខ្ញុំម្លនសំបុរតយនតសហាេះ
ឋិតក្នុងកាល ស់ទី១ (First Class)។ កាល ស់ទីមួយម្លនសៅអី្អ្ងគុយធំទូោយ អាហារក៏្ឆ្ង ញ់ 
សហ្ើយអ្នក្បសរមើក៏្ជាមនុសសរួសរាយរាក់្ទក់្ម្ដរ។ តាមពិតខ្ញុំម្តងទិញសំបុរតយនត
សហាេះកាល ស់ទីមួយជានិចច គឺសៅអី្ 1A។ មុនសពលសចញដំសណើ រ ខ្ញុំស ើញស្រសតីសក្មងម្លន ក់្យួរ  
អី្វាន់ជាសរចើនរពមទំងម្លនពរកូ្នម្លន ក់្ម្ដលកំ្ពុងយំសទៀតផង។ ទចដនយខ្ញុំសទើបម្តអាន 
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ចប់សសៀវសៅមួយក្ាលម្ដលនិយយអំ្ពីការរបរពឹតតក្នុងសសចក្តីលអមិនថាវាជាការអ្វី
ស ើយ សពលសនាេះខ្ញុំរស្តប់ម្តឮសមបជញ្ដៈរបស់ខ្ញុំបញ្ជជ ខ្ញុំថា “ឯងពិតជាអ្ត់ចិតតម្មន។ 
សម ចក៏្មិនឲ្យសំបុរតរបស់ឯងសៅនាងសៅ!”។ ខ្ញុំខំ្របឆំ្ងនឹងសនទុេះចិតតសនេះមួយសនទុេះ 
ម្តទីបញ្ច ប់ក៏្ចុេះចាញ់។  
 “អ្ត់សទសអ្នក្រសី សមើលសៅអ្នក្រសីរបម្ហ្លជារតូវការសំបុរតកាល ស់ទី១សនេះ
សរចើនជាងខ្ញុំ។ ខ្ញុំដឹងថាការសធវើដំសណើ រជាមួយកូ្នវាពិបាក្ប ុណាណ ។ សម ចក៏្មិនដូរសំបុរត
ជាមួយខ្ញុំសៅ?” 

 “សោក្និយយម្មនឬ?” 

 “បាទ! សរម្លប់ខ្ញុំគឺមិនអី្សទ។ ខ្ញុំរាន់ម្តសធវើដំសណើ រសដើមបីបំសពញការងារម្ត
ប ុសណាណ េះ” 

 “អ្ញ្ច ឹងខ្ញុំអ្រគុណសរចើនណាស់។ សោក្ចិតតលអម្មន” នាងនិយយ សហ្ើយសយើង
ក៏្ដូរសំបុរតាន ។  
សៅសពលយនតសហាេះកំ្ពុងសធវើដំសណើ រ ខ្ញុំសបាយចិតត
ណាស់ម្ដលបានស ើញនាងអ្ងគុយសៅសៅអី្ 1A។ 
តាមពិតសៅអី្ទី 24B ឬសៅអី្មួយណាក៏្សោយម្ដល
ខ្ញុំបានអ្ងគុយ ដូចជាាម នខុ្សាន ប ុនាម នផង។ សរកាយ
មក្សោយខ្ញុំសក្ើតនូវសសចក្តីចង់ដឹងខាល ំងរហូ្តដល់រទំ
មិនបាន គឺចង់ដឹងថានាងម្លនអារមមណ៍យ ងសម ច   

ម្ដរ។ ដូសចនេះសហ្ើយសទើបខ្ញុំសងើបសចញពីសៅអី្ សដើរតរមង់
សៅបនទប់កាល ស់ទី១ សហ្ើយលួចសមើលតាមចសនាល េះវាងំននម្ដលសគោក់្បំាងកាល ស់ទី១
សនាេះ។ ខ្ញុំស ើញទំងពីរនាក់្ម្លត យកូ្នកំ្ពុងសគងលក់្យ ងរសួលសៅសលើសៅអី្ 1A ម្ដល
ធំទូោយនិងរបក្បសោយផ្លសុក្ភាព សធវើឲ្យខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ដូចទទួលបានលុយមួយ
ោនដុោល អ្ញ្ច ឹង។ ដូសចនេះខ្ញុំនឹងសធវើទសងវើម្បបសនេះជាបនតសទៀត។  
 សរឿងលអមួយខាងសរកាមសនេះរតូវបានម្ចក្រមំ្លក្សោយយុវតីម្លន ក់្ស ម្ េះ Tawni 

សហ្ើយវាក៏្ជាឧទហ្រណ៍សផសងមួយសទៀតម្ដលបងាា ញថាការជួយអ្នក្ដទទនំាមក្នូវ
អារមមណ៍សបាយរកី្រាយ៖ 
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 សក្មងរសីម្លន ក់្ សៅម្ក្បរផទេះរបស់ខ្ញុំ រស់សៅជាមួយម្ល ក់្បា របស់
នាង សហ្ើយពួក្សគមិនសូវសមបូរលុយចាយសរចើនសទ។ បីឆ្ន ំក្នលងមក្
សនេះ សពលខ្ញុំរកី្ម្លឌធំជាងសសមលៀក្បំ ក់្ ខ្ញុំនិងម្ល ក់្ក៏្យក្វាទំងអ្ស់
សនាេះសៅជូននាង។ សពលហុ្ចឲ្យនាង ខ្ញុំម្តងនិយយថា “ខ្ញុំគិតថាឯង
របម្ហ្លជាចូលចិតតសសមលៀក្បំ ក់្សនេះ” ឬនិយយថា “ខ្ញុំចង់ស ើញ
ឯងសសលៀក្សសមលៀក្បំ ក់្សនេះណាស់” 

 សៅសពលនាងសសលៀក្សសមលៀក្បំ ក់្ម្ដលខ្ញុំឲ្យ ខ្ញុំសបាយចិតត
ណាស់។ នាងម្តងនិយយថា “អ្រគុណសរចើនណាស់ម្ដលឲ្យអាវថមី
សនេះមក្ខ្ញុំ” សហ្ើយខ្ញុំសឆលើយតបវញិថា “ពណ៌ហ្នឹងសមនឹងឯងខាល ំង
ណាស់!” ខ្ញុំពាយមយល់អំ្ពីនាងសដើមបីកំុ្ឲ្យនាងម្លនអារមមណ៍មិនលអ 
ឬកំុ្ឲ្យនាងយល់ថាខ្ញុំចាត់ទុក្នាងជាអ្នក្រក្ម្លន ក់្។ ទសងវើម្បបសនេះសធវើឲ្យ
ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍លអខាល ំងណាស់ សរ េះយល់ថាខ្ញុំកំ្ពុងម្តជួយឲ្យ
ជីវភាពរបស់នាងលអរបសសើរ។  

 

 ចូរសដើរសចញសៅសរៅសហ្ើយនិយយ “សួសតី” សៅកាន់មនុសសម្ដលឯសកា។ ចូរ
សរសសរសំបុរតមួយចាប់សដើមបីសម្មតងសសចក្តីដឹងគុណជូនមនុសសណាម្ដលសធវើឲ្យជីវតិ
អ្នក្ផ្លល ស់បតូរ ដូចជា មិតតភក្តិ រគូបសរងៀន ឬ រគូកី្យ  ជាសដើម។ ទថងសរកាយ សពលអ្នក្សៅ
ដល់ក្ម្នលងបង់ទថលយ ន ចូរជួយបង់ទថលឲ្យយ នម្ដលសៅពីសរកាយអ្នក្។ អ្នក្មិនរតឹមម្ត
សធវើទសងវើលអដល់អ្នក្ដទទម្តប ុសណាណ េះសទ ចូរអ្នក្សធវើទសងវើលអដល់ខ្លួនឯងផងម្ដរ។ ខ្ញុំ
រសោញ់ឃ្លល ប ុនាម នបនាទ ត់ខាងសរកាមម្ដលដក្រសង់ពីសសៀវសៅ The Man Nobody 

Knows និពនធសោយ Bruce Barton សហ្ើយម្ដលបងាា ញអំ្ពីចំណុចសនេះបានយ ងលអ ៖ 

 ម្លនសមុរទពីរសៅ បា ស សទីន(Palestine) ។ សមុរទមួយម្លន
បរសិ្តថ នលអម្លនរតីជាសរចើនរស់សៅ។ សៅតាមម្លត់រចំាងម្លនដុេះរកុ្ខ
ជាតិពណ៌ទបតងរសស់ សហ្ើយសបាេះម្មក្ស្តខាមក្សលើទផទទឹក្ រពមទំង
បញ្ជូ នឬសរបស់ពួក្វាសៅរសួបយក្ទឹក្ពីសមុរទសនេះម្ថមទំងផង។  
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 ទសនល Jordan គឺជាអ្នក្ម្ដលសធវើឲ្យទឹក្ទនសមុរទសនេះម្លនពនលឺភលឺ
ដូចរាប់សពរជសោយនំាទឹក្ពីតំបន់ជួរភនំមក្ចាក់្ចូលក្នុងសមុរទមួយ
សនេះ។ វាសសើចសបាយសរកាមពនលឺរពេះអាទិតយ សហ្ើយមនុសសស្តងសង
ជរមក្សៅម្ក្បរម្លត់សឆនរ ចំម្ណក្ឯបក្ាបក្សីវញិក៏្នំាាន សធវើសំបុក្សៅ
សលើដងរបឹក្ាទំងអ្ស់សនាេះ។ និយយរមួ សពវសតវរគប់របសភទ
សបាយរកី្រាយសោយបានរស់សៅម្ក្បរសមុរទសនេះ។  
 សហ្ើយទសនល Jordan សនេះក៏្ហូ្រសៅកាន់ភាគខាងតបូងផងម្ដរ 
សោយនំាទឹក្សៅកាន់សមុរទមួយសទៀត។ ប ុម្នតសមុរទមួយសនេះាម នរតី 
ាម នទសសនីយភាពបក់្រវចិៗរបស់សលឹក្រកុ្ខជាតិ ាម នសសមលងសរចៀងឆលង
សឆលើយរបស់បក្ាបក្សី ាម នសសមលងសសើចសបាយរបស់សក្មងៗ។ អ្នក្
ដំសណើ រសុខ្ចិតតសរជើសយក្ផលូវសផសងក៏្មិនចង់ជិេះទូក្កាត់តាមសមុរទ
សនេះម្ដរ សលើក្ម្លងម្តក្នុងក្រណីចំាបាច់។ ខ្យល់បក់្ខាល ំងៗពីសលើទផទទន
ទឹក្សមុរទមួយសនេះ សហ្ើយទំងមនុសស សតវចតុបាទ និងសូមបីពពួក្
លមូនមិនអាចសរបើរបាស់ទឹក្របស់វាបានស ើយ។  
 សតើអ្វីសៅម្ដលសធវើឲ្យសមុរទទំងពីរ ម្ដលសៅម្ក្បរាន សស្តេះម្ត
ខុ្សម្បលក្ាន ខាល ំងដល់មលឹង? វាមិនម្មនបណាត លមក្ពីទសនល Jordan សទ 
សរ េះទសនលសនេះនំាទឹក្លអដូចាន សៅចាក់្ចូលក្នុងសមុរទទំងពីរ។ 
សហ្ើយវាក៏្មិនបណាត លមក្ពីដីនិងតំបន់ម្ដលសៅជំុវញិវាម្ដរ។  
 សនេះគឺជាអ្វីម្ដលសធវើឲ្យសមុរទទំងពីរម្លនលក្ខណៈខុ្សាន ។ 
សមុរទទីមួយ ម្ដលម្លនស ម្ េះថាសមុរទ Galilee ទទួលសហ្ើយម្តមិន
រក្ាទុក្ទឹក្ពីទសនល Jordan ស ើយ។ មួយដំណត់ម្ដលហូ្រចូល ក៏្ហូ្រ
សចញសៅវញិ។ សនេះម្លនន័យថា វាទទួលបានប ុណាណ ក៏្បសញ្ចញសៅវញិ
ប ុណណឹ ង។ 

 ចំម្ណក្ឯសមុរទមួយសទៀតគឺគិតម្តពីរបសយជន៍ខាល ំងសពក្
សោយសនសំទុក្នូវអ្វីម្ដលវាទទួលបានសោយរបុងរបយ័តនបំផុត។ វា
មិនងាយនឹងរតូវបានសគម្ចចង់ឲ្យធ្លល ក់្សៅក្នុងអារមមណ៍អាណិតអាសូរ
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ស ើយ។ រគប់ដំណក់្ទឹក្ម្ដលវាទទួលបាន វារក្ាទុក្មិនឲ្យបាត់បង់
ទល់ម្តសស្តេះ។  
 សមុរទ Galilee ម្ចក្រមំ្លក្នូវអ្វីម្ដលវាទទួលបាន សទើបសធវើឲ្យ
វាម្លនជីវតិរស់រសវ ើក្។ ចំម្ណក្សមុរទមួយសនេះវញិមិនបសញ្ចញសូមបី
ម្តបនតិច សទើបសគឲ្យស ម្ េះវាថា សមុរទស្តល ប់ (Dead Sea)។  
 ម្លនមនុសសពីររបសភទសៅក្នុងសងគមរបស់សយើង ដូចជា       
បា ស សទីន(Palestine) ម្លនសមុរទពីររបសភទដូសចាន េះម្ដរ។  

 

 ៣. ទន់ភលន់ចំស េះខ្លួនឯង  

 ទន់ភលន់ចំស េះខ្លួនឯងម្លនន័យសរចើនយ ង។ វាអាចម្លនន័យថា ចូរកំុ្បងខំខ្លួន
ឯងឲ្យកាល យជាមនុសសម្លន ក់្លអឥតសខាច េះឲ្យខានម្តបានសៅរតឹមរពឹក្ម្សអក្។ សបើសិនអ្នក្
ជាផ្លក ម្ដលរកី្យឺតជាងសគ  ចូរអ្ត់ធមត់និងផតល់សពលសវោឲ្យខ្លួនឯងសដើមបីលូតោស់។  
 វាក៏្ម្លនន័យថា ចូរសរៀនសសើចចំស េះទសងវើឆកួតលីោម្ដលអ្នក្បានសធវើ។ ខ្ញុំម្លន
មិតតម្លន ក់្ស ម្ េះ Chuck ម្ដលជាមនុសសពិសសសម្លន ក់្។ ាត់ចូលចិតតសសើចឲ្យខ្លួនឯងនិង
មិនម្ដលសធវើជីវតិឲ្យតឹងរុងឹសពក្សទ។ ខ្ញុំម្តងម្តសរសសើរចំស េះអាក្បបកិ្រយិម្បប
សបាយរកី្រាយរគប់សពលសនេះសរ េះវាសធវើឲ្យាត់ម្លនមិតតភក្តិជាសរចើន។  
 ទន់ភលន់ចំស េះខ្លួនឯងក៏្ម្លនន័យថា ចូរអ្ត់សអានឲ្យខ្លួនឯងក្នុងសពលម្លន
អារមមណ៍រចបូក្រចបល់។ សតើនរណាមិនធ្លល ប់សធវើខុ្ស? សយើងគួរសរៀនពីកំ្ហុ្សរបស់ខ្លួន
ឯង ប ុម្នតសយើងមិនគួរសំពងក្ាលខ្លួនឯងមតងសហ្ើយមតងសរ េះម្តកំ្ហុ្សណាមួយសនាេះ
ស ើយ។ អ្តីតកាលគឺជាអ្វីម្ដលបានក្នលងផុតសៅសហ្ើយ។ ដូសចនេះចូរទម្លល ក់្វាសចាលនិង
បនតដំសណើ រសៅមុខ្សទៀត។ ចូរសបាេះសចាលនូវកូ្នតុក្កតាម្ដលនំាសំណាងអារក្ក់្សនេះសៅ 

ក្នុងធុងសំរាមសៅ។   
 “វធីិមួយម្ដលនំាមក្នូវសសចក្តីសបាយរកី្រាយ” សោក្ Rita Mae Brown  

និយយ “គឺរតវូសធវើជាមិនចំាអ្វីសស្តេះ” ។ 

 ក្បា ល់ម្ដលសៅសលើទផទសមុរទជាសរចើនឆ្ន ំនឹងម្លនសមច សមុរទរាប់ ន់មក្សតាង 

បាតរបស់វា ម្ដលបណាត លឲ្យវាធងន់ចុេះសៅសរកាមនិងបងកជាហានិភ័យ។ ក្បា ល់ម្បប 
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សនេះចំាបាច់រតូវសធវើអ្វីមា ងសដើមបីយក្សមច សមុរទទំងសនាេះសចញឲ្យអ្ស់ សហ្ើយវធីិម្ដល
ចំណាយតិចនិងងាយបំផុតសនាេះគឺរតូវសបើក្ក្បា ល់សនេះសៅក្នុងទសនលទឹក្ស្តបឲ្យបានមួយ
រយៈ។ មិនយូរសទសមច សមុរទទំងសនាេះនឹងរតូវស្តល ប់សហ្ើយធ្លល ក់្ចុេះសោយខ្លួន  ឯង។ 
សពលសនាេះក្បា ល់អាចរតលប់សៅសមុរទវញិបាន សហ្ើយមិនម្លនអ្វីមក្បងកជាសរាេះថាន ក់្
ដល់សុវតថិភាពវាតសៅសទៀតស ើយ។ 

 ចុេះអ្នក្វញិ សតើអ្នក្កំ្ពុងរតូវបានរុព័ំទធសៅសោយ
សមច សមុរទ ដូចជាកំ្ហុ្ស វបិបដិស្តរ ីនិង សសចក្តីឈឺ
ចាប់ ពីអ្តីតកាលម្មនសទ? របម្ហ្លជាដល់សពល
ម្ដលអ្នក្រតូវមុជចូលសៅក្នុងទឹក្ស្តបឲ្យបានមួយរយៈ
សិនសហ្ើយសមើហ៍្សៅ។ ចូរឲ្យបញ្ជា ទំងសនាេះរស្តត់សៅ
អ្ស់សៅចុេះ សហ្ើយផតល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងមតងសទៀត។ 
សនេះរបម្ហ្លជារបស់ម្ដលរតូវោក់្សនសំសៅក្នុង
គណនី PBA ដ៏លអមួយម្ដលអ្នក្អាចចាប់សផតើមសធវើចាប់ពី

ឥលូវសនេះសៅ។ ដូចសោក្រសី Whitney Houston បានសរចៀងថា “Learn to love 

yourself is the greatest love of all - សរៀនរសោញ់ខ្លួនឯងគឺជាការរសោញ់ម្ដលម្លន
តទមលបំផុតសលើសសគ” ។ 

 

 ៤. សស្តម េះរតង់ 

 កាលពីទថងមុនខ្ញុំសមើលវចនានុរក្មសដើមបីរក្ ក្យម្ដលម្លនន័យដូចនឹង ក្យ 
សស្តម េះរតង់ សហ្ើយសនេះគឺ ក្យមួយចំនួនម្ដលខ្ញុំរក្ស ើញ ៖ សុចរតិភាព , មិនពុក្រលួយ 
, សសចក្តីទថលថនូរ , ជាសាលសីលធម៌ , ការរសោញ់សសចក្តីពិត , ភាពមិនម្របរបួល , ចិតត
រតង់ , ពិតម្មន , ពិតរបាក្ដ , រតូវតាមសីលធម៌ , រតង់ , សទៀងរតង់ ។ សុទធម្ត ក្យលអ
ម្ដលសយើងអាចអ្នុវតតតាម ម្មនសទ?  
 សស្តម េះរតង់ ម្លនសរចើនរបសភទ។ ទីមួយ គឺសស្តម េះរតង់នឹងខ្លួនឯង។ សពលមនុសស 
សមើលមក្អ្នក្ សតើពួក្សគយល់ថាសនេះជាចរតិពិតរបស់អ្នក្ ឬ ក៏្រាន់ម្តជាការសម្មតង? ខ្ញុំ
គិតថារបសិនសបើខ្ញុំសចេះម្តម្ក្លងបនលំសធវើអ្វីម្ដលមិនម្មនជាលក្ខណៈធមមជាតិរបស់ខ្លួន ខ្ញុំ
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ម្លនអារមមណ៍មិនរសួលក្នុងចិតតសស្តេះសហ្ើយទសងវើម្បបសនេះគឺជាការ ដក្ការសចញ ពី
គណនី PBA សៅវញិសទ។ ខ្ញុំសពញចិតតឃ្លល ទនចសរមៀងមួយរបស់អ្នក្រសី Judy Garland ៖ 
“Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of 

somebody else - សធវើលអឲ្យរតវូចិតតខ្លួនឯងសដើមបខី្លួនឯង របសសើរជាងសធវើក្បត់ចិតតខ្លួនឯង
សដើមបផី្លគ ប់ចិតតអ្នក្ដទទ” ។ 

 ទីពីរគឺសស្តម េះរតង់នឹងទសងវើរបស់ខ្លួនឯង។ សតើអ្នក្សស្តម េះរតង់សៅសពលសៅស្តោ
សរៀន សស្តម េះរតង់នឹងឪពុក្ម្លត យ ឬសស្តម េះរតង់នឹងនាយក្រក្ុមហ្ ុនរបស់អ្នក្ម្ដរសទ? 
របម្ហ្លជាអ្នក្ខ្វេះភាពសស្តម េះរតង់កាលពីអ្តីតកាល 
សរ េះខ្ញុំគិតថាសយើងម្លន ក់្ៗសុទធម្តម្លនសទេះបីតិចឬសរចើន 
ដូសចនេះចូរពាយមសធវើជាមនុសសសស្តម េះរតង់ម្លន ក់្ រពមទំង
សរៀនក្ត់ចំណំាថា សតើសពលសធវើទសងវើម្ដលសស្តម េះរតង់មតងៗ
វាសធវើឲ្យអ្នក្ម្លនអារមមណ៍ម្បបណា។ ចូរចំាថា អ្នក្មិន
អាចម្លនអារមមណ៍លអសៅរចួសទសបើអ្នក្សធវើអ្វីមួយខុ្ស។ 
សរឿងរបស់ Jeff គឺជាឧទហ្រណ៍ដ៏លអមួយ ៖ 

 កាលខ្ញុំសៅសរៀនឆ្ន ំទី២ ម្លនសក្មងបីនាក់្សរៀនសៅថាន ក់្ធរណី
ម្លរតជាមួយខ្ញុំ សហ្ើយពួក្សគម្លនបញ្ជា ខាងគណិតវទិា។ ឯខ្ញុំវញិគឺ 
ាម បញ្ជា សទ។ សៅសពលរបលងមតងៗខ្ញុំជួយពួក្សគឲ្យរបលងជាប់សោយ
រាន់ម្តបង់ទថលឈនួល $៣ ក្នុងមួយនាក់្។ វញិ្ជដ ស្តររបលងគឺជា
សំណួរសរជើសសរ ើស ដូសចនេះខ្ញុំសរសសរចសមលើយោក់្សៅសលើរក្ោសមួយ
សនលឹក្បនាទ ប់មក្ហុ្ចឲ្យពួក្សគ។  
 មុនដំបូងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាមុខ្របរមួយ សហ្ើយជាមុខ្របរលអ
សទៀតផង។ ខ្ញុំមិនបានគិតអំ្ពីផលអារក្ក់្ម្ដលជេះឥទធិពលសលើពួក្សគ
ស ើយ។ មួយរយៈសរកាយមក្សទើបខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមិនគួរសធវើទសងវើម្បប
សនេះសស្តេះ ពីសរ េះតាមពិតសៅខ្ញុំមិនបានជួយអ្វីដល់ពួក្សគស ើយ ពួក្
សគមិនរតឹមម្តសរៀនមិនសចេះ សហ្ើយកាន់ម្តពិបាក្ម្ថមសទៀតសៅថាន ក់្បនត
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បនាទ ប់សទៀត។ អំ្សពើសបាក្របាស់ម្បបសនេះគឺពិតជាមិននំារបសយជន៍អ្វី
ដល់ខ្ញុំសស្តេះ។  

 

 សដើមបីសធវើអំ្សពើសស្តម េះរតង់វារតូវការសសចក្តីកាល ហាន ជាពិសសសសៅសពលមនុសស
ម្ដលសៅជំុវញិខ្លួនអ្នក្សជាគជ័យតាមរសបៀបលួចចមលង កុ្ហ្ក្ឪពុក្ម្លត យ និង លួចរបស់
សៅក្ម្នលងសធវើការ។ ប ុម្នតចូរចំាថា រាល់ទសងវើសស្តម េះរតង់គឺជាការោក់្សនសំសៅក្នុងគណនី 

PBA របស់អ្នក្ សហ្ើយវាក៏្នឹងបសងកើនថាមពលឲ្យអ្នក្សទៀតផង។ ដូចសគនិយយថា “My 

strength is as the strength of ten because my heart is pure - ក្ម្លល ំងរបស់ខ្ញុំខាល ំងសសមើនឹង
មនុសសដប់នាក់្សរ េះម្តដួងចិតតរបស់ខ្ញុំលអបរសុិទធ” ។ ការសស្តម េះរតង់គឺជាសាលការណ៍
ម្ដលលអបំផុតជានិចចសទេះឋិតសៅក្នុងកាលៈសទសៈម្ដលចិតតមនុសសផ្លល ស់បតូរក៏្សោយ។  

 

៥. ស្តក្ក្ម្លល ងំស ើងវញិ 

 អ្នក្ចំាបាច់រតូវរក្សពលសរម្លប់ខ្លួនឯងសដើមបីបនធូរអារមមណ៍និងសធវើអ្វីម្ដលសគ
សៅថា ស្តក្ក្ម្លល ំងស ើងវញិ។ សបើមិនដូសចាន េះសទ អ្នក្នឹងអ្ស់សសចក្តីរកី្រាយនឹងជីវតិ
ជាក់្ជាមិនខាន។ 

 អ្នក្របម្ហ្លជាធ្លល ប់បានទសសនាភាពយនត The Secret Garden ម្ដលសម្មតង
សចញពីសសៀវសៅម្ដលម្លនចំណងសជើងដូចាន ។ វាគឺជាសរឿងរបស់កុ្ម្លរមី្លន ក់្ស ម្ េះ 
Mary ។ Mary សៅរស់សៅជាមួយពូរបស់នាងម្លន ក់្ម្ដលជាអ្នក្ម្លនបនាទ ប់ពីឪពុក្ម្លត យ
ស្តល ប់សៅក្នុងសរាេះថាន ក់្មួយ។ ពូរបស់នាងម្របជាមនុសសសរាក្រាតនិងមិនសូវម្លត់ក្
តំាងពីភរយិរបស់ាត់ស្តល ប់សៅសរចើនឆ្ន ំមុន។ សដើមបីបំសភលចអ្តីតកាលរបស់ខ្លួន ាត់
ចំណាយសពលភាគសរចើនសធវើដំសណើ រកំ្ស្តនតសរៅរបសទស។ ាត់ម្លនកូ្នរបុសម្លន ក់្ម្ដល
សក្ើតមក្ពិការ ឈឺជារបចំា និងអ្ងគុយសៅសលើរសទេះជាប់រហូ្ត។ សក្មងរបុសសនាេះរស់សៅ
ក្នុងបនទប់ងងឹតទនវមិ្លនដ៏សកឹមទសក។  
 បនាទ ប់ពីរស់សៅក្នុងស្តថ នភាពសរក្ៀមរកំ្សនេះមួយរយៈមក្ Mary បានរក្ស ើញ 

សោយទចដនយនូវសួនចារមួយម្ដលរសស់ស្តអ ត សពញសៅសោយសដើមរកុ្ខជាតិពណ៌
ទបតងសៅជិតវមិ្លនសនាេះ ម្ដលរតូវបានចាក់្សស្តជិតអ្ស់សពលជាសរចើនឆ្ន ំ។ សៅសពល
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រក្ស ើញរចក្សម្លង ត់ នាងចាប់សផតើមចូលសៅសលងក្នុងសួនចារសនាេះជាសរៀងរាល់ទថង
សដើមបីសគចពីបញ្ជា ។ វាក៏្កាល យជាក្ម្នលងោក់្ពួនពីសរឿងមិនសបាយចិតត និងជាសួនចារ
សម្លង ត់របស់នាង។  
 មិនយូរប ុនាម ន Mary ក៏្នំាសក្មងរបុសពិការសៅសលងក្នុងសួនចារជាមួយនាង។ 
សរមស់សួនចារសរបៀបបាននឹងទឹក្មនតម្ដលសរបាសរពំមក្សលើសក្មងរបុសសនាេះ សធវើឲ្យ
ាត់ម្លនចិតតចាប់សផតើមសរៀនសដើរនិងយក្មក្វញិនូវស្តន មញញឹម។ ទថងមួយ ពូខូ្ចចិតតរបស់ 
Mary រតលប់មក្ផទេះវញិ។ សពលឮនរណាម្លន ក់្កំ្ពុងសលងសៅក្នុងសួនចារសម្លង ត់របស់
ខ្លួនាត់ខឹ្ងខាល ំងណាស់ ក៏្សទុេះរត់សៅសមើលសតើអ្នក្ណាសគហា នចូលសោយាម នការ    
អ្នុញ្ជដ ត។ មិននឹក្ស្តម នដល់ ាត់ស ើញកូ្នរបុសរបស់ខ្លួនសងើបសចញពីរសទេះនិងកំ្ពុង
សសើចនិងរបម្ ងសលងសៅក្នុងសួន។ សោយលុេះសៅក្នុងអារមមណ៍រនធត់ោយ ំនឹងការ
សបាយចិតតជាពន់សពក្ ាត់ក៏្រសក់្ទឹក្ម្ភនក្និងឱបកូ្នរបុសជាសលើក្ទីមួយសៅប ុនាម ន

ឆ្ន ំក្នលងមក្សនាេះ។ សរមស់និងមនតសសនហ៍្របស់សួនចារបាននំា
ឲ្យរគួស្តរមួយសនេះជួបជំុាន ស ើងវញិ។   

 សយើងម្លន ក់្ៗសុទធម្តរតូវការក្ម្នលងមួយសដើមបីសមងំខ្លួន 
ក្ម្នលងណាក៏្សោយឲ្យម្តអាចសរមួលចិតតវញិ្ជដ ណរបស់សយើង
ស ើងវញិ។ សហ្ើយក្ម្នលងម្បបសនេះមិនចំាបាច់ម្តជាសួនចារផ្លក    
កូ្ោប កំ្ពូលភនំ ឬក៏្សឆនរសមុរទសនាេះសទ។ វាអាចជាបនទប់សគង ឬ
ក៏្បនទប់ទឹក្ក៏្បានម្ដរ គឺរាន់ម្តជាក្ម្នលងម្ដលសយើងអាចសៅម្ត
ម្លន ក់្ឯង។ Theodore មក្ពីកាណាោរបាប់ក្ម្នលងោក់្ខ្លួនរបស់
ាត់មួយ៖ 

 សៅសពលណាខ្ញុំម្លនអារមមណ៍សមុគស្តម ញ ឬសពលណាខ្ញុំ
របទក់្សមតីជាមួយម្ល ក់្របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំចូលចិតតសៅបនទប់សរកាមដី។ សៅទី
សនាេះ ខ្ញុំម្លនដំបងវាយកូ្នបាល់(ក្នុងកី្យ  hockey)  កូ្នបាល់មួយ និង 
ជញ្ជជ ំងថម ម្ដលខ្ញុំសរបើសដើមបីបសញ្ចញគំហឹ្ង។ ខ្ញុំវាយកូ្នបាល់ក្នលេះសម្ល ង
មុននឹងស ើងសៅជាន់សលើវញិ សហ្ើយវាសធវើឲ្យខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ធូរចិតត។ 
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មិនដឹងថាការវាយកូ្នបាល់សនាេះម្លនមនតអាគមន៍អ្វីសទ រាន់ម្តដឹងថា
វាជួយឲ្យខ្ញុំម្លនទំនាក់្ទំនងលអសៅក្នុងរគួស្តរ។  

 

 Arian បានរបាប់ខ្ញុំអំ្ពីក្ម្នលងសមងំខ្លួនរបស់ាត់។ សៅសពលម្លនអារមមណ៍សមុគ
ស្តម ញ ាត់សគចខ្លួនសៅស្តលធំមួយសៅស្តោសរៀនសោយលួចចូលតាមទវ រសរកាយ។ 
សៅស្តង ត់ម្តម្លន ក់្ឯងក្នុងបនទប់ធំសហ្ើយងងឹត Arian អាចសគចផុតពីពិភពសោក្ខាងសរៅ
សដើមបីយំឲ្យអ្ស់ចិតត ឬក៏្ សដើមបីបនធូរអារមមណ៍។  
 ចំម្ណក្ឯ Allison បានរក្ស ើញសួនចារមួយសរម្លប់ខ្លួនឯង ៖ 

 បា របស់ខ្ញុំស្តល ប់ក្នុងសម្ល ងសធវើការសៅក្នុងសរាេះថាន ក់្ក្នុងសរាង
ចរក្មួយកាលខ្ញុំសៅតូច។ ខ្ញុំមិនដឹងចាស់សទសរ េះខ្ញុំខាល ចមិនហា ន
សួរម្ល ក់្អំ្ពីសរឿងសនេះ។ របម្ហ្លមក្ពីខ្ញុំបានផតិតរបូភាពរបស់ាត់
ោក់្ជាប់សៅក្នុងខួ្រក្ាលសទើបសធវើឲ្យខ្ញុំមិនអាចសភលចាត់បាន។ ចំស េះ
ខ្ញុំ បា គឺជាមនុសសម្ដលលអបំផុតម្ដលអាចការ រខ្ញុំបានសបើាត់សៅ      

រស់។ ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ថាាត់ម្តងសៅជិតខ្ញុំជានិចច សហ្ើយខ្ញុំម្តងរសទម
ស ើញសក្មមភាពម្ដលាត់ជួយការ រខ្ញុំសបើសិនជាាត់សៅទីសនេះ។  
 សៅសពលណាខ្ញុំរតូវការាត់ ខ្ញុំស ើងសៅខាងសលើកំ្ពូលទន     

ជសណតើ ររអិ្លសៅសួនទនស្តោសរៀនមួយក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ។ សៅសពល
បានសៅក្ម្នលងមួយខ្ពស់ ខ្ញុំម្តងម្លនអារមមណ៍ឆកួតៗមួយសនេះ គឺម្លន
អារមមណ៍ថាបា សៅជិតខ្ញុំ។ ដូសចនេះសហ្ើយសទើបខ្ញុំចូលចិតតស ើងសៅខាង
សលើជសណតើ ររអិ្លសហ្ើយសដក្សលងសៅសលើសនាេះ។ ខ្ញុំនិយយជាមួយ
ាត់សៅក្នុងចិតតនិងម្លនអារមមណ៍ថាាត់ក៏្កំ្ពុងនិយយមក្ខ្ញុំវញិ។ ខ្ញុំ
ចង់ឲ្យាត់ឱបខ្ញុំ សទេះដឹងខ្លួនថាវាមិនអាចសៅរចួក៏្សោយ។ ខ្ញុំសៅទី
សនាេះញឹក្ញប់ សហ្ើយសបើម្លនសរឿងសមុគស្តម ញ ខ្ញុំរបាប់វាសៅបា របស់ខ្ញុំ
សដើមបីបនធូរអារមមណ៍។  

 

 សរៅពីរក្ក្ម្នលងសដើមបីសមងំខ្លួន សៅម្លនវធីិជាសរចើនសទៀតសដើមបីស្តក្ក្ម្លល ំងស ើង 
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វញិនិងសដើមបីពរងីក្គណនី PBA របស់អ្នក្។ ការហាត់របាណក៏្អាចជួយអ្នក្បានម្ដរ 
ដូចជាសដើរលំម្ហ្អារមមណ៍ រត់ រា ំឬក៏្ ទវបាវស្តក់្ ជាសដើម។ យុវវយ័មួយចំនួនឲ្យសយបល់
ថា គួរសៅសមើលភាពយនត សលងឧបក្រណ៍តត្រនតី គូរគំនូរ ឬក៏្ ជម្ជក្សលងជាមួយមិតតភក្តិ
ណាម្ដលអាចសលើក្ទឹក្ចិតតសយើងបាន។ មួយចំនួនសទៀតផតល់សយបល់ថា ការសរសសរ
សរឿងរា វោក់្សៅក្នុងកូ្នសសៀវសៅ(កំ្ណត់សហ្តុ)មួយពិតជាបានជួយពួក្សគសោេះរស្តយ
បញ្ជា បាន ។  
 ទម្លល ប់ទី៧ (Sharpen the saw) នឹងនិយយអំ្ពីការរក្សពលសដើមបីបនធូរសសបើយទំង
ខ្លួនរបាណ អារមមណ៍ ចិតត និង ដួងវញិ្ជដ ណ។ សយើងនឹងនិយយសរចើនម្ថមសទៀតសៅសពល
សៅដល់ទីសនាេះ ដូសចនេះចូរអានបនតសទៀតកំុ្ឲ្យរបូតម្ខ្សសសេះឲ្យសស្តេះ!  
 

 ៦. សរបើសទពសកាសលយរបស់ខ្លួន 

 រក្ឲ្យស ើញនិងបនាទ ប់មក្អ្ភិវឌឍនូវសទពសកាសលយ អ្វីម្ដលខ្លួនចូលចិតតសធវើ ឬក៏្ 
អ្វីម្ដលខ្លួនចាប់អារមមណ៍ជាពិសសស សហ្ើយការសនេះអាចជាការោក់្សនសំមួយដ៏ធំបំផុត
សៅក្នុងគណនី PBA របស់អ្នក្។ ឲ្យម្តនិយយអំ្ពី សទពសកាសលយ ជាទូសៅសហ្តុអ្វីបាន
ជាសយើងសំសៅសៅសលើម្តសទពសកាសលយខាង កី្យ  ការ
រាមំ្រក្ ឬ ការរបលងយក្ នខាងចំសណេះដឹង? តាមពិត
សទពសកាសលយម្លនសរចើនរបសភទ ដូសចនេះចូរកំុ្គិតចសងអៀត។ 
អ្នក្អាចបិុនរបសប់ខាងអាន សរសសរសសៀវសៅ ឬខាង
និយយ។ អ្នក្អាចម្លនសមតថភាពពិសសសខាងការទចន
របឌិត សរៀនឆ្ប់យល់ ឬជាមនុសសម្ដលសគចូលចិតត
រាប់អានជាសដើម។ អ្នក្អាចម្លន       សទពសកាសលយខាង
ការសរៀបចំ ខាងតត្រនតី ឬខាងការដឹក្នំា។ មិនថាអ្នក្ម្លន
សទពសកាសលយណាក៏្សោយគឺមិនជាបញ្ជា អ្វីសទ មិនថាពូម្ក្សលងអុ្ក្ សលងសភលង ឬពូម្ក្
ចាប់សមអំ្ស  សុទធម្តម្លនរបសយជន៍ទំងអ្ស់។ សពលអ្នក្សធវើអ្វីម្ដលចូលចិតត សហ្ើយរតូវ
នឹងសទពសកាសលយរបស់ខ្លួនឯងសទៀត វាគឺពិតជាអ្ស្តច រយខាល ំងណាស់ សរ េះការបងាា ញ
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សទពសកាសលយគឺដូចជាចាក់្បញ្ជច ំងខ្លួនឯងឲ្យសគបានស ើញ ដូចសក្មងរសីម្លន ក់្សនេះបាន
បញ្ជជ ក់្ថាវាជួយអ្ភិវឌឍក្ម្លល ំងចិតតឲ្យនាងម្ថមសទៀតផង ៖  

 អ្នក្របម្ហ្លជាសសើចស្តល ប់សហ្ើយ សបើខ្ញុំរបាប់អ្នក្ថាសទព
សកាសលយ និង អ្វីម្ដលខ្ញុំរសោញ់ពិតរបាក្ដ គឺ រកុ្ខជាតិតូចៗ។ គឺមិន
ម្មនរបសភទសដើមថាន ំម្ដលសគយក្មក្ជក់្សទ ខ្ញុំសំសៅសលើសដើមផ្លក តូចៗ
ម្ដលម្លនដុេះសៅរគប់ទីក្ម្នលង។ ខ្ញុំម្តងចាប់អារមមណ៍សលើពួក្វា សៅ
សពលអ្នក្សផសងសទៀតចង់ម្តកាត់វាសចាល។  
 ដូសចនេះសហ្ើយសទើបខ្ញុំសរ ើសវាស ើងសហ្ើយកិ្នវាឲ្យម ដា បនាទ ប់មក្
សរបើវាសៅបសងកើតសៅជារូបផ្លក  ប័ណណទរបសណីយ និង វតថុសិលបៈដ៏
រសស់ស្តអ តសផសងៗសទៀត។ ខ្ញុំអាចសធវើឲ្យមនុសសសក្ើតទុក្ខមួយចំនួន
សសើចសបាយសោយសរបើវតថុសិលបៈទំងសនេះ។ ខ្ញុំរតូវសគពឹងជាញឹក្
ញប់ឲ្យជួយរក្ងផ្លក  និងជួយបសរងៀនពីរសបៀបរក្ាទុក្ឲ្យបានយូរនូវ
ផ្លក កិ្នសនេះ។ វាមិនរតឹមសធវើឲ្យខ្ញុំសបាយចិតតម្តប ុសណាណ េះសទ ម្តវាក៏្សធវើ
ឲ្យខ្ញុំម្លនទំនុក្ចិតតសលើខ្លួនឯងម្ថមសទៀតផង សរ េះដឹងថាខ្ញុំម្លនសទព
សកាសលយពិសសសមួយម្ដលមនុសសភាគសរចើនសមើលរលំង។ ប ុម្នតវាមិន
ម្មនម្តប ុណណឹ ងសទ វាក៏្បានបសរងៀនខ្ញុំថា រាន់ម្តរកុ្ខជាតិតូចៗសស្តេះ
ម្លនរបសយជន៍សរចើនដល់មលឹងសៅសហ្ើយ ចុេះសៅក្នុងខ្លួនមនុសសម្លន
របស់ម្លនរបសយជន៍សរចើនប ុណាណ សៅ? វាសធវើឲ្យខ្ញុំពូម្ក្ខាងពិនិតយ       
សសងកត។ វាសធវើឲ្យខ្ញុំពូម្ក្ខាងរស្តវរជាវ ម្ដលតាមពិតសៅខ្ញុំរាន់ម្តជា
សក្មងរសីធមមតាម្លន ក់្សស្តេះ។  

 

 បអូនទថលរបស់ខ្ញុំស ម្ េះ Bryce របាប់ខ្ញុំថាសតើការអ្ភវឌិឍន៍សទពសកាសលយបានជួយ 

ាត់ក្នុងការស្តងទំនុក្ចិតតសលើខ្លួនឯងរពមទំងទទួលបានការងារលអរហូ្តសធវើឲ្យជីវតិ
ាត់ផ្លល ស់បតូរសោយរសបៀបណា។ របវតតិរបស់ាត់ម្លនការទក់្ទងជាមួយនឹងជួរភនំ 
Teton ម្ដលោតសនធឹងសៅសលើតំបន់វាលរាបរវាងរដា Idaho និងរដា Wyoming។ Grand 

Teton គឺជាកំ្ពូលម្ដលខ្ពស់ជាងសគបំផុតសៅក្នុងចំសណាមកំ្ពូលទំងអ្ស់ទនជួរភនំ Teton  
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ម្ដលម្លនក្មពស់រហូ្តដល់ ១៣ ៧៧៦ ហ្វីដ (feet) ពីទផទសមុរទ។  
 កាលសៅសក្មង គឺសៅមុនាត់ម្លនសរាេះថាន ក់្ Bryce ម្លនម្ភនក្លអសរម្លប់វាយ
កូ្នបាល់សៅក្នុងកី្យ  Baseball ។ ទថងមួយាត់សលងកំាសភលើង សហ្ើយទចដនយ Bryce 

រស្តប់ម្តបាញ់ខ្លួនឯងចំម្ភនក្ម្លខ ង។ សោយខាល ចម្រក្ងការវេះកាត់អាចបណាត លឲ្យាត់
ពិការម្ភនក្ទំងពីរ រគូសពទយក៏្សសរមចចិតតទុក្រាប់កំាសភលើងសនាេះសៅក្នុងម្ភនក្របស់ាត់។  
 សរចើនម្ខ្សរកាយមក្ សៅសពល Bryce រតលប់សៅសលងកី្យ  Baseball វញិ ាត់
វាយរាប់បាល់មិនរតូវសូមបីម្តមួយដំបង។ ាត់បាត់បង់ញណមា ងម្ដលមិនអាច
ស្តម នរាប់បាល់បាន។ Bryce និយយថា “មួយឆ្ន ំមុនសនាេះ ខ្ញុំគឺជាកី្យ សជើងឯក្ម្លន ក់្ 
ម្តឥលូវខ្ញុំវាយរាប់បាល់ម្លងរតូវ។ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចសធវើអ្វីបានសទៀតសទ សរ េះវាសធវើ
ឲ្យជំសនឿចិតតរបស់ខ្ញុំបាត់បង់អ្ស់រលីង” ។ 

 Bryce ម្លនបងបអូនពីរនាក់្ម្ដលពូម្ក្នូវសរឿងសរចើនយ ង សហ្ើយាត់សួរខ្លួនឯង
ថាសតើគួរសធវើអ្វីសៅក្នុងសភាពពិការម្បបសនេះ។ សោយស្តរម្តបានរស់សៅជិតជួរភនំ Teton 

ាត់ក៏្សសរមចចិតតស ើងភនំសនាេះជាការស្តក្លបង។ ទថងមួយាត់ឈប់យ នសៅមុខ្ហាង
មួយស ម្ េះ Army សដើមបីទិញម្ខ្សពួរ ខាម ន់ការា ប ីន(carabiner) ដីស រសយូវ និង
ឧបក្រណ៍ស ើងភនំសផសងៗសទៀត។ ាត់អានសសៀវសៅអំ្ពីការស ើងភនំ និងសរៀនអំ្ពីរសបៀប
ចងម្ខ្ស រសបៀបថពក់្ និងរសបៀបសោតចុេះតាមម្ខ្សតាមជរម្លលភនំ។ ការពិសស្តធន៍សលើក្
ដំបូងរបស់ាត់គឺសរៀនសោតចុេះតាមម្ខ្សពីសលើបំពង់ម្ផសងសភលើងមួយសៅផទេះមិតតរបស់    
ាត់។ សរកាយមក្ាត់ចាប់សផតើមស ើងភនំតូចៗម្ដលសៅជំុវញិកំ្ពូលភនំ Grand Teton។  
 មិនយូរប ុនាម ន Bryce សទើបដឹងថាខ្លួនពូម្ក្ខាងស ើងភនំ។ មិនដូចមិតតស ើងភនំ
របស់ាត់មួយចំនួនសទៀតសទ Bryce ម្លនទមងន់រស្តលប ុម្នតម្លនក្ម្លល ំងខាល ំង ម្ដលសមើល
សៅហាក់្ដូចជាសក្ើតមក្គឺសដើមបីស ើងភនំម្តមតង។  
 បនាទ ប់ពីហ្វឹក្ហាវ ត់អ្ស់រយៈសពលជាសរចើនម្ខ្ Bryce សសរមចការស ើង Grand 

Teton បានសោយខ្លួនឯង។ ាត់សរបើសពលអ្ស់ពីរទថងសដើមបីស ើង Grand Teton។ ការ
សសរមចសាលសៅសនេះគឺជាការស្តងក្ម្លល ំងចិតតដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Bryce។  
 ទដគូស ើងភនំលអពិបាក្រក្ខាល ំងណាស់ ដូសចនេះ Bryce ហ្វឹក្ហាវ ត់សោយខ្លួនឯង។ 
ាត់ជិេះយ នសៅ Teton រចួរត់ស ើងសៅកាន់ទីតំាងម្ដលសគសចញដំសណើ រ សហ្ើយចាប់   

www.facebook.com/7khmer
Fb page : Entertainment  And Knowledge



-65- 

 

សផតើមស ើងនិងរត់ចុេះមក្វញិ។ សធវើមតងសហ្ើយមតងសទៀតរហូ្តដល់ស្តទ ត់ជំនាញ។ ទថងមួយ
មិតតាត់ម្លន ក់្ស ម្ េះ Kim និយយថា “សហ្.. ឯងគួរម្តបំម្បក្ឯក្គគតក្មមស ើងកំ្ពូលភនំ 
Grand Teton សៅ” ។ 

 ាត់របាប់ Bryce អំ្ពីកំ្ណត់រតាឯក្គគតក្មមសនាេះ។ អ្នក្ស ើងកំ្ពូលភនំ Grand 

Teton មុនសគស ម្ េះ Jock Glidden រតូវបានបញ្ចូ លស ម្ េះសៅក្នុងសសៀវសៅឯក្គគតក្មម
សោយរត់ស ើងសៅដល់កំ្ពូលនិងរតលប់ចុេះមក្វញិក្នុងរយៈសពលបួនសម្ល ងនិងដប់មួយ
នាទី។ “មិនអាចសៅរចួសទ” Bryce គិត “ខ្ញុំរតូវម្តជួបមនុសសម្លន ក់្សនេះទថងណាមួយ” ។ 
ប ុម្នតសៅសពល Bryce បនតរត់ស ើងចុេះភនំម្បបសនេះជារបចំា ាត់រត់កាន់ម្តសលឿនជាងមុន 
សហ្ើយ Kim សៅម្តនិយយថា “ឯងរតូវសៅរត់បំម្បក្ឯក្គគតក្មមសៅ។ ខ្ញុំគិតថាឯង
ចាស់ជាបំម្បក្បាន” ។ 

 ទីបំផុតទថងមួយ Bryce បានជួប Jock Glidden ម្ដលជាមនុសសអ្ចឆរយិអាច 
យក្ឈនេះ   ឯក្គគតក្មមសនាេះបាន។ កាលសណាេះ Bryce និង Kim អ្ងគុយសៅក្នុងតង់របស់ 
Jock សហ្ើយ Kim ម្ដលជាអ្នក្ស ើងភនំលបីម្លន ក់្ម្ដរ និយយរបាប់ Jock Glidden ថា 
“បុរសម្លន ក់្សនេះចង់បំម្បក្ឯក្គគតក្មមរបស់សោក្”។ Jock Glidden សមលឹងសៅខ្លួន     
៥៦គី ូរកាម របស់ Bryce សហ្ើយសសើចយ ងឮ ហាក់្ដូចជាចង់បងាា ញរបាប់ថា “សតើឯង
គិតចាស់សហ្ើយម្មនសទអារចម ក់្!”។ Bryce ឈឺចិតតយ ងខាល ំងណាស់ម្តអាចទប់
អារមមណ៍ខ្លួនឯងបាន សហ្ើយ Kim សៅម្តបនតអូ្សទញាត់ “ឯងអាចសធវើបាន។ ខ្ញុំដឹង
ថាឯងអាចសធវើបាន” ។ 

 រពឹក្រពលឹមសៅទថងទី២៦ ម្ខ្សីហា ឆ្ន ំ១៩៨១ សោយស្តព យកាបូបពណ៌ទឹក្
រក្ូចនិង ក់្អាវទដខ្លី Bryce រត់ស ើងសៅកំ្ពូល Grand Teton និងរត់ចុេះមក្វញិសោយ
សរបើសពលម្ត ៣សម្ល ង ៤៧នាទី និង ៤វនិាទី។ ាត់ឈប់ម្តពីរដងម្តប ុសណាណ េះ ៖ ទីមួយគឺ
សដើមបីសរ ើសរាប់រគួសសចញពីម្សបក្សជើង និងមតងសទៀតគឺសពលសីុសញ សដើមបីបងាា ញថា
ាត់បានសៅដល់កំ្ពូលភនំម្មន។ ាត់ម្លនអារមមណ៍អ្ស្តច រយ! ទីបំផុតាត់អាចបំម្បក្ 
ឯក្គគតក្មមបានសហ្ើយ! 
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 ពីរបីឆ្ន ំសរកាយមក្ Bryce សលើក្ទូរស័ពទគួរឲ្យភាញ ក់្សផអើលមួយពី Kim “Bryce ! 
ឯងបានដឹងសៅ? កំ្ណត់រតារបស់ឯងរតូវសគបំម្បក្សហ្ើយ” ាត់ម្ថមថា “ឯងរតូវយក្វា
មក្វញិ។ ខ្ញុំដឹងថាឯងសធវើបាន!”។ បុរសម្លន ក់្ស ម្ េះ Creighton King ម្ដលថមីៗសនាេះឈនេះ
ការរត់ម្ល រា តុងស ម្ េះ Pike’s Peak Marathon សៅរដា Colorado រត់យ ងសលឿនសៅ
កំ្ពូល Grand Teton សហ្ើយរតលប់មក្វញិសោយសរបើសពលម្ត ៣សម្ល ង ៣០នាទី និង ៩
វនិាទី ប ុសណាណ េះ។  
 សៅទថងទី២៦ ម្ខ្សីហា ឆ្ន ំ១៩៨៣ ពីរឆ្ន ំបនាទ ប់ពីរត់ស ើងកំ្ពូលភនំសនាេះ និង       

រយៈសពលដប់ឆ្ន ំបនាទ ប់ពីកំ្ណត់រតារបស់ាត់រតូវបានសគបំម្បក្ Bryce ឈរសៅសលើ
ចសងកេះភនំ Lupine Meadows ម្ដលជាក្ម្នលងចតយ នមុននឹងសៅកំ្ពូលភនំ Grand Teton 

សោយ ក់្ម្សបក្សជើងម្ល ក្ថមីមួយសរម្លប់ រពមទំងសរតៀមខ្លួននិងពុេះក្សត្រញ្ជជ លសដើមបី
បំម្បក្កំ្ណត់រតារបស់ Creighton King វញិ។ សៅជំុវញិាត់គឺម្លនមិតតភក្តិ បងបអូន និង
រក្ុមយក្ពត៌ម្លនមក្ពីស្តថ នីយ៍ទូរទសសន៍ក្នុងរសុក្ម្ដលចុេះមក្ថតយក្សក្មមភាព
របស់ាត់។  
 មិនខុ្សពីមុនសទ Bryce ដឹងថាសរឿងម្ដលពិបាក្ជាងសគក្នុងការស ើងភនំគឺការ
រគប់រគងសលើអារមមណ៍ខ្លួនឯង សហ្ើយាត់មិនចង់កាល យជាមនុសសម្លន ក់្សៅក្នុងចំសណាម
មនុសសពីរបីនាក់្ម្ដលស្តល ប់ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំក្នុងសពលស ើងសៅកំ្ពូល Grand Teton 
ស ើយ ។ អ្នក្សរសសរអំ្ពីកី្យ ម្លន ក់្ស ម្ េះ Russell Weeks បានពិពណ៌នាសក្មមភាពរត់
របស់ Bryce ថា ៖ “សចញពីក្ម្នលងចតយ ន អ្នក្រតូវរត់ក្នុងចម្លង យពី ៩ សៅ ១០ ម្ល យ 
តាមផលូវចុេះសចាត សោយឆលងកាត់តាមសរជាេះភនំ និងរតូវស ើងកាត់ពំនូក្ទឹក្ក្ក្ពីរក្ម្នលង 
ឆលងកាត់រជលងភនំពីរ រពមទំងរតូវស ើងជញ្ជជ ំងថមម្ផនក្ខាងលិចម្ដលម្លនក្មពស់ ៧០០
ហ្វីត(feet) សដើមបីសៅដល់កំ្ពូល Grand Teton។ សោយគិតចាប់ពីក្ម្នលងចតយ នស ម្ េះ 
Lupine Meadows សៅដល់កំ្ពូលនិងចុេះមក្វញិ រយៈក្មពស់ម្លនការផ្លល ស់បតូរស ើងចុេះ
ក្នុងក្រមិតរបម្ហ្លជា ១៥០០០ហ្វីត។ សសៀវសៅមគគុសទសក៍្របស់សោក្ Leigh 

Ortenburger សរកាមចំណងសជើង Climber’s Guide to the Teton Range បានសរសសរ
ថា រាន់ម្តចំណុចក្មពស់ ៧០០ហ្វីត ចុងសរកាយរតូវសរបើសពលស ើងរហូ្តសៅបីសម្ល ង   
ឯសណាេះ”។ 
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 Bryce ចាប់សផតើមសចញដំសណើ រ។ សៅសពលាត់រត់ស ើងាន់ម្តខ្ពស់ សបេះដូង 

របស់ាត់ក្ត្រនាត ក់្កាន់ម្តខាល ំង សហ្ើយសជើងរបស់ាត់ក៏្កាន់ម្តស ើងក្ស ត ។ ក្ម្លល ំងម្ដល
សល់ទំងប ុនាម នរតូវរបមូលមក្ទំងអ្ស់សដើមបីសធវើយ ងសម ចស ើងក្មពស់ ៧០០ហ្វីត ចុង
សរកាយឲ្យបានក្នុងរយៈសពល ១២នាទី។ សរបុសៅចាប់ពីក្ម្នលងសចញដំសណើ រមក្ដល់
កំ្ពូល ាត់សរបើសពល ១សម្ល ង និង ៥៣នាទី បនាទ ប់មក្ាត់ោក់្កាតមួយសនលឹក្សៅ      

ទីសនាេះ។ Bryce យល់ថាសដើមបីអាចបំម្បក្កំ្ណត់រតារបស់ King បាន ាត់រតូវរត់ចុេះ
សរកាមវញិឲ្យសលឿនជាទីបំផុត។ សពលខ្លេះផលូវចុេះមក្សរកាមគឺសចាតខាល ំងណាស់ម្ដលសធវើឲ្យ
ាត់សបាេះជំហា នម្វងៗជាប់ៗាន ពីដប់សៅដប់របំាដងឯសណាេះ។ សពល Bryce រត់កាត់មុខ្
មិតតភក្តិ ម្ដលសៅសពលសរកាយមក្សទៀត បានរបាប់ាត់ថាមុខ្របស់ាត់ស ើងសសលក្
ស្តល ំងដូចជាខ្វេះខ្យល់អុ្ក្សីុសហ្សន។ អ្នក្ស ើងភនំមួយរក្ុមសទៀតដឹងថា Bryce របាក្ដជា
អាចបំម្បក្ឯក្គគតក្មមបាន សហ្ើយសពលាត់រត់កាត់ ពួក្សគម្រសក្ “សលឿនស ើង ! 
សលឿនស ើង !”។ 

 សៅសរកាមសម្រមក្អ្ប់អ្រស្តទរ ទីបញ្ច ប់ Bryce បានមក្ដល់ក្ម្នលងចតយ ន 
Lupine Meadows ជាមួយនឹងជងគង់្ម ម្សបក្សជើងរម្ហ្ក្ និង ឈឺក្ាលយ ងខាល ំង។ 
ាត់សរបើសពល ៣សម្ល ង ៦នាទី និង ២៥វនិាទី។   Bryce បានសធវើសរឿងមួយម្ដលសគរគប់ាន
គិតថាមិនធមមតា ! 
  ក្យសលចសចញពីម្លត់មួយសៅម្លត់មួយ សធវើឲ្យ Bryce កាល យជាកំ្ពូលអ្នក្ស ើង
ភនំម្លន ក់្។ “វាសធវើឲ្យខ្ញុំស្តគ ល់អ្តតសញ្ជដ ណខ្លួនឯង” Bryce និយយ “មនុសសម្លន ក់្ៗសុទធម្ត
ចង់លបីស ម្ េះសៅក្នុងកិ្ចចការណាមួយ សហ្ើយខ្ញុំក៏្អ្ញ្ច ឹងម្ដរ។ សមតថភាពស ើងភនំសនេះសធវើ
ឲ្យខ្ញុំរបឹងម្របង សហ្ើយវាក៏្ជារបភពទនសម្លទនភាពសលើខ្លួនឯង។ ការស ើងភនំគឺជា
មសធាបាយមួយម្ដលអ្នុញ្ជដ តឲ្យខ្ញុំអាចបសញ្ចញសមតថភាពខ្លួនឯងឲ្យសគបានស ើញ”   
 បចចុបបនន Bryce គឺជាស្តថ បនិក្និងជានាយក្រក្ុមហ្ ុនលបីមួយម្ដលផលិត
កាបូបម្លនគុណភាពខ្ពស់សរម្លប់អ្នក្ស ើងភនំ។ សំខាន់ជាងសនេះសៅសទៀត Bryce ចិញ្ច ឹម
ជីវតិក្នុងមុខ្របរម្ដលាត់ចូលចិតតនិងម្លនភាពបិុនរបសប់ រពមទំងម្លនឱកាសសរបើ
របាស់សទពសកាសលយរបស់ខ្លួនសដើមបីជួយសរបាសរពំជីវតិខ្លួនឯងនិងជីវតិរបស់មនុសសជា
សរចើនសទៀត។  
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 អូ្.. និយយអ្ញ្ច ឹង កំ្ណត់រតារបស់ាត់សៅមិនទន់នរណាបំម្បក្បានសៅ
ស ើយសទ សហ្ើយរាប់កំាសភលើងក៏្មិនទន់យក្សចញពីម្ភនក្របស់ Bryce ម្ដរ។  
 ដូសចនេះសម្លល ញ់ សបើអ្នក្រតូវការបំប នក្ម្លល ំងចិតត ចូរចាប់សផតើមោក់្សនសំបនតិចមតងៗ
សៅក្នុងគណនី PBA របស់ខ្លួនពីទថងសនេះសៅ។ អ្នក្នឹងស ើញលទធផលហុ្ចឲ្យភាល មៗនិង
ជារបចំា។ សហ្ើយចូរចំាថា អ្នក្មិនចំាបាច់រតូវស ើងភនំដូច Bryce សទើបអាចសៅថាជាការ
សនសំសនាេះសទ។ ម្លនមសធាបាយរាប់ោននិងម្លនសុវតថិភាពម្ដលអ្នក្អាចសធវើបាន។  

 

 
 

ចូររក្ា ក្យសនារបស់ខ្លួនឯង 

❶ ចូរសរកាក្ពីសគងតាមការកំ្ណត់ឲ្យបានបីទថងជាប់ៗាន  
❷ រក្ការងារណារសួលៗសហ្ើយម្ដលរតូវសធវើសៅទថងសនេះ ដូចជា សបាក្សសមលៀក្បំ ក់្ឬ
អានសសៀវសៅសដើមបីសធវើបញ្ច ប់កិ្ចចការស្តោ។ ចូរកំ្ណត់សម្ល ងម្ដលរតូវសធវើនិងរក្ា
 ក្យសនាសនេះសោយចាប់សផតើមសធវើវាឲ្យបាន។ 

 

ចូរសធវើលអសទេះតិចតួចក៏្សោយ 

❸ សៅទថងសនេះ ចូរសធវើអំ្សពើលអមួយសោយមិនចំាបាច់សចញមុខ្ម្លត់ ដូចជា សរសសរ
សំបុរតម្ថលងអំ្ណរគុណ យក្សំរាមសៅចាក់្សចាល ឬ សរៀបចំម្រគឲ្យនរណាម្លន ក់្ 

❹ សមើលជំុវញិខ្លួននិងរក្អ្វីមួយម្ដលអ្នក្អាចសធវើបានសដើមបីឲ្យម្លនអារមមណ៍ម្បលក្ ដូចជា 
ជួយសំអាតសំរាមសៅក្នុងសួនចាររបស់អ្នក្ជិតខាង ចូលរមួការងារសម័រគចិតត ឬអាន
សរឿងឲ្យស្តត ប់ដល់នរណាម្លន ក់្ម្ដលមិនសចេះអ្ក្សរ។ 

 

ចូរសរបើសទពសកាសលយរបស់ខ្លួន 

❺ សរសសរសទពសកាសលយម្ដលអ្នក្រតូវការអ្ភិវឌឍសរម្លប់ឆ្ន ំសនេះ សហ្ើយរតូវសរសសរ
ឲ្យបានពិស្តត រនូវជំហា នសដើមបីសសរមចវាឲ្យបាន ៖  
 សទពសកាសលយម្ដលខ្ញុំចង់អ្ភិវឌឍក្នុងឆ្ន ំសនេះ ................................................. 
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 សដើមបីសសរមចវា ៖ .............................................................……….............. 
 ................................................................................................................. 
❻ សរសសរសទពសកាសលយម្ដលអ្នក្ដទទម្លន សហ្ើយម្ដលសធវើឲ្យអ្នក្សសញើចសរសសើរ  
 មនុសសស ម្ េះ    សទពសកាសលយម្ដលខ្ញុំសសញើចសរសសើរ 

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
 

ចូរទន់ភលន់ចំស េះខ្លួនឯង 

❼ ចូរពិនិតយសមើលចំណុចណាមួយសៅក្នុងជីវតិម្ដលសធវើឲ្យអ្នក្ម្លនអារមមណ៍ថាខ្លួនអ្ន់
ជាងសគ។ បនាទ ប់មក្ដក្ដសងាើមចូលឲ្យសរៅ សហ្ើយរបាប់ខ្លួនឯងថា “វាមិនទន់ដល់សពល
អ្វស្តនរបស់ម្ផនដីឯណា!” 

❽ ចូរពាយមកំុ្សមើលខ្លួនឯងក្នុងផលូវអ្វជិជម្លនឲ្យបានសពញមួយទថងសនេះ។ រគប់ខ្ណៈ
ម្ដលអ្នក្បនាទ បបសនាថ ក្ខ្លួនឯង រតូវផ្លល ស់មក្គិតម្បបវជិជម្លនភាល មសហ្ើយសធវើឲ្យបានបីដង 

 

ចូរស្តក្ក្ម្លល ំងស ើងវញិ 

❾ ចូររក្សមើលសក្មមភាពសបាយៗណាម្ដលអាចសលើក្ដួងចិតតរបស់អ្នក្ស ើងវញិ
សហ្ើយរតូវសធវើវាសៅទថងសនេះម្តមតង។ ឧទហ្រណ៍ សបើក្ចសរមៀងនិងរាឲំ្យអ្ស់ទដ។  
❿ ម្លនអារមមណ៍ថាខ្ជិលរចអូ្សម្មនសទ? ចូរសរកាក្ស ើងសហ្ើយសដើរឲ្យសលឿនជំុវញិផទេះ។ 

⓫ សពលសរកាយ សពលឪពុក្ម្លត យអ្នក្សួរថា “ឯងកំ្ពុងសធវើអី្ហ្នឹង?” ចូររបាប់ាត់ឲ្យ
សក្ាេះក្ាយ។ មិនរតូវនិយយោក់្បំាងម្ដលបណាត លឲ្យាត់យល់រចលំឬម្លន
បំណងកុ្ហ្ក្ាត់ស ើយ។  
⓬ សៅទថងណាមួយ ចូរពាយមកំុ្និយយបំសបា ង ឬ បសញ្ចញបញ្ចូ លបម្នថម។  
 

 

  

 

www.facebook.com/7khmer
Fb page : Entertainment  And Knowledge



-70- 

 

 
 

ខ្្ញំំ ជឺាកមលាំងចលករ ! 
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សក្ើតសៅក្នុងរគួស្តររបស់ខ្ញុំសពលខ្លេះម្លនអារមមណ៍ឈឺចាប់ខាល ំងណាស់។ សហ្តុអ្វី? 

សោយស្តរបា របស់ខ្ញុំម្តងបងខំឲ្យខ្ញុំទទួលខុ្សរតូវសលើជីវតិខ្លួនឯងជានិចច។ 

 

 សៅសពលខ្ញុំនិយយភាស្តដូចជា “បា  , សងារខ្ញុំសធវើឲ្យខ្ញុំឆកួតសហ្ើយ!” មិនចំាយូរ 
ាត់តបវញិថា “មក្សនេះ Sean , ាម ននរណាសធវើឲ្យឯងឆកួតសទសរៅពីខ្លួនឯង សរ េះវាជា
ជសរមើសរបស់ឯង ដូសចនេះឯងសទម្ដលសធវើឲ្យខ្លួនឯងឆកួត” ។ 

 ឬក៏្ “រគូជីវវទិាថមីរបស់ខ្ញុំមិនសក្ើតសទ។ ខ្ញុំសរៀនាម នសចេះអី្សស្តេះ” បា សឆលើយថា 
“ចុេះសម ចក៏្មិនជួបាត់សហ្ើយសូមឲ្យាត់សធវើអ្វីមា ងសៅ? ដូររគូ ឬសបើចំាបាច់ ជួលរគូមក្
បសរងៀនបម្នថមសៅផទេះក៏្បាន។ Sean, សបើឯងសរៀនជីវវទិាមិនសចេះ វាគឺជាកំ្ហុ្សរបស់ឯង 
មិនម្មនមក្ពីរគូសទ” ។ 

ាត់និយយរបឆំ្ងខ្ញុំជានិចច មិនម្ដលឲ្យ
ខ្ញុំបសនាទ សអ្នក្ណាម្លន ក់្ស ើយ។ សំណាង
លអម្ដលម្ល ក់្អ្នុញ្ជដ តឲ្យខ្ញុំទម្លល ក់្កំ្ហុ្ស
និងបសនាទ សអ្នក្ដទទចំស េះបញ្ជា ខ្លួនឯង 
សបើមិនអ្ញ្ច ឹងសទខ្ញុំរបាក្ដជាសក្ើតជំងឺវកិ្ល
ចរកិ្ស្តល ប់សហ្ើយ។  
  

ខ្ញុំម្តងម្រសក្ោក់្ាត់វញិថា “បា ឯងគិតខុ្សសហ្ើយ! ខ្ញុំមិនម្មនសធវើខ្លួនឯងឲ្យឆកួតសទ គឺ
នាង គឺនាង គឺនាង ម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំឆកួត។ ឈប់រវល់ជាមួយខ្ញុំ ខ្ញុំចង់សៅម្លន ក់្ឯង” ។  
 ស ើញសទ គំនិតរបស់ឪពុក្ម្ដលជាមនុសសចាស់ទំុ គឺគំនិតចង់ឲ្យអ្នក្សចេះទទួល
ខុ្សរតូវសលើជីវតិខ្លួនឯង សរបៀបបាននឹងថាន ំលវីងម្ដលពិបាក្សលបខាល ំងណាស់ក្នុងនាមជា
សក្មងម្លន ក់្។ ប ុម្នតសៅសពលធំដឹងក្តីស ើង ខ្ញុំចាប់សផតើមយល់អំ្ពីមូលសហ្តុម្ដលាត់សធវើម្បប
សនេះ។ ាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងថា សៅសលើសោក្សនេះម្លនមនុសសពីររបសភទ គឺមនុសស  
Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ)   និង មនុសស Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) ។ មនុសស Proactive(របូអាក់្ 

ទីហ្វ) គឺបុគគលសចេះទទួលខុ្សរតូវនិងសធវើអ្វីមួយឲ្យសសរមចស ើង ឯមនុសស Reactive(រ ី

www.facebook.com/7khmer
Fb page : Entertainment  And Knowledge



-72- 

 

អាក់្ទីហ្វ) វញិគឺជាបុគគលម្ដលចូលចិតតទម្លល ក់្កំ្ហុ្សសលើសគនិងអ្ងគុយចំាឲ្យអ្វីមួយសក្ើត
ម្លនដល់ខ្លួន។   
 ទម្លល ប់ទី១ (សធវើជាមនុសស Proactive) គឺជាកូ្នសស្តសដើមបីសបើក្ទវ រសៅកាន់ទម្លល ប់
សផសងៗសទៀត ដូសចនេះសហ្ើយសទើបវារតូវសៅមុខ្សគ។ ទម្លល ប់ទី១និយយថា ខ្ញុំជាក្ម្លល ំង        

ចលក្រ , ខ្ញុំជាអ្នក្ដឹក្នំាជីវតិខ្លួនឯង , ខ្ញុំជាម្លច ស់សលើអារមមណ៍ខ្លួនឯង , ខ្ញុំជាសៅកុ្ងម្ដល
សបើក្បញ្ជជ វាសនារបស់ខ្លួន គឺមិនម្មនជាអ្នក្ដំសណើ រម្ដលជិេះពីសរកាយសគស ើយ។  
 សធវើខ្លួនឲ្យសៅជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) គឺជាជំហា នទីមួយសដើមបីយក្
ឈនេះសលើខ្លួនឯង។ ចូរកំុ្រសទមថាអ្នក្អាចសធវើលំហាត់ពិជគណិតបាន មុននឹងសរៀនបូក្ដក្
សលខ្ឲ្យសស្តេះ សរ េះវាមិនអាចសធវើសៅរចួសនាេះសទ សហ្ើយវាមិនខុ្សអ្វីនឹងទម្លល ប់ទំង
របំាពីរសនេះស ើយ។ អ្នក្មិនអាចបណតុ េះទម្លល ប់ទី២ , ទី៣ , ទី៤ , ទី៥ , ទី៦ និង ទី៧ មុន
ទម្លល ប់ទី១បានស ើយ សរ េះលុេះរតាម្តអ្នក្ម្លនអារមមណ៍ថាអាចរគប់រគងខ្លួនឯងបាន
សិន សទើបអ្នក្អាចសធវើអ្វីៗសផសងសទៀតសក្ើត។  
 

 Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ) ឬ Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) ៖ ជសរមើសគឺជារបស់អ្នក្  
 ក្នុងមួយទថង ទំងអ្នក្ទំងខ្ញុំម្លនឱកាសមិនតិចជាងមួយរយដងស ើយសដើមបី
សរជើសសរ ើសថាសតើគួរសធវើជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) ឬក៏្ Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) ។ 
សៅទថងណាមួយ អាកាសធ្លតុម្របជាមិនលអ អ្នក្រក្ការងារសធវើមិនបាន រតូវសគលួចសខាអាវ 
រតូវចាញ់សឆ្ន តសៅស្តោសរៀន រតូវមិតតភក្តិនិយយសដើម រតូវសគសជររបម្លថ រតូវឪពុក្   
ម្លត យមិនឲ្យសរបើយ នសោយាម នមូលសហ្តុ រតូវសគផ្លក្ពិន័យ
សរ េះចតយ នសៅមុខ្ទីធ្លល ស្តោឬរតូវរបលងធ្លល ក់្ជាសដើម។ 
ដូសចនេះសតើអ្នក្គួរសធវើយ ងសម ចចំស េះបញ្ជា ទំងអ្ស់សនេះ? សតើ
អ្នក្សៅបនតទម្លល ប់របតិក្មមសៅនឹងបញ្ជា របចំាទថងម្បបសនេះឬ
យ ងណា? ឬមួយក៏្អ្នក្រតូវសធវើជាមនុសស Proactive(របូអាក់្  

ទីហ្វ) ? វាគឺជាជសរមើសរបស់អ្នក្ ! បញ្ជា គឺសៅម្តជាបញ្ជា ។ 
ដូសចនេះអ្នក្មិនចំាបាច់អី្រតូវឈឺចិតតសោយស្តរអាក្បបកិ្រយិឬ
ទសសនៈរបស់នរណាម្លន ក់្មក្សលើអ្នក្សនាេះស ើយ។  
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 សតើម្លនប ុនាម នដងសហ្ើយសៅសពលអ្នក្កំ្ពុងសបើក្បររស្តប់ម្តម្លនមនុសសម្លន ក់្ជិេះ
កាត់មុខ្អ្នក្វងឹ សធវើឲ្យអ្នក្ចាប់ត្រហាវ ំងយ ងសលឿន? សតើអ្នក្ខឹ្ងរហូ្តដល់ម្រសក្សជរាត់
ម្មនសទ? សតើអ្នក្សលើក្រម្លមទដក្ណាត លស ើងសលើសដើមបីសម្មតងការរបម្លថឬ? សតើទថងសនេះ
អ្នក្សធវើឲ្យខ្លួនឯងម្លនអារមមណ៍មិនលអសោយស្តរម្តវាម្មនសទ? សតើអ្នក្រតូវខឹ្ងរហូ្តដល់
ញ័រទដឬយ ងណា?   

ឬក៏្ អ្នក្ទុក្ឲ្យវាក្នលងផុតសៅចុេះ? សសើច សហ្ើយ បនតដំសណើ រសៅមុខ្សទៀត។  
 ជសរមើសគឺជារបស់អ្នក្ ! 
 មនុសស Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) សធវើអ្វីៗសៅតាមម្តរលក្អារមមណ៍។ ពួក្សគមិន
ខុ្សពីទឹក្សូោម្ដលសៅក្នុងកំ្ប ុងស ើយ។ សបើសលើក្ាត់រគវបីនតិច ជាតិហាគ សនឹងសក្ើន
ស ើង បនាទ ប់មក្ក៏្ផទុេះសចញមក្ម្តមតង។  
 “សហ្... សោក្ឯងជិេះសភលើសទអី្! សចញពីផលូវយ នខ្ញុំភាល ម!” 

 ចំម្ណក្ឯមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) វញិសសរមចចិតតសធវើអ្វីមួយសចេះថលឹង
ម្ថលងអំ្ពីស្តរៈសំខាន់។ ពួក្សគគិតមុននឹងសធវើ។ ពួក្សគទទួលស្តគ ល់ថា ខ្លួនមិនអាច
រគប់រគងអ្វីៗរគប់យ ងម្ដលសក្ើតមក្សលើពួក្សគបានសទ ប ុម្នតពួក្សគអាចរគប់រគងម្ត
របស់មា ងគត់គឺ សតើរតវូសោេះរស្តយបញ្ជា ទំងសនាេះសោយរសបៀបណា។ មនុសស Reactive 

(រអីាក់្ទីហ្វ) គឺដូចជាទឹក្សូោ ឯមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) វញិគឺសរបៀបបានសៅ
នឹងទឹក្។ ចូរ  រក្ ុក្សៅតាមចិតតចង់ បនាទ ប់មក្សបើក្គរមប សពលសនាេះាម នអ្វីសក្ើតស ើង
ស ើយ។ ាម នសសមលងសឺត..ៗ  ាម នពពុេះ ាម នជាតិហាគ ស។ ពួក្សគគឺជាមនុសសសងប់ ចិតត
រតជាក់្ និង ម្លច ស់ការសលើខ្លួនឯង។  
 “ខ្ញុំមិនឲ្យម្លន ក់្សនាេះសធវើឲ្យខ្ញុំរកំាចិតតនិងម្លនអារមមណ៍មិនលអសៅទថងសនេះសទ” 

 វធីិមួយម្ដលលអបំផុតសដើមបីបានយល់អំ្ពីផនត់គំនិតម្បប Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) 
គឺរតូវសរបៀបសធៀបរបតិក្មមសៅនឹងស្តថ នភាពម្ដលសក្ើតស ើង សដើមបីសមើលថាសតើវាជា
របតិក្មមម្បប Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) ឬក៏្ម្បប Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ)។  
 ឈតុឆ្ក្ទី១ ៖  
 អ្នក្ឮមិតតម្លន ក់្និយយអារក្ក់្អំ្ពីអ្នក្សៅមុខ្មនុសសមួយរក្ុម។ នាងមិនបាន
ដឹងសទថាអ្នក្បានឮការសនទនាសនាេះ។ របំានាទីសរកាយមក្នាងក៏្រស្តប់ម្តមក្និយយ 
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ម្ផអមម្លាមជាមួយអ្នក្ម្ដលសធវើឲ្យអ្នក្ឈឺចិតតនិងម្លនអារមមណ៍ថាដូចរតូវសគសបាក្របាស់។  
 របតិក្មមម្បប Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ)  

 របាប់នាងថាអ្នក្បានឮការសនទនាសនាេះ បនាទ ប់មក្វាយនាងម្តមតង 

 បសណាត យខ្លួនឯងឲ្យលុេះសៅក្នុងសសចក្តីខូ្ចចិតតសរ េះអ្នក្ម្លនអារមមណ៍មិនលអ
សោយស្តរសមតីរបស់នាង 

 ចាត់ទុក្នាងថាជាមនុសសកំាបិតមុខ្ពីរនិងឈប់និយយរក្នាងឲ្យបានពីរម្ខ្ 

 និយយសដើមនាងវញិឲ្យសមនឹងអ្វីម្ដលនាងបានសធវើមក្សលើអ្នក្ 

របតិក្មមម្បប Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ) 
 អ្ត់សទសឲ្យនាង 

 និយយជាមួយនាងរតង់ៗរពមទំងបងាា ញនូវអារមមណ៍ពិតរបស់អ្នក្សោយ
ចិតតរតជាក់្ 

 បំសភលចវាសចាលនិងផតល់ឱកាសឲ្យនាងជាសលើក្ទីពីរ សោយគិតថានាងក៏្ម្លន
ចំណុចខ្វេះខាតដូចជាអ្នក្ម្ដរ សហ្ើយសពលខ្លេះអ្នក្ក៏្ធ្លល ប់និយយមិនលអអំ្ពី
នាងដូចាន  សហ្ើយសមើលសៅដូចជាាម នសរឿងសហ្តុអី្ធំដំុសក្ើតស ើងផង។  

 

 ឈតុឆ្ក្ទី២ ៖ 

 គិតមក្ដល់សពលសនេះអ្នក្សធវើការសៅក្នុងហាងបានជាងមួយឆ្ន ំ និងម្លនការតំាង
ចិតតខ្ពស់ក្នុងការងាររហូ្តកាល យជាមនុសសម្ដលអាចទុក្ចិតតបានសទៀតផង។ បីម្ខ្មុន 
បុគគលិក្ថមីម្លន ក់្បានចូលមក្ដល់។ ថមីៗសនេះ ាត់រតូវបានអ្នុញ្ជដ តឲ្យដូរសៅសវនោង ចទថង
សៅរម៍្ដលម្លន ក់្ៗ  រមួទំងអ្នក្ផង ដសណតើ មាន ចង់បាន។   
 របតិក្មមម្បប Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) 

 សរបើសពល ក់្ក្ណាត លទនសម្ល ងសធវើការអ្ងគុយរអ្ ូរទំបសនាទ សសគឯងថាសធវើ
ម្បបហ្នឹងមិនយុតតិធម៌ទល់ម្តសស្តេះ 

 តាមោនបុគគលិក្ថមីសនាេះសដើមបីចាប់កំ្ហុ្សរបស់ាត់ 

 បសណាត យខ្លួនសៅក្នុងសសចក្តីសងស័យថារបាក្ដជារបធ្លនម្ផនក្ផសំគំនិតាន
សដើមបីសធវើបាបខ្លួនសហ្ើយ 
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 ចាប់សផតើមសធវើការម្បបខ្ជីខាជ  
របតិក្មមម្បប Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ) 
 ចូលសៅនិយយជាមួយនឹងរបធ្លនម្ផនក្សដើមបីដឹងពីមូលសហ្តុម្ដល

បុគគលិក្ថមីទទួលបានសវនោង ចទថងសៅរស៍នាេះ 

 សៅបនតសធវើជាបុគគលិក្ម្ដលខំ្របឹងសធវើការដូចមុនដម្ដល 

 រេិះរក្វធីិម្ដលអាចសធវើឲ្យខ្លួនឯងបំសពញការងារឲ្យកាន់ម្តរបសសើរជាងមុន 

 សបើគិតថាចំាបាច់រតូវឈប់ពីការងារសនេះ ចូរចាប់សផតើមម្សវងរក្ការងារមួយថមី 
 

 ស្តត ប់ភាស្តរបចំាទថងម្ដលខ្លួនសរបើ 
 អ្នក្អាចម្បងម្ចងរវាងមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) និង Reactive (រអីាក់្    
ទីហ្វ) សោយស្តត ប់ភាស្តម្ដលពួក្សគសរបើ។ ភាស្តម្បប Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) ជាញឹក្
ញប់ម្លនលក្ខណៈម្បបសនេះ ៖ 

 “គឺខ្ញុំ ! ខ្ញុំគឺអ្ញ្ច ឹង!” ពួក្សគចង់ម្លនន័យថា ខ្ញុ ំមិនម្មនចង់សធវើម្បបហ្នឹងសទ ម្តមក្
ពីខ្ញុ ំដូរវាមិនសក្ើត។ សធវើសម ចសបើខ្ញុ ំសក្ើតមក្អ្ញ្ច ឹងសៅសហ្ើយ។ 

 “របសិនសបើសមរបស់ខ្ញុំមិនលងង់ម្បបហ្នឹងសទ អ្វីៗក៏្មិនសៅជាអ្ញ្ច ឹងម្ដរ” ពួក្សគ
ចង់ម្លនន័យថា បញ្ជា ទំងប ុនាម នគឺមក្ពីសមខ្ញុ ំទំងអ្ស់ មិនម្មនមក្ពីខ្ញុ ំសទ ។  
 “អ្រគុណសហ្ើយម្ដលបានសធវើឲ្យទថងសនេះខូ្ចបរយិកាស” ពួក្សគចង់ម្លនន័យថា 
ខ្ញុ ំមិនអាចរគប់រគងអារមមណ៍ខ្លួនឯងបាន គឺអ្នក្សទ
ម្ដលជាអ្នក្បងវិលអារមមណ៍របស់ខ្ញុ ំ ។  
 “សបើខ្ញុំសរៀនសៅស្តោសផសង ម្លនមិតតភក្តិ
លអៗ  ម្លនលុយចាយសរចើន សៅផទេះថមី ម្លនសងារ
ម្លន ក់្ ... សពលសនាេះខ្ញុំនឹងសបាយចិតត” ពួក្សគចង់
ម្លនន័យថា ខ្ញុ ំមិនអាចរក្ភាពរកី្រាយសោយខ្លួនឯង
បាន គឺទល់ម្តម្លនសំភារៈ ដូសចនេះខ្ញុ ំរតូវម្តម្លន     

សំភារៈសទើបសបាយចិតតសៅសក្ើត។  
 ចូរចំាថាភាស្តម្បប Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ)    
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បណាត លឲ្យអ្នក្អ្ស់នូវថាមពលចិតត សរ េះភាស្តម្បបសនេះយក្ថាមពលរបស់អ្នក្សៅឲ្យ
អ្នក្ដទទឬរបស់សរៅខ្លួន។ សៅក្នុងសសៀវសៅរបស់ាត់សរកាមចំណងសជើង What I Wish 

I’d Known in High School មិតតភក្តិរបស់ខ្ញុំ John Bytheway បានពនយល់ថា មនុសស 
Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) គឺដូចជាមនុសសម្លន ក់្ម្ដលចូលចិតតហុ្ចសៅឲ្យសគនូវរបស់មួយ
ម្ដលាត់សៅថា សតសលបញ្ជជ (ជីវតិ) សហ្ើយរបាប់សៅម្លន ក់្សនាេះថា “សណេះយក្សៅ 
សហ្ើយចុចបញ្ជជ អារមមណ៍របស់ខ្ញុំសៅសពលណាម្ដលអ្នក្រតូវការ”។ ផទុយមក្វញិ សបើអ្នក្
ជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) អ្នក្នឹងទញយក្សតសលបញ្ជជ សនាេះមក្វញិសដើមបីរក្ា
វាទុក្សៅក្នុងទដខ្លួនឯង។ សពលសនាេះអ្នក្នឹងម្លនសសរភីាពក្នុងការចុចសដើមបីសរជើសសរ ើស
យក្ប ុសតិ៍មួយណាម្ដលអ្នក្រតូវការ។  
 

ភាស្តម្បប Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) ភាស្តម្បប Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ) 

ខ្ញុំនឹងស្តក្លបង ខ្ញុំនឹងសធវើ 

ខ្ញុំជាមនុសសម្បបហ្នឹងឯង ខ្ញុំអាចរបសសើរជាងសនេះ 

ខ្ញុំមិនអាចសធវើអ្វីបានសទ សតាេះរេិះរក្វធីិសផសងសទៀត 

ខ្ញុំរតូវម្តសធវើ វាជាជសរមើសរបស់ខ្ញុំ 

ខ្ញុំមិនអាច របាក្ដជាម្លនមសធាបាយ 

អ្នក្ឯងសធវើឲ្យខ្ញុំម្លនអារមមណ៍មិនលអសៅទថងសនេះ 
ខ្ញុំមិនទទួលយក្សំណល់អារមមណ៍
អ្វជិជម្លនរបស់អ្នក្សទ 

   

 សមសរាគ Victimitis  (សចេះម្តគិតថាខ្លួនជាជនរងសរាេះ) 
 មនុសសមួយចំនួនរងសរាេះសោយសរាគឆលងមា ងម្ដលខ្ញុំសៅវាថា Victimitis (វកី្
ថីមមិថិស)។ របម្ហ្លជាអ្នក្ធ្លល ប់ស្តគ ល់សមសរាគសនេះ។ មនុសសម្ដលឆលងសមសរាគ 
Victimitis ចូលចិតតគិតទមទរឲ្យអ្នក្ដទទរតូវម្តសធវើអ្វីៗសដើមបីពួក្សគ ឬក៏្ គិតថាពិភព
សោក្រតូវម្តនំាអ្វីមួយឲ្យខ្លួន .... ការគិតម្បបហ្នឹងគឺមិនរតូវសទ។ ខ្ញុំចូលចិតតចំណុចមួយ
ម្ដលសោក្ Mark Twain បានសរសសរ “កំុ្សចេះម្តសដើរនិយយថាពិភពសោក្ជំ ក់្អ្នក្។ 
ពិភពសោក្ាម នជំ ក់្អ្វីអ្នក្សទ សរ េះវាសក្ើតមុនសគ”។ 

www.facebook.com/7khmer
Fb page : Entertainment  And Knowledge



-77- 

 

 កាលសរៀនសៅស្តក្លវទិាល័យ ខ្ញុំសលងបាល់ទត់ជាមួយបុរសម្លន ក់្ម្ដល
សំណាងមិនលអសរ េះរតូវឆលងសមសរាគ Victimitis សនេះ។ ភាស្តម្ដលាត់និយយសធវើឲ្យខ្ញុំ
សសទើរឆកួត ៖ 

 “ខ្ញុំមិនបានចូលសលងសរ េះរគូបងវឹក្ដូចជាម្លនសរឿងអី្មិនរតូវនឹងខ្ញុំ” 

 “មក្ពីម្លន ក់្សនាេះរត់ស្តទ ក់្មុខ្ ខំ្អី្ខ្ញុំដសណតើ មបាល់បានសៅសហ្ើយ” 

 “សបើម្សបក្សជើងខ្ញុំមិនរលុងសទ ខ្ញុំរត់ឈនេះរយៈចម្លង យ ៤០យ ត(yard) សៅសហ្ើយ” 

  កាលសណាេះខ្ញុំចង់ម្តនិយយវញិថា  “បាទ សោក្និយយរតូវសហ្ើយ។ សបើបា ខ្ញុំ
មិនទំម្ពក្សទ ខ្ញុំកាល យជារបធ្លនាធិបតីបាត់សៅសហ្ើយ”។ ចំស េះខ្ញុំ វាគឺាម នអ្វីគួរឲ្យឆងល់
សទម្ដលាត់សលងមិនសក្ើត សរ េះសៅក្នុងខួ្រក្ាលរបស់ាត់បញ្ជា គឺបណាត លមក្ពីក្តាត
ខាងសរៅទំងអ្ស់។ ាត់មិនម្ដលគិតថារបម្ហ្លជាបញ្ជា គឺបណាត លមក្ពីអ្តតចរតិ
របស់ខ្លួនស ើយ។   
 Adreana សិសសគំរូម្លន ក់្មក្ពីរដា Chicago ធំធ្លត់សៅក្នុងរគួស្តរមួយម្ដលញំ
ញីសោយសមសរាគ Victimitis សនេះ ៖ 

 ខ្ញុំគឺជាជនជាតិម្សបក្សមម ប ុម្នតខ្ញុំម្លនសម្លទនភាពនឹងខ្លួនឯង។ 
ពណ៌របស់ម្សបក្ាម នអ្វីជាបញ្ជា សរម្លប់ខ្ញុំសទ សហ្ើយណាមួយខ្ញុំសរៀន
បានសរចើនពីរគូនិងអ្នក្ពិសរាេះសយបល់ម្ដលម្លនម្សបក្សមម  ក៏្ដូចជា
ម្សបក្ស។ ប ុម្នតសៅក្នុងផទេះរបស់ខ្ញុំម្បរជាម្លនបញ្ជា សៅវញិ។ ជាអ្នក្
រគប់រគងរគួស្តរក្នុងវយ័ហាសិបឆ្ន ំនិងម្លនសដើមកំ្សណើ តមក្ពីតំបន់
ភាគខាងតបូង ម្ល ក់្របស់ខ្ញុំសធវើអាក្បបកិ្រយិសមើហ៍្ម្តរបបទសភាព
សទើបរតូវបានសគបំបាត់កាលពីមសិលមិញអ្ញ្ច ឹង។ ាត់យល់ថាការសរៀន
សូរតបានលអរបស់ខ្ញុំជាការគំរាមកំ្ម្ហ្ងសៅវញិ សរ េះាត់គិតថាខ្ញុំ
កំ្ពុងរតូវរវូាន ជាមួយពួក្ម្សបក្ស។ ាត់សៅម្តសរបើភាស្តដូចជា “ពួក្
ម្សបក្សមិនឲ្យសយើងសធវើសនេះ មិនឲ្យសយើងសធវើសនាេះ។ ពួក្ម្សបក្សសៅ
ម្តបិទសិទធសយើង មិនឲ្យសយើងសធវើអី្បាន” ។  
 ខ្ញុំម្តងនិយយរបឆំ្ងវញិថា “ាម ននរណាបិទសិទធម្ល ក់្សទ
សរៅពីម្ល ក់្ខ្លួនឯង សរ េះម្ល ក់្ឯងសៅម្តគិតរសបៀបចាស់គំរលឹ             
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ដម្ដលៗ” ។ សូមបីសងាររបស់ខ្ញុំក៏្ធ្លល ក់្សៅក្នុងសរាគអារមមណ៍ថា ពួក្
ម្សបក្សមិនឲ្យសយើងសៅណារចួ  ម្ដរ។ ដូចថមីៗសនេះ សពលាត់ចង់
ទិញយ នមួយសរគឿងម្តនិយយទថលមិនរតូវាន  ាត់បងាា ញអាក្បប
កិ្រយិខឹ្ងសមា “ពួក្ម្សបក្សមិនចង់ឲ្យសយើងម្លនអ្វីសរបើសទ” ។ ខឹ្ង
សពក្ ខ្ញុំសឹងម្តសតីឲ្យាត់វញិថា សហ្តុអ្វីក៏្ចូលចិតតគិតឆកួតៗម្បបហ្នឹង។ 
ប ុម្នតខ្ញុំមិនបាននិយយសទ សរ េះខាល ចសធវើឲ្យាត់គិតថាខ្ញុំចូលទដចូល
សជើងជាមួយពួក្ម្សបក្ស។ ខ្ញុំសៅម្តសជឿថាមនុសសម្ដលបណាត លឲ្យ
អ្នក្មិនអាចសធវើអ្វីសក្ើតគឺខ្លួនឯងនឹងសហ្ើយ។ 

  

សរៅពីម្លនអារមមណ៍ថាខ្លួនជាជនរងសរាេះ មនុសស Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) ៖ 

 ឆ្ប់ខឹ្ង 

 ទម្លល ក់្កំ្ហុ្សសលើអ្នក្ដទទ 

 ខឹ្ងភាល មនិយយភាល ម សទើបម្លនអារមមណ៍ស្តត យសរកាយ 

 យំម្យក្ និង បសនាទ សសគ 

 រងចំាឲ្យអ្វីមួយសក្ើតម្លនដល់ខ្លួន 

 ផ្លល ស់បតូរម្តសៅសពលទល់រចក្ប ុសណាណ េះ 

 

 ចង់កាល យជាមនុសស Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ) រតវូម្តហា នចំណាយ 

 មនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) គឺឋិតសៅក្នុងពូជសផសងពីសគ។ ពួក្សគគឺ ៖  
 មិនងាយខឹ្ងសមា 

 ទទួលខុ្សរតូវសលើការសសរមចចិតតរបស់ខ្លួនឯង 

 គិតមុននឹងសធវើ 
 ចាប់សផតើមមតងសទៀតបនាទ ប់ពីបរាជ័យ 

 សវេះម្សវងរក្មសធាបាយថមីៗសដើមបីសធវើកិ្ចចការឲ្យសសរមច 

 សផ្លត តសលើបញ្ជា ម្ដលខ្លួនអាចសោេះរស្តយបាន និងមិនបារមភនឹងបញ្ជា ម្ដល
ខ្លួនមិនអាចសោេះរស្តយបាន 
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 ខ្ញុំសៅចំាកាលពីចាប់សផតើមសធវើការងារជាមួយមនុសសម្លន ក់្ស ម្ េះ Randy។ ខ្ញុំមិន
បានដឹងពីបញ្ជា របស់ាត់ថាជាអ្វីសទ ប ុម្នតមិនដឹងជាយ ងសម ច Randy មិនចូលចិតតខ្ញុំ
សស្តេះ សហ្ើយាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាាត់សអប់ខ្ញុំម្ថមសទៀតផង។ ាត់សរបើ ក្យគំសរាេះគំសរ ើយ
និងនិយយសរឿងសដើមបីបញ្ឈឺចិតតខ្ញុំ។ ាត់និយយសដើមខ្ញុំរហូ្តសហ្ើយម្ថមទំងពាយម
ទក់្ទញមនុសសរគប់ាន ឲ្យសៅសៅខាងាត់សដើមបីរបឆំ្ងខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនសភលចសៅទថងមួយ
សនាេះ សរកាយពីរតលប់មក្ពីវសិសមកាលវញិ មិតតម្លន ក់្លួចរបាប់ថា “សហ្.. Sean, សបើបាន
ឮ Randy និយយសដើមឯង មិនបាច់ឆលុេះក្ញ្ច ក់្ក៏្អាចសមើលស ើញខ្នងខ្លួនឯងចាស់ម្ដរ”  
 ម្លនសពលខ្លេះខ្ញុំចង់ម្តទវមនុសសម្លន ក់្សនាេះ ប ុម្នតសទេះបីយ ងណាក៏្ខំ្របឹង
រគប់រគងអារមមណ៍ខ្លួនឯងឲ្យរតជាក់្និងមិនយក្ចិតតទុក្ោក់្នឹងការវាយរបហាររបស់
ាត់។ សពលឮ ក្យបញ្ឈឺរបស់ាត់មតងៗ ខ្ញុំចាត់ទុក្វាថាជាការបនាខំ្លួនឯងសៅចុេះ គឺ
ជាការតបសៅាត់វញិសោយភាពសមរមយ សរ េះកាលសណាេះខ្ញុំម្លនជំសនឿថា អ្វីៗនឹងម្រប
ជាលអរបសសើរស ើងវញិសបើខ្ញុំសធវើម្បបសនេះ។  
 ពីរបីម្ខ្សរកាយមក្អ្វីៗក៏្ចាប់សផតើមផ្លល ស់បតូរម្មន។ Randy ដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមិនបាន
សលងម្លបងសនាេះ សហ្ើយាត់ក៏្ចាប់សផតើមបនធូរទដស ើង។ ម្លនសពលមួយសនាេះ ាត់ម្ថម
ទំងរបាប់ខ្ញុំថា “ខ្ញុំពាយមសធវើឲ្យសោក្ខឹ្ង ម្តសោក្មិនខឹ្ងសស្តេះ”។ សធវើការសៅរក្ុម
ហ្ ុនសនាេះបានរបម្ហ្លជាមួយឆ្ន ំ សយើងក៏្កាល យជាមិតតភក្តិនិងសចេះសារពាន សៅវញិសៅ
មក្សទៀតផង។ សបើខ្ញុំរបតិក្មមនឹងការវាយរបហាររបស់ Randy សៅតាមសភាវគតិដូចជា
សតវឆ្ម  ខ្ញុំធ្លនាថាសយើងមិនអាចកាល យជាមិតតភក្តិរហូ្តដល់សពវទថងសនេះសទ។ ជាធមមតា 
អ្វីៗម្ដលមនុសសរតូវការគឺការបសងកើតមិតតភាព។  
 Mary Beth បានរក្ស ើញសោយខ្លួនឯងនូវគុណរបសយជន៍ម្ដលសក្ើតសចញពី
ភាពជា Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) ៖   

 ខ្ញុំបានសរៀនសៅស្តោនូវមុខ្វជិាជ មួយសតីអំ្ពី Proactive(របូ
អាក់្ទីហ្វ) សហ្ើយកាលសណាេះខ្ញុំមិនទន់ដឹងថាសតើរតូវយក្វាមក្អ្នុវតត
សោយរសបៀបណាសៅស ើយសទ។ ទថងមួយសពលខ្ញុំកំ្ពុងគិតតទមលសរគឿង
មាូបឲ្យបុរសម្លន ក់្ ាត់រស្តប់ម្តរបាប់ខ្ញុំថាសរគឿងមាូបម្ដលខ្ញុំសទើបបាន
បូក្សរបុតទមលរចួសនាេះមិនម្មនជារបស់ាត់សទ។ រាន់ម្តឮអ្ញ្ច ឹង 
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របតិក្មមរបស់ខ្ញុំគឺសឹងម្តម្រសក្ថា “សោក្ឯងឆកួតម្មន!”។ ខ្ញុំក៏្ោក់្
បនទេះសឈើខ័្ណឌ ចុេះសរកាមសដើមបីកំុ្ឲ្យរចលំជាមួយសរគឿងមាូបរបស់អ្តិ-  
ថិជនសផសងសទៀត។ “សម ចក៏្សោក្មិនរបាប់ខ្ញុំឲ្យសលឿនតិចសៅ?”។  ខ្ញុំ
រតូវលប់វាសចាលទំងអ្ស់និងដូរតទមលជាថមីម្ដលរតូវការរងចំាឲ្យរបធ្លន
រគប់រគងអ្នុញ្ជដ ត ចំម្ណក្ឯបុរសសនាេះឈរសមើលនិងគិតថាវាដូចជា
សរឿងកំ្ម្បលងសលងសសើច ម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំម្លនអារមមណ៍កាន់ម្តមួរស       
ស ើង។ អ្វីម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំកាន់ម្តខឹ្ងសនាេះគឺាត់សៅហា នសួរបញ្ជជ ក់្
តទមលរបស់ខាត់ណាម្ដលខ្ញុំបានោក់្សទៀត។ 

 សពលសនាេះខ្ញុំរនធត់ចិតតសោយដឹងថាាត់គឺរតូវ។ តាមពិតខ្ញុំបាន
ោក់្សលខ្កូ្ដសរម្លប់ខាត់ណាខុ្ស។ ឥលូវខ្ញុំកាន់ម្តមួរស  ម្ថមសទៀត
សហ្ើយចង់ម្តម្រសក្ឲ្យាត់សដើមបីបិទបំាងកំ្ហុ្សខ្លួនឯង។ ប ុម្នតម្លន
គំនិតមួយរស្តប់ម្តសលចសចញសៅក្នុងខួ្រក្ាលរបស់ខ្ញុំ “រតូវសធវើជា
មនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) !” ។  
 ដូសចនេះខ្ញុំនិយយតបវញិថា “រតូវសហ្ើយសោក្ ។ វាគឺជា
កំ្ហុ្សរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងម្ក្តទមលវញិ សូមចំាមួយម្ភលត” ។ ខ្ញុំក៏្សៅចំា
បានថា ការសធវើជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) មិនម្មនម្លនន័យថា
អ្នក្គឺជា     រក្ណាត់ជូតសជើងរបស់នរណាម្លន ក់្ស ើយ សទើបសពលសនាេះ
ខ្ញុំហា ននិយយរបាប់ាត់សោយភាពគួរសមថា សដើមបីកំុ្ឲ្យម្លនកំ្ហុ្ស
ម្បបហ្នឹងសក្ើតស ើងសទៀត សូមឲ្យាត់ោក់្បនទេះសឈើខ័្ណឌ សនាេះចុេះ
សដើមបីកំុ្ឲ្យរចលំាន ជាមួយអ្នក្ដទទ។  
 ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍លអខាល ំងណាស់។ ខ្ញុំបាននិយយ ក្យសូម
សទស ប ុម្នតខ្ញុំក៏្បាននិយយអ្វីម្ដលខ្ញុំចង់និយយសចញមក្ម្ដរ។ វាគឺ
រាន់ម្តជាសរឿងតូចមួយប ុសណាណ េះ ម្តវាសធវើឲ្យខ្ញុំផ្លល ស់បតូរនិងម្លនទំនុក្
ចិតតសលើទម្លល ប់មួយសនេះ។  

 

 មក្ដល់ចំណុចសនេះអ្នក្របម្ហ្លជាសរតៀមខ្លួនបាញ់ខ្ញុំ ៖ “សណ.. Sean , វាមិន 
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រសួលដូចសោក្និយយសទ!” ។ អ្នក្និយយមិនខុ្សស ើយ សរ េះសធវើជាមនុសស 
Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) គឺងាយរសួលជាងសធវើជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) ។ ការសធវើ
ឲ្យខ្លួនឯងខឹ្ងសមាគឺមិនពិបាក្សទ សរ េះវាមិនរតូវការរបឹងម្របងអ្វីសស្តេះស ើយ សហ្ើយ
វាជាការងាយរសួលខាល ំងណាស់សដើមបីយំរម្ហ្មរហាមនិងបសនាទ សអ្នក្ដទទ។ ចំម្ណក្ឯ 
Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) វញិ មិនចំាបាច់និយយសទ វាគឺជាផលូវម្ដលខ្ពស់ជាងសនេះឆ្ង យ
ណាស់ ។ 
 ម្តចូរចំាថា អ្នក្មិនរតូវការសធវើជាមនុសសម្ដលលអឥតសខាច េះសនាេះស ើយ។ តាម
ពិត ទំងអ្នក្ទំងខ្ញុំ គឺមិនម្មនជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) សុទធស្តធ សហ្ើយក៏្
មិនម្មន Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) ទំងរសុងម្ដរ គឺរបម្ហ្លជាឋិតសៅរតង់ចំណុចណា
មួយសៅចសនាល េះលក្ខណៈទំងពីរសនេះ។   សពលសនេះក្តាត គនលឹេះគឺរតូវតំាងខ្លួនជាមនុសស  
Proactive (របូអាក់្ទីហ្វ) រហូ្តដល់កាល យសៅជាទម្លល ប់ជាមុនសិន សពលសនាេះសហ្ើយម្ដល
អ្នក្អាចរបរពឹតតសៅក្នុងភាពជា Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) សោយសវ័យរបវតតិម្តមតង សោយ
មិនចំាបាច់របឹង។ របសិនសបើជាមធយមអ្នក្របរពឹតតសៅក្នុង Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) ឲ្យ
បាន២០ដងក្នុងមួយទថងនិងជាសរៀងរាល់ទថង សពលសនាេះអ្នក្អាចស្តក្លបងសធវើឲ្យបាន ៣០
ដង និង បនាទ ប់មក្ ៤០ដង។ ចូរកំុ្សមើលរស្តលឲ្យសស្តេះ ការផ្លល ស់បតូរតូចៗនឹងអាចសធវើ
ឲ្យម្លនការផ្លល ស់បតូរទំងរសុងសក្ើតស ើង។  
 

 សយើងអាចរគប់រគងបានរបស់ម្តមួយគត់ 

 ចូរទទួលស្តគ ល់ការពិតសៅថា សយើងមិនអាចរគប់រគងអ្វីៗទំងអ្ស់ម្ដលសក្ើត
មក្សលើសយើងបានស ើយ។ ម្លនសរឿងជាសរចើនម្ដលហួ្សពីម្ដនសមតថភាពសោេះរស្តយ 
ដូចជា ពណ៌ម្សបក្  សតើរក្ុមណានឹងឈនេះ នរងាវ ន់NBA  ទីក្ម្នលងកំ្សណើ ត នរណាជា
ឪពុក្ម្លត យរបស់សយើង ទថលស្តោ ឬ អាក្បបកិ្រយិរបស់អ្នក្ដទទមក្សលើសយើង ជាសដើម។ 
ម្លនរបស់ម្តមា ងគត់ម្ដលសយើងអាចរគប់រគងបានគឺ ៖ សតើសោេះរស្តយបញ្ជា ទំងសនាេះ
សោយរសបៀបណា។ សហ្ើយសនេះគឺជាអ្វីម្ដលសយើងរតូវគិត! ដូសចនេះសហ្ើយសទើបសយើងគួរឈប់
រពួយបារមភនឹងបញ្ជា ម្ដលហួ្សពីសមតថភាពសោេះរស្តយរបស់សយើងសហ្ើយចាប់សផតើម
ពិចារណាសលើអ្វីម្ដលសយើងអាចសធវើបាន។  
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 ចូរសមើលសៅរបូរងវង់ពីរខាងសរកាម។ រងវង់ខាងក្នុងគឺស ម្ េះថា Circle of Control 
ម្ដលសៅក្នុងសនាេះម្លនរបមូលផតុំសៅសោយបញ្ជា ម្ដលសយើងអាចសោេះរស្តយបាន ដូចជា 
ការរគប់រគងខ្លួនឯង ការរគប់រគងអារមមណ៍ ការសសរមចចិតត និង ការទទួលខុ្សរតូវ ជា
សដើម។ ចំម្ណក្ឯរងវង់ម្ដលព័ទធពីខាងសរៅគឺសៅថា Circle of  No Control ម្ដលសៅ
ក្នុងសនាេះម្លនសរឿងរា វរាប់ ន់ជំពូក្សហ្ើយម្ដលហួ្សពីម្ដនសមតថភាពសោេះរស្តយរបស់
សយើង។  ឥលូវចូរពិនិតយសមើលថាសតើនឹងម្លនអ្វីសក្ើតស ើងសបើសយើងចំណាយសពលនិង
ក្ម្លល ំងអ្ងគុយរពួយបារមភនឹងបញ្ជា ម្ដលហួ្សពីសមតថភាពរបស់ខ្លួន ដូចជា ក្យរតសាេះ
សបាេះសបាក្របស់អ្នក្ដទទ កំ្ហុ្សពីអ្តីតកាល ឬ អាកាសធ្លតុ ? ស្តក្លបងទយសមើហ៍្ 
! របាក្ដណាស់ សយើងនឹងបាត់បង់ម្លច ស់ការសលើខ្លួនឯង រពមទំងសមើលមក្ខ្លួនឯងថាជា
ជនរងសរាេះម្លន ក់្ជាក់្ជាមិនខាន។ ឧទហ្រណ៍ បអូនរបុសរបស់អ្នក្ចូលចិតតរខំានអ្នក្ 
សហ្ើយអ្នក្ក៏្រអ្ ូរទំនឹងចំណុចអ្វជិជម្លនសនេះរបស់ាត់ជារបចំា (ជាសរឿងម្ដលខ្លួនមិន
អាចរគប់រគងបាន) សធវើម្បបសនេះគឺមិនអាចសោេះរស្តយបញ្ជា បានស ើយ។ ផទុយមក្វញិ 
វាម្បរជាសធវើឲ្យអ្នក្សចេះម្តគិតថាបញ្ជា របស់អ្នក្គឺបណាត លមក្ពីាត់ សហ្ើយសនេះនឹង      
បណាត លឲ្យអ្នក្បាត់បង់ថាមពលសដើមបីសោេះរស្តយបញ្ជា សនាេះសៅវញិសទ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renatha បានរបាប់ខ្ញុំនូវសរឿងមួយម្ដលអាចពនយល់ចំណុចសនេះឲ្យកាន់ម្ត    
ចាស់។ មួយសបាត ហ៍្មុនទថងរបកួ្តកី្យ បាល់ទេះ Renatha សមើលស ើញថា ម្ល ក់្របស់
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កី្យ ក្រម្លន ក់្ម្ដលសៅខាងរក្ុមរបឆំ្ងម្តងនិយយចំអ្ក្ឲ្យការសលងរបស់នាង។ ជា
ជាងបំសភលចសចាលនូវ ក្យចំអ្ក្ ក្ ឺយ Renatha ម្របជាខឹ្ងសមា រពមទំង
ចំណាយសពលមួយសបាត ហ៍្ចុងសរកាយសៅត ចិតតនឹងស្រសតីម្លន ក់្សនាេះ។ សពលទថងរបកួ្តមក្
ដល់ សាលបំណងម្តមួយគត់ម្ដលនាងចង់សធវើគឺរតូវម្តម្សតងឲ្យស្រសតីសនាេះបានដឹងថា
នាងគឺជាកី្យ ក្រសឆនើម   ម្លន ក់្។ ទីបំផុត Renatha សលងបាល់មិនបានលអ និងភាគសរចើន
នាងរតូវអ្ងគុយសៅសរៅសរញ សហ្ើយរក្ុមរបស់នាងចុងសរកាយក៏្រតូវចាញ់សគ។ សនេះសរ េះ
ម្តនាងសផ្លត តអារមមណ៍ខាល ំងសពក្សលើសរឿងម្ដលនាងមិនអាចរគប់រគងបាន (គឺ ក្យសមតី
ម្ដលនិយយសដើមបីបញ្ឈឺនាង) រហូ្តដល់បាត់បង់ម្លច ស់ការសលើសរឿងមួយម្ដលនាងអាច 
និង រតូវរគប់រគង គឺខ្លួនឯង។  
 មនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) សផ្លត តអារមមណ៍សលើអ្វីម្ដលខ្លួនអាចរគប់រគង
បានម្តប ុសណាណ េះ។ ដូសចនេះសហ្ើយសទើបពួក្សគម្លនសនតិភាពផលូវចិតតនិងម្លនម្លច ស់ការសលើខ្លួន
ឯងបានកាន់ម្តរបសសើរ។ ពួក្សគសរៀនញញឹមោក់្បញ្ជា ម្ដលហួ្សពីសមតថភាពរបស់
ខ្លួន និងសរៀនរស់សៅជាមួយបញ្ជា ទំងសនាេះសទេះបីមិនអាចសោេះរស្តយបានក៏្សោយ។ 
របម្ហ្លជាពួក្សគមិនចូលចិតតវាសទ ម្តពួក្សគក៏្ដឹងម្ដរថា វាាម នរបសយជន៍អ្វីម្ដលរតូវ
បារមភពីបញ្ជា ទំងសនាេះស ើយ។  
 

 ផ្លល ស់បតូរសរាេះក្មមឲ្យសៅជាជ័យជំនេះ 

 ជាធមមតាសទម្ដលជីវតិផតល់មក្ឲ្យសយើងនូវផលពិបាក្ ដូសចនេះវាសរសចសៅសលើ
សយើងសដើមបីម្សវងរក្វធីិសោេះរស្តយ។ រាល់សពលជួបនឹងបញ្ជា   វាក៏្ជាឱកាសលអសរម្លប់
សយើងសដើមបីផ្លល ស់បតូរបញ្ជា សនាេះឲ្យសៅជាជ័យជំនេះ ដូចរបសយគមួយឃ្លល របស់ Brad 

Lemley ម្ដលសរសសរសៅក្នុងទសសនាវដតី Parade ថា “It’s not what happens to you in 

life, it’s what you do about it - អ្វីម្ដលសក្ើតមក្សលើជីវតិរបស់អ្នក្គឺមិនសំខាន់សនាេះសទ 
ម្តសំខាន់គឺសៅរតង់ថាសតើអ្នក្នឹងសោេះរស្តយវាសោយរសបៀបណា” ។  សោក្ W. 

Mitchell ក៏្ជាបុគគលគំរមូ្លន ក់្សទៀតម្ដរ ាត់គឺជាមហាសសដាីម្ដលសចញពីបាតទដទសទ ជា
វាគមិនដ៏សឆនើម ជាអ្តីតអ្ភិបាលរក្ុង ជាអ្នក្ជិេះសគីសលើទឹក្ និង ជាអ្នក្សោតឆរតសយងពី
សលើអាកាស សហ្ើយាត់សសរមចបានសជាគជ័យទំងអ្ស់សនេះសៅបនាទ ប់ពីាត់ 

www.facebook.com/7khmer
Fb page : Entertainment  And Knowledge



-84- 

 

ទទួលរងសរាេះថាន ក់្។  
 សបើអ្នក្បានជួប Mitchell សោយផ្លទ ល់ម្ភនក្ អ្នក្ពិបាក្សជឿថាាត់អាចសជាគជ័យ
យ ងសរចើនម្បបសនេះខាល ំងណាស់ សរ េះអ្នក្នឹងស ើញមុខ្របស់ាត់ម្លនផាំម្សបក្ សមើល
សៅដូចជាស្តន មប េះម្ដលម្លនពណ៌ម្សបក្សរចើនរបសភទ ចំម្ណក្ឯរម្លមទដទំងពីររតូវ
កំ្បុតអ្ស់ឬសៅសល់ខ្លីៗ សហ្ើយសជើងទំងពីររតូវសវិតពិការក្សរមើក្ម្លងសក្ើត។ Mitchell 

របាប់ថាម្លនសពលខ្លេះមនុសសឆងល់ថាសតើាត់សរាេះថាន ក់្អ្វី។ រក្យ ប់យ ន? សធវើសត្រងាគ ម
សៅសវៀតណាម? សរឿងពិតម្លនលក្ខណៈតក់្សលុតជាងអ្វីម្ដលមនុសសអាចគិតដល់សៅ 
សទៀត។ សៅទថងទី១៩ ម្ខ្មិថុនា ឆ្ន ំ១៩៧១ Mitchell សៅទីមួយខ្ពស់ទនពិភពសោក្។ 
មួយទថងមុនសនាេះ ាត់ទិញម ូតូថមីមួយសរគឿង សហ្ើយរពឹក្ស ើងាត់សលងសូ ូ (solo) ជា
សលើក្ដំបូងសៅខាងក្នុងយនតសហាេះមួយ។ កាលសណាេះាត់សៅសក្មង សុខ្ភាពមំ្លមួន និង 
លបីលាញសទៀតផង។  
 “សៅរសសៀលទថងសនាេះខ្ញុំជិេះម ូតូសៅសធវើការ” Mitchell និយយរលឹំក្ “សពលសៅ
ដល់ផលូវបត់ ខ្ញុំក៏្ជិេះបុក្នឹងយ នរក្ុមហ្ ុនសបាក្គក់្មួយសរគឿង។ ម ូតូដួលសធវើឲ្យម្ក្ងទដ
របស់ខ្ញុំម្បក្ រតាក្រតូវបាក់្ សហ្ើយសំ្តងក៏្ធ្លល យសចញពីម ូតូសទៀត។ ក្ស ត របស់ម្ល សីុន
ដូចបសញ្ឆ េះសំ្តងស ើង សធវើឲ្យខ្លួនរបាណខ្ញុំសឆេះជាង ៦៥% ”។ សំណាងលអសៅជិតសនាេះ
ម្លនបុរសរហ័្សរហួ្នម្លន ក់្បានយក្ធុងពនលត់សភលើងមក្បាញ់ោក់្ Mitchell សហ្ើយអាច         

សសត្រងាគ េះជីវតិរបស់ាត់បាន។  
 សទេះបីបានរចួជីវតិ ក៏្មុខ្របស់ Mitchell រតូវសឆេះ រម្លមទដរតូវបានដុតសរាល
សខាល ចនិងរួញចូលាន  សជើងទំងពីរក៏្រតូវបានដុតស ើងរក្ហ្មដូចស្តច់មិនទន់ឆអិន។ 
មនុសសភាគសរចើន កាលបានស ើញាត់ផ្លទ ល់ម្ភនក្ ក៏្រតូវដួលសនលប់។ Mitchell សនលប់
អ្ស់រយៈសពលពីរសបាត ហ៍្មុននឹងដឹងខ្លួនស ើងវញិ។  
 ជាងបួនម្ខ្ Mitchell ទទួលការបញ្ចូ ល្មចំនួន១៣ដង វេះកាត់សដើមបីប េះប ូវ
ម្សបក្ចំនួន១៦ដង និងការវេះកាត់សផសងៗជាសរចើនសទៀត។ បួនឆ្ន ំសរកាយមក្ បនាទ ប់ពី
ចំណាយសពលរាប់ម្ខ្សដើមបីពាបាលឲ្យម្លនសុខ្ភាពដូចសដើម និងរាប់ឆ្ន ំសដើមបីសរៀន       

បនាុខំ្លួននឹងជីវតិពិការ សហ្តុការណ៍ដ៏ធងន់ធងរម្ដលនឹក្ស្តម នមិនដល់មួយសទៀតបាន
សក្ើតស ើង គឺ Mitchell រងសរាេះក្នុងឧបបទវសហ្តុធ្លល ក់្យនតសហាេះមួយម្ដលសធវើឲ្យាត់
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ពិការចាប់ពីចសងកេះរហូ្តដល់ចុងសជើងម្តមតង។ “សៅសពលខ្ញុំរបាប់សគថាខ្ញុំបានជួបសរាេះ
ថាន ក់្ពីរោច់សោយម្ ក្ពីាន ” ាត់និយយ “ពួក្សគសសទើរម្តមិនសជឿ”។ 

 បនាទ ប់ពីពិការសោយស្តរធ្លល ក់្យនតសហាេះ Mitchell បានរលឹំក្របាប់សរឿងមួយ
កាលាត់បានជួបនឹងអ្នក្ជំងឺម្លន ក់្អាយុ១៩ឆ្ន ំសៅក្ម្នលងហាត់របាណក្នុងមនទីរសពទយ
ម្ដលាត់សរម្លក្ពាបាល។ “មនុសសម្លន ក់្សនាេះក៏្ធ្លល ក់្ខ្លួនពិការម្ដរ។ ាត់ធ្លល ប់ជាអ្នក្
ស ើងភនំ ជាអ្នក្ជិេះសគី និងជាមនុសសសក្មមម្លន ក់្សៅក្នុងសងគម សហ្ើយពិការភាពបានសធវើឲ្យ
ាត់គិតថាជីវតិរបស់ខ្លួនគឺចប់សហ្ើយ។ ទីបំផុត ខ្ញុំសៅជួបបុរសសនាេះនិងនិយយថា សតើ
សោក្ដឹងសទ? កាលមិនទន់ម្លនសរាេះថាន ក់្ទំងអ្ស់សនេះ ខ្ញុ ំអាចសធវើបាននូវសរឿង 
១០,០០០ យ ង ។ ម្តឥលូវសនេះ សៅសល់ម្ត ៩០០០ សរឿងប ុសណាណ េះម្ដលខ្ញុ ំអាចសធវើ      
បាន។ ខ្ញុ ំអាចចំណាយសពលទនជីវតិម្ដលខ្ញុ ំសៅសល់គិតស្តត យអំ្ពី១០០០សរឿងម្ដលខ្ញុ ំ
បានបាត់បង់ ប ុម្នតខ្ញុ ំសរជើសសរ ើសផលូ វមួយសផសងសទៀត គឺរតូវសផ្លត តអារមមណ៍សលើ៩០០០សរឿង
ម្ដលសៅសល់ ” ។ 

 Mitchell និយយថា អាថ៌កំ្បំាង (ម្ដលសធវើឲ្យាត់សជាគជ័យ) របស់ាត់សនេះ
ម្លនពីរយ ង។ ទីមួយគឺសសចក្តីរសោញ់និងការសលើក្ទឹក្ចិតតពីសំណាក់្មិតតភក្តិនិង
រគួស្តរ សហ្ើយទីពីរគឺទសសនវជិាជ (អ្ប់រ)ំម្ដលាត់សរៀនពីរបភពសផសងៗជាសរចើន។ ាត់
ម្លនទសសនៈមួយយល់ថា ាត់មិនរតូវការទិញផនត់គំនិតសងគមម្ដលមនុសសម្តងគិតថា 
អ្នក្រតូវម្តសងាា និងម្លនក្ម្លល ំងខាល ំងកាល សទើបអាចសបាយចិតតសៅបាន សនាេះស ើយ។ “ខ្ញុំ
គឺជាអ្នក្ទទួលខុ្សរតូវសលើយនត(របូកាយ)របស់ខ្លួនឯង” ាត់និយយម្បបសងកត់ធងន់ 
“(វាសនា)ខ្ញុំម្លនសពលខ្លេះស ើង និង សពលខ្លេះចុេះ ប ុម្នតខ្ញុំចាត់ទុក្វាថារាន់ម្តជាស្តថ ន
ភាពជាប់ាំង ឬ ថាជាចំណុចចាប់សផតើមស ើងវញិម្តប ុសណាណ េះ” ។ 

 ខ្ញុំសពញចិតត ក្យឃ្លល មួយរបស់អ្នក្រសី Helen Keller ម្ដលបានសរសសរថា “So 

much has been given to me. I have no time to ponder that which has been denied - 
ខ្ញុំទទួលបានរបស់សរចើនណាស់ ដូសចនេះខ្ញុំាម នសពលសដើមបសីញ្ជ ឹងគិតដល់របស់ខ្លេះម្ដលខ្ញុំ
មិនបានទទួលសនាេះស ើយ”។  
 សទេះបីជាឧបសគគរបស់សយើងមិនម្លនលក្ខណៈធងន់ធងរដូច Mitchell ក៏្សោយ ម្ត
សយើងម្លន ក់្ៗសុទធម្តម្លនបញ្ជា សរៀងៗខ្លួនដូចាន ។ អ្នក្របម្ហ្លជារតូវសងារសបាេះបង់
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សចាល ឬមួយក៏្រតូវចាញ់ការសបាេះសឆ្ន តសៅស្តោសរៀន។ អ្នក្របម្ហ្លជារតូវរក្ុមសជើង
កាងរពួតទវ ឬ មិនទទួលបានអាហារូបក្ណ៍ពីស្តោម្ដលខ្លួនចូលចិតត ឬ អ្នក្រតូវធ្លល ក់្
ខ្លួនឈឺជាទមងន់ ជាសដើម។ សទេះជាម្លនបញ្ជា អ្វីក៏្សោយ ខ្ញុំសងឃឹមនិងសជឿជាក់្ថា អ្នក្
របាក្ដជាតំាងខ្លួនសធវើជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) និងសធវើជាមនុសសខាល ំង សៅក្នុង
ស្តថ នភាពជាក់្ម្សតងទំងអ្ស់សនេះ។  
 ខ្ញុំសៅចំាបញ្ជា ធងន់ធងរមួយ។ ពីរឆ្ន ំបនាទ ប់ពីសធវើជាកី្យ ក្រសលងក្នុងម្ខ្សបញ្ជជ (ម្ខ្ស
ទី១)ក្នុងកី្យ បាល់ទត់(អាសមរចិកំាង)កាលសៅស្តក្លវទិាល័យ ខ្ញុំរងរបួសជងគង់ជា
ទមងន់ សធវើឲ្យខ្ញុំចុេះសខ្ាយជាងសគ និងទីបញ្ច ប់ក៏្រតូវ
បាត់បង់តួនាទីជាម្ខ្សបញ្ជជ ។ ខ្ញុំសៅចំាចាស់
ណាស់សៅសពលសោក្រគូបងវឹក្សៅខ្ញុំឲ្យសៅជួប
សៅក្នុងការយិល័យរបស់ាត់ គឺសៅជិតដល់រដូវ
កាលរបកួ្តសៅសហ្ើយ។ ាត់របាប់ខ្ញុំថា ក្លិបបាន
សសរមចចិតតដក្តួនាទីរបស់ខ្ញុំសៅឲ្យកី្យ ក្រម្លន ក់្
សទៀត។  ខ្ញុំម្លនអារមមណ៍ឈឺចិតតខាល ំងណាស់។ ខ្ញុំខំ្
របឹងសឹងម្តសពញមួយជីវតិគឺសដើមបីម្តទទួលបានតួនាទីមួយសនាេះ។ កាលសណាេះ ខ្ញុំសរៀន
ដល់ឆ្ន ំទីបួន ដូសចនេះវាមិនគួរសក្ើតស ើងក្នុងសពលសនាេះទល់ម្តសស្តេះ។  
 សពលរតូវបានសគដក្ឲ្យសធវើជាកី្យ ក្របរមុង ខ្ញុំអាចសរជើសសរ ើសសរឿងមួយក្នុង
ចំសណាមសរឿងពីរយ ង ទីមួយ ខ្ញុំអាចរអ្ ូរទំ សដើរនិយយសដើមអារក្ក់្អំ្ពីកី្យ ក្រថមីសនាេះ 
និងម្លនអារមមណ៍សស្តក្ស្តត យចំស េះខ្លួនឯង សហ្ើយទីពីរ គឺខ្ញុំអាចទញយក្របសយជន៍
ពីស្តថ នភាពមួយសនាេះ។  
 សំណាងលអ ខ្ញុំបានសសរមចិតតរបឈមមុខ្នឹងបញ្ជា ។ ថវីតបិតម្តខ្ញុំមិនអាចរត់
សលឿនសដើមបីគប់បាល់បញ្ចូ លសហាគ នបានសទៀតក៏្ពិតម្មន ម្តខ្ញុំអាចជួយរក្ុមរបស់ខ្ញុំ
សោយមសធាបាយសផសងសទៀត។ ដូសចនេះខ្ញុំក៏្លេះបង់សចាលនូវភាពរក្អឺ្តរក្ទម និងចាប់
សផតើមជួយកី្យ ក្រថមីរពមទំងរក្ុមទំងមូល។ ខ្ញុំខំ្របឹងម្របងសធវើការនិងសរៀបចំខ្លួនបាន
យ ងលអសរម្លប់ការរបកួ្តនីមួយៗ ហាក់្ដូចជាកំ្ពុងម្តចាប់សផតើមស្តរជាថមី។ សហ្ើយការ
ម្ដលសំខាន់ជាងសនេះសៅសទៀតសនាេះគឺខ្ញុំបានសសរមចចិតតថារតូវសងើបមុខ្ស ើងសលើជានិចច  
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 សតើការសនាេះងាយរសួលឬ? មិនងាយរសួលប ុនាម នសទ។ ជាញឹក្ញប់ខ្ញុំម្លន
អារមមណ៍ថាខ្លួនដូចជាមនុសសបរាជ័យម្លន ក់្។ ការរបកួ្តសលើក្ណាក៏្ដូចសលើក្ណាម្ដរ ខ្ញុំ
អ្ងគុយសៅខាងសរៅវាលទត់បាល់រហូ្ត គួរឲ្យខាម ស់សគខាល ំងណាស់។ ការពាយមរក្ា
អារមមណ៍ឲ្យសៅលអគឺជាសមរភូមិម្ដលរតូវចាំងឲ្យជាប់កំុ្ឲ្យោច់។  
 សតើវាគឺជាជសរមើសរតឹមរតូវម្ដរឬសទ? របាក្ដសហ្ើយ! សទេះបីមួយឆ្ន ំសពញខ្ញុំោក់្
គូទអ្ងគុយសលើម្តសៅអី្ក៏្ពិតម្មន ខ្ញុំបានជួយរក្ុមរបស់ខ្ញុំសោយមសធាបាយសផសង។ 
សំខាន់គឺសៅរតង់ថា ខ្ញុំម្លនម្លច ស់ការសលើអារមមណ៍របស់ខ្លួនឯង ប ុម្នតខ្ញុំមិនអាចរបាប់អ្នក្
បានសទថាសតើការសសរមចចិតតមួយសនាេះម្លនឥទធិពលជាវជិជម្លនដល់ជីវតិខ្ញុំបានក្រមិត
ណាស ើយ។ 

 

 រតវូខាល ងំជាងអំ្សពើរសំោភបំ ន 

 សរឿងមួយម្ដលពិបាក្ជាងសគបំផុតសនាេះគឺ ការរបឈមមុខ្សៅនឹងអំ្សពើរសំោភ។ 
ខ្ញុំមិនម្ដលសភលចសទកាលពីរពឹក្មួយសនាេះ គឺសពលខ្ញុំបានជួបនឹងសក្មងជំទង់មួយរក្ុម
សហ្ើយសៅក្នុងសនាេះមួយចំនួនរតូវបានសគរសំោភផលូវសភទកាលពីសៅសក្មង អ្នក្ខ្លេះរងសរាេះ
សោយការណាត់រសំោភ និងមួយចំនួនសទៀតរតូវបានសគរសំោភផលូវចិតតនិងផលូវកាយ។  
 Heather បានរបាប់ខ្ញុំនូវសរឿងរបស់នាងមួយសនេះ ៖ 

 ខ្ញុំរតូវបានសគរសំោភកាលសៅអាយុ១៤ឆ្ន ំ។ វាសក្ើតស ើងសៅ
សពលខ្ញុំសៅសមើលការតំាងពិព័រណ៍ ណិជជក្មមមួយ។ សក្មងរបុសម្លន ក់្ 
ម្ដលសរៀនសៅស្តោជាមួយាន  បានមក្ជួបខ្ញុំសហ្ើយនិយយថា “ខ្ញុំ
ម្លនសរឿងមួយចង់និយយរបាប់”។ ខ្ញុំមិនម្ដលម្លនការសងស័យអ្វីសទ
សរ េះាត់គឺជាមិតតភក្តិម្លន ក់្ម្ដលម្តងម្តសធវើលអោក់្ខ្ញុំជានិចច។ ាត់នំាខ្ញុំ
សដើរសៅឆ្ង យណាស់រហូ្តដល់ក្ម្នលងមួយម្ដលជាក្ម្នលងកី្យ ក្រផ្លល ស់
សសមលៀក្បំ ក់្មុននឹងសចញសៅរបកួ្ត។ ទីសនាេះសហ្ើយម្ដលាត់ចាប់
បងខំរសំោភខ្ញុំ។  
 ាត់និយយោក់្ខ្ញុំមតងសហ្ើយមតងសទៀតថា “សបើនាងរបាប់សរឿង
សនេះដល់សគ ាម ននរណាមួយសជឿនាងសទ សរ េះនាងចង់សោយខ្លួនឯង” 
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ាត់ម្ថមទំងរបាប់ខ្ញុំសទៀតថា បា ម្ល ក់្របស់ខ្ញុំមុខ្ជាខាម ស់សគសោយស្តរ
ខ្ញុំ។ ដូសចនេះខ្ញុំោក់្ទុក្សរឿងសនេះសៅក្នុងចិតតអ្ស់រយៈសពលពីរឆ្ន ំ។  
 ទីបំផុត ខ្ញុំបានចូលរួមសិកាខ ស្តោមួយម្ដលនាររីតូវបានសគ
រសំោភអាចម្លនឱកាសនិយយរបាប់សរឿងរបស់ខ្លួនសចញមក្។ សពល
សនាេះរស្តប់ម្តសក្មងរសីម្លន ក់្សងើបស ើងសហ្ើយនិយយរបាប់សរឿងរបស់
នាងម្ដលរបហាក់្របម្ហ្លនឹងសរឿងរបស់ខ្ញុំម្ដរ។ សៅសពលនាងរបាប់
ស ម្ េះសក្មងរបុសម្ដលបានរសំោភនាង ខ្ញុំចាប់សផតើមយំសោយមិនដឹង
ខ្លួន សរ េះសក្មងរបុសសនាេះគឺជាអ្នក្ម្ដលបានរសំោភខ្ញុំ។ សរកាយមក្
សទើបសយើងដឹងថាម្លនមនុសសចំនួនរបំាមួយនាក់្សៅក្នុងចំសណាមពួក្
សយើងរតូវរងសរាេះសោយស្តរសក្មងរបុសម្លន ក់្សនាេះ។  

  

 សំណាងលអម្ដលឥលូវសនេះ Heather គឺឋិតសៅសលើផលូវសៅកាន់ភាពជាសេះ
សសបើយ រពមទំងកាល យជាមនុសសម្លន ក់្រងឹមំ្លបនាទ ប់ពីបានចូលរមួជាសម្លជិក្ក្នុងរក្ុម
យុវវយ័មួយរក្ុមម្ដលសធវើការរួមាន សដើមបីជួយដល់ជនរងសរាេះសរកាមអំ្សពើរសំោភ។ តាម
រយៈការតំាងចិតតសបាេះជំហា នសៅមុខ្ នាងបានជួយពាបាលជំងឺផលូវចិតតរបស់នារជីា
សរចើនម្ដលរងសរាេះសោយស្តរសក្មងរបុសម្លន ក់្សនាេះ។  
 សរឿងមួយសទៀតរបស់ Bridgett ក៏្ម្លនសក្ើតស ើងជាទូសៅម្ដរ ៖ 

 សៅកាលអាយុរបំាឆ្ន ំ ខ្ញុំរតូវបានរសំោភសោយសម្លជិក្
រគួស្តររបស់ខ្ញុំម្លន ក់្។ សោយខាល ចមិនហា នរបាប់សរឿងសនេះឲ្យសគបាន
ដឹង ខ្ញុំពាយមសលបការឈឺចាប់និងកំ្ហឹ្ងសនេះទុក្សៅក្នុងចិតត។ ឥលូវ
ដល់សពលម្ដលខ្ញុំរតូវរបឈមនឹងបញ្ជា ម្ដលបានសក្ើតស ើង សរ េះ
សពលរក្សលក្សៅសមើលអ្តីតកាលសទើបខ្ញុំដឹងថារគប់ម្ផនក្ទនជីវតិរបស់
ខ្ញុំរតូវបានប េះ ល់សោយស្តរបញ្ជា មួយសនេះ។ ការពាយមោក់្បំាង
សរឿងសខាល ចផាគឺជាការបិទបំាងខ្លួនឯងពីពិភពសោក្សៅវញិសទ។ រហូ្ត
ទល់ម្តដល់អាយុ១៣ឆ្ន ំសទើបខ្ញុំហា នរបឈមមុខ្នឹងសុបិនអារក្ក់្
ម្ដលបានសក្ើតសៅកាលពីវយ័កុ្ម្លរមួយសនេះ។  
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 ម្លនមនុសសជាសរចើនធ្លល ប់ឆលងកាត់បទពិសស្តធន៍ដូចឬក៏្
របហាក់្របម្ហ្លនឹងបទពិសស្តធន៍របស់ខ្ញុំសនេះ សហ្ើយពួក្សគភាគ
សរចើនោក់្បំាងវាមិនឲ្យសគដឹង។ សហ្តុអ្វី? មនុសសមួយចំនួនភ័យខាល ច
វាប េះ ល់ដល់អ្នាគតរបស់ខ្លួន។ មនុសសសផសងសទៀតចង់ការ រខ្លួន
ឯងនិងមនុសសម្ដលខ្លួនរសោញ់។ ប ុម្នតសទេះក្នុងសហ្តុផលអ្វីក៏្
សោយ ការោក់្បំាងគឺមិនម្មនជាដំសណាេះរស្តយលអសនាេះសទ។ វាម្ថម
ទំងសធវើឲ្យស្តន មរបួសកាន់ម្តមុតសរៅសៅវញិសទ រហូ្តដល់ទថងណាមួយ 
សយើងាម នអ្វីសដើមបីពាបាលមុខ្របួសសនេះបានស ើយ។ ការរបឈមមុខ្
នឹងបញ្ជា គឺជាមសធាបាយម្តមួយគត់សដើមបីបិទផាមុខ្របួសសនេះបាន។ 
ចូររក្នរណាម្លន ក់្សដើមបីពិសរាេះសយបល់ គឺមនុសសម្លន ក់្ម្ដលអ្នក្ម្លន
អារមមណ៍សនិតស្តន ល និងអាចទុក្ចិតតបាន។ ការរបឈមនឹងបញ្ជា គឺជា
ដំសណើ រការមួយម្ដលពិបាក្និងម្វងឆ្ង យ  ប ុម្នតសៅសពលអ្នក្របឈម
មុខ្នឹងវា អ្នក្ម្លនអារមមណ៍ថាដូចជាបានសក្ើតស្តរជាថមី។  

 

 សបើសិនជាអ្នក្រងការរសំោភ វាមិនម្មនជាកំ្ហុ្សរបស់អ្នក្ស ើយ។ សហ្ើយម្លន
ម្តការពិតសទសទើបអាចបញ្ជជ ក់្វាបាន (គឺបញ្ជជ ក់្ថាវាមិនម្មនជាកំ្ហុ្សរបស់អ្នក្របាក្ដ
ម្មន)។ ការោក់្ទុក្បញ្ជា  (រសំោភ) នឹងសធវើឲ្យវាកាន់ម្តធងន់ធងរស ើង។ សបើអ្នក្និយយ
របាប់បញ្ជា សនេះសៅនរណាម្លន ក់្  ភាល មសនាេះអ្នក្បានកាត់បនថយឥទធិពលរបស់វាដល់សៅ
 ក់្ក្ណាត លឯសណាេះ។ របាប់វាដល់មនុសសជាទីរសោញ់ឬមិតតភក្តិម្ដលអាចទុក្ចិតត
បាន ចូលរមួក្នុងសិកាខ ស្តោ ឬសៅពិសរាេះសយបល់ជាមួយនឹងរគូសពទយខាងផលូវចិតត ជា
សដើម។ សបើមនុសសទីមួយមិនស្តត ប់សរឿងរបស់អ្នក្សទ ចូរកំុ្អាលចុេះចាញ់ គឺរតូវបនតម្ចក្
រមំ្លក្វា រហូ្តដល់បានជួបនឹងមនុសសម្ដលយក្ចិតតទុក្ោក់្នឹងអ្នក្។ ការម្ចក្រមំ្លក្
សរឿងក្នុងចិតតជាមួយអ្នក្ដទទគឺជាជំហា នទីមួយសដើមបីពាបាលនិងសដើមបីសចេះអ្ត់សអាន។  
ចូរតំាងខ្លួនជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) គឺរតូវគិតសហ្ើយរតូវសធវើម្តមតង។ ាម ន
របសយជន៍អ្វីម្ដលអ្នក្រតូវរទំរស់សៅសរកាមសម្លព យទនទមងន់ផលូវចិតតម្បបសនេះ សូមបីម្ត     
រយៈសពលមួយទថងគឺវាយូរសពក្ណាស់សៅសហ្ើយ។  
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 សធវើជាសមផ្លល ស់បតូរ 
 កាលមួយសនាេះខ្ញុំបានសួរសៅសក្មងៗមួយរក្ុម សតើនរណាសគជាមនុសសគំររូបស់
អ្នក្? សក្មងរសីម្លន ក់្សឆលើយថាគឺម្ល ក់្។ សក្មងម្លន ក់្សទៀតសឆលើយថាគឺបងរបុស សហ្ើយម្លន ក់្ៗ
របាប់ជាបនតបនាទ ប់។ ម្លនម្តសក្មងរបុសម្លន ក់្គត់ម្ដលសមើលសៅសងប់ស្តង ត់មិនសតី។ ខ្ញុំសួរ
ថាសតើាត់សរសសើរនរណាជាងសគ។ ាត់និយយតិចៗថា “ខ្ញុំាម នមនុសសម្ដលគួរឲ្យសធវើ
ជាគំរូសទ”។ អ្វីម្ដលសក្មងរបុសម្លន ក់្សនេះចង់បងាា ញគឺសៅរតង់ថា ាត់មិនចង់កាល យដូចជា
មនុសសម្ដលគួរម្តជាមនុសសគំររូបស់ាត់ស ើយ។ ម្មនសហ្ើយ វាគឺជាបញ្ជា ម្ដលសក្ើត
ម្លនជាទូសៅសលើយុវវយ័ សរ េះពួក្សគសចញមក្ពីរគួស្តរម្ដលម្លនបញ្ជា  ម្ដលាម ន
នរណាម្លន ក់្អាចសធវើជាមនុសសគំររូបស់ពួក្សគបាន។  
 សរឿងពិតមួយម្ដលគួរឲ្យរពឺខាល ចជាងសគសនាេះគឺ ទម្លល ប់អារក្ក់្ ដូចជាអំ្សពើហិ្ងា 
របមឹក្រស្ត និងទម្លល ប់អ្ងគុយចំាឲ្យសគជួយជាសដើម ជាញឹក្ញប់ម្តងហុ្ចបនតពីឪពុក្    

ម្លត យសៅកូ្ន សហ្ើយជាលទធផល សងគមរគួស្តរសចេះម្តបនតម្លនបញ្ជា ពីមួយជំនាន់សៅ
មួយជំនាន់។ ឧទហ្រណ៍ របសិនសបើអ្នក្រងនូវអំ្សពើហិ្ងាកាលសៅសក្មង សថិតិបាន
បងាា ញឲ្យស ើញថា អ្នក្ងាយនឹងកាល យជាមនុសសហិ្ងាសៅសពលធំស ើង សរ េះសពលខ្លេះ
បញ្ជា សនេះបនតពីមួយជំនាន់សៅមួយជំនាន់សទៀត។ របម្ហ្លជាអ្នក្សចញមក្ពីម្ខ្សរគួស្តរ
ម្ដលចូលចិតតផឹក្រស្តនិងសរបើសរគឿងសញៀន ឬរគួស្តរម្ដលចូលចិតតអ្ងគុយចំាឲ្យសគជួយ  
ឬរគួស្តរម្ដលាម ននរណាម្លន ក់្ធ្លល ប់បញ្ច ប់ស្តក្លវទិាល័យ ឬសូមបីម្តវទិាល័យ។  
 ម្តដំណឹងលអមួយបងាា ញថា អ្នក្អាចវាយបំបាក់្រចវា ក់្សនេះបាន។ សរ េះក្នុង
នាមជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ)  អ្នក្អាចបញ្ច ប់ទម្លល ប់អារក្ក់្ទំងសនេះកំុ្ឲ្យបនត
សៅជំនាន់មុខ្សទៀត។ អ្នក្អាចកាល យជា បុគគលម្លន ក់្ម្ដលនំាមក្នូវការផ្លល ស់បតូរ ម្ដលនឹង
បនតទម្លល ប់លអៗ សៅជំនាន់មុខ្សទៀត សោយចាប់សផតើមពីកូ្នរបស់អ្នក្ស ើងសៅ។  
 សក្មងរសីរុងឹបឹុងម្លន ក់្ស ម្ េះ Hilda បានម្ចក្រមំ្លក្ជាមួយខ្ញុំសតើនាងបានកាល យជា 

សមផ្លល ស់បតូរសៅក្នុងរគួស្តររបស់នាងសោយរសបៀបណា។ ការអ្ប់រាំម នស្តរៈសំខាន់សទ 

សៅក្នុងរគួស្តររបស់នាង សហ្ើយ Hilda អាចសមើលស ើញផលម្ដលសក្ើតសចញពីការមិន 

ឲ្យតទមលសលើការអ្ប់រសំនាេះ។ នាងនិយយថា “ម្ល ក់្របស់ខ្ញុំសធវើការសៅក្នុងសរាងចរក្កាត់
សដរសោយទទួលបានរបាក់្ម្ខ្តិចតួច ចំម្ណក្ឯបា របស់ខ្ញុំវញិ ាត់សធវើការម្ដរម្តរបាក់្
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ម្ខ្របស់ាត់សលើសរបាក់្សបៀវតសអ្បបបរម្លម្តបនតិចប ុសណាណ េះ។ ខ្ញុំម្តងឮពួក្ាត់របម្ក្ក្
ាន អំ្ពីសរឿងលុយកាក់្និងទថលឈនួលបនទប់។ ាត់ទំងពីរនាក់្សរៀនបានខ្ពស់បំផុតរតឹម
ថាន ក់្ទី៦” ។    

 កាលសៅសក្មង Hilda ចំាមិនសភលចសទសៅសពល
បា របស់នាងមិនអាចជួយពនយល់កិ្ចចការស្តោឲ្យនាង
បាន សរ េះាត់មិនសចេះអានភាស្តអ្ង់សគលស។ កាល
សណាេះគឺជាស្តថ នភាពដ៏ពិបាក្មួយសរម្លប់នាង។  
 សៅសពល Hilda ចូលដល់វទិាល័យឆ្ន ំទី៣ 
រគួស្តររបស់នាងផ្លល ស់លំសៅពីរដា California រតលប់
សៅ Mexico វញិ។ Hilda បានដឹងថាសៅ Mexico នឹង
មិនម្លនឱកាសសរចើនសរម្លប់ការអ្ប់រសំទ ដូសចនេះនាងក៏្

សូមម្ល ក់្បា របស់នាងសដើមបីរតលប់សៅរស់សៅជាមួយម្លត យមីងម្លន ក់្សៅក្នុងរដា 
California វញិ។ ក្នុងរយៈសពលរបំាពីរឆ្ន ំ  Hilda បានសធវើការលេះបង់ដ៏សសមបើមសដើមបីសធវើ
យ ងណាសរៀនឲ្យចប់។  
 “ពិបាក្ខាល ំងណាស់សពលស្តន ក់្សៅក្នុងបនទប់តូចចសងអៀតជាមួយបងបអូនជីដូន 

មួយរបស់ខ្ញុំ” នាងនិយយ “សរ េះសយើងរតូវសគងសលើម្រគជាមួយាន  សហ្ើយខ្ញុំរតូវសធវើការ
សដើមបីរក្លុយជួយបង់ទថលឈនួលនិងរតូវសៅសរៀនម្ថមសទៀត ប ុម្នតវាម្លនតទមលសរម្លប់ខ្ញុំ” ។  
 “សទេះបីជាម្លនរគួស្តររពមទំងម្លនកូ្នម្លន ក់្សទៀតសៅសពលកំ្ពុងសរៀនសៅវទិា
ល័យក៏្សោយ ក៏្ខ្ញុំរតូវខំ្សធវើការនិងសរៀនបនតរហូ្តដល់ចប់។ ខ្ញុំចង់បងាា ញឲ្យបា ខ្ញុំស ើញ
ថា សទេះជាម្លនអ្វីសក្ើតស ើងក៏្សោយ គឺាត់ខុ្សសហ្ើយម្ដលបាននិយយថា ាម ន
នរណាម្លន ក់្សៅក្នុងរគួស្តរសយើងនឹងអាចកាល យជាអ្នក្កាន់មុខ្ការខ្ពស់” ។ 

 ក្នុងសពលឆ្ប់ៗសនេះ Hilda នឹងបញ្ច ប់បរញិ្ជដ បរតម្ផនក្ហិ្រញ្ដវតថុ។ នាងចង់ឲ្យ
តទមលទនការអ្ប់ររំបស់ខ្លួនជាសក្រ តិ៍ដំម្ណលបនតសៅកូ្នៗរបស់នាង។ “សពវទថង សពលទំសនរ
ពីការសរៀនសូរត ខ្ញុំអ្ងគុយសលើស្ត ុងសហ្ើយអានសសៀវសៅឲ្យកូ្នខ្ញុំស្តត ប់។ ខ្ញុំបសរងៀន
ាត់ឲ្យសចេះភាស្តអ្ង់សគលសនិងភាស្តសអ្សា ញ។ ខ្ញុំសនសំលុយទុក្សរម្លប់ការសិក្ា
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របស់ាត់។ ទថងណាមួយ សពលាត់រតូវការឲ្យជួយពនយល់សមសរៀន ខ្ញុំនឹងសៅទីសនាេះសដើមបី
ជួយាត់” ។ 

 

 ខ្ញុំបានសធវើបទសម្លភ សន៍ជាមួយសក្មងម្លន ក់្អាយុ១៦ឆ្ន ំស ម្ េះ Shane ម្ដល
អ្សញ្ជ ើញមក្ពីតំបន់ Midwest ។ Shane ក៏្ជាសមផ្លល ស់បតូរម្លន ក់្សៅក្នុងរគួស្តររបស់ាត់  

ម្ដរ។ Shane រស់សៅក្នុងរគួស្តរម្ដលម្លនបងបអូនពីរនាក់្ សៅក្នុងសងាក ត់រកី្រក្មួយ
ម្ដលសគសៅថាសងាក ត់ Projects។ សទេះបីបា ម្ល ក់្របស់ាត់រស់សៅជាមួយាន ក៏្សោយ 
ពួក្ាត់ម្តងម្តស ល្ េះរបម្ក្ក្ាន  សពលខ្លេះរហូ្តដល់ម្លនការវាយតប់ាន សទៀតផង 
សោយស្តរម្តបសនាទ សាន សៅវញិសៅមក្អំ្ពីការងារ។ បា របស់ាត់គឺជាអ្នក្សបើក្យ ន
ដឹក្ទំនិញសហ្ើយក្រមមក្សដក្ផទេះណាស់។ ឯម្ល ក់្របស់ាត់វញិអ្ងគុយជក់្ម្តបារជីាមួយ
បអូនរសីរបស់ាត់ម្លន ក់្អាយុ១២ឆ្ន ំ។ ឯបងរបុសរបស់ាត់របលងធ្លល ក់្ថាន ក់្វទិាល័យ
ពីរឆ្ន ំ សហ្ើយទីបំផុតក៏្សសរមចចិតតឈប់សរៀន។ ម្លនសពលខ្លេះ Shane បាត់បង់អ្ស់នូវក្តី
សងឃឹម។  
 សៅសពលធ្លល ក់្ទឹក្ចិតតរហូ្តដល់ក្រមិតសូនយ សទើបាត់ចុេះស ម្ េះចូលសរៀនថាន ក់្
មួយសតីអំ្ពីការអ្ភិវឌឍន៍អ្តតចរតិម្ដលម្លនបសរងៀនអំ្ពីទម្លល ប់របំាពីរយ ង។ សពលសនាេះ 
Shane ចាប់សផតើមសមើលស ើញថា តាមពិតម្លនការងារមួយចំនួនម្ដលាត់អាចសធវើបាន
សដើមបីរគប់រគងជីវតិរបស់ខ្លួនស ើងវញិ និងសដើមបីបសងកើតអ្នាគតមួយឲ្យខ្លួនឯង។  
 សំណាងលអ តារបស់ Shane ម្លនបនទប់ទំសនរមួយសៅជាន់ខាងសលើបនទប់ម្ដល
រគួស្តរាត់ជួល ដូសចនេះ Shane ជួលបនទប់សនាេះពីតាក្នុងតទមល $១០០ មួយម្ខ្ ។ ឥលូវ
ាត់ម្លនជរមក្ផ្លទ ល់ខ្លួនម្ដលអាចទប់ស្តក ត់អ្វីៗម្ដលាត់មិនចូលចិតតសហ្ើយម្ដល
កំ្ពុងម្តសក្ើតម្លនសៅជាន់ខាងសរកាម។ Shane និយយថា “ឥលូវអ្វីៗម្របជាលអរបសសើរ
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សរម្លប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសធវើលអចំស េះខ្លួនឯងបានសរចើនជាងមុន សហ្ើយខ្ញុំក៏្សារពខ្លួនឯងបាន
របសសើរជាងមុនម្ដរ។ រគួស្តររបស់ខ្ញុំមិនសារពខ្លួនឯងស ើយ។ សទេះបីាម ននរណាម្លន ក់្
សៅក្នុងរគួស្តរខ្ញុំធ្លល ប់សរៀនស្តក្លវទិាល័យក៏្ពិតម្មន ម្តម្លនស្តក្លវទិាល័យដល់
សៅបីបានទទួលរបូខ្ញុំឲ្យចូលសរៀន។ អ្វីៗម្ដលខ្ញុំសធវើសនេះគឺសដើមបីអ្នាគតរបស់ខ្លួនឯង។ 
អ្នាគតរបស់ខ្ញុំនឹងម្លនការផ្លល ស់បតូរ” ។ 

 សៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក្ម្លនអំ្ណាចមួយម្ដលអាចសធវើឲ្យអ្នក្ខាល ំងជាងសក្រ តិ៍

ដំម្ណលទំងយ យម្ដលបានធ្លល ក់្មក្សលើអ្នក្។ អ្នក្របម្ហ្លជាាម នលទធភាពអាច
ផ្លល ស់សៅជាន់សលើសដើមបីសៅឲ្យឆ្ង យពីបញ្ជា នានាដូច Shane ក៏្ពិតម្មន ប ុម្នតសបើអ្នក្អាច
បងខិតចិតតឲ្យបានមួយជាន់ស ើងសលើ អ្នក្ក៏្អាចទទួលផលបានដូចាន ។ មិនថាឋិតក្នុង
ស្តថ នភាពពិបាក្យ ងណាសទ អ្នក្អាចកាល យជាសមផ្លល ស់បតូរម្លន ក់្និងអាចបសងកើតជីវតិថមី
សរម្លប់ខ្លួនឯងនិងសរម្លប់មនុសសម្ដលសៅបនតបនាទ ប់ពីអ្នក្។  
 

 ដំស ើងស្តច់ដំុ Proactive(របអូាក់្ទីហ្វ) របស់អ្នក្ 

 កំ្ណាពយខាងសរកាមអាចពនយល់យ ងខ្លីថាសតើ “ការទទួលខុ្សរតវូសលើជីវតិខ្លួន
ឯង” ម្លនន័យយ ងដូចសមត ច និង ថាសតើមនុសសម្លន ក់្អាចផ្លល ស់បតូរផនក់្គំនិតពី Reactive   

(រអីាក់្ទីហ្វ) សៅ Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) បានសោយរសបៀបណា ៖  

របំាចំណុចខ្លីៗ 

ដក្រសង់ពី There’s a Hole in My Sidewalk 

និពនធសោយសោក្ Portia Nelson 

 

សលើក្ទី I 

ខ្ញុំសដើរតាមផលូវ 
ម្លនអ្នលង់សរៅមួយសៅសលើផលូវសរម្លប់អ្នក្សថមើរសជើង 

ខ្ញុំក៏្រស្តប់ម្តធ្លល ក់្សៅក្នុងអ្នលង់សនាេះ 

ខ្ញុំភំាងស្តម រតី... ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួន 

វាមិនម្មនជាកំ្ហុ្សខ្ញុំសទ 

វារតូវការសពលយ ងយូរទំរាសំ ើងមក្សលើវញិបាន ។ 
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សលើក្ទី II 

ខ្ញុំសដើរសៅសលើផលូវដម្ដល 

ម្លនអ្នលង់សរៅមួយសៅសលើផលូវសរម្លប់អ្នក្សថមើរសជើង 

ខ្ញុំសធវើសមើលវាមិនស ើញ 

ខ្ញុំក៏្ធ្លល ក់្អ្នលង់មតងសទៀត 

សឹងម្តមិនសជឿថាខ្ញុំធ្លល ក់្អ្នលង់ដម្ដល 

ម្តវាមិនម្មនជាកំ្ហុ្សខ្ញុំសទ 

វាក៏្រតូវការសពលយ ងយូរទំរាសំ ើងមក្វញិបាន 

 

សលើក្ទី III 

ខ្ញុំសដើរសៅសលើផលូវដម្ដល 

ម្លនអ្នលង់សរៅមួយសៅសលើផលូវសរម្លប់អ្នក្សថមើរសជើង 

ខ្ញុំសមើលវាស ើញ 

ប ុម្នតខ្ញុំសៅម្តធ្លល ក់្អ្នលង់សនាេះដម្ដល។ សនេះសៅថាទម្លល ប់ 

ម្ភនក្របស់ខ្ញុំសបើក្ 

ខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំសៅឯណា 

(ដូសចនេះ) វាគឺជាកំ្ហុ្សរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំស ើងមក្សលើវញិយ ងសលឿន 

 

សលើក្ទី IV 

ខ្ញុំសដើរសៅសលើផលូវដម្ដល 

ម្លនអ្នលង់សរៅមួយសៅសលើផលូវសរម្លប់អ្នក្សថមើរសជើង 

ខ្ញុំសដើរសចៀសអ្នលង់សនាេះ 

 

សលើក្ទី V 

ខ្ញុំសដើរសៅសលើផលូវសផសងវញិមតង 

 

 អ្នក្ក៏្ដូចាន  គឺអាចទទួលខុ្សរតូវសលើជីវតិខ្លួនឯង អាចសៅឲ្យឆ្ង យពីអ្នលង់
តាមរយៈការហាត់ពុតស្តច់ដំុ Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) របស់ខ្លួន។ សយើងអាចសៅវាថា 
“ទម្លល ប់ពិនិតយរក្កំ្ហុ្ស”  សហ្ើយវាអាចជួយឲ្យអ្នក្សចៀសវាងនូវបញ្ជា បានសរចើនជាង
ការរសទមរបស់អ្នក្សៅសទៀត ! 

www.facebook.com/7khmer
Fb page : Entertainment  And Knowledge



-95- 

 

 Can Do (អាចសធវើបាន)  
 សធវើជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) ម្លនន័យ
ពីរយ ង។ ទីមួយ អ្នក្រតូវទទួលខុ្សរតូវសលើជីវតិខ្លួន    
ឯង។ ទីពីរ អ្នក្រតូវម្តម្លនអ្តតចរតិជាមនុសស can-do ។ 
មនុសស can-do ខុ្សពីមនុសស no-can-do ។ សូមពិនិតយ
សមើលបនតិច ៖  
 

មនុសស Can-Do មនុសស No-Can-Do 

សផតើមគំនិតនិងសធវើអ្វីមួយឲ្យសសរមច ចំាឲ្យអ្វីមួយសក្ើតស ើងសដើមបីពួក្សគ 

គិតម្តអំ្ពីដំសណាេះរស្តយនិងជសរមើស គិតម្តអំ្ពីបញ្ជា និងឧបសគគ 

សធវើការនិយម ចំាឲ្យសគរុញ 
 

 សបើអ្នក្គិតថាអាចសធវើបាន សបើអ្នក្ជាមនុសសទចនរបឌិតនិងមនុសសស ូ  អ្នក្របាក្ដ
ជាភាញ ក់្សផអើលនឹងអ្វីម្ដលអ្នក្អាចសសរមចបាន។ កាលសរៀនសៅស្តក្លវទិាល័យ ខ្ញុំម្លន
បទពិសស្តធន៍មួយម្ដលចំាមិនសភលច។ សគរបាប់ខ្ញុំថា សដើមបីអាចបំសពញល័ក្ខខ័្ណឌ តរមូវ
ការម្ផនក្ភាស្ត ខ្ញុំរតូវម្តចូលសរៀនថាន ក់្មួយម្ដលខ្ញុំមិនចូលចិតតសរ េះវាសមើលសៅដូចជា
ាម នរបសយជន៍អ្វីសស្តេះសរម្លប់ខ្ញុំ។ សដើមបីសចៀសពីថាន ក់្មួយសនាេះ ខ្ញុំក៏្សសរមចចិតតបសងកើត
ថាន ក់្មួយសោយខ្លួនឯង។ ដូសចនេះខ្ញុំសរៀបចំបញ្ជ ីសសៀវសៅម្ដលរតូវអាននិងលំហាត់ម្ដល
រតូវសធវើរពមទំងរក្រគូម្លន ក់្សដើមបីជួយម្ណនំា។ បនាទ ប់មក្ ខ្ញុំសៅជួបនាយក្ស្តោសដើមបី
បងាា ញាត់នូវម្ផនការណ៍សនាេះ។ ាត់ក៏្យល់រពមសហ្ើយខ្ញុំក៏្អាចបំសពញនូវល័ក្ខខ័្ណឌ
ម្ផនក្ភាស្តសនាេះបានសោយរាន់ម្តសរៀបចំថាន ក់្សរៀនសោយខ្លួនឯង។  
 អាកាសយនតនិក្អាសមរចិកំាងម្លន ក់្ស ម្ េះ Elinor Smith បាននិយយថា “It 

has long since come to my attention that people of accomplishment  rarely sat back 

and let things happen to them. They went out and happened to things  - យូរណាស់
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ទរមំ្លម្តខ្ញុំបានយល់ថា មនុសសម្ដលសជាគជ័យគឺក្រមខាល ំងណាស់សដើមបអី្ងគុយចំាទុក្ឲ្យ
អ្វីៗចូលមក្រក្សគ ផទុយមក្វញិសគសដើរសចញសៅសដើមបរីក្ពួក្វា” ។  
 វាគឺជាការពិត។ សដើមបីសសរមចសាលសៅជីវតិ អ្នក្រតូវម្តសផតើមគំនិតសហ្ើយសធវើ 
(Initiative) ។ សបើអ្នក្ម្លនអារមមណ៍មិនលអសរ េះសគមិនសៅណាត់ឲ្យសៅជួប ចូរកំុ្សចេះម្ត
អ្ងគុយសសងៀមមិនម្លត់មិនក្ គឺរតូវម្តចាប់សផតើមសធវើអ្វីមា ង។ ចូររក្មសធាបាយសដើមបីបាន
ជួបនិយយម្លងជាមួយអ្នក្ដទទ។ ចូរម្លនភាពរាក់្ទក់្និងញញឹមឲ្យបានសរចើន។ ចូរ
អ្សញ្ជ ើញសគមុន សរ េះសគមិនអ្សញ្ជ ើញអ្នក្របម្ហ្លជាសគមិនទន់ដឹងថាអ្នក្ជាមនុសសលអ
ប ុណាណ សៅស ើយក៏្មិនដឹង។  
 ចូរកំុ្ចំាឲ្យការងារលអឥតសខាច េះណាមួយធ្លល ក់្មក្ក្នុងទដ គឺរតូវសចញសៅរក្វា។  
សផញើសីុវ ី(résumé) បសងកើតទំនាក់្ទំនង ឬ រតូវសធវើការសម័រគចិតតសិន សបើគិតថាចំាបាច់។  
 សបើសិនជាអ្នក្ជាម្លច ស់ហាងសហ្ើយរតូវការជំនួយការ ចូរកំុ្រងចំាឲ្យសគមក្រក្ គឺ
រតូវសដើររក្ពួក្សគ។  
 អ្នក្ខ្លេះយល់រចលំថាមនុសស can-do គឺជារបសភទមនុសសចូលចិតតរចានសគឯង
សដើមបបីានសៅមុនសគ ជាមនុសសសរបើហិ្ងាឲ្យម្តបានឈនេះ ឬក៏្ជាមនុសសសរាតរាត។ 
ខុ្សសហ្ើយ! មនុសស can-do គឺជាបុគគលកាល ហាន ស ូរទំ និង ជាមនុសសឆ្ល ត។ អ្នក្ខ្លេះ
សទៀតគិតថាមនុសស can-do គឺជាមនុសសរសំោភចាប់សោយបសងកើតចាប់សោយខ្លួនឯង។ 
មិនម្មនសទ! មនុសសម្ដលគិតថាអាចសធវើបាន គឺជាបុគគលទចនរបឌិត ស្តវ ហាប់ និងជា
មនុសសម្ដលបិុនរបសប់បំផុត។  
 មិតតរមួការងារខ្ញុំម្លន ក់្ស ម្ េះ Pia បានម្ចក្រមំ្លក្សរឿងខាងសរកាម។ សទេះបីវា
បានសក្ើតស ើងជាយូរមក្សហ្ើយក៏្សោយ ម្តរទឹសតី can-do គឺមិនម្របរបួលសទ៖  

 កាលសណាេះខ្ញុំគឺជាអ្នក្ស្តរពត៌ម្លនវយ័សក្មងម្លន ក់្សៅទីរក្ុងធំ
មួយទនសហ្ភាពអឺ្រ  បុ។ ខ្ញុំសធវើការសពញសម្ល ងជាអ្នក្កាម្សតឲ្យរក្ុម
ហ្ ុន United Press International។ ខ្ញុំមិនទន់ម្លនបទពិសស្តធន៍សៅ
ស ើយសទសហ្ើយម្តងម្លនអារមមណ៍សមុគស្តម ញថាខ្លួនរបម្ហ្លជាមិន
អាចសធវើការបានលអដូចអ្នក្ស្តរពត៌ម្លនសជើងចាស់ឯសទៀតម្ដលជា
មនុសសរបុសរុងឹបឹុងនិងម្លនសមតថភាព។ រក្ុមមួយស ម្ េះ The 
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Beatles មក្របគំុតត្រនតីសៅទីរក្ុងរបស់ខ្ញុំ សហ្ើយវាសធវើឲ្យខ្ញុំភាញ ក់្សផអើលខាល ំង
ណាស់សរ េះខ្ញុំរតូវផតល់តួនាទីឲ្យយក្ពត៌ម្លននូវរាល់សក្មមភាពរបស់
ពួក្សគ (នាយក្របស់ខ្ញុំមិនបានដឹងសទថា The Beatles គឺជារក្ុមតត្រនតី
ម្ដល  លបីលាញសសមបើមណាស់សៅសម័យសនាេះ)។ កាលសណាេះ ការ
របគំុតត្រនតីរបស់រក្ុម The Beatles គឺជាក្មមវធីិដ៏សៅត គគក់្បំផុតសៅសហ្
ភាពអឺ្រ  បុ។ រាន់ម្តពួក្សគមក្ដល់ ម្លនរសីៗរាប់រយនាក់្ដួលសនលប់ 
សហ្ើយខ្ញុំរតូវបានសគម្តងតំាងឲ្យសរៀបចំសននិសិទកាម្សតមួយសដើមបី
ទទួលពួក្សគ។  
 សននិសិទកាម្សតគឺជាបរយិកាសរសស់រស្តយ សធវើឲ្យខ្ញុំម្លន
សម្លទនភាពបំផុតម្ដលបានចូលរមួ សហ្ើយខ្ញុំសជឿថា(សចញពីសននិសិទ
កាម្សតសនាេះ)អ្នក្កាម្សតម្លន ក់្ៗរបាក្ក្ដជាសរសសរសរឿងរបហាក់្
របម្ហ្លាន មិនខាន ចំស េះខ្ញុំវញិ ខ្ញុំរតូវការសរចើនជាងសនេះ រតូវការ
ស្តច់សរឿងលអៗ  គឺសរឿងម្ដលស័ក្តិសមអាចោក់្សៅសលើទំព័រមុខ្បាន។ 
ដូសចនេះខ្ញុំមិនឲ្យឱកាសសនេះបាត់បង់ស ើយ។ មតងមួយៗ អ្នក្យក្          

ពត៌ម្លនសជើងចាស់និងម្លនបទពិសស្តធន៍សរចើនរតលប់សៅវញិសដើមបី
សរសសរអ្តថបទចុេះផាយរបស់ខ្លួន។  ឯរក្ុម The Beatles រតលប់សៅ
បនទប់វញិ។ ឯខ្ញុំៗសៅចំាបនតិចសិន គឺគិតរក្វធីិណាសដើមបីបានជួបផ្លទ ល់
ជាមួយតត្រនតីក្រទំងសនាេះ សោយយល់ថាវាាម នសៅខាតបង់អ្វីសទ។  
 ខ្ញុំសដើរសៅក្ម្នលងទទួលសភញៀវ សហ្ើយចុចទូរស័ពទសៅកាន់បនទប់
ម្ដលសៅជាន់សលើសគបងអស់ សរ េះខ្ញុំគិតថាសគរបាក្ដជាស្តន ក់្សៅ       

ទីសនាេះ។ អ្នក្ចាត់ការទូសៅរបស់រក្ុម The Beatles ទទួលទូរស័ពទ។ 
“នាងខ្ញុំស ម្ េះ Pia មក្ពីស្តរពត៌ម្លន United Press International ។ 
ខ្ញុំចង់សធវើបទសម្លភ សជាមួយរក្ុម The Beatles បនតិច” ខ្ញុំនិយយសោយ
ភាពសជឿជាក់្សលើខ្លួនឯង (សរ េះខ្ញុំាម នសៅខាតអី្សទ!) ។  
 ខ្ញុំភាញ ក់្សផអើលសពលឮាត់សឆលើយមក្វញិថា “អ្សញ្ជ ើញស ើងមក្
ខាងសលើមក្”។ ក្នុងសភាពញ័រៗនិងក្នុងអារមមណ៍ភ័យអ្រដូចរតូវ

www.facebook.com/7khmer
Fb page : Entertainment  And Knowledge



-98- 

 

សឆ្ន តធំ ខ្ញុំសដើរចូលសៅបនទប់ជសណតើ រយនតស ើងសៅបនទប់ធំជាងសគរបស់
សណាា ារម្ដលសៅជាន់សលើបងអស់។ ខ្ញុំរតូវសគនំាសៅកាន់ក្ម្នលងមួយ
ម្ដលធំទូោយ សហ្ើយសៅទីសនាេះគឺពួក្សគកំ្ពុងអ្ងគុយរងចំាខ្ញុំ រមួម្លន 
សោក្ Ringo , Paul John និងសោក្ George។ ខ្ញុំខំ្បំសភលចសចាលនូវ
អារមមណ៍ភ័យអ្រនិងការបារមភថាខ្លួនាម នបទពិសស្តធន៍និងសធវើខ្លួនឲ្យ
ដូចជាអ្នក្កាម្សតអាជីពក្រមិតអ្នតរជាតិម្លន ក់្។  
 រយៈសពលពីរសម្ល ងបនាទ ប់មក្ ខ្ញុំជម្ជក្សលងសសើចសបាយ 
ស្តត ប់ ពិភាក្ា និងក្ត់រតា សហ្ើយវាគឺជាសពលសវោដ៏លអបំផុតសៅក្នុង
ជីវតិរបស់ខ្ញុំ។ ពួក្សគសម្មតងការសារពសោយសស្តម េះរតង់ រពមទំង
យក្ចិតតទុក្ោក់្នឹងខ្ញុំសទៀតផង។ រពឹក្ស ើងអ្តថបទរបស់ខ្ញុំរតូវបាន
បងាា ញសៅទំព័រមុខ្ទនកាម្សតជាតិដ៏ធំបំផុត។ សហ្ើយបទសម្លភ ស
បម្នថមរបស់ខ្ញុំជាមួយរក្ុម The Beatles សនាេះបានកាល យជាចំណុចដ៏
ចាប់អារមមណ៍ពិសសសមួយសចញផាយសោយកាម្សតមួយចំនួនធំសៅ      

ទូទំងពិភពសោក្សៅពីរបីទថងបនាទ ប់សទៀត។ សៅសពលរក្ុមតត្រនតី       
លបីលាញមួយសទៀតស ម្ េះ Rolling Stones មក្របគំុតត្រនតីសៅទីរក្ុង
បនាទ ប់ពី The Beatles ....ទយសមើហ៍្សតើសោក្ចាងហាវ ងបញ្ជូ ននរណា
សៅយក្ពត៌ម្លនសទៀត? គឺខ្ញុំ! ម្ដលជាសក្មងរសីអ្នក្កាម្សតាម នបទ
ពិសស្តធន៍ម្លន ក់្។ ភាល មៗសនាេះសទើបខ្ញុំដឹងថាតាមពិតខ្ញុំអាចសជាគជ័យ
បានសរចើនសោយរាន់ម្តសធវើខ្លួនឲ្យម្លនភាពរសួរាយរាក់្ទក់្និងម្លន
សសចក្តីតស ូអំ្ណត់អ្ត់ធមត់។ ខ្ញុំចាប់ម្លនផនត់គំនិតថមីមួយ គឺជំសនឿចិតត
ថាអ្វីៗគឺសុទធម្តអាចសៅរចួ។  សចញពីបទពិសស្តធន៍សនាេះ ខ្ញុំជាញឹក្
ញប់ម្លនស្តច់សរឿងលអៗម្ដលសធវើឲ្យការងារជាអ្នក្ស្តរពត៌ម្លនរបស់
ខ្ញុំរបសសើរបានមួយក្រមិតម្ថមសទៀត។  

 

 សោក្ George Bernard Shaw ម្ដលជាអ្នក្និពនធសរឿងសោខ នជនជាតិអ្ង់សគលស
ដ៏លបីលាញ បានស្តគ ល់ចាស់ណាស់អំ្ពីលក្ខណៈ can-do។ ចូរស្តត ប់នូវអ្វីម្ដលាត់
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បានសរសសរ ៖ “មនុសសចូលចិតតសតីបសនាទ សឲ្យកាលៈសទសៈថាបានសធវើឲ្យខ្លួនធ្លល ក់្ក្នុង
ស្តថ នភាពម្បបសនេះឬម្បបសនាេះ។ ប ុម្នតខ្ញុំមិនម្ដលសជឿសលើកាលៈសទសៈស ើយ។ មនុសស
ម្ដលអាចរបឈមនឹងបញ្ជា ជីវតិបានគឺជាមនុសសម្ដលសរកាក្ឈរស ើងនិងសដើររក្កាលៈ
សទសៈម្ដលខ្លួនរបាថាន ចង់បាន សហ្ើយសបើរក្មិនបានសទ ពួក្សគនឹងបសងកើតវាស ើងសោយ
ខ្លួនឯង - People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t 

believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get 

up and look for the circumstances they want, and if they can’t find them, make 

them” 

 ចូរពិនិតយសមើលថាសតើសោក្ Denise អាចបសងកើតកាលៈសទសៈម្ដលាត់របាថាន
ចង់បានសោយរសបៀបណា ៖  

 វារបម្ហ្លជាស្តត ប់សមើលចម្មលក្ណាស់សបើយុវវយ័ម្លន ក់្របាប់
ថាាត់ចូលចិតតសធវើការសៅក្នុងបណាណ ល័យ ប ុម្នតសរម្លប់ខ្ញុំ ខ្ញុំចូលចិតត
ការងារសនេះ គឺចូលចិតតខាល ំងជាងអ្វីៗទំងអ្ស់ ម្តគួរឲ្យស្តត យម្ដលសគ
មិនទន់រតូវការបុគគលិក្បម្នថមសៅស ើយ។ ខ្ញុំចូលចិតតសៅបណាណ ល័យ
ជាសរៀងរាល់ទថងសដើមបីអានសសៀវសៅ ជម្ជក្ម្លងជាមួយមិតតភក្តិ ឬសៅ
សពលណាខ្ញុំមិនចង់សៅផទេះ។ សបើសរបៀបសធៀបនឹងក្ម្នលងសផសងៗសទៀត
ម្ដលខ្ញុំធ្លល ប់ស្តគ ល់ សតើម្លនក្ម្នលងសធវើការណាម្ដលលអជាងបណាណ       

ល័យសៅ?  សទេះខ្ញុំមិនម្លនការងារសធវើសៅទីសនាេះក៏្សោយ ម្តខ្ញុំស្តគ ល់
បុគគលិក្ទំងអ្ស់ រពមទំងសធវើការសម័រគចិតតសៅក្នុងក្មមពិធីពិសសសៗ
នានា សហ្ើយមិនយូរសទខ្ញុំរបាក្ដជានឹងកាល យជាបុគគលិក្អ្ចិទត្រនតយ៍មិន  

ខាន។ រតឹមរតូវម្មន! ទីបំផុតសពលសគរតូវការបុគគលិក្ ខ្ញុំបានកាល យជា 

ជសរមើសទីមួយសហ្ើយខ្ញុំក៏្បានចូលសធវើការម្ដលលអបំផុតមិនធ្លល ប់ម្លន។   
 

 រាន់ម្តចុចប ូតុង “ឈប់” 

 ចុេះសៅសពលម្លននរណាម្លន ក់្និយយសឈលើយោក់្អ្នក្ សតើអ្នក្អាចទញយក្ 

ថាមពលពីក្ម្នលងណាសដើមបីទប់ចិតតខ្លួនឯងកំុ្ឲ្យរបតិក្មមសៅវញិ? សរម្លប់អ្នក្ម្ដលសទើប
សផតើមដំបូង រាន់ម្តចុចប ូតុង “ឈប់” គឺជាការសរសច។ ការចុចប ូតុងសដើមបីបញ្ជជ ខ្លួនឯងគឺ
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មិនខុ្សអំ្ពីការចុចប ូតុងសៅសលើសតសលបញ្ជជ ទូរទសសន៍ស ើយ។ (សបើខ្ញុំចំាមិនខុ្សសទ ប ូ
តុង “ឈប់” គឺឋិតសៅចំថាង ស់របស់អ្នក្)។ សពលខ្លេះជីវតិផ្លល ស់បតូរសលឿនរហូ្តសធវើឲ្យសយើង
របតិក្មមជាប់ជានិចចសៅនឹងសរឿងរា វសផសងៗជាសរចើនរហូ្តដល់កាល យសៅជាទម្លល ប់ជីវតិសៅ     
សហ្ើយ។ សបើអ្នក្សរៀនបញ្ឈប់  សរៀនរគប់រគង និងសរៀនគិតថាសតើអាតាម អ្ញគួររបតិក្មមសោយ
រសបៀបណា  សពលសនាេះអ្នក្នឹងកាល យសៅជាមនុសសម្ដលអាចសធវើការសសរមចចិតតដ៏ទវឆ្ល ត
ម្លន ក់្។ ាម នអ្វីរបម្ក្ក្បានសទថាក្តាត ទំងយ យដូចជា បទពិសស្តធន៍កាលសៅកុ្ម្លរាភាព 
ក្តាត ឪពុក្ម្លត យ ក្តាត Gene(សហ្សន) និងមជឈោា នជំុវញិខ្លួន សុទធម្តម្លនឥទធិពលសលើអ្នក្ឲ្យ
ម្លនទសងវើម្បបសនេះឬម្បបសនាេះ ប ុម្នតតាមពិតពួក្វាមិនម្មនជាសរគឿងម្ល សីុនម្ដលផលិត
អ្នក្សនាេះសទ។ តាមពិតអ្នក្មិនឋិតសៅសរកាមការរគប់រគងពីអ្វីមួយស ើយ ផទុយមក្វញិអ្នក្
ម្លនសិទធសសរភីាពសពញទីសដើមបីសធវើការសរជើសសរ ើសសោយខ្លួនឯង ។ 

 សៅសពលណាម្ដលជីវតិអ្នក្កំ្ពុងឈប់ ចូរសបើក្របអ្ប់
ឧបក្រណ៍របស់អ្នក្ស ើង (គឺរបអ្ប់ម្ដលបានសក្ើតមក្ជាមួយអ្នក្
តំាងពីកំ្សណើ ត) បនាទ ប់មក្ចូរសរបើឧបក្រណ៍បួនយ ង គឺជា
ឧបក្រណ៍ម្ដលម្លនម្តមនុសសសទម្ដលម្លន សដើមបីជួយសសរមច
ចិតតឲ្យអ្នក្ថាសតើរតវូរបតិក្មមសោយរសបៀបណា។ សតវាម ន
ឧបក្រណ៍ទំងបួនយ ងសនេះសទ ដូសចនេះសហ្ើយបានជាអ្នក្ឆ្ល តជាង

សតវ   សុនខ្(ម្ឆក)របស់អ្នក្។ ឧបក្រណ៍ទំងបួនយ ងសនាេះគឺ សតិ(self-awareness),      
សមបជញ្ដៈ(conscience),  របឌិតញណ(imagination)  និង ថាមពលចិតត(willpower)។ 
អ្នក្អាចសៅពួក្វាថាជាថាន ំក្ម្លល ំង(Power Tools) ក៏្បាន។  
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សតិ (self-awareness) 
 

 

ខ្ញុំអាចឈរសៅម្លខ ងសដើមបពិីនិតយសមើលសភាពចិតត 
និង សក្មមភាពរបស់ខ្លួនឯងបាន 

 

សមបជញ្ដៈ (conscience) 

 

ខ្ញុំអាចស្តត ប់ឮនូវសសមលងរបស់ចិតត (សសមលងសៅ
ខាងក្នុង) ដូសចនេះខ្ញុំអាចដឹងថាអ្វីរតវូ និង អ្វីខុ្ស 

របឌិតញណ (imagination) 

 

ខ្ញុំអាចនឹក្រសទមសដើមបរីបឌិតស ើងនូវជសរមើស
ថមីៗ 

ថាមពលចិតត (willpower) 
 

 

ខ្ញុំម្លនអំ្ណាចសដើមបីសសរមចចិតតសរជើសសរ ើស 

 
 សដើមបីពនយល់ខ្លឹមស្តរទនឧបក្រណ៍ទំងបួនសនេះ សូមសរបើការរសសមើរសទមមួយ
អំ្ពីសក្មងម្លន ក់្ស ម្ េះ Rosa និងម្ឆករបស់នាងមួយក្ាលស ម្ េះ Woof សហ្ើយអ្នក្ទំងពីរ
កំ្ពុងសដើរសលង ៖ 

 “សហ្ Woof, សយើងសៅសដើរសលងខាងសរៅយ ងសម ចម្ដរ!” 
Rosa ម្រសក្ ឯ Woof វញិបក់្ក្នទុយនិងសោតចុេះសោតស ើង។ 

 សៅក្នុងសបាត ហ៍្សនេះ Rosa ម្លនអារមមណ៍តានតឹង ។ មិនរតឹម
ម្តម្បក្បាក់្សងារជាមួយ Eric ប ុសណាណ េះសទ នាងនិងម្ល ក់្របស់នាង
សសទើរម្តសលងសតីរក្ាន ម្ថមសទៀតផង។  
 សៅសពលកំ្ពុងសដើរយឺតៗសៅតាមផលូវ  Rosa នឹក្មទមដល់សរឿង
កាលពីសបាត ហ៍្មុន។ “សតើដឹងម្ដរសទ?” នាងសញ្ជ ឹងគិតម្តម្លន ក់្ឯង 
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“ការម្បក្បាក់្ជាមួយ Eric សធវើឲ្យខ្ញុំពិបាក្ចិតតខាល ំងណាស់។ របម្ហ្ល
ជាមក្ពីសរឿងហ្នឹងសហ្ើយសទើបសធវើឲ្យខ្ញុំម្លនសមតីធំោក់្ម្ល ក់្ និងជេះ      
គំហឹ្ងរបស់ខ្លួនឯងោក់្ាត់សទៀត” ។  
 សតើអ្នក្ដឹងថា Rosa កំ្ពុងសធវើអ្វីម្ដរសទ? គឺនាងកំ្ពុងដក្ខ្លួន
សចញពីស្តថ នភាពសហ្ើយវាយតទមលនិងថលឹងម្ថលងនូវទសងវើម្ដលបានសធវើ
ក្នលងមក្។ ដំសណើ រសនេះរតូវបានសគសៅថា សតិ (self-awareness) ។ 
សតិ គឺជាឧបក្រណ៍មួយម្ដលសក្ើតម្លនដល់មនុសសរគប់ៗាន តំាងពី
កំ្សណើ តមក្សមលេះ។ តាមរយៈការសរបើសតិ  Rosa អាចដឹងថានាងកំ្ពុង
ឲ្យបញ្ជា ម្បក្បាក់្សសនហាជាមួយ Eric ប េះ ល់ដល់ទំនាក់្ទំនងជាមួយ
ម្ល ក់្របស់ខ្លួន។ ការសរបើសតិសដើមបីពិនិតយសមើលបញ្ជា គឺជាជំហា នទីមួយ
ម្ដលអាចជួយ Rosa ឲ្យផ្លល ស់បតូ រអាក្បបកិ្រយិរបស់ខ្លួនចំស េះម្ល ក់្
របស់នាង។  
 សៅក្នុងសពលសនាេះម្ដរ Woof សមើលស ើញសតវឆ្ម មួយក្ាល
កំ្ពុងសដើរសៅខាងមុខ្ សោយសភាវគតិរបស់សតវម្ឆក វាក៏្រត់សដញឆ្ម
យ ងវក់្វ។ី  
 សទេះបី Woof គឺជាសតវម្ឆកម្ដលសចេះសស្តម េះរតង់នឹងម្លច ស់ក៏្
សោយ ម្តវាមិនស្តគ ល់ខ្លួនឯងស ើយ។ វាក៏្មិនដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាសតវ
ម្ឆកមួយក្ាលផងសទ សរ េះវាាម នសមតថភាពឈរសៅម្លខ ងសដើមបពិីនិតយ
ខ្លួនឯង ។ ដូសចនេះវាមិនអាចនិយយនឹងខ្លួនឯងថា “សតើដឹងម្ដរសទ? 
តំាងពី Suzy (មិតតរបស់វាមួយម្ដលសៅផទេះជិតខាង) ផ្លល ស់សៅសៅ
ក្ម្នលងថមី ខ្ញុ ំរស្តប់ម្តសក្ើតកំ្ហឹ្ងមួរស  ចង់ម្តសដញខំាឆ្ម ណាម្ដលសៅ
ម្ក្បរផទេះ”។ 

 កាលនាងសចេះម្តបនតដំសណើ រសៅមុខ្សទៀត ចិតតរបស់ Rosa ក៏្
កាន់ម្តរសវ ើរវាយស ើង។ នាងចង់ឲ្យការរបគំុតត្រនតីរបចំាស្តោសៅទថង
ម្សអក្មក្ដល់ឲ្យសលឿនៗ សរ េះនាងរតូវសម្មតង solo (សូ ូ) ។ តត្រនតីគឺ
ជាអាយុជីវតិរបស់នាង។ Rosa រសទមស ើញខ្លួនឯងកំ្ពុងសរចៀងសៅ
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សលើឆ្ក្។ នាងស ើញខ្លួនឯងកំ្ពុងសធវើឲ្យអ្នក្ស្តត ប់ឈលក់្វសងវង រពម
ទំងកំ្ពុងឈរទទួលការសងើបទេះទដអ្បអ្រស្តទរសោយទឹក្មុខ្ញញឹម
ពីសំណាក់្រគូៗនិងមិតតភក្តិ...ជាពិសសសគឺក្សម្លល េះសងាា ៗសទៀតជាសរចើន  
 សៅរតង់ចំណុចសនេះ Rosa កំ្ពុងសរបើឧបក្រណ៍មួយសទៀត គឺ    

របឌិតញណ(imagination) ។ របឌិតញណ គឺជាសមតថភាពពិសសស
ដ៏អ្ស្តច រយបំផុតមួយ។ សយើងអាចសរបើវាសដើមបីសគចខ្លួនសចញពីស្តថ នភាព
ម្ដលសយើងកំ្ពុងម្តជួបរបទេះ ដូសចនេះខួ្រក្ាលរបស់សយើងរតូវបាន
រសំោេះពីបញ្ជា សមុគស្តម ញសនាេះ និងម្លនសពលសដើមបីគិតអំ្ពីដំសណាេះ
រស្តយឬជសរមើសថមីមួយ។ វាផតល់ឲ្យសយើងនូវសមតថភាពសមើលស ើញនូវ
អ្នាគតរបស់ខ្លួនឯង រពមទំងសមតថភាពបសងកើតក្តីសុបិនម្ដលខ្លួន
របាថាន ចង់បានម្ថមសទៀតផង។  
 ខ្ណៈសពលម្ដល Rosa កំ្ពុងរសសមើរសទមចង់កាល យជា
មនុសសអ្ស្តច រយម្លន ក់្ Woof ម្បរជាកំ្ពុងរវល់ក្កាយដីសដើមបីតាមចាប់
សតវជសនលនសៅវញិ។  
 Woof ម្លនក្តីរសទមម្ដរ ម្តក្តីរសទមរបស់ាត់រស់រសវ ើក្ដូចថម
មួយដំុ។ វាមិនសចេះគិតអំ្ពីអ្នាគតសទ សូមបីសៅមុខ្ម្តមួយខ្ណៈ
សពលក៏្វាសធវើមិនបានផង។ វាមិនអាចរសទមសដើមបីរបឌិតស ើងនូវវធីិ
ស្តស្រសតថមីណាមួយស ើយ។ សតើអ្នក្អាចរសទមស ើញ Woof កំ្ពុងម្ត
គិតថា “ទថងណាមួយ អ្ញនឹងសធវើ Lassie ឲ្យដូចជាសំរាមមួយដំុ”ម្ដរ
ឬសទ?  
 “សួសតី Rosa, សធវើអី្ហ្នឹង?” Heide ម្ដលកំ្ពុងសបើក្យ នតាម
ផលូវ ម្រសក្សួរ Rosa  

 “អូ្.. សួសតី Heide” Rosa សឆលើយតបទំងភាញ ក់្ខ្លួនដូចរតូវនំាចិតត
ឲ្យរតលប់មក្ម្ផនដីវញិ។ “ឯងសធវើឲ្យខ្ញុំភាញ ក់្ខាល ំងណាស់។ គឺខ្ញុំកំ្ពុងនំា 

Woof សដើរសលង”    ។ 
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 “សហ្.. ខ្ញុំឮថាឯងម្លនបញ្ជា ជាមួយ Eric។ សហ្តុអី្ក៏្សយ
ខាល ំងសមលេះ!” 

 Rosa ចាប់សផតើមខ្វល់ចិតតសពល Heide រលឹំក្ដល់ Eric។ តាម
ពិតវាាម នអី្ទក់្ទងជាមួយសគសទ។ សទេះបីសរៀបនឹងសតីឲ្យ Heide សៅ
សហ្ើយ ម្តនាងគិតថា Heide គឺជាសិសសថមីសៅស្តោម្ដលកំ្ពុងរតូវ
ការម្លនមិតតភក្តិ។ Rosa ម្លនអារមមណ៍ថា ការសធវើចិតតឲ្យរតជាក់្និង
មិតតភាព គឺជាទសងវើលអម្ដលរតូវសធវើ។    
“ ម្មនសហ្ើយ ម្បក្ាន ជាមួយ Eric គឺជាសរឿងខូ្ចចិតត ចុេះឯងវញិយ ង
សម ចម្ដរ សុខ្សបាយជាសទ, Heide? ” 

 Rosa បានសរបើឧបក្រណ៍មួយសទៀតស ម្ េះថា សមបជញ្ដៈ
(conscience) ។ សមបជញ្ដៈ គឺជាសសមលងក្នុងចិតត ម្ដលអាចសធវើឲ្យសយើង
ដឹងនូវសញ្ជដ ថារតូវឬខុ្ស។ សយើងម្លន ក់្ៗសុទធម្តម្លនសមបជញ្ដៈ 
សហ្ើយសមបជញ្ដៈអាចរកី្ចសរមើនឬអ្ន់ថយ វាអារស័យថាសតើសយើង
របរពឹតតសៅតាមសញ្ជដ របស់វាឬក៏្អ្ត់។  
 សៅខ្ណៈសនាេះ Woof កំ្ពុងបសញ្ចញកំ្ហឹ្ងរបស់វាោក់្សលើ
របងផទេះរបស់សោក្ Newman ម្ដលសទើបម្តោបថាន ំសហ្ើយថមីៗ។  
 Woof ាម នសញ្ជដ ដឹងអ្វីរតូវ អ្វីខុ្ស សូមបីម្តបនតិចក៏្ាម នម្ដរ 
សរ េះវារាន់ម្តជាសតវម្ឆកមួយក្ាលម្តប ុសណាណ េះ។ សហ្ើយសតវម្ឆកគឺ
របរពឹតតសៅតាមម្តសភាវគតិម្ដលបានគូសកំ្ណត់ឲ្យវាពីធមមជាតិ។  
 ការសដើរកំ្ស្តនតរបស់ Rosa ជាមួយ Woof មក្ដល់សពល    

បញ្ច ប់។ សពលនាងសបើក្ទវ រចូលផទេះ នាងឮម្ល ក់្របស់នាងម្រសក្សចញ
ពីបនទប់ “Rosa សទើបមក្ពីណា? ម្ល ក់្សដើររក្ឯងយូរសហ្ើយដឹងអ្ត់!”  
 Rosa បានសរតៀមខ្លួនជាសរសចសដើមបីសធវើយ ងណាកំុ្ឲ្យ
រចសយ តខឹ្ងោក់្ម្ល ក់្របស់នាង ដូសចនេះជាជាងម្រសក្គំហ្ ក្ថា “កំុ្
រវល់ជាមួយខ្ញុ ំ!”នាងនិយយសោយសមតីរតជាក់្ “សទើបសចញមក្ពីសដើរ
សលងជាមួយ Woof, ម្ល ក់្...” 
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 “Woof ! Woof! មក្សនេះ” Rosa ម្រសក្សៅ ឯ Woof កំ្ពុងម្ត
សបាេះពួយសចញពីទវ រយ ងសលឿន សដញខំាសក្មងលក់្កាម្សតម្លន ក់្ម្ដល
កំ្ពុងម្តជិេះក្ង់។  
 សៅសពល Rosa កំ្ពុងសរបើឧបក្រណ៍ទីបួន គឺថាមពលចិតត 
(willpower) សដើមបីទប់កំ្ហឹ្ងខ្លួ នឯង  Woof ម្ដលម្លច ស់បានហាមកំុ្ឲ្យ
សដញខំាសក្មងលក់្កាម្សត ម្បរជារតូវសភាវគតិជាសតវម្ឆកបងវក់្បាន។ 
ថាមពលចិតតគឺជាក្ម្លល ំងសដើមបីបងាគ ប់បញ្ជជ ខ្លួនឯងឲ្យរបរពឹតតសៅក្នុង    

ទសងវើអ្វីមួយ។ វាគឺជាអំ្ណាចសរជើសសរ ើស អំ្ណាចរគប់រគងសលើ
អារមមណ៍និងអំ្ណាចយក្ឈនេះសលើទម្លល ប់និងសភាវគតិរបស់ខ្លួនឯង។  

 

 ដូចអ្នក្បានស ើញឧទហ្រណ៍ខាងសលើ
រស្តប់សហ្ើយថា សៅក្នុងជីវភាពរបចំាទថង សយើងសរបើ
ឬក៏្មិនបានសរបើឧបក្រណ៍ទំងបួនសនេះ។ សបើសយើង
សរបើវាកាន់ម្តញឹក្ញប់ ឧបក្រណ៍សនេះនឹងកាន់ម្តរងឹមំ្ល ឯសយើងវញិក៏្កាន់ម្តម្លន
ថាមពលសរចើនស ើងសដើមបីតំាងខ្លួនជាមនុសស Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ)។ ផទុយមក្វញិ សបើ
សយើងមិនទម្លល ប់សរបើរបាស់ឧបក្រណ៍ទំងបួនសនេះសទ សយើងនឹងរបតិក្មមសៅតាមសភាវ
គតិដូចសតវម្ឆកមួយក្ាលសនេះអ្ញ្ច ឹង គឺមិនរបតិក្មមតាមម្បបជាមនុសសស ើយ។  
 

 សរបើរបាស់ឧបក្រណ៍របស់មនុសសទំងបួនសនេះ 

 សោក្ Dermell Reed របាប់ខ្ញុំថាសតើការរបតិក្មមម្បប Proactive(របូអាក់្ទីហ្វ) 
សៅនឹងបញ្ជា ម្បក្បាក់្រគួស្តររបស់ាត់បានសធវើឲ្យជីវតិាត់ម្លនការផ្លល ស់បតូរសោយ
រសបៀបណា។ Dermell ធំដឹងក្តីសៅក្នុងសហ្គមន៍រកី្រក្បំផុតមួយស ម្ េះ East Oakland 
(ក្នុងរដា California) សហ្ើយាត់គឺកូ្នទីបួនសៅក្នុងរគួស្តរម្ដលម្លនកូ្នទំងអ្ស់របំាពីរ
នាក់្។ ាម ននរណាម្លន ក់្សៅក្នុងរគួស្តរាត់ធ្លល ប់សរៀនចប់វទិាល័យស ើយ សហ្ើយ 
Dermell ក៏្មិនទំនងជាមនុសសទីមួយម្ដរ សរ េះាត់មិនរបាក្ដនិយមអំ្ពីបញ្ជា អ្នាគត
របស់ខ្លួន។ រគួស្តររបស់ Dermell កំ្ពុងម្តជួបនឹងការលំបាក្ សហ្ើយផលូវសៅតំបន់ម្ដល
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ាត់រស់សៅគឺសមបូរសោយរក្ុមសជើងកាងនិងមនុសសសញៀនថាន ំ។ រស់សៅក្នុងតំបន់ម្បប
សនាេះ សតើាត់អាចកាល យជាមនុសសរបសសើរម្លន ក់្បានម្ដរឬសទ? កាលសវោសនាេះាត់កំ្ពុង
សរម្លក្សៅផទេះ សរ េះវាគឺយប់ចុងសរកាយទនរដូវវសិសមកាលមុននឹងចូលសរៀនឆ្ន ំទី៤សៅ
រពឹក្ម្សអក្ បនតិចសរកាយមក្ Dermell ឮសសមលងកំាសភលើងបាញ់ាន ។  
 “វាាម នអី្ភាញ ក់្សផអើលសទ សរ េះខ្ញុំឮសនូរកំាសភលើងសឹងម្តរាល់យប់សៅសហ្ើយ” 

Dermell និយយ 

 ភាល មសនាេះរស្តប់ម្តមិតតរបស់ាត់ម្លន ក់្ ម្ដលរតូវរបួសសជើង រុញទវ រទំលុេះចូល
មក្ សហ្ើយម្រសក្ឮៗថា បអូនរបុស Dermell   (ស ម្ េះ) Kevin រតូវសគបាញ់ស្តល ប់សៅ
ក្ម្នលងបាញ់ាន ។  
 “ខ្ញុំសលុតចិតត សហ្ើយកំ្ហឹ្ងក៏្ផទុេះស ើងសោយសសចក្តីឈឺចាប់ សរ េះខ្ញុំកំ្ពុង
បាត់បង់មនុសសម្លន ក់្ជាសរៀងរហូ្ត” Dermell របាប់ខ្ញុំ “Kevin សទើបម្លនអាយុ១៣ឆ្ន ំ
ប ុសណាណ េះ សហ្ើយាត់រតូវបានសគបាញ់ស្តល ប់សោយស្តរម្តជសម្លល េះវាយតបាន បនតិចបនតួច
សៅតាមផលូវ។ ខ្ញុំមិនដឹងគួរនិយយយ ងសម ចសទអំ្ពីអារមមណ៍របស់រគួស្តរខ្ញុំបនាទ ប់ពី
សរឿងសនាេះសក្ើតស ើយ។ រគួស្តរខ្ញុំគឺដូចរតូវធ្លល ក់្ោំដួងចុេះសរកាម” ។ 

 របតិក្មមរបស់ Dermell ជាធមមជាតិ គឺរតូវសម្លល ប់ឃ្លតក្រសនាេះវញិឲ្យខានម្ត  

បាន។ សោយស្តរម្ត Dermell សំុ្តនឹងជីវតិរស់សៅក្នុងសហ្គមន៍អាណាធិបសតយយតំាង
ពីតូច ទសងវើសងសឹក្គឺជាជសរមើសរតឹមរតូវបំផុត ម្ដលសមើលសៅាម នអ្វីខុ្សសទ សដើមបីកាត់
ទថលការស្តល ប់របស់បអូនរបុសាត់។ ប ូលីសកំ្ពុងសសើបអ្សងកតក្រណីសនាេះសៅស ើយ ម្ត 
Dermell ស្តគ ល់មុខ្អ្នក្ម្ដលរបរពឹតតអំ្សពើឃ្លតក្មម។ សៅយប់មួយ អាកាសធ្លតុសៅត
សហ្ើយសសើមទនម្ខ្សីហា ពីរបីសបាត ហ៍្បនាទ ប់ពីទថងឃ្លតក្មម  Dermell កាន់កំាសភលើងខ្លីមួយ
សដើមសហ្ើយសដើរសៅរក្ឃ្លតក្រម្ដលសម្លល ប់បអូនរបស់ខ្លួនស ម្ េះ Tony Davis ម្ដលជាអ្នក្
លក់្ថាន ំសញៀន សដើមបីសងសឹក្ (សមើលសៅដូចជា ឃ្លតក្រម្លន ក់្ស ម្ េះ Fat Tone ម្ដលរតូវ
សគសម្លល ប់សដើមបីសងសឹក្បនាទ ប់ពីាត់សធវើឃ្លតមនុសសម្លន ក់្) ។ 

 “កាលសណាេះសម ងងឹត។ Davis និងបក្សពួក្សមើលខ្ញុំមិនស ើញសទ។ ាត់កំ្ពុង
អ្ងគុយជម្ជក្ាន  សសើចសបាយ សហ្ើយខ្ញុំ សៅក្នុងចម្លង យ៥០ហ្វីដ(feet)ប ុសណាណ េះពីាត់ 
កំ្ពុងពួនពីសរកាយយ នសោយក្នុងទដម្លនកំាសភលើងម្ដលបញ្ចូ លរាប់រចួជាសរសច។ ខ្ញុំ
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អ្ងគុយគិត „រាន់ម្តសក្េះទក្ម្តបនតិច ខ្ញុំអាចសម្លល ប់ឃ្លតក្រម្ដលបានសម្លល ប់បអូនរបុស
បានមួយរសំពច‟ ” ។ 

 វាគឺជាសពលសវោទនការសសរមចចិតតដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ Dermell ។  
 សៅក្នុងខ្ណៈសនាេះ Dermell កំ្ពុងចុចប ូតុងសដើមបីបញ្ឈប់ខ្លួនឯងបនតិចសិន។ 
សោយសរបើរបឌិតញណ(imagination) ាត់បាននឹក្គិតដល់អ្តីតកាលនិងអ្នាគត
របស់ខ្លួន។ “ភាល មសនាេះខ្ញុំគិតអំ្ពីជីវតិរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំថលឹងម្ថលងជសរមើសនីមួយៗ (សម្លល ប់សដើមបី
សងសឹក្ ឬ សរៀនឲ្យចប់)។ ខ្ញុំថលឹងសមើហ៍្សំណាងម្ដលអាចសគចពីការតាមចាប់ខ្លួន សរ េះ
ប ូលីសនឹងរស្តវរជាវសដើមបីម្វក្មុខ្ឃ្លតក្រ។ ខ្ញុំក៏្រសទមស ើញ Kevin មក្សមើលការ
របកួ្តបាល់ទត់របស់ខ្ញុំសរ េះាត់ម្តងសលើក្ទឹក្ចិតតខ្ញុំថា ខ្ញុំនឹងកាល យជាកី្យ ក្របាល់
ទត់ដ៏សឆនើមម្លន ក់្។ ខ្ញុំគិតដល់អ្នាគត គិតអំ្ពីការសិក្ាសៅស្តក្លវទិាល័យ និងគិត
អំ្ពីក្តីសុបិនម្ដលខ្ញុំចង់ផតល់ឲ្យជីវតិខ្លួនឯង” ។  
 ក្នុងខ្ណៈសពលកំ្ពុងឈប់សនាេះ Dermell ស្តត ប់សៅសមបជញ្ដៈ(conscience) 
របស់ខ្លួន។ “ឥលូវខ្ញុំកំ្ពុងកាន់កំាសភលើងសៅក្នុងទដសហ្ើយចិតតកំ្ពុងញប់ញ័រសៅសោយ
កំ្ហឹ្ង ម្តខ្ញុំក៏្ស្តត ប់សៅម្ផនក្វជិជម្លនម្ដលកំ្ពុងខ្សឹបរបាប់ខ្ញុំថា រតូវសរកាក្ស ើង រតូវ
រតលប់សៅផទេះវញិ និងរតូវសៅសរៀន។ សបើសិនខ្ញុំសងសឹក្ គឺដូចយក្អ្នាគតសៅសបាេះ
សចាលអ្ញ្ច ឹង។ ដូសចនេះសតើខ្ញុំរបសសើរជាងសក្មង លម្ដលបាញ់សម្លល ប់បអូនខ្ញុំឬក៏្យ ងណា”   
 សោយសរបើថាមពលចិតត(willpower) ជាជាងបសណាត យខ្លួនសៅតាមកំ្ហឹ្ងសង
សឹក្ម្ដលអាចសធវើឲ្យជីវតិអ្នតរាយ Dermell សរកាក្ឈរនិងសដើររតលប់សៅផទេះវញិ រពម
ទំងសបថថាាត់នឹងសរៀនឲ្យចប់ស្តក្លវទិាល័យសដើមបីជាការសងសឹក្ចំស េះការ
ស្តល ប់របស់បអូនរបុសខ្លួន។  
 របំាបួនម្ខ្សរកាយមក្ស ម្ េះ Dermell  រតូវបានសគឆ្ល ក់្ចូលសៅក្នុងបញ្ជ ីទន
មនុសសម្ដលគួរឲ្យចងចំា និងបញ្ច ប់វទិាល័យសោយសជាគជ័យ។ មនុសសជាសរចើនសៅ
ស្តោរបស់ាត់សឹងម្តមិនសជឿថាាត់អាចសធវើបាន។ របំាឆ្ន ំសរកាយមក្ Dermell បាន
កាល យជាតារាបាល់ទត់របចំាស្តក្លវទិាល័យ រពមទំងបញ្ច ប់បរញិ្ជដ បរតម្ថមសទៀត
ផង ។ មិនខុ្សពី Dermell សទ ទថងណាមួយសយើងនឹងជួបរបទេះបញ្ជា ដ៏ម្សនសមុគស្តម ញ
មួយឬក៏្ពីរក្នុងសពលម្តមួយ ប ុម្នតសយើងម្លនជសរមើស ថាសតើរតវូរគប់រគងបញ្ជា ទំងសនាេះ  
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ឬក៏្  រតវូឲ្យពួក្វារគប់រគងសយើង។  
 សោក្ Elaine Maxwell បានសសងខបអំ្ពីរាល់បញ្ជា ជីវតិបានយ ងខ្លីនិងយ ងលអ 
៖ “សជាគជ័យឬបរាជ័យគឺមិនម្មនសោយស្តរនរណាម្លន ក់្សរៅម្តអំ្ពីខ្ញុំខ្លួនឯងស ើយ។ ខ្ញុំ
គឺជារបភពក្ម្លល ំង។ ខ្ញុំរតវូម្តកំាឆ្ក នូវរាល់ឧបសគគទំងពួងម្ដលសៅ ំងពីមុខ្ខ្ញុំសោយ
ខ្លួនឯង សបើមិនដូសចាន េះសទខ្ញុំនឹងរតវូវសងវងផលូវ។ ជសរមើស ទំនួលខុ្សរតវូ សជាគជ័យឬបរាជ័យ 
អ្វីៗគឺអារស័យសលើការសកាត បកាត ប់សជាគវាសនារបស់ខ្លួនសោយខ្លួនឯង” ។  
 ដូចការផសពវផាយ ណិជជក្មមរបស់រក្ុមហ្ ុនយ ន Volkswagen កាលពីជំនាន់
សដើមមួយបានសរសសរថា  “សៅសលើវថីិជីវតិ ម្តងម្តម្លនមនុសសពីររក្ុម គឺរក្មុអ្នក្
ដំសណើ រ និងរក្មុសៅកុ្ងយ ន .... ម្លនម្តរក្ុមសៅកុ្ងយ នសទម្ដលជាអ្នក្សសរមចចិតត”  
 ដូសចនេះខ្ញុំសូមសួរសៅអ្នក្ សតើអ្នក្កំ្ពុងអ្ងគុយសៅក្ម្នលងសៅកុ្ងសដើមបីដឹក្នំាជីវតិ
ខ្លួនឯង ឬក៏្រាន់ម្តជាអ្នក្ដំសណើ រម្លន ក់្ម្តប ុសណាណ េះ? សតើអ្នក្គឺជាអ្នក្និពនធទំនុក្សភលង
សោយខ្លួនឯង ឬ រាន់ម្តសរចៀងទំនុក្សភលងរបស់សគ? សតើអ្នក្របតិក្មមដូចទឹក្សូោ ឬ រតូវ
សធវើចិតតឲ្យរតជាក់្ដូចជាទឹក្?  
 មិនថាមួយណាសទ អ្នក្រតូវសរជើសសរ ើសសោយខ្លួនឯង - the choice is yours ! 

 

 

 

❶ សពលសរកាយ សបើម្លននរណាម្លន ក់្បញ្ឈឺអ្នក្ (សោយសលើក្រម្លម    
ក្ណាត លស ើងសលើ) ចូរតបវញិសោយលក្ខណៈសនតិភាព ។  
 

❷ ទថងសនេះចូរពាយមស្តត ប់ភាស្តរបស់ខ្លួនឯង និងរាប់សមើលសមើហ៍្ 
សតើអ្នក្សរបើភាស្តម្បប Reactive (រអីាក់្ទីហ្វ) ចំនួនប ុនាម នដង ដូចជា 
“អ្នក្សធវើឲ្យខ្ញុំ...”  ,  “ខ្ញុំរតូវម្ត....”  ,  “សម ចក៏្ពួក្សគមិន...”  ,  “ខ្ញុំមិន
អាច...”  ជាសដើម 

❸ ទថងសនេះចូរសធវើអ្វីមួយម្ដលអ្នក្ចង់សធវើបំផុតម្តមិនម្ដលហា នសធវើពីមុន     
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មក្។ ចូរដក្ខ្លួនសចញពីសនូក្ និងសដើរសៅរក្ការងារសនាេះ។ ចូរណាត់
នរណាម្លន ក់្សចញសៅសរៅជាមួយាន  (កំុ្ចំាឲ្យសគមក្រក្) ចូរសលើក្ទដ
សៅសពលសៅក្នុងថាន ក់្ ឬ ចូលរមួសធវើការជារក្ុមជាមួយសគឯង។  
❹ ចូរសរសសរោក់្រក្ោសមួយសនលឹក្ ៖ “ខ្ញុំនឹងមិនបសណាត យឲ្យ
....................ជាអ្នក្កំ្ណត់អារមមណ៍របស់ខ្ញុំស ើយ” សហ្ើយបិទវា
សៅសលើទូ ក្ញ្ច ក់្ ឬោក់្វាសៅក្នុងសសៀវសៅ និងរតូវអានវាឲ្យបាន
ញឹក្ញប់។   

❺ សពលចូលរមួពិធីជប់សលៀងសលើក្សរកាយ ចូរកំុ្អ្ងគុយម្តម្លន ក់្ឯង
សៅសក្ៀនជញ្ជជ ំងសដើមបីចំាឲ្យសសចក្តីសបាយរកី្រាយចូលមក្រក្ខ្លួន 
គឺរតូវសដើរសៅរក្វាសោយខ្លួនឯង។ សដើរសៅរក្អ្នក្ម្ដលមិនស្តគ ល់
សហ្ើយម្ណនំាខ្លួនឯង។  

❻ សលើក្សរកាយសៅសពលទទួលបានពិនទុម្ដលអ្នក្គិតថាអ្យុតតិធម៌ 
ចូរកំុ្ម្លនអារមមណ៍តូចចិតតឬយំម្រសក្សោយស្តរវា ផទុយមក្វញិរតូវ
ណាត់ជួបជាមួយរគូសដើមបីពិភាក្ាសលើបញ្ជា សនេះ សពលសនាេះអ្នក្នឹង
ដឹងក្ម្នលងខ្វេះចសនាល េះម្ដលរតូវបំសពញ។  
❼ សបើអ្នក្ខឹ្ងរហូ្តដល់ស ល្ េះរបម្ក្ក្ឬវាយតបាន ជាមួយឪពុក្   
ម្លត យឬមិតតភក្តិ ចូរសធវើជាមនុសសទីមួយម្ដលរតូវនិយយ ក្យសូម
សទស។  
❽ ចូរពិនិតយសមើហ៍្ថាម្លនបញ្ជា អ្វីខ្លេះម្ដលឋិតសៅក្នុងរងវង់ Circle of 

No Control សហ្ើយម្ដលសធវើឲ្យអ្នក្រពួយបារមភជានិចច។ ដូសចនេះចូរ
សសរមចចិតតឲ្យបានភាល មៗថារតូវសបាេះវាសចាលឲ្យអ្ស់។ 

 បញ្ជា ម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំមិនសបាយចិតតរមួម្លន ៖ ................................................. 
................................................................................................................................. 
❾ ចូរចុចប ូតុងឈប់ឲ្យបានមុនសពលរបតិក្មមសៅនរណាម្លន ក់្ម្ដលសដើរបុក្អ្នក្ សជរអ្នក្ 
ឬចូលមក្ឈរមុខ្អ្នក្សៅក្នុងជួរ។ 
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❿ ចូរសរបើឧបក្រណ៍របស់អ្នក្មួយស ម្ េះ សតិ(self-awareness) ចាប់ពីសពលឥលូវសនេះត
សៅសដើមបីសួរខ្លួនឯងថា “សតើទម្លល ប់ម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំខូ្ចសុខ្ភាពម្លនអ្វីខ្លេះ?” បនាទ ប់មក្រតូវ
សសរមចចិតតសធវើអ្វីមួយជាបនាទ ន់សដើមបីបំបាត់ទម្លល ប់ទំងសនាេះ។  
 ទម្លល ប់ម្ដលសធវើឲ្យខ្ញុំខូ្ចសុខ្ភាព ៖ ................................................................  
 វធីិម្ដលខ្ញុំរតូវសោេះរស្តយ ៖ ......................................................................... 
................................................................................................................................ 
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