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វាចារសេ  
“ ចសាាំងនឹងខ្លួនឯង ” ជាចាំណងហ្ ើងននហ្សៀវហ្ៅបបបទសសសន

វិជាជសម្យួកសា  បែ ត្រវូ នហ្រៀបហ្រៀង និងចងត្កងហ្ ើងហ្ោយព្ឹង
បផ្ែកហ្ ើម្ូ ោឋសនននការត្រិោះរិោះ និងបទព្ិហ្ោធរបស់ហ្សេរ អម្ជាម្ួយ
នឹងទសសសនៈអនកត្  ញនានាកនងុហ្ោក និងពាកសយហ្ព្ចនែ៍៏មានរនម្លព្ី
កនុងហ្សៀវហ្ៅជាហ្ត្ចើន សត្មាប់ជាទ ហីករណ៍សត្មាយព្នសយ ់។ វាព្៊ុាំ
បម្នជាកសបួនខ្្សរទសសសនវិជាជសអោចសរសយកាំព្ូ  សត្មាប់យកហ្ៅហ្ត្បៀន
ត្បហ្ៅម្ិរតអនកអានហ្នាោះហ្ ើយ បរវាជាទសសសនវជិាជសបែ កប់ហ្ត្ៅហ្ៅ
កនុងឧរដម្គរិ និងែួងវឫទ័យរបស់ហ្សេរបែ ចង់បចករំប កហ្ៅកាន់
ម្ន៊ុសសសជារិ ហ្ែើម្សបជីាត្បហ្ោ ន៍កនុងការកោងសនតភិាព្សងគម្និង 
សក ហ្ោកទាំងម្ូ ។ 

ខ្ញុាំ នបបងបចកជា ៥  ាំព្ូក គឺ ីវិរ ហ្សនហា ការែឹកនាាំ សងគម្ 
និងោសនា។ សនូ ទសសសនៈបែ ចារ់ទ៊ុកែចូជាត្ព្ ឹងែ៏សាំខ្ន់
ជាងហ្គកនុងហ្សៀវហ្ៅហ្នោះ គឺ “ ការចសាាំងនឹងខ្លនួឯង ” ។ កា ណា
ចសាាំងនឹងខ្លនួឯងឈ្នោះ ហ្យើងក៏នឹងមានសនតភិាព្ហ្ៅកនងុខ្លនួ កា ណា
មានសនតិភាព្កនុងខ្លនួ ហ្យើងក៏នងឹកាលសយហ្ៅជាវិញ្ញូ នមា្សក់ បែ អាច
កោងសនតិភាព្ែ ់ម្ន៊ុសសសជារិ ន។  

រា ់ទសសសនៈកនុង ាំព្កូនីម្យួៗ ស៊ុទធបរជាហ្ម្ហ្រៀនបែ ខ្ញុាំខ្លនួឯង 
បរងយកម្កសញ្ជឹងគិរជានិចច ហ្វើយយកម្កត្បរិបរតិហ្ៅកនុង វីិរ។ 



 

 

ខ្ញុាំសងសឃឹម្ និងហ្ ឿជាក់ថា ហ្បើបងបែូន នរួម្ឈាម្បខ្េរទាំងអស់  ន
ហ្ត្កប ញ្ជក់ទសសសនៈទាំងឡាយហ្ៅកនុងហ្សៀវហ្ៅហ្នោះ ោ សងយកចិរត
ទ៊ុកោក់ ហ្នាោះក៏គង់ យួែ៊ុសខ្រ់ែួងត្ព្ ឹង នងិផ្នរគ់ាំនិរហ្អាយ
កាន់បរម្៊ុរត្សួចខ្លសាំងកាលសបបនែម្ហ្ទៀរជាក់ជាម្ិនខ្ន។ ែូនតាបខ្េរ
អាចកោងចត្កភព្អងគរហ្អាយខ្លសាំងកាលសហ្ៅអាស៊ុី ន ក៏ហ្ោយោរបរ
មានត្ព្ ឹង ែ និងផ្នរ់គាំនិរខ្លសាំងហ្នោះឯង បូករួម្ជាម្ួយោម្គគីភាព្
ោ សងសែិររម្ួរ។ 
 ហ្ទោះោ សងណា ទសសសនៈគឺជាការយ ់ហ្ ើញ។ រា ់ការយ ់
ហ្ ើញគ្មសនខ្៊ុសគ្មសនត្រវូោច់ខ្រព្ិរត្ កែហ្ទ គវឺាអាត្ស័យហ្ៅហ្ ើ
ប៊ុគគ មា្សក់ៗ និងកា ៈហ្ទសៈ។ ទសសសនៈម្ួយអាចត្រូវសត្មាប់ប៊ុគគ 
មា្សក់ ឬកនុងកា ៈហ្ទសៈណាម្ួយ ប ៊ុបនតវាអាចខ្៊ុសសត្មាប់ប៊ុគគ មា្សក់
ហ្ទៀរ ឬកនុងកា ៈហ្ទសៈណាម្ួយហ្ផ្សសងហ្ៅវិញ។ ម្ស្ សងហ្ទៀរ ទសសសនៈ
របស់ម្ន៊ុសសសព្ីរនាក់ ឬហ្ត្ចើននាក់ អាចនឹងខ្៊ុសគ្្ស ហ្ត្ពាោះម្ន៊ុសសសមា្សក់ៗ
បរងមានចិរតគាំនិរហ្រៀងខ្លួន និង ួបោថសនភាព្ ីវិរហ្ផ្សសងគ្្ស។ ែូហ្ចនោះ 
ហ្បើទសសសនៈខ្លោះកនុងហ្សៀវហ្ៅហ្នោះ វាផ្ទុយនឹងទសសសនៈរបស់ម្ិរតអនកអាន 
បែ នាាំហ្អាយប ោះពា អ់ារម្េណ៍ម្ិនចង់ែឹងម្និចង់ឮហ្នាោះ សូម្អូស
រំ ងផ្ងហ្ៅច៊ុោះ! សូម្អានបរចាំណុចណាបែ ហ្យើងគរិថា វាផ្ដ ់
ត្បហ្ោ ន៍ ហ្វើយនាាំហ្ៅ រិការព្ិរ នហ្វើយ!  ួនកា ហ្យើងអាច



មានទសសសនៈបខ្េងគ្្ស បរសូម្ក៊ុាំហ្អាយបរទសសសនៈរបស់ហ្យើង ជាហ្ម្ហ្រាគ
បងក ាំងឺែ ់សងគម្ជារិហ្ៅ នហ្វើយ។ ម្ស្ សងហ្ទៀរ ែាំហ្ណើរហ្យើងបបប
ណាម្ិនសាំខ្ន់ហ្ទ បរអេីបែ សាំខ្ន់ គឺជាែាំហ្ណើរ យួសងគម្ជារិ
ែូចគ្្ស។ 

 
 

នប  ិន ហ្ម្ោ ២០១៩ 
យួង សូោ 

  



 

 

  



 

“ 
 
សូម្ឧទទិសែ ់ អនកត្  ញ បណឌិរ កវី ទសសសនវទិូ វីរ ន និង

ប៊ុគគ ត្តាស់ែងឹទាំងឡាយកនងុហ្ោកបែ  នព្ ីហ្ែើម្សបសីនតិភាព្! 
 
សូម្ហ្អាយរសេីននទសសសនវិជាជសរ៊ុងហ្រឿងត្រចោះត្រចង់ហ្ ើងែ ់

ម្ន៊ុសសសត្គប់គ្្ស ែូចជារសេីននត្ព្ោះទិនករបែ រោះបាំភលឺចត្កវា ! 
 

 

”  



 

 

រសចរដីថ្លែងអំណ គុណ 

សូម្បលលងអាំណរគ៊ុណែ ់ម្ន៊ុសសស ិរសនិទធខ្ញុាំទាំងអស់ បែ 
បរងបរ ួយផ្ដ ់ហ្ោប ់ ែៗ និង ត្ម្៊ុញទឹកចរិតខ្ញុាំហ្អាយមានការព្៊ុោះ
ពារកនុងការសហ្ត្ម្ចឆនទៈ និងកិចចការបរងនពិ្នធ! 

សូម្បលលងអាំណរគ៊ុណែ ់ម្ិរតអនកអានទាំងឡាយ បែ បរង
ត្សឡាញ់គ្ាំត្ទ និងហ្ ើកទឹកចិរតខ្ញុាំហ្អាយបនតការផ្សសព្េផ្សាយោ្សនែ។ 

សូម្បលលងអាំណរគ៊ុណែ ់សបសបុរស នទាំងអស់ បែ បរងបរ
ហ្ព្ញចិរតហ្គ្ ការណ៍សបសបុរសធម្៌កនុងការបរងនិព្នធរបស់ខ្ញុាំ និង
 នចូ រួម្វភិាគទនលវិកា ហ្ៅកនងុែាំហ្ណើរការហ្ ោះព្៊ុម្ពហ្សៀវហ្ៅ
ហ្នោះ! 

ហ្បើគ្មសនអនករា ់គ្្ស ហ្សៀវហ្ៅហ្នោះក៏ម្និអាចត្បសូរ នបែរ! 
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ទសស្នៈទ១ី 

“មានតែចម្បាំងប ៉ុណ ្្ោះ ណ ើបអាចណអាយមន៉ុស្សរស់បានណោយ
សនតភិាព ក្នុងជីវិែតែលណោរណពញណៅណោយសង្គ្រ្មែ៏ណ្រោះថ្ន្ក្់
ណនោះ ណ ើយចម្បាំងែ៏អស្ច្រ្យបាំផ៉ុែ គចឺ្បាំងនឹងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃ។” 
 

ទរកចាប់កាំហ្ណើរហ្ ើងជាម្យួនឹងសបត្ម្កយាំែ៏ខ្លសាំងៗ  ព្៊ុាំបម្ន
សាំហ្ណើចហ្ ើយ។ ហ្នោះមានន័យថា   នហ្កើរជាម្ន៊ុសសសគជឺាហ្រឿងម្ួយ
កត្ម្បាំផ្៊ុរ  បែ ហ្យើងម្ិនែឹងថាគួរចូ រួម្សបម្ដងកដីអបអរ  ឬកដី
អាណិរអាសូរ។ ហ្ត្កាយម្កទត្មាាំបរចហ្ត្ម្ើនវ័យធាំែឹងកដ ី រវូរែ ់
ែហ្ងហើម្ច៊ុងហ្ត្កាយបងែស់របស់ខ្លួន  ហ្គម្ិនែឹងថាត្រវូឆលងការ់ែាំហ្ណើរ
ផ្សសងហ្ត្ព្ងអេីខ្លោះហ្ទៀរហ្ទ។ កនុងែាំហ្ណើរផ្សសងហ្ត្ព្ងរបស់ ីវិរបរងមាន
ស៊ុខ្ស៊ុវរែិភាព្ នងិទ៊ុកខហ្ត្គ្ោះថា្សក់  ែូចសាំណារ់ហ្ឈ្ើបែ រោរ់
អបណែរតាម្រ កហ្ កបក់   ួនក៏ត្បទោះប ោះហ្ត្រើយ ែ   ួនក៏រំកិ ចូ 
ែ ់មារ់ហ្ត្ជាោះ។ ប ៊ុបនតម្ន៊ុសសសខ្៊ុសគ្្សព្ីសាំណារ់ហ្ឈ្ើ ហ្ោយម្ន៊ុសសស
អាច យួខ្លួនហ្អាយហ្ចៀសផ្៊ុរព្មីារ់ហ្ត្ជាោះ ន។ ម្ស្ សងហ្ទៀរហ្គម្ិនត្រូវ
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រស់ហ្ៅកនុងស៊ុខ្ស៊ុវរែិភាព្ហ្ភលចខ្លួន ឬហ្ៅថាសបសាយវសួត្បមាណ
ជាោចខ់្រ។ ការត្បមាទ (ហ្ធេសត្បបវស) ហ្នោះនឹងនាាំហ្គហ្ៅ ួបនឹង
ហ្ត្គ្ោះថា្សក់វិញ។ ែូហ្ចនោះហ្គត្រូវបរហ្ត្រៀម្ខ្លួនជានិចចចាំហ្ពាោះឆកសង្គ្រសម្
 ីវិរ។ 

នីកកូ ូ មា សហ្ឈ្ៀបវ លី (Niccolo Machiavelli) បែ ជា
នហ្ោ យវិទូអ ៊ីតា  ីនហ្អាយហ្ត្កើនរំឭកថា “ ក៊ុាំហ្ៅទាំហ្នរកនុងហ្ព្ 
មានសនតិភាព្ ហ្វើយត្រវូហ្ឆលៀរហ្ត្បើហ្ព្ សនតភិាព្ហ្អាយមានត្បសិទធ
ភាព្  បត្កងហ្ោែ ់សាំណាងផ្លសស់បដូរ  ហ្យើងអាចត្ទាំត្ទកមាលសាំងខ្សយ ់
ព្សយុោះ  និងអាចមាន ័យ ម្នោះកនុងត្គ្ត្ក ន ” ។ 

ហ្រើប៊ុគគ  សបី សាញកនងុត្បវរតិោង្គសតឯណាខ្លោះបែ ម្ិនធ្លសប់
ឆលងការច់ម្សាាំងហ្នាោះ? 

ចម្សាាំងហ្ៅទីហ្នោះ  ខ្ញុាំព្៊ុាំហ្ ើកយកការកានអ់ាវ៊ុធយ៊ុទធភណឌ
ត្បយ៊ុទធគ្្សកនុងសង្គ្រសម្ស៊ុីវិ   ឬសង្គ្រសម្ហ្ោកម្កបរិោយអេីហ្ទ  បរខ្ញុាំ
ចង់សាំហ្ៅែ ់ចម្សាាំងនន វីិរម្ន៊ុសសសត្គប់រូបហ្ត្ចើនជាង។ កនុងចម្សាាំង
ហ្នោះ  ហ្គ ួបសម្រភូម្ិហ្ត្ចើនណាស់  ែូចជាសម្រភូម្ិហ្រៀនសូត្រ  សម្រ
ភូម្ិការ្រ  សម្រភូម្ិហ្សនហា  សម្រភូម្ិត្គួោរ  សម្រភូម្ិជារិ  សម្រ
ភូម្ិនហ្ោ យ ជាហ្ែើម្។ ោដសបម់្ួយបភលរ  ហ្យើងអាចនឹងគិរថា គាំនិរ
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ហ្នោះហាក់ទ៊ុទិែឋិនិយម្  បែ ហ្ម្ើ ព្ិភព្ហ្ោកកនុងសភាព្ែ៏គួរហ្អាយ
ភ័យខ្លសចបរម្ស្ សង  ហ្វើយហ្យើងអាចនឹងត្បបកកថា  ីវរិម្ន៊ុសសសម្ិន
បម្នជាសម្រភូម្ិែ៏ហ្្ដសគគ៊ុកហ្ទ វាគជឺាភាព្ត្សស់បាំត្ព្ងបរប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ 
ចាំណុចហ្នោះ  ហ្យើងក៏ម្ិនបែិហ្សធអេីបែរ  គឺថា ីវិរត្សស់បាំត្ព្ងបម្ន
ហ្វើយ  បរជាភាព្ត្សស់បាំត្ព្ងបែ មានភាព្អាប់អួរហ្ៅវ ៊ុម្ព្័ទធ 
ត្គ្ន់បរហ្ព្ ខ្លោះភាព្អាប់អួរហ្នាោះ វាហាក់ហ្ៅឆងសយម្ិនទន់ម្កែ ់
ហ្អាយហ្យើងហ្ ើញភាលសម្ៗប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ វាម្ិនខ្៊ុសព្ីត្ព្ោះចនទបែ កាំព្៊ុងរោះ
ភលឺរនាទស ស៊ុខ្ៗ  ត្ោប់បរហ្ ចហ្ចញនូវរាវ ូម្កហ្ បត្រ ក់ហ្ធេើហ្អាយ
បត្បជាងងឹរសូនសយស៊ុងត្រមឹ្ម្យួរំហ្ព្ចែូហ្ចា្សោះបែរ ( រាវ ូចាប់ចនទ ) ។ 

ប៊ុគគ  សបីៗបែ ជាប់កិរតនិាម្ត្កអូបឈ្ងយុឈ្ងប់ ហ្ៅកនុងត្បវរតិ
ោង្គសតទាំងឡាយ ស៊ុទធសឹងជាអនកឆលងការ់ោ សងហ្ជាគជាាំកនុងភាព្
 ាំ កហ្តាកោ សកននសង្គ្រសម្ោ សង ូរចរប់ាំផ្៊ុរ។ ត្ព្ោះព្៊ុទធ  ត្ព្ោះហ្យស ូ  
ម្ហាមា សរ់  ខ្៊ុង ឺ  និងហ្ៅ ឺជាហ្ែើម្ បែ ជាហ្ម្ោសនាធាំៗ គឺជាអនក
ត្បយ៊ុទធោ សងសេិរោវសញជាម្ួយនងឹអាំហ្ព្ើ បកម្េកនុងខ្លួន ហ្វើយ នច៊ុោះ
ហ្បសកកម្េផ្សសព្េផ្សាយនវូក៊ុស ធម្៌ែ ់ម្ន៊ុសសសជារិ។ ណាប ូហ្ អ៊ុង 
បូណា  សរ   អាត្ ហាម្  ីងខ្ូ   ម្ហារេៈ គនធី   ស ៊ុន ោ សរ់ ហ្សន  
និងហ្ នីនជាហ្ែើម្ បែ ជាកាំព្ ូហ្ម្ែឹកនាាំបែវិរតន៍  គជឺាអនកត្បយ៊ុទធ
ោ សងសត្ោក់សត្ោាំជាម្ួយនឹងភាព្ត្កីត្ករបស់ខ្លួន រវូរអាចឈ្រ
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ហ្ ើងោ សងរឹងមាាំ ហ្វើយែឹកនាាំត្បហ្ទសហ្អាយរីកចហ្ត្ម្ើនហ្ៅម្៊ុខ្ ន
តាម្កដីត្សនម្របស់ព្ួកគ្រ់។ 

ហ្ែើម្សបយីកឈ្នោះកនុងសង្គ្រសម្ វីិរ បែ  ាំពាក់ ាំព្និសេុគោមសញ
ទាំងឡាយ ហ្យើងត្រូវបរកោងខ្លួនជាអនកចម្សាាំងែ៏ព្ូបក ហ្ោយត្រូវ
ចសាាំងជាម្ួយនងឹខ្លួនឯងហ្នោះបរម្ដង។ ត្ព្ោះព្៊ុទធ (Buddha)  នមាន
ព្៊ុទធែីកាថា “ ការឈ្នោះខ្លួនឯង ជាការត្បហ្សើរ ” ។ ត្ព្ោះ ទ ោ ូម្ ូន
 នត្បទននូវស៊ុភាសិរថា “ អនកណាបែ ឈ្នោះខ្លួនឯង វិហ្សសជាង
អនកបែ ឈ្នោះែហ្ណែើម្ នទីត្ក៊ុងហ្ៅហ្ទៀរ ” ។ ចាំបណក ហ្ៅ ឺ ក៏
និោយត្សហ្ែៀងគ្្សហ្នោះថា “ អនកបែ ឈ្នោះសត្រូវ ន ហ្គហ្ៅថាអនក
ខ្លសាំង អនកបែ យកឈ្នោះខ្លួនឯង ន ហ្គហ្ៅថាអនកមានអាំណាច។ ”  
ហ្រើឈ្នោះខ្លួនឯងោ សងហ្ម្ ច? 

ទ ់បរយ៊ុវ ន  ន រ់ែាំខ្ួរកសា  និងហ្បោះែងូជាម្៊ុនសិន  
ហ្ទើបចារ់ទ៊ុកថាឈ្នោះហ្ ើខ្លួនឯង។ កនុងហ្ោកហ្នោះ គ្មសនអេីព្ិ កយក
 ័យ ម្នោះជាងរបស់ព្ីរោ សងហ្នោះហ្ ើយ ប ៊ុបនតវាក៏ឥរវួសវិស័យព្ី
សម្រែភាព្ម្ន៊ុសសសហ្នាោះបែរ។ហ្ៅហ្ព្ ណាបែ ខ្ួរកសា   និងហ្បោះ
ែូងបែ  ន រ់ែាំោ សង ែហ្វើយ  វានឹងកាលសយហ្ៅជាបផ្លោវែ៏ម្៊ុរ
ហ្វើយមាាំ បែ អាចកមាចសរ់សត្រូវកនងុខ្លួនហ្យើង ន។ 
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ការហ្រៀនសូត្រជាត្បចាាំ១ និងការបណែដោះោមសររីជារនិិយម្២ គឺ
ជាម្ហ្ធស្ យែ៏មានត្បសិទធភាព្ននការ រែ់ាំខ្ួរកសា ។ ខ្ួរកសា 
ចាាំ ច់ណាស់ ត្រូវបរមានរ៊ុ សយភាព្រវាងចាំហ្ណោះែឹង និងឧរដម្គរិ
ជារិ។ ខ្ួរកសា បែ បាំពាក់បាំប នបរចាំហ្ណោះែឹង  បរខ្េោះឧរដម្គរ ិ
(ចាំហ្ណោះែឹងធាំធ្រ់ បរឧរដម្គរិសគម្ោរសាំង) គជឺាហ្រឿងហ្ចា ហ្ម្សសៀរ
សត្មាប់សងគម្ ចាំបណកខ្ួរកសា បែ បាំពាកប់ាំប នបរឧរដម្គរិ បរខ្េោះ
ចាំហ្ណោះែឹងព្ិរត្ កែ (ឧរដម្គរមិ្៊ុរត្សួច  បរចាំហ្ណោះែឹងហ្ត្ចោះចាប់) 
គឺជាហ្រឿងហ្ត្គ្ោះថា្សក់នត្កប ងសត្មាបជ់ារិោសន៍បខ្េរហ្យើង។ 

យ៊ុវ នបែ មាន ទធភាព្ហ្រៀនកនុងោោ ែៗ ក៊ុាំមានហ្មាទន
ភាព្ត្ ៊ុ  ឬសពឹកត្សព្ន់ហ្អាយហ្ោោះ។ ត្រូវបរហ្ត្កប ញ្ជកច់ាំហ្ណោះែឹង
ហ្ត្បៀបែូចសរេ េុាំខ្ាំហ្ត្កប ម្ែងផ្កសហ្ែើម្សបីហ្ែើរហ្អាយទន់ ឬហ្ ើសព្ួក
យ៊ុវ នននត្បហ្ទស ិរខ្ងហ្យើង។ ចាំបណកយ៊ុវ នបែ ម្ិន នចូ 
ហ្រៀនកនុងោោ ក៏ក៊ុាំទាំហ្នរ ឬ កទ់ឹកចិរតបែរ ត្រូវបរហ្ឆលៀរហ្រៀនតាម្
ម្ហ្ធស្ យហ្ផ្សសងៗ ហ្ែើម្សបយីិរហ្ោងខ្លួនហ្អាយ នែូចជាយ៊ុវ នែនទ
ហ្ទៀរ។ គបសបីអានហ្សៀវហ្ៅត្គប់ត្បហ្ភទ ត្ោវត្ជាវឯកោរនានា  
 ប កសនទនាជាម្ួយប៊ុគគ ហ្ចោះែឹង ៊ុាំវិញខ្លួន  ត្រិោះរិោះជាត្បចាាំ  ជា
ព្ិហ្សសយ៊ុវ នត្រវូបសេងយ ន់ូវទសសសនវិជាជស (Philosophy) បែ 
ជាវជិាជសត្គឹោះសត្មាប់ោថសបនា វីិរហ្យើង  បីែូចជាការហ្រៀបត្គឹោះសង់អគ្រ
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ែូហ្ចា្សោះ។ ោរស ់ទសសសនវជិាជស ហ្គនឹងោរស ផ់្លូវហ្ៅរកសចចភាព្បែ ជា
វរែុមានរនម្លបាំផ្៊ុររបស់ វីិរ។ ទនទមឹ្នឹងការហ្រៀនសូត្រហ្អាយហ្ចោះែឹង  
ហ្អាយយ ់សចចភាព្ជាហ្ែើម្ហ្នោះ  ក៏ត្រូវបរហ្ចោះឈ្ឺឆអស កចិចការសងគម្
ផ្ងបែរ  ម្ិនថាជាយ៊ុវ ន ឬយ៊ុវនារីហ្ ើយ។ 

ការវេឹកហារ់ម្ហ្នាម្យិទធិ (អាំណាចចិរត)១ និងការបណែដោះ
គ៊ុណធម្៌ (អាំណាចត្ព្ ឹង)២ គឺជាម្ធស្ យែ៏មានត្បសិទធភាព្នន
ការ រ់ែាំហ្បោះែូង។ កនុងការវេឹកហារម់្ហ្នាម្យិទធិ  គឺត្រូវបរហារ់ហ្រៀន
សមាធិចិរតហ្ែើម្សបីហ្អាយហ្យើងអាចយកអាយរនៈ (បភនក  ត្រហ្ចៀក  
ត្ចម្៊ុោះ  អណាដសរ  កាយ  និងចិរត) ឋិរហ្ៅហ្ត្កាម្ការប្រសបប់ញ្ជស។ ចិរត
បែ ម្ិន នអប់រំ ែ នឹងកាលសយជាបិោចកនុងខ្លួន។ ចិរតបែ ម្ិនមាាំទាំ  
ម្ិនអរ់ធេរ់  ម្ិនហ្កលៀវកាលស  ម្ិនសងប់  ម្ិនត្រជាក់  ម្ិនត្ស ោះ  ម្ិនមាន
សណាដសប់ធ្្សប់... គឺព្ិរជាម្ិនអាចែឹកនាាំខ្លួនឯង នហ្ ើយ ក៊ុាំថា
ហ្ ើយែ ់ហ្ៅចង់ែកឹនាាំអនកែនទ។ យ៊ុវ នអាចហ្រៀនកសបួនសមាធិម្ួយ
ចាំនួនតាម្រយៈម្ហ្ធស្ យហ្រៀងខ្លួន (គម្ពីរ  ឬត្គូ...) ហ្វើយក៏ត្រូវបរែឹង
ជាម្៊ុនថា ការវេឹកហារម់្ហ្នាម្យិទធិទម្ទរហ្អាយរាងកាយមានស៊ុខ្
ភាព្ ែមាាំទាំហ្ទៀរផ្ង។ ហ្គម្ិនអាចមានចិរតមាាំម្ួនហ្ោយគ្មសនរាង
កាយមាាំម្ួន នហ្ ើយ  វាឥរខ្៊ុសព្ីកសិករបែ ចង់ នបផ្លហ្ឈ្ើទ៊ុាំ ែ 
ត្រូវបរហ្ត្ោចបលហ្ែើម្ែូហ្ចា្សោះបែរ។ សព្េនលងហ្នោះយ៊ុវ នបខ្េរម្ួយភាគធាំ
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កាំព្៊ុងហ្ជាគជាាំហ្ោយត្ោ ថា្សាំហ្ញៀន និងអាំហ្ព្ើពាោអាវាបសជាហ្ត្ចើន
ហ្ទៀរបែ ហ្ធេើហ្អាយ រប់ង់នវូថាម្ព្ រាងកាយ រួម្ទាំងថាម្ព្ 
ននចិរតគាំនិរ។ ែូហ្ចនោះយ៊ុវ នបខ្េរត្រូវភាញសក់រឭកហ្ ើង ហ្ោយចាំណាយ
ហ្ព្ យកចិរតទ៊ុកោក់ហ្ៅហ្ ើស៊ុខ្ភាព្ ែសបិរវាជាត្បភព្ត្ទត្ទង់ និង
ផ្ដ ់កាំហ្ណើរែ ់អាំណាចហ្ផ្សសងៗហ្ទៀររបស់ម្ន៊ុសសស។ ចាំបណកកនុង
ការបណែដោះគ៊ុណធម្វ៌ិញ  យ៊ុវ នត្រូវនាាំគ្្សហ្ធេើនូវទហ្ងេើ ែនិងមាន
ត្បហ្ោ ន៍សត្មាបខ់្លួនឯង និងសងគម្  បែ ជាការោបហ្ត្ពាោះនូវ
ត្គ្ប់ព្ូ គ៊ុណធម្៌។ ត្បហ្ភទម្ន៊ុសសសបែ ឧទទិស ីវរិកនុងប៊ុព្េហ្វរ៊ុ
សងគម្ជារិ គជឺាត្បហ្ភទម្ន៊ុសសសគ៊ុណធម្ថ៌ា្សក់ខ្ពស់បាំផ្៊ុរ គួរហ្អាយ
ហ្គ្រព្ហ្ការសរហ្សើរអស់កា យូរអបងេងរហ្ៅ។ 
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ទសស្នៈទ២ី 

“តាមលក្ខណៈធមមជាែិ ជីវិែរម្នក្តនលងតែល្ែូវណៅពិែ្បាក្ែ
ណ  ណ ើយក្រ៏ម្នន័យអវណីអាយច្បស់លាស់តែរ។ ែូណចនោះ្ែូវមាន
ណរលណៅជីវិែណ ើបមិនវណងវង  ណ ើយ្ែវូណ្បើជវីិែទាំងមូលណែើម្បី
សណ្មចណរលណៅណ ោះណ ើបណយើងែឹងនយ័ថ្នជវីិែណោយខ្លួនឯង។” 
 

 ីវិរម្ន៊ុសសស ហ្បើបហ្ណាដសយហ្អាយវារោរ់អបណែរហ្ោយខ្លួន
ឯង វាម្ិនែងឹថាហ្រើនឹងហ្ៅែ ់ទីណាហ្ទ។ វាែូចហ្ៅនឹងសលឹកហ្ឈ្ើ
បែ ហ្ចោះបរវូរហ្ៅតាម្កមាលសាំងទឹកែូហ្ចា្សោះ។  ីវិរម្ន៊ុសសស ហ្ព្ ធាំែឹងកដី
កា ណា អាយ៊ុ ីវរិក៏កនលងហ្ៅោ សងរវ័សែូចយ ់សបតិ។ ចាស់ៗ
ឧសសាវ៍រែូញបរែរណាស់ថា  ីវិររបស់ព្ួកគ្រ់ព្ិរជាហ្ ឿនខ្លសាំង
ណាស់  ហ្ធេចហ្បើកៗម្ួយឆ្សាំ។ ព្ួកគ្រ់ហ្ត្ចើនហ្ោកោដសយ បែ ម្ិន
 នតាាំងហ្គ្ ហ្ៅអេីម្ួយហ្អាយត្ កែត្បជា កា ហ្ៅយ៊ុវវយ័។  
ហ្ោយោរបររកម្ិនហ្ ើញហ្គ្ ហ្ៅថាចង់ហ្ៅណាហ្អាយត្ កែ វា
ហ្ធេើហ្អាយហ្យើងខ្របងក់ាររស់ហ្ៅទហ្ទៗ។ 
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“ សកម្េភាព្ធាំៗរបស់ម្ន៊ុសសស ហ្បើបត្ងួញហ្អាយខ្លីហ្ៅ គ្មសនអេី
ប ៊ុនាមសនហ្ទ មានបរស៊ុីហ្ែក ហ្ែកស៊ុី ហ្វើយបហ្ងកើរកូនហ្ៅ។ ែបែ ៗ! ” 
ហ្នោះជាគាំនិរម្យួរបស់រួអងគ ោរា សក់ កនងុហ្រឿង “  ីវិរឥរន័យ ” របស់
ហ្ោក ស៊ុទធ ប ូ ីន។ កនុងវគគ “  ីវិរគ្មសនខ្លឹម្ោរ ” វិញ ោរា សក់ ក៏ ន
រអ ូរទាំបរមា្សក់ឯងផ្ងបែរថា “ ឱ! អញរហ្អើម្ ចង់កែួរអេីហ្ម្ល ោះហ្ទ...  ីវិរ
ម្ន៊ុសសសគ្មសននយ័ គ្មសនខ្លឹម្ោរ! ហ្រើម្៊ុនម្ន៊ុសសសហ្កើរម្ក ម្ន៊ុសសសហ្ៅ
ឋានណា?  ៊ុោះែ ់ហ្ព្ ោលសប់ ហ្រើម្ន៊ុសសសោត្តាហ្ឆ្សោះហ្ៅទីណា? 
ហ្ម្ដច នជាម្និរស់រវូរហ្ៅ?  ៊ុោះែ ់ម្ន៊ុសសសោលសប់ ហ្រើត្ព្ ឹងហ្ៅ
រស់បែរ ឬក៏រោយសូនសយស៊ុងហ្ៅជាម្យួអងគត្ ណ? នរណាហ្គវ ោះ 
បែ បហ្ងកើរហ្ោកម្កព្ីហ្ែើម្ែាំបូងបាំផ្៊ុរ ហ្វើយនាាំហ្អាយម្ន៊ុសសស
ហ្វទនាែូហ្ចនោះ? វ៊ុឺ! ហ្រឿងហ្នោះគិរម្ិនហ្ចញហ្ទ។ ខ្ជិ គិរ ែជាងហ្ត្ពាោះជា
ហ្រឿងម្ិនត្ កែ ប ៊ុបនតរបស់ម្ួយបែ អញត្ កែជាងហ្គ គឺអញត្រូវ
ោលសប់នលងណាម្ួយ ហ្បើម្ិនយូរកឆ៏ប់ ” ។ 

កា បែ ត្ព្ោះសិទធរែ (Sithatha) ត្បថាប់ហ្ៅកនុងត្ព្ោះរា វាាំង
ែ៏ត្សស់ហ្ឆើរឆយ ត្ទង់យ ់បរហ្សចកដីហ្ោម្នសសសម្ួយម្៊ុខ្គរ់ ម្និ
ត្ជាបសូម្សបីបរពាកសយោម្ញ្ញបីមា សរ់ បែ ម្ន៊ុសសសទូហ្ៅបរងែឹងឮត្បទោះ 
គឺពាកសយ “  រា ” “ ឈ្ឺ ” និង “ោលសប់ ” ។  ៊ុោះត្គ្ម្ួយ ត្ទង់ នទរ
ហ្ ើញនូវម្ន៊ុសសស រា ម្ន៊ុសសសឈ្ឺ នងិម្ន៊ុសសសោលសប់ បែ ហ្ៅខ្ងហ្ត្្
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រា វាាំង ក៏បណាដស ហ្អាយត្ទង់ត្សហ្ងោះត្សហ្្ចណាស់ចាំហ្ពាោះសាំោរ
វែដែ៏បវងអនាលសយគ្មសននយ័ហ្នោះ។ ទីបាំផ្៊ុរត្ទង់សហ្ត្ម្ចត្ព្ោះទ័យហ្ ោះបង់
រា ប ល័ងកែ៏ត្បណរីហ្ចា  ហ្វើយកាំណរ់ហ្គ្ ហ្ៅបសេងរកការ
ត្តាស់ែឹងហ្ៅកនុងនត្ព្ ហ្ែើម្សបីចាកហ្ចញហ្អាយផ្៊ុរព្ីការ ង់ផ្៊ុងហ្ៅកនុង
ហ្ត្ជាោះែ៏បសនហ្ត្ៅននហ្សចកដីទ៊ុកខ។ ត្ទង់ត្ព្ោះចិនាដសថា មានបរហ្គ្ ហ្ៅ
ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ហ្ទើបម្ិនហ្ធេើហ្អាយត្ទងវ់ហ្ងេងវ្វសន់ហ្ៅកនងុ ីវរិែឥ៏រន័យខ្លឹម្
ោរហ្នោះ គឺហ្គ្ ហ្ៅននការបសេងរកការត្តាស់ែឹងបែ ត្ទង់ នម្ក
ព្ីការទរហ្ ើញ ីវិរែ៏ហ្កសសម្កសានតននបព្េ ិរ។ 

ហ្វបវគ  (Hegel) ជាទសសសនវិទូសញ្ជសរអិា លឺម្ ង ់  ន
ហ្ពា ថា “  ីវិរនឹងមានរនម្ល  ៊ុោះត្តាបរវាមានរនម្លហ្ៅកនុងហ្គ្ 
ហ្ៅណាម្ួយ ” ។ ព្ិរហ្វើយ សូម្សបីម្ន៊ុសសសបែ ចង់ហ្ធេើអរតឃារខ្លួន ក៏
ហ្ត្ពាោះបរយ ់ហ្ ើញខ្៊ុសថា ខ្លួនម្ិនែងឹត្រូវរស់ហ្ៅហ្ែើម្សបីអេីហ្ទៀរ ឬ
ហ្ែើម្សបីនរណា។ ការម្ិនែឹងហ្នោះហ្វើយ បែ ជាការរស់ហ្ោយគ្មសន
ហ្គ្ ហ្ៅបរម្ដង។ ហ្បើហ្គ្ ហ្ៅមាន ចសាស់ជាការបត្ម្ោះនហ្នៀ រស ូ
ជាម្ិនខ្ន។ ការរស ូកនុងហ្គ្ ហ្ៅរបស់ខ្លនួនឹងនាាំហ្អាយម្ន៊ុសសស
ោរស ់ន័យ វីិរហ្ោយខ្លួនឯង។ ហ្គ្ ហ្ៅហ្នាោះជាអេីក៏ ន ហ្អាយបរ
ឋិរហ្ៅកនុងត្កបខ្ណឌចសាប់ជារិ អនតរជារិបែ មានយ៊ុរតធិម្៌ និងត្កប
ខ្ណឌអភិសមាចារបែ មានភាព្ត្រឹម្ត្រវូ។ 
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ត្បហ្ទសបខ្េរ ម្ិនខ្េោះហ្ទអនកបែ រស់ហ្ៅហ្ោយគ្មសនហ្គ្ ហ្ៅ។ 
ត្បជាព្ រែឋម្យួភាគធាំហ្បើកបភនកហ្ ើង ត្ោ!  រី! អាហ្ភៀន! ប សបង! 
កលឹប! ស៊ុាំទន! ហ្ របហ្ញ្ចសរគ្្ស!  ញ់កាប់ចាក់គ្្ស! ... ហ្រើសងគម្ហ្យើង
នឹងហ្ៅជាោ សងណាកនុងអនាគរខ្ងម្៊ុខ្? ផ្ទុយត្ស ោះព្ ីនជារ ិិរ
ខ្ងហ្យើង បែ ហ្គហ្ចោះសបសាយព្ិរបម្ន បរហ្គមានហ្គ្ ហ្ៅ មាន
កិចចការរបស់ហ្គចសាស់ោស់។ ហ្រឿងហ្នោះចាាំ ច់ណាស់ បែ ហ្យើង
ត្រូវបរនាាំគ្្សខ្វសយខ្េ ់ ហ្ោយប៊ុគគ មា្សក់ៗត្រូវគរិគូរហ្គ្ ហ្ៅរបស់
ខ្លួន ហ្វើយជាព្ិហ្សសត្គួោរ និងោថសប័នអប់រំក៏ត្រូវបរចូ រួម្
ចាំបណកោ សងសកម្េកនុងការ ត្ម្៊ុញ ឬបណែដោះម្ន៊ុសសសហ្អាយមាន
ហ្គ្ ហ្ៅតាាំងបរព្ីហ្កេងៗហ្ៅ ក៊ុាំចាាំ ច់ែ ់ធាំហ្ទើបយកចរិតទ៊ុកោក់។ 
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ទសស្នៈទ៣ី 

“បាយឆ្អិនលអណោយស្រតែណចោះតងណ្លើងបានលអ។ ក្ចិចការមិនអាច
ណៅែល់ណរលណៅណ  ណបើមិនណចោះតសវងរក្អវីមក្ជ្ម៉ុញថ្មពល
ចិែតណអាយណឆ្ោះជា្បចាំ។” 
 

ថាម្ព្ ចរិត ជាចាំហ្វោះចាាំ ចជ់ាងហ្គកនុងការបហ្ញ្ឆោះកិចចការ
នានាហ្អាយហ្ែើរហ្ៅម្៊ុខ្ វាែូចជាការ្រោាំ យបែ ត្រូវការហ្ភលើង
ហ្អាយ នហ្ឆោះជាត្បចាាំែូហ្ចា្សោះ ហ្ទើបម្ិនហ្ៅ។ ជាទូហ្ៅ ម្ន៊ុសសសបែ 
គ្មសនថាម្ព្ ចរិតខ្លសាំង ហ្គហ្ត្ចើនធ្លសក់ហ្ៅកនុងភាព្ខ្ជិ ត្ចអូស ឬការ
ហ្គចហ្វោះ។ ចិរតមានអាំណាចធាំហ្ធងណាស់ ត្បសិនហ្បើវាទទួ  នការ
 ត្ម្៊ុញថាម្ព្ ជាត្បចាាំ។ កា ហ្បើបហ្ណាដសយហ្អាយចិរតហ្ខ្សាោះហ្ខ្សាយ
ហ្ៅ ហ្យើងគ្មសននលងអាចហ្ធេើកចិចការធាំ នសហ្ត្ម្ចជាោចខ់្រ។ សម្ដី
របស់ ទសសសនវិទូ អឺរា សគលីរ (Heraclitus)  ននិោយថា “  ទធផ្ ធាំ 
ទម្ទរម្វចិឆតាធាំ ” ។ ម្វិចឆតា គឺគ្មសនអេីហ្ត្្បរព្ីថាម្ព្ ចិរតហ្នោះ
ហ្ ើយ។ 
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រា សវេ វា ស ់ែូ ហ្អម្័រោន់ (Ralph Waldo Emerson) ហ្ពា 
ថា “ សកម្េភាព្សាំខ្ន់ៗត្គប់ត្បការកនុងកាំណរ់ហ្វរ៊ុត្បវរតិោង្គសត គឺ
 ័យ ម្នោះបែ  នម្កព្អីារម្េណ៍ព្៊ុោះហ្ពារហ្នោះឯង។ ចាំបណក មា សគីស 
ែឺ វ ូហ្វណាក (Marquis de Vauvenargues) អនកចរិោោង្គសត
 រាាំង នហ្ពា ថា “ ហ្ែើម្សបីហ្ធេើកិចចការធាំៗហ្អាយ នសហ្ត្ម្ច ហ្យើង
ត្រូវហ្ត្បើ ីវរិហ្អាយហាកែ់ូចជាហ្យើងនឹងម្ិនមាននលងោលសប់ហ្ ើយ ” ។ 

កិចចការកាន់បរធាំ ទម្ទរម្ន៊ុសសសមា្សកាន់បរហ្ត្ចើនហ្អាយចូ 
រួម្ ហ្វើយហ្យើងម្ិនអាចប្កសរ់ហ្ភលើងហ្ៅកនុងចិរតអនកែនទ នហ្ទ  ៊ុោះ
ត្តាបរហ្ភលើងហ្នាោះហ្ឆោះសហ្នាធសសហ្ៅធសហ្ៅកនុងចិរតរបស់ហ្យើងជាម្៊ុន។ គ្មសន
នរណា ចង់ហ្ែើរតាម្ម្ន៊ុសសសបែ ខ្សសរ់ហ្ខ្សាយថាម្ព្ ចិរតជាងខ្លួន
ហ្ ើយ ហ្ត្ពាោះថាទមាលសប់របស់អនកទន់ហ្ខ្សាយបរងហ្ែើរតាម្អនកបែ ខ្លសាំង
ជាងខ្លួន ហ្វើយអនកខ្លសាំង បរងអាចអូសទញអារម្េណ៍ហ្អាយអនកបែ 
ហ្ខ្សាយជាងខ្លួនចង់ហ្ែើរតាម្។ ត្បសិនហ្បើហ្យើងគិរថាហ្ព្ ណាហ្យើង
រាងធ្លសក់កមាលសាំងចិរត សូម្ត្បញាប់ព្ត្ងឹងវាហ្ ើង តាម្រយៈម្ហ្ធស្ យ
សម្ត្សប ែូចជាការរំឭកែ ់ស៊ុភាសិរណាម្ួយ វីរ នណាមា្សក់ រូប
គាំនូរអេីម្ួយ ឬក៏ហ្រឿងភាព្យនតណាម្យួ ជាហ្ែើម្ អាត្ស័យហ្ៅតាម្ការ
និយម្ហ្រៀងៗខ្លួន។ ហ្យើងត្រូវរកហ្អាយហ្ ើញថា អេីហ្ៅបែ នាាំហ្អាយ
ោស់កមាលសាំងចិរតហ្យើងព្៊ុោះកហ្ង្គញ្ជស  ន ហ្វើយហ្ព្ រកហ្ ើញរួច ត្រូវ
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បរហ្ត្បើ ឬរំឭកវាហ្អាយ នត្រមឹ្ត្រូវផ្ងបែរ ហ្ទើបអារម្េណ៍ម្ិនបកម្ក
ត្គប់ត្គងហ្យើង ន។ ហ្គអាចហ្ធៀបអារម្េណព៍្៊ុោះកហ្ង្គញ្ជស ហ្ៅនឹងព្ស់
បវកែកព្ពារ ហ្បើម្ិនអាចបញ្ជស នោ សងោទសរ ់ាំនាញ វានឹងចកឹខ្ាំ
មាចសស់ោលសប់ជាព្៊ុាំខ្ន។ 
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ទសស្នៈទ៤ី 

“សមិ ធផលធាំៗទាំងឡាយ រួមទាំងណជាគវាស របស់មន៉ុស្ស គឺ
ជារូបភាពតែលបានមក្ពីការគូសវាសរបស់មន៉ុស្សខ្លនួឯង។ អវី
តែលមន៉ុស្ស្បាថ្ន្ចង់បានយ ្ងម៉ុែមាាំ វានឹងណលចរូបរាងណ ើង។” 
 

ចសាប់ននការត្សូបទញ នបចងថា អេីបែ ហ្យើងចង ់ន ហ្យើង
នឹង ន ហ្ោយត្គ្ន់បរ ស៊ុាំនូវអេីម្ួយព្រិត្ កែ បនាទសបម់្កហ្ ឿជាក់ 
ច៊ុងហ្ត្កាយទទួ តាម្រយៈអារម្េណថ៍ា របស់ហ្នាោះ នម្កែ ់ព្ិរៗ
ហ្ោយបនតហ្ធេើកចិចការហ្ៅតាម្ធម្េតា។  ត្រង់ហ្នោះវាត្សបជាម្ួយគ្្សនឹង
ព្៊ុទធែីកាថា “ ហ្យើងជាអេីបែ ហ្យើងគិរ ”។ ចាំបណកអនក ាំនួញអាហ្ម្រិក
មា្សក់ហ្ឈាមសោះ វីហ្ លៀម្ ហ្ខ្លម្ិន សតូន (William Clement Stone)  ន
គ្ាំត្ទផ្ងបែរថា “ ហ្បើសិនជាែួងចរិតែិរជាប់ហ្ៅហ្ ើរបស់អេីម្ួយហ្វើយ 
ចិរតនឹងអាចសហ្ត្ម្ច ននវូរបស់ហ្នាោះជានចិច ” ។ 

ហ្យើងគឺជាវិចិត្រករគូសវាសគាំនូរ ីវរិរបស់ខ្លួនឯង ហ្វើយក៏ជា
អនកនិព្នធ បែ សរហ្សរហ្សណារីយ ូននកិចចការរបស់ខ្លួនឯងផ្ងបែរ។ 
ែូហ្ចនោះចូរចាប់កាន ់ក់ និងប ៊ិកហ្ែើម្សបីហ្ធេើការគូសវាស និងសរហ្សរកនុង
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ហ្វោហ្នោះ! ហ្បើហ្យើងចង់កាលសយជាអនកនិព្នធ ោង្គោរសចារសយ អនក ាំនួញ ឬ
អនកែឹកនាាំជាហ្ែើម្ ហ្នាោះក៊ុាំរួញរាអី! កដីស៊ុបិននឹងប្ហសញបផ្នទីសត្មាប់
ហ្យើង ហ្វើយ ាំហ្នឿែ៏ម្៊ុរមាាំនឹងត្ ប់ហ្យើងព្ីរហ្បៀបបែ ត្រវូហ្ែើរ។ ស ៊ុន 
ោ សរ់ ហ្សន (Sun Yat Sen) អនកបែវិរតចនិែ៏អោចសរសយ នអោះអាងថា 
“ ហ្បើហ្យើងហ្ ឿថា អាចហ្ធេើ ន ហ្ទោះជាត្រូវរំកិ ភនាំ ៊ុបសម្៊ុត្ទ ក៏ហ្ធេើ
 នបែរ ” ។ 

ហ្បើហ្យើងសម្លឹងហ្ម្ើ ហ្ៅម្ន៊ុសសសហ្ជាគ ័យ វាហាកែ់ូចជាព្ួកហ្គ
ព្ូបកព្ីកាំហ្ណើរ ឬមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់។ ប ៊ុបនត តាម្ព្រិហ្ៅ គឺែូចសម្ដី
បែ  វូណូហ្រ ែឺ   ់វសាក់ (Honore De Balzac)  នហ្ពា 
អ ៊ីចឹងថា “ គ្មសនអេីបែ ហ្ៅថាម្ន៊ុសសសកាំព្ូ ហ្ទព្ហ្កាស សយ ហ្ោយ
គ្មសនបាំណងត្ ថា្សែខ៏្លសាំងកាលសហ្មាោះម្៊ុរហ្នាោះហ្ ើយ ” ។  
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ទសស្នៈទ៥ី 

“អវីតែលគួរណអាយ ៉ុក្ចិែតបាំផ៉ុែ គឺជាអវីតែល្ែូវ្ប៉ុង្បយ័ែនបាំផ៉ុែ។ 
ងវីណបើ ាំន៉ុក្ចិែត្ែូវតែមានណោយខានមិនបានក្៏ណោយ តែក្៉ុាំ ៉ុក្ចិែតអវី
មួយ ឬនរ មានក្្់ក្នុងណលាក្ណនោះជាងខ្លួនណយើងណអាយណស្ោះ ណ ើយក្៏
្ែូវ្បយ័ែនចាំណោោះខ្លួនឯងែូចរន្។” 
 

ហ្ៅហ្ព្ បែ ទាំន៊ុកចរិតចូ ម្កែ ់ ម្ន៊ុសសសហ្ត្ចើនបររបរូ រ់
ការត្ប៊ុងត្បយរ័ន។ ហ្ៅហ្ព្ បែ ការត្ប៊ុងត្បយរ័នចាកហ្ចញហ្ៅ ទាំន៊ុក
ចិរតក៏ ួចនាាំម្ិរតមា្សក់ហ្ឈាមសោះថា “ ហ្សចកដីអនតរាយ ” ម្កជាម្យួ។ 
នរណាម្ួយបែ ទ៊ុកចរិតហ្វើយ ហ្ៅបរសងសសយ័ត្គប់ ាំហានហ្នាោះ? 
គ្មសនហ្ទ! បរសួរថា ហ្បើទ៊ុកចិរតហ្វើយ បបរជាហ្ៅបរតាម្ោនសងសស័យ 
ហ្រើហ្អាយនរណាម្កហ្ោមសោះត្រង់នឹងហ្យើង ន? ហ្វរ៊ុហ្នោះ ហ្បើទ៊ុកចិរត
ហ្វើយគឺក៊ុាំសងសស័យ បរក៏ក៊ុាំហ្ ឿជាក់ត្ ៊ុ រវរូ រក់ារត្ប៊ុងត្បយ័រន 
ហ្ត្ពាោះថាគ្មសនអេីបែ ម្និបត្បត្បួ ហ្ោោះហ្នាោះហ្ ើយ។ ចិរតម្ន៊ុសសសជា
របស់បែ អាចបត្បត្បួ ហ្ ឿនជាងអេីទាំងអស់ ហ្ ឿនជាងហ្ផ្លកបហ្នាទសរ
ហ្ៅហ្ព្ ហ្ម្ កាំព្៊ុងហ្ភលៀងហ្ៅហ្ទៀរ។ 
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ត្ព្ោះរា សមាភសរ ត្ទង់មានបនទូ ថា “ ក៊ុាំទ៊ុកចិរតបរហ្ទស ក៊ុាំទ៊ុកចិរត
អភិហ្នង្គសកម្៍ ក៊ុាំទ៊ុកចិរតអភិត្ យ ” ។ ទាំន៊ុកចិរតខ្លោះអាចជាម្ិរតភាព្ព្ិរ
ត្ កែ ប ៊ុបនតទាំន៊ុកចិរតខ្លោះហ្ទៀរ អាចជាន៊ុយបែ សត្រវូរបស់ហ្យើងហ្ត្បើ
ហ្ែើម្សបី ួចចាកខ់្នងហ្យើងព្ីហ្ត្កាយ ហ្ត្ពាោះថាហ្បើសត្រូវអាចហ្ធេើហ្អាយ
ហ្យើងទ៊ុកចិរតហ្ភលចការត្ប៊ុងត្បយ័រន ន ហ្នាោះហ្គម្ិនចាាំ ច់មានការ
 ាំ កហ្ត្ចើនកនុងការកមាចសរ់ហ្យើងហ្ ើយ។  

ហ្ត្្ព្ីខ្លួនឯង ហ្យើងព្ិ កនឹងទ៊ុកចិរតណាស់ ហ្ត្ពាោះថាព្ិភព្
ហ្ោកខ្ងហ្ត្្ខ្លួនហ្យើងហ្ពារហ្ព្ញហ្ៅហ្ោយការសបម្ដងបហ្ញ្ឆសរត្គប់
រូបភាព្ ហ្វើយក៏ហ្ពារហ្ព្ញហ្ៅហ្ោយការព្ិរបែ ហ្ចោះបរបត្បត្បួ ម្ិន
នឹងនរ។ គ្មសននរណាចង់ហ្អាយហ្យើង ែ ជាងហ្យើងខ្លួនឯងហ្ទ។ បរខ្លួន
ឯងហ្នោះហ្ទៀរហ្ោរ  ួនកា ជាអនកបាំផ្លសញខ្លួនឯងហ្ត្ចើនជាងអនក
ហ្ផ្សសងហ្ៅហ្ទៀរ។ ែូហ្ចនោះសរ៊ុបហ្ៅ ហ្យើងហ្ៅបរត្រូវែកពាកសយ “ ត្ ៊ុ  ” 
ហ្ចញព្ីសម្ីការ “ ទាំន៊ុកចិរត ” ហ្វើយបូកពាកសយ “ ត្បយ័រន ” ម្ិនថាចាំហ្ពាោះ
អនកែនទ ឬខ្លួនឯងហ្ ើយ។ 
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ទសស្នៈទ៦ី 

“ណយើងស្រ្ល់មន៉ុស្សកាន់តែច្បស់ណៅក្នុងកាលៈណ សៈពីរយ ្ង  ី
មួយណពលរ៉ុងណរឿង  ីពីរណពលែ៉ុនោប។” 
 

ម្ន៊ុសសសបែ ហ្យើងោរស ទ់ាំងអស់ ព្៊ុាំស៊ុទធបរមានចិរតត្សឡាញ់ 
និងកដីហ្ោមសោះត្រង់ម្កហ្ ើហ្យើងហ្សេើៗគ្្សហ្ ើយ ហ្វើយហ្យើងកម៏្ិនទម្ទរ
ហ្អាយព្ួកហ្គម្កត្សឡាញ់ និងហ្ោមសោះត្រង់ហ្យើងបរមា្សក់បែរ។ ហ្គមាន
សិទធិហ្ែើម្សបីឈ្ប់ត្សឡាញ់ និងប ងោវសគម្ន៍ហ្យើង បរហ្ទោះោ សងណា
ហ្យើងចសាស់ជាម្ិនចង់ហ្អាយអនកែនទផ្លសស់បដូរព្ីត្សឡាញ់ហ្ៅសែប់ និង
ព្ីហ្ោមសោះហ្ៅកសបរ់ហ្នាោះហ្ទ។ ែូហ្ចនោះហ្យើងព្ិរជាចង់ែឹងចរិតរបស់ម្ន៊ុសសស
ម្៊ុននឹងហ្ធេើទាំនាក់ទាំនង ឬកាំព្៊ុងបររាប់អាន ហ្ត្ពាោះថាោរជារិម្ន៊ុសសស
ហ្នោះ ួនកា អាត្កក់ណាស់ រវូរហ្ោក មា សក ហ្រេន និោយចាំអកថា 
“ ខ្ញុាំកាន់បរោរស ់ព្ីម្ន៊ុសសស ខ្ញុាំកាន់បរត្សឡាញ់បឆករបស់ខ្ញុាំ ” ។ 

វិធីហ្ៅកនុងការសម្លឹងហ្ម្ើ ម្ន៊ុសសស មានហ្ត្ចើនោ សងណាស់ 
អាត្ស័យហ្ៅហ្ ើបកវបភនកឈាលសសនវរបស់ហ្យើងមា្សក់ៗ បរហ្បើនិោយព្ី
កា ៈហ្ទសៈវិញ គឺមានោថសនការណ៍ព្ីរោ សង បែ ផ្ដ ត់្បសិទធភាព្
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ហ្ត្ចើនបាំផ្៊ុរកនុងការយ ព់្ីត្បហ្ភទម្ន៊ុសសសហ្ៅ ៊ុាំវិញខ្លួន។ ទីម្ួយគឺហ្ៅ
ហ្ព្ បែ ហ្យើងរ៊ុងហ្រឿង ទីព្ីរគឺហ្ៅហ្ព្ បែ ហ្យើងែ៊ុនោប។ 

ម្ន៊ុសសសខ្លោះរួម្ទ៊ុកខ ន បររួម្ស៊ុខ្ម្ិន នហ្ ើយ។ ហ្ៅហ្ព្ ហ្យើង
ហ្កើរទ៊ុកខជាម្យួហ្គ ហ្យើងបដូរផ្ដសច់នងឹគ្្សណាស់។ នលងខ្លោះ យម្ួយមា សរ់
ម្ួយកជាម្ួយគ្្ស អត្ងឹងម្ួយព្ីរនាក់  នអេីបនតិចម្ិនបែ ហ្ភលចបចកគ្្ស
ហ្ ើយ។ វាកម្សសរ់ណាស់ បរហ្យើងក៏មានកដីស៊ុខ្ជាម្ួយគ្្សម្ិនរិចហ្នាោះ
ហ្ ើយ។ អន៊ុសសាវរីយ៍ ូរចរ់រាប់ម្ិនអស់ កប់ទ៊ុកហ្ៅកនុងរាងកាយ
ម្ន៊ុសសសព្ីរនាក់បែ មានត្ព្ ងឹម្ួយែូចគ្្ស។ បរ ៊ុោះហ្ព្ ហ្យើងទាំង
ព្ីរមាន ន ឬមាន នបរហ្គ ហ្គបបរជាម្ិនចង់ហ្បៀរបកសបរហ្យើង ហ្វើយ
ហ្គចហ្ងែៀរចងែ ់ហ្ៅកនងុការបចករំប កកដីស៊ុខ្ហ្ៅវិញ។ ម្ន៊ុសសសបែ 
ហ្យើងត្សឡាញ់ ហ្គក៏ហ្ៅរកត្ទនាំលេី ឬអនកលេីហ្ចា ហ្យើងហ្អាយកាំត្ពា
បរ ហ្តា មា្សក់ឯង។ 

ម្ន៊ុសសសខ្លោះហ្ទៀររួម្ស៊ុខ្ ន បររួម្ទ៊ុកខម្ិន នហ្ ើយ។ ហ្យើង
សម្សបូរ ៊ុយកាក់ មានត្ទព្សយសម្សបរតិសដុកសដម្ភ មានផ្ទោះ មានែី មាន
ម្ន៊ុសសសរាប់រកហ្ត្ចើន ហ្គក៏ម្ករាប់ហ្យើង ហ្គអាចចាំណាយហ្ព្ ហ្ែើរផ្ឹក
ស៊ុីសបសាយ ៊ុាំគ្្សជាម្យួហ្យើង។ មានអេីបបលក ហ្គម្កបបួ សឹងព្៊ុាំបែ 
ខ្ន។ ហ្យើងកាលសយហ្ៅជាម្ន៊ុសសសបែ ោរស ់ចិរតហ្លលើម្គ្្ស និងចិរត
ទូោយោកគ់្្សែូចបងបែូនរួម្ឧទរ។ បរវាសនាម្ន៊ុសសសម្និបម្នហ្ចោះបរ
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រ៊ុងហ្រឿងរវូរឯណា។ ត្ព្ោះអាទិរសយរោះគង់នឹងអសដងគរ។ កា ហ្បើហ្យើង
ធ្លសក់ខ្លួនត្ក ឬ បួហ្ត្គ្ោះអាសនន ហ្គក៏ចាប់ហ្ផ្ដើម្បត្បម្៊ុខ្មារម់្ួយរំហ្ព្ច។ 
ព្ីម្ន៊ុសសសធ្លសប់ោរស ់ ហ្ៅជាម្ិនធ្លសប់ោរស ់ ឬហ្ៅជាសត្រូវកម៏ាន ហ្រើ
វាម្ិនជាការឈ្ឺចាប់វួសបលលងហ្ទឬ? ហ្ៅកនុងត្សីវិហ្តាបហ្ទសក៏មាន
និោយព្ីកា ៈហ្ទសៈម្យួហ្នោះបែរថា “ ហ្គែឹងចិរតម្ិរតកនងុត្គ្ត្ក ែឹង
ចិរតទហានហ្កលៀវកាលសកនងុសង្គ្រសម្ ែឹងចិរតហ្ោមសោះត្រងក់នុងការសង
បាំណុ ហ្គ ែឹងចិរតភរិោកនងុហ្ព្ ខ្សសរ់ត្ទព្សយ និងែឹងចរិតហ្ៅព្ងសសកនុង
ត្គ្វនិាសអនតរាយ ” ។ 
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ទសស្នៈទ៧ី 

“ក្៉ុា្ំ បកាសការវិ ស ការណ្ដ្្ក្ហាយ និងចាំណុចណខ្្ោយរបស់
ណយើងែល់មន៉ុស្សជ៉ុាំវិញខ្លួនណ្ចើនណពក្ ត្ក្ងវាកាលយ្ណៅជាអាវ៉ុធ
របស់ស្ែូវមក្ចក្់សមាល្ប់ណយើងវិញ។” 
 

ហ្យើងម្ិនែឹងចសាស់រវូរហ្ទថា នរណាខ្លោះត្សឡាញ់ហ្យើង 
នរណាខ្លោះសែប់ហ្យើងហ្ ើយ។ ហ្ទោះោ សងណា ម្ន៊ុសសសមា្សក់ៗរបម្ងមាន
អនកត្សឡាញ់ និងអនកសែប់ជានិចច ត្គ្ន់បររិចឬហ្ត្ចើនប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ អនក
ត្សឡាញ់ហ្យើង បរង ួយហ្ត្ោចត្សង់ហ្ព្ ហ្យើងវិនាស រំប កទ៊ុកខ
ហ្ព្ ហ្យើងហ្្ដសត្កហាយ និងបក ម្ែហ្ព្ ហ្យើងមានចាំណុចហ្ខ្សាយ។ 
ហ្ោយប កអនកសែប់ហ្យើង បរងហ្ធេើផ្ទយុព្ីហ្នោះ។ ម្ន៊ុសសសអាត្កក់ រង់ចាាំបរ
ឱកាសហ្ែើម្សបីោង ប ឯម្ន៊ុសសសគ៊ុាំកនួវិញរង់ចាាំបរឱកាសសងសឹក។ 
ព្ួកហ្គបរងអនទោះអបនទងចង់ែឹងព្ពី្័រ៌មានអាត្កក់ៗរបស់ហ្យើង រង់ចាាំបរ
អបអរោទរចាំហ្ពាោះហ្ត្គ្ោះកម្េទាំងឡាយរបស់ហ្យើង។ 

ហ្វរ៊ុហ្នោះ ហ្យើងម្ិនគួរហ្ចោះបរទមាលសយអាលក៌ាំ ាំង ឬត្បកាសនូវ
ការព្ិរព្ីខ្លួនរបស់ហ្យើងទាំងត្ស៊ុងហ្នាោះហ្ទ បត្កងវាហ្ៅជាអាវ៊ុធរបស់
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សត្រូវម្កចាក់សមាលសប់ហ្យើង។ កាំព្ូ ទីត្បកឹសាអធិរា ែ៏អោចសរសយនន
អាណាចត្កឥណាឌសប៊ុរាណមា្សក់  នបណនាាំថា “ ក៊ុាំនិោយហ្រឿង
អាល៌កាំ ាំងត្ ប់ហ្ៅនរណាមា្សក់ ព្ីហ្ត្ពាោះវានឹងបាំផ្លសញអនក ” ។ ហ្បើ
ព្ិ កោកទ់៊ុកកនុងត្ទូង ហ្យើងគបសបីត្ ប់ត្រឹម្បរម្ន៊ុសសស ាំនិរ ន
ហ្វើយ បត្កងព្ួកហ្គអាចរកម្ហ្ធស្ យ ួយសត្មា  នខ្លោះ។ ហ្ទោះ
ោ សងណា ត្រូវហ្រៀនហ្ធេើចិរតហ្អាយសងប់ោងសរ់ និងអរធ់េរ់ខ្លោះ ចាំហ្ពាោះអេីៗ
បែ ហ្កើរហ្ ើងម្ិនសម្បាំណង ហ្ត្ពាោះថាមានបរហ្យើងខ្លួនឯងមា្សកគ់រ់
បែ ជាទីព្ឹងសាំខ្នជ់ាងហ្គបងែស់។ ហ្បើហ្ចោះបរព្ឹងហ្គហ្ត្ចើនហ្ព្ក ហ្នាោះ
សូម្សបីម្ិរត ែ ឬម្ន៊ុសសសជាទីត្សឡាញ់ម្ួយចាំនួនរបស់ហ្យើង ហ្ព្ ខ្លោះក៏
ព្ួកហ្គហ្ចោះធ៊ុញត្ទន់ ឬអាចហ្ៅជាហ្ម្ើ ត្ោ ហ្យើងកនងុចិរតក៏មាន។ 
កត្ម្មាននរណា សេ័ត្គចិរតចង់ម្កហ្ៅ រិម្ន៊ុសសសបែ សម្សបូរហ្ត្គ្ោះ
អាត្កក់ណាស់។ ហ្បើមានវិញ ហ្នាោះរាប់ថាជាបងបែូនវិហ្សសវិោ 
នត្កប ងហ្វើយ។ 
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ទសស្នៈទ៨ី 

“ក្៉ុាំយល់្ច ាំថ្ សម្បក្ណ្្គឺជាស្ច់ក្នុង។ សម្បក្ណ្្ស្អ្ែមិន
្បាក្ែថ្ស្ច់ក្នុងលអឆ្ង្ញណ់ ោះណ ើយ ណ ើយសម្បក្ណ្្អា្ក្ក្់ក្៏
មិន្បាក្ែថ្ស្ច់ក្នុងសអយុរលយួតែរ។” 
 

ពាកសយចាស់ហ្ពា ថា “ ក៊ុាំហ្ម្ើ បរសម្សបកហ្ត្្ ” ! ព្ិរណាស់! 
ការយករូបភាព្ខ្ងហ្ត្្ម្កហ្ធេើជាម្ូ ោឋសនត្គឹោះ ហ្ៅកនុងការវាយរនម្ល 
ចសាស់ជាបហ្ងកើរហ្អាយមានការភ័នតត្ច ាំ ព្ីសភាព្ព្រិបែ ហ្ៅខ្ង
កនុងម្ិនខ្ន ហ្បើហ្ទោះបីជាការវាយរនម្លហ្នាោះត្រឹម្ត្រូវកព៏្ិរបម្ន បរម្ិន
មានភាព្ត្ កែត្បជាហ្ទ គឺត្រឹម្ត្រវូកនុងសភាព្ត្សហ្ព្ចត្សព្ិ ។ 

កនុងសងគម្ ម្ន៊ុសសសភាគហ្ត្ចើនចូ ចិរតវាយរនម្លអនកែនទ។ ការ
វាយរនម្លហ្នោះ ព្៊ុាំបម្នជាហ្រឿងខ្៊ុសឆគងអេីហ្ទ ហ្ត្ពាោះហ្យើងត្រវូបរហ្រៀនោរស ់
ម្ន៊ុសសសហ្ៅ ៊ុាំវិញខ្លនួ ថានរណាោ សងហ្ម្ ច នរណាបបបហ្ម្ ចខ្លោះ បរអេី
បែ ខ្៊ុសឆគង គវឺាយរនម្លខ្៊ុស។ មានហ្ព្ ខ្លោះហ្យើងហា សនវាយរនម្លហ្គ 
រវូរវាយត្បហារហ្គទាំងកហ្ត្មា ឥរញហ្ញើរអេីបនតិចហ្ោោះ ទាំងម្ិន
ទន់ នោរស ់គ្្សផ្ង។ អនកខ្លោះហ្ម្ើ ្យអនកត្ក អនកមានឋានៈទប 
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អនកហ្រៀន នរិច អនកមានបទព្ិហ្ោធរចិ អនកមានគាំនិរបបលកព្ីហ្គ អនក
មានរូបកាយអាត្កក់ អនកគ្មសនោច់ញារិ អនកគ្មសនត្ក៊ុម្បកសសព្ួក អនក
គ្មសនហ្ឈាមសោះ សបី និងអនកមានអាយ៊ុហ្កេងជាហ្ែើម្ ថាជាម្ន៊ុសសសបែ ព្៊ុាំ
នលលលនូរ ម្ិនយ ់ការណ៍រាក់ហ្ត្ៅ អសម្រែភាព្ និងគ្មសនអេី ែអោចសរសយជា
ហ្ែើម្។ អនកខ្លោះហ្ទៀរវិញ អររំហ្ភើប ហ្ ើករហ្ម្កើងចាំហ្ពាោះបរអនកណាបែ 
ហ្ម្ើ ហ្ៅសម្សបូរត្ទព្សយធាំ ហ្រៀនែ ់អន៊ុបណឌិរ បណឌិរ ប៊ុណសយសកតិខ្ពស់ 
មានបទព្ិហ្ោធហ្ជាគជាាំ  រូបរាងោអសរស្ហស ព្ូបកហ្វាហាត្ទឹសដីចាក់
ទឹកម្ិន ិច សម្សបូរគនីគ្្សបកសសព្ួក ហ្ករតិ៍ហ្ឈាមសោះ សបី សាញ និងវយ័
ចាំណាស់ចាស់ខ្ញីជាហ្ែើម្។ ការវាយរនម្លម្ន៊ុសសសខ្៊ុសរហ្បៀបហ្នោះ នឹងនាាំ
ហ្ត្គ្ោះថា្សក់ទាំងខ្លួនឯង រួម្ទាំងសងគម្ជារិផ្ងបែរ ហ្ោយោរយូរៗ
ហ្ៅ វានឹងហ្ៅជាវបសបធម្៌ែអ៏ាត្កកម់្ួយបែ ប ងហ្គ្រព្នូវរនម្លព្រិ
ហ្ៅខ្ងកនុងខ្លួនរបស់ម្ន៊ុសសស ហ្វើយហ្ៅជាទទ ួយក កខណៈខ្ង
ហ្ត្្ម្កហ្ធេើជារនម្ល។ បម្នបទនហ្ៅ ការវាយរនម្លព្៊ុាំបម្នសាំហ្ៅបរហ្ៅ
ហ្ ើម្ន៊ុសសសហ្ទ សូម្សបីបររបស់ហ្នោះរបស់ហ្នាោះ គាំនិរហ្នោះគាំនិរហ្នាោះ កិចច
ការហ្នោះកិចចការហ្នាោះ ។ ។ ក៏ម្ិនត្រូវហ្ម្ើ ត្ោ  ឬហ្ ើករហ្ម្កើង 
ហ្ោយោរបរភិនភាគខ្ងហ្ត្្របស់វា បែ ហ្យើងត្កហ្ កហ្ ើញបរ
ម្ួយបភលរហ្ ើយ គឺត្រូវបរហ្អាយមាន កខណៈវិភាគស៊ុី ហ្ត្ៅហ្ទើប
ត្បហ្សើរ។ 
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្កត្រ ប់ម្កហ្យើងខ្លនួហ្យើងវិញ ត្បសិនហ្បើមាននរណាវាយ
រនម្លខ្លួនហ្យើង ឬអេីបែ ហ្យើងមានថាោ សងហ្នោះោ សងហ្នាោះ សូម្ក៊ុាំហ្រហ្ៅ
តាម្ហ្អាយហ្ោោះ។ ហ្យើងអាចយកម្កព្ិចារណា  ៊ុោះត្តាបរការវាយ
រនម្លហ្នាោះមាន កខណៈត្រឹម្ត្រវូ ហ្វើយមានហ្ចរនា ែសត្មាប់ហ្យើង។ 
ជាធម្េតា អនកបែ ត្សឡាញ់ហ្យើង ហ្គបរងហ្ម្ើ ហ្យើងកនុងផ្លូវ ែហ្ត្ចើន 
ហ្វើយអនកបែ សែប់ហ្យើង ហ្គក៏បរងហ្ម្ើ ហ្យើងកនុងផ្លវូអាត្កក់ហ្ត្ចើន។ វា
ជាហ្រឿងធម្េតាហ្ទ បែ ម្ន៊ុសសសចូ ចិរតវិនិចឆយ័អេីម្យួហ្ៅតាម្ការ
ត្សឡាញ់ឬសែប់កនុងចិរតរបស់ព្ួកហ្គ។ ហ្យើងទ៊ុកហ្អាយហ្គវាយរនម្ល
តាម្បរចិរតហ្គហ្ៅច៊ុោះ អេីបែ សាំខ្ន់គឺហ្យើងែឹងខ្លួនហ្យើងចសាស់ថាជា
នរណា? ហ្យើងមានចាំណុច ែឬអាត្កក់អេីខ្លោះ? ហ្វើយហ្យើងកាំព្៊ុងហ្ធេើអេី? 
ហ្ែើរហ្ៅណា? ជាហ្ែើម្។ 

អនកត្  ញត្កិកមា្សក់ហ្ឈាមសោះ តាប ស (Thales)  ននោិយថា 
“ ហ្រឿងព្ិ កបាំផ្៊ុរកនងុ ីវរិ គឺការោរស ់ខ្លួនឯង ” ។  ចាំបណកអនកត្  ញ
ត្កិកមា្សក់ហ្ទៀរហ្ឈាមសោះ ព្ីតាវគ័រ (Pythagoras)  ននោិយផ្ងបែរ
ថា “ សាំខ្ន់បាំផ្៊ុរគឺហ្គ្រព្ខ្លនួឯង ” ។ ហ្បើែូហ្ចនោះ ហ្យើងម្ិនខ្េ ថ់ា
នរណាោរស ់ហ្យើង ឬម្ិនោរស ់ហ្នាោះហ្ទ សាំខ្ន់ហ្យើងែឹងខ្លួនឯង
ចសាស់ ម្ិនបរប ៊ុហ្ណ្ាសោះហ្យើងគឺជាអនកវាយរនម្លខ្លួនឯងហ្ោយឧហ្បកាខស 
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ហ្ោយចិរតហ្ៅកណាដស  ម្ិនហ្រច៊ុោះហ្រហ្ ើងហ្ៅតាម្នរណាមា្សក់បែ 
ត្សឡាញ់ ឬសែប់ហ្យើងហ្ ើយ។ 
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ទសស្នៈទ៩ី 

“ណបាោះបង់ណចលភាពសមុគស្ម្ញ ចប់កានយ់ក្ភាពរឹងមាាំ។ 
ភាពសមគុស្ម្ញ បាន្ែឹមតែកាែ់បនថយអាំ ចក្នុងខ្លួនណយើងប ៉ុណ ្្ោះ 
ចាំតណក្ភាពរឹងមាាំបណងកើនអាំ ចក្នុងខ្លួនណយើងកាន់តែខាល្ាំងណ ើង។”
  

ភាព្សេុគោមសញ ជាហ្ម្ហ្រាគម្ស្  សងបែ ចូ ហ្ៅបាំផ្លសញចិរត
គាំនិររបស់ហ្យើង រួម្ទាំងរាងកាយខ្ងហ្ត្្ផ្ង។ កា ណាហ្យើង
សនសសាំភាព្សេុគោមសញកាន់បរហ្ត្ចើន ហ្យើងនឹងធ្លសក់ខ្លួនហ្កើរ ាំងឺម្ហារីក
ែ៏ោហាវម្យួបបបព្ិ កព្ស្  ម្ិនខ្ន។ នរណាក៏ធ្លសប់ ួបភាព្
សេុគោមសញបែរ ហ្វើយ ួបហ្រៀងរា ់នលង ត្គ្ន់បររិចឬហ្ត្ចើនប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ 

ហ្ព្ សេុគោមសញខ្លសាំង ហ្យើងត្រូវហ្ចោះបនធូរអារម្េណខ៍្លោះ ហ្ទោះម្ិន
ទន់អាចហ្ោោះត្ោយភាលសម្ៗក៏ព្រិបម្ន ហ្វើយត្រូវចាាំថា បញ្ហសអេីក៏មាន
គនលឹោះទ៊ុកសត្មាប់ហ្យើងហ្ោោះត្ោយបែរ។ ទនទឹម្នឹងការបនធូរអារម្េណ៍ 
ហ្យើងក៏ត្រូវបរវេកឹហារ់ចិរតហ្អាយរឹងមាាំផ្ងបែរ កនុងការព្៊ុោះពារហ្ធេើកិចច
ការរបស់ហ្យើង។ ណាប ូហ្ អ៊ុង បូណា  សរ (Napoleon 
Bonaparte) ជាហ្ម្ទ័ព្ែ៏រឹងប៊ុឹងមា្សក់កនុងត្បវរតិោង្គសត រាាំង និង
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ព្ិភព្ហ្ោក  នហ្ពា ថា “ ត្រូវចាំណាយហ្ព្ ហ្ែើម្សបគីរិ បរហ្បើែ ់
ហ្ព្ ត្រូវហ្ធេើ ត្រូវឈ្បគ់ិរ ហ្វើយចាប់ហ្ផ្ដើម្ហ្ធេើ ” ។ 

បញ្ហសទាំងឡាយ ព្៊ុាំបែ ធាំជាងការត្ព្ួយ រម្ភភ័យខ្លសចរបស់
ហ្យើងហ្ ើយ។ ែូហ្ចនោះការគិរ សាំខ្ន់ណាស់ចាំហ្ពាោះបមាលសស់បដូរននភាព្
សេុគោមសញ។ វិហ្ លៀម្ ហ្ ម្ស៍ (William James) ហ្ពា ថា “ ម្ន៊ុសសស
អាចផ្លសស់បដូរ វីិរហ្ោយោរការបដូរវិធគីិររបស់ខ្លួន ” ។ វិនាទីណា
បែ ហ្យើងសហ្ត្ម្ចចិរតហ្ ោះបងភ់ាព្សេុគោមសញហ្ចា  ហ្វើយហ្សព្គប់
ជាម្ួយនឹងភាព្រឹងមាាំ  វនិាទីហ្នាោះអាំណាចកនុងខ្លួនហ្យើងនងឹហ្កើរហ្ ើង
ភាលសម្ជាក់ជាម្និខ្ន។  
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ទសស្នៈទ១ី០ 

“ោចខ់ាែ ្ែូវណធវើខ្លួនណអាយធាំជាងបញ្ហ ្និងខាល្ាំងជាងស្ែូវទាំង
ឡាយ។ ណបើបញ្ហ្ជា្នាំ  ណយើង្ែូវតែជាណមឃ ណបើស្ែវូជាបិស្ច  
ណយើង្ែូវតែជាអា ិណ ព។” 
 

គ្មសននរណាមា្សក់ហ្កើរម្កហ្ ើបផ្នែីហ្នោះហ្វើយ ម្ិន បួត្បទោះ
នឹងបញ្ហស និងសត្រូវហ្នាោះហ្ទ។ គម្ពីរត្សីវិហ្តាបហ្ទស  នសរហ្សរថា 
“ ហ្ៅហ្ ើហ្ែើម្ចនទន៍ មានព្ស់  ហ្ៅកនុងត្រពាាំងបែ ហ្ែរោសហ្ោយ
ផ្កសឈ្ូក មានត្កហ្ព្ើ  ហ្ៅកនុងហ្ភាគត្ទព្សយ មាន នពា ជាអនករ៊ុកកួន
ឈា្សនីស  កនុងហ្ោកហ្នោះ ហ្សចកដីស៊ុខ្ត្ សចាកការថា្សាំងថា្សក់ចិរតម្ិន
បែ មានហ្ោោះហ្ ើយ។ ហ្ៅគ ់ហ្ែើម្ចនទន៍ មានអាសិរព្ិស  ហ្ៅ
ផ្កសចនទន៍ មានហ្ម្ េុាំកាច  ហ្ៅបម្កចនទន៍ មានខ្លស េុាំ  ែូហ្ចនោះហ្ៅហ្ែើម្
ចនទន៍ទាំងម្ូ  ឥរមានបផ្នកត្រង់ណាបែ ម្ិនមានសត្រូវចនត្ង
អាត្កកអ់ាត្ស័យហ្ៅហ្ទ ” ។ 

អេីបែ ចូ ម្កបាំផ្លសញហ្យើង ហ្វើយហ្យើងម្និព្ស្ោម្យកឈ្នោះ
វាហ្អាយ នហ្ទ វានងឹយកឈ្នោះម្ិនខ្ន។ ហ្បើវាយកឈ្នោះ ន  ីវិរ
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ហ្យើងក៏ប ងជា ីវិរហ្ទៀរបែរ គឺជាហ្សចកដោីលសប់ឥរសងសស័យ។ ហ្រឿង
ម្ួយបែ ខ្ញុាំ នបសេងរកហ្ ើញគឺថា ហ្ញើសនិងឈាម្ មានរនម្លជាង
ទឹកបភនក។  នណាហ្ត្ ើសយកការបងហូរទឹកបភនក ជាជាងការបងហូរ
ហ្ញើសនិងឈាម្  នហ្នាោះម្ិន្យហ្ ើងហ្ៅកាន់ទីខ្ពស់ នជាោច់
ខ្រ។ ហ្គនឹងធ្លសក់ហ្ៅកនុងភក់ត្ជាាំ ឬហ្ត្ជាោះហ្ត្ៅ។ 

បម្នបទនហ្ៅ សងគម្ម្ន៊ុសសសកនុងកា ៈហ្ទសៈភាគហ្ត្ចើន ម្ិនខ្៊ុស
អាំព្ីសងគម្សរេនត្ព្ប ៊ុនាមសនហ្ ើយ។ ហ្បើក៊ុាំបរម្ន៊ុសសសមានវិចារណញ្ញសណ
ខ្៊ុសព្ីសរេ ហ្បើក៊ុាំបរមានកសបួនចសាប់ោសនា ឬសី ធម្៌ ហ្បើក៊ុាំបរមាន
ចសាប់ោក់ទណឌកម្េម្ន៊ុសសសខ្ិ ខ្ចូ... ចាាំ ួយទប់ោកសរ់ខ្លោះ ហ្ម្ល ោះព្ិភព្
ហ្ោកហ្នោះ ោហាវយង់ នងជាងសភាព្បចចុបសបននហ្នោះឆងសយហ្ៅហ្ទៀរ។ 
អនកខ្លសាំងគឺរស់ អនកចាញ់គឺោលសប់។ វាម្ិនបម្នចាញ់ជាត្ព្ោះ ឈ្នោះជាមារ
ែូចបែ ម្ន៊ុសសសភាគហ្ត្ចើនភ័នតត្ច ាំហ្នាោះហ្ទ។ ត្រឹម្បរមានែហ្ងហើម្រស់ 
ហ្ចោះបររស់ នហ្វើយ បរម្ិនែឹងថាការរស់ហ្នាោះវាោ សប់ ឬត្សួ ហ្ ើយ 
ប ៊ុបនតហ្ែើម្សបីរស់ហ្អាយត្បហ្សើរ គឺហ្ចៀសម្ិនផ្៊ុរព្ីការត្បករួត្បប ងយក
ឈ្នោះហ្ ើយ។ ការត្បកួរត្បប ង ក៏រាបប់ញ្ចូ ទាំងការត្បកួរត្បប ង
ជាម្ួយនឹងខ្លួនឯងបែរ។ 

ការត្បកួរត្បប ងមានព្ីរបបប គឺបបបោថសបនា នងិបាំផ្លសញ។ 
ហ្ែើម្សបីហ្ចៀសព្ីបបបបាំផ្លសញ ហ្អាយហ្ៅជាបបបោថសបនា គអឺាត្ស័យហ្ ើ



យួង សូោ 

33 

 

ហ្គ្ បាំណង និងម្ធស្  យរបស់ហ្យើងផ្ទស ់ខ្លនួ ត្ព្ម្ទាំងត្បហ្ភទ
ហ្រឿងបែ ហ្យើងត្បកួរត្បប ង។ ង្គវេ ៊ីត្ែិច វិ បវម្ ហ្ណរហ្ស 
(Freidrich Wilhelm Nietzsche)   នហ្ពា ថា “ អនកបែ ត្បយ៊ុទធ
ជាម្ួយនឹងព្ព្កួសរេកាំណាច គួរត្បកានខ់្ជសបថ់ាខ្លួនឯងផ្ទស ់ម្ិនបត្ប
កាលសយជាសរេកាំណាចហ្ទ” ។ 
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ទសស្នៈទ១ី១ 

“តមនត នណៅ រម្នអវី្ែវូណែក្្តាាំត្ែងក្នុងណសចក្ដី ៉ុក្ខណស្ោះ។ 
ណយើងរម្នណពល្គប់្រនណ់ែើម្បីរសណ់ៅជាមួយណសចក្ដី ៉ុក្ខណ  ណ ើយ
ក្រ៏ក្មិនណឃើញមូលណ ែ៉ុតែល្ែូវណៅសនិ ធស្ន្លជាមួយវាតែរ។” 
 

កនុងម្ួយ ីវិររបស់ម្ន៊ុសសស មានទ៊ុកខសេុគោមសញជាប់ហ្ៅជាម្ួយ
ហ្ត្ចើនណាស់។ ត្សឡាញ់ ត្បច័ណឌ ខ្ឹង សែប់ ហ្ោភ ន់ ខ្លសច  ងង់
ហ្្លស បរា ័យ ត្ពារ់ត្ ស របួស... ស៊ុទធបរជាម្ូ ហ្វរ៊ុបែ នាាំហ្អាយ
ហ្យើងហ្កើរទ៊ុកខ។ ហ្ព្ ខ្លោះហ្យើងវរ់កាយ ហ្ព្ ខ្លោះហ្ទៀរក៏វរ់ចិរត។ 
ហ្សចកដីទ៊ុកខហ្នោះ គ្មសនហ្ចោះយ ់ម្៊ុខ្នរណាហ្ ើយ។ ហ្បើវា ួបនឹងនរណា
ហ្វើយ វាបរងបាំផ្លិចបាំផ្លសញអនកហ្នាោះជានិចច។ ហ្បើែូហ្ចនោះ ហ្យើងគបសបនីឹង
រាប់រកហ្សចកដីទ៊ុកខហ្នោះ ហ្ធេើជាម្ិរតសមាលសញ់ហ្ធេើអេីហ្ទៀរ ហ្បើវាមាន កខណៈ
ជាសត្រូវនងឹហ្យើងបបបហ្នោះហ្ៅហ្វើយហ្នាោះ។ 

អនកត្  ញ ខ្៊ុង  ឺ (Confucius)  នទូនាមសនថា “ ហ្យើងអាចហ្កើរ
ទ៊ុកខហ្ោកសហ្ត្ងង ន បរស៊ុាំក៊ុាំបហ្ណាដសយហ្អាយចរិតរបស់ខ្លួនធ្លសក់
ហ្ត្កាម្អាំណាចរបស់វា ” ។ ម្ន៊ុសសសបែ  ៊ុោះកនុងអាំណាចននហ្សចកដី
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ទ៊ុកខ បរង រ់បង់ភាព្មាចសស់ការ រវូរប ងចង់មាន វីិររស់ហ្ៅហ្ទៀរ
ផ្ង។ ហ្បើហ្យើងកាំព្៊ុងបរធ្លសកក់នុងរហ្ ដ្សទ៊ុកខ សូម្រកផ្លូវហ្តាងម្កហ្ ើវិញ
ហ្អាយ នឆប់។ ក៊ុាំហ្ៅទីហ្នាោះយូរហ្ព្ក!  ីវិររបស់ហ្យើងមានប ៊ុនាមសន
ហ្ៅ? ចសាស់ណាស់គឺមានបរម្ួយ បលម្ទាំងម្ិនអម្រៈយូរអបងេងផ្ង។ 
សួរហ្ទៀរថា ត្សឡាញ់វាហ្ទ? ចហ្ម្លើយត្ កែជាត្សឡាញ់វាណាស់។ 
ហ្បើែូហ្ចនោះ ត្ទាំឱបទ៊ុកខ បងហូរទឹកបភនកហ្ធេើអេីហ្ទៀរ? ហ្ម្ ចម្និហ្ត្កាកហ្ ើង
ហ្ោយោវសហាប់? វាគ្មសនត្បហ្ោ ន៍អេីហ្ទបែ ត្រូវហ្ៅត្សវឹងនឹងទកឹ
បភនកហ្នាោះ។ 

ពាកសយម្យួឃាលស នោស់ហ្រឿនថា “ ហ្បើអនកហ្សើច ព្ិភព្ហ្ោកនឹង
ហ្សើចជាម្ួយអនក បរហ្បើអនកយាំ គឺអនកនឹងយាំបរមា្សក់ឯង ”។ ហ្បើហ្យើង ន
ហ្ៅទសសសនាធម្េជារិ សូម្គយគន់ត្ព្ឹកសសនត្ព្ែម៏ានព្ណ៌ហ្ខ្ៀវខ្ចី ត្សង់
កលិនប៊ុ ផសែ៏ត្កអូប ោដសប់សាំហ្ ងទឹកវូរែ៏ព្ីហ្រាោះរណែាំ ហ្វើយហ្ផ្ដកខ្លួនហ្ៅ
ហ្ ើវា ហ្្មសែ៏ទន់ហ្ េឿយ។ ត្គ្ហ្នាោះហ្យើងនឹងត្សស់ត្ោយ ហ្វើយ
ហ្យើងនឹងែឹងកាន់បរចសាស់ថា តាម្ព្ិរហ្ៅ  ីវរិម្ិនគួរណាហ្ៅហ្សព្
គប់ជាម្យួហ្សចកដីទ៊ុកខហ្ោោះ។  ីវិរគួរែកែហ្ងហើម្ជាម្យួនឹងហ្សចកដី
ស៊ុខ្សងប់វិញ។ 
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ទសស្នៈទ១ី២ 

“្ែូវក្ម្ោនតខ្លោះ ណែើម្បីណ្ក្បជញ្ជក្ស់៉ុ្មងគល។ ្ែវូស្មាក្ខ្លោះ 
ណែើម្បី្សូបយក្ក្មាល្ាំង។ ្ែវូែក្ងយខ្លោះ    ណែើម្បីណលាែណអាយបាន
ឆ្ង្យ។” 
 

 ីវិររបស់ហ្យើង នឆលងការ់ទ៊ុកខ ាំ កម្កជាហ្ត្ចើន នងិត្រូវ
បនតែាំហ្ណើរហ្ៅម្៊ុខ្ហ្ទៀរោ សងបវងឆងសយ ជាម្យួនឹងឧបសគគរាប់ពាន់
 ាំព្ូក។ វាត្បបវ ជាវរ់ហ្នឿយគួរសម្ហ្វើយ។ ហ្បើែូហ្ចនោះ ហ្យើងគបសបី
ហ្ធេើហ្រឿងម្ួយចាំនួនហ្ែើម្សបីផ្ដ ថ់ាម្ព្ ែ វ់ាវិញ។ ហ្ោក វ  ទ័រ ហា
ហ្វកន (Walter Hagen)  នឃារថ់ា “ ក៊ុាំត្បញាប់ត្បញា ់ហ្ព្ក! ក៊ុាំ
 រម្ភអី! អនកម្កហ្ៅហ្ ើហ្ោកហ្នោះកនុងរយៈហ្ព្ ែ៏ខ្លីប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ក៊ុាំហ្ភលច
ឈ្ប់សាំចរតាម្ផ្លូវ ហ្វើយត្សូបយកកលនិព្ិហ្ោររបស់ប៊ុ ផសផ្ង ” ។ 

ហ្គ្ ហ្ៅបែ ហ្យើងកាំព្៊ុងហ្ឆ្សោះហ្ៅ វាត្ កែជាហ្គ្ ហ្ៅនន
ស៊ុភម្ងគ  បរហ្បើហ្ៅែ ់ហ្ោយម្ិន នោរស ់រសជារសិ៊ុភម្ងគ អេី
ហ្ោោះ ហ្រើហ្គ្ ហ្ៅហ្នាោះមានត្បហ្ោ ន៍អេី ហ្វើយគួរហ្ៅវាថាជាភាព្
ហ្ោោះកហ្ត្កាោះវិញសម្ហ្ទ? កិចចការបែ ហ្យើងកាំព្៊ុងទូ បរក វាចសាស់
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ជាត្រូវចាំណាយកមាលសាំងហ្ត្ចើនឬរចិហ្ៅតាម្ទាំវាំននកិចចការហ្នាោះ បរហ្បើ
គ្មសនកមាលសាំងត្គប់ត្គ្ន់ ហ្រើកចិចការអាចសហ្ត្ម្ចហ្ោយវិធណីា? ផ្លូវ
បែ ហ្យើងកាំព្៊ុងហ្ែើរហ្ ើ វាគងន់ឹង ួបត្គ ៊ុក ឬអេីម្ស្ សងរារាាំងម្ិនខ្ន 
បរហ្បើម្ិនឈានហ្ ើងលយហ្ត្កាយបនតិច ហ្រើហ្យើងអាចហ្ោរ នឆងសយ
ឬអរ់? 

ែូហ្ចនោះ ហ្ ើញថាត្កិរសយត្កម្របស់ធម្េជារិ គឺព្ិរជាឈាលសសនវខ្លសាំង
ណាស់។ ហ្ព្ ហ្កើរទ៊ុកខ ធម្េជារិបរងបហ្ត្ងៀនម្ន៊ុសសសហ្អាយហ្ចោះហ្សើច
ញញឹម្ ហ្ព្ វរ់ហ្នឿយ វាបរងបងខាំហ្អាយហ្ែកព្នួ និងត្សូបខ្សយ ់អ៊ុក
ស៊ុីបវសស នហ្ចញចូ  ហ្វើយហ្ព្ ទ ់ត្ចក វាទម្ទរហ្អាយលយ
ហ្ត្កាយបនតិច។ ម្ន៊ុសសសបែ ត្បឆាំងនងឹត្កិរសយត្កម្ធម្េជារិហ្នោះ នឹង
គ្មសន ទធផ្  ែហ្ ើយសត្មាប់ ីវរិ។ 

ព្ិរណាស់! ព្ិភព្ហ្ោកសព្េនលង ម្ន៊ុសសសម្មាញឹកបរនឹង
ការ្រហ្សទើរ ២៤ ហ្មា សងហ្ ើ ២៤ ហ្មា សង ជាព្ិហ្សស ការែ៊ុោះោ នន
ចរនតបហ្ចចកវិទស្ ននាាំហ្អាយម្ន៊ុសសសែកខ្លួនម្ិនរួច។ ការត្បណាាំង
ត្បប ងគ្្សកនុងសងគម្វិញមានសភាព្សេរិោវសញណាស់ ត្គប់វិស័យ
ទាំងអស់ ម្ិនថាវិស័យហ្សែឋកិចច វិស័យនហ្ោ យ ឬវិស័យសិ សបៈជា
ហ្ែើម្ ហ្ត្ពាោះហ្ែើម្សបីហ្អាយអាចរស់ត្សួ  និងឈ្រហ្ ើងម្ួយកបនលង ន។ 
ែូហ្ចនោះ  ីវិរម្ន៊ុសសសហាក់ឋិរហ្ៅហ្ ើោន ាំនិោះបែ កាំព្៊ុងបរហ្បើកបរ
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ហ្ៅហ្ ើម្ហាវិលីែ៏កកក៊ុញែូហ្ចា្សោះ។ ហ្ទោះោ សងណាក៏ហ្ោយ ហ្យើងម្ិន
គួរហ្ចោះត្រឹម្បរម្ួ វក ៊ាហ្ៅម្៊ុខ្បែរ ហ្ត្ពាោះថាោន ាំនិោះ ហ្គ នបហ្ងកើរ
ង្គហាវសាំងរួចជាហ្ត្សចសត្មាប់ឈ្ប់សាំចរ ហ្ៅហ្ព្ ណាបែ ចាាំ ច់។ 

ការត្បឹងបត្បងជាហ្រឿង ែត្បហ្សើរណាស់ បរការត្បឹងបត្បងវួស
ហ្វរ៊ុ ព្៊ុាំបែ វ៊ុចផ្  ែប ៊ុនាមសនហ្ទ។ ក៊ុាំហ្ធេើខ្លួនហ្អាយរវ ់កនុងកត្ម្ិរ
ម្ួយបែ ម្ិនអាចសូម្សបីបរែកែហ្ងហើម្ហ្អាយ នត្សួ ។ ក៊ុាំររ់បរហ្ៅ
ម្៊ុខ្ ហ្ោយហ្ភលចហ្ម្ើ ថាវិធីណាបែ  ួយហ្អាយហ្យើងអាចហ្ៅ ន
ឆងសយនងិរវ័សជាងម្៊ុន។ សូត្ការ (Socrates)  នផ្ដសាំហ្យើងរួច
ហ្វើយថា “ ចូរត្បយ័រនភាព្ហ្ោោះកហ្ត្កាោះនន ីវិរគ្មសនហ្ព្ ទាំហ្នរ ” ។ ហ្ម្
ទ័ព្ធាំ ស៊ុឺមា សអ ៊ី ក៏ នផ្ដសាំផ្ងបែរថា “ ហ្ធេើការហ្ត្ចើន ហ្ែករិច រស់ម្ិនយូរ
ហ្ទ ” ។ 
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ទសស្នៈទ១ី៣ 

“ភាពស ូ្ទាំខ្ពស ់  ាំណអាយណយើងមានក្មាល្ាំងណ វែង។ អនក្ណបាក្
ចាំបាប់មាន្ក្់ តែលអាចយក្ឈ្នោះណលើអនក្ណបាក្ចាំបាប់មានក្្់ណ ៀែបាន 
ជួនកាលពួក្ណគមានក្មាល្ាំងនិងណសនៀែណសមើរន ្ តែអវីតែលខ្៉ុសរនណ្ ោះ 
គឺក្្មិែថ្នភាពស ូ្ទាំ។” 
 

ត្បសនិហ្បើកិចចការបែ ហ្យើងហ្ធេើ វាហ្ ើសព្ីសម្រែភាព្របស់
ហ្យើង សូម្ក៊ុាំហ្ភលចភាព្ស ូត្ទាំ ហ្ត្ពាោះថាវានាាំហ្អាយហ្យើងមានកមាលសាំង
ខ្លសាំងជាងម្៊ុន ហ្វើយបរកា ណាហ្យើងមានកមាលសាំងខ្លសាំងហ្ ើសម្៊ុន កិចច
ការែ៏ ាំ កបាំផ្៊ុររបស់ហ្យើង នឹងបត្បហ្ៅជាកិចចការ ាំ កធម្េតាៗ
វិញម្ិនខ្ន ហ្វើយហ្បើវាជាកិចចការ ាំ កធម្េតា ក៏នឹងបត្បហ្ៅជាកិចច
ការ្យត្សួ បរម្ដង។ និោយហ្ោយខ្លី ភាព្ស ូត្ទាំជាអនកបាំហ្ព្ញ
បបនែម្ហ្ៅហ្ ើសម្រែភាព្បែ សដួចហ្សដើង។ 

“ ម្ិនបម្នខ្ញុាំឆលសរណាស់ណាហ្ទ ត្គ្ន់បរខ្ញុាំអាចរស ូជាម្ួយ
បញ្ហស នយូរជាងហ្គប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ” ។ ហ្នោះជាសម្ដីរបស់ អា ់បឺរ អាញ
ោរសញ (Albert Einstein) អនកវិទស្ោង្គសតបែ មានោ្សនែធាំមា្សក់
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របស់ព្ិភព្ហ្ោក។ ភាព្ស ូត្ទាំហ្កើរហ្ចញព្ីឆនទៈបែ ម្និហ្ ោះបង់ររ់
ហ្ចា  ួរ។ ទ ់បរមានឆនទៈរឹងែូចបែកបលប ហ្ទើបភាព្ស ូត្ទាំហ្នោះវា
មានកត្ម្ិរខ្លសាំង។ 

ហ្ៅកនុងកម្េវិធីត្បករួកីឡា ឬកសាច់គ៊ុនត្បោ ់ហ្ផ្សសងៗជាហ្ែើម្
របម្ងទម្ទរហ្អាយកីឡាករម្យួៗ មានភាព្ស ូត្ទាំជាងហ្ព្ ហារ់
សម្ធម្េតាហ្ៅហ្ទៀរ។ ហ្ៅទឹកែាំបូង ហ្យើងម្និអាចែឹងចសាស់ភាលសម្ថា
ហ្រើកមាលសាំង និងហ្សនៀររបស់គូត្បករួហ្យើងខ្លសាំងប ៊ុណ្ាសហ្ៅហ្ ើយហ្ទ។ 
ែូហ្ចនោះ មានបរភាព្ស ូត្ទាំប ៊ុហ្ណ្ាសោះ បែ អាចហ្អាយហ្យើងអាចរកសា
 ាំវរ នហ្ៅកនុងសហ្ងេៀនរងច់ាាំឱកាសឈ្នោះម្កែ ់។ ហ្ទោះបីហ្យើង
មានកាយសម្សបទខ្លសាំង ហ្វើយមានហ្សនៀរខ្លសាំងព្ូបកបែ អាចវាយហ្គ
ហ្អាយែួ ហ្ត្ចើនហ្ ើកក៏ហ្ោយ បរហ្បើហ្គអាចស ូត្ទាំ នជាងហ្យើង 
ហ្នាោះហ្គក៏គង់មានឱកាសវាយហ្យើងហ្អាយែ ួវិញម្និខ្ន ហ្វើយបរ
កា ណាែួ  ហ្យើងអាចហ្ត្កាករស ូវិញ នហ្ទ ហ្បើហ្យើងខ្េោះភាព្ស ូ
ត្ទាំជាងនែគូត្បកួរហ្នាោះ? 

ហ្ទោះោ សងណា ភាព្ស ូត្ទាំរបស់ហ្យើងបបរជាទទួ  នការ
ហ្ម្ើ ្យថាកាំោកហ្ៅវិញ។ បរហ្យើងក៏ក៊ុាំទនអ់ា  ក់ទឹកចិរតអី។ 
ស៊ុឺមា សអ ៊ី អាចត្គប់ត្គងទកឹែីចិន នកនុងសម្យ័ោម្ក៊ុកគឺហ្ោយោរ
បរភាព្ស ូត្ទាំហ្នោះហ្វើយ។ កនុងកា ៈហ្ទសៈបែ ចាញ់ហ្ត្បៀប ស៊ុឺមា សអ ៊ី
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ស៊ុខ្ចិរតខ្ាំមារ់ហ្ បកាំវងឹក៏ម្ិនហ្ចញត្បយ៊ុទធ។ ហ្ម្ទ័ព្ហ្សទើរបរទាំង
អស់ខ្ឹងគ្រ់ណាស់ បលម្ទាំងត្បមាលថាគ្រ់កាំោកែចូកណែដរកនុង
រូងផ្ង ម្ិនបរប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ខ្៊ុងម្ិញបែ ជាសត្រូវចិរតម្យួហ្លលើម្ម្ួយរបស់
គ្រ់ក៏បរងបរហ្ត្បើម្ហ្ធស្ យម្កបញ្សឈឺចិរតគ្រ់ត្គប់សព្េ។ ទីបាំផ្៊ុរ
គ្រ់ក៏ហ្ចញត្បយ៊ុទធ ហ្ោយទទួ  នហ្ជាគ ័យោ សងត្រចោះត្រចង់ បរ
ម្ិនបម្នហ្ចញហ្ធេើសង្គ្រសម្ ហ្ត្ពាោះកាំវឹងត្ទាំម្ិន នចាំហ្ពាោះការត្បមាល
ហ្ទ គឺហ្ោយោរយ៊ុទធោង្គសតត្រវូហ្ែើរ ហ្វើយកា ៈហ្ទសៈចសាាំងមាន
អាំហ្ណាយផ្ ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។  
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ទសស្នៈទ១ី៤ 

“ជនតែលណចោះតក្ត្បពីឧបសគគណអាយណៅជាឱកាស ពីបរាជ័យ
ណអាយណៅជាជ័យជមនោះ  ពីភាពឈ្ឺចប់ណអាយណៅជាភាពរឹងមាាំ ពី
ការណមើល្យ ឬណធវើបាបរបស់អនក្ែថ្ ណអាយណៅជាថ្មពលផលូវ
ចិែតខ្លួនឯង  ជន្បណ្ ណនោះមិនណចោះស្ល្ប់ណ ើយ។” 
 

 ីវិរហាក់្ យត្សួ  បរតាម្ព្ិរម្និជាត្សួ ប ៊ុនាមសនហ្ ើយ។ 
ឆ ី ឆភលនី (Charlie Chaplin) បែ  នជារិបខ្េរចាំណាាំហ្ៅ 
ោក់ ូ  នហ្ពា ថា “  ីវិរជាស៊ុខ្នាែកម្េហ្បើហ្ម្ើ ព្ីទីឆងសយ បរ
 ីវិរជាហ្ោកនាែកម្េហ្បើហ្ម្ើ ព្ីទ ីិរ ” ។ ហ្ទោះោ សងណាត្ព្ោះអាទិរសយ
នលងហ្នោះ ម្ិនែូចត្ព្ោះអាទរិសយព្ីម្សសិ ម្ិញហ្ទ។ វារោះលេីជានចិច។ អេីៗត្គប់
ោ សងគឺស៊ុទធបរអាចបត្បត្បួ ។ ចាំបណក វីិរម្ន៊ុសសស ក៏ម្និហ្ទៀងទរ់
អេីបែរ អេីបែ ហ្ទៀង គឺត្រង់ថាត្រូវបរោលសប់។ ហ្បើែូហ្ចនោះ សូម្ក៊ុាំគិរថា 
ហ្យើងម្ិនគ្មសននលងហ្ងើបរួចព្ីឧបសគគ បរា យ័ និងការហ្ម្ើ ្យឬការ
ហ្ធេើ បរបស់អនកែនទហ្អាយហ្ោោះ។ ហ្យើងនឹងម្និោលសបោ់ច់ខ្រ ហ្បើ
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ហ្យើងហ្ចោះបកបត្បវា ហ្វើយហ្យើងកម៏ានអាំណាចត្គប់ត្គ្ន់ហ្ៅកនុងការបក
បត្បផ្ងបែរ។ 

ហ្ត្គ្ោះ ែកត្ម្ម្កម្ដងព្ីរណាស់ ហ្វើយហ្ត្គ្ោះអាត្កក់ក៏កត្ម្ម្ក
ម្ដងម្ួយបែរ។ ប ៊ុបនតត្រូវចាាំថា បញ្ហសចូ ម្ករកហ្យើងគឺត្គ្ន់បរហ្ែើម្សបី
ព្ិហ្ោធថាហ្រើហ្យើងខ្លសាំងប ៊ុណ្ាស ហ្វើយរស ូ នកត្ម្ិរណាប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ 
ែូហ្ចនោះហ្យើងត្រូវបរប្ហសញលេីនែហ្អាយវាហ្ ើញថា ហ្យើងព្៊ុាំបម្នអន់
ហ្ខ្សាយហ្ ើយ។ ហ្យើងគឺជាម្ន៊ុសសសមា្សកន់ឹងហ្គបែរកនុងហ្ោកហ្នោះ។ អេី
បែ ម្ន៊ុសសសអាចផ្លសស់បដូរ ន មាននយ័ថា វាម្ិនវួសព្ីសម្រែភាព្
ម្ន៊ុសសសហ្ទ ែូហ្ចនោះហ្យើងក៏អាចផ្លសស់បដូរ នបែរ គផឺ្លសស់បដូរនូវអេីបែ ជា
ហ្ត្គ្ោះអាត្កក់របស់ហ្យើង។ ឆវឆវ ហ្សដចសឹកកនុងហ្រឿងោម្ក៊ុក ន
ហ្ ើកទឹកចិរតកងទ័ព្បែ ចាញ់សង្គ្រសម្របស់គ្រ់ថា “ បរា ័យមាន
អេីអោចសរសយ។ បរា ័យជាហ្រឿង ែ។ បរា ័យត្ ប់ហ្យើងហ្អាយែឹងថា ហ្រើ
ត្រូវយកឈ្នោះហ្ោយរហ្បៀបណា។ បរា ័យម្ិនសាំខ្ន់ សាំខ្ន់គឺចិរត
បរា ័យ ” ។ 
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ទសស្នៈទ១ី៥ 

“អាំ ចរបសណ់យើង គឺណៅក្នុងខ្លួនណយើងណនោះណ ើយ។” 
 

ម្ន៊ុសសសភាគហ្ត្ចើនព្ ិកនឹងយ ់ ហ្វើយកត្ម្ហ្ ឿជាក់ហ្ ើ
អាំណាចខ្លួនឯងណាស់។ ព្ួកហ្គហ្ត្ចើនហ្ចញហ្ៅរកអាំណាចព្ីខ្ង
ហ្ត្្រវូរែ ់ហ្ម្ើ ប ងោរស ់អាំណាចរបស់ខ្លួន។ ព្ួកហ្គហ្ត្បើត្ ស់
អាំណាចខ្លួនឯងរិចរចួបាំផ្៊ុរ ហ្វើយ នួកា ហ្ត្បើហ្ោយនចែនសយម្ិន
ែឹងខ្លួន។ ម្ីោ សម្ ូរូ ម្ូោវសសុី (Miyamoto Musashi) ជាអនកគ៊ុន
ចម្សាាំង ប ៊ុនែ៏ សបី សាញសម្សបូរហ្ោយគាំនរិយ៊ុទធោង្គសត និងជាអនក
និព្នធហ្សៀវហ្ៅ “ The Book of Five Rings ”  នទទ ួោរស ់ថា 
កនុងខ្លួនហ្យើងហ្នោះមានអេីត្គប់ត្គ្ន់អស់ហ្វើយ និងអាចហ្ធេើហ្អាយខ្លនួឯង
កាន់បរត្បហ្សើរ ខ្លសាំង ហ្ព្ញហ្ ញបរិបូរ រវ័សរវួន និងកាន់បរឆលសរ 
ហ្ោយម្ិនចាាំ ច់ហ្ៅរកអេីហ្ត្្ខ្លនួហ្ ើយ។ 

ព្៊ុទធភាសិរ “ អតារស វ ិអរែហ្នា នាហ្ថា ” បែ មាននយ័ថា “ ខ្លួន
ទីព្ឹងខ្លួន ” ហ្នាោះ គឺ នបហ្ត្ងៀនម្ន៊ុសសសហ្អាយយ ់ែងឹព្ីអាំណាច
របស់ខ្លួនហ្នោះឯង។ កនុងចាំហ្ណាម្ប៊ុគគ ហ្ជាគ យ័ ប៊ុគគ  សបី សាញ 
និងប៊ុគគ បែ ហ្គហ្អាយរនម្លករិតិយសែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កនុងសងគម្ និងត្បវរតិ
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ោង្គសត ហ្រើមាននរណាមា្សក់បែ ម្ិនព្ឹងហ្ៅហ្ ើខ្លួនឯង? ច៊ុោះ
ចាំបណកហ្យើងមាននែព្ីរ ហ្ ើងព្ីរ ហ្បោះែូងម្ួយ ខ្ួរកសា ម្ួយ ែូចព្ួក
ហ្គបែរ ហ្រើហ្រឿងអីបែ ហ្យើងម្ិនអាចកោងខ្លួនឯង នតាម្រយៈខ្លួន
ឯង? 

សម្៊ុត្ទបែ មានទកឹនឹងថាលស ម្ិនមានរ ក ហ្គអាចឆលុោះហ្ម្ើ 
ហ្ ើញត្រីរូចធាំ ន ចាំបណកចិរតបែ សងប់ត្រជាក់នងឹអាចត្រួរព្ិនិរសយ
ត្គប់ត្គងខ្លួនឯង នែូចគ្្ស។ ម្ន៊ុសសសបែ ត្គប់ត្គងខ្លួនឯង ន ហ្គ
នឹងមានអាំណាច។ បរហ្ែើម្សបីហ្អាយចិរតសងប់ត្រជាក់ ហ្គម្ិនអាចខ្េោះ
សមាធិ នហ្នាោះហ្ទ។  
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ទសស្នៈទ១ី៦ 

“ណទោះបីណយើង  ួលបានណជាគជយ័ខាល្ាំងណលើអវីមួយក្ណ៏ោយ ណបើ
រម្នស៉ុខ្ភាពលអណ  ជ័យជមនោះទាំងណ ោះនឹង្ែ ប់ជាបាែ់បង់វិញ។” 
 

ស៊ុខ្ភាព្ ជាត្ទព្សយសម្សបរតិបែ មានរនម្លបាំផ្៊ុរហ្ ើសមាសរសបូង
ហ្ព្ត្ ហ្ៅហ្ទៀរ។ ម្ន៊ុសសសឈ្ឺ បរងចាំណាយត្គប់ោ សងហ្ៅហ្ ើការ
ព្ស្   ាំងឺ ឬហ្ៅថារវ ់បរនងឹ ាំងឺ។ វាហ្ត្បៀបែូចជាការចងហ្ ើង
ហ្យើងជាប់ម្និហ្អាយហ្ធេើអេីហ្ផ្សសងហ្ទៀរ ន ែែូហ្ចា្សោះ។ ម្ន៊ុសសសឈ្ឺគ្មសនអេី
ហ្ត្្បរព្ីនាាំភាព្ចត្ម្៊ុងចហ្ត្ម្ើនហ្អាយហ្ព្ទសយហ្នាោះហ្ទ។ ហ្យើងត្បបវ ជា
ធ្លសប់ត្បទោះផ្ទស ់បភនកហ្វើយ  ួនកា អនក រិខ្ង ឬោច់ញារិហ្យើង 
ឬឆលងការ់ហ្ោយខ្លនួឯងបរម្ដង បែ ឈ្ឺហ្ៅម្ួយកបនលងែូចម្ន៊ុសសស
ព្ិការ បហ្នារសងសឺរ ូម្ ហ្ បថា្សាំទាំងកាដសប់ៗ។ ពាកសយថា ាំងមឺ្ិនបែ នាាំ
គ៊ុណសម្សបរតិែ ់ហ្យើងហ្ទ គឺមានបរបាំផ្លសញហ្យើងត្គប់បបបោ សង។ វា
បាំផ្លសញហ្ព្ ហ្វោ  ៊ុយកាក់ ត្ទព្សយសម្សបរតិ រូបសម្សបរត ិ ការចងចាាំ 
អារម្េណ៍ ត្ព្ម្ទាំងកិចចការនានារបស់ហ្យើង។ ជាព្ិហ្សស ហ្ទោះបីជា
ហ្យើងហ្ជាគ យ័អេីម្ស្ សងែ ់កាំព្ូ ក៏ហ្ោយ បរហ្បើបបរជា្កឈ្ឺៗវិញ 
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ហ្យើងព្ិ កហ្ៅកនុងការបលរកសា យ័ ម្នោះហ្នាោះ ហ្អាយគងវ់ងសសណាស់ 
ហ្វើយក៏ហ្ៅជាប ងសូវមានកមាលសាំងកាំបវង ហ្ែើម្សបីភលក់រសជារិោ សង
ឆងសញ់ព្ី ័យ ម្នោះហ្នាោះបែរ។ 

ែូហ្ចនោះ ហ្បើម្ិនចង់ខ្របង់ហ្ត្ចើន គឺហ្យើងត្រវូបរហ្រៀនបលទាំស៊ុខ្
ភាព្ហ្អាយ ែ។ លេីែសបិរសក ហ្ោកកាន់បរសម្សបូរនូវជារិគីម្ីហ្ត្ចើន
ហ្ៅៗ បែ សូម្សបីបរធម្េជារិក៏រងហ្ត្គ្ោះស៊ុខ្ភាព្ក៏ព្រិបម្ន ប ៊ុបនតការ
បលទាំស៊ុខ្ភាព្ហ្ៅបរជាហ្រឿងសាំខ្ន់បែ ត្រវូហ្ផ្ដសរហ្ ើ និងព្ស្ោម្
រា ់នលង ហ្ទោះបីម្ិន ន ែឥរហ្ខ្ចសោះក៏ហ្ោយ។ 

គួរយ ់ែឹង និងចងចាាំផ្ងបែរថា ការបលទាំស៊ុខ្ភាព្ព្៊ុាំបម្ន
យកចិរតទ៊ុកោក់បរហ្ៅហ្ ើរាងកាយម្យួម្៊ុខ្ហ្ទ ហ្ត្ពាោះថាវាមានការ
ពាក់ព្័នធជាម្យួនឹងផ្លវូចិរតគាំនិរោ សង ិរសនិទធ។ កនុងហ្សៀវហ្ៅ “ វិធី
អន៊ុវរតនត៍ាម្ កខណៈវិទស្ោង្គសតននអាយ៊ុហ្វទ៌ ” របស់ហ្ោកអនក
ត្  ញ អចឆរិយៈ   ស ់ត្គិសនៈ (Acharya Balkrishna)  នសរហ្សរថា 
ស៊ុខ្ភាព្ម្ិនត្គ្ន់បរជាភាព្មាាំទាំននរាងកាយប ៊ុហ្ណ្ាសោះហ្ទ បរវាក៏
មានបញ្ចូ ភាព្រីករាយ ហ្សចកដីសងប់ នងិសនតិភាព្កនុងចិរតគាំនិរផ្ង
បែរ ” ។ ហ្វរ៊ុហ្នោះ ហ្ត្្ព្ីែាំហ្ណក ការបរិហ្ភាគ និង ាំហារ់ត្ ណជា
ហ្ែើម្ គឺហ្ៅមានការសមាធិម្យួហ្ទៀរបែ ហ្យើងម្ិនគួរហ្ម្ើ រំ ង។ 
ម្ន៊ុសសសបែ មានសមាធិ ែ នឹងនាាំហ្អាយមានស៊ុខ្ភាព្ព្ីខ្ងកនងុ ែ 
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ហ្វើយកា ណាខ្ងកនុង ែ វានឹងនាាំខ្ងហ្ត្្ហ្អាយ ែបែរ តាម្រយៈ
ឥទធិព្ របស់វា។ 
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ទសស្នៈទ១ី៧ 

“ក្៉ុា្ំសវា្សណ ញណពក្នូវអវីតែលរម្នសថិរភាព ណ្ោោះថ្ច៉ុង
បញ្ចប់ថ្នជីវិែមន៉ុស្សគង់តែនឹងស្ល្ប់។” 
 

អកសសរបែ គូសវាសហ្ៅហ្ ើខ្សាច់មារ់សម្៊ុត្ទ វាម្ិនអាចសែិរ
ហ្ៅ នយូរហ្ទ។ របស់ខ្លោះហ្ធេើហ្អាយហ្យើងត្ ថា្សចង់ ន បរវាហ្ៅ
ជាម្ួយហ្យើង នបរម្យួបភលរ ក៏ត្ពារ់ រ់ហ្ៅវិញ។ របស់ខ្លោះហ្ទៀរហ្ធេើ
ហ្អាយហ្យើងត្រវូវរ់ហ្នឿយខ្លសាំងកនុងការបលរកសា ហ្ទោះវាអាចហ្ៅជាម្យួ
 នយូរ។ 

ម្ន៊ុសសសម្ួយចាំនួន មានហ្មាទនភាព្វួសហ្វរ៊ុនងឹខ្លួនឯងបែ 
មានរូបសត្ម្ស់ត្សស់ោអសរជាងអនកែនទ ឬមានចាំហ្ណោះែឹងខ្ពង់ខ្ពស់
ជាងហ្គឯង ហ្វើយម្ន៊ុសសសម្យួចាំនួនហ្ទៀរ ត្សវឹងនឹងត្ទព្សយសម្សបរតិ ឬ
អាំណាចប៊ុណសយសកតិ រវូរហា សនត្បត្ព្ឹរតនវូទហ្ងេើអាត្កកព់្ិសព្៊ុ ហ្ៅ
ហ្ទៀរ។ ព្ួកហ្គយ ់ត្ច ាំថា អេីទាំងហ្នោះគឺជាហ្សចកដីនលលលនូរខ្ពង់ខ្ពស់
របស់ម្ន៊ុសសស ហ្វើយវាហាក់ម្ិនហ្ចោះ រប់ង់ហ្ៅណា។ 
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ការព្ិរគឺផ្ទយុត្ស ោះ។ លេីែសបិរបរម្ន៊ុសសសគួរហ្ចោះរកសាសត្ម្ស់កនុង
យ៊ុវភាព្ គួរបសេងរកចាំហ្ណោះែឹងោកខ់្លួន គួររកនូវត្ទព្សយសម្សបរតិោក់
ឃាលសាំង និងគួរកោងកិរតយិសកនុងសងគម្កព៏្ិរបម្ន បរក៊ុាំហ្ភលចថាអេីៗ
ទាំងហ្នោះមានអរែភិាព្ (តាាំងហ្ៅ) ជាម្ួយហ្យើងត្រឹម្ម្យួប ត្បិចបភនក
ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ វាបត្បត្បួ កនុងហ្ព្ បែ ហ្យើងកាំព្៊ុងមាន ីវិររស់ហ្ៅ 
ហ្វើយរ រ់ហ្ៅហ្ៅទីបញ្ចប់នន ីវិរ។ ែូហ្ចនោះ ហ្យើងម្ិនគួរមានហ្មាទន
ភាព្វួសហ្វរ៊ុ ត្ព្ម្ទាំងត្សវឹងងប់ង ន់ឹងវាហ្នាោះហ្ ើយ។ 

ប ៊ុបនតអេីបែ មានត្ព្ ឹងអម្រៈ ហ្នាោះគឺអាំហ្ព្ើ ែ។ អាំហ្ព្ើ ែជាគ៊ុណ
រនម្លរបស់ម្ន៊ុសសសត្គប់គ្្សចាាំ ច់ត្រវូកោង។ ម្ន៊ុសសសត្គប់គ្្សម្ិន
ស៊ុទធបរមានរូបសត្ម្ស់ ចាំហ្ណោះែឹង ត្ទព្សយសម្សបរតិ នងិអាំណាចប៊ុណសយ
សកតិហ្សេើគ្្សហ្នាោះហ្ទ បរអេីបែ ម្ន៊ុសសសត្គប់គ្្សអាចមានគ៊ុណរនម្លហ្សេើ
គ្្សហ្ៅ ន គជឺាអាំហ្ព្ើ ែហ្នាោះឯង។ អាំហ្ព្ើ ែជាគ៊ុណធម្៌របស់ម្ន៊ុសសស
ជារិ បែ នាាំហ្អាយមាន កខណៈព្ិហ្សសខ្៊ុសព្ីសរេកាចោហាវ។ 
ហ្វរ៊ុែូហ្ចនោះហ្វើយ ហ្ទើបម្ន៊ុសសសបែ ព្៊ុាំត្បត្ព្ឹរតអាំហ្ព្ើ ែ ត្រវូ នហ្គចារ់
ទ៊ុកថាជាសរេធ្រ៊ុ។ 

ហ្យើងគបសបីត្បត្ព្រឹតអាំហ្ព្ើ ែតាម្បែ អាចហ្ៅរួច ហ្វើយព្ស្ោម្
ការ់បនែយអាំហ្ព្ើអាត្កក់ ហ្បើហ្ទោះបីម្ិនអាច ៊ុបបាំ រ ់នទាំងត្ស៊ុង 
ហ្ត្ពាោះថាច៊ុងបញ្ចប់នន វីិរម្ន៊ុសសសរា ់គ្្សគឺ ហ្សចកដីោលសប។់  
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ទសស្នៈទ១ី៨ 

“ណយើងរក្ល៉ុយមក្បណ្មើក្ដសី៉ុខ្ ព៉ុាំតមនយក្មក្ ៉ុក្ក្ប់តក្្បរផនូរ
ណ ។ ណរៀនចាំ យខ្លោះណៅ ណ ើយចាំ យណអាយមាន្បណយជន៍
ចាំណោោះខ្លួនឯង និងមន៉ុស្សជ៉ុាំវិញខ្លនួ។” 
 

កត្ម្មាននរណានោិយថា ខ្លួនម្និត្រូវការ ៊ុយណាស់ 
ហ្ទោះបីម្ិនហ្ោភ ន់ចង់ នក៏ហ្ោយ។ ព្ិរហ្វើយ!  ៊ុយមានរនម្ល
ខ្លសាំងសត្មាបយ់កម្កបហ្ត្ម្ើកដីស៊ុខ្ហ្យើងម្ួយបផ្នក។ បរគួរហ្អាយោដសយ 
បែ អនកខ្លោះហ្អាយរនម្លវាហ្សេើនឹងហ្សដច រវូរខ្លួនឯងកាលសយជាទសករ
ហ្ៅវិញ។ យូរៗហ្ៅ ម្ិនបម្នយក ៊ុយហ្ៅចាំណាយរកកដីស៊ុខ្ បបរ
ជាយកកដីស៊ុខ្ហ្ៅចាំណាយរក ៊ុយ។ បកវបភនកសម្លឹងហ្ ើញបរ ៊ុយ។ 
ត្ចម្៊ុោះវិរែឹងបរ ៊ុយ។ រវូរហ្ព្ ខ្លោះ ប ងោរស ់ចាំណងម្ិរតភាព្ 
ប ងោរស ់អាំហ្ព្ើ ែអស់រ ីង។ ត្បបវ ម្កព្ីមានការយ ់ត្ច ាំថា 
មាន ៊ុយ មានអេីត្គប់ោ សង។ តាម្ព្ិរ  ៊ុយព្ិរជាអាចទិញហ្នោះទិញ
ហ្នាោះ នហ្ត្ចើនក៏ព្ិរបម្ន បរព្៊ុាំបម្នទិញ នទាំងអស់ហ្ ើយ។ នរណា
អាចទិញគ៊ុណធម្៌ និងសចចភាព្ ន? នរណាអាចទិញហ្សចកដីសងប់
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កនុងចិរត និង ីវរិអម្រៈ ន? នរណាហា សនអោះអាងថា អនកមានចសាស់
ជាមានស៊ុភម្ងគ ជាងអនកត្កហ្នាោះ? 

ហ្ជាណាថាន សេីវេរ៍ (Jonathan Swift) ហ្ពា ថា “ ម្ន៊ុសសស
មានបញ្ញសមា្សកគ់ួរមានត្ កទ់៊ុកកនុងកសា របស់ខ្លួន ប ៊ុបនតម្ិនគួរទ៊ុក
កនុងហ្បោះែូងខ្លួនហ្ទ ” ។ ហ្វរ៊ុអេីគ្រ់ហ្ពា ែូហ្ចនោះ? សាំណួរហ្នោះ ហ្យើង
អាចយកចហ្ម្លើយតាម្សម្ដីរបស់ ហ្អែមា សន់ បឺក (Edmund Burke) 
ជារែឋប៊ុរស និងទសសសនវទិូអង់ហ្គលស បែ  នហ្ ើកថា “ ហ្បើត្គប់ត្គង
ត្ទព្សយសម្សបរតិ ន អនកនឹងកាលសយជាអនកមាន និងត្បកបហ្ោយហ្សរីភាព្ 
បរហ្បើអនកត្ព្ម្ហ្អាយត្ទព្សយសម្សបរតិត្គប់ត្គងវិញ អនកកន៏ឹងកាលសយជាអនកត្ក
បរម្ស្ សងប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ម្ិន ច់ត្បបកកហ្ ើយ ” ។ 

ហ្យើងគបសបីហ្រៀនចាំណាយខ្លោះហ្ៅ ព្៊ុាំបម្នហ្អាយខ្ជោះខ្ជសយហ្ទ គឺ
ចាំណាយហ្អាយចាំហ្គ្ ហ្ៅ ហ្អាយចាំម្ន៊ុសសស និងហ្អាយចាំហ្ព្ ហ្វោ
ជាហ្ែើម្។  ៊ុយវាម្ិនហ្ចោះរីងសងួរហ្ទ ហ្អាយបរម្ន៊ុសសសមានភាព្ឈាលសស
នវ និងការត្បឹងបត្បងកនុងការរក ៊ុយ។ ហ្គម្ិនធ្លសប់ហ្ ើញសងគម្ណា
ត្កីត្ក ហ្ោយោរបរវបសបធម្៌បចករំប កហ្ ើយ។ កាន់បរបចករំប ក 
កាន់បរមាន នទាំងអស់គ្្ស។ ម្ស្ សងហ្ទៀរ កត្ម្មានម្ហាហ្សែឋីណា 
បែ ហ្កើរហ្ ើង ហ្ោយោរបរភាព្កាំណាញ់សេិរហ្ត្្រត្មាណាស់។ 
ហ្បើសិនជាមាន ក៏ត្ទព្សយធនហ្នាោះម្និ នយូរអបងេងបែរ ហ្ត្ពាោះថាអនក
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មានបែ កាំណាញ់សេិរវួសហ្វរ៊ុ នឹងសម្សបូរអនក ិរខ្ងសែប់។ អនក
មានខ្លោះ រាងកាយហ្ែកហ្ ើវិមាន បរចិរតហ្កើរទ៊ុកខែូចហ្ៅកនងុនរក ចាញ់
អនកត្កខ្លោះបែ ហ្ែកកនុងខ្ទម្ហ្ ចហ្ ើហ្ ចហ្ត្កាម្ បបរជាហ្ពារហ្ព្ញហ្ៅ
ហ្ោយស៊ុភម្ងគ រា ់នលងជាម្យួត្ក៊ុម្ត្គួោរហ្ៅវិញ។ 

ហ្យើងហ្កើរម្កខ្លនួទហ្ទ ហ្ៅវិញក៏ទហ្ទ។  ៊ុយកាក់បែ ហ្គយក
បញ្ចុោះកនុងកាដសរម្ឈ្ូស ក៏ម្ិនអាចយកហ្ៅចាយហ្ៅឋានោលសប់ ន។ 
ែូហ្ចនោះ ចូរមានចិរតទូ ាំទោូយខ្លោះហ្ៅ! 
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ទសស្នៈទ១ី៩ 

“ក្៉ុាំងប់ងលន់ឹងោក្្យបណញ្ជ្រ ណ ើយក្៉ុាំបាក្់ ឹក្ចិែតនឹងោក្្យប្អ្ប់។ 
ណបើមិនែូណចន្ោះណ  ណយើងនឹងចញ់ណបាក្ល្បចិចិែតស្ង្គសតរបស់មន៉ុស្ស
អា្ក្ក្់។ ប ៉ុតនតចូរ  ួលយក្ោក្្យសរណសើរ និងោក្្យរិោះគន់ែ៏ស៉ុ ធ
ចិែតរបស់មន៉ុស្សលអច៉ុោះ ណ្ោោះវាជាអាំណ យែ៏ថ្ងលថ្ល្ណ ើយ។” 
 

ពាកសយសរហ្សើរ អាចហ្ ើកកមាលសាំងចរិតម្ន៊ុសសសហ្អាយមានថាម្ព្  
រីឯពាកសយរិោះគន់ អាចោស់ហ្រឿនោមសររីម្ន៊ុសសសហ្អាយមានការត្បយ័រន
ត្បបយង។ ហ្យើងបរងរីករាយរំហ្ភើប កា ហ្បើមានហ្គសរហ្សើរ បរកត្ម្
ហ្ព្ញចិរតនឹងពាកសយរិោះគន់ណាស់។ តាម្ព្ិរហ្ៅពាកសយរិោះគន់មាន
ត្បហ្ោ ន៍ែូចជាកញ្ចក់បែរ គឺវាឆលុោះហ្អាយហ្ ើញថា ហ្រើមានោ្សម្អេីខ្លោះ
ហ្ៅកនុងការត្បត្ព្ឹរតរបស់ហ្យើង។ 

ម្ន៊ុសសស ែចូ ចិរតសរហ្សើរ និងរិោះគន់ហ្ោយស៊ុទធចរិត ខ្៊ុសព្ី
ម្ន៊ុសសសអាត្កក់បែ ចូ ចិរតបហ្ញ្ជសរ និងប្អសប់ហ្ោយចរិតព្៊ុររសបុរ។ 
ហ្យើងត្រូវហ្រៀនបបងបចកហ្រឿងទាំងហ្នោះហ្អាយោចព់្ីគ្្ស ក៊ុាំហ្អាយមានការ
យ ់ត្ច ាំ។ ហ្ព្ ហ្គសរហ្សើរ ចូរញញឹម្អរគ៊ុណ ហ្វើយបនតហ្ធេើហ្រឿង
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ត្រឹម្ត្រូវរហ្ៅហ្ទៀរ ហ្វើយហ្ព្ ហ្គរិោះគន់ ចូរញញឹម្អរគ៊ុណែូចគ្្ស 
ហ្វើយព្ិនិរសយហ្ម្ើ ព្កីាំវ៊ុសឆគងបែ ត្រូវផ្លសស់បដូរ ឬបកសត្ម្ួ ។ បរហ្បើ
ហ្គបហ្ញ្ជសរ ចូរក៊ុាំហ្ត្រកអរ ហ្វើយក៏ក៊ុាំ ក់ទឹកចិរតនឹងពាកសយប្អសប់ ហ្បើម្ិន
ែូហ្ចា្សោះហ្ទ ហ្យើងនឹងត្រូវហ្គវាយបាំ ក់បផ្នកចរិតោង្គសតម្ិនខ្ន។  
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ទសស្នៈទ២ី០ 

“ភាពរឹងមាាំរបស់្រប់ណព្ជ ព៉ុាំតមនស្ងណ ើងបានក្នុងមួយថ្ងៃ
ណ ។ ភាពខាល្ាំងពូតក្របស់មន៉ុស្ស ណក្ើែណចញពីការអប់រំ វឹក្ហាែ់
មដងបនតិចៗរាល់ថ្ងៃ រាល់តខ្ រាល់ឆ្ន្ាំ និងរ ូែែណៅ។” 
 

អេីៗត្រូវការការសនសសាំរា ់នលងហ្ទើបបរិបូរ ន។ របស់អាត្កក់អាច
ោងហ្ ើង្យបម្ន បររបស់ ែ ហ្គោងហ្ ើង នហ្ោយកត្ម្។ 
ត្គ្ប់ហ្ព្ត្  ព្៊ុាំបម្នហ្ចោះបរហ្កើរត្សួ ៗហ្ទ ហ្វើយក៏ម្ិនបម្នសម្សបូរែូចែ៊ុាំ
លេបែរ។ វាត្រូវការហ្ព្ ហ្វោយូរណាស់ ទត្មាាំបរវាមានភាព្រឹងមាាំគួរ
ជាទីសញប់បសញងរបស់ម្ន៊ុសសស។ ចាំបណកភាព្ខ្លសាំងព្ូបករបស់ម្ន៊ុសសសក៏
ម្ិនអាចត្ សចាកព្កីារវេឹកហារជ់ាត្បចាាំហ្ ើយ។ 

ហ្ៅកនុងហ្សៀវហ្ៅ “ នហ្ោ យអប់រំខ្ួរកសា  ”  នសរហ្សថា 
“ ការនិោយថា ហ្សចកដី ងង់ ហ្សចកដីហ្ឆលៀវឆលសរ ជារបស់បែ ជាប់ម្ក
ព្ីកាំហ្ណើរហ្នាោះក៏មានការព្ិរខ្លោះបែរ ប ៊ុបនតកា ហ្បើហ្កើរម្កហ្វើយ ការ
អប់រំ នបត្បកាលសយហ្ៅជារបស់សាំខ្ន់ បែ ផ្លសស់ខ្ួរកសា របស់
ម្ន៊ុសសសហ្អាយផ្៊ុរព្ីកាំហ្ណើរជាហ្ត្ចើន... ហ្កេងបែ ហ្កើរម្កឆលសរកន៏ឹង
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បត្បហ្ៅជា ងង់ងងរឹងង ់។ ម្ស្ សងហ្ទៀរហ្កេងហ្បើហ្កើរម្ក ងង ់
ត្បសិនហ្បើអប់រំវេឹកវេឺនក៏អាចនឹងហ្ៅជាម្ន៊ុសសសឆលសរ ន។ គាំនិរ
បែ ថា ខ្ួរកសា របស់ហ្យើងនឹង ែ ឬអាត្កក់ មានម្កព្ីកាំហ្ណើរនឹង
ផ្លសស់បត្បព្៊ុាំ នហ្ទ គឺជាការយ ខ់្៊ុសោ សងធងន់ ហ្ត្ពាោះកិចចការត្គប់
ោ សងកនុងហ្ោកហ្យើងហ្នោះ ក៏ម្កបរព្ីហ្យើងវេឹកហារ់។ ការបែ ហ្យើង
សរហ្សរហ្សៀវហ្ៅហ្កើរ អានហ្សៀវហ្ៅហ្ៅោច់ ក៏ម្កបរព្ីហ្យើងហ្រៀន។ 
អនករង្គនតីបែ ហ្ ងហ្ភលងព្ីហ្រាោះ ន ក៏ម្កបរព្ីហ្គហារ់ គ្មសននរណា
ហ្ចោះរបស់ទាំងហ្នោះម្កព្ីកាំហ្ណើរហ្ទ។ ហ្ត្ពាោះែូហ្ចនោះហ្ទើបហ្យើងអាច
សននិោឋសន នថា ពាកសយបែ ថាគ្មសននិសសសយ័ហ្ធេើហ្កើរ ម្ន៊ុសសសហ្យើងខ្៊ុស
គ្្សនឹងអេីហ្ផ្សសងៗហ្នាោះ ស៊ុទធបរជាពាកសយហ្ោោះោររបស់ម្ន៊ុសសសកម្ជិ  
បែ ត្បម្ូ ទ៊ុកហ្សចកដី ងង់ យកហ្ៅោក់កាដសរម្ឈ្ូសហ្ព្ ោលសប់ទាំង
អស់ ” ។ 

ហ្យើងគួរត្បឹងសាំហ្ ៀងខ្លួនហ្អាយ នជាត្បចាាំ ទន់ខ្លួនហ្ៅហ្កេង 
ហ្ត្ពាោះហ្នោះជាវ័យម្យួបែ អាំហ្ណាយផ្ ខ្លសាំងបាំផ្៊ុរ ហ្វើយហ្យើងក៏មាន
ហ្ព្ ហ្វោបវងឆងសយផ្ងបែរសត្មាប់ហ្ធេើកិចចការហ្ផ្សសងៗ។ កា ណាហ្បើ
ហ្យើងចាស់ រាហ្ៅ ហ្នាោះគឺព្ិ កវេឹកហារ់ហ្វើយ។ ភាព្ខ្លសាំងព្ូបកព្៊ុាំ
បម្នហ្ចោះបរ នម្កហ្ោយ្យៗហ្ទ ចាំហ្ពាោះម្ន៊ុសសសហ្ខ្សាយកមាលសាំងកាយ 
និងខ្ួរកសា ហ្ៅហ្វើយហ្នាោះ។ ម្ស្ សងហ្ទៀរ កា ណាចង់ នភាព្
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ខ្លសាំងព្ូបក គឺត្រូវបរស ូត្ទាំនឹងទ៊ុកខ ាំ កហ្អាយែ ក់ត្ម្រិ។ អាវ៊ុធ
បែ ម្៊ុរ ែ របម្ងទទួ ការ រ់ែាំព្ីកហ្ៅដសហ្ភលើងរាប់ម្៊ុឺនអងសា។  
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ទសស្នៈទ២ី១ 

“ណលងណសើចខ្លោះតែម៉ុឺងមា ្ែ់ គឺជាអែតចរិែពិណសសម្  ្្ងតែលណធវើ
ណអាយណគណររពចលូចិែត ណ្ចើនជាងអែតចរិែតែលណចោះតែណលង
ណសើចមិនែឹងអី ឬម៉ុឺងមា ្ែ់ ួសណ ែ៉ុ។” 
 

ការកាំបបលងហ្ ងហ្សើច ជាភាព្ត្សស់បាំត្ព្ងម្ស្ សងកនុង ីវិរ។ 
ហ្យើងអាចត្បែូចវាហ្ៅនឹងទកឹសហ្នសសើម្ បែ ហ្ត្ ោះត្ព្ាំប៊ុ ផសហ្អាយរីក
ត្សស់ញញឹម្នាហ្វោអរ៊ុណរោះ។  ួនកា ពាកសយកាំបបលងរបស់ហ្យើង វា
ហ្ធេើហ្អាយហ្យើងនកឹហ្ ើញចង់ហ្សើចមា្សក់ឯង។ ហ្នោះជាភាព្រីករាយម្ដង។ 
 ៊ុោះែ ់ហ្យើងបចករំប កវាជាម្យួអនក ៊ុាំវិញខ្លនួ វាក៏ ន ួយអនកែនទ
មានោ្សម្ញញឹម្ និងសាំហ្ណើចតាម្ហ្យើងបែរ ហ្វើយហ្យើងក៏សបសាយ
ចិរតហ្ោយោរបរភាព្រីករាយរបស់ព្ួកហ្គហ្នាោះ នម្ដងហ្ទៀរ។ សរ៊ុប
ម្ក ហ្យើងរីករាយ នព្ីរែង ហ្ោយោរហ្ចោះកាំបបលងជាម្ួយអនកែនទ។ 

 ីវិរ បម្នបទនហ្ៅហ្បើែកបរ “ ភាព្រីករាយ ” ហ្ចញ គឺវាហ្ោោះ
កហ្ត្កាោះណាស់ ហ្ ើកប ងបរហ្យើងអាចហ្ធេើហ្អាយខ្លួនឯងសងប់ ហ្នាោះ
ហ្ទើបគ្មសនទ៊ុកខគ្មសនស៊ុខ្។ ែូហ្ចនោះហ្ ងហ្សើចខ្លោះច៊ុោះ ក៊ុាំម្៊ុឺងមា សរ់រឹងបរង
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រវូរហ្ព្កអី បរក៊ុាំទមាលសក់ហ្ចា ភាព្ម្៊ុឺងមា សរ់ហ្អាយហ្ោោះបែរ។ ហ្ត្ពាោះ
ភាព្ម្៊ុមឺា សរ់ហ្នោះ ជាហ្រឿងម្ស្ សងហ្ទៀរបែ ត្រវូត្គប់ត្គងការហ្ ងហ្សើចក៊ុាំ
ហ្អាយវួសកត្ម្ិរ។ ចរិរហ្ ងហ្សើច និងចរិរម្៊ុឺងមា សរគ់បសបីមានទាំងគូ
ែូចោលសបហ្ឆេង និងោលសបោដសាំ។ 

 ឹងោន កូនសិសសសរបស់ខ្៊ុង ឺ ហ្ពា ថា “ ម្ន៊ុសសសហ្យើងហ្បើ
សនិទធោ្ស នឹងគ្្សត្ ៊ុ វួសហ្ព្ក ក៏នឹងខ្េោះស៊ុ វីធម្៌ចាំហ្ពាោះគ្្ស ហ្បើម្៊ុឺង
មា សរ់ត្ ៊ុ ហ្ព្កក៏នឹងរោ ព្ីគ្្ស ហ្ត្ពាោះបរហ្វរ៊ុែូហ្ចនោះហ្ទើបវិញ្ញូ ន
ហ្សព្គប់គ្្ស និងសនិទធោ្ស គ្្សកនងុកត្ម្ិរត្រឹម្បរយ ច់ិរតហ្លលើម្និង
អារម្េណ៍ព្ីគ្្សហ្ៅវិញហ្ៅម្កហ្អាយសម្ េម្ និងម្៊ុងឺមា សរ់កនុងកត្ម្ិរ
បែ មានស៊ុ ីវធម្៌សម្ េម្ ” ។ អេីបែ គ្រ់ហ្ពា ហ្នោះគឺម្ិនខ្៊ុសហ្ទ 
ែសបិរការត្សឡាញ់រាប់អាន និងការហ្គ្រព្គួរហ្ែើរទនទឹម្គ្្ស។ ការហ្ ង
ហ្សើចអាចហ្ធេើហ្អាយហ្គចូ ចិរត រីឯភាព្ម្៊ុឺងមា សរ់ហ្ធេើហ្អាយហ្គហ្ចោះហ្ការ
បត្កង។ ចាំហ្ពាោះអនកែឹកនាាំវិញ គឺត្រូវបរហ្ចោះហ្ត្បើចរិរទាំងព្រីហ្នោះត្ច ច់
បញ្ចូ គ្្ស ហ្ទើបហ្យើងអាចមានឥទធិព្ ហ្ៅកនុងការែឹកនាាំ ហ្វើយក៏គួរ
បរព្ិចារណាហ្ទៀរថា ហ្ព្ ណាគួរហ្ ងហ្សើច ហ្ព្ ណាគួរម្៊ុឺង
មា សរ់? ហ្វើយម្ន៊ុសសសណាចូ ចិរតហ្ ងហ្សើចហ្ត្ចើនជាង ឬក៏ភាព្ម្៊ុឺង
មា សរ់ហ្ត្ចើនជាង? 
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ទសស្នៈទ២ី២ 

“ការណរៀនមិន្រន់តែជាការសូ្ែតាមោក្្យណគណ ើយ រីឯការ
បណ្ងៀន ក្៏មិន្រន់តែជាការប្រ្ប់បញ្ជ្ណអាយណគសូ្ែតាមោក្្យ
ខ្លួនតែរ។” 

 
ការហ្រៀនត្ទឹសដីអេីម្ួយ ឬត្ព្ឹរតកិារណ៍ត្បវរតិោង្គសតជាហ្ែើម្ គឺព្ិរ

ជាទម្ទរការចងចាាំ។ ហ្នោះជាហ្រឿងធម្េតា បរការភ័នតត្ច ាំថាអេីបែ 
 នទហ្នទញហ្នាោះ ជាចាំហ្ណោះែឹងផ្ដសច់ត្ព្័ត្រ។ តាម្ព្ិរហ្ៅការហ្រៀន
សូត្រ គឺជាការត្រិោះរិោះជាត្បចាាំ ហ្ែើម្សបីបសេងរកការហ្ចោះែឹងលេីៗ បែ គ្ស់
រហ្បើកហ្ ើងព្ីកនុងខ្លួន។ អេីបែ អនកែនទហ្ចោះែឹង វាម្ិនត្ កែថាអាច
ត្ជាបចូ ហ្ៅកនុងត្ព្ ងឹរបស់ហ្យើង នហ្ ើយ រវូរែ ់ហ្ព្ ម្ួយ
បែ ហ្យើង នត្បទោះវាហ្ោយខ្លួនឯង។ 

ហ្ៅតាម្ោោហ្រៀនម្ួយចាំននួធាំកនុងត្ស៊ុកបខ្េរ ត្គបូហ្ត្ងៀនខ្លោះ
ចូ ចិរតហ្អាយសិសសសករ់បរអេីបែ ហ្គសរហ្សរកនុងហ្សៀវហ្ៅ ហ្វើយហ្ៅ
ហ្ព្ ត្ប ង បលម្ទាំងម្ិនហា សនហ្អាយសិសសសសរហ្សរអេីខ្៊ុសព្ីហ្ម្ហ្រៀន
បែ  នហ្រៀនហ្ ើយ ហ្ោយមានហ្ព្ ខ្លោះការហ្ឆលើយសាំណរួកនុងន័យបរ
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ម្ួយ បរត្គ្ន់បរផ្លសស់បដូរពាកសយបនតិចបនតួចកែ៏កព្ិនទុហ្សទើ ឬម្ិនបកបែរ។ 
យូរៗហ្ៅ ត្គូជាអនកកាន់កនង្គនតការ់រត្ម្ឹម្ខ្ួរកសា សិសសសហ្អាយហ្ៅខ្លី 
ហ្ៅហ្រឿ ែូចហ្គការ់បម្កហ្ឈ្ើម្ិនហ្អាយ ូរហ្ៅណារួចែូហ្ចា្សោះ។ 

អនកត្  ញ អាញោរសញ ជាម្ន៊ុសសសបែ ហ្អាយរនម្លហ្ ើការត្សហ្ម្ើ
ត្សនម្ព្ិចារណា ជាងចាំហ្ណោះែឹងបែ មានសភាព្្ប់ត្កឡា។ 
គ្រ់ នហ្ពា ថា “ រូ រម្េណ៍មានឥទធិព្ កនុងការកោងចាំហ្ណោះ
ែឹងរបស់ខ្ញុាំហ្ត្ចើនជាងហ្ទព្ហ្កាស សយ។ ចាំហ្ណោះែឹងបែ ហ្យើងមាន ជា
របស់បែ មានកត្ម្ិរ ឯរូ រម្េណអ៍ាចនាាំហ្យើងហ្ៅែ ់ទទូាំង
ោក ហ្ោក ” ។ កនុងហ្សៀវហ្ៅ “ បញ្ហសវបសបធម្៌ នងិអារសយធម្៌ ” របស់
ហ្ោក “ វា សន់ឌី កាអ៊ុន ”  នសរហ្សរថា “ ការអប់រំអនាគរព្ រែឋ និង
ព្ រែឋននត្បហ្ទសនីម្ួយៗ ត្រវូរកសានវូហ្សរីភាព្ននការព្ិចារណា 
ព្ីហ្ត្ពាោះសិទធិសកាកសរៈរបស់ព្ រែឋមា្សក់ៗ គឺសិទធិននការព្ចិារណាហ្នោះ
បរម្ដង។ ហ្គព្៊ុាំអាចបងខិរបងខាំហ្អាយព្ រែឋមា្សក់ៗ ព្ិចារណាតាម្ត្ទឹសដី
របស់អនកកាន់អាំណាចម្ួយកាដសប់ហ្ ើយ ជាព្ិហ្សសកា ណាអនកកាន់
អាំណាចទាំងហ្នាោះ នាាំគ្្សោថសបនានូវចរិោធម្៌ ឬសី ធម្៌សត្មាប់បល
រកសានូវផ្ ត្បហ្ោ នផ៍្ទស ់ខ្លួន (ឧទវរណ៍ ខ្លួនទបក៊ុាំហ្តាង នែខ្លី
ក៊ុាំហ្ឈាង ត្សវាឱបភនាំ ,ព្ងមានក់៊ុាំ  ់នងឹលេ ,ចូ សទឹងតាម្បទ ច ូ
ត្ស៊ុកតាម្ត្បហ្ទស។ ។..) ... សូត្ការ ម្៊ុននឹងចាប់បហ្ត្ងៀន ហ្ោក
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 នប្ហសរ់សិសសសរបស់ហ្ោក ហ្អាយហ្ ោះបង់ហ្ចា នវូចាំហ្ណោះវិជាជស
ទាំងប ៊ុនាមសន បែ ខ្លួនអោះអាងថាហ្ចោះ ហ្ពា គឺ ហ្ោកប្ហសរ់ហ្អាយ
ទិហ្រៀនចាំហ្ណោះវិជាជសបែ ហ្គ នហ្រៀនព្ីម្៊ុនម្កអស់សិន។ បែ ហ្ៅ
ថាការព្ិរ គមឺ្ិនបម្នការព្ិររបស់អនកហ្នោះ ឬអនកហ្នាោះហ្ទ ការព្ិរបម្ន
បទន គឺការព្ិរបែ ហ្យើងទាំងអស់គ្្សទទ ួោរស ់។ ហ្គ្ ការណ៍
ហ្នោះ ជាហ្គ្ ការណ៍របស់ទសសសនវិទកូនុងការត្ោវត្ជាវរកការព្ិរ។
... ការព្ិរគឺការត្ោវត្ជាវរកការព្ិរ ” ។ 

ភាព្រីកចហ្ត្ម្ើនននអារសយធម្៌របស់ព្ភិព្ហ្ោកសព្េនលង គសឺ៊ុទធបរ
ជាកាវវវិរតននផ្នរ់គាំនិរ នងិការនចនត្បឌិររបស់ម្ន៊ុសសស។ ម្ន៊ុសសសខ្៊ុសព្ី
សរេត្រង់ណាត្បសិនហ្បើហ្ធេើអេីហ្ៅតាម្សភាវគរិហ្នាោះ? សរេកហ្ណែៀរ 
វាហ្ចោះត្រឹម្បរព្ូនែីហ្ធេើែាំបូកប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ឯសរេចាបក៏ហ្ចោះត្រមឹ្បរពាាំហ្្មស
ហ្ធេើសម្សបុក។ ព្ួកវាម្ិនអាចសង់ត្ ោទ ឬអគ្រខ្ពស់ៗែូចម្ន៊ុសសស
 នហ្ ើយ។ ហ្វរ៊ុហ្នោះហ្វើយហ្ទើប ហ្ល ័រ (Taylor) ជាអនកត្បវរតវិិទស្
សញ្ជសរិអង់ហ្គលស នហ្ពា ថា “ ការផ្លសស់បដូរកនុងត្បវរតោិង្គសត  ភាព្
រីកចហ្ត្ម្ើនទាំងឡាយ ស៊ុទធបរហ្កើរហ្ ើងហ្ោយោរអនកបបកគាំនិរលេីៗ  
ហ្បើគ្មសនអនកទាំងហ្នាោះ ហ្ម្ល ោះសម្ហ្យើងទាំងអស់គ្្សរស់ហ្ៅបរកនុងរូងភនាំហ្ៅ
ហ្ ើយហ្ទ ” ។ 
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ទសស្នៈទ២ី៣ 

“ណសៀវណៅគឺជាមាសណព្ជរបស់មន៉ុស្ស ណ ើយប ្្ល័យគឺជា
អណដូងតរ៉ែមិនណចោះរីងសៃួែរបស់ពិ្ពណលាក្។” 

 
ម្ន៊ុសសសហ្កើរម្កត្រវូការបសេងរកវិជាជស ហ្ែើម្សបីហ្អាយខ្លួនកាលសយជា

ប៊ុគគ មានរនម្លហ្ៅកនុងសងគម្ ចាំបណកសងគម្ត្រវូការធនធ្នម្ន៊ុសសស
បែ ត្បកបហ្ោយវជិាជសហ្ត្ៅត្ ោះព្ិរត្ កែ ហ្ែើម្សបីោងអាំណាចហ្អាយ
រឹងមាាំ។ វិជាជសមានហ្ៅត្គប់ទីកបនលងទាំងអស់ ហ្អាយបរហ្យើងព្ិរជាមាន
ឆនទៈចង់ហ្រៀន។ ហ្សៀវហ្ៅត្រូវ នហ្គចារទ់៊ុកថា ជាមាសហ្ព្ត្ ែ៏មាន
រនម្លហ្ត្ពាោះកប់ទ៊ុកនវូកាំណបច់ាំហ្ណោះវិជាជសត្គប់ត្បការ។ 

កា ណាហ្គនិោយព្ីហ្សៀវហ្ៅ ហ្គម្ិនអាចការផ់្ដសច់ហ្ចញព្ី
ហ្សេរ អនកនិព្នធ ឬកវីហ្នាោះហ្ទ។ ហ្សៀវហ្ៅហ្ត្បៀបែូចជាផ្ទសាំងគាំនូរអកសសរ
បែ គូរហ្ចញព្ីទឹកហ្្មសននម្ហ្នាសហ្ញ្ចរនា ជាម្យួនឹងច៊ុង  សកកានន
ទសសសនៈរបស់អនកនិព្នធ។ អនកនិព្នធកាន់បរមានការហ្ចោះែឹងហ្ត្ៅត្ ោះ 
កាន់បរសម្សបូរបទព្ិហ្ោធ កាន់បរមានឧរដម្គរិខ្ពស់ និងកាន់បរមាន
ម្ហ្នាសហ្ញ្ចរនាត្ជា ហ្ត្ៅ ហ្នាោះនឹងនាាំហ្អាយផ្ទសាំងគាំនូរមានសត្ម្ស់
ត្សស់ត្រកា ត្បកបហ្ោយរនម្លជាសចចភាព្។ ទនទឹម្នឹងហ្នោះ អនកនិព្នធ
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អាចសរហ្សរនាាំអនកអានហ្អាយរីកចហ្ត្ម្ើន ឬឆកួរវហ្ងេង ន។ ែូហ្ចនោះ
មាននយ័ថា អនកអានក៏ត្រវូបរហ្រៀនត្រិោះរិោះហ្អាយបម្នបទន ម្៊ុននឹងត្សប
តាម្ ឬអន៊ុវរតតាម្។ 

ហ្សៀវហ្ៅមានហ្ត្ចើនត្បហ្ភទណាស់ ែូចជាត្បហ្ភទអកសសរសិ សប៍ 
(ត្បហ្ោម្ហ្ោក ហ្រឿងខ្លី កាំណាព្សយ...) វិទស្ ោង្គសត (គណិរវិទស្ រូប
វិទស្ គីម្វីិទស្  ីវវិទស្ បផ្នែវីិទស្ ចរិតវិទស្ ...) ទសសសនវជិាជស ោសនា 
ត្បវរតិោង្គសត នីរិោង្គសត នងិនហ្ោ យជាហ្ែើម្។ ហ្សៀវហ្ៅបងកប់អរែ
ត្បហ្ោ ន៍ហ្ោយប កៗរបស់វា ហ្ៅតាម្ត្បហ្ភទនីម្ួយៗ។  ួនកា  
ហ្សៀវហ្ៅម្ួយកសា  ម្ិនត្រឹម្បរផ្លសស់បដូរបខ្សស ីវិរម្ន៊ុសសសមា្សក់ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ
ហ្ទ បរអាចផ្លសស់បដូរវាសនាសងគម្ជារិម្ួយទាំងម្ ូ ឬម្ួយចាំហ្វៀង
ព្ិភព្ហ្ោកហ្ទៀរផ្ង។  នជារ ិេីវេ មានពាកសយម្យួឃាលសថា “ ការអាន
អាចហ្ធេើហ្អាយត្បហ្ទសហ្យើងខ្លសាំង ន ” ។ 

ហ្បើហ្សៀវហ្ៅមានរនម្លោ សងហ្នោះ បលម្ទាំងត្រូវ នចារទ់៊ុកថា
ជាត្គ្ប់ហ្ព្ត្ ផ្ងហ្នាោះ ែូហ្ចនោះបណ្ាស ័យ បែ ជាកបនលងផ្ទុកហ្ៅ
ហ្ោយហ្សៀវហ្ៅោ សងហ្ត្ចើនសនធឹក ត្ កែជាអណែូងបរ ែ៏សាំខ្ន់បាំផ្៊ុរ
បែ ត្រូវយកចិរតទ៊ុកោក់។ កនលងម្កបណ្ាស យ័ ត្រូវ នហ្ម្ែឹកនាាំ
ភាគហ្ត្ចើនយកហ្ធេើជាហ្ែើម្ទ៊ុនបែវិរតហ្ទៀរផ្ង។  នជារិបខ្េរ ត្រូវបរជា
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ទសស្នៈទ២ី៤ 

“ណសចក្ដី្សឡាញ់ជាអា ិណ ពបណងកើែអវី្គប់យ ្ង ចាំតណក្ណសចក្ដី
សអប់ជាមចចុរាជបាំផ្ល្ញអវី្គប់យ ្ងផងតែរ។” 
 

ទីណាមានហ្សចកដីត្សឡាញ់ ទីហ្នាោះចាប់ហ្ផ្ដើម្មាន វីិរហ្ ើង 
ត្សស់បាំត្ព្ងហ្ ើង  ូរោស់ហ្ ើង រស់រហ្វីកហ្ ើង វាហ្ត្បៀបែូចជា
ហ្សចកដីត្សឡាញ់របស់ចត្កវា  បែ អន៊ុញ្ញសរហ្អាយមានរ៊ុកខជារិ
ត្គប់ត្បហ្ភទែ៊ុោះ ូរព្ីែីបហ្ញ្ចញនូវបផ្លផ្កសសលឹក មានសរេចរ៊ុបសាទររ់
ហ្ ងត្បប ងគ្្សហ្ៅហ្ ើវា ហ្្មសព្ណ៌នបរង មានបកសាបកសសីបត្សក
ហ្ត្ចៀងហ្ ងត្បណាាំងនឹងសាំហ្ ងខ្សយ ់បក់ ហ្វើយមានវេូងម្ចាឆសវចិ
បវ ច៊ុោះហ្ ើងោ សងសបសាយរីករាយ ហ្ៅកនុងទឹកធ្លសក់ែ៏បសនត្រជាក់ 
ជាហ្ែើម្។ ចាំបណកឯទរក  នចាបប់ែិសនធិហ្ ើង ក៏ហ្ោយោរបរ
ហ្សចកដីត្សឡាញ់ផ្ងបែរ គឺហ្សចកដីត្សឡាញ់រវាងប៊ុរសនារី។  ហ្សចកដី
ត្សឡាញ់ហ្នោះ វាែូចជាអាទិហ្ទព្បហ្ងកើរហ្ោកបរម្ដង។ 

ម្ន៊ុសសសបែ មានហ្សចកដីត្សឡាញ់កនុងខ្លួន មានសនតិភាព្សងប់
ោងសរ់ ែណាស់។ ហ្គជាម្ន៊ុសសសបែ មានការបត្ងបួបត្ងួម្ ហ្ត្ពាោះ
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ហ្សចកដីត្សឡាញ់គឺការបត្ងួបបត្ងមួ្ហ្នោះហ្វើយ ឬហ្ៅថាជាការរោយ
ធ្រ៊ុចូ គ្្ស។ អារីសតូរ ក៏ នយ ់ហ្ ើញបែរថា “ ហ្សចកដីត្សឡាញ់
ជាត្ព្ ឹងម្យួហ្ៅកនងុរូបកាយព្ីរ ” ។ ប ៊ុបនតកា ណាហ្សចកដីសែប់ហ្កើរ
មាន វាកច៏ាប់ហ្ផ្ដើម្បាំបបកត្ព្ ឹងម្ួយហ្ៅជាត្ព្ ងឹបួនែប់ហ្ៅវិញ។ 
ម្ន៊ុសសសបែ មានព្ិសននហ្សចកដីសែប់ត្ជាបហ្ព្ញហ្បោះែូង ហ្នាោះនឹងបងក
ជាវនិាសកម្េោ សងធាំហ្ធង ហ្ត្បៀបែចូម្ចចុរា ែ៏កាំណាចហ្ឃារហ្ៅ។ 
ជាឧទវរណ៍ជាក់បសដង ហ្ៅកនុងត្បវរតោិង្គសតព្ិភព្ហ្ោក អាែ៊ុ វេ ៍
វ៊ុីបរលរ (Adolf Hitler) ជាហ្ម្ែឹកនាាំសអា លឺម្ ងម់ា្សក់បែ មានហ្សចកដី
សែប់ហ្ខ្ពើម្ នជារ ិេីវេជាទីបាំផ្៊ុរ។  ទធផ្ ននគាំន៊ុាំហ្នោះ  នជារ ិេីវេ
ជាង ៦ ោននាក់ ន រ់បង់ វីិរហ្ត្កាយចប់សង្គ្រសម្។ 

ហ្វរ៊ុហ្នោះហ្វើយ ហ្ទើបហ្យើងបរងសហ្ងករហ្ ើញថា ម្ន៊ុសសសបែ 
ហ្ចោះត្សឡាញ់គ្្ស ហ្គព្ិ កនឹងបាំបបកបាំ ក់ នណាស់ ឯត្បជាជារិ
បែ ហ្ចោះត្សឡាញ់រាប់រកគ្្ស ក៏បរហ្ទសម្ិន្យហ្ធេើហ្អាយច៊ុោះហ្ខ្សាយ
 នបែរ។ បរហ្បើហ្កើរចិរតសែប់គ្្សហ្វើយ នរណាក៏្ យនឹងចូ ម្ក
បាំបបកបាំ ក់ នបែរ ហ្វើយវាក៏ជាចាំណុចព្ិហ្សសម្យួបែ ត្គប់
កសបួន សបិចក ទាំងអស់បរងបរនិោយត្សបគ្្សថា “ ហ្បើហ្យើងអាចហ្ធេើ
ហ្អាយសត្រូវហ្ឈាលសោះគ្្ស ន ហ្នាោះហ្យើងនឹងកាលសយជាអនកឈ្នោះ ” ។ ចូរយក
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សែប់កនុងខ្លួនហ្យើង។  
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ទសស្នៈទ២ី៥ 

“អាំ ចថ្នណសចក្ដី្សឡាញ់   ជាអាំ ចែ៏អស្ច្រ្យបាំផ៉ុែមួយក្នុង
ណលាក្។” 
 

មានពាកសយម្ួយមា សរ់បែ រំហ្ោោះហ្យើងហ្អាយរួចព្ីទម្ងន់ និងការ
ឈ្ឺចាប់កនុង ីវិរ ពាកសយហ្នាោះគឺ “ ហ្សចកដីត្សឡាញ់ ” ។ ហ្នោះជាពាកសយ
របស់អនកនិព្នធត្កិក សូវេូកល (Sophocles)។ ហ្ោយោរបរ ហ្សចកដី
ត្សឡាញ់ ហ្គអាចរស់ហ្ៅ នជាម្យួនឹងកដ ីាំ ក។ 

កា ហ្ៅហ្កេង ហ្យើងទទួ  នកដីត្សឡាញ់ព្ីឪព្៊ុកមាដសយ  ៊ុោះធាំ
ែឹងកដី ហ្យើងទទួ  នកដីត្សឡាញ់ព្ីបដីត្បព្នធ ច៊ុងហ្ត្កាយហ្យើងទទួ 
 នកដីត្សឡាញ់ព្ីកូនហ្ៅ។ ហ្សចកដីត្សឡាញ់ ព្៊ុាំបម្នជាហ្សចកដីឈ្ឺ
ចាប់ហ្ទ បរការម្ិនយ ់ព្ីហ្សចកដីត្សឡាញ់ ហ្ទើបបហ្ងកើរជាហ្សចកដីឈ្ឺ
ចាប់។ 

ហ្សចកដីត្សឡាញ់បរងបរអរ់ធេរ់ ហ្វើយក៏សបសបុរស ហ្សចកដី
ត្សឡាញ់ម្ិនហ្ចោះឈា្សនីស ម្ិនហ្ចោះអួរខ្លួន ក៏ម្ិនមានចរិតធាំផ្ង ម្និ
បែ ត្បត្ព្ឹរតបបបម្ិនសម្គួរ ម្ិនបែ រកត្បហ្ោ នផ៍្ទស ់ខ្លួន ម្ិន
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រវ័សខ្ឹង ម្ិនត្បកាន់ហ្ទស ម្ិនបែ អរសបសាយចាំហ្ពាោះហ្សចកដី
ទ៊ុចចរិរហ្ ើយ គឺអរសបសាយបរនឹងហ្សចកដីហ្ោមសោះត្រង់វិញ។ (កូនរិនលូស 
១៣ : ៤ ~ ១៣ : ៦) 

អាំណាចននហ្សចកដីត្សឡាញ់ធាំណាស់ រវូរអាចបង្គ្កសបការ
ត្សឡាញ់អាំណាចហ្ទៀរផ្ង។ អាំណាចនិោយហ្ៅកានព់្ិភព្ហ្ោក
ថា “ ឯងជាកម្េសិទធិរបស់ហ្យើង! ” ឯហ្សចកដីត្សឡាញ់និោយហ្ៅ
កាន់ព្ិភព្ហ្ោកថា “ ខ្ញុាំជាកម្េសិទធិរបស់អនក! ”  

ម្ន៊ុសសសត្គប់រូបគួរចងចាាំនូវស៊ុភាសិរវិណឌូម្យួថា “  ីវិរព្៊ុាំ
បម្នជារបស់ខ្លួនហ្ទៀរហ្ទ កា ហ្បើហ្បោះែូងត្បគ ់ហ្ៅហ្អាយហ្គហ្វើយ
ហ្នាោះ ” ។ ហ្បើហ្ៅបរយ ់ថា ីវរិជារបស់ខ្លួនហ្ទៀរ មានន័យថាហ្គព្៊ុាំ
ទន់ នឧទទិសខ្លួនចាំហ្ពាោះហ្សចកដីត្សឡាញ់ហ្ព្ញបរិបូរហ្ៅហ្ ើយហ្ទ។ 
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ទសស្នៈទ២ី៦ 

“រម្នណ ើយមន៉ុស្សតែលលអឥែណខាច្ោះក្នុងណលាក្ណនោះ មាន្ែឹមតែ
មន៉ុស្សតែលណយើងចែ់ ៉ុក្ថ្លអឥែណខាច្ោះប ៉ុណ ្្ោះ។ អនក្តែលចង់
បានមន៉ុស្សលអឥែណខាច្ោះ នឹង្ែូវខ្ក្ចិែត។” 
 

ម្ន៊ុសសសបរងមានគ៊ុណសម្សបរតិ និងគ៊ុណវបិរតិហ្ៅកនុងខ្លួន ត្គ្ន់
បររិចឬហ្ត្ចើនប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ អនកខ្លោះកាលសហាន ចិរតទូ ាំទូោយ បរទស់
ត្រង់ចិរតហ្ឆវឆវ។ អនកខ្លោះស៊ុភាព្រាបោ មានការអរធ់េរ់ បរខ្េោះ
ចាំហ្ណោះែឹង។ អនកខ្លោះមានភាព្ប៊ុិនត្បសប់ ព្ូបកហ្វាហា បរមានភាព្
ហ្ោភ ន់។  ។ ហ្បើហ្យើងបសេងរកម្ិរតភកតិ ឬគូសងសារបែ ម្ិនមាន
កាំវ៊ុសអេីហ្ោោះហ្នាោះ វាត្បបវ ជាម្ិន្យហ្នាោះហ្ទ។ លូមា សស់ វេូ ័រ 
(Thomas Fuller) ជាអនកនិព្នធ និងអនកត្បវរតិោង្គសតសញ្ជសរិ
អង់ហ្គលស  នហ្ពា ថា “ ហ្យើងគ្មសនផ្លូវនឹងរកម្ិរត នហ្ទ ហ្បើហ្យើងរំព្ឹង
ហ្អាយហ្គ ែត្គបោ់ សង ” ។ 

អនកត្  ញ អូសូ  នសត្មាយត្រង់ហ្នោះោ សងចសាស់ ទាំងមាន
ឧទវរណ៍ផ្ងបែរ។ គ្រ់ នហ្រៀបរាបថ់ា “ ម្ន៊ុសសសបែ មានបញ្ញស 
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ហ្ម្ើ ហ្ ើញ ីវិរ ត្ព្ម្ជាម្ួយនឹងការហ្ម្ើ ហ្ ើញបែនកាំណរ់របស់វា 
ហ្គម្ិន នហ្ត្ ើសយកបរភាព្ឥរហ្ខ្ចសោះហ្នាោះហ្ទ។ អនកបែ ត្រូវការភាព្
ឥរហ្ខ្ចសោះ គឺព្ួកឆកួរ ោី។ ត្បសិនហ្បើហ្ោកអនកត្រូវការភាព្ឥរហ្ខ្ចសោះ 
ហ្ោកអនកក៏កាលសយហ្ៅជាម្ន៊ុសសសឆកួរ ោីែូចគ្្ស។ ឧទវរណ៍ ហ្បើ
ហ្ោកអនកត្សឡាញ់ម្ន៊ុសសសត្សីមា្សក់ ហ្វើយហ្ោកអនកត្រូវការភាព្
ហ្ោមសោះត្រង់បបបគ្មសនទស់ ហា សនធ្នាថា ហ្ោកអនកព្រិជាឆកួរបម្ន 
ហ្វើយនាងក៏ត្បបវ ក៏ជាឆកួរែូចគ្្ស។ វាជាអេីបែ ម្និអាចហ្ៅរួច 
ហ្ត្ពាោះភាព្ហ្ោមសោះត្រង់ ភកដភីាព្ បបបឥរហ្ខ្ចសោះហ្នាោះ មាននយ័ថា នាង
ម្ិនអាចនឹកគិរព្ីប៊ុរសណាហ្ផ្សសងហ្ទៀរ នហ្ ើយ វាជាហ្រឿងម្ិនអាច
ហ្ៅរួច។ ហ្រើហ្ោកអនកអោចសរសយអេីហ្ៅ? ហ្វរ៊ុអេីនាងម្កត្សឡាញ់ហ្ោក
អនក ន? ក៏ហ្ត្ពាោះបរហ្ោកអនកជាប៊ុរសហ្នាោះអី! ច៊ុោះហ្បើនាងអាចម្ក
ត្សឡាញ់ហ្ោកអនក ន ហ្វរ៊ុអេីនាងគិរែ ់អនកែនទម្និ ន? អេី
បែ អាចហ្ៅរួច វាហ្ៅបរហ្បើកចាំវហ្ៅហ្ ើយ។ ហ្រើនាងត្រូវហ្ធេើែូច
ហ្ម្ដចហ្ៅហ្ព្ នាងហ្ ើញប៊ុរសស្ហសមា្សក់ហ្ែើរការ់ម្៊ុខ្ រួចហ្វើយកដី
ត្ ថា្សក៏ហ្កើរហ្ ើងហ្ៅកនងុចិរត។ សូម្សបីត្គ្ន់បរគិរថា “ ប៊ុរសហ្នោះស្ហស
ណាស់ ” ហ្នាោះ គឺជាកដីត្ ថា្ស កដីត្ ថា្ស នសបម្ដងហ្ចញហ្ ើង។ សូម្សបី
ត្គ្ន់បរហ្ោកអនកនោិយថា របស់ម្ួយហ្នោះោអសរណាស់ ហ្នាោះក៏មាន
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ន័យថាហ្ោកអនកចង់ហ្ធេើជាមាចសស់កម្េសិទធិហ្ ើវា។ ការ នហ្ធេើជាមាចសស់
កម្េសិទធិហ្ធេើហ្អាយហ្ោកអនកមានហ្សចកដីស៊ុខ្ ” ។ 

ែូហ្ចនោះ ហ្យើងម្ិនចាាំ ច់រកនរណាបែ  ែឥរហ្ខ្ចសោះហ្ទ សាំខ្ន់
រកបរនរណាបែ អាចច៊ុោះសត្ម្៊ុងជាម្យួហ្ៅ នហ្វើយ ត្ព្ម្ទាំងហ្ចោះ
 ួយបក ម្ែចាំណុចខ្េោះខ្រគ្្សហ្ៅវិញហ្ៅម្ក ហ្ព្ ហ្នាោះភាគទីាំង
សងខ្ងនឹងហ្ៅជាហ្ព្ញហ្ ញ។ ជាព្ិហ្សស ហ្បើហ្យើងត្ ថា្សម្ន៊ុសសស
កាន់បរ ែ គទឺ ់បរហ្យើងោងខ្លួនជាម្ន៊ុសសស ែែចូគ្្ស។ ក៊ុាំត្ ថា្ស
ម្ន៊ុសសស ែ ហ្ោយហ្ភលចហ្ធេើខ្លួនឯងហ្អាយ ែជាម្៊ុន។ ហ្ៅហ្ព្ បែ 
ហ្យើង ែ ម្ន៊ុសសស ែនឹងោរស ់ហ្យើង ចង់ហ្ៅជាម្ួយហ្យើងហ្ោយឯងៗ
ម្ិនចាាំ ចម់ានការសាំណូម្ព្រ។  
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ទសស្នៈទ២ី៧ 

“ភាពណសៃៀមស្ង្ែ់ជាភាស្ឆ្លងណឆ្លើយែ៏អស្ច្រ្យមួយតបប។ ណគណ្បើ
វាណៅណពល តែលបបូរមាែ់តលងអាចហាសដីបាន។” 
 

ចិរតគាំនិររបស់ម្ន៊ុសសស បរងផ្សាយហ្ចញហ្ៅតាម្ភាោនោិយ 
ឬសរហ្សរ ឬកាយវកិាជាហ្ែើម្។ ត្គូសត្មាយហ្ម្ហ្រៀនហ្ោយការព្នសយ ់
រា សយរា សប់។ កវីបហ្ងហើរម្ហ្នាសហ្ញ្ចរនាឈ្ឺចាប់ និងរីករាយហ្ៅកនុងបទ
កាំណាព្សយ។  អនកនហ្ោ យោស់ទកឹចិរតហ្សនហាជារិ នងិទកទ់ញ
អនកគ្ាំត្ទហ្ៅកនុងការបលលងស៊ុនទរកថាែ៏រស់រហ្វីក។ ច៊ុោះចាំបណកអនកបែ 
រងទម្ងន់ននភាព្ឈ្ចឺាប់បែ ព្ិ កព្នសយ ់អនកែនទនវូចិរតគាំនិរបែ 
កប់ទ៊ុកកនុងត្ទូង គួរហ្ត្បើភាោរហ្បៀបណាហ្ៅវិញ? 

“ ពាកសយសម្ដី ព្៊ុាំបម្នជាម្ហ្ធស្ យបរម្ួយសត្មាប់ែួងត្ព្ ឹងព្ីរ
យ ់គ្្សហ្នាោះហ្ ើយ។ ព្៊ុាំបម្នសូរសាំហ្ ងបនលឺហ្ចញព្ីមារហ់្ទបែ បងក
បហ្ងកើរជាហ្បោះែូងហ្នាោះ។ ហ្ៅមានអេីម្ួយឧរដុងគឧរដម្នលលថាលសជាងសាំហ្ ង
បនលឺហ្ចញព្ីមារ់ហ្ៅហ្ទៀរ។ ការោងសរ់ហ្សងៀម្  បរងឆលុោះបាំភលឺែួងត្ព្ ឹង
ហ្យើង។ វាខ្សសឹបហ្ខ្សសៀវជាម្យួហ្បោះែូងទាំងឡាយ ហ្វើយែកឹនាាំហ្បោះែូង
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ហ្អាយម្ក រិគ្្ស។ ភាព្ហ្សងៀម្ោងសរ់បរផ្ដសច់ហ្យើងហ្ចញព្ីសភាវគរិ 
បរងនាាំហ្យើងហ្អាយហាច់ហ្វើរហ្ៅកនុងព្ភិព្អារម្េណ៍... ” ។ ហ្នោះជា
ពាកសយហ្ព្ចន៍ហ្ៅកនុងត្បហ្ោម្ហ្ោក “ ហ្សនហា ក់ោលសប ” របស់ហ្ោក 
កា ី  ស៊ុីត្បង់ (Kahlil Gibran) ។ ហ្បើហ្យើងម្ិនអាចហ្ធេើកាយវកិា
 ន ចូរ ាំនួសហ្ោយការនិោយ ហ្បើហ្យើងម្ិនអាចនោិយ ន ចូរ
 ាំនួសហ្ោយការសរហ្សរ ហ្វើយហ្បើហ្យើងម្ិនអាចសរហ្សរ នហ្ទៀរ 
ចូរហ្សងៀម្ោងសរ់សិនច៊ុោះ។ ភាព្ហ្សងៀម្ោងសរ់នឹងផ្ដ ់ឱកាសហ្អាយភាគី
ទាំងសងខ្ងមានហ្ព្ ព្ិចារណាហ្រៀងខ្លួន និងនកឹរឭកែ ់គ្្ស
ហ្ត្កាយព្ីត្បឈ្ម្ម្៊ុខ្ោក់គ្្ស។ ភាព្ហ្សងៀម្ោងសរ់នឹង យួោស់ម្ន៊ុសសស
បែ ម្ិនចង់ោដសប់ហ្យើង ហ្អាយភាញសក់រឭកហ្ ើងកនុងសរអិារម្េណ៍របស់
ហ្គ។ ម្ន៊ុសសស ងង់នឹងគិរបរព្ីបត្សក ូឡាបរម្ស្ សង ខ្៊ុសព្មី្ន៊ុសសសឆលសរ
បែ ោរស ់កា ៈហ្ទសៈត្រូវកហ្ត្ម្ើក និងត្រូវហ្ៅហ្សងៀម្។ មានពាកសយ
ម្ួយឃាលសគួរចងចាាំថា “ ម្ន៊ុសសស ងង់យកហ្បោះែងូោក់ហ្ ើអណាដសរ ឯ
ម្ន៊ុសសសឆលសរយកអណាដសរោកក់នុងហ្បោះែូង ” ។ 

ត្គួោរបែ គិរបរព្ីហ្ឈាលសោះគ្្ស គួររកហ្ព្ សត្មាកខ្លោះ។ ម្ិរត
ភកតិបែ គិរបរផ្ចសញ់ផ្ចស គ្្ស គួរហ្ៅហ្អាយឆងសយខ្លោះ។ គសូងសារបែ 
គិរបរព្ីចងច់ាញ់ចង់ឈ្នោះ គួររកហ្ព្ ែកឃាលសខ្លោះ។ ម្ន៊ុសសសបែ ម្ិន
ហ្ចោះោដសប់ហ្វរ៊ុផ្  គួរហ្ធេើហ្អាយហ្គភាញសក់ខ្លនួ ហ្ៅហ្ព្ បែ ហ្យើងផ្អសក
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ការសនទនាជាម្ួយ។ ប ៊ុបនតហ្យើងក៏ត្រូវបរជាម្ន៊ុសសសបែ ត្បត្ព្ឹរត ែហ្ ើ
ហ្គហ្ត្ចើនផ្ងបែរ ហ្ទើបហ្សចកដី ែហ្នាោះអាចហ្អាយហ្គភាញសក់រឭកហ្ៅ ន
ហ្ោយការែឹងកាំវ៊ុស។ ការហ្សងៀម្ោងសរ់ ព្៊ុាំបម្នជាការរហ្ម្កើងឫកពាហ្ទ 
វាត្គ្ន់បរជាភាោ បែ ឆលងហ្ឆលើយគ្្សែ៏អោចសរសយម្យួបបបប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ 
ការហ្សងៀម្ោងសរ់ វាែចូគ្្សនងឹធម្េជារិបែ បហ្ញ្ចញសត្ម្ស់ែ៏ត្រកា 
ហ្ៅម្ួយកបនលង ហ្ោយឥរខ្េ ់ថាម្ន៊ុសសសមា្សយ ់អាំព្ីសត្ម្ស់វាឬអរ់
ហ្នាោះហ្ទ។ បរត្គប់គ្្សគ្មសននរណាបែ ម្ិនយ ់ព្ីសត្ម្ស់ែ៏ោងសរ់
ហ្សងៀម្របស់វាហ្ ើយ។ ហ្ទោះោ សងណា មានហ្រឿងបរម្ួយប ៊ុហ្ណ្ាសោះបែ  
ហ្យើងម្ិនអាចហ្ៅហ្សងៀម្ោងសរ់ ន ហ្នាោះគឺអយ៊ុរតិធម្៌សងគម្។  
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ទសស្នៈទ២ី៨ 

“ការផដល់ណអាយ ្បណសើរជាងចាំតែ  ួល។ ការផដល់ណអាយណោយ
រម្នការរំពឹងផលែបសនង គឺជាណសចក្ដី្សឡាញ់ែ៏បរិស៉ុ ធ្ជាល   
ណ្ៅ។” 
 

កនុងហ្ោកហ្នោះ គ្មសនអេីបែ  នម្កហ្ោយគ្មសនព្ ិកម្េហ្ទ។ ការ
ទទួ  នអេីម្យួ ត្ កែជា រប់ង់អេីម្យួហ្ៅវិញ ហ្វើយការ រ់បង់
អេីម្ួយ ត្ កែជាទទួ  ននូវអេីម្យួម្កវិញម្ិនខ្ន។ ម្ន៊ុសសសអាតាមស
និយម្បរងហ្ោភ ន់ចង់ នអេីៗម្កបាំហ្ព្ញហ្អាយបរខ្លួនឯង ហ្វើយ
ម្ន៊ុសសសខ្ជិ ត្ចអូសបរងចង់ នអេីៗម្កហ្ោយត្សួ ៗ។ ម្ន៊ុសសសព្ីរ
ត្បហ្ភទហ្នោះ ម្ិនអាចនាាំខ្លនួឯងហ្អាយភលឺោវសង នហ្ ើយ ហ្វើយក៏ម្ិន
អាចពា ់ត្រូវនវូហ្សចកដីត្សឡាញ់ែ៏បរិស៊ុទធ នបែរ។ មានបរម្ន៊ុសសស
បែ មានកដីត្សឡាញ់បបបហ្នោះ កនុងត្កហ្ៅហ្បោះែូងប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ហ្ទើបអាច
យ ់នយ័ ន។ ហ្សចកដីត្សឡាញ់ែ៏បរិស៊ុទធ ម្ិនបែ អងគុយចាាំបរ
ទទួ ហ្នាោះហ្ទ គឺមានបរការផ្ដ ់ហ្អាយអនកែនទ ត្ព្ម្ទាំងផ្ដ ់ហ្អាយ
ហ្ោយកដីហ្ព្ញចិរតហ្ព្ញហ្លលើម្បលម្ហ្ទៀរ គ្មសនត្ ថា្សការរបសនងម្កវិញ
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សូម្សបីបនតិច។ ខ្ញុាំមានទសសសនៈម្ួយតាាំងបរព្ីហ្ៅវិទស្ ័យថា “ ម្៊ុន
ហ្ព្ ហ្ធេើគ៊ុណ ចូរក៊ុាំរំព្ឹងការរបសនង ហ្ព្ កាំព្៊ុងហ្ធេើគ៊ុណ ចូរហ្ធេើហ្ោយ
ឈាលសសនវ ហ្ព្ ហ្ធេើគ៊ុណរួច ចូរក៊ុាំោដសយហ្ត្កាយ ” ។ 

ខ្៊ុង ឺបែ ជាអនកត្  ញ សបី សាញខ្ងចរិោធម្៌ ជាម្យួនឹង
មាតារបស់គ្រ់ ធ្លសប់ នហ្ោោះយកនាងត្កម្៊ុាំ នជារិម្ ៊ុងហ្ហារស ីមា្សក់
ហ្អាយរួចព្ីទសភាព្ និង នបលទាំងព្ស្   ាំងឺនាងហ្អាយជា បរ
ហ្ត្កាយម្កនាង ន ួចយកហ្សោះម្ួយ ិោះររ់ហ្ៅហ្ោយោងសរ់ៗ ហ្ចា 
អនកទាំងព្ីរហ្ោយម្ិនែឹងម្ូ ហ្វរ៊ុ នាាំហ្អាយ អនកត្  ញ ខ្៊ុង ឺហ្រៀន
សូត្រថា “ ហ្ធេើគ៊ុណហ្ៅហ្វើយ ហ្បើហ្គរបគ៊ុណម្កវិញ ហាក់ែូចម្ិន
 នហ្ធេើគ៊ុណ។ ហ្ធេើគ៊ុណហ្ៅហ្វើយ ហ្បើត្រ ប់ជា នផ្ អាត្កក់ម្ក
វិញ ត្រូវទទួ យកការព្ិហ្ោធហ្ោយនែព្ីរ។ ហ្ធេើគ៊ុណហ្ៅហ្វើយ ហ្បើ
រោយោបសូនសយ ត្រូវបនតការហ្ធេើគ៊ុណហ្ទៀរ ហ្ត្បៀបែូចត្រី ហ្បើវាចឹក
ន៊ុយអស់ហ្វើយ ហ្គត្រូវយកបផ្លសនទចូម្កបរិន៊ុយហ្នាោះបលម្ហ្ទៀរ ” ។ 
ឯហ្ោក ចន ស៊ុី មា សកសសហ្វ  វិញ ហ្ពា ថា “ អនកែឹកនាាំត្រូវស៊ុខ្ចិរត
 ោះបង់ ម្៊ុននឹងទទួ  នការហ្ ើករហ្ម្កើង ។ ែឹកនាាំកនុងកត្ម្ិរកាន់បរ
ខ្ពស់ កាន់បរត្រូវ ោះបង់ខ្ពស់។ ការ ោះបង់ជាែាំហ្ណើរការណ៍ជាប់
ោប់ ព្៊ុាំបម្នត្គ្ន់បរច៊ុោះទ៊ុនបរម្ដងចប់ហ្នាោះហ្ទ ” ។ 
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ែូហ្ចនោះ ហ្យើងត្រូវហ្រៀនផ្ដ ់ហ្អាយអនកែនទតាម្បែ អាចហ្ធេើហ្ៅ
 ន និងក៊ុាំបញ្សឈប់វាអី! ចូរហ្ធេើវាហ្អាយកាលសយហ្ៅជាទមាលសប ់ រវូរកាលសយ
ហ្ៅជាឧបនិសសសយ័បរម្ដង។ ត្បសិនហ្បើសងគម្បខ្េរហ្យើងកានយ់កវបសបធម្៌
ននការផ្ដ ់ហ្អាយរហ្បៀបហ្នោះោ សងខ្ជសប់ខ្ជនួត្គបគ់្្ស ហ្នាោះសងគម្ម្ួយហ្នោះ
នឹងម្ិនហ្ចោះត្កីត្កហ្ៅណាហ្ទ ហ្វើយក៏ម្ិនហ្កើរមានអាំហ្ព្ើព្៊ុករ ួយ
ោ សងសហ្ម្សបើម្ផ្ងបែរ។  
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ទសស្នៈទ២ី៩ 

“ជា ូណៅ  រី្យ្សក្់ ឹក្ត្នក្បាំផ៉ុែ ប ៉ុតនត រីតែលឆ្ល្ែរតមង
ណ្បើស្ន្មញញឹមជាំនសួ ឹក្ត្នក្។” 

 
ហ្គថា ត្បហ្ោម្ហ្ោករបស់នារីតាាំងព្ីទាំព្័រែាំបូងរវូរែ ់ទាំព្័រ

ច៊ុងហ្ត្កាយ គមឺានបរែាំណកទ់ឹកបភនក។ ទឹកបភនកនារីចរិត្យត្សក់
ណាស់។ ហ្ៅស៊ុខ្ៗក៏វូរម្កហ្ជាកបផ្នថា្ស ទ់ាំងគ ូ   ហ្ោយម្និែឹង
ខ្លួន។ ហ្រើប៊ុរសណាខ្លោះបែ យ ់ព្ីម្ូ ហ្វរ៊ុននទឹកបភនករបស់នាង? 
អនកអាចនឹងយ ថ់ានាងទន់ហ្ខ្សាយ ឬសបម្ដងហ្ កត្ ស់អនក។ បម្ន !
ហ្ព្ ខ្លោះគឺវាបបបហ្នាោះបម្ន។ បរច៊ុងហ្ត្កាយ អនកអាចនឹង ួចសម្ងាំហ្ែក
ឱបវិបសបែោិរីវិញម្ិនខ្ន ហ្ោយោរបរទឹកបភនករបស់នាងរហ្ម្ៀ ច៊ុោះ
ម្ក ហ្ត្ពាោះបរត្សឡាញ់រូបអនកខ្លសាំងហ្សេើ ីវិរ។ 

ជាធម្េជារិ នារីមានចិរតែចូច៊ុងត្ស ់ កា ហ្បើនាងម្និទន់
ត្សឡាញ់នរណាព្ិរត្ កែ។ នាងចូ ចរិតហ្ធេើហ្អាយព្កួប៊ុរសៗឈ្លក់
វហ្ងេងនឹងសត្ម្ស់ រួម្ទាំងមាោែប៏៊ុិនត្បសប់របស់នាង។ ភសតុតាង
មានបញ្ជសក់ោ សងវូរបវរកនុងត្កាាំងត្បវរតិោង្គសត នងិអកសសរសិ សបិ៍
នានា រវូរហ្កើរមានស៊ុភាសិរថា “ អនកកាលសហានហ្ចៀសម្ិនផ្៊ុរព្ី
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ែាំណាក់ត្សីោអសរ ” ហ្វើយក៏មានព្ាំហ្នា ែ៏ សបី សាញម្យួហ្ទៀរ ន
ហ្ពា ថា “ ហ្ៅហ្ត្កាយផ្ទោះត្សីោអសរ ស៊ុទធបរជាគាំនរឆែឹងប៊ុរស ” ។ 

ប ៊ុបនតហ្គសមារស ់ហ្ ើញថា កា ហ្បើនារីត្បគ ់ហ្បោះែូងហ្អាយហ្ៅ
ប៊ុរសណាមា្សក់ព្ិរត្ កែហ្វើយ នាងកត្ម្ផ្លសស់បដូរកដីត្សឡាញ់ ឬ
ោ្សយយកភាព្ផ្ិរកសបរ់ណាស់។ ហ្គបលម្ទាំងនិោយថា ោ្សម្ហ្លើប
ែាំបូងគឺប៊ុរស ួចហ្លើប បរោ្សម្ហ្លើបច៊ុងហ្ត្កាយគនឺារីតាម្អងេរប៊ុរស
វិញម្ដង។ ការអងេរហ្នោះ គឺហ្ោយោរបរ ប៊ុរសម្ួយចាំនួន នហ្ បសម្ដី
បែ ធ្លសប់ខ្ជសក់ពាកសយថាហ្ោមសោះ ហ្ត្កាយហ្ព្ នាងកាំព្៊ុងហ្ព្ញអណាដសរ
ហ្ភលើងននកដីត្សឡាញ់។ តាម្ព្ិរហ្ៅ ភាព្អាំណរ់របស់នារី រឹងមាាំជាងភនាំ
សិោហ្ៅហ្ទៀរ។ ែូហ្ចនោះ នារីម្ិនគួរសត្ម្ក់ទឹកបភនកត្គប់ហ្ព្ ហ្ទ គឺត្រូវ
បរហ្រៀនញញឹម្ ឬហ្សើចវិញ។ នារីបែ ហ្ចោះញញឹម្គឺោអសរបាំផ្៊ុរ។ នារី
បែ ខ្ឹងហ្វើយហ្ៅបរហ្សើច នធម្េតា ជានារីបែ ឆលសរបាំផ្៊ុរ។ នារី
បែ ត្បឹងអរ់ធេរ់ហ្រៀនសូត្រហ្វើយមានចរិរ ែ ជានារីបែ មានម្នត
ហ្សនវ៍ អាចទក់ទញ និងសណែាំប៊ុរស ែម្និហ្អាយឃាលសរហ្ចញហ្ៅ
ណា ន។ 
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ទសស្នៈទ៣ី០ 

“អាយ៉ុជីវិែមន៉ុស្សខ្លី ស់។ ក្៉ុាំខ្ជោះខាជយ្ណពលណវលាណ្ចើនណពក្
ណៅណលើណរឿងតែលឥែបានការ និងណៅណលើមន៉ុស្សតែលមិនសក្តិ
សមស្មាប់ការលោះបង់របសណ់យើង។ ណពលណវលាតែលមិនបានយក្
មក្ណ្បើណអាយមាន្បសិ ធភាព  ៉ុក្ណសមើនឹងស្ល្ប់។” 
 

អាយ៊ុ វីិរហាកយ់ូរសត្មាប់អនកកាំព្៊ុងរងទ៊ុកខឈ្ចឺាប់ បរហាក់
ហ្ ឿនសត្មាប់អនកបែ កាំព្៊ុងបរសបសាយរីករាយ។ ពាកសយម្ួយហ្ទៀរបែរ 
ហ្គនិោយថា ហ្ព្ ហ្វោយឺរណាស់សត្មាប់អនកបែ រង់ចាាំ បរវា
រវ័សសត្មាប់អនកបែ ម្ិនរង់ចាាំ។ បរហ្បើគិរហ្អាយបម្នបទនហ្ៅ 
អាយ៊ុ វីិរម្ន៊ុសសសហ្ទោះរស់ នែ ់ ១០០ ឆ្សាំ ឬ ២០០ ឆ្សាំ វាហ្ៅបរ
ខ្លីែបែ ។ ម្ិនថាជា នោម្ញ្ញ ឬវីរប៊ុរសណាក៏ហ្ោយ កា ហ្បើ
មាន វីិរហ្កើរហ្ ើងហ្វើយ  វីិរហ្នាោះគជឺាការហ្ែើរចូ ហ្ៅរកហ្សចកដី
ោលសប់ហ្រៀងរា ់នលង។ 

ហ្បនោ សម្ីន បង្គវេង លីន (Benjamin Franklin) ជាអនកវិទស្
ោង្គសតនិងអនកនហ្ោ យសញ្ជសរអិាហ្ម្រិក  នោស់ហ្រឿនថា “ ហ្រើ
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អនកត្សឡាញ់ ីវិរបម្នហ្ទ? ែូហ្ចនោះអនកម្ិនគួរប្ខសរហ្ព្ ហ្វោទហ្ទៗ
ហ្នាោះហ្ទ! ហ្ត្ពាោះហ្ព្ ហ្វោគឺជាធ្រ៊ុផ្សសាំហ្អាយហ្កើរម្កជា វីិរ ” ។  

ហ្រឿងខ្លោះវាហ្ធេើហ្អាយហ្យើងព្ ិកនឹងឈ្ប់គិរណាស់ ហ្ទោះបីហ្រឿង
ទាំងហ្នាោះជាហ្រឿងអាត្កក់កត្ម្ិរណា ហ្វើយម្ន៊ុសសសខ្លោះហ្ទៀរព្ិ កនឹង
ហ្ធេើហ្អាយហ្យើងសហ្ត្ម្ចចិរតប ងខ្េ ខ់្វសយជាម្ួយ ហ្បើហ្ទោះជាម្ន៊ុសសស
ទាំងអស់ហ្នាោះហ្ធេើ បហ្យើងបបបណាក៏ហ្ោយ។ ហ្យើងបបរជាហ្ៅបរ
ចាំណាយហ្ព្ ហ្ៅហ្ ើអេីទាំងហ្នាោះែបែ  ទាំងបែ ែឹងថាគ្មសន ន
 ទធផ្ អេី ែត្បហ្សើរ។ ហ្យើងគបសបីហ្រៀនហ្ធេើចិរតោចខ់្លោះ ហ្ត្ពាោះហ្រឿងម្ួយ
ចាំនួនហ្កើរហ្ ើងហ្ែើម្សបីបរហ្អាយហ្យើងឈ្ឺកសា ឥរអាំហ្ព្ើ ចាំបណក
ម្ន៊ុសសសម្ួយចាំនួន ចូ ម្កហ្ែើម្សបនីាាំភាព្ចនត្ងែ ់ហ្យើងប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ 
ប ៊ុបនតហ្នោះព្៊ុាំបម្នមាននយ័ថា ហ្យើងត្រូវហ្ធេើជាម្ន៊ុសសសខ្លសចការត្បឈ្ម្
ម្៊ុខ្ចាំហ្ពាោះឧបសគគ ឬហ្ធេើជាម្ន៊ុសសសបែ អាតាមសនយិម្គ្មសនកដីត្សឡាញ់
ចាំហ្ពាោះអនកែនទហ្ ើយ។ ឧបសគគបែ ហ្យើងត្រូវត្បឈ្ម្ម្៊ុខ្ ហ្យើងត្រូវ
បររស ូ ាំនោះវាហ្ទោះ ាំ កប ៊ុណ្ាស ហ្វើយម្ន៊ុសសសបែ ហ្យើងត្រូវហ្ធេើអាំហ្ព្ើ
 ែជាម្យួ ហ្យើងត្រូវបរយកចរិតទ៊ុកោក់ ហ្ទោះត្រូវចាំណាយហ្ព្ របស់
ហ្យើងហ្ត្ចើនបនតិចក៏ហ្ោយ។ 

សព្េនលង ព្ិហ្សសយ៊ុវ នបខ្េរភាគហ្ត្ចើនចូ ចរិតខ្េ ់ចាំហ្ពាោះហ្រឿង
ម្ិនគួរខ្េ ់ ហ្វើយបបរជាម្ិនខ្េ ់ចាំហ្ពាោះហ្រឿងបែ ម្ិនគួរខ្េ ់។ ហ្រឿង
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បែ ឥរ នការជាងហ្គគឺហ្សនហាខ្ូចចិរត។ ហ្សនហាជាហ្រឿងហ្ចៀសម្ិន
ផ្៊ុរក៏ព្ិរបម្ន ហ្យើងោងវាហ្ ើងច៊ុោះ ហ្បើហ្ជាគ ័យកទ៏ទ ួយក ហ្បើ
បរា ័យ ក៏ម្ិនគួរែ ថ់ា្សក់ហ្ធេើ បខ្លួនឯងហ្អាយរាុសាំនរ រាប់បខ្រាប់ឆ្សាំម្ិន
ហ្ចោះោវសងហ្នាោះបែរ។ ហ្សចកដីោលសប់ហ្ៅច៊ុងបញ្ចប់នន វីិរ ព្៊ុាំហ្សេើនឹង
ហ្សចកដីោលសប់ទាំងបែ កាំព្៊ុងហ្ៅមាន វីិរហ្នាោះហ្ទ ឬែូចពាកសយហ្គ
ចាំណាាំរែូញបរែរថា រស់កាំែរនលងោលសប់។ ត្គ្ន់បរមានែហ្ងហើម្ហ្ចញចូ  
ព្៊ុាំទន់ហ្ៅថា ហ្ព្ញជារស់បម្នបទនហ្នាោះហ្ ើយ ែរាបណាហ្ព្ ហ្វោ
រស់ហ្នាោះ ជាត្រូវ នហ្យើងហ្ត្បើខ្៊ុស ឬខ្ជោះខ្ជសយម្និហ្ចោះគិរ។  
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ជំពូក៣ ការដឹកនំ 
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ទសស្នៈទ៣ី១ 

“្ែូវតែណ្ែៀមខ្លួនណអាយបានលអម៉ុនណចញែាំណណើរ ណបើមិនចង់ខាែ
ណពលបក្ណ្កាយ ឬបាែ់បង់សូម្បីតែឱកាសបក្ណ្កាយ។ ណ្ែៀមខ្លួន
មិនបានលអណ ើយណចញែាំណណើរ ណសមើនឹងចលូណៅរក្មចចរុាជ។” 
 

ភាព្ខ្ជខី្ជសម្ិនែរិែ ់របស់ម្ន៊ុសសសកនងុកិចចការអេីម្ួយ គឺជា
ត្បហ្ហាងោក់ទ៊ុកភាព្ទន់ហ្ខ្សាយរួចជាហ្ត្សច។ វាែូចជាសាំហ្ៅបែ 
ធលុោះ រ ប ងអីនឹងទឹកត្ជាបចូ ហ្វើយព្នលចិសាំហ្ៅហ្នាោះចូ ហ្ៅកនុង
 រសម្៊ុត្ទហ្ៅ។ 

 នបែ ម្ិនធ្លសប់ហ្ធេើកិចចការអេីហ្ោោះ ភាគហ្ត្ចើនបរងមានចិរត
ហ្ ើងត្ទនង់អួរអាងថា ខ្លួនខ្លសាំងអាចហ្ធេើកិចចការ នោ សង្យត្សួ 
ត្រឹម្ម្ួយែហ្ងហើម្។ រីឯ នបែ ធ្លសប់ហ្ជាគ យ័ោ សងហ្ជាគជាាំ ភាគហ្ត្ចើន
ក៏ហ្កើរចិរតហ្ម្ើ ត្ោ ហ្ៅហ្ ើកិចចការបែ ធ្លសប់ហ្ធេើលនឹកនែ។  នព្ីរ
ត្បហ្ភទហ្នោះ គង់នឹង ួបហ្ត្គ្ោះថា្សក់ហ្ោយហ្ចៀសម្ិនផ្៊ុរ។ ហ្បើហ្យើងហ្ត្គ្ោះ
ថា្សក់បរមា្សកឯ់ង ហ្នាោះម្ិនសូវអីហ្ទ បរហ្ព្ ខ្លោះហ្យើងនាាំទ៊ុកខោ សងធាំែ ់
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ម្ន៊ុសសសជាហ្ត្ចើននាក់ហ្ទៀរ ហ្ោយោរបរការហ្ធេសត្បបវសរបស់ហ្យើង
ផ្ទស ់។ 

ហ្បើជាហ្ម្ែឹកនាាំផ្ង គឺម្ិនអាចហ្ចោះបរបបណែរបហ្ណាដសយខ្លួន
ហ្អាយែូចអនកហ្ៅហ្ត្កាម្ឱវាទ នហ្ទ។ ហ្ពា ត្រវូបរជាម្ន៊ុសសសបែ 
ហ្ត្រៀម្ខ្លួន ន ែ ហ្ែើម្សបនីាាំត្ក៊ុម្ខ្លនួហ្អាយខ្លសាំងកាលសតាម្ ហ្វើយក៏ត្រវូបរ
ហ្ត្រៀម្ត្ក៊ុម្ខ្លួនហ្អាយ ន ែផ្ងបែរ ហ្ែើម្សបីនាាំកិចចការ្រហ្អាយហ្ជាគ
 ័យ។ ត្ក៊ុម្បែ គ្មសនការហ្ត្រៀម្ខ្លនួនឹងហ្ៅជាខ្េោះសម្រែភាព្ ព្ិហ្សស
ខ្េោះទាំន៊ុកចិរត បែ ្យនងឹបរា យ័បាំផ្៊ុរ។ អនកែឹកនាាំព្៊ុាំបម្នហ្ចោះបរ
ហ្ៅម្ន៊ុសសសហ្ត្បើម្ិនហ្ម្ើ ម្៊ុខ្ហ្ត្កាយហ្ទ ហ្ត្ពាោះថាការយកម្ន៊ុសសសបែ 
ម្ិន នវេឹកហារ់ហ្អាយហ្ធេើសង្គ្រសម្ ែូចយកព្ួកហ្គហ្អាយហ្ៅោលសប់
ែូហ្ចា្សោះ។ 

ត្បធ្នាធិបរីសវរែឋអាហ្ម្រិកទី ១៦ ហ្ោក អាត្ ហាម្  ីង
ខ្ូ   នហ្ពា ថា “ ហ្បើខ្ញុាំមានហ្ព្  ៨ ហ្មា សងហ្ែើម្សបីកាប់ហ្ែើម្ហ្ឈ្ើ ខ្ញុាំ
នឹងចាំណាយហ្ព្  ៦ ហ្មា សងហ្ែើម្សបីសាំហ្ ៀងព្ូហ្ៅ ” ។ ចាំបណក ហ្បន 
ោ សម្ីន បង្គវេង លីន (Benjamin Franklin) បែ ជាអនកនហ្ោ យ
ែ៏មានឥទធិព្ ម្យួរូបហ្ៅកនុងត្បវរតិោង្គសតអាហ្ម្រិក ក៏ នហ្ ើកហ្ ើង
បែរថា “ បរា ័យកនុងការហ្ត្រៀម្ខ្លួន មានន័យថា ហ្យើងហ្ត្រៀម្ខ្លួន
សត្មាប់បរា យ័ ” ។  
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ទសស្នៈទ៣ី២ 

“ក្៉ុាំ ក្់ចូលរណ ដ្្ទាំងត្នន ណោយមិនបានែឹងពីជណ្ៅរបស់វា។ 
្ែូវណរៀនស្ទ្បសទង់ម៉ុននឹងច៉ុោះណធវើ្បែិបែតិការអវីមួយ។” 
 

កិចចការខ្លោះ ហ្យើងហ្ម្ើ ហ្ៅហាក់្ យត្សួ  បរែ ់ហ្ព្ ហ្ធេើគឺ
 ាំ ក។ ផ្លូវខ្លោះហ្យើងហ្ម្ើ ហ្ៅហាក់មានស៊ុខ្ស៊ុវរែភិាព្ បរែ ់ហ្ព្ 
ហ្ែើរចូ ហ្ៅគឺហ្ត្គ្ោះថា្សក់រាបព់ាន់ ាំព្ូក។ ម្ន៊ុសសសខ្លោះហ្ម្ើ ហ្ៅហាក់ជា
ម្ិរត ែ បរែ ់ហ្ព្ សនិទធោ្ស ហ្ៅបត្បកាលសយជាសត្រូវហ្ៅវិញ។ វានឹង
រឹរបរ ាំ ក ហ្វើយហ្ត្គ្ោះថា្សក់ជាងអេីទាំងអស់ ត្បសិនហ្បើហ្យើងខ្េោះការ
ោទសបសទង់ជាម្៊ុន។ លេីែសបិរកិចចការ ាំ កៗត្រវូការការត្បល៊ុយខ្ពស់ លេី
ែសបិរម្ន៊ុសសសត្រូវមានការទាំនាកទ់ាំនងព្ងឹពាកគ់្្ស បរហ្យើងម្ិនត្រូវបិទ
បភនកហ្ែើរចូ ហ្ៅហ្ទ។ 

អេីក៏ហ្ោយ កា ណាហ្យើងម្និ នែងឹម្៊ុនហ្ោោះ ក៏ត្ោប់បរ
ហ្ ចហ្ ើងោ សងទនវ់ន់ វានឹងនាាំហ្អាយភាាំងោមសររីម្ិនខ្ន ហ្វើយ
ហ្បើហ្យើងជាម្ន៊ុសសសបែ ខ្េោះការអប់រំចិរតហ្ទៀរ ហ្យើងចសាស់ជាត្ ួ 
ត្ចប ់សលន់ហ្ោលសរគិរអេីម្ិនហ្ចញហ្ ើយ។ ម្ន៊ុសសសគ្មសនបភនកទិព្េព្ិរបម្ន 
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បរការហ្ចោះោទសបសទង់អេីម្ួយ គឺចារទ់៊ុកថាបភនកទិព្េហ្ៅហ្វើយ។ អេីៗបរង
បរមានរត្ម្៊ុយ ឬចាំណុចហ្អាយហ្យើងអាចវិភាគែឹង ន។ 

អនកែឹកនាាំ គឺជាម្ន៊ុសសសបែ ត្រូវបរមាន ាំនាញោទសបសទង់ហ្នោះ 
ែូចគ្្សហ្ៅនងឹអនក ាំនួញបែ ចង់ត្ប ូកកនុងការរកស៊ុីផ្ងបែរ។ អនក
ែឹកនាាំជាអនកត្រូវគិរគូរខ្លសាំងណាស់ម្និថាកចិចការ ឬម្ន៊ុសសសហ្ៅ
ហ្ត្កាម្ប្រសប់។ ឧទវរណ៍ែូចជាការត្បម្ូ ម្ន៊ុសសសហ្អាយច ូរួម្
ជាម្ួយហ្យើងជាហ្ែើម្ ហ្ោក ចន ស៊ុី មា សកសសហ្វ   នហ្ពា ទ៊ុកថា “ អនក
ែឹកនាាំត្រវូហ្ចោះោទសបសទង់ចិរតអនកែនទ ម្៊ុននងឹស៊ុាំកិចចសវការព្ីហ្គ ” ។ 
ព្ិរហ្វើយ! ហ្បើហ្យើងម្ិនែឹងជាម្៊ុនសិនថា ហ្គមានទឹកចិរតបបបហ្ម្ ចខ្លោះ
ផ្ង ហ្យើងហ្ៅព្នសយ ់ត្សូបទញចាំណាប់អារម្េណ៍ហ្គហ្ោយរហ្បៀប
ណាហ្ៅ។ ត្សួ ម្ិនត្សួ  ហ្យើងបបរជាហ្ត្គ្ោះថា្សក់ហ្ោយោរបរប ោះចាំ
អនកម្ិនសូវហ្ព្ញចិរត ឬម្យួក៏ប ោះចាំអនកម្កហ្ស៊ុើបការណ៍កម៏្ិនែឹង។  
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ទសស្នៈទ៣ី៣ 

“ណបើណយើងមិនព្្យមក្ស្ងខ្លួន ណអាយមានឥ ធិពលកាន់តែខាល្ាំង
ណ ើងណ ោះណ  ណយើងនឹង្ែូវណគលួចណមើល្ស្លក្នុងចិែត។ កាល 
ណគណមើល្ស្លណយើង រម្ននរ ចងស់្ដ្ប់ ឬចងណ់ែើរតាមណ ើយ 
ណ ើយណពលណ ោះណយើងក្៏តលងសក្តសិមជាអនក្ែឹក្ ាំណ ៀែតែរ។” 
 

អនកអាចនឹងនិោយថា អនកម្ិនត្រវូការឥទធិព្ ហ្ែើម្សបបី្រសប់
បញ្ជសនរណាមា្សក់ហ្ ើយ ហ្ត្ពាោះអនកជាម្ន៊ុសសសោម្ញ្ញ ម្ិនត្រូវការ វីិរ
រហ្បៀបហ្នោះ។ វាគ្មសនបញ្ហសអេីហ្ទហ្រឿងហ្នោះ បរត្រូវែឹងថា អនកម្ិនអាចខ្េោះ
ឥទធិព្  នហ្ទ ហ្ទោះម្ិនត្រវូការវា។ ជាធម្េតា ឪព្៊ុកមាដសយបរងចង់
ហ្អាយកូនោដសប់តាម្ែាំបូនាមសន  ប៊ុរសង្គសតីបរងចង់ហ្អាយនែគូខ្លួនហ្គ្រព្
គ្្ស ត្ព្ោះសងសឃបរងចង់ហ្អាយបរិស័ទត្បរបិរតិនវូធម្៌ ចាំបណកអនកែឹកនាាំ
បរងចង់ហ្អាយមានអនកហ្ែើរតាម្ទសសសនវិស័យខ្លួន។  ។ ហ្រឿងទាំងហ្នោះ
ស៊ុទធបរពាក់ព្័នធជាម្យួនឹងឥទធិព្ ទាំងអស់ហ្ទើបអាចហ្ៅរួច។ 

ហ្យើងបរងសរហ្សើរហ្គ ហ្ៅហ្ព្ ហ្យើងហ្គ្រព្ហ្គកនុងនាម្ជា
ម្ន៊ុសសសជារិែចូគ្្ស ហ្យើងបរងត្សឡាញ់ហ្គ ហ្ៅហ្ព្ ហ្យើងហ្គ្រព្ហ្គ
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កនុងនាម្ជាម្ិរតសមាលសញ់នឹងគ្្ស ហ្វើយហ្យើងបរងចង់ហ្ែើរតាម្ហ្គ ហ្ៅ
ហ្ព្ បែ ហ្យើងហ្គ្រព្ហ្គកនុងនាម្ជាអនកែឹកនាាំ។ ការចង់ហ្ែើរតាម្ហ្គ
ហ្នោះ វានាាំហ្អាយហ្យើង នែងឹខ្លួនោ សងចសាស់រួចហ្ត្សចថា ប៊ុគគ បែ 
ហ្យើងចង់ហ្ែើរតាម្ហ្នាោះ ជា នគត្ម្ូបែ មានឥទធិព្ ោ សងខ្លសាំងកាលសម្ក
ហ្ ើរូបហ្យើង។ ហ្យើងត្បបវ ជាម្ិនចង់ហ្ែើរតាម្ម្ន៊ុសសសបែ ទន់
ហ្ខ្សាយជាងហ្យើងហ្ ើយ ព្ិហ្សសហ្បើ នហ្នាោះធ្លសប់ត្រូវ នហ្យើង ួច
ហ្ម្ើ ្យហ្ទៀរ ចសាស់ជាម្ិនចង់ហ្ ើកយកម្កហ្គ្រព្រហ្ម្កើងហ្ ើងវិញ
ហ្នាោះហ្ទ។ ត្រង់ហ្នោះ នីកកូ ូ មា សហ្ឈ្ៀបវ លី  នបញ្ជសក់រួចបែរថា “ ម្ន៊ុសសស
ចូ ចិរតហ្ៅជាម្ួយអនកខ្លសាំងជាងខ្លនួ ហ្វើយអរតចរិរម្ន៊ុសសសមា្សក់នឹង
ត្រូវហ្ផ្ទរហ្ៅម្ន៊ុសសសមា្សក់ហ្ទៀរ ” ។ 

បកត្រ ប់ម្កខ្លួនហ្យើងវិញ ហ្បើហ្យើងម្និព្ស្ោម្ហ្ធេើខ្លួនជា
ម្ន៊ុសសសមានឥទធិព្  ែូចជាសម្រែភាព្ ស៊ុខ្ភាព្ គ៊ុណធម្៌ អរតចរិរ 
ការនិោយសដី ោ្សនែ និងកិរតិនាម្ជាហ្ែើម្ហ្ទ ហ្យើងហ្ចៀសម្ិនផ្៊ុរព្ី
ការហ្ម្ើ ត្ោ ហ្ ើយ ក៊ុាំ ចថ់ាសត្រូវ សូម្សបីម្ិរតរបស់ហ្យើងម្ួយចាំនួន
ក៏អាចហ្ៅជាែូហ្ចា្សោះ។ ទីបាំផ្៊ុរ ហ្យើងក៏ប ងទទួ  នការោវសគម្ន៍
កនុងឋានៈជាហ្ម្ែឹកនាាំ។ 
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ទសស្នៈទ៣ី៤ 

“អនក្ែឹក្ ាំ្ែូវ វឹក្ហាែ់ត្នក្ណអាយពូតក្។ តខ្្សត្នក្អន់  គង់នឹង
 ាំណអាយណយើងរួមទាំងអនក្ែាំណណើរជាមួយណយើងជាប់អ ទក្្់ ឬធ្ល្ក្់
មាែ់ណ្ជាោះជាមិនខាន។” 
 

បខ្សសបភនកអនកែឹកនាាំ ម្ិនខ្៊ុសអេីព្ីបខ្សសបភនករបស់អនកហ្បើកបរហ្នាោះ
ហ្ទ។ ហ្បើបខ្សសបភនកអន់ អនកែាំហ្ណើរបែ  ិោះជាម្ួយចសាស់ជា ួបនូវហ្ត្គ្ោះ
ម្វនតរាយម្និខ្ន។  ីរ យ បអម្ស៍ (Leroy Eims) មាចសស់ហ្សៀវហ្ៅ 
“ Be the leader you were meant to be ”  នសរហ្សរថា “ អនក
ែឹកនាាំគជឺាប៊ុគគ បែ ហ្ម្ើ ហ្ ើញហ្ ើសព្ីអនកែនទ ហ្ម្ើ ហ្ ើញឆងសយ
ជាងអនកែនទ និងហ្ម្ើ ហ្ ើញម្៊ុនអនកែនទ ” ។ 

ភាព្ជាអនកែឹកនាាំ ៨ ចាំណុច របស់ត្ព្ោះ ទ យ័វរម័នទ ី ៧ រួម្
មាន ទឹកអបត្ម្ក(១) បភនកបខ្លង(២) បសញងរា សីវ៍(៣) សម្ដីឥសូរ
(៤) លងូរត្ព្ោះឥនទ(៥) ស៊ុបិនសួគ៌(៦) ខ្ួរទនសាយ(៧) សបសាយ
ត្សហ្មាច(៨) ។ ត្រង់បភនកបខ្លង គឺហ្អាយអនកែឹកនាាំហ្ម្ើ ហ្អាយ ន
សព្េត្គប់ត្ ៊ុងហ្ត្ជាយរវ័សរវួន ចាំបណកត្រង់ស៊ុបនិសួគគ៌ឺហ្អាយអនក
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ែឹកនាាំមានចកខវុិស័យ និងទសសសនវិស័យបវងឆងសយ។ ត្ក៊ុម្កាន់បរធាំ អងគ
ភាព្កាន់បរធាំ កាន់បរទម្ទរអនកែឹកនាាំហ្អាយបភនកព្ូបក។ អនកែឹកនាាំ
ហ្ខ្សាយ ហ្ម្ើ ហ្ ើញបរអេីបែ ម្ន៊ុសសសធម្េតាហ្ម្ើ ហ្ ើញ បរអនកែឹកនាាំ
ខ្លសាំងបរងហ្ម្ើ ហ្ ើញទាំងអេីបែ បភនកម្ន៊ុសសសធម្េតាហ្ម្ើ ម្ិនែឹង និង
អេីបែ ហ្គោក់ ាំងម្ិនហ្អាយែងឹ។ 

អនកែឹកនាាំខ្លសាំង ហ្វើយឆលសរ បរងហ្ឆលៀរហ្ត្បើហ្ព្ ហ្វោ ហ្ែើម្សបី
សហ្ងករហ្ម្ើ ថា ហ្ៅខ្ងម្៊ុខ្មានអេីរារាាំងខ្លោះ? បនាទសបម់្កហ្ទើបរិោះរក
វិធ្នការ ឬយ៊ុទធោង្គសតនានាទប់ោកសរ់ជាម្៊ុន ហ្ែើម្សបីក៊ុាំហ្អាយមានការ
ត្ ួ ត្ចប ់ហ្ៅហ្ព្ ហ្ត្កាយ ហ្ោយោរបរហ្កើរហ្ ើងឥរ នែឹងខ្លួន
ទន់។ ការហ្ធេើរហ្បៀបហ្នោះ ម្ិនត្រឹម្បរនាាំហ្អាយកចិចការអាចទទួ  ន
ហ្ជាគ ័យប ៊ុហ្ណ្ាសោះហ្ទ វាក៏ហ្ធេើហ្អាយអនកហ្ែើរតាម្មានអារម្េណ៍កក់
ហ្្ដសផ្ងបែរ។ ជាទូហ្ៅ គ្មសននរណាចង់ហ្ែើរតាម្ម្ន៊ុសសសខ្វសក់ហ្នាោះហ្ទ។ 
អនកបែ ហ្ែើរតាម្ម្ន៊ុសសសខ្វសក់ ហ្នាោះនងឹហ្ៅជាខ្វសកត់ាម្ម្និខ្ន។  
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ទសស្នៈទ៣ី៥ 

“សទូច្ែីធាំ  ព៉ុាំតមនមាននយ័ថ្្ែូវតែណ្បើន៉ុយធាំណ  គឺណ្បើន៉ុយ
តែល្ែីណ ោះចូលចិែត។ ស្រល្់ ឹក្ចិែតមន៉ុស្សជ៉ុាំវិញខ្លនួ ណ ើបអាច ាំ
ណអាយណយើងឆ្ប់សណ្មចក្ិចចការ។” 
 

ម្ន៊ុសសសរស់ហ្ៅកនុងសងគម្ម្ន៊ុសសស។ ែូហ្ចនោះហ្បើម្ិនោរស ់ទកឹចិរត
របស់ម្ន៊ុសសស ហ្យើងម្ិនអាចរស់ហ្ៅច៊ុោះសត្ម្៊ុង ហ្វើយកម៏្ិនអាចហ្ត្បើ
ម្ន៊ុសសសហ្អាយហ្ធេើកិចចការអេី ន ែត្បហ្សើរបែរ។ ជាទូហ្ៅ ម្ន៊ុសសសបរង
បរមានចាំណងច់ាំណូ ចិរត និងរត្ម្ូវការចាាំ ច់ហ្រៀងៗខ្លនួ។ ចាំណង់
ចាំណូ ចិរត នងិរត្ម្វូការហ្នោះហ្វើយ ជាភាព្ខ្េោះខ្របែ រង់ចាាំការ
បាំហ្ព្ញជាត្បចាាំ។ ហ្បើនរណាមា្សក់ម្កបាំហ្ព្ញការខ្េោះខ្រហ្នោះ ន គឺ
ហ្គែូចជាយក នហ្បោះែូងម្ន៊ុសសសមា្សក់ហ្នាោះរួចហ្វើយ។ នារីមា្សក់ 
ត្សឡាញ់ម្ន៊ុសសសត្ប៊ុសមា្សក់ហ្ទៀរ ហ្ោយោរបរម្ន៊ុសសសត្ប៊ុសយ ់ចិរត
ខ្លួននិងបាំហ្ព្ញការខ្េោះខ្ររបស់នាងហ្នោះហ្វើយ ចាំបណកម្ន៊ុសសសត្ប៊ុស
វិញក៏ម្ិនខ្៊ុសគ្្សបែរ។ វាែូចជាម្ន៊ុសសសបែ ត្សឡាញ់ហ្សៀវហ្ៅជា
ជាងត្ោ កា ហ្បើមាននរណាហ្ធេើអាំហ្ណាយជាហ្សៀវហ្ៅហ្អាយ នឹង
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ហ្ព្ញចិរតខ្លសាំងបាំផ្៊ុរ ហ្ទោះបីហ្សៀវហ្ៅហ្នាោះមានរនម្ល កទ់បជាងត្ោ
ក៏ហ្ោយ។ 

ហ្ែ  កាហ្នសសសុី (Dale Carnegie)  នសរហ្សរកនុងហ្សៀវហ្ៅ
ម្ួយរបស់គ្រថ់ា “ ម្ហ្ធស្ យបរម្ួយគរ់ហ្ៅហ្ ើហ្ោកហ្នោះកនុងការ
បនទន់ចិរតអនកែនទ គឺនោិយអេីបែ ព្ួកហ្គត្រូវការ ហ្វើយប្ហសញព្កួ
ហ្គហ្អាយែឹងថា ហ្រើហ្ធេើែូចហ្ម្ដចហ្ែើម្សបីហ្អាយ នរបស់ហ្នាោះ ” ។  
ចាំបណក ចន ស៊ុី មា សកសសហ្វ  (John C. Maxwell) វិញ នហ្ពា ថា 
“ អនកម្ិនអាចអូសទញហ្អាយអនកែនទហ្ធេើអេី នហ្ទ ហ្ ើកប ងបរអនក
អាចអូសទញចិរតនិងអារម្េណ៍របស់ហ្គ នជាម្៊ុន ” ។ 

ហ្ៅកនុងកិចចការត្ក៊ុម្ ចាាំ ច់ត្រវូបរមានចិរតគាំនរិហ្វញធលុងគ្្ស
ហ្ទើបអាចសហ្ត្ម្ចហ្ជាគ យ័ ន ហ្វើយហ្ែើម្សបីហ្អាយមានការហ្វញធលុង
ហ្ៅ ន គឺប៊ុគគ មា្សក់ៗហ្ៅកនងុត្ក៊ុម្ យ ់ព្ីទឹកចិរតគ្្សហ្ៅវិញហ្ៅម្៊ុខ្  
ែឹងទ៊ុកខធ៊ុរៈគ្្ស ជាព្ិហ្សសគឺអនកែឹកនាាំបរម្ដងបែ មានរនួាទីសាំខ្ន់
ណាស់ហ្ែើម្សបីសិកសាហ្អាយែឹងថា ចិរតគាំនិរកូនត្ក៊ុម្របស់ខ្លួន និង
ម្ន៊ុសសសបែ ហ្គចង់អូសទញហ្អាយម្កហ្ធេើជាកូនត្ក៊ុម្ខ្លួនបែរហ្នាោះ ហ្រើ
ោ សងណាបែរ? ែូចជាហ្ោមសោះឬកសបរ់ កាលសហានឬកាំោក ទ ូាំទូោយឬ
ចហ្ងែៀរចងែ ់ ហ្ឆវឆវឬអរ់ធេរ់ សែប់ឬត្សឡាញ់ ។ ។ ម្ិនបរ
ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ការបែ ព្៊ុាំោរស ់ចិរតម្ន៊ុសសសហ្នោះ គឺជាការ ាំ កណាស់
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ហ្ែើម្សបីហ្ចៀសផ្៊ុរព្ីហ្ត្គ្ោះថា្សក់ហ្ផ្សសងៗ បែ បងកហ្ ើងហ្ោយម្ន៊ុសសសបែ 
សែប់ហ្យើង។ ត្បធ្នាធបិរីអាហ្ម្រិក  ីនែ៊ុន ហ្បន ចនស៊ុន (Lyndon 
Baines Johnson) ធ្លសប់និោយថា “ ហ្បើអនកហ្ែើរចូ ហ្ៅកនុងោ 
ត្ប ៊ុាំ ហ្វើយម្ិនអាចែឹងថានរណាហ្ៅខ្ងអនក ឬនរណាជាអនក
ត្បឆាំង អនកម្ិនគួរហ្ធេើនហ្ោ យហ្ ើយ ” ។  
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ទសស្នៈទ៣ី៦ 

“ល្បិចក្លជាណរឿងចាំបាច់តែល្ែូវណរៀនសូ្ែ ្បហាក្់្បត ល
រន្ណៅនឹងក្្បួនចប្ប់សលីធម៌គ៉ុណធម៌តែរ។ ណរៀនល្បិចក្លគណឺែើម្បី
ណគចផ៉ុែពីអ ទ្ក្់របស់មន៉ុស្ស ៉ុចចរិែ និង ប់ ល់ចាំណោោះស្ែូវ
បាំផ្ល្ញជាែិ តែព៉ុាំតមនណែើម្បីសមាល្ប់ជាែិខ្លួនឯងណ ។” 
 

 សបិចក  ត្រូវ នយកចិរតទ៊ុកោក់ហ្រៀនសូត្រ និងត្តាប់តាម្
ហ្ោយម្ន៊ុសសសទ៊ុចចរិរ ត្បហាក់ត្បបវ គ្្សនងឹកសបួនចសាប់សី ធម្៌គ៊ុណ
ធម្៌របស់ម្ន៊ុសសសស៊ុចរិរបែរ។ លេីែសបិរបរ សបិចក គជឺាហ្រឿងរបស់ ន
ទ៊ុចចរិរក៏ព្ិរបម្ន បរ នស៊ុចរិរក៏ត្រូវបរយ ់ែឹងែូចគ្្ស ហ្ត្ពាោះថាការ
ម្ិនយ ែ់ឹង នឹងនាាំហ្អាយខ្លនួឯងធ្លសក់ហ្ៅកនុងអនាទសក់ម្និខ្ន ហ្វើយក៏
ម្ិនអាចនាាំជារិ ហ្អាយរួចផ្៊ុរព្ីត្កញាាំ នកសបរជ់ារិហ្ ើយ។  នទ៊ុចចរិរ
ភាគហ្ត្ចើនយ ់ចសាស់ណាស់ ព្ីចាំណុចខ្លសាំងហ្ខ្សាយននការហ្ត្បើត្ ស់
សី ធម្៌ គ៊ុណធម្៌ ហ្ទើប នជា សបិចក របស់ព្ួកហ្គហ្ចោះបរមាន
ហ្ត្បៀបហ្ ើ នស៊ុចរិរ។ ែូហ្ចនោះ ហ្រើមានម្ូ ហ្វរ៊ុអេីបែ  នស៊ុចរិរម្ិន
ហ្ធេើការហ្ឈ្េងយ ់ព្ី សបចិក វិញហ្នាោះ? 
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ការយ ់ែឹងព្៊ុាំបម្នស៊ុទធបរមានន័យថា ត្រវូបរត្បត្ព្ឹរតតាម្ោច់
ខ្រហ្នាោះហ្ទ។ ហ្យើងអាចនឹងសិកសាហ្ែើម្សបីហ្អាយែឹងថា ម្៊ុខ្មារ ់ន
ទ៊ុចចរិរហ្រើមាន កខណៈែូចហ្ម្ដចខ្លោះ? ហ្រើត្រូវហ្ធេើបបបណាក៊ុាំហ្អាយធ្លសក់
ចូ ហ្ៅកនុងអនាទសក់របស់ហ្គ? ជាហ្ែើម្។ ចាំបណកឯការត្បត្ព្ឹរតឬម្ិន
ត្បត្ព្ឹរត គឺវាអាត្ស័យហ្ៅហ្ ើកា ៈហ្ទសៈ និងហ្ចរនាប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ ហ្បើកា
 ៈហ្ទសៈចាាំ ច់ខ្នម្ិន ន ហ្វើយហ្ចរនាគឺហ្ែើម្សបីរំហ្ោោះខ្លួនឯង និង
សងគម្ជារិព្ឥីទធិព្ ម្ន៊ុសសសអាត្កក់ ហ្នាោះសឹម្ហ្ត្បើច៊ុោះ។ នហ្ោ យវិទូ 
នីកកូ ូ មា សហ្ឈ្ៀបវ លី  ននិោយទ៊ុកកនុងហ្សៀវហ្ៅ “ សហ្ម្ដច ” ថា “ ក៊ុាំ
ចាកហ្ចា ព្ីអេីបែ  ែ ហ្វើយអាចហ្ធេើហ្ៅហ្កើរ។ ប ៊ុបនត ហ្បើកា ៈហ្ទសៈ
បងខាំ ត្រូវអាចត្បត្ព្រឹតអាំហ្ព្ើអប កខណ៍ផ្ង ” ។ ចាំបណកហ្ម្ោសនា
ហ្ៅ ហ្ៅ ឺ បរងបហ្ត្ងៀនហ្យើងហ្ធេើខ្លនួហ្អាយទន់ភលន់ និងបរ់បបនែូចជា
ទឹក។ ត្រង់ហ្នោះ ព្៊ុាំបម្នមានន័យថា ត្រវូហ្ធេើជាម្ន៊ុសសសត្កហ្ ចត្ក ុច
ហ្ ើយ បរត្រូវហ្ធេើជាម្ន៊ុសសសបែ ហ្ចោះយ ព់្ីោថសនការណ៍ ព្ីហ្ត្ពាោះថា
ោថសនការណ៍របម្ងបត្បត្បួ ជានិចច។ ហ្ទោះោ សងណា ការហ្ត្បើ សបិច
ក គបសបីហ្ចៀសវាងតាម្បែ អាចហ្ធេើហ្ៅ ន ហ្ត្ពាោះថាវាកត្ម្ផ្ដ ់
ផ្  ែហ្ៅនលងម្៊ុខ្ណាស់។ ការត្បត្ព្ឹរតបបបណា នងឹវ៊ុចផ្ បបប
ហ្នាោះ ត្គ្ន់បរយូរឬឆប់។ 



យួង សូោ 

101 

 

អេីបែ ហ្ៅបរជាការត្ព្ួយ រម្ភរវូរហ្ៅហ្នាោះ គឺកសបួន សបចិក 
ទាំងអស់ហ្នោះវូរចាក់ោ សងគាំវ៊ុកម្កកនុងត្ស៊ុកបខ្េរ តាម្រយៈម្ហ្នាគម្
វិជាជសរបស់ត្បហ្ទស ិរខ្ង បែ ចង់ហ្ ើញបខ្េរហ្ត្បើត្ ស់ហ្ែើម្សបីសមាលសប់
គ្្សឯង។ អេីបែ ខ្ញុាំ នហ្ ើញ  ន ួបត្បទោះ ថាមានការត្ជាបខ្លសាំង
ជាងហ្គ គឺ សបិចក កនុងហ្រឿងោម្ក៊ុក។  សបិចហ្នោះ នព្ងេក់ម្ សឈោឋសន
អនកនហ្ោ យ និងត្ក៊ុម្យ៊ុវ នម្ួយចាំនួនហ្អាយវហ្ងេងវ្វសន់ប ង
ោរស ់អេីជាសី ធម្៌ គ៊ុណធម្៌អស់រ ីង។ យូរៗហ្ៅ សី ធម្៌ គ៊ុណ
ធម្៌ឋិរហ្ៅកនងុរូបភាព្នន សបចិក សឹងទាំងអស់ ហ្វើយការសងសស័យ 
និងការត្បយ៊ុទធរទ គ់្្សរវាងជារិោសន៍បខ្េរគ្្សឯង ហ្កើរមានហ្សទើរ
ពាសហ្ព្ញនផ្ទត្បហ្ទស។ 

សរ៊ុប ហ្យើងត្រូវហ្រៀនព្ី សបិចក  ហ្ែើម្សបីការពារខ្លួនព្ី នទ៊ុចចរិរ 
និងការពារមារ៊ុភូម្ិព្ីត្ក៊ុម្កសបរជ់ារិប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ ហ្បើហ្រៀនហ្ែើម្សបីបាំផ្លសញ
អនកែនទ និងត្បហ្ទសជារិ សូម្ក៊ុាំហ្រៀនហ្អាយហ្ោោះ វាត្បហ្សើរជាជាង។  
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ទសស្នៈទ៣ី៧ 

“ចូរណធវើជាជាងបានតែមាែ់។ ប្ហ្ញសមិ ធផល តែង្បណសើរជាង
បាន្ែឹមតែោក្្យសន្្។ រ៉ុក្ខជាែិលូែលាស់ព៉ុាំតមនណោយស្រតែផគរ
រនទោះណ  តែណោយស្រណ្លៀងបងអុរច៉ុោះមក្។” 
 

ព្ូបកហ្វាហាសព្ទគឺជាហ្រឿងត្បហ្សើរណាស់។ ហ្វាហាសព្ទព្ិរជា
 ួយហ្អាយហ្យើងសហ្ត្ម្ចកិចចការ នហ្ត្ចើនោ សង ម្ិនថាហ្ៅកនុងសម្ព័នធ
ភាព្ធម្េតា អងគភាព្ការ្រ ឬហ្ៅកនុងកិចចការទូររវាងរែឋនិងរែឋហ្នាោះ
ហ្ ើយ។ ហ្រឿងខ្លោះ កិចចការខ្លោះ ត្រូវការហ្ត្បើមារ់សត្មាប់នោិយជាជាង
ហ្ត្បើនែហ្ ើងហ្ធេើការ។ ែូហ្ចនោះ វាព្៊ុាំទស់ខ្៊ុសអេីហ្ទ បែ ហ្យើងហ្ត្បើមារ់
និោយ។ ប ៊ុបនតអេីបែ ទស់ខ្៊ុសហ្នាោះ គឺការនោិយហ្វើយម្ិនហ្ធេើតាម្
ពាកសយសម្ដីខ្លួន។ 

ប៊ុគគ អាត្កក់ គិរហ្ផ្សសង និោយហ្ផ្សសង ហ្វើយហ្ធេើហ្ផ្សសង បែ នាាំ
ហ្អាយអនកែនទ រប់ង់នវូទាំន៊ុកចិរត។ ប ៊ុបនតប៊ុគគ ត្បហ្សើរ គាំនិរ សម្ដី 
និងទហ្ងេើគឺបរម្យួ។ ហ្ៅកនុងសងគម្បខ្េរ  ួបវិបរតិហ្នោះម្ិនរិចហ្ទ រាប់
ចាប់តាាំងព្ីហ្រឿងហ្សនហា រវូរហ្ៅែ ់កិចចការែឹកនាាំជារ។ិ នារីចាញ់
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ហ្ កពាកសយសនស្របស់ប៊ុរស ប៊ុរសត្រូវនារីកសបរ់សនស្ អនកនហ្ោ យ
សនស្ខ្សយ ់ចាំហ្ពាោះព្ រែឋខ្លួន។ ។ ជាទូហ្ៅ កា ណាម្ន៊ុសសស
និោយក៊ុវកអេីម្យួ គឺព្ួកហ្គព្៊ុាំបម្នក៊ុវកបរម្ដងហ្វើយកច៏ប់ហ្ទ ហ្ត្ពាោះ
ថាពាកសយក៊ុវកម្យួ វាទម្ទរពាកសយក៊ុវកហ្ផ្សសងៗហ្ទៀរម្ក ួយោក់
 ាំងវា។ ពាកសយក៊ុវក ឬការបែ ហ្ធេើម្និ នតាម្ពាកសយរបស់ខ្លួន វានាាំ
ម្កបរភាព្អាមា សស់សត្មាប់ខ្លួនឯងបរប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ហ្វើយបងកព្សយុោះហ្ភលៀង
ែ ់សងគម្ទាំងម្ូ ផ្ងបែរ។ 

ចន ស៊ុី មា សកសសហ្វ   ននិោយថា “ អនកហ្ៅហ្ត្កាម្ប្រសប់អាច
ត្សព្ិចត្សព្ិ ព្ីអេីបែ អនកែឹកនាាំនិោយ ប ៊ុបនតហ្គបរងហ្ ឿជាក់ហ្ៅ
ហ្ ើអេីបែ អនកែឹកនាាំត្បត្ព្ឹរត ” ។ ត្រូវហ្វើយ! ទហ្ងេើជាអេីបែ មានរូប
ភាព្ចសាស់ ជាអេីបែ ហ្ចញជាត្បហ្ោ ន៍ព្រិៗ ម្ិនែូចជាសម្ដីបែ 
គ្មសនរូបរាងហ្នាោះហ្ ើយ។ ហ្ៅកនុង កខខ្ណឌទូហ្ៅ សូម្ក៊ុាំហ្ត្បើពាកសយសម្ដី
បកលងកាលសយហ្អាយហ្ោោះ ហ្ ើកប ងបរវាចាាំ ច់ខ្លសាំងបែ ហ្ធេើហ្ ើងកនុង
ហ្ចរនា ែប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។  
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ទសស្នៈទ៣ី៨ 

“ក្៉ុាំណរីសយក្មន៉ុស្សមានសមែថភាពពូតក្ តែខ្វោះភាពណស្ម្ោះ្ែង់មក្
ណធវើការជា្ក្៉ុម។ ស៉ុខ្ចិែតណរសីយក្មន៉ុស្សមានសមែថភាពមធ្យមតែ
ណោរណពញណោយ្ក្ដីភាព។” 
 

សត្រូវខ្ងហ្ត្្ព្៊ុាំហ្សេើសត្រូវខ្ងកនុង។ ការ្រត្ក៊ុម្បែ សម្សបូរ
បរម្ន៊ុសសសព្៊ុររសបុរ គង់នឹងវិនាសអនតរាយជាកជ់ាម្ិនខ្ន។ កិចចការ
ធាំៗម្ួយចាំននួ ព្ិហ្សសកិចចការបែ ពាកព់្័នធនឹងការត្បករួត្បប ង ឬ
ត្បយ៊ុទធរស ូអេីម្យួ គឺហ្ត្ចើនបររ ាំរោយហ្ោយោរបរនផ្ទកនុងម្ិនហ្ោមសោះ
ត្រង់នឹងគ្្ស ឬមានចារ នបងកបជ់ាហ្ែើម្។ ហ្បើនិោយព្សីង្គ្រសម្វិញ 
ចារ នបែ បកលងហ្ធេើជាហ្ោមសោះច៊ុោះចូ នឹងត្ក៊ុម្ណាម្យួ កា ហ្បើត្ក៊ុម្
ហ្នាោះម្ិនែឹងព្ីឧ យហ្ទ របម្ងចាញ់ក ធ្លសក់ហ្ៅកនុងភាព្វឹកវរជាម្ិន
ខ្ន។ ែូហ្ចនោះភាព្ហ្ោមសោះត្រង់ជាហ្រឿងសាំខ្ន់បែ ត្រវូបរព្ិនិរសយហ្ម្ើ 
ហ្អាយ ន ែរិ ែន់ ព្ិហ្សសហ្ម្ែឹកនាាំបែ ចង់ នអនកសវការ
ការ្រជាម្យួ។ 
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ខ្៊ុង ឺ នទ ូថាវសយហ្សដចអាយក៊ុងព្វីិធីហ្ត្បើម្ន៊ុសសសថា “ ែងធនូ
ត្រូវហ្ម្ើ ត្កហ្ៅោច់ហ្ឈ្ើ (ថាត្រងឬ់ហ្វៀច) ជាម្៊ុន ចាាំហ្ម្ើ ព្ីភាព្
រឹងមាាំតាម្ហ្ត្កាយ។ អាជាហ្នយសយត្រូវហ្ម្ើ អាំព្កីារផ្សាាំងជាម្៊ុនថា ហ្រើវា
ោាំងែ ់កត្ម្រិណា រួចចាាំហ្ម្ើ ព្ីភាព្ស្ហស និងកមាលសាំងរបស់វា។ រីឯ
នាម្៊ុឺនម្ង្គនតីត្រូវហ្ម្ើ ព្ីគ៊ុណធម្ន៌ិងការត្បត្ព្ឹរតជាម្៊ុន រួចចាាំព្ិនិរសយអាំព្ី
សម្រែភាព្តាម្ហ្ត្កាយ។ ម្ន៊ុសសសគ្មសនគ៊ុណធម្៌ មានបរសម្រែភាព្ 
ហ្ត្ចើនបរជាម្ន៊ុសសសបែ ហ្ត្គ្ោះថា្សក់បាំផ្៊ុរ ម្ិនខ្៊ុសព្ីបឆកនត្ព្ ឬបឆកចចក
ហ្នាោះហ្ទ។ ចូរក៊ុាំហ្ត្ ើសហ្រីសម្កហ្ត្បើជាោច់ខ្រ ” ។ 

ព្ិរណាស់ ចាំហ្ណោះែឹង សម្រែភាព្ រាំបណង ហ្ករតិ៍ហ្ឈាមសោះ ឬ
ត្ទព្សយសម្សបរតិជាហ្ែើម្ ហ្ទោះមានខ្ពស់កប់ព្ព្កក៏ហ្ោយ ហ្បើខ្េោះភាព្ហ្ោមសោះ
ត្រង់ ហ្រើមានត្បហ្ោ ន៍អេី? ហ្ឈ្ើហ្វៀចហ្គអាចយកនចន ន បរម្ន៊ុសសស
ហ្វៀចហ្វរព្ិ កនឆនណាស់។ ម្ន៊ុសសសម្ិនហ្ោមសោះត្រង់ ហ្ទោះមានត្បហ្ោ ន៍ 
ក៏ម្ិនហ្ត្ចើនបែរ ហ្វើយក៏ម្និ នត្គប់ហ្ព្ ផ្ង។ ហ្ោយប ក ម្ន៊ុសសស
បែ មានភាព្ហ្ោមសោះត្រង់ ហ្ទោះព្ួកហ្គម្និសូវមានចាំហ្ណោះ ឬជាអនកត្ក
ោម្ញ្ញក៏ហ្ោយ បរព្ួកហ្គម្ិនបងកហ្ត្គ្ោះម្វនតរាយហ្ ើយ ហ្ត្ពាោះថា
ភាព្ហ្ោមសោះត្រង់ជា ួងបែ ចាាំវាយោស់សរិរបស់ហ្គ ហ្អាយហ្ធេើនូវ
ហ្រឿងត្រឹម្ត្រូវជានចិច។ 
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អនកបែ ហ្ចោះបរហ្ែើរទ៊ុកចិរតហ្ ើអនកែនទត្គប់គ្្ស ហ្ោយហ្ភលចគិរ
ហ្ៅហ្ ើភាព្ហ្ោមសោះត្រង់ ឬម្ិនហ្ោមសោះត្រង់ អនកហ្នាោះនឹងទទ ួរងនូវការ
ឈ្ឺចាប់ហ្ៅហ្ព្ ហ្ត្កាយ។ ហ្ត្ពាោះថាម្ន៊ុសសសម្ិនហ្ោមសោះត្រង ់ ហា សនហ្ធេើអេី
ត្គប់ោ សងហ្ែើម្សបីបរភាព្អាតាមសនយិម្របស់ហ្គ។ ហ្គហា សនែ៊ុរផ្ទោះ
ទាំងម្ូ ហ្ែើម្សបីហ្ោងសរព្ងមាន់ម្យួត្គ្ប់។ មានម្ន៊ុសសសម្និហ្ោមសោះត្រង់
ខ្លោះ ហា សនែ ់ថា្សក់សមាលសប់ ីវរិម្ន៊ុសសសហ្ទៀរផ្ង។ 

ហ្បើរកម្ន៊ុសសស ត្រូវហ្ចៀសវាងម្ន៊ុសសសម្ិនហ្ោមសោះត្រង់ ហ្បើបហ្ត្ងៀន
ម្ន៊ុសសស ត្រូវបហ្ត្ងៀនហ្អាយហ្ចោះហ្ោមសោះត្រង់ ហ្វើយខ្លួនហ្យើងក៏ត្រូវបរហ្ចោះ
ហ្ោមសោះត្រង់ចាំហ្ពាោះហ្គផ្ងបែរ ត្គ្ន់បរសូម្ហ្អាយការហ្ោមសោះត្រង់ហ្នាោះ
ត្បកបជាម្យួនងឹបញ្ញស។ ភាព្ហ្ោមសោះត្រង់បែ ខ្េោះបញ្ញសកជ៏ាហ្រឿងហ្ត្គ្ោះ
ថា្សក់ផ្ងបែរ ព្ិហ្សសវានឹងកាលសយហ្ៅជាឧបករណ៍របស់អនកែនទ។ ហ្បើ
ជាយ៊ុវ នវិញ នឹងកាលសយហ្ៅជាឧបករណ៍ននគូសងសារ ឬជាឧបករណ៍
ននអនកនហ្ោ យ។ 
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ទសស្នៈទ៣ី៩ 

“ក្៉ុាំណៅរវល់ណរឿងក្ាំប៉ុិក្ក្ាំប ៉ុក្ណ្ចើនណពក្ ណបើចងស់ណ្មចក្ិចចការធាំ 
ណ ើយក្៏មិន្ែូវចិែតចណងអៀែ សួណ ែ៉ុតែរ។” 
 

កូនហ្កេងចូ ចរិតហ្ធេើហ្រឿងរូចតាចតាម្រហ្បៀបកូនហ្កេង ហ្វើយហ្បើ
ម្ន៊ុសសសធាំចូ ចរិតហ្ធេើហ្រឿងរហ្បៀបហ្នាោះបែរ ហ្គក៏ម្ិនខ្៊ុសព្កីូនហ្កេងហ្ ើ
យ។ ភាព្ចាស់ទ៊ុាំ ម្ិនសមារស ់ហ្ ើអាយ៊ុហ្ត្ចើនហ្ទ បរគចឺរិរចាស់ទ៊ុាំ 
ហ្វើយម្ន៊ុសសសធាំែ៊ុាំកម៏្ិនសមារស ់ហ្ ើការមានមាឌធាំបែរ បរជាការហ្ធេើ
កិចចការធាំែ៊ុាំ។ ហ្ែើម្សបីហ្ធេើកិចចការធាំែ៊ុាំហ្ៅ ន គឺទ ់បរហ្យើងម្ិនហ្ៅ
ខ្រហ្ព្ ជាម្ួយហ្រឿងកាំប៊ុិកកាំប ៊ុកហ្ត្ចើន។ 

ហ្ទោះោ សងណា ហ្យើងបរងែឹងថា អគ្រម្យួវាហ្កើរ ន
អាត្ស័យហ្ោយការហ្រៀបឥែឋចាប់ព្ីម្យួែ៊ុាំហ្ ើងហ្ៅ ែូហ្ចនោះកិចចការរូច
តាច ហ្យើងម្ិនអាចហ្ម្ើ ត្ោ  នហ្ទ។ ប ៊ុបនតហ្រឿងកាំប៊ុិកកាំប ៊ុកបែ 
ហ្យើងម្ិនត្រវូហ្ៅរវីរវ ់ហ្នាោះ គឺសាំហ្ៅហ្ៅហ្ ើកិចចការបែ ម្ិនចាាំ ច់ 
កិចចការបែ ម្ិនមានអេីជាត្បហ្ោ ន៍។ ែូហ្ចនោះហ្យើងយកចិរតទ៊ុកោក់
ហ្រឿងរូចៗហ្ៅកនុងកិចចការធាំ  បរហ្យើងម្ិនហ្ៅខ្េ ់ហ្រឿងបែ ម្ិនពាក់



 

108 

 

ព្័នធ ឬហ្រឿងបែ ម្ិនបម្នជារួនាទីរបស់ហ្យើងហ្ ើយ។ អនកខ្លោះចង់ យួ
ការ្រសងគម្ ប ៊ុបនតព្ួកហ្គកាំណាញ់ ឬហ្ោភ ន ់៊ុយកាកប់នតិច
បនតួចហ្ៅវិញ។ អនកខ្លោះមានហ្គ្ ហ្ៅរបស់ខ្លួន ប ៊ុបនតហ្ៅឈ្ឺកសា 
ជាម្ួយនឹងពាកសយបាំ កទ់ឹកចិរតព្ីអនកែនទហ្ៅវិញ។ អនកខ្លោះចង់ហ្អាយ
សងគម្មានោម្គគី បរបបរជាមានគាំនិរត្បកានប់កសសព្ួកហ្ៅវិញ ខ្លសច
ហ្គហ្ចោះែឹងជាងខ្លួន។ ។ 

ស៊ុឺមា សអ ៊ី  នហ្អាយែាំបនូាមសនថា “ ត្ទាំហ្រឿងរូចម្ិន ននងឹខ្ូច
ហ្រឿងធាំ ” ។ ចាំបណក វីនសតុន ឆឺចឈ្ី  ជានាយករែឋម្ង្គនតីនែបែករបស់
អង់ហ្គលស នាសម្័យសង្គ្រសម្ហ្ោក  នហ្ពា ថា “ អនកម្ិនអាចហ្ៅ
ែ ់ហ្គ្ ហ្ៅ នហ្ទ ហ្បើអនករវ ់បរយកែ៊ុាំលេគប់សរេបឆកបែ កាំព្៊ុង
ត្ព្៊ុសតាម្ផ្លវូហ្នាោះ ” ។ អនកកាលសហានបែ សកតិសម្ជាអនកហ្ធេើកិចចការធាំែ៊ុាំ
ព្ិរត្ កែ ហ្គបរងមានចិរតទូ ាំទោូយណាស់។ ចិរតទូ ាំទូោយ
ហ្ត្បៀបែូចជាម្ហាសម្៊ុត្ទបែ អាចហ្អាយត្រីត្គប់ត្បហ្ភទហ្ៅ ន ឬ
ែូចជាភនាំបែ អាចហ្អាយរ៊ុកខជារិត្គប់ត្បហ្ភទែ៊ុោះ ន។ ហ្រឿងខ្លោះ ហ្ព្ 
ខ្លោះ វាម្ិនបម្នស៊ុទធបរសម្តាម្បាំណងហ្យើងទាំងអស់ហ្នាោះហ្ ើយ បរ
ស៊ុាំត្រឹម្បរហ្យើងហ្រៀនអធស្ត្ស័យខ្លោះ ត្ព្ប ងហ្ចា ខ្លោះ រមាងសប់ចិរតខ្លោះ 
ហ្ោយម្ិនត្រវូហ្ធេើអេីទាំងទទឹងទិសហ្ ើយ។ ចូវអ ៊ី បែ ជាហ្ម្ទ័ព្ធាំមា្សក់
កនុងហ្រឿងោម្ក៊ុក មានចរិតត្ចបណននឹង  ូកឺហ្ ៀង ខ្លសាំងហ្ព្ក រវូរ
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ទ ់បរកែួរឈាម្ ហ្ត្ពាោះឈ្ឺចិរតខ្លសាំង។ សម្រែភាព្ែឹកនាាំទ័ព្របស់អនក
ទាំងព្ីរម្ិនចាញ់គ្្សប ៊ុនាមសនហ្ទ បរ ូកឺហ្ ៀងបែ ជាម្ន៊ុសសសហ្ត្បើយ៊ុទធ
ោង្គសត គិរែ ់កចិចការធាំរបស់នគរ  នយកឈ្នោះហ្ ើចវូអ ៊ីសឹងរា ់
ហ្ ើក។ 

ហ្ទោះោ សងណា ចិរតទូ ាំទូោយព្៊ុាំបម្នគ្មសនគ៊ុណវិបរតហិ្ោោះ
ហ្ទ។ ត្បសិនហ្បើហ្យើងហ្ត្បើម្ិនត្រឹម្ត្រូវ ម្ិនហ្ម្ើ ម្៊ុខ្ហ្ត្កាយ វានឹងហ្ៅ
ជាអាវ៊ុធសមាលសប់ហ្យើងវិញ។  
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ទសស្នៈទ៤ី០ 

“្គប់យ ្ងមាន្បណយជនណ៍ោយត ក្ៗរបស់វា។ វាអា្ស័យណៅ
ណលើអនក្តែលណចោះទញ្បណយជន៍ប ៉ុណ ្្ោះ។” 
 

ម្ន៊ុសសស មានជាបព់ាក់ព្័នធហ្ៅនឹងហ្រឿងត្បហ្ោ ន៍ហ្ត្ចើនបាំផ្៊ុរ។ 
ែូហ្ចនោះហ្យើងគបសបីែឹងថា អេីៗស៊ុទធបរមានត្បហ្ោ នព៍្ិហ្សសផ្ទស ់ខ្លួនវា 
ម្៊ុននឹងហ្យើងទរ់ហ្ចា  ឬនាាំយកម្កហ្ត្បើត្ ស់កនុង វីិរ។ ស៊ុភាសិរ
បខ្េរម្ួយ ហ្ពា ោ សងខ្លីខ្លមឹ្ថា “ ហ្ឈ្ើហ្វៀចហ្ធេើកង់ ហ្ឈ្ើត្រង់ហ្ធេើទូក ” ។ 
មាននយ័ថា ទាំងហ្ឈ្ើហ្វៀចនិងហ្ឈ្ើត្រង់ មានត្បហ្ោ នហ៍្រៀងខ្លួនកនុង
ការយកម្កផ្គុាំគ្្សហ្ធេើជារហ្ទោះម្ួយបរហ្ ើផ្លូវ ន។ 

“ ហ្សោះ សង្គោរសវ៊ុធ ោង្គសតវិជាជស ព្ិណ ស៊ុនទរកថា នរ ន នងិនារី 
វិហ្សសឬម្ិនវិហ្សស ហ្ត្បើ ន ែឬម្ិន ន ែ ហ្ត្សចហ្វើយបរវិធីនន
មាចសស់អនកហ្ត្បើ អនកប្រសប់បញ្ជសហ្ទ។ ” ហ្នោះជាហ្សចកដីបញ្ជសកហ់្ៅកនុងគម្ពីរ
ត្សីវិហ្តាបហ្ទស។ កនុងសងគម្បខ្េរហ្យើងបចចុបសបនន ព្៊ុាំសូវមានហ្ទម្ន៊ុសសស 
ឬម្ួយោថសបន័បែ ហ្ចោះទញត្បហ្ោ ន៍ នត្រមឹ្ត្រូវ ហ្បើមានវិញក៏
ហ្ត្ចើនបរទញត្បហ្ោ ន៍កនងុផ្លូវខ្៊ុស ហ្វើយបងកការវនិាសវិនហ្ហាច
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ហ្ៅហ្ ើអេីបែ ខ្លួនកាំព្៊ុងយកត្បហ្ោ ន៍។ ឧទវរណ៍ែូចជា ការ
ទញត្បហ្ោ ន៍ព្គីាំនិរទសសសនៈ ព្ីសងគម្ធម្េជារិ ព្សីងគម្វបសបធម្៌ 
និងព្ីសងគម្ម្ន៊ុសសសជាហ្ែើម្ ព្៊ុាំសូវហ្ ើញមាន ទធផ្ ជាែ៊ុាំកាំភនួ
ប ៊ុនាមសនហ្ ើយ បរធាំែ៊ុាំបរហ្ៅហ្ ើការបាំផ្លចិបាំផ្លសញ ជាជាងការកោង 
បែ វាែូចហ្ៅនឹងការចង ់នទឹក េុាំ បរបបរជាបាំផ្លសញសម្សបុក េុាំហ្ខ្ទច
ខ្ទី។ 

អនកែឹកនាាំទាំងឡាយ ជាប៊ុគគ សាំខ្នជ់ាងហ្គបែ ត្រូវបរ
យ ់ែឹងហ្ៅហ្ ើហ្រឿងទញត្បហ្ោ ន៍ហ្នោះ។ ហ្បើម្ិនមានភាព្ឈាលសសនវ
ហ្ៅហ្ ើហ្រឿងហ្នោះហ្ទ វាអាចបងកផ្ ប ោះពា ធ់ាំណាស់ គឺធាំជាងត្បជា
ព្ រែឋធម្េតា ហ្ត្ពាោះថាអនកែឹកនាាំគឺជាអនកកាច់ចងករូសងគម្ជារទិាំង
ម្ូ ។ ហ្គគបសបីចងចាាំបណាដសាំែ៏មានរនម្លម្ួយរបស់ធនញ្ជយ័បែ ទូ 
ហ្ៅកាន់ហ្សដចម្៊ុននងឹោលសបថ់ា “ ហ្បើហ្ោយត្រីត្ព្ួ  ក៊ុាំហ្ចា ត្សកា ហ្បើ
ហ្ោយត្រីត្  ក៊ុាំហ្ចា ត្សកី ហ្បើសលម្ជូរកសា ត្រី ក៊ុាំហ្ភលចម្ជូរសណាដសន់ ” ។ 
អនកបែ យ ់ព្ីបណាដសាំធនញ្ជ័យ ហ្វើយហ្ធេើតាម្គាំនិររបស់គ្រ់ នឹង
ម្ិនហ្ធេសត្បបវសោច់ខ្រ កនុងការទញត្បហ្ោ ន៍ព្ីអេីៗ បែ ហ្ៅ ៊ុាំ
វិញខ្លួន ព្ិហ្សសគឺម្ន៊ុសសស ែូចជាការហ្ត្បើអនកត្  ញអនកហ្ចោះែឹងហ្អាយ
កាន់កិចចការជាហ្ែើម្។ 
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ហ្ទោះោ សងណា សូម្ត្បយ័រនក៊ុាំត្ច ាំថា ការទញត្បហ្ោ ន៍គឺ
ជាហ្រឿងអាតាមសនយិម្ហ្អាយហ្ោោះ។ ហ្អាយបរការទញត្បហ្ោ ន៍ហ្នាោះ
កនុងផ្លូវ ែ ហ្វើយម្ិនប ោះពា ់ធងន់ធងរ ហ្នាោះគឺជាហ្រឿងចាាំ ច់បាំផ្៊ុរ 
ព្ិហ្សសគឺទញត្បហ្ោ ន៍សត្មាប់បហ្ត្ម្ើម្ន៊ុសសសជារិ។  
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ទសស្នៈទ៤ី១ 

“ចូរក្៉ុាំណអាយែាំបូ ម្នណ្ចើនណពក្ ចាំណោោះមន៉ុស្សតែលយល់ថ្ខ្លនួ
ណចោះ្គប់យ ្ង។ ណពលខ្លោះ្រន់តែប្ហ្ញផលូវែលណ់គបានណ ើយ។” 
 

ម្ន៊ុសសសបែ ឆលសរនងិម្ន៊ុសសសបែ  ងង់បរម្ដង ហ្គត្សួ នោិយ
គ្្សហ្ទ បរម្ន៊ុសសសបែ ហ្សទើរឆលសរហ្សទើរ ងង់ ព្ិ កោដសប់គ្្សណាស់។ 
ម្ន៊ុសសសឆលសរអាចសបម្ដងខ្លួនជាម្ន៊ុសសស ងង់ ន ហ្ត្ពាោះបរខ្លួនធ្លសបឆ់លង
ការ់ បរម្ន៊ុសសស ងង់ព្ ិកនឹងសបម្ដងខ្លនួថាឆលសរណាស់ ហ្ត្ពាោះខ្លួន
ម្ិនបែ  នឆលងការ់។ ភាព្ខ្៊ុសគ្្សរវាងម្ន៊ុសសសព្ីរត្បហ្ភទហ្នោះ ម្ិន
ឆងសយគ្្សប ៊ុនាមសនហ្ ើយ បរហ្ោយោរបរការោក់ខ្លួន ឬម្ិនោកខ់្លួន
ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ហ្ទើប នហ្ៅជាឆងសយហ្ៅម្ិនឮ។ 

ហ្បើហ្ ើញហ្គខ្៊ុស ហ្វើយ ួយត្ ប់កាំវ៊ុស ហ្នាោះហ្ឈាមសោះថាជាម្ិរត
ែ៏ត្បហ្សើរហ្វើយ។ បរហ្បើហ្គមានោះម្ិនត្ព្ម្ោដសប់ហ្ត្ចើនហ្ ើកហ្ត្ចើនោ ហ្រើ
ហ្ោប ់ហ្យើងមាននយ័អេីហ្ទៀរ? អនកខ្លោះត្សឡាញ់ការព្ិរ បរម្ិនត្ព្ម្
ទទួ ោរស ក់ារព្ិរហ្ទ បបរជាខ្ឹងសែប់អនកបែ និោយការព្ិរបលម្
ហ្ទៀរ។ មានម្ន៊ុសសសម្ិនរិចហ្ទបែ រងហ្ត្គ្ោះហ្ោយោរបរនិោយ
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ការព្ិរ ឬែាំបនូាមសនរបស់ខ្លួនចាំហ្ពាោះម្ន៊ុសសសបែ យ ថ់ាខ្លួនឯងហ្ចោះ
ត្គប់ោ សង។ ហ្គយ ថ់ាទឹករបស់ហ្គហ្ព្ញបកវហ្វើយ ែហូ្ចនោះហ្បើហ្យើង
ចាក់ទឹករបស់ហ្យើងចូ ហ្ៅ វាចសាស់ជាកាំព្ប់ត្បឡាក់ម្និខ្ន។ ចូរ
ប្ហសញត្រឹម្បរផ្លវូហ្ៅ នហ្វើយ! ចាំបណកឯការហ្ែើរ ឬម្ិនហ្ែើរ ទ៊ុក
ហ្អាយហ្គជាអនកសហ្ត្ម្ចចរិតហ្ោយខ្លនួឯងច៊ុោះ ។ 
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ទសស្នៈទ៤ី២ 

“្គួស្រតែលរម្នក្ូន នឹងោច់ពូជពង្ស។ ្បណ សជាែិតែល
ណ្លចណរៀបចាំមន៉ុស្សជាំ ន់ណ្កាយណអាយបានលអ នឹង្ែូវវិ ស។ 
អនក្ែឹក្ ាំែ៏ម ិមាតែងតែបណងកើែអនក្ែឹក្ ាំងមីៗបនតប ទ្ប់ ព៉ុាំតមន
ណចោះ្ែឹមតែបណងកើែអនក្ណែើរតាមមួយម៉ុខ្ណ ើយ។” 

 
សត្រូវែ៏ធាំននការត្បគ ់អាំណាចហ្អាយអនកែនទ គឺការខ្លសច

 រ់បង់នវូអេីបែ ខ្លួនមាន។ ហ្ៅត្ស៊ុកបខ្េរ សម្សបូរណាស់អនកែឹកនាាំ
បែ ឱបត្កហ្ោបចសាម្យកអាំណាចបរមា្សក់ឯង នងិសត្មាប់បរត្ក៊ុម្
ត្គួោរបកសសព្ួកខ្លួន ជាជាងបចករំប កវាែ ់អនកមានសម្រែភាព្
ហ្ព្ញហ្ ញហ្ែើម្សបីបនតហ្វន ហ្ត្ពាោះបរព្ួកហ្គភ័យខ្លសច រប់ង់ែាំបណង 
ប៊ុណសយសកតិ ត្ទព្សយសម្សបរតិ ឬហ្ករតិ៍ហ្ឈាមសោះជាហ្ែើម្។ ហ្នោះហ្វើយជាម្ូ 
ហ្វរ៊ុធាំបែ ហ្ចោះបរត្បទញត្បទង់ហ្អាយត្ស៊ុកបខ្េរ ហ្ែើរលយហ្ត្កាយម្ក
ែ ់ចាំណុចសូនសយ។  

ចន ស៊ុី មា សកសសហ្វ  ហ្ពា ថា “ ហ្បើចង់បហ្ងកើនភាព្រីកចហ្ត្ម្ើន ចូរ
បណែដោះអនកហ្ត្កាម្ប្រសប់ ហ្បើចង់ហ្អាយចហ្ត្ម្ើនហ្ោរហ្ផ្លសោះហ្ទេគ៊ុណ ចូរ
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បណែដោះអនកែឹកនាាំ ” ។ គ្រ់បលម្ទាំង នហ្ ើកយក ការហ្ផ្ដសរហ្ៅហ្ ើ
ទិែឋភាព្ខ្៊ុសគ្្សថា អនកែកឹនាាំបែ ត្សូបទញអនកហ្ែើរតាម្ ចង់ហ្ធេើជា
ទីព្ឹងរបស់ម្ន៊ុសសសត្គបគ់្្ស។ អនកែឹកនាាំបែ ត្សូបទញអនកែឹកនាាំ ចង់
ហ្អាយមានអនកបនតហ្វន។ រីឯហ្ោកបណឌរិ បកម្ ី ក៏ នបណនាាំែ ់
អនកនហ្ោ យហ្ៅត្ស៊ុកបខ្េរទាំងឡាយផ្ងបែរថា “ អនកែឹកនាាំ ែ គឺជា
អនកបែ ហ្រៀបចាំអនកបនតហ្វន នហ្ត្ចើន ទន់ហ្ព្ ហ្វោ នងិ ែជាងខ្លនួ
ជានិចច ” ។ 

រ៊ុកខជារិបែ ែ៊ុោះពាសហ្ព្ញនផ្ទបផ្នែីសព្េនលង វាម្ិនបម្នជារ៊ុកខ
ជារិបែ ែ៊ុោះហ្ចញម្ក តាាំងព្ីហ្ព្ ចាប់កាំហ្ណើរបផ្នែីហ្ទ។ ចាំបណក
ម្ន៊ុសសសហ្ោកសព្េនលង កជ៏ាម្ន៊ុសសសបែ  នម្កព្កីារបនតព្ូ ព្ងសសនន
ត្គួោរនីម្ួយៗបែរ។ ហ្ពា គឺគ្មសនម្ន៊ុសសសណាមា្សក់មាន ីវិរអម្រៈ
ហ្ែើម្សបីចាាំហ្ម្ើ បផ្នែីហ្នោះរ រ់ហ្ៅវិញហ្ទ។ ហ្វរ៊ុហ្នោះ ត្គប់ោ សងត្រវូ
 ន ាំនួសហ្ោយ ីវិរលេី ឈាម្លេជីានិចច។ ហ្ទោះោ សងណា ការបហ្ងកើរ
ឈាម្អនកែឹកនាាំលេីៗ ក៏ត្រវូបរបហ្ងកើរហ្អាយហ្ៅជាឈាម្ ែបែរ។ 
ឈាម្អនកែឹកនាាំបែ មាននូវហ្ម្ហ្រាគ វាចសាស់ជានាាំហ្អាយសងគម្
ហ្កើរ ាំងឺម្ហារីកម្ិនខ្ន។ ហ្ែើម្សបីហ្អាយឈាម្អនកែឹកនាាំ ែ គឺត្រូវបរ
បណែដោះព្ួកហ្គហ្អាយមានការហ្ចោះែឹងព្ិរត្ កែ ហ្វើយមានឧរដម្គរិ
ត្សឡាញ់ជារិរបស់ខ្លួន។  
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ជំពូក៤ នង្គម 
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ទសស្នៈទ៤ី៣ 

“ស្ែូវធាំផ៉ុែណលខ្របស់តខ្មរព៉ុាំតមនជនជាែិតខ្មរណ  ណ ើយក្៏ព៉ុាំ
តមនជនបរណ សតែរ តែគឺភាព នណ់ខ្្ោយ និងការតបក្បាក្់ស្មគគី
របស់ជនជាែិតខ្មរណ ោះឯង។” 
 

បែិវាទកម្េ (Contradiction) កនុងសងគម្បខ្េរហ្កើរមានសឹង
ត្គប់ ាំនាន់។ ែកបរសម្យ័នគរភនាំ នងិចត្កភព្អងគរែ៏រ៊ុងហ្រឿងហ្ចញ 
ហ្យើងហ្ ើញថា សម្័យណាកម៏ានការ ាំ ក ាំបិនបងហូរឈាម្បែរ 
ហ្ទោះមានស៊ុខ្ែ៊ុម្កម្េ (Harmony) ក៏ត្រមឹ្ម្ួយរយៈខ្លីប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ 
ឈាម្បែ វូរ គឺវូរហ្ត្ពាោះបរការស៊ុីោច់វ៊ុរឈាម្គ្្សឯង និងព្ួក
បរហ្ទសបែ វ៊ុរទឹកសម្លឹងកាកទាំងឡាយ។ ឈាម្ែ៏ត្កវម្វូរ
ហ្ខ្សាោះអស់ព្ីខ្លួន ទាំងទកឹែីក៏រួម្រូច ទាំងធនធ្នម្ន៊ុសសសក៏ខ្សសរ់ហ្ៅៗ 
ឯអាំណាចឥទធិព្ ក៏ោបរោបអស់។ 

ហ្ៅកនុងត្ទឹសដីយ៊ុទធោង្គសតសង្គ្រសម្ត្គប់ត្បហ្ភទទាំងអស់ ស៊ុទធបរ
ោរត្រោងោ សងជាកច់សាស់ថា “ ហ្បើបាំបបកបាំ ក់កមាលសាំងោម្គគី
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សត្រូវ ន នឹងហ្ធេើហ្អាយសត្រូវច៊ុោះហ្ខ្សាយហ្ោយខ្លួនឯង ហ្វើយ ័យ
 ម្នោះនឹងទទួ  នោ សង្យត្សួ បាំផ្៊ុរ ” ។ ហ្បើហ្យើងយកត្ទឹសដីហ្នោះ
ម្កត្រ ប់បង្គញ្ចសសវិញ ហ្យើងនឹងទទួ  ននវូទសសសនាទនម្យួគឺថា 
“ ហ្បើហ្គហ្ធេើហ្អាយបខ្េរសែប់បខ្េរ ន បខ្េរសមាលសប់បខ្េរ ន បខ្េរបាំផ្លសញ
ត្ព្ ឹងជារិបខ្េរ ន ហ្នាោះបរហ្ទសនឹងអងគុយចាាំបរហ្កើបត្បម្ូ ផ្ 
ោ សងត្សណុកចិរត។ ឬែចូពាកសយបខ្េរម្ួយហ្ពា ថា ែងកវូកនងុោច់ ” ។ 
ហ្រឿងហ្នោះហ្កើរមានត្ចាំបែ ហ្ៅហ្វើយ ហ្ៅកនុងត្កាាំងត្បវរតោិង្គសតបខ្េរ។ 
ែូហ្ចនោះត្រង់ហ្នោះមាននយ័ថា  នជារិបខ្េរព្៊ុាំបម្នជាសត្រវូធាំរបស់ ន
ជារិបខ្េរខ្លួនឯងហ្ ើយ។ អនកែឹកនាាំបខ្េរព្៊ុាំបម្នត្រវូឃាលសាំហ្ម្ើ ចាាំកដិចត្រយួ
ព្ួកអនកត្  ញ បណឌិរ កវីនិព្នធ ឬបញ្ញវនតបខ្េរហ្ ើយ។ ត្ក៊ុម្អនកហ្ចោះែឹង
បខ្េរក៏ព្៊ុាំបម្នត្រូវត្បកាន់បកសសព្ួកនយិម្ហ្ឈាលសោះទស់បទងបរជាម្ួយត្ក៊ុម្
អនកហ្ចោះែឹងែូចគ្្សហ្ទ។ ចាំបណកត្បជាព្ រែឋកព៏្៊ុាំបម្នបងកបរទាំនាស់
រមាុសាំងរហ្មា សក ហ្វើយព្ស្ ទគ៊ុាំកួនបរគ្្សផ្ងបែរ។ (ករណីហ្នោះហ្ ើក
ប ងបរត្ក៊ុម្អនកកសបរ់ជារិបខ្េរ បែ  ក់ខ្ួរកសា ហ្អាយបរហ្ទស
ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ បែ ហ្យើងម្ិនអាចោម្គគីជាម្យួ ន) 

ឋិរហ្ៅកនុងរងេង់ត្ទឹសដីសង្គ្រសម្ែបែ  ស ៊ុន  ឺ (Sun tzu)  ន
បញ្ជសកថ់ា “ ការបង្គ្កសបសត្រូវ គឺអាត្ស័យហ្ ើកមាលសាំងរបស់ហ្យើង ប ៊ុបនត
ការយកឈ្នោះសត្រូវ ន  គឺអាត្ស័យហ្ ើភាព្ទន់ហ្ខ្សាយរបស់ហ្គ ” ។ 
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ហ្បើែូហ្ចនោះការធ្នាហ្អាយត្ កែថា សត្រូវត្រូវបរធ្លសក់នែច៊ុោះញ ម្ ឬម្ិន
ច៊ុោះញ ម្ហ្នាោះ គឺវាអាត្ស័យហ្ ើកមាលសាំងរបស់សត្រវូផ្ងបែរថាហ្រើសត្រូវ
ហ្នាោះខ្លសាំងកត្ម្ិរណា? ហ្វើយោម្គគីនផ្ទកនុងមាន កខណៈសែិររម្ួរ
បបបណា? ” ចាំណុចហ្នោះ ហ្យើងអាចព្ចិារណាជាគរិ នរហ្ទៀរថា 
“ បរហ្ទសក៏ព្៊ុាំទន់ជាសត្រវូផ្៊ុរហ្ ខ្របស់បខ្េរបែរ។ បរហ្ទសហ្ទោះបី
ខ្លសាំងកាលសកនុងកត្ម្រិណា ត្ទង់ត្ទយណា ក៏អាចត្រឹម្បរហ្ធេើហ្អាយហ្យើង
មានកាំហារបង់ហ្ ើបផ្នកម្ួយចាំនួន ឬវិស័យម្ួយចាំនួនកនុងរយៈហ្ព្ 
ណាម្ួយប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ហ្បើហ្យើងម្ិនបាំផ្លសញខ្លួនឯង ឬវ៊ុចអាវ៊ុធហ្អាយ
បរហ្ទសចាក់សមាលសប់ ” ។ 

ហ្រើសែីហ្ៅវិញជាសត្រូវធាំផ្៊ុរហ្ ខ្របស់បខ្េរ? 

គឺ “ ភាព្ទន់ហ្ខ្សាយ ” និង “ការបបក ក់ោម្គគី ” របស់បខ្េរខ្លួន
ឯងហ្នាោះហ្វើយ ជាបែបិកខោ សងោហាវហ្ ើសអេីទាំងអស់។ ទ ់បរ
ជារិោសន៍បខ្េរមានការបណែដោះបណាដស ខ្លសាំងកាលស )គ៊ុណធម្៌ សី 
ធម្៌ ចាំហ្ណោះែឹង  ាំនាញ ចរិរ កខណៈ ចិរតោង្គសត និងកាយសម្សបទ 
និងមានោមសររជីារិនយិម្មាាំទាំ ត្ព្ម្ទាំងមានោម្គគីភាព្រឹងប៊ុឹង 
(ោម្គគីជាម្ួយ នហ្សនហាជារិ ម្ិនបម្ន នកសបរជ់ារិ) ហ្នាោះហ្ទើប
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អាចកោងជារិហ្អាយខ្លសាំងកាលសហ្ ើងវិញ ន កនុងកា ៈហ្ទសៈែ៏សេុគ
ោមសញហ្ត្គ្ោះថា្សក់ហ្នោះ។ 

ចង់ហ្អាយសងគម្ផ្លសស់បដូរព្ភីាព្ត្កីត្ក  ហ្ៅជាភាព្មាន ន  ព្ី
ភាព្ទន់ហ្ខ្សាយហ្ៅជាភាព្ខ្លសាំងកាលស  ព្ីសង្គ្រសម្ហ្ៅជាសនតភិាព្ គគឺ្មសន
ត្ចកណាហ្ត្្ព្ីោម្គគភីាព្ហ្នោះហ្ ើយ។ ផ្លូវហ្ៅកនុងការ ួយសងគម្
មានហ្ត្ចើនត្ចកក៏ព្ិរបម្ន  បរត្ចកបែ នឹងហ្ៅត្បសព្េគ្្សច៊ុងហ្ត្កាយ
បងែស់ គឺហ្ៅត្រង់ “ ត្ចកទវសរោម្គគី ” ។  
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ទសស្នៈទ៤ី៤ 

“ក្ិចចការទាំងឡាយ ព៉ុាំតមនស៉ុ ធតែ្ែូវណ្បើក្មាល្ាំងបាយរ ូែណ ។ 
ក្ិចចការភាគណ្ចើន្ែូវការក្មាល្ាំង្បាជាញ្និងក្មាល្ាំងស្ម្រែសី្មាប់ណោោះ
្ស្យ។ ប ៉ុតនតក្មាល្ាំងែ៏ម ិមាបងអស់ក្នុងណលាក្ គឺក្មាល្ាំងស្មគគី។” 
 

“ កសបួនចសាប់ែ៏អោចសរសយននម្ន៊ុសសស គបឺ ៊ិកមានអាន៊ុភាព្ខ្លសាំងជាង
ោវ។ ” ហ្នោះជាសម្ដីរបស់ ហ្អែហ្វីែ   ់វ័រ  ិររ៊ុន (Edward 
Bulwer-Lytton) ជាអនកនិព្នធ នងិអនកនហ្ោ យរបស់អង់ហ្គលស។ 
កនុងគម្ពីរត្សីវិហ្តាបហ្ទសវិញ  នសរហ្សរទ៊ុកម្កហ្ត្ចើនអហ្នលើបែ 
ពាក់ព្័នធគ្្សថា “ នរ នមានត្ ជាញស  នរ នហ្នាោះហ្ឈាមសោះថាមានកមាលសាំង  
ឯនរ នម្ិនមានត្ ជាញស  នឹងមានកមាលសាំងម្កព្ីណា! ” ... “ កិចចការ
ណាបែ ហ្គអាចហ្ធេើហ្អាយសហ្ត្ម្ច នហ្ោយឧ យ  កិចចការហ្នាោះ
ហ្គម្ិន ច់ហ្ត្បើកមាលសាំងព្ស្ោម្ហ្ទ។ ” ...  “ ប៊ុគគ ម្ិនគបសបីអាចគ្ស់
ហ្ ើកែ៊ុាំលេតាន់ ហ្ោយកមាលសាំងម្ន៊ុសសស នហ្សេើហ្ោយហ្ត្បើកាំណារ់ហ្ឈ្ើហ្ទ
ោ សងណា   ហ្ោយការហ្ត្បើឧ យបរបនតិច  ហ្គ នសហ្ត្ម្ចត្បហ្ោ ន៍
ធាំោ សងហ្នាោះ ” ។ 
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កិចចការធាំសហ្ម្សបើម្ោ សងណាក៏ហ្ោយ  វាហាក់ែូចជា ាំ កព្ិរ
បម្ន ហ្ៅហ្ព្ ណាបែ ហ្យើងចាប់ហ្ផ្ដើម្អន៊ុវរតវា  បរហ្យើងម្ិនត្រូវអស់
សងសឃឹម្  ឬបញ្សឈប់កិចចការហ្នាោះហ្ទ  ហ្ត្ពាោះថាហ្បើហ្យើងម្ិនអាចហ្ត្បើកមាលសាំង
 យ ន  មានន័យថាវាជារនួាទីរបស់កមាលសាំងត្ ជាញស និងកមាលសាំង
ោមសររីហ្វើយ។ ហ្បើហ្យើងនិោយទក់ទនិនឹងកចិចការកសិកម្េ  សូម្សបីបរ
ការ្រ ីបសង  ឬបត្សចមាកសរ  បែ ហ្យើងត្កហ្ កហ្ម្ើ ហ្ៅថាជា
ការ្រហ្ត្បើកមាលសាំង យហ្ត្ចើនបាំផ្៊ុរហ្នាោះ ក៏ត្រូវបរមានវធិោីង្គសត  ឬ
បហ្ចចកហ្ទសោ សងចាំណានផ្ងបែរ  ហ្ទើបត្បសិទធភាព្ការ្រខ្ពស់  
ចាំហ្ណញទាំងហ្ព្ ហ្វោ  និងម្ិនសូវរងការខ្ូចខ្រផ្ងបែរ។ ហ្បើ
និោយខ្ងវបសបធម្ក៌នុងការរស់ហ្ៅវិញ  វវិាទរវាងម្ន៊ុសសសនិងម្ន៊ុសសស
កនុងសងគម្បែ ហ្ត្ ើសយកវិងសាជាែាំហ្ណាោះត្ោយ របម្ងបងកផ្ 
វិ កធងនធ់ងរហ្ ើង  ហ្វើយបែ នឹងនាាំហ្អាយសងគម្ឈានហ្ៅរកការ
បបកបខ្ញកគ្្ស ផ្ទុយព្ីែាំហ្ណាោះត្ោយបបបសនតវិិធី ឬហ្ត្បើត្ ជាញសជាម្ួយ
នឹងោមសររីែ៏ហ្កលៀវកាលស បែ នាាំហ្អាយសងគម្ជាសោះហ្សសបើយព្ ីហ្មាលសោះ  និង
ទទួ  ននវូភាព្ស៊ុខ្ោនត។ 

ហ្ៅកនុងហ្រឿងប៊ុរាណនិទនែ៏មានរនម្លម្ួយ ចាំណងហ្ ើង “ បអ ក
គី  វីរប៊ុរសកមាលសាំងហ្ទព្ ” បែ ជាោ្សនែរបស់ហ្ោក ត្គោីទសន ហ្ត្គនី
ហ្ញើ (Christian Grenier)  នផ្ដ ់ហ្ម្ហ្រៀនែ៏សាំខ្ន់ហ្ៅហ្ ើចាំណុច
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ហ្នោះតាម្រយៈ បអ កគី  (Hercule) ជារួអងគឯកថា កមាលសាំងកាយែ៏
ខ្លសាំងកាលសរបស់ហ្គនឹងនាាំម្កនូវអនតរាយ  កា ហ្បើខ្េោះសរិត្គប់ត្គង 
ហ្វើយភារកិចចែ ៏ាំ កៗទាំងឡាយរបស់ហ្គ កនុងការ ួយសហ្ង្គ្រសោះ
ព្ិភព្ហ្ោក សហ្ត្ម្ចហ្ជាគ ័យោ សងត្រចោះត្រចង់ក៏ហ្ោយោរបរ
វរតមានកមាលសាំងត្ ជាញស និងោមសររីរួម្ផ្សសាំប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ ចាំបណកហ្ៅកនុងហ្រឿង
និទនបខ្េរ នអប់រំរវូរម្កថា កមាលសាំងែ៏កហ្ត្មា របស់សរេខ្លស  ែាំរី ឬ
ត្កហ្ព្ើជាហ្ែើម្ ស៊ុទធបរត្រូវចាញ់ហ្ោយោរខ្ួរកសា ែឈ៏ាលសសនវ និង
ហ្បោះែូងែ៏ហ្កលៀវកាលសនឹងនររបស់សរេទនសាយ។ 

ហ្ទោះោ សងណា លេីែសបិរបរកមាលសាំងត្ ជាញស និងកមាលសាំងោមសរររីបស់
ម្ន៊ុសសសមា្សក់ៗខ្លសាំងកត្ម្រិណាក៏ហ្ោយ  ក៏វាហ្ៅចាញ់កមាលសាំងោម្គគី
រវាងម្ន៊ុសសសហ្ត្ចើនគ្្សែបែ ។ និោយហ្ោយខ្លី ខ្លសាំងម្យួ ម្ិនឈ្នោះខ្លសាំង
ែប់រួម្គ្្ស។ ចន ស៊ុី មា សកសសហ្វ   នអោះអាងថា “ គ្មសននរណាមា្សក់ហ្ៅ
កនុងចាំហ្ណាម្ព្ួកហ្យើង ឆលសរជាងហ្យើងទាំងអស់គ្្សរួម្គ្្សហ្នាោះហ្ទ ” ។ 
ែូន ី ហ្រហ្រោ (Mother Teresa)  នហ្ពា ថា “ អនកអាចហ្ធេើនូវអេី
បែ ខ្ញុាំហ្ធេើម្ិន ន ខ្ញុាំអាចហ្ធេើនូវអេីបែ អនកហ្ធេើម្ិន ន  រួម្គ្្សម្ក ហ្យើង
អាចហ្ធេើកិចចការធាំហ្ធង ន ” ។ ពាកសយបខ្េរម្ួយបែ មានរនម្លជាសចចៈ 
និង កខណៈសក  នព្នសយ ោ់ សង្យយ ថ់ា “ ចងកឹោះម្ួយ ច់
កាច់ម្ិន ក់ ” ។ កមាលសាំងោម្គគជីាកមាលសាំងគ្មសនហ្ត្បៀបកនុងហ្ោកហ្នោះ។ 
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ហ្យើងម្ិនចាាំ ច់ឆង ់ហ្ទ ថាហ្វរ៊ុអេីវ លិហ្្មសបែ ហ្វញធលងុគ្្សអាចចង
ហ្ ើងហ្គ្ ឬែាំរីជាប់ ន  ហ្វើយហ្យើងជា នជារិបខ្េរត្ោប់ក៏ត្បបវ 
ជាម្ិនឆង ់បែរថា ហ្វរ៊ុអេីែូនតាបខ្េរអាចោងសង់ត្ ោទែ៏
ម្វោចសរសយរាប់ពាន់រាបម់្៊ុឺនពាសហ្ព្ញនផ្ទត្បហ្ទស ន។ ហ្រើម្ិនបម្នជា
កមាលសាំងោម្គគីោ សងសែរិរម្ួររវាងថា្សក់ហ្ ើ និងថា្សក់ហ្ត្កាម្ហ្ទ ឬអេី? 

ម្ិនបរប ៊ុហ្ណ្ាសោះ កនុងត្បវរតោិង្គសត នប្ហសញជាវូរបវម្កថា 
កមាលសាំងោម្គគីរបស់ត្បជាព្ រែឋអាច ត្ម្៊ុញ ឬបងខាំរោឋសភិ  ទាំង 
ឡាយហ្អាយ្កហ្ចញព្ីបខ្សសបនាទសរ់ននការែឹកនាាំបែ ម្ិនត្រឹម្ត្រូវ។ រី
ឯកមាលសាំងោម្គគីរបស់ត្ក៊ុម្អនកែកឹនាាំវិញ គឺអាចអនទងត្ព្ ឹង និង
ត្បម្ូ ផ្ដុាំអនកហ្ៅហ្ត្កាម្អាំណាចបែ កាំព្៊ុងរ  សរ់រ  សយ ហ្អាយមាន
សណាដសប់ធ្្សប់ និងចាប់នែគ្្សកោងជារិ ន។ ចាំបណកកមាលសាំង
ោម្គគីរបស់យ៊ុវ ន រឹរបរសាំខ្ន់ខ្លសាំងណាស់ហ្ៅហ្ទៀរ  បែ អាច
ហ្ធេើហ្អាយសងគម្ជារិទាំងម្ូ ម្ិន្យែួ រ ាំហ្ៅណា  ហ្វើយបលម្
ទាំងអាច ូរហ្ ើងខ្ពស់ហ្ោយម្ិនខ្លសចព្សយុោះសងសឃរាហ្ទៀរផ្ង។ 
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ទសស្នៈទ៤ី៥ 

“ណ ែ៉ុមួយនឹង ាំណអាយណក្ើែណ ែ៉ុមួយណ ៀែ។ ែូណចនោះណបើចង់ែឹងពី
បចចុប្បនន ្ែូវ្ក្ណ ក្ណមើលណៅអែីែកាល  ណ ើយណបើចង់ែឹងពី
អ គែ ្ែូវ្ក្ណ ក្ណមើលមក្បចចុប្បនន។” 
 

មានហ្វរ៊ុគមឺានផ្  ហ្វើយផ្ ហ្នាោះនឹងហ្ៅជាហ្វរ៊ុបែ នាាំ
ហ្អាយហ្កើរផ្ ជាបនតបនាទសប់ហ្ទៀរ។ អេីៗត្គប់ោ សងហ្ៅកនុងហ្ោកព្៊ុាំ
បម្នហ្កើរហ្ោយគ្មសនហ្វរ៊ុហ្ ើយ។ ហ្ម្ហ្រៀនហ្ៅកនុងព្៊ុទធោសនា វិទស្
ោង្គសត ត្ព្ម្ទាំង ទធិទសសសនវិជាជសម្ួយចាំនួន បែ ត្សបនឹងសចចភាព្
ហ្នាោះ ស៊ុទធសឹងជាហ្ម្ហ្រៀនបែ ទក់ទនិនឹងហ្វរ៊ុផ្ ហ្នោះហ្ត្ចើនបាំផ្៊ុរ។ 
គ្មសនអេីបែ ម្ិនអាចព្នសយ ់ នហ្ោយហ្វរ៊ុផ្ ហ្ទ គមឺានបរអេីបែ 
ម្ន៊ុសសសម្ិនទន់អាចមានសម្រែភាព្ យកម្កព្នសយ  ់នហ្ោយហ្វរ៊ុ
ផ្ បរប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ កា ណាម្ន៊ុសសសម្ិនអាចព្នសយ ់ នព្ីអេីម្ួយ ហ្គ
ហ្ត្ចើនបរសននិោឋសន ឬទសសសទយ ហ្វើយការទសសសទយភាគហ្ត្ចើនគឺពាក់
ព្័នធនឹងពាកសយបមីា សរ់ “ អរីរកា  ” បចចុបសបនន ”និង “ អនាគរ ” ។ 
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 នជារិបខ្េរម្យួចាំនួនធាំ បែ រស់ប ៊ុនាមសនទសវរសស ម្៊ុនឆ្សាំ 
២០០០ និងហ្ត្កាយម្កហ្នោះ ហ្ៅបរមាន ាំហ្នឿងប់ង ់ហ្ៅហ្ ើត្ព្វេ
 ិខ្ិរ  ភាព្អចឆរិយៈវួសហ្វរ៊ុ ហ្ៅហ្ ើរត្មាោង្គសតទសសសទយ ត្គូ
ទយ និងព្៊ុទធទាំនាយជាហ្ែើម្។ ។ បែ នាាំហ្អាយ រ់បង់អស់នូវ
 ាំហ្នឿហ្ ើខ្លួនឯង ហ្វើយប ងសូវហ្ចោះហ្ត្បើហ្វរ៊ុផ្ កនុងការសម្លឹងហ្ម្ើ 
អេីម្ួយ។ អនកខ្លោះគិរម្ិនយ ់ហ្ោោះថា ហ្វរ៊ុអេីហ្ទើប វីិរខ្ញុាំ ួបកម្េ
អាត្កក់ែូហ្ចនោះ? អនកខ្លោះហ្ចោះបរគិរថា កម្េអាត្កក់ហ្នោះគជឺាការកាំណរ់
ទ៊ុកម្កព្ីប៊ុហ្ព្េ គ្មសនអេីអាចត្បបកក នហ្ ើយ គមឺានបរត្ទាំហ្ៅតាម្កម្េ
ហ្នោះប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ អនកខ្លោះឆង ់ថា ហ្វរ៊ុអេី នជាត្ស៊ុកបខ្េរ ួបបរសង្គ្រសម្ 
ឬភាព្វឹកវរឥរត្ោកត្ោនោ សងហ្នោះ? អនកខ្លោះហ្ចោះបរនឹកថា ហ្ត្គ្ោះ
ម្វនតរាយហ្ៅត្ស៊ុកបខ្េរគឺហ្ោយោរបរព្៊ុទធទាំនាយបបបហ្នោះបបបហ្នាោះ 
គ្មសននរណាបកបត្បហ្កើរហ្ទ គឺមានបររស់ៗសិនហ្ៅ ទត្មាាំបរនលងស៊ុខ្
ោនតម្កែ ់ ទត្មាាំបរមានវីរប៊ុរស ឬត្ព្ោះ ទធម្េិកណាមា្សក់ម្ក ួយ
រំហ្ោោះហ្ត្ោចត្សង់ត្បហ្ទស។ គ្ថាបែ ហ្គនិយម្នាាំគ្្សសូត្រររ់មារ់
បាំផ្៊ុរហ្នាោះគឺ “  ងកករ ាំ  ភនាំហ្ព្ញរោយ   រ់ែាំបងខ្ចសរខ់្ចសយ  
សបសាយអងគរវរត ” ។ 

ឱ! វន ! ការគិរហ្នោះមានសភាព្ហ្ត្ៅែូច រត្រហ្ឡាកអ ៊ីចឹង! 
ហ្ ឿហ្ទថា ការគិរបបបហ្នោះ នឹងនាាំហ្អាយហ្យើងប ងរស់ហ្ៅកនុងបចចុបសបនន
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ហ្វើយ គឺកាំព្៊ុងបររស់ហ្ៅកនុងត្សហ្មា ននអរីរកា  ឬអនាគរ? ហ្ ឿ
ហ្ទថា ការគិរម្យួហ្នោះ ហ្ធេើហ្អាយជារិហ្យើងទន់ហ្ខ្សាយ្យទទួ ការ
ឈាលសនពានព្ីព្ួកបរហ្ទសែ៏កាំវូចទាំងឡាយហ្នាោះ? 

ហ្បើហ្យើងចហ្ម្លើយហ្ឆលើយថាហ្ ឿ ហ្នាោះត្រូវបរបញ្សឈបជ់ាបនាទសន់នវូការ
ហ្ផ្ដកផ្ដួ ហ្ៅហ្ ើការទសសសទយបែ គ្មសនភាព្ត្ កែត្បជា ម្កចាប់
គិរព្ីអេីបែ មានជាក់បសដងហ្ៅចាំហ្ពាោះម្៊ុខ្។ ជាែាំបូងហ្តាងែឹងថា 
អរីរកា  បចចុបសបនន និងអនាគរ ព្៊ុាំបម្នជាហ្រឿងោច់ហ្ោយប កព្ីគ្្ស
ហ្ ើយ គឺវាត្បទកគ់្្សែូចកងត្ចវាក់។ តាម្រយៈបខ្សសត្ចវាក់ម្ួយហ្នោះ 
ហ្យើងនឹងែឹងអាំព្ែីាំហ្ណើរហ្ែើម្ទង បែ ជាចម្ង ទ់ាំងឡាយ។ ត្គូទយ
របស់អនាគរគឺបចចុបសបនន ត្គូទយរបស់បចចុបសបនន គឺអររីកា ។ 

ហ្បើចង់ែឹងព្ី ទធផ្  វីិរហ្ៅនលងបសែក សូម្សហ្ងករហ្ម្ើ 
សកម្េភាព្នលងហ្នោះ ចង់ែឹងព្ី ទធផ្  វីិរកនងុនលងហ្នោះ សូម្ត្កហ្ ក
ហ្ម្ើ ហ្ៅសកម្េភាព្ព្ីម្សសិ ម្ិញ។ ហ្បើហ្យើងត្បត្ព្ឹរតកាំវ៊ុស ហ្នាោះវានឹង
នាាំហ្អាយមានទ៊ុកខហ្ទស បរហ្បើហ្យើងត្បត្ព្ឹរតត្រឹម្ត្រវូ ហ្នាោះវានឹងនាាំ 
ហ្អាយមានស៊ុភម្ងគ ។ ក៊ុាំបន់ត្សន់ចង់ ន ទធផ្  ែ ហ្ោយម្ិន
ត្បត្ព្ឹរតសកម្េភាព្ ែហ្អាយហ្ោោះ។ ហ្ោកលូមា សស់ សពិនសឺ ម្ ៊ុនស៊ុន 
(Thomas Spencer Monson) មានត្បោសន៍ថា “ អរីរកា ជា
ហ្រឿងកនលងផ្៊ុរ ព្ួកហ្យើងត្រវូហ្រៀនសូត្រព្ីវា  អនាគរជាហ្រឿងហ្ៅខ្ង
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ម្៊ុខ្  ព្ួកហ្យើងត្រូវបរហ្រៀបចាំវា  ឯបចចុបសបននគឺឥ ូវហ្នោះ  ព្ួកហ្យើងត្រូវបរ
ហ្រៀនរស់ហ្ៅជាម្ួយវា ” ។ 

ម្ស្ សងហ្ទៀរ ហ្បើចង់ែឹងថា សងគម្ហ្យើងហ្ៅនលងខ្ងម្៊ុខ្ោ សងណា 
ចូរវិភាគព្ោីថសនការណ៍ហ្្ដសៗកនងុបចចុបសបនន ព្ិហ្សសគឺោថសនការណ៍
របស់យ៊ុវ នថាហ្រើព្ួកហ្គកាំព្៊ុងហ្ធេើអេី ហ្វើយហ្ែើរហ្ៅណា ែសបិរអីយ៊ុវ ន
ហ្នោះហ្វើយជាអនកបនតភារកិចចែឹកនាាំជារិ បនតោវតាហ្ៅម្៊ុខ្ បរហ្បើចង់
ែឹងថា ហ្វរ៊ុែូចហ្ម្ដច នជាត្ស៊ុកហ្ទសរបស់ហ្យើងឈានម្កែាំណាក់
កា ែូចបចចុបសបនន សូម្អងគយុអានត្បវរតិោង្គសត បែ ត្បវរតិោង្គសត
ហ្នាោះម្ិនបម្នសរហ្សរហ្ោយ នកសបរ់ជារិ ឬអនកគ្ាំត្ទ នកសបរ់ជារិ ឬក៏
អនកបែ ម្ិនចសាស់ការណ៍ចាំហ្ពាោះត្បវរតោិង្គសតបខ្េរហ្ ើយ។ ហ្យើងហ្រៀន
ព្ីត្បវរតិោង្គសត ព្៊ុាំបម្នត្គ្ន់បរហ្ែើម្សបីហ្ែកសត្ម្កទ់ឹកបភនកឈ្ឺចាប់ម្យួ
កបនលងហ្ ើយ គឺហ្រៀនហ្ែើម្សបីក៊ុាំហ្អាយជាន់ោនត្បវរតិោង្គសតណាបែ នាាំ
ហ្អាយបខ្េរហ្ខ្សាយ នាាំហ្អាយបខ្េរបបក ក់ ហ្ោយកោងត្បវរតិោង្គសតលេី
ហ្អាយ ែហ្ ើងប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ 
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ទសស្នៈទ៤ី៦ 

“យក្ឈ្នោះភាពងងឹែណោយការវាែ ីពនលឺ។ យប់ក្នលងណៅ
ណោយស្រពនលឺថ្ងៃ្គបែណដប់។ មន៉ុស្សលអក្នុងសងគមណក្ើនណ ើង  
មន៉ុស្សអា្ក្ក្់នឹងងយច៉ុោះណោយឯក្ឯង។” 
 

អាំហ្ព្ើ ែហ្ត្បៀបែូចព្នលឺ ហ្វើយអាំហ្ព្ើអាត្កក់ហ្ត្បៀប ននងឹភាព្
ងងឹរ ហ្ៅកនុងខ្លនួម្ន៊ុសសស។ គ្មសននរណាមា្សក់ ែស៊ុទធ ហ្វើយកគ៏្មសន
នរណាមា្សក់អាត្កក់ស៊ុទធហ្នាោះបែរ។ វាត្គ្ន់បរ ែហ្ត្ចើនជាង ឬអាត្កក់
ហ្ត្ចើនជាងប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ហ្វើយហ្បើ ែហ្ត្ចើនជាង ហ្គនឹងចារទ់៊ុកថាម្ន៊ុសសស
 ែ ហ្វើយហ្បើអាត្កក់ហ្ត្ចើនជាង ហ្គនឹងចារ់ទ៊ុកថាម្ន៊ុសសសអាត្កក់។ 
ម្ន៊ុសសសមានោរជារិជាសរេរិរិចាឆសនផ្ង និងត្ព្ោះផ្ងតាាំងព្ីកាំហ្ណើរ 
ែូចអេីបែ អារីសតូរ នហ្ពា អ ៊ីចងឹ ប ៊ុបនតត្គួោរ ោថសបន័អប់រំនានា 
និងសងគម្ក៏ នចូ រួម្ចាំបណកោ សងសាំខ្ន់ផ្ងបែរ កនងុការ ត្ម្៊ុញ
ហ្អាយម្ន៊ុសសសហ្អាយហ្ធេើ ែ ឬអាត្កក់ បូករួម្ទាំងឆនទៈននទហ្ងេើប៊ុគគ ខ្លួន
ឯង។ 
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ហ្យើងម្ិនអាចហ្ៅកមាចសរ់ម្ន៊ុសសសអាត្កក់ ហ្អាយអស់ព្ីបផ្នែី
 នហ្ទ ហ្ត្ពាោះហ្បើហ្ធេើបបបហ្នាោះ គឺទ ់បរកហ្ម្ទចបផ្នែីហ្នោះទាំងម្ូ បរ
ម្ដង ហ្នាោះហ្ទើបប ងមានម្ន៊ុសសសអាត្កក់។ ហ្យើងែឹងហ្វើយថា ម្ន៊ុសសស
អាត្កក់ព្៊ុាំបម្នមានព្ ូអាត្កក់ោច់ហ្ោយប កព្ីព្ ូម្ន៊ុសសស ែហ្ ើយ។ 
ហ្បើែូហ្ចនោះ គឺមានបរហ្យើងព្ស្ោម្ហ្ធេើោ សងណា ហ្អាយម្ន៊ុសសសកនុង
សងគម្នាាំគ្្សហ្ធេើអាំហ្ព្ើ ែហ្ត្ចើន ហ្វើយត្សឡាញ់ការហ្ធេើអាំហ្ព្ើ ែហ្នាោះោ សង
ខ្ជសប់ខ្ជួន យូរៗហ្ៅ ក៏នឹងប ងសូវមានម្ន៊ុសសសអាត្កក់ហ្ទៀរបែរ។ 
ចសាប់ធម្េជារិ  នបហ្ងកើរអេីត្គប់ោ សងហ្អាយមានឥទធិព្ ហ្ ើគ្្សហ្ៅ
វិញហ្ៅម្ក។ អេីបែ ខ្លសាំងជាង វានឹង ៊ុបហ្ៅហ្ ើអេីបែ ហ្ខ្សាយជាង។ 
ហ្ព្ យប់ឈានចូ ម្កែ ់ បផ្នែីចាប់ហ្ផ្ដើម្ហ្សសបើយព្នលឺនលង បរហ្ព្ 
នលងម្កែ ់ បផ្នែីក៏ហ្សសបើយភាព្ងងឹរវិញម្ដង។ វីរប៊ុរសអវិងសា 
ហ្ោក ម្ហារេៈ គនធី  នហ្ពា ថា “ អាំហ្ព្ើ ែមានអាំណាចម្វិមា 
ត្គ្ន់បរវាម្និហ្ចោះោម្គគគី្្ស ែូហ្ចនោះហ្វើយហ្ទើបអាំហ្ព្ើអាត្កក់មានកមាលសាំង
ជាង ” ។  
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ទសស្នៈទ៤ី៧ 

“នណយបាយមានជីវិែណៅ្គប់ ីក្តនលងទាំងអស់។ អនក្តែល
បិ ត្នក្បិ ្ែណចៀក្ចាំណោោះណរឿងនណយបាយ ណគនឹងកាល្យជាទស
ក្រថ្នអនក្នណយបាយ។ នណយបាយជាក្តាត្ក្ាំណែ់ភាពស្ល្ប់រស់
របស់សងគមជាែិ។” 
 

ឫសគ ់ននពាកសយថា “ នហ្ោ យ ” មានកាំហ្ណើរហ្ចញម្កព្ី
ភាោត្កិក “ Politika ”  នន័យថា កិចចការទាំនាកទ់ាំនងការ្រហ្ៅ
វិញហ្ៅម្ករបស់ម្ន៊ុសសសហ្ៅកនងុបូរី។ ហ្ោងតាម្ទសសសនវិទូ  លសរ៊ុង 
(Platon) “ នហ្ោ យជាសិ សបៈែឹកនាាំ អប់រំ ត្គប់ត្គងសងគម្ម្ន៊ុសសស
ហ្ោយហ្ធេើហ្អាយម្ន៊ុសសសហ្ ឿជាក់ហ្ៅហ្ ើអេីម្យួ។ ហ្បើតាម្ ម្ ៊ុងហ្រសគីហ្យើ 
(Montesquieu) វិញ  នហ្អាយនយិម្នយ័នហ្ោ យោ សងហ្នោះថា 
“ នហ្ោ យគទឺក់ទងហ្ៅនឹងត្គបម់្៊ុខ្្ររបស់រោឋសភ ិ  បែ 
មានទាំនាក់ទាំនងហ្ៅនឹងចសាបទ់ាំងកនុងអងគនរីិបញ្ញរតិ អងគនីរិត្បរិបរត ិ
និងអងគការវិនចិឆ័យហ្ទស ” ។ ចាំបណកកនងុវចនាន៊ុត្កម្សហ្ម្ដចត្ព្ោះ
សងសឃរា   ួន ណារ  នព្នសយ ព់ាកសយហ្នោះថា “ នហ្ោ យ (ន) 
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(នយ + ឧ យ) មាននយ័ថា ឧ យកនុងការបណនាាំ, ក  សបិច ឬហ្ម្
គាំនិរបែ ហ្គហ្ផ្ដើម្ហ្ ើង ហ្ែើម្សបីែឹកនាាំ នែនទហ្អាយត្បត្ព្រឹតហ្ៅរកទិស
ហ្ៅោ សងហ្នោះ ឬោ សងហ្នាោះ, កិចចការទក់ទងនឹងការត្គប់ត្គងរែឋ ” ។ 

ហ្យើងហ្ ើញថា ពាកសយថា “ នហ្ោ យ ” ហ្នោះគឺជាពាកសយែឧ៏រដុងគ
ឧរដម្ម្យួ។ ប ៊ុបនតហ្ៅត្ស៊ុកបខ្េរ ពាកសយហ្នោះជាពាកសយបែ អាត្កក់ ជួារិ
បាំផ្៊ុរ។ ហ្គោដសប់ឮពាកសយហ្នោះែូចគ្្សហ្ៅនឹងពាកសយ “ គ៊ុក ត្ចវាក់ ោលសប់ 
គាំរាម្ សម្លុរ  ញ់ ចាប់ ចង ត្បហារ ឈ្ឺចាប់ ត្ពារ់ត្ ស... ” បែរ។ 
ហ្គហ្ត្ចើននិយម្កាំបបលងចាំអកថា “ នហ្ោ យ នហ្ោហ្ ក ” ។ តាម្ព្ិរ
ហ្ៅ ហ្យើងក៏ម្ិនអាចបហ្នាទសសម្ហា ន នបែរ បែ បត្បជាយ ់
ហ្ ើញខ្៊ុសបបបហ្នោះ ហ្ត្ពាោះថាត្ស៊ុកបខ្េរ ួបវិបរតិនហ្ោ យម្ិនហ្ចោះចប់
ម្ិនហ្ចោះហ្វើយហ្ោោះ ហ្ពា គឺអនកនហ្ោ យហ្ចោះបរហ្ែើរខ្៊ុសបនាទសរ់នន
ភាព្ត្រឹម្ត្រវូ និងហ្កងត្បវ័ញ្ចត្បហ្ោ ន៍ជារិ ត្ព្ម្ទាំងជាអនកបែ ហ្ធេើ
ហ្អាយពាកសយថានហ្ោ យហ្នោះ ត្បឡាក់ត្ប ូសហ្ៅហ្ោយហ្ត្គឿង
ហ្ោមសកហ្ត្គ្ក។ 

ោ សងណា ផ្នរ់គាំនិរម្ិនហ្អើហ្ព្ើនហ្ោ យហ្នោះគួរែ៊ុសខ្រ់វា
ហ្ចញហ្អាយ នរវ័សហ្ទើបសងគម្ហ្យើងប ង ួបវិបរតិ។ ហ្យើងម្ិនអាច
ហ្អាយសងគម្ហ្យើងរីកចហ្ត្ម្ើន ន ហ្ោយខ្េោះនូវភាព្រឹងមាាំបផ្នក
នហ្ោ យ នហ្ ើយ។ ហ្ៅកនុងហ្សៀវហ្ៅ “ ចរិរបខ្េរ ” របស់អនក
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នហ្ោ យរស ូបខ្េរែ៏ សបី សាញមា្សក់ ហ្ោក ប ៊ុណណ ចនទម្ ៊ុ   នរិោះ
គន់អាំព្ី “ គាំនិរខ្លសចនហ្ោ យ ” ថា “ មានវរ នហ្យើងខ្លោះ ខ្លសច
នហ្ោ យទាំងខ្លួនឯងកាំព្៊ុងសែិរហ្ៅកនុងរងេង់នហ្ោ យ។ ... ខ្ញុាំសែប់
នហ្ោ យណាស់ ខ្ញុាំស៊ុាំបររស់ហ្ទ ខ្ញុាំម្ិនហ្ចោះហ្ធេើនហ្ោ យហ្ទ។ ោដសប់
ច៊ុោះ! ហ្បើមានម្ន៊ុសសសរហ្បៀបវនឹងហ្ត្ចើននាក់ ត្បហ្ទសជារិម្៊ុខ្ជានឹង
ព្ិ កព្៊ុាំខ្ន។... ត្រូវបរហ្យើងបណែដោះោមសររីជាអនកនហ្ោ យត្គប់ៗ
គ្្ស ហ្អាយ នជាគត្ម្ូែ ់កនូហ្ៅហ្យើងរៗហ្ៅហ្ទៀរ ក៊ុាំហ្អាយខ្លសច
នហ្ោ យ ហ្អាយត្សឡាញ់នហ្ោ យ ត្សឡាញ់ត្ស៊ុកហ្ទស កោង
ត្ស៊ុកហ្ទសហ្ោយខ្លួនឯង។ ក៊ុាំចាាំព្ឹងនរណាហ្អាយម្កហ្ែើរនហ្ោ យ
 ួស កោងត្ស៊ុកហ្ទស ួសហ្នាោះ! គ្មសនបរហ្ទសណាហ្គមានចរិត ែ 
ចង់ ួយហ្ែើរនហ្ោ យ ួស កោងត្ស៊ុកបខ្េរ ួសបខ្េរហ្នាោះហ្ទ។ ហ្បើថា
ចង់យកផ្ ត្បហ្ោ ន៍ព្ីបខ្េរហ្នាោះវាបម្ន ” ។ 

“ ប៊ុគគ ណាបែ និោយថា ព្ួកហ្គម្ិនចងឈ់្ឺឆអស គិរគូរ
ហ្រឿងនហ្ោ យ វាហ្ត្បៀបែូចម្ន៊ុសសសកាំព្៊ុងបរ ង់ទឹក ហ្វើយបត្សក
ទទូចថា ខ្លួនម្ិនចូ ចិរតទឹក ” ។ ម្ហារេៈ គនធី បតិាសនតភិាព្ឥណាឌស
 នហ្ពា ែូហ្ចនោះ។ អ ៊ុង ោនស ូ ី ហ្ម្ែកឹនាាំង្គសតីននគណបកសសត្បឆាំង
ភូមា នបបនែម្ថា “ អនកអាចនឹងម្ិនគិរគូអាំព្ីហ្រឿងនហ្ោ យ ប ៊ុបនត 
នហ្ោ យ ម្ិនបែ ហ្ភលចគិរគូរចាំហ្ពាោះអនកហ្ ើយ ” ។ ព្ិរណាស់ 
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នហ្ោ យបរងបរសែិរហ្ៅជាម្យួហ្យើងត្គប់ហ្ព្  ហ្ទោះបហី្យើងខ្ាំហ្គច
ហ្ចញហ្ៅរូងភនាំណាក៏ហ្ោយ។ ម្ស្ សងហ្ទៀរ “ បញ្ហសនហ្ោ យ ជាបញ្ហស
របស់ហ្យើងទាំងអស់គ្្ស ហ្វើយបញ្ហសននហ្យើងទាំងអស់គ្្ស ក៏ជាបញ្ហស
នហ្ោ យផ្ងបែរ ” ។ 

ហ្បើហ្យើងព្ិរជាចង់ហ្អាយជារិបខ្េរ រស់ នស៊ុខ្ត្សួ ហ្ៅនលង
ម្៊ុខ្ សូម្ក៊ុាំទ៊ុកបញ្ហសនហ្ោ យហ្ចា  ហ្ៅហ្ ើរ៊ុព្កួអនកនហ្ោ យ
ហ្អាយហ្ោោះ ហ្ត្ពាោះហ្យើងែឹងហ្វើយថា អនកនហ្ោ យម្និបម្នស៊ុទធបរ
ស៊ុចរិរទាំងអស់ហ្នាោះហ្ទ។ មានហ្ព្ ខ្លោះ អនកនហ្ោ យមា្សក់អាចជា
សាំណាងអាត្កក់របស់ត្បហ្ទសជារមិ្ួយកម៏ាន ត្បសិនហ្បើអនក
នហ្ោ យហ្នាោះមានបរភាព្អាតាមសនិយម្ បរគ្មសនជារិនយិម្ ហ្ៅកនុង
ខ្លួន។ គ្មសនអេីបែ ហ្ធេើហ្អាយ ព្ួកអនកនហ្ោ យគត្ម្ក់ៗសបសាយចិរត
ជាងព្ រែឋម្និខ្េ ់ហ្រឿងនហ្ោ យហ្ ើយ។ អនកបែ ម្ិនោរស ់
នហ្ោ យ ្យនឹងធ្លសក់ហ្ៅកនុងអនាទសកែ់៏ប៊ុិនត្បសប់របស់ព្ួកអនក
នហ្ោ យ ហ្វើយក៏នឹងកាលសយហ្ៅជាទសកររបស់ព្ួកហ្គហ្ោយម្ិន
ែឹងខ្លួន។ គួរចងចាាំពាកសយម្យួឃាលសរបស់ត្បធ្នាធិបរីសវរែឋអាហ្ម្រិក
ែ៏មានត្បជាត្បយិភាព្មា្សក់ គឺហ្ោក  រា សក់ អូ មា ស បែ  នហ្ពា 
ថា “ នហ្ោ យជាហ្រឿងរបស់ត្បជាព្ រែឋត្គប់រូប ម្ិនបម្នសត្មាប់
បរអនកនហ្ោ យហ្នាោះហ្ទ ” ។ 



 

136 

 

ទសស្នៈទ៤ី៨ 

“ណរឿងែ៏សប្បយចិែតបាំផ៉ុែមួយរបស់អនក្ជិោះជាន់ គឺអនក្ណៅណ្កាម
អាំ ចមិនហា ន្ណរីប្មោះែ ល់នឹងអាំណពើជិោះជាន់របស់ខ្លនួ។ ផទយុណៅ
វិញ ណរឿងែ៏គួរណអាយ្ិែ្័យបាំផ៉ុែរបស់អនក្ជិោះជាន ់ គឺអនក្ណៅ
ណ្កាមអាំ ចហា ្នណរីប្មោះែ ល់នឹងអាំណពើជិោះជានរ់បស់ណគ។” 
 

ជាទូហ្ៅអនកបែ ត្រវូហ្គ ិោះជាន់ ព្៊ុាំទន់ហ្ ឿជាក់និងោរស ់
ចសាស់ព្ីអាំណាចបែ  ង់ ក់ហ្ៅកនុងខ្លនួ និងអាំណាចែ៏ម្វោចសរសយ
ននយ៊ុរតិធម្៌ហ្ ើយ ហ្ត្ពាោះ នួកា  ការត្កហ្ កហ្ម្ើ ហ្ៅអាំណាចអនក
ែនទហាក់រឹងមាាំែូចភនាំលេតានម់្ិនអាចបាំបបក ន។ បរតាម្ព្ិរហ្ៅ អនក
 ិោះជាន់ហ្ទោះមានហ្ទព្ហ្កាស សយកត្ម្រិណា ក៏មានចាំណុចហ្ខ្សាយ
បែ ខ្ាំបិទ ាំង ឬខ្ាំសបម្ដងហ្ធេើជាខ្លសាំងបែរ ហ្ែើម្សបី្យត្សួ បហ្ញ្ឆសរ
បភនកម្ន៊ុសសសហ្ត្កាម្អាំណាច កនុងការរកសាភាព្យូរអបងេងននទហ្ងេើ
ហ្ឃារហ្ៅរបស់ខ្លួន។ 

“ គ្មសនអេីបនាលសចអនក នហ្ ើយ ហ្បើអនកបែិហ្សធភាព្ភ័យខ្លសច។ ” 
ហ្នោះជាពាកសយបញ្ជសក់ត្ ប់របស់ ម្ហារេៈ គនធី អនករស ូអវិងសាែ៏អោចសរសយ
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របស់ឥណាឌស និងព្ិភព្ហ្ោក។ ម្ិនបរប ៊ុហ្ណ្ាសោះ គ្រ់ នហ្ ើកទឹកចិរត
ហ្យើងហ្ទៀរថា “ ហ្យើងត្រវូបរផ្លសស់បដូរនវូអេីបែ ហ្យើងចងហ់្ ើញ ” ។ 
គ្រ់ហ្ ើកទឹកចិរតបបបហ្នោះ គឺហ្ត្ពាោះបរគ្រ់យ ់ចសាស់ព្ីអាំណាចរបស់
ម្ន៊ុសសសត្គប់រូបបែ អាចទម្ទរយកនូវសិទធិអាំណាច ក៏ែូចជាហ្សរី
ភាព្របស់ហ្យើងព្ីព្កួអនក ិោះជានម់្កវិញ តាម្រយៈហ្សចកដីកាលសហានែ៏
ឈាលសសនវ ែសបិរអាំណាចរបស់ព្ួកអនក ិោះជានគ់ឺព្ឹងពាកហ់្ៅហ្ ើភាព្
ភ័យខ្លសចែ៏ហ្ឆរ ងង់របស់ព្ួកអនកហ្ៅហ្ត្កាម្អាំណាចហ្នាោះឯង។ 

ការភ័យខ្លសចចាំហ្ពាោះការ ិោះជាន់ គជឺាការទមាលសកអ់ាវ៊ុធច៊ុោះចាញ់
សត្រូវ ហ្ោយម្ិនទន់ នរស ូហ្អាយែ ែ់ាំណាក់កា ច៊ុងហ្ត្កាយ
ហ្ែើម្សបីោរស ់កមាលសាំងព្ិរហ្ៅហ្ ើយ។ ការច៊ុោះចាញ់ហ្ោយោរភាព្ភ័យ
ខ្លសច នឹងហ្ធេើហ្អាយអនកបែ ត្រូវហ្គ ិោះជាន់ សែិរហ្ៅកនុងនឹម្អាណា
និគម្ោ សង្យត្សួ ។ ក៊ុាំថាហ្ ើយែ ់ហ្ៅសរេហ្តា សូម្សបីបរកូន
ហ្ចៀម្ម្ួយកសា ក៏អាចយកឈ្នោះហ្ ើម្ន៊ុសសសបែ មានការភ័យខ្លសចបែរ 
ែសបិរភាព្ភយ័ខ្លសចហ្នាោះ  នបាំ ក់កមាលសាំងែម៏្ហាោ របស់ហ្គហ្ៅ
កនុងខ្លួនរួចជាហ្ត្សច។ 

ម្ន៊ុសសសភ័យខ្លសច នឹងររ់សូម្សបីគ្មសននរណាហ្ែញ ហ្វើយចារ់ទ៊ុក
ត្សហ្មា ខ្លួនឯងជាសត្រូវជានិចច។ បរម្ន៊ុសសសកាលសហានម្និញហ្ញើរអេី
ហ្ោោះសូម្សបីសត្រូវធាំប ៊ុណ្ាស បលម្ទាំងហ្ធេើហ្អាយសត្រវូខ្លសចត្សហ្មា 
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ខ្លួនវិញហ្ទៀរផ្ង។ សូហ្រន ហ្កៀកឺហាកសែ (Soren Kierkegaard) ជា
ទសសសនវិទោូណឺមា សក ហ្ពា ថា “ ហ្សចកដីកាលសហាន គឺជាការ រ់បង់
សែិរភាព្ម្ួយរយៈ បរភាព្កាំោកគឺការ រ់បង់ភាព្ជាមាចសស់ហ្ ើខ្លួន
ឯងជាហ្រៀងរវូរ ” ។ ហ្បើព្៊ុាំមានហ្សចកដីកាលសហានហ្ទ អនកត្បបវ ជាគ្មសន
ឱកាសនឹងហ្ធេើអេីៗហ្អាយ នសហ្ត្ម្ចហ្ ើយ។  
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ទសស្នៈទ៤ី៩ 

“្ែូវផ្ល្ស់បដូរផនែគ់ាំនិែពីង្គសតីណមផទោះណៅជាវីរ រីជាែិ។  រមីាន
អាំ ចមិនចញ់ប៉ុរសណ ើយក្នុងការក្ស្ងជាែិណអាយខាល្ាំងកាល្។” 
 

នារីមានអាំណាចខ្លសាំងកាលសណាស់ ត្បសិនហ្បើនាងយ ែ់ឹងព្ី
អាំណាចរបស់ខ្លួន ហ្វើយព្៊ុោះពារហ្ធេើកិចចការហ្អាយែូចជាប៊ុរស។ ហ្ៅ
កនុងត្បវរតោិង្គសត មាននារីម្យួចាំននួ នហ្ោរផ្៊ុរព្ីរនាាំងបែ 
សងគម្បរងខ្ណឌបចកម្ិនហ្អាយហ្ ើងខ្ពស់ ន។ តាម្ព្រិហ្ៅកមាលសាំង
ត្ ជាញសោមសររីរបស់នារីម្ិនចាញ់ប៊ុរសហ្ ើយ លេីែសបិរបរកមាលសាំងកាយទន់
ហ្ខ្សាយជាងប៊ុរសក៏ព្ិរបម្ន។ 

កនុងសងគម្បខ្េរ នារីម្ិនត្រវូហ្ៅត្រឹម្ជា “ ង្គសតីហ្ម្ផ្ទោះ ” ហ្ ើយ។ ផ្នរ់
គាំនិរហ្នោះត្រូវបរផ្លសស់បដូរហ្អាយហ្ៅជា នារីជា “ វីរនារី ” វិញម្ដង។ នារី
ម្ិនគួរត្រូវ នហ្គចារ់ទ៊ុកថា ជាហ្រាងចត្កផ្ ិរម្ន៊ុសសសប ៊ុហ្ណ្ាសោះហ្ទ 
បរជាមាតាបែ បហ្ងកើរនវូធនធ្នម្ន៊ុសសស។ នារីម្ិនគួរហ្ចោះត្រឹម្បររ៊ុប
បរងកាយហ្ែើម្សបីហ្អាយហ្ម្ើ ហ្ៅត្សស់ោអសរប ៊ុហ្ណ្ាសោះហ្ទ បរគបសបីរ៊ុប
បរងចិរតគាំនិរហ្អាយព្ូបក និងអាកបសបកិរិោហ្អាយ ែហ្ទៀរផ្ង។... 
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ហ្ោកត្សី ហ្ហារស ោ បម្ រ (Golda Meir) ជានាយករែឋម្ង្គនតីទី 
៤ របស់ត្បហ្ទសអ ៊ីត្ោបអ  និងជាវីរនារីែ៏អោចសរសយរបស់ត្បហ្ទសហ្នោះ 
កនុងហ្បសកកម្េបហ្ងកើររែឋ ហ្ោយ នចាំណាយហ្ព្ ហ្វោសឹងហ្ព្ញ
ម្ួយ វីិររបស់ខ្លួន។ គ្រជ់ាង្គសតី បរជាង្គសតីបែ ម្ិនធម្េតា ជាង្គសតី
បែ ហ្ធេើហ្អាយព្ិភព្ហ្ោកមានការហ្ការសញប់បសញងចាំហ្ពាោះវីរភាព្ នងិ
ឧរដម្គរជិារិែ៏អងអ់ាចហ្មាោះម្៊ុររវរូទទួ  ន្រថាជា “ ង្គសតីចិរត
បែក ” ។ ហ្នោះត្គ្ន់បរជាភសតុតាងរូចម្យួប ៊ុហ្ណ្ាសោះ កនុងចាំហ្ណាម្ភសតុ
តាងែ៏ហ្ត្ចើនសនធឹកបែ បញ្ជសក់ថា នារីព្ិរជាមានអាំណាចណាស់
កនុងការហ្ធេើហ្អាយព្ភិព្ហ្ោករីកចហ្ត្ម្ើន។ 
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ទសស្នៈទ៥ី០ 

“រម្នអវីខាវ្ក្់ជាងមន៉ុស្សតែលមិនចងយ់ក្ត្នក្ណមើល  រមន្អវីងលង់
ជាងមន៉ុស្សតែលមិន្ពមយក្្ែណចៀក្ស្ដ្ប់ និងក្រ៏ម្នអវពិីបាក្ោស់
ជាងមន៉ុស្សតែលណធវើព៉ុែជាណែក្លក្់ព៉ុាំ្ពមណ្កាក្តែរ។” 
 

ភាព្ចហ្ចសរឹងរូស ឬការត្បកាន់ខ្៊ុស គជឺាហ្ោរត្ចវាក់ចាក់
បិទត្គប់ទវសរទាំងអស់របស់ម្ន៊ុសសស។ កា ហ្បើចិរតម្និត្ព្ម្ហ្បើកចាំវហ្ទ 
ម្ន៊ុសសសនឹងរស់ហ្ៅកនុងគ៊ុកននខ្លួនឯង។ គ្មសននរណាអាចហ្បើកទវសរ ន
ហ្ ើយហ្ត្្ព្ីញញួរននសរិភាញសក់រឭកហ្ោយខ្លួនឯង យកហ្ៅែាំកហ្ម្ទច
ហ្ោត្ចវាក់ននភាព្ចហ្ចសរឹងរូសហ្នាោះ។ ហ្គអាចរាាំហ្អាយម្ន៊ុសសសមាន
បភនកភលឺហ្ម្ើ  អាចហ្ត្ចៀងហ្អាយម្ន៊ុសសសមានត្រហ្ចៀក ែោដសប់ ហ្វើយ
អាច ប កជាម្ួយម្ន៊ុសសសបែ ភាញសក់ព្ីែាំហ្ណក ន។ ប ៊ុបនតហ្បើបភនក 
ត្រហ្ចៀក និងរាងកាយហ្នាោះ ម្ិនមានការអន៊ុញ្ញសរព្ីចរិត ហ្ែើម្សបីនឹង
ទទួ យកនូវហ្រឿងរា សវខ្ងហ្ត្្ហ្ទ វាម្ិនខ្៊ុសអេីព្ីម្ន៊ុសសសព្ិការ ឬ
ម្ន៊ុសសសោលសប់ហ្ ើយ។ 
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កនុងសងគម្បខ្េរហ្យើងសព្េនលង សម្សបូរណាស់អនកបែ ហ្ធេើគ ហ្ធេើលលង់ 
ហ្ធេើខ្វសក់ ហ្ធេើហ្ែក ចាំហ្ពាោះបញ្ហសែ៏ហ្ត្គ្ោះថា្សក់របស់សងគម្ខ្លួន។ ព្ួកហ្គម្ួយ
ចាំនួនម្ិនចង់ែឹងឮអេីហ្ ើយហ្ត្្បរព្ីហ្សចកដីស៊ុខ្របស់ខ្លួន និងត្គួោរ
ខ្លួន ហ្ោយម្និខ្ចីភយ័ត្ព្យួឈ្ឺកសា ហា នលងហ្ទថា ហ្ព្ ណា
ត្បហ្ទសជារិបែ ផ្ដ ក់ាំហ្ណើរែ ់ខ្លួន នឹងវិនាសោបសូនសយ ឬ
ហ្ព្ ណានឹងត្រូវត្បហ្ទស ិរខ្ងហ្ បត្រ ក់ហ្ ើយ។ ព្ួកហ្គម្ិន
ខ្េ ់ហ្ទថា នរណាឬត្ក៊ុម្ណាម្កបបួ ខ្លួនហ្អាយហ្សនហាជារិ ហ្អាយ
ហ្ចោះ ោះបង់ហ្ែើម្សបីជារិ ហ្អាយយកគត្ម្ូ ែៗរបស់ត្បហ្ទស ិរខ្ង។ 
ប ៊ុបនតហ្បើបបរជាហ្ចោះហ្សនហាជារិវិញគឺត្ ៊ុ នយិម្បរម្ដង ចូ រួបរម្ដង
ជាម្ួយនឹងម្ហ្នាគម្ន៍វជិាជសព្ិសព្៊ុ បែ ហ្គបង្គញ្ជសបចូ កនុងសរនស
ឈាម្ហ្បោះែូង។ 

ខ្លោះហា សនត្បត្ព្ឹរតអាំហ្ព្ើ ិោះជានោ់ សងនត្ព្នផ្សស ហ្ ើអនកទន់ហ្ខ្សាយ 
ហ្ែើម្សបីការពារអាំណាចរបស់ខ្លួន។ ខ្លោះហា សនត្បត្ព្ឹរតអាំហ្ព្ើព្៊ុករ ួយោ សង
ចាស់នែគ្មសនហ្ចោះខ្មសស ហ្ែើម្សបីចហ្ត្ម្ើនត្ទព្សយសម្សបរតិរបស់ខ្លនួ។ ខ្លោះហា សន
ហ្ធេើ បកាប់សមាលសប់អនកហ្ចោះែឹង បែ បត្សកត្បកាសនូវគាំនិរបត្ងួប
បត្ងួម្ជារិ ហ្ែើម្សបកីារពារបត្កងមានបែិវរតន៍។ ខ្លោះហ្ទៀរត្បកាន់ត្ក៊ុម្
និយម្ ហ្ម្ែឹកនាាំនយិម្ គណបកសសនយិម្ ោោនានិយម្... សូម្សបីបរ
កនុងត្ក៊ុម្អនកនិព្នធក៏មានការត្បកាន់ហ្រីសហ្អើងបែរ។ ទាំងអស់ហ្នោះហ្ធេើ
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ហ្អាយព្ួកហ្គហ្ៅឆងសយព្ីគ្្សហ្សេើហ្ ើងហ្ម្  ប ងហ្ៅគ្្សឮ ប ងហ្ម្ើ 
គ្្សហ្ ើញ។ 

 ួនកា  ព្កួហ្គទាំងហ្នាោះព្៊ុាំបម្នម្ិនែងឹថា កា ហ្បើសងគម្មាន
ការវិវរតកនុង កខខ្ណឌរហ្បៀបហ្នោះ នឹងនាាំហ្អាយ ួបវិបរតកិាន់បរធងន់ហ្ៅ
នលងខ្ងម្៊ុខ្ហ្ ើយ បរព្ួកហ្គហ្ៅបរចហ្ចសហ្ធេើម្ិនែឹងម្និឮែបែ ។ 
 ួនកា ព្កួហ្គហ្ចោះភាញសក់រឭកម្ដងមាកស បែរ បរជាការភាញសក់រឭកតាម្
រហ្បៀបយ ់សបតិ រួចក៏រោយ រ់ត្សហ្មា ហ្ៅវិញហ្ៅ។ និោយ
ហ្ោយខ្លី  នជារិបខ្េរជា នជារិបែ ឆប់ហ្ភលចត្រហ្ចៀកណាស់។ 

ខ្៊ុសព្ី នជារិបខ្េរ   នជារិហ្វៀរណាម្ជាម្ន៊ុសសសឈ្ឆឺអស 
ណាស់ ព្៊ុាំបែ ហ្ធេចបភនក ខ្ទប់ត្រហ្ចៀក ហ្ែក ង់ ក់ចាំហ្ពាោះហ្ត្គ្ោះថា្សក់
របស់សងគម្ជារិហ្ ើយ។ ហ្វរ៊ុែូហ្ចនោះហ្វើយ ហ្ទើបត្បហ្ទសហ្វៀរណាម្
កាន់បរកាលសយជាត្បហ្ទសម្យួ បែ កាន់បរខ្លសាំងកាលសហ្ ើងហ្ៅកនុងរាំបន់
អាោ សនបចចបុសបនន ែូចជាវិស័យហ្ោធ្ជាហ្ែើម្។ 
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ទសស្នៈទ៥ី១ 

“្ពឹែតិការណ៍សងគមខ្លោះ ្រន់តែជាឆ្ក្ណលាខន្របស់អនក្
នណយបាយក្ខ្វក្់ណែើម្បីល៉ុបណៅណលើណរឿងពិែ។ ចាំតណក្ប៉ុគគលល្បី
ល្បញខ្លោះ ្រន់តែជាែួអងគតែលណគណ្បើមក្ណអាយណែើរែួណបាក្បនលាំ
ត្នក្មហាជនប ៉ុណ ្្ោះ។” 
 

ត្បជា ន បរងត្ ថា្សចង់ នអនកែឹកនាាំហ្សនហាជារិព្ិរត្ កែ 
បហ្ត្ម្ើផ្ ត្បហ្ោ នជ៍ារិព្រិត្ កែ។ ព្៊ុាំមាននរណាត្រូវការហ្អាយ
ហ្ម្ែឹកនាាំខ្លួនបាំផ្លសញជារិខ្លួនឯងហ្ ើយ។ ែូហ្ចនោះហ្វើយ ហ្ម្ែឹកនាាំផ្ដសច់
ការ ឬអនកនហ្ោ យកខ្េកន់ានាបែ ទទួ ការសែប់ហ្ខ្ពើម្ព្ីសាំណាក់
ត្បជា ន បរងបររិោះរកត្គប់ម្ហ្ធស្ យហ្ែើម្សបីបលរកសាអាំណាចរបស់ព្ួក
ហ្គហ្អាយគងវ់ងសស ម្ិនហ្អាយមាន រ៊ុកម្េ រែឋត្បហារ ឬបែិវរតនជ៍ាហ្ែើម្
ហ្ ើយ។ ម្ហ្ធស្ យទាំងហ្នាោះជាទូហ្ៅមានមាន កខណៈហ្ឃារហ្ៅ 
ឬ ែបរសម្សបកហ្ត្្។ ម្ហ្ធស្ យម្យួបែ ព្កួហ្គនិយម្ចូ ចិរតគឺ
ោងឆកបាំភាន់បភនក។ 
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កា ណាត្បជា នទទួ  នព្័រម៌ានត្រមឹ្ត្រូវ និងជាត្បចាាំ 
ត្បជា នអាចនងឹមានោមសររភីាញសក់រឭកឈ្ចឺាប់ ហ្វើយហ្ត្កាកហ្ ើង
ត្ស៊ុោះគ្្សជាម្ិនខ្ន។ ហ្ែើម្សបីបហ្ញ្ចៀសហ្រឿងហ្នោះគឺមានបរបហ្ងកើរឆក
ហ្ោខសន និព្នធត្ព្ឹរតកិារណ៍ជាបនតបនាទសប់ហ្អាយត្ច ាំប វ់ក់វី រវូរ
ត្បជា នធម្េតាហ្ម្ើ ប ងចង់ែឹង វភិាគប ងចង់ត្រូវ ឬខ្ជិ ចង់តាម្
ោនបរម្ដង។ ហ្វើយបរកា ណាមានឆកហ្ោខសន គឺចសាស់ជាមានរួ
ហ្ោខសនម្ិនខ្ន។ រួហ្ោខសនហ្នោះ  ួនកា អាចជាអនកនហ្ោ យ
អាំព្ិ អាំបព្ក ជាប៊ុគគ  សបី សាញ ជាម្ង្គនតី ឬជា នពា ជាហ្ែើម្។ 

កនុងនាម្ជាត្បជា នបែ សែិរកនងុោថសនការណ៍រហ្បៀបហ្នោះ គឺ
ត្រូវបរមានោមសររីហ្អាយរឹងប៊ុឹង ក៊ុាំចាញ់ហ្ កឆកហ្ោខសន និងរួហ្ោខសន
ហ្អាយហ្ោោះ។ ត្រូវហ្រៀនបញកគ្្សហ្អាយោច់ រវាងព្រ័៌មានព្ិរ និង
ព្័រ៌មានបកលងកាលសយ។ ហ្បើម្ិនែូហ្ចា្សោះហ្ទ នឹងត្រូវព្ួកអនកនហ្ោ យកខ្េក់
សហ្ត្ម្ចបាំណងទាំងឡាយបែ ហ្យើងម្ិនអាចកាក់ោមសនែឹង ន។ 
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ទសស្នៈទ៥ី២ 

“ោក្្យចចមអារាមអាចសមាល្ប់មន៉ុស្សបាន ណ ើយណលឿនរ ស័
ណ ៀែផង។ ែូណចនោះក្៉ុាំណចោះតែណជឿតាមណោយមិនបានរក្ឫសគល់វា។” 
 

កនុងសងគម្បចចបុសបនន ហ្យើងព្ិ កនឹងទ៊ុកចិរតណាស់ថា ោរ
ព្័រ៌មានបែ ហ្គផ្សសព្េផ្សាយ គ្មសនននិា្សការ ហ្ម្ែៀងហ្ៅហ្ ើអេីម្ួយ។ 
ព្័រ៌មាន  នួកា ព្ិរ  ួនកា បកលងកាលសយ  ួនកា ហ្ទៀរព្ិរោយ
បកលងកាលសយ។ ហ្ៅកនុងសង្គ្រសម្នហ្ោ យ និងសង្គ្រសម្ហ្សែឋកិចចជាហ្ែើម្ 
ហ្គត្បទោះហ្ ើញមានការត្បឌិរពាកសយចចាម្អារាម្ហ្ត្ចើនណាស់ ហ្ែើម្សបី
យកឈ្នោះហ្ៅហ្ ើគូត្បករួត្បប ង ឬហ្កងចាំហ្ណញត្បហ្ោ ន៍អេីម្ស្ សង 
រវូរប ងគិរព្ីសី ធម្៌អេទីាំងអស់។ 

ពាកសយចចាម្អារាម្ជាហ្រឿងហ្ត្គ្ោះថា្សក់ម្យួហ្ៅហ្វើយ ប ៊ុបនតការ
ហ្ ឿហ្ោយភាព្ហ្ឆរ ងង់ ជាហ្ត្គ្ោះថា្សក់ធាំបាំផ្៊ុរបែ អន៊ុញ្ញសរហ្អាយ
ពាកសយចចាម្អារាម្ហ្នាោះមានត្បសទិធភាព្។ ត្បជាព្ រែឋគបសបីហ្រៀន
វិភាគហ្ោយឈ្រហ្ៅហ្ ើម្ូ ោឋសនហ្វរ៊ុផ្ ព្ិរ និងការសហ្ងករោ សង
ម្ រ់ចរ់ផ្ងបែរ។ សព្េនលង នជារិបខ្េរហ្យើងម្ួយចាំនួន បែ ខ្លោះម្ិនសូវ
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 នហ្រៀនសូត្រ ខ្លោះហ្ទៀរហ្រៀនសូត្រហ្ត្ចើន ព្ួកហ្គហ្ៅបរច ូចិរតវភិាគ
តាម្អារម្េណ៍ស៊ុទធោធ និងហ្បើហ្ ឿហ្ៅហ្ ើអេីម្យួហ្វើយគឺផ្កសប់ម្៊ុខ្
ហ្ងើបម្ិនរួចហ្ ើយ។ ហ្ៅកនុងត្បព្័នធផ្សសព្េផ្សាយព្័រម៌ានធាំៗ ហ្យើងហ្ ើញ
ថា ម្ិនែ ់ម្យួហ្មា សងផ្ងមានម្ន៊ុសសសរាបោ់ននាក់ នហ្ម្ើ ហ្ ើញ 
ែឹងឮ ហ្វើយហ្បើជាហ្រឿងហ្្ដសគគ៊ុកបែ គួរហ្អាយចាប់អារម្េណ៍ផ្ង គឺ
បចករំប កផ្សសព្េផ្សាយរៗគ្្ស ជាព្ិហ្សសហ្បើនរណាហ្ព្ញចិរតក៏ហ្ចោះបរ
ហ្ ើកហ្ ើងហ្ៅ ហ្វើយហ្បើសែប់វិញគឺហ្ របហ្ញ្ចសរបរម្ដង ហ្ោយម្ិនខ្េ ់ ឬ
ម្ិនទនែ់ឹងថាវាជាពាកសយចចាម្អារាម្ ឬម្យួកក៏ារព្រិហ្ៅហ្ ើយ។ 
ចាំណុចហ្ខ្សាយទាំងហ្នោះហ្វើយ បែ ត្ក៊ុម្អនកមានអាំណាចកនុងត្ស៊ុក 
និងបរហ្ទស ិរខ្ងបរងហ្ម្ើ ហ្ ើញោ សងចសាស់ ហ្វើយបរងហ្ធេើហ្រឿង
ហ្នោះជាហ្រឿយៗ ហ្ោយត្ក ុកខ្ួរកសា ម្ន៊ុសសសមា្ស ហ្អាយវ ិវ ់ហ្ែញ
តាម្ជាម្ួយពាកសយចចាម្អារាម្ហ្ផ្សសងៗ។ 

ស៊ុភាសិរត្ព្ោះ ទ ោ ូម្ ូន  នទនូាមសនថា “ ម្ន៊ុសសសហ្ឆរ
 ងង់ហ្គហ្ ឿត្គប់ពាកសយទាំងអស់ បរម្ន៊ុសសសមានគាំនិរវាងនវរបម្ងហ្ម្ើ 
ផ្លូវខ្លួនហ្ោយត្បយ័រន ” ។ ហ្បើហ្យើងម្ិនចង់ចាញ់ហ្ កហ្គ ហ្យើងត្រូវបរ
ឆលសរហ្ៅកនុងការហ្ ឿ។ ហ្យើងហ្ ឿចាំហ្ពាោះបរហ្រឿងគួរហ្ ឿ ហ្វើយហ្ចោះសងសស័យ
ហ្ៅកនុងហ្រឿងម្ិនគួរហ្ ឿ។ 
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ទសស្នៈទ៥ី៣ 

“ស្ល្ប់ណោយកាលហ្ាន និងក្ិែតិយស ្បណសើរជាងរស់ណោយក្ាំស្ក្ 
និងណថ្ក្ទប។ ណសចក្ដីស្ល្ប់ព៉ុាំគួរណអាយខាល្ចណសមើនឹងការរសណ់ៅ
តែលមិនបានស្ង្បណយជនស៍្មាប់ខ្លនួឯងនិងសងគមជាែិណ ើយ។” 
 

គ្មសននរណាមា្សក់ត្ ថា្សចង ់នអាយ៊ុ វីិរខ្លីហ្នាោះហ្ទ។ ហ្បើអាច
បួងសួងស៊ុាំហ្អាយ វីិរមានភាព្អម្រៈហ្ទៀរហ្នាោះ ត្គបគ់្្សត្ កែជា
នឹងបួងសួងជាក់ជាម្ិនខ្ន។ ប ៊ុបនត នរណាម្ួយអាចហ្ចៀសផ្៊ុរហ្ៅព្ី
ហ្សចកដីោលសប់ហ្នោះ ន? វាម្ិនអាចហ្នាោះហ្ទ។ វាម្ិនអាចោចខ់្រ។  
មានការហ្កើរ ចសាស់ជាមានការវនិាសហ្ៅវិញជាធម្េតា។ ទសសសនវិទូ 
សូត្ការ (Socrates) បលម្ទាំងហ្ពា ថា “ ហ្សចកដីោលសប់អាចជា
បាំណងធាំរបស់ម្ន៊ុសសស ” ហ្ទៀរផ្ង។ 

ហ្ោយោរបរហ្សចកដីភ័យខ្លសចចាំហ្ពាោះការោលសប់ ហ្ទើបម្ន៊ុសសស
ម្ួយចាំននួហា សនត្បត្ព្ឹរតត្គប់ោ សងហ្ែើម្សបីបរហ្អាយខ្លនួរស់ ហ្ទោះជាទហ្ងេើ
ហ្នាោះកាំោក និងហ្ថាកទបក៏ហ្ោយ។ អនកខ្លោះវិញហ្ម្ើ ហ្ ើញការព្ ី
 ីវិររបស់អនកហ្សនហាជារិ ថាជាការគ្មសនត្បហ្ោ ន៍គ្មសនន័យអេីទាំង
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អស់ ត្ព្ម្ទាំងជាហ្រឿងែ៏បសន ងង់ហ្្លសហ្ទៀរផ្ង។ តាម្ព្រិហ្ៅ អាយ៊ុ
 ីវិរជាហ្រឿងសាំខ្ន់ព្ិរបម្ន បរការហ្ត្បើត្ ស់ ីវិរគឺសាំខ្ន់ជាង។ ម្ី
បសហ  ែឺ ម្ ៊ុងបរញ (Michel de Montaigne) ជាអនកនិព្នធ និងជា
ទសសសនវិទូសញ្ជសរិ រាាំង  នហ្ពា ថា “ រនម្ល ីវិរព្៊ុាំបម្នអាត្ស័យ
ហ្ ើចាំនួនឆ្សាំបែ អនក នហ្ត្បើហ្នាោះហ្ទ បរវាអាត្ស័យហ្ៅត្រង់ថា ហ្រើអនក
ហ្ត្បើវាែូចហ្ម្ដច? អនក នហ្ត្បើ វីិរបឆែរ ឬម្ិនបឆែរ វាអាត្ស័យហ្ ើ
បាំណងត្ ថា្សរបស់អនក ព្៊ុាំបម្នចាំនួនឆ្សាំបែ អនកមាន ីវិរហ្នាោះហ្ទ ” ។ 

ហ្បើ ីវិរគង់បរនងឹោលសប់ ចូរោលសប់ហ្អាយមានន័យបនតិចហ្ៅ! 
ការោលសប់បែ មានន័យ គឺទ ់បរហ្យើង នរស់ហ្ៅជាម្យួនឹង
ហ្សចកដីកាលសហាន និងកិរតយិស។ ម្ស្ សងហ្ទៀរហ្រឿងបែ គរួហ្អាយភ័យ
ខ្លសចបាំផ្៊ុរជាងការោចែ់ហ្ងហើម្ គឺការម្ិន នហ្ធេើខ្លនួហ្អាយមាន
ត្បហ្ោ ន៍សត្មាបខ់្លួនឯងនិងសងគម្។ ការហ្កើរម្កជាម្ន៊ុសសសហ្នោះ
ព្៊ុាំ្យហ្ ើយ។ ែូហ្ចនោះត្រវូហ្ចោះត្សឡាញ់ខ្លួនឯង។ ចាំបណកកបនលងផ្ដ ់
កាំហ្ណើរជាម្ន៊ុសសសហ្នោះកម៏ានគ៊ុណធាំផ្ងបែរ។ ែូហ្ចនោះត្រូវហ្ចោះ
ត្សឡាញ់សងគម្។ កា ហ្បើត្សឡាញ់ខ្លួនឯងនិងសងគម្ គឺត្រូវបររប
សនងជាម្ួយនឹងទហ្ងេើ ែៗ ទហ្ងេើមានត្បហ្ោ ន៍។ 

មា សក ហ្រេន (Mark Twain)  នហ្ពា ថា “ ចូរហ្យើងរស់ហ្ៅ
ោ សងណា ែ ់ហ្ព្ ហ្យើងោលសប់ហ្ៅ សូម្សបីបរអាចារសយភលុក(អនកបូជា
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សព្)ក៏ហ្ោកោដសយបែរ ” ។ ពាកសយបខ្េរបូរាណវិញហ្ពា ថា “ ក៊ុាំោលសប់
ែូចព្ស់ រស់ែូចកបងកប ” ។ លេីែសបិរម្រណភាព្របស់ហ្យើងម្ិនទម្ទរ
ការចងចាាំព្នីរណា បរម្ន៊ុសសសមា្សនឹងទម្ទរចងចាាំហ្ៅហ្ ើម្រណ
ភាព្របស់ហ្យើង ត្បសិនហ្បើហ្យើងជាម្ន៊ុសសសបែ មានរនម្លរួចត្ោប់។ 
ហ្ឈាមសោះរបស់ហ្យើងនឹងហ្ៅបរែកជ់ាប់កនុងែួងចិរតរបស់ម្ហា ន។ 
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ទសស្នៈទ៥ី៤ 

“ក្៉ុាំណធវើែូចរមន្នរ ខាល្ាំងពូតក្ណសមើ ឬណចោះណសនហាជាែិែល់ខ្លួន។ 
តផនែីណនោះមិនតមនណយើងតែមាន្ក្ឯ់ងអាច្ រចួណ ើយ។” 
 

មានហ្បោះែូងហ្ចោះត្សឡាញ់ជារជិាហ្រឿង ែហ្វើយ។ បហ្ញ្ចញអស់
ព្ីសម្រែភាព្ហ្ែើម្សប ីួយជារិ រឹរបរជាហ្រឿង ែហ្ៅហ្ទៀរ។ បរសូម្ក៊ុាំ
យ ់ត្ច ាំថា មានបរហ្យើងមា្សក់គរ់បែ ហ្ចោះត្សឡាញ់ និងហ្ចោះ ួយ
ជារិហ្អាយហ្ោោះហ្នាោះ។ អនកហ្សនហាជារិទាំងឡាយ ម្ិនស៊ុទធបរ ួយ
សងគម្តាម្រហ្បៀបែូចគ្្សហ្ ើយ ហ្វើយក៏ម្ិនបម្នស៊ុទធបរមានសម្រែ
ភាព្កនុងបផ្នកអេីម្យួែូចគ្្សបែរ។ អនក ាំនួញ អនកនហ្ោ យ អនកវិទស្
ោង្គសត អនកបួស កសិករ សិ សបករ ឬត្គូបហ្ត្ងៀនជាហ្ែើម្ ព្ួកហ្គមាន
 កខណៈព្ិហ្សសហ្រៀងៗខ្លួន បែ ព្៊ុាំអាចនឹងយកម្កហ្ធៀបហ្អាយែូច
គ្្សទាំងត្ស៊ុង នហ្ ើយ។ 

បញ្ហសជារិ គឺជាបញ្ហសរបស់ហ្យើងរា គ់្្ស។ អាចនិោយថា វា
ជាហ្រឿងោធ្រណៈ ព្៊ុាំបម្នជាហ្រឿងឯក នហ្ ើយ។ ត្បហ្ទសជារិត្រវូ
ការហ្អាយម្ន៊ុសសសត្គប់គ្្សខ្លសាំងព្ូបក និងហ្ចោះោម្គគី ហ្ទើបអាចរីកចាំហ្រីន
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 ន។ អនកខ្លោះម្ួ ប្កសច់ហ្គ រួចហ្ ើករហ្ម្កើងខ្លួនឯង ហ្ែើម្សបហី្អាយហ្ម្ើ 
ហ្ៅថាមានបរខ្លួនឯងប ៊ុហ្ណ្ាសោះបែ អាចជានែ់ីត្ទហ្ម្  ន។ អនកខ្លោះ
ហ្ទៀរត្បឹងឱបត្កហ្ោបអាំណាចកនងុនែបរមា្សក់ឯង ហ្ោយអួរឥរខ្មសស
ថា មានបរខ្លួនមា្សក់បែ សកដិសម្ជាងហ្គ។ ទាំងហ្នោះជាកាំវ៊ុសឆគង
បែ ឧសសាវ៍ហ្កើរមានជាហ្រឿយៗកនុងសងគម្បខ្េរ។ 

ចនស៊ុី មា សកសសហ្វ  ហ្ពា ថា “ ការែឹកនាាំបែ  ែព្៊ុាំបម្នជាការ
ព្ូនផ្ដុាំម្កហ្អាយបរខ្លួនឯងហ្នាោះហ្ទ បរវាជាការត្បគ ់អាំណាចហ្អាយ
អនកែនទ ួយសត្មា ហ្នាោះឯង ” ។ សសរែ៏បវងធងន់ម្ួយហ្ែើម្ វានឹង
ហ្ៅជាត្ោ ហ្បើមានម្ន៊ុសសសហ្ត្ចើនគ្្ស ួយ ីបសង។ កិចចការនគរែ៏
 ាំ ក វានឹងហ្ៅជា្យត្សួ  ហ្បើមានការចូ រួម្មា្សកប់នតិចៗ។ 
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ទសស្នៈទ៥ី៥ 

“រិោះគន់ណោយមិនបានគិែលអិែលអន់ ណ្បៀបែូចបាញ់កាាំណ្លើងមិន
ណមើលណរលណៅ។ វា ាំណ្រោះថ្ន្ក្ធ់ាំ ស់ែល់សងគមជាែិ។” 
 

កនុងសងគម្ ម្ិនគួរមានអនកបែ ហ្ចោះបរត្សបប ៊ុហ្ណ្ាសោះហ្ទ បរគួរ
មានអនកបែ ហ្ចោះរិោះគន់ផ្ងបែរ។ លេីែសបិរបរការត្សប នងិការរិោះគន់គឺ
ជាហ្រឿងផ្ទុយគ្្ស បរវាបរង យួបាំហ្ព្ញគ្្សហ្ៅវិញហ្ៅម្ក ែូចធ្រ៊ុញី
និងធ្រ៊ុហ្ឈាមស ។ ហ្ព្ ខ្លោះ ការរិោះគន់មានោរៈសាំខ្នជ់ាងការត្សប
ហ្ៅហ្ទៀរ។ ការត្សបហ្ធេើហ្អាយហ្យើងហ្ម្ើ ហ្ ើញព្ីចាំណចុ ែ ហ្វើយ
ការែឹងព្ីចាំណចុ ែ  យួហ្អាយហ្យើងអាចអភវិឌសឍវាកាន់បរត្បហ្សើរ
ហ្ ើង ប ៊ុបនតការរិោះគន់វិញ ហ្ធេើហ្អាយហ្យើងហ្ម្ើ ហ្ ើញព្ីចាំណុច
អវិ ជមាន ហ្វើយការែឹងព្ចីាំណុចអវិ ជមាន យួហ្អាយហ្យើងអាចបកនខ្
វាក៊ុាំហ្អាយ ិច ងរ់ហ្ៅហ្ទៀរ ន។ 

កនុងសងគម្បខ្េរបចចុបសបនន មានម្ិនហ្ត្ចើនហ្ទ ម្ន៊ុសសសបែ ហា សនរិោះ
គន់ការព្ិរ។ ហ្បើបបរជាមាន គឺរិោះគនទ់ាំងទទងឹទិសតាម្ទិែឋមិានោះ
របស់ខ្លួន។ ការរិោះគន់របស់ហ្យើង អាចជាកញ្ចក់សត្មាប់អនកែនទក៏ព្ិរ
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បម្ន បរហ្បើការរិោះគន់ហ្នាោះ ជាការបាំហ្ផ្លើស ជាការបាំនភល ជាពាកសយអស៊ុហ្រាោះ
ឥរសី ធម្៌ និងម្ិនហ្ម្ើ ម្៊ុខ្ហ្ម្ើ ហ្ត្កាយ ជាហ្ែើម្ ហ្នាោះវានឹងហ្ៅជា
កាាំហ្ភលើង ញ់ត្បហារសងគម្ហ្ៅវិញ ។ កា ណាមានការ ញ់ត្បហារ
ហ្ៅ ចសាស់ជាមានការ ញ់ត្បហាររបម្កវិញ ែូហ្ចនោះសងគម្ទាំងម្ូ 
នឹងវឹកវរហ្ោយោរបរហ្រឿងហ្នោះរវូរហ្ៅ។  
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ទសស្នៈទ៥ី៦ 

“ណសពគប់នឹងមន៉ុស្សតបប  ណយើងគងន់ឹង  ួលឥ ធិពលពី
មន៉ុស្សតបបណ ោះមិនខាន មិនថ្ែចិឬណ្ចើន។ ណយើងមិនណរសីណអើង 
តែក្៏មិន្ែូវ្បត សខ្លួនចាំណោោះការណសពគប់ណ ោះតែរ។” 
 

អនកសិកសា បរងបបួ ហ្យើងហ្អាយកាន់ហ្សៀវហ្ៅ ឯអនកត្បម្ឹក 
បរងបបួ ហ្យើងហ្អាយកាន់បកវត្ោ។ អនកមានសី ធម្៌ បរងនាាំហ្យើង
ហ្អាយទន់ភលន់ឱន ាំហ្ទន ឯ នពា បរងនាាំហ្យើងហ្អាយហ្កាងកាង
កាប់ចាក់។... និោយហ្ោយខ្លី ម្ន៊ុសសសបបបណា នាាំហ្យើងហ្អាយហ្ៅ
បបបហ្នាោះ។ តាម្ចសាប់ធម្េជារិ ហ្ែើម្ហ្ឈ្ើបែ ែ៊ុោះបកសបរមារ់ទឹកនឹង
 ូរោស់ ែ ជាងហ្ែើម្ហ្ឈ្ើបែ ែ៊ុោះហ្ ើែីហ្ត្បោះត្កបវង។ ែូហ្ចនោះការ
ហ្សព្គប់ជាហ្រឿងសាំខ្ន់ណាស់។ ហ្ោកតា ត្កម្ង ៊ុយ និងសហ្ម្ដចត្ព្ោះ
សងសឃរា  ួនណារ បែ ស៊ុទធបរជាអនកត្  ញបខ្េរែ៏ហ្ឆនើម្ហ្នាោះ ស៊ុទធបរ
យ ់ហ្ ើញែូចគ្្សថា ការហ្សព្គប់ប៊ុគគ ពា ម្ិនបែ នាាំផ្  ែ
ហ្នាោះហ្ទ គឺមានបរការវនិាសប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ចាំបណកការហ្សព្គប់នឹង
ប៊ុគគ ស៊ុចរិររបម្ងនាាំម្កនូវហ្សចកដីចហ្ត្ម្ើន។ ហ្ៅកនុងបរាភវសូត្រ 
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មាននោិយព្ីហ្សចកដវីិនាស ១២ ត្បការ ហ្វើយកនុងហ្នាោះ ត្បការទី ២ 
 នព្នសយ ថ់ា “ ប៊ុគគ មានព្ួកអសបសបុរសជាទីត្សឡាញ់ ម្ិនហ្ធេើ
ហ្សចកដីត្សឡាញ់ចាំហ្ពាោះព្ួកសបសបុរស ហ្ព្ញចិរតចាំហ្ពាោះធម្៌របស់ព្ួក
អសបសបុរស ហ្នាោះជាត្បធ្នននហ្សចកដីវិនាស ” ។ 

លេីែសបិរបរការហ្សព្គប់ គឺជាហ្រឿងបែ ត្រូវបរព្និិរសយ ែរិ ែន់
បនតិចព្ិរបម្ន បរកក៏៊ុាំយ ់ត្ច ាំថា វាជាការហ្រីសហ្អើងហ្អាយហ្ោោះ។ 
ហ្យើងម្ិនហ្រីសហ្អើងហ្ោយោរបរហ្គត្ក ម្ិនោអសរ គ្មសនសញ្ញសប័ត្រ គ្មសន
ហ្ករតិ៍ហ្ឈាមសោះ ឋានៈរូចទប... ហ្នាោះហ្ទ បរហ្យើងគបសបីរាប់ហ្រីសម្ន៊ុសសសបែ 
មានសនាដសនចិរត ែ ការត្បឹងបត្បងខ្លសាំង ឆនទៈហ្មាោះម្៊ុរ ឧរដម្គរិខ្ពស់... 
ជាហ្ែើម្។ ហ្ពា គឺហ្យើងម្ិនបម្នបម្នរាប់ហ្គហ្ែើម្សបីបរផ្ ត្បហ្ោ ន៍
ហ្ ើយ គឺរាប់រកហ្ត្ពាោះបរអាចច៊ុោះសត្ម្៊ុងនឹងគ្្ស ន។ ម្ស្ សងហ្ទៀរ វាម្ិន
គួរបហ្ងកើរហ្ ើងត្រឹម្បរម្ួយនលងព្ីរនលងហ្ ើយ ប ៊ុបនតគួរហ្អាយវាហ្ៅជាភាព្
យូរអបងេង។ ការហ្សព្គប់បែ មាន កខណៈយូរអបងេង វាែូចជាវរែុ
ប៊ុរាណ កាន់បរទ៊ុក កាន់បរមានរនម្លខ្លសាំងហ្ ើងជាត្បវរតោិង្គសត។ 
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ទសស្នៈទ៥ី៧ 

“ណសរីភាពជាខ្្យល់ែណងហើមរបសណ់យើង។ ចរូក្៉ុាំបណ ដ្យណអាយ
នរ មាន្ក្់មក្ក្ណមទចណសរភីាពរបសណ់យើងបានជាោចខ់ាែ។” 
 

ម្ន៊ុសសសគ្មសនហ្សរីភាព្ ហ្ត្បៀបែូចរាងកាយបែ គ្មសនត្ព្ ឹង។ 
វាម្ិនខ្៊ុសព្មី្ន៊ុសសសបែ ោលសប់ រ់ហ្ៅហ្វើយហ្ទ។ ហ្សរីភាព្ជាខ្សយ ់
ែហ្ងហើម្ហ្ចញចូ ោ សងសាំខ្ន់។ គ្មសនហ្សរីភាព្ហ្យើងម្ិនអាចហ្ធេើអេី ន
ទាំងអស់។ មានប៊ុគគ ហ្ត្ចើនម្កហ្វើយកនុងត្បវរតោិង្គសតបែ  នបូជា
ឈាម្ត្សស់ ហ្ែើម្សបីទម្ទរហ្សរីភាព្របស់ម្ន៊ុសសសជារិ ហ្ោយម្និគិរ
ព្ី ីវិររបស់ខ្លួន។ ម្និបម្នព្ួកហ្គម្និត្សឡាញ់ ីវិរហ្ទ គមឺ្កព្ីព្ួកហ្គ
ត្សឡាញ់ ីវិរខ្លសាំងវនឹងហ្វើយ ហ្ទើប នជាព្ួកហ្គរស ហូ្ែើម្សបីទទួ 
 នហ្សរីភាព្បែ ជាត្ព្ ងឹនន ីវិរ។   សត្ទិក បវ នរី (Patrick 
Henry)  ននោិយថា “ ខ្ញុាំម្ិនែឹងថា អនកែនទហ្គហ្ត្ ើសហ្រីសផ្លូវហ្ែើរ
ោ សងណាហ្នាោះហ្ទ ប ៊ុបនតសត្មាប់ខ្ញុាំវិញ គឺមានបរហ្សរីភាព្ ឬហ្សចកដី
ោលសប់ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ” ។ 

ប៊ុគគ អោចសរសយ បែ ព្ិភព្ហ្ោកចងចាាំម្ិនហ្ភលចកនុងច នា
ទម្ទរហ្សរីភាព្មានែូចជា ម្ហារេៈ គនធី   បន ោន់ មា សន់ែឺឡា  
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មា សទិន  ូហ្ធើ ីង   អាត្ ហាម្  ងីខ្ូ ន៍   ស ៊ុន ោ សរ់ហ្សន និងអនក
ត្សីអង់ោន ស ូ ី ជាហ្ែើម្។ ចាំបណកហ្ៅត្ស៊ុកបខ្េរបចចុបសបនន ក៏មានអនក
ទម្ទរហ្សរីភាព្ែ៏អងអ់ាចផ្ងបែរ ែូចជា ហ្ោក ជា វជិាជស និងហ្ោក 
បកម្  ី ជាហ្ែើម្ បែ ហ្ៅម្ិនទន់ នទទួ ភាព្យ៊ុរតធិម្៌ត្រឹម្ត្រូវ
ហ្ៅហ្ ើយផ្ង ហ្ត្កាយព្មី្រណភាព្ហ្ោយោរឃារកម្េនហ្ោ យ។ 

ហ្ទោះោ សងណា ការរបួស និងោលសប់កនុងច នាទម្ទរហ្សរី
ភាព្ហ្ៅបរត្បហ្សើរនលលថាលសជាងភាព្កាំោកចាំហ្ពាោះការ ិោះជាន់ ហ្ត្ពាោះថា
ហ្បើទ៊ុកហ្អាយហ្គ ិោះជាន់ ហ្យើងមានផ្លវូបរម្ស្ សងគរ់គឺោលសប ់ បរហ្បើហ្យើង
រស ូសេិរោវសញ ហ្នាោះហ្យើងអាចមានផ្លូវរស់ ហ្វើយហ្បើហ្ទោះជាោលសប់កវ៏ា
មាននយ័ខ្លឹម្ោរ ឯសត្រូវក៏ខ្របង់ហ្ត្ចើន បលម្ទាំងហ្កើរចិរតញហ្ញើរ
ផ្ងបែរ។ លេីែសបិរហ្សរីភាព្ម្ិនបម្ន នម្កហ្ោយ្យត្សួ  បរវាជា
ហ្រឿងបែ អាចហ្ៅរួច។ ហ្យើងត្រូវបរហា សនហ្ធេើការផ្លសស់បដូរនូវអេីបែ 
ហ្យើងចង់ ន។ បរត្រូវចាាំថា ការរស ូែ៏ ែ គឺម្និបម្នជាការរស ូបែ 
ហ្ចោះត្រឹម្បរឈ្ឺចាប់ហ្នាោះហ្ទ បរត្រូវបរហ្ចោះហ្ត្បើបញ្ញសរួម្ផ្សសាំ។ ែូហ្ចនោះ ការ
សហ្ត្ម្ច នសងគម្ម្យួបែ មានហ្សរីភាព្ និងសនតិភាព្ រត្ម្ូវហ្អាយ
ហ្យើងហ្ចោះឈ្ឺចាប់ចាំហ្ពាោះការ ិោះជាន់ផ្ង និងរត្ម្ូវហ្អាយមានហ្ទព្
ហ្កាស សយខ្ងយ៊ុទធោង្គសត និងយ៊ុទធវិធីហ្ទៀរផ្ង។ ម្ិនយូរម្ិនឆប ់



យួង សូោ 

159 

 

ហ្យើងគង់នឹងទម្ទរហ្សរីភាព្ នជាកជ់ាម្និខ្ន។ ហ្រៀនអរ់ធេរ់ខ្លោះ! 
ត្គប់អនក ិោះជាន់ស៊ុទធបរមានចាំណចុហ្ខ្សាយសត្មាប់ហ្យើង។ 
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ទសស្នៈទ៥ី៨ 

“អាំណពើណោរណៅកាន់តែផទុោះណ ើង អាំ ចផ្ដច្់ការកាន់តែឈាន
ជិែែល់ការែួលរលាំ។ ជនផ្ដ្ចក់ារមិនអាចឋិែណៅក្នុងអាំ ចបាន
យូរណ  ណបើ្បជាពលរែឋ ាំរន្ឈ្ប់្បគល់អាំ ចណអាយ។” 
 

ហ្ៅកនុងការបលរកសាអាំណាច ត្ក៊ុម្អនកផ្ដសចក់ារត្រូវការជាចាាំ ច់
នូវម្ហ្ធស្ យនានា បែ ជាទូហ្ៅជាម្ហ្ធស្ យហ្ឃារហ្ៅ 
ហ្ោយោរបរធម្េជារិរបស់ម្ន៊ុសសសម្ិនមាននរណាចង់ហ្ៅហ្ត្កាម្ការ
 ិោះជាន់ត្រួរត្តារបស់អនកែនទហ្ ើយ។ ែូហ្ចនោះភាព្ហ្ឃារហ្ៅជាម្នត
អាគម្ម្យួអាចសណែាំ ឬបងខាំម្ន៊ុសសសហ្អាយស៊ុខ្ចរិតហ្ៅហ្ត្កាម្
អាំណាច ហ្ទោះជាចង់ឬម្ិនចង់ក៏ហ្ោយ។ 

ហ្ៅកា ៈហ្ទសៈណាបែ ហ្គយ ់ថា ការហ្ឃាសនាបញ្ចុោះ
បញ្ចូ ហ្ កបហ្ញ្ឆសរ ព្៊ុាំសូវមានត្បសិទធភាព្ ជាព្ិហ្សសគឺហ្ៅហ្ព្ 
បែ របបផ្ដសចក់ារ មានសភាព្ទ៊ុាំហ្ជារហ្រៀបនឹងត្ ៊ុោះរហ្ ោះរ ួយហ្នាោះ 
ហ្ព្ ហ្នាោះហ្វើយ បែ ម្ហ្ធស្ យហ្ឃារហ្ៅកាន់បរបសដងរូបភាព្
ចសាស់ហ្ ើងៗ។ រូបភាព្ទាំងហ្នាោះមានជាអាទិ៍ ការគត្មាម្កាំបវងជា
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ពាកសយសម្ដីឬោរ ិខ្រិ១  ការសបម្ញងអាំណាចននកមាលសាំងហ្ោធ្២ 
ការបបងេងោនត្ព្ឹរតិការណ៍ ឬព្័រម៌ានក៊ុាំហ្អាយត្បជាព្ រែឋចាប់
អារម្េណ៍នឹងនហ្ោ យ៣ ការហ្ ងហ្ោខសនរវាងត្ក៊ុម្អនកនហ្ោ យ
អាំព្ិ អាំបព្ក៤  ការញុោះញង់បាំបបក ក់ត្ក៊ុម្អនកហ្សនហាជារិ៥ ការ
ទិញខ្ួរកសា ព្ួកអនកស៊ុខ្ចិរតច៊ុោះចូ បហ្ត្ម្ើហ្ត្កាម្ រហ្ ើងននបកសសព្ួក
ខ្លួន៦ ការចាប់ត្ក៊ុម្អនកត្បឆាំងទាំងឡាយោកគ់៊ុក៧ នងិការសមាលសប់
ហ្ោយចាំវឬអាល៌កាំ ាំងចាំហ្ពាោះច នារស ូព្រិត្ កែ៨។  ។ 

ហ្ទោះោ សងណាក៏ហ្ោយ អាំណាចផ្ដសចក់ារព្ឹងបផ្ែកហ្ៅហ្ ើកតារស
បីោ សងធាំៗគឺ ការត្ព្ម្ទទ ួយក ការភ័យខ្លសច និងការសវការព្ី
សាំណាក់ត្បជាព្ រែឋ ឬោធ្រណ ន។ ប ៊ុបនតកតារសទាំងហ្នោះនឹង
រហ្្រសោះរហ្ងគើហ្ោយហ្ចៀសម្ិនផ្៊ុរ កា ណារបបហ្នោះ រ់នូវ “ ត្គឹោះអាំហ្ព្ើ
 ែ ” ឬ ែ ់ែាំណាកក់ា ម្យួបែ  “ សបម្ដងអាំហ្ព្ើ ែប ងសម្ ” ។ 
ហ្នោះក៏ជាម្ូ ហ្វរ៊ុចម្សបងម្យួបែរ បែ ហ្ម្ែឹកនាាំផ្ដសចក់ារ និងបកសសព្ួក
ខ្លួនឧសសាវយ៍កអាំហ្ព្ើ ែម្កហ្ កបហ្ញ្ឆសរបភនករាង្គសត ហ្ធេើហ្អាយរាង្គសត
ោលសប់ចិរតហ្ ឿសដូក។ ហ្ទោះោ សងណាអាំហ្ព្ើអាត្កក់ ឬភាព្ហ្ឃារហ្ៅម្ិន
អាចបិទ ាំង នរវូរហ្ ើយ។ ហ្គអាចបទិ ាំងបភនកម្ន៊ុសសសម្ួយត្ក៊ុម្
រូច កនុងរយៈហ្ព្ ខ្លីសម្រម្សយម្ួយប ៊ុហ្ណ្ាសោះ បរហ្គម្ិនអាចបិទ ាំងបភនក
ម្ន៊ុសសសម្ួយបផ្នែី កនុងរយៈហ្ព្ យូរអបងេងឬជាអម្រៈ នោចខ់្រ។ 
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ទនទឹម្នឹងហ្នោះ ហ្គអាចកោងកាំបព្ងលេម្វិមាសត្មាប់ទប់ទឹក ាំននែ់៏
កាចោហាវម្ិនហ្អាយ ិច ង់ត្បហ្ទស ន បរហ្គម្ិនអាចរកអេីម្ក
ទប់ទឹកចិរតែ៏កាលសហានហ្មាោះម្៊ុររបស់ត្បជាព្ រែឋទូទាំងត្បហ្ទស បែ 
ភាញសក់រឭកហា សនហ្ត្កាកត្បឆាំងនឹងអាំណាចផ្ដសចក់ារ នហ្ ើយ។ 

ែូហ្ចនោះ អាំណាចផ្ដសច់ការនឹងឈានហ្ៅរកការែួ រ ាំឆប់
រវ័ស កា ណាទហ្ងេើហ្ឃារហ្ៅហ្កើរមានញឹកញាប់ហ្ព្ក បែ នាាំ
ហ្អាយោធ្រណ នអស់ភាព្អរ់ធេរ់ ឈ្ប់ខ្លសច និងប ងសវការ
ជាម្ួយ។ 
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ទសស្នៈទ៥ី៩ 

“្បាក់្តខ្មង្គនតីគឺណញើសឈាមរាង្គសត។ ែូណចនោះមង្គនតី្ែូវតែបណ្មើរាង្គសត
ណអាយបានលអ មិនតមនសមាល្ប់រាង្គសតណ ។” 
 

លវិកាជារិម្យួភាគធាំ នម្កព្កីារបង់ព្នធរបស់រាង្គសត។ ត្ ក់
បង់ព្នធរបស់រាង្គសតម្ួយភាគធាំ ត្រវូ នត្កសួងយកហ្ៅហ្បើកត្ ក់បខ្
ហ្អាយម្ង្គនតី។ ត្ ក់បខ្ម្ង្គនតគីឺជាហ្ញើសឈាម្បែ រាង្គសតត្បងឹបងហូរហ្ែើម្សបី
ហ្អាយម្ង្គនតីបហ្ត្ម្ើរាង្គសតវិញ។ ែូហ្ចនោះ ម្ង្គនតី ែោអសរសែាំ ត្រូវបាំហ្ព្ញរួនាទី
ខ្លួនហ្អាយ ែបាំផ្៊ុរ ហ្ែើម្សបីហ្អាយវាសកតិសម្ហ្ៅនឹងការបង់ព្នធ និង
ទាំន៊ុកចិរតរបស់រាង្គសត។ 

ម្ង្គនតី ែោអសរសែាំ ម្ិនហ្ធេើខ្លួនជាម្ន៊ុសសសបីត្បហ្ភទ ទីម្យួហ្ចារ ទីព្ីរ
អនកស៊ុាំទន និងទីបី នពា ។ អាំហ្ព្ើ ួចកិបហ្កង ៊ុយជារិ និងទញ
ត្បហ្ោ ន៍ឯក នព្ីត្ទព្សយសម្សបរតិជារិម្ិនហ្ចោះញហ្ញើរហ្ការបត្កង ហ្រើ
មានអេីខ្៊ុសព្ីអាំហ្ព្ើរបស់ហ្ចារហ្ៅ? អាំហ្ព្ើកសបរ់ត្កម្សី ធម្វ៌ជិាជស ីវៈ កសបរ់
ម្នសិកាម្ិនយកចរិតទ៊ុកោក់នឹងការ្រ បររង់ចាាំបរត្ ក់បខ្ ហ្រើមាន
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អេីបបលកព្ីអាំហ្ព្ើអនកស៊ុាំទនហ្ៅ? អាំហ្ព្ើយកអាំណាចរួនាទីម្កអួរសបម្ញង 
គាំរាម្កាំបវង ឬបាំពានរាង្គសត ហ្រើមានអេីហ្ផ្សសងព្ីអាំហ្ព្ើរបស់ នពា ហ្ៅ?  

រួនាទីចម្សបងរបស់ទហាន គឺការពារត្បហ្ទសជារិហ្អាយ ន
គង់វងសស។ រនួាទីសាំខ្ន់របស់ត្គូហ្ព្ទសយគឺព្ស្  អនក ាំងឺហ្អាយមាន
ស៊ុខ្ភាព្ ែ។ រួនាទីព្ិហ្សសរបស់ត្គូបហ្ត្ងៀនគឺបណែដោះបណាដស 
សិសសាន៊ុសិសសសហ្អាយកាលសយជាធនធ្ន ែ។... ម្ង្គនតីត្រូវខ្េ ់ព្ីរួនាទី
របស់ខ្លួន ជាជាងហ្ផ្ដសរសាំខ្ន់បរត្ ក់បខ្ហ្ោយហ្ភលចរវ ន់ឹងរួនាទី។ 

ត្រូវចងចាាំជានិចចថា ម្ង្គនតី ែោអសរសែាំនឹងត្រវូ នរាង្គសតហ្គ្រព្
ត្សឡាញ់ហ្ចញព្ីហ្បោះែូងហ្ត្ចើន ាំនាន់ រីឯម្ង្គនតីបែ ហ្ោមសគហ្ត្គ្កអាច
នឹងត្រូវ នរាង្គសតហ្ការខ្លសចញហ្ញើរហ្ៅចាំហ្ពាោះម្៊ុខ្ ប ៊ុបនតខ្ឹងសែប់ហ្ខ្ពើម្
ហ្ត្កាយខ្នងរវូរហ្ៅ។ ត្រូវហ្ចោះត្សឡាញ់រាង្គសត ហ្ត្ពាោះហ្បើគ្មសនរាង្គសត  ព្ួក
ម្ង្គនតីក៏គ្មសនឆ្សាំង យបែរ។ រាង្គសតហ្ត្បៀប ននឹងខ្សយ ់អ៊ុកស៊ុីបវសសន។ 
ខ្សយ ់អាចហ្អាយម្ន៊ុសសសែកែហ្ងហើម្ ន ហ្វើយក៏អាចបហ្ងកើរជាខ្សយ ់
ព្សយុោះ នបែរ។ 
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ទសស្នៈទ៦ី០ 

“្ែូវ្ប៉ុង្បយ័ែនចាំណោោះណលសរបស់ណមែឹក្ ាំ។ ្បណ សជាែិជាអវី
តែលណយើង្ែូវណស្ម្ោះជាងណមែឹក្ ាំណៅណ ៀែ។” 
 

ហ្ម្ែឹកនាាំភាគហ្ត្ចើន បរងបរជាអនកប៊ុនិត្បសប់ខ្ងហ្វាហាសព្ទ
អូសទញទឹកចិរតម្ន៊ុសសស ហ្អាយគ្ាំត្ទទសសសនវិស័យ និងហ្គ្ 
នហ្ោ យខ្លនួ។ និោយហ្អាយចាំ គឺព្ូបកហ្ត្បើម្ហ្នាគម្បញ្ចុោះបញ្ចូ 
អនកហ្ែើរតាម្។ វាម្ិនទស់ខ្៊ុសអេីហ្ទ កា ហ្បើហ្ម្ែឹកនាាំហ្ចោះសិ សបៈ
ត្បហ្ភទហ្នោះ ហ្ត្ពាោះថាអនកែឹកនាាំស៊ុទធសឹងជាអនកនហ្ោ យ ហ្វើយហ្បើ
តាម្  លសរ៊ុង គ្រ ់នហ្អាយនិយម្ន័យ “នហ្ោ យ ” គឺជា សិ សបៈ 
ែឹកនាាំ អប់រំ ត្គប់ត្គងសងគម្ម្ន៊ុសសសហ្ោយហ្ធេើហ្អាយម្ន៊ុសសសហ្ ឿជាក់
ហ្ៅហ្ ើអេីម្ួយ។ ហ្ែើម្សបីហ្អាយហ្កើរមានការហ្ ឿជាក់ គគឺ្មសនអេីហ្ត្្ព្ី
ម្ហ្ធស្ យននការហ្ត្បើពាកសយសម្ដី បវកបញកហ្វរ៊ុផ្  ហ្អាយព្ រែឋ
យ ់ត្សបឯកភាព្តាម្ហ្នោះហ្ទ។ ម្ូ ហ្វរ៊ុម្ួយ បែ  នជារអិា លឺ
ម្ ង់ សេ័ត្គចសាាំងវារទីទកឹែីជាម្ួយអ ៊ីបរលរ ក៏ហ្ត្ពាោះបរហ្រឿងហ្នោះែូចគ្្ស។ 
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ហ្ៅ ស ហ្សទ៊ុង  ននោិយថា “ នហ្ោ យ ជាសង្គ្រសម្ហ្ោយ
គ្មសនការបងហូរឈាម្ ឯសង្គ្រសម្ជានហ្ោ យហ្ោយមានការបងហូរ
ឈាម្ ” ។ ហ្វរ៊ុហ្នោះមាននយ័ថា នហ្ោ យ និងសង្គ្រសម្ព្៊ុាំបម្នជា
ហ្រឿងព្ីរោច់ហ្ោយប កព្ីគ្្សហ្ទ វាត្គ្ន់បរហ្ត្បើត្ ស់ម្ធស្  យខ្៊ុស
គ្្សប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ លេីែសបិរហ្រឿងទាំងព្ីរហ្នោះស៊ុទធបរជាហ្រឿងចាាំ ច់សត្មាប់
ហ្ម្ែឹកនាាំទាំងឡាយគិរគូរព្ចិារណាក៏ព្ិរបម្ន បរអេីបែ គួរករ់
សមារស ់ហ្ ើញថា ហ្ម្ែឹកនាាំ ែបរងហ្ត្បើហ្វរ៊ុផ្ ព្រិ រីឯហ្ម្ែឹកនាាំ
បកលងកាលសយច ូចិរតហ្ត្បើហ្ ស។ បម្នបទនហ្ៅ គឺែូចសម្ដីរបស់ នីកកូ ូ 
មា សហ្ឈ្ៀបវ លី នហ្ពា ែូហ្ចា្សោះ “ អនកែឹកនាាំ ម្ិនបែ ខ្េោះហ្ សហ្ែើម្សបី
កសបរ់សនស្របស់ខ្លួនហ្ ើយ ” ។ 

ហ្ៅហ្ព្ ណាបែ ហ្ម្ែឹកនាាំបកលងកាលសយ ចង់ហ្ធេើ បនរណា
មា្សក់ ឬបកសសព្ួកណាម្យួ ហ្គចូ ចិរតហ្ត្បើត្ទឹសដី “ ចង់សមាលសប់បឆក ត្រូវ
ហ្ចាទថាបឆកឆកួរ ” ។ ហ្វរ៊ុហ្នោះហ្វើយ ហ្ទើបហ្យើងហ្ ើញជាញឹកញាប់ថា 
ហ្បើហ្គចង់កមាចសរ់អនកហ្សនហាជារិ ហ្គនិយម្ហ្ត្បើហ្ សព្នសយ ់ព្ រែឋជា
ម្៊ុនថា អនកទាំងហ្នាោះជា “  នកសបរជ់ារិ ” ឬក៏ហ្ត្បើហ្ សថា ហ្បើម្ិន
កមាចសរ់ម្ន៊ុសសសអាត្កក់ សងគម្នឹងវឹកវរ។ តាម្ព្ិរហ្ព្ ខ្លោះ ពាកសយបែ 
ហ្គហ្ចាទថាអនកហ្នោះកសបរ់ជារិ អនកហ្នាោះអាត្កក់ ម្ិនបម្នម្កព្ីព្ួកហ្គ
ត្បឆាំងនឹងត្បហ្ោ នជ៍ារិហ្ទ គឺម្កព្ីព្ួកហ្គត្បឆាំងនឹងខ្លួនឯង
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ប ៊ុហ្ណ្ាសោះ ែូហ្ចនោះក៏រកហ្ សហ្ចាទបរម្ដង។ វាជាហ្រឿងគួរហ្អាយសហ្ងេគ 
ហ្ត្ពាោះច៊ុងហ្ត្កាយ សាំណាងអាត្កក់បែ  នម្កព្ីហ្ សរបស់ហ្ម្
ែឹកនាាំ គគឺ្មសនធ្លសក់ហ្ៅណាហ្ត្្ព្ីត្បហ្ទសជារិទាំងម្ូ ហ្ ើយ។ 

កនុងកា ៈហ្ទសៈណាក៏ហ្ោយ ព្ិហ្សសយ៊ុវ ន គឺត្រូវបរតាម្
ហ្អាយទន់សម្ដីរបស់អនកែឹកនាាំ ទាំងហ្ម្ែឹកនាាំបែ ហ្យើងហ្ព្ញចិរត 
និងម្ិនហ្ព្ញចិរត។ ហ្បើម្ិនែូហ្ចនោះ ហ្យើងនឹងកាលសយជាម្ន៊ុសសសបែ ចាញ់
សម្ដី។ ម្ស្ សងហ្ទៀរត្រូវហ្ចៀសវាងការជាប់ផ្៊ុង ង់គាំនិរបរហ្ៅហ្ ើអនក
ែឹកនាាំណាមា្សក់ប ងហ្ងើបម្៊ុខ្រួច ហ្ត្ពាោះហ្ម្ែឹកនាាំណាក៏ជាម្ន៊ុសសស 
ហ្វើយភាព្ជាម្ន៊ុសសស គឺបរងបរអាចបត្បត្បួ ហ្ៅហ្ព្ ណាម្ួយ។ 
ហ្យើងអាចហ្ោមសោះនឹងហ្ម្ែកឹនាាំណាមា្សក់ បរហ្យើងត្រវូបរហ្ោមសោះនឹងជារិ
ទាំងម្ូ របស់ហ្យើងជាង។ សរ៊ុបម្ក ត្រូវទ៊ុកការត្សឡាញ់ហ្ម្ែឹកនាាំ
ហ្អាយហ្ៅរូចជាងការត្សឡាញ់ជារិ ហ្នាោះហ្ទើបហ្ៅថាជាព្ រែឋ
ឈាលសសនវ ម្ិន្យកាលសយជាឧបករណ៍នហ្ោ យ ហ្វើយក៏ម្ិន្យ
ចាញ់ហ្ សរបស់ហ្ម្ែឹកនាាំ។  
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ទសស្នៈទ៦ី១ 

“ក្៉ុាំយក្ជាំណនឿ្ប់្ក្ឡាមក្សមាល្ប់បញ្ញ្។ ្ែូវ្ែិោះរិោះណ ើយ្ែិោះរិោះ
ណ ៀែ។ ណសរីភាពថ្នការ្ែិោះរិោះនឹងផដល់ណអាយណយើងនូវបញ្ញ្។” 
 

ហ្សរីភាព្ហ្ៅកនុង ាំហ្នឿត្រូវ នអន៊ុញ្ញសរហ្ោយចសាប់ ព្ិហ្សសគឺ
ចសាប់ហ្ៅកនុងត្បហ្ទសបែ មានរូបភាព្ត្បជាធិបហ្រយសយ។ ម្ន៊ុសសសត្គប់
រូបអាចមានសិទធិហ្ ឿ ឬម្ិនហ្ ឿហ្ៅហ្ ើអេីម្ួយ ន។ ហ្ៅកនងុរែឋធម្េន៊ុញ្ញ
បខ្េរវិញ ក៏ម្ិនមានការបិទសិទធខិ្ង ាំហ្នឿបែរ លេីែសបិរបរព្៊ុទធោសនា
ជាោសនារបស់រែឋក៏ព្ិរបម្ន។ 

ហ្បើវិភាគហ្ៅកនុងត្កបខ្ណឌទសសសនវជិាជស  ាំហ្នឿគមឺានសភាព្
្ប់ត្កឡា។ វាការ់រត្ម្ឹម្ខ្ួរកសា ម្ន៊ុសសស ម្ិនហ្អាយ ូរហ្ៅណា
រួចហ្ត្្បរព្ីែាំបូ  ាំហ្នឿបែ ត្គបសងករ់ហ្ ើ។ ហ្ព្ ខ្លោះ ាំហ្នឿអាចនាាំ
ម្កនូវហ្សចកដីស៊ុខ្ផ្ងបែរ ត្បសិនហ្បើវាជា ាំហ្នឿត្រឹម្ត្រវូ បរហ្ព្ ខ្លោះ
ហ្ទៀរវាបបរជានាាំនូវហ្ត្គ្ោះម្វនតរាយែ ់ ីវរិហ្ៅវិញ។ 

ត្បហ្ភទោសនាបែ ហ្គធ្លសប់បបងបចកមានបីត្បហ្ភទ គឺធម្េ
ជារិហ្ទវនយិម្ ហ្ទវនយិម្ និងអហ្ទវនិយម្។ ធម្េជារិហ្ទវនិយម្ ជា
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ត្បហ្ភទោសនាបែ មាន ាំហ្នឿ ឬមានការហ្គ្រព្បូជាហ្ទវតាត្បចាាំ
ធម្េជារិ ហ្ោយបហ្ត្ងៀនម្ន៊ុសសសហ្អាយោរស ់ធម្េជារិហ្ផ្សសងៗ បែ ហ្គ
ទ៊ុកោកថ់ា មានអាទិហ្ទព្អាត្ស័យហ្ៅ។ ហ្ទវនិយម្ ជាត្បហ្ភទ
ោសនាបែ មាន ាំហ្នឿ ឬបជូាហ្ទវតាោងហ្ោក ហ្ោយបហ្ត្ងៀន
ម្ន៊ុសសសហ្អាយោរស ់ ហ្វើយហ្គ្រព្ហ្ការខ្លសចត្ព្ោះអាទិហ្ទព្។ ចាំបណក
អហ្ទវនិយម្ ជាត្បហ្ភទបែ ម្ិនមាន ាំហ្នឿ ឬម្និបូជាហ្ទវតាោង
ហ្ោក ជាព្ិហ្សសត្ព្ោះព្៊ុទធោសនា ហ្ោយ នបហ្ត្ងៀនម្ន៊ុសសសហ្អាយ
ហ្ចោះែឹង ោរស ់ហ្សចកដីព្ិរននសភាវធម្៌ ឬសចចធម្៌ ព្៊ុាំនោិយោមសន 
និងព្៊ុាំរត្ម្វូចិរតម្ន៊ុសសស ឬបញ្ចុោះបញ្ចូ ម្ន៊ុសសសហ្អាយ ង់ខ្លួនហ្ៅកនុង
 ាំហ្នឿម្ិនសម្ហ្វរ៊ុផ្  បែ នាាំហ្អាយម្ន៊ុសសសសងសឃឹម្ហ្ៅហ្ ើផ្លូវខ្៊ុស
ហ្ ើយ។ 

ហ្ៅកនុងកាោម្សូត្រ ត្ព្ោះព្៊ុទធ នត្តាស់សបម្ដងទ៊ុកនូវវធិី ឬ
ហ្គ្ ការណ៍សត្មាបវ់ិនិចឆយ័ហ្រឿងត្គប់ោ សង បែ គួរហ្អាយសងសសយ័ 
រាប់បញ្ចូ ទាំង ាំហ្នឿ ោសនា ម្ហ្នាគម្វិជាជស ជាហ្ែើម្។ ហ្គ្ 
ការណ៍ ១០ោ សង គឺ ១ក៊ុាំអា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះហ្សចកដីរាយការណ៍ ២ក៊ុាំ
អា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះទាំហ្នៀម្ទមាលសប់ ៣ក៊ុាំអា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះពាកសយចចាម្អារា សម្ 
៤ក៊ុាំអា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះការអាងកសបួន ឬគម្ពីរ ៥ក៊ុាំអា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះរកកវជិាជស ៦
ក៊ុាំអា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះអន៊ុមានឬ ាំនឹកោមសន ៧ក៊ុាំអា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះការត្រិោះរិោះ
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តាម្ោថសនភាព្ ៨ក៊ុាំអា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះត្រូវនឹងត្ទឹសដីបែ ព្ិនិរសយព្ិចយ័
ហ្វើយ ៩ក៊ុាំអា ហ្ ឿហ្ត្ពាោះហ្ ើញទាំនងគួរហ្អាយហ្ ឿ ១០ក៊ុាំអា ហ្ ឿ
ហ្ត្ពាោះយ ់ថាសម្ណៈ ឬប៊ុគគ រូបហ្នោះជាត្គូរបស់ហ្យើង។ 

ហ្ ើសព្ីហ្នោះ ហ្បើតាម្ព្៊ុទធោសនា បញ្ញសបែ មានគ៊ុណភាព្
ខ្ពស់បាំផ្៊ុរកនុងផ្លូវព្៊ុទធោសនា ហ្នាោះព្៊ុាំបម្នហ្កើរហ្ ើងហ្ោយឯងៗ ឬ
ហ្ោយោរបរ ាំហ្នឿងងឹរងង ់ហ្នាោះហ្ទ គឺត្រវូហ្កើរហ្ ើងហ្ោយហ្វរ៊ុបី
ត្បការ បែ ហ្យើងធ្លសប់ោរស ថ់ា ចនិាដសម្យបញ្ញស (បញ្ញសហ្កើរព្ីហ្សចកដី
គិរនឹកព្ចិារណា) ស៊ុតាម្យបញ្ញស (បញ្ញសបែ ហ្កើរព្ីការសិកសា 
ោដសប់ត្រងត្តាប់) និង ភាវនាម្យបញ្ញស (បញ្ញសហ្កើរព្ីត្បរិបរតិសេឹង
ោមសធិ៍ចហ្ត្ម្ើនសម្លកម្េោឋសន នងិវិបសសសនាកម្េោឋសន) ។ 

អូសូ (Osho) ជាទសសសនវិទូឥណាឌស  នហ្ពា ថា “ ហ្ោកអនក
មាន វីិរែិរជាបជ់ាម្ួយ ាំហ្នឿ   ាំហ្នឿជាអេីបែ គ្មសនបញ្ញស។ ហ្យើងគួរ
មាន វីិររស់ហ្ៅត្បកបហ្ោយសរិ  ការមានសរជិាបញ្ញស ហ្ពា គឺជា
ការចហ្ត្ម្ើនភាវនាហ្នាោះឯង ” ។ គ្រ់ នបបនែម្ហ្ទៀរថា “ ភាព្មានោះ
រឹងរែឹងជាអាការៈរបស់ម្ន៊ុសសស ងង់។ ភាព្បរ់បបនទន់ភលន់ជាហ្រឿង
របស់បញ្ញស។ បញ្ញសបរ់បបនទន់ភលនជ់ាត្បចាាំត្សហ្ែៀងគ្្សនឹងបខ្សសទឹក។ 
ភាព្គ្មសនបញ្ញសត្សហ្ែៀងគ្្សនឹងែ៊ុាំទឹកកកបែ កករឹង។ បញ្ញសនឹងម្និ
្ប់ត្កឡា មានការផ្លសស់បដូរ បរ់បបន ម្ិនហ្ទៀងទរ់ វាបរ់បបនហ្ៅ
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តាម្ោថសនការណ៍។ វាទទួ ខ្៊ុសត្រូវហ្ ើរនួាទីរបស់វាហ្ោយអាច
បរ់បបនផ្លសស់បដូរ នជានិចច ” ។ 

ហ្ៅកនុងសងគម្ ម្ន៊ុសសសភាគហ្ត្ចើនត្រវូ នរាាំងខ្ទបប់ញ្ញស
ហ្ោយោរ ាំហ្នឿបែ ម្ិនសម្ត្សប។ ត្បភព្បែ រាាំងខ្ទប់ខ្លសាំងបាំផ្៊ុរ
មានព្ីរធាំៗ គឺត្បព្ន័ធនហ្ោ យ និងត្បព្័នធ ទធោិសនា។ វាែូចហ្ៅ
នឹងពាកសយរបស់ អាែ៊ុ  វ៊ុីបរលរ (Adolf Hitler) ហ្ម្ែឹកនាាំផ្ដសច់ការ
ព្ិភព្ហ្ោក នជារអិា លឺម្ ង់ នហ្ពា អ ៊ីចងឹថា “ សាំណាងរបស់ហ្ម្
ែឹកនាាំ គឺត្បជា នម្និហ្ត្បើខ្ួរកសា  ”។ 

ហ្ោយោរបរ ាំហ្នឿរួបរឹរខ្លសាំងហ្ព្ក ហ្ទើប នជាសងគម្បខ្េរត្រូវ
 នម្ហ្នាគម្វិជាជសបរហ្ទស ិរខ្ង ព្ងេក់ហ្ ើងវហ្ងេងវ្វសន់អស់រយៈ
ហ្ព្ ជាហ្ត្ចើនសរវរសសម្កហ្វើយ។  ាំហ្នឿហ្ធេើហ្អាយហ្យើងប ងែឹងថា
នរណាម្ិរត? នរណាសត្រូវ? អេី ែ? អេីអាត្កក់?... គឺហ្យើងែឹងត្រឹម្បរ
ពាកសយថា ហ្ ឿ! ហ្ ឿ! ហ្ ឿ! ហ្ ឿែ ់ថា្សក់អរគ៊ុណចាំហ្ពាោះអនកបែ 
ព្ស្ោម្សមាលសប់ហ្យើងហ្វើយម្កហ្ធេើជារំហ្ោោះហ្យើង ហ្ ឿរវូរសូម្សបីបរ
ោម្កក៏ហ្ៅជាត្ព្ោះហ្កើរបែរ។ កា ៈហ្ទសៈណាក៏ហ្ោយ ហ្បើហ្យើងម្ិន
ព្ឹងហ្ៅហ្ ើបញ្ញសរបស់ហ្យើងហ្ទ ហ្យើងចសាស់ជានឹងហ្ៅបរជាត្បហ្ទស
បែ ហ្គរំហ្ោភបាំពាន នែបែ ។ 
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ទសស្នៈទ៦ី២ 

“អវីតែលអមែៈគឺសចចភាព ណ ើយអវីតែលថ្ងលថ្ល្គគឺ៉ុណធម៌។” 
 

គ្មសនអេីបែ ហ្ៅសែិរហ្សែរចីរកា  ហ្ត្្ព្ីសចចភាព្ហ្នោះហ្ទ ហ្វើយ
ក៏គ្មសនអេីមានរនម្លនលលថាលសជាងគ៊ុណធម្៌ហ្នោះបែរ។ ទសសសនវិទូ អនកត្  ញ 
និងហ្ម្ែឹកនាាំោសនាជាហ្ត្ចើននាក់ ស៊ុទធបរឧទទិសខ្លនួហ្ែើម្សបីវរែុែ៏
ឧរដុងគឧរដម្ទាំងព្ីរហ្នោះ ហ្ទោះត្រូវព្ ី ិវិរក៏ហ្ោយ។ សូត្ការកាលសហាន
ោលសប់ ហ្ោយោររ៊ុោការត្ក៊ុងអាបលនការ់ហ្ទសហ្អាយផ្ឹកថា្សាំព្៊ុ  
ក៏គ្រ់ម្និហ្ ោះបង់នូវសចចភាព្ នងិគ៊ុណធម្៌បែ មានហ្ៅកនុងែួង
ត្ព្ ឹងរបស់គ្រ់បែរ។ 

សចចភាព្ គឺការព្ិរទាំងឡាយបែ មានហ្ៅកនុងធម្េជារិ 
ហ្វើយបែ ម្ន៊ុសសសត្គបគ់្្សអាចរកវាហ្ ើញជាបនតបនាទសប ់ តាម្រយៈ
វិចារណញ្ញសណ ជាម្យួនងឹចិរតវញិ្ញសណបែ ទទួ ការវេឹកហារ់
សមាធិហ្ត្ចើន។ ចាំបណកគ៊ុណធម្៌ គឺអេីបែ ជាក៊ុស ហ្ៅកនុងចិរត
គាំនិរ ពាកសយសម្ដី និងទហ្ងេើរបស់ម្ន៊ុសសស។ កា ណាម្ន៊ុសសសកាន់បរ
ត្ជាបចសាស់ព្ីសចចភាព្ ហ្គនឹងភលឺោវសងហ្ម្ើ ហ្ ើញចសាស់នូវអេីត្គប់



 

174 

 

ោ សង ែូចត្ព្ោះអាទរិសយរោះបាំភលឺហ្ោកិយ ហ្វើយកា ណាម្ន៊ុសសសកាន់បរ
ត្បកានខ់្ជសប់នវូគ៊ុណធម្៌ ហ្គនឹងរ៊ុងហ្រឿងែូចចនទហ្ព្ញបូរម្។ី 

ត្ព្ោះព្៊ុទធ  នហ្ ើកហ្ ើងព្ភីាព្អម្រៈននសចចភាព្ថា “ មាន
របស់បីោ សងបែ ហ្គម្ិនអាចោក់ ាំង រិ ទីម្ួយត្ព្ោះអាទិរសយ ទីព្ីរ
ត្ព្ោះចនទ និងទីបីសចចភាព្ ” ។ ចាំបណក  លសរ៊ុង នហ្ ើកហ្ ើងព្ីរនម្លនន
គ៊ុណធម្៌ថា “ មាសទាំងអស់ ទាំងហ្ៅហ្ត្កាម្ែីនងិហ្ ើែីម្ិនត្គប់
ត្គ្ន់សត្មាបែ់ូរជាម្យួគ៊ុណធម្ ៌នហ្ទ ” ។ 

ទីឋានណាបែ កាន់បរធ្លសកច់៊ុោះនូវរបស់ទាំងព្ីរហ្នោះ នឹង ួប
បរហ្ត្គ្ោះម្វនតរាយ។ ហ្វរ៊ុអេី? ហ្ត្ពាោះថាគ្មសនសចចភាព្ នឹងនាាំសងគម្
រស់កនុងព្ិភព្ហ្ កត្ ស់បកលងកាលសយ ហ្វើយកា ណាគ្មសនគ៊ុណធម្៌
នឹងបណាដស ហ្អាយមានសង្គ្រសម្ និងអាំហ្ព្ើអនាចារជាហ្ែើម្ត្គប់ទិសទី
ទាំងអស់។ ព្ិភព្ហ្ោកសព្េនលង កាំព្៊ុងបរហ្ែើរចូ ហ្ៅរកព្ភិព្អស់ទាំង
ហ្នោះហ្វើយ។ ចាំបណកសងគម្បខ្េរហ្យើងបែ បរងបរ ួបភាព្ចោច 
បផ្នកនហ្ោ យ វិបរតិហ្សែឋកិចច បញ្ហសវបសបធម្ជ៌ាហ្ែើម្ ក៏ហ្ោយោរបរ
ខ្េោះនូវសចចភាព្ និងគ៊ុណធម្៌ហ្នោះឯង។ អេីទាំងហ្នោះទ ប់រចាប់ហ្ផ្ដើម្
ហ្ោយការបង្គញ្ជសបនវូការសិកសាអាំព្ីទសសសនវិជាជស ហ្ៅកនុងផ្នរ់គាំនិរ និង
ចរិោមាោទរបស់ព្ រែឋត្គប់រូប ហ្ទើបអាចហ្ោោះត្ោយ ន ែសបិរ
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ទសសសនវិជាជសនឹង យួម្ន៊ុសសសហ្អាយបសេងរកសចចភាព្ ន ហ្វើយកអ៏ាច
បណែដោះត្ព្ ឹងម្ន៊ុសសសហ្អាយមានគ៊ុណធម្៌ នផ្ងបែរ។ 
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ទសស្នៈទ៦ី៣ 
“ព៉ុ ធស្ស មិនតមន ាំណអាយជាែិណខ្្ោយណ ។  ភាព ន់ណខ្្ោយ
ប ដ្លមក្ពី្បព័នធថ្នការែឹក្ ា្ំ គប់្គងជាមូលណ ែ៉ុធាំ។” 
 

ត្ព្ោះ ទអហ្ោក (Ashoka ៣០៤-២៣២ ម្៊ុនគ.ស) ជា
ហ្សដចចម្សាាំងឥណាឌសម្យួអងគននបែនម្គធៈ បែ ឈាលសសនវខ្ងហ្ធេើសឹក
សង្គ្រសម្ហ្ោយ នបង្គ្កសបសត្រូវជាហ្ត្ចើនអហ្នក។ កនុងរា សយរបស់ត្ទង់ 
ព្ិហ្សសហ្ត្កាយព្ីទទួ  ន ័យ ម្នោះែ៏ធាំសហ្ម្សបើម្ម្យួ កនុងសង្គ្រសម្
ហ្ៅឯបែនក ិងគៈ ត្គ្ហ្នាោះត្ទង ់នបដូរព្ីត្ពាវេណ៍ោសនាម្កកាន់
ព្៊ុទធោសនាហ្ោយត្ព្ោះរា វឫទ័យត្ ោះថាលសបាំផ្៊ុរ។ មានរឹកតាងជា
ហ្ត្ចើន បែ ប្ហសញោ សងជាកច់សាស់នូវត្ព្ោះរា សកម្េភាព្បូជាចាំហ្ពាោះ
ព្៊ុទធោសនា ែូចជាការោងសង់សតូបជាប ូនយីោថសនរវូរហ្ៅែ ់ 
៨៤០០០ ឯហ្ណាោះ។ ម្ូ ហ្វរ៊ុចម្សបងម្ួយននការផ្លសស់បដូរហ្នោះ គឺ
ហ្ោយោរត្ទង់ នទរហ្ ើញនូវគ៊ុណរនម្លោ សងម្ហាោ  ននព្៊ុទធ
ោសនាជាងត្ពាវេណ៍ោសនា។ ត្ពាវេណ៍ោសនា  ននាាំរូប
ត្ទង់ទមាលសកច់ូ ហ្ៅកនងុឆកសង្គ្រសម្ បែ មានបរឈ្៊ុរកាប់សមាលសប ់
ជាជាងការកោងសនតភិាព្ែចូព្៊ុទធោសនា។ ប ៊ុបនតត្ទង់ព្៊ុាំ ន
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ទមាលសក់ហ្ចា នូវត្ពាវេណ៍ោសនាហ្ ើយ ហ្វើយក៏ម្និ នហ្ម្ើ 
ត្ោ ែ ់ោសនាែនទបែរ។ 

“ អនកត្ ប់ថា ម្ិនគួរហ្ ើករហ្ម្កើងសរហ្សើរបរ ទធិោសនារបស់
ខ្លួន ហ្វើយត្បទូសត ទធិោសនាែនទហ្នាោះហ្ទ ត្រវូហ្គ្រព្ ទធិោសនា
ែនទៗ ហ្អាយែូចជាខ្លួនហ្គ្រព្របស់ខ្លួនបែរ។ ការហ្គ្រព្ ទធិ
ោសនាែនទៗ ហ្ឈាមសោះថា យួហ្ ើករហ្ម្កើងហ្វើយ យួព្ត្ងីក ទធិ
ោសនារបស់ខ្លួនផ្ង ហ្វើយហ្ធេើត្បហ្ោ នច៍ាំហ្ពាោះ ទធោិសនាែនទ
ផ្ងបែរ ហ្បើម្ិនែូហ្ចា្សោះហ្ទ ហ្ឈាមសោះថា ីករហ្ ដ្សកប់ ទធោិសនារបស់
ខ្លួនហ្អាយកប់ រ់ហ្ៅ ត្ព្ម្ទាំងហ្ធេើ ទធោិសនាែនទៗហ្អាយវិនាស
ហ្ៅផ្ងបែរ។ អនកណាម្ួយហ្គ្រព្បរ ទធិោសនារបស់ខ្លួន ហ្ោយ
គិរថា “ អាតាមសអញ នហ្ ើករម្កុាំរហ្ម្កើង ទធិោសនាខ្លនួហ្វើយ ” ។ 
គាំនិរហ្នោះខ្៊ុសត្ស ោះហ្ទ ការត្បត្ព្ឹរតហ្នោះហ្ឈាមសោះថា បាំផ្លសញ ទធិ
ោសនារបស់ខ្លួនហ្ោយឥរសងសសយ័ហ្ ើយ។ ែូហ្ចនោះោម្គគីជាគ៊ុណ
ធម្៌ត្បហ្សើរណាស់ សូម្ហ្អាយអនកត្គប់គ្្សោដសប់ ហ្វើយសូម្ោដសប់វាទៈ
នន ទធិោសនាែនទផ្ង ” ។ (ហ្នោះគឺជាត្ព្ោះរា ត្បកាសែ៏គួរហ្គ្រព្
ហ្ការសញប់បសញងរបស់អហ្ោកម្ហារា ។) 

ហ្គត្បបវ ជាម្ិនចាាំ ច់ឆង ់ហ្ទ បែ ោសនាម្យួចាំននួែូច
ជាត្គិសតោសនា ឥោលសម្ោសនា និងោសនា នវជាហ្ែើម្ បែ 
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ហ្កើរហ្ត្កាយព្៊ុទធោសនា ប ៊ុបនតបបរជាមានហ្គ្ ត្ទសឹដីម្ួយចាំនួន 
ព្ិហ្សសទក់ទងនឹងគ៊ុណធម្៌ ឬសី ធម្៌ មាន កខណៈត្សហ្ែៀងហ្ៅ
នឹងព្៊ុទធោសនាហ្ៅវិញ។ ែសបិរថាកនងុរា សយរបស់ត្ទង់ ព្៊ុទធោសនា
 នផ្សាយរសេីោ សងត្រចោះត្រចង់ហ្ៅែ ទ់ឹកែីត្កកិ ហ្អសសសុបី បប កខ្លោះ
ហ្ទៀរននអឺរ ៊ុប ត្ព្ម្ទាំងោយភាយម្កែ ់ឥណឌូចនិ បែ កនុងហ្នាោះក៏
មានត្បហ្ទសបខ្េរហ្យើងផ្ងបែរ ហ្ោយមានសម្ណទរូព្ីរអងគបែ 
ធ្លសប់ទទួ ការឧបរែម្ភហ្ៅកនុងស្រសយនា ហ្ៅឯត្ក៊ុង រ ិប៊ុត្រផ្ង
បែរ ម្កហ្ធេើការផ្សសព្េផ្សាយ។ ម្ិនបម្នបរោសនាម្យួចាំននួបែ ហ្កើរ
ហ្ត្កាយព្៊ុទធោសនាប ៊ុហ្ណ្ាសោះហ្ទ បែ អាត្ស័យហ្ ើបម្កធ្ងព្៊ុទធ
ោសនាហ្ៅផ្សាាំបាំបបកហ្នាោះ សូម្សបីត្ពាវេណោ៍សនាបែ ហ្កើរម្៊ុន
ព្៊ុទធោសនា ក៏ នហ្ធេើវិហ្ោធនកម្េត្ទឹសដីហ្ោយែកត្សងសិ់កសាព្ីព្៊ុទធ
ោសនាម្កហ្ធេើជារបស់ខ្លនួផ្ងបែរ រវូរហា សនទាំងបញ្ចូ ត្ព្ោះព្៊ុទធថា
ជាអវតាទី១០របស់ត្ព្ោះវិសណុហ្ទៀរផ្ង ហ្ែើម្សបីប្អសបប់ហ្្អសនត្ព្ោះព្៊ុទធ
ោសនា និងហ្ែើម្សបីទញត្បជាត្បយិភាព្របស់ខ្លួនម្កវញិហ្ត្កាយព្ី
ម្ន៊ុសសសមា្សហ្ ើបផ្នែនីាាំគ្្សលយច៊ុោះនវូ ាំហ្នឿ។ ែូហ្ចនោះព្៊ុទធោសនាមានអេី
បែ ហ្ត្ៅកាំ ាំងណាស់ហ្ៅកនុងត្ទឹសដីរបស់វា។ ព្៊ុទធោសនាម្ិនបម្ន
នាាំហ្អាយជារិហ្ខ្សាយហ្ ើយ។ ផ្ទុយហ្ៅវិញគឺកាំវ៊ុសឆគងកនុងត្បព្័នធ
ែឹកនាាំរែឋប ៊ុហ្ណ្ាសោះ បែ ហ្ធេើហ្អាយត្បហ្ទសជារិទន់ហ្ខ្សាយ។ ហ្ៅហ្ព្ 
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បែ ជារិម្យួមានត្បព្័នធែកឹនាាំត្រមឹ្ត្រូវ មានចសាប់ ែ មានកង
ហ្ោធ្ខ្លសាំងព្ូបក មានហ្សែឋកិចចខ្លសាំងកាលស។ ។ ហ្នាោះជារិនឹងរ៊ុងហ្រឿង
ខ្លសាំងកាលសហ្ៅតាម្។ ហ្វើយហ្ៅកនងុព្៊ុទធោសនា ក៏មានអេីៗជាហ្ត្ចើន
បែ ហ្ម្ែឹកនាាំអាចសិកសាហ្ឈ្េងយ ់ យកម្កត្បរបិរតិហ្ៅកនុងការ
ែឹកនាាំ នបែរ។ ត្គប់វិស័យទាំងអស់ ត្ទឹសដីព្៊ុទធោសនាស៊ុទធបរមាន
ត្បហ្ោ ន៍ម្ិនហ្សទើរហ្នាោះហ្ ើយ។ ហ្យើងត្បបវ ជាម្និទន់ហ្ភលចហ្ៅ
ហ្ ើយហ្ទនូវបិតាវិទស្ោង្គសត អា ់បរឺ អាញោរសញ បែ  នសិកសា
ោ សងស៊ុី ហ្ត្ៅហ្ៅកនងុព្៊ុទធោសនា និង នសរហ្សើរអាំព្ីព្៊ុទធោសនា 
ថាជាោសនាត្បហ្សើរម្ួយកនុងចាំហ្ណាម្ោសនាែនទ។ ជាហ្រឿងម្ួយ
គួរហ្អាយហ្ោកោដសយណាស់ បែ  នជារិបខ្េរហ្យើងម្ួយចាំននួធាំ 
ត្កហ្ កហ្ម្ើ ហ្ៅភាព្វិនហ្ហាចននមារ៊ុភូម្ិ ថាជា ទធផ្ ននការ
កាន់ព្៊ុទធោសនាហ្ៅវិញ។ ព្ួកហ្គម្ិនគិរ យួហ្ត្ោចត្សង់ហ្ ើយ បបរ
ជាព្ពាក់ព្ព្ូនគ្្សហ្ៅរកោសនាហ្នោះ ោសនាហ្នាោះ បែ វូរម្ក
ោ សងគាំវ៊ុកកនុងនផ្ទត្បហ្ទស។ ការបហ្នាទសសហ្នោះអាចបណាដស ម្កព្ី
ហ្យើង ហ្ភលចត្កហ្ កហ្ម្ើ ហ្ៅឥទធិព្ ែ៏កាចោហាវននម្ហ្នាគម្វជិាជស
បរហ្ទស និងភាព្ ងង់ហ្្លសនននហ្ោ យនផ្ទកនុងបែ គរិបរព្ីការកាប់
សមាលសប់សែប់ហ្ខ្ពើម្គ្្ស រវូរ រ់បង់នវូោម្គគជីារិ។  
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ទសស្នៈទ៦ី៤ 

“ណរលណៅស្ស គឺបណងកើែសនតភិាព ណរលការណ៍ស្ស គឺ
្ប្ពឹែតតែក្៉ុសលធម៌ ណចៀសឆ្ងយ្ពីបាបធម៌ រីឯណបសក្ក្មមស្ស 
គឺប្ងួបប្ងួមមន៉ុស្សជាែិ។ ណបើែូណចនោះ វារម្នអវីតែលស្សនិក្
ទាំងឡាយ្ែូវណឈាល្ោះរន្ណ្ោោះតែស្ស  ឬអា ិណ ពណស្ោះណ ើយ។” 

 
កនុងហ្សៀវហ្ៅ “ បញ្ហសវបសបធម្៌ និងអារសយធម្៌ ” របស់ហ្ោក វា សន់ឌី 

កាអ៊ុន  នសរហ្សរថា “ តាម្អារសយធម្៌ឡាតាាំង ពាកសយោសនាហ្ចញ
ម្កព្ីត្បភព្ព្ីរ ត្បភព្ទីម្ួយគឺពាកសយ Religare បែ មាននយ័ថា 
ចាំណង (lien) ហ្ពា គឺចាំណងរបស់ម្ន៊ុសសសចាំហ្ពាោះអាទហិ្ទព្  ត្បភព្
ទីព្ីរគឺពាកសយ Religere បែ មានន័យថា ហ្គ្រព្ជាសកាកសរៈ ហ្ោយព្៊ុាំ
ចាាំ ច់ព្ចិារណាបវងឆងសយ ហ្ពា គកឺារហ្ ឿសលុងហ្ៅហ្ ើអាទិហ្ទព្។ 
ពាកសយោសនាបែ ហ្យើងហ្ត្បើជាធម្េតារា ់នលង ហ្ោ ហ្ៅហ្ ើន័យទី
ព្ីរោ សងខ្លសាំង។ អនកកាន់ោសនា ហ្គហ្ ឿជាកថ់ា ម្ន៊ុសសសព្៊ុាំបម្នហ្កើរ
ហ្ ើងហ្ោយចាំណង់របស់ខ្លួនឯងហ្ ើយ គឺព្ិរជាមានអនកណាជាអនក
បហ្ងកើរហ្ ើង។ រីឯវាសនា ឬត្ព្វេ ិខ្ិរ កព៏្៊ុាំបម្នហ្គជាអនកសហ្ត្ម្ចខ្លួន
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ឯងបែរ គឺមានអេីជាអនកែកឹនាាំ ប ៊ុបនតបែ ហ្គព្៊ុាំអាចហ្ម្ើ ហ្ ើញ ន។ 
ហ្បើែូហ្ចនោះ ហ្គត្រូវមាន ាំហ្នឿហ្ៅហ្ ើអនកបហ្ងកើរ និងអនកែឹកនាាំទាំងហ្នាោះ 
បែ ហ្គហ្អាយហ្ឈាមសោះថា អាទិហ្ទព្ ” ។ 

ព្ិភព្ហ្ោក ហ្កើរមាន ហ្មាលសោះោសនាជាញឹកញាប់ក៏ហ្ត្ពាោះបរ
ោសនិកម្ួយភាគធាំត្បកាន់ហ្រីសហ្អើង ោសនាអញ ោសនាហ្គ 
អាទិហ្ទព្អញ អាទិហ្ទព្ហ្គហ្នាោះហ្វើយ។ ព្ួកហ្គទាំងហ្នាោះម្ិនហ្ ឿហ្ ើ
អាំណាចខ្លួនឯង ហ្វើយបលម្ទាំងម្ិនទន់យ ់ចសាស់ព្ីហ្គ្ ហ្ៅ 
ហ្គ្ ការណ៍ និងហ្បសកកម្េរបស់ោសនាផ្ងបែរ។ តាម្ព្ិរហ្ៅ 
ម្ិនថាោសនាត្ពាវេណ៍ ត្ព្ោះព្៊ុទធ  ត្គិសត ខ្៊ុង ឺ  ហ្ៅ ឺ  ឬឥោលសម្
ហ្ ើយ គឺស៊ុទធបរមានហ្គ្ ហ្ៅបហ្ងកើរសនតិភាព្ មានហ្គ្ ការណ៍
ត្បត្ព្ឹរតបរក៊ុស ធម្៌ ហ្ចៀសឆងសយព្ ីបធម្ ៌ហ្វើយនិងមានហ្បសកកម្េ
បត្ងួបបត្ងួម្ម្ន៊ុសសស។ អេីបែ ខ្៊ុសគឺខ្៊ុសត្រង់ថាមានហ្ឈាមសោះជា
ោសនាហ្ផ្សសងគ្្ស ហ្វើយមានគម្ពីរហ្ផ្សសងគ្្សប ៊ុហ្ណ្ាសោះ។ 

ហ្ោកអាចារសយ ហ្ហារសឥនកា  នបលលងវចិារណកកនុងសនន ិរអងគ
ការសវត្បជាជារិថា “ ោសនាជាោសនា  ៊ុោះត្តាបរវាត្បម្ូ 
ម្ន៊ុសសស។ ោសនាប ងហ្ៅជាោសនាហ្វើយ ហ្បើវាបាំបបកម្ន៊ុសសស។ 
ោសនាម្ិនសត្មាប់បាំបបកហ្ទ ប ៊ុបនតសត្មាបប់ត្ងួបបត្ងួម្ម្ន៊ុសសស។ 
ហ្យើងម្ិនបម្នផ្លសស់បដូរព្ីោសនាម្យួហ្ៅោសនាម្ួយហ្ទៀរហ្ទ គឺ
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ផ្លសស់បដូរព្ីទ៊ុកខហ្ៅស៊ុភម្ងគ  ផ្លសស់បដូរព្ីភាព្ហ្ឃារហ្ៅហ្ៅរកហ្សចកដី
អាណិរអាសូរ ” ។ 

ហ្បើទ៊ុកខជា ាំងោឺក របស់ម្ន៊ុសសសហ្ោក វាត្ កែជាត្រវូការ
ថា្សាំោក ម្យួបែ អាចព្ស្    ាំងឺហ្នាោះបែរ។ ថា្សាំោក ម្ិន
ឋិរហ្ៅកនុងោសនាណាម្ួយបរឯងហ្ទ ែសបិរោសនាភាគហ្ត្ចើន ន
ផ្សសាំថា្សាំត្បហាក់ត្បបវ គ្្ស ឬែូចគ្្សបរម្ដងក៏មាន។ ឧទវរណ៍ ការ
ម្ិនសមាលសប់ វីិរម្ន៊ុសសសសរេ ការម្ិនហ្ពា ពាកសយក៊ុវក ការម្ិន ួច
បលន់ និងការម្ិនផ្រិកសបរជ់ាហ្ែើម្ ស៊ុទធសឹងបរជាហ្គ្ ការណ៍នាាំម្ក
នូវស៊ុភម្ងគ ព្ិរៗហ្អាយបរម្ន៊ុសសសត្បរបិរតិតាម្ ហ្វើយវាក៏មានបចង
ហ្ៅកនុងោសនាជាហ្ត្ចើន។ ហ្បើែូហ្ចនោះ ហ្យើងចាាំ ច់ត្រូវត្បបកក ត្បកាន ់
និងត្បកាប់ត្បចាកគ់្្សហ្ទៀរឬ? 

បម្នបទនហ្ៅ ហ្បើហ្យើងយ ់ចសាស់ព្ីោសនា ហ្វើយអាចយក
ថា្សាំោសនាម្កព្ស្   ាំងឺទ៊ុកខហ្ៅកនុងខ្លនួ ន ហ្នាោះសឹងម្ិនចាាំ ច់
ចូ វិហារ វរតអារាម្ញឹកញាប់ហ្ទ និងម្ិនចាាំ ចែ់ ់ថា្សក់ហ្ ើក
រហ្ម្កើងអាទិហ្ទព្កនុងោសនាហ្អាយវួសហ្វរ៊ុអេីបែរ។ ហ្រឿងអាទិហ្ទព្
ហ្នោះ  ួនកា ម្ិនខ្៊ុសហ្ ើយហ្ៅនឹងសម្ដីម្យួឃាលសរបស់ ហ្វសសណូហាវសន 
(Xenophanes) ហ្ទថា “ ម្ន៊ុសសសបហ្ងកើរត្ព្ោះហ្ៅតាម្ការត្សហ្ម្ើត្សនម្
របស់ហ្គផ្ទស ់ ” ។ ចាំបណក ហ្ៅកនុងត្បហ្ោម្ហ្ោកម្យួចាំណងហ្ ើង 
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“ ម្ិនច៊ុោះសត្ម្៊ុងនឹង ីវិរ ” របស់ហ្ោក អា ់បប ររ៌ កាម្៊ុស (Albert 
Camus)  នប្ហសញព្កីារយ ់ហ្ ើញរបស់រួអងគ “ ហ្ម្ើរសូ រ៍ ” 
(Meursault) ថា “ ហ្បើ ីវិររបស់ម្ន៊ុសសសហ្យើង ហ្ធេើែាំហ្ណើរហ្ឆ្សោះហ្ៅរក
ម្រណភាព្ោ សងហ្ទៀងែូហ្ចនោះ ហ្បើព្ិភព្ហ្ោកហ្យើង ជាព្ិភព្ននម្ន៊ុសសស
បែ រង់ចាាំបរោលសប់ែូហ្ចនោះ... ហ្រើមានត្បហ្ោ ន៍អេីនឹងហ្ៅហ្ ឿត្ព្ោះអាទិ
ហ្ទព្ បែ គ្មសនសម្រែភាព្នឹងហ្ធេើអនតរាគម្ន៍អេីទ ់បរហ្ោោះហ្នាោះ? 
ហ្បើរវ ់បរហ្ៅហ្ ឿហ្ ើអាទិហ្ទព្ ហ្រើ នហ្ព្ ឯណានឹងហ្ត្កប ញ្ជក់
យកស៊ុភម្ងគ បនតិចបនតួចកនងុ ីវរិែ៏ខ្លីហ្នោះ ” ? ម្ហារេៈ គនធី  នទ៊ុក
ឃាលសម្ួយែ ់ហ្យើងថា “ គ្មសនត្ព្ោះណា ហ្ៅខ្ពស់ជាងការព្ិរហ្ទ ” ។ 
ែូហ្ចនោះ ហ្អាយបររកហ្ ើញការព្ិរ ហ្នាោះគឺោរស ់ហ្ោយទាំងត្ព្ោះហ្វើយ។ 
ចូរឈ្ប់ហ្ឈាលសោះគ្្សអាំព្ីហ្រឿងោសនា និងអាទិហ្ទព្! 
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ឯរសា ជំនួយ 

១.កត្ម្ងទសសសនសងគម្ និងនហ្ោ យ 
២.កត្ម្ង ីវិរអនកត្  ញ 
៣.កា ហ្នាោះ បែិវរតមួ្យ! (Animal farm) 
៤.កាំពូ្ ហ្ម្ែឹកនាាំពិ្ភព្ហ្ោក ភាគ១ 
៥.កាំពូ្ ហ្ម្ែឹកនាាំពិ្ភព្ហ្ោក ភាគ២ 
៦.ហ្ត្កាម្ចកខុននទសសសនវិទូត្គប់សញ្ជសរិ 
៧.ខ្៊ុង ឺ 
៨.គរិរួម្ហ្ោក 
៩.គម្ពីរសញ្ញសចាស់ 
១០.គម្ពីរសញ្ញសលេ ី
១១.ចរិរបខ្េរ 
១២.ចិរតោង្គសតោងហ្សនវ ៍
១៣.ចសាប់អម្រៈ២១មាត្តាសត្មាប់អនកែឹកនាាំ 
១៤. ីវត្បវរតិបណឌិរ ស ៊ុន ោ សរ់ហ្សន អនកបែិវរតចិនែ៏អោចសរសយ 
១៥. ីវិរឥរន័យ 
១៦.ែឺស៊ុីហ្ត្ករ (The Secret) 
១៧.រត្មាពិ្ ័យសង្គ្រសម្ ស ៊ុន ឺ 

១៨.ទសសសនវិជាជសខ្៊ុង ឺ រោំយម្ហាកាំបព្ងចិន (ភាគ១) 
១៩.ទសសសនវិជាជសខ្៊ុង ឺ រោំយម្ហាកាំបព្ងចិន (ភាគ២) 
២០.ទសសសនវិជាជសពិ្ភព្ហ្ោក 
២១.ទសសសនវិជាជសព្៊ុទធោសនា 
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២២.នហ្ោ យអប់រំខួ្រកសា  
២៣.បញ្ញស 
២៤.បញ្ហសវបសបធម៌្ និងអារសយធម៌្ 
២៥.បែិវរតន៍ហ្ៅមិ្នទន់ចប់ 
២៦.បទពិ្ហ្ោធោម្ញ្ញ 
២៧.ប៊ុគគ ខ្លសាំង អនកហ្ធេើហ្អាយរហ្ងគើត្បវរតោិង្គសតហ្ោក 
២៨.ត្បវរតិទសសសនៈ ោសនា សី ធម៌្ នហ្ោ យ 
២៩.ត្បវរតោិង្គសតបខ្េរ 
៣០.ពី្របបផ្ដសច់ការហ្ៅត្បជាធិបហ្រយសយ 
៣១.ព្៊ុទធបសបវរតិ 
៣២.ព្៊ុទធោសនា និងវិទស្ោង្គសត 
៣៣.ម្ហ្នាម្យិទធ ិ
៣៤.ម្ហាភាររៈ 
៣៥.ម្ហារេៈគនធ ី
៣៦.ម្ហារេៈគនធី ទសសសនវិជាជសអវិងសា 
៣៧.ម្ហាទសសសនវិទូ និងទសសសនវិជាជសអារា សប់ 
៣៨.យកឈ្នោះកដីទ៊ុកខ ោង ីវិរត្សស់បាំត្ព្ង 
៣៩.ហ្រឿងត្ព្ោះ ទអហ្ោក 
៤០.វចនាន៊ុត្កម្បខ្េរ 
៤១.វាចាមាសពី្ហ្សរវិមាន 
៤២.វិធីនិោយកនុងចាំហ្ណាម្ម្ហា ន 
៤៣.វិធីអន៊ុវរតន៍តាម្ កខណៈវិទស្ោង្គសតននអាយ៊ុហ្វទ៌ 



 

186 

 

៤៤.សក ចិនាដស 
៤៥.សហ្ម្ដច (The Prince) 
៤៦.ោងខ្លួនឯង 
៤៧.ោម្ក៊ុក 
៤៨.សិ សបៈចងមិ្រតបនទន់ចិរតអនកែនទ 
៤៩.ស៊ុបិន និងការពិ្រ (ភាគ១) 
៥០.ស៊ុបិន និងការពិ្រ (ភាគ២) 
៥១.ហ្សចកដីហ្ផ្ដើម្វិទស្ោង្គសតនហ្ោ យ 
៥២.ហ្សនហា ក់ោលសប 
៥៣.ត្សីវហិ្តាបហ្ទស 
៥៤.អង់ទីគហន វីរនារីត្ក៊ុងបលប 
៥៥.អាញោរសញ ត្បវរតិ និងបញ្ញសញាណ 
៥៦.បអ ក គី  វីរប៊ុរសកមាលសាំងហ្ទព្ 
៥៧.អា ប់ប ររ៌ កាម្៊ុស ទសសសនវិទូននការឥរន័យ 
៥៨.អនករូរវាាំងននសងគម្ 
...............................................................................................  
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