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ទំពរ័ដ ើម 

ខ្ញំបដង កើតដសៀវដៅដនះដ ើង ដ ើមបីទុក្ជាការចងចរំបស់ខ្ញំខ លនួឯង និងអនក្

ដ លធ្លល ប់ចូលរួមជាមួយនឹង Page I Like Samkok ពីមុនដ រ។ ខ្ញំមិន

ចង់ឱ្យអវីដ លខ្ញំសរដសរបាត់ដៅទំងរសញងដ ះដទ ដេតុដនះដទើបខ្ញំសដរមច

ចិតតថា ចំណាយដពលបុ៉ ា នដ ើមបី ក្រសង់សំដេរខលះៗដៅដលើ Page មក្

បញ្ចលូដៅក្នញងដនះ។ 

ដមដរៀនមួយដ លខ្ញំដរៀនដចះពីមុខវិជាា រកាេ វិចឌេីាញ គឺដយើងអាចយក្អវី

ដ លដយើងដ្វើពីមុន មក្ច្ច នដ ើងវិញបាន។ ការសរដសរក៏្ ូចគ្នន ដ រ ដររះ

ដយើងអាចនឹងគំ្នងគំនិតដៅដពលណាមួយ ក៏្ថាបាន។ ការដ លមានរបស់

ដមើលរាប់ដបបដនះ ជាដរឿងល អសរមាប់អនក្សរដសរដសទើរៗ ូចខ្ញំ។ 

ដសៀវដៅដនះ មិនដមនជាដសៀវដៅរទឹសតី ឬវិ្ីាស្រសតពិដសសដទ។ វារគ្នន់

ដតជាអវីដ លខ្ញំសរដសរដលងពីមុនបុ៉ដណាណ ះ។ ក្ដនលងខលះក៏្សមដេតុផលដៅ 

ក្ដនលងខលះក៏្ឆ្គងដៅ។ ខ្ញំសរដសរដ ើមបីបដញ្ចញគំនិតរបស់ខ្ញំមក្ខាងដរៅ

បុ៉ដណាណ ះ ដេើយខ្ញំក៏្មិនបានខវលដ់រចើនដ រដៅដពលសរដសរដ ះ។ 

ដសៀវដៅដនះនឹងរតូវដាក់្ឱ្យដដាន ូ ដដាយដសរី សរមាប់អនក្ដ លគំ្នរទ

ដសៀវដៅរបស់ខ្ញំក្ន លងមក្ ជាពិដសសអនក្ដ លាគ ល់ I Like Samkok ដត

មតង។ ក្នញងដនះមានរេូត ល់ ២៣៣ចេំចុ ដ លជាតំណាងឱ្យ post ទំង

២៣៣ ដៅដលើ page។ ខ្ញំមិនបានដាក់្បញ្ចលូទំងអស់ដ ះដទ ដររះ

ចំេចុខលះទក់្ទងនឹងដរឿងាមកុ្ក្ដរចើនដពក្  ូដច នះខ្ញំមានដសៀវដៅដផេង

សរមាប់ពួក្វារួចដេើយ។ 
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សរមាប់ការអានវិញ គឺដយើងអានបក្ដរកាយ ដដាយដ ញពីចុងឆ្ន ំ ២០១៦ 

ដៅដ ើមឆ្ន ំ វិញ។ ដបើដយើងដរបៀបដ្ៀបដៅ របធ្លនបទដ លខ្ញំដលើក្ដ ើង

មក្សរដសរ គឺដៅមតញំគ្នន វាេ នឹងឯង រគ្នន់ដតខ្ញំចូលចិតតសរដសរឆ្ល ស់គ្នន ចុះ

ដ ើងបុ៉ដណាណ ះ។ 

ខ្ញំសងឃឹមថា អនក្ទំងអស់គ្នន នឹងទញបានរបដោជនខ៍លះពីក្នញងដសៀវដៅដនះ

ចុះ ដររះដបើអានចប់ដេើយ ដបរជាគ្នា នបានអីរតលប់ដៅវិញ ការអាន

ដ ះ ជាដរឿងខាតដពលមួយដេើយ។ ដបើសិនជាមានចមងល់អី អាចចូលមក្

សួរខ្ញំបានដៅដលើ Page ដេ វសប ុក្របស់ខ្ញំដតមតង។ 

ដខ២២ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៦ 

េួត ដសងដគៀ 
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ខ្ញ ំនងិ I Like Samkok 

ខ្ញំបដង កើតដផក្ដនះដ ើង កាលពីឆ្ន ំ២០១៣ គដឺរកាយខ្ញំដមើលដរឿងាមកុ្ក្

បានបុ៉ ា ន ង។ ខ្ញំចប់អារមាេ៍នឹងជាមួយការដរបើរក្យ និងរទឹសតីល អៗ ជា

ដរចើនដៅក្នញងដរឿង ដេើយគិតថា អនក្ ច្ទដ លមិនទន់បានដមើលដរឿងដនះ 

ក៏្គួរដត ឹងពីចំេចុល អដនះដ រ។ ខ្ញំក៏្ចប់ដផ តើម ក្រសង់ចំេចុល អៗ ទុក្ 

ដេើយដ្វើជារូបភាព និងសរដសរពនយល់ខលី ដេើយផុសដៅដលើដផក្ដនះ។  

ពី ំបូង គ្នា នអនក្ណាដគចូលដមើលដទ ដតដរកាយមក្ ក៏្ចប់ដផ តើមានដគចប់

អារមាេ៍ដ រ។ I Like Samkok ខុសពីដផក្ាមកុ្ក្ ច្ទដទៀត រតង់ខ្ញំ

មិនចំណាយដពលសួរពីសេំរួអត់របដោជន៍  ូចជា “ដបើសិនជាឱ្យដរីសទី

របឹក្ាដ ើមបីដចញចបំង ដតើអនក្យក្អនក្ណាខលះ” ឬ “ដតើអនក្ណាាអ តជាង

ដគក្នញងដរឿង” ដ ះដទ។ ខ្ញំចង់ឱ្យអនក្ដ លអានដផក្របស់ខ្ញំ មានដពលគិត

ដៅដលើសមតី ឬាា នការេ៍ណាមួយក្នញងដរឿងបុ៉ដណាណ ះ។ ភាគដរចើន គឺខ្ញដំរបើ

រដបៀបវិភាគដរឿងដ លខ្ញំធ្លល ប់ដរៀនក្នញងមុខវិជាា អក្េរាស្រសត។ 

ខ្ញំដរបើដ ា្ ះជាអនក្និពនធដ លគ្នា នអនក្ណាាគ ល់ដនះមក្ធ្ល  ថាខ្ញំមិនដ ល

ផុសអវីដ លដ្វើឱ្យអនក្ ច្ទខាតដពលដ ះដទ។ រាលក់ារផុសរបស់ខ្ញំ សុទធដត

មានដគ្នលបំេងអវីមយួទំងអស់។ ខ្ញំមិនដ លខវល់ពីការ Like ឬ Share 

ដទ អវីដ លខ្ញំខ វល់ គឺដតើវាមានរបដោជន៍ ឬអត់បុ៉ដណាណ ះ។ ដយើងអាចដៅ

ដមើលដផក្ាមកុ្ក្ដផេងដទៀតបាន ដររះដគមានវិ្ីទក់្ទញអនក្អានល អ

ជាងខ្ញំ។ ដគសួរជាសំេរួងាយៗ ដ ើមបីបានចដមលើយដរចើន។ ខ្ញំសួរសំេរួ

ពិបាក្ដ លគ្នា នអនក្ណាខវល់ ដេតុដនះដទើបគ្នា នដគាគ ល់ដផក្របស់ខ្ញំ។ 
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I Like Samkok ជាក្ដនលងដ លខ្ញំដរៀនសរដសរ ជាក្ដនលងដ លខ្ញំាគ ល់អនក្

 ច្ទដ លចូលចិតតដរឿងាមកុ្ក្ ដេើយក៏្ជាក្ដនលងដ លខ្ញំរបាប់ដគថា ខ្ញំជា

អនក្សរដសរដសៀវដៅមាន ក់្ដ រ។ ខ្ញំដរៀនបានដរចើនពីការដ្វើដផក្ដនះ ជា

ពិដសស គឺបានាគ លព់ីរបដេទមនុសេ។ ខ្ញំមានដរឿងដរចើនជាមួយអនក្ ច្ទ 

ដេើយខ្ញំក៏្មិនដ លខំាមាត់រទំដ រ។ ដបើដគមក្ដេលើដាក់្ខ្ញំមុន ខ្ញំនឹងជះកំ្េឹង

ទំងអស់ដៅវិញមនិខាន។ ខ្ញំមិនរទំដដាយារដតមនុសេដ លខ្ញំមិនាគ ល់

មាន ក់្ ដេើយរតូវពិបាក្ក្នញងខលនួដ ះដទ។ ខ្ញំមិនទុក្កំ្េឹងក្នញងខលនួដទ  ូដច នះ

អនក្ណាដ្វើ ទទួលយក្ដៅវិញដៅ។ 

ខ្ញំដ្វើដផក្ដនះរបដេលជាបីឆ្ន ំដេើយ ដទើបខ្ញំគិតថា មិនបាច់ដ្វើបន តដទៀតដទ 

ដររះវាគ្នា នរបដោជន៍។ ខ្ញំមានដផក្ផ្ទទ ល់ខលនួដៅដេើយ ដេតុអីចបំាច់

មានដផក្ដរចើនដ្វើអី។ ដរកាយឈប់ដ្វើដផក្មួយ ខ្ញំក៏្បានដសៀវដៅមួយ

ក្បលថ្ាីដ រ។ ខ្ញំគិតថា គ្នា នអវីខាតដទ។ 
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សដំេរខលះៗក្នញងឆ្ន  ំ២០១៦ 

ច្ថ្ ងទ ី០១ ដខក្ញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦  

ដនះជាច្ថ្ ងចុងដរកាយដ លខ្ញំ post ដៅដលើដផក្ដនះ 

១ - ដយើងអាចដរជើសយក្ការពិត ឬកុ្េក្ខលនួឯង ូចមនុសេភាគដរចើន។ 

២ - ដពលខលះដយើងដរីខលនួមិនរួច ជាកំ្េុសរបស់ដយើងខលនួឯង។ 

៣ - កំុ្ាត ប់អនក្ណាដ លរបកាសថាខលនួឯង ឹងចបស់រគប់ដរឿង។ ដយើងមិន

អាចរបាក្ បានរគប់ដរឿងដទ។ 

ដខសហីា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

៤ - អនក្ខលះចំណាយដពលដពញមយួជីវិត ដទើប ឹងថាខលនួកំ្ពុងរតូវដគដបាក្

ដរបើ ឬកំ្ពុងរតូវដគរគប់រគង។ មូលដេតុ គឺដដាយារដតមិនដជឿដពល

មានដគរបាប់ពីដរឿងដនះកាលពីដក្ាង។ ដដាយារមានអំេតួដលើខួរក្បល

របស់ខលនួឯងដពក្ដដាយគិតថា គ្នា នអនក្ណាដបាក្ដរបើ ឬរគប់រគងខលនួបាន។ 

៥ - ដយើងរតូវបដរងៀនខលនួឯងឱ្យបានល អបំផុត ដ ើមបីអវីដ លដយើងចង់បាន។ 

ដបើដយើងចង់បានថ្វីមាត់ល អ ដយើងរតូវជរមញញខលនួឯងឱ្យដរៀននិោយជារបចំ

ជាមួយមនុសេដផេងគ្នន ។ ដបើដយើងចង់បានរាងកាយរឹងមា ំ រតូវជរមញញខលនួ

ឯងឱ្យហាត់របាេជាដរៀងរាល់ច្ថ្ ង ដទះបីដយើងឈខឺលនួក៏្ដដាយ។ ដបើដយើង

ចង់ដជៀសផុតពីការដបាក្របាសរបស់ាស  និងអនក្នដោបាយ ដយើង

រតូវជរមញញខលនួឯងឱ្យរាវរជាវ និងដរបើខួរក្បលឱ្យបានរគប់ដពល។ រគប់
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ោ៉ងគឺងាយរសួលដបបដនះ ដររះខលនួដយើងជាអនក្សដរមច និងដ្វើ        

ទំងអស់។ 

៦ - ដបើដយើងអាចជួយខលនួឯងបាន ដយើងក៏្អាចជួយអនក្ដ លពិបាក្ ច្ទ

ដទៀតបានដ រ។ ដបើដយើងខលនួឯងលីដលើមិន ឹងដ ើរដៅទិសណា ដយើងអាច

នឹង អំនក្ ច្ទវដង វងតាមដយើងក៏្ថាបាន។ 

៧ - ដយើងរតូវការរក្យសរដសើរជាដរចើន ដ ើមបីដ្វើឱ្យមនុសេមាន ក់្មាន

ជំដនឿចិតត ដតដយើងរតូវការរក្យរិះគន់ដតមួយ ឬពីរបុ៉ដណាណ ះដ ើមបីបំបាក់្

ទឹក្ចិតតមនុសេមាន ក់្។ 

៨ -  មនុសេកំ្ាក្ ខាល ចការពិត ចូលចិតតទមាល ក់្កំ្េុសឱ្យអនក្ ច្ទ ខាល ច

ចញ់ដគ ដតមិនរបឹង ជាមនុសេច្េដអើ ដ្វើអីមិនបានសដរមច និងគ្នា ន

សមតាភាពរក្លុយដដាយរតឹមរតូវ។ 

៩ - កំុ្រស់ដៅដដាយដ្វើជាមនុសេកំ្ាក្ ូចដគ ូចឯង។ 

១០ - ដតើដយើងដមើលទូរទសេន៍ដ ើមបីអវី? ដ ើមបីឱ្យដគពងវក់្ ឬដ ើមបីឱ្យខលនួ

ឯងដគចដវសពីបញ្ញា ? មិនដមនទំងពីរ គឺដមើលដ ើមបីសរមាក្ខួរក្បល បុ៉ដន ត

រតូវចថំាអវីដ លដយើងដមើល មិនរក់្ព័ន ធនឹងដរឿងមិនបានការរបស់មនុសេ

មួយចំនួនដៅបានដេើយ។ 

១១ - ដបើដយើងចង់បញ្ចប់ភាពល ងង់ដលល របស់របជាជនដយើង រតូវចប់ដផ តើមពី

ខលនួដយើងដៅមុនសិន។ 
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១២ - ដបើដយើងឃ្លល នរិះគន់ណាស់ រិះគន់អនក្នដោបាយដៅ ដររះពួក្ដគ

មិនដចះខវលព់ីអនក្ណាដទ។ 

១៣ - កំុ្ថាដគខូច ដយើងដទដ លមិនដចះឆ្ងល់។ 

១៤ - ដបើអវីក៏្ដយើងមិនដចះឆ្ងល់ ដយើងសមនឹងរតូវដគដបាក្ដេើយ។ 

១៥ - ដយើងរតូវដរៀនសួរខលនួឯងខលះ ដទើបមានរបដោជន៍។ ដរឿងមួយចំនួន

ដ លដយើងរតូវសួរមាន ៖ ដេតុអីក៏្ខលនួដយើងមិនមានលុយ ូចដគ? ដតើអវី

ដ លដគនិោយដនះពិតដ រឬដទ? ដេតុអីបានជាដគដ្វើដបបដនះ? ដតើដយើង

គួរចូលខលនួដៅរក់្ព័ន ធដ រដទ? ដយើងដរៀនសួរខលនួឯង ដទើបមានកំ្ដេើត។ 

១៦ - រតូវដចះសំេរួរគប់ដរឿង ដតសួរខលនួឯងបានដេើយ មិនបាច់រំខានអនក្

 ច្ទដទ។ 

១៧ - ការរិះគន់ ដក្ើតពីចិតតរចដេនចំដរះអវីដ លអនក្ ច្ទដ្វើបាន ដតខលនួ

មិនអាចដ្វើបាន។ 

១៨ - ការពិតមួយ គឺដយើងកំ្ពុងរតូវដគដបាក្ជុំទិស។ អនក្នដោបាយ 

របព័ន ធផេពវផាយ មនុសេក្នញងាស  របព័ន ធអប់រំ និងអនក្ជុំ វិញខលនួ កំ្ពុង

ដតដបាក្របាស់ដយើង។ ដយើងខលនួឯងក៏្ដបាក្ខលនួឯងដ រ ដដាយគិតថា អវី

ដ លដយើង ឹងជាការពិត។ 

១៩ - ដបើសងគមមួយមិនអនុញ្ញា តឱ្យរិះគន់រក្យកុ្េក្ក្នញងាស ដទ 

សងគមដ ះមានបញ្ញា មួយដេើយ គឺអនក្ ឹក្ យំក្ាស មក្រគប់រគងខួរ
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ក្បលរបស់មនុសេ។ ដខារដយើងក៏្ ូចគ្នន ដ រ ដពលដជឿ គឺដជឿងប់ ក្ខលនួមិន 

រួច។ ដខារចូលចិតតដជឿ ដតមិនចូលចិតតយល់ដទ។ 

២០ -  ំេឹងល អ៖ មិនដមនជនជាតិយួនទំងអស់ សុទធដតឆ្ល តដ ះដទ។

 ំេឹងអារក្ក់្៖ បុ៉ដន តអនក្ដ លមិនឆ្ល តដ ះ ដៅរសញក្ដវៀតណាមឯដណាះ។ 

២១ - មូលដេតុដ លដយើងមិនទទួលាគ ល់ការពិតអវីមួយ មានដតពីរដទ គឺ 

ដេលើ និងកំ្ាក្។ មនុសេដេលើ មិនសំដៅដលើមនុសេដ លមិនចូលាលាដទ 

ដតសំដៅដលើមនុសេដ លមិនដរបើខួរក្បល។ ចំដេក្មនុសេកំ្ាក្វិញ គឺ

ខាល ចការពិតដ្វើឱ្យខលនួឯងមានបញ្ញា ។ 

២២ - ខលនួឯងខាល ចងាប់ដទ ដតកំុ្ដមើលសមតីក្នញងដេ វសប ុក្ សុទធដតដ ើមបីជាតិ 

កំុ្ខាល ចាល ប់។ តាមពិត ចង់រុញអនក្ ច្ទឱ្យងាប់ជំនួសវាដាះ ដេើយតាំង

យក្ដលសមក្យំដរសក្។ មនុសេអីក៏្អារក្ក់្ដមល៉ះដលាក្! 

២៣ - ដម៉ចដចះដតឱ្យរក្មងុ៉យថារតូវដបបដនះ? 

២៤ - កំុ្រសលាញ់មនុសេដ លងប់នឹងសមាា រៈនិយម ដររះដគមិនអាច

រសលាញ់ដយើងវិញដទ។ 

២៥ - ការយក្មុខ កំ្ពុងកាល យជាវបប្ម៌ថ្ ាី ដេើយវានឹងដរជៀតចូលក្នញង

ដមក្ធ្លងអរិយ្ម៌របស់ដយើងមតងបនតិចៗ។ 

២៦ - យក្មុខ ដ ើមបីយក្ចិតត។ 
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២៧ - ដៅដពលដយើងនិោយពដីរឿងដវៀតណាម មានរក្យពីរម៉ាត់ដ ល

ដយើងមិនរតូវយក្មក្គិត និងយក្មក្ដរបើ។ រក្យដ ះគឺ "ដរីសដអើងជាតិ

ាសន៍" និង "ជាតិនិយមរជញល"។ ខ្ញំសងេ័យដតរក្យដនះ ដរៀតណាមជា

អនក្បដង កើត និងបេតញ ះក្នញងគំនិតកូ្នដខារផង ដររះដបើរក្យដនះរតូវដខារដយើង

យក្មក្គិតរគប់ដពល ដគ្នលបំេងដគនឹងឆ្ប់បានសដរមច។ ដយើងមិន

ដរីសដអើងជាតិាសន៍ដទ ដបើជាតិាសន៍ដ ះគ្នា នបំេងចង់រគប់រគង

ដយើង ឬមិនដ្វើសក្មាភាពដ លមិនរតឹមរតូវ។ ដរៀតណាមក៏្ដរីសដអើងដខារ

ដ រ ដររះដគមានជាងដយើង ដគមានឋានៈ្ំជាងដយើង និងមានាច់សខចី

ជាងដខារដយើង។ ជាតិនិយម ជាទសេនៈបុ៉ដណាណ ះ  ូដច នះដទះបីជាដយើងដថ្ម

រក្យ "រជញល" ចូលដៅក៏្ដដាយ ក៏្វាដៅដតជាជំាតិនិយមដ រ។ ដបើជាតិ

និយមមិនរជញល គឺ ូចសម័យមុនអុីចឹង។ មួយចំដេៀងច្ថ្យក្ មួយ

ចំដេៀងយួនយក្។  

គិតដដាយខលនួឯង! 

២៨ - ចរិតអួត និងអាតាា និយម កំ្ពុងដតបំផ្ទល ញសងគមដនះដេើយ។ 

២៩ - គ្នា នអនក្ណាអាចផ្ទល ស់បតរូចិតតមនុសេដ លសដរមចថាដ្វើដេលើតាមដគ

បានដទ។ 

៣០ - ដរឿងខលះដយើងមិនអាចយលប់ានដទ ដររះវាដរៅខាល ំងដពក្ ដេើយ

មានមនុសេដ លដៅពីដរកាយ ដ លមិនចង់ឱ្យដយើងយល់។ 
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៣១ - គ្នា នអនក្ណាចង់ឱ្យដយើងឆ្ល តជាងដគដ ះដទ។ ដយើងរតូវដតចំ

ចំេចុដនះ។ ដបើដគមនិចង់ឱ្យដយើងដចះគិត ដតើដយើងរតូវដតមិនដចះគិតតាម

ការចង់របស់ដគដមនដទ? 

៣២ - ដេលើតាមគ្នន េ នឹងដេើយ ដ លបំផ្ទល ញរបដទសខលនួឯងដ ះ។ ដេលើតាម

គ្នន េ នឹងដេើយ ដ លដតដរឿងដៅត រក្ហាយរគប់ដពល។ ដេលើតាមគ្នន េ នឹងដេើយ 

ដ លដ្វើឱ្យដក្ាងជំ ន់ដរកាយដក្ើតមក្ដេលើតាមដ រ។ 

៣៣ - ដ ើញដគដ្វើល អ ដយើងរតូវដចះដ្វើល អតាមដគ។ ដ ើញដគដ្វើការដរចើន 

ដយើងរតូវដរៀនដ្វើការដរចើនតាមដគ។ ដតដបើដ ើញដគដ្វើដេលើ ដយើងរតូវសួរ

ខលនួឯងសិន។ 

៣៤ - "ដសពគប់ជាមួយដចរនឹងកាល យជាដចរដសពគប់ជាមួយបេឌ ិតនឹង

កាល យជាបេឌ ិត"។ ដនះជារក្យចស់បុរាេដយើង ដតឥលូវរបដេលជារតូវ

បតរូបនតិចដេើយ។ "ដសពគប់ជាមួយដចរ នឹងកាល យជាបេឌ ិត ដសពគប់

ជាមួយបេឌ ិត នឹងកាល យជាខ្ញំក្ញ្ាះដចរ"។ 

៣៥ - ដបើសិនជាដយើងអាយុដលើសពី១៨ឆ្ន ំ វាល ាម ល់ដពលដ លដយើងរតូវ

រស់ដៅដដាយដគ្នលការេខ៍លនួឯងដេើយ។ មិនថាសងគម ឬអនក្ណាដទ ដគ

មិនចង់ឱ្យដយើងមានដគ្នលការេ៍ខលនួឯងដទ ដររះវាពបិាក្រគប់រគង និង

ពិបាក្ដបាក្ដយើងដពក្។ ចខំ្ញំដលើក្ឧទេរេព៍ីដគ្នលការេ៍ផ្ទទ លខ់លនួឱ្យ

ាត ប់ចុះ ដរក្ងដលាអាបដងកើតដដាយខលនួឯងដ រ។ 
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ទី១ ដរឿងអីក៏្ដដាយ ដបើខ្ញំមិនចង់ដ្វើ ខ្ញំមិនដ្វើដាច់ខាត ដេើយនិោយ

រក្យអារក្ក់្ដាក់្អនក្ដៅខ្ញំដៅដ្វើដទៀត។ 

ទី២ ខ្ញំមិនដជឿរក្យរគប់ម៉ាត់ដ លដចញពីមាត់អនក្នដោបាយ កូ្នអុក្

នដោបាយ និងអនក្ដ លមិនយល់ពនីដោបាយដតរបឹងដ្វើជាអនក្វិភាគ។ 

ទី៣ ខ្ញំមិនដជឿាស ដទ ដតដរឿងមួយដ លខ្ញំដជឿពីាស  គឺពួក្ដគរតូវ

ការលុយមិនដចះចប់។  

ទី៤ ខ្ញំនឹងដ្វើឱ្យដរឿងទំងអស់ដ លខ្ញំឆ្លងកាត់ កាល យជាដសៀវដៅ។ 

ទី៥ ខ្ញំមិនដ្វើជាមនុសេកំ្ាក្ដាច់ខាត ដតមិនលះបង់ខលនួឯងដ ើមបី

មេិច ឆតា ឬភាពល ងង់ដលល របស់អនក្ ច្ទដទ។ 

ដនះជាដគ្នលការេ៍របស់ខ្ញំ។ កំុ្ដជឿអវីដ លសងគមដនះរបាប់ដយើងដពក្ 

ជួនកាលដយើងអាចរស់ដៅបានល អជាងដនះក៏្ថាបានដ រ ដពលដ លដយើងដ្វើ

តាមខលនួឯង។ 

៣៦ - រពះក្នញងាស អីក៏្រសលាញ់មនុសុេដ រ ដតរទង់រតូវការលុយ

ដ ើមបីរទរទង់ាស របស់រទង់បនតដទៀត។ អនក្ដ លអត់លុយ រពះរគ្នន់

ដតរសលាញ់ ដតរពះមិនរតូវការដទ។ ដយើងមិន ឹងថារពះរតូវការដយើងឬ

អត់ដទ ដតាវ័ក្របស់រពះថា មិនរតូវការមនុសេអត់លុយដទ។ ដបើមក្

បដរមើាវ័ក្រពះរបដេលបាន។ 

ខ្ញំមិនចបស់ថារពះរតូវការមនុសេអត់លយុឬអត់ដទ ដតអវីដ លខ្ញំ ឹងគឺ រពះ

រតូវការមនុសេជួយដរជាមដរជង។ ដបើអត់មានមនុសេ ក៏្អត់មានរពះដ រ។ 
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ដតមនុសេអាចរស់ដៅដដាយអត់រពះបាន ដររះរាល់ច្ថ្ ងដយើងដ លរស់ដៅ

មិនដមនដដាយាររពះមក្ចិញ្ចឹមដយើងដទ គឺដម៉ឪដយើងជាអនក្របឹងចិញ្ចឹម

ដយើង។ 

 ូដច នះសំេរួគឺ ដតើរពះជាអវី? ចដមលើយ គឺ ជាអីមិនសខំាន់ដទ សំខាន់មិនរក់្

ព័ន ធនឹងដយើង។ 

៣៧ - ចរិតដយើងោ៉ងដម៉ច រក្បានដម ឹក្ អំុីចឹង កំុ្ដៅឆ្ងល់ដរចើន។ 

៣៨ - ល ាមភ្ាក់្ខលនួដេើយ ជាតិដយើងមិនដមនដចះ ឹងជាងដគដទ។ 

៣៩ - ដយើងអានដសៀវដៅដ ើមបីជួយឱ្យខលនួដយើងដចះ ឹង និងអេិវឌងសងគម

របស់ដយើងផង។ 

៤០ - អនក្ដលាេលន់ទី១ ថាអនក្ដលាេលន់ទី២ ជាមនុសេអារក្ក់្។ អនក្

ដលាេលន់ទី២ ដចទអនក្ដលាេលន់ទី១ ជាមនុសេដលាេលន។់ រួចក៏្មាន

អនក្ដលាេលន់ទី៣ ដចញមក្ដទៀត។ ដចញមក្ជាបនតប ទ ប់ ដតសុទធដតជា

អនក្ដលាេលន់ រគ្នន់ដតវិ្ីផាយរេិជក្មា និងម៉ាស់បិទមុខរបស់ពួក្ដគ 

ខុសគ្នន បុ៉ដណាណ ះ។ 

ម៉ាសបិទមុខាអ ត អាចបាំងមុខអារក្ក់្បានមួយឆ្វ។ យូរដៅដគគង់ដត

នឹង ឹងថាមុខេ នឹងវាអារក្ក់្ដទ។ 

៤១ - មិនដមនរគប់ោ៉ងឱ្យដតរសបចបប់ សុទធដតជាដរឿងរតឹមរតូវទំង

អស់ដទ។ 
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៤២ - អនក្ខលះ សដរមចចិតតថាមិនរបឹងដរៀនដទ ដេើយដៅដ្វើខ ្ញំដគ  ល់រួច

មក្បដ ទ សអនក្ ច្ទដៅវិញ។ 

៤៣ - ដបើដយើងដទើសចិតតនឹងអវីមួយ ដយើងមានវិ្ីពីរោ៉ង គឺដ ើរដចញ ឬដក្

វាដចញ។ ដរៅពីដនះ គ្នា នបានផលទំងអស់។ 

៤៤ - កំុ្ដមើលរាលភាពល ងង់ដលល របស់មនុសេ ដររះវាបានបំផ្ទល ញពិេព

ដលាក្ដរចើន ងដេើយ។ 

៤៥ - មិនថាដយើងដសលៀក្រក់្ាអ តបុ៉ណាណ  មានឋានៈជាអវី ជិះឡានច្ថ្ លបុ៉ណាណ

ដទ ដបើដយើងជាមនុសេកំ្ាក្ របស់ទំងអស់ដនះ ក៏្មិនអាចបិទបាំងភាព

កំ្ាក្របស់ដយើងបានដ រ។ មនុសេកំ្ាក្ដៅដតជាមនុសេកំ្ាក្ មិនថា

ដពលដវលាផ្ទល ស់បតរូដលឿនបុ៉ណាណ ដទ ក៏្មិនអាចផ្ទល ស់បតរូដ ា្ ះរបស់មនុសេ

កំ្ាក្បានដ រ។ 

មនុសេកំ្ាក្ ជាមនុសេលក់្ក្បល។ មនុសេកំ្ាក្ ជាមនុសេដ លមិន

ហា នរបឈមមុខនឹងការពិត។ មនុសេកំ្ាក្ ជាមនុសេដ លដចះដតរទ

ដជើងដគ។ មនុសេកំ្ាក្ ជាមនុសេដ លបានដតនិោយ មិនរពមដ្វើ។ 

៤៦ - រុញដគទល់ដតងាប់ ដទើបមក្ដ្វើជាយំដរសក្ ាត យរសដណាះ។ មិន

រតឹមដតកំ្ាក្ដទ អារក្ក់្ដទៀត។ 

៤៧ - អនក្ខលះកំ្ាក្ណាស់ បានរតឹមដតរុញអនក្ ច្ទឱ្យកាល ហានជំនួសខលនួ

បុ៉ដណាណ ះ។ 

៤៨ - គ្នា នអនក្ណាចដំ ា្ ះមនុសេកំ្ាក្ដទ។ 
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៤៩ - ដេតុអីមនិចង់ ឹងពីការពិត? ខាល ច? មិនដជឿ? ឬមិន ឹងថាយក្ដៅ

ដ្វើអី? ការពិត មានរបដោជន៍ណាស់។ វាដ្វើឱ្យដយើងកាល យជាមនុសេដចះ

 ឹងមាន ក់្ ដេើយដលងរតូវដគដបាក្ដទៀត។ 

៥០ - ចប់ច្ របជាជន និងដថ្ើប ី ជាពូជដតមួយ។ 

៥១ - រទពង សមាា រៈនិយម សុីដជារ សុទធដតបំផ្ទល ញសងគមរបស់មនុសេ និង

បំផ្ទល ញមនុសេខលនួឯងវិញដ រ។ ំបូងមនុសេបំផ្ទល ញសងគម ដរកាយមក្

សងគម ក៏្បំផ្ទល ញមនុសេវិញ  ល់ចុងដរកាយ ទំងមនុសេ និងសងគម សុទធដត

រតូវបំផ្ទល ញ។ 

៥២ - មនុសេ្ំដពញវ័យដ លមិនដចះគិត ជាមនុសេដ លដរគ្នះថាន ក់្    

បំផុត។ 

៥៣ - ដបើដយើងជាជនជាតិយួន ក៏្ដយើងមិនអាចដបាះដចលដគ្នលបំេង

ដ លជិតបានសដរមចដនះដ រ។ 

៥៤ - ចអំនក្នដោបាយមក្ជួយដដាះរាយបញ្ញា ខលនួឯង ចខំក្ដេើយ។ 

ខលនួទីពឹងខលនួ ។ រតូវចរំក្យចស់បុរាេមួយដនះដៅក្នញងចិតតជានិច ច។ ដបើ

ដយើងចង់មានលុយចយ រតូវដ្វើឱ្យខលនួឯងមានជំ ញ ដេើយយក្ជំ ញ

ដ ះដៅរក្លុយដៅខាងដរៅ។ ដបើដយើងចង់បានភាពដាា ះរតង់ក្នញងសងគម 

ដយើងរតូវដ្វើខ លនួជាមនុសេដាា ះរតង់ និងរតូវបដរងៀនកូ្នខលនួឯងថារតូវ

ដាា ះរតង់ោ៉ងដម៉ច។ ដបើដយើងចង់ឈប់ឱ្យដគដបាក្ ដយើងរតូវដរៀនឱ្យ ឹង

ការពិតដដាយខលនួឯង មិនបាច់ចអំនក្ណាមក្របាប់ដទ។ 
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៥៥ - អនក្ណារបឹង អនក្ដ ះបាន អនក្ណាច ំដ ក្ចដំទៀតចុះ។ 

៥៦ - ដចះអានដសៀវដៅ ដតមិនដចះគិត ដៅដតមិនបានរបដោជន៍។ 

៥៧ - ដមើលចរិតរបស់ដយើងសិន ចហំាមាត់ដរសក្។ 

៥៨ - ចរិតរបជាជន បដង កើតបានជាចរិតអនក្ ឹក្ ។ំ ដបើរបជាជនខាិលគិត 

ពួក្ដគនឹងបានអនក្ ឹក្ ដំបាក្មួយរក្ញមមិនខាន។ 

៥៩ -  ជំដនឿ គឺមនុសេជាអនក្បដង កើតដទ  ូដច នះដយើងចង់លុបដចលដពលណា

ក៏្បានដ រ។ ដបើសិនជាជំដនឿណាមួយកំ្ពុងបំផ្ទល ញដយើង ដយើងរតូវហា ន

លុបជំដនឿដ ះដចល។ 

៦០ - ដបើច ំល់លទធផលដចញមក្ ដទើបដយើងដរៀនគិតដ ើងវិញ វាេួស

ដពលបាត់ដៅដេើយ។ 

៦១ - ដេតុអី ដគសរដសើរបេឌ ិតខលះ ដតដបរជាដជរបេឌ ិតដផេងដទៀតដៅ

 វិញ? ដតើបេឌ ិតមានអីខុសគ្នន ? បេឌ ិតដ្វើមិនគិត រតវូដតដគដជរ។ 

៦២ - ជំ ញខាងបដ ទ សដគដនះ ដរបើដលងបានផលដេើយ។ ដបើដយើងចង់

បានអី ដចញដៅដ្វើការដ ើមបីដរឿងដ ះដៅ។ 

៦៣ - ដពលដ លដយើងដក្ើតមក្ភាល ម ដគដាក់្ដយើងដៅក្នញរបព័ន ធជាដរចើន

ដ លមានរាប់ ដេតុដនះដទើបដយើងមិនអាចដ្វើអវីដផេងដរៅពីរស់ក្នញង

របព័ន ធ។ របព័ន ធទំងដនះ ចងដជើងដយើងជាប់រេតូមក្។ ដបើដយើងមិន
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ពាោមកាត់វាដចញដទ ដយើងនឹងរស់ដៅដបបដនះរេូត។ វិ្ីមួយក្នញង

ចំដណាមវិ្ីជាដរចើន គឺ ការដចះ ឹង។ 

៦៤ - ដទះបីជាអនក្វិភាគនិោយរតូវក៏្ដដាយ ដទះបីសដមតចនិោយ

រក្យពិតក៏្ដដាយ ដ លថារបដទសដខារបានដ ើរដចញពីដវៀតណាមដ ះ ក៏្

ដខារមិនទន់រួចខលនួដ រ។ 

ដខារដ ើរដចញដមន ដតដវៀតណាមដ ើរចូល។ ជនជាតិដវៀតណាមឆ្ល តជាង

ដខារដយើងឆ្ង យណាស់ ឆ្ល តតាំងពដីក្ាងមក្ដមល៉ះ ដររះដម៉ឪដគ ដចះបដរងៀន

កូ្ន។ ដទះគ្នា នដវៀតណាមពីដរៅមក្ដទៀត ក៏្ដវៀតណាមដ លមានក្នញង

រសញក្អាចយក្ឈនះដខារបានដ រ។ ដយើងដខាយជាងដគ មក្ពីខលនួដយើងមិន

ចង់ខាល ំងជាងដគ។ ជនជាតិដយើងចង់ខាល ំងដតមាត់បុ៉ដណាណ ះ បុ៉ដន តដមើលចរិត

ដៅ ឹងដេើយ។ ដេើយអនក្ដ លចង់ខាល ំងដតមាត់េ នឹង កំ្ពុងរតូវដគយក្ដៅ

ដ្វើកូ្នអុក្ដេើយ។ 

មានដតអនក្ដ លដបាក្ខលនួឯងដទ ដទើបគិតថា ខលនួឯងគ្នា នចំដេក្ក្នញងការ

របដជងនឹងដវៀតណាម ដេើយទមាល ក់្កំ្េុសឱ្យអនក្នដោបាយ។ អនក្

នដោបាយរតូវការរបជារបិយភាព និងអំណាច ដគមិនខវលព់ីដរឿងដយើងដ្វើ

ជាក្ញ្ាះយួនដទ។ ោ៉ងដរចើនណាស់ ដបើសិនជាដគខវល់ដមន ដគ ក្ដយើងពីខ្ញំ

យួន ដៅដ្វើខ ្ញំជនជាតដិផេងបុ៉ដណាណ ះ។ ចង់ឈនះដវៀតណាម របឹងខលនួឯង។ 

ដខក្ក្កដា ឆ្ន ំ២០១៦ 

៦៥ - ជាទូដៅ ដយើងរបញាប់ដជឿខាល ំងដពក្ ដេតុដនះដទើបគ្នា នដពលគិតឱ្យ 
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បានចបស់លាស។់ មុនដពលដយើងដជឿអវីមួយ រតូវ ក្ដរកាយមួយជំហាន

សិន ដេើយរតូវគិតថា ដតើដនះជាការពិត ឬជាការរបឌិតរបស់អនក្ណាមាន ក់្? 

៦៦ - បំផ្ទល ញខលនួឯងដដាយមិន ឹងខលនួ ដគដៅថាល ងង់  ឹងខលនួដេើយដៅដត

បំផ្ទល ញខលនួឯង ដគដៅថាដេលើ។ 

៦៧ - អួតចុះ អួតដ ើង ដគយក្ ីអស់។ 

៦៨ - ឱ្យដគទិញក្បលបាន ដទះបីជាដរៀន ល់រសញក្ដរៅណាក៏្ដដាយ ដៅ

ដតជាមនុសេកំ្ាក្។ មិនថាដយើងមានលយុដរចើនបុ៉ណាណ  ដចញមុខតាម

ទូរទសេន៍ដរចើនបុ៉ណាណ ក៏្ដដាយ ដបើដយើងមិនហា ននោិយអវីដ លដៅក្នញងចិតត 

ដយើងដៅដតជាមនុសេកំ្ាក្។ មិនថាដយើងមានដេតុផល ឬដលសល អ

ោ៉ងណាក៏្ដដាយ ឱ្យដតដយើងមិនហា នដ្វើការដ ើមបីក្តីរសច្មខលនួឯង ដយើង 

ជាមនុសេកំ្ាក្ ដ ល។ មនុសេកំ្ាក្ ជាមនុសេកាល ហានក្នញងដរឿងអត់

របដោជន៍ ដតរត់ដគចពីដរឿងរបស់ខលនួឯង។ 

៦៩ - មិនថាដពលណាក៏្ដដាយ មនុសេកំ្ាក្ ដៅដតជាមនុសេកំ្ាក្។ 

៧០ - ដេតុអីសុខចិតតចំណាយដពល៣ដខដរៀនភាាកូ្ដរ ៊ ដ ើមបីដៅដ្វើពល

ក្រ ដតមិនរពមចំណាយដពល៣ដខដ ើមបីដរៀនយក្ជំ ញក្នញងរសញក្? 

ជំ ញអាយ្ី ក៏្រតូវការដពលបីដខដ រ ដេើយអាចដរបើការបានល អដទៀត។ 

ខ្ញំយល់ដេើយ ដររះដៅកូ្ដរ ៊បានលយុដរចើនជាង ដតអាយ្ីក៏្រក្លុយបាន

ដ រ ដេើយមិនចបំាច់ដៅឆ្ង យពិបាក្ដទៀត។ ការងារណាក៏្មានតច្មល ដត

ដៅដពលដគ គិត ល់មុខមាត់របដទស ដគចបំាច់រតូវដចក្របដេទការងារ
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ដេើយ។ ការងារដ លដយើងដ្វើ ក៏្បងាា ញពីមុខមាត់របស់របដទសដយើងដ រ 

មិនដមនទល់ដតដៅចូលរួមរបកួ្តយក្រនរងាវ ន់អវីមួយដទ។ 

ទុក្ថាខ្ញំដេលើចុះ។ ខ្ញំសុខចិតតដ្វើខ ្ញំដគដៅក្នញងរសញក្ ក៏្មិនដៅដរៅដ្វើខ ្ញំដគដ រ។ 

៧១ -ដបើចអំនក្ ច្ទ មក្ជួយដយើង ដ ល ជួយខលនួឯងល អជាង។ 

៧២ - ដេតុអបីានជា ដលាក្តា រក្មងុ៉យ ដៅដតនិោយរតូវពីចេំចុ

ដនះ? ដម៉ចបានជាដយើងដៅដតរងក្មា? រាប់ឆ្ន ំមក្ដេើយ តាំងពីជំ ន់

បារំាង ដៅដតរងក្មាដទៀត អុីចឹងបានន័យថា ដខារអត់មានផ្ទល ស់បតរូដទ? បតរូ

ដតសមបក្ដរៅបុ៉ដណាណ ះ។  ូច iPhone 5 ដ ើងដសរី iPhone 6 mini។ 

៧៣ - អនក្ខលះកុ្េក្ខលនួឯងថា រសលាញ់ជាតិ។ 

៧៤ - ដបើឈឺដចះដតរទំដបបដនះ របាក្ ជារតូវឈឺរេូតដេើយ។ អនក្ខលះ

ដ្វើការឱ្យចិន ឱ្យយួន រតូវដគដមើលងាយរគប់សពវដបបោ៉ង ដតមិនរបឹង

ដរៀនអវីដផេងដទ។ សុខចិតតបដណាត យខលនួឱ្យមិនដចះអវីទំងអស់ ដរបើក្មាល ងំ

ដ្វើការ ដរកាមទឹក្មាត់ដ លខាច យដចញពីមាត់ចិនរាល់ច្ថ្ ង។ ដនះដគដៅថា 

ឈឺដតមិនដចះដរីខលនួ។ 

៧៥ - អនក្ណាក៏្ដចះឈឺដ រ ដពលរតូវដគដមើលងាយ ដតវាខុសគ្នន រតង់ថា 

ដតើដរៅពីឈដឺេើយ ដយើងដ្វើអវីបន តដទៀត? 

៧៦ - ជួយខលនួឯងឱ្យបានសិន ចចំង់ជួយជាត។ិ 

៧៧ - ដលាេដពក្ បំផ្ទល ញដតជាតិឯង។ 
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៧៨ - ការដជារតាមគ្នន ដនះ ជួយអីមិនបានដទ ដេើយដដាះរាយអវីក៏្មិន

ដចញដ រ។ ពួក្អនក្មានលុយ និងអនក្មានអំណាច ដគដ ក្បន់ឱ្យដតមនុសេ

ដជារតាមគ្នន េ នឹងដេើយ នឹងអាលដគដក្ើបលុយ ដក្ើបអំណាចឱ្យអស់ចិតត។ 

៧៩ - ខ្ញំឆ្ងល់ណាស់ ដតើអនក្មាន ដគនឹងជួយអនក្រក្ ឬក៏្អនក្មានគ្នន ដគ? ខ្ញំ

ឆ្ងល់ដទៀតថា អនក្រក្ដ លដ ើង្ំ នឹងជួយអនក្រក្ ឬជួយអនក្មានដ លបាន

ផតល់តំដេងឱ្យ? 

៨០ - ឆ្កតួ និងភ្ាក់្ខលនួ មិន ូចគ្នន ដទ។ ដពលខលះដយើងមិនដមនឆ្កតួដទ ដយើង

រគ្នន់ដតភ្ាក់្ខលនួបុ៉ដណាណ ះ។ 

៨១ - របយ័តនខលនួផង ដពលដ លអនក្ដរៅដៅដយើងថាបងបអនូ។  

ច្ថ្ និងដវៀតណាម ក៏្ធ្លល ប់ដៅដខារថាបងបអនូដ រតាំងពីបុរាេមក្។ អនក្

សិលបៈ និងអនក្នដោបាយ ក៏្ដៅដយើងថាបងបអនូដ រ។ របយ័តនបងបអនូ 

ដ ើមបីរបដោជន៍។ 

៨២ - ដៅដពលដ លការរទពងកាល យជាអាជពីដពញនិយមមយួ ដតើរសញក្

ដខារនឹងដៅជាោ៉ងណា? 

៨៣ - កំុ្រស់ដៅដដាយពឹងដលើការរទពង។ 

៨៤ - មានលុយដរចើន ដតរក្ច្ថ្ លមិនដ ើញ។ 

៨៥ - អនក្ខលះជិះឡានច្ថ្ លណាស់ ដតគួរឱ្យាត យ ច្ថ្ លដតឡាន។ 

៨៦ - មានដមាទនភាពដពក្ ក៏្ដបរជាគិតថា ជាតិាសន៍ ច្ទល ងង់ជាងខលនួ 
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ឯងដៅវិញ។ 

៨៧ - ចង់ ឹងសងគមមួយរីក្ចដរមើនឬអត់ ដមើលដតចរិតមនុសេក្នញងសងគម

ដ ះដៅ  ឹងដេើយ។ មិនបាច់ចំណាយដពលអានសាិតិអីដ ះដទ។ 

៨៨ - ដក្ើតមក្នឹងដគដ រ ដតកំ្ាក្មិនហា នទទួលការពិត ដតើសមដទ? 

៨៩ - ការមិន ឹងពីការពិត មិនដ្វើឱ្យដយើងកាល យជាមនុសេដេលើដទ ដតការ

មិនចង់ ឹងការពិត ដទើបជាចរិតរបស់មនុសេដេលើ។ 

៩០ - ដយើងនឹងអន់ជាងដគមយួជីវិត ដបើដយើងដៅដតរបកាន់គំនិតថា ដយើង

ដចះអស់ដេើយ ឬដយើងធ្លល ប់ខាល ំងជាងដគដេើយ។ 

៩១ - កំុ្ខាតទឹក្មាត់ ជាមួយមនុសេដ លគ្នា នខួរ ឬមានខួរ ដតមិនគិត។ 

៩២ - ដបើចង់ដចះ រតូវចំណាយលុយ ដពលដវលា និងក្មាល ងំដ ើមបីដរៀន។ ដបើ

ចង់មានបាន រតូវចំណាយក្មាល ងំខួរក្បលដ ើមបីគិតវិ្ីាស្រសតរក្លុយ។ ដបើ

ចង់កាល យជាមនុសេល អ រតូវចំណាយក្មាល ងំចិតតដ ើមបីរគប់រគងចិតតមិនល អ

របស់ខលនួឯង។ 

៩៣ - ជនជាតិដគ មក្រសញក្ដយើង ដ្វើជាដម ជនជាតិដយើង ដៅរសញក្ដគ ដ្វើ

ជាខ្ញំ។ 

៩៤ - ដយើងអាចយក្ការាល ប់របស់ បេឌ ិត ដក្ម ី មក្បំបាក់្ទឹក្ចិតតខលនួ

ឯងក៏្បាន ឬយក្មក្ដាស់ាា រតីខលនួឯងក៏្បាន។ ដនះជាជដរមើសផ្ទទ ល់ខលនួ។ 

ដរីសឱ្យដេើយដៅ ទនដ់ៅអាចដរីសបាន។ 
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៩៥ - កំុ្ឱ្យដគាល ប់ ដដាយារដតភាពល ងង់របស់ដយើង។ កំុ្ឱ្យដគាល ប់ 

ដដាយារដតដយើងមិនចង់ដចះ ឹង។ កំុ្ឱ្យដគាល ប់ ដដាយារដតដយើងមិន

ហា នទទួលការពិត និងកំុ្ឱ្យាល ប់ ដ ើមបីឱ្យដយើងបាន Share រូបភាពកាន់

ទុក្ដលើដេ វសប ុក្។ 

៩៦ - រគប់របព័ន ធទំងអស់ បដង កើតដ ើងដ ើមបីការររមាច ស់របព័ន ធ។ របព័ន ធ

ទំងដ ះអាចផតល់របដោជន៍ ល់អនក្ ច្ទដ រ ដតរតូវរបាក្ ថា អនក្ទំង

ដ ះមិនដ្វើឱ្យប៉ះរល់ ល់របដោជន៍មាច ស់របព័ន ធជាដាច់ខាត។ ដៅដពល

ដ លដយើងសដរមចចិតតថាចូល ឬរតូវដគបងខំឱ្យចូលក្នញងរបព័ន ធ ដយើងរតូវដ ើរ

តាមដគដេើយ។  

ខ្ញំឧទេរេ៍ ដេ វសប ុក្មិនអនុញ្ញា តឱ្យដយើង ផុសរូបភាពរាតដទ។ 

ដយើងអាចផុសបាន ដតដៅដពលដ លដគ ឹង ដគនឹងបិទដ ា្ ះដយើងមិន   

ខាន។ ដបើដយើងផុសរូបដបបដនះ របព័ន ធរបស់ដគនឹងរតូវខូចដ ា្ ះ

ដដាយារដយើង ដេើយមាច ស់របព័ន ធ ក៏្រតូវដគនិោយដ ើមដ រ ។         

ដេ វសប ុក្ជា របព័ន ធមួយ។ ដយើងមិនអាចដគចពីរបពន័ ធបានទំងអស់ដទ ដត

ដយើងអាចដគចបានមយួចំនួន  ូដច នះសូមគិត មុននឹងចូលរបព័ន ធណាមួយ។ 

៩៧ - ដតើអនក្ទំងអស់គ្នន ដជឿដទថា ការាល ប់របស់ បេឌ ិត ដក្ម ី ក៏្មាន

ទក់្ទងនឹងដយើងទំងអស់គ្នន ដ រ? 

គ្នត់និោយរិះគន់អនក្នដោបាយដមន ដតដគ្នលបំេងមិនដមនឱ្យដតអនក្

នដោបាយាត ប់ដ ះដទ។ គ្នត់ក៏្ ឹងថា អនក្នដោបាយដគមានរដបៀបដគ

ដ្វើការដផេងពីគ្នត់ ដេតុដនះដគមិនាត ប់គ្នត់ដទ។  ូដច នះដតើគ្នត់និោយ 
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ឱ្យអនក្ណា។ 

របដេលជានិោយឱ្យដយើងរគប់គ្នន ាត ប់ ដររះគ្នត់គិតថា ដបើដក្អនក្

នដោបាយឥលូវមិនបាន អុិចឹងមានដតដក្អនក្នដោបាយអ គតវិញ។ 

អនក្ណាដមើល ឹងថា ខលនួឯងនឹងដៅជាអីដៅច្ថ្ ងដរកាយដ ះ។ 

ដដាយារដតដយើងរគប់គ្នន ល ងង់ ដេើយរតដចៀក្ស ដទើបគ្នត់រតូវនិោយឱ្យ

ដរចើនបនតិច និោយឱ្យចំបនតិច។ ការនិោយដបបដនះ ប៉ះរល់ដគខាល ំង

ណាស់ ដទើបគ្នត់មានដរឿងដបបដនះដៅ។ ដបើដយើងរគប់គ្នន  ដចះដសវងយល់ 

ទទួលការពិត និងដចះដរបើខួរក្បលគិតឱ្យបានដរចើនបនតិច គ្នត់ក៏្មិនេត់

មាត់និោយដ រខ្ញំរបដេលដទ ដររះខ្ញំមិនដចះវិភាគ ដតខ្ញំមានអារមាេ៍

ដបបដនះពិតដមន។ ដបើដខារដចះ ឹង និងដចះគិត ដតើដយើងរតូវការឱ្យអនក្

 វិភាគមក្របថ្ុយជីវិតដ ើមបីនិោយដរឿងក្នញងរសញក្ដ រដទ? 

៩៨ - ខ្ញំចង់ ឹងណាស់ ថាដវៀតណាមដគរបដៅកូ្នដៅដគរដបៀបដម៉ច។ ចំ

ាក្ាា នបនតិចសិន ដរក្ងដលាវារតូវចំេចុ។ 

៩៩ - ដវៀតណាមខុសពីដខារដយើង។ ដៅដពលបានរបដោជន៍ដគនឹងរបឹង

របមូលយក្ ដតដគមិនដ លដ្វើអីប៉ះរល់ ល់ជាតិដគដទ។ ដគមិនគំ្នរទ

ាសន៍ដផេងមក្រគប់រគងរបជាជនដគដទ។ ដគរបឹងយក្ងាប់យក្រស់ ឱ្យ

បានដ្វើជាដមដលើាសនដ៍ផេង ដររះដគមិនចង់ឱ្យជនជាតិដគដៅពីដរកាម

ដគ។ 

ចំដេក្ដខារវិញ ផ ទញយពីដនះ។ មិនអដីទ ឱ្យដតបានលុយ ដេើយណាមយួ  
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ដវៀតណាមក៏្ល អនឹងដយើងដ រ។ ដគល អនឹងដយើង ដររះដយើងមានរបដោជន៍

ឱ្យដគ។ ដបើមិនដជឿ ចដំមើលដពលដគដលងរតូវការដយើងដៅ  ឹងគ្នន ដេើយ។ 

កំុ្ដេលច ដតអុង។ 

១០០ - កាលពីអាទិតយមុនមានដគសួរថា ដតើដ្វើោ៉ងដម៉ចដទើបអាចយក្

ឈនះដវៀតណាមបាន? ខ្ញំអត់ ឹងដទ ដតមានដរឿងខលះដបើសិនជាដយើងឈប់ដ្វើ 

ឬកាត់បនាយឱ្យបានដរចើន ដយើងរបដេលជាអាចមានសងឃឹមឈនះបានខលះ។ 

វាអត់មានទក់្ទងនឹងដរឿងសស្រងាគ ម ឬដរឿងកាប់សមាល ប់គ្នន ដទ ដតវា

ទក់្ទងនឹងអវីដ លដយើងដ្វើរាល់ច្ថ្ ងដនះ។ 

អានដេើយ គិតផង កំុ្អានដចល។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារតាំងខលនួជាអនក្ចមបំងរក្ញង

អងគររគប់ដពលដបបដនះ។ ដ ល្ ះរគប់ដរឿង ដ ល្ ះរគប់ក្ដនលង ដតដ ល្ ះ

អត់របដោជន៍បុ៉ដណាណ ះ។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដយើងដចះរតឹមដតសអប់យួន

ដ ះ។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដយើងដចះដតដ្វើការឱ្យរក្ញមេ ុន

របស់ដវៀតណាមដ ះ។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដយើងដចះដតនិោយអារក្ក់្ពី

ដវៀតណាមដ ះ។ 
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- ដយើងមិនអាចឈនះដរៀតណាមបានដទ ដបើដយើងដៅដតពឹងដលើអនក្

នដោបាយ និងដជឿដលើរក្យដឃ្លស ទំងដ ះ។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដៅដតល ងង់ និងដជារតាមគ្នន

រគប់ដពលដ ះ។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដៅដតមានអំេតួ និងឆ្កតួ

តាមរូបភាពនិយម។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដៅដតដជឿដលើជំដនឿអត់មាន

ដេតុផល និងបដណាត យខលនួតាមយថាក្មា។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារមានគំនិតដសនហាជាតិដត  

មាត់។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារគ្នា នគំនិតដ្វើដម  ូចដវៀត

ណាមដ ះ។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារមិនដចះជួយខលនួឯង និងរង់

ចជំំនួយពីដរៅរេូតដ ះ។ 

-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារខាល ំងបានដតជាមួយដខារគ្នន

ឯង ដេើយខាល ចដគដ ើងរួញដ ះ។ 

-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារនិោយរក្ដតដ ល្ ះគ្នន រេូត

ដ ះ។ 
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- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដចះដតកុ្េក្ខលនួឯង និងគិត

ថាខលនួឯងខាល ំងរេូតដ ះ។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខាររសលាញ់លយុ ជាងរបដទស

របស់ខលនួ។ 

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារមិនដចះអានដសៀវដៅ 

ដេើយគិតថាខលនួឯងដចះអស់ដេើយដ ះ។ 

-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដចះដតរិះគន់អនក្ដ លខំដ្វើ 

ដេើយខលនួឯងដ ក្ដអះពង។ 

-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដៅដតដជឿថា ឱ្យដតរសប

ចបប់ សុទធដតជាដរឿងរតឹមរតូវទំងអស់ដ ះ។ 

-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារមានខួរដ រ ដតទុក្ដចល។ 

-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដជឿដលើអនក្ ឹក្ រំជញលដពក្ 

ដេើយមិនដជឿដលើសមតាភាពខលនួឯង។ 

១០១ - ដេតុអីវបានជាដវៀតណាមឆ្ល តជាងដខារ? 

- ដវៀតណាម ឹងថា ចំដេះ ឹងជាអាវុ្ទីមួយ។ 

- ដវៀតណាម្មរាវមុនដខារ ដតឆ្ប់ក្ក្ជាងដខារ។ 

- ដរៀតណាម ឹងថាដរៅពីចំដេះ ឹងដេើយ លុយជាអាវុ្ ៏អាច រយមួយ

ដទៀត។ 
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- ដវៀតណាមិនដេលចដទពីអំណាច ដររះដ ើមបីសងកត់អនក្ដៅខាងដរកាម។ 

- ដរៀតណាមដមើលរបដោជន៍ឆ្ង យ គឺរបដោជនដ៍ លដម ឹក្ រំបស់ដគ

បានកំ្េត់ទុក្។ 

- ដរៀតណាម ឹងថា ដខារមិនទទួលាគ ល់ថាខលនួល ងង់ដទ ដេតុដនះដគរតូវរបឹង

ឱ្យ ល់មុនដពលដ លដខារភ្ាក់្ខលនួ។  

ឆ្ល ត ឬមិនឆ្ល ត ដយើងអាចដមើល ឹងដដាយខលនួឯងដេើយ។ រគ្នន់ដតដយើង

មិនហា នទទួល ដររះគិតថាវាជាដរឿងអាម៉ាសបុ៉ដណាណ ះ។ 

១០២ - ខ្ញំសូមនិោយបនតិច។ ការលួចរបស់ដគមក្ផុសដបបដនះ ដគមិន

ដៅថាការដចក្រំដលក្ដទ។ ការដចក្រំដលក្ ដចញពីចិតត ដចញពីការខំរបឹង

ខលនួឯង។ ដបើចដំតយក្ផលរបស់អនក្ ច្ទមក្ផុសអួតដគដបបដនះ ដគដៅ

ថា ដចរ។ 

ដបើអុីចឹង ដពលដវៀតណាមលួចយក្ ីដខារ ដយើងដម៉ចមិន គំ្នន ដៅថា ដចក្

រំដលក្ដ រដៅ ដររះវាក៏្យក្ដៅដចក្ឱ្យជនជាតិវារស់ដៅដ រ។ វាមាន

យក្ដៅទុក្ឯណា។ 

ដេើយដពលចិនលួចសុីក្មាល ងំពលក្មារបស់ដយើង ដយើងមិនដៅថាដចក្

រំដលក្ដ រដៅ ដររះពួក្ចិនយក្អវីដ លដយើងដ្វើដៅដចក្គ្នន វាដ រដតើ។  

កំុ្ដដាយារដតរបដោជន៍ខលនួឯង ដេើយដ្វើឯងមក្នោិយ "ដខារដអើយដខារ 

រគ្នន់ដតដចក្រំដលក្មិនបានដ រ "។ ដចះខាា សខលនួឯងខលះ ដទើបដគដៅថា 

មនុសេ។ 
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១០៣ - កំុ្រស់ដៅដដាយេ ុ៊ុំព័ទធខលនួឯងជាមួយនឹងការដបាក្របាស់។ 

១០៤ - ដចះចបប់េ នឹងដេើយ ដ្វើដចររសួល។ 

១០៥ - ឥលូវដនះ ដផក្ដ លលួចដសៀវដៅខ្ញំ និងដសៀវដៅជាដរចើនដទៀត

យក្ដៅ Post ដ ះ វាាគ ល់រក្យសិទធិអនក្និពនធដេើយ។ 

វាបានបញ្ញា ក់្ថា វាពុំបានដ្វើអាជីវក្មាដ ើមបីរបដោជន៍ផ្ទទ ល់ខលនួវាដ ើយ។ 

វាដ្វើបានមនុសេចុច Like ដផក្វារាប់ដសន ក់្ដេើយ វាថាអត់បាន

របដោជន៍ដទៀត? អុីចឹងដផក្អនក្និពនធដសៀវដៅដ លវាលួចយក្មក្ដ ះ 

ដតើបានអីខលះ? រគ្នន់ដតដ ា្ ះក៏្ដគសរដសរខុសដ រ។ មិនដមនទល់ដតបាន

លុយ ដទើបដៅថា របដោជន៍ផ្ទទ ល់ខលនួដទ។ 

វាឈប់លួចដគអុីចឹង ជាដរឿងល អដេើយ។ បុ៉ដន តវាបានដ្វើឱ្យរបជាជនដខារ

ដផេងដទៀត ដមើលងាយាន ច្ អនក្និពនធ ដដាយគិតថា e-Book រគ្នន់ដតជា 

file ដ លអាចដដាន ូ បានដដាយដសរី។ ចុចអាន comment ដៅនឹង ឹង

ដេើយថាកូ្នដខារឱ្យតច្មលអនក្និពនធ ឬគិតពីរបដោជនខ៍លនួឯង? 

អាដផក្ដនះ ដបើដយើងយក្ដៅដរបៀបនឹងពួក្អាណានិគមបារំាង រតូវគ្នន ដត

មតង។ ទរមាដំតវារបកាសថាឈប់ របជាជនដខារបាក់្សបតអស់ អនក្ដសនហា

ជាតិាល ប់គរដជើង ដេើយអស់ ីដកាះមួយ ំុ្ំដទៀត។ វាឈប់ដមន ដតវាបាន

បំផ្ទល ញផលវូដ ើរអស់ដេើយ។ 

ដៅរសញក្ដខារ មានមនុសេ ូចវាដរចើនណាស់។ បំផ្ទល ញដេើយ ដទើបដ្វើជា

ភ្ាក់្ខលនួ។ បានរបដោជន៍ដទ? បានដតមុខមាត់វាេ នងឹ។ 
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១០៦ - ឥលូវ ខ្ញំចបស់ដមនដទនដេើយ ថារសញក្ដខារ សមបូរមនុសេកំ្ាក្

ក្នញងចិតត។ ពួក្ដគមិនហា នទទួលការពិតដទ។ រគ្ននដ់តលឺការពិតភាល ម ក៏្

ដរសក្ដជរ និងរិះគន់អនក្ដ លអនក្និោយការពិតភាល ម។ 

Global Witness ដគបដញ្ចញទិននន័យឱ្យ ឹង ក៏្មានអនក្ដជរថា ដគេ នឹង

រចដេនរគួារសដមតច ចង់វាយរបហារសដមតចដៅវិញ។ ខ្ញំឆ្ងល ់ ដេនក្មាន

រាល់ច្ថ្ ងេ នឹងអត់ដចះដមើលដទអី។ ដបប គំ្នន  គិតថាសដមតចរក្ដេើយដមើល

ដៅ។ 

អនក្ខលះដគដចះដ ើររក្ការពិត ចង់ ឹងដរឿងឱ្យចបស់។ អនក្ខលះកំ្ាក្ពី

កំ្ដេើត រត់ដគចពីការពិត និងវាយរបហារការពិតវិញដទៀត។ មនុសេដបប

ដនះដេើយ ដ លចូលរួមទក់្ដជើងរសញក្ដយើងមិនឱ្យរីក្ចដរមើន។ 

១០៧ - ឥលូវដនះ ដផក្ដ លលួចដសៀវដៅខ្ញំ និងដសៀវដៅជាដរចើនដទៀត

យក្ដៅ Post ដ ះ វាាគ ល់រក្យសិទធិអនក្និពនធដេើយ។ 

វាបានបញ្ញា ក់្ថា វាពុំបានដ្វើអាជីវក្មាដ ើមបីរបដោជន៍ផ្ទទ ល់ខលនួវាដ ើយ។ 

វាដ្វើបានមនុសេចុច Like ដផក្វារាប់ដសន ក់្ដេើយ វាថាអត់បាន

របដោជន៍ដទៀត? អុីចឹងដផក្អនក្និពនធដសៀវដៅដ លវាលួចយក្មក្ដ ះ 

ដតើបានអីខលះ? រគ្នន់ដតដ ា្ ះក៏្ដគសរដសរខុសដ រ។ មិនដមនទល់ដតបាន

លុយ ដទើបដៅថា របដោជន៍ផ្ទទ ល់ខលនួដទ។ 

វាឈប់លួចដគអុីចឹង ជាដរឿងល អដេើយ។ បុ៉ដន តវាបានដ្វើឱ្យរបជាជនដខារ

ដផេងដទៀត ដមើលងាយាន ច្ អនក្និពនធ ដដាយគិតថា e-Book រគ្នន់ដតជា 
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file ដ លអាចដដាន ូ បានដដាយដសរី។ ចុចអាន comment ដៅនឹង ឹង

ដេើយថាកូ្នដខារឱ្យតច្មលអនក្និពនធ ឬគិតពីរបដោជនខ៍លនួឯង? 

អាដផក្ដនះ ដបើដយើងយក្ដៅដរបៀបនឹងពួក្អាណានិគមបារំាង រតូវគ្នន ដត

មតង។ ទរមាដំតវារបកាសថាឈប់ របជាជនដខារបាក់្សបតអស់ អនក្ដសនហា

ជាតិាល ប់គរដជើង ដេើយអស់ ីដកាះមួយ ំុ្ំដទៀត។ វាឈប់ដមន ដតវាបាន

បំផ្ទល ញផលវូដ ើរអស់ដេើយ។ 

ដៅរសញក្ដខារ មានមនុសេ ូចវាដរចើនណាស់។ បំផ្ទល ញដេើយ ដទើបដ្វើជា

ភ្ាក់្ខលនួ។ បានរបដោជន៍ដទ? បានដតមុខមាត់វាេ នងឹ។ 

១០៨ - នដោបាយ ជាសិលបៈច្នការ ឹក្ រំបដទស ដេតុដនះនដោបាយ

មិនដ លនិោយកុ្េក្ដទ។ បុ៉ដន តអនក្នដោបាយ ជាអនក្ដ លទញ

របដោជន៍ពីនដោបាយបុ៉ដណាណ ះ ដេតុដនះពួក្ដគរតូវដតនិោយកុ្េក្។ 

ដបើរបាប់ដគតាមរតង់ ដតើអនក្ណាដេលើឱ្យយក្របដោជន៍បានដ ះ? 

អនក្នដោបាយណាក៏្និោយកុ្េក្ដ រ រគ្នន់ដតតិច ឬដរចើន តាមសមតា

ភាពដ លអាចដ ើងនិោយបានបុ៉ដណាណ ះ។ 

១០៩ - ភាពមិនដាា ះរតង់ ជាដគ្នលការេ៍របស់អនក្នដោបាយ។ 

១១០ - មនុសេមាន ក់្អាចចំណាយដពលរាប់ដម៉ាង អានពត៌មានដផេងៗដៅ

ដលើអុីន្ឺដេត ដតមិនអាចផ្ទល ស់បតរូអវីបានទំងអស់ សូមបីដតខលនួឯង។ 

១១១ - កំុ្គិតថាខលនួឯងឆ្ល ត ដដាយារដតបានាត ប់អនក្នដោបាយ

និោយ ឬអនក្វិភាគនិោយឱ្យដាះ។ ដបើដយើងឆ្ល តដមន ដយើងមិន
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ចំណាយដពលដលើដរឿងទំងដនះដទ ជាពិដសស ដៅដពលដ លដយើងដៅមិន

ទន់ជួយខលនួឯងរួច។ 

១១២ - ដបើចដំតថាតាមអវីដ លអនក្ ច្ទគិត មួយជីវិតដនះ ដយើងនឹងបដរមើ

គំនិតអនក្ ច្ទជានិច ច។ 

១១៣ - ដសនហាជាតិ មិនដមនដសនហាបក្េដទដវីយ។ បក្េ មិនដមនជាជាតិ

ដទ។ បក្េ ួលបុ៉ ា នក៏្គ្នា នបញ្ញា ដ រ ដតដបើជាតិ ួល សអីក៏្ចប់ដ រ។ 

១១៤ - សំដេរ ឬដសៀវដៅដ លដយើងអាន នឹងជះឥទធិពល ល់ដយើង។ ដបើ

ច្ថ្ ងដនះ វាមិនទន់ជះដទ ដៅច្ថ្ ងណាមួយក៏្វានឹងជះមក្ដ រ។ ដេតុដនះរតូវ

របយ័តនអវីដ លដយើង។ 

ដបើ គំ្នន អានដតដរឿងដលើក្ដជើង ដយើងនឹងកាល យជាមនុសេដលើក្ដជើង។ ដបើ

មិនដជឿាក្ចូលដៅដផក្សដមតច ដេើយអាន Comment រាល់ច្ថ្ ងដៅ។ 

មិនយូរដទ ដយើងនឹងចូលដៅ Comment  ូចដគដ រមិនខាន។ 

១១៥ - កំុ្អានអវីដ លសរដសរដលើក្ដជើង ដររះច្ថ្ ងណាមួយវានឹងដ្វើឱ្យ

ដយើងកាល យជាមនុសេដលើក្ដជើងដ រ។ 

១១៦ - ខ្ញំនិោយរក្យដាា ះរតង់មួយឱ្យ ឹងចុះ។ ដបើអនក្ណាចូលមក្ 

comment ដេលើដៅដលើដផក្ដនះ ខ្ញំ ban ដចលដេើយ។ ខ្ញំមិនចលូចិតត

មនុសេដេលើដទ ដររះពួក្ដនះដរគ្នះថាន ក់្ ដេើយដ្វើឱ្យដយើងខាតដពលដទៀត។ 

ខ្ញំនិោយរក្យដាា ះរតង់មួយដទៀត។ ខ្ញំគិតថា រសញក្ដខារ រីក្ចដរមើនដក្លង

កាល យដទ ឬរីក្ចដរមើនដតមតញំគ្នន ដគ។ 
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១១៧ - អនក្ដ លខឹង ដៅដពលដយើងនិោយការពិត គឺជាអនក្ដ ល

និោយកុ្េក្ ឬមនុសេដ លមិនចូលចិតតការពិត។ 

១១៨ - ការពិត មិនពិដរាះាត ប់ដទ ជួនកាល ឹងដេើយ អាចដ្វើឱ្យដយើងឈឺ

ចប់ ឬខឹងក៏្ថាបាន។  ូដច នះដបើដយើងកំ្ាក្ដទ រស់ដៅជាមួយដរឿងមិនពិត

 ល់ចស់ាល ប់ដៅ ដេើយកំុ្ដរសក្ថា ចង់ ឹងការពិតឱ្យដាះ។ 

ចង់ទទួលការពិត រតូវមានចិតតកាល ហានជាមុនសិន។ 

១១៩ - ឱ្យដតដម្ំសដមតងដេើយ អាតូចតាចខាងដរកាម ក៏្ដ្វើតាមដ រ។ 

ច្ថ្ ងណាមួយរសញក្ដខារ នឹងបានរនខាងសដមតងរគប់គ្នន មិនខាន។ ខ្ញំចង់បាន

រនជាអនក្សរដសរ អាដរឿងសដមតងដ្វើមិនឈនះដគដទ។ 

១២០ - ការសដមតងកំ្ពុងដតដពញនិយម ដររះសងគមកំ្ពុងដតឱ្យតច្មល អនក្

ដ លដចះសដមតង។ 

១២១ - ការពិតដ លដគរបឌិត មានរគប់ទិសទី។ សូមរបយ័តន! 

១២២ - ភាគដរចើនអនក្ដ លចញ់ដបាក្ដគ សុទធដតជួយដគឱ្យដបាក្ខលនួឯង

បានសដរមច។ ដបើដយើងមិនដជឿ ដតើអនក្ណាមក្ដបាក្ដយើងបាន? កំុ្ដបាក្

ខលនួឯង ឱ្យអនក្ ច្ទដបាក្បាន។ 

១២៣ - ខ្ញំាគ ល់ជនជាតិដវៀតណាមដរចើនណាស់។ ខ្ញំដជឿថា អនក្ទំងអស់

គ្នន នឹងគិតថាខ្ញំមិនដចះដលើក្តដមកើងជាតិខលនួឯង ដៅដពលខ្ញំនិោយថា ជន

ជាតិដវៀតណាមឆ្ល តជាងជាតិដខារ។ 
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ខ្ញំមិនដមននិោយពីចំដេះ ឬភាពឆ្ល តច្វរបស់អនក្ណាមាន ក់្ដទ ខ្ញំនិោយ

ជាលក្ខេៈទូដៅរបស់ជនជាតិទំងពីរ។ ចរិតដខារ និងចរិតដវៀតណាម ខុស

គ្នន  ូចដម  និង ី អុីចឹងដេើយបានជាដខារមិនសូវចុះសរមញងនឹង           

ដវៀតណាម។ 

កូ្នដវៀតណាមតូចៗ របឹងដរៀនជាងដខារដយើង ដររះពួក្វា ឹងថា ដបើមិនខំ

ដរៀនអក្េរដខារឱ្យដចះដទ វាមិនអាចរស់ដលើ ីដខារដនះបានរសួលដទ។ កូ្ន

ដវៀតណាម របឹងដរៀនណាស់ គួរឱ្យសរដសើរ ដេើយក៏្គួរឱ្យខាល ចដ រ។ ដបើ

សិនជាកូ្នអនក្មានផង ដម៉ឪដគចយលយុរេូតដ ើមបីឱ្យកូ្នដគដចះអក្េរ។ 

ដបើបានខាល ំងជាងកូ្នដខារ ដគកាន់ដតសបបយចិតត។ 

កូ្នដវៀតណាម្ំដ ើង ដឆ្វឆ្វជាងដខារបនតិច ដររះដម៉ឪដគមនិ្មាតា។ 

ដត ល់្ំ ឹងក្តីបន តិច ដគចប់ដផ តើមដសវងរក្ឱ្កាសចូលរក្ក្ដនលងអំណាច   

ដេើយ។ ដបើរក្ក្ដនលងអំណាចមិនដ ើញដទ ដគរក្ក្ដនលងរក្លុយឱ្យបាន

ដរចើនសិន។ ដវៀតណាម ឹងថា លុយ និងអំណាចដៅណាមិនឆ្ង យគ្នន ដទ។ 

ឱ្យដតមានលុយ មានផលវូរក្អំណាចបានដេើយ។ ឱ្យដតមានអំណាច គឺអាច

រក្លុយដ លចំណាយដៅបានមក្វិញដេើយ។ 

ចំេចុដតមួយដ លខ្ញំមិនសូវចូលចិតត គឺដវៀតណាមមិនហា នទទួលាគ ល់ថា

ខលនួឯងជាដវៀតណាមដទ។ ភាគដរចើនកុ្េក្ថាខលនួឯង ជាកូ្នដៅចិន។ ដត

ដបើគិតឱ្យ ល់បនតិច ដយើងនឹងដ ើញថា ដវៀតណាមពតិជាឆ្ល តដមន។ ដគ ឹង

ថាដខារឱ្យតច្មលដលើចិន ដេើយមា៉ងដទៀតចិតតសអប់ដវៀតណាមរបស់ដខារ មិន

ទន់រលត់ដទ។ ចិន ឬយួន មិនសំខាន់ដទ អវិដ លសំខាន់ដតើដគរក្បាន 
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របដោជន៍បុ៉ណាណ ។ 

១២៤ - ដរៀតណាមមិនចូលចិតតរូបភាពនិយមដទ ដតដខារចូលចិតតណាស់។ 

១២៥ - ដវៀតណាមមិនខវលព់ីដមាទនភាពជាតិរបស់ដខារដទ។ ដមាទនភាព

ជួយអវីមិនបានដទ។ 

១២៦ - អវីដ លដវៀតណាមធ្លល ប់ដ្វើ ដគនឹងដ្វើមតងដទៀត ដៅដពលឱ្កាសដគ

មក្ ល់។ 

១២៧ - ដដាយារដតមិនដចះគិត ដទើបរស់ដៅតាមដគញាក់្។  

រស់ដៅតាមដគញាក់្ វាោ៉ងដម៉ច? ចខំ្ញំរបាប់។ ដបើដគថា ដរឿងដនះល អ 

ដយើងក៏្ថាល អ។ ដគរបាប់ថា អនក្ដ ះជាមនុសេល អ ដយើងក៏្ថាតាមដគដ រ។ 

ដ ើញដគដរៀនជំ ញដនះបានលុយដរចើន ខលនួឯងក៏្ដៅដរៀនតាមដគដ រ។ 

ដ ើញដគចលូ Comment  រិះគន់អនក្ ច្ទ ខលនួឯងក៏្ចូលរិះគន់ដ រ។ 

ដៅមានដរចើនដទៀត សរដសរមិនអស់ដទ។ 

រស់ដៅតាមដគញាក់្ បានន័យថា មានខួរក្បលដតមិនរពមដរបើ។ សូម

ដទស ខ្ញំរចលំដទ តាមពិត ដរបើដ រ ដតដរបើដ ើមបីញាក់្តាមដគបុ៉ដណាណ ះ។ 

១២៨ - ដយើងរតូវដរៀនគិតដដាយខលនួឯងខលះ ដទើបាគ ល់ខលនួឯង និងាគ ល់

ដសរីភាព។ ដបើចដំតថាតាមអវីដ លអនក្ ច្ទគិត មួយជីវិតដយើងនឹងបដរមើ

គំនិតអនក្ ច្ទជានិច ច។ 

មិនបាច់យល់រសបជាមួយអវីដ លខ្ញំសរដសរដទ ដតរតូវដរបើខួរក្បលរបស់ 
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ដយើងមក្គិតវាដដាយខលនួឯងដៅបានដេើយ។ 

១២៩ - ដតើដយើងគួរដជឿដលើខលនួឯង ឬគួរដជឿដលើដរពងវាស ?  

ដតើដយើងគួរពឹងដលើអនក្នដោបាយ ឬពឹងដលើសមតាភាពខលនួដ ើមបីរស់ដៅ? 

ដតើដយើងគួរដរសក្តាមដគថា ដសនហាជាតិ ឬគួរដ្វើអវីខ លះដ ើមបីជាតិខលនួឯង? 

ដតើដយើងគួរចំណាយដពលជាមួយដរឿងគ្នា នការបានដ លខាង Mediaចង់ឱ្យ

ដយើងតាមដាន ឬចំណាយដពលដ ើមបីអេិវឌងខលនួឯង? 

ធ្លល ប់សួរសំេរួទំងដនះ។ ដបើមិនធ្លល ប់ដទ ល អដេើយ  ល់ដពលដ លដយើងគិត

មតងដេើយ ដររះតាំងពីដក្ាងមក្ ដគរបាប់ដយើងឱ្យដ្វើតាមដគរេូត។ 

១៣០ - ទល់ដតដយើងហា នកាត់ដខេដ លដគចង់ដយើងពីកំ្ដេើតសនិ ដទើប

ដយើងមានដសរីភាព។ ដខេភាគដរចើនជាជំដនឿបុ៉ដណាណ ះ។ 

១៣១ - មនុសេដ លពូដក្ដអបអប ក៏្ពូដក្វាយឬក្ដ រ។ 

១៣២ - ខ្ញំ ូចមិនសូវយល់ដាះ។ ដបើថាដយើងមិនចលូចិតតអនក្ណាមួយ ឬ

មិនឯក្ភាពនឹងដរឿងអវីមួយ ដយើងដៅខំមក្រវល់ជាមួយអនក្ដ ះ ឬដរឿង

ដ ះដ្វើអីដទៀត។ 

ដបើដយើងមិនចូលចិតតដផក្ដនះដទ ដៅដមើលដផក្ដផេងដៅ។ ដេតុអីចំណាយ

ដពលអត់របដោជន៍ដលើដផក្ដនះដ្វើអី? ទុក្ដពលដៅដ្វើអដីផេងដៅ។ 

ចំណាយដពល១០ ទី ឬ២០ ទី ដ ើមបី comment ដលើអវមីួយដ លដយើង
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មិនយល់រសប ដតើបានអមីក្វិញ? ាា នដត Comment ដេើយ នឹងមានអវី

ដក្ើតដ ើងដមន។ 

សរមាប់អនក្ដ លមិន ឹងថាមូលដាា នរបស់ដេ វសប ុក្ដផក្ ជាអី ចខំ្ញំរបាប់។ 

ខាងរក្ញមេ ុនដគបដង កើតដផក្ដ ើងមក្ ដ ើមបីឱ្យអនក្ដ លមានគំនិត ូចគ្នន  ឬ

អនក្ដ លមានចំេលូចិតត ូចគ្នន  បានាគ ល់គ្នន  និងបានផ្ទល ស់បតរូគំនិតដៅវិញ

ដៅមក្។ 

ដេើយដគដ្វើអុិចឹងដ ើមបីអី? គឺដគចង់ឱ្យគំនិតមួយបានរីក្ចដរមើន្ំជាង    

មុន។ ដបើដយើងយក្មនុសេដ លមានការគិតផ ទញយគ្នន មក្រួមគ្នន ដ ើមបីពិភាក្ា 

សអីក៏្ដ្វើមិនដចញដ រ។ ខ្ញំផុសដនះដដាយារខ្ញំគិតថា ដយើងដរបើភាាដខារ

 ូចគ្នន  ដេតុដនះ គួរដតអាចយល់គ្នន ដៅវិញដៅមក្។ ទុក្ដពលរបស់ដយើង

ដៅដ្វើអីដ លដយើងចូលចិតតចុះ កំុ្ចំណាយដពលអត់របដោជន៍ជាមួយអវី

ដ លដយើងមិនចូលចិតត។ 

១៣៣ - មានលុយ មានអនក្រទពង។ 

១៣៤ - ដៅដពលដយើងកាន់ដតចស់ដៅ ដយើងនឹងកាន់ដតដជឿសមតីមនុសេ

កាន់ដតតិចជាងមុន។ 

១៣៥ - មិនថាដយើងដជឿាស  ឬមិនដជឿដទ ដបើដយើងដ្វើល អ ដគដៅ

ដយើងថាមនុសេល អ។ ដបើដយើងដ្វើដរឿងមានរបដោជន៍ ដគដៅដយើងថាជា

មនុសេមានរបដោជន៍។ 

ដបើដយើងដ្វើដរឿងអារក្ក់្ ដយើងនឹងបានលុយ និងពួក្មនុសេរទពងដគមក្ 
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ជុំវិញខលនួដយើងដតមតង។ ដតបានដបបដនះ ទល់ដតដយើងដចះលាក់្ដ រ មិន

រតូវឱ្យដគ ឹងថាដយើងអារក្ក់្ដទ។ 

ដខមិថ្ុ  ឆ្ន ំ២០១៦ 

១៣៦ - ដបើសិនជារគួាររក្មួយ ដក្ើតបានកូ្នមាន ក់្ កូ្នដ ះអាចនឹង

កាល យជាអនក្មាន ដបើវាដចះរបឹងដរបង និង ឹងពីវិ្ីមាន។ បុ៉ដន តដបើរគួារ

ដ លដ្វើដតដរឿងអារក្ក់្ (គិតខលនួឯងដៅ) ដេើយមានលុយ ដ ះកូ្នវានឹង

ដ ើរតាមគនលងរបស់មាត យឪពុក្វាបនតដទៀត ដររះវា ឹងថា ដ្វើអារក្ក់្បាន

លុយ។ 

វាដៅណាមិនឆ្ង យពីគ្នន ដទ ថាមិនរតូវអារក្ក់្ជាមាត យឪពុក្វាផង។ សលឹក្

ដឈើអារក្ក់្ រជញះមិនឆ្ង យពអីារក្ក់្។ 

១៣៧ - មនុសេអារក្ក់្ មិនដមនដក្ើតពីការមិនដជឿាស ដទ។ វាដក្ើត

មក្ពីការដលាេលន់។ និោយដតដ ើមដគរាល់ច្ថ្ ង ដតដៅវតតរេូត ដតើដនះ

ដៅថាមនុសេល អដទ? 

១៣៨ - ាស  ជា ំដៅរបស់ដខារ។ ឱ្យដតអនក្ណាហា ននិោយប៉ះ នឹង

រតូវដគសតីឱ្យមិនខាន។ ខ្ញំសរដសរមិនមានបំេងឱ្យអនក្ទំងអស់គ្នន ឈប់

ដជឿាស ដទ ដេើយក៏្មិនឱ្យមក្ដជឿខ្ញំដ រ។ ខ្ញំរគ្នន់ដតសរដសរឱ្យគិត 

អុីចឹង ដបើមិនចង់គិតដទ កំុ្អានអវីដ លខ្ញំសរដសរដៅ ចប់ដេើយ។ 

១៣៩ - មានបងបអនូខ្ញំមាន ក់្ សួរខ្ញំថា ដតើបញ្ញា អីខលះដ លសងកត់ដខារមិនឱ្យ

ដងើបរួច? ខ្ញំដឆ្លើយភាល មថា ាស ។ ខ្ញំនឹក្ដ ើញដតមយួដនះដទ ដពលដ ះ 
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ដេើយនឹក្ដ ើញភាល មដតមតង។ 

ខ្ញំដជឿថារពះពុទធាស  មានការអប់រំល អ ដតខ្ញំមិនដជឿរដបៀបដ លដគយក្

ាស មក្អនុវតតដទ។ រពះពុទធាស  ជាទសេនវិជាា ល អមួយ ដតសពវច្ថ្ ង

រតូវបានដគយក្មក្ដរបើរបាស់ ដ ើមបីរក្លុយ រក្អំណាច រក្មុខមាត់ និង

ដ្វើឱ្យមនុសេខាតដពល។ 

១៤០ - ាស  មិនបានជួយឱ្យមនុសេដ្វើល អដទ ជួយបានរតឹមដតឱ្យ

មនុសេដ្វើពុតជាល អបុ៉ដណាណ ះ។ មនុសេដទើបជាអនក្សដរមចថាដ្វើល អ ឬដ្វើ  

អារក្ក់្។ 

១៤១ - អវីដ លជាការពិត វារបដេលជាដបលក្បនតិចដេើយ។ 

១៤២ - អនក្នដោបាយ មិនចង់ឱ្យដយើងដចះ ឹងដរចើនដទ ដររះពិបាក្   

ដបាក្។ ដនះជាការពិតមួយ។ ដគចង់ឱ្យដចះ ឹង រតឹមដតអាចបដរមើ

មេិច ឆតាដគបានបុ៉ដណាណ ះ មិនចង់ឱ្យដយើងរបឆំ្ងជាមួយដគដទ។ ដបើដគចង់

ឱ្យរបជាពលរ ាដចះ ឹង ដពលដចក្អំដណាយ ដគ ឹក្ដសៀវដៅអានមក្ដចក្

ដេើយ មិនដមនយក្ារុងមក្ដចក្ដទ។ 

ដយើងអាចសួរថា ចុះដគដចក្ដសៀវដៅឱ្យដក្ាងៗអានដ ះ មិននិោយផង។ 

ដតដក្ាងអានដសៀវដៅទំងដ ះដេើយ យលព់ីអីខលះ? អត់ដទ។ ដគឱ្យ

ដសៀវដៅដៅមនុសេដ លគ្នា នលទធភាពគិតដដាយខលនួឯង ដេើយឱ្យារុង

ដៅមនុសេដ ល្ំ ឹងក្តីដេើយ។ 

១៤៣ - ទីបំផុត ខាងដលាក្ឧក្ញ៉ា គួច ដម៉ងលីបានដផ្ើរារមក្ឱ្យខ្ញំ 



 

ទ
ំព
័រ 

 3
8
 

ដេើយ។ ដគរបាប់ឱ្យខ្ញំលុបរក្យថា "ដលាក្ឧក្ញ៉ាដលបសមតី" ដចញពីបលញក្

របស់ខ្ញំ។ ដគបានរបាប់ថា ដដាយារដលាក្ឧក្ញ៉ាមានការរវល់ ដេើយ 

ដេ វសប ុក្របស់គ្នត់ បានរបគល់ឱ្យដលខាកាន់ជំនួសវិញ ដទើបមិនបានដឆ្លើយ

តបនឹងាររបស់ខ្ញំ (ដតខ្ញំដផ ្ើរដៅ៣ ង)។ 

ដគបានរបាប់ថា ការដ លខ្ញំសរដសរដបបដនះ គឺប៉ះរល់ ល់ភាពច្ថ្ លថ្ នរូបស់

ដលាក្ឧក្ញ៉ាខាល ំងណាស់។ ដតដគដេលចថា អវីដ លដលាក្ឧក្ញ៉ាដ្វើក៏្ប៉ះ

រល់ ល់ទឹក្ចិតតរបស់ខ្ញំដ រ ដៅមានម៉ាក់្ខ្ញំដទៀត ដររះខ្ញំបានរបាប់ម៉ាក់្ខ្ញំ

ថា មានដគចង់ជួយដបាះពុមពដសៀវដៅឱ្យខ្ញ។ំ 

ខ្ញំក៏្លុបឱ្យដៅ ដររះដគដផ ្ើរារមក្រតឹមរតូវដ រ អុីចឹងដយើងដ្វើរតឹមរតូវ

ដៅវិញដៅ។ 

ដគដៅខ្ញដំៅជួបដ ើមបីនិោយដរឿងដសៀវដៅ ដេើយដគរបាប់ថា ដលាក្

ឧក្ញ៉ាបានឱ្យក្ញ្ចប់លុយដ ើមបីដបាះពុមពដសៀវដៅរបស់ខ្ញំដទៀតផង។ 

អាណាហា នដៅដលាក្? កុ្េក្មតងដេើយ ដៅដទៀតមានដតខាតដពលក្នលះ

ឆ្ន ំដទៀត។ ខ្ញំទុក្សរដសរដសៀវដៅជា Ebook  វិញ ដបើខ្ញំចង់លក់្ ក៏្លក់្ជា 

ebook ដ រ កំុ្ឱ្យរំខានដគរំខានឯងដរចើន។ 

ខ្ញំបានដមដរៀនដេើយ ខ្ញំមិនដៅដរៀនដមដរៀន ដ លមតងដទៀតដទ។ កំុ្ដជឿ

រក្យអនក្មាន កំុ្ដជឿរក្យចិន និងកំុ្ដជឿរក្យមនុសេដ លមានងារជា  

ឧក្ញ៉ា។ 

១៤៤ - ចំដេះ ឹងខលះ រគ្នន់ដតល អដមើលបុ៉ដណាណ ះ មិនអាចដរបើការបានដទ។ 
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ចូលដមើលដវបាយមយួចំនួនរបស់ដខារដយើងដៅ  ឹងដេើយ។ 

១៤៥ - គ្នា នអនក្ដរកាក្ឈរដ ើមបីចំដេះ ឹងពិត ដទើបគ្នា នការរីក្ចដរមើន។ 

១៤៦ - ដេលើសមបុ៉ណាណ  ក៏្ដគដៅដតដៅថាដេលើដ រ។ ដបើដជៀសបាន ដជៀស

ដៅ ដររះការដ្វើដេលើតាមដគដនះ គ្នា នបានអីមក្វិញដទ។ 

១៤៧ - ដបើគ្នា នដគ ឹក្ ដំយើង ដយើងអត់បាយសីុដមន? ដបើអត់ដមន មិន

ដមនមក្ពីដគដទ គឺមក្ពីខលនួដយើង។ 

១៤៨ - ដដាយារដយើងរស់ដៅក្នញងរបព័ន ធដ លដគដរៀបចំយូរដពក្ ដទើប

ដយើងមិនចង់ចក្ដចញ។ ាស  នដោបាយ ការអប់រំ ទីផារ និងសូមបី

ដតដេ វសប ុក្ដ លដយើងកំ្ពុងដរបើដនះ សុទធដតជារបព័ន ធ។ របព័ន ធដបបដនះ 

បដង កើតជំដនឿមា៉ងមាន ក់្។ អវីដ លអារក្ក់្ គឺជំដនឿទំងដនះ ខុសពីការពិត។ 

១៤៩ - ដគដបាក្ដយើងបានដៅដពលដ លដយើងល ងង់ និងដពលដ លដយើងគិត

ថាដយើងឆ្ល តជាងដគ។ 

១៥០ - មនុសេដបាក្របាស់ គ្នា នច្ថ្ ងទទួលាគ ល់ការពិតដទ។ 

១៥១ - ដេតុអវបីានជាមនុសេមិនហា នទទួលាគ ល់ការពិត? 

មូលដេតុមាន ូចជា ៖ 

-ខាល ចការពិត គិតថាអវីដ លខលនួ ឹង វាល អសរមាប់ខលនួដេើយ។ អនក្ខលះមិន

ហា នទទួលាគ ល់ថា អនក្នដោបាយជាមនុសេដបាក្របាស់ ដររះដបើទទួល

ាគ ល់ដបបដនះ ពួក្ដគនឹងអស់ទីពឹងរក់្ មិន ឹងជារតូវដជឿអនក្ណាដទៀត។ 
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-មិនដជឿថាខលនួឯងល ងង់ មិនាគ លក់ារពិត។ អនក្ខលះ ឹងដេើយថា ដរឿងដនះ

ជាការពិត ដតមិនទទួល ដររះដបើទទួលដៅដសាើនឹងខលនួឯងល ងង់។ ខាល ចដគថា

ល ងង់ ដេតុដនះសុខចិតតរស់ដៅជាមួយនឹងរក្យដបាក្របាស់។ មនុសេដយើង

ខាល ចល ងង់ ដតសុខចិតតដបាក្ខលនួឯងថាឆ្ល ត។ 

-ជាមនុសេដបាក្របាស់។ មានដតអនក្នដោបាយគ្នន ដគដទ ដទើបនិោយថា 

អនក្នដោបាយមិនដ លដបាក្របាស់។ មនុសេដបាក្របាស់ គ្នា នច្ថ្ ងទទួល

ាគ ល់ការពិតដទ។ 

១៥២ - ដនះជាសំេរួដ លខ្ញំបានទទួល។ ខ្ញំដឆ្លើយតាមក្រមិតខួរក្បល

របស់ខ្ញំដទ។  

ដបើខុស ក៏្ខុសដៅ ដររះខ្ញំដឆ្លើយខុសរាប់មិនអស់ដៅដេើយ។ 

" ដររះដតមិនចង់ដៅដក្បរពួក្វាេ នឹងដេើយដទើបចូលរួមដ្វើនដោបាយ នឹង

តាមដានអនក្នដោបាយ ដបើមិនចូលរួមនឹងនដោបាយដទ ដតើមាន

មដ្ាបាយមយួណាអាចដៅឆ្ង យពពីួក្វា ដបើវាដចះដតមក្ដៅដក្បរដយើង

 ូចសពវច្ថ្ ងដនះ? " 

នដោបាយដគមិនដ្វើដ ើមបីដរឿងេ នឹងដទ។ នដោបាយ ដគដ្វើដ ើមបីឡាន 

និងមុខមាត់ក្នញងរបវតតិាស្រសតបុ៉ដណាណ ះ។ 

មដ្ាបាយដៅឆ្ង យពីយួន គឺខលនួដយើងខាល ំងជាងយួន មានជាងយួន ឆ្ល ត

ជាងយួន និងមិនគំ្នរទយួន។ វាមក្ដក្បរដយើងបាន ដដាយារមានអនក្គំ្ន

រទពួក្វា និងដដាយារដយើងគ្នា នលទធភាពទិញ ីពីវា។ រាល់ច្ថ្ ងមានដតយួន
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ទិញ ីពីដខារ គ្នា នដខារណាមានលុយទិញ ីពីយួនដទ។ ជួនកាល ចូលរួមដ្វើ

នដោបាយេ នឹងដេើយ ដ ល យំួនចូលរសញក្ដ ះ។ ដៅចរំបវតតិាស្រសត

ដខារដយើងដទ។ អនក្នដោបាយណាខលះ របជាពលរ ាណាខលះ ដ លចញ់ដបាក្

យួន ដេើយ យំួនចូលរសញក្? 

តាមពិត ខ្ញំមិន ឹងថារតូវដ្វើោ៉ងណាដ រដទ។ ដតខ្ញំ ឹងថា ដបើជនជាតិដខារ

ខាល ំងជាងយួន និងដចះដសនហាជាតិដរចើនជាង ដយើងដៅដតអាចរក្ារបដទស

ដយើងបាន ដ ល។ 

ដខារដយើងរាល់ច្ថ្ ងមានដមាទនភាពរជញលដេើយ រជញលរេូត ល់ដេលចថាខលនួ

ឯងដៅទន់ដខាយ។ ដខារមិនចង់ដចះ ឹងដទ ចូលចិតតដតការសបបយដ ល

ពួក្យួនលួចបដង កើតឱ្យ។ ដខារមិនរសលាញ់ជាតដិទ ដតរសលាញ់ផល

របដោជន៍ដ លបានពីជាតិ ដេើយរបដោជនដ៍ ះក៏្យួនផ តល់ឱ្យដ រ។ ដខារ

មិនគំ្នរទរបស់ខលនួឯងដទ ដចះដតដជារតាមគ្នន មួយដេលតបុ៉ដណាណ ះ។ កំុ្ដ ើញ

ដខារដចះទិញរក្មា ថាដខារគំ្នរទជាតិាសន៍ឯងឱ្យដាះ។ 

សូមដទសចុះ ខ្ញំដលងដជឿនដោបាយរសញក្ដខារតាំងពីខ្ញដំៅដេរបក្េស

ដស្រងាគ ះជាតិដម៉លះ។ ដពលដ លខ្ញំដៅ ល់ ខ្ញំដ ើញសុទធដតកូ្នយួនដៅដក្បរផ ទះ

ខ្ញំ។ ដេើយពួក្វាមក្សដស្រងាគ ះសអីដ រ? ខ្ញំក៏្នឹក្ដ ើញ ល់កាលយួនមក្ស

ដស្រងាគ ះដខារឆ្ន ំ ៧៩ និងរូបភាពដ លដគផុសថា វា ុតផទះដខារ ដេើយមក្ជួយ

បាញ់ទឹក្។ ខ្ញំចប់ដផ តើម ឹងថា នដោបាយជាាច់ដរឿងដ លដគបុ៉ដណាណ ះ។ 

ដបើមិនចង់ដៅជិតយួន រតូវរបឹងខលនួឯង។ 

កាត់បុ៉េណឹងចុះ កំុ្ឱ្យដវងដពក្។ 
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១៥៣ - យួន ជាជាតិាសន៍មួយដ លមានរសលាញ់ជាតិខលនួណាស់។ ដគ

មិនក្បត់ជាតិខលនួដ ើមបីដខារដទ។ ដទះជាដក្ើតដៅដលើ ីដខារក៏្ដដាយ មាន

សញ្ញា តិដខារក៏្ដដាយ យួនដៅដតរសលាញ់របដទសរបស់ខលនួជានិច ច។ មិន

ដមនរសលាញ់ដតមាត់ដទ គឺដ្វើដ ើមបីរបដទសវាដទៀត រគ្នន់ដតដយើងមិន

ចប់អារមាេ៍បុ៉ដណាណ ះ។ 

អនក្ទំងអស់គ្នន កំុ្ដេលចចំេចុដនះ។ 

១៥៤ - អូ! កំុ្ឱ្យដគដបាក្បានងាយដពក្។ កំុ្ដដាយារដតដគដរបើ រក្យ 

ដ ើមបីជាតិ ដេើយដយើង គំ្នន ដជឿដដាយមិនគិតអវដី ះ។ 

ដបើអនក្ទំងអស់គ្នន ដចះរសលាញ់ជាតិដមន របឹងដ្វើអវីខ លះដ ើមបីជាតិមក្ តាម

សមតាភាពរបស់ដយើង។ រសលាញ់ជាតិ បាននយ័ថាដយើងជួយរទរទង់ដផ នក្

ណាមួយរបស់ជាតិ ដររះមានរបជាជនដខារមានដរចើនណាស់ ដយើងដចក្គ្នន

តាមដផនក្ដៅ។ អនក្ណា ពូដក្ខាងកី្ឡា ដលើក្សទយួកី្ឡាដៅ អនក្ណាពូដក្

ខាងដផនក្របវតតិាស្រសត ខំរបឹងផេពវផាយឱ្យអនក្ ច្ទ ឹងលឺដៅបានដេើយ។ 

ដបើដយើងចង់ដ្វើ ូចអនក្នដោបាយ ដ លសអីក៏្គ្នត់ដ្វើបាន សអីក៏្គ្នត់រ៊ាប់រ៊ង 

 ឹងដតដៅមិនរួចដេើយ។ អនក្នដោបាយដផេង ដយើងដផេង អត់មានអី ូច

គ្នន ដទ។ ដគដ្វើដ ើមបីរបដោជន៍ដគ ដយើងដ្វើដ ើមបីរបដោជន៍ដយើង និង

របដទសដ លដយើងរស់ដៅ។ 

ដជឿក៏្បាន មិនដជឿក៏្បាន ដតដបើដៅដតឆ្កតួនឹងអនក្នដោបាយដទៀត មិន

យូរដទ អនក្ទំងអស់គ្នន នឹងរស់ដៅដក្បរ ពួក្ ដអមមុឺយឌី ូវ ដេើយ។ ខ្ញមំិន 
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ចង់រស់ដៅជិតពួក្វាដទ បានជារបាប់អនក្ទំងអស់គ្នន ។ 

ពួក្វាឆ្ល តជាងដយើងឆ្ង យណាស់។ វាសបបយចិតត ដពលដ ើញដខារដៅដត

ដេលើ ដ ល្ ះគ្នន ដ ើមបីអំណាចរបស់អនក្នដោបាយ។ វាដពញចិតតដៅដពល

ដ ើញដខារគិតថាខលនួឯងមានដមាទនភាព រេូតដេលចខលនួ។ វាប៉ងយក្យូរ

ដេើយ វាមិនដ លឈប់ដទ ដេើយដខារដយើងក៏្ ឹងរគប់គ្នន ដ រ។ ដនះមិនដមន

ជាដរឿងនដោបាយដទ ដនះជាដរឿងរបស់សងគមដយើង។ ខ្ញំមិនចង់ដ ើរដៅ

ណាក៏្ដ ើញមុខពួក្វាដទ។  

១៥៥ - សងគមមួយ គំ្នន ដេលើ ដររះដជឿតាមមនុសេដេលើ។ 

១៥៦ - ល ងង់ ក៏្ល ងង់ចុះ ដតកំុ្ដេលើ។ ដបើ ឹងថាអវីមួយមិនល អដេើយ កំុ្ដ្វើ កំុ្គំ្ន

រទ និងជួយរក្ដលសឱ្យវា។ 

១៥៧ - ខ្ញំចិតតចដង អៀតណាស់ មិនចូលចិតតអនក្ណាមក្ប៉ះរល់ក្មាសិទធិខ ្ញំដទ 

ដេើយខ្ញំក៏្មិនដៅប៉ះរល់របស់អនក្ណាដ រ។ ដតខ្ញំដចះពីវិ្ីដចក្រំដលក្ ។ 

ខ្ញំ ឹងថា មិនបាច់ទល់ដតមានលុយ ដទើបអាចដចក្បានដទ ។ ខ្ញំមានបណាណ  

ខ្ញំដចក្បុ៉េណឹង ។ 

ខ្ញំដចះសរដសរដសៀវដៅ ខ្ញំដចក្ដសៀវដៅ។ ខ្ញំដចះដ្វើរូប ខ្ញំដចក្ជារូបភាព។ 

ដតខ្ញំមិនលួចរបស់អនក្ណាមក្ដចក្ដ ើមបីយក្មុខមាត់ដទ។ 

ដគមិនខាល ចមនុសេចិតតចដង អៀតដទ ដគខាល ចដត មនុសេមិនរពមដចក្រំដលក្។ 

មនុសេដរចើនណាស់ដ លមានចិតតទូលាយ ដតមិនធ្លល ប់ដចក្អវីបនតិចដទ។ មូល

ដេតុ គឺមិន ឹងថាដចក្អី និងដ្វើពុតជាចិតតទូលាយ។ 



 

ទ
ំព
័រ 

 4
4
 

១៥៨ - ដដាយារដតខ្ញំមិនមានដក្រ តិ៍ដ ា្ ះ និងលុយដរចើន ក្នញងសងគម 

ដពលដ លខ្ញំរបាប់ថា អនក្ដនះនិោយកុ្េក្ មិនរក្ាសមតី គ្នា នអនក្ណាដជឿ

ខ្ញំដទ។ ដគគិតថាខ្ញំនិោយបងខចូដ ា្ ះដគ។ ខ្ញំរគ្នន់ដតរបាប់ដទ ដររះខាល ច

ចញ់ដបាក្មនុសេដ លរក់្មុខល អតាមដអរក្ង់ ូចខ្ញំ។ 

ដដាយារដតដផក្ខ្ញំ មិនមានដគាគ ល់ដរចើន ដពលដ លមានដផក្លបីជាង

យក្ដសៀវដៅដៅផុស ដេើយខ្ញំទមទរសិទធិរបស់ខ្ញំមក្វិញ ដគ គំ្នន ថា ខ្ញំ

ចិតតចដង អៀត របកាន់ដរចើន មិនដចះដចក្រំដលក្ចំដេះ ឹង។ ដតាក្គិតដៅ

ដមើល ដសៀវដៅ គឺខ្ញំជាអនក្សរដសរ ដបើខ្ញំមិនផុសដៅដលើអុីន្ឺដេត ដតើ

អាចមានដផក្ដផេងដទៀតយក្ដៅផុសបានដទ? 

ដដាយារដតខ្ញំ ជាអនក្ដរៀនអាយ្ី ដពលដ លខ្ញំនិោយពីចបប់ក្មាសិ

ទិធបញ្ញា  និងសិទធិអនក្និពនធ ដគ គំ្នន ថា ខ្ញំដ្វើេួសដេត។ុ ចបប់ដនះ មិនដមន

ជាចបប់ដ្វើបាបដគ ូចចបប់ដផេងដទ។ ចបប់ដនះ សរមាប់ការររាន ច្ 

របស់អនក្ដ លដរបើខួរក្បលបដងកើតអវីមួយបុ៉ដណាណ ះ។ ចបប់ដនះ រតូវបានដគ

បដង កើតដ ើងដ ើមបីជារងាវ ន់ ល់ពួក្អនក្និពនធ ដររះដគ ឹងថា ពួក្ដនះរក្

លុយមិនបានដរចើនដទ ដទើបដគចង់ដលើក្ទឹក្ចិតតខលះដៅ។ 

ខ្ញំចប់ដផ តើមខាល ចរសញក្ដនះដេើយ។ មាន ក់្ៗតាំងខលនួដសនហាជាតិ រសលាញ់

អំដពើល អ ដតដៅដពលមានការលួចាន ច្ ដក្ើតដ ើង  គំ្នន ដៅគំ្នរទការលួច 

 វិញ។ ខ្ញំយក្ចបប់មក្និោយ ដគ គំ្នន ដ្វើមនិ ឹង។ 

១៥៩ - ដបើមិនបានជយួបដងកើតដទ កំុ្បំផ្ទល ញដថ្ម។ ខ្ញំចង់ឱ្យចំនួនដសៀវដៅ

ដ លបក្ដរបពីបរដទស ដសាើគ្នន  ឬរបហាក់្របដេលគ្នន នឹងចំនួនដសៀវដៅ
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ដ លនិពនធក្នញងរសញក្។ ដទះដយើងសរដសរមិនបានល អ ូចដគក៏្ដដាយ ដតវា

រគ្នន់ដបើជាងអត់។ 

១៦០ - ដ្វើោ៉ងណាឱ្យដតបាន ល់ច្ អញ ចង់លួចពីអាណាមក្ ក៏្អញ

មិនខវល់។ ចង់អាណាដរសក្ឱ្យជួយោ៉ងដម៉ច ក៏្អញមិនខវល់ សំខាន់អញ

បានអានដដាយមិនអស់លយុ។ ដនះជាការគិតរបស់អនក្ដ លគំ្នរទដផក្

ដចរដ ះ។ 

១៦១ - សូមកំុ្ចង់បានរបដោជន៍ពីពួក្ដចរ ឬការលួច។ 

ខ្ញំមិន ឹងជានិោយោ៉ងដម៉ចដចញដទ ដៅដពលមានដគមក្របាប់ខ្ញំថា ដផក្

ដចរដ ះ ផ តល់របដោជន៍ ល់មនុសេ។ ដសៀវដៅមិនច្ថ្ លណាស់ណាដទ 

ដេតុអី គំ្នន ការលួចរបស់អនក្ ច្ទដបបដនះ? 

ខ្ញំយល់ មនុសេ មានចរិតអាតាា និយម។ ដ្វើោ៉ងណាឱ្យដតបាន ល់ច្ អញ 

ចង់លួចពីអាណាមក្ ក៏្អញមិនខវល។់ ចង់អាណាដរសក្ឱ្យជួយោ៉ងដម៉ច 

ក៏្អញមិនខវល់ សំខាន់អញបានអានដដាយមិនអសល់ុយ។ ដនះជាចរិតអនក្

ដ លគំ្នរទដផក្ដចរដ ះ។ 

ដេតុអីចង់បានរបដោជន៍រួម ជាមួយដចរដៅវិញ? សួរខលនួឯងដៅដមើល។ 

ដគលួច ដយើងចយំក្ ដតើដយើងមនិដចះខាា សដគដទ ឬដម៉ច? 

១៦២ - ដចះគំ្នរទ ល អដេើយ ដតរតូវដមើលដ រថាវារតូវ ឬអត់។ ដនះមិន

ដមន ូចដរឿង ដចរចិតតជា ដ លលួចអនក្មានដៅជួយអនក្រក្ដទ។ ដនះគឺដគ

លួច ដសៀវដៅពីមាច ស់ដ ើម ដេើយយក្មក្ផុសដដាយដាក់្ក្មាសិទធខលនួឯង 
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ដទៀត។ 

១៦៣ - របព័ន ធអប់រំ របព័ន ធចបប់ របព័ន ធដឃ្លស  និងរបព័ន ធាស  

បានដ្វើឱ្យខ្ញំរចលំថាអវីជាដរឿងមិនរតឹមរតូវអស់។ របព័ន ធទំងដនះ របាប់ខ្ញំ

ថា អវីដ លរតូវសអប់ និងអវីដ លរតូវរសលាញ់។ 

១៦៤ - ខ្ញំដទើបដតទទួលបាន Comment មួយពីអនក្អានដសៀវដៅថ្ាីរបស់

ខ្ញំ។ គ្នត់ថា ចំេចុ "របេពរបស់ដសៀវដៅ" មិនបាច់ដាក់្ក៏្បានដ រ ដររះ

វាមានលក្ខេៈវាយរបហារចំៗ។ 

ខ្ញំមិនដមនវាយរបហារដទ គឺខ្ញំចង់របាប់ថា ដសៀវដៅដនះ ខ្ញំ ក្យក្ដគ្នល

គំនិតពីដសៀវដៅរបស់ដលាក្ ឧក្ញ៉ា គួច ដម៉ងលី។ ដេតុអី ខ្ញំរតូវលាក់្

ដ ា្ ះគ្នត់ ដបើខ្ញំយក្ពីដសៀវដៅគ្នត់ដមនេ នឹង? 

តាមពិតមិនដមនជាការវាយរបហារដទ ខ្ញំរគ្នន់ដតនិោយថា គ្នត់ដលបស

មតីដ លនិោយថា ជួយដបាះពុមពដសៀវដៅឱ្យខ្ញំ។ ដនះជាបទពិដា្ន៍ដ ល

ខ្ញំជួបពិតៗ ដេើយខ្ញំយក្មក្ដចក្រំដលក្ឱ្យអនក្ដ លមិនទន់ជួប។ អនក្ដ ល

អានដេើយ ដៅចប់អារមាេ៍ដតដ ា្ ះ ដលាក្ឧក្ញ៉ាដៅវិញ មិនចប់

អារមាេ៍នឹងដមដរៀនដ លខ្ញំសរដសរ។ 

អានដសៀវដៅ ដគអានដ ើមបីរសង់ចំេចុសំខាន់ មិនដមនរសង់ដ ា្ ះដទ។ 

ដសៀវដៅខ្ញំ មិនដមនជាដសៀវដៅរបវតតិាស្រសតដទ  ូដច នះក៏្ដផ្ទត តដលើដ ា្ ះ

ខាល ំងដពក្។ 

គ្នត់បាន Comment ដទៀតថា "ចង់ឬមិនចង់ ពិតឬមិនពិត គឺមិនគួរដាក់្ 
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ឬមិនគួរសរដសរ។" What? ចង់មិនចង់អី ខ្ញំសរដសរឱ្យដគបាន ឹងថា 

ដរឿងដ លដយើងរំពឹងទុក្ វាមិនដក្ើតដ ើងរេូតដទ។ ដេើយដនះ ខ្ញំក៏្ដរៀន

តាមអវីដ លដលាក្ឧក្ញ៉ាដ ះ បានបដរងៀនខ្ញំដ រ។ ខ្ញំមានទំង 

Recordingសដមលងដ លគ្នត់របាប់ខ្ញំដទៀតផង។ គ្នត់របាប់ថា កំុ្ឱ្យខាល ច

ដគ មានអីចង់និោយ ក៏្និោយដៅ។ កំុ្រទពងដគ។ 

ឥលូវខ្ញំនិោយដេើយ គ្នត់ដលបសមតី។ ខ្ញំមិនបានថាគ្នត់ជាមនុសេអារក្ក់្ 

ដ្វើដរឿងបំផ្ទល ញជាតិអីដទ។ ខ្ញំថា គ្នត់កុ្េក្ខ្ញំ។ និោយរតង់មិនបាន។ 

ខ្ញំ ឹង សម័យដនះ ដគចូលចិតតាត ប់ និងអានរក្យដបាក្របាស់។  ូដច នះ 

ដពលដ លមានដគនិោយការពិត នឹងមានមនុសេមក្ហាមដបបដនះដេើ

យ។ ខ្ញំមិនដេលើដទ ការពិតដនះ មិនប៉ះរល់ ល់ដលាក្ឧក្ញ៉ាដ ះដទ ដររះ

វាជាដរឿង្មាតាដៅដេើយ ដ លមនុសេដលបសមត។ី 

មាច ស់ Comment ដបើដ ើញដេើយ កំុ្គិតថាខ្ញំកំ្ពុងថាឱ្យ អី។ ខ្ញំមិនបាន

ថាឱ្យដទ ខ្ញំរគ្នន់ដតពនយល់បងឱ្យយល់បុ៉ដណាណ ះ។ រដបៀបពនយល់របស់ខ្ញំ

អាចអត់សីល្ម៌ ដតខ្ញំអត់បានដថ្មដរគឿងចូលដទ។ 

ខ្ញំនិោយពីការសរដសរដសៀវដៅ។ ដបើអនក្និពនធសរដសរមិនពិត ដ ល ទុក្

ច្ ដ ក្ាប់ខលនួឯងដៅ កំុ្សរដសរអវីដ លដ្វើឱ្យដគអានដេើយ ខាតដពល។ 

ដខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ 

១៦៥ - គនលឹះងាយៗដ ើមបីកាល យខលនួជាកូ្នដខារដសនហាជាតិ ៖ 

-រក្យថា "ដខារ" ឱ្យបានដរចើន។  
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-តាមដានទំដ រសងគមឱ្យជាប់។ ដបើដគបត់ដៅខាងណា ដយើងរតូវដៅឱ្យ

ដលើសដគ។ ឧទេរេ៍ ដពលដគកំ្ពុងដតគំ្នរទបាល់ទត់ ដយើងរតូវដចញមុខ

ឱ្យបានខាល ំងជាងដគ ដទះបីដយើងមិនចូលចិតតដមើលបាល់ទត់ក៏្ដដាយ។ 

-ដជរដគ ដជរឯង។ 

ងាយដមល៉ះ ! រគ្នន់ដតដ្វើតាមចេំចុទំង៣ដនះ ខ្ញំក៏្អាចកាល យជាអនក្ដសនហា

ជាតិបាត់ដៅដេើយ។ ឆ្ងល់ដ រ ចស់ៗជំ ន់មុនចបំាច់ខំរបឹងដៅាល ប់ក្នញង

សស្រងាគ ម សុខចិតតដាច់បាយ លះបង់ដពលដវលាបដងកើតអវីសរមាប់ជាតិដ្វើអី 

ដបើដ្វើដតបុ៉ដេណះដគថា ដសនហាជាតិដេើយេ នឹង។ 

បញ្ញា ក់្ ដនះជាដរឿងកំ្ដបលងដទ។ 

១៦៦ - ដបើមិនចូលចិតត កំុ្ដមើលដតមតង។ ដបើដមើលដេើយរិះគន់ដគ ដ ល កំុ្

ដមើល។ 

១៦៧ - ខ្ញំដៅដាក់្រក្យដ្វើការដៅរក្ញមេ ុនមួួួយ។ រក្ញមេ ុនដ ះលក់្

ដរគឿងសំេង់មិន ឹង ដ្វើសំេង់មិន ឹងដទ។ ដពលដៅសមាា សច្ថ្ ងទី១ ខ្ញំ

គិតថាមិនអីដទ ដររះដគរបាប់ខ្ញំថា ចមំក្សមាា សមតងដទៀតជាមួយដៅដក្

ដតមតង។ ខ្ញំគិតក្នញងចិតតថា របដេលជាបានការងារដ្វើដទៀតដេើយ។ 

 ល់ច្ថ្ ងសមាា សន៍ទី២ រាប់ដតដៅដក្និោយដចញមក្តុងដវៀតណាម ខ្ញំ

ភ្ាក់្ខលនួដរពើត ដតខំដឆ្លើយសេំរួគួរដគដៅ។ ដគសួរខ្ញំថា ដចះគូរ Logo ដទ 

និងសួរអីដរចើនដទៀត។ ខ្ញំមិនចដំទ ដររះដពលដ ះខ្ញំ ឹងថា ខ្ញំមិនមក្ដ្វើ

ការដៅរក្ញមេ ុនដ ះដទ។ 
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ខ្ញំដឆ្អតនឹងដៅដក្ចិនដេើយ ខ្ញំមិនហា នមក្រប ូក្នឹងដៅដក្យួនដទ។ 

ដបើខ្ញំដ្វើដបបដនះ ដគដៅថាដសនហាជាតិដ រដទ? អត់ដទ។ ខ្ញំដ្វើដ ើមបីខលនួឯង

បុ៉ដណាណ ះ។ ក្នញងចំដណាមដៅដក្យួន១០០ ក់្ ោ៉ងដហាចណាស់មានដត

១០ ក់្បុ៉ដណាណ ះដ លរក្សុីរតឹមរតូវ ដេើយ១០ ក់្ដនះអាចនឹងមិនមក្រក្

សីុដៅរសញក្ដខារដទ។ សរមាប់ខ្ញំ រក្យថា "រក្សុីរតឹមរតូវ" មានន័យដលើស

ពីការចុះដ ា្ ះក្នញងបញ្ាីរក្សួងដទៀត។ ខ្ញំមិនចង់ដ្វើអារក្ក់្ដដាយច្ ខលនួឯង 

ដ ើមបីចិនយួនបានដក្ើបលុយដ ះដទ។ 

កាលខ្ញំដ្វើការដៅកាសុីេចូិន ពួក្វាឱ្យខ្ញំលក់្បារី Cigar លក់្រា និងលក់្

សអីដផេងដទៀត។ មក្ពីមិនចង់ដ្វើអាដរឿងេ នឹងដេើយ បានជាខ្ញំដរៀនអវីដផេង

ដ លមិនរក់្ព័ន ធនឹងការងារដនះ ដ ើមបីយក្រួចខលនួ។ 

មនុសេខ្ញអំាតាា នយិមណាស់។ ខ្ញំដ្វើោ៉ងណាឱ្យដតខលនួឯងបានសុខ ដេើយ

មិនបាច់ដៅដបាក្អនក្ណាយក្លុយ។ ដតខ្ញំឆ្ងល់ដ រ ដបើខ្ញំបុ៉េណឹងអាតាា

និយមដៅដេើយ ចុះទរមាអំនក្ដ លសុីលុយដគដរកាមតុ កាប់ដឈើ លក់្

ដរគឿងដញៀនដទៀត មិន ឹងជាដៅសអី វិញ? 

១៦៧ - អវីដ លខ្ញំខាល ចជាងដគ គឺដៅអ គតដៅ ខ្ញំរតូវរស់ដៅជាមួយ

មនុសេដ លពូដក្រទពងដគទំងដ ះ។ 

១៦៨ - ដដាយារដខារទទួលឥទធិពលចិន ដរចើន ដទើបដខារពូដក្អួតដរចើន។ 

ដតដដាយារដខារដយើង គ្នា នដសចក្តីកាល ហានទទួលាគ ល់អំេតួរបស់ខលនួឯង 

ដទើបដ្វើឱ្យមិនអាចដងើបរួចពីអំេតួដនះ។ 
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ដខារកាល ហានជាមួយអនក្ ច្ទ ដតមិនកាល ហានរបឈមមុខនឹងចេំចុអារក្ក់្

របស់ខលនួឯងដទ។ តាមពិតមិនដមនមានដតដខារដយើងដទ ដ លជួបដរឿងដនះ 

ដតដដាយារខ្ញំសរដសរឱ្យដខារដមើល ដទើបខ្ញំដរបើដតរក្យដខារ។ 

១៦៩ - ជីវិតដយើងខលីណាស់ កំុ្ដចះដតរិះគន់អនក្ ច្ទ។ 

១៧០ - ពុតចិនកំុ្រតាប់ ចបប់ចិនសឹមយក្តាម។ 

១៧១ - ចង់ដ្វើមនុសេល អ ងាយរសួលណាស់ គឺកំុ្ដ្វើតាមពួក្ចិនដៅបាន

ដេើយ។ 

១៧២ - ភាព ូចគ្នន រវាងអនក្នដោបាយខលះ និងអនក្សិលបៈខលះ 

-រតូវការសដមលងគំ្នរទ 

-ចង់បានលុយ ដឆ្លៀតរក្អំណាច 

-ពូដក្សដមតង 

-អាចដ្វើឱ្យដយើងដសើចបាន 

-និោយល អពីមុខ ដ្វើដរឿងអារក្ក់្ដរកាយឆ្ក្ 

-ដរៀនតាមលីវបីុ បងាា ញគុេ្ម៌តាមក្ញ្ចក់្ទូរទសេន៍ 

-ចូលចិតតយក្រក្យ "ដខារ" ដៅរក់្ព័ន ធនឹងខលនួឯងដ ើមបីឱ្យដគដជឿជាក់្ 

-មានដរឿងឱ្យដយើងតាមដានរេូត 
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-មិនចង់ឱ្យអនក្ ច្ទដចះ ឹង ដររះខាល ចដគដលងដជឿ 

ភាពខុសគ្នន  

-អនក្នដោបាយអាចទិញក្បលអនក្សិលបៈបាន 

** អវីដ លខ្ញំសរដសរខាងដលើដនះ មិនដមនជាការពិតដទ។ កំុ្ដជឿខ្ញំ។ 

១៧៣ - ចដំមើលខ្ញំនិោយដរឿងមួយដ លដក្ើតក្នញងសងគមមួយ។ 

ឪពុក្វា ជាមនុសេដ លដ ក្សុួីលុយរ ា និងដ្វើបាបរបជាជនតូចតាច។ 

កូ្នវា ដដាយារបានលយុឪដ លរក្បានដដាយងាយរសួល និងអារក្ក់្

បំផុតដ ះ ក៏្មិនបាច់ខវល់ពីដរឿងដ្វើការអីដ រ។ វា ឹងដតដបើក្ដេនក្ដ ើង 

េុចច្ ទរលុយ ដតមតង។ 

វាចយលយុរសួលដពក្ វាក៏្នឹក្ដ ើញវិ្ីមួយដ ើមបីយក្បានដ ា្ ះជា

មនុសេល អ។ វាមិនចង់ដ្វើជាមនុសេល អដទ ដររះវា ឹងថាមនុសេល អ រក្យូរ

ណាស់ ទល់ដតាល ប់ដទើបមានដដាយារកូ្នដៅ ុតលុយដខាា ចឱ្យ។ បុ៉ដន តវា

រគ្នន់ដតចង់បានដ ា្ ះជាមនុសេល អបុ៉ដណាណ ះ។ វាចង់ឱ្យដគសរដសើរទំងវា 

និងរគួារវា។ 

វាបានយក្លយុដ លឪវាយក្ពីដនះបនតិច យក្ពីដ ះបនតិច មក្ដ្វើជាក្មា

 វិ្ី Charity ។ Charity មិនអាចចូលលុយដតវាបានដទ ដេតុដនះវា

របកាសឱ្យមិតតេក្តិវា និងអនក្ដ លមានបំេងចូលរួមដ រ ឱ្យបរិចច ក្ថ្វិកា

ខលះៗមក្។ 
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វាបានជួយរបជាជនរកី្រក្តូចតាចបានដរចើន ក់្ដ រ ដេើយវាក៏្បានខាង  

ពត៌មានចុះផាយដររងររត។ វានិោយសរដសើរពីឪវាដ លរបឹងដរបង

ដ្វើការ និងបដរងៀនវាឱ្យដ្វើជាមនុសេល អ។ មនុសេជាដរចើន សរដសើរវា 

ដេើយសងឃឹមថានឹងមានកូ្ន ូចវាដ រ។ 

បុ៉ ា នឆ្ន ំដរកាយមក្ ឱ្កាសអូសកូ្នចូល ក៏្មក្ ល់ ឪវាក៏្យក្វាចូលដ្វើ

ការភាល ម ទន់ខលនួដៅមានអំណាច។ វាក៏្ដ្វើតាមទមាល ប់ឪវាដៅ ដេើយវាដ ើរ

កុ្េក្ដគថា វាចូលដដាយារសមតាភាពវា ដតតាមពិតវាមានសមតាភាព

ដមន។ វាមានសមតាភាព ូចឪវាដ រ ដក្ើបលុយោ៉ងាហាវ ដេើយមាន

របពនធបាត់។ 

ដរកាយមក្ដទៀត វាមានកូ្ន ដេើយកូ្នវាក៏្ដ្វើតាមដានរបស់វាដទៀត។ វិល

ចុះវិលដ ើង រគួារដនះងាក្ដៅខាងណាក៏្ដ ើញលុយដ រ។ 

១៧៤ - អួតផង ដអឿផង អាណារទំបាន? 

១៧៥ - កំុ្ដជឿចិន កំុ្ទុក្ចិតតយួន កំុ្លះបង់ខលនួ បដរមើបរដទស។ 

១៧៦ - ខ្ញំដរៀនបានចំេចុល អដរចើនពដីរឿងភាគចិន ដេើយដរៀនបានចេំចុ

អារក្ក់្ដរចើនពីជនជាតិចិន។ អរគុេចិន។ 

១៧៧ - ខ្ញំចូលចិតតដមើលដរឿងចិន ដតមិួិនចូលចិតតដ្វើការជាមួយជនជាតិ

ចិនដទ ដររះពួក្ដនះ ទុក្ចិតតមិនបាន ដេើយាគ ល់ដតខលនួឯងបុ៉ដណាណ ះ។ ដបើ

អនក្ទំងអស់គ្នន មានដៅដក្ចិន របាក្ ជាយល់ពីដរឿងដនះ។ 

ជួនកាល ដគល អនឹងដយើងដមន ដររះដគគិតថា ដយើងរទពងវាបានល អ ដតវា 
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ដ្វើអារក្ក់្ដាក់្អនក្ដផេងដទៀត។ មិនដមនទល់ដតដគដ្វើអារក្ក់្ដាក់្ដយើង 

បានដយើងដៅដគថាមនុសេអារក្ក់្ដទ ។ ឱ្យដតដ្វើដរឿងអារក្ក់្ គឺអារក្ក់្

ដេើយ មិនថាដ្វើដាក់្អនក្ណាក៏្ដដាយ។ 

ដបើដយើងដរៀនតាមដរឿងចិន ដយើងរបដេលជាយលព់រីក្យគុេ្ម៌ខលះ ដត

ដបើដរៀនតាមជនជាតិចិនដៅដរៅវិញ ដយើងាគ ល់ដតរក្យថាលុយមួយម៉ាត់

ដទ ។ មិនដមនដទ ដៅដចះផឹក្សីុ ដចះមានរសីអីដ រ។ 

១៧៨ - ខំរបាប់ថា ដគដបាក្ដេើយ ដៅដឆ្លើយថា ដគដបាក្អញមិនដក្ើត

ដទៀត ។ 

១៧៩ - ដេលើបានន័យថា  ឹងការពិតដេើយ ដ ើញការពិតដេើយ ដតដៅបនត

ដជឿការកុ្េក្។ 

១៨០ - ដយើងមិនកាល យជាអនក្របាជដ្ដាយារដតដមើលដរឿងាមកុ្ក្ដ ះ

ដទ។ 

១៨១ - ដបើដយើងមិនទន់មុខរបរផ្ទទ ល់ខលនួ ការមានការងារដ្វើ គឺជាការ

ឈនះរក់្ក្ណាត លរបស់ដយើងដេើយ។ ដយើងបានឈនះបញ្ញា អត់លុយចយ

មួយ ដេើយមា៉ងដទៀត ដបើដយើងចយសល់ ដយើងអាចនឹងសនេទុំក្ដរបើ

ដពលដរកាយដទៀតបាន។ 

មានមុខរបររក្សុីខលនួឯង ល អជាង ដ្វើការឱ្យដគ។ ដ្វើការឱ្យដគ ល អជាងដ ើរ

ទត់ខយល់ និងយក្លុយដម៉ចយ។  ូដច នះដបើដយើងមានការងារដ្វើ ដយើងដៅ

ចំចំេចុក្ណាត លដតមតង។ អនក្ដ លមិនទន់មាន គួរដតាក្លបងដ្វើដៅ។ 
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ដបើមិនបានលយុដរចើន ក៏្បានបទពិដា្នព៍ិតដ រ។ 

១៨២ - កូ្នអនក្មានដៅដរៀនាលាច្ថ្លៗ  ដគបដរងៀនពីរដបៀបដាកូំ្នដឈើ 

និងរសលាញ់បរិាា ន។  ល់ដពលពួក្វា្ំដ ើង ឪដម៉វាបដរងៀនឱ្យដចះកាប់

ដឈើ ទិញដរគឿងសងាា រឹមដឈើច្ថ្ លៗ  និងបដញ្ចញជាតិពុលចូលដៅ្មាជាត ិ

ដេើយដបើអាច ដបើក្អាជីវក្មាណាដ លបំពុលមនុសេឱ្យបានដរចើន។ ប ទ ប់

មក្មានកូ្ន រួចបញ្ានូកូ្នដៅដរៀនាលាច្ថ្លៗ ។ 

ខ្ញំសរដសរខុសដេើយ។ ដតខ្ញំមិនចង់លុបដចលដទ។ 

១៨៣ - អនក្តូចដរៀនដ្វើការយក្មុខតាមអនក្្ំ។ 

ដខដមា ឆ្ន ំ២០១៦ 

១៨៤ - គ្នា នអនក្ណាដ លមានសំណាងអារក្ក់្មួយជីវិតដ ះដទ។ 

១៨៥ - ដបើដគរបាប់ថា ជីវិតមនុសេខលីណាស់ គ្នា នអនក្ណាដជឿដទ។ ដគ គំ្នន

គិតថា ដគអាចរស់បានបុ៉ ា នសិបឆ្ន ំដទៀត។ ដតអនក្ណាទយ ឹងមុនដ ះ? 

 ូដច នះដពលដៅមានជីវិត ដយើងរតូវរស់ដៅឱ្យអស់ចិតត។ រស់ដៅឱ្យអស់ចិតត 

គឺដ្វើដរឿងដ លដយើងចង់ដ្វើឱ្យដេើយ និងកំុ្ចំណាយដពលដចលដរចើនដពក្។ 

ដបើរគ្នន់ដតដបើក្ដមើលដេ វសប ុក្ វាមិនទន់ចត់ទុក្ថា ជាការខាះខាា យដពល

ដវលា ៏្ំដ ះដទ ដតដបើដៅដឆ្លើយ Comment មនុសេដេលើៗក្នញងដេ វសប ុក្ 

ដទើបជាការខាះខាា យ។ ដបើដ ល្ ះជាមួយពួក្វា ដ ល ទុក្ដពលដ្វើអីដផេង

 វិញល អជាង។ ខ្ញំដទើបដតដរៀនពីចំេចុដនះក្នញងដសៀវដៅ Steal Like an 
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Artist។ ខ្ញំដ្វើតាមរក្យដេ កំ្នញងដសៀវដៅមតងបនតិចៗ រេូតមក្ ល់

ឥលូវបានសដរមចដេើយ។ 

ខ្ញំដរបើរក្យដេលើ អុីចឹង មិនដមនបានន័យថា ខ្ញំដមើលងាយដទ ដតខ្ញំមិន ឹងដរបើ 

រក្យអីដទើបសម។ ដគខំបដង កើតដេ វសប ុក្ដ ើមបីឱ្យមនុសេដចះដចក្រំដលក្  

ពត៌មាន ឬចំដេះ ឹង (និងដក្ើបលុយដៅវិញដ រ) ដតអនក្ខលះ មក្រក្ដត

ដ ល្ ះគ្នន ។ 

១៨៦ - ដៅក្នញងសងគមមនុសេរល គ្នា នរក្យថាអានិតដទ។ 

១៨៧ - ដបើអនក្ទំងអស់គ្នន ចង់ដរៀនតាមឆ្វឆ្វ រតូវដរៀនដ្វើជាខលនួឯងពិត

របាក្ ។ កំុ្ដជារតាមដគ កំុ្ខាល ចដគថា។ ដបើចង់បានអវី រតូវដតយក្ឱ្យបាន។ 

ដេើយសរមាប់អនក្ដ លចូលចិតតនិោយថា ដរៀនតាមឆ្វឆ្វ គឺសុទធដតជា

មនុសេអារក្ក់្ ឬមនុសេក្បត់ សូមដមតាត បិទមាត់ ដេើយបនតដ្វើជាមនុសេ

ល អដទៀតចុះ។ កំុ្ចូលមក្ Comment  ដំតដទើសដគអី។ 

១៨៨ - កំុ្របដៅមនុសេរឹង កំុ្ខឹងមនុសេចិតតបិទ។ 

១៨៩ - មនុសេដថាក្ទប ចូលចិតតដ្វើអវីជាងដគ? គចឺូលចិតតនិោយថាអនក្

 ច្ទជាមនុសេដថាក្ទប។ 

១៩០ - ដដាយារដតមនុសេភាគដរចើន ដលង Style តាមពួក្អនក្កាដសត 

ដដាយកាត់យក្សមតីដតរក់្ក្ណាត ល ឬមួយដផនក្ដ ើមបីបដង កើតជាពត៌មាន

អត់របដោជន៍ឱ្យបានដរចើន។ មិនដមនអនក្កាដសត ជាមនុសេគ្នា ន
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របដោជន៍ដទ ដតខ្ញំចង់ថា ការកាត់សមតីដផ នក្ៗយក្ដៅចុះផាយដបបដនះ 

ជាដរឿងអត់របដោជន៍។ 

១៩១ - ដបើមិនអានសិន ដម៉ចនឹង ឹងថាដគសរដសរពីអី។ 

១៩២ - ទមាល ប់របស់ខ្ញំ ឱ្យដតមានអនក្ណា post ថានដោបាយជាដរឿង

រតឹមរតូវ ឬថាអនក្ដ លដរៀនមិន ល់ដទើបមិនយល់ពនីដោបាយ ដថ្មទំង

ដចតថាអនក្នដោបាយដបាក្ ខ្ញំunfriend ដចលភាល ម។ ដបើដៅដលើ Page 

 វិញ ban ដចលភាល ម។ ដររះអ?ី 

មនុសេគំនិតខុសគ្នន  មិនដលងដេ វសប ុក្ជាមួយគ្នន ដទ។ 

១៩៣ - សូមបីដតមុខរកាស់ ក៏្មានដគសរដសើរដ រ ដតដគសរដសើររដបៀបឌឺ

ដទ។ 

១៩៤ - សូមបីដតនិោយ ក៏្សុឺម៉ាអុីគ្នត់ទុក្ផលវូដរកាយដ រ។ ចញ់លបិចជូកឺ្

លាងដតមតង រាងចលមួយជីវិត។ 

១៩៥ - ចិតតបាប និងចិតតដផ លលាវ  ខុសគ្នន ោ៉ងដម៉ចដៅ? ខ្ញំគិតថា ចិតតដផ លលាវ  

ជាដ ើមដេតុដ លបងករឱ្យមានចិតតបាប។ ចិតតបាប រគ្នន់ដតជាផលដ ល

អាចដក្ើតពីចិតតដផេងៗដទៀតបុ៉ដណាណ ះ។ 

១៩៦ - សុខចិតតឱ្យដគថាឆ្កតួ របដសើរជាងដគថាដេលើ។ 

១៩៧ - ច្ថ្ ងដនះ ខ្ញំដរៀនដចះដរឿងមួយ ៏សំខាន់ គឺ ការវាយតច្មលដសៀវដៅ។ 

ដៅដពលដយើងវាយតច្មលដសៀវដៅ ឬ ជាភាាអង់ដគលសដៅថា Rate គួរ 
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ដតដជៀសវាងការឱ្យផ្ទក យមួយដៅដលើដសៀវដៅ។ ដេតុអី? 

- ទីមួយ ដររះថា ដសៀវដៅមួយក្បល ជាការរបឹងដរបងរបស់មនុសេមាន ក់្ 

ជួនកាលអាចចំណាយដពលរាប់ឆ្ន ំដទៀតផង។ ដេតុដនះដបើឱ្យផ្ទក យមួយ ូច

ជាមិនសម។ 

- ទីពីរ ដររះថា ការឱ្យផ្ទក យមួយនឹងកាល យជាអនក្បញ្ចប់អាជីពនពិនធរបស់

មនុសេមាន ក់្ដតមតង។ ដបើអាចដជៀសបាន ដយើងគួរដតទុក្ផលវូឱ្យដគដ ើរខលះផ

ង។ 

- ទីបី ដររះថា វាដ្វើឱ្យដយើងកាល យជាមនុសេដ លមិនដចះដមើលចេំចុល អ។ 

ដសៀវដៅដ លមានចំេចុល អដត២ ឬ៣ បុ៉ដណាណ ះ ក៏្អាចចត់ទុក្ជា

ដសៀវដៅល អបានដ រ។ 

អុីចឹង ដតើគួរឱ្យផ្ទក យបុ៉ ា ន? ផ្ទក យ៣ ល អបំផុត ដររះបានន័យថា ដយើងដៅ

ចដ ល ះក្ណាត លការដពញចិតត និងមិនដពញចិតត។ ដតដបើដយើងមិនសូវជាមាន

ចិតតល អ ឱ្យផ្ទក យពីរក៏្បានដ រ។ 

១៩៨ - សរមាប់អនក្ដ លមិនទន់បានដមើល គួរដតរក្ដពលទំដនរដមើល

ដរឿងាមកុ្ក្ដៅ។ វាមិនខាតដទ រគ្នន់ដតដមើលដរឿងមួយឱ្យចប់ដ ះ។ 

១៩៩ - ដខារខលះសអប់យួន ដតរសលាញ់ច្ថ្។ ច្ថ្ និងយួន វាដៅណាគ្នន ? 

២០០ - សុភាសិតដខារ មានន័យល អមា៉ង។ សុភាសិនចិន មានន័យល អមា៉ង

ដទៀត។ សុភាសិតខាងពួក្អាដមរិច ក៏្ទំនង។ ខ្ញំ ូចមិនដ លបានអាន

សុភាសិតយួនដាះ។ អស់ខលនួជាតិដនះ ជាតិដរកាយបាន ីដៅរសួល។ 
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២០១ - ដតើភាពដលាេលន់  ឱំ្យមានផលអារក្ក់្អវីខ លះ? 

-រមិលគុេ ៖លីពូសមាល ប់ឪពុក្្ម៌ខលនួឯង ដររះដតដលាេលន់រទពយ

សមបតតិ និងដសះទនាយរក្េមដ លតុងជួយក្មក្ឱ្យ។ 

-បាត់បង់ការគិតពីលទធផល ៖ឆ្យម៉ាវដលាេលន់នងឹតំដេងដ លឆ្វឆ្វ

សនាថាផតល់ឱ្យ ក៏្បានលក់្មាច ស់តូច ឆ្វឆុ្ង ឱ្យចុះចូលនឹងរាជការ។ 

- ទុំក្ខដាក់្ខលនួ ៖ោនស ូ ដលាេលនអ់ំណាច របកាសខលនួជាដសតច  ឱំ្យស

ដមតច ច្ទដទៀតរចដេន ដេើយរតូវមានដ ា្ ះជាដចរក្បត់ជាតិ ចុួុង

ដរកាយរតូវាល ប់។ 

២០២ - តាមពិតដរឿងច្ថ្ ដគមានចំេចុពិដសសរបស់ដគមួយ ដ លដយើង

រគប់គ្នន ដ លមិនចូលចិតតដរឿងច្ថ្បាន ឹងយូរណាស់មក្ដេើយ គឺ ការ       

 ដេត ើមរបញសគ្នន ។ ដតសរមាប់អនក្ដ លចូលចិតតដមើលដរឿងច្ថ្ ដគនិោយថា 

ដរឿងច្ថ្បដរងៀនដគដរចើនណាស់។ 

ខ្ញំមិនសូវជាចប់អារមាេដ៍រឿងច្ថ្បុ៉ ា នដទ ដររះខ្ញំគិតថា ាច់ដរឿងដៅ

ដតមួយរបដឡាះេ នឹង ោ៉ងដរចើនណាស់ បតរូក្បលបនតិច និងចុងបនតិច

បុ៉ដណាណ ះ ដតតួដរឿង គឺរសី ដេត ើមរបញសគ្នន  ដេើយរបញស ដេត ើមរទពយគ្នន ។ 

ដយើងមិនអាចថា ដរឿងច្ថ្ ថ្តមិនល អដមើលបានដទ ដររះតួកុ្នដគាអ តៗ។ 

តួកុ្នាអ ត ក៏្ជាដផនក្មួយច្នភាពយនតដ រ។ ដបើដរឿងច្ថ្ដបបកំ្ដបលងខ្ញំដមើល

ចូល ដតដបើដបបដសនហាវិញ ដៅមិនរួចដទ។ 
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២០៣ - " មិនដ្វើការ សនេដំរឿង ទុក្ដរឿងអនក្ ច្ទក្នញងខលនួឯងដរចើនដពក្ 

ដ្វើឱ្យដសចក្តីសុខខលនួឯងបាត់បង់ដររះរវល់ដតខវល់ខាវ យពដីគ "។ 

ដនះជាសមតីរបស់ េិន សុដាលីស។ ខ្ញំមិនដ លខវល់នឹងដរឿងរបស់តារាដទ ដត

ដដាយារខ្ញំដ ើញចេំងដជើងដ លដគសរដសរមក្ថា េិន សុដាលីសថាឲ្យ

អនក្ដ លរិះគន់ ង ខ្ញំក៏្ចុចអានភាល ម។  ឹងរាប់ដេើយ ឲ្យដតមានដគ

របឆំ្ងនឹងការរិះគន់ ខ្ញំ ឹងថាគំ្នរទដេើយ។ 

ដគសដរមចចិតតរសលាញអ់នក្ណាជាដរឿងដគដាះ មាន ក់្ៗដ្វើឯងដចះ ឹង

ណាស់ សុទធដតដៅរបដៅដគដទៀត មិន ឹងជាាគ ល់ដគតាំងពីកាលណាដទ។ 

េិន សុដាលីស ដៅមានមយួឃ្លល ដទៀត ដ លរសដ ៀងនឹងអវីដ លខ្ញំធ្លល ប់

និោយដ រ។  

" ដរឿងជីវិត ដគៗអាចដដាះរាយបានដដាយខលនួដគ អនក្មិនចបំាច់ជាន់

ពនលិច ឬដចះ ឹងដរឿងដគដ ះដទ គួរដតទុក្ដពលដវលាទំងដ ះសរមាប់ខលនួ

ឯង ដ្វើអវីដ លដ្វើឱ្យខលនួឯង សបបយចិតត ដេើយមិនរំខានជីវិតឯក្ជនរបស់

អនក្ ច្ទ "។ 

សម័យដនះ មនុសេដចះ ឹងដរចើនណាស់ ដេើយកាន់ដតដចះ ឹងដទៀត ដបើ

ទក់្ទងនឹងដរឿងរបស់អនក្ ច្ទ។ ឧទេរេ៍ អាមួយអីដ លលបីជាងដគ

ដលើដេ វសប ុក្ មួយរយៈដនះ។ 

ខ្ញំមិនដមនជាអនក្គំ្នរទ េិន សុដាលីសដទ ដតខ្ញំគំ្នរទចំដរះការរបឆំ្ងនឹង

រក្យរិះគន់របស់អនក្ ច្ទ។ ដយើងមិនដមនដក្ើតមក្ដ ើមបីដ្វើតាមរក្យរិះ
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គន់របស់ដគដទ ដតដយើងដក្ើតមក្ដ ើមបីដ្វើកិ្ច ចការដ លដយើងគិតថារតូវដ្វើ 

និងដ្វើដេើយបានភាពរីក្រាយមក្វិញ។ 

២០៤ - កាលពីជំ ន់ដសតចជយ័វរ ា័នទី៧ អត់មានរក្សួងសុខាេិបាលដទ ដត

មានរក្សួងដរាគ្នេិបាល។ រក្សួងដនះដចក្ទំងដសបៀង និងថាន ដំពទយ ល់

របជារាស្រសត។ ដសតចជ័យវរ ា័នទី៧ សង់ដរាងពាបាលរេូត ល់ដៅ១០២ 

ក្ដនលងដ ើមបីជួយរាស្រសត។ ដគសរដសរថា ជមងឺរបស់រាស្រសតដ្វើឱ្យរពះអងគឈឺ

ចប់ជាជមងឺខ លនួឯងដៅដទៀត។ 

ឥលូវខ្ញំដលងឆ្ងល់ដេើយថា ដេតុអវបីានជាដគ គំ្នន ដលើក្ដសតចជ័យវរ ា័នទី៧

ខាល ំងដម៉លះ? ដររះដបើរគ្នន់ដតពូដក្ចបំង មានមិនខវះដទ ដសតចដខារ ដតដសតច

ដ លខវល់ខាវ យពីរាស្រសត មានមិនដរចើនដទ។ 

២០៥ - កំុ្ពាោមរបដៅអនក្ ច្ទដៅក្ណាត លចំដណាមមនុសេដរចើន ។ 

២០៦ - ដៅដពលដ លមនុសេដមើលដរឿង hero ដរចើនដពក្ ឱ្យដតមានអនក្

ណាដ្វើអវីយក្មុខបនតិច ក៏្ គំ្នន ដៅដគថា hero។  ល់ដពលភ្ាក់្ខលនួថាគិត

ខុស ក៏្ គំ្នន ដជរដគវិញ។ 

ក្នញងដពលថ្ាីៗដនះ ខ្ញំដទើបដតមាន hero ថ្ាីមួយ ដ ា្ ះថា Deadpool។ 

ដរៅពដីនះ ខ្ញំមិនាគ ល់ដទ ចង់រក់្អាវ្ំម៉ូតក៏្ដដាយ និោយអួតពីអីក៏្

ដដាយ ក៏្ខ្ញំមិនខវល់។ 

២០៧ - សអប់ ល់ដេើយ អាអនក្ Post Status ដផេង  ល់ដពលដៅដរៅដ្វើ

ដផេងេ នឹង។ ខ្ញំសងឃឹមថា អនក្ដ ល Like Page ដនះទំងអស់ កំុ្ដ្វើដបប
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ដនះ ដររះវាជាដរឿងអារក្ក់្។ វាដ្វើឲ្យដយើងកាល យជាមនុសេអារក្ក់្

ដដាយមិន ឹងខលនួ។ 

ខ្ញំចូលចិតតPost អវីដ លខ្ញំដ្វើបានដៅដរៅ។  ូចជា ដបើខ្ញំចូលចិតតដរឿងា

មកុ្ក្ ខ្ញំដមើលដរឿងផង អានដសៀវដៅដរឿងផង ដ្វើ Page ាមកុ្ក្ផង 

ដេើយសរដសរដសៀវដៅខលនួឯងដទៀត ដររះខ្ញំចូលចិតតដរឿងេ នឹងដមន។ 

ដេើយខ្ញដំបើខ្ញំរបាប់សអប់ដ លដចះរតឹមដតរិះគន់ គឺខ្ញំBlock ដចលភាល ម កំុ្ឲ្យ

ពួក្វាមក្ដ្វើឲ្យខូចអារមាេ៍ខ្ញំ។ 

អុីចឹងដេើយបានជា Page ខ្ញំគ្នា នអនក្ Like។ 

២០៨ - អនក្ដ លដមើលដរឿងាមកុ្ក្ កំុ្ដរៀនដរបើសមតីតាមជូកឺ្លាង ដររះ

សមតីភាគដរចើនរបស់ជូកឺ្លាង ដរចើនជារក្យដមើលងាយអនក្ ច្ទ ដត

ដដាយារ គ្នត់ជាតួអងគគំ្នរទរាជវងេហាន ដទើបដយើងមិនសូវជាចប់អារ

មាេ។៍ មា៉ងជូកឺ្លាង មានរបាជ្ាជាងអនក្ ច្ទ ដេតុដនះសមតីដ លគ្នត់

និោយ ដទះបីជាបដ ា ក្តច្មលអនក្ ច្ទ ល់ក្រមិតណា ក៏្គ្នា នបញ្ញា ដ រ។ 

ដតដយើងខុសគ្នន  ដបើដយើងដៅនិោយជាមយួដគ ដរបើរក្យថា មនុសេល ងង់ 

ឬ ខួរក្បលសពឹក្ វិញ ដគនឹងអន់ចិតតជាមួយដយើងភាល ម។ ដយើងអាចទសេនៈ 

ឬវិ្ីាស្រសតដដាះរាយបញ្ញា របស់ជូកឺ្ដលៀងមក្ដរៀនតាមបាន ដតកំុ្ដរបើ 

សមតី ូចគ្នត់។ 

ដបើមិនដជឿដទ ចដំមើលអនក្ Comment តាម Style ជូកឺ្លាងដៅ ដ ើញ

ដេើយ។ ដចញមក្ ូចមានដតឯងបានដមើលដរឿងាមកុ្ក្។ 
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ដខម ិ ឆ្ន ំ២០១៦ 

២០៩ - ដតើដយើងដរៀនអវីខ លះ ដៅដពលដ្វើការ? 

- ដរៀនពីបុគគលិក្ ច្ទដទៀត ថាដតើដគដ្វើការរដបៀបដម៉ច? ដបើចំេចុណាល អ 

ដ្វើការដៅបានរបសិទធិភាព ដយើងដ្វើតាមដគភាល ម។ ដបើចំេចុអារក្ក់្ ដ្វើជា 

ដមើលមិនដ ើញចុះ។ 

- ដរៀនពីការដ្វើទំ ក់្ទំនងពិតរបាក្ ។ វាខុសពីក្នញងថាន ក់្ដរៀន ដ លដយើង

រតូវបងខំចិតតដ្វើរក្ញមជាមួយអនក្ដ លដយើងមិនាគ ល ់ ឬមិនចូលចិតត។ ដៅ

ក្នញងការងារ ទំ ក់្ទំនង ជាដរឿងសំខាន់។ ការងារយឺត ឬដលឿន ក៏្ដររះ

ដតទំ ក់្ទំនងដនះដ រ។ 

- ដរៀនពីថាន ក់្ដលើរបស់ដយើង។ ដយើងរតូវលួចដមើលថា ដគដ្វើដម៉ចបានជា

មានឱ្កាសដ្វើថាន ក់្ដលើដយើង ឬដបើក្រក្ញមេ ុនខលនួឯងដបបដនះ។ ដយើងរតូវ

ដរៀនពីអនក្ដ លដយើងចង់បាន ូចដគ។ 

-ដរៀនពីកំ្េុស។ ដពលដ្វើការ ដជៀសមិនផុតដទ ពីការដ្វើខុស  ូដច នះរាល់

ដពលខុសមតង រតូវចំណាវំាទុក្ កំុ្ឱ្យខុសមតងដទៀត។ ការខុសដរចើន ង ដត

កំ្េុសដបលក្ៗគ្នន  នឹងដ្វើឱ្យដយើង ឹងកាន់ដតដរចើន។ ដបើសិនការងារដ ល

ដយើងដ្វើដ ះ មិនមានអវីដ លដយើងអាចដ្វើខុស បានន័យថា ដយើងដ្វើការ

ងាប់រក្ឡាដេើយ គ្នា នដចះអវីថ្ ាីដទ។ 

- ដរៀនពីឧបសគគ។ ដពលដ្វើការ ដយើងអាចនឹងជួបអវថី្ ាីដ លដដាះរាយមិន

ដចញ ដ ះដេើយជាដពលដរៀនបដនាម។ សម័យដនះរសួលណាស់ Google 
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ដតមួយដេលតនឹងបានឯក្ារអានដេើយ។ ដបើដយើងយក្ដម៉ាងដ្វើការដៅ

ដរៀនអវីថ្ ាីដតមតង ថាន ក់្ដលើដយើងនឹងគិតថា ដយើងជាមនុសេដក្ងរបវ័ញ្ ាដពល

ដវលា ដតដបើដយើងយក្ឧបសគគ ដ ើមបីដ្វើដលសដរៀនអវីថ្ ាី គ្នា នអនក្ណាមក្

បដ ទ សដយើងដទ។ 

- ដរៀនពីរក្ញមេ ុន។ ចំដរះចំេចុដនះ មានដតរក្ញមេ ុនតូចៗដទ ដទើបមា

ន។ ដពលដយើងដ្វើការក្នញងរក្ញមេ ុនតូច ដយើងនឹងមានឱ្កាសរីក្ចដរមើន

តាមរក្ញមេ ុន។ ដបើរក្ញមេ ុន ំដេើរការដៅមុខ ដយើងនឹងាគ ល់កាន់ដត

ដរចើន ដតដបើវាមិន ំដេើរការ ឬបរាជ័យ ដយើងក៏្ដៅដតដរៀនបានដ រ។ 

រក្ញមេ ុនតូច ជាឱ្កាសក្នញងការដរៀនសូរត ដតកំុ្រំពឹងថារបាក់្ដខដរចើន។ 

សរមាប់អនក្ដ លមិនធ្លល ប់ដ្វើការ ឬធ្លល ប់ដ្វើការដលងៗ (សា័រគចិតតរបដេ

តយក្មុខមាត់) ដគមានវិ្ីគិតដបបដផេងពីអនក្ដ លធ្លល ប់ដ្វើការ។ ខ្ញំ

សំណាងណាស់ ដ លខ្ញំមិនដជឿអនក្ ច្ទដ លរបាប់ឱ្យខ្ញំដៅដ្វើការសា័រគចិតត

ដ ើមបីយក្បទពិដា្ន៍។ ដបើរជញលដតដ្វើយក្បទពិដា្ន៍ដេើយ ដ្វើដមន

ដទនដតមតងដៅ ។ ខ្ញំមិនចូលចិតតដទ រក្យថា បុគគលិក្សា័រគចិតតដនះ ដររះ

មានអារមាេ៍ ថារតូវដគដបាក្ក្បលដរបើ។ 

ខ្ញំដ្វើការជិត៥ឆ្ន ំ ដេើយ តាំងពខី្ញំចូលដរៀនាក្ល ំបូងដមល៉ះ។ ខ្ញំដរៀនដចះ

ដរឿងមួយ គឺ" ឱ្យដតមានជំ ញ ដយើងនឹងកាល យជាមនុសេមានរបដោជន៍

ដេើយ" ។ ខ្ញំរបឹងដ្វើោ៉ងណាឱ្យខលនួឯងមានជំ ញ មួយ ឬពីរចបស់លាស ់

ចំដេក្អាដរឿង ដអបអប និងរទពង ចគំិតតាមដរកាយដទៀត ដររះអា
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េ នឹងមិនសូវសំខាន់។ មិនដមនថាវាមិនសំខាន់ដទ រគ្នន់ដតវាសំខាន់តាម

ដរកាយ។ 

មិនបាច់ដៅដមើលអឆី្ង យដទ ាក្ដរបៀបដ្ៀប អនក្រត់ម៉ូតូឌុប និងអនក្

របណាងំម៉ូតូអាជីពដៅ ឹងដេើយ។ ជីះម៉ូតូ ូចគ្នន  ដេតុអមីួយរតូវដគ

ឱ្យតច្មល ឯមួយដទៀតរតូវដគដមើលរំលង។ គឺដដាយារដតរក្យ ជំ ញ 

េ នឹងឯង។ 

២១០ - កាលពីខ្ញដំៅដក្ាង ខ្ញំគិតថាអនក្ដ លបានដរៀន រក់្ដខាអាវនិសេិត

ពេ៌ដខៀវ ដមើលដៅអាច រយណាស់ ដត ល់ដពលឥលវូ ដទើបខ្ញំ ឹងថា ភាពអ

ាច រយ មិនដៅដលើដខាអាវនិសេិតេ នឹងដទ។ អនក្ខលះមិនបានដរៀនផង ដតដចះ

យល់ការរាក់្ដរៅ ាគ ល់កាលៈដទសៈ និងដចះរក្លុយបានល អជាងអនក្

ដសលៀក្រក់្ាអ តបាតដ ះដទៀត។ 

ដៅក្នញងសងគមដខារដយើង សមបូរណាស់ រូបភាពនិយម ។ ឱ្យដតមិនរបយ័តន 

នឹងចញ់ដបាក្ដគភាល ម។ 

២១១ - ដៅដពលដ លមានឱ្កាសដរៀន រតូវដតដរៀន ដៅដពលឱ្កាស

ការងារមក្ ល់ រតូវដតដ្វើការ។ អនក្ខលះមិនហា នដចលដរៀន ដៅដ្វើការដទ 

ខាល ចអត់សញ្ញា ប័រត  ល់ដពលដរៀនចប់ដចញមក្ គ្នា នអនក្ណាយក្ ដររះ

គ្នា នបទពិដា្ន៍។ ដតដយើងរតូវដមើលការងារដ រ ថាវាអាចជួយដយើងឱ្យ

ដៅមុខដទៀត ឬដៅមួយក្ដនលង។ 

ដរក្ងដយើងដរៀនដ ើមបីដ្វើការរក្លុយអី ? 
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២១២ - អំណាច និងចិតត្ ម៌ មានារៈសំខាន់ណាស់សរមាប់អនក្ ឹក្ ំ

រគប់រូប។ ឆ្វឆ្វ ជាគរមូល អមួយ សរមាប់អនក្ ឹក្ រំគប់រូប ដតដយើងក៏្

អាចយក្តរមាប់តាមបានដ រ ដររះដរក្ងដលាច្ថ្ងដរកាយដៅ បាន ឹក្ ំ

នឹងដគ។ ខ្ញំនិោយដ ើងវិញ ដ លៗ ថា “អំណាច មិនអារក្ក់្ដទ ដបើ

ដយើងមិនដរបើវាក្នញងផ លវូអារក្ក់្ អំណាច មិនដ្វើឱ្យមនុសេកាល យជាអារក្ក់្ គឺ

មនុសេដទដ លដ្វើខ លនួឯងឱ្យអារក្ក់្។ ” 

២១៣ - ដបើដយើងដមើលងាយអនក្ ច្ទដពក្ ដយើងនងឹ ដំរគ្នះថាន ក់្មក្ ល់

ខលនួឯងមិនខាន។ 

ោនាវ នឹក្ាា នថា ឆ្វឆ្វមិនហា នចបំង ក៏្យល់រពមចរចរនឹងឆ្វ

ឆ្វ ដេើយចុងដរកាយចញ់លបិចពនាដពលរបស់ឆ្វឆ្វដៅ។ ដៅក្នញងវគគ

ដនះ ឆ្វឆ្វបានបញ្ញា ក់្ថា ឱ្យដតខលនួដៅមាន ដងាើម ខលនួគ្នត់ដៅដតអាចរក្

ផលវូចបំងឈនះរេូត។ 

២១៤ - ដៅក្នញងការរស់ដៅ មានដរឿងសំខាន់ និងដរឿងសំខាន់ជាង។ អា

សំខាន់ជាង ដយើងរតូវដ្វើមុន ដេើយចមំក្ដ្វើអាសខំាន់មតង។ ឧបមាថា 

ដយើងឈឺជុះ ដតដយើងរតូវជិះម៉ូតូដៅដរៅដ ើមបីទិញចំេី ដតើមយួណាសំខាន់

ជាង? ចបស់ជាជុះឱ្យអស់សិនដេើយ។ 

ដយើងមិនដមនដក្ើតមក្ដ ើមបីសុី និងជុះដទ ដតើដបើយក្ដរឿង ជុះ និងសុី មក្

ដរបៀបដ្ៀបគ្នន  ជុួុួះវាប ទ ន់ជាងសុីដេើយ។ 

២១៥ - "មនុសេដ លដរៀនដចះក្បួនសឹក្ដ ះ សុទធដតជាមនុសេល ងង់"  
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ដតើសមតីដនះមានន័យថាដម៉ច? 

ឆ្វយិនចូលមក្និោយពីក្បួនសឹក្ជាមួយនឹងឆ្វឆ្វ ក៏្រតូវឆ្វឆ្វសតីឱ្យ

ថាមិនដចះគិតគូរ។ ឆ្វយិន ដជឿដលើក្បួនសឹក្ខាល ំងដពក្ ដេើយដៅដជឿដទៀត

ថា ខាងសរតូវនឹងដ្វើតាមក្បួនសឹក្ ូចខលនួឯង។ 

ក្បួនសឹក្ ជាតំណាង ល់ចំដេះវិជាា ។ អនក្ដ លមានដតចំដេះវិជាា  ដតមិន

ដចះដរបើឱ្យរតូវតាមដពលដវលា ក៏្មិនខុសអពីីអនក្ដ លមិនបានដរៀនសូរត

ដ រ។ ចំដេះវិជាា  រតូវការភាពបត់ដបន ការវិវឌងខលនួដៅមុខ និងការលាយ

បញ្ចលូគ្នន ។ គ្នា នអនក្ណាដរបើចំដេះវិជាា ដដាយរតង់រគប់ក្ដនលងដ ះដទ។ 

ឧបមាថា ឆ្វឆ្វ ដលើក្ទ័ពដៅវាយលីវបីុអុីចឹង។ ដបើតាមក្បួនសឹក្ ឆ្វ

ឆ្វដលើក្ទ័ពមក្ គួរដតដ្វើសស្រងាគ មរេ័ស ដ ើមបីកំុ្ឱ្យមានបញ្ញា ដសបៀង និង

ចំណាយរទពយរ ាដរចើន ដតឆ្វឆ្វវាយបានរក់្ក្ណាត ល ក៏្ ក្ថ្យ ដដាយ

មិនយក្ដខាា ចទហានរបស់ខលនួដៅតាមដទៀត។ 

ចំំដេក្លីវបីុ ដ ើញដខាា ចក្ងទ័ពឆ្វឆ្វដៅដពញ ីោ៉ងដរចើន ក៏្គិតថា 

ឆ្វឆ្វចញ់ដេើយ ក៏្ដរៀបចំទ័ពដៅវាយប ទ យ្ំ  ល់ចុងដរកាយក៏្ចូល

លបិចរបស់ឆ្វឆ្វ រតូវវិ សក្ងទ័ពទំងអស់។ 

លីវបីុ ដចះក្បួនសឹក្ ដតមិន ឹងដរបើោ៉ងណា ដទើបមិនអាចចត់ការឆ្វឆ្វ

បាន និងដចះដតរតូវបរាជ័យដរកាមច្ ឆ្វឆ្វជានិច ច។ ក្បួនសឹក្ក៏្ដដាយ 

ចំដេះ ឹងក៏្ដដាយ រតូវ ឹងរដបៀបដរបើជាមុនសិន ដទើបយក្ដៅដរបើបាន

ផលល អ។ 



 

ទ
ំព
័រ 

 6
7
 

២១៦ - ដ្វើ ូចខ្ញំដៅ អាណាដគចូលចិតតដ្វើការយក្មុខ ទុក្ឱ្យវាយក្មុខដត

ឯងចុះ កំុ្រវល់ កំុ្រាប់រក្ ដតដពលណាវាដ្វើអតដ់ចញ វាគង់ដតអស់អីនិោយ

ដដាយខលនួឯងដទ។ ដបើដយើងដៅដ ល្ ះនឹងវា បាននយ័ថា ដយើងក៏្ជាមនុសេ

យក្មុខដ រដេើយ។ ដនះជារដបៀបដ្វើការដៅក្នញងរក្ញមេ ុនរបស់ខ្ញំ។ 

២១៧ - ច្ថ្ ងដនះជាទិវាជាតិអំណាន។ ខ្ញំឆ្ងល់ដ រ ដម៉ចដគមិនដាក់្ទិវាអាន

ដសៀវដៅ ឬទិវាអនក្អាន អីវិញ? វារសួលាត ប់បនតិច។ ទិវាដនះដគដ្វើដ ើង

ដ ើមបីដលើក្កំ្ពស់ការអាន ដេើយដនះជាដលើក្ទីមួួួយច្នទិវាដនះដ រ។ 

ខ្ញំនិោយតាមរតង់ អានដសៀវដៅ មិនបាច់មានទិវាដទ ចង់អាន យក្មក្

អានមក្ ដបើមិនចង់អាន កំុ្អានដៅបានដេើយ។ ខាងរក្សួងគិតថា ដ្វើ

ដបបដនះ អាចនឹងដលើក្តដមកើងការអានដសៀវដៅដៅក្នញងរសញក្ដយើងបាន។ ខ្ញំ

មិនសូវដជឿដាះ។ 

២១៨ - កាលដៅតូច ចូលចិតតដមើលកី្ឡាកាស  ល់្ំដ ើងចូលចិតតដមើលដគ

សមាា សអនក្កី្ឡាកាស។ ដបើទំដនរាត ប់ការសមាា សរបស់ CM Punk ដៅ។ 

ដៅក្នញងការសដមតង គ្នត់ជាមនុសេខូចដទ ដតដៅដរៅ គ្នត់ជាមនុសេឆ្ល ត

មាន ក់្។ 

២១៩ - ដបើរជញលជាសរដសើរដគដេើយ កំុ្ាត យ។ 

២២០ - ខ្ញំដទើបដ ើញពត៌មានដ លដគសរដសរថា ដប៉នចំរុងជិតកាល យជា

ឪពុក្ដគដេើយ។ ខ្ញំមិនខវល់ថា ដប៉នចំរុងមានកូ្ន ឬអត់ដ ះដទ អវីដ ល

សំខាន់ គឺ ទនាយខ្ញំជិតដក្ើតកូ្នដេើយ។ វាកំ្ពុងដតដរៀបចំសំបុក្វាពីរពឹក្ 
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មិញដនះ។ ដក្ើតដលឿនដពក្ អាណាដរៀបក្ដនលងឲ្យវាទន់ដលាក្។ 

ដខក្មុាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ 

២២១ - ដពលបដរមើមនុសេអារក្ក់្ កំុ្រំពឹងចង់បានរងាវ ន់។ ទយដៅដមើល

ថា ខ្ញំ ក្រសង់ឃ្លល ដនះដចញមក្ពីដសៀវដៅណា? 

២២២ - សួសតីអនក្ទំងអស់។ ខ្ញំមានដរឿង ៣ ចង់របាប់។ 

ទីមួយ គឺ កំុ្ដៅខ្ញំថា Admin ដទៀត ដររះខ្ញំមិនចូលចិតតរក្យដនះដទ។ 

អនក្ទំងអស់គ្នន  អាចដៅខ្ញំថា បង ក៏្បាន បអនូក៏្បាន ដតដៅបងដៅ 

ដររះខ្ញំក៏្អាយុដរចើនដ រ សក់្ខ្ញំដ ើងសកវូខលះដៅដេើយ។ 

ឬដបើចង់ដៅដ ា្ ះខ្ញំក៏្បានដ រ។ ខ្ញំដ ា្ ះ េួត ដសងដគៀ។ អនក្ទំងអស់

គ្នន របាក្ ជាឆ្ងល់ថា ដ ា្ ះដផេងដម៉ចមិនដាក់្ ដតមិនបាច់ឆ្ងល់ដទ ដររះ

ដនះជាការសដរមចចិតតរបស់ច្ម៉ឪខ្ញំ មិនអាចដក្បានដទ។ កំុ្ដៅរតកូ្លខ្ញំក៏្

បានដ រ ដររះាត ប់ដៅដទើសរតដចៀក្ណាស់។ 

ដបើអនក្ណាសួរខ្ញំ ដេើយដៅខ្ញំថា Admin ខ្ញំអត់ Reply ដៅវិញដទ ។ ខ្ញំ

ដ្វើ page ដនះយូរដេើយ មិនដ លហា នដៅខលនួឯងថា Admin ផង។ 

ទីពីរ គឺ Page ដនះអត់មានរក្ញមដទ។ ខ្ញំដ្វើដតមាន ក់្ឯងបុ៉ដណាណ ះ។ កាលពី

មុន ខ្ញំកុ្េក្ដគថា ដ្វើជារក្ញម ដររះមិនចង់ប ិដស្ដគ ដពលដគសូមជួយ

ដ្វើ។ ខ្ញំចង់មានអវីជារបស់ផ្ទទ ល់ខលនួ មិនចង់ឱ្យអនក្ណាមក្លូក្លាន់ដទ។ ខ្ញំ

 ឹងថា ការដ្វើជារក្ញម វាបានផលល អជាង ដតដនះជាចរិតខ្ញំ ក៏្មិនអាចដក្

បានដ រ។ 
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ទីបី គឺ Page ដនះមិនដមនបដងកើតដ ើងដ ើមបីអួតដទ  ូដច នះរាល់អវីដ លខ្ញំ 

Post គ្នា នបំេងអីទំងអស់។ ខ្ញំអត់ ឹងដមនថា ដេតុអវី ខ្ញដំៅដតបនតដ្វើ 

Pageដនះ។ វាអាចជាទមាល ប់មួយ ដររះខ្ញំដ្វើ ជិត 3 ឆ្ន ំមក្ដេើយ។ 

ដបើគិតថា អវីដ លខ្ញំ Post ជាការអួត កំុ្អានអី។ ខ្ញំគ្នា នដរឿងអីរតូវអួត

ជាមួយមនុសេមិនដ លាគ ល់គ្នន ដ ះដទ។ មនុសេដតមាន ក់្ដ លខ្ញំអួតដាក់្ 

គឺ សងារខ្ញំ ដរៅពីដនះ អនក្ណាចង់ដ្វើអី ដ្វើដៅ ខ្ញំអត់ខវល់ដទ។ 

មិនដមនដតខ្ញំដទ អនក្ទំងអស់គ្នន ដ លធ្លល ប់ចូល Comment ដៅក្នញង Page 

ក៏្មិនរតូវអួតដ រ។ ដយើងអាចបដញ្ចញដោបល់ ដតកំុ្បងកប់ការអួតក្នញងេ នឹង 

ដេើយមយួដទៀត កំុ្ឧសាេ៍ ដរបើរក្យល ងង់ដៅក្នញង Comment ដពក្ 

ដររះដបើដ្វើដបបដនះ វា ូចជាដយើងគិតថាខលនួឯងឆ្ល តដពក្។ ដបើថា តួណា

មួយក្នញងដរឿងជាមនុសេល ងង់ អាេ នឹងមិនអដីទ ដររះតួអស់េ នឹង អត់ ឹងថា

ដយើងនិោយអ។ី 

សុំដថ្មមួយដរឿងដទៀត ។ ខ្ញំមានចរិតពីរ មួយល អ មួយអារក្ក់្។ ដពល

ដ លខ្ញំអង គញយសដងខបដរឿងពីក្នញងដសៀវដៅ ជាចរិតល អរបស់ខ្ញំ ដររះខ្ញំចង់អនក្

ដផេងដទៀតបាន ឹងដ រ។ ដតដពលដ លអនក្ណាសរដសរអីមិនល អ ប៉ះរល់

 ល់ខ្ញំ ខ្ញំក៏្បដញ្ចញចរិតអារក្ក់្ដៅវិញភាល ម។ 

 ូដច នះ ដបើសិនជាដ ើញខ្ញំសរដសរអីវដ លដមើលដៅ ូចជាខឹង កំុ្របកាន់ខ្ញំអី 

ដតដបើចង់របកាន់ ក៏្របកាន់ដៅ ខ្ញំក៏្មិន ឹងដ្វើោ៉ងដម៉ចដ រ។ 

២២៣ - ដចក្អំដណាយមិនអាច រយ អនក្ចូលជួយក្នញងដេលើងដទើបអាច រយ។ 
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២២៤ - ដបើថាខាល ំងណាស់ ដៅដ្វើជាអនក្នដោបាយដៅ កំុ្ចំណាយដពល

អត់របដោជន៍ជាមួយ Page ខ្ញំ ។ Page ខ្ញគំ្នា នរបដោជន៍អី ល់

នដោបាយដទ ដតមានរបដោជន៍ ល់អនក្ដ លចូលចិតតដរឿងាមកុ្ក្ ។ 

ដពលខលះ ខ្ញំក៏្និោយពកីារអានដសៀវដៅដ រ ដ ើមបីកំុ្ឱ្យដខារដេលចការអាន។

យី! ខ្ញំ ូចជាមិនដ លលឺអនក្នដោបាយដខារ ទូ ា នឱ្យរបជាជនដចះអាន

ដសៀវដៅដាះ? អូ ខ្ញំ ឹងដេើយ ដររះដបើរបជាជនដចះខាល ំងដពក្ ពិបាក្

ដបាក្។ 

២២៥ - រគ្នន់ដតមិនលក់្ ីឱ្យយួន ក៏្ដគដៅថាដសនហាជាតិដ រ។ អនក្ទំង

អស់គ្នន  ាគ ល់រក្យ ជាតិនិយមដទ? 

២២៦ -  ូយណាស់ដៅអី ដចះនិោយដរឿងនដោបាយេ នឹង? អនក្

នដោបាយឯដណាះ បានដគ យូ។ ដគមានអំណាច មានលុយ បានរបជា

ជនគំ្នរទ បានសញ្ញា ប័រតបេឌ ិត ដេើយសមូបីដតរូបថ្តដគក៏្ាអ តៗដ រ 

ដេើយចុះអនក្និោយេ នឹងមានសអីខលះ? ាត ប់ដតពូ ដក្ម ី ជាមួយដលាក្រគូ

សុខទូចនិោយដាះ ដ្វើឯងដអឿអីណា? 

២២៧ - ដបើរសលាញ់ជាតិ កំុ្ដ្វើជាកូ្នអុក្របស់អនក្នដោបាយ ឬបក្េន

ដោបាយ។ ដបើចង់ដ្វើនដោបាយ យក្គរមូតាម ្ី សុវេណថា ដររះដ ះ

ជាវិថ្ីរបស់អនក្នដោបាយ ដេើយចយំក្គរមូតាម សដមតច។ ដបើខលនួឯង

រសលាញ់នដោបាយ កំុ្មក្ដបាក្ដគថា ខលនួឯងរសលាញ់ជាតិ។ ជាតិមាន

តច្មលជាងនដោបាយឆ្ង យណាស់ កំុ្ដចះដតថាឱ្យរួចពីមាត់។ នដោបាយ 

ជាសិទធិបុគគល ដបើដគមិនចង់និោយ ក៏្មិនមានអីខុសដ រ។ 
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មិនដមនមានដតដយើងដទ ដ លដចះរសលាញ់ជាតិ ឬដ្វើពុតជារសលាញ់ជាត ិ

អនក្ដផេងក៏្ដចះដ រ រគ្នន់ដតដគមិនបដញ្ចញមក្ដរៅដពក្ ូចដយើង ថាមិន

រតូវ ដគជួយជាតិបានដរចើនជាងដយើងផង។ 

២២៨ - ខ្ញំសុំនិោយដរឿងនដោបាយបនតិច។ 

Page ដនះបដង កើតមក្ក្នញងដគ្នលបំេង ូចដៅដលើដ ា្ ះអញ្ចឹង គឺ I Like 

Samkok ដរបថា ខ្ញំចូលចិតតដមើលដរឿងាមកុ្ក្។ ដបើរគ្នន់ដតយក្ដៅ

និោយពីនដោបាយ មិនខុសដទ ដតដបើយក្ដៅលាបពេ៌ ឬដលើក្ដជើង

អនក្នដោបាយ វាខុស្ងន់ដមនដទន។ 

ដយើងយលខ់ុសពរីក្យថា "របជាពលរ ា រតូវចូលរួមក្នញងនដោបាយ"។ 

រក្យដនះ វាចបស់ដេើយថា ដយើងមិនអាចដគចពីនដោបាយបានដទ។ 

រគ្នន់ដតដយើងដ្វើតាមចបប់ចរាចរេ៍ថ្ ាីេ នឹង ក៏្ដយើងបានចូលរួមជាមួយ

នដោបាយរបស់របដទសបាត់ដៅដេើយ។ ដយើងដៅបតរូអតតសញ្ញណេប័េណថ្ ា ី

ក៏្ដដាយ ក៏្សុទធដតដ ើរតាមនដោបាយរបស់រដាា េិបាលទំងអស់។ 

ដតមាន ក់្ៗ មានគិតអញ្ចឹងអី ដៅជា គំ្នន គិតថា ទល់ដតមួយច្ថ្ ងៗ  យក្

ដរឿងនដោបាយមក្និោយ មក្វិភាគ ដទើបដៅថាចូលរួម។ មិនដមន

ដទ។ រត់ម៉ូតូឌុប អងគញយវិភាគនដោបាយ ដ្វើខ ្ញំចិន អងគញយវិភាគនដោបាយ 

អត់ការងារដ្វើ អង គញយវិភាគនដោបាយ ។ បានសអីមក្វិញខលះ? 

រគ្នន់ដតនិោយ អនក្ណាក៏្ដចះដ រ ដតើដបើដ្វើឱ្យដចញជារបដោជន៍ មិន

របាក្ ដទ។ ដៅក្នញងនដោបាយមានដរឿងអីខលះដ លខ្ញំរតូវយក្មក្និោយ 
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ដរៅពដីរឿង ដ ញយួន កាប់ច្រពដឈើ ពុក្រលួយ បក្េពួក្រគួារ ដេើយជា

ពិដសស ដលើក្ដជើង អ ៊ុំដសន និងអ ៊ុំសុី? ដេើយយក្មក្និោយដ្វើអី ដបើដគ

និោយរគប់ដតគ្នន ដេើយេ នឹង? 

ដៅមានមួយដទៀត មិនដមនទល់ដតនិោយពីនដោបាយ ដទើបដគដៅថា 

រសលាញ់ជាតិដទ។ កំុ្គិតថា អនក្នដោបាយ រសលាញ់ជាតិណា ដររះដបើ

អនក្ទំងអស់គ្នន  គិតដបបេ នឹង ស យ្ំដេើយ។ អនក្នដោបាយ រសលាញ់

បក្េរបស់ដគ អំណាច របជារបិយភាព ភាពមានបាន រគួារ និងខលនួឯង 

ដតដដាយារអនក្នដោបាយមនិអាចគិតដតពដីរឿងដនះបាន ដទើបពួក្គ្នត់

ដាក់្ចិតតខលះ មក្ដ្វើការអេិវឌងរបដទស ដ ើមបីរក្ារបជារបិយភាពបនតដទៀ

ត។ ដបើពួក្គ្នត់រសលាញ៉ជាតិ ពួក្គ្នត់មិនដ ល្ ះគ្នន ដទ។ ដយើង គំ្នន ដៅ

គំ្នរទ ដគដ ល្ ះគ្នន  ដេើយដៅគិតថាខលនួឯងរសលាញជ់ាតិដទៀត។ 

ដយើងរតូវសួរខលនួឯង ថា ដយើងរសលាញ់ជាតិ ឬរសលាញ់នដោបាយ ? ដបើ

ដឆ្លើយថា រសលាញ់ជាតិ រតូវជួយជាតិតាមក្មាល ងំដ លដយើងមាន  ូចជា 

ពរងឹងភាាដខារដយើង ជួយដខារគ្នន ឯងដ លមិនដចះ (យួនមិនបាច់ជយួដទ 

ដររះពួក្វាពូដក្ជាងដយើងដទៀត) ឬក៏្កំុ្ដ្វើខ លនួជាអនក្រក្មាន ក់្ដទៀត។ ដបើ

ដឆ្លើយថា រសលាញ់នដោបាយ ដៅដ្វើអនក្នដោបាយដៅ។ 

នដោបាយ និងជាតិ ទក់្ទងគ្នន  ដតមិនដមនជារបស់ដតមួយដទ។ 

នដោបាយអាចាល ប់ ជាតិមិនអាចដទ ឬអាចនោិយដបបដនះ បក្េ

នដោបាយបតរូចុះដ ើង ដតជាតិដៅ ដ ល។ 

ចប់បុ៉េណឹងដេើយ ដររះខ្ញំថានិោយដតបនតិច។ 
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២២៩ - ដ្វើជាមនុសេរសី រតូវដតឆ្ល ត រគប់ច្ថ្ ង មិនដមនដត Valentine 

Day េ នឹងមយួដទ។ ដបើមិនទន់របាក្ ដទ រតូវដចះរក្ដលសខលះ ក៏្ល អដ រ។ 

កំុ្ដេលចទុក្ផលវូដរកាយឱ្យខលនួឯងផង។ ផលវូដរកាយដ លខ្ញំនិោយដ ះ គ ឺ

តច្មលខលនួ។ 

ដបើអារបញសេ នឹងវាល អ មិនថាដទ ចុះដបើវាល អដតសមបក្ដរៅ ដយើងមិួិនចប់

ដៅដេើយ។ បដ ទ សអនក្ណាដក្ើត? បដ ទ សខលនួឯងក៏្មិនសម បដ ទ សអា

របញសដ ះក៏្មិនរតូវ ។ របញសក៏្អាចឆ្ល តបាន រសីក៏្អាចឆ្ល តបានដ រ។ 

គ្នា នចបប់ណាដចងថា មនុសេរសីរតូវដតល ងង់ជាងមនុសេរបញសដទ។ រសីៗ

ណាដ លធ្លល ប់ដមើលដរឿងាមកុ្ក្ គួរដតដចះរបយ័តនខលះ ដ្វើ ូចក្នញងដរឿង

េ នឹងអុីចឹង។  

ទុក្ផលវូដរកាយផង។ 

២៣០ - ដ្វើដមើលដតផទះសំណាក់្ដគដបើក្ដតច្ថ្ ង Valentine ។ ដ្វើដមើលដត

តណាា វាដ ើងដតច្ថ្ ង valentine ។ 

ខាងដលើដនះជាកំ្ណាពយដ លខ្ញំដតង ដ ើញវាមានរក្យ Valentine សទនួ

គ្នន ដទ។ 

២៣១ - ខវះបទពិដា្ន៍ ងាយនឹងបរាជ័យណាស់។ 

២៣២ - ដរឿងដលងកាត់ដពក្ ចំេចុខលះដមើលដេើយដៅដតឆ្ងល់ ។ ទល់ដត

អានដសៀវដៅដទើប ឹងអស់។ 

២៣៣ - ាត ប់ហានសុីននិោយដរឿងមួយឱ្យដយើងាត ប់ ដេើយដរៀនគិត 
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ដដាយខលនួឯង។ "ថាន  ូំចគ្នន  ជនជាតិសុងយក្វាមក្ដបាក្ដខាអាវ អនក្ ឹក្ ំ

ទ័ពយក្វាមក្ចបំងឈនះសរតូវ"។ 
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ទំពរ័ចងុដរកាយ 

ដយើងមក្ ល់ចំេចុបញ្ចប់ច្នដសៀវដៅដនះដេើយ។ ខ្ញំសងឃឹមថាអនក្ដ ល

បានអានដេើយ នឹងទទួលបានចំេចុណាមួយដ លអាចយក្ដៅដរបើជា

របដោជន៍បាន។ ខ្ញំមិន ឹងថាអនក្ទំងអស់គ្នន ចង់បានអវីដ ះដទ  ូដច នះដបើ

អាចយក្ដរបើរតឹមដតមួយ ក៏្ខ្ញំអស់ចិតតដ រ។ ខ្ញំមិនចង់ដ្វើជាអនក្និពនធអត់

របដោជន៍ដ លសរដសរអវីដ លគ្នា នបានការដ ះដទ ដេើយខ្ញំដជឿថាអនក្

ទំងអស់គ្នន  ក៏្មិនចង់បានដ ា្ ះជាអនក្អានអត់របដោជន៍ដ លដចះដត

អាន ដេើយគ្នា នយក្ដៅដរបើដ រ។ 

មានចំេចុសំខាន់ខលះដៅក្នញងដនះ ដ លខ្ញំរតូវដតរំលឹក្អនក្ទំងអស់គ្នន ឱ្យ

អានដ ើងវិញ  ូចជា ជនជាតិយួន សិទធិរបស់អនក្និពនធ អេំតួ និងរបព័ន ធ

ដ លដយើងកំ្ពុងដតរស់ដៅ។ ចំេចុដនះទំងដនះ អាចជាផលវូសរមាប់អនក្

ដ លចង់ ឹងបដនាម ដ្វើការរាវរជាវបនតដទៀតបាន។ ដសៀវដៅដនះ រគ្នន់

ដតជាការរំលឹក្ដ ើងវិញ ពីអវីដ លខ្ញំធ្លល ប់សរដសរ និងអវីដ លអនក្ទំងអស់

គ្នន ធ្លល ប់បានអាន ដេើយមិនចបុ៉ំដណាណ ះ។ ខ្ញំមិនថាអីដទ ដររះសូមបីដតខ្ញំ

ដ លជាអនក្សរដសរខលនួឯង ក៏្ខ្ញំមិនចអំស់ផង។ 

អវីដ លខ្ញំចង់សូមជាចុងដរកាយ គឺ កំុ្ដចក្រំដលក្ដសៀវដៅដនះ ដដាយគ្នា ន

ការអនុញ្ញា តពីខ្ញ។ំ សូមកំុ្ដរៀនតាមដផក្ដចរដ លដតងដតលួចាន ច្ របស់

អនក្ ច្ទមក្ដ្វើជារបដោជន៍មុខមាត់របស់វា។ ដបើដយើងដចះអានដសៀវដៅ 

ដយើងគួរដតដចះរបក្បរក្យថា ដថាក្ទប ដេើយ។ ការដចក្រំដលក្ជាដរឿង

ល អ បុ៉ដន តដបើដយើងយក្របស់អនក្ ច្ទដៅដចក្រំដលក្ ដេើយដ្វើឱ្យខូច
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របដោជន៍ដគ វានឹងដៅជាដរឿងដេលើ វិញមិនខាន។ អនក្ទំងអស់គ្នន ដ្វើបាន

ដតបុ៉នដនះ អនក្និពនធដផេងដទៀត នឹងមានសងឃឹមសរដសរកាន់ដតដរចើន។ 

ចរិតដឆ្ករបស់ខ្ញំបានបងខំខ ្ញំឱ្យនិោយតាមរតង់ថា “បំផ្ទល ញអនក្និពនធក្នញង

រសញក្របស់ខលនួ ជាទដង វើរបស់មនុសេដេលើបុ៉ដណាណ ះ”។ ការ Copy ដចក្គ្នន  ជា

ការសមាល ប់អនក្និពនធដ លរក្លុយបានតិចរាប់។ កំុ្ដេលចណា អនក្និពនធមិន

ដមនសុីអក្េរដឆ្អតដទ ដទះបីជាពួក្ដគរសលាញក់ារសរដសរដសៀវដៅបុ៉ណាណ

ក៏្ដដាយ ដេើយដបើមិនជយួគំ្នរទដទ កំុ្បំផ្ទល ញដគ។ 



 

ទ
ំព
័រ 

 7
7
 

អពំខី្ញ ំ

ខ្ញំដ ា្ ះ េួត ដសងដគៀ។ ខ្ញំដ្វើការក្នញងដផ នក្រកាេ វចិឌេីាញ ដៅេនំដពញ

ដនះឯង។ ដរៅពឌីេីាញ ខ្ញដំៅមានចំេលូចិតតមួយដទៀត គឺការសរដសរ។ 

ខ្ញំសរដសរបលញក្ ដសៀវដៅ និងដៅដលើដេ វសប ុក្។  

ខ្ញំចង់យក្អវីដ លមានក្នញងខួរក្បលរបស់ខ្ញំ ឱ្យអនក្ ច្ទអាន។ ខ្ញំមាន

អារមាេ៍ថា ក្បលខ្ញំ រីក្្ំ ដបើខ្ញំ ឹងអវីដេើយ មិនយក្វាដចញមក្ដរៅ។ ខ្ញំ

មិនចង់បានក្បល្ំដពក្ដទ ពិបាក្រក់្មួក្សុវតាិភាព។ 

សូមអរគុេអនក្ទំងអស់គ្នន ដ លមិនរបកាន់ខលនួអានដសៀវដៅរបស់ខ្ញំ។ 

ការអានរបស់អនក្រាល់គ្នន  ជាការផតល់ក្មាល ងំចិតត ល់ការសរដសររបស់ខ្ញំ។ 


