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ទំពរ័ ដ ម
ើ
ខ្ំប
ញ ដងកើតដសៀវដៅដនះដ ើង ដ ើមបីទុក្ជាការចងចំរបស់ខំខ
ញ្ ន
លួ ឯង និងអនក្
ដ លធ្លលប់ចូលរួមជាមួយនឹង Page I Like Samkok ពីមុនដ រ។ ខ្ំម
ញ ិន
ចង់ឱ្យអវីដ លខ្ំស
ញ រដសរបាត់ដៅទំងរសញងដ ះដទ ដេតុដនះដទើបខ្ំស
ញ ដរមច
ចិតថា
ត ចំណាយដពលប៉ុ ា នដ ើមបី ក្រសង់សំដេរខលះៗដៅដលើ Page មក្
បញ្ចល
ូ ដៅក្នញងដនះ។
ដមដរៀនមួយដ លខ្ំដញ រៀនដចះពីមុខ វិជាារកាេចវិ ឌីេាញ គឺដយើងអាចយក្អវី
ដ លដយើងដ្វើពីមុន មក្ច្ច នដ ើង វិញបាន។ ការសរដសរក្៏ ូចគ្ននដ រ ដររះ
ដយើងអាចនឹងគ្នំងគំនិតដៅដពលណាមួយ ក្៏ថាបាន។ ការដ លមានរបស់
ដមើលរាប់ដបបដនះ ជាដរឿងលសរមាប់
អ
អក្
ន សរដសរដសទើរៗ ូចខ្ំ។
ញ
ដសៀវដៅដនះ មិនដមនជាដសៀវដៅរទឹសី ត ឬវិ្ីាស្រសតពិដសសដទ។ វារគ្នន់
ដតជាអវីដ លខ្ំស
ញ រដសរដលងពីមុនប៉ុដណាណះ។ ក្ដនលងខលះក្៏សមដេតុផលដៅ
ក្ដនលងខលះក្៏ឆ្ង
គ ដៅ។

ខ្ំស
ញ រដសរដ ើមបីបដញ្ចញគំនិតរបស់ខំម
ញ្ ក្ខាងដរៅ

ប៉ុដណាណះ ដេើយខ្ំក្
ញ ៏មិនបានខវលដ់ រចើនដ រដៅដពលសរដសរដ ះ។
ដសៀវដៅដនះនឹងរតូវដាក្់ឱ្យដដាន ូ ដដាយដសរី សរមាប់អក្
ន ដ លគ្នំ រទ
ដសៀវដៅរបស់ខំក្
ញ្ នលងមក្ ជាពិដសសអនក្ដ លាគល់ I Like Samkok ដត
មតង។ ក្នង
ញ ដនះមានរេូត ល់ ២៣៣ចំេ ុច ដ លជាតំណាងឱ្យ post ទំង
២៣៣ ដៅដលើ page។ ខ្ំម
ញ ិនបានដាក្់បញ្ចល
ូ ទំងអស់ដ ះដទ ដររះ

សរមាប់ពួក្វារួចដេើយ។

ូដច នះខ្ំមា
ញ នដសៀវដៅដផេង
ទំព័រ 1

ចំេ ុចខលះទក្់ទងនឹងដរឿងាមក្ុក្ដរចើនដពក្

សរមាប់ការអានវិញ គឺដយើងអានបក្ដរកាយ ដដាយដ ញពីចុងឆ្នំ ២០១៦
ដៅដ ើមឆ្នំ វិញ។ ដបើដយើងដរបៀបដ្ៀបដៅ របធ្លនបទដ លខ្ំដញ លើក្ដ ើង
មក្សរដសរ

គឺដៅមតញំគ្ននវាេង
នឹ ឯង

រគ្នន់ដតខ្ំច
ញ ូលចិតស
ត រដសរឆ្លស់គ្ននចុះ

ដ ើងប៉ុដណាណះ។
ខ្ំស
ញ ងឃឹមថា អនក្ទំងអស់គ្នននឹងទញបានរបដោជន៍ខះល ពីក្ង
ញន ដសៀវដៅដនះ
ចុះ ដររះដបើអានចប់ដេើយ ដបរជាគ្នានបានអីរតលប់ដៅវិញ ការអាន
ដ ះ ជាដរឿងខាតដពលមួយដេើយ។ ដបើសិនជាមានចមងល់អី អាចចូលមក្
សួរខ្ំបា
ញ នដៅដលើ Page ដេ វសបុក្របស់ខំដញ្ តមតង។
ដខ២២ ដខតុលា ឆ្នំ២០១៦
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េួត ដសងដគៀ

ខ្ំញ និង I Like Samkok
ខ្ំប
ញ ដងកើតដផក្ដនះដ ើង កាលពីឆ្នំ២០១៣ គឺដរកាយខ្ំដញ មើលដរឿងាមក្ុក្
បានប៉ុ ា ន ង។ ខ្ំច
ញ ប់អារមាេ៍នឹងជាមួយការដរបើរក្យ និងរទឹសីល
ត ៗជា
អ
ដរចើនដៅក្នញងដរឿង ដេើយគិតថា អនក្ ច្ទដ លមិនទន់បានដមើលដរឿងដនះ
ក្៏គួរដត ឹងពីចំេ ុចលដនះដ
អ
រ។

ខ្ំក្
ញ ៏ចប់ដផតើម ក្រសង់ចំេ ុចលៗទុ
អ ក្

ដេើយដ្វើជារូបភាព និងសរដសរពនយល់ខី ល ដេើយផុសដៅដលើដផក្ដនះ។
ពី ំបូង គ្នានអនក្ណាដគចូលដមើលដទ ដតដរកាយមក្ ក្៏ចប់ដផតើមានដគចប់
អារមាេ៍ដ រ។ I Like Samkok ខុសពីដផក្ាមក្ុក្ ច្ទដទៀត រតង់ខំ ញ្
មិនចំណាយដពលសួរពីសេ
ំ ួរអត់របដោជន៍

ូចជា “ដបើសិនជាឱ្យដរីសទី

របឹក្ាដ ើមបីដចញចបំង ដតើអក្
ន យក្អនក្ណាខលះ” ឬ “ដតើអក្
ន ណាាអតជាង
ដគក្នញងដរឿង” ដ ះដទ។ ខ្ំច
ញ ង់ឱ្យអនក្ដ លអានដផក្របស់ខំ ញ្ មានដពលគិត
ដៅដលើសមតី ឬាានការេ៍ណាមួយក្នញងដរឿងប៉ុដណាណះ។ ភាគដរចើន គឺខដំ ញ្ របើ
រដបៀបវិភាគដរឿងដ លខ្ំធ្ល
ញ ល ប់ដរៀនក្នញងមុខ វិជាាអក្េរាស្រសត។
ខ្ំដញ របើដ្ាះជាអនក្និពនធដ លគ្នានអនក្ណាាគល់ដនះមក្ធ្ល

ថាខ្ំម
ញ ិនដ ល

ផុសអវីដ លដ្វើឱ្យអនក្ ច្ទខាតដពលដ ះដទ។ រាល់ការផុសរបស់ខំ ញ្ សុទធដត
មានដគ្នលបំេងអវីមយ
ួ ទំងអស់។ ខ្ំម
ញ ិនដ លខវល់ពីការ Like ឬ Share
ដទ អវីដ លខ្ំខ
ញ ល
វ ់ គឺដតើវាមានរបដោជន៍ ឬអត់ប៉ុដណាណះ។ ដយើងអាចដៅ
ិ ីទក្់ទញអនក្អានល អ
ដមើលដផក្ាមក្ុក្ដផេងដទៀតបាន ដររះដគមានវ្

ពិបាក្ដ លគ្នានអនក្ណាខវល់ ដេតុដនះដទើបគ្នានដគាគល់ដផក្របស់ខំ។
ញ្
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ជាងខ្ំ។
ញ ដគសួរជាសំេ ួរងាយៗ ដ ើមបីបានចដមលើយដរចើន។ ខ្ំស
ញ ួរសំេ ួរ

I Like Samkok ជាក្ដនលងដ លខ្ំដញ រៀនសរដសរ ជាក្ដនលងដ លខ្ំា
ញ គ ល់អក្
ន
ច្ទដ លចូលចិតដត រឿងាមក្ុក្ ដេើយក្៏ជាក្ដនលងដ លខ្ំរញ បាប់ដគថា ខ្ំជា
ញ
អនក្សរដសរដសៀវដៅមានក្់ដ រ។

ខ្ំដញ រៀនបានដរចើនពីការដ្វើដផក្ដនះ

ជា

ពិដសស គឺបានាគល់ពីរបដេទមនុសេ។ ខ្ំមា
ញ នដរឿងដរចើនជាមួយអនក្ ច្ទ
ដេើយខ្ំក្
ញ ៏មិនដ លខាំ មាត់រទំដ រ។ ដបើដគមក្ដេលើដាក្់ខំម
ញ្ ុន ខ្ំន
ញ ឹងជះក្ំេឹង
ទំងអស់ដៅវិញមិនខាន។ ខ្ំម
ញ ិនរទំដដាយារដតមនុសេដ លខ្ំម
ញ ិនាគល់
មានក្់ ដេើយរតូវពិបាក្ក្នញងខលន
ួ ដ ះដទ។ ខ្ំម
ញ ិនទុក្ក្ំេឹងក្នញងខលន
ួ ដទ

ូដច នះ

អនក្ណាដ្វើ ទទួលយក្ដៅវិញដៅ។
ខ្ំដញ ្វើដផក្ដនះរបដេលជាបីឆ្នំដេើយ ដទើបខ្ំគ
ញ ិតថា មិនបាច់ដ្វើបនតដទៀតដទ
ដររះវាគ្នានរបដោជន៍។ ខ្ំមា
ញ នដផក្ផ្ទទល់ខន
លួ ដៅដេើយ ដេតុអីចបា
ំ ច់
មានដផក្ដរចើនដ្វើអី។

ដរកាយឈប់ដ្វើដផក្មួយ

ខ្ំក្
ញ ៏បានដសៀវដៅមួយ
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ក្បលថ្ាីដ រ។ ខ្ំគ
ញ ិតថា គ្នានអវីខាតដទ។

សំដេរខលះៗក្នញងឆ្នំ ២០១៦
ច្ថ្ងទី ០១ ដខក្ញ្ញា ឆ្នំ ២០១៦

ដនះជាច្ថ្ងចុងដរកាយដ លខ្ំ ញ post ដៅដលើដផក្ដនះ
១ - ដយើងអាចដរជើសយក្ការពិត ឬក្ុេក្ខលន
ួ ឯង ូចមនុសេភាគដរចើន។
២ - ដពលខលះដយើងដរីខន
លួ មិនរួច ជាក្ំេុសរបស់ដយើងខលន
ួ ឯង។
៣ - ក្ុំាតប់អក្
ន ណាដ លរបកាសថាខលន
ួ ឯង ឹងចបស់រគប់ដរឿង។ ដយើងមិន
អាចរបាក្ បានរគប់ដរឿងដទ។
ដខសីហា ឆ្នំ ២០១៦
៤ - អនក្ខលះចំណាយដពលដពញមួយជី វិត ដទើប ឹងថាខលន
ួ ក្ំពុងរតូវដគដបាក្
ដរបើ ឬក្ំពុងរតូវដគរគប់រគង។ មូលដេតុ គឺដដាយារដតមិនដជឿដពល
មានដគរបាប់ពីដរឿងដនះកាលពីដក្ាង។ ដដាយារមានអំេ ួតដលើខួរក្បល
របស់ខន
លួ ឯងដពក្ដដាយគិតថា គ្នានអនក្ណាដបាក្ដរបើ ឬរគប់រគងខលន
ួ បាន។
៥ - ដយើងរតូវបដរងៀនខលន
ួ ឯងឱ្យបានលបំអ ផុត ដ ើមបីអីដវ លដយើ ងចង់បាន។
ដបើដយើងចង់បានថ្វីមាត់ល អ ដយើងរតូវជរមញញខលន
ួ ឯងឱ្យដរៀននិោយជារបចំ
ជាមួយមនុសេដផេងគ្នន។ ដបើដយើងចង់បានរាងកាយរឹងមាំ រតូវជរមញញខលន
ួ
ឯងឱ្យហាត់របាេជាដរៀងរាល់ច្ថ្ង ដទះបីដយើងឈឺខន
លួ ក្៏ដដាយ។ ដបើដយើង
និងអនក្នដោបាយ ដយើង

រតូវជរមញញខលន
ួ ឯងឱ្យរាវរជាវ និងដរបើខួរក្បលឱ្យបានរគប់ដពល។ រគប់
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ចង់ដជៀសផុតពីការដបាក្របាសរបស់ាស

ោ៉ងគឺងាយរសួលដបបដនះ

ដររះខលន
ួ ដយើងជាអនក្សដរមច

និងដ្វើ

ទំងអស់។
៦ - ដបើដយើងអាចជួយខលន
ួ ឯងបាន ដយើងក្៏អាចជួយអនក្ដ លពិបាក្ ច្ទ
ដទៀតបានដ រ។ ដបើដយើងខលន
ួ ឯងលីដលើមិន ឹងដ ើរដៅទិសណា ដយើងអាច
នឹង អ
ំ ក្
ន ច្ទវដងវងតាមដយើងក្៏ថាបាន។
៧ - ដយើងរតូវការរក្យសរដសើរជាដរចើន ដ ើមបីដ្វើឱ្យមនុសេមានក្់មាន
ជំដនឿចិតត ដតដយើងរតូវការរក្យរិះគន់ ដតមួយ ឬពីរប៉ុដណាណះដ ើមបីបំបាក្់
ទឹក្ចិតម
ត នុសេមានក្់។
៨ - មនុសេក្ំាក្ ខាលចការពិត ចូលចិតទ
ត មាលក្់ក្ំេុសឱ្យអនក្ ច្ទ ខាលច
ចញ់ដគ ដតមិនរបឹង ជាមនុសេច្េដអើ ដ្វើអីមិនបានសដរមច និងគ្នាន
សមតាភាពរក្លុយដដាយរតឹមរតូវ។
៩ - ក្ុំរស់ដៅដដាយដ្វើជាមនុសេក្ំាក្ ូចដគ ូចឯង។
១០ - ដតើដយើងដមើលទូរទសេន៍ដ ើមបីអី ?វ ដ ើមបីឱ្យដគពងវក្់ ឬដ ើមបីឱ្យខលន
ួ
ឯងដគចដវសពីបញ្ញា? មិនដមនទំងពីរ គឺដមើលដ ើមបីសរមាក្ខួរក្បល ប៉ុដនត
រតូវចំថាអវីដ លដយើងដមើល មិនរក្់ព័នន
ធ ឹងដរឿងមិនបានការរបស់មនុសេ
មួយចំនួនដៅបានដេើយ។
១១ - ដបើដយើងចង់បញ្ចប់ភាពល ងង់ដលលរបស់របជាជនដយើង រតូវចប់ដផតើមពី
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ខលន
ួ ដយើងដៅមុនសិន។

១២ - ដបើដយើងឃ្លលនរិះគន់ណាស់ រិះគន់អក្
ន នដោបាយដៅ ដររះពួក្ដគ
មិនដចះខវលព
់ ីអក្
ន ណាដទ។
១៣ - ក្ុំថាដគខូច ដយើងដទដ លមិនដចះឆ្ងល់។
១៤ - ដបើអីក្
វ ៏ដយើងមិនដចះឆ្ងល់ ដយើងសមនឹងរតូវដគដបាក្ដេើយ។
១៥ - ដយើងរតូវដរៀនសួរខលន
ួ ឯងខលះ ដទើបមានរបដោជន៍។ ដរឿងមួយចំនួន
ដ លដយើងរតូវសួរមាន ៖ ដេតុអីក្៏ខន
លួ ដយើងមិនមានលុយ ូចដគ? ដតើអី វ
ដ លដគនិោយដនះពិតដ រឬដទ? ដេតុអីបានជាដគដ្វើដបបដនះ? ដតើដយើង
គួរចូលខលន
ួ ដៅរក្់ព័នដធ រដទ? ដយើងដរៀនសួរខលន
ួ ឯង ដទើបមានក្ំដេើត។
១៦ - រតូវដចះសំេ ួររគប់ដរឿង ដតសួរខលន
ួ ឯងបានដេើយ មិនបាច់រំខានអនក្
ច្ទដទ។
១៧ - ការរិះគន់ ដក្ើតពីចិតរត ចដេនចំដរះអវីដ លអនក្ ច្ទដ្វើបាន ដតខលន
ួ
មិនអាចដ្វើបាន។
១៨ - ការពិតមួយ គឺដយើងក្ំពុងរតូវដគដបាក្ជុំទិស។ អនក្នដោបាយ
របព័នផ
ធ េពវផាយ មនុសេក្នញងាស

របព័នអ
ធ ប់រំ និងអនក្ជុំ វិញខលន
ួ ក្ំពុង

ដតដបាក្របាស់ដយើង។ ដយើងខលន
ួ ឯងក្៏ដបាក្ខលន
ួ ឯងដ រ ដដាយគិតថា អវី
ដ លដយើង ឹងជាការពិត។
១៩

-

ដបើសងគមមួយមិនអនុញ្ញាតឱ្យរិះគន់រក្យក្ុេក្ក្នញងាស ដទ
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សងគមដ ះមានបញ្ញាមួយដេើយ គឺអក្
ន ឹក្ យ
ំ ក្ាស មក្រគប់រគងខួរ

ក្បលរបស់មនុសេ។ ដខារដយើងក្៏ ូចគ្ននដ រ ដពលដជឿ គឺដជឿងប់ ក្ខលន
ួ មិន
រួច។ ដខារចូលចិតដត ជឿ ដតមិនចូលចិតយ
ត ល់ដទ។
២០ -

ំេឹងល៖អ មិនដមនជនជាតិយួនទំងអស់ សុទធដតឆ្លតដ ះដទ។

ំេឹងអារក្ក្់៖ ប៉ុដនតអក្
ន ដ លមិនឆ្លតដ ះ ដៅរសញក្ដវៀតណាមឯដណាះ។
២១ - មូលដេតុដ លដយើងមិនទទួលាគល់ការពិតអវីមួយ មានដតពីរដទ គឺ
ដេលើ និងក្ំាក្។ មនុសេដេលើ មិនសំដៅដលើមនុសេដ លមិនចូលាលាដទ
ដតសំដៅដលើមនុសេដ លមិនដរបើខួរក្បល។ ចំដេក្មនុសេក្ំាក្វិញ គឺ
ខាលចការពិតដ្វើឱ្យខលន
ួ ឯងមានបញ្ញា។
២២ - ខលន
ួ ឯងខាលចងាប់ដទ ដតក្ុំដមើលសមតីក្ញង
ន ដេ វសបុក្ សុទធដតដ ើមបីជាតិ
ក្ុំខាលចាលប់។ តាមពិត ចង់រុញអនក្ ច្ទឱ្យងាប់ជំនួសវាដាះ ដេើយតាំង
យក្ដលសមក្យំដរសក្។ មនុសេអីក្៏អារក្ក្់ដមល៉ះដលាក្!
២៣ - ដម៉ចដចះដតឱ្យរក្មង៉ុយថារតូវដបបដនះ?
២៤ - ក្ុំរសលាញ់មនុសេដ លងប់នឹងសមាារៈនិយម ដររះដគមិនអាច
រសលាញ់ដយើង វិញដទ។
២៥ - ការយក្មុខ ក្ំពុងកាលយជាវបប្ម៌ថ្ី ា ដេើយវានឹងដរជៀតចូលក្នញង
ដមក្ធ្លងអរិយ្ម៌របស់ដយើងមតងបនតិចៗ។
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២៦ - យក្មុខ ដ ើមបីយក្ចិត។
ត

២៧ - ដៅដពលដយើងនិោយពីដរឿងដវៀតណាម មានរក្យពីរមា៉ត់ដ ល
ដយើងមិនរតូវយក្មក្គិត និងយក្មក្ដរបើ។ រក្យដ ះគឺ "ដរីសដអើងជាតិ
ាសន៍" និង "ជាតិនិយមរជញល"។ ខ្ំស
ញ ងេ័យដតរក្យដនះ ដរៀតណាមជា
អនក្បដងកើត និងបេតញ ះក្នញងគំនិតក្ូនដខារផង ដររះដបើរក្យដនះរតូវដខារដយើង
យក្មក្គិតរគប់ដពល ដគ្នលបំេងដគនឹងឆ្ប់បានសដរមច។ ដយើងមិន
ដរីសដអើងជាតិាសន៍ដទ

ដបើជាតិាសន៍ដ ះគ្នានបំេងចង់រគប់រគង

ដយើង ឬមិនដ្វើសក្មាភាពដ លមិនរតឹមរតូវ។ ដរៀតណាមក្៏ដ រីសដអើងដខារ
ដ រ ដររះដគមានជាងដយើង ដគមានឋានៈ្ំជាងដយើង និងមានាច់សខចី
ជាងដខារដយើង។ ជាតិនិយម ជាទសេនៈប៉ុដណាណះ ូដច នះដទះបីជាដយើងដថ្ម
រក្យ "រជញល" ចូលដៅក្៏ដដាយ ក្៏វាដៅដតជា ំជាតិនិយមដ រ។ ដបើជាតិ
និយមមិនរជញល

គឺ ូចសម័យមុនអុីចឹង។

មួយចំដេៀងច្ថ្យក្

មួយ

ចំដេៀងយួនយក្។
គិតដដាយខលន
ួ ឯង!
២៨ - ចរិតអួត និងអាតាានិយម ក្ំពុងដតបំផ្ទលញសងគមដនះដេើយ។
២៩ - គ្នានអនក្ណាអាចផ្ទលស់បរតូ ចិតម
ត នុសេដ លសដរមចថាដ្វើដេលើតាមដគ
បានដទ។
៣០ - ដរឿងខលះដយើងមិនអាចយល់បានដទ ដររះវាដរៅខាលំងដពក្ ដេើយ

ទំព័រ 9

មានមនុសេដ លដៅពីដរកាយ ដ លមិនចង់ឱ្យដយើងយល់។

៣១ - គ្នានអនក្ណាចង់ឱ្យដយើងឆ្លតជាងដគដ ះដទ។ ដយើងរតូវដតចំ
ចំេ ុចដនះ។ ដបើដគមិនចង់ឱ្យដយើងដចះគិត ដតើដយើងរតូវដតមិនដចះគិតតាម
ការចង់របស់ដគដមនដទ?
៣២ - ដេលើតាមគ្ននេង
នឹ ដេើយ ដ លបំផ្ទលញរបដទសខលន
ួ ឯងដ ះ។ ដេលតា
ើ ម
គ្ននេង
នឹ ដេើយ ដ លដតដរឿងដៅតរក្ហាយរគប់ដពល។ ដេលើតាមគ្ននេង
នឹ ដេើយ
ដ លដ្វើឱ្យដក្ាងជំ ន់ដរកាយដក្ើតមក្ដេលើតាមដ រ។
៣៣ - ដ ើញដគដ្វើល អ ដយើងរតូវដចះដ្វើលតាមដគ។
អ
ដ ើញដគដ្វើការដរចើន
ដយើងរតូវដរៀនដ្វើការដរចើនតាមដគ។ ដតដបើដ ញ
ើ ដគដ្វើដេលើ ដយើងរតូវសួរ
ខលន
ួ ឯងសិន។
៣៤ - "ដសពគប់ជាមួយដចរនឹងកាលយជាដចរដសពគប់ជាមួយបេឌ ិតនឹង
កាលយជាបេឌ ិត"។ ដនះជារក្យចស់បុរាេដយើង ដតឥលូវរបដេលជារតូវ
បតរូ បនតិចដេើយ។

"ដសពគប់ជាមួយដចរ

នឹងកាលយជាបេឌ ិត

ដសពគប់

ជាមួយបេឌ ិត នឹងកាលយជាខ្ំក្
ញ ញ្ាះដចរ"។
៣៥ - ដបើសិនជាដយើងអាយុដលើសពី១៨ឆ្នំ វាល ាម ល់ដពលដ លដយើងរតូវ
រស់ដៅដដាយដគ្នលការេ៍ខន
លួ ឯងដេើយ។ មិនថាសងគម ឬអនក្ណាដទ ដគ
មិនចង់ឱ្យដយើងមានដគ្នលការេ៍ខន
លួ ឯងដទ ដររះវាពិបាក្រគប់រគង និង
ពិបាក្ដបាក្ដយើងដពក្។

ចំខំដញ្ លើក្ឧទេរេ៍ពីដគ្នលការេ៍ផ្ទទល់ខន
លួ ឱ្យ
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ាតប់ចុះ ដរក្ងដលាអាបដងកើតដដាយខលន
ួ ឯងដ រ។

ទី១ ដរឿងអីក្៏ដដាយ ដបើខំម
ញ្ ិនចង់ដ្វើ ខ្ំម
ញ ិនដ្វើដាច់ខាត ដេើយនិោយ
រក្យអារក្ក្់ដាក្់អក្
ន ដៅខ្ំដញ ៅដ្វើដទៀត។
ទី២

ខ្ំម
ញ ិនដជឿរក្យរគប់មា៉ត់ដ លដចញពីមាត់អក្
ន នដោបាយ

ក្ូនអុក្

នដោបាយ និងអនក្ដ លមិនយល់ពន
ី ដោបាយដតរបឹងដ្វើជាអនក្ វិភាគ។
ទី៣ ខ្ំម
ញ ិនដជឿាស ដទ ដតដរឿងមួយដ លខ្ំដញ ជឿពីាស

គឺពួក្ដគរតូវ

ការលុយមិនដចះចប់។
ទី៤ ខ្ំន
ញ ឹងដ្វើឱ្យដរឿងទំងអស់ដ លខ្ំឆ្
ញ ង
ល កាត់ កាលយជាដសៀវដៅ។
ទី៥

ខ្ំម
ញ ិនដ្វើជាមនុសេក្ំាក្ដាច់ខាត

ដតមិនលះបង់ខន
លួ ឯងដ ើមបី

មេិច ឆតា ឬភាពលង់ង ដលលរបស់អក្
ន ច្ទដទ។
ដនះជាដគ្នលការេ៍របស់ខំ។
ញ្

ក្ុំដជឿអវីដ លសងគមដនះរបាប់ដយើងដពក្

ជួនកាលដយើងអាចរស់ដៅបានលជាងដនះក្៏
អ
ថាបានដ រ ដពលដ លដយើងដ្វើ
តាមខលន
ួ ឯង។
៣៦ - រពះក្នង
ញ ាស អីក្៏រសលាញ់មនុសុេដ រ ដតរទង់រតូវការលុយ
ដ ើមបីរទរទង់ាស របស់រទង់បនតដទៀត។ អនក្ដ លអត់លុយ រពះរគ្នន់
ដតរសលាញ់ ដតរពះមិនរតូវការដទ។ ដយើងមិន ឹងថារពះរតូវការដយើងឬ
អត់ដទ ដតាវ័ក្របស់រពះថា មិនរតូវការមនុសេអត់លុយដទ។ ដបើមក្
បដរមើាវ័ក្រពះរបដេលបាន។

រតូវការមនុសេជួយដរជាមដរជង។ ដបើអត់មានមនុសេ ក្៏អត់មានរពះដ រ។
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ខ្ំម
ញ ិនចបស់ថារពះរតូវការមនុសេអត់លយ
ុ ឬអត់ដទ ដតអវីដ លខ្ំ ញ ឹងគឺ រពះ

ដតមនុសេអាចរស់ដៅដដាយអត់រពះបាន
មិនដមនដដាយាររពះមក្ចិញ្ឹម
ច ដយើងដទ

ដររះរាល់ច្ថ្ងដយើងដ លរស់ដៅ
គឺដម៉ឪដយើងជាអនក្របឹងចិញ្ឹម
ច

ដយើង។
ូដច នះសំេ ួរគឺ ដតើរពះជាអវី? ចដមលើយ គឺ ជាអីមិនសំខាន់ដទ សំខាន់មិនរក្់
ព័នន
ធ ឹងដយើង។
៣៧ - ចរិតដយើងោ៉ងដម៉ច រក្បានដម ឹក្ អ
ំ ុីចឹង ក្ុំដៅឆ្ងល់ដរចើន។
៣៨ - លមភា
ា ្ ក្់ខន
លួ ដេើយ ជាតិដយើងមិនដមនដចះ ឹងជាងដគដទ។
៣៩ - ដយើងអានដសៀវដៅដ ើមបីជួយឱ្យខលន
ួ ដយើងដចះ ឹង និងអេិវឌងសងគម
របស់ដយើងផង។
៤០ - អនក្ដលាេលន់ទី១ ថាអនក្ដលាេលន់ទី២ ជាមនុសេអារក្ក្់។ អនក្
ដលាេលន់ទី២ ដចទអនក្ដលាេលន់ទី១ ជាមនុសេដលាេលន់។ រួចក្៏មាន
អនក្ដលាេលន់ទ៣
ី ដចញមក្ដទៀត។ ដចញមក្ជាបនតប ទ ប់ ដតសុទធដតជា
អនក្ដលាេលន់ រគ្នន់ដតវិ្ីផាយរេិជក្មា និងមា៉ស់បិទមុខរបស់ពួក្ដគ
ខុសគ្ននប៉ុដណាណះ។
មា៉សបិទមុខាអត អាចបាំងមុខអារក្ក្់បានមួយឆ្វ។ យូរដៅដគគង់ដត
នឹង ឹងថាមុខេង
នឹ វាអារក្ក្់ដទ។
៤១ - មិនដមនរគប់ោ៉ងឱ្យដតរសបចបប់ សុទដធ តជាដរឿងរតឹមរតូវទំង

ទំព័រ 12

អស់ដទ។

៤២ - អនក្ខលះ សដរមចចិតថា
ត មិនរបឹងដរៀនដទ ដេើយដៅដ្វើខំដញ្ គ

ល់រួច

មក្បដ ទ សអនក្ ច្ទដៅវិញ។
៤៣ - ដបើដយើងដទើសចិតន
ត ឹងអវីមួយ ដយើងមានវិ្ីពីរោ៉ង គឺដ ើរដចញ ឬដក្
វាដចញ។ ដរៅពីដនះ គ្នានបានផលទំងអស់។
៤៤ - ក្ុំដមើលរាលភាពល ងង់ដលលរបស់មនុសេ ដររះវាបានបំផ្ទលញពិេព
ដលាក្ដរចើន ងដេើយ។
៤៥ - មិនថាដយើងដសលៀក្រក្់ាអតប៉ុណាណ មានឋានៈជាអវី ជិះឡានច្ថ្លប៉ុណាណ
ដទ ដបើដយើងជាមនុសេក្ំាក្ របស់ទំងអស់ដនះ ក្៏មិនអាចបិទបាំងភាព
ក្ំាក្របស់ដយើងបានដ រ។ មនុសេក្ំាក្ដៅដតជាមនុសេក្ំាក្ មិនថា
ដពលដវលាផ្ទលស់បរតូ ដលឿនប៉ុណាណដទ

ក្៏មិនអាចផ្ទលស់បរតូ ដ្ាះរបស់មនុសេ

ក្ំាក្បានដ រ។
មនុសេក្ំាក្ ជាមនុសេលក្់ក្បល។ មនុសេក្ំាក្ ជាមនុសេដ លមិន
ហានរបឈមមុខនឹងការពិត។

មនុសេក្ំាក្

ជាមនុសេដ លដចះដតរទ

ដជើងដគ។ មនុសេក្ំាក្ ជាមនុសេដ លបានដតនិោយ មិនរពមដ្វើ។
៤៦ - រុញដគទល់ដតងាប់ ដទើបមក្ដ្វើជាយំដរសក្ ាតយរសដណាះ។ មិន
រតឹមដតក្ំាក្ដទ អារក្ក្់ដទៀត។
៤៧ - អនក្ខលះក្ំាក្ណាស់ បានរតឹមដតរុញអនក្ ច្ទឱ្យកាលហានជំនួសខលន
ួ

៤៨ - គ្នានអនក្ណាចំដ្ាះមនុសេក្ំាក្ដទ។
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ប៉ុដណាណះ។

៤៩ - ដេតុអីមន
ិ ចង់ ឹងពីការពិត? ខាលច? មិនដជឿ? ឬមិន ឹងថាយក្ដៅ
ដ្វើអី? ការពិត មានរបដោជន៍ណាស់។ វាដ្វើឱ្យដយើងកាលយជាមនុសេដចះ
ឹងមានក្់ ដេើយដលងរតូវដគដបាក្ដទៀត។
៥០ - ចប់ច្ របជាជន និងដថ្ើប ី ជាពូជដតមួយ។
៥១ - រទពង សមាារៈនិយម សុីដជារ សុទដធ តបំផ្ទលញសងគមរបស់មនុសេ និង
បំផ្ទលញមនុសេខលន
ួ ឯងវិញដ រ។ ំបូងមនុសេបំផ្ទលញសងគម

ដរកាយមក្

សងគម ក្៏បំផ្ទលញមនុសេវិញ ល់ចុងដរកាយ ទំងមនុសេ និងសងគម សុទដធ ត
រតូវបំផ្ទលញ។
៥២

-

័ ដ លមិនដចះគិត
មនុសេ្ំដពញវយ

ជាមនុសេដ លដរគ្នះថានក្់

បំផុត។
៥៣ - ដបើដយើងជាជនជាតិយួន ក្៏ដយើងមិនអាចដបាះដចលដគ្នលបំេង
ដ លជិតបានសដរមចដនះដ រ។
៥៤ - ចំអក្
ន នដោបាយមក្ជួយដដាះរាយបញ្ញាខលន
ួ ឯង ចំខក្ដេើយ។
ខលន
ួ ទីពឹងខលន
ួ ។ រតូវចំរក្យចស់បុរាេមួយដនះដៅក្នង
ត និច ច។ ដបើ
ញ ចិតជា
ដយើងចង់មានលុយចយ រតូវដ្វើឱ្យខលន
ួ ឯងមានជំ ញ ដេើយយក្ជំ ញ
ដ ះដៅរក្លុយដៅខាងដរៅ។ ដបើដយើងចង់បានភាពដាាះរតង់ក្ញង
ន សងគម
ដយើងរតូវដ្វើខន
លួ ជាមនុសេដាាះរតង់

និងរតូវបដរងៀនក្ូនខលន
ួ ឯងថារតូវ

ការពិតដដាយខលន
ួ ឯង មិនបាច់ចអ
ំ ក្
ន ណាមក្របាប់ដទ។
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ដាាះរតង់ោ៉ងដម៉ច។ ដបើដយើងចង់ឈប់ឱ្យដគដបាក្ ដយើងរតូវដរៀនឱ្យ ឹង

៥៥ - អនក្ណារបឹង អនក្ដ ះបាន អនក្ណាចំ ដ ក្ចំដទៀតចុះ។
៥៦ - ដចះអានដសៀវដៅ ដតមិនដចះគិត ដៅដតមិនបានរបដោជន៍។
៥៧ - ដមើលចរិតរបស់ដយើងសិន ចំហាមាត់ដរសក្។
៥៨ - ចរិតរបជាជន បដងកើតបានជាចរិតអនក្ ឹក្ ។
ំ ដបើរបជាជនខាិលគិត
ពួក្ដគនឹងបានអនក្ ឹក្ ដំ បាក្មួយរក្ញមមិនខាន។
៥៩ - ជំដនឿ គឺមនុសេជាអនក្បដងកើតដទ ូដច នះដយើងចង់លុបដចលដពលណា
ក្៏បានដ រ។

ដបើសិនជាជំដនឿណាមួយក្ំពុងបំផ្ទលញដយើង

ដយើងរតូវហាន

លុបជំដនឿដ ះដចល។
៦០ - ដបើច ំ ល់លទធផលដចញមក្ ដទើបដយើងដរៀនគិតដ ើង វិញ វាេួស
ដពលបាត់ដៅដេើយ។
៦១ - ដេតុអី ដគសរដសើរបេឌ ិតខលះ ដតដបរជាដជរបេឌ ិតដផេងដទៀតដៅ
វិញ? ដតើបេឌ ិតមានអីខុសគ្នន? បេឌ ិតដ្វើមិនគិត រតូវដតដគដជរ។
៦២ - ជំ ញខាងបដ ទ សដគដនះ ដរបើដលងបានផលដេើយ។ ដបើដយើងចង់
បានអី ដចញដៅដ្វើការដ ើមបីដរឿងដ ះដៅ។
៦៣ - ដពលដ លដយើងដក្ើតមក្ភាលម ដគដាក្់ដយើងដៅក្នញរបព័នជា
ធ ដរចើន

របព័ន។
ធ

ដេតុដនះដទើបដយើងមិនអាចដ្វើអីដវ ផេងដរៅពីរស់ក្ញង
ន

របព័នទ
ធ ំងដនះ

ចងដជើងដយើងជាប់រេូតមក្។

ដបើដយើងមិន
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ដ លមានរាប់

ពាោមកាត់វាដចញដទ

ដយើងនឹងរស់ដៅដបបដនះរេូត។

វិ្ីមួយក្នញង

ចំដណាមវិ្ីជាដរចើន គឺ ការដចះ ឹង។
៦៤ - ដទះបីជាអនក្ វិភាគនិោយរតូវក្៏ដដាយ ដទះបីសដមតចនិោយ
រក្យពិតក្៏ដដាយ ដ លថារបដទសដខារបានដ ើរដចញពីដវៀតណាមដ ះ ក្៏
ដខារមិនទន់រួចខលន
ួ ដ រ។
ដខារដ ើរដចញដមន ដតដវៀតណាមដ ើរចូល។ ជនជាតិដវៀតណាមឆ្លតជាង
ដខារដយើងឆ្ងយណាស់ ឆ្លតតាំងពីដក្ាងមក្ដមល៉ះ ដររះដម៉ឪដគ ដចះបដរងៀន
ក្ូន។

ដទះគ្នានដវៀតណាមពីដរៅមក្ដទៀត

ក្៏ដវៀតណាមដ លមានក្នញង

រសញក្អាចយក្ឈនះដខារបានដ រ។ ដយើងដខាយជាងដគ មក្ពីខន
លួ ដយើងមិន
ចង់ខាលំងជាងដគ។ ជនជាតិដយើងចង់ខាលំងដតមាត់ប៉ុដណាណះ ប៉ុដនតដមើលចរិត
ដៅ ឹងដេើយ។ ដេើយអនក្ដ លចង់ខាលំងដតមាត់េង
នឹ ក្ំពុងរតូវដគយក្ដៅ
ដ្វើក្ូនអុក្ដេើយ។
មានដតអនក្ដ លដបាក្ខលន
ួ ឯងដទ ដទើបគិតថា ខលន
ួ ឯងគ្នានចំដេក្ក្នញងការ
របដជងនឹងដវៀតណាម

ដេើយទមាលក្់ក្ំេុសឱ្យអនក្នដោបាយ។

អនក្

នដោបាយរតូវការរបជារបិយភាព និងអំណាច ដគមិនខវលព
់ ីដរឿងដយើងដ្វើ
ជាក្ញ្ាះយួនដទ។ ោ៉ងដរចើនណាស់ ដបើសិនជាដគខវល់ដមន ដគ ក្ដយើងពីខំ ញ្
យួន ដៅដ្វើខំជ
ញ្ នជាតិដផេងប៉ុដណាណះ។ ចង់ឈះន ដវៀតណាម របឹងខលន
ួ ឯង។

៦៥ - ជាទូដៅ ដយើងរបញាប់ដជឿខាលំងដពក្ ដេតុដនះដទើបគ្នានដពលគិតឱ្យ
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ដខក្ក្កដា ឆ្នំ២០១៦

បានចបស់លាស់។ មុនដពលដយើងដជឿអវីមួយ រតូវ ក្ដរកាយមួយជំហាន
សិន ដេើយរតូវគិតថា ដតើដនះជាការពិត ឬជាការរបឌិតរបស់អក្
ន ណាមានក្់?
៦៦ - បំផ្ទលញខលន
ួ ឯងដដាយមិន ឹងខលន
ួ ដគដៅថាល ងង់ ឹងខលន
ួ ដេើយដៅដត
បំផ្ទលញខលន
ួ ឯង ដគដៅថាដេលើ។
៦៧ - អួតចុះ អួតដ ើង ដគយក្ ីអស់។
៦៨ - ឱ្យដគទិញក្បលបាន ដទះបីជាដរៀន ល់រសញក្ដរៅណាក្៏ដដាយ ដៅ
ដតជាមនុសេក្ំាក្។

មិនថាដយើងមានលុយដរចើនប៉ុណាណ

ដចញមុខតាម

ទូរទសេន៍ដរចើនប៉ុណាណក្៏ដដាយ ដបើដយើងមិនហាននិោយអវីដ លដៅក្នញងចិតត
ដយើងដៅដតជាមនុសេក្ំាក្។

មិនថាដយើងមានដេតុផល

ឬដលសល អ

ោ៉ងណាក្៏ដដាយ ឱ្យដតដយើងមិនហានដ្វើការដ ើមបីក្ីរត សច្មខលន
ួ ឯង ដយើង
ជាមនុសេក្ំាក្ ដ ល។ មនុសេក្ំាក្ ជាមនុសេកាលហានក្នញងដរឿងអត់
របដោជន៍ ដតរត់ដគចពីដរឿងរបស់ខន
លួ ឯង។
៦៩ - មិនថាដពលណាក្៏ដដាយ មនុសេក្ំាក្ ដៅដតជាមនុសេក្ំាក្។
៧០ - ដេតុអីសុខចិតច
ត ំណាយដពល៣ដខដរៀនភាាក្ូដរ៊ ដ ើមបីដៅដ្វើពល
ក្រ ដតមិនរពមចំណាយដពល៣ដខដ ើមបីដរៀនយក្ជំ ញក្នញងរសញក្?
ជំ ញអាយ្ី ក្៏រតូវការដពលបីដខដ រ ដេើយអាចដរបើការបានលដទៀត។
អ
ខ្ំយ
ញ ល់ដេើយ ដររះដៅក្ូដរ៊ បានលុយដរចើនជាង ដតអាយ្ីក្៏រក្លុយបាន

ដៅដពលដគ គិត ល់មុខមាត់របដទស ដគចំបាច់រតូវដចក្របដេទការងារ

ទំព័រ 17

ដ រ ដេើយមិនចំបាច់ដៅឆ្ងយពិបាក្ដទៀត។ ការងារណាក្៏មានតច្មល ដត

ដេើយ។ ការងារដ លដយើងដ្វើ ក្៏បងាាញពីមុខមាត់របស់របដទសដយើងដ រ
មិនដមនទល់ដតដៅចូលរួមរបក្ួតយក្រនរងាវន់អីម
វ ួយដទ។
ទុក្ថាខ្ំដញ េលើចុះ។ ខ្ំស
ញ ុខចិតដត ្វើខំដញ្ គដៅក្នញងរសញក្ ក្៏មិនដៅដរៅដ្វើខំដញ្ គដ រ។
៧១ -ដបើចអ
ំ ក្
ន ច្ទ មក្ជួយដយើង ដ ល ជួយខលន
ួ ឯងលជាង។
អ
៧២ - ដេតុអបា
ី នជា ដលាក្តា រក្មង៉ុយ ដៅដតនិោយរតូវពីចេ
ំ ុច
ដនះ? ដម៉ចបានជាដយើងដៅដតរងក្មា? រាប់ឆ្នំមក្ដេើយ តាំងពីជំ ន់
បារាំ ង ដៅដតរងក្មាដទៀត អុីចឹងបានន័យថា ដខារអត់មានផ្ទលស់បរតូ ដទ? បតរូ
ដតសមបក្ដរៅប៉ុដណាណះ។ ូច iPhone 5 ដ ើងដសរី iPhone 6 mini។
៧៣ - អនក្ខលះក្ុេក្ខលន
ួ ឯងថា រសលាញ់ជាតិ។
៧៤ - ដបើឈឺដចះដតរទំដបបដនះ របាក្ ជារតូវឈឺរេូតដេើយ។ អនក្ខលះ
ដ្វើការឱ្យចិន ឱ្យយួន រតូវដគដមើលងាយរគប់សពវដបបោ៉ង ដតមិនរបឹង
ដរៀនអវីដផេងដទ។ សុខចិតប
ត ដណាតយខលន
ួ ឱ្យមិនដចះអវីទំងអស់ ដរបើក្មាលង
ំ
ដ្វើការ ដរកាមទឹក្មាត់ដ លខាចយដចញពីមាត់ចិនរាល់ច្ថ្ង។ ដនះដគដៅថា
ឈឺដតមិនដចះដរីខន
លួ ។
៧៥ - អនក្ណាក្៏ដចះឈឺដ រ ដពលរតូវដគដមើលងាយ ដតវាខុសគ្ននរតង់ថា
ដតើដរៅពីឈដឺ េើយ ដយើងដ្វើអីប
វ នតដទៀត?

៧៧ - ដលាេដពក្ បំផ្ទលញដតជាតិឯង។
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៧៦ - ជួយខលន
ួ ឯងឱ្យបានសិន ចំចង់ជួយជាតិ។

៧៨ - ការដជារតាមគ្ននដនះ ជួយអីមិនបានដទ ដេើយដដាះរាយអវីក្៏មិន
ដចញដ រ។ ពួក្អនក្មានលុយ និងអនក្មានអំណាច ដគដ ក្បន់ឱ្យដតមនុសេ
ដជារតាមគ្ននេង
នឹ ដេើយ នឹងអាលដគដក្ើបលុយ ដក្ើបអំណាចឱ្យអស់ចិត។
ត
៧៩ - ខ្ំឆ្
ញ ល
ង ់ណាស់ ដតើអក្
ន មាន ដគនឹងជួយអនក្រក្ ឬក្៏អក្
ន មានគ្ននដគ? ខ្ំ ញ
ឆ្ងល់ដទៀតថា អនក្រក្ដ លដ ើង្ំ នឹងជួយអនក្រក្ ឬជួយអនក្មានដ លបាន
ផតល់តំដេងឱ្យ?
៨០ - ឆ្កត
លួ មិន ូចគ្ននដទ។ ដពលខលះដយើងមិនដមនឆ្កត
ួ និងភា្ក្់ខន
ួ ដទ ដយើង
រគ្នន់ដតភា្ក្់ខន
លួ ប៉ុដណាណះ។
៨១ - របយ័តខ
ន ន
លួ ផង ដពលដ លអនក្ដរៅដៅដយើងថាបងបអន
ូ ។
ច្ថ្ និងដវៀតណាម ក្៏ធ្លលប់ដៅដខារថាបងបអន
ូ ដ រតាំងពីបុរាេមក្។ អនក្
សិលបៈ និងអនក្នដោបាយ ក្៏ដៅដយើងថាបងបអន
ន ងបអន
ូ ដ រ។ របយ័តប
ូ
ដ ើមបីរបដោជន៍។
ី ដពញនិយមមួយ ដតើរសញក្
៨២ - ដៅដពលដ លការរទពងកាលយជាអាជព
ដខារនឹងដៅជាោ៉ងណា?
៨៣ - ក្ុំរស់ដៅដដាយពឹងដលើការរទពង។
៨៤ - មានលុយដរចើន ដតរក្ច្ថ្លមិនដ ើញ។

៨៦ - មានដមាទនភាពដពក្ ក្៏ដបរជាគិតថា ជាតិាសន៍ ច្ទល ងង់ជាងខលន
ួ
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៨៥ - អនក្ខលះជិះឡានច្ថ្លណាស់ ដតគួរឱ្យាតយ ច្ថ្លដតឡាន។

ឯងដៅវិញ។
៨៧ - ចង់ ឹងសងគមមួយ រីក្ចដរមើនឬអត់ ដមើលដតចរិតមនុសេក្នញងសងគម
ដ ះដៅ ឹងដេើយ។ មិនបាច់ចំណាយដពលអានសាិតអ
ិ ីដ ះដទ។
៨៨ - ដក្ើតមក្នឹងដគដ រ ដតក្ំាក្មិនហានទទួលការពិត ដតើសមដទ?
៨៩ - ការមិន ឹងពីការពិត មិនដ្វើឱ្យដយើងកាលយជាមនុសេដេលដើ ទ ដតការ
មិនចង់ ឹងការពិត ដទើបជាចរិតរបស់មនុសេដេលើ។
៩០ - ដយើងនឹងអន់ជាងដគមួយជី វិត ដបើដយើងដៅដតរបកាន់គំនិតថា ដយើង
ដចះអស់ដេើយ ឬដយើងធ្លលប់ខាលំងជាងដគដេើយ។
៩១ - ក្ុំខាតទឹក្មាត់ ជាមួយមនុសេដ លគ្នានខួរ ឬមានខួរ ដតមិនគិត។
៩២ - ដបើចង់ដចះ រតូវចំណាយលុយ ដពលដវលា និងក្មាលង
ំ ដ ើមបីដរៀន។ ដបើ
ចង់មានបាន រតូវចំណាយក្មាលង
ំ ខួរក្បលដ ើមបីគិត វិ្ីាស្រសតរក្លុយ។ ដបើ
ចង់កាលយជាមនុសេល អ

រតូវចំណាយក្មាលង
ំ ចិតដត ើ មបីរគប់រគងចិតម
ត ិនល អ

របស់ខន
លួ ឯង។
៩៣ - ជនជាតិដគ មក្រសញក្ដយើង ដ្វើជាដម ជនជាតិដយើង ដៅរសញក្ដគ ដ្វើ
ជាខ្ំ។
ញ
៩៤ - ដយើងអាចយក្ការាលប់របស់ បេឌ ិត ដក្ម ី មក្បំបាក្់ទឹក្ចិតខ
ត ន
លួ

ដរីសឱ្យដេើយដៅ ទន់ដៅអាចដរីសបាន។
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ឯងក្៏បាន ឬយក្មក្ដាស់ាារតីខន
លួ ឯងក្៏បាន។ ដនះជាជដរមើសផ្ទទល់ខន
លួ ។

៩៥ - ក្ុំឱ្យដគាលប់ ដដាយារដតភាពល ងង់របស់ដយើង។ ក្ុំឱ្យដគាលប់
ដដាយារដតដយើងមិនចង់ដចះ ឹង។ ក្ុំឱ្យដគាលប់ ដដាយារដតដយើងមិន
ហានទទួលការពិត និងក្ុំឱ្យាលប់ ដ ើមបីឱ្យដយើងបាន Share រូបភាពកាន់
ទុក្ដលើដេ វសបុក្។
៩៦ - រគប់របព័នទ
ធ ំងអស់ បដងកើតដ ើងដ ើមបីការររមាចស់របព័ន។
ធ របព័ន ធ
ទំងដ ះអាចផតល់របដោជន៍ ល់អក្
ន ច្ទដ រ ដតរតូវរបាក្ ថា អនក្ទំង
ដ ះមិនដ្វើឱ្យប៉ះរល់ ល់របដោជន៍មាចស់របព័នជា
ធ ដាច់ខាត។ ដៅដពល
ដ លដយើងសដរមចចិតថា
ត ចូល ឬរតូវដគបងខំឱ្យចូលក្នញងរបព័ន ធ ដយើងរតូវដ ើរ
តាមដគដេើយ។
ខ្ំឧ
ញ ទេរេ៍

ដេ វសបុក្មិនអនុញ្ញាតឱ្យដយើង

ដយើងអាចផុសបាន
ខាន។

ដតដៅដពលដ លដគ ឹង

ដបើដយើងផុសរូបដបបដនះ

ដដាយារដយើង

ដេើយមាចស់របព័ន ធ

ផុសរូបភាពរាតដទ។
ដគនឹងបិទដ្ាះដយើងមិន

របព័នរធ បស់ដគនឹងរតូវខូចដ្ាះ
ក្៏រតូវដគនិោយដ ើមដ រ

។

ដេ វសបុក្ជា របព័នម
ធ ួយ។ ដយើងមិនអាចដគចពីរបព័នបា
ធ នទំងអស់ដទ ដត
ដយើងអាចដគចបានមួយចំនួន ូដច នះសូមគិត មុននឹងចូលរបព័នណា
ធ មួយ។
៩៧ - ដតើអក្
ន ទំងអស់គ្ននដជឿដទថា ការាលប់របស់ បេឌ ិត ដក្ម ី ក្៏មាន
ទក្់ទងនឹងដយើងទំងអស់គ្ននដ រ?
គ្នត់និោយរិះគន់អក្
ន នដោបាយដមន ដតដគ្នលបំេងមិនដមនឱ្យដតអនក្

ដ្វើការដផេងពីគ្នត់ ដេតុដនះដគមិនាតប់គ្នត់ដទ។ ូដច នះដតើគ្នត់និោយ
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នដោបាយាតប់ដ ះដទ។ គ្នត់ក្៏ ឹងថា អនក្នដោបាយដគមានរដបៀបដគ

ឱ្យអនក្ណា។
របដេលជានិោយឱ្យដយើងរគប់គ្ននាតប់
នដោបាយឥលូវមិនបាន

ដររះគ្នត់គិតថា

ដបើដក្អនក្

អុិចឹងមានដតដក្អនក្នដោបាយអ គតវិញ។

អនក្ណាដមើល ឹងថា ខលន
ួ ឯងនឹងដៅជាអីដៅច្ថ្ងដរកាយដ ះ។
ដដាយារដតដយើងរគប់គ្ននល ងង់ ដេើយរតដចៀក្ស ដទើបគ្នត់រតូវនិោយឱ្យ
ដរចើនបនតិច និោយឱ្យចំបនតិច។ ការនិោយដបបដនះ ប៉ះរល់ដគខាលំង
ណាស់ ដទើបគ្នត់មានដរឿងដបបដនះដៅ។ ដបើដយើងរគប់គ្នន ដចះដសវងយល់
ទទួលការពិត និងដចះដរបើខួរក្បលគិតឱ្យបានដរចើនបនតិច គ្នត់ក្៏មិនេត់
មាត់និោយដ រខ្ំរញ បដេលដទ ដររះខ្ំម
ញ ិនដចះវិភាគ ដតខ្ំមា
ញ នអារមាេ៍
ដបបដនះពិតដមន។ ដបើដខារដចះ ឹង និងដចះគិត ដតើដយើងរតូវការឱ្យអនក្
វិភាគមក្របថ្ុយជី វិតដ ើមបីនិោយដរឿងក្នញងរសញក្ដ រដទ?
៩៨ - ខ្ំច
ញ ង់ ឹងណាស់ ថាដវៀតណាមដគរបដៅក្ូនដៅដគរដបៀបដម៉ច។ ចំ
ាក្ាានបនតិចសិន ដរក្ងដលាវារតូវចំេ ុច។
៩៩ - ដវៀតណាមខុសពីដខារដយើង។ ដៅដពលបានរបដោជន៍ដគនឹងរបឹង
របមូលយក្

ដតដគមិនដ លដ្វើអីប៉ះរល់ ល់ជាតិដគដទ។

ដគមិនគ្នំរទ

ាសន៍ដផេងមក្រគប់រគងរបជាជនដគដទ។ ដគរបឹងយក្ងាប់យក្រស់ ឱ្យ
បានដ្វើជាដមដលើាសន៍ដផេង

ដររះដគមិនចង់ឱ្យជនជាតិដគដៅពីដរកាម

ចំដេក្ដខារ វិញ ផទយ
ញ ពីដនះ។ មិនអីដទ ឱ្យដតបានលុយ ដេើយណាមួយ

ទំព័រ 22

ដគ។

ដវៀតណាមក្៏លនឹអ ងដយើងដ រ។ ដគលនឹអ ងដយើង ដររះដយើងមានរបដោជន៍
ឱ្យដគ។ ដបើមិនដជឿ ចំដមើលដពលដគដលងរតូវការដយើងដៅ ឹងគ្ននដេើយ។
ក្ុំដេលច ដតអុង។
១០០ - កាលពីអាទិតយមុនមានដគសួរថា ដតើដ្វើោ៉ងដម៉ចដទើបអាចយក្
ឈនះដវៀតណាមបាន? ខ្ំអ
ញ ត់ ឹងដទ ដតមានដរឿងខលះដបើសិនជាដយើងឈប់ដ្វើ
ឬកាត់បនាយឱ្យបានដរចើន ដយើងរបដេលជាអាចមានសងឃឹមឈនះបានខលះ។
វាអត់មានទក្់ទងនឹងដរឿងសស្រងាគម

ឬដរឿងកាប់សមាលប់គ្ននដទ

ដតវា

ទក្់ទងនឹងអវីដ លដយើងដ្វើរាល់ច្ថ្ងដនះ។
អានដេើយ គិតផង ក្ុំអានដចល។
- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារតាំងខលន
ួ ជាអនក្ចមបំងរក្ញង
អងគររគប់ដពលដបបដនះ។ ដ្លះរគប់ដរឿង ដ្លះរគប់ក្ដនលង ដតដ្លះ
អត់របដោជន៍ប៉ុដណាណះ។
-

ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ

ដបើដយើងដចះរតឹមដតសអប់យួន

ដ ះ។
- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដយើងដចះដតដ្វើការឱ្យរក្ញមេុន
របស់ដវៀតណាមដ ះ។

ដវៀតណាមដ ះ។
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- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដយើងដចះដតនិោយអារក្ក្់ពី

-

ដយើងមិនអាចឈនះដរៀតណាមបានដទ

ដបើដយើងដៅដតពឹងដលើអក្
ន

នដោបាយ និងដជឿដលើរក្យដឃ្លស ទំងដ ះ។
- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដៅដតល ងង់ និងដជារតាមគ្នន
រគប់ដពលដ ះ។
- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដៅដតមានអំេ ួត និងឆ្កត
ួ
តាមរូបភាពនិយម។
- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដៅដតដជឿដលើជំដនឿអត់មាន
ដេតុផល និងបដណាតយខលន
ួ តាមយថាក្មា។
-

ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ

ដបើដខារមានគំនិតដសនហាជាតិដត

មាត់។
- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារគ្នានគំនិតដ្វើដម

ូចដវៀត

ណាមដ ះ។
- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារមិនដចះជួយខលន
ួ ឯង និងរង់
ចំជំនួយពីដរៅរេូតដ ះ។
-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ

ដបើដខារខាលំងបានដតជាមួយដខារគ្នន

ឯង ដេើយខាលចដគដ ើងរួញដ ះ។

ដ ះ។
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-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារនិោយរក្ដតដ្លះគ្ននរេូត

- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដចះដតក្ុេក្ខលន
ួ ឯង និងគិត
ថាខលន
ួ ឯងខាលំងរេូតដ ះ។
- ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខាររសលាញ់លយ
ុ ជាងរបដទស
របស់ខន
លួ ។
-

ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ

ដបើដខារមិនដចះអានដសៀវដៅ

ដេើយគិតថាខលន
ួ ឯងដចះអស់ដេើយដ ះ។
-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ

ដបើដខារដចះដតរិះគន់អក្
ន ដ លខំដ្វើ

ដេើយខលន
ួ ឯងដ ក្ដអះពង។
-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ

ដបើដខារដៅដតដជឿថា

ឱ្យដតរសប

ចបប់ សុទដធ តជាដរឿងរតឹមរតូវទំងអស់ដ ះ។
-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារមានខួរដ រ ដតទុក្ដចល។
-ដយើងមិនអាចឈនះដវៀតណាមបានដទ ដបើដខារដជឿដលើអក្
ន ឹក្ រំ ជញលដពក្
ដេើយមិនដជឿដលើសមតាភាពខលន
ួ ឯង។
១០១ - ដេតុអីបា
វ នជាដវៀតណាមឆ្លតជាងដខារ?
- ដវៀតណាម ឹងថា ចំដេះ ឹងជាអាវុ្ទីមួយ។

- ដរៀតណាម ឹងថាដរៅពីចំដេះ ឹងដេើយ លុយជាអាវុ្ ៏អាចរយមួយ
ដទៀត។
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- ដវៀតណាម្មរាវមុនដខារ ដតឆ្ប់ក្ក្ជាងដខារ។

- ដវៀតណាមិនដេលចដទពីអំណាច ដររះដ ើមបីសងកត់អក្
ន ដៅខាងដរកាម។
- ដរៀតណាមដមើលរបដោជន៍ឆ្ងយ គឺរបដោជន៍ដ លដម ឹក្ រំ បស់ដគ
បានក្ំេត់ទុក្។
- ដរៀតណាម ឹងថា ដខារមិនទទួលាគល់ថាខលន
ួ ល ងង់ដទ ដេតុដនះដគរតូវរបឹង
ឱ្យ ល់មុនដពលដ លដខារភា្ក្់ខន
លួ ។
ឆ្លត ឬមិនឆ្លត ដយើងអាចដមើល ឹងដដាយខលន
ួ ឯងដេើយ។ រគ្នន់ដតដយើង
មិនហានទទួល ដររះគិតថាវាជាដរឿងអាមា៉សប៉ុដណាណះ។
១០២ - ខ្ំស
ញ ូមនិោយបនតិច។ ការលួចរបស់ដគមក្ផុសដបបដនះ ដគមិន
ដៅថាការដចក្រំដលក្ដទ។ ការដចក្រំដលក្ ដចញពីចិតត ដចញពីការខំរបឹង
ខលន
ួ ឯង។ ដបើចដំ តយក្ផលរបស់អក្
ន ច្ទមក្ផុសអួតដគដបបដនះ ដគដៅ
ថា ដចរ។
ដបើអុីចឹង ដពលដវៀតណាមលួចយក្ ីដខារ ដយើងដម៉ចមិន គ្ន
ំ ន ដៅថា ដចក្
រំដលក្ដ រដៅ ដររះវាក្៏យក្ដៅដចក្ឱ្យជនជាតិវារស់ដៅដ រ។ វាមាន
យក្ដៅទុក្ឯណា។
ដេើយដពលចិនលួចសុីក្មាលង
ំ ពលក្មារបស់ដយើង

ដយើងមិនដៅថាដចក្

រំដលក្ដ រដៅ ដររះពួក្ចិនយក្អវីដ លដយើងដ្វើដៅដចក្គ្ននវាដ រដតើ។
ក្ុំដដាយារដតរបដោជន៍ខន
លួ ឯង ដេើយដ្វើឯងមក្និោយ "ដខារដអើយដខារ

មនុសេ។
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រគ្នន់ដតដចក្រំដលក្មិនបានដ រ "។ ដចះខាាសខលន
ួ ឯងខលះ ដទើបដគដៅថា

១០៣ - ក្ុំរស់ដៅដដាយេព
ុ៊ុំ ័ទខ
ធ ន
លួ ឯងជាមួយនឹងការដបាក្របាស់។
១០៤ - ដចះចបប់េង
នឹ ដេើយ ដ្វើដចររសួល។
១០៥ - ឥលូវដនះ ដផក្ដ លលួចដសៀវដៅខ្ំ ញ និងដសៀវដៅជាដរចើនដទៀត
យក្ដៅ Post ដ ះ វាាគល់រក្យសិទិអ
ធ ក្
ន និពនធដេើយ។
វាបានបញ្ញាក្់ថា វាពុំបានដ្វើអាជីវក្មាដ ើមបីរបដោជន៍ផ្ទទល់ខន
លួ វាដ ើយ។
វាដ្វើបានមនុសេចុច
របដោជន៍ដទៀត?

Like

ដផក្វារាប់ដសន ក្់ដេើយ

វាថាអត់បាន

អុីចឹងដផក្អនក្និពនធដសៀវដៅដ លវាលួចយក្មក្ដ ះ

ដតើបានអីខះល ? រគ្នន់ដតដ្ាះក្៏ដគសរដសរខុសដ រ។ មិនដមនទល់ដតបាន
លុយ ដទើបដៅថា របដោជន៍ផ្ទទល់ខន
លួ ដទ។
វាឈប់លួចដគអុីចឹង

ជាដរឿងលដេើ
អ យ។

ប៉ុដនតវាបានដ្វើឱ្យរបជាជនដខារ

ដផេងដទៀត ដមើលងាយានច្ អនក្និពនធ ដដាយគិតថា e-Book រគ្នន់ដតជា
file ដ លអាចដដាន ូ បានដដាយដសរី។ ចុចអាន comment ដៅនឹង ឹង
ដេើយថាក្ូនដខារឱ្យតច្មលអក្
ន និពនធ ឬគិតពីរបដោជន៍ខន
លួ ឯង?
អាដផក្ដនះ ដបើដយើងយក្ដៅដរបៀបនឹងពួក្អាណានិគមបារាំ ង រតូវគ្ននដត
មតង។ ទរមាំដតវារបកាសថាឈប់ របជាជនដខារបាក្់សបតអស់ អនក្ដសនហា
ជាតិាលប់គរដជើង ដេើយអស់ ីដកាះមួយ ុំ្ំដទៀត។ វាឈប់ដមន ដតវាបាន
បំផ្ទលញផលវូ ដ ើរអស់ដេើយ។

ភា្ក្់ខន
លួ ។ បានរបដោជន៍ដទ? បានដតមុខមាត់វាេងនឹ ។
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ដៅរសញក្ដខារ មានមនុសេ ូចវាដរចើនណាស់។ បំផ្ទលញដេើយ ដទើបដ្វើជា

១០៦ - ឥលូវ ខ្ំច
ញ បស់ដមនដទនដេើយ ថារសញក្ដខារ សមបូរមនុសេក្ំាក្
ក្នញងចិត។
ត
ពួក្ដគមិនហានទទួលការពិតដទ។ រគ្នន់ដតលឺការពិតភាលម ក្៏
ដរសក្ដជរ និង រិះគន់អក្
ន ដ លអនក្និោយការពិតភាលម។
Global Witness ដគបដញ្ចញទិនន
ន ័យឱ្យ ឹង ក្៏មានអនក្ដជរថា ដគេង
នឹ
ិ ។ ខ្ំឆ្
រចដេនរគួារសដមតច ចង់វាយរបហារសដមតចដៅវញ
ញ ល
ង ់ ដេនក្មាន
រាល់ច្ថ្ងេង
នឹ អត់ដចះដមើលដទអី។ ដបប គ្ន
ំ ន គិតថាសដមតចរក្ដេើយដមើល
ដៅ។
អនក្ខលះដគដចះដ ើររក្ការពិត

ចង់ ឹងដរឿងឱ្យចបស់។

អនក្ខលះក្ំាក្ពី

ិ ដទៀត។ មនុសេដបប
ក្ំដេើត រត់ដគចពីការពិត និងវាយរបហារការពិត វញ
ដនះដេើយ ដ លចូលរួមទក្់ដជើងរសញក្ដយើងមិនឱ្យរីក្ចដរមើន។
១០៧ - ឥលូវដនះ ដផក្ដ លលួចដសៀវដៅខ្ំ ញ និងដសៀវដៅជាដរចើនដទៀត
យក្ដៅ Post ដ ះ វាាគល់រក្យសិទិអ
ធ ក្
ន និពនធដេើយ។
វាបានបញ្ញាក្់ថា វាពុំបានដ្វើអាជីវក្មាដ ើមបីរបដោជន៍ផ្ទទល់ខន
លួ វាដ ើយ។
វាដ្វើបានមនុសេចុច
របដោជន៍ដទៀត?

Like

ដផក្វារាប់ដសន ក្់ដេើយ

វាថាអត់បាន

អុីចឹងដផក្អនក្និពនធដសៀវដៅដ លវាលួចយក្មក្ដ ះ

ដតើបានអីខះល ? រគ្នន់ដតដ្ាះក្៏ដគសរដសរខុសដ រ។ មិនដមនទល់ដតបាន
លុយ ដទើបដៅថា របដោជន៍ផ្ទទល់ខន
លួ ដទ។
ជាដរឿងលដេើ
អ យ។

ប៉ុដនតវាបានដ្វើឱ្យរបជាជនដខារ

ដផេងដទៀត ដមើលងាយានច្ អនក្និពនធ ដដាយគិតថា e-Book រគ្នន់ដតជា
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វាឈប់លួចដគអុីចឹង

file ដ លអាចដដាន ូ បានដដាយដសរី។ ចុចអាន comment ដៅនឹង ឹង
ដេើយថាក្ូនដខារឱ្យតច្មលអក្
ន និពនធ ឬគិតពីរបដោជន៍ខន
លួ ឯង?
អាដផក្ដនះ ដបើដយើងយក្ដៅដរបៀបនឹងពួក្អាណានិគមបារាំ ង រតូវគ្ននដត
មតង។ ទរមាំដតវារបកាសថាឈប់ របជាជនដខារបាក្់សបតអស់ អនក្ដសនហា
ជាតិាលប់គរដជើង ដេើយអស់ ីដកាះមួយ ុំ្ំដទៀត។ វាឈប់ដមន ដតវាបាន
បំផ្ទលញផលវូ ដ ើរអស់ដេើយ។
ដៅរសញក្ដខារ មានមនុសេ ូចវាដរចើនណាស់។ បំផ្ទលញដេើយ ដទើបដ្វើជា
ភា្ក្់ខន
លួ ។ បានរបដោជន៍ដទ? បានដតមុខមាត់វាេងនឹ ។
១០៨ - នដោបាយ ជាសិលបៈច្នការ ឹក្ រំ បដទស ដេតុដនះនដោបាយ
មិនដ លនិោយក្ុេក្ដទ។

ប៉ុដនតអក្
ន នដោបាយ

របដោជន៍ពីនដោបាយប៉ុដណាណះ

ជាអនក្ដ លទញ

ដេតុដនះពួក្ដគរតូវដតនិោយក្ុេក្។

ដបើរបាប់ដគតាមរតង់ ដតើអក្
ន ណាដេលើឱ្យយក្របដោជន៍បានដ ះ?
អនក្នដោបាយណាក្៏និោយក្ុេក្ដ រ រគ្នន់ដតតិច ឬដរចើន តាមសមតា
ភាពដ លអាចដ ើងនិោយបានប៉ុដណាណះ។
១០៩ - ភាពមិនដាាះរតង់ ជាដគ្នលការេ៍របស់អក្
ន នដោបាយ។
១១០ - មនុសេមានក្់អាចចំណាយដពលរាប់ដមា៉ង អានពត៌មានដផេងៗដៅ
ដលើអុីន្ឺដេត ដតមិនអាចផ្ទលស់បរតូ អវីបានទំងអស់ សូមបីដតខលន
ួ ឯង។

និោយ

-

ក្ុំគិតថាខលន
ួ ឯងឆ្លត

ដដាយារដតបានាតប់អក្
ន នដោបាយ

ឬអនក្ វិភាគនិោយឱ្យដាះ។

ដបើដយើងឆ្លតដមន

ដយើងមិន
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១១១

ចំណាយដពលដលើដរឿងទំងដនះដទ ជាពិដសស ដៅដពលដ លដយើងដៅមិន
ទន់ជួយខលន
ួ ឯងរួច។
១១២ - ដបើចដំ តថាតាមអវីដ លអនក្ ច្ទគិត មួយជី វិតដនះ ដយើងនឹងបដរមើ
គំនិតអនក្ ច្ទជានិច ច។
ី ។ បក្េ មិនដមនជាជាតិ
១១៣ - ដសនហាជាតិ មិនដមនដសនហាបក្េដទដវយ
ដទ។ បក្េ ួលប៉ុ ា នក្៏គ្នានបញ្ញាដ រ ដតដបើជាតិ ួល សអីក្៏ចប់ដ រ។
១១៤ - សំដេរ ឬដសៀវដៅដ លដយើងអាន នឹងជះឥទធិពល ល់ដយើង។ ដបើ
ច្ថ្ងដនះ វាមិនទន់ជះដទ ដៅច្ថ្ងណាមួយក្៏វានឹងជះមក្ដ រ។ ដេតុ ដនះរតូវ
របយ័តអ
ន ីដវ លដយើង។
ដបើ គ្ន
ំ ន អានដតដរឿងដលើក្ដជើង ដយើងនឹងកាលយជាមនុសេដលើក្ដជើង។ ដបើ
មិនដជឿាក្ចូលដៅដផក្សដមតច ដេើយអាន Comment រាល់ច្ថ្ងដៅ។
មិនយូរដទ ដយើងនឹងចូលដៅ Comment ូចដគដ រមិនខាន។
១១៥ - ក្ុំអានអវីដ លសរដសរដលើក្ដជើង ដររះច្ថ្ងណាមួយវានឹងដ្វើឱ្យ
ដយើងកាលយជាមនុសេដលើក្ដជើងដ រ។
១១៦ - ខ្ំន
ញ ិោយរក្យដាាះរតង់មួយឱ្យ ឹងចុះ។ ដបើអក្
ន ណាចូលមក្
comment ដេលើដៅដលើដផក្ដនះ ខ្ំ ញ ban ដចលដេើយ។ ខ្ំម
ញ ិនចូលចិតត
មនុសេដេលដើ ទ ដររះពួក្ដនះដរគ្នះថានក្់ ដេើយដ្វើឱ្យដយើងខាតដពលដទៀត។

កាលយដទ ឬរីក្ចដរមើនដតមតញំគ្ននដគ។
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ខ្ំន
ញ ិោយរក្យដាាះរតង់មួយដទៀត។ ខ្ំគ
ញ ិតថា រសញក្ដខារ រីក្ចដរមើនដក្លង

១១៧ -

អនក្ដ លខឹង ដៅដពលដយើងនិោយការពិត គឺជាអនក្ដ ល

និោយក្ុេក្ ឬមនុសេដ លមិនចូលចិតកា
ត រពិត។
១១៨ - ការពិត មិនពិដរាះាតប់ដទ ជួនកាល ឹងដេើយ អាចដ្វើឱ្យដយើងឈឺ
ចប់ ឬខឹងក្៏ថាបាន។ ូដច នះដបើដយើងក្ំាក្ដទ រស់ដៅជាមួយដរឿងមិនពិត
ល់ចស់ាលប់ដៅ ដេើយក្ុំដរសក្ថា ចង់ ឹងការពិតឱ្យដាះ។
ចង់ទទួលការពិត រតូវមានចិតកា
ត ល ហានជាមុនសិន។
១១៩ - ឱ្យដតដម្ំសដមតងដេើយ អាតូចតាចខាងដរកាម ក្៏ដ្វើតាមដ រ។
ច្ថ្ងណាមួយរសញក្ដខារ នឹងបានរនខាងសដមតងរគប់គ្ននមិនខាន។ ខ្ំច
ញ ង់បាន
រនជាអនក្សរដសរ អាដរឿងសដមតងដ្វើមិនឈះន ដគដទ។
១២០ - ការសដមតងក្ំពុងដតដពញនិយម ដររះសងគមក្ំពុងដតឱ្យតច្មល អនក្
ដ លដចះសដមតង។
១២១ - ការពិតដ លដគរបឌិត មានរគប់ទិសទី។ សូមរបយ័ត!ន
១២២ - ភាគដរចើនអនក្ដ លចញ់ដបាក្ដគ សុទដធ តជួយដគឱ្យដបាក្ខលន
ួ ឯង
បានសដរមច។ ដបើដយើងមិនដជឿ ដតើអក្
ន ណាមក្ដបាក្ដយើងបាន? ក្ុំដបាក្
ខលន
ួ ឯង ឱ្យអនក្ ច្ទដបាក្បាន។
១២៣ - ខ្ំា
ញ គ ល់ជនជាតិដវៀតណាមដរចើនណាស់។ ខ្ំដញ ជឿថា អនក្ទំងអស់
គ្នននឹងគិតថាខ្ំម
ញ ិនដចះដលើក្តដមកើងជាតិខន
លួ ឯង ដៅដពលខ្ំន
ញ ិោយថា ជន
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ជាតិដវៀតណាមឆ្លតជាងជាតិដខារ។

ខ្ំម
ញ ិនដមននិោយពីចំដេះ ឬភាពឆ្លតច្វរបស់អក្
ន ណាមានក្់ដទ ខ្ំន
ញ ិោយ
ជាលក្ខេៈទូដៅរបស់ជនជាតិទំងពីរ។ ចរិតដខារ និងចរិតដវៀតណាម ខុស
និង ី

គ្នន ូចដម

អុីចឹងដេើយបានជាដខារមិនសូវចុះសរមញងនឹង

ដវៀតណាម។
ក្ូនដវៀតណាមតូចៗ របឹងដរៀនជាងដខារដយើង ដររះពួក្វា ឹងថា ដបើមិនខំ
ដរៀនអក្េរដខារឱ្យដចះដទ វាមិនអាចរស់ដលើ ីដខារដនះបានរសួលដទ។ ក្ូន
ដវៀតណាម របឹងដរៀនណាស់ គួរឱ្យសរដសើរ ដេើយក្៏គួរឱ្យខាលចដ រ។ ដបើ
សិនជាក្ូនអនក្មានផង ដម៉ឪដគចយលុយរេូតដ ើមបីឱ្យក្ូនដគដចះអក្េរ។
ដបើបានខាលំងជាងក្ូនដខារ ដគកាន់ដតសបបយចិត។
ត
ក្ូនដវៀតណាម្ំដ ើង ដឆ្វឆ្វជាងដខារបនតិច ដររះដម៉ឪដគមិន្មាតា។
ដត ល់្ំ ឹងក្តីបនតិច
ដេើយ។

ដគចប់ដផតើមដសវងរក្ឱ្កាសចូលរក្ក្ដនលងអំណាច

ដបើរក្ក្ដនលងអំណាចមិនដ ើញដទ

ដគរក្ក្ដនលងរក្លុយឱ្យបាន

ដរចើនសិន។ ដវៀតណាម ឹងថា លុយ និងអំណាចដៅណាមិនឆ្ងយគ្ននដទ។
ឱ្យដតមានលុយ មានផលវូ រក្អំណាចបានដេើយ។ ឱ្យដតមានអំណាច គឺអាច
រក្លុយដ លចំណាយដៅបានមក្វិញដេើយ។
ចំេ ុចដតមួយដ លខ្ំម
ញ ិនសូវចូលចិតត គឺដវៀតណាមមិនហានទទួលាគល់ថា
ខលន
ួ ឯងជាដវៀតណាមដទ។ ភាគដរចើនក្ុេក្ថាខលន
ួ ឯង ជាក្ូនដៅចិន។ ដត
ដបើគិតឱ្យ ល់បនតិច ដយើងនឹងដ ើញថា ដវៀតណាមពិតជាឆ្លតដមន។ ដគ ឹង

ទន់រលត់ដទ។ ចិន ឬយួន មិនសំខាន់ដទ អវិដ លសំខាន់ដតើដគរក្បាន
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ថាដខារឱ្យតច្មលដលើចិន ដេើយមា៉ងដទៀតចិតស
ត ប
អ ់ដវៀតណាមរបស់ដខារ មិន

របដោជន៍ប៉ុណាណ។
១២៤ - ដរៀតណាមមិនចូលចិតរត ូបភាពនិយមដទ ដតដខារចូលចិតណា
ត ស់។
១២៥ - ដវៀតណាមមិនខវលព
់ ីដមាទនភាពជាតិរបស់ដខារដទ។ ដមាទនភាព
ជួយអវីមិនបានដទ។
១២៦ - អវីដ លដវៀតណាមធ្លលប់ដ្វើ ដគនឹងដ្វើមង
ត ដទៀត ដៅដពលឱ្កាសដគ
មក្ ល់។
១២៧ - ដដាយារដតមិនដចះគិត ដទើបរស់ដៅតាមដគញាក្់។
រស់ដៅតាមដគញាក្់ វាោ៉ងដម៉ច? ចំខំរញ្ បាប់។ ដបើដគថា ដរឿងដនះល អ
ដយើងក្៏ថាល។អ ដគរបាប់ថា អនក្ដ ះជាមនុសេល អ ដយើងក្៏ថាតាមដគដ រ។
ដ ើញដគដរៀនជំ ញដនះបានលុយដរចើន

ខលន
ួ ឯងក្៏ដៅដរៀនតាមដគដ រ។

ដ ើញដគចូល Comment រិះគន់អក្
ន ច្ទ ខលន
ួ ឯងក្៏ចូល រិះគន់ដ រ។
ដៅមានដរចើនដទៀត សរដសរមិនអស់ដទ។
រស់ដៅតាមដគញាក្់ បានន័យថា មានខួរក្បលដតមិនរពមដរបើ។ សូម
ដទស ខ្ំរញ ចលំដទ តាមពិត ដរបើដ រ ដតដរបើដ ើមបីញាក្់តាមដគប៉ុដណាណះ។
១២៨ - ដយើងរតូវដរៀនគិតដដាយខលន
ួ ឯងខលះ ដទើបាគល់ខន
លួ ឯង និងាគល់
ដសរីភាព។ ដបើចដំ តថាតាមអវីដ លអនក្ ច្ទគិត មួយជី វិតដយើងនឹងបដរមើ

មិនបាច់យល់រសបជាមួយអវីដ លខ្ំស
ញ រដសរដទ ដតរតូវដរបើខួរក្បលរបស់
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គំនិតអនក្ ច្ទជានិច ច។

ដយើងមក្គិតវាដដាយខលន
ួ ឯងដៅបានដេើយ។
១២៩ - ដតើដយើងគួរដជឿដលើខន
លួ ឯង ឬគួរដជឿដលើដរពងវាស ?
ដតើដយើងគួរពឹងដលើអក្
ន នដោបាយ ឬពឹងដលើសមតាភាពខលន
ួ ដ ើមបីរស់ដៅ?
ដតើដយើងគួរដរសក្តាមដគថា ដសនហាជាតិ ឬគួរដ្វើអីខ
វ ះល ដ ើមបីជាតិខន
លួ ឯង?
ដតើដយើងគួរចំណាយដពលជាមួយដរឿងគ្នានការបានដ លខាង Mediaចង់ឱ្យ
ដយើងតាមដាន ឬចំណាយដពលដ ើមបីអេិវឌងខលន
ួ ឯង?
ធ្លលប់សួរសំេ ួរទំងដនះ។ ដបើមិនធ្លលប់ដទ លដេើ
អ យ ល់ដពលដ លដយើងគិត
មតងដេើយ ដររះតាំងពីដក្ាងមក្ ដគរបាប់ដយើងឱ្យដ្វតា
ើ មដគរេូត។
១៣០ - ទល់ដតដយើងហានកាត់ដខេដ លដគចង់ដយើងពីក្ំដេើតសិន ដទើប
ដយើងមានដសរីភាព។ ដខេភាគដរចើនជាជំដនឿប៉ុដណាណះ។
១៣១ - មនុសេដ លពូដក្ដអបអប ក្៏ពូដក្វាយឬក្ដ រ។
១៣២ - ខ្ំ ញ ូចមិនសូវយល់ដាះ។ ដបើថាដយើងមិនចូលចិតអ
ត ក្
ន ណាមួយ ឬ
មិនឯក្ភាពនឹងដរឿងអវីមួយ ដយើងដៅខំមក្រវល់ជាមួយអនក្ដ ះ ឬដរឿង
ដ ះដ្វើអីដទៀត។
ដបើដយើងមិនចូលចិតដត ផក្ដនះដទ ដៅដមើលដផក្ដផេងដៅ។ ដេតុអីចំណាយ
ដពលអត់របដោជន៍ដលើដផក្ដនះដ្វើអី?

ទុក្ដពលដៅដ្វើអដី ផេងដៅ។
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ចំណាយដពល១០ ទី ឬ២០ ទី ដ ើមបី comment ដលើអម
ី វ ួយដ លដយើង

មិនយល់រសប ដតើបានអីមក្វិញ? ាានដត Comment ដេើយ នឹងមានអវី
ដក្ើតដ ើងដមន។
សរមាប់អក្
ន ដ លមិន ឹងថាមូលដាានរបស់ដេ វសបុក្ដផក្ ជាអី ចំខំរញ្ បាប់។
ខាងរក្ញមេុនដគបដងកើតដផក្ដ ើងមក្ ដ ើមបីឱ្យអនក្ដ លមានគំនិត ូចគ្នន ឬ
អនក្ដ លមានចំេ ូលចិតត ូចគ្នន បានាគល់គ្នន និងបានផ្ទលស់បរតូ គំនិតដៅវិញ
ដៅមក្។
ដេើយដគដ្វើអុិចឹងដ ើមបីអី ?

គឺដគចង់ឱ្យគំនិតមួយបានរីក្ចដរមើន្ំជាង

មុន។ ដបើដយើងយក្មនុសេដ លមានការគិតផទយ
ញ គ្ននមក្រួមគ្ននដ ើមបីពិភាក្ា
សអីក្៏ដ្វើមិនដចញដ រ។ ខ្ំផ
ញ ុសដនះដដាយារខ្ំគ
ញ ិតថា ដយើងដរបើភាាដខារ
ូចគ្នន ដេតុដនះ គួរដតអាចយល់គ្ននដៅវិញដៅមក្។ ទុក្ដពលរបស់ដយើង
ដៅដ្វើអីដ លដយើងចូលចិតច
ត ុះ

ក្ុំចំណាយដពលអត់របដោជន៍ជាមួយអវី

ដ លដយើងមិនចូលចិត។
ត
១៣៣ - មានលុយ មានអនក្រទពង។
១៣៤ - ដៅដពលដយើងកាន់ដតចស់ដៅ ដយើងនឹងកាន់ដតដជឿសមតីមនុសេ
កាន់ដតតិចជាងមុន។
១៣៥ - មិនថាដយើងដជឿាស

ឬមិនដជឿដទ ដបើដយើងដ្វើល អ ដគដៅ

ដយើងថាមនុសេល។អ ដបើដយើងដ្វើដរឿងមានរបដោជន៍ ដគដៅដយើងថាជា

ដបើដយើងដ្វើដរឿងអារក្ក្់ ដយើងនឹងបានលុយ និងពួក្មនុសេរទពងដគមក្
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មនុសេមានរបដោជន៍។

ជុំ វិញខលន
ួ ដយើងដតមតង។ ដតបានដបបដនះ ទល់ដតដយើងដចះលាក្់ដ រ មិន
រតូវឱ្យដគ ឹងថាដយើងអារក្ក្់ដទ។
ដខមិថ្ុ

ឆ្នំ២០១៦

១៣៦ - ដបើសិនជារគួាររក្មួយ ដក្ើតបានក្ូនមានក្់ ក្ូនដ ះអាចនឹង
កាលយជាអនក្មាន ដបើវាដចះរបឹងដរបង និង ឹងពី វិ្ីមាន។ ប៉ុដនតដបើរគួារ
ដ លដ្វើដតដរឿងអារក្ក្់ (គិតខលន
ួ ឯងដៅ) ដេើយមានលុយ ដ ះក្ូនវានឹង
ដ ើរតាមគនលងរបស់មាតយឪពុក្វាបនតដទៀត ដររះវា ឹងថា ដ្វើអារក្ក្់បាន
លុយ។
វាដៅណាមិនឆ្ងយពីគ្ននដទ ថាមិនរតូវអារក្ក្់ជាមាតយឪពុក្វាផង។ សលឹក្
ដឈើអារក្ក្់ រជញះមិនឆ្ងយពីអារក្ក្់។
១៣៧ - មនុសេអារក្ក្់ មិនដមនដក្ើតពីការមិនដជឿាស ដទ។ វាដក្ើត
មក្ពីការដលាេលន់។ និោយដតដ ើមដគរាល់ច្ថ្ង ដតដៅវតតរេូត ដតើដនះ
ដៅថាមនុសេលដទ?
អ
១៣៨ - ាស

ជា ំដៅរបស់ដខារ។ ឱ្យដតអនក្ណាហាននិោយប៉ះ នឹង

រតូវដគសតីឱ្យមិនខាន។

ខ្ំស
ញ រដសរមិនមានបំេងឱ្យអនក្ទំងអស់គ្ននឈប់

ដជឿាស ដទ ដេើយក្៏មិនឱ្យមក្ដជឿខ្ំដញ រ។ ខ្ំរញ គ្នន់ដតសរដសរឱ្យគិត
អុីចឹង ដបើមិនចង់គិតដទ ក្ុំអានអវីដ លខ្ំស
ញ រដសរដៅ ចប់ដេើយ។

ដងើបរួច? ខ្ំដញ ឆ្លើយភាលមថា ាស ។ ខ្ំន
ញ ឹក្ដ ើញដតមួយដនះដទ ដពលដ ះ
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១៣៩ - មានបងបអន
ញ ន ក្់ សួរខ្ំថា
ញ ដតើបញ្ញាអីខះល ដ លសងកត់ដខារមិនឱ្យ
ូ ខ្ំមា

ដេើយនឹក្ដ ញ
ើ ភាលមដតមតង។
ខ្ំដញ ជឿថារពះពុទា
ធ ស

មានការអប់រំល អ ដតខ្ំម
ញ ិនដជឿរដបៀបដ លដគយក្

ាស មក្អនុវតតដទ។ រពះពុទា
ធ ស

ជាទសេនវិជាាលមួ
អ យ ដតសពវច្ថ្ង

រតូវបានដគយក្មក្ដរបើរបាស់ ដ ើមបីរក្លុយ រក្អំណាច រក្មុខមាត់ និង
ដ្វើឱ្យមនុសេខាតដពល។
១៤០ - ាស

មិនបានជួយឱ្យមនុសេដ្វើលដទ
អ
ជួយបានរតឹមដតឱ្យ

មនុសេដ្វព
ើ ុតជាលប៉អ ុដណាណះ។

មនុសេដទើបជាអនក្សដរមចថាដ្វើល អ ឬដ្វើ

អារក្ក្់។
១៤១ - អវីដ លជាការពិត វារបដេលជាដបលក្បនតិចដេើយ។
១៤២ - អនក្នដោបាយ មិនចង់ឱ្យដយើងដចះ ឹងដរចើនដទ ដររះពិបាក្
ដបាក្។

ដនះជាការពិតមួយ។

ដគចង់ឱ្យដចះ ឹង

រតឹមដតអាចបដរមើ

មេិច ឆតាដគបានប៉ុដណាណះ មិនចង់ឱ្យដយើងរបឆ្ំងជាមួយដគដទ។ ដបើដគចង់
ឱ្យរបជាពលរ ាដចះ ឹង ដពលដចក្អំដណាយ ដគ ឹក្ដសៀវដៅអានមក្ដចក្
ដេើយ មិនដមនយក្ារុងមក្ដចក្ដទ។
ដយើងអាចសួរថា ចុះដគដចក្ដសៀវដៅឱ្យដក្ាងៗអានដ ះ មិននិោយផង។
ដតដក្ាងអានដសៀវដៅទំងដ ះដេើយ

យល់ពីអីខះល ?

ដសៀវដៅដៅមនុសេដ លគ្នានលទធភាពគិតដដាយខលន
ួ ឯង

អត់ដទ។

ដគឱ្យ

ដេើយឱ្យារុង

១៤៣ - ទីបំផុត ខាងដលាក្ឧក្ញា៉ គួច ដម៉ងលីបានដផ្ើរារមក្ឱ្យខ្ំ ញ
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ដៅមនុសេដ ល្ំ ឹងក្តីដេើយ។

ដេើយ។ ដគរបាប់ឱ្យខ្ំល
ញ ុបរក្យថា "ដលាក្ឧក្ញា៉ដលបសមតី" ដចញពីបក្
ញល
របស់ខំ។
ញ្ ដគបានរបាប់ថា ដដាយារដលាក្ឧក្ញា៉មានការរវល់ ដេើយ
ិ ដទើបមិនបានដឆ្លើយ
ដេ វសបុក្របស់គ្នត់ បានរបគល់ឱ្យដលខាកាន់ជំនួស វញ
តបនឹងាររបស់ខំ ញ្ (ដតខ្ំដញ ផ្ើរដៅ៣ ង)។
ដគបានរបាប់ថា ការដ លខ្ំស
ញ រដសរដបបដនះ គឺប៉ះរល់ ល់ភាពច្ថ្លថ្រនូ បស់
ដលាក្ឧក្ញា៉ខាលំងណាស់។

ដតដគដេលចថា

អវីដ លដលាក្ឧក្ញា៉ដ្វើក្៏ប៉ះ

រល់ ល់ទឹក្ចិតរត បស់ខំដញ្ រ ដៅមានមា៉ក្់ខំដញ្ ទៀត ដររះខ្ំបា
ញ នរបាប់មា៉ក្់ខំ ញ្
ថា មានដគចង់ជួយដបាះពុមដព សៀវដៅឱ្យខ្។
ំញ
ខ្ំក្
ញ ៏លុបឱ្យដៅ ដររះដគដផ្ើរារមក្រតឹមរតូវដ រ អុីចឹងដយើងដ្វើរតឹមរតូវ
ដៅវិញដៅ។
ដគដៅខ្ដំ ញ ៅជួបដ ើមបីនិោយដរឿងដសៀវដៅ

ដេើយដគរបាប់ថា

ដលាក្

ឧក្ញា៉បានឱ្យក្ញ្ចប់លុយដ ើមបីដបាះពុមដព សៀវដៅរបស់ខំដញ្ ទៀតផង។
អាណាហានដៅដលាក្? ក្ុេក្មតងដេើយ ដៅដទៀតមានដតខាតដពលក្នលះ
ឆ្នំដទៀត។ ខ្ំទ
ញ ុក្សរដសរដសៀវដៅជា Ebook វិញ ដបើខំច
ញ្ ង់លក្់ ក្៏លក្់ជា
ebook ដ រ ក្ុំឱ្យរំខានដគរំខានឯងដរចើន។
ខ្ំបា
ញ នដមដរៀនដេើយ
រក្យអនក្មាន

ខ្ំម
ញ ិនដៅដរៀនដមដរៀន ដ លមតងដទៀតដទ។

ក្ុំដជឿរក្យចិន

ក្ុំដជឿ

និងក្ុំដជឿរក្យមនុសេដ លមានងារជា

១៤៤ - ចំដេះ ឹងខលះ រគ្នន់ដតលដមើ
អ លប៉ុដណាណះ មិនអាចដរបើការបានដទ។
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ឧក្ញា៉។

ចូលដមើលដវបាយមួយចំនួនរបស់ដខារដយើងដៅ ឹងដេើយ។
១៤៥ - គ្នានអនក្ដរកាក្ឈរដ ើមបីចំដេះ ឹងពិត ដទើបគ្នានការរីក្ចដរមើន។
១៤៦ - ដេលើសមប៉ុណាណ ក្៏ដគដៅដតដៅថាដេលើដ រ។ ដបើដជៀសបាន ដជៀស
ដៅ ដររះការដ្វើដេលើតាមដគដនះ គ្នានបានអីមក្វិញដទ។
១៤៧ - ដបើគ្នានដគ ឹក្ ដំ យើង ដយើងអត់បាយសុីដមន? ដបើអត់ដមន មិន
ដមនមក្ពីដគដទ គឺមក្ពីខន
លួ ដយើង។
១៤៨ - ដដាយារដយើងរស់ដៅក្នញងរបព័នដធ លដគដរៀបចំយូរដពក្ ដទើប
ដយើងមិនចង់ចក្ដចញ។ ាស

នដោបាយ ការអប់រំ ទីផារ និងសូមបី

ដតដេ វសបុក្ដ លដយើងក្ំពុងដរបើដនះ សុទដធ តជារបព័ន។
ធ របព័នដធ បបដនះ
បដងកើតជំដនឿមា៉ងមានក្់។ អវីដ លអារក្ក្់ គឺជំដនឿទំ ងដនះ ខុសពីការពិត។
១៤៩ - ដគដបាក្ដយើងបានដៅដពលដ លដយើងល ងង់ និងដពលដ លដយើងគិត
ថាដយើងឆ្លតជាងដគ។
១៥០ - មនុសេដបាក្របាស់ គ្នានច្ថ្ងទទួលាគល់ការពិតដទ។
១៥១ - ដេតុអបា
ី វ នជាមនុសេមិនហានទទួលាគល់ការពិត?
មូលដេតុមាន ូចជា ៖
-ខាលចការពិត គិតថាអវីដ លខលន
ួ ឹង វាលសរមាប់
អ
ខន
លួ ដេើយ។ អនក្ខលះមិន

ាគល់ដបបដនះ ពួក្ដគនឹងអស់ទីពឹងរក្់ មិន ឹងជារតូវដជឿអនក្ណាដទៀត។
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ហានទទួលាគល់ថា អនក្នដោបាយជាមនុសេដបាក្របាស់ ដររះដបើទទួល

-មិនដជឿថាខលន
ួ ឯងលង់ង មិនាគល់ការពិត។ អនក្ខលះ ឹងដេើយថា ដរឿងដនះ
ជាការពិត ដតមិនទទួល ដររះដបើទទួលដៅដសាើនឹងខលន
ួ ឯងល ងង់។ ខាលចដគថា
លង់ង ដេតុដនះសុខចិតរត ស់ដៅជាមួយនឹងរក្យដបាក្របាស់។ មនុសេដយើង
ខាលចលង់ង ដតសុខចិតដត បាក្ខលន
ួ ឯងថាឆ្លត។
-ជាមនុសេដបាក្របាស់។ មានដតអនក្នដោបាយគ្ននដគដទ ដទើបនិោយថា
អនក្នដោបាយមិនដ លដបាក្របាស់។ មនុសេដបាក្របាស់ គ្នានច្ថ្ងទទួល
ាគល់ការពិតដទ។
១៥២ - ដនះជាសំេ ួរដ លខ្ំបា
ញ នទទួល។ ខ្ំដញ ឆ្លើយតាមក្រមិតខួរក្បល
របស់ខំដញ្ ទ។
ដបើខុស ក្៏ខុសដៅ ដររះខ្ំដញ ឆ្លើយខុសរាប់មិនអស់ដៅដេើយ។
" ដររះដតមិនចង់ដៅដក្បរពួក្វាេង
នឹ ដេើយដទើបចូលរួមដ្វើនដោបាយ នឹង
តាមដានអនក្នដោបាយ

ដបើមិនចូលរួមនឹងនដោបាយដទ

ដតើមាន

មដ្ាបាយមួយណាអាចដៅឆ្ងយពីពួក្វា ដបើវាដចះដតមក្ដៅដក្បរដយើង
ូចសពវច្ថ្ងដនះ? "
នដោបាយដគមិនដ្វើដ ើមបីដរឿងេង
នឹ ដទ។ នដោបាយ ដគដ្វើដ ើមបីឡាន
និងមុខមាត់ក្ញង
ន របវតតិាស្រសតប៉ុដណាណះ។
មដ្ាបាយដៅឆ្ងយពីយួន គឺខន
លួ ដយើងខាលំងជាងយួន មានជាងយួន ឆ្លត

រទពួក្វា និងដដាយារដយើងគ្នានលទធភាពទិញ ីពីវា។ រាល់ច្ថ្ងមានដតយួន
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ជាងយួន និងមិនគ្នំរទយួន។ វាមក្ដក្បរដយើងបាន ដដាយារមានអនក្គ្នំ

ទិញ ីពីដខារ គ្នានដខារណាមានលុយទិញ ីពីយួនដទ។ ជួនកាល ចូលរួមដ្វើ
នដោបាយេង
នឹ ដេើយ ដ ល យ
ំ ួនចូលរសញក្ដ ះ។ ដៅចំរបវតតិាស្រសត
ដខារដយើងដទ។ អនក្នដោបាយណាខលះ របជាពលរ ណា
ា ខលះ ដ លចញ់ដបាក្
យួន ដេើយ យ
ំ ួនចូលរសញក្?
តាមពិត ខ្ំម
ញ ិន ឹងថារតូវដ្វើោ៉ងណាដ រដទ។ ដតខ្ំ ញ ឹងថា ដបើជនជាតិដខារ
ខាលំងជាងយួន និងដចះដសនហាជាតិដរចើនជាង ដយើងដៅដតអាចរក្ារបដទស
ដយើងបាន ដ ល។
ដខារដយើងរាល់ច្ថ្ងមានដមាទនភាពរជញលដេើយ

ញ រេូត ល់ដេលចថាខលន
រជល
ួ

ឯងដៅទន់ដខាយ។ ដខារមិនចង់ដចះ ឹងដទ ចូលចិតដត តការសបបយដ ល
ពួក្យួនលួចបដងកើតឱ្យ។

ដខារមិនរសលាញ់ជាតិដទ

ដតរសលាញ់ផល

របដោជន៍ដ លបានពីជាតិ ដេើយរបដោជន៍ដ ះក្៏យួនផតល់ឱ្យដ រ។ ដខារ
មិនគ្នំរទរបស់ខន
លួ ឯងដទ ដចះដតដជារតាមគ្ននមួយ ដេលតប៉ុដណាណះ។ ក្ុំដ ើញ
ដខារដចះទិញរក្មា ថាដខារគ្នំរទជាតិាសន៍ឯងឱ្យដាះ។
សូមដទសចុះ

ខ្ំដញ លងដជឿនដោបាយរសញក្ដខារតាំងពីខដំ ញ្ ៅដេរបក្េស

ដស្រងាគះជាតិដម៉ះល ។ ដពលដ លខ្ំដញ ៅ ល់ ខ្ំដញ ើញសុទធដតក្ូនយួនដៅដក្បរផទះ
ខ្ំ។
ញ

ដេើយពួក្វាមក្សដស្រងាគះសអីដ រ?

ខ្ំក្
ញ ៏នឹក្ដ ើញ ល់កាលយួនមក្ស

ដស្រងាគះដខារឆ្នំ ៧៩ និងរូបភាពដ លដគផុសថា វា ុតផទះដខារ ដេើយមក្ជួយ
បាញ់ទឹក្។ ខ្ំច
ញ ប់ដផតើម ឹងថា នដោបាយជាាច់ដរឿងដ លដគប៉ុដណាណះ។

កាត់ប៉ុេណឹងចុះ ក្ុំឱ្យដវងដពក្។
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ដបើមិនចង់ដៅជិតយួន រតូវរបឹងខលន
ួ ឯង។

១៥៣ - យួន ជាជាតិាសន៍មួយដ លមានរសលាញ់ជាតិខន
លួ ណាស់។ ដគ
មិនក្បត់ជាតិខន
លួ ដ ើមបីដខារដទ។
សញ្ញាតិដខារក្៏ដដាយ

ដទះជាដក្ើតដៅដលើ ីដខារក្៏ដដាយ

យួនដៅដតរសលាញ់របដទសរបស់ខន
លួ ជានិច ច។

ដមនរសលាញ់ដតមាត់ដទ

គឺដ្វើដ ើមបីរបដទសវាដទៀត

មាន
មិន

រគ្នន់ដតដយើងមិន

ចប់អារមាេ៍ប៉ុដណាណះ។
អនក្ទំងអស់គ្ននក្ុំដេលចចំេ ុចដនះ។
១៥៤ - អូ! ក្ុំឱ្យដគដបាក្បានងាយដពក្។ ក្ុំដដាយារដតដគដរបើ រក្យ
ដ ើមបីជាតិ ដេើយដយើង គ្ន
ំ ន ដជឿដដាយមិនគិតអវដី ះ។
ដបើអក្
ន ទំងអស់គ្ននដចះរសលាញ់ជាតិដមន របឹងដ្វើអីខ
វ ះល ដ ើមបីជាតិមក្ តាម
សមតាភាពរបស់ដយើង។ រសលាញ់ជាតិ បានន័យថាដយើងជួយរទរទង់ដផនក្
ណាមួយរបស់ជាតិ ដររះមានរបជាជនដខារមានដរចើនណាស់ ដយើងដចក្គ្នន
តាមដផនក្ដៅ។ អនក្ណា ពូដក្ខាងក្ីឡា ដលើក្សទយ
ួ ក្ីឡាដៅ អនក្ណាពូដក្
ខាងដផនក្របវតតិាស្រសត ខំរបឹងផេពវផាយឱ្យអនក្ ច្ទ ឹងលឺដៅបានដេើយ។
ដបើដយើងចង់ដ្វើ ូចអនក្នដោបាយ ដ លសអីក្៏គ្នត់ដ្វើបាន សអីក្៏គ្នត់រា៊ប់រ៊ង
ឹងដតដៅមិនរួចដេើយ។ អនក្នដោបាយដផេង ដយើងដផេង អត់មានអី ូច
គ្ននដទ។ ដគដ្វើដ ើមបីរបដោជន៍ដគ ដយើងដ្វើដ ើមបីរបដោជន៍ដយើង និង
របដទសដ លដយើងរស់ដៅ។

យូរដទ អនក្ទំងអស់គ្នននឹងរស់ដៅដក្បរ ពួក្ ដអមមុឺយឌី ូវ ដេើយ។ ខ្ម
ំ ញ ិន
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ដជឿក្៏បាន មិនដជឿក្៏បាន ដតដបើដៅដតឆ្កត
ួ នឹងអនក្នដោបាយដទៀត មិន

ចង់រស់ដៅជិតពួក្វាដទ បានជារបាប់អក្
ន ទំងអស់គ្នន។
ពួក្វាឆ្លតជាងដយើងឆ្ងយណាស់។ វាសបបយចិតត ដពលដ ើញដខារដៅដត
ដេលើ

ដ្លះគ្ននដ ើមបីអំណាចរបស់អក្
ន នដោបាយ។

វាដពញចិតដត ៅដពល

ដ ើញដខារគិតថាខលន
ួ ឯងមានដមាទនភាព រេូតដេលចខលន
ួ ។ វាប៉ងយក្យូរ
ដេើយ វាមិនដ លឈប់ដទ ដេើយដខារដយើងក្៏ ឹងរគប់គ្ននដ រ។ ដនះមិនដមន
ជាដរឿងនដោបាយដទ ដនះជាដរឿងរបស់សងគមដយើង។ ខ្ំម
ញ ិនចង់ដ ើរដៅ
ណាក្៏ដ ើញមុខពួក្វាដទ។
១៥៥ - សងគមមួយ គ្ន
ំ ន ដេលើ ដររះដជឿតាមមនុសេដេលើ។
១៥៦ - ល ងង់ ក្៏លង់ង ចុះ ដតក្ុំដេលើ។ ដបើ ឹងថាអវីមួយមិនលដេើ
អ យ ក្ុំដ្វើ ក្ុំគ្នំ
រទ និងជួយរក្ដលសឱ្យវា។
១៥៧ - ខ្ំច
ញ ិតច
ត ដងអៀតណាស់ មិនចូលចិតអ
ត ក្
ន ណាមក្ប៉ះរល់ក្មាសិទិខ
ធ ំដញ្ ទ
ដេើយខ្ំក្
ញ ៏មិនដៅប៉ះរល់របស់អក្
ន ណាដ រ។ ដតខ្ំដញ ចះពី វិ្ីដចក្រំដលក្ ។
ខ្ំ ញ ឹងថា មិនបាច់ទល់ដតមានលុយ ដទើបអាចដចក្បានដទ ។ ខ្ំមា
ញ នបណាណ
ខ្ំដញ ចក្ប៉ុេណឹង ។
ខ្ំដញ ចះសរដសរដសៀវដៅ ខ្ំដញ ចក្ដសៀវដៅ។ ខ្ំដញ ចះដ្វើរូប ខ្ំដញ ចក្ជារូបភាព។
ដតខ្ំម
ញ ិនលួចរបស់អក្
ន ណាមក្ដចក្ដ ើមបីយក្មុខមាត់ដទ។
ដគមិនខាលចមនុសេចិតច
ត ដងអៀតដទ ដគខាលចដត មនុសេមិនរពមដចក្រំដលក្។

ដេតុ គឺមិន ឹងថាដចក្អី និងដ្វើពុតជាចិតទ
ត ូលាយ។

ទំព័រ 43

មនុសេដរចើនណាស់ដ លមានចិតតទូលាយ ដតមិនធ្លលប់ដចក្អវីបនតិចដទ។ មូល

១៥៨ - ដដាយារដតខ្ំម
ញ ិនមានដក្រិ៍ដត ្ាះ និងលុយដរចើន ក្នញងសងគម
ដពលដ លខ្ំរញ បាប់ថា អនក្ដនះនិោយក្ុេក្ មិនរក្ាសមតី គ្នានអនក្ណាដជឿ
ខ្ំដញ ទ។ ដគគិតថាខ្ំន
ញ ិោយបងខច
ូ ដ្ាះដគ។ ខ្ំរញ គ្នន់ដតរបាប់ដទ ដររះខាលច
ចញ់ដបាក្មនុសេដ លរក្់មុខលតាមដអរក្ង់
អ
ូចខ្ំ។
ញ
ដដាយារដតដផក្ខ្ំ ញ មិនមានដគាគល់ដរចើន ដពលដ លមានដផក្លបីជាង
យក្ដសៀវដៅដៅផុស ដេើយខ្ំទ
ញ មទរសិទិរធ បស់ខំម
ញ្ ក្វិញ ដគ គ្ន
ំ ន ថា ខ្ំ ញ
ចិតច
ត ដងអៀត របកាន់ដរចើន មិនដចះដចក្រំដលក្ចំដេះ ឹង។ ដតាក្គិតដៅ
ដមើល ដសៀវដៅ គឺខំជា
ញ្ អនក្សរដសរ ដបើខំម
ញ្ ិនផុសដៅដលើអុីន្ឺដេត ដតើ
អាចមានដផក្ដផេងដទៀតយក្ដៅផុសបានដទ?
ដដាយារដតខ្ំ ញ

ជាអនក្ដរៀនអាយ្ី

ដពលដ លខ្ំន
ញ ិោយពីចបប់ក្មាសិ

ទិប
ធ ញ្ញា និងសិទិអ
ធ ក្
ន និពនធ ដគ គ្ន
ំ ន ថា ខ្ំដញ ្វេ
ើ ួសដេតុ។ ចបប់ដនះ មិនដមន
ជាចបប់ដ្វើបាបដគ ូចចបប់ដផេងដទ។ ចបប់ដនះ សរមាប់ការររានច្
របស់អក្
ន ដ លដរបើខួរក្បលបដងកើតអវីមួយប៉ុដណាណះ។ ចបប់ដនះ រតូវបានដគ
បដងកើតដ ើងដ ើមបីជារងាវន់ ល់ពួក្អនក្និពនធ

ដររះដគ ឹងថា

ពួក្ដនះរក្

លុយមិនបានដរចើនដទ ដទើបដគចង់ដលើក្ទឹក្ចិតខ
ត ះល ដៅ។
ខ្ំច
ញ ប់ដផតើមខាលចរសញក្ដនះដេើយ។

មានក្់ៗតាំងខលន
ួ ដសនហាជាតិ

អំដពើល អ ដតដៅដពលមានការលួចានច្ ដក្ើតដ ើង

រសលាញ់

គ្ន
ំ ន ដៅគ្នំរទការលួច

វិញ។ ខ្ំយ
ញ ក្ចបប់មក្និោយ ដគ គ្ន
ំ ន ដ្វើមន
ិ ឹង។

ដ លបក្ដរបពីបរដទស ដសាើគ្នន ឬរបហាក្់របដេលគ្នននឹងចំនួនដសៀវដៅ

ទំព័រ 44

១៥៩ - ដបើមិនបានជួយបដងកើតដទ ក្ុំបំផ្ទលញដថ្ម។ ខ្ំច
ញ ង់ឱ្យចំនួនដសៀវដៅ

ដ លនិពនធក្ញង
ន រសញក្។ ដទះដយើងសរដសរមិនបានល អ ូចដគក្៏ដដាយ ដតវា
រគ្នន់ដបើជាងអត់។
១៦០ - ដ្វើោ៉ងណាឱ្យដតបាន ល់ច្ អញ ចង់លួចពីអាណាមក្ ក្៏អញ
មិនខវល់។ ចង់អាណាដរសក្ឱ្យជួយោ៉ងដម៉ច ក្៏អញមិនខវល់ សំខាន់អញ
បានអានដដាយមិនអស់លយ
ុ ។

ដនះជាការគិតរបស់អក្
ន ដ លគ្នំរទដផក្

ដចរដ ះ។
១៦១ - សូមក្ុំចង់បានរបដោជន៍ពីពួក្ដចរ ឬការលួច។
ខ្ំម
ញ ិន ឹងជានិោយោ៉ងដម៉ចដចញដទ ដៅដពលមានដគមក្របាប់ខំថា
ញ្ ដផក្
ដចរដ ះ

ផតល់របដោជន៍ ល់មនុសេ។

ដសៀវដៅមិនច្ថ្លណាស់ណាដទ

ដេតុអី គ្ន
ំ ន ការលួចរបស់អក្
ន ច្ទដបបដនះ?
ខ្ំយ
ញ ល់ មនុសេ មានចរិតអាតាានិយម។ ដ្វើោ៉ងណាឱ្យដតបាន ល់ច្ អញ
ចង់លួចពីអាណាមក្ ក្៏អញមិនខវល។
់ ចង់អាណាដរសក្ឱ្យជួយោ៉ងដម៉ច
ក្៏អញមិនខវល់ សំខាន់អញបានអានដដាយមិនអស់លុយ។ ដនះជាចរិតអនក្
ដ លគ្នំរទដផក្ដចរដ ះ។
ិ ? សួរខលន
ដេតុអីចង់បានរបដោជន៍រួម ជាមួយដចរដៅវញ
ួ ឯងដៅដមើល។
ដគលួច ដយើងចំយក្ ដតើដយើងមិនដចះខាាសដគដទ ឬដម៉ច?
១៦២ - ដចះគ្នំរទ លដេើ
អ យ ដតរតូវដមើលដ រថាវារតូវ ឬអត់។ ដនះមិន

លួច ដសៀវដៅពីមាចស់ដ ើម ដេើយយក្មក្ផុសដដាយដាក្់ក្មាសិទខ
ធ ន
លួ ឯង
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ដមន ូចដរឿង ដចរចិតជា
ត ដ លលួចអនក្មានដៅជួយអនក្រក្ដទ។ ដនះគឺដគ

ដទៀត។
១៦៣ - របព័នអ
ធ ប់រំ របព័នច
ធ បប់ របព័នដធ ឃ្លស

និងរបព័នា
ធ ស

បានដ្វើឱ្យខ្ំរញ ចលំថាអវីជាដរឿងមិនរតឹមរតូវអស់។ របព័នទ
ធ ំងដនះ របាប់ខំ ញ្
ថា អវីដ លរតូវសអប់ និងអវីដ លរតូវរសលាញ់។
១៦៤ - ខ្ំដញ ទើបដតទទួលបាន Comment មួយពីអក្
ន អានដសៀវដៅថ្ាីរបស់
ខ្ំ។
ញ គ្នត់ថា ចំេ ុច "របេពរបស់ដសៀវដៅ" មិនបាច់ដាក្់ក្៏បានដ រ ដររះ
វាមានលក្ខេៈវាយរបហារចំៗ។
ខ្ំម
ញ ិនដមនវាយរបហារដទ គឺខំច
ញ្ ង់របាប់ថា ដសៀវដៅដនះ ខ្ំ ញ ក្យក្ដគ្នល
គំនិតពីដសៀវដៅរបស់ដលាក្ ឧក្ញា៉ គួច ដម៉ងលី។ ដេតុអី ខ្ំរញ តូវលាក្់
ដ្ាះគ្នត់ ដបើខំយ
ញ្ ក្ពីដសៀវដៅគ្នត់ដមនេង
នឹ ?
តាមពិតមិនដមនជាការវាយរបហារដទ ខ្ំរញ គ្នន់ដតនិោយថា គ្នត់ដលបស
មតីដ លនិោយថា ជួយដបាះពុមដព សៀវដៅឱ្យខ្ំ។
ញ ដនះជាបទពិដា្ន៍ដ ល
ខ្ំជ
ញ ួបពិតៗ ដេើយខ្ំយ
ញ ក្មក្ដចក្រំដលក្ឱ្យអនក្ដ លមិនទន់ជួប។ អនក្ដ ល
អានដេើយ ដៅចប់អារមាេ៍ដតដ្ាះ ដលាក្ឧក្ញា៉ដៅវិញ មិនចប់
អារមាេ៍នឹងដមដរៀនដ លខ្ំស
ញ រដសរ។
អានដសៀវដៅ ដគអានដ ើមបីរសង់ចំេ ុចសំខាន់ មិនដមនរសង់ដ្ាះដទ។
ដសៀវដៅខ្ំ ញ មិនដមនជាដសៀវដៅរបវតតិាស្រសតដទ

ូដច នះក្៏ដផ្ទតតដលើដ្ាះ

គ្នត់បាន Comment ដទៀតថា "ចង់ឬមិនចង់ ពិតឬមិនពិត គឺមិនគួរដាក្់
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ខាលំងដពក្។

ឬមិនគួរសរដសរ។" What? ចង់មិនចង់អី ខ្ំស
ញ រដសរឱ្យដគបាន ឹងថា
ដរឿងដ លដយើងរំពឹងទុក្ វាមិនដក្ើតដ ើងរេូតដទ។ ដេើយដនះ ខ្ំក្
ញ ៏ដរៀន
តាមអវីដ លដលាក្ឧក្ញា៉ដ ះ

បានបដរងៀនខ្ំដញ រ។

ខ្ំមា
ញ នទំង

Recordingសដមលងដ លគ្នត់របាប់ខំដញ្ ទៀតផង។ គ្នត់របាប់ថា ក្ុំឱ្យខាលច
ដគ មានអីចង់និោយ ក្៏និោយដៅ។ ក្ុំរទពងដគ។
ឥលូវខ្ំន
ញ ិោយដេើយ គ្នត់ដលបសមតី។ ខ្ំម
ញ ិនបានថាគ្នត់ជាមនុសេអារក្ក្់
ដ្វើដរឿងបំផ្ទលញជាតិអីដទ។ ខ្ំថា
ញ គ្នត់ក្ុេក្ខ្ំ។
ញ និោយរតង់មិនបាន។
ខ្ំ ញ ឹង សម័យដនះ ដគចូលចិតា
ត ត ប់ និងអានរក្យដបាក្របាស់។
ដពលដ លមានដគនិោយការពិត

ូដច នះ

នឹងមានមនុសេមក្ហាមដបបដនះដេើ

យ។ ខ្ំម
ញ ិនដេលើដទ ការពិតដនះ មិនប៉ះរល់ ល់ដលាក្ឧក្ញា៉ដ ះដទ ដររះ
វាជាដរឿង្មាតាដៅដេើយ ដ លមនុសេដលបសមត។
ី
មាចស់ Comment ដបើដ ើញដេើយ ក្ុំគិតថាខ្ំក្
ញ ំពុងថាឱ្យ អី។ ខ្ំម
ញ ិនបាន
ថាឱ្យដទ

ខ្ំរញ គ្នន់ដតពនយល់បងឱ្យយល់ប៉ុដណាណះ។

រដបៀបពនយល់របស់ខំ ញ្

អាចអត់សីល្ម៌ ដតខ្ំអ
ញ ត់បានដថ្មដរគឿងចូលដទ។
ខ្ំន
ញ ិោយពីការសរដសរដសៀវដៅ។ ដបើអក្
ន និពនធសរដសរមិនពិត ដ ល ទុក្
ច្ ដ ក្ាប់ខន
លួ ឯងដៅ ក្ុំសរដសរអវីដ លដ្វើឱ្យដគអានដេើយ ខាតដពល។
ដខឧសភា ឆ្នំ២០១៦

-រក្យថា "ដខារ" ឱ្យបានដរចើន។
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១៦៥ - គនលឹះងាយៗដ ើមបីកាលយខលន
ួ ជាក្ូនដខារដសនហាជាតិ ៖

-តាមដានទំដ រសងគមឱ្យជាប់។ ដបើដគបត់ដៅខាងណា ដយើងរតូវដៅឱ្យ
ដលើសដគ។ ឧទេរេ៍ ដពលដគក្ំពុងដតគ្នំរទបាល់ទត់ ដយើងរតូវដចញមុខ
ឱ្យបានខាលំងជាងដគ ដទះបីដយើងមិនចូលចិតដត មើលបាល់ទត់ក្៏ដដាយ។
-ដជរដគ ដជរឯង។
ងាយដមល៉ះ ! រគ្នន់ដតដ្វើតាមចំេ ុចទំង៣ដនះ ខ្ំក្
ញ អា
៏ ចកាលយជាអនក្ដសនហា
ជាតិបាត់ដៅដេើយ។ ឆ្ងល់ដ រ ចស់ៗជំ ន់មុនចំបាច់ខំរបឹងដៅាលប់ក្ង
ញន
សស្រងាគម សុខចិតដា
ត ច់បាយ លះបង់ដពលដវលាបដងកត
ើ អវីសរមាប់ជាតិដ្វើអី
ដបើដ្វើដតប៉ុដេណះដគថា ដសនហាជាតិដេើយេង
នឹ ។
បញ្ញាក្់ ដនះជាដរឿងក្ំដបលងដទ។
១៦៦ - ដបើមិនចូលចិតត ក្ុំដមើលដតមតង។ ដបើដមើលដេើយ រិះគន់ដគ ដ ល ក្ុំ
ដមើល។
១៦៧ - ខ្ំដញ ៅដាក្់រក្យដ្វើការដៅរក្ញមេុនមួួួយ។ រក្ញមេុនដ ះលក្់
ដរគឿងសំេង់មិន ឹង ដ្វើសំេង់មិន ឹងដទ។ ដពលដៅសមាាសច្ថ្ងទី១ ខ្ំ ញ
គិតថាមិនអីដទ ដររះដគរបាប់ខំថា
ញ្ ចំមក្សមាាសមតងដទៀតជាមួយដៅដក្
ដតមតង។ ខ្ំគ
ញ ិតក្នញងចិតថា
ត របដេលជាបានការងារដ្វើដទៀតដេើយ។
ល់ច្ថ្ងសមាាសន៍ទី២ រាប់ដតដៅដក្និោយដចញមក្តុងដវៀតណាម ខ្ំ ញ
ភា្ក្់ខន
លួ ដរពើត ដតខំដឆ្លើយសំេ ួរគួរដគដៅ។ ដគសួរខ្ំថា
ញ ដចះគូរ Logo ដទ

ការដៅរក្ញមេុនដ ះដទ។
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និងសួរអីដរចើនដទៀត។ ខ្ំម
ញ ិនចំដទ ដររះដពលដ ះខ្ំ ញ ឹងថា ខ្ំម
ញ ិនមក្ដ្វើ

ខ្ំដញ ឆ្អតនឹងដៅដក្ចិនដេើយ ខ្ំម
ញ ិនហានមក្រប ូក្នឹងដៅដក្យួនដទ។
ដបើខំដញ្ ្វើដបបដនះ ដគដៅថាដសនហាជាតិដ រដទ? អត់ដទ។ ខ្ំដញ ្វើដ ើមបីខន
លួ ឯង
ប៉ុដណាណះ។ ក្នញងចំដណាមដៅដក្យួន១០០ ក្់ ោ៉ងដហាចណាស់មានដត
១០ ក្់ប៉ុដណាណះដ លរក្សុីរតឹមរតូវ ដេើយ១០ ក្់ដនះអាចនឹងមិនមក្រក្
សុីដៅរសញក្ដខារដទ។ សរមាប់ខំ ញ្ រក្យថា "រក្សុីរតឹមរតូវ" មានន័យដលើស
ពីការចុះដ្ាះក្នញងបញ្ាីរក្សួងដទៀត។ ខ្ំម
ញ ិនចង់ដ្វើអារក្ក្់ដដាយច្ ខលន
ួ ឯង
ដ ើមបីចិនយួនបានដក្ើបលុយដ ះដទ។
កាលខ្ំដញ ្វកា
ើ រដៅកាសុីេ ូចិន ពួក្វាឱ្យខ្ំល
ញ ក្់បា រី Cigar លក្់រា និងលក្់
សអីដផេងដទៀត។ មក្ពីមិនចង់ដ្វើអាដរឿងេង
នឹ ដេើយ បានជាខ្ំដញ រៀនអវីដផេង
ដ លមិនរក្់ព័នន
ធ ឹងការងារដនះ ដ ើមបីយក្រួចខលន
ួ ។
មនុសេខ្អា
ំ ញ តាានិយមណាស់។ ខ្ំដញ ្វើោ៉ងណាឱ្យដតខលន
ួ ឯងបានសុខ ដេើយ
មិនបាច់ដៅដបាក្អនក្ណាយក្លុយ។

ដតខ្ំឆ្
ញ ល
ង ់ដ រ

ដបើខំប
ញ្ ៉ុេណឹងអាតាា

និយមដៅដេើយ ចុះទរមាំអក្
ន ដ លសុីលុយដគដរកាមតុ កាប់ដឈើ លក្់
ដរគឿងដញៀនដទៀត មិន ឹងជាដៅសអីវិញ?
១៦៧ - អវីដ លខ្ំខា
ញ ល ចជាងដគ គឺដៅអ គតដៅ ខ្ំរញ តូវរស់ដៅជាមួយ
មនុសេដ លពូដក្រទពងដគទំងដ ះ។
១៦៨ - ដដាយារដខារទទួលឥទធិពលចិន ដរចើន ដទើបដខារពូដក្អួតដរចើន។

ដទើបដ្វើឱ្យមិនអាចដងើបរួចពីអំេ ួតដនះ។
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ដតដដាយារដខារដយើង គ្នានដសចក្តីកាលហានទទួលាគល់អំេ ួតរបស់ខន
លួ ឯង

ដខារកាលហានជាមួយអនក្ ច្ទ ដតមិនកាលហានរបឈមមុខនឹងចំេ ុចអារក្ក្់
របស់ខន
លួ ឯងដទ។ តាមពិតមិនដមនមានដតដខារដយើងដទ ដ លជួបដរឿងដនះ
ដតដដាយារខ្ំស
ញ រដសរឱ្យដខារដមើល ដទើបខ្ំដញ របើដតរក្យដខារ។
១៦៩ - ជី វិតដយើងខលីណាស់ ក្ុំដចះដតរិះគន់អក្
ន ច្ទ។
១៧០ - ពុតចិនក្ុំរតាប់ ចបប់ចិនសឹមយក្តាម។
១៧១ - ចង់ដ្វើមនុសេល អ ងាយរសួលណាស់ គឺក្ុំដ្វើតាមពួក្ចិនដៅបាន
ដេើយ។
១៧២ - ភាព ូចគ្ននរវាងអនក្នដោបាយខលះ និងអនក្សិលបៈខលះ
-រតូវការសដមលងគ្នំរទ
-ចង់បានលុយ ដឆ្លៀតរក្អំណាច
-ពូដក្សដមតង
-អាចដ្វើឱ្យដយើងដសើចបាន
-និោយលពីអ មុខ ដ្វើដរឿងអារក្ក្់ដរកាយឆ្ក្
-ដរៀនតាមលីវបុី បងាាញគុេ្ម៌តាមក្ញ្ចក្់ទូរទសេន៍
-ចូលចិតយ
ត ក្រក្យ "ដខារ" ដៅរក្់ព័នន
ធ ឹងខលន
ួ ឯងដ ើមបីឱ្យដគដជឿជាក្់
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-មានដរឿងឱ្យដយើងតាមដានរេូត

-មិនចង់ឱ្យអនក្ ច្ទដចះ ឹង ដររះខាលចដគដលងដជឿ
ភាពខុសគ្នន
-អនក្នដោបាយអាចទិញក្បលអនក្សិលបៈបាន
** អវីដ លខ្ំស
ញ រដសរខាងដលើដនះ មិនដមនជាការពិតដទ។ ក្ុំដជឿខ្ំ។
ញ
១៧៣ - ចំដមើលខ្ំន
ញ ិោយដរឿងមួយដ លដក្ើតក្នញងសងគមមួយ។
ឪពុក្វា
ក្ូនវា

ជាមនុសេដ លដ ក្សុួីលុយរ ា និងដ្វើបាបរបជាជនតូចតាច។
ដដាយារបានលុយឪដ លរក្បានដដាយងាយរសួល

និងអារក្ក្់

បំផុតដ ះ ក្៏មិនបាច់ខល
វ ់ពីដរឿងដ្វើការអីដ រ។ វា ឹងដតដបើក្ដេន ក្ដ ើង
េុចច្ ទរលុយ ដតមតង។
វាចយលុយរសួលដពក្

វាក្៏នឹក្ដ ើញ វិ្ីមួយដ ើមបីយក្បានដ្ាះជា

មនុសេល។អ វាមិនចង់ដ្វើជាមនុសេលដទ
អ ដររះវា ឹងថាមនុសេល អ រក្យូរ
ណាស់ ទល់ដតាលប់ដទើបមានដដាយារក្ូនដៅ ុតលុយដខាាចឱ្យ។ ប៉ុដនតវា
រគ្នន់ដតចង់បានដ្ាះជាមនុសេលប៉អ ុដណាណះ។

វាចង់ឱ្យដគសរដសើរទំងវា

និងរគួារវា។
វាបានយក្លុយដ លឪវាយក្ពីដនះបនតិច យក្ពីដ ះបនតិច មក្ដ្វើជាក្មា
វិ្ី Charity ។ Charity មិនអាចចូលលុយដតវាបានដទ ដេតុដនះវា
របកាសឱ្យមិតេ
ត ក្តិវា និងអនក្ដ លមានបំេងចូលរួមដ រ ឱ្យបរិចចក្ថ្វិកា
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ខលះៗមក្។

វាបានជួយរបជាជនរក្ីរក្តូចតាចបានដរចើន ក្់ដ រ
ពត៌មានចុះផាយដររងររត។

ដេើយវាក្៏បានខាង

វានិោយសរដសើរពីឪវាដ លរបឹងដរបង

ដ្វើការ និងបដរងៀនវាឱ្យដ្វើជាមនុសេល។អ មនុសេជាដរចើន សរដសើរវា
ដេើយសងឃឹមថានឹងមានក្ូន ូចវាដ រ។
ប៉ុ ា នឆ្នំដរកាយមក្ ឱ្កាសអូសក្ូនចូល ក្៏មក្ ល់ ឪវាក្៏យក្វាចូលដ្វើ
ការភាលម ទន់ខន
លួ ដៅមានអំណាច។ វាក្៏ដ្វើតាមទមាលប់ឪវាដៅ ដេើយវាដ ើរ
ក្ុេក្ដគថា វាចូលដដាយារសមតាភាពវា ដតតាមពិតវាមានសមតាភាព
ដមន។ វាមានសមតាភាព ូចឪវាដ រ ដក្ើបលុយោ៉ងាហាវ ដេើយមាន
របពនធបាត់។
ដរកាយមក្ដទៀត វាមានក្ូន ដេើយក្ូនវាក្៏ដ្វើតាមដានរបស់វាដទៀត។ វិល
ចុះ វិលដ ើង រគួារដនះងាក្ដៅខាងណាក្៏ដ ើញលុយដ រ។
១៧៤ - អួតផង ដអឿផង អាណារទំបាន?
១៧៥ - ក្ុំដជឿចិន ក្ុំទុក្ចិតយ
ត ួន ក្ុំលះបង់ខន
លួ បដរមើបរដទស។
១៧៦ - ខ្ំដញ រៀនបានចំេ ុចលដរចើ
អ នពីដរឿងភាគចិន ដេើយដរៀនបានចំេ ុច
អារក្ក្់ដរចើនពីជនជាតិចិន។ អរគុេចិន។
១៧៧ - ខ្ំច
ញ ូលចិតដត មើលដរឿងចិន ដតមិួិនចូលចិតដត ្វើការជាមួយជនជាតិ
ចិនដទ ដររះពួក្ដនះ ទុក្ចិតម
ត ិនបាន ដេើយាគល់ដតខលន
ួ ឯងប៉ុដណាណះ។ ដបើ

ជួនកាល ដគលនឹអ ងដយើងដមន ដររះដគគិតថា ដយើងរទពងវាបានល អ ដតវា
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អនក្ទំងអស់គ្ននមានដៅដក្ចិន របាក្ ជាយល់ពីដរឿងដនះ។

ដ្វើអារក្ក្់ដាក្់អក្
ន ដផេងដទៀត។ មិនដមនទល់ដតដគដ្វើអារក្ក្់ដាក្់ដយើង
បានដយើងដៅដគថាមនុសេអារក្ក្់ដទ ។ ឱ្យដតដ្វើដរឿងអារក្ក្់ គឺអារក្ក្់
ដេើយ មិនថាដ្វើដាក្់អក្
ន ណាក្៏ដដាយ។
ដបើដយើងដរៀនតាមដរឿងចិន ដយើងរបដេលជាយល់ពរ
ី ក្យគុេ្ម៌ខះល ដត
ដបើដរៀនតាមជនជាតិចិនដៅដរៅវិញ ដយើងាគល់ដតរក្យថាលុយមួយមា៉ត់
ដទ ។ មិនដមនដទ ដៅដចះផឹក្សុី ដចះមានរសីអីដ រ។
១៧៨ - ខំរបាប់ថា ដគដបាក្ដេើយ ដៅដឆ្លយ
ើ ថា ដគដបាក្អញមិនដក្ើត
ដទៀត ។
១៧៩ - ដេលើបានន័យថា ឹងការពិតដេើយ ដ ើញការពិតដេើយ ដតដៅបនត
ដជឿការក្ុេក្។
១៨០ - ដយើងមិនកាលយជាអនក្របាជ ្ដដាយារដតដមើលដរឿងាមក្ុក្ដ ះ
ដទ។
១៨១ - ដបើដយើងមិនទន់មុខរបរផ្ទទល់ខន
លួ ការមានការងារដ្វើ គឺជាការ
ឈនះរក្់ក្ណាតលរបស់ដយើងដេើយ។

ដយើងបានឈនះបញ្ញាអត់លុយចយ

មួយ ដេើយមា៉ងដទៀត ដបើដយើងចយសល់ ដយើងអាចនឹងសនេ ំទុក្ដរបើ
ដពលដរកាយដទៀតបាន។
មានមុខរបររក្សុីខន
លួ ឯង លជាង
អ
ដ្វើការឱ្យដគ។ ដ្វើការឱ្យដគ លជាងដ
អ
ើរ

ចំចំេ ុចក្ណាតលដតមតង។ អនក្ដ លមិនទន់មាន គួរដតាក្លបងដ្វើដៅ។
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ទត់ខយល់ និងយក្លុយដម៉ចយ។ ូដច នះដបើដយើងមានការងារដ្វើ ដយើងដៅ

ដបើមិនបានលុយដរចើន ក្៏បានបទពិដា្ន៍ពិតដ រ។
១៨២ - ក្ូនអនក្មានដៅដរៀនាលាច្ថ្លៗ ដគបដរងៀនពីរដបៀបដាំក្ូនដឈើ
និងរសលាញ់ប រិាាន។ ល់ដពលពួក្វា្ំដ ើង ឪដម៉វាបដរងៀនឱ្យដចះកាប់
ដឈើ ទិញដរគឿងសងាា រឹមដឈើច្ថ្លៗ និងបដញ្ចញជាតិពុលចូលដៅ្មាជាតិ
ដេើយដបើអាច ដបើក្អាជីវក្មាណាដ លបំពុលមនុសេឱ្យបានដរចើន។ ប ទ ប់
មក្មានក្ូន រួចបញ្ាន
ូ ក្ូនដៅដរៀនាលាច្ថ្លៗ។
ខ្ំស
ញ រដសរខុសដេើយ។ ដតខ្ំម
ញ ិនចង់លុបដចលដទ។
១៨៣ - អនក្តូចដរៀនដ្វើការយក្មុខតាមអនក្្ំ។
ដខដមា ឆ្នំ២០១៦
១៨៤ - គ្នានអនក្ណាដ លមានសំណាងអារក្ក្់មួយជី វិតដ ះដទ។
១៨៥ - ដបើដគរបាប់ថា ជី វិតមនុសេខលីណាស់ គ្នានអនក្ណាដជឿដទ។ ដគ គ្ន
ំ ន
គិតថា ដគអាចរស់បានប៉ុ ា នសិបឆ្នំដទៀត។ ដតអនក្ណាទយ ឹងមុនដ ះ?
ូដច នះដពលដៅមានជី វិត ដយើងរតូវរស់ដៅឱ្យអស់ចិត។
ត រស់ដៅឱ្យអស់ចិតត
គឺដ្វើដរឿងដ លដយើងចង់ដ្វើឱ្យដេើយ និងក្ុំចំណាយដពលដចលដរចើនដពក្។
ដបើរគ្នន់ដតដបើក្ដមើលដេ វសបុក្ វាមិនទន់ចត់ទុក្ថា ជាការខាះខាាយដពល
ដវលា ៏្ំដ ះដទ ដតដបើដៅដឆ្លើយ Comment មនុសេដេលើៗក្នញងដេ វសបុក្

វិញលជាង។
អ
ខ្ំដញ ទើបដតដរៀនពីចំេ ុចដនះក្នញងដសៀវដៅ Steal Like an
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ដទើបជាការខាះខាាយ។ ដបើដ្លះជាមួយពួក្វា ដ ល ទុក្ដពលដ្វើអីដផេង

Artist។

ខ្ំដញ ្វើតាមរក្យដេ ក្
ំ ង
ញន ដសៀវដៅមតងបនតិចៗ

រេូតមក្ ល់

ឥលូវបានសដរមចដេើយ។
ខ្ំដញ របើរក្យដេលើ អុីចឹង មិនដមនបានន័យថា ខ្ំដញ មើលងាយដទ ដតខ្ំម
ញ ិន ឹងដរបើ
រក្យអីដទើបសម។

ដគខំបដងកើតដេ វសបុក្ដ ើមបីឱ្យមនុសេដចះដចក្រំដលក្

ពត៌មាន ឬចំដេះ ឹង (និងដក្ើបលុយដៅវិញដ រ) ដតអនក្ខលះ មក្រក្ដត
ដ្លះគ្នន។
១៨៦ - ដៅក្នញងសងគមមនុសេរល គ្នានរក្យថាអានិតដទ។
១៨៧ - ដបើអក្
ន ទំងអស់គ្ននចង់ដរៀនតាមឆ្វឆ្វ រតូវដរៀនដ្វើជាខលន
ួ ឯងពិត
របាក្ ។ ក្ុំដជារតាមដគ ក្ុំខាលចដគថា។ ដបើចង់បានអវី រតូវដតយក្ឱ្យបាន។
ដេើយសរមាប់អក្
ន ដ លចូលចិតន
ត ិោយថា ដរៀនតាមឆ្វឆ្វ គឺសុទដធ តជា
មនុសេអារក្ក្់ ឬមនុសេក្បត់ សូមដមតាតបិទមាត់ ដេើយបនតដ្វើជាមនុសេ
លដទៀតចុ
អ
ះ។ ក្ុំចូលមក្ Comment

ដំ តដទើសដគអី។

១៨៨ - ក្ុំរបដៅមនុសេរឹង ក្ុំខឹងមនុសេចិតប
ត ិទ។
១៨៩ - មនុសេដថាក្ទប ចូលចិតដត ្វើអីជា
វ ងដគ? គឺចូលចិតន
ត ិោយថាអនក្
ច្ទជាមនុសេដថាក្ទប។
១៩០ - ដដាយារដតមនុសេភាគដរចើន ដលង Style តាមពួក្អនក្កាដសត

អត់របដោជន៍ឱ្យបានដរចើន។

ឬមួយដផនក្ដ ើមបីបដងកើតជាពត៌មាន

មិនដមនអនក្កាដសត

ជាមនុសេគ្នាន

ទំព័រ 55

ដដាយកាត់យក្សមតីដតរក្់ក្ណាតល

របដោជន៍ដទ ដតខ្ំច
ញ ង់ថា ការកាត់សមតីដផនក្ៗយក្ដៅចុះផាយដបបដនះ
ជាដរឿងអត់របដោជន៍។
១៩១ - ដបើមិនអានសិន ដម៉ចនឹង ឹងថាដគសរដសរពីអី។
១៩២ - ទមាលប់របស់ខំ ញ្ ឱ្យដតមានអនក្ណា post ថានដោបាយជាដរឿង
រតឹមរតូវ ឬថាអនក្ដ លដរៀនមិន ល់ដទើបមិនយល់ពន
ី ដោបាយ ដថ្មទំង
ដចតថាអនក្នដោបាយដបាក្ ខ្ំu
ញ nfriend ដចលភាលម។ ដបើដៅដលើ Page
វិញ ban ដចលភាលម។ ដររះអី?
មនុសេគំនិតខុសគ្នន មិនដលងដេ វសបុក្ជាមួយគ្ននដទ។
១៩៣ - សូមបីដតមុខរកាស់ ក្៏មានដគសរដសើរដ រ ដតដគសរដសើររដបៀបឌឺ
ដទ។
១៩៤ - សូមបីដតនិោយ ក្៏សុឺមា៉អុីគ្នត់ទុក្ផលវូ ដរកាយដ រ។ ចញ់លបិចជូក្ឺ
លាងដតមតង រាងចលមួយជី វិត។
១៩៥ - ចិតបា
ត ប និងចិតដត ផលលាវ ខុសគ្ននោ៉ងដម៉ចដៅ? ខ្ំគ
ញ ិតថា ចិតដត ផលលាវ
ជាដ ើមដេតុដ លបងករឱ្យមានចិតបា
ត ប។ ចិតបា
ត ប រគ្នន់ដតជាផលដ ល
អាចដក្ើតពីចិតដត ផេងៗដទៀតប៉ុដណាណះ។
១៩៦ - សុខចិតឱ្
ត យដគថាឆ្កត
ួ របដសើរជាងដគថាដេលើ។

ដៅដពលដយើងវាយតច្មលដសៀវដៅ ឬ ជាភាាអង់ដគលសដៅថា Rate គួរ
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១៩៧ - ច្ថ្ងដនះ ខ្ំដញ រៀនដចះដរឿងមួយ ៏សំខាន់ គឺ ការវាយតច្មលដសៀវដៅ។

ដតដជៀសវាងការឱ្យផ្ទកយមួយដៅដលើដសៀវដៅ។ ដេតុអី?
- ទីមួយ ដររះថា ដសៀវដៅមួយក្បល ជាការរបឹងដរបងរបស់មនុសេមានក្់
ជួនកាលអាចចំណាយដពលរាប់ឆ្នំដទៀតផង។ ដេតុដនះដបើឱ្យផ្ទកយមួយ ូច
ជាមិនសម។
- ទីពីរ ដររះថា ការឱ្យផ្ទកយមួយនឹងកាលយជាអនក្បញ្ចប់អាជីពនិពនធរបស់
មនុសេមានក្់ដតមតង។ ដបើអាចដជៀសបាន ដយើងគួរដតទុក្ផលវូ ឱ្យដគដ ើរខលះផ
ង។
- ទីបី ដររះថា វាដ្វើឱ្យដយើងកាលយជាមនុសេដ លមិនដចះដមើលចំេ ុចល។អ
ដសៀវដៅដ លមានចំេ ុចលដត២
អ

ឬ៣

ប៉ុដណាណះ

ក្៏អាចចត់ទុក្ជា

ដសៀវដៅលបានដ
អ
រ។
អុីចឹង ដតើគួរឱ្យផ្ទកយប៉ុ ា ន? ផ្ទកយ៣ លបំអ ផុត ដររះបានន័យថា ដយើងដៅ
ចដ ល ះក្ណាតលការដពញចិតត និងមិនដពញចិត។
ត ដតដបើដយើងមិនសូវជាមាន
ចិតល
ត អ ឱ្យផ្ទកយពីរក្៏បានដ រ។
១៩៨ - សរមាប់អក្
ន ដ លមិនទន់បានដមើល គួរដតរក្ដពលទំដនរដមើល
ដរឿងាមក្ុក្ដៅ។ វាមិនខាតដទ រគ្នន់ដតដមើលដរឿងមួយឱ្យចប់ដ ះ។
១៩៩ - ដខារខលះសអប់យួន ដតរសលាញ់ច្ថ្។ ច្ថ្ និងយួន វាដៅណាគ្នន?
២០០ - សុភាសិតដខារ មានន័យលមា
អ ៉ ង។ សុភាសិនចិន មានន័យលមា
អ ៉ង
សុភាសិតខាងពួក្អាដមរិច ក្៏ទំនង។

ខ្ំ ញ ូចមិនដ លបានអាន

សុភាសិតយួនដាះ។ អស់ខន
លួ ជាតិដនះ ជាតិដរកាយបាន ីដៅរសួល។
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ដទៀត។

២០១ - ដតើភាពដលាេលន់
-រមិលគុេ

ឱ្
ំ យមានផលអារក្ក្់អីខ
វ ះល ?

៖លីពូសមាលប់ឪពុក្្ម៌ខន
លួ ឯង

ដររះដតដលាេលន់រទពយ

សមបតតិ និងដសះទនាយរក្េមដ លតុងជួយក្មក្ឱ្យ។
-បាត់បង់ការគិតពីលទធផល ៖ឆ្យមា៉វដលាេលន់នង
ឹ តំដេងដ លឆ្វឆ្វ
សនាថាផតល់ឱ្យ ក្៏បានលក្់មាចស់តូច ឆ្វឆ្ុង ឱ្យចុះចូលនឹងរាជការ។
- ទ
ំ ុក្ដា
ខ ក្់ខន
លួ ៖ោនសូ ដលាេលន់អំណាច របកាសខលន
ួ ជាដសតច

ឱ្
ំ យស

ដមតច ច្ទដទៀតរចដេន

ចុួុង

ដេើយរតូវមានដ្ាះជាដចរក្បត់ជាតិ

ដរកាយរតូវាលប់។
២០២ - តាមពិតដរឿងច្ថ្ ដគមានចំេ ុចពិដសសរបស់ដគមួយ ដ លដយើង
រគប់គ្ននដ លមិនចូលចិតដត រឿងច្ថ្បាន ឹងយូរណាស់មក្ដេើយ

គឺ

ការ

ដេត ើមរបញសគ្នន។ ដតសរមាប់អក្
ន ដ លចូលចិតដត មើលដរឿងច្ថ្ ដគនិោយថា
ដរឿងច្ថ្បដរងៀនដគដរចើនណាស់។
ខ្ំម
ញ ិនសូវជាចប់អារមាេដ៍ រឿងច្ថ្ប៉ុ ា នដទ ដររះខ្ំគ
ញ ិតថា ាច់ដរឿងដៅ
ដតមួយរបដឡាះេង
នឹ

ោ៉ងដរចើនណាស់

បតរូ ក្បលបនតិច

និងចុងបនតិច

ញ ដេត ើមរទពយគ្នន។
ប៉ុដណាណះ ដតតួដរឿង គឺរសី ដេត ើមរបញសគ្នន ដេើយរបស
ដយើងមិនអាចថា ដរឿងច្ថ្ ថ្តមិនលដមើ
អ លបានដទ ដររះតួក្ុនដគាអតៗ។
តួក្ុនាអត ក្៏ជាដផនក្មួយច្នភាពយនតដ រ។ ដបើដរឿងច្ថ្ដបបក្ំដបលងខ្ំដញ មើល
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ចូល ដតដបើដបបដសនហា វិញ ដៅមិនរួចដទ។

២០៣ - " មិនដ្វើការ សនេ ំដរឿង ទុក្ដរឿងអនក្ ច្ទក្នញងខលន
ួ ឯងដរចើនដពក្
ដ្វើឱ្យដសចក្តីសុខខលន
ួ ឯងបាត់បង់ដររះរវល់ដតខវល់ខាវយពីដគ "។
ដនះជាសមតីរបស់ េិន សុដាលីស។ ខ្ំម
ញ ិនដ លខវល់នឹងដរឿងរបស់តារាដទ ដត
ដដាយារខ្ំដញ ញ
ើ ចំេងដជើងដ លដគសរដសរមក្ថា េិន សុដាលីសថាឲ្យ
អនក្ដ លរិះគន់ ង ខ្ំក្
ញ ៏ចុចអានភាលម។

ឹងរាប់ដេើយ ឲ្យដតមានដគ

របឆ្ំងនឹងការរិះគន់ ខ្ំ ញ ឹងថាគ្នំរទដេើយ។
ដគសដរមចចិតរត សលាញ់អក្
ន ណាជាដរឿងដគដាះ

មានក្់ៗដ្វើឯងដចះ ឹង

ណាស់ សុទធដតដៅរបដៅដគដទៀត មិន ឹងជាាគល់ដគតាំងពីកាលណាដទ។
េិន សុដាលីស ដៅមានមួយឃ្លលដទៀត ដ លរសដ ៀងនឹងអវីដ លខ្ំធ្ល
ញ ល ប់
និោយដ រ។
" ដរឿងជី វិត ដគៗអាចដដាះរាយបានដដាយខលន
ួ ដគ អនក្មិនចំបាច់ជាន់
ពនលិច ឬដចះ ឹងដរឿងដគដ ះដទ គួរដតទុក្ដពលដវលាទំងដ ះសរមាប់ខន
លួ
ឯង ដ្វើអីដវ លដ្វើឱ្យខលន
ួ ឯង សបបយចិតត ដេើយមិនរំខានជី វិតឯក្ជនរបស់
អនក្ ច្ទ "។
សម័យដនះ មនុសេដចះ ឹងដរចើនណាស់ ដេើយកាន់ដតដចះ ឹងដទៀត ដបើ
ទក្់ទងនឹងដរឿងរបស់អក្
ន ច្ទ។ ឧទេរេ៍ អាមួយអីដ លលបីជាងដគ
ដលើដេ វសបុក្ មួយរយៈដនះ។

រក្យរិះគន់របស់អក្
ន ច្ទ។

ដយើងមិនដមនដក្ើតមក្ដ ើមបីដ្វើតាមរក្យរិះ
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ខ្ំម
ញ ិនដមនជាអនក្គ្នំរទ េិន សុដាលីសដទ ដតខ្ំគ្ន
ញ ំរទចំដរះការរបឆ្ំងនឹង

គន់របស់ដគដទ

ដតដយើងដក្ើតមក្ដ ើមបីដ្វើក្ិច ចការដ លដយើងគិតថារតូវដ្វើ

និងដ្វើដេើយបានភាពរីក្រាយមក្វិញ។
័ វរនា័ ទី៧ អត់មានរក្សួងសុខាេិបាលដទ ដត
២០៤ - កាលពីជំ ន់ដសតចជយ
មានរក្សួងដរាគ្នេិបាល។ រក្សួងដនះដចក្ទំងដសបៀង និងថាន ំដពទយ ល់
របជារាស្រសត។

ដសតចជ័យវរ័នា ទី៧

សង់ដរាងពាបាលរេូត ល់ដៅ១០២

ក្ដនលងដ ើមបីជួយរាស្រសត។ ដគសរដសរថា ជមងឺរបស់រាស្រសតដ្វើឱ្យរពះអងគឈឺ
ចប់ជាជមងឺខន
លួ ឯងដៅដទៀត។
ឥលូវខ្ំដញ លងឆ្ងល់ដេើយថា

ដេតុអបា
ី វ នជាដគ គ្ន
ំ ន ដលើក្ដសតចជ័យវរនា័ ទី៧

ខាលំងដម៉ះល ? ដររះដបើរគ្នន់ដតពូដក្ចបំង មានមិនខវះដទ ដសតចដខារ ដតដសតច
ដ លខវល់ខាវយពីរាស្រសត មានមិនដរចើនដទ។
២០៥ - ក្ុំពាោមរបដៅអនក្ ច្ទដៅក្ណាតលចំដណាមមនុសេដរចើន ។
២០៦ - ដៅដពលដ លមនុសេដមើលដរឿង hero ដរចើនដពក្ ឱ្យដតមានអនក្
ណាដ្វើអីយ
វ ក្មុខបនតិច ក្៏ គ្ន
ំ ន ដៅដគថា hero។

ល់ដពលភា្ក្់ខន
លួ ថាគិត

ខុស ក្៏ គ្ន
ំ ន ដជរដគវិញ។
ក្នញងដពលថ្ាីៗដនះ ខ្ំដញ ទើបដតមាន hero ថ្ាីមួយ ដ្ាះថា Deadpool។
ដរៅពីដនះ ខ្ំម
ញ ិនាគល់ដទ ចង់រក្់អាវ្ំម៉ូតក្៏ដដាយ និោយអួតពីអីក្៏
ដដាយ ក្៏ខំម
ញ្ ិនខវល់។

ដផេងេង
នឹ ។ ខ្ំស
ញ ងឃឹមថា អនក្ដ ល Like Page ដនះទំងអស់ ក្ុំដ្វើដបប

ទំព័រ 60

២០៧ - សអប់ ល់ដេើយ អាអនក្ Post Status ដផេង ល់ដពលដៅដរៅដ្វើ

ដនះ

ដររះវាជាដរឿងអារក្ក្់។

វាដ្វើឲ្យដយើងកាលយជាមនុសេអារក្ក្់

ដដាយមិន ឹងខលន
ួ ។
ខ្ំច
ញ ូលចិតP
ត ost អវីដ លខ្ំដញ ្វើបានដៅដរៅ។

ូចជា ដបើខំច
ញ្ ូលចិតដត រឿងា

មក្ុក្ ខ្ំដញ មើលដរឿងផង អានដសៀវដៅដរឿងផង ដ្វើ Page ាមក្ុក្ផង
ដេើយសរដសរដសៀវដៅខលន
ួ ឯងដទៀត

ដររះខ្ំច
ញ ូលចិតដត រឿងេង
នឹ ដមន។

ដេើយខ្ដំ ញ បើខំរញ្ បាប់សប
អ ់ដ លដចះរតឹមដតរិះគន់ គឺខំB
ញ្ lock ដចលភាលម ក្ុំឲ្យ
ពួក្វាមក្ដ្វើឲ្យខូចអារមាេ៍ខំ។
ញ្
អុីចឹងដេើយបានជា Page ខ្ំគ្ន
ញ ា នអនក្ Like។
២០៨ - អនក្ដ លដមើលដរឿងាមក្ុក្ ក្ុំដរៀនដរបើសមតីតាមជូក្ឺលាង ដររះ
សមតីភាគដរចើនរបស់ជូក្ឺលាង

ដរចើនជារក្យដមើលងាយអនក្ ច្ទ

ដត

ដដាយារ គ្នត់ជាតួអងគគ្នំរទរាជវងេហាន ដទើបដយើងមិនសូវជាចប់អារ
មាេ។
៍ មា៉ងជូក្លា
ឺ ង មានរបាជា្ជាងអនក្ ច្ទ ដេតុដនះសមតីដ លគ្នត់
និោយ ដទះបីជាបដ ា ក្តច្មលអក្
ន ច្ទ ល់ក្រមិតណា ក្៏គ្នានបញ្ញាដ រ។
ដតដយើងខុសគ្នន ដបើដយើងដៅនិោយជាមួយដគ ដរបើរក្យថា មនុសេល ងង់
ឬ ខួរក្បលសពឹក្ វិញ ដគនឹងអន់ចិតជា
ត មួយដយើងភាលម។ ដយើងអាចទសេនៈ
ឬវិ្ីាស្រសតដដាះរាយបញ្ញារបស់ជូក្ឺដលៀងមក្ដរៀនតាមបាន

ដតក្ុំដរបើ

សមតី ូចគ្នត់។

ដេើយ។ ដចញមក្ ូចមានដតឯងបានដមើលដរឿងាមក្ុក្។
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ដបើមិនដជឿដទ ចំដមើលអនក្ Comment តាម Style ជូក្ឺលាងដៅ ដ ើញ

ដខមិ

ឆ្នំ២០១៦

២០៩ - ដតើដយើងដរៀនអវីខះល ដៅដពលដ្វើការ?
- ដរៀនពីបុគល
គ ិក្ ច្ទដទៀត ថាដតើដគដ្វើការរដបៀបដម៉ច? ដបើចំេ ុចណាល អ
ដ្វើការដៅបានរបសិទិភា
ធ ព ដយើងដ្វើតាមដគភាលម។ ដបើចំេ ុចអារក្ក្់ ដ្វើជា
ដមើលមិនដ ើញចុះ។
- ដរៀនពីការដ្វើទំ ក្់ទំនងពិតរបាក្ ។ វាខុសពីក្ង
ញន ថានក្់ដរៀន ដ លដយើង
រតូវបងខំចិតដត ្វើរក្ញមជាមួយអនក្ដ លដយើងមិនាគល់ ឬមិនចូលចិត។
ត
ដៅ
ក្នញងការងារ ទំ ក្់ទំនង ជាដរឿងសំខាន់។ ការងារយឺត ឬដលឿន ក្៏ដររះ
ដតទំ ក្់ទំនងដនះដ រ។
- ដរៀនពីថានក្់ដលើរបស់ដយើង។ ដយើងរតូវលួចដមើលថា ដគដ្វើដម៉ចបានជា
មានឱ្កាសដ្វើថានក្់ដលើដយើង ឬដបើក្រក្ញមេុនខលន
ួ ឯងដបបដនះ។ ដយើងរតូវ
ដរៀនពីអក្
ន ដ លដយើងចង់បាន ូចដគ។
-ដរៀនពីក្ំេុស។ ដពលដ្វើការ ដជៀសមិនផុតដទ ពីការដ្វើខុ ស

ូដច នះរាល់

ដពលខុសមតង រតូវចំណា ំវាទុក្ ក្ុំឱ្យខុសមតងដទៀត។ ការខុសដរចើន ង ដត
ក្ំេុសដបលក្ៗគ្នន

នឹងដ្វើឱ្យដយើង ឹងកាន់ដតដរចើន។

ដបើសិនការងារដ ល

ដយើងដ្វើដ ះ មិនមានអវីដ លដយើងអាចដ្វើខុស បានន័យថា ដយើងដ្វើការ
ងាប់រក្ឡាដេើយ គ្នានដចះអវីថ្ីដា ទ។

ដចញ ដ ះដេើយជាដពលដរៀនបដនាម។ សម័យដនះរសួលណាស់ Google
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- ដរៀនពីឧបសគគ។ ដពលដ្វើការ ដយើងអាចនឹងជួបអវថ្
ី ីដា លដដាះរាយមិន

ដតមួយដេលតនឹងបានឯក្ារអានដេើយ។

ដបើដយើងយក្ដមា៉ងដ្វើការដៅ

ដរៀនអវីថ្ីដា តមតង ថានក្់ដលើដយើងនឹងគិតថា ដយើងជាមនុសេដក្ងរបវ័ញ្ដា ពល
ដវលា ដតដបើដយើងយក្ឧបសគគ ដ ើមបីដ្វើដលសដរៀនអវីថ្ី ា គ្នានអនក្ណាមក្
បដ ទ សដយើងដទ។
- ដរៀនពីរក្ញមេុន។ ចំដរះចំេ ុចដនះ មានដតរក្ញមេុនតូចៗដទ ដទើបមា
ន។

ដពលដយើងដ្វកា
ើ រក្នញងរក្ញមេុនតូច

តាមរក្ញមេុន។

ដយើងនឹងមានឱ្កាសរីក្ចដរមើន

ដបើរក្ញមេុន ំដេើរការដៅមុខ

ដយើងនឹងាគល់កាន់ដត

ដរចើន ដតដបើវាមិន ំដេើរការ ឬបរាជ័យ ដយើងក្៏ដៅដតដរៀនបានដ រ។
រក្ញមេុនតូច ជាឱ្កាសក្នញងការដរៀនសូរត ដតក្ុំរំពឹងថារបាក្់ដខដរចើន។
សរមាប់អក្
ន ដ លមិនធ្លលប់ដ្វើការ
តយក្មុខមាត់)

ឬធ្លលប់ដ្វើការដលងៗ

(សា័រគចិតរត បដេ

ដគមានវិ្ីគិតដបបដផេងពីអក្
ន ដ លធ្លលប់ដ្វើការ។

ខ្ំ ញ

សំណាងណាស់ ដ លខ្ំម
ញ ិនដជឿអនក្ ច្ទដ លរបាប់ឱ្យខ្ំដញ ៅដ្វើការសា័រគចិតត
ដ ើមបីយក្បទពិដា្ន៍។ ដបើរជញលដតដ្វើយក្បទពិដា្ន៍ដេើយ ដ្វើដមន
ដទនដតមតងដៅ ។ ខ្ំម
ញ ិនចូលចិតដត ទ រក្យថា បុគល
គ ិក្សា័រគចិតដត នះ ដររះ
មានអារមាេ៍ ថារតូវដគដបាក្ក្បលដរបើ។
ខ្ំដញ ្វើការជិត៥ឆ្នំ ដេើយ តាំងពីខំច
ញ្ ូលដរៀនាក្ល ំបូងដមល៉ះ។ ខ្ំដញ រៀនដចះ
ដរឿងមួយ គឺ" ឱ្យដតមានជំ ញ ដយើងនឹងកាលយជាមនុសេមានរបដោជន៍
ដេើយ" ។ ខ្ំរញ បឹងដ្វើោ៉ងណាឱ្យខលន
ួ ឯងមានជំ ញ មួយ ឬពីរចបស់លាស់
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ចំដេក្អាដរឿង ដអបអប និងរទពង ចំគិតតាមដរកាយដទៀត ដររះអា

េង
នឹ មិនសូវសំខាន់។

មិនដមនថាវាមិនសំខាន់ដទ រគ្នន់ដតវាសំខាន់តាម

ដរកាយ។
មិនបាច់ដៅដមើលអីឆ្ងយដទ ាក្ដរបៀបដ្ៀប អនក្រត់ម៉ូតូឌុប និងអនក្
របណា ំងម៉ូតូអាជីពដៅ ឹងដេើយ។

ជីះម៉ូតូ ូចគ្នន

ដេតុអម
ី ួយរតូវដគ

ឱ្យតច្មល ឯមួយដទៀតរតូវដគដមើលរំលង។ គឺដដាយារដតរក្យ ជំ ញ
េង
នឹ ឯង។
២១០ - កាលពីខដំ ញ្ ៅដក្ាង ខ្ំគ
ញ ិតថាអនក្ដ លបានដរៀន រក្់ដខាអាវនិសេិត
ពេ៌ដខៀវ ដមើលដៅអាចរយណាស់ ដត ល់ដពលឥលូវ ដទើបខ្ំ ញ ឹងថា ភាពអ
ាចរយ មិនដៅដលើដខាអាវនិសេិតេង
នឹ ដទ។ អនក្ខលះមិនបានដរៀនផង ដតដចះ
យល់ការរាក្់ដរៅ

ាគល់កាលៈដទសៈ

និងដចះរក្លុយបានលជាងអន
អ
ក្

ដសលៀក្រក្់ាអតបាតដ ះដទៀត។
ដៅក្នញងសងគមដខារដយើង សមបូរណាស់ រូបភាពនិយម ។ ឱ្យដតមិនរបយ័តន
នឹងចញ់ដបាក្ដគភាលម។
២១១ - ដៅដពលដ លមានឱ្កាសដរៀន រតូវដតដរៀន ដៅដពលឱ្កាស
ការងារមក្ ល់ រតូវដតដ្វើការ។ អនក្ខលះមិនហានដចលដរៀន ដៅដ្វើការដទ
ខាលចអត់សញ្ញាប័រត

ល់ដពលដរៀនចប់ដចញមក្ គ្នានអនក្ណាយក្ ដររះ

គ្នានបទពិដា្ន៍។ ដតដយើងរតូវដមើលការងារដ រ ថាវាអាចជួយដយើងឱ្យ

ដរក្ងដយើងដរៀនដ ើមបីដ្វើការរក្លុយអី ?
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ដៅមុខដទៀត ឬដៅមួយក្ដនលង។

២១២ - អំណាច និងចិត្
ត ម៌ មានារៈសំខាន់ណាស់សរមាប់អក្
ន ឹក្ ំ
រគប់រូប។ ឆ្វឆ្វ ជាគរមូលមួ
អ យ សរមាប់អក្
ន ឹក្ រំ គប់រូប ដតដយើងក្៏
អាចយក្តរមាប់តាមបានដ រ ដររះដរក្ងដលាច្ថ្ងដរកាយដៅ បាន ឹក្ ំ
នឹងដគ។ ខ្ំន
ញ ិោយដ ើង វិញ ដ លៗ ថា “អំណាច មិនអារក្ក្់ដទ ដបើ
ដយើងមិនដរបើវាក្នញងផលវូ អារក្ក្់ អំណាច មិនដ្វើឱ្យមនុសេកាលយជាអារក្ក្់ គឺ
មនុសេដទដ លដ្វើខន
លួ ឯងឱ្យអារក្ក្់។ ”
២១៣ - ដបើដយើងដមើលងាយអនក្ ច្ទដពក្ ដយើងនឹង ដំ រគ្នះថានក្់មក្ ល់
ខលន
ួ ឯងមិនខាន។
ោនាវ នឹក្ាានថា ឆ្វឆ្វមិនហានចបំង ក្៏យល់រពមចរចរនឹងឆ្វ
ឆ្វ ដេើយចុងដរកាយចញ់លបិចពនាដពលរបស់ឆ្វឆ្វដៅ។ ដៅក្នញងវគគ
ដនះ ឆ្វឆ្វបានបញ្ញាក្់ថា ឱ្យដតខលន
ួ ដៅមាន ដងាើម ខលន
ួ គ្នត់ដៅដតអាចរក្
ផលវូ ចបំងឈនះរេូត។
២១៤ - ដៅក្នញងការរស់ដៅ មានដរឿងសំខាន់ និងដរឿងសំខាន់ជាង។ អា
សំខាន់ជាង ដយើងរតូវដ្វើមុន ដេើយចំមក្ដ្វើអាសំខាន់មង
ត ។ ឧបមាថា
ដយើងឈឺជុះ ដតដយើងរតូវជិះម៉ូតូដៅដរៅដ ើមបីទិញចំេី ដតើមយ
ួ ណាសំខាន់
ជាង? ចបស់ជាជុះឱ្យអស់សិនដេើយ។
ដយើងមិនដមនដក្ើតមក្ដ ើមបីសុី និងជុះដទ ដតើដបើយក្ដរឿង ជុះ និងសុី មក្

២១៥ - "មនុសេដ លដរៀនដចះក្បួនសឹក្ដ ះ សុទដធ តជាមនុសេល ងង់"
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ដរបៀបដ្ៀបគ្នន ជុួុួះវាប ទ ន់ជាងសុីដេើយ។

ដតើសមតីដនះមានន័យថាដម៉ច?
ឆ្វយិនចូលមក្និោយពីក្បួនសឹក្ជាមួយនឹងឆ្វឆ្វ ក្៏រតូវឆ្វឆ្វសតីឱ្យ
ថាមិនដចះគិតគូរ។ ឆ្វយិន ដជឿដលើក្បួនសឹក្ខាលំងដពក្ ដេើយដៅដជឿដទៀត
ថា ខាងសរតូវនឹងដ្វើតាមក្បួនសឹក្ ូចខលន
ួ ឯង។
ក្បួនសឹក្ ជាតំណាង ល់ចំដេះវិជាា។ អនក្ដ លមានដតចំដេះវិជាា ដតមិន
ដចះដរបើឱ្យរតូវតាមដពលដវលា

ក្៏មិនខុសអីពីអក្
ន ដ លមិនបានដរៀនសូរត

ដ រ។ ចំដេះវិជាា រតូវការភាពបត់ដបន ការវិវឌងខលន
ួ ដៅមុខ និងការលាយ
បញ្ចល
ូ គ្នន។ គ្នានអនក្ណាដរបើចំដេះវិជាាដដាយរតង់រគប់ក្ដនលងដ ះដទ។
ឧបមាថា ឆ្វឆ្វ ដលើក្ទ័ពដៅវាយលីវបុីអុីចឹង។ ដបើតាមក្បួនសឹក្ ឆ្វ
ឆ្វដលើក្ទ័ពមក្ គួរដតដ្វើសស្រងាគមរេ័ស ដ ើមបីក្ុំឱ្យមានបញ្ញាដសបៀង និង
ចំណាយរទពយរ ដា រចើន ដតឆ្វឆ្វវាយបានរក្់ក្ណាតល ក្៏ ក្ថ្យ ដដាយ
មិនយក្ដខាាចទហានរបស់ខន
លួ ដៅតាមដទៀត។
ចំំដេក្លីវបុី ដ ើញដខាាចក្ងទ័ពឆ្វឆ្វដៅដពញ ីោ៉ងដរចើន ក្៏គិតថា
ឆ្វឆ្វចញ់ដេើយ ក្៏ដរៀបចំទ័ពដៅវាយប ទ យ្ំ

ល់ចុងដរកាយក្៏ចូល

លបិចរបស់ឆ្វឆ្វ រតូវ វិ សក្ងទ័ពទំងអស់។
លីវបុី ដចះក្បួនសឹក្ ដតមិន ឹងដរបើោ៉ងណា ដទើបមិនអាចចត់ការឆ្វឆ្វ
បាន និងដចះដតរតូវបរាជ័យដរកាមច្ ឆ្វឆ្វជានិច ច។ ក្បួនសឹក្ក្៏ដដាយ

ផលល។អ

រតូវ ឹងរដបៀបដរបើជាមុនសិន

ដទើបយក្ដៅដរបើបាន
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ចំដេះ ឹងក្៏ដដាយ

២១៦ - ដ្វើ ូចខ្ំដញ ៅ អាណាដគចូលចិតដត ្វើការយក្មុខ ទុក្ឱ្យវាយក្មុខដត
ឯងចុះ ក្ុំរវល់ ក្ុំរាប់រក្ ដតដពលណាវាដ្វើអត់ដចញ វាគង់ដតអស់អីនិោយ
ដដាយខលន
ួ ឯងដទ។ ដបើដយើងដៅដ្លះនឹងវា បានន័យថា ដយើងក្៏ជាមនុសេ
យក្មុខដ រដេើយ។ ដនះជារដបៀបដ្វើការដៅក្នញងរក្ញមេុនរបស់ខំ។
ញ្
២១៧ - ច្ថ្ងដនះជាទិវាជាតិអំណាន។ ខ្ំឆ្
ញ ល
ង ់ដ រ ដម៉ចដគមិនដាក្់ទិវាអាន
ដសៀវដៅ ឬទិវាអនក្អាន អី វិញ? វារសួលាតប់បនតិច។ ទិវាដនះដគដ្វើដ ើង
ដ ើមបីដលើក្ក្ំពស់ការអាន ដេើយដនះជាដលើក្ទីមួួួយច្នទិវាដនះដ រ។
ខ្ំន
ញ ិោយតាមរតង់ អានដសៀវដៅ មិនបាច់មានទិវាដទ ចង់អាន យក្មក្
អានមក្ ដបើមិនចង់អាន ក្ុំអានដៅបានដេើយ។ ខាងរក្សួងគិតថា ដ្វើ
ដបបដនះ អាចនឹងដលើក្តដមកើងការអានដសៀវដៅដៅក្នញងរសញក្ដយើងបាន។ ខ្ំ ញ
មិនសូវដជឿដាះ។
២១៨ - កាលដៅតូច ចូលចិតដត មើលក្ីឡាកាស ល់្ំដ ើងចូលចិតដត មើលដគ
សមាាសអនក្ក្ីឡាកាស។ ដបើទំដនរាត ប់ការសមាាសរបស់ CM Punk ដៅ។
ដៅក្នង
ញ ការសដមតង គ្នត់ជាមនុសេខូចដទ ដតដៅដរៅ គ្នត់ជាមនុសេឆ្លត
មានក្់។
២១៩ - ដបើរជញលជាសរដសើរដគដេើយ ក្ុំាតយ។
២២០ - ខ្ំដញ ទើបដ ើញពត៌មានដ លដគសរដសរថា ដប៉នចំរុងជិតកាលយជា

សំខាន់ គឺ ទនាយខ្ំជ
ញ ិតដក្ើតក្ូនដេើយ។ វាក្ំពុងដតដរៀបចំសំបុក្វាពីរពឹក្
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ឪពុក្ដគដេើយ។ ខ្ំម
ញ ិនខវល់ថា ដប៉នចំរុងមានក្ូន ឬអត់ដ ះដទ អវីដ ល

មិញដនះ។ ដក្ើតដលឿនដពក្ អាណាដរៀបក្ដនលងឲ្យវាទន់ដលាក្។
ដខក្ុមៈា ឆ្នំ២០១៦
២២១ - ដពលបដរមើមនុសេអារក្ក្់ ក្ុំរំពឹងចង់បានរងាវន់។ ទយដៅដមើល
ថា ខ្ំ ញ ក្រសង់ឃ្លលដនះដចញមក្ពីដសៀវដៅណា?
២២២ - សួសីអ
ត ក្
ន ទំងអស់។ ខ្ំមា
ញ នដរឿង ៣ ចង់របាប់។
ទីមួយ គឺ ក្ុំដៅខ្ំថា
ញ
Admin ដទៀត ដររះខ្ំម
ញ ិនចូលចិតរ
ត ក្យដនះដទ។
អនក្ទំងអស់គ្នន អាចដៅខ្ំថា
ញ
បង ក្៏បាន បអន
ូ ក្៏បាន ដតដៅបងដៅ
ដររះខ្ំក្
ញ ៏អាយុដរចើនដ រ សក្់ខំដញ្ ើងសកវូ ខលះដៅដេើយ។
ឬដបើចង់ដៅដ្ាះខ្ំក្
ញ ៏បានដ រ។ ខ្ំដញ ្ាះ េួត ដសងដគៀ។ អនក្ទំងអស់
គ្ននរបាក្ ជាឆ្ងល់ថា ដ្ាះដផេងដម៉ចមិនដាក្់ ដតមិនបាច់ឆ្ល
ង ់ដទ ដររះ
ដនះជាការសដរមចចិតរត បស់ច្ម៉ឪខ្ំ ញ មិនអាចដក្បានដទ។ ក្ុំដៅរតក្ូលខ្ំក្
ញ ៏
បានដ រ ដររះាតប់ដៅដទើសរតដចៀក្ណាស់។
ដបើអក្
ន ណាសួរខ្ំ ញ ដេើយដៅខ្ំថា
ញ Admin ខ្ំអ
ញ ត់ Reply ដៅវិញដទ ។ ខ្ំ ញ
ដ្វើ page ដនះយូរដេើយ មិនដ លហានដៅខលន
ួ ឯងថា Admin ផង។
ទីពីរ គឺ Page ដនះអត់មានរក្ញមដទ។ ខ្ំដញ ្វើដតមានក្់ឯងប៉ុដណាណះ។ កាលពី
មុន ខ្ំក្
ញ ុេក្ដគថា ដ្វើជារក្ញម ដររះមិនចង់ប ិដស្ដគ ដពលដគសូមជួយ
ដ្វើ។ ខ្ំច
ញ ង់មានអវីជារបស់ផ្ទទល់ខន
លួ មិនចង់ឱ្យអនក្ណាមក្លូក្លាន់ដទ។ ខ្ំ ញ

បានដ រ។
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ឹងថា ការដ្វើជារក្ញម វាបានផលលជាង
អ
ដតដនះជាចរិតខ្ំ ញ ក្៏មិនអាចដក្

ទីបី គឺ Page ដនះមិនដមនបដងកើតដ ើងដ ើមបីអួតដទ

ូដច នះរាល់អីដវ លខ្ំ ញ

Post គ្នានបំេងអីទំងអស់។ ខ្ំអ
ញ ត់ ឹងដមនថា ដេតុអី វ ខ្ដំ ញ ៅដតបនតដ្វើ
Pageដនះ។ វាអាចជាទមាលប់មួយ ដររះខ្ំដញ ្វើ ជិត 3 ឆ្នំមក្ដេើយ។
ដបើគិតថា អវីដ លខ្ំ ញ Post ជាការអួត ក្ុំអានអី។ ខ្ំគ្ន
ញ ា នដរឿងអីរតូវអួត
ជាមួយមនុសេមិនដ លាគល់គ្ននដ ះដទ។

មនុសេដតមានក្់ដ លខ្ំអ
ញ ួតដាក្់

គឺ សងារខ្ំ ញ ដរៅពីដនះ អនក្ណាចង់ដ្វើអី ដ្វើដៅ ខ្ំអ
ញ ត់ខល
វ ់ដទ។
មិនដមនដតខ្ំដញ ទ អនក្ទំងអស់គ្ននដ លធ្លលប់ចូល Comment ដៅក្នញង Page
ក្៏មិនរតូវអួតដ រ។ ដយើងអាចបដញ្ចញដោបល់ ដតក្ុំបងកប់ការអួតក្នញងេង
នឹ
ដេើយមួយដទៀត ក្ុំឧសាេ៍ ដរបើរក្យល ងង់ដៅក្នញង Comment ដពក្
ដររះដបើដ្វើដបបដនះ វា ូចជាដយើងគិតថាខលន
ួ ឯងឆ្លតដពក្។ ដបើថា តួណា
មួយក្នញងដរឿងជាមនុសេល ងង់ អាេង
នឹ មិនអីដទ ដររះតួអស់េង
នឹ អត់ ឹងថា
ដយើងនិោយអី។
សុំដថ្មមួយដរឿងដទៀត ។ ខ្ំមា
ញ នចរិតពីរ មួយល អ មួយអារក្ក្់។ ដពល
ដ លខ្ំអ
ញ ងគយ
អ
ខំ ញ្ ដររះខ្ំច
ញ ង់អក្
ន
ញ សដងខបដរឿងពីក្ង
ញន ដសៀវដៅ ជាចរិតលរបស់
ដផេងដទៀតបាន ឹងដ រ។ ដតដពលដ លអនក្ណាសរដសរអីមិនល អ ប៉ះរល់
ល់ខំ ញ្ ខ្ំក្
ញ ៏បដញ្ចញចរិតអារក្ក្់ដៅវិញភាលម។
ូដច នះ ដបើសិនជាដ ើញខ្ំស
ញ រដសរអីដវ លដមើលដៅ ូចជាខឹង ក្ុំ របកាន់ខំអ
ញ្ ី

២២៣ - ដចក្អំដណាយមិនអាចរយ អនក្ចូលជួយក្នញងដេលើងដទើបអាចរយ។

ទំព័រ 69

ដតដបើចង់របកាន់ ក្៏របកាន់ដៅ ខ្ំក្
ញ ៏មិន ឹងដ្វើោ៉ងដម៉ចដ រ។

២២៤ - ដបើថាខាលំងណាស់ ដៅដ្វើជាអនក្នដោបាយដៅ ក្ុំចំណាយដពល
អត់របដោជន៍ជាមួយ Page ខ្ំ ញ ។ Page ខ្គ្ន
ំ ញ ា នរបដោជន៍អី ល់
នដោបាយដទ ដតមានរបដោជន៍ ល់អក្
ន ដ លចូលចិតដត រឿងាមក្ុក្ ។
ដពលខលះ ខ្ំក្
ញ ៏និោយពីការអានដសៀវដៅដ រ ដ ើមបីក្ុំឱ្យដខារដេលចការអាន។
យី!

ខ្ំ ញ ូចជាមិនដ លលឺអក្
ន នដោបាយដខារ

ទូ ា នឱ្យរបជាជនដចះអាន

ដសៀវដៅដាះ? អូ ខ្ំ ញ ឹងដេើយ ដររះដបើរបជាជនដចះខាលំងដពក្ ពិបាក្
ដបាក្។
២២៥ - រគ្នន់ដតមិនលក្់ ីឱ្យយួន ក្៏ដគដៅថាដសនហាជាតិដ រ។ អនក្ទំង
អស់គ្នន ាគល់រក្យ ជាតិនិយមដទ?
២២៦

-

ូយណាស់ដៅអី ដចះនិោយដរឿងនដោបាយេង
នឹ ?

អនក្

នដោបាយឯដណាះ បានដគ យ
ូ ។ ដគមានអំណាច មានលុយ បានរបជា
ជនគ្នំរទ

បានសញ្ញាប័រតបេឌ ិត

ដេើយសូមបីដតរូបថ្តដគក្៏ាអតៗដ រ

ដេើយចុះអនក្និោយេង
នឹ មានសអីខះល ? ាតប់ដតពូ ដក្ម ី ជាមួយដលាក្រគូ
សុខទូចនិោយដាះ ដ្វើឯងដអឿអីណា?
២២៧ - ដបើរសលាញ់ជាតិ ក្ុំដ្វើជាក្ូនអុក្របស់អក្
ន នដោបាយ ឬបក្េន
ដោបាយ។ ដបើចង់ដ្វើនដោបាយ យក្គរមូតាម ្ី សុវេណថា ដររះដ ះ
ជាវិថ្ីរបស់អក្
ន នដោបាយ ដេើយចំយក្គរមូតាម សដមតច។ ដបើខន
លួ ឯង
រសលាញ់នដោបាយ ក្ុំមក្ដបាក្ដគថា ខលន
ួ ឯងរសលាញ់ជាតិ។ ជាតិមាន

ជាសិទិប
ធ ុគល
គ ដបើដគមិនចង់និោយ ក្៏មិនមានអីខុសដ រ។
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តច្មលជាងនដោបាយឆ្ងយណាស់ ក្ុំដចះដតថាឱ្យរួចពីមាត់។ នដោបាយ

មិនដមនមានដតដយើងដទ ដ លដចះរសលាញ់ជាតិ ឬដ្វើពុតជារសលាញ់ជាតិ
អនក្ដផេងក្៏ដចះដ រ រគ្នន់ដតដគមិនបដញ្ចញមក្ដរៅដពក្ ូចដយើង ថាមិន
រតូវ ដគជួយជាតិបានដរចើនជាងដយើងផង។
២២៨ - ខ្ំស
ញ ុំនិោយដរឿងនដោបាយបនតិច។
Page ដនះបដងកើតមក្ក្នញងដគ្នលបំេង ូចដៅដលើដ្ាះអញ្ចឹង គឺ I Like
Samkok ដរបថា ខ្ំច
ញ ូលចិតដត មើលដរឿងាមក្ុក្។ ដបើរគ្នន់ដតយក្ដៅ
និោយពីនដោបាយ មិនខុសដទ ដតដបើយក្ដៅលាបពេ៌ ឬដលើក្ដជើង
អនក្នដោបាយ វាខុស្ងន់ដមនដទន។
ដយើងយល់ខុសពីរក្យថា
រក្យដនះ

"របជាពលរ ា រតូវចូលរួមក្នញងនដោបាយ"។

វាចបស់ដេើយថា

ដយើងមិនអាចដគចពីនដោបាយបានដទ។

រគ្នន់ដតដយើងដ្វើតាមចបប់ចរាចរេ៍ថ្ីេ
ា ង
នឹ

ក្៏ដយើងបានចូលរួមជាមួ យ

នដោបាយរបស់របដទសបាត់ដៅដេើយ។ ដយើងដៅបតរូ អតតសញ្ញណ េប័េណថ្ី ា
ក្៏ដដាយ ក្៏សុទដធ តដ ើរតាមនដោបាយរបស់រដាាេិបាលទំងអស់។
ដតមានក្់ៗ មានគិតអញ្ចឹងអី ដៅជា គ្ន
ំ ន គិតថា ទល់ដតមួយច្ថ្ងៗ យក្
ដរឿងនដោបាយមក្និោយ មក្វិភាគ ដទើបដៅថាចូលរួម។ មិនដមន
ដទ។ រត់ម៉ូតូឌុប អងគយ
ញ្ ិន អងគយ
ញ វិភាគនដោបាយ ដ្វើខំច
ញ វិភាគនដោបាយ
អត់ការងារដ្វើ អងគយ
ញ វិភាគនដោបាយ ។ បានសអីមក្វិញខលះ?

របាក្ ដទ។ ដៅក្នញងនដោបាយមានដរឿងអីខះល ដ លខ្ំរញ តូវយក្មក្និោយ
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រគ្នន់ដតនិោយ អនក្ណាក្៏ដចះដ រ ដតើដបើដ្វើឱ្យដចញជារបដោជន៍ មិន

ដរៅពីដរឿង ដ ញយួន កាប់ច្រពដឈើ ពុក្រលួយ បក្េពួក្រគួារ ដេើយជា
ពិដសស ដលើក្ដជើង អ៊ុំដសន និងអ៊ុំសុី? ដេើយយក្មក្និោយដ្វើអី ដបើដគ
និោយរគប់ដតគ្ននដេើយេង
នឹ ?
ដៅមានមួយដទៀត មិនដមនទល់ដតនិោយពីនដោបាយ ដទើបដគដៅថា
រសលាញ់ជាតិដទ។ ក្ុំគិតថា អនក្នដោបាយ រសលាញ់ជាតិណា ដររះដបើ
អនក្ទំងអស់គ្នន គិតដបបេង
នឹ សយ្ំដេើយ។ អនក្នដោបាយ រសលាញ់
បក្េរបស់ដគ អំណាច របជារបិយភាព ភាពមានបាន រគួារ និងខលន
ួ ឯង
ដតដដាយារអនក្នដោបាយមិនអាចគិតដតពីដរឿងដនះបាន ដទើបពួក្គ្នត់
ដាក្់ចិតខ
ត ះល មក្ដ្វើការអេិវឌងរបដទស ដ ើមបីរក្ារបជារបិយភាពបនតដទៀ
ត។ ដបើពួក្គ្នត់រសលាញ៉ជាតិ ពួក្គ្នត់មិនដ្លះគ្ននដទ។ ដយើង គ្ន
ំ ន ដៅ
គ្នំរទ ដគដ្លះគ្នន ដេើយដៅគិតថាខលន
ួ ឯងរសលាញ់ជាតិដទៀត។
ដយើងរតូវសួរខលន
ួ ឯង ថា ដយើងរសលាញ់ជាតិ ឬរសលាញ់នដោបាយ ? ដបើ
ដឆ្លើយថា រសលាញ់ជាតិ រតូវជួយជាតិតាមក្មាលង
ំ ដ លដយើងមាន

ូចជា

ពរងឹងភាាដខារដយើង ជួយដខារគ្ននឯងដ លមិនដចះ (យួនមិនបាច់ជយ
ួ ដទ
ដររះពួក្វាពូដក្ជាងដយើងដទៀត) ឬក្៏ក្ុំដ្វើខន
លួ ជាអនក្រក្មានក្់ដទៀត។ ដបើ
ដឆ្លើយថា រសលាញ់នដោបាយ ដៅដ្វើអក្
ន នដោបាយដៅ។
នដោបាយ

និងជាតិ

នដោបាយអាចាលប់

ទក្់ទងគ្នន
ជាតិមិនអាចដទ

ដតមិនដមនជារបស់ដតមួយដទ។
ឬអាចនិោយដបបដនះ

បក្េ

ចប់ប៉ុេណឹងដេើយ ដររះខ្ំថា
ញ និោយដតបនតិច។
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នដោបាយបតរូ ចុះដ ើង ដតជាតិដៅ ដ ល។

២២៩ - ដ្វើជាមនុសេរសី រតូវដតឆ្លត រគប់ច្ថ្ង មិនដមនដត Valentine
Day េង
នឹ មួយដទ។ ដបើមិនទន់របាក្ ដទ រតូវដចះរក្ដលសខលះ ក្៏លដអ រ។
ក្ុំដេលចទុក្ផលវូ ដរកាយឱ្យខលន
ួ ឯងផង។

ផលវូ ដរកាយដ លខ្ំន
ញ ិោយដ ះ

គឺ

តច្មលខន
លួ ។
ដបើអារបញសេង
នឹ វាល អ មិនថាដទ ចុះដបើវាលដតសមបក្ដរៅ
អ
ដយើងមិួិនចប់
ដៅដេើយ។ បដ ទ សអនក្ណាដក្ើត? បដ ទ សខលន
ួ ឯងក្៏មិនសម បដ ទ សអា
របញសដ ះក្៏មិនរតូវ ។ របញសក្៏អាចឆ្លតបាន រសីក្៏អាចឆ្លតបានដ រ។
គ្នានចបប់ណាដចងថា មនុសេរសីរតូវដតល ងង់ជាងមនុសេរបញសដទ។ រសីៗ
ណាដ លធ្លលប់ដមើលដរឿងាមក្ុក្

គួរដតដចះរបយ័តខ
ន ះល

ដ្វើ ូចក្នញងដរឿង

េង
នឹ អុីចឹង។
ទុក្ផលវូ ដរកាយផង។
២៣០ - ដ្វើដមើលដតផទះសំណាក្់ដគដបើក្ដតច្ថ្ង Valentine ។ ដ្វើដមើលដត
តណាាវាដ ើងដតច្ថ្ង valentine ។
ខាងដលើដនះជាក្ំណាពយដ លខ្ំដញ តង ដ ើញវាមានរក្យ Valentine សទន
ួ
គ្ននដទ។
២៣១ - ខវះបទពិដា្ន៍ ងាយនឹងបរាជ័យណាស់។
២៣២ - ដរឿងដលងកាត់ដពក្ ចំេ ុចខលះដមើលដេើយដៅដតឆ្ងល់ ។ ទល់ដត

២៣៣ - ាតប់ហានសុីននិោយដរឿងមួយឱ្យដយើងាតប់ ដេើយដរៀនគិត
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អានដសៀវដៅដទើប ឹងអស់។

ដដាយខលន
ួ ឯង។ "ថាន ំ ូចគ្នន ជនជាតិសុងយក្វាមក្ដបាក្ដខាអាវ អនក្ ឹក្ ំ
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ទ័ពយក្វាមក្ចបំងឈនះសរតូវ"។

ទំពរ័ ចុងដរកាយ
ដយើងមក្ ល់ចំេ ុចបញ្ចប់ច្នដសៀវដៅដនះដេើយ។
បានអានដេើយ

ខ្ំស
ញ ងឃឹមថាអនក្ដ ល

នឹងទទួលបានចំេ ុចណាមួយដ លអាចយក្ដៅដរបើជា

របដោជន៍បាន។ ខ្ំម
ញ ិន ឹងថាអនក្ទំងអស់គ្ននចង់បានអវីដ ះដទ

ូដច នះដបើ

អាចយក្ដរបើរតឹមដតមួយ ក្៏ខំអ
ញ្ ស់ចិតដត រ។ ខ្ំម
ញ ិនចង់ដ្វើជាអនក្និពនធអត់
របដោជន៍ដ លសរដសរអវីដ លគ្នានបានការដ ះដទ
ទំងអស់គ្នន

ដេើយខ្ំដញ ជឿថាអនក្

ក្៏មិនចង់បានដ្ាះជាអនក្អានអត់របដោជន៍ដ លដចះដត

អាន ដេើយគ្នានយក្ដៅដរបើដ រ។
មានចំេ ុចសំខាន់ខះល ដៅក្នញងដនះ
អានដ ើង វិញ

ដ លខ្ំរញ តូវដតរំលឹក្អនក្ទំងអស់គ្ននឱ្យ

ូចជា ជនជាតិយួន សិទិរធ បស់អក្
ន និពនធ អំេ ួត និងរបព័ន ធ

ដ លដយើងក្ំពុងដតរស់ដៅ។ ចំេ ុចដនះទំងដនះ អាចជាផលវូ សរមាប់អក្
ន
ដ លចង់ ឹងបដនាម ដ្វើការរាវរជាវបនតដទៀតបាន។ ដសៀវដៅដនះ រគ្នន់
ដតជាការរំលឹក្ដ ើង វិញ ពីអីដវ លខ្ំធ្ល
ញ ល ប់សរដសរ និងអវីដ លអនក្ទំងអស់
គ្ននធ្លលប់បានអាន ដេើយមិនចំបដ៉ុ ណាណះ។ ខ្ំម
ញ ិនថាអីដទ ដររះសូមបីដតខ្ំ ញ
ដ លជាអនក្សរដសរខលន
ួ ឯង ក្៏ខំម
ញ្ ិនចំអស់ផង។
អវីដ លខ្ំច
ញ ង់សូមជាចុងដរកាយ គឺ ក្ុំដចក្រំដលក្ដសៀវដៅដនះ ដដាយគ្នាន
ការអនុញ្ញាតពីខ។
ំ ញ្
សូមក្ុំដរៀនតាមដផក្ដចរដ លដតងដតលួចានច្ របស់
អនក្ ច្ទមក្ដ្វើជារបដោជន៍មុខមាត់របស់វា។ ដបើដយើងដចះអានដសៀវដៅ

លអ

ប៉ុដនតដបើដយើងយក្របស់អក្
ន ច្ទដៅដចក្រំដលក្

ដេើយដ្វើឱ្យខូច
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ដយើងគួរដតដចះរបក្បរក្យថា ដថាក្ទប ដេើយ។ ការដចក្រំដលក្ជាដរឿង

របដោជន៍ដគ វានឹងដៅជាដរឿងដេលើ វិញមិនខាន។ អនក្ទំងអស់គ្ននដ្វើបាន
ដតប៉ុនដនះ អនក្និពនធដផេងដទៀត នឹងមានសងឃឹមសរដសរកាន់ដតដរចើន។
ចរិតដឆ្ករបស់ខំបា
ញ្ នបងខំខំឱ្
ញ្ យនិោយតាមរតង់ថា

“បំផ្ទលញអនក្និពនធក្ញង
ន

រសញក្របស់ខន
លួ ជាទដងវើរបស់មនុសេដេលើប៉ុដណាណះ”។ ការ Copy ដចក្គ្នន ជា
ការសមាលប់អក្
ន និពនធដ លរក្លុយបានតិចរាប់។ ក្ុំដេលចណា អនក្និពនធមិន
ដមនសុីអក្េរដឆ្អតដទ ដទះបីជាពួក្ដគរសលាញ់ការសរដសរដសៀវដៅប៉ុណាណ
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ក្៏ដដាយ ដេើយដបើមិនជួយគ្នំរទដទ ក្ុំបំផ្ទលញដគ។

អំពខ
ី ំញ្
ខ្ំដញ ្ាះ េួត ដសងដគៀ។ ខ្ំដញ ្វើការក្នញងដផនក្រកាេចវិ ឌីេាញ ដៅេនំដពញ
ដនះឯង។ ដរៅពីឌេ
ី ាញ ខ្ដំ ញ ៅមានចំេ ូលចិតម
ត ួយដទៀត គឺការសរដសរ។
ខ្ំស
ញ រដសរបលក្
ញ ដសៀវដៅ និងដៅដលើដេ វសបុក្។
ខ្ំច
ញ ង់យក្អវីដ លមានក្នញងខួរក្បលរបស់ខំ ញ្

ឱ្យអនក្ ច្ទអាន។

ខ្ំមា
ញ ន

អារមាេ៍ថា ក្បលខ្ំ ញរីក្្ំ ដបើខំ ញ្ ឹងអវីដេើយ មិនយក្វាដចញមក្ដរៅ។ ខ្ំ ញ
មិនចង់បានក្បល្ំដពក្ដទ ពិបាក្រក្់មួក្សុវតាិភាព។
សូមអរគុេអនក្ទំងអស់គ្ននដ លមិនរបកាន់ខន
លួ អានដសៀវដៅរបស់ខំ។
ញ្

ទំព័រ 77

ការអានរបស់អក្
ន រាល់គ្នន ជាការផតល់ក្មាលង
ំ ចិតត ល់ការសរដសររបស់ខំ។
ញ្

