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ដំណ ើ ររាប់តងំពើណ ើតរហូតដល់ស្លា ប់ណៅវញិ ណយើងត្តូវ 
ត្ាត្រ័យទា ់ទងនឹងមនុរសជាណត្រើននា ់ណារ់។ ម្នន  ់ 
ណហើយម្នន  ់ណទៀតៗ មនុរសម្នន ណរេះតតណដើររូលម ពា ់
ព័នធនឹងជើវតិរបរ់ណយើង ណហើយខ្ាួនណយើងផ្ទទ ល់  ៏ណរេះ
តតម្ននណហតុផល តត្មូវឱ្យណយើងត្តូវណដើររូលណៅពា ់
ព័នធនឹងជើវតិរបរ់មនុរសជំុវញិផងតដរ។ ខ្ាេះ ៏រូលម  
ណលងជាមយួណយើងានតតមួយតភាត ណហើយ ៏ណៅាត់។ 
ខ្ាេះលឹបលៗ ណរញរូលៗមដងាត់ មដងណ ើញ។ ខ្ាេះ ៏
រូលម តបបតមនតទនយូរ មិនតមនណលងៗ ណហើយខ្ាេះ
ណទៀតណៅរមួជាមយួណយើង រហូតដល់ថងៃលាចា ណលា 
ណនេះណៅតតណរៀងៗខ្ាួន។ អ្ន ទាងំណនាេះណហើយជាមិតដរមួ
ណលា ជាមយួណយើង។ មិនត្តឹមតតប ុ ណឹ ងណទ រូមបើតត
មនុរសម្នន តដលណយើងមិនានជបួស្លគ ល់ ៏ណោយ  ៏ព ួ
ណេទាងំណនាេះជាមិតដរមួជំនាន់ណ ើតជាមួយណយើង ជាមិតដ 
រមួណលា ណនេះជាមយួណយើងតដរ។ 

ត្ាន់តតណបើ តភន  ណបើ ម្នត់យំង  ពើណពាេះតម ម ភ្លា ម 
ណយើងម្ននឪពុ ម្នដ យ ណយើងម្ននបងបអូនបណងកើតត្បុរ
ត្រើ ណយើងម្ននស្លរ់ញាតិដថទៗណទៀតជាណត្រើន។ អ្ន 
ទាងំណនាេះ មិនត្តឹមតតជាមិតដរួមជំនាន់ណ ើតជាមួយ 
ណយើងណទ តតពួ ណេ េឺជាត្ ុមត្េួស្លររបរ់ណយើង។ ជា
ទូណៅណយើងម្ននត្ ុមត្េួស្លរ ណយើងតរ រតំល នូវរុខ្
ទុ ខ និង រុភមងគលតត នុងរងវង់ត្ ុមត្េួស្លររបរ់   
ណយើង។ មនុរសអាតា និយម ណេបញ្ច ប់ទំហំណបេះដូង
របរ់ណេណៅត្តឹមរងវង់ណនេះឯង ណហើយម្ននខ្ាេះមិនទាងំ
ណបើ ណបេះដូងណៅដល់បងបអូនស្លរ់ញាតិផងណទ ណបេះដូង
របរ់ណេត្រ  ានត្តឹមបដើត្បពនធ ូនរបរ់ណេតតប ុណណាណ េះ 
មិនានត្រ ដល់ឪពុ ម្នដ យ បងបអូនបណងកើត ត្បុរត្រើ
របរ់ណេផង តត ៏ម្ននខ្ាេះ អារពត្ងើ ណៅដល់ស្លរ់
ញាតិឆ្ងៃ យៗខ្ាេះ។ 

ណយើងចាប់ណផដើមឈានណជើងរូល នុងរងគមដំបូង េឺណពល
ណយើងណៅ នុងស្លលាណរៀន។ តងំពើបឋមរិ ា រហូត 
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ដល់បញ្ច ប់ការរិ ា ណយើងានជបួជាមយួមិតដរមួថ្នន  ់ 
រមួស្លលាពើរាប់រយ ដល់រាប់ពាន់នា ់ រឹងតតរាប់មឺុន
នា ់រំណពាេះមនុរសខ្ាេះ។ ពួ ណេេឺជាមិតដភ ដិរបរ់ណយើ-
ង។ ពិតជាជាពិណរាេះណារ់ពា យថ្ន មិតដភ ដិ! ណយើង
អារញញឹម និងអារណរើរាន ណពលនឹ ណ ើញដល់
ពួ ណេ។  នុងវយ័រិ ា ណយើងានតរ រតំល នូវការ
របាយរ ើ រាយ និងទុ ខ ងវល់របរ់ណយើង តមតបប
ជើវតិ នុងវយ័រិ ាជាមយួាន ។ មិតដខ្ាេះ ៏ានបញ្ច ប់ 
ទំនា ់ទំនង ណពលឈានណរញផុតពើរបងស្លលា ឯខ្ាេះ
ានកាា យជាជាថដេូបនណភឿន រមួរុើ រមួផឹ  ណដើរណលង
ជាមួយាន តមតបបជើវតិយុវវយ័ តដលមិនដឹងត្តជា ់
ណដដ ។ ខ្ាេះានកាា យជាមិតដរំលាញ់រមួរុខ្ រមួទុ ខ 
តរ រតំល មណនារណញ្ចតនាជាមយួាន  ណទាេះបើជាពួ 
ណេ ានចា ណរញពើរបងស្លលាយូរណារ់ណហើយ  ៏
ណោយ េឺម្ននមិតដភ ដិខ្ាេះ តដលណយើងត្រលាញ់រាប់អាន 
ធ្លា ប់ណដញទាត់ាន តងំពើវយ័ណ ាង និងណៅតតបនដរ ា 
ទំនា ់ទំនងជាមួយាន  ណទាេះជាម្នន  ់ៗម្ននត្េួស្លរម្នន 
 ូន ម្ននណៅណរៀងៗខ្ាួនណហើយ ៏ណោយ  ៏ទំនា ់ទំនង 
របរ់ណេ ណៅតតបនដរហូតដល់ពួ  ូនៗរបរ់ណេ  ៏
រាប់អានាន ណ វ្ើជាមិតដភ ដិបនដ ដូរតដលជំនាន់ឪពុ ម្នដ យ 
របរ់ណេត្រលាញ់រាប់អានាន តដរ។ ណនាេះេឺ "អាព ួ
ម្ន  របរ់ណយើង"។ ណយើងណៅាន តតតបបណនេះ ទាងំត្រើ
ទាងំត្បុរ តងំតតពើរ ់ណមា ដល់រ ់រណរៀងៗខ្ាួន។ 
ពិណរាេះខ្ា ងំណារ់ពា យថ្ន អាព ួម្ន  ណនេះ! 

ណៅ តនាងណ វ្ើការ ណយើងម្ននមិតដរួមការងរ ជាមួយជា
ណត្រើននា ់ណទៀត។ ប ុតនដពួ ណេម្ននណឈាា េះត្តឹមតតជា មិតដ 
រមួការងរតតប ុណណាណ េះ ណបើការងរណនាេះជាការងរតដល

ណយើងណរេះតតណ វ្ើៗណៅ ណដើមបើានត្តឹម ថត្មរិញ្ច ឹមជើវតិ 
ឬ ៏ណដើមបើានត្តឹមតតត្ា ់ ណោយការងរណនាេះមិនាន 
បណត្មើនូវឧតដមេតិរបរ់ណយើងណទ។ ណេជបួាន  ណ វ្ើជាមិតដ
នឹងាន តតណពលណម្ន ងការងរ ផុតណម្ន ងការងរ េឺតប 
ាន ណៅណរៀងៗខ្ាួនណហើយ។ មិតដរមួការងរខ្ាេះ ណរពេប់
រាន់អាន តតណពលតដលអារទាញយ ត្បណោជន៍ពើាន
ានតតប ុណណាណ េះ ណបើកាលណាណយើងមិនអាររ ត្បណោ- 
ជន៍ឱ្យណេានណទៀតណទ ណនាេះណេតរ ផាូវាន ណហើយ។ 

ផទុយណៅវញិ ណបើជាមិតតរួមឧតដមេតិវញិ េឺវាណលើរពើ
ណនេះ។ ការងរណដើមបើអ្ន ដថទទាងំអ្រ់ មិនរុទធតតជា 
ការងរបណត្មើឧតតមេតិណ ើយ តតត្េប់ការងរបណត្មើ
ឧតតមេតិទាងំអ្រ់ េឺរុទធតតណដើមបើអ្ន ដថទ។ មិតដភ ដិ
តបបណនេះ ត្ជាលណត្ៅជាងមិតតភ ដិរមួការងរ តដលណដើមបើ
ានតត ថត្ម ណដើមបើតតត្ា ់ឆ្ងៃ យណារ់។ ណោយ
ណហតុថ្ន មិតតរមួឧតតមេតិភ្លេណត្រើន រុទធតតជាមនុរស
តដលម្ននណបេះដូង្ំៗ អារត្រ មនុរសានណលើរពើ
រងវង់ត្ពំតដនត្ ុមត្េួស្លររបរ់ខ្ាួន ណទើបណបេះដូងរបរ់
មិតដរួមឧតតមេតិ អារត្រ ាន ណៅវញិណៅម ាន។ 

ណបើនិោយរាងអ្តួបនដិរ ណេណរើរ ៏ណរើររុេះ េឺមនុរស
តបបពួ ណយើងណនេះ មិនានរំបូរណ ៀរហនឹងណជើងណទ។ 
ណដើររ ាន បនួដប់ឆ្ងន ណំហើយ ណទើបតតរ ានប ុនាា ននា ់
តតប ុណណាណ េះ វាពិតជាភ័ពវរំណាងខ្ា ងំណារ់ តដល 
ព ួណយើងម្ននការងរឧតតមេតិរមួាន តបបណនេះ។ មិនថ្ន
ម្នន  ់ៗម្ននឈាម នុងត្ ុមឈាមណាណ ើយ។ ត្ ុម
ណអ្ ត្ ុមប ើ ត្ ុមប ើបូ  ឬ ៏ត្ ុមអូ្ណ ើយ ប ុតនដណបើរត្ម ់
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ឈាមទឹ រិតដ តដលត្រ ់ពើណបេះដូងរបរ់ពួ ណយើង 
ណនាេះ ឈាមរបរ់ពួ ណយើង វារលាយរូលាន ាន។ 
ានន័យថ្ន ណនាេះជាត្បណភទឈាមណរ រ ើតតមយួ ត្ ុមតត
មយួ ណទើបវាអាររលាយរូលាន តបបណនេះាន។ 

ណៅ នុងត្បណទរ តដលមិនរមេរួនឹងររ់ណៅដូរជាត្ប- 
ណទរណយើងរពវថងៃ មិតតរមួឧតដមេតិម្ននមិនជាណត្រើន 
ប ុនាា នណទ យូរៗណយើងអាររ ណ ើញាន មយួ តដលណ វ្ើឱ្យ
ណយើងរណំភើបរ ើ រាយរឹងតតរទុេះណៅឱ្បាន !  នុងរិតដ
េិតត្តឹមថ្ន ណនាេះេឺបងបអូនខំុ្្! ណនាេះេឺបងបអូនខំុ្្! មិតដភ ដិ 
ណៅ នុងត្ ុមណនេះ ជាត្បណភទមិតតតដលរំបូរហូរណហៀរណៅ
ណោយមណនារណញ្ចតនា តដលព ួណយើងអារតរ រតំល 
ណៅដល់មនុរសជំុវញិ ណៅដល់ជនរមួជាតិ ណហើយអ្ន 
តដលម្ននទំហណំបេះដូង្ំតមនតទន េឺវាហូរណហៀរទទឹ 
ណៅដល់មិតតរមួណលា ណនេះទាងំមូលតតមដង។ 

មិតតភ ដិរួមការងរឧតដមេតិ ជាមិតតតដលងយយល់
រិតដាន  ណោយឈរណលើឧតតមេតិតតមយួ ពួ ណយើងហា ់
បើដូរជាស្លគ ល់ាន  តងំតតពើមិនទាន់ានណ ើញមុខ្ាន
ណៅណទៀត។ ពួ ណយើងហា ់យល់រិតតាន  និងម្ននអារមា- 
 ៍រនិទធស្លន ល ឆ្ងប់យល់ពើាន  នុងដំណ ើ រណដើមបើណៅណ វ្ើ
ការងរ បណត្មើឧតតមេតិណដើមបើមនុរសជាតិ ណហើយពួ 
ណយើងតតងតតណលើ ទឹ រិតតាន  តតងតតជួយណមើលតង
ណមើលខុ្រត្តូវាន  ជយួការពារាន ណៅវញិណៅម  ណដើមបើ 
ឈានណៅរណត្មរបុពវណហតុជើវតិ តដលព ួណយើងាន
 ំ ត់រត្ម្នប់ខ្ាួនផ្ទទ ល់ ងវើតបតិថ្នម្នន  ់ៗ ំ ត់ណរៀងៗ 
ខ្ាួនណោយត  ៗពើាន  ៏ណោយ តតណោយស្លរតតជា
ត្បណភទមនុរសតដលណៅ នុងត្ ុមឈាមឧតដមេតិ តត

មួយជាមួយាន  ណទើបបុពវណហតុជើវតិទាងំណនាេះម្នន
រំ ុរត្តួតរុើាន ណត្រើន។ 

អ្វើទាងំណនេះ ត្ាន់តតជាត្បណភទថនមិតតភ ដិទូណៅ តដល
ណយើងអារ ត់រម្នគ ល់ណ ើញតតប ុណណាណ េះ។  ៏ប ុតនដ
មនុរស ជារតវតដលអារររ់ណៅាន អាត្រ័យណោយ
លំហូរថនមណនារណញ្ចតនា មនុរសររ់ណៅានណោយ- 
ស្លរតតការទទួលយ  និងការតរ រតំល ថនមណនា-   
រណញ្ចតនារវាងាន នឹងាន ។ ណនាេះេឺមិតដរមួមណនារណញ្ចត- 
នា! វាជាទិដឋភ្លពេួរឱ្យណខ្ា រផារខ្ា ងំណារ់ តដល
មនុរសម្នន  ់មិនម្នន និងមិនអាររ ានមិតដម្នន  ់តដល 
ណេអារណ វ្ើលំហូរមណនារណញ្ចតនាជាមយួាន។ ណយើង
តតងតតរវេះតរវងរ មិតដលអ មិតដពិត មិតដណស្លា េះត្តង់ 
មិតដយល់រិតត តដលណយើងត្រលាញ់ណស្លា េះអ្រ់ពើរិតដពើ
ណងាើម តតណតើណៅរ មិតដត្បណភទណនាេះណៅឯណាណ ើញណៅ
ម្នច រ់ថងា? ណបើកាលណាណយើងរ មិនណ ើញមិតដត្បណភទ
ណនេះ ណៅ នុងណបេះដូងរបរ់ណយើងផ្ទទ ល់ណទ ណទាេះជាណវរ  
បងវិរណដើររ រឹ ណជើងដល់ត្តឹម ាលជងគង់  ៏មិនអារ
រ មិតដរមួមណនារណញ្ចតនាណ ើញណនាេះតដរ េឺលុេះត្តតត
ណយើងខ្ាួនឯងណនេះតតមដង ជាមិតតត្បណភទណនាេះជាមុនរិន 
ណនាេះណទើប ណយើងអារម្ននល ខ រមបតដិត្េប់ត្ាន់ 
ណៅតរវងរ មិតដត្បណភទណនាេះាន។ ណយើងយល់ថ្នេរួឱ្យ
អា ិតខ្ា ងំណារ់ តដលណយើងម្ននមនុរសណៅជំុវញិ
ជាណត្រើន តតតបរជារ មិនានមិតដរមួមណនារណញ្ចតនា
រូមបើតតម្នន  ់។ ទរសនវទូិម្នន  ់ាននិោយថ្ន "លុេះ
ត្តតតឈានរូលដល់វយ័ចារ់ ណទើបដឹងថ្នម្ននមិតដ
្មាតរយពាន់មឺុននា ់ ណត្បៀបមិនាននឹងម្ននមិតដរមួ 
មណនារណញ្ចតនាត្តឹមតតម្នន  ់!" 



                                                                                      

   

 4  

  

ពើ នុងរំណណាមត្ ុមត្េួស្លរ ពើមិតតភ ដិរមួស្លលា ពើមិតត
រមួការងរឧតដមេតិ ណយើងអាររ ណ ើញមិតតរមួមណនា- 
រណញ្ចតនារបរ់ណយើងាន។ "អាព ួម្ន  តងំពើវយ័
 ុម្នររបរ់ណយើង" អារជាមិតតរមួមណនារណញ្ចតនារបរ់ 
ណយើង។ មិតតរួមមណនារណញ្ច តនាណពលខ្ាេះ  ៏មិនតមន
មិតតរមួការងរឧតដមេតិតដរ តតមិតតរមួមណនារណញ្ចតនា 
ជាមនុរសតដលណយើង និងណេយល់រិតដាន ដឹងរុខ្ទុ ខ
ាន ណៅវញិណៅម  ជាមិតតតដលណយើងអារតរ រតំល  
ត្េប់ណរឿងរា វជាមយួានណោយរៃប់រិតដ ណោយទុ រិតដ 
និងណោយមិនរណងគៀររិតដ។ ម្ននមិតដម្នន  ់ានររណររ
ថ្ន ណយើងអាររម្នគ ល់ខ្ាួនណយើងានថ្ន ណតើណយើងម្នន
មិតដរួមមណនារណញ្ច តនា ឬអ្ត់ណនាេះ េឺណយើងអារ
រម្នគ ល់ានណពលតដលម្ននណរឿងរា វលំា  ម្ននបញ្ហា
្ំតូរត្េប់តបបោ ង ណតើណយើងនឹ ថ្នរង់ត្ាប់វាណៅ
កាន់នរណា? អ្ន ណាតដលណយើងនឹ ណ ើញមុនណេ? 
េឺមនុរសណនាេះណហើយជា មិតដរមួមណនារណញ្ចតនារបរ់
ណយើង។ ណហើយណៅណពលតដលណយើងរ ើ រាយ ណពលណយើង
របាយ ៏ដូរាន  េឺណយើងនឹ រង់តរ រតំល  ភ្លព
រ ើ រាយ តរ រតំល ការរបាយណនាេះណៅកាន់មនុរស
ម្នន  ់ណនាេះ ណនាេះណហើយជាមិតដរមួមណនារណញ្ចតនារបរ់
ណយើង។ 

ណបើណពលណយើងត្បឈមនឹងបញ្ហា  ត្បឈមនឹងការលំា  
ត្បឈមនឹងរភ្លពតប់ត្បមល់ ការ្ុញត្ទាន់ នុងរិតដ 
តត នុងរិតដណយើងរ មិនានមនុរស តដលណយើងស្លគ ល់
ណាម្នន  ់ណស្លេះ តដលណយើងអារតរ រតំល ណរឿងរា វ 
ទាងំណរឿងណរើរ ទាងំណរឿងយំរបរ់ណយើង តតណយើងឱ្ប  
បញ្ហា  និងការលំា  ការ ងវល់ណនាេះតតម្នន  ់ឯង ណនាេះ

វាបងា ញថ្ន ណយើងាា នមិតដរមួមណនារណញ្ចតនារូមបើតត
ម្នន  ់ណស្លេះណ ើយ។ 

មិតដរមួមណនារណញ្ចតនា ហា ់ដូរជារូបពើរ វញិ្ហា  តត
មយួ។ មិតដរមួមណនារណញ្ចតនា តតងដឹងពើរុខ្ទុ ខាន  
ណៅវញិណៅម  េឺណេអារណមើលណ ើញការឈចឺាប់ និង
ទុ ខត្ពួយរបរ់ាន  តដលណទាេះបើជាវាត្តូវានបិតាងំ 
ណោយស្លន មញញឹម តដលត្ររ់ស្លអ តបំផុត ៏ណោយ។
តតការ "អារ" ណមើលណ ើញពើបញ្ហា របរ់ាន  តដលលា ់ 
ណត្កាមស្លន មញញឹមណនាេះាន វារតឹតតត្ររ់ស្លអ តបំផុត
ណលើណលា ណៅណទៀត។ ងវើតបតិការដឹងការពិតខ្ាេះរវាង 
មិតដរមួមណនារណញ្ចតនាវាអារនាឱំ្យឈចឺាប់ តតណនាេះ
ណហើយជាភ្លពត្ររ់ស្លអ តបំផុតណលើណលា  តដលណយើង 
រំណៅដល់។ វាជាណរឿងអ្ស្លច រយខ្ា ងំណារ់ តដលមនុរស 
ម្នន  ់អាររូលណៅបំណពញភ្លពខ្វេះខ្តណៅ នុងរិតដ របរ់ 
មិតដាន ងវើថ្នវាឈ ឺ តតវាជាការឈចឺាប់តដលណពារណពញ 
ណៅណោយណស្លភ័ ។ មនុរសាននាាំន ណ វ្ើដំណ ើ រឆ្ាង
កាត់ណលា ណនេះ រយពាន់មឺុនលានលាននា ់រួរម 
ណហើយ តតណតើម្នន ំ ត់ត្តប ុនាា នរិប តដល ត់ត្ត
ពើណស្លភ័  តដលណមើលមិនណ ើញ ណោយតភន ទណទ
ណនេះ? 
 

ទរសនវទូិម្នន  ់ានបនសល់នូវេតិមយួថ្ន "ណពលអ្ន ណ វ្ើ
ដំណ ើ រណលើផាូ វឧតដមេតិរបរ់អ្ន កាន់តតយូរ កាន់តត 
ឆ្ងៃ យ ណនាេះអ្ន នឹងកាន់តតឯណកា"។ ទឹ តភន ានហូរ
ណរញពើណបេះដូងរបរ់ខំុ្្ ណពលតដលនឹ ណ ើញដល់ 
រភ្លពឯណការបរ់វ ើរបុររទាងំណនាេះ។ ណតើម្ននអ្វើតដល
 ំរត់ណខ្ា រផារ ជាងភ្លពឯណកា ណៅ ណាដ លហវូង 
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មនុរសណទៀតណៅណលើណលា ណនេះ? វាជាអារមា ៍ថ្នខ្វេះ
ជាតិទឹ  នុងខ្ាួន ខ្ ៈតដលរំលឹងណៅរូបភ្លពរៃួត 
ណត្ ៀមណត្កាេះ ណដដ ហតួតហងថនអាការធ្លតុ តដលបងា ញ 
ណោយពនាឺថងៃចាងំណៅរំពើណលើណដើមណឈើ តដលត្តូវាន
មនុរសកាប់ណខ្ទរ ណៅរល់តតេល់។ ាា នទឹ  ាា ន
ណដើមណឈើ ាា នផ្ទក  ាា នរតវ ម្ននតតេល់ណឈើណមា ៗ ដើ
ហុយត្ទណលាមរៃួតត្ ឺងតតប ុណណាណ េះ។ រភ្លពរៃួត 
ណៅរំណពាេះមុខ្ទិដឋភ្លពតបបណនាេះោ ងណា អារមា ៍
ត្តូវការឱ្យម្ននលំហូរមណនារណញ្ចតនា វាពុេះណខ្ោ ល វា
ត្ចាលណពញរាងកាយ រត់ររិបៗតមររថរឈាម 
ណពលតដលណយើងដឹងថ្ន មិតដម្នន  ់ណនាេះរបរ់ណយើងម្នន
បញ្ហា  ម្ននការលំា  ប ុតនដណយើងតបរជារូលណៅជិត
មិនាន ណោយទទលួានត្តឹមតតរណមាើយខ្ាើៗថ្ន "មិន
អ្ើណទ!"  ៏ម្ននរភ្លពោ ងណនាេះតដរ។ ណហតុតតរង់ឱ្យ
ណេមិនលំា ណោយស្លរខ្ាួន េឺម្ននតតត្ាប់ណេថ្នមិន
អ្ើណទ!  តតរូមទទួលដឹងផងណៅថ្ន ណោយអ្ណរតនា 
មិតដម្នន  ់ណនាេះ ានបតនថមនូវរភ្លពលំា ត្ទាថំនរិតដ 
ឱ្យអ្ន  តដលណេមិនរង់ឱ្យលំា ណោយស្លរខ្ាួនណៅ
វញិណទ។ ការតដលានដឹងថ្នមិតដរបរ់ខ្ាួនម្ននបញ្ហា
តបបណនេះ ឬតបបណនាេះ ណហើយានដឹងថ្នណេានណោេះ-
ត្ស្លយវាររួណហើយ ណេមិនអ្ើណទៀតណទ និងការតដលមិន
តដលដឹងណស្លេះថ្នណេណ ើតអ្ើ វាមិនដូរាន ណទ។ ណបើរិន
ជារួររុខ្ទុ ខាន ត្តឹមតតរួរឱ្យដឹងៗ វាមិនម្នននាឱំ្យ
ណ ើតការឈចឺាប់អ្វើណ ើយ។ 

េំនិតតដលេិតថ្នលា ់ការលំា  ឬមិនានលា ់ណទ 
តត ៏មិនានត្ាប់ មិនានបងា ញនូវរាល់ណរឿងរា វការ
លំា  បញ្ហា នានាតដលណយើងជបួត្បទេះណៅដល់មិតដភ ដិ 

ណោយណយើងេិតថ្ន មិនរង់នាឱំ្យណេលំា  ណោយស្លរ
ណយើង វាជារញ្ហា ថនមនុរសតដលរងឹបឹុង ជារញ្ហា ថន
មនុរសតដលមិនរង់ឱ្យនរណាម្នន  ់លំា  ណោយស្លរ
ខ្ាួន ជារញ្ហា ថនមនុរសតដលមិនត្តូវការបតនថមភ្លព
លំា របរ់ខ្ាួន ណៅណលើនរណាម្នន  ់ វា ៏អារជាទម្នា ប់ 
ត្បឈមនឹងបញ្ហា តតម្នន  ់ឯងតងំតតពើណដើម រហូតកាា យ
ណៅជាទម្នា ប់ ណទើបណេខ្មំ្នត់តតម្នន  ់ឯង។ ការណ វ្ើតបប
ណនេះវារតឹតតបតនថមទំហថំនការឈចឺាប់ ដល់អ្ន តដលជា
មិតដណៅវញិណទ។ ណតើវាតឹងត ន នុងរិតដប ុណាណ ណៅណពល
តដលណយើងមិនអារលូ ថដណៅជួយអ្វើណស្លេះ  នុងណរឿង
តដលណយើងអារណ វ្ើវាណ ើត? មិតដរមួមណនារណញ្ចតនាមិន 
ត្តឹមតតជាមិតដ តដលចាតំតជយួណយើង តតមយ ងណនាេះណទ 
តតេឺជាមិតដតដលម ត្បឈម នឹងបញ្ហា ជាមយួណយើងតត
មដង។ ដូរានបងា ញពើខ្ងណលើររួណហើយថ្ន វាលំា 
ខ្ា ងំណារ់ តដលណយើង អាររ មនុរសតដលម្ននឈាម 
ត្បណភទដូរព ួណយើង ណោយទាត់ណចាលលទធផលឈាម
ពើឡាបូណវជោស្លស្ដរដាន ណហើយអ្ត្តវារតឹតតតិរណៅ
ណទៀតណលើរនឹងតងាង ណៅណពលតដលណយើងណៅតរវងរ 
មិតដរមួមណនារណញ្ចតនា ពើ នុងរំណណាមមិតតរមួឧតដមេតិ 
របរ់ណយើង។ 

មិតដរមួមណនារណញ្ចតនា មិនតមនថ្នអាររ ានតតពើ នុង 
រំណណាមមិតដរួមឧតដមេតិរបរ់ណយើងណទ តតមិតដរួម 
មណនារណញ្ច តនា  ៏អាររ ានពើមនុរស នុងរងវង់
រម្នជិ ត្េួស្លរផងតដរ។ វារតឹតតត្បណរើរបំផុត ណបើថដេូ 
ជើវតិរបរ់ណយើង ណេជាេូជើវតិផង ជាមិតដរមួឧតដមេតិ
របរ់ណយើងផង ជាមិតដរមួមណនារណញ្ចតនាផង។ ខ្ ៈ 
ណនាេះពិភពណលា ណនេះ វាត្ររ់ស្លអ តបំផុតណហើយ តត
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អ្ត្ត តដលអារណ ើតណ ើង រឹងតតមយួភ្លេលានៗ។ 
មិតដរមួមណនារណញ្ចតនា  ៏អាររ ានពើត្ ុមមនុរសរមួ
រងគមដថទណទៀតតដរ។ ងវើថ្នណេមិនតមនជាមិតដរួមឧតដម
េតិរបរ់ណយើង ៏ណោយ តតមិតដរួមមណនារណញ្ចតនា 
ជាមិតដ តដលណយើងអារតរ រតំល  រាល់ណរឿងរា វជាមយួ
ាន។ មិតដត្បណភទណនាេះ ខ្ាេះាា ន ត្មិតយល់ដឹង
ត្បហា ់ត្បតហលណយើង តដលអារម ជួយរត្ម្នល 
បនទុ បញ្ា របរ់ណយើងណ ើយ តតណេជាមនុរសតតម្នន  ់
េត់តដលអារទមាុេះពិភពផ្ទទ ល់ខ្ាួនរបរ់ណយើងាន ណេ
ជាអ្ន  តដលណយើងអារនិោយត្ាប់ាន ត្េប់ណរឿងរា វ
 នុងរិតដ មិនតមនថ្នត្ាប់ឱ្យណេជយួណោេះត្ស្លយណទ តត
ណេជាមនុរសដំបូងតដលណយើងេិតដល់ភ្លា ម ថ្ននឹងតរ 
រតំល មណនារណញ្ចតនាជាមយួ។ េឺណទាេះណពលខំុ្្យ ៏ំ 
អ្ន ដឹង ណពលខំុ្្ណរើរ ៏អ្ន ដឹង ណពលខំុ្្យ ំនុង ណរើរ
ណត្ដ ៏អ្ន ដឹង។ ណនាេះណហើយេឺ មិតដរមួមណនារណញ្ចតនា។ 

ណរញពើ នុងរំណណាមមិតដរមួឧតដមេតិ មនុរសណស្លា េះត្តង់ 
ណៅត្តូវការតតការណបើ រំហរិតតតតមយួេត់ តដលអារ 
នាណំេណៅរ ការរ ណ ើញមិតដរមួមណនារណញ្ចតនាាន។ 
ណោយស្លររនាងំជាណត្រើនានបិទណយើង ណ វ្ើឱ្យណយើង 
ឈានមិនផុតពើពិភពរបរ់ខ្ាួនឯង។ ណយើងត្េប់ៗាន
រុទធតតម្ននពិភពផ្ទទ ល់ខ្ាួន។ ម្ននមនុរសខ្ាេះត្បតហល 
ជាអារយល់ថ្ន ជាការបងា ញថ្ន ខ្ាួនទន់ណខ្ាយាា ន
រមតថភ្លព តដលបងា ញត្ាប់ណរឿងរា វផ្ទទ ល់ខ្ាួនណៅឱ្យ 
មនុរសជំុវញិដឹង។ មនុរសខ្ាេះអារេិតថ្នមិនរង់ឱ្យណេ
លំា ណោយស្លរតតណរឿងរបរ់ខ្ាួន តតមិតតរមួមណនារ-
ណញ្ចតនាអារកាប់ទមាុេះរនាងំណនេះាន។ ប ុតនដណោយស្លរ 
តតរនាងំណនេះណហើយ តដលមិនអារឱ្យណយើងម្ននមិតតរមួ

មណនារណញ្ចតនា។ ណតើណរឿងតបបណនេះត្តូវកាត់ណរញពើត្រ  
ណាមុន? មនុរសខ្ាេះថ្នចាកំាលណាណេ ម្ននមិតតរមួ
មណនារណញ្ចតនា ចាណំេត្ាប់ត្េប់ណរឿងណៅមិតតរបរ់ណេ 
តតណេមិនានដឹងណទថ្ន ណោយស្លរតតការមិនបងា ញ
ណនាេះណហើយ ណទើបណេាា នមិតដរមួមណនារណញ្ចតនារូមបើ
តតម្នន  ់ណស្លេះណនាេះ។ 

មនុរសអារររ់ានណោយស្លរមណនារណញ្ចតនា ណហើយ 
មណនារណញ្ច តនាណនាេះ ត្តូវការឱ្យណយើងណមើលតង និង 
ផដល់អាហារដល់វា។ មិនថ្នណរឿងរា វរបាយរិតដ ឬ
ណរឿងរា វណ ើតទុ ខ ទាងំណនាេះណហើយជាអាហារតដលណៅ 
រិញ្ច ឹមមណនារណញ្ចតនារបរ់ណយើង។ រ ានត្តឹមតត
មិតដរមួមណនារណញ្ចតនាម្នន  ់ ណនាេះវាត្េប់ត្ាន់ណហើយ 
រត្ម្នប់មួយដំណ ើ រ ថនការម ឈានណដើរហុ រិប
រិតរិបឆ្ងន  ំ ណលើពិភពណលា តដលមហាតរនណពារណពញ
ណៅណោយណរឿងរា វម្នោណា ត្ារ់ណនេះមដង។  

ត ើអ្នករកមិ ដរមួមតោសតចេ ោរបស់អ្នកត ើញ
ត ើយឬតៅ? 

 

 

 

 

 

 

 




