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ថ្ងៃ��ទី០៩ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១០:៣៤នាទីព្រ,ឹក
លោនះជាសភា�ចតិ្តសត\តរិចា¹ន្  លោភទសព្រមបអ់ារម្មណវ៍ាជាចិត្តតិរចា¹ន្

សខំាន់សា្លប្រ់សស់ព្រមប់ចិត្តវាណស។់ ដែបកអត្ថភិា�ជាមនុស្ស លោទ&ងជាលោយាង
កំលោណ�តជាតរិចា¹្នឬលោព្រកាមលោនះ៕

លោនះជាសភា�ចតិ្តសត\តរិចា¹ន្  លោភទសព្រមបអ់ារម្មណវ៍ាជាចិត្តតិរចា¹ន្
សំខាន់សា្លប់្រស់សម្ត្តវាណស់។ ដែបកអត្ថភិា�ជាមនុស្ស លោទ&ងជាលោយាងកំលោណ�ត
ជាតរិចា¹្នឬលោព្រកាមលោនះ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2772549239639819
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ថ្ងៃ��ទី០៩ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៤:៥៥នាទីរវេ%&ល
សា្លប់្ភា្លម្សត\ព្រតូវ(នចាតដ់ែចងលោដាយធម្មជាតិភា្លម្ មនស្ុសអាចយល់

ដំលោណ�រការចាត់ដែចងការលោនះ(ន ប្អនូព្រតូវដែតយល់លោដ�ម្បី�ួយខ្លួន  និងមនុស្ស
លោFលោព្រកាមការទទួលខុសព្រតូវរបស់ខ្លួនឱ្យសមជាលោមព្រគួសារណ៎ប្អូន។  លោប�ប្អូន
គា្មន្សមត្ថភា�អាចយល់ដំលោណ�រធម្មជាតិ  ដែដលព្របព្រ�ឹត្តលិោl(នលោទលោនាះ  លោនាះ
អនាគតព្រគួសារប្អូនមួយព្រគួសារដែតម្ដងនឹងលិចលង់ព្រពាតព់្រ(សគា្ន្ មិនដឹងអ្នក
ណ�ួយអ្នកណលោx�យ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2772751042952972
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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១២:៥៤នាទីរំលងអព្រ2ាព្រ.
ឧទហរណ៍�ីមនុស្សព្រសីកតញ្ញូម្ន្ក់៖  បងលោធ\�កំហុសមិនធំលោទ  ដែត

បញ្ហ្ដែដលខ្ញុពំ្រតូវគតិលោត�សនា្តន្របស់បងអាចដែក(នឬអត់?  មនមនុស្សព្របុស
ម្នក់្ជាប្ដលីោហ�យយល់អិលឌីភី បុរសជាប្ដ(ីនចលូរួមយ្៉ាងសកម្មលោFក្នងុចលនា
អិលឌីភលីោនះ  លោហ�យមនព្រប�ន្ធជាអ្នកមិនយលអ់លិឌីភីលោទ  ដែតបុរសលោនាះ(ន
និយាយព្រ(ប់លោយ�ងថ  ព្រប�ន្ធខ្ញុំនាងមិនយល់អិលឌីភីលោទ  ដែតខ្ញុំលោធ\�អីលោធ\�លោl
នាងមិន�ំទស់លោទ។  ក្នុងរយៈលោ�ល៣ឆ្ន្ំលោព្រកាយមក  ព្រសាប់ដែតព្រប�ន្ធលោនាះ
(នយល់អិលឌីភី លោហ�យ(ននិយាយលោlកាន់ប្ដីថ សូមបងលោផ្ទ¬ងផ្ទ្ត់ពាក្យ
សម្ដខី្ញុំឱ្យ(នច្បាស់  លោនះជាលោរpងសំខាន់ណស់  វាទក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់
ទំនងប្ដីព្រប�ន្ធលោយ�ង បងសា្ដ្ប់ខ្ញុំឱ្យច្បាស់ណ៎! ខ្ញុំសុំសួរបងថ លោត�បងយល់
អិលឌីភីឬលោទ?  បងសា្ដ្ប់ខ្ញុឱំ្យច្បាស់ណ៎!  លោហ�យគិតក្នុងខ្លួនឱ្យច្បាស់ចំាបង
លោឆ្ល�យនឹងសំណួរខ្ញុំ លោត�បងយល់អិលឌីភីឬលោទ? ប្ដីក៏លោឆ្ល�យថបងយល់។

-ព្រប�ន្ធតបថ៖ បងលោឆ្ល�យច្បាស់លោហ�យថបងយល់អិលឌីភីណ។
+ប្ដីតបថ៖ �ិតលោហ�យលោប�បងមិនយល់  លោហតុអីបងចូលរួមនឹង

សកម្មភា� អិលឌីភីសកម្មយ្៉ាងលោនះ  អូនលោu�ញព្រសាប់លោហ�យ  បងព្រស�ញ់
ចលនាអិលឌីភីណស់។

-ព្រប�ន្ធបន្តសំណួរថ៖ លោត�អិលឌីភីល្អឬលោទ?

+ប្ដីលោឆ្ល�យថ៖ ងាប់លោហ�យអិលឌីភីល្អណស់។
-ព្រប�ន្ធសង្កត់ពាកយ្ថ៖ អិលឌីភី�ិតជាល្អដែមនឬបង?

+ប្ដីតបលោlវិញថ៖  មួយរយភាគរយអិលឌីភីល្អណស់។  បងដែក
ដែព្របលោព្រច�នណស់លោដាយសារអិលឌីភីលោនះលោហ�យ  មនមនុស្សលោព្រច�នគា្ន្ណស់
ដែដល(នដែកដែព្របខ្លួនលោដាយសារសា្ដ្ប់អិលឌីភី។  អិលឌីភី  មិនព្រតឹមដែតជា
គណបក្សនលោយា(យបុ៉លោណ¾ះ្លោទ ដែតអលិឌីភីជាសា�លោរ&នលោទ&តផង ចំលោណះ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 330
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ដឹងដែដលអិលឌីភី(នបលោព្រង&ន  រកគា្ម្នលោទលោFWមសា�លោផ្សងៗ  បងថមិន
ព្រតឹមដែតសា�ព្រសុកដែខ្មរលោទ  សា�ក្នុង�ិភ�លោ�កក៏រកមនិ(នដែដរ។  យ្៉ាង
លោម៉ចលោហ�យ?  ប្ដីញញឹមសម្លឹងលោម�លមុខព្រប�ន្ធ  ទំនងជាអរលោហ�យសួរព្រតxប់
លោlព្រប�ន្ធវិញ លោត�អូន(នយល់�ីអិលឌីភី លោហ�យដែមនលោទ?

-ព្រប�ន្ធញញឹមរួចសរួ៖ បង! លោត�បងព្រស�ញ់ខ្ញុំលោទ?

+ប្ដ៖ី យី!លោម៉ចអូនសួរអី៊ចឹង? លោព្រពាះដែតបងសា្ដ្ប់ អិលឌីភី បងលោសា្ម្ះ
ព្រតង់នឹងព្រប�ន្ធណស់ បងព្រស�ញ់អូនដែតម្នក់្គត់ កំុថដល់លោlខូចខ្លនួ ព្រគាន់
ដែតចិត្តងាកលោរបន្តិចក៏គា្ម្នដែដរ អិលឌីភី បលោព្រង&នមនុស្សឱ្យល្អអ៊ីចឹងណ៎អូន?

-ព្រប�ន្ធដាក់ទឹកមុខលោស្ម�រួចសួរមួយៗលោដាយសង្កតធ់dន់។
-ព្រប�ន្ធ៖  លោប�  អិលឌីភី  ល្អយ្៉ាងហ្នឹង  លោហតុអ\ី(នជាបងមិនឱ្យអូន

សា្ដ្ប់ អិលឌីភីផង?

+ប្ដ៖ី យី!លោមច៉ក៏ថបងមិនដែដលព្រ(ប់អូនឱ្យសា្ដប់្? បងព្រ(ប់អូនលោព្រច�ន
ដងណស់  រហូតបងធុញនឹងអូនព្រ(ប់លោព្រច�នដងលោហ�យអូនលោFដែតមិនសា្ដ្ប់
បងក៏ឈប់ព្រ(ប់លោl។ ព្រប�ន្ធលោធ\�មុខមំរួចសរួប្ដី៖ ខ្ញុំសរួបងម្ដងលោទ&ត ស�\ថ្ងៃថd
លោត�បងព្រស�ញខ់្ញុំលោទ?

+ប្ដ៖ី លោម៉ចអូនសួរបងអី៊ចឹង? បងព្រស�ញ់អូនគឺព្រស�ញ់លោហ�យ?

-ព្រប�ន្ធ៖ លោហតុអី(នរបស់ល្អ លោម្ដចបងមិនឱយ្ខ្ញុំហូបផង?

+ប្ដភីា្ញក់្៖ បង(នរបស់ស្អលី្អ លោហ�យមិនដែចករំដែលកជាមួយនឹងអូន?

-ព្រប�ន្ធនិយាយលោដាយទឹកមុខមំ៖ គឺអិលឌីភីណ៎។
+ប្ដ៖ី ហាស៎! លោមច៉ក៏ថបងមិន(នលោ�អូនឱ្យសា្ដប់្? បងលោ�អូនឱ្យ

សា្ដ្ប់លោព្រច�នដងណស់ ដែតអូនមិនសា្ដ្ប់  គឺអូនលោទលោត�ដែដលបងនិយាយលោព្រច�ន
ដងលោហ�យ អូនលោFដែតមិនសា្ដ្ប់  បងក៏ឈប់និយាយលោl។ និយាយដែថមលោទ&ត
លោlដែព្រកងមនលោរpងលោឈា្ល្ះគា្ន្។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 331



          អកនិដ្ឋព្រ	ហ្ម ព្រ	ះព្រ	ហ្មរក្សាលោ�ក_ភាគ២ អានលោដ�ម្បជីាទី	ឹង

-ព្រប�ន្ធ៖  ចុះលោប�លោរpងព្រតូវលោឈា្ល្ះលោហ�យ  លោម៉ចក៏បងមិនលោឈា្លះ្?  គឺ
លោឈា្លះ្(នវាព្រតូវ បងមិនលោឈា្ល្ះ បងដឹងថបងខុសលោទ?

+ប្ដីតប៖ លោព្រពាះបងមិនចង់មនទំនាស់ជាមួយនឹងអូន។
-ព្រប�ន្ធ៖  ខ្ញុំខឹងនឹងបងណស់  បងសា្ដ្ប់ខ្ញុំឱ្យទន់ណ៎  ខ្ញុំខឹងបង

លោព្រច�នលោរpងណស់។  ឥxូវខ្ញុំនិយាយលោរpងខា្ល្ចមនទំនាស់ជាមួយនឹងខ្ញុំលោនះ
សិន  លោហតុ  អ\ីបងមិនចង់មនទំនាស់ជាមួយនឹងខ្ញុំ?  មនរបស់ល្អឱ្យមកខ្ញុំ
ខ្ញុ ំដែបរលោlជាមិនឱ្យតថ្ងៃម្ល  លោហតុអីក៏បងមិនលោឈា្ល្ះជាមួយខ្ញុំ?  បងដឹងថបង
លោធ\�ខុសលោទ? ខសុណ៎? ខុសលោព្រពាះបងមិនលោឈា្ល្ះហ្នឹង លោម៉ច(នទុកឱ្យខ្ញុខំុស?

ប្ដីឱ្យរបស់ល្អលោហ�យ  លោហ�យខ្ញុំលោភ្ល�មិនយក  លោម៉ច(នជាបងមិនលោឈា្ល្ះ?  មិន
លោឈា្លះ្គឺខុស លោឈា្ល្ះ(នព្រតូវ។

+ប្ដីព្រសឡំាងកំាង រចួតបលោlព្រប�ន្ធថ៖ លោត�អូនខឹងនឹងបងឬ?

-ព្រប�ន្ធ៖ បងលោធ\�កំហុសមួយលោទ&តលោហ�យ លោម៉ច(នបងសួរខ្ញុំថលោត�ខ្ញុំ
ខងឹនឹងបងឬ? វាព្រតវូដែតខឹង(នព្រតូវ លោម៉ច(នបងសរួខ្ញុំថខឹងអី៊ចឹង? បងដឹង
ថបងសរួលោនះខសុលោទ? បងសរួខុសណ។

+ប្ដីព្រសឡំាងកំាង លោហ�យតបថ៖ អី៊ចឹងឱ្យបងសួរថលោម៉ច?

-ព្រប�ន្ធដែព្រសក៖ អូយ!  បងលោធ\�កំហុសមួយលោទ&តលោហ�យ លោម៉ច(នបង
សួរខ្ញុំថឱ្យបងសួរអូនយា៉្ងលោម៉ច?  ពាក្យសួរលោនះគឺខុសណ៎បង!  បងជាប្ដី
ខ្ញុំមិនចង់ថបងលោភ្ល�លោទ  ខ្ញុំថព្រតឹមបងលdង់ណស់។  លោហតុអីលោរpងប៉ុណ្ណឹងបង
មិនដងឹព្រតូវនិយាយថយ្៉ាងលោម៉ច?  លោហ�យបងមកសួរខ្ញុំថលោត�ឱ្យបងសរួយ្៉ាង
លោម៉ច?  បងគិតលោម�លចិត្តបងព្រតង់ចំណុចលោនះលោម�ល៍!  លោត�បងព្រតវូលោទ?  បងមិន
ដឹងថបង  ព្រតូវលោធ\�យា៉្ងលោម៉ចលោទឬ  (នជាមកសួរខ្ញុំថលោត�ឱ្យបងសួរយា៉្ង
លោម៉ចលោl?

+ប្ដីសម្លងឹមុខព្រប�ន្ធលោហ�យដាក់ដែភ្នកចុះរួចគិតមួយសន្ទុះតចូ។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 332
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-ព្រប�ន្ធ៖ បងមិនលោឆ្ល�យនឹងសំណួរខ្ញុំ លោហ�យសំងំគខឺុសលោទ&តលោហ�យ។
លោហតុអីបងលោFលោសd¬ម?

+ប្ដ៖ី លោព្រពាះបងលោឆ្ល�យលោlលោចះដែតខុស។
-ព្រប�ន្ធ៖  លោហ�យបងសំងំអី៊ចឹងព្រតូវឬ?  ព្រគាន់ដែតលោរpងប៉ុណ្ណឹងក៏បង

មិនដងឹថព្រតូវនិយាយយ្៉ាងលោម៉ចដែដរ លោត�បងដឹងថបងលdង់លោទ? អិលឌីភី(ន
បលោព្រង&នមនុស្សឱ្យឆ្លត្ណស់  ខ្ញុសំា្ដប់្លោហ�យ  លោហតុអ\បីងសា្ដប់្អិលឌីភីយូរ
លោហ�យ លោFដែតលdង់ លោត�បងមនយល់អិលឌីភីលោទ? ប្ដីមិនមត់។

-ព្រប�ន្ធរលោន្ថ�ន៖ បងឮខ្ញុំសរួលោទ? បងយល់អិលឌីភីលោទ?

+ប្ដីលោអះអុញ លោហ�យលោឆ្ល�យថ ៖បងយល់លោត�។
-ព្រប�ន្ធ៖ អិលឌីភីបលោព្រង&នមនុស្សឱយ្ឆ្ល្ត បងថបងយល់ ព្រគាន់ដែត

លោរpងប៉ុណ្ណឹងបងលោឆ្ល�យមិនលោចញផង បងថបងយល់អិលឌីភីលោក�តដែដរ?

+ប្ដីលោអះអុញលោហ�យលោឆ្ល�យថ៖  អី៊ចឹងព្របដែហលបងមិនយល់អិលឌីភី
លោហ�យលោម�លលោl។

-ព្រប�ន្ធសួរសលោង្ខ�ញ៖  លោប�មិនយល់លោទ  លោមច៉(នចូលរួមព្រគប់
សកម្មភា�អិលឌីភី?  ខ្ញុលំោu�ញបងសកម្មខា្ល្ំងណស់លោល�កផ្ល្កលោ�លណក៏
លោu�ញមខុបងដែដរ លោម៉ចបងថមិនយល់។

+ប្ដ៖ី បងថយល់ក៏ខុស មិនយល់ក៏ខុស។
+ព្រប�ន្ធ៖  ហូយ!  បងយល់ថបងខុសលោទ?  លោប�  អិលឌីភី  បលោព្រង&ន

មនុសស្ឱ្យឆ្ល្ត  រកសា�ឯណក្នុងលោ�កលោស្ម�អិលឌីភីមិន(ន  លោម៉ចក៏ខ្ញុំសរួ
សំណួរប៉ុណ្ណឹងកូនសិស្ស  អិលឌីភី  លោជាគជាំលោឆ្ល�យមិនរចួ  លោហ�យលោប�មិនយល់
អិលឌីភី  លោទ  លោម៉ចក៏ចូលរួម?  ខ្ញុំសួរសំណួរលោនះគឺព្រតូវលោហ�យលោត�?  ព្រតូវដែតសួរ
សំណួរអ៊ីចឹង(នវាព្រតូវ  លោហតុអីបងនិយាយថ  បងលោឆ្ល�យថយល់ក៏ខុស
លោឆ្ល�យថមិនយល់ក៏ខុស។  បង!  បងលោឆ្ល�យយកព្រតូវយ្៉ាងលោម៉ច  វាខុសលោហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 333
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កុំលោឆ្ល�យ យកព្រតូវ  រកនឹកសភា��ិតលោម�ល៍!  លោត�ចិត្តបងយ្៉ាងលោម៉ច យល់ឬមិន
យល់ កំុលោឆ្ល�យលោដាយរំ�ឹងថគឺខ្ញុគិំតថព្រតូវឬខុស លោឆ្ល�យWមសភា��ិតថ្ងៃនចិត្ត
របស់បងលោl(នវាព្រតូវ។

+ប្ដីលោFលោសd¬ម មិនលោឆ្ល�យអ\ីទំងអស់។
-ព្រប�ន្ធនិយាយថ៖  បងដឹងលោទ  ខ្ញុំខឹងនងឹបងខា្ល្ំងណស់  បងមនិ

លោឆ្ល�យ ខ្ញុំរឹតដែតខឹងនឹងបងលោទ&ត ព្រគាន់ដែតចិត្តខ្លួនឯងយ្៉ាងលោម៉ចចលំោពាះអិលឌីភី
បងមិនដឹងផង លោប�ខ្ញុនិំយាយថខ្ញុដឹំងចិត្តបងជាងបង លោត�បងនិយាយថលោមច៉?

ខ្ញុថំបងលdង់ បងលdង់ខា្ល្ងំណស់ បងដឹងលោទ? ការសន្ទនាខ្ញុនឹំងបងរយៈលោ�ល
បុ៉លោណ្ណះ  បងបលោង្ក�តកំហុសយ្៉ាងលោព្រច�ន  បងមនលោឆ្ល�យសំណួរខ្ញុរួំចមួយលោទ?  ខ្ញុនឹំង
លោ�បងឱ្យលោឆ្ល�យសំណួរ  ដែដលខ្ញុសួំរដែដលបងលោឆ្ល�យមិនព្រតូវទំងអស់លោx�ងវិញ។
លោ�លលោនះខ្ញុំសុំទុកសំណួរទំងអស់លោនាះមួយអលោន្ល�សិន ដែតមិនលោចាលលោទណ៎។

ឥxវូខ្ញុសំូមនិយាយលោlសំណួរខាងលោដ�ម  លោហតុអី(នជាបងយល់
ថអិលឌីភី  ល្អខា្ល្ំងណស់ លោហ�យបងមិនព្រ(ប់វាមកឱ្យខ្ញុំសា្ដ្ប់ផង?  កុំព្រ(ប់
ខ្ញុំថបង(នលោ�ខ្ញុំឱយ្សា្ដ្ប់លោព្រច�នដងលោហ�យ ដែតខ្ញុមំនិសា្ដ្ប់លោហ�យបងខ្ជលិមន
ទំនាស់ជាមួយនឹងខ្ញុំ បងក៏សា្ដប់្ដែតឯងលោl បងលោឆ្ល�យអី៊ចឹង ខ្ញុមិំនព្រ�មលោទណ៎។
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 334
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បង(នរបស់ឆ្ង្ញ់លោហ�យ លោហតុអ\ីក៏បងមិនឱយ្ខ្ញុំ(នឆ្ង្ញ់ផង?  លោហ�យលោប�ប្ដី
ឱយ្របស់ឆ្ង្ញ់លោហ�យ  ខ្ញុំមិនរវល់លោអ�លោ��  លោហតុអ\ីបងមិនលោឈា្ល្ះនឹងខ្ញុំ?  លោហ�យ
លោប�លោឈា្លះ្លោហ�យខ្ញុលំោFដែតរឹងក្បាលមិនព្រ�មសា្ដប់្របស់មនតថ្ងៃម្លនឹងលោទ&ត  លោមច៉
ក៏បងមិនដែលងក្បាលខ្ញុលំោចាល?  លោមច៉(នជាបង(នរបស់ឆ្ងញ់្លោហ�យ បងហូប
ដែតឯង? បងកំុលោឆ្ល�យថបងលោ�ឱ្យហូបលោហ�យ ដែតខ្ញុរឹំងមិនព្រ�មហូប។ ព្រសីរលោប&ប
ហ្នឹងបងមិនទះកំលោផ្ល¬ងវាលោl លោហ�យដែលងក្បាលវាលោចាលលោlណ៎?  លោប�បងលោធ\�
ដែបបលោនះ លុះដល់ថ្ងៃថdលោព្រកាយមកខ្ញុ(ំនយល់អិលឌីភី ខ្ញុលំោគារ�បងខា្ល្ងំណស់
ថមនុស្សព្របុសម្នក់្លោនះ  មន�ំហរច្បាស់�ស់ណស់ ស័ក្តសិមជា�នកតញ្ញូ
ជា�ំហរព្រគួសារណស់  ដែតលោនះបងលោ�ខ្ញុំឱ្យសា្ដ្ប់លោហ�យ  ដែតខ្ញុំមិនព្រ�មសា្ដ្ប់
លោប�មនសម្ដរឹីងទទឹង មិនឱ្យតថ្ងៃម្លប្ដសីមនឹងបងថ្ងៃវ លោហ�យបងមិនថ្ងៃវ ខ្ញុខឹំងបងលោទ&ត
ខ្ញុលំោម�លងាយបងលោទ&ត លោហ�យលោប�ខ្ញុំលោFដែតបន្តមិនឱ្យតថ្ងៃម្លលោlលោល�ពាក្យសម្ដីរបស់
ប្ដី  ព្រសាប់ដែតបងដែបរជាមិនដែលងព្រសីធុនខ្ញុលំោនះ ខ្ញុយំល់ថបងលdង់ណស់ ខ្ញុមិំន
យល់�ីក្តីព្រស�ញ់របស់បងចលំោពាះខ្ញុលំោទ លោត�បងព្រស�ញ់ខ្ញុដំែមនឬអត?់  លោប�បង
ព្រស�ញ់ដែមន  មនដែតបងលdង់  លោប�បងមិនលdង់  លោហតុអីបងព្រស�ញ់ព្រសី
ចរិតមនះ លោភ្ល�ដូចខ្ញុហំ្នងឹ? លោប�បងមិនលdង់លោទ មនដែតបងមិនព្រស�ញ់ខ្ញុំ លោហ�យ
លោប�បងមិនព្រស�ញ់ខ្ញុំ  មនដែតបងជាប់នឹងលោភទ  ជាប់នឹងកូន  ឬជាប់នឹង
លុយកាក់ខ្ញុំ?  លោប�ចរិតបងដែបបលោនះ  បងលោថកទបណស់  មិនសមលោធ\�ប្ដខី្ញុលំោទ។
ខ្ញុំគិតយ្៉ាងលោម៉ចក៏បងលោFដែតផ្លូវ�ីរហ្នឹង  លdង់ឬជាបន់ឹងលោភទ  ឬជាប់នឹងព្រទ�្យ
សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំ  ដែតខ្ញុំថបងលdង់លោព្រច�នជាង  លោប�ខ្ញុំសួរបងបន្តលោlលោម�ល  បង
មុខដែតបលោង្ក�តកំហុសលោព្រច�នបន្តលោlលោទ&តលោហ�យ។ ខ្ញុំ�ិ(កព្រទំនឹងភា�លdង់របស់
បងណស់ បងដឹងលោទ?  ឱ្យបងព្រស�ញ់ខ្ញុលំោដាយភា�ភ្លសឺា្វង្គឺមនចិត្តករុណ
ដល់ព្រប�ន្ធ  លោហ�យមនចិត្តកតញ្ញជូាដែភ្នកបញ្ញគឺ្អត់ដាច់ខាត។  ជាចុងលោព្រកាយ
ខ្ញុសំួរបងមួយសំណួរលោទ&ត អាចថវាជាឱកាសសព្រមប់សា្ត្រទំនាក់ទំនងរវាង
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ខ្ញុំ  នងិបងក៏ថ(ន ដែតខ្ញុំលោម�លលោu�ញថបងរកចលោម្ល�យមិនលោu�ញលោទ៖ លោត�បង
(នលោធ\�លោរpងអ\ីដែដលលោធ\�ឱ្យខ្ញុំ�ិចារណខា្ល្ំងលោនាះ�ីលោរpងព្រតូវរក្សា  ឬព្រតូវបញ្ចប់
ទំនាក់ទំនងរវាងបងនិងខ្ញុំ?  ខ្ញុចំង់ទុកលោ�លសព្រមន្តមួយដែខ នឹករកចលោម្ល�យឱ្យ
ព្រតូវនឹងសំណួរខ្ញុំសួរបង?  លោណ្ហ�យ!ខ្ញុំសូមលោល�កលោ�លលោlនិយាយគា្ន្លោFលោ�ល
លោព្រកាយចុះ ខ្ញុំទុកលោ�លឱ្យបងលោlលោដកគិត រកលោម�លចលោម្ល�យ�ិតលោFក្នុងចិត្ត លោប�
បងលោដាះព្រសាយនឹងខ្ញុមំិនរួចលោទ  លោយ�ងអាចដែបកគា្ន្ណ៎បង។  ខ្ញុំមិនស្អប់បង
លោទ ដែតខ្ញុំយល់ថបងនិងខ្ញុំមិនស័ក្តសិមនឹងគា្ន្លោទ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2773075446253865
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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង១១:៥១នាទីព្រ,ឹក
ជាកម្មលោ�&រមនអីព្រតូវលោទមនស្ស  ដល់លោlព្រ�ះលោមគ្គ�នក៏លោFដែត

�ួបកម្មលោ�&រ ខា្លច្ដែតកម្មជាសនា្ដន្ឯលោណះលោទដែដលវាជាកម្ល្ងំកម្មឱ្យផលលោ�ល
ដែចកឋានលោlនរកលោព្របត ឬសត\សួគ៌គឺអាព្រស័យលោដាយកម្មជាសនា្តន្លោនះ លោហ�យ
កម្មជាសនា្ត្នលោនះមិនងាយនឹងដែកលោទ ក្មួយសា្គ្ល់ពាក្យសនា្ដ្នលោទ គឺសនា្ដ្ន
យ្៉ាងលោមច៉គឺអី៊ចឹងលោហ�យ មិនងាយដែកលោទ។ សនា្ដន្ចិត្តដែដលចង់លោដ&មដាមឱ្យលោគ
ដែតមិនហា៊្នថ  គឺសនា្ដ្នមនក្នុងមនលោព្រ´ណ៎ក្មួយ!  សនា្ដ្នមិនលោសា្ម្ះព្រតង់
សនា្ដ្នអាព្រកក់ លោ�លឱ្យផលគឺកម្មជាសនា្ដ្នលោនះជាអ្នកឱ្យផលណ៎ក្មួយ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2773474036214006
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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០១:០០នាទីរវេ%&ល
នាងនិយាយលោហ�យថបងមិនអាព្រកក់លោទ  កំហុសដែដលបង(នលោធ\�

ទលោង\�មិនលោចញ�ីលោចតនាអាព្រកក់លោទ ដែតបងលdង់ជាសនា្ដន្បង ខ្ញុគិំតខា្ល្ងំណស់
ថលោត�ខ្ញុំអាចដែកសនា្ដ្នបង(នលោទ?  ព្រតង់ហ្នឹងលោហ�យដែដលខ្ញុំព្រតូវគិត  លោប�ដែក
សនា្ដ្នបងមិន(នលោទ លោត�បងសមជាគូនងឹខ្ញុំលោទ? លោរpងបងផ្តល់ឱយ្ខ្ញុំគឺមិនអាច
លោទ  បងលdង់លោទះបងចង់ផ្ដល់ឱ្យខ្ញុំ  ក៏ខ្ញុំមិន(នទទួលដែដរលោព្រពាះចិត្តលdង់លោអះ
មិនចំចិត្តរមស់ខ្ញុំលោទ ដូលោច្នះអារម្មណ៍កក់លោ ្́ដ្(នមក�ីការផ្ដល់ឱ្យរបស់បង
គឺដាចខ់ាតគា្ម្នលោទ ដែតខ្ញុំអាច(នសុខលោដាយចិត្តផ្ដល់ឱយ្របស់ខ្ញុំចំលោពាះចិត្តលោនាះ
មនតថ្ងៃម្លសមនឹងទទួលការផ្ដល់ឱ្យនូវចិត្តខ្ញុំ  ដែតលោប�បងលdង់លោ�ក  លោទះខ្ញុំផ្ដល់
ឱ្យយា៉្ងណក៏បងមិន(នព្របលោយា�ន៍�ីការផ្ដល់ឱ្យរបស់ខ្ញុំដែដរ។  ព្រតង់ហ្នឹង
លោហ�យដែដលខ្ញុំព្រតវូយកមកគិត  លោត�សនា្ដ្នបងអាចដែក(នឬលោទ?  ខ្ញុកំំ�ុងដែត
ថ្លងឹលោហ�យថ្លងឹលោទ&តលោត�សមត្ថភា�របស់ខ្ញុំ  និងសនា្ដន្បងវាសីុគា្នដ្ែដរឬលោទ?  លោនះ
លោហ�យជាកង\ល់ធរំបស់ខ្ញុំ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2773511886210221
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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៥:៣២នាទីល�ាច
ក្មួយលោម�លសភា�ចិត្តលោ�កWមរយៈកាយវិការទឹកសំលោxង អាការ

ដែដលលោ�កបលោញ្ចញមកលោ�លលោ�កនិយាយលោនាះ ក្មួយអាចស្ទងស់ា្គល់្សភា�
ចិត្តលោ�កលោហ�យ។ លោ�លក្មួយស្ទងយ់ល់សភា�ចិត្តលោ�កលោហ�យ ក្មួយស្ទង់លោម�ល
លោត�ជាចតិ្តសត\ថ្ន្ក់ណមកលួចសំងំក្នងុរូបកាយជាមនុសស្លោនះ?  មិនដែមនឱ្យ
ដែតលោស្ល¬កស្បង់ចីវរសុទ្ធដែតសត\ថ្ន្ក់ខ្ពស់ជាងលោយ�ងជាអ្នកមិនបួសលោនាះលោទ៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2773653792862697
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ថ្ងៃ��ទី១០ ខែ
វេមសា ឆ្នាំ២០២០ វេ�លាវេ��ាង០៧:១៦នាទីយប់
លោនះជាឧទហរណ៍មួយយ្៉ាងល្អ�ីការចាប់សញ្ញ្ឱ្យ(នព្រតឹមព្រតូវ លោហ�យ

ព្របតិកម្មឱ្យព្រតូវWមសញ្ញដ្ែដលចតិ្តខ្លនួ(នចាប់សញ្ញចិ្ត្តរបសល់ោគលោនាះ។  ចាប់
សញ្ញ្ចិត្តឱយ្ព្រតូវ  រួចព្របតិកម្មតបនឹងសញ្ញ្លោនាះឱ្យព្រតវូ  កុំឱយ្លោល�សកុំឱ្យខ\ះ
ដែតក្មួយលោម�លឧទហរណ៍ខាងលោព្រកាមលោនះ  លោត�ចាប់សញ្ញ្ចិត្តលោគ(នព្រតឹមព្រតូវ
លោហ�យព្របតកិម្មតបនឹងសញ្ញដ្ែដលខ្លនួចាប់លោនាះ(នព្រតឹមព្រតូវឬលោទ?  ទំនាសល់ោក�ត
លោចញមក�ីចាប់សញ្ញ្មិនព្រតូវ  លោហ�យព្របតិកម្មមិនព្រតវូ  ឬចាប់សញ្ញ្ព្រតូវ  ដែត
ព្របតិកម្មតបនឹងសញ្ញ្មិនព្រតូវ លោដាយបំពាន ឬលោដាយល្បិចកលជាលោដ�ម។

-ក្មួយព្របុស�ន�ិការ�ព្រងីកគំនិតថ្មីៗ ផុសសំលោណរមួយ
-ក្មួយព្រសី  ព្រសា៊្ង  រតនា  ខមិនលោដាយទឹកចិត្តអាណិតអាសូរលោដាយ

យល់�ីដំលោណ�រទឹកចិត្តរបស់ក្មួយព្របុស�ន�ិការ �ព្រងីកគំនិតថ្មីៗ ។
-ក្មយួព្របុសចាប់សញ្ញចិ្ត្តរបស់ក្មយួព្រសីលោហ�យព្របតិកម្មតបនឹងសញ្ញ្

លោនាះ។
-ក្មយួព្របុសព្របតិកម្មតបខសុនងឹទឹកចតិ្តអាណតិអាសរូរបស់ក្មួយព្រសី។

ព្របតិកម្មដែដលព្រតូវ៖  អរគុណចំលោពាះទឹកចិត្តបងព្រសីលោហ�យ  ដែតបងព្រសីកុំ(រម្ភ
�ីខ្ញុំអី  លោទះបីជារូបរាងកាយខ្ញុំ�ិការ  ក៏ខ្ញុំមនដូងចិត្តមួយល្អមិន�ិការដូច
រូបរាងកាយខ្ញុំលោទ  ក្នុងចិត្តខ្ញុំ  ខ្ញុំព្រគាន់លោប�ជាងមនុស្សលោព្រច�នណសដ់ែដលមន
រូបរាងកាយល្អដែត�ិការដួងចិត្ត។  លោប�ក្មួយព្របុសព្របតិកម្មដែតប៉ុណ្ណឹងគឺ
សខុសាន្តនឹងគា្ន្លោហ�យ។  លោនះជាការចាប់សញ្ញ្របស់ក្មួយព្របុសខុស  លោហ�យ
ព្របតិកម្មតបខុស ឬចាប់សញ្ញ្ព្រតូវ ដែតព្របតិកម្មតបខុស។

វគ្គបន្ត៖
-ក្មយួព្រសីចាប់សញ្ញព្្របតិកម្មរបសក់្មយួព្របុសលោហ�យព្របតិកម្មតប។ ក្មយួ

ព្រសីចាប់សញ្ញព្្រតូវ រចួព្របតកិម្មព្រតូវ ចាបស់ញ្ញ្ថតិចប្អនូព្របុសអនច់តិ្ត.... លោហ�យ
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 340
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សព្រមលលោដាយយកខ្លួនលោlអន់ជាមួយ លោហ�យលោល�កទឹកចិត្ត ព្រ�មទំង�ន្យល់
ឱ្យយល់�ីព្របតិកម្មខុសរបស់ក្មយួព្របុសលោដាយលោព្រប�ពាក្យថ លោយ�ងលោFក្នងុព្រគួសារ
ដែតមួយ.........។

-ក្មួយព្របុសព្របតិកម្មតបខុសលោទ&ត។ លោត�ក្មួយព្រសីព្របតិកម្មក្នុងចិត្តថ
លោម៉ចដែដលលោFលោសd¬មហ្នឹង? ក្មួយៗលោម�លសលំោណររបស់ក្មួយព្របសុលោlដឹងលោហ�យ។

�ូចាប់(នសញ្ញ្ចិត្តក្មួយទំង�ីរលោហ�យ  លោហ�យ�ូព្របតិកម្មតបនឹង
សញ្ញច្តិ្តរបសក់្មយួទំង�ីរវញិ។ �ូថក្មួយព្របុសព្រតូវលោគារ�ទឹកចតិ្តខ\ល់ខា្វ្យ
ក្នុងខមិនទីមួយ  និងចិត្តសលោណ្ត្សលោហ�យដែណនាំប្អូនលោដាយព្របលោយាលក្នុង
ខមិនទី�ីរ។  ក្មួយព្របុសព្រតូវលោម�លសញ្ញ្ចិត្តរបស់បងព្រសីឱ្យព្រតូវ  លោហ�យព្រតូវដែត
អរគុណនវូទឹកចិត្តខ\ល់ខា្វ្យ និងសលោណ្ត្សរបស់បងព្រសី ដែតឥxូវក្មួយព្របុស
លោធ\�ខុសលោហ�យ លោដាយខកខានមិន(នលោធ\�លោទ។ អី៊ចឹងមនដែត�ូព្របតិកម្មលោlនឹង
ក្មួយព្រសីវិញលោដាយលោធ\�លោរpងធំឱយ្លោlជាលោរpងតូច លោហ�យលោប�លោរpងតូចឱយ្វា(ត់លោរpង
លោl៖ ក្មយួព្រសីកំុព្របកាន់នឹងក្មយួព្របុសអី  វាមួយថ្ងៃថdៗ ព្របឹង�ព្រងីកគំនិតណស់
លោហ�យវាព្រតវូព្របឈមមុខនឹង�ួកអាកាច់មួល លោដ&មដាម ស៊កលោស&តលោដាយលោផ្ដ្ត
លោlលោល�ដែតរូបរាងកាយវិកលវកិាររបសគ់ា្នហ្្នឹង  អី៊ចឹងវាព្រតូវសា្នម្របួសរបសគ់ា្ន្
លោ�លខ្លះ�ូនឹកសរលោស�រចិត្តវា  វាលោFតWំងជាមួយ�ួកលោនាះឥតឈប់។  �ូថ្លឹង
មកចតិ្ត�ូ �ូលោធ\�មិន(នដូចចិត្តក្មួយព្របុសលោទ លោប��ូ �ូប្លុក�ួកលោនាះអស់លោហ�យ
ដែតក្មួយព្របុសលោFដែតតWំង  �ូលោធ\�មិន(នដូចវាលោទ។  លោម្លះ្លោហ�យ  លោប�ចិត្ត�ូជា
ចិត្តក្មយួព្រសីវិញ  លោu�ញវាព្របតិកម្មខុស�ីរដងនឹងចិត្តលោយ�ងអី៊ចឹង នឹកថក្មយួ
ព្របុស  វាព្រតូវព្របឈមនឹង�ួកអាឈាមលោថកហ្នុងខា្ល្ំងណស់  លោហ�យ�ួកអស់
ហ្នុងបុកចំដែតរបួសគា្ន្ លោទះក្មួយព្របុសថលោគបុកអី៊ចងឹ ចតិ្តវាថមនិអីលោទ ដែតចតិ្ត
�ូវិញដូចជាព្រក�ុលមុខខ្លះដែដរ និយាយសា្ដ្ប់គា្ន្មិន(ន អី៊ចឹងលោណ្ហ�យ! ក្មួយ
ព្រសីលោអ�យ!  អធ្យាព្រស័យឱ្យប្អូនព្របុសលោl  វាខណំស់  គិតមកលោយ�ងលោម�ល៍!  លោត�
អរយិបគុ្គលអ្នកបំភ្លធឺមព៌្រ�ះ�ុទ្ធពាកក់ណ្តា� ល៥០០០ព្រ�ះវស្សា 341
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លោយ�ងលោធ\�(នដូចវាលោទ?  ដែតក្មួយព្របុសអា្ហ្!  គួរគិតលោx�ងវិញ�ីទលោង\�របស់ក្មួយ
ដែដរណ៎៕

https://www.facebook.com/veasna.khem.56/posts/2773723072855769
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