
លពីមុនខំ មនុស ក់ ែដលេ រេពញេ យ រ សេអៀន និង មិនសវូ នទំនុកចិតេលើខនឯង។ ខំ មិនែដល នកីសៃម ឬ គិតពីជីវតេ ៃថ ងមុខេ ះេទ 

េ ះខំតវេធើរ រេដើមែីតបំេពញកពះរបសខ់នប៉ុេ ះ។ ឧ ហរណ  ៍េពលែដលខំេបើកម៉ូតូកង់បី (តុកតុក) កងគំនិតរបសខ់ំ គិត េធើេម៉ចឱេ ដលេ់ លេ ប់ៗ  

េ យមិនែដល ន យខលព់ី រមណ រ៍បសអ់កដៃទេ ះេទ។ ខំ មនុសឧស ហម៍ួ៉េ  និង ប់ខឹងេចើន ស។់ េពលខំ នឹកគិតដលេ់រឿងពីមុនៗ េឡើងវញ 

ខំ ចេមើលេឃើញខនឯង ន ពអ និយម។ េបើសនិ េពល ខំេ មួយ កុមមនុសេចើន ខំដកខនេចញ យពីអកដៃទេ យ រខំ ន រមណ ៍សេ់គ និង ភ័យ ច។

ខំ នឱ ស នចូលេរៀន វគសកិ ជំ ញវ ជីវៈបឹកផវចិត េ ២ំ០១៧ េហើយេ កង ក់េរៀន ែដល នបរ សទំ ក់ទំនងល មួយ  

ពិត រេលើកទឹកចិតខំែមនែទនកង របន រសកិបនេទៀត។ េរឿង ងំអស ់ែដលខំ នឆង ត់េនះ ចំែណ កមួយ េធើឱខំ នទំនុកចិតេលើខនឯង។ ខំមិន ន រមណ ភ៍ិតភ័យ និង 

ចដូចមុនេទៀតេ ះេទ។ ខំឱតៃមេលើខនឯង និង សងមឹ នឹងមិនបងេ ះ ក់ដលអ់កដៃទផងែដរ។ ខំសងមឹ  ខំនឹង យ ពលរដល ក់េ កងសងម។

 រសកិ ជំ ញវ ជីវៈអកបឹកផវចិត នេធើឱខំចង់ជួយប ជន និង បេទស ទីស ញរ់បសខ់ំ ន់ែត ងំ។ អីែដលខំចង់េឃើញេ ះ  រសកិ ជំ ញវ ជីវៈអកបឹកផវចិត នេធើឱខំចង់ជួយប ជន និង បេទស ទីស ញរ់បសខ់ំ ន់ែត ងំ។ អីែដលខំចង់េឃើញេ ះ 

គឺប ជនែខរ ងំអស់ ចទទួល ន រពីេ ះប ផវចិតែដល នជំ ញវ ជីវៈ។ សសិ ដំបូងកងជំ ញវ ជីវៈបឹកផវចិត ខំសងមឹ ខំ ចរួមចំែណ កកង រព លរបួសផវចិតដល ប់ ជន 

ែដលទទួលរង រឈ ឺប់ផវចិត។

 ក ែដលេលើកទឹកចិតជីវតខំ េពលបចបនេនះ គឺមិតរួម ក់ អកព លផវចិត អកអភិ ល និង ពិេសសបពនរបសខ់ំ ត់យលព់ីខំ ន់ែតេចើន និង ឱតៃមកង រសកិរបសខ់ំ។  ក ែដលេលើកទឹកចិតជីវតខំ េពលបចបនេនះ គឺមិតរួម ក់ អកព លផវចិត អកអភិ ល និង ពិេសសបពនរបសខ់ំ ត់យលព់ីខំ ន់ែតេចើន និង ឱតៃមកង រសកិរបសខ់ំ។ 

ត់ ននិ យ  មិនែមន រ យសលួេ ះេទ កង រេរៀនស តូ ែត ត់នូវែតេលើកទឹកចិតខំ ឱបន រសកិ។ ខំ នែចករែលកនូវអីែដលខំ នេរៀន មួយនឹងភរ របសខ់ំ 

េហើយ ជួយឱ ត់យល់ន ន់ែតេចើន ពីអី សុពផវចិត។ េយើងយលព់ី ន់ែតេចើន េហើយេយើង ចរួម េ ះ យប េផងៗ  ន ត់ែត យសលួ ងមុន។

ថីៗ េនះខំ នចូលរួមជួយ ទំនិស តិ សំកិ ថីរបស់ កលវទលយ័ពុទ ស។ ពីដំបូងខំ ន រមណ ភ៍័យ ច េហើយពិ កកង របមូល រមណ ៍ ងំ។ ខំមិន ន រមណ ស៍ខុសលួេ ះេទ ថីៗ េនះខំ នចូលរួមជួយ ទំនិស តិ សំកិ ថីរបស់ កលវទលយ័ពុទ ស។ ពីដំបូងខំ ន រមណ ភ៍័យ ច េហើយពិ កកង របមូល រមណ ៍ ងំ។ ខំមិន ន រមណ ស៍ខុសលួេ ះេទ 

េពលសមឹងេមើលសសិ នុសសិ ងំអសេ់ ះ ប៉ុែន ចុងេ យខំ ចេធើ ន។ ខំ ន ប់ខនឯង តវែត “េចញពីកែនងេធើឱខន ន ព យសលួ”។ ប ប់ពីេ កគ និង 

ខំ នប ប់សកម ព ងំអស ់ខំ នេ ទន ពេលើខនឯងែមនែទន េ ះខំ នឈ រេ ចំេ ះមុខសសិ េចើន (េចើន ង១០០ ក់) ែដលពីមុនខំមិន ប់ នេធើពីមុនមកេទ។ 

ខំក៏ នេធើរែចករែលកនូវបទពិេ ធន៍ និង ចំេណ ះដឹងរបសខ់នដលស់សិៗ ងំអសេ់ ះ។

 ពីរបីស ហប៍ ប់ពីសិ េនះ ខំ ក់េផើលែមនែទន ែដលមណ ល បឹកសខុ ពផវចិតបកបេ យវ ជីវៈ និង កលវទធិ រ នបគលវ់ បនបតអរគុណ មកដលខ់ំ។  ពីរបីស ហប៍ ប់ពីសិ េនះ ខំ ក់េផើលែមនែទន ែដលមណ ល បឹកសខុ ពផវចិតបកបេ យវ ជីវៈ និង កលវទធិ រ នបគលវ់ បនបតអរគុណ មកដលខ់ំ។ 

ខំ ចដឹងខនឯង េបះដូងរបសខ់ំ េ ត ប់ ងំ សេ់ពលេ ះ។ ខំ ន រមណ ស៍បយចិត ង ងំ េហើយ រេលើកទឹកចិតខំ ន់ែត ងំេឡើងែថមេទៀត។ មិតភកិរត់កងបីរបសខ់ំ េចើន 

សរួ េហតុអីខំមិនេរសយក េរៀនមុខវ េនះ មិនេ េរៀន បរេទសវញ ល ង។ ខំចង់េធើរ សប់រជីវតរបសខ់ំ េហើយេធើរអភិវឌជំ ញរបសខ់ំបែនមេទៀត។

ខំឥឡវ នេសចកីសខុ និង ទទួលយកនូវសណំ ររបសអ់កេផងែដល នសរួ  ខំ អកេបើកម៉ូតូកង់បី ក់ 

“តុកតុក” េហតុអីចង់េរៀនជំ ញេនះ ពួកេគ នសទិឆលេ់ហើយចង់ដឹង ែតអីែដលសំន់ស ប់ខំេ ះ 

គឺខំេធើរសេមច ននូវេ លបំណ ងរបសខ់ំ។ មិតភកិអករត់ម៉ូតូកង់បី ន រ ក់េផើល និង 

ជួយេតកអរពីអីែដលខំទទួល នផងែដរ។ ពួក ត់ចង់ឱខំប ប់ រសកិរបសខ់ំេ យេ គជ័យ 

េហើយ ប់ខំ ជីវតរបសខ់ំនឹង ន រ សប់រ។ ឥឡវេនះខំ នទំនុកចិតេលើខនឯង និង 

ទទួលយកនូវអីែដល ខំ។

 ខំ និង មិតរួម ក់េផងៗ េទៀត ន រ រ េចើនតវបំេពញ 

មុនេពលប ប់ រសកិមកដលក់ងែខកក ងមុខេនះ។ បពន និង 

 ខំ និង មិតរួម ក់េផងៗ េទៀត ន រ រ េចើនតវបំេពញ 

មុនេពលប ប់ រសកិមកដលក់ងែខកក ងមុខេនះ។ បពន និង 

កូនរបសខ់ំនឹងមកចូលរួមៃថប ប់ រសកិរបសខ់ំ។


