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អ្ែថនយ័ ីវែិ   
 

សាស្រ្សាែ ចារយ ជវ ជបណឌិ ែ ជថាងនីោមុន ី  ទំពរ័ 1 

ជីវិត្ 
 ីវែិ គនឺយិយពី ការគិែ អារមមណ៍ និងអាកបបករិយិ  មបែែរិប ់មនុ ស

គឺ របូ មបែែិ ចរយិ មបែែិ វជិាជ  មបែែ ិ និង ្ទពយ មបែែ ិ មបែែអិ្ ់ទាងំជនេះ
 ុទធដែអាចអ្េវិឌ្ឍបាន។  ្ែូវធបំផុំ្ែរប ់ជយើងគឺ ជាែំបងូ្ែវូជមើលឱ្យជ ើញ
ថា  កមមភាពអ្វ ិជមានរប ់ជយើង ជកើែជ ើងជោយសារដែការមានេះ្បកាន ់នាំ
ឱ្យមានការវជងវងភាន់្ ច  ំ នឹងនាឱំ្យមានការទា ់ចិែែជទើបមែិែនងិ ្ែូវបាន
ជកើែជ ើង ជនេះជ ើយជាបញ្ហា រប ់ជយើងនងិជាបញ្ហា រប ់ពេិពជោកជនេះទាងំមូ
ល។ មនុ សទាងំអ្ ់ ុទធដែមានបំណង្បាថាន  ដែលបំណង្បាថាន ទាងំជនេះ
 ុទធដែជារប ់បជ ែ្ េះអា នន ការព្ងកីកែបី ង្បាថាន ជៅជលើោន  បជងេើែជ ើងនូវ
ការរងទុកខជវទនាទាងំ ងខាង ជែើមបជី ៀ វាងបញ្ហា ជនេះពិេពជោក្ែូវដែអ្េវិឌ្ឍ
ចិែែ ៃប ់ (ឧជបកាខ ចែិែ) ដែល្ែវូចាបជ់ផ្ែើមពជីយើងមាន ក់ៗ ជនេះឯង ជែើមបកុីំឱ្យទាងំ
អ្ ់ោន ្ែវូរងទុកខជវទនា ែជៅកុចំាញ់ជបាកភាពវជងវងជោយសារដែចិែែមានេះ
្បកានជ់នេះឱ្យជសាេះ ។ 

 ីវែិមនិដមន ុទធដែជាបញ្ហា ដែល្ែូវជោេះ្សាយជនាេះជទ ប ុដនែជគ្ែូវដែជធវើ
ជែើមបយីកបទពជិសាធ ។ ជបើមានកែ ុីបិនែធំ ជគ្ែវូដែមានការលំបាក មនិអាច
្ ណុកជ ើយបាន ួបជរឿងលអបផុំ្ែជនាេះជទ រកីរាយជាមយួអ្វីដែលជៅ ុវំញិអ្នក 
ជ ើយរកាកែ ីងឃមឹឱ្យមុែមា ំ ជធវើែូជចនេះអ្នកអាចបដំបកឧប គគធំៗបាន្គបយ់ ង 
ជ ើយ បាយជៅកនុងការ ដមែងែូចជាការ ដមែង ិលបៈែូជចាន េះដែរ។ ចាំ្ ! 
អ្វីដែលចែិែកពុំងដែគិែ្ ថ្ម គឺវាកពុំងដែ្ បូទាញយកការពិែមកឱ្យអ្នក ជធវើវា
ជៅ ចូរជលើកែជមេើងអ្វដីែលអ្នក្ ោញ់ជពញចែិែ ជ ើយបំជេលចជចាលអ្វដីែលអ្នក
 អបចុ់េះ។ 
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វេត្ុអវីជីវតិ្ត្ត្វូមានេកុខ? 
 ីវែិ្ែវូមានទុកខ គឺមកពីជយើងមនិ្ពមទទលួសាគ ល់ការពិែ ឱ្យដែមាន

បញ្ហា ជកើែជ ើងជយើងជចេះដែមនិ្ពម ជចេះដែយកថ្ែចងអុលជគមនិ្ពមចងអុលខ្លួន
ឯងទាល់ដែជសាេះ ជចេះដែ ួរខ្លួនឯងថា ជ ែុអ្វបីាន្ែវូដែជាខ្្ុ ំ? អាលអៗ្ែូវបាន
មកជយើង ចំដណកអា្កក់ៗ ្ែូវបានជៅជគបាន្ែវូ ជគ្គបោ់ន ងាបប់ាន្ែវូ ជបើ
អ្ញងាបវ់ាមនិ្ែវូ?  មយួជទៀែទជំនរៗមនិ្ពមជែកឱ្យលកជ់ទ ជៅគិែជ្បៀបជធៀប
ឱ្យជ ើញខ្លួនឯងក ំែ ់ ជ ើញខ្លួនឯងជថាកទាបជាងជគជ ើយត្តងំជែកបងាូរទឺ
កដេនក មនិបានមយួដខ្ផ្ងជលបថាន ផំ្លូវចិែែបាែ ់ ជ ើយជៅដែមនិទានែ់ងឹខ្លួនជទៀ
ែ។ ជបើជកើែទុកខជ្ោេះអ្ែដ់ បកជ ើង ជម ចមនិគែិែល់អ្នកដែលអ្ែជ់ ើងផ្ង? ជបើ
ជកើែទុកខជ្ោេះអ្ែជ់ ើង ជម ចមនិគែិែល់អ្នកអ្ែទ់ាងំថ្ែទាងំជ ើងផ្ង? ជមែចបាន
ជាជចេះដែជៅគែិជធៀបជាមយួអ្នកមានថ្ែមានជ ើងជៅវញិ? ជៅផ្ាលកម់ាូបខ្្ុ ំ
បាន បួជរឿងមយួ អ្នកទញិនយិយថា ្ែីអាងំមយួជនេះថ្ងលប នុាម នយយ? ចា ៎! 
៥០០០នាង។ នាងជនាេះកែ៏ថ្ងលថា ៣០០០បានជទយយ? ្សាបដ់ែយយបាន
ដ្ កខាល ងំៗ កុំជមើលងាយខ្្ុជំពក កុំមកបជនាថ កខ្្ុ ំអ្មីលងឹៗ ខ្្ុ ំជៅដកបរជេលើងចងឆ់្អិន
អ្ ់ជ ើយ ។ អ្នកទញិថា! ជ ើយវាយ ងជម ចយយឯង លកម់និបានជទ ជីៅ
ចាបំាចដ់វងឆ្ៃ យ? យយយំ  ូ! ខ្្ុនំិយយថា ខ្្ុ ំអ្ែប់ានឮជគបជនាថ កយយជទ 
ដែយយគិែឱ្យជថាកខ្លួនឯងជសាេះ អ្នកទិញចងប់ានជថាក អ្នកលកច់ងប់ានថ្ងលវា
ជាជរឿងធមមត្តជទ ជ ែុអ្វីយយ្ែូវគែិឱ្យជកើែជាការឈចឺាបរ់ ូែខ្ទបម់ខុ្យំដបប
ជនេះជៅជកើែ?ជបើជយើង្ពមទទលួសាគ ល់ការពិែ ថា ីវែិវាដែអ្ញ្ច ឹងជៅជ ើយ 
ជយើងកោ៏ម នអ្វី្ ែូវភ្ាកជ់ផ្អើលជទៀែដែរ ។  ុខ្ ទុកខ បានោេ បាែោ់េ បាន
យ  បាែយ់   រជ ើរ និនាទ  វាជាជោកធម៨៌ដែលដែងដែវលិជៅត្តមជោក
ជនេះជាធមមត្ត ចងឱ់្យផុ្ែពជីរឿងជនេះមានកចិចពរីយ ង ១្ែូវ វកឹហាែព់នយល់ចែិែឱ្យ
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្ពមរ ់ជាមយួវា ២ទាល់ដែ្ពេះនោិវ នជទើបមនិបាន បួជរឿងជនេះ គកឺារ្បកានដ់ែ
មយួគែដ់ែលនាឱំ្យ ីវែិមានទុកខជវទនា ។  ួបភាពងងឹែ្ែវូដ វងរកពនលឺ ជគមនិ
អាចជចេះដែ មៃកំនុងទីងងែឹជ ើយជ ើញពនលបឺានជទ។ 

 
អាហារនិងការ្ត្មាករប្វ់បេះដូង 

អ្នកដែល ិែ និទធនងឹជយើងជាងជគគឺជបេះែូង ជពលរា្ែីសាៃ ែ់្  ងំ ជយើងជៅ
ឯកាដែមាន កឯ់ងកជ៏បេះែូងជយើងជៅដែជោែកែំរចិែែជយើងជានចិចដែរ មនិឱ្យឯជកា
ជ ើយ។ កនុងរយៈជពលជពញមយួថ្ងៃមយួយបជ់បេះែូងជោែ មយួដ នមយួមុនឺ
្បាោំនព់រីយែង (១១៥២០០ ) កនុងមយួឆ្ន វំាជោែបនួោនមយួដ នបនួមុនឺ
្បាពំីរោនព់រីរយែង។  (៤១៤៧២០០ ) កិចចការជនេះោម នអ្នក្អាច នំ ួវា
បានជ ើយ វានឹងជែើរខាល ងំជាងជនេះជបើ ិនជាជយើងមានក ំងឹជ្កវជ្កាធជកើែ
ជ ើងឬមានបញ្ហា  មុគសាម ញកនុងចែិែ។ ជពលវាជោែញាបខ់ាល ងំជពក វាក ៏ជ្មច
ចិែែថា មនិដមនដម អ្ញជទជវុ ើយ ងាបអ់ា្កង៏ាបជ់ៅអ្ញឈបជ់ែើរជ ើយ ជោែ
មនិទានជ់ទ ជៅជពលជនាេះ ជបេះែូងកោ៏ងំចងាវ កដ់លងកជំរ ើក ជបើោម ន នំយួ ជស្រ្ងាគ េះ
ជទជយើងកក៏ាល យជាអ្ងេែអ់្ ុមយួជែើមែលួជែក ងេែជ់លើដផ្នែ ី រក្បជយ ន៍
ោម នអ្ញ្ច ឹងជៅ។ ចូរសាទ បជបេះែូងជ ើយជោលថា ជបេះែូងជាទី្ ោញ់ឯងកំែរ
ជយើងរ ូែោចាកជោកជនេះជៅ ជលើដផ្នែជីនេះោម នអ្នក្ជសាម េះ្ែងន់ឹងជយើង
ជាងឯងជទ  នែិៗ   ុខ្ ៃប់ៗ ជយើងនងឹដងរកាោន ជៅវញិជៅមកមនិជបាេះបង់
ជចាលោន ជ ើយ ។ អាជងលើមធំ  មាននយ័ថា ្ពជ ើនមនិជចេះសាែ បច់ា ់ទុំ មនិជកាែ
ដ្កងែល់ចា ់្ពទឹាធ ចារយ ចងជ់ធវើអ្វតី្តមដែអ្ជំពើចែិែ។ នយ័មយួជទៀែ ជងលើមរកីធំ
ជោយសាររោកមកពជីមជរាគបងេឬមកពផី្កឹ្សាែល់លិចជងលើម។  ំជណើ ចចុង
ជ្កាយ កូន្ ី្ែវូមែិែ្ប ុនាងនាជំៅបាែអ់្ ់មយួយប ់ លុេះ្ពលឹមជ ើងក ៏



អ្ែថនយ័ ីវែិ   
 

សាស្រ្សាែ ចារយ ជវ ជបណឌិ ែ ជថាងនីោមុន ី  ទំពរ័ 4 

្ែ បម់កផ្ទេះវញិ។ ឪពុកជ្ែកអ្រផ្ងេយ័ផ្ង រែជ់ៅទទួលកូនទាងំមាែដ់្ ក
ថា ៖  អេះមកីនទូច  យបម់ញិវាមានលូកោនអ់្ឯីងខ្លេះជទ? ចា ៎ពុកលូកខ្លេះដែរ។ 
ឪពុកជបើកដេនកធំៗ ្មាយអ្ញ! កូនជ ើអយកូនជ ើយចុេះវាមានជោេះអាវឯងជទ? 
អ្ែជ់ទពុកជអ្ើយ ៍ ! ធូរ្ទងូបនែចិអ្ញ្ច ឹង ជចេះការោរខ្លួនអ្ញ្ច ឹងជទើបជាកូនពុក 
ជ ើយចុេះវា ចុេះវា ចុេះវាមានជោេះ ំពែកូ់នឯងជទ? អ្ែជ់ទពុក! ោែជ់ោេះមនិទាន់
ជទពុក គខឺ្្ុ ំជាអ្នកជោេះជោយខ្លួនឯងចុមកណែុ ំ ដឆ្បមី្ បកាចយ់កអ៍្ីមលងឹៗ ? 
 

ត្បធានបេវ្េហា 
ជ ែុអ្វបីានជា្ ីលអដែងបាន បួដែ្បុ ខ្លិ ជ ើយ្ ីខ្លិបាន បួដែ

្ប ុលអជៅវញិ ? ជនេះជាជ ែុផ្លខ្លេះៗដែលទនំងជាការពិែចជំោេះអ្នក៖ 
១- ្ប ុខ្លិជ្ចើនកាល ហាននងឹមានភាពជ ឿជាកទ់ាងំោកយ មែ ី នងឹកាយ
វកិារ  ដកវដេនកទាកទ់ាញយ ងចដមលក នាឱំ្យ្ ីលអ ុភាពរាបសាររ ំួលចែិែជ្ោេះ
មនិ ូវបាន បួ ( ួបភាល ម្ ោញ់ដេលែ)។ 
២- មនុ ស្ប ុលអជពក ្ ីលអជមើលជៅែូចដកលងកាល យ ដែ្ ីខ្លិជមើលជ ើញ
បានចា ់ជាង ជ្ោេះជគមានពជិសាធជាមយួ្ប ុខ្លិ ។ ្បុ លអ ដមែងភាព
អ្ឹមជអ្ៀនជ្ចើនមនិ ូវទាកទ់ាញចែិែ្ ីៗ ដែមនិអាចោកប់ាងំដេនក្ ីខ្លិបាន
ជ ើយ ។ ្ប ុខ្លិកាល ហានមែុ្ ួច ថ្ែែល់្ចមុេះរ ័ ជាទជីពញចិែែរប ់្ ី
លអ ដែលជមើលជៅែូចជាទពីឹងខ្លួនបាន។ 
៣-  ្ ីលអដែងដែគិែថា ចរែិ្ប ុខ្លិជសាម េះ្ែងន់ាងអាច្គប់្ គងដកដ្ប
បាន «នាង្ច ំធ»ំ។ 
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៤-  ្ប ុខ្លិជ្ចើនមានមនែជ ន ៍ ោកយ មែដីផ្អមដលាម ដកវដេនកទាកទ់ាញ 
ជលងខ្លួនជឆ្ើែឆ្យ ជ្ោេះខ្លួនចូលចិែែបានជ ើយជនឿយ្យរកងមី  ឯ្បុ លអ
ជ្ចើនមនិយកចែិែទុកោកជ់លើបញ្ហា ជនេះ ។ 
៥-  ្ប ុខ្លិជធវើអ្វីោម នការ ួរនាជំ្ចើនែូចជាកាល ហានជមាេះមែុ ជធវើឱ្យ្ ីលអ
កានដ់ែជពញចែិែ ឯ្បុ លអមុនជធវើអ្វ ួីរនាជំ្ចើន រ ូែជធវើឱ្យ្ ីលអមនិទុកចិែែ
ឬធុញ ដែជាការជពញចែិែរប ់្ ីខ្លិវញិ ។ 
៦-  ្ប ុខ្លិមនិដែលេយ័ខាល ចការជធវើខុ្  ជគមនិជែើរត្តមគនំិែអ្នក្
ជ ើយ មនិចុេះញ មអ្នកែថ្ទជាទជីពញចិែែរប ់្ ីលអ  ្ប ុខ្លិដែងដែជរ ើ បាន
្បពនធលអៗ  ជាង្ប ុលអដែលជរ ើ បានដែ្បពនធយ ប ់។  
 ចាំ្ ! ជបើគែិអ្មីនិជចញ មនិ្ែូវជេលចថា គកឺមមនពិនធឱ្យជយើងបាន ួបោន  
អា្កកគូ់និងលអ  គូនងិជមម  ជាជរឿងធមមត្តជទ  ំខានគ់កឺាររ ់ជៅជោយជចេះអ្ែ់
ជអានឱ្យោន គងប់ានកែ ុីខ្  យ ង្ កុំជធវើបាបកូនឱ្យជសាេះ រែឹដែចាឱំ្យចា ់
្ ់ជៅជទៀែគ ឺ« អ្វីៗមនិជទៀងទាែជ់ ើយ »។ 
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របូម្នតវ្េហា 
ជ ន ៍ពែិ គមឺនុ សពរីនាកទ់ទួលយកអ្ែែីកាលោន ជៅវញិជៅមក  ួយ 

ោំ្ ទជលើកទកឹចែិែោន កនុងបចចុបបនន ត្តងំចែិែ្  ោញ់ោន រ ូែថ្ងៃអ្នាគែ ជ ែុ
ជនេះជបើចង ់មលងឹរកគូ ្ែូវជចេះរកគូដែល យួ អ្េវិឌ្ឍោន  មនិរវល់ដែបជងេើែចណំង
និងការ្គប់្ គងោន  អាច្ពដលងជយើងឱ្យចូលកនុងពេិពជោកបាន ជោយការ
 ួយ ផ្ែល់ពិជសាធោន ជៅវញិជៅមក។ ជនេះជាវធិសីាស្រ្ ែងាយៗ ជែើមប ីួយ រែឹ
ចំណងជ ន ៍មនិឱ្យរជបេះបាន បងាា ញកែី្  ោញ់និងការជចេះ យួ ោន  ផ្ែល់ការោំ
្ទោន នងឹនិយយដែោកយដផ្អមដលាម ជោរពជពលជវោោន ជោយការយល់ចិែែ កុំ
រខំានោន  ផ្ែល់កែិែយិ ឱ្យោន  ជោរពភាពឯក នកុយំកអ្ែីែកាលមកបងេជរឿង ជា
អ្នកពូដកផ្ែល់ឱ្យនងឹពូដកបំជេលចជចាល ្ែូវ្បកបជោយមជនា ជញ្ចែនាអាណិែ
អា ូរ ជចេះអ្រគុណោន ជៅវញិជៅមក ទបីំផុ្ែមនិដែលជបាេះបងជ់ចាលោន ជៅជពល
មានការលំបាក។ មុន ជ្មចចិែែជធវើអ្វមីយួ្ែូវគែិថា ជែើវានាឱំ្យអ្នកមានភាព
រកីរាយឬជទ? កុជំធវើជាមនុ សពូដក នសជំរឿង ជបើខ្លួនអ្នកជាមនុ សដបបជនេះ្ែវូ
ផ្លល  ់បែូរជចញ ជបើអ្នកបាន បួមនុ សដបបជនេះ អ្នក្ែូវ យួ ផ្លល  ់បែូរជគ ចូរជ្បើកែី
្ ោញ់ជែើមបផី្លល  ់បែូរ។ ជបើអ្នកជធវើដបបជនេះបាន អ្នកមនិចាបំាចជ់ែើររក្គូទាយឬ
្គោូកជ់ ន ៍ោន ជទ។ អ្នកមនិធាល បប់ានេលករ់ ជាែទិកឹ មុ ំ ដែងអ្ធបិាយពីវាជា
ជ្ចើនរជបៀប រចួជ ើយកជ៏ទើ ទា ់គនំែិោន ពីរ ពិែរប ់វា ឯអ្នកដែលធាល បប់ាន
សាគ ល់រ ជាែិវា រចួជ ើយកអ៏្ធិបាយឱ្យជគសាែ បត់្តមដែការយល់ជ ើញរប ់
ខ្លួនឯង អ្នកសាែ បជ់ៅដែវជងវងជ្ោេះ ជែើដផ្អមែូចទឹក មុ ំជនាេះ ដផ្អមជនាេះជាអ្វីជៅ? ជគ
ជៅដែមនិែឹងរ ពែិរប ់វា ជ ែុជនេះជែើមបបីានែងឹរ ជាែទិកឹ មុ ំពែិគមឺានដែ
េលកជ់ោយខ្លួនឯងដែប ុជ ណ្ េះ ។  
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ថ្លៃណាម្ួយអេកនឹងបាត្់បង់ម្នុ្សជាេីត្្លាញ ់
ថ្ងៃ្មយួ ជពលអ្នកភ្ាកែ់ងឹខ្លួនជ ើង អ្នកនងឹ្ែវូបាែប់ងម់នុ សជាទី

្ ោញ់រប ់អ្នក អ្នកនឹងោម នជពលបានជធវើអ្ជំពើលអជាមយួោន ជទៀែជទ ជទាេះជា
អ្នកចងន់យិយ ចងជ់ធវើអ្ជំពើលអយ ង្កជ៏គទទលួយកដលងបានជទៀែជ ើយ 
ក្មងផ្លេ  ដផ្សងធូប ជេលើងជទៀន ការជងើបោនងិទកឹដេនកវា្ោនដ់ែជាការបជំពញ
ចិែែខ្លួនឯងដែប ុជ ណ្ េះ  ជ ែុជនេះអ្វដីែលជយើងចងជ់ធវើលអោកោ់ន  ចូរជធវើទានក់ពុំង
ជៅមាន វីែិ ជធវើឥ ូវជនេះជៅកុចំាែំល់ថ្ងៃដ អក។ មនុ សនាោំន ឧទទ ិ ីវែិជែើមប ី
លុយ រចួជ ើយយកលុយមកលួងជោមការ្ោែ់្ បា ់ ជគនាោំន បារមភពអី្នាគែ 
រ ូែែល់ោម នជពលរកីរាយជាមយួបចចុបបនន លទធផ្លគមឺនុ សជោកមនិបានរ ់
ជៅទាងំកនុងជពលបចចុបបនននងិកនុងជពលអ្នាគែ។ ពួកជគរ ់ជៅជធវើែូចជាមនុ ស
មនិជចេះសាល ប ់ បនាទ បម់កជគនាោំន សាល បទ់ាងំមនិដែលបានរ ់ជៅកនុង ីវែិពែិ
្បាកែមែង្ជនាេះជ ើយ ។ 
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ថ្្វងយលព់្ីគ្នេ កេងុត្គួសារ 
ការដ វងយល់ពីោន ជៅជពល្គួសារកំពុងដែ ួបវបិែែ ិ  មនុនងឹនយិយោន

អ្នក្ែូវដែ 
ញញឹមបនែិច ជ ើយបជងេើែទឹកចែិែអាណិែអា ូរោន ជ ើង ៖ 
១-  ជែើអ្នូឬបងចងឱ់្យខ្្ុ ជំធវើែូចជមែចឥ ូវជនេះ? (កុចំង់្ បយុទធ ឬ ចងែ់កងយ   
្ែវូទុកចជនាល េះជែើមបមីានឱ្កា ផ្ែល់ឱ្យោន ) ។ 
២-   ូមសាែ បប់ងឬអ្នូ ិន ជែើខ្្ុអំាច យួ អ្វីបានខ្លេះឥ ូវជនេះ ?  
៣-  ឱ្យបងឬអ្ូន ំុជទា   បងឬអ្ូនអ្រគុណ ជនេះជាការលំបាកដែលជយើង្ែូវ
អ្ែធ់នឆ់្លងកាែវ់ាឱ្យបានទាងំអ្ ់ោន   ខ្្ុ ំមានជមាទនភាពចជំោេះអ្នក្ ់ ។  
៤-  កូនពកួជយើងមាន ំ្ង្ ់ដែលមានពកួជយើងជាឪពុកមាែ យ   ូម
ឱ្យពកួជគបានរកីរាយជោយសារពួកជយើងផ្ង ។ 
៥-   ូមជលើកដលងជទា ឱ្យខ្្ុផំ្ង ខ្្ុ ំ នាថា មនិឱ្យជធវើខុ្ ជលើកជ្កាយជទៀែ
ជទ ។ 
៦-  បងឬអ្នូពិែជា្ ោញ់អ្នក  បងឬអ្នូបារមភពអី្នក  បញ្ហា ទាងំអ្ ់ភាគ
ជ្ចើនជកើែពីការជចេះបារមភោន ខាល ងំជពក នាឱំ្យមានការយល់ខុ្ បានជកើែជ ើង  ខ្្ុ ំ
នឹងខ្ែិខ្ំ្បឹងដ្បងបនែជទៀែជែើមប ី្ គសួារជយើង។ អ្រគុណដែលជយើងជចេះជោរព
ោន   ជបើជយើងមនិជចេះឱ្យែំថ្លោន ជទ ជែើអ្នកែថ្ទឯ្នងឹមកឱ្យែំថ្លពួកជយើង
បានជៅ ? ជគចាដំែជ ើចយជំរឿងជយើងប ុជ ណ្ េះ កុំនាជំរឿងរា វអ្ែប់ានការជចញជ្ៅ
ផ្ទេះអ្ី  វាោម នែំថ្លជទ មនិបានជធវើឱ្យ្គសួារជយើងបាន្បជ ើរជ ើងជ ើយ កុឱំ្យអ្នក
ែថ្ទលូកថ្ែចូលកនុងជរឿងពកួជយើងបាន។ ជចេះ្បាបព់កីារលំបាកែល់ោន   រមួោន
 ួយ ជោេះ្សាយបញ្ហា ជទើប្គួសារបានកែ ុីខ្ ។  
៧-  ្គសួារមយួជនេះ មានដែជយើងពរីនាកជ់ទដែលអាចដងរកាវាឱ្យលអបាន។ 
មាន ក់្ កែូ៏ចដែោន   ដផ្អមដែពែីំបងូ ជ្កាយមកសាបឬថ្្បែូចៗោន   ដែជគជចេះ
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អ្េវិឌ្ឍពរីាគៈចិែែ មកជាជមត្តែ ករុ្ អាណិែអា ូរោន  ជ្ោេះដែជ ចកែីសាល ប ់
ជ ចកែី្ ោែ់្ បា ោម នអ្នក្អាចជមើលជ ើញឬែងឹមនុបានជ ើយ ។ 
 

អាពាេព៍្ិពាេ ៍
អាោ ៍ពោិ ៍ គជឺាជ ចកែី្  ោញ់ដែលជកើែពី្បជេទ ំងាែថ់្នទំនាក់

ទំនង ជាកដនលងកណំែអ់ាទភិាពថ្ន្ពលឹងពីររមួោន  ជាជាង្ទពយ មបែែឬិរបូកា
យ។ ជពល្អ្នកបាន ួបមនុ សមាន កដ់ែលមានេកែភីាព អ្នកអាចជធវើកដំណេព័វ
វា នាថ្ន ីវែិទំនាកទ់នំងរប ់អ្នក អ្នក្ែូវជ្ ើ យកវាជាអាទិភាព កុយំក្ទពវ
 មបែែជិធវើជារនាងំ ុេមងគល។ មនុនឹងចូលែល់ទនំាកទ់ំនងែម៏ាន ជំៅ អ្នក្ែូវ
យល់ពបីញ្ហា ជនេះ ជែើមបជី ៀ វាងវបិែែិែធ៏ៃនធ់ៃរជៅថ្ងៃមខុ្ ជ្ោេះោណិ ជកមម ីវែិវា
មានែំថ្ល្ ់ វាជារប ់អ្នកដែលមនិ្ែូវមានអ្នក្អាចរជំោេបោំនបាន
ជ ើយ។ ជបើកែី្ ោញ់ពិែជារងឹមា ំ ចងទុ់រគែចូលត្តមទាវ រមុខ្ ជ ន ៍បរ ុិទធិ
មនិអាចជចញត្តមបងអួចបានជនាេះជ ើយ កុំបំផ្លល ញជបេះែូងមនុ សដែល្ ោញ់
ជយើង។ ភាពជជាគ យ័គឺជយើង្បងឹដ្បងជោយខ្លួនឯងជទ មនិបានយកជៅ្បកែួ
្បដ ងជាមយួអ្នក្ជ ើយ ជ្បើភាពជជាគ យ័កនុងការ្បកែួ្បដ ង ជបើជទាេះជា
ជយើងបានទទលួកវ៏ាោម នភាពរកីរាយពិែ្បាកែដែរ។ កនុងជោកជនេះោម នអ្វលីអ
បំផុ្ែ ្មាបជ់យើងជនាេះជទ ដែជបើជយើងជធវើបានលអបំផុ្ែជ ើយ លទធផ្លបានមក
យ ង្កជ៏ពញចែិែ លទធផ្លមនិបានែូចចែិែក៏្ ពម ជោកជនេះោម នជទោកយថា
 ួ ជពល ជយើងអាចចាបជ់ផ្ែើមជាងមបីានជានចិច។ ្ែមឹដែការរ ់ជៅបានកែ ុីខ្ 
កុំចាបំាច់្ បឹងឱ្យរងទុកខជវទនាខាល ងំជពក  ីវែិោម នអ្នក្យកអ្ពីីជោកជនេះជៅ
បានជ ើយ កុជំធវើបាបខ្លួនរ ូែែល់មនិគែិពបីាយទកឹនំចណីំ ជេលចថាខ្លួនជាអ្នក
្ ជេលចសាចញ់ាែិឱ្យជសាេះ ។ 
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គូវ្េហាថ្បកបាក ់
ការ ិកាងមីៗជនេះបានរកជ ើញថា៖ គូជ នហាសាវ មេីរយិដែលមានការ

ដបកបាកគ់ឺមកពីមាន ៖ 
១-  ការពាយមរេិះគនច់ាបក់ ុំ ោន  ជនេះគមឺកពកីាល្ ោញ់ោន ្ោែបំូង
មាន ក់ៗ ជមើលជ ើញដែការជពញចែិែ មនិរកជមើលដផ្នកដែលខ្លួនមនិចូលចែិែជនាេះជទ 
ជៅជពលដែលចែិែចាបជ់ផ្ែើមដ្ប្បលួជនឿយ្យជ ើយ កជ៏ចេះដែត្តម ជងេែរក
ជមើលដផ្នកដែលខ្លួនមនិជពញចិែែឯជណេះវញិ ។ ជគ្ែូវមានការពចិារ្ ជែើមប ី
អ្េវិឌ្ឍចែិែ្ ោញ់នងិការអាណិែអា ូរោន  ំន ួឱ្យការជទើ ចិែែជនាេះវញិ ។  
២-  ពាយមយកឈនេះចាញ់ោន  ជបើមាខ ងជទើ  មាខ ងជទៀែ្ែវូពនិែិយជមើលថាជែើ
ជគនិយយជនាេះ្ែមឹ្ែូវដែរឬជទ ជបើ្ែឹម្ែូវញញឹមបនែិចជ ើយផ្លល  ់បែូរត្តមភាល ម 
កុំចញិ្ច ឹមចែិែ ង ឹកែបែ ។ 
៣-  ជមើលងាយជមើលជថាកោន  កាលជបើជគជទើ ចែិែជ ើយ ជគដែងជលើកែថំ្លខ្លួន
ឯងជ ើយបនាទ បបជនាថ កអ្នកែថ្ទ។ ធមមជាែិ (ែ ា្ ) បានែំរវូឱ្យជយើងរ ់ជៅ
មានគនោីន  ការ ជ្មចចិែែរ ់ជៅជាមយួោន គឺជយើងគែិថាជែើមបឱី្យបាន ុខ្ ទី
បំផុ្ែជយើងយកោន ជែើមបមីក្បមាទជមើលងាយោន ជាការមនិ មជសាេះ  ្ែូវជចេះ
 ួយ ជលើកែំជកើងោន ជែើមបឱី្យមានការផ្លល  ់បែូរដផ្នកអ្វ ិជមាន ។ 
៤-  ្បកានរ់ងឹរ ូោកោ់ន  មនិ្ពមទទួលក ុំ ជ ើយដកដ្ប មនុ សទាងំអ្ ់ 
ត្តងំពែូីចែល់ធគំ ុឺទធដែបាន នសចំរែិអ្ធា្ ័យទុកមកជរៀងៗខ្លួនដែលជៅ
ថា  ែងោ់ (Standard) មុនជពលបានោន ជាគូ វីែិ មាន ក់ៗ បជញ្ចញ ែងោ់
វ ិជមាន ជ្កាយជពលបានោន ជ ើយ ជទើបជគបជញ្ចញ ែងោ់អ្វ ិជមានោកោ់ន  
មនុ សដែលមានការយល់ែងឹ ជគពាយមោក ់ែងោ់ចុេះជែើមបែី្មមឹោន ឱ្យមាន
ភាពចុេះ ំរងុជាមយួោន  នងឹឱ្យមានភាពរលូនកនុងការរ ់ជៅ។ ជបើមនិជចេះអ្ីជទ 
គិែ្ែឹមដែថា ជបើជគចងប់ានអ្ីឱ្យជគជៅ ជបើជគខ្ឹងជ ើយ ជយើងញញឹមលួងជោម 
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ជ ើញមានការលំបាក យួ ោន ភាល ម ្ពេះពុទធបានផ្លែ ថំា «ចូរោកម់ានេះ ្បកានចុ់េះ» 
អ្នកនងឹមានកែ ុីខ្ ។ 
 

សាែ កសាេ ម្អត្ីត្កាល 
សាល កសាន មអ្ែែីកាលគជឺា្ចវាកជ់ខាន េះឃ្នន ង ទាកច់ងចែិែមនុ សឱ្យ គមរងី

ថ្រ  រ ូែែល់សាល បផ់្ងកម៏ាន ជ្ោេះដែមនិជចេះជោេះចិែែចាកជចញពីវា។ បជចចកជទ 
លបជ់ចាល្ ជមាលអ្ែែីកាល មនុ សអាចរកជ ើញខុ្ ៗោន  ជពលខ្លេះអ្ែីែ
កាល្ោនដ់ែជាសាន មែំជៅ ឈចឺាបចុ់កពែឺផ្ាកនុងជបេះែូងឥែ្បជយ ន ៍ ដែល
មនិគរួទុកឱ្យវាឋែិជៅរុាថំ្រ  ែជៅជទៀែជទ គួរដែ ំអាែចិែែទទួលយកជរឿងរា វងមីៗ
លអៗ ំរាប ់វីែិមកវញិ។ ជយើង្ែូវត្តងំចិែែបញ្ហជ ចិែែខ្លួនឯងថា៖ ជរឿងរា វកនុងអ្ែីែ
កាលដែលមនិលអ ចូររោយបាែជ់ចញពកីនុងចែិែអាត្តម អ្ញឱ្យអ្ ់ ែជៅអ្ញ
ឈបរ់លឹំកឈបច់ងចាវំាែជៅជទៀែជ ើយ។ អាត្តម អ្ញជលើកដលងជទា ឱ្យខ្លួន
ឯង អ្េយ័ជទា ឱ្យអ្វីៗទាងំអ្ ់ ឈបគុ់គំនួ ង ឹក អាត្តម អ្ញ្ែូវផ្ារភាជ ប់
ពិេពជោកជោយកែរីកីរាយ ។  
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កុំវត្បើពាកយអវិជជមានកេងុត្គសួារ 
 ូមកុំជ្បើោកយអ្វ ិជមានកនុង្គួសារ ជ្ោេះវាែូចជាការបណែុ េះគំនែិឱ្យជធវើ

ត្តម ៖ 
ឆ្េួែ ខ្ជលិ ្ចដណន អ្ែយ់ល់អ្ី លៃង ់ វនិា  ិនជហាច ចបជ់ ើយ អ្ែ់

បានការ ជធវើអ្មីនិជកើែជបើោម នជគែកឹមខុ្ ខ្ួរ្ កូ នយិយែដែលៗ ជធវើឱ្យខ្ួរកាល
្ បូយកជ ើយវាផ្លិែសារធាែុ ីវៈគមីដីែលអ្ន់ៗ ទាងំគុណភាពនងិបរមិាណ 
ជ ើយផ្ាយជៅបញ្ហជ ជបេះែូង ួែជងលើម ឱ្យជធវើការងារអ្ន់ៗ  ទបីំផុ្ែវា នាមនុ ស
ទាងំមលូ្ែូវដ្បកាល យជៅត្តម មែមីនុ ស។ ជរឿងធនញ្ជ ័យ ្គទូាយមានបណំង
ចងប់ផំ្លល ញវា នាជគ ោែទ់ាយបំភានវ់ា នាធនញ្ជ ័យថា ធំជ ើងនងឹកាល យជៅ
ជាអ្នកបំជរ ើជគ ែូនត្តជយើងបានយកចិែែទុកោកព់បីញ្ហា ជនេះ្ ់ ោែដ់ែងឱ្យ
្បងុ្បយែ័នចជំោេះោកយ មែ ី« ្គទូាយ មាែ យថា » កូនៗដែងដែមានវា នាែូច
 មែមីាែ យ ជបើជយើងជ ឿ្គូ ការោកច់ែិែជៅជលើការជ ឿជនាេះជ ើយដែល
កំណែជ់ ែុការមកឱ្យជយើង (ត្តមចាប់្  បូទាញ)។ ្ែូវទោំបជ់្បើោកយ
វ ិជមានកនុង្គួសារ ឆ្ល ែ្ ់ រ ័ រ នួ្ ់ ឧ ា ៍ពាយម្ ់ 
ជចេះអ្ែធ់ន ់ជធវើអ្ីមានការទទលួខុ្ ្ែវូ ដែងនាមំុខ្ជគជានិចច នយិយរាល់ថ្ងៃ ខ្ួរ
កាលទទលួយក ជ ើយវាខ្ំផ្លិែសារធាែុ ីវៈគមីលីអៗ  ទាងំគុណភាពនិង
បរមិាណរ ូែែល់សាងមនុ សជនាេះឱ្យកាល យជាមនុ សអ្សាច រយកនុង ីវែិបាន ។ 
ជែើអ្នកែងឹថា បញ្ហា រប ់អ្នកគឺប ែ្ លមកពីអ្វជីទ? ត្តមពែិអ្នកគឺឆ្ល ែ្ ់ 
រ ូែែល់ឆ្ល ែ្ លុជទៀែផ្ង ចិែែរប ់អ្នកផ្លល  ់បែូររាបោ់នដម ្ ែកនុងមយួនាទ ី
ទីបផុំ្ែ អ្នកកាល យជាក ំែជ់្ោេះដែចាញ់ជបាកការគិែរប ់ខ្លួនឯង។ មយួថ្ងៃៗ
គិែចងឱ់្យបានែូចជគកនុងជោក ដែល ំបរូវែថុជ្បើ្បា ់ គិែជ្ចើនជពករ ូែែល់
និយយមនិជចញ ដលងឃ្នល នបាយ ជែកដលងលក ់ ដ បកមុខ្្ ីវ្ ញួចា ់មុន
អាយុ។ កាយ ីុែុបំាយ ចែិែ ីុអារមមណ៍ ែល់ដែយកអារមមណ៍ជៅែ ្កហាយ 
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អារមមណ៍កំ ែជ់ខាល ចផ្ាមកឱ្យចែិែ ីុ វាពុលជៅជាជែកដលងលក ់ របូកាយជកើែ
មហារកី ជ្ោេះចែិែជកើែរលែ១់២ែងកនុងមជនាទាវ រ របូរលែម់យួ ចិែែគិែជ្ចើនជពក 
របូជកើែរលែជ់លឿនដបកបាកឌ់្អី្និជអ្ ជកើែមហារកី កាយចា ់្ទុឌ្ជ្ទាមសាល ប់
មុនអាយុជៅបាែ។់ ត្តមពែិអ្នកឆ្ល ែ្គប់្ ោនជ់ែើមបែីងឹថា អ្វីគរួគិែ អ្វីមនិគួរគែិ 
មនិដមនជចេះដែគែិ្គបជ់រឿងបានជនាេះជទ  របុមក បញ្ហា រប ់អ្នកទាងំអ្ ់ គឺប
ែ្ លមកពភីាពឆ្ល ែរប ់អ្នកជនេះឯង ត្តមពែិ ីវែិវាោម នបញ្ហា អ្វទីាងំអ្ ់ 

 ីវែិគឺសាមញ្ញ ជសាេះ ជចេះដែជធវើឱ្យវា មុ្គសាម ញជោយខ្លួនឯង ។ 
 

និ្សយ័ 
ោកយថាន ិសយ័ សាែ បជ់ៅែូចជាោកយធមមត្ត ែូចជាមនិមានអ្វគីួរឱ្យគែិ

ជសាេះ ដែត្តមពែិជៅ ោកយែខ៏្លជីនេះគជឺាមា្ែោា ន  ្មាបវ់ា ់ឱ្យែងឹអ្ពំទីំជនៀម
ទំោប់្ បថ្ពណីវបបធម ៌ ពី្កិែ្កម្គួសារ នងិ ងគមជាែិ ព ី ែ្ បធ់ាន ប់
 ងគមនិងចាប ់ ោកយជនេះបងេឱ្យមានកែ ុីខ្ឬទុកខបានជ ទើរមនិគរួឱ្យជ ឿ។ ន ិស ័
យ ុខ្ន ិសយ័ទុកខ គឺជកើែពីទោំបល់អឬអា្កកជ់នេះឯង។ ជៅជពលភាពជៅែ
្កហាយចិែែបាន ៃបរ់លែជ់ៅ ជទើប ែជិកើែជ ើងដែលជា្បេពថ្នបញ្ហញ ។ ជៅ
ជពលបញ្ហញ បានជកើែជ ើង ជទើបអាចជមើលជ ើញជោកជនេះត្តមជ ចកែពីែិ ជៅ
ជពលបានជ ើញជោកជនេះត្តមជ ចកែីពែិជ ើយ ជទើបកាល យជាមនុ សែងឹខុ្ 
្ែវូ ។ 
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ត្្លាញគ់្នេ ត្ត្ូវវចេះសាត ប់វេត្ុផលគ្នេ  
ជបើ្  ោញ់ោន ្ែវូជចេះសាែ បជ់ ែុផ្លោន   កុសំាែ បជ់ ែុផ្លដែខ្លួនឯង កុំ

សាែ បជ់ ែុផ្លពីអ្នកែថ្ទជ្ចើនជាងជ ែុផ្លោន ឯង  មុន្ ោញ់្ែូវជបើកដេនក
ឱ្យធំ ការចួជ ើយ្ែូវបទិដេនកឱ្យែូច  ជែើមបបីជញ្ចញរ មីថ្នកែី្  ោញ់។ រប ់
ដែលជ្ ើ ជរ ើ ជ្បើជ ើយ ោម នថ្ងៃ្ ែវូសាែ យជ្កាយជនាេះជទ ្ែូវ ំរប ំរលួជ្បើឱ្យ
បានលអដែប ុជ ណ្ េះ កុំ្ប្ំងនងឹវា នា កុំែវា នឹង្ព មលិខ្ែិ  ូមបជី ែចដផ្ន
ែីគងជ់រ ើ មជ  ីខុ្ ដែរ  ជ្ោេះមនុ សឱ្យដែជៅមានកិជល  គឺជៅដែមានការ
ទា ់ចែិែ រ ់ជៅមនិដែលបាន ុខ្ជនាេះជទ។ កិជល ដែងសាងភាពជៅែ
្កហាយឱ្យខ្លួនឯងជាធមមត្ត   ពវវែថុជកើែជ ើង ុទធដែ្ែវូការជពលជវោ  ការ
អ្ែធ់នគ់ជឺាឱ្ ងែ ័៏កែ ិិទធបផុំ្ែ ។ 
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ចំណ្ងថ្ដវ្េហាគ្នា នការវគ្នរព្គ្នេ  
្ ោញ់មនុ សមាន ក ់ គឺមនិ្ែវូការកែិែយ អ្វទីាងំអ្ ់ ដែកនុងភាពជា

មនុ ស ជគក៏្ ែវូជចេះផ្ែល់ែំថ្លឱ្យោន ជៅវញិជៅមកដែរ ភាគដីែលមនិជចេះផ្ែល់
ែថ្មលឱ្យអ្នកែថ្ទ គពឺិែជាបានឆ្លុេះបញ្ហច ងំពភីាពអ្ ីលធមរ៌ប ់ខ្លួនពិែដមន។ 
ជណាើ យចុេះ ្ទាឈំចឺាបដ់ែមែងជាជាង្ទាឈំចឺាបអ់្ ់មយួ វីែិ ្បុ ៗជពញែី 
្ ីជពញនគរ សាកលបងជែើរជលើផ្លូវងមគីងដ់ែបាន ួបផ្លេ ដែលរកី គុេះសាគ យ នឹង
មានពិជោរ្កអ្បូជាងមនុដែរ។ ែល់ផ្លូវបំដបកជោយសារដែ្ែវូការកិែែយិ និង
ភាព ៃបស់ាៃ ែ ់ គឺលអជាង្ែូវការភាពជេលើែជេលើន ជបើជែើរផ្លូវបដំបកជ្ោេះដែែ ា្  
ជនាេះការឈចឺាបវ់ាកាល យជៅជាភាពជញៀនរប ់ វីែិជាមនិខាន ្ទាទំទលួការឈឺ
ចាបជ់ោយការវេះកាែដ់ែមែង ជាជាងទទលួការឈចឺាបអ់្ ់មយួ ីវែិ។ ការ
 ដ កោន កុំឱ្យមានវវិាទ (ជទើ ទា ់ោន ) ្ែូវយល់អ្ពំលីកខណៈ៤យ ង៖ 

១ - អ្ធា្ ័យរប ់អ្នកនិយយ គឺោន នយិយដែអ្វីដែលោន ចូលចែិែ អ្វី
ដែលោន យល់ែងឹបាន ជ ើយដែងមានេះ្បកានក់ារយល់ជ ើញរប ់ខ្លួន មនិ្ពម
ទទលួយកជ ែុផ្លពអី្នកែថ្ទ។ 

២  - អ្ធា្ ័យអ្នកសាែ ប ់ ចងស់ាែ បដ់ែអ្វដីែលខ្លួនចូលចែិែ អ្វីដែលខ្លួន
អាចយល់បាន ដែងដែជទើ ជាមយួខ្លមឹសារអ្នកនិយយ ជ ើយទាមទារឱ្យជគ
និយយពអី្វីដែលខ្លួនចូលចិែែ។ 

៣  - ជោយអ្ំ្ចការ ួរ ឬ ទំនាកទ់ំនង  
៤ - ជោយសារជ ែុដែលបានជកើែជ ើង ។ 
ជែើមបកុីឱំ្យមានទនំា ់កនុងការនិយយ គឺអ្នកនយិយ្ែវូសាគ ល់អាធា

្ ័យអ្នកសាែ ប ់ ឯអ្នកសាែ បគ់រួអ្នុញ្ហញ ែែឱិ្យោន បាននយិយផ្ងជែើមបឱី្យោន បាន
អ្ ់ចែិែ ជបើសាែ បម់និចូលជទគួរជែើរជចញឬជចេះដែជឆ្លើយ្ បៗជៅ។ អ្នកនយិយ
្ែវូជចេះដកដ្បការយល់ជ ើញរប ់ខ្លួនជៅត្តមជ ែុផ្លដែល្ែមឹ្ែូវ កុមំានេះ 
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ជថាកអ្នីងឹការដកដ្បការយល់ជ ើញជនាេះ? កុចំិញ្ច ឹមចិែែត្តម ង ឹកត្តម
  កជ ៀែ ដែលបញ្ហជ កថ់ាខ្លួនរែឹដែអ្នដ់ងមជទៀែជនាេះអ្ី ជោកជនេះោម នអ្វី្ លួ
និយយោន ជាងបែី្បពនធជនាេះជទ នយិយោន ទាងំក ែ្ លយបក់ប៏ាន កុឱំ្យដែ
យកភាពមានេះមកចូលរមួ ។ 
 

វ្ចកតតី្្លាញ ់
អ្នកដែលមានជ នហា គចឺងប់ានដែកែី្ ោញ់ ការថាន កង់នម លួងជោមពី

អ្នកែថ្ទនងឹចងប់ានកែី ុខ្ជោយសារ្ទពយ ជោយមនិែងឹថា មុ្ ទ វីែិជនេះមាន
 ំជៅជ្ៅប ុ ណ្ ជនាេះជទ។ ជោកជនេះ ជបើអ្នក្បគល់ឱ្យ ជទើបអ្នកទទួលបានមកវញិ 
មនិអាចទទួលបានជោយោម នការ្បគល់ឱ្យជនាេះជទ ្ ោញ់មនុ សមាន ក់្ ែូវ
្ ោញ់ទាងំអ្វីៗដែលជគមាន គឺ្ែូវព្ងកីកែី្ ោញ់ឱ្យធជំាងមនុមនិអាច
្ ោញ់យកមនុ សដែមាន កប់ានជទ ្ែូវោកក់ារ្បកាន ់នងឹភាពអាត្តម នយិមចុេះ
ជទើបបាន។ ជបើរវល់ដែនាោំន ជៅផ្ារលកច់ែិែ ៃប ់ ជ ើយទិញដែភាព្ចបូក
្ចបល់យកមកវញិ ជនាេះការរ ់ជៅោម នជ ចកែ ុីខ្ជ ើយ មានបញ្ហា កម៏កពីការ
គិែ រលែ ់ គែិឱ្យមានកែ ុីខ្។ ្ែវូដែគែិ បញ្ហា កម៏កពីគែិពិ ជ ន ៍កាមជទព 
ជបើ ិនជាដេនកអ្នកខាវ កជ់្ោេះដែជ ើញរបូលអ ែុ ោងវាជោយទកឹដេនកជៅ ទកឹ
ដេនកនឹង យួ ឱ្យអ្នកមានភាព្បជ ើរជ ើង រចួជ ើយចាបជ់ផ្ែើមដកថ្ចន ីវែិជោយខ្រួ
កាល នងិអ្ ែ្ ែ ោម នអ្នក្ជ ឿថាអ្នកជធវើមនិបានជនាេះជទ។ ជបើ ិនជាការ
ជសាកសាែ យបានវលិ្ែ បម់កសារជាងមមីែងជទៀែ ឱ្យវា ួបជាមយួអ្នកជោយ
សាន មញញឹមចុេះ រចួជ ើយនយិយថា៖ ជអា ៍កមមជអ្ើយ! ខ្្ុ ំ្ពមត្តមអ្នកជ ើយ 
 ូម យួ ដងរកា ីវែិខ្្ុឱំ្យបានរចួផុ្ែពកីែីអ្នែរាយផ្ង ជ ើយ ូមជបើកផ្លូវឱ្យខ្្ុបំាន
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រកជ ើញកែី ុខ្  ូម យួ ត្តមរលឹំកោ ់ជែឿនខ្្ុ ំ កុឱំ្យខ្្ុ ំជែើរត្តផ្លូវវជងវងជនេះសារ
ជាងមជីទៀែ  ូមឱ្យខ្្ុបំាន បួផ្លូវដែលមនិមានការជកើែជទៀែជៅចុេះ ។ 

វធិទីំោកជ់ចាលបញ្ហា ពីកនុងចិែែកុំឱ្យមានទុកខ៖ 
១- ទំោកជ់ចាលជោយការគែិឱ្យយល់ពបីញ្ហា  ជ ើយរកវធិីជោេះ្សាយជោយ
មនិមានការ្បកាន ់
២- ទំោកជ់ចាលជោយគែិ ជែើមបឱី្យចែិែ្ពមទទួលយកត្តមផ្លកមម 
៣-ទោំកជ់ចាលជោយបដងវរការគែិ ឬជោយជគចជចញពីបញ្ហា  
៤- ទំោកជ់ចាល ជោយវធិីពាយមជោយកចំាែជ់ ែុរប ់ទុកខជាមុន 
៥- ទំោកជ់ចាល ជោយមនិខ្ចីខ្វល់ពអី្វទីាងំអ្ ់។ 

 ជែើ ីវភាពដបប្ដែលគែិថាងាយជធវើជាងជគ? ជ ើយជបើយល់ថាជធវើជៅ
មានលកខណៈលអ្ បជ ើរជាងជគ គរួចាបជ់ផ្ែើមជធវើវាជៅ្។ 
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ត្គួសារ 
ការជ្ ើ ជរ ើ យក្គួសារ ឬ គូ្ ករមនិដមន ជ្មចចិែែភាល ម ជ្ ើ យក

ភាល មជៅត្តមចំណងរ់ប ់អ្នកជនាេះជទ។ ្គសួារមនិដមន ្មាបដ់ែមយួថ្ងៃ ដែ
្គសួារ ្មាបម់យួ ីវែិ  ូមកុ ំជ្មចចិែែជៅត្តមអ្វីដែលអ្នកមានចំណងដ់ែ
មយួជេលែ គែិឱ្យចា ់ គែិឱ្យ្ែវូ ថាជែើមនុ សដែលអ្នក្ ោញ់ ជាមនុ ស
ដបប្   ជាមនុ សជលងដលបង  ្បមកឹ មនុ សដែល្ប្ពែឹែជរឿងដែល ងគម អប់
ជខ្ពើម ឬជាមនុ ស្បជេទ្? ជ ែុអ្វបីានជាខ្្ុឱំ្យអ្នកជមើលជៅជលើមនុ សដែល
អ្នក្ ោញ់ថាជាមនុ ស្បជេទ្? ពីជ្ោេះជោយសារដែមានអ្នកខ្លេះជរៀប
ការបានមយួថ្ងៃ មយួ បាែ  ៍ ឬមយួដខ្ ប ុដនែ្ែូវដលងលេះោន ជៅវញិជៅកនុងរយៈ
ជពលែខ៏្លី្ មយួជោយសារដែការគែិមនិបានលអជនេះឯង។ ជពលដែល
្ ោញ់ថាលអ្ គបយ់ ង ជពលអ្ ់ចែិែកគ៏ែិថាដឆ្អែ ឬអា្កក់្ គបយ់ ង ជនេះ
ជ ើយជាកត្តែ ដែលជធវើឱ្យអ្នកមនិមាន ុេមងគលជៅកនុង្គសួារ ឬអាចរ ូែែល់
ជ្បើ្បា ់អ្ំជពើ ងឹាជផ្សងៗកថ៏ាបាន។ អាោ ៍ពោិ ៍ គឺ្ោនដ់ែជាចំណងថ្ែ
ដែប ុជ ណ្ េះ ប ដុនែកូនៗរប ់អ្នកគជឺាចណំងករ។  ូមគែិឱ្យបានចា ់ ជបើ ិន
ជាអ្នកចងជ់្ ើ ជរ ើ យកគូរ្ ករ ឬ្គួសារ។ 
 ១- ជែើអ្នកជចេះអ្ធា្ ័យឱ្យោន ជៅវញិជៅមកចំជោេះ្គួសារជ ើយឬជៅ? 
 ២- ជែើអ្នកមានលទធភាពចិញ្ច ឹម្គួសារអ្នកឬជៅ? 
 ៣- ជែើអ្នក្ពមយកទទួលជរឿង្គបយ់ ង ជ ើយយកមកពីភាកាជាមយួនឹង
្គួសាររប ់អ្នកជែើមបរីកែំជ្េះ្សាយរមួជ ើយឬជៅ? 
 ៤- ជែើអ្នក្ពមែ  ូជែើមប ី្ គួសារជ ើយឬជៅ? 
 ជបើ ិនជាអ្នក្ពមជ្ ើ ជរ ើ យកមនុ សដែលអ្នក្ ោញ់ជ ើយ  ូម
អ្នកបនែជពញចែិែ្ ោញ់ែូចដែលអ្នកចាបជ់ផ្ែើមពីែបំងូ។ 
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្ញ្ញា ថ្ដលបញ្ញជ ក់ថាអេកត្្លាញម់្នុ្សខុ្  
  ញ្ហញ ខ្លេះៗដែលអាចបញ្ហជ កថ់ាអ្នក្ ោញ់មនុ សខុ្ ៖ 
១- ជគយករចួដែខ្លួន អ្នក ែ់មានអារមមណ៍ថា អ្នកទទលួបនទុកជ្ចើនជាងជគ 
ជនឿយជាងជគ ជគរកផ្លូវ្ ណុករ ូែ។ 
២- ជមើលមនិជ ើញមាន ញ្ហញ  ការគិែពអី្នាគែរមួោន ទាល់ដែជសាេះ ជនេះជា
 ញ្ហញ ខុ្ ធៃន់្  ់ ោម នការទទួលខុ្ ្ែូវដែលឱ្យរជំេើបចិែែ។ 
៣- រ ័ បងាា ញភាពធុញ្ទានជ់ាមយួអ្នក ោម នការ្ ថ្មពីអ្នាគែរមួោន  

 មានដែែ្មូវការផ្លូវជេទ ដែផ្លូវចិែែមនិ្ បមានអារមមណ៍ថា ោម នជចេះការោោន
ោន  មានដែគនំែិមនិលអចងជ់ោេះថ្ែមនិចងរ់ ់ជៅជាមយួោន  ជោយឧ ា ៍ជលើក
ជ ែុផ្លមកបងាា ញ។  

កត្តែ ទាងំជនេះ គឺ្ ោនដ់ែជា ញ្ហញ ខ្លេះៗ ដែលបញ្ហជ កថ់ាអ្នកអាច្ ោញ់
មនុ សខុ្ ។ កុចំងប់ានដែខ្លួន្បាណដែមនិបានជបេះែូងពែិ្បាកែអ្ី រ ់ជៅ
រជបៀបជនេះ គឺពែិជាចុេះនរកទាងំរ ់ជ ើយ។ កូន្ប ុកូន្ ី កុំ្ បងុយឱ្យជសាេះ 
រ ់ជៅជាមយួោន ជាមែិែ១០០ឆ្ន  ំ មនិដមនជាជរឿងជលងជ ើចជទកុជំចេះដែហា នជធវើ 
្ែវូជចេះជមើលចាប ់ ជមើលចា ់ទុំខ្លេះផ្ង ការ មាល បម់ជនា ជញ្ចែនាខ្លួនឯងជែើមប ី
មនុ សដែលអ្នកែថ្ទមនិដមនជាការងាយជ ើយ ជ ន ៍ពិែវាមនិដមនជកើែជ ើង
ងាយៗជនាេះជទ។ ជ នហាវាមនិដមន ុទធដែលអឥែជខាច េះែូចកនុងជ ៀវជៅ
្បជោមជោកជនាេះជទ វាជ្ចើនដែជា នហាជបាក្បា ់នាឱំ្យខូ្ចខ្លួន្បាណដែ
ប ុជ ណ្ េះ។ ជ ន ៍ពែិដែងដែមានឧប គគ ្ែវូ្បឈមមខុ្ជោេះ្សាយ ្បយុទធ
ជែើមបរីមួោន ដែមយួ ជោយោម នការជបាេះបងោ់ន ជចាល។ អ្នកមានជ ន ៍ពែិ ោកយ
ជគនិយយខ្លីៗ  ងាយ្បកបដែពិបាកកណំែន់យ័បាន ជ ើយមនិអាចរ ់ជៅ
ជោយោម នោកយទាងំជនេះបានជ ើយ អ្នកមានជ ន ៍ជបាក្បា ់ ោកយជពចន៍
ដែលជគជ្បើគលឺនលងល់ជនាល ច អ្ដណែ ងអ្ណែូ ងជៅកនុងនយ័អ្ ូទាញជោយោម ន
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ការទទលួខុ្ ្ែវូ។ ជ នហា គឺជាការទទួលយកភាព មុ្គសាម ញពោីន  ជធវើឱ្យ
កាល យជាភាពងាយ្ លួនងឹរាល់វនិាទជីែើមបកីាល យជាភាពដែមយួ។ កុយំក
អ្នាគែជៅជផ្្ើរនងឹ្គទូាយ ជផ្្ើរនងឹ នលឹកជបៀរ ្គជូបាកគនឺិយយដែពអី្នាគែ
លអប ជុ ណ្ េះ ជមជរៀនជ នហាជបើចងជ់រៀនពវីា គឺជរៀនមយួ ីវែិមនិទានច់បផ់្ង ជ ែុ
ជនេះជ ើយមនិចាបំាចជ់រៀនជ្ចើនជពកកប៏ានដែរឱ្យដែជចេះយល់ចែិែោន  នងឹយល់ពី
ចាបធ់មមជាែដិែលអ្វីៗមនិជទៀងដែប ណុណឹ ងជៅបានជ ើយ។ អ្នកគិែខ្លី ជពលមាន
បជៅញ្ហា កនុង្គួសារដែងដែនយិយថា៖ ខ្្ុ ំផ្កឹ ខ្្ុ ំរាជំ្ចៀង ឱ្យទាល់ដែខ្្ុ ំកាល យជា
មនុ សលអមាន កដ់ែលជគចូលចែិែ ខ្្ុ ំជលង្ ី ជលងដលបង ប ុដនែជទាេះបីជាោែខ់្ំ
រ ូែែល់ ូរ្មត្តម្ោបដ់េនកយ ង្កជ៏ោយ គជឺគចូលចែិែោែ ់ ជៅ
ជពលដែលោែម់ានលុយបា វឱ្យជគផ្ឹកដែប ុជ ណ្ េះ ប ដុនែែល់ជពលជោេះោែធ់ំ ជគ
ដលងរាបអ់ានោែជ់ទៀែជ ើយ (ទាចទឹក)។ 
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ចង់បំវលែចម្នុ្សមាេ ក់ 
 ចងប់ំជេលចមនុ សមាន ក់្ ែូវនកឹពីអ្ជំពើអា្កករ់ប ់ជគ ចងរ់ ់ជៅជាមយួ
មនុ សមាន កជ់ាជរៀងរ ូែ ្ែវូនឹកគែិដែពីអ្ជំពើលអរប ់ជគជានិចច ជបើអ្នកគែិដែពី
ចំណុចអា្កករ់ប ់ជគ អ្នករ ់ជៅជាមយួោន មនិបានយូរជ ើយ។ អាត្តម និយមវា
បជងេើែដែភាពជទើ ចិែែ ជ ើញដែខ្លួនឯងលអ ខ្លួនឯង្ែវូ ជមើលជៅជគអា្កក ់
ជ ើញចងចូ់កោនជ ើងជចាល  ួរខ្លួនឯងជៅថា ជែើខ្លួនលអយ ង្ខ្លេះជ ើយ 
ជមើលមកខ្លួនឯង្គប ់ហំា ន ត្តមចាបក់ ុំ ខ្លួនឯងជានិចច ជពលជនាេះកែ ុីខ្ក៏
ជកើែមានជ ើងជាមនិខាន ្ពមចាញ់ ្ពមជថាក ពវដបបយ ងជែើមបឈីនេះដផ្នក
គុណធមឱ៌្យទាល់ដែបាន។ ការ្ពមជធវើជាឆ្េួែជែើមបែូីរយកជ ចកែ ុីខ្កនុង្គួសារ 
លំបាកកនុង វីែិ វា្ោនដ់ែជាវញិ្ហញ សារសាកលបងមយួជែើមបជីធវើឱ្យបញ្ហញ រប ់
ជយើងរងឹមា ំ កនុងការផ្លល  ់បែូរទុកខលំបាកឱ្យកាល យជា ុេមងគលដែប ជុ ណ្ េះ។ 
ចំដណកឯការត្តងំចែិែជែើមបយីកឈនេះបញ្ហា  ជ ើយទាមទារឱ្យមានការចងចា ំការ
យល់ែងឹ វាែ្មូវឱ្យជយើងចញិ្ច ឹមបបីាចដ់ងរកា ុេមងគលជោយ្បងុ្បយែ័ន ជែើមប ី
កុំឱ្យ្ ុេះរបូែពថី្ែបានជោយងាយ។ បញ្ហា បានទាមទារឱ្យជយើងទទួលសាគ ល់ការ
អាណិែអា ូរ ឱ្យចា ់ចែិែចា ់គនំិែ ជចេះគែិដវងឆ្ៃ យរាកជ់្ៅ ឱ្យជចេះ
្ ោញ់មនុ ស ុវំញិខ្លួន បញ្ហា  គឺជា ិលបៈថ្នការរងទុកខ ជ ើយវាជា ិលបៈថ្ន
 ុេមងគល។ អ្រគុណការលំបាកដែលខ្លួនបាន បួ ជទើបជធវើឱ្យអ្នកមានភាពរងឹមាំ
ែល់ថ្ងៃជនេះ ចងផ់្លល  ់បែូរជរឿងខាងជ្ៅ្ែូវផ្លល  ់បែូរខ្លួនឯងជាមនុ ិន ជបើចងផ់្លល  ់
បែូរខ្លួនឯង្ែវូជធវើអ្វីដែលលអ ដែលខ្លួនមនិធាល បប់ានជធវើពីមនុមក។ 
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លនំឹក 
 មា កជ់ែើអាោ ៍ពិោ ៍គជឺាអ្វ?ី កូន្ ី ួរមាែ យ   (មាែ យបានែបថា៖  គឺជា
ការ រជ រអ្កសរផ្ចងដ់ែលជោរជពញជៅជោយកបរូកាច ់ នងឹការទទលួយក
វញិ្ហញ សារងមីដែលជាជមជរៀន វីែិ បនាទ បព់ហីាែែ់ឹងថ្ែជកមងជ ើយ ឯងកក៏ាល យជៅ
ជា្គូជគវញិមែង។ ដែមា ក ូ់មផ្លែ កូំនថា៖ 
 ១- ជគជធវើអ្វបីាន កូន្ែូបជធវើឱ្យបានែូចជគ ជបើកូនជ្បៀបជធៀប ្ែវូជចេះ
ជ្បៀបជធៀបឱ្យមានកែី ុខ្ កុំជ្បៀបជធៀបឱ្យជកើែមានទុកខ។ 
 ២- ជរឿងមយួដែលកូន្ែូវមានការភ្ាករ់លឹក គឺ្ ែូវជបាេះ មាព យបញ្ហា
ជចាល ជ ើយពាយមជែកឱ្យលកស់ារជាងម។ី 
 ៣- ថ្ងៃ្ដែលោម ន ំជណើ ច គឺជាថ្ងៃដែលកូនជ្បើ វីែិជៅកនុងភាព
ខ្ជេះខាជ យ។ 
 ៤- ថ្ងៃរេះជ ើងកូន្ែូវដែ្  ់សាអ ែ ជ្ោេះបានែុ ោងភាព្កខ្វកព់ី
មសលិមញិ ្ េះ្  េះអ្ ់ជ ើយ កុយំកវាមកោកជ់លើថ្ផ្ទមខុ្ែជៅជទៀែ។ 
 ៥- កុំឱ្យអ្ែែីកាលោកក់ំ ែិ្ពដំែន វីែិកូន វា្ែមឹជាជមជរៀនដែ
ប ុជ ណ្ េះ វាមនិដមនជាការត្តផ្ែនាទ  ីវែិឯងជទ។ កូន្ែូវដែជធវើជាមែិែរប ់ចែិែ្គប់
វនិាទី ្ែវូជចេះបជងេើែ ំណូរឱ្យខ្លួនឯងជែើមបឱី្យចែិែជចេះដ វងរក ជមលើយជោយភាព
ជសាម េះ្ែង ់ ជពលជនាេះវានងឹឈបគ់ែិពីជរឿងដែលអ្ែ់្ បជយ ន ៍ ជ ើយងាកមក
ជឆ្លើយ ំណួររប ់អ្នកជោយឆ្ល ែវាងថ្វ ជែើមបដី វងរកភាព្ែមឹ្ែូវឱ្យខ្លួនឯង។ 
កាែដ់ែ ួរវាជ្ចើនប ុ្ ណ  គកឺានដ់ែ្គប់្ គងវាបានជ្ចើនប ុណណឹ ង ជពលជនាេះចិែែ
នឹងជធវើការជាមយួអ្នក នំ ួឱ្យអ្វីៗ ដែលផ្ទុយពកីារគិែខុ្ កនុងកាលមនុ។ ចូរ
បំជពញែនួាទជីោយោរ ចាបំាចោ់ ់ជែឿនចែិែខ្លួនឯងឱ្យគែិដែអ្វីដែល្ែមឹ្ែូវ
ជានចិចចុេះ។ 
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កតីត្្លាញជ់ួយឱ្យអេកមានការផ្លែ ្ប់តូរ 
 កែី្ ោញ់ យួ អ្នកឱ្យមានការផ្លល  ់បែូរបាន កែី អបម់និអាច យួ ឱ្យមាន
ការផ្លល  ់បែូរអ្វីបានជ ើយ។ ជគមនិ្ែូវរេិះគនម់នុ សដែលខ្លួនបានទទលួយកកែី
្ ោញ់រចួជ ើយជនាេះជទ ដែជគ្ែវូ យួ ដណនាឱំ្យមនុ សដែលខ្លួន្ ោញ់
បានចាកជចញពកី ុំ ។ 
 ១- ជពលខ្លេះភាពកាល ហាន មនិដមនមាននយ័ថាជគោម នការេយ័ខាល ចជនាេះ
ជទ ដែជគគិែថា ភាពកាល ហានគឺ ំខានជ់ាងការេយ័ខាល ច ជទើបជគ្ែវូដែមានការ
ត្តងំចែិែ។ 
 ២- រែូវ លឹកជឈើ្  ុេះ បានបជ្ងៀនជយើងពកីារជចេះ្ពដលងជចាលនូវអ្វី
ដែលជយើងមនិអាច្គប់្ គងបាន។ 
 ៣- ការយកគរំតូ្តម្បកបជោយជ ែុផ្ល គឺជាការផ្លល  ់បែូរមយួែល៏អ។  
 ៤- ជខាម ចអាចជធវើឱ្យអ្នក្ ុេះ កជ់ ែុផ្ល ប ុដនែអ្នកនងឹ្ែវូ្ ុេះខាល ងំជាង
ជនេះ ជបើអ្នកបានទទលួងារជាមនុ សកំសាក។ 
 ៥- ជែើមបទីទលួបានជជាគ យ័ ែំបងូជយើង្ែវូជ ឿជាកថ់ា ជយើងពែិជា
មាន មែថភាពអាចជធវើបាន។ ការគែិជ្ចើនបាន្ែមឹដែការឈចឺាប ់ជ្ោេះអ្នកគិែ
ដែជរឿងមនិគរួគិែ គិែដែជរឿងមនិទានម់កែល់ គិែដែជរឿងកនលង  ួ គែិដែជរឿង
ដែលខ្លួនឯងមនិអាច្គប់្ គងបាន ជរឿងដែលខ្លួនជធវើមនិជកើែ។ អ្នកមនិអាចយល់
អ្វីបាន្គបយ់ ងជនាេះជទ ជោកខាងជ្ៅមនិអាចជធវើអ្វបីានត្តមចិែែអ្នកបានជនាេះ
ជ ើយ។ មនុ សខ្លេះបានសាែ ប ំ់ែអី្នករាបោ់នោ់កយ ជៅដែមនិអាចយល់ចែិែអ្នក
បាន ទាងំអ្នកខ្លេះអាចយល់ពីអ្នកបានជោយមនិចាបំាចន់យិយជាមយួអ្នក ូមប ី
ដែោកយមយួមា ែ។់ មនុ សមនិអាចជធវើឱ្យជគែូចអ្នកបានជ ើយ ជបើអ្នកពាយម
ថ្ចនជគ ជគកព៏ាយមថ្ចនអ្នកវញិដែរ ផ្ទុយជៅវញិ ជបើអ្នកជចេះជពញចែិែជាមយួជគ ជគ
កជ៏ចេះជពញចែិែជាមយួអ្នក ។ 
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បេព្ិវសាធនវ៍្េេ ៍
 គជឺាការឈចឺាបផ់្លូវចិែែមយួ្បជេទ ជទាេះបជីាជគបាន ការដបកបាកជ់ នហា
បញ្ចបវ់ាយ ងលអជ ើយកជ៏ោយ។ ការប េះទងគចិផ្លូវចិែែជនេះងមីៗ     គឺជាការលំបាក

្ ់  ជមលង ូរចែទ់ាងំជនាេះដែងដែមានជៅកនុងខ្រួកាលរប ់អ្នកជានចិច។ ជគ
្ែវូជ្បើជពលរាបដ់ខ្ រាបឆ់្ន  ំ ជបើមនិពាយមលុបបំបាែវ់ាជចញជទជនាេះ កំ ុ គ ឺ
 ្មាបជ់ ែុផ្លមយួចនំួន ជបើមនិជ្បើបញ្ហញ ជែើមបជីោេះ្សាយជទឋាមពលចិែែ
បានកាល យជាចណំង ្មាបច់ងខ្លួនឯងជងើបមខុ្មនិរចួ ជោយសារដែវបិបែសិារ។ី 
វាមានអ្នែរកមមផ្លទ ល់ខ្លួនយ ងជ្ចើន ចំជោេះមាែកិាផ្លូវចែិែមយួជនេះ ជែើមបជីធវើឱ្យមាន
ភាពធូរ្សាល ជគ្ែវូចំ្ យជពលជាមយួវធិមីយួចនំួនែូចជា៖ 
 ១- ការជធវើ មាធជិា្កម ជែើមបទីទួលឥទធពិលចែិែ ៃបព់ីអ្នកែថ្ទផ្ង 
បានសាែ បប់ទពជិសាធនព៍អិ្នកែថ្ទផ្ង ជែើមបបីនធូរភាពត្តនែឹងខ្លួនឯង។ 
 ២- កែ ់មាគ ល់ជលើទុកខលំបាកដែលជយើងបានយកឈនេះជាជ្ចើនជលើករចួ
មកជ ើយ ជលើកជនេះក៏្ ែូវដែយកឈនេះឱ្យបាន។ 
 ៣- ែពអី្ំជពើដែលជគបានជធវើមកជលើជយើង ចងប់ជំេលចមនុ សមាន ក់្ ែូវគិែគិ
ពីអ្ជំពើអា្កកដ់ែលជគបានជធវើមកជលើខ្លួន។ 
 ៤- ចាកជចញឱ្យឆ្ៃ យពសីាល កសាន មអ្នុ ាវរយី ៍ជែើមប ី្ បឈមជៅនងឹរបូ
ភាពអ្ែីែកាល។ 
 ៥- ្ែវូយល់ពីែថ្មលជពលជវោរប ់ខ្លួនឯងដែល្ែវូចាបជ់ផ្ែើមការងារងមីៗ
ជាជ្ចើន កុំជចេះដែឱ្យែថ្មលជៅជលើរប ់ដែលមនិមាន្បជយ នច៍ំជោេះខ្លួន។ 
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វ ែ្ េះគ្នេ វត្ពាេះថ្ត្ទាម្ទារកតីត្្លាញ ់
 បែី្បពនធទា ់ោន  ជ្ោេះដែទាមទារកែី្  ោញ់ពីោន  មាន ក់ៗ ចាជំមើលបំ្ ំ
ោន  ចាឱំ្យជគជធវើមកជលើខ្លួនមនិបាន ខ្លួនជធវើត្តមជ្កាយខ្្ុនំងឹផ្ែល់កែី្  ោញ់
ឱ្យអ្នក លុេះ្ត្តដែអ្នកផ្ែល់វាឱ្យខ្្ុជំាមនុ ិន។ មនិនាោំន គែិថាកាលពីមនុជែើបាន
 ួបោន ជោយកែី្  ោញ់ ឬជោយជ ចកែ ីអប ់ នាោំន គែិថាខ្ជំរៀបការជែើមបបីាន
 ុខ្ ែល់ជពលការជ ើយនាោំន ជែកជកើែទុកខែដែល។ ទីបផុំ្ែការចងឈ់នេះចង់
ចាញ់ោន  ្នជៅែល់ការនាោំន ទាញ្ព័្ ែឱ្យជគជមើលជរៀងរាល់ថ្ងៃទល់ថ្ងៃសាល ប់
ជរៀងៗខ្លួន ជ្ោេះដែមនិែងឹថាមុននងឹទទួលបានអ្វីមយួ ជគ្ែវូមានការបាែប់ងជ់ា
មុន ិន ជរឿងរា វកនុងជោកជនេះជបើអ្នកបានទទលួអ្វមីយួជនាេះគឺមកពីអ្នកបានឱ្យអ្វី
ជនាេះជៅជគជាមនុ វាមនិទាកទ់ងនងឹអ្នកែថ្ទជ ើយ គឺវាទាកទ់ងជលើខ្លួនជយើងដែ
មាន កគ់ែ ់ ទាកទ់ងនងឹអ្វីដែលជយើងកពុំងមានអារមមណ៍នឹកគែិ ជ ើយ្បែិកមម
ជចញជៅនឹងការទទួលបានមកវញិ ជ្ោេះជ ែុជនេះជទើបការជ្បៀន្បជៅរប ់្ពេះ
ពុទធជោកបជ្ងៀនឱ្យជចេះអ្បរ់ដំែខ្លួនឯងជាជាងការជែញត្តមអ្បរ់អំ្នកែថ្ទ។ 
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និទានវ្េេវ៍សាា េះ 
 វាជាជរឿងពិែដែលចុេះផ្ាយជោយកាដ ែែូកយូ្បជទ  ប ុន៖  
 ជៅផ្ទេះជឈើជទើប ងង់មមីយួរយៈជពល ែិមយួឆ្ន  ំ ថ្ងៃមយួមាច  ់ផ្ទេះបាន
ជ ើញជៅចជនាល េះ្បជហាងកាែ រ មាន ែវដងលនមយួដែលជាងផ្ទេះបានែំ្ កចកវា
ជាបន់ងឹ ញ្ហជ ំង ជោយវាអាចរ ់បាន ិែមយួឆ្ន ជំោយអ្ែអ់ាហារ។ មាច  ់ផ្ទេះ
ឆ្ៃល់ខាល ងំ្ ់ បានលបត្តងំកាជមរា ត្តមោនជមើល ែវែក៏ ំែជ់នេះ ្សាបដ់ែ
ជ ើញ ែវថ្ែគូរជ នហារប ់វាបានោចំណីំមកបញ្ចុ ក  ឹងដែមនិគួរឱ្យជ ឿ។ 
 ្មាបរ់យៈជពល ិែ១០ដខ្ ដែលោម នបានផ្ែល់កន ីងឃមឹអ្វីជសាេះែល់គូរជ ន ៍ 
ប ុដនែគឺជ ចកែី្  ោញ់ជោយជសាម េះដែលគូជ ន ៍បានផ្ែល់ឱ្យជគវញិ ជ ចកែី
្ ោញ់ដែមយួគែដ់ែលជធវើឱ្យពកួជគអាចរ ់បានបាន ជអា ៍! ការពិែ្ ់
ជនេះជាជ ចកែី្  ោញ់អាចជកើែមានជ ើង ូមបដីែ ែវែូចៗ  ូមគែិពទីំនាក់
ទំនងរវាង្កមុ្គសួារ មែិែេ័្ ក បងបអូន្បុ ្ ី នងឹបែី្ បពនធ  ូមគែិ្ ថ្មពី
 ែវែូចៗដែលពកួវាអាចជធវើបាន  ូមកុំជបាេះបងជ់ចាលមនុ សជាទី្  ោញ់
រប ់អ្នក (ជៅឆ្ន ដំែលយនួចូល្ កុដខ្មរ ខ្្ុបំាន បួមាែ យមាែ កដ់ែលកូនបាន
ជបាេះបងជ់ចាលោែឱ់្យជៅជ្កាមជែើមអ្ំពលិ ជ ើយមានរយុជរាម ែិអ្ ់ ខ្្ុបំាន
ោកទ់កឹ ូនោែព់សិារទាងំទឹកដេនក ជ្ោេះខ្្ុ ឹំងដែជែើរមនិរចួខ្លួនងដែរជៅជពល
ជនាេះ)។ អ្វដីែលមានវសិាលភាពបផុំ្ែ គអឺ្ពភូែជ ែុថ្នជ ចកែី្ ោញ់ មែិែេ័្ ក 
បងបអូន្ប ុ្ ី នងឹបែី្ បពនធ អាចបជំេលចមនុ សដែលជធវើឱ្យអ្នកឈចឺាប ់ ដែកុំ
បំជេលចមនុ សដែល្ ោញ់អ្នក បជំេលចអ្ែីកាលដែលជធវើឱ្យអ្នក្ កទ់កឹដេនក 
្ែវូជផ្លែ ែជលើបចចុបបននដែលជធវើឱ្យអ្នកញញឹម បំជេលចការឈចឺាបដ់ែកុបំជំេលចជមជរៀន
រប ់វា។ ជបើដេនកអ្នកមនិអាចជមើលជ ើញអ្ំជពើលអរប ់អ្នកែថ្ទបានជទ យកទកឹ
ដេនកោងវាជ ើយ ូែ ំអាែជោយបញ្ហញ ជៅ ទឹកដេនកជនាេះមនិអាចលុបោង
អ្ពមងគលបានជនាេះជ ើយ បងាូរវាជចាលចុេះ រចួជ ើយែូរយកការគិែ្ែវូមកវញិ។ 
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ត្បវៅចិត្តម្ិនបានត្បវៅវបេះដងូ 
  ូមអ្នក្បជៅជបេះែូងរប ់អ្នកចុេះ ជបើមានជ ន ៍ជបើអ្នក្បជៅចែិែមនិបាន 
ជសាម េះរចួជៅជ ើយជនាេះ ជទាេះចែិែមានរប ួសាល កសាន មជ្ៅប ុ ណ្  កម៏និ្ែវូជៅ
ជមើលដងសាល កសាន មរប ់វាទុកជធវើអ្វដីែរ ចាបអ់ារមមណ៍កានដ់ែែចិ មានកែ ុីខ្
កានដ់ែជ្ចើន ជបើមានការ ងសយ័ពោីន  កុសំាែ បជ់យបល់ខ្លួនឯងឱ្យជសាេះ ្ែូវ
 ជងេែពនិិែយជោយជមត្តែ ចែិែ ជែើមបរីកជមើលភាពខ្វេះខាែរប ់ខ្លួនឯងផ្ង នឹង
ជែើមបដី វករកការពែិផ្ង ជ ល្ េះោន ោម នបានការអ្វីជទ ្ែវូជផ្លែ ែជលើែជំ្េះ
្សាយជោយ នែវិធិជីទើប្ែវូ។ 
 

កកាត ថ្ដលគូវ្េេម៍្ិនយលច់ិត្តគ្នេ  
 អ្នកខ្លេះែងឹមានដែខ្លួនឯង មនិែងឹថាជគកម៏ានដែរជនាេះជទ អ្ញ្ច ឹងជ ើយមនិ
ជចេះយល់ចិែែអ្នកែថ្ទជ ើយ ចងឱ់្យដែជគយល់ចែិែខ្លួនឯង ែូជចនេះជ ើយជទើប
ជរឿងរា វជចេះដែជកើែជ ើងមនិឈបឈ់រជោយសារដែការមនិយល់ចែិែោន ៖ 
 ១- ្ ោញ់ខ្លួនឯង ចិែែចងប់ានទទលួការ រជ ើរ ចែិែដែងគិែថា 
មានដែខ្លួនប ជុ ណ្ េះដែល្បជ ើរ ្ោនជ់បើជាងជគមានអ្ំនែួ មានជមាទនភាព
រ ូែែល់ជៅពូ ្ែកូលខ្លួនឯងបានអ្សាច រយ ពូ អ្នកែថ្ទមនិ្ែឹមជ មើពូ ខ្លួនឯង
ជ ើយ (ពូ ខ្លួនជទើបថ្ងល ពូ ជគជថាកជ្មៀលៗ) ជបើជយើងែងឹពកីារពិែជនេះ ជយើងនងឹ
ជចេះអ្ែជ់អាន ជចេះជោរព ជចេះឱ្យែថ្មលែល់អ្នកែថ្ទផ្ងដែរ។ 
 ២- ្ ោញ់ភាពជសាម េះ្ែង ់ អ្នកខ្លេះចងឱ់្យដែជគជសាម េះ្ែងជ់ាមយួខ្លួន 
ដែខ្លួនឯងវញិែូចដផ្លកជណែ ៀវ ជបើជយើងែងឹជរឿងជនេះ ជយើងជចេះគិែពខី្លួនឯងដែលជៅ
មានចែិែជវៀចជវរមនិទាន់្ ែង់្ ែឹម្ែូវជៅជ ើយ នងឹជចេះជលើកដលងជទា ែល់អ្នក
ែថ្ទដែលមនិជសាម េះ្ែងន់ងឹខ្លួន។ 
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 ៣- ទាងំជគទាងំជយើង  ូមបដីែ ែវធាែុកវ៏ា្ែូវការជ ចកែី្ ោញ់និង
ជ ចកែ ុីខ្ដែរ ជ ែុជនេះជ ើយកុំជចេះដែបផំ្លល ញជានឈ់លរីជ ចកែី ុខ្អ្នកែថ្ទ 
្ែវូជចេះដចករដំលកជ ចកែ ុីខ្ែល់ោន  ជាមនុ សជបើទុកខញាំញីខាល ងំជពកោម នអ្នក
្្ទាជំែក្ត្តកំនុងទុកខជនាេះជទ ចា ់ជាជ្កាកែ  ូែជណែើ មកែី ុខ្ឱ្យខ្លួនឯងជា
មនិខាន។ 
 ៤- មានមជនា ជញ្ចែនាកាល ហាន ឬែក ់លុែេយ័ខាល ច ដែលខ្លេះធៃនព់ី
កំជណើ ែ ខ្លេះអ្េវិឌ្ឍជ្កាយពីជកើែ ឬជ្កាយពីបាន បួជរឿងរា ងកនុង ីវែិ ខ្លេះដ្បជា
បាក ់ាែ ឹងដែដលងជកើែ។ មនុ ស លូែបែូខ្លេះ ្ែូវជគជធវើឱ្យកាច គឺកាចមនិ្ែ
 បជ់្កាយវញិជ ើយ កាច ួ និ សយ័រ ូែជៅែល់កាចជឃ្នរជៅជទៀែផ្ងក៏
មាន។ ជបើជយើងយល់ែងឹពីបញ្ហា  ជយើងជាមនុ សដែលជចេះមានចែិែជយគយល់
ោន  ជ្ោេះ ីវែិជកើែមកោម នអ្នក្ចងអ់ា្កកជ់នាេះជ ើយ។  
 ៥- ចូលចែិែគែិ្ ជមើ្  ថ្ម ដវងឆ្ៃ យ មារយទដបបជនេះបានជធវើបាបខ្លួន
ឯងធៃនធ់ៃរ្ ់មានជរឿងបនែចិបនែួច ែជរឿងធែុំំផ្ងកម៏ាន អ្នកខ្លេះរ ូែែល់ជែក
បងាូរទឹកដេនកជជាគជខ្នើយ។ ថ្ងៃជ អកោម នជរឿងជកើែជ ើងែូចជាការគែិរប ់ខ្លួន
ជនាេះជទ ប ុដនែជពលយបគ់ែិជ ើញជរឿងរា វដវងជាងជរឿងរាមជករ ែិ៍ ឬជរឿង១០០១យប់
ជៅជទៀែ។ ជនេះជាមារយទដែលនាឱំ្យជយើងធាល កខ់្លួនឈ ឺ ជបើជយើងមនិជចេះអ្បរ់ ំ
្គប់្ គងវាឱ្យបានលអជទជនាេះ  អ្វីដែលចែិែជយើងមានជគកម៏ានដែរកុំមានដែអ្ញ
ខាល ងំជពក។ 
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ការ្វត្ម្ចចិត្តចំវពាេះអនាគត្ 
 ការ ជ្មចចែិែចំជោេះថ្ងៃអ្នាគែមានែូចជា៖ 
 ១- ជាមយួមនុ សដែល្ែឹម្ែវូ មែច់ែ ់ ជ្កាយថ្ងៃរជបើអ្នកបានជរៀបកា

ថ្ងៃ្ កជ៏ាថ្ងៃជធវើការងារដែរ។រជរៀបកា  
 ២- ជបើអ្នកបានជរៀបការជាមយួមនុ សដែលជាអ្នកមាន្ទពយ មាន
កិែែយិ  ជ្កាយថ្ងៃជរៀបការថ្ងៃ្ កជ៏ាថ្ងៃចូលឆ្ន ងំមីដែរ។ 
 ៣- ជបើអ្នកជរៀបការជាមយួមនុ សដែលខ្ជលិ្ចអ្ូ  ជ្កាយថ្ងៃជរៀបការ ថ្ងៃ
្កជ៏ាថ្ងៃទិវាពលកមមដែរ។ 
 ៤- ជបើអ្នកជរៀបការជាមយួមនុ សមនិែងឹខុ្ ែងឹ្ែវូ ជ្កាយថ្ងៃជរៀបការ 
ថ្ងៃ្កជ៏ាថ្ងៃកាល យជាទុកខ ជាថ្ងៃជធវើបាបខ្លួនឯងដែរ។ 
 ៥- ថ្ងៃ្ក៏រថ្ងៃជរៀបកាយជាមយួមនុ សជៅវយ័ជកមង ជ្ការជបើអ្នកជរៀបកា
ជាថ្ងៃទិវា ិទធកុមារដែរ។ 
 ៦- ជបើអ្នកជរៀបការជាមយួមនុ សមានពុែែបែុ ពូដកកុ កជបាក្បា ់
ជ្កាយថ្ងៃជរៀបការ ថ្ងៃ្កជ៏ាថ្ងៃ ប ់ែដិែរ។ 
 ៧- ប ុដនែជបើអ្នកអ្ែជ់រៀបការ ថ្ងៃ្ កជ៏ាថ្ងៃ ិរភីាព  នែភិាពឯងរា យ
ភាពដែរ ែល់វយ័ចំ្  ់អ្នកអាចខ្វេះមជនា ជញ្ចែនាបនែិច ជបើអ្នកមនិបានជរៀន
រ ់កនុងភាពឯជការជទជនាេះ។ ជណាើ យចុេះ! មានរបូមានទុកខជាធមមត្តជទ កុខំ្វល់ជ្ចើន
ជពក ្ែង់្ ោម នមលបជ់ទ ជែើរជចញជៅខាងជ្ៅ ជបើោម នមលប់្  ក សាងមលបខ់្លួន
ឯងជៅ្។ 
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្រិមី្ងគលកេងុត្គួសារ 
ខ្្ុ ំដែងដែឆ្ៃល់ថា ជ ែុអ្វ ីែវសាល បដែងដែទំជលើ្ទនកំដនលងែដែលៗ ទាងំ

វាអាចជហាេះជ ើរបានជៅ្គបទ់កីដនលងជលើដផ្នែីជនេះជសាេះ ? បនាទ បម់កខ្្ុ ំ ួរខ្លួន
ឯងនូវ ំណួរែូចោន ជនេះដែរ ។ ចាំ្ ! ផ្ទេះគឺជា្ទនរំប ់មនុ ស  ជ ែុជនេះជែើ
អ្នក្ែូវជធវើែូចជមែចជែើមបឱី្យផ្ទេះកាល យជាចណំងចង ីវែិរប ់មនុ ស មនិឱ្យ
 មា កិ្គួសារ្មាន កអ់ាចចាកជចញបានឱ្យជសាេះជនាេះ? ពាយមចាប់
កំ ុ ខ្លួនឯង ជបើអ្នកជាបុគគលមានការភ្ាករ់លឹក  នរ្មាន កដ់ែលជចេះែងឹថា 
ខ្លួនកជ៏ៅមានក ុំ ខ្លេះដែរ ជនេះជ ើយគជឺាកំជណើ ែទ សនៈវជិាជ  ្មាបប់េំល ឺីវែិ
ខ្លួនឯង ឯអ្នក្ដែលជ ើញថាខ្លួនជាមនុ ស្ែវូរ ូែ ចំដណកអ្នកែថ្ទ ុទធដែ
ខុ្  ជនាេះគជឺគកពុំងដែឋែិជៅជ្កាមអ្ំ្ចអ្វជិាជ និងភាពអាត្តម នយិម្គប
 ងេែជ់ៅជ ើយជទ ។ 
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ត្េឹ្តវី្េហា 
1. កុំរវល់ដែជមើលផ្លេ យ ជេលចជមើលជោកដខ្ជៅដកបរខ្លួន មានផ្លូវជ្ ើ 

ជរ ើ ជ្ចើនជពកអាចចូលចំ្ ចកបនាល រផ្ងកម៏ាន។ 
2. កុំជចេះដែ្ចាន្ទងូមនុ សជាទី្ ោញ់ជចញពអី្នក ជ្ោេះថ្ងៃ្

មយួ ជគអាចនងឹដលងវលិ្ែ បម់ករកអ្នកជទៀែជ ើយ ។ 
3. កុំ្ ោញ់នរ្មាន កជ់ោយគែិថា ជគនងឹជធវើអ្វីៗត្តមដែចែិែអ្នក ពុំ

ែូជចាន េះជទអ្នកនងឹ្ែវូខ្កចិែែទល់ថ្ងៃសាល បជ់ាមនិខាន។ ជបើចងទុ់កខ្លួនជា្ពេះមហា
កស្ែ អ្នក្ែូវដែចាែទុ់កជគជា្ពេះមហាកស្ែយិនី ជទើបការ្គងរា  មបែែិមនិ
មានបញ្ហា  ។ 

4. ជបើជ នហាដែលបានជកើែជចញពីមនុ សពីរនាក ់ ោចខ់ាែមនិ្ែូវឱ្យ
អ្នកែថ្ទចូលរមួជនាេះជទ ដែមាែ យឪពុកខ្លេះជចេះដែជៅមនិ ុខ្ នាោំន  ីុ្ត្តវជ ើយ
បានដកលមជមទ ត្តមជ្កាយ  (្ែូវជចេះរកាជេលើងកនុង-ជ្ៅឱ្យបានលអ)  ។ 

5. មែិែភាពដែលគងវ់ងសែល់ជៅមយួរយឆ្ន  ំ ទីមយួជសាម េះ្ែងន់ឹងជចេះ
រកាែុលយភាពជលើដ្គបានលអ ទពីីរដបងដចកការ្គប់្ គង ិរញ្ញ វែថុឱ្យបាន្ែមឹ
្ែវូ ទបីមីានបញ្ហា អ្ី គឺអ្ងគុយទល់មខុ្ពភិាកាោន  មនិដមនជែកគែិជរៀងខ្លួនជែើមប ី
ព្ងកីបញ្ហា ជនាេះជទ ។ 

្ ីដ ននិងវចិិ្ែ្ ោញ់យល់ចែិែោន ត្តងំពីជៅអ្នុវទិាល័យរ ូែែល់
ចបម់ហាវទិាល័យ ជធវើការ ិែ្បាឆំ្ន ជំទៀែជទើប ជ្មចចែិែជរៀបការ គិែជៅជគ
្ ោញ់ោន ជាងថ្មភឆ្ន ។ំ ្សាបដ់ែជ្កាយជរៀបការបានជាងមយួឆ្ន ំ្  ីដ នធាល ក់
ខ្លួនមាន ងំឺ Psychosomatic Disorder ថ្ងៃ្ ក៏្ ែវូ ូននាងជៅជពទយ 
្សាបដ់ែវចិិ្ែនិយយថា ខ្្ុតំ្តងំចែិែជរៀបការនងឹនាងជ្ោេះយល់ថានាងជានាររីងឹ
មា ំ ដែឥ ូវនាងកាល យជាអ្នក ងំឺរុាថំ្រ   ែូជចនេះមនិអាចបជងេើែកូនឱ្យខ្្ុ ំបានជទ ជបើ
យ ងជនេះជយើងដចកផ្លូវោន ជៅ។ ទាងំជវោោៃ ចជនេះ ំងនឺាងជធវើទុកខយ ងខាល ងំជទៀែ
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វចិិ្ ែកប៏ាន ុច្កោ ់ ្មាបចុ់េះ ែថជលខាដលងលេះនងិលិខ្ែិលកផ់្ទេះមកឱ្យ
នាងចុេះ ែថជលខា។ ជពលដែលបានលឺោកយជនេះជចញពីជបេះែូងបែជីាទី្  ោញ់
រប ់នាង នាងមានដែទកឹដេនក្ កចុ់េះ ជ ើយ្បងឹខាមំាែជ់ពលបានជ ើញបែីយរួ
វា លីជខាអាចចាកជចញជៅ ផ្ទេះកក៏ាល យជាសាៃ ែ់្  ងំ។ នាងអ្ែ់្ ទានំឹងកែអីាមា  ់
ជនេះមនិបានកខ៏្ជំែើរទាងំោម នលំនងឹជៅយកដខ្សមកចងក នាងកពុំងដែរុដំខ្សជលើក
្សាបដ់ែមាែ យនាងបានធាកទ់ាវ រចូលមកែល់ ជ្ោេះោែែូ់ចជាមាន្បផ្នូលមនិ
លអកនុងចិែែ។ ោែ ់ទុេះជៅបកូីន្ ីោកចុ់េះ រចួជោលថា កូនកុំបាចន់យិយអ្វទីាងំ
អ្ ់ ចាមំា កជ់ធវើបបរឱ្យកូនញុាំ។ មាែ យនាងបានជោលែូចជនេះរចួ ោែក់ប៏ានជផ្ែ
កកូនជាទី្  ោញ់ជៅនឹងជៅអ្ី លុេះោបំបរឆ្អនិោែែ់ួ យកមកបញ្ចុ កកូន 
ជ ើយជោលថា មានទុកខធយំ ងជនេះជ ែុែូចជមែចមនិនយិយ្បាបម់ា ក?់ ជលើ
ជោកជនេះជែើមានអ្នក្ដែលគួរឱ្យកូនទុកចែិែជាងមា ងជទៀែជៅ? ដែកូនបាន
្ ោញ់ោន ជាង២០ឆ្ន ជំ ើយមា ក ់ មនិគួរ្ោែជ់ធវើដបបជនេះជសាេះ (នាង
ជោលទាងំអ្ណែឺ ែអ្ណែ ក)។ មាែ យនាងែបភាល មមយួរជំពច គឺមា កជ់ទដែល
្ ោញ់កូនឥែដកដ្បអ្ ់មយួ វីែិជនាេះ ជៅងបង់ល់អ្ជីាមយួអាមនុ សជទើប
នឹងសាគ ល់ោន ? ែ ់កូនញុាបំបរជ ើយជៅផ្ទេះជយើងវញិ។ នាងែប៖ ដែកូនចង់
ជៅផ្ទេះជនេះ ិនមា ក។់ ជៅជ្កាមែបំលូអ្ពវមងគលជនេះ ជនេះមនិជៅថាផ្ទេះជទកូន 
 ុេមងគលដបបជនេះរ ់ជាមយួមនុ សអ្ែច់ែិែជងលើមដបបជនេះ មនិគរួ្បងុយ វីែិ
ជ ើយ (មាែ យនាងពនយល់)។ ដែកូន្ែវូជៅចុេះ ែថជលខាយក្បាកច់ំដណកថ្ងលផ្ទេះ
 ិន។ (មាែ យនាងពនយល់បនែ) ្បាកជ់ារប ់ជ្ៅខ្លួនជទ ឱ្យវាយកទាងំអ្ ់ជៅ
ចុេះ ជ្ោេះមនុ សជងលើមជមម វាដែង្ែូវការដបបជនេះឯង ឱ្យវាចបោ់ន ដែ្ែមឹជនេះចុេះ កុំ
ឱ្យជៅជ ើញមខុ្វាែជទៀែ ្ែមឹដែបាយទឹក មា កជ់ៅអាចចញិ្ច ឹមកូនរ ់ជទ។ អ្នក
មាែ យបាន្ោកូនជ ើងឡាន្កងុជោយមនិចាបំាចប់ទិទាវ រផ្ទេះជ ើយ។ ជែើ ីវែិោ
ដ ននងឹជៅជាយ ង្ អ្នកែងឹជទ? ចាខុ្ំ្ំ្បាបអ់្នកចុេះ! នាងបានជ្កាកឈរ
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ជោយខ្លួនឯង ជ ើយព្ងងឹសាម រែី នាងបានជធវើការ្សាវ្ជាវ ំងផឺ្លូវចិែែ ជែើមបរីកា
ចិែែឱ្យ ៃប ់ នាងបាន្សាវ្ជាវវធិីជយហាគ ជៅឥ ឌ្  ទីបផុំ្ែនាងជៅជធវើ មាធិ
វបិ សនាជៅេនអំ្ជណែើ កនាងជខ្ែែបាែែ់ំបង ្សាបដ់ែនាងបានជា េះជ ប ើយពី ងំ ឺ
ឥ ូវនាងបាន្បគល់ វីែិែល់កចិចបែបិែែិ្ ពេះធមលុ៌េះអ្វសានែជ ើយ។  
 

ជំវៅដងួចិត្ត 
ជ ចកែជី នហាខាល ងំជាង ំងចុឺេះកអួែ ខាល ងំជាងជ ចកែីសាល ប ់កមាល ងំខាល ងំជាង

អាប  ូូ កជំៅជៅែ ជាងពនលឺ្ ពេះអាទែិយ មានចំ្  ់ត្តងំពមីនុអាទិជទពបានជកើែ
ជ ើង ជ នហាកំ្ញ់ជាង នកំ្ ញ់ជៅកនុងជោក ជ នហាមាន ជំៅជ្ៅជាង
មហា មទុធបា  ីុ វចិ ជ នហាមានពនលឺេលថឺាល ជាងជព្  មានការជ្ កឃ្នល នជលើ 
ទុរគែ ន ទីបផុំ្ែជ នហាខ្លេះវាបាន្ែមឹដែជាការខ្កចិែែ ថ្្បជខ្េះផ្ងលវីង ូរចែ់
ផ្ង អ្ែធ់នប់នែចិជៅ បជ ែ្ យត្តមជពលជវោជនាេះអ្វីៗ នងឹបានកនលង  ួវាធូរ
្សាលមកវញិជ ើយ (ជផ្្ើ ូនអ្នកមាន ងឺំជ នហា)។ កុំត្តមអ្ងវរករ ំុជ ន ៍ 
ជ្ោេះជគមនិអាចត្តមអ្ងវរនរ្មាន កឱ់្យរ ់ជៅជាមយួខ្លួនរ ូែបានជទ កែីជ ន ៍
វាជកើែជចញពអីារមមណ៍ជពញចិែែ ទឹកចែិែអាណិែអា ូរ ជពលជវោផ្ែែិយកមជនា
 ជញ្ចែនារមួោន  ទាងំអ្ ់ជនេះបជងេើែបានជាចណំង់្ បកបជោយឧែែមគែិពែិ
្បាកែមយួ។ ងវែីបែិដែមជនា ជញ្ចែនាអាចបណែុ េះប ែ្ លបាន ប ុដនែជៅដែ
មនិអាចផុ្ ជចញព ីំជៅែួងចែិែបានជទ ជ ន ៍ពិែ្បាកែវាចាបជ់ផ្ែើមពកីារចូល
ចិែែ ជពញចែិែ ជ ែុជនេះកុបំងខជំពកអ្ ី ជែើរជមើលបនែចិ ិនជៅគងដ់ែបាន ួប
មនុ សដែលសាក មជាមយួអ្នករមួរ ់ជាមយួោន ១០០ឆ្ន ជំាមនិខាន ជ នហា
មនិអាចចាបប់ងខបំានជទ។ ជោកជនេះោម នអ្វអីាចជធវើឱ្យអ្នកមានវបិែែខិាល ងំជាងការ
គិែរប ់អ្នកជ ើយ គំនែិអ្វ ិជមានរប ់អ្នកត្តមផ្ែនាទ អ្នក្គបជ់ពល ជបើអ្នកមនិ
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អាចផ្លល  ់បែូរវាបានជទ ្បយុទធជែើមបផី្លល  ់បែូរ វីែិមានការដ្ប្បលួជៅបាន 
Change Life Style ។ ការែឹងគុណ ការអាណិែអា ូរ ការជសាម េះ្ែង ់ការជ ឿ
ជាក ់ កែ ីងឃមឹ ការែ  ូពាយម ការអ្ែធ់ន ់  ុទធដែជាដខ្សែភាជ បោ់ន  ដែលអ្នក
្ែវូជចេះែាញវាឱ្យបានលអ ជ្ោេះធនធានចែិែទាងំជនេះជ ើយដែលជាឃ្នល ងំ មបែែិ
 ្មាប ់វីែិអ្នក កុែំាញយករប ់ដែលនាឱំ្យរមា ់កាល នាឱំ្យជៅែ ្កហាយ
ចិែែ នាជំរឿងជ ល្ េះ្បដកកោន ឥែ្បជយ នអ៍្។ី ោម នអ្នក្មាន ក ុ់ខ្ចិែែ្ទាជំៅ
ជាមយួកាលៈជទ ៈដែលជោរជពញជៅជោយការឈចឺាប ់ការ្បមាងជមើលងាយ
បានជនាេះជទ ជគ្ែូវដែជែើរជចញជទាេះមានការត្តមអ្ងវរករឱ្យ្ែ បជ់្កាយវញិក៏
ជោយ រជបៀបជនេះជគជៅថា (ដឆ្អែចិែែ)។ មនុ ស្បុ ងាយចាកជចញកង៏ាយ្ែ
 បវ់ញិ មនុ ស្ ីមនិងាយចាកជចញ ប ដុនែជបើជគចាកជចញជ ើយ ជគមនិងាយ
វលិ្ែ បម់កវញិជ ើយ ចានជ្បេះ្សំារាល់ថ្ងៃ ជបើដបក្ែវូយកមា ជព្ មកបទិ
មនិអាចបទិកាវែដែលបានជទ។ 
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វរឿងរ៉ា វវ្េហា 
1. បញ្ហា ជាមយួជកមង្ប ុ៖ ជគពាយមជធវើឱ្យជកមង្ ីជ ឿថាជគ

្ ោញ់ខ្លួន ទាងំកនុងចែិែជគមនិបាន្ ោញ់ពិែទាល់ដែជសាេះ។ 
2. បញ្ហា ជាមយួជកមង្ ី៖ ជគពាយមជធវើែូចជាមនិ្ ោញ់ទាល់ដែ

ជសាេះ ទាងំកនុងចែិែ្ ោញ់ជគ ឹងជលបោន បាែជ់ៅជ ើយ។ ជនេះជាលកខណៈ
ធមមជាែិ ជែើអ្នកជ ឿជទ? ( ែវជ ម្ ល ដែងដ វងរកការបងាេ ែពូ់   ែវញី្ែវូ
មានលកខណៈការោរខ្លួន ជ្ោេះមានជ ចកែ ុីខ្ទាងំអ្ ់ោន  លំបាកដែមាន កឯ់ង) 
ទ សនៈជ នហា គឺជាជរឿងែូចត្តច ដែសាងនូវភាពខុ្ ោន ធំជធងថ្្កដលង។ 
ជ្កាយពី្ ោញ់ជ ទើរជលបកដ៏្បជាជនឿយ្យ  និឆ្អនម់និចងជ់ ើញមុខ្ 
អ្នាទ ក ់ីវែិ ជបើ មពន័ធភាពជៅមខុ្មនិរចួជទ ងយជ្កាយកប៏ានដែរ។ រ ់ជៅមាន ក់
ឯង្បជ ើរជាងរ ់ជៅជាមនុ សដែលដែងដែយល់ថា អ្នកជាមនុ សមានក ុំ 
ជានចិច។ ចូរជែើរជៅមុខ្ចុេះ ជ ើយកុំដបរជ្កាយឱ្យជសាេះ ជ្ោេះទីបផុំ្ែ មនុ សជនាេះ
ជៅដែវនិចិឆយ័អ្នក្គបជ់ពលជវោ ត្តងំពីថ្ងៃបាន យបោន ។ កុំជធវើ ីវែិឱ្យមាន
 មាព ធជ្ោេះដែអ្នកែថ្ទ រ ់ជៅទល់ថ្ងៃសាល បជ់ាមនិខាន ជបើ ិនជានរ្មាន ក់
ជធវើឱ្យអ្នកយំ ចាំ្ ! ជៅជាមយួ ីវែិខ្លួនឯងវញិលអជាង រ ូែែល់ទកឹដេនកកាល យ
ជា ទឹង ចូរជធវើសាព ឆ្លងវាជៅ។ ឋែិ្ែងច់ណុំច្មយួថ្នឧប គគ ្ពេះមនិបាន
ជបាេះ្ោប ុ់កឡាកជ់លងជ ើចជាមយួជយើងជទ កុជំចេះដែបជនាទ  ្ព មលិខ្ែិ ្ែវូ
ជមើលកជិល ខ្លួនឯងឱ្យបានចា ់ ជ ើយផ្លល  ់បែូរអ្វដីែលមនិលអជចញជែើមប ី
ែ្មមឹ ែងោ់រជរៀងខ្លួនឱ្យ ីុោន  ដផ្នកដែលជលើ កាែជ់ចញ ដផ្នកដែលខ្វេះអ្េវិឌ្ឍវា
ជ ើង អ្វីដែល ំខានគ់មឺនិ្ែវូបញ្ឈប ំ់ណួរចំជោេះខ្លួនឯងជទ ជែើមបដី វងរក
ជ ែុផ្លផ្លទ ល់ខ្លួនចំជោេះបញ្ហា ដែលមាន្សាប ់ ការធាល កក់នុងអ្នលងជ់ ន ៍ គឺមនិ
ដមនធាល កជ់ៅទាងំអ្ ់ជនាេះជទ ភាគជ្ចើនវាជាជរឿងឆ្េួែៗមយួ ដែលមនុ សនាោំន
ជធវើជោយោម នការទទួលខុ្ ្ែូវដែប ជុ ណ្ េះ ជបើ អបវ់ាជ ើយចូរ្ពដលងវាចុេះ កុំ
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ចងវាទុកជធវើអ្ ី ជបើជយើងមនិជពញចែិែនងឹវាជៅជ ើយជនាេះ ដែចូរដងទាំ
បជបា អ្ដងអលវាឱ្យបានលអជបើ ិនជាជយើង្ ោញ់ជពញចែិែវា កុំចាែំល់ជពល
វាចាកជចញជៅ ជទើបជធវើមក្ ជ្េះ្ ជ្កជបាកខ្លួនសាែ យជ្កាយឱ្យជសាេះ 
 ួ ជពលអ្ ់ជ ើយ។  ែវចាបដែលកពុំងដែជនឿយ្យនងឹ្ទងុផ្ង ជពល
បានជបើកចំ រមាែ់្ ទងុ នឹងជបាេះពយួោម នដបរជមើលជ្កាយបនែចិជ ើយ។ ដែជបើ
អ្វីៗកដ៏្ប្បួលទបម់និបាន  អបក់ែី ្ ោញ់កែី វាោម ននយ័អ្វឱី្យជាងការដងទាចំែិែ
ខ្លួនឯងជទ ជ ែុជនេះមនិ្ែូវខ្វល់ជាប់្ បកានព់អី្វីដែលជៅ ុវំញិខ្លួនជសាេះជ ើយ។ 
ជយើងទាងំអ្ ់ោន  ុទធដែឋែិជៅជ្កាមការ្គប់្ គងថ្នជពលជវោ ឥ ូវជនេះគឺ
ជយើងកពុំងដែឆ្លងកាែជ់ ើយជែើ បំណងរប ់ជយើងោម នអ្វីជ្ៅពកីារ ិកា 
 ជងេែ ពិនែិយ ជែើមបអី្េវិឌ្ឍបញ្ហញ នងិជ ចកែអីាណិែ្ ោញ់ដែប ុជ ណ្ េះ។ 
ជយើងោម នជពលមកឈចឺាបជ់ាមយួនងឹជរឿងអ្វីជទ ជោកជនេះមនិដមនជារប ់ជយើង
ជ ើយ ជប  កមម្ែូវបានបញ្ចប ់ជយើងនងឹវលិ្ែ បជ់ៅផ្ទេះជយើងវញិជ ើយ។  
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កំព្ូលអេកព្ាយាម្ថ្លរកាវ្េហា 
ពាយមទទលួការឈចឺាប ់ ពាយមទទលួក ុំ  ពាយមទទលួ

អារមមណ៍ឈចឺាបជ់ខាល ចផ្ាដែមាន កឯ់ង ពាយម ្មកទ់ឹកដេនក ពាយមនកឹ 
ពាយមបំជេលច ពាយម្ពដលងជចាល ពាយមអ្ែធ់ន ់ ពាយមជធវើលអ 
ពាយម ពវ្គបដ់បបយ ង ទបីំផុ្ែបាន្ែមឹដែការពាយមរ ូែែល់ជេលចជធវើ
អ្វីៗ ្មាបខ់្លួនឯង បានអ្នីឹកជ ើញែល់ទកឹចែិែពុកដម ដែលខ្ំ្ ោញ់ដងទា ំ
ចងឱ់្យកូនរ ់ជៅមានជ ចកែ ុីខ្ ដែកូនដបរជា្ែូវរ ់ជៅកនុងកែពីាយមបូជា 
ឧទទ ិ ីវែិជែើមបដីែអ្នកែថ្ទ  ូមបទខី្លួនឯងក៏្ ែវូជបាេះបងជ់ចាល ជែើសាក មជទ? 
ទទលួយកវា នាកនុង វីែិមកដកដ្បជោយខ្លួនឯង ោម នអ្នក្ជធវើឱ្យជយើងជទ
កូន ផ្ទេះ្កខ្វក ់វាមនិអាច ំអាែជោយខ្លួនវាបាន យ ង្មញិចែិែ្កខ្វកវ់ា្ែវូ
បាន ំអាែជោយបញ្ហញ ។ កុជំេលចអ្េវិឌ្ឍបញ្ហញ ្កូន្ យកជពលជវោជធវើអ្វី
 ្មាបឱ់្យចែិែខ្លួនឯងបានរកីរាយខ្លេះផ្ង៖ 

1.  មាធពិនិិែយខ្យល់ែជងាើម គជឺាបជចចកជទ  ្មាកកាយចិែែែ៏
្បជ ើរ នាឱំ្យចែិែរកីរាយពខីាងកនុងមកដែមែង វទិាសាស្រ្ ែរកជ ើញថា ចែិែ ៃប់
មយួជមា ងជធវើឱ្យជពលជវោរប ់ចែិែរលែ ់ ជបើជធៀបជាមយួអ្នកគិែរាយមាយ ្ែូវ
ចំ្យឋាមពលចិែែែល់ជៅ៥០០ជមា ងឯជ្េះ។  

2. ែំជណើ រកសំានែ នាឱំ្យមានការបផុំ្ គនំិែនងិបំជពញឋាមពលជាងម ី
3. ជ ើច បាយ ញញឹមញដញម កុទំមាល បច់ងចជិញ្ច ើម មខុ្្កញ ូ វោម ន

 ិរជីទ 
4. ហាែ់្ បាណជទៀែទាែ ់ជយហាគ  ចលនា៨យ ងជពល្ពកឹ ជែើរ។ល។ 
5. សាែ បធ់ម ៌ កុំទោំប ់បួ ុំោន ជពលហាែ់្ បាណដបរជានាោំន គែិជរឿង

មនិគរួគែិ និយយពីជ្កាយខ្នង និយយជរឿងដែលខ្លួនជធវើមនិជកើែ សាែ បធ់មម៌ាន
ជ ចកែ ុីខ្។ 
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6.  ម័្គចែិែ ួយ ការងារ ងគម ឬ យួ ខ្នេះដខ្នងែល់អ្នកែថ្ទ 
7. ទទលួក ុំ ជោយរកីរាយ រចួជ ើយពាយមដកដ្បជែើមបឱី្យចិែែ

រកីរាយ 
8. ឋាមពលគំនែិវ ិជមានអាច ួយ ដកដ្ប វីែិបាន គែិវ ិជមានជានចិច 
9. ជធវើអ្វីដែលនាមំកនូវភាពរកីរាយ 
10. ឈបគ់ែិពីអ្វដីែលខ្លួនមនិអាច្គប់្ គងបាន។  
ោម នអ្នក្អាចកុ កពិេពជោកជនេះបានជទ ជបើអ្នកបានែងឹពជីរឿងជនេះ

ចូរ ិកាវាជៅ ទាវ រជៅទជីនាេះជ ើយ ឯកូនជសារគឋឺែិជៅកនុងថ្ែរប ់អ្នក ោម ន
អ្នក្ជៅកនុងជោកជនេះអាចឱ្យអ្នកទាងំជសារ ទាងំជបើកទាវ រ ូនអ្នក្សាបជ់នាេះ
ជទ ជលើកដលងដែខ្លួនអ្នកផ្លទ ល់។ 
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កងវលអ់េកថ្្វងរកគូ 
ជោកអ្ កំមួយ ូម ួរមយួ ំណួរ ជែើជ នហាគឺជាការជបាក្បា ់ដមនឬ? 

មនិដមនទាងំអ្ ់ជទកមួយ មនុ សលអមានជ ន ៍ជសាម េះបែូរ វីែិ មនុ សអា្កកទុ់ក
ជ នហា្ែមឹជាការជលងជ ើច ជ្ ចជលើដេនកកមួយជមើលមនុ សចា ់ ឬមនិចា ់
ជនាេះជទ សាគ ល់ោន រចួជ ើយ ំុជៅជលងផ្ទេះជែើមបជីមើលពកីាររ ់ជៅរប ់្គសួារជគ 
ជែើជគមានេកែភីាពនងិមានជមត្តែ ករុ្ ឬជទ? រចួជ ើយបនែរាបអ់ានជមើលែជៅ
ជទៀែ ិន កុំជធវើអ្តី្តមការរ ំលួចិែែឱ្យជសាេះ ជ្ោេះជនេះគជឺាការ ជ្មច
ជជាគវា នាមយួ ីវែិរប ់ខ្លួនឯង។ ជបើកដេនក មលងឹឱ្យធំ ជមើលចា ់ជ ើយ
 ឹម ជ្មចចែិែ ជ ើយជបើខុ្ ជៅថ្ងៃមុខ្ ជយើង្ែវូែ  ូកនុងការដកដ្បសាថ នភាពែ
ជៅជទៀែ កុំចុេះចាញ់ឱ្យជសាេះ អ្វីៗ ថិែជៅកនុងការគិែរប ់ជយើងជទ។ វា នា
មនុ សកម៏ានកមាល ងំកមមចូលរមួដែរ ជ ើយ្ែវូដែយល់ពចីាបធ់មមជាែដិែលអ្វីៗ
មនិជទៀងជាទុកខ មនិមានអ្វជីារប ់ខ្លួន កាល្កមួយយល់ពចីាបធ់មមជាែិជនេះ
ចា ់ោ ់ជ ើយ ចិែែកមួយមានជ ែុផ្លកនុងការរ ់ជៅ មនិជវទនាត្តមផ្លូវចែិែ
ជទៀែជទ។ ជមជរៀន វីែិហាកប់ែូីចជាដវងឆ្ៃ យ ដែជបើ ជងខបឱ្យខ្លគីឺមានដែការអ្ែ់
ធនជ់ោយបញ្ហញ  និងជ្បើកែី្  ោញ់ជែើមប ីជស្រ្ងាគ េះ ំុបុកដែប ុណណឹ ងឯង។  

ចុេះជបើមិន្ែវូចិែែ មានដែឱ្យកមួយរ ់ជៅដែមាន កឯ់ងជែើពិែជទ?  
កុំបងខកំមួយ ចាជំមើលជបើមានមនុ ស្ែូវចិែែចានំយិយដែមែងជៅ ដែកុជំរ ើ 

ជពក មនុ សោម នអ្នក្លអ្គបែ់បជ់នាេះជទ ជបើលមមថាជរ ើ យកមកជ្បើបាន ក៏
យកមកជ្បើជៅ្។ 
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វ្េហាចថ្ម្ែក 
• ្ ោញ់ជគជោយមនិទាមទារឱ្យជគ្ ោញ់វញិ ជទើបោម នការ

បែជិ ធនាឱំ្យមានការឈចឺាប ់។ 
• ្ ោញ់ជគោកទុ់កដែមាន កឯ់ងមនិឱ្យជគែងឹ ជទើបមានដែជយើង

មាន កដ់ែលជាមាច  ់ពែិ្បាកែ ។  
• ្ ងក់លនិពីចងំាយជទើបមនិជធវើឱ្យ្ចមុេះមានការឈចឺាប ់ ជងើបជគត្តម

ខ្យល់្កអ្បូជាងជងើបបរូមាែផ់្លទ ល់ ។  
• ជអាបរែឹកនុងកែ ុីបិនែជទើបមនិមានទបីញ្ចប។់ 
ជ នហាដបបជនេះ  ួយ លួងជោមចែិែមនុ សដែល្ ោញ់ជគដែយកមនិ

បានជ្ោេះដែមានរនាងំវណណ ៈរារាងំ ្ ោញ់ផ្លេ កូឡាបដែមនិអាចជបេះបាន ជបើ
ឈបគ់ែិមនិបានគែិយករចួខ្លួនជៅ ្ទាយំ ងយូរ១០ឆ្ន ចំងជ់លើកឱ្យទជទរកម៏និ
ចងប់ានដែរ ជ្ោេះ ូមបដីែ្កជពើកវ៏ាពចិារ្ ិនដែរមនុនងឹ្ែបាកជ់្ោេះខាល ច
បាកជ់ធមញ។  
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្លុម្ងគលជីវិត្ 
អាោ ៍ពោិ ៍គឺជាវទិាសាស្រ្ ែបនែពូ  មនុ ស្បុ ្ ីមនិអាចទទលួ

យកោន ជោយោម នការ ិកាវភិាគពចិារ្ឱ្យបាន មែច់ែជ់នាេះជទ ជ្ោេះវាមនិ
ដមន្ែមឹដែជាការរ ់ជៅជាមយួោន ជនាេះជទ ដែវាគឺជា មពន័ធភាពថ្ន ីវែិមនុ ស  
ែ ា្ ខាវ ក ់ ឯ្ពលឹងវញិ្ហញ ណកដ៏លងជៅជាបន់ឹងខ្លួនជ្ោេះដែជ នហាបានជធវើឱ្យ
បញ្ហញ សាល បប់ាែជ់ៅជ ើយ។ ចំជោេះជ នហាមនុ ស្ ីចាែទុ់កែូចជាពណិមយួ 
ដែលអាចបជញ្ចញ ជមលងែអ៏ាងក៌ំបាងំរប ់វា ចំជោេះបរុ ្ដែលជចេះជកេះជចេះ
ជ្បើវាយ ងសាទ ែ ់នំាញដែប ជុ ណ្ េះ។ ចំដណកមនុ ស្ប ុ វាោម នខុ្ អ្ីពកូីន
ជកមងដែលដែងដែចាញ់ជបាកជគជ្ោេះដែ្ោប ់េជនាេះជទ។ ជបើអ្នករកជ ើញ្បសាន
ជនេះ អាោ ៍ពោិ ៍គឺជាឋាន ួគ ៌្មាបអ់្នកជ ើយ ជ្ោេះកនុងសា នា
្ោ មណ៍្ពេះឥ ូរគឺជាអាទិជទពថ្នកាមជទព ជគជ្បើការរមួរក័សឱ្យកាល យជាការ
្ត្ត ់ែងឹកនុង ុេមងគលថ្ន វីែិ ជ្ោេះកមមវែថុថ្នអាោ ៍ពោិ ៍គឺោម នអ្វជី្ៅពី
ការបនែពូ ជនាេះជទ។ ជ ចកែជី នហាមាន ភាពដផ្អមដលាមលនលងល់ជនាល ច្គប់
ដបបយ ង ជៅជលើគនំរជេលើងែ ា្  ដែលមានភាពមានេះជាអ្ុ  នងិមានភាពជឆ្វ
ឆ្វជាខ្យល់ ឯអ្នកដែល្ែវូរងទុកខគជឺាអ្នកមានជ នហាជនាេះឯង ជនេះជបើជគជ្បើវា
ខុ្ ទនំង។ ជបើជ្បើ្ ែូវទនំងជនាេះ ការអ្ែធ់មែគ់ជឺាអ្ ុ ្ព មវហិារធមគ៌ជឺាខ្យល់ 
ជេលើងែ ា្ កាល យជាជេលើងបញ្ហញ  ជា្បទីបជាវ ោបំេលជឺោក ននិវា  ឯអ្នកដែល្ែូវ
ទទលួកែ ុីខ្គជឺាអ្នកមានជ នហាជនាេះឯង។ កែី ុខ្ដែលជកើែពកីែីជ នហា មនិ
ដមនជកើែជ ើងជោយសារឱ្ ង ឬជោយសារជវ ជបណឌិ ែជនាេះជទ គឺជោយសារ
រងវងថ់្ែែក៏កជ់ៅែ រប ់មនុ សដែលខ្លួន្ ោញ់។ ជបើអ្នកត្តងំខ្លួនជាមនុ សមាន
ជ នហាជ ើយ អ្នកកុបំជំេលចការែពវកចិចដបបជនេះ ជបើអ្នក ដមែងែកួនុងជរឿងជនេះមនិ
 ម ជនាេះក ុំ ឆ្គងនងឹត្តមផ្ែនាទ អ្នកទាងំយបទ់ាងំថ្ងៃជាមនិខាន។ ជែើអ្នក ុខ្
ចិែែរ ់ជៅកនុងការឈចឺាបជ់ាមយួការពែិ ឬរ ់ជៅរកីរាយជាមយួភាពដកលង
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កាល យ?  ុេមងគលពែិ្បាកែ ដែងជកើែពកីារដ វងយល់ពីការពែិឯជណេះជទ 
្សាោញ់ជ ើយខ្កចែិែវាមនិសាល បជ់ទ ដែជបើបានជាជកើែមកជ ើយមនិដែល
សាគ ល់រ ជាែថិ្នកែី្  ោញ់ ជទើបជាការគរួឱ្យជសាកសាែ យបផុំ្ែ។  
 

 

កំេុ្កេងុ្ម្ព័នធភាព្វ្េហា 
ជបើ ិនជាអ្នកមនិអាចរ ់ជៅកនុងភាពឯជកាបាន អ្នកមនិ្ែវូបជងេើែក ុំ 

កនុង មពន័ធភាពជ នហាជនាេះជទ ជែើមបជីគចជ ៀ ពីភាពឯជកាជនេះ គអឺ្នកមនិចាបំាច់
្ែវូគែិពអី្វីទាងំអ្ ់។ មានមនុ សជ្ចើន្ ់ដែលមានការលំបាកកនុងការរ ់
ជៅមាន កឯ់ង ឬ មានបញ្ហា កនុង មពន័ធភាព ដែងដែដ វងរកការ បាយជាមយួនឹង
ជ្គឿង្ វងឹ ជមើលភាពយនែអា អាភា  រចួជ ើយជលងជ គមជាមយួ្ ីជ្បើ
លុយ ទបីំផុ្ែជពល្ែូវោន ជាមយួ្ ីចា ់វញិ (្បពនធ) បាននាជំរាគជអ្ែ ៍ជា
ចំណងែល់នាង។ ជគបានបែូរបញ្ហា មយួ ជៅជាបញ្ហា មយួជផ្សងជទៀែ មនិបាន
យកជពលជវោជរៀនរ ់ជាមយួខ្លួនឯងឱ្យបានលអ ជែើមបជីធវើឱ្យ ីវែិងាយ្ លួជាង
មុនជនាេះជទដបជា រំញុឱ្យខ្លួនឯងធាល កចូ់លអ្នលងក់ានដ់ែជ្ៅ។ មានស្រ្ ែីជមផ្ទេះជ្ចើន
នាក់្  ់ដែលបានឆ្លងជរាគជអ្ែ ៍ពបីែី ជ្កាយជពលដបកោន មយួរយៈ ជពល
 ួបោន វញិមនិបានពនិិែយ្ម ឬ ជពល្មបែមីនិទានប់ានជលចជចញជរាគ
 ញ្ហញ  (ជ្កាយ៦ដខ្ពីការឆ្លងជរាគ)។ 
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លរយិាលអ 
ស្រ្ ែីមារយទលអជទើបកាល យជាេរយិលអ េរយិលអជទើបកាល យជាមាត្តលអ កូន

្ប ុជបើឯងបាន ួបស្រ្ ែីដែលជធវើខ្លួនែូចជាមាែ យរប ់ឯង ចូរឯងលុែ ងគងចុ់េះ ំុ
នាងជរៀបការជៅ្។ ថ្ងៃមុខ្ ជបើនាងកាល យជាមាែ យោម ន្ត្ត្បណី ្ែវូជមើលខ្លួន
ឯងថា ជែើឯងជធវើខ្លួន មជាកូនលអរប ់នាងជ ើយឬជៅ?  ្ែូវពាយមដ វង
យល់ពីការយល់ចែិែោន  មនិដមនរែរ់កអ្នកទាយជបៀ អ្នកជ្សាចទកឹមកកណំែ់
វា នាពកួឯងជទ  អីជោកជនេះមានបាលីបនទនច់ែិែដែរ? វាមនិដែលយកឈនេះ
អ្ំជពើលអបានជទកូន។ ជែើមបយីល់ចែិែ្ែវូ ជងេែជមើលដកវដេនក សាែ ប ់ជមលង និង
ការចាបអ់ារមមណ៍ ជទើបមានការយល់ែងឹពកីារទាមទាររប ់ជបេះែូង។ ជបើជទាេះជា
កូន្ ីខ្្ុមំនិអាចកាល យជាមាច  ់កស្ែីយរ៍ប ់បែីវាបាន កន៏ាងជៅដែជា្ពេះមហា
កស្ែយីនីរប ់ខ្្ុែំដែលដែរ (ទកឹចែិែឪពុក្គបរ់បូចំជោេះកូន្ ី) ។ កូន្ប ុ! 
កុំ ុំ្ បពនធទុកកនុងផ្ទេះបាយរ ូែអ្ី នាងមនិដមនជាជម្ ូកជទ ្ែូវឱ្យនាងជចញ
ជៅជ្ៅជមើលជគឯងខ្លេះផ្ង ជបើឯងចងម់ានអាយុដវង ឱ្យ្បពនធកានលុ់យជៅ 
ជ្ោេះនាងែឹងពែីំរវូការកនុងផ្ទេះជាងឯង ដែឯងកុជំេលចជមើលខ្ទងច់ំ្យផ្ង។ 
ជែើមបសីាគ ល់ចែិែោន បានចា ់ ជគ្ែវូឆ្លងកាែប់ញ្ហា ជាមយួោន  បែី្បពនធខ្លេះជពល
 ួបបញ្ហា  មនិដ វងរកែជំ្េះ្សាយជទដបរជាខ្ំរកវធិទីំោកក់ំ ុ ោកោ់ន  ឆ្លង
កាែជ់រឿងទាងំជនេះជ ើយជទើបជគជមើលជ ើញជបេះែូង្បជហាងកនុងទាងំអ្ ់ោន  ។ 
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បណាត ឪំព្ុក 
 ១- កូន្បុ ! ចូរឯងគិែែល់ស្រ្ ែី្ដែលែ  ូរ ់ជៅជាមយួឯងត្តងំ
ពី េិះកងរ់ ូែ ិេះឡាន ឯងមនិគួររកីរាយជាមយួស្រ្ ែីដែលឯងមានឡានែឹកនាង
ជ ើយជនាេះជទ ។ 
 ២- កូន្ ី! ជបើឯងបាន ួបបរុ មាន កដ់ែលមនិ ួរឯងថាជែើឯងមានមុខ្
របរអ្វជីគចាបអ់ារមមណ៍ដែជលើរបូកាយរប ់ឯង ចូរឯងកុំជរៀបការជាមយួជគអ្ីឯង
ងយឱ្យឆ្ៃ យចុេះ។  
 ៣-  កូន្បុ ! ចូរឯងកុផំ្ែួល្បពនធខ្លួនឯងឱ្យនាងឈចឺាប ់ ជបើឯងជធវើឱ្យ
នាងរប ួជបេះែូង មាននយ័ថាឯងកំពុងរ ់ជៅជាមយួស្រ្ ែីរងរប ួមាន កដ់ែលជែក
ឈចឺាបរ់ាល់ថ្ងៃ ជែើនាងមានជពលឯ្ជមើលដងកូនរប ់ឯងជៅ ។  
 ៤-  កូន្ ី! បែីដែលឯងជរៀបការជាមយួវាមនិដមនជា ្ែវូ ីុសាច ុ់ែ
្មអ្ជីាមយួឯងជនាេះជទ គឺវាមកបំជរ ើឯង ពវដបបយ ង ្ោនដ់ែឯងជ្បើភាពថ្វ
ឆ្ល ែកនុងការជ្បើវាជៅបានជ ើយ។ ជបើបាវបជំរ ើមយួជនាេះវាខូ្ចមនិជសាម េះ្ែងជ់ាមយួ
ឯង ជលើកដលងជទា ឱ្យវា ជ ើយថាន កង់នមលួងជោមជ្បើវាជៅ កុឱំ្យវារែជ់ចាលផ្ទេះ
ឱ្យជសាេះ។ ជបើឯងជចេះដែត្តមរកជរឿងវា្គប ់ហំាន ជចេះដែចងប់ានការថាន កង់នមពវីា
 ួ ជ ែុជពក វាពិែជារែរ់កមាច  ់ងមជីាមនិខាន ទីបផុំ្ែឯងមខុ្ជា្ែវូឯជកាោម ន
អ្នកបជំរ ើជទៀែជទ។ «កូន្ប ុ កូន្ ី្ែូវចងចាថំា ោកម់ានេះ្បកានចុ់េះមាន ក់
បនែចិការរ ់ជៅមានកែ ុីខ្ជ ើយ ជបើកូនចងម់ានបាន កូន្ែូវពាយម ជបើកូន
ចង ុ់ខ្កូន្ែូវជចេះអ្ែធ់ន ់របូមនែ ីវែិមានដែប ណុណឹ ងឯងត្តងំពបីូរាណែជរៀងមក
ជម លេះ»។ 
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វិធីថ្លរកា្បំុកកុឱំ្យរងារ 
វធិដីងរកា ំបកុកុំឱ្យរងារមានែូចខាងជ្កាម៖ 

១- ្ែវូែងឹពអី្វីដែលនាឱំ្យ្គសួារដបកបាក ់កុំនាជំេលើងោកោ់ន  ។ 
២- ទំោកជ់ចាលចែិែគំនែិ្ចដណនរេិះគនោ់ន  ។ 
៣- ចិែែអ្ណំែអ់្ែធ់ន ់ កុំ្បែកិមមងាយៗ ចែិែធៃនអ់្ែជ់អានជលើកដលងជទា  
ជាជាងពាយមត្តមចាបក់ំ ុ ោន  ។ 
៤- ព្ងកីភាព ែិ និទធជាជាងបជងេើែការឃ្នល ែឆ្ៃ យ ។ 
៥-  បជងេើន ុវែថិភាពកនុងការបជញ្ចញអារមមណ៍រកីរាយ ។ 
៦- ្ ថ្មជ ើញអ្នាគែរមួោន  កុំ្ ថ្មជ ើញដែការដបកបាកន់ងិផ្លូវបដំបក កុំ
គិែរជំលើកជបើកកកាយដែជរឿងឈចឺាបដ់ែលកនលង ួ  ។ 
៧-  កុំឱ្យែំថ្លដែមាន កឯ់ង ជ ើយបនាទ បបជនាថ កថ្ែគូ ីវែិ ្ែូវោកក់ាយ ោក់
ចិែែឱ្យទាបជែើមបកូីន។ ចាំ្ ! ជពល្កចកែុេះដវងជគកាែ់្ កចក ជគមនិដមនកាែ់
ថ្ែជទ ប ដុនែជពលមានបញ្ហា ជ ែុអ្វមីនិនាោំន កាែប់ញ្ហា ដបរជានាោំន ជៅកាែជ់ ចកែី
្ ោញ់ជៅវញិ? 
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ម្នុ្សថ្ដលអេកបានជួប្េុធថ្ត្ជាម្នុ្ស 
១- ធាល ប ់យួ ោន មកពជីាែមិនុ ធាល បប់ានជធវើលអជាមយួោន ។ 
២- ជាមែិែរមួ្ពលឹង ីវែិជាមយួោន ពអី្ែីែជាែិ ជាបុគគលលអឥែជខាច េះរប ់អ្នក 
ជាបគុគលមាន កជ់ចញពី វីែិពមីនុរប ់អ្នក ជាកូន មាល ញ់ ជាបែី្ បពនធ។ ងវីជបើជាែិ
ជនេះមាន្ោលំបាកដែលមនិ ុខ្្ លួកជ៏ោយ ប ុដនែវានងឹមានរយៈជពលយូរ
ជ ើយកាល យជាមែិដេកដោិន ជាជរៀងរ ូែផ្ងកម៏ាន។ យ ង្មញិ ្បជេទថ្ន
ទំនាកទ់ំនងទាងំជនេះគឺមានសារៈ ំខានព់ីជ្ោេះអ្នកដចករដំលកនូវអាងក៌បំាងំទាងំ
អ្ ់រប ់អ្នក ជ ើយវានងឹបញ្ចបជ់ៅជោយកែីអាជឡាេះអាល័យផ្ងកម៏ាន ។  
៣- ជាមនុ សធាល បជ់ា ្ែូវ ីុសាច ុ់ែ្មោន ពីជាែមិុន ពួកជនេះ្បដ ល
ជាជាបទ់ាកទ់ងនងឹ ីវែិពីអ្ែែីកាលរប ់អ្នក ពួកជគជា ញ្ហញ ថ្នទុកខជសាកនិង
ភាពជៅែ ្កហាយ។ ពួកជគភាគជ្ចើនោកព់ន័ធនងឹអ្ែែីកាលរប ់អ្នក វានងឹ
ពិបាកកនុងការជោេះ្សាយជៅជពលចាបជ់ផ្ែើម ួបោន  ជ្ោេះមនិទានប់ានសាគ ល់ោន
ផ្ងឬ្ោនដ់ែជ ើញភាល ម អ្នកមានអារមមណ៍ជទើ ចែិែ ឬខាល ច ឬ អបម់ុនបាែជ់ៅ
ជ ើយប ដុនែវាជៅដែមានែថ្មលកនុងការរ ់ជៅដែរ ជបើជទាេះជាជគបនែត្តមរកជរឿងអ្នកែ
ជៅជទៀែកជ៏ោយ ។  
៤- មនុ សដែលអ្នកធាល បជ់ោរព្ ោញ់មកពមីនុ ្ោនដ់ែជ ើញអ្នកមាន
អារមមណ៍ និទធសាន លភាល ម។ េពប ីែវជោកទាកទ់ងោន ត្តមរលក ញ្ហញ ជទ មនិ
ដមនត្តមរបូកាយជ ើយ  ងារវែែែដ៏វងឆ្ៃ យជនេះ អ្នក្កធ៏ាល បជ់ាញាែរិប ់
ជយើងដែរ ្ោនដ់ែ ែិឬឆ្ៃ យដែប ជុ ណ្ េះ កុំ អបជ់ខ្ពើមោន អ្ី ជពលខ្លេះមនុ សដែល
ជយើង អបប់ំផុ្ែ កអ៏ាចនងឹជាកូនឬជាឪពុកមាែ យជយើងកនុងជាែិ្ មយួដែរ ។ 
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ចិត្តវម្ត្តត  ករណុា 
ែំណកទ់កឹជេលៀងគចឺាបំាចច់ំជោេះ ីវែិមនុ ស  ែវ នងិរកុខជាែិ្  ់ ឯ

ចិែែជមត្តែ ករុ្  គឺចាបំាចច់ំជោេះ ុខ្ភាពផ្លូវចិែែមនុ ស្ ់ដែរ អ្នកមនិែងឹ
ជរឿងជនេះ គិែចងប់ានដែកែី ុខ្ពជីគ គែិចងឱ់្យដែអ្នកែថ្ទជធវើត្តមចែិែខ្លួន គែិចង់
ឱ្យជោកជនេះឋែិជ្កាមអ្ំ្ ចខ្លួន ចងប់ងាគ បប់ញ្ហជ អ្វីៗ ឱ្យបានែូចចែិែ ទីបផុំ្ែ
្ែវូជាបអ់្នាទ កគ់នំិែខ្លួនឯងជោេះខ្លួនមនិរចួ ្ែូវជលបថាន រំងំាបអ់ារមមណ៍ដែលពុេះ
កជស្រ្ញ្ហជ លខាល ងំជពក។ ជែើមបជីោេះជចញពីចណំងជនេះ ្ែូវែងឹខ្លួនថា ទាងំអ្ ់ោន
 ុទធដែសាល បជ់ៅវញិជទ ោម នអ្នក្យកអ្ពីីជោកជនេះជៅបានជ ើយ ជ ែុអ្ខី្ំ
យកឈនេះចាញ់ោន បានការអ្?ី 

កុំវផញើវា្នាវលើខយលម់ាត្់អេកដថ្េ 
មនុ សដែងដែមានអ្វីមយួដែលអាចជធវើឱ្យជគរជំេើបឬរ ំួលចិែែ ប ុដនែអ្នក្ែវូ

ដ វងយល់នងិយល់ពីវាជោយខ្លួនឯង។ មនិមានចំណុច្មយួជៅកនុងអ្នក
ែថ្ទដែល្បាបអ់្នកពីរជបៀបជែើមបជីលើកទឹកចែិែខ្លួនឯងជទ វាអា្ ័យជលើអ្នកជែើមប ី
ដ វងរកភាពរកីរាយដែលមានជៅកនុងខ្លួនអ្នក ជ ើយអ្នក្ែវូដែទទួលយកវា។ 
្ប ិនជបើមាននរ្មាន កោ់កគ់នំិែមយួជៅកនុងបនទុក ីវែិរប ់អ្នក វាមនិលអជទ 
ជ្ោេះសាថ នភាព ីវែិនងិចរែិអាធា្ ័យមនិែូចោន ជ ើយ។ អ្នកអាចជលើកទឹក
ចិែែខ្លួនឯង បាន្បជ ើរជាងអ្នកដែលនយិយអ្ពំីវា នា្ព មលិខ្ែិរប ់អ្នក
ថានងឹជៅជាអ្វមីយួកនុងជោកជនេះ។ អ្នកមនិដមនជាមនុ សអ្េព័វជនាេះជទ កុំសាែ ប់
ពួកជគនយិយឱ្យជសាេះ ជែើអ្នកពែិជាោចច់ែិែជផ្្ើជ្ពងវា នាជលើខ្យល់មាែអ់្នក
ែថ្ទពិែដមនឬ? ្ពេះពុទធបាន្ត្ត ់ថា មនុ សមនិអាចកាល យជាជថាកទាប ឬ 
ខ្ពងខ់្ព ់ជោយសារដែោកយ មែអី្នកែថ្ទជនាេះជទ គឺជោយសារដែអ្ំជពើខ្លួនឯងដែ
ប ុជ ណ្ េះ ។ 
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ម្នុ្សមានវត្ចើនត្បវលេ 
មានមនុ សជ្ចើន្បជេទជៅ ុំវញិអ្នកដែលបានជលើកជ ើងែូចខាងជ្កាម៖ 

១- មនុ សពូដកដអ្បអ្បយក្ែវូខ្លួនឯងជលើកជទា អ្នកែថ្ទ ្ែូវ ិកាពីោែ់
ជោយការ្បងុ្បយែ័ន ោែពូ់ដករាយការណ៍ចាករ់កុអ្ុចអាលងាយមានជ្ោេះថាន ក់
ែល់ខ្លួន្ ់ ។ 
២- មនុ សជោរជពញជោយឆ្នទៈកនុងការរ ់ជៅ ្ែូវ ិកាពីោែ ់ ជ្ោេះដេនក
ោែជ់មើលជៅខាង្កជ៏ ើញកដនលងរកលុយដែរ។ 
៣-  មនុ សបផុំ្ គំនែិ ្ែវូ ិកាពីោែ ់ ជ្ោេះោែម់ានបញ្ហញ ជលឿនរ ័ 
ជឆ្លើយែបជៅនងឹគំនែិអ្វ ិជមាន ោែម់និងាយមានទុកខជៅកនុងចែិែជទ ។ 
៤-  មនុ សមានជមត្តែ  ្ែវូ ិកាពីោែ ់ ជ្ោេះជមត្តែ ដែលោម នបញ្ហញ អាចមាន
ជ្ោេះថាន កែ់ល់ខ្លួនឯងបាន ប ដុនែជោកជនេះគងវ់ងប់ានគឺជោយសារដែចិែែជមត្តែ  ទី
្មានកែីជមត្តែ ទជីនាេះមាន វីែិ ។ 
៥-  មនុ សចែិែទូោយ ្ែូវ ិកាពោីែ ់ ជ្ោេះោែម់និ ូវជទើ ចិែែជាមយួ
អ្នកែថ្ទ ជែើរជៅទី្ កម៏ានកែ ុីខ្  ុខ្ជ្ោេះមនិជទើ ជគជទើ ឯង ។  
៦-  មនុ សជសាម េះ្ែង ់ ្ែូវ ិកាពីោែ ់ ជ្ោេះភាពជសាម េះ្ែងគ់ឺជាបាែ្គេឹះថ្ន
្គបទ់ំនាកទ់ំនង ដែ្ែូវមានបញ្ហញ  ជសាម េះ្ែងង់ាយជគជបាក។ 
៧-  មនុ សពាយមកចំាែច់ិែែអា្កក ់ ្ែវូ ិកាពីោែ ់ ជ្ោេះទុកខលំបាក
ទាងំឡាយជកើែជចញពចីែិែអា្កកជ់នេះឯង ។  

មនុ សដបប្កជ៏ោយ  ុទធដែគួរែល់នូវការ ិកា្ ់ មនិគរួរែជ់គច
ជចាលោន ជ ើយ  ីវែិមនុ សមាន្គបរ់ ជាែិ ្គបអ់្ែថនយ័យ ងជនេះឯង ។ 
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កុំបថ្នថម្េុកខលបំាកឱ្យខែនួឯង 
ជពលខ្លេះជយើងបដនថមទុកខលំបាកនងិការឈចឺាបឱ់្យខ្លួនឯង ជោយសារដែ

ជរឿងរា វែូចត្តចកំបុិកកំប កុ ជ ើយពូដកជលើកខ្លួនោក ់ ទាងំដែលជគនិយយជរឿង
ជផ្សងជសាេះ ជយើងដបរជាគែិថាជគនយិយជែៀមោមោកខ់្លួន ជ ើយជៅជែកជកើែ
ទុកខជៅមនិ ុខ្ ីុមនិឆ្ៃ ញ់ ជនេះជាអាកបបកិរយិអ្វ ិជមានជទ វាជធវើបាបដែខ្លួនឯង 
្ពដលងវាជចាលជៅ។ កុំជធវើបាបខ្លួនរ ូែ ឹងមយួ ីវែិរកកែ ុីខ្មនិជ ើញ
ឱ្យជសាេះ ខ្ណៈដែលជធវើខ្លួនឱ្យរ ់ដែកនុងភាពអ្នទេះអ្ដនទង ជោេះដលងខ្លួនឯងឱ្យ
មានកែ ុីខ្ ៃបត់្តមផ្លូវចិែែខ្លេះជៅមនិបានជទឬ? ជែើអ្នកមកកានជ់ោកជនេះគឺ
ជែើមបដីែភាពជៅែ ្កហាយជាជែើមទុន វីែិដមនជទ? ជៅជពលដែលការគែិរប ់
អ្នកបាន្បជ ើរជ ើង គឺជពលជនាេះជ ើយដែលឋាមពលច្កវា នឹងចូលមក យួ 
ជរៀបចែំំជណើ រ ីវែិ ឱ្យកានដ់ែលអ្ បជ ើរជ ើងដែរ។  វីែិបានធូរ្សាល ជ្ោេះដែ
ចិែែជចេះគែិឱ្យធូរ្សាល កុអំ្នទេះអ្ដនទងជាមយួខ្លួនឯងខាល ងំជពក ជរឿងែូចត្តច ជរឿង
 ុខ្ភាព ជរឿង ំជរ ើ  កុំបជងេើែវាឱ្យកាល យជាជរឿងធំ មជធាបាយជោេះ្សាយត្តមផ្លូវ
ខុ្ ោន មានជ្ចើនយ ង្ ់។ ជៅជពលអ្នកគែិព ីីវែិ អ្នក្ែូវចាថំា កុំ ែី
បជនាទ  ឱ្យខ្លួនឯង ជបើវាកនលង  ួជៅជ ើយជនាេះ កែបីារមភមនិអាចផ្លល  ់បែូរ
អ្នាគែបានជទ វាបាន្ែមឹដែលួចយកភាពរកីរាយពបីចចុបបនុនរប ់អ្នកដែ
ប ុជ ណ្ េះ ជរឿងដែលអ្នកមនិអាចជធវើបាន ជែើអ្នកខ្ំ្ បឹងគែិពវីាបាន្បជយ នអ៍្?ី 
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បញ្ញា ជីវិត្ 
បញ្ហា  ីវែិវាមនិដែលជចេះចបជ់នាេះជទ ប ដុនែវា្ោនដ់ែជាពធិសីារថ្នរជបៀបវារៈ

នីមយួៗដែប ជុ ណ្ េះ បញ្ហា ្ែវូបានកាែប់នថយជៅជពលជគជធវើអ្វីៗ ្បកបជោយការ
្បងុ្បយែ័ន។ ជៅជពលអ្នកបានសាគ ល់ការពែិពី វីែិរចួជ ើយ អ្នកដលងមានកែី
បារមភពគីនំិែអ្នកែថ្ទដែលមានចជំោេះអ្នកជទៀែជ ើយ ជ្ោេះចិែែអ្នកឆ្ល ែថ្វរ ូែ
ែល់កំរែិមានជ រភីាពរចួបាែជ់ៅជ ើយ។ មនុ ស ែវគ ឺ្មាប់្  ោញ់ 
ចំដណកវែថុគ ឺ្មាបជ់្បើ ដែជ ែុអ្វពីេិពជោកជនេះ ដបរជាជ្បើមនុ ស ជ ើយ
្ ោញ់វែថុជៅវញិ? ជនេះជាជ ែុផ្លមយួ ដែលមនុ សលអបានយល់ជ ើញ
ជាកច់ា ់ជាងជគ។ ្ែវូជចេះជោរព្ ោញ់មនុ សលអ ជ្ោេះជគលំបាកខាល ងំ
្ ់ទំរាបំានកាល យជាមនុ សលអ ជបើមនុ សអា្កកវ់ញិមនិពបិាករកជទ ជកៀរនឹង
ជ ើង ជបើអ្នកពបិាករកមនុ សលអ  ូមអ្នកជធវើខ្លួនឱ្យជាមនុ សលអជៅចុេះ។ 
 

របូម្នតជីវិត្ 
ជោរពអ្នក្ដែល្ ោញ់អ្នក  យួ អ្នក្ដែល្ែវូការអ្នក ជលើក

ដលងជទា ឱ្យអ្នក្ដែលជធវើឱ្យអ្នកឈចឺាប ់ បំជេលចជចាលអ្នក្ដែលបាន
ចាកជចញពីអ្នក  វីែិដែលមានបាយបីជពលជ ើយ ជធវើចែិែឱ្យរកីរាយ ធូរ្សាល 
 បាយៗ ក ែ្ លៗមនិ អបម់និ្ ោញ់  ីវែិគងឺាយៗដបបជនេះឯង ប ុដនែ
អ្នកជចេះដែជធវើឱ្យវា មុ្គសាម ញជោយខ្លួនឯង។ ការ្ ោញ់ខ្លួនឯងគជឺាបញ្ហញ ែ៏
មានែំថ្លបំផុ្ែ ជ្ោេះជបើជគពិែជា្ ោញ់ខ្លួនឯងពែិដមន ជគនឹងមនិហា នគិែ
អា្កក ់នយិយអា្កក ់ជធវើអា្កក ់ជ ពគបម់នុ សអា្កកជ់នាេះជទ ។ 
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អលិវឌ្ឍផែវូចិត្ត 
 ពាយមអ្េវិឌ្ឍផ្លូវចិែែឱ្យទូោយែូចជាលំ ជម  ជែើមបឱី្យគនំែិនងិបទ
ពិជសាធកាល យជា ុេមងគល ភាពរកីរាយនិងមនិរកីរាយ ការោបច់ែិែនងិមនិោប់
ចិែែ ការជពញចែិែនងិការជទើ ចែិែ ទុក្ែមឹដែជាការ ិកាជោយមនិចាបំាចជ់ាប់
្បកានជ់ៅនងឹអ្វ ី មនិចាបំាច់្ ែវូែ  ូ ្បយុទធជាមយួអ្វ ី  ួបអ្ីជោេះ្សាយ នងឹ 
ជោេះ្សាយជ ើយចបជ់ោយមនិចាបំាច់្ ែូវែអូញដែអរពអី្វទីាងំអ្ ់។ ចិែែដែលរចួ
ផុ្ែពរីលកគនំែិ ដែលបជងេើែជាភាពកំ ែ ់ ភាពមរួជ  ជៅែ ្កហាយ ការរ ំួល
ចិែែនងិជចែនាជផ្សងៗ ចែិែ្បជេទជនេះមនិចាបំាច់្ ែវូខ្ដំ វងរកខ្លួនឯងជ ើយ 
(ឧបាទាន និង អាត្តម នយិម) វាត្តងំជៅ្ែឹមដែែឹងថា្  េះ ថាល   ៃប ់េលថឺាល សាអ ែ
ជនេះជាការឆ្លុេះបញ្ហច ងំចិែែថ្ផ្ទបាែ ចុេះកនុងការែងឹយ ងជ្ៅជោយ ែិ មប ជញ្ញ ៈ
ជៅថាឧជបកាខ ចែិែ មបយុែែជិោយបញ្ហញ ជនេះឯង។ ជបើជយើងមនិបានគិែ្បងុ
្បយែ័នជទ ជរឿងដែមយួគែដ់ែលជៅជពលជយើងមនិបានអ្េវិឌ្ឍនវ៍ានាឱំ្យមានជ្ោេះ
ថាន កែ់ធ៏ំជធង ជនាេះគឺជាគនំិែជនេះឯង គំនែិជៅជពលដែលោម នការអ្េវិឌ្ឍវានាឱំ្យ
មានផ្លប េះោល់មកជលើ វីែិយ ងខាល ងំ ជោកជនេះោម នអ្ជី្ោេះថាន កែូ់ចជាគំនែិ
ជនេះជទៀែជទ «ប ុដនែជៅជពលជគអ្េវិឌ្ឍគនំែិបានជ ើយវានងឹនាជំៅរកផ្ល
្បជយ នែ៍អ៏្សាច រយជាមនិខាន គនំែិជៅជពលជគអ្េវិឌ្ឍបានជ ើយវានាមំកនូវ
ផ្ល្បជយ នម៍ហាសាល ឹងមនិគរួឱ្យជ ឿ» ជៅជពលជគជចេះជ្បើចិែែបានជ ើយ 
ជពលជនាេះចិែែកាល យជាអ្នកបំជរ ើែអ៏្សាច រយ ។ 
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កុំ្អប់អត្ីត្កាល កុំបារម្ភព្ីអនាគត្ 
កុំ អបអ់្ែែីកាល កុំបារមភពអី្នាគែ មាន្ែមឹដែការពាយមឱ្យបានលអ

បំផុ្ែគឺ្គប់្ ោនជ់ ើយ។ ្ែ បជ់្កាយរ ់ជៅឱ្យបានលអមែងជទៀែចុេះ កុំ
អ្នុញ្ហញ ែឱ្យទុកខលំបាកជធវើបាបជបេះែូងខ្លួនឯងអ្ ី ជរៀន ូ្ែពកីារលំបាកកនុង វីែិ
ជែើមបបីបំ ន មែថភាពខ្លួនឯងឱ្យបានលអ ឱ្យមានការរកីចជំរ ើន ជរៀន ូ្ែពកី ុំ  
ជ្ោេះមានដែ្ពេះជទដែលមនិជចេះខុ្  ជពលខ្លេះជបើមនិខុ្ ជទករ៏ក្ែូវមនិជ ើញ
ដែរ ឆ្លងកាែជ់រឿងអា្កកជ់ទើបរកជរឿងលអកនុង ីវែិជ ើញ។ ជទាេះជា វីែិលំបាកយ ង
្កកុ៏ំជេលចជធវើអ្ជំពើលអឱ្យជសាេះ ជ្ោេះអ្ំជពើលអនាឱំ្យមានកែ ុីខ្ អ្ំជពើអា្កកន់ាឱំ្យ
មានទុកខ ជនេះជាចាបក់មម ។ 
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េំលាបអ់ាត្កក់នាឱំ្យម្ិន្បាយចិត្ត 
ទំោបអ់ា្កកដ់ែលនាឱំ្យខ្លួនឯងមនិ បាយចែិែជា្បចា ំ

១- គិែអ្វ ិជមានមកជលើខ្លួនឯង ជៅមនិជៅអ្ងគុយជ្បៀបជធៀបឱ្យជ ើញថាខ្លួន
ឯងជថាកទាប ខ្លួនឯងអ្ន ់ ខ្លួនឯងអ្េព័វ ជែកែូចចែិែនងឹបរា យ័ ជសាកសាែ យ
អ្ែែីកាល ជទាមន សនងឹអ្នាគែ ។ 
២-  កានជ់ ើងខ្លួនឯង គិែជៅែ ្កហាយថាជគជមើលងាយខ្លួន គំនែិខ្លួន ុទធដែ
្ែវូមនិជចេះខុ្  ។ 
៣-  ចងគំនុគំំគួនទុក គុំគួន្បជទចផ្លែ សារអ្នកែថ្ទ គឺខ្លួនឯងប ុជ ណ្ េះដែលឈឺ
ចាប ់(អ្នកមានក ំងឹ ែូចជាអ្នកផ្កឹថាន ពុំលជ ើយរពំឹងថាអ្នកែថ្ទនងឹសាល ប)់។ 
៤-  រវល់ដែត្តមរេិះគនរ់កជរឿងអ្នកែថ្ទ រ ូែជេលចរកជពលជវោជែើមប ីបាយ
ចិែែខ្លួនឯង នាឱំ្យខ្ួរកាលជៅែ  ៃួែ ែួដ ង  កជ់ ើងកជស្រ្នទើង កានដ់ែកាច 
អា្កកជ់ ើងៗ ។ 
៥-  ខាវ យខ្វល់ត្តមរកជរឿង្គប់្ គងអ្នកែថ្ទជ្ចើនជពក គែិពីជគជាងខ្លួនឯង 
ជរឿងខ្លេះគខឺ្លួនឯងជទដែល្ែូវកំណែថ់ា ្ែវូជធវើអ្វីជៅថ្ងៃមខុ្ មនិចាបំាចត់្តម
បជញ្ចញមែិពអី្នកែថ្ទជ ើយ។ 
៦-  មនិហា នទទួលយកអ្វដីែលងមី ជៅមានេះថាខ្លួនជធវើមនិបាន ខាល ចបរា យ័ 
មនិជចេះ បាយចែិែនឹងលទធផ្លដែលខ្លួនជធវើបាន ។ 
៧-  ចូលចិែែត្តមចាបក់ំ ុ  ែីបជនាទ  អ្នកែថ្ទ ជាងត្តមចាបក់ ុំ ខ្លួនឯង 
រកីរាយនងឹបានរេិះគន ់ែីបជនាទ  ជគឯង ។ 
៨-  គិែម ែច់ែជ់ពករ ូែកាល យជាគំនែិចជងអៀែចងអល់ ទីបផុំ្ែ្ែូវជែកជកើែទុកខ
ជាមយួជរឿងែូចត្តច «ពូដក នសជំរឿង»។ ចរែិរជបៀបជនេះ ជៅថាវបិែែិចរែិ 
(Personality disorder) ឬវបិែែិបគុគលិកលកខណៈ ដែល េះឥទធពិលមនិលអជៅ
ជលើអ្នករ ់ជៅ ែិខាង។ 
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អានុភាព្ថ្នវ្ចកតីត្្លាញ ់
ជែើអ្នកែងឹជទថាកែី្  ោញ់មានអានុភាពខាល ងំកាល ប ុ្ ណ ? 

១- អ្ំជពើលអដែលជធវើជចញពចីែិែជសាម េះ នងឹ្ែូវបានឆ្ល កជ់ាបក់នុងជបេះែូងមនុ ស
អ្ ់កាលជាយូរអ្ដងវង ។  
២-  ជ ចកែី្  ោញ់ គឺជា ីុម ងរ់ ់ដែលអាចប េះេជែិការរងទុកខជវទនា្គប់
ដបបយ ងបាន។ 
៣-  ការជឆ្លើយែបពជី ចកែី្  ោញ់ គជឺាកាយវកិារងាយៗដែបានបញ្ហជ កព់ ីំ
ជៅចែិែ្ជាលជ្ៅ្ ់ ជបើមនិចាប ់នសជំ ចកែលីអពីឥ ូវជនេះជទ កុំ ងឃមឹថា
បានទទលួកាយវកិារដបបជនេះឱ្យជសាេះជនាេះ។ 
៤-  ចូរដចកចាយជ ចកែី្  ោញ់្គបទ់ីកដនលងដែលអ្នកបានជៅែល់  ូមកុំ
ឱ្យនរ្មាន កច់ាកជចញពអី្នកជោយបាែប់ងជ់ ចកែី្  ោញ់ឱ្យជសាេះ។ 
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វលាខ នជីវិត្ 
ឆ្ក ីវែិដែលោម នជោលជៅចា ់ោ ់ គជឺាឆ្ក ីវែិឥែនយ័ ដែជពល

ខ្លេះឆ្ក វីែិដែលមាននយ័ ដ្បជាឥែនយ័ជ្ោេះដែការរា បរ់ងបញ្ហា ផ្លូវចិែែមនិបាន
ផ្ងកម៏ាន ជ ែុជនេះមាននយ័ឬឥែនយ័ គឺមានដែទីបា ឆ្ប ុជ ណ្ េះដែលជាជវទកិា
រែម៏ានយុែែិធមប៌ផុំ្ែ ្មាប ់ែវជោក្គបោ់ន ។  ំ្ង្ ់ដែលជយើង
ជៅមានធម៌្ ពេះពុទធ ្មាប ិ់កា  ីវែិមាននយ័គជឺាការរ ់ជៅជាមយួអ្វីដែល
ខ្លួនជពញចិែែដែប ជុ ណ្ េះ។ ចាំ្ ! កដនលងដែលអ្សាច រយបំផុ្ែជៅកនុងជោក គឺ
មានជៅដែកនុងចែិែមនុ សជទ ឯភាពរងឹមារំប ់មនុ សគឋឺែិជៅជលើជ ចកែ ីំជនឿ 
និង ែំថ្លពិែ្បាកែរប ់ វីែិគឋឺែិជៅជលើអ្ជំពើលអ។ ជបើអ្នកជៅ្កស៏ាព យទុកខ
ជៅត្តម ការរ ់ជៅរប ់អ្នក ោម នថ្ងៃបានសាគ ល់កែ ុីខ្ជ ើយ ចូរទំោកវ់ាជចាល
ជៅ។ ចូរនិយយ្បាបខ់្លួនឯងថា ជៅចុេះៗ ឯងោម នែំថ្ល ្មាបអ់្ញជទៀែជទ។ 
ជគរ ់ជៅបាន ជយើងករ៏ ់ជៅបានែូចជគ ចូរកុរំកាមខុ្មាែដ់ែលោម នែំថ្ល 
 ីវភាពរប ់មនុ សវាោម នអ្វីខុ្ ោន ជ ើយ។ 
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វិធីផ្លែ ្ប់តូរគនំិត្ 
 វធិផី្លល  ់បែូរគនំែិមានែូចខាងជ្កាម៖ 
១- ជ្កាយជពលជេលៀងធាល កជ់ម ្  េះ ជោេះ្សាយជរឿងរា វចបជ់ ើយ្ែវូ
រកីរាយចែិែ កុំជៅចងគុនំគុំគំួន (ជមើល នជាែិខ្លេះចុេះថ្វ  ោន បែី្ បពនធពី្ ពឹកោៃ ច
ជែកជអាបោន ជធវើ្ពជងើយ ជបើដខ្មរវញិពីរបីឆ្ន មំនិទានន់ិយយរកោន ផ្ង) ។ 
២- ញញឹមជៅជពលភាពកំ ែប់ានមកែល់ (ជរឿងកំ ែប់ានមកែល់ ជបើ
ជយើងក ំែជ់ទៀែជោេះ្សាយមនិជចញជទ) ។ 
៣-  កកជ់ៅែ ជៅជពលមានភាពឯជកា ជបើឯជកាជ ើយ ចែិែមនិជចេះកកជ់ៅែ ជទៀែ
មនិែងឹជា្ែវូឯជកាយ ង្ កុំរពំងឹថា រងច់ាទំទលួភាពកកជ់ៅែ ពីអ្នកែថ្ទជាង
ខ្លួនឯងឱ្យជសាេះ។ 
៤-  រងឹមាជំៅថ្ងៃមានការលំបាក រាល់ការលំបាក្ែូវដែជ្កាកឈរឱ្យរងឹមា ំ ជបើ
ែួលចុេះមានដែ្ែវូជគជានដ់ងមដែប ុជ ណ្ េះ។ 
៥-  ជ ើច បាយជៅជពលមានការ ួប ុ ំ ការ្ោែ់្ បា មានែំថ្លជ្ោេះដែ
មានការ បួ ុំ ការ ួប ុមំានែំថ្លជ្ោេះដែការ្ោែ់្ បា  កុឱំ្យជពលជវោកនលង
 ួ ជោយនាយំកភាពរកីរាយជៅជាមយួឱ្យជសាេះ ោម នអ្នក្ែឹងថាថ្ងៃដ អក
ជយើងបានញញឹមោកោ់ន មែងជទៀែជនាេះជទ។ 
៦-  ត្តងំចិែែជៅជពលមានអារមមណ៍ទនជ់ខ្ាយ ការជលើកទឹកចែិែខ្លួនឯងគឺជា
ជរឿង ំខាន់្  ់ កុំចាឱំ្យអ្នកែថ្ទមក យួ ជលើកទកឹចែិែ្គបជ់ពលជវោឱ្យជសាេះ 
ជគករ៏វល់ជរឿងជគដែរ។ 
៧-  ថ្ងៃលិចជបេះែូង្ែវូកកជ់ៅែ  ជពលជវោជសាកជៅបំផុ្ែរប ់ ែវជោក គឺ
ជពលយប ់ ជ ែុជនេះជវោថ្ងៃជរៀបលិច្ែូវមានសាម រែីរលឹកែល់អ្ំជពើលអដែលខ្លួន
បានជធវើពថី្ងៃ ជបើមនិបានជធវើអ្ំជពើលអជទកម៏និ្ែវូជៅែ ្កហាយចែិែជៅជពលយបដ់ែរ 
ការជែកមនិលកអ់ាចោងំជបេះែូងឬោច ់រថ្ ្មកនុងខ្ួរកាលសាល បប់ាន។ 
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ត្្លាញម់្នុ្សមាេ ក់ 
្ ោញ់មនុ សមាន កគ់ឺ្ ែូវជចេះ្ ោញ់ទាងំដផ្នកលអនងិដផ្នកអា្កករ់ប ់

ជគ មនិដមនទទលួយកបានដែដផ្នកលអជ ើយបែជិ ធដផ្នកអា្កករ់ប ់ជគជនាេះ
ជទ។ ការរ ់ជៅជបើោម នការអ្ែជ់អាន ការជលើកដលងជទា  ការអ្ែធ់មែជ់ទ ជលើ
ជោកជនេះជបើជទាេះជាជយើងជៅរ ់ជៅទី្ កោ៏ម នកែ ុីខ្ដែរ ជ្ោេះមនុ សជទាេះជា
ជៅែល់ទី្ កន៏ាយំកបញ្ហា រប ់ខ្លួនជៅត្តម្គបោ់ន ដែរ កនុងជោកជនេះ ជែើ
នរ្អាចជគចពបីញ្ហា ជទើ ចិែែបានជៅ។ មាែ យជកមកនយិយថា ជមើលជៅអ្ញ
រ ់ជៅរាល់ថ្ងៃមនិែឹងជាជគជទើ ឯងយ ង្ជទ។ ែងឹខ្លួនថាជគជទើ ជយើងគឺ
មកពជីយើងជទើ ជគមុន ជបើជយើងមនិជទើ ជគ ជគកម៏និជទើ ជយើងដែរ ជបើជយើងជចេះ
្ពមត្តមជគ្គបជ់រឿង ជលើជោកជនេះោម នអ្នក្ជគជៅត្តមជ ល្ េះជាមយួអ្នក
ដែល្ពមជ ើយជនាេះជទ។ ែងឹថាខ្លួនចា ់ជ ើយជ ៀ មនិផុ្ែពកីារត្តម ីុរ ់
ជោយសារជគជទ ជ ែុអ្វមីនិជចេះ ំុកែ ុីខ្ ្មាបខ់្លួនឯងខ្លេះផ្ងជៅ? ជ្បើកែី
្ ោញ់ពិែចជំោេះកូន មានអ្នក្ជចេះមរួជ  នឹងមនុ សដែល្ ោញ់ខ្លួន
ជ ើយជនាេះជទ។ ភារៈកូនចំជោេះមាែ យ ឱ្យដែជចេះយកចែិែទុកោកច់ជំោេះោែម់និ
ែបែ ដែប ណុណឹ ងជៅគជឺពលជរៀបសាល បោ់ែន់ងឹដ្ កជៅដែជ ម្ េះជយើងដែមាន ក់
ជ ើយ ជពល្បឈមមខុ្ោកោ់ន ជបើជយើងជចេះទំោកម់ានេះមាន កដ់ែបនែចិគឺបានកែី
 ុខ្្ ់ជៅជ ើយ។ វាោម នអ្គីួរឱ្យឈចឺាបជ់ពកជទ្ទាដំែបនែចិជៅងាបប់ាែ់
អ្ ់ទាងំអ្ ់ោន បាែជ់ៅជ ើយ ។ 
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ចំណុ្ចខ្ែ ងំរប្ស់្រ្តរីងឹមា ំ
ចំណុចខាល ងំរប ់ស្រ្ ែីរងឹមាមំានែូចខាងជ្កាម៖ 

១- ហា ន្បឈមជាមយួបរុ កនុងបពុវជ ែុ្ែមឹ្ែូវ។ 
២-  មនិចាបំាច់្ ែូវការបុរ មកបជងេើែ ុេមងគលឱ្យនាងជនាេះជទ។ 
៣-  នាងជធវើការជឆ្ព េះជៅមុខ្ែូចជាបុរ ដែរ ។ 
៤-  នាងគជឺាអ្នកជធវើ មនិដមនជាអ្នកជែើរនយិយជចាលជនាេះជទ។ 
៥-  នាងមនិដមនជាមនុ សដែលពូដកដែខាងរអ្ ូរទា ំរញុាំរញ ូ វដែជាមនុ សសាច់
ការមុងឺមា ែ។់ 
៦-  នាងមនិដមនជាមនុ សងាយបងវលិជោយោម នជ ែុផ្លជនាេះជទ។ 
៧-  នាងជាមនុ សដែលសាគ ល់ែំថ្លកនុងភាពជាមនុ ស នងឹជចេះ យួ អ្នកែថ្ទឱ្យ
មានការផ្លល  ់បែូរ។ ស្រ្ ែីដែលមានបគុគលិកលកខណៈដបបជនេះ គជឺាស្រ្ ែីជសាម េះ្ែង់
ជាមយួ្គសួារ ពូដកដងទាកូំនជៅ នាងគឺជាព ួមាន ់ល់ មនិដមនជាព ួមាន ំ់
 រ ដែលអាគកអាចជកៀងបានត្តមចិែែជនាេះជទ ស្រ្ ែីដបបជនេះអាចជាជមែកឹនាែំល៏អ
ផ្ងកម៏ាន។ 
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េំលាបអ់ាត្កក់បំផ្លែ ញជីវតិ្ខែួនឯង 
១-  មនិ្បយែ័ន មែ ី នយិយោកយមនិពែិ និយយញុេះញងច់ាករ់កុ  កជ ៀែ 
ជោលោកយជលងជ ើចនាឱំ្យរប ួចែិែ ្ែវូគែិ មនុនយិយ។  
២-  ទំោបគ់ែិជ្ចើន គិែជរឿងកនលង  ួ គិែជរឿងមនិទានម់កែល់ គិែជរឿង
ដែលខ្លួនមនិអាចជធវើបាន គែិជរឿងអ្ែ់្ បជយ នប៍ាន្ែមឹមា ក ំែ ំ់រកទ់កឹដេនក 
នឹងជកើែក ំឹង។ 
៣-  ទំោបជ់ាបច់ែិែជលើអ្នកែថ្ទ ជផ្្ើ ីវែិជលើជគ ពងឹជគជែើមបរី ់ មនិជផ្លែ ែជលើ
ខ្លួនឯង អ្ែជ់គរ ់មនិបាន។ 
៤-  ទំោបម់និទទួលខុ្ ្ែវូ ជធវើអ្វីមនិចបចុ់ងចបជ់ែើម ទំោបយ់ក្ែវូខ្លួនឯង
ជ ើយទោំកក់ំ ុ ជលើអ្នកែថ្ទ។ 
៥-  ទំោប់្ បយុទធជាមយួខ្លួនឯង ជ្ោេះដែការជគចជវ ពកីារពែិ ទបីផុំ្ែ្ែូវ
ដ វងរកការអ្េយ័ជទា ឱ្យខ្លួនឯងនងិពអី្នកែថ្ទ។ 
៦-  ទំោបច់ំ្ យ វីែិជាមយួនជយបាយ រ ូែដលងជចេះជែកពនួ ដលងជចេះ
 ីុ ( ីុដលងែងឹរ ជាែិ) ជលបទកឹដលងចូល។  

ជគនាោំន ដ វងរកមនុ សលអ ដែជគមនិ្ពមជធវើខ្លួនឱ្យកាល យជាមនុ សលអជសាេះ 
ជនេះជ ើយជាទោំបម់និលអរប ់មនុ ស។ 
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ដា្វ់ត្ឿនខែនួឯង 
១- វែថុខាងជ្ៅមនិអាចឱ្យអ្នករកីរាយបានជទ វាបាន្ែមឹដែបជងេើែកែកីងវល់ឱ្យ
អ្នកដែប ជុ ណ្ េះ ជៅជពលអ្នកជពញចែិែនងឹវែថុអ្វមីយួ វាបានឆ្កយ់កកែី្ ោញ់ពី
អ្នក អ្នកនងឹបាែប់ងភ់ាពរកីរាយជាមយួខ្លួនឯង ។ 
២-  ភាពលអឥែជខាច េះ វាោម នជៅកនុងជោកជនេះជទ ជបើអ្នក្បាថាន គឺែូចជាកូនជកមង
ជែញចាប់្  ជមាល ឬ ពពុេះសាប ដូែលជគផ្លុជំចាលដែប ជុ ណ្ េះ ។ 
៣-  ជជាគ យ័មនិដមនជាបញ្ហា ធែុំំពែិ្បាកែជ ើយ វា្ោនដ់ែជាការចងចាំ
ចុងជ្កាយរប ់អ្នកជៅជលើដ្គជពទយដែប ជុ ណ្ េះ ។  
៤-   ុេមងគលជយើងអាចសាងជ ើងជៅកនុងខ្លួនជយើងបាន ្ែូវនកឹចាថំា 
ជ្កាយពសីាល បជ់ៅ ជយើងដលងមានគំនែិអ្វីជទៀែជ ើយ ជយើងោម នទាកទ់ងអ្វី
ជាមយួជោកជនេះជទៀែជ ើយ ដែលជៅរ ់ជទ ជទើបជចេះដែមានគំនែិ កុំគែិជ្ចើន
ជពក ។ 
៥-  ភាពរកីរាយោម នអ្នក្ផ្ែល់ឱ្យជយើងជទ ជ្ៅពកីារយល់ែងឹពីរជបៀបរ ់
ជៅឱ្យបានលអ ។ 
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រលំកឹខែនួឯងរលថ់្លៃ 
្ែវូមានការរលឹំកខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃថា៖ 

១- មនុ សមនិដមនែុងំមជទ អ្នកមនិអាច្គប់្ គងឬោបឆ់្ល កជ់គត្តមដែចិែែខ្លួន
ឯងបានជនាេះជ ើយ ។ 
២- កុំខ្ងឹជ ើយរែជ់ចាលឪពុកមាែ យ ពកួោែគ់ជឺាជ ែុផ្លដែមយួគែដ់ែល
អ្នក្ែូវដែជៅដកបរ ។ 
៣-  កុំ្ច អំ្ែថនយ័រវាងោកយ ជ នហា កែី្  ោញ់ នងិមែិែភាព អ្វីៗ ជៅកនុង
ជោកគកឺែី្  ោញ់អាចជ្បើបាន្គបក់ាលៈជទ ៈទាងំអ្ ់ ។ 
៤-  កំ ងឹគជឺាការជធវើខ្លួនឱ្យឯជកា ្ែូវជចេះផ្ែល់ជពលជវោឱ្យខ្លួនឯងគិែជែើមប ី
បញ្ឈបក់ារថាន ងំថាន កច់ិែែ នងឹគែិឱ្យចិែែ ៃប ់។  
៥-  មនុ សដែលជគនយិយថា ចូលចិែែអ្នក ្ ោញ់អ្នក មនិដមនជគ្ពមជធវើ
ត្តមជយើង្គបយ់ ងជនាេះជទ ្ែឹមដែ្ពមឈរសាែ បគ់អឺ្សាច រយ្ ់ជៅជ ើយ ។  
៦-  ជពលជវោនងឹនាឱំ្យមានការផ្លល  ់បែូរជទ អ្វីៗ ទុកជាបទពិជសាធចុេះ ។ 
៧-  ្ែវូជចេះគែិជែើមបឱី្យមានការ្គប់្ គងចែិែ កុំជចេះដែបដណែ ែបជ ែ្ យត្តម
កាលចែិែឱ្យជសាេះ ជ្ោេះមនុ ស្ែូវមានការទទួលខុ្ ្ែូវចំជោេះអ្ំជពើដែលខ្លួន
បានជធវើ។  
Positive thought = Positive result! 
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អត្ីកាលសាែ ប់ 
របូភាពទារករប ់ខ្្ុសំាល បប់ាែជ់ ើយ របូភាពកុមារនិងយុវវយ័កស៏ាល បប់ាែ់

ជ ើយ អាោ ៍ពោិ ៍កស៏ាល បជ់ ើយ ការងារនិងការចូលនវិែែនក៍ស៏ាល បជ់ ើយ 
ឥ ូវខ្្ុកំក៏ំពុងដែសាល បដ់ែរជ ើយ ជពលខ្្ុ ំសាល បជ់ៅជ ើយ ខ្្ុ ំជេលចពកីាររ ់ជៅ
អ្ ់រលីង។ ជៅមាន វីែិជទដែលជចេះដែគែិថា ខ្លួនមាន ុខ្ទុកខយ ងជនេះៗ ខ្លួន
្ែវូជគ្បមាងជមើលងាយយ ងជនេះៗ ខ្លួន្ែូវជគជោរព រជ ើរជាជែើម ដែងាបជ់ៅ
បាែ ់ ដលងចងចាដំលងជចេះគិែអ្វជីទៀែជ ើយ ជ ែុអ្រី ់ជៅចាបំាចគ់ិែជ្ចើនអ្ី
យ ងជនេះ? ជពលជៅជកើែជទៀែបាន បួញាែងិម ីែឹង ុខ្ែឹងទុកខ ែឹងកលនិ ែឹងរ  
ែឹង ជមលង ែងឹរបូជាងមី មានដែលចងចាជំរឿងចា ់ ជរឿងឈចឺាបអ់្ីជទៀែជទ កុំ
ពិបាកជពក។ ជពលខ្លួនចា ់ជៅកុែូំចចែិែអ្ ី ជកមងៗមនិដែលែឹងបទពិជសាធ
មនុ សចា ់ែូចជមែចជនាេះជទ ដែចា ់ែងឹជរឿងជកមងៗទាងំអ្ ់។ 

 

ធម្ាជាត្ិថ្នគំនិត្ 
មនិថាអ្នកជៅទី្កជ៏ោយ អ្វីដែលអ្នកជធវើវាជាការចាបំាចក់នុងការទទលួ

សាគ ល់បទពិជសាធនរ៍ប ់អ្នក និងជាជរឿងសាមញ្ញកនុងការបជញ្ចញមែតិ្តមធមម
ជាែពិែិថ្នគនំែិរប ់អ្នក។ ្ប ិនជបើអ្នកមនិបាចព់ាយមបញ្ឈបអ់្វីដែលកពុំង
ដែជកើែជ ើងជៅកនុងចែិែរប ់អ្នក ប ដុនែអ្នក្ោនដ់ែ ជងេែវាជ ើយជៅទីបផុំ្ែអ្នក
នឹងចាបជ់ផ្ែើមមានអារមមណ៍ថា វាជាការ ំរាកលំដ យ ងទូលំទូោយដែលជា
គំនែិជបើកចំ ជៅកនុងចែិែរប ់អ្នក ដែលជាការពិែវាជាធមមជាែិថ្នធមមជាែិ
យ ងសាមញ្ញ ុទធសាធ ដែលថ្ផ្ទខាងកនុងធមមជាែទិាងំជនាេះដែង្បឆ្ងំនឹងរញុ
្ចានគនំែិជាជ្ចើនដែល្ោនដ់ែជៅនងិមក ឬ ្ែឹមដែជកើែរលែដ់ែប ុជ ណ្ េះ ។ 
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ថ្ផនការជីវិត្ 
ដផ្នការ វីែិ ្មាបក់ាររ ់ជៅ្បចាថំ្ងៃ៖ 

១-  ុខ្ភាព ផ្កឹទកឹ្គប់្ ោន ់ អាហារជពល្ពកឹជទៀងជពលជវោ អាន
ជ ៀវជៅ  មាធិ ជែក្គប់្ ោន ់ជែើរហាែ់្ បាណ៣០នាទកីនុងមយួថ្ងៃ ។ 
២- បុគគលភាព កុំជ្បៀបជធៀប ីវែិខ្លួនឯងជាមយួ ីវែិអ្នកែថ្ទ លុបជចាល
គំនែិអ្វ ិជមាន ជធវើការមានកណំែ ់ កុទុំកោកលុ់យធំជាង វីែិ កុែំឹងដែងចជំោេះ
ខ្លួនឯងខាល ងំជពក ជពញចែិែចំជោេះអ្វីដែលខ្លួនមាន  វីែិជនេះខ្លី្ ់កុំរវល់ដែបងេ
ជរឿងជាមយួអ្នកែថ្ទ ោម នអ្នក្អាចផ្ែល់ ុខ្ទុកខមកឱ្យជយើង ជលើកដលងដែ
ខ្លួនឯង  ីវែិគឺជាការ ិកាជទ ជយើងមកកានជ់ោកជនេះគឺជែើមប ិីកា មនិដមន
មកជែើមបទីទលួការឈចឺាបជ់ទ បញ្ហា វលិជៅវលិមកែដែលៗ អ្នក្ែូវជរៀន ូ្ែ
រ ូែ វីែិ្ែវូបានបញ្ចប ់ វាោម នឯកសារ្បានបញ្ហច កថ់ាមានអ្នកឈនេះ អ្នក
ចាញ់ជនាេះជទ វាមានដែអ្នកសាល ប ់។  
៣-   ងគមភាព ផ្ែល់អ្ំជពើលអជៅអ្នកែថ្ទជរឿយៗ ជទាេះមនិបានផ្លែប នងក៏
ជោយ ្ែូវចំ្យជពលជៅជាមយួមនុ សជៅជពលខ្លួនចា ់ ពាយមជ ើច
ោកម់នុ សឱ្យបានបនីាកយ់ ងែចិកនុងមយួថ្ងៃ កុំខ្វល់ពីការវនិចិឆយ័រប ់អ្នកែថ្ទ
មកជលើខ្លួនអ្នក  ីវែិជែើរផ្លូវជរៀងខ្លួនជទ ការងាររប ់អ្នកគឺដងរកាខ្លួនកុំឱ្យឈ ឺ។ 
៤-  ទ សនៈ វីែិ ជធវើដែជរឿងដែល្ែឹម្ែូវ សាថ នភាពលអអា្កកដ់ែងដែផ្លល  ់បែូ
រជទ ជរឿងដែលអ្សាច រយ ្មាប ់ីវែិគភឺាពរកីរាយ អ្វីដែលមនិរកីរាយចូរកុំជធវើវា។ 
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វត្ើត្ត្វូវធវើដចូវម្តចវដើម្បជីំនេះវលើការគិត្វត្ចើន? 
វាអា្ ័យជៅជលើអ្នកជទ ថ្ងៃជនេះជែើមបចីាបជ់ផ្ែើមជាមយួនងឹ ជំរ ើ  ថាជែើអ្នក

 ជ្មចចែិែជ្ ើ យកឈ ឺ ឬ ជ្ ើ យកជាឱ្យ្បាកែ? ជបើអ្នកជពញចែិែនឹង
ជ្ ើ យកឈអឺ្នកគិែជ្ចើនឱ្យឈជឺៅ រចួជ ើយរ ់ជៅត្តមរជបៀបឈជឺៅ ដែជបើ
អ្នកជ្ ើ យកជា អ្នក្ែូវដែគែិលអ នងឹរ ់ជៅត្តមរជបៀបជាអ្នកជា ហាែ់្ បាណ 
ផ្ឹកទកឹ ញញឹម ចូលរមួកចិចការមនុ សធម ៌ ជៅជរៀនធមជ៌ធវើ មាធិ អ្នកអាចជធវើ
បានជទជែើ ជចញជៅជធវើអ្ំជពើលអ ជចញជៅជធវើការងារ ឈបគ់ែិពជីរឿងឈចឺាប ់ ្ពម
សាល បជ់បើ ិនជា្ែវូសាល ប ់ជ ើយញញឹមោកជ់គ្គបោ់ន ជៅ មនិ្ែវូជធវើអ្វខុី្ ពីជនេះ
ជ ើយ។ ្ ោញ់ ួងដ ងកូន បែីជពកបានឈ ឺឈប ់ងួដ ងជៅ េយ័ខាល ច
្កជពកឈបេ់យ័ជៅ។ ចែិែជកើែរលែ ់ វាជកើែពីបចចយ័ វាោម នខ្លួនឯង ដែកពីរែុំ
ទងគចិោន បានជចញផ្លេ ជេលើង ផ្លេ ជេលើងោម នខ្លួនឯងជទ អ្នក្ែវូរលំែជ់ ែុដែលនាឱំ្យ
គិែជ្ចើនឱ្យអ្ ់ អ្នកអាច ជងេែជមើលចែិែទានជ់ទជែើ ចិែែជកើែជ ើង្បងុគែិ 
ពនយល់ជ ែុផ្លវាភាល ម ជបើមនិ យួ ខ្លួនឯងជទ ជែើអ្នក្ជគមក យួ ជយើង ? 
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វគ្នលវៅជីវតិ្ 
១-  ីវែិដែលមានការជរៀបចំបានលអជ ើយ ជបើជទាេះជាបាន បួជរឿងមនិលអកម៏និ
អា្កកជ់ពកដែរ ឆ្បជ់រៀបរយការគិែជៅ ។  
២-  ជៅមុខ្មនិរចួ ការបកជ្កាយរប ់អ្នកមនិដមនមាននយ័ថាអ្នកចុេះចាញ់ ឬ
ទនជ់ខ្ាយអ្វជីនាេះជទ វា្ោនដ់ែបងាា ញពភីាព ៃបស់ាៃ ែែ់អ៏្សាច រយជែើមបជីរៀបចំយុទធ
សាស្រ្ ែ ជ្មចជោលជៅជាងមីរប ់អ្នកដែប ុជ ណ្ េះ ។  
៣-   ៃបព់ខីាងកនុង ខាងជ្ៅក ៏ៃបដ់ែរ  ៃបជ់ោយបញ្ហញ ជទើបជាភាព ៃបព់ិែ
្បាកែ ។  
៤- ្ពដលងជចាលអ្ែែីកាលជោយោម នការសាែ យ្ ជ្េះ ជកាែ បកាែ ប់
បចចុបបនន្ បកបជោយការជ ឿជាក ់ ្បឈមជាមយួអ្នាគែជោយោម នការេយ័
ខាល ច ជទើបកាល យជាមនុ សខាល ងំកនុងជោកជនេះបាន ។ 
៥-  ជែើ្ ែវូជរៀបចំអ្នាគែែូចជមែច? ្ែវូជងើយជមើលផ្លេ យ ជ ើយជបាេះ ហំានជៅ
មុខ្ជានិចច (ោកជ់ោលជៅខ្ព ់ជ ើយពាយមជធវើ) ។ 
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យកឈ្េេះេុកខ 
មាន ក់ៗ ឱ្យដែ បួបញ្ហា ែងឹដែពីយ ំ ជែើជគោម នចិែែែ  ូអ្វខី្លេះជទឬ? ជបើជៅដែ

រជបៀប នងឹអ្នក្បាកែជាសាល ប ់ ីវែិកានដ់ែធាល កែុ់នោបជៅ ជបើរវល់ដែែូជចនេះជនាេះ 
ជ្កាកឈរជ ើង្បយុទធជាមយួវាជៅ ឈបជ់កើែទុកខែជៅជទៀែ វាោម ន យួ អ្វីជយើង
បានជទ ជ្ៅដែពបីដនថមការឈចឺាបឱ់្យជយើងនិងការបាែប់ងប់ញ្ហញ អ្ ់ពខី្លួនដែ
ប ុជ ណ្ េះ ឈបជ់កើែទុកខជ ើយពាយមរកវធិីជោេះ្សាយបញ្ហា  ជាជាងជៅជ ៃៀម
ដបបជនេះ។ ្ពេះពុទធបាន្ត្ត ់ថា មានរបូមានទុកខជាធមមត្ត គឺ្ ពេះអ្ងគចងព់នយល់
ឱ្យជយើងជោេះ្សាយបញ្ហា ត្តម ភាពធមមត្ត មនិដមនឱ្យជយើងជកើែទុកខបដនថម
ជទៀែជទ រកវធិីជោេះ្សាយត្តមធមមត្តជៅកុអំ្នទេះអ្ដនទង ការរ ់ជៅជនេះជបើមនិជចេះ
យកឈនេះទុកខវបិែែជិទ ជគនឹងសាល បម់នុអាយុជាមនិខាន។ 

 

កុំវាយត្ថ្ម្ែម្នុ្សវៅត្តម្អារម្ាណ៍្ 
កុំវាយែំថ្លថាលអអា្កកជ់ៅត្តមអារមមណ៍ជពញចែិែនិងមនិជពញចិែែរប ់

ខ្លួន ជធវើដបបជនេះអ្នកមនិអាចជមើលជ ើញអ្ំជពើលអរប ់អ្នកែថ្ទបានពែិ្បាកែ
ជ ើយ ជ្ោេះមនុ សមាន ក់ៗ មនិដមន ុទធដែអា្កកទ់ាងំអ្ ់ជនាេះជទ។ មនុ ស្គប់
ោន  ុទធដែមានលកខណៈជោយដ កៗពីោន  ជៅត្តម ភាវៈគែិ ជៅត្តម
ម ឈោា នរ ់ជៅ ្បថ្ពណី្គសួារ ព ួអ្ំបរូ ចរែិនិ សយ័ និងចជំណេះែងឹរប ់ជគ 
ដែលជយើងមនិអាចដកដ្បជគឱ្យជៅជាអ្វីជផ្សងបានជ ើយ ែរាប្ជគមនិ្ពមដក
ដ្បជទជនាេះ។ ចងដ់កដ្បមនុ ស គឺ្ែវូដកដ្បជោយជ ចកែី្  ោញ់ មនិដមនដក
ដ្បជោយកែី អបជ់នាេះជទ។ 
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ផ្លេ ញក់ារ្អប់វខពើម្វដាយកតីត្្លាញ ់
ជែើអ្នកមានវធិអី្វីខ្លេះដែលជធវើឱ្យមនុ ស អបអ់្នក ដ្បមក្ ោញ់អ្នកវញិ

បាន? ជមើលអ្នុសា នរ៍ប ់លីនខូ្លចុេះ ោែជ់លើកដលងជទា ឱ្យអ្នកដែល
 អបោ់ែទ់ាងំអ្ ់ អ្នក្មាន មែថភាពោែឱ់្យចូលកានក់ារងារធំៗ ចំដណក
អ្នកមាែ យខ្្ុ ំកាលជោកជៅវែែ មានយយមាន កក់ាចឆ្ន  ់ជឆ្នើមរកជរឿងជធវើបាបោែ់
្ ់ (មកជៅវែែមនិដមនមកជែកចាដំែ ីុជទជនាេះជទ ជៅជបា សាោ ជៅ
ជបាចជៅម  កុំមកជធវើ ទំាវជៅកនុងវែែ ្បយែ័នអ្ែអ់្ទីោំរជៅ) ថ្ងៃមយួខ្្ុបំាន
ថាវ យបងគំជោកមាែ យ ូន្បាកដ់ែលខ្្ុខំ្ំ នសជំៅោែ ់ ោែដ់បរជាឱ្យខ្្ុទំិញ
គុយទាវជ ើយយកជៅថាវ យបងគ ូំនជោកយយកាចជនាេះឯង ត្តងំពីថ្ងៃជនាេះមក
ជោកយយជនាេះដ្បជា លូែបូែោកម់ាែ យខ្្ុ ំ ជ ើយយជំអាបជោកមាែ យខ្្ុ ំជៅ
ជពលដែលពកួោែដ់បកោន ជទៀែផ្ង។ ដែជមើល្ពេះពុទធចុេះ  ួយ បំប ួជទវទែែ ួយ 
បជ្ងៀនធមវ៌និយ័ ជទាេះលអោកប់ ុ្ ណ កជ៏ទវទែែជមើលមនិជ ើញមនិទុកោកក់នុងដកវ
ដេនកដែរ ជនេះជាការមានជពៀរនឹងោន  ជបើ បួសាថ នភាពដបបជនេះជែើរជចញជៅ្។ 
«ចូរកុំជធវើអ្វដីែលខ្លួនមនិចូលចែិែជៅជលើអ្នកែថ្ទ» ជបើអ្នកជែកមនិលក ់ អ្នក្ែូវ
យកជពលជវោជនាេះយកមកគែិ ជែើអ្នកមានវធិអី្វីខ្លេះជែើមប ីួយ ឱ្យអ្នកែថ្ទមានកែី
 ុខ្? អ្នកមនិចាបំាចខ់្បំំជេលចទុកខអ្វីជនាេះជទ ្ោនដ់ែ្ពមជពលោន ជនាេះអ្នកនកឹគែិ
ែល់មនុ សដែលខ្ំ្ ោញ់អ្នកខ្លេះជៅ ទុកខកងវល់អាចធូរជ ប ើយបានដែរ។ 
ជោកជនេះមានដែអ្ជំពើលអប ុជ ណ្ េះដែលអាចជធវើឱ្យអ្នកែថ្ទញញឹមញដញមរកីរាយ
បាន ជធវើែូជចនេះអ្នកនងឹជេលចទុកខកងវល់ពីខ្លួនឯង ដែលការគិែដែពីខ្លួនឯងជនេះ
ជ ើយ ជាឧបាទាន  កាេ យទែិាិ អាត្តម និយម គឺជា្បេពនាឱំ្យជកើែទុកខ នាឱំ្យ
េយ័ខាល ច ពវដបបយ ង ហាែគ់ែិពអី្នកែថ្ទខ្លេះជៅ្។ 
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ហាត្់ត្ព្ថ្លងវចាល 
ហាែ់្ ពដលងជចាលជរឿងទាងំែបយ់ ងខាងជ្កាមជនេះ ៖ 

១-  ្ពដលងជចាលការជ្បៀបជធៀបជធវើបាបខ្លួនឯង។ 
២-  ្ពដលងជចាលការរេិះគនជ់មើលងាយោន ។ 
៣-  ្ពដលងជចាលការចងគនុំំ ង ឹកោន ។ 
៤-  ្ពដលងជចាលអ្នំែួជកអងកាអ ង្កអ្ឺែ្កទម។ 
៥-  ្ពដលងជចាលកែីបារមភនងិការសាែ យ្ ជ្េះ។ 
៦-  ្ពដលងជចាលការ ែីបជនាទ  ខ្លួនឯងនិងអ្នកែថ្ទ។ 
៧-  ្ពដលងជចាលកំ ងឹនងិការ អបជ់ខ្ពើម។ 
៨-  ្ពដលងជចាលការេយ័ខាល ច។ 
៩-  ្ពដលងជចាលការ ងឃមឹទុកជាមនុឬការរពំងឹទុក  ួជ ែុជពក។ 
១០-  ្ពដលងជចាលអារមមណ៍កនុងជោកជចាលទាងំអ្ ់។ 

ជធវើចែិែឱ្យអ្ ់កងវល់ជទើប្ែវូត្តមែជំណើ រធមមជាែិ ជ្ោេះអ្ែម់ានអ្នក្យ
កអ្បីានពជីោកជនេះជៅជទ ជរៀបចចំិែែឱ្យរកីរាយ ជោកជនេះជចេះអ្វមីនិជ មើនងឹជចេះ
ឈបគ់ែិជនាេះជទ ត្តម ថិែអិ្ងគការ ុខ្ភាពពិេពជោកបានបងាា ញថា មនុ ស
សាល ប ់ែិពីរោននាកក់នុងមយួឆ្ន គំឺជោយសារដែការគែិជ្ចើន គិែអ្ ់ ងឃមឹ
ខ្ជិលត្តងំពីែកែជងាើម ។ 
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គំនិត្ថ្ដលនាវំៅដលអ់ំវព្ើលអ 
គំនែិដែលនាជំៅែល់អ្ំជពើលអ ំខានជ់ាងគនំិែដែលមាន្ែមឹដែគនំិែ គែិ

ឱ្យជ្ៅជមើលឱ្យធលុេះជគនងឹជ ើញ ភាពពិែថ្ន វីែិ ជ ើញការពិែជទើបគនំិែ
្សាល្  េះលអ។ ជគមនិដែលមានការបាែប់ងជ់្ោេះដែោកយឈនេះនងិចាញ់
ជនាេះជទ ជ្ោេះជគ ិកាពីវា។ ជ ើចជមើល ិនជៅជបើជៅជ ើចបាន (ទានជ់ៅមាន
ជធមញ)  ំុជទា  ិនជៅជបើគរួដែជធវើ ្ពដលងវាជចាលជៅជបើទុកជៅនាដំែជកើែ
ទុកខ។ អ្ែថបទកសំានែចែិែ៖  

១២ឃ្នល ទុក្បជៅកូនជៅរប ់េរយិ្បធានាធិបែីចិន៖ 
១. កូន មាល ញ់ កូន្ែវូជរៀនជធវើមាូបអាហារ ជនេះមនិដមនជែើមបយីកជៅ
្បណិបែ័នអ៍្នក្ជ ើយ ប ុដនែជៅជពលដែលមនុ សដែល្ ោញ់កូនមនិជៅ 
កូនអាចរ ់ជៅជមើលដងខ្លួនឯងបាន (រ ់បានជោយខ្លួនឯង)។ 
២.  កូន មាល ញ់ កូន្ែវូជចេះជបើកបរ ជនេះមនិោកព់ន័ធនឹងែដំណង ែួនាទអី្វីជនាេះ
ជទ ជ្ោេះជបើកូនជបើកឡានខ្លួនឯងបាន កូននងឹអាចជៅ្គបក់ដនលងដែលកូនចង់
ជៅបាន្គបជ់ពល្គបជ់វោ ជោយមនិចាបំាច ំុ់អ្ងវរអ្នក្ (មានឯករា យ 
 ិទធជិ រ)ី។ 
៣.  កូន មាល ញ់ កូន្ែវូចូលជរៀនមហាវទិាល័យនិង្ែវូជាមហាវទិាល័យ
ដែលមានគុណភាព ជនេះមនិដមនជរៀនជែើមបយីកជ្កឌ្ែីជនាេះជទ ប ដុនែកនុងមយួ វីែិ
មនុ សជយើង ្ែូវឆ្លងកាែក់ារ ិកាជៅមហាវទិាល័យឱ្យបាន ៣ជៅ៤ឆ្ន  ំ ដែល
ជា វីែិដែលោម នលកខខ្ណឌ ែវា  នឹងជា ីវែិដែលបានទទលួការអ្បរ់ឱំ្យមាន ែិ
បញ្ហញ  ការគែិ នងិជ្បើជ ែុផ្ល (ជៅជពលចូល្ប ូកចូលកនុង ងគមវាកជ៏្បៀប
ែូចជាបានសាគ ល់ព ីីវែិពិែ)។ 
៤.  កូន មាល ញ់ កូនែឹងជទថា កូនទុកោនជ ើងបានឆ្ៃ យប ុ ណ្  ចិែែគំនែិ
រប ់កូននឹងទូលំទូោយប នុជនាេះ ជៅជពលមានចែិែទូលំទូោយជ ើយ ជទើប
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កូនមានកដ ុីខ្ ជ ើយជបើជែើរមនិបានឆ្ៃ យជទ គឺ្ែូវឱ្យជ ៀវជៅនាកូំនជៅ (ព្ងកី
ទ សនវ ័ិយរប ់ខ្លួនឯងជោយពងឹដផ្អកជលើចជំណេះែងឹ)។ 
៥.  កូន មាល ញ់ ជបើជោកជនេះជៅ ល់ដែទកឹពរីដពង កូន្ែូវទុកមយួដពងផ្កឹ 
ចំដណកមយួដពងជទៀែគឺ្ែវូទុកជ្បើ មាអ ែថ្ផ្ទមខុ្ នងិជខាអាវកនុងរប ់កូន (ការ
ជមើលជ ើញែថ្មលខ្លួនឯង មនិោកព់ន័ធនងឹការមាន ឬ្កជនាេះជទ)។ 
៦.  កូន មាល ញ់ ជបើជម រលំធាល កម់ក កូនកុំបាចយ់ំដ្ ក និងមនិបាចង់ៃូររអ្ ថូា
យ ង្ជនាេះជទ ជ្ោេះវានឹងជធវើឱ្យមនុ សដែល្ ោញ់កូនកានដ់ែឈចឺាប ់
ចំដណកមនុ សដែល អបកូ់នកានដ់ែបានចែិែ (្ពមទទលួ ត្តកមមយ ង ៃប ់
មនុ សដែលជយើង្ ោញ់នឹងមានកដ ុីខ្។ 
៧.  កូន មាល ញ់ ជទាេះបី ូបបាយជាមយួទឹក ីុអ្ុវី ក៏្ ែវូ ូែែុ ្កាលក្មាល
ឱ្យបានសាអ ែ ជ ើយអ្ងគុយ ូបឱ្យមានរជបៀបជរៀបរយ រ ់ជៅត្តមដបបធមមត្តៗ 
ប ុដនែរកាឱ្យបានភាពថ្ងលងនូរ  មរមយ (ឥរយិ មារយទ នងិសាថ នភាពមនិដមនជា
ជរឿងោកព់ន័ធោន ជនាេះជទ)។ 
៨.  កូន មាល ញ់ ជៅជពលកូនជៅកដនលងឆ្ៃ យៗ ្ែវូចាទុំកថា ជ្ៅពី្ែវូយកកា
ជមរា ងែរបូជៅជាមយួ គឺ្ែវូយកប ចិនងិ្កោ ជៅផ្ង ជ្ោេះជទ ភាពអាចែូច
ោន  ប ដុនែអារមមណ៍ជមើលជទ ភាពជនាេះមនិ្បាកែថាអាច្ែលបម់កបានែូចជែើម
វញិជនាេះជទ។ Xu Xia Ke អាចកាល យជាេមូវិទូិែល៏បជីៅ្បជទ ចនិ មនិដមន
ជោយសារោែប់ានជធវើែំជណើ រជ្ចើនបផុំ្ែជនាេះជទ ប ុដនែជោយសារោែប់ានកែ់
្ត្តជរឿងរា វ នងិបទពជិសាធនយ៍ ងលអិែលអនព់កីារជធវើែំជណើ ររប ់ោែ ់ ជែើមប ី
បនសល់ទុកឱ្យជកមងៗ នំានជ់្កាយ។ 
៩.  កូន មាល ញ់ កូន្ែវូមានផ្ទេះមយួរប ់ខ្លួនឯង ជទាេះបី្ ែមឹដែ ៥ដម ្ ែបនួ
្ ងុកជ៏ោយ ជ្ោេះជៅជពលកូនជ ល្ េះោន ជាមយួមនុ សដែលកូន្ ោញ់ ែល់
ដបកបាកក់ម៏និែល់ថាន ក់្ ែវូរកកដនលងជែកមនិបាន។ អ្វដីែល ំខានជ់ាងជនេះជៅ
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ជទៀែ គឺជៅជពលដែលកូនមានចែិែជៅដ  ជនាេះកម៏ានកដនលងដែលអាចជធវើឱ្យកូនចែិែ
្ែជាកវ់ញិបានជៅទជីនាេះ (ឧបន ិសយ័ដបបឯករា យ)។ 
១០.  កូន មាល ញ់ ជពលជៅជកមង្ែវូមានចំជណេះែងឹ ជៅជពលធំជ ើង្ែូវមាន
បទពជិសាធន ៍ ជទើបកូនមាន វីែិដែលរកីចជ្មើនយ ងមានគុណភាព (អានបទ
ពិជសាធនរ៍ប ់អ្នកែថ្ទ និងដ វងរកបទពជិសាធន ៍្មាបខ់្លួនឯង)។ 
១១.  កូន មាល ញ់មនិថាជពល្កជ៏ោយ កូន្ែវូជធវើជាមនុ សដែលមានជមត្តែ  
្ែវូចាទុំកថា ការមាន នាដ នចែិែលអ នងឹជធវើឱ្យកូនកាល យជាមនុ សដែលទទួល
បានការ ុំ្គងជមើលដងលអបផុំ្ែពអី្នកផ្ង នងិវែថុ កដ ិិទធទាងំឡាយ (ការ ុំ
្គងជមើលដងជនេះមនិដមនជោយភាពមានបាន នងិអ្ំ្ ចជនាេះជទ គជឺធវើលអ ជយើង
នឹងបានអ្វលីអមកវញិ)។ 
១២.  កូន មាល ញ់ សាន មញញឹម ភាព្  ់សាអ ែ និងភាពជ ឿជាក ់ជនេះជ ើយគឺ
ជា្ទពយជាបខ់្លួនកូន ។ 
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ម្នុ្សម្ិនវចេះខុ្ 
ជ ែុអ្បីានជាជយើងជចេះដែ្ែូវ ចំដណកអ្នកែថ្ទជចេះដែខុ្  ? ជ្ោេះខ្រួ

កាលដែងវភិាគលំជអ្ៀងជៅរក ជំនឿនងិការយល់ជ ើញផ្លទ ល់ខ្លួន វាមានទំោប់
កនុងការ្បកានថ់ាខ្លួនលអ្ បជ ើរ្ោនជ់បើជាងជគ ថ្ងលងនូរជាងជគ ភាព្កអ្ឺែ្កទម
ជនេះនងឹនាជំៅែល់ការទា ់ចិែែមនិឈបឈ់រ ជ្ោេះដែការជមើលជ ើញែំថ្លអ្នក
ែថ្ទទាបជាងខ្លួន។ មនុ សមានការភ្ាករ់លឹកដែងពិនែិយជ ើងវញិពបីញ្ហា ជនេះ 
ជែើមបបីជងេើែភាព ម្ បកនុងការវនិចិឆយ័ ជៅជលើភាពលៃងជ់មល មយួដែលជធវើឱ្យ
ជយើងជមើលមនិជ ើញពធីមមជាែពិែិរប ់ខ្លួនឯង។ ជយើងដែងពាយមការោរ
គំនែិខ្លួនឯងជែើមបជីចាទអ្នកែថ្ទថាពកួជគគខុឺ្  (មនុ សឱ្យដែនិយយចុេះ
និយយជ ើងគឺជ ៀ មនិផុ្ែពីការអ្ែួ ជ ើរខ្លួនជនាេះជទ ជនេះជាជរឿងដែល្ែូវ
្បងុ្បយែ័ន )។  

១- ការអ្េះអាងលំជអ្ៀងមករកខ្លួនឯង ជនេះជាទោំបដ់ែលមានត្តងំពី
ជកមង ដែងដែជចាទថា ជគចជច មានេះមនិ មជ ែុផ្ល (ជបើជយើងមនិមានេះខ្ំ
និយយជធវើអ្ី?) ជទើប្ពេះពុទធជោក្បជៅឱ្យខ្ពំិនែិយខ្លួនឯង កុំជចេះដែត្តមជមើល
អ្នកែថ្ទ ។  

២-  ជ ែុអ្អី្នកមនិអាចឱ្យែំថ្លអ្នកែថ្ទខ្ព ់ជាងខ្លួនឯងបាន? គនំិែ
្ចដណនជា ភាវៈគែរិប ់មនុ សថាន កទ់ាប ត្តមពែិការជលើក ទួយអ្នកែថ្ទគឺ
ជាការជលើក ទួយខ្លួនឯងដែរ ជបើជយើងបនាទ បបជនាថ កជគ ជគកត៏្តមបនាទ បបជនាថ ក
ជយើងវញិដែរ ។  

៣-  មនិ្ែវូវនិចិឆយ័អ្វីឆ្បរ់ ័  ជ ែុអ្វីអ្នកមនិអាចពិចារ្ឱ្យបាន
យូរបនែចិ? ការវនិចិឆយ័ឆ្បរ់ ័យគឺជា្បែកិមមចែិែដែលដ ែងជចញពីគនំែិផ្លទ ល់
ខ្លួនជទ វាមនិដមនជាបញ្ហញ ពែិ្បាកែជ ើយ ការគែិជ្បៀបជធៀបមកខ្លួនឯង គែិ
ជាជ្ចើនផ្លូវឱ្យបានយូរបនែចិជទើបជាវចិារណៈញ្ហញ ណពែិ្បាកែ។ ទាងំបជីនេះជា
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្បពន័ធខុ្ ឆ្គងដែលខ្រួកាលបានផ្លិែជ ើង នាឱំ្យមានបញ្ហា ែល់ខ្លួនឯង គឺ
្ពេះពុទធដែមយួ្ពេះអ្ងគគែដ់ែលជាបគុគលមានការភ្ាករ់លឹក ជោកបានពនយល់ពី
បញ្ហា ជនេះ នាឱំ្យមានការអាណិែអា ូរ ជ ែ្  ជ្បា ្បណីោន  ជ្ោេះអ្នកែថ្ទ
កម៏ានបញ្ហា ជនេះែូចជាជយើងដែរ។  

សាគ ល់ខ្លួនឯង គឺសាគ ល់អ្នកែថ្ទ អ្វដីែលមានជៅកនុងខ្លួនអ្នកែថ្ទ គមឺានជៅ
កនុងខ្លួនឯងដែរ ជមើលអ្នកែថ្ទឱ្យែូចជាជមើលជ ៀវជៅ ដែសាគ ល់ខ្លួនឯងឱ្យែូចជា
រប ់កានប់ានផ្លទ ល់ថ្ែ។ 
 

េុកខវត្ពាេះវត្ថុខ្ងវត្ៅ 
មានទុកខធជំោយសារវែថុមយួ ជ្ោេះដែជយើងឱ្យែថំ្លវែថុជនាេះខ្ព ់ជពក ្កមុំ

មាន កប់ានជធវើឱ្យែួងចែិែកជមាល េះមាន កជ់ ទើរសាល បជ់ ទើររ ់ ដែដបរជាោម នែថំ្ល ចំជោេះក
ជមាល េះមាន កជ់ទៀែ។ ជ ែុជនេះកុហំាែោ់កច់ិែែឱ្យែថំ្លវែថុជ្ៅខ្លួន ខ្ព ់ជាង ីវែិខ្លួន
ឯងជពកឱ្យជសាេះ ជបើជយើងឱ្យែថំ្លវែថុអ្វី គឺវែថុជនាេះឯងដែលជធវើបាបជយើងជៅថ្ងៃមខុ្ 
ហាែរ់កាចិែែឱ្យជ មើចំជោេះមខុ្វែថុទាងំអ្ ់ ជទើបមានកែ ុីខ្។ ត្តមឃ្នល ជំមើលចិែែ 
ត្តមរវាងំដងរកាការោរវា កុំវាធាល កក់នុងកែី្  ោញ់ អប ់ជ ើយ្ែូវជចេះពនយល់លួង
ជោមវា ជៅជពល្ដែលវាមានការទាមទារ  ួ ព ីមែថភាពរប ់ខ្លួន។ 
ជោកជនេះោម នអ្វ ំីខានជ់ាងខ្លួនឯងជ ើយ ជមើលជរឿងនទិានជនេះចុេះ៖ ជៅេមូមិយួ 
នរ្កែ៏ឹងថា ជោកត្តជៅអ្ធកិារវែែមានែុជំព្ បូរាណជៅជាបក់នុងងងយ់ម
ជោកដែរ។ ថ្ងៃមយួមានបុរ មាន កប់ានជ ើញជោកកពុំងដែនិមនែបិណឌ  ជគបាន
សាកទូល ំុជោកថា ជោកត្ត ជៅចងប់ានវែថុដែលមានែំថ្លកនុងងងយ់ម
ជោកត្តជែើបានជទ? ្សាបដ់ែជោកត្តលូកយក ុចឱ្យជធវើ្ ពជងើយ អ្ែម់ាន
ភ្ាកជ់ផ្អើលអ្វីទាងំអ្ ់។ យបជ់ ើងបរុ ជនាេះគែិ ពវៗជៅ ជព្ ជនេះមនិ្បជ ើរ



អ្ែថនយ័ ីវែិ   
 

សាស្រ្សាែ ចារយ ជវ ជបណឌិ ែ ជថាងនីោមុន ី  ទំពរ័ 74 

ែូចជាចិែែជោកដែលលេះោចេ់ងឹៗឥែអាល័យែូជចាន េះជ ើយ ជទើប្ពកឹជ ើង
បុរ បានយកជព្ ជៅ្បជគនជោកវញិជ ើយជោលថា ជោកត្ត កូ្ចង់
បាន ភាពចែិែែូចជោកត្ត ដែលលូកថ្ែចូលងងយ់មយករប ់មានែំថ្លឱ្យ
កូ្ជោយឥែអាល័យជនាេះ្ ់ កូ្ចងប់ាន ភាវៈចិែែដបបជនេះ្ ់
ជោកត្ត។ ជោកត្តញញឹមជ ើយែបថា ចូរពចិារ្ឱ្យបានជរឿយៗថា ជោក
ជនេះមនិមានអ្វ ំីខានជ់ាងខ្លួនឯងជ ើយ ្ែូវជចេះត្តងំចែិែលេះបងឱ់្យបានលអ ជបើ
ោម នការត្តងំចែិែឱ្យបានចា ់ោ ់លអជនាេះជទ ជគមនិអាចលេះបងក់ារគិែមនិលអ
ជផ្សងៗបានជ ើយ ជ្ោេះលេះបងក់ារគែិកម៏និដមនជាជរឿងងាយប នុាម នដែរ្
ជៅ។ 
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ជវមាែ េះបតីត្បព្នធ 
បែី្បពនធជ ល្ េះោន  គឺជ ៀ មនិផុ្ែពកីារដ វងរក នំួយជែើមបមីក យួ 

និយយ្បាបថ់ា គឺខ្លួនជគជាអ្នក្ែវូ មាខ ងជទៀែគជឺាអ្នកខុ្  ជ្កាយពបីានសាែ ប់
របាយការណ៍លំជអ្ៀងរប ់ជគរចួ ជបើអ្នកហា នដែនិយយថា គខឺ្លួនឯងកខុ៏្ ដែរ 
ជនាេះអ្នកនងឹកាល យជាចុងជចាទភាល មមយួរជំពច។ បែី្បពនធកជំៅដែងជធវើដែជរឿង
ដែលឥែ្បជយ នដ៍បបជនេះឯង ជបើជគទាងំពីរជាមនុ សឆ្ល ែ ជ្កាយពបីាន ួប
ជ ែុការណ៍ភាល ម ជគនាោំន ពិនែិយក ុំ ខ្លួនឯង ជនាេះជ ចកែ ុីខ្នងឹជកើែមាន
ជ ើងជ្កាយពបីានទទលួខុ្ ្ែូវជរៀងៗខ្លួន។  ូមនិយយពកីារ្ ោញ់រប ់
អ្នកឱ្យបានជ្ចើនជាងបញ្ហា  ការពាយមគចឺាបំាច់្  ់ ំរាបប់ជញ្ជ ៀ កែទុីកខ
្ពយួ ចូរជមើលជ េះដែលកពុំងដែអ្ូ រជទេះជនាេះចុេះ ជែើមបជីគចពរីោំែម់ាច  ់វា វា
្ែវូ្បងឹពាយមរែឱ់្យបានជលឿនជែើមបកុីឱំ្យមាច  ់វាយវា ជយើងកែូ៏ចោន  ជែើមបកុីឱំ្យ
មានការឈចឺាប ់ ្ែវូដែពាយមរលំែជ់ ែុ ដែលនាឱំ្យមានការឈចឺាប ់ មនិ
ដមនជចេះដែចងទ់ោំកក់ំ ុ ោកោ់ន ជ ើយយក្ែូវដែឯងជនាេះជទ។ កនុងជោក
ជនេះ គឺមានដែចិែែគែិប ជុ ណ្ េះដែលហាកប់ែូីចជាមាន ភាពពែិជាកដ់ ែងជាង
ពិេពជោកដែលជយើងបានជមើលជ ើញជៅខាងជ្ៅ ចំដណកការជ ឿចំជោេះអ្វី
ដែលជយើងបានជមើលជ ើញនិងប េះោល់បានវាមនិដមនជា ជំនឿជទ ដែការជ ឿអ្វី
ដែលជយើងជមើលមនិជ ើញជនាេះគឺជាពរ យ័នងិជា យ័ នំេះែព៏ែិ្បាកែ។ បញ្ហា
បានជកើនជ ើងជៅជពលដែលែំរវូការជកើនជ ើង បញ្ហា បានងយចុេះជៅជពលដែល
ែំរវូការងយចុេះ បញ្ហា នងឹមាន្ែមឹដែចា ់ឈសឺាល ប ់ ជបើែំរវូការបានកាល យជៅជា
ការកំណែែ់ងឹ  ីវែិគូ្ ករមានកែ ុីខ្ ជបើជគបាន ិកាពមីារយទរប ់ចែិែ ។ 
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កុំបារម្ភព្ីការបាត្់បង់នណាមាេ ក់ 
កុំបារមភពកីារបាែប់ងន់រ្មាន ក ់ ដែលជគមនិដែលបានជធវើឱ្យអ្នកមានភាព

រកីរាយបានមែងផ្ងជនាេះ ការ ួយ ខ្លួនឯងគជឺាជ វាកមមែខ៏ាល ងំកាល  ជ្ោេះជែើមបជីបើក
បងាា ញថា អ្នកគជឺាមនុ សមានែំថ្ល នងិមានផ្ល្បជយ នច៍ំជោេះ ងគម។ 
ការរ ់ជៅជនេះគជឺា្បេព្បដ ង មយួ ំហានងយជ្កាយរប ់ជយើង គឺែប់
 ំហានជៅមខុ្រប ់អ្នកែថ្ទ អ្នកមនិអាចោម នការផ្លល  ់បែូរជៅត្តមរងវលិរប ់
ពិេពជោកបានជទ ជបើជយើងជាមនុ សមនិ ូវរងឹមា ំ មនិអាច  ូ្ទានំងឹការវាយ
្បហារជនេះបានជ ើយ។ កុំខ្ងឹនងឹអ្នកែថ្ទ កុ ំអបខ់្លួនឯង ្បមូលឋាមពលដែល
ខ្លួនមានជផ្លែ ែជលើការផ្លល  ់បែូរជែើមប ី្ បជែញឱ្យទាន ់ កូនបាល់ជជាគ យ័ដែល
កំពុងដែរងច់ាអំ្នកជៅខាងមខុ្។ កុំរវល់ដែគែិពីការ្ ោញ់ អប ់វាជារប ់ោម ន
នយ័ប នុាម នជទ ជបើជទាេះបីជគ អប ់ ជគជមើលងាយខ្្ុ ំ ឬ ជគ្ ោញ់ខ្្ុ ំ កខ៏្្ុ ំជៅដែជា
ខ្្ុ ំែដែលជទ ជបើអ្នកចាកជចញ  ួពគីំនែិជធវើ្ ែូវ វាគជឺាវាលរជហាឋានមយួ 
ដែលអ្នក្ែូវ បួ្ពេះគងច់ាអំ្នកជៅទីជនាេះ ្ពេះពុទធករុ្ ែល់ ែវ្គបោ់ន  ចូរ
យកការជ្បៀន្បជៅរប ់្ពេះអ្ងគ ជធវើជាវងិី វីែិចុេះ ។ 
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វរងការវរងកម្ាចំណ្ងថ្ដអា្រិព្ិ្ 
គិែ្ែលបង់យជ្កាយវញិ កមួយគជឺាចំដណកមយួដែលជធវើឱ្យធាល កក់នុងសាថ ន

ភាពដបបជនេះដែរ អាោ ៍ពោិ ៍រប ់ពកួជៅចាបជ់ផ្ែើមជ ើងជោយោម នកែី
្ ោញ់មុនជរៀបការមាន ក់ៗ  ុទធដែមានមនុ សកនុងចែិែជរៀងៗខ្លួន ជរៀបការរចួកមួយ
មនិដែលខ្វល់ពអីារមមណ៍ោែជ់ ើយ កមួយដែងពាយមជធវើបាបខ្លួន្គបដ់បបយ ង 
ជោយការញាំ្សា ផ្កឹថាន ជំ្ចើន្ោបជ់ពលមានខ្ងឹមែងៗ វាយជធវើបាបខ្លួនឯង 
រ ូែចុងជ្កាយផ្កឹថាន  ំំឡាបខ់្លួន ដែជរឿង្គបយ់ ងបានែឹងែល់ចា ់ៗ មាែ យ
ជកមកខ្្ុ ំឱ្យោែដ់លងលេះខ្្ុ ំដែោែម់និ្ពមជ ើយ ជ្ោេះបានកាល យជាបែី្ បពនធនងឹ
ោន ជៅជ ើយកជ៍ចេះអ្នុជ្ោេះជៅ ជៅថ្ងៃ ំោបខ់្លួនឪពុកខ្្ុ ំបានែឹងោែ់្  កទឹក
ដេនកចំជោេះមខុ្ខ្្ុ ជំោយជោល ូមអ្ងវរកំឱ្យខ្្ុ ំជធវើទជងវើជនេះជទៀែ ទកឹដេនករប ់ោែ់
បានោ ់សាម រែីខ្្ុ  ំ ចាបត់្តងំពីជពលជនាេះមកខ្្ុបំាន្បាបខ់្លួនឯងថាខ្្ុមំនិ្ែវូឱ្យ
ឪពុកខ្្ុ ំ្ កទ់កឹដេនកជាជលើកទពីរីជ ើយ ជទាេះបីគនំែិចង ំ់ោបខ់្លួនជលងមាន
ជទៀែកែដីែទំនាកទ់ំនងពកួជយើងជៅដែមនិអាច អិែរមយួែូចគូែថ្ទ ជរឿងរា វ
រការំកូ មានមនិជចេះចបម់កែល់ ពវថ្ងៃ កែីទុកខជ្ចើនជាងកែី ុខ្ ទំនាកទ់ំនង
កមួយនងឹមាែ យជកមកមនិលអ ជ ើយដែងដែលអកក់ករជានចិចជធវើអ្វកីជ៍ចេះដែខុ្  មនិ្ែូវ
ចិែែោែ ់ការជទើ ចិែែជចេះដែជកើែមានមនិឈប ់ភាពលអកក់ករជនេះជ ើយដែលជធវើ
ឱ្យសាវ មកីមួយមនិ បាយចែិែជាមយួកមួយ ដែលែ្មូវឱ្យកមួយ្ែូវដែជធវើអ្វ ំីរបជៅ
ត្តមគនំិែមាែ យជកមកកមួយ កមួយមនិ បាយចែិែ ជធវើទាងំបងខចំែិែត្តមោែែូ់ជចនេះ
ភាពរការំកូ កជ៍កើែមានដែរ។  ិែមយួឆ្ន ចុំងជ្កាយជនេះកមួយ្ទាជំលងបាននឹងទ
ជងវើមា កជ់កមក សាវ មនីឹងសាចថ់្ងល កមួយជលង ំងឱំ្យោែជ់ធវើបាបែូចមនុ កមួយែបែ
នឹងោែជ់ោយជលើកជ ែុផ្លរប ់ខ្លួនែបជៅោែវ់ញិ ជាជ ែុជធវើឱ្យោែជ់ៅែ
ខាល ងំរ ូែនិយយោកយមនិពិែ្បាបស់ាវ មជីៅ ទឹកដេនកនងឹោកយ ំែីមាែ យជកមក
ជៅជធវើឱ្យសាវ មជីៅជ ឿជាកទ់ាងំ្ ុងជោយមនិ្ែិេះរេិះពិចារ្ មនិជ ឿជាកជ់លើ
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ចិែែរប ់ជៅកនលងមកជោយបានហាម្បាមជៅឱ្យឈបខ់ាវ យខ្វល់ នឹងឈឆឺ្អ ល
ជាមាែ យឪពុកោែជ់ទៀែ ចាបត់្តងំពមីានជរឿងជនាេះមកសាថ នភាពផ្លូវចែិែសាវ មកីមួយ
កច៍ាបជ់ផ្ែើមកានដ់ែដបលកៗជ ើងខុ្ ធមមត្ត ខ្្ុបំានយកជរឿងរា វទាងំអ្ ់ជនេះ្បាប់
ែល់មាែ យជកមកខ្្ុ ំពអីាការៈរប ់ោែ ់ ជ្ោេះទំនា ់នងឹរវាងខ្្ុនំងឹមា កជ់កមកគមឺាន
 ំោធខាល ងំជលើចែិែោែ ់ មា កប់ានែឹងជ ើយឈបជ់ធវើឈបន់ិយយអ្វមីនិលអពខី្្ុ ំ
្បាបស់ាវ មខី្្ុ ជំទៀែជ ើយដែវាកជ៏ាជពលជវោចុងជ្កាយថ្ន ីវែិមា កជ់កមកខ្្ុផំ្ងដែរ 
ោែប់ានែឹងពទីកឹចិែែកូនៗ្គបោ់ន អ្វីដែលោែ់្ បាបស់ាវ មខី្្ុ ំចុងជ្កាយគ ឺ អា
ពនលក (ជ ម្ េះរប ់ជៅ) ចិែែបាននងឹមា ក់្  ់។ ដែអារមមណ៍ ដែលឈចឺាប់
នឹង ជំនឿជាករ់ប ់ជៅចំជោេះោែប់ានរោយបាែអ់្ ់ ជៅោចច់ែិែជមត្តែ ចជំោេះ
មា កជ់កមកជៅជ្ោេះដែការឈចឺាបដ់ែលោែផ់្ែល់ឱ្យែបឆ់្ន មំកជនេះ មា កធ់ាល កខ់្លួន
ឈ ឺដែដបរជាោម នកូន្មយួទទលួយកោែជ់ៅជមើលដងកនុងផ្ទេះជ ើយជ្ៅដែពី
ខ្្ុ ំទទលួជមើលបា ដែមនិជមើលមា ក ់ ជោយចែិែគំគនួនងឹកំ ងឹកនលងមក។ ្ែង់
ចំណុចជនេះ កមួយែូចមានវបិបែិជ រ ី្  ់ជោកពូជ ែុអ្ខី្្ុ ំចែិែោចខ់ាល ងំែល់
ថាន កជ់នេះជោកពូ? មា កម់និដែល្ ណុកកាយមែង្ជនាេះជ ើយ ជ ែុអ្ី្ ោន់
ដែ្ោចុងជ្កាយថ្ន ីវែិរប ់ោែ ់ខ្្ុមំនិអាចឱ្យោែ ុ់ខ្្ ួលកាយបានជោក
ពូ? រយៈជពលមយួដខ្មា កប់ានទទួលមរណៈភាព ចាបត់្តងំពីជនាេះមកសាវ មខី្្ុ ំ
ដែងដែ ែីបជនាទ  ខ្លួនឯងជានចិច គិែថាខ្លួនឯងជាបុពវជ ែុដែលជធវើឱ្យមា ក់
លំបាកជវទនាចុងជ្កាយថ្ន វីែិគោែ។់ 

ជបើអ្នកមនិ្ពមទទលួសាគ ល់ជរឿងអា្កកដ់ែលខ្លួនបាន ួបជទ អ្នកមានដែ
ការជកើែទុកខដែប ុជ ណ្ េះ។ ជមើលជមជោចុេះ វាមនិដែលជចេះមរួជ  ជាមយួជៅម ជ្កៀម
 ៃួែនារែូវ្បាងំ ឬដលង ីុចំណីជែកមនិលកជ់្ោេះដែជ ើញជោបាវាជៅចងជ់ម
ជោជផ្សងជទៀែជនាេះជទ ជមជោវាពូដកអ្ែធ់នន់ងឹការលំបាក ពវដបបយ ង ពូដក
បំជេលចជចាល ពូដកជធវើជាមនិសាគ ល់ មនិជចេះខ្វល់ជ្ចើននាដំែជកើែ ងំផឺ្លូវចែិែែូច
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មនុ សជទ ម ៗ  អ្វីដែលវាដ្ កជៅគឺកែី្  ោញ់ចំជោេះកូនរប ់វាដែប ជុ ណ្ េះ 
ជ្ោេះជនេះជាចណំងថ្ែដែលអាបាមខុ្្  ់ទុកឱ្យវា កុំអ្នជ់ាងជមជោជពកជៅ
្ ី។ 
 

ការអត្់ធន់វលើផែូវជីវិត្ 
កុំបជ្ងៀនខ្លួនឯងឱ្យដ្ កយទំាមទារចងប់ានអ្វីដែលមនិគរួបាន ការអ្ែ់

ធនគ់ជឺា ហំានទមីយួជលើផ្លូវ ីវែិ មនុ សមាន ក់ៗ មានឋាមពលខាល ងំកាល   ួពខី្លួន
ឯងគែិជៅជទៀែជៅជពលជគជចេះជ្បើការអ្ែធ់នក់នុងការែ  ូពាយម ជគមនិ
ចាបំាច់្ ែវូោនម់ាែថ់ា «អ្ញ បួជ ើយជពលជនេះ ដែប ជុណណ េះចបជ់ ើយអ្ញ» 
ជនាេះជទ។ ការែ  ូពាយម្ែូវមានថ្ែគូរមួជាមយួបញ្ហញ  ជបើែ  ូបាន្ែូវដែជោេះ
្សាយ ជបើមនិអាចជៅរចួជទ ្ែវូងយមករកាចែិែកុឱំ្យធាល កក់នុងអ្នលុងទុកខជាោច់
ខាែ ។ ជ្កាមជម ជលើែជីនេះមានជរឿងដែលជោេះ្សាយបានជោេះ្សាយវាជៅ 
ជោេះ្សាយមនិបានជទ ជីៅ សាល បជ់ៅោម នយកអ្ីជៅបានជទ កុំននាលជាមយួ
រប ់ដែលយកត្តមមនិបានជនាេះជពក ។ 
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ត្ព្ថ្លងវចាលអវីថ្ដលថ្លទាមំ្ិនបាន 
្ែវូជចេះ្ពមជាមយួអ្វីដែលខ្លួនជោេះ្សាយមនិបាន ្ពដលងជចាលអ្វដីែល

ខ្លួនដងទាមំនិបាន ឈបន់កឹនាអ្វដីែលជធវើឱ្យខ្លួនជែកមនិលកជ់ ើយញ័រ្ទងូ
្ែជាកចុ់ងថ្ែចុងជ ើង ។ ែំបងូ្ែូវ្ពមទទួលសាគ ល់វាជៅ អ្នកដែលជចេះ្ពម
ជាមយួជរឿងរា វដែលខ្លួន បួ្បទេះជ ើយជោេះ្សាយមនិបាន ជគនងឹឈនេះអ្វ ីពវ
យ ងជៅថ្ងៃខាងមុខ្។ ជពលជយើងឈប់្ បងឹ្បយុទធជោេះ្សាយបញ្ហា ដែលជយើង
មនិអាចជោេះ្សាយបាន មាននយ័ថាជយើងបាន ្មាកឋាមពល គឋឺាមពល
ជកើែជ្កាយពកីារ ្មាកជនេះជ ើយដែល យួ ឱ្យជយើងទទួលបានកែី ុខ្្ែ ប់
មកវញិ ជែើអ្នកធាល បប់ាន បួជរឿងដបបជនេះជទ ?  ូម ួយ ពនយល់ផ្ង ។ 

 

រកាការ្ងំាត្់ខែួនឯង 
ជចេះ្គប់្ គងចែិែគជឺាភាពខាល ងំ ជចេះជធវើចិែែឱ្យ ៃបគ់ជឺា្គ ូ ជពលខ្លេះ្ែវូជចេះ

រកាការ ំងាែជ់ែើមបខី្លួនឯង ជ្ោេះអ្នកែថ្ទមនិដមន ុទធដែជសាម េះ្ែងជ់ាមយួអ្នក
្គបជ់ពលជវោជនាេះជទ។ ជបើអ្នកយំ ោម នអ្នក្ជគចាបអ់ារមមណ៍ពទីកឹដេនកអ្នក
ជនាេះជទ កោ៏ម នអ្នក្ជគក ំែជ់ាមយួអ្នកដែរ ោម នអ្នក្ចងែ់ឹងពកីារឈឺ
ចាបរ់ប ់អ្នកជទ ជគចងឱ់្យដែអ្នកជធវើត្តមចែិែជគដែប ុជ ណ្ េះ។ ទកឹដេនកមនិដមនជា
និមែិែរបូថ្នការជោេះ្សាយបញ្ហា ជ ើយ វាបាន្ែមឹដែផ្ែល់ភាពរកីរាយែល់
មនុ សដែលជគមនិចូលចែិែជយើងដែប ជុ ណ្ េះ ដែជបើអ្នកញញឹមជ ើយជ្កាកឈរ
និយយដែោកយពែិនងិោកយមានជ ែុផ្ល ជនាេះ ូមបដីែេនថំ្ងសានករ៏ញ្ជួ យដែរ 
ចាបំាចជ់ោលែល់ងវី្បពន័ធ្ ពេះអាទែិយជនាេះ ជ្ោេះវាញាបញ័់រត្តងំពីអ្នកកពុំងដែ
គិែមកជម លេះ។ ឈបយ់ំ ជរៀនទទលួយកទនិននយ័គំនែិវ ិជមានវញិមាន្បជយ ន៍
ជាង។ 
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ត្ត្ូវវធវើជាម្តិ្តរប្ច់ិត្តត្គប់នាេ ី
្ែវូជចេះបជងេើែ ំណួរឱ្យខ្លួនឯង ជែើមបឱី្យចែិែជចេះដ វងរកចជមលើយជោយភាព

ជសាម េះ្ែង ់ ជពលជនាេះវានងឹឈបគ់ែិពីជរឿងដែលអ្ែ់្ បជយ ន ៍ ជ ើយងាកមក
ជឆ្លើយ ំណួររប ់អ្នកជោយឆ្ល ែវាងថ្វ ជែើមបដី វងរកភាព្ែមឹ្ែូវឱ្យខ្លួនឯង។ 
កានដ់ែ ួរវាជ្ចើនប ុ្ ណ  គកឺានដ់ែ្គប់្ គងវាបានជ្ចើនប ុណណឹ ង ជពលជនាេះចិែែ
នឹងជធវើការជាមយួអ្នក នំ ួឱ្យអ្វីៗ ដែលផ្ទុយពកីារគិែខុ្ កនុងកាលមនុ។ ចូរ
បំជពញែនួាទជីោយការចាោំ ់ជែឿនចែិែខ្លួនឯងឱ្យគែិដែអ្វីដែល្ែមឹ្ែវូជានចិច
ចុេះ។ 

បញ្ញា ជាបេព្ិវសាធ 
គឺបញ្ហា ជនេះឯងដែលបានផ្ែល់នូវបទពជិសាធឱ្យជយើង ដែោម ននរ្មាន ក់

បានគែិពផី្លចំជណញរប ់វាជ ើយ ជគចងឱ់្យដែ ីវែិរប ់ជគបានជគចជ ៀ 
ផុ្ែពបីញ្ហា  ជបើចងែូ់ជចនេះដមនចូរអ្េវិឌ្ឍចែិែជមត្តែ ករុ្  នងិការអាណិែអា ូរឱ្យ
បានជ្ចើនជៅ ជនេះជ ើយគឺជាមជធាបាយនាជំៅកានភ់ាពរកីរាយជៅកនុង វីែិ។ គឺ
ជ ចកែី្  ោញ់ជនេះឯង ដែលអាចបញ្ឈបអ់្នកមនិឱ្យបំផ្លល ញខ្លួនឯងនងឹអ្នកែ
ថ្ទ។ ការគិែវ ិជមានកនុង ីវែិរប ់ជយើង អាចផ្លល  ់បែូរ វីែិជយើងបាន។ ជបើអ្នក
រវល់គែិថា វីែិខ្លួនឯងគឺជា នរងជ្ោេះ ជនាេះអ្នកនងឹ្ែូវរងជ្ោេះជាជរៀងរ ូែ 
ជ្ោេះ្គបរ់បូភាពអា្កក់ៗ  វានឹងចូលមកសាវ គមនអ៍្នកជាបនែបនាទ បជ់ាមនិខាន 
ជ ើយវាកក៏ាល យជារបូភាពពិែដែលអ្នកមនិអាចដកដ្បផ្លល  ់បែូរវាបានជ ើយ។ ចូរ
បំជពញជ ចកែី្ ោញ់ជៅកនុង វីែិ ជ ើយចូរជ្កាកឈរជ ើងញញឹមឱ្យ្  ់
ជៅកានព់េិពជោក ជ ើយដ្ កខាល ងំៗថា ជយើងគជឺាមនុ សរងឹមាពុំេះោរឆ្លង
កាែឧ់ប គគបាន្គបដ់បបយ ង ជោកជនេះគឺឋែិកនុងក ែ្ បថ់្ែរប ់ជយើងដែ
មាន កគ់ែ។់ 
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្ញ្ញា អារម្ាណ៍្និងការថ្លទាជំីវតិ្ 
វាោម នបញ្ហា ថាជលើកជនេះអ្នក្ែូវខូ្ចចែិែធំប ុ្ ណ ជនាេះជទ ជៅថ្ងៃមខុ្វាជៅដែ

មានជរឿងដែល្ែវូខូ្ចចែិែធំៗជាជ្ចើនរាបម់និអ្ ់ជទៀែផ្ង ប ុដនែជពលបាន បួវា
ជ ើយជគកជ៏ែើរ  ួជៅ ោម នអ្នក្្ែវូជៅជែក្ត្តជំាមយួវារ ូែជោយមនិជែើរ
ជចញពីវាជនាេះជទ ជ្កាកជ ើង ជ ើយជៅផ្ទេះវញិភាល ម  វីែិគឺដែអ្ញ្ច ឹងជទ សាព ននងិ
ដខ្សវាមនិអាចបញ្ចបប់ញ្ហា រប ់អ្នកបានជនាេះជ ើយ ជ្ៅដែពកីារគែិ្ែូវរប ់ខ្លួន
ឯង។ ជបើជធវើអ្វីវាមនិបាន ជបើរក្ចកជចញមនិជ ើញជទ ចូរ្ពដលងវាជចាលជៅ កុំ
មកសាងជសាកនាែាកមមឱ្យ វីែិខ្លួនឯង ជ្ោេះដែមនិអាចផ្លល  ់បែូរបានឱ្យជសាេះ។ 
ការដងទា ំីវែិមានែូចខាងជ្កាម៖ 

១- ជចេះដងរកាខ្លួន ែមេល់ខ្លួនទុកជោយ្បថ្ព ជ ៀ ឱ្យឆ្ៃ យពអី្ំជពើោ
ោកនុង ងគម ។ 

២-  មានសាម រែីភ្ាករ់លឹកោ ់ជែឿនជ្កើនរលឹំកខ្លួនឯងជានចិច។ 
៣-   ីវែិគឺជាការ ិកាជរៀន ូ្ែ ដែលមនិ្ែវូជេលច ិកាពកីារជកើែ និង

ការសាល បជ់នាេះជទ ។ 
៤-  ការជ ពគប ់  ីវែិគឺជា មពន័ធភាពវាឋែិជៅកនុងចាបទ់នំាកទ់នំង 

ជ ែុជនេះមនិ្ែូវជធវើឱ្យទំនាកទ់ំនងមានរប ួ និងមនិ្ែវូមានការជ ពគបខុ់្ 
ដែលនា ំវីែិឱ្យវនិា ជ ើយ ។  

៥-  ្បេពែុលយភាពថ្ន វីែិ អាហារដែលមាន ុវែថភិាព លំហាែ់្ បាណ 
ែំជណើ រកសំានែចជ្មើនកុ ល ។ 

៦-  ការែឹងគុណ  វីែិគឺជារលកជ ើងចុេះ ជ ែុជនេះជពលបាន ួបរលក
ជ ើងកុំ្ កអ្ឺែជេលចខ្លួនបជំេលចគុណជគ ្បយែ័នជពលរលកចុេះបានមកែល់ោម នអ្នក
្ យួ  កំុបំជេលចអ្នកមានគុណ ។ 



អ្ែថនយ័ ីវែិ   
 

សាស្រ្សាែ ចារយ ជវ ជបណឌិ ែ ជថាងនីោមុន ី  ទំពរ័ 83 

៧-  ទំនុកចែិែ ្ែូវជចេះជ្ ើ មនុ សមានទនុំកចែិែ ្ែូវមាន មែថភាពគរួ
ជាទទុីកចែិែខ្លួនឯងបាន។ 

៨-  ការជលើកទឹកចែិែ កុំចាឱំ្យជគ យួ ជលើកទកឹចិែែខ្លួនឯងជៅជពល បួ
ការលំបាក ្ែវូជចេះជលើកទឹកចែិែខ្លួនឯងរាល់ជពលជវោ កុំជចេះដែបដណែ ែ
បជ ែ្ យខ្លួនឱ្យរលកអ្វ ិជមាន្គប់្ គងបានឱ្យជសាេះ ។ 

៩-  ចិែែ ៃប ់ ការរ ំលួចិែែងាយៗ នាឱំ្យមាន ងំឺផ្លូវចែិែបានយ ងងាយ 
ជ្ោេះជ ែុជនេះ្ែវូជចេះអ្បរ់ចំែិែឱ្យមកជាក ែ្ ល កុជំ លងជឃ្នល ងជ ើងចុេះ ការ
រកីរាយនងិទុកខជសាកមាន្គប់្ ចកលាកជ់ៅជលើដផ្នែែីផុ៏្យ្ ួយមយួជនេះជាធមម
ត្ត ។ 

១០-  ភាព និទធសាន ល ភាពកាល ហាន ជ ចកែគីិែប ង្បាថាន ដែល្ែមឹ្ែវូ
ជែើមបអី្េវិឌ្ឍ ីវែិ គឺ្ែូវែរំងជ់ឆ្ព េះជៅរកជ វាកមមការងារនិងទនំាកទ់ំនង ងគមឱ្យ
បានលអ ។ 
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ជីវិត្ជាការ្កិា 
 ីវែិគឺជាការ ិកា ជ ែុជនេះកនុងការរ ់ជៅរប ់ជយើង ជយើងបាន បួរបូ

មនែជ្ចើន្ ់ របូមនែខ្លេះជាវញិ្ហញ សារ ្មាបជ់ធវើជែ ែ ខ្លេះជាបទបញ្ហជ ចជំោេះ
ជយើង ខ្លេះឱ្យជយើងហាែក់ាែច់ិែែនងិការត្តងំចែិែ ខ្លេះនាឱំ្យមានកែី្  ោញ់ វា
 ុទធដែជាជមជរៀននងិកចិចការ ្មាបជ់យើងជធវើទាងំអ្ ់។ ប ុដនែជមជរៀនដែល ំខាន់
បំផុ្ែជនាេះគឺ នាជំយើងជៅកានអ់្ំជពើលអ ជ្ោេះមនុ សទូជៅជគមនិភ្ាកជ់ផ្អើលនងឹការ
ជធវើអ្ំជពើអា្កកជ់នាេះជទ។ ជជាគ យ័ថ្នការ ិកាពីជមជរៀន ីវែិជនេះ គឺ្ែូវផ្ារភាជ ប់
ជាមយួ កមមភាព មានជជាគ យ័ែរាប្ទាល់ដែមានការផ្លល  ់បែូរ (ពភីាព
អ្វ ិជមានជៅវ ិជមាន) មនុ សភាគជ្ចើនបានបជងេើែក ុំ  ដែជគមនិ្ពមចាក
ជចញពកី ុំ  ជនាេះជ ើយគជឺាមលូជ ែុថ្នបរា យ័រប ់ពកួជគ ។ 
 
 
 
 
 

ចប់ ! 



   
 

 

រយនាម្ព្េុធបរ ិ្ េ័ចលូរមួ្កេងុការវបាេះព្មុ្ពវ្ៀវវៅ 
 

 ១- ឧបា ិកា ប ក ់ ុភាព  ១០០ ែុោល រ (េនជំពញ) 
 ២- ចាន ់គង ់    ១៥ ែុោល រ 
 ៣- ឧបា ិកា  ុង ចាន់្ ក ់ ៥០ ែុោល រ (េនជំពញ) 
 ៤- ជោក ជមធាវ ីចាន ់មលប ុ់ខា ៥០ ែុោល រ (េនជំពញ) 
 




