


 

  សម្ដីផ្ដើម្គិត  

     គំនិតផ្ដើម្ផោល  

    ពំផោលផ្ដើម្ោក្យ 

សូមចាបប៉់កកា យកមកចែងចារ កាពាកម្មង 
សម្ាប់យុវវយ័ ម្បុសម្សីបអូ នបង ដោយដោលបណំង 
 វឌ្ឍនៈសងគម។ 
សងឃឹមកាពយខ្លី នឹងានអត្ថន័យ ែូលរមួអបរ់ ំ
កុលបុត្តជាតិ្ចខ្ែរ ចម្បមកខិ្ត្ខំ្ ការដករចាសទំុ់ 
 ឲ្យលអអចងែង។ 
និងសូមខ្នតី ដោសតូ្ែធំកដី ចែលខំុ្្ថ្លល ចលលង 
ដលីកបទែុងែួន សទួនពាកយខ្លីចវង ខ្ែះខាត្ដលីសចលង 
 សូមដមត្តត ផង។ 
ដនះម្ោន់គំនិត្ ខំុ្្បនគួែគិត្ ដោយែិត្តបុ៉នប៉ង 
ឲ្យសងគមចខ្ែរ ដេរេតិ្ែិត្តែង ចាដំកេរដរៀមែបង 
 ផគងែិត្តជួយចល។ 



 

សូមអធាម្សយ័ ញាតិ្មិត្តម្គប់វយ័ ដ ីញខុ្សជួយចក 
វរុិោធ កដី អត្ថនយ័ផងចែរ ដែីមបីឲ្យចខ្ែរ 
 ែដម្មីនដៅមុខ្។ 
មាង៉ដទៀត្អត្ថនយ័ ចែលខំុ្្លកលល ែងជាទនុំក 
ោស់ែិត្តមិត្តកដី អភ័យដលីកទុក ដម្ជីសយកចត្មុខ្ 
 ម្ត្វូអធាែុះ។ 
រពឹំងកនុ ងែិត្ត ដជឿជាក់ថ្លមិត្ត គំនិត្ម្សួលម្សុះ 
ោមំ្ទស្នន លែ កវដីោយដស្នែ ះ និងជូនពរអស់ 
 មិត្តសុខ្ដរៀងដៅ។ 
 
          វត្តឃ្ល ងំដបង,  ុចំលែងឫសេ,ី ម្សុកជីចម្កង,ដខ្ត្តដសៀមរាប 

                   ជា សុភាព (សុភាវជាតខេរមបុតត) 
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          ន។ 

សោក្ជានរណា ក្នូៗប្របគ់្នន  សាក្រតិសមើលេិន 

សតើខេុឬប្តវូ រនិំតមាេឆ្អនិ នឹក្ស ើញដកឹទាន ់

 សាា លស់ោក្ដដរសទ។ 

សោក្ប្បឹកសធវើការ សនឿយហតក់ាយា ពុំដដលតអូញដតអ 
ពាយាមប្របក់ាល ឥតសពលសលហើយដលហ ចតិតរតិរិិះសរ 
 ខ្លា ចអ្នក្ខ វិះខ្លត។ 

ប្បឹកពុំហ៊ា នឈប ់ ប្ពឹក្ពថៃោៃ ចយប ់ ប្របស់ពលេង្វវ ត 

ការង្វរប្របយ់ាងក សោក្ខសំាអ កសាអ ត សធវើសោយឱហត 

 ប្ាថ្នន ផលគ្នប។់ 

ឯផលដដលាន សបើេប្មាបប់្ាណ ពីរអ្ង្វា ស្រសាប ់

មិនចាំចប់្បឹក ដចូានសារេព័ទ រកា់នជាប្ទពយ 
 ប្គ្ននប់្របស់ៅសហើយ។ 

ដតសប្រិះអ្នក្ណា សទើបសោក្ឧេាហ៍ ប្បឹកពុំដលហសលហើយ 

សបើមនិសប្រិះអ្នក្ សទណាប្ាណសប្តើយ េមានរសហើយ 

 ទសំនរកាយខ ាិះ។ 
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សលើក្មក្បងសុណណិះ ក្នូរករ់ិិះប្តរិះ ស ើញយាងកជាក្ច់ាេ ់

ថ្នជាអ្នក្ណា មានចតិតលអលអិះ បរបិណ៌ូឥតខ វិះ 
 ចសំរិះរបូអ្នក្។ 

រសឺោក្មាា សហើយនិកបាិ ណាដក្វវរលក្ខណ៍ 

ជាបុពវការ ី បុប្តធាីជាក្ ់ ដដលដតកថនមថ្នន ក្ ់

 អ្នក្រាលស់វោ។ 

សោក្ជ្នក្ប្ម សប្រិះេតវនិក្រ ដតប្រប់ៗ គ្នន  
ដតកមានរបូសោក្ មាាបាិ ប្តឹមពីរអាាា  
 ឥតមានសលើេស ើយ។ 

សបើសពលសោក្សៅ សយើកជាក្នូសៅ មិនតបរណុសហើយ 

សពលសោក្ចក្សៅ ចាេទ់កុ្ខឥតសេបើយ សាដ យភាពប្ពសកើយ 

 ដដលសធវើក្នាក។ 

ក្នកុសោក្ពប្ក្ប្កាេ ់ មានក្នូសប្ចើនណាេ ់ ដដលសមើលរលំក 

សពលសោក្រេស់ៅ រតិដចូេពវដក ថ្នសោក្សៅផក 

 ប្គ្ននជ់្យួការង្វរ។ 

ឲ្យជ្យួសមើលសៅ សពលខ ានួសចញសប្ៅ ប្បក្បក្ចិចការ 
រក្ប្ាក្ក់ាេមក្ ចញិ្ច ឹ មប្រួសារ ឯជ្នជ្រា 

 នាទកីារផទិះ។ 
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េមូោេស់តឿនចិុះ ការសធវើសចនិះខេុ ចក្ក្បួនស្រេ ិះ 
ក្នូណាសធវើសហើយ ររួឆាបរ់តួរិះ ខមាសទាេប្ពិះ 
 រណុឧតតមសៅ។ 

សប្រិះទសកវើសនាិះ អាចទាញអ្នក្ចិុះ កានទ់កុ្ខសសាក្សៅ 

សក្ើតជាតណិាណា ានជាប្រវាវ បសប្មើសរសៅ 

 ឋានៈតចូទាប។ 

មួយសទៀតក្នូខ ាិះ រតិខេុស្រេ ិះ រណុសោក្ពុំប្ជាប 

យលថ់្នប្គ្ននជ់ា នាទមីានស្រសាប ់ ដដលប្តវូរករាងប ់

 ក្នកុនាមដមងពកុ្។ 

ក្នូណារតិសចនិះ លិុះលិះសោក្សនិះ ប្ាក្ដមានមុខ 

កានស់ោក្នតរ(១) នរក្សសាយទកុ្ខ រាលស់ពលមានមខុ 

 សជាក្សោយទកឹ្ដភនក្។ 

សប្រិះមនិស ើញរណុ រតិថ្នបុពវជ្ន គ្នា នរណុអ្សនក្ 

ប្តឹមសធវើនាទ ី ពុំមានអ្វីដបាក្ សទើបពុំរតិដញក្ 

 នាទនិីករណុ។ 

ាមពិតសនាិះណា ក្នូៗប្របគ់្នន  រនិំតមនិេនុទរ ៍ 
មិនសាា លច់ាេោ់េ ់ អ្វីជាតរួណុ សទើបមនិដេវកបណុយ 
 នឹកប្ពិះអ្រហនត។ 

១. នរក្កកឹតេថិតសៅប្តកច់សនាា ិះពនសោក្  េតវដដលសក្ើតក្នកុនរក្សនិះ
មានអាយដុវកជាកេតវក្នកុអ្វចីមិហនរក្សៅសទៀត។
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មាាបាិ បសកេើតបុប្តភាៃ  បីាចជ់ាមុន 

ប្ពមសោយហឫទយ័ ប្តជាក្ស់ទារទន ់ លអលអិះសពក្ពន ់

 រក្បុប្តធាី។ 

សបើាមប្ពិះពទុ ធ ប្ទកញ់ាណវេិទុ ធ ិ ប្ទកប់្ាេស់ទេនា 

ប្បកាេេដមដក ដថាកទកុ្មក្ថ្ន មាាបាិ 

 សប្បៀបបីដចូប្ពហា។ 

ហឫទយ័មានធម ៌ វសិេេបវរ សៅសោយសឆាព ិះច ំ

ដលក់្នូប្បេុស្រេើ ប្បពពឧតតម ប្បណីតេក្ដេិម 

 របឺ្ពហាវហិរ។ 

សផដើមសោយសមាត  តមក្ក្រណុា សហើយមុទាិ 

ចកុសប្កាយបំផតុ រឧឺសបកាខ  បរេិទុ ធអ្សាច រយ 
 គ្នា នអ្នក្ណាដចូ។ 

សមាត សក្ើតមាន ចបា់កំពីប្ាណ របេក់្នូតចូ 

ចិុះមក្ចបព់ផទ ហឫទយ័ប្ពឺប្ពួច រាបអ់ានអ្នក្ដចូ 

 តអួ្កាខ ានួផ្ទទ ល។់ 

តមក្ក្រណុា អាណិតជ្ីវ ង សពលបុប្តានសាា ល ់

ស ើញពិភពសោក្ អ្េេ់ពវសាក្ល ចកឲ់្យបតុតយល ់

 ដតេខុចសប្មើន។ 
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មុទាិចតិត ទនស់ទារជាក្ពិ់ត ស ើញបុតតសក្ើតសក្ើន 

សធវើការេពវយាងក ានពផាផ្ទេ សប្ចើន សហើយដតកសតឿនសប្ក្ើន 

 ឲ្យប្បឹកដថមសទៀត។ 

ឯឧសបកាខ  សអ្ើសពើធមាា សពលក្នូដបក្ឃ្លា ត 

មានប្បពនធបដ ី រេស់ៅជ្ុញំាត ិ េខុឥតរវត 

 ពកុ្ដមងសប្តក្អ្រ។ 

សនិះេសកខបខ ា ី ទកឹ្ចតិតប្បពព ពថាថ្នា បវរ 
របេដ់មងឪ ដដលជារណុធម ៌ ទកឹ្ចតិតសសាា ិះេ 

 ដលក់្នូស្រេើប្បេុ។ 

ឯតនួាទ ី ដដលសោក្េំភ ី សធវើសោយសេាើសសាា ិះ 
ប្បក្បទកឹ្ចតិត ដដលអ្នសុប្គ្និះ ឲ្យក្នូានរេ ់

 សក្េមក្ានតេបាយ។ 

រចឺញិ្ច ឹ មក្នូ សោយផដលនឹ់មននួ បរកិាខ រទាកំឡាយ 

េប្មាបផ់ាតផ់ាក ់ ចញិ្ច ឹ មរបូកាយ ពុំមានសនឿយណាយ 

 ង្វក្សរចនិាត ។ 

ដថមផដលដ់បំូន ទនូាា នរបូក្នូ ឲ្យយលក់្េុោ 

សវៀរចក្អាប្ក្ក្ ់ ខេុចាបរ់ោា  ដដលរាស្តេតប្បជា 

 ប្តូវប្បប្ពឹតតសធវើ។ 
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សពលក្នូដកឹក្ដ ី ចសប្មើនសោយវយ័ េពវប្របស់ារសពើ 
លាមចលូសាោ សរៀនប្របអ់្សនាើ រសបៀនទសកវើ 
 ដដលក្នូប្តវូសចិះ។ 

បញ្ជូ នសៅភាា ម មិនេខុចតិតសេៃៀម ខ្លា ចខ វិះតរំិិះ 
សទាិះបីប្ក្ើប្ក្ ក្ឲ៏្យក្នូសចិះ លំាក្បងសុណណិះ 
 មិនជាអ្វីស ើយ។ 

ប្បឹកដប្បកសធវើការ រក្ថវកិា ផដលដ់លប់្ាណសប្តើយ 

សទាិះប្ាណលំាក្ មិនេវូខ វលស់ ើយ រតិថ្នានសេបើយ 

 សពលក្នូានសចិះ។ 

សរេរួគ្នតថ់្ន ឱសោក្យាយា ប្បឹកដប្បកអ្វីសមាងិះ 
គ្នតប់្ាបវ់ញិថ្ន ចកឲ់្យក្នូសចិះ សបើមានចសំណិះ 
 ក្នូនឹកានេខុ។ 

ក្នូសាក្រតិសមើល ៍ រវកអំ្សពើ សនិះទាកំពីរមុខ 

ការប្បឹកសរៀនេបូ្ត ដដលក្នូេប្មុក្ និកការដដលពកុ្ 

 ដមងរក្រាលព់ថៃ។ 

ណាលំាក្ជាក ក្នូរតិប្រកៗ សោយយក្ហឫទយ័ 

ទកុ្ោក្ប់នតិច នឹកយលអ់្តថនយ័ ការពីរទពីទ 

 ពិតរក្យាងបជ់ាក។ 
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តបតិសរៀនលំាក្ ដតសពលក្នូសាក្ រតិក្ុលំសមអៀក 

ចាេជ់ាស ើញថ្ន រក្ប្ាក្យ់ាងបជ់ាក រតិសចន ិះសទើបនាក 

 ស ើញរណុតពមា។ 

នឹកខបំ្បឹកដប្បក េមពកុ្ដមងដេវក រក្ប្ាក្ឲ់្យពថា 
យក្មក្េិក្ា លំាក្សពក្ពប្ក្ ដតក្នកុហឫទយ័ 

 រកី្រាយនឹកសធវើ។ 

ក្នូសអ្ើយសមើលចិុះ ទសកវើទាកំសនាិះ មិនពប្ក្ដលកឬ 

ានជាក្នូខ ាិះ មិនេវូសអ្ើសពើ រតិដតពីសដើរ 
 សលកសភាចេបូ្តសរៀន។ 

យក្ប្ាក្ព់កុ្មាដ យ ឲ្យសរៀនចយវយ ទាកំចតិតបំរន 

មិនរតិដលស់ោក្ ដដលរក្សេទើរគ្នា ន សពលេប្មាក្ប្ាណ 

 សប្រិះខ្លា ចអ្នក្ខ វិះ។ 

ក្នូទាកំស្រេើប្បុេ សបើានជាខេុ ប្បញាងបរ់តួរិះ 
វលិប្តលបស់ប្កាយ មក្ប្កាបេំពិះ ខមាសទាេប្ពិះ 
 េុំអ្តស់ទាសា។ 

សបើក្នូានសធវើ នវូអ្េទ់សកវើ ឆាា ឆំ្ាករោ 

ដក្ខ ានួមក្វញិ ប្បឹកដប្បកឧេាហ៍ ដេវករក្វជិាជ  
 ផ្ទា បច់តិតដមងពកុ្។ 
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ក្នូក្ុផំ្ទា បម់ិតត ដដលនាជំ្វីតិ ក្នូឲ្យរកទកុ្ខ 
ពថៃសនិះេបាយ ពថៃមខុមនិេខុ ក្នូររួេប្មកុ្ 

 សប្ក្បវជិាជ វញិ។ 

េុំប្តមឹបងណុណឹ ក េកឃឹមរពឹំក ក្នូនឹកបសំពញ 

ទកឹ្ចតិតពកុ្ដមង ឲ្យានសពញសលញ វលិមក្ស្រេុក្វញិ 

 នាសំក្រ ត ិ៍ប្បពព។ 

បងុណណឹ កចិុះរាង ក្ណំាពយកាពា សរៀបរាបស់េចក្ដ ី
រលឹំក្ោេស់តឿន ក្នូសៅប្បេុស្រេើ ដដលជាយវុវយ័ 

 ជ្នជាតសិខមរា។ 

សបើមានខេុឆ្ាក ឬទាេប់ណំក អ្នក្អានរបូណា 

េមូសោក្ប្បណី សលើក្ដលកសទាសា សប្រិះខ ញុបំ្គ្ននជ់ា 

 អ្នក្ដតកកាពយថាី។ 

សហើយេមូជ្នូពរ        េិរបីរវ ដលញ់ាតបិ្បេុស្រេើ 
េមូជ្បួដតេខុ ប្របទ់និរាប្តើ បញ្ច បស់េចក្ដ ី
 ក្វោីេិន។ 
 

វតតឃ្លា កំសបក, ដលវកឫេេី, ជ្ីដប្ក្ក, សេៀមរាប 

រសេៀលពថៃេបុ្ក្, ១៩ ធនូ ២០១៤ 

ប្ពំប្បទលស់ខតតសេៀរាប ក្ពំកធ់ ំ

ក្វជី្នបទ េភុាវជាតសខមរបតុត 
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កណំាព្យព្នី េះព្នី េះ 

(ក្ណំាពយដតកក្មានតោក្ក់្នកុ Facebook Sopheap Chea in 2014) 

ដនូាខ ញុដំខ ារ 
ដនូាខ ញុដំខ ារ សចនិះខ ញុបំ្តវូដត ដថសក្រឲ្យរក ់

មានទកឹ្មនដ ី ប្ាសាទេំណក ់ ដនូាផចិតផចក ់

 សាកទកុ្ឲ្យសយើក។ 

ដនូាខ ញុដំខ ារ របូខ ញុបំ្តូវដត ជ្យួសលើក្តសមេើក 

អ្រយិធម ៌ ដខ ារឲ្យរកុសរឿក លតូោេឈ់ានស ើក 

 លបីសពញសោកា។ 

ដនូាខ ញុដំខ ារ ខ ញុសំបដជាញ ដថ មាតភុមូិសខមរា 

ឲ្យសៅរកវ់កេ ឋតិសឋរយរូយា សទាិះបដូរេង្វខ រ 
 ក្ម៏និរាស ើយ។ 
 

ក្នូដខ ារពិត 

ក្នូដខ ារពិត េិទ ធដិខ ារមាន សរៀនឲ្យដកឹ   
 ប្តូវេមាឹក ប្បឹកពិនិតយ រតិឲ្យដល ់

អ្វីជាដខ ារ ដថឲ្យលអ បវរផល 

 ជាមកាល ដលក់្នូសៅ សៅជានស់ប្កាយ។ 
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តបតិមនេុេ រេត់គ្នន  ជាជ្ំនាន ់

 តសប្ចើនជាន ់ពន័ធសប្ចើនជាត ិញាតបិ្តូវជ្យួ 

រមួក្មាា កំ ាកំរនិំត រតិសលើក្េទួយ 

 ជាតដិតមយួ ជ្យួគ្នន ដថ ដប្បប្តចិះ។ 

សបើដខ ារពិត មតិតប្តវូប្បឹក និករតួរិះ 
 ស ើញខ្លតខ វិះ ខ ាិះបសំពញ វញិប្តវូប្តក ់

សាមរាគី្នន  ជាធាុកមយួ ជ្យួសស្រសាចស្រេក ់

 ក្ុឲំ្យបក ់រកត់សៅ១ ប្តូវដខ ារពិត២។ 

១. ឲ្យរកត់សៅ  ២. សទើបប្តឹមប្តូវក្នូដខ ារពិត។  

សប្រិះខ ញុជំាដខ ារ 
សប្រិះខ ញុជំាដខ ារ សទើបខ ញុសំចិះដត ជ្យួដក្តប្មូវ 
ស ើញមិតតេរសេរ រក្យដខ ារមិនប្តូវ ខ ញុខំ្លា ចយរូសៅ 

 ខេុកានដ់តសប្ចើន។ 

មិតតធ្លា បរ់តិសទ ថ្នសបើសយើកដខ ារ ដប្បមិនប្ក្សវ ើន 

បសណាដ យឲ្យខេុ សទាិះតចិឬសប្ចើន ក្ហុំេនឹកសក្ើន 

 ខចូបកភ់ាសា។ 

ខ ញុេំមូចតិតមតិត សបើជាដខ ារពិត ពជូ្ពកេសខមរា 

េរសេឲ្យប្តូវ គ្នា នវរិទុាធ  ឬស ើញមតិតណា 

 ខេុជ្យួដក្ផក។ 
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េមូមតិតអ្នសុប្គ្និះ 
េមូមតិតទាកំឡាយក្ុបំ្បកាន ់ សហើយក្ុធំញុប្ទាននឹ់កខ ញុណំា 

ដដលសចិះដតដក្តអួ្ក្ខរា សប្រិះខ ញុសំ ើញថ្នមានវរិទុ ធ។ 

សហតដុដលសចិះដតដក្តប្មូវ សប្រិះចកឲ់្យប្តូវលអបផំតុ 

ក្នកុនាមក្នូដខ ារសេនហ៍បរេិទុ ធ សក្ាៀវកាា សមាិះមតុភាសាជាត។ិ 

និកចកប់ង្វហ ញមតិតប្របគ់្នន  ឲ្យសចិះសេនហក្ុរំវត 

ជ្យួគ្នន រក្ាសោយខ ាឃី្លា ត ប្ទពយប្បចជំាតសិយើកសខមរា។ 

សបើសយើកជាដខ ារដប្បមនិប្បឹក បសណាដ យសាៃ តឈឹ់កពុំរតិការ 
ជ្យួដក្ពិនិតយតអួ្ក្ខរា ពថៃសប្កាយមុខជាកានដ់តខេុ។ 

េកឃឹមមតិតៗ យលច់តិខ ញុ ំ សហើយនឹកសាវ រមនខ៍ ញុផំកចិុះ 
សពលដដលខ ញុដំក្រាលក់្ហុំេ េមូមតិតអ្នសុប្គ្និះដលខ់ ញុផំក។ 
 

ខ ញុសំលកសហវេប៊ាកុ្ 

ខ ញុសំលកសហវេប៊ាកុ្សដើមបេិីក្ា សតើមតិតប្របគ់្នន សធវើដចូខ ញុសំទ? 
ឬមួយក្ម៏តិតសលកសពលទសំនរ ប្គ្ននក់្ុឲំ្យដតអ្ផេុក្បងុសណាណ ិះ? 
ខ ញុសំលកសហវេប៊ាកុ្សដើមបសីរៀនេបូ្ត សរៀនសរៀករហូតវជិាជ ចប្មិុះ 
អ្វីក្ខ៏ ញុសំរៀនពុំមានចសនាា ិះ ប្របម់ុខទាកំអ្េេ់ទុ ធជាសមសរៀន។ 

ខ ញុសំលកសហវេប៊ាុក្សពលណាសលកាន     សទាិះជាសថាើរមាងនឲ្យដតសពលមាន 

ភាសាវបបធមេិ៌លបៈពតម៌ាន ខ ញុសំចិះដកឹានាមសហវេប៊ាកុ្ខ ាិះ។ 
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ខ ញុសំលកសហវេប៊ាុក្រាបអ់ានមិតតភក្ដ ិ  ានរាបរ់នន់ាក្ជ់ាសប្ចើនពជូ្សាេន ៍

ចនិអាសមរកិ្ពថឡាវសប្ចើនណាេ ់ សពលមានឱកាេេនទនាគ្នន សលក។ 

ខ ញុសំលកសហវេប៊ាកុ្ជាមយួមតិតខ ញុ ំ ដដលខ្លនជ្បួជ្ុគំ្នន យរូអ្ដកវក 

ប្គ្ននដ់កឹេខុទកុ្ខមតិតភក្ដខិ ានួឯក សទាិះសៅទសីផេកមតិតសៅដតមតិត។ 
 

រនអ់្បេរដខ ារ 

អ្បេរសពនពនរ់នរ់រួគ្នប ់ សនប្ាដតិជាបេ់ប្មេន់ាក 

សលើសខឿនប្ាសាទដខ ារេអិតសាអ ក ដនូាសយើកសាកទកុ្ជាសក្រ។ 

នាកឈរលអរនព់នប់្បមាណ ឥរយិាននួនាកជាស្តេតើដខ ារ 
ទនភ់ានស់្រេេស់្រសាយរាយមនតសេនហ៍  លអលអិះសមាិះសទររួសេនហ៍េនិទ ធ។ 

នាកជាតយួាងកាកនារ ី ដថប្បពពណីបវរពិត 

ដថភាពសាអ តេអំលអប្បណីត តពមាជ្ីវតិពនស្តេតើដខ ារ។ 

អ្បេរលអរាកាកជាតសិយើក ដខ ារររួតសមេើករក្ាដថ 

វបបធមព៌ណណរាយផាយហូរដហ ឲ្យសោក្សាា លដ់ខ ារពជូ្អ្នក្ជា។ 
 

សរៀនមានតពមា 
ដកឹសទថ្ន ការេបូ្តសរៀន មានតពមា 
 អាចដក្ពចន ពលតប្មវូ ផាូវជ្ីវតិ 

ឲ្យបវរ លអប្បពព ពប្ក្សពក្ពិត 

 េមូអ្េម់តិត រតិរិិះសរ ដប្បប្បឹកសរៀន។ 
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រេជាតជីិ្វតិ 

ក្េិក្រសធវើដស្រេរពឹំកផលស្រេវូ អ្នក្ជ្ញួសដើរផាូវរក្ប្ាក្ច់សំណញ 

អ្នក្ស្រេុក្ទសនាស្រេវស្រេសទញ ានផលមក្វញិចណីំប្តើសាច។់ 

អ្នក្សរៀនអ្នក្េបូ្តប្ាថ្នន ខ ពកខ់ ពេ ់បុណយេក្ដកិ្តិ តយិេសទើបខបំដរូផ្ទដ ច ់

េកឃឹមពថៃមួយនឹកានេសប្មច សទើបប្បឹកមិនខ្លា ចសនឿយហតអ់ាាា ។ 

ប្របគ់្នន សធវើការពិតរពឹំកផល ដដលការង្វរផដលស់ចញជាដផាផ្ទេ  
សមាា ិះសហើយសទើបេ៊ាសូទាិះប្ក្យាងកណា ជ្ំនិះសវទនាសដើមបជី្ីវតិ។ 

សក្ើតមក្ជាមនេុេសទាិះប្បេុឬស្រេើ រេក់្នកុសោក្យិជាមយួការពិត 

ប្តូវដតសសាយផលាមក្មាលិខតិ ហនឹ ករេជ្ីវតិពិតដសូចន ិះដមន។ 
 

ពិុះររពុំពឹកពរ 
ចតិតចចំក បងកពិុះររ ប្គ្នប្គ្នសំប្គ្និះ 
 សេាើេាប្រសសាា ិះ អ្េអ់ាចអ្ក ់ប្ទកប់្ទប្ទា ំ 
សទាិះសទាេទកុ្ខ រកុ្រានសរាល ចលូចតិតច ំ

 ផដកដផដផ្ទដ  ំក្មាសកាកកាច អាជ្ញអាបអ់្រួ។ 

ពុំពឹកពរ សជារសជ្ឿជាក្ ់រក្ពឹ់កពតុ 

 េវូេ៊ាេូទុ ធ មតុសមាិះមា ំាមដតត ួ

ដប្បដប្បកប្បឹក នឹកននិតយ មិតតសមាិះម ួ

 រកគ់្នបរ់រួ លអលអិះពលអ ពប្ក្ប្កាេដ់ប្ក្ល។ 
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សក្ើតដខ ាររតិ ុំកំចតិត 
សក្ើតក្នូដខ ារ ដខ ារប្តូវរតិ រតិឲ្យ ុំ 
 ស ើញឲ្យកំ កំក្នកុចតិត ចតិតមានឆ្នទ 
ជាសជ្ើកឈាន ឈានមិនញងម ញងមចក្ោន 

 ដដលជាឋាន ឋានដឌុ៏ន១ ឌុនដចូឍាល២។ 

ឍាលិន៣ដណ ដណនាតំ ួតថួនួថ្នម៤ 

 ទកុ្សធៀបធមា ធមានឹកនរ នរអ្នក្ាល 

សបើក្បំផេុ ផេុពលពុំ ពុំពិភាល ់

 ភាពដចូមាល៥ មាលយឹតសយាក សយាករបូរាក។ 

រាលស់វោ ោលិះវក្ ់វក្អ់្សសាច 

 េនូយហិនសហច សហចដ  ប ់ បអ់្តួអាក 

ឲ្យអ្េន់វូ នវូភាពរល រលេពវយាងក 

 ង្វក្មក្សាក សាកសក្េមក្ានត ក្ានតេកាម។ 
១. កាា យមក្ពីតលុយៈ  ដដលសេាើគ្នន ។ ២. ដខល, េារធ។ំ ៣. ទាហនកានដ់ខល។  
៤. មានក្មាា កំប្របប់្គ្នន។់ ៥. មាល (មាោ) ក្ប្មកផ្ទេ ។ 

ក្ណំាពយពនយលក់ារសប្បើរក្យៈ និក, នឹក, ហនឹក, ដដល, ដដរ 
ខ ញុនិំកអ្នក្ ជាក្នឹ់កសសាយ សោយផលក្មា 
 សទាិះយរូឆាន  ំក្មាហនឹកឯក ដតកឲ្យផល 

អាប្ក្ក្ល់អ ក្ស៏ោយចិុះ សសាិះដតយល ់

 សវោដល ់ផលដដលហុច ដចូក្មាដដរ។ 
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ររួពិចរណា! 
សបើពិនិតយ រតិឲ្យដល ់យលប់នតិច 

 នឹកស ើញលបចិ សលចក្ចិចក្ល យលរ់តិចាេ ់

ថ្នមនេុេសនិះ សចិះសប្បើលបចិ ទចិនិចណាេ ់

 ចតិតបដូរផ្ទា េ ់ចេជ់ាថាី េដីមនិប្តវូ។ 
 

 ប់ៗ ចបឥ់តនយ័ 
ជ្ិិះឡានដបក្ក្កថ់្នខចូសាា បចប្ក្ 

 យនតសហិះសហិះធ្លា ក្ថ់្នដបក្ពីោក 

ក្ាងលលិ់ចទកឹ្ថ្នសប្រិះខចូហ្វហវ កំ 

 មងូតឮូខ្លា កំថ្នសលើេជាតេិេរ។ 

បរសទិះសគ្នថ្នខ្លា ចអ្េស់ាកំ 

 វយឯរគ្នកំថ្នឮេរូេារ 
ឮមានរ់ង្វវថ្នជាសគ្នសរាទ ិ៍ 
 ក្នកុសោក្មានហន៎ ប់ៗ អី្ចកឹ។ 




