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ជលើដងវ ិថីននការ្គប់្គង។ ប៉ាុដនត ភាពជោគជ័យវានឹងកាលយជៅោការ
ពិែបានជនេះ វាក៏អាស្ស័យជៅជលើជលាកអ្នកផងដដរ ជបើរព
ាំ ឹងដែជៅជលើ
គាំនិែដែមយ៉ា ង ជនេះវាក៏មិនអាចជធវើ

ឱ្យ ជលាក អ្នកសជ្មចនូវភាព

ជោគជ័យឈានជៅដល់ជាលជៅបានជ

ើ យ។

{{Â iv Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត
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ជលាកអ្នកបានអានជៅអ្ភិវឌ្ឍអ្ងគភាពរបស់ជលាកអ្នកបានយ៉ា ងងាយ
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ស្សួល។ លទធផល ននការយល់ បានចាស់ពីបញ្ហ
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កាលហានហា៊ាន ទទួល យកនូវការពិែ និង្ពមាែប់នូវ ជយបល់ពីកូន
ើងជនេះមក

អ្ភិវឌ្ឍគាំនិែរបស់ជយើងឱ្យឈានជៅរកភាពជោគជ័យបាន។

ដូជចនេះជដើមបី ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជលាកអ្នក្ែូវដែ យក
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គាំនិែដដលជលាកអ្នកមានស្ាប់ ជៅសជ្មច ចិែតអ្នុវែតភាលមៗជោយពុាំ
មានការរាថយជនេះ

ជទើបជលាកអ្នក អាចនឹងសជ្មចបាននូវ ភាព

ជោគជ័យដូចបាំណងបាន។

ជូម ប៊ាុនជដែ
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ
((()))

កនុងការ ជធវើការងារមនុសសដែងដែមានគាំនិែជផសងៗានាានអ្វី

ដដល ដូច ានជនេះជទ ជេើយអ្វីដដលដូចានជនេះក៏ជៅ ្ែង់ចាំណុចដដល

ss.c

om

ជយើងមានក់ៗចាំបាច់្ែូវ ដែជធវើការងារ ដូចាន។ ការជធវើការងារដដលលអគឺ
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ន ការ្គប់្គងបុគគលិក ឱ្យបានលអ។ ទាំរាដាំ ែ
្គប់ាន ក៏សុទធសឹងដែឆលងកាែ់នូវ ជេែុ
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បាននូវ ភាពជោគជ័យ ជនេះ
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មនុសសជយើងមានក់ៗមានការ រក
ី ចជ្មើនកាលយជៅោបុគគល ដដលទទួល

ការណ៍ននបញ្ហ
ា ែូចធាំជសទើរដែទាំងអ្ស់។ ជទេះបីោយ៉ា ងណាក៏ជោយក៏
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ជគទាំងអ្ស់ជនេះអាចពុេះពារមកបានជ្ពាេះដែ ការ្បកាន់យកនូវគនលឹេះ
នន ”ភាពជោគជ័យ “ ោមាា៌ាកនុងការ អ្នុវែតការងារជដើមបីជោង ចប់ ឱ្យ
ដល់ចាំណុចកាំពូលននមនុសសរេូែដល់នរណាៗក៏្ពមទទួលាគល់ថា
េនឹងជេើយគឺោបុគគលជោគជ័យ។

កនុងការរស់ជៅរបស់មនុសសមានក់ៗដែងដែមាន លកខណៈខុសៗ

ាន ប៉ាុដនែជជឿចុេះថា្បសិនជបើជយើង្គប់ានមានការចប់អារមាណ៍ជៅជលើ
គុណភាពជីវ ិែជនេះ វាគឺ ោការ្បជសើរណាស់ វាអាចនឹងជធវើ ឱ្យជយើង
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ ីឈាន
្គប់ានមានការរ ីកចជ្មើននូវអ្វីដដលជយើងបានរព
ាំ ឹងទុក ដដលវធ
ជៅរកភាពជោគជ័យស្មាប់មនុសសជាំនន់ថីា នឹង្ែូវបានដបងដចក ោ

ww

w.l
lun
di.w

ord

pre

ss.c

om

ចាំណុចៗដូចែជៅជនេះ៖

{{Â 9 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១
ការររៀបចំខ្នរធវ
លួ
ើោមនុស្ស ដែលមានទំនាក់ទំនងលអ
((()))

ភាពោមនុសសដដលមានទាំនក់ទាំនងលអវាគឺោកត្តត លិករមួយ

om

ជួយជាំ រញ
ុ ជីវ ិែរបស់ជយើង ឱ្យឈានជៅរកភាព ជោគជ័យបាន មិនថា

ss.c

ោការនិយយសែី ការមានទឹកចិែតក៏វា អាចឆលុេះបញ្ហ
ច ាំងអ្ាំពីសណា
ែ នចិែត

ord

pre

កនុងការយល់អ្ធយស្ស័យនិងភាពោមិែត។

្បសិនជបើជយើង ចង់កាលយ ជៅោ

w.l
lun
di.w

អាស្ស័យជេែុដូជចនេះជេើយ

មនុសសដដលមានទាំនក់ទាំនងលអជយើង្ែូវដែមានលកខណៈសមបែតិមួយ

ww

ចាំនួនដូចែជៅជនេះ៖
ទស្ចក្ីស្ុខ្

មនុសសដដលជួបជៅនឹងភាពជោគជ័យ កនុងការជធវើ

ការងារចាំបាច់្ែូវដែមានជសចកែីសុខចាំជពាេះអ្វី

ដដលជយើងបាននឹ ង

កាំពុងដែជធវើជោយមាន ការរួមនដានពី ្គប់ភាគី ជដើមបីឈាន ជោពេះជៅរក
ទិសជៅដដលជយើងបាន កាំណែ់ ទុក។ ជពលជនេះការងាររបស់ជយើងក៏
្បាកដោអាច សជ្មចបានជោយ ារដែជយើង ជចេះមានការរួមចិែតរម
ួ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

គាំនិែ ានជនេះឯង ជេើយជយើងក៏នឹងមានជសចកែីសុខ ជសចកែី រក
ី រាយ
កនុងការបាំជពញការងាររបស់ជយើង។
ទំនុកចិតត មនុសសដដលជួបជៅនឹងភាពជោគជ័យដែង ដែមាន ទ
សសនៈគែិលអនិងមានទាំនុកចិែតជលើខួនឯងខព
ល
ស់ ជេើយបុគគលដដលជួប

ជៅនឹងភាពជោគជ័យដែងដែគិែថាខលួនជគ្ែូវដែឈនៈោនិចច ជ្ពាេះរូប

ជគលលប់បានជួបជៅនឹងភាពជោគ ជ័យ កនលងមកជេើយ ជទើបជធវើ ឱ្យជគ
ើ ង។

om

កាន់ដែមានទាំនុកចិែតកុងការជធវ
ន
ើការងារកាន់ដែខ្លាំងជ

pre

ss.c

ភាពទសាមេះរតង់ មនុសសដដលជួបជៅនឹងភាពជោគ ជ័យ ដែងដែ

ord

្បកាន់ខ្ាប់នូវភាពជាាេះ្ែង់និងជចេះជួយយក អាាដល់អ្នកដនទ ឱ្យ

w.l
lun
di.w

ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដូចខលួនដដរ ជ្ពាេះជគមានការអ្ភិវឌ្ឍដដល

នឹង្ែូវឈនេះរួមោមួយនិងអ្នកដនទជដើមបីឱ្យមានទាំនុកចិែតរវាងភាគីទាំង
ពីរ។ ជយើងក៏មានជសចកែីសុខជៅ ជពលដដលមានការទាំនក់ទាំនង ជកើែ
ិ ជៅមក
ើង ជ្ពាេះមានក់ៗសុទធដែមានភាពជាាេះ្ែង់ចាំជពាេះានជៅវញ

ww

ជ

ជេើយវាក៏ោដផនកមួយននភាពជោគជ័យដដរ។
ទស្ចក្ីពាោម មនុសសដដលជួបជៅនឹងភាពជោគជ័យកនុងការជធវើ

ការងារចាំបាច់្ែូវដែមានជសចកែីពយយម។ ស្មាប់បុគគលោជ្ចើន

ិ៍ ែ
ដដលលលប់មានជករជឈា
ា េះកនលងមកក៏សុទធសឹងដែមានជសចកែីពយ យម
យ៉ា ងខ្លាំងមុននឹង អាចទទួល បាននូវភាពជោគជ័យ។ យ៉ា ងណាមិញ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ដូចោជលាក ថូមា៉ាស ជអ្ឌ្ិស័ន ជលាក បានពយយមជធវើការ ពិជាធ
ោង ១០០០០ដង មុនជពលដដលាែ់អាចបជងកើែអ្ាំពូលជភលើងបានជោគ
ជ័យ។ ាែ់បានជធវើការសិកាស្ាវ្ោវជៅជលើវែថុោជ្ចើន យ៉ា ងរេូែ

ដល់ាែ់អាចសជ្មចបាននូវ ជោគជ័យោ ដផលផ្កក ជេើយ្ែូវ បានរកា
ទុកជោយជនដដលមានជសចកែីពយយមទាំងជនេះ។

ោជ្ចើនជលើកជ្ចើន ាមុនជពល ដដលជយើង

ទទួលបាន នូវភាពជោគជ័យ

ជយើងចាំបាច់ ណាស់្ែូវដែមានការ

om

ការរបថុយរបថាន

ss.c

្បថុយ្បថានោញឹកញាប់ ។ ប៉ាុដនែ ជយើង ជៅមានឱ្កាសជ្ចើនកនុងការ

pre

ទទួលរងាវន់ ្បសិនជបើជយើងមានការែស៊ាូ យ៉ា ងមុេះមុែរេូែដល់ជយើង

w.l
lun
di.w

ord

ទទួលបាននូវភាព្បជសើររុងជរឿង្ពមទាំងភាពរក
ី រាយនិងជសចកែីសុខ
ដដលជយើងទទួលបានពីការជធវើការងារ។
ស្ុខ្ភាព

វាោជរឿងដ៏សាំខ្ន់ដដលជយើងចាំបាច់្ែូវ

យកចិែត

ww

ទុកោក់ជមើល ដថទាំ សុខភាពរបស់ជយើង ឱ្យបានលអ។ ជយើងគួរដែមាន
សុខភាពរាងកាយនិង សុខភាពផលូវចិែតយ៉ាងរង
ឹ មាាំ និង មានការកាំណែ់

ជពលជវលាជដើមបីបជងកើនថាមពលការងាររបស់ខួន
ល ជ្ពាេះការបជងកើនថាម
ពល គឺោជរឿងដដលសាំខ្ន់ស្មាប់បុគគលដដលទទួលបាននូវ
ជោគជ័យ។

ភាព

ជយើងគួរ ដែជចេះ កាំណែ់ជពលជវលា ឱ្យ បានសម ស្សប

ស្មាប់កិចចការជផសងៗ សូមបីដែការស្មាក្ែឹមដែមួយនទី ក៏វាអាច
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

នឹង ជួយជធវើ ឱ្យជយើងមានអារមាណ៍ថាហាក់ដូចោ មានថាមពលជ
វ ិញមែងជទៀែ។

ើង

ការជួយយកអាសា មនុសសជយើង្គប់ៗានាាននរណាមានក់ដដលថា
មិន ជចេះមានបញ្ហ
ា ជនេះជទ។ អាស្ស័យ ដូជចនេះជយើងគបបីគួរដែជចេះជួយ
យកអាា ផែល់ការ្បឹកានិងជួយដណនាំនូវបញ្ហ
ា ដដល ខលួនលលប់ជួប
្បទៈ ជដើមបីឱ្យជគមានភាពរង
ឹ មាាំលាមនឹងអាចជួយខលួនជគ បាន ក៏ជ្ពាេះ

ើង និងមានជសចកែីរក
ី រាយកនុងចិែតដដល បានសថិែ ជៅ

ss.c

បាន្បជសើរ ជ

om

ដែជគមានភាពរ ីករាយជោយ មានអ្នក ោអ្នក ជួយែ្មង់ ទិសជៅ ឱ្យជគ
មានទាំនួលខុស្ែូវ

pre

កនុងចាំជណាមមនុសសដដលមានសមែថភាព

និង

w.l
lun
di.w

ord

ជួយ ទាំនុក ប្មុងជគ។ វាមិនសាំខ្ន់ថា ជគោមនុសសោលែឬ មានគាំនិែ
្បជសើរប៉ាុណាណ ជនេះ ជទ ប៉ាុដនតពួកជគក៏គួរ ដែោមនុសស ដដលគួរ ឱ្យជជឿ
ទុកចិែត

ិ
គឺោមនុសសដដល យល់ដឹង អ្ាំពីវ ិធីបជងកើន្បសិទិភា
ធ ព ជីវែ

ww

ិ ខលួន និង្បព័នធនន
ជោយការជ្បើ្បាស់នូវធនលន ដដលមាន ជៅជុាំវញ
ការជួយឧបែថមទាំនុកប្មុងដ៏្បជសើរជនេះឯង។

ការហ្វឹកហាត់ ការដដលអាចសជ្មចនូវភាពជោគជ័យ កនុងជីវ ិែ

បានជនេះ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែនឹកជឃើញដល់ការ

េវឹកហាែ់ផងដដរ

ជ្ពាេះ ថាការវ ិវែតន៍ ឱ្យកាន់ ដែមានគុណែនមលនិងគួរោទីជជឿទុកចិែតនន
ជននុជនទាំងឡាយជនេះ គឺ្ែូវដែមានការេវឹកហាែ់ោនិចច។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ផ្លន
់ ូវសារៈស្ំខាន់ែល់ជនរគប់រូប ការជធវើការងារ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែ
ិ ជៅមក
ជចេះ ជួយយកអា ាានជៅវញ

ជេើយស្មាប់ការដដលអាច

សជ្មចនូវភាព ជោគជ័យ ជយើង ក៏្ែូវដែ ជចេះផែល់ ឱ្កាសដល់ជគ្គប់
ានដដលបានជួយឱ្យជយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជនេះដដរ គឺជយើង
្ែូវដែជចេះផែល់ារៈសាំខ្ន់ដល់ជគ្គប់ាន ជដើមបីឱ្យជគបានដឹង ថាខលួន
ជគពិែោមានារៈសាំខ្ន់ចាំជពាេះជយើង

និងបានដឹង ថាខលួនជគពិែោ

om

មានែនមល។

ss.c

ជទេះបីោជយើងជធវើអ្ីវក៏ជោយ ជយើង្ែូវដែជចេះជធវើខួនឱ្យកា
ល
ល យជៅ

pre

ោមនុសស ដដលមានទាំនក់ទាំនងលអោមួយអ្នក ដនទ។ កុាំ្បដជងចង់

w.l
lun
di.w

ord

ជលចជលលដែ មានក់ ឯង កុាំគិែថាមានដែជយើង មានក់គែ់ដដលពូដកោងជគ
ជនេះ ជយើង្ែូវដែជចេះទទួលាគល់ នូវការពិែ ដដលកាំពុងដែសថិែជៅ
ចាំជពាេះមុខ។ ្បសិនជបើ ជយើងមានសមែថភាពពិែ្បាកដ ដមនជនេះពុាំ

ww

ចាំបាច់្បាប់ ជគជទ ...ជៅនថងណាមួយជគក៏្បាកដោនឹងជមើលជឃើញ
ជោយខលួនឯង...។

ិ ីននជីវែ
ិ
ការបជងកើែទាំនក់ទាំនង គឺោវថ
្បសិនជបើជយើងជចេះភាាប់រវាងសែិបញ្ហា
ភាពម៉ាែ់ចែ់ និងភាពមុឺងមាែ់ជនេះ

ិ ។
វាគឺោ្បភពននភាពជោគជ័យកនុងជីវែ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២
រចេះរករេករមើលពិភពរោកកនងផល
វលអ
ុ
ូ
((()))

្បសិនជបើមនុសសជយើងាានជាំជនឿចិែតជលើខួនឯង
ល
ជទជនេះ ជែើ
កជមើលពិភពជលាកកនុងផលូវលអ

ss.c

ជបើជយើង គឺ ោមនុសស ដដលរង
ឹ មាាំ ្កជ

om

អាចសជ្មចបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ា ង ដូចជមែចជៅ ? ជេើយ្បសិន

ើងបានជនេះជទ។ ដូជចនេះ

ord

pre

ជនេះ ភាពបរាជ័យក៏ ្បាកដោពុាំអាចជកើែជ

w.l
lun
di.w

សូមជយើងកុាំជធវើោមនុសសដដលខវេះទាំនុកចិែតឱ្យជាេះ សូម កុាំទុកឱ្កាស
ិ ទីក៏ជោយ
ឱ្យ គាំនិែរបស់ជយើងគិែកនុង ផលូវអ្វ ិជាមានសូ មបីដែ មួយវន

ជេើយកុាំជបាេះបង់ ជចលនូវអ្វីដដលជលាកអ្នកគិែ សូម្បកាន់ខ្ាប់នូវ

ww

ទាំនុកចិែតរបស់ខួន
ល ។ ជៅជពលជធវើអ្ីវ មួយ ្ែូវ ដែគិែ ពិចរណា ឱ្យបាន
ម៉ាែ់ ចែ់្គប់្ជុងជ្ោយ និងជចេះ ្កជ

ក ជមើលពិភពជលាកកនុងផលូវលអ

ិ ាមានោនិចច។ ជពលជនេះភាពជោគជ័យ
មានទសសនៈ គែិ គិែ កនុងផលូវវជ

កនុងមុខែាំដណងការងារ ក៏វានឹងកាលយជៅោកាដូនិងោរងាវន់កមាលាំ ងចិែត
ចាំជពាេះខលួនជយើងបាន។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

្គប់ានសមនឹងបានទទួលនូវអ្វី ្គប់យ៉ាងដដល ជយើង បានរព
ាំ ឹង
ទុក។ អ្វីដដលលអបាំផុែកនុងជីវ ិែជនេះ គឺការមាន ជសចកែីសុខចាំជពាេះការ

ជធវើការងារ និងការរស់ជៅ ោមួយ្កុម ្គួ ារជោយមានភាពកក់ជដែ
ជនេះ វាលាម្គប់្ាន់ ស្មាប់ភាព ជោគជ័យជេើយ។ ប៉ាុដនែជដើមបី ឱ្យ
ការរស់ជៅមានលកខណៈកាន់ដែ្បជសើរជ

ើងជនេះជយើង ក៏ ្ែូវ ដែជធវើោ

ិ របស់ ជយើង រួម
អ្នក កាំណែ់ទិសជៅកនុង ការជបាេះជាំហានជៅមុខននជីវែ
ទាំងការជួយផែល់កាំលាាំងចិែតពីមិែតរម
ួ ការងារនិងមានទសសនៈគែិលអ

om

ក ជមើលពិភពជលាកកនុងផលូវលអ មានការ

ss.c

ចាំជពាេះាន ជៅវ ិញជៅមក ្កជ

pre

ជជឿោក់ជលើខួនឯង
ល
ក៏អាចនឹងជួយបជងកើននូវភាពជោគជ័យពីជសចកែី

្ាន់ដែ ប៉ាុជណណ េះជយើង ក៏មានជសចកែី

w.l
lun
di.w

បានអ្នុវែតន៍កនលងមកជនេះឯង

ord

ពយយម រេូែដល់ធាំលូែលាស់ ត្តមរយៈសមែថភាពដដលជយើង លលប់
សុខកនុងចិែតណាស់ជៅជេើយ។

ww

ជនេះ

្បជយជន៍ដដលសាំខ្ន់បាំផុែកនុងការបជងកើែនូវចាំណងមិែត ភាព
គឺវាអាចជធវើឱ្យជយើងមានការ រក
ី ចជ្មើនជៅមុខននផលិ ែផល

្បសិទិធ ភាព និងភាពជោគជ័យននកិចចការអាជីវកមា ពី មួយនថង ជៅមួយ
នថង។ ជនេះគឺោអ្វីដដលជធវើ ឱ្យជយើងសជ្មចនូវកែីស្សនមនិងការ ត្តាំង ចិែត
កនុងការជធវើការងារ។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងគួរដែជធវើជោយចិែតជាាេះនិងចាស់លាស់
ជោយពុាំដមនោការជធវើជដើមបីដែខលួនឯងជនេះជទ គឺជធវើជដើមបី្បជយជន៍រម
ួ
ជោយជយើងមាន លកខខណឌដល់អ្នក ដនទដដលគិែថាជគោមនុសសលអ

ជ្ពាេះការដដលជយើងឱ្យជោយមិនរព
ាំ ឹងនូវការែបសនងសងគុណជនេះ គឺ
ោអ្វីដដលមនុសស្គប់ៗានមានការជកាែដ្កងជេើយ្ពមទាំងចូលមក
ជួយយកអាាជយើងជោយារដែជគមានការជជឿោក់នូវអ្វីដដលជយើង
លលប់បានជធវើនូវអ្ាំជពើ លអចាំជពាេះជគកនលងមក ជគដែងដែនឹងជមើលជឃើញនូវ

ការបជងកើែទាំនក់ទាំនង ក៏ពិែោមានារៈសាំខ្ន់ យ៉ា ងខ្លាំង

ord

ជនេះ

ើង។ ្បសិនជបើជយើង្ែូវជធវើការងារ ោច់ សដងវង ដែមានក់ឯង

pre

នឹងជកើែជ

ss.c

om

ិ ោមិនខ្ន ដូជចនេះសមព័នធភាពដ៏លអក៏វា្បាកដោ
អ្ាំជពើលអរបស់ជយើងវញ

w.l
lun
di.w

ិ របស់ជយើង។
ជេើយវាក៏នឹងនាំមកនូវជសចកែីសុខចាំជពាេះជីវែ

គាំនិែននជន្គប់រប
ូ ដដលមានទសសនៈគែិលអចាំជពាេះាន

ww

គឺោទ្មង់ននការបាំជពញការងាររួមានោមួយបុគគលដនទបាន
ជេើយការ្កជ

កជមើលពិភពជលាកកនុងផលូវលអ ក៏ោអ្វីដដលជយើងគួរដែ

មាន ជដើមបីអ្ភិវឌ្ឍខលួនជយើងជោពេះជៅរកភាពជោគជ័យកនុងជីវ ិែបាន...
្បសិនជបើជយើងខវេះនូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ ការដសវងរកជសចកែីសុខ
ិ ក៏្បដេលោ
និងជសចកែីសងឃឹមននជីវែ
ជៅដវងោងយណាស់...។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣
ការបណ្ុេះទស្សនគតិលៗ
អ
((()))

កនុងការ្បែិបែតិជីវ ិែ ឱ្យមានជសចកែីសុខ ជលាកអ្នក្ែូវ ដែជចេះ

om

ិ ជ្ពាេះវាគឺោអ្វីដដល
នាំយកនូវទសសនៈគែិលអៗមកជ្បើ្បាស់កុងជី
ន
វែ

ss.c

នាំ ឱ្យមានការខុសដបលកកនុង ជីវ ិែផ្កទល់ខួននិ
ល
ងមុខរបរការងារ

ជោយ

ord

pre

ិ ្បចាំនថង។
ភាពជោគជ័យជនេះនឹងបានទទួលត្តមរយៈទសសនៈននជីវែ

w.l
lun
di.w

ិ មានជសចកែីសុខនិងជពារជពញ
អ្វីដដលជយើងនឹងបានទទួលជនេះ គឺជីវែ
ជៅជោយកែីស្សឡាញ់។ អ្វីៗ្គប់យ៉ាងវាអាស្ស័យជៅជលើជយើងខលួន ឯង
ដដលោអ្នកកាំណែ់និងជធវើត្តមទសសនៈគែិដដលជយើង បានកាំណែ់ទុក

ww

ជនេះភាពជោគជ័យក៏ ្បាកដោជៅមិនោងយពីខួនជយើ
ល
ងជ

ើ យ។

ិ ឱ្យកាន់ដែមានភាព
ទសសនៈគែិននែ្មូវការកនុងការដឹកនាំជីវែ

្បជសើរជ

ើង ជនេះ ជយើងអាចនឹងដសវងរកជឃើញនូវ អ្ាំណាចមយ៉ា ង ដ៏ថាំុក

ជថកើងននជីវ ិែនិងមុខ ែាំដណងការងារ ដូច ជៅនឹងអ្ែថបទកាំណាពយរបស់

ិ
ជលាក ជេនរ ី ដដលសរជសរថា ”ខ្ាំុគឺោ ជៅហាវយននជោគវាសនជីវែ

របស់ខាំុ្ ខ្ាំុគឺោនែកុងននវ ិញ្ហាណរបស់ខាំុ្“ ាែ់បាន្បាប់ឱ្យជយើងដឹងថា
{{Â 18 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ របស់ ជយើង ជ្ពាេះជយើង
ជយើងគឺោជៅហាវយនយននជោគវាសនជីវែ
កាំពុងដែរស់ជៅកនុងការ្គប់្គងននទសសនៈគែិរបស់ជយើងជនេះឯង។
មានមនុសស ោជ្ចើន បាននិយយថា ទសសនគែិ អាចជធវើបាន
ទាំងការ បជងកើែនិងការបាំផ្កលញ ដដលជយើងអាច ដកដ្បគាំនិែទាំងអ្ស់
ជនេះ បាន ជោយការមាន ទសសនគែិលអ

ជេើយចាំបាច់ ្ែូវ ដែ ជធវើោ

មនុសសដដលជចេះមានជសចកែីជមត្តត។ ្បសិនជបើអាចជធវើបានជនេះ ជយើង

om

្បាកដោអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ ប៉ាុដនត្បសិនជបើជយើងជមើល

ss.c

ិ ាមាន ឬជយើងមិន
ជឃើញែនមល ននទសសន គែិទបជពក ជមើលកនុងផលូវអ្វជ
ើ យ។

w.l
lun
di.w

ord

ាាននថងបានទទួលនូវជោគជ័យជ

pre

ិ របស់ជយើងក៏ ្បាកដោ
្ពមទទួលាគល់នូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ ជនេះជីវែ
ខ្ងជ្កាម ជនេះគឺោដផនកមួយននសាំណួរ ាកលបង ដដលទក់
ទងជៅនឹងទសសនគែិ របស់ ជលាកអ្នក ដដលដែងដែជួប្បទេះោ ញឹក

ww

ញាប់។ ្បសិនជបើ ដូជចនេះ ដមនជែើ ជលាកអ្នក គួរ ដែ្ពមទទួល ឬជោេះ
ស្ាយយ៉ា ងណាចាំជពាេះបញ្ហ
ា ដដលបានជកើែជ





ើ ង៖

ជែើខាំុមា
្ នទសសនគែិយ៉ាងណាចាំជពាេះខលួនឯង?

ជែើខាំុមា
្ នទសសនគែិយ៉ាងណាចាំជពាេះមិែតភកែិរម
ួ ការងារ?
ជែើអ្ីដវ ដលខ្ាំុ្ែូវការបាំផុែជនេះ?

ោរួមជែើបុគគលិកលកខណៈរបស់ខាំុជ្ នេះយ៉ា ងជម៉ាចដដរ?
{{Â 19 Â||

ជូម ប៊ុនដេត








៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ជែើខាំុបា
្ នចប់អារមាណ៍ជៅជលើជរឿងអ្វីខ្លាំងបាំផុែ?

ជែើខាំុមា
្ នភាពចាស់លាស់និងចូលចិែតអ្ីខ្
វ ល ាំងបាំផុែជនេះ?

ជែើខាំុច
្ ូលចិែតអានជសៀវជៅ្បជភទណាខ្លាំងោងជគ...ជ្ពាេះអ្វី?
ជែើខាំុច
្ ូលចិែតជមើលកុនឬវ ីជដអ្ូជរឿងអ្វីខ្លាំងបាំផុែ...ជ្ពាេះអ្វី?

ជែើខាំុច
្ ូលចិែតាែប់ចជ្មៀង្បជភទណាខ្លាំងបាំផុែ...ជ្ពាេះអ្វី?

ជែើខាំុច
្ ូលចិែតជដើរកមានែកដនលងជទសចរណ៍្បជភទណា ...ជ្ពាេះ

ជែើខាំុមា
្ នការជជឿជៅជលើអ្បិយជាំជនឿដដរឬជទ?

pre



ជែើខាំុច
្ ូលចិែតការងារអ្វីខ្លាំងបាំផុែ?

ss.c



om

អ្វី?

w.l
lun
di.w

ord

្បជភទសាំណួរ ាកលបងជនេះ គឺោអ្វីដដលចង់ ឱ្យជយើង ដឹង ថា
ជែើខួនរបស់
ល
ជយើង ជនេះយ៉ា ងដូចជមែច ? ជែើជយើងមាន ទសសនគែិយ៉ាង

ណា? ជេើយ្បសិនជបើ ជយើង មានអ្វី ដដល លលប់ជួប្បទេះដូច មានជៅ

ww

ិ ីជោេះស្ាយនូវបញ្ហ
កនុងឧទេរណ៍ជនេះ ជែើជយើងគួរមានវធ
ា ចាំជពាេះមុខ
យ៉ា ងដូចជមែច?

ោមួយានជនេះដដរ ជយើងក៏្ែូវដែ ោមនុសសដដលម៉ាែ់ចែ់មាន
ការត្តាំងចិែត ខពស់ ជេើយអ្វី ដដលសាំខ្ន់ជនេះ គឺជយើង្ែូវមាន ទសសន
ិ ខលួនជយើង
គែិលអចាំជពាេះអ្វីដដលជៅជុាំវញ

ជពល ជនេះភាពជោគជ័យ

្បាកដោជៅមិនោងយពីការត្តាំ ងចិែតរបស់ជយើងជ
{{Â 20 Â||

ើយ។

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៤
ការតាមដានការងារ
((()))

កនុងការជធវើការងារ ជទេះបីោជយើងជធវើការងារអ្វីក៏ជោយជយើង្ែូវ

om

ដល់ ចាំជពាេះលទធផលការងារ

និងត្តមោន ការងារជនេះ ឱ្យបានដិែ

ដូចជៅនឹងកិចច ្បជុាំអាា៊ាន ដដលមាន

ss.c

ដែមាន ទិសជៅកនុងការអ្នុវែត

ord

pre

ជលាកធាំ ៗពីបណា
ែ ្បជទសនន ោជ្ចើន បានអ្ជញ្ាើញ ចូលរួម ជេើយ

w.l
lun
di.w

ជៅជពលដដលការ្បជុាំ្ែូវបានបញ្ចប់ ជៅជនេះ ជយើង្ែូវ ដែមានការ
ត្តមោន ជៅជលើលទធ ផលការងារ និង មានការបជងកើែទាំនក់ទាំនង ឱ្យ
ជោគជ័យ។

ww

បានលអចាំជពាេះការត្តមោនលទធផលការងារជនេះ ជដើមបី ទទួលបាននូវ

ដូជចនេះ ជទេះបីោការងារលាំោប់ណាក៏ ជោយ ក៏ជយើង្ែូវដែមាន
ទិសជៅ ឱ្យបានចាស់លាស់ ពិែ្បាកដជទើប អាចទទួលបាននូវជោគ
ជ័យដ៏ ្ែចង់។ ស្មាប់អ្នកដដលជធវើការងារពាក់ព័នធ ជៅនឹងការត្តម
ោនលទធ ផលការងារ ជនេះ

ចាំបាច់្ែូវដែោមនុសសដដលមានភាព

ឈាលសនវអាចជោេះស្ាយបញ្ហ
ា ជៅ ចាំជពាេះមុខបានភាលមៗ
{{Â 21 Â||

ជទេះបីោ

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

សថិែជៅកនុងាថនភាព្បញាប់យ៉ាងណាក៏ជោយ ។ យ៉ា ងណាមិញ

ស្មាប់ការជធវើការងាររបស់ជយើងក៏មិនខុសានដដរ បញ្ហ
ា ក៏ សិែ
ថ ជៅជលើ
ជយើងខលួន ឯង ្បសិនជបើជយើងជចេះជរៀបចាំ ទ្មង់ ការងារស្មាប់ខួន
ល

ជយើងឱ្យបានសមស្សបជៅត្តមជពលជវលាជនេះ ក៏វាជ្បៀបបានជៅនឹង
ការត្តមោនលទធផល ការងារ ជនេះអ្ញ្ចឹងដដរ ...។ ប៉ាុដនតជនេះគឺោការ
ត្តមោនលទធផលការងាររបស់ខួនឯងជដើ
ល
មបី ការរក
ី ចជ្មើន ជៅមុខ នន

ិ សូម ឱ្យដែជយើងមានការជជឿោក់ចាំជពាេះអ្វីដដល ជយើង កាំពុងដែ ជធវើ
ជីវែ

pre

ww

w.l
lun
di.w

ord

ដដលជយើងអាចជធវើបានជនេះជទ។

ss.c

om

ជនេះចុេះ ជពលជនេះ ភាពជោគជ័យក៏វា ្បាកដោ មិនពិបាកេួសពីអ្ីវ

{{Â 22 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៥
ឱ្យ នូវអ្វីដែលគួរឱ្យ
((()))

្បសិនជបើជយើងមានការបជងកើែ ទាំនក់ទាំនង បានលអប៉ាុណាណ ជនេះ
ជយើង ក៏ នឹង កាន់ ដែមាន អ្នកដនទមករួមនដ ោមួយជយើង ជ្ចើនប៉ាុជណាណេះ

om

ដដរ មានទាំងការរួមនដកនុងការជធវើពាណិជាកមា ការរស់ជៅ និង ភាពសនិទធ

ss.c

ានលកនុង្គួារោជដើម ជោយជយើងមាន ទិសជៅកនុងការដចករ ាំដ
ើ យ។

pre

ជោយមិនរ ាំពឹងនូវការែបសនង សងគុណអ្វីជ

ក

្បសិនជបើជយើង

w.l
lun
di.w

ord

បានជធវើអ្ីវ មួយជួយ ដល់បុគគល ដនទជោយជសចកែីរក
ី រាយ និង ាមគគី
ភាព ជធវើឱ្យជគមានការរស់ជៅបានកាន់ដែ្បជសើរជនេះ ជយើងក៏គួរដែជធវើ
ជៅ ប៉ាុដនត ជយើងក៏មិនគួរនឹងជធវើ ឱ្យេួសពីសមែថ ភាពរបស់ជយើងជនេះ

ww

ជទ។ ជពលជនេះជយើង ក៏នឹងកាលយជៅោមនុសស មានក់ដដល នរណាៗ ក៏
ដែងដែ ជកាែសរជសើរ និងជារពរាប់អាន។ ប៉ាុដនតជយើងក៏ គួរដែទទួល
យកជោយជសចកែីជពញចិែត ជទេះបី ោវាពុាំ ដមនោរបស់ ដដលមានែនមល
អាចចយវាយបាន ក៏ជោយ ដែអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះវាគឺ ោអ្វី ដដលជយើង
ផែល់ឱ្យជោយជសចកែីជពញចិែតរបស់ជយើង។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វាមិនខុសពីជរឿងននជសចកែីជសនហាជនេះជទ ដដលនរណាៗក៏សួរ
ថា ”ទតើអ្វីទៅដែលោក្ីស្ស្ទមែ៏ខ្ពស្់បំផុតរបស្់មនុស្សរគប់រូប “ ្គប់ានក៏បានជឆលើយ

ិ
ែបនូវ ចជមលើយ ដូចៗានថា ”ក្ីទស្នហា “ ដដលមានការយល់ចិែត ានជៅវញ
ជៅមក ដដលជលាក រប
ូ ៉ា ឺែ ខងគវិន បានជពាលថា ”ទស្នហា “ ជៅកនុង
ជសៀវជៅ ”University of Success“ ដដលលាមនឹង អាចបញ្ហ
ា ក់អ្ែថន័យ
បានថា...

om

ជសនហា គឺោថាមពលដ៏សាំខ្ន់ននជបេះដូង គឺោអ្ែថន័យ

pre

ss.c

ិ ីជីវែ
ិ
ជសចកែីសុខ គឺោជ្ោេះ្ជង្ជលងននវថ

w.l
lun
di.w

ord

ិ ស្សស់ថាល បជងកើែសាំជណើមសជនសើមវញ្ហ
ិ ា ណ
ជសនហាអាចជធវើឱ្យជីវែ
ការជលើកទឹកចិែត គឺោសាំជណើចននជបេះដូង ដ៏មានរសាី្គប់ជពលជវលា

ww

ជេើយជលើសពីជនេះជៅជទៀែ ជសនហាគឺោអារមាណ៍។
ទាំងអ្ស់ជនេះគឺោមូលជេែុ

ិ មនុសស
ចាំជពាេះដជងាើមននជីវែ
ដែងដែ្ែូវបានបជងកើែជ

ដដលជសនហាមាន ារៈសាំខ្ន់

ជេើយអ្វី ៗ្គប់យ៉ាងដដល ជយើងបានជធវើ

ើងជោយអារមាណ៍...។

ការដដលជយើងអាចរស់ជៅបានស្សួលោមួយានជនេះ ជយើង្ែូវ
ដែមានការជយគយល់អ្ធយស្ស័យសជណា
ែ សជ្បាស្បនណ និងជចេះ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ជួយយកអា ាានន្ា លាំបាក។ ប៉ាុដនត សូម កុាំពយយម ឱ្យេួស ពី
សមែថភាពរបស់ខួនអ្ី
ល
ជេើយ្ែូវជចេះ ឱ្យនូវអ្វីដដលគួរ ឱ្យ ជោយកុាំរព
ាំ ឹង
នូវការែប សនង សងគុណ ឱ្យជាេះ ជធវើបាន ដែប៉ាុជណណ េះ

ជលាកអ្នកក៏

្បាកដោនឹងមានជសចកែីសុខជេើយ ចាំជពាេះអ្វីដដលជយើង បានជធវើជនេះ
ជទេះបីោវាមិនជ្ចើនប៉ាុនានក៏ជោយ

ww

w.l
lun
di.w

ord

pre

ss.c

om

ជយើងពុាំបាន ឱ្យអ្វីដល់ជគជាេះជនេះ។

ប៉ាុដនតវាក៏្បជសើរោង ការដដល
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៦
រតូវរចេះររបើ នូវរបរោជន៍ដែលខ្លនមាន
ួ
((()))

ការបជងកើែទាំនក់ទាំនង

វាមិនអាស្ស័យជៅជលើសម័យកាល វ
ជទេះបីោ្ែូវជ្បើ ្បាស់

ss.c

ជទេះ បី ោ វាសថិែជៅ ជដើមបី នរណាក៏ជោយ

om

ណណ ៈ ឬឋានៈការងារអ្វីជនេះជទ ។ ថាមពលននការ បជងកើែ ទាំនក់ទាំនង

ord

pre

័ ោលែ
ធនលនផ្កទល់ខួនរបស់
ល
ជគ ជេើយ ជធវើការងារ្បកបជោយភាពវយ

w.l
lun
di.w

ត្តមរយៈធនលនជ្ដខលួនរបស់ជគក៏បានដដរ។

ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងនឹងកាលយជៅោដផនកមួយនន ជីវ ិែអ្នកជធវើ

ww

ការងារ ជោយមិន ដឹងខលួនជទៀែផង ។ សូមបី ដែការនិយយានត្តមទូរ

សពទ ឬនិយយោ មួយមិែតភកែិ រួមការងារក៏ជោយ សុទធសឹងដែ ោការ
បជងកើែទាំនក់ទាំនង ជេើយ ទាំង អ្ស់ ជនេះគឺ ោ្បជយជន៍ ដដលមានជៅ
កនុងខលួនរបស់ ជយើង ប៉ាុដនតជយើងដបរោពុាំបានដឹង នូវអ្វីដដលជយើងមាន
ជនេះជ

ើ យ។

កនុងការជធវើការងារ ជយើង្ែូវដែមានការលៈបង់្គប់ យ៉ា ង នូវអ្វី

ដដលជយើង មាន

ជេើយ្បោាំងជៅនឹងការដ្ប្បួល ដដលបានជកើែ
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ជូម ប៊ុនដេត

ជ

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ើងចាំជពាេះ ទាំនក់ទាំនង ដដល មិនលអ

ដូចោ

ការពាក់ព័នធជៅនឹង

ិ និងមានការោប់ជាំពាក់ជៅនឹង កត្តតធមាោែិ ។
មជឈោានដដលជៅជុាំវញ
ការជចៀសវា ងនូវការផ្កលស់បូរែ អ្ែត ចរែ
ិ ពី ធមា ោែិ វាគឺោនិសស័យរបស់
មនុសសោទូជៅ។ វាពុាំដមនោ សាំណាងលអជទ ្បសិនជបើវាោនិសស័យ
ដដលបជងកើែ នូវភាព បរាជ័យចាំជពាេះខលួនឯង

្ពមទាំងជធវើបាបខលួនឯង

ិ គឺោការផ្កលស់បូរែ ជ្ពាេះមនុសស
ជទៀែជនេះ។ ប៉ាុដនតត្តមពិែ ជៅ ជីវែ

ជយើងាាននរណាមានក់ដដលអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ្គប់ជរឿង

ss.c

om

ទាំងអ្ស់ ជនេះជទ។ ដូជចនេះជយើងគួរដែមានការ្បុង្បយ័ែនចាំជពាេះ ការ

pre

ផ្កលស់បូរោនិ
ែ
ចច ជេើយគនលឹេះសាំខ្ន់ ននជបេះដូងជនេះគឺ ”ជសចកែីភ័យខ្លច“

ord

គឺ ភ័យ ខ្លចនូវអ្វីដដលជយើងមិនដឹង ។ ្បសិន ជបើជយើងចង់បញ្ឈប់នូវ

di.w

ជសចកែីភ័យខ្លចជនេះ ជរឿងដាំបូង ដដលជយើងគួរជធវើជនេះគឺ ្ែូវ ្បឈម

lun

ជៅនឹងការពិែ ចាំជពាេះ ាថនការណ៍ ដដល ជៅជុាំវ ិញខលួន ដដលនឹង ្ែូវ

ww

w.l

ផ្កលស់បូរជៅ
ែ
ជោយ ពុាំខវល់ថា ជែើជលាកអ្នកចង់ ឱ្យវាជកើែជ
ជទ។ អ្វីដដល ជយើងមិន បានដឹងជនេះគឺ ជែើវាជកើែជ

ើង ដដរឬ

ើងជៅជពលណា

ជេើយយ៉ា ងដូចជមែច? ដដលវាអាស្ស័យ ជៅជលើការកាំណែ់ថា ជែើែ្មូវ
ការជនេះមានការផ្កលស់បូរែ ឬែ្មូវការ ជនេះវានឹង ជួយបាំជពញបដនថមនូវ

ការផ្កលស់ បូរជនេះ
ែ
ោអ្នកកាំណែ់ ការ្គប់្គងជីវ ិែ ។ ្បសិនជបើការ

ិ ោការរជាំ ភើប រក
ផ្កលស់បូរជ្បៀបបានជៅនឹ
ែ
ងារលែុពិែននជីវែ
ី រាយោ
ិ ជនេះ ជលាកអ្នកក៏ ្បាកដោ អាច
ការរ ីកចជ្មើន ននបទពិជាធន៍ ជីវែ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ របស់
កាំចែ់ បង់ នូវជសចកែី ភ័យខ្លចឱ្យចកជចញពីចិែតគាំនិែ និងជីវែ
ជលាកអ្នកបាន។
ជយើង ្គប់ានសុទធសឹងដែ លលប់ បានជួប ជសទើដែ ្គប់បញ្ហ
ា ទាំង
អ្ស់ ្ាន់ដែថា ជែើជយើងនឹង្ែូវជោេះស្ាយបញ្ហ
ា ទាំងអ្ស់ជនេះត្តម
រជបៀបណា ? យ៉ា ងដូចជមែច ? ជែើ មានសែិ្គប់្ាន់កុងការជោេះ
ន

ស្ាយដដរឬជទ កនុងខណៈ ជពលដដលជយើងជួប ្បទេះនឹងបញ្ហ
ា ជនេះ ?

om

ដែសូមកុាំជភលចថា មនុសសជយើងមានក់ៗសុទធសឹងដែមានគុណសមបែតិ ជរៀ

ss.c

ងៗខលួន ជេែុ ដូជចនេះជយើងគួរដែជចេះជ្បើ្បាស់គុណសមបែតិទាំងអ្ស់

pre

ជនេះឱ្យបានោ្បជយជន៍ ឱ្យបានសមស្សបជៅនឹងអ្វី ដដលជយើង មាន

ww

w.l
lun
di.w

ord

ិ ជនេះ វាក៏ោការ្គប់្ាន់ជពកជៅជេើយ។
កនុងជីវែ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៧
ការកំណត់ទិស្រៅ
((()))

ការកាំណែ់ទិសជៅកនុងការជធវើការងារ គឺោជរឿងដ៏ ្បជសើរដដល

ជយើង្គប់ៗានគួរដែជធវើជដើមបីអ្ភិវឌ្ឍនិង

ss.c

ើង មានភាពស្សស់ថាលនិងោការផែល់រងាវន់ដល់ខួនឯង។
ល

pre

បាំ្ពងជ

ើង ្ពមទាំងការបជងកើែនូវអ្វី ឱ្យកាន់ស្សស់

om

កាន់ដែមានភាព ្បជសើរជ

ផ្កលស់បូរទិ
ែ សជៅននជីវ ិែ ឱ្យ

ord

ជទេះបីោជលាកអ្នក្បកបកិចចការអ្វីក៏ជោយជយើង្ែូវ

ដែមាន

w.l
lun
di.w

ភាពចាស់លាស់ចាំជពាេះអ្វីដដលជយើងជធវើ ជេើយ្ែូវ ចប់ជផែើមជធវើភាលមៗ
ជទេះបីោវាមិនដមនោការងារធាំដុាំក៏ជោយ។ ប៉ាុដនែ្បសិនជបើជយើងជធវើវា
បានចប់សពវ្គប់ជេើយ ជនេះ មានន័យថាជយើង្បាកដោមានសមែថ

ww

ភាពកនុងការជធវើ ជ្ពាេះជយើងមានទិសជៅ កនុងការទទួលខុស្ែូវចាំជពាេះ
ការងារជនេះ ជទើបជយើងអាចទទួលបាននូវជោគជ័យយ៉ា ងដូជចនេះ។

មនុសសោជ្ចើន បានទទួលនូវ ភាពជោគជ័យ ទាំង កនុងែួនទី

ការងារ និងកិចចការកនុង្គួារ ក៏ជោយារដែជគោមនុសសដដល មាន
ទិសជៅចាស់លាស់ កនុងការបាំជពញការងារ ។ យ៉ា ងណាមិញ ជយើងក៏
មិនខុស ានដដរ គឺជយើង្ែូវ ដែកាំណែ់ទិសជៅ ឱ្យបានចាស់លាស់ថា
{{Â 29 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ជែើ ជយើង គួរ ជធវើអ្ីវ ? ្ែូវ បញ្ចប់ជៅជពលណា ? ជេើយជែើកិចចការជនេះ វា
្បជសើរដដរឬជទ? ទាំងអ្ស់ជនេះ គឺោអ្វីដដលជយើងគួរ ដែជធវើ ឱ្យកាលយជៅ
ោទមាលប់ ជេើយវ ិធីដដលលអបាំផុែកនុងការកាំចែ់ ទមាលប់ មិនលអជនេះគឺ
ការជាំនួស។

ការជាំនួស គឺោការផែល់រងាវន់ដល់ខួនឯងស្មាប់
ល
ភាព ជោគ

ជ័យ ដដលជយើងចាំបាច់ដែជធវើជោយការផ្កលស់បូរនូ
ែ វអ្វីដដលមិន លអជចញ

ss.c

pre

របស់ជយើងជោពេះជៅរកភាពជោគជ័យ។

ិ
ជដើមបីអ្ភិវឌ្ឍ ជីវែ

om

ជេើយទទួលយកដែអ្វីដដល លអៗ មកោក់កុងខល
ន
ួន

ord

ទាំងអ្ស់ជនេះគឺោអ្ែថបទ ាកលបងចាំជពាេះខលួនជយើងទក់ទង

រកភាពជោគជ័យ៖





ិ ?
ជែើខាំុច
្ ង់ឱ្យមានការផ្កលស់បូែរអ្វីខ្លាំងបាំផុែកនុងជីវែ

ww



w.l
lun
di.w

ជៅនឹងការផ្កលស់បូរែ ជដើមបីោយុទធាស្រសែដដលនឹងដឹកនាំជយើងជោពេះជៅ

ជែើការផ្កលស់បូរជី
ែ វ ិែវាមានការពិបាកប៉ាុណាណ?
ិ ជៅជពលណា?
ជែើខាំុន
្ ឹងផ្កលស់បូរជី
ែ វែ

ជែើទិសជៅបនទប់ពីការផ្កលស់បូរជី
ែ វ ិែនឹង្ែូវបនត
ដូចជមែ៉ាចជទៀែ?



ជែើខាំុមា
្ នទិសជៅអ្វីធាំបាំផុែកនុងជីវ ិែ?

{{Â 30 Â||

ជៅមុខយ៉ា ង

ជូម ប៊ុនដេត



៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ បានជេើយ ជែើខាំុមា
្បសិនជបើផ្កលស់បូរជី
ែ វែ
្ នអ្វីោរងាវន់ស្មាប់
ខលួនឯង?

ជយើង្គប់ាន្ែូវ ដែមានទិសជៅកនុងការដឹកនាំជីវ ិែ និងការជធវើ

ការងារ ។ ្បសិនជបើ ជយើងាានការត្តាំងចិែត ឱ្យបានចាស់ លាស់ និង
ជពញទាំេឹង ចាំជពាេះអ្វីដដលជយើង កាំពុងដែជធវើ ជទជនេះ ជយើង្បាកដោ
មិនអាចជួបជៅនឹងភាពជោគ ជ័យបានជ

ើយ ។ ជលាកអ្នក្ែូវដែគិែ

om

ថា ”កុាំចាំដសអកជេើយដសអកជទៀែ ចាំជពាេះអ្វីដដលជយើង្ែូវជធវើកុងនថង
ន
ជនេះ“

w.l
lun
di.w

ord

pre

ើ យ។

ww

ជ

ss.c

ជពលជនេះភាពជោគជ័យ ក៏្បាកដោនឹងជដើរចូលមករកជយើងមិនខ្ន
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៨
កុំរងចា ំឱ្យរគជួយ នូវអ្វីដែលរយើងអាចរធវើបាន
((()))

វាោការឥែ ្បជយជន៍ ជទ

្បសិន ជបើជយើងជៅទាំជនរទជទៗ

ជេើយរងចាំឱ្យអ្វីៗទាំងអ្ស់ជនេះ ជដើរមករកជយើងជោយជយើងពុាំ្ពមជធវើ

om

អ្វីជាេះជនេះ។ មនុសសដដលគិែដបបជនេះ គឺោ មនុសសដដល មានគាំនិែ
ិ
ក ជមើលជៅមនុសសោលែ វញ

pre

ជយើងជនេះ។ ជៅជពលដដលជយើង្កជ

ss.c

ឆកួែៗ ជេើយសួរថាជែើជពលណាជៅជទើបភាពជោគជ័យវានឹងរែ់ មករក

w.l
lun
di.w

ord

ជនេះ ជយើងជឃើញថាជគដែងដែមានថាមពលកនុងការជធវើការងារោជ្ចើន
ក៏ជោយារដែគាំនិែរបស់ជគយល់ជឃើញថា ”កនុងការជធវើកិចចការអ្វីមួយ

កុាំរងចាំដែឱ្យជគជួយ ចាំជពាេះកិចច ការណាដដលជយើងអាច ជធវើបានជោយ

ww

ខលួនឯង“។ ជនេះជេើយគឺោគាំនិែននអ្នក ដដលជួបនឹងភាពជោគជ័យកនុង

ិ ទាំងកនុង មុខ ែាំដណងការងារ ក៏ដូចោកិចចការកនុង្គួ ារ គឺសុទធ
ជីវែ
សឹងដែមានជសចកែីសុខចាំជពាេះថាមពលរបស់ខួន។
ល
កនុងការបាំជពញការងារក៏មិនខុសានដដរ

ជយើង្ែូវដែ មាន

ទសសនគែិលអនិងមានទាំនួលខុស្ែូវខពស់ចាំជពាេះ កិចចការដដលជយើងជធវើ
ជោយកុាំជភលចថា ាាននរណាមានក់អាច ជួយជយើងជ្ដពីជយើងខលួនឯង
{{Â 32 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

បានជ

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ើយ។ ជៅជពលណា ដដលជយើងគិែ ថាមិនអាចជធវើបាន សឹម សុាំ

ឱ្យជគជួយ សុាំឱ្យជគជួយផែល់គាំនិែជដើមបីអ្ភិវឌ្ឍខលួន ជយើង។ គនលឹេះ ដដល

បុគគលដនទៗលលប់បានទទួលជោគជ័យកនលងមក ក៏ជោយារដែជគជធវើ
ការងារជោយមានការគិែ្ែិេះ រេះិ ពិចរណា ែស៊ាូ ពយយមយ៉ា ងមុេះមុែ
ដដលវាសុទធសឹងដែោអ្វីដដលជគលលប់ បានជួប ្បទេះកនលងមក ជដើមបីោ
ិ ។
ការជបើកគនលឹេះឈានជៅរកភាពជោគជ័យកនុងជីវែ

om

ការបជងកើែទិសជៅកនុងជីវ ិែ វាគឺោដផនកមួយននភាព ជោគជ័យ
ចាំជពាេះទិសជៅដដល

ss.c

ដដលជយើងចាំ បាច់្ែូវដែគិែជេើយគិែជទៀែ

pre

ជយើងបានកាំណែ់ទុកជនេះ។ អាស្ស័យជេែុជនេះ ជទេះបីោជយើង្បកប

w.l
lun
di.w

ord

មុខរបរ ឬជធវើកិចចការអ្វីក៏ ជោយក៏ ជយើង ្ែូវ ដែនឹកជឃើញជៅដល់ទិស
ជៅដដលជយើង បានកាំណែ់ទុកជនេះ ឱ្យ បានខ្លាំង
ចាំជណេះ ដឹង ភាពាទែ់ជាំនញ

្ពមទាំងជចេះ ជ្បើ

និង សែិបញ្ហាដដលជយើងមានជដើមបី

ww

ិ ។
ឈានជៅរកទិសជៅដដលជយើងបានកាំណែ់ទុកកនុងជីវែ
ការសិកាដសវងយល់ពិែោមាន

ា រៈសាំខ្ន់ខ្លាំងណាស់

ស្មាប់ការជធវើការងារ។ ាាននរណាមានក់អាចជធវើការងារបានលអជោយ
ាានការសិកាជរៀនសូ្ែជនេះជទ
លលប់ ជធវើការងារខុសឆគងជនេះជទ

ជេើយ ក៏ាាននរណាមានក់ដដលមិន
រួមទាំងខលួន ជយើងផងដដរ ជេើយជៅ

ជពលដដលជយើងចង់ជធវើក៏គួរដែជចេះទញយកថាមពល ដដលជយើងមាន
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

មកជ្បើឱ្យអ្ស់ពីសមែថភាព។ ប៉ាុដនតសូមកុាំជភលចថាជយើង្ែូវដែជចេះជួយ
ខលួនឯង កុាំរងចាំដែឱ្យអ្នកដនទជគមកជួយជយើង ្បសិនជបើជយើងអាចជធវើ

បានយ៉ា ងដូជចនេះ ជនេះ ជយើង ្បាកដោ មានជមាទនៈភាព ខ្លាំងណាស់

ww

w.l
lun
di.w

ord

pre

ss.c

om

ចាំជពាេះខលួនជយើង។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៩
ការវិភាគរេើងវិញ អ្ំពីជីវិត
((()))

ត្តមរយៈជមជរៀនោជ្ចើនដដល

ខ្ាំុ លលប់ បានសិកា ដសវង យល់

om

កនលងមក ទាំងចាំជពាេះខលួនខ្ាំុផ្កទល់ក៏ដូចោបុគគលដនទដដរជឃើញថា មាន

ss.c

ិ ជោយពុាំ លលប់
មនុសសែិចែួចណាស់ ដដលមានភាពជោគជ័យកនុងជីវែ

ord

pre

បានឆលងកាែ់នូវជសចកែីលាំបាកកាលពីមុនមក។ ដូជចនេះជយើង ្ែូវដែ ជចេះ

w.l
lun
di.w

រ ាំលឹកពីជីវ ិែរបស់ជយើង ឱ្យបានលអ និងសួ រចាំជពាេះខលួន ឯងថា ជែើជយើង
្ែូវការអ្វី ? ចង់ជធវើអ្ីវ ? ជេើយចូលចិែតនូវ អ្វីដដលជយើងកាំពុ ងដែជធវើជនេះ

ិ គ ឱ្យបានម៉ាែ់ចែ់ ជេើយ អ្នុវែតន៍ ឱ្យ
ខ្លាំងប៉ាុណាណ ? ្ែូវ ជធវើការរ ាំលឹកវភា

ww

បាន្ែឹម្ែូវត្តមែ្មូវការននជីវ ិែ។

ភាពអ្ាចរយ គឺោអ្វីដដលជយើង្បាថានចង់បានជដើមបី អ្ភិវឌ្ឍខលួន

ិ កនុងការ្បកបមុខរបរចិញ្ចឹមជី
ជយើងឈានជៅរកចាំណុចកាំពូលននជីវែ

វ ិែ។ ការដដលជយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជនេះ ក៏ជោយារដែ
ិ
ជយើងមានថាមពល ជាំរញ
ុ ពីកុងចិ
ន
ែត របស់ ជយើង និងអ្វីៗដដលជៅជុាំ វញ

ខលួនជយើង ដដលទាំងអ្ស់ជនេះ វាសថិែជៅជលើការត្តាំង ចិែត ដែប៉ាុជណាណេះ ។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ោញឹក ញាប់ ដដលមនុសស ជយើង បានជលើកយកឧបសគគជៅោក់ជៅ
កនុងែាំណាក់កាល ចុងជ្កាយបាំផុែ ជោយគិែ ថា អ្វីទាំង អ្ស់ ជនេះវា
ាាន្បជយជន៍ ដដលនឹងជធវើឱ្យជយើងអាចសជ្មចផលបានជនេះជទ។

ការយល់្ពម គឺោជរឿងដដលសាំខ្ន់បាំផុែ ជេើយ្បាកដថាអ្វីគឺ
ោែ្មូវការរបស់ជយើង ដដលជពារជពញជៅជោយ ”បំណងរបាថាន ការតាំង
ចិតត និងការយល់រពម “ វាគឺ ោលាំនាំនន ភាពអ្ាចរយដដលជយើង្គប់ានមាន

om

ិ ។
ជៅកនុងខលួន នឹងដឹកនាំខួនជយើ
ល
ងជោពេះជៅរកចាំណុច ខពស់បាំផុែននជីវែ

ss.c

សូមចងចាំទុកថា អ្ាំណេះអ្ាំណាងគឺោថាមពលដ៏អ្ាចរយ ស្មាប់ការ

pre

ជធវើការងារ ដូ ជចនេះជេើយជទើបជយើងគួរដែជជៀសជវៀងនូវ អ្ាំណេះអ្ាំណាង

w.l
lun
di.w

ord

ិ ាមានជផសងៗ ជេើយ្ែូវដែចងចាំថា ជែើជយើងបាននិយយអ្វីខលេះអ្ាំពី
អ្វជ

ែ្មូវការរបស់ជយើង។ ្បសិនជបើជយើង មានបាំណងយ៉ា ងមុេះមុែចាំជពាេះ
ខលួនជយើងប៉ាុណាណ ក៏្ែូវដែត្តាំងចិែតជធវើឱ្យបានខ្លាំងប៉ាុជណាណេះដដរ ជនេះជទើប
ង។

ww

ជយើង អាចនឹងទទួលបានអ្វីដដល ជយើងចង់បាន កាន់ដែោប់ រេ័សជ

ើ

ជៅទីជនេះ ខ្ាំុសូមជ្បើពាកយសពទនម ”អ្ញ“ ជាំនួស ឱ្យខលួនឯង

ជដើមបី សងកែ់ន័យ និង បងាាញពីភាពាវហាប់កុងការអ្េះអាង
ន
ថាមពល ការងារ ននជីវ ិែ កនុងជសៀវជៅមួយកាលជនេះ
ឧទេរណ៍ដូចែជៅជនេះ៖
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ចាំជពាេះ

ស្មាប់

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ថាមពលទនជីវ ិត
អ្ញដឹងថា ខលួនអ្ញ្ែូវរុរាំ ែ
ឹ ជៅជោយជសចកែីជសនហា
និងការងុបងល់ចាំជពាេះជសនហា។
រាងកាយដដលកាំពុងដែរស់ជៅនជពលជនេះ
ោការបងាាញនូវជសនហាដ៏សកែិសិទិ។
ធ

ss.c

om

អ្ញ ជធវើឱ្យខលួនអ្ញ មានជសចកែីសុខ ជសចកែីរក
ី រាយ

ord

pre

ជៅជពលដឹងថា ្ែូវបានរុរាំ ែ
ឹ ជៅជោយកែីជសនហា

w.l
lun
di.w

ិ របស់អ្ញ។
និង្ពមទទួលនូវការពិែកនុងជីវែ
ិ និងមានជសចកែីជសនហា
អ្ញ ចូលចិែតមានជីវែ

ww

អ្ញ ស្សឡាញ់ខួនអ្ញខ្
ល
ល ាំង រេូែដល់្ពមទទួលយក
នូវការផ្កលស់បូររបស់
ែ
អ្ញ។
អ្ញ ពិែោអ្ាចរយទាំងអ្ស់ ជេើយដឹងថាសុខភាពរាងកាយ
ដ៏រ ឹងមាាំរបស់អ្ញ ជៅដែអាចជធវើការងារបានយ៉ា ងអ្ាចរយ។
អ្ញ ពិែោជពញចិែត និង្ពមទទួលយកនូវអ្វីៗ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ដដលអ្ញមានទាំងអ្ស់។
ជសចកែីសុខ វានឹងផុសជចញពីកុងចិ
ន
ែអ្
ត ញជពញទាំេឹង
ាានការែស៊ាូណាមួយដដលពាក់ពន
័ ធជៅនឹង
ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងរបស់អ្ញជនេះជទ។
អ្ញ នឹងបជណា
ែ យឱ្យវាជៅត្តមចិែត

ss.c

om

ជេើយទុកឱ្យជបេះដូងោអ្នកនាំផូវ។
ល

ord

pre

ិ ា ណរបស់អ្ញ
អ្ញ ជជឿោក់ចាំជពាេះដួងវញ្ហ

w.l
lun
di.w

អ្ញ គឺោមិែតមានក់ដ៏ជាាេះ្ែង់ ដដលជសទើរដែមិនគួរឱ្យជជឿ។
្គប់ានមានការស្សឡាញ់ជពញចិែអ្
ត ញ

ww

អ្ញ សងឃឹមជលើជោគជ័យរបស់អ្ញោនិចច
អ្ញ ោមនុសសដដលគួរឱ្យអាណិែមានក់
ោអ្នកដដលដឹងអ្ាំពីវ ិធីកុងការផែ
ន
ល់ និងទទួលនូវកែីស្សឡាញ់។
មាស្បាក់លុយកាក់ និងថាមពលការងារ
អាចជធវើឱ្យមានជសចកែីសុខចាំជពាេះអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

សូមាកលបងបជងកើែអ្ាំណេះអ្ាំណាងកនុងផលូវលអ
ស្មាប់ខួនឯង
ល
ឱ្យបានសមស្សបជៅនឹងាថនការណ៍
ោក់ដសែងរបស់ជលាកអ្នកចុេះ។
...............................
្គប់ានមានគាំនិែោជ្ចើន លាមនឹងអាចជធវើការងាររួមាន ោមួយ

om

អ្នកដនទ ដដលជគមានគាំនិែដូចជយើង បានយ៉ា ងលអ្បជសើរ ។ កុាំរវល់ដែ

ss.c

គិែ គឺ្ែូវដែចប់ជផែើមជធវើវាបនតិចមែងៗជៅ ជពលជនេះវា្បាកដោ អាច

ord

pre

រ ីកចជ្មើនបាន វា្បជសើរោងការរងចាំជធវើោ្ទង់្ទយធាំដែមែង ជ្ពាេះ

w.l
lun
di.w

្បសិនជបើមានការខុសឆគងជគអាចនឹងមានការជចទ្បកាន់បាន។

ដូជចនេះ ជយើង្ែូវគិែវ ិភាពជៅជលើខួនឯង
ល
ឱ្យបានចាស់ ថា ជែើជយើង្ែូវ
ការអ្វីកុងជី
ន
វ ិែ

ជេើយគិែ ថាជែើជយើងអាច ជធវើ បានឬអ្ែ់។

រួចជេើយជឆលើយ ជៅនឹងសាំណួរជនេះចុេះ ជពល

ww

សាំណួរចាំជពាេះខលួនឯង

្ែូវោក់

ជនេះជយើង្បាកដោនឹងបាន ដឹងអ្ាំពីជាលបាំណ ងពិែ ្បាកដរបស់
ជយើង ជេើយ។ បនទប់ មកជទើបជយើងជ្ជើសជរស
ើ ផលូវកនុងការជធវើដាំជណើរ
មិនយូរប៉ាុនានភាពជោគជ័យក៏្បាកដោនឹងរែ់មករកជយើង។

ជជឿចុេះថា !...ជលាកអ្នក្បាកដោអាចជធវើបាន ...ជេើយ អាចជធវើ

បានយ៉ា ងលអ្បជសើរជទៀែផង។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១០
ការផ្លសា
់ រៈស្ំខាន់ចំរ

េះខ្លនឯង
ួ

((()))

្បាកដណាស់ថា ជយើងនឹងមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យ

om

ជនេះជទ ្បសិនជបើជយើង មិន ផែល់ ា រៈសាំខ្ន់ដល់ខួន
ល ជយើងជទជនេះ

pre

ើយថា រាងកាយរបស់អ្នកជនេះវាយ៉ា ង

ord

ជយើងជនេះឯង។ ពុាំចាំបាច់គិែជ

ss.c

ជេើយអ្វីដដល ជយើងគួរថានក់ថនម ជនេះគឺ រាងកាយ និង សុខភាពរបស់

w.l
lun
di.w

ជម៉ាច ាអែឬអា្កក់ក៏ជោយ ជ្ពាេះរាងកាយជ្បៀបបាន ដូច ោយន
ជាំនិេះននជីវ ិែ ។ ដូជចនេះ ជលាកអ្នកមាន គាំនិែចង់ជធវើអ្ីវក៏បានដដរ ឱ្យដែ
អាចដថរកាសុខភាព រាងកាយ របស់ជលាកអ្នក ឱ្យបាន្បជសើរបាំផុែ។

ww

ិ ។
រាងកាយ គឺោយនជាំនិេះដ៏មានែនមល ននកមាលាំងចិែត និ ងថាមពលជីវែ
វាមិនសាំខ្ន់ថា ជលាកអ្នក្ែូវដែមានបទពិ ជាធចាំ ជពាេះអ្វី ដដលជយើង
ជៅថា ”ជមងឺឈឺថាកែ់ “ ជនេះជទ ប៉ាុដនតជយើងក៏មានអារមាណ៍ថាអ្រគុណ
ិ រស់ជៅដ៏្បជសើរ
ដដលជយើងជៅមានជីវែ

និងផែល់កិែិតយសដល់រាង

កាយរបស់ជយើង ដដលរាងកាយ របស់ជយើង វានឹងជៅរង់ចាំែបសនង
មកវ ិញ នូវវ ិថីដដលជយើងបានកាំនែ់ទុក។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

្ែូវជចេះ ស្សលាញ់ខួនឯង
ល

និង្គប់្គងថាមពលជីវ ិែដ៏មាន

ែនមលរបស់ជយើង ្ែូវជចេះ សិកាដសវងយល់អ្ាំពីការកាំនែ់ ្ពាំដដន ចាំជពាេះ
ខលួនជយើង ជេើយ ្ែូវ សថិែជៅកនុង្ពាំដដនជនេះ

្ពមទាំងសិកាដសវងយល់ ឱ្យជចេះស្សលាញ់អ្ីវៗ

ជដើមបីខួន
ល របស់ជយើង
ិ ខលួន
ដដលជៅជុាំវញ

ជដើមបីខួនជយើ
ល
ង និងដថរកាខលួនជយើងជដើមបីជបើកឱ្កាសឱ្យខលួនជយើង បាន
ទទួលាគល់អ្ីវៗកាន់ដែជ្ចើនជ

ើង។

om

សូមផែល់ ារៈសាំខ្ន់ដល់ខួនជយើ
ល
ង ជដើមបី ្កជ

ក ជមើលដែអ្វី

ss.c

ដដលលអៗ គិែដែអ្វីដដលលអស្សស់ាអ ែ និង្ែូវជចេះ សិកាដសវងយល់

pre

នូវការសរជសើរ ជេើយ្ពម ទទួលាគល់រាងកាយរបស់ជយើង

ដដល

w.l
lun
di.w

ord

ជយើងកាំពុងដែមាន និងកាំពុងដែរស់ជៅសពវនថងជនេះ ្ពមទាំងកាំណ ែ់ នូវ
ការជរៀប ចាំ ដកលមអ។

ពយយមសរជសរទិសជៅ ឱ្យបានចាស់លាស់

ជដើមបីភាព រ ីករាយកនុងចិែតរបស់ជយើង

ិ ដដល
ដូចោ ថាមពលននជីវែ

ww

មានគាំនិែលអៗគួរឱ្យចង់អានដូចែជៅជនេះ៖

ិ ជីវា៉ា
រាងកាយរបស់ខាំុ្ ជពារជពញជៅជោយជីវែ
មានជសចកែីជសនហានិងជសចកែីសុខភាពជពញជលញ។
ខ្ាំុ គឺោមនុសសដដលមានលកខណៈសមបែតិ្គប់្គន់
ជពញជលញ ជេើយស្សស់ាអែ។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ខ្ាំុស្សលាញ់ និង្ពមទទួលយកនូវអ្វីដដលខ្ាំុមាន
ិ ដ៏អ្ាចរយ
រាងកាយរបស់ខាំុ្ អាចឆលុេះបញ្ហ
ច ាំងអ្ាំពីជីវែ
និងការចិញ្ចឹមបីបាច់ដថរកាលអ្បនព។
ិ ដ៏មានែនមល ជរៀងរាល់នថង
ខ្ាំុ ្គប់្គងថាមពលជីវែ
ិ ណជផសងៗ
ជោយការាែប់នូវវញា

pre

ss.c

om

ពីរាងកាយរបស់ខាំុោ
្ និច។
ច

w.l
lun
di.w

ord

ការបជងកើែការងារដ៏លអ មានគុណភាព ជនេះ គឺោការផែល់ ជពល
ជវលាចាំជពាេះខលួនឯង ឱ្យបានស្មាក ជដើមបីបនធូរបនថ យភាពត្តនែឹង។

្បសិនជបើជយើង មិន យកចិែតទុកោក់ ជមើលដថសុខភាព មិនផែល់ ារៈ

ww

សាំខ្ន់ចាំជពាេះខលួនឯង ជទជនេះ ជែើជយើងនឹងបានខួរ កាលពីណា ជដើមបី
យកមកគិែ។ ្ែូវជចេះ បជងកើែការងារ ឱ្យមានែនមល ដូច ជៅនឹងបុគគល

ដដលទទួលបានភាពជោគជ័យ ជៅជពលដដលជគបានលាំដេអារមាណ៍
និងផែល់ជពលជវលា ស្មាប់ ខលួនជគ ជដើមបីឈានជៅរកភាពរក
ី ចជ្មើន
កនុងមុខែាំដណងការងារ និង្គួារ។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១១
រតូវរធវើោមាាស្់ រលើខ្នឯង
លួ
((()))

ការបអងកើត្ទំនារ់ទំនង គឺជារិចចការមយ៉ា ងដដលអយើង ប្គប់គ្ននគួរ
ើ យចំអ

ោះ បុគគលដដល ប្ត្ូវ អធវើការងារជា ប្រុម អទៀត្អនាោះ វ

om

ដត្មាន អ

ss.c

កាន់ដត្សំខាន់ ខាាំងណាស់ ដដលអយើងគួរដត្ បអងកើត្សមព័ នធភាពជាមួយ

pre

ិ និងបអងកើត្ទសសនៈគត្ិដ៏លអឱ្យអរើត្អ
គ្នន អដើមបីការេភិវឌ្ឍជីវត្

ើង ប្ពម

ord

ទំងការទទួលស្គគល់នូវ ស្គរៈសំខាន់ ននការអធវើការងារ និងមាន ភាព

w.l
lun
di.w

មាចស់ការអលើខួនឯង
ា
។ វគឺជាេវីដដល អយើងអាចអមើលអឃើញេំពីគុណ
សមបត្តិរបស់ខួន
ា សូមបី ដត្ការផឋល់នូវអសរភា
ី ព និងគ្នា នេវី

រ់ព័នធរ៏វ

ជាទសសនគត្ិដដលអយើងអមើលអឃើញពីខួនអយើ
ា
ង។

ww

ការងារគួរដែជលើកសទួយនូវសុខភាពរាងកាយ និងសុខភាព ចិែត

ឱ្យលអ្បជសើរ។ ការងារអាចនឹងនាំឱ្កាស នាំភាពរក
ី ចជ្មើនដល់ជយើង

និងមានជសចកែីសុខកនុងការជោេះដូរអាជីវកមាោមួយមនុសសមានោជ្ចើន
និងការ រកជឃើញ ខលួនឯង ជេើយ មានអារមាណ៍ រជាំ ភើប រក
ី រាយជៅជពល

ដឹងថា ខលួនឯងមានភាពអ្ាចរយ។ ប៉ាុដនតវាក៏មានការរាាំងសទេះខលេះៗជៅជលើ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

កិចចការជផសងៗ

ដែជយើង ក៏អាចសិកាដសវងយល់បានជោយមាន្ប

សិទិធភាព កនុងការជរៀបចាំចាំជពាេះការផ្កលស់បូរដដលបានជកើ
ែ
ែជ

ើង...។

ការជធវើឱ្យមានការផ្កលស់បូរជផសងៗ
ែ
វាដែងដែនាំមកនូវភាពត្តន

ែឹង និងជសចកែីលាំបាកចាំជពាេះសុខភាពទាំងផលូវកាយ និងផលូវចិែត។ ប៉ាុដនត

វាក៏ោធមាោែិរបស់មនុសស ជលាកជៅជេើយ ដដលោញឹកញាប់ ភាព
ខាិល្ចអ្ូសវាបណា
ែ លមកពីការធុញ ថប់ និងការចាំដសអកជេើយដសអក
កជមើលជៅខ្ងមុខ ជមើលជៅលទធ

om

ជទៀែ។ ជពលខលេះជយើង្ែូវជចេះ្កជ

ss.c

ផលននការពយយម ដដលនឹង ឈានជៅរកភាពជោគជ័យ ជពលជនេះ

pre

ការធុញថប់ដដលកាំពុងដែអ្ូសទញជសចកែីពយយម ក៏ នឹង កាន់ដែចុេះ

w.l
lun
di.w

ord

ជខាយ ជៅៗ ជទើបជសចកែីរជាំ ភើបោស់ចិែតដិែនូវ បាំណង្បាថាន អាច
ឈនេះ ”ភាពតានតឹងទនទស្ចក្ីពា ោម“ បានយ៉ា ងងាយស្សួល។្បសិនជបើ
ជយើងអាចអ្ភិវឌ្ឍទសសនគែិ ននទាំនុកចិែតបានជេើយជនេះ ការធុញថប់

ww

ិ បាន។
ក៏្បដេលោនឹងកាលយជៅោភាពរក
ី រាយវញ
ទាំេាំននភាពត្តនែឹងរបស់មនុសសជយើង

មានជសទើរ ដែ្គប់ាន

ទាំងអ្ស់ ្ាន់ដែ ជ្ចើនឬែិចដែប៉ាុជណាណេះ។ ្បសិន ជបើ ជយើងមានភាព
ត្តនែឹងខ្លាំង អ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏ នឹងោប់ាាំង ទាំងអ្ស់ កុាំថាជ

ើ យោ

ជរឿងការងារ សូមបីដែ ជរឿងកនុង្កុម្គួ ារក៏ដូចានដដរ ។ ប៉ាុដនត ្បសិន
ជបើជយើងាានភាពធុញថប់ជទជនេះ

កិចចការ្គប់យ៉ាងក៏្បាកដោនឹង
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

អាចដាំជណើរការជៅមុខបានជោយរលូន។ ដូជចនេះ ជយើង្ែូវដែជចេះជធវើោ
មាចស់ជលើខួនឯងឱ្យបានលអ
ល
បាំផុែ។
ជទេះបី ោកិចចការអ្វីក៏ជោយ ជៅកនុងពិភពជលាកជនេះ សុទធសឹង

ដែមានឧបសគគ ជសទើរ ដែទាំងអ្ស់ ។ ប៉ាុដនត ការដថរកា ខលួនជយើង គឺោអ្វី

ដដលជយើង្គប់ានគួរដែមាន ជេើយជៅជពល ជធវើកិចចការអ្វីមួយ ជយើង
្ែូវដែជចេះរកជពលជវលាឱ្យលអបាំផុែស្មាប់ខួនជយើ
ល
ង ជដើមបីបជងកើនសុខ

om

ភាពផលូវចិែតឱ្យបានលអ កនុងការជធវើ ការងារឈានជៅរកភាពជោគ ជ័យ។

ss.c

ដូជចនេះ ជយើងមិនគួរនឹងរាថយចាំជពាេះបញ្ហ
ា ដដលបានជកើែជ

ជេើយអ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏

pre

្ែូវដែមាន ាារែីកុងការជោេះស្ាយបញ្ហ
ន
ា

ើងជនេះជទ

w.l
lun
di.w

ord

្បាកដោនឹង ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដូចបាំណង របស់ ជយើង ។
ប៉ាុដនត ជយើងក៏្ែូវដែមានភាពមាចស់ការជលើខួនឯងខព
ល
ស់ ជដើមបីជធវើការងារ

ww

ជោយមានជសរ ីភាព...។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វីធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១២
ការរ ំលឹក នូវអ្តីតកាល
((()))

ិ របស់មនុសសជយើង មានក់ៗ មានទាំងកែីស ងឃឹម
កនុងមួយោកជីវែ
ាំ ាន ោនិចច ជេើយ្បដេលោាាន
ជទ

ោមួយានជនេះ ក៏ាាន

ss.c

នរណាមានក់ដដលមានសងឃឹមរេូែជនេះ

om

និងភាពអ្ស់សងឃឹមជៅលាយ

ើង ជយើង្ែូវដែជចេះត្តាំងាារែី ជេើយគិែឱ្យបានម៉ាែ់ចែ់

ord

បញ្ហ
ា ជកើែជ

pre

នរណាដដលអ្ស់សងឃឹមរេូរជនេះដដរ ។ ប៉ាុដនត ជៅជពល ដដលមាន

w.l
lun
di.w

ពយយមគិែនូវអ្ែីែកាលថា ជែើ មានអ្វី ដដលលលប់ ជកើែ ជ

ើងខលេះ។ ជៅ

ជពលបានដឹងនូវអ្វីទាំង អ្ស់ជនេះជេើយ ជយើង្បាកដោអាច រកមជធយ

ww

បាយជោេះស្ាយផ្កលស់បូរគាំ
ែ និែថាីបាន។

្បសិនជបើចង់បញ្ចប់ជរឿង

ិ របស់ជយើងជនេះ ជយើង គួរដែឈប់ផ្កអក
អា្កក់ដដលចូលមកកនុងជីវែ

ជេើយស្មាកឱ្យបានជ្ចើន ជធវើអ្ីវក៏បាន ដដរឱ្យដែជយើងគិែថា អាចជធវើ
ឱ្យជយើងមានការសបាយចិែត ។
ស្មាប់ ខលួនឯងឱ្យបានជ្ចើនបាំផុែ

ោពិជសស្ែូវជចេះ រកជពលជវលា
កនុងការ ពិជាធថាមពលទសសន

ិ ។
គែិរបស់ជយើង ជដើមបីផ្កលស់ បូរឈានជៅរកផល
ែ
ូវដ៏្បជសើរ ស្មាប់ ជីវ ែ
មនុសសោជ្ចើនដដលមិនអាចទទួលបាន
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ភាពជោគជ័យក៏

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ជោយារដែជគមាន អ្ែីែកាលដដលមិនអាចបាំជភលចបាន

វា្បាកដ

ិ ។ អ្នក ខលេះ បរាជ័យ
ណាស់ថានឹងជធវើឱ្យជយើង អ្ស់ សងឃឹម រលីង កនុងជីវែ
ប៉ាុដនតជគដបរោអាចជងើបឈរបានជោយជជើងទាំងពីររបស់ ជគ ជ្ពាេះដែ

ជសចកែីពយយមរបស់ជគ ដដលមិន្ពមចុេះចញ់ចាំជពាេះបញ្ហ
ា ដដលបាន
ជកើែជ

ើង ដែជគដបរោនាំយកបញ្ហ
ា ទាំងអ្ស់ជនេះមករល
ាំ ឹកអ្ាំពីកាំេុស

របស់ជគជដើមបីឈានជៅរកភាពជោគជ័យ។

om

ការមានទសសនគែិលអ ជេើយជពារជពញជៅជោយថាមពលនន

ss.c

ការែស៊ាូដដល នឹង្បឈមជៅនឹងបញ្ហ
ា ដដល្គប់ ្គងចិែតរបស់ជយើង

pre

ជនេះ វានឹងជួយ ជាំរញ
ុ ោស់ជែឿនាារែីឱ្យ ជយើងមាន ភាពរង
ឹ មាាំ្គប់

w.l
lun
di.w

ord

្ាន់ និងមានភាពរក
ី រាយចាំជពាេះការងារ។

ិ
ការរ ាំលឹកនូវអ្វីដដលកនលងមកកនុងជីវែ

គឺ ោការ្បជសើរ ចាំជពាេះ

ខលួនជយើងជដើមបីបាននឹកជឃើញដល់អ្ែីែកាលដដលបានកនលងផុែជៅ។

ww

វាោបទពិជាធដដលអាចឱ្យ ជយើងសិកា ដសវងយល់និងជោេះស្ាយ
ចាំណុចខវេះខ្ែកនលងមកឱ្យកាន់ដែ្បជសើរជ

ើងបាន ដូចោបុគគលមួយ

ិ ជនេះ ក៏ជោយារដែ
ចាំនួនដដលបានទទួលនូវភាពជោគជ័យ កនុងជីវែ

ពួកជគ គឺោអ្នកដដល មានភាពរក
ី រាយ ទទួល ាវគមន៍ នូវ កាំេុសឆគង

ិ
ិ
កនុងជីវែ
ដដលអ្នកដនទបានបជ្ងៀនដល់ ពួក ជគនូវបទពិជាធ ជីវែ
ិ ខលួន
នន ជដើមបីឱ្យពួកជគបានផ្កលស់បូរោមួ
ែ
យនឹងបរយ
ិ កាសជៅជុាំវញ
{{Â 47 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ បានជោគជ័យ្ែឹម្ែូវ ជោពេះជៅរកអ្វីដដលពួក ជគ
ជគ ជេើយជរៀបចាំជីវែ

ww

w.l
lun
di.w

ord

pre

ss.c

om

្បាថានោរងាវន់ស្មាប់ជីវ ិែ...។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៣
ការរជឿោក់ រលើខ្នឯង
លួ
((()))

ិ ដដល្បកបជៅជោយការ
ថាមពលរបស់ជយើងគឺោជីវែ
សជ្មចចិែត ។ ការមានថាមពលដ៏មានែនមល ជនេះនឹង្បឈម ជៅនឹង
គឺ្ែូវដែជចេះជរៀបចាំជាលបាំណងឱ្យបាន

pre

ជ័យកនុងការ ជធវើ អាជីវកមា

ss.c

om

ជជ្មើសោញឹកញាប់។ គនលឹេះ ននសងាវក់ ផល្បជយជន៍ និង ភាពជោគ

w.l
lun
di.w

ាស្រសែខ្ងអាជីពការងារ។

ord

ចាស់លាស់ មានគជ្មាងោក់ លាក់ និងោអ្នក ជចេះោក់គជ្មាង យុទធ

ដូជចនេះ្គប់ៗានគួរដែយល់ឱ្យ បានចាស់ថា ការមានថាមពល

ww

ខ្ងកនុងដដលរក
ី រាយ រាក់ ទក់ ដ៏អ្ាចរយ កនុងខណៈ ជពលដដលជយើង
កាំពុងដែជធវើការយ៉ា ងធងន់ ធងរជនេះ

ជយើង ្ែូវដែ្បាកដកនុងចិែតថា ជធវើ

ការងារដ៏្ែឹម្ែូវ។ មនុសស ោជ្ចើនបានគិែថា ការជធវើការងារជោយ

មិនឈប់ស្មាក គឺោគនលឹេះននភាពជោគជ័យ។ សាំណាងអា្កក់ដដល
មនុសសលអស្សស់ាអែោជ្ចើនមិនសូវបានទទួលនូវភាពលអ្បជសើរ ជលើ
ការជធវើអាជីវកមាោនិចចកុងការខិ
ន
ែខាំ្បឹងដ្បងឈានជៅរកចាំណុច
កាំពូលរបស់ខួនជនេះជទ។
ល
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ការទទួល បាននូវភាព ជោគជ័យជលើអាជីវកមា ការងារ

ជរឿង

លុយកាក់និង ការទាំនក់ ទាំនង គឺោការជជឿោក់ជលើខួនឯង។
ល
ែាំណាក់

កាលមួយដដលអាចនាំជយើងជៅរកភាពជោគជ័យកនុងជីវ ិែ ជនេះគឺ ការ
បជងកើែគាំនិែជដើមបីឱ្យ ខលួនជយើងអាចជមើលជឃើញ នូវបាំណង្បាថានន
ជពលអ្នគែរបស់ជយើង។ សូម ្កជ

កជមើលឱ្យជឃើញនូវការ អ្នុវែត

ជដើមបី បានសជ្មច ទិសជៅឬការ្កជ

កជមើល អ្នគែ ឱ្យដវងោងយ។

ជពលណា ដដល ជយើងអាចឈាន ជៅដល់ថាមពលននអារមាណ៍និង

ss.c

om

បាំណង្បាថាន របស់ជយើង ជេើយ ជនេះ ទិសជៅរបស់ជយើងក៏នឹងបាន

pre

ជោគជ័យកនុងរយៈជពលដ៏ខីល និងមានការជពញចិែតចាំជពាេះ អ្វីដដលជយើង

w.l
lun
di.w

ord

បានទទួល។

ការជជឿោក់ជលើខួនឯង
ល
គឺោការបជងកើែនូវទាំនុកចិែតជលើខួនឯង
ល

ឱ្យមានថាម ពលកនុងការជធវើការងារ

្បសិនជបើាាន ទាំនុកចិែតជលើខួនឯង
ល
ជនេះ ។

ww

ទទួល ជោគជ័យបានជទ

ជេើយក៏ាាន នរណា មានក់ អាច

ិ
្បសិនជបើជយើងោមនុសសមានក់ដដលចង់ឱ្យមានការរក
ី ចជ្មើនកនុងជីវែ

ទាំងជរឿងការងារ និង្កុម្គួារជនេះ ជយើង្ែូវដែជចេះបជងកើែថាមពល
ខ្ងកនុងរបស់ ជយើងោមុនសិន ទាំង ជនេះគឺ ោថាមពលដដល ជចញពី
ិ ។
ចិែតរបស់ជយើងដដលបានកាំណែ់្កិែ្កមោបនទែ់ស្មាប់ជីវែ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៤
មិនរធវើបាបខ្លនឯង
និងអ្នកែទទ
ួ
((()))

កាលណាភាពជោគជ័យជកើែជ

ិ ីអ្ីខ
ើង ថា ជែើអ្នកជធវើយ៉ាងដូចជមែច ? ជែើមានវធ
វ លេះ ? ប៉ាុដនតជទេះបី

om

ជលើកជ

ើងដែងដែមានសាំណួរោជ្ចើន

ss.c

ោជធវើការងារអ្វីក៏ជោយ ជយើង គួរដែជចេះបជងកើែទាំនក់ទាំនងឱ្យបានលអ

pre

ោមួយអ្នកដនទ្គប់ៗាន ជេើយជទេះបីោកាំេុសឆគងកនលងមកជនេះោ

w.l
lun
di.w

ord

អ្វីក៏ជោយ ជយើងមិនគួរជធវើបាបខលួនឯងឱ្យឈឺចប់ ជេើយក៏មិន គួរ ជធវើឱ្យ

អ្នកដនទមានការជដែ្កហាយជោយ ារដែជយើងដដរ។ ជយើង ្ែូវ ដែ
មានបញ្ហា រួមនឹង បទពិជាធ ត្តមរយៈ អ្នកជចេះដឹងដដលមាន សមែថ

ww

ភាពអាច្បាប់អ្ាំពីការ ពិែដល់ជយើងបាន

ជ្ពាេះ អ្នក ដដលមានបញ្ហា

អាចមានសមែថភាពយល់ដឹងជ្ៅ្ជេះ ចាស់ លាស់បាន។ ជែើលែុ ពិែ
ទាំងអ្ស់ជនេះបាំជពញមុខងារជៅកនុងទ្មង់ ជផសងៗបាន យ៉ា ងដូចជមែ៉ាច ?

ចាំជណេះដឹង កនុងខលួនដដល ទក់ទងជៅនឹងគាំនិែបញ្ហា គឺោការពាក់ ព័ នធ
ានោសកលជៅនឹងចិែតវ ិញ្ហាណដដលនឹងនាំជៅរកភាពជោគជ័យ ដូច

សុភាសិែ ដដលមានជពាលថា ”្ាន់ដែមានចិែតគាំនិែ្បជសើរ ជនេះវា
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

មិនទន់្គប់្ាន់ជៅជ

ើយជទ អ្វីដដលសាំខ្ន់ជនេះគឺជយើង្ែូវ ដែជចេះ

ជ្បើចិែតគាំនិែរបស់ជយើងឱ្យបានលអផង“។
ខលេះក៏មានគាំនិែលអៗជៅជលើអ្ីវដដលជយើងមាន ប៉ាុដនត ជយើងក៏ដបរ

ោផែល់ឱ្យជៅ កនុងទិសជៅផទុយានជៅវ ិញ ។ ជៅជពលដដលជយើងសថិែ
ជៅកនុងាថនភាព ដដលជយើង អាចដចក រដាំ
ដចករ ាំដ

កបាន ដែជយើងដបរោមិន

ក ជពលជនេះ អារមាណ៍ជពញ ចិែតរបស់ជយើងក៏នឹង្ែូវបាន

om

កាំណែ់ថា ជពលណាជយើងបជងកើែការឈឺចប់ដល់ អ្នកដនទត្តម រយៈទ

ss.c

ជងវើនិងភាពជឆាើងនឆាននគាំនិែឈឺចប់របស់ជយើង ទាំងការឈឺ ផូវកាយផល
ល
ូវ

pre

ិ ាមានទាំង
ចិែត និងផលូវអារមាណ៍របស់ជយើង ក៏គួរ ដែជជៀសវាងនូវផលូវអ្វជ

w.l
lun
di.w

ord

អ្ស់ជនេះ ជដើមបីឱ្យជគមាន កមាលាំងចិែតកុងការែស៊ា
ន
ូនិងបាំជភលច នូវ ការឈឺ
ិ បានសរជសរថា៖
ចប់កុងចិ
ន
ែតបានដូចជៅកនុងជសៀវជៅថាមពលជីវែ
ខ្ាំុោខលួនខ្ាំុ

ww

ខ្ាំុោអ្នក្គប់្គងថាមពលការងារកនុងផលូវវ ិជាមាន
ដដលេូរចូលមកកនុងជីវ ិរបស់ខាំុ្

ពាកយសមែី គាំនិែ និងអារមាណ៍របស់ខាំុ្

បណុែ េះនូវថាមពលការងារដដលមិនជចេះចប់
ិ
ដល់ាថនភាព និងាថនការណ៍ននជីវែ
ិ ខលួនខ្ាំុ។
និងបរ ិយកាសដដលជៅជុាំវញ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៥
រតូវរចេះរជឿោក់ រលើខ្នឯង
លួ
((()))

ការរ ក
ី ចជ្មើនននជីវ ិែ គឺចប់ជផែើមពី ការនាំយកដែអ្វី ដដលលអៗ

om

ិ ។
មកោក់កុងខល
ន
ួន និងឈប់នាំយកជរឿង រា៉ា វអា្កក់ៗ ចូល មកកនុងជីវែ

ss.c

្បសិនជបើអាចជធវើបាន ជយើងក៏នឹងកាលយជៅោមនុសសមានក់ដដលទទួល

ord

pre

ិ ជោយាានការលាំបាកជនេះជទ។
បាននូវភាពជោគជ័យកនុងជីវែ

w.l
lun
di.w

បុគគលដដលមានការរក
ី ចជ្មើននិងមានគាំនិែឈានជៅមុខ គួរ
ដែជចេះបជងកើែ នូវ ភាពចដមលកចាំជពាេះខលួនឯង

ដដលោគាំនិែនាំ ឱ្យជយើង

មានគាំនិែដូចពាកយបូរាណបានជពាលថា

”ខ្ាំុបានាគល់ជលាកមុន

ww

រ ាំជភើបចិែត កាយ និងអារមាណ៍។ សូមបីដែការបជងកើែភាពោមនុសសដដល
ជពលដដល ជលាក កាលយោរសាីដ៏ ដចងចាំងកនុងដកវដភនកននឳពុករបស់

ជលាកជៅជទៀែ “ ជនេះោគាំនិែ ដដលនឹងជួយឱ្យជយើងបានដឹងថា ជែើអ្ីវ
ោរបស់ដដលមនុសស្គប់ាន្បាថានចង់បានមកជធវើោកមាសិទិធរបស់ ខួន
ល
ដូច ោរូប ជយើង ដដរ។ ជួនកាលជយើង អាចនឹង ចដមលកចិែតកុងការឈាន
ន

ជៅមុខ ្បសិនជបើមានការោក់គជ្មាងនិងអ្នុវែតន៍បានយ៉ា ង្ែឹម្ែូវ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ ី ”គាំនិែ “ ដដលបណា
ជៅត្តមលាំោប់លាំជោយននវថ
ែ លមកពីចិែត ដដល
ជយើងអាចដបងដចកបានដូចែជៅជនេះ៖
វ ិថីគំនិត : គឺោអ្វីដដលជយើងត្តាំងចិែតកុងការជធវ
ន
ើ

ឱ្យការងារជនេះជចញោរូបរាងដដលជយើងចង់បាន។

ការងារជដើមបី

ទិស្ទៅ: គឺោអ្វីដដលជយើង្ែូវជធវើជោយមាន ទិស ជៅ ពុាំដមនជធវើ
ជដើមបីដែសបាយជនេះជទ ដែវាោការជធវើឱ្យមានដាំជណើរការជោពេះជៅមុខ

ss.c

om

បានយ៉ា ងលអ្បជសើរ។

pre

គទរមាងការ: គឺោអ្វី ដដលជយើង្ែូវដសវងយល់ចាំជពាេះ ការងារទាំង

w.l
lun
di.w

ord

អ្ស់ជនេះ ឱ្យបានសុីជជ្ៅនិងជឃើញផលូវចាស់លាស់។

ការរបតិបតតិ : ជៅជពលដដលជយើងមានវ ិថីគាំនិែជេើយ

ចប់ជផែើម

ោក់ គជ្មាងជោយមានទិស ជៅចាស់ លាស់ជេើយ ក៏្ែូវដែ ឈាន

ww

ជៅដល់ដាំណាក់កាលនន ការ្បែិបែតិ ្ពមានយ៉ា ងចាស់លាស់ជដើមបី
ឱ្យកិចចការជនេះទទួលបានជោគជ័យជោយការត្តាំងចិែតយ៉ាងមុែមាាំ។
្បសិនជបើជយើង ជធវើបានត្តមែ្មូវ ការជនេះ វាមិនដមន ោជរឿង
ដដលពិបាកស្មាប់ជយើងជនេះជទ។ ប៉ាុដនត មនុសសជយើងមិន អាចជធវើ បាន
ក៏ ជ្ពាេះដែការាទក់ ជសទើរ ចិែត អ្ស់ សងឃឹម រវល់ដែគិែថា ជែើអាចជធវើ
បានអ្ែ់ ជនេះក៏ជោយារដែចិែតរបស់ ជយើងមានភាពទន់ ្ោយជពក។
{{Â 54 Â||

ជូម ប៊ុនដេត
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ដូជចនេះជយើងមិនគួរនឹង្ពម ចុេះចញ់ាថនការណ៍ជោយ្ាន់ដែគិែ
ជេើយមិនបានអ្នុវែតន៍ជាេះជនេះជទ ជយើង្ែូវដែជជឿោក់ជលើ ខួនជយើ
ល
ង
ថាពិែោ មាន្គឹេះ រង
ឹ មាាំ
កាលយោការពិែ។

ជេើយ កែីស្សនមដដលជយើងប៉ាង្បាថានក៏នឹង

កនុងការជធវើការងារជយើង្គប់ាន្ែូវដែមានទិសជៅនិងមានការ

គិែអ្វីមួយ កនុងការជួយ ខលួនជយើង ជដើមបីជរៀបចាំគាំនិែ ឈានជៅដល់ការ

pre

ss.c

ខ្ាប់នូវចាំណុចគួរអ្នុវែតន៍ដូចែជៅជនេះ៖

om

អ្នុវែតដដលនឹងទទួលបាននូវ ភាពជោគជ័យ ជោយមានការ្បកាន់

ord

១. ការវ ិភាគទិសជៅ ជួនកាល ជយើងមាន ទិសជៅធាំជធងនិង

w.l
lun
di.w

ខពស់ជពក។ ប៉ាុដនត្បសិនជបើ ជយើងគិែថា ទិសជៅ គឺោទសសនៈ ដដលជធវើ
ឱ្យជយើង មានការអ្ែ់ធាែ់ ពយយម ជេើយ ត្តាំងចិែតជដើមបីជមនេះរាល់ ការ
លាំបាកននជនេះ ក៏មិនពិបាកជនេះជទ។ ជយើងមានគាំនិែលអៗវាោការ

ww

្បជសើរជេើយ ប៉ាុដនត ការអ្នុវែត វ ិញជទ គឺោជរឿង ដដលសាំខ្ន់ ។ ដូជចនេះ
្បសិនជបើអ្នកគិែ ថាចង់ជធវើអ្ីវ មួយ ក៏ ្ែូវដែ ជចេះវ ិភាគទិសជៅ ឱ្យបាន
ចាស់លាស់ោមុនសិន ជនេះជទើបជលាកអ្នក្បាកដ ោអាចជធវើ ឱ្យបាន
សជ្មចជោគជ័យនូវអ្វីដដលបានកាំណែ់ទុក។

២. ការោក់គជ្មាង ជៅជពលដដលជយើង ជមើល ជឃើញទិស ជៅ
ដដលបានកាំណែ់ ទុក ោក់លាក់ ជេើយ ែាំណាក់ កាលបនតគឺការជរៀបចាំ
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អ្នុវែត ន៍ ត្តមគជ្មាងនីមួយៗ

និងចប់ជផែើមកាំណែ់ អ្វីដដលចាំបាច់

ដដល្ែូវជធវើជដើមបី ឱ្យសជ្មចទិសជៅ។ មិន្ែូវយកភាពអ្ល់ ដអ្កចាំ
ដសអកជេើយដសអក ជទៀែមកជ្បើកុងការជធវ
ន
ើការងារ ជនេះ ជទ អាស្ស័យ
ដូជចនេះជយើង្ែូវដែជចេះ្កជ

កជមើលអ្ែីែកាលថា ជែើមានអ្វីដដលជយើង

បានជធវើជេើយដែមិនបានទទួលជោគជ័យ? ជែើវាបណា
ែ លមកពីអ្ីវ? ្ែូវ
យកវាមកជោេះស្ាយ និងអ្នុវែត ន៍ារោថាីជដើមបីអ្នគែ ដ៏ស្សស់ថាល

om

្បជសើរោងមុន។

ss.c

៣. ្ែូវជចេះសុភាពចាំជពាេះខលួនឯងនិងអ្នកដនទ

ការជធវើ ការងារ

pre

ដដលលអ គឺ ជយើងមិនគួរនឹងងប់ងល់ដែនឹងទិស ជៅដដលបានកាំណែ់

w.l
lun
di.w

ord

ទុកជនេះខ្លាំងជពកជទ ដ្កងជលាវានាំឱ្យ បាែ់ បង់នូវភាពរក
ី រាយជោយ
ារដែអ្វីដដលជយើងបានកាំណែ់ែឹងរង
ឹ ជពកជនេះ។ ្ែូវជចេះអ្ធយស្ស័យ
ិ
សុភាព និងមានជសចកែីសុខកនុងការ ជធវើការងារ និងអ្នកដដល ជៅជុាំវញ

ww

ខលួនដដលនឹងមករារាាំងជយើងពីការជធវើឱ្យកែីស្សនមកាលយោការពិែជនេះគឺ
អ្វីដដលជយើងកាំណែ់ឱ្យមានក្មិែជពកជនេះឯង។

ការសិកាដសវង យល់ និងាគល់ពីខួនឯង
ល
គឺោអ្វីដដល សាំខ្ន់

កនុងការជធវើការងារ។ ការជធវើការងារនឹងសជ្មចជោគជ័យឬមិនសជ្មច

ជនេះ វាអាស្ស័យជៅជលើខួនជយើ
ល
ងោអ្នកកាំណែ់ នឹងទទួលបានផលលអ

ឬអា្កក់យ៉ាងណាជនេះ សូមកុាំជភលចរល
ាំ ឹកនូវកាំេុសទាំងអ្ស់ជនេះ និង
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មានភាពជជឿោក់ជលើខួនឯង
ល
...ជជឿចុេះ ! អ្នក ្បាកដោអាចជធវើបាន ដូច
សមែីដដលបានជលើកជ

ើងថា ៖

ការ្កជ

កជមើលបញ្ហ
ា

ជេែុផលននកាំេុសឆគង
ភាពបរាជ័យដដល្ែូវជួប្បទេះ ជេើយ្ពមទទួល

om

្ែូវជធវើចិែតឱ្យបានចាំជពាេះអ្វីដដលបានជកើែជ

ើង

ss.c

្បាប់ចិែតខួនឯងថា
ល
”ឱ្យវាជៅចុេះ“

pre

ជេើយចប់ជផែើមគិែារោថាី ោក់គជ្មាងថាី

w.l
lun
di.w

ord

នថងខ្ងមុខននជីវ ិែ្ែូវដែ ”ជធវើដាំជណើរបនតជៅជទៀែ“
្គប់យ៉ាងដដលកនលងមក មិនដមន្ាន់ដែកនលងផុែជៅជនេះជទ
ដែវាគឺោបទពិជាធ និងោជមជរៀនដ៏មានែនមល

ww

ឱ្យជយើងយកមកអ្ភិវឌ្ឍន៍ខួនជយើ
ល
ង
ពុាំដមនមានន័យថា

កនុងជាំហានខ្ងមុខជយើងនឹងាានកាំេុសជនេះជទ
ប៉ាុដនតបទពិជាធដដលកនលងមក

នឹងជធវើឱ្យជយើងកាន់ដែរង
ឹ មាាំជ
កាន់ដែមានភាពម៉ាែ់ចែ់ជ
កាន់ដែជចេះ្កជ

ើង
ើង

កជមើលអ្វៗ
ី ដដលជៅជុាំវ ិញខលួនជយើង
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ជេើយអ្វីដដលសាំខ្ន់ជនេះគឺ បានយល់ពីជីវ ិែកាន់ដែខ្លាំងជ
ជដើមបីនឹងជបាេះជាំហានឈានជៅមុខ

ww

w.l
lun
di.w

ord

pre

ss.c

om

ជោយចិែតដដលជពារជពញជៅជោយថាមពល។
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៦
ការបណ្ុេះទមាលប់របស្់ខ្ន
លួ
((()))

ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងគឺោសមែថភាពកនុងការទក់ ទងោមួយ

om

បុគគលដនទ ។ ជមើលជៅវាហាក់ដូចោការនិយយ ធមាត្តៗរេូែដល់

ss.c

ជយើងយល់ ចាស់ថា មនុសស ភាគជ្ចើនមិន លលប់បងាាញនូវអារមាណ៍
ការចូលរួម្កុមោមួយ

ord

pre

របស់ពួកជគចាំជពាេះមនុសសដបលកមុខជនេះជទ។

w.l
lun
di.w

មនុសសដបលកមុខ គឺោជសចកែីភ័យខ្លចកនុងសងគម លាំោប់ទី ១ ដដលបាន

សិកាជៅកនុង ”កងវល់សងគម“ ដដលបានអ្ធិបាយកនុងទសសនវដែី New
York Times (១៨ ធនូ ១៩៨៤) ថាមនុសសភាគជ្ចើនចូលចិែតនិយយជៅ

ww

កនុងទី ារលរណៈ (ដដលោ ជសចកែីភ័យខ្លចកនុង សងគម លាំោប់ ទី ២ )
ជ្ចើនោងសថិែជៅកនុងាថនការណ៍ដដលបានជួបោមួយនឹងជនដបលកមុ

ខ។ ដូជចនេះអ្នកអាចសននិោានបានថា ពុាំដមនមានដែអ្នកដែ មានក់ ឯងជទ
ដដលមាន អារមាណ៍ថា
មនុសសដបលកមុខជនេះ។

ពិបាក កនុងការបជងកើែទាំនក់ ទាំ នងថាីៗោមួយ
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សមព័ នធភាពដដលលអ្ែូវជផែើមជចញពីខួនជយើ
ល
ង ។ មនុសស ជយើង

្គប់ានអាចោ មនុសសដ៏អ្ាចរយបានចាំជពាេះជរឿងោ ជ្ចើន ប៉ាុដនតក៏អាច
នឹងាាន្បសិទិធភាពបានជៅជពលដដល ចូលរួម្កុមោមួយមិែតភកែិោ

ជ្ចើន។ អាស្ស័យជេែុជនេះជទើបទសសនៈកនុងការទាំនក់ទាំនងលអវាគឺោអ្វី
ដដលជយើង អាចសិកាដសវងយល់ បាន។ នរណាៗក៏ជធវើឱ្យជីវភាព រស់
ជៅរបស់ជគ មានលកខណៈ ្បជសើរ ជ

ើង បាន ជោយឆលងកាែ់ការេវឹក

ss.c

ជរឿងរា៉ា វទាំងអ្ស់ជនេះ។

om

ហាែ់និងការ មានទសសន គែិលអ ្ពមទាំង ការយកចិែតទុកោក់ចាំជពាេះ

pre

ដផនកមួយននការបជងកើែទាំនក់ទាំនងជនេះគឺ ជយើងខលួនឯងដដលោ

w.l
lun
di.w

ord

អ្នកជ្ជើសជរ ើសនិងទទួលខុស្ែូវចាំជពាេះសមព័នធភាព និងអារមាណ៍របស់
ជយើង ជេើយនឹងោមនុសសដែមានក់ គែ់ដដល្ែូវ្គប់្គងជោគវាសន
របស់ខួន។
ល
្ែូវ បជងកើែ សមែថ ភាពកនុងការនាំយករបស់ជផសងៗជចញពី

ww

ិ ត្តមរយៈ
ខលួនជយើងខលេះ ជដើមបីឱ្យជលាកអ្នកអាចបជងកើនគុណែនមលននជីវែ

ចាំណងមិែតភាពកនុងការទាំនក់ទាំនង ជេើយជយើងនឹងមានជពលជវលា នន
ជសចកែីសុខកនុងចិែតខណៈជពលដដលមាន ្បជយជន៍ ផ្កទល់ ខួន
ល ជេើយ
មុខរបរការងារក៏នឹងចជ្មើនលូែលាស់ជៅត្តមជនេះដដរ។

ិ ជៅកាន់
ការប ណុែ េះទមាលប់របស់ខួនជដើ
ល
មបីជរៀបចាំផ្កលស់បូរជី
ែ វែ

ទិសជៅដដលកាន់ដែ្បជសើរជោយការបាំជភលចនូវជរឿងរា៉ា វចស់ៗ ជេើយ
{{Â 60 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

រ ីករាយោមួយការងារថាីៗ

បជងកើែ ទាំនក់ទាំនង ោមួយអ្នកដដលជៅជុាំ

ិ
វ ិញខលួន និងបជងកើែ មិែតភកែិ ថាីៗជោយ មានការផ្កលស់បូរគាំ
ែ និែ ានជៅវញ
ជៅមក វាោការ ្បជសើរស្មាប់ការសិកាដសវង យល់អ្ាំពីចាំណុចខវេះ

ខ្ែរបស់ខួន
ល ជេើយនាំយកមកជរៀបចាំដកែ្មូវនូវចាំណុចខវេះ ខ្ែរបស់
ខលួន។ ជយើងអាចជធវើជរឿងទាំងអ្ស់ជនេះបាន ដរាបណាដែចិែតរបស់ជយើង

រ ីករាយស្សស់ថាល ជោយជចេះសួរខលួនឯង ឱ្យបានចាស់ថា ជែើជនេះ ដមន

ជទោជាលបាំណងរបស់ជយើង? ្បសិនជបើមិនដមនជទជនេះ ក៏្បដេល

ss.c

om

ោនឹង្ែូវបានបញ្ចប់ភាលម ប៉ាុដនត្បសិនជបើពិែ ដមនជនេះ េនឹងជេើយគឺ

pre

ោភាពជោគ ជ័យដដលនឹងវ ិលមករក ជយើង ។

ជលាកអ្នកគួរដែ ជចេះ

ord

បជងកើែឧបបនិសស័យ កនុងការទាំនក់ទាំនងឱ្យបានលអ បងាាញពីជចែនលអ

w.l
lun
di.w

ិ ក៏នឹងទទួលនូវភាព ជោគជ័យ
ជនេះអ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏នឹងលអ្បជសើរ ជីវែ
ដូចការពណ៌ានខ្ងជ្កាមថា៖

ww

ពុកលលប់បជ្ងៀនខ្ាំុថា

ជធវើអ្ីវ ្ែូវដែជធវើឱ្យអ្ស់ពីសមែថភាព

មិនដមនជធវើជៅត្តមដែចាំណង់ជនេះជទ
ខ្ាំុក៏យល់ដូជចនេះដដរ
ជេើយបានយកវាមកជ្បើោគែិោស់ជែឿនចិែត
{{Â 61 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

កនុងការសជ្មចចិែតជធវើអ្ីៗ
វ ្គប់្ា
ជ្ពាេះ្បសិនជបើយកចាំណង់ោជាលជេើយ
មនុសសជយើងនឹងចង់ជធវើអ្ីវ
ដដលេួសពីសមែថភាពរបស់ខួនោនិ
ល
ចច
ជេើយលទធផលដដលបានពីទជងវើដដលេួសពីសមែថភាព

ss.c

om

ក៏វានឹងមិន្បជសើរដូច

ord

pre

ទជងវើដដលស្សបជៅនឹងជពលជវលា និងសមែថភាព

ww

w.l
lun
di.w

ជទើបវាអាចផែល់ផលដ៏្បជសើរបាន។

{{Â 62 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុច ១៧
ការអ្ធារស្័យ រដាយក្ីរស្ឡាញ់
((()))

ែាំណាក់កាលដដលពិបាកបាំផុែរបស់មនុសសជយើងជនេះគឺ

om

សមែថភាពកនុងការអ្ធយស្ស័យចាំជពាេះខលួនឯងនិង អ្នកដនទ ដដលបជងកើែ

pre

ជេើយជយើងក៏មិនគួរ ោប់ជាំពាក់នឹងការឈឺ

ord

្ែូវដែសិកាដសវងយល់

ss.c

នូវការឈឺចប់ខ្ងអារមាណ៍។ សមព័នធភាពគឺោជរឿង្បជសើរដដលជយើង

w.l
lun
di.w

ចប់ឬគាំនុាំគាំគួន ដូចកនុង្បជយគមួយបានជលើកជ

ើងថា ”កាំេុសខុស

ឆគងវាពុាំដមនោជរឿងសាំខ្ន់ ជនេះជទ ្បសិនជបើជលាកអ្នកមិន ជៅដែចង

ww

ចាំវាទុកជនេះ“។

ការអ្ធយស្ស័យអាចោវ ិធីដ៏ងាយនិងមាន្បសិទិភា
ធ ព

ដដល

អាចជួយកនុងការទាំនក់ទាំនង។ ចាំដណកឯទសសន:គែិកុងការចងគាំ
ន
នុាំឬ
ការសងសឹក ជនេះ សុទធសឹង ដែនាំ ជយើងជៅរកទសសន :គែិ ដដលោប់

ជាំពាក់ជៅនឹងអ្ែីែកាល។ ជេែុការណ៍កនុងអ្ែីែកាលទាំងជនេះ្ាន់
ដែោស្សជមាលមួយ

ដដលវាមិនបានោប់ជាំពាក់ទក់ទងជៅនឹង

អ្នគែជនេះជទ។ អ្ែីែកាលគឺោឧបសគគរារាាំងការជបាេះជាំហានឈាន
{{Â 63 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ជៅមុខ របស់ជយើង ។

ការឈានចូលជៅរក ទិសជៅ ជយើង្ែូវជចេះ

កាំណែ់ភារកិចច ដដលកាំពុងដែដរក
៉ា ពុន កុាំឱ្យេួសពីសមែថភាព របស់ខួន
ល
ជេើយគនលឹេះដដលនឹងជួយ ជយើងឱ្យជចញ ចកផុែពីថាមពល កនុងផលូវ
ិ ាមានជនេះគឺ ”ការជចេះអ្ធយស្ស័យ“។
អ្វជ

កុាំ្ាន់ដែនិយយថាអ្ធយស្ស័យ ជនេះអ្ី គឺ ្ែូវ ដែជចេះ មានការ
អ្ធយស្ស័យជោយជចញពី ចិែតគាំនិែ និងភាពជាាេះសា្គផង។ ្ែូវជចេះ

om

ទទួលាគល់អ្នកដដលបានទទួល ការអ្ធយស្ស័យ រូមបញ្ូច លទាំងខលួន

ss.c

ជយើងផងដដរ ថាោអ្នក ដដលមានជសរភា
ី ពជចញ ចកពី ការអ្ន់ចិែតន

pre

នៗ ជទេះបីោជយើងមានអារមាណ៍ខូចចិែត ឬមានកែីជៅេាងខលេះៗក៏ជោ

w.l
lun
di.w

ord

យ។ ្បសិនជបើមិនដូជចនេះជទ ជយើងនឹងពិបាកចិែតជោយ ារដែជយើង
ិ ី ដដលជយើង
បានរកាវាទុក។ សូមកុាំទុកឱ្យអ្នកដនទមានឥទធិពលជលើវថ
កាំពុងដែ្គប់្គង

ទសសន គែិរបស់ជយើងមាន ជសចកែីសុខគឺោផល

ww

ិ ីននជសចកែីសុខរបស់ជយើង។
គុណដ៏សមស្សបននការជ្ជើសជរ ើសវថ

ការអ្ធយស្ស័យវានឹងចប់ជផែើមជៅជពលដដលជយើងជបាេះបង់
ជចលនូវការ ឈឺចប់

គាំនិែននការសងសឹកឬការ

ោប់ជាំពាក់នន

អារមាណ៍។ អ្នកខលេះចូលចិែតជធវើអ្ីវ ដដល្ែឹម ្ែូវ ោោងជសចកែីសុខ ពួក
ជគ្ែូវសិកាដសវងយល់អ្ាំពីការ ជបាេះបង់ ជចលនូវអារមាណ៍ដដលមិន

ិ ី ដដលអាច
ដមនោមិែត ជេើយទទួលយកនូវគាំនិែ អ្ធយស្ស័យ ោវធ
{{Â 64 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ជួយពយបាលជីវ ិែ របស់ជយើង។

ការពយបាលជនេះ អាចនឹងនាំជៅរក

សមែថភាពកនុងការទាំនក់ទាំនង ោមួយអ្នកដនទបាន

ដដលនឹងលន

ដល់ភាពជោគ ជ័យបានជោយរលូន្បកប ជោយជសចកែីសុខនិងការ
សងប់ចិែតរបស់ជយើង ជេើយវាោគនលឹេះនាំជៅរកភាពថកាំុជថកើង ។ ”អ្ូ ាកនវលែ៍
“បានជលើកជ

ើង ថា ”្ែូវ អ្ធយស្ស័យឱ្យស្ែូវ របស់អ្នកោ និចច ជនេះវា

នឹងាានអ្វីរ ាំខ្នដល់ពួកជគបានជទ“។

om

សូម សិកាដសវងយល់អ្ាំពី ែាំណាក់ កាល ននការអ្ធយស្ស័យ

ss.c

្បសិនជបើ ជលាកអ្នកចង់ ជធវើោមនុសស សុភាពរាប ារ ចង់ថាំុជក ថកើង និង
នអាឌ្ិែកាល កនលងផុែជៅជោយ

w.l
lun
di.w

ord

ជណា
ែ យឱ្យការឈឺចប់ជខ្លចផា

pre

មានសុខ ភាពលអ ចង់ជបាេះជាំហានជៅមុខយ៉ា ងមាន ជសរភា
ី ព ។ ្ែូវ ប
ការជចេះអ្ធយស្ស័យដល់ខួនឯង
ល
និងអ្នកដនទ ។ ចាំជពាេះជរឿងរា៉ា វជផសងៗ
ជេើយ។

ើង ឬបរាជ័យជនេះវាបានជកើែជ

ើងកនលងេួសជៅ

ww

ដដលបានជកើែជ

ខ្ាំុោមនុសសមានែនមល ជ្ពាេះខ្ាំុជចេះអ្ធយស្ស័យជោយកែស្ី សឡាញ់
ចាំជពាេះអ្នកដដលលលប់បងកការឈឺចប់ដល់រប
ូ ខ្ាំុ
និងចាំជពាេះជេែុការណ៍ ដដលលលប់ឈឺចប់
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ ាមានទាំងអ្ស់ ជោយការអ្ធយស្ស័យ
ខ្ាំុបានជោេះដលង គាំនិែអ្វជ
ជធវើឱ្យរាងកាយរបស់ខាំុ្ បានធូរជសបើយ និងមានជសរភា
ី ព
ខ្ាំុអាចស្សូបយកខយល់អាកាសបរស
ិ ុ ទធ
ិ ស្សស់ថាល
ជេើយមានអារមាណ៍ថា មានជីវែ
មានថែទាំជនរោជ្ចើនកនុងចិែត ស្មាប់ទទួលយក

ss.c

om

បទពិជាធថាីៗ ដ៏ស្សស់ាអែ

ាំនឹងសាំជណើចជចញពីជបេះដូង។

ww

w.l
lun
di.w

លាយ

ord

pre

ិ រស់ជៅយ៉ា ងស្សស់ថាល មានភាពរក
ខ្ាំុមានជីវែ
ី រាយ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៨
បងាាញអារមមណ៍ពិត...បរងកើតអារមមណ៍រ ីករាយ
((()))

្គប់ៗានដែងដែមានអារមាណ៍ត្តនែឹង

កជណា
ែ ចកដណែង ច

om

ដមបងចិែត ជៅត្តមអារមាណ៍ខុសៗ ាន វាអាស្ស័យជៅជលើ ្បជភទ ការ

ss.c

ងារ ឬជីវ ិែជរៀងៗ ខលួន ដដលសុទធសឹងដែ្ែូវជួប្បទេះ ជសទើរ ដែ្ាប់ ាន

ord

pre

ទាំងអ្ស់។ ជពលដដលកាលយ ោដូជចនេះ ជេើយ ជយើងគួរដែជចេះ បងាាញពី

w.l
lun
di.w

អារមាណ៍ពិែខលេះផង បងាាញជដើមបី ឱ្យមានការផ្កលស់បូរអារមា
ែ
ណ៍ ពីភាព
ជឆវោវ ជៅោ ភាពរក
ី រាយ ញញឹមស្សស់ថាល ។ គួរដែជចេះនិយយជរឿង
កាំដបលង ជចេះបជងកើែមិែត ជដើមបី ផ្កលស់បូរទសសន
ត
:ានដសវងរក ភាពរក
ី រាយ

ww

ជពលជនេះអ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏នឹង្ប្ពឹែិតជៅជោយរលូន។

អារមាណ៏រ ីករាយ គឺោអ្វីដដលជធវើឱ្យ បុគគលដដល ចូលរួមសនទន
ោមួយជយើងមិនធុញ្ទន់ មិនកជណា
ែ ចកដណែងចដមបងចិែត។ ជទេះបី
ោមានបញ្ហ
ា អ្វីក៏ជោយ ការបងាាញពីអារមាណ៍ពិែ វាគឺោមជធយ បាយ
មួយជួយឱ្យជយើងមានភាពកក់ជដែកនុងកាយ សបាយកនុងចិែត។ ជទេះបី
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វា្ែឹមដែ ោ្ាដ៏ខីលមួយក៏ជោយ ប៉ាុដនតវា ជៅដែ្បជសើរ ោង ការដដល
ជយើងពុាំបានបងាាញជចញមកនូវអារមាណ៍ពិែ។
គូកនមិែតភកតិ អ្នករួមការងារោមួយ ឬសមាជិកកនុង ្កុម្គួ ារ

ទាំងអ្ស់ មានក់ៗសុទធ សឹងដែោមិែត ដ៏ លអ ដដលអាច ទទួល ាគល់ បញ្ហ
ា

្គប់យ៉ាង។ ពួកជគ គឺោកាំលាាំងចិែតដ៏្បជសើរ ឬ្បសិនជបើេែ់ជនឿយពី
ការជធវើការងារ ក៏គួរដែជចេះរកជពលជវលាស្មាប់ ខលួនឯងខលេះ ផង ដូច ោ

om

ការជដើរកមានត ឬជចញជៅជ្ដជដើមបីជៅជមើលជទស ភាពខ្ងជ្ដក៏

pre

ss.c

បានដដរ ទាំងអ្ស់ជនេះ វាគឺោរងាវន់ដដលជយើងគួរដែផតល់ឱ្យខលួនជយើង។

ord

បុគគលដដលទទួលបានភាពជោគជ័យ

សុទធសឹងដែជួបនឹង

ក៏ ជោយ ារដែជគមានអារមាណ៍លអ

lun

មកបាន

di.w

បញ្ហ
ា លាំបាកៗជសទើរដែទាំងអ្ស់ ជេើយអាចឆលងកាែ់សមរភូមិ អា្កក់ៗ
ជចេះ បជងកើែអារមាណ៍

w.l

រ ីករាយជដើមបីកាែ់បនថយបញ្ហ
ា ត្តនែឹង ឱ្យជចញចក ពីខួរកាលរបស់

ww

ជគជនេះឯង។ សូមគិែជមើលចុេះថា មនុសសជយើង ជៅជពលដដល មានការ
បរាជ័យ ក៏្ែូវដែ មានភាពជោគជ័យ មានសងឃឹមក៏ ្ែូវ ដែមានភាព
អ្ស់សងឃឹម។ ជយើងដឹងយ៉ា ងចាស់ថា បញ្ហ
ា ទាំងឡាយ ភាពត្តនែឹង
និងការធុញថប់ ្បាកដោ អាចជោេះស្ាយបាន ្ាន់ដែ ថា ជែើជយើង
ខលួនឯង

នឹងនាំ យក អ្វីដដលជយើងមាន

ស្ាយ ឬក៏ អ្ែ់ ដែប៉ាុជណាណេះ។

មកជ្បើ ្បាស់កុងការជោេះ
ន

អ្វីដដលជយើងមាន ជនេះគឺ
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”ចិែតគាំនិែ “

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ដដលរ ឹងមាាំ ដែបងកប់ជៅ ជោយានមញញឹម ដ៏មានមនតជសនេ៍ ្ាន់ដែ
ប៉ាុជណណ េះ ក៏វាលាម្គប់្ាន់ស្មាប់ការបងាាញនូវអារមាណ៍ពិែជេើយ។
អ្វីៗ្គប់យ៉ាងជៅកនុងពិភពជលាកជនេះ

សុទធសឹងដែមានបញ្ហ
ា

ជសទើរ ដែទាំងអ្ស់ វាអាស្ស័យជៅជលើការជរៀបចាំ និង្ពម ជោេះស្ាយ
បញ្ហ
ា ចាំជពាេះមុខ ជដើមបីឱ្យាថនការកាន់ដែ្បជសើរ ជ

ើង ប៉ាុជណាណេះ។ ការ

ិ ជៅមក ជចេះជោេះ
មានចាំណងសមព័ នធភាពលអ គឺោការយល់ានជៅវញ

om

ស្ាយបញ្ហ
ា ជចេះនាំយកជសចកតីសុខ និងភាពជោគជ័យមកោក់កុងជី
ន

ss.c

ិ ។ យ៉ា ងណាមិញ ស្មាប់ បុគគល ដដលទទួលបានភាព ជោគជ័យ
វែ

pre

ជសទើរ ដែ្គប់ាន ទាំងអ្ស់ សុទធសឹងដែ មានសមែថភាពពិជសស កនុងការ

w.l
lun
di.w

ord

ចងចិែតអ្នកដ៏នទ ត្តមរយៈ ការបជងកើែចាំណងមិែតភាព ជេើយវវិ ែតន៍ ជៅ
ោមិែតដ៏ជិែសនិទធ ជោយកតីរក
ី រាយ ជាាេះ្ែង់ និងការជជឿោក់។ ្កុម
្គួ ារដដលទទួលបានភាពជោគ ជ័យទាំងឡាយ គួរដែ មានសមែថ

ww

ភាពកនុងការផសេះផា ានស្មុេះស្មួលាន កុាំរវល់ ដែនឹងការរាថយនន

ជបេះដូង។ ជយើង្ែូវ ដែបជងកើែចាំណង មិែត ភាពកនុងរយៈ ជពលយូរអ្ដងវង

្បសិនជបើ្បាស់ចកនូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ ភាពជោគជ័យដ៏អ្ាចរយ នន
ក៏ដល ងោរងាវន់ របស់ជយើងជទៀែជេើយ
បាំផុែស្មាប់ខួនជយើ
ល
ង។

ជេើយវានឹងឥែ ្បជយជន៍
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៩
ការផតលឱ្
់ យ រដាយមិនរ ំពឹងនូវការតបស្នង
((()))

មានមនុសសមានោជ្ចើននិយយថា ការផតល់ឱ្យ ពុាំចាំបាច់្ែូវការ

om

នូវការែប សនង សងគុណ ជនេះជទ ជ្ពាេះជនេះគឺោការចប់ ជផតើមកនុងការ

pre

ss.c

បជងកើែសមពនធភាព ្ពមទាំងបជងកើែទសសនគែិដ៏លអកុងការដចករ
ន
ាំដ

ក។

ពួកជគក៏បានត្តាំងចិែតកុងការផែ
ន
ល់ឱ្យ

w.l
lun
di.w

អ្នកដនទ ។ ោមួយានជនេះដដរ

ord

ោញឹកញាប់ មនុសសជយើង្ែូវ ការការដណនាំ ឬការជួយ យកអាាពី
ិ ោនិចច ប៉ាុដនតក៏មាន ជពលខលេះ ការផតល់ឱ្យ ជនេះវាមិន បាន្គប់
ជយើងវញ
្ាន់ជទ ដែវាក៏ពុាំដមនោជរឿង ចាំបាច់ជនេះជទ ្បសិនជបើជយើងគិែ ថា

ww

នឹងផែល់ឱ្យជេើយជនេះ ដូចជៅកនុងកាំណាពយថា៖

សមែថភាពកនុងការទទួលាគល់របស់ខាំុ្
ទាំងការព្ងីកខលួន និងការបជងកើនជ

ើងោជរៀងរាល់នថង

ពាកយថា ”អ្រគុណ“ អាចជធវើឱ្យអ្វីៗ្គប់យ៉ាងដាំជណើរការជៅបាន
ខ្ាំុរក
ី ចជ្មើនរុងជរឿងកនុងការផតល់ឱ្យ
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ជោយការផែល់នូវចាំជណេះដឹងដ៏មាន្បជយជន៍
ិ ីដ៏្បជសើរអ្ាចរយ និងចាស់លាស់
មានវថ
ខ្ាំុមានជសចកតីសុខកនុងការជួយយកអាា និងការដចករដាំ

ក

ជសចកតីស្សលាញ់ ការសរជសើរ កមាលាំងចិែត និងសូមបីដែលុយកាក់
ិ ដល់ជៅដប់ដង
ខ្ាំុទមទរចង់បានរបស់ទាំងអ្ស់ជនេះមកវញ

pre

ss.c

om

ហាក់ដូចោសិទធពិជសស និងែួនទី មិនជចេះចប់។

w.l
lun
di.w

ord

ិ ជៅមក គឺោជរឿងដដលជយើង្គប់
ការជួយយកអាាានជៅវញ
ានគួរដែមាន ្បសិនជបើជយើង្គប់ ានគិែថា ចង់ ទទួលបានភាពជោគ
ជ័យកនុងជីវ ិែ ។ ជទេះបីោការ ជួយយក អាាជនេះពុាំបានអ្វីក៏ជោយ

ww

ប៉ាុដនតជនេះគឺោជសចកតីរក
ី រាយ កនុងចិែត ដដលជយើង បានផតល់ឱ្យ ោរបស់

ដ៏អ្ាចរយអាចបជងកើែសមពនធភាពដ៏្បជសើរោមួយានបាន។ ជដើមបី ឱ្យការ
ងារសជ្មចទិសជៅបាន ជយើងគួរដែជចេះបជងកើែមិែត កុាំគិែបជងកើែស្ែូវ
ជ្ពាេះជនេះគឺោ្បភពដដលអាចបាំផ្កលញសមពនធភាពដ៏លអបាន។

ការជធវើការងារដដលលអ គឺ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែយល់ពីានឱ្យបាន
ចាស់ ្ែូវយល់ ថាជគោនរណា ? ជែើជគ្ែូ វការអ្វី ? ជេើយ ជយើង្ែូ វ
{{Â 71 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

មានវ ិធីជោេះស្ាយយ៉ា ងដូចជមតច ? ជៅជពលដដលជកើែជេែុការ ណ៍
ដបបជនេះជ

ើង ជយើង្ែូវដែ្បញាប់រកមជធយយជួយយកអាា ជទេះបី

្ាន់ដែោការនិយយាកសួរអ្ាំពីបញ្ហ
ា ថា ជែើមានអ្វីជកើែជ
ជៅមិនថាជយើង ជធវើ ការងារអ្វីជនេះជទ វាដែងដែមានការជ
ដូជចនេះសូមជយើងកុាំរាថយចាំជពាេះអ្វីដដលបានជកើែជ
មានជពលជវលាកនុងការ គិែ កនុងការ ជរៀបចាំខួន
ល

ើង ? គិែ

ើងចុេះោនិចច

ើងឱ្យជាេះ។ ជយើង
និងផែល់ជពលជវលា

ចាំជពាេះខលួនឯងឱ្យបានជ្ចើន ឬសុាំជាំនួយ ពីអ្នកដដល ជគយល់ ចិែតជយើងក៏

ss.c

om

បានដដរ ។ បញ្ហ
ា សាំខ្ន់ គឺ ្បសិនជបើជយើងចូលជៅជួយយក អាា

pre

នរណាមានក់ សូមកុាំរព
ាំ ឹងនូវការែបសនងសងគុណ នូវ អ្វីដដលជយើងបាន

ord

ផតល់ឱ្យជគជនេះ។ ជពលជនេះ អ្នកដដលទទួល្បាកដោ សបាយចិែត

w.l
lun
di.w

ចាំជពាេះការផែល់ឱ្យរបស់ជយើង ដូចសមតីដដលបានជលើកជ

ើងថា៖

ជៅជពលយល់្ពម កនុងការជធវើដាំជណើរបនតជៅជទៀែ

ww

្ែូវដែជធវើចិែតឱ្យរង
ឹ មាាំ...ប៉ាុដនតធូរជសបើយ។
្ែូវចក់្គឹេះឱ្យរង
ឹ មាាំ ជេើយោក់លាក់
កនុងការសជ្មចចិែតយ៉ាងមុេះមុែ
ចាំជពាេះវ ិថី ដដលជយើងបានជ្ជើសជរស
ើ ។
ចប់ជផែើមរាប់មួយជ

ិ ារោថាី
ើ ង វញ
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ
ើ ង វញ

ការរាប់មួយារោថាីជ

អាចជួយឱ្យជយើងបានរល
ាំ ឹកពីខួនឯង
ល
នូវជរឿង្គប់យ៉ាង ដដលកនលងមក។
្ែូវជចេះចប់យកអ្វីដដលលអៗមកជ្បើ្បាស់
ជដើមបីជរៀបចាំផ្កលស់បូរកាំ
ែ េុសឆគងកនលងមក

ss.c

om

នឹងជធវើឱ្យជយើងជចេះគិែពិចរណា។

ord

pre

ាានអ្វីដដលជយើងបានមក

w.l
lun
di.w

ជោយាានការែស៊ាូ្បឹងដ្បង សវេះដសវងរុករកជនេះជទ
្គប់យ៉ាង្ែូវដែជ្បើជសចកែព
ី យយម អ្ែ់ធាែ់

ww

និងការត្តាំងចិែតពិែ្បាកដ។
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២០
ការរស្នស្
ើ ំ ុ ការជួយយកអាសា
((()))

ការបងាាញចាំណុចខ្លាំងជោយការជសនើសុាំនូវអ្វីដដលជយើង្ែូវការ

om

ជនេះ ជៅជពល ដដលជយើង បញ្ហ
ា ក់ពីជាលបាំណងរបស់ជយើង

ជយើង

ss.c

ដែងដែ្បឈមជៅនឹងការភ័យខ្លចចាំជពាេះការបដិជសធ។ ជសចកែីភ័យ
្បសិនជបើជយើងចង់ឱ្យសជ្មច ទិសជៅជនេះ

w.l
lun
di.w

សមព នធ ភាពោមួយ។

ord

pre

ខ្លច គឺ ោជេែុផលសាំខ្ន់ ដដលជធវើឱ្យបុគគលមួយចាំនួន មិន្ពម ចង
ជយើង្ែូវដែជបាេះបង់ជចលនូវជសចកែីភ័យខ្លច ជេើយ្ែូវដែជធវើឱ្យទិស
ជៅរបស់ ជយើងរ ឹងមាាំោងជសចកែីភ័យខ្លច ោនិចច។ ្ែូវជាំនួសជសចកែី

ww

ភ័យខ្លច ជោយភាពរក
ី រាយ

និង ជចេះជ្បើ្បាស់ជពលជវលា កនុងការ

ទញយកធនលនមនុសស ជដើមបីបជងកើែភាពរ ឹងមាាំកុងចិ
ន
ែតជោយជសចកែី
្ជេះថាល។

អ្ែថ្បជយជន៍ ននភាពាទែ់ជាំនញ កនុងការទាំនក់ ទាំនងោមួយ

អ្នកដនទ អាចជធវើឱ្យជយើងទក់ទញចិែតជគឱ្យងាកមកាាំ្ទជយើង បាន។
ទជងវើ្គប់យ៉ាងវាដែងដែផែល់ផលោនិចច ដូចោ ្បសិនជបើជយើងជធវើមិន
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

លអចាំជពាេះអ្នកដនទ ជនេះ ពួកជគក៏្បាកដ ោនឹងបងាាញនូវអ្ាំជពើអា្កក់
ោក់ជយើងវ ិញដដរ ជេើយ្បសិនជបើជយើងជធវើនូវអ្ាំជពើ លអចាំជពាេះអ្នកដនទ

ិ ដដរ។ អាស្ស័យជេែុ
ជនេះ ពួកជគក៏្បាកដោនឹងជធវើនូវអ្ាំជពើលអដល់វញ
ជនេះ ជទើបចាំណងសមពនធភាពដដល លអ វាជ្បៀប ដូច ោសាំណាញ់ ការពារ
ផល្បជយជន៍ និង ជីវ ិែការងាររបស់ជយើង ឱ្យជជៀស ចកផុែពីភាព
បរាជ័យ។

om

ការបជងកើែ ទាំនក់ទាំនងឱ្យទទួលបាននូវ ភាពជោគជ័យ ជោយ

ss.c

្ាន់ដែជធវើនូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះឱ្យកាលយជៅោ្បាោ្ជនេះ វាមិន្ាន់ដែ

pre

នឹង្ែូវជធវើឱ្យកាលយជៅោ ដផលផ្កកត្តមរយៈ ពាកយសមតី

និងការអ្នុវ ែត

w.l
lun
di.w

ord

ប៉ាុជណាណេះជទ ។ អ្វីដដលជយើងចង់ និយយជនេះ គឺ លកខណៈពិជសសខលេះ
ដដលវាសាំខ្ន់ោងការ ជធវើឱ្យជៅោទមាលប់ ។ ្បសិនជបើជយើង ចង់ឱ្យ
ាទែ់ជាំនញជៅជលើទសសនៈកនុងការទាំនក់ទាំនងពិែ្បាកដជនេះ ជយើង

ww

គួរដែមាននូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ៖

ការបងាាញទចញទាំងកាយ វាច និងចិត្ គឺោការទញថាមពលរបស់
ជយើងមកជ្បើ្បាស់កុងការជសន
ន
ើសុាំដល់អ្នករាល់ាន និងជធវើឱ្យបុគគលដ នទ
មានការចប់អារមាណ៍។

ការញញឹម គឺោការបងាាញនូវការទទួលាវគមន៍

និង បជងកើន

ទាំនុកចិែែដល់បុគគលដនទ ជ្ពាេះានមញញឹម វាគឺោភាាសកល និង
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ោការឆលុេះបញ្ហ
ច ាំង ដ៏អ្ាចរយ អាចជធវើឱ្យអ្នកដនទ មានអារមាណ៍ថា ជយើង

ិ វាដថមទាំង ជធវើឱ្យមាន
មិនបានបដិជសធចាំជពាេះជគជនេះជទ ផទុយជៅវញ
ការចប់អាមាណ៍យ៉ា ងជពញទាំេឹង ពីបុគគលដដលជយើងកាំពុងដែសនទន
ោមួយជនេះ។

ការជធវើការងារឱ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជនេះ ជយើង្ែូវដែ
ជចេះជសនើ សុាំនូវអ្វី ដដលជយើងគិែថាអាច ជធវើបាន និងបុគគលិកលកខណៈ

om

របស់ជយើងដដលបងាាញពីជចែនឱ្យ ជគចប់អារមាណ៍។ ដូជចនេះការ ជសនើ

ss.c

សុាំការជួយអា ាពីបុគគលដនទ្បដេល ោមិនពិបាកជទ

ទក់ ទងជដើមបីភាពជោគ

pre

ជយើងមានទាំនក់ទាំនងលអកុងការ្បាស្ស័
ន
យ

្បសិនជបើ

w.l
lun
di.w

ord

ជ័យកនុងជីវ ិែជនេះ។

្បដេលោាានអ្វីដដលអាច្ប្ពឹែិជត ៅរលូនទាំងអ្ស់ជនេះជទ

ww

វា្បដេលោអាចនឹងមានបញ្ហ
ា ខលេះៗជកើែជ
កនុងអ្ាំ

ើង

ុងដដលជពលការងារ ឬជីវ ិែរបស់ជយើង

កាំពុងដែ្ប្ពឹែិតជៅយ៉ា ង្បនព
ប៉ាុដនត ជនេះគឺោជរឿងធមាត្ត
ដដលវាអាចនឹងជកើែជ

ើងបាន្គប់ជពលជវលា។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

សូមជយើងកុាំត្តន់ែឹងជពក
ចាំជពាេះាថនការណ៍ទាំងអ្ស់ជនេះ
្ែូវជចេះជធវើចិែែឱ្យទូលាយ
ជៅជពលដដលមានការប៉ាេះទងគិច ក៏្ែូវដែស្មាក
ជដើមបីឱ្យបានធូរជសបើយ និងបានជធវើដាំជណើរបនតជៅជទៀែ។

ss.c

om

្គប់ាថនការណ៍ ដដលនាំមកនូវបញ្ហ
ា ឱ្យជយើងជោេះស្ាយ

ord

pre

ឱ្យជយើង្ែូវប៉ាេះទងគិចជនេះ សុទធសឹងដែ្ែូវជ្បើ្បាស់ថាមពលននបញ្ហា

w.l
lun
di.w

និងថាមពលននសែិរម
ួ ផសាំោមួយាន។
ដរាបណាដដលជយើងជៅដែមានសែិ និងបញ្ហា

ww

ដរាបជនេះបញ្ហ
ា ្គប់យ៉ាង វានឹងរលាយបាែ់ជៅបាន
ជោយារដែខួរកាលមួយ និងនដទាំងពីររបស់ជយើងជនេះឯង។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភារោគជ័យ ចំណុចទី ២១
រតូវតា ំងចិត្សា្ប់ រែើមប ីការដស្វងយល់
((()))

មនុសសជយើងអាចសិកាដសវងយល់បាន ត្តមរយៈការជចេះជធវើោ

om

អ្នកាែប់ដ៏លអ ជ្ពាេះការដដលជយើងទទួលបាននូវភាព ជោគជ័យជនេះ

ss.c

វា្ែូវមានលកខណៈ ជ្ចើន យ៉ា ង ដដលអាច នាំជយើង ជោពេះជៅកាន់ភាព

ord

pre

ជោគជ័យបាន ជេើយលកខណៈដដល ខ្ាំុចង់ និយយជនេះគឺ ”ការត្តាំង

w.l
lun
di.w

ចិែែាែប់ ជដើមបីការដសវងយល់“។

ការសិកាដសវងយល់ដ៏លអ

ជយើងចាំបាច់្ែូវដែជចេះ ាែប់ចប់

ww

យកអ្ែថន័យ យល់ពី ទិសជៅ និងដបបបទដដលលអ ៗ។ ស្សបជពល
ោមួយានជនេះ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែគិែជៅត្តមពាកយសមែីដដលជគកាំពុង
ដែនិយយជនេះ ្បសិនជបើជយើងមិន យល់ ក៏គួរដែ ជចេះាក សួរជដើមបី
ឱ្យអ្ស់សងស័យ។ ដូជចនេះជយើង្គប់ានគួរដែជចេះត្តាំងចិែតាែប់ឱ្យបានលអ
ជដើមបី ោមាា៌ានាំជៅរក ភាពជោគជ័យកនុងជីវ ិែ

ដដលមានបុគគលោ

ជ្ចើនបាននិយយបនទប់ ពី ពួកាែ់ បានទទួលជោគជ័យថា ទ្មាាំដែ
អាចរ ីកចជ្មើនលូែលាស់បានជនេះ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែពុេះពារឧបសគគ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ននោជ្ចើន ប៉ាុដនតជៅជពល ដដលជយើង ជធវើបាន សជ្មច ជេើយ ជនេះ
អ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏នឹង្ប្ពឹែតជៅជោយរលូន ។ ការដដល ពួក ាែ់ បាន
និយយពីភាពជោគជ័យឱ្យាែប់ ជនេះ ក៏ជោយ ារដែពួកាែ់ លលប់
បានឆលងកាែ់ភាពោអ្នកាែប់ដ៏លអកាលពីមុនរួចមកជេើយ ជេើយបាន
សិកាដសវងយល់បនតិចមែងៗ រេូែទទួលបានជោគជ័យ ។ ចាំដណក
ជយើងក៏មិនខុសានដដរ វាមិនពិបាកប៉ាុនានជទកនុងការទទួលបាននូវភាព

om

ជោគជ័យជនេះ ជជឿចុេះថា!...ជលាកអ្នក្បាកដោអាចជធវើបាន។

pre

ss.c

បញ្ហ
ា គឺោជរឿងធមាត្តៗ

ord

ជយើង្គប់ាន នឹងមានឱ្កាសជួបោនិចច

w.l
lun
di.w

ិ ីជីវែ
ិ ។
កនុងការជធវើដាំជណើរជលើវថ

ww

អ្នកដដលជគចជវេះពីបញ្ហ
ា គឺោមនុសសដដលលងងជលល
ជ្ពាេះ្បសិនជបើជគាកលបង ងាកចូលជៅរកបញ្ហ
ា ដែបនតិចជនេះ
ជគក៏នឹងបានយល់ចាស់ថា
បញ្ហ
ា ្គប់យ៉ាងដដលបានជកើែជ

ើងមក

សុទធសឹងដែមានមជធយបាយ កនុងការជោេះស្ាយទាំងអ្ស់
វា្ាន់ដែថា
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ជយើង្ែូវដែជ្បើសែិបញ្ហា និងជពលជវលា ្ែិេះរេះិ ពិចរណា
ដដលអ្នកខលេះ ្ែូវជ្បើ្បាស់ជពលជវលាជ្ចើន ឬែិចជនេះ
ិ រណញ្ហាណ
វាអាស្ស័យជៅជលើវច
និងភាពាទែ់ជាំនញ កនុងការជោេះស្ាយបញ្ហ
ា ។

ជបាេះ ជាំហាន ឈានជៅរកភាព

om

្បសិនជបើជយើង ចង់ ចប់ជផែើម

ss.c

ជោគជ័យជនេះ ជយើង្ែូវដែសិកាដសវងយល់ ពីការាែប់ជរឿងរា៉ា វរបស់

ord

pre

បុគគលដនទដដលលលប់ទទួលបាន ជោគជ័យកនលងមក យកមកអ្នុវែែ ន៍

w.l
lun
di.w

ត្តម ជេើយ្បកាន់ខ្ាប់ោមាា៌ាកនុងការអ្នុវែែជដើមបីភាពជោគជ័យកនុង

ិ ។ សូមកុាំជភលចថា ”ាានកិចចការណាមួយ ដដលអាច ជោគជ័យបាន
ជីវែ
ជទ ្បសិនជបើជយើងមិន្ពមអ្នុវែែន៍ជទជនេះ“ ត្តមរយៈគាំនិែអ្ប់ររាំ បស់

ww

ជលាក ”ជ័យ បា៉ាោង
៉ា លួង “ និ ងជសចកែីអ្ធិបាយ ”ថាមលទនជីវ ិត “ ដដលោ
មាា៌ាកនុងការ្បែិបែតិដ៏លអដូចែជៅជនេះ៖
ខ្ាំុ បជងកើនបទពិជាធដ៏លអរបស់ខាំុ្
គាំនិែរបស់ខាំុ្ គឺោថាមពល និងោលែុដ៏្បជសើរ។
ិ របស់ខាំុ្
ខ្ាំុទក់ទញមនុសសអ្ាចរយៗ ឱ្យចូលមកកនុងជីវែ
{{Â 80 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

្គប់ៗ ានចូលចិែែខាំុណា
្
ស់
ខ្ាំុ គឺោមិែតដ៏លអ និងជាាេះសា្គភកែី។
ខ្ាំុ្ពមទទួលដែអ្វីដដលលអៗ ស្មាប់ខួនខ្
ល
ាំុចប់ពីជពលជនេះជៅ
ខ្ាំុ្ពមទទួលនូវការរក
ី ចជ្មើនថកាំុជថកើង និងមានសុខភាពលអ។
សមពនធភាពដ៏លអអ្ាចរយ ជីវ ិែដដលជពារជពញជៅជោយកែីស្សលាញ់

ss.c

om

បទពិជាធដ៏លអ និងភាពរក
ី រាយស្សស់ថាល

ord

pre

ជៅជពលដដលខ្ាំុ្ពមទទួល ខ្ាំុក៏អាចទទួលបាន។

w.l
lun
di.w

ិ ខ្ាំុ
ជពលជនេះ ខ្ាំុ្ពមទទួលយកអ្វីដដលលអបាំផុែ ស្មាប់ជីវែ
ិ ។
ខ្ាំុជបើកចិែែគាំនិែរបស់ខាំុ្ ទទួលយកនូវការពិែននជីវែ

ww

ិ ថាី ដដលជៅជសសសល់របស់ខាំុ្
ជនេះគឺោនថងដាំបូងននជីវែ
ខ្ាំុរ ីកចជ្មើនរុងជរឿង ខ្ាំុទទួលបានភាពជោគជ័យ ខ្ាំុមានបានថកាំុជថកើង។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២២
ទំនាក់ទំនងលអ និងភាពបុិនរបស្ពវ
((()))

ការជធវើទាំនក់ទាំនងដ៏្ែឹម្ែូវ ចាស់លាស់ ជេើយសមរមយជនេះ
ជយើងចាំបាច់្ែូវដែជចេះជរៀបចាំគាំនិែរបស់ជយើងឱ្យបានលអ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍
និ ងចប់ចងាវក់ននការនិយយពីនដគូ សនទន

ss.c

អាចសិកា ដសវងយល់

om

ដបបបទកនុងការ និយយរបស់ជយើងឱ្យងាយាែប់ោប់ យល់។ ជយើង

pre

របស់ជយើង ជេើយ្ែូវដែេវឹកហាែ់ ទសសនៈកនុងការទាំនក់ទាំនងោមួយ

w.l
lun
di.w

ord

អ្នកដដល ជយើងកាំពុងសនទនោមួយជនេះ ទាំង ការជ្បើ ទឹកដមសាំជ

ង

ទាំង អ្ែថន័យ ខលឹម ារ និងការបងាាញពី ទឹកមុខ ជេើយអ្វីដដលសាំខ្ន់
បាំផុែជនេះគឺសមែថភាពកនុងការ ាែប់។ ការបានឮ គឺោអ្វីដដល ជគបាន

ww

និយយ ដដលការាែប់ គឺោការផែល់ឱ្យ ោការបជងកើនថាមពលដល់អ្ីវ

ដដលបាននិយយ ទាំងការបងាាញពីភា ា និង ឥរយ
ិ បទជឆលើយ ែប
ជៅនឹងអ្វីដដល អ្នកដនទ បាននិយយ ជយើង គួរ ដែបងាាញអ្ាំពីចាំណាប់
អារមាណ៍ពិែ។

្ែូវយកចិែតទុកោក់ជៅជលើគុណភាពសាំជ

ង

ជ្ពាេះវា ពិែោ

ពិបាកខ្លាំងណាស់កុងការនិ
ន
យយោមួយអ្នកដដលមានសាំជ
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ងស្សួយ

ជូម ប៊ុនដេត

សាំជ

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ងធងន់ ឬសាំជ

ងចុង្ចមុេះ ជេើយអ្វីដដលកាន់ដែមិនគួរឱ្យចង់

សនទនោមួយជនេះ គឺអ្នកដដលជចេះដឹង្គប់យ៉ាង ជពក ឬមនុសសដដល
ពូដករអ្៊ាូរទាំ។ ជែើមាននរណាខលេះ ដដលចង់ ឮមនុសសដបប ជនេះនិយយ ?
សូមជធវើោបុគគលដដលគួរឱ្យជពញចិែត ចាំជពាេះអ្នកដដលនិយយ ោមួយ
ខលួនផង។

ការសនទនដដលលអ ជយើងគួរដែ ជចេះ្បជមើល៍ជមើលសូរ សាំជ

ង

របស់ជយើងឱ្យ កាន់ដែ ្បជសើរជ
ចងាវក់សាំជ

ើងបាន។

្បសិន ជបើជលាកអ្នកោ

ord

ក៏គួរដែ េវឹកហាែ់និយយថនមសាំជ

w.l
lun
di.w

មនុសស និយយ ឮជពក

ss.c

វានឹងជួយ ជរៀបចាំទសសនៈកនុងការសនទន

pre

ដដលគនលឹេះងាយៗទាំងជនេះ

om

របស់ជយើងផង ជេើយពយយមដកែ្មូវ ចាំណុចខវេះ ខ្ែទាំងអ្ស់ជនេះ

ង

ជបើ

ងនិយយ ជលឿនជពករេូែ ជសទើ រដែាែប់មិនទន់ ជនេះ ក៏

គួរដែពយយម កាែ់បនថយ និយយឱ្យយឺែៗលាមាែប់បាន។ ្បសិន

ww

ជបើជយើងមានអារមាណ៍ថាចងាវក់សាំជ

ងជយើងយឺែជពក រេូែជធវើឱ្យអ្នក

ដនទមានការធុញ្ទ ន់ ក៏គួរដែេវឹកហាែ់ កាំចែ់ជចល ជោយបដនថម
ជលបឿនឬកាែ់្បជយគឱ្យខលី ៗ ស្សួលាែប់ ។ ្បសិនជបើ និយយកាំបុែ
ខលីជពក ក៏គួរដែស្មាយ្បជយគឱ្យបាន ដវងបនតិច ជោយការបដនថម

ិ គ ្បជយគ ទាំងអ្ស់ជនេះ ។ ្បសិនជបើទឹក
គាំនិែ ការសជងកែ និងវភា
ដមសាំជ

ង របស់ ជយើងមុឺងមា៉ា ែ់ ជពក ក៏គួរដែស្មួលឱ្យមានសាំជ

ទន់ភលន់ពីជរាេះគួរឱ្យចង់ាែប់។
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ង

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ការទាំនង់ទាំនងដដលលអ គឺជយើងគួរដែសិកាដសវងយល់អ្ាំពីការ
ាែប់្គប់ការសនទន ជដើមបីជធវើោអ្នកទទួលារ និងចប់ យកខលឹម ារ
ននារជនេះ បានយ៉ា ង្ែឹម ្ែូវចាំ ជាល ជៅ និងទទួលបានទិសជៅ
យ៉ា ងចាស់លាស់ ដដលវាអាចនឹងនាំ ជយើង ជៅរកភាព ជោគជ័យកនុង
មុខែាំដណងការងារ។

om

ិ កនុងឧែតមគែិជនេះ
ជីវែ

ss.c

ិ មនុសស ដដលជយើងមានក់ៗប៉ាង្បាថាន
គឺោជីវែ

pre

ចង់មាននូវអ្វីៗ ្គប់យ៉ាងទាំងអ្ស់

w.l
lun
di.w

ord

ជីវ ិែ ដដលជពារជពញជៅជសចកែីសុខបរប
ិ ូរ
មានមនុសសោទីស្សឡាញ់ មាន្គួារ
មានការងារលអ ជេើយរក
ី ចជ្មើនជថកើងថាកន

ww

ិ៍ ែ
ទទួលបានភាពជោគជ័យ មានជករជឈា
ា េះ
ជៅកនុងមុខរបរការងារ។

អ្វីៗ្គប់យ៉ាងកនុងឧែតមគែិ និងបាំណង្បាថាន

សុទធសឹងដែស្សសាអែ រក
ី រាយសមត្តមបាំណង
គឺោជីវ ិែ ដដលជពារជពញជៅជោយ
កិែិតយសដ៏្បជសើរ។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

្ទពយសមបែែិ ជ្គឿងអ្លងាករ និងកែីស្សឡាញ់
នរណាៗ ក៏្បាថានដូជចនេះដដរ
ប៉ាុដនត ជែើមានមនុសសប៉ាុនាននក់
ដដលបានជធវើោមាចស់ជីវ ិែ កនុងឧែតមគែិពិែ្បាកដជនេះ?
ប៉ាុដនត ជទេះបីោជយើងប៉ាង់្បាថាន

ss.c

om

អ្ាំពីជីវ ិែកនុងឧែតមគែិរបស់ជយើងយ៉ា ងណាក៏ជោយ

ord

pre

ជយើងក៏្ែូវដែជចេះជធវើចិែឱ្
ែ យ្ពមទទួល

w.l
lun
di.w

ិ កនុងជលាកីយ៍សចចៈជនេះឱ្យបាន។
ជីវែ
ការជធវើចិែែឱ្យ្ពមទទួលយក

ww

ិ ជនេះ
នូវការពិែ្គប់យ៉ាងកនុងជីវែ

ិ ។
វានឹងជធវើឱ្យជយើងមានជសចកែីសុខ និងមានការជពញចិែែចាំជពាេះជីវែ

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៣
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

រជៀស្វាងការទំនាក់ទំនង ដែលនឹងនា ំរៅរកការជំទាស្់
((()))

បញ្ហ
ា ដដលសំខាន់អធវើឱ្យអយើងមិនអាចទទួល

អជាគជ័យ បាន

អនាោះ បណា
ត លមរពី ការនិោយ អោយមិនបានគិត្ពិចារណា អទើប អធវើ
ឱ្យមានការជំទស់ ។ ដូអចនោះ អយើង គួរដត្អចោះនិោយសឋីអោយមានការ
ប្បុងប្បយ័ត្នជានិចច អប្

ោះមុខអយើង អគអប្ត្ៀមចាំ ដត្

ើយ ប៉ាុដនតទអងវើ និងការទំនារ់ទំនងរបស់អយើង អនាោះ

om

ស្គឋប់អយើងស្រស្គប់អ

ោះេនរដដលអៅចំអ

ss.c

អទ ដដលអធវើឱ្យអគ ទំងឡាយទំងពួង មិនសបាយចិត្ឋ។ មិនថាជាការ

pre

និោយសឋី ការទំនារ់ទំនង ការបងាាញនូវបុគគលិរលរខណៈអផសងៗ គួរ

ord

ដត្សុភាពរាបស្គ ទន់ភាន់។ អទោះជាអពលណារ៏អោយ ប្បសិនអបើមាន

w.l
lun
di.w

នរណាមានរ់ ដដលេនរគិត្ថាមិនគួរឱ្យចង់ភាជប់ ទំនារ់ទំនងជាមួ យអទ
អនាោះ អោរេនររ៏មិនគួរនឹង ជំទស់ចំអ
សុភាព អ

ោះការសនទនា អនាោះអទ គួរដត្

ើយ គួរ គិត្ ថា អបើ អយើងអៅដត្ជំទស់ វបានប្ត្ឹមដត្ អធវើឱ្យ

ww

ខាត្បង់អពលអវោអយើង និងនដគូសនទនារបស់អយើងដត្ប៉ាុអណាណោះ។
េនរគួរដត្ចាប់អផតើម ការទំនារ់ទំនងអោយឥរោ
ិ បថសុភាពរាប
ស្គ អដើមបី ជាឈ្នន ន់ ជាន់អោងចាប់ ភាពអជាគជ័យ អ

ើយ រ៏ សូមអជៀស

វងនូវការទំនារ់ទំនងដដលសបញ្ហ
ជ រ់ឱ្យអឃើញេំពីការជំទស់ អប្
អាចនឹង អធវើឱ្យអយើងអៅមិនដល់អប្ត្ើយ

ោះវ

អោយស្គរដត្ការនិោយសឋី

របស់អយើង។ គួរដត្អជៀសវងនូវេវី ទំងេស់អនោះ ប្បសិនអបើអយើងចង់
កាាយជាេនរដដលទទួល បានភាពអជាគជ័យ សូម ចង់ចាំថា អយើងប្ត្ូវ
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ដត្អចោះេធយស្រស័យរាល់េីវៗទំងេស់ អ
ដដលអយើងបានអលើ រអ

ើយគិត្ឱ្យបានម៉ាត្់ចត្់ចំអ

ោះេវី

ើង អដើមបីឱ្យអគអជឿ ជារ់ អលើ ខួនអយើ
ា
ង អនាោះរឋី

ស្រសនមរបស់អយើង រ៏ប្បារដនឹងកាាយជាការពិត្ប្បសិនអបើអយើង អាចអធវើ
បាន។
គំនិត្ និងរឋីស្រសនមរបស់អយើង
អទោះបីជា វលអោ៉ាងណារ៏អោយ
ប៉ាុដនត ប្បសិនអបើពុំបានឆាុោះបញ្ហ
ច ំងនូវចំអណោះដឹង

ោះ រុំថាអ

ss.c

អប្

លជា នឹងគ្នានត្នមាេីវទំងេស់
ើយនថងអនោះ ឬនថងដសអរ

pre

ប្បដ

om

ឱ្យអឃើញនូវការពិត្រនុងអោរអទអនាោះ

ិ
ើយ អទើបេនរដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យរនុងជីវត្

w.l
lun
di.w

ដូអចនោះអ

ord

រ៏វបានប្ត្ឹមដត្ជា រឋីស្រសនមដត្ប៉ាុអណាណោះ។
ពុំដមនជាមនុសស ដដលមានប្ត្ឹមដត្រឋីស្រសនមដ៏លអប៉ាុអណាណោះអទ
ដគប្ត្ូវដត្ជាមនុសស ដដលមានភាពកាាហាន

ww

ដដលអាចនឹងអធវើឱ្យ រឋីស្រសនមរបស់ខួនអចញជារូ
ា
បរាង
អ

ិ បាន។
ើយកាាយអៅជាការពិត្រនុងជីវត្

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៤
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ការរគប់រគងរពលរវោ
((()))

រនុងការអធវើការងារ អត្ើអយើងអាចអប្បើប្បាស់អពលអវោ រនុងការអធវើ
ការងារ បានសមស្រសបអៅនឹងរិចចការទំងេស់អនាោះដដរឬអទ ? អ ើយ
អត្ើអយើងបានរំណត្់អពលអវោោ៉ា ង ណា រនុងការអធវើការងារអនាោះ ?
អនោះគឺជាសំណួ ររបស់មាចស់ប្រុម ុនមានរ់ ។ ថវីត្បិត្ដត្ការអធវើការងារ

om

អោយគ្នានគអប្មាង ប៉ាុដនត សូមរុំអភាចថាការប្គប់ប្គងអពលអវោពិត្ជា

ss.c

សំខាន់ ខាាំង ណាស់ ។ អយើងប្ត្ូវ អចោះ ោរ់គអប្មាងរនុងការអធវើការងារ

ើយ រនុងការណាត្់ ជួប ជា

pre

ប្បចាំនថង និង រត្់ប្ាទុរ អដើមបីរុំឱ្យអភាច អ

ord

មួយនរណាមានរ់ រ៏ប្ត្ូវដត្អចោះអគ្នរពាមអពលអវោ។ អបើមិន ដូអចនោះ អទ

w.l
lun
di.w

ប្បារដជាអាចអធវើឱ្យេនរដនទបាត្់បង់ទំនុរចិត្ឋចំអ

ោះអយើង។

េវីៗប្គប់ោ៉ាង អមើលអៅហារ់ដូចជាប្ចបូរប្ចបល់

និងគួរឱ្យ

ww

រ ំខាន ប៉ាុដនតអនោះគឺជាអរឿងលអដដល អយើងប្ត្ូវ ដត្អធវើរុងអពលដដ
ន
លអយើង

ចង់កាាយអៅជាេនរដឹរនាំដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ ចាំបាច់ ប្ត្ូវ
ដត្ប្គប់ប្គងអពលអវោ អដើមបីទិសអៅដដលអយើងបានរំណត្់។
អពលអវោបានរនាងផុត្អៅោ៉ា ងោប់រ

័ស ប្បសិនអបើអយើង

គ្នានការរំណត្់អពលអវោ ោរ់ គអប្មាងការឱ្យបាន ប្ត្ូវចាស់ោស់
អទអនាោះ

ការងារប្គប់ោ៉ាងរ៏ប្បារដជានឹង ប្ត្ូវជាប់គ្នំងទំងេស់ ។

អយើងបានណាត្់ជួបេត្ិថិជនអដើមបីទរ់ទង

ណិជជរមា ប៉ាុដនតអយើងដបរ
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ជាមរខុសណាត្់ ឬអភាច ណាត្់ អពលអនាោះការអជឿជារ់ចំអ

ោះេនររ៏

ប្បារដជាប្ត្ូវបាត្់បង់ ប្បសិនអបើចង់ណាត្់ជួបជាថាីរ៏នឹងប្ត្ូវចំណាយ
អពលអវោោ៉ា ងយូរអទៀត្ដដរ។ ការដដលអយើងជួបអ

ត្ុការណ៍ដូអចនោះ

រ៏អោយស្គរដត្អយើងគ្នានការ រំណត្់ គ្នានការប្គប់ប្គងអពលអវោ ឱ្យ
បានប្ត្ឹមប្ត្ូវអនាោះ ឯង អៅអពលអនាោះ ទិសអៅដដលអយើងបានរំណត្់
ទុរ រ៏នឹងរោយបាត្់ពីដរវដភនររបស់អយើងជារ់ជាមិនខាន។
ដូអចនោះ ចាប់ពីអពលអនោះអៅ អយើងគួរដត្អចោះប្គប់ប្គងអពលអវោ
ើយេវីៗប្គប់ ោ៉ា ងរ៏នឹង

om

ឱ្យបានលអ អដើមបី ឱ្យបានសអប្មចទិសអៅ អ

អត្ើអយើងមាន បាន ណាត្់ េវីអទៀត្អទ ?

pre

ដសអរ ថា

ss.c

កាន់ដត្ មានប្បសិទិធភាព ។ ប្ត្ូវគិត្ដល់េីវដដលនឹងអរើត្អ

ើង អៅនថង

មានណាត្់ ជាមួយ

ord

នរណា? អៅរដនាងណា ...អពលណា...? ប្ត្ូវរល
ំ ឹរឱ្យបានចាស់ មុន

w.l
lun
di.w

នឹងចាប់អផឋើមអធវើការងារបនតអទៀត្។

ww

រនុងការអធវើការងារជាមួយបុគគលដនទ
ចាប់ពីមានរ់អ

ើងអៅ

សុទធសឹងដត្មានអរឿងរា៉ា វជាអប្ចើន
ដដលអយើងប្ត្ូវប្បឈម។
ឧបបនិសស័យដដលខុសគ្នន
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គំនិត្ អារមាណ៍ ការយល់ដឹង
អដើមរំអណើត្ននការវវិ ត្តរនាងមរ
ការេនុវត្ត ប្បត្ិបត្តិខួន
ា
និងេវីៗ ជាអប្ចើនអទៀត្
ដដលប្គប់ោ៉ាងអនោះ សុទធសឹងដត្ខុសដបារគ្នន

om

អធវើឱ្យប្គប់គ្នន ប្គប់ភាគី ប្ត្ូវដត្អចោះសប្មបខាួន

pre

ss.c

សប្មបគំនិត្ឱ្យសុីគ្នន

w.l
lun
di.w

ord

អដើមបីអធវើការងារជាមួយគ្ននបានោ៉ា ងរលូន
និងមានបញ្ហ
ា ត្ិចបំផុត្។

ww

ដត្អទោះបីជាដូអចនោះរឋី អោយភាពជាមនុសស
ដដលសុទធសឹងដត្ខុសដបារគ្ននទំងេស់អនាោះ
ដត្ងដត្មានអរឿងអាស្រសូវអរើត្អ

ើងជានិច។
ច

មានទំងការប្ចដណននិនាទ
មិនចង់ឱ្យេនរដនទលអ និងមានបានជាងខាួន
ការមិនអពញចិត្ត អៅអពលអឃើញេនរដនទ
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មានត្ួនាទីរុងត្ំ
ន
ដណងការងារខពស់ជាងខាួន
ការមិនចង់អឃើញេនរដនទមានអសចរឋីសុខ
ឬទទួលបានភាពអជាគជ័យ
និងេវីៗ ជាអប្ចើនអទៀត្។
អារមាណ៍ដូចដដលបងាាញមរទំងេស់អនោះ

ss.c

ោះអារមាណ៍មិនអពញចិត្ត ដដលបានបងកអ

pre

ចំអ

om

អបើមិននរណា រ៏នរណាដដរ ដដលធ្លាប់ជួបប្បទោះ

ើយមានការប៉ាោះ

ល់ដល់អារមាណ៍ និងបរោ
ិ កាស

រនុងការអធវើការងារោ៉ា ងខាាំង។

ww

អ

ើយ

w.l
lun
di.w

ord

ពីេនររួមការងារ រនុងរដនាងអធវើការអរៀងៗខាួនរួចមរអ

ើង

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៥
រតូវែឹងពី ទិស្រៅទនតរមូវការ
((()))
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មនុសសអយើងដត្ងដត្អធវើេីវអោយគ្នានទិសអៅ

អៅអពល ដដល

គិត្ថាចង់អធវើ រ៏ចាប់អផឋើមអធវើដត្មឋង អោយពុំបានគិត្ថា អត្ើអយើងអធវើ
អដើមបីេីវ អ

ើយមានទិសអៅេវីខាោះដដលអយើង ចង់បាន ? អយើងប្ត្ូវដត្

ដសវងយល់ស្គរជាថាីអ

ិ េំពីរអបៀបអធវើ ការងារ។ អយើងប្ត្ូវដត្មាន
ើ ង វញ

ការោរ់គអប្មាងទុរជាមុន ថា អត្ើនថងអនោះ ប្ត្ូវអធវើេីវ ? នថងដសអរប្ត្ូវអធវើេីវ ?
ប្បសិនអបើមនុសស អយើង មានទិសអៅដូអចនោះអ

ើយ អទោះបីជាចង់អធវើេីវរ៏

om

អាចសអប្មចបានទំងេស់។ អនោះគឺជាលទធផលដដលបាន មរពីបុគគល

ត្ុផលបំផុត្។ ដំណារ់កាលដំបូង

ord

ដំណារ់កាលសំខាន់ និងមានអ

ោះការរំណត្់វត្ថុបំណង គឺជា

pre

ដូអចនោះ វពិត្ជាលអ សប្មាប់ ខាួនអយើង អប្

ss.c

ិ ដដលប្បព័នធននការអធវើការ
ដដលចាប់អផតើមទទួលបានអជាគជ័យរនុងជីវត្

w.l
lun
di.w

រនុងការឈ្ននអៅររ ការប្គប់ប្គង អពលអវោដ៏មានប្បសិទធភាព គឺជា
អរឿងដដលពិបាររនុងការយល់េំពីការអប្បើប្បាស់អពលអវោ ប្បសិន អបើ

អយើងមិនដឹងថាខាួនអយើងអធវើេីអវ ទអនាោះ ។ រិចចការដដលខុស ដបារគ្នន វ

ww

នឹងនាំអៅររលទធផលខុសៗគ្នន អ

ើយវត្ថុបំណងដដលបានរំណត្់ ទុរ

រ៏គួរដត្ោរ់បញ្ូច លអៅរនុងទិសអៅផលប្បអោជន៍ និងលទធ ផលដដល
បានទទួល។ ប្ត្ូវ ប្បារដរនុង ចិត្ឋថា វត្ថុបំណងរបស់អយើងគឺជាការពិត្
និងអាចសអប្មច បាន។ គិត្េំពីទិសអៅ ទសសនវ ិស័យ និងរឋីស្រសនម
របស់ អយើង

និង អពលអវោដដលអយើងចង់បអងកើត្ភាពខុស ដបាររនុង

ិ ីមួយដដលអយើងអាចអធវើដូអចនោះបានគឺ ប្ត្ូវ
ទប្មង់រិចចការរបស់អយើង។ វធ
គិត្េំពីការផ្លាស់បូរននលទធ
ឋ
ផល។
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សូម ស្គរលបងពិចារណាេំពីទិដឌភាពរួម

អ

ើយសរអសរ េំពី

ដំណារ់កាលននការងារ ដដលប្ត្ូវអធវើមឋងមួយដំណារ់ កាលៗ និងលទធ
ផលដដលអយើងប៉ាងប្បាថាន អ

ើយវត្ថុបំណង ទំង េស់អនោះរ៏នឹ ងកាាយ

អៅជាការពិត្ និង អាចសអប្មចបាន ។ ាមរយៈ ការចាប់អផឋើមេនុវត្ឋ ន៍
វត្ថុបំណងមឋងមួយដំណារ់កាលៗ ឱ្យកាាយអៅជា គអប្មាង ដដលមាន
ចំណុចចាប់អផឋើម និងចំណុច បញ្ចប់ ដដលនឹងបងាាញនូវ លទធផលរនុង រ
យៈអពលដ៏ខីា

មិនយូរអនាោះអទ

អប្

ោះ ថាអនោះគឺជាការ ស្គរលបង ។

om

ប្បសិន អបើអយើង អាចេនុវត្ឋ ន៍ បានអនាោះ េវីៗ ប្គប់ោ៉ាងរ៏នឹង ប្ត្ូវ មាន

ss.c

ទិសអៅោ៉ា ងពិត្ប្បារដនិងចាស់ោស់ ដដលអយើងនឹងប្ត្ូវអធវើ អោយ

pre

មានអគ្នលបំណង ប្បសិនអបើចង់ កាាយជាបុគគល ដដលទទួលបានភាព

ord

អជាគជ័យ។

w.l
lun
di.w

រនុងការចាប់អផឋើមស្គរជាថាី មឋងៗ
រដមងដត្ងដត្មានការផ្លាស់បូរជានិ
ឋ
ចច។

អៅអពលបានសិរាដសវងយល់ េំពីរំ

ww

អយើងរ៏ប្ត្ូវរំណត្់ឱ្យបានចាស់ អ

ុសឆគងរនាងមរ

ើយោរ់គអប្មាងជាថាី

អរៀបចំទិសអៅ អរៀបចំគំនិត្ និងអរៀបចំគអប្មាងការ។
េវី ដដលបាននិោយមរទំងេស់អនោះ
គឺជាការអរៀបចំខួន
ា អរៀបចំចិត្ឋគំនិត្ឱ្យប្ពមទទួលយរ
នូវការផ្លាស់បូរទំ
ឋ
ងេស់ ដដលនឹងអរើត្អ

ិ ីដំបូងៗ ដដលអប្បើមិនបានផល
វធ
រ៏ប្ត្ូវដត្ផ្លាស់បូរវស្គរជាថា
ឋ
ី
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ិ មា
ទមាាប់ដំបូងៗ ដដលអាចនឹងផឋល់ផលេវជ
ជ នរនុងការេភិវឌ្ឍខាួន
មានផលប៉ាោះ

ល់ចំអ

ោះការបរាជ័យ ដដលអរើត្អ

ើង

រ៏គួរដត្ផ្លាស់បូរវស្គរជាថា
ឋ
ី

គ្នានេវីដដលពិបារអនាោះអទ ប្បសិនអបើចិត្ឋអយើងប្ពមទទួលអនាោះ។

ដូអចនោះ អទោះបីជាអោរេនរអធវើេីវ រ៏អោយ រ៏ប្ត្ូវដត្មានទិសអៅ
ននត្ប្មូវការរបស់ខួនឱ្យបានចាស់
ា
។ ប្បសិនអបើអាចអធវើបានដូអចនោះអនាោះ

om

េនាគត្របស់ អោរេនររ៏នឹងទទួលបាន អជាគជ័យ ាមទិសអៅ និង

”ជ័ យ បា៉ា ោ៉ា ងលួ ង “ ដដលបាន

ord

ដូចអសចរឋីេធិបាយរបស់

pre

ss.c

ាមវត្ថុបំណងននត្ប្មូវការរបស់អោរេនរ។

អៅអ

w.l
lun
di.w

និោយថា ការចាប់អផឋើមបានលអ រ៏ជា ភាពអជាគជ័យ

រ់រណា
ឋ លរួច

ើយ អនាោះរ៏អោយស្គរដត្េនរចាប់អផឋើមអធវើ នូវេវីដដលជារឋី សងឃឹម

ននជីវ ិត្។ ដូអចនោះអយើងពុំ ចាំបាច់ ភ័យកាាចអៅនឹងការេស់សងឃឹម ដដល

ww

នឹងចូលមររារាំងដល់ត្ប្មូវការរបស់អយើងអនាោះអទ អជឿចុោះថា!... អោរ
េនរប្បារដជាអាចអធវើបាន អ

ើយកាាយអៅជាេនរឈនោះអទៀត្ផង។

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៦
រតូវរចេះររៀបចំររឿងស្ំខាន់ៗ ទុកោមុន
((()))
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អរឿងដដលចាំបាច់ដដលអយើងប្ត្ូវលោះបង់អពលអវោ

និងថាម

ពលការងារអនាោះគឺ ការនាំយរនូវអរឿងដដលសំខាន់ ៗមរអធវើ មុន គឺប្ត្ូវ
អធវើមុនរិចច ការដ នទៗដដលមិនសំខាន់ ។ អដើមបីអរៀបចំដបបបទ របស់
អយើងឱ្យបានលអគឺ វត្ថុបំណងដដលសំខាន់បំផុត្ ប្ត្ូ វរំណត្់ជាគអប្មាង
អ ើយរិចចការបនតបនាទប់មរ ប្ត្ូវអរៀបចំាមលំោប់លំអោយ។

ss.c

om

ិ គអៅអលើការអរៀបចំ
រនុងការអធវើការងារ អយើងប្ត្ូវដត្ អចោះ វភា
លំោប់ លំអោយ ដដលទរ់ទងអៅនិងបចច័យទំង េស់ អនាោះ។ វជា

pre

ភាពចាំបាច់ ននការងារនិងបចច័យននអពលអវោ ដដលទរ់ ទងអៅនឹង

w.l
lun
di.w

ord

វត្ថុបំណង គអប្មាងការ និងរិចចការអផសងៗ ។ រនុងការអរៀបចំលំោប់
អយើងប្ត្ូវដត្ពិចារណាទំងបចច័យននអពលអវោ និងភាពចាំបាច់ អប្ ោះ
វត្ថុទំងពីរអនោះគឺជាបចច័យដ៏សំខាន់។ អៅអពលដដលអយើងប្ត្ូវេនុវត្ឋ ន៍
ការងារអៅរនុងស្គថនការណ៍ឬប្បត្ិបត្ឋិការណ៍បនាទន់ រិចចការខាោះចាំបាច់

ww

ិ ត្ឋិននការ ប្បញាប់ បនាទន់ដត្ងដត្ អរើត្ មានអ
ប្ត្ូវ ដត្អធវើភាា មៗ។ វប
អោយ ស្គរ ដត្ការផ្លាស់បូរឋ

ើង

ឬការអប្ត្ៀមអរៀបចំពុំបានសមស្រសប។

មនុសសអយើង មានមអធយបាយដដល អាចអធវើឱ្យខាួនអយើងគ្នានថាមពល
អប្

ោះពួរអគមិនអាចអមើល អឃើញ នូវេវីដដល ប្ត្ូវអធវើ និង ោរ់ វទុរអៅ

រនុងលំោប់អ ត្ុផលរនុងស្គថនការណ៍ប្បញាប់ ។ ពួរអគមានគំនិត្ចង់
រត្់អគចអោយអសចរឋីភ័យកាាច អ ើយអធវើេីវៗបានត្ិចត្ួច ជាងសមត្ថ
ភាពដដលពួរអគអាចអធវើបានរនុងស្គថនការណ៍ ដដលបានអរើត្ អ
និចច។
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ជាញឹរញាប់ ដត្ងដត្ មានគំនិត្ចង់អឆាើយត្បអៅនឹង េវីសភាព
ការណ៍ បនាទន់

ខាាំងជាងភាពចាំបាច់និងការអរៀប ចំ គអប្មាង

និោយបានថាហារ់ដូចជាការរំណត្់វត្ថុបំណង

អាច

និងចាប់ ការងារ

ដដលចាំបាច់ អដើមបីសអប្មចវត្ថុបំណង។ េនរអរៀបចំប្បព័នធការងារោ៉ា ង

មានរអបៀប និងអាចប្គប់ប្គងបាន លអ ប្ត្ូវ ដត្អចោះ ោរ់គអប្មាង ការងារ
និងអពលអវោឱ្យបានសមស្រសប។ សប្មាប់ការរំណត្់អពលអវោគឺជា
ប្បចាំសបាឋ

៍ និងរបាយការណ៍ប្បចាំនថង។

om

ការរំណត្់វត្ថុបំណង និងគអប្មាងការងារ ជាគអប្មាងប្បចាំោនំ ប្បចាំដខ

៍ គឺប្ត្ូវដត្អធវើឱ្យបានជារ់ោរ់។ ចំដណរការ

pre

ប្បចាំនថង និងប្បចាំសបាត

ss.c

គនាឹោះសំខាន់ដដលនាំអៅររភាពអជាគជ័យរនុងការ ោរ់គអប្មាង

ord

េនុវត្ឋរិចច ការអផសងៗ រនុងរយៈអពលដវង ជាទូអៅមនុសសអយើងដត្ង ដត្

អាចនឹងទទួលបានអជាគជ័យ នា

w.l
lun
di.w

អមើលអឃើញនូវចំណុច លអអពរថា

អពលមួយ ដរាបណាដដលអយើងអធវើការងារអោយមានអ

ត្ុផល។

ww

ប្គប់គ្ននប្ត្ូវដត្អធវើការងារ និងមានទំនួលខុសប្ត្ូវ ប៉ាុដនឋេនរ រ៏ប្ត្ូវ
ដត្ផឋល់ ស្គរ :សំខាន់ដល់ការងារទំង េស់អនាោះ
ដដលចាំបាច់មរេនុវត្ឋ ន៍ មុន អ

អោយ យររិចចការ

ើយប្ត្ូវមាន ការោរ់ដផនការ ទុរជា

មុន អដើមបីឱ្យការងារអនាោះ មានទិសអៅចាស់ោស់និងប្ត្ឹមប្ត្ូវអៅ
ាមការរំណត្់ទុរ ដូចទសសនៈដដលថា៖

ប្ត្ូវោស់អត្ឿនខាួន អោយ

រយសមឋី
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អលើរទឹរចិត្ឋដ៏េស្គចរយ
ដដលនឹងអាចជួយជំរញ
ុ
នឹងផ្លាស់បូរខា
ត ួនរបស់អោរេនរ
ពីការមិនយរចិត្ឋទុរោរ់
ិ ដដលមានការផ្លាស់បូរឋ
ដល់ជីវត្

om

អោយមិនអៅស្គងម...ប្គប់អពលអវោអនាោះអទ។

pre

ss.c

”ប្ត្ូវបណុឋ ោះគំនិត្អលើរទឹរចិត្ឋ គំនិត្ដដលអោត្ជាចងាវរ់

w.l
lun
di.w

ord

ប្ពមជាមួយនឹងថាមពល ដដលនឹងអបាោះជំហានបនឋអៅ។
អៅអពលមានទុរខ ប្ត្ូវអចោះបអងកើត្ថាមពលអលើរទឹរចិត្ឋជានិចច
ោះថាជាញឹរញាប់ អរឿងរា៉ា វដដលលអៗបំផុត្

ww

អប្

នឹងបានមរពីអសចរឋីលំបារអារោ៉ា រ“។

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៧
ការររៀបចំឯកសារតាមររបៀប A-I-R-W
((()))
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ការងារអរៀបចំឯរ ស្គរ

គឺជាការងារដដលពិបារសាុគស្គាញ

ិ ីដ៏លអ
ប្បសិនអបើអយើងពុំបានអរៀបចំឱ្យមាន រអបៀបប្ត្ឹមប្ត្ូវ អទអនាោះ។ វធ
រនុងការអរៀបចំឯរស្គរឱ្យបានស្រសួល ប្ត្ូវដត្អចោះចាប់អផឋើមអរៀបចំ ចំអ ោះ
ឯរស្គរទំង អនាោះជាមុន សិន បនាទប់មរអទើប ចាប់អផឋើមអធវើការងារដនទ
អទៀត្។ ដំណារ់កាលដដលលអ ដំបូងគឺប្ត្ូវ ចំណាយអពល អវោអរៀបចំ
ប្បអភទឯរ ស្គរ អោយការពិចារ ណាអៅអលើ ទប្មង់ A-I-R-W អដើមបី
ដញរប្បអភទការងារដដលបានោរ់មរ។
គឺការប្បត្ិបត្ឋិ (Action)

I

គឺជាទិននន័យ (Information)

R

គឺការអាន (Reading)

W

គឺជាធុងសំរាម (Wastebasket)

ord

pre

ss.c

om

A

w.l
lun
di.w

”A“ គឺជារិចចការអផសងៗ ដដលអយើងប្ត្ូវអធវើអោយខាួនឯង។ អៅ

អពលដដលអយើងរ ំលឹរឬចង់ររេវីទំងេស់អនាោះអ

ិ អយើងប្គ្នន់ដត្
ើ ង វញ

សរអសរកាលបរ ិអចឆត្ដដលអយើងបានទទួលរិចចការអនាោះចូលអៅ វនឹង

ww

ចាប់អផឋើមដំអណើរការឱ្យអយើងភាាម អ

ើយកាលបរអិ ចឆត្ការងារទំងេស់

គួរដត្អរៀបចំឱ្យបានប្ត្ឹមប្ត្ូវ ចាស់ោស់ ាំងពីអដើមរ
ចុងបញ្ចប់ អោរេនររ៏ ប្ត្ូវអរៀបចំការងារទំងអនោះ
លំោប់អ

ូត្ដល់ ចប់ ។

អោយការចាត្់

ត្ុការណ៍អៅាមកាលបរអិ ចឆត្ដដលចាប់អផឋើម អធវើ អ

អពលដដលការងារ ចប់ រច
ួ រាល់ អ

ើយអៅ

ើយ រ៏គួរដត្ ប្ត្ួត្ ពិនិត្យ ការងារអនាោះ

ប្គប់ដផនរទំងេស់ឱ្យបានប្ត្ឹមប្ត្ូវ។
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”I“ គឺជាឯរស្គរអផសងៗ ដដលបានរត្់ប្ារិចចការប្បចាំនថងរបស់
អយើង រិចចការទំងអនោះអយើងពុំចាំបាច់អធវើេីវ អទ ប្គ្នន់ដត្ អយើងប្ត្ូវ អានវ
ភាាមៗ។
”R“ គឺជាប្បអភទលិខិត្ស្គនមប្បអភទទសសនាវដឋីទរ់ ទងអៅនឹង
អាជីវរមា និងរបាយការណ៍ អផសងៗ ដដលពុំ ដមនជាឯរស្គរដដល
ព័នធអៅនឹងខាួនអយើងអនាោះអទ អប្

រ់

ោះឯរ ស្គរទំងេស់អនោះ មានផលប៉ាោះ

ss.c

ការងារអាជីវរមា និងរិចចការប្គប់ោ៉ាង។

om

ិ ័យ
ល់ រុងរយអពលដវង
ន
ដដលទរ់ទងអៅនឹ ងការររ
ី ចអប្មើនរនុង វស

ើ យ។

ord

ដលងអប្បើប្បាស់អទៀត្អ

pre

”W“ គឺបងាាញេំពីឯរ ស្គរដដលអយើងមិនបានអប្បើ ប្បាស់

w.l
lun
di.w

ការអប្បើប្បាស់សឺមី អដើមបីរំណត្់ការចងចាំ គឺជា ការ
សនសំអពលអវោបានលអ មានការាមោន អ

ឬ

ឹរ
វ ហាត្់

ត្ុនិងរិចចសនយអផសងៗ

ww

ដដលសំខាន់ ៗ។ វ ិធីដដលអគនិយម បំផុត្ រនុងការអរៀបចំទប្មង់សឺមី
អនាោះគឺ ការអប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ប្បត្ិទិនអរៀបចំរដនាងទុរោរ់ឯរ ស្គរ
ប្បចាំនថង ប្បចាំដខ ប្បចាំោនំ ឱ្យមានរអបៀបអដើមបីរុំឱ្យអភាច។
អយើងគួរអជៀសវងការសរអសរឯរ ស្គរអោយនដ អប្

ោះការសរ

អសរអោយនដ បានសប្មាប់ដត្ ខាួនអយើង អទ អបើសប្មាប់េនរដនទ អមើល

ផងអនាោះ វមិនប្គ្នន់ដត្អធវើឱ្យខាត្អពលអវោរបស់អយើងប៉ាុអណាណោះអទ គឺ
ដថមទំងអធវើឱ្យខាត្អពលអវោ របស់អលខា អទៀត្ផង។

មអធយបាយ

មួយដដលលអគឺ អយើងគួរដត្អប្បើប្បាស់រមាវ ិធី មីប្រូសូអវរើ ដ
៍ អដើមបីសរអសរ
{{Â 99 Â||

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

អោយមានការ សិរាដសវងយល់េំពី រអបៀបអប្បើប្បាស់ឱ្យបាន ចាស់
និងយល់ឱ្យបានចាស់ពីវ ិធីវយថាយភីងដ៏មានគុណភាព។
ឯរស្គរដដលសំខាន់ អយើងចាំបាច់ប្ត្ូវ ដត្អរៀបចំោរ់សឺមីឱ្យ
បានស្រសួលបួល អ

ើយបិទ ប្រោសពណ៍ អដើមបីងាយ ស្រសួលររ អោយ

មិនចាំបាច់ចំណាយអពលអវោយូរ អ
ងាយស្រសួលសប្មាប់ខួនអយើ
ា
ង ចំអ

ើយការអរៀបចំទុរោរ់រ៏កាន់ ដត្

ោះឯរ ស្គរដដលអយើងបានទុរោរ់

អៅាមទូ។ អដើមបីកាាយជាបុគគលដដល អាចទទួលបាន អជាគជ័យអនាោះ

pre

ss.c

om

រ៏គួរដត្ អធវើខួន
ា ជាមនុសសដដលមានរអបៀបរនុងការទុរោរ់ឯរ
ស្គរ
អប្ ោះេវីទំងេស់អនោះ វជួយអធវើឱ្យអយើងមិនអភាចការងារអផសងៗ។

ord

េនរដឹរនាំដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ ជាទីគប់ចិត្ឋ ប្ត្ូវ ដត្

w.l
lun
di.w

មានទំនួលខុសប្ត្ូវោ៉ា ងអពញអលញចំអ

ោះរំ

ុស និងចំណុចខវោះខាត្

របស់ខួន
ា ប្ពមទំងមិនអបាោះបង់ទំនួលខុស ប្ត្ូវ ឬទមាារ់ រំ

ុស ឱ្យេន រ

ដនទ អៅអពលដដលមានការ ខុសឆគង អនាោះអទ គឺេនរដឹរនាំប្ត្ូវដត្ចាត្់

ww

ទុរថា ជាការបរាជ័យរបស់ខួន...។
ា

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៨
បញ្ឈប់នូវអ្វី ដែលមកកាត់ចងាវក់
((()))
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រនុងខណៈអពលដដលអយើងរំពុងអធវើការងារោ៉ា ង
េដណឋត្
េណូឋ ងសាុងអៅនឹងការងារ ស្រស្គប់ដត្ មាននរណា មានរ់ម រកាត្់ចងាវរ់
មិនថាអ

ើយ ជាសំអ

អយើង ភាំងស្គារត្ី អ
អ

ើងជាញឹរញាប់ចំអ

អ

ើយ អ

ងទូរសពទ អរាទិ៍ ឬសំអ

ងជដជរគ្ននរ៏នឹ ងអធវើឱ្យ

ើយបាត្់បង់ អារមាណ៍។ អរឿងទំងេស់ អនោះ អរើត្
ោះការអធវើការងារ អោយមិន អាចអជៀសវងបាន

ើយអនោះគឺជា ឧបស័គគដដលអយើងប្ត្ូវអោោះស្រស្គយជាបនាទន់

om

ប្បសិនអបើមិនអធវើដូអចនោះ ការអធវើការងាររបស់អយើងរ៏នឹ ងបាត្់បង់ប្បសិទធ

pre

ss.c

ភាពោ៉ា ងជារ់ចាស់។

ord

ដូអចនោះ អយើងប្ត្ូវដត្អរៀបចំដបបបទ ស្គរជាថាី ដូចជា ប្បសិនអបើ

w.l
lun
di.w

មាននរណាមរររ រ៏ គួរ ដត្អរៀបចំអពល អវោអដើមបី ជដជរគ្នន អោយ
មានការអធវើការរនុងមួយសបាឋ

ោះ អពលអវ ោដដលអៅ សល់ អយើងនឹ ងអាចអធវើការងារបានអពញ

អលញ អ
មរររអ

ើយរ៏មិនមាន ការត្រ់សុត្ដដរ។
ា
ប្បសិនអបើមានអគទូរសពទ

ww

អប្

៍ប្ត្ូវជួបអភញៀវ មួយនថងឬពីរនថងរ៏ជាការលអ

ើយ អបើអយើងមិនអាចអជៀសវងការអលើរទូរសពទបាន អទអនាោះ

រ៏គួរដត្ទទួលទូរសពទ អ

ើយនិោយដត្បនឋិចបានអ

ើយ អដើមបីរុំឱ្យ អគ

មានការអារ់េន់ចិត្ឋ និងអៅដត្ររាទំនារ់ទំនងឱ្យបានលអដូចអដើម។
មនុសសមួយចំនួន ពិត្ជាប្ត្ូវការភាពស្គងប់ស្គងត្់ដមនរនុងការអធវើ

ការងារ ។

ប្បសិនអបើអោរេនរចង់ កាាយជា បុគគលដដលទទួល បាន

អជាគជ័យរនុងជីវ ិត្ អលើ មុខត្ំ ដណងការងារ រ៏គួរដត្អចោះអរៀបចំដផនការ
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

រនុងការណាត្់ជួប អដើមបីឱ្យ ងាយស្រសួលចំអ ោះ ខាួនអយើងផង អប្ ោះការ
អធវើការងារជាប្បព័នធ វនឹ ងអធវើឱ្យការងារមាន ប្បសិទិធ ភាព ខុសដបារពី
ការអធវើការងារអោយមិនមាន ប្បព័នធចាស់ោស់ ។ អាចនឹ ងបណា
ត ល
ឱ្យមានបញ្ហ
ា អរើត្អ

ើងជាប្បចាំ សមាឹងអមើលេវីរ៏ងងឹត្ទំងេស់ យរេវី

ជាដុំ រំភួន មិន បានអ

ើយ អប្

ោះអយើងគ្នានការ អរៀបចំប្បព័នធការងារឱ្យ

បានប្ត្ឹមប្ត្ូវ និ ងសមស្រសបអៅាមសមត្ថភាពរបស់មនុសស អ
ប្បសិនអបើអយើងមិនអធវើដូអចនោះអទ ប្រុម

ើ យ។

ុនរបស់អយើងរ៏ នឹងប្បឈម អៅ

ss.c

om

នឹងការលំបារ...នឹងប្ត្ូវដួលរលំ។

ord

pre

”សូមអប្បើប្បាស់ប្បអោជន៍ ឱ្យបានសមស្រសបអៅនឹងអពលអវោ

w.l
lun
di.w

ដដលបានចំណាយ ឬប្ត្ូវអចោះស្គគល់េំពីគុណត្នមាននអពលអវោ
រុំបអណា
ត យឱ្យអពលអវោរនាងផុងអៅ

ww

អោយឥត្ប្បអោជន៍“

អពលអវោ ពិត្ជាចាំបាច់ខាាំងណាស់សប្មាប់ការអធវើការងារ
អ

ើយ ការអធវើការងាររ៏ពិត្ជាសំខាន់ ខាាំងណាស់ ដដលអយើងប្ត្ូវោរ់

គអប្មាងអដើមបី ឱ្យសអប្មចទិសអៅ។ ជាមួយគ្ននអនោះដដរ ការអសពគប់
ជាមួយបុគគលដនទជាអប្ចើន

រ៏ជាអរឿង ដដលសំខាន់រុងការេភិ
ន
វឌ្ឍ

សមពនធភាពដ៏លអខាងរិចចការអាជីវរមា។ អបើអយើងប្ត្ូវ ស្គគល់អគ អគរ៏ ប្ត្ួវ
ស្គគល់អយើង ដដរ េវីដដលសំខាន់អនាោះគឺ ប្ត្ូវប្គប់ប្គង ការអសពគប់ រាប់
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អានេនរដនទ មិនដមនបអណា
ឋ យទុរឱ្យេវីទំង េស់អនាោះ មរប្គប់ប្គង

ww

w.l
lun
di.w

ord

pre

ss.c

om

អយើងអនាោះអទ។

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៩
លុយកាក់ និងមុខ្របរដែលស្មរមយ
((()))
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ៍ ត
លុយការ់ បុណយសរឋិ ឋានៈ អររអឈ្ន
ា ោះ និងេំណាច ាមធមា
ជាត្ិ វពុំដមនជាអរឿងដដលអាប្ររ់ ឬគួរឱ្យភ័យខាាច អនាោះអទ ប៉ាុដនតការ
ិ អទ ដដលបានរំណត្់ថាលអឬអាប្ររ់
ដដលអយើងយរអៅអប្បើប្បាស់វញ
អនាោះ។ ភាពមានបានទំងេស់អនោះ អាចជាសមាារៈអប្បើប្បាស់ដដលមាន
ប្បអោជន៍ រនុងការផឋល់ឱ្យពី ទិសអៅដ៏មានន័យ អ

ើយ ការចាយវយ

លុយការ់បានប្ត្ឹមប្ត្ូវ វនឹងអធវើឱ្យមានការខុសដបារ ។ អយើង ប្បដ

ល

ជាធ្លាប់បាន ឮថា េនរ ដដលមានអររអិ៍ ឋ ឈ្នាោះ ទទួលបាន អជាគជ័យរនុង

ោះដត្អគមានភាពមុោះមុត្អធវើនូវេវីដដលខាួនអគ បាន

om

ិ ពីការងារ រ៏ អប្
ជីវត្

ss.c

ាំងចិត្ឋ។ ប្បសិនអបើអយើងអធវើការងារអោយសុចរត្
ិ អ

ើយបានអចញជា

pre

ដុំរំភួនអនាោះ វរ៏សមស្រសបអៅនឹងេវីដដលអយើងបានអធវើអ

ើ យ។

ord

ប្បសិនអបើលុយការ់ដដលបានមរពីការអធវើអាជីវរមាដបបទុចចរត្
ិ

w.l
lun
di.w

រ៏នឹងអធវើឱ្យអយើងមិនសបាយ ចិត្ឋ អទោះបីជាអយើង មានបាន ខពង់ ខពស់
ួសរប់អាកាសរ៏អោយ ប៉ាុដនឋអសចរឋីររ
ី រាយ គឺ គ្នានសូមបីដត្បនតិច។

ww

ផទុយអៅវ ិញ ប្បសិនអបើអយើងអធវើ ការងារធមាាៗ អ ើយបានលុយ ការ់
មរ អទោះបីជាត្ិចត្ួចរ៏ អោយ រ៏អយើងមាន អសចរឋីរ ីររាយរនុងចិត្ឋ
សបាយចិត្ឋ អ

ប្គ្នន់ ដត្ ប៉ាុអណណ ោះ

ើយមិនចាំបាច់ខាវយខវល់អៅ និង អរឿនមិនលអអនាោះអទ ។
អយើងរ៏អាចរស់អៅប្បរបអោយអសចរឋី

ិ អ
សបាយរនុងឱ្រា៉ា គ្នានបញ្ហ
ា រខា
ំ នជីវត្

ររ
ី រាយ

ើ យ។

ប្បអទសរមពុជាសពវនថង មានការងារជាអប្ចើនដដលអាចឱ្យអយើង
អប្ជើសអធវើ បាន ប្គ្នន់ដត្ថា អត្ើអយើងជា មនុសសដដលអរស
ើ អេើង ការងារ
ប៉ាុណាណ អនាោះអទ វជាអរឿ ងដដលរខា
ំ ន ខញំុ សូមឱ្យដត្អយើងប្គប់គ្ននអប្ជើស
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អរ ើសនូវការងាររនុងផាូវសុចចរត្
ិ រ៏វប្គប់ប្គ្នន់អ

ើយ។ េនរដដលមានបាន

ពីការររសុី ដបបទុចចរត្
ិ រស់អៅអោយអសចរឋីភ័យខាាច ខាវយខវល់ប្គប់
អពលអវោ ខាាច អប្

ោះខាួនបានប្បរបមុខរបរមិនសមរមយ អ
លុយការ់មរចាយវយដបបខជោះខាជយខុសទំនង។

ើយយរ

ដូអចនោះ លុយ នរណាៗរ៏ប្បាថានចង់បានមរអធវើជាសមបត្ឋិរបស់
ខាួនដដរ អដើមបីអធវើឱ្យជីវ ិត្មានអសចរឋីរ ីរ រាយប្បរបអោយ សុភមងគល ។
ប៉ាុដនឋ េវីដដលសំខាន់ អត្ើលុយអនាោះ ររបានមរ ពីណា ? អ ើយសមរមយ

om

ដដលឬអទ? ការអធវើការងារឬការបណា
ឋ រ់ទុន វជាដផនរមួយននថាមពល

ss.c

ការងារ អោយមានការអរៀបចំឱ្យបានចាស់ោស់េំពីថាមពលការងារ

pre

ឱ្យបានខាាំងជាងលុយមួយចំនួន អយើងអាចនឹងបងាាញខាួនឯងេំពីការ

w.l
lun
di.w

ស្រសួលដដលចិត្ឋប្ពមទទួល។

ord

មានថាមពលគឺ គំនិត្មួយភាគដដល អចញពីចិត្ឋ អទើបវជា ការងាយ

អោយការេនុវត្ឋាមគំនិត្ អយើងនឹងបអងកើត្ថាមពលទំងេស់

ww

ិ ដ ណ។ អនោះគឺវធ
ិ ីដដល
ដដលអយើងមានគឺ ចិត្ឋគំនិត្ រាងកាយ និងចិត្ឋវញ្ហ
អយើងអាចនឹងេភិវឌ្ឍ ន៍ គអប្មាងរបស់ អយើងបាន អោយមានទំនុរ ចិត្ឋ
អ

ើយបុគគលិរលរខណៈននេនរដដលមានភាព អជាគជ័យ រនុងការទំនារ់

ទំនង គឺជាបុគគលដដលបានដឹងថា បញ្ហ
ា អរឿងលុយការ់គឺ ជាបញ្ហ
ា ខាង
ទសសនគត្ិ អ

ើយបុគគល ដដលមាន ទសសនគត្ិសមរមយ អគនឹងមាន ឱ្

កាសលអអប្ចើន រនុងការអធវើឱ្យបាននូវ េវីដដលអគ ប្ត្ូវការ ...ដូចគំនិត្ដដល
អលើរអ ើងថា៖
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អយើងប្ត្ូវប្រអ

រអមើលបញ្ហ
ា ថា គឺជាការជំរញ
ុ

គឺ ជំរញ
ុ ឱ្យអយើងកាន់ដត្រង
ឹ មាំអ
ជីវ ិត្កាន់ដត្ប្បអសើរអ

ើង អប្

ើង

ោះអយើងជាមនុសសដដលមានទិសអៅ

អយើងអធវើការបានសអប្មចោ៉ា ងោប់រ

័ស

អោយប្បាសចារពីការអោោះស្គនានា

ss.c

ិ ីដ៏េស្គចរយ
ោះការដសវងររវថ

pre

អយើងសបាយរ ីររាយចំអ

om

អយើងបអងកើត្ទមាាប់ ឱ្យមានគំនិត្វ ិជជមាន

អយើងភាញរ់អ

w.l
lun
di.w

ord

អដើមបីឱ្យបាននូវេវីដដលអយើងប្ត្ូវការ។
ើងរាល់ប្ពឹរ អោយភាពររ
ី រាយស្រសស់ថាាថាីៗជានិចច

អយើងសមគួរនឹងបានទទួលនូវភាពមានបាន ភាពសុខស្គនឋ

ww

អសចរឋីស្រសឡាញ់ និងអសចរឋីសុខ។

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣០
កំណត់ទិស្រៅ រែើមប ីរធវើោមាាស្់វាស្នារបស្់ខ្ន
លួ
((()))
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

បុគគលដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ

អមើលអៅហារ់ដូចជា

មានអពលអវោពិអសស ដដលអធវើឱ្យអគររ
ី រាយចំអ

ោះេវីដដលពួរអគចង់

អធវើ ។ រនុងគំនិត្ដដលជាអ ត្ុផលគនាឹោះ ថា អ ត្ុេីវបានជាបុគគល ដដល
ទទួលបានភាពអជាគជ័យ អមើលអៅហារ់ដូចជា ”សុី ចងាវរ់ គ្នន“? អនាោះ
រ៏អោយស្គរដត្អយើងបានរំណត្់ទិសអៅទុរោ៉ា ងចាស់ោស់។
គំនិត្របស់អយើង អាចនឹងទទួល បានោ៉ា ងមានប្បសិទធភាព
ប្ត្ឹម ដត្ប្បាំអៅដប់ គំនិត្ ប៉ាុអណាណោះរនុងមួយ ប្គ្នៗ។ ប្បសិនអបើអយើងមិន

om

ចង់ឱ្យមានអារមាណ៍ថាប្ចបូរប្ចបល់ រ៏គួរ ដត្អចោះរត្់ប្ាប្គប់ អរឿងរា៉ា វ

ss.c

ដដល អយើង ប្ត្ូវអធវើអៅាមដំណារ់ កាលនីមួយៗ ននការងារជា អាទិ
ូត្ដល់ចប់ អដើមបីឱ្យ

pre

ភាព និងការងារបនាទប់ាមលំោប់លំអោយ រ

ើយ អទើបអយើងមានទំនុរ ចិត្ឋ រុងការ
ន

w.l
lun
di.w

របាយការណ៍ទុរ រនុងប្រោស អ

ord

មានភាពងាយស្រសួលរនុងការអធវើការងារ។ កាលអបើអយើង បានសរអសរ
អធវើការងារ និងមិនមានការភន់ប្ច

ំ។

ww

សូមចង់ចាំថា អយើងប្ត្ូវ ដត្ាមោនការវ ិវត្ឋអៅ មុខរបស់អយើង
ជាប្បចាំ ប្ត្ូវចំណាយអពល អវោសអងកត្ អមើលថា អត្ើការវវិ ត្ឋអនាោះវ
រំពុងដត្អធវើឱ្យមានការររ
ី ចអប្មើន ដដរ ឬអទ អ

ើយរត្់ប្ានូវ អមអរៀន

ដដលជាបទពិអស្គធរបស់អយើងទុររនុងអសៀវអៅរត្់ប្ាប្បចាំនថង អដើមបី
ជាការរ ំលឹររុំឱ្យ អភាច។ បនាទប់ពីអយើងបាន

ឹរ
វ ហាត្់ អយើងនឹងកាាយ

អៅជាមនុសសដដលមានរអបៀប មានភាពស្គងប់ស្គងត្់ និងម៉ាត្់ចត្់។
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គ្នានចអមាើយដដល បរាជ័យឬខុសឆគងអនាោះអទ មានប្ត្ឹមដត្ផល
ប៉ាោះ

ិ ី
ល់ត្ិចត្ួចប៉ាុអណាណោះ សងឃឹមថាអយើងនឹងប្ពមទទួលខុសប្ត្ូវអលើវថ

ិ របស់អយើង។
ជីវត្

បញ្ឈប់ការពឹង

រ់

អ

ើយអធវើជាមាចស់អលើ អជាគ

វសនារបស់ខួន
ា ប្បសិនអបើអយើងសអងកត្េំពី ថាមពលេំណាចថាី ថាម
ពលការងារដដលចូលមររនុងជីវ ិត្ អយើង ដដលវមិនដមន អរើត្ អ

ើង ដត្

រនុងរយៈ អពលមួយដ៏ខីាអនាោះអទ។ ប៉ាុដនឋ អោរេនរប្ត្ូវសអងកត្អមើលថា
ការាមោន រំពុងដត្ចូលមរ ប្គបសងកត្់ អោរេនរអាចនឹងសអងកត្

om

អឃើញថា អយើងហារ់ដូច ជាជាប់អៅនឹងថាមពលេំណាចោ៉ា ងខាាំង
ើងពីការសិរាដសវងយល់របស់អយើង។

ss.c

អនាោះគឺ េវីដដលបានអរើត្អ

អដើមបីឱ្យខាួន អយើងអដើរ

pre

ការរំណត្់ទិសអៅរនុងការអធវើការងារ

ord

ាមអនាោះ គឺជាអរឿងដដលអយើងគួរដត្អធវើឱ្យ បានជាោច់ ខាត្ អដើមបីឱ្យ

w.l
lun
di.w

ការងាររបស់អយើងទទួលបានដផាផ្លក និងភាពររ
ី ចអប្មើន អ

ើយទិសអៅ

ដដលនឹងរំណត្់រ៏គួរដត្រំណត្់រុងប្ពំ
ន
ដដន មួយជារ់ោរ់ ដូចអសចរឋី
ើងថា៖

ww

េធិបាយមួយបានអលើរអ

គ្នានចអមាើយដដលបរាជ័យ ឬខុសឆគងអនាោះអទ
ប្គ្នន់ដត្អាចនឹងមានផលប៉ាោះ

ល់ខាោះៗ

សងឃឹមថា អោរេនរនឹងប្ពមទទួលខុសប្ត្ូវ
ជំអ

ិ របស់អោរេនរ។
ោះជីវត្

អោរេនរ សអងកត្េំពីថាមពលេំណាចថាី
ិ បស់អោរេនរ
ថាមពលថាី ដដលចូលមររនុងជីវត្
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ដដលអាចនឹងមិនអរើត្អ

ើង ដត្រនុងមួយរយអពលអនាោះអទ។

ប៉ាុដនឋ អោរេនរប្ត្ូវចាប់អផឋើមសអងកត្អមើលថា
ការាមោនថាីៗ រំពុងដត្ចូលមរប្គបសងកត្់អោរេនរ។
អោរេនរ មានគំនិត្ដ៏េស្គចរយ
មានអសចរឋីសុខ មានទំនុរចិត្ឋ និងអសចរឋីសងប់ចិត្ឋកាន់ដត្ខាាំងអ

om

េនរដនទអាចនឹងអមើលអឃើញថា អោរេនរអមើលអៅហារ់ដូចជា

ord

ើង អៅអពលដដលអោរេនរ

w.l
lun
di.w

អនាោះគឺជាេវីដដលអរើត្អ

pre

ss.c

ជាប់អៅនឹងថាមពលេំណាចោ៉ា ងខាាំង។

សិរាដសវងយល់េំពី ការអជឿជារ់អលើខួនឯង...
ា

ww

សិរាដសវងយល់...ដដលនឹងអជឿជារ់អលើខួនឯង។
ា

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣១
រស្ចក្ីពាោម ោមាគ៌ាទនភាពរោគជ័យ
((()))
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ើង

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ
គនាឹោះដំបូងដដលអាចនឹងយរមរអរៀបចំដរនចនអប្បើប្បាស់រុងជី
ន
វត្

អនាោះគឺ អសចរឋីពយោម ។ អៅអពល ដដលអយើង មានបញ្ហ
ា ពិបារ ៗ
ប្ចបូរប្បបល់អ

រអពញអៅអោយអាថ៍រំបាំង ដដលអាចអធវើឱ្យមានការ

ស្គទរ់អសទើរចិត្ឋ សូមរុំចុោះចាញ់ចំអ

ោះបញ្ហ
ា ទំងអនាោះ។ ប្បសិនអបើអយើង

ិ អយើងចាំបាច់ប្ត្ូវដត្មានអសចរឋី
ចង់ទទួលបានភាពអជាគជ័យរនុងជីវត្

ពយោមរនុងការអធវើការងារ អប្ ោះថា អបើ សិនជាអយើងខវោះ នូវេវីទំងេស់
អនោះ សូមរុំរ ំពឹងថាអយើងនឹងទទួលបានអជាគជ័យ រនុងការអធវើការងារឱ្យ

om

អស្គោះ។

ss.c

អយើងធ្លាប់បានអឃើញ អស្គរនាដរមា ពិត្ៗ មឋងអ

ើយ មឋងអទៀត្

pre

អយើងធ្លាប់បានអឃើញ េនរ ដដលមាន ទិសអៅ និ ងអគ្នល អៅជាអប្ចើន
ត្់ អ

ើយ ស្គទរ់ អសទើ ររនុងចិត្ឋោ៉ាងខាាំង អប្

w.l
lun
di.w

អនឿយ

ord

នារ់ ពួរអគអធវើការងារ ពួរអគខំប្បឹងស្រស្គវប្ជាវ ពួរអគប្បឹងគិត្ ពួរអគ
ិ ីដដ លពួរ អគ
ោះវថ

រំពុង អធវើដំអណើរអនាោះ វពិបារសាុ រស្គាញខាាំងណាស់ ប៉ាុដនតពួរអគអៅ
ិ ។
ដត្ត្សូ ដល់ ទីបញ្ចប់អដើមបីរសាីននជីវត្

ើយ អទើប អធវើឱ្យអយើងគ្នានការត្សូដសវងររឱ្យបាន អឃើញ

ww

ស្គាញអនោះអ

ិ ីដ៏សុគ
ការអធវើដំអណើរអលើវថ
ា

ចាស់ថា ប្បសិនអបើអយើងគិត្ពិចារណា ឱ្យបានម៉ាត្់ ចត្់ដត្បនឋិចអនាោះ
អយើងប្បារដជានឹងបានដឹងថា អសចរឋីពយោមគឺជាដផនរមួយដដលអធវើ
ិ ។
ឱ្យអយើងសងឃឹម និងទទួលបានអជាគជ័យរនុងជីវត្
ដូចសមឋីរបស់ ”ជ័យ បា៉ា ោ៉ា ងលួង“ ដដលបានអលើរអ

{{Â 110 Â||

ើងថា៖

ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

”អៅអពលដដលអយើងជួបប្បទោះ នឹងបញ្ហ
ា អរឿងដំបូងដដលអយើង
ប្ត្ូវអធវើអនាោះគឺ មិនប្ត្ូវ អគចអវោះជា ោច់ ខាត្ អ

ើយប្ត្ូវដត្អប្បើគនាឹោះនន

អសចរឋីពយោមប្គប់ប្គ្ន អទើប អយើង អាចទទួល បាននូវភាព អជាគជ័យ
ដូចបំណង“។
សូមអោរេនរអជឿចុោះថា!...អសចរឋីពយោមរបស់មនុសសអយើង
ប្បារដជានឹងនាំអៅររភាពអជាគជ័យ អទោះបីជាគ្នាននរណាអាចអមើល
អឃើញរ៏អោយ រ៏ប៉ាុដនឋមានមនុសសមានជាអប្ចើនដដលអគរំពុងដត្ប្រអ
ោះរូបេនរ អប្

ោះេវីដដលេនររំពុងដត្អធវើអនាោះ វគឺ

om

អមើល និងាមោនចំអ

រ

ប្គ្នន់ដត្ថា

េនរដដល អាចពុោះ

pre

ឧបសគគប្គប់ៗ គ្នន ទំងេស់

ss.c

ជាលទធផលដដលវយត្នមា អលើខួនេន
ា
រ ។ ការអធវើការងារ គឺ ដត្ងដត្មាន

ord

អលឿនបំផុត្ និ ងបានអៅដល់ទិសអៅោប់រ

របាន

័សដូចបំណង អនាោះ រ៏

w.l
lun
di.w

អោយស្គរដត្អគមានអសចរឋីពយោម...អនាោះឯង។
ដដលអាចឱ្យអយើង អមើល

អឃើញនូវជ័យជមនោះរនុងនថងអនោះ អាស្រស័យអ

ត្ុអនោះសូមអយើងរុំអធវើខួនជា
ា

ww

មានដត្អសចរឋីពយោមប៉ាុអណាណោះ

មនុសសានត្ឹង ធុញថប់រុងជី
ន
វ ិត្ឱ្យអស្គោះ ប្ត្ូវដត្មានអសចរឋី ពយោម
េត្់ធាត្់ អប្

ោះវងាយអពរដដលនឹង អធវើឱ្យអយើងមានការរាថយ និ ងការ

បដិអសធ ជាគនាឹោះននអសចរឋីពយោម ដដលអធវើឱ្យអយើងកាន់ដត្ រង
ឹ មាំ
អ

ើង ។ អសចរឋីពយោមវនឹងចូលមរសនថិត្ អៅរនុងចិត្ឋរបស់អយើង
ដដលប្ពមត្សូោ៉ាងអពញ ទំ ឹង អោយ មិន បអណា
ឋ យឱ្យអរឿងេវីមួយ
ចូលមរបំផ្លាញបានអទ ។ ប្បសិន អបើមានអរឿងរា៉ា វជាអប្ចើនចូលមរោ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

យី រ៏ប្ត្ូវដត្ប្បញាប់អងើបអ

ើង អ

ើយត្ាំងចំអ

ោះបញ្ហ
ា ទំងេស់អនាោះ

ភាាមៗ។
ដូអចនោះអទើបចាត្់ទុរថា អសចរឋីពយោមគឺជាអបោះដូងសំខាន់ និង
ជាគនាឹោះដំបូងសប្មាប់ អយើងប្គប់គ្នន ដដលប្បាថាន ចង់បានអជាគជ័យ រនុង
ិ ។ សូមរុំអភាចថា អោរេនរប្បារដជាមិនអាច ទទួលបាន អជាគ
ជីវត្

om

ជ័យអនាោះអទ ប្បសិនអបើខវោះនូវអសចរឋីពយោម។

ss.c

”អសចរឋីពយោម អាចនឹងយរឈនោះអលើអពលអវោបានជានិចច“

ord

pre

ការអធវើការងារអផសងៗ សុទធសឹងមានឧបសគគ
រពយោមប្គប់អពលអវោអទអនាោះ

w.l
lun
di.w

ប្បសិនអបើគ្នានការត្សូេត្់ធាត្ពុោះ

ប្បសិនអបើមិនអធវើដូអចនោះ...រ៏ប្បារដជាមិនអាច

ww

ិ អ
ទទួលបាននូវភាពអជាគជ័យរនុងជីវត្

ើយ។

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣២
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

រ ូបមន្ទនភាពរោគជ័យ
((()))

មាគ្ន៌ាឈ្ននអៅររភាពអជាគជ័យរបស់អយើងមានរ់ៗសុទធសឹងដត្
ិ ី ស្គស្រសឋ អរៀងៗខាួន។ ប៉ាុដនឋអរឿងមួយ
មានលរខណៈខុសៗគ្ននអៅាម វធ
ដដលអយើងប្ត្ូវ ដត្អធវើ អដើមបីពុោះ

រឈ្នន អៅររភាពអជាគជ័យ ដដល

om

អយើង គួរ ដត្មានអនាោះគឺ ភាពវ ិរ ិយ និងអសចរឋីពយោម រនុងការអធវើការ
ងារ។ ប្បសិនអបើអយើងមានលរខណៈ សមបត្ឋិប្គប់ប្គ្នន់ អ ើយ សូមអជឿ
ើយ ប្គ្នន់ដត្យូរនិងោប់ដត្ប៉ាុអណាណោះ អប្

pre

អនាោះ ជារ់ជាមិន ខានអ

ss.c

ចុោះថា អោរេនរប្បារដជាអាចអៅដល់ទិសអៅ ដដលបានរំណត្់ទុរ
ោះវ

w.l
lun
di.w

ord

អាស្រស័យអៅខាួនអយើងជាេនររំណត្់។

មានមនុសសជាអប្ចើននិោយថា ការដដលអយើងអាច នឹងទទួល
បាននូវ ភាពអជាគជ័យអនាោះ

មានវ ិធី ជាអប្ចើន សប្មាប់ ឱ្យអយើងអប្ជើស

ww

ិ ីទំងអនាោះឱ្យបានលអ។ ការអធវើការងារអយើងគួរដត្
អរ ើស និងេនុវត្ឋន៍នូវវធ
អចោះអធវើ មឋង មួយ ៗ ឱ្យបានម៉ាត្់ចត្់ មុោះមុត្អោពោះអៅររទិសអៅ មិនយូរ
ប៉ាុនាានេវីដដលអយើងអធវើអនាោះ រ៏នឹងទទួលបានអជាគជ័យដូចបំណង។

ភាពអជាគជ័យ
អោយលទធផលននធនធ្លនមនុសស
ប្បារដជាអាចសអប្មចបាន
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ាមឆនទៈដ៏មុោះមុត្
និងការផឋល់រមាាំងចិត្ដ
ឋ ៏េស្គចរយ។
បុគគលដដលធ្លាប់ទទួលបានអជាគជ័យ រនុងជីវ ិត្រនាងមរ
សុទធសឹងដត្ខំប្បឹងអធវើការងាររនាងមរ

ោ៉ា ងសស្រស្គរ់សស្រស្គំអសទើរដត្ទំងេស់
គ្នាននរណាមានរ់ដដលអដរ ចាំដត្ស្រសនមអៅរនុងដំអណរ
អោយមិនគិត្ អធវើេីវអស្គោះអនាោះអទ។

om

ទប្មាំដត្អាចទទួលបាន អជាគជ័យ រនុងត្ួនាទី ការងារ ដត្ងដត្
ោះបញ្ហ
ា ដដលបានអរើត្អ

pre

និង ការអោោះស្រស្គយ ចំអ

ss.c

មានឧបសគគ មររារាំងអសទើរ ដត្ទំង េស់ វអាស្រស័យអៅ អលើការេនុវត្ឋ

ord

អយើងអាចអធវើ េីវមួយ បានអជាគជ័យ អនាោះ រ៏ប្ត្ូវពុោះ

ើង ។ ដូអចនោះមុន នឹង
រឆាងកាត្់ឧបសគគ

w.l
lun
di.w

នានាមរអសទើរដត្ទំងេស់។ ការប្គប់ប្គងអារមាណ៍ ការដថររាចំណង
ិ អៅមររ៏
មិត្ត ភាពលអរវងគ្នននិងគ្នន និ ងការជួយយរអា ស្គគ្ននអៅវញ
រ ំពឹងទុរ។

ww

សុទធសឹងដត្ជាគនាឹោះនាំអយើងអៅររភាព អជាគជ័យ ដូចដដលអយើងបាន

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣៣
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ហ្វក
ឹ ហាត់ទស្សទាយសាានការណ៍ រែើមប ីភាពរោគជ័យ
((()))

ការទសសទយស្គថនការណ៍ទុរជាមុនដ៏អាស្គចរយ

និ ងការអជឿ

ជារ់អៅអលើសចចភាពរបស់ខួន
ា
វប្បារដណាស់ថា ប្បសិនអបើអោរ

េនរសងឃឹមអៅអលើេីវមួយោ៉ា ង មុត្មាំ អនាោះ អោរេនររ៏នឹងមាន គំនិត្
យល់ថា អាចនឹងទទួលបានរបស់ទំងេស់អនាោះ។

ទយទុរជាមុនដ៏េស្គចរយ

om

pre

ត្ុការណ៍ទំងអនាោះឱ្យសុីចងាវរ់គ្ននបាន អ

ើយការទសស

រ៏ នឹងផ្លាស់បូរភាពបរា
ត
ជ័យមរជាការអជឿ

ord

ការណ៍ និងអ

រ៏ អាចនឹង េូសទញ ស្គថន

ss.c

រឋី សងឃឹម លុោះ កាាយអៅជាទមាាប់

w.l
lun
di.w

ជារ់ ដដលអយើងអាចនឹងអរៀបចំ រិចចការ ប្គប់ោ៉ាងអោយខាួនឯងបាន
ោ៉ា ងមានប្បសិទធភាព។

ិ ីដ៏ជារ់ោរ់
សូមអធវើនូវេវីដដលចាស់ោស់រុងវ
ន ថ

អនាោះអោរ

ww

េនររ៏អាចនឹងទទួល បានលទធ ផលោ៉ា ង ពិត្ប្បារដប្គប់ ោ៉ា ង ប្ពម
ទំងគំនិត្ ដដលប្បប្ពឹត្ត អៅាម ប្រឹត្យ ប្រម។ អយើង អាចេភិវឌ្ឍ ន៍ ខួន
ា
អយើងបានអោយការអប្បើ ប្រឹត្យប្រមដដលជាប្បអោជន៍ ដដលវជាចាប់

ននការទសសទយទុរជាមុនដ៏េស្គចរយ និងការអជឿជារ់ ោ៉ា ងមុត្មាំ អលើ
ខាួនឯង ដូចសមឋីរបស់អោរ ”ជ័យ បា៉ា ោ៉ា ងលួង“ ដដលអលើរអ ើងថា ”
របរគំអ ើញដ៏េស្គចរយបំផុត្របស់មនុសស សម័យថាីគឺ មនុសសអា ច
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

អរៀបចំផ្លាស់បូរជី
ត វ ិត្របស់ខួនបាន
ា
ាមរយៈការអរៀបចំទសសន គត្ិខាង
ផាូវចិត្ឋ“។

អទោះបីជា អ

ត្ុការណ៍ នឹងអរើត្អ

ើង អៅនថង ខាងមុខ ោ៉ា ងណា

អនាោះ រ៏គ្នាននរណាមានរ់អាចដឹង បានដដរ។ ប៉ាុដនឋ ប្បសិនអបើអយើងមាន
ការទសសទយទុរជា មុន បាន រ៏វជាអរឿងដដលលអ បំផុត្ អដើមបីឱ្យបាន
ដឹង ថា នថងដសអរនឹងមានេវីអរើត្អ

ើង ោ៉ា ងដូចអមឋច ខាោះ អ

ស្រស្គយោ៉ា ងដូចអមឋចចចំអ

ត្ុការណ៍ទំងេស់អនាោះ ? អនោះគឺជាេវី

ោះអ

ើយ គួរ អោោះ

ss.c

ww

w.l
lun
di.w

ord

pre

អោពោះអៅររភាពអជាគជ័យ។

om

ដដលអយើងប្ត្ូវទសស ទយទុរជាមុន ប្បសិនអបើ អយើងចង់អធវើដំអណើរ
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣៤
បរងកើតភាពរ ីករាយ រែើមប ីទមាលយភាពធុញថប់
((()))

មនុសសដដលមានភាពររ
ី រាយ និងចាប់អារមាណ៍ចំអ

ោះការ វវិ ត្ត

ននេវីៗប្គប់ោ៉ាងជានិចចអនាោះ អាចអធវើឱ្យខាួនអគគ្នានអារមាណ៍ ធុញថប់ ឬ
ើយដថមទំងមានអសចរឋីសុខរនុងការអធវើការ
ត្ុការណ៍អផសងៗអប្ចើនប៉ាុណាណ

om

ងារអទៀត្ផង។ អបើកាន់ដត្បានជួបនឹងអ

ss.c

ានត្ឹងរនុងចិត្តអនាោះអទ អ

pre

អសចរឋីសុខដដលអយើងនឹងបានទទួល រ៏មានទំ

ំប៉ាុអណាណោះដដរ អបើសិន

ord

ជាចិត្ត អយើងកាន់ដត្ ររ
ី រាយខាាំងប៉ាុណាណអនាោះ អយើង រ៏ នឹង កាន់ដត្អធវើ ការ

w.l
lun
di.w

ងារបានលអ និងយូរេដងវងអៅាមអនាោះដដរ។
ភាពខជិលប្ចេូសគឺជាមូលអ

ត្ុននការធុញថប់ ប៉ាុដនត អយើង អាច

រមាច ត្់បញ្ហ
ា ទំងេស់អនោះបានអោយ ការអធវើការងារ អផសងៗ អដើមបីរុំឱ្យ

ww

មានអពលអវោទំអនរអប្ចើនអពរ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀត្អយើងគួរដត្អចោះ
ររា សភាពចិត្តឱ្យអៅស្រសស់បំប្ពង
ឧសា

ិ
ប្គប់អពលអវោរនុងោរជីវត្

៍សអងកត្អមើលខាួនឯងជានិចច និងអធវើឱ្យខាួនអយើងបានភាញរ់អ

ើង

ិ ។
អដើមបីជួយអរៀបចំខួនឱ្យបានប្បអសើ
ា
រ និងមានអសចរឋីសុខពិត្រនុងជីវត្
អៅអពលដដល អយើង អធវើឱ្យជីវ ិត្មានអសចរឋីសុខអ
សំអណើច និងស្គនមញញឹម អ

រអពញ អៅអោយ

ើយ អនាោះ ការធុញថប់ដដល រំពុងដត្ប្គប
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

សងកត្់ ចិត្តអយើង រ៏ ប្បារដជានឹង រស្គយបាត្់ រស្គត្់ោងយ ពីខួនអយើ
ា
ង
អៅ រ

ូត្ទល់ដត្េស់រុងរយៈអពលមិ
ន
នយូរអនាោះអទ។

ប្បសិនអបើអយើងមានភាពររ
ី រាយ រនុងការអធវើការងារ រ៏វជាអរឿង

ដដលលអ សប្មាប់េងគភាពការងារ

ឬខាួនអយើងផ្លទល់ ប៉ាុដនតអយើងរ៏មិន
អាចហាមនរណាមានរ់ មិន ឱ្យអធវើដបបអនោះ ឬដបបអនាោះ បានអទ។ ដូអចនោះ
អបើសិនជាេនរគិត្ថា

នាអពល េនាគត្ចង់ទទួលបាន អជាគជ័យរនុង

ិ អនាោះ េនរប្ត្ូវដត្អចោះអធវើខួនជាមនុ
ជីវត្
ា
សសដដលមានភាពររ
ី រាយ អដើមបី
ោះការងារ រ៏គួរដត្ អចោះររអពលលដមាកាយ អដើមបី

ss.c

អយើង ធុញប្ទន់ចំអ

om

ជាការ ជំរញ
ុ ទំនួលខុសប្ត្ូវរបស់ខួន
ា ។ អពលណាដដលអយើង គិត្ថា

ord

pre

បនធូរការធុញថប់ ដូចជា ការស្គឋប់ចអប្មៀង ការអមើលទូរទសសន៍ ឬការ
អលងដ គមជាអដើម អៅអពល បានធូរអសបើយដលាអលាើយរនុងអារមាណ៍

w.l
lun
di.w

សឹមអយើងរ៏អធវើការងារបនតអទៀត្។

ប្បសិនអបើអោរេនរជាអាជីវររ លរ់ដូរអទៀត្អនាោះ អបើ សិនជា

ww

មិនរ ីររាយ បញ្ហ
ា ជាអប្ចើនរ៏នឹងចូល មរររេនរជារ់ ជាមិនខាន ណា
មួយការលរ់ដូររ៏មិនសូវចំអណញ ណាមួយ ប្ត្ូវបង់ពនធអផសងៗ ប្ត្ូវ
បង់ នថាផទោះ ផង និងប្ត្ូវ ចាយវយអនោះ ចាយវយអនាោះអផសងៗអទៀត្ ...។
ិ ័យចំអ
ដូអចនោះ អយើងប្ត្ូវដត្បដនថមវន
កាន់ដត្មានលរខណៈប្បអសើរ អ

ោះ ខាួនឯង អដើមបី អធវើ ឱ្យការរស់អៅ
ើង ។ ខញំុសងឃឹមថា ប្បដ លជាគ្នា ន

នរណាមានរ់ នឹង យរភាពររ
ី រាយអនោះ អៅអប្បើប្បាស់ខុសទិសអៅអនាោះ
អទ...ដប្រងអោនាំឱ្យមានអរឿងធំ។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

”េនរដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ
រនុងការអធវើការងារទំងឡាយ
សុទធសឹងដត្ជាេនរ ដដលបានត្សូចំអ

ោះការងារលំបារៗ

អោយប្បាសចារការរាដររ ចាំដសអរអ

ើយដសអរអទៀត្។

om

ប្បសិនអបើមាននរណាមានរ់ អពញចិត្តនឹងអធវើជាមនុសស

pre

ss.c

ដដលប្ត្ឹមប្ត្ូវចាស់ោស់ជានិចច

w.l
lun
di.w

ord

អោយមិនដដលអធវើឱ្យខាួនមានភាពររ
ី រាយ
និងបានសប្មារខាោះអទអនាោះ

គ្នានអ

ww

អគប្បារដជានឹង កាាយអៅជាមនុសសឆកួត្
ត្ុផល អ

ើយមិនរង
ឹ បុឹង...អោយមិនដឹងខាួន“។
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣៥
ការគិតែ៏អ្សាារយ
((()))

អត្ើរុងជី
ន
វ ិត្របស់េនរបានគិត្េវី ខាោះរនុងផាូវដ៏េស្គចរយ អដើមបីឈ្នន

om

អៅររភាពអជាគជ័យអនាោះ ? ោ៉ា ងអហាចណាស់ ពីមួយនថងអៅមួយនថង

ត្់ និងការអនឿយណាយោ៉ា ងខាាំង។ ប៉ាុដនត

ss.c

េនរដត្ងដត្មានការអនឿយ

pre

ទំង អនាោះ រ៏អោយ ស្គរដត្េនរមាន ភាពទន់អខាយរនុងការអធវើ ការងារ

di.w

ord

ិ ។
េនរប្ត្ូវដត្អចោះទុរការងារជាដផនរមួយននជីវត្

ើយវមានភាពេស្គចរយ ដដលអាចនឹងនាំ អយើង អៅកាន់ភាព

w.l

េនរដនទ អ

lun

ការគិត្ដ៏េស្គចរយគឺជាគំនិត្ដដលខុសដបារដញរផាូវអៅ មុខជាង

ww

អជាគជ័យ។ ប៉ាុដនត អយើងរ៏ ប្ត្ូវដត្ អចោះអមើលពីទប្មង់ ការងារអនាោះដដរថា
អត្ើការងារដដលអយើងរំពុងដត្អធវើអនាោះ វទរ់ទងអៅនឹងេវីខាោះ ? ប្បសិន
អបើអយើងជាេនរទីផារ អយើង ប្ត្ូវ ដត្មានគំនិត្ គិត្ររវ ិធីដបបណាអដើមបី
ឱ្យលរ់របស់ោច់

ឬប្ត្ូវអធវើ ដូចអមឋចអដើមបីឱ្យេត្ិថិជនងារមរចាប់

អារមាណ៍ផលិត្ផល របស់អយើង។
ប្បរួត្ ប្បដជងគ្ននោ៉ា ងខាាំង អ

បចចុបបននការ អឃ្លសនា មានការ
ើយ មានដត្ េនរដដលទទួល ទនឬអប្បើ

ប្បាស់អទ ដដលជាេនរ មានសិទិធ រនុងការអប្ជើសអរស
ើ
លអឬអាប្ររ់វសថិត្
អៅប្ត្ង់ថា

អត្ើអយើងមានការចាប់ អារមាណ៍ឬេត្់ ។ ប្ត្ូវដឹងថា ការ
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ ី ស្គស្រសឋទីផារ និងខួររាល
អឃ្លសនានីមួយៗ ដត្ងដត្អលើរយរវធ
ការងារមរបងាាញ រ
ការអប្បើប្បាស់

ូត្ អធវើឱ្យមានការទរ់ ចិត្តដិត្អារមាណ៍ និង មាន

រយសមឋីលអៗ អដើមបីទរ់ទញប្រុមមនុសសដដលអៅរនុង

អគ្នលអៅរបស់អយើង។

សូមចាប់អផឋើមេនុវត្ឋន៍ភាាមៗ
អទវាបានបអងកើត្រាលមរ
ទុរឱ្យអយើងសប្មាប់គិត្ គិត្ដ៏េស្គចរយ
រ់មួរអនាោះអទ។

ss.c

មិនដមនទុរសប្មាប់ដត្

om

ជាប្បអោជន៍ដល់សងគម

ord

ើយេនុវត្ឋន៍ផង។

w.l
lun
di.w

គិត្...គិត្...អ

pre

អាស្រស័យដូអចនោះ អយើងប្ត្ូវដត្គិត្

អៅអពលដដលមានខួររាលសប្មាប់គិត្ រ៏គួរដត្គិត្ដ៏េស្គចរយ

ww

អដើមបីឱ្យការងារទទួលបានលទធ ផលលអ និ ងមានគុណ ភាព។ មិនដមន
ប្គ្នន់ដត្គិត្អៅអលើអរឿងឥត្ ប្បអោជន៍ អនាោះអទ ប្បសិនអបើដូអចនោះ មុខ
ត្ំដណងការងាររបស់ អោរ េនរប្បារដជានឹង ប្ត្ូវអាប់អអាន ។ អៅ
អពលដដលគិត្អ

ើយ យរមរេនុវត្ឋ ន៍ ផងអនាោះ អោរេនរប្បារដ ជា

នឹងបានសអប្មចដូចបំណង ។ សូមអជឿជារ់អៅ អលើ ខួរ រាលរបស់េនរ
ចុោះ អបើសិនជាចង់រ ីរចអប្មើនខាង

ណិជជរមា េនរប្ត្ូវដត្បអងកើត្េវីៗប្គប់

ោ៉ា ងឱ្យបាន។
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣៦
ការស្នស ំបទពិរសាធ
((()))

រងវោះខាត្បទពិអស្គធគឺជាមូលអ

ើយ រនុងការអធវើ ការងាររ៏ គ្នាននរណាមានរ់ដដល

om

បាត្់បង់រមាាំងចិត្ឋ អ

ត្ុ មួយអទៀត្ដដលអធវើឱ្យអយើង

ss.c

ពូដរាំងពីដំបូងអនាោះអទ ។ ទំង អនោះគឺ ជាេវីដដលអយើងប្ត្ូវពឹងដផអរ អៅ
ើយឧសា

៍ពយោម

ឹរ
វ ហាត្់ ឱ្យស្គទត្់ជំនាញ អប្

ord

ដឹង អ

pre

អលើបទពិអស្គធ អោយមាន ការចាប់អារមាណ៍ខនោះដខនង ដសវងររចំអណោះ
ោះវពិត្ជា

w.l
lun
di.w

មានស្គរៈសំខាន់ណាស់ រនុងការេភិវឌ្ឍខាួនឱ្យឈ្ននអៅមុខ និងមាន
ទំនួលខុសប្ត្ូវចំអ ោះការងារដដលខាួនបានអធវើ។

ww

ដូអចនោះ េវីដដលេនរគិត្ចង់ឱ្យមានការររ
ី ចអប្មើនមាន េនាគត្លអ
េនរប្ត្ូវដត្មានេងគប្បរបជាអប្ចើនោ៉ា ងដូចជា៖
 ការងារ ...ចាំបាច់ប្ត្ូវដត្ជាការងារដដលអយើងស្គទត្់
អ

ជំនាញ

ើយចាប់អារមាណ៍សិរាអៅអលើ ការអធវើការងារប្គប់អពលអវោ។
 គំនិត្ ...ចាំបាច់ប្ត្ូវដត្ជាមនុសសដដលមានគំនិត្ដ៏ េស្គចរយ អចោះ

នាំយរគំនិត្ថាីៗមរេភិវឌ្ឍន៍ការងារដដលអយើងរំពុងអធវើ។
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៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

 ចិត្ឋ...េនរប្ត្ូវដត្ជាមនុសសដដលមានចិត្ឋប្ត្ជារ់សងប់ ស្គងត្់ មិន
េនទោះ ស្គ

ូត្ដល់អធវើឱ្យខូចការ អនាោះអទ សូមបីដត្ការ និោយរ៏ប្ត្ូវ ដត្

អចោះនិោយឱ្យបានលអ មានេត្ថន័យ និងមានប្បអោជន៍ អចោះបអងកើត្
មិត្ត។
 គុណភាព...ការអធវើការងារប្ត្ូវដត្មានគុណភាព និង គួ រឱ្យអជឿ
ទុរចិត្ឋ។
ប្បសិនអបើអោរេនរអាចអធវើបាន

ដូចដដលបានអរៀបរាប់ខាង

om

អលើ អនោះ អជឿចុោះ ថា អោរេនរ ប្បារដជាអាច អធវើការងារបាន ោ៉ា ងមាន

ss.c

ប្បសិទិធភាព។ ប៉ាុដនឋទំងេស់អនោះេនរប្ត្ូវដត្មាន បទពិអស្គធប្គប់ប្គ្នន់

pre

ឬសិរាដសវងយល់ពីការអធវើការងារ ពី េនរ ដដលមានបទពិអស្គធ អដើមបី

ord

បអងកើនសចចភាពរបស់ខួនឱ្យបានលអ
ា
គួរជាទី អពញចិត្តននជនានុជន ទំង

w.l
lun
di.w

ឡាយ។

អៅអពលដដលមានបទពិអស្គធរនុងការអធវើការងារ អទោះបីជាអៅ

ww

ទីណារ៏អោយដត្ងដត្មាន មនុសសមានជាអប្ចើន ទទួលស្គវគមន៍េនរ ដត្
េនររ៏ប្ត្ូវដត្អធវើឱ្យបាន និងអចោះោ៉ា ងពិត្ប្បារដ ។ អបើ ប្គ្នន់ដត្មានបទ
ពិអស្គធដត្មយ៉ា ងវមិនប្គប់ប្គ្នន់អនាោះអទ េនរប្ត្ូវដត្មានគំនិត្លអៗ និង
មានទំនារ់ទំនងលអជាមួយ េនរ រួមការងារ ឬេនរអៅអប្កាមបងគប់បញ្ហ
ជ រ
របស់េនរផង។
បទពិអស្គធននការអធវើការងារគឺ ប្ត្ូវដត្ចាប់អផឋើមអធវើដត្មឋង អោយ
ពុំចាំបាច់ខាាចថា មានេនរ ពូដរជាង ខាួនអនាោះអទ ដត្េវីដដលគួរឱ្យ ខាាច
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

ិ អទ អប្
អនាោះគឺ ការសិរាដសវងយល់េំពីេនររួមការងារជាមួយគ្ននវញ

ោះ

អគចូល ចិត្ឋចាប់អារមាណ៍អៅនឹងអរឿងរា៉ា វ ដដលអគប្ត្ូវការ។ អៅអពល
ដដលអគសិរាដសវងយល់ បានអ

ើយ អគរ៏ នឹងមានបទ ពិអស្គធ អាច

អធវើការងារបានអោយមិនត្រ់សុត្
ា អ

ើយ។ ប៉ាុដនឋសប្មាប់េនរ ដដលមិន

ិ អនាោះ អទោះជាចំណាយអពលអវោយូរប៉ាុណាណ រ៏អគអៅ
ចាប់អារមាណ៍វញ
ដត្មិនអាចអធវើការងារបានដដរ អប្

ោះអគខវោះខាត្នូវការសិរាដសវងយល់

om

េំពីបទពិអស្គធអនាោះឯង។

pre

ss.c

ិ
”េនរដដលរព
ំ ឹងចង់បានអជាគជ័យរនុងជីវត្

ord

ប្បសិនអបើមានការខាវយខវលរ
់ ុងចិ
ន
ត្ត

w.l
lun
di.w

អគរ៏ពុំដមនជាេនរ ដដលត្សូោ៉ាងពិត្ប្បារដអនាោះអទ
េនរដដលត្សូពិត្ប្បារដ មុននឹងអធវើេីវមួយ

ww

អគប្ត្ូវដត្ពិចារណាឱ្យបានម៉ាត្់ចត្់

អ

ើយអាចអធវើបានអោយខាួនឯង“។

ិ ប្បចាំនថងេញ្ចឹង
ការអធវើការងាររ៏ ដូចជាការអប្បើប្បាស់ជីវត្
ប្គ្នន់ដត្អយើងប្ត្ូវដបងដចរ វឱ្យោច់ ស្រស
ការងារ អ

ដដរ

ោះ ពីគ្នន ថា អនោះគឺជាការអធវើ

ិ ផ្លទល់ខួន។
ើយអនោះគឺជា ការអប្បើប្បាស់ ជីវត្
ា
ដូអចនោះអទោះ បីជា

ិ របស់េនរប្បារដមិនអាច
អោរេនរអធវើការងារេវីរ៏អោយ រនុងោរជី វត្
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

អជៀសវងពីការអធវើការងារបាន អទ។ ប៉ាុដនឋអៅអពលដដលេនរមាន ឱ្
កាសរនុងការ អធវើការងារ អនាោះ េនរនឹងដត្ងដត្មានប្ បជាង េនរ ដនទ
ជារ់ជាមិនខាន អប្ ោះបទពិអស្គធដដលអយើងទទួល បានអនាោះ វអប្ចើន
ជាងេវីដដលចូលមររនុងជីវ ិត្របស់អយើងអៅអទៀត្។
ិ ីមួយអទៀត្
វ ិធីឈ្ននអៅររភាពអជាគជ័យគឺជាវថ

ដដលនឹងអធវើ

ឱ្យអយើងមានភាពរ ីររាយ ខិត្ខំ ប្បឹងដប្បង និ ងពយោមរនុងការអធវើការ

ងារ អដើមបីអប្ត្ៀមខាួនទទួលយរភាពអជាគជ័យ។ ប្បសិនអបើអយើង ប្គប់

េនាគត្ដ៏ជិត្បអងកើយរ៏ នឹង

ss.c

នឹង អៅមិ នោងយពីការាំងចិត្ឋអនាោះអទ

om

គ្ននអធវើបានដូអចនោះ...អជឿជារ់ថា េវីដដលអយើងរំពុង ដត្ទនទឹងរងចាំអនាោះ វ
ត្ុផលអផសងៗរួម ផសំ ជាមួយ

pre

ទទួលបាននូវភាពអជាគជ័យ ាមរយៈអ

ord

អណោះដឹង មានការេភិឌ្ឍគំនិត្។ អយើងមិនប្ត្ូវចុោះចាញ់ចំអ

w.l
lun
di.w

ដដលឈ្ននចូលមររនុងជីវ ិត្អយើងអទ អប្

ោះឧបសគគ

ោះមនុសសអយើង ទប្មាំដត្បាន

អជាគជ័យអនាោះ គឺ ប្ត្ូវឆាងកាត្់ឧបសគគនានាជា អប្ចើន ។ អរឿងរា៉ា វដដល
ិ នឹងអធវើឱ្យមានម
ចូលមររនុងជីវត្

ិចឆា មានបទពិអស្គធ ដដលបាន

ww

មរពិការសិរាដសវងយល់ ដដលអៅទីបំផុត្ វនឹងនាំ អយើង អៅររភាព
អជាគជ័យ។
គ្នាននរណាមានរ់ដដលប្បាថានចង់បានភាពបរាជ័យអនាោះអទ ប៉ាុដនឋ
មនុសសជាអប្ចើនសុទធសឹងដត្ធ្លាប់ បានឆាងកាត្់ ភាពបរាជ័យ មរអសទើរដត្
ទំងេស់ គ្នន មិនថាអ

ើយ ជាពួរ

ណិជជ ររដដលមានអររ ិ៍អត ឈ្នាោះលបី

ិ ត្ឋិ នន
អៅរនុងប្បអទស រ៏អោយ រ៏ សុទធសឹងដត្ ធ្លាប់ បានឆាងកាត្់ នូវ វប
អសចរឋីលំបារអនោះប្គប់ៗគ្នន។ អត្ើបចចុបបននអនោះ អគទទួលបានអជាគជ័យ
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ជូម ប៊ុនដេត

៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត

អោយស្គរេវី? គឺអោយស្គរដត្អគមិន ប្ពមចុោះចាញ់ចំអ
បានអរើត្អ

ើង អ

ោះបញ្ហ
ា ដដល

ើយប្ពមទំងអោោះស្រស្គយបញ្ហ
ា ទំងេស់អនាោះ ឱ្យអដើរ

អៅរនុងផាូវដ៏ប្បអសើរ។ អនោះអ ើយដដលអគអៅថា ការអោោះស្រស្គយស្គថន
ិ ាមរយៈលទធផលដដលបានមរពី បទ
ការណ៍អដើមបីអជាគជ័យរនុងជីវត្
ពិអស្គធននការសិរាដសវងយល់របស់ ខួន។
ា

ខញំុអជឿជារ់ថា េនរគឺជាបុគគលមានរ់អទៀត្ដដលមិនប្ពមឱ្យមាន
ិ អនាោះអទ អប្ ោះមនុសស ប្គប់
អរឿងរា៉ា វមិនលអ ចូលមរអប្ជៀត្ដប្ជររនុងជីវត្

om

រូបដត្ងដត្ប្បាថានចង់បាននូវភាពអជាគជ័យទំងេស់គ្នន។ ប៉ាុដនឋេីវដដល
ើយដសអរអទៀត្ ចំអ

pre

អនោះអៅ អោយមិនចាំដសអរអ

ss.c

េនរខវោះខាត្អនាោះ គឺ ការចាប់អផឋើមដ៏ប្បអសើរ អោយការេនុវត្ឋចាប់ពីនថង
ោះេវី ដដលអយើងប្ត្ូវ

ord

អធវើរុងនថង
ន
អនោះអទ។ ប្បសិនអបើអោរេនរអធវើបានដូអចនោះ អោរេនរប្បារដ

w.l
lun
di.w

ជាអាចនឹងអចញចារ់ ផុត្ ពី ភាពបរាជ័យបាន អបើ មិនអជឿ ...សូម អោរ
េនរ ស្គរលបង អធវើអមើលចុោះ ! អនាោះ អោរ េនរនឹងបានដឹងថា
ើយសថិត្អៅទីណា...។

ww

អជាគជ័យអនាោះវោ៉ា ងអម៉ាច...អ

(ចរ់)
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អត្ើភាព

