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{{Â iv Â|| 
 

វាចាអ្នកររៀបររៀង 
 

 អ្នកដឹកនាំដដលទទួលបានភាពជោគជ័យសុទធសឹងដែ បានឆលង
កាែ់នូវការបរាជ័យទាំងអ្ស់។ ខ្ុាំចងចាំពាកយជនេះបានយ៉ាងលអណាស់
ជ្ពាេះជរៀងរាល់ជពលដដលខ្ុាំ អានជសៀវជៅ  ខ្ុាំដែងដែជឃើញមនុសសោ
ជ្ចើនបានសរជសរនិងជពាលពាកយ ជនេះោញឹកញាប់។ អាស្ស័យជេែុ
ជនេះជទើបខ្ុាំ្បាកដកនុងចិែតថា  មនុសស ដដលជធវើអ្វីជោយមានការគិែ
ពិចរណាបានយ៉ាងចាស់លាស់រដមងដែងដែមានជ្បៀបោងមនុសស
ដដលខវេះនូវការគិែពិចរណាោ្បាកដ  ជ្ពាេះអ្វីដដលជលាកអ្នក ជធវើ
ជនេះវាមិនដមនោការជលចជលល ជលើសជគប៉ាុនា នជនេះជទ  ប៉ាុដនែ្ាន់ដែ
ជលាកអ្នកមានភាពកាល ហានកនុងការសជ្មច ចិែត ជទើបភាពជោគជ័យវា
នឹងកាល យជៅោកមាសិទធិននមនុសសដូចោរបូអ្នកអ្ញ្ច ឹង។ 

គាំនិែដដលខ្ុាំនឹងជលើកយកមកនិយយ ជនេះសុទធសឹង ដែអាច
បជងកើែនូវភាព ជោគជ័យឱ្យជលាកអ្នកអាចជបាេះ ជាំហានឈានជដើរជៅ
ជលើដងវថីិននការ្គប់្គង។  ប៉ាុដនតភាពជោគជ័យវានឹងកាល យជៅោការ
ពិែបានជនេះ វាក៏អាស្ស័យជៅជលើជលាកអ្នកផងដដរ ជបើរ ាំពឹងដែជៅជលើ
គាំនិែដែមយ៉ាង ជនេះវាក៏មិនអាចជធវើ ឱ្យ ជលាក អ្នកសជ្មចនូវភាព
ជោគជ័យឈានជៅដល់ជាលជៅបានជ ើយ។ 
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 ជសៀវជៅមួយកាលជនេះគឺោមាា៌ា នាំជលាកអ្នកឈានជៅរក
គនលឹេះននភាពជោគជ័យជោយលននូវការបណែុ េះគាំនិែជចេះមានទសសនៈ
វស័ិយទូលាំទូលាយ  អាចជមើលជឃើញចាស់ពីគនលឹេះននភាពជោគជ័យ  
និងអាចអ្នុវែតន៍បានយ៉ាងលអ្បជសើរ។ 

 ជលាកអ្នកក៏ោបុគគលមាន ក់ជទៀែដដលអាចនឹងនាំយកនូវអ្វីដដល
ជលាកអ្នកបានអានជៅអ្ភិវឌ្ឍអ្ងគភាពរបស់ជលាកអ្នកបានយ៉ាងងាយ
ស្សួល។  លទធផលននការយល់បានចាស់ពីបញ្ហា ដែងដែមានមជធយ
បាយកនុងការជោេះ ស្ាយ្គប់ ជពលជវលា  ្ាន់ដែថាជលាកអ្នក ្ែូវ
កាល ហានហា៊ា នទទួលយកនូវការពិែ  និង្ពមាែ ប់នូវ ជយបល់ពីកូន
ជៅខលេះផង  ជដើមបីទទួលយកនូវអ្វីដដលជគបានជលើកជ ើងជនេះមក
អ្ភិវឌ្ឍគាំនិែរបស់ជយើងឱ្យឈានជៅរកភាពជោគជ័យបាន។ 

ដូជចនេះជដើមបី ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជលាកអ្នក្ែូវដែ យក
គាំនិែដដលជលាកអ្នកមានស្ាប់ជៅសជ្មចចិែតអ្នុវែតភាល មៗជោយពុាំ
មានការរាថយជនេះ  ជទើបជលាកអ្នក អាចនឹងសជ្មចបាននូវ ភាព
ជោគជ័យដូចបាំណងបាន។ 

 

ជូម ប៊ាុនជដែ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ  
((())) 

 

កនុងការ ជធវើការងារមនុសសដែងដែមានគាំនិែជផសងៗាន ាា នអ្វី
ដដលដូចាន ជនេះជទ ជេើយអ្វីដដលដូចាន ជនេះក៏ជៅ ្ែង់ចាំណុចដដល
ជយើងមាន ក់ៗចាំបាច់្ែូវដែជធវើការងារ ដូចាន ។ ការជធវើការងារដដលលអគឺ
ចាំបាច់្ែូវដែមានចាប់កនុងការ្គប់្គងបុគគលិក ឱ្យបានលអ។ ទាំរាាំដែ
មនុសសជយើងមាន ក់ៗមានការ រកីចជ្មើនកាល យជៅោបុគគល ដដលទទួល
បាននូវភាពជោគជ័យ ជនេះ  ្គប់ាន ក៏សុទធសឹងដែឆលងកាែ់នូវ ជេែុ
ការណ៍ននបញ្ហា ែូចធាំជសទើរដែទាំងអ្ស់។ ជទេះបីោយ៉ាងណាក៏ជោយក៏
ជគទាំងអ្ស់ជនេះអាចពុេះពារមកបានជ្ពាេះដែ ការ្បកាន់យកនូវគនលឹេះ
នន ”ភាពជោគជ័យ “ ោមាា៌ា កនុងការអ្នុវែតការងារជដើមបីជោង ចប់ឱ្យ
ដល់ចាំណុចកាំពូលននមនុសសរេូែដល់នរណាៗក៏្ពមទទួលាគ ល់ថា
េនឹងជេើយគឺោបុគគលជោគជ័យ។ 

 កនុងការរស់ជៅរបស់មនុសសមាន ក់ៗដែងដែមាន លកខណៈខុសៗ
ាន  ប៉ាុដនែជជឿចុេះថា្បសិនជបើជយើង្គប់ាន មានការចប់អារមាណ៍ជៅជលើ
គុណភាពជីវែិជនេះ  វាគឺោការ្បជសើរណាស់  វាអាចនឹងជធវើ ឱ្យជយើង
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{{Â 9 Â|| 
 

្គប់ាន មានការរកីចជ្មើននូវអ្វីដដលជយើងបានរ ាំពឹងទុក ដដលវធីិឈាន
ជៅរកភាពជោគជ័យស្មាប់មនុសសជាំនន់ថាី នឹង្ែូវបានដបងដចកោ
ចាំណុចៗដូចែជៅជនេះ៖ 
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{{Â 10 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១ 

ការររៀបចំខ្លួនរធវើោមនុស្ស ដែលមានទំនាក់ទំនងលអ 
((())) 

 

ភាពោមនុសសដដលមានទាំនក់ទាំនងលអវាគឺោកត្តត លិករមួយ
ជួយជាំរញុជីវែិរបស់ជយើងឱ្យឈានជៅរកភាពជោគជ័យបាន  មិនថា
ោការនិយយសែី ការមានទឹកចិែតក៏វាអាចឆលុេះបញ្ហច ាំងអ្ាំពីសណាែ នចិែត
កនុងការយល់អ្ធយស្ស័យនិងភាពោមិែត។ 

 អាស្ស័យជេែុដូជចនេះជេើយ  ្បសិនជបើជយើង ចង់កាល យជៅោ
មនុសសដដលមានទាំនក់ទាំនងលអជយើង្ែូវដែមានលកខណៈសមបែតិមួយ
ចាំនួនដូចែជៅជនេះ៖ 

ទស្ចកី្ស្ុខ្  មនុសសដដលជួបជៅនឹងភាពជោគជ័យ កនុងការជធវើ
ការងារចាំបាច់្ែូវដែមានជសចកែីសុខចាំជពាេះអ្វី ដដលជយើងបាននឹ ង
កាំពុងដែជធវើជោយមានការរមួនដាន ពី ្គប់ភាគីជដើមបីឈានជោព េះជៅរក
ទិសជៅដដលជយើងបាន កាំណែ់ទុក។ ជពលជនេះការងាររបស់ជយើងក៏
្បាកដោអាចសជ្មចបានជោយារដែជយើងជចេះមានការរមួចិែតរមួ
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{{Â 11 Â|| 
 

គាំនិែាន ជនេះឯង  ជេើយជយើងក៏នឹងមានជសចកែីសុខ  ជសចកែី រកីរាយ
កនុងការបាំជពញការងាររបស់ជយើង។ 

ទំនុកចិតត  មនុសសដដលជួបជៅនឹងភាពជោគជ័យដែង ដែមានទ
សសនៈគែិលអនិងមានទាំនុកចិែតជលើខលួនឯងខពស់  ជេើយបុគគលដដលជួប
ជៅនឹងភាពជោគជ័យដែងដែគិែថាខលួនជគ្ែូវដែឈនៈោនិចច  ជ្ពាេះរបូ
ជគលល ប់បានជួបជៅនឹងភាពជោគ ជ័យកនលងមកជេើយ  ជទើបជធវើ ឱ្យជគ
កាន់ដែមានទាំនុកចិែតកនុងការជធវើការងារកាន់ដែខ្ល ាំងជ ើង។ 

ភាពទសាម េះរតង់  មនុសសដដលជួបជៅនឹងភាពជោគ ជ័យ ដែងដែ
្បកាន់ខ្ា ប់នូវភាពជាា េះ្ែង់និងជចេះជួយយក អាាដល់អ្នកដនទឱ្យ
ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដូចខលួនដដរ ជ្ពាេះជគមានការអ្ភិវឌ្ឍដដល
នឹង្ែូវឈនេះរមួោមួយនិងអ្នកដនទជដើមបីឱ្យមានទាំនុកចិែតរវាងភាគីទាំង
ពីរ។ ជយើងក៏មានជសចកែីសុខជៅ ជពលដដលមានការទាំនក់ទាំនង ជកើែ
ជ ើង ជ្ពាេះមាន ក់ៗសុទធដែមានភាពជាា េះ្ែង់ចាំជពាេះាន ជៅវញិជៅមក
ជេើយវាក៏ោដផនកមួយននភាពជោគជ័យដដរ។ 

ទស្ចកី្ពាោម មនុសសដដលជួបជៅនឹងភាពជោគជ័យកនុងការជធវើ
ការងារចាំបាច់្ែូវដែមានជសចកែីពយយម។  ស្មាប់បុគគលោជ្ចើន
ដដលលល ប់មានជករ ែិ៍ជឈាា េះកនលងមកក៏សុទធសឹងដែមានជសចកែីពយយម
យ៉ាងខ្ល ាំងមុននឹង អាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ។  យ៉ាងណាមិញ
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ដូចោជលាក  ថូមា៉ាស  ជអ្ឌិ្ស័ន  ជលាកបានពយយមជធវើការ ពិជាធ
ោង ១០០០០ដង មុនជពលដដលាែ់អាចបជងកើែអ្ាំពូលជភលើងបានជោគ
ជ័យ។ ាែ់បានជធវើការសិកាស្ាវ្ោវជៅជលើវែថុោជ្ចើន យ៉ាងរេូែ
ដល់ាែ់អាចសជ្មចបាននូវ ជោគជ័យោដផលផ្កក  ជេើយ្ែូវបានរកា
ទុកជោយជនដដលមានជសចកែីពយយមទាំងជនេះ។ 

ការរបថុយរបថាន  ោជ្ចើនជលើកជ្ចើន ាមុនជពល ដដលជយើង
ទទួលបាន នូវភាពជោគជ័យ  ជយើងចាំបាច់ណាស់្ែូវដែមានការ
្បថុយ្បថានោញឹកញាប់។ ប៉ាុដនែជយើងជៅមានឱ្កាសជ្ចើនកនុងការ
ទទួលរងាវ ន់ ្បសិនជបើជយើងមានការែស៊ាូយ៉ាងមុេះមុែរេូែដល់ជយើង
ទទួលបាននូវភាព្បជសើររងុជរឿង្ពមទាំងភាពរកីរាយនិងជសចកែីសុខ
ដដលជយើងទទួលបានពីការជធវើការងារ។ 

ស្ុខ្ភាព  វាោជរឿងដ៏សាំខ្ន់ដដលជយើងចាំបាច់្ែូវ យកចិែត
ទុកោក់ជមើលដថទាំសុខភាពរបស់ជយើង ឱ្យបានលអ។ ជយើងគួរដែមាន
សុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផលូវចិែតយ៉ាងរងឹមាាំ  និងមានការកាំណែ់
ជពលជវលាជដើមបីបជងកើនថាមពលការងាររបស់ខលួន ជ្ពាេះការបជងកើនថាម
ពល គឺោជរឿងដដលសាំខ្ន់ស្មាប់បុគគលដដលទទួលបាននូវ ភាព
ជោគជ័យ។  ជយើងគួរ ដែជចេះ កាំណែ់ជពលជវលា ឱ្យបានសម ស្សប
ស្មាប់កិចចការជផសងៗ សូមបីដែការស្មាក្ែឹមដែមួយនទី  ក៏វាអាច
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នឹងជួយជធវើ ឱ្យជយើងមានអារមាណ៍ថាហាក់ដូចោ មានថាមពលជ ើង
វញិមែងជទៀែ។ 

ការជួយយកអាសា មនុសសជយើង្គប់ៗាន ាា ននរណាមាន ក់ដដលថា
មិនជចេះមានបញ្ហា ជនេះជទ។  អាស្ស័យដូជចនេះជយើងគបបីគួរដែជចេះជួយ
យកអាា ផែល់ការ្បឹកានិងជួយដណនាំនូវបញ្ហា ដដល ខលួនលល ប់ជួប
្បទៈ ជដើមបីឱ្យជគមានភាពរងឹមាាំលាមនឹងអាចជួយខលួនជគ បាន ក៏ជ្ពាេះ
ដែជគមានភាពរកីរាយជោយមានអ្នកោអ្នកជួយែ្មង់ ទិសជៅឱ្យជគ
បាន្បជសើរ ជ ើង និងមានជសចកែីរកីរាយកនុងចិែតដដល បានសថិែជៅ
កនុងចាំជណាមមនុសសដដលមានសមែថភាព  មានទាំនួលខុស្ែូវ  និង
ជួយទាំនុកប្មុងជគ។  វាមិនសាំខ្ន់ថា ជគោមនុសសោល ែឬ មានគាំនិែ
្បជសើរប៉ាុណាណ ជនេះជទ ប៉ាុដនតពួកជគក៏គួរ ដែោមនុសស ដដលគួរឱ្យជជឿ
ទុកចិែត  គឺោមនុសសដដល យល់ដឹងអ្ាំពីវធីិបជងកើន្បសិទធិភាព ជីវែិ
ជោយការជ្បើ្បាស់នូវធនលន ដដលមានជៅជុាំវញិខលួន  និង្បព័នធនន
ការជួយឧបែថមទាំនុកប្មុងដ៏្បជសើរជនេះឯង។ 

ការហ្វឹកហាត់  ការដដលអាចសជ្មចនូវភាពជោគជ័យ កនុងជីវែិ
បានជនេះ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែនឹកជឃើញដល់ការ េវឹកហាែ់ផងដដរ  
ជ្ពាេះថាការវវិែតន៍ ឱ្យកាន់ដែមានគុណែនមលនិងគួរោទីជជឿទុកចិែតនន
ជននុជនទាំងឡាយជនេះ គឺ្ែូវដែមានការេវឹកហាែ់ោនិចច។ 
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ផ្លនូ់វសារៈស្ំខានែ់លជ់នរគបរ់ូប  ការជធវើការងារ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែ
ជចេះជួយយកអាាាន ជៅវញិជៅមក  ជេើយស្មាប់ការដដលអាច
សជ្មចនូវភាព ជោគជ័យ  ជយើងក៏្ែូវដែជចេះផែល់ឱ្កាសដល់ជគ្គប់
ាន ដដលបានជួយឱ្យជយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជនេះដដរ គឺជយើង
្ែូវដែជចេះផែល់ារៈសាំខ្ន់ដល់ជគ្គប់ាន  ជដើមបីឱ្យជគបានដឹងថាខលួន
ជគពិែោមានារៈសាំខ្ន់ចាំជពាេះជយើង  និងបានដឹងថាខលួនជគពិែោ
មានែនមល។ 

ជទេះបីោជយើងជធវើអ្វីក៏ជោយ ជយើង្ែូវដែជចេះជធវើខលួនឱ្យកាល យជៅ
ោមនុសស ដដលមានទាំនក់ទាំនងលអោមួយអ្នក ដនទ។  កុាំ្បដជងចង់
ជលចជលល ដែមាន ក់ឯង កុាំគិែថាមានដែជយើងមាន ក់គែ់ដដលពូដកោងជគ
ជនេះ  ជយើង្ែូវដែជចេះទទួលាគ ល់ នូវការពិែ ដដលកាំពុងដែសថិែជៅ
ចាំជពាេះមុខ។  ្បសិនជបើ ជយើងមានសមែថភាពពិែ្បាកដ ដមនជនេះពុាំ
ចាំបាច់្បាប់ ជគជទ ...ជៅនថងណាមួយជគក៏្បាកដោនឹងជមើលជឃើញ
ជោយខលួនឯង...។ 

ការបជងកើែទាំនក់ទាំនង គឺោវថីិននជីវែិ 
្បសិនជបើជយើងជចេះភាា ប់រវាងសែិបញ្ហា   
ភាពម៉ាែ់ចែ់ និងភាពមឺុងមាែ់ជនេះ 

វាគឺោ្បភពននភាពជោគជ័យកនុងជីវែិ។ 
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ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 15 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២ 

រចេះរករេករមើលពិភពរោកកនងុផលូវលអ 
((())) 

 

 ្បសិនជបើមនុសសជយើងាា នជាំជនឿចិែតជលើខលួនឯង ជទជនេះ  ជែើ
អាចសជ្មចបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាង ដូចជមែចជៅ? ជេើយ្បសិន
ជបើជយើង  គឺោមនុសសដដលរងឹមាាំ ្កជ កជមើលពិភពជលាកកនុងផលូវលអ
ជនេះ ភាពបរាជ័យក៏ ្បាកដោពុាំអាចជកើែជ ើងបានជនេះជទ។  ដូជចនេះ
សូមជយើងកុាំជធវើោមនុសសដដលខវេះទាំនុកចិែតឱ្យជាេះ សូមកុាំទុកឱ្កាស
ឱ្យគាំនិែរបស់ជយើងគិែកនុង ផលូវអ្វជិាមានសូ មបីដែ មួយវនិទីក៏ជោយ  
ជេើយកុាំជបាេះបង់ ជចលនូវអ្វីដដលជលាកអ្នកគិែ  សូម្បកាន់ខ្ា ប់នូវ
ទាំនុកចិែតរបស់ខលួន ។ ជៅជពលជធវើអ្វី មួយ្ែូវដែគិែពិចរណាឱ្យបាន
ម៉ាែ់ចែ់្គប់្ជុងជ្ោយ  និងជចេះ្កជ កជមើលពិភពជលាកកនុងផលូវលអ  
មានទសសនៈគែិគិែកនុងផលូវវជិាមានោនិចច។  ជពលជនេះភាពជោគជ័យ
កនុងមុខែាំដណងការងារ ក៏វានឹងកាល យជៅោកាដូនិងោរងាវ ន់កមាល ាំងចិែត
ចាំជពាេះខលួនជយើងបាន។ 
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ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 16 Â|| 
 

 ្គប់ាន សមនឹងបានទទួលនូវអ្វី ្គប់យ៉ាងដដលជយើងបានរ ាំពឹង
ទុក។ អ្វីដដលលអបាំផុែកនុងជីវែិជនេះ  គឺការមានជសចកែីសុខចាំជពាេះការ
ជធវើការងារ  និងការរស់ជៅោមួយ្កុម្គួារជោយមានភាពកក់ជដែ
ជនេះ វាលាម្គប់្ាន់ស្មាប់ភាពជោគជ័យជេើយ។  ប៉ាុដនែជដើមបីឱ្យ
ការរស់ជៅមានលកខណៈកាន់ដែ្បជសើរជ ើងជនេះជយើងក៏្ែូវដែជធវើោ
អ្នកកាំណែ់ទិសជៅកនុងការជបាេះជាំហានជៅមុខននជីវែិរបស់ ជយើង រមួ
ទាំងការជួយផែល់កាំលាាំងចិែតពីមិែតរមួការងារនិងមានទសសនៈគែិលអ
ចាំជពាេះាន ជៅវញិជៅមក  ្កជ កជមើលពិភពជលាកកនុងផលូវលអ មានការ
ជជឿោក់ជលើខលួនឯង  ក៏អាចនឹងជួយបជងកើននូវភាពជោគជ័យពីជសចកែី
ពយយមរេូែដល់ធាំលូែលាស់ត្តមរយៈសមែថភាពដដលជយើង លល ប់
បានអ្នុវែតន៍កនលងមកជនេះឯង  ្ាន់ដែប៉ាុជណណេះជយើង ក៏មានជសចកែី
សុខកនុងចិែតណាស់ជៅជេើយ។ 

 ្បជយជន៍ដដលសាំខ្ន់បាំផុែកនុងការបជងកើែនូវចាំណងមិែត ភាព
ជនេះ  គឺវាអាចជធវើឱ្យជយើងមានការ រកីចជ្មើនជៅមុខននផលិ ែផល 
្បសិទធិភាព និងភាពជោគជ័យននកិចចការអាជីវកមា ពីមួយនថងជៅមួយ
នថង។ ជនេះគឺោអ្វីដដលជធវើ ឱ្យជយើងសជ្មចនូវកែីស្សនមនិងការ ត្តាំងចិែត
កនុងការជធវើការងារ។ 
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ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 17 Â|| 
 

 ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងគួរដែជធវើជោយចិែតជាា េះនិងចាស់លាស់
ជោយពុាំដមនោការជធវើជដើមបីដែខលួនឯងជនេះជទ គឺជធវើជដើមបី្បជយជន៍រមួ
ជោយជយើងមាន លកខខណឌ ដល់អ្នក ដនទដដលគិែថាជគោមនុសសលអ
ជ្ពាេះការដដលជយើងឱ្យជោយមិនរ ាំពឹងនូវការែបសនងសងគុណជនេះ គឺ
ោអ្វីដដលមនុសស្គប់ៗាន មានការជកាែដ្កងជេើយ្ពមទាំងចូលមក
ជួយយកអាាជយើងជោយារដែជគមានការជជឿោក់នូវអ្វីដដលជយើង
លល ប់បានជធវើនូវអ្ាំជពើលអចាំជពាេះជគកនលងមក ជគដែងដែនឹងជមើលជឃើញនូវ
អ្ាំជពើលអរបស់ជយើងវញិោមិនខ្ន ដូជចនេះសមព័នធភាពដ៏លអក៏វា្បាកដោ
នឹងជកើែជ ើង។ ្បសិនជបើជយើង្ែូវជធវើការងារ ោច់សដងវងដែមាន ក់ឯង
ជនេះ  ការបជងកើែទាំនក់ទាំនង ក៏ពិែោមានារៈសាំខ្ន់ យ៉ាងខ្ល ាំង  
ជេើយវាក៏នឹងនាំមកនូវជសចកែីសុខចាំជពាេះជីវែិរបស់ជយើង។ 

 

គាំនិែននជន្គប់របូដដលមានទសសនៈគែិលអចាំជពាេះាន  
គឺោទ្មង់ននការបាំជពញការងាររមួាន ោមួយបុគគលដនទបាន 

ជេើយការ្កជ កជមើលពិភពជលាកកនុងផលូវលអ ក៏ោអ្វីដដលជយើងគួរដែ
មាន ជដើមបីអ្ភិវឌ្ឍខលួនជយើងជោព េះជៅរកភាពជោគជ័យកនុងជីវែិបាន... 
្បសិនជបើជយើងខវេះនូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ ការដសវងរកជសចកែីសុខ 

និងជសចកែីសងឃឹមននជីវែិ ក៏្បដេលោ 
ជៅដវងោង យណាស់...។ 
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ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 18 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣ 

ការបណុ្េះទស្សនគតិលអៗ  
((())) 

 

 កនុងការ្បែិបែតិជីវែិ ឱ្យមានជសចកែីសុខ  ជលាកអ្នក្ែូវ ដែជចេះ
នាំយកនូវទសសនៈគែិលអៗមកជ្បើ្បាស់កនុងជីវែិ  ជ្ពាេះវាគឺោអ្វីដដល
នាំឱ្យមានការខុសដបលកកនុង ជីវែិផ្កទ ល់ខលួននិងមុខរបរការងារ  ជោយ
ភាពជោគជ័យជនេះនឹងបានទទួលត្តមរយៈទសសនៈននជីវែិ្បចាំនថង។
អ្វីដដលជយើងនឹងបានទទួលជនេះ គឺជីវែិមានជសចកែីសុខនិងជពារជពញ
ជៅជោយកែីស្សឡាញ់។ អ្វីៗ្គប់យ៉ាងវាអាស្ស័យជៅជលើជយើងខលួនឯង
ដដលោអ្នកកាំណែ់និងជធវើត្តមទសសនៈគែិដដលជយើង បានកាំណែ់ទុក
ជនេះភាពជោគជ័យក៏្បាកដោជៅមិនោង យពីខលួនជយើងជ ើយ។ 

 ទសសនៈគែិននែ្មូវការកនុងការដឹកនាំជីវែិ ឱ្យកាន់ដែមានភាព
្បជសើរជ ើង ជនេះ ជយើងអាចនឹងដសវងរកជឃើញនូវ អ្ាំណាចមយ៉ាង ដ៏ថកុាំ
ជថកើងននជីវែិនិងមុខែាំដណងការងារ  ដូចជៅនឹងអ្ែថបទកាំណាពយរបស់
ជលាក ជេនរ ីដដលសរជសរថា ”ខ្ុាំគឺោជៅហាវ យននជោគវាសនជីវែិ
របស់ខ្ុាំ ខ្ុាំគឺោនែកុងននវញិ្ហា ណរបស់ខ្ុាំ“ ាែ់បាន្បាប់ឱ្យជយើងដឹងថា
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ជយើងគឺោជៅហាវ យនយននជោគវាសនជីវែិ របស់ជយើង ជ្ពាេះជយើង
កាំពុងដែរស់ជៅកនុងការ្គប់្គងននទសសនៈគែិរបស់ជយើងជនេះឯង។ 

 មានមនុសសោជ្ចើនបាននិយយថា  ទសសនគែិអាចជធវើបាន
ទាំងការបជងកើែនិងការបាំផ្កល ញ  ដដលជយើងអាច ដកដ្បគាំនិែទាំងអ្ស់
ជនេះបានជោយការមាន ទសសនគែិលអ  ជេើយចាំបាច់ ្ែូវ ដែជធវើោ
មនុសសដដលជចេះមានជសចកែីជមត្តត ។ ្បសិនជបើអាចជធវើបានជនេះ ជយើង
្បាកដោអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ ប៉ាុដនត្បសិនជបើជយើងជមើល
ជឃើញែនមល ននទសសនគែិទបជពក  ជមើលកនុងផលូវអ្វជិាមាន  ឬជយើងមិន
្ពមទទួលាគ ល់នូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ ជនេះជីវែិរបស់ជយើងក៏ ្បាកដោ
ាា ននថងបានទទួលនូវជោគជ័យជ ើយ។ 
 ខ្ងជ្កាម ជនេះគឺោដផនកមួយននសាំណួរ ាកលបងដដលទក់
ទងជៅនឹងទសសនគែិ របស់ជលាកអ្នក  ដដលដែងដែជួប្បទេះោ ញឹក
ញាប់។ ្បសិនជបើ ដូជចនេះ ដមនជែើជលាកអ្នក គួរដែ្ពមទទួល  ឬជោេះ
ស្ាយយ៉ាងណាចាំជពាេះបញ្ហា ដដលបានជកើែជ ើង៖ 

 ជែើខ្ុាំមានទសសនគែិយ៉ាងណាចាំជពាេះខលួនឯង? 
 ជែើខ្ុាំមានទសសនគែិយ៉ាងណាចាំជពាេះមិែតភកែិរមួការងារ? 
 ជែើអ្វីដដលខ្ុាំ្ែូវការបាំផុែជនេះ? 
 ោរមួជែើបុគគលិកលកខណៈរបស់ខ្ុាំជនេះយ៉ាងជម៉ាចដដរ? 
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{{Â 20 Â|| 
 

 ជែើខ្ុាំបានចប់អារមាណ៍ជៅជលើជរឿងអ្វីខ្ល ាំងបាំផុែ? 
 ជែើខ្ុាំមានភាពចាស់លាស់និងចូលចិែតអ្វីខ្ល ាំងបាំផុែជនេះ? 
 ជែើខ្ុាំចូលចិែតអានជសៀវជៅ្បជភទណាខ្ល ាំងោងជគ...ជ្ពាេះអ្វី? 
 ជែើខ្ុាំចូលចិែតជមើលកុនឬវជីដអូ្ជរឿងអ្វីខ្ល ាំងបាំផុែ...ជ្ពាេះអ្វី? 
 ជែើខ្ុាំចូលចិែតាែ ប់ចជ្មៀង្បជភទណាខ្ល ាំងបាំផុែ...ជ្ពាេះអ្វី? 
 ជែើខ្ុាំចូលចិែតជដើរកមានែកដនលងជទសចរណ៍្បជភទណា ...ជ្ពាេះ
អ្វី? 

 ជែើខ្ុាំចូលចិែតការងារអ្វីខ្ល ាំងបាំផុែ? 
 ជែើខ្ុាំមានការជជឿជៅជលើអ្បិយជាំជនឿដដរឬជទ? 

្បជភទសាំណួរាកលបងជនេះ  គឺោអ្វីដដលចង់ឱ្យជយើងដឹងថា
ជែើខលួនរបស់ជយើងជនេះយ៉ាងដូចជមែច? ជែើជយើងមានទសសនគែិយ៉ាង
ណា? ជេើយ្បសិនជបើ ជយើងមានអ្វី ដដលលល ប់ជួប្បទេះដូច មានជៅ
កនុងឧទេរណ៍ជនេះ ជែើជយើងគួរមានវធីិជោេះស្ាយនូវបញ្ហា ចាំជពាេះមុខ
យ៉ាងដូចជមែច? 

 ោមួយាន ជនេះដដរ  ជយើងក៏្ែូវដែោមនុសសដដលម៉ាែ់ចែ់មាន
ការត្តាំងចិែតខពស់ ជេើយអ្វី ដដលសាំខ្ន់ជនេះ  គឺជយើង្ែូវមានទសសន
គែិលអចាំជពាេះអ្វីដដលជៅជុាំវញិខលួនជយើង  ជពលជនេះភាពជោគជ័យ
្បាកដោជៅមិនោង យពីការត្តាំងចិែតរបស់ជយើងជ ើយ។ 
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{{Â 21 Â|| 
 

  

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៤ 

ការតាមដានការងារ 
((())) 

 

 កនុងការជធវើការងារ ជទេះបីោជយើងជធវើការងារអ្វីក៏ជោយជយើង្ែូវ
ដែមានទិសជៅកនុងការអ្នុវែត  និងត្តមោនការងារជនេះ ឱ្យបានដិែ
ដល់ចាំជពាេះលទធផលការងារ  ដូចជៅនឹងកិចច ្បជុាំអាា៊ា ន ដដលមាន
ជលាកធាំៗពីបណាែ ្បជទសននោជ្ចើនបានអ្ជញ្ា ើញចូលរមួ ជេើយ
ជៅជពលដដលការ្បជុាំ្ែូវបានបញ្ច ប់ ជៅជនេះ  ជយើង្ែូវ ដែមានការ
ត្តមោនជៅជលើលទធផលការងារ  និងមានការបជងកើែទាំនក់ទាំនង ឱ្យ
បានលអចាំជពាេះការត្តមោនលទធផលការងារជនេះ  ជដើមបីទទួលបាននូវ
ជោគជ័យ។ 

 ដូជចនេះ ជទេះបីោការងារលាំោប់ណាក៏ជោយ ក៏ជយើង្ែូវដែមាន
ទិសជៅឱ្យបានចាស់លាស់ ពិែ្បាកដជទើបអាចទទួលបាននូវជោគ
ជ័យដ៏្ែចង់។  ស្មាប់អ្នកដដលជធវើការងារពាក់ព័នធ ជៅនឹងការត្តម
ោនលទធផលការងារ ជនេះ  ចាំបាច់្ែូវដែោមនុសសដដលមានភាព
ឈាល សនវអាចជោេះស្ាយបញ្ហា ជៅ ចាំជពាេះមុខបានភាល មៗ  ជទេះបីោ
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{{Â 22 Â|| 
 

សថិែជៅកនុងាថ នភាព្បញាប់យ៉ាងណាក៏ជោយ ។ យ៉ាងណាមិញ
ស្មាប់ការជធវើការងាររបស់ជយើងក៏មិនខុសាន ដដរ បញ្ហា ក៏សថិែជៅជលើ
ជយើងខលួន ឯង ្បសិនជបើជយើងជចេះជរៀបចាំ ទ្មង់ការងារស្មាប់ខលួន
ជយើងឱ្យបានសមស្សបជៅត្តមជពលជវលាជនេះ ក៏វាជ្បៀបបានជៅនឹង
ការត្តមោនលទធផល ការងារជនេះអ្ញ្ច ឹងដដរ ...។ ប៉ាុដនតជនេះគឺោការ
ត្តមោនលទធផលការងាររបស់ខលួនឯងជដើមបី ការរកីចជ្មើន ជៅមុខនន
ជីវែិ សូមឱ្យដែជយើងមានការជជឿោក់ចាំជពាេះអ្វីដដល ជយើងកាំពុងដែជធវើ
ជនេះចុេះ ជពលជនេះភាពជោគជ័យក៏វា ្បាកដោមិនពិបាកេួសពីអ្វី
ដដលជយើងអាចជធវើបានជនេះជទ។ 
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{{Â 23 Â|| 
 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៥ 

 ឱ្យ នូវអ្វីដែលគួរឱ្យ 
((())) 

 

 ្បសិនជបើជយើងមានការបជងកើែទាំនក់ទាំនងបានលអប៉ាុណាណ  ជនេះ
ជយើងក៏នឹងកាន់ដែមានអ្នកដនទមករមួនដ ោមួយជយើង ជ្ចើនប៉ាុជណាណ េះ
ដដរ មានទាំងការរមួនដកនុងការជធវើពាណិជាកមា ការរស់ជៅនិងភាពសនិទធ
ាន លកនុង្គួារោជដើម ជោយជយើងមានទិសជៅកនុងការដចករ ាំដ ក
ជោយមិនរ ាំពឹងនូវការែបសនង សងគុណអ្វីជ ើយ។  ្បសិនជបើជយើង
បានជធវើអ្វី មួយជួយដល់បុគគលដនទជោយជសចកែីរកី រាយ និងាមគគី
ភាព ជធវើឱ្យជគមានការរស់ជៅបានកាន់ដែ្បជសើរជនេះ ជយើងក៏គួរដែជធវើ
ជៅ ប៉ាុដនត ជយើងក៏មិនគួរនឹងជធវើ ឱ្យេួសពីសមែថភាពរបស់ជយើងជនេះ
ជទ។ ជពលជនេះជយើង ក៏នឹងកាល យជៅោមនុសស មាន ក់ដដលនរណាៗក៏
ដែងដែជកាែសរជសើរ  និងជារពរាប់អាន។  ប៉ាុដនតជយើងក៏ គួរដែទទួល
យកជោយជសចកែីជពញចិែត ជទេះបីោវាពុាំដមនោរបស់ ដដលមានែនមល
អាចចយវាយបាន ក៏ជោយ  ដែអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះវាគឺ ោអ្វីដដលជយើង
ផែល់ឱ្យជោយជសចកែីជពញចិែតរបស់ជយើង។ 
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{{Â 24 Â|| 
 

 វាមិនខុសពីជរឿងននជសចកែីជសនហាជនេះជទ ដដលនរណាៗក៏សួរ
ថា ”ទតើអ្វីទៅដែលោកី្ស្ស្ទមែខ៏្ពស្់បំផុតរបស្់មនុស្សរគបរ់ូប “ ្គប់ាន ក៏បានជឆលើយ
ែបនូវចជមលើយដូចៗាន ថា  ”កី្ទស្នហា“ ដដលមានការយល់ចិែត ាន ជៅវញិ
ជៅមក  ដដលជលាក  រ ៉ាបឺូែ ខងគវិន  បានជពាលថា  ”ទស្នហា“ ជៅកនុង
ជសៀវជៅ ”University of Success“ ដដលលាមនឹងអាចបញ្ហា ក់អ្ែថន័យ
បានថា... 

ជសនហា គឺោថាមពលដ៏សាំខ្ន់ននជបេះដូង គឺោអ្ែថន័យ 

ជសចកែីសុខ គឺោជ្ោេះ្ជង្ជលងននវថីិជីវែិ 

ជសនហាអាចជធវើឱ្យជីវែិស្សស់ថាល  បជងកើែសាំជណើ មសជនសើមវញិ្ហា ណ 

ការជលើកទឹកចិែត គឺោសាំជណើ ចននជបេះដូង ដ៏មានរសាី្គប់ជពលជវលា 

ជេើយជលើសពីជនេះជៅជទៀែ ជសនហាគឺោអារមាណ៍។ 
  

ទាំងអ្ស់ជនេះគឺោមូលជេែុ  ដដលជសនហាមានារៈសាំខ្ន់
ចាំជពាេះដជងាើមននជីវែិមនុសស  ជេើយអ្វីៗ្គប់យ៉ាងដដល ជយើងបានជធវើ
ដែងដែ្ែូវបានបជងកើែជ ើងជោយអារមាណ៍...។ 

 ការដដលជយើងអាចរស់ជៅបានស្សួលោមួយាន ជនេះ ជយើង្ែូវ
ដែមានការជយគយល់អ្ធយស្ស័យសជណាែ សជ្បាស្បនណ  និងជចេះ
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{{Â 25 Â|| 
 

ជួយយកអាាាន ន្ាលាំបាក។  ប៉ាុដនត សូមកុាំពយយមឱ្យេួសពី
សមែថភាពរបស់ខលួនអី្ ជេើយ្ែូវជចេះឱ្យនូវអ្វីដដលគួរឱ្យ ជោយកុាំរ ាំពឹង
នូវការែបសនងសងគុណឱ្យជាេះ  ជធវើបាន ដែប៉ាុជណណេះ  ជលាកអ្នកក៏
្បាកដោនឹងមានជសចកែីសុខជេើយ ចាំជពាេះអ្វីដដលជយើងបានជធវើជនេះ  
ជទេះបីោវាមិនជ្ចើនប៉ាុនា នក៏ជោយ  ប៉ាុដនតវាក៏្បជសើរោង ការដដល
ជយើងពុាំបាន ឱ្យអ្វីដល់ជគជាេះជនេះ។ 
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{{Â 26 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៦ 

រតូវរចេះររបើ នូវរបរោជន៍ដែលខ្លួនមាន 
((())) 

 

 ការបជងកើែទាំនក់ទាំនង  វាមិនអាស្ស័យជៅជលើសម័យកាល វ
ណណៈ ឬឋានៈការងារអ្វីជនេះជទ ។ ថាមពលននការបជងកើែទាំនក់ទាំនង  
ជទេះបីោវាសថិែជៅ ជដើមបី នរណាក៏ជោយ  ជទេះបីោ្ែូវជ្បើ ្បាស់
ធនលនផ្កទ ល់ខលួនរបស់ជគ  ជេើយជធវើការងារ្បកបជោយភាពវយ័ោល ែ
ត្តមរយៈធនលនជ្ដខលួនរបស់ជគក៏បានដដរ។ 

 ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងនឹងកាល យជៅោដផនកមួយនន ជីវែិអ្នកជធវើ
ការងារ ជោយមិនដឹងខលួនជទៀែផង។ សូមបីដែការនិយយាន ត្តមទូរ
សពទ ឬនិយយោមួយមិែតភកែិ រមួការងារក៏ជោយ  សុទធសឹងដែោការ
បជងកើែទាំនក់ទាំនង  ជេើយទាំងអ្ស់ជនេះគឺោ្បជយជន៍ដដលមានជៅ
កនុងខលួនរបស់ជយើង ប៉ាុដនតជយើងដបរោពុាំបានដឹង  នូវអ្វីដដលជយើងមាន
ជនេះជ ើយ។ 

 កនុងការជធវើការងារ  ជយើង្ែូវដែមានការលៈបង់្គប់ យ៉ាង នូវអ្វី
ដដលជយើងមាន ជេើយ្បោាំងជៅនឹងការដ្ប្បួល ដដលបានជកើែ
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{{Â 27 Â|| 
 

ជ ើងចាំជពាេះ ទាំនក់ទាំនង ដដលមិនលអ  ដូចោ  ការពាក់ព័នធជៅនឹង
មជឈោា នដដលជៅជុាំវញិ និងមានការោប់ជាំពាក់ជៅនឹងកត្តត ធមាោែិ។ 
ការជចៀសវាងនូវការផ្កល ស់បែូរ អ្ែតចរែិពីធមាោែិ វាគឺោនិសស័យរបស់
មនុសសោទូជៅ។  វាពុាំដមនោសាំណាងលអជទ  ្បសិនជបើវាោនិសស័យ
ដដលបជងកើែ នូវភាពបរាជ័យចាំជពាេះខលួនឯង  ្ពមទាំងជធវើបាបខលួនឯង
ជទៀែជនេះ។  ប៉ាុដនតត្តមពិែ ជៅ ជីវែិគឺោការផ្កល ស់បែូរ  ជ្ពាេះមនុសស
ជយើងាា ននរណាមាន ក់ដដលអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ្គប់ជរឿង
ទាំងអ្ស់ជនេះជទ។  ដូជចនេះជយើងគួរដែមានការ្បុង្បយ័ែនចាំជពាេះ ការ
ផ្កល ស់បែូរោនិចច ជេើយគនលឹេះសាំខ្ន់ននជបេះដូងជនេះគឺ ”ជសចកែីភ័យខ្ល ច“  
គឺភ័យខ្ល ចនូវអ្វីដដលជយើងមិនដឹង ។ ្បសិនជបើជយើងចង់បញ្ឈប់នូវ
ជសចកែីភ័យខ្ល ចជនេះ  ជរឿងដាំបូង ដដលជយើងគួរជធវើជនេះគឺ  ្ែូវ្បឈម
ជៅនឹងការពិែ ចាំជពាេះាថ នការណ៍ ដដលជៅជុាំវញិខលួន  ដដលនឹង្ែូវ
ផ្កល ស់បែូរជៅ  ជោយពុាំខវល់ថា  ជែើជលាកអ្នកចង់ ឱ្យវាជកើែជ ើង ដដរឬ
ជទ។ អ្វីដដលជយើងមិនបានដឹងជនេះគឺ  ជែើវាជកើែជ ើងជៅជពលណា  
ជេើយយ៉ាងដូចជមែច? ដដលវាអាស្ស័យជៅជលើការកាំណែ់ថា  ជែើែ្មូវ
ការជនេះមានការផ្កល ស់បែូរ  ឬែ្មូវការ ជនេះវានឹងជួយបាំជពញបដនថមនូវ
ការផ្កល ស់បែូរជនេះ  ោអ្នកកាំណែ់ការ្គប់្គងជីវែិ ។ ្បសិនជបើការ
ផ្កល ស់បែូរជ្បៀបបានជៅនឹងារលែុពិែននជីវែិ ោការរ ាំជភើបរកីរាយោ
ការរកីចជ្មើនននបទពិជាធន៍ជីវែិជនេះ  ជលាកអ្នកក៏ ្បាកដោអាច
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{{Â 28 Â|| 
 

កាំចែ់បង់នូវជសចកែី ភ័យខ្ល ចឱ្យចកជចញពីចិែតគាំនិែ  និងជីវែិរបស់
ជលាកអ្នកបាន។ 

 ជយើង ្គប់ាន សុទធសឹងដែ លល ប់បានជួប ជសទើដែ ្គប់បញ្ហា ទាំង
អ្ស់ ្ាន់ដែថា ជែើជយើងនឹង្ែូវជោេះស្ាយបញ្ហា ទាំងអ្ស់ជនេះត្តម
រជបៀបណា ? យ៉ាងដូចជមែច ? ជែើមានសែិ្គប់្ាន់កនុងការជោេះ
ស្ាយដដរឬជទ  កនុងខណៈជពលដដលជយើងជួប ្បទេះនឹងបញ្ហា ជនេះ?
ដែសូមកុាំជភលចថា មនុសសជយើងមាន ក់ៗសុទធសឹងដែមានគុណសមបែតិ ជរៀ
ងៗខលួន ជេែុដូជចនេះជយើងគួរដែជចេះជ្បើ្បាស់គុណសមបែតិទាំងអ្ស់
ជនេះឱ្យបានោ្បជយជន៍  ឱ្យបានសមស្សបជៅនឹងអ្វី ដដលជយើងមាន
កនុងជីវែិជនេះ វាក៏ោការ្គប់្ាន់ជពកជៅជេើយ។ 
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{{Â 29 Â|| 
 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៧ 

ការកំណត់ទិស្រៅ 
((())) 

 

 ការកាំណែ់ទិសជៅកនុងការជធវើការងារ  គឺោជរឿងដ៏ ្បជសើរដដល
ជយើង្គប់ៗាន គួរដែជធវើជដើមបីអ្ភិវឌ្ឍនិង ផ្កល ស់បែូរទិសជៅននជីវែិ ឱ្យ
កាន់ដែមានភាព្បជសើរជ ើង  ្ពមទាំងការបជងកើែនូវអ្វី ឱ្យកាន់ស្សស់
បាំ្ពងជ ើង មានភាពស្សស់ថាល និងោការផែល់រងាវ ន់ដល់ខលួនឯង។ 

 ជទេះបីោជលាកអ្នក្បកបកិចចការអ្វីក៏ជោយជយើង្ែូវ ដែមាន
ភាពចាស់លាស់ចាំជពាេះអ្វីដដលជយើងជធវើ  ជេើយ្ែូវចប់ជផែើមជធវើភាល មៗ
ជទេះបីោវាមិនដមនោការងារធាំដុាំក៏ជោយ។ ប៉ាុដនែ្បសិនជបើជយើងជធវើវា
បានចប់សពវ្គប់ជេើយ ជនេះ មានន័យថាជយើង្បាកដោមានសមែថ
ភាពកនុងការជធវើ ជ្ពាេះជយើងមានទិសជៅ កនុងការទទួលខុស្ែូវចាំជពាេះ
ការងារជនេះ ជទើបជយើងអាចទទួលបាននូវជោគជ័យយ៉ាងដូជចនេះ។ 

 មនុសសោជ្ចើន បានទទួលនូវភាពជោគជ័យ  ទាំងកនុងែួនទី
ការងារ និងកិចចការកនុង្គួារ ក៏ជោយារដែជគោមនុសសដដលមាន
ទិសជៅចាស់លាស់កនុងការបាំជពញការងារ ។ យ៉ាងណាមិញជយើងក៏
មិនខុសាន ដដរ គឺជយើង្ែូវ ដែកាំណែ់ទិសជៅឱ្យបានចាស់លាស់ថា
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{{Â 30 Â|| 
 

ជែើជយើងគួរជធវើអ្វី? ្ែូវបញ្ច ប់ជៅជពលណា ? ជេើយជែើកិចចការជនេះ វា
្បជសើរដដរឬជទ? ទាំងអ្ស់ជនេះ គឺោអ្វីដដលជយើងគួរដែជធវើឱ្យកាល យជៅ
ោទមាល ប់  ជេើយវធីិដដលលអបាំផុែកនុងការកាំចែ់ ទមាល ប់មិនលអជនេះគឺ  
ការជាំនួស។ 

 ការជាំនួស  គឺោការផែល់រងាវ ន់ដល់ខលួនឯងស្មាប់ភាព ជោគ
ជ័យ ដដលជយើងចាំបាច់ដែជធវើជោយការផ្កល ស់បែូរនូវអ្វីដដលមិនលអជចញ 
ជេើយទទួលយកដែអ្វីដដល លអៗមកោក់កនុងខលួន  ជដើមបីអ្ភិវឌ្ឍ ជីវែិ
របស់ជយើងជោព េះជៅរកភាពជោគជ័យ។ 

 ទាំងអ្ស់ជនេះគឺោអ្ែថបទ ាកលបងចាំជពាេះខលួនជយើងទក់ទង
ជៅនឹងការផ្កល ស់បែូរ ជដើមបីោយុទធាស្រសែដដលនឹងដឹកនាំជយើងជោព េះជៅ
រកភាពជោគជ័យ៖ 

 ជែើខ្ុាំចង់ឱ្យមានការផ្កល ស់បែូរអ្វីខ្ល ាំងបាំផុែកនុងជីវែិ? 
 ជែើការផ្កល ស់បែូរជីវែិវាមានការពិបាកប៉ាុណាណ ? 
 ជែើខ្ុាំនឹងផ្កល ស់បែូរជីវែិជៅជពលណា? 
 ជែើទិសជៅបនទ ប់ពីការផ្កល ស់បែូរជីវែិនឹង្ែូវបនត ជៅមុខយ៉ាង
ដូចជមែ៉ាចជទៀែ? 

 ជែើខ្ុាំមានទិសជៅអ្វីធាំបាំផុែកនុងជីវែិ? 
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{{Â 31 Â|| 
 

 ្បសិនជបើផ្កល ស់បែូរជីវែិបានជេើយ ជែើខ្ុាំមានអ្វីោរងាវ ន់ស្មាប់
ខលួនឯង? 

ជយើង្គប់ាន ្ែូវ ដែមានទិសជៅកនុងការដឹកនាំជីវែិ  និងការជធវើ
ការងារ។ ្បសិនជបើ ជយើងាា នការត្តាំងចិែត ឱ្យបានចាស់លាស់និង
ជពញទាំេឹង  ចាំជពាេះអ្វីដដលជយើង កាំពុងដែជធវើ ជទជនេះ  ជយើង្បាកដោ
មិនអាចជួបជៅនឹងភាពជោគ ជ័យបានជ ើយ។ ជលាកអ្នក្ែូវដែគិែ
ថា ”កុាំចាំដសអកជេើយដសអកជទៀែ ចាំជពាេះអ្វីដដលជយើង្ែូវជធវើកនុងនថងជនេះ“ 
ជពលជនេះភាពជោគជ័យ ក៏្បាកដោនឹងជដើរចូលមករកជយើងមិនខ្ន
ជ ើយ។ 
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{{Â 32 Â|| 
 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៨ 

កុំរងចាឱំ្យរគជួយ នូវអ្វីដែលរយើងអាចរធវើបាន 
((())) 

 

 វាោការឥែ ្បជយជន៍ ជទ  ្បសិន ជបើជយើងជៅទាំជនរទជទៗ
ជេើយរងចាំឱ្យអ្វីៗទាំងអ្ស់ជនេះ ជដើរមករកជយើងជោយជយើងពុាំ្ពមជធវើ
អ្វីជាេះជនេះ។ មនុសសដដលគិែដបបជនេះ  គឺោមនុសសដដលមានគាំនិែ
ឆកួែៗ ជេើយសួរថាជែើជពលណាជៅជទើបភាពជោគជ័យវានឹងរែ់មករក
ជយើងជនេះ។  ជៅជពលដដលជយើង្កជ ក ជមើលជៅមនុសសោល ែ វញិ
ជនេះ ជយើងជឃើញថាជគដែងដែមានថាមពលកនុងការជធវើការងារោជ្ចើន
ក៏ជោយារដែគាំនិែរបស់ជគយល់ជឃើញថា ”កនុងការជធវើកិចចការអ្វីមួយ
កុាំរងចាំដែឱ្យជគជួយ ចាំជពាេះកិចចការណាដដលជយើងអាចជធវើបានជោយ
ខលួនឯង“។ ជនេះជេើយគឺោគាំនិែននអ្នក ដដលជួបនឹងភាពជោគជ័យកនុង
ជីវែិ ទាំងកនុងមុខែាំដណងការងារ ក៏ដូចោកិចចការកនុង្គួារ គឺសុទធ
សឹងដែមានជសចកែីសុខចាំជពាេះថាមពលរបស់ខលួន។ 

 កនុងការបាំជពញការងារក៏មិនខុសាន ដដរ  ជយើង្ែូវដែ មាន
ទសសនគែិលអនិងមានទាំនួលខុស្ែូវខពស់ចាំជពាេះកិចចការដដលជយើងជធវើ
ជោយកុាំជភលចថា  ាា ននរណាមាន ក់អាច ជួយជយើងជ្ដពីជយើងខលួនឯង
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{{Â 33 Â|| 
 

បានជ ើយ។ ជៅជពលណាដដលជយើងគិែថាមិនអាចជធវើបាន  សឹមសុាំ
ឱ្យជគជួយ សុាំឱ្យជគជួយផែល់គាំនិែជដើមបីអ្ភិវឌ្ឍខលួន ជយើង។ គនលឹេះដដល
បុគគលដនទៗលល ប់បានទទួលជោគជ័យកនលងមក ក៏ជោយារដែជគជធវើ
ការងារជោយមានការគិែ្ែិេះ រេិះពិចរណា  ែស៊ាូពយយមយ៉ាងមុេះមុែ 
ដដលវាសុទធសឹងដែោអ្វីដដលជគលល ប់បានជួប្បទេះកនលងមក  ជដើមបីោ
ការជបើកគនលឹេះឈានជៅរកភាពជោគជ័យកនុងជីវែិ។ 

 ការបជងកើែទិសជៅកនុងជីវែិ  វាគឺោដផនកមួយននភាព ជោគជ័យ
ដដលជយើងចាំ បាច់្ែូវដែគិែជេើយគិែជទៀែ  ចាំជពាេះទិសជៅដដល
ជយើងបានកាំណែ់ទុកជនេះ។ អាស្ស័យជេែុជនេះ ជទេះបីោជយើង្បកប
មុខរបរ  ឬជធវើកិចចការអ្វីក៏ ជោយក៏ជយើង្ែូវដែនឹកជឃើញជៅដល់ទិស
ជៅដដលជយើង បានកាំណែ់ទុកជនេះ ឱ្យបានខ្ល ាំង  ្ពមទាំងជចេះ ជ្បើ
ចាំជណេះដឹង ភាពាទ ែ់ជាំនញ  និងសែិបញ្ហា ដដលជយើងមានជដើមបី
ឈានជៅរកទិសជៅដដលជយើងបានកាំណែ់ទុកកនុងជីវែិ។ 

 ការសិកាដសវងយល់ពិែោមាន ារៈសាំខ្ន់ខ្ល ាំងណាស់
ស្មាប់ការជធវើការងារ។ ាា ននរណាមាន ក់អាចជធវើការងារបានលអជោយ
ាា នការសិកាជរៀនសូ្ែជនេះជទ  ជេើយក៏ាា ននរណាមាន ក់ដដលមិន
លល ប់ជធវើការងារខុសឆគងជនេះជទ  រមួទាំងខលួន ជយើងផងដដរ  ជេើយជៅ
ជពលដដលជយើងចង់ជធវើក៏គួរដែជចេះទញយកថាមពលដដលជយើងមាន
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{{Â 34 Â|| 
 

មកជ្បើឱ្យអ្ស់ពីសមែថភាព។ ប៉ាុដនតសូមកុាំជភលចថាជយើង្ែូវដែជចេះជួយ
ខលួនឯង កុាំរងចាំដែឱ្យអ្នកដនទជគមកជួយជយើង ្បសិនជបើជយើងអាចជធវើ  
បានយ៉ាងដូជចនេះ ជនេះ  ជយើង្បាកដោមានជមាទនៈភាពខ្ល ាំងណាស់
ចាំជពាេះខលួនជយើង។ 
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{{Â 35 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៩ 

ការវិភាគរេើងវិញ អ្ំពីជីវិត 
((())) 

 

 ត្តមរយៈជមជរៀនោជ្ចើនដដល ខ្ុាំលល ប់បានសិកា ដសវងយល់ 
កនលងមក ទាំងចាំជពាេះខលួនខ្ុាំផ្កទ ល់ក៏ដូចោបុគគលដនទដដរជឃើញថា មាន
មនុសសែិចែួចណាស់ ដដលមានភាពជោគជ័យកនុងជីវែិ  ជោយពុាំលល ប់
បានឆលងកាែ់នូវជសចកែីលាំបាកកាលពីមុនមក។ ដូជចនេះជយើង្ែូវដែជចេះ
រ ាំលឹកពីជីវែិរបស់ជយើង ឱ្យបានលអ និងសួរចាំជពាេះខលួនឯងថា ជែើជយើង
្ែូវការអ្វី? ចង់ជធវើអ្វី? ជេើយចូលចិែតនូវ អ្វីដដលជយើងកាំពុ ងដែជធវើជនេះ
ខ្ល ាំងប៉ាុណាណ ? ្ែូវជធវើការរ ាំលឹកវភិាគឱ្យបានម៉ាែ់ចែ់  ជេើយអ្នុវែតន៍ឱ្យ
បាន្ែឹម្ែូវត្តមែ្មូវការននជីវែិ។ 

 ភាពអ្ាច រយ គឺោអ្វីដដលជយើង្បាថាន ចង់បានជដើមបី អ្ភិវឌ្ឍខលួន
ជយើងឈានជៅរកចាំណុចកាំពូលននជីវែិ កនុងការ្បកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជី
វែិ។ ការដដលជយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជនេះ ក៏ជោយារដែ
ជយើងមានថាមពលជាំរញុពីកនុងចិែត របស់ជយើង និងអ្វីៗដដលជៅជុាំ វញិ
ខលួនជយើង ដដលទាំងអ្ស់ជនេះ  វាសថិែជៅជលើការត្តាំង ចិែតដែប៉ាុជណាណ េះ។ 
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ោញឹកញាប់ ដដលមនុសសជយើងបានជលើកយកឧបសគគជៅោក់ជៅ
កនុងែាំណាក់កាលចុងជ្កាយបាំផុែ  ជោយគិែថា អ្វីទាំងអ្ស់ជនេះវា
ាា ន្បជយជន៍ ដដលនឹងជធវើឱ្យជយើងអាចសជ្មចផលបានជនេះជទ។ 

 ការយល់្ពម គឺោជរឿងដដលសាំខ្ន់បាំផុែ ជេើយ្បាកដថាអ្វីគឺ
ោែ្មូវការរបស់ជយើង ដដលជពារជពញជៅជោយ  ”បំណងរបាថាន  ការតាងំ
ចិតត និងការយលរ់ពម “ វាគឺោលាំនាំននភាពអ្ាច រយដដលជយើង្គប់ាន មាន
ជៅកនុងខលួន នឹងដឹកនាំខលួនជយើងជោព េះជៅរកចាំណុចខពស់បាំផុែននជីវែិ។  
សូមចងចាំទុកថា  អ្ាំណេះអ្ាំណាងគឺោថាមពលដ៏អ្ាច រយ ស្មាប់ការ
ជធវើការងារ  ដូជចនេះជេើយជទើបជយើងគួរដែជជៀសជវៀងនូវ អ្ាំណេះអ្ាំណាង
អ្វជិាមានជផសងៗ ជេើយ្ែូវដែចងចាំថា ជែើជយើងបាននិយយអ្វីខលេះអ្ាំពី
ែ្មូវការរបស់ជយើង។ ្បសិនជបើជយើង មានបាំណងយ៉ាងមុេះមុែចាំជពាេះ
ខលួនជយើងប៉ាុណាណ  ក៏្ែូវដែត្តាំងចិែតជធវើឱ្យបានខ្ល ាំងប៉ាុជណាណ េះដដរ ជនេះជទើប
ជយើងអាចនឹងទទួលបានអ្វីដដល ជយើងចង់បានកាន់ដែោប់រេ័សជ ើ
ង។  

ជៅទីជនេះ  ខ្ុាំសូមជ្បើពាកយសពទនម  ”អ្ញ“ ជាំនួសឱ្យខលួនឯង 
ជដើមបីសងកែ់ន័យ  និងបងាា ញពីភាពាវ ហាប់កនុងការអ្េះអាង  ចាំជពាេះ
ថាមពល ការងារ ននជីវែិ កនុងជសៀវជៅមួយកាលជនេះ  ស្មាប់
ឧទេរណ៍ដូចែជៅជនេះ៖  
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ថាមពលទនជីវតិ 

អ្ញដឹងថា ខលួនអ្ញ្ែូវរុ ាំរែឹជៅជោយជសចកែីជសនហា  

និងការងុបងល់ចាំជពាេះជសនហា។ 

រាងកាយដដលកាំពុងដែរស់ជៅនជពលជនេះ 

ោការបងាា ញនូវជសនហាដ៏សកែិសិទធិ។ 

អ្ញ ជធវើឱ្យខលួនអ្ញ មានជសចកែីសុខ ជសចកែីរកីរាយ 

ជៅជពលដឹងថា ្ែូវបានរុ ាំរែឹជៅជោយកែីជសនហា 

និង្ពមទទួលនូវការពិែកនុងជីវែិរបស់អ្ញ។ 

អ្ញ ចូលចិែតមានជីវែិ និងមានជសចកែីជសនហា 

អ្ញ ស្សឡាញ់ខលួនអ្ញខ្ល ាំង រេូែដល់្ពមទទួលយក 

នូវការផ្កល ស់បែូររបស់អ្ញ។ 

អ្ញ ពិែោអ្ាច រយទាំងអ្ស់ ជេើយដឹងថាសុខភាពរាងកាយ 

ដ៏រងឹមាាំរបស់អ្ញ ជៅដែអាចជធវើការងារបានយ៉ាងអ្ាច រយ។ 

អ្ញ ពិែោជពញចិែត និង្ពមទទួលយកនូវអ្វីៗ 
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ដដលអ្ញមានទាំងអ្ស់។ 

ជសចកែីសុខ វានឹងផុសជចញពីកនុងចិែតអ្ញជពញទាំេឹង 

ាា នការែស៊ាូណាមួយដដលពាក់ព័នធជៅនឹង 

ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងរបស់អ្ញជនេះជទ។ 

អ្ញ នឹងបជណាែ យឱ្យវាជៅត្តមចិែត 

ជេើយទុកឱ្យជបេះដូងោអ្នកនាំផលូវ។ 

អ្ញ ជជឿោក់ចាំជពាេះដួងវញិ្ហា ណរបស់អ្ញ 

អ្ញ គឺោមិែតមាន ក់ដ៏ជាា េះ្ែង់ ដដលជសទើរដែមិនគួរឱ្យជជឿ។ 

្គប់ាន មានការស្សឡាញ់ជពញចិែតអ្ញ 

អ្ញ សងឃឹមជលើជោគជ័យរបស់អ្ញោនិចច 

អ្ញ ោមនុសសដដលគួរឱ្យអាណិែមាន ក់ 

ោអ្នកដដលដឹងអ្ាំពីវធីិកនុងការផែល់ និងទទួលនូវកែីស្សឡាញ់។ 

មាស្បាក់លុយកាក់ និងថាមពលការងារ  

អាចជធវើឱ្យមានជសចកែីសុខចាំជពាេះអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ។ 
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សូមាកលបងបជងកើែអ្ាំណេះអ្ាំណាងកនុងផលូវលអ 

ស្មាប់ខលួនឯង ឱ្យបានសមស្សបជៅនឹងាថ នការណ៍ 

ោក់ដសែងរបស់ជលាកអ្នកចុេះ។ 

............................... 

 ្គប់ាន មានគាំនិែោជ្ចើន លាមនឹងអាចជធវើការងាររមួាន ោមួយ
អ្នកដនទ ដដលជគមានគាំនិែដូចជយើង បានយ៉ាងលអ្បជសើរ ។ កុាំរវល់ដែ
គិែ គឺ្ែូវដែចប់ជផែើមជធវើវាបនតិចមែងៗជៅ  ជពលជនេះវា្បាកដោអាច
រកីចជ្មើនបាន វា្បជសើរោងការរងចាំជធវើោ្ទង់្ទយធាំដែមែង ជ្ពាេះ
្បសិនជបើមានការខុសឆគងជគអាចនឹងមានការជចទ្បកាន់បាន។
ដូជចនេះ ជយើង្ែូវគិែវភិាពជៅជលើខលួនឯងឱ្យបានចាស់ថា ជែើជយើង្ែូវ
ការអ្វីកនុងជីវែិ  ជេើយគិែថាជែើជយើងអាច ជធវើបានឬអ្ែ់។  ្ែូវោក់
សាំណួរចាំជពាេះខលួនឯង  រចួជេើយជឆលើយ ជៅនឹងសាំណួរជនេះចុេះ  ជពល
ជនេះជយើង្បាកដោនឹងបាន ដឹងអ្ាំពីជាលបាំណ ងពិែ្បាកដរបស់
ជយើងជេើយ។  បនទ ប់មកជទើបជយើងជ្ជើសជរ ើសផលូវកនុងការជធវើដាំជណើ រ  
មិនយូរប៉ាុនា នភាពជោគជ័យក៏្បាកដោនឹងរែ់មករកជយើង។ 

 ជជឿចុេះថា !...ជលាកអ្នក្បាកដោអាចជធវើបាន ...ជេើយអាចជធវើ
បានយ៉ាងលអ្បជសើរជទៀែផង។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១០ 

ការផ្លស់ារៈស្ខំាន់ចំរ េះខ្លួនឯង 
((())) 

 

 ្បាកដណាស់ថា  ជយើងនឹងមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យ
ជនេះជទ  ្បសិនជបើជយើង មិនផែល់ារៈសាំខ្ន់ដល់ខលួន ជយើងជទជនេះ  
ជេើយអ្វីដដល ជយើងគួរថាន ក់ថនម ជនេះគឺ  រាងកាយ  និងសុខភាពរបស់
ជយើងជនេះឯង។ ពុាំចាំបាច់គិែជ ើយថា រាងកាយរបស់អ្នកជនេះវាយ៉ាង
ជម៉ាច ាអ ែឬអា្កក់ក៏ជោយ  ជ្ពាេះរាងកាយជ្បៀបបាន ដូចោយន
ជាំនិេះននជីវែិ។ ដូជចនេះ  ជលាកអ្នកមានគាំនិែចង់ជធវើអ្វីក៏បានដដរ  ឱ្យដែ
អាចដថរកាសុខភាពរាងកាយរបស់ជលាកអ្នកឱ្យបាន្បជសើរបាំផុែ។
រាងកាយ គឺោយនជាំនិេះដ៏មានែនមលននកមាល ាំងចិែត  និងថាមពលជីវែិ។  
វាមិនសាំខ្ន់ថា ជលាកអ្នក្ែូវដែមានបទពិជាធចាំជពាេះអ្វី ដដលជយើង
ជៅថា ”ជមងឺឈឺថាក ែ់ “ ជនេះជទ  ប៉ាុដនតជយើងក៏មានអារមាណ៍ថាអ្រគុណ
ដដលជយើងជៅមានជីវែិរស់ជៅដ៏្បជសើរ  និងផែល់កិែតិយសដល់រាង
កាយរបស់ជយើង  ដដលរាងកាយរបស់ជយើង  វានឹងជៅរង់ចាំែបសនង
មកវញិ នូវវថីិដដលជយើងបានកាំនែ់ទុក។ 
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{{Â 41 Â|| 
 

 ្ែូវជចេះ ស្សលាញ់ខលួនឯង  និង្គប់្គងថាមពលជីវែិដ៏មាន
ែនមលរបស់ជយើង ្ែូវជចេះសិកាដសវងយល់អ្ាំពីការកាំនែ់ ្ពាំដដនចាំជពាេះ
ខលួនជយើង ជេើយ្ែូវសថិែជៅកនុង្ពាំដដនជនេះ  ជដើមបីខលួន របស់ជយើង  
្ពមទាំងសិកាដសវងយល់ ឱ្យជចេះស្សលាញ់អ្វីៗ  ដដលជៅជុាំវញិខលួន
ជដើមបីខលួនជយើង និងដថរកាខលួនជយើងជដើមបីជបើកឱ្កាសឱ្យខលួនជយើងបាន
ទទួលាគ ល់អ្វីៗកាន់ដែជ្ចើនជ ើង។ 

 សូមផែល់ារៈសាំខ្ន់ដល់ខលួនជយើង  ជដើមបី្កជ កជមើលដែអ្វី
ដដលលអៗ គិែដែអ្វីដដលលអស្សស់ាអ ែ និង្ែូវជចេះ សិកាដសវងយល់
នូវការសរជសើរ  ជេើយ្ពមទទួលាគ ល់រាងកាយរបស់ជយើង  ដដល
ជយើងកាំពុងដែមាន និងកាំពុងដែរស់ជៅសពវនថងជនេះ ្ពមទាំងកាំណែ់នូវ
ការជរៀបចាំដកលមអ។  ពយយមសរជសរទិសជៅ ឱ្យបានចាស់លាស់
ជដើមបីភាព រកីរាយកនុងចិែតរបស់ជយើង  ដូចោ  ថាមពលននជីវែិដដល
មានគាំនិែលអៗគួរឱ្យចង់អានដូចែជៅជនេះ៖ 

រាងកាយរបស់ខ្ុាំ ជពារជពញជៅជោយជីវែិជីវា៉ា 

មានជសចកែីជសនហានិងជសចកែីសុខភាពជពញជលញ។ 

ខ្ុាំ គឺោមនុសសដដលមានលកខណៈសមបែតិ្គប់្គន់ 

ជពញជលញ ជេើយស្សស់ាអ ែ។ 
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{{Â 42 Â|| 
 

ខ្ុាំស្សលាញ់ និង្ពមទទួលយកនូវអ្វីដដលខ្ុាំមាន 

រាងកាយរបស់ខ្ុាំ អាចឆលុេះបញ្ហច ាំងអ្ាំពីជីវែិដ៏អ្ាច រយ 

និងការចិញ្ច ឹមបីបាច់ដថរកាលអ្បនព។ 

ខ្ុាំ ្គប់្គងថាមពលជីវែិដ៏មានែនមល ជរៀងរាល់នថង 

ជោយការាែ ប់នូវវញិាណជផសងៗ  

ពីរាងកាយរបស់ខ្ុាំោនិចច។ 
 

 ការបជងកើែការងារដ៏លអ  មានគុណភាពជនេះ គឺោការផែល់ ជពល
ជវលាចាំជពាេះខលួនឯង  ឱ្យបានស្មាក ជដើមបីបនធូរបនថយភាពត្តនែឹង។
្បសិនជបើជយើង មិនយកចិែតទុកោក់ ជមើលដថសុខភាព  មិនផែល់ារៈ
សាំខ្ន់ចាំជពាេះខលួនឯង ជទជនេះ ជែើជយើងនឹងបានខួរ កាលពីណាជដើមបី
យកមកគិែ។  ្ែូវជចេះបជងកើែការងារ ឱ្យមានែនមល  ដូចជៅនឹងបុគគល
ដដលទទួលបានភាពជោគជ័យ ជៅជពលដដលជគបានលាំដេអារមាណ៍
និងផែល់ជពលជវលាស្មាប់ខលួនជគ ជដើមបីឈានជៅរកភាពរកី ចជ្មើន
កនុងមុខែាំដណងការងារ និង្គួារ។ 
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{{Â 43 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១១ 

រតូវរធវើោមាា ស្ ់រលើខ្លួនឯង 
((())) 

 

 ការបអងកើត្ទំនារ់ទំនង  គឺជារិចចការមយ៉ាងដដលអយើង ប្គប់គ្នន គួរ
ដត្មាន អ ើយចំអ ោះបុគគលដដលប្ត្ូវអធវើការងារជាប្រុមអទៀត្អនាោះ  វ
កាន់ដត្សំខាន់ខាា ំងណាស់  ដដលអយើងគួរដត្ បអងកើត្សមព័ នធភាពជាមួយ
គ្នន  អដើមបីការេភិវឌ្ឍជីវតិ្ និងបអងកើត្ទសសនៈគតិ្ដ៏លអឱ្យអរើត្អ ើង ប្ពម
ទំងការទទួលស្គគ ល់នូវ ស្គរៈសំខាន់ ននការអធវើការងារ  និងមានភាព
មាច ស់ការអលើខាួនឯង។ វគឺជាេវីដដលអយើងអាចអមើលអឃើញេំពីគុណ
សមបត្តិរបស់ខាួន សូមបីដត្ការផឋល់នូវអសរភីាព  និងគ្នា នេវី រ់ព័នធរ៏វ
ជាទសសនគតិ្ដដលអយើងអមើលអឃើញពីខាួនអយើង។ 

 ការងារគួរដែជលើកសទួយនូវសុខភាពរាងកាយ និងសុខភាពចិែត
ឱ្យលអ្បជសើរ។ ការងារអាចនឹងនាំឱ្កាស នាំភាពរកីចជ្មើនដល់ជយើង  
និងមានជសចកែីសុខកនុងការជោេះដូរអាជីវកមាោមួយមនុសសមាន ោជ្ចើន
និងការរកជឃើញខលួនឯង ជេើយមានអារមាណ៍រ ាំជភើបរកីរាយជៅជពល
ដឹងថា ខលួនឯងមានភាពអ្ាច រយ។ ប៉ាុដនតវាក៏មានការរាាំងសទេះខលេះៗជៅជលើ
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{{Â 44 Â|| 
 

កិចចការជផសងៗ  ដែជយើង ក៏អាចសិកាដសវងយល់បានជោយមាន្ប
សិទធិភាព កនុងការជរៀបចាំចាំជពាេះការផ្កល ស់បែូរដដលបានជកើែជ ើង...។ 

 ការជធវើឱ្យមានការផ្កល ស់បែូរជផសងៗ  វាដែងដែនាំមកនូវភាពត្តន
ែឹង និងជសចកែីលាំបាកចាំជពាេះសុខភាពទាំងផលូវកាយ និងផលូវចិែត។ ប៉ាុដនត
វាក៏ោធមាោែិរបស់មនុសស ជលាកជៅជេើយ  ដដលោញឹកញាប់  ភាព
ខាិល្ចអូ្សវាបណាែ លមកពីការធុញថប់ និងការចាំដសអកជេើយដសអក
ជទៀែ។ ជពលខលេះជយើង្ែូវជចេះ្កជ កជមើលជៅខ្ងមុខ ជមើលជៅលទធ
ផលននការពយយម ដដលនឹងឈានជៅរកភាពជោគជ័យ  ជពលជនេះ
ការធុញថប់ដដលកាំពុងដែអូ្សទញជសចកែីពយយម  ក៏នឹងកាន់ដែចុេះ
ជខាយជៅៗ ជទើបជសចកែីរ ាំជភើបោស់ចិែតដិែនូវ បាំណង្បាថាន  អាច
ឈនេះ ”ភាពតានតឹងទនទស្ចកី្ពា ោម“ បានយ៉ាងងាយស្សួល។្បសិនជបើ
ជយើងអាចអ្ភិវឌ្ឍទសសនគែិ ននទាំនុកចិែតបានជេើយជនេះ ការធុញថប់  
ក៏្បដេលោនឹងកាល យជៅោភាពរកីរាយវញិបាន។ 

 ទាំេាំននភាពត្តនែឹងរបស់មនុសសជយើង  មានជសទើរ ដែ្គប់ាន
ទាំងអ្ស់  ្ាន់ដែជ្ចើនឬែិចដែប៉ាុជណាណ េះ។  ្បសិនជបើជយើងមានភាព
ត្តនែឹងខ្ល ាំង  អ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏ នឹងោប់ាាំងទាំងអ្ស់  កុាំថាជ ើយោ
ជរឿងការងារ សូមបីដែជរឿងកនុង្កុម្គួារក៏ដូចាន ដដរ។ ប៉ាុដនត ្បសិន
ជបើជយើងាា នភាពធុញថប់ជទជនេះ  កិចចការ្គប់យ៉ាងក៏្បាកដោនឹង
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អាចដាំជណើ រការជៅមុខបានជោយរលូន។ ដូជចនេះ ជយើង្ែូវដែជចេះជធវើោ
មាច ស់ជលើខលួនឯងឱ្យបានលអបាំផុែ។ 

 ជទេះបីោកិចចការអ្វីក៏ជោយ  ជៅកនុងពិភពជលាកជនេះ  សុទធសឹង
ដែមានឧបសគគ ជសទើរដែទាំងអ្ស់។ ប៉ាុដនត ការដថរកាខលួនជយើង  គឺោអ្វី
ដដលជយើង្គប់ាន គួរដែមាន  ជេើយជៅជពលជធវើកិចចការអ្វីមួយ  ជយើង
្ែូវដែជចេះរកជពលជវលាឱ្យលអបាំផុែស្មាប់ខលួនជយើង ជដើមបីបជងកើនសុខ
ភាពផលូវចិែតឱ្យបានលអ កនុងការជធវើការងារឈានជៅរកភាពជោគ ជ័យ។
ដូជចនេះ ជយើងមិនគួរនឹងរាថយចាំជពាេះបញ្ហា ដដលបានជកើែជ ើងជនេះជទ
្ែូវដែមានាា រែីកនុងការជោេះស្ាយបញ្ហា  ជេើយអ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏
្បាកដោនឹង ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដូចបាំណង របស់ជយើង។ 
ប៉ាុដនត ជយើងក៏្ែូវដែមានភាពមាច ស់ការជលើខលួនឯងខពស់ ជដើមបីជធវើការងារ
ជោយមានជសរភីាព...។ 
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វីធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១២ 

ការរលំកឹ នូវអ្តីតកាល 
((())) 

 

 កនុងមួយោកជីវែិរបស់មនុសសជយើង មាន ក់ៗ មានទាំងកែីសងឃឹម
និងភាពអ្ស់សងឃឹមជៅលាយ ាំ ាន ោនិចច  ជេើយ្បដេលោាា ន
នរណាមាន ក់ដដលមានសងឃឹមរេូែជនេះ ជទ  ោមួយាន ជនេះ ក៏ាា ន
នរណាដដលអ្ស់សងឃឹមរេូរជនេះដដរ ។ ប៉ាុដនត  ជៅជពលដដលមាន
បញ្ហា ជកើែជ ើង ជយើង្ែូវដែជចេះត្តាំងាា រែី  ជេើយគិែឱ្យបានម៉ាែ់ចែ់
ពយយមគិែនូវអ្ែីែកាលថា ជែើមានអ្វីដដលលល ប់ជកើែជ ើងខលេះ។  ជៅ
ជពលបានដឹងនូវអ្វីទាំង អ្ស់ជនេះជេើយ  ជយើង្បាកដោអាច រកមជធយ
បាយជោេះស្ាយផ្កល ស់បែូរគាំនិែថាីបាន។  ្បសិនជបើចង់បញ្ច ប់ជរឿង
អា្កក់ដដលចូលមកកនុងជីវែិ របស់ជយើងជនេះ  ជយើងគួរដែឈប់ផ្កអ ក  
ជេើយស្មាកឱ្យបានជ្ចើន  ជធវើអ្វីក៏បានដដរឱ្យដែជយើងគិែថា  អាចជធវើ
ឱ្យជយើងមានការសបាយចិែត ។ ោពិជសស្ែូវជចេះ រកជពលជវលា
ស្មាប់ខលួនឯងឱ្យបានជ្ចើនបាំផុែ  កនុងការពិជាធថាមពលទសសន
គែិរបស់ជយើង ជដើមបីផ្កល ស់បែូរឈានជៅរកផលូវដ៏្បជសើរ ស្មាប់ជីវែិ។
 មនុសសោជ្ចើនដដលមិនអាចទទួលបាន ភាពជោគជ័យក៏
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ជោយារដែជគមានអ្ែីែកាលដដលមិនអាចបាំជភលចបាន  វា្បាកដ
ណាស់ថានឹងជធវើឱ្យជយើង អ្ស់សងឃឹមរលីងកនុងជីវែិ។ អ្នកខលេះបរាជ័យ
ប៉ាុដនតជគដបរោអាចជងើបឈរបានជោយជជើងទាំងពីររបស់ ជគ ជ្ពាេះដែ
ជសចកែីពយយមរបស់ជគ ដដលមិន្ពមចុេះចញ់ចាំជពាេះបញ្ហា ដដលបាន
ជកើែជ ើង ដែជគដបរោនាំយកបញ្ហា ទាំងអ្ស់ជនេះមករ ាំលឹកអ្ាំពីកាំេុស
របស់ជគជដើមបីឈានជៅរកភាពជោគជ័យ។ 

 ការមានទសសនគែិលអ  ជេើយជពារជពញជៅជោយថាមពលនន
ការែស៊ាូដដលនឹង្បឈមជៅនឹងបញ្ហា ដដល្គប់ ្គងចិែតរបស់ជយើង
ជនេះ  វានឹងជួយជាំរញុោស់ជែឿនាា រែីឱ្យ ជយើងមានភាពរងឹមាាំ្គប់
្ាន់ និងមានភាពរកីរាយចាំជពាេះការងារ។ 

ការរ ាំលឹកនូវអ្វីដដលកនលងមកកនុងជីវែិ  គឺោការ្បជសើរ ចាំជពាេះ
ខលួនជយើងជដើមបីបាននឹកជឃើញដល់អ្ែីែកាលដដលបានកនលងផុែជៅ។ 
វាោបទពិជាធដដលអាចឱ្យ ជយើងសិកាដសវងយល់និងជោេះស្ាយ
ចាំណុចខវេះខ្ែកនលងមកឱ្យកាន់ដែ្បជសើរជ ើងបាន ដូចោបុគគលមួយ
ចាំនួនដដលបានទទួលនូវភាពជោគជ័យកនុងជីវែិជនេះ ក៏ជោយារដែ
ពួកជគ  គឺោអ្នកដដលមានភាពរកីរាយ ទទួលាវ គមន៍នូវកាំេុសឆគង
កនុងជីវែិ  ដដលអ្នកដនទបានបជ្ងៀនដល់ ពួកជគនូវបទពិជាធ ជីវែិ
នន ជដើមបីឱ្យពួកជគបានផ្កល ស់បែូរោមួយនឹងបរយិកាសជៅជុាំវញិខលួន
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ជគ ជេើយជរៀបចាំជីវែិបានជោគជ័យ្ែឹម្ែូវ ជោព េះជៅរកអ្វីដដលពួកជគ
្បាថាន ោរងាវ ន់ស្មាប់ជីវែិ...។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៣ 

ការរជឿោក ់រលើខ្លួនឯង 
((())) 

 

 ថាមពលរបស់ជយើងគឺោជីវែិដដល្បកបជៅជោយការ
សជ្មចចិែត ។ ការមានថាមពលដ៏មានែនមល ជនេះនឹង្បឈម ជៅនឹង
ជជ្មើសោញឹកញាប់។  គនលឹេះននសងាវ ក់ផល្បជយជន៍និងភាពជោគ
ជ័យកនុងការ ជធវើអាជីវកមា  គឺ្ែូវដែជចេះជរៀបចាំជាលបាំណងឱ្យបាន
ចាស់លាស់ មានគជ្មាងោក់លាក់ និងោអ្នកជចេះោក់គជ្មាងយុទធ
ាស្រសែខ្ងអាជីពការងារ។ 

 ដូជចនេះ្គប់ៗាន គួរដែយល់ឱ្យ បានចាស់ថា  ការមានថាមពល
ខ្ងកនុងដដលរកីរាយ រាក់ទក់ដ៏អ្ាច រយ កនុងខណៈ ជពលដដលជយើង
កាំពុងដែជធវើការយ៉ាងធងន់ ធងរជនេះ  ជយើង ្ែូវដែ្បាកដកនុងចិែតថា ជធវើ
ការងារដ៏្ែឹម្ែូវ។  មនុសសោជ្ចើនបានគិែថាការជធវើការងារជោយ
មិនឈប់ស្មាក គឺោគនលឹេះននភាពជោគជ័យ។ សាំណាងអា្កក់ដដល
មនុសសលអស្សស់ាអ ែោជ្ចើនមិនសូវបានទទួលនូវភាពលអ្បជសើរជលើ
ការជធវើអាជីវកមាោនិចចកនុងការខិែខាំ្បឹងដ្បងឈានជៅរកចាំណុច
កាំពូលរបស់ខលួនជនេះជទ។ 
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 ការទទួលបាននូវភាព ជោគជ័យជលើអាជីវកមា ការងារ  ជរឿង
លុយកាក់និងការទាំនក់ទាំនង គឺោការជជឿោក់ជលើខលួនឯង។  ែាំណាក់
កាលមួយដដលអាចនាំជយើងជៅរកភាពជោគជ័យកនុងជីវែិ ជនេះគឺ ការ
បជងកើែគាំនិែជដើមបីឱ្យ ខលួនជយើងអាចជមើលជឃើញ នូវបាំណង្បាថាន ន
ជពលអ្នគែរបស់ជយើង។  សូម្កជ កជមើលឱ្យជឃើញនូវការ អ្នុវែត
ជដើមបីបានសជ្មច ទិសជៅឬការ្កជ កជមើល អ្នគែឱ្យដវងោង យ។
ជពលណា ដដល ជយើងអាចឈាន ជៅដល់ថាមពលននអារមាណ៍និង
បាំណង្បាថាន របស់ជយើង ជេើយជនេះ  ទិសជៅរបស់ជយើងក៏នឹងបាន
ជោគជ័យកនុងរយៈជពលដ៏ខលី និងមានការជពញចិែតចាំជពាេះអ្វីដដលជយើង
បានទទួល។ 

 ការជជឿោក់ជលើខលួនឯង គឺោការបជងកើែនូវទាំនុកចិែតជលើខលួនឯង
ឱ្យមានថាម ពលកនុងការជធវើការងារ  ជេើយក៏ាា ន នរណាមាន ក់អាច
ទទួលជោគជ័យបានជទ  ្បសិនជបើាា ន ទាំនុកចិែតជលើខលួនឯង ជនេះ។ 
្បសិនជបើជយើងោមនុសសមាន ក់ដដលចង់ឱ្យមានការរកីចជ្មើនកនុងជីវែិ
ទាំងជរឿងការងារ និង្កុម្គួារជនេះ ជយើង្ែូវដែជចេះបជងកើែថាមពល
ខ្ងកនុងរបស់ ជយើងោមុនសិន  ទាំងជនេះគឺោថាមពលដដល ជចញពី
ចិែតរបស់ជយើងដដលបានកាំណែ់្កិែ្កមោបនទ ែ់ស្មាប់ជីវែិ។ 

 

www
.llun

di.w
ordp

ress.
com



ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 51 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៤ 

មិនរធវើបាបខ្លួនឯង និងអ្នកែទទ 
((())) 

 

 កាលណាភាពជោគជ័យជកើែជ ើងដែងដែមានសាំណួរោជ្ចើន
ជលើកជ ើងថា ជែើអ្នកជធវើយ៉ាងដូចជមែច ? ជែើមានវធីិអ្វីខលេះ ? ប៉ាុដនតជទេះបី  
ោជធវើការងារអ្វីក៏ជោយ ជយើងគួរដែជចេះបជងកើែទាំនក់ទាំនងឱ្យបានលអ
ោមួយអ្នកដនទ្គប់ៗាន  ជេើយជទេះបីោកាំេុសឆគងកនលងមកជនេះោ
អ្វីក៏ជោយ ជយើងមិនគួរជធវើបាបខលួនឯងឱ្យឈឺចប់ ជេើយក៏មិនគួរជធវើឱ្យ
អ្នកដនទមានការជដែ ្កហាយជោយ ារដែជយើងដដរ។  ជយើង្ែូវដែ
មានបញ្ហា  រមួនឹងបទពិជាធត្តមរយៈអ្នកជចេះដឹងដដលមាន សមែថ
ភាពអាច្បាប់អ្ាំពីការ ពិែដល់ជយើងបាន  ជ្ពាេះអ្នកដដលមានបញ្ហា
អាចមានសមែថភាពយល់ដឹងជ្ៅ្ជេះចាស់លាស់បាន។  ជែើលែុពិែ
ទាំងអ្ស់ជនេះបាំជពញមុខងារជៅកនុងទ្មង់ ជផសងៗបានយ៉ាងដូចជមែ៉ាច? 
ចាំជណេះដឹងកនុងខលួនដដលទក់ទងជៅនឹងគាំនិែបញ្ហា  គឺោការពាក់ព័នធ
ាន ោសកលជៅនឹងចិែតវញិ្ហា ណដដលនឹងនាំជៅរកភាពជោគជ័យ  ដូច
សុភាសិែដដលមានជពាលថា  ”្ាន់ដែមានចិែតគាំនិែ្បជសើរ ជនេះវា
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មិនទន់្គប់្ាន់ជៅជ ើយជទ អ្វីដដលសាំខ្ន់ជនេះគឺជយើង្ែូវ ដែជចេះ
ជ្បើចិែតគាំនិែរបស់ជយើងឱ្យបានលអផង“។ 

 ខលេះក៏មានគាំនិែលអៗជៅជលើអ្វីដដលជយើងមាន  ប៉ាុដនតជយើងក៏ដបរ
ោផែល់ឱ្យជៅកនុងទិសជៅផទុយាន ជៅវញិ ។ ជៅជពលដដលជយើងសថិែ
ជៅកនុងាថ នភាពដដលជយើងអាចដចករ ាំដ កបាន  ដែជយើងដបរោមិន
ដចករ ាំដ ក ជពលជនេះអារមាណ៍ជពញ ចិែតរបស់ជយើងក៏នឹង្ែូវបាន
កាំណែ់ថា ជពលណាជយើងបជងកើែការឈឺចប់ដល់ អ្នកដនទត្តមរយៈទ
ជងវើនិងភាពជឆាើងនឆាននគាំនិែឈឺចប់របស់ជយើង ទាំងការឈឺផលូវកាយផលូវ
ចិែត និងផលូវអារមាណ៍របស់ជយើង  ក៏គួរដែជជៀសវាងនូវផលូវអ្វជិាមានទាំង
អ្ស់ជនេះ  ជដើមបីឱ្យជគមានកមាល ាំងចិែតកនុងការែស៊ាូនិងបាំជភលច នូវការឈឺ
ចប់កនុងចិែតបានដូចជៅកនុងជសៀវជៅថាមពលជីវែិបានសរជសរថា៖ 

ខ្ុាំោខលួនខ្ុាំ 
ខ្ុាំោអ្នក្គប់្គងថាមពលការងារកនុងផលូវវជិាមាន 

ដដលេូរចូលមកកនុងជីវរិបស់ខ្ុាំ 
ពាកយសមែី គាំនិែ និងអារមាណ៍របស់ខ្ុាំ 

បណែុ េះនូវថាមពលការងារដដលមិនជចេះចប់ 
ដល់ាថ នភាព និងាថ នការណ៍ននជីវែិ 
និងបរយិកាសដដលជៅជុាំវញិខលួនខ្ុាំ។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៥ 

រតូវរចេះរជឿោក ់រលើខ្លួនឯង 
((())) 

 

 ការរកីចជ្មើនននជីវែិ  គឺចប់ជផែើមពីការនាំយកដែអ្វី ដដលលអៗ
មកោក់កនុងខលួន  និងឈប់នាំយកជរឿង រា៉ា វអា្កក់ៗចូលមកកនុងជីវែិ។  
្បសិនជបើអាចជធវើបាន ជយើងក៏នឹងកាល យជៅោមនុសសមាន ក់ដដលទទួល
បាននូវភាពជោគជ័យកនុងជីវែិ ជោយាា នការលាំបាកជនេះជទ។ 

 បុគគលដដលមានការរកីចជ្មើននិងមានគាំនិែឈានជៅមុខ  គួរ
ដែជចេះបជងកើែ នូវភាពចដមលកចាំជពាេះខលួនឯង  ដដលោគាំនិែនាំឱ្យជយើង
រ ាំជភើបចិែត កាយ និងអារមាណ៍។ សូមបីដែការបជងកើែភាពោមនុសសដដល
មានគាំនិែដូចពាកយបូរាណបានជពាលថា  ”ខ្ុាំបានាគ ល់ជលាកមុន
ជពលដដល ជលាកកាល យោរសាីដ៏ ដចងចាំងកនុងដកវដភនកននឳពុករបស់
ជលាកជៅជទៀែ “ ជនេះោគាំនិែដដលនឹងជួយឱ្យជយើងបានដឹងថា  ជែើអ្វី
ោរបស់ដដលមនុសស្គប់ាន ្បាថាន ចង់បានមកជធវើោកមាសិទធិរបស់ខលួន
ដូចោរបូជយើងដដរ។ ជួនកាលជយើងអាចនឹងចដមលកចិែតកនុងការឈាន
ជៅមុខ ្បសិនជបើមានការោក់គជ្មាងនិងអ្នុវែតន៍បានយ៉ាង្ែឹម្ែូវ
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ជៅត្តមលាំោប់លាំជោយននវថីិ  ”គាំនិែ“ ដដលបណាែ លមកពីចិែត ដដល
ជយើងអាចដបងដចកបានដូចែជៅជនេះ៖ 

 វថីិគំនិត : គឺោអ្វីដដលជយើងត្តាំងចិែតកនុងការជធវើ ការងារជដើមបី
ឱ្យការងារជនេះជចញោរបូរាងដដលជយើងចង់បាន។ 

 ទិស្ទៅ: គឺោអ្វីដដលជយើង្ែូវជធវើជោយមាន ទិសជៅ ពុាំដមនជធវើ
ជដើមបីដែសបាយជនេះជទ ដែវាោការជធវើឱ្យមានដាំជណើ រការជោព េះជៅមុខ
បានយ៉ាងលអ្បជសើរ។ 

 គទរមាងការ: គឺោអ្វីដដលជយើង្ែូវដសវងយល់ចាំជពាេះ ការងារទាំង
អ្ស់ជនេះ ឱ្យបានសីុជជ្ៅនិងជឃើញផលូវចាស់លាស់។ 

 ការរបតិបតតិ : ជៅជពលដដលជយើងមានវថីិគាំនិែជេើយ  ចប់ជផែើម
ោក់គជ្មាងជោយមានទិស ជៅចាស់លាស់ជេើយ  ក៏្ែូវដែឈាន
ជៅដល់ដាំណាក់កាលននការ្បែិបែតិ ្ពមាន យ៉ាងចាស់លាស់ជដើមបី
ឱ្យកិចចការជនេះទទួលបានជោគជ័យជោយការត្តាំងចិែតយ៉ាងមុែមាាំ។ 

 ្បសិនជបើជយើង ជធវើបានត្តមែ្មូវ ការជនេះ  វាមិនដមនោជរឿង
ដដលពិបាកស្មាប់ជយើងជនេះជទ។ ប៉ាុដនតមនុសសជយើងមិនអាចជធវើបាន 
ក៏ជ្ពាេះដែការាទ ក់ ជសទើរចិែត អ្ស់សងឃឹម រវល់ដែគិែថា  ជែើអាចជធវើ
បានអ្ែ់ ជនេះក៏ជោយារដែចិែតរបស់ជយើងមានភាពទន់ ្ោយជពក។
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ដូជចនេះជយើងមិនគួរនឹង្ពម ចុេះចញ់ាថ នការណ៍ជោយ្ាន់ដែគិែ
ជេើយមិនបានអ្នុវែតន៍ជាេះជនេះជទ ជយើង្ែូវដែជជឿោក់ជលើខលួនជយើង
ថាពិែោមាន្គឹេះរងឹមាាំ  ជេើយកែីស្សនមដដលជយើងប៉ាង្បាថាន ក៏នឹង
កាល យោការពិែ។ 

 កនុងការជធវើការងារជយើង្គប់ាន ្ែូវដែមានទិសជៅនិងមានការ
គិែអ្វីមួយកនុងការជួយខលួនជយើង ជដើមបីជរៀបចាំគាំនិែឈានជៅដល់ការ
អ្នុវែតដដលនឹងទទួលបាននូវ ភាពជោគជ័យ  ជោយមានការ្បកាន់
ខ្ា ប់នូវចាំណុចគួរអ្នុវែតន៍ដូចែជៅជនេះ៖ 

 ១. ការវភិាគទិសជៅ  ជួនកាលជយើងមានទិសជៅធាំជធងនិង
ខពស់ជពក។ ប៉ាុដនត្បសិនជបើ ជយើងគិែថាទិសជៅ  គឺោទសសនៈ ដដលជធវើ
ឱ្យជយើងមានការអ្ែ់ធាែ់ ពយយម  ជេើយត្តាំងចិែតជដើមបីជមនេះរាល់ ការ
លាំបាកននជនេះក៏មិនពិបាកជនេះជទ។  ជយើងមានគាំនិែលអៗវាោការ
្បជសើរជេើយ  ប៉ាុដនតការអ្នុវែត វញិជទគឺោជរឿង ដដលសាំខ្ន់។ ដូជចនេះ
្បសិនជបើអ្នកគិែថាចង់ជធវើអ្វី មួយ ក៏្ែូវដែជចេះវភិាគទិសជៅឱ្យបាន
ចាស់លាស់ោមុនសិន ជនេះជទើបជលាកអ្នក្បាកដោអាចជធវើឱ្យបាន
សជ្មចជោគជ័យនូវអ្វីដដលបានកាំណែ់ទុក។ 

 ២. ការោក់គជ្មាង  ជៅជពលដដលជយើង ជមើលជឃើញទិសជៅ
ដដលបានកាំណែ់ ទុកោក់លាក់ជេើយ ែាំណាក់កាលបនតគឺការជរៀបចាំ
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អ្នុវែត ន៍ត្តមគជ្មាងនីមួយៗ  និងចប់ជផែើមកាំណែ់ អ្វីដដលចាំបាច់
ដដល្ែូវជធវើជដើមបី ឱ្យសជ្មចទិសជៅ។  មិន្ែូវយកភាពអ្ល់ ដអ្កចាំ
ដសអកជេើយដសអក ជទៀែមកជ្បើកនុងការជធវើការងារ ជនេះជទ អាស្ស័យ
ដូជចនេះជយើង្ែូវដែជចេះ្កជ កជមើលអ្ែីែកាលថា ជែើមានអ្វីដដលជយើង
បានជធវើជេើយដែមិនបានទទួលជោគជ័យ? ជែើវាបណាែ លមកពីអ្វី? ្ ែូវ
យកវាមកជោេះស្ាយ និងអ្នុវែតន៍ារោថាីជដើមបីអ្នគែ ដ៏ស្សស់ថាល
្បជសើរោងមុន។ 

 ៣. ្ែូវជចេះសុភាពចាំជពាេះខលួនឯងនិងអ្នកដនទ  ការជធវើការងារ
ដដលលអ  គឺជយើងមិនគួរនឹងងប់ងល់ដែនឹងទិស ជៅដដលបានកាំណែ់
ទុកជនេះខ្ល ាំងជពកជទ  ដ្កងជលាវានាំឱ្យបាែ់បង់នូវភាពរកីរាយជោយ
ារដែអ្វីដដលជយើងបានកាំណែ់ែឹងរងឹជពកជនេះ។ ្ ែូវជចេះអ្ធយស្ស័យ
សុភាព និងមានជសចកែីសុខកនុងការ ជធវើការងារ  និងអ្នកដដលជៅជុាំវញិ
ខលួនដដលនឹងមករារាាំងជយើងពីការជធវើឱ្យកែីស្សនមកាល យោការពិែជនេះគឺ
អ្វីដដលជយើងកាំណែ់ឱ្យមានក្មិែជពកជនេះឯង។ 

 ការសិកាដសវងយល់និងាគ ល់ពីខលួនឯង  គឺោអ្វីដដលសាំខ្ន់
កនុងការជធវើការងារ។ ការជធវើការងារនឹងសជ្មចជោគជ័យឬមិនសជ្មច
ជនេះ វាអាស្ស័យជៅជលើខលួនជយើងោអ្នកកាំណែ់ នឹងទទួលបានផលលអ
ឬអា្កក់យ៉ាងណាជនេះ សូមកុាំជភលចរ ាំលឹកនូវកាំេុសទាំងអ្ស់ជនេះ និង
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មានភាពជជឿោក់ជលើខលួនឯង ...ជជឿចុេះ ! អ្នក្បាកដោអាចជធវើបាន  ដូច
សមែីដដលបានជលើកជ ើងថា ៖ 

 
ការ្កជ កជមើលបញ្ហា  
ជេែុផលននកាំេុសឆគង 

ភាពបរាជ័យដដល្ែូវជួប្បទេះ ជេើយ្ពមទទួល 
្ែូវជធវើចិែតឱ្យបានចាំជពាេះអ្វីដដលបានជកើែជ ើង 

្បាប់ចិែតខលួនឯងថា ”ឱ្យវាជៅចុេះ“ 
ជេើយចប់ជផែើមគិែារោថា ីោក់គជ្មាងថាី 

នថងខ្ងមុខននជីវែិ្ែូវដែ ”ជធវើដាំជណើ របនតជៅជទៀែ“ 
្គប់យ៉ាងដដលកនលងមក មិនដមន្ាន់ដែកនលងផុែជៅជនេះជទ 

ដែវាគឺោបទពិជាធ និងោជមជរៀនដ៏មានែនមល 
ឱ្យជយើងយកមកអ្ភិវឌ្ឍន៍ខលួនជយើង 

ពុាំដមនមានន័យថា 
កនុងជាំហានខ្ងមុខជយើងនឹងាា នកាំេុសជនេះជទ 

ប៉ាុដនតបទពិជាធដដលកនលងមក 
នឹងជធវើឱ្យជយើងកាន់ដែរងឹមាាំជ ើង 
កាន់ដែមានភាពម៉ាែ់ចែ់ជ ើង 

កាន់ដែជចេះ្កជ កជមើលអ្វីៗ ដដលជៅជុាំវញិខលួនជយើង 
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ជេើយអ្វីដដលសាំខ្ន់ជនេះគឺ បានយល់ពីជីវែិកាន់ដែខ្ល ាំងជ ើង 
ជដើមបីនឹងជបាេះជាំហានឈានជៅមុខ 

ជោយចិែតដដលជពារជពញជៅជោយថាមពល។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៦ 

ការបណុ្េះទមាល ប់របស្ខ់្លួន 
((())) 

 

 ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងគឺោសមែថភាពកនុងការទក់ ទងោមួយ
បុគគលដនទ។ ជមើលជៅវាហាក់ដូចោការនិយយ ធមាត្តៗរេូែដល់
ជយើងយល់ចាស់ថា  មនុសសភាគជ្ចើនមិន លល ប់បងាា ញនូវអារមាណ៍
របស់ពួកជគចាំជពាេះមនុសសដបលកមុខជនេះជទ។  ការចូលរមួ្កុមោមួយ
មនុសសដបលកមុខ គឺោជសចកែីភ័យខ្ល ចកនុងសងគមលាំោប់ទី១ ដដលបាន
សិកាជៅកនុង ”កងវល់សងគម“ ដដលបានអ្ធិបាយកនុងទសសនវដែី New 
York Times (១៨ ធនូ ១៩៨៤) ថាមនុសសភាគជ្ចើនចូលចិែតនិយយជៅ
កនុងទីារលរណៈ  (ដដលោជសចកែីភ័យខ្ល ចកនុង សងគមលាំោប់ទី២) 
ជ្ចើនោងសថិែជៅកនុងាថ នការណ៍ដដលបានជួបោមួយនឹងជនដបលកមុ
ខ។ ដូជចនេះអ្នកអាចសននិោា នបានថា  ពុាំដមនមានដែអ្នកដែមាន ក់ឯងជទ
ដដលមានអារមាណ៍ថា  ពិបាកកនុងការបជងកើែទាំនក់ ទាំនងថាីៗោមួយ
មនុសសដបលកមុខជនេះ។ 
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 សមព័នធភាពដដលលអ្ែូវជផែើមជចញពីខលួនជយើង ។ មនុសសជយើង
្គប់ាន អាចោមនុសសដ៏អ្ាច រយបានចាំជពាេះជរឿងោ ជ្ចើន  ប៉ាុដនតក៏អាច
នឹងាា ន្បសិទធិភាពបានជៅជពលដដលចូលរមួ្កុមោមួយមិែតភកែិោ
ជ្ចើន។ អាស្ស័យជេែុជនេះជទើបទសសនៈកនុងការទាំនក់ទាំនងលអវាគឺោអ្វី
ដដលជយើងអាចសិកាដសវងយល់បាន។ នរណាៗក៏ជធវើឱ្យជីវភាព រស់
ជៅរបស់ជគមានលកខណៈ្បជសើរ ជ ើងបាន ជោយឆលងកាែ់ការេវឹក
ហាែ់និងការមានទសសនគែិលអ ្ពមទាំងការយកចិែតទុកោក់ចាំជពាេះ
ជរឿងរា៉ា វទាំងអ្ស់ជនេះ។ 

 ដផនកមួយននការបជងកើែទាំនក់ទាំនងជនេះគឺ ជយើងខលួនឯងដដលោ
អ្នកជ្ជើសជរ ើសនិងទទួលខុស្ែូវចាំជពាេះសមព័នធភាព និងអារមាណ៍របស់
ជយើង ជេើយនឹងោមនុសសដែមាន ក់គែ់ដដល្ែូវ្គប់្គងជោគវាសន
របស់ខលួន។  ្ែូវបជងកើែសមែថភាពកនុងការនាំយករបស់ជផសងៗជចញពី
ខលួនជយើងខលេះ ជដើមបីឱ្យជលាកអ្នកអាចបជងកើនគុណែនមលននជីវែិត្តមរយៈ
ចាំណងមិែតភាពកនុងការទាំនក់ទាំនង ជេើយជយើងនឹងមានជពលជវលានន
ជសចកែីសុខកនុងចិែតខណៈជពលដដលមាន្បជយជន៍ផ្កទ ល់ខលួន ជេើយ
មុខរបរការងារក៏នឹងចជ្មើនលូែលាស់ជៅត្តមជនេះដដរ។ 

 ការបណែុ េះទមាល ប់របស់ខលួនជដើមបីជរៀបចាំផ្កល ស់បែូរជីវែិជៅកាន់
ទិសជៅដដលកាន់ដែ្បជសើរជោយការបាំជភលចនូវជរឿងរា៉ា វចស់ៗ  ជេើយ
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រកីរាយោមួយការងារថាីៗ  បជងកើែទាំនក់ទាំនងោមួយអ្នកដដលជៅជុាំ
វញិខលួន និងបជងកើែ មិែតភកែិថាីៗជោយមានការផ្កល ស់បែូរគាំនិែាន ជៅវញិ
ជៅមក  វាោការ្បជសើរស្មាប់ការសិកាដសវង យល់អ្ាំពីចាំណុចខវេះ
ខ្ែរបស់ខលួន ជេើយនាំយកមកជរៀបចាំដកែ្មូវនូវចាំណុចខវេះខ្ែរបស់
ខលួន។ ជយើងអាចជធវើជរឿងទាំងអ្ស់ជនេះបានដរាបណាដែចិែតរបស់ជយើង
រកីរាយស្សស់ថាល  ជោយជចេះសួរខលួនឯងឱ្យបានចាស់ថា  ជែើជនេះដមន
ជទោជាលបាំណងរបស់ជយើង? ្បសិនជបើមិនដមនជទជនេះ ក៏្បដេល
ោនឹង្ែូវបានបញ្ច ប់ភាល ម  ប៉ាុដនត្បសិនជបើពិែ ដមនជនេះ  េនឹងជេើយគឺ
ោភាពជោគ ជ័យដដលនឹងវលិមករក ជយើង។ ជលាកអ្នកគួរដែ ជចេះ
បជងកើែឧបបនិសស័យកនុងការទាំនក់ទាំនងឱ្យបានលអ  បងាា ញពីជចែនលអ
ជនេះអ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏នឹងលអ្បជសើរ ជីវែិក៏នឹងទទួលនូវភាព ជោគជ័យ
ដូចការពណ៌ា នខ្ងជ្កាមថា៖ 

ពុកលល ប់បជ្ងៀនខ្ុាំថា 

ជធវើអ្វី ្ែូវដែជធវើឱ្យអ្ស់ពីសមែថភាព 

មិនដមនជធវើជៅត្តមដែចាំណង់ជនេះជទ 

ខ្ុាំក៏យល់ដូជចនេះដដរ 

ជេើយបានយកវាមកជ្បើោគែិោស់ជែឿនចិែត 
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កនុងការសជ្មចចិែតជធវើអ្វីៗ្គប់្ា 

ជ្ពាេះ្បសិនជបើយកចាំណង់ោជាលជេើយ 

មនុសសជយើងនឹងចង់ជធវើអ្វី 

ដដលេួសពីសមែថភាពរបស់ខលួនោនិចច 

ជេើយលទធផលដដលបានពីទជងវើដដលេួសពីសមែថភាព 

ក៏វានឹងមិន្បជសើរដូច 

ទជងវើដដលស្សបជៅនឹងជពលជវលា និងសមែថភាព 

ជទើបវាអាចផែល់ផលដ៏្បជសើរបាន។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុច ១៧ 

ការអ្ធារស្យ័ រដាយក្ីរស្ឡាញ ់
((())) 

 

 ែាំណាក់កាលដដលពិបាកបាំផុែរបស់មនុសសជយើងជនេះគឺ  
សមែថភាពកនុងការអ្ធយស្ស័យចាំជពាេះខលួនឯងនិងអ្នកដនទ  ដដលបជងកើែ
នូវការឈឺចប់ខ្ងអារមាណ៍។ សមព័នធភាពគឺោជរឿង្បជសើរដដលជយើង
្ែូវដែសិកាដសវងយល់  ជេើយជយើងក៏មិនគួរ ោប់ជាំពាក់នឹងការឈឺ
ចប់ឬគាំនុាំគាំគួន ដូចកនុង្បជយគមួយបានជលើកជ ើងថា  ”កាំេុសខុស
ឆគងវាពុាំដមនោជរឿងសាំខ្ន់ជនេះជទ ្បសិនជបើជលាកអ្នកមិន ជៅដែចង
ចាំវាទុកជនេះ“។ 

 ការអ្ធយស្ស័យអាចោវធីិដ៏ងាយនិងមាន្បសិទធិភាព  ដដល
អាចជួយកនុងការទាំនក់ទាំនង។ ចាំដណកឯទសសន:គែិកនុងការចងគាំនុាំឬ
ការសងសឹកជនេះ  សុទធសឹងដែនាំជយើងជៅរកទសសន :គែិដដលោប់
ជាំពាក់ជៅនឹងអ្ែីែកាល។ ជេែុការណ៍កនុងអ្ែីែកាលទាំងជនេះ្ាន់
ដែោស្សជមាលមួយ  ដដលវាមិនបានោប់ជាំពាក់ទក់ទងជៅនឹង
អ្នគែជនេះជទ។ អ្ែីែកាលគឺោឧបសគគរារាាំងការជបាេះជាំហានឈាន
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ជៅមុខ របស់ជយើង ។ ការឈានចូលជៅរក ទិសជៅ ជយើង្ែូវជចេះ
កាំណែ់ភារកិចច ដដលកាំពុងដែដរ ៉ាកពុន កុាំឱ្យេួសពីសមែថភាពរបស់ខលួន 
ជេើយគនលឹេះដដលនឹងជួយ ជយើងឱ្យជចញ ចកផុែពីថាមពល កនុងផលូវ
អ្វជិាមានជនេះគឺ ”ការជចេះអ្ធយស្ស័យ“។ 

 កុាំ្ាន់ដែនិយយថាអ្ធយស្ស័យ ជនេះអី្ គឺ្ែូវដែជចេះមានការ
អ្ធយស្ស័យជោយជចញពីចិែតគាំនិែ និងភាពជាា េះសា្គផង។  ្ែូវជចេះ
ទទួលាគ ល់អ្នកដដលបានទទួល ការអ្ធយស្ស័យ  រមូបញ្ចូ លទាំងខលួន
ជយើងផងដដរ  ថាោអ្នកដដលមានជសរភីាពជចញចកពីការអ្ន់ចិែតន
នៗ ជទេះបីោជយើងមានអារមាណ៍ខូចចិែត ឬមានកែីជៅេាងខលេះៗក៏ជោ
យ។ ្បសិនជបើមិនដូជចនេះជទ  ជយើងនឹងពិបាកចិែតជោយារដែជយើង
បានរកាវាទុក។ សូមកុាំទុកឱ្យអ្នកដនទមានឥទធិពលជលើវថីិ ដដលជយើង
កាំពុងដែ្គប់្គង  ទសសនគែិរបស់ជយើងមាន ជសចកែីសុខគឺោផល
គុណដ៏សមស្សបននការជ្ជើសជរ ើសវថីិននជសចកែីសុខរបស់ជយើង។ 

 ការអ្ធយស្ស័យវានឹងចប់ជផែើមជៅជពលដដលជយើងជបាេះបង់
ជចលនូវការ ឈឺចប់  គាំនិែននការសងសឹកឬការ ោប់ជាំពាក់នន
អារមាណ៍។ អ្នកខលេះចូលចិែតជធវើអ្វី ដដល្ែឹម្ែូវោោងជសចកែីសុខ  ពួក
ជគ្ែូវសិកាដសវងយល់អ្ាំពីការ ជបាេះបង់ ជចលនូវអារមាណ៍ដដលមិន
ដមនោមិែត  ជេើយទទួលយកនូវគាំនិែ អ្ធយស្ស័យ  ោវធីិដដលអាច
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ជួយពយបាលជីវែិ របស់ជយើង។  ការពយបាលជនេះ អាចនឹងនាំជៅរក
សមែថភាពកនុងការទាំនក់ទាំនង ោមួយអ្នកដនទបាន  ដដលនឹងលន
ដល់ភាពជោគជ័យបានជោយរលូន្បកប ជោយជសចកែីសុខនិងការ
សងប់ចិែតរបស់ជយើង ជេើយវាោគនលឹេះនាំជៅរកភាពថកុាំជថកើង។ ”អូ្ាក នវលែ៍
“បានជលើកជ ើងថា ”្ែូវអ្ធយស្ស័យឱ្យស្ែូវ របស់អ្នកោនិចច ជនេះវា
នឹងាា នអ្វីរ ាំខ្នដល់ពួកជគបានជទ“។ 

 សូមសិកាដសវងយល់អ្ាំពី ែាំណាក់កាលននការអ្ធយស្ស័យ
្បសិនជបើ ជលាកអ្នកចង់ជធវើោមនុសសសុភាពរាបារ ចង់ថកុាំជថកើង  និង
មានសុខភាពលអ ចង់ជបាេះជាំហានជៅមុខយ៉ាងមាន ជសរភីាព។ ្ែូវប
ជណាែ យឱ្យការឈឺចប់ជខ្ល ចផា  នអាឌិ្ែកាលកនលងផុែជៅជោយ
ការជចេះអ្ធយស្ស័យដល់ខលួនឯង  និងអ្នកដនទ។ ចាំជពាេះជរឿងរា៉ា វជផសងៗ
ដដលបានជកើែជ ើង  ឬបរាជ័យជនេះវាបានជកើែជ ើងកនលងេួសជៅ
ជេើយ។ 

 

ខ្ុាំោមនុសសមានែនមល ជ្ពាេះខ្ុាំជចេះអ្ធយស្ស័យជោយកែសី្សឡាញ់ 

ចាំជពាេះអ្នកដដលលល ប់បងកការឈឺចប់ដល់របូខ្ុាំ 

និងចាំជពាេះជេែុការណ៍ ដដលលល ប់ឈឺចប់ 
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ខ្ុាំបានជោេះដលង គាំនិែអ្វជិាមានទាំងអ្ស់ ជោយការអ្ធយស្ស័យ 

ជធវើឱ្យរាងកាយរបស់ខ្ុាំ បានធូរជសបើយ និងមានជសរភីាព 

ខ្ុាំអាចស្សូបយកខយល់អាកាសបរសុិទធ 

ជេើយមានអារមាណ៍ថា មានជីវែិស្សស់ថាល  

មានថែទាំជនរោជ្ចើនកនុងចិែត ស្មាប់ទទួលយក 

បទពិជាធថាីៗ ដ៏ស្សស់ាអ ែ 

ខ្ុាំមានជីវែិរស់ជៅយ៉ាងស្សស់ថាល  មានភាពរកីរាយ 

លាយ ាំនឹងសាំជណើ ចជចញពីជបេះដូង។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៨ 

បងាា ញអារមមណ៍ពិត...បរងកើតអារមមណ៍រកីរាយ 
((())) 

 

 ្គប់ៗាន ដែងដែមានអារមាណ៍ត្តនែឹង  កជណាែ ចកដណែ ង ច
ដមបងចិែត ជៅត្តមអារមាណ៍ខុសៗាន  វាអាស្ស័យជៅជលើ ្បជភទការ
ងារ ឬជីវែិជរៀងៗខលួន ដដលសុទធសឹងដែ្ែូវជួប្បទេះ ជសទើរដែ្ាប់ាន
ទាំងអ្ស់។  ជពលដដលកាល យោដូជចនេះជេើយ ជយើងគួរដែជចេះ បងាា ញពី
អារមាណ៍ពិែខលេះផង បងាា ញជដើមបីឱ្យមានការផ្កល ស់បែូរអារមាណ៍  ពីភាព
ជឆវោវជៅោ ភាពរកីរាយញញឹមស្សស់ថាល ។ គួរដែជចេះនិយយជរឿង
កាំដបលង ជចេះបជងកើែមិែត  ជដើមបីផ្កល ស់បតូរទសសន :ាន ដសវងរកភាពរកីរាយ  
ជពលជនេះអ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏នឹង្ប្ពឹែតិជៅជោយរលូន។ 

 អារមាណ៏រកីរាយ  គឺោអ្វីដដលជធវើឱ្យ បុគគលដដលចូលរមួសនទន
ោមួយជយើងមិនធុញ្ទន់ មិនកជណាែ ចកដណែ ងចដមបងចិែត។  ជទេះបី
ោមានបញ្ហា អ្វីក៏ជោយ  ការបងាា ញពីអារមាណ៍ពិែ  វាគឺោមជធយបាយ
មួយជួយឱ្យជយើងមានភាពកក់ជដែ កនុងកាយ សបាយកនុងចិែត។ ជទេះបី
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វា្ែឹមដែោ្ាដ៏ខលីមួយក៏ជោយ  ប៉ាុដនតវាជៅដែ្បជសើរោង ការដដល
ជយើងពុាំបានបងាា ញជចញមកនូវអារមាណ៍ពិែ។ 

 គូកនមិែតភកតិ អ្នករមួការងារោមួយ ឬសមាជិកកនុង ្កុម្គួារ
ទាំងអ្ស់  មាន ក់ៗសុទធសឹងដែោមិែត ដ៏លអ ដដលអាចទទួលាគ ល់បញ្ហា
្គប់យ៉ាង។ ពួកជគ គឺោកាំលាាំងចិែតដ៏្បជសើរ ឬ្បសិនជបើេែ់ជនឿយពី
ការជធវើការងារ ក៏គួរដែជចេះរកជពលជវលាស្មាប់ខលួនឯងខលេះផង ដូចោ
ការជដើរកមានត  ឬជចញជៅជ្ដជដើមបីជៅជមើលជទស ភាពខ្ងជ្ដក៏
បានដដរ ទាំងអ្ស់ជនេះ វាគឺោរងាវ ន់ដដលជយើងគួរដែផតល់ឱ្យខលួនជយើង។ 

 បុគគលដដលទទួលបានភាពជោគជ័យ  សុទធសឹងដែជួបនឹង
បញ្ហា លាំបាកៗជសទើរដែទាំងអ្ស់ ជេើយអាចឆលងកាែ់សមរភូមិអា្កក់ៗ
មកបាន  ក៏ជោយារដែជគមានអារមាណ៍លអ  ជចេះបជងកើែអារមាណ៍
រកីរាយជដើមបីកាែ់បនថយបញ្ហា ត្តនែឹង  ឱ្យជចញចកពីខួរកាលរបស់
ជគជនេះឯង។ សូមគិែជមើលចុេះថា មនុសសជយើងជៅជពលដដលមានការ
បរាជ័យ  ក៏្ែូវដែមានភាពជោគជ័យ  មានសងឃឹមក៏ ្ែូវដែមានភាព
អ្ស់សងឃឹម។ ជយើងដឹងយ៉ាងចាស់ថា  បញ្ហា ទាំងឡាយ  ភាពត្តនែឹង 
និងការធុញថប់ ្បាកដោអាចជោេះស្ាយបាន  ្ាន់ដែថា ជែើជយើង
ខលួនឯង នឹងនាំយកអ្វីដដលជយើងមាន  មកជ្បើ ្បាស់កនុងការជោេះ
ស្ាយឬក៏អ្ែ់ដែប៉ាុជណាណ េះ។  អ្វីដដលជយើងមាន ជនេះគឺ  ”ចិែតគាំនិែ “ 

www
.llun

di.w
ordp

ress.
com



ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 69 Â|| 
 

ដដលរងឹមាាំ ដែបងកប់ជៅជោយាន មញញឹម ដ៏មានមនតជសនេ៍  ្ាន់ដែ
ប៉ាុជណណេះ ក៏វាលាម្គប់្ាន់ស្មាប់ការបងាា ញនូវអារមាណ៍ពិែជេើយ។ 

 អ្វីៗ្គប់យ៉ាងជៅកនុងពិភពជលាកជនេះ  សុទធសឹងដែមានបញ្ហា
ជសទើរដែទាំងអ្ស់  វាអាស្ស័យជៅជលើការជរៀបចាំ  និង្ពមជោេះស្ាយ
បញ្ហា ចាំជពាេះមុខ ជដើមបីឱ្យាថ នការកាន់ដែ្បជសើរ ជ ើងប៉ាុជណាណ េះ។ ការ
មានចាំណងសមព័នធភាពលអ គឺោការយល់ាន ជៅវញិ ជៅមក ជចេះជោេះ
ស្ាយបញ្ហា  ជចេះនាំយកជសចកតីសុខ និងភាពជោគជ័យមកោក់កនុងជី
វែិ។ យ៉ាងណាមិញ  ស្មាប់បុគគលដដលទទួលបានភាព ជោគជ័យ
ជសទើរដែ្គប់ាន ទាំងអ្ស់  សុទធសឹងដែមានសមែថភាពពិជសសកនុងការ
ចងចិែតអ្នកដ៏នទ  ត្តមរយៈការបជងកើែចាំណងមិែតភាព  ជេើយវវិែតន៍ ជៅ
ោមិែតដ៏ជិែសនិទធ  ជោយកតីរកីរាយ  ជាា េះ្ែង់  និងការជជឿោក់។  ្កុម
្គួារដដលទទួលបានភាពជោគ ជ័យទាំងឡាយ  គួរដែមានសមែថ
ភាពកនុងការផសេះផាាន ស្មុេះស្មួលាន  កុាំរវល់ ដែនឹងការរាថយនន
ជបេះដូង។  ជយើង្ែូវ ដែបជងកើែចាំណងមិែតភាពកនុងរយៈ ជពលយូរអ្ដងវង
្បសិនជបើ្បាស់ចកនូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ  ភាពជោគជ័យដ៏អ្ាច រយ នន
ក៏ដលងោរងាវ ន់ របស់ជយើងជទៀែជេើយ  ជេើយវានឹងឥែ ្បជយជន៍
បាំផុែស្មាប់ខលួនជយើង។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ១៩ 

ការផតលឱ់្យ រដាយមិនរពំឹងនូវការតបស្នង 
((())) 

 

 មានមនុសសមាន ោជ្ចើននិយយថា ការផតល់ឱ្យ ពុាំចាំបាច់្ែូវការ
នូវការែបសនងសងគុណជនេះជទ  ជ្ពាេះជនេះគឺោការចប់ ជផតើមកនុងការ
បជងកើែសមពនធភាព ្ពមទាំងបជងកើែទសសនគែិដ៏លអកនុងការដចករ ាំដ ក។ 
ោញឹកញាប់  មនុសសជយើង្ែូវការការដណនាំ  ឬការជួយយកអាាពី
អ្នកដនទ។ ោមួយាន ជនេះដដរ  ពួកជគក៏បានត្តាំងចិែតកនុងការផែល់ឱ្យ
ជយើងវញិោនិចច  ប៉ាុដនតក៏មានជពលខលេះ  ការផតល់ឱ្យជនេះវាមិនបាន្គប់
្ាន់ជទ  ដែវាក៏ពុាំដមនោជរឿងចាំបាច់ជនេះជទ  ្បសិនជបើជយើងគិែថា
នឹងផែល់ឱ្យជេើយជនេះ ដូចជៅកនុងកាំណាពយថា៖ 

សមែថភាពកនុងការទទួលាគ ល់របស់ខ្ុាំ 

ទាំងការព្ងីកខលួន និងការបជងកើនជ ើងោជរៀងរាល់នថង 

ពាកយថា ”អ្រគុណ“ អាចជធវើឱ្យអ្វីៗ្គប់យ៉ាងដាំជណើ រការជៅបាន 

ខ្ុាំរកីចជ្មើនរងុជរឿងកនុងការផតល់ឱ្យ 
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ជោយការផែល់នូវចាំជណេះដឹងដ៏មាន្បជយជន៍ 

មានវថីិដ៏្បជសើរអ្ាច រយ និងចាស់លាស់ 

ខ្ុាំមានជសចកតីសុខកនុងការជួយយកអាា និងការដចករ ាំដ ក 

ជសចកតីស្សលាញ់ ការសរជសើរ កមាល ាំងចិែត និងសូមបីដែលុយកាក់ 

ខ្ុាំទមទរចង់បានរបស់ទាំងអ្ស់ជនេះមកវញិ ដល់ជៅដប់ដង 

ហាក់ដូចោសិទធពិជសស និងែួនទី មិនជចេះចប់។ 
  

 ការជួយយកអាាាន ជៅវញិជៅមក គឺោជរឿងដដលជយើង្គប់
ាន គួរដែមាន ្បសិនជបើជយើង្គប់ាន គិែថា  ចង់ទទួលបានភាពជោគ
ជ័យកនុងជីវែិ ។ ជទេះបីោការ ជួយយកអាាជនេះពុាំបានអ្វីក៏ជោយ  
ប៉ាុដនតជនេះគឺោជសចកតីរកីរាយកនុងចិែត ដដលជយើងបានផតល់ឱ្យ ោរបស់
ដ៏អ្ាច រយអាចបជងកើែសមពនធភាពដ៏្បជសើរោមួយាន បាន។ ជដើមបីឱ្យការ
ងារសជ្មចទិសជៅបាន ជយើងគួរដែជចេះបជងកើែមិែត កុាំគិែបជងកើែស្ែូវ
ជ្ពាេះជនេះគឺោ្បភពដដលអាចបាំផ្កល ញសមពនធភាពដ៏លអបាន។ 

 ការជធវើការងារដដលលអ  គឺជយើងចាំបាច់្ែូវដែយល់ពីាន ឱ្យបាន
ចាស់ ្ែូវយល់ថាជគោនរណា? ជែើជគ្ែូ វការអ្វី? ជេើយជយើង្ែូ វ
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មានវធីិជោេះស្ាយយ៉ាងដូចជមតច ? ជៅជពលដដលជកើែជេែុការ ណ៍
ដបបជនេះជ ើង ជយើង្ែូវដែ្បញាប់រកមជធយយជួយយកអាា ជទេះបី
្ាន់ដែោការនិយយាកសួរអ្ាំពីបញ្ហា ថា ជែើមានអ្វីជកើែជ ើង? គិែ
ជៅមិនថាជយើងជធវើការងារអ្វីជនេះជទ  វាដែងដែមានការជ ើងចុេះោនិចច
ដូជចនេះសូមជយើងកុាំរាថយចាំជពាេះអ្វីដដលបានជកើែជ ើងឱ្យជាេះ។ ជយើង
មានជពលជវលាកនុងការ គិែ កនុងការជរៀបចាំខលួន  និងផែល់ជពលជវលា
ចាំជពាេះខលួនឯងឱ្យបានជ្ចើន ឬសុាំជាំនួយពីអ្នកដដលជគយល់ចិែតជយើងក៏
បានដដរ។ បញ្ហា សាំខ្ន់ គឺ ្បសិនជបើជយើងចូលជៅជួយយក អាា
នរណាមាន ក់ សូមកុាំរ ាំពឹងនូវការែបសនងសងគុណ នូវអ្វីដដលជយើងបាន
ផតល់ឱ្យជគជនេះ។ ជពលជនេះ  អ្នកដដលទទួល្បាកដោសបាយចិែត
ចាំជពាេះការផែល់ឱ្យរបស់ជយើង ដូចសមតីដដលបានជលើកជ ើងថា៖ 

ជៅជពលយល់្ពម កនុងការជធវើដាំជណើ របនតជៅជទៀែ 

្ែូវដែជធវើចិែតឱ្យរងឹមាាំ...ប៉ាុដនតធូរជសបើយ។ 

្ែូវចក់្គឹេះឱ្យរងឹមាាំ ជេើយោក់លាក់ 

កនុងការសជ្មចចិែតយ៉ាងមុេះមុែ 

ចាំជពាេះវថីិ ដដលជយើងបានជ្ជើសជរ ើស។ 

ចប់ជផែើមរាប់មួយជ ើងវញិារោថាី 
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ការរាប់មួយារោថាីជ ើងវញិ 

អាចជួយឱ្យជយើងបានរ ាំលឹកពីខលួនឯង 

នូវជរឿង្គប់យ៉ាង ដដលកនលងមក។ 

្ែូវជចេះចប់យកអ្វីដដលលអៗមកជ្បើ្បាស់ 

ជដើមបីជរៀបចាំផ្កល ស់បែូរកាំេុសឆគងកនលងមក 

នឹងជធវើឱ្យជយើងជចេះគិែពិចរណា។ 

ាា នអ្វីដដលជយើងបានមក 

ជោយាា នការែស៊ាូ្បឹងដ្បង សវេះដសវងរកុរកជនេះជទ 

្គប់យ៉ាង្ែូវដែជ្បើជសចកែពីយយម អ្ែ់ធាែ់  

និងការត្តាំងចិែតពិែ្បាកដ។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២០ 

ការរស្នើស្ុ ំការជួយយកអាសា 
((())) 

 

 ការបងាា ញចាំណុចខ្ល ាំងជោយការជសនើសុាំនូវអ្វីដដលជយើង្ែូវការ
ជនេះ ជៅជពលដដលជយើងបញ្ហា ក់ពីជាលបាំណងរបស់ជយើង  ជយើង
ដែងដែ្បឈមជៅនឹងការភ័យខ្ល ចចាំជពាេះការបដិជសធ។ ជសចកែីភ័យ
ខ្ល ច គឺោជេែុផលសាំខ្ន់  ដដលជធវើឱ្យបុគគលមួយចាំនួន មិន្ពមចង
សមពនធភាពោមួយ។  ្បសិនជបើជយើងចង់ឱ្យសជ្មច ទិសជៅជនេះ  
ជយើង្ែូវដែជបាេះបង់ជចលនូវជសចកែីភ័យខ្ល ច ជេើយ្ែូវដែជធវើឱ្យទិស
ជៅរបស់ជយើងរងឹមាាំោងជសចកែីភ័យខ្ល ច ោនិចច។  ្ែូវជាំនួសជសចកែី
ភ័យខ្ល ច ជោយភាពរកីរាយ  និងជចេះជ្បើ្បាស់ជពលជវលា កនុងការ  
ទញយកធនលនមនុសស ជដើមបីបជងកើែភាពរងឹមាាំកនុងចិែតជោយជសចកែី
្ជេះថាល ។ 

 អ្ែថ្បជយជន៍ននភាពាទ ែ់ជាំនញកនុងការទាំនក់ទាំនងោមួយ
អ្នកដនទ អាចជធវើឱ្យជយើងទក់ទញចិែតជគឱ្យងាកមកាាំ្ទជយើងបាន។ 
ទជងវើ្គប់យ៉ាងវាដែងដែផែល់ផលោនិចច ដូចោ ្បសិនជបើជយើងជធវើមិន
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លអចាំជពាេះអ្នកដនទ ជនេះ ពួកជគក៏្បាកដោនឹងបងាា ញនូវអ្ាំជពើអា្កក់
ោក់ជយើងវញិដដរ  ជេើយ្បសិនជបើជយើងជធវើនូវអ្ាំជពើ លអចាំជពាេះអ្នកដនទ
ជនេះ ពួកជគក៏្បាកដោនឹងជធវើនូវអ្ាំជពើលអដល់វញិដដរ។ អាស្ស័យជេែុ
ជនេះ ជទើបចាំណងសមពនធភាពដដលលអ វាជ្បៀបដូចោសាំណាញ់ការពារ
ផល្បជយជន៍  និងជីវែិការងាររបស់ជយើង  ឱ្យជជៀសចកផុែពីភាព
បរាជ័យ។ 

 ការបជងកើែទាំនក់ទាំនងឱ្យទទួលបាននូវ ភាពជោគជ័យ  ជោយ
្ាន់ដែជធវើនូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះឱ្យកាល យជៅោ្បាោ្ជនេះ  វាមិន្ាន់ដែ
នឹង្ែូវជធវើឱ្យកាល យជៅោ ដផលផ្កក ត្តមរយៈ ពាកយសមតី  និងការអ្នុវ ែត
ប៉ាុជណាណ េះជទ។ អ្វីដដលជយើងចង់ និយយជនេះគឺ លកខណៈពិជសសខលេះ
ដដលវាសាំខ្ន់ោងការ ជធវើឱ្យជៅោទមាល ប់ ។ ្បសិនជបើជយើង ចង់ឱ្យ
ាទ ែ់ជាំនញជៅជលើទសសនៈកនុងការទាំនក់ទាំនងពិែ្បាកដជនេះ ជយើង
គួរដែមាននូវអ្វីទាំងអ្ស់ជនេះ៖ 

 ការបងាា ញទចញទាងំកាយ  វាច និងចិត្ គឺោការទញថាមពលរបស់
ជយើងមកជ្បើ្បាស់កនុងការជសនើសុាំដល់អ្នករាល់ាន  និងជធវើឱ្យបុគគលដនទ
មានការចប់អារមាណ៍។ 

 ការញញឹម  គឺោការបងាា ញនូវការទទួលាវ គមន៍  និងបជងកើន
ទាំនុកចិែែដល់បុគគលដនទ ជ្ពាេះាន មញញឹម វាគឺោភាាសកល និង
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ោការឆលុេះបញ្ហច ាំង ដ៏អ្ាច រយ  អាចជធវើឱ្យអ្នកដនទមានអារមាណ៍ថា  ជយើង
មិនបានបដិជសធចាំជពាេះជគជនេះជទ  ផទុយជៅវញិវាដថមទាំងជធវើឱ្យមាន
ការចប់អាមាណ៍យ៉ាងជពញទាំេឹង ពីបុគគលដដលជយើងកាំពុងដែសនទន
ោមួយជនេះ។ 

 ការជធវើការងារឱ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជនេះ ជយើង្ែូវដែ
ជចេះជសនើ សុាំនូវអ្វី ដដលជយើងគិែថាអាច ជធវើបាន  និងបុគគលិកលកខណៈ
របស់ជយើងដដលបងាា ញពីជចែនឱ្យ ជគចប់អារមាណ៍។  ដូជចនេះការជសនើ
សុាំការជួយអាាពីបុគគលដនទ្បដេល ោមិនពិបាកជទ  ្បសិនជបើ
ជយើងមានទាំនក់ទាំនងលអកនុងការ្បាស្ស័យ ទក់ទងជដើមបីភាពជោគ
ជ័យកនុងជីវែិជនេះ។ 

្បដេលោាា នអ្វីដដលអាច្ប្ពឹែតិជៅរលូនទាំងអ្ស់ជនេះជទ 

វា្បដេលោអាចនឹងមានបញ្ហា ខលេះៗជកើែជ ើង 

កនុងអ្ាំ ុងដដលជពលការងារ ឬជីវែិរបស់ជយើង 

កាំពុងដែ្ប្ពឹែតិជៅយ៉ាង្បនព 

ប៉ាុដនត ជនេះគឺោជរឿងធមាត្ត 

ដដលវាអាចនឹងជកើែជ ើងបាន្គប់ជពលជវលា។ 
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{{Â 77 Â|| 
 

សូមជយើងកុាំត្តន់ែឹងជពក 

ចាំជពាេះាថ នការណ៍ទាំងអ្ស់ជនេះ 

្ែូវជចេះជធវើចិែែឱ្យទូលាយ 

ជៅជពលដដលមានការប៉ាេះទងគិច ក៏្ែូវដែស្មាក 

ជដើមបីឱ្យបានធូរជសបើយ និងបានជធវើដាំជណើ របនតជៅជទៀែ។ 

្គប់ាថ នការណ៍ ដដលនាំមកនូវបញ្ហា  ឱ្យជយើងជោេះស្ាយ 

ឱ្យជយើង្ែូវប៉ាេះទងគិចជនេះ សុទធសឹងដែ្ែូវជ្បើ្បាស់ថាមពលននបញ្ហា  

និងថាមពលននសែិរមួផសាំោមួយាន ។ 

ដរាបណាដដលជយើងជៅដែមានសែិ និងបញ្ហា  

ដរាបជនេះបញ្ហា ្គប់យ៉ាង វានឹងរលាយបាែ់ជៅបាន 

ជោយារដែខួរកាលមួយ និងនដទាំងពីររបស់ជយើងជនេះឯង។ 
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{{Â 78 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភារោគជ័យ ចំណុចទី ២១ 

រតូវតាងំចិត្ស្ាប ់រែើមបកីារដស្វងយល ់
((())) 

 

 មនុសសជយើងអាចសិកាដសវងយល់បាន ត្តមរយៈការជចេះជធវើោ
អ្នកាែ ប់ដ៏លអ ជ្ពាេះការដដលជយើងទទួលបាននូវភាព ជោគជ័យជនេះ  
វា្ែូវមានលកខណៈ ជ្ចើនយ៉ាង ដដលអាចនាំជយើងជោព េះជៅកាន់ភាព
ជោគជ័យបាន  ជេើយលកខណៈដដលខ្ុាំចង់និយយជនេះគឺ  ”ការត្តាំង
ចិែែាែ ប់ ជដើមបីការដសវងយល់“។ 

 ការសិកាដសវងយល់ដ៏លអ  ជយើងចាំបាច់្ែូវដែជចេះ ាែ ប់ចប់
យកអ្ែថន័យ  យល់ពីទិសជៅ  និងដបបបទដដលលអ ៗ។ ស្សបជពល
ោមួយាន ជនេះ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែគិែជៅត្តមពាកយសមែីដដលជគកាំពុង
ដែនិយយជនេះ  ្បសិនជបើជយើងមិនយល់ ក៏គួរដែជចេះាកសួរជដើមបី
ឱ្យអ្ស់សងស័យ។ ដូជចនេះជយើង្គប់ាន គួរដែជចេះត្តាំងចិែតាែ ប់ឱ្យបានលអ 
ជដើមបីោមាា៌ា នាំជៅរក ភាពជោគជ័យកនុងជីវែិ  ដដលមានបុគគលោ
ជ្ចើនបាននិយយបនទ ប់ ពីពួកាែ់បានទទួលជោគជ័យថា  ទ្មាាំដែ
អាចរកីចជ្មើនលូែលាស់បានជនេះ ជយើងចាំបាច់្ែូវដែពុេះពារឧបសគគ
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{{Â 79 Â|| 
 

ននោជ្ចើន  ប៉ាុដនតជៅជពល ដដលជយើងជធវើបានសជ្មច ជេើយជនេះ  
អ្វីៗ្គប់យ៉ាងក៏នឹង្ប្ពឹែតជៅជោយរលូន ។ ការដដលពួកាែ់បាន
និយយពីភាពជោគជ័យឱ្យាែ ប់ ជនេះ  ក៏ជោយារដែពួកាែ់លល ប់
បានឆលងកាែ់ភាពោអ្នកាែ ប់ដ៏លអកាលពីមុនរចួមកជេើយ ជេើយបាន
សិកាដសវងយល់បនតិចមែងៗ  រេូែទទួលបានជោគជ័យ ។ ចាំដណក
ជយើងក៏មិនខុសាន ដដរ វាមិនពិបាកប៉ាុនា នជទកនុងការទទួលបាននូវភាព
ជោគជ័យជនេះ ជជឿចុេះថា!...ជលាកអ្នក្បាកដោអាចជធវើបាន។ 

បញ្ហា គឺោជរឿងធមាត្តៗ 

ជយើង្គប់ាន  នឹងមានឱ្កាសជួបោនិចច 

កនុងការជធវើដាំជណើ រជលើវថីិជីវែិ។ 

អ្នកដដលជគចជវេះពីបញ្ហា  គឺោមនុសសដដលលងងជលល  

ជ្ពាេះ្បសិនជបើជគាកលបង ងាកចូលជៅរកបញ្ហា ដែបនតិចជនេះ 

ជគក៏នឹងបានយល់ចាស់ថា 

បញ្ហា ្គប់យ៉ាងដដលបានជកើែជ ើងមក 

សុទធសឹងដែមានមជធយបាយ កនុងការជោេះស្ាយទាំងអ្ស់ 

វា្ាន់ដែថា 
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{{Â 80 Â|| 
 

ជយើង្ែូវដែជ្បើសែិបញ្ហា  និងជពលជវលា ្ែិេះរេិះពិចរណា 

ដដលអ្នកខលេះ ្ែូវជ្បើ្បាស់ជពលជវលាជ្ចើន ឬែិចជនេះ 

វាអាស្ស័យជៅជលើវចិរណញ្ហា ណ 

និងភាពាទ ែ់ជាំនញ កនុងការជោេះស្ាយបញ្ហា ។ 
 

 ្បសិនជបើជយើង ចង់ចប់ជផែើម  ជបាេះជាំហានឈានជៅរកភាព
ជោគជ័យជនេះ ជយើង្ែូវដែសិកាដសវងយល់ ពីការាែ ប់ជរឿងរា៉ា វរបស់
បុគគលដនទដដលលល ប់ទទួលបានជោគជ័យកនលងមក  យកមកអ្នុវែែ ន៍
ត្តម ជេើយ្បកាន់ខ្ា ប់ោមាា៌ា កនុងការអ្នុវែែជដើមបីភាពជោគជ័យកនុង
ជីវែិ។ សូមកុាំជភលចថា ”ាា នកិចចការណាមួយ ដដលអាចជោគជ័យបាន
ជទ ្បសិនជបើជយើងមិន្ពមអ្នុវែែន៍ជទជនេះ“ ត្តមរយៈគាំនិែអ្ប់រ ាំរបស់
ជលាក ”ជយ័ បា៉ាោ៉ាងលួង “ និងជសចកែីអ្ធិបាយ  ”ថាមលទនជីវតិ “ ដដលោ
មាា៌ា កនុងការ្បែិបែតិដ៏លអដូចែជៅជនេះ៖ 

ខ្ុាំ បជងកើនបទពិជាធដ៏លអរបស់ខ្ុាំ 

គាំនិែរបស់ខ្ុាំ គឺោថាមពល និងោលែុដ៏្បជសើរ។ 

ខ្ុាំទក់ទញមនុសសអ្ាច រយ  ៗឱ្យចូលមកកនុងជីវែិរបស់ខ្ុាំ 
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{{Â 81 Â|| 
 

្គប់ៗ ាន ចូលចិែែខ្ុាំណាស់ 

ខ្ុាំ គឺោមិែតដ៏លអ និងជាា េះសា្គភកែី។ 

ខ្ុាំ្ពមទទួលដែអ្វីដដលលអៗ  ស្មាប់ខលួនខ្ុាំចប់ពីជពលជនេះជៅ 

ខ្ុាំ្ពមទទួលនូវការរកីចជ្មើនថកុាំជថកើង និងមានសុខភាពលអ។ 

សមពនធភាពដ៏លអអ្ាច រយ ជីវែិដដលជពារជពញជៅជោយកែីស្សលាញ់ 

បទពិជាធដ៏លអ និងភាពរកីរាយស្សស់ថាល  

ជៅជពលដដលខ្ុាំ្ពមទទួល ខ្ុាំក៏អាចទទួលបាន។ 

ជពលជនេះ ខ្ុាំ្ពមទទួលយកអ្វីដដលលអបាំផុែ ស្មាប់ជីវែិខ្ុាំ 

ខ្ុាំជបើកចិែែគាំនិែរបស់ខ្ុាំ ទទួលយកនូវការពិែននជីវែិ។ 

ជនេះគឺោនថងដាំបូងននជីវែិថា ីដដលជៅជសសសល់របស់ខ្ុាំ 

ខ្ុាំរកីចជ្មើនរងុជរឿង ខ្ុាំទទួលបានភាពជោគជ័យ ខ្ុាំមានបានថកុាំជថកើង។ 
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{{Â 82 Â|| 
 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២២ 

ទំនាក់ទំនងលអ និងភាពបុិនរបស្ពវ 
((())) 

 

 ការជធវើទាំនក់ទាំនងដ៏្ែឹម្ែូវ ចាស់លាស់ ជេើយសមរមយជនេះ  
ជយើងចាំបាច់្ែូវដែជចេះជរៀបចាំគាំនិែរបស់ជយើងឱ្យបានលអ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍
ដបបបទកនុងការ និយយរបស់ជយើងឱ្យងាយាែ ប់ោប់ យល់។ ជយើង
អាចសិកា ដសវងយល់  និងចប់ចងាវ ក់ននការនិយយពីនដគូ សនទន
របស់ជយើង ជេើយ្ែូវដែេវឹកហាែ់ទសសនៈកនុងការទាំនក់ទាំនងោមួយ
អ្នកដដលជយើងកាំពុងសនទនោមួយជនេះ  ទាំងការជ្បើ ទឹកដមសាំជ ង
ទាំងអ្ែថន័យខលឹមារ និងការបងាា ញពី ទឹកមុខ ជេើយអ្វីដដលសាំខ្ន់
បាំផុែជនេះគឺសមែថភាពកនុងការាែ ប់។ ការបានឮ គឺោអ្វីដដលជគបាន
និយយ ដដលការាែ ប់ គឺោការផែល់ឱ្យ  ោការបជងកើនថាមពលដល់អ្វី
ដដលបាននិយយ  ទាំងការបងាា ញពីភាា និងឥរយិបទជឆលើយែប
ជៅនឹងអ្វីដដលអ្នកដនទបាននិយយ  ជយើងគួរដែបងាា ញអ្ាំពីចាំណាប់
អារមាណ៍ពិែ។ 

 ្ែូវយកចិែតទុកោក់ជៅជលើគុណភាពសាំជ ង  ជ្ពាេះវាពិែោ
ពិបាកខ្ល ាំងណាស់កនុងការនិយយោមួយអ្នកដដលមានសាំជ ងស្សួយ 
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សាំជ ងធងន់  ឬសាំជ ងចុង្ចមុេះ  ជេើយអ្វីដដលកាន់ដែមិនគួរឱ្យចង់
សនទនោមួយជនេះ គឺអ្នកដដលជចេះដឹង្គប់យ៉ាងជពក ឬមនុសសដដល
ពូដករអ្៊ាូរទាំ។ ជែើមាននរណាខលេះ  ដដលចង់ឮមនុសសដបបជនេះនិយយ?
សូមជធវើោបុគគលដដលគួរឱ្យជពញចិែត  ចាំជពាេះអ្នកដដលនិយយោមួយ
ខលួនផង។ 

 ការសនទនដដលលអ  ជយើងគួរដែ ជចេះ្បជមើល៍ជមើលសូរសាំជ ង
របស់ជយើងផង  ជេើយពយយមដកែ្មូវ ចាំណុចខវេះខ្ែទាំងអ្ស់ជនេះ
ដដលគនលឹេះងាយៗទាំងជនេះ  វានឹងជួយជរៀបចាំទសសនៈកនុងការសនទន
របស់ជយើងឱ្យ កាន់ដែ ្បជសើរជ ើងបាន។  ្បសិន ជបើជលាកអ្នកោ
មនុសស និយយឮជពក  ក៏គួរដែេវឹកហាែ់និយយថនមសាំជ ង  ជបើ
ចងាវ ក់សាំជ ងនិយយជលឿនជពករេូែ ជសទើរដែាែ ប់មិនទន់ ជនេះ ក៏
គួរដែពយយមកាែ់បនថយ  និយយឱ្យយឺែៗលាមាែ ប់បាន។  ្បសិន
ជបើជយើងមានអារមាណ៍ថាចងាវ ក់សាំជ ងជយើងយឺែជពក រេូែជធវើឱ្យអ្នក
ដនទមានការធុញ្ទ ន់ ក៏គួរដែេវឹកហាែ់កាំចែ់ជចល  ជោយបដនថម
ជលបឿនឬកាែ់្បជយគឱ្យខលី ៗ ស្សួលាែ ប់។ ្បសិនជបើ និយយកាំបុែ
ខលីជពក ក៏គួរដែស្មាយ្បជយគឱ្យបាន ដវងបនតិច  ជោយការបដនថម
គាំនិែ ការសជងកែ  និងវភិាគ្បជយគទាំងអ្ស់ជនេះ។ ្បសិនជបើទឹក
ដមសាំជ ងរបស់ជយើងមឺុងមា៉ា ែ់ ជពក ក៏គួរដែស្មួលឱ្យមានសាំជ ង
ទន់ភលន់ពីជរាេះគួរឱ្យចង់ាែ ប់។ 
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 ការទាំនង់ទាំនងដដលលអ គឺជយើងគួរដែសិកាដសវងយល់អ្ាំពីការ
ាែ ប់្គប់ការសនទន ជដើមបីជធវើោអ្នកទទួលារ និងចប់យកខលឹមារ
ននារជនេះបានយ៉ាង្ែឹម ្ែូវចាំ ជាលជៅ និងទទួលបានទិសជៅ
យ៉ាងចាស់លាស់  ដដលវាអាចនឹងនាំជយើងជៅរកភាពជោគជ័យកនុង
មុខែាំដណងការងារ។ 
 

ជីវែិកនុងឧែតមគែិជនេះ 
គឺោជីវែិមនុសស ដដលជយើងមាន ក់ៗប៉ាង្បាថាន  
ចង់មាននូវអ្វីៗ ្គប់យ៉ាងទាំងអ្ស់ 

ជីវែិ ដដលជពារជពញជៅជសចកែីសុខបរបូិរ 
មានមនុសសោទីស្សឡាញ់ មាន្គួារ 
មានការងារលអ ជេើយរកីចជ្មើនជថកើងថាក ន 
ទទួលបានភាពជោគជ័យ មានជករ ិ៍ ែជឈាា េះ 

ជៅកនុងមុខរបរការងារ។ 
អ្វីៗ្គប់យ៉ាងកនុងឧែតមគែិ និងបាំណង្បាថាន  
សុទធសឹងដែស្សសាអ ែ រកីរាយសមត្តមបាំណង 

គឺោជីវែិ ដដលជពារជពញជៅជោយ 

កិែតិយសដ៏្បជសើរ។ 
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្ទពយសមបែែិ ជ្គឿងអ្លងាក រ និងកែីស្សឡាញ់ 

នរណាៗ ក៏្បាថាន ដូជចនេះដដរ 

ប៉ាុដនត ជែើមានមនុសសប៉ាុនា ននក់ 

ដដលបានជធវើោមាច ស់ជីវែិ កនុងឧែតមគែិពិែ្បាកដជនេះ? 

ប៉ាុដនត ជទេះបីោជយើងប៉ាង់្បាថាន  

អ្ាំពីជីវែិកនុងឧែតមគែិរបស់ជយើងយ៉ាងណាក៏ជោយ 

ជយើងក៏្ែូវដែជចេះជធវើចិែែឱ្យ្ពមទទួល 

ជីវែិកនុងជលាកីយ៍សចចៈជនេះឱ្យបាន។ 

ការជធវើចិែែឱ្យ្ពមទទួលយក 

នូវការពិែ្គប់យ៉ាងកនុងជីវែិជនេះ 

វានឹងជធវើឱ្យជយើងមានជសចកែីសុខ និងមានការជពញចិែែចាំជពាេះជីវែិ។ 

 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៣ 
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រជៀស្វាងការទំនាក់ទំនង ដែលនឹងនារំៅរកការជំទាស្ ់
((())) 

 

 បញ្ហា ដដលសំខាន់អធវើឱ្យអយើងមិនអាចទទួល អជាគជ័យ បាន
អនាោះ បណាត លមរពីការនិោយអោយមិនបានគិត្ពិចារណា  អទើបអធវើ
ឱ្យមានការជំទស់។ ដូអចនោះ  អយើងគួរដត្អចោះនិោយសឋីអោយមានការ
ប្បុងប្បយ័ត្នជានិចច អប្ ោះេនរដដលអៅចំអ ោះមុខអយើង  អគអប្ត្ៀមចំា ដត្
ស្គឋ ប់អយើងស្រស្គប់អ ើយ ប៉ាុដនតទអងវើ និងការទំនារ់ទំនងរបស់អយើងអនាោះ
អទ ដដលអធវើឱ្យអគ ទំងឡាយទំងពួង មិនសបាយចិត្ឋ។  មិនថាជាការ
និោយសឋី ការទំនារ់ទំនង ការបងាា ញនូវបុគគលិរលរខណៈអផសងៗ គួរ
ដត្សុភាពរាបស្គ ទន់ភាន់។ អទោះជាអពលណារ៏អោយ ប្បសិនអបើមាន
នរណាមាន រ់ ដដលេនរគិត្ថាមិនគួរឱ្យចង់ភាជ ប់ ទំនារ់ទំនងជាមួយអទ
អនាោះ អោរេនររ៏មិនគួរនឹង ជំទស់ចំអ ោះការសនទនា អនាោះអទ  គួរដត្
សុភាព អ ើយគួរគិត្ថា អបើអយើងអៅដត្ជំទស់  វបានប្តឹ្មដត្ អធវើឱ្យ
ខាត្បង់អពលអវោអយើង និងនដគូសនទនារបស់អយើងដត្ប៉ាុអណាណ ោះ។ 

 េនរគួរដត្ចាប់អផតើមការទំនារ់ទំនងអោយឥរោិបថសុភាពរាប
ស្គ អដើមបីជាឈ្នន ន់ជាន់អោងចាប់ភាពអជាគជ័យ  អ ើយរ៏សូមអជៀស
វងនូវការទំនារ់ទំនងដដលសបញ្ហជ រ់ឱ្យអឃើញេំពីការជំទស់ អប្ ោះវ
អាចនឹងអធវើឱ្យអយើងអៅមិនដល់អប្ត្ើយ  អោយស្គរដត្ការនិោយសឋី
របស់អយើង។  គួរដត្អជៀសវងនូវេវី ទំងេស់អនោះ  ប្បសិនអបើអយើងចង់
កាា យជាេនរដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ  សូមចង់ចំាថា  អយើងប្ត្ូវ
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ដត្អចោះេធយស្រស័យរាល់េវីៗទំងេស់ អ ើយគិត្ឱ្យបានម៉ាត់្ចត់្ចំអ ោះេវី
ដដលអយើងបានអលើ រអ ើង អដើមបីឱ្យអគអជឿជារ់អលើខាួនអយើង  អនាោះរឋី
ស្រសនមរបស់អយើង រ៏ប្បារដនឹងកាា យជាការពិត្ប្បសិនអបើអយើងអាចអធវើ
បាន។ 

គំនិត្ និងរឋីស្រសនមរបស់អយើង 
អទោះបីជា វលអោ៉ាងណារ៏អោយ 

ប៉ាុដនត ប្បសិនអបើពំុបានឆាុោះបញ្ហច ំងនូវចំអណោះដឹង 
ឱ្យអឃើញនូវការពិត្រនុងអោរអទអនាោះ 
ប្បដ លជា នឹងគ្នា នត្នមាេវីទំងេស់ 
អប្ ោះ រំុថាអ ើយនថងអនោះ ឬនថងដសអរ 

រ៏វបានប្តឹ្មដត្ជា រឋីស្រសនមដត្ប៉ាុអណាណ ោះ។ 
ដូអចនោះអ ើយ អទើបេនរដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យរនុងជីវតិ្ 
ពំុដមនជាមនុសស ដដលមានប្តឹ្មដត្រឋីស្រសនមដ៏លអប៉ាុអណាណ ោះអទ 

ដគប្ត្ូវដត្ជាមនុសស ដដលមានភាពកាា ហាន 
ដដលអាចនឹងអធវើឱ្យ រឋីស្រសនមរបស់ខាួនអចញជារបូរាង 

អ ើយកាា យអៅជាការពិត្រនុងជីវតិ្បាន។ 

 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៤ 
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ការរគប់រគងរពលរវោ 
((())) 

 

 រនុងការអធវើការងារ អត្ើអយើងអាចអប្បើប្បាស់អពលអវោរនុងការអធវើ
ការងារ បានសមស្រសបអៅនឹងរិចចការទំងេស់អនាោះដដរឬអទ ? អ ើយ
អត្ើអយើងបានរំណត់្អពលអវោោ៉ាង ណា រនុងការអធវើការងារអនាោះ ? 
អនោះគឺជាសំណួ ររបស់មាច ស់ប្រុម   ុនមាន រ់។ ថវីត្បិត្ដត្ការអធវើការងារ
អោយគ្នា នគអប្មាង ប៉ាុដនត សូមរំុអភាចថាការប្គប់ប្គងអពលអវោពិត្ជា
សំខាន់ខាា ំងណាស់។ អយើងប្ត្ូវ អចោះោរ់គអប្មាងរនុងការអធវើការងារ
ប្បចំានថង  និងរត់្ប្ាទុរ អដើមបីរំុឱ្យអភាច  អ ើយរនុងការណាត់្ជួបជា
មួយនរណាមាន រ់ រ៏ប្ត្ូវដត្អចោះអគ្នរពាមអពលអវោ។ អបើមិនដូអចនោះអទ 
ប្បារដជាអាចអធវើឱ្យេនរដនទបាត់្បង់ទំនុរចិត្ឋចំអ ោះអយើង។ 

 េវីៗប្គប់ោ៉ាង  អមើលអៅហារ់ដូចជាប្ចបូរប្ចបល់  និងគួរឱ្យ
រខំាន ប៉ាុដនតអនោះគឺជាអរឿងលអដដល អយើងប្ត្ូវ ដត្អធវើរនុងអពលដដលអយើង
ចង់កាា យអៅជាេនរដឹរនំាដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ  ចំាបាច់ប្ត្ូវ
ដត្ប្គប់ប្គងអពលអវោ អដើមបីទិសអៅដដលអយើងបានរំណត់្។ 

 អពលអវោបានរនាងផុត្អៅោ៉ាងោប់រ ័ស  ប្បសិនអបើអយើង
គ្នា នការរំណត់្អពលអវោ  ោរ់គអប្មាងការឱ្យបាន ប្ត្ូវចាស់ោស់
អទអនាោះ  ការងារប្គប់ោ៉ាងរ៏ប្បារដជានឹង ប្ត្ូវជាប់គំ្នងទំងេស់ ។ 
អយើងបានណាត់្ជួបេតិ្ថិជនអដើមបីទរ់ទង ណិជជរមា ប៉ាុដនតអយើងដបរ
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ជាមរខុសណាត់្  ឬអភាចណាត់្ អពលអនាោះការអជឿជារ់ចំអ ោះេនររ៏
ប្បារដជាប្ត្ូវបាត់្បង់ ប្បសិនអបើចង់ណាត់្ជួបជាថាីរ៏នឹងប្ត្ូវចំណាយ
អពលអវោោ៉ាងយូរអទៀត្ដដរ។ ការដដលអយើងជួបអ តុ្ការណ៍ដូអចនោះ
រ៏អោយស្គរដត្អយើងគ្នា នការរំណត់្ គ្នា នការប្គប់ប្គងអពលអវោ ឱ្យ
បានប្តឹ្មប្ត្ូវអនាោះ ឯង អៅអពលអនាោះ ទិសអៅដដលអយើងបានរំណត់្
ទុរ រ៏នឹងរោយបាត់្ពីដរវដភនររបស់អយើងជារ់ជាមិនខាន។ 

 ដូអចនោះ ចាប់ពីអពលអនោះអៅ អយើងគួរដត្អចោះប្គប់ប្គងអពលអវោ
ឱ្យបានលអ  អដើមបីឱ្យបានសអប្មចទិសអៅ  អ ើយេវីៗប្គប់ោ៉ាងរ៏នឹង
កាន់ដត្មានប្បសិទធិភាព។ ប្ត្ូវគិត្ដល់េវីដដលនឹងអរើត្អ ើង អៅនថង
ដសអរថា អត្ើអយើងមាន បានណាត់្េវីអទៀត្អទ ? មានណាត់្ជាមួយ
នរណា? អៅរដនាងណា ...អពលណា ...? ប្ត្ូវរលឹំរឱ្យបានចាស់  មុន
នឹងចាប់អផឋើមអធវើការងារបនតអទៀត្។ 

 

រនុងការអធវើការងារជាមួយបុគគលដនទ 

ចាប់ពីមាន រ់អ ើងអៅ 

សុទធសឹងដត្មានអរឿងរា៉ា វជាអប្ចើន 

ដដលអយើងប្ត្ូវប្បឈម។ 

ឧបបនិសស័យដដលខុសគ្នន  
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គំនិត្ អារមាណ៍ ការយល់ដឹង 

អដើមរំអណើ ត្ននការវវិត្តរនាងមរ 

ការេនុវត្ត ប្បតិ្បត្តិខាួន 

និងេវីៗ ជាអប្ចើនអទៀត្ 

ដដលប្គប់ោ៉ាងអនោះ សុទធសឹងដត្ខុសដបារគ្នន  

អធវើឱ្យប្គប់គ្នន  ប្គប់ភាគី ប្ត្ូវដត្អចោះសប្មបខាួន 

សប្មបគំនិត្ឱ្យសីុគ្នន  

អដើមបីអធវើការងារជាមួយគ្នន បានោ៉ាងរលូន 

និងមានបញ្ហា តិ្ចបំផុត្។ 

ដត្អទោះបីជាដូអចនោះរឋី អោយភាពជាមនុសស 

ដដលសុទធសឹងដត្ខុសដបារគ្នន ទំងេស់អនាោះ 

ដត្ងដត្មានអរឿងអាស្រសូវអរើត្អ ើងជានិចច។ 

មានទំងការប្ចដណននិនាទ  

មិនចង់ឱ្យេនរដនទលអ និងមានបានជាងខាួន 

ការមិនអពញចិត្ត អៅអពលអឃើញេនរដនទ 
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មានតួ្នាទីរនុងតំ្ដណងការងារខពស់ជាងខាួន 

ការមិនចង់អឃើញេនរដនទមានអសចរឋីសុខ 

ឬទទួលបានភាពអជាគជ័យ 

និងេវីៗ ជាអប្ចើនអទៀត្។ 

អារមាណ៍ដូចដដលបងាា ញមរទំងេស់អនោះ 

អបើមិននរណា រ៏នរណាដដរ ដដលធ្លា ប់ជួបប្បទោះ 

ចំអ ោះអារមាណ៍មិនអពញចិត្ត ដដលបានបងកអ ើង 

ពីេនររមួការងារ រនុងរដនាងអធវើការអរៀងៗខាួនរចួមរអ ើយ 

អ ើយមានការប៉ាោះ ល់ដល់អារមាណ៍ និងបរោិកាស 

រនុងការអធវើការងារោ៉ាងខាា ំង។ 

 

 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៥ 

រតូវែឹងពី ទិស្រៅទនតរមូវការ 
((())) 
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 មនុសសអយើងដត្ងដត្អធវើេវីអោយគ្នា នទិសអៅ  អៅអពលដដល
គិត្ថាចង់អធវើ  រ៏ចាប់អផឋើមអធវើដត្មឋង  អោយពំុបានគិត្ថា  អត្ើអយើងអធវើ
អដើមបីេវី  អ ើយមានទិសអៅេវីខាោះដដលអយើង ចង់បាន? អយើងប្ត្ូវដត្
ដសវងយល់ស្គរជាថាីអ ើងវញិេំពីរអបៀបអធវើ ការងារ។ អយើងប្ត្ូវដត្មាន
ការោរ់គអប្មាងទុរជាមុន ថា អត្ើនថងអនោះ ប្ត្ូវអធវើេវី? នថងដសអរប្ត្ូវអធវើេវី ? 
ប្បសិនអបើមនុសសអយើងមានទិសអៅដូអចនោះអ ើយ  អទោះបីជាចង់អធវើេវីរ៏
អាចសអប្មចបានទំងេស់។ អនោះគឺជាលទធផលដដលបាន មរពីបុគគល
ដដលចាប់អផតើមទទួលបានអជាគជ័យរនុងជីវតិ្ ដដលប្បព័នធននការអធវើការ
ដូអចនោះវពិត្ជាលអសប្មាប់ខាួនអយើង  អប្ ោះការរំណត់្វត្ថុបំណង  គឺជា
ដំណារ់កាលសំខាន់  និងមានអ តុ្ផលបំផុត្។  ដំណារ់កាលដំបូង
រនុងការឈ្ននអៅររការប្គប់ប្គង អពលអវោដ៏មានប្បសិទធភាព  គឺជា
អរឿងដដលពិបាររនុងការយល់េំពីការអប្បើប្បាស់អពលអវោ  ប្បសិនអបើ
អយើងមិនដឹងថាខាួនអយើងអធវើេវីអទអនាោះ ។ រិចចការដដលខុស ដបារគ្នន  វ
នឹងនំាអៅររលទធផលខុសៗគ្នន  អ ើយវត្ថុបំណងដដលបានរំណត់្ទុរ 
រ៏គួរដត្ោរ់បញ្ចូ លអៅរនុងទិសអៅផលប្បអោជន៍ និងលទធផលដដល
បានទទួល។ ប្ត្ូវប្បារដរនុងចិត្ឋថា វត្ថុបំណងរបស់អយើងគឺជាការពិត្  
និងអាចសអប្មចបាន។ គិត្េំពីទិសអៅ  ទសសនវស័ិយ និងរឋីស្រសនម
របស់អយើង  និងអពលអវោដដលអយើងចង់បអងកើត្ភាពខុស ដបាររនុង
ទប្មង់រិចចការរបស់អយើង។ វធីិមួយដដលអយើងអាចអធវើដូអចនោះបានគឺ ប្ត្ូវ
គិត្េំពីការផ្លា ស់បឋូរននលទធផល។ 
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 សូមស្គរលបងពិចារណាេំពីទិដឌភាពរមួ  អ ើយសរអសរ េំពី
ដំណារ់កាលននការងារ ដដលប្ត្ូវអធវើមឋងមួយដំណារ់កាលៗ និងលទធ
ផលដដលអយើងប៉ាងប្បាថាន  អ ើយវត្ថុបំណងទំងេស់អនោះរ៏នឹ ងកាា យ
អៅជាការពិត្ និងអាចសអប្មចបាន។ ាមរយៈការចាប់អផឋើមេនុវត្ឋ ន៍
វត្ថុបំណងមឋងមួយដំណារ់កាលៗ  ឱ្យកាា យអៅជាគអប្មាងដដលមាន
ចំណុចចាប់អផឋើម  និងចំណុចបញ្ច ប់ ដដលនឹងបងាា ញនូវលទធផលរនុងរ
យៈអពលដ៏ខាី  មិនយូរអនាោះអទ  អប្ ោះថាអនោះគឺជាការ ស្គរលបង។ 
ប្បសិនអបើអយើងអាចេនុវត្ឋ ន៍បានអនាោះ  េវីៗប្គប់ោ៉ាងរ៏នឹង ប្ត្ូវមាន
ទិសអៅោ៉ាងពិត្ប្បារដនិងចាស់ោស់ ដដលអយើងនឹងប្ត្ូវអធវើ អោយ
មានអគ្នលបំណង ប្បសិនអបើចង់កាា យជាបុគគលដដលទទួលបានភាព
អជាគជ័យ។ 

រនុងការចាប់អផឋើមស្គរជាថាី មឋងៗ 
រដមងដត្ងដត្មានការផ្លា ស់បឋូរជានិចច។ 

អៅអពលបានសិរាដសវងយល់ េំពីរំ ុសឆគងរនាងមរ 
អយើងរ៏ប្ត្ូវរំណត់្ឱ្យបានចាស់ អ ើយោរ់គអប្មាងជាថា ី

អរៀបចំទិសអៅ អរៀបចំគំនិត្ និងអរៀបចំគអប្មាងការ។ 
េវី ដដលបាននិោយមរទំងេស់អនោះ 

គឺជាការអរៀបចំខាួន អរៀបចំចិត្ឋគំនិត្ឱ្យប្ពមទទួលយរ 
នូវការផ្លា ស់បឋូរទំងេស់ ដដលនឹងអរើត្អ ើង។ 

វធីិដំបូងៗ ដដលអប្បើមិនបានផល 
រ៏ប្ត្ូវដត្ផ្លា ស់បឋូរវស្គរជាថា ី
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ទមាា ប់ដំបូងៗ ដដលអាចនឹងផឋល់ផលេវជិជមានរនុងការេភិវឌ្ឍខាួន 
មានផលប៉ាោះ ល់ចំអ ោះការបរាជ័យ ដដលអរើត្អ ើង 

រ៏គួរដត្ផ្លា ស់បឋូរវស្គរជាថាី 
គ្នា នេវីដដលពិបារអនាោះអទ ប្បសិនអបើចិត្ឋអយើងប្ពមទទួលអនាោះ។ 

 

 ដូអចនោះ  អទោះបីជាអោរេនរអធវើេវី រ៏អោយ  រ៏ប្ត្ូវដត្មានទិសអៅ
ននត្ប្មូវការរបស់ខាួនឱ្យបានចាស់។ ប្បសិនអបើអាចអធវើបានដូអចនោះអនាោះ
េនាគត្របស់អោរេនររ៏នឹងទទួលបាន អជាគជ័យ  ាមទិសអៅ  និង
ាមវត្ថុបំណងននត្ប្មូវការរបស់អោរេនរ។ 

 ដូចអសចរឋីេធិបាយរបស់  ”ជ័យ បា៉ាោ៉ាងលួង “ ដដលបាន
និោយថា  ការចាប់អផឋើមបានលអ  រ៏ជាភាពអជាគជ័យ រ់រណាឋ លរចួ
អៅអ ើយ អនាោះរ៏អោយស្គរដត្េនរចាប់អផឋើមអធវើ នូវេវីដដលជារឋីសងឃឹម
ននជីវតិ្។ ដូអចនោះអយើងពំុចំាបាច់ភ័យកាា ចអៅនឹងការេស់សងឃឹម  ដដល
នឹងចូលមររារាងំដល់ត្ប្មូវការរបស់អយើងអនាោះអទ អជឿចុោះថា!... អោរ
េនរប្បារដជាអាចអធវើបាន អ ើយកាា យអៅជាេនរឈនោះអទៀត្ផង។ 

  

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៦ 

រតូវរចេះររៀបចំររឿងស្ខំាន់ៗ ទុកោមុន 
((())) 
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 អរឿងដដលចំាបាច់ដដលអយើងប្ត្ូវលោះបង់អពលអវោ  និងថាម
ពលការងារអនាោះគឺ ការនំាយរនូវអរឿងដដលសំខាន់ ៗមរអធវើ មុន គឺប្ត្ូវ
អធវើមុនរិចច ការដនទៗដដលមិនសំខាន់ ។ អដើមបីអរៀបចំដបបបទ របស់
អយើងឱ្យបានលអគឺ វត្ថុបំណងដដលសំខាន់បំផុត្ ប្ត្ូវរំណត់្ជាគអប្មាង  
អ ើយរិចចការបនតបនាទ ប់មរ ប្ត្ូវអរៀបចំាមលំោប់លំអោយ។ 

 រនុងការអធវើការងារ  អយើងប្ត្ូវដត្ អចោះ វភិាគអៅអលើការអរៀបចំ
លំោប់លំអោយ  ដដលទរ់ទងអៅនិងបចច័យទំង េស់អនាោះ។ វជា
ភាពចំាបាច់ននការងារនិងបចច័យននអពលអវោ  ដដលទរ់ទងអៅនឹង
វត្ថុបំណង  គអប្មាងការ  និងរិចចការអផសងៗ ។ រនុងការអរៀបចំលំោប់  
អយើងប្ត្ូវដត្ពិចារណាទំងបចច័យននអពលអវោ និងភាពចំាបាច់ អប្ ោះ
វត្ថុទំងពីរអនោះគឺជាបចច័យដ៏សំខាន់។ អៅអពលដដលអយើងប្ត្ូវេនុវត្ឋ ន៍
ការងារអៅរនុងស្គថ នការណ៍ឬប្បតិ្បត្ឋិការណ៍បនាទ ន់ រិចចការខាោះចំាបាច់
ប្ត្ូវដត្អធវើភាា មៗ។ វបិត្ឋិននការ ប្បញាប់បនាទ ន់ដត្ងដត្ អរើត្មានអ ើង
អោយស្គរដត្ការផ្លា ស់បឋូរ  ឬការអប្ត្ៀមអរៀបចំពំុបានសមស្រសប។
មនុសសអយើង មានមអធយបាយដដលអាចអធវើឱ្យខាួនអយើងគ្នា នថាមពល
អប្ ោះពួរអគមិនអាចអមើល អឃើញ នូវេវីដដលប្ត្ូវអធវើ  និងោរ់វទុរអៅ
រនុងលំោប់អ តុ្ផលរនុងស្គថ នការណ៍ប្បញាប់ ។ ពួរអគមានគំនិត្ចង់
រត់្អគចអោយអសចរឋីភ័យកាា ច  អ ើយអធវើេវីៗបានតិ្ចតួ្ច ជាងសមត្ថ
ភាពដដលពួរអគអាចអធវើបានរនុងស្គថ នការណ៍  ដដលបានអរើត្អ ើងជា
និចច។ 
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 ជាញឹរញាប់  ដត្ងដត្មានគំនិត្ចង់អឆាើយត្បអៅនឹង េវីសភាព
ការណ៍បនាទ ន់  ខាា ំងជាងភាពចំាបាច់និងការអរៀប ចំគអប្មាង  អាច
និោយបានថាហារ់ដូចជាការរំណត់្វត្ថុបំណង  និងចាប់ការងារ
ដដលចំាបាច់ អដើមបីសអប្មចវត្ថុបំណង។ េនរអរៀបចំប្បព័នធការងារោ៉ាង
មានរអបៀប  និងអាចប្គប់ប្គងបានលអ ប្ត្ូវដត្អចោះោរ់គអប្មាងការងារ
និងអពលអវោឱ្យបានសមស្រសប។ សប្មាប់ការរំណត់្អពលអវោគឺជា  
ការរំណត់្វត្ថុបំណង និងគអប្មាងការងារ ជាគអប្មាងប្បចំាោន ំ ប្បចំាដខ 
ប្បចំាសបាឋ  ៍ និងរបាយការណ៍ប្បចំានថង។ 

 គនាឹោះសំខាន់ដដលនំាអៅររភាពអជាគជ័យរនុងការោរ់គអប្មាង
ប្បចំានថង និងប្បចំាសបាត  ៍ គឺប្ត្ូវដត្អធវើឱ្យបានជារ់ោរ់។ ចំដណរការ
េនុវត្ឋរិចចការអផសងៗរនុងរយៈអពលដវង  ជាទូអៅមនុសសអយើងដត្ង ដត្
អមើលអឃើញនូវចំណុច លអអពរថា  អាចនឹងទទួលបានអជាគជ័យ នា
អពលមួយ ដរាបណាដដលអយើងអធវើការងារអោយមានអ តុ្ផល។ 

 ប្គប់គ្នន ប្ត្ូវដត្អធវើការងារ និងមានទំនួលខុសប្ត្ូវ  ប៉ាុដនឋេនររ៏ប្ត្ូវ
ដត្ផឋល់ស្គរ :សំខាន់ដល់ការងារទំង េស់អនាោះ  អោយយររិចចការ
ដដលចំាបាច់មរេនុវត្ឋ ន៍មុន អ ើយប្ត្ូវមានការោរ់ដផនការ ទុរជា
មុន អដើមបីឱ្យការងារអនាោះ  មានទិសអៅចាស់ោស់និងប្តឹ្មប្ត្ូវអៅ
ាមការរំណត់្ទុរ ដូចទសសនៈដដលថា៖ 

 

ប្ត្ូវោស់អត្ឿនខាួន អោយ រយសមឋ ី
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អលើរទឹរចិត្ឋដ៏េស្គច រយ 

ដដលនឹងអាចជួយជំរញុ 

នឹងផ្លា ស់បតូរខាួនរបស់អោរេនរ 

ពីការមិនយរចិត្ឋទុរោរ់ 

ដល់ជីវតិ្ដដលមានការផ្លា ស់បឋូរ 

អោយមិនអៅស្គង ម...ប្គប់អពលអវោអនាោះអទ។ 

”ប្ត្ូវបណឋុ ោះគំនិត្អលើរទឹរចិត្ឋ គំនិត្ដដលអោត្ជាចងាវ រ់ 

ប្ពមជាមួយនឹងថាមពល ដដលនឹងអបាោះជំហានបនឋអៅ។ 

អៅអពលមានទុរខ ប្ត្ូវអចោះបអងកើត្ថាមពលអលើរទឹរចិត្ឋជានិចច 

អប្ ោះថាជាញឹរញាប់ អរឿងរា៉ា វដដលលអៗបំផុត្ 

នឹងបានមរពីអសចរឋីលំបារអារោ៉ារ“។ 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៧ 

ការររៀបចំឯកសារតាមររបៀប  A-I-R-W 

((())) 
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ការងារអរៀបចំឯរ ស្គរ  គឺជាការងារដដលពិបារសាុគស្គា ញ
ប្បសិនអបើអយើងពំុបានអរៀបចំឱ្យមាន រអបៀបប្តឹ្មប្ត្ូវ អទអនាោះ។ វធីិដ៏លអ
រនុងការអរៀបចំឯរស្គរឱ្យបានស្រសួល ប្ត្ូវដត្អចោះចាប់អផឋើមអរៀបចំ ចំអ ោះ
ឯរស្គរទំងអនាោះជាមុនសិន បនាទ ប់មរអទើបចាប់អផឋើមអធវើការងារដនទ
អទៀត្។ ដំណារ់កាលដដលលអ  ដំបូងគឺប្ត្ូវ ចំណាយអពលអវោអរៀបចំ
ប្បអភទឯរស្គរ អោយការពិចារណាអៅអលើទប្មង់  A-I-R-W អដើមបី
ដញរប្បអភទការងារដដលបានោរ់មរ។ 

A គឺការប្បតិ្បត្ឋិ (Action) 
I គឺជាទិននន័យ (Information) 
R គឺការអាន (Reading) 
W គឺជាធុងសំរាម (Wastebasket) 

”A“ គឺជារិចចការអផសងៗ  ដដលអយើងប្ត្ូវអធវើអោយខាួនឯង។  អៅ
អពលដដលអយើងរលឹំរឬចង់ររេវីទំងេស់អនាោះអ ើងវញិ អយើងប្គ្នន់ដត្
សរអសរកាលបរអិចឆត្ដដលអយើងបានទទួលរិចចការអនាោះចូលអៅ វនឹង
ចាប់អផឋើមដំអណើ រការឱ្យអយើងភាា ម អ ើយកាលបរអិចឆត្ការងារទំងេស់
គួរដត្អរៀបចំឱ្យបានប្តឹ្មប្ត្ូវ  ចាស់ោស់  ាំងពីអដើមរ ូត្ដល់ ចប់។ 
ចុងបញ្ច ប់ អោរេនររ៏ ប្ត្ូវអរៀបចំការងារទំងអនោះ  អោយការចាត់្
លំោប់អ តុ្ការណ៍អៅាមកាលបរអិចឆត្ដដលចាប់អផឋើមអធវើ អ ើយអៅ
អពលដដលការងារ ចប់រចួរាល់អ ើយ រ៏គួរដត្ប្ត្ួត្ពិនិត្យការងារអនាោះ
ប្គប់ដផនរទំងេស់ឱ្យបានប្តឹ្មប្ត្ូវ។ 
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”I“ គឺជាឯរស្គរអផសងៗ ដដលបានរត់្ប្ារិចចការប្បចំានថងរបស់
អយើង រិចចការទំងអនោះអយើងពំុចំាបាច់អធវើេវី អទ ប្គ្នន់ដត្អយើងប្ត្ូវអានវ
ភាា មៗ។ 

”R“ គឺជាប្បអភទលិខិត្ស្គន មប្បអភទទសសនាវដឋីទរ់ ទងអៅនឹង
អាជីវរមា និងរបាយការណ៍ អផសងៗ  ដដលពំុដមនជាឯរស្គរដដល រ់
ព័នធអៅនឹងខាួនអយើងអនាោះអទ អប្ ោះឯរស្គរទំងេស់អនោះ  មានផលប៉ាោះ
 ល់រនុងរយអពលដវង  ដដលទរ់ទងអៅនឹ ងការររីចអប្មើនរនុង វស័ិយ
ការងារអាជីវរមា និងរិចចការប្គប់ោ៉ាង។ 

 ”W“ គឺបងាា ញេំពីឯរ ស្គរដដលអយើងមិនបានអប្បើ ប្បាស់  ឬ
ដលងអប្បើប្បាស់អទៀត្អ ើយ។ 

ការអប្បើប្បាស់សឺមី អដើមបីរំណត់្ការចងចំា  គឺជាការ វឹរហាត់្
សនសំអពលអវោបានលអ មានការាមោនអ តុ្និងរិចចសនយអផសងៗ
ដដលសំខាន់ៗ។ វធីិដដលអគនិយម បំផុត្ រនុងការអរៀបចំទប្មង់សឺមី
អនាោះគឺ  ការអប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ប្បតិ្ទិនអរៀបចំរដនាងទុរោរ់ឯរ ស្គរ
ប្បចំានថង ប្បចំាដខ ប្បចំាោន ំ ឱ្យមានរអបៀបអដើមបីរំុឱ្យអភាច។ 

អយើងគួរអជៀសវងការសរអសរឯរស្គរអោយនដ  អប្ ោះការសរ
អសរអោយនដ  បានសប្មាប់ដត្ខាួនអយើងអទ អបើសប្មាប់េនរដនទ អមើល
ផងអនាោះ វមិនប្គ្នន់ដត្អធវើឱ្យខាត្អពលអវោរបស់អយើងប៉ាុអណាណ ោះអទ  គឺ
ដថមទំងអធវើឱ្យខាត្អពលអវោ របស់អលខា អទៀត្ផង។  មអធយបាយ
មួយដដលលអគឺ អយើងគួរដត្អប្បើប្បាស់រមាវធីិ មីប្រូសូអវ ើរដ៍ អដើមបីសរអសរ 
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អោយមានការ សិរាដសវងយល់េំពី រអបៀបអប្បើប្បាស់ឱ្យបាន ចាស់  
និងយល់ឱ្យបានចាស់ពីវធីិវយថាយភីងដ៏មានគុណភាព។ 

ឯរស្គរដដលសំខាន់  អយើងចំាបាច់ប្ត្ូវ ដត្អរៀបចំោរ់សឺមីឱ្យ
បានស្រសួលបួល  អ ើយបិទប្រោសពណ៍អដើមបីងាយស្រសួលររ  អោយ
មិនចំាបាច់ចំណាយអពលអវោយូរ អ ើយការអរៀបចំទុរោរ់រ៏កាន់ដត្
ងាយស្រសួលសប្មាប់ខាួនអយើង ចំអ ោះឯរស្គរដដលអយើងបានទុរោរ់
អៅាមទូ។ អដើមបីកាា យជាបុគគលដដលអាចទទួលបានអជាគជ័យអនាោះ  
រ៏គួរដត្ អធវើខាួន ជាមនុសសដដលមានរអបៀបរនុងការទុរោរ់ឯរ ស្គរ 
អប្ ោះេវីទំងេស់អនោះ វជួយអធវើឱ្យអយើងមិនអភាចការងារអផសងៗ។ 

េនរដឹរនំាដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ ជាទីគប់ចិត្ឋ  ប្ត្ូវដត្
មានទំនួលខុសប្ត្ូវោ៉ាងអពញអលញចំអ ោះរំ ុស និងចំណុចខវោះខាត្
របស់ខាួន ប្ពមទំងមិនអបាោះបង់ទំនួលខុស ប្ត្ូវ ឬទមាា រ់រំ ុសឱ្យេនរ
ដនទ អៅអពលដដលមានការ ខុសឆគងអនាោះអទ  គឺេនរដឹរនំាប្ត្ូវដត្ចាត់្
ទុរថា ជាការបរាជ័យរបស់ខាួន...។ 

 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៨ 

បញ្ឈប់នូវអ្វ ីដែលមកកាត់ចងាវ ក ់
((())) 
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រនុងខណៈអពលដដលអយើងរំពុងអធវើការងារោ៉ាង េដណឋ ត្
េណឋូ ងសាុងអៅនឹងការងារ  ស្រស្គប់ដត្មាននរណាមាន រ់មរកាត់្ចងាវ រ់
មិនថាអ ើយជាសំអ ងទូរសពទ អរាទិ៍  ឬសំអ ងជដជរគ្នន រ៏នឹ ងអធវើឱ្យ
អយើងភំាងស្គា រតី្  អ ើយបាត់្បង់អារមាណ៍។  អរឿងទំងេស់ អនោះ អរើត្
អ ើងជាញឹរញាប់ចំអ ោះការអធវើការងារ  អោយមិនអាចអជៀសវងបាន
អ ើយ  អ ើយអនោះគឺជាឧបស័គគដដលអយើងប្ត្ូវអោោះស្រស្គយជាបនាទ ន់
ប្បសិនអបើមិនអធវើដូអចនោះ ការអធវើការងាររបស់អយើងរ៏នឹ ងបាត់្បង់ប្បសិទធ
ភាពោ៉ាងជារ់ចាស់។ 

ដូអចនោះអយើងប្ត្ូវដត្អរៀបចំដបបបទ ស្គរជាថាី ដូចជា ប្បសិនអបើ
មាននរណាមរររ  រ៏គួរដត្អរៀបចំអពល អវោអដើមបី ជដជរគ្នន  អោយ
មានការអធវើការរនុងមួយសបាឋ  ៍ប្ត្ូវជួបអភញៀវ មួយនថងឬពីរនថងរ៏ជាការលអ
អប្ ោះអពលអវោដដលអៅសល់ អយើងនឹងអាចអធវើការងារបានអពញ
អលញ អ ើយរ៏មិនមានការត្រ់សាុត្ដដរ។  ប្បសិនអបើមានអគទូរសពទ
មរររអ ើយ អបើអយើងមិនអាចអជៀសវងការអលើរទូរសពទបាន អទអនាោះ 
រ៏គួរដត្ទទួលទូរសពទ អ ើយនិោយដត្បនឋិចបានអ ើយ អដើមបីរំុឱ្យ អគ
មានការអារ់េន់ចិត្ឋ និងអៅដត្ររាទំនារ់ទំនងឱ្យបានលអដូចអដើម។ 

មនុសសមួយចំនួនពិត្ជាប្ត្ូវការភាពស្គង ប់ស្គង ត់្ដមនរនុងការអធវើ
ការងារ។ ប្បសិនអបើអោរេនរចង់ កាា យជាបុគគលដដលទទួល បាន
អជាគជ័យរនុងជីវតិ្ អលើមុខតំ្ដណងការងារ  រ៏គួរដត្អចោះអរៀបចំដផនការ

www
.llun

di.w
ordp

ress.
com



ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 102 Â|| 
 

រនុងការណាត់្ជួប អដើមបីឱ្យងាយស្រសួលចំអ ោះខាួនអយើងផង  អប្ ោះការ
អធវើការងារជាប្បព័នធ  វនឹងអធវើឱ្យការងារមាន ប្បសិទធិភាព ខុសដបារពី
ការអធវើការងារអោយមិនមាន ប្បព័នធចាស់ោស់។ អាចនឹងបណាត ល
ឱ្យមានបញ្ហា អរើត្អ ើងជាប្បចំា សមាឹងអមើលេវីរ៏ងងឹត្ទំងេស់  យរេវី
ជាដំុរំភួនមិនបានអ ើយ  អប្ ោះអយើងគ្នា នការ អរៀបចំប្បព័នធការងារឱ្យ
បានប្តឹ្មប្ត្ូវ  និងសមស្រសបអៅាមសមត្ថភាពរបស់មនុសស អ ើយ។ 
ប្បសិនអបើអយើងមិនអធវើដូអចនោះអទ ប្រុម  ុនរបស់អយើងរ៏ នឹងប្បឈមអៅ
នឹងការលំបារ...នឹងប្ត្ូវដួលរលំ។ 

 

”សូមអប្បើប្បាស់ប្បអោជន៍ ឱ្យបានសមស្រសបអៅនឹងអពលអវោ 

ដដលបានចំណាយ ឬប្ត្ូវអចោះស្គគ ល់េំពីគុណត្នមាននអពលអវោ 

រំុបអណាត យឱ្យអពលអវោរនាងផុងអៅ 

អោយឥត្ប្បអោជន៍“ 

 អពលអវោ  ពិត្ជាចំាបាច់ខាា ំងណាស់សប្មាប់ការអធវើការងារ
អ ើយការអធវើការងាររ៏ពិត្ជាសំខាន់ ខាា ំងណាស់ ដដលអយើងប្ត្ូវោរ់
គអប្មាងអដើមបី ឱ្យសអប្មចទិសអៅ។  ជាមួយគ្នន អនោះដដរ  ការអសពគប់
ជាមួយបុគគលដនទជាអប្ចើន  រ៏ជាអរឿង ដដលសំខាន់រនុងការេភិវឌ្ឍ
សមពនធភាពដ៏លអខាងរិចចការអាជីវរមា។ អបើអយើងប្ត្ូវស្គគ ល់អគ  អគរ៏ប្ត្ួវ
ស្គគ ល់អយើងដដរ េវីដដលសំខាន់អនាោះគឺ  ប្ត្ូវប្គប់ប្គងការអសពគប់រាប់
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អានេនរដនទ  មិនដមនបអណាឋ យទុរឱ្យេវីទំង េស់អនាោះ  មរប្គប់ប្គង
អយើងអនាោះអទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ២៩ 

លយុកាក់ និងមុខ្របរដែលស្មរមយ 
((())) 
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 លុយការ់ បុណយសរឋិ  ឋានៈ អររ តិ៍អឈ្នា ោះ  និងេំណាច  ាមធមា
ជាតិ្ វពំុដមនជាអរឿងដដលអាប្ររ់  ឬគួរឱ្យភ័យខាា ច អនាោះអទ  ប៉ាុដនតការ
ដដលអយើងយរអៅអប្បើប្បាស់វញិអទ  ដដលបានរំណត់្ថាលអឬអាប្ររ់
អនាោះ។ ភាពមានបានទំងេស់អនោះ អាចជាសមាា រៈអប្បើប្បាស់ដដលមាន
ប្បអោជន៍រនុងការផឋល់ឱ្យពីទិសអៅដ៏មានន័យ  អ ើយការចាយវយ
លុយការ់បានប្តឹ្មប្ត្ូវ វនឹងអធវើឱ្យមានការខុសដបារ។ អយើងប្បដ ល
ជាធ្លា ប់បានឮថា េនរដដលមានអររ ឋិ៍អឈ្នា ោះ ទទួលបានអជាគជ័យរនុង
ជីវតិ្ពីការងារ  រ៏អប្ ោះដត្អគមានភាពមុោះមុត្អធវើនូវេវីដដលខាួនអគ បាន
ាំងចិត្ឋ។ ប្បសិនអបើអយើងអធវើការងារអោយសុចរតិ្ អ ើយបានអចញជា
ដំុរំភួនអនាោះ វរ៏សមស្រសបអៅនឹងេវីដដលអយើងបានអធវើអ ើយ។ 

 ប្បសិនអបើលុយការ់ដដលបានមរពីការអធវើអាជីវរមាដបបទុចចរតិ្
រ៏នឹងអធវើឱ្យអយើងមិនសបាយ ចិត្ឋ អទោះបីជាអយើង មានបានខពង់ខពស់
 ួសរប់អាកាសរ៏អោយ  ប៉ាុដនឋអសចរឋីររីរាយ គឺ គ្នា នសូមបីដត្បនតិច។
ផទុយអៅវញិ ប្បសិនអបើអយើងអធវើ ការងារធមាាៗ  អ ើយបានលុយការ់
មរ អទោះបីជាតិ្ចតួ្ចរ៏ អោយ  រ៏អយើងមាន អសចរឋីររីរាយរនុងចិត្ឋ
សបាយចិត្ឋ អ ើយមិនចំាបាច់ខាវ យខវល់អៅនិងអរឿនមិនលអអនាោះអទ ។
ប្គ្នន់ ដត្ប៉ាុអណណោះ  អយើងរ៏អាចរស់អៅប្បរបអោយអសចរឋី ររីរាយ
សបាយរនុងឱ្រា៉ា  គ្នា នបញ្ហា រខំានជីវតិ្អ ើយ។ 

 ប្បអទសរមពុជាសពវនថង មានការងារជាអប្ចើនដដលអាចឱ្យអយើង
អប្ជើសអធវើបាន ប្គ្នន់ដត្ថា  អត្ើអយើងជាមនុសសដដលអរ ើសអេើង ការងារ
ប៉ាុណាណ អនាោះអទ  វជាអរឿងដដលរខំាន  ខញុំសូមឱ្យដត្អយើងប្គប់គ្នន អប្ជើស
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អរ ើសនូវការងាររនុងផាូវសុចចរតិ្រ៏វប្គប់ប្គ្នន់អ ើយ។ េនរដដលមានបាន
ពីការររសីុដបបទុចចរតិ្  រស់អៅអោយអសចរឋីភ័យខាា ច  ខាវ យខវល់ប្គប់
អពលអវោ ខាា ច អប្ ោះខាួនបានប្បរបមុខរបរមិនសមរមយ  អ ើយយរ
លុយការ់មរចាយវយដបបខជោះខាជ យខុសទំនង។ 

 ដូអចនោះ  លុយ នរណាៗរ៏ប្បាថាន ចង់បានមរអធវើជាសមបត្ឋិរបស់
ខាួនដដរ អដើមបីអធវើឱ្យជីវតិ្មានអសចរឋីររី រាយប្បរបអោយសុភមងគល។
ប៉ាុដនឋ េវីដដលសំខាន់ អត្ើលុយអនាោះ  ររបានមរពីណា? អ ើយសមរមយ
ដដលឬអទ? ការអធវើការងារឬការបណាឋ រ់ទុន វជាដផនរមួយននថាមពល
ការងារ អោយមានការអរៀបចំឱ្យបានចាស់ោស់េំពីថាមពលការងារ 
ឱ្យបានខាា ំងជាងលុយមួយចំនួន  អយើងអាចនឹងបងាា ញខាួនឯងេំពីការ
មានថាមពលគឺ  គំនិត្មួយភាគដដល អចញពីចិត្ឋ  អទើបវជាការងាយ
ស្រសួលដដលចិត្ឋប្ពមទទួល។ 

 អោយការេនុវត្ឋាមគំនិត្  អយើងនឹងបអងកើត្ថាមពលទំងេស់
ដដលអយើងមានគឺ ចិត្ឋគំនិត្ រាងកាយ និងចិត្ឋវញិ្ហដ ណ។ អនោះគឺវធីិដដល
អយើងអាចនឹងេភិវឌ្ឍ ន៍គអប្មាងរបស់ អយើងបាន អោយមានទំនុរ ចិត្ឋ 
អ ើយបុគគលិរលរខណៈននេនរដដលមានភាព អជាគជ័យរនុងការទំនារ់
ទំនង គឺជាបុគគលដដលបានដឹងថា បញ្ហា អរឿងលុយការ់គឺជាបញ្ហា ខាង
ទសសនគតិ្ អ ើយបុគគលដដលមានទសសនគតិ្សមរមយ  អគនឹងមានឱ្
កាសលអអប្ចើន រនុងការអធវើឱ្យបាននូវេវីដដលអគប្ត្ូវការ ...ដូចគំនិត្ដដល
អលើរអ ើងថា៖ 
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អយើងប្ត្ូវប្រអ រអមើលបញ្ហា ថា គឺជាការជំរញុ 

គឺ ជំរញុឱ្យអយើងកាន់ដត្រងឹមំាអ ើង 

ជីវតិ្កាន់ដត្ប្បអសើរអ ើង អប្ ោះអយើងជាមនុសសដដលមានទិសអៅ 

អយើងអធវើការបានសអប្មចោ៉ាងោប់រ ័ស 

អោយប្បាសចារពីការអោោះស្គនានា 

អយើងបអងកើត្ទមាា ប់ ឱ្យមានគំនិត្វជិជមាន 

អយើងសបាយររីរាយចំអ ោះការដសវងររវថីិដ៏េស្គច រយ 

អដើមបឱី្យបាននូវេវីដដលអយើងប្ត្ូវការ។ 

អយើងភាញ រ់អ ើងរាល់ប្ពឹរ អោយភាពររីរាយស្រសស់ថាា ថាីៗជានិចច 

អយើងសមគួរនឹងបានទទួលនូវភាពមានបាន ភាពសុខស្គនឋ
អសចរឋីស្រសឡាញ់ និងអសចរឋីសុខ។ 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣០ 

កំណត់ទិស្រៅ រែើមបរីធវើោមាា ស្វ់ាស្នារបស្ខ់្លួន 
((())) 
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 បុគគលដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ  អមើលអៅហារ់ដូចជា
មានអពលអវោពិអសស ដដលអធវើឱ្យអគររីរាយចំអ ោះេវីដដលពួរអគចង់
អធវើ។ រនុងគំនិត្ដដលជាអ តុ្ផលគនាឹោះ ថា អ តុ្េវីបានជាបុគគល ដដល
ទទួលបានភាពអជាគជ័យ  អមើលអៅហារ់ដូចជា  ”សីុចងាវ រ់គ្នន “? អនាោះ
រ៏អោយស្គរដត្អយើងបានរំណត់្ទិសអៅទុរោ៉ាងចាស់ោស់។ 

 គំនិត្របស់អយើង អាចនឹងទទួល បានោ៉ាងមានប្បសិទធភាព  
ប្តឹ្មដត្ប្បំាអៅដប់គំនិត្ប៉ាុអណាណ ោះរនុងមួយប្គ្នៗ។  ប្បសិនអបើអយើងមិន
ចង់ឱ្យមានអារមាណ៍ថាប្ចបូរប្ចបល់  រ៏គួរដត្អចោះរត់្ប្ាប្គប់ អរឿងរា៉ា វ
ដដលអយើងប្ត្ូវអធវើអៅាមដំណារ់ កាលនីមួយៗ  ននការងារជាអាទិ
ភាព និងការងារបនាទ ប់ាមលំោប់លំអោយ រ ូត្ដល់ចប់  អដើមបីឱ្យ
មានភាពងាយស្រសួលរនុងការអធវើការងារ។  កាលអបើអយើងបានសរអសរ
របាយការណ៍ទុររនុងប្រោសអ ើយ អទើបអយើងមានទំនុរ ចិត្ឋរនុងការ
អធវើការងារ និងមិនមានការភន់ប្ច ំ។ 

 សូមចង់ចំាថា អយើងប្ត្ូវ ដត្ាមោនការវវិត្ឋអៅ មុខរបស់អយើង
ជាប្បចំា  ប្ត្ូវចំណាយអពល អវោសអងកត្ អមើលថា  អត្ើការវវិត្ឋអនាោះវ
រំពុងដត្អធវើឱ្យមានការររីចអប្មើន ដដរឬអទ  អ ើយរត់្ប្ានូវ អមអរៀន
ដដលជាបទពិអស្គធរបស់អយើងទុររនុងអសៀវអៅរត់្ប្ាប្បចំានថង អដើមបី
ជាការរលឹំររំុឱ្យ អភាច។ បនាទ ប់ពីអយើងបាន វឹរហាត់្  អយើងនឹងកាា យ
អៅជាមនុសសដដលមានរអបៀប មានភាពស្គង ប់ស្គង ត់្ និងម៉ាត់្ចត់្។ 

www
.llun

di.w
ordp

ress.
com



ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 108 Â|| 
 

គ្នា នចអមាើយដដលបរាជ័យឬខុសឆគងអនាោះអទ  មានប្តឹ្មដត្ផល
ប៉ាោះ ល់តិ្ចតួ្ចប៉ាុអណាណ ោះ សងឃឹមថាអយើងនឹងប្ពមទទួលខុសប្ត្ូវអលើវថីិ
ជីវតិ្របស់អយើង។  បញ្ឈប់ការពឹង រ់  អ ើយអធវើជាមាច ស់អលើ អជាគ
វសនារបស់ខាួន  ប្បសិនអបើអយើងសអងកត្េំពី ថាមពលេំណាចថាី  ថាម
ពលការងារដដលចូលមររនុងជីវតិ្ អយើង ដដលវមិនដមនអរើត្អ ើងដត្
រនុងរយៈ អពលមួយដ៏ខាីអនាោះអទ។  ប៉ាុដនឋអោរេនរប្ត្ូវសអងកត្អមើលថា  
ការាមោនរំពុងដត្ចូលមរ ប្គបសងកត់្  អោរេនរអាចនឹងសអងកត្
អឃើញថា  អយើងហារ់ដូចជាជាប់អៅនឹងថាមពលេំណាចោ៉ាងខាា ំង
អនាោះគឺ េវីដដលបានអរើត្អ ើងពីការសិរាដសវងយល់របស់អយើង។ 

 ការរំណត់្ទិសអៅរនុងការអធវើការងារ  អដើមបីឱ្យខាួន អយើងអដើរ
ាមអនាោះ គឺជាអរឿងដដលអយើងគួរដត្អធវើឱ្យ បានជាោច់ខាត្ អដើមបីឱ្យ
ការងាររបស់អយើងទទួលបានដផាផ្លក  និងភាពររីចអប្មើន  អ ើយទិសអៅ
ដដលនឹងរំណត់្រ៏គួរដត្រំណត់្រនុងប្ពំដដន មួយជារ់ោរ់  ដូចអសចរឋី
េធិបាយមួយបានអលើរអ ើងថា៖ 

គ្នា នចអមាើយដដលបរាជ័យ ឬខុសឆគងអនាោះអទ 
ប្គ្នន់ដត្អាចនឹងមានផលប៉ាោះ ល់ខាោះៗ 

សងឃឹមថា អោរេនរនឹងប្ពមទទួលខុសប្ត្ូវ 
ជំអ ោះជីវតិ្របស់អោរេនរ។ 

អោរេនរ សអងកត្េំពីថាមពលេំណាចថា ី

ថាមពលថាី ដដលចូលមររនុងជីវតិ្បស់អោរេនរ 
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ដដលអាចនឹងមិនអរើត្អ ើង ដត្រនុងមួយរយអពលអនាោះអទ។ 

ប៉ាុដនឋ អោរេនរប្ត្ូវចាប់អផឋើមសអងកត្អមើលថា 

ការាមោនថាីៗ រំពុងដត្ចូលមរប្គបសងកត់្អោរេនរ។ 

អោរេនរ មានគំនិត្ដ៏េស្គច រយ 

មានអសចរឋីសុខ មានទំនុរចិត្ឋ និងអសចរឋីសងប់ចិត្ឋកាន់ដត្ខាា ំងអ ើង 

េនរដនទអាចនឹងអមើលអឃើញថា អោរេនរអមើលអៅហារ់ដូចជា 

ជាប់អៅនឹងថាមពលេំណាចោ៉ាងខាា ំង។ 

អនាោះគឺជាេវីដដលអរើត្អ ើង អៅអពលដដលអោរេនរ 

សិរាដសវងយល់េំពី ការអជឿជារ់អលើខាួនឯង... 

សិរាដសវងយល់...ដដលនឹងអជឿជារ់អលើខាួនឯង។ 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣១ 

រស្ចក្ីពាោម ោមាគ៌ា ទនភាពរោគជ័យ 
((())) 
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គនាឹោះដំបូងដដលអាចនឹងយរមរអរៀបចំដរនចនអប្បើប្បាស់រនុងជីវតិ្
អនាោះគឺ  អសចរឋីពយោម ។ អៅអពលដដលអយើងមានបញ្ហា ពិបារ ៗ 
ប្ចបូរប្បបល់អ រអពញអៅអោយអាថ៍រំបំាង ដដលអាចអធវើឱ្យមានការ
ស្គទ រ់អសទើរចិត្ឋ សូមរំុចុោះចាញ់ចំអ ោះបញ្ហា ទំងអនាោះ។ ប្បសិនអបើអយើង
ចង់ទទួលបានភាពអជាគជ័យរនុងជីវតិ្ អយើងចំាបាច់ប្ត្ូវដត្មានអសចរឋី
ពយោមរនុងការអធវើការងារ អប្ ោះថា អបើសិនជាអយើងខវោះនូវេវីទំងេស់
អនោះ សូមរំុរពឹំងថាអយើងនឹងទទួលបានអជាគជ័យ រនុងការអធវើការងារឱ្យ
អស្គោះ។ 

 អយើងធ្លា ប់បានអឃើញ អស្គរនាដរមាពិត្ៗ មឋងអ ើយមឋងអទៀត្
អយើងធ្លា ប់បានអឃើញ េនរដដលមានទិសអៅ  និងអគ្នលអៅជាអប្ចើន
នារ់ ពួរអគអធវើការងារ  ពួរអគខំប្បឹងស្រស្គវប្ជាវ  ពួរអគប្បឹងគិត្  ពួរអគ
អនឿយ ត់្  អ ើយស្គទ រ់អសទើររនុងចិត្ឋោ៉ាងខាា ំង  អប្ ោះវថីិដដលពួរអគ
រំពុងអធវើដំអណើ រអនាោះ  វពិបារសាុរស្គា ញខាា ំងណាស់  ប៉ាុដនតពួរអគអៅ
ដត្ត្ស ូដល់ទីបញ្ច ប់អដើមបីរសាីននជីវតិ្។  ការអធវើដំអណើ រអលើវថីិដ៏សាុគ
ស្គា ញអនោះអ ើយ អទើបអធវើឱ្យអយើងគ្នា នការត្ស ូដសវងររឱ្យបាន អឃើញ
ចាស់ថា  ប្បសិនអបើអយើងគិត្ពិចារណា ឱ្យបានម៉ាត់្ចត់្ដត្បនឋិចអនាោះ  
អយើងប្បារដជានឹងបានដឹងថា អសចរឋីពយោមគឺជាដផនរមួយដដលអធវើ
ឱ្យអយើងសងឃឹម និងទទួលបានអជាគជ័យរនុងជីវតិ្។ 

 ដូចសមឋីរបស់ ”ជ័យ បា៉ាោ៉ាងលួង“ ដដលបានអលើរអ ើងថា៖ 
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 ”អៅអពលដដលអយើងជួបប្បទោះ នឹងបញ្ហា  អរឿងដំបូងដដលអយើង
ប្ត្ូវអធវើអនាោះគឺ  មិនប្ត្ូវ អគចអវោះជាោច់ខាត្ អ ើយប្ត្ូវដត្អប្បើគនាឹោះនន
អសចរឋីពយោមប្គប់ប្គ្ន  អទើបអយើងអាចទទួលបាននូវភាពអជាគជ័យ
ដូចបំណង“។ 

 សូមអោរេនរអជឿចុោះថា!...អសចរឋីពយោមរបស់មនុសសអយើង
ប្បារដជានឹងនំាអៅររភាពអជាគជ័យ អទោះបីជាគ្នា ននរណាអាចអមើល
អឃើញរ៏អោយ រ៏ប៉ាុដនឋមានមនុសសមាន ជាអប្ចើនដដលអគរំពុងដត្ប្រអ រ
អមើល និងាមោនចំអ ោះរបូេនរ អប្ ោះេវីដដលេនររំពុងដត្អធវើអនាោះ វគឺ
ជាលទធផលដដលវយត្នមា អលើខាួនេនរ។ ការអធវើការងារ គឺដត្ងដត្មាន
ឧបសគគប្គប់ៗ គ្នន ទំងេស់  ប្គ្នន់ដត្ថា  េនរដដលអាចពុោះ របាន
អលឿនបំផុត្ និងបានអៅដល់ទិសអៅោប់រ ័សដូចបំណង អនាោះ រ៏
អោយស្គរដត្អគមានអសចរឋីពយោម...អនាោះឯង។ 

 មានដត្អសចរឋីពយោមប៉ាុអណាណ ោះ  ដដលអាចឱ្យអយើង អមើល
អឃើញនូវជ័យជមនោះរនុងនថងអនោះ អាស្រស័យអ តុ្អនោះសូមអយើងរំុអធវើខាួនជា
មនុសសានតឹ្ង ធុញថប់រនុងជីវតិ្ឱ្យអស្គោះ ប្ត្ូវដត្មានអសចរឋីពយោម
េត់្ធាត់្ អប្ ោះវងាយអពរដដលនឹងអធវើឱ្យអយើងមានការរាថយ  និងការ
បដិអសធ  ជាគនាឹោះននអសចរឋីពយោម  ដដលអធវើឱ្យអយើងកាន់ដត្ រងឹមំា
អ ើង។ អសចរឋីពយោមវនឹងចូលមរសនថិត្ អៅរនុងចិត្ឋរបស់អយើង
ដដលប្ពមត្ស ូោ៉ាងអពញ ទំ ឹងអោយមិនបអណាឋ យឱ្យអរឿងេវីមួយ
ចូលមរបំផ្លា ញបានអទ។ ប្បសិនអបើមានអរឿងរា៉ា វជាអប្ចើនចូលមរោ
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យី រ៏ប្ត្ូវដត្ប្បញាប់អងើបអ ើង អ ើយត្ាំងចំអ ោះបញ្ហា ទំងេស់អនាោះ
ភាា មៗ។ 

 ដូអចនោះអទើបចាត់្ទុរថា អសចរឋីពយោមគឺជាអបោះដូងសំខាន់ និង
ជាគនាឹោះដំបូងសប្មាប់អយើងប្គប់គ្នន  ដដលប្បាថាន ចង់បានអជាគជ័យរនុង
ជីវតិ្។ សូមរំុអភាចថា  អោរេនរប្បារដជាមិនអាច ទទួលបានអជាគ
ជ័យអនាោះអទ ប្បសិនអបើខវោះនូវអសចរឋីពយោម។ 

 

”អសចរឋីពយោម អាចនឹងយរឈនោះអលើអពលអវោបានជានិចច“ 

ការអធវើការងារអផសងៗ សុទធសឹងមានឧបសគគ 

ប្បសិនអបើគ្នា នការត្ស ូេត់្ធាត្ពុោះ រពយោមប្គប់អពលអវោអទអនាោះ 

ប្បសិនអបើមិនអធវើដូអចនោះ...រ៏ប្បារដជាមិនអាច 

ទទួលបាននូវភាពអជាគជ័យរនុងជីវតិ្អ ើយ។ 
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របូមន្ទនភាពរោគជ័យ 
((())) 

 

 មាគ្ន៌ា ឈ្ននអៅររភាពអជាគជ័យរបស់អយើងមាន រ់ៗសុទធសឹងដត្
មានលរខណៈខុសៗគ្នន អៅាម វធីិស្គស្រសឋអរៀងៗខាួន។ ប៉ាុដនឋអរឿងមួយ
ដដលអយើងប្ត្ូវ ដត្អធវើ អដើមបីពុោះ រឈ្នន អៅររភាពអជាគជ័យ  ដដល
អយើងគួរដត្មានអនាោះគឺ  ភាពវរិយិ  និងអសចរឋីពយោម  រនុងការអធវើការ
ងារ។ ប្បសិនអបើអយើងមានលរខណៈសមបត្ឋិប្គប់ប្គ្នន់ អ ើយ សូមអជឿ
ចុោះថា អោរេនរប្បារដជាអាចអៅដល់ទិសអៅ ដដលបានរំណត់្ទុរ
អនាោះ ជារ់ជាមិនខានអ ើយ ប្គ្នន់ដត្យូរនិងោប់ដត្ប៉ាុអណាណ ោះ  អប្ ោះវ
អាស្រស័យអៅខាួនអយើងជាេនររំណត់្។ 

 មានមនុសសជាអប្ចើននិោយថា  ការដដលអយើងអាច នឹងទទួល
បាននូវភាពអជាគជ័យអនាោះ  មានវធីិជាអប្ចើនសប្មាប់ឱ្យអយើងអប្ជើស
អរ ើស និងេនុវត្ឋន៍នូវវធីិទំងអនាោះឱ្យបានលអ។ ការអធវើការងារអយើងគួរដត្
អចោះអធវើមឋងមួយៗ ឱ្យបានម៉ាត់្ចត់្  មុោះមុត្អោព ោះអៅររទិសអៅ  មិនយូរ
ប៉ាុនាា នេវីដដលអយើងអធវើអនាោះ រ៏នឹងទទួលបានអជាគជ័យដូចបំណង។ 

 

ភាពអជាគជ័យ 
អោយលទធផលននធនធ្លនមនុសស 

ប្បារដជាអាចសអប្មចបាន 
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ាមឆនទៈដ៏មុោះមុត្ 
និងការផឋល់រមាា ំងចិត្ឋដ៏េស្គច រយ។ 

បុគគលដដលធ្លា ប់ទទួលបានអជាគជ័យ រនុងជីវតិ្រនាងមរ 
សុទធសឹងដត្ខំប្បឹងអធវើការងាររនាងមរ 
ោ៉ាងសស្រស្គរ់សស្រសំ្គអសទើរដត្ទំងេស់ 

គ្នា ននរណាមាន រ់ដដលអដរ ចំាដត្ស្រសនមអៅរនុងដំអណរ 
អោយមិនគិត្ អធវើេវីអស្គោះអនាោះអទ។ 

 ទប្មំាដត្អាចទទួលបាន អជាគជ័យរនុងតួ្នាទីការងារ  ដត្ងដត្
មានឧបសគគមររារាំងអសទើរដត្ទំងេស់ វអាស្រស័យអៅអលើការេនុវត្ឋ  
និងការអោោះស្រស្គយចំអ ោះបញ្ហា ដដលបានអរើត្អ ើង ។ ដូអចនោះមុននឹង
អយើងអាចអធវើេវីមួយបានអជាគជ័យអនាោះ រ៏ប្ត្ូវពុោះ រឆាងកាត់្ឧបសគគ
នានាមរអសទើរដត្ទំងេស់។ ការប្គប់ប្គងអារមាណ៍ ការដថររាចំណង
មិត្តភាពលអរវងគ្នន និងគ្នន  និងការជួយយរអាស្គគ្នន អៅវញិអៅមររ៏
សុទធសឹងដត្ជាគនាឹោះនំាអយើងអៅររភាព អជាគជ័យដូចដដលអយើងបាន
រពឹំងទុរ។ 

 

 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣៣ 

www
.llun

di.w
ordp

ress.
com



ជូម ប ៊ុនដេត                                                            ៣៦ វិធីឈានដៅរកភាពដោគជ័យកនុងជីវិត 

{{Â 115 Â|| 
 

ហ្វកឹហាត់ទស្សទាយសាា នការណ៍ រែើមបភីាពរោគជ័យ 
((())) 

 

 ការទសសទយស្គថ នការណ៍ទុរជាមុនដ៏អាស្គច រយ  និងការអជឿ
ជារ់អៅអលើសចចភាពរបស់ខាួន  វប្បារដណាស់ថា  ប្បសិនអបើអោរ
េនរសងឃឹមអៅអលើេវីមួយោ៉ាង មុត្មំាអនាោះ អោរេនររ៏នឹងមាន គំនិត្
យល់ថា អាចនឹងទទួលបានរបស់ទំងេស់អនាោះ។ 

 រឋីសងឃឹម លុោះកាា យអៅជាទមាា ប់  រ៏អាចនឹង េូសទញស្គថ ន
ការណ៍ និងអ តុ្ការណ៍ទំងអនាោះឱ្យសីុចងាវ រ់គ្នន បាន អ ើយការទសស
ទយទុរជាមុនដ៏េស្គច រយ  រ៏នឹងផ្លា ស់បតូរភាពបរា ជ័យមរជាការអជឿ
ជារ់ ដដលអយើងអាចនឹងអរៀបចំ រិចចការប្គប់ោ៉ាងអោយខាួនឯងបាន
ោ៉ាងមានប្បសិទធភាព។ 

 សូមអធវើនូវេវីដដលចាស់ោស់រនុងវថីិដ៏ជារ់ោរ់  អនាោះអោរ
េនររ៏អាចនឹងទទួល បានលទធផលោ៉ាងពិត្ប្បារដប្គប់ ោ៉ាង ប្ពម
ទំងគំនិត្ដដលប្បប្ពឹត្ត អៅាមប្រឹត្យប្រម។  អយើងអាចេភិវឌ្ឍន៍ខាួន
អយើងបានអោយការអប្បើប្រឹត្យប្រមដដលជាប្បអោជន៍ ដដលវជាចាប់
ននការទសសទយទុរជាមុនដ៏េស្គច រយ  និងការអជឿជារ់ោ៉ាងមុត្មំាអលើ
ខាួនឯង ដូចសមឋីរបស់អោរ ”ជ័យ បា៉ាោ៉ាងលួង“ ដដលអលើរអ ើងថា ”
របរគំអ ើញដ៏េស្គច រយបំផុត្របស់មនុសស សម័យថាីគឺ  មនុសសអា ច
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{{Â 116 Â|| 
 

អរៀបចំផ្លា ស់បតូរជីវតិ្របស់ខាួនបាន ាមរយៈការអរៀបចំទសសន គតិ្ខាង
ផាូវចិត្ឋ“។ 

 អទោះបីជាអ តុ្ការណ៍ នឹងអរើត្អ ើង អៅនថងខាងមុខោ៉ាងណា
អនាោះ រ៏គ្នា ននរណាមាន រ់អាចដឹងបានដដរ។  ប៉ាុដនឋ ប្បសិនអបើអយើងមាន
ការទសសទយទុរជាមុនបាន រ៏វជាអរឿងដដលលអ បំផុត្ អដើមបីឱ្យបាន
ដឹងថា នថងដសអរនឹងមានេវីអរើត្អ ើង  ោ៉ាងដូចអមឋចខាោះ អ ើយគួរអោោះ
ស្រស្គយោ៉ាងដូចអមឋចចចំអ ោះអ តុ្ការណ៍ទំងេស់អនាោះ ? អនោះគឺជាេវី
ដដលអយើងប្ត្ូវទសស ទយទុរជាមុន  ប្បសិនអបើ អយើងចង់អធវើដំអណើ រ
អោព ោះអៅររភាពអជាគជ័យ។ 
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{{Â 117 Â|| 
 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣៤ 

បរងកើតភាពរកីរាយ រែើមបទីមាល យភាពធុញថប់ 
((())) 

 

 មនុសសដដលមានភាពររីរាយ  និងចាប់អារមាណ៍ចំអ ោះការ វវិត្ត
ននេវីៗប្គប់ោ៉ាងជានិចចអនាោះ អាចអធវើឱ្យខាួនអគគ្នា នអារមាណ៍ធុញថប់ឬ
ានតឹ្ងរនុងចិត្តអនាោះអទ អ ើយដថមទំងមានអសចរឋីសុខរនុងការអធវើការ
ងារអទៀត្ផង។ អបើកាន់ដត្បានជួបនឹងអ តុ្ការណ៍អផសងៗអប្ចើនប៉ាុណាណ
អសចរឋីសុខដដលអយើងនឹងបានទទួល រ៏មានទំ ំប៉ាុអណាណ ោះដដរ អបើសិន
ជាចិត្តអយើងកាន់ដត្ររីរាយខាា ំងប៉ាុណាណ អនាោះ  អយើងរ៏នឹងកាន់ដត្អធវើការ
ងារបានលអ និងយូរេដងវងអៅាមអនាោះដដរ។ 

 ភាពខជិលប្ចេូសគឺជាមូលអ តុ្ននការធុញថប់  ប៉ាុដនតអយើងអាច
រមាច ត់្បញ្ហា ទំងេស់អនោះបានអោយ ការអធវើការងារ អផសងៗ  អដើមបីរំុឱ្យ
មានអពលអវោទំអនរអប្ចើនអពរ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀត្អយើងគួរដត្អចោះ
ររាសភាពចិត្តឱ្យអៅស្រសស់បំប្ពង ប្គប់អពលអវោរនុងោរជីវតិ្  
ឧសា ៍សអងកត្អមើលខាួនឯងជានិចច និងអធវើឱ្យខាួនអយើងបានភាញ រ់អ ើង
អដើមបីជួយអរៀបចំខាួនឱ្យបានប្បអសើរ និងមានអសចរឋីសុខពិត្រនុងជីវតិ្។
អៅអពលដដល អយើងអធវើឱ្យជីវតិ្មានអសចរឋីសុខអ រអពញ អៅអោយ
សំអណើ ច និងស្គន មញញឹមអ ើយអនាោះ ការធុញថប់ដដល រំពុងដត្ប្គប
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{{Â 118 Â|| 
 

សងកត់្ចិត្តអយើង  រ៏ប្បារដជានឹង រស្គយបាត់្រស្គត់្ោង យពីខាួនអយើង
អៅ រ ូត្ទល់ដត្េស់រនុងរយៈអពលមិនយូរអនាោះអទ។ 

ប្បសិនអបើអយើងមានភាពររីរាយ រនុងការអធវើការងារ  រ៏វជាអរឿង
ដដលលអសប្មាប់េងគភាពការងារ  ឬខាួនអយើងផ្លទ ល់  ប៉ាុដនតអយើងរ៏មិន
អាចហាមនរណាមាន រ់ មិនឱ្យអធវើដបបអនោះ  ឬដបបអនាោះបានអទ។ ដូអចនោះ
អបើសិនជាេនរគិត្ថា  នាអពលេនាគត្ចង់ទទួលបាន អជាគជ័យរនុង
ជីវតិ្អនាោះ េនរប្ត្ូវដត្អចោះអធវើខាួនជាមនុសសដដលមានភាពររីរាយ  អដើមបី
ជាការជំរញុទំនួលខុសប្ត្ូវរបស់ខាួន ។ អពលណាដដលអយើង គិត្ថា
អយើងធុញប្ទន់ចំអ ោះការងារ  រ៏គួរដត្អចោះររអពលលដមាកាយ  អដើមបី
បនធូរការធុញថប់  ដូចជា ការស្គឋ ប់ចអប្មៀង  ការអមើលទូរទសសន៍  ឬការ
អលងដ គមជាអដើម  អៅអពលបានធូរអសបើយដលាអលាើយរនុងអារមាណ៍
សឹមអយើងរ៏អធវើការងារបនតអទៀត្។ 

 ប្បសិនអបើអោរេនរជាអាជីវររ លរ់ដូរអទៀត្អនាោះ  អបើសិនជា
មិនររីរាយ  បញ្ហា ជាអប្ចើនរ៏នឹងចូល មរររេនរជារ់ជាមិនខាន  ណា
មួយការលរ់ដូររ៏មិនសូវចំអណញ  ណាមួយប្ត្ូវបង់ពនធអផសងៗ  ប្ត្ូវ
បង់នថាផទោះផង និងប្ត្ូវចាយវយអនោះ  ចាយវយអនាោះអផសងៗអទៀត្ ...។ 
ដូអចនោះ  អយើងប្ត្ូវដត្បដនថមវន័ិយចំអ ោះ ខាួនឯង អដើមបីអធវើឱ្យការរស់អៅ
កាន់ដត្មានលរខណៈប្បអសើរ អ ើង។ ខញុំសងឃឹមថា ប្បដ លជាគ្នា ន
នរណាមាន រ់នឹងយរភាពររីរាយអនោះ  អៅអប្បើប្បាស់ខុសទិសអៅអនាោះ
អទ...ដប្រងអោនំាឱ្យមានអរឿងធំ។ 
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{{Â 119 Â|| 
 

 

”េនរដដលទទួលបានភាពអជាគជ័យ 

រនុងការអធវើការងារទំងឡាយ 

សុទធសឹងដត្ជាេនរ ដដលបានត្ស ូចំអ ោះការងារលំបារៗ 

អោយប្បាសចារការរាដររ ចំាដសអរអ ើយដសអរអទៀត្។ 

ប្បសិនអបើមាននរណាមាន រ់ អពញចិត្តនឹងអធវើជាមនុសស 

ដដលប្តឹ្មប្ត្ូវចាស់ោស់ជានិចច 

អោយមិនដដលអធវើឱ្យខាួនមានភាពររីរាយ 

និងបានសប្មារខាោះអទអនាោះ 

អគប្បារដជានឹង កាា យអៅជាមនុសសឆកួត្ 

គ្នា នអ តុ្ផល អ ើយមិនរងឹបឹុង...អោយមិនដឹងខាួន“។ 
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{{Â 120 Â|| 
 

 

វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣៥ 

ការគិតែ៏អ្សាា រយ 
((())) 

 

 អត្ើរនុងជីវតិ្របស់េនរបានគិត្េវីខាោះរនុងផាូវដ៏េស្គច រយ  អដើមបីឈ្នន
អៅររភាពអជាគជ័យអនាោះ ? ោ៉ាងអហាចណាស់ពីមួយនថងអៅមួយនថង  
េនរដត្ងដត្មានការអនឿយ ត់្ និងការអនឿយណាយោ៉ាងខាា ំង។  ប៉ាុដនត
ទំងអនាោះរ៏អោយស្គរដត្េនរមានភាពទន់អខាយរនុងការអធវើ ការងារ  
េនរប្ត្ូវដត្អចោះទុរការងារជាដផនរមួយននជីវតិ្។ 

 ការគិត្ដ៏េស្គច រយគឺជាគំនិត្ដដលខុសដបារដញរផាូវអៅ មុខជាង
េនរដនទ អ ើយវមានភាពេស្គច រយ ដដលអាចនឹងនំា អយើងអៅកាន់ភាព
អជាគជ័យ។ ប៉ាុដនត អយើងរ៏ប្ត្ូវដត្អចោះអមើលពីទប្មង់ការងារអនាោះដដរថា  
អត្ើការងារដដលអយើងរំពុងដត្អធវើអនាោះ វទរ់ទងអៅនឹងេវីខាោះ? ប្បសិន
អបើអយើងជាេនរទីផារ  អយើងប្ត្ូវដត្មានគំនិត្គិត្ររវធីិដបបណាអដើមបី
ឱ្យលរ់របស់ោច់  ឬប្ត្ូវអធវើ ដូចអមឋចអដើមបីឱ្យេតិ្ថិជនងារមរចាប់
អារមាណ៍ផលិត្ផល របស់អយើង។  បចចុបបននការ អឃ្លសនាមានការ
ប្បរួត្ប្បដជងគ្នន ោ៉ាងខាា ំង  អ ើយមានដត្េនរដដលទទួលទនឬអប្បើ
ប្បាស់អទ ដដលជាេនរមានសិទធិរនុងការអប្ជើសអរ ើស  លអឬអាប្ររ់វសថិត្
អៅប្ត្ង់ថា  អត្ើអយើងមានការចាប់ អារមាណ៍ឬេត់្ ។ ប្ត្ូវដឹងថាការ
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អឃ្លសនានីមួយៗ ដត្ងដត្អលើរយរវធីិស្គស្រសឋទីផារ  និងខួររាល
ការងារមរបងាា ញ  រ ូត្អធវើឱ្យមានការទរ់ ចិត្តដិត្អារមាណ៍  និងមាន
ការអប្បើប្បាស់ រយសមឋីលអៗ អដើមបីទរ់ទញប្រុមមនុសសដដលអៅរនុង
អគ្នលអៅរបស់អយើង។ 

សូមចាប់អផឋើមេនុវត្ឋន៍ភាា មៗ 
អទវាបានបអងកើត្រាលមរ 

ទុរឱ្យអយើងសប្មាប់គិត្ គិត្ដ៏េស្គច រយ 
ជាប្បអោជន៍ដល់សងគម 

មិនដមនទុរសប្មាប់ដត្ រ់មួរអនាោះអទ។ 
អាស្រស័យដូអចនោះ អយើងប្ត្ូវដត្គិត្ 
គិត្...គិត្...អ ើយេនុវត្ឋន៍ផង។ 

 

 អៅអពលដដលមានខួររាលសប្មាប់គិត្  រ៏គួរដត្គិត្ដ៏េស្គច រយ
អដើមបីឱ្យការងារទទួលបានលទធ ផលលអ និងមានគុណភាព។ មិនដមន
ប្គ្នន់ដត្គិត្អៅអលើអរឿងឥត្ ប្បអោជន៍អនាោះអទ  ប្បសិនអបើដូអចនោះ  មុខ
តំ្ដណងការងាររបស់ អោរេនរប្បារដជានឹង ប្ត្ូវអាប់អអាន ។ អៅ
អពលដដលគិត្អ ើយយរមរេនុវត្ឋ ន៍ផងអនាោះ អោរេនរប្បារដជា
នឹងបានសអប្មចដូចបំណង។ សូមអជឿជារ់អៅ អលើខួររាលរបស់េនរ
ចុោះ អបើសិនជាចង់ររីចអប្មើនខាង ណិជជរមា េនរប្ត្ូវដត្បអងកើត្េវីៗប្គប់
ោ៉ាងឱ្យបាន។ 
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វិធីឈានរៅរកភាពរោគជ័យ ចំណុចទី ៣៦ 

ការស្នសបំទពិរសាធ 
((())) 

 

 រងវោះខាត្បទពិអស្គធគឺជាមូលអ តុ្មួយអទៀត្ដដលអធវើឱ្យអយើង
បាត់្បង់រមាា ំងចិត្ឋ  អ ើយរនុងការអធវើការងាររ៏គ្នា ននរណាមាន រ់ដដល
ពូដរាំងពីដំបូងអនាោះអទ។ ទំងអនោះគឺជាេវីដដលអយើងប្ត្ូវពឹងដផអរ អៅ
អលើបទពិអស្គធ អោយមានការចាប់អារមាណ៍ខនោះដខនង ដសវងររចំអណោះ
ដឹង អ ើយឧសា ៍ពយោម វឹរហាត់្ឱ្យស្គទ ត់្ជំនាញ អប្ ោះវពិត្ជា
មានស្គរៈសំខាន់ណាស់ រនុងការេភិវឌ្ឍខាួនឱ្យឈ្ននអៅមុខ  និងមាន
ទំនួលខុសប្ត្ូវចំអ ោះការងារដដលខាួនបានអធវើ។ 

 ដូអចនោះ េវីដដលេនរគិត្ចង់ឱ្យមានការររីចអប្មើនមាន េនាគត្លអ
េនរប្ត្ូវដត្មានេងគប្បរបជាអប្ចើនោ៉ាងដូចជា៖ 

 ការងារ ...ចំាបាច់ប្ត្ូវដត្ជាការងារដដលអយើងស្គទ ត់្ ជំនាញ
អ ើយចាប់អារមាណ៍សិរាអៅអលើការអធវើការងារប្គប់អពលអវោ។ 

 គំនិត្...ចំាបាច់ប្ត្ូវដត្ជាមនុសសដដលមានគំនិត្ដ៏ េស្គច រយ អចោះ
នំាយរគំនិត្ថាីៗមរេភិវឌ្ឍន៍ការងារដដលអយើងរំពុងអធវើ។ 
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 ចិត្ឋ...េនរប្ត្ូវដត្ជាមនុសសដដលមានចិត្ឋប្ត្ជារ់សងប់ ស្គង ត់្ មិន
េនទោះស្គ ូត្ដល់អធវើឱ្យខូចការ អនាោះអទ  សូមបីដត្ការ និោយរ៏ប្ត្ូវ ដត្
អចោះនិោយឱ្យបានលអ  មានេត្ថន័យ  និងមានប្បអោជន៍  អចោះបអងកើត្
មិត្ត។ 

 គុណភាព ...ការអធវើការងារប្ត្ូវដត្មានគុណភាព  និងគួរឱ្យអជឿ
ទុរចិត្ឋ។ 

ប្បសិនអបើអោរេនរអាចអធវើបាន  ដូចដដលបានអរៀបរាប់ខាង
អលើអនោះ អជឿចុោះថា អោរេនរប្បារដជាអាចអធវើការងារបានោ៉ាងមាន
ប្បសិទធិភាព។ ប៉ាុដនឋទំងេស់អនោះេនរប្ត្ូវដត្មានបទពិអស្គធប្គប់ប្គ្នន់
ឬសិរាដសវងយល់ពីការអធវើការងារ ពីេនរដដលមានបទពិអស្គធ  អដើមបី
បអងកើនសចចភាពរបស់ខាួនឱ្យបានលអគួរជាទីអពញចិត្តននជនានុជន ទំង
ឡាយ។ 

 អៅអពលដដលមានបទពិអស្គធរនុងការអធវើការងារ អទោះបីជាអៅ
ទីណារ៏អោយដត្ងដត្មាន មនុសសមាន ជាអប្ចើន ទទួលស្គវ គមន៍េនរ  ដត្
េនររ៏ប្ត្ូវដត្អធវើឱ្យបាន និងអចោះោ៉ាងពិត្ប្បារដ។ អបើប្គ្នន់ដត្មានបទ
ពិអស្គធដត្មយ៉ាងវមិនប្គប់ប្គ្នន់អនាោះអទ េនរប្ត្ូវដត្មានគំនិត្លអៗ និង
មានទំនារ់ទំនងលអជាមួយេនររមួការងារ ឬេនរអៅអប្កាមបងគប់បញ្ហជ រ
របស់េនរផង។ 

 បទពិអស្គធននការអធវើការងារគឺ ប្ត្ូវដត្ចាប់អផឋើមអធវើដត្មឋង អោយ
ពំុចំាបាច់ខាា ចថា  មានេនរពូដរជាងខាួនអនាោះអទ  ដត្េវីដដលគួរឱ្យខាា ច
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អនាោះគឺ ការសិរាដសវងយល់េំពីេនររមួការងារជាមួយគ្នន វញិអទ  អប្ ោះ
អគចូលចិត្ឋចាប់អារមាណ៍អៅនឹងអរឿងរា៉ា វ ដដលអគប្ត្ូវការ។  អៅអពល
ដដលអគសិរាដសវងយល់ បានអ ើយ  អគរ៏នឹងមានបទពិអស្គធ អាច
អធវើការងារបានអោយមិនត្រ់សាុត្ អ ើយ។ ប៉ាុដនឋសប្មាប់េនរ ដដលមិន
ចាប់អារមាណ៍វញិអនាោះ អទោះជាចំណាយអពលអវោយូរប៉ាុណាណ  រ៏អគអៅ
ដត្មិនអាចអធវើការងារបានដដរ អប្ ោះអគខវោះខាត្នូវការសិរាដសវងយល់
េំពីបទពិអស្គធអនាោះឯង។ 

 

”េនរដដលរពឹំងចង់បានអជាគជ័យរនុងជីវតិ្ 

ប្បសិនអបើមានការខាវ យខវល់រនុងចិត្ត 

អគរ៏ពំុដមនជាេនរ ដដលត្ស ូោ៉ាងពិត្ប្បារដអនាោះអទ 

េនរដដលត្ស ូពិត្ប្បារដ មុននឹងអធវើេវីមួយ 

អគប្ត្ូវដត្ពិចារណាឱ្យបានម៉ាត់្ចត់្ 

អ ើយអាចអធវើបានអោយខាួនឯង“។ 

 ការអធវើការងាររ៏ ដូចជាការអប្បើប្បាស់ជីវតិ្ប្បចំានថងេញ្ច ឹង ដដរ  
ប្គ្នន់ដត្អយើងប្ត្ូវដបងដចរ វឱ្យោច់ស្រស ោះពីគ្នន ថា អនោះគឺជាការអធវើ
ការងារ អ ើយអនោះគឺជាការអប្បើប្បាស់ជីវតិ្ផ្លទ ល់ខាួន។  ដូអចនោះអទោះ បីជា
អោរេនរអធវើការងារេវីរ៏អោយ  រនុងោរជីវតិ្របស់េនរប្បារដមិនអាច
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អជៀសវងពីការអធវើការងារបាន អទ។ ប៉ាុដនឋអៅអពលដដលេនរមាន ឱ្
កាសរនុងការ អធវើការងារ អនាោះ  េនរនឹងដត្ងដត្មានប្ បជាង េនរដនទ
ជារ់ជាមិនខាន អប្ ោះបទពិអស្គធដដលអយើងទទួលបានអនាោះ វអប្ចើន
ជាងេវីដដលចូលមររនុងជីវតិ្របស់អយើងអៅអទៀត្។ 

 វធីិឈ្ននអៅររភាពអជាគជ័យគឺជាវថីិមួយអទៀត្  ដដលនឹងអធវើ
ឱ្យអយើងមានភាពររីរាយ  ខិត្ខំប្បឹងដប្បង  និងពយោមរនុងការអធវើការ
ងារ អដើមបីអប្ត្ៀមខាួនទទួលយរភាពអជាគជ័យ។  ប្បសិនអបើអយើង ប្គប់
គ្នន អធវើបានដូអចនោះ...អជឿជារ់ថា េវីដដលអយើងរំពុងដត្ទនទឹងរងចំាអនាោះ  វ
នឹងអៅមិនោង យពីការាំងចិត្ឋអនាោះអទ  េនាគត្ដ៏ជិត្បអងកើយរ៏ នឹង
ទទួលបាននូវភាពអជាគជ័យ ាមរយៈអ តុ្ផលអផសងៗរមួ ផសំជាមួយ
អណោះដឹង មានការេភិឌ្ឍគំនិត្។ អយើងមិនប្ត្ូវចុោះចាញ់ចំអ ោះឧបសគគ
ដដលឈ្ននចូលមររនុងជីវតិ្អយើងអទ អប្ ោះមនុសសអយើង ទប្មំាដត្បាន
អជាគជ័យអនាោះ  គឺប្ត្ូវឆាងកាត់្ឧបសគគនានាជា អប្ចើន។ អរឿងរា៉ា វដដល
ចូលមររនុងជីវតិ្នឹងអធវើឱ្យមានម ិចឆា  មានបទពិអស្គធ  ដដលបាន
មរពិការសិរាដសវងយល់  ដដលអៅទីបំផុត្វនឹងនំាអយើងអៅររភាព
អជាគជ័យ។ 

 គ្នា ននរណាមាន រ់ដដលប្បាថាន ចង់បានភាពបរាជ័យអនាោះអទ ប៉ាុដនឋ
មនុសសជាអប្ចើនសុទធសឹងដត្ធ្លា ប់បានឆាងកាត់្ភាពបរាជ័យមរអសទើរដត្
ទំងេស់គ្នន  មិនថាអ ើយជាពួរ ណិជជររដដលមានអររ តិ៍អឈ្នា ោះលបី
អៅរនុងប្បអទស រ៏អោយ  រ៏សុទធសឹងដត្ធ្លា ប់បានឆាងកាត់្ នូវវបិត្ឋិ នន 
អសចរឋីលំបារអនោះប្គប់ៗគ្នន ។ អត្ើបចចុបបននអនោះ អគទទួលបានអជាគជ័យ
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អោយស្គរេវី? គឺអោយស្គរដត្អគមិនប្ពមចុោះចាញ់ចំអ ោះបញ្ហា ដដល
បានអរើត្អ ើង អ ើយប្ពមទំងអោោះស្រស្គយបញ្ហា ទំងេស់អនាោះ ឱ្យអដើរ
អៅរនុងផាូវដ៏ប្បអសើរ។ អនោះអ ើយដដលអគអៅថា ការអោោះស្រស្គយស្គថ ន
ការណ៍អដើមបីអជាគជ័យរនុងជីវតិ្ ាមរយៈលទធផលដដលបានមរពីបទ
ពិអស្គធននការសិរាដសវងយល់របស់ខាួន។ 

 ខញុំអជឿជារ់ថា  េនរគឺជាបុគគលមាន រ់អទៀត្ដដលមិនប្ពមឱ្យមាន
អរឿងរា៉ា វមិនលអ ចូលមរអប្ជៀត្ដប្ជររនុងជីវតិ្អនាោះអទ  អប្ ោះមនុសស ប្គប់
របូដត្ងដត្ប្បាថាន ចង់បាននូវភាពអជាគជ័យទំងេស់គ្នន ។  ប៉ាុដនឋេវីដដល
េនរខវោះខាត្អនាោះ គឺ ការចាប់អផឋើមដ៏ប្បអសើរ អោយការេនុវត្ឋចាប់ពីនថង
អនោះអៅ អោយមិនចំាដសអរអ ើយដសអរអទៀត្  ចំអ ោះេវី ដដលអយើងប្ត្ូវ
អធវើរនុងនថងអនោះអទ។ ប្បសិនអបើអោរេនរអធវើបានដូអចនោះ អោរេនរប្បារដ
ជាអាចនឹងអចញចារ់ផុត្ពីភាពបរាជ័យបាន  អបើមិនអជឿ ...សូមអោរ
េនរស្គរលបងអធវើអមើលចុោះ ! អនាោះអោរេនរនឹងបានដឹងថា  អត្ើភាព
អជាគជ័យអនាោះវោ៉ាងអម៉ាច...អ ើយសថិត្អៅទីណា...។ 

 

 

(ចរ)់ 

www
.llun

di.w
ordp

ress.
com


