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ទំព័រេដម 
េសៀវេភ inspire mini ជករមងគំនិតខលីៗែដលខញុ ំរបមូលពី េផកេហវសប៊ុក 

inspire mini របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំសេរមចថលុបេផកេនះេចល េដមបទុីកេពលេធវអវី
េផសង និងមនិចងេ់នេលអីុនធឺេណតេរចនេពក។ ខញុ ំករ៏តូវរកកែនលងទុកគំនិត

ែដលបនផុសកនលងមកែដរ។ អនកនិពនធ មនិរតូវេបះគំនិតខលួនឯងេចលេទ។ 

េដយសរខញុ ំជអនកនិពនធ េសៀវេភែតងែតជជេរមសទីមយួជនិចចេដមបរីកស

រគបយ៉់ងទុក។ 

គំនិតេនកនុងេសៀវេភេនះ ភគេរចនេផត តេលករេលកទឹកចិតតេដមបសីេរមច

ករងរអវីមយួ។ ខញុ ំមនិចងេ់របពកយថ “េជគជយ័”  េរពះេបអនកនិពនធេរបពកយ

េនះេដមបឱីយអនកអនចបអ់រមមណ៍េសៀវេភរបស់ខលួន បននយ័ថ អនកនិពនធ

កំពុងែតេបក និងអតួពីេសៀវេភេហយ។ េជគជយ័ ឬមនិេជគជយ័ មនិសថិត

េលករគិតរបស់អនកនិពនធេទ ែតសថិតេលទេងវរបស់អនកអន។ ពកយថ “ករងរ” 

របែហលជលអេរបជង។ 

អវីទងំអស់េនកនុងេនះ សុទធែតមនេនេលេផក។ ខញុ ំមនិបនបែនថមអវីថមីចូលេទ 

េរពះេសៀវេភេនះ ជតំណងរបស់េផក។ អនកែដលចូលចិតតអនគំនិតេនេល
េផក អចងកមកអនេសៀវេភវញិ។ កតេ់ពលពីេហវសប៊ុកខលះ េហយអនអវី
ែដលមនដូចគន េនេលេហវសប៊ុកែដរ។  

ខញុ ំមនែតគំនិតប៉ុេណណ ះ ដូេចនះករេលកទឹកចិតត ឬករយកេទអនុវតត ជតួនទី

របស់អនកអន។ េបអនេទទំនង ែតេយងមនិរពមយកេទេធវ កគ៏ម ននយ័ែដរ។ 

គំនិតលអយ៉ងណ េបគម នលទធផលេដមបបីងហ ញេគ កេ៏គមនិេហថលអ។ ខញុ ំ



យកគំនិតខលះេនកនុងេនះ មកេរបជរបច។ំ វអចេរបបនសរមបខ់ញុ ំ ែត

សរមបអ់នកេផសង ខញុ ំមនិហ៊នសននិដឋ នេទ។ ខញុ ំមនិែមនេចលេមសៀត េដយមន

ចរតិអនេចល ដូេចនះរល់អវីែដលខញុ ំអន ខញុ ំែតងែតយកមកសកេរបទងំអស់។ 

េបេរបបនផល ខញុ ំេរបបនត េបមនិបនផល ខញុ ំេបះេចល។ 

ខញុ ំសងឃមឹថអនកែដលែតងែតចូលអនេផករបស់ខញុ ំ នឹងមនអវីអនបនតេទៀត។ 

េបអនមតងេហយ មនិអស់ចិតត អចយកមកអនមតងេទៀតបន។ េបសិនជ

េឃញខញុ ំមនេផកអវីេផសងេទៀត កំុេភលចចូលេទេមលផង ែរកងេលខញុ ំមន

េសៀវេភ free េផសងេទៀត។ 

ហួត េសងេគៀ  



កែនលងបេញចញគំនិត 
ខញុ ំរស់េនកណត លចំេណមគំនិត េហតុេនះខញុ ំកម៏នគំនិតេរចនែដរ។ គំនិត

របស់ខញុ ំ មនលអ មនអរកក ់ដូេចនះ ខញុ ំរតូវេមលថ េពលណរតូវបេញចញគំនិត

អរកក ់េហយេពលណែដលរតូវបេញចញគំនិតលអ។  

មុននឹងបេញចញ ខញុ ំករ៏តូវរកកែនលងបេញចញសិន។ ខញុ ំអចសរេសរជេសៀវេភ និង

អតថបទ ឬេធវជរបូភពសរមបប់េងហ ះេនេលេហវសប៊ុក។ ជួនកល ខញុ ំយកេទ

បេញចញេនកែនលងេធវករ ឬជមយួរគួសរ។  

គំនិតអវជិជមនរបស់ខញុ ំ ែតងែតរតចូ់លេទកនុងអតថបទ និងេសៀវេភ ចំែណក

គំនិតវជិជមនរបេភទេលកទឹកចិតតវញិ ខញុ ំដកេ់នេលេផក inspire mini។ េឈម ះ

របស់េផកេនះ បនបញជ កពី់េគលបំណងរចួេហយ គឺេលកទឹកចិតតកនុងរទង ់

រទយ តូច។ 

ខញុ ំ ជមយួមតិតភកតិខញុ ំបីនកេ់ទៀត បនរមួគន េធវេផកេនះេឡង។ ខញុ ំរបបពួ់កេគពីអវី
ែដលខញុ ំគិតអំពីករេលកទឹកចិតត េហយពួកេគករ៏ពមេធវជមយួខញុ ំ។ ពីដំបូង ខញុ ំម

នេវបសយមយួែដរ សរមបអ់នកែដលចងអ់នជអតថបទ និងមនបំណងចង់

រកលុយពីករផសយពណិជជកមម។ 

េរកយមក មតិតភកតិខញុ ំដកខលួនេចញអស់ ដូេចនះសល់ែតខញុ ំមន កឯ់ង ែដលទទួល

ខុសរតូវេលេវបសយផង និងេផកផង។ ខញុ ំគម នេពលរគប ់ខញុ ំកលុ៏បេវបសយ

េចល។ ខញុ ំេឆលៀតេពលេធវរបូភពរល់ៃថង េដមបដីកឱ់យេគអនេលង។ ខញុ ំេចះែតេធវ
េទ េរពះមនិដឹងថេពលណែដលគួរែតេបះេចលគំនិតមយួេនះ។ 



inspire mini ជេផកែដលខញុ ំមនិបេញចញគំនិតអវជិជមនេទកនអ់នកអន។ 

មនិែមនខញុ ំខល ចេគមនិចូលចិតតេទ ែតខញុ ំចងែ់ចកឱយដចប់៉ុេណណ ះ។ ខញុ ំមនេផក

មយួចំនួន សរមបេ់របេលេគលបំណងខុសពីគន ។ េផកេនះ ជកែនលងែដលខញុ ំ

តងំខលួនជអនកែដលមនករគិតវជិជមន និងមនកតីសងឃមឹជនិចច។ េពលខលះ 

ករជួយេលកទឹកចិតតអនកដៃទ ជវធីិមយួសរមបេ់លកទឹកចិតតខលួនឯងែដរ។ 

ខញុ ំមនគំនិត េហយខញុ ំមនកែនលងេដមបបីេញចញវ។ េដយសរែតគំនិតែដលខញុ ំ

បនមក មនិអស់លុយ េហតុេនះ ខញុ ំែចកេទឱយអនកដៃទខលះ េដមបមីនអរមមណ៍

ថខលួនឯងបនេធវេរឿងលអខលះ។ ខញុ ំេធវេដមបខីលួនឯងមនអរមមណ៍លអប៉ុេណណ ះ 

សរមបអ់នកអនបនទទួលផល ឬអត ់ខញុ ំគម នអរមមណ៍ចងដឹ់ងេទ។ ខញុ ំេជឿថ 

ជីវតិរបស់អនកណ អនកេនះជអនកទទួលខុសរតូវ។ ខញុ ំមនិខវល់ពីអនកណ

ទងំអស់។ 

ខញុ ំមនិបចកុ់ហកថ “ខញុ ំេធវេផកេដមបជួីយអនកដៃទ” ឬ “េដមបបីេងកតភពវជិជមន

េនេលបណត ញសងគម” េទ េរពះេនះមនិែមនជចរតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេធវរគបយ៉់ង

េដមបខីលួនខញុ ំបនសបបយចិតតប៉ុេណណ ះ។ េបសិនជេគអនអវីែដលខញុ ំសរេសររចួ 

អចទទួលបនផល ឬមនកមល ងំចិតត កម៏និពកព់ន័ធនឹងខញុ ំែដរ។ ពួកេគបេងកត

របេយជនទ៍ងំេនះេឡងេដយខលួនឯង រគនែ់តៃចដនយបនេឃញអវីែដលខញុ ំ

ផុសប៉ុេណណ ះ។ ខញុ ំសូមមនិរមួចំែណកកនុងេរឿងលអរបស់អនកណេទ េរពះខញុ ំ

មនេរឿងលអរបស់ខលួនឯងេហយ។ 

េហវសប៊ុក ជកែនលងែដលខញុ ំដកប់ងហ ញគំនិតែដលខញុ ំលកម់និទនេ់ចញ។ 

គំនិតខលះ រតូវករេពលយូរ េទបអចេចញជេសៀវេភមយួកបល េហយអច

លកប់ន។ េសៀវេភខលះ មនិអចលកប់ន េរពះវេនខវះអតថនយ័េរចនេពក 

េហតុេនះខញុ ំកដ៏កឱ់យេគអន free។  



អនកែដលមនគំនិតេរចន គួរែតរកកែនលងេដមបបីេញចញខលះ េដមបកំុីឱយគំនិត

ទងំេនះវលិវល់កនុងខួរកបល។ គំនិតេរចនេពក កម៏និលអសរមបេ់យងែដរ 

េរពះវេធវឱយេផត តេទេលគំនិតណមយួមនិជបល់ប។់ ករគិតលអ មនករ

េផត តបនយូរ និងមនិយកអវីេផសងមកលយឡំ។  

េយងបេញចញគំនិតថមីៗែដលេរបករមនិទនប់ន េទេលេហវសប៊ុកេទ េនះ

េយងនឹងេមលេឃញគំនិតទងំេនះកនែ់តចបស់។ េបវេនកនុងកបលេយង

រហូត េយងនឹងមនិដឹងថរតូវយកវមកេធវអវីេទ។ មនគំនិត ែតមនិេចះេរប ក៏

គម នអីគួរឱយសរេសរែដរ។ 

េនមនចំណុចមយួេទៀតែដលគួរែតរលឹំកែដរ គឺេពលេយងបេញចញគំនិត រតូវ

របកដថគំនិតេនះ នឹងមនិនបំញហ ធំដល់ខលួនឯង និងមនិបេងកតសរតូវែដល

មនិចបំច។់ ចងសរតូវេរចន េដយគម នេហតុផលចបស់លស់ ជចរតិរបស់

មនុសសែដលមនិេចះគិតប៉ុេណណ ះ ដូេចនះមុននឹងបេញចញអវី រតូវគិតឱយរសួលបលួ

ផង។ សមយ័េនះ ងយបេញចញែមន ែតកង៏យមនេរឿងែដរ។  



េហតុផលងយៗ 
ខញុ ំលុបេផកេនះេចល េរពះខញុ ំមនិចងេ់ធវវបនត។ ខញុ ំមនិសូវេឃញពីភពវជិជមន

េរចនដូចពីមុនេទ ដូេចនះខញុ ំកម៏និសូវមនអវីែចកេទឱយអនកអនេទៀតែដរ។ ខញុ ំមនិ

រតូវករេលកទឹកចិតតេគ េដមបខីលួនឯងមនអរមមណ៍របឹងែរបងដូចមុន។ ឥលូវេនះ 

ខញុ ំេធវរគបយ៉់ងតមករចងប់នរបស់ខញុ ំ េដយមនិចបំចេ់លកទឹកចិតតអវី
ទងំអស់។ ទឹកចិតតខញុ ំមនិបកផ់ង េហតុអវីចបំចេ់លក? 

មនេគសួរខញុ ំថ េតខញុ ំេនសរេសរេសៀវេភេទៀតឬអត ់េបបិទេផកេនះ។ សំណួរ

េនះកង៏យេឆលយែដរ។ ខញុ ំចបអ់ជីពជអនកនិពនធ បននយ័ថ ខញុ ំនឹងសរេសរ

េសៀវេភ រហូតដល់ៃថងសរេសរែលងេកត។ ចំែណកេផកវញិ វរគនែ់តជករ

កំដរអរមមណ៍ និងជមេធយបយផសពវផសយប៉ុេណណ ះ។ ខញុ ំអចបិទេផកេនះ 

េហយេបកេផកេផសង ែតខញុ ំមនិអចឈបស់រេសរេសៀវេភបនេទ។ ខញុ ំចងប់ន

េឈម ះជអនកនិពនធេនះតងំពីេកមងមក េបខញុ ំឈបេ់ពលេនះ ខញុ ំែលងមនេឈម ះ

េនះេហយ។ 

មនេរឿងមយួែដលខញុ ំេទបចបអ់រមមណ៍ គឺខញុ ំរសលញ់េពលេវលែដលខញុ ំមន។ 

ខញុ ំរតូវេធវករេពញេម៉ង (១០េម៉ង) េហតុេនះមនិសូវមនេពលទំេនរេរចនេដមប ី
េធវករផទ ល់ខលួនេទ។ េផក InspireMini សីុេពលខញុ ំយ៉ងេហចណស់ ៣០

នទីរល់យប ់េដមបេីធវរបូសរមបផុ់ស។ ជួនកលមន comment ឬមនេគ

សួរពីេនះពីេនះ េពលេវលខញុ ំកនែ់តអស់េទៀត។ ខញុ ំមនិបនអវីពីេផកេនះេទ 

ដូេចនះគម នេហតុផលរតូវទុកវបនតេទៀត។ វជេរឿងធមមតេទែដលអយុកនែ់ត

េរចន កនែ់តេចះរសលញ់េពលេវល។  



ពកយខលីៗែដលមនេនេលេផក 
1. ចងប់នេជគជយ័រតឹមរតូវ េនែតពឹងេលខលួនឯង។ 

2. មនិខវះេទមនុសសែដលេចះជងេយង ខល ចែតេយងរកមនិេឃញប៉ុេណណ ះ។ 

3. េចះឆងល់ េចះសួរ េទបេយងេចះដឹង។ 

4. អនកមនិអន នឹងកល យជមនុសសេចះេសទរ។ 

5. អនអវីែដលេយងចងេ់ចះ េបេយងចងក់ល យជអនកជំនញ។ 

6. េយងមនិបចរ់បែកកនឹងករគិតរបស់អនកណេទ ចែំតេមលលទធផលបន

េហយ។ 

7. ករគិតខុសគន  ផតល់ផលខុសគន ។ 

8. េរៀនសិន េទបអចយកេទេរបករបន។ 

9. េយងរតូវែតដសិំន េទបវដុះ។ 

10.សងសយ័េលខលួនឯងហនឹងេហយ ែដលេធវឱយេយងខល ច េដយគម ន

មូលេហតុ។ 

11.អនកដៃទមនិេជឿេយង កម៏និជះបញហ ដល់េយង ដូចេយងមនិេជឿេលខលួនឯង

ែដរ។ 

12. កំុចសំំណង េរៀបចំគេរមង េហយេធវវបនតិចមតងេទ។ 

13. េបេយងចងេ់នដែដលដូចឥលូវហនឹង អវីកម៏និបចេ់ធវែដរ ែតបនចងឱ់យ

ខលួនឯងលអជងេនះេទៀត េរៀនែឆក google រកដំេណះរសយេទ។ 

14.បរជយ័របស់អនកដៃទ ជេមេរៀនែដលេយងគួរចងច។ំ បរជយ័របស់ខលួន

េយង កជ៏េមេរៀនពិេសសមយួែដរ។ 

15. ពឹងអនកដៃទ មនិលអដូចពឹងខលួនឯងេទ។ 

16. េធវេរឿងតូចឱយលអ េយងនឹងមនចិតតេធវបនតេទមុខេទៀត។ 



17. េជគជយ័កនុងេរឿងតូចតច បេងកតអរមមណ៍លអសរមបេ់ធវេរឿងធំជងេនះ។ 

18. េធវមនិចប ់កេ៏បះេចល ជទមល បអ់រកកម់យួែដលេធវឱយេយងកល យជ

មនុសសមនិបនករ។ 

19. រតូវបេរងៀនខលួនឯង េធវកិចចករអវីកេ៏ដយ ឱយចបចុ់ងចបេ់ដម។ 

20.អនកែដលមនទមល បល់អេរចន នឹងមនភពេជគជយ័េរចនជងអនកែដល

មនិសូវមនទមល បល់អ។ 

21.ទមល ប ់អចកំណតពី់ភពេជគជយ័របស់េយងបន។ 

22.មនមនុសសជេរចននឹងចបំលនយ់កេពលេវលរបស់េយង េបេយងេបកៃដ

ឱយេគយក។ េបេគយកេពលេយងេទេបះេចល េតេយងមនិេចះរសលញ់

េពលេវលរបស់ខលួនឯងេទឬ? 

23. េរៀនបដិេសធជមយួអនកដៃទខលះ េដមបខីលួនេយងមនេពលេដមបេីធវករងរ

ខលួនឯង។ 

24. េបេគរតូវករេយង េយងមនផលូវរស់បនតេទៀតេហយ។ េនះជវធីិរស់េនកនុង

សងគម។ េធវយ៉ងណឱយេគរតូវករេយងជមុនសិន។ 

25.មនុសសេជគជយ័មនិេធវរគបយ៉់ងកនុងេពលែតមយួេទ។ 

26.បនេធវ ែតេធវមនិរតូវ កម៏និ បនផលអវីែដរ។ 

27.គនលឹះៃនភពេជគជយ័ គឺករេធវសកមមភពរតូវ។ 

28. េនេពលណមយួ េយងនឹងអរគុណខលួនឯងែដលបនចំណយេពលេរៀនពី

អវីមយួេដយខលួនឯង។ 

29. ចំេណះដឹងែដលេយងបនេរៀន នឹងែកែរបជីវតិរបស់េយងេនេពល

ណមយួ។ 

30.មនេគលេដ េរបៀបដូចជេមលេឃញអនគតរបស់ខលួនឯង។ 

31. េគលេដចបស់លស់ ដស់េយងឱយភញ ក។់ 



32.ហ៊នសេរមចចិតត េទបេយងមនិខតេពល។ 

33.ខល ចេរចន ខតែតេពលប៉ុេណណ ះ។ 

34. កំុខល ចខលួនឯងរកីចេរមន រតូវខល ចខលួនឯងេនមយួកែនលងវញិ។ ករេនមយួ

កែនលង មនិអចលអជងកររកីចេរមនបនេទ។ 

35. កំុបិទផលូវខលួនឯង េដយសរករលំបកមយួេពល។  

36. មុនេពលេយងសេរមចចិតតថេបះបងេ់ចល ែលងេធវអវីមយួ រតូវរបយត័នថ

ករេបះចងេ់ចលរបស់េយង នឹងេធវឱយេយងែលងមនចិតតេធវអវី
េផសងេទៀត។ 

37. េមលតមេគ ែតកំុេធវតមអវីែដលេគេធវខុស។ េរៀនពីកំហុសអនកដៃទ េដយ

មនិេធវអវីែដលេគធល បេ់ធវខុស។ 

38. េបេយងរកផលូវែដលមនរសបម់និេឃញ មនែតបេងកតផលូវេដយខលួនឯង។ 

ផលូវែដលេយងបេងកត អចនឹងមនិសអ ត ឬរសួលេធវដំេណ រដូចផលូវរបស់េគ 

ប៉ុែនតវអចនេំយងេទដល់កែនលងែដលេយងចងេ់ទ។ េបរកមនិេឃញ 

េហយឈបេ់សងៀម េតេយងអចេទដល់េនេពលណែដរ? 

ខួរកបល គឺទុកសរមបប់េងកតផលូវេដរ។ 

39.បតូរខលួនេយងឱយបន ចចំងប់តូរអវីេផសងេទៀត។ 

40.បតូរខលួនឯងមនិបន កំុចងប់តូរអនកណទងំអស់ េហយកម៏និបចច់ងប់តូរអវី
េផសងេទៀតែដរ។ 

41.បទពិេសធន ៍េធវឱយេយងកល ហនជងមុន។ 

42.អនកែដលមនបទពិេសធន ៍មនិខល ចករលំបក អនកែដលគម ន

បទពិេសធន ៍េគចពីបញហ ។ 



43.មនុសសជេរចន គម នេគលេដជបខ់លួនេទ េហយពួកេគែតងែតចំនយ

េពលេចលេទេលេរឿងអតរ់បេយជន ៍និង ឱយផល េទអនកែដលមន

េគលេដ។ 

44. គិតពីខលួនឯង ជករគិតពីេគលេដ។ 

45. េគមនិឱយតៃមលេទេលអវីែដលេយងចងេ់ធវេទ េគឱយតៃមលេទេលអវីែដលេយង

បនេធវរចួ។ 

46.គម នកំេណ ត ជភពអម៉សរបស់ឪពុកមត យេយង។ 

47.មនគំនិត ែតគម នសកមមភព គឺគម នកំេណ ត។ 

48.កតីរសៃមរបស់េគមនរបេយជនដ៍ល់េយង េតកតីរសៃមរបស់េយង អចនឹង

មនរបេយជនដ៍ល់អនកណែដរេទ? 

49.សលេរៀន មនិែមនជកែនលងែតមយួេដមបែីសវងរកចំេណះដឹងេនះេទ។ 

េយងអចទទួលបនចំេណះដឹងពីកែនលងេផសងេទៀត ែតសំខនេ់យងរតូវេទ

កែនលងេនះសិន។ 

50. ចំេណះដឹងមនេរចន ែតខវះអនកេទយក។ 

51.ករងរពិបក ែតមនផលតបសនងេរចន ជរបស់លអសរមបអ់នកចងឱ់យ

អភវិឌឍខលួនឱយរងឹបឹុង។ 

52. េបេយងេពញចិតតនឹងេដរេទមុខ េយងអចនឹងេដរេទដល់េគលេដ។ 

53. កំុេរៀនគិតខលី េទះបីេយងរស់មនិបនរបរ់យឆន ែំមន ែតេយងេនែតមន

េពលេដមបគិីតឱយែវងឆង យដែដល។ 

54.ករខល ចបរជយ័ ជករគិតខលីមយួប៉ុេណណ ះ។ 

55. ចំណយេពលេនជមយួែដលឆល តជងេយងឱយបនេរចន េដមបេីរៀនពី

េគ។ កំុេរៀនែតអវីែដលេគចងប់េរងៀន រតូវលួចេរៀនអវីែដលេគមនិចងប់ងហ ញ

េយងផង។ េរៀនពីមនុសសឆល ត េទះបីជមនិបនឆល តដល់េគ កអ៏ចឆល ត



ជងខលួនេយងបចចុបបននែដរ។  

េបេយងគិតថ េយងឆល តរចួេហយ មនិបចេ់រៀនតមអនកណេទ េហយចំ

េមលថេយងអចឆល តបនប៉ុនម នៃថង។ 

56.ខល ចចុះខល ចេឡង រស់េនមយួជីវតិជមនុសសកំសក។ 

57.ភពសត យេរកយ ជមតិតរបស់មនុសសកំសក។ 

58.អនកមនទំនួលខុសរតូវេលជីវតិខលួនឯង មនិសូវមនេលសេទ។ 

59.តមពិតមនេរឿងជេរចនែដលេយងអចសកលបងបន េហយមនិចបំច់

របថុយនឹងេរគះថន កេ់ទៀតផង។ សកបន េចះែតសកេទ េរពះេយងមនិ

អចសកបនរបរ់យឆន េំទ។ 

60.សកលបងឱយបនេរចនេរឿង េទបេយងដឹងខុសរតូវ។ 

61. កំុខល ចថេធវមន កឯ់ង េរពះេយងនឹងេរៀនបនេរចន េពលេធវមន កឯ់ង។ 

62. េយងរតូវយកអវីែដលេយងេរៀនមកេរបផង េរពះេដមបដឹីងថ វពិត ឬមនិ

ពិត។ 

63. េរៀនេរចន ែតមនិបនេរប កម៏និបនផលែដរ។ 

64. កំុខឹងេគ េបេគេចះជងេយង។ ខឹងខលួនឯង េទបរតូវជង។ 

65.មនុសសគម នកំេណ ត ចូលចិតតនិយយ ែតមនិចូលចិតតេធវ។ មនុសសគម ន

កំេណ ត ខឹងេគេទៀតផង េនេពលេគេធវបនសេរមច។ 

66. និយយេចល គម នកំេណ តេទ។ 

67.មនខួរកបល រតូវេចះេរប េរពះមនែតេរបខួរកបលេនះេទ េទបេយងអច 

រស់េន េដយមនិពិបកបន។ 

68. ខួរកបលរបស់េយង ជកដូពិេសសែដលធមមជតិរបគល់ឱយ។ 

69. េរបេពលេវលែដលេយងមនឱយបនលអ េយងនឹងកនែ់តទទួលបន

លទធផលេរចនជងមុន។ 



70. េយងអចគម នជំេនឿេផសងេទៀតបន ែតេបគម នជំេនឿេលខលួនឯង ជីវតិេយងគឺ

រតូវចបេ់រកមបតេជងេគរហូត។ 

71. ជំេនឿែដលេយងរតូវមនគឺ ជំេនឿេលខលួនឯង និងជំេនឿេលអវីែដលកំពុងេធវ។ 

72.ភពរកីចេរមន េធវឱយេយងសគ ល់ជីវតិកនែ់តចបស់ជងមុន។ 

73. ដំេណះរសយខលះ េននឹងមុខ ខល ចែតេយងគម នចិតតចងេ់ដះរសយវេទ 

េទបេមលមនិេឃញ។ 

74.ឱយែតមនចិតតចង ់េយងនឹងអចរកដំេណះរសយបន។ 

75. េរៀនេលកទឹកចិតតខលួនឯង េទបេយងមនិបចភ់យ័ពីករបកទឹ់កចិតត។ 

76.គម នអវីែដលអចបញឈបម់នុសសែដលេចះេលកទឹកចិតតខលួនឯងេទ។ 

77. េគរស់េនតមរេបៀបេគ េយងមនិបចរ់បឹងេធវតមេគេទ។ ជីវតិ មនមយួ

ដូចគន  េរៀនរស់េនតមអវីែដលេយងចងប់នខលះផង កំុរបឹងេធវតមេគេពក។ 

78. េមលអវីែដលខលួនេយងេធវ េយងនឹងដឹងពីចរតិរបស់ខលួនឯងមនិខន។ 

79.សកមមភពជកែ់សតង នឹងបញជ កពី់ចរតិមនុសស។ 

80. េបរគនែ់តចង ់អវីកេ៏យងមនិអចយកបនែដរ។ 

81.បរជយ័ខលះ បេរងៀនេយងឱយេធវជមនុសសរងឹបឹុងជងមុន ឬរបយត័នរបែយង

ជងមុនេទៀតផង។ 

82. ជួនកលករបរជយ័ កេ៏ធវឱយេយងរកីចេរមនមយួករមតិែដរ។ 

83. កំុឈរឱយេគេសចចំអក េដរេចញេទេធវកិចចកររបស់េយង េទបជជេរមស

ឆល តបំផុត។ 

84. ែបរខនងដកអ់នកែដលេសចចំអកឱយេយង េហយេដរេទរកេគលេដរបស់

េយងវញិ។ 

85.ករេរៀនសូរត ជសរតូវរបស់អនកមនិចងេ់ចះ។ 

86.ករេរៀនសូរត គម នែដនកំណតេ់ទសរមបអ់នកចងេ់ចះ។ 



87.ករបេនទ សរគួសរ េនេពលែដលខលួនេយងធំជងឪពុកមត យ ជេរឿងគួរឱយ

ខម សេគមយួ។ មនុសសមនកំេណ ត េគមនិបកមកខរំគួសរឯងេទ 

េទះបីជរគួសរេនះមនិលអ ឬមនិបនផតល់ឱកសដូចរគួសរដៃទ

កេ៏ដយ។ 

88. េបេយងគម នកំេណ តខលួនឯង កំុបេនទ សរគួសរ។ 

89. រស់េនេដយសត យេរកយ ជផលអរកកពី់ករខល ចេនកនុងអតីតកល។ 

90. ៃថងណមយួ េយងនឹងសត យេរកយេដយមនិបនេធវតមចិតតខលួនឯង។ 

91. េយងមនិអចេរ សសថ នភពរគួសរេនេពលេកតមកបន ែតេយងអច

ែកែរបវបន។ 

92.មេធយបយលអបំផុតេដមបេីដរទនអ់នកដៃទ និងេដមបរីបកួតរបែជងជមយួ

េគ គឺេគេដរ េយងរត។់ 

93. េតេយងធល បសួ់រខលួនឯងែដរេទ មកដល់េពលេនះេយងបនេធវអវីខលះេដមប ី
ខលួនឯង? េតេយងធល បគិ់តពីអនគតរបស់ខលួនឯងែដរេទ? េតេយងមនេរឿង

សត យេរកយអវីខលះេហយ? 

សំនួរទងំេនះ នឹង បេរងៀនេយងឱយេធវជមនុសសែដលមនគំនិតចស់ទំុ 

និង ដឹងខុសរតូវ។ េកមងៗ មនិេចះសួរសំណួរែបបេនះេទ េរពះពួកេគគិតថ 

វគម នបនអវីមកវញិ ែតេយងជមនុសសធំ រតូវគិតខុសពីេកមង។ 

94.មនិេចះចងប់ន សមមុខនឹងេនេរកមេគេហយ។ 

95.អនកែដលមនិចងប់នេសរភីព នឹងេនេរកមកររគបរ់គងេគរហូត។ 

96. កំុេមលងយអវីែដលខលួនេយងរបឹងេធវ។ 

97. ជីវតិេយងនឹងមនតៃមល េបេយងរស់េនេដយមនេសរភីព និងមនិចញ់

េបកគំនិតអនកដៃទ។ 

98. េពលលំបក ជេពលសរមបពិ់េសធខលួនឯង។ 



99. េតអវីែដលបនមកេដយេយងមនិបចេ់ធវអវីេសះេនះ? គឺ ភពរកលំបក 

និងភពបរជយ័។ 

100.ៃថងេរកយ ជអវីែដលេយងរតូវគិតទុកជមុន។ 

101.កំុឱយអវីែដលេយងខល ច កល យជអវីែដលសត យេរកយេនេពលអនគត។ 

102.វធីិសរសតលអបំផុតកនុងកររស់េន គឺ កំុេធវជមនុសសមនិដឹងខយល់។ 

103.អយុេរចន មនិរបកដថដឹងខយល់។ 

104.កំុបំពុលខលួនឯងេដយយកេរឿងមនិលអរបស់អនកដៃទមកគិត។ កំុបំពុល

ខលួនឯងេដយករខល ចរបស់អនកដៃទ។ កំុបំពុលខលួនឯងេដយមនិេពញចិតត

នឹងអវីែដលខលួនគម ន។ កំុបំពុលខលួនឯងេដយេជឿេលពកយអនកដៃទរជុល

េពក។ 

105.េចះរតឹមែតេរ សផលូវេដរឱយសមនឹងខលួនឯង កេ៏គេហថឆល តែដរ។ 

106.ខួរកបល ជអវធុដអ៏សច រយ មយួ។ 

107.េនះជចបបធ់មមជតិ អនកែដលេចះេរបខួរកបល ែតងែតេនពីេលអនកែដល

មនិេចះេរប។ 

108.េបផលូវរបស់េយងពិបកេដរ បននយ័ថ មនិសូវមនមនុសសមកដេណត ម

េទ។ 

109.បរជយ័ េកតពីករសងសយ័េរចនេពក េហយមនិហ៊នសកលបងេធវ។ 

110.ករសងសយ័េលខលួនឯង នឹងេធវឱយេយងខល ចកតីរសៃមែដលខលួនមន។ 

111.ដួលេហយមនិរពមេងប ជករតងំចិតតរបស់មនុសសបរជយ័។ 

112.បរជយ័ ជេរឿងៃចដនយ មនិរពមសកលបងមតងេទៀត ជេរឿងែដលមន

គេរមង។ 

113.េពលេយងេធវេរឿងតូចមយួបនសេរមច េយងនឹងមនចិតតេធវវបនតេទៀត 

រហូត ដល់ េរឿងតូចទងំេនះ កល យជេរឿងែដលគួរឱយចបអ់រមមណ៍។ 



114.ភពេជគជយ័ េកតេចញពីេរឿងតូចៗែដលេយងេធវបនសេរមច។ 

115.អនកណកត បឱ់កសបនមុន េហយេធវបនមុន អនកេនះមនសងឃមឹឈនះ

េរចន។ 

116.សគ ល់ឱកស េទបអចកត បយ់កឱកសបនមុន។ 

117.ហ៊នរបថុយខលះ េបមនិដូេចន ះេទ េយងនឹងបតប់ងឱ់កស។ 

118.េធវបនេរចន េទបេយងមនិសូវញ័រៃដ។ 

119.គម នអវីេធវឱយេយងមនទំនុកចិតតេលខលួនឯង ដូចករអនុវតតបនេរចនេទ។ 

120.េគឱយរបេយជនម៍កេយង េយងេរៀនឱយរបេយជនេ៍ទេគវញិ។ 

121.េពលណេយងឈបេ់រៀនអវីថមី ជេពលែដលេយងចញ់អនកដៃទេហយ។ 

122.េរៀនសូរតជរបច ំេទបេយងមនិខល ចថគម នសមតថភព។ 

123.កំុឱយឱកសរតក់តមុ់ខេយង េដយសរែតេយងរងឹរសូេពក។ 

124.មនុសសរងឹរសូ មនិសគ ល់ឱកសេទ។ 

125.សរេសរខលួនឯង េដមបកំុីឱយបកទឹ់កចិតត។ 

126.ករលំបកែដលេយងជួប នឹងេធវឱយេយងរងឹមជំងអនកែដលមនិធល បជួ់ប

ដូចេយង។ 

127.េបេយងមនិដឹងថខលួនឯងចងប់នអីេទ េយងនឹងរតូវេធវតមអនកេនះបនតិច 

អនកេនះបនតិចរហូតដល់េយងអស់េពលេធវេរឿងពិតរបកដ។ 

128.មនិសគ ល់ខលួនឯង ចបស់ជរតូវបតត់មេគេហយ។ 

129.េរបខួរកបលហួសកមល ងំេពក នឹងបំផល ញភពៃចនរបឌិតរបស់េយង។ 

130.ចរំទឹសតីេរចន មនិេសមនឹងបនអនុវតតផទ ល់។ 

131.េចះចងប់ន រតូវេចះេធវសកមមភពផង។ 

132.មនេមទនភពចំេពះអវីែដលេយងេធវបនេហយ េបមនិបនេធវេទ កំុេជរ

តមេគ។ 



133.បញជ ខលួនឯង េទបេគមនិអចបញជ េយងបន។ 

134.េយងេទបជអនកែដលមនអំណចេលខលួនឯង។ 

135.េគចងនិ់យយជសិទធិរបស់េគ សិទធិរបស់េយង គឺកំុសត បព់កយទងំេនះ។ 

136.ខវល់ពីពកយអនកដៃទ គឺេបកៃដឱយេគសងកតេ់យងេហយ។ 

137.កំុសត បព់កយអនកែដលចូលចិតតនិយយេចល។ 

138.េដរផង រតផ់ង េទបេយងអចេទដល់េគលេដរបស់េយង។ 

139.គម នអវីពិបក ជងចិតតែដលមនិចងេ់ធវេទ។ 

140.េគលេដ ជែផនទីសរមបេ់យងេដរកនុងជីវតិេយង។ អនកែដលគម នែផនទី

េនះ នឹងរតូវវេងវងតមេគរហូតដល់សល ប។់ 

141.រស់េនវេងវង េរពះគម នេគលេដ។ 

142.កិចចកររបចៃំថង សមគ ល់ថេយងជមនុសសែបបណ។ 

143.កំុបំផល ញខលួនឯង េរពះគម នអនកដៃទគរំទករសេរមចចិតតរបស់េយង។ 

144.អនកែដលមនិេចះ អចេរៀនបន អនកមនិចងេ់ចះ េទបែកមនិេឡង។ 

145.ែផនករលអ រតូវពឹងេលសមតថភពែដរ េទបេមលេឃញផល។ 

146.ជួបបញហ  មនិេដះរសយ ជេហតុនឱំយេយងបរជយ័។ 

147.ពូែកេគចេវសពីបញហ  ជសញញ ៃនកតីអនតរយ។ 

148.ចងម់នេសរភីព កំុេដកចសំំណង។ 

149.អនកថ េកតមកេដមបចីែំតថប៉ុេណណ ះ។ 

150.អនកណកេ៏ចះនិយយែដរ ែតអនកេចះេធវមនមនិេរចនេទ។ 

151.េគេធវេគបន កំុរចែណនេគ េបេយងេធវមនិដល់េគ ឬមនិឆល តដល់េគ។ 

152.មកពីេគមនិេជឿេលេយងហនឹងេហយ េទបេយងរតូវេជឿេលខលួនឯង។ 

153.ជំេនឿេលខលួនឯង េកតេឡងេនេពលគម នអនកណេជឿេលេយង។ 



154.េបេយងមនិេរកកឈរេដមបខីលួនឯង េតបនអនកណមកឈរជំនួសេយង? 

េរកកឈរេដមបខីលួនឯង មនិបននយ័ថ េយងជមនុសសមនិលអេនះេទ។ 

155.កំុេដកចវំសនមកជួយេយង។ 

156.អនកមនគំនិត មនិេសមនឹងអនកបនេធវ។ 

157.េពលគងំនឹងបញហ  ថយមនិជំហន េហយេរតៀមេឡងវញិ។ 

158.េពលេវលេរចន ែតេរបមនិបនផល េរពះេយងមនិេចះែចកេពល។ 

159.កនែ់តចស់ កនែ់តយល់ករណ៍ េហយែលងចំណយេពលជមយួ

មនុសសែដលមនិនេំរឿងលអមកឱយេយង។ 

160.េរតៀមខលួនទុកមុន េទបមនផលូវេដរបនត។ 

161.រតឹមែតចង ់កំុសងឃមឹថបនដូចបំណង។ 

162.តរមូវករអនកេចះេកនេឡង េយងកនែ់តមនឱកស េបេយងេចះ

ពិតរបកដែមន។ 

163.កំណតេ់ពលេវលឱយចបស់ េទបេយងមនិខតេពលេដរតមេគ។ 

164.ចបេ់ផតមេដះរសយបញហ  ពីេពលេនះេទ។ 

165.រតេ់គចពីបញហ មយួ េយងនឹងេទជួបបញហ មយួេទៀត។ េបេយងជួបបញហ

មយួ េហយេយងេដះរសយវឱយរចួ េយងនឹងអចលុបេចលបញហ មយួ

បន។ បញហ េរចន េរពះេយងគិតែតរកផលូវេគចខលួន មនិរពមេដះរសយ។  

េយងរស់េនេដមបេីដះរសយបញហ  េហយទទួលបន ភពរកីរយពីអវី
ែដលេយងេដះរសយបនសេរមច។ 

166.ទល់ែតេយងបនេធវ េទបេយងអចមនឱកសទទួលបនផល។ 

167.កំហុសកនុងជីវតិ ជេមេរៀន កនែ់តមនេរចន កនែ់តដឹងេរចន។ 

168.កំុសទ កេ់សទរកនុងករេរៀនអវីថមី។ 

169.គម នសន ៃដ គម នករេគរព រស់េនគម ននយ័។ 



170.សន ៃដ នមំកនូវតៃមលដល់មនុសស។ 

171.រតូវរបកដចិតតថ មុនេពលេយងសល បេ់ទវញិ អវីែដលេយងចងេ់ធវ សុទធែត

បនសេរមច។ 

172.ករងរពិបក អចនឹងកល យជរសួលវញិ េបេយងេចះជរមុញខលួនឯង។

េរៀនេធវជវគមិនេលកទឹកចិតតខលួនឯង េដយរកអវីែដលេធវឱយេយងខំរបឹង 

េហយដកចំ់ពីមុខេយង។ 

173.កំុេលភេពក េធវករមតងមយួ េទបបនផលលអ។ 

174.េបេគេចះជងេយង រតូវេរៀនតមេគ េបេយងេចះជងេគ រតូវជួយរបបេ់គ

វញិ។ 

175.មនភពកល ហន េទបមនភពរកីរយ។ 

176.អនកថ បនែតសត យេរកយ អនកេធវ គម នអវីរតូវសត យេទ។ 

177.សូ៊បរជយ័ឱយែតបនេធវ របេសរជងអងគុយថ។ 

178.េពលេឃញលទធផល េយងនឹងអរគុណករខំរបឹងរបស់ខលួនឯង។ 

179.េសម ះរតងជ់មយួខលួនឯង េទបេយងដឹងថេយងខវះខតរតងណ់។ 

180.បេងកតសន ៃដ មនតៃមលជងករនិយយអតួ។ 

181.ភពរកីចេរមន មនិេនជមយួមនុសសែដលមនិេធវអវីេសះេទ។ 

182.េពលេវលេរចន គម នរបេយជនេ៍ទ េបេយងមនិេចះេរបវ។ 

183.ករមនែផនករ េធវឱយេយងចំណយេពលតិច ែតេធវបនេរចន។ 

184.មនិេចះគិត កអ៏តរ់បេយជន ៍មនិបនគិត កអ៏តរ់បេយជន។៍ 

185.ទូរស័ពទទំេនបមនេពលគងំ ជីវតិេយងកដូ៏ចគន ែដរ ែតេយងរតូវេចះរក

ដំេណះរសយ។ 

186.លទធផល មនិេចញពីកររសៃមែតមយង៉េទ។ 

187.មនកតីរសៃម មនគេរមង មនសកមមភព មនលទធផល។ 



188.ភពេជគជយ័ កជ៏ែផនកមយួៃនភពេជគជយ័ែដរ។ 

189.ករសត យេរកយ េរពះមនិបនេធវ ធំហូសពីអវីែដលេយងគិតេទេទៀត។ 

190.កំហុសពីករសកលបង មនិធំដូចករសត យេរកយេទ។ 

191.េធវដូចេគេពក ដល់េពលេគបរជយ័ េយងកប៏រជយ័ដូចគន ។ 

192.េបេយងចងដឹ់ង រតូវចូលេធវេដយខលួនឯង។ 

193.មនុសសេរចនណស់ ទទួលបរជយ័ េរពះរបឹងេធវតមអនកដៃទេពក។ 

194.បញហ លំបក ជអនកសកលបងករតងំចិតតរបស់េយង។ 

195.ករតងំចិតតេខសយេពក េធវែតបនតិច នឹងេបះេចលមនិខន។ 

196.គម នអវីមនតៃមលជងបនេធវេដយខលួនឯងេទ។ េទះបីេធវមនិេចញ ក៏

អស់ចិតតែដរ។ 

197.េចះដក ់េចះេលក េទបេគមនិេមលងយេយង 

198.កំុេលកខលួនឯងេលសពីសមតថភព កំុដកខ់លួនេរកមសមតថភព។ 

199.របភពេដមៃនកររបឹងែរបង គឺករចងប់ន។ 

200.ទល់ែតេយងមនអវីែដលចងប់នសិន េទបេយងដឹងថរតូវរបឹងេដយ

រេបៀបណ។ 

201.រជុលេកតជមនុសសេទេហយ ទុកសន ៃដខលះកម៏និអរកកខ់ល ងំែដរ។ 

202.ករសកលបងេធវ បញជ កថ់េយងពិតជចងប់នពិតែមន។ 

203.េលសេរចនេពក នឹងបិទផលូវេដរខលួនឯង។ 

204.េដយសរែតេលស េទបេយងបតប់ងអ់វីែដលអច នឹង េកតេឡង។ 

205.ជំនញ កអ៏ចយកមកេធវខនងបនែដរ េបេយងេចះសទ ត។់ 

206.េគអងខនង េយងអងជំនញ េគមនផលូវេដរ េយងកម៏នផលូវេដរដូចគន ។ 

207.មនុសសរងឹបឹុង មនិចុះចញ់េពលជួបបញហ ។ 

208.េពលបរជយ័ ជ េពលេងបេឡងវញិ។ 



209.សគ ល់ពីខលួនឯង េទបអចរគបរ់គងខលួនឯងបន។ 

210.សគ ល់អនកដៃទេរចនជងខលួនឯង មនិែមនជសញញ លអេទ។ 

211.េបេយងមនេមេរៀនជីវតិេរចន ែចកេទអនកដៃទខលះកប៏នែដរ។ 

212.មនុសសជេរចន េចះែចករែំលក មនុសសជេរចន េចះទទួលយក។ 

213.ករឈចឺបទ់ងំឡយ ជេមេរៀនកនុងករែសវងយល់ពីខលួនឯង។ 

214.អរមមណ៍ កជ៏ឧបករណ៍ សរមបស់េរមចេគលេដែដរ។ 

215.បញហ  បេរងៀនេយងពីដំេណះរសយ។ 

216.អនកែដលមនិធល បជួ់បបញហ  នឹង រតេ់គចពីបញហ  េហយបេនទ សថរក

ដំេណះរសយមនិេឃញ។ 

217.េយងកនែ់តចងប់ន េយងកនែ់តមនកមល ងំចិតត។ 

218.ករជរមុញទឹកចិតត ជករសកថមសរមបម់នុសស។ 

219.គម នអវីលអជងករេធវជមច ស់េលករគិតខលួនឯងេទ។ 

220.េរៀនពីអនកដៃទ េដមបអីចេធវបនេដយខលួនឯង។ 

221.របភពចំេណះដឹងមនេរចនណស់ សូមកំុទុកវេចល។ 

222.របយត័នពកយអនកដៃទ មកបរងួមទឹកចិតតេយង។ 

223.មនេរឿងជេរចនែដលអចេកតេឡងកនុងេពលមយួឆន  ំេហយេយងជ

អនកេធវឱយេរឿងទងំេនះេកតេឡង។ 

224.េយងកនែ់តរគបរ់គងខលួនឯងេរចនប៉ុេណណ ះ េយងកនែ់តរងឹមបំ៉ុណណឹ ង

ែដរ។ 

225.រតូវច ំអវីែដលមនិបនករ រតូវែតបំេភលចេចលភល ម។ 

226.េបះេចលអវីែដលមនិបនករ េទបអវីែដលបនករ ចូលមករកេយង។ 

227.េយងរតូវរបឹងឱយអស់ចិតត េទបរគបរ់គងជីវតិខលួនឯងបន។ 



228.េយងមនិចបំចេ់ទេធវជអនករគបរ់គងអនកណេទ រគបរ់គងែតជីវតិខលួនឯង

េទ បនេហយ។ 

229.ែផនករ និងសកមមភព ជធតុផសៃំនភពេជគជយ័។ 

230.មនែផនករ ែតមនិេធវអវីេសះ េរបៀបដូចជមនទូរស័ពទ ែតអតថ់ម។ េត
អចយកមកេរបបនេទ? 

231.ករេគរពខលួនឯង ជេគលករណ៍ែដលេយងរតូវមន។ 

232.ប៊លីេហគត មនិកល យជមហេសដឋីេដយករអងគុយរះិគនេ់គេទ។ 

233.កររះិគនអ់នកដៃទ ជេរឿងខតេពលែដលេយងេធវរគបគ់ន ។ 

234.េយងរតូវទទួលខុសរតូវទងំរសុងេលរេបៀបែដលេយងរស់េន។ 

235.េពលខលះ េយងករ៏តូវរបញបែ់ដរ េដមបបីញចបក់រងររបស់េយង េហយ

េមលលទធផល។ 

236.េយងមនភពសំខនស់រមបជី់វតិខលួនឯង។ 

237.អវីែដលេយងអចេធវបន កំណតត់ៃមលជមនុសសរបស់េយង។ 

238.កររបបឱ់យេគបិទមត ់ជេរឿងមនិគួរសម ែតវេរបបនផល។ 

239.កតីរសៃម រតូវករេពលេវលេរចន។ 

240.ដំេណះរសយ េចញពីករគិត មនិែមនករភយ័ខល ចេទ។ 

241.បញហ តូចប៉ុណណ  កេ៏ធវឱយេយងគងំែដរ េបេយងមនករខល ចកនុងខលួន។ 

242.បេញចញសមតថភព េទបេយងអចបេងកនសមតថភពបន។ 

243.ជំហនខលីៗរបស់េយង អចនេំយងេទដល់េគលេដបន។ 

244.េយងរតូវេធវឱយរគួសរេយងមនេមទនភពចំេពះសន ៃដេយង។ 

245.រគួសរមនគុណ េយងរតូវសងគុណេដយេធវឱយពួកេគមនេមទនភព 

េដយសរេយង។ 



246.សន ៃដថមី េធវឱយេយងេពញចិតតនឹងកររស់េនរបស់ខលួនឯង។ េយងមនិ

ចបំចម់នេគលួងេលម ឬសរេសរេយងេនះេទ េរពះសន ៃដថមីេធវេរឿង

េនះេដមបេីយងរចួេទេហយ។ 

247.ករេរបៀបេធៀបជមយួអនកដៃទ អចសមល បេ់យងបន។ 

248.ករតអូញែតអរ មនិអចេដះរសយអវីបនេទ។ េយងេដះរសយបញហ  

េដយេធវសកមមភពប៉ុេណណ ះ។ 

249.េយងេរៀនបនេរចនបំផុត េនេពលេយងេធវខុស។ 

250.ករេសកសត យ នឹងតមេយងមនិឈប ់េបេយងឈបេ់នៃថងេនះ។ 

251.គម នអនកណចងរ់ស់េនេដយេមលអតីតកលេហយសត យេរកយេនះ

េទ។ 

252.េមេរៀនដម៏នតៃមល បនពីករបរជយ័របម់និអស់។ 

253.អនកែដលធល បជួ់បករបរជយ័ សុទធែតជអនកមនេមេរៀនជបខ់លួន

ទងំអស់។ 

254.ករេបះេចលេគលេដ េរពះែតខល ច ជភពអម៉សជងេគរបស់

េយង។ 

255.រគបយ៉់ងនឹងចប ់េពលេយងេបះបងេ់ចល។ 

256.ជីវតិ ជរបស់េយង ករសេរមចចិតត រតូវែតសថិតេលេយង។ 

257.េយងរស់េនែតមយួជតិប៉ុេណណ ះ េធវអវីែដលេយងរសលញ់បនេហយ។ 

258.យុទធសរសតេទរកភពេជគជយ័រគបរ់បេភទ គឺចបេ់ផតមេធវ។ 

259.គម នអវីជួយេយងបនេទ េបេយងមនិរពមេធវេនះ។ 

260.សកឱយអស់ចិតតសិន ចនិំយយថមនិអចេធវបន។ 

261.េជគជយ័មយួ អចនេំទរកេជគជយ័មយួេទៀត បរជយ័មយួ កអ៏ច

នេំទរកេជគជយ័បនែដរ។ 



262.ពកយែដលេយងនិយយមកកនខ់លួនឯង មនឥទធិពលេទេលសកមមភព

របស់េយង។ 

263.េបឱកសមនិេដរមករកេយង េយងគួរែតេដរេទរកវវញិ។ 

264.លទធផលលអ នមំកនូវអរមមណ៍លអ។ 

265.មនុសសមនតៃមល មនិចំណយេពលេលពតម៌នអតរ់បេយជនេ៍ទ។ 

266.មនុសសេនជំុវញិខលួនេយង កជ៏អនកជូយអភវិឌឍជំនញេយងែដរ។ 

267.េរៀនពីេគឱយបនេរចន េដមបខីលួនេយងបនរកីចេរមន។ 

268.ឱកសបេងកតអវីថមី មនជេរៀងរល់ៃថង។ 

269.េយងកនែ់តេធវ េយងកនែ់តមនជំនញ។ 

270.េធវឲយបនេរចន េយងនឹងដឹងថវកនែ់តងយរសួល។ 

271.ជំនញ បេរងៀនេយងឱយចងេ់ធវករជងមុន។ 

272.ឱយអនកែដលខជិល និងមនិចងេ់ចះអវីចបស់ េទណ កេ៏ទចុះ។ 

273.េបមយួៃថង េយងមនិបនេធវអវីេសះ េយងខតជីវតិេទមយួៃថងេហយ។ 

274.ខលួនេយងេរបៀបដូចជទូរស័ពទែដរ រតូវករ update េដមបអីចេធវអវីបន

េរចនជងមុន។ 

275.ករគិតរចបូករចបល់ េកតមនចំេពះែតអនកែដលគម នេគលេដ

ចបស់លស់ប៉ុេណណ ះ។ េបមនេគលេដ េយងអចេមលផលូវែដលរតូវេដរប

េណត រៗេហយ។ 

276.ករឈចឺប ់នឹងបេរងៀនេយងថ ភពរងឹម ំជថន បំំបតក់រឈចឺប។់ 

277.កនែ់តឈចឺប ់កនែ់តរងឹម។ំ េនះជករពិត របស់មនុសស។ 

278.របឹងឱយដល់ េទះមនិដល់ កេ៏យងអចបនផលបេណត រៗែដរ។ 

279.ចងបិ់ទមតអ់នកដៃទ រតូវយកភពេជគជយ័របស់េយង ឱយេគេមល។ 



280.េបេយងអចេសចចំេពះកំហុសខលួនឯងបន េយងអចេដរេទមុខបន

េហយ។ 

281.កំុឱយកំហុសែដលេយងេធវ កល យជអនកបំផល ញទឹកចិតតរបស់េយង។ 

282.លុយរកបនខលួនបនេដយខលួនឯងតិចតួច មនតៃមលជងករចយលុយ

ែមទ៉ងំបច។់ 

283.គម នអវីបនមកេដយមនិចំណយេពលេទ។ 

284.េបេយងចូលចិតតេសរភីព រតូវេរៀនគិតេដយខលួនឯងឱយបនេរចន។ 

េសរភីព ជេរឿងលអេទ េហតុអវីគម នអនកណចងប់ន? 

285.េគរកលុយបន មនិែមនេដយសរអវីែដលេគរគនែ់តរសៃមេទ។ កំុ

រចែណនេគ េពលេឃញេគរកលុយបន េបេយងមនិរពមេធវអវីេសះ េហយ

េដករសៃមរល់ៃថងេនះ។ 

286.ចូលេដកជមយួនឹងគំនិតលអ ភញ កេ់ឡងេដយមនគេរមងលអ។ 

287.គំនិតលអ ជួយេយងឲយេរតៀមខលួនបនលអ។ 

288.ករពនយរេពល ជទមល បរ់បស់មនុសសបរជយ័។ 

289.ខញុ ំមនកតីរសៃម ខញុ ំរតូវែតេធវ។ 

290.គម នបញហ ណែដលអចេដះរសយបនករកុហកខលួនឯងេទ។ 

291.េយងហ៊នផល ស់បតូរ េទបអចរស់េនជមយួកតីរសៃមខលួនឯងបន។ 

292.ធមមជតិ មនិបេងកតេយងមកេដយគម នេគលបំណងេទ។ េគលបំនង

របស់េយងែដលេកតមកេនះ គឺេធវអវីមយង៉ មុននឹងេយងរតលបេ់ទវញិ។ 

293.មនិថេយងជួបបញហ អវីេទ វនឹងកល យជេមេរៀនផទ ល់ខលួនទងំអស់។ 

េមេរៀនលអ គឺេកតេចញពីបញហ ែដលេយងឆលងកត។់ 

294.េយងរតូវែសវងរកសមតថភពែដលលកទុ់កកនុងខលួនេយង េរពះវអចជួយ

េយងបន។ 



295.េយងេរៀនចិញច ឹមរគួសរ េដយចបេ់ផតមពីករចិញច ឹមខលួនឯងឱយរស់ជមុន

សិន។ 

296.េលសរគបែ់បប ជអនកបំផល ញកតីរសៃមរបស់េយង។ ពូែករកេលសជួយ

េដះសរខលួនឯង េរបៀបដូចជពូែកបំផល ញខលួនឯងែដរ។ 

297.េយងរតូវរស់េន េដយគម នករសត យេរកយ។ 

298.េទះបីេយងមនិែកែរបពិភពេលកបនែមន ែតេយងអចែកែរបជីវភព

របស់ខលួនឯងបន។ 

299.េរបេពលេវលឱយរតូវកបនួខន ត អវីកេ៏យងអចេធវទនែ់ដរ។ 

300.េរៀនេដះរសយបញហ េដយខលួនឯងខលះ េទបេគ េហថមនុសសធំ

េពញវយ័។ 

301.េយងជអនករញុជីវតិខលួនឯងឱយេទមុខ។ 

302.េបេយងេបះេរឿងែដលមនិសំខនេ់ចល េយងនឹងមនេពលសរមបេ់ធវ
េរឿងែដលសំខន។់ 

303.ដឹងថេហតុអវីេគបេងកតឱយមនធុងសរមមែដរេទ? គឺកំុឱយេយងដក់

សរមម ឬរបស់កខវកជ់បខ់លួន យូរេពក។ 

304.ដកថយេដមបគិីតេឡងវញិ កំុដកថយេដមបចុីះចញ់។ 

305.អវីែដលេយងេធវឱយេយងរកីរយបន េរៀនេធវវឱយបនេរចនេទ។ 

306.េយងរតូវរកេពលេដមបគិីតេឡងវញិពីជីវតិរបស់ខលួនឯង។ 

307.កំុអលភយ័ អវីែដលេយងេធវដំបូង វមនិអចបនលអេនះេទ។ 

308.មនិថ េយងចងប់នអវីកេ៏ដយ ករពឹងេលខលួនឯង ជេរឿងងយ

ជងេគបងអស់។ 

309.េរឿងចែមលកនឹងេកតេឡង េពលេយងចបេ់ផតមេធវតមគេរមងរបស់េយង។ 

310.េបេយងយល់ពីេគលេដរបស់ខលួនឯងេហយ េហតុអីេនខល ចេទៀត? 



311.ជួយេបកទវ រឱយមនុសសមនិលអ េចញពីជីវតិរបស់េយងផង។ 

312.េបេយងមនេពលេដមបតីអូញពីេរឿងអវីមយួ េយងកម៏នេពលេដមបេីធវអវីខលះ

ចំេពះេរឿងេនះែដរ។ 

313.េយងកអ៏ចកល យជអនកជំនញមន កែ់ដរ េបេយងហ៊នចំណយេពល

េរចនដូចេគ។ 

314.ចំណយេពលេលជំនញែដលេយងរសលញ់ មននយ័ជង ករចុច

ទូរស័ពទេលងែដរ។ 

315.មនជំនញ មនជំេនឿ េគេជឿេលេយងផង េយងកេ៏ជឿេលខលួនឯងែដរ។ 

316.មនិហ៊នសេរមចចិតត ជចរតិកូនេកមង។ 

317.កំុរទរំស់េន កនុងភពលងងេ់ខល ។ 

318.ចំណយេពលេលអវីែដលមនរបេយជន ៍េទបេគេហថមនុសស

មនរបេយជន។៍ 

319.ករគិតរបស់អនកដៃទ មនិែមនជទំនួលខុសរតូវរបស់េយងេទ។ េយង

ហមេគគិតមនិបន ែតេយងអចហមខលួនឯងកំុឱយខវល់បន។ 

320.កំុចញ់េបកខលួនឯង េពលគិតថចងេ់បះបងេ់ចល។ 

321.េផត តេលអវីែដលេយងរតូវករ កំុខវល់ពីអវីែដលគម នបនករសរមបេ់យង។ 

322.េដមបេីធវអវីថមី េយងករ៏តូវកល យជមនុសសថមីមន កែ់ដរ។ 

323.ផល ស់បតូរខលួន ឯង េដមបផីល ស់បតូរលទធផល 

324.គំនិតរបស់េយង មនកមល ងំដអ៏សច រយ។ កលណេយងមនគំនិតលអ 

េយងនឹងដឹងថអវីរតូវេធវ អវីមនិរតូវេធវេហយ។ 

325.ឱយែតេយងេបះេចលេលសទងំអស់ េយងអចេទមុខបនេហយ។ 

326.េបមនិចងស់ត យេរកយ កំុពនយេពលេរចនេពក។ 

327.ពិភពេលក េដរេលឿន េហយកម៏និធល បច់អំនកែដលមនិេរៀនអវីថមីែដរ។ 



328.បនែតរទឹសតី ែតគម នបនផល េនែតគម នរបេយជន។៍ េផមេចល ជ

ទមល បអ់រកករ់បស់មនុសស។ 

329.េយងនឹងសត យេរកយ េបឆន ថំមីរបស់េយង គម នអវីថមីពីឆន ចំស់សរមប់

អបអរ។ 

330.កំុឱយមនុសសែដលេបះបងក់តីរសៃមរបស់ខលួនឯងេចល មករខំនកតីរសៃម

របស់េយង។ 

331.បញចបកិ់ចចកររបចៃំថង ជេជគជយ័សរមបេ់លកទឹកចិតតខលួនឯង។ 

332.េបកែភនក ភញ កខ់លួន។ ករភញ កខ់លួន ជេរឿងសំខនជ់ងេគរបស់មនុសស។  

333.េយងមនិអចរស់េនេដយគម នបញហ បនេទ ែតសំខនេ់លេយង 

របឈមមុខ ឬរតេ់គចពីវ។ 

334.មនុសសអតប់នករ េចះែតនិយយេចលប៉ុេណណ ះ។ 

335.កំុខល ចកនុងករេរៀន កំុខល ចកនុងករេធវ។ 

336.េរៀនពីកំហុសកនុងឆន ចំស់ េដមបកំុីឱយខុសេទៀតកនុងឆន ថំមី។ 

337.កំុសងឃមឹេលអនកដៃទេរចនជងខលួនឯងឱយេសះ។ 

338.េធវេរចន ដឹងេរចន។ ដឹងេរចន េយងេធវបនកនែ់តេរចន។ 

339.េយងកនែ់តឈរមន កឯ់ងយូរប៉ុណណ  េយងកនែ់តរងឹមបំ៉ុណណឹ ង។ 

340.េបេយងអចយកករបរជយ័មកេធវជកមល ងំជរមុញចិតត េយងនឹងែលង

ខល ចករបរជយ័។ 

341.សមតថភពរបស់េយងមនកំណត ់េរពះេយងជអនកកំណតវ់។ 

342.កំុេលកតេមកងអវីែដលមនិបនករ េរពះវនឹងបញជ កថ់េយងជមនុសស

មនិបនករែដរ។ 

343.វធីិលអបំផុតេដមបកំុីឱយសត យេរកយ គឺសកលបងេធវ។ 

344.ចងេ់ឡងដល់កែនលងខពស់ រតូវរបឹងពីកែនលងទបេទ។ 



345.េបេគមនិេធវ េយងេធវ។ េរឿងេគេផសង េរឿងេយងេផសង កំុខវល់ពីអនកដៃទ។ 

346.ពិភពេលកេនះែរបរបួលេលឿនណស់។ វកនែ់តេលឿន េបេយងជ

មនុសស អងគុយចេំមលអនកដៃទមកជួយ។ 

347.េរៀនពីចំណុចលអរបស់អនកដៃទ េដមបបីេងកតចំណុចលអសរមបខ់លួនឯង។ 

348.មនិសគ ល់ខលួនឯង េទបមនិដឹងថរតូវែករតងណ់។ 

349.េធវជមនុសសឱយេពញេលញ រតូវមនឯករជយេលខលួនឯង។ េបរស់េន

េដយពឹងេលេគជួយ េយងេនែតមនិសគ ល់ពកយថ ឯករជយ ដែដល។ 

350.េបេយងមនសំណង េយងនឹងបនេធវេរឿងែដលេយងរសលញ់

រហូតដល់ៃថងសល ប។់ 

351.េបេយងមនបទពិេសធនេ៍រចន េយងកម៏នជេរមសេរចនែដរ។ 

352.ជេរមសកនុងជីវតិ េកតពីអនកែដលដឹងថរតូវេធវអវីបនតេទៀត។ 

353.េយងកនែ់តពឹងេលខលួនឯងេរចនប៉ុណណ  េយងកក៏នែ់តអចរគបរ់គងជីវតិ

ខលួនឯងបនេរចនេទតមេនះែដរ។ 

354.េរៀនអវីថមីជេរៀងរល់ៃថង េយងនឹងរកីរយរល់ៃថង។ 

355.េបេយងចងឱ់យអនកដៃទេគរពេយង រតូវេធវអវីែដលេយងបននិយយ។ 

356.េធវអវីែដលអនកដៃទគិតថេយងមនិអចេធវបន េដមបបិីទមតេ់គ។ 

357.េយងអភវិឌឍខលួនឯង កេ៏ដមបខីលួនឯងែដរ។ 

358.កំុរស់េនេដយពឹងេលអរមមណ៍អនកដៃទ 

359.េឡងមតងមយួជំហន របេសរជងឈរេគេមលេឡង។ 

360.កំុេភលតមសងគម ជពិេសសេពលេគរបបេ់យងថ េយងមនិអចេធវអវី
ែដលេយងចូលចិតតបនេទ។ 

361.េពលេយងផល ស់បតូរខលួនឯង េយងនឹងេឃញអវីេនជំុវញិេយងចបេ់ផតម

ផល ស់បតូរែដរ។ 



362.កំុឱយអនកណមន ក ់លួចកតីរសៃមរបស់េយង។ 

363.ឈបេ់រៀបគេរមងេចល ជីវតិេយងនឹងមនភពរបេសរជងមុន។ 

364.កំុរបឹងេធវតមអនកដៃទ េយងរតូវេធវអវីែដលេយងគិតថ សំខន ់និង

រតឹមរតូវ។ 

365.េបចងប់នភពេជគជយ័ រតូវេធវអវីែដលមនុសសេជគជយ័េធវរល់ៃថង គឺេគ

មនិេនេសងៀម។ 

366.អវីែដលេយងមនិទនេ់ចះ គឺពិបកទងំអស់ ដូេចនះកំុទនេ់បះបងេ់ចល។ 

367.េធវអវីែដលេយងរសលញ់ ជរទឹសតីែដលេគេរបេដមបេីលកទឹកចិតតខលួនឯង។ 

368.េបេកតមកេដយគម នសំណងជបខ់លួន េយងកអ៏ចបេងកតវបនែដរ។ អវី
កេ៏យងអចបេងកតបនែដរ ឱយែតេយងចងប់នពិតែមន។ 

369.ករគិតរបស់េយងមនឥទធិពលណស់ េហតុេនះកំុឱយអនកដៃទមក

រគបរ់គងករគិតរបស់េយង។ 

370.េដរេទមុខយឺតៗ បេញឆ តឱកសឱយបងហ ញមុខ។ 

371.េរឿងែដលសម នមនិដល់មនេរចន របែហលជេយងកជ៏េរឿងែដល

អនកដៃទសម នមនិដល់ែដរ។ 

372.គម នករបរជយ័ណ ឈចឺបជ់ងមនិបនេធវអវីែដលេយងធល បរ់សៃម

េនះេទ។ 

373.មនកែនលងេផតមសិន េទបេយងេឃញកែនលងបញចប។់ 

374.េបេយងគិតថ េយងមនសមតថភព គួរែតយកវមកេរប។ កំុទុក

សមតថភពេចល។ 

375.ឈបនិ់យយ េហយចបេ់ផតមេធវ។ 

376.ករមនិទុកចិតតខលួនឯង នឹងសមល បក់តីរសៃមរបស់មនុសស។ 

377.េធវមនិេកត មនិអីេទ ខល ចែតមនិបនេធវ។ 



378.េរឿងែដលលអបំផុតែដលេកតចំេពះេយង េកតេចញពីខលួនេយង។ 

379.េបេយងពិតជរសលញ់ជីវតិខលួនឯងែមន េធវអវីែដលអចបញជ កថ់ េយង

រស់េនេដយមនិអតរ់បេយជន។៍ 

380.រតូវហ៊នេរកកឈរមន កឯ់ង េរពះេរកពីេយង គម នអនកណគរំទេយង

ភល មៗេនះេទ។ 

381.េយងនឹងឈនះ េបេយងមនិេបះបងេ់ចល។ 

382.ឱកសេនខងមុខ រគនែ់តេយងេមលមនិេឃញប៉ុេណណ ះ។ 

383.មនុសសរតូវករភពកល ហន េដមបេីជឿេលខលួនឯង។ 

384.េបេគមនិចងឱ់យេយងេចះ េយងអចលួចេរៀនបន។ 

385.េយងមនិអចមនេពលមកគិតពីខលួនឯងេទ េបេយងរវល់ែតខវល់នឹងេរឿង

អនកដៃទ។ 

386.មនិមនអនកណេឡងមកដល់កំពូល េដយមនិជួបបញហ េទ។ 

387.កំុខល ចនឹងេដរមន កឯ់ង េបផលូវែដលេយងកំពុងេដរេនះ ជផលូវែដលេយង

េពញចិតត។ 

388.េយងមនិអចផល ស់បតូរអនកណបនែមន ែតេយងអចផល ស់បតូរខលួនឯង

បន។ ប៉ុណណឹ ង គឺរគបរ់គនេ់ហយ។ 

389.កំុទុកឱយសមតថភពេនមយួកែនលង។ 

390.េយងមនសមតថភពេដមបរីស់េនតមនិយមនយ័របស់ខលួនឯង។ 

391.េធវសកមមភពឱយរតូវចំណុច េទបេយងមនសងឃមឹថ េទដល់េគលេដ។ 

392.យកគំនិតរបស់េយងមកអនុវតត េដមបដឹីងថវលអ ឬមនិលអ។ 

393.េលសមនេរចនប៉ុណណ  កម៏និអចជួយេយងបនែដរ។ 

394.សមងេំធវលងង ់គម នផលលអដល់េយងេទ។ េរៀនមតងមយួចំណុចេទ 

កនុងរយៈេពលបីែខ េទកនលះឆន  ំេយងអចមនជំនញថមីមយួេហយ។ 



395.េពលតមចបក់តីរសៃម កំុេភលចយកករគិតវជិជមនដកខ់លួន។ 

396.គំនិតែតមយួ អចែកែរបមនុសសមន កប់ន។ 

397.អនកគរំទធំជងេគរបស់េយង គឺខលួនេយង។ 

398.កំុខឹងនឹងមនុសសចិតតបិទ។ 

399.េនេពលេយងគិតថេបះបងេ់ចល រតូវនឹងដល់មុខមនុសសែដល

េសចចំអកឱយេយងកលពីមុន។ 

400.សគ ល់ពីចំណុចខល ងំរបស់ខលួនឯង េទបេយងកល យជមនុសសពូែកបន។ 

401.េចះអបអរអនកដៃទ មនិែមនជេរឿងអរកកេ់ទ ែតេបមនិេចះអបអរខលួនឯង 

ឬមនិចងអ់បអរខលួនឯង េទបជបញហ ។ 

402.េយងមនសិទធិរស់េនេដយរគនែ់តអបអរខលួនឯង ឬរបឹងេដមបបីនអបអរ

ខលួនឯងែដរ។ 

403.របែហលជមនិទនដ់ល់េវនេយង េទបេយងមនិបនេជគជយ័ ដូេចនះកំុ

អស់សងឃមឹ។ 

404.កំុទុកឱយខលួនឯងលងងជ់ងេគ។ 

405.េគមនិជួយេយងេទ េបេគមនិទនេ់ឃញេយងមនផលូវអច

ទទួលេជគជយ័។ 

406.កំុខល ចអនកដៃទថេយងមនិបនករ រតូវខល ចខលួនេយងេធវេរឿងមនិបនករ

ដូចមតេ់គថវញិបនរតូវជង។ 

407.ឱយតៃមលខលួនឯងផង កំុលះបងក់តីរសៃមរបស់ខលួនឯង។ 

408.កំុេភលដល់ថន កជ់រមុញឱយខលួនឯងចុះចញ់អនកដៃទ។ 

409.ដកដេងហមឱយែវងៗ េហយេរតៀមខលួនេដមបេីធវករកនុងៃថងេនះ។ 

410.ករគិតរបស់េយង បេងកតករគិតរបស់េយង។ 



411.រតូវចថំ េយងមនជេរមសរគបេ់ពល េបេយងេរ សយកបរជយ័ េយង

នឹងបនបរជយ័។ 

412.ជីវតិ ជករេរកកឈរេឡងេដយខលួនឯង និងេដះរសយបញហ ។ 

413.កំុេភលចសកថមឱយកតីរសៃមរបស់េយងផង។ 

414.ករអនេរចន នឹងេធវឱយេយងពរងីកផនតគំ់និតរបស់ខលួនឯងបន។ 

415.េយងនឹងមនគំនិតថមី េនេពលេយងេធវអវីថមី។ 

416.កំុរស់េនេដយពិបករហូតគម នេពលេសចជមយួខលួនឯង។ 

417.ឱយែតទកទ់ងនឹងអនគតខញុ ំ ខញុ ំរបឹងេធវទងំអស់។ 

418.េយងកនែ់តេមលរសលខលួនឯង េយងកនែ់តទនេ់ខសយ។ 

419.ជួបបញហ ភល ម េបះបងភ់ល ម ជទមល បអ់រកកម់យួ។ 

420.កំុទនដួ់ល មុនេពលសល ប។់ 

421.កតីរសៃមធំ ឬតូច មនិអចសេរមចេដយកររសៃមេទ។ 

422.េរៀនេរកកឈរេដយខលួនឯង េរពះពិភពេលកេនះគម នកែនលងសរមប់

មនុសសទនេ់ខសយេទ។ 

423.េបេយងមនិេដរេទមុខ រគបយ៉់ងនឹងេនែតដែដល។ 

424.ចងេ់រៀនឱយចបស់ កំុេរៀនែតកនុងថន ក។់ 

425.ចិតតរកីរយ រស់េនេដយរកីរយ។ 

426.េបេយងមនិជួបករបរជយ័ខលះ េយងកម៏និអចេរៀនអវីបែនថមែដរ។ 

427.បរជយ័ រគនែ់តជែផនកមយួៃនជីវតិរបស់េយងប៉ុេណណ ះ។ 

428.កំុតងំចិតតេធវជមនុសសែដលេនេរកមេគ។ េនេរកមេគ មនិមន

េសរភីពេទ។ 

429.កំុេបះបងក់តីរសៃមរបស់ខលួនឯង េដយសរែតេឃញអនកដៃទេបះបង់

របស់េគ។ 



430.េបេយងចងឱ់យសមតថភពេលចេធល  េយងរតូវែតបេញចញវមកេរក។ 

431.មនុសសេចះគិត នឹងបេរងៀនខលួនឯង េរចនជងបេរងៀនអនកដៃទ។ េគ

បេរងៀនខលួនឯង េរពះេគចងឱ់យខលួនឯងលអ ចងឱ់យខលួនឯងេចះ។ 

432.កំុេធវជមនុសសែដលេដកចទំទួលផលសល់ពីេគ។ 

433.ទុកចិតតេលខលួនឯង េជឿេលកតីរសៃមែដលេយងមន។ 

434.េនេពលែដលេយងេជឿេលខលួនឯង េយងនឹងឈបេ់ជឿេលករភយ័ខល ច។ 

435.មនុសសទីមយួ ែដលរតូវផល ស់បតូរមុនេគ គឺខលួនេយង។ 

436.មនុសសែដលេចះែតបេនទ សអនកដៃទ នឹងរស់េនេដយបេនទ សអនកដៃទ

អស់មយួជីវតិ។ 

437.េបកឱកសឱយខលួនឯងផង េរពះមនែតេយងេទ ែដលអចរកផលូវឱយខលួនឯង

េដរបន។ 

438.កតីរសៃម ជួយឱយេយងេរកកឈរេនេពលបរជយ័។ 

439.កំុឱយមនុសសេនជំុវញិខលួនេយង រញុេយងឱយកល យជមនុសសទនរ់ជយ។ 

440.េធវតមសមតថភពរបស់ខលួនឯង លអជងរងច់អំនកដៃទមកជួយ។ 

441.ទល់រចក មនិែមនជបរជយ័េទ។ 

442.េដរមតងមយួជំហន លអជងឈរេសងៀមអតក់េរមកេជង។ 

443.េយងមនិអចទទួលជយ័ជំនះបនេទ េបេយងមនិចងឈ់នះពិតរបកដ។ 

444.កំុបងអ បខ់លួនឯង កំុបងអ បអ់នកដៃទ។ 

445.េរឿងសមង ត ់េដមបេីទមុខបន គឺចបេ់ផតមេធវ។ 

446.កំុេចះែតរងច់ ំជីវតិេដរេលឿនជងេយងគិតេទេទៀត។ 

447.អនគត ជរងវ នស់រមបអ់នកែដលេរតៀមខលួនកនុងៃថងេនះ។ 

448.អនកែដលគម នេគលេដកនុងជីវតិ នឹងេមលងយេគលេដរបស់េយង។ 

449.េយងរតូវរែតលុបមនុសសែកលងកល យេចញពីេយង។ 



450.េបេយងឈបេ់ជឿេលអនគត េយងកឈ៏បប់នទទួលអវីថមីេទៀតែដរ។ 

451.ខល ចអីនឹងសកលបង េបេយងចងដឹ់ងថខលួនេយងេចលេមសៀតឬអត់

េនះ។ 

452.រគនែ់តឆល ត មនិទនរ់គបរ់គនេ់ទ េយងរតូវរកវធីិេធវឱយខលួនេយងកនែ់ត

ឆល តជេរៀងរល់ៃថងេទៀត។ 

453.មនសមតថភព មនករេពញចិតត មនភពេជគជយ័។ 

454.អនកែដលមនិធល បព់យយម មនិអចយល់ពីតៃមលរបស់វ េហយេយងក៏

មនិបចេ់ទពនយល់ពួកេគែដរ។ 

455.ចបេ់ផតមេធវសិន េទបអចរកកមល ងំចិតតេឃញ។ 

456.មនុសសអតរ់បេយជន ៍នឹងេធវឱយេយងកល យជមនុសសអតរ់បេយជនែ៍ដរ។ 

457.ករេធវកិចចករេដយអស់ពីចិតត ជករេគរពចំេពះខលួនឯង។ 

458.ភពេជគជយ័ មនិែដលមនែដនកំណតេ់ទ។ 

459.អវីែដលរតូវេទ ឱយវេទចុះ ខវល់ពីអវីែដលកំពុងេនវញិ។ 

460.េនេពលចុងេរកយ េយងសត យឱកសែដលេយងមនិហ៊នចបយ់ក។ 

461.េហតុអវីចបំចរ់បឹងេធវតមេគ េបេយងេកតមកមនិដូចេគផង? 

462.េយងមនិរតូវករេហតុផលេដមបអីភវិឌឍខលួនឯងេទ។ 

463.វដូចជមនិទំនងែដលេយងនិយយថ េយងេកតមកេដមបែីតចសំល ប់

េទវញិ។ 

464.មនិឈបរ់តងចំ់ណុចបរជយ័ ជចំណុចចបេ់ផតមៃនភពេជគជយ័។ 

465.ភពរកីរយ ជជេរមសទីមយួរបស់េយង។ 

466.ឈបគិ់តេចលសិន េហយចបេ់ផតមេធវ េទបេចញលទធផល។ 

467.បរជយ័ រគនែ់តបេរងៀនេយងឱយេចះដកខ់លួនប៉ុេណណ ះ។ 

468.េកតជមនុសសនឹងេគែដរ េធវេរឿងណមយួឱយេចញជរបេយជនខ៍លះេទ។ 



469.ទមល ប ់បេងកតចរតិមនុសស។ 

470.ឧបសគគ មនិេធវឱយេយងដកថយេទ ខលួនេយងេទែដលរបបខ់លួនឯងឱយ

ដកថយ។ 

471.កំុបំផល ញខលួនឯង កនុងៃដខលួនឯង។ 

472.កំុេភលចថ មនែតេយងេទ ែដលអចែកែរបជីវតិខលួនឯងបន។ 

473.ជីវតិេយងខលីណស់ កំុរវល់ែតេឈល ះនឹងមនុសសែដលេយងមនិចូលចិតត។ 

474.ភពសត យេរកយ េរចនែតេដរតមមនុសសកំសក។ 

475.ករពយយម អចេធវឱយឧបសគគ កល យជឱកសបន។ 

476.េចះេសកសត យ ែតមនិេធវអវីថមី ជកំហុសធំបំផុត។ 

477.កំុនខំលួនឯងឱយធល ករ់េណត  េដយករេមលងយខលួនឯង។ 

478.មនែតខលួនេយងេទ ែដលដឹងថអវីជរបស់ចបំច។់ 

479.កំុេធវេចះ ចំេពះអវីែដលេយងមនិេចះ។ 

480.ភរកិចចរបស់មនុសសរគបគ់ន  គឺសេរមចកតីរសៃមផទ ល់ខលួន។ 

481.ចងេ់ចះបិទកររះិគន ់រតូវេរៀនពីវធីិគិតវជិជមន។ 

482.េយងមនិហ៊នទទួលសគ ល់ខលួនឯង េរពះេយងេនែតបនតរះិគនថ់ អវីែដល

ជខលួនេយងពិតរបកដ មនិលអ ឬមនិមនតៃមលឱយទទួលសគ ល់។  

483.រតូវេធវជមនុសសែដលេចះខម សេគ ែតហ៊នទទួលខុសរតូវ។ 

484.ករេរ សេអង ជេរឿងអតរ់បេយជនបំ៍ផុត ែដលមនុសសអតរ់បេយជន៍

ចូលចិតតេធវ។ 

485.បេរងៀន និងរបប ់គឺខុសគន ។ េបេយងបេរងៀន បននយ័ថ េធវឱយេគ

យល់ អចេធវបនេដយខលួនឯង។ ែតេបេយងរបប ់បននយ័ថ េយងមនិ

ចងឱ់យេគេចះេទ រគនែ់តចងឱ់យេគេធវតមេយងប៉ុេណណ ះ។  

អនកែដលេចះែតរបប ់មនចំណុចេខសយមយួ គឺខល ចេគេចះជងខលួន។ 



486.េរឿងធំប៉ុណណ  កេ៏គចបេ់ផតមពីតូចេទមុនែដរ។ 

487.េបមនិទនស់គ ល់ខលួនឯង កំុទនដ់កេ់គលេដ េរពះវគម នរបេយជន៍

េទ។ 

488.កំុេរៀនបេនទ សវសន បេនទ សេយងលងង ់មនិសគ ល់ទីផសរករងរ

េទបរតូវ។ 

489.កំុបញចបេ់គលបំណងខលួនឯង េដយសរពកយសមតេីលងេសចរបស់

អនកដៃទ។ 

490.មនុសសបរជយ័ មនេលសេរចនណស់ ែតមនិទទួលសគ ល់ថខលួនឯង

សមបរូេលសេទ។ 

491.េយងេរចនែតបំផល ញខលួនឯងេដយសរករេជឿែដលមនិបនគិតមុន។ 

492.រតូវផល ស់បតូរចរតិេយង ឱយចូលចិតតេធវសកមមភព ជជងអងគុយរសៃម។ 

493.ទរមអំចឆល តបន េយងរតូវលងងយូ់រណស់។ 

494.បងខំចិតតេធវអវីែដលេយងមនិចូលចិតត មនិអចេធវឱយេយងរកីរយបនេទ។ 

495.អនកមនិដឹងខយល់ ខវល់ែតពីេរឿងអនកដៃទ អនកដឹងខយល់អី ខវល់ែតពីេរឿង

ខលួនឯង។ 

496.កំុេនជិតមនុសសលកពុ់ត។ 

497.ចងបំ់េពញតរមូវករ រតូវមនសមតថភពជបខ់លួន។ 

498.ភពរកីរយ ជេរឿងផទ ល់ខលួន វមនិទកទ់ងនឹងអនកេរកេទ។ 

499.បរជយ័ បេងកតចរតិថមីឱយមនុសស។ 

500.េយងកនែ់តកុហកខលួនឯង េយងកនែ់តខល ចករពិត។  



ទំព័រចុងេរកយ 
េនះជែផនកបញចបៃ់នេសៀវេភ េហយកជ៏កែនលងែដលេយងរតូវលគន ែដរ។ 

េយងលគន កនុងនមជអនកអន និងអនកនិពនធតមទរមងអ់កសរ។ ខញុ ំេជឿថ 

កនុងចំេណមគំនិតទងំ ៥០០ េនះ យ៉ងេហចណស់កម៏នគំនិតណមយួ

ែដលេធវឱយអនកទងំអស់គន គិតថ “រតូវែមន” ែដរ។ ខញុ ំរគនែ់តបងហ ញពីគំនិត

របស់ខញុ ំប៉ុេណណ ះ ដូេចនះេរឿងេផសងេទៀត មនិពកព់ន័ធនឹងខញុ ំេទ។ 

ករេលកទឹកចិតត ជភរកិចចផទ ល់ខលួន។ គម នអនកណទំេនរមករបបេ់យងថ 

“សូ៊ៗៗ” រល់ៃថងេទ។ អនកទងំអស់គន អចេរបេសៀវេភេនះ ជជំនួយេនេពល

បកទឹ់កចិតតតិចតួចេដយអនមយួៃថងបនតិច េហយអងគុយគិតមយួែភលត។ កំុ

អនសរមុក េរពះករេលកទឹកចិតតរជុលេពក េធវឱយេយងខជិលប៉ុេណណ ះ។ 

េបសិនជអនកណចងជួ់យេលកទឹកចិតត អចជួយទិញេសៀវេភេផសងេទៀត

របស់ខញុ ំបន។ ខញុ ំជអនកនិពនធ េហតុេនះខញុ ំមនិរតូវករពកយសរេសរ ឬេផញរបូ 

sticker មកឱយខញុ ំេទ។ ខញុ ំរតូវករលកេ់សៀវេភរបស់ខញុ ំឱយបនេរចន េដមបបីន

លុយមកចយ។ ខញុ ំនិយយរតងជ់មយួអនកទងំអស់គន  េរពះខញុ ំគិតថ អនក

ែដលអនេសៀវេភរបស់ខញុ ំ អចទទួលយកពកយពិតបនរគបរ់បេភទ។  

សូមអរគុណចំេពះអនកែដលែតងែតងអនេសៀវេភ និងអតថបទរបស់ខញុ ំ

កនលងមក។ ខញុ ំសងឃមឹថ នឹងជួបអនកទងំអស់គន េទៀតេនេសៀវេភេផសងេទៀត។




