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ទំពរ័េដីម 
អនកនិពនធ េរបៀបបននឹងឃល ងំផលិតគំនិត ប៉ុែនតគំនិតទងំេនះមនិរបកដថ

េរបេកតទងំអស់េទ។ គំនិតខលះ រតូវករយកេទសកលបងមតងេហយមតងេទៀត 

េទបអចដឹងថ លអ ឬមនិលអ។ អនកនិពនធ បនគំនិតទងំេនះមកពី បទ

ពិេសធន ៍បូករមួនឹងចំេណះដឹងែដលមនកនុងខលួន េហតុេនះ េទបអនកនិពនធមន

ក់ៗ  មនគំនិតខុសគន ។ 

ខញុ ំកជ៏អនកនិពនធមន កែ់ដរ។ េទះបីខញុ ំមនិមនគំនិតេរចនដូចេគែមន ែតវលមម

នឹងអចយកមកែចករែំលកបន។ េសៀវេភេនះជកររបមូលយកគំនិតែដល

ខញុ ំបនសរេសរកនុងរយៈេពលពីរឆន  ំេនេលបលុករបស់ខញុ ំ។ ពីរឆន  ំខញុ ំមនែត

ប៉ុណណឹ ងេទ។ េពលជួបនឹងេរឿងអវីមយួ ខួរកបលខញុ ំនឹងចបេ់ផតមេធវករ េហយ

េរៀបចំជគំនិតេចញមក។ 

គំនិតេនកនុងេនះ អចេរបែតឯងបន េដយមនិបចយ់កេទផគុ ំនឹងគំនិត

េផសងេទៀត។ គំនិតខលះខលី ខលះែវង េទតមករចងព់នយល់របស់ខញុ ំ។ េពលណ ខញុ ំ

ចងស់រេសរែវង ខញុ ំសរេសរែវង េពលណខញុ ំមនិចង ់ខញុ ំកម៏និពនយល់អវីែដរ។ 

េដយសរខញុ ំេជឿថ អនកអនេសៀវេភ មនសមតថភពអចែសវងយល់បន 

េទបខញុ ំមនិបចព់នយល់េរចន។ ករអន ជករពនយល់ខលួនឯង េហតុេនះ េយង

រតូវេរៀនមតងបនតិចៗ។ 



េសៀវេភេនះ ជករែចករែំលករបស់ខញុ ំប៉ុេណណ ះ។ ខញុ ំកយ៏កេទ post េលអីុនធឺ

េណតែដរ ែតវមនិលអដូចេរៀបចំជេសៀវេភេនះេទ។ អវីែដលេគអនកនុងៃថង

េនះ នឹងែលងមនអនកេឃញកនុងេពលមយួអទិតយ េរពះមនេគ post 

េរចនេពក ប៉ុែនតេសៀវេភ គឺខុសគន ។ េពលណទំេនរ េគអចយកមកអន

េឡងវញិបន។  

ខញុ ំចូលចិតតេរៀបចំរគបយ៉់ងជេសៀវេភ េដមបងីយរសួលអន និងងយរសួល

ែចករែំលកបនត។ 

ខញុ ំមនិចងឱ់យអនកទងំអស់គន  របញបអ់នវឱយចបក់នុងេពលមយួៃថងេនះេទ 

េរពះេសៀវេភេនះរតូវករឱយេយងគិតេរចន។ រតឹមែតមយួសនលឹក ឬពីរ កនុង

មយួៃថង គឺលមមសរមបខួ់រកបលរបស់េយងេធវករេលងៗេហយ។ េបអនឆប់

ចប ់ែតមនិយល់ ឬមនិចអំវីេសះ កម៏និមនរបេយជនអ៍វីែដរ។ អនតម

សរមួល េហយកំុេភលចយកេទគិតផង។ 

ហួត េសងេគៀ  



អលប់៊មុគំនិត ភគ

មយួ 
កលពីប៉ុនម នឆន មុំន ខញុ ំបនចងរកងជេសៀវេភមយួកបលែដលមនគំនិត

ជេរចន េហយដកឱ់យេគេដនឡូដ។ ខញុ ំរសងគំ់និតទងំេនះមកពីេសៀវេភ

ែដលធល បប់នអន។ ខញុ ំបនដកទ់ងំចំណងេជងេសៀវេភ និងេឈម ះ

អនកនិពនធេនកនុងេនះែដរ ែតមនិបនដកេ់នរគបគំ់និតែដលខញុ ំដករសងេ់ទ។ 

េសៀវេភខលះ ខញុ ំអនយូរេពក េភលចេឈម ះ េហតុេនះកម៏និបនដក។់ 

េរកយេពលដកឱ់យេដនឡូដេហយ មនេគរបបខ់ញុ ំថ អវីែដលខញុ ំកំពុងេធវេនះ 

បនរេំលភសិទធិអនកដៃទេហយ។ េគខំសរេសរ េហយខញុ ំចែំតយករបស់េគមក

ដកចូ់លគន ែបបេនះ មនិលអេទ។ េទះបីខញុ ំមនិលកែ់មន ែតវបះ៉ពល់សន ៃដ

របស់េគដែដល។ ខញុ ំយល់ពីចំណុចេនះចបស់ណស់ េរពះអនកែដលបេងកត

សន ៃដណ កេ៏ចះរសលញ់ និងករពរសន ៃដរបស់េគ។ 

ខញុ ំកដ៏កេសៀវេភេនះេចញពីេលអីុនធឺេណតវញិ េហយរបបឱ់យអនកអន

េផសងេទៀត ឈបែ់ចករែំលកេសៀវេភេនះ។ ខញុ ំដឹងថមនអនកយកេទបេងហ ះ

េលអីុនធឺេណត ែតខញុ ំគម នវធីិេទ។ ខញុ ំេធវរគបវ់ធីិែដលខញុ ំអចេធវេទបនេហយ។ 



េនះជកំហុសមយួរបស់ខញុ ំ ែដលខញុ ំចមំកដល់ឥលូវេនះ។ ខញុ ំកេ៏ចះខម សេគែដរ 

េរពះគំនិតកនុងេនះជរបស់េគេសះ ែតខញុ ំែបរជយកមកដកេ់ឈម ះខលួនឯង។ 

អនកេរៀបេរៀង គម នអវីយកមកេរបៀបនឹងអនកនិពនធបនេទ។ មច ស់គំនិត េទប

មនសិទធិេធវរគបយ៉់ងេលគំនិតរបស់េគ។ ខញុ ំកម៏និចងេ់ធវជមនុសសសីុេពរេគ

ែដរ។ េសៀវេភភគពីរេនះ អចចតទុ់កថ ជករដឹងខលួនខុសរបស់ខញុ ំ។ 

កនុងេនះ ជគំនិតរបស់ខញុ ំទងំរសុង។ គំនិតទងំេនះ មនិែមនខញុ ំអងគុយរកនឹក

សរេសរចូលមតងមយួេនះេទ។ ខញុ ំរគនែ់តដករសងពី់អតថបទែដលសរេសរ

កនុងរយៈេពលពីរឆន  ំេនេល បលុករបស់ខញុ ំ ប៉ុេណណ ះ។ អតថបទទងំេនះមន

របធនបទខុសគន េរចនណស់ េហយមនិែមនរគបអ់តថបទទងំអស់ សុទធែត

មនគំនិតលអេនះេទ។ អតថបទខលះ ខញុ ំរគនែ់តសរេសរេរៀបរបពី់អវីែដលខញុ ំបន

ជួបប៉ុេណណ ះ។ េបអនកទងំអស់គន មនេពលទំេនរ អចចូលេទអនបន 

េរពះខញុ ំមនអតថបទថមីរល់អទិតយ។  

https://www.houtsengkea.me


ករសរេសរបលុក 
ខញុ ំសរេសរបលុកប៉ុនម នឆន េំហយ។ ខញុ ំទុកវជកែនលងរកសគំនិតរបស់ខញុ ំ និង

ែចករែំលកេទកនអ់នកែដលចូលចិតតអនសំេណររបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំកេ៏របវជេដមប ី

អភវិឌឍជំនញសរេសរេសៀវេភរបស់ខញុ ំផងែដរ។ េសៀវេភេនះេកតពីករ

សរេសរបលុកទងំរសុង។ 

ករសរេសរបលុក មនិែមនលអសរមបែ់តអនកនិពនធេទ។  មនុសសទូេទ ឬអនក

ែដលមនជំនញេផសងកអ៏ចទញយករបេយជនពី៍វបនដូចគន ។ េនេពល

េយងចបេ់ផតមសរេសរ េយងចបេ់ផតមគិត។ េពលគិតមនិេចញ េយងនឹងសួរ

េគ។ េពលសួរេគមនិបនចេមលយ េយងនឹងចបេ់ផតមរសវរជវេដយខលួនឯង។ 

កររសវរជវេនះេហយ ែដលេធវឱយេយងកនែ់តដឹងេរឿងេរចន និងសទ ត់

ជំនញ។ 

បលុក ជអនករបបេ់គថ េយងជអនកណ េហយេយងអចេធវអវីបនខលះ។ បលុក 

មនិដូចបណត ញសងគមេទ េរពះគម នអនកេជឿថេយងមនជំនញពិតរបកដ

េទ េបមយួៃថងៗ េយងេនែតេលបណត ញសងគម។ មយង៉េទៀត បណត ញសងគម 

មនិែមនជរបស់េយង ដូេចនះេយងមនិអចរគបរ់គងវបនទងំរសុងដូចបលុក

េទ។ 



េយងអចេរបបលុកមក promote ខលួនេយង ឬជំនញរបស់េយងកប៏ន។ ខញុ ំេរប

បលុកេដមបឱីយអនកដៃទដឹងថ ខញុ ំជអនកនិពនធ េហយខញុ ំមនេសៀវេភសរមបល់ក់

។ ខញុ ំដកេ់សៀវេភេនេលេនះ ដូេចនះអនកែដលបនេឃញ េគអចនឹងចប់

អរមមណ៍ ឬទិញេសៀវេភរបស់ខញុ ំ។  

ខញុ ំេជឿថ េបេយងចំណយេពលខលះេទេលបលុក េយងនឹងអចបនផលេរចន

រតលបម់កវញិ និងបនេរៀនពីបេចចកវទិយេរចនផង។ ផលទងំេនះ អច

មនិែមនជលុយកក ់ែតវនឹងេធវឱយេយងសបបយចិតត។  

អនកែដលចងេ់រៀនបែនថមពីករសរេសរបលុក អចចូលេទអនេលេវបសយ 

Copyblogger បន។ េវបសយេនះនឹងបេរងៀនេយងរគបយ៉់ងពីករ

សរេសរបលុក និងេធវឱយវលប។ី េគមនិបេរងៀនេយងពីករផុសេរឿងសិចដូចអនក

បេរងៀនមយួចំនួនែមន ប៉ុែនតេគបងហ ញេយងពីរេបៀបេធវបលុកពិតរបកដ។  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គំនិត 
1. មនុសសសីុេជរ រតូវករមនុសសែអបអប។ 

2. េជឿខញុ ំចុះ គម នអនកណចូលចិតតមនុសសអតប់នករេទ។ 

3. មនុសសអតប់នករ ចូលចិតតរះិគនេ់គ។ 

4. កររះិគនែ់បបសថ បនរបស់មនុសសអតប់នករ ជករេមលងយករ

ខំរបឹងរបស់អនកដៃទ េដយគិតថខលួនេធវរតូវ ខលួនជមនុសសលអែដលបន

និយយពីចំណុចអរកករ់បស់អនកដៃទចំៗែបបេនះ។ 

5. សលេរៀន ជកែនលងែដលេលកសទួយមនុសសពូែកែអបអប េហយ

ទមល កម់នុសសែដលេរៀនពូែកពិតរបកដ។ 

6. សតវែឆក េទះបីជពកយេខអវសអ តបត ពកែ់វន៉ត កេ៏នែតជែឆក 

មនុសសេទះបីជរសត គូរមុខែឆក កេ៏នែតជមនុសស។ 

7. មនុសសអតប់នករ ចូលចិតតេធវេរឿងអតប់នករ។ 

8. កំុេភលច សមតថភព េធវឱយមនុសសមនតៃមល ែតេយងករ៏តូវែតេចះបងហ ញវ

ឱយេគដឹងផង។ េបមនិអីុចឹងេទ េយងេនែតអតត់ៃមលដែដលហនឹង។ 



9. បរជយ័ ជរបស់គម ននយ័សរមបជី់វតិ ករេធវអវីែដលេយងរសលញ់

េទបជរបស់មននយ័។ 

10. អនកអនលអ រតូវេចះែចករែំលក។ សូមេធវខលួនជអនកអនលអរគបគ់ន   

េដមបកីររកីចេរមនរបស់មនុសសជតិ។ 

11. កំុកំណញ់នឹងករែចករែំលក េរពះេនះមនិែមនជទមល បរ់បស់អនកអន

េទ។ 

12. ករេរៀនសូរត មនិែមនេរៀនែតពីបុគគលែដលមនុសសរគបគ់ន សរេសរថលអ 

េនះេទ។ ជួនកល មនុសសែដលេគរគបគ់ន េជរ កេ៏យងអចេរៀនបន

ែដរ។ 

13. ករេរជសេរ សេសៀវេភអន េរបៀបដូចជរបអ់នមតិតែដរ េបេរ សខុស 

េយងនឹងមនបញហ ។ អនកខលះអនេសៀវេភេហយ េទជទនរ់ជយ ខល ច

មុខខល ចេរកយកម៏ន េរពះខលឹមសរកនុងេសៀវេភមនឥទធិពលខល ងំ

ណស់។ 

14. លបចិ មនិែមនអរកកទ់ងំអស់េនះេទ េបសិនជេយងេធវេដយមនិឱយ

បះ៉ពល់អនកដៃទ។ លបចិខលះរតឹែតលអេទៀត ដូចជលបចិែដលេធវឱយអនក

ដៃទកល ហន េធវឱយអនកដៃទែសវងយល់េដយខលួនជេដម។ 

15. ករេរៀនពីមនុសសែដលរគបគ់ន និយយថកបត ់កម៏និែមនជេដមេហតុ

ែដលេធវឱយេយងកល យជមនុសសកបតែ់ដរ េបចិតតេយងលអ។  



16. េនេរកមេជងេគ សញញ បរតេរបៀបដូចជរកដសធមមត។ 

17. តួនទីរបស់មនុសស គឺទទួលេរឿងលអផង និងេរឿងអរកកផ់ង។ េបមនិ

េចះទទួលេរឿងអរកកេ់ទ មយួជីវតិេនះ នឹងរស់េនេដយែរសកថងូររក

ជំនួយពីអនកដៃទរហូត ឬគិតថ ជីវតិេនះអយុតតិធមណ៌ស់។ 

18. សតវែឆកែដលចូលចិតតសីុឆអឹង អចេមលដឹងថេនះជឆអឹង េទះបីឆអឹង

េនះកបក់នុងដី ឬរបលកយ៉់ងណកេ៏ដយ ។ 

19. មនុសសកំសក មនិនិយមទទួលសគ ល់អវីេនះេទ។ 

20. ជនកំសក ជមនុសសែដលេមលពីសំបកេរកដូចជកល ហន ហ៊ន

ណស់ែតមនិសគ ល់កលៈេទសៈ និងគម នករទទួលខុសរតូវ។ ជន

កំសក ជមនុសសចូលចិតតបំភយ័ មនិរតឹមែតខលួនឯងេទ េនបំភយ័អនក

េនែកបរខលួនេទៀត។ ជនកំសក ចូលចិតតេធវអវីមយួមនិដចេ់រសច េហយ

ចតទុ់កថ េនះជករមនេហតុផលរតឹមរតូវរបស់ខលួន។  

21. មនុសសេយងេកតមក គម នកំណតេ់ឈម ះអនកណជមច ស់បញជ េល

កបលេទ ។  

22. ករផតល់តៃមលដល់ភពសុខសនតកនុងជីវតិ កជ៏ចំណុចលអមយួរបស់សឺុ

ម៉អីុែដរ។ 



23. កំុបងខំខលួនឯងឱយចូលចិតតអវីែដលេយងសអប ់េរពះវដូចជករែហកមត់

ខលួនឯង េហយពយយមញតម់ហូបែដលេយងេខពមចូលអីុចឹង។  

24. ខលួនេយងសអបសឺុ់ម៉អីុ ែតមនិបនសអបខ់លួនឯងេទ ដូេចនះអវីែដលលអ គួរែត

របមូលដកខ់លួនខលះេទ។ 

25. ខញុ ំជមនុសស ដូេចនះមនិអចសរេសររតូវរគបរ់ជុងេទ។ 

26. អតេ់យងមយួ កស៏សនមនិដួលេទណែដរ។ ខវះអីមនុសស បិទែភនក

េដរ។ 

27. េបអនកទងំអស់គន  មនិេជឿសសនេទ េដរេចញពីសសនេទ។ 

28. ែខមរេយងយក សសនជឈន ន ់រកលុយ បិទបងំករពិត  និងេដមប ី

ចូលសងគមជមយួេគប៉ុេណណ ះ។ 

29. មនុសសងបនឹ់ងសសនករមតិណកេ៏ដយ កជ៏មនុសសេរគះថន កែ់ដរ

េហតុេនះេបេយងមនិអចេធវអវីពួកេគបនេទ កំុចូលរមួនឹងពួកេគ។ ចូរកំុ

េធវឱយខលួន ជមនុសសេរគះថន ក ់េដយសរែតខួរកបលេយងរតូវេគពងវក ់

។ 

30. េបេយងមនិេជឿេលសសនដៃទ េហយេយងមនិមនបញហ អវីេកតេឡង 

េយងកម៏និបចេ់ជឿសសនែដលេគបញចូ លកនុងខួរកបលេយងែដរ។ 



31. Atheism បដិេសធេចលរល់សសន និង ជំេនឿេផសងៗ ែដលបិទ

មនុសសេនកនុងរបអបង់ងឹតមយួ។ របអបេ់នះ គឺ ករមនិេចះគិត។ 

32. ជំេនឿ េរបៀបដូចជេកមងែដលេសលៀកេខទឹកេនមពីតូចអីុចឹង េពលធំេទ 

េជងកែនធកេដរមនិជិត ដូេចនះកំុទុកយូរ ។ 

33. Atheism នឹងផល ស់បតូរករគិតរបស់េយងទងំរសុងែដលតមពិត េយង

មនិធល បគិ់តេដយខលួនឯងមតងណេទ។ 

34. Atheism មនិគរមមេយង ឬ កុហកេយងថ រតូវចុះនរកេទ គឺេយង

ខលួនឯងជអនកយល់ពីវ។ េពលយល់េហយ គឺ ចូលេដយខលួនឯង។ 

សត បេ់ទដូចជ LDP ែដរ ែតខុសគន រតង ់athiest មនិរតូវករេគមក

ដឹកកបលកនុងកររស់េនេទ។ 

35. កំុភយ័ខល ច atheism េធវឱយសសនេនរសុកែខមររលំ េរពះវជេរឿង 

ែដលេទមនិរចួ។ ែខមរសអបជ់ងេគ គឺ ករផល ស់បតូរ។ មន ក់ៗ បនែតមត ់

និង ចងឱ់យអនកដៃទផល ស់បតូរប៉ុេណណ ះ។ 

36. ករេធវតមគន  េដយបនគិតជមុន បញជ កថ់ េយងេចះេមលេឃញ 

ទំេនរលអែដលនរំបេយជនក៍នុងរយៈេពលយូរ។ 

37. ករេធវតមេគេដយមនិគិត ឬេហថេជរតមគន  គម នរបេយជន ៍

រតលបម់កវញិេទ។ ភគេរចន គឺយកលុយឱយេគប៉ុេណណ ះ។ មនុសស 



របេភទេនះ មនិេចះគិត េហយខល ចសងគមមនិទទួលសគ ល់ខលួន េទប 

របឹងេធវឱយដូចេគ។ 

38. រសុកេយង ជ រសុកេជរ ប៉ុែនតេជរបនែតេរឿងអរកកប់៉ុេណណ ះ។ ឱយែត

េរឿងហនឹងមនផលបះ៉ពល់ ដឹងែតមនមនុសសបកទ់ព័េទេហយ។ 

39. េឃញភល ម េធវតមភល ម មនិឱយមច ស់េដមខកបំណងេទ។ េដយសរ 

ែតែខមរែបបេនះេទបជំនួញែបបសីុវល័ិយជេរចន មកេបកដំេណ រ អច

េដរយ៉ងរលូន។ អនករកសីុ ចូលចិតតរកសីុកនុងរសុកេយងណស់ េរពះ 

រសួលយកលុយ ។ 

40. េគមនិឃតនឹ់ងេរឿងេធវតមេគេទ ែតមុននឹងេធវ េរៀនគិតផង េរពះេរឿង

ខលះមនិមនរបេយជនដ៍ល់េយងេទ។ 

41. េយងនឹងបតប់ងេ់សរភីព េរពះែតករេដរតមេគរហូត។ 

42. LDP មនិែមនរះិគនស់សនេទ គឺរះិគនអ់នកេបកសីុកនុងសសន ឬ 

េហតមពកយពួកេគថ “េចរថងយ់ម ។” េចរថងយ់ម មនិែមនជ 

ពកយអរកកេ់ទ ែតពកយចំៗ ។ េដយសរេយងមនិទមល បនឹ់ងភព 

េសម ះរតង ់េហតុេនះ េយងមនិអចទទួលពកយចំែបបេនះបន។  

43. អនកនេយបយ និងសសន មនិអចែចកដចគ់ន បនេទ េរពះពួកេគ 

រតូវករអវីែដលអចរគបស់ងកតរ់បជជនបន។ េបអំណចរបស់ 



អនកនេយបយ រគបរ់គងរបជជនមនិជប ់េគេនមនសសន េធវជ

ផលូវេរកយ។ 

44. សសន ជជមងរឺបស់កមពុជែដលនឱំយេយងជបគ់ងំកនុងករផល ស់បតូរ 

ផនតគំ់និត។ េតេយងបតូរផនតគំ់និតយ៉ងេមច៉េកត េបេយងេនែតឡបឆ់កួត 

នឹងនិពនធ និង នរកែដលមនិមនពិត េហយយកវតតជកែនលង លង

បបេនះ?  

45. េបសសនេនែតមន មនុសសេនែតរតូវេគពងវកខួ់រកបល េហយេនែត

ចតទុ់កអនកដៃទ ជអនកដឹកនរំហូត។ 

46. រស់េនជេចៀម េរពះខល ចធល កន់រក។ 

47. ខញុ ំមនិេជឿេលេសរភីពកនុងករបេញចញមតិែមន ែតខញុ ំេជឿេលេសរភីពកនុង

ករគិត។ 

48. េបេយងគិតថ េយងរតូវករអនកដៃទមកអងគុយឱយេយងថវ យបងគំ បន

នយ័ថ កនុងចិតតេយងេនែតជទសកររបស់េគដែដល។ 

49. មនុសសេពលជួបបញហ  េគមនិឱយលុតជងគងេ់ទ េគឱយេរកកឈរេឡងត

តងំ ែតសសនមនិបេរងៀនេយងែបបេនះេទ។ ថវ យបងគំ រជះអស់

បញហ ។ 



50. ករសល ប ់សរងគ ម ភពវកឹវរ ករចយលុយអតរ់បេយជន ៍ពតម៌ន 

រចបូករចបល់ ករជំពកបំ់ណុលបរេទស ករលកមុ់ខជតិ និងមុខមត ់

អរកក់ៗ  សុទធែតេចញពីអនកនេយបយ។  

51. អនកនេយបយ េកតពីកររលយចូលគន  រវងេពសយចរ េចរកមម និង 

ករពងវកខួ់រកបល។ ពួកេគលកប់នរគបវ់ធីិ លួចបនរគបេ់ពល និង 

លកប់នរគបេ់រឿង។ 

52. ខញុ ំឯកភព នឹង LDP េទេលេរឿងសសន ប៉ុែនតខញុ ំមនិេជឿនេយបយ 

របស់ពួកេគ។ ពួកេគដកជំេនឿពីសសន េដមបដីកចូ់លបកសរបស់

ខលួន។ អនកដឹកនណំកេ៏ដយ មនិចងឱ់យអនកេរកមបងគ បែ់បងែចក 

ជំេនឿេរចនផលូវេពកេទ។ 

53. ខញុ ំេមល េទកនស់សន និងបកសនេយបយ ដូចគន នឹងពួកេគេមល

មកកនខ់ញុ ំែដរ។ 

54. ករចូលសសន និងបកសនេយបយ មនិជួយឱយេយង េចះគិត ឬ

កល យជមនុសសលអេទ។ េបេយងេភល ចូលេទថតមេគដូចេសក លក់

ដល់អស់ពីខលួនេទៀត កគ៏ម នបនអីមកវញិែដរ។ 

55. ខួរកបលមនេរៀងខលួន េបរសលញ់សសនណស់ បេងកតសសន

មយួខលួនឯងេទ។ យ៉ងេហចណស់ េយងបនពងវកខួ់រកបលេគ 

រគនេ់បជ ងេគមក ពងវកេ់យង។  



56. សសន កជ៏ជំនួញមយួែដរ រគនែ់តអនកេធវជំនួញេនះកំសក លួចសីុ

លកមុ់ខេនពីេរកមម៉ូតសក ់និង ម៉ូតសេមលៀកបំពកែ់បលកែភនក

ប៉ុេណណ ះ។ េយងអចនឹងមនេគលករណ៍សហរគិនភពថមីមយួេទៀត 

គឺ “បេងកតសសន រកលុយពីសសនរបស់ខលួន លអជងេធវតមេគ”។ 

57. េដកសីុេដយសរេគេហយ បងគ បេ់គឱយឱនកបល េតេគេហថមនុសស

លអែដរេទ? 

58. េយងគួរែតទុកអនកសសន ជអនករកសីុេទបរតូវជង េហយេរប រទឹ

សតី“អតិថិជន ជេសតច” ជមយួពួកេគវញិ។  េបចងឱ់នកបល មនិែមន 

េយងែដលជអនកេចញលុយរតូវេធវេទ។ សសន គួរែតេគរពអតិថិជន

ផង េរពះេគចយលុយអស់េរចនណស់។ 

59. ចងេ់ចះចងដឹ់ង ខញុ ំេចះេរៀនេដយខលួនឯង។ ខញុ ំមនលុយទិញេសៀវេភ

អន ចុះេឈម ះេរៀនអនឡញ និងមនមតសួ់រអនកែដលេគេចះជង។ 

60. ជំេនឿខញុ ំ គឺេនេលខលួនឯង។ ចងអ់នកណពូែកនិយយអីកពូ៏ែកេទ ខញុ ំមនិ

ខវល់េទ។ 

61. េគមនរទឹសតី ខញុ ំកេ៏ចះបេងកតរទឹសតីែដរ។ េគគិតថខលួនេគអសច រយ ខញុ ំក៏

គិតថខលួនខញុ ំអសច រយែដរ។ េគមនបកស មនអនកគរំទ ខញុ ំអតម់ន ខញុ ំគរំទ

ខលួនឯង កប៏នដូចគន ។ 

62. េរកយេពលខញុ ំមនិេជឿេលរពះ និងសសន ខញុ ំរតូវេជឿេលខលួនឯង។ 



63. ខញុ ំមនិេជឿថមនជតិេរកយ ដូេចនះខញុ ំរបឹងេធវរគបយ៉់ងតមែដលអចេធវ

េទរចួ មុនេពលសល បេ់ទវញិ។ ខញុ ំេធវរបញបណ់ស់ េរពះខល ច េធវមនិ

ទន។់ ខញុ ំគម នេពលេរចនដូចអនកដៃទ េរពះេគេជឿថជតិេរកយ េគនឹង 

បនតែខសជីវតិេគមតងេទៀត ។ 

64. ពីមុន េពលមនអវីមនិលអេកតេឡង ខញុ ំគិតថ វជកមមពីជតិមុន

របស់ខញុ ំ។ ឥលូវេនះ ខញុ ំរតូវរកឱយេឃញពីមូលេហតុែដលនឱំយេរឿង 

អរកកេ់នះេកតេឡងេដមបេីដះរសយវ។ 

65. មនិែមនថេរឿងនិទនកនុងសសន មនិលអេនះេទ ែតេយងមនិអចអន 

េរឿងរបឌិតេពញមយួជីវតិបន។ េយងរតូវករេរៀនពីករពិតឱយេរចនជង

េរឿងរបឌិត។ 

66. េគរស់កនុងកររសៃមជមយួរពះ ខញុ ំរស់កនុងកររសៃមរបស់ខលួនឯង។ 

67. ខញុ ំគម នសងឃមឹថបនេទនិពនវេទ ដូេចនះរល់ៃថងខញុ ំរបឹងរស់ឱយមននយ័ 

េហយមនិរពឹំងថ ដល់ែតសល បេ់ទេទបបនសុខដូចអនកដៃទែដរ។ 

68. ខញុ ំែលងបនរបែកកជមយួអនកដៃទពីេរឿងសសនេទៀតេហយ េរពះខញុ ំ

ដឹងថវគម នរបេយជនដ៍ល់ខញុ ំ។ េបខញុ ំរបែកក បននយ័ថខញុ ំកម៏និ ខុស

ពីពួកេគែដរ។ 

69. ករេដញេដលគន  ជេរឿងសបបយ េបសិនជភគីមខ ងេទៀត មនករ

េចះដឹង និងេចះែវកែញកេដយពឹងេលករពិត ប៉ុែនតេបមខ ងេទៀត មនខួរ 



កតេ់ទបងកង ករសនទនេនះ មនិខុសពីែឆករពុសេលងជមយួមនុសសេទ

។ 

70. លុយ មនិែមនជេរឿងសំខនបំ់ផុតកនុងជីវតិែមន ប៉ុែនតវេនែតជេរឿង

សំខន ់ដូេចនះេយងមនិអចមនិរវល់នឹងវបនេទ។ េយងកនែ់តមនិ

េអេព វកនែ់តេចញឆង យពីេយង។ 

71. មនលុយកនុងៃដ លអជងមនិមនអវីេសះ។  

72. មនិថេយងឱយតៃមលេទេលអវីេទ កំុេភលច រតូវមនលុយជបខ់លួនផង។ 

73. លុយអចកំនតភ់ពៃថលថនូររបស់មនុសស។ 

74. លុយអចទិញបនរគបយ៉់ង មនិថេសនហ ករសិកស ភពរកីរយ 

មតិតភព េករ តិ៍េឈម ះ សរមស់ និងសូមបែីតជីវតិ។ អវីែដលសំខន ់សថិត 

េលអនកែដលមនលុយេនះ េចះេរបខួរកបលដល់ករមតិណ? លុយ

េពលេរបជមយួខួរកបល េរបៀបដូចជម៉សីុនបូមដីដធំ៏មយួែដលអច 

រសូបយករគបយ៉់ងបន ។ 

75. ចំណយមនិលអ នឹងនទុំកខដល់េយង។ 

76. ចយតមតរមូវករ កំុចយតមករេជរតមគន ។ 

77. អនកមន េគមនិងយនឹងរបបេ់យងពីរេបៀបរកលុយេទ។ េគអចរបប ់

េយងថ េធវែបបេនះ េធវែបបេនះ ែតវធីិែដលេគេធវពិតរបកដ គឺគម នៃថង



េចញពីមតេ់គេឡយ។ េបមនែមន េយងនឹងេឃញេគចុះកែសតថ 

“ឧកញ៉ ក និយយពីេរឿងយករសីេកមងផគ បចិ់តតឧកញ៉ ខ េដមបចុីះ

កុងរត” ឬ “របធនរកុមហុ៊ន ក និយយពីរេបៀបដកលុ់យេរកមតុេន 

តមរកសួង េដមបសីេរមចករងរបនេលឿន”។ គនលឹះកនុងកររកលុយ គឺ 

លកគ់នលឹះកនុងកររកលុយ។ 

78. រទឹសតីេរចន មនិអចរកលុយបនេទ េលកែលងែតេយងយករទឹសតី

ទងំេនះេទេបកេគកនុងសិកខ សលប៉ុេណណ ះ។ សិកខ សល ជរេបៀប 

ែដលេគរកលុយ េហយជរេបៀបែដលេយងចយលុយ។ េបេយង មន 

គំនិតេបកសិកខ សល េនះេយងេចះដឹងពីលុយចបស់េហយ។ 

79. ជំនញែដលរតូវទីផសរ បនលុយេលឿនណស់។ អនកមនិដឹង េនែត

មនិដឹង េហយខំេរៀនជំនញតមគន េដមបរីបេរជៀតគន េធវករែដលបន

លុយតិច។ 

80. ខញុ ំមនិេជឿេលរពះេទ ែតខញុ ំេជឿថលុយជរពះ។ 

81. លុយ មនអំណចណស់ ជពិេសសេនកនុងៃដមនុសសឆល ត។ 

82. អនកែដលមនលុយេរចន នឹងេធវអវីតមចិតតរបស់ខលួន ដូេចនះេគមនិបច ់

លកពុ់ត ដូចេពលអតលុ់យេនះេទ។ លុយ ជកញចកឆ់លុះេមលចរតិ 

មនុសស។ 



83. ខញុ ំចូលចិតតអនទកទ់ង នឹងនេយបយ ែតមនិចូលចិតតតមដនេរឿង 

របស់អនកនេយបយេទ។ ខញុ ំេមលមនិេឃញពីរបេយជនែ៍ដលេយង 

រតូវតមដនេរឿងកូនេច ឬេរឿងសិចរបស់អនកនេយបយេសះ។ 

84. នេយបយ ជ េរឿងសំខនរ់បស់សងគម ែតអនកនេយបយ ជអនក

បំផល ញេរឿងសំខនរ់បស់សងគម។ 

85. េតអនកតំណងររសត ពិតជតំណងឱយររសតែមនឬអត?់ 

86. អវីែដលររសតចងប់ន និងអវីែដលតំណងររសតចងប់ន មនិសីុចងវ កគ់ន

េសះ ។ ររសតចងយ់កអំណចពីអនកនេយបយ ចំែណកតំណង 

ររសតរបឹងរកអំណចេដមបអីនកនេយបយ។ ររសតចងប់នេសរភីព 

តំណងររសតចងរ់គបរ់គងេសរភីព។ ររសតមនិពូែកបតែ់បន ប៉ុែនត 

តំណងររសតបតេ់លឿនជងចេងកះេទព បូរពឹកេទៀត។ េមលែតករ

េសលៀកពក ់និង ករនិយយសតី ឬមយទ កដឹ៏ងថតំណងររសត និង 

ររសតគម នអវីដូចគន ែដរ។ 

87. បកស គឺ បកស ររសត គឺររសត។ េរៀនែបងែចកឱយចបស់ េទបេយងមនិខត 

បង។់ បកសេរបររសតេដមបរីបេយជនប៍ន ែតររសតមនិអចេរបបកសយក

របេយជនប៍នេទ។ ហ៊នែតចងេ់រប ដឹងែតេរទមខលួនេហយ។ 

88. តំណងររសត មនិែមនសរមបរ់រសតេទ។ ខញុ ំឆងល់ណស់ េតអនកណេគ 

ែដលឆកួតបេងកតពកយេនះេឡងមក? ភស អចេបកមនុសសបនែមន



។ ររសតគិតថ តំណងររសត ជអនកជួយខលួន ប៉ុែនតេភលចគិតថ តំណង 

ររសត េនែតជអនកនេយបយ ។ 

89. អនកនេយបយ យករទឹសតី “ខលួនទីពឹងខលួន” ជធំ េហយជកល់ក់

ណស់ ។ េគពឹងខលួនេគមកេបកេយង េដមបបីនអំណច។ េពលបន 

អំណចេហយ េគករ៏បបេ់យង ឱយពឹងខលួនឯងេដមបរីស់មតង។ 

90. មនុសស និង តៃមលេបះគន មនិដចដូ់ចអចម ៌និងគូថ។  

91. េដមបបីនតៃមលមកេយងរតូវេធវ េរឿងជេរចន។ កនុងេនះែដរ ករងរ 

ជែផនកមយួែដលបេងកតតៃមលឱយមនុសសបន។ មនុសសគម នករងរេធវ 

អចនឹងរតូវេគចតទុ់កថ គម នតៃមល ឬមនិទនម់នតៃមល។ 

92. េពលេយងនិយយពីតៃមល េយងរតូវនិយយពីករេគរព ដូេចនះករងរ 

ែដលគម នអនកណេគរព គឺជករងរែដកគម នតៃមល។ 

93. ករេបករបស់េដយយកជំេនឿអនកដៃទមក េធវជឈន ន ់រតូវបនេគ 

េគរព ែតវគម នតៃមលេទ េរពះជំេនឿបនជួយបិទបងំករពិត។  

94. អនកដៃទបនរបកែ់ខេលសខញុ ំ បននយ័ថ េគមនតៃមលជងខញុ ំកនុង

ករងរ េហយរកុមហុ៊នកេ៏គរពពួកេគេរចនជងខញុ ំែដរ។ រកុមហុ៊ន 

សគ ល់តៃមលចបស់ជងេយងសគ ល់ខលួនឯងេទេទៀត។ េគមនិចំណយ

លុយេរចនេល មនុសសែដលមនិអចជួយអវីេគបនេទ។  



95. ជួនកល េយងគិតវជិជមនេលខលួនឯងេពក េហយរចលំតៃមលែដលេយង

គិតខលួនឯងថជតៃមលពិតរបកដ។ េយងអចនឹងគិតថ ខលួនេយងពូែក

ជងេគ ឬឆល តជងេគ ប៉ុែនត រតូវចថំ តៃមលេនកនុងករងរ មនិែមនេយង

ជអនកសេរមចែតមន កឯ់ងេទ។ េយងជអនកបេងកតតៃមល និង បងហ ញ 

តៃមល ប៉ុែនតអនកដៃទជអនកឱយតៃមល។ 

96. េរៀនគិតពីរបកែ់ខ ឬ របករ់ងវ ន ់េយងនឹងដឹងថ ខលួនេយងមនតៃមល 

កនុងករងរប៉ុណណ ។ 

97. សូមកំុឈចិឺតត េពលដឹងថ ករងររបស់េយង មនិសូវមនតៃមល ឬគម ន

តៃមល េរពះេយងអចែកែរបវបនេដយរបឹងបែនថមតៃមលបនតេទៀត។ 

ជំនញ បទពិេសធន ៍និងករៃចនរបឌិត អចបែនថមតៃមលឱយេយងបន។ 

98. សកសួរបុគគលិករកុមហុ៊នសិនរទីេទេមលថ ពួកគតេ់ពញចិតតនឹង 

ករងររបស់គតែ់ដរេទ? េបគតេ់ឆលយថ េពញចិតត គតស់មនឹង េធវ

ករែបបេនះអស់មយួជីវតិេហយ។  

99. េរៀនទទួលសគ ល់តៃមលករងររបស់ខលួន េហយផល ស់បតូរវ េបេយងមនិ

េពញចិតត។ 

100. កំុេភលច ខលួនេយងមនតៃមល េទបេគេគរពេយង។ មនិែមនឱយែតមន

ករងរេធវ េយងមនតៃមលេនះេទ។ 

101.ករងរមនេរចន តៃមលកម៏នេរចនែដរ។ 



102. េហតុអវីមនុសសយកសតវេធវជឆន  ំេហយេគរពជំេនឿេនះ ប៉ុែនត សមល ប់

សតវេធវអហរ និងេធវបបសតវ? ខញុ ំមនិយល់ែតមតង។ 

103.មនកតីរសៃមេរចន ជេរឿងលអ ែតេបរគនែ់តមន េហយគម នមយួណ 

បនសេរមច វេរបៀបដូចជ ចូលដល់បងគន ់េហយជុះមនិេចញអីុចឹង។ 

ខតេពល! 

104.ឈបេ់ផត តេលអវីែដលេទមនិរចួេទៀត ឬអចទុកវមយួែឡកសិន រងច់ំ

ដល់េពលែដលវអចេទរចួសរមបេ់យង ចយំកវមកេធវេឡងវញិ។ 

អវីែដលអចេទរចួ េយងេធវមុន េហយេធវឱយេលឿន េដមបែីកែរបកតីរសៃម

ែដលេទមនិរចួខលះ ឱយកល យជេទរចួវញិ។ 

105.ខញុ ំេគរពមនុសសែដលមនជំនញណស់ េរពះខញុ ំេជឿថពួកេគមន

សមតថភពេធវអវីមយង៉ ។ 

106.ខញុ ំមនិអចេគរពអនកែដលមនិេធវអវីេសះ ឬមនិេចះអវីេសះបនេទ េរពះ

េធវែបបេនះជកររបមថដល់មនុសសដៃទេទៀតែដលខញុ ំេគរព។ 

107.ករេរៀនតមអនឡញ កំពុងែតេពញនិយមណស់។ រសុកេយងមនិ

មនករេពញនិយមេទ េរពះេនះជរបស់មនរបេយជន។៍ េបេរឿងអត ់

របេយជន ៍េទបេយងសរមុកជនគ់ន េទេធវ។ 

108.ករេរៀនអនឡញ មនរបេយជនេ៍រចនណស់ដូចជ តៃមលេថកជង 

មនិបចចំ់ណយេពលអងគុយកនុងថន ក ់មនិបចរ់វល់នឹងករងរេលងៗ



កនុងសល អចេរៀនេពលណកប៏ន េហយអវីែដលលអបំផុត គឺ មន

ជំនញេរចនឱយេយងេរ ស។ ខញុ ំេហវថ “ផទះបនេមេរៀន” េរពះខញុ ំចងយ់ក

អមយួណកប៏នែដរ ឱយែតមនលុយរគប។់ 

109. េបេរៀនចបប់៉ុនម នឆន  ំេហយគម នជំនញដែដល េតេយងចំណយេពល 

និង ចំណយលុយេទេរៀនេធវអី? 

110.អនកែដលចងប់នជំនញ អចេរៀនតមអនឡញបន។ េយងនឹង 

កល យជមច ស់ពិតរបកដេលករសិកសរបស់េយង។ 

111. េយងរតូវពរងឹងជំនញេដយខលួនឯង េរពះជំនញគម នថន លំបឱយរងឹ

េទ។ 

112.បទពិេសធន ៍ជែផនកមយួែដលេធវឱយមនុសសមនតៃមល ។ 

113. េទះបីជរបេទសេយង ជរបេទសពុករលួយ អងែខស និង ចូលចិតត 

យកមនុសសេភលៗ េទេធវករធំពិតែមន ប៉ុែនតេយងកម៏និេភលចែដរពី 

សរៈសំខនៃ់នបទពិេសធន។៍ េយងរតូវែតមនបទពិេសធន។៍ េប

បនពីេកមងេទេទៀត រតឹែតលអ។  

114.អនកែដលេធវករងរែតមយួកែនលងរប ់ឆន មំនពីររបេភទ គឺ អនកែដល 

រសលញ់កែនលងករងរេនះ និង អនកែដលគម នសមតថភពរកករងរ

េផសង។ 



115. េគមនិខវល់ថេយងមកេធវករប៉ុនម នឆន េំទ សំខនអំ់ឡុងេពលេយងេន

កនុងរកុមហុ៊នេគ េតេយងអចេធវអវីបនសេរមចខលះ។ េបេយងយល់ពី

ចំណុចេនះ េយងនឹងែលងេធវជេឈលងែដលទមលុយពីរកុមហុ៊ន រហូត 

ែដរ។ 

116.បទពិេសធន ៍ជខនងបែងអករបស់េយងកនុងករបតូរករងរ។ េបេយងមន 

វ េយងមនទឹកមតេ់ទនិយយជមយួេគេហយ។ 

117. េពលេធវករ កំុេភលចរបឹងេធវអវីថមីឱយបនេរចន េដមបរីបមូលយកបទ

ពិេសធនឱ៍យទនេ់ពល ។ 

118. ជំនញរបស់េយង មនិអចឈនេជងេទណរចួេទ េបេយងមនិេធវអវី

េសះ។ 

119.បទពិេសធនែ៍ដលេយងមន េរបៀបដូចជថន បំ៉ូវដល់ជំនញរបស់េយង

អីុចឹង។ អនកែដលមនបទពិេសធនក៍នុងករងរេរចនឆន  ំកម៏នជំនញ 

ចបស់លស់េទតមេនះែដរ។ 

120. រគូែផនកអយធីភគេរចន េចះមនិដល់បុគគលិកជំនញែផនកអយធីេទ។ 

មូលេហតុ េរពះែត បទពិេសធនរ៍បស់រគូ គឺបេរងៀន ចំែណកបទ

ពិេសធនអ៍នកេធវករអយធី គឺ អយធី ។  

121.បទពិេសធន ៍និងជំនញ មនិអចែចកេចញពីគន បនេទ។ 



122. េបេយងេធវករអវីមយួ េទបែតបនប៉ុនម នែខ សន ៃដរបស់េយងមនិអច 

េសមនឹងអនកែដលេធវរបឆ់ន េំនះេទ។ សំេណររបស់ខញុ ំ កម៏និអចេរបៀប 

បននឹងអនកនិពនធេជងចស់ែដរ េរពះបទពិេសធនរ៍បស់ខញុ ំេនេសទរ 

េហតុេនះខញុ ំសរេសរមនិដល់ករមតិពួកេគេទ។ 

123.បទពិេសធន ៍កជ៏របភពលុយមយួែដរ។  

124.មនុសសឱយតៃមលបទពិេសធនណ៍ស់ េរពះេនះជផលូវេដរ។ េបមនេគ 

របបពី់វធីិេធវអវីមយួ ែដលេគធល បេ់ធវពីមុន េយងរបកដជចងដឹ់ងមនិ

ខន ដូេចនះេយងរតូវចំណយលុយេដមបបីនចំេណះដឹងទងំេនះមក។ 

125. េបគម នបទពិេសធនថ៍មីេទ ខញុ ំកគ៏ម នអវីេដមបសីរេសរបនតែដរ។ ខញុ ំមនិអច 

សរេសរពីេរឿងសមកុកបនមយួជីវតិេទ។ 

126.បទពិេសធន ៍អចជួយឱយេយងរកលុយបនេដយអំេពរតឹមរតូវ និង

េពងរទូងចយលុយេដយមនិខម សខលួនឯងេទៀតផង។ 

127. េពលេយងមនបទពិេសធនក៍នុងជីវតិកេ៏ដយ កនុងករងរកេ៏ដយ 

េយងនឹងកនែ់តទុកចិតតខលួនឯង េហយែលងទុកចិតតអនកដៃទ។ េយងនឹង 

េរៀនេចះពកយថ “េលេលកេនះ មនុសសែដលេយងអចទុកចិតតបន គឹ 

ខលួនេយង”។ 



128.បទពិេសធន ៍នឹងបេរងៀនេយងរគបយ៉់ង តងំពីករេមលមនុសស 

ែដលគួរេជឿករយល់េពលេវល ករបតែ់បនេដមបយីករចួខលួន និងវធីិ

េដះរសយេផសងេទៀត។  

129.បទពិេសធន ៍ជួយខញុ ំឱយេមលេឃញចំណុចខវះខត េហយជួយបែនថម 

ឱយខញុ ំេទៀតផង។ 

130. េគមនិឱយតៃមលេយងេទ េបេយងជេកមងែដលេដកសីុេលលុយែម ៉ឬេទប

នឹងេរៀនចប។់ េគមនិនិយយតមរតងែ់មន ែតេយងគួរែតដឹងពីេរឿងេនះ

ែដរ។ 

131. េយងឱយតៃមលមនុសសេទតមតៃមលែដលមនុសសេនះមន។ 

132. រកបទពិេសធនឱ៍យបនេរចនេហយ ចេំមលថអនកដៃទនឹងេធវែបបណ

ចំេពះេយង។ 

133.កនុងមយួៃថង េយងអចបេងកនបទពិេសធនឱ៍យខលួនឯង យ៉ងេហច

ណស់កម៏យួែដរ។ 

134. ជំេនឿ ជចំណូលចិតតរបស់ែខមរតងំពីេដមមក។ ែខមរេជឿថ េបែសនដូច

ចិននឹងរកសីុមនបន ដូចចិនមនិខន េហតុេនះេទបេរៀនេធវតមេគ។ 

135. ជំេនឿ មនិែដលបេរងៀនេយងឱយេគគិត ឬឆងល់េទ ែតវបេរងៀនឱយេយង 

េជឿ និងេជឿេដយងបង់ល់េទៀតផង។  



136.ករែសនេដយែផអកេលជំេនឿេនះេហយ ែដលេធវឱយែខមរកល យជ ចិន 

េដយមនិចបំចេ់កតេចញពីគូថចិន (ខញុ ំដឹងថមនុសសមនិេកតពីគូថ

េទ)។ ចិនមនរេបៀបរកលុយរបស់េគ េទះេគមនិែសន កេ៏គរកលុយ

បនែដរ។ េគែសន េរពះែតេគចងឱ់យរបៃពណីរបស់េគសថិតេសថរប៉ុេណណ ះ

។ 

137. របពន័ធផសពវផសយ ជ អនកបេងកតទំេនរេផសងៗកនុងសងគម។  

138. ចិនជពូជអនករកសីុ ដូេចនះករេបក ឬបេងកតទីផសរឱយខលួនឯងជ ជំនញ

របស់ពួកេគ។ េយងបញជូ នែខមរេទេរៀនែផនកជំនួញេនសកលវទិយល័យ 

កម៏និរបកដថអចយកឈនះចិនែដលមនិធល បចូ់លេរៀនផង។ 

139. ចិនអចនឹងេបកឱយែខមរែសនតមខលួន េដមបេីគអចលកេ់រគឿងែសន 

បនេរចនជងមុន។ ភគេរចន ចិនជអនកលកេ់រគឿងទងំអស់េនះ។ 

េរគឿងែសនែដលលកដ់ចជ់ងេគជមយួែខមរ គឺ រសេបៀរ និងសច់

ែកលម។ 

140.ចរតិមយួរបស់ែខមរ គឺ ចូលចិតតចញ់េបកចិន េហយអរគុណចិន េទៀត 

។ 

141. េយងេលកតេមកងចិនរហូតមក។ ដល់ករមតិមយួែដលករេលកតេមកង

េនះ មនិអចេទមុខបនេទៀត ែខមរេយងករ៏បឹងែរបខលួនេទជចិនែដរ 

ទងំចរតិ និងទេងវ។ 



142. និសសយ័េធវខញុ ំបរេទសបន ចករ់គឹះយ៉ងេរជេទកនុងឈមែខមរ។ េយង 

េលកបរេទសរគបស់សន ៍មនិែមនែតចិន ឬយួនេនះេទ។ 

143.តរសែមតង េគបនលុយ ែតេយងនគំន សែមតងេធវចិន ែបរជអស់លុយ

េទឱយចិនែមនែទនេទវញិ។ 

144.រជណចរកអចឆរយិៈ ជពកយសែមតងប៉ុេណណ ះ។ របែហលេយងពិតជ

អសច រយែមន ែដលអចកតទំ់ហំៃផទដីរបស់ខលួនឯងបន េដយមនិបច ់

េរបកមមវធីិជំនួយ។ 

145.សរមបអ់នកែដលចងរ់កសីុមនបនដូចចិន ខញុ ំអចរបបពី់វធីិមយួចំនួន 

ដូចជ េចះេកងបនលំ េចះេបករបស់ រកខនងបែងអកកនុងរដឋ ភបិល េចះ

ពុករលួយកំុឱយេគដឹង និងកំុសូវមនមនុសសធមេ៌ពក ឬេធវពុតជមន 

េហយ post តមេហវសប៊ុកឱយេរចនកប៏នែដរ។ 

146. ចិនែសនេរពះវជរបៃពណីរបស់េគ ែខមរែសនតមចិន េរពះែខមរមនិ 

េចះគិត ចងម់នបនតមែផសងធូប និងរកដសែដលទិញមកដុត

េចល។ 

147. េបទល់ែតមនបុណយ េទបអចជំុគន បន ទំនកទំ់នងរបស់រគួសរអនក

ទងំអស់គន មនបញហ េហយ។ 

148. េតេនេពលអន េយងរតូវេរបអវីេរចនជងេគ? គឺ េរបខួរកបល ។  



149.មនិថេសៀវេភ ឬអនអវីកេ៏ដយ ករគិតអចបំែលងទិនននយ័ែដល

េយងទទួលបនេនះ េទជរបស់ែដលរបេយជន។៍ េបមនិអចេរប

បនកនុងេពលេនះ កអ៏ចនឹងរតូវេរបេនេពលណមយួែដរ។ 

150. េយងេចះអន េរពះេយងេចះគិត។ េយងេចះគិត េរពះេយងេចះអន។ 

151.អនកអនែដលមនិគិត េរចនែតធល កចូ់លកនុងករពងវករ់បស់េគ។ 

152.សំេណរ មនឥទធិពលណស់។ េមទព័ចិនសមយ័មុន សរេសរជ

យុទធសរសត េហយេផញរឱយអនកដឹកនេំមលេដមបទីទួលបនករទុកចិតត។ 

អនកនិពនធខលះ េរបសំេណរេដមបយីកចិតតេម េដមបបីនរបេយជន។៍ 

អនកនេយបយ េរបសំេណររបស់អនកដៃទែដលេរៀបចំឱយយ៉ងសអ ត 

េដមបេីឡងនិយយទកទ់ញករគរំទពីររសត។ សំេណរមនឥទធិពល

លអផង អរកកផ់ង ដូេចនះេបេយងមនិេចះគិតេទ េរតៀមខលួនរងេរគះពីករ 

ពងវករ់បស់េគេទ។ 

153.ករអនេសៀវេភ មនិែមនជកររបណំងគន េទ ដូេចនះេលបឿនមនិអច 

បញជ កពី់អវីបនទងំអស់។ 

154.អនកខលះអនេសៀវេភេរចនណស់កនុងមយួឆន ំៗ  ែតេនមនិដឹងថករ

ចយលុយែមយូ៉រេពក ជទរណុកមមចំេពះែមឪ៉ខលួនឯង។  

155.អនយឺត ប៉ុែនតអនយល់ មនរបេយជនជ៍ងអនេចលេហយមនិ 

យល់អវីទងំអស់។ 



156.ករអន និងករគិត រតូវេដរជមយួគន ។ 

157.អនកណថ មនុសសេភលមនិេចះគិត? មនុសសេភលមនករគិតរេបៀបរបស់ 

េគ ែដលជួនកលេយងមនិអចយល់ផង។ 

158.ករគិតវជិជមន ជករគិតេទរកផលូវលអ ចំែណកករគិតេភលវញិ គឺគិត 

េដមបលួីងខលួនឯងថលអ ប៉ុែនតេដរេទរកផលូវទល់រចក ។  

159.ករគិតវជិជមន ជករគិតមត៉ច់តរ់កេមលបញហ  និងដំេណះរសយ

ចបស់លស់ ចំែណកករគិតេភលវញិ គឺគិតែបបែអបអបខលួនឯង េដយ 

មនិហ៊នរបឈមមុខនឹងបញហ ។  

160.ករគិតវជិជមន រតូវករហវឹកហតជ់របច ំនិងេធវករតមករែណន ំ

របស់អនកជំនញកនុងែផនកណមយួ។ ករគិតេភល មនិបចហ់តេ់ទេរៀនអវី

េទ េរពះេបេរៀនេចះេទ េយងែលងបនគិតេភលេទៀតេហយ។ 

161. េបចងគិ់តវជិជមន រកេមលបញហ  ឱយេឃញមុនសិន េរពះេបរកមនិ 

េឃញេទ ករគិតវជិជមនរបស់េយង នឹងកល យជករកគិតេភលវញិេហយ

។ 

162.សនសេំពលេវល គឺ សនសជីំវតិ។ 



163.បណត ញសងគម បនេធវឱយែលងសគ ល់ ថអវីជេរឿងរបស់េយង េហយអវី

ជេរឿងរបស់អនកដៃទ។ េយងចំណយយ៉ងេរចន េទេលេរឿងអនកដៃទ 

េហយគម នេពលេធវេរឿងខលួនឯង។  

164.ករែថរកសសិលបៈជតិ ជេរឿងរបស់េយង ែតេរឿងលកខ់លួន ឬែលងលះ

គន របស់ពួកអនកសិលបៈ មនិពកព់ន័ធនឹងេយងេទ។ េយងរតូវែបងែចកវ

ឱយដច ់េទបមនិខតេពល។ 

165. េបេយងេទរវល់នឹងអវីែដលេយងមនិចូលចិតត េយងេធវឱយជីវតិេយងខត

េទេដយមនិមនតៃមល។  

166.អវីែដលេយងមនិចូលចិតត ជអវីែដលេយងគួរេជៀសវង។ 

167.Debate ជវធីិសីុេម៉ងែដលេគេរបេនកនុងសល ឬេនកែនលងណ

កេ៏ដយ។ េគេលករបធនបទមយួេឡងមក េហយឱយមនុសសែដល

គិតថខលួនឯងរតូវ និងមនិេចះទទួលសគ ល់គំនិតអនកដៃទេឡងមក

និយយអតួពីេនះពីេនះ រហូតដល់រគបេ់ម៉ង េគកប៏ញចប។់ មនិថ

អនកណយល់យ៉ងេមច៉េទ េពលដល់េម៉ង រតូវែតចប ់ដូេចនះេទប 

debate ជេរឿងអតរ់បេយជន។៍ Debate េរបៀបដូចជករដកឆ់អឹង

មយួេដមឱយែឆកពីរកបលដេណត មគន សីុ េហយដល់េពលវខគំន អស់ចិតត

េហយ េគដកឆអឹងេនះេចញវញិ។ ែឆកកឈ៏បខ់គំន ។ 

168.អនកណកម៏នគំនិតែដរ ដូេចនះមនិបចយ់កវមករបែកកគន េទ។ 



169.ករនិយយថ “ទល់ែតអនកនិពនធ េទបអចសរេសរេសៀវេភបន” 

េរបៀបដូចជនិយយថ “ទល់ែតអនកថតេរឿងសិច េទបអចរមួេភទ

បន” អីុចឹង។ អនកណកអ៏ចសរេសរេសៀវេភបនែដរ ឱយែតតងំចិតត 

ថចងស់រេសរពិតែមន ។ 

170.ករសរេសរេសៀវេភ មនលកខណៈខុសគន ពីករចំនយេពលសរេសរ 

status េលេហវសប៊ុក រតងវ់មនរបេយជនជ៍ង ។  

171. េយងកនែ់តសរេសរេរចនប៉ុណណ  េយងកនែ់តេមលេឃញេរឿងែដលគួរ 

ឱយចបអ់រមមណ៍េរចនជងមុន។  

172. េសៀវេភ ជសន ៃដែដលមនិេចះហួសសមយ័េទ េរពះមនុសសសមយ័ ថមី 

ែតងែតចងដឹ់ងេរឿងពីមុនជនិចច ។ េលកែលងែតេសៀវេភ មយួចំនួន 

ប៉ុេណណ ះ ែដលរតូវេគទុកេចល ភគេរចនជេសៀវេភេលកេជងអនកធំ 

ណមន ក។់ 

173. េយងមនិកល យជ អនករបជញេដយសរសរេសរេសៀវេភេទ ប៉ុែនតករគិត 

របស់េយងនឹងរកីចេរមនជងមុន េពលេយងសរេសរ។  

174.អនកជំនញ ជមនុសសែដលសិកសពីគំនិតអនកដៃទ េហយមនគំនិតខលួន 

ឯង ។ 

175. េយងគួរែតមនេសៀវេភយ៉ងេហចណស់មយួកបលែដរ េដមបេីធវជ 

តំណងរបស់េយង េរកយេពលខលួនេយងរតូវេគដុតបតេ់ទ។ 



176.ករសរេសរេសៀវេភ ជែផនកមយួៃនវបបធមែ៌ចករែំលក។ អនកខលះគិតថ 

រគនែ់តចូលសីុចុកកនុងហង និងផុសអតួគន  កេ៏ហថែចករែំលកែដរ។ 

រតូវេហយ! វជករែចករែំលកភពេភលរបស់េយងេនេលអីុនធឺេណត។  

177. ជីវតិគម នេគលេដ េរបៀបដូចជ ឡនែដលគម នចងកូត ប៉ុែនតេបមនែត 

េគលេដ គម នបនេធវអី េរបៀបដូចជឡនជរ័ែដលេគដកត់ងំបងអួត 

េកមងប៉ុេណណ ះ។ 

178. េគេធវឱយេយងគិតថ វជេរឿងពិបកខល ងំណស់ េទបេគអចដកលុយ 

ពីេហេប៉របស់េយងបន។ អនកមនិដឹង េនែតមនិដឹង េហយេគែដល 

រកលុយបន កម៏និចងឱ់យអនកមនិដឹង បនដឹងខលួនែដរ។ អនកេចះ មនិ

ងយនឹងបំែបកឆន ងំបយខលួនឯងេទ។ 

179.អនកែដលមនិេចះេរគងករងររបចៃំថង មនិអចេធវអវីេចញេទ។ អវីែដល

ពួកេគអចេធវបន គឺផុសអតួេនកនុងេហវសប៊ុកថ េគនឹងេធវេរឿងេនះ ឬ

េធវេរឿងេនះឱយសេរមច ែតតមពិត ជុះែតអចម ៌កជុ៏ះមនិអស់ផង។ 

180. េនេពលេយងដឹងខយល់ េយងកអ៏ចដឹងថខលួនេយង មនិដឹងខយល់ែដរ។ 

181.ខញុ ំរបឹងេធវរគបយ៉់ងេដមប ីកំុឱយជបេ់ឈម ះជមនុសសកំសក។ ែតអនកខលះ

មនិខវល់ពីេរឿងេនះេទ េរពះេគមនេលសេដមបបីតូរពកយពីកំសក មកជ

ពកយអវីេផសង។ 



182.ខញុ ំមនិចូលចិតតករបតូរពកយ េដមបបិីទបងំបញហ េទ េរពះេនះជទេងវែដល

មនកមមសិទធបញញ របស់អនកនេយបយ។ កំុចងលួ់ចរបស់អនក

នេយបយ េបេគលួចរបស់េយង គឺបន។ 

183. េដយសរែតបចចុបបនន មនុសសរបុស យកចរតិមនុសសរសីមកេរបេរចន

េពក េទបមនករេកនេឡងៃនមនុសសកំសកកនុងសងគមែបបេនះ។ 

184. េនេលេហវសប៊ុក មនអនកកល ហនកំសកេរចនណស់ ែដលមនិហ៊ន

េរបរបូពិតរបស់ខលួនឯង េហយេដរបេញចញេយបល់េផតសផត ស។ េប

តមេមលេយបល់ទងំេនះ ពួកេគមនិហ៊ននិយយទល់មុខេគេទ 

េរពះខល ចរតូវរបស់េគវញិ។ 

185.អនកែដលេធវពុតជកល ហន េសនហជតិ ឬមនគំនិតេនេលេហវសប៊ុក 

ជមនុសសកំសកប៉ុេណណ ះ។ វជេរឿងងយបំផុត េដយរគនែ់តអងគុយ

ចុច keyboard ថឱយអនកដៃទ េរពះេយងមនិចបំចេ់ធវអវីឱយេចញផល

ពិតរបកដ។ 

186. េយងមនិែមនេកតមកេដមបេីធវជជំនងសលេទ។ េរៀនចប ់េដរេចញ។

េយងេកតមកេដមបេីធវកិចចករែដលមនរបេយជនជ៍ងអងគុយកនុងថន ក។់ 

187.ករចយលុយែមយូ៉រេពក អចបញជ កប់នេរឿងពីរយ៉ង។ ទីមយួ គឺ ែម៉

េយងរសលញ់កូនខល ងំេពក។ ទីពីរ គឺេយងជមនុសសកំសក និងអត់

បនករ។ 



188.មនុសសកំសក មនិចូលចិតតមនុសសមនិកំសក។ ពួកកំសក ចូលចិតត

ែតគន េគហនឹង។ 

189.គម នអវីកំសកជង កររទពង និងេលកេជងេគេនះេទ។ 

190.អនកខលះចងក់រពររបស់ខលួនឯង ែតខល ចេគថេយងមនិលអ ចិតតមនិ

ទូលយ។ េបគិតេបេនះ េយងរតូវេទេពទយពិនិតយេមលថខួរកបលេយង 

េនេដរ ឬអត។់ សូមបែីតែឆក កេ៏ចះករពរផទះរបស់វែដរ ចុះទរមេំយងជ

មនុសស? 

191. េហតុផលកំសក េនែតបញជ កថ់ េយងជមនុសសកំសកដែដល

ហនឹង។ េយងកនែ់តមនេហតុផលេរចន េយងកនែ់តកំសកេលស

េដម។ 

192. េរជសផលូវអនគតេដយខលួនឯង េទបបញជ កថ់េយងេជឿេលែភនកខលួនឯង

។ 

193.អនកែដលចរំពះ រដឋ ភបិល ឬអនកមនចិតត មកជួយជលុយ កអ៏ចរប់

ថកំសកែដរ។ 

194.ចរំពះជួយ កំសកជងេគ េរពះរពះ រគនែ់តជកររសេមរសៃមរបស់

មនុសសប៉ុេណណ ះ។ 



195.មនុសសកំសក ខល ចករពិត ដូចសេមតចខល ចគណបកសរបឆងំឈនះ

គណបកសគតអីុ់ចឹង។ 

196.ឆន ថំមី ជឱកសសរមបស់េរមចករងរែដលេយងមនិអចេធវបនកនុង

ឆន ចំស់។ 

197.សូមឱយករគិតរបស់េយង េកនេឡងតមអយុរបស់េយងេទចុះ។ 

198.ដកេ់គលេដពីេដមឆន  ំរបឹងេធវវេពញមយួឆន  ំចេំមលលទធផលេន

ចុងឆន ។ំ 

199.ឆន ថំមី គម នអវីអសច រយេទ េបេយងេនែតេធវខលួនដូចឆន ចំស់។ 

200.លះបងភ់ពេភលរបស់េយងេចល េយងនឹងទទួលបនអវីថមីជេរចនកនុង

ឆន ថំមី។ 

201.មនុសសមន ក ់អចសេរមចេរឿងជេរចនកនុងរយៈេពលមយួឆន  ំេបេគមនិ

េផមេចល។ 

202.ឆន ថំមី ជឆន ែំដលរតូវេរបខួរកបលរបស់េយង។ 

203.បរជយ័កនុងឆន ចំស់ ជេរឿងកំែបលងសរមបឆ់ន ថំមី។ 

204. ែផនករមយួលអបន េបេពលចុងឆន េំឃញផលលអ។ 

205. កំុបេនទ សអនកដៃទ េបេយងខលួនឯងមនិបនេធវអវីេសះ។ 



206. េរៀនជំនញថមី ឱយវជួនគន នឹងពកយថឆន ថំមី។ 

207. បិទមតរ់បស់េយង េហយេធវតមែផនករខលួនឯង េទបេយងអច

បិទមតអ់នកដៃទបនរហូត។ 

208.ករវយតៃមលខលួនឯង ជករគិតគូរេទដល់ៃថងេរកយរបស់េយង។ 

209. រពះផច ញ់មរ េយងរគបគ់ន ែដលមនខួរ ផច ញ់មនុសសេភលៗ ។ 

210. េពលែដលករមតិបនកររបស់ខញុ ំេកនេឡង ករមតិេភលរបស់ខញុ ំកថ៏យចុះ

ែដរ។ 

211.មនុសសមនិបនករ េពញចិតតេនេរកមេជងអនកដៃទរហូត។ 

212. េបេយងអតួ េហយេយងអចេធវបន បននយ័ថ េយងមនិែមនជ

មនុសសមនិបនករ ែតេបបនរតឹមែតរពុស េហយេធវអីមនិេចញ គឺេយង

គម នបនករេហយ។ 

213. េបអវីែដលេយងបនេធវមនេរចនប៉ុណណ  បញជ កថ់ េយងជមនុសស

បនករកនុងករមតិប៉ុណណឹ ងែដរ។ 

214.មនលុយ មនភពរកីរយ េហយវកនែ់តរកីរយេបលុយែដល

រកបនេនះ មនិេចញពីករលកក់បល ឬរទពង។  



215.ខញុ ំេចះរពូស ខញុ ំេចះខ។ំ គិតេទខញុ ំកម៏និចញ់ែឆកែដរ ប៉ុែនតមនុសសខលះវញិ 

សូមបែីតែឆកកម៏និេសមផង។ ខញុ ំមនេមទនភពណស់ែដលខញុ ំមនិេន

េរកមសតងដ់រែឆក។ 

216.ករបូកសរបុលទធផលេគលេដរបចឆំន  ំជកររលឹំករបបថ់ េយង

បនេដរដល់ចំណុចណេហយ។  

217. េបេយងរក រតូវរបឹងេដយខលួនឯង កំុចរំពះ រដឋ ភបិល ឬអនកមនចិតត 

សបបរុសណមកជួយេយង េរពះវមនិងយេកតេឡងេទ។ េបរពះ និង

រដឋ ភបិល ដឹងែតអតផ់លូវេហយ ចំែណកអនកមនវញិ យូរៗេលចមុខមក

មតង មនិលអេទ។ 

218. រសុកែខមររបស់េយងេនះ មនិចូលចិតតភពេសម ះរតងេ់ទ។ អនកទងំអស់

គន អចរបែកកបនតមចិតត េរពះអនកែដលរបែកកនឹងចំណុចេនះ អច

ែបងែចកេចញជពីរ គឺ អនកែដលមនិេសម ះរតងរ់សប ់និងមនុសសមនិ

ដឹងខយល់។ 

219.អនកែដលមនិេសម ះរតង ់ខល ចអនកដៃទដឹងថខលួនមនិេសម ះរតង។់  

220. េធវករយូរបនតិច ខញុ ំេរៀនេចះេរឿងមយួ គឺ ភពេសម ះរតង ់ជរបស់ែដលេគ

មនិចូលចិតតកនុងសងគម។ 



221. េយងខល ចភពេសម ះរតងណ់ស់ ែតេធវពុតជចូលចិតត និងឱយតៃមលេល

ភពេសម ះរតងេ់ទវញិ។ អនកនេយបយ អនកសិលបៈ មនុសសកនុង

សសន និងអនករកសីុ សុទធែតមនុសសកនុងរបេភទេនះ។  

222.កនុងចំេណមមនុសស១០នក ់េយងអចរកអនកែដលនិយយថ “ភព

េសម ះរតង ់ជេគលករណ៍របស់មនុសស” បន១០នក ់ែតេបចងរ់ក

មនុសសែដលហ៊នេធវដូចអវីែដលេគនិយយ េបរកបន២នក ់ទុកថជ

េរឿងអសច រយេហយ។  

223.ភពេសម ះរតង ់រតូវករភពកល ហនេរចនជងករកនក់េំភលងចូលបលន់

ធនគរេទៀត។  

224. េយងមនិបចចូ់លសិកខ សល ឬេរៀនយកបណឌិ តេដមបកីល យជមនុសស

េសម ះរតងេ់នះេទ េរពះេយងអចេរៀនវេដយខលួនឯងបន។ 

225. េហតុអីេគមនិចូលចិតត េនេពលមនេគថ របេទសែខមរសមបរូមនុសសេភល 

និងកំសក? 

226.ពកយេសម ះ ទស់ែតរតេចៀកមនុសសមនិេសម ះរតងប់៉ុេណណ ះ។ 

227. េយងទងំអស់គន េនះ គរំទេគឱយេឡងេធវជអនកដឹកន ំនិងជួយបេងកត

អំណចឱយេគ។ ដល់េពលេគបនអំណចេហយ េគកយ៏កអំណចេនះ

មកសងកតេ់យង េហយដកសិទធិរបស់េយងមតងបនតិចៗ។ េយងខឹង មនិ

សុខចិតត កច៏ងទ់មល កេ់គចុះមកវញិ ប៉ុែនតមនិអចេធវរចួ េរពះេគេឡង



ខពស់េពកេទេហយ។ េយងគិតែតបេនទ សេគ រហូតេភលចថ េយងខលួន

ឯង ជអនកបេងកតបញហ ។ 

228.អនកមនអំណចចស់ និងអនកមនអំណចថមីជួបគន  កពិ៏ភកសគន ពី

េរឿងអំណច េហយេភលចគិតពីេយង។ មនិយូរប៉ុនម នេគកេ៏ធវដកេ់យង

ដូចអនកមនអំណចចស់ែដរ។ 

229. េយងឱយេគេបក េរពះេយងគិតថខលួនឯងឆល ត េចះេមលមនុសស។ 

230.អនកនេយបយទងំអស់ ជអនកែដលហ៊នលះបង។់ ពួកេគលះបង់

មុខមត ់េពលេវល លុយកក ់ឱកស កមល ងំកយ និងកមល ងំចិតត

េដមបបីនេឡងេទដល់កំពូល។ េគលះបងទ់ងំអនកែដលគរំទេគ និង

ធល បរ់ញុគូថេគេទៀតផង េដមបរីកសអំណចរបស់េគ។ េគលះបងអ់វី

កប៏នែដរ េលកែលងែតផលរបេយជនខ៍លួនឯង។ 

231.អនកដឹកន ំកនែ់តខពស់ កនែ់តមនិខវល់ពីអនកេនខងេរកម ជពិេសស

អនកែដលគម នរបេយជនឱ៍យេគ។ េយងអចមនិេជឿពីេរឿងេនះ េរពះេយង

លងេ់ជឿពកយពីកនុងេសៀវេភភពជអនកដឹកន។ំ េនះជករពិត មនិែមន

ជពកយកនុងេសៀវេភេទ។ អនកដឹកនទំងំេនះ មនិេធវតមពកយកនុង

េសៀវេភេទ។ ពួកេគជអនកដឹកន ំេគមនិេធវតមពកយអនកដៃទេឡយ។ 

េគេធវតមអវីែដលេគគិតេឃញប៉ុេណណ ះ។ 



232. កំេណ នយ៉ងឆបរ់ហ័សៃនមនុសសេភល បនេធវឱយបតប់ងប់រសិថ ន បត់

បងេ់សរភីព និងសមល បម់នុសសមនិដឹងអីជេរចន។ 

233.សូមកំុរចលំ ករេធវកញជ ះនេយបយមនិែមនេភលេទ ប៉ុែនតករលកក់បល

េទែដលេភលេនះ។ 

234. េយងរស់េនកនុងពិភពៃនករផសយពណិជជកមម។ 

235.ផសយអវីែដលលអៗ ឱយខលួនឯងេមល កំុេភលយកអវីមនិបនករមកដកក់នុង

ខលួន។ 

236. របបខ់លួនេយងេទថ េយងេនអចេធវបនេរចនជងេនះេទៀត រគនែ់ត

ឥលូវេយងមនិទនេ់ទដល់ករមតិេនះ។ 

237. េយងអចសនសលុំយេដមបទិីញរបស់េរបបន មនិចបំចស់ងឃមឹរងវ នពី់

រសេបៀរេនះេទ។ 

238. ជីវតិេយងែដលរស់េនរល់ៃថងេនះ កម៏នកែនលងគួរឱយចបអ់រមមណ៍ែដរ 

ដូេចនះមនិបចចំ់ណយេពលតមដនជីវតិែកលងកល យរបស់ពួកតរកនុង

ទូរទសសនេ៍ទ។ 

239.មនិែមនមនុសសរសីមនិឆល តេទ ប៉ុែនតមនិហ៊នឆល ត។ ឆល តេនរតងេ់នះ 

បននយ័ថ េរបខួរកបលរបស់ខលួនឯង។  

240.អនអវីែដលេធវឱយខួរកបលរបស់េយង េងបេធវករវញិ។  



241. េសៀវេភ អចជួយឱយេយងនិយយសតីដឹងខយល់ជងមុន និងេចះគិត

ជងមុន។ ផល ស់បតូររបេភទេសៀវេភឱយបនេរចន េដមបកំុីឱយគំនិតេយង

េនរចំែដល។  

242.មនិថេយងជរសីែដលចូលចិតតេដរេលង ឬជរសីែដលចូលចិតតេដកផទះ

េទ េសៀវេភអចជួយេយងបនទងំអស់។ 

243.ចរតិេយងអរកក ់កអ៏រកកចុ់ះ ឱយែតខួរកបលេយងេនេដរលអបន

េហយ។ រវងមនុសសអរកក ់និងមនុសសេភល ខញុ ំគិតថមនុសសេភលជ

មនុសសេរគះថន កជ់ង។ 

244. គិតពីខលួនឯងឱយបនេរចន មុននឹងេយងអស់េពលគិត។ 

245.ភពឆល ត ជសរមស់មយួែផនករបស់មនុសសរសី។ សអ តប៉ុែនតេភល គម នអនក

ណេគរពេទ។ េយងអចេធវពុតជឆល ត ដូចពួកតរតមទូរទសសន៍

បនេដយ post  status ឡូយៗ ឬថតវេីដអូវភិគពីេនះពីេនះ ប៉ុែនត

េយងមនិអចកុហកខលួនឯងបនេទ។ េភល មនិអចលកប់នយូរ។ េពល

េគសគ ល់េយងយូរបនតិច េគគងែ់តដឹងពីភពេភលរបស់េយងមនិខន។ 

246.ខញុ ំធល បជួ់បមនុសសរសីសអ ត ែតេភលេរចននកណ់ស់ េហយកធ៏ល បជួ់ប

មនុសសរសីមនិសូវសអ ត ែតឆល តេរចននកែ់ដរ។ េពលខញុ ំេនជិតមនុសស

រសីឆល ត ខញុ ំែតងែតលួចគំនិតែដលពួកេគមនមកសរេសរេសៀវេភ

ជនិចច។ េពលខញុ ំេនជិតមនុសសរសីសអ តេភលវញិ ខញុ ំែតងែតេមលអវី



ែដលេគបេញចញជនិចច ចតទុ់កថកំដរែភនកេលង េរពះពួកេគគម នអវី

បេញចញេរកពីរបស់ប៉ុនម នដំុហនឹងេទ។  

247. រសី ឬរបុសសុទធែតមនខួរកបលដូចគន  ឱយែតេចះេរបវឱយរតូវ េយងនឹង

ឈបេ់ភលេហយ។ 

248. េបសិនជកនុងេពលមយួឆន  ំេនែតគម នអវីផល ស់បតូរ បននយ័ថ េយង

មនិបនរស់េនឱយរតូវតមកបនួខន តេទ។ កបនួខន តៃនកររស់េន គឺផល ស់

បតូរេទមុខ។ 

249.អនកណកចូ៏លចិតតេមលេឃញខលួនឯងេដរេទមុខែដរ។ 

250. ទំនួលខុសរតូវរបស់ឪពុកមត យ គឺមនិរតូវឱយកូនរបស់ខលួន មនភពអ

ម៉ស េដយសរែតខួរកបលមនិេចះគិត និងភពេលភលនរ់បស់ខលួន

ឯង។ 

251. េបេយងមនិហ៊នលះបង ់េយងនឹងបតប់ង។់ អនកែដលមនិហ៊នលះ

បងេ់ពលេវលេដមបេីរៀនជំនញ នឹងរតូវបតប់ងឱ់កសកល យជអនកជំ

នញ្។ អនកែដលមនិលះបងក់រខល ចអនកដៃទេចញបន នឹងរតូវរស់េន

ជទសកររបស់អនកដៃទរហូត។  

252.មនអនកអនែតមន កក់ប៏នែដរ កំុឱយែតេរងពុមពេដរែខសេលេយងបន។ 

253. េរងពុមពមនិែដលខវល់ពីេយបល់របស់អនកនិពនធេទ។  



254. េយងកនែ់តេរៀនពីអវីថមី េយងកនែ់តែលងលងង។់ 

255. េនេពលមនុសសធំេពញវយ័ េគឈបនិ់យយពីេរឿងលងងេ់ហយ េគ

ចបេ់ផតមេផត តេលេរឿង េភល វញិមតង។ 

256.មនុសសលងង ់បននយ័ថ េគមនិេចះអវីមយួ ឬមនិធល បប់នសគ ល់អវី

មយួ។ ចំែណកមនុសសេភលបននយ័ថ ដឹងេហយ េចះេហយ ែតមនិេធវ។  

257.មនជំនញនឹងៃដេហយ មនិដឹងថអីបនត កជ៏េរឿងេភលមយួរបេភទែដរ។ 

258.លងង ់ជេរឿងបេណត ះអសននប៉ុេណណ ះ។ ឱយែតបនេរៀន បនអនុវតត 

ចបស់ជែលងអីេហយ។ ប៉ុែនតេភល ជេរឿងយូរអែងវង ឬអចនិយយថ 

មនិអចែកបនែតមតង។  

259.មនុសសេភល មនិថបនេរៀនរសុកេរកប៉ុនម នឆន  ំមនបុណយសកតិធំប៉ុណណ  

ឬមនកូនប៉ុនម ននក ់កេ៏នែតេភលែដរ ថមនិរតូវ កនែ់តេភលជងមុន

ផង។ ខញុ ំមនិចបស់ថ ភពេភលរបស់មនុសស អចរកីធំតមអយុរបស់

មនុសសែដរឬអតេ់ទ ប៉ុែនតេបតមករសេងកតេរកផលូវករ មនុសសេភល នឹង

កនែ់តេភលជងមុនពីមយួៃថងេទមយួៃថង។ 

260.មនុសសេភលែដលបំផល ញខលួនឯង ជមនុសសេភលករមតិខពស់បំផុត។  

261.មនុសសេភល េរចនែតបនេឡងេធវជអនកដឹកន ំេដយសរែតមនមនុសស

េភលេរចនេទៀតគរំទ។ អនកទងំអស់គន េនច ំហុីែតលរេទ? េបមនិច ំកម៏និ



អីែដរ។ ចុះអូបម៉ េនចេំទ? េតពីរនកប់នេធវឱយមនុសសសល បប់៉ុនម ន

នកែ់ដរ? ហុីែតលរសមល បេ់រពះចិតតសអប ់និងមហិចឆតរគបរ់គង

ពិភពេលក។ ចំែណកអូបម៉ សមល បម់នុសស េរពះរតូវករលកអ់វធុ 

ដេណត មទីផសរឱយធនគរកណត ល ដេណត មេរបង បំបិទករពិត និង

មនមហិចឆតរគបរ់គងពិភពេលកដូចគន ។ ប៉ុែនតេហតុអីកពួ៏កេគអច

េធវជអនកដឹកនបំន? េដយសរអនកែដលគរំទរបស់ពួកេគ ជមនុសស

របេភទែតមយួ។ 

262.មនុសសេភល ែដលេរៀនបនេរចន នឹងបេងកតករមតិេភលរបស់ពួកេគែថម

េទៀត។ 

263. េរគះថន ករ់បស់មនុសសជតិ េកតពីភពេភលរបស់មនុសសេនះឯង។ 

264.មនុសសេភល មនរគបទី់កែនលង ដូេចនះកំុខល ចថមនិបនជួប។ 

265.ករេធវខលួនឱយចុះចំេណមអនកដៃទ ជេរឿងគួរឱយធុញរទន ់េហយេធវឱយ

ជីវតិរបស់េយងគម ននយ័ ដូចអងគុយសត បក់រសមភ សជមយួអនក

នេយបយែដរ។  

266. កិចចសនយ ជកររពមេរពៀងេដមបរីបេយជនអ៍វីមយួ។ មុននឹងេធវកិចច

សនយ ភគីទងំពីរបនគិតគូរ េធវយ៉ងឱយខលួនឯងបនផលចំេណញ

េរចនបំផុត េហយអចេដរែខសេលភគីមខ ងេទៀតបន។ កិចចសនយ ជ

ភសតុតងែដលបញជ កថ់ ភគីទងំសងខង គម នទំនុកចិតតេលគន  និង



មនិឱយតៃមលេទេលភពេសម ះរតង។់ កិចចសនយកជ៏អវធុរបស់មនុសស

មយួចំនួនេដមបយីកឈនះែដរ។ អនកែដលពូែកេធវកិចចសនយ ែតងែតបងកប់

ចំណុចលមអតិមយួចំនួនែដលេគមនិចបអ់រមមណ៍ េដមបយីកឈនះ

េនេពលចបំច។់ 

267. កុងរតភគេរចន មនិមនករេសមភពគន េទ េរពះអនកជំនួញមនិចុះ

កុងរតែដលគម នរបេយជនេ៍រចនដល់ខលួនេទ។ អនកជំនួញ មនធតុ

របស់អនកនេយបយមយួភគ  គឺចងេ់ដរែខសេលេគ។  

268.ពកយលអសត ប ់ែតងែតមននយ័បងកបជ់និចច ជពិេសសកនុងកុងរត។ 

269. េរងពុមព មនិបនេធវឱយខញុ ំេទជអនកសរេសរេសៀវេភេទ។ ខញុ ំសរេសរ

េសៀវេភតងំពីខញុ ំមនិទនស់គ ល់េរងពុមពេទេទៀត។ 

270. កំុឱយតៃមលេលកិចចសនយខល ងំេពក រតូវឱយតៃមលេលពកយែដលេយងបន

សនយជមយួេគវញិ លអជង។ កិចចសនយ ជែផនកមយួរបស់ចបប ់

េហតុេនះ វមនេគលបំណងគបសងកតម់នុសសែដលមនិបនចូលរមួ

បេងកតវ។ 

271.អនកសរេសរពតម៌ន ជអនកផតល់ពតម៌នេទដល់របជជន េហយកជ៏

អនកពងវកខួ់រកបលរបជជនែដរ។ ពួកេគបញចូ លេរឿងអតប់នករ

ជេរចន េទកនុងជីវភពរបចៃំថងរបស់អនកអន។ 



272. រសុកេយង ជរសុកពិេសសែដលមនិចូលចិតតអវីែដលអចដស់ករគិត

េទ។ េយងចូលចិតត ឱយេគវភិគឱយរគបចំ់ណុច និយយរបបរ់គប់

ចំណុច េហយេធវខលួនជករនតក េដមបដីកក់កសំណល់គំនិតរបស់

អនកដៃទ។ េបអវីែដលចូលេទជកកសំណល់ អវីែដលេចញមកវញិកជ៏

កកសំណល់ែដរ។  

273.មនុសសចំណយេពលកនែ់តេរចន េលករអនែដលគម នរបេយជន ៍

ពួកេគកនែ់តកល យជមនុសសគម នរបេយជន។៍ 

274.ខញុ ំសួរតមរតងចុ់ះ េរកយេពលអនពតម៌នពីករចូលផទះសំណក់

េហយ េតេយងបនទទួលអវីមកវញិខលះ? េតេយងេភលដល់ថន កម់និដឹងថ

េគចូលផទះសំណកេ់ដមបេីធវអីឬ? 

275.អនកសរពតម៌ន េមលងយខួរកបលរបស់អនកអន ដូេចនះេទបេគ

សរេសរែតពតម៌នមនិបនករឱយអន ប៉ុែនតពួកេគែបរជភញ កេ់ផអល

េទវញិ េនេពលែដលទទួលបនករគរំទយ៉ងេរចនពីអនកអន។ េធវ

អរកក ់ែតបនផលលអ។ 

276.អនកសរេសរេសៀវេភ មនិសូវឆល តេរឿងរកលុយេទ េរពះេរបេពលេទគិត

ពីអវីែដលរតូវដកក់នុងេសៀវេភេរចនេពក។ 

277.ខញុ ំសរេសរេចញពីចិតត។ េបចិតតខញុ ំរបបថ់ អចម ៌ខញុ ំសរេសរ អចម ៌េន

កនុងេសៀវេភរបស់ខញុ ំ។ 



278.អនកសរេសរពតម៌ន គឺជភពអម៉សមយួរបស់អនកនិពនធ ជពិេសស

េបសរេសរេនេរកមឥទធិពលអំណច និងលុយ។  

279.សងគមេភល នឹងគរំទអនកសរេសរពតម៌ន េហយមនិរវល់នឹងអនកសរេសរ

េសៀវេភ។ ប៉ុែនតសងគមេយងមនិេភលេទ េរពះេយងមនិរវល់ទងំពីរ។  

280. បុគគលិក មនិែមនជកងទព័េទ។ កងទព័ជមនុសសែដលរតូវេគយកមក

េរប េដមបរីបេយជនរ៍បស់អនកនេយបយ និងអនកមនអំណច។ 

ពួកេគរតូវេគេបកេដយពកយថ “របេយជនជ៍តិ ឬរបេយជនរ៍មួ” 

ែដលតមពិត គឺរបេយជនរ៍បស់តណហ េសះ។ កងទព័ រតូវមនុសស

េលភលនអំ់ណច ទឹកលុយ និងេករ តិ៍េឈម ះ លងខួរកបលរហូតដល់

សុខចិតតបូជជីវតិ េដមបឱីយអនកទងំេនះមនេឈម ះកនុងរបវតតិសរសត។ 

អនកដឹកនែំដលទុកកូនេចខលួនឯង ជកងទព័ គឺជមនុសសែដលលះបង់

ជីវតិកូនេចខលួនឯងេដមបបីនសេរមចេគលេដរបស់ខលួន។ ខញុ ំមនិ

េពញចិតតនឹងរទឹសតីដឹកនរំបេភទអចមែ៌ឆកែបបេនះ េទបខញុ ំដកព់កយ

ឈបេ់ធវករ។ 

281. េបខញុ ំសរេសរតមអវីែដលេគបញជ ដែដល ខញុ ំមនិែមនជអនកនិពនធេសៀវេភ

េទ េគេហថ អនកសរេសរតមអន។ 



282.ខញុ ំេរៀនសរេសរអវីែដលេនកនុងចិតតរបស់ខញុ ំេចញមក ែតមនិបះ៉ពល់ដល់

រតកូលមយួចំនួនកនុងរសុក េរពះភពកល ហនេរបមនិបនផលេទ 

ជមយួរតកូលទងំេនះ។ ខញុ ំមនិកល ហនបិទែភនកេទ។  

283. េនេពលែដលេយងេធវករជរកុម រតូវែតរបកដកនុងចិតតថ េនះជរកុម

មយួពិតរបកដ ែដលអចគរំទេយងរគបេ់ពលែដលជួបបញហ ។ 

មនិែមនេយងគរំទេគរគបេ់ពល េហយដល់េពលេយងមនេរឿង េគ

រតេ់ចញពីេយងេនះេទ។ 

284. េបេធវករជរកុម កំុេធវលងង ់និងកំុេនគេនលៀតជញជ ំង។ អនកេនកនុងរកុម

ទងំអស់ រតូវមនសិទធិេសមគន  និងជួយទបគ់ន េទវញិេទមក។  

285. កំុខល ចអតម់នករងរេធវ េបចងខ់ល ច រតូវខល ចថខលួនឯងគម នសមតថភព

េធវករវញិលអជង។ 

286. រកុមករងរ េរបៀបដូចជបនទបម់យួែដលមនទវ រចំហរ េបេយងមនិ

ចូលចិតតបនទបេ់នះ េដរេចញេទ។ មុនេពលេដរេចញ រតូវបិទរតេចៀក 

បិទែភនកផង កំុឱយករគិតរបស់អនកដៃទមកររងំករសេរមចចិតតរបស់

េយង។ 

287. េយងរតូវដឹងជមុនសិនថ ករលកក់បល េកតេឡងេដយសរែតភព

ភយ័ខល ច។ 



288. េបេយងមនជំនញ េយងអចលកវ់បន េហយេយងកម៏និចបំច់

ខវល់ពីករអតឃ់ល នេទៀតែដរ។ ឱយែតមនលុយចយរគបរ់គន ់គឺអច

រស់បនេហយ។  

289.អនកែដលលកក់បលរចួ នឹងពនយល់េយងពីផលលអៃនករលកក់បល 

េហយេបេយងជមនុសសេលភលនផ់ងេនះ មនិយូរេទ កបលរបស់

េយងករ៏តូវេគទិញេទែដរ។ 

290.កបលមនុសស ឱយែតេគទិញបនមតងេហយ វនឹងអស់តៃមលរហូត។ 

291. េយងកនែ់តឱយតៃមលេទេលេសរភីពខល ងំប៉ុណណ  េយងនឹងកនែ់តេរប

ខួរកបលេយងេរចនប៉ុនេនះែដរ។  េយងកនែ់តេរបខួរកបលេរចន

ប៉ុណណ  េយងកនែ់តមនិដចចិ់តតលកវ់េចញ។ េសរភីព អចករពរ

ខួរកបលឱយេនកែនលងដែដល។ 

292.អនកខលះមនិហ៊នេមលែភនកខលួនឯងផង េរពះកំសកខល ងំេពក។ 

293.ភពកល ហន មនិសេមត េទេលករថតវេីដអូេជរេគ ឬចូលេធវជកូនអុក

នេយបយេនះេទ េរពះករេធវែបបេនះ គម ននយ័អីេទ។ 

294.សងគម ជកែនលងពងវកខួ់រកបលមនុសស េហយចុងេរកយនឹងមនេគ

ទិញកបលទងំេនះយកេទេរបមនិខន។ សងគម ជកែនលងែដល

មនុសសរស់េនផតុ ំគន ែមន ែតកម៏នអនកែដលេនពីេលេនះែដរ។ សងគម 

បនបេងកតឋនៈ និងពនរងវ នអ់តប់នករយ៉ងេរចនេដមបឱីយមនុសស



ចងប់ន េហយរកវធីិមនិេឃញកល៏កក់បលែតមតង។ េយងកនែ់តគិតពី

ឋនៈសងគមប៉ុណណ  េយងកនែ់តមនឱកសេរចនេដមបបីនេឈម ះជ

អនកលកក់បលមន ក។់ 

295.សុខចិតតលងង ់ែតកំុលកក់បល។ 

296. កំហុសអីកេ៏គអចលុបលងបនែដរ សូមបែីតអនកែដលអុជអលឱយ

េកតសរងគ ម ករ៏តូវេគរបជ់វរីបុរសបន។ មនែតករលកក់បលេនះេទ 

ែដលលងមនិរជះ។ វជភពអម៉សមយួែដល មនុសសមន កល់ក់

កបលេទឱយមនុសសមន កេ់ទៀតែដលមនកបលដូចគន ែដរ។  

297.កររស់រសួល បននយ័ថ រស់េនេដយមនិបចេ់មលទឹកមុខេគ ឬ

រទពងអនកដៃទ។ 

298. ជំនញ ជរចកផលូវសរមបេ់ចញពីបញហ េសទររគបរ់បេភទ។ 

299. ជំនញ េធវឱយេគេគរពេយង េហយេគនឹងកនែ់តេគរពេយង េបេយង

មនសមតថភពអចរកអនកែដលយល់រពមទិញជំនញេនះ។  

300. េនរសុកេយង េគេពញនិយមករលកក់បល េគមនិខវល់ពីជំនញេទ។ 

វអចមកពីេគមនិដឹងថ ករលកជំ់នញ មនភពៃថលថនូរជងករលក់

កបល ឬកេ៏គដឹងែដរ ែតេគមនិរតូវករភពៃថលថនូរកថ៏បន។  



301. េនេពលេយងលកក់បល េយងបនបតប់ងម់ច ស់ករេលខលួនឯង។ អវី

ែដលេយងេធវ រគនែ់តជករគិត និងគេរមងរបស់អនកដៃទប៉ុេណណ ះ។ 

302. េតេយងេមលេឃញចំណុចខុសគន រវងបុគគលិកែដលលកក់បល និង

បុគគលិកែដលលកជំ់នញេនកនុងកែនលងែដលេយងេធវករែដរេទ?  

303.មនុសសជេរចនសុខចិតតលកក់បល េរពះខជិលកនុងករលកជំ់នញ។ 

304.ករលកជំ់នញ អចពិបកជងករលកក់បល ប៉ុែនតវរសួលចិតតជង

ឆង យណស់។ ខញុ ំលកជំ់នញេទឱយរកុមហុ៊ន េដយេទេធវករពីរពឹក

ដល់លង ច។ ខញុ ំយកអវីែដលខញុ ំេចះេទេធវករ េហយេគបងលុ់យឱយខញុ ំ 

េដមបេីដះដូរគន ។ ខញុ ំទុករកុមហុ៊ន ជអតិថិជនែដលរពមេជឿជកេ់ល

មនុសសដូចខញុ ំ។ ខញុ ំពយយមេរៀនបែនថមជំនញរបស់ខញុ ំ េដមបេីធវឱយ

អតិថិជនេពញចិតត និងបនតទិញកនុងរយៈេពលែវង។ 

305. ជំនញរបស់ខញុ ំ ជអនកជួយទបខ់ញុ ំពីេរកយ ដូេចនះ ខញុ ំបតូរករងរប៉ុនម នដង

កវ៏េនែតអចរទរំទបនែដរ។ 

306. មូលេហតុែដលខញុ ំមនិលកក់បល គឺេដយសរកបល គឺជកែនលងែដល

បេងកតជំនញេផសងេទៀត។ េបលកក់បលបតេ់ទេហយ ខញុ ំចបស់ជ

អស់ផលូវេដរេទៀតមនិខន។ លកក់បលមតង អចបនលុយេរចនែមន 

ប៉ុែនតេបេរបៀបេធៀបនឹងលុយែដលបនមកពីជំនញ ដូចជមនិចញ់គន

ប៉ុនម នេទ។  



307.ឱយែតកបលមនិទនល់កេ់ចញ េយងនឹងអចរកេឃញអវីែដលអចលក់

បនបនតេទៀត។ 

308. េរឿងែដលគួរឱយអស់សំេណ ចទកទ់ងនឹងករលកក់បល និងលក់

ជំនញេនះ គឺមនុសសែដលលកក់បល គិតថខលួនឯងកំពុងលកជំ់នញ 

េហយេចះែតឆងល់ថ េហតុអីកេ៏គមនិចូលចិតតខលួន។  

309.សូមបែីតកបលកល៏កេ់កតែដរ េតេនមនអវីែដលជរបស់ខលួនេទៀតេនះ? 

310.មនិថេយងជិះឡនអីេទ មនផទះធំប៉ុណណ េទ េបលុយែដលេយងយក

េទទិញេនះ បនមកពីករលកក់បលខលួនឯង របស់ទំេនបទងំេនះ

េនែតមនិអចជួយេលកេយងឱយៃថលថនូរបនែដរ។ ែខមរេយងមនពកយ

សរមបេ់ហមនុសសែបបេនះ គឺ “េថកហួស” ែតេគេរចនេរបកនុងបទ

ចេរមៀងប៉ុេណណ ះ។ 

311. េរកយេពលលកក់បលេហយ សូមេមតត កំុយកេលសេដមបលីងខលួន

ឯង។ កំុបេនទ សរគួសរ កំុបេនទ សអនកមនអំណច េហយកំុបេនទ ស

រពហមលិខិត េរពះេយងដឹងទងំអស់គន េហយថ េបែឆកវមនិចងសីុ់អ

ចម ៌េទះយកេទដកដ់ល់មតវ់ កវ៏មនិសីុែដរ ែតេបវចងសីុ់វញិ វ

សុខចិតតឈរច ំឬេដរហិតរកេហយ។ 

312.ខញុ ំឱយេយបល់ែតមយួេទ គឺ កំុេជរជមយួអនកនេយបយ។ េគេជរ េគ

បនរបេយជន ៍េយងេជរតមេគែដរ បនេគេបកឱយវលិខួរ។ 



313. េនកនុងឆកនេយបយ មនអនកទទួលរបេយជន ៍និងអនកទទួល

កំហុស។ អនកែដលទទួលរបេយជន ៍គឺអនកនេយបយ ចំែណកអនក

ែដលមនិបនរបេយជន ៍ឬបនតិច គឺកូនអុកនេយបយ។ 

314.អនកនេយបយ ជេម ជអនករគបរ់គងរគបែ់បបយ៉ង ចំែណកកូនអុក

នេយបយវញិ គឺេគេរបសរមបេ់លងអុកហនឹងេហយ។ 

315.កនុងនមខញុ ំជកូនអុកនេយបយមន ក ់ខញុ ំគម នពកយអីនិយយអរគុណ

អនកនេយបយេទ។ ខញុ ំមនេមទនភពចងង់បេ់ហយរល់ៃថងេនះ។ 

316.ករេបះបងេ់ចល ជេរឿងអម៉សបំផុតែដលមនុសសបរជយ័ចូលចិតត

េធវ។ 

317. េបេយងចអំនកដៃទមកជួយ េយងនឹងរតូវចអំស់មយួជីវតិ។  

318. េយងែតមន កអ់ចេធវេរឿងជេរចនបន រគនែ់តេយងមនិធល បស់កលបង

ប៉ុេណណ ះ។ មនុសសមយួកត បតូ់ច េគធល បេ់ធវេហយ។ ឥលូវេនះ មនុសស

មយួកត បតូ់ចេនះ កំពុងែតេកត បកត បម់នុសសែដលេនេសសសល់។ េត

េយងចងក់ត បេ់គ ឬឱយេគកត បេ់យង? 

319. េយងជមនុសសែតមន កក់នុងេលក ែដលេធវេរឿងរគបយ៉់ងេដមបខីលួនឯង។ 

320. របភពចំណូល អចរបបេ់យងថ េតមន កេ់នះជមនុសសលអ ឬមនុសស

មនិសូវលអ។ 



321.មនុសសេភល មនិសំេដេលមនុសសែដលមនិចូលសលេទ ែតសំេដេល

មនុសសែដលមនិេរបខួរកបល។  

322. េចរលួច េចរបលន ់េរបវធីិលួចបលនេ់ដមបរីកលុយ។ អនកែដលមនខលួន

សអ ត េរបខលួនេដមបរីកលុយ។ អនកែដលពូែកេលកេជង េរបភពៃថលថនូរ

របស់ខលួនឯងេដមបបីតូរជមយួលុយ។ អនកេនកនុងរបពន័ធផសពវផសយ េរប

ពតម៌នពិត និងែកលងកល យេដមបរីកលុយ។ អនកេធវជំនួញ េរបលុយរបស់

េយងរគបគ់ន េដមបរីកលុយ។  អនកេនកនុងសសន េរបសសនេដមប ី

រកលុយ។ អនកនេយបយ េរបនេយបយេដមបរីកលុយ។ កូនអុក

នេយបយ កេ៏របនេយបយេដមបរីកលុយែដរ រគនែ់តរតូវេគេជរេរចន

ជងអនកនេយបយបនតិច។ អនកែដលមនិជបនឹ់ងនេយបយ ែត

ចំណយេពលេរចនជែជកពីេរឿងនេយបយ េរបកមល ងំេដមបរីកលុយ។ 

323. េបេយងមនសងសរ េយងកម៏និចងឱ់យអនកណមករេំលភសងសរេយង

ែដរ មនិថអនករេំលភ សអ តជងេយង ឬខល ងំជងេយងេទ។ េយងករ៏តូវ

េធវែបបេនះជមយួខួរកបលេយងែដរ។ សរមបព់កយជភសអងេ់គលស 

េយងអចនិយយថ Don’t let other people fuck your brain ។  

324. របពន័ធផសពវផសយចូលចិតតេរៀបរប ់វភិគ និងរបបេ់យងពីរេបៀបគិត

រគបយ៉់ង។  



325. េដយសរែតរបជជនចូលចិតតេធវអវីយកមុខ ដូេចនះកេ៏ពញចិតតឱយេមដឹក

នែំដលេធវករយកមុខែដរ។ 

326. វបបធមយ៌កមុខ វលិជរងវងដូ់ចកង ់ដូេចនះខញុ ំមនិចបស់ថអនកណជ

េមេភលងេនះេទ។  

327.អនកធំយកមុខតមរេបៀបអនកធំ េដយបេញចញមសរបក ់ឬសន ៃដ

ែកលងកល យរបស់េគ។ ចំែណកអនកតូចវញិ យកមុខេដយកររទពង និង

ករនិយយអតួ។ 

328.កនុងជីវតិមនុសស មនិែដលមនអនកណេធវបនរគបេ់រឿងេហយេទបសល ប់

េទ ែតមនេគេធវរគបេ់រឿងសំខនប់នមុនេពលេគសល ប។់ 

329.អនកខលះសុខចិតតនិយយេដមេគ កម៏និនិយយពីេរឿងអនគតរបស់ខលួន

ែដរ។ 

330. េនរសុកេយង អនករតម់៉ូតូឌុប និងពលកររសុកេរក យល់ដឹងេរឿង

នេយបយជងអនកេធវនេយបយេទៀត។  

331. េបេយងកនែ់តគិតថខលួនឯងយល់ េយងនឹងកនែ់តវេងវង។ សូមបែីត

អនកែដលេគេធវនេយបយផងេនវេងវងរកឡ ចុះទរមេំយងែដល

ដឹងេរឿងតមកែសត និងរបពន័ធពងវកខួ់រកបលហនឹង េហតុអីកច៏បស់

េម៉លះ? វអចមកពី េយងមនអំណួតេលខលួនឯងេពកកថ៏បន េរពះអំ

ណួតជមតិតសល បរ់ស់របស់ជនជតិេយងយូរមកេហយ។ 



332.អនកនេយបយ និងកូនអុក េមលមយួែភលតដូចគន ណស់ ែតដល់

ចុងេរកយេទបដឹងថ អនកណជអនកេន។ 

333. របពន័ធផសពវផសយ ជឧបករណ៍សរមបប់ែងវរករចបអ់រមមណ៍របស់

មនុសស និងជតុកកតរបស់អនកធំ។  

334. កំុេជឿ Media កំុខវល់ពីវ េបេយងនគំន ឈបេ់មល ៃថងណមយួគងែ់ត

បិទេរងេទ។ 

335. េដយសរែតរបជជនែខមរ កំសកមនិហ៊នទទួលករពិត និងមនអំ

ណួតេលចំេណះដឹងរបស់ខលួនេពក េទបេធវឱយែខមរេនែតប៉ុណណឹ ង។ 

336.ឈបេ់ជឿអនកនេយបយ និងកំុចំណយេពលេឈល ះគន េរពះែត

អនកនេយបយែដលមនិធល បខ់វល់ពីេយង។ 

337. េបេឃញេគបំផល ញសងគមេហយ កំុគរំទេគេទៀត។ ៃថងេនះេយងបំផល ញ

សងគម ៃថងណមយួ សងគមនឹងបំផល ញេយងវញិមនិខន។ 

338. េធវអី កំុចែំតេគមកដស់ េទបភញ ក។់ 

339. េបសិនជខលួនេយងជមនុសសអរកក ់កំុនអំនកេផសងេទៀតឱយកល យជ

មនុសសអរកកជ់មយួេយង។ េបេធវែបបេនះកច៏តទុ់កថេយងបនជួយ

េគែដរ។ 



340. កំុឱយេគសល ប ់េដយសរែតភពលងងរ់បស់េយង។ កំុឱយេគសល ប ់េដយ

សរែតេយងមនិចងេ់ចះដឹង។ កំុឱយេគសល ប ់េដយសរែតេយងមនិ

ហ៊នទទួលករពិត និងកំុឱយសល ប ់េដមបឱីយេយងបន Share  របូភព

កនទុ់កេលេហវសប៊ុក។ 

341.អនកណកច៏ងប់នេឈម ះជមនុសសលអែដរ េទះបីកនុងចិតតេសម គេរគក

ប៉ុណណ កេ៏ដយ។ ប៉ុែនតកររគនែ់តចងប់នេឈម ះេនះេហយែដលវបងក

ជបញហ ។ 

342. អំេពលអ មនិរបកនម់នុសសេទ។ 

343.ករេធវលអយកមុខ ជេរគឿងលមអរបស់មនុសសេបករបស់ ែដលេយង

ឧសសហ៍េឃញអនកនេយបយ អនកសិលបៈ និងអនករកសីុមនិរតឹមរតូវ 

យកមកេរប។ 

344.ឥលូវេនះ មនមនុសសែកលងកល យេរចនណស់េនេលេហវសប៊ុក ដូេចនះ

េយងមនិបចចូ់លរមួនឹងេគ កប៏នែដរ។ 

345.អនកកនុងេហវសប៊ុកភគេរចនលកច់រតិពិត របឌិតចរតិលអ។ 

346. កំុេជឿអវីែដលេយងបនេឃញេនេលេហវសប៊ុក និងកំុេជឿអនកែដលមន

ងរជ ឧកញ៉។ 



347. េបេយងរកេឃញអវីែដលរតូវេធវេពញមយួជីវតិ បននយ័ថ េយងធំ

េហយ ែថមទងំមនសំណងេទៀត។ អនកែដលមនិដឹងថខលួនឯង

រស់េនេដមបអីី េកតមកេដមបេីធវតមេគប៉ុេណណ ះ មនិខុសពីអយង៉េទ។ 

348. េយងេរៀនែបងែចកឱយដចរ់វង កបលរងឹែបបកូនេកមង និងកបលរងឹែបប

មនុសសធំ េរពះមនុសសភគេរចនរចលំេរបែតែបបកូនេកមងប៉ុេណណ ះ។ 

349. េបេគេធវបុណយែតមុខកេមរ៉៉ បននយ័ថ េគជមនុសសេបករបស់ យក

ករេធវបុណយជឈន ន។់  

350. កំុេជឿអវីែដលជនជតិចិននិយយ។ អនកទងំអស់គន  អចេជឿេល

សុភសិត ឬទសសនៈលអៗរបស់ចិនបន។ 

351. រគបយ៉់ងែដលេនជំុវញិខញុ ំ សុទធែតជរបពន័ធែដលេគេរៀបចំទងំអស់ 

េហយរបពន័ធបនបងខំឱយេធវអវីែដលខញុ ំមនិចងេ់ធវ។ របពន័ធអបរ់ ំរបពន័ធ

ចបប ់របពន័ធេឃសន និងរបពន័ធសសន បនេធវឱយខញុ ំរចលំថអវីជ

េរឿងមនិរតឹមរតូវអស់។  

352.គម នអនកណសំខនស់រមបអ់នកណេទកនុងេលកេនះ។ 

353. េបអយុេរចនេហយ គឺដល់េពលធំេហយ។ 

354.អនកនេយបយ េចះឱនបនតិច នឹងរតូវរបជជនថ ជមនុសសសមញញ  

មនិេចះរបកនខ់លួន។ េបឱនកបលដល់ដីែតមតង នឹងរតូវេគចតទុ់កជ



អនកេសនហជតិ រសលញ់ទឹកដីភល ម។ េនះមនិែមនជេរឿងកំែបលងេទ ែត

អចេសចបន។ 

355.មនុសសកលណេចះឱនខលះ នឹងទទួលបនផល។ ខញុ ំគិតថ មនិអច

បនលុយេរចនដូចពួកែដលរទពងេគេទ េរពះេបេរបៀបេធៀបគន  អនកេចះ

ឱន លកខ់លួនែតមយួចំណិតប៉ុេណណ ះ ែតអនករទពងវញិ លកទ់ងំដុល

ែតមតង។ អីុចឹងលុយកវ៏បនតមហនឹងែដរ។ 

356.អវីែដលខញុ ំខល ចជងេគ គឺេនអនគត ខញុ ំរតូវរស់េនជមយួមនុសសែដល

ពូែករទពងេគទងំេនះ។ 

357.មនុសសរទពង គម នមនសិករេទ ទងំកនុងករងរ និងជិវតិខលួនឯង។  

358.កររទពង នឹងេធវឱយអនកេចះដឹងមន ក ់កល យេទជមនុសសគម នតៃមល ឬក៏

មនតៃមលែដរ ែតធូរៃថល។ 

359. េយងរតូវចថំ ករេលកេជងអំេពអរកក ់កជ៏អំេពអរកកម់យួរបេភទ

ែដរ។ 

360.អនកណកអ៏ចសរេសរេសៀវេភបនែដរ ែតមនិែមនមនុសសទងំអស់

សុខចិតតចំណយេពលសរេសរេនះេទ។  



361.ករសរេសរកដូ៏ចជករយកទឹកេតន តែដរ គឺរតូវករឱយវរសកត់ក់ៗ

រហូតដល់េពញ។ េបរបញប ់េយងអចបញចបវ់បនែមន ែតអតថនយ័វ

មនិទនច់បេ់ទ។  

362.ករសរេសរ អចបងហ ញពីចរតិមនុសស។ េយងរតូវចថំ អនកអនអច

ដឹងថេយងជមនុសសលកពុ់ត េនេពលេយងសរេសរអវីមនិេសម ះរតង ់

ដូេចនះេបមនិអចសរេសរេដយេសម ះរតងប់ន កំុសរេសរ។ 

363. ពុតចិនកំុរតប ់ចបបចិ់នសឹមេរៀនតម។ 

364. ចិនជមនុសសលកពុ់ត ែតចូលចិតតយករទឹសតីលអមកបងំមុខ។ ចិន ជ

មនុសសអតួ េអឿ និងពូែកអងណស់។ ពួកេនះ អងលុយ អងែខស និង

អងពូជខលួនឯងជចិន។ ពួកេនះដឹងថ ែខមរឱយតៃមលចិន េហតុេនះេទប

េលកតេមកងខលួនឯងខពស់ជងេគ។ 

365. ែខមរេឃញចិនមន គិតថចិនលអ ែតមនិដឹងថេតេគបនលុយមកពីណ 

និងមនិដឹងថចិនមនេរឿងពីេរកយខនងអវីខលះ។  

366. េបរបពី់១ដល់១០ ភពអរកករ់បស់ចិន េនរតងេ់លខ៩ េរពះពួកេនះ

ខូចណស់ លួចដកេលខ១០យកេទលកេ់ទៀត។ 

367.ខញុ ំមនិបេរងៀនឱយអនកទងំអស់គន សអបជ់នជតិចិនេទ ែតខញុ ំមនិចងឱ់យអនក

ទងំអស់គន  េរៀនតមេរឿងអរកកែ់ដលពួកេនះេធវ។  



368.ចងេ់ធវមនុសសលអ ងយរសួលណស់ គឺកំុេធវតមពួកចិនេទបន

េហយ។ 

369.ចេំពលណ ខញុ ំេរៀនេចះេបកមនុសស ចខំញុ ំយកេរឿងនេយបយមក

សរេសរមតង។ 

370.ករអតួ មនិបនបិទផលូវអវីេទ ែតវជករវយបំបកេ់ជងខលួនឯងមនិឱយ

េដរេកតែតមតង ។ 

371.ឱយែតបនបេងកតកូនេចញមកេរក កំណតថ់ជែមឪ៉េហយ ចំែណក 

ទេងវេផសងេទៀតេរកយេពលេកតមក េទបជអនកកំណតថ់ មនគុណ 

ឬអត។់  

372. កំុេជឿអវីែដលឮតគន  ឬេគថតមគន ខល ងំេពក េរពះវេធវឱយេយងងយ 

នឹងចញ់េបកេគ ។ េរឿងអីកម៏នរបភពេដមែដរ េបរកមនិទនេ់ឃញ កំុ

ទនេ់ជឿ ។ 

373. េបេយងជួបនឹងែមឪ៉ែដលគម នគុណ មនិែមនជកំហុសេយងេទ ែតេប

េយងេធវខលួនជែមឪ៉ែដលគម នគុណ េទបជកំហុសេយងទងំរសុង។  

374. កំុេបះេចលេមេរៀនលអ េដយសរបុគគលែដលផតល់េមេរៀនេនះ ជ

មនុសសែដលេយងមនិចូលសចិតត។  



375. កំុខម សេអៀន េដយសរែតេធវតមគនលឹះរបស់មនុសសែដលគម នេឈម ះ។ 

អវីែដលសំខន ់គឺេរបេទបនផលឬអតប់៉ុេណណ ះ។ 

376.ករលកធ់តុពិតរបស់ខលួនឯង កជ៏េរឿងកំសកមយួែដរ។  

377.ខញុ ំឯកភពនឹងសមតថី “មនុសសមនិែមនជេកះ មនិអចរស់េនមន កឯ់ង

បន”  ែតមនុសសអចរស់េនតមវធីិខលួនឯងបន។ វធីិែដលេយងរស់េន 

នឹងកំណតថ់ េយងរកីរយដល់ករមតិណ។  

378.ករចែំតេធវតមេគ នឹងបេងកតភពសមុរគសម ញដល់េយង េហយេធវឱយ

េយងទទួលបនភពរកីរយែកលងកល យ។ 

379.អនកដៃទេធវរគបយ៉់ងេដមបេីគសបបយចិតត េហយេយងករ៏តូវែតេធវឱយ

ខលួនឯងសបបយែដរ។ 

380. េយងមនិចបំចែ់តកនដ់វ ពកអ់វេរកះ េទបកល យជអនកកល ហនេទ 

រគនែ់តហ៊នេធវេរឿងឱយខលួនឯងសបបយ កេ៏ហថកល ហនែដរ។ 

381. ជីវតិរបស់េយងខលីណស់ និងមនិអចទយទុកពីេពលបញចបប់នេទៀត 

ដូេចនះ កំុរស់េនេដយមនិសបបយចិតត និងេធវជមនុសសកំសក។  

382.អនកនេយបយ មនិែមនជខញុ ំបេរមររសតេទ ររសតេទែដលជខញុ ំបេរម

អនកនេយបយ។ ឈបឆ់កួត និងពកយេលរកដសេទៀតេទ េរៀនេមល

ករពិតខលះផង។ 



383.អនកែដលយកសសនជឈន ន ់ដឹងថ សសនមនរបេយជន។៍ 

អនកែដលរតូវសសនេបករបស់ កេ៏ជឿថ សសនមនរបេយជន៍

ែដរ។ េមលេឃញចំណុចខុសគន េទ? េគដឹង េយងេជឿ។ ដឹង និងេជឿ 

បញជ កថ់ អនកណជជនរងេរគះ។  

 

ករចូលចិតតពុទធទសសនៈ និង ែសវងយល់ពីវ ជេរឿងេផសង េរពះមនុសស

េរចនណស់ែដលចូលចិតតទសសនវជិជ  ែតករយកលុយេទឱយេគេបក 

ជេរឿងមនិសមេសះ។ 

384. កំុេធវចិតតធងនជ់មយួសសន របយត័នធងនេ់ពក េងបខលួនឯងែលងរចួ។ 

385. េពលខញុ ំសរេសរទកទ់ងនឹងសសន ខញុ ំគម នបំណងសរេសរឱយអនកែដល

កនស់សនងប ់ដូចជ េលកសងឃ ឬអនកែដលពឹងេលសសនេដមប ី

រស់ អនេទ។ ខញុ ំសរេសរឱយអនកែដលមនករសទ កេ់សទរកនុងេរឿងេនះអន 

េដមបេីគរសួលសេរមចចិតត។  

 

សូមកំុអនអវីែដលេគមនិសរេសរឱយេយងអន េរពះវគម នរបេយជន៍

ដល់េយង។ េហយេបរជុលអនេហយ កំុយកទុកកនុងចិតតខល ងំេពក 

េរពះអវីែដលខញុ ំសរេសរ មនិែមនេដមបផីគ បចិ់តតអនកេនកនុងសសនេទ។  

 

អនេហយ ខឹងនឹងខញុ ំ េរបៀបដូចជ េយងេទលួចេមលបតីរបពនធេគ



រមួេភទ េហយមកខឹងនឹងបតីែដលេរបកបចម់និរតូវចិតតខលួនឯងអីុចឹង។ េគ

េធវអីែតបតីរបពនធេគេសះ េយងអតម់នពកព់ន័ធផង មកខឹងរកងបស់អី

ែដរ? 

386. េបេយងជ fan របស់សសន េយងគួរែតដឹងថ កររកេរឿងេគមុន 

មនិែមនជចរតិរបស់រពះេទ ដូេចនះ េបរជុលជេធវពុតជេជឿេទេហយ 

សូមេធវតមចរតិេនះផង។ 

387.ខញុ ំមនសិទធិបេញចញេយបល់ េគមនសិទធិមនិអនេគមនសិទធិបេញចញ

េយបល់ ខញុ ំមនសិទធិ block វញិ។សិទធិមនដូចគន  េចះេរបដូចគន ។ 

388. េរបេហវសប៊ុក រតូវេចះ block អនកែដលេយងមនិចូលចិតត។ កំុខតេពល

នឹងមនុសសែដលមនិចូលចិតតេយង េហយកំុខតេពលនឹងមនុសសែដល

េយងមនិចូលចិតត។ េហវសប៊ុក េរបសរមបភ់ជ បទំ់នកទំ់នង ែតមនិែមន

ជមយួមនុសសរគបគ់ន េទ។ 

389. រេបៀបេលងេហវសប៊ុក កំុ ឱយេគបញជ កបលេយង 

=> ចូលមក comment េដយមនិអន block េចល  

=> ចូលមក comment េដយមនិេចះគិត block េចល  

=> កំុ block អនកshare េទះបីេគសរេសរអរកកពី់េយងកេ៏ដយ េរពះ

វេឡង reach 

=> កំុេដយសរែតេគ comment េហយេយងតបេទេគវញិ េដយមនិ 



ដឹងេគលេដ ។ េហវសប៊ុក មនរបេយជនណ៍ស់ េបេយងេចះេរបវ 

ឱយរតូវេពល។ 

390.Atheist អចនឹងេមលេឃញបញហ បនឆង យជងអនកែដលកំពុងែត

ជបខ់លួននឹងសសន។ 

391.ករពិត នឹង េធវឱយមនុសសកំសក និង េភលៗ  ចងចូ់លមកបេញចញ

េយបល់តបត។ 

392. េបមនឱកសបេរងៀនសិសស កំុេភលចបេរងៀនសិសសពីមហិចឆតផង។ េធវ

យ៉ងណឱយសិសសេមលេឃញចំណុចលអេនកនុងេមេរៀនែដលេគអចយ

កេទេធវអវីធំបន។ កំុបេរងៀន ឱយែតចប ់បេរងៀន ឱយេគមនផលូវេដរមនិ

េចះចបេ់ដយខលួនឯង េទបលអ។ 

393.អនកណកអ៏ចេធវេរឿងែដលមនរបេយជនប៍នែដរ ឱយែតចបស់ថចង់

េធវពិតែមន។ 

394. េគអនករកសីុ េគសរេសរេសៀវេភពីកររកសីុ។ អនកនេយបយ សរេសរ

េសៀវេភពីេរឿងនេយបយ។ អនកេនកនុងសិលបៈ សរេសរេសៀវេភពី

សិលបៈ និងសិច។ អនកែដលឆលងកតស់រងគ ម សរេសរពីកររងទុកខកនុង

សរងគ ម។  

 

ខញុ ំជខញុ ំេគ សរេសរេសៀវេភពីករេធវខញុ ំេគ។ ខញុ ំេធវខញុ ំបរេទសផង ែខមរឯង



ផង អស់៦ឆន េំហយ ដូេចនះខញុ ំមនវធីិេធវករខលះែដលអចេរបបនផល។ 

កំុរពឹំងថមនករេលកេជង ឬែអបអបកនុងេនះអី េរពះខញុ ំមនិេចះ េហយ

េទះបីជេចះ កខ៏ជិលេធវែដរ។ 

395.ខញុ ំេគសមយ័ថមី េចះគិតរកផលូវេដរ។ 

396.ខញុ ំសរេសរេសៀវេភេដយែផអកេលករពិតែដលខញុ ំដឹង មនិែមន ករពិត

ែដលអនកទងំអស់គន ដឹងេនះេទ េហតុេនះវខុសគន ។ េយងរតូវែបង

ែចកឱយដចរ់វងអនកនិពនធ និងខលួនេយង។ វមនិអចរសបគន ទងំរសុង

េនះេទ។ េបចងរ់សប មនែតសរេសរេសៀវេភេដយខលួនឯង។ 

397.ខញុ ំសរេសរេសៀវេភមយួកបលេរបេពលមយួែខ ឬពីរែខែមន ែតខញុ ំ សនស ំ

បទពិេសធនេ៍ដយរតូវេទេធវករេនះ េធវេនះជេរចនឆន  ំេទបបនពកយ

មកសរេសរ។ 

398. េយងអចែចកអនកនិពនធជបីរបេភទ េដយែផអកេទេលតួអងគកនុងេរឿង 

=> របេភទ hero (ពយយមសរេសរេរឿងលអពីខលួនឯង និង េធវរគបយ៉់ង 

ឱយមនភពវជិជមន)។  

=> របេភទ villain (ពយយមសរេសរេដមបពីងវកអ់នកដៃទ និង វយ

របហរេទេលេរឿងលអ។ ភគេរចន ជករសរេសរលបពណ៌កនុងេរឿង

នេយបយ)។ 

=> របេភទ antihero (សរេសរពីេរឿងរគបយ៉់ង េទះបីេរឿងេនះរតឹមរតូវ 



ឬមនិរតឹមរតូវកេ៏ដយ។ វយរបហរអនកណកប៏ន េលកពីអវីកប៏ន។ 

សរេសរេដយមនិខវល់ និងមនិទមទរេឈម ះថ លអ)។  

 

ខញុ ំសថិតកនុងរបេភទទីបី។ អវីែដលខញុ ំសរេសរ គឺែផអកេលករេមលេឃញ 

របស់ខលួនឯង ដូេចនះមនិថវរតូវ ឬមនិរតូវេទ គឺខញុ ំេនែតសរេសរដែដល។ 

អវីែដលខញុ ំសរេសរអចមនិរតូវ១០០% ដូេចនះអនកអន រតូវគិតេដយខលួន

ឯង ឬរសវរជវបនតេដយខលួនឯងេដមបបីន ចេមលយពិត។  

 

លអ កខ៏ញុ ំមនិចងេ់ធវ អរកកក់ខ៏ញុ ំមនិចងេ់ធវ ខញុ ំចងេ់នចំណុចែដលអចបត់

បន អចលអេពលែដលខញុ ំចង ់អចអរកកេ់ពលែដលរតូវករ។ 

399.មនិែមនអនកនិពនធទងំអស់ សុទធែតជ មនុសសលអ ឬរតឹមរតូវេនះេទ។ 

អនកទងំអស់គន អនេសៀវេភែដលេចញពីេរងពុមពេរចនេពក េហតុេនះ

បនជេភលចថ ពិភពេសៀវេភ ដូចជពិភពរបស់េយងរស់េនអីុចឹង។ 

អនកនិពនធមនចរតិែបលកគន  និងមនេគលេដខុសគន េរចនណស់ ដូេចនះ

េពលអន េយងរតូវេបកចិតតឱយទូលយ និងបងខំខួរកបលេយងឱយគិត

ផង។ េបេយងេភលចខលួន អនកនិពនធនឹងចូលេទបញជ ខួរកបលេយងបន

េហយ។ 

400. េសៀវេភរបស់ខញុ ំ សរេសរេដយខលួនឯងទងំអស់ េហតុេនះេទបខញុ ំ មនិ

ចង ់ឱយវេទជ េសៀវេភេពសយែដលអនកណកម៏នសិទធិកូពីែចកគន ។  



401. េហតុអីេរងពុមពមនិេបះេសៀវេភែដលនិយយពីេរឿងកុហករបស់

សសន?  

េគមនិេបះ េរពះ៖ 

=> អតម់នអនកសរេសរ។  

=> េទះបីមនអនកសរេសរ កេ៏គមនិេបះែដរ។ អនកេរងពុមព េជឿេល 

សសន។  

=> េគមនិចង ់ឱយេយងេចះគិតែបងែចកករពិត និងេរឿងែកលងកល យេរចន

េពកេទ។  

=> វបះ៉ពល់ដល់ទីផសរ។ រសុកេយង មនអនកេជឿេលសសនេសទរែត

ទងំអស់។ 

 

េរងពុមពមនិលងងេ់បះលុយេចល េដមបពីនយល់អនកអន ឱយេចះគិតេនះ

េទ។ សសន ជឬសគល់ធំមយួកនុងករេជឿេលអវីេផសងេទ។ មនុសស

អច េជឿេលសសនបន អវីេផសងេទៀត កង៏យនឹងេជឿែដរ។ 

402. េចៀមមយួហវូង កំពុងជែជកគន ។ េចៀម អតួគន ពីេរឿងមច ស់វ។ េចៀម 

េឈល ះគន  េរពះវគិតថ មច ស់វលអជងមច ស់េចៀមេផសង។ េចៀម េឈល ះ

គន កនែ់តខល ងំ។ មច ស់វ េដរមករញុពួកវចូលរទុង េហយបបលួគន េទ

ផឹករស។ េចៀមេឈល ះគន បនតេទៀត។  

=> សននិដឋ ន ៖ េចៀមចូលចិតតេធវឬកដូចមនុសស។ 



403.ចញ់េបកេគ មធយមេទ ងំរតងប់កមកខអំនកជួយរបប។់ 

404. េបេយងមនិែមនរពះ សូមកំុតងំខលួនជរពះ។ 

405.ខញុ ំគម នសងឃមឹថបនេទនិពនវេទៀតេទ ដូេចនះរល់ៃថងខញុ ំរបឹងរស់ឱយ

មននយ័ េហយមនិរពឹំងថ ដល់ែតសល បេ់ទ េទបបនសុខដូចអនកដៃទ

ែដរ។ 

406.អនកនេយបយ ឆល តៗណស់ ទុកចិតតមនិបនេទ។ 

407. កូនខលះឆកួតណស់ េចះេមលែតេរឿងេទ ចដំល់ែមេ៉ទបតប់ននគំន យំ

ដូចកនុងេរឿង។ េរៀនតម េរឿងបនលអណស់។ 

408. េឃញេគយល់ នគំន េធវេជរយល់ែដរ េរពះខល ចេគថ េភល។ ករេជរ

តមេគហនឹងេហយ ែដលេហថេភល។ ខល ចេភលេធវអី េបេភលរចួេហយហនឹង? 

409. កំុមនជំេនឿ េដយខលួនឯងមនិយល់ កំុេធវជយល់ េដយេជរតមេគ។ 

410.ខញុ ំគម នបំណងមកេធវករយឺតេទ បំណងរបស់ខញុ ំគឺមនិមកេធវករែតមតង។ 

កំុេចទខញុ ំេផតសផត ស។ 

411. េភលដល់គល់ = េនមនិសុខ យកលុយេទឱយេគ េហយេដៀលអនកែដល

មនិេធវដូចខលួន ថេភល។ 

412. រសុកេចះដឹង កនទុ់កខឱយអនកែដលនទុំកខដល់ មនុសសេពញមយួរសុក។ 



413.យ៉ងេហចណស់ខញុ ំមនិបចយ់កលុយឱយេគ េហយេហេគថេលក

របធន។ 

414. េធវករ និងរកសីុ ខុសគន ែតមយួចំនុចេទ គឺេធវករអចលួចខជិលបន 

េហយបនលុយដែដល ែតរកសីុ េបលួចខជិលដឹងែតអតេ់ហយ។ 

415. "មកពីមនរបេយជនហ៍នឹងេហយ បនជេគមនិចបអ់រមមណ៍េធវ" រទឹសតី

រសុកខញុ ំ។ 

416. េធវជមនុសស រតូវមនតៃមល េហយតៃមលេនះរតូវែតរកមកេដយខលួនឯង។ 

417.មនិេជឿេលសសន លអជងេធវពុតជេជឿសសន។ 

418. េលខ នមនិទនអ់ស់របជរបិយេទ េរពះេនមនអនកចូលចិតតេមលេពក។ 

េលខ នខលះលអេមល េលខ នខលះេលងមកដូចអតសូ់វយល់។ 

419. េហតុអវីបនជេគយកទសសនវជិជ  េទបេងកតជសសន? ទសសនវជិជ  

សរមបម់នុសសគិត េធវឱយមនុសសែបករបជញ កនុងផលូវលអ។ សសន 

សរមបម់នុសសេជឿ េធវឱយែលងមនសំណួរបនត ែតកអ៏ចេធវឱយែបក

របជញ ែដរ គឺបេងកតរបស់េផសងៗេដមបលីកប់នលុយ។ េហតុអីយក

របស់លអ និងមនរបេយជន ៍េទបេងកតរបស់មនិលអ និងគម ន

របេយជន?៍ 

420.មនិេចះខលួនឯង រតូវថឱយខលួនឯងេទបរតូវ។ 



421. េបេយងមនិេចះខលួនឯង កំុបេនទ សអនកដៃទថនិយយេរជេពក។ 

422. របេទសមយួែដលឆកួតនឹងសរងគ ម ងបែ់តនឹងសរងគ ម។ របេទសមយួ

ែដលឆកួតនឹងវទិយសរសត ងបែ់តនឹងវទិយសរសត។ របេទសមយួែដល

ឆកួតនឹងសសន ងបែ់តនឹងនិពនវ។ រស់េនចងែ់តេទនិពនវ។ េពល

រស់មនិបចរ់បឹងេធវអីេទ រស់ខជិលៗេទ សល បប់តប់នសគ ល់និពនវ

េហយ។ េបគិតេទ គឺរស់េដមបេីពលសល បប់៉ុេណណ ះ។ 

423. ចំេណះដឹងែដលេយងបនពី Internship មនេរចនណស់ ៖ 

=> េរៀនវធីិេបកមនុសសេរបេនកនុងពិភពករងរ។  

=> ដឹងថ ជំនញ អចជួយេយងបនេដយមនិបចេ់ធវករឱយេគទេទ 

ឬបនកៃរមតិច។  

=> ដឹងថ internship និងេធវករែមនែទន អតម់នអីខុសគន  ប៉ុែនត

សរមបេ់ថែក វខុសគន រតងចំ់នួនលុយ។  

=> ជួយតរមងផ់លូវករងរឱយេយងខលះែដរ។  

Internship មនលអ មនអរកក ់ែតេបេយងមនសមតថភពេធវករ

េហយ បំេភលចេរឿងដកេ់ធវ Intern េចលេទ។ េធវែមនែទន យកលុយ

ែមនែទន រសួលចិតតជង។ 

424.អន២នទី គិត៣នទី សរបុ៥នទី។ ៥នទី មនអីពិបកេធវ។ 



425. េពលខលះ អនកជំនួញកេ៏គមនិលកេ់យងែដរ រគនែ់តេយងមនិេបកែភនក 

េបកខួរគិតេដយខលួនឯង។ េពលខលះេគមនិចងេ់បកេយងេទ ែតេយង

េនែតចូលេទឱយេគេបកេទៀត។ េធវបបេគែមន អងែតេគមន នគំន  

េធវជជនរងេរគះឱយេគេបករហូត។ 

426. េបមនិេចះ ជួយរបបឱ់យរតងម់ក រសួលេដះរសយទងំអស់គន ។  

427.ចងឱ់យេគេមលងយែដរេទ? េធវេភលេទ បនេហយ។ 

428. េរៀនខលួនឯងខលះ កំុឱយេគេមលងយ។ 

429.បរជយ័ មនអីគួរខល ច ខល ចជងេគ គឺសសន កល យជមុខជំនួញដ៏

ធំ។ 

430.មនុសសរបុសែដលយំេនេពលបរជយ័ ជមនុសសរសីែដលដុះសច់

េលសមយួចេងក ម។ 

431.អនកេជឿេលសសន េរបៀបដូចជេជឿេលមនុសសរសីែដលរសលញ់ែត

លុយ។ អស់លុយេពលណ សសនសំុលេហយ។ 

432.ជតិសសនណ៍កេ៏ដយ កំុចងរ់បែជងជមយួែខមរកនុងេរឿងេធវខុសតម

គន ។ គម នគីឡូេទ។ 

433. ខំែសនដូចចិន ដូនតសបបយចិតត ជួយឱយបនេធវខញុ ំចិន។ 



434.អនកនិពនធ គួរែតមនករងរេធវឱយជបល់បម់យួ។ ទីមយួ គឺេដមប ីអច

ចិញច ឹមរកពះបន។ ទីពីរ គឺរបមូលបទពិេសធនពី៍ជីវតិខងេរក។ 

435. របេទសកមពុជ ជរបេទសេសរ។ី េរបអំណច កេ៏សរ ីនិយយអី កេ៏សរ ី

េធវអីកេ៏សរ ីេលកែលងែតចងេ់ធវេរឿងរបឆងំនឹងអនកធំប៉ុេណណ ះ។  

 

របេទសេយងផតល់េសរភីពជងេគ គឺ សសន។ េទះបីរដឋយកពកយ

សសន េទដកក់នុងបវចនជតិ េហយេឆលៀតបញជ កថ់ “រពះពុទធ

សសន ជសសនរបស់រដឋ” កេ៏ដយ កេ៏យងេនែតមនេសរភីព

េនះែដរ។ េយងអចមនិេជឿបន ប៉ុែនតេយងមនិចងេ់រ ខលួនពីជំេនឿ 

សសនេនះ។ េយងខល ចេរ េទមនបប។  

 

េបេយងទុកពកយែណនកំនុងពុទធសសន ជទសសនៈវជិជ ៃនជីវតិ េហយ

េធវតមពកយទងំេនះ វមនិជបញហ េទ។ ែតេបេជឿតមអនកេរៀបចំ

សសន ឬអនកែដលបនមុខមត ់និងលុយកក ់េដយសរសសន

វញិ គឺជេរឿងអម៉ស់មយួរបស់េយង។ េយងគួរែតខម សេគ េរពះេយង

មនខួរកបលនឹងេគែដរ ែបរជឱយេគេបកបន ។ សសន ជរបស់ 

free េសះ ែតែបរជរតូវចំណយលុយេលសពី១០% េទចូលរមួ។ 

436. េបេយងអនេរចន េយងកម៏នឱកស គិតេរចនដូចគន ។  



437.ចងេ់រៀនពីមនុសសឆល ត អចអនតមេសៀវេភ ឬេមលបទសមភ សនេ៍ន

េលអីុនធឺេណត។ ចងេ់រៀនពីមនុសសេភល ចូលេមលេហវសប៊ុកមយួែភលត

េទ ឆបេ់ចះណស់។ 

438. េភល ជេភលង។ េភលងេនះមនិរតឹមែតដុតខលួនឯងេទ ែថមទងំដុតអនកដៃទ

េទៀត។ 

439.ខល ចសអីមនិខល ច េទខល ចមនិបនេភលដូចេគ។  

440. គិតវជិជមនខុសរេបៀប នឹងកល យជេរគះថន កវ់ញិមនិខន។ 

441.សងគមសីុវល័ិយ ជសងគមែដលេចះគិត និងមនិេជឿតមករបេញជ ររបស់

អនកដៃទ ែតភពសីុវល័ិយេនរសុកេយង ែបរជមននយ័ផទុយពីេគ

េទវញិ។ 

442.សងគមេបះលុយ = អនកមនកេ៏បះលុយ អនករកកេ៏បះលុយ។ អនកមន

េបះលុយេដមបបីនរបេយជន ៍អនករកេបះលុយេដយអតប់នអវី

ទងំអស់។ 

443.ខញុ ំសរេសរពកយថ”ពងវកខួ់រកបល” េដមបជួីយដស់អនកែដលមន

ខួរកបលប៉ុេណណ ះ ដូេចនះអនកែដលអតខួ់រ កំុេធវពុតជខឹងនឹងខញុ ំអី។ េប

េយងអតខួ់រផង េគមកពងវកេ់យងតមណេកត? 



444.អវីែដលខញុ ំសរេសរ ទងំកនុងេសៀវេភ បលុក ឬេលេហវសប៊ុក គឺសរមប់

អនកមនខួរប៉ុេណណ ះ េរពះខញុ ំចងឱ់យេគគិតេលងៗ។ េយងដឹងេហយថ 

“អនកមនខួរ ចូលចិតតគិតណស់” ដូេចនះេដមបមីនេគទទួលសគ ល់ ខញុ ំរតូវ

សរេសរអវីែដលេធវឱយពួកេគបនគិត។ ខញុ ំមនិេចះផគ បម់នុសសអតខួ់រេទ 

ដូេចនះសូមេទសផង។ 

445.មនុសសសំខនេ់លសុខភព និងករគិត។ េបសុខភពលអ មនរងកយ

រងឹម ំែតករគិតមនិបនមយួចំណិតែឆក កេ៏គមនិអច េហថមនុសស

ែដរ។ 

446.អតខួ់រ ជទំេនររបស់សងគម េរពះមនុសសអតខួ់រ ងយរស់េន មនិេចះ

ខវ យខវល់ មុខរកស់ និងសល បេ់ទេដយគម នអវីសត យ។  

447. េបេយងគិតថេយងេចះគិត កំុតបនឹងមនុសសអតខួ់រ។ 

448. េពលេទេធវករ រតូវសួរេគឱយចបស់ េតេយងេនេរកមបងគ បរ់បស់អនក

ណ? េបេយងមនិចបស់ថ អនកណជអនកបញជ េយងបន េយងកម៏និ

ដឹងេទរកអនកណែដរ េពលែដលជួបបញហ ។  

 

េធវករ និងបញហ  មនសេមលងជួនគន  មនិែមនជេរឿងៃចដនយេទ។ េបគម ន

បញហ េទ បេងកតខលះេទ េដមបសីបបយខលួនឯង។ បញហ មនិេធវឱយេយង

សបបយេទ ែតេពលេដះរសយបញហ បន េធវឱយេយងសបបយចិតត។ 



449.មនុសស៣របេភទ ៖ 

១ អនេសៀវេភជំនួញមយួជីវតិ េធវខញុ ំេគមយួជីវតិ 

២ អនេសៀវេភជំនួញមតងមក ល េធវជំនួញេពញមយួជីវតិ 

៣ មនិអនេសៀវេភែតមតង 

សំណួរ ៖ េតេហតុអីបនជេលកសងឃអនេសៀវេភជំនួញ? 

450. េហតុអីខញុ ំសរេសរេសៀវេភ? េរពះខញុ ំចងល់កេ់សៀវេភ។  

េហតុអីខញុ ំចងល់កេ់សៀវេភ? េរពះខញុ ំសរេសរេសៀវេភ។  

សំណួររសេដៀងគន  ចេមលយរសេដៀងគន ។ 

451.មនេរឿងមយួែដលរដឋ ភបិលអចេធវបន េហយេយងមនិអច េធវបន 

គឺ េធវេរឿងខុសេដយរសបចបប។់ មនិថខុសប៉ុណណ េទ កច៏បបរ់តូវែត

រសបតមរដឋ ភបិលែដរ។ 

452. េបេគយកសសនមកេធវជមុខរបររកលុយ េហយេយងកដឹ៏ងពីេរឿង

េនះែដរ ប៉ុែនត េនែតយកលុយឱយេគេទៀត េតេយងជមនុសសែបបណ? 

ពកយបេចចកេទសេគេហថ អតខួ់រ។ 

453.ផលរបេយជនម៍យួែដលេយងទទួលបន េរកយេពលេបះសសន 

និងជំេនឿែដលេយងមនិយល់េចល គឺ េពលេវល។ េយងមនេពល

េដមបេីធវេរឿងែដលសំខនជ់ងេនះសរមបខ់លួនេយង។ ករេទអងគុយ

សត បអ់វីែដលេយងមនិយល់ ជេរឿងខតេពល។ េពលេវលែដលេយង



រស់េន មនតៃមលណស់ កំុអស់លុយេហយ អស់ទងំេពលេវល

េទៀត។ 

454.តមពិត ពុទធសសន ជទសសនវជិជ មយួអំពីជីវតិមនុសស ប៉ុែនត 

ទសសនវជិជ  រកលុយមនិសូវបន េរពះមនុសសមនិសូវយល់ ។ ដូេចនះ

េដមបបីនលុយ មនែតបតូរពីទសសនវជិជ មកជសសនវញិ េរពះេប

សិនជ សសន មនិថអនកេនះយល់ឬមនិយល់េទ េគេនែតេជឿ េគ 

េនែតហុចលុយឱយ។  

 

ឥលូវសកសួរេទេមល េតអវីជេទនិពនវ? េចះែតថតមគន ប៉ុេណណ ះ 

គម នអនកណយល់ពិតរបកដេទ? ថតមគន  មនិសូវអី ប៉ុែនតគិតថ

ខលួនឯងនឹងបនេទដល់និពនវេទៀតេទបបនយ៉ប។់  

 

េតេយងអចយល់េមច៉បន េបមនិែដលបនេឃញ មនិែដលបនេទ

ផង? ករេជឿេលអវីែដលខលួនឯងមនិយល់ ជេរឿងចែមលកមយួ ែតសរមប់

អនកែដលេជឿសសន មនិចែមលកេទ។ មនុសស ជ robot សសន។ េគ

បញជ មកយ៉ងេមច៉ េធវយ៉ងហនឹង។ 

455.មនិែមនឱយែតេករសក ់េហយេសលៀកសបង ់ជមនុសសលអទងំអស់េទ។ 

456.ករែចករងវ នក់នុងរសេបៀរ ជករអបអរេពលមនុសសមន កកំ់ពុងសមល ប់

ខលួន។ េមលេឃញែដរេទ? េគយកេយងមកេធវ promotion ប៉ុេណណ ះ។ 



េគមនិខវល់ពីេយងេទ។ េពលេយងសល បប់ត ់នឹងមនមនុសសមកផឹក

ជំនួសកែនលងេយងេទៀតេហយ។ 

457. េបេយង ជអនកទីផសរ េយងរតូវែតេដរតមទំេនរទីផសរ ែតេបេយង

រគនែ់ត ជមនុសសែដលមនិេចះេធវអី និងចែំតដកលុយឱយេគេទ ករ

េដរតមទំេនរទីផសរ រគនែ់តករបងអួតភពេភលរបស់េយងប៉ុេណណ ះ។ 

458.យកលុយរបជជន េដមបបីេងកតអំណចខលួនឯង។ េពលបនអំណច

េហយ ទតរ់បជជនេចល។ 

459.សងគមែខមរេយងដូចសងគមអេមរចិែដរ។ េបេគសរេសរ េជរយកងប់

យករស់ ែតេបេគថេភលវញិ របឆងំភល ម។ ខញុ ំសបបយចិតតណស់ែដល

បនរស់េនកនុងរបេទសែដលេភលរសេដៀងហនឹងអេមរចិែដរ។ 

460.លួចេរៀនខលួនឯង េទបសបបយជង។ 

461.ទមល បអ់រកកបំ់ផុតរបស់ជនជតិេយង គឺបេនទ សេគ ទងំខលួនឯងគម ន 

បនេធវអវីទងំអស់។  

462.សសនអវីកម៏និលអែដរ ឱយែតសសនេនះមនអនកដឹកនរំតឹមរតូវ

េហយ។ លុយ លុយ លុយ លុយទិញសសន … 

463. របេយជនៃ៍នសសន គឺ អឺ....េអ....អូ....អុញ។  

គឺជួយឱយខញុ ំមនឧទហរណ៍សរមបេ់របកនុងេសៀវេភ។ 



464.សសន ជរបភពេលសដធំ៏បំផុត។ 

465.សតងដ់រពីរ មនរគបទី់កែនលង។ ខញុ ំកម៏នសតងដ់រពីរែដរ។ េបមនុសសេចះ

ដឹងមកនិយយជមយួខញុ ំ ខញុ ំនិយយេដយករេគរព។ េបមនុសសេភលៗ  

មកនិយយជមយួខញុ ំ ខញុ ំនិយយេដយេគរពខលួនឯង។ 

466. េបខញុ ំមនិេធវករឱយរដឋ េតខញុ ំេនពីេរកមរដឋែដរេទ? ខញុ ំគិតថេនពីេរកម

ដូចគន  េហយកប៏នចូលរមួេដមបរីដឋដូចគន ែដរ េរពះេគកតលុ់យខញុ ំចូល

ពនធដររដឋរល់ែខ។ 

467. េគអតខួ់រផង េនេគេធវកររដឋបន ចុះេយងមនខួរប៉ុណណឹ ងែដរ េរឿងអីរក

ករងរេធវមនិបន? េនះជករជរមុញចិតតរបស់ខញុ ំេពលរកករងរេធវ។ 

468.អតេ់បះដូង មនុសសមនិអចរស់បនេទ ែតេបអតខួ់រ អចរស់បន 

េហយមនកតពកេ់ននឹងកេទៀតផង។ 

469. េនកនុងករងរ ឬករេរៀនសូរត អនកែដលេចះេរចនជងអចជួយបេរងៀន

អនកែដលេចះតិចជង ឬមនិេចះេសះបន។ ែចករែំលកចំេណះដឹង

េដមបឱីយេចះដូចគន ។  

 

េបនិយយពីភពេភលរបស់មនុសសវញិ រតូវេធវផទុយគន ។ អនកែដលេភល

េរចនជង រតូវេរៀនតមអនកែដលេភលតិចជងវញិ។ ែចករែំលកថន ពំនយ

េដមបកំុីឱយេភលេរចនគន េពក។  



អនកែដលេគេភលតិចជងខញុ ំ េគនឹងជួយបេរងៀនខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងសត បេ់ហយ

កតទុ់ក េដមបយីកមកសរេសរេសៀវេភលក។់ ចំែណកអនកែដលេភល

េរចនជងខញុ ំ ចងនិ់យយអីកនិ៏យយេទ េរពះេសៀវេភរបស់ខញុ ំ

សរេសរជភសមនុសស មនិសរេសរជភសេភលេទ។ 

470.ករពរខួរកបលេយងឱយបន េទបេគេហថមនុសស។ 

471. េតអនកទងំអស់គន ធល បនិ់យយេរឿងសសនេនកនុងផទះែដរេទ? េបធល ប ់

េតរតូវេគេធវឱយបិទមត ់ឬេយងជអនកបិទមតេ់គ? រគួសរែដលមនិ

និយយពីជំេនឿេដយេបកចំហរ ជរគួសរផត ចក់រ និងមនិឱយតៃមល

ខួរកបលរបស់សមជិកេផសងេទៀត។ ខញុ ំនិយយសឹងែតរល់ៃថង េទះបី

េពលខញុ ំនិយយេគេដរេចញអស់កេ៏ដយ។ 

472.សគ ល់ profile សគ ល់ cover ែតមនិសគ ល់ចិតត។ មនុសសជំននេ់ហវ

សប៊ុក បេងកតេរឿងែដលេគសម នមនិដល់។ 

473. េបកំុែតេនកនុងសសន មនបយសីុរសួល មនលុយសនស ំនិងបន

ចស់ៗឱនកបលេគរព សម នែតអនកមនិេជឿអស់ហនឹងរតចូ់លេទបសួ

េកតអី? 

474.ខញុ ំេមលងយមនុសសែដលគម នសមតថភពរកលុយ េហយរតចូ់លេទរក

សសនេដមបសីនសលុំយណស់។ េពលសនសរំគប ់កប៏ណតុ ះសកេ់ដរ



េចញ េធវជមនុសសពលេនកនុងសងគមវញិ។ អនកទងំអស់គន ឆងល់ែដរេទ 

េហតុអីេលកសងឃែដលសឹកមយួចំនួនធំ មនចរតិពល? 

475.ខញុ ំចងក់ររបពនធ ខញុ ំសនសលុំយេដយសមតថភពែដលខញុ ំមន។ ខញុ ំមនិេទ

បសួ េដមបេីបកលុយអនកណេទ។ បសួេដមបសីនសលុំយកររបពនធ ជ

បបកមមដធំ៏មយួ េរពះេមលងយភពឆល តរបស់អនកែដលចូលលុយ 

េមលងយសសនែដលខលួនឯងរជកកបលពីេរកម និងជពិេសស

កល យជមនុសសេបករបស់។ គួរឱយសត យែមន េលេលកេនះមនិមន

នរក។ 

476. គុណករ៏តូវដឹង េទសករ៏តូវច។ំ 

477. កំុេដយសរែតគុណតូចមយួ េហយសុខចិតតឱយេធវេទសដកេ់យង

របម់និអស់េនះេទ។ សគ ល់គុណ សគ ល់េទស េទបេយងរស់បន

សុខ។ 

478.មនុសស ៣របេភទែដលចូលចិតតរទពងេគ ៖ 

=> មនុសសែដលមនិមនជំនញចបស់លស់  

=> មនុសសេលភលនរ់ជុល  

=> មនុសស ែដលគិតខលីេពក 

ខញុ ំសគ ល់ភគេរចនជមនុសសរបេភទទី១ ប៉ុេណណ ះ េរពះេនកែនលងែដល

ខញុ ំេធវករមនេរចនគួរសមែដរ។ 



479. គំនិតខុសគន  មនិបចពិ់ភកសេរចនេនះេទ។ 

480. រញុករឈចឺបម់យួែឡកសិន េពលកំពុងេធវករងរ។ 

481.អនកអនែដលេដរតមេរងពុមព បញជ កថ់ អនកអនេនះខវះអវីមយង៉

េហយ។ 

482.ចងប់នចំេណះដឹងថមី អនេសៀវេភ។  

ចងដឹ់ងមនុសសលប ីអនេសៀវេភ។  

ចងលំ់ែហខួរកបល អនេសៀវេភ។  

ចងេ់គចពីមនុសសែដលេយងមនិចូលចិតត អនេសៀវេភ។ 

483. េបេយងមនេពលេលងេហវសប៊ុកេលទូរស័ពទ េយងកម៏នេពលអន

េសៀវេភែដរ។  

484. េចះសួរសំណួរ េទបអនេសៀវេភបនយូរ។ 

485. េរៀនអនេសៀវេភ គឺេរៀនពនយល់ខលួនឯង។ 

486. េរឿងនិទននិយយពីសតវ ែតសរមបម់នុសសអន។ 

487.ជនជតិេគមករសុកេយងេធវជេម ជនជតិេយងេទរសុកេគ េធវជខញុ ំ។ 

488. េយងមនិរតូវចេំគមកបេរងៀនេយងឱយេចះអនេសៀវេភេនះេទ។ 

489. ទុកកិតតិយសឱយឪែម ៉ផតល់តៃមលដល់ខលួនឯង ឈបរ់ទពងអនកដៃទ។ 



490.បនេធវេរឿងតូចមយួ របេសរជងមនិបនេធវអវីេសះ។ 

491. កំុេទសេគ េដយសរេយងគម នសមតថភពេធវបនដូចេគ។ 

492. េបេយងចងេ់រៀនជិះកង ់កំុេទសួរអនកែដលមនិធល បជិ់ះកង ់រតូវសួរអនក

ែដលធល បជិ់ះ ឬកំពុងែតេរៀនជិះ។ 

493. េបចងឱ់យសមតថភពេលចេធល  េយងរតូវបេញចញវមកេរក។ 

494. េបសិនជសងគមេយងឱយតៃមលេទេលភពរតឹមរតូវ របែហលមនិសូវមន

អនកចងចូ់លេធវកររដឋេទ។ 

495.មនេរឿងជេរចនែដលេយងរតូវយកទសសនៈ ”សកអ់នកណ កបលអនក

ហនឹង” មកេរប។ 

496.នេយបយ ជសិលបៈៃនកររកឡុករបជជនឯង។ 

497. េបេយងទុកេលស ជេហតុផល េយងកទុ៏កខួរកបល ជអចមែ៌ឆកផង

ែដរ។ 

498.មនុសសកំសក កនែ់តអនិត កនែ់តបនចិតត និងកនែ់តកំសកេលស

មុនេទៀត។ 

499.មនុសសែដលចំណយេពលេរចនេលករអនអវីែដលគម នរបេយជន ៍េគ

នឹងកល យជមនុសសគម នរបេយជន។៍ 



500. កំុេធវខលួនជភពអម៉សរបស់ឪពុកមត យេយង។  



ទំពរ័ចងុេរកយ 
ជចុងេរកយ ខញុ ំសូមអរគុណអនកែដលបនចំណយេពលេនសល់មកអន

េសៀវេភរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំសងឃមឹថ អនកទងំអស់គន នឹងទទួលបនរបេយជន៍

រតលបេ់ទវញិខលះែដរ។ េបមនិទនប់នេទ េហយមនិទនអ់ស់ចិតត អច

រតលបេ់ទអនមតងេទៀតបន។ 

ខងេរកមេនះ ជេសៀវេភេផសងេទៀតែដលខញុ ំបនេចញផសយ

រចួេហយ៖ 

 េសៀវេភ ៤ឆន  ំ 

 េសៀវេភ ចរតិែឆក 

 េសៀវេភ េរ សមកទុកវញិ 

 េសៀវេភ ជីវតិេយងខលីេពក 

 េសៀវេភ េរៀនតមឆវឆវ 

 េសៀវេភ ជេរមសទីពីរ 

សូមអរគុណ។  



អំពីអនកនិពនធ 
េឈម ះ ហួត េសងេគៀ។ ខញុ ំជអនកសរេសរេសៀវេភ េហយកចូ៏លចិតត

អនេសៀវេភែដរ។ ខញុ ំចំណយេពលែដលសល់ពីករងររបស់ខញុ ំ េដមប ី

េឆលៀត សរេសរេសៀវេភទងំអស់របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិមនលទធភពេបះ

ករងរេចល េហយសរេសរេពញេម៉ងេនះេទ។ ខញុ ំកម៏និេភលេទេធវែបប

េនះែដរ េរពះេបខញុ ំេធវែបបេនះែមន េសមនឹងបញចបក់រសរេសររបស់

ខលួនឯងេហយ។ 

ឥលូវេនះខញុ ំេធវករែផនករកហវិចឌីហសញ និង e-Learning េនកនុង     

រកុមហុ៊នបរេទសមយួ។ ខញុ ំមនិែមនជអនកជំនញេទ។ ខញុ ំេរៀនបេណត រ

េធវករបេណត រប៉ុេណណ ះ។ ខញុ ំសអបស់លេរៀន ែតចូលចិតតករេរៀន

េដយខលួនឯង ដូេចនះករងរកនុងែផនកេនះរតូវជមយួនឹងខញុ ំណស់។ 

ខញុ ំមនិេជឿេលសសន នេយបយ ឬករេឃសនអវីទងំអស់។ ខញុ ំេជឿ

េលខលួនឯង េជឿេលធមមជតិ េជឿេលជីវតិសតវ និងេជឿេលភពជ

មនុសស។ ខញុ ំមនិចូលចិតតអនកណមកនិយយបះ៉នឹងជំេនឿរបស់ខញុ ំ។ 

មនិថមនសកឬ់អតស់ក ់សកេ់ខម  ឬសកស់ សកែ់វង ឬសកខ់លីេទ ខញុ ំ



មនិទុកមុខឱយទងំអស់ េបនិយយេភលដកខ់ញុ ំ។ ខញុ ំមនិចូលចិតតមនុសសេភល

េទ។ ខញុ ំេជឿថ មនុសសមនខួរកបល ដូេចនះ គួរែតេរបវឱយបនេរចន 

ជពិេសសមុននឹងនិយយ ឬេធវអវីមយួេទកនអ់នកដៃទ។ 

ខញុ ំជមនុសសែដលងយចុះសរមុងនឹងេគណស់ េពលែដលខញុ ំបិទមត ់

ែតេពលណខញុ ំបេញចញេយបល់េទ អនកដៃទនឹងេដរេចញមនិខន។ ខញុ ំ

មនិចូលចិតតេធវពុត ឬនិយយយកគួរេទ។ ខញុ ំចូលចិតតនិយយចំៗ និង

និយយចំមុខមនុសសែដលរតូវនិយយេទៀតផង។ ខញុ ំមនិចូលចិតតេធវអី

ឱយែតលអេមលេនះេទ ខញុ ំចងេ់ឃញរបេយជនរ៍បស់វ។ 

ខញុ ំមនិែមនជមនុសសរតឹមរតូវតមអវីែដលសងគមចងប់នេនះេទ េរពះខញុ ំ

មនិេគរពអវីែដលេគដកម់កេទ។ ខញុ ំមនេគលករណ៍របស់ខញុ ំ េហយខញុ ំ

មនិខវល់ពីអវីែដលអនកដៃទនិយយេទ។ ខញុ ំជមនុសសេឈលយែដរេពលខលះ 

េរពះខញុ ំមនិចងឱ់យេគេដរែខសេលខញុ ំរហូតេពក។  

អវីែដលអនកទងំអស់អនេនកនុងេសៀវេភ គឺជចរតិរបស់ខញុ ំេនខងេរក

េហយ។ េបេធវករេរបៀបេធៀបេសៀវេភែដលខញុ ំសរេសរពីមុន ចរតិខញុ ំមន

ករផល ស់បតូរេរចនណស់។


	ទំព័រដើម
	អាល់ប៊ុមគំនិត ភាគមួយ
	ការសរសេរប្លុក
	គំនិត
	ទំព័រចុងក្រោយ
	អំពីអ្នកនិពន្ធ

