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១. ប្រតិរតតិរម្ត្តត ្ម្ ៌
ការទទួលស្គា ល់សភាពរបស់មនុសស  ដោយគ្មា នការវាយតម្មៃថា 
ទាបដថាកឬខ្ពង់ខ្ពស់ជាងខ្ៃួនដយើង នឹងដ្វើឲ្យខ្ៃួនដយើងនិងអ្នកដម្ទ 
មានកតសុីខ្។ 
ការដដលដយើងអាចរួមរស់និងរាប់អានមនុសសទា ាំងឡាយដោយការ 
សងប់ស្គង ត់និងយល់ចតិត គជឺាវ ិ្ បីញ្ជា ក់ប្រាប់ពួកដគថា ដយើងដគ្មរព 
សិទធិរបស់ដគជាបុគាល ដប្ររោះថាមនុសសមាន ក់ណាក៏មានបញ្ជា តាម 
ដបបដែនជវីតិរបស់ដគ  ដបើដយើងគ្មា នជាប់ទាក់ទងនឹងដគ មនិាន 
ដងឹដរឿងរបស់ដគចាស់លាស់ដទ  វាគ្មា នប្របដោជន៍អ្វដីដលដយើងដៅ 
រោិះគន់ដពបប្រជាយដគដ ោះដទ ... ការរមាស់មាត់ដប្រចើនដតានប្រតវូដគដជរតបមកវញិ ចាំដេញដតការដកើតកតមួីដ ៉ៅ
ដតត ប្រកហាយដល់ខ្ៃួនឯង។  ឯការខ្ាំដៅដកាតសរដសើរដលើកដជើងអ្នកដម្ទប្រជលុហួសដហតុ ក៏អាច ាំដល់កតទុីកខ
ដទាមនសសខ្កចតិត ដបតិគ្មា នមនុសសមាន ក់ណាលអឥតដ ច្ ោះដ ើយ មុននិងដប្រកាយមនុសសនឹងប្របប្រពឹតតកាំហុសឆ្ាង 
មានគុេវបិតត ិដ្វើឲ្យអ្នកខ្ៃោះទាស់ចតិត ដចៀសមនិែុត។  ដូដចនោះគួរដបើកចតិត-គាំនិតរបស់ដយើងដៅរកដមតាត ្ម៌និង
ករុណា្ម៌  ដនោះពុាំដមនមានន័យថានរណាចង់មកដកងប្របវញ័្ចជាន់ឈ្ៃដីយើងោ៉ៅ ងណាក៏ាន ឬដយើងប្រតវូដ្វើ
បុេយោក់ទានគប្រគកឹគដប្រគងដ ោះដទ  ប្រគ្មន់ដតរាល់ម្ងង ដយើងអាចញញឹមោក់អ្នកដម្ទនិងអាចដ្វើឲ្យអ្នកដម្ទ 
ញញឹម  អាចដមើលដ ើញចាំេុចលអៗ របស់អ្នកដម្ទ មនិប្រចដេននិ ា ចាំដរោះកតចីដប្រមើនរបស់អ្នកដម្ទ អាចែតល់
កតសីដ ត សអ្ភ័យតាមគតដិដលដយើងយល់ថាសមទាំនង  ដ ោះអារមាេ៍លអនិងកតសុីខ្នឹងដកើតមានដល់ខ្ៃួន
ដយើងដហើយ។  

 

      
 



 

២. មានចិតតចង់ែឹងរ ឿងថ្មីៗ 
ការមានចតិតចង់ដងឹដរឿងងាីៗ  ពុាំដមនមានន័យថាជាការចង់ដងឹចង់ឮ 
ដរឿងផ្ទា ល់ខ្ៃួនរបស់អ្នកដម្ទដដើមបនិីោយដចចចូចពីដគ ឬក៏ជាការ
ប្រគ្មន់ដតមានចមងល់ ដលើកដ ើងនូវសាំេួរជាហូរដហ ដតរួចដហើយក៏
ដ្វើហីដៅវញិដ ោះដទ។ 
ការចង់ដងឹដរឿងរា៉ៅ វដៅជុាំវញិខ្ៃួន ដៅកនុងពិភពដលាក  ការដចោះឆ្ងល់ 
និងដចោះប្រស្គវប្រជាវដដើមបែីតល់ចដមៃើយឲ្យដល់ខ្ៃួនឯង  ជាវ ិ្ បីដងកើន
ចាំដេោះដងឹផ្ទា ល់ខ្ៃួន  និងពប្រងងឹសតបិញ្ជា ដយើងឲ្យកាន់ដតភៃថឺាៃ ។ 
ពិភពដលាកដនោះមានដរឿងដប្រចើនដបបដប្រចើនោ៉ៅ ងណាស់ដដលដយើងអាចសិកាដសវងយល់ ... ដតើដយើងានដងឹ
ប៉ៅុណាា ថាមនុសស អ្តតីកាលធ្លៃ ប់ានប្របប្រពឹតតអ្ាំដពើលអនិងកាំហុសអ្វខី្ៃោះ  ដដើមបដីយើងអាចទាញយកជាបទ
ពិដស្គ្ន៍សប្រមាប់ជវីតិ? ... ដតើដយើងានដងឹានស្គា ល់ភពដែនដរីបស់ដយើងដនោះប៉ៅុណាា ដហើយ?  ចូរសមៃងឹ
ដមើលដៅ្មាជាតដិៅជុាំវញិខ្ៃួនដយើង ដូចជាដម  ទឹក ដ ីសតវ រុកខជាត ិ  ដតើដយើងានដងឹថាមានការវវិតតអ្វី
ខ្ៃោះ មានការទាក់ទងដល់ជវីតិរបស់ដយើងអ្វខី្ៃោះ? ចូរសមៃងឹដមើលដៅមនុសសដដលរួមរស់ដៅដលើដែនដជីាមួយ
ដយើង ទា ាំងជាតសិ្គសន៍ដយើង ទា ាំងជាតសិ្គសន៍ដម្ទ ដតើមានអ្វដូីចគ្មន និងខុ្សគ្មន ោ៉ៅ ងណាខ្ៃោះ ដហើយអាចមាន
ការទាក់ទងោ៉ៅ ងខ្ៃោះដល់ការរស់ដៅរបស់ដយើង?  ការរកចដមៃើយឲ្យដល់សាំេួរទា ាំងដនោះាន នឹងែតល់ភាព
រកីរាយដល់ខ្ៃួនដយើង ដប្ររោះដយើងានបដងកើនចាំដេោះដងឹទូដៅែង បដងកើនការយល់ដងឹពីមនុសសជាតែិង។ 
ដូដចនោះដហើយ ដទើបមនុសសដដលមានចតិតចង់ដងឹដរឿងងាីៗ  ដតងជាមនុសសដដលប្របកបដោយគតបិេឌិ ត មានចតិត
រកីរាយ និងមានដជាគជ័យកនុងជវីតិ  ជាងមនុសសដដលចូលចតិតគតិថាខ្ៃួនដចោះ ដងឹដលើសដគ ដហើយនិយមការ
ដ ៃ្ ោះទាស់ដទងនឹងអ្នកដម្ទ ដប្ររោះដតការមនិយល់គ្មន ឬការភាន់ប្រច ាំ  ។ 

 

 
 



 
 
 

៣. មានគំនិតសទុិែឋិនិ ម្ 
ការមានគាំនិតប្របកបដោយសុទិដឋនិិយម ពុាំដមនានន័យថាជា
ការស្គា ល់ដតភាពសបាយរកីរាយដពញមួយជវីតិដ ោះដទ  ប៉ៅុដនត 
មនុសសសុទិដឋនិិយម ដតងមានអ្ាំេរស្គទរដល់ដែនកលអៗ របស់ 
ជវីតិដប្រចើនជាងការដកើតទុកខមនិសុខ្ចតិតចាំដរោះដរឿងអាប្រកក់ៗដដល 
ានដកើតដ ើងហួសដៅដហើយ ដហើយដដលដគមនិអាចដកម្ខ្ឲ្យ
ប្របដសើរដៅានដ ោះ។ 
កនុងជវីតិមនុសសដយើង គ្មា ននរណាអាចដចៀសែុតពីការឈឺ្ចាប់ 
ការខុ្សឆ្ាង  និងការខ្កបាំេងឬទាស់ចតិតដ ើយ ... ប៉ៅុដនតមនុសសសុទិដឋនិិយមដតងឆាប់ជាសោះដសប ើយពីការ
ឈឺ្ចាប់ទា ាំងឡាយ ទា ាំងការឈឺ្ថាក ត់ឬរងដប្រគ្មោះែៃូវកាយ និងការរងវបិតតែិៃូវចតិត ដប្ររោះគាំនិតសុទិដឋនិិយមអាច  
ជាថាមពលជួយមនុសសឲ្យតស ូរ ាំដោោះខ្ៃួនដចញែុតពីដសចកតទុីកខែងទា ាំងពួងាន។  មនុសសសុទិដឋនិិយមដតង 
ចាត់ទុកកាំហុសឆ្ាងដដលដកើតដ ើងជាដមដរៀនជវីតិ ជាដរឿងជួយឲ្យដគដចោះគតិពិចារណា រកខុ្សប្រតវូ និងមាន
ការប្របងុប្របយ័តនជាងមុន។  មនុសសសុទិដឋនិិយមក៏ដចោះខឹ្ង ដចោះដស្គកស្គត យនូវអ្វដីដលដគានាត់បង់ដៅដដរ  
ដតដគពុាំបដណាត យឲ្យខ្ៃួនដគធ្លៃ ក់ដៅកនុងការចងអាឃាតឬភាពដស្គកដៅដដលែតល់នូវភាពអ្ាំពុលដតត ប្រកហាយ 
មកដល់ខ្ៃួនដគកាន់ដត ៃ្ ាំងជាងមុនដ ើយ។  ដូដចនោះដហើយដទើបមនុសសសុទិដឋនិិយមដតងមានកមាៃ ាំងចតិតរងឹមាាំ 
មានអារមាេ៍រកីរាយ និងជវីតិប្រសស់ថាៃ  ជាងមនុសសចូលចតិតសនស ាំដរឿងសនស ាំកាំហឹង  ចូលចតិតបដ ា សអ្នកដម្ទ
មនិថាជាដទាសរបស់ដគឬរបស់ខ្ៃួនឯង  ដដលជាដហតុដ្វើឲ្យខ្ៃួនកាន់ដតធ្លៃ ក់ដៅកនុងភាពចដមបង មានទុកខ មាន
វបិតតកិាន់ដតដប្រចើនជាងមុន។  

 
 



 
 

  

៤. មានកា រ ឿជាក្់រលើខលួនឯង 
ការដជឿជាក់ដលើខ្ៃួនឯង គជឺាការដងឹថាខ្ៃួនដយើងជានរណា 
កាំពុងដ្វើអ្វ ីឬដ្វើដាំដេើ រដឆាព ោះដៅទីណា។  ការដជឿជាក់ដលើ
ខ្ៃួនឯងក៏ជួយឲ្យដយើងដចោះភាា ក់រពាកថាខ្ៃួនដកើតជាមនុសស 
ដតើគួរដ្វើអ្វដីដើមបជីាប្របដោជន៍ដល់មនុសសជាតខិ្ៃោះ  ដដើមបកុី ាំ
ឲ្យ ា្ សដ ា្ ចទា ាំងឡាយដដលានស្គៃ ប់ដៅដហើយ  ដតដគ
ហាក់ដៅរស់រដវ ើកជាងឯងដដលមានជវីតិឲ្យប្រជដោ។  
ការដជឿជាក់ដលើខ្ៃួនឯងពុាំដមនជាអ្ាំនួតដកអងកាអ ងដទ!  
អ្នកមានអ្ាំនួតគជឺាមនុសសដដលមនិដងឹថាខ្ៃួនឯងជានរណា 
ឲ្យពិត មនិដងឹថាខ្ៃួនដចោះឬឥតដចោះអ្វ ី មនិទា ាំងដងឹថាខ្ៃួន
កាំពុងដ្វើអ្វឬីកាំពុងដតដ្វើដាំដេើ រដៅទីណាដលើវងិមី្នជវីតិ 
ដទើបខ្ាំយកភាពដកអងកាអ ងយកមកាាំងបទិភាពទន់ដខ្ាយវដងវងវោវ ន់របស់ខ្ៃួន។  ឯអ្នកមានការដជឿជាក់ដលើ
ខ្ៃួនឯងដតងដចោះបដងកើតស្គា នភាពរស់ដៅោ៉ៅ ងសមប្រសបតាមលទធភាពរបស់ដគ  ដោយគ្មា នការភ័យ ៃ្ ចថា
មានអ្នកណាមកចាាំដសើចយាំដពបប្រជាយឲ្យដគដ ោះដទ។ ដូដចនោះដហើយដទើបអ្នកមានការដជឿជាក់ដលើខ្ៃួនឯងដតង
ជាមនុសសមានជវីតិរកីរាយនិងចតិតទូលាយ ដប្ររោះថាការដងឹខ្ៃួនប្រាកដជួយឲ្យដគហា នដបើកចាំហដួងចតិតទទួល
យកកតបី្រសលាញ់ ទទួលយកមតិតភាព ទទួលយកការរស់ដៅប្របកបដោយអ្ាំេរស្គទរ និងហា នដចករ ាំដលក
ភាពរកីរាយនិងចាំដេោះដងឹបនតឲ្យដល់អ្នកដម្ទដោយគ្មា នកតភ័ីយប្រពយួ ឲ្យដតអ្នកទា ាំងដ ោះមានចតិតចង់ប្រតង
ប្រតាប់និងរាប់អានដគដោយភាតរភាព។ 
 
 



 

៥. មានអំណ នឹង ីវិត 
ជវីតិគជឺាអ្ាំដណាយដ៏ម្ងៃថាៃ បាំែុតដដលដយើងានទទួល  
ដូដចនោះគួរដយើងមានអ្ាំេរស្គទរចាំដរោះការរស់ដៅ  ប្រតវូ 
ដចោះប្រសលាញ់ខ្ៃួន ដចោះដងរកានិងញុ ាំងជវីតិរបស់ដយើង 
ឲ្យប្របកបដោយប្របដោជន៍និងភាពប្របម្ពម្ងៃងនូ រ  មាន
កតិតយិសស័កតសិមជាមនុសស ... កុាំដ ើយមានជវីតិប្រតមឹដត
មួយរស់។  ្មាតាដទកនុងមួយជវីតិដយើង ដតងមានដរឿងរា៉ៅ វ
អាប្រកក់ខ្ៃោះ មានបញ្ជា ខ្ៃោះានដកើតដ ើង ... ដតមនុសសដដលប្រសលាញ់ជវីតិនឹងខិ្តខ្ាំរស់ជាបនត ដោយមាន
អ្ាំេរនឹងឱកាសដដលខ្ៃួនអាចដៅរស់  អាចដកស្គា នការេ៍ អាប្រកក់ឲ្យប្របដសើរវញិ  អាចដកកាំហុសដដើមបដីចៀស
វាងការដដើរជាន់ោនចាស់ និងដវៀរចាកនូវអ្ាំដពើអ្ាយមុខ្ដដល ាំឲ្យខ្ៃួនកាន់ដតមានទុកខឬបងកដរឿងបងកកាំហុស
ឲ្យកាន់ដតដកើនដងមដទៀត។   
អ្នកដដលប្រសលាញ់ជវីតិពិត គជឺាមនុសសដដលឲ្យតម្មៃដលើជវីតិអ្នកដម្ទែងដដរ  ដបតិដគយល់ថាការប្រសលាញ់
ខ្ៃួនសងួនជវីតិគជឺាសិទិធម្នបុគាលរាល់រូប ... ជវីតិរបស់ដយើងមានតម្មៃចាំដរោះខ្ៃួនដយើង្ាំប៉ៅុណាា  ជវីតិរបស់អ្នក
ដម្ទក៏គង់មានតម្មៃសប្រមាប់ខ្ៃួនដគ្ាំប៉ៅុេាឹ ងដូចគ្មន ។   
ជនណាដដលមានការដជឿជាក់ដលើខ្ៃួនឯង ជនដ ោះក៏ដតងមានអ្ាំេរស្គទរប្រសស់ប្រស្គយកនុងការរស់ដៅ ។ 
ភាពប្រសស់ប្រស្គយដនោះអាចរាលោលពីមនុសសមាន ក់ដៅដល់មនុសសមាន ក់ដទៀតោ៉ៅ ងចាំហុត  ដូដចនោះដបើចង់មាន
អារមាេ៍លអ គួរសដមតងអ្ាំេរស្គទរចាំដរោះដរឿងលអៗ   ដដលានដកើតដ ើងដៅជុាំវញិដយើង មនិថាជាដរឿង 
្ាំឬតូចប៉ៅុណាា  មនិថាដៅកនុងប្រគសួ្គរឬដៅកដនៃងដ្វើការ ... ដតើវាគួរឲ្យរកីរាយប៉ៅុណាា  ដៅដពលដយើងានជដជក
ដោយរកីរាយជាមួយអ្នកដដលមានអ្ាំេរនឹងដាំដេើ រជវីតិដយើង? ... ដូដចនោះអ្ាំេរស្គទរដដលដយើងែតល់ឲ្យដៅ
ដគ ក៏ដ្វើឲ្យដគរកីរាយដូចជាដយើងដដរ!     



  
 

៦. មានរោលរៅក្នងុ ីវិត 
អ្នកមានដគ្មលដៅកនុងការរស់ដៅ ដតងដងឹខ្ៃួនថាដពលដប្រកាកពី
ដាំដេកដគមានបាំេងអ្វបី្រតវូបាំដពញនិងដដើមបអី្វ។ី  មានមនុសសជា
ដប្រចើនដចោះដតរស់ពីមួយម្ងងដៅមួយម្ងង ដោយពុាំដងឹជាក់ថាខ្ៃួនរស់
ដដើមបអី្វែីងដទ ... យូរៗដៅពួកដគក៏រស់ដូចជាមនុសសយនត ... ខ្ាំ
ដរៀនក៏មនិដងឹដដើមបអី្វ ី... ខ្ាំដ្វើការរកលុយក៏មនិដងឹដដើមបអី្វ ី... ទី
បាំែុតដគក៏ធ្លៃ ក់ដៅកនុងសភាពម្នជវីតិឥតន័យនិងដសចកតទុីកខ។ 
ការរកដគ្មលដៅម្នជវីតិ គសឺាិតដលើបាំេងម្នការដប្របើប្រាស់ជវីតិ
របស់បុគាលមាន ក់ៗ ... ប៉ៅុដនតជាទូដៅការរកដគ្មលដៅម្នជវីតិដកើតដចញមកពីការដងឹខ្ៃួនជាដាំបូងថាជវីតិសាិត
ដៅមនិយូរដទ  ប ា ប់មកគកឺារដងឹខ្ៃួនថាដតើគួរដ្វើអ្វដីដើមបឲី្យការរស់ដៅមានន័យមុនដពលប្រតវូអ្ស់ជវីតិ៖ 
ដតើអ្វដីៅដដលសា្ំ ន់ជាងដគកនុងមួយជវីតិដនោះ?  ដតើអ្វដីៅដដលដ្វើឲ្យចតិតរ ាំដភើបនិងមានកតសុីខ្?  ដបើមនិគតិដល់ 
លុយកាក់ជា្ាំ ដតើកចិចការអ្វដីដលអ្នកចង់ដ្វើជាងដគ?  ដបើមនិគតិដល់ការរោិះគន់របស់អ្នកដម្ទ ដតើដរឿងអ្វដីដល
អ្នកចង់ដ្វើជាងដគ?  ដប្រកាយដពលអ្នកចាកដចញដៅ ដតើចង់ឲ្យដគចងចាាំអ្នកកនុងសភាពជាមនុសសដបបណា? 
ការរកចដមៃើយឲ្យដល់សាំេួរ្ងដលើដនោះ  គជឺាការឆ្ៃុោះបោា ញពីបាំេងប្រាថាន ដ៏សា្ំ ន់បាំែុតកនុងការរស់ដៅ
របស់អ្នក  ដហើយដបើអ្នកតា ាំងចតិតបាំដពញបាំេងប្រាថាន ដនោះឲ្យានសដប្រមច ដ ោះអ្នកនឹងរកដ ើញដគ្មលដៅកនុង
ជវីតិរបស់អ្នកដហើយ។   ការដចោះស្គត យដពលដវលាកនុងការរស់ដៅ ដហើយខិ្តខ្ាំដ្វើអ្វីៗ ដដលែតល់ស្គរសា្ំ ន់និង
ភាពសកប់សកល់ដល់ខ្ៃួនដយើង គជឺាកមាៃ ាំងជួយជាំរុញដយើងឲ្យជាំនោះនូវការរាល់លាំាក  កនុងជវីតិ ដដើមប ី្ ន
ដៅដល់ការដ្វើជាមាច ស់ដលើជវីតិខ្ៃួនឯង  និងការបដងកើតអារមាេ៍លអ បដងកើនកតសុីខ្ចាំដរោះខ្ៃួនឯង។ 
 
 
 



៧. ររងកើតថាម្ពល ីវិត 
ថាមពលជវីតិគកឺមាៃ ាំងដៅកនុងខ្ៃួនដដលជួយដយើងឱយ  
សដប្រមចកចិចការនិងកតបី្រាថាន ែងទា ាំងពួង។ ជនប្រគប់រូប 
មានថាមពលដនោះ  ប៉ៅុដនតការដចោះទាញយកវាមកដប្របើជា 
ប្របដោជន៍ាន គពឹឺងដែអកជាសា្ំ ន់ដលើការយល់ដងឹ 
ពីកមាៃ ាំងជាំរុញចតិត (inspiration) ដដលោស់ថាមពល 
កនុងខ្ៃួនដយើងឱយកដកើតដ ើងនិងការមានសុខ្ភាពែៃូវ
កាយនិងែៃូវចតិតលអ។ 
ចាំដរោះកមាៃ ាំងជាំរុញចតិត អ្នកខ្ៃោះានមកពីការស្គត ប់ដភៃង ខ្ៃោះានមកពីការអានអ្តាបទដដលបេុ្ោះគាំនិតលអៗ
ខ្ៃោះានមកពីការដ ើញទិដឋភាព ជាពិដសសរូបភាពលអស្គអ តម្ន្មាជាត ិ និងខ្ៃោះដទៀតានមកពីការបាំដពញ
កចិចការដែសងៗ ... យកការលាងសមាអ តបនាប់ទឹកជាឧទាហរេ៍ ... ទាំនងជាមានមនុសសតចិណាស់ដដល
រកីរាយនឹងចាប់ដែ្ើមបាំដពញកចិចមួយដនោះ ... ដតដបើដយើងស្គត ប់បទចដប្រមៀងញក់ៗ ដោយដយើងដប្រចៀងតាមនិង
បដញ្ចញកាយវកិារហឹុកហា ក់កនុងការដុសលាងែង ដ ោះដយើងនឹងសបាយចតិត  មនិគតិថាការោរដនោះោ៉ៅ ប់
ដពកដទ ... លុោះការោរានបញ្ចប់ ដយើងនឹងរតឹដតសបាយចតិត ដបតិានបនាប់ទឹកស្គអ តភៃងឹសប្រមាប់ដប្របើ។ 
ការអាចបដញ្ចញកមាៃ ាំងពីកនុងខ្ៃួនមកដប្របើដោយប្រសួលក៏ប្រតវូការចា ាំាច់នូវសុខ្ភាពលអទា ាំងែៃូ វកាយនិងែៃូវចតិត។ 
សុខ្ភាពែៃូវកាយលអដកើតដ ើងពីការរស់ដៅសមប្រសប (ដូចជារបបអាហារនិងការសប្រមាកប្រគប់ប្រគ្មន់ រួមទា ាំង
ការដ្វើលាំហាត់ប្រាេ)  ឯសុខ្ភាពែៃូវចតិតលអដកើតដ ើងពីការគតិដបបវជិាមាន (ដូចជាការដបើកចតិតឱយទូលាយ
ដៅរកសនតិនិងដសរភីាពដោយមនិយកគាំ បឬសមាព ្មនិចា ាំាច់ពី្ងដប្រតមកដ្វើឱយហាងដៅកនុងខ្ៃួន  និង
ការទទួលស្គា ល់ថាជវីតិដនោះមានទា ាំងដរឿងលអនិងអាប្រកក់ ដតវាគ្មា នប្របដោជន៍អ្វដីដលប្រតវូដកើតទុកខនិងប្រពយួចតិត
ចាំដរោះដរឿងដដលដយើងមនិអាចដកម្ខ្ានដ ោះដ ើយ)។                 
 
 
 



 

 

៨.  ម្នះរសចក្ដីភ័ ខ្លល ចនិងប្ពួ បា ម្ភ 
មនុសសប្រគប់រូបរដមងមានដសចក្ភ័ីយ ៃ្ ចនិងប្រពយួារមភអ្ដ ា លតាមជាប់ចតិត ប្រគ្មន់ដតតចិឬដប្រចើនប៉ៅុដណាា ោះ។ 
ដសចក្ភ័ីយ ៃ្ ចនិងប្រពយួារមភពុាំដមនជាដរឿងឥតប្របដោជន៍ដ ើយ ដប្ររោះថាការដចោះ ៃ្ ចនិងារមភដនោះដហើយ  
អាចជួយមនុសសឱយមានប្របតកិមាយករួចខ្ៃួនែុតពីដប្រគ្មោះភ័យ   ដោយការដគចដចៀសដចញឬតតាាំងតបវញិ។ 
ដូដចនោះការដចោះភ័យ ៃ្ ចនិងដចោះារមភពុាំដមនជាបញ្ជា ដទ  អ្វជីាបញ្ជា គកឺារបដណ្ាយឱយកតភ័ីយ ៃ្ ចនិងការប្រពយួ
ារមភចូលមកញាំញីចតិតឥតប្រស្គកប្រស្គនតរហូតដល់ប្រាេគ្មា នកតសុីខ្ ... កតភ័ីយប្រពយួទា ាំងដនោះភាគដប្រចើនដកើត 
ដចញពីការរ ាំពឹងគតិដល់អ្ គត ដដលដយើងមនិអាច
ដងឹមុននិងមនិអាចដ្វើអ្វាីនដស្គោះ មានជាអាទិ៍៖  
មនិដងឹថានឹងមានដរឿងអាប្រកក់អ្វដីកើតដ ើងដទហន៎? 
ដលាដតមានដរឿងអាប្រកក់ដកើតដ ើងដមន ដ្វើដម៉ៅចដៅ? 
ដបើអ្ញដ្វើោ៉ៅ ងដនោះឬោ៉ៅ ងដ ោះ ដតើអ្នកដម្ទដគនឹង
និោយដដើម ដគដសើចដពបប្រជាយឱយោ៉ៅ ងណា?!... 
ជួនកាលដរឿងដដលមនិទាន់ទា ាំងដកើតដ ើងទា ាំងដនោះ 
ដ្វើឱយអ្នកគតិតប់ប្របមល់ ខ្វល់ចតិត ដដកមនិលក់ រង
ការដកើតទុកខសាុប្រគស្គា ញ រហូតដល់ធ្លៃ ក់ខ្ៃួនឈឺ្ក៏មាន។  ដសចក្ភ័ីយ ៃ្ ចនិងប្រពយួារមភដបបដនោះ ពុាំានែល់្ 
ជាែលប្របដោជន៍អ្វដី ើយ ដប្រតដតដ្វើឱយមានការរ ា្ំ នខ្ៃួនឯងនិងអ្នកដម្ទដដលប្រតវូស្គត ប់រកយតអូញដតអរពីការ
ភ័យប្រពយួរបស់ដយើង។  ដូដចនោះដបើចង់មានអារមាេ៍លអនិងមានកតសុីខ្ ចូរជមនោះឬជប្រមោុះដសចកតភ័ីយប្រពយួចាំដរោះ
ដរឿងទា ាំងឡាយណាដដលដយើងមនិអាចប្រគប់ប្រគងាន ដោយបាំដបរយកកមាៃ ាំងកាយចតិតមកបាំដពញនូវកចិចការ
ណាដដលដយើងមានលទធភាពអាចដ្វើានវញិ។           
 
 



 

៩. មានកា ត្តងំចិតត 
ការតាាំងចតិតគជឺាកមាៃ ាំងមួយដបប ជួយមនុសសដយើងមាន ក់ៗឱយ 
ប្រគប់ប្រគងខ្ៃួនឯង តតា ាំងនឹងកមាៃ ាំងដម្ទ ជាពិដសសកមាៃ ាំងម្ន 
ទាំ ញចតិតខ្ៃួនឯងដដលដតងប្របទាញដយើងដៅរកចាំេង់ 
និងអ្ាំដពើដដលដយើងដងឹថាមនិសមគួរនឹងប្របប្រពឹតតឬអាច ាំ 
មកនូវដសចកតទុីកខដល់ខ្ៃួន។ ឧទាហរេ៍, សិសសមានកចិចការ  
ប្រតវូសរដសរ ឬប្រគមូានកចិចការប្រតវូដក ដតដគមនិប្រពមចាប់ដែតើមដ្វើកចិចការដនោះដទ  ដគបដណាត យឱយចាំេង់ទាញ
ដគដៅដ្វើដរឿងដម្ទដបបរ ាំដភើយ ... លុោះដពលកាំេត់មកដល់ដកៀកដមនដទនដហើយ ដទើបសាុោះស្គា បាំដពញកចិចទា ាំង
ប្របែតិប្របដែើយ ជួនក៏ដហើយទាន់ដពល ជួនក៏មនិទាន់ដពលកាំេត់ឬមនិានសដប្រមចគុេភាពលអដូចដដលចង់ 
ាន ... រួចក៏តា ាំងបដងកើតដរឿងកុហកយករួចខ្ៃួន មនិដូដចាន ោះដទក៏តា ាំងបដ ា សដគឬបដ ា សខ្ៃួនឯងតាមដាំដេើ រ។ 
ប្រចាសមកវញិ ដបើដគតា ាំងចតិតចាយដពលដវលាដ្វើកចិចការដោយហាត់ចត់ ដគក៏មនិាច់ហត់រត់ប្របណាាំងនឹងដពល 
ដវលា ឯគុេភាពការោរក៏អាចលអប្របដសើរែងដដរ លុោះកចិចការសដប្រមចដហើយ ដគអាចនឹងមានដពលលាំដហចតិត 
ប្របកបដោយកតសុីខ្ ប្រាសចាកទុកខអ្ាំពុលចាំដរោះការោរដដលដៅសល់គរកាន់ដតដប្រចើនដៅៗមនិទាន់ានដ្វើ។  
ការតាាំងចតិតក៏ដូចជាស្គច់ដុាំម្នសរ៌ងាកាយដយើងដដរ  ដបើដយើងដប្របើប្រាស់វាជាប់ជាប្របចាាំ វាក៏កាន់ដតរងឹមាាំ  ាំ
ឱយដយើងមានកមាៃ ាំងចតិតកាយ ៃ្ ាំងកាៃ ប្របកបដោយភាពរហ័សរហួន ដតដបើដយើងមនិសូវដប្របើប្រាស់វាដទ វាក៏អ្ន់
ដខ្ាយ  ាំឱយដយើងទន់ប្រជាយ រយកីរោក ដប្រជដប្រជាដៅតាមទាំ ញដែសងៗ។  ដូដចនោះគួរហវឹកហាត់ការតា ាំងចតិត  
តា ាំងពីការបាំដពញកចិចតូចតាចដៅ ដូចជាប្រាប់ខ្ៃួនឯងថាបាំដពញកចិចការចា ាំាច់ឱយសដប្រមចដល់ដគ្មលដៅសិន 
សឹមទទួលរោវ ន់សប្រមាប់ដលើកទឹកចតិតខ្ៃួនឯង ដូចជាដពលសប្រមាប់ដមើល  YouTube ឬដលង Facebook ឬដ្វើ 
អ្វដីម្ទដទៀតដដលខ្ៃួនដយើងសមគួរនឹងទទួលាន។      

 
 
 



 
 

 ១០. រំរពញក្ិចចជាអនក្ឱ្យ 
ដរឿង ‹‹ដឃាៃ កមួយ›› ... កាលដ ោះគដឺដើមឆាន ាំ១៩៧៩  ដពលដដលរបប  
ប៉ៅុលពតឬដខ្ារប្រកហមដទើបដតរលាំ  ប្រគសួ្គរខ្ាុ ាំដ្វើដាំដេើ រដោយដងាើរដជើងសាំដៅ 
ដៅប្រសុកកាំដេើ តមាត យខ្ាុ ាំ ... ដវលាម្ងងជតិលិច ពួកដយើងានដាោះទីតា ាំងដប្រកាមដដើម 
ដឈ្ើមួយដៅប្របបនឹងដងែៃូវជាត ិ... ពួកដយើងកាំពុងដតបរដិភាគអាហារមានាយមួយកូន 
ឆាន ាំងនិងកាលប្រតដីរៀលអាាំង (មាត យខ្ាុ ាំដរ ើសកាលប្រតទីា ាំងដនោះពីសាំេល់អ្នកដ្វើប្របហុក ដប្ររោះពួក  
ដយើងគ្មា នលទធភាពទិញឬដូរប្រតទីា ាំងមូលានដទ) ... ប្រស្គប់ដតមានស្តសតីមាន ក់ អាយុប្របដហលស្គមសិបឆាន ាំ ជោិះកង់ 
កាត់តាមែៃូវដ ោះ គ្មត់ជោិះហួសបនតិចក៏ឈ្ប់ ឈ្រកាន់កង់សមៃងឹដមើលមកពួកដយើងអ្ស់មួយសនាុោះ្ាំ ដទើបគ្មត់
ដ ើងកង់បនតដាំដេើ រដៅមុខ្ាត់ ... ដតប្របមាេជាដប់ ទីដប្រកាយមក គ្មត់ក៏ជោិះកង់ប្រតលប់មកវញិ  យកដែៃ
ដឃាៃ កមួយមកប្របគល់ឱយពួកដយើង ដោយនិោយថាគ្មត់ចង់ែតល់អ្ាំដណាយដដលមានតម្មៃជាងដនោះ ដតគ្មត់ក៏ 
ខ្សត់ដដរ គមឺានដតដែៃដឃាៃ កដដលគ្មត់ដៅកាត់ដចញពីដប្រទើងឯែាោះគ្មត់ហនឹងឯង ... ដប្រកាយការសាំដេោះសាំណាល 
គ្មន ដ៏ខ្ៃីគ្មត់ក៏លាវលិដៅែាោះ ដប្ររោះម្ងងលិចាត់ ដម ក៏ងងតឹ ... ប្រពឹកដ ើងពួកដយើងក៏ដចញដាំដេើ រដៅមុខ្ដទៀត។ 
ខ្ាុ ាំមនិដដលជួប ‹‹មងីឱយដឃាៃ ក›› ដទៀតដ ើយ ... ដទាោះជាានជួបក៏ខ្ាុ ាំមនិដងឹថាជារូបគ្មត់ដដរ  ដប្ររោះខ្ាុ ាំមនិចា ាំ 
មុខ្មាត់គ្មត់ ... ប៉ៅុដនតដរឿងអ្ាំដណាយដែៃដឃាៃ កមួយ ដតងដក់ជាប់កនុងចតិតខ្ាុ ាំជានិចច ... កាន់ដតចដប្រមើនវយ័ ខ្ាុ ាំកាន់ 
ដតដមើលដ ើញពីតម្មៃម្នដែៃដឃាៃ កមួយដ ោះ ... ខ្ាុ ាំកាន់ដតដកាតដគ្មរពអ្ាំដពើសបបុរស្ម៌របស់មងីអ្នកឱយ ... ខ្ាុ ាំគតិ 
ថាដនោះដហើយគទឺដងវើដដលដសតងនូវករុណា្ម៌ពិតៗ គកឺារឱយដោយសុទធចតិត ឱយដោយមនិគតិការតបសនងពីអ្នក
ទទួល ... ឱយដោយប្រសួល ដោយសបាយចតិត ដោយឥតគតិថាមានអ្នកណាដងឹឮឬអ្ត់ ... ខ្ាុ ាំក៏យកអ្ាំដពើរបស់ 
‹‹មងីឱយដឃាៃ ក›› ជាគាំរូ  ... ខ្ាុ ាំនិទានដរឿង ‹‹ដឃាៃ កមួយ›› ឱយអ្នកដម្ទស្គត ប់ជាដរឿយៗ  យកដរឿងដនោះជាឧទាហរេ៍ 
ដពលខ្ាុ ាំនិោយអ្ាំពីគុេសមបតតមិ្នការដ្វើអ្ាំដណាយនិងអ្ាំពីសភាវៈលអរបស់មនុសសជាត។ិ 
 



កា ឱ្យដររណាដែលនែំលក់្តីសខុ?  

ការដ្វើអ្ាំដណាយដទាោះជាវតាុ  ជាអ្ាំដពើ ឬជាស ត នចតិត  
គជឺាទដងវើដ៏ប្របដសើរកនុងការបដងកើតអារមាេ៍រកីរាយនិង  
កតសុីខ្  ប៉ៅុដនតការឱយដោយពុាំប្រតវូតាមកាលៈដទសៈ ឬ 
ពុាំប្រតវូមនុសសអាចបងកជាទុកខដទាសាន។  យកការឱយ 
ទានរបស់ប្រពោះដវសសនតរនិងឪពុករបស់ដៅប្រសទបដចក 
ជាឧទាហរេ៍ ... ការឱយដោយមនិគតិពិចារណា ាំ 
ឱយប្រគសួ្គរម្នជនទា ាំងពីររងទុកខដពកម្ប្រក ទប្រមាាំដតាន 
សបបុរសជនដម្ទជួយសដស្តោា ោះឱយជវីតិានប្របម្ពដ ើងវញិ។  ដូដចនោះការឱយគួរប្របកបដោយភាពសមទាំនង៖ 
 ឱ្យនូវអ្វី ដែលគួរឱ្យ មុននឹងឱយអ្វដីៅនរណា គួរគតិបនតិចសិនថាដតើអ្ាំដណាយរបស់ដយើង ាំដល់ែលលអដទ? 

ដបើការឱយដ្វើឱយដយើងគ្មា នកតសុីខ្ ឬដ្វើឱយសភាពអ្នកទទួលកាន់ដតោ៉ៅ ប់ជាងមុន គួរកុាំឱយប្របដសើរជាង។ 

 ឱ្យតាមឱ្កាសនិងតាមបរិមាណដែលសមគួរនឹងឱ្យ ជួនកាលដយើងមានបាំេងលអ ខ្ាំដៅញញឹមោក់ដគ ឬខ្ាំ 
ឱយដោបល់ដគ ដោយមនិដមើលសភាពការេ៍ អាចប្រតវូដគដជរតបមកវញិ ដ្វើឱយចតិតដកើតកតដីទាដមនញទដទៗ។ 
ការឱយក៏គួរដតសមដៅតាមតប្រមវូការរបស់អ្នកទទួល ឱយតចិដពកឬដប្រចើនដពកជាការឥតប្របដោជន៍ដូចគ្មន ។ 

 ឱ្យែល់បុគគ លដែលគួរឱ្យ ឱយរបស់អ្វដីល់អ្នកណាដដលដគមនិចង់ានឬមនិប្រតវូការ  មុខ្ដតប្រតវូដគយកដៅ
ដាោះដចាល ... ជួយមនុសសដដលអាចជួយខ្ៃួនដគាននឹងដ្វើឱយជនដ ោះកាៃ យជាអ្នកដកងែលប្របដោជន៍ពី
ដយើង ... ឱយអ្ភ័យដល់អ្នកដដលមនិភាា ក់រពាកដងឹកាំហុស  គដូឺចជាដបើកម្ដឱយដគប្របប្រពឹតតកាំហុសដ ោះជាងា។ី 

 ឱ្យដោយពុុំ ចង់បានការតបសនង ដបើោក់ចតិតថាឱយ  គួរឱយដោយភាពប្រជោះថាៃ  ដោយមនិប្រាថាន ការតបគុេឬ 
ជាអ្ាំនួតសប្រមាប់ឱយដគដកាតដ ើយ ... គឱឺយដប្ររោះដតដយើងសបាយចតិតនឹងឱយ ដ ោះដទើបដយើងមានកតសុីខ្។ 

 

ដោយ រ ុនចាន់ សបុ្ក្ស ិ ី
 



 
 
ឯកសារដោង៖  
http://www.viralnovelty.net 
http://www.outofstress.com 
https://www.psychologytoday.com/ 
http://www.thecoachinginstitute.com.au/pathway-to-purpose 
https://medium.com/@edwardsullivan/5-ways-to-be-a-giver-without-giving-it-all-away 

http://www.viralnovelty.net/
http://www.outofstress.com/attract-positive-energy
https://www.psychologytoday.com/
http://www.thecoachinginstitute.com.au/pathway-to-purpose
https://medium.com/@edwardsullivan/5-ways-to-be-a-giver-without-giving-it-all-away

