
Khmer -   Koumnit Akrak   Kompir - គគំននិត អាកក្រក្រក គមមម្ពីរ - Bad Mind Scriptures

លលោក្រកុបប្បតតនិ  26:35 នាងទគំងពម្ពីរបានលធធធឲឲលលោក្រអកុម្ពីសាក្រ ននិងលលោក្រកសម្ពីលរបនិកពនិបាក្រចនិតតជខខគំង។
ទកុតនិយក្រថ 28:65  ក្រកក្នុងចគំលណោមកបជ ជតនិទគំងលនានោះ  អកក្រននឹងមនិនបានសកុខ សានត លហធយក្រកមនិនមមនជក្រមនខង

មដែលអកក្រសកម្រាក្រមដែរ។  កពនោះ អម្រាម្ចាសកននឹងលធធធឲឲចនិតតអកក្រពកុគំបានសស្ងបក  ឲឲមភកក្ររបសកអកក្រកសវគំង  លហធយឲឲចនិតត
គគំននិតរបសកអកក្រឈឈចាបក។

នាងរសក 1:18 លដោយលឃធញថក្រកូនកបសាលបប្ដេជជចនិតតលទជមមួយដែកូលចកនោះ នាងណោអកូមម្ពីក្រកលនលសស្ងស្ងៀម។
2  ២ សាគំយកូមអល 17:8  កពនោះ ក្ររកុណោកជបចច្បាសកលហធយថ បនិតរបសកកពនោះ ក្ររកុណោ ននិងបររិវរ សកុទទមតជពល

ទហានពកូមក្រអងក អាច។  ពមួក្រលគក្រគំពកុងមតលកប្ដេកក្រហាយ  ដែកូចលមខខ ឃឃក្នុគំមដែលបាតកក្រកូនលនទម្ពីវល។  មមម្យ៉ាងលទទៀត
បនិតរបសកកពនោះ ក្ររកុណោជអកក្រចគំបាគំង លពលយបក កទងកមនិនផផគំជមមួយពលទហានលទ។

សកុភាសនិត 21:27 កពនោះ ជម្រាម្ចាសកមនិនសពធកពនោះ ហឫទទ័យននឹងយញញ បកូជរបសកមនកុសសអាកក្រក្រកលទ ដែប្បនិតពមួក្រលគយក្រមក្រ
ថធយលដោយបគំណងអាកក្រក្រក។

សកុភាសនិត 29:11  មនកុសសលស្ងងកលខខរមមងបលញម្ចាញក្រគំហនឹងរបសកខខខ្លួនឲឲលគលឃធញ ររីឯមនកុសសម្រានកបាជជមតងមតលចនោះ
ទបកក្រគំហនឹង។

លអលសគាល 23:17,22,28 ជន ជតនិបាបបប ឡឡូននាគំគាកមក្ររក្រនាង លដែធមប្បម្ពីរមួមដែគំលណក្រជមមួយនាង លហធយបងងឡូចនាង
ឲឲកខយលទជកសម្ពីលពសម។ នាងបានខកូចខខខ្លួនជមមួយពមួក្រលគ រហកូតដែលកនាងសស្អបកលខមធមពមួក្រលគ។  22 លហតកុ
លននោះ  អកូហកូ លម្ពីបាលអធយ កពនោះ ជ អម្រាម្ចាសកម្រានកពនោះ បនផឡូលដែកូចតលទ៖ «លយធងននឹងនាគំសហាយរបសកនាង គឈអសក
អកក្រមដែលនាងសស្អបកលខមធមលនានោះឲឲមក្រកបឆគំងននឹងនាង។  លយធងននឹងនាគំពមួក្រលគមក្រវយកបហារនាងពម្ពីកគបកទនិស ទម្ពី។
28 លយធងជកពនោះ ជ អម្រាម្ចាសក  លយធងកបាបកឲឲនាងដែនឹងថ លយធងននឹងកបគលកនាងលទក្រកក្នុងក្រណោប្ដេបកដដែរបសកអសក



អកក្រមដែលនាងសស្អបក គឈអសកអកក្រមដែលនាងជនិន ណោយ។
លអលសគាល 36:5  កពនោះ ជ អម្រាម្ចាសកម្រានកពនោះ បនផឡូលថ:  លដោយលយធងកសឡាញកអកក្ររាលកគាកយម្យ៉ាងខខគំងបគំផកុតលនានោះ

លយធងននិយយកបឆគំងននឹងកបជ ជតនិឯលទទៀតៗ ជពនិលសសកបឆគំងននឹងកសក្នុក្រលអដែកុមទគំងមកូល លកពនោះពមួក្រលគបាន
ចាបកយក្រទនឹក្រដែម្ពីលយធងលទលធធធជក្រមឃសនិទទនិរបសកខខខ្លួន។  ពមួក្រលគសបច្បាយចនិតតររឹបអកូស  ននិងបគំផខញកសក្នុក្រលននោះឥតកត
កបណម្ពីលឡធយ។

លអលសគាល 38:10   កពនោះ ជ អម្រាម្ចាសកម្រានកពនោះ បនផឡូលលទទៀតថ៖ «លនកគាលនានោះ  អកក្រននឹងម្រានចនិតតអមួតបគំលបាម្យ៉ាង
លហធយលរទៀបចគំមផន ករអាកក្រក្រក។

ដោនម្ពីមយម្យ៉ាល 5:20 បម្យ៉ាកុមនត កពនោះ រាជម្រានអគំនមួត ម្រានចនិតតររឹង រកូសរហកូតដែលកវយ ឫក្រខមសក កទងកក្រកកតឡូវលគទម្រាខក្រកចកុនោះពម្ពីរាជ
សមប្បតតនិ លហធយបាតកបងកសនិររី រកុងលររឿង។

លកូក 12:29 ដែកូលចកនោះ ចកូរអកក្ររាលកគាកក្រកុគំគនិតមតពម្ពីមសធងរក្រលកគគ្រឿងបររិលភាគលនានោះលឡធយ
ក្រនិចម្ចាករ 12:20  កពនោះ បាទលហររកូដែម្រានទគំនាសកជមមួយអកក្រកក្រក្នុងទម្ពីររកុស ននិងអកក្រកក្រក្នុងសកុម្ពីដែកូន។ អកក្រទគំងលនានោះបានរមួម

ចនិតតគគំននិតគាកចកូលលទគាលកលសប្ដេច។  លគ បានបញម្ចាក្នុនោះ បញម្ចាឡូលលលោក្របាខស តកុស ជ មហា តលនិក្រឲឲមក្រខងលគ
លហធយទកូលសកូមសនតនិ ភាពពម្ពីលសប្ដេច ដែប្បនិតកសក្នុក្ររបសកលគទទមួលលសប្បស្ងៀងអាហារពម្ពីនគរកពនោះ បាទលហររកូដែ។

ក្រនិចម្ចាករ 14:2  បម្យ៉ាកុមនត ជន ជតនិយកូដោមដែលមនិនកពមលជរឿបានញក្នុនោះ ញងកសាសននដែដទ ននិងជគំរកុញលគឲឲម្រានចនិតតបម្យ៉ាកុន បម្យ៉ាង
លធធធបាបពមួក្របង បស្អឡូនលទទៀតផង។

ររកូម 1:28  លដោយពមួក្រលគយលកថ មនិនបាចកសាស្គាលកកពនោះ ជ ម្រាម្ចាសកយម្យ៉ាងចច្បាសក កពនោះ អងស្គាក្រកបលណោប្ដេយលគលទតមគគំននិត
ឥតពនិចារណោរបសកខខខ្លួន គឈឲឲលគកបកពនឹតតអគំលពធមដែលមនិនកតឡូវកបកពនឹតត។

ររកូម 8:6,7  ករគនិតខងលលោក្រម្ពីយននាគំឲឲសាខបក  ររីឯករគនិតខងកពនោះ វរិញញណនាគំឲឲម្រានជម្ពីវរិត ននិងលសចក្រប្ដេម្ពីសកុខ សានត
វរិញ 7  ដែប្បនិតករគនិតខងលលោក្រម្ពីយនទសកននឹងកពនោះ ជ ម្រាម្ចាសក  លកពនោះលលោក្រម្ពីយនពកុគំចកុនោះចកូលននឹងកក្រនឹតឲ វរិនទ័យរបសក



កពនោះ ជ ម្រាម្ចាសកលទ លហធយមថែមទគំងគាឃនសមតត ភាពននឹងចកុនោះចកូលបានផង។
ររកូម 11:20 មមនលហធយ! កពនោះ អងស្គាកតកមមក្រទគំងលនានោះលចាល មក្រពម្ពីមមក្រទគំងលនានោះគាឃនជគំលនរឿ ររីឯអកក្រវរិញ អកក្រលន

ជបកននឹងលដែធមមក្រពម្ពីអកក្រម្រានជគំលនរឿ។ ដែកូលចកនោះ ក្រកុគំលលធក្រខខខ្លួនលសានោះលឡធយកតឡូវភទ័យខខចវរិញ។
2  ២ ក្រកូររិនថែកូសទម្ពី 10:5  ននិងគគំននិតលឆឃធង ក្រលននផធងទគំងបម្យ៉ាកុនាឃន មដែលរារាគំងមនិនឲឲសាស្គាលកកពនោះ ជម្រាម្ចាសក។ លយធងលក្រទៀរ

កបមកូលចនិតតគគំននិតឲឲមក្រសាប្ដេបកបងស្គាបកកពនោះ កគនិសប្ដេវរិញ។
2  ២ ក្រកូររិនថែកូសទម្ពី 11:3  បម្យ៉ាកុមនត ខជក្នុគំក្រកបារមមថ ពសកបានលប្បខ្លួងនាងលអវរ លដោយក្រល លប្បនិចរបសកវយម្យ៉ាងណោ ចនិតត

គគំននិតរបសកបង បស្អឡូនមបរលទជលស ហឃង លនោះ បងកចនិតតលសាឃនោះ សរ ននិងចនិតតបររិសកុទទ*  ចគំលពនោះកពនោះ កគនិសប្ដេយម្យ៉ាងលនានោះ
មដែរ

លអលភសកូ 2:3  ររីឯលយធងទគំងអសកគាកវរិញ ពម្ពីលដែធម លយធងក្រកដែកូចពមួក្រលគមដែរ លយធងបានបលណោប្ដេយខខខ្លួនលទតមតណោណ
លលោភ លនកដនននិសសទ័យលលោក្រម្ពីយនរបសកលយធង  លយធងកបកពនឹតតអគំលពធលផសងៗតមបគំណងចនិតតគគំននិតរបសកលលោក្រម្ពីយន។
ពម្ពីក្រគំលណធតមក្រ លយធងជមនកុសសមដែលកតឡូវមតទទមួលលទសពម្ពីកពនោះ ជម្រាម្ចាសក ដែកូចមនកុសសឯលទទៀតៗមដែរ

លអលភសកូ 4:17 ដែកូលចកនោះ ខជក្នុគំសកូមជកម្រាបបង បស្អឡូន ននិងបញញ្ជាក្រកក្រកក្នុងកពនោះ នាមកពនោះ អម្រាម្ចាសកថ សកូមក្រកុគំរសកលនដែកូចសាសនន
ដែដទ មដែលកបកពនឹតតតមកបាជជដែកឥតកបលយជននរបសកលគលនានោះលទទៀតលឡធយ។

ក្រកូឡឡូស 1:21 ចគំលពនោះបង បស្អឡូនវរិញ ពម្ពីលដែធម បង បស្អឡូនលនខងលកកកបជ រានសប្ដេរបសកកពនោះ ជ ម្រាម្ចាសក លហធយជសកតឡូវននឹង
កពនោះ អងស្គា លកពនោះមតគគំននិត ននិងអគំលពធអាកក្រក្រករបសកបង បស្អឡូន។

ក្រកូឡឡូស 2:18 មនិនកតឡូវឲឲនរណោម្រាកក្រកមក្របមងធរបង បស្អឡូនលចញពម្ពីរងធនកមដែលបង បស្អឡូនកតឡូវទទមួល លដោយលធធធឫក្រជដោក្រក
ខខខ្លួន ឬលគារពលទវត*លនានោះលឡធយ។ ជនមបបលននោះមតងយក្រករននិមនិតតលឃធញរបសកខខខ្លួនមក្រលធធធជទម្ពីសគំអាង លហធយ
លគអមួតបគំលបាម្យ៉ាងឥតបានករតមគគំននិតលលោក្រម្ពីយន។

1  ១ មថែសស្សាឡឡូនម្ពីចទម្ពី 5:14  បង បស្អឡូនលអធយ លយធងសកូមដោសក លតរឿនបង បស្អឡូនថ ចកូរកពម្រានអសកអកក្រមដែលរសកគាឃន



សណោប្ដេបក ធកបក  ចកូរសកម្រាលទកុក្រងអសកអកក្រមដែលបាក្រកទនឹក្រចនិតត ជមួយកទ កទងកអសកអកក្រទនកលខស្សាយ  ននិងម្រានចនិតត
អតក ធឃតក ចគំលពនោះមនកុសសទមួលទផង។

2  ២ មថែសស្សាឡឡូនម្ពីចទម្ពី 2:2  ក្រកុគំកបញាបកកជខ្លួល កចបលកក្រកក្នុងចនិតត ឬភទ័យសខនកលសាខ លដោយកគានកមតឮលគថដែលកដថែស្ង
កពនោះ អម្រាម្ចាសកយងមក្រលហធយ។  ម្រានអកក្រខខនោះកបមហលជថ កពនោះ វរិញញណបានបគំភខឈឲឲលគដែនឹង  ឬថម្រានពក្រឲ
សមប្ដេម្ពី ននិងម្រានសគំបកុកតណោមមួយពម្ពីលយធងបញញ្ជាក្រកដែកូលចកនោះ។

1 ១ ធម្ពីមម្យ៉ាកូលថែទម្ពី 6:5 ននិងនាគំឲឲអសកអកក្រមដែលម្រានគគំននិតខកូច គាឃនលសចក្រប្ដេម្ពីពនិតក្រកក្នុងខខខ្លួន ជមជក្រតវរមនិនលចនោះចបកមនិនលចនោះ
លហធយ។ ពមួក្រលគចាតកទកុក្រថករលគារពកបណនិ បទ័តននកពនោះ ជម្រាម្ចាសក ជមលធម បាយរក្រកទពឲសមប្បតតនិ។

2  ២ ធម្ពីមម្យ៉ាកូលថែទម្ពី 3:8  យម្យ៉ាមណស ននិងយម្យ៉ាម លកបសបានកបឆគំងននឹងលលោក្រមម្យ៉ាកូលសយម្យ៉ាងណោ អកក្រទគំងលននោះក្រកកបឆគំង
ននឹងលសចក្រប្ដេម្ពីពនិតយម្យ៉ាងលនានោះមដែរ។  ពមួក្រលគជមនកុសសម្រានគគំននិតខកូច  លហធយជគំលនរឿរបសកលគឥតបានករអធម្ពីទលកមត
លសានោះ។

ទម្ពីតកុស 1:15 ចគំលពនោះអកក្រមដែលម្រានចនិតតបររិសកុទទ អធម្ពីៗទគំងអសកសកុទទមតបររិសកុទទ ររីឯអកក្រមដែលម្រានចនិតតលស ហឃង ននិង
មនិនលជរឿ អធមៗ្ពី ទគំងអសកសកុទទមតមនិនបររិសកុទទ លកពនោះកបាជជ ននិងមន សនិកររបសកលគសកុទទមតលស ហឃង។

លហលកពធរ 12:3  សកូមបង បស្អឡូនគនិតពម្ពីកពនោះ អងស្គាមដែលបានសបកូ កទគំននឹងមនកុសសបាបមដែលកបឆគំងកពនោះ អងស្គាយម្យ៉ាងខខគំងលនានោះ
លទ លដែធមប្បម្ពីក្រកុគំឲឲបង បស្អឡូនលនរឿយ ណោយ បាក្រកទនឹក្រចនិតតលឡធយ។

យម្យ៉ាក្រកុប 1:8 លកពនោះលគជមនកុសសម្រានចនិតតពម្ពីរ មនិនមដែលននឹងនក្រកក្នុងក្រនិចម្ចាករទគំងបម្យ៉ាកុនាឃនមដែលខខខ្លួនកបកពនឹតតលទ។
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