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ខាន តគំរថូមីរបសអ់នក 
Your New Standards 

  
 
  
 បដើមផរីរ់បៅជាមយួោប  ន មនុរសលតូវបធឝើបៅតាមបោលការណ៍្ ឬ ខ្នប តគុំរចូារ់លរ់មយួ។ ចូរគិតអុំពីលគួោរ
កដលមានកូនៗ។ បតើមានអឝីបកើតបឡើង លបរិនបបើកូនធុំជាងបគមាប ក ់បងករបមវងរ ុំខ្ននជាបរៀងរល់យប់។ ោយ ននរណា
មាប ក់ នរលមាកបឡើយ។ ដូបចបោះ ខ្នប តគុំរ ូជាតលមូវការចាុំ ច់រលមាប់ជីវភាពលបចាុំសថ្ង។ 
 
 ខ្នប តគុំរ ូក៏ជាតលមូវការចាុំ ច់កដរ លបរិនបបើបុគគលមាប ក់ចង់្នបៅដល់បោលបៅពិបររបនាោះ។ ជាឧោហរណ៍្ 
កីឡាកររត់លបណាុំង បធឝើបៅតាមលគូបងឝឹករបរ់បគ។ បោលបុំណ្ងរបរ់ពួកបគ គឺបដើមផអីភវិឌណជុំនាញ និងកមាវ ុំងបដើមផបីគអាច
ដបណ្ថើ មយកពានរ ឝ្ ន់ ន។ ឥឡូវបនោះ អបកគឺជាលគិរថបររ័ិទ អបកមានបោលបៅថ្យ:ី បដើមផបីធឝើបៅតាមអឝីកដលលពោះជាមាច រ់
ចង់ឱ្រអបកបធឝើ។ បនោះគឺជាបហតុផលមយួបផសងបទៀត កដលលតូវការខ្នប តគុំរជូាចាុំ ច់។ 
 
 លពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នរួគ៌ បរៀបចុំគុំបរងរលមាប់អបកជាកផបកមយួសនលគួោររបរ់លពោះអងគ និង្នបៅ
ដល់បោលបៅកដលលពោះអងគបរៀបចុំរលមាប់ជីវតិអបក។ បមបរៀនបនោះ ពនរល់អបកពីខ្នប តគុំរថូ្យី កដលលពោះអងគ នលបោនមកឱ្រអប ក
ការបធឝើតាមខ្នប តគុំរបូនោះ នឹងនាុំអបកឱ្រទទួល ននូវគុណ្លបបយជន៍ជាបលចើន។  
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ណផនការ 
ក. បតើអបកណាកុំណ្ត់ខ្នប តគុំរ?ូ Who Sets the Standards? 
ខ្. បតើអបកអាចករឝងរកខ្នប តគុំរោូុំងអរ់បនោះបៅឯណា? Where Can You Find the Standards? 
គ. បតើអបកអាចបធឝើតាមខ្នប តគុំរបូនោះបោយរបបៀបណា។ How Can You Meet the Standards? 

 . ខ្នប តគុំរបូដើមផបីជាគជ័យ។ Standards for Success 

 

ទោលទៅ 
១. ចូរពិពណ៌្នាពីខ្នប តគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់រុំរប់អបក ។ 
២. ចូរពនរល់ពីរបបៀបកដលអបកអាចបុំបពញខ្នប តគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់ ន ។ 
៣. បរៀបរប់ពីលទនផលកដលនឹងបកើតបឡើងបៅបពលកដលោគ ល់ពីខ្នប តគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់ ។  
៤. ពិពណ៌្នាពីការររ់បៅបោយមានជ័យជមបោះ ។ 

 

ក.ពតើនរណាកំណត់ខាន តគំរ?ូ Who Sets The Standards? 

ទោលទៅទ១ី. ច្ូរពិពណ៌នពីខាន តគ្ំរូរបស់រពះជ្ជាច ស់សំរាប់អនរ ។ 

  
 បៅកបុងផធោះមយួ ឪពុកមាថ យកុំណ្ត់ខ្នប តគុំរ ូពីរបបៀបកដលកូនៗរបរ់ពួកបគលតូវលបលពឹតថ។ កូនៗក៏ នបរៀនថា បគលតូវ
ររ់បៅបោយអនុវតថខ្នប តគុំរោូុំងបនោះ។ បៅបពលកដលបគបធឝើខុ្រពីចាប់កដល នកុំណ្ត់ ឪពុកមាថ យរបរ់បគជួយ 
កកតលមង់។ លបរិនបបើបគរងឹររូមនិលពមបធឝើតាម ឪពុកមាថ យគួរោក់ពិន័យពួកបគ។ បោយោរកូនៗជារមាជិកបៅកបុង
លគួោរ លបរិនបបើបគររ់បៅមនិោថ ប់ប គ្ ប់បទ បគនឹងជួបបញ្ញា  និងការឈចឺាប់។ 
  
 លពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ កុំណ្ត់ខ្នប តគុំរដូល់បុលតធីតារបរ់លពោះអងគ ពីអឝីកដលគួរបធឝើ និងមនិគួរ
បធឝើ។ មានបពលខ្វោះលពោះអងគក៏ោក់ពិន័យបយើងកដរ។ 
  

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ ខ្នប តគុំរបូៅផធោះមយួកដលមានវនិ័យលអលតូវ នបរៀបចុំបោយ 
 ក) កូន ។ 
 ខ្) អបកជិតខ្នង ។ 
` គ) ឪពុកមាថ យ ។ 
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២ រិទនិបដើមផនីិយយអុំពីរបបៀបកដលបយើងគួរលបលពឹតថ កបុងនាមលគិរថបររ័ិទ គឺជាកមយរិទនរបរ់ 
 ក) លពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 ខ្) វបផធម៌កដលបយើងកុំពុងររ់បៅជាមយួ ។ 
 គ) បយើង ។ 

 
ខ. ពតើអនកអាចតសវងរកខាន តគំរទូងំអសព់នោះពៅឯណា? 
 Where Can You Find the Standards? 
ទោលទៅទ២ី. ច្ូរពនយល់ពីរទបៀបណ លអនរអាច្បំទពញខាន តគ្ំរូរបស់រពះជ្ជាច សប់ាន។ 
  
 បយើងរកប ើញខ្នប តគុំររូបរ់បុគគលមាប ក់ បោយរបងកតបមើលពីរបបៀបកដលោត់លបលពឹតថ។ បតើបយើងអាចរកប ើញខ្នប តគុំរូ
របរ់លគិរថបររ័ិទបោយរបបៀបណា? បយើងរកប ើញខ្នប តគុំររូបរ់លគិរថបររ័ិទ បោយរបងកតបមើលពីគុំរបូៅបពលលពោះបយរ ូ
មានលពោះជនយគង់បៅ ។ លពោះគមភរី នកត់លតាទុកពីលបវតថិរបរ់លពោះអងគ។ លពោះអងគគឺជាគុំរដូ៏លគប់លកខណ៍្របរ់បយើង និងជាគុំរូ
រលមាប់ការររ់បៅរបរ់បយើងកដរ។ 
 
 បយើងក៏ នរកប ើញខ្នប តគុំររូបរ់លគិរថបររ័ិទ តាមរយៈការរិកាពីអឝីកដលលពោះបយរ ូ មានលពោះបនធូលបៅកាន់ពួក
បគ។ តាមរយៈ “ការបបលងៀនលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់បៅបលើភបុំ” (មា៉ា ថាយ ៥-៧)។ លពោះបយរ ូ នពិពណ៌្នាអុំពីខ្នប តគុំរូ
របរ់លគិរថបររ័ិទ។ ចុំណុ្ចោុំងអរ់បនោះ គឺជាខ្នប តគុំររូបរ់លពោះអងគផ្ទធ ល់។ តាមរយៈឫោន នុភាពរបរ់លពោះអងគបធឝើការបៅកបុង
បយើង បយើងអាចនឹងមានខ្នប តគុំរបូនោះកដរ។  
 
 លពោះបយរ ូ នចាប់បផថើមបបលងៀនលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ បោយល ប់អុំពីការលបោនលពោះពរដ៏វបិរររបរ់លពោះជាមាច រ់
រលមាប់អរ់អបកកដលបធឝើតាមខ្នប តគុំររូបរ់លពោះអងគ។ លពោះអងគ នបនថបបលងៀនបមបរៀនរុំខ្នន់ៗជាបលចើន។ បនោះជាចុំណុ្ចមយួ
ចុំនួនកដលលពោះអងគ នបបលងៀន  
 

ការបទរងៀនរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់ទៅទលើភន ំ
 The Sermon On the Mount Matthew 5-7 

ា៉ថ្វយ ៥-៧ 
 

អបកណាោក់ចិតថជាអបកលកខ្សត់ អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិពួកបគ នទទួលលពោះរជរសន
ោទ នបរមរុខ្! 

 
អបកណាបោកបម អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិលពោះជាមាច រ់នឹងរលមាលទុកខពួកបគ ! 
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អបកណាមានចិតថរវូតបូត អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិពួកបគនឹងទទួលកផនដីជាមរត៌ក ! 
 
អបកណាបលរកឃ្លវ នបរចកថីរុចរតិ អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិលពោះជាមាច រ់នឹងលបោនបអាយពួកបគ
 នកឆអត! 

 
អបកណាមានចិតថបមតាថ ករណុា អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិលពោះជាមាច រ់នឹងរុំកដងលពោះហឫទ័យ
បមតាថ ករណុាដល់ពួកបគវញិ ! 
 
អបកណាមានចិតថបររុិទន អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិពួកបគនឹងប ើញលពោះជាមាច រ់ ! 

 
អបកណាកោងរនថិភាព អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិពួកបគនឹងមានប យ្ ោះជាបុលតរបរ់លពោះជាមាច រ់ ! 
 
អបកណាលតូវបគបបៀតបបៀន បលពាោះកត នបធឝើតាមបរចកថីរុចរតិ អបកបនាោះមានរុភមគលបហើយ ដផតិបគ ន
ទទួលកបុងលពោះរជរសនោទ នបរមរុខ្! 

 
អបករល់ោប ជាពនវឺរុំរប់មនុរសបលក…ចូរបអាយពនវឺរបរ់អបករល់ោប  បុំភវមឺនុរសោុំងឡាយដូបចាប ោះកដរបគ
នឹងប ើញអុំបពើលអ កដលអបករល់ោប លបលពឹតថ បហើយបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងលពោះបិតារបរ់អបករល់ោប កដលគង់
បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 
អបករល់ោប ធាវ ប់ ន ឮ បរចកថី កថ្វងទុកមកថា លបរិនបបើបគវយកភបកអបកមាខ ង លតូវវយកភបកបគកតមាខ ងវញិ 
លបរិនបបើបគវយអបក ក់បធយញមយួ លតូវវយបគ បអាយ ក់បធយញកតមយួកដរ។ រឯីខ្ញុ ុំវញិខ្ញុ ុំរុុំបញ្ញជ ក់ល ប់អបក
រល់ោប ថា កុុំតបតនឹងមនុរសកុំណាចបអាយបោោះ ។ 
 
អបករល់ោប ធាវ ប់ នឮបរចកឋីកថ្វងទុកមកថា “ចូរលរឡាញ់បងបអូនឯបទៀតៗបហើយរអប់ខ្នយ ុំងរលតូវរបរ់
អបក”។ រឯីខ្ញុ ុំវញិខ្ញុ ុំរុុំបញ្ញជ ក់ល ប់អបករល់ោប ថាចូរលរឡាញ់ខ្នយ ុំងរលតូវរបរ់អបករល់ោប  លពមោុំងទូលអងឝរ
លពោះជាមាច រ់រូមលពោះអងគលបោនពរបអាយអរ់អបកកដលបបៀតបបៀនអបករល់ោប ផង។ បធឝើដូបចបោះអបករល់ោប នឹង
 នបៅជាបុលតរបរ់លពោះបិតាកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្។ 
 
កុុំរនស ុំលទពររមផតថិទុករុំរប់ខ្វួន បៅបលើកផនដីជាកកនវងមានកបណ្ថ ៀរ និងកលចោះរីុជាកកនវងកដលមានបចារ
ទមាវ យជញ្ញជ ុំងចូលមកលួចបវន់បនាោះបអាយបោោះ។ ចូរលបមូលលទពររមផតថិទុកបៅោទ នបរមរុខ្វញិជាោទ ន
កដលោយ នកបណ្ថ ៀរ និងកលចោះរីុជាោទ នកដលោយ នបចារទមាវ យជញ្ញជ ុំងចូលមកលួចបវន់បឡើយ ដផតិ
លទពររមផតិថអបកបៅកកនវងណា ចិតថរបរ់អបកក៏បៅកកនវងបនាោះកដរ។ 
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បហតុបនោះបហើយ នជាខ្ញុ ុំរុុំល ប់អបករល់ោប កុុំ បអាយខ្ឝល់ខ្នឝ យអុំពីមាូបអាហាររុំរប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ ឬ    
របមវៀកបុំពាក់រុំរប់បិទ ុំងកាយបឡើយ។ ជីវតិមានតសមវបលើរមាូបអាហារ បហើយរបូកាយក៏មានតសមវបលើរ
របមវៀកបុំពាក់បៅបទៀត។ ប៉ាុកនថ លពោះបិតារបរ់អបករល់ោប កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ លទង់ចិញ្ច ឹមវ។ រឯីអបក
រល់ោប  អបករល់ោប មានតសមវបលើរបកាបកសោីុំងបនាោះបៅបទៀត។ ប៉ាុកនថ ចូរករឝងរកលពោះរជរបរ់លពោះជាមាច រ់ 
និងបរចកឋីរុចរតិរបរ់លពោះអងគជាមុនរិន បទើបលពោះអងគលបោនរបរ់ោុំងបនាោះមកអបករល់ោប កថ្មបទៀត។ 

 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៣ គុំរដូ៏លគប់លកខណ៍្រលមាប់ជីវតិថ្យីរបរ់អបកមានបៅកបុង 
 ក) លគូគ ឝ្ លរបរ់អបក ។ 
 ខ្) អបកបជឿបៅកបុងលកុមជុំនុុំ ។ 
 គ) លពោះបយរ ូលគិរថ ។ 
 
៤ ខ្នងបលកាមបនោះជាគុំនិតមយួចុំនួន។ ចូរគូររងឝងជុ់ុំវញិតួអកសរ បៅពីមុខ្លបបយគោុំងឡាយណាកដលោក់ទងនឹងការ 
   បបលងៀនរបរ់លពោះបយរ ូបៅបលើភបុំ ។ 
 ក) លបរិនបបើលគិរថបររ័ិទជួបបរចកថីលតូវការ ខ្ញុ ុំគួកតជួយ ោត់ និងមនិទុកល ក់ោុំងអរ់រលមាប់ខ្វួនឯងបឡើយ ។ 
 ខ្) លបរិនបបើនរណាមាប ក់កុហកខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំមានរិទនិរអប់ោត់ ។ 
 គ) លបរិនបបើនរណាមាប ក់បវន់ខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំមានរិទនិវយោត់ និងបធឝើឱ្រោត់របរួ ។ 
  ) លបរិនបបើខ្ញុ ុំ ត់បង់ការ្រ បោយបលពាោះកតខ្ញុ ុំកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ ខ្ញុ ុំអាចបៅកតរបាយរកីរយ បោយបលពាោះ 
               លពោះជាមាច រ់បៅកតកថ្រកាខ្ញុ ុំ ។ 
  
 លពោះបយរ ូ នលបោនបោលការណ៍្រុំខ្នន ់ពីរបបៀបកដលលតូវលបលពឹតថជាមយួអបកដសទ។ មានមនុរសមយួចុំនួន ន
បៅរបបៀបបនាោះថា លកឹតរវនិ័យមារ។“ ដូបចបោះ បបើអបករល់ោប ចងប់អាយអបកដសទលបលពឹតថចុំបពាោះខ្វួនកបបណា លតូវលបលពឹតថចុំបពាោះ
បគកបបបនាោះកដរ។ គមភរីវនិ័យ និង គមភរីពាការមីានកចងទុកមកដូបចបោះឯង” (មា៉ា ថាយ ៧:១២)។ 
  
 ជាការពិត បយើងយល់លពមោុំងលរុងថា មនុរសោុំងអរ់មនិគរួលបលពឹតថមនិលអចុំបពាោះោប បៅវញិបៅមកបឡើយ។ មាន
អបកដឹកនាុំមយួចុំនួននិយយកបបបនោះ។ ប៉ាុកនថ លកឹតរវនិ័យមានន័យបលើរបនោះបៅបទៀត។ លពោះបយរ ូកុំពុងមានលពោះបនធូលថា 
បយើងលតូវលបលពឹតថលអជាមយួអបកដសទ។ បយើង គួរកតជាអបកលបលពឹតថចុំបពាោះពួកបគជាមុន ដូចជាបយើងលបលពឹតថចុំបពាោះខ្វួនឯងកដរ។ 
 
 បយើងមនិគួមានអុំណួ្ត អាតាយ និយម ប វ្ ោះលបកកក ឬ រោិះគន់ោប បឡើយ។ បយើងមនិគួឱ្រគុំនិតបយើងមានបរចកថី
លរឡាញ់លក់ពុត ឬ បរចកថីលរឡាញ់កដលមានបុំណ្ងអាលកក ់បនាោះបឡើយ។ 
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 ចុំណុ្ចរុំខ្នន់ដុំបូងបុំផុតរបរ់បយើង គឺបដើមផផី្ទគ ប់បុំណ្ងលពោះហឫទ័យរបរ់លពោះជាមាច រ់។ បយើងមនិអាចមាន តាម
កបបបលកីយ ៍កដលជាបោលបៅផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់បយើងផង និងបបលមើលពោះជាមាច រ់ផង កបុងបពលកតមយួ នបឡើយ។ ប៉ាុកនថ 
លបរិនបបើបយើងទុកចិតថលពោះអងគជាទីមយួ បនាោះលពោះអងគនឹងទតបមើលបលើរល់បរចកថីលតូវការរបរ់បយើង។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត 
អឝីកដលបយើងបធឝើរលមាប់លពោះអងគ បយើងនឹង នរ ឝ្ ន់អរ់កលផជានិចច។  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ អរ់អបកកដលបោរពតាមលកឹតរវនិ័យមារដ៏ខ្នជ ប់ខ្ជួន ជាអរ់អបកកដល 
 ក) រង់ចាុំឱ្រអបកដសទបធឝើអុំបពើលអជាមយួបគរិន បទើបបធឝើអឝីកដលលអរលមាប់តបរបងបគវញិ។ 
 ខ្) រកបមើលរបបៀបកដលលតូវបធឝើលអជាមយួអបកដសទ។ 
 គ) ករឝងរករបបៀបបដើមផទីទួល នអឝីកដលពួកបគចង់ នរលមាប់ខ្វួនឯង។ 
 
៦ បតើមានរបបៀបលបលពឹតថោុំងឡាយ កដលមនិលតូវោប នឹងបរចកឋីបបលងៀនរបរ់លពោះបយរ ូកដរឬបទ? ចូរគូរបនាធ ត់ពីបលកាម 
   លបបយគកដលអបកចង់ផ្ទវ រ់បថូរ។ 
 ក) បលើកកលកបោរដល់អបកកដលលបលពឹតថខុ្រនឹងអបក។ 
 ខ្) ឱ្របោយចិតថរបផរុរដល់អរ់អបកកដលលតូវការ។ 
 គ) អធិោឌ នរលមាប់អរ់អបកកដលបដិបរធអបក បៅបពលកដលអបកកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ។ 
  ) គិតអុំពីកិចចការលអបដើមផបីធឝើរលមាប់អបកដសទ និងចាប់បផឋើមបធឝើកិចចការោុំងបនាោះ។ 
 ង) បធឝើការបដើមផបីរចកឋីរុខ្ោនថបៅកបុងលគួោរ និងរហគមន៍របរ់អបក។ 

 
គ. ពតើអនកអាចពធវើតាមខាន តគំរពូនោះពដាយរពបៀបណា?  
     How Can You Meet the Standards?  

ទោលទៅទ៣ី. ទរៀបរាប់អំពីលទធផលណ លនឹងទរើតទឡើង ទៅទពលបំទពញតាមខាន តគ្ំរូរបស់រពះជ្ជាច ស។់  
 
 លពោះបយរ ូ នលជាបដឹងថា មនិមាននរណាមាប ក់បធឝើតាមលកឹតរវនិ័យោុំងបនោះ នបទ បបើរិន ជាបគោយ នជុំនួយពី
លពោះជាមាច រ់បទបនាោះ។ ដូបចបោះបហើយ នជាលពោះអងគ នបបលងៀនដល់ោវក័របរ់លពោះអងគ បដើមផអីធិោឌ នបៅកាន់លពោះបិតា
កដលបៅោទ នបរមរុខ្ និងទូលរូមជុំនួយពលីពោះអងគដល់បគ។ បៅកបុងបមបរៀនទី៥ អបក នបរៀនអុំពីគុំរសូនការអធិោឌ ន : ការ
អធិោឌ នរបរ់លពោះអមាច រ់។ បតើជុំនួយលបបភទណា កដលលពោះជាមាច រ់ជួយ ដល់អបក? 
  
 អបកអាចកាវ យដូចជាលពោះបិតា កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្របរ់អបកកដរ ពីលពោះអបក នកចករ ុំកលកលពោះជនយរបរ់
លពោះអងគ។ បោយរបបៀបណាបៅ? លពោះបិតារបរ់អបក  នចាត់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនរបរ់លពោះអងគមកគង់ជាមយួអបក។ បនោះគឺជា
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របបៀបកដលលពោះអងគកចករ ុំកលកលពោះជនយរបរ់លពោះអងគជាមយួអបក។ មនិលតូវលពួយ រមយណ៍្អុំពីអឝីកដលលតូវររ់បៅ លរបតាមអឝី
កដលលពោះជាមាច រ់ចង់ នពីអបកបឡើយ។ លពោះអងគនឹងជួយ អបក។ អបកនឹងបរៀនបលចើនកថ្មបទៀតអុំពីការបនោះបៅកបុងបមបរៀន
បនាធ ប់។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៧  រូមពិនិតរបមើល “បរចកថីអធិោឌ នរបរ់លពោះជាមាច រ់” បឡើងវញិ បៅកបុងបមបរៀនទី៥។ បៅកបុង គុំរអូធិោឌ នបនោះ 
     លពោះបយរ ូ នបបលងៀនបយើងឱ្រអធិោឌ នបៅកាន់  
 ក) លបជាជនដ៏វរុិទន ។ 
 ខ្) លពោះជាមាច រ់ ជាលពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 គ) បុពឝបុរររបរ់បយើង ។ 

 
ឃ. ខាន តគំរពូដើមបពីជាគជ័យ Standards For Success 
ទោលទៅទ៤ី. ពិពណ៌នពីការរស់ទៅទោយានជ័យជមនះ។ 
 
 លពោះបយរ ូ នអនុញ្ញដ តឱ្របយើងដឹងថា បរចកថីបបលងៀនរបរ់លពោះអងគគឺជាគុំររូលមាប់ជីវតិដ៏មានជ័យជមបោះ។ ជីវតិ
របរ់បយើងដូចជាអាោរមយួ។ គុំនិត ពាកររមថ ីនិងរកមយភាពរបរ់បយើងគឺជាឥដឌបៅកបុងអាោរបនោះ។ បៅបពលកដលបយើង
បរៀបចុំវបោយឈរបលើមូលោឌ នលគឹោះសនការបបលងៀនរបរ់លពោះអងគ បយើងនឹងមានចរតឹលកខណ្ៈកដលអាចឈរតទល់ជាមយួ
នឹងការលផងលសនជីវតិ ន។ 
 
 អរ់អបកកដលររ់បៅបោយផ្ទគ ប់ចិតថរលមាប់ខ្វួនឯង បោយមនិបធឝើតាមខ្នប តគុំរកូដលលពោះបយរ ូ នលបោនឱ្រនឹង
ទទួលបរជ័យ លពមោុំងមនិអាចរ ូលោុំជាមយួនឹងពរោុះបភវៀង នបឡើយ។ លបរិនបបើអបកចង់កាវ យជាលគិរថបររ័ិទ កដលមាន
ជ័យជមបោះ រូមោងរង់ជីវតិរបរ់អបកបលើបរចកថីបបលងៀនរបរ់លពោះលគិរថ និងបដើរតាមខ្នប តគុំររូបរ់លពោះអងគ។ លពោះវញិ្ញដ ណ្
ដ៏វរុិទននឹងជួយ ដល់អបក។ 
 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ លពោះបយរ ូបបលងៀនបយើងថា ជ័យជមបោះដ៏ពិតនឹងមាន លបរិនបបើបយើង  
 ក) កោងជីវតិរបរ់បយើងបលើបរចកឋីបបលងៀនរបរ់លពោះអងគ។ 
 ខ្) ោគ ល់អឝីកដលលពោះអងគមានលពោះបនធូលអុំពីរុភមងគល។ 
 គ) អធិោឌ នោរបឡើងវញិជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤ ក) និង  ) ជាប់ោក់ទងជាមយួបរចកថីបបលងៀនរបរ់លពោះបយរ ូ ។ 
  
១ គ ) ឪពុកមាថ យ។ 
 
៥ ខ្) រកបមើលរបបៀបកដលលតូវបធឝើលអជាមយួអបកដសទ ។ 
 
២ ក) លពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 
៧ ខ្) លពោះជាមាច រ់ ជាលពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ ។ 
 
៣ គ) លពោះបយរ ូលគិរថ ។ 
 
៨ ក) ោងរង់ជីវតិរបរ់បយើងបលើការបបលងៀនរបរ់លពោះអងគ ។ 
 
 
 
 
  


