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  គុណរបពោជន៏ម្ន 
ការសកិារពះគម្ពីរ 

Benefits of Bible Study 
 
 
 
 កាលពីបដើមម្ចននយសំបៅម្ចប ក់ នចតសំបៅខ្លួនបៅកបុងកំពងក់ផសនបកាោះមយួកបុងមហាសមុរទ ៉ា សីុហវិកខាងតផងូ 
កដលគួរជាទីរសោញ់។ ោត់ធាល ប ់នឮថា មនុសសកដលរស់បៅទីបនោះពីបដើមជាអបកសីុោច់មនុសស ឥលូវបនោះពួកបគ ន
បៅជាសលូតបូត បហើយចូលចិតថជញួដូរមនុសស។ 
 
 បពលកដលនយសំបៅកំពុងកតនិោយជាមយួបមកស្រនធ ញបកាោះបនោះ ោត ់នសបងកតប ើញរពោះគមពរីធមំយួបៅកបុង
សដបមកស្រនធ ញបនោះ។ នយសំបៅបសើចតិចៗ បហើយនិោយបៅបមកស្រនធ ញបនោះថា «និោយការពិតបៅ សូមបោកកុំសូវ
បជឿបសៀវបៅកញ្ញច ស់បនោះបធវើអវ។ី វាហួសសមយ័បៅបហើយ មា៉ាងបទៀតវាោម នរបបោជនល៏អអវីដល់នរណាម្ចប កប់ឡើយ»។ 
 
 បមកស្រនធ ញ នបចាលកនធុយកភបក បមើលបៅអបកចមាំងម្ចឌធំៗកដលឈរបៅជុំវញិោត់ បនធ បម់ក នកបរបៅរក 
នយសំបៅបនោះវញិ បហើយ នបឆលើយបោយយឺតៗថា «នយសំបៅ! បោករបកហលជាយល់ថា បសៀវបៅបនោះម្ចន 
របបោជនត៍ិចណាស់បមើលបៅ។ ការកដលបោកមនិដឹងកំពុងកតហុចរបបោជនដ៍ល់បោក។ បបើសិនជាបសៀវបៅបនោះមនិ 
 នបំផ្ទល ស់បំករបជីវតិបយើងទាងំអស់ោប បទបនោះ បៅបពលបនោះរបកហលជាបោកកំពុងកតបៅកបុងឆាប ងំសមលររបស់បយើងរចួ
បរសចបៅបហើយ!»។ 
 
 បៅបពលអបកសិការពោះគមពរី រពោះគមពរីនឹងម្ចនឥទនិពលបៅបលើជីវតិរបស់អបក និងជីវតិរបស់អបកដសទកដរ។ បោក 
នយសំបៅបៅកបុងបរឿងបនោះ  នទទួលរបបោជនប៏ោយបរពាោះម្ចនម្ចប កប់ទៀត នអានរពោះគមពរី និងអនុវតថបោលការណ៏្ 
របស់រពោះគមពរី។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងបរៀនពីរបបៀបទទួលផលរបបោជនព៍ីការសិការពោះគមពរី។ 
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គ្ទរាង 
ក. បហតុអវី នជារតូវសិការពោះគមពរី? Why Study the Bible? 
ខ្. បតើម្ចនគុណ្របបោជន៍អវីខ្លោះ? What Are Some Benefits? 

 

ទោលទៅ 
១. គូសបញ្ញជ ក់បហតុផលននសនការសិការពោះគមពរី គឺជាអភយ័ឯកសិទនិមយួ។ 
២. បងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីជួយ អបកបជឿម្ចប កឲ់្យលូតោស់។ 
៣. ពនយល់អំពីោរៈសំខាន់សនការសិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់កដលបទៀងទាត។់ 
៤. កត់រតាចុោះនូវផលរបបោជន៨៍ោ៉ា ងសនការសិការពោះគមពរីបោយចិតថបោម ោះ។ 
 

ក. ពេតុអ្វីបានជារតូវសកិារពះគម្ពីរ? Why Study the Bible? 
 ម្ចនបហតុផលបរចើនោ៉ា ង កដលរគបោ់ប រតូវសិការពោះគមពរី។ ចូរបយើងបមើលចំណុ្ចទាងំបីបនោះ: ១) វាជាសិទនទទលួ 
២) វាជាមបធា យបដើមផឲី្យលូតោស់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និង ៣) វាជាវធិីោស្រសថសនការសិកាកផនការណ៍្របស់ 
រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
 

អភ័យឯរសិទធ ិA Privilege 

ទោលទៅទី១. គ្ូសបញ្ញា រ់ទហតុផលននម្នការសិរារពះគ្មពីរ គ្ឺជ្ជអភយ័ឯរសិទធិមួយ។ 
 
 សថ្ងមយួមតិថខ្ញុ បំ ម្ ោះ ដន និង  ប ់នទទូលលិខ្ិតពិបសសមយួចាប ់កបុងបនោះម្ចនជាបសចកថីអបញ្ជ ើញឲ្យបៅជួប 
រពោះអងគម្ចច ស់កសរតីអានីសនរបបទសអងប់គលស។ រោនក់ត នទទួលលិខ្ិតមយួចាបព់ីមនុសសសំខានប់នោះរបជ់ាសិទនិមយួបៅ
បហើយ កតលិខ្ិតបនោះ នផថល់សិទនិដល់បគខាល ងំជាងបនោះបៅបទៀត គឺជាឱ្កាស នចូលោល់បសថច។ 
 
  ទាងំអបក ទាងំខ្ញុកំ ៏នទទួលលិខ្ិតសំខាន់មយួចាបក់ដរ រពោះរជោរផ្ទធ ល់ខ្លួនសរម្ចប់បយើងមកពីម្ចប ក ់កដលធំ
ជាងបសថចបៅបលើកផនដបីនោះបៅបទៀត គឺមកពីរពោះជាម្ចច ស់ផ្ទធ ល់។ ការកដលសំខាន់ជាងការទទួលលិខ្ិតបនោះយក មកអាន
បៅបទៀត គឺជាបសចកថីអបញ្ជ ើញកដលបផញើមកឲ្យបយើង។ បៅកបុងលិខ្ិតបនោះ កដលបយើងបៅថារពោះគមពរីរពោះជាម្ចច ស់  នបៅ
បយើងបៅបធវើជាកូនរបស់រពោះអងគ បហើយរស់បៅជាមយួរទងជ់ាបរៀងរហូត។ រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលមកបយើងថា បយើងអាចបៅ
ជាកូនរបស់រទង ់នបោយការទទួលរពោះរជបុរតរបស់រពោះអងគ គឺរពោះបយស ូ រគិសថបធវើជារពោះសបស្រងាគ ោះផ្ទធ ល់របស់បយើង។ បតើវា
មនិកមនជាសិទនិដអ៏ោច រយបទឬ កដលបយើងអាចបរៀនអំពីរពោះជាម្ចច ស់ និងបសចកថីសនារបស់រទងត់ាមរយៈការសិការពោះគមពរី
បនោះ? 
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លំហាត់អនុវតតន ៏
 
១ គូសរងវងជុ់ំវញិអកសរ កដលបំបពញរបបោគលអបំផុត។ អភយ័ឯកសិទនមយួដធ៏បំំផុតកដលមនុសសអាចទទួល ន បនោះគឺ   
   ទទួលរជោរផ្ទធ ល់ខ្លួនមកពី:  
 ក) របធានធិបតីសនរបបទសរបស់ោត់។ 
 ខ្) មតិថសម្ចល ញ់របស់ោត់។ 
 គ) រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
២ បតើរបបោគខាងបរកាមបនោះ មយួណារ បប់យើងនូវបហតុផលកដលថាការសិការពោះគមពរី គឺជាអភយ័ឯកសិទន? គូសជុំវញិ  
    អកសរបៅបដើមចបមលើយកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) វាជាលិខ្ិតផ្ទធ ល់មកពីរពោះជាម្ចច ស់ដល់កូនរបស់រពោះអងគរគបោ់ប ។ 
 ខ្) រពោះអងគសពវរពោះហឫទយ័រ បប់យើងនូវបរឿងរ៉ា វបផសងៗអំពីខ្លួនអបក និងអំពីរពោះអងគ។ 
 គ) អបកសរបសរបមបរៀននិោយកបបដូបចាប ោះ។ 
 
 សូមបផធៀងចបមលើយរបស់អបក ជាមយួចបមលើយទាងំឡាយកដលបៅខាងចុងសនបមបរៀនបនោះ។ 
 

មទធាបាយទែើមបលីូតលាស ់A Way to Grow 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលរពះគ្មពីរជួយអនរទជឿឲ្យលូតលាស់។ 
 
 បដើមផឲី្យរងកាយម្ចនសុខ្ភាពលអ និងរបរកត ីបកមងរតូវកតញំុអាហារកដលរតឹមរតវូ និងម្ចនោរៈសំខាន់ សរម្ចប់
ការលូតោស់។ កបុងនមជាកូនរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បយើងកគ៏ួរកតលូតោស់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្កដរ។ ២បពរតុស ៣: ១៨
«ផធុយបៅវញិ សូមបងបអូន នចំបរ ើនបឡើង កបុងរពោះគុណ្ និងការោគ ល់រពោះបយស ូរគិសឋជារពោះអម្ចច ស់ និងជារពោះសបស្រងាគ ោះ
របស់បយើងកានក់តខាល ងំបឡើងៗ។ សូមបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគ បៅបពលឥឡូវបនោះ រពមទាងំរហូតដល់អស់កលផ
ជានិចចតបរៀងបៅ។»។ ចំណី្អាហារខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង គឺជារពោះគមពរី។ បពលបយើងសិការពោះគមពរី បយើងនឹង
ោគ ស់រពោះបយស ូរគិសថជារពោះសបស្រងាគ ោះអបកកានក់តចាស់បឡើង។ ចំបណ្ោះដឹងបនោះនឹងជួយ បយើងឲ្យកាល យជារគិសថបរស័ិទកដល
រងឹម្ច ំ «រហូតដល់បយើងទាងំអស់រមួោប  ម្ចនជំបនឿកតមយួ ម្ចនគំនិតកតមយួកបុងការោគ ល់រពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ និង
បៅជាមនុសសបពញវយ័បឡើងដល់កំពស់របស់រពោះរគិសឋកដលបំបពញអវីៗទាងំអស់។ ដូបចបោះ បយើងមនិកមនជាកូនបកមងកដល
បរររតវូខ្យល់សនបោលលទនិនន ផ្ទតចុ់ោះផ្ទតប់ឡើងបនោះបទៀតបឡើយ បហើយកក៏លងចាញ់ប កឬចាញ់កលលផចិមនុសសកដល
ពូកកនបំអាយវបងវងបនោះបទៀតកដរ។» (បអបភសូ ៤: ១៣-១៤)។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៏
 
៣ ចូរបរជើសបរ ើសចបមលើយពីរ កដលបំបពញរបបោគបនោះលអជាងបគទាងំអស់។ ការសិការពោះគមពរីជួយ  អបកបជឿឲ្យលូតោស់   
    បោយ:  
 ក) ោត់ទទួលអាហារខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) ោត់បរៀនកថ្មបទៀតអំពីរពោះបយស ូរគិសថ។ 
 គ) ការបចោះដឹងរបស់ោត់នឹងបធវើឲ្យោតប់ៅជាមនុសសសំខានក់បុងរកុមជំនុំ។ 
 
 ចូរទបនធញខ្គមពរីខាងបរកាមបនោះ បដើមផឲី្យអបកអាចសូរតបឡើងវញិជាបសចកថីសនាចំបពាោះរពោះអម្ចច ស់បយស ូរគិសថ។ 
 

«រពោះអម្ចច ស់បអើយទូលបងគំសូមបលើកតបមកើងរពោះអងគសូមបបរងៀនបអាយទូលបងគំោគ ល់ចាបរ់បស់ 
រពោះអងគ!ទូលបងគំនឹងពិចារណា ពីរពោះឱ្វាទរបស់រពោះអងគទូលបងគំសញ្ជ ឹងគិតអំពីម្ចោ៌របស់
រពោះអងគជានិចច។ ទូលបងគំបពញចតិថនឹងចាបរ់បស់រពោះអងគខាល ងំណាស់ទូលបងគំមនិបភលចរពោះបនធូល
របស់រពោះអងគបឡើយ»។ (ទំនុកតបមកើង ១១៩: ១២, ១៥-១៦)  
 

វិធីសាស្រសតម្នការសិរាណផនការណ៍របស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ទយើង 
A Method of Learning God’s Plan for Us 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់អំពីសារៈសំខាន់ម្នការសិរារពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់ឲ្យបានទទៀងទាត់។ 
 
 កាលពីប៉ាុនម នឆាប មំកបនោះ មតិថភក័ថរបស់ខ្ញុ ំម្ចប ក់ោតម់និរសួលខ្លួន។ នងម្ចនជំងឺខាងរបូកាយ និងម្ចនកងវល់កបុង 
ចិតថ។ បនធ បម់ក នង នទទួលលិខ្ិតមយួចាបព់ីបុរសកបម្ចល ោះម្ចប ក ់កដលនឹងរតូវបធវើជាបថីរបស់នង។ ោត់ នបលើកទឹក 
ចិតថនង និង នរ បន់ងថាោតរ់សោញ់នង បហើយោតន់ឹងបរៀបការជាមយួនង។ នង នជាភាល ម បនធ បព់ីនង
ទទួល នលិខ្ិតពីមនុសសម្ចប ក់ កដលយកចិតថទុកោក់ចំបពាោះនងោ៉ា ងរជាលបរៅ។ 
 
 រពោះគមពរីរ បប់យើងអំពីបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់ចំបពាោះបយើង។ បៅកបុងរពោះគមពរីរទងក់ ៏នរបទានការ អបរ់ ំ
ដល់បយើងនូវរបបៀបរស់បៅ និងសនាថាសថ្ងមយួ បយើងនឹង នបៅរស់បៅជាមយួរពោះអស់កលផតបរៀងបៅ។ បបើសិនជាបយើង
ម្ចនកងវល់កបុងចិតថ ឈ ឺឫ ក៏មនិរសួលខ្លួនបៅរតងក់កនលងណាមយួ បយើងរតូវបៅរករពោះរជោរផ្ទធ ល់របស់រពោះជាម្ចច ស់ 
បហើយអាននូវកផនការណ៍្របស់រទងស់រម្ចបប់យើង។ 
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 តាមរយៈការសិការពោះគមពរី បយើងមនិរតឹមកតបរៀនអំពីកផនការរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបអ់នគតរបស់ពួកបយើង 
ប៉ាុបណាត ោះបទ កតបយើងបរៀននូវបសចកថីសនារបស់រទងស់រម្ចប់បចចុបផនបបនោះកដរ។ បយើងនឹងសិកាពីបសចកថីសនាបនោះខ្លោះៗបៅ
កផបកបនធ ប។់  
 

លំហាត់អនុវតតន ៏
 
៤ ចូរគូសរងវងអ់កសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវសរម្ចប់បំបពញ។ វាម្ចនោរៈសំខាន់បដើមផបីរៀនពីកផនការរបស់រពោះជាម្ចច ស់  
    សរម្ចបប់យើង បោយោរវា 
 ក)  ម្ចនបសចកថីសនារបស់រទងស់រម្ចបប់យើង។ 
 ខ្)  ផថល់នូវកថីសងឃមឹ និងការបលើកទឹកចិតថ។ 
 គ)  បងាា ញថាបយើង បថាកទាបោ៉ា ងណា។ 
  )  បបើកសកមថងពីបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
 ង)  បងាា ញទិសបៅដល់ការរស់បៅសរម្ចបប់យើង។ 
 
៥ ចូរសរបសរ បៅកបុងបសៀវបៅសរបសររបស់អបកនូវបទគមពរី ទំនុកតបមកើង ជំពូក ១១៩។ ចូរនិោយពាកយទាងំបនោះជាពាកយ  
    អធិោឌ ន និងការអររពោះគុណ្ដល់រពោះអម្ចច ស់ ចំបពាោះរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ 
 

ខ. ពតើមានគុណរបពោជន៍អ្វីខលះ? What Are Some Benefits? 
ទោលទៅទ៤ី. រត់បញ្ា ីនូវគ្ុណររទោជន៍៨ោ៉ងម្នការសិរារពះគ្មពីរទោយច្ិតតទសាម ះ។ 
 
 គុណ្របបោជនជ៍ាអវីមា៉ាងកដលម្ចនរបបោជនដ៍ល់បយើង។ គុណ្របបោជនម៍្ចនបរចើនោ៉ា ងណាស់កតបយើង នឹង
បរជើសបរ ើសកត៨ោ៉ា ងកដលជាគុណ្របបោជន ៍នមកពីការសិការពោះគមពរី។ 
 អាហារសរម្ចបរ់ពលឹង 
 អំណ្រសបាយ 
 រពោះគងប់ៅជិត 
 ការបលើកទឹកចិតថ 
 រគឹោះរងឹម្ច ំ
 ការបណាឋ លចិតថ 
 បសចកថីពិត 
 សនថិភាព 
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អាហារសរាប់រពលឹង Bread for the Soul 
 រពោះគមពរី គឺជាអាហារកដលរការពលឹងរបស់បយើងឲ្យបៅរស់។ កាលណាបយើងអានវាជារបចាសំថ្ងបនោះ បយើងម្ចន 
សុខ្ភាពលអ និងកម្ចល ងំទាងំខាងរពលឹង និងខាងរបូកាយផង។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «មនុសសមនិកមនរស់បោយ
ោរកតអាហារប៉ាុបណាត ោះបទ គឺរស់បោយោររគបរ់ពោះបនធូលកដលបចញមកពីរពោះឱ្សឌរបស់រពោះជាម្ចច ស់កដរ»។              
(ម្ច៉ា ថាយ ៤: ៤)។ 
 

អំណរសរាយ Enjoyment 
 បៅបពលបយើងម្ចនបទពិបោធនទ៍ទួលអំណ្របពល នអានដំណឹ្ងលអរបស់អស់អបកកដលបយើងរសោញ់ បយើង
កអ៏ាចម្ចនអារមមណ៍្ថា អរសបាយតាមរយៈការអានដំណឹ្ងលអអំពីបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
សូមផកីតបសចកថីបបរងៀនរបស់រទង ់កប៏ធវើឲ្យបយើងម្ចនអំណ្រសបាយកដរ បរពាោះបយើងដឹងថា ការបបរងៀនទាងំបនោះគឺសរម្ចប់
ការលអរបស់បយើង។ ទំនុកតបមកើង ១១៩: ១១១  នកចងថា «ដំបូនម នរបស់រពោះអងគជាបករមតក៌របស់ទូលបងគំ ដផតិដំបូនម ន
ទាងំបនោះបធវើបអាយទូលបងគំម្ចនអំណ្របៅកបុងចិតថ»។ 
 

រពះគ្ងទ់ៅជិត Nearness of God 
 កាលណាបយើងអានរពោះបនធូលរបស់រទង ់បយើងដឹងថារពោះជាម្ចច ស់គងប់ៅជិតបយើង។ រពោះអងគគងប់ៅកបុងចិតថអបក 
បហើយកំពុងកតម្ចនរពោះបនធូលមកកានអ់បកបោយផ្ទធ ល់។ បនោះជាគុណ្របបោជន៍មយួដសំ៏ខាន់បំផុតកដលបយើង នគិត។ 
 

ការទលើរទឹរច្តិត Encouragement 
 រពោះបនធូលរបស់រពោះជម្ចច ស់ ម្ចនបពញបៅបោយការបលើកទឹកចិតថសរម្ចបប់យើង។ រពោះអងគបងាា ញបយើងពីឧទាហរណ៍្
បផសងៗបោយការយករពោះហឫទ័យទុកោក់ ការរសោញ់ និងបសចកថីសនារបស់រពោះអងគថានឹងកថ្ររកាបយើង។ បៅកបុងគមពរី 
បពរតុសម្ចន ខ្គមពរីមយួដអ៏ោច រយ។ «ចូរបផធរទុកខកងវល់ទាងំប៉ាុនម នរបស់បងបអូនបៅរពោះអងគបៅដផតិរទងយ់ករពោះហឫទយ័ទុក
ោកន់ឹងបងបអូន»។ (១បពរតុស ៥: ៧)។ 
 

រគ្ឹះរងឹា ំFoundation 
 រគឹោះរងឹម្ច ំគឺជារបស់មយួកដលបគសងសំ់ណ្ង់ពីបលើ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះបនធូលរទងគ់ឺជារគឹោះដ ៏ម្ចន
សុវតទិភាពសរម្ចប់ការកដលបយើងបជឿ និងរបបៀបសនការរស់បៅ។ អបកណាកដលមនិបជឿ និងមនិសិការពោះគមពរីបនោះ បរបៀប ន
ដូចជាផធោះកដលោម នរគឹោះម្ចកំដរ។ 
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ការបណ្ដា លច្ិតត Inspiration 
 រពោះជាម្ចច ស់បណាឋ លចិតថបយើងឲ្យបជឿ ចំបពាោះបសចកថីសបស្រងាគ ោះ បសចកថីសងឃមឹសរម្ចបអ់នគតរបស់ពួកបយើង និង  
បសចកថីរសោញ់ដល់អបកដសទ បោយោររពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ ការបណាឋ លចិតថ គឺជាអនុភាពមយួ កដលនបំយើងឱ្យ
ម្ចនគំនិត ឬ សកមមភាពលអៗ ។ រគបក់វ ីអបកបលងបភលង និងវចិិរតករ គឺ នទទួលការបណាឋ លចិតថរបស់ពួកបគមកពី  
រពោះគមពរី។ រពោះគមពរី នផថល់គំនិតលអៗ ដល់បគសរម្ចបប់បងកើតទរមងសិ់លផោះបផសងៗោប ។ 
 

ទសច្រតីពិត Truth 
 បសចកថីពិតកដលបយើងរកប ើញបៅកបុងរពោះគមពរី  នបឆលើយតបបៅនឹងសំណួ្រសំខាន់ៗ បំផុតរបស់បយើងជាបរចើន  ន
ផឋល់ខ្លឹមោរ និងបោលបៅដល់ជីវតិបយើង។ វារបំោោះបយើងឲ្យរចួពភីាពលងងប់លល  និងការខុ្សឆគង។ «អបករល់ោប នឹងោគ ល់
បសចកឋីពិតបហើយបសចកឋីពិតនឹងរបំោោះអបករល់ោប បអាយម្ចនបសរភីាព»។ (យ៉ាូហាន ៨: ៣២)។ 
 

សនតិភាព Security 
 សនថិភាពមនិកមនម្ចននយ័ថារតមឹកតសុវតទិភាពប៉ាុបណាត ោះបទ កតវាម្ចននយ័ថាការផគតផ់គងស់រម្ចប់អនគតបទៀតផង។ 
បយើងរកប ើញសនថិភាពពិតបៅកបុងរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បរពាោះវានបំយើងបឆាព ោះបៅរកសុវតទិភាពកបុងរពោះរគិសថ និងបៅ
ឯទីលំបៅដអ៏ស់កលផបៅឯោទ នបរមសុខ្។ រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ជាោវ និងជាកខ្លសរម្ចបត់ទល់ជាមយួនឹងអំបពើ
 ប និងម្ចរោតាងំរពោះបនធូលគឺជាអាវធុខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង បបើបយើង នសិកា និងអនុវតថរពោះបនធូលឲ្យ ន 
បទៀងទាតប់នោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរសរបសរ បៅកបុងបសៀវបៅសរបសររបស់អបកពីផលរបបោជន៍៨ោ៉ា ងសនការសិការពោះគមពរី បោយចិតថបោម ោះកដល បយើង  
    នចុោះបញ្ជ ីរចួមកបហើយ បៅតាមកដលអបកចា ំន។ បតើអបកអាចបញ្ចូ លផលរបបោជនប៍ផសងៗ បទៀត កដលបចញពីគំនិត  
   របស់អបក ដូចអវីកដលអបក នអានរពោះគមពរីកដរឬបទ? 
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៧ ចូរសរបសរបលខ្សនគុណ្របបោជន៍ទាងំឡាយ ោក់បៅពីមុខ្បសចកថីអធិបាយបៅខាងបឆវងណាកដលរតូវោប ៖ 
 .....ក)  វាជាអាហារកដលបធវើឲ្យបយើងម្ចនកម្ចល ងំ។    ១. សនថិភាព 
 ..…ខ្)  រពោះជាម្ចច ស់គងប់ៅជាមយួបយើងជានិចច។    ២. បសចកថីពិត 
 ..…គ)  រពោះជាម្ចច ស់យករពោះហឫទយ័ទុកោកច់ំបពាោះបយើង។  ៣. ការបណាឋ លចិតថ 
 ..… )  ដំណឹ្ងលអសនរពោះគមពរីនមំកនូវអំណ្រ។    ៤. រគឹោះរងឹម្ច ំ
 ..…ង)  ជីវតិរតូវ នសងប់ឡើងបលើរពោះបនធូលរពោះជាម្ចច ស់។   ៥. ការបលើកទឹកចិតថ 
 ..…ច)  បយើង នសុខ្ទាងំបចចុបផនប និងអនគត។   ៦. រពោះគងប់ៅជិតបយើង 
 ..…ឆ)  បយើងទទួលបោបល់លអ និងរបរពឹតថតាម។   ៧. អំណ្រសបាយ 
 ..…ជ)  នមំកឲ្យបយើងម្ចនបសរភីាពពីការខុ្សឆគង និងបសចកថីលងងប់លល ។ ៨. អាហារសរម្ចបរ់ពលឹង 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
 ចំបពាោះចបមលើយលំហាត់របស់អបក មនិ នផថល់ជូនតាមលំោប់ធមមតាបទ បដើមផកុីំឲ្យអបកបមើលប ើញចបមលើយចំបពាោះ 
សំណួ្របនធ បរ់បស់អបកមុនបពលបធវើ។ ចូររកបមើលបលខ្កដលអបករតូវការ បហើយពាោមកុំបមើលចបមលើយបៅខាងមុខ្។ 
 
១ គ) រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៥ ខ្ញុសំងឃមឹថាអបក នទបនធញចាខំ្ទាងំបនោះ បហើយវានឹង នបៅជាបសចកថីអធិោឌ នរបស់អបកជាបរចើនដង។ 
 
២ ក) វាជាលិខ្ិតផ្ទធ ល់មកពីរពោះជាម្ចច ស់ដល់កូនរបស់រពោះអងគរគបោ់ប ។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច ស់សពវរពោះហឫទយ័នឹងរ បព់ីកិចចការរគបោ់៉ា ងសថីពីខ្លួនរបស់អបកផ្ទធ ល់ និងសថីពីអងគរទងក់ដរ។ 
 
៦ អាហារសរម្ចបរ់ពលឹង 
 អណំ្រសបាយ 
 រពោះគងប់ៅជិត 
 ការបលើកទឹកចិតថ 
 រគឹោះរងឹម្ច ំ
 ការបណាឋ លចិតថ 
 បសចកថីពិត 
 សនថិភាព 
 
 (អបកអាចបកនទមគុណ្របបោជន៍ខ្លោះៗបទៀត កដល នសរបសរបៅកបុងបមបរៀនបនោះដូចជា បសចកថីរសោញ់  
 ការលូតោស់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និងជីវតិអស់កលផ។) 
 
៣ ក) ោត់ទទួល នអាហារខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) ោត់បរៀនកថ្មបទៀតអំពីរពោះបយស ូរគិសថ។ 
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៧ ក)  8) អាហារសរម្ចប់រពលឹង 
 ខ្)  6) រពោះគងប់ៅជិត 
 គ)  5) ការបលើកទឹកចិតថ 
  )  7) អំណ្រសបាយ 
 ង)  4) រគឹោះរងឹម្ច ំ
 ច)  1) សនថិភាព 
 ឆ)  3) ការបណាឋ លចិតថ 
 ជ)  2) បសចកថីពិត 
 
៤ ក)  ម្ចនបសចកថីសនារបស់រទងស់រម្ចបប់យើង។ 
 ខ្)  ផថល់បសចកថីសងឃមឹ និងការបលើកទឹកចិតថ។ 
 គ)  បបើកសកមថងបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
  )  បងាា ញទិសបៅដល់ការរស់បៅរបស់ពួកបយើង។ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


