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រកុមជំនុំអ្ធិបាយរពះបនទូល  
Churches Preach the Word 

 
  
 លពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់ នលបទានភាពខ្ភងខ់្ភរ់ ឬ កិតថិយរកបុងលកុមជុំនុុំកដលោគ ល់ពីឫទាន នុភាពរបរ់លពោះបនធូល។ 
លគូគងាឝ លរបរ់លកុមជុំនុុំទាុំងបនាោះអធិបាយលពោះបនធូលបៅកានប់ោយចិតថបោយ ោះលតង។់ បរចកឋីអធិបាយរបរ់លគូគងាឝ ល 
ទាុំងបនាោះបពារបពញបៅបោយបរចកថីពិត។ 

 
 បលកប ូល ជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ និងជាអបកោុំលកុមជុំនុុំដ៏ម្ចនបទពិបោធន ៍ នរងកត់ធងនប់ៅបលើការ 
អធិបាយ។ បលក នជុំរញុបលកធីម ូបថ កដលជាជុំនួយការវយ័បកយងរបរ់បលកឱ្រអធិបាយលពោះបនធូល (២ធីម ូបថ ៤:២) 
បហើយករ៏របររអុំពីចារ់ទុុំកដលលបឹងកលបងអធិបាយផងកដរ (១ធីម ូបថ ៥:១៧-១៨)។ 
  
 គ្នយ នការជុំនួរចុំបពាោះការអធិបាយលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់បទ។ លពោះបនធូលលតូវកតផឋល់ឱ្រដល់អបកបជឿកបុងលកុមជុំនុុំ 
ផងកដូ៏ចជាអបកមនិបជឿបៅបលៅលកុមជុំនុុំផងកដរ។ គុំនិត និងជុំបនឿរបរ់មនុរសលគបរ់បូលតូវកតលតឹមលតូវ និងវនិិចឆយ័តាមការ 
បបលងៀនរបរ់លពោះបនធូល។ 

 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងរិកាអុំពីលពោះបនធូលកដលលតូវអធិបាយ។ អបកនឹងដឹងថា បហតុអឝី នជាលពោះបនធូល  
លតូវអធិបាយបហើយលបរិទនិភាពអាចបកើតម្ចន នកតដល់ជីវតិណាកដល នបឆវើយតបបៅនឹងលពោះបនធូល។ 
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១. ពនរល់ពីោរៈរុំខានស់នការអធិបាយលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
២. ពិភាកាអុំពីរបបៀបកដលការអធិបាយលពោះបនធូលពលងឹងអបកបជឿ។ 
 

ក.  រតូវតតរបកាសរពះបនទូល The Message Must Be Preached 
ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នការអធិរាយរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
  

 ធីម ូបថ និយយបៅកានម់្ច រ ីបលកាយពីកមយវធិីសថងអាទិតរបពលលពឹកថា «សថងមយួ បងចងក់ាវ យជាលគូអធិបាយដូច 
លគូគងាឝ លបយើង។» 
 
 «បហតុអឝី?» 
 
 «ពីបលពាោះ បងគិតថា វលអណារ់កបុងការកដលម្ចនលពោះជាម្ចច រ់លបទានលពោះបនធូលមកកានប់ងជាលពោះបនធូលកដល 
 នលបទានមកមនុរស។ មា ងបទៀត កម៏្ចនបលកធីម ូបថ កដលជាលគូអធិបាយម្ចប កក់បុងលពោះគមភរីកដរ។» 
 
 ម្ច របីលើកទឹកចិតថថា «បងអាចបធឝើ ន! អូនដឹងថា បងអាចបធឝើ ន ពីបលពាោះអូន នឮបគនិយយថា បយើងរល់គ្នប  
លតូវកតអធិបាយ ឬ ល បម់នុរសអុំពីលពោះបយរ ូ»។ 
 
 ការអធិបាយ ជាការលបការលពោះបនធូលបៅតាមរបបៀបមយួកដលនាុំឱ្យមានការោឋ បឮ់។ បគ្នលបុំណ្ងរបរ់ការ 

អធិបាយ គឺបដើមផបីធឝើឱ្រមនុរសទុកចិតថបលើលពោះបយរ ូ ជាលពោះរបស្តងាគ ោះ និងជាលពោះអម្ចច រ់។ ោវក័ប ូលរងកតធ់ងនព់ីតលមូវការ 
រុំខានរ់បរ់មនុរសបលក និងពីលពោះគុណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់ បដើមផបីុំបពញតាមតលមូវការបនោះ។ លពោះរជោរកដលយក
លពោះលគិរឋជារបូលរបរ់លពោះអងគ  នលបការពីដុំណឹ្ងលអសនការរបស្តងាគ ោះ តាមរយៈជុំបនឿកបុងលពោះលគិរថ។ ដូបចបោះ បលកប ូល 
 នររបររបៅកានអ់បកលកុងកូរនិថូរថា៖ 
  

បងបអូនបអើយ ខ្ញុ ុំរូមរ ុំលឹកបងបអូន ដុំណឹ្ងលអកដលខ្ញុ ុំ នលបការល បប់ងបអូន ជាដុំណឹ្ងលអកដលបង
បអូន នទទួល និង នបជឿយ ងខាជ បខ់្ជួនលោប់បហើយ… មុនដុំបូងបងអរ់ ខ្ញុ ុំជុំរបជូនបងបអូននូវ
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បរចកឋីកដលខ្ញុ ុំ នទទួល គឺថាលពោះលគិរឋ នបោយទិវងគត បដើមផរី ុំបោោះ បបយើង លរបតាមគមភរី។ 
 បគ នបញ្ចុ ោះលពោះរពលពោះអងគបៅកបុងផបូរ បហើយលពោះអងគម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិបៅសថងទីបី លរបតាម
គមភរី។ (១កូរនិថូរ ១៥:១, ៣-៤) 

 
 លពោះបនធូលកដលអធិបាយលតូវកតយកលពោះគមភរីជារបូល រមួម្ចនបទគមភរី បដើមផបីុំបពញតាមតលមូវការរបរ់មនុរស។ 
 វផថល់នូវការរបស្តងាគ ោះរលម្ចបល់ពលឹងរបរ់មនុរស ការបល រឱ្រជារលម្ចបរ់បូកាយ និងគុំនិតរបរ់បគ លពមទាុំងការលជមុជ 
កបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផបីធឝើឱ្រវញិ្ញដ ណ្របរ់បគររ់បឡើងវញិ។ បកនទមបលើបនោះបៅបទៀត ដុំណឹ្ងលអផថល់ឱ្រនូវកថីរងឃមឹ 
យ ងរងុបរឿងសនការយងមកជាបលើកទីពីររបរ់លពោះលគិរថ។ លពោះបនធូលអីកល៏អបមវ ោះ! 
 
 លពោះបនធូលមនិលតឹមកតោកប់ញ្ចូ លលពោះជនយរបរ់លពោះលគិរថ កដល នកតទុ់កកបុងគមភរីដុំណឹ្ងលអប ុបណាត ោះបទ កតកម៏្ចន 
កបុងកណ្ឍ គមភរីកិចចការកដរ។ បពលបយើងអធិបាយពីការម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិរបរ់លពោះលគិរថ បយើងចងចាុំអុំពីលពោះបនធូល 
រនារបរ់លពោះអងគ ថានឹងលបទានលពោះដជ៏ួយ ការពារ (រូមអាន យ ូហាន ១៤:១៦)។ លពោះបនធូលរនាបនោះ នរបលមច 
បៅបពលលពោះវញិ្ញដ ណ្ចាកប់ងាូរមក បៅសថងបុណ្រសថងទីហារិប។ លពោះបនធូលកដលយកលពោះគមភរីបធឝើជារបូលរបប់ញ្ចូ លលពោះគមភរី 
ទាុំងមូល។ 
 
 ការអធិបាយលពោះបនធូល គឺមនិកមនរលម្ចបក់តលគូគងាឝ លបពញបពល ឬអបកផាយដុំណឹ្ងលអបឡើយ។ អបកបជឿរប ់
លននាកក់ចកចាយដុំណឹ្ងលអកបុងរបបៀបធមយតាៗ។ ឧទាហរណ៍្ លកុមជុំនុុំដុំបូង នបធឝើកិចចការបនោះរចួបហើយ។ អបកបជឿខ្វោះ 
លតូវខាច តខ់ាច យបោយបលពាោះការបបៀតបបៀនដខ៏ាវ ុំងកាវ  អបកបជឿខ្វោះ នបភៀរខ្វួនបៅលកុងអនទ់ីយ ូកកបុងលរុករីុរ។ី បៅទីបនាោះ 
ពួកបគលបការដុំណឹ្ងលអបៅកានោ់រនដ៍សទ(មនិកមនជាោរនយូ៍ោ) ល បប់គពីដុំណឹ្ងលអអុំពីលពោះបយរ ូ។ ជាលទនផល 
ម្ចនមនុរសដប៏លចើនបលើរលប ់នបជឿ លពមទាុំងកបរចិតថគុំនិតមករកលពោះអម្ចច រ់ផង។ អបកបជឿទាុំងបនាោះ នោងលកុមជុំនុុំថយី 
ជាអបកថយីកបុងចុំបណាមោរនដ៍សទ (រូមអាន កិចចការ ១១:១៩-២១)។ 
 
 ឧទាហរណ៍្ថយីៗបកនទមកដលរថីពីការផសពឝផាយដុំណឹ្ងលអបលៅលកបខ្ណ្ឍ  នមកពី Ivory Coast បៅអាស្តហឝិក 
ខាងលិច។ ករិករ និងលគូបបលងៀនកដលបុំបពញបោយលពោះវញិ្ញដ ណ្ជាបលចើន  នចុំណាយបពលពីរបីសថងកបុងមយួរ ថ ហ៍ 
បដើមផផីសពឝផាយដុំណឹ្ងលអ កបុងរដូវមនិបធឝើការ។ បលកាមការដឹកនាុំរបរ់លគូគងាឝ ល ជនជាតិអាស្តហឝិករបរ់បគម្ចនលកុមជាបលចើន 
 នបៅកកនវងបផសងៗ។ បោយការកបងកចកជាលកុមតូចៗ បគកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួលគួោរជាបលចើនបោយអងគុយបលកាម 
មវបប់ឈើ។ អបកភូម ិនឮដុំណឹ្ងលអ បចញពីមនុរសដូចពកួបគ បហើយ នទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបស្តងាគ ោះ។ ជាលទនផល 
លកុមជុំនុុំថយីៗ នចាបប់ផថើម។ 
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 លកុមជុំនុុំអធិបាយលពោះបនធូល មនិរុំរបក់តបៅកបុងវហិាររបរ់បគប ុបណាត ោះបទ ប ុកនថកប៏ៅតាមផធោះ បៅតាមផារ 
បៅកកនវងបឃ្លរនាដុំណឹ្ងលអតាមតង ់ឬតាមោលធុំ តាមពននធនាគ្នរ តាមមនធីរបពទរ និងតាមផធោះរបរ់ចារ់ជរ ឬ 
អបកជុំងឺខាងលបសរលបោទ។ បយើងក៏អធិបាយកបុងកមយវធិីកដលលបលពឹតថិបៅកបុងនាវដឹកទុំនិញ បៅកបុងផធោះថយីកបុងភូមភិបុំ បៅ 
កណាថ លវលកដលម្ចនមនុរសបលចើន និងកបុងផធោះកលឝងខ្ភរ់ៗ។  

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើចុំណុ្ចចុំនួនបីខាងបលកាមណាខ្វោះ ពណ៌្នាពីលពោះបនធូលរថីអុំពីលពោះលគិរថ កដលបលកប ូល នអធិបាយ (បយងតាម  
   ១កូរនិថូរ ១៥:៣-៤)? 
 ក)  នលបរូលត 
 ខ្)  នបោយទិវងគត 
 គ)  នបញ្ចុ ោះ 
  )  នររ់បឡើងវញិ 
 ង)  នយងបឡើងបៅវញិ 
 
២ ចូរគូររងឝងប់លើអកសរកដលបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ លពោះបនធូលកដលយកលពោះគមភរីបធឝើជារបូលគឺអឝី 
    មយួកដល  
 ក) ចាបប់ផថើមបោយលពោះបនធូលសនបទគមភរី។ 
 ខ្) បុំកបកបចញពីបរឿង ឬលបោប កបុងលពោះគមភរី។ 
 គ) បឆវើយតបបៅនឹងបរចកថីពិតសនបទគមភរី បៅកានត់លមូវការរបរ់មនុរស។ 
 

៣ បតើកកនវងណាខ្វោះ កដលអបកបជឿគួរផសពឝផាយដុំណឹ្ងលអ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ.  ការអ្ធិបាយពរងឹងអ្នកពជឿ Preaching Strengthens Believers 
ទោលទៅទី២. ពិភារាអំពីរទបៀបណដលការអធិរាយរពះបនទូលពរងឹងអនរទជឿ។ 

 

 បមើលពន័នកិចចសនការោុំលកុមជុំនុុំរបរ់បលកប ូលបៅកបុងលកុងកូរនិថូរ៖ «ម្ចនអបកលកុងកូរនិថូរជាបលចើនបទៀត  ន
ោឋ ប់បលកប ូលបហើយបជឿ លពមទាុំងទទួលពិធីលជមុជទឹកផង» (កិចចការ ១៨:៨)។ ដុំបូង បគលតូវកតឮលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
ឮលពោះបនធូល បនាធ បម់កបបងកើតជុំបនឿកបុងដួងចិតថ បហើយតាមរយៈជុំបនឿកបុងលពោះបយរ ូលគិរថ បគ នកកកលបចិតថគុំនិត។ បលក 
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ប ូលររបររថា «ជុំបនឿបកើតមកពីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់ រឯីបរចកឋីកដលបយើង នោឋ ប់បនាោះបកើតមកពីលពោះបនធូល
របរ់លពោះលគិរឋ (រ  មូ ១០:១៧)។ 
  
 ោវក័យ ូហាន នររបររគមភរីដុំណឹ្ងលអ កបុងបគ្នលបុំណ្ងជាកល់ក ់ឱ្រអបកអានបជឿ បហើយតាមរយៈជុំបនឿរបរ់ 
បគកបុងលពោះបយរ ូលគិរថ ជាលពោះបុលតារបរ់លពោះជាម្ចច រ់ បហើយបអាយបគម្ចនជីវតិ (យ ូហាន ២០:៣១)។ 
  
 បនាធ បព់ីការផសពឝផាយដុំណឹ្ងលអ ជនជាតិអាស្តហឝិកម្ចប ក ់នអបញ្ជ ើញអបកោថ បឱ់្រទទួលលពោះលគិរថ។ ម្ចនមយួ 
ចុំនួន នផ្ទវ រ់កលបជុំបនឿរបរ់បគ។ ប ុកនថ ម្ចនបុររម្ចប កហ់ាកដូ់ចជាម្ចនទុកខលពួយខាវ ុំងណារ់។ អបកបបលមើពន័នកិចច ន 
និយយបោយទនភ់វនប់ៅកានគ់្នត ់បនាធ បម់កអានគមភរីបអោយ ៥៣:៦: «ជុំបនឿបចញពីការោថ បឮ់លពោះបនធូល បហើយឮ 
លពោះបនធូលតាមរយៈលពោះបនធូលរបរ់លពោះលគិរថ»។ 
  
 បុររបនាោះ នលបការថា «គឺខ្ញុ ុំ! ខ្ញុ ុំ នដឹកនាុំបៅកានជ់ីវតិមនិលអ។ ម្ចនកតខ្ញុ ុំបទកដលវបងឝង!» 
 
 លគូអធិបាយនិយយថា «កុុំអរ់រងឃមឹអី រូមោថ ប់កផបកចុងបលកាយរបរ់ខ្បនោះរិន»។ បនាធ បម់ក លគូអធិបាយ 
អាន «“កតលពោះអម្ចច រ់ នបធឝើឱ្របទារកុំហុររបរ់បយើងទាុំងអរ់ ធ្លវ កប់ៅបលើលពោះអងគ ជាបទារកុំហុរកដលបយើងរម 
នឹងទទួល”។ បតើអបកយល់បទ? លពោះជាម្ចច រ់  នទម្ចវ កក់ុំហុរចុំបពាោះអុំបពើ បរបរ់អបកបលើលពោះបយរ ូ ជាលពោះអងគរបស្តងាគ ោះ 
កដល នរុគតបៅបលើភបុំកាល់វ រ ីជុំនួរអបក។ បតើអបកបជឿបលើការបនោះកដរឬបទ?»  
 
 «បនាោះ ជាអឝីកដល ននិយយ»។ 
 
 លគូអធិបាយរួរថា «អញ្ច ឹង បតើបទារកុំហុរសនអុំបពើ បរបរ់បយើងបៅឯណា?» 
 
 «វ នធ្លវ កប់ៅបលើលពោះបយរ ូ»។ បោយពាករទាុំងបនោះ បុររបនាោះ នបងើបមុខ្គ្នតប់ឡើង បហើយលបការបោយ 
អុំណ្រថា «អរលពោះគុណ្លពោះជាម្ចច រ់ ខ្ញុ ុំ នរ ុំបោោះឱ្រម្ចនបររភីាពបហើយ! លពោះបយរ ូ នទទួលកុំហុររបរ់ខ្ញុ ុំ!»។ ការ 
របស្តងាគ ោះបោយោរជុំបនឿរលម្ចបប់ុររបនោះ នបកើតបឡើងបចញពីការោថ បឮ់ បហើយបនាធ បម់កបចញពីការបជឿបលើលពោះបនធូល 
របរ់លពោះជាម្ចច រ់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រូមបលបើពាករផ្ទធ ល់ខ្វួន បដើមផពីណ៌្នាអុំពីទុំនាកទ់នងរបរ់ជុំបនឿ និងលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 បៅបពលលពោះបយរ ូ លបឈមមុខ្នឹងបរចកថីលផងួ លទង ់នបលបើបទគមភរីបធឝើជាអាវធុបដើមផបីស្តងាក បរលតូវរបរ់លពោះអងគ។ 
ចុំបពាោះបយើងវញិកអ៏ញ្ច ឹងកដរ លពោះបនធូលបបលមើជា «ោវរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្» (បអបភរូ ៦:១៧) បដើមផយីកជយ័ជុំនោះ។ បរចកថី 
លផងួមយួកបុងចុំបណាមបរចកថីលផងួនានា កដលលពោះអម្ចច រ់របរ់បយើងលបឈមមុខ្បលកាយពីការតមអាហារគឺ: 
 

បមលផងួចូលមកជិតលពោះអងគ បពាលថា «លបរិនបបើបលកពិតជាលពោះបុលតារបរ់លពោះជាម្ចច រ់កមន រូម
បធឝើបអាយដុុំថយទាុំងបនោះបៅជានុំបុង័បមើល៍!»។ ប ុកនថ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលតបបៅវញិថា «កបុងគមភរី
ម្ចនកចងថា “មនុរសមនិកមនររ់បោយោរកតអាហារប ុបណាត ោះបទ គឺររ់បោយោរលគបល់ពោះបនធូល 
កដលបចញមកពីលពោះឱ្រឌរបរ់លពោះជាម្ចច រ់កដរ”»។ (ម្ច ថាយ ៤:៣-៤) 

 
 លពោះបយរ ូបស្តងាក បវញិ្ញដ ណ្អាលកកប់ោយលបបយគទាុំងបនោះ។ លបបយគទាុំងបនាោះ នល បប់យើងពីោរៈរុំខាន់ 
របរ់លពោះបនធូល—រុំខានជ់ាងអាហារលបចាុំសថងរបរ់បយើងបៅបទៀត។ 
  
 លបរិនបបើបយើងលតូវការលូតលរ់ និងកថរការបូកាយឱ្ររងឹម្ចុំ បយើងលតូវកតបរបិភាគអាហារ។ បយើងលតូវកតបរបិភាគ
លពោះបនធូល លបរិនបបើបយើងចងលូ់តលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ និងចងម់្ចនកម្ចវ ុំងបដើមផទីបទ់ល់នឹងបរចកថីលផងួ។ អបកររបររ 
កណ្ឍ គមភរីទុំនុកតបមកើង បងាា ញថា: «លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគបលបៀប ននឹងអាហារដ៏ឆាង ញ់ពិបរររុំរបទូ់លបងគុំ បហើយក៏
ម្ចនររជាតិកផអមជាងទឹក យុ ុំបៅបទៀត» (ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១០៣)។ កណ្ឍ គមភរីកិចចការ ៨:៨ ល បប់យើងថា បលកាយពីបលក 
ភលីីពលបការដុំណឹ្ងលអបៅលរុកោម្ច រ ី«ម្ចនអុំណ្ររបាយដប៏លើរលប»់។ 
  
 អុំណ្រម្ចនលបបយជនប៍លចើនជាងការបធឝើឱ្របយើងម្ចនអារមយណ៍្លអបៅបទៀត។ «អុំណ្ររបរ់លពោះអម្ចច រ់ជាកម្ចវ ុំងរបរ់ 
អបក» (បនបហម្ច ៨:១០)។ លបភពសនធនធ្លនបនោះគឺបៅកបុងលពោះបនធូលលពោះ។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់លបទានលពោះបនធូលសន 
លពោះគុណ្របរ់លពោះ និងភាពជាលពោះរបរ់លពោះអងគដល់បយើង។ បពលបលកប ូល  នចាកបចញពីលកុងបអបភរូ បលកាយពីបធឝើ 
ពន័នកិចចបីឆាុំប បៅទីបនាោះមក បលក នដឹងថា មនុរសនឹងជួបបញ្ញា ថយីៗ ដូបចបោះ បលកលួងបលមបគបោយពាករទាុំងបនោះ៖ 

 
ឥឡូវបនោះ ខ្ញុ ុំរូមបផញើបងបអូននឹងលពោះជាម្ចច រ់ បហើយបផញើនឹងលពោះបនធូលរឋីអុំពីលពោះគុណ្របរ់លពោះអងគ។ 
ម្ចនកតលពោះអងគបទ កដលអាចកោងបងបអូនបឡើងជាលកុមជុំនុុំ លពមទាុំងបអាយបងបអូនទទួលមតក៌  
រមួជាមយួលបជាជនដវ៏រុិទន។ (កិចចការ ២០:៣២) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ រូមគូរអកសរបៅពីមុខ្ការបុំបពញលបបយគកដលលតឹមលតូវ។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ ជាអាហារខាងឯវញិ្ញដ ណ្កដល 
 ក) បយើងលតូវការរលម្ចបក់ារលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) លអ ប ុកនថមនិចាុំ ច។់ 
 គ) បយើងគួរកតកចកចាយ។ 
 
៦ បហតុអឝី នជាលពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា បយើងលតូវការលពោះបនធូលដូចបយើងលតូវការអាហារ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៧ បលកប ូលម្ចនលបោរន៍ថា លពោះបនធូលសនលពោះគុណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់លតូវកត 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក)  នឆាក ង 
 ខ្)  នបញ្ចុ ោះ 
 គ)  នម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ 
 
៤ ជុំបនឿបកើតបចញពីការោថ បឮ់ និងការបជឿបលើលពោះបនធូលលពោះជាម្ចច រ់។ 
 
២ គ) បឆវើយតបបៅនឹងបរចកថីពិតសនបទគមភរី បៅកានត់លមូវការរបរ់មនុរស។ 
 
៥ ក) បយើងលតូវការរលម្ចបក់ារលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 គ) បយើងគួរកតកចកចាយជាមយួអបកដស៏ទ។ 
 
៦ អាហារលគ្ននក់តចិញ្ច ឹមរបូកាយរបរ់បយើងប ុបណាត ោះ បយើងកល៏តូវការការចិញ្ច ឹមខាងឯវញិ្ញដ ណ្កដរ។ 
 
៣ ចបមវើយរបរ់អបក។ អបកលបកហលជាររបររដូចជា បៅតាមពននធនាគ្នរ ផធោះលុំកហបៅរួនោធ្លរណ្ៈ ឬ បៅផធោះ 
 និងរហគមន៍របរ់អបក។ បពលអបកករឝងរកឱ្ការ អបកនឹងរកប ើញឱ្ការ។ 
 
៧ ោអ ងបយើងបឡើង និងលបទានលពោះពរដល់បយើង។ 
  
 
  
  

  
 

 

 
 
 

 
                 


