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 រគប់គ្នន រតូវការ 
ងស្ចកតបីងរងៀន 

Everyone Needs Teaching 
 
 
 បតើអបកមានធាល ប ់នបមើលរតវោល ប បពលកដលបមវាដឹងថាកូនវាដល់បពលកដលរតូវបហើរកដរឬបទ? បមវាពាោមរញុ
ឱ្យកូនៗបចញពីរុំបុក កដលជាដុំបណ្ើ រការសនការបបរងៀន នចាបប់ផថើមបឡើង រហូតដល់កូនរតវោល បបនាោះអាចបមើលកថ្ខ្លួនវា
 ន។ បគ្នលការណ៍្ដកដលបនោះ ករ៏តូវ នយកមកបរបើបលើកូនៗរបរ់បយើងដូចគ្នប កដរ។ តាុំងពីមនិទនដ់ឹងកថីមកបយើង
បបរងៀនពួកបគពីការររ់បៅកបុងពិភពបោកបនោះ។ 
 
 បយើងប ើញមានបគ្នលបុំណ្ងចុំនួនបីបៅកបុងការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទៈ (១) ជួយ ដល់មនុរសឱ្យដឹងពីតុំរវូការរបរ់
ពួកបគររមាបប់រចកថីរបស្រ គ្ ោះ (២) បដើមផជីួយ ដល់ពួកបគឱ្យរកីចបរមើនបៅកបុងជីវតិរគិរថបររ័ិទ និង (៣) បដើមផដីឹកនាុំពួកបគ
បៅកបុងការបុំបរ ើរគិរថបររ័ិទ។ រគបគ់្នប រតូវការការបបរងៀនររមាប់រពោះអាទិករចងឱ់្យរគបគ់្នប ោគ ល់ និងររឡាញ់រពោះអងគ។ 
 
 បយើងនឹងកាល យបៅជារគូបបរងៀនរគិរថបររ័ិទដល៏អ បៅបពលកដលបយើងបរៀនកថ្មបទៀតអុំពីការបបរងៀនរគិរថបររ័ិទ។ 
អវីកដលគួរកតជាបុំណ្ងរ ថាប របរ់បយើងបៅកបុងការបបរងៀន គឺបដើមផឱី្យមានការផ្ទល រ់បថូរបៅកបុងជីវតិរបរ់កុមារ យុវជន និង 
មនុរសវយ័ចុំណារ់។ អធិោឌ នរូមឱ្យរពោះជាមាច រ់ជួយ ដល់អបកយល់ពីតុំរវូការរបរ់បុគគលមាប ក់ៗ កដលអបកោគ ល់។ បនោះគឺ
ជាជុំហានដុំបូងបដើមផកីាល យជារគបូបរងៀនររមាបរ់ពោះជាមាច រ់។  
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គ្ទរាង 
ក. ការបបរងៀនកដលរបប់ញ្ចូ លទុំងអរ់ All-Inclusive Teaching 
ខ្. រគបគ់្នប មានលកខណ្ៈខុ្រៗពីគ្នប  Everyone Is Different 

 

ទគ្នលទៅ 
១. ប ា្ ញពីគុំររូបរ់រពោះបយរ ូររមាបក់ារបបរងៀន។ 
២. បញ្ញជ ក់ពីលកខណ្ៈខុ្រកបលកគ្នប សនការរិកាខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្បៅតាមរកុមអាយុនីមយួៗ។ 
 

ក. ការបងរងៀនប លរាប់បញ្ចូលទងំអ្ស្ ់All-Inclusive Teaching 

រពះទយស ូជ្ជគ្ំរូ Jesus’ Example 

ទគ្នលទៅទ១ី. បង្គា ញពីគ្ំរូរបស់រពះទយស ូសរាប់ការបទរងៀន។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនទីមយួបយើង នពិនិតយបមើលបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់បបរងៀនដល់បយើង បដើមផបីបរងៀន «ចូរ
បចញបៅនាុំមនុរសរគបជ់ាតិោរនប៍អាយបធវើជារិរស» (មា៉ា ថាយ ២៨:១៩)។ បតើបយើងអាចោថ បប់ គ្ បត់ាមបោយរបបៀប
ណា? មានមនុរសមនិបរចើនបទកដលអាចបធវើដុំបណ្ើ រទូទុំងរកលបោក។ បហើយអបកកដលអាចបធវើដុំបណ្ើ របៅបរចើនកកនលងក៏
មនិអាចបបរងៀនដល់រគបគ់្នប  នកដរ។ 
 
 រគិរថបររ័ិទគួរកតមានឆនធៈបៅកបុងការទទួលបរចកថីបបរងៀន និងបបរងៀនបៅដល់អបកបផសងបទៀត។ បនោះគឺជារបបៀប
មយួកដលអបកអាចបធវើតាមបរចកថីប គ្ ប។់ អបកខ្លោះ រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យអបកបបរងៀនបៅកបុងរកុមជុំនុុំ អបកខ្លោះបទៀត
អាចបៅកកផរកកនលងកដលអបកររ់បៅ ឬ កកនលងការ្រ។ បទោះជាោ៉ា ងបនាោះកថី  មនុរសកដលរុំខានជ់ាងបគកដលរតូវោថ ប់ការ
បបរងៀនពីបរចកថីពិតអុំពីរពោះជាមាច រ់បនាោះ គឺបៅកបុងផធោះរបរ់អបកផ្ទធ ល់។ វាមនិចុំណាយបពលយូរបពកបទទរមាុំរគបគ់្នប  នឭ
ពីរពោះរជោររបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 
 រពោះបយរ ូ គឺជាគុំររូបរ់បយើង។ រពោះរជោររបរ់រពោះអងគ គជឺាដុំណឹ្ងលអសនកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់។ រពោះរជ
ោរបនាោះ គឺររមាបរ់គបគ់្នប ។ រពោះបយរ ូមនិកដលចាកបចញពទីឹកដីផ្ទលីរធីន កដលជាកកនលងកដលរបជារស្ររថអុីរោកអល
ោប ក់បៅបនាោះបទ។ រពោះជាមាច រ់ នបបរងៀនបៅដល់អបកកដលបៅជុុំវញិរពោះអងគ។ មា៉ា កុរបលើកបឡើងថា «រពោះបយរ ូ រតារ់
បៅបណាឋ ជនមកមឋងបទៀតរចួមានរពោះបនធូលបៅបគថា៖ «ចូរោឋ ប់ខ្ញុ ុំទុំងអរ់គ្នប  បហើយយល់បអាយចារ់»   
(មា៉ា កុរ ៧:១៤)។ 
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 រពោះអងគបបរងៀនបៅដល់អបកកដលចូលមកកាន់រពោះអងគ។ យ៉ាូហានមានរបោរន៍ថា  លុោះរពលឹមបឡើង រពោះអងគវលិ
រតឡបប់ៅរពោះវហិារជាថ្មីមឋងបទៀត របជាជនទុំងមូលនាុំគ្នប មកគ្នល់រពោះអងគ រពោះអងគកគ៏ងប់បរងៀនពួកបគ។»   
(យ៉ាូហាន ៨:២)។ រពោះបយរ ូមនិ នបដិបរធនអ៍បកណាមាប កប់នាោះបឡើយ រពោះអងគយករពោះទយ័ទុកោករ់រមាប់តរមូវការ
របរ់ពួកបគ រពមទុំងបបរងៀនបៅដល់អរ់អបកកដលចូលមកកាន់រពោះអងគ។ 
 
 ររមាបប់យើង្យររួលគិតថាបគមនិរុំខាន់រគបរ់គ្ននឱ់្យបយើងបបរងៀនបគ។ បយើងមនិចងខ់្ជោះខាជ យបពលបវោរបរ់
បយើងបៅបលើអវីបផសងបោយគិតថាពួកបគនឹងមនិទទួលយកដុំណឹ្ងលអ។ បយើងអាចនឹងភយ័ខាល ចបៅកបុងការបបរងៀនមនុរសនូវ
អវីកដលបយើងដឹងថាវារុំខាន់ររមាបព់ួកបគ។ ប៉ាុកនថ បយើងមនិគួរអនុញ្ញដ តិឱ្យការយល់ប ើញរបរ់បយើងអុំពីអបកដសទប អ្ ក់
បយើងបៅកបុងការបបរងៀនបៅដល់ពួកបគបនាោះបឡើយ។ គុំររូបរ់រពោះបយរ ូ  គឺរពោះអងគរមួបញ្ចូ លមនុរសរគបវ់បផធមទ៌ុំងអរ់ 
និងរគបោ់ទ នភាពរងគមររ់បៅទុំងអរ់កដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ ចូរបធវើការពនយល់ពីរបបៀបកដលអបកអាចបធវើតាមបរចកថីប គ្ ប់របរ់រពោះរគិរថបៅកបុងការបបរងៀនបៅដល់មនុរសរគបទ់ី  
   កកនលងទុំងអរ់។ 
   ....................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................... 
 
២ ចូរគូររងវងអ់កសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ 
 ក)  បរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងការបបរងៀន បនាោះគឺមនិររមាបរ់គបគ់្នប បទ 
 ខ្)  បយើងរតូវការបបរងៀនបៅដល់អបកកដលររ់បៅកបុងផធោះរបរ់បយើងផ្ទធ ល់ 
 គ)  បរចកថីប គ្ បរ់រមាប់បយើងបៅកបុងការបបរងៀន គឺមានបៅកបុងមា៉ា ថាយ ២៨:១៩ 
  )  រពោះបយរ ូ នឱ្យមនុរសបចញបោយរពោះអងគខាល ចបៅកបុងការបបរងៀន 
 ង)  រពោះបយរ ូបបរងៀនកតអបកដឹកនាុំបទ 
 

តរមូវការរបស់មនុសសរគ្ប់គ្នន  Everyone’s Need 
 ប៉ាូល នបបរងៀនពីរពោះរជោរសនកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ គឺររមាបម់នុរសរគបគ់្នប ។ បៅកបុងររុកអាកថ្ន
គ្នត ់នបបរងៀនមនុរសអុំពីរពោះបយរ ូ  និងពីការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ គ្នត់ នរ បព់ួកបគពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់
 នបបងកើតពិភពបោក និងអវីៗទុំងអរ់បៅបលើពិភពបោក «កតឥឡូវបនោះ រពោះអងគរបទនដុំណឹ្ងដល់មនុរសទុំងអរ់
កដលររ់បៅរគបទ់ីកកនលង បអាយបគកកករបចិតថគុំនិត» (កិចចការ ១៧: ៣០) 
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 រុំបុរតរបរ់ប៉ាូលបផញើរបៅកានរ់កុមជុំនុុំបៅឯទីរកុង នពនយល់ថា៖ 
 

 ដូចមានកថ្លងទុកកបុងគមពរីថា «អបកណាបជឿបលើរពោះអងគ អបកបនាោះមុខ្ជាមនិខ្កចិតថបឡើយ»។ ដូបចបោះ ោរន៍
យូោ និងោរន៍រកិកមនិកបលកពីគ្នប រតងណ់ាបទ បគទុំងអរ់គ្នប មានរពោះអមាច រ់កតមយួ កដលមានរពោះ
ហឫទយ័ទូោយ ដល់អរ់អបកអងវររករពោះអងគ ដផតិ «អបកណាអងវររករពោះនាមរពោះអមាច រ់ អបកបនាោះនឹងទទួល
ការរបស្រ គ្ ោះ»។ (រ ៉ាមូ ១០:១១-១៣) 

 
 វាបៅមនិទនរ់គបរ់គ្ននប់ទបោយរគ្ននក់តនិោយថារគបគ់្នប រតូវការការប ា្ តប់បរងៀន។ បយើងរតូវកតពិនិតយបមើលថា
មូលបហតុអវី នជារគបគ់្នប រតូវការការប ា្ តប់បរងៀន។ មនុរសកដលមនិទន់ជារគិរថបររ័ិទរតូវការការបបរងៀនពីរបបៀបកដល
អាចកាល យបៅជារគិរថបររ័ិទ។ ពួកបគរតូវបរៀនឱ្យដឹងថាគ្នម នផលូវឯណាបទៀតបោោះ បដើមផឱី្យមានបរចកថីរុខ្ោនថបៅកបុងចិតថ
របរ់ពួកបគ គឺមានកតតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
 ចុោះចុំកណ្កអបកកដលជារគិរថបររ័ិទវញិ បតើពួកបគបៅកតរតូវការការបបរងៀនបទៀត?ពិតកមនបហើយ បយើងទុំងអរ់គ្នប
រុទនកតរតូវការការបបរងៀន។ កបុងចុំបណាមពួកបយើងគ្នម នអបកណាមាប កក់ដលឥតបខាច ោះបនាោះបទ បទោះជាបៅខាងមុខ្បទៀតរហូត
ដល់ពួកបយើងបៅដល់ោទ នរួគ។៌ ប៉ាូល នបបរងៀនបៅដល់រគរិថបររ័ិទ៖ 
 

ដូបចបោះ បយើងផសពវផាយដុំណឹ្ងអុំពីរពោះរគិរឋបនោះបហើយ បយើងោរ់បតឿន និងបរបៀនរបបៅមនុរសរគប់ៗ របូ 
បោយបរបើរ ជាញ រគបោ់៉ា ង បធវើបអាយបគទុំងអរ់គ្នប  នរគបល់កខណ្ៈកបុងអងគរពោះរគិរឋ។ (កូឡូរ ១:២៨) 

 
 រូមអាន ១ធីម៉ាូបថ្ ៤:១-៦ រពមទុំងបឆលើយនូវរុំនួរខាងបរកាម។ បតើការបបរងៀនខុ្រឆគងចុំនួនពីរបនាោះមានអវីខ្លោះ? បតើ
ប៉ាូលមានរបោរន៍ោ៉ា ងដូចបមថចបដើមផកីកតរមូវដល់ការបបរងៀនទុំងពីរបនាោះ? បតើធីម៉ាូបថ្គួរកតបធវើអវីររមាបប់ងបអូនរគិរថ
បររ័ិទរបរ់គ្នត?់ បតើគ្នត ់នបធវើអវីររមាបខ់្លួនគ្នត់? 
 
 ការបបរងៀនខុ្រឆគងអាចនឹងរកីរលោល។ ករណី្កដលគិតថាការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង បរបិភាគអាហារណា
មយួខុ្រ ការបបរងៀនកបបបនាោះគឺខុ្រឆគង។ ការបបរងៀនខុ្រឆគងនឹងប អ្ កប់យើងបៅកបុងការរកីចបរមើនខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។
ប៉ាូល នរ បធ់ីម៉ាូបថ្ឱ្យបបរងៀនពីបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់។ របរិនបបើបយើងមនិោគ ល់បរចកថីពិត បតើបធវើដូចបមថចឱ្យ
បយើងអាចដឹងពីអវីកដលជាការកុហក ន? 
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លំហាត់អនុវតតន ៍

 
បរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុតររមាបរ់ុំនួរខាងបរកាម៖ 
៣ អបកអាចបធវើដូចជាបោកប៉ាូល បោយយកការបបរងៀនបៅដល់ 
 ក) មនុរសបៅកបុងទីរកុងរ ៉ាមូ 
 ខ្) អបកកដលោគ ល់រពោះបយរ ូ 
 គ) រគបគ់្នប កដលរតូវការរពោះបយរ ូ 
  ) មនុរសបៅកបុងររុកអាកថ្ន 
 
៤ មនុរសរគបគ់្នប រតូវការការបបរងៀនបដើមផមីាន 
 ក) ចុំបណ្ោះដឹងបរចើនអុំពីរពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) រ ជាញ  
 គ) ជីវតិអរ់កលផតាមរយៈរពោះបយរ ូ 
 
៥ បដើមផយីកឈបោះការកុហកបយើងរតូវបរៀនពី 
 ក) បរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 ខ្) របវតថោិស្ររថពិភពបោក 
 គ) ភាពបោម ោះរតង ់

 
ខ. រគបគ់្នន មានលកខណៈខុស្ៗពីគ្នន  Everyone Is Different 
ទគ្នលទៅទ២ី. រត់សាគ ល់ពលីរខណៈខុសណរលរគ្នន ម្នការសិរាខាងណផនររពលឹងវិញ្ញា ណទៅតាមររុមអាយ។ុ 
 
 បយើងទុំងអរ់គ្នប រុទនកតខុ្រពីគ្នប  មនិរតឹមកតបៅកបុងការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ កប៏ៅ
តាមកុំរតិសនការយល់ដឹងរបរ់បយើងមាប ក់ៗ កដរ។ រគបគ់្នប រតូវការការប ា្ តប់បរងៀនអុំពីបរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ ប៉ាុកនថ
បយើងមនិអាចបបរងៀនបកមងៗដូចគ្នប បៅនឹងការបបរងៀនបៅដល់មនុរសធុំបនាោះបទ។ ឥឡូវបនោះបយើងនឹងបមើលពីរបបៀបកដលលអ
របបរើរបុំផុតបៅកបុងការបបរងៀនបៅតាមរកុមអាយុ។ 
 

រុារ Children 
 បកមងៗ គឺរុំខាន់បៅចុំបពាោះរពោះបយរ ូ។ បៅបពលកដលោវក័របរ់រពោះអងគ នរបកកកគ្នប អុំព ីថាបតើអបកណាបគកដល
ធុំជាងបគបៅកបុងចុំបណាមពួកបគបៅឯនគរោទ នរួគ៌ រពោះបយរ ូ នប ា្ ញពីបកមងមាប ក់រចួមានបនធូលថាៈ 
 



56 

 

អបកណាទទួលបកមងបនោះកបុងនាមខ្ញុ ុំ កដូ៏ចជា នទទួលខ្ញុ ុំកដរ បហើយអបកណាទទួលខ្ញុ ុំ កដូ៏ចជា នទទួល 
រពោះអងគកដល នចាតខ់្ញុ ុំបអាយមកបនាោះកដរ ដផតិអបកណាមានឋានៈទបជាងបគកបុងចុំបណាមអបករល់គ្នប  គឺ
អបកបនាោះបហើយជាអបកធុំជាងបគ។ (លូកា ៩:៤៨) 

 
 បតើបយើងគួរចាប់បផថើមបបរងៀនបកមង បពលកដលបគមានវយ័ប៉ាុណាត ? ឪពុកមាថ យ គួរកតចាប់បផថើមបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់
ខ្លួនបៅឯផធោះបពលមានអាយុតិចបុំផុត។ ពួកបគគួរកតយកកូនៗរបរ់បគបៅកមមវធិីថាប កស់ថ្ងអាទិតយកដលផថល់នូវការបបរងៀន
កដលបកមងៗរតូវការ។  
 
 មុនបពលកដលពួកបគបចោះនិោយ ខ្ញុ ុំ នអានរពមទុំងបរចៀងឱ្យកូនៗរបរ់ខ្ញុ ុំោថ ប់តាុំងពីពួកបគបទើបកតបកើតមកបមល៉ាោះ។
ពួកបគធុំបឡើងបោយោគ ល់រពោះបយរ ូជាមតិថរុំឡាញ់ផ្ទធ ល់របរ់រគួោរបយើង។ 
 
 បកមងៗរកីចបរមើនបៅកបុងការយល់ដឹងពីជីវតិកដលបៅជុុំវញិពួកបគ។ ឪពុកមាថ យមនិ នបរបើររុុំឱ្យកូនកដលមានអាយុ
ពីរឆាប ុំឱ្យោងរងផ់ធោះបនាោះបទ។ បកមងបរៀនដុំបូងបគ គឺបគបលងជាមយួនឹងការផគុ ុំដុុំបឈើ បហើយបនាធ បម់កបទៀតបរៀនបរបើញញួរ 
និងរណារ។ ដូចគ្នប កដរបៅកបុងការរកីចបរមើនសនជីវតិកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់កុមារ។ បកមងកដលមានវយ័រតឹមកតពីរឆាប ុំមនិអាច
យល់ពីការរុគត និងការររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរ ូ បនាោះបទ។ កតផធុយមកវញិពួកបគអាចបរៀន នថារពោះបយរ ូ  គជឺាមតិថ
រុំឡាញ់របរ់ពួកបគ។ 
 
 តារងខាងបរកាមបនោះប ា្ ញពីភាពខុ្រកបលកគ្នប បៅកបុងការរិកាអុំពីបរចកថីពិតខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់កុមារ
បៅតាមរកុមសនអាយុខុ្រៗពីគ្នប ៖ 
 

ភាពខុ្រកបលកគ្នប បៅកបុងការរិកា 
 ២-៣ ឆាប ុំ ៤-៥ ឆាប ុំ ៦-៨ ឆាប ុំ ៩-១១ ឆាប ុំ 

រពោះជាមាច រ់ មានអារមមណ៍្ដឹងថា
រពោះពិតជាមានកមន 

គិតថារពោះជាមាច រ់គឺ
ដូចជាឪពុក 

យល់ប ើញពីរពោះជា
មាច រ់ជារពោះសនកថី

ររឡាញ់ និង វរុិទន 

យល់ប ើញពីរពោះជា
មាច រ់ ជាអបកវនិិចឆយ័

ដអ៏ោច រយ 
រពោះបយរ ូ មានអារមមណ៍្ដឹងថា

រពោះបយរ ូជាមតិថជិត
របិទន 

មានអារមមណ៍្ដឹងពី
រពោះវតថមានរបរ់រពោះ

បយរ ូ 

បឆលើយតបបៅរពោះ
បយរ ូ និងទទួលរពោះ

អងគជារពោះអងគ
របស្រ គ្ ោះ 

រកីចបរមើនបោយ
ោគ ល់រពោះបយរ ូ
កានក់តចារ់កថ្ម

បទៀត 
 

រពោះគមពរី គឺជាបរៀវបៅពិបររ គឺជាបរៀវបៅពិបររ ចាបប់ផថើមអាន អានជាទមាល ប់ រពម
ទុំងទបនធញខ្ចងចាុំ 
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បរចកថអីធោិឌ ន អធិោឌ នជាបរចកថី
អធិោឌ នោមញ្ដ  

អធិោឌ នជាបរចកថី
អធិោឌ នោមញ្ដ  

មានជុំបនឿបលើការ
អធិោឌ ន 

ចាបប់ផថើមមានទមាល ប់
អធិោឌ ន 

ការរកីចបរមើនកផបក
រពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 

 ោគ ល់អុំពីអវីកដលរតូវ 
និងអវីកដលខុ្រ 

អាចដឹងពីជុំនួយរបរ់
រពោះជាមាច រ់ 

យកចិតថទុកោកព់ី
តរមូវការរពលឹង
វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក

បផសងបទៀត 
 

រិកាពតីារងបនោះបទោះបីជាអបកជាឪពុកមាថ យ ឬ ជារគរូបរ់បកមងកប៏ោយ។ វានឹងជួយ ដល់អបកឱ្យដឹងពីអវីកដលរតូវបបរងៀន
ដល់កូនៗរបរ់អបកអុំពីបរចកថីពិតកផបកខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវខាងបរកាម៖ 
 ក) រពោះបយរ ូចងម់ាននយ័ថាកុមារបៅបកមងបពកកដលរតូវបរៀនពីរពោះអងគ។ 
 ខ្) បយើងរមួបញ្ចូ លបកមងៗចូលបៅកបុងពន័នកិចចសនការបបរងៀនរបរ់បយើង។ 
 គ) បកមងៗបរតៀមខ្លួនជាបររចបដើមផឮីពីការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិបៅបពលកដលពួកបគមានអាយុ២ខ្ួប។ 
  ) វាមនិកដលបលឿនបពកបនាោះបទ កដលរតូវបបរងៀនបកមងអុំពីរពោះបយរ ូ  និងកថីររឡាញ់របរ់រពោះអងគ។ 
 
៧ បោយោរកតបកមងៗពិ កយល់អវីកដលពិ កៗ បនាោះបយើងគួរកត 
 ក) រងច់ាុំរហូតដល់ពួកបគធុំបឡើងបទើបបបរងៀនបគអុំពីរពោះជាមាច រ់។ 

 ខ្) បបរងៀនពីបរចកថីពិតកដល្យយល់អុំពីកថីររឡាញ់របរ់រពោះបយរ ូ បៅដល់ពួកបគចាបត់ាុំងពីពួកបគបៅបកមងខ្ចី
      បៅបឡើយ។ 
 

យុវជន Teenagers 
 បពលកដលបកមងៗចូលវយ័ជុំទង ់នឹងមានការករបរបួលជាបរចើន។ យុវជនចាបប់ផថើមចងក់វកកញកនូវអវីកដលពួកបគ ន
បជឿកាលពីបៅកុមារភាព។ មានកិចចការជាបរចើនកដលរគរូតូវបធវើបដើមផបីោោះរោយភាពតានតឹងបនោះ៖ 
 

១. បឆលើយតបបៅនឹងរុំនួររបរ់ពួកបគ។ មនិថារុំនួរអវីកប៏ោយកដលយុវជនបចាទរួរ រតូវកតមានការបឆលើយតបមកវញិ។ 
វាអាចនឹងពិ កបៅកបុងការបឆលើយបៅនឹងរុំនួរទុំងបនាោះ ប៉ាុកនថ បោយមានជុំនួយមកពីរពោះជាមាច រ់បយើងអាចនឹងរក
ប ើញចបមលើយបដើមផបី ា្ ញពីផលូវដល៏អបុំផុតរបរ់រពោះអងគ។ 
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២. ោថ ប់ពួកបគនិោយ គុំនិតរបរ់ពួកបគរបឹងគិតពីការករវងយល់ពីអវីៗទុំងអរ់របរ់ជីវតិ។ ពួកបគចងក់ចករ ុំកលកពីអវី
កដលពួកបគ នប ើញ និង នបរៀន។ អាចជាការពនយល់ពីរុំនួររបឡងវទិាោស្ររថបៅកបុងោោ ឬ ការពិពណ៌្នាពី
រថ្យនថរបរ់មតិថភកថិ។ ពួកបគចងរ់ បអ់បកពីគុំនិតរបរ់ពួកបគ បហើយពួកបគកច៏ងោ់ថ ប់អបកដូចគ្នប កដរ។ 
 
៣. បធវើជាគុំរ។ូ យុវជនរតូវការបមើលប ើញថាជុំបនឿរគិរថបររ័ិទពិតជាអាចយកមកបធវើជាគុំរ ូនកមន។ កចកចាយពី
រុំណូ្មពរ និងការបឆលើយតបបរចកថីអធិោឌ ន។ បពលកដលពួកបគប ើញរពោះបយរ ូបធវើការបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក បនាោះពួក
បគនឹងដឹងថាអវីកដលអបកបបរងៀន គឺជាការពិត។ 
 
៤. អនុវតថនប៍រចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិរបរ់ពួកបគ។ អធិោឌ ន និងបធវើការជាមយួពួកបគបដើមផឱី្យបគបរៀន
បោយខ្លួនឯងពីបរចកថីពិតសនរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះជាមាច រ់។ ពួកបគរតូវការប ើញកិចចការរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុង
ជីវតិរបរ់ពួកបគបោយផ្ទធ ល់ កដលវាជួយ ដល់ការកោងជុំបនឿរបរ់ពួកបគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្របបោគកដលរតឹមរតូវខាងបរកាម៖ 
 ក) យុវជនរតូវការបមើលប ើញថា រពោះជាមាច រ់បធវើការបៅកបុងជីវតិរបរ់បយើង។ 
 ខ្) បយើងមនិគួរពាោមបឆលើយនូវរល់រុំនួរកដលយុវជនបចាទរួរបនាោះបទ។ 
 គ) វាចាុំ ច់បៅកបុងការចុំណាយបពល និងោថ ប់យុវជន។ 
  ) របបៀបកដលរបបរើរបដើមផបីបរងៀនបៅដល់យុវជន គឺបធវើជាគុំរលូអ។ 
 
៩ យុវជន គឺមានលកខណ្ៈខុ្រកបលកបៅកបុងការរកីចុំបរ ើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បគ បោយោរកតគ្នត់ 
 ក) មនិធាល បយ់ល់ចារ់ពីការបបរងៀនកដលគ្នត ់នទទួល។ 
 ខ្) មនិោថ ប់បៅដល់ពួកចារ់ទុុំ។ 
 គ) ចាប់បផថើមបចាទជារុំនួរនូវអវីៗទុំងអរ់កដលគ្នតប់ជឿកាលពីបៅបកមង។ 
 

មនុសសទពញវយ័ Adults 
 មនុរសបពញវយ័អាចយល់ពីរពោះគមពរីបៅកបុងរបបៀបបផសងពីបកមងៗ និងយុវជន។ មនុរសបពញវយ័រតូវបរៀនពីការររ់បៅ
តាមបរចកថពីិតកដលពួកបគ នបរៀន បបើមនិដូបចាប ោះបទ ជីវតិខាងរពលឹងរបរ់ពួកបគនឹងមនិរកីចបរមើនបឡើយ។ បពលកដល
មនុរសបពញវយ័ោថ ប់ប គ្ បរ់ពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ពួកគ្នតប់នថបរៀនពីបរចកថីពិតកានក់តរីុជបរៅកថ្មបទៀត។ ការ
បបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់គួរកតនាុំមកនូវការផ្ទល រ់ករបបៅកបុងជីវតិរបរ់ពួកគ្នត់។ 
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 មនុរសបពញវយ័រតូវកតបរៀន នថារពោះបយរ ូរគិរថគួរកតជារពោះអងគមាច រ់សនជីវតិរបរ់ពួកគ្នត ់និងជារិរោរបរ់
រកុមជុំនុុំ។ រពោះបយរ ូអាចប ា្ ញដល់បយើងរល់គ្នប ពីរបបៀបររ់បៅររមាបរ់ពោះអងគ បទោះបីជាបយើងទុំងអរ់រុទនកតមាន 
លកខណ្ៈខុ្រៗគ្នប កប៏ោយ។ បយើងយករពោះបយរ ូជារពោះអងគមាច រ់សនជីវតិរបរ់បយើង បៅបពលកដលបយើងោថ ប់ប គ្ ប់ 
រពោះអងគ។ 
 
 ជាអបកបជឿបពញវយ័ បយើងអាចជារគូបបរងៀនរពោះបនធូលផង និងជាអបកបធវើការជាមយួរពោះជាមាច រ់ផង។ រគូបបរងៀនរតូវ
ការបរៀនពីរពោះជាមាច រ់ផង និងបរៀនពីរិរសរបរ់ពួកគ្នត់ផង។ រគូបបរងៀនអាចនឹងបបរងៀននូវអវីកដលមនុរសបពញវយ័រតូវការ
បរៀន បៅបពលកដលរគូដឹងពីតរមូវការរបរ់រិរស។ រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យរគបគ់្នប បរៀនពីរពោះអងគ។ បោយោរកត
បយើងមានរបបៀបកដលរតូវបរៀនបផសងៗពីគ្នប  បទើបបយើងមនិរគ្នន់កតបរៀនពីរពោះគមពរីប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុកនថ ករ៏តូវបរៀនពីរបបៀបកដលរតូវ
ប្ងចាបរិ់រសរគបក់ុំរតិកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
ចូរបរជើរបរ ើរចបមលើយបៅកបុងវងរ់កចកបដើមផបីុំបពញរបបោគនីមយួៗ។ 
១០ មនុរសបពញវយ័អាចទទួលការបបរងៀន ន (បលឿនជាង/កានក់តរីុជបរៅពីបរចកថីពិត) 
 
១១ បៅបពលកដលមនុរសបពញវយ័មនិោថ បប់ គ្ ប់តាមបរចកថីពិតបចញពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ បនាោះគ្នត ់(ឈប់  
      បៅកបុងការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្/បៅអាចបនថការបបរងៀន) 
 
១២ រគូបបរងៀនគឺ (រគ្ននក់តជាមនុរសបពញវយ័/ជាអបកបធវើការជាមយួរពោះជាមាច រ់) 
 
១៣ បតើអបកនឹងបធវើអវីបៅបពលកដលអបកមានឱ្ការបដើមផបីបរងៀនដល់បគ កដលឥឡូវអបក នដឹងពីភាពខុ្រកបលកគ្នប ខ្លោះៗបៅ  
      តាមវយ័អាយុខុ្រៗពីគ្នប ? 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១៣  ជាដុំបូងខ្ញុ ុំរតូវករវងយល់ពីគ្នត់ ខ្ញុ ុំរតូវដឹងថាគ្នត ់គឺជារគិរថបររ័ិទឬអត។់ បនាធ ប់មកខ្ញុ ុំនឹងបបរងៀនបៅដល់គ្នត់បៅ
 តាមកុំរតិសនការយល់ដឹងររបតាមវយ័របរ់គ្នត។់ 
 
១  បោយការបបរងៀនបៅកាន់មនុរសកដលអបកោគ ល់ 
 
១២  ជាអបកបធវើការជាមយួរពោះជាមាច រ់ 
 
២ ក) ខុ្រ 
 ខ្) រតូវ 
 គ) រតូវ 
  ) ខុ្រ 
 ង) ខុ្រ 
 
១១  ឈប់បៅកបុងការរកីចបរមើនខាងកផបករពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 
៣ គ) រគបគ់្នប កដលរតូវការរពោះបយរ ូ 
 
១០  កានក់តរីុជបរៅពីបរចកថីពិត 
 
៤ គ) ជីវតិអរ់កលផតាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរថ 
 
៩ គ) ចាបប់ផថើមបចាទជារុំនួរនូវអវីៗទុំងអរ់កដលគ្នតប់ជឿកាលពីបៅបកមង 
 
៥ ក) បរចកថីពិតរបរ់រពោះជាមាច រ់ 
 
៨ រតូវទុំងអរ់បលើកកលងកត ខ្) 
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៦ ក)  ខុ្រ 
 ខ្)  រតូវ 
 គ)  ខុ្រ 
  )  រតូវ  
 
៧ ខ្) បបរងៀនពីបរចកថីពិតកដល្យយល់អុំពីកថីររឡាញ់របរ់រពោះបយរ ូ បៅដល់ពួកបគចាបត់ាុំងពីពួកបគបៅបកមងខ្ចី
      បៅបឡើយ។ 
 

  


