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រពះជាមាា សរ់បទានខាន តគំរ ូ
ដលអ់្នរសរមាប់ការរសព់ៅ  

God Gives You Standards for Living 
 
  

រូមររសមថា អបកគិតចងទ់ិញកងម់យួ។ បបកបុងហាង អបកប ើញកងដ់ស៏ាអ តមយួ ជារបបភទកងក់ដលអបកកតងកត 
ចង ់ន។ ពិតណារ់ អបកចង់ នវា! ប៉ាុកនថ បោយសារអបកជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់ អបកមនិរតូវរបរពឹតថបោយពុុំ នគិត 
ពិចារណាបនាោះបទ។ អបកមនិយកលុយរបរ់រគួសារ ឬ ខ្ចីលុយពីមតិថភកថិយកបៅទិញកងប់នាោះបទ។ អបកដឹងបហើយថា អបកគួរ 
កតរបរមចចិតថរតឹមរតូវ។ ដូបចបោះ បតើអបកនឹងបធវើអវី? 
 
 រពោះគមពរីពុុំមនខ្គមពរីណាកដលរ បអ់បកថា បតើអបកទិញកង់ ឬអតប់នាោះបទ។ ោម នកងប់ទ បបជុំនានរ់ពោះគមពរី។ បរ ពី 
បនោះបទៀត បយើងមនិដឹងថា ការទិញកងវ់ាលអ ឬ អារកកប់នាោះបទ។ បហតុបនោះបហើយ រពោះជាមច រ់ពុុំមនចាបរ់ថីពីកងប់ទ។ 
រពោះគមពរីមនិកមនជាវតទុមនថអាគមកដលរ បប់យើងថា « ន» ឬ «មនិ ន» ចុំបពាោះរគបទ់ាុំងការរបរមចចិតថបទ។ ប៉ាុកនថ 
រពោះគមពរីរបទានបោលការណ៍្ដឹកនាុំកបុងការរបរមចចិតថជារបចាុំរបរ់បយើងកដរ។ បមបរៀនបនោះនឹងបបរងៀនបយើងអុំពីបោល 
ការណ៍្ទាុំងបនោះកដល នរកប ើញកបុងបទគមពរី។ 
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គ្ទព្ាង 
ក. ខ្នប តគុំររូរមបក់ារររ់បប Standards to Live By 
ខ្. ការរកប ើញបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី Finding Biblical Principles 
គ. ការអនុវតថនប៌ោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី Applying Biblical Principles 
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីភាពខុ្រោប រវាងបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី និងបោលការណ៍្តាមបោកិយ។៍ 
២. ពនយល់ពីរបបៀបកដលអាចរកប ើញបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី។ 
៣. បង្ហា ញពីបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវ បោយបធវើតាមការកណ្នាុំបដើមផរីកប ើញបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរី។ 
៤. បង្ហា ញពីរបបៀបកដលបោលការណ៍្សនការបបរមើតាមរពោះគមពរីមនឥទនិពលបលើរបបៀបររ់បបរបរ់រគរិថបររ័ិទ។ 
៥. បង្ហា ញពរីបបៀបអនុវតថជាកក់រថងបៅបលើបោលការណ៍្បបកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
  

រ.  ខាន តគំរសូរមាប់ការរសព់ៅ Standards to Live By 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីភាពខ សោន រវាងទោលការណ៍តាមព្ពះគ្មពីរ និងទោលការណ៍តាមទោរិយ៍។ 
 
 ខ្ណ្ៈចាបប់ផសបងៗរ បអ់បកពីអវីមយួកដលអបកគួរកតបធវើ ឬ មនិគួរកតបធវើ បោលការណ៍្បរបៀបដូចជារង្ហវ រ់កដលជួយ  
អបកឱ្យដឹងថា ទបងវើរមយួណាលអជាងទបងវើរមយួណា ឬ ទបងវើរមយួណាអារកកជ់ាងទបងវើរមយួណា។ បយើងរគបោ់ប របរពឹតថតាម
បោលការន ៍បទាោះបីមនុរសបជាបរចើនមនិដឹងពីការបនោះកប៏ោយ។ បោលការណ៍្សាមញ្ដបុំផុតមយួគឺជាការរបាយររមប់កត
ខ្លួនឯង កដលវាមននយ័ថា «របរិនបបើវាបធវើឱ្យខ្ញុ ុំរកីរយ បនាោះខ្ញុ ុំនឹងបធវើវា»។ ភាពរបាយរកីរយររមបក់តខ្លួនឯងមនិកមន
ជាបទោឌ នកដលរពោះបយរ ូមនរពោះជនមររ់ និងរុគតបនាោះបឡើយ។ រូមអានអុំពីការបនាធ បខ្លួន និងរិររីងុបរឿងរបរ់
រពោះរគិរថកបុងកណ្ឍ គមពរី ភលីីព ជុំពូក២។ 
 
 បទោឌ នមយួបផសបងបទៀតកដលមនុរសបរបរមចចិតថបធវើគឺជារបជារបយិភាព។ របជារបិយភាពមនន័យថា រតូវ ន 
មនុរសបជាបរចើនចូលចិតថ បហើយរមួទាុំងការចង ់នការររបរើររបរ់មនុរសបផង។ រពោះគមពរីរ បប់យើងឱ្យប៉ាងរ ថាប ការ 
ររបរើរកដលមកពីរពោះជាជាងការររបរើរកដលមកពីមនុរសប (រ ៉ាមូ ២:២៩)។ ការករវងរករបជារបិយភាពមនិកមនជា 
បោលការណ៍្របរ់រគិរថបររ័ិទបឡើយ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បពលបធវើការរបរមចចិតថថានឹងទិញរបរ់ពិបររ ដុំបូងអបកគិតអុំពី 
 ក) បធវើឱ្យអបកលផលីាញកបុងចុំបណាមមនុរសបកដលអបកសាគ ល់។ 
 ខ្) បហតុផលកដលអបករតូវការវា បនាធ បម់កអធិសាឌ នមុនបពលរបរមចចិតថ។ 
 គ) អបកចង ់នវា បហើយទិញវាកតមថង។ 
 
២ ចូរគិតអុំពីអវីកដលអបកបទើបកត នរបរមចចិតថរចួបហើយ។ អបកអាចរ ប ់នបទថា បតើបោលការណ៍្អវីកដលអបក នបរបើ?    
    បតើការរបរមចចិតថរបរ់អបកនឹងមនភាពខុ្រោប បទ របរិនបបើអបកបរបើបោលការណ៍្បផសបងបទៀត? 
 

ខ.  ការររពឃើញពោលការណ៍តាមរពះគមពីរ Finding Biblical Principles 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលអាច្ររទ ើញទោលការណ៍តាមព្ពះគ្មពីរ។ 
 
 រគបទ់ាុំងបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីទាុំងអរ់រុទនកតមកពីបញ្ដតថិដ៏អសាច រយសនបរចកថីររឡាញ់។ បញ្ដតថិសនបរចកថី 
ររឡាញ់បនោះមននយ័ថា រគិរថបររ័ិទរតូវកតបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់ចុំបពាោះរពោះជាមច រ់ ចុំបពាោះអបកដសទ និងចុំបពាោះខ្លួន 
ឯង ពីបរពាោះរពោះជាមច រ់ររឡាញ់បគ។ បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីរថីអុំពីបរចកថីររឡាញ់រមួបញ្ចូ លបោលការណ៍្បផសបងៗ 
ជាបរចើនបទៀត។ ទីបនោះមនបីរបបៀបកបុងការរកប ើញបោលការណ៍្សនបរចកថីររឡាញ់កបុងរពោះគមពរី៖ 
 
 ១. បមើលគុំរពូីអាកបផកិរោិតាមរពោះគមពរីកដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងមន។ ឧទាហរណ៍្ រូមអានសាច់   
              បរឿងកដលទាកទ់ងនឹងសារន៍សាម៉ា រលីអ កដល នបង្ហា ញពីចិតថរបផរុរចុំបពាោះអបកជិតខ្នងរបរ់ោត ់និងអុំពី   
              អបកកដលរពោះបយរ ូចងម់នរពោះបនធូល «រុុំបោកអបញ្ជ ើញបៅចុោះ បហើយរបរពឹតថបអាយ នដូចអបកបនាោះបៅ»   
             (លូកា ១០:៣៧)។ ការបង្ហា ញចិតថរបផរុរគឺជាបទោឌ នលអកបុងការររ់បប។ 
 
 ២. រិកាការពនយល់ និងការរុំណូ្មពរបផសបងៗអុំពីការររ់បបកបបរគិរថបររ័ិទកដល នផថល់ជូនកបុងរពោះគមពរី។  
              រពោះគមពរីរបទានសាចប់រឿង និងបរចកថីបង្ហគ បជ់ាបរចើនកដលជួយ បយើងឱ្យររ់បបតាមកបបជីវតិរគិរថបររ័ិទ។  
              ឧទាហរណ៍្ បទគមពរីមនរពោះបនធូលពីរពោះជាមច រ់ «រពោះអងគ នរបទានរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះអងគឥត 
              រុំសចឱ្យអបករក» (២កូរនិែូរ ៩:៩)។ បោលការណ៍្បនោះ និងបោលការណ៍្បផសបងបទៀតពនយល់ពីអវីកដលបយើងគួរកត  
              បធវើកបុងការររ់បបរតឹមរតូវ។ 
 
 ៣. ពិនិតយពិចយ័អាកបផកិរោិរបរ់រពោះបយរ ូ។ របរិនបបើបយើងកានក់តមនលកខណ្ដូចរពោះអងគ បយើងរតូវកតដឹង 
              ពីរបបៀបកដលរទងរ់រ់បប។ បោកប៉ាូល នររបររថា «រពោះរគិរឋបយរ ូមនចិតថគុំនិតោ៉ា ងណា បងបអូនរតូវ 
              មនចិតថគុំនិតោ៉ា ងបនាោះកដរ» (ភលីីព ២:៥)។ 



70 

 

ការបរបើវធិីសាស្តរថខ្នងបលើ អបកគួរកតរកប ើញបោលការណ៍្កដលអាចជួយ អបកជាមយួនឹងបញ្ជា ជីវតិទាុំងអរ់។ រូម
ចងចាុំថា បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីទាុំងបនោះគឺជារបរ់រពោះជាមច រ់។ បោលការណ៍្ទាុំងបនោះជួយ បយើងអភវិឌណរ ជាញ  កដល
រពោះជាមច រ់របទានឱ្យបុរតធីតារបរ់រពោះអងគតាមរយៈរពោះបនធូល និងការអធិសាឌ ន។ ការរកប ើញរ ជាញ របរ់រពោះជាមច រ់គឺ
បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីកតមថង។ លិខ្ិតរបរ់បោកោ៉ា កុបកចងថា 
 

កបុងចុំបណាមបងបអូន របរិនបបើមននរណាមប ក់ខ្វោះរ ជាញ  អបកបនាោះរតូវកតទូលរូមពីរពោះជាមច រ់។ រពោះអងគ
នឹងរបទានបអាយជាមនិខ្នន ដផតិរទងរ់បទានបអាយមនុរសបទាុំងអរ់ បោយរពោះហឫទយ័ទូោយ ឥត
បបនាធ របឡើយ (ោ៉ា កុប ១:៥) 

 
 ខ្បនោះបបរងៀនថា ដុំបូងបយើងរតូវកតបនាធ បខ្លួន និងទទួលសាគ ល់ថា បយើងមនិដឹងចបមលើយទាុំងអរ់បទ។ បពលជាមយួ
ោប បនោះកដរ បយើងរតូវកតបជឿថា រពោះជាមច រ់ពិតជាមនចបមលើយទាុំងអរ់។ បហតុបនោះ បយើង «រតូវចូលបៅកាន់បលល័ងកសន
រពោះគុណ្ទាុំងទុកចិតថ បដើមផបីអាយ នទទួលរពោះហឫទយ័បមតាថ  និងរពោះគុណ្ទុកជាជុំនួយបបបពលណាកដលបយើងរតូវ
ការ» (បហរបឺ ៤:១៦)។ 
 
 ជាចុងបរកាយ បយើងគួរកតរ ុំពឹងថានឹងទទួលចបមលើយ និងរងច់ាុំរហូតទាល់កតបយើងរ កដអុំពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ 
រពោះជាមច រ់កបុងសាទ នការណ៍្នីមយួៗ។ បពលបយើងករវងរកបទគមពរី និងអនុញ្ជដ តឱ្យរពោះវញិ្ជដ ណ្ដ៏វរុិទនបដើមផដីឹកនាុំបយើង 
រទងន់ឹងជួយ បយើងឱ្យបធវើការរបរមចចិតថរតឹមរតូវ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ វធិីមយួកបុងការរកប ើញបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីកដលនឹងជួយ អបកឱ្យបធវើការរបរមចចិតថគឺ តាមរយៈ 
 ក) ការរិការពោះគមពរី។ 
 ខ្) ការពាោមគុំនិតែមីៗបោយខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
 គ) ការចាុំមតិថភកថិរ បអ់បកនូវអវីកដលរតូវបធវើ។ 
 
៤ មនគុំរ ូនិងការបរបើជាបរចើនកបុងរពោះគមពរីកដលផថល់ឱ្យអបកមនបោលការណ៍្កបុងការររ់បប។ បពលអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះ 
    អធិសាឌ នទូលរូមរពោះអមច រ់របទានរ ជាញ  និងបង្ហា ញអបកឱ្យប ើញពីរបបៀបរកប ើញ និងបរបើបោលការណ៍្ទាុំងបនោះ។ 
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ទោលការណ៍ម្នការទទួលខ សព្តូវ The Principle of Stewardship 
ទោលទៅទ៣ី. ប ា្ ញពីទោលការណ៍ម្នការទទួលខ សព្តូវទដាយទធវើតាមការណណនទំដើមបរីរទ ើញទោលការណ៍តាមព្ពះគ្មពីរ។ 
 
 អវីៗកដលបយើងមនរុទនកតមកពីរពោះជាមច រ់។ រទង ់នបបងកើតកផនដីឱ្យបយើងររ់បប។ រពោះអងគរទរទងអ់វីៗទាុំងអរ់
បោយរពោះបចសាថ រពោះអងគ។ រទងរ់បទានឱ្យមនរដូវកាល និងការរចូតកាត។់ ដូបចបោះ អវីៗខ្នងសាច់្មកដលបយើងមន—

ដូចជា ផធោះរុំកបង ែវកិារ អាហារ—ជារបរ់រពោះអងគ។ 
 
 រពោះជាមច រ់ក ៏នបបងកើតបយើងកដរ រពមទាុំងឱ្យបយើងមនបទពបោរលយ និងមនរ ជាញ ។ បោយសាររពោះបយរ ូរទង់
របទានឱ្យបយើងមនជីវតិអរ់កលផជានិចច។ បយើងជាបុរតធីតារបរ់រពោះអងគ បរពាោះរទង ់នរបទានរពោះអុំបណាយទានបនោះ
ដល់បយើង។ អវីកដលបយើងមនគឺមកពីរពោះជាមច រ់ និងជាកមមរិទនិរបរ់រពោះជាមច រ់។ បយើងខ្ចីរទពយរមផតថិ រមតទភាពខ្នង
របូកាយ និងខ្នងសាម រតី រពមទាុំងបពលបវោរបរ់បយើង។ រពោះជាមច រ់កដលជាមច រ់ដព៏ិតរ កដរ ុំពឹងឱ្យបយើងមនរ ជាញ ។ 
រទងន់ឹងវនិិចឆយ័ពីរបបៀបកដលបយើងយកចិតថទុកោក ់និងរគបរ់គងអវីកដលបយើង នខ្ចីពីរពោះអងគ។ 
 
 កបុងកណ្ឍ គមពរីម៉ា ថាយ ២៥:១៤-៣០ រពោះបយរ ូមនរបសាប អុំពីអបកបបរមើបីនាកក់ដលមនមច រ់បធវើដុំបណ្ើ របៅបរ  
បហើយទុករ កោ់៉ា ងបរចើនបបនឹងពួកបគ។ បោកឱ្យរ កប់ៅពួកបគបដើមផរីគបរ់គងតាមរមតទភាពរបរ់បគបរៀងៗខ្លួន។ 
មច រ់រងឃមឹថា អបកបបរមើនឹងបរបើរ កប់ៅទិញ និងលកទ់ុំនិញ (រករីុ)។ ជាការពិត អបកបបរមើពីរនាក ់នរបឹងករបងបធវើការ 
បហើយទទួល នផលចុំបណ្ញឱ្យមច រ់របរ់ខ្លួន។ ប៉ាុកនថ អបកបបរមើទីបីពុុំ នបធវើអវីបសាោះ។ បគមនិកមនមនិបសាម ោះរតងប់ទ កតបគ 
ភយ័ខ្នល ចនឹងបរបើរ កប់នាោះ បហើយរបកហលខ្នល ច តប់ងរ់ កក់ដរ ជារ កក់ដលមច រ់ នឱ្យបគ។ បហតុបនោះ បគ នជីក 
របតថ  បហើយកបរ់ កក់បុងដីបៅ។ បពលមច រ់រតឡបម់កវញិ បោក នររបរើរ និងផថល់រង្ហវ ន់ដល់អបកបបរមើកដលរបឹង 
ករបងបធវើការ។ ប៉ាុកនថបោកខ្ឹងនឹងអបកបបរមើកដលមនិ នបធវើអវីបសាោះ។ បោក នបៅអបកបបរមើបនាោះថា អបកបបរមើអារកក ់
បហើយខ្ជិលរចអូរ បោក នដកហូតរ កក់ដលអបកបបរមើបនាោះមន រពមទាុំងប ោះបគបចញបៅខ្នងបរ ផង។ 
 
 សាចប់រឿងបនោះបង្ហា ញឱ្យប ើញពីបោលការណ៍្សនការរគបរ់គងគឺ៖ ការបរបើរ រ់រតឹមរតវូសនអវីកដលរពោះជាមច រ់ ន
របទានមកបយើងឱ្យកែរកា។ រពោះគមពរីមនរពោះបនធូលបរចើនអុំពីការទទួលខុ្ររតូវបលើរទពយរមផតថិ។ រមពននបមរតីចារ់បលើក
ទឹកចិតថពីការថាវ យដង្ហវ យដបភ់ាគរយ—គឺការថាវ យមយួភាគដប់ពីចុំណូ្ល និងពីដុំណាុំទាុំងអរ់ររមបក់ិចចការរបរ់
រពោះជាមច រ់។ រពោះគមពរីមនរពោះបនធូលពីការថាវ យផលដុំបូង និងកូនចផងររមបក់ារបបរមើរបរ់រពោះជាមច រ់។ រមពននបមរតី
ែមីទូនាម នពួកអបកបជឿឱ្យបចោះកចកអាហារ និងែវកិាដល់ជនកដលរតូវការ ររមបរ់បបោជនរ៍បរ់ដុំណឹ្ងលអ។ ប៉ាុកនថ ការថាវ យ
វញិបៅឱ្យរពោះជាមច រ់បោយអុំណ្រគឺជារញ្ជដ កតមយួគតស់នការទទួលខុ្ររតូវបលើ។ បោយសារការថាវ យរបរ់បយើង បយើង
បង្ហា ញឱ្យប ើញថា បយើងដឹងោ៉ា ងចារ់ថា អវីទាុំងអរ់កដលបយើងមនរុទនកតជារបរ់រពោះអមច រ់។ ការបនោះបង្ហា ញថា 
អតថចរតិរបរ់បយើងចងត់ាមបធវើអវីកដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងបធវើ។ 
 



72 

 

 រពោះបយរ ូ នរងកតធ់ងនប់លើសាររុំខ្ននស់នការថាវ យ៖ «បបើបគបអាយអវីបរចើនបៅអបកណា បគនឹងទារពីអបកបនាោះវញិ
បរចើនកដរ។ បបើបគផធុកផ្ទឋ កក់ិចចការបរចើនដល់អបកណា បគនឹងទារពីអបកបនាោះវញិរងឹរតឹកតបរចើនកែមបទៀត» (លូកា ១២:៤៨)។ 
 
 ការបង្ហា ញមយួបទៀតកដលរពោះបយរ ូ នបរបើគឺការបពញបោយផលកផល។ រទងយ់ករពោះទយ័ទុកោកោ់៉ា ងខ្នល ុំងចុំបពាោះ
ការបនោះគឺថា បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់រតូវកតបពញបោយផលកផល។ រទងរ់ជាបថា រគិរថបររ័ិទកដល នបរបើរមតទភាព 
និងធនធានរបរ់បគររមបរ់ពោះជាមច រ់ រតូវកតបពញបោយផលកផល បហើយការបនោះនឹងថាវ យរិររីងុបរឿងរពោះជាមច រ់។  
រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា «រពោះបិតារបរ់ខ្ញុ ុំរុំកដងរិររីងុបរឿង បោយអបករល់ោប បបងកើតផលកផល នបរចើន និងបោយអបក
រល់ោប ជារិរសបរបរ់ខ្ញុ ុំកមន» (យ៉ាូហាន ១៥:៨)។ 
 
 ភាពបពញបោយផលកផល នមកពីការទទួលខុ្ររតូវបលើលអ។ វាយកបចញពីអតទរបបោជនស៍នរបរ់ពិបររៗកដល 
រពោះជាមច រ់របទានឱ្យបយើង។ ការបពញបោយផលកផលមននយ័ថា ការបរបើរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះជាមច រ់ចុំបពាោះការ 
លអររមបអ់បកដសទ និងររមប់រិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ។ សាវក័បពរតុរជុំរញុបយើងឱ្យកាល យជាអបករគបរ់គង ឬ អបកកាន ់
កាបល់អ៖ 
 

បងបអូនមប ក់ៗ  នទទួលរពោះអុំបណាយទានបផសបងៗពីោប បហើយ ដូបចបោះ ចូរយករពោះអុំបណាយទានទាុំងបនោះបៅ
បុំបរ ើអបកឯបទៀតៗ បអាយរមនឹងនាទីរបរ់បងបអូន ជាអបកចាត់កចងដល៏អ កដលកចករពោះអុំបណាយទាន រគប់
កបបោ៉ា ងរបរ់រពោះជាមច រ់។ បបើអបកណានិោយ រតូវនិោយបអាយររបតាមរពោះបនធូលរបរ់
រពោះជាមច រ់។ បបើអបកណាបុំបរ ើ រតវូបុំបរ ើតាមកមល ុំងកដលរពោះជាមច រ់របទានបអាយ បដើមផបីលើកតបមកើងរិររីងុបរឿង
របរ់រពោះជាមច រ់ កបុងរគបក់ិចចការទាុំងអរ់ តាមរយៈរពោះបយរ ូរគិរឋ។ រូមបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿង និង
រពោះបចសាឋ របរ់រពោះអងគអរ់កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ  !អាកម៉ាន !  (១បពរតុរ ៤:១០-១១) 

 
 បោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវកបុងជីវតិរគិរថបររ័ិទគឺការដឹងថា រពោះជាមច រ់ នរបទានអវីៗទាុំងអរ់ឱ្យបរបើ
បោយមនរ ជាញ ។ បហតុបនោះបហើយ បយើងរតូវកតបរបើរពោះអុំបណាយទានទាុំងអរ់ បដើមផកីាល យជាអបករគបរ់គងកដលបពញ
បោយផលកផល និងបពញបោយការទទួលខុ្ររតូវ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ បតើអបកអាចបឆលើយតបបោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីសនការទទួលខុ្ររតូវបលើចុំបពាោះចុំណុ្ចខ្នងបរកាម នកដរឬបទ? ចូរគូរ 
    រងវងប់លើអកសបរចុំបពាោះចបមលើយរមរមយ។ 
 ក) អវីកដលអបកបធវើបពលទុំបនរ 
 ខ្) របបៀបកដលអបកបបរមើការង្ហររបរ់អបករល់សែង 
 គ) អបកពាកអ់ាវពណ៌្អីវ 
  ) របបៀបកដលអបកចុំណាយលុយកដលអបករក ន 
 ង) អវីកដលអបករិកា និងរបបៀបកដលអបករិកា 
 
៦ ចូរគិតមថងបទៀតអុំពីការរបរមចចិតថរបរ់អបកកបុងរុំណួ្រទី២។ បតើវាជាអវីកដលបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវអាច  
    អនុវតថ នកមនបទ? របរិនបបើមនិអាច បតើអបកអាចគិតពីការរបរមចចិតថែមីៗកដលវាអាចអនុវតថកដរឬបទ? បតើអបកគិតថា   
    អបក នរបរមចចិតថបោយឆាល តសវកដរឬបទ? 
 

ទោលការណ៍ម្នការបទព្មើ The Principle of Service 
ទោលទៅទ៤ី. ប ា្ ញពីរទបៀបណដលទោលការណ៍ម្នការបទព្មើតាមព្ពះគ្មពីរានឥទធិពលទលើរទបៀបរស់ទៅរបស់ព្គ្ិសតបរសិ័ទ។ 
 
 អបកកានក់ាបរ់ទពយរមផតថិអបកដសទជាអបកបបរមើកដលមនការង្ហររតូវរគបរ់គងអវកីដលបៅហាវ យរបរ់បគទុកចិតថ។ អបក
បបរមើជាអបកបធវើតាមបញ្ជជ  ដូបចបោះបគរតូវកតដឹងថា បគសាថ បត់ាមបញ្ជជ នរណា៖ បគរតូវកតសាគ ល់មច រ់របរ់បគ។ 
 
 រពោះគមពរីបបរងៀនថា មនុរសបមនមច រ់បរចើនរបបភទ។ មនុរសបជាទារករ ប (រ ៉ាមូ ៦:២០) បបណាឋ យខ្លួនបៅតាម
តណាា បោភលន់សននិរសបយ័បោកីយរ៍បរ់បយើង (បអបភរូ ២:៣, រ ៉ាមូ ១៦:១៨) បោរពបបរមើរទពយរមផតថិ (ម៉ា ថាយ 
៦:២៤)។ បយើងរតូវកតបបរមើរពោះជាមច រ់បពញមយួជីវតិបយើង។  
 
 បនោះគឺជាជបរមើរកដលរគិរថបររ័ិទបរជើរបរ ើរ បហើយវាមនិរតឹមកតមថងបទ ប៉ាុកនថរល់សែង។ អបករបកហលជាចងចាុំសាច់
បរឿងមយួរបរ់បោកយ៉ាូបរវ។ បោក នដឹកនាុំសារនអ៍ុីរសាកអលចូលកបុងទឹកដីរនា។ បោយមនជុំនួយពីរពោះជាមច រ់ 
បោក នកុំចាត់ជាតិសារន៍ជាបរចើន។ បពលបោកយ៉ាូបរវមនវយ័ចុំណារ់ បោក នបៅរបជាជនរបរ់បោកមកជួប
ជុុំោប ។ បោកចងឱ់្យរ កដថា ពួកបគបបកតបនថបបរមើរពោះជាមច រ់។ បោក នដឹងថា វាង្ហយររួលប៉ាុណាត ចុំបពាោះពួកបគ
កដលថាវ យបងគុំរពោះកកលងកាល យ បហើយ នរ ុំលឹកពួកបគអុំពីបរចកថីរបផរុររបរ់រពោះជាមច រ់។ បោកយ៉ាូបរវមនរបសារន៍
បៅពួកបគថា៖ 
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ចូរបកាតខ្នល ចរពោះអមច រ់ និងបោរពបុំបរ ើរពោះអងគបអាយអរ់ពីចិតថ និងបោយបសាម ោះរតងប់ុំផុត។ ចូរដកយករពោះ
ដសទកដលបុពវបុរររបរ់អបករល់ោប ធាល ប់បោរពបុំបរ ើ… ប៉ាុកនថ បបើអបករល់ោប មនិបពញចិតថបោរពបុំបរ ើរពោះអមច រ់បទ 
ចូរបរជើរបរ ើរយករពោះណាមយួ កដលអបករល់ោប បពញចិតថនឹងបោរពបុំបរ ើបបសែងបនោះបៅ… រឯីខ្ញុ ុំ និងរកុមរគួសារ
របរ់ខ្ញុ ុំវញិ បយើងនឹងបោរពបុំបរ ើរពោះអមច រ់។ (យ៉ាូបរវ ២៤:១៤-១៥) 

 

 បោកយ៉ាូបរវសាគ ល់ការរបរមចចិតថរបរ់បោក៖ បោកបបរមើរពោះជាមច រ់រហូតដល់សែងកដលបោកសាល ប។់ បោកជា
អបកដឹកនាុំ ប៉ាុកនថបោកកជ៏ាអបកបបរមើកដរ។ 
 
 ការបនោះកជ៏ាអតថចរតិរពោះអមច រ់បយរ ូរបរ់បយើងកដរ។ បទាោះបីរទងម់នចរតិលកខណ្រពោះកប៏ោយ ករ៏ពោះអងគបនាធ ប 
អងគរទង ់ពីបរពាោះរទងរ់រឡាញ់បយើង បហើយរពវរពោះទយ័ឱ្យបយើង នរបស្តង្ហគ ោះ។ រពោះបយរ ូមកយកឋានៈជាទារករ បហើយ 
រពោះអងគ នបៅជាមនុរសប (ភលីីព ២:៧)។ «រពោះអងគ នោកខ់្លួន បធវើតាមរពោះបញ្ជជ  រហូតដល់បសាយទិវងគតគឺ—រហូតដល់
បសាយទិវងគតបលើបឈើឆាក ងកែមបទៀតផង» (ភលីីព ២:៨)។  
 
 រពោះបយរ ូជាអបកបបរមើរបរ់រពោះជាមច រ់។ រទងក់ ៏នបបរមើមនុរសប កដលរទងោ់ងមកបដើមផរីបស្តង្ហគ ោះកដរ។ បពល 
រទងម់នរពោះជនមររ់ រទងជ់ួយ  និងបរ រឱ្យជា រពមទាុំងរ ុំបោោះឱ្យរចួផង។ បពលរទងរុ់គត រទង ់នបោោះកលងមនុរសប 
ឱ្យមនបររភីាពពី ប និងនរក។ រពោះបយរ ូរ ុំពឹងថា វញិ្ជដ ណ្សនការបបរមើដកដលនឹងមនកបុងពួកសាវក័រពោះអងគ។ សែងមយួ 
មថ យរបរ់សាវក័ពីរនាក ់នមកទូលរូមរពោះបយរ ូឱ្យរបទានដុំកណ្ងខ្ពងខ់្ពរ់កបុងរពោះរជយរបរ់រពោះអងគដល់កូនរបុរទាុំង
ពីររបរ់ោត។់ រពោះបយរ ូ នតបវញិថា មនកតអបកមនិបជឿបទកដលចង ់នអុំណាច បហើយបញ្ជជ បគ។ បនាធ បម់ក រទង់ 
របទានបោលការណ៍្សនការបបរមើឱ្យពួកសាវក័៖ 
 

បបើមនអបកណាមប ក់ចងប់ធវើធុំជាងបគកបុងចុំបណាមអបករល់ោប  រតូវបអាយអបកបនាោះបុំបរ ើអបករល់ោប វញិ។ បបើមន
អបកណាមប ក់ចងប់ធវើបមបគកបុងចុំបណាមអបករល់ោប  អបកបនាោះរតូវបធវើជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើរបរ់អបករល់ោប រិន—បុរតមនុរសប
មកកបុងពិភពបោកបនោះ មនិកមនបដើមផបីអាយបគបុំបរ ើបោកបទ គឺបោកមកបុំបរ ើបគវញិ រពមទាុំងបូជាជីវតិ បដើមផ ី
បោោះមនុរសបទាុំងអរ់ផង។ (ម៉ា ថាយ ២០:២៦-២៨) 
   

 បោលការណ៍្តាមរពោះគមពរីចុំបពាោះការបបរមើមនភាពផធុយោប ពីភាពអាតាម និយម។ ការបបរមើចូលរមួទាុំងការបនាធ ប 
ខ្លួន និងឆនធោះភាព បដើមផបីលើកតបមកើងរពោះជាមច រ់ និងមនុរសប។ រូមសាថ បក់ារបបរងៀនរបរ់សាវក័ប៉ាូល៖ 
 

ចូរររឡាញ់របអ់ានោប បៅវញិបៅមក ទុកដូចជាបងបអូនបបងកើត។ រតូវបលើកកិតថិយរោប បៅវញិបៅមក 
បោយចិតថបោរព។ រតូវឧរាហ៍ខ្បោះកខ្បង កុុំខ្ជិលរចអូរបឡើយ។ រតូវបុំបរ ើរពោះអមច រ់បោយចិតថបកលៀវកាល ។  
(រ ៉ាមូ ១២:១០-១១) 
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  បងបអូនកដលបកាតខ្នល ចរពោះរគិរឋ រតូវបោរពចុោះចូលោប បៅវញិបៅមក។ (បអបភរូ ៥:២១) 
 

រតូវបុំបរ ើោប បៅវញិបៅមកបោយចិតថររឡាញ់។ (កាឡាទី ៥:១៣) 
 

 វាពិ កអនុវតថតាមបោលការណ៍្សនការបបរមើ ប៉ាុកនថបយើងមនជុំនួយពីរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយ
សាររពោះអងគ បយើងអាចបបរមើរពោះជាមច រ់ និងអបកដសទ ន។ បោយសាររពោះអងគបយើងអាចសាថ បប់ង្ហគ ប ់បធវើការបហើយរូមផកីត
រងទុកខររមបរ់បបោជនរ៍បរ់រពោះរគិរថ។ បោកប៉ាូល នររបររបៅកានព់ួកទារករ បហើយបោកបលើកទឹកចិតថបគឱ្យ
បបរមើ៖ 
 

រគបក់ិចចការកដលបងបអូនបធវើ ចូរបធវើបអាយអរ់ពីចិតថ ដូចជាបធវើថាវ យរពោះអមច រ់កដរ គឺមនិកមនបធវើរុំរបម់នុរសប
បោកបទ បោយដឹងថា បងបអូនមុខ្ជាទទួលមតក៌ពីរពោះអមច រ់ទុកជាកុំសរមនិខ្នន។ មច រ់ដព៏ិតរ កដ គឺ
រពោះរគិរឋ ចូរបុំបរ ើរពោះអងគបៅ។ (កូឡូរ ៣:២៣-២៤) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរសនរកមមភាពខ្នងបរកាម កដលបង្ហា ញពីការបបរមើ។ ចូរររបររបឡើងវញិនូវចុំណុ្ចណាកដលមនិ   
     នគូររងវង ់បដើមផជីួយ វាឱ្យកាល យបៅជាបោលការណ៍្សនការបបរមើ ន។ ចបមលើយរបរ់អបករបកហលមនិមនពាកយចុំៗ  
    ដូចរបរ់បយើងបទ ប៉ាុកនថរូមឱ្យគុំនិតដូចោប ។ 
 ក) យកចុំណី្អាហារឱ្យនរណាមប កក់ដលមនជុំងឺ 
 ខ្) រវល់បពកមនិអាចជួយ ជួរជុលផធោះរបរ់មតិថភកថិ ន 
 គ) បធវើការលមមៗ កុុំឱ្យកតបគបដញបចញ នបហើយ 
  ) ជួយ រគូគង្ហវ លបៅរួររុខ្ទុកខរគិរថបររ័ិទែមីៗ 
 ង) ទទូចចងប់ធវើការ 
 ច) បធវើកិចចការចាុំ ចក់បុងរគួសារឱ្យបហើយ 
 ឆ) បធវើការ បទាោះបីោម ននរណាមប ករ់របរើរកប៏ោយ  
  

គ.  ការអ្នុវតតន៍ពោលការណ៍តាមរពះគមពីរ Applying Biblical Principles 
ទោលទៅទ៥ី. ប ា្ ញពីរទបៀបអន វតតជ្ជរ់ណសតងទៅទលើទោលការណ៍ទៅរន ងទមទរៀនទនះ។ 
 

ការកែរកា និងការបបរមើជាបោលការណ៍្ពីរប៉ាុបណាត ោះកបុងចុំបណាមបោលការណ៍្ជាបរចើនបទៀតកបុងរពោះគមពរី។ ប៉ាុកនថ 
រូមរុំោល់ថា ចាបស់នបរចកថីររឡាញ់បលើកបឡើងបោលការណ៍្ជាបរចើន កដលបយើងោម នបពលបវោនឹងរិកា៖ គឺការ 
អតប់ទារ (បអបភរូ ៤:៣២) បរចកថីរុខ្សានថ (១បែរាឡូនិក ៥:១៣) និងបរចកថីអុំណ្រ (១បែរាឡូនិក ៥:១៦)។ 
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 បោលការណ៍្ទាុំងបនោះពិ កអនុវតថ របរិនបបើអបកពឹងអាងបលើកមល ុំងខ្លួនឯង។ ប៉ាុកនថ អបកមនិបបមប ក់ឯងបនាោះបឡើយ 
អបកមនរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាមច រ់កដលផថល់កមល ុំងឱ្យអបក។ រូមចងចាុំពាកយរបរ់បោកប៉ាូលថា៖ 
 

ដផតិអរ់អបកកដលរពោះវញិ្ជដ ណ្របរ់រពោះជាមច រ់កណ្នាុំ រុទនកតជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បងបអូនពុុំ ន
ទទួលវញិ្ជដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាខ្ញុ ុំបុំបរ ើ បហើយបអាយបបកតភយ័ខ្នល ចបទៀតបទ គឺបងបអូន នទទួល
រពោះវញិ្ជដ ណ្កដលបធវើបអាយបងបអូនបៅជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ បោយសាររពោះវញិ្ជដ ណ្បនោះ បយើងបនលឺ
រុំបឡងបឡើងថា «អប័ា!» ឱ្រពោះបិតា! (រ ៉ាមូ ៨:១៤-១៥) 
  

 បោយសារអុំណាចសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ អបកអាចអនុវតថបោលការណ៍្របរ់រពោះជាមច រ់ចុំបពាោះបញ្ជា រល់សែងរបរ់អបក។ 
ការរបរមចចិតថរតឹមរតវូថាវ យរិររីងុបរឿងដល់រពោះជាមច រ់ និងបធវើឱ្យអបកកាល យជារគិរថបររ័ិទដប៏ជាគជយ័មប ក។់ បនោះបហើយជា 
រពោះហបញទយ័ និងបទបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់ររមបអ់បក។ រូមយកពាកយបពចនរ៍បរ់បោកយ៉ាូហានបធវើជាការបលើក 
ទឹកចិតថ៖ 
 

បយើងមនបរចកឋីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់កបុងខ្លួនកមន លុោះរតាកតបយើងកានត់ាមបទបញ្ជជ ទាុំងប៉ាុនាម ន។ 
បទបញ្ជជ របរ់រពោះអងគមនិតឹងកតងបទ បរពាោះអរ់អបកកដលបកើតមកពីរពោះជាមច រ់ រុទនកតឈបោះបោកីយប៍នោះ គឺ
ជុំបនឿរបរ់បយើងហបឹងបហើយ កដល នឈបោះបោកីយ។៍ (១យ៉ាូហាន ៥:៣-៤) 

 
 អបកអាចមនជយ័ជុំនោះបលើបញ្ជា បផសបងៗរបរ់អបក។ ោម នបញ្ជា ណាកដលពិ កខ្នល ុំងកដលអបកមនិអាចរបឈមមុខ្ 
នឹងវា នបនាោះបឡើយ។ អបកអាចមនជយ័ជុំនោះបោយសារបរចកថីររឡាញ់ និងអុំណាចរបរ់រពោះជាមច រ់ (រ ៉ាមូ ៨:៣៧-
៣៩)។ រពោះជាមច រ់នឹងរបទានឱ្យអបកមនរ ជាញ យល់ និងអនុវតថតាមការដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគររមបក់ាររបរពឹតថ រពមទាុំង 
ការបរបើបោលការណ៍្កបុងរពោះបនធូល។ មនុរសបមប ក់ៗ រតូវកតបមើលបោលការណ៍្ទាុំងបនោះ បហើយអនុវតថវាផង៖ «ចូរពិចារណា
បមើលរគបប់រចកឋីទាុំងអរ់ បហើយររងយ់កនូវបរចកឋីណាកដលលអ។ រតូវបចៀរបចញបអាយផុតពីអុំបពើអារកករ់គបក់បប
ោ៉ា ង» (១បែរាឡូនិក ៥:២១-២២)។ 
 
 រូមបយើងបរបើគុំនិតអុំពីកងែ់មី និងបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវបលើមថងបទៀត។  
 
 ១. បតើអបកមនរ កទ់ិញកងក់ដរឬបទ? ឬ បតើអបកបជឿបោយបសាម ោះថា រពោះជាមច រ់នឹងរបទានរ ក់ឱ្យអបកកដរឬបទ?   
              (ការទទួលខុ្ររតូវបលើជាបទ់ាកទ់ងនឹងជុំបនឿបជឿថា រពោះជាមច រ់នឹងផគតផ់គង ់កដូ៏ចជាទទួលខុ្ររតូវបលើហិរញ្ដ វតទុ 
               កដរ)។ បតើវាជាបពលលអបុំផុតកបុងការបរបើរ រ់លុយរបរ់អបកឬ? របរិនបបើអបកបឆលើយថា «កមន» បនាោះអបក 
               របកហលអាចទិញវា ន។ 
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២. របរិនបបើអបកបរបើលុយរបរ់អបកររមបទ់ិញកងប់នោះ បតើអបកកុំពុងកតបលនរ់ពោះជាមច រ់ ឬ អបកដសទកដលអបកកុំពុង  
     កតទទួលខុ្ររតូវ? របរិនបបើអបកបឆលើយថា »បទ» បនាោះអបករបកហលអាចទិញវា ន។ រូមចងចាុំថាការមនិបមើល 
     កែរការកុមរគួសាររបរ់អបក ដូចោប នឹងការកផតជ់ុំបនឿកដរ (រូមបមើល ១ធីម៉ាូបែ ៥:៨)។ 

 
 ៣. បតើអបករតូវការកងក់ដរឬបទ? បតើអបកអាចរកទិញកងជ់ជុរលអមយួបដើមផចីុំណាយលុយតិចកដរឬបទ? បតើអបក 
              រ កដបទថា អបកមនិចាុំ ចជ់ួរជុលវា បហើយរតូវចុំណាយបពលបវោ និងលុយកដរឬបទ? របរិនបបើអបកបឆលើយ   
              ចុំបពាោះរុំណួ្រទីមយួថា «កមន» បហើយ កងជ់ជុរមនិកមនជាជបរមើរកដលអាចបៅរចួ បហើយរតឹមរតូវបទ បនាោះអបក  
              របកហលអាចទិញវា ន។ 
 
 ៤. បតើអបកចុំណាយបពលបរចើនកបុងការបបណ្ថើ រ ឬ ជួរជុលកងច់ារ់កដរឬបទ? បតើអបកអាចចុំណាយបពល នលអជាង  
              បទឬអី របរិនបបើអបកមនកងែ់មីបនាោះ? របរិនបបើកមន បនាោះរបកហលអបកអាចទិញវា ន។ 
 

៥. បនាធ បព់ីការអធិសាឌ ន (បហើយបឆលើយរុំណួ្រទាុំងអរ់) បតើអបកបជឿទុកចិតថថា រពោះជាមច រ់អនុញ្ជដ តថឱ្យអបកទិញកង ់ 
     ែមីកដរឬបទ? របរិនបបើបជឿទុកចិតថកមន អបកគួរកតទិញវាបៅ។ 

 
 ចុំណាុំថា បយើង នរងកតធ់ងនប់ៅបលើចុំណុ្ចវជិជមន។ រពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យអបកមនរបរ់លអៗបុំផុត។ រូម
ចងចាុំពីបទបញ្ជជ  និងការរនារបរ់រពោះបយរ ូចុំបពាោះតរមូវការខ្នងសាច់្ មថា៖ 
 

ចូរករវងរករពោះរជយរបរ់រពោះជាមច រ់ និងបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះអងគជាមុនរិន បទើបរពោះអងគរបទានរបរ់
ទាុំងបនាោះមកអបករល់ោប កែមបទៀត។ (ម៉ា ថាយ ៦:៣៣) 

 
 លកខខ្ណ្ឍ គឺថា បយើងគួរកតយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអវីៗកដលជារបរ់រពោះជាមច រ់។ ជាបរចើនបលើកបរចើនសារ ការប៉ាង
រ ថាប  ឬ ការចង ់នរទពយកបុងបោកិយន៍ាុំបយើងឱ្យខ្វោះបរចកថីររឡាញ់ចុំបពាោះអវីៗខ្នងរពលឹងវញិ្ជដ ណ្។ អបកមនបភលចពឹង
ជុំនួយរបរ់រពោះជាមច រ់។ វាជាមូលបហតុកដលរពោះជាមច រ់ នោរ់បតឿនរបជារស្តរថអុីរសាកអល បពលបគចូលកបុងទឹកដី
រនា។ របរិនបបើអបកមនរពោះគមពរី រូមអានអុំពីការបនោះកបុងកណ្ឍ គមពរី ទុតិយកថា ៨:១១-២០។ 
 
 ការបនោះនាុំបយើងឱ្យគិតអុំពីបោលការណ៍្កដលបយើង នរិការចួមកបហើយគឺ—ការបបរមើ។ បយើងកអ៏ាចអនុវតថ 
បោលការណ៍្បនោះបៅបលើការទិញកដរ។  
 
 ១. បតើអបកចង ់នកងែ់មីបដើមផបីបរមើរពោះជាមច រ់ឱ្យកានក់តរបបរើរបឡើងឬ? បតើវានឹងជួយ អបកឱ្យពរងីកកិចចការរបរ់ 
              អបកររមបរ់ពោះអងគឬ? បតើអបករ កដបទថា វានឹងមនិយកបពល និងកមល ុំងបចញពីកិចចការរបរ់រពោះជាមច រ់ឬ?   
              បបើរុំណួ្រទាុំងបនោះមនចបមលើយថា កមន បនាោះមននយ័ថា អបកអាចទិញវា ន។ 
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 ២. បតើអបករ កដបទថា បុំណ្ងចិតថរបរ់អបកចុំបពាោះការទិញកងែ់មីបនោះ មនិអាតាម និយម។ បតើអបករ កដបទថា វាមនិ  
               កមនមកពីអបកចង ់នការររបរើរ ឬ កិតថិនាម ឬ មុខ្តុំកណ្ង? របរិនបបើចបមលើយបបកត «កមន» បនាោះអបកអាច  
               ទិញវា ន។ 
 

៣. បតើការមនកងែ់មីនឹងជួយ អបកឱ្យបបរមើរកុមរគួសារ និងរកុមជុំនុុំរបរ់អបកលអជាងមុនកដរឬបទ? បតើអបករ កដបទថា   
     វានឹងមនិបណាថ លឱ្យការទារ់កទងោប  ឬ ជបមល ោះកដរឬបទ? បតើរគួសាររបរ់អបកអនុញ្ជដ តឱ្យអបកទិញវាកដរឬបទ?  
     បបើចបមលើយថា «កមន» មថងបទៀត បនាោះអបកអាចទិញវា ន។ 

 
៤. បនាធ បព់ីការអធិសាឌ ន (បហើយបឆើលយរគបទ់ាុំងរុំណួ្រ) បតើអបកបជឿទុកចិតថបទថា វាជាបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់ 

              រពោះជាមច រ់ កដលអបកជាអបកបបរមើរពោះអងគអាចទិញកងប់នោះ ន? របរិនបបើអញ្ច ឹងកមន អបកគួរកតទិញវា។ 
 
 ការអនុវតថនប៍ោលការណ៍្ទាុំងបនោះសាថ បប់ៅដូចជាពិ កបធវើណារ់ បហើយបពលខ្លោះវាពិ កបធវើកមន។ ប៉ាុកនថ បពល 
អបកមកដល់ចុំណុ្ចររបុបរចកថី អបកនឹងមនបរចកថីរុខ្សានថ។ អបកនឹងដឹងថា អបក នបធវើតាមបទោឌ នកដលរពោះជាមច រ់ 
 នរបទានមកកបុងរពោះបនធូល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ បបកបុងរពោះគមពរីពុុំ ននិោយពីការជក ់របីទ ប៉ាុកនថរគិរថបររ័ិទភាគបរចើនមនិជក ់រ។ី បតើអបកអាចគិតអុំពីបហតុផល 
    មយួចុំនួនកដលថា ការបនោះពិតរ កដកដរឬបទ? 
 ក) ចូរអនុវតថបោលការណ៍្សនការទទួលខុ្ររតូវបលើចុំបពាោះរុំណួ្របនោះ បហើយររបររចបមលើយរបរ់អបក។ 
 ខ្) ឥឡូវ ចូរអនុវតថបោលការណ៍្សនការបបរមើ បហើយបឆលើយរុំណួ្រមថងបទៀត។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ របបោគ ក) ខ្)  ) និងរបបោគ ង) រតឹមរតូវ។ 

 
១ ខ្) បហតុផលកដលអបករតូវការវា បនាធ បម់កអធិសាឌ នមុនបពលរបរមចចិតថ។ 
 
៦ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
 
៧ របបោគ ក)  ) ច) និងរបបោគ ឆ) បង្ហា ញពីបោលការណ៍្សនការបបរមើ។ 
 របបោគ ខ្) គ) និងរបបោគ ង) គួរកតររបររវាកបបបនោះ៖ 
 ខ្) ចងជ់ួយ ជួរជុលផធោះរបរ់មតិថភកថិ 
 គ) បធវើការឱ្យអរ់ពីរមតទភាព 
 ង) បធវើការង្ហររបរ់អបក និងយកកតអុំណាចអវីកដលបគឱ្យអបក នបហើយ។ 
 
៣ ក) ការរិការពោះគមពរី។ 
 
៨ ចបមលើយរបរ់អបករបកហលមនិដូចចបមលើយពួកបយើងបទ ប៉ាុកនថោ៉ា ងបហាចណារ់ អបកគួរកតមនគុំនិតដូចោប នឹងបយើង៖ 
 ក) ការទទួលខុ្ររតូវបលើ 
  ១. វាមនិកមនជាការបរបើរ រ់លុយលអបុំផុតបទ។ 

 ២. វាមនិកមនជាវធិីលអបទកបុងការបរបើរ រ់របូកាយកដលរពោះជាមច រ់ នបបងកើតមក។    
           (ការជក ់របីណាថ លឱ្យមនជុំងឺ និងបធវើឱ្យជីវតិខ្លី) 
 ៣. វាជារកមមភាពមយួកដលនឹងបនថរតូវការលុយ។ (ការជក ់រជីាទមល ប)់ 

  ខ្) ការបបរមើ 
  ១. អបករបកហលជោះឥទនិពលបលើនរណាមប កឱ់្យបគជក ់រកីដរ។ ការបនោះមនិអាចជួយ បគ នបឡើយ។ 
  ២. បោយសារការជក ់រជីាទមល ប ់អបកនឹងកាល យជាទារករ (អបកបបរមើ) របរ់វា កតមនិកមនអបកបបរមើ 
                        រពោះជាមច រ់បទ។ 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបក។ 
  


