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មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

កេមវ ិធស្រី ្ក
តី ុ ងកត
ន ្
ី ងឃេ
ឹ

2

មេម ៀនជវី ិតៈ ស្រ្ដតី ែលស្្្់ស្អាត

3

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណៈ ភារស្្្់ស្អាត និង្ំមលៀកបំពាក់

4

បូផាៈ ចាស កម្មវ ិធី ស្រសតីកុងកត
ន ី សងឃឹម្ សូម្ជំ រាបសួរ បងបអូនអ្នកស្តតប់ទំងអ្ស់ជាទីមម្ត្រី។ ចាស

5

មៅតរជួបជាម្ួយនាងខ្ំុ បូ ផ និ ងណាវ ីដតដរ។ មយើងទំងពី រនាក់សងឃឹម្ថា បងបអូនស្រសតីមៅតរ

6

មបើកស្តតប់ និងគំត្ទដល់កម្មវ ិធីតដលផលិរយ៉ា ងសំរ ិរសំរាង
ំ ម

7

ស្រសតី។

8

ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី មរើបងបអូនសុខសបាយតដរអ្រ់ ? មៅថ្ងៃមនេះ មយើងខ្ំុសងឃឹម្ថា

9

បងបអូនសុខសបាយទំងអ្ស់គន។

ើង ជាពិ មសសសំរាប់បងបអូន

10

បូផាៈ ចាស ណាវ ី ក៏ ដូចជាបងបអូនស្រសតី ខ្ំុនឹងនិយយមរឿងនិទនម្ួយតដលនឹងនិយយពីភាព

11

ស្សស់ស្តអរ។ មានមាាស់កសត្រី កំណាចមានក់ តដលមានចិ រអ្
ត ំ ណួរនឹ ងភាពស្សស់ស្តអររបស់ខួន
ល

12

នាងតរងតរឈរមៅម្ុខកញ្ាក់សកតិសិទធម្ួយ ម

13

ស្តអរជាងមេមៅកនុងមោកមនេះ?”

14

ស្តអរដាច់មេមនាេះ។” បនាាប់ម្ក មៅថ្ងៃម្ួយ មាាស់កសត្រីមនាេះក៏សួរមៅកញ្ាក់ទិពមវ ទៀរ មៅមពល

15

មនាេះកញ្ាក់ទិពវក៏ម្លើយមៅមាាស់កសត្រីមនាេះវ ិញមដាយមស្តមេះត្រង់ថា “ មានស្រសតីមានក់មទៀរតដល

16

ស្តអរជាងមាាស់កសត្រី

17

ផង។”

ើយសួរថា “ កញ្ាក់ទិពវ កញ្ាក់ទិពវ មរើអ្ក
ន ណា

កញ្ាក់ទិពវតរងតរម្លើយថា”

ពីមត្រេះនាងស្តអរទំងរូបកាយ

មពលលឺកញ្ាក់ត្ាប់តបបមនេះ

ម

េឺមាាស់កសត្រី

ើយតដល

ើយតងម្ទំងមានចិរតបរ ិសុទមធ ទៀរ

មាាស់កសត្រីខឹងខ្លំងណាស់
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ឹង
ន ម

ម

ើយក៏មរៀបេំមរាងការ
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មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
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1

សំោប់ អ្នកតដលកញ្ាក់ត្ាប់ថា ស្តអរជាងនាង មដាយមាាស់កសត្រីមនាេះមធវើតផលមា៉ា ម្ពុលម្ួយ។

2

បងបអូនស្រសតី ស្តតប់ មម្ើ លមៅេួ រមោយខ្លចណាស់ តម្នមទ?

3

ណាវ ីាៈ

4

មរើអ្ីវមៅតដលជាភាពស្សស់ស្តអរពិរត្ាកដមនាេះ? មរើត្រូវមានរូបរាងស្តអរខ្ងមត្ៅ ឬ ក៏ត្រូវ

5

មានចិរប
ត រ ិសុទធ? ឬក៏ត្រូវមានទំងពីរ? មរើមានអ្នកណាស្តអរតបបមនេះមទ ឬក៏មេមានសំណាង

6

មកើ រម្កមានរូបរាងស្តអរតរម្តង? បងបអូនស្រសតី មរើអ្ក
ន េិ រយ៉ា ងមម្៉ាចតដរ?

7

បូផាៈ ចាស ណាវ ី បងសូម្សួរអ្ូ នមៅសំនួរម្ួយថា មរើ អ្ូនមានោរម្មណ៍មម្៉ា ច មពលតដលអ្ូន

8

្លុេះកញ្ាក់មម្ើលខលួនឯង?

9

ណាវ ីាៈ ចាស បង មពលតដលខ្ំុ្ុេះកញ្
ល
ា ក់ម្តងៗ ខ្ំុតរងតរមម្ើលម

ើញថា ម្ុ ខខ្ំុម្ិនស្តអរដូចមេ

10

មស្តេះ ម្ុខសុទធតរោចន៍រយ
ុ និងម្ុន តននកដូចជាម្ិនស្តអរមស្តេះ ម

ើយ…..

11

បូផាៈ (បងនិយយការ់) ម

12

តដលអ្ូន្លុេះកញ្ាក់ មរើអ្ូនមានោរម្មណ៍មម្៉ាច តរអ្ូនម្ិនានត្ាប់ថា មរើ អ្ូនចូលចិរខ
ត ួនត្រង់
ល

13

ណាផង!

14

ណាវ ីាៈ អ្ូ! បងនិយយត្រូវម

15

បូផាៈ ប៉ាុតនតណាវ ី ម្ិនតម្នមានតរអ្ូ នមានក់ មទ តដលេិ រតបបមនេះ។ ម្នុសសភាេមត្ចើន មេក៏េិរ

16

ដូចជាអ្ូនអ្ញ្ាឹងតដរ តម្នមទ? មយើងតរងតរសំលឹងមម្ើលម

17

ស្រសតីជាមត្ចើនពិាកចិរតត្ជុល

18

ខលួន។ មរឿងទំងមនេះម

ចាស

បងបូផ

មរឿងតដលបងនិទនមម្៉ាចមនេះ

ានបមងកើរសំនួរលអៗជាមត្ចើនដូចជា

ស
អ
ណាវ ី! ចាំម្ួយតនលរ អ្ំ ាញ់ម្ិញមនេះ បងសួរអ្ូនថា មៅមពល

ើ យ។

ួសម

រុ ឬ ក៏រ

ើញអ្វីតដលមយើងម្ិនចូលចិរត។ មាន

ូរដល់ថានក់ខឹងម្ួរម

៉ាតរមរឿងរូបសម្ផសសរបស់

ើយ តដលមយើងត្រូវមផតរោរម្មណ៍មៅមលើមម្មរៀនជី វ ិររបស់មយើងមៅថ្ងៃ
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1

មនេះ ថាមរើមយើងត្រូវមធវើតបបណា មដើម្បីមោយរូបកាយរបស់មយើងានស្សស់ស្តអរមនាេះ។ ចាស

2

ចឹងសូម្ានចូលរួម្ជាម្ួយកម្មវ ិធី របស់មយើងដូ ចរមៅ។

3

មម្មរៀនជីវ ិរាៈ ស្រសតីតដលស្សស់ស្តអរ

4

បូផាៈ ចាស កនុងនាម្ជាស្រសតី ខ្ំុេិរថា មរឿងតដលមធវើមោយមយើងត្ពួយារម្ភជាងមេមនាេះេឺ មរឿង

5

រា៉ា វសម្ផសស។ ស្រសតីមយើងតរងតរេិរថា មរើម្នុសសនឹងម

6

ត្កមលកមម្ើលមយើងមនាេះ? ម

7

ណា?

8

ណាវ ីាៈ ចាស បង មយើងមម្ើ លម

9

ភាពស្សស់ ស្តអរមផសងៗពី គន។ ប៉ាុ តនតការពិ រម្នុ សសភាេមត្ចើ ន ម្ិ នានមោយនិ យម្ន័ យ ត្េប់

10

ត្គន់ ថ្នរកយស្សស់ ស្តអរមនាេះមទ ដូ ចថាអ្នកខលេះេិ រថា មេមានត្ចម្ុេះធំ មានតននករូ ច ឬ សគម្

11

មពក ធារ់ មពក ខពស់មពក ទបមពកជាមដើ ម្។ ជួ នកាលមយើងម្ិ នោចមានលកខណេះត្េប់ ត្គន់

12

មៅតាម្សតង់ដារមនាេះមទ។

13

ចុេះចំ តណកបងបអូន

14

មៅ?

15

បូ ផាៈ ចាស ណាវ ី មានម្នុ សសមានក់ គរ់ ាននិ យយថា គមនអ្វីតដលោត្កក់ ដូចជាស្រសតីមានក់

16

តដលម្ិ នមចេះមរៀបចំ ខួលនមនាេះមទ។

17

ណាវ ីាៈ ចាស បងខ្ំុ មពញចិ រតនូវអ្វីតដលគរ់ និយយមនេះណាស់ ។

ម

ើញមយើងតបបណា មៅមពលតដលមេ

ើយមយើងតរងតរេិរមទៀរថា មរើមេមម្ើលម្កមយើងកនុងសភាពតបប

ត្បត

ើញថា ត្េប់ វបបធម្៌ ទំងអ្ស់សុទធតរមោយនិ យម្ន័ យមៅមលើ

លជាមានអ្នកខលេះមានលកខណេះត្េប់ ត្គន់ ជាងមានក់ មទៀរ។

ិ តដលជាម្នុ សសធម្មតា
ើ យនឹ ងមយើ ងខ្ំុ ទំងពី រវញ
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1

បូ ផាៈ ចាស អ្ូ ន គរ់ ក៏ានបនតមទៀរពី អ្ី វតដលស្រសតីោចមធវើាន មដើ ម្បីមោយខលួនកាន់ តរមាន

2

ភាពទក់ ទញម

3

មសចកតីថ្ងលងូ នរតដលនាងេួ រទទួ ល។

4

ិ ា ណ។
វញ្ញ

5

ម

6

មៅកនុងសងគម្ មដាយម្ិ នមានភាពន័ យខ្លចអ្វីទំងអ្ស់ ។

7

ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី មរើ អ្ី វតដលមយើ ងោចមធវើមៅានមនាេះ?

8

បូ ផាៈ ចាស មៅថ្ងៃមនេះ មយើងទំងពី រនឹ ងរំនាំចំនុចខលេះៗ តដលោចជួ យ ជាេំ និរដល់ បងបអូន

9

។

ើង

ម

ើ យមធវើមោយខលួននាងោចចូ លចុ េះមៅកនុងសងគម្
អ្វីតដលគរ់ និយយមត្ចើ នជាងមេមនាេះ

ប៉ាុ តនតគរ់ ក៏ាននិ យយតដរថា

ើ យទទួ លនូ វ
េឺ ខ្ងត្ពលឹង

មយើ ងត្រូវមចេះតងទំ ខួ លនត្ាណមោយានស្តអរ

ើយមៅមពលតដលមយើ ងមធវើនូវអ្វី តដលមយើងោចមធវើានម

ដំ បូង

ម

សូ ម្បងបអូនចាប់ មផតើម្ពី សំមលៀកបំ រក់ មយើ ង។

ើយមនាេះ មយើ ងនឹ ងោចមដើ រចូ ល

ចាស

អ្ូ ន

ពិ នពមោកតដល

10

មយើងរស់ មៅមនេះ េួ រមោយអ្ស្តារយណាស់ វបបធម្៌ និម្ួយៗសុទធតរមានសំមលៀកបំ រក់ មរៀងៗ

11

ខលួន។ ចាស បងបអូនស្រសតី ត្បត

12

តដលមយើ ងោចមធវើានមនាេះ េឺ ត្រូ វមោយមយើងសំោរសំ មលៀកបំ រក់ មោយានស្តអរជានិ ចា

13

និ ងមានរមបៀបមរៀបរយលអ។

14

ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី មសចកតីថ្ងលងូនររបស់ មយើ ងម្ិ នតម្នម្កពី សំមលៀកបំ រក់ ទន់ សម្័ យ

15

មនាេះមទ។ មទេះជាយ៉ា ងណាក៏ មដាយ មយើងមៅតរសបាយរក
ី រាយ និ ងមធវើមោយានលអបំផុរ

16

នូ វអ្វីតដលមយើងមាន។ មយើ ងត្រូវសំ ោរសំ មលៀកបំ រក់ ខ្ ងមត្ៅ និ ងខ្ងកនុងរបស់ មយើ ងមរៀង

17

រាល់ ថ្ងៃ។ ត្រូវមដរប៉ាេះមងនរ ជាយោវមោយានស្តអរ ឬក៏ ដាក់ ម

លជាបងបអូនម្ិ នមានសំ មលៀកបំ រក់ មត្ចើ នមទ តម្នមទ! ប៉ាុ តនតអ្ី វ
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វមោវតដលានដាច់ ម

ើ ងវ ិញ

មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

។ មបើ សិនជាអ្នកម្ិ នដឹ ងពី រមបៀបមធវើ អ្នកោចសួរអ្នកណាតដលមេមចេះ។ មបើ សិនជាោចមធវើមៅ

2

ិ ី មដរប៉ាេះ តដលងាយៗ មដើ ម្បីមោយអ្នកោចមធវើវាានមដាយខលួនឯង។
ាន អ្នកេួ រមរៀនវធ

3

បូ ផាៈ បនាាប់ ម្កេឺ សក់ របស់ មយើ ង។ ណាវ ី សក់ របស់ម្នុ សសមយើ ង មានមត្ចើ នម្៉ាូ រណាស់

4

តម្នមទ? ប៉ាុ តនតអ្ីវតដលមយើ ងត្រូវមធវើជាមរៀងរាល់ថ្ងៃ េឺ ត្រូវសំោរសក់ មោយានស្តអរ ម្ិ នត្រូ វ

5

មោយមានកណា
ត ញ់ ឬ ថ្ចម

6

សាត

7

ភាពរបស់ អ្នក ម

8

កាលមនាេះ។ មបើ សិនជាអ្នកោចមធវើមៅាន េួ រតរបតូរម្៉ាូ រសក់ មដើ ម្បីមោយមយើ ងមានោរម្មណ៍

9

តបលកខលេះ។

៍។ ម

ើយ។ ត្រូវកក់ សក់ នឹងស្តបូ យ៉ា ងមោចណាស់ ពីរដងកនុងម្ួ យ

ើ យត្បសិនជាមានថ្ច ត្រូវតរសំ ោប់ វាមោយអ្ស់ មត្រេះថាវាម្ិ នលអចំមរេះសុ ខ
ើ យវាក៏ ពិាកកនុងការមានមសចកតីថ្ងលងូ នរណាស់ មបើ សិនជាអ្នកមានថ្ចមៅមលើ

10

ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី បនាាប់ ម្កមទៀរ េឺ តសបករបស់ មយើ ង។ ខ្ំុ ម្ិនោចមរៀបរាប់ មោយអ្ស់

11

មទថា ការតងរកាតសបករបស់ មយើងសំខ្ន់ បុ៉ាណាា។ ត្គន់ តរត្រង់ ចំនុចមនេះ ខ្ំុ មលើ កយកតរ

12

ចំ នុចខលេះៗប៉ាុ មណាាេះ។ សូ ម្បងបអូនសំ ោរម្ុ ខរបស់ អ្នកជាមរៀងរាល់ ថ្ងៃ។ បងបូ ផ ក៏ ដូចជា

13

ិ ី តដលលអមនាេះ េឺ មយើង
បងបអូនស្រសតី គមននរណាមានក់ ចូលចិ រតកិ លនម្ិ នលអមនាេះមទ តម្នមទ? ចឹ ងវធ

14

ត្រូវតរសំោរវាមោយានស្តអរ។ ត្រូវសំោររាងកាយខ្ងមត្កាម្របស់ មយើ ង ជាមរៀងរាល់ ថ្ងៃ

15

មដាយស្តបូ និងទឹ ក ម

16

ិ មទៀរ បងបអូនស្រសតី មៅមពលតដលមយើ ងមានរដូ វ មយើ ងត្រូវតរសំោរវា
បូ ផាៈ ចាស ម្យ៉ា ងវញ

17

មោយានស្តអរជានិ ចា មបើ ម្ិនចឹ ងមទ អ្នកនឹ ងមានកលិនម្ិ នលអជាម្ិ នខ្ន ម

ើយត្រូវរកាសំមលៀកបំ រក់ របស់មយើងមោយមានកលិនត្កអ្ូ បជានិ ចា។
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ើ យសូ ម្បតូរសំ

ី

មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

អ្នាម្័ យ និ ងមខ្កនុងមោយានញឹ កញាប់ មដើ ម្បីម្ិនមោយត្បឡាក់ ដល់ មខ្មត្ៅរបស់ អ្នក។

2

អ្នកត្រូវតរងូ រទឹ កជាមរៀងរាល់ ថ្ងៃ យ៉ា ងមោចណាស់ ពីរដង េឺ មយើងត្រូវតរងូ រទឹ ក មៅមពល

3

ភា្ក់ ពីមេងម្តង

4

ត្បចាំថ្ងៃ។ ត្បសិនជាអ្នកានសំ ោរខលួនមោយស្តអរ មនាេះអ្នកក៏ មានោរម្មណ៍លអជាងម្ុ នតដរ

5

។

6

ណាវ ីាៈ ចាស តម្នម

7

មានកលិនខលួនលអមនាេះ។ ចាស បងបូ ផ ត្បសិ នជាបងបអូនមយើ ងមានលទធភាព បងបអូនេួ រតរមត្បើ

8

ទឹ កអ្ប់ មត្រេះទឹ កអ្ប់ ម្ិនត្គន់ តរមធវើមោយមយើ ងមានកលិនត្កអ្ូ បពី កុ ងខល
ន
ួ នប៉ាុ មណាាេះមទ វាក៏ មធវើ

9

មោយសំ មលៀកបំ រក់ មយើ ងមានកលិនលអតដរ។

និ ងម្ុ នចូ លមេងម្តងមទៀរ

ើយបង ម

ម

ើយមយងមៅតាម្ស្តានភាពតដលអ្នករស់ មៅ

ើ យបងបអូនស្រសតីក៏មានោរម្មណ៍លអតដរ មៅមពលតដលបងបអូន

10

បូ ផាៈ ចាស ណាវ ី ត្បសិ នជាបងបអូនស្រសតីមយើ ង ម្ិ នោចរកទឹ កអ្ប់ ាន បងដឹ ងថា មានស្តបូ

11

ខលេះក៏ មានកលិនត្កអ្ូ បតដរ

12

បងបអូនស្រសតី មបើ សិនជាមយើ ងមានកលិនត្កអ្ូ ប មនាេះវាពិ រជាមធវើមោយមយើ ងមានោរម្មណ៍លអខ្លំង

13

ណាស់។

14

ណាវ ីាៈ ចាស ពិ រតម្នម

15

នឹ ងថ្ដ មជើ ងរបស់ មយើ ងមោយមស្តេះ េឺ មានន័ យថា មយើ ងត្រូវតរការ់ រត្ម្ឹ ម្ត្កចកថ្ដ ត្កចក

16

មជើ ងមោយានស្តអរ។ មបើ សិនជាតកងមជើ ងបងបអូនមានត្កិ ន អ្នកោចត្តាំ មជើ ងមៅកនុងទឹ កមៅត

17

អ្ុ នៗ ម

ម

ើ យបងបអូនស្រសតីោចមានលទធភាពទិ ញយកម្កមត្បើ ត្ាស់ ាន។

ើ យបង។ មានចំ នុចម្ួ យមទៀរ េឺ បងបអូនស្រសតី សូ ម្កុំ ត្ពមងើ យកមនតើយ

ើយយកងមដុសកតនលងតដលត្កិ នមចញ មនាេះវានឹ ងមធវើមោយតសបកតដលត្កិ នមនាេះារ់
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មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

អ្ស់។ សូ ម្សំោរមជើ ងមោយានស្តអរ មត្រេះមៅមពលតដលមជើ ងមយើ ងស្តអរ មនាេះចិ រតមយើង

2

ក៏ សបាយមៅតាម្នឹ ងតដរ។

3

បូ ផាៈ

4

ការញញឹម្ដ៏ ស្សស់ ស្តអរម្ួ យ។ បងបអូនស្រសតី មដើ ម្បីមោយមយើ ងញញឹ ម្ស្តអរ លុេះត្តាតរមយើង

5

មានមធមញស្តអរ តម្នមទ? ចាស ណាវ ី បងដឹ ងថា មានអ្នកខលេះមកើ រម្ក ម្ិ នមានមធមញស្តអរ

6

សលអមនាេះមទ

7

មយើងត្រូវតងរកាមធមញ និ ងមារ់ របស់ មយើ ងមោយានស្តអរ មដាយការោងសំ ោរនឹ ងត្ចាស់

8

ដុ សមធមញ មត្កាយមពលញា
ុ ំោោររួច។

9

ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី មបើ សិនជាកតនលងតដលបងបអូនរស់ មៅម្ិ នោចរកត្ចាស់ ដុសមធមញ

10

ិ ី ងាយៗកនុងការមធវើត្ចាស់ ដុសមធមញមដាយខលួនឯង េឺ ោចយកមដើ ម្ឫសសី ឬមដើ ម្
ាន ខ្ំុ មានវធ

11

អ្ំ មៅ ការ់ យកកតនលងតដលខាីៗ ម

12

មទៀរ តដលអ្នកោចមធវើត្ចាស់ ដុសមធមញាន េឺ អ្នកោចយកស្សកី ដូង ម្កោងមោយស្តអរ

13

កំ មទចរបស់វា ម

14

របស់ មយើងមោយស្តអរ វានឹ ងមធវើមោយខសល់ ដមងហើម្របស់មយើងលអ ម

15

ញញឹ ម្របស់ មយើ ងក៏ មានសភាពស្សស់ ថាល និ ងមជឿជាក់ មលើ ខួលនឯងមទៀរផង។

16

17

បូ ផាៈ

ចាស

បងបអូនស្រសតី

ប៉ាុ តនតសូម្ចាំថា

មានមរឿងម្ួ យមទៀរ

តដលមធវើមោយមយើ ងមានោរម្មណ៍លអេឺ

មយើងត្រូវខំ មធវើមោយអ្ស់ពី សម្ទធភាពពី អ្ីវតដលមយើងមាន។

ើយយកម្កដុ សមធមញមយើ ងដូ ចជាត្ចាស់ តដរ។ ឬម្យ៉ា ង

ើ យម្ូ រវាមោយរូ ចយកម្កដុ សមធមញ។ បងបអូនស្រសតី ការតងរកាមារ់ មធមញ
ើយមៅមពលមនាេះ ការ

ចាស បងបអូនស្រសតី ការទំ ងប៉ាុ នាមនមនេះ ោចជួ យមោយមយើ ងមានោរម្មណ៍លអចំមរេះ

ខលួនឯង និ ងរូបសម្ផសសតដលមយើងមាន។ ការតងរកាសំ មលៀកបំ រក់ សក់ តសបក និ ងមធមញ
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មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

ោចជួ យមោយមយើ ងមានកលិនលអ

2

ណាស់

3

ិ ។
តដលមធវើមោយមយើងកាន់ តរស្សស់ ស្តអរមនាេះ េឺ វាម្កពី ចិរតខ្ងកនុងវញ

4

ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី មៅមពលតដលមោកអ្នកានពយយម្មធវើការតងរកាយ៉ា ងខ្លំង ដល់

5

រូបរាងខ្ងមត្ៅមនាេះ េឺ សូម្មោយអ្នកានដឹ ង និ ងអ្រត្ពេះេុ ណដល់ ត្ពេះតដលានបមងកើរអ្នក

6

ិ របស់ មយើ ងានបញ្ាប់ ម
ម្កផងតដរ។ ចាស មម្មរៀនជី វរ

7

ទទួ លានេំ និរងមីខលេះៗ

8

ិ ា ណ សូ ម្ានសំ រាកជាម្ួ យបទចំ មរៀងម្ួ យ
បងបអូន។ ចាស ម្ុ ននឹ ងដល់ មម្មរៀនត្ពលឹ ងវញ្ញ

9

បទសិន។ ចាស សូម្អ្មញ្ជើញ។

10

ម

ើយជាម

រុ មធវើមោយអ្នកដថ្ទចង់ មៅជិ រ។

ការតដលខ្ំុ និយយពី រូបរាងខ្ងមត្ៅទំ ងប៉ាុ នាមនមនេះ

ជាការពិ រ

វាម្ិ នទន់ ត្េប់ ត្គន់ មទ

េឺ អ្ី វ

ើ យ។ មយើ ងសងឃឹម្ថា បងបអូននឹ ង

មដើ ម្បីជាេំ និរមោយបងបអូនយកមៅមត្បើ ត្ាស់ កុនងជី វ ិររស់ មៅរបស់

………………………………………….ចំ មរៀង……………………………………..

11

12

13

មម្មរៀនត្ពលឹងវ ិញ្ញាណាៈ ការស្សស់ស្តអរ និងសំមលៀកបំរក់

14

បូផាៈ ចាស ណាវ ី មរឿងតដលមធវើមោយ ស្រសតីមយើងភាេមត្ចើនត្ពួយារម្ភជាងមេមនាេះ េឺ មរឿងរូប

15

សម្ផសសខ្ងមត្ៅ និងសំមលៀកបំរក់ តម្នមទ? ម្ិនថាជារិស្តសន៍ ឬ ពណ៌សំបុរ មទ ម្នុសស

16

ស្សីមយើង ចូ លចិរតមោយសរមសើរថា មយើងជាម្នុសសស្សស់ស្តអរ។ បងបអូនស្រសតី មរើភាពស្សស់

17

ស្តអរមនាេះជាអ្វីមៅ? មរើស្រសតីតបបណាតដលស្សស់ស្តអរ?
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មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

ណាវ ីាៈ ចាស មៅមពលតដលមយើ ងនិ យយពី ភាពស្សស់ ស្តអរខ្ងរាងកាយ បងបូ ផ មយើង

2

ម

3

ស្តអរដូ ចៗគន មៅតាម្រំ បន់ តាម្ត្បមទសមរៀងៗខលួន។ វបបធម្៌ និម្ួយៗមម្ើ លម

4

គន ឧទ

5

ិ មទៀរ េិ រថា ស្រសតីតដលមានបបូ រមារ់
ស្តអរ និ ងមានភាពទក់ ទញ ប៉ាុ តនតមៅត្បមទសខលេះវញ

6

ិ ។
មសតើង េឺ ស្សស់ ស្តអរជាងមេមៅវញ

7

បូ ផាៈ ចាស ណាវ ី ចឹ ងម

8

ត្េប់ ជារិ ស្តសន៍ សុទធតរមានភាពស្សស់ ស្តអរ និ ងមានភាពទក់ ទញទំងអ្ស់ ។ ចឹ ងម

9

ម្នុ សសម្ិ នោចរកភាពស្សស់ ស្តអររបស់ ត្បមទសខលួន

ើញថា ស្រសតីត្េប់ ជារិ ស្តសន៍ មបើ មទេះបី ជាមានពណ៌សំ បុរខុ សគន តរស្រសតីមានភាពស្សស់
ើញអ្វីៗខុ សៗ

រណ៍ដូ ចជា មៅត្បមទសខលេះ ស្រសតីតដលមានបបូ រមារ់ ត្កាស់ ជាស្រសតីតដលកាន់ តរ

ើ យានជាកាទំងអ្ស់ មនេះម

ើ យតដលមធវើមោយមយើ ង មម្ើ លមៅ
ើយ

មៅមត្បៀបមធៀបនឹ ងត្បមទសម្ួ យមទៀរ

10

ានមទ

មត្រេះអ្ី ម្នុ សសមយើងមានលកខណេះពិ មសសថ្នរូបរាងកាយខុ សៗគន។

ដូ មចនេះគមន

11

នរណាតដលមានម្ុ ខមារ់ រូបរាងកាយពិ មសសជាងអ្នកណាមនាេះមទ។

12

ណាវ ីាៈ ចាស បង ម

13

តរមេមៅតរេិ រថា ពួ កគរ់ នូវតរមានភាពស្សស់ ស្តអរតដរ។ មទេះបី ជាម្នុ សសស្សីមានក់ េិរថា

14

ខលួនមានម្ុ ខមារ់ រូបរាងកាយម្ិ នស្តអរ ក៏ មានមេមៅតរេិ រ និ ងរាប់ ថា គរ់ ស្តអរតដរ មត្រេះអ្ី

15

វាម្ិ នទក់ ទងមៅនឹ ង ធារ់ សគម្ ឬ លមម្មនាេះមទ។ មបើ អ្ញ្ាឹង មរើ ម្នុ សសស្សី ត្រូវការមត្បើ មត្េឿង

16

សំោង មដើ ម្បីមធវើមោយខលួននាងមម្ើ លមៅស្សស់ស្តអរ?

ើយមៅមពលតដលម្នុ សសស្សី មយើ ង ឈានដល់ វ ័យរាងមត្ជបនតិចក៏ មដាយ
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មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

បូ ផាៈ ចាស ណាវ ី មយើងមានក់ ៗត្បត

2

មដាយមានមត្េឿងសំោងជួ យម្ិ នខ្ន តម្នមទ? តរបងមជឿថា ការស្តអរម្កពី ធម្មជារិ េឺ មធវើ

3

មោយស្រសតីកាន់ តរមានភាពទក់ ទញកាន់ តរខ្លំងម

4

ស្សស់ ស្តអរេឺ មៅមលើ តននកអ្នកតដលមម្ើ លមយើង ”។

5

មយើងជាម្នុ សសស្សស់ស្តអរ មនាេះេឺ មយើងពិ រជាស្រសតីដ៏ស្តអរតម្នម

6

ិ
ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី ចុេះសំ មលៀកបំ រក់ វញ
មរើ ោចជួ យមោយស្រសតីមានភាពស្សស់ ស្តអរ

7

តដរឬមទ? មរើ វាានមធវើអ្ីវខលេះ មដើ ម្បីមោយមយើ ងមានភាពទក់ ទញ និ ងមធវើមោយម្នុ សសត្េប់ គន

8

មម្ើ លរកមយើ ងកនុងផលូវលអមនាេះ? ចុ េះមរើ ស្រសតីត្េប់ រូបត្រូវតរមានសំ មលៀកបំ រក់ ថ្ងលៗ មដើ ម្បីមោយ

9

ខលួនកាន់ តរមានភាពទក់ ទញ?

លជាចង់ មធវើមោយខលួនមយើ ងកាន់ តរមានភាពស្សស់ ស្តអរ

ើង។ ដូ ចមានរកយមេនិ យយថា “ ភាព
ដូ មចនេះម

ើយ

នរណាតដលមម្ើ លម

ើញថា

ើយ។

10

បូ ផាៈ ចាស ណាវ ី បងមជឿថា សំ មលៀកបំ រក់ ពិរជាោចមធវើមោយសម្ផសសខ្ងរាងកាយរបស់

11

មយើង

12

តដរ ត្គន់ តរមរឿងសំ មលៀកបំ រក់ ថ្ងល ឬ ម្ិ នថ្ងល វាម្ិ នតម្នជាបញ្ញ
ហ អ្វីមទ ត្គន់ តរថា មរើ មយើង

13

ត្រូវមសលៀករក់ តបបណា មដើ ម្បីមោយសម្និ ងពណ៌សំ បុររបស់ មយើង និ ងមានភាពសម្រម្យ។

14

ប៉ាុ តនតបងបអូនស្រសតី អ្វីតដលសំ ខ្ន់ ជាងរូបសម្ផសសខ្ងមត្ៅមនាេះ េឺ ភាពស្សស់ ស្តអរមៅកនុងចិ រត។

15

ណាវ ីាៈ

16

បវរកញ្ញាមទៀរផង មត្រេះនាងមានម្ុ ខមារ់ ស្តអរទក់ ទញ និ ងនាងមចេះមសលៀករក់ សម្រម្យ។

17

ប៉ាុ តនតអ្នកតដលមានរូបរាងស្តអរពី ខ្ងមត្ៅ ម្ិ នត្ាកដថា ចិ រតរបស់គរ់ មៅខ្ងកនុងលអមនាេះមទ

កាន់ តរត្បមសើ រម

ចាស

ើង

បងបអូនស្រសតី

ម

ើយក៏ ោចជួ យមោយមយើ ងមានការទក់ ទញម

មានស្រសតីជាមត្ចើ នតដលស្តអរតម្នតទន
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ើងម្ួ យកំ រ ិរ

តដលនាងមសាើរតរជាប់

មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

។ ត្បត

លជាស្សី ស្តអរមនាេះ មានមរឿងោត្កក់ មៅកនុងខលួនក៏ ម្ិនដឹ ង ឬ ត្បត

2

តដលមត្បើ រកយម្ិ នសូវពិ មរាេះ អ្រតចរក
ិ ម្ិ នលអ អ្តាមនិ យម្ ពិ ាកកនុងការទំ នាក់ ទំនង ម

3

ានម

ើញអ្វីតដលលអមចញពី កុនងចិ រតរបស់ នាងម្កមស្តេះ។

4

បូ ផាៈ

ចាស

5

ម្ិ នោចជួ យមោយសំ រស់ របស់នាងានត្បមសើរម

6

័ ចាស់ មានជំ ងឺ ឬ មាន
ត្គន់ តរមៅពី ខ្ងមត្ៅតរប៉ាុ មណាាេះ។ ត្បសិ នជាថ្ងៃណាម្ួ យ មានវយ

7

មត្គេះថានក់ អ្ីវតរបនតិចមនាេះ ក៏ ោចមធវើមោយរូបសម្ផសសដ៏ ស្សស់ ស្តអរារ់ បង់ ានតដរ។

8

ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី ចឹ ងសូ ម្មយើ ងមម្ើ លមៅកនុងត្ពេះេម្ពីរមៅមម្ើ លថា មរើ ត្ពេះមានត្ពេះ

9

បនាូលយ៉ា ងមម្៉ា ចពី រូបសម្ផសស? ចាស មៅកនុងត្ពេះេម្ពីរសុ ភាសិ រ ៣១:៣០ ានត្ាប់ ថា “ រូប

បងបអូនស្រសតី

សំរាប់ ស្រសតីតបបមនេះ

េឺ សំមលៀកបំ រក់
ើ ងម

រឯ
ី សំរស់លស្ត
អ អរ

លជានាងជាស្រសតី
ើ យម្ិ ន

និ ងរូបសម្បរតិខ្ងមត្ៅ

ើយ។ លកខណេះសម្បរតិទំងអ្ស់ មនេះ

10

មោម្មោម្ពណ៌រតម្ងបមញ្ញ
ោ រចិ រត

ម្ិ នមៅសាិរមសាររ

ូរមទ

មានតរ

11

ស្រសតីមគរពមការខ្លចត្ពេះអ្មាាស់បុ៉ាមណាាេះ តដលេួ រមការសរមសើរ។”

12

បូ ផាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី មានស្រសតីជាមត្ចើ ន តដលម្ិ នមានរូបសម្ផសសស្សស់ ស្តអរលមម្នឹ ងោច

13

ត្ប

14

កនុងត្ពេះេម្ពីរ ១មពត្រុស ៣:៣-៤ ានត្ាប់ ថា “កុំ រុបតរងខលួនតរសំបកមត្ៅ ដូ ចជាត្កងសក់

15

រក់ មាស

16

មដាយមត្េឿងលំអ្ម្ិនមចេះរោយ ម

17

មនាេះវ ិញ េឺមានចិ រតសរបូ
ូ ល រ ស្សេរ់ ស្សេំ ។”

ិ ។ មៅ
ងបវរកញ្ញាាន ប៉ាុ តនតពួកគរ់ មានភាពស្សស់ ស្តអរមៅកនុងចិ រតរបស់ ពួកគរ់ វញ

ឬក៏ រក់ ោវលអត្បណិរមនាេះម

ើយ

តរត្រូវរុ បតរងខ្ងកនុងជំ មៅចិ រតរបស់បងបអូន

ើយមានរថ្ម្លដ៏មលើសលុប មៅចំ មរេះត្ពេះន័ ក្រកត ត្ពេះជាមាាស់
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មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

ណាវ ីាៈ ចាស ម

2

ស្សស់ ស្តអរ

3

មទេះបី មោកយយស្តរា៉ា ចាស់ យ៉ាងណាក៏ មដាយ ក៏ គរ់ មៅតរស្តអរ ដូ ចមៅកនុងត្ពេម្ពីរាន

4

ិ មោកអ្័ ត្ាោំានត្ាប់ មេថា នាងេឺ ជាបអូនស្សី របស់ គរ់
តចងថា មដើ ម្បីមោយខលួនរួចជី វរ

5

ម

6

មោកមានត្បស្តសន៍ មៅកាន់ មោកស្សីស្តរា៉ា ជានរ ិយថា » មម្ើ ល៍ បងដឹ ងចាស់ថាអ្ូនមាន

7

រូបស្តអរណាស់។

8

មនេះជាត្បពនធរបស់គរ់ !។

9

ដូ មចនេះ

ើយមៅកនុងត្ពេះេម្ពីរមោកុ បបរតិជំពូក ១២ និ ង២០ ក៏ ាននិ យយពី ស្រសតីដ៏

និ ងឈាលសថ្វមានក់

មឈាមេះស្តរា៉ា

តដលគរ់ ជាត្បពនធរបស់ មោកអ្័ ត្ាោំ។

ើយមៅកនុងត្ពេះេម្ពីរមោកុ បបរតិ ១២:១១-១៣ ានត្ាប់ ថា ” មពលមៅដល់ជិរស្សុកមអ្សុីប

ម

រុ មនេះ

សូម្អ្ូ ននិ យយថា

មពលជនជារិ មអ្សុីបម

មេនឹ ងសមាលប់ បងជាម្ិ នខ្ន
អ្ូ នជាបអូនស្សីរបស់បង

ើញអ្ូ ន
ម

មេម្ុ ខជាមរលថា

នាង

ិ អ្ូ នមោយរស់មៅ។
ើយទុ កជី វរ

មដើ ម្បីមោយមេរាប់ រកបងមដាយមម្ត្រី

ិ ក៏ មដាយស្តរតរអ្ូ នតដរ។»”
ើយបងនឹ ងានរួចជី វរ

10

មត្រេះតរអ្ូ ន ម

11

បូ ផាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី ទំងមសតចផមរា៉ា ន និ ងមសតចោបី មា៉ា

12

ជានរយ
ិ តដរ

13

ប៉ាុ តនតមៅកនុងស្តានការណ៍មនាេះ ត្ពេះានការររនាងស្តរា៉ា ជានិ ចា ម

14

អ្័ ត្ាោំវ ិញ ត្ពេះានត្បទនពរមោយនាងស្តរា៉ា និ ងអ្័ ត្ាោំកាលយជាឪពុ កមាតយថ្នស្តសន៍

15

ជាមត្ចើ ន។

16

ណាវ ីាៈ ចាស បង ដូ មចនេះមយើងម

17

ប៉ាុ តនតមបើ សិនជាអ្នកដឹ ងពី មរឿងកនុងជី វ ិររបស់ នាងស្តរា៉ា វ ិញ អ្នកនឹ ងដឹ ងថា នាងក៏ ម្ិនតម្នជាស្រសតី

ម

ិ ច ក៏ ចង់ ាននាងស្តរា៉ា ម្កមធវើ

ើ យតងម្ទំងនាំនាងមៅមៅជាម្ួ យមទៀរផង

ពិ មត្រេះតរនាងស្តអរមពក។
ើ យាននាំនាងមៅមោយ

ើញថា នាងស្តរា៉ា ជាស្រសតីមានក់ តដលស្សស់ ស្តអរខ្លំងណាស់
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មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

ិ របស់ នាង។ នាងស្តរា៉ា ានត្រូវមេ
ត្េប់ លកខណ៍តដរ។ នាងានមធវើខុសខលេះតដរ មៅកនុងជី វរ

2

យកម្កមធវើជាឧទ

3

ពី ស្រសតីដថ្ទ ដូ ចមៅកនុងត្ពេះេម្ពីរ ១មពត្រុស៣:៥ ានត្ាប់ ថា “ មៅជំ នាន់ មដើ ម្ ស្រសតីៗដ៏ វ ិសុទធ

4

តដលសងឃឹម្មលើត្ពេះជាមាាស់ តរកាន់ ចិរតេំនិរយ៉ា ងមនាេះឯង េឺ ានរុ បតរងខលួន មដាយការ

5

មគរពចុេះចូ លនឹ ងស្តវម្ី មរៀងៗខលួន ដូ ចជាមោកស្សីស្តរា៉ា តដលានស្តតប់ បងាគប់ មោកអ្័ ត្ាោំ

6

ទំងមៅមោកថា »មោកមាាស់» ផង។ ត្បសិនមបើ បងបអូន ត្បត្ពឹ រតអ្ំមពើ លអ ម

7

អ្វីមទមនាេះ បងបអូនមនេះម

8

បូ ផាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី មរើ អ្ី វតដលមធវើមោយនាងស្តរា៉ា មានលកខណេះពិ មសសតបលកពី មេដូ មចនេះ?

9

ចាស

រណ៍ ដល់ ស្រសតីជំនាន់ មត្កាយ មោយមដើ រតាម្ មត្រេះនាងមានអ្វី តដលខុ ស

ើយម្ិនន័ យខ្លច

ើយជាពូ ជពងសរបស់គរ់ ”។

ម្ិ នតម្នម្កពី រូបសម្បរតិខ្ងមត្ៅរបស់ នាងមនាេះមទ
នាងមានចររ
ិ

ិ ា ណ
េឺ ម្កពី ត្ពលឹ ងវញ្ញ

ិ ា ណមសៃៀម្ស្តៃរ់ ជានិ ចា
និ ងមានត្ពលឹ ងវញ្ញ

និ ង

10

អ្រតចរ ិររបស់នាងមរើ ។

ម

ើយ

11

សំ រស់ របស់នាងមចញម្កពី ខ្ងកនុងចិ រតនាងតរម្តង។ បងបអូនស្រសតី អ្នកម្ិ នចាំាច់ មកើ រម្កមាន

12

រូបរាងស្តអរ ឬក៏ មានចិ រតេំនិរលអម្កតរម្តងមនាេះមទ មត្រេះអ្នកោចមរៀនបមងកើរវាម

13

បងបអូនស្រសតី មរើ អ្នកបមងកើរសំ រស់ តដលមចញពី កុនងចិ រតានយ៉ា ងដូ ចមម្តចមៅ? ចាស ម្ុ នដំ បូង

14

មេ អ្នកត្រូវតរមការខ្លច និ ងមគរពត្ពេះ ម

15

ជី វ ិរអ្នក មដើ ម្បីមោយអ្នកកាលយជាស្រសតីដ៏ស្សស់ ស្តអរមានក់ ។ មនាេះមេនឹ ងម្ិ នមម្ើ លសំ រស់ មៅមលើ

16

ថ្ផាម្ុខអ្នកជាទី ម្ួយមទៀរមទ មត្រេះសំរស់តដលមចញពី ចិរត ស្តអ រជាងសំ រស់ តដលមៅមលើរាង

17

កាយអ្នកមៅមទៀរ។

ើងាន។

ើយត្រូវទុ ក ឳកាសមោយត្ពេះមធវើការតកតត្ប មៅកនុង
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មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

1

ណាវ ីាៈ

2

តងទំរាងកាយរបស់ មយើង

3

ោរ់ ត្ាណមោយានមទៀរទរ់ សំរាកមោយានត្េប់ ត្គន់

4

ិ
មៅមពលតដលអ្នកឈឺ រឯ
ី ការមសលៀករក់ វញ
ត្រូវមសលៀករក់ មោយានសម្រម្យ មានរមបៀប

5

មរៀបរយលអ សំោរសក់ និ ងសិរសក់ មោយានស្តអរ។

6

មៅាន សូម្ោបមត្េឿងត្កអ្ូ ប ដូ ចជាទឹ កអ្ប់ ជាមដើ ម្ មោយានត្កអ្ូ បជានិ ចា។ ប៉ាុ តនតការ

7

តដលសំ ខ្ន់ មនាេះ

8

លំដាប់ ។

9

បូ ផាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី បងបអូនត្រូវបងាហញនូ វការេួ រសម្ ចិ រតលអ តរងតរញញឹ ម្ ម

ចាស បងបអូនស្រសតី កនុងនាម្មយើ ងជាស្រសតីមានក់ មយើ ងមៅតរទទួ លខុ សត្រូវមលើ ការ

ើយ

ដូ ចជាត្រូវញា
ុ ំោោរណាតដលមធវើមោយមយើ ងមានសុ ខភាពលអ
ម

ើយត្រូវមៅជួ បត្េូមពទយ

ិ មទៀរ មបើ សិនជាោចមធវើ
ម្យ៉ា ងវញ

អ្នកត្រូវត្បុងត្បយ័ រននឹងអ្រតចររ
ិ របស់ ខួលន ត្រូវតកតត្បវាមោយានលអជា

តដលមធវើមោយអ្នកកាន់ តរមានសំ រស់ កាន់ តរស្តអរ។

ើ យការ

10

ទំងអ្ស់ មនេះម

11

មោយសំ រស់ តដលម្ិ នមចេះរោយារ់ មនាេះ

12

ដឹ ងថា អ្នកជាស្រសតីមានក់ តដលស្តអរជាទី បំផុរ ដូ ចបំ ណងត្ពេះ

13

ានអ្ធិ ស្តានជាម្ួ យខ្ំុ “ព្រះវបិ តាដែលគង់ នៅនលើស្ថានសួគ៍ន ើ យ កូ នសូម ព្រះគុណព្រង់

14

សំរាប់ នមន ៀននូ វថ្ងៃននះ សូមព្រះ ងគបានជួ យែល់បងបអូនស្រសតីជា នកស្ថតប់ បស់កូន ជួ យែល់

15

រួ កគាត់ នោយនយើងទំង ស់បានន ះនព្ជើ សន ស
ើ សំនលៀកបំ ពាក់ នោយបានព្តឹមព្តូវ

16

ររួ លបានភារស្សស់ស្ថអតដែលមករី ខាងកនុង

17

ដកដព្បជី វ ិតដែលនយើងទំង ស់គានមាន

មោយមៅកនុងខលួនអ្នករ

បងបអូនេួ រតរមធវើ

ូររមៅ

មនាេះអ្នកនឹ ង

រទ័ យរបស់ ត្ពេះជាមាាស់ ។ សូ ម្

ន

ើយ

ដែលនយើងខ្ុំ ទំង ស់ព្រមនោយព្រះ ងគ

នែើ មបីនោយនយើងខ្ំុ មាន ូបសព្មស់ស្ថអតដែលមិ ន
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មេម ៀនជីវ ិត៖ ស្រ្តដី ែលស្្្់ស្អាត
1

2

3

ន ះ លាយសូនយន
ស់គានសូម

មេម ៀនស្រលង
ឹ វ ិញ្ញាណ៖ ភារស្្្់ស្អាត នង
ិ ្ំមលៀកបំពាក់

ើយនោយ នកែ៍បាននមើ លន

ព្រះគុណព្រង់

ន

ើញភារស្ថអតខាងកនុង បស់ខំ្ុ ននះ

ើយកូ នសូមថ្វាយបងបអូនស្រសតីជា នកស្ថតប់

កូ នទំង
កនុងព្រះនាម

ព្រះ ងគមាាស់ព្រះនយសូវព្គីស។
ទ ”

4

កំណប់ម្ររក

5

ិ ី ស្រសតីកុនងកតីសងឃឹម្ានដល់ មពលមវោ តដលត្រូវមគរពោ
ណាវ ីាៈ ចាស បងបអូនស្រសតី កម្មវធ

6

ដល់បងបអូនស្រសតីម

7

ានមលើកទឹ កចិ រតដល់បងបអូនទំងអ្ស់ គន ម

8

ានជំ រាបជូ ន មៅថ្ងៃមនេះមៅពិ ចារណាផងតដរ។ ត្បសិ នមបើ បងបអូនមានចំ ងល់ បងបអូនោច

9

ទំ នាក់ ទំនងម្កកាន់ តាម្រយាៈទូ រសពាមលខ ០៩២ ៦០ ៦០ ៥១ និ ង ០៨៨ ៤៥៦ ៤៤ ៥៥។

ើយ។ ចាស

ិ ី ស្រសតីកុនងកតីសងឃឹម្
កម្មវធ

ិ ី មយើ ងមៅថ្ងៃមនេះ នឹ ង
មយើ ងទំងពី រនាក់ សងឃឹម្ថា ពី កម្មវធ
ើយក៏ សងឃឹម្ថា បងបអូននឹ ងយកអ្វីតដលមយើងខ្ំុ

ើ កម្ពុជា។
ផលិ រមដាយអ្ងគការមត្រសន៍ មវល

កម្មវ ិធី ស្រសតីកុនងកតី

10

បូផៈ

11

សងឃឹម្ សូម្លំ មោនកាយជំ រាបោ ត្បិ យម្ិ រតអ្នកស្តតប់ ត្រឹ ម្ប៉ាុ មណា េះសិ ន។ សនយថានឹ ង វ ិល

12

ម្កជួ បគនម្តងមទៀរ មៅសាត

13

ត្បទនពរ!!

៍ មត្កាយ តាម្មពលមវោដតដល មមា៉ា ងដតដល។
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សូម្ត្ពេះ

