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េសចក�េីផ�ម 

េហតុអ�ីបានជាេយងមានថា� កអំ់ណាន្រពះគម�រី? ្របសិនេបអ�កេជឿថ�ីេនក�ុងកិច�បំេរ របស់អ�ក 

បានេ្របករសិក្សោជា្រក�មស្រមាបជី់វតិថ�ី និង ករសិក្សោផា� ល់ខ�ួនស្រមាបជី់វតិថ�ី េគបានអន្រពះគម�រី 

និងបានទេន�ញខគម�រីសំរបថ់ា� កទ់ងំេនាះរចួេហយ។ េគាលបំណងសំខនរ់បស់ថា� កអំ់ណាន្រពះ

គម�រីេនះគឺេដម្បជីយួ អ�កែដលេទបនឹងេជឿ ឲ្យមានទមា� បផ់ា� ល់ខ�ួន ក�ុងករអនកណ� គម�រីពីមយួកណ�  

េទមយួកណ�  តមរេបៀបមយួែដលមានលក�ណៈជា្របពន័�។ េយងទងំអស់គា� យល់្រសបេលសរៈ

សំខនៃ់នករបំេពញគំនិតរបស់េយង ជាមយួនឹង្រពះបន�ូល។ 

ស្រមាបេ់យងភាគេ្រចន ទំលបថ់�ីពិបាកនឹងេធ�ណាស់។ ្របសិនេបេយងអចជយួ អ�កេជឿថ�ីឲ្យ

មានទមា� បខ់� បខ់�ួនក�ុងករអន្រពះគម�រីជាេរៀងរល់ៃថ� េនាះនឹងមានករងយ្រស�លស្រមាបព់កួេគ

ក�ុងករបន�អន្រពះបន�ូល បនា� បពី់ពកួេគចកេចញពីពន�កិច�របស់េយង។ 

េតេយងអចេ្របថា� កអំ់ណាន្រពះគម�រីក�ុងកិច�បេ្រមរបស់េយង តមរេបៀបណា? 

្របសិនេបអ�កបំេរ េនមជ្ឈមណ� ល Teen Challenge ឬបំេរ ពន�កិច�បំេរ ែដល្រសេដៀងគា�  ែដល

មានកម�វធីិសំរបប់េង�តសិ្សស្រមាបអ់�កេជឿថ�ី េនាះមុខវជិា� េនះ អច្រត�វនឹងករសិក្សោផា� ល់ខ�ួន
ស្រមាបជី់វតិថ�។ី សន�កឹេគាលេដ្របចៃំថ� មានកែន�ងស្រមាបក់រអន្រពះគម�រីរបស់េគ ដូេច�ះ សិស្ស

អចកំណតេ់គាលេដរបស់េគបាន ជាមយួនឹងករងរែដលេនេសសសល់ស្រមាបម់យួៃថ�ៗ  ។ 

កិច�បំេរ របស់អ�ក្របែហលជាមានរយៈេពលពិេសស សំរបក់រអន្រពះគម�រី។ េនាះជាករល�។ 

េសៀវេភែណនាសំ្រមាបសិ់ស្សេនះ ្រត�វនឹងថា� កសិ់ក្សោរបស់អ�កែតម�ង។ 

ជេ្រមសទីបី គឺ្រត�វែណនាឲំ្យសិស្សេ្របេសៀវេភែណនាសំ្រមាបថ់ា� កអំ់ណាន្រពះគម�រី តមេពលេវល 

េនេពលែដលេគថា� យបង�ំផា� ល់ខ�ួនរបស់េគ។ ្របសិនេបអ�កមានេពលេវលស្រមាបអ់ធិស� ន ជាមយួ

្រពះអង�ផា� ល់ េនក�ុងកលវភិាគរបស់អ�ករចួេហយ មុខវជិា� េនះ ងយ្រស�លស្រមាបេ់ពលេវលេនាះែតម�

ង។ ្របសិនេបអ�កចងម់ានគណេនយ្យភាពមយួែបប អ�កអចេ្របសន�កឹកំណត្់រតស្រមាបអំ់ណាន្រពះ

គម�រី េដម្បតីមដនភាពរកីចេ្រមនរបស់ពកួេគ។ 

ករេ្រប្របាស់គំេរងពេិសស 

គេ្រមាងពិេសស្រត�វបានេរៀបេរៀងេឡង ស្រមាបក់រមានេពលេវលេផ្សងៗគា�  េពលអន្រពះ

គម�រីរបស់េគ។ ភាពធុញ្រទន ់គឺជាប�� ទូេទ េហយគេ្រមាងទងំេនះ អច្រត�វបានេធ�ជា្របច ំឬ

ក�ុងករណីពិេសសអ�ីកេ៏ដយែដលអ�កគិតថានឹងមាន្របេយាជនបំ៍ផុត។ អ�ក្របែហលជាចងឱ់្យសិស្ស

បែង�រគេ្រមាងែដលបានប�� បអ់នម�ងក�ុងមយួសបា� ហ៍ ឬ គេ្រមាងជាេ្រចនក�ុងមយួសបា� ហ៍។  

ករេនះ មានែចងេនក�ុងកិច�សន្យោសិក្សោរបស់និស្សតិ។ 
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កំណតចំ់ណារំបស់្រគ�ចំេពះចេម�យរបស់សិស្ស េនទំពរ័ ៥-៦ ៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស 

សំណួរេនទំពរ័ ៤-៦ ៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស្រត�វបានេរៀបចំេឡង េដម្បផី�ល់ឱ្យអ�កនូវ

ករសេង�ប្រពះគម�រី និងចំននួកណ� គម�រីែដលបានអនរចួ។ េនេពលសិស្សឈនដល់ចំណុចឈប់

េនទំពរ័ទី ៨ អ�ក្រត�វជបួជាមយួសិស្ស េដម្បពិីនិត្យេមលនូវពត័ម៌ានែដលគាតប់ានសរេសរ។ 

េតករបកែ្រប្រពះគម�រីអ�ីខ�ះែដលពួកេគគរួែតេ្របស្រមាបថ់ា� កេ់នះ? សូមចងចថំាអ�ីែដលល�បំផុត

ស្រមាបសិ់ស្ស គឺឥឡូវេនះ។ ្រគ�េយងជាេ្រចនយល់ថា វងយ្រស�លក�ុងករជ្រម�ញចំណងចំ់ណូល

ចិត�របស់េយងេទេលអ�កែដលេទបនឹងេជឿទងំេនាះ េដយមនិបានគិតថាអ�ីខ�ះែដលនឹងជួយ ដល់

ពកួេគខ� ងំបំផុតេនាះេទ។ ្របសិនេបសិស្សរបស់អ�កមានករលំបាកអន គាត្់របែហលជានឹងទទលួ

បានអត�្របេយាជនេ៍្រចនបំផុត េពលបានេ្រប្រពះគម�រីបកែ្របជាភាសែខ�រស្រមាយ។ អ�ីកេ៏ដយ

ែដលពួកេគេ្រប្រត�វ្របាកដថា ពកួេគអចយល់ពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងែតអន។ ចូរេលកទឹកចិត�ឱ្យពកួ

េគអន្រពះគម�រីែដលមានករបកែ្របេលសេផ្សងៗ ែដលេលសពីមយួ។ 

កំណតចំ់ណារំបស់្រគ�ចំេពះចេម�យរបស់សិស្សេនទំពរ័ទី ៨ ៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស។ 

ចេម�យរបស់ពកួេគចំេពះសំណួរទងំេនះ អចផ�ល់ឱ្យអ�កនូវករយល់ដឹងល�ៗ អំពីកណ� គម�រី

ណាែដល្រត�វអន។ សូមេលកទឹកចិត�ឱ្យពួកេគរកេមលចេម�យជាកល់កចំ់េពះប�� ទងំេនះ េន

េពលពួកេគអន្រពះគម�រីរល់ៃថ�។ 

េនេពលែដលប�� ្រគប្់រគងជីវតិសំខន់ៗ េធ�ឲ្យអ�កយកចិត�ទុកដក ់ខណៈេពលែដលមនុស្ស

មា� កេ់នះកំពុងស�ិតេនក�ុងពន័�កិច�របស់អ�ក អ�ក្របែហលជា្រត�វប��ូ លគាតក់�ុងប�� ីេនទំពរ័ទី ៧ ។ 

ករេ្រប្របាស់តរងេគាលេដ្របចៃំថ�ជាមយួនឹងថា� កអំ់ណាន្រពះគម�រី 

េសចក�ីែណនាេំនទំពរ័ទី ៦-៧ ៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបនិ់ស្សតិែចងថា  សិស្ស្រត�វអន្រពះ

គម�រីឥ្យបានមយួជំពូកក�ុងមយួៃថ�។ ពកួេគគរួែតតមដនកិច�ករេនះ េដយកត្់រតេនក�ុង 

េគាលេដ្របចៃំថ�របស់ពួកេគ។ ប៉ុែន� ពកួេគមនិអចអន្របាៃំថ�សរុបមុន េដយអនរហូតដល់្របាំ

ជំពូកក�ុងមយួៃថ�េនាះេទ។ េទះបីជាពកួេគអនេ្រចនជាងមយួជំពូកក�ុងមយួៃថ�កេ៏ដយ េនៃថ�បនា� ប ់

ជាេរៀងរល់ៃថ� ពកួេគក្៏រត�វែតអន្រពះគម�រីយ៉ាងេហចណាស់ឲ្យបានមយួជំពូកែដរ។ 

  



6  េសៀវេភែណនាសំ្រមាប់្រគ�បេងៀន 

េត្រត�វឲ្យសិស្ស្រត�វអន្រពះបន�ូលដល់ក្រមតិណា? 

េយងចងេ់អយអ�កេជឿថ�ីមា� ក់ៗ បេង�តគំរូឬទំលបក់�ុងករអន្រពះគម�រីរល់ៃថ�។ ជាកែ់ស�ង គា� ន 

អត�្របេយាជនេ៍វទមន�ក�ុងករែដលេយង្រគានែ់តអន្រពះបន�ូលជាេរៀងរល់ៃថ� តមែបបសម�� ៗ

េនាះេទ។ ប៉ុែន� សក� នុពល គឺស្រមាបឲ់្យអ�កេជឿថ�ីទទលួបានអហរខងវ�ិ� ណល�ៗ  រល់ៃថ�ពីបទ

ពិេសធនេ៍នះ។ 

េយងក្៏រត�វ្របយត័�្របែយង មនិ្រត�វដកប់ន�ុកពកួេគ េដយឲ្យេធ�ករល�ៗ េ្រចនហួសេពក។  

ករែដលត្រម�វឱ្យសិស្សចំណាយេពលមយួេម៉ាងក�ុងមយួៃថ� េដម្បអីន្រពះគម�រី វអចេ្រចនេពក។ 

្របសិនេបអ�កេជឿថ�ីចងចំ់ណាយេពលេ្រចនែបបេនះរល់ៃថ� េដម្បអីន មនិថ�ីេនាះេទ ដរបណា វ

មនិែមនជាេលស េដម្បេីជៀសវងករទទលួខុស្រត�វចំេពះកិច�ករសំខនេ់ផ្សងៗេទៀត។ 

ភាគេ្រចនអ�កេជឿថ�ីែដលេយងេធ�ករជាមយួ អចអន្រពះគម�រីមយួជំពូក ក�ុងរយៈេពលតិចជាង 

១៥ នាទី។ 

ចុះចំេពះសិស្សែដលមនិេចះអន?  

្របសិនេបអ�កមានសិស្សែដលមានក្រមតិទបក�ុងករអន ពកួេគមនិអចអន្រពះគម�រីបានេទ។ 

ចូរឱ្យពួកេគស� បវ់ញិ។ ្របសិនេបអច សូមយក្រពះគម�រីជាសំេលងជាករបកែ្របស្រមាយមក  

ស� ប។់ ពកួេគអចមានករលំបាកអន និងពិបាកយល់ ្រពះគម�រីែដលមានករបកែ្របភាសចស់ 

េដយសរវមានវក្យសព� និង្របេយាគចស់។ 

ពកួេគអចតមទន ់យល់្រពះគម�រីបាន េនេពលែដលេគស� ប្់រពះគម�រីជាសំេលង។ 

ករផ�ល់ជាមតិេយាបល់របស់អ�ក 

មានវធីិជាេ្រចនេដម្បទីទួលបានអត�្របេយាជនពី៍ករសិក្សោរបស់ថា� កអ់ន្រពះគម�រីេនះ។ េយងខ�ុ ំ

សូមឲ្យអ�កេផ�គំនិតេយាបល់ថ�ីៗមកកនេ់យងខ�ុ ំ អំពីរេបៀបែដលេលកអ�កបានេ្រប្របាស់មុខវជិា� េនះ 

េនក�ុងកិច�បំេរ របស់អ�ក។  ្របសិនេបអ�កមានគំេរងេផ្សងេទៀតែដលអ�កគិតថាមាន្របេយាជន ៍ 

សូមប��ូ នគេ្រមាងេនាះមកេយងខ�ុ ំ។  េយងខ�ុ ំនឹងប��ូ លគេ្រមាងេនាះេទក�ុងករេបាះពុម�េសៀវេភ 

នាេពលអនាគត។  េយងខ�ុ ំរកីរយទទួលនូវករផ�ល់ជាមតិេយាបល់ក�ុងករេធ�ឲ្យេមេរៀេននះ កនែ់ត

្របេសរេឡងេឡង។ សូមេផ�សំណូមពរ ឬមតិេយាបល់េទកន ់Teen Challenge តម អស័យ

ដ� នែដលមានចុះេនែផ�កខងក�ុងៃនគ្រមបេនះ្រសប។់ 




