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សេចកី្តស្ីើម 
កុ្ារ និងការដម្ើលទូរស័រទ ឬធែធបែត 

កា លពីប ៉ុន្មា នទសវត្សរម៍៉ុន អ្នកជិត្ខាងខ្៉ុ ុំបានឲ្យយោបល់ថា ខ្៉ុ ុំគួរតត្ឲ្យ
កូនយមើលទូរទសសន៍ ឲ្យបានយ្រើន តាមរិត្ត។ ន្មងបាននិោយយោយ

យ ា្ ោះ្ត្ងថ់ា ពួកយគនឹងយរៀនសូ្ត្បានយ្រើនពទូីរទសសន៍ យ ើយនឹងកាា យជា
មន៉ុសសឆ្លា ត្។ ខ្៉ុ ុំកប៏ានងក់កាល យោយការគួរសម ប ៉ុតនត ខ្៉ុ ុំបានយលារពាកយសមតី
របស់គាត្់  កន៉ុងយពលតែលខ្៉ុ ុំកុំព៉ុងតត្ជាប់រវល់យមើលកូនតូ្ររបស់ខ្៉ុ ុំ  តែលយរោះយែើរ
យត្សតាស់។  

 មួយទសវត្សរយ៍្កាយមក ឧបករណ៍យអ្ឡិរ្តូ្និរ្បយលទថ្ាមីួយយទៀត្ តែល
មានយអ្្កង់ បានយ វ្ើឲ្យមន៉ុសសមិនសូវយមើលទូរទសសន៍យ្រើនែូរម៉ុន។ សពវថ្ថ្ៃយនោះ 
យកាងៗរង់បានទូរស័ពទ ា្ ត្ វូន និងត្តបាត្តែលយទើបតត្យរញថ្ាី យ ើយជា្មាតា 
យយើងយ ើញយកាងៗអ្ងគ៉ុយយមើលយអ្្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ោ ងជករ់ិត្ត យៅកតនាង
កមានត និងកន៉ុងកមាវ ិ្ ីយសសងៗ យៅទី្ធារណៈ ក៏ែូរជាកន៉ុងយពលញុំបាយកន៉ុង្គួ
្រ។ យរឿងយនោះបានយ វ្ើឲ្យខ្៉ុ ុំឆ្ៃល់ថា យត្ើអ្នកជិត្ខាងខ្៉ុ ុំនឹងយៅតត្ជុំរ៉ុញខ្៉ុ ុំ ឲ្យ
បយតត យកូនឲ្យរុំតយយពលយ្រើន យៅពមី៉ុខយអ្្កង ់តាមរតិ្តរបស់ពួកយគ កន៉ុងយពល
សពវថ្ថ្ៃតែរឬយទ? 
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 ឧបករណ៍តែលមានអា្កង់ កន៉ុងសម័យបរច៉ុបបនន មានលកខណៈខ៉ុសពី
ទូរទសសន៍ យោយ្រយគអារយ្បើពួកវា យែើមបយី វ្ ើអ្វ ីៗជាយ្រើន យៅ្គប់ទីកតនាង នងិ
យៅយពលតក៏បាន។ យកាងៗបានយ្បើពួកវា យែើមបី្ ្វ្ជាវឯក្រ យែើមបយី វ្ ើកិរច
ការ្លា និងជតជកយលងជាមួយមិត្តលកតិ។ យកាងៗកប៏ានយ្បើឧបករណ៍ទុំងយន្មោះ 
យែើមបកីមានតសបាយសងតែរ យោយយលងយ គម យមើលកមាវ ិ្ ីសាយយៅយពលតក៏
បាន ត្ ប់ត្ន្រនតី ឬយបើកយមើលយ វសប ៉ុកជាយែើម។ សពវថ្ថ្ៃយនោះ យយើងអារតសវងរក
រុំយណោះែឹង ទុំន្មក់ទុំនង និងទទួលការកមានតសបាយជាយ្រើន យោយ្គាន់តត្យ្បើ
្មាមថ្ែអ្សូ ឬរ៉ុរពយីលើអា្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្របស់យយើង។ វាអារជាយរឿងែអ៏្
ច្ រយ ស្មាប់អ្នកខាោះ ប ៉ុតនត វាកអ៏ារមានយ្គាោះថាន កស់ងតែរ។  

 មានយពលមួយអ្នក្សីស ូ្ន(Suzanne)បាន្បាប់កូនគាត្់ថា  

“មា ក់នឹងែកទូរស័ពទរបស់កូនទ៉ុក បថី្ថ្ៃ”។ កូន្បុសរបស់គាត្ ់មានយ ា្ ោះ ឌី
ឡាន(Dylan) អាយ៉ុ១១ឆ្លន ុំ ក៏បានត្សកថា “មា ក់ កូនមិនអាររស់យោយគាា ន
ទូរស័ពទរបស់កូនបានយទ! យបើមា ក់ែកវាទ៉ុក កូននឹង ា្ ប់មិនខាន!” អ្នក្សីស ូ
្នមានការត្ងឹ្ទូងោ ងខាា ុំង។ ឌីឡានកប៏ានចាប់យសតើមយុំ យ ើយគាត្ក់៏
មានអារមាណ៍ថា រងយ់ុំសងតែរ។ គាត្់ឆ្ៃល់ថា “យ ត្៉ុអ្វបីានជាទូរស័ពទមាន្
រៈសុំខាន់ោ ងយនោះ រុំយពាោះកូនរបស់ខ្៉ុ ុំ?” 

 ឪព៉ុកមាត យជាយ្រើន មានអារមាណ៍ថ្បប់ារមភ យពលតែលយ ើញកូនយៅពីម៉ុខយអ្
្កង់យ្រើនយពក។ យត្ើខ្៉ុ ុំគួរតត្ឲ្យពួកយគមានទូរស័ពទផ្ទទ ល់ខាួន យៅយពលត? យត្ើខ្៉ុ ុំគួរ
តត្ោក់រាបអ់្វ ី យែើមបី្ គប់្គងការយ្បើ្បាស់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្? យត្ើខ្៉ុ ុំយ វ្ ើែូរយមតរ 
ឲ្យកូនខ្៉ុ ុំឈប់យញៀនយមើលទូរស័ពទ? ទុំងយនោះ គឺជាសុំណួរមួយរុំនួន កន៉ុងរុំយតម
សុំណួរជាយ្រើន តែលពួកយគមាន។  

 ខ្៉ុ ុំន្មមយយើងជាឪព៉ុកមាត យតែលជា្គីសទបរស័ិទ យយើងជាអាតពាបាលខាង
វញិ្ញា ណរបស់ពួកយគសងតែរ យោយ្ពោះអ្មាច ស់បាន្តាស់យៅយយើង ឲ្យបយ្ងៀន
កូនយយើង និងន្មុំពួកយគយែើរតាមសាូ វរបស់្ពោះអ្ងគ។ បទគមពីរស៉ុភាសិត្ ២២:៦ បាន
្បាប់យយើង ឲ្យ “រូរបង្ហា ត្់កូនយកាង ឲ្យ្ប្ពតឹ្តតាមសាូ វតែលគួរ្ប្ពឹត្ត”។ ការយនោះ គឺ
រាបប់ញ្ចូ លការែឹកន្មុំពួកយគ យៅកន៉ុងការយ្បើ្បាស់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្សងតែរ។ មា ង
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យទៀត្ ្ពោះបនទូល្ពោះបានរ ុំឭកយយើងថា យយើងគួរតត្មានយសរកតី្សឡាញ់ យៅកន៉ុងរិត្ត 
ខណៈយពលតែលយយើងែឹកន្មុំកូនៗរបស់យយើង គឺយសរកតី្ សឡាញ់ តែលមានការអ្ត្់
ា្ត្ ់ សបប៉ុរស និងបន្មទ បខាួន និងយសរកតី្សឡាញ់តែលយឺត្នឹងខងឹ តត្ងតត្ការពារ  

ទ៉ុករិត្ត សងឃមឹ និងស ូ្ទុំ(១កូរនិថូ្ស ១៣:៤-៧)។  

 ខណៈយពលតែលយយើងតសវងយល់ អ្ុំពីរយបៀបែឹកន្មុំកូនរបស់យយើង យោយយសរ
កតី្ សឡាញ់ យយើងចាុំបារ់្តូ្វែឹងថា អា្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ ្គាន់តត្ជាឧបករណ៍
ប ៉ុយតណ ោះ។  

 ពួកវាអារមាន្បយោជន៍ជាវជិជមាន តត្កអ៏ារមានយ្គាោះថាន ក់សងតែរ។ ការអ្វី
តែលកូនរបស់យយើងសយ្មររិត្តយ វ្ ើ យៅកន៉ុងទូរស័ពទ គឺជាកតាត កុំណត្់ត្ថ្មាជាវជិជមាន ឬ
អ្វជិជមានរបស់ពួកយគ។ យរឿងទីពរីតែលយយើង្តូ្វែឹងយន្មោះគឺ ជុំហានែុំបូងតែលសុំខាន់
បុំស៉ុត្ គឺមិនតមនជាការោក់រាប់ ឬពាកយសមតីតែលយយើងនិោយយៅកាន់កូនរបស់
យយើងយន្មោះយទ តត្ជាការអ្្ិ ា្ នរបស់យយើង។ ែូរយនោះ ម៉ុនយពលយយើងចាប់យសតើមជួយ 
ពួកយគ រូរយយើងអ្្ិ ា្ នសូមឲ្យពួកយគមានរិត្តតែលយបើករុំ រទទួលការបយ្ងៀន
(ស៉ុភាសិត្ ១៣:១) យ ើយយយើងក៏្ តូ្វអ្្ិ ា្ នឲ្យខាួនឯងសងតែរ។ យត្ើយយើងកុំព៉ុងតត្
យលើកយកបញ្ញា យមើលទូរស័ពទមកនិោយជាមួយកូនៗរបស់យយើង តាមរយបៀបតែល
គាា ន្បយោជន៍រុំយពាោះពួកយគឬ? យត្ើយយើងមានអារមាណ៍ថា យយើងរងរ់៉ុោះចាញ់បញ្ញា
យនោះ យោយ្រយយើងហាក់ែូរជាពបិាក្បាប់កូនយយើងឲ្យយល់ឬ?  

 សូមក៉ុុំអ្ស់សងឃមឹយឡើយ! រូរយយើងង្ហកមករក្ពោះជាមាច ស់ យោយទទួល គ្ ល់
ភាពកយមាយ និងបញ្ញា ្បឈមរបស់យយើង។ ្ពោះអ្ងគជាអ្នកកមានតរិត្តែអ៏្ ច្ រយ និង
ជាអ្នក្បឹកាយោបលែអ៏្ ច្ រយរបស់យយើង យ ើយមានតត្្ពោះអ្ងគយទ តែលអារ
យ្បាសយលាោះយយើង និងកូនរបស់យយើងបាន។ រូរយយើងទូលសូម្ពោះអ្ងគ ឲ្យ្បទនរិត្ត 
តែលបន្មទ បខាួន និងយកាត្ខាា រ្ពោះអ្ងគជាទីមួយ យ ើយសូមឲ្យ្ពោះអ្ងគ្បទនយយើងនូវ
្បាជ្ា យែើមបតីរកចាយយសរកតីពិត្ែល់កូនរបស់យយើង យោយយសរកតី្សឡាញ់ និង
មាន្បសិទធភាព។   

 កន៉ុងកូនយសៀវយៅយនោះ យយើងនឹងពនិិត្យយមើលតួ្ន្មទីសុំខាន់ទុំងបួនរបស់អា្កង់
ទូរស័ពទ តែលជាឧបករណ៍ស្មាបស់តល់ឲ្យនូវ (១) រុំយណោះែឹង (២) ការទុំន្មក់ទុំនង 
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(៣) សកមាភាពសងគម និង (៤) ការកមានត យ ើយយយើងនឹងពនិិត្យយមើលរយបៀប
តែលយយើងអារជួយ កូនៗរបស់យយើង យោយយ្បើ្បាជ្ាមកពី្ពោះ កន៉ុងករណីនីមួយ
ៗ។ យសៀវយៅយនោះក៏បានសតល់ឲ្យនូវវ ិ្ ី្ ន្រសតចាបយ់សតើមការសនទន្ម ស្មាប់ឲ្យអ្នក
យ្បើជាមួយកូនរបស់អ្នក យ្ពាោះយយើងអារទទួល្បាជ្ាមកពី្ពោះ តាមរយៈការ
ទុំន្មក់ទុំនងជាយទៀងទត្។់ យៅរ៉ុងបញ្ចប់ថ្នកូនយសៀវយៅយនោះ យយើងនឹងតសវងយល់ 
អ្ុំពីជុំហានតែលមាន្បសិទធភាពមួយរុំនួន តែលឪព៉ុកមាត យអារអ្ន៉ុវត្តតាម។  

សូមយយើងតសវងយល់ទុំងអ្ស់គាន  ែូរត្យៅ :  

Ruth Wan-Lau 
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ទី១ 

ឧបក្រណ៍ធែលផ្តល់ចដំណះែងឹ 
 

ត ា រនិ(Clarence) បាននិោយយោយយមាទនៈភាពថា “មា ក់ យមើលបទ
បង្ហា ញរបស់ខ្៉ុ ុំតន!” យកាងកន៉ុងវយ័១២ឆ្លន ុំយនោះ បានយរៀបរុំបទបង្ហា ញ អ្ុំពី

បញ្ញា បរ ិ្ ា នយៅ្បយទសឥតា  កន៉ុងថាន ក់តសនែវីទិា យ ើយគាត្រ់កបានសិាត្ិជា
លមអិត្ របូភាព និងវយីែអ្ខូាីៗ យៅតាមបតត ញអ្៉ុនីយ្ើណិត្។ អ្នក្សីវនីនី
(Winnie) តែលជាមាត យរបស់គាត្ ់ ក៏បាននិោយថា “កូនយរៀបរុំបទបង្ហា ញយនោះ 
កន៉ុងរយៈយពល២យមា ងតមនក៏អ្ី? យមើលយៅកូនពូតកតស់!” ត ារនិកប៏ានយឆ្ាើយថា 
“បាទមា ក់ កូនបាន្្វ្ជាវយមយរៀនកន៉ុងអ្៉ុនីយ្ើណិត្ គឺមិនពបិាកយទ!” 

 វាពតិ្ជាអ្ ច្ រយតស់ តែលយយើងអារតសវងរកពត្ម៌ានជាយ្រើន កន៉ុង្បពន័ធអ្៉ុី
នយ្ើណិត្។ សពវថ្ថ្ៃយនោះ យកាងៗមានឱកាសទទួលយករុំយណោះែឹង ែយ៏្រើនមហា
្ល កន៉ុង្បពន័ធអ្៉ុនីយ្ើណិត្ យលើសពយីពលតទុំងអ្ស់ កន៉ុង្បវត្ិត្ន្រសត។ 
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យ ត្៉ុយនោះយ ើយ យកាងតូ្រៗអារយរៀនអាន សរយសរ និងរាបយ់លខ យៅយលើយអ្្កង់
ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ ខណៈយពលតែលយកាងតែល្ុំជាង អារយ្បើapp យែើមបយី វ្ ើលុំ
ហាត្់គណិត្វទិា ឬយរៀនវាយសគរតាមការបយ្ងៀនកន៉ុងYoutube ជាយែើម។  

 មានតវប្យយ្រើនរាបម់ិនអ្ស់ តែលនិោយអ្ុំពី្បធានបទយសសងៗ ែូរជា 
ពត្ម៌ានទនយ់ ត្៉ុការណ៍  ្បវត្តិ្ន្រសត សីលបៈ និងវបប្ម៌ ក៏ែូរជា វទិា្ន្រសត 
និងបយរចកវទិា តែលកន៉ុងរុំយតមយន្មោះ មានយវប្យជាយ្រើន តែលយផ្ទត ត្យៅយលើ
ក៉ុមារ។  

 សពវថ្ថ្ៃយនោះ អា្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ បានកាា យជាមយ្ាបាយជាមូលោា ន 
តែលក៉ុមារកុំព៉ុងយ្បើ យែើមបតីសវងរករុំយណោះែឹង។  យត្ើអ្នកមិនយរោះយរៀនពងមាន់ឬ? 
យត្ើអ្នករងត់សវងយល់បតនាម អ្ុំពី្កុមរយ្មៀងតែលអ្នករូលរិត្តឬ? យត្ើអ្នក្តូ្វការ
សាូ វយ វ្ ើែុំយណើ រលអបុំស៉ុត្ យៅរកទីកតនាងថ្ាីៗ ឬ? សពវថ្ថ្ៃយនោះ អ្នកអាររកបានរយមាើយជា
យ្រើន កន៉ុងgoogle។  

 យកាងៗបានង្ហកមករកទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ យ វ្ ើជា្បលពទីមួយ ែទ៏ន់រិត្ត ថ្ន
រុំយណោះែឹង។ 

 ការមានលទធភាពទទួលពត្ម៌ាន អារមាន្បយោជន៍ តត្ការមានរុំយណោះែឹង
កាន់តត្យ្រើន គឺមិនមានន័យថា យយើងមាន្បាជ្ាយ្រើនជាងម៉ុនយន្មោះយឡើយ។ ្ពោះ
បនទូល្ពោះបាន្បាប់យយើងថា ្បាជ្ាគជឺាអ្វ។ី  

 គឺែូរមានយសរកតីតរងថា “យសរកតីយកាត្ខាា រែល់្ពោះយយ ូវា ជាយែើមរមថ្ន
្បាជ្ា”(ស៉ុភាសិត្ ៩:១០)។  

 ការយកាត្ខាា រ្ពោះអ្មាច ស់ គឺជារុំណ៉ុ រសុំខាន់បុំស៉ុត្ថ្ន្បាជ្ា។ មន៉ុសសមាន
្បាជ្ាមានរិត្តតែលរងយ់ វ្ើឲ្យ្ពោះសពវ្ពោះទ័យ រុំយពាោះការគិត្ ពាកយសមតី និងការ
្ប្ពឹត្តរបស់ខាួន។ ការមាន្បាជ្ា គឺមានន័យថា យយើងអារែឹងអ្ុំពីយសរកតអី្វ ីតែល
្ពោះអ្មាច ស់សពវ្ពោះទ័យ។ យត្ើយសរកតីពតិ្យនោះមានជាប់ទក់ទងអ្វ ី នឹងការរុំតយ
យពលយមើលយៅពីម៉ុខយអ្្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្? រុំយណោះែឹងបង្ហា ញយរញមក យៅ
យលើយអ្្កង់ទុំងយន្មោះ កន៉ុងទ្មង់ជាអ្ត្ាបទ របូភាព វយីែអ្ូ និងត្ន្រនតី។ ការជួយ កូនៗ
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របស់យយើងឲ្យមាន្បាជ្ា មានន័យថា យយើងែឹកន្មុំពួកយគឲ្យែឹងថា អ្វីៗ ទុំងអ្ស់
តែលយយើងយ ើញយៅយលើយអ្្កង់ មិនតមនស៉ុទធតត្ថាវ យសិរលីអែល់្ពោះយឡើយ។  

 ្បាជ្ាករ៏ាបប់ញ្ចូ លការសយ្មររិត្ត តែល្ពោះសពវ្ពោះទ័យ យៅកន៉ុងការយមើលអ្វី 
តែលមានយៅយលើអា្កង់ យ្ពាោះយយើង្តូ្វថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ យលើសពអី្វីៗ ទុំងអ្ស់។ 
 យកាងៗរូលរិត្តយរៀនសូ្ត្ និងតសវងយល់។ ការរងយ់រោះរងែ់ឹងរបស់ពួកយគ គឺ
គាា ន្ពុំតែនយឡើយ។ ប ៉ុតនត រុំយណោះែឹង តែល្ពោះមិនសពវ្ពោះទ័យ អារជាកតាត
តែលន្មុំយៅរកម នតរាយ។  

 អាលី្(A l y ss a )  ជាយកាងអាយ៉ុ៧ឆ្លន ុំ តែលបានយលងជាមួយខាតឌន
(Caden) យៅ្លាយរៀន ជាញឹកញប់។ មិត្តរមួថាន ក់មួយរុំនួនបានរុំអ្ន់ពួក
យគថា “ខាតឌន គឺជាមិត្ត្បុសរបស់អាលី្!” ពួកយគកប៏ានយ វ្ើសយមាងែូរ
មន៉ុសសយថ្ើបគាន  យពលតពួកយគយែើរ្ជួសអ្នកទុំងពីរ  យែើមបីរមអកឲ្យ។ ថ្ថ្ៃមួយ 
អាលី្ក៏បានរកយមើលពាកយ “យថ្ើប” យៅកន៉ុ ងអ្៉ុីនយ ើ្ណិត្ យោយយ្បើត្តបាត្
របស់ឪព៉ុកន្មង។ យលាករូ(Joe) តែលជាឪព៉ុករបស់យអ្លី្ មានការរនធត្់
រិត្តតស់ យពលតែលបានយ ើញន្មងយមើលវយីែអ្ ូ តែលន្មងបានរ៉ុរយមើល 
ទុំងមិនែឹងអី្។ 

 កន៉ុងពលិពយលាកសពវថ្ថ្ៃ តែលមានយពញយៅយោយរុំយណោះែឹង តែលង្ហយ
្សួលរក យយើងកាន់តត្ចាុំបារ់្តូ្វបណត៉ុ ោះ្បាជ្ាតែលយកាត្ខាា រ្ពោះ យៅកន៉ុងជីវតិ្
កូនរបស់យយើង យ ើយ្តូ្វចាប់យសតើមបណត៉ុ ោះ យពលតែលពួកយគយៅយកាងយៅយឡើយ។ 
កាលតពួកយគមានលទធភាពកាន់តត្យ្រើន យៅកន៉ុងការទទួលរុំយណោះែឹង យន្មោះពួក
យគក៏្ តូ្វការ្បាជ្ាកាន់តត្ខាា ុំង។ ការ្គប់្គង និងការស្មិត្ស្មាុំងរបស់ឪព៉ុក
មាត យ តែលការពារកូនរបស់ខាួន ក៉ុុំឲ្យយបើកយមើលអ្វតីែលមិន្ត្មឹ្តូ្វ  អារមាន
្បយោជន៍ ប ៉ុតនត ពួកយគយៅតត្យថាា ោះយធាា យ យ ើយតែលកាន់តត្សុំខានជ់ាងយនោះ
យទៀត្យន្មោះ គឺការអ្ន៉ុវត្តនែូ៍រយនោះ មនិបានបណត៉ុ ោះ្បាជ្ា យៅកន៉ុងរិត្តរបស់យកាងយឡើយ។ 
សរ៉ុបមក ពួកយគ្តូ្វមានរិត្តតែលមាន្បាជ្ា តែលអារឲ្យពួកយគែឹងថា មានអ្វីខាោះ
តែល្ពោះសពវ្ពោះទ័យ ឬមិនសពវ្ពោះទ័យ។ រិត្តតែលមាន្បាជ្ានងឹយ វ្ើជាមលូោា ន
្គឹោះ ស្មាបក់ារសយ្មររតិ្តយោយផ្ទទ ល់ខាួន យែើមបយី វ្ ើអ្វតីែលថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ។  
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ចូរនិយាយដៅកានក់្ូនរបសអ់្នក្  
យែើមបបីណត៉ុ ោះរុំយណោះែឹង តែល្ពោះសពវ្ពោះទ័យ យៅកន៉ុងជីវតិ្កូនរបស់យយើង យយើង
ចាុំបារ់្តូ្វទុំន្មកទ់ុំនងជាមួយពួកយគ យោយការសនទន្មជាយទៀងទត្។់ រូរពាោម
និោយជាមួយកូនរបស់អ្នក អ្ុំពី្បធានបទតែលមានែូរត្យៅ:  

ក. រុំយណោះែឹងមានត្ថ្មា តត្ការមាន្បាជ្ាតែលថាវ យសិរលីអែល់្ពោះសុំខានជ់ាង។ 
យត្ើរុំយណោះែឹង និង្បាជ្ាមានភាពខ៉ុសគាន ោ ងតខាោះ? រូរយលើកយក
ឧទ រណ៍មួយរុំនួន មកពភិាកា យែើមបបីង្ហា ញអ្ុំពីភាពខ៉ុសគាន ឲ្យបានរាស់
លាស់។ យត្ើ្ ពោះគមពីរប ីបបានតរងថា ្បាជ្ាមាន្បលពមកពតី?  

ខ. មនិតមនអ្វីៗទុំងអ្ស់តែលអ្នកអាន យមើល ឬ ត្ ប់ ស៉ុទធតត្ថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ
យន្មោះយឡើយ។ រូរសួរកូនៗរបស់អ្នក អ្ុំពកីារអ្វតីែលពួកយគបានយ ើញ យៅយលើ
យអ្្កងទូ់រស័ពទ ឬត្តបាត្របស់ពួកយគ តែល្បត លជាមិនបានថាវ យសិរលីអ
ែល់្ពោះ។ រូរអានយវប្យពត្៌មានតមួយ ជាមួយកូនរបស់អ្នក យ ើយ
ពភិាកាជាមួយពួកយគ អ្ុំពីមូលយ ត្៉ុតែលយយើងមិនបានថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ 
យពលតែលយយើងយរោះតត្រ៉ុរអ្ត្ាបទពត្៌មាន របូសាយពាណិជជកមា និងវយីែអ្ូខាី
ៗទុំងអ្ស់ តែលយលរយឡើង យៅយលើអា្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្។ រូរពភិាកា 
អ្ុំពកីារអ្វីតែលអ្នកអារយ វ្ើ យពលតែលអ្នកបានជួបអ្វយីៅយលើយអ្្កង់ តែលមិន
ថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ។  

គ. តែលអ្នកអាររ៉ុរពយីលើអ្វតីែលអ្នកយ ើញយៅយលើយអ្្កង់ គមឺនិមានន័យថា អ្នកគួរ
តត្រ៉ុរពីយលើវាយន្មោះយឡើយ។ យត្ើពាកយ “អារ” និងពាកយ “គួរតត្” ខ៉ុសគាន ោ ង
ែូរយមតរខាោះ? យត្ើអ្នកបានគិត្ែល់្ពោះអ្មាច ស់យទ យពលតែលអ្នកសយ្មររិត្តយ វ្ ើ
អ្វមីួយ?   

 . យបើយយើងមិនែឹងរាស់ថា អ្វតីែលយយើងរងយ់ វ្ើ កន៉ុងទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ជាទយងវើ
្បកបយោយ្បាជ្ាឬអ្ត្ ់ យត្ើយយើងគួរតត្យៅសួរនរត? រូរបញ្ញជ ក់ឲ្យកូនអ្នក
ែឹងរាស់ថា អ្នកជាមន៉ុសសទីមួយ តែលពួកយគ្តូ្វសួររក្បលពថ្ន្បាជ្ា។ 
យ ើយ្បលពថ្ន្បាជ្ារបស់អ្នក គឺជា្ពោះគមពីរប ីប គមឺិនតមនអ្៉ុនីយ្ើណិត្
យឡើយ។ 



1 2  

 
ការអ្ែិស្ឋាន  

 ឱ្ពោះអ្មាច ស់ សូមយ្បើ ទូលបងគុំជាឧបករណ៍ តែលពាុំន្មុ្ំ បាជ្ារបស់្ពោះអ្ងគ។ 
សូមបង្ហា ញទូលបងគុំ អ្ុំពីរយបៀបបយ្ងៀនកូនទូលបងគុំ ឲ្យយរោះយកាត្ខាា រ្ពោះអ្ងគ ផ្ទគ ប់
រិត្ត្ពោះអ្ងគ និងថាវ យសិរលីអែល់្ពោះអ្ងគ យលើសអ្វីទុំងអ្ស់។ សូមជួយ កូនទូលបងគុំ
ឲ្យយបើករិត្តទទូលការបយ្ងៀន និងយ វ្ើការពិភាកាែម៏ានន័យ ជាមួយទូលបងគុំ។ 
សូមឲ្យពួកយគ ចាត្ទ់៉ុក្បាជ្ា ថាមានត្ថ្មាជាងរុំយណោះែឹង យ ើយលូត្លាស់ យៅ
កន៉ុ ងការយល់ែឹង តែល្ពោះសពវ្ពោះទ័យ យៅកន៉ុ ងការអ្វីតែលពួកយគអាន យមើល និង
ត្ ប់ យៅយលើ យអ្្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្របស់ពួកយគ។ 
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ទី២ 

ម្ដែាោាយននការទំនាក្់ទំនងទាន់ចិតត  
 

យអ្ ្កងម់ិន្គានត់ត្បានកាា យជា្បលពជាមូលោា ន ថ្នរុំយណោះែឹងរបស់
ក៉ុមារប ៉ុយតណ ោះយឡើង។ តត្វាបានកាា យជាមយ្ាបាយជាមូលោា នថ្នការ

ទុំន្មក់ទុំនងរបស់ក៉ុមារ កាន់តត្យ្រើនយឡើង។   

 មូលយ ត្៉ុរមបង តែលន្មុំឲ្យការទុំន្មកទ់ុំនងតាមទូរស័ពទ ឬត្តបាត្មានការ
យពញនិយមកាន់តត្ខាា ុំង គឺយោយ្រវាមានភាពរ ័សទន់រិត្ត។ ការយនោះអារជួយ 
រការុំណងទុំន្មក់ទុំនង កន៉ុង្គួ្រ។ ឧទ រណ៍ យពលតែលឪព៉ុកមាត យយៅយ្ៅ
្បយទស យយើងអារយ្បើapp ឬកមាវ ិ្ ទូីរស័ពទ យែើមបទីុំន្មកទ់ុំនងជាមួយកូនៗរបស់
យយើង យោយយ្បើសយមាង យមើលម៉ុខគាន យ ើញ។ គួរឲ្យ ត្ យតស់ ការទុំន្មក់ទុំនង
ទន់រិត្ត ក៏មានន័យថា ការទុំន្មក់ទុំនងជាប់ជានិរច ។ បានយសរកតីថា យពលត
យយើងមានលទធភាពយ្បើអ្៉ុនីយ្ើណិត្បាន្គប់យពលយវលា យោយ្គវាស្មាមថ្ែរ៉ុោះ
យឡើងៗ យៅយលើយអ្្កង់ យែើមបតីសវងរកការកមានតសបាយរាបម់ិនអ្ស់ យន្មោះយយើងក៏
ង្ហយនឹងយលារយសរកតីពិត្ថ្ន្ពោះគមពីរែស៏ុំខាន់មួយ តែលតរងថា : យពលយវលាមាន
កុំណត្់។ 
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 កន៉ុងបទគមពីរទុំន៉ុកែុំយកើង យលាកម ូយសបានអ្្ិ ា្ នថា :   

“ែូយរនោះ សូមបយ្ងៀនឲ្យយយើងខ្៉ុ ុំយរោះកុំណត្់រាបថ់្ថ្ៃអាយ៉ុថ្នយយើងខ្៉ុ ុំ យែើមបីឲ្យយយើង
ខ្៉ុ ុំមានរិត្តខាីឃ្មា ត្ ឲ្យបានសតិ្បញ្ញា ” (ទុំន៉ុកែុំយកើង ៩០:១២)។ 

 ការមាន្បាជ្ា គឺមានន័យថា យយើងែឹងថា យពលយវលាមានកុំណត្ ់ យ ើយ
សយ្មររិត្តយ្បើវា តាមរយបៀបតែលមានត្៉ុលយភាព និងថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ។ 
យពលតយកាងៗ រុំតយយពលយ្រើនយពក យៅពមី៉ុខយអ្្កង់ ពួកយគអារខកខាន
មិនបានឆ្កឱ់កាសសុំខាន់ៗបោី ង តែលមានែូរត្យៅ :  

១. ឱកាសរុំតយយពលជាមយួ្កមុ្គួ្ រ 
ទីមួយ កូនៗរបស់យយើង្បត លជាបាត្់ឱកាសក្ងរុំណង្គួ្រឲ្យបានរងឹ
មាុំ ជាពយិសសជាមួយយយើង តែលជាឪព៉ុកមាត យរបស់ពួកយគ។ យពលយយើងយៅ
ទទួលកូនយៅ្លាយរៀន យត្ើពួកយគមិនបានសនទន្មជាមួយយយើង យោយ្រពួកយគ
ជាប់រវល់នឹងទូរស័ពទរបស់ពួកយគឬ? ឬមួយ យៅយពលពួកយគញុំអាហារជ៉ុុំគាន  កន៉ុង
្គួ្រ យត្ើពួកយគមិនយអ្ើយពើរនឹងសុំណួររបស់យយើង យោយ្រពួកយគរវល់យស្ើ្រ
យៅមិត្តលកតិរបស់ពួកយគឬ?  

 ការយៅជ៉ុុំគាន តសនករបូកាយ កន៉ុងឡាន ឬយៅយលើម ូតូ្ ឬក៏យៅត្៉ុអាហារយពលលាៃ រ 
តត្អារមាណ៍  និងរិត្តយៅោរ់ឆ្លៃ យពគីាន    អារយ វ្ើឲ្យរុំណង្គួ្រមានភាពរ៉ុោះ
យខាយ។ យពលតកូនៗយយើងរុំតយយពល យៅពមី៉ុខយអ្្កង់ យ្រើនជាង
រុំតយយពលជាមួយយយើង យន្មោះយយើងបានខកខាត្មិនបានឆ្កឱ់កាសបយញ្ចញ
ពនារឺបស់្ពោះអ្មាច ស់ រូលយៅកន៉ុងជវីតិ្ពួកយគ តែលយន្មោះជាឱកាសែស៏ុំខាន់តស់។ 

 មានយពលមួយ យយយរមី(Jeremy) តែលជាយកាងអាយ៉ុ១៤ឆ្លន ុំ យ ើញសិសសមាន ក់ 
្តូ្វសិសសែថ្ទយទៀត្វាយយ វ្ើបាប គាត្ក់ប៏ានថ្ត្វយីែអ្ូសកមាភាពយន្មោះទ៉ុកកន៉ុង
ទូរស័ពទគាត្។់ ្លាយរៀនបានរ ុំឭកយកាងៗ ឲ្យរាយការណ៍ អ្ុំពីការវាយយ វ្ើបាប
តមួយ តែលសិសសតមាន ក់បានទទួលរង ប ៉ុតនត គាត្់ខាា រពួកអ្នកវាយយ វ្ើ
បាបយគយន្មោះ ែឹងថាគាត្់ជាអ្នករាយការណ៍។ យពលគាត្់កុំព៉ុងយែើររូលតាមទវ រ
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សទោះ អ្នក្សីរ  សូ(Rose) តែលជាមាត យរបស់គាត្ ់ ក៏បានសួរគាត្់ថា “កូនយៅ
យរៀនថ្ថ្ៃយនោះ សបាយយទ?” គាត្់មិនបានយឆ្ាើយត្បយទ សទ៉ុយយៅវញិ គាត្់បាន
យបើកយមើល្រ កន៉ុងទូរស័ពទគាត្ ់យ ើយក៏បានយស្ើវយីែអ្ូយន្មោះ យៅមិត្តលកតិគាត្់មួយ
្កុម។ គាត្់សរយសរកន៉ុង្រយន្មោះថា “យត្ើខ្៉ុ ុំគួរយ វ្ ើោ ងត?” ភាា មៗយន្មោះ គាត្់
កប៏ានចាប់យសតើមទទួល្រជាយ្រើនពីពួកយគ។ មិត្តលកតិរបស់គាត្់មាន ក់បានសរ
យសរ្រយស្ើមកថា “LOL”(laugh out loud) តែលមានន័យថា យសើរឮៗ។ 
មិត្តលកតិែថ្ទយទៀត្កប៏ានយស្ើ្រមក្សយែៀងយនោះតែរ។ អ្នក្សីរ  សូកប៏ានសួរ
គាត្់ថា “កូនឯងមានយរឿងអ្ី?” យយយរមីយៅតត្យ វ្ើ្ពយងើយោក់គាត្់។ គាត្់គិត្ថា 
“មិត្តលកតិរបស់ខ្៉ុ ុំភាគយ្រើន មិនសូវខវល់ពវីយីែអ្ូយន្មោះយទ។ ខ្៉ុ ុំគិត្ថា ខ្៉ុ ុំមិនចាុំបារ់
្តូ្វយកវយីែអ្ូយនោះយៅរាយការណ៍្បាប់្លាយទ”។ គិត្យ ើញែូរយនោះយ ើយ 
គាត្់កប៏ានលប់វយីែអ្យូន្មោះយចាលតត្មតង។ 

 យត្ើការពងឹតសអកយៅយលើការទុំន្មក់ទុំនងទន់រិត្ត តាមទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ អាររមួ
រុំតណក យៅកន៉ុងការយ វ្ើឲ្យខូរទុំន្មក់ទុំនងរវាងយយើង និងកូនឬយទ? យត្ើយយើងអារ
បាត្់បង់ឱកាសជោះឥទធពិលមកយលើជីវតិ្របស់កូនយយើង យោយបយ្ងៀនពួកយគ តាម
រយបៀបតែលថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ ជាពិយសស កន៉ុងកាលៈយទសៈ តែលពួកយគ្តូ្វការ
ការែឹកន្មុំរបស់យយើងបុំស៉ុត្? ការតែលកូនរបស់យយើងស៉ុុំការ្បឹកាយោបល ពមីិត្ត
លកតិរបស់ពួកយគ គឺគាា នអ្វខី៉ុសយទ ប ៉ុតនត ទនទឹមនឹងយន្មោះ យយើងករ៏ង់ក្ងទុំន្មក់
ទុំនងឲ្យបានរងឹមាុំ ជាមួយពួកយគ យែើមបឲី្យពួកយគទ៉ុកោក់ពាកយសមតីរបស់យយើង យៅ
កន៉ុងរិត្ត។ ការយនោះអារមានការពបិាក យបើសិនជារុំណង្គួ្ រមានភាពអ្នយ់ខាយ។   

២. ឱកាសរុំតយយពលជាមយួ្ពោះ  
ទីពរី ការទុំន្មក់ទុំនងទន់រិត្ត យោយយ្បើទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ ក៏អារមានសលប ោះពាល់
មកយលើការលូត្លាស់ ខាងវញិ្ញា ណរបស់កូនៗយយើងសងតែរ។ យពលតែលមានអ្វីៗ
ជាយ្រើន បានយលរយឡើង ោ ងជនយ់ជារ យៅយលើយអ្្កង់របស់ពួកយគ យន្មោះពួកយគក៏
រង់យបើកយមើលភាា មៗ តាមសភាវគត្រិបស់ពួកយគ។  

 កាូ យអ្(Chloe) តែលជាយកាងអាយ៉ុ១១ឆ្លន ុំ មានការរ្ប់រសល់ កន៉ុងខាួន។ 
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យលាកលី្ ័រ(Peter) តែលជាឪព៉ុកបានោក់ប្មាម មិនឲ្យយ្បើទូរស័ពទ កន៉ុងកមាវ ិ្ ី
ថាវ យបងគុ្ំ ពោះ យៅ្ពោះវហិារ ប ៉ុតនត យរៀងរាល់ពរីបវីនិ្មទី ន្មងយរោះតត្មានអារមាណ៍ថា 
រង់តត្យបើកយមើលទូរស័ពទ។ ភាា មៗយន្មោះ  វ ីប ី(Phoebe) តែលជាមិត្តលកតិ តែល
អ្ងគ៉ុយជាប់ន្មង កប៏ានែកទូរស័ពទរបស់ខាួនយរញមក យ ើយចាបយ់សតើមយបើកយមើល រ្។ 
ការយនោះបានជុំរ៉ុញឲ្យន្មងយបើកទូរស័ពទយមើលតែរ។ ន្មងគិត្ថា “ខ្៉ុ ុំមិនមានអារមាណ៍
មូល យៅកន៉ុងការ ត្ ប់្គូគង្ហវ លអ្្ិបាយ្ពោះបនទូលយទ ែូរយនោះ យបើ្គាន់តត្យបើក
យមើល្របនតិរ ្បត លជាមិនអ្ីយទ តមនយទ”។  

 ការទុំន្មកទ់ុំនងទន់រិត្ត តាមទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ អារន្មុំឲ្យយយើងមានជីវតិ្ 
តែលកានត់ត្ពបិាកយផ្ទត ត្អារមាណ៍ និងកាន់តត្តលងយផ្ទត ត្យៅយលើ្ពោះអ្មាច ស់។ 
មានមត្ិមួយបានយលើកយឡើងថា “យបើ្ពោះយយស ូវ មិនតមនជា្ពោះអ្មាច ស់របស់យយើង 
កន៉ុ ងយពលយន្មោះយទ យន្មោះមានន័យថា យយើងមិនបានតាុំង្ពោះអ្ងគ ជា្ពោះអ្មាច ស់របស់
យយើងទល់តត្យ្ោះ”។ យត្ើយអ្្កង់កុំព៉ុងតត្ទញន្មុំអារមាណ៍របស់កូនយយើង ឲ្យ
ឃ្មា ត្យរញឆ្លៃ យពីទុំន្មក់ទុំនង ជាមួយអ្ងគប៉ុគគលតែលសុំខាន់បុំស៉ុត្ កន៉ុងជីវតិ្ពួកយគ 
គឺ្ពោះអ្មាច ស់ យយស ូវ ្គីសទ តែលជា្ពោះអ្ងគសយន្រង្ហគ ោះឬ? យត្ើពួកយគមានរិត្តអ្រ
សបាយ នឹងការទុំន្មក់ទុំនងទន់រិត្តភាា មៗ តែលពួកយគមានជាមួយមិត្តលកតិ ខាា ុំង
ជាងទុំន្មក់ទុំនងទន់រិត្ត តែលពួកយគមានជាមួយ្ពោះអ្ងគឬ? 

 ទុំន្មកទ់ុំនង តែលយយើងមានជាមួយ្ពោះអ្មាច ស់ ្តូ្វបានសសៈសា យពលតែល
យយើងទទួល្ពោះយយស ូវ ជា្ពោះអ្មាច ស់ និង្ពោះអ្ងគសយន្រង្ហគ ោះរបស់យយើង យោយ
ទទួលយជឿថា ្ពោះអ្ងគបានស៉ុគត្យៅយលើយឈើឆ្លា ង ជុំនួសយយើង យ ើយបានរ ុំយោោះ
យយើងឲ្យររួពបីាប។ ជាងយនោះយៅយទៀត្ ទុំន្មក់ទុំនងយនោះមានការរយ្មើនយឡើង យពល
តយយើងបានយៅជាប់កន៉ុង្ពោះអ្ងគជាយរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ ពមីួយយពលយៅមួយយពល 
យោយ ត្ ប់ និងជញ្ជ ឹងគិត្្ពោះបនទូល្ពោះអ្ងគ អ្្ិ ា្ ន និងយ្រៀងសរយសើរ គឺមិន
្គាន់តត្យៅ្ពោះវហិារ តត្ក៏យៅសទោះ ជា្បចាុំថ្ថ្ៃ យ ើយ្តូ្វយ វ្ ើឲ្យអ្ស់ពរីិត្ត។ ្ពោះ
យយស ូវជាយែើមទុំពាុំងបាយជូរ យ ើយយយើងជាតខនង។ ្ពោះអ្ងគបាន្បាប់យយើងថា យបើ
យយើងយៅជាប់កន៉ុង្ពោះអ្ងគ យយើងនឹងបយងាើត្សលតសាជាយ្រើន តត្យបើោរយ់រញពី្ពោះ
អ្ងគ យន្មោះយយើងមិនអារបយងាើត្សលតសាយឡើយ(យ ូហាន ១៥:៥)។ 
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៣. ឱកាសស្មាកសាូវកាយ 
ការទុំន្មកទ់ុំនងទនរ់ិត្ត តាមទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ អារន្មុំឲ្យយយើងខកខានមិនបាន
ស្មាកកាយ ឲ្យបាន្គប់្ គាន់។ ពនាឺពណ៌យខៀវយរញពីយអ្្កង់ និងភាពរ្ប់
រសល់ តែលទូរស័ពទបានបតត លឲ្យមាន កន៉ុងខួរកាលកូនរបស់យយើង អារយ វ្ើឲ្យ
ពួកយគមានអារមាណ៍ថា មនិរងយ់គង សូមបតីត្យៅយពលតែលពួកយគយខាោះអ្ស់កមាា ុំង។ 
មានការ្្វ្ជាវជាយ្រើន ្តូ្វបានយ វ្ើយឡើង អ្ុំពីសលប ោះពាល់ជាអ្វជិជមាន តែលយអ្
្កង់មានមកយលើក៉ុមារ ជាពយិសស យៅកន៉ុងទមាា ប់ថ្នការយគងរបស់ពួកយគ។ ្ពោះ
គមពីរក៏បានបយ្ងៀនអ្ុំពបីញ្ញា យនោះសងតែរ គឺែូរមានយសរកតីតរងថា “ការតែលឯង
យ្កាកយឡើងម៉ុនកុំណត្ ់ យ ើយ្ករូលយែកយពលយប់ ្ពមទុំងបរយិភាគយោយយ វ្ើ
ការយនឿយ ត្់សង យន្មោះជាការឥត្្បយោជន៍យទៀត្ ែបតិ្្ទងយ់្បាស្បទនឲ្យពួក
សៃួនភាៃ របស់្ទង់ បានយែកលក់សបាយ” (ទុំន៉ុកែុំយកើង ១២៧:២)។ យត្ើកូនៗ
របស់យយើង កុំព៉ុងតត្បាត្់បង់ការយគងែ៏មានត្ថ្មា យ ើយកាន់តត្ពបិាកយផ្ទត ត្
អារមាណ៍ មកយលើកិរចការតែល្ពោះអ្មាច ស់្បទនពួកយគ យៅយពលថ្ថ្ៃឬ?  

រូរនោិយយៅកានកូ់នរបស់អ្នក 
កាលតយកាងៗមានការតបកអារមាណ៍ យោយ្រទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ កាន់តត្ខាា ុំង 
យន្មោះពួកយគកម៏ានការយគង កានត់ត្ត្រិ។ រូរតសវងរកវ ិ្ ីន្មុំកូនៗរបស់អ្នក ឲ្យ គ្ ល់
យសរកតីពិត្កន៉ុង្ពោះគមពីរ ឲ្យពួកយគែឹងថា យពលយវលាមានកុំណត្ ់ យ ត្៉ុយនោះយ ើយ 
ពួកយគចាុំបារ់្តូ្វយ្បើយពលយវលា ឲ្យមានត្៉ុលយភាព។ សូមយ្បើលុំន្មុំថ្នការសនទន្ម 
តែលមានែូរត្យៅ :  

ក. យពលយវលាមានកុំណត្:់ រូរយយើងយ្បើយពលយវលា ្បកបយោយ្បាជ្ា។ រូរអាន
បទគមពីរទុំន៉ុកែុំយកើង ៩០:១២ ជាមួយកូនរបស់អ្នក។ យត្ើកូនយល់ថា ពាកយ “
រាប់ថ្ថ្ៃអាយ៉ុ” មានន័យែូរយមតរ? យត្ើកូនកុំព៉ុងតត្យ្បើយពលយវលារបស់កូន ពី
មួយយពលយៅមួយយពល ្បកបយោយ្បាជ្ាឬយទ? 

ខ. ការការពារ នងិព្ងឹងរុំណង្គួ្ រ។ រូរបយងាើត្យគាលត្ថ្មារបស់្គួ្រ ជា
មួយនឹងកូនរបស់អ្នក យោយរាបប់ញ្ចូ ល “ការរុំតយយពលជាយទៀងទត្ ់ ជា



1 9  

 
លកខណៈ្គួ្រ” និង “ការយបើករុំ រ មិនលាកល់ាម”។ រូរពភិាកា អ្ុំពីមូល
យ ត្៉ុតែលយគាលត្ថ្មាទុំងយនោះ មាន្រៈសុំខាន់ យៅកន៉ុងការក្ង្គួ្រឲ្យ
រងឹមាុំ និងមូលយ ត្៉ុអ្វីតែលយយើង្តូ្វចាត្់ទ៉ុកយគាលត្ថ្មាទុំងយនោះ ជាអាទិភាព
សុំខានជ់ាងការរុំតយយពលពីម៉ុខយអ្្កង់។ 

គ. កុំណត្យ់កការរុំតយយពលជាមួយ្គួ្ រ នងិ្ពោះ យោយមិនយ្បើឧបករណ៍
តែលមានយអ្្កង់។ រូរកុំណត្់យកយពលតែល្តូ្វ រុំតយជាយទៀងទត្់ជា
មួយ្កុម្គួ្រ និង្ពោះអ្មាច ស់ យោយមិនមានការយ្បើ្បាស់ឧបករណ៍តែល
មានយអ្្កង់។ កន៉ុងអ្ុំឡ៉ុងយពលយន្មោះ រូរយលងតលបងកមានតជាមួយកូនអ្នក  
តែលកន៉ុងយន្មោះ អ្នកតែលយបើកយមើលឧបករណ៍តែលមានយអ្្កងម់៉ុនយគ នងឹ្តូ្វទទួល
ការពនិយ័។ ឧទ រណ៍ គាត្់្ តូ្វលាងចាន ឬមា សា ា្  ឬខនងឲ្យយគជាយែើម។   

 . រូរកុំណត្យ់កការលូត្លាស់កន៉ុង្ពោះ ជាអាទិភាពទីមយួ។ សូមអាន បទគមពរី
យ ូហាន ១៥:៥ ជាមួយកូន។ រូរពភិាកាគាន  អ្ុំពរីយបៀបយៅជាប់កន៉ុង្ពោះ្គីសទ 
ពីមួយយពលយៅមួយយពល។ យត្ើការរុំតយយពលរបស់កូន ជាមួយទូរស័ពទ 
បានជួយ ឲ្យកូនយៅជាប់កន៉ុង្ពោះ្គីសទឬយទ?  

ង. កុំណត្យ់កយពលតែលមិនមានការយ្បើឧបករណ៍មានយអ្្កង ់ម៉ុនយពលយគង។ រូរ
ន្មុំកូនរបស់អ្នកអានអ្ត្ាបទ តែលនិោយអ្ុំពសីលប ោះពាល់ជាអ្វជិជមាន តែល
ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្មានមកយលើ ការយគង យ ើយពភិាកា អ្ុំពីរុំណ៉ុ រសុំខាន់ៗ ថ្ន
សលប ោះពាល់ទុំងយន្មោះជាមួយពួកយគ។ រូរពភិាកា ជាមួយកូនរបស់អ្នក អ្ុំពី
យពលតែលពួកយគគួរតត្បទិឧបករណ៍របស់ពួកយគ យៅយពលយប ់ម៉ុនយពលយគង។  

ការអធិស្ឋា ន  
ឱ្ពោះអ្មាច ស់ សូមជួយ ទូលបងគុំ ខណៈយពលតែលទូលបងគុំពនយល់កូនទូលបងគុំ អ្ុំពី
ការខាត្បង់ តែលបតត លមកពីការរុំតយយពលយៅពីម៉ុខយអ្្កង់យ្រើនយពក។ 
សូម្បទននូវ្បាជ្ា យែើមបីយ វ្ើការពិភាកា អ្ុំពីភាពចាុំបារ់ថ្នការរាបថ់្ថ្ៃអាយ៉ុ ការ
ក្ងរុំណងកន៉ុ ង្គួ្រ និងការលូត្លាស់ កន៉ុ ង្ពោះអ្ងគ ្ពមទុំងការស្មាក ឲ្យ
បាន្គប់្ គាន់។ សូមឲ្យកូនទូលបងគុំបានទទួលការប ោះពាល់រិត្ត ពី្ពោះបនទូ ល្ពោះ
អ្ងគ យ ើយសូមឲ្យពួកយគ្សឡាញ់្បាជ្ារបស់្ពោះអ្ងគ ខាា ុំងជាងការរុំតយ

យពលយៅពីម៉ុខយអ្្កង់។  
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ទី៣ 

ម្ដែាោាយននការទំនាក់្ទំនងក្នុងសងគម្ 
 

យកា ងៗបានយ្បើយអ្្កង់ មិន្គានត់ត្យែើមបទីុំន្មកទ់ុំនងប ៉ុយតណ ោះយឡើយ តត្កយ៏ែើមបី
យ វ្ ើសកមាភាពសងគមសងតែរ។ យៅជុំន្មន់ម៉ុន មិត្តលកតិយរញយៅជួបជ៉ុុំគាន យៅ

ខាងយ្ៅ យែើមបយី វ្ ើសកមាភាពសងគម ែូរជាការយលងបាល់យបាោះ ឬយៅញុំអាហារ
យៅយភាជនីោា នថ្ាមីួយ។ សពវថ្ថ្ៃយនោះ យកាងៗយ្រើនតត្ជួបគាន  យៅតាមបតត ញអ្៉ុីន
យ្ើណិត្ យែើមបយីលងយ គម(តែលរមួមានយ គមបាល់យបាោះ យៅអ្នឡាញសងតែរ) ឬ
ជតជកគាន  យៅតាមapp បតត ញសងគម ជាជាងជួបជ៉ុុំគាន  យែើមបញីុំអាហារ។ យអ្
្កង់បានកាា យជាមយ្ាបាយជាបឋម តែលកូនៗរបស់យយើងបានយ្បើ ស្មាប់ការ
ទក់ទងគាន កន៉ុងសងគម។ កន៉ុងជុំពូកម៉ុន យយើងបាននិោយ អ្ុំពីការបាត្់បងឱ់កាសជា
យ្រើន យោយ្រការរុំតយយពលយៅអ្នឡាញ។ កន៉ុងជុំពូកយនោះ យយើងនឹង
និោយ អ្ុំពីការទុំន្មក់ទុំនង៣្បយលទ យៅយលើយអ្្កង់ ម៉ុននឹងនិោយអ្ុំពីការង្ហក
មករក្ពោះបនទូល្ពោះ យែើមបទីទួលការែឹកន្មុំ។  
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១. ការទុំន្មកទ់ុំនងមនិសាូវការ  
ជាបឋម យយើងគួរកត្ស់ុំគាល់ថា ការទុំន្មក់ទុំនងយៅយលើយអ្្កង់ យ្រើនតត្ជាការ
ទុំន្មក់ទុំនងមិនសាូ វការ។ អ្នកយ្បើ្បាស់បតត ញសងគម បានវាយអ្កសរ បយង្ហា ោះ្រ 
របូភាព ឬវយីែអ្ ូ យ ើយតរករ ុំតលក និងយស្ើបនតយៅនរតមាន ក់ ោ ងឆ្លប់រ ័ស 
យោយមិនចាុំបារ់គិត្យ្រើន អ្ុំពីអ្វីតែលពួកយគកុំព៉ុងតត្យ វ្ើយន្មោះយទ។ លកខណៈមិនសាូវ
ការថ្នការទុំន្មក់ទុំនងតាមយអ្្កង់ែូរយនោះ គឺបានបង្ហា ញយរញមក តាមរយៈពត្៌
មានែ៏យ្រើនយលើសលប់ តែលយគកុំព៉ុងតត្តរករ ុំតលកែល់គាន យៅវញិយៅមក។ ឪព៉ុក
មាត យ្បត លជាមិនអារទទួលយកបានយទ យពលតែលបានយ ើញពត្៌មានឌីជី
្លតែលកុំព៉ុងតត្ជនយ់ជារែូររលកយកសស ូតមិ ប ៉ុតនត កូនរបស់យយើង្បត ល
ជាមានអារមាណ៍្មាតា។ ពលិពអ្នឡាញ គឺជាទីកតនាងមិនសាូ វការ តែល្ុំម ិមារ 
តែលកូនៗរបស់យយើងរូលរិត្តទុំន្មក់ទុំនងគាន កន៉ុងសងគម។ សពវថ្ថ្ៃយនោះ ការតរក
រ ុំតលក emojis memes របូភាព  ាីបវយីែអ្ ូនិងការយលងយ គមអ្នឡាញមាន ក់ឯង 
ឬជា្កុម គជឺារយបៀបតែលកូនៗរបស់យយើងរុំតយយពល និងជតជកគាន យលង។ 

២. មនិបានស្មតិ្ស្មាុំង 
ទីពរី: ការទុំន្មក់ទុំនងតាមយអ្្កង់ យ្រើនតត្មិនមានការស្មិត្ស្មាុំង។ យពល
តយយើងទុំន្មក់ទុំនងគាន យៅពីម៉ុខយអ្្កង់ យយើងយ្រើនតត្យកើត្មានទមាា ប់និោយ ឬ
យ វ្ើអ្វ ីយោយយបើករុំ រ តែលតាម្មាតា យយើងមិនហា នយ វ្ើ ឬនិោយតបបយន្មោះ 
យោយផ្ទទ ល់យឡើយ។ ការរមួសសុំថ្នការទុំន្មក់ទុំនងទន់រិត្ត មិនសាូ វការ និងមិន
ស្មិត្ស្មាុំងយនោះអារន្មុំឲ្យមានបញ្ញា ជាយ្រើន យ ើយក៏បានន្មុំឲ្យមានកុំ ឹងសទ៉ុោះ
យឡើង យៅតាមអ្នឡាញ យ ើយសពវថ្ថ្ៃយនោះ “ជយមាា ោះតាមអ្នឡាញ” បានសទ៉ុោះយឡើង
ជា្មាតា តាមរយៈអ្៉ុតីមល ការយស្ើ្ទន់រិត្ត និងបតត ញសងគម យោយ្រតត្
ការន្មុំអាទ៍ឲ្យយ ា្ ោះតត្បនតិរប ៉ុយតណ ោះ។ 

៣. ការខវោះការទទលួខ៉ុស្ត្វូ 
ទីបី: ការទុំន្មក់ទុំនងតាមយអ្្កង់ បានន្មុំឲ្យពួកយគខវោះការទទួលខ៉ុស្តូ្វ។ 
ឧទ រណ៍ យគអារលប់្រតែលបានយស្ើកន៉ុងទូរស័ពទ អ្វតីែលយគបានបយង្ហា ោះយលើប
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តត ញសងគមបានរល៉ុបបាត្ ់ មួយរយៈយ្កាយមក យ ើយគណនីកន៉ុងបតត ញ
សងគម និងអ្៉ុតីមលអារ្តូ្វយគលួរបាត្់។ ការយនោះបានន្មុំឲ្យមាន trolling ្រតកាង
កាា យ ការោយីតាមអ្៉ុនីយ្ើណិត្ និងការតរករ ុំតលកបនតគាន  នូវយរឿងមិនលអ តាមអ្ន
ឡាញ។ យ ត្៉ុយនោះយ ើយ យកាងៗហាក់ែូរជាគិត្ថា ការមិនយ្បើយ ា្ ោះពិត្កន៉ុ ងប
តត ញសងគម(ឬអ្ន្មមិក) នឹងមិនន្មុំឲ្យពួកយគមានសលវបិាក យ ើយមិនចាុំបារ់
មានការទទួលខ៉ុស្តូ្វ។ 

យគាលការណ៍កន៉ុង្ពោះគមពរី ស្មាបក់ារទុំន្មកទ់ុំនងតាមអ្នឡាញ 
យពលតយកាងៗយបើកយអ្្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្យមើល គពួឺកយគកុំព៉ុងតត្យបើកទវ ររូល
យៅកន៉ុងពិលពថ្នការទុំន្មកទ់ុំនង តែលទន់រិត្ត មិនសាូ វការ មិនស្មិត្ស្មាុំង និង
អ្ន្មមិក។ អ្៉ុនីយ្ើណិត្មាន្បយោជន៍ តត្វាកជ៏ាកតនាងែវ៏កឹវរ តែលកូនៗរបស់
យយើងអារយ វ្ើ និងនិោយអ្វីបានតាមរិត្ត យោយមិនមាននរតមាន ក់ោស់យទស
ពួកយគ។ យត្ើមាន្ពោះគមពីរមាន្បាជ្ាអ្វខីាោះ តែលអារែឹកន្មុំកូនៗរបស់យយើង ខណៈ
យពលតែលពួកយគយ វ្ើែុំយណើ រកន៉ុងពិលពអ្នឡាញយនោះ? សូមយយើងពចិារត អ្ុំពី្ពោះ
បនទូល្ពោះយយស ូ វ កន៉ុងបទគមពីរ មា ថាយ ១២:៣៦ :  

 យ ើយខ្៉ុ ុំ្បាប់អ្នករាល់គាន ថា យៅថ្ថ្ៃជុំន៉ុុំជុំរោះ យន្មោះមន៉ុសសយលាកនឹង្តូ្វយរៀបរាប់
 ្បាប់ ពីអ្ស់ទុំងយ ត្៉ុថ្នពាកយឥត្្បយោជន៍ តែលយគបាននិោយ។  

 អ្នក្បាជ្្ពោះគមពីរ បានពិពណ៌ន្មថា “ពាកយឥត្្បយោជន៍” គជឺាពាកយសមតី
តែលគាា ន្បយោជន៍ គាា នបានការ និងគាា នសលរុំយណញ និងការយចាទ្បកាន់
នីមួយៗ តែលអា្កក់ តកាងកាា យ ឬមានលកខណៈជាការពាបាទ។ រូរយយើង
រុំតយយពលពចិារត អ្ុំពីការទុំន្មក់ទុំនងរបស់កូនយយើង យៅពមី៉ុខយអ្្កង់ យត្ើ
ពួកយគបានយ វ្ើ ឬនិោយអ្វីខាោះ តែលយយើងអារចាត្់ទ៉ុកជា “ពាកយសមតីឥត្
្បយោជន៍”។ បទគមពីរ មា ថាយ ១២:៣៦ ក៏កុំព៉ុងតត្្បាបម់ន៉ុសស យៅសម័យ
ទុំយនើបថា “យៅថ្ថ្ៃជុំន៉ុុំជុំរោះ យន្មោះពួកយគនឹង្តូ្វយរៀបរាប់្ បាប់ ពអី្ស់ទុំងយ ត្៉ុថ្ន
ពាកយឥត្្បយោជន៍ តែលយគបានវាយជាអ្កសរ បយង្ហា ោះ យស្ើបនត រ៉ុរពយីលើ និង
្គវាស្មាមថ្ែពយីលើយអ្្កង់”។  
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 ែូរយនោះ យត្ើកូនៗរបស់យយើងអារមានទុំន្មក់ទុំនងយោយ្បាជ្ា កន៉ុងសងគមអ្ន
ឡាញ ោ ងែូរយមតរ? ការទុំន្មក់ទុំនង្បកបយោយ្បាជ្ា គឺមានន័យថា យយើង
និោយ និងយ វ្ើអ្វីៗ តាមអ្នឡាញ យោយការទទួលខ៉ុស្តូ្វ រុំយពាោះ្ពោះ។ ការអ្វី
តែលមិនថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ គឺជាអ្វីតែលយយើងមិន្តូ្វយ វ្ើ  យទោះយគែឹងថា យយើង
បានយ វ្ើវា ឬអ្ត្់កយ៏ោយ។  ការទុំន្មកទ់ុំនង្បកបយោយ្បាជ្ា ក៏មានន័យថា 
យយើង្តូ្វយ្បើកបួនមាស(មា ថាយ ៧:១២) យពលតយយើងយៅអ្នឡាញ យោយសួរ
ខាួនឯងថា “យត្ើខ្៉ុ ុំរងឲ់្យយគនិោយ បយង្ហា ោះ ឬតរករ ុំតលកពត្ម៌ានតបបយនោះអ្ុំពីខ្៉ុ ុំ 
តាមអ្នឡាញយទ? យបើខ្៉ុ ុំមិនរងឲ់្យយគយ វ្ើរុំយពាោះខ្៉ុ ុំោ ងែូរយនោះយទ យន្មោះខ្៉ុ ុំកម៏ិន្តូ្វ
យ វ្ ើរុំយពាោះយគែូយចាន ោះតែរ។  

 អ្នកខាោះយល់ថា ការនិោយសងាត្់ ៃ្នអ់្ុំពខីគមពីរយនោះ ឲ្យកូន ត្ ប់ គឺហាក់ែូរ
ជាការគុំរាមកុំត ងពួកយគថា ពួកយគ្តូ្វ “មានអាកបបកិរោិលអ” ព៉ុុំយន្មោះយទ ្ពោះ
អ្មាច ស់នឹងោក់យទសពួកយគមិនខាន។ ្ត្ង់រុំណ៉ុ រយនោះ យយើង្តូ្វយល់យសរកតីពិ
ត្។ កន៉ុងន្មមយយើងជាឪព៉ុកមាត យ យយើងែឹកន្មុំកូនយយើង យោយការបន្មទ បខាួន ឲ្យពួក
យគទទួលការបយ្ងៀនទុំង្សុង របស់្ពោះបនទូល្ពោះ យែើមបឲី្យពួកយគយកើត្មានរិត្ត
យកាត្ខាា រ្ពោះអ្មាច ស់ តែលជាយែើមរមថ្ន្បាជ្ា។ ការយកាត្ខាា រ្ពោះអ្មាច ស់ ្តូ្វ
តត្តសអកយៅយលើការយល់ែឹងថា ្ពោះអ្មាច ស់ជាយសរកតី្ សឡាញ់ យ ើយ្ពោះអ្មាច ស់
បាន្បទន្ពោះគ៉ុណ តាមរយៈការលោះបង់្ ពោះរាជប៉ុ្តា្ពោះន្មមយយស ូវ តត្ទនទឹម
នឹងយន្មោះ ្ពោះអ្ងគកប៏រសិ៉ុទធសងតែរ។ ្ពោះែប៏រសិ៉ុទធសពវ្ពោះទ័យឲ្យយយើងមានការ
ទទួលខ៉ុស្តូ្វ រុំយពាោះអ្វតីែលយយើងបានយ វ្ើ និងនិោយ។  យពលតយយើងន្មុំកូន
យយើងឲ្យ គ្ ល់យគាលការណ៍តែលមិនផ្ទា ស់បតូ រ តែលយ ើញមានកន៉ុង្ពោះបនទូល្ពោះ 
រូរយយើងមានការ្បុង្បយត័្ន គឺមិន្តូ្វបយ្ងៀនពួកយគ តាមរយបៀបតែលយ វ្ើឲ្យពួកយគ
មានអារមាណ៍យនឿយតយយន្មោះយទ។ សទ៉ុយយៅវញិ រូរយយើងតរករ ុំតលកយសរកតីពិត្
របស់្ពោះអ្មាច ស់ យោយរិត្តស៉ុភាព យ ើយបន្មទ បខាួន យោយពាោមបណត៉ុ ោះយគាល
ការណ៍របស់្ពោះអ្មាច ស់ កន៉ុងរិត្តកូនៗយយើង យ ើយគិត្ពី្ បយោជន៍ពួកយគ យោយ
ការអ្្ិ ា្ ន តែលយយើងអារយ វ្ើបាន តាមរយៈការយែើរតាមសាូ វរបស់្ពោះអ្មាច ស់ 
អ្ស់ពីរិត្តតត្ប ៉ុយតណ ោះ។ 
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រូរនោិយយៅកានកូ់នៗរបស់អ្នក  
រូរឆ្ក់ឱកាសជតជកជាមួយកូនរបស់អ្នក អ្ុំពីបញ្ញា  តែលបានយលើកយឡើងកន៉ុងជុំពូក
យនោះ   យែើមបឲី្យអ្នកអារយលើកទឹករិត្តពួកយគ  ឲ្យបណត៉ុ ោះអាកបបកិរោិតែលគាប់្ពោះ
ទ័យ្ពោះជាយទៀងទត្ ់ កន៉ុងការរុំតយយពលអ្នឡាន។ អ្នកអារយ្បើលុំន្មុំខាង
យ្កាមយនោះ ែូរត្យៅ :  

ក. យត្ើកូនបានយ ើញអ្វខីាោះ យៅយលើយអ្្កងទូ់រស័ពទ ឬត្តបាត្ តែល្ពោះមិនសពវ្ពោះទ័
យ? រូរសួរកូនរបស់អ្នក យបើសិនជាពួកយគធាា បប់ានសយងាត្យមើល ឬបានរូលរមួ
យៅកន៉ុង “ជយមាា ោះតាមអ្នឡាញ”។ រូរពភិាកាជាមួយពួកយគ អ្ុំពីបទពិយ្្ន៍ 
និងវ ិ្ ីយជៀសវាងបញ្ញា តបបយនោះ យៅយពលអ្ន្មគត្។  

ខ. យយើងមានការទទួលខ៉ុស្ត្វូរុំយពាោះ្ពោះ ស្មាបក់ារអ្វតីែលយយើងយ វ្ើ នងិនិោយ 
តាមអ្នឡាញ។ សូមអានបទគមពីរ មា ថាយ ១២:៣៦ ជាមួយកូនអ្នក។ រូរ
ពភិាកាអ្ុំពីអ្វីតែលកូនអ្នកបានបយង្ហា ោះថ្ាីៗ យនោះ យៅតាមអ្នឡាញ ឬអ្ុំពីខាមឹ
្រថ្នការឆ្លត្ជា្កុមកាលពីយពលថ្ាីៗយនោះ តែលគាត្់បានរូលរមួ។ យត្ើយ វ្ ើែូរ
យមតរឲ្យពួកយគអារយជៀសវាងការរូលរមួ យៅកន៉ុងការសនទន្ម យោយយ្បើ “ពាកយ
សមតីឥត្្បយោជន៍”? សូមអានបទគមពីរ យអ្យលសូរ ៤:២៩ ជាមួយគាត្។់ យត្ើយ វ្ ើ
ែូរយមតរ ឲ្យយយើងអារ្បាកែថា អាកបបកិរោិរបស់យយើង យៅតាមអ្នឡាញ 
មាន្បយោជន៍ យ ើយ្បកបយោយ្ពោះគ៉ុណ្ពោះ?  

គ. យត្ើមានឧទ រណ៍ថ្នការោយតីាមអ្នឡានអ្វខីាោះ តែលកូនបានសយងាត្យ ើញ 
ឬបានជួបយោយផ្ទទ ល់? រូរអានបទគមពីរ មា ថាយ ៧:១២ ជាមួយកូន។ យត្ើ
យយើងអារយ្បើកបួនមាសកន៉ុងបទគមពីរយនោះ ោ ងែូរយមតរ យពលតែលយយើងសាិត្
កន៉ុង ា្ នភាពយន្មោះ?  
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ការអ្្ិ្ ា ន  

ឱ្ពោះអ្មាច ស់ សូម្បទនទូលបងគុំ នូវឱកាសពិភាកាជាមួយកូនទូលបងគុំ។ សូម
ជួយ ពួកយគ ឲ្យយ្បើឧបករណ៍មានយអ្្កង់ តាមរយបៀបតែល្ពោះអ្ងគសពវ្ពោះទ័យ 
យោយែឹងថា ពួកយគ្តូ្វទទួលខ៉ុស្តូ្វ យៅរុំយពាោះម៉ុខ្ពោះអ្ងគ ស្មាប់ការអ្វីតែល
ពួកយគបានយ វ្ើ និងនិោយតាមអ្នឡាញ។ សូមជួយ ពួកយគ ឲ្យអ្ន៉ុវត្តតាមកបួន
មាស យៅកន៉ុ ងការទុំន្មក់ទុំនងរបស់ពួកយគ យ ើយសូមឲ្យពាកយសមតីរបស់ពួកយគ 

្បកបយោយ្ពោះគ៉ុណ។ 
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ជំពកូ៤  

ឧបក្រណ៍ សប្រាប់ការក្ម្ាានតសបាាយ 
 

រ ូត្មកែល់ជុំពូកយនោះ យយើងបានតសវងយល់ អ្ុំពរីយបៀបតែលឧបករណ៍តែលមាន
យអ្្កង់បានកាា យជាឧបករណ៍ តែលសតល់រុំយណោះែឹង ការទុំន្មក់ទុំនង និងសកមា
ភាពសងគម។ យ្ៅពយីនោះ ឧបករណ៍តែលមានយអ្្កង់ កប៏ានកាា យជាឧបករណ៍ជា
មូលោា ន ស្មាប់ការកមានតសបាយ និងការទទួលយកពី្ បពន័ធសសពវសាយ។ វា
ជាយរឿងមាន្បយោជន៍ តត្យយើងក៏្ តូ្វ្បុង្បយ័ត្នរុំយពាោះយ្គាោះថាន ក់សងតែរ។  

ទសសនៈតែលមានការផ្ទា ស់បតូរ 
ទីមួយ កូនៗរបស់យយើងអារទទួលយកយគាលត្ថ្មារបស់យលាកិយ តែលមិនសម
រមយ តាមរយៈឧបករណ៍តែលមានយអ្្កង់។ app ្បយលទបតត ញសងគម ែូរជា 
Facebook Instagram និងSnapchat និងapp ស្មាប់កមានតសបាយ ែូរជា 
Youtube និង iTune បានសតល់ឲ្យនូវការកមានតសបាយ តាមរយៈរបូថ្ត្ ត្ន្រនតី 
និងវយីែអ្ ូតែលស៉ុទធតត្អារជោះឥទធពិល មកយលើទសសនៈរបស់កូនៗយយើង។  
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្រា (Sarah) ជាយកាង្សីអាយ៉ុ១០ឆ្លន ុំ តែលរូលរិត្តយមើលសកមាភាពរបស់
អ្នកមានយ ា្ ោះលប ី យោយយ្បើគណនរីបស់ន្មង កន៉ុងបតត ញសងគម។ ន្មង
មានការយស្ើរសរយសើរ រុំយពាោះកាបូបយួរថ្ែ និងសុំយលៀកបុំពាក់របស់ពួកយគ។ 
្រា យបើកយមើលរបូថ្ត្ពីមួយយៅមួយយទៀត្ យោយលានម់ាត្់ថា “តារាមាន ក់
យនោះ ពិត្ជាមានតសបក អ្ ត្តស់! យ ត្៉ុអ្វខ្ី៉ុ ុំមិនអារមានរាង អ្ ត្ែូរគាត្់
 ន៎?” ន្មងករ៏ងែ់ឹង អ្ុំពីវ ិ្ ីស្មកទមៃនជ់ាបតនាមយទៀត្។ 

 ្បយលទថ្នការសសពវសាយ តែលកូនៗរបស់យយើងទទួលយក បានជោះឥទធពិល
មកយលើរយបៀបតែលពួកយគគិត្ មានអារមាណ៍ និង្ប្ពតឹ្ត។ វាអារផ្ទា ស់បតូ ររយបៀប
តែលពួកយគគិត្ថា អានទទួលបាន តែលគួរឲ្យរង់បាន និងមានត្ថ្មា និងផ្ទា ស់បតូរ
រយបៀបតែលពួកយគគិត្អ្ុំពអី្នកែថ្ទ   និងខាួនឯង។  ការ្្វ្ជាវបានបង្ហា ញថា  
បតត ញសងគមបានយលើកទឹករិត្តឲ្យមានការយ្បៀបយ្ៀប និងរងឲ់្យយគទទួល គ្ ល់ 
តាមរយៈការសរយសើរ។ យ ត្៉ុយនោះយ ើយ កាលតពួកយគកានត់ត្សកមា កន៉ុងបតត ញ
សងគម យន្មោះពួកយគកក៏ាន់តត្មិនសាប់រិត្តរុំយពាោះជីវតិ្ខាួនឯង។   

 កូនៗរបស់យយើងចាុំបារ់្តូ្វយរៀនត លទឹក យែើមបជីមនោះររនតថ្ន្បពន័ធសសពវ
សាយឌីជី្ល តែលកុំព៉ុងតត្ ូររ៉ុោះមកោ ងគុំ ៉ុក ព៉ុុំយន្មោះយទ ពួកយគនឹង្តូ្វររនត
ទឹកយន្មោះ គួរយកយៅបាត្់។ ្ពោះយយស ូវបាន្បាប់យយើង កន៉ុងបទគមពីរមា ថាយ 
៦:២២-២៣ ថា :  

 ឯរយងាៀងរបស់របូកាយ គឺជាតលនក ែូយរនោះ យបើ តលនកអ្នកលអ យន្មោះរបូកាយអ្នកទុំង
មូលនឹងបានលាឺ តត្យបើតលនកអ្នកអា្កក់វញិ យន្មោះរបូកាយអ្នកទុំងមូល នឹង្តូ្វ
ងងឹត្សូនយ ោ ងយន្មោះ យបើពនាឺតែលយៅកន៉ុ ងខាួ នអ្នក ជាយសរកតីងងឹត្យ ើយ រ៉ុោះ
យសរកតីងងឹត្យន្មោះនឹងបានជាខាា ុំងអ្មាលមា នយៅ ន៎។  

 រុំណ៉ុ រយនោះ បានរ ុំឭកយយើង ឲ្យការពារ និងមានការ្បុង្បយ័ត្ន រុំយពាោះការអ្វី 
តែលរូលយៅកន៉ុងរិត្ត និងគុំនិត្យយើង តាមរយៈការទសសន្មអ្វីៗ  តាមញណរបស់
យយើង។ ការមាន្បាជ្ា គមឺានន័យថា យយើងពនិិត្យយមើលអ្វីតែលយយើងជួប្បទោះ 
យោយពងឹអាងពនាឺថ្ន្ពោះបនទូល្ពោះ ជាជាងយៅតាមររនតសងគម។  បានយសរកតថីា 
យយើងខវល់អ្ុំពីការយល់្ពមរបស់្ពោះអ្មាច ស់ ជាជាងការយល់្ពមរបស់មិត្តលកតិ 
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និងមន៉ុសសយៅអ្នឡាញ។ យ ើយយយើង្តូ្វវាយត្ថ្មាមកយលើ្រតែលយយើងទទួល 
និងអ្វតីែលបានយលរយឡើងយៅយលើយអ្្កង់របស់យយើង។ យត្ើ្ ពោះបនទូល្ពោះបានតរង
ែូរយមតរខាោះ អ្ុំពី្រ្បយលទយន្មោះ? 

ការយញៀន  
ការកមានតសបាយបនតរិបនតួរ យៅយលើយអ្្កង ់ អារជួយ កាត្់បនាយភាពត្ប់្បម ល់ 
វាអារន្មុំឲ្យយយើងយញៀនបាន។ ឧទ រណ៍ យ គមអ្នឡាញ និងវយីែអ្យូ គម មិន
្គាន់តត្ោស់អារមាណ៍ និងយ វ្ើឲ្យយយើងជករ់ិត្តប ៉ុយតណ ោះយទ តត្ជាញឹកញប់ ពួកវា
្តូ្វបានយគររន្មមក ឲ្យមានការឲ្យរង្ហវ ន់ែល់អ្នកយលង តាមរយបៀបតែលយលើកទឹក
រិត្តពួកយគ ឲ្យបនតយលងយទៀត្។  

យខឡិប(Caleb) តែលជាយកាងអាយ៉ុ៩ឆ្លន ុំ បាន្គតវងកាបូប ព្ យរបស់គាត្់ 
យៅយកៀនជញ្ញជ ុំង។ គាត្់មានកិរចការ្លាជាយ្រើន តែល្តូ្វយ វ្ ើ តត្គាត្់មិន
បានយបើកយមើលយសៀវយៅយទ សទ៉ុយយៅវញិ គាត្់បានយបើកយ គមរបស់គាត្់យលង
យៅវញិ។ គាត្់យលើកយ ត្៉ុសលថា “ការកមានតសបាយបនតិរបនតួរ អារជួយ 
ឲ្យខ្៉ុ ុំយរៀនសូ្ត្បានកាន់តត្ពូតក! ប ៉ុតនត គាត្់ក៏បានជកយ់លងយ គមអ្ស់បីយមា ង 
យោយមិនែឹងខាួន”។ 

 យ គមសាិត្កន៉ុងរុំយតមការកមានតសបាយ យៅយលើយអ្្កង់ តែលយ វ្ើឲ្យ
មន៉ុសសយញៀន។ យ្ៅពីយ គម គឺយៅមានគុំនូរជីវរល វយីែអ្ខូាីៗ  កមាវ ិ្ ីទូរទសសន៍ 
និងតខសភាពយនត តែលយគអារទសសន្ម តាមអ្នឡាញ យៅកន៉ុងYoutube Netflix 
និង Facebook ជាយែើម។ អ្នកខាោះ្បត លជារងសួ់រថា យត្ើកូនៗរបស់ខ្៉ុ ុំនឹងឈប់
យញៀនទូរស័ពទ ឬត្តបាត្យទ យបើសិនជាខ្៉ុ ុំ្គាន់តត្រង់ចាុំយមើលពួកយគឈប់យោយខាួន
ឯងយន្មោះ? ការពតិ្តែលគួរឲ្យយ្ក ត្ យយន្មោះគឺថា ការយញៀនយអ្្កង់បានរកីរាល
ោលកានត់ត្ខាា ុំង យ ើយពីមួយឆ្លន ុំ យៅមួយឆ្លន ុំ វាកុំព៉ុងតត្មានសលប ោះពាល់មកយលើ
ក៉ុមារទុំងពរីយលទអាយ៉ុកាន់តត្ត្រិ ។ ការ្្វ្ជាវបានរកយ ើញថា ការយញៀន
យន្មោះ អារផ្ទា ស់បតូ ររយបៀបតែលខួរកាលែុំយណើ រការ យ ើយកាលយបើវាបានផ្ទា ស់បតូរ
យ ើយ យន្មោះយគកានត់ត្ពបិាកផ្ទត រ់ការយញៀនយន្មោះ។ ែូរយនោះ ឪព៉ុកមាត យមានតួ្ន្មទី
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កាន់តត្សុំខាន់ យៅកន៉ុងការែឹកន្មុំកូនៗរបស់ខាួន ឲ្យយជៀសស៉ុត្ពីបញ្ញា យនោះ។ 

្ពោះអ្មាច ស់សពវ្ពោះទ័យឲ្យយយើងមានការ្បុង្បយត័្ន រុំយពាោះយ្គាោះថាន ក់ថ្នការ
កមានតសបាយ តាមឧបករណ៍តែលមានយអ្្កង់ យ ើយទនទឹមនឹងយន្មោះ ្ពោះអ្ងគក៏
បាន្តាសយៅរាន្រសត្ ពោះអ្ងគ ឲ្យមានការែឹងខាន ត្ ឬការយរោះទបរ់ិត្តខាួនឯង តែល
សាិត្កន៉ុងរុំយតមសលតសាថ្ន្ពោះវញិ្ញា ណ(កាឡាទី ៥:២២)។ 

គឺែូរតែល្វក័ប ៉ុលបានសរយសរថា :  

្ពោះគ៉ុណថ្ន្ពោះ តែលន្មុំយសរកតីសយន្រង្ហគ ោះមកែល់មន៉ុសសទុំងឡាយ បាន
យលរមកយ ើយ ទុំងបង្ហា ត្់បយ្ងៀនយយើងរាល់គាន  ឲ្យលោះយចាលយសរកតីទមិល
យលាើស និងយសរកតីប ង្បាថាន កន៉ុ ងយលាកយនោះ យ ើយឲ្យរស់យៅកន៉ុ ងសម័យយនោះ 
យោយយសរកតី ៃ្ន់ ៃ្រ យសរកតីស៉ុររតិ្ យ ើយយោយយគារព្បតិ្បត្តិែល់្ពោះវញិ 
ទុំងរង់ចាុំយសរកតីសងឃឹមែម៏ានពរ គឺឲ្យបានយ ើញែុំយណើ រយលរមកថ្នសិរលីអ
របស់្ពោះែជ៏ា្ុំ និង្ពោះយយស ូវ្គីសទ ជា្ពោះអ្ងគសយន្រង្ហគ ោះថ្នយយើង តែល្ទង់
បានថាវ យ្ពោះអ្ងគ្ទងជ់ុំនួសយយើងរាល់គាន  យែើមបីនឹងយលាោះយយើងឲ្យររួពី្គប់
ទុំងយសរកតីទទឹងរាប់ យ ើយនិងសុំអាត្មន៉ុសស១ពួក ទ៉ុកោរ់ជារាន្រសតរបស់
សង្ទង់ តែលឧសា ៍យ វ្ើការលអ(ទីត្៉ុស ២:១១-១៤)។ 

 ្ពោះអ្មាច ស់បាន្បទន្ពោះគ៉ុណ តាមរយៈ្ពោះរាជប៉ុ្តា្ពោះអ្ងគ ្ពោះន្មម
យយស ូវ្គីសទ តែលបានស៉ុគត្ជុំនួសយយើង យៅយលើយឈើឆ្លា ង គឺ្ពោះគ៉ុណតែលបាន
សយន្រង្ហគ ោះយយើង ឲ្យររួស៉ុត្ពយីទសអ្ស់កលបជានិរច។  

 អ្ុំយតយថ្ន្ពោះគ៉ុណកជួ៏យ យយើងឲ្យបែិយស្អ្វីៗ តែលយលាកិយសតល់ឲ្យយយើង 
យ ើយយរោះទប់រិត្តខាួនឯង។ យត្ើយយើងអារយ វ្ើែូរយនោះបាន យោយរយបៀបត? កាល
តយយើងបានយែើរជាមួយ្ពោះអ្មាច ស់ជា្បចាុំថ្ថ្ៃ យយើងនឹងបានែឹងថា យយើងកាន់
តត្តលងរងប់ានអ្វីតែលយលាកិយសតល់ឲ្យយយើង តែលរមួមានការយគរយវសពបីញ្ញា  
ការបយ្មើសាូ វអារមាណ៍ និងការតសវងរកការកមានតសបាយផ្ទទ ល់ខាួនជាយែើម។ កាល
តយយើងមាន្ពោះយយស ូវជាយ៉ុថាា ែរ៏ងឹមាុំ យយើងអាររស់យៅ យោយជីវតិ្តែលយរោះ
ទបរ់ិត្ត ភាពស៉ុររតិ្ និងការយកាត្ខាា រ្ពោះ(ទីត្៉ុស ២:១១)។ 
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ែូរយនោះ កូនៗរបស់យយើង្តូ្វការអ្វ ី យែើមបឲី្យយយើងអារឈរឲ្យមាុំមួនត្តាុំងនឹងភាព
ជនយ់ជារែ៏្ ៃន់ ៃ្រ ថ្នការយញៀនយអ្្កង់?   ពួកយគ្តូ្វការរិត្តតែលយពញយោយ្ពោះ
្គីសទ តែល្ពោះអ្ងគនឹងបុំបាត្ក់ារយ្សកទឹកខាងវញិ្ញា ណរបស់ពួកយគ និងជួយ 
ការពារឲ្យររួស៉ុត្ពីការលបួងខាង្រ់្ម តែលន្មុំឲ្យយលារភាពអ្ស់កលបជានិរច 
យ ើយបាត្់បងក់ារទបរ់ិត្តខាួនឯង ឬការែឹងខាន ត្។ ការមាន្បាជ្ា គឺជាការែឹងថា 
ការយពញយោយ្ពោះ្គីសទ ជួយ ឲ្យរិត្តយយើងតឆ្អត្យលើសពីត្្មូវការ។ កូនៗរបស់
យយើង្តូ្វការែុំណឹងលអ។ 

រូរជតជកជាមយួកូនរបស់អ្នក 
សូមតសវងរកវ ិ្ ីពភិាកាជាមួយកូនរបស់អ្នក អ្ុំពី្បធានបទខាងយ្កាមយនោះ យ ើយ
វាជាតសនកមួយថ្នការជតជកគាន ្បចាុំថ្ថ្ៃ។ អ្នកចាុំបារ់្តូ្វជួយ កូនអ្នក ឲ្យែឹងថា ្ពោះ
គមពីរបានតរងអ្ុំពីការកមានតសបាយរបស់យលាកិយ និងយគាលត្ថ្មារបស់វា យ ើយ
អ្នកចាុំបារ់្តូ្វជួយ ពួកយគ ឲ្យអារជមនោះររនតមួយយនោះបាន។  

ក. ្ត្វូែឹងថា ការសសពវសាយកន៉ុងបតត ញសងគម ស៉ុទធតត្មានខាមឹ្ររបស់វា។ 
រូរយមើលរបូថ្ត្ យៅយលើបតត ញសងគម ត្ ប់បទរយ្មៀងតែលកុំព៉ុងយពញ
និយម ឬយមើលតខសភាពយនតជាមួយកូនអ្នក។ រូរពភិាកាគាន  អ្ុំពអី្ត្ាន័យ
របស់វា។ យត្ើអ្ត្ាន័យរបស់របូភាព ឬវយីែអ្យូន្មោះ អារឲ្យយយើងទទួលយក
បានយទ គួរឲ្យរង់បាន ឬមានត្ថ្មាឬយទ? រូរពនិិត្យយមើលអ្វីៗ ទុំងអ្ស់ 
យោយយ្បើ្ពោះបនទូល្ពោះជួយ បុំលា។ឺ គមឺិនតមនយរោះតត្តាមយគតាមឯងយន្មោះ
យទ។ យត្ើ្ពោះបនទូល្ពោះបានតរងែូរយមតរខាោះ អ្ុំពីខាមឹ្រទុំងយន្មោះ? យត្ើ្ពោះ
បនទូល្ពោះបានតរងថា ខាមឹ្រទុំងយន្មោះអារទទួលយកបាន គួរឲ្យរង់
បាន ឬមានត្ថ្មាឬយទ? យត្ើអ្នករង់យឆ្ាើយត្បែូរយមតរ រុំយពាោះ្រទុំងយនោះ 
យ ើយយត្ើអ្នកគួរតត្យឆ្ាើយត្ប ែូរយមតរ ឲ្យ្សបតាម្ពោះបនទូល្ពោះ? 

ខ. រូល្បងុ្បយត័្នរុំយពាោះអ្វីតែលរូលកន៉ុងរិត្ត និងគុំនិត្របស់អ្នក។ រូរអាន មា 
ថាយ ៦:២២-២៣ ជាមួយកូន។ រូរពភិាកា អ្ុំពីមូលយ ត្៉ុតែលយយើងចាុំ
បារ់្តូ្វ្បុង្បយ័ត្ន រុំយពាោះអ្វីតែលរូលកន៉ុងរិត្ត និងគុំនិត្របស់យយើង។  
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គ. រូរក៉ុុំឲ្យអ្វីមួយ្គប់្ គងរិត្តអ្នក។ រូរយរៀនទបរ់ិត្តខាួនឯង។ សូមអាន កាឡា

ទី ៥:២២ ជាមួយកូន។ រូរពភិាកា អ្ុំពអី្ត្ាន័យថ្នការយរោះទបរ់ិត្ត យៅកន៉ុង
ការរុំតយយពលពីម៉ុខយអ្្កង់ និងការសយ្មររិត្ត យ វ្ ើអ្វ ីមួយយៅយលើយអ្្ក
ង់។ យត្ើយ វ្ ើែូរយមតរឲ្យអ្នកអារែឹងថា នរតមាន ក់យរោះទបរ់ិត្ត យៅកន៉ុងការ
យ្បើ្បាស់ឧបករណ៍តែលមានយអ្្កង់? យត្ើអ្នកអារយរៀនទប់រិត្តែូរយមតរខាោះ 
យពលតែលអ្នកយ្បើឧបករណ៍មានយអ្្កង់?    

 . រូរតរកចាយអ្ុំពអី្ត្ាន័យថ្នែុំណឹងលអ។ រូរសួរកូនរបស់អ្នកថា យត្ើការ
រុំតយយពលពីម៉ុខយអ្្កង់មាន្បយោជន៍អ្វីខាោះរុំយពាោះពួកយគ យបើយ្ៀបនឹង
អ្វីតែលពួកយគបានទទួលពែីុំណឹងលអ។ សូមជួយ ពួកយគ ឲ្យបានែឹងថា 
យយើងរាល់គាន ស៉ុទធតត្្តូ្វការ្ពោះយយស ូ វ។ យត្ើយយើងគួរតត្ង្ហកយៅរកនរត 
យែើមបទីទួលបាននូវស៉ុវត្ាិភាព និងការសរយសើរពិត្្បាកែ? សូមយលើកទឹក
រិត្តកូនអ្នកឲ្យង្ហកយៅរក្ពោះ្គីសទ គមឺិន្តូ្វង្ហកយៅរកយអ្្កង់យន្មោះយឡើយ 
និងង្ហកយៅរក្ពោះបនទូល្ពោះ មិនតមនង្ហកយៅរកពាកយយពរន៍យៅយលើបតត
ញសងគម ឬការឆ្លត្ជា្កុមយន្មោះយទ យ ើយឱនកាលអ្្ិ ា្ ន គឺមិនតមន
យ ៃ្ កម៉ុខោក់យអ្្កង់ទូរស័ពទ ឬត្តបាត្ជាប់ជានិរចយន្មោះយទ។ 

ការអ្្ិ្ ា ន  
ឱ្ពោះអ្មាច ស់ សូមជួយ កូនទូលបងគុំ ឲ្យ្បុង្បយត័្នរុំយពាោះអ្ត្ាន័យថ្ន្ររបស់
្បពន័ធសសពវសាយ យោយពឹងអាង្ពោះបនទូ ល្ពោះអ្ងគ។ សូមក៉ុុំឲ្យយអ្្កង់ទូរស័ពទ ឬ
ត្តបាត្្គប់្គងពួកយគយឡើយ តត្សូមឲ្យពួកយគយរោះទបរិ់ត្តខាួ នឯង។ សូមឲ្យរិត្ត
របស់ពួកយគបានយពញយោយ្ពោះ្គីសទ យែើមបីក៉ុុំឲ្យពួកយគយញៀននឹងការកមានតយៅ

យលើ យអ្្កង់ តែលយ វ្ើឲ្យពួកយគមិនយរោះសាប់សាល់យន្មោះយឡើយ។  
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ទី៥ 

គនែឹះធែលានប្របសិទធភារ  
 

 

ជ ួយសង! កូនរបស់ខ្៉ុ ុំយញៀនយអ្្កងយ់ ើយ? ការរុំយតយយពលម៉ុខយអ្្កង់ ន្មុំ
មកនូវរុំយណោះែឹង ការទុំន្មក់ទុំនងទន់រិត្ត ការទុំន្មក់ទុំនងកន៉ុងសងគម និងការ

កមានតសបាយ។ យបើអ្នកមានរិត្តថ្បប់ារមភរុំយពាោះការរុំតយយពលរបស់កូនអ្នក 
យៅពមី៉ុខយអ្្កង់ យន្មោះសូមចាុំថា អ្នកមិនទន់យឺត្យពល ឬឆ្លប់យពក យៅកន៉ុងការ
ចាប់យសតើមែឹកន្មុំកូនអ្នក យៅកន៉ុងតសនកយនោះយឡើយ។ តាមពតិ្ យពលយនោះ ជាយពលតែល
លអបុំស៉ុត្ ស្មាប់ការែឹកន្មុំកូនរបស់អ្នក កន៉ុងន្មមជាឪព៉ុកមាត យ។ ខាងយ្កាមយនោះ 
ជាការសយងខបនូវអ្វីតែលយយើងបានយលើកមកនិោយកនាងមក យ ើយបន្មទ បម់ក 
យយើងនឹងយមើលគនាឹោះតែលមាន្បសិទធភាពមួយរុំនួន។ 
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ការពតិ្ អ្ុំពីយអ្្កង ់
• យអ្្កង់សតល់ឲ្យនូវរុំយណោះែឹង ប ៉ុតនត ពួកយគ្តូ្វការ្បាជ្ា យែើមបែីឹងថា មានការ

អ្វីខាោះតែល្ពោះអ្មាច ស់មិនសពវ្ពោះទ័យ យ ើយអ្វខីាោះ្ពោះអ្ងគសពវ្ពោះទ័យ។ 

• យអ្្កង់ន្មុំមកនូវការទុំន្មកទ់ុំនងទនរ់ិត្ត ប ៉ុតនត ការទុំន្មក់ទុំនង្គបយ់ពលយវលា 
យ វ្ ើឲ្យបាត្់បង់ឱកាសជាយ្រើន។ រូររុំតយយពលស្មាប់ ្ពោះ ្គួ្រ និង
ការស្មាក។ 

• យអ្្កង់ជួយ ឲ្យយយើងមានទុំន្មក់ទុំនងកន៉ុងសងគម ប ៉ុតនត រូរយយើងថាវ យសិរលីអែល់
្ពោះ យោយការអ្វតីែលយយើងនិោយ ឬយ វ្ើតាមអ្នឡាញ។ 

• យអ្្កង់សតល់ឲ្យនូវការកមានតសបាយ ប ៉ុតនត ការយពញយោយ្ពោះ្គីសទ ន្មុំមក
នូវជីវតិ្យពញបរបិូរ និងអ្ស់កលបជានិរច។ សូមយយើងពនិិត្យយមើល្រតែល
យយើងទទួល យោយយ្បើ្ពោះបនទូល្ពោះ និងយរៀនទបរ់ិត្តខាួនឯង។  

ការបយ្ងៀនកន៉ុង្ពោះគមពរី ស្មាបក់ារយ្បើ្ បាស់ឧបករណ៍មានយអ្្កង ់
ការមាន្បាជ្ាគឺមានន័យថា :  

1. យយើងអារែឹងថា ្ពោះអ្មាច ស់សពវ្ពោះទ័យ ឬមិនសពវ្ពោះទ័យនឹងអ្វខីាោះ យៅ
តាមអ្នឡាញ 

2. ែឹងថា យពលយវលាមានកុំណត្ ់ យ ើយសយ្មររិត្តយ្បើយពលយវលា ឲ្យមាន
ត្៉ុលយភាព 

3. ែឹងថា យយើងមានការទទួលខ៉ុស្តូ្វ យៅរុំយពាោះម៉ុខ្ពោះ ស្មាប់អ្វីៗ តែល
យយើងនិោយ និងយ វ្ើតាមអ្នឡាញ។ 

4. ែឹងថា ការអ្វីតែលមិនថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ គឺជាអ្វីតែលមិន្តូ្វយ វ្ ើ យទោះអ្នក
ែថ្ទមិនែឹងថា យយើងយ វ្ើវាកយ៏ោយ។ 

5. ពនិិត្យអ្វីតែលយយើងបានជួបតាមអ្នឡាញ យោយយ្បើ្ពោះបនទូល្ពោះ គឺមិន
យរោះតត្យៅតាមយគ 

6. ែឹងថា ការយពញយោយ្ពោះ្គីសទ ជួយ ឲ្យរិត្តយយើងតឆ្អត្ យលើសពីត្្មូវការ។ 
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គនាោឹះតែលមាន្បសិទធភាព 
ខាងយ្កាមយនោះ គឺជាគនាឹោះតែលមាន្បសិទធភាព តែលអ្នកអារយ្បើ យែើមបែីឹកន្មុំកូន
អ្នក យៅកន៉ុងការរុំតយយពលពីម៉ុខយអ្្កង់ :  

១. រូរោក់រាប់ស្មាប់ការរុំតយយពលជាមួយយអ្្កង់ គែូឺរតែលអ្នកបានោក់
រាប់ យែើមបឲី្យពួកយគមានអាកបបកិរោិលអ ឬជួយ ការង្ហរសទោះជាយែើម។ ោកត់ែន
កុំណត្ ់ ស្មាប់ការយ្បើ្បាស់ឧបករណ៍មានយអ្្កង់ យោយកុំណត្រ់យៈយពល 
(ឧទ រណ៍ កុំណត្់រយៈយពលប ៉ុន្មា នន្មទី កន៉ុងមួយថ្ថ្ៃ ឬមួយសបាត  ៍ យ ើយ
មិន្តូ្វយ្បើ្បាស់ឧបករណ៍មានយអ្្កង់ បន្មទ ប់ពីយពលែជ៏ាក់លាកត់មួយ) 
្បយលទ (ឧទ រណ៍ : មិន្តូ្វទញយកappថ្ាីៗ  ឬយលងយ គមតមួយ យោយ
គាា នការអ្ន៉ុញ្ញា ត្ិ)  និង ទកីតនាង (ឧទ រណ៍ មិន្តូ្វយ្បើឧបករណ៍មានយអ្
្កង់ កន៉ុងបនទប់យគង)។ ពែីុំបូងអ្នក្តូ្វមានភាពត្ងឹរងឹ ប ៉ុតនត អ្នក្តូ្វ្បាប់កូនអ្នក
ថា អ្នកនឹងឲ្យពួកយគមានយសរភីាពយ្រើនជាងយនោះ យៅកន៉ុងការសយ្មររិត្តយ វ្ ើអ្វ ីៗ 
យៅពមី៉ុខយអ្្កង់ យបើសិនជាអ្នកអារទ៉ុករិត្តពួកយគបាន។ ្តូ្វោក់រាបម់ួយ 
តែលមិនអារត្វា បាន : គអឺ្នក្តូ្វតត្ គ្ ល់យលខសមាៃ ត្ ់ តែលកូនអ្នកយ្បើ កន៉ុង
ឧបករណ៍ និងគណនរីបស់ពួកយគ។ 

២. ្តូ្វយ្បើការ្គប់្ គងកន៉ុងន្មមជាឪព៉ុកមាត យ យែើមបរីតឹ្ត្បតិ្រុំយពាោះអ្វតីែលកូនអ្នក
អារយ វ្ើ យៅយលើយអ្្កង់ និងរយៈយពលតែលពួកយគអារយ វ្ើវា។ 

៣. ្តូ្វមានយគាលការណ៍ថ្នត្មាា ភាព។ រូរបយងាើត្ទមាា ប់មួយ តែលកន៉ុងយន្មោះ អ្នក
និងកូនអ្នក អារយមើលយអ្្កង់របស់គាន យៅវញិយៅមក យ ើយជតជកអ្ុំពីអ្វីតែល
បានយ ើញ។ 

៤. រូររុំតយយពលពីម៉ុខយអ្្កង់ជាមួយគាន - ការយលងយ គម យមើលតខសភាពយនត 
ត្ ប់រយ្មៀង ឬបយង្ហា ោះអ្វីមួយជាមួយគាន  យៅតាមបតត ញសងគម។ ការយនោះនឹង

សតល់ឱកាស ឲ្យកូនអ្នកមានយពលយរៀនសូ្ត្ អ្ុំពកីាររុំតយយពលពមី៉ុខយអ្្កង។់ 
៥. រូរមានការសនទន្មជាយទៀងទត្ ់ ជាមួយកូនអ្នក យោយយ្បើគុំនិត្ តែលបាន
យលើកយឡើងកន៉ុង តសនក “រូរជតជកជាមួយកូនអ្នក” កន៉ុងយសៀវយៅយនោះ។ រូរពភិាកា
អ្ុំពីការរុំតយយពលពីម៉ុខយអ្្កង់ គឺមិន្គាន់តត្យែើមបសីតីបយន្មទ សពួកយគ 
ស្មាប់កុំ ៉ុសតែលពួកយគមានយៅកន៉ុងការយ្បើ្បាស់យអ្្កង់ប ៉ុយតណ ោះយឡើយ។ 
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ស្មាបយ់ពលខាងម៉ុខ 
ជារ៉ុងយ្កាយ យត្ើយយើងរងប់ានលទធសលអ្វី? គឺយយើងរងប់ានកូនតែលថាវ យសិរលីអ
ែល់្ពោះ កន៉ុងការយ្បើ្បាស់យពលយវលា និងការយផ្ទត ត្យៅយលើអ្វីមួយ តាមអ្នឡាញ 
និងយ្ៅអ្នឡាញ និងមានទសសនៈតែលយកាត្ខាា រ្ពោះ កន៉ុងពិលពថ្ន្បពន័ធសសពវ
សាយរបស់យលាកិយ និងកូនតែលយរោះ្គប់្គង់ឧបករណ៍របស់ខាួន ជាជាងឲ្យ
ឧបករណ៍ទុំងយន្មោះ្គប់្គងពួកយគ។ 

 សូមចាុំថា យអ្្កង់្គាន់តត្ជាឧបករណ៍ប ៉ុយតណ ោះ។ រយបៀបតែលកូនយយើងយ្បើ
្បាស់វា ជាកតាត កុំណត្់លទធសលជាអ្វជិជមាន ឬវជិជមាន។ ែូរយនោះ យ ត្៉ុអ្វីយយើងមិន
យៅម៉ុខមួយជុំហានយទៀត្ យោយបយងាើនយគាលត្ថ្មាថ្នការយកាត្ខាា រ្ពោះជាអ្ត្ិបរមា 
ជាជាងកាត្់បនាយយ្គាោះថាន ក់ថ្នការរុំតយយពលពមី៉ុខយអ្្កង់ជាអ្បបបរមា? សូម
យយើងបង្ហា ញកូនៗរបស់យយើង អ្ុំពីរយបៀបតែលពួកយគអារតសវងរក្បាជ្ាមកពី្ពោះ 
តាមរយៈយអ្្កង់ ែូរជាតាមរយៈការអានអ្ត្ាបទរបស់្គីសទបរស័ិទ យមើលវយីែអ្ ូសតី
អ្ុំពី្ពោះគមពីរ ត្ ប់សយមាងអ្្ិបាយ្ពោះបនទូល  ឬយរៀន ត្ ប់រយ្មៀង្គីសទបរស័ិទ 
តាមអ្នឡាញជាយែើម។ រូរយយើងយលើកទឹករិត្តកូនៗរបស់យយើង ឲ្យបយង្ហា ោះខគមពីរ 
អ្ត្ាបទ្គីសទបរស័ិទ ឬទីបន្មទ ល់ផ្ទទ ល់ខាួនជាយែើម។ រូរយយើងរ ុំឭកពួកយគ ឲ្យយ្បើapp
ស្មាប់ឆ្លត្ យែើមបយី្ងចាបម់តិ្តលកត ិ យោយ្ពោះបនទូលយលើកទកឹរតិ្ត កន៉ុង្ពោះគមពរី។ 
កាលតយយើងយ វ្ើែូរយនោះ កូនៗរបស់យយើងនឹងអារបយញ្ចញពនាឺថាវ យ្ពោះ្គីសទ 
តាមអ្នឡាញ។ 

 សូមយយើងពចិារត អ្ុំពីពាកយយពរន៍របស់យលាកម ូយស តែលមានែូរត្យៅ :  

្តូ្វឲ្យឯង្សឡាញ់្ពោះយយ ូវា  ជា្ពោះថ្នឯងឲ្យអ្ស់ពីរិត្ត អ្ស់ពី្ពលឹង 
យ ើយអ្ស់ពីកុំឡាុំងឯង  យសរកតីទុំងយនោះតែលអ្ញបង្ហគ បែ់ល់ឯងយៅថ្ថ្ៃយនោះ 
យន្មោះ្តូ្វយៅជាបក់ន៉ុ ងរិត្តឯងរ៉ុោះ ្តូ្វឲ្យ្បិត្យ្បៀនយសរកតីទុំងយនោះែល់កូនយៅ
ឯង ្ពមទុំងនិោយែុំតល កន៉ុ ងកាលតែលអ្ងគ៉ុ យយៅកន៉ុ ងសទោះយ ើយយែើរតាម
សាូ វ កន៉ុ ងកាលតែលយែក យ ើយយ្កាកយឡើង ្តូ្វរងយសរកតីទុំងយនោះជាប់យៅថ្ែ
ឯង ទ៉ុកជាទីសុំគាល់ យ ើយ្តូ្វយ វ្ើជា ា្ កយៅកតត លថាៃ សឯងសង ក៏្តូ្វកត្់
យៅ្កបទវ រសទោះឯង យ ើយយៅទវ រកុំតសងរបស់ឯងសង(យចាទិយកថា ៦:៥-៩)។ 
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 យត្ើកូនរបស់អ្នកកុំព៉ុងតត្រងរ់ុំតយយពលកានត់ត្យ្រើន យៅពមី៉ុខយអ្្កង់ឬ? 
យនោះមិនតមនជាបញ្ញា ្បឈម តែល ៃ្ន់្ ៃរយទ។ សទ៉ុយយៅវញិ វាជាឱកាសស្មាប់
ឲ្យយយើងសនទន្មជាមួយពួកយគ អ្ុំពយីបៀបថាវ យសិរលីអែល់្ពោះ។ រូរយយើងទុំន្មក់
ទុំនងជាមួយពួកយគឲ្យបានយទៀងទត្ ់  យៅសទោះ  ឬយៅយ្ៅសទោះ  យៅយពល្ពកឹ និង
លាៃ រ។ យបើយយើងអារែឹកន្មុំកូនៗយយើង យោយយ្បើ្បាជ្ាកន៉ុង្ពោះគមពីរ ពួកយគនឹង
អារយជៀសវាងយ្គាោះថាន ក់ថ្នយអ្្កង់ យោយជុំនួយមកពី្ពោះ ខណៈយពលតែលពួក
យគថាវ យសិរលីអែល់្ពោះអ្ងគ តាមអ្នឡាញ។ 
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Biblical wisdom on parenting 
Visit www.biblical-parenting.org for 
• Biblical wisdom on parenting, based 
on God’s Word 
• Practical tips & advice from experts 
and parents 
• Inspiring stories from parents who’ve 
walked the same journey 
• Daily prayer to help you pray for your 
family 
• Resources for the whole family 
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ែនធានរបស់ដយើងខ្ុំ 
អ្ងគការនុំមា ត្បចាុំថ្ថ្ៃ មានយសៀវយៅជាយ្រើន តែលតសអកយៅយលើ្ពោះគមពរី 
ស្មាប់ការយបាោះជុំហាននីមួយៗ កន៉ុងការយ វ្ើែុំយណើ រខាងវញិ្ញា ណរបស់អ្នក ជា
ជុំនួយែល់អ្នក ខណៈយពលតែលអ្នកតសវងរកកតីអ្ុំណរ កន៉ុងការយែើរជាមួយ្ពោះ
យយស ូវ្គីសទ។ យយើងខ្៉ុ ុំបានយរៀបរុ្ំ នធាន ស្មាប់អ្នកតសវងរកយសរកតីពតិ្ ក៏ែូរ
ជាអ្នកយជឿ តែលកុំព៉ុងសាិត្កន៉ុងែុំតកក់ាលនមីយួ  ៗ ថ្នការយ វ្ើែុំយណើ រខាងវញិ្ញា ណ។ 
យទោះអ្នកកុំព៉ុងតត្តសវងយល់អ្ុំពីជុំយនឿ្គីសទបរស័ិទ កុំព៉ុងតត្ចាប់យសតើមយោយជុំយនឿ 
កុំព៉ុងតត្យពញវយ័កន៉ុងការយែើរជាមួយ្ពោះ ឬកុំព៉ុងយ្ងចាប់អ្នកែថ្ទ យោយ
ែុំណឹងលអកតី យយើងខ្៉ុ ុំមានសមាភ រៈតែលអ្នកអារយ្បើ និងតរករ ុំតលក ែូរជា :  

• ការតសវងរក្ពោះ្គីសទ :  
 គឺ្នធានតែលអ្យញ្ជ ើញអ្នក ឲ្យតសវងយល់អ្ុំពជីុំយនឿ្គីសទបរស័ិទ 
• ការតសវងយល់អ្ុំពី្ ពោះ្គីសទ :  
 គឺ្ នធានតែលអ្យញ្ជ ើញអ្នក ឲ្យមានការយល់ែងឹកានត់ត្ស៉ុីជយ្ៅ អ្ុំពែីុំណឹងលអ  
• ការលូត្លាស់កន៉ុង្ពោះ្គីសទ :  
 គឺ្នធានតែលជួយ អ្នក ឲ្យចាប់យសតើមការយ វ្ើែុំយណើ រថ្នជុំយនឿរបស់អ្នក  
• ការរូលយៅជិត្្ពោះ្គីសទ :  
 គឺ្នធានតែលជួយ អ្នក ឲ្យយ្បើ និងបង្ហា ញជុំយនឿរបស់អ្នក  
ការយផ្ទត ត្យៅយលើ្ពោះ្គីសទ :  
 គឺ្នធានតែលជួយ អ្នក កន៉ុងការបយ្មើ និងសាយែុំណឹងលអ 

យែើមបតីសវងយល់បតនាម សូមរូលកន៉ុងយវប្យ : www.khmer-odb.org  
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នំម្ ាណាប្លចាំថ្ងៃ  
សូមរុំតយយពល្បចាុំថ្ថ្ៃ ជាមួយ្ពោះបនទូល្ពោះ 
យោយយ្បើយសៀវយៅនុំមា ត្បចាុំថ្ថ្ៃ ែ៏យពញនិយម 
ស្មាប់្បកបជាមួយ្ពោះ្បចាុំថ្ថ្ៃ តែលយលើកទឹករិត្ត
អ្នកអាន ឲ្យជញ្ជ ឹងគិត្្ពោះបនទូល្ពោះ។ ទនទឹមនឹងយន្មោះ 
អ្នកកអ៏ារអានខគមពីរខាីៗ និងអ្ត្ាបទតែលយ្បើទីបន្មទ ល់
ថ្នជីវតិ្ពិត្ កន៉ុងការបក្្យយគាលការណ៍ថ្ន្ពោះគមពីរ 
និងយលើកទឹករិត្តអ្នកអាន ឲ្យយ្បើ្បាស់ការបយ្ងៀន
យន្មោះ កន៉ុងជីវតិ្ផ្ទទ ល់ខាួនសងតែរ។ យសៀវយៅនុំមា ត
្បចាុំថ្ថ្ៃ ្តូ្វបានតរកសាយ ជាង៥០ភា្ ទូទុំងពិលពយលាក និង្តូ្វបាន
មន៉ុសសរាប់លានន្មក់អានជាយរៀងរាល់ថ្ថ្ៃ។ យ ើយកម៏ានជាភា្តខារ តែលយយើងខ្៉ុ ុំ
បានយបាោះព៉ុមភសាយ សតល់ជូនតាមអ្នឡាញ យៅកន៉ុងapp និងអ្៉ុតីមល។ 

ប្កុម្ញសៀវញ ៅការរុករកញ ើ   
យលាកអ្នកអារមានការយល់ែឹង និង្សឡាញ់្ពោះបនទូល្ពោះកាន់តត្ស៉ុីជយ្ៅ 
យោយយ្បើយសៀវយៅការរ៉ុករកយ ើញរបស់យយើងខ្៉ុ ុំ។ សូមតសវងយល់បតនាមអ្ុំពី្ពោះ 
្ពោះគមពីរ ជុំយនឿ្គីសទបរស័ិទ និងការអ្ន៉ុវត្តន៍ និង្បធានបទជាយ្រើនយទៀត្ កន៉ុងអ្ត្ា
បទែម៏ានន័យ តែលសតល់ឲ្យនូវការបយ្ងៀន្ពោះគមពីរ និងយោបលែម៏ាន្បសិទធ
ភាព អ្ុំពីការរស់យៅជា្គីសទបរស័ិទ។ អ្នកក៏អារតសវងរកយសៀវយៅទុំងយនោះបាន 
កន៉ុងយវប្យ : www.khmer-odb.org/ds/ 

http://www.khmer-odb.org/ds/

