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េសចក�េីផ�ម 
 

េនេពលែដលអ�កទទួលបានលិខិតល� ឬ អីុែមលពីមតិ�មា� ក ់េតអ�ក្របាកដជាមានអរម�ណ៍ល�

េនក�ុងចិត�ែដរឬេទ? េតមានប៉ុនា� នៃថ�កន�ងមកែដលអ�កគា� នអីុែមល ឬសរេផ�មកកនអ់�ក? ករ

េនាះអចេធ�ឲ្យអ�កធា� កទឹ់កចិត�យ៉ាងខ� ងំ។ អ�ក្របែហលជាចបេ់ផ�មឆ�ល់ថាពិតជាមាននរណាមា� ក់

យកចិត�ទុកដកចំ់េពះអ�កែដរឬអត។់  

្រពះគម�រី្រត�វបានពិពណ៌នាថាជាសំបុ្រតអំពីេសចក�ី្រសឡាញ់របស់្រពះជាមា� ស់ ចំេពះបុ្រត

ធីតរបស់្រទង ់េដយរមួទងំរូបអ�កផងែដរ! អ�កេរៀបនឹងចបេ់ផ�មេធ�ដំេណ រតមរយៈ្រពះគម�រីេហ
យ។ េយងសង្ឃមឹថាេពលេវលែដលអ�កចំណាយេពលអន និងសិក្សោ្រពះគម�រី នឹងជួយ អ�កឱ្យ

ស� ល់្រពះជាមា� ស់កនែ់តច្បោស់។ 

្រពះគម�រីកជ៏ាេសៀវេភែណនាែំដលេពរេពញេទេដយដំបូនា� នជាកែ់ស�ង អំពីរេបៀបេដះ

្រសយប��  និងសំណួរជាេ្រចនែដលអ�ក្របឈមមុខក�ុងសកម�ភាព្របចៃំថ�របស់ខ�ួន។ ដំេណាះ

្រសយខ�ះរបស់្រពះជាមា� ស់ មានករងយ្រស�លនឹងរកេឃញ េហយសូម្បែីតកូនេក�ងកអ៏ចយល់

បានែដរ។ ប�� េផ្សងេទៀត ែដលអ�ក្របឈមមុខនឹងមនិមានដំេណាះ្រសយងយៗេទ េហយអ�ក

្របែហលជា្រត�វសិក្សោេដយយកចិត�ទុកដក ់េដម្បរីកវធីិែដល្រពះជាមា� ស់ចងេ់អយអ�កេឆ�យតប។ 

ករអន្រពះគម�រីនឹងមនិែកែ្របជីវតិរបស់អ�ក េដយស�័យ្របវត�ិបានេទ។ អ�ក្រត�វបេង�តករអន

ែដលជាែផ�កមយួៃនគំនិតរបស់អ�ក និងេរៀនពីរេបៀបអនុវត�នូវអ�ីែដល្រពះគម�រីបាន្របាបអ់�កេអយ

េធ�។ េសចក�ីពិតរបស់្រពះជាមា� ស់បានកំណតឱ់្យេយងមានេសរភីាព ប៉ុែន� េសរភីាពេនះេកតេឡង 

េនេពលេយងអនុវត�េសចក�ីពិតរបស់្រទងេ់នក�ុងជីវតិេយង។ ករែដល្រគានែ់តមានចំេណះដឹងអំពី

្រពះគម�រីេននឹងខកួ្បោលមនិអចផា� ស់ប�ូរជីវតិរបស់អ�កបានេទ។ េគាលេដរបស់មុខវជិា� េនះ គឺេដម្បី
ឱ្យអ�កកនែ់តស� ល់េសៀវេភរបស់្រពះជាមា� ស់ េហយឲ្យអ�កចបេ់ផ�មេរៀនពីរេបៀបអនុវត�តម្រពះ

គម�រីមកក�ុងជីវតិ។ 

សូមរកីរយក�ុងករអន្រពះគម�រីចុះ!ដ្បតិ្រពះជាមា� ស់្រសលញ់អ�ក!  ្រពះអង�ពិតជារេំភប្រពះទ័

យចំេពះអ�កេពលែដលអ�កបានចំណាយេពលេវលអនសំបុ្រតៃនក�ី្រសឡាញ់របស់្រទងចំ់េពះអ�

ក។ ្រពះអង�នឹងជួយ អ�កឱ្យយល់អំពី្រពះគម�រី េនេពលអ�កេបកគំនិត និងដងួចិត�របស់អ�កេនចំេពះ

្រទង។់ 
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1. េតអ�កបានអន្រពះគម�រីប៉ុនា� នដងេហយ? 

កណ� គម�រីស�� ចស់៖ 

អនទងំអស់ ______   អនខ�ះ ______   អនតិចតចួ _______   គា� ន ________ 

 

កណ� គម�រីស�� ថ�ី៖ 

អនទងំអស់ ______   អនខ�ះ ______   អនតិចតចួ _______   គា� ន ________ 

 

2. េត្រពះគម�រីបកែ្រប និងករស្រម�លឃា� មយួណាែដលអ�កមាន? ្របសិនេបអ�កមនិច្បោស់ សូម

េមលេនក�ុង្រពះគម�រីរបស់អ�ក។ េនេលទំពរ័ទីមយួេនក�ុង្រពះគម�រីែតងែតមាន្របាប។់ 

ឧទហរណ៍  ្រពះគម�រីបកែ្របស្រមាយថ�ី។  

  

  

  

  
 

3. េត្រពះគម�រីបកែ្របមយួណាែដលអ�កចូលចិត�អនជាងេគ? សូមពន្យល់អំពីមូលេហតុែដលអ�ក

ចូលចិត�អនគម�រីេនាះ។ 

  

  

  

  

  

  
 

4. េតអ�កមានេពលេវលេទៀងទតរ់ល់ៃថ� អន្រពះគម�រី និងធិស� នែដរឬេទ?  

េប“ មានេពលេវល” េតេពលណា ក�ុងមយួៃថ�? 
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5. េតអ�កពិបាកយល់ពី្រពះគម�រីែដលអ�កបានអនែដរឬេទ? ______________  

្របសិនេបចេម�យរបស់អ�កគឺ "បាទ / ចស ពិបាកយល់ក�ុងករអន្រពះគម�រីបកែ្របេនាះ

ណាស់" សូមេធ�ករពិភាក្សោជាមយួ្រគ�របស់អ�ក េដម្បេី្រជសេរ ស្រពះគម�រីងយ្រស�លឲអន

ជាងេនះ។ ្របសិនេបអ�កជា្រគិស�បរស័ិទថ�ី អ�ក្របែហលជាចងេ់្រប្រពះគម�រីបកែ្របស្រមាយជា

ភាសែខ�រថ�ី។ ្រពះគម�រីស្រមាយេនាះ មានករបកែ្របដល៏�ស្រមាបអ់�កែដលមានករលំបាក

ក�ុងករអន។ 
 

 

 

េសចក�ែីណនា ំ
េគាលេដសំខនម់យួរបស់ថា� កសិ់ក្សោេនះ គឺត្រម�វឲ្យអ�កអន្រពះគម�រីទងំមូល។  ្រពះគម�រី

ទងំ មូលមានចំននួ៦៦ កណ� ។  េយងអចេ្របវធីិស�ស�េផ្សងជាេ្រចនេដម្បសិីក្សោេនក�ុងថា� ក ់ 

េរៀន ។  ប៉ុែន� សូមទុកឲ្យ្រគ�របស់អ�កេធ�ករែណនា្ំរបាបអ់�ក ដូចតេទេនះ។ 

១. សូមអន្រពះគម�រីយ៉ាងេហចណាស់មយួជំពូក្របច។ំ ្របសិនេបអ�កកំពុងេធ�ែបបេនះ ក�ុង

េម៉ាងធម�តស្រមាបក់រសិក្សោផា� ល់ខ�ួនស្រមាប្់រគីស�បរស័ិទថ�ី បនា� បម់ក សូមសរេសរេលខ

ជំពូកេនេលតរងេគាលេដ្របចៃំថ�របស់អ�ក។ 

២. តមដនកររកីចេ្រមនរបស់អ�កេនេលសន�ឹកេនខងេ្រកយេសៀវេភេនះ។ ្របសិនេបមនិ

មានសំណំុែបបបទស្រមាបេ់សៀវេភ្រពះគម�រីែដលអ�កកំពុងអនេទ   អ�ក្រគានែ់តេធ�សន�ឹក

េដយខ�ួនឯងេដម្បតីមដនកររកីចេ្រមនរបស់អ�ក។  

៣. រក្សោទុកេសៀវេភកត្់រត ស្រមាបក់ត្់រតចំណាំនូវអ�ីែដលអ�កបានអនេន្រពះគម�រី្របចៃំថ�។ 

៤. អ�កនឹងរកេឃញមានគេ្រមាងពិេសស ចបេ់ផ�មេនទំពរ័ទី ៩ េនក�ុងេសៀវេភេនះ។ អ�ក្រត�វ

ប�� បគំ់េរងមយួចំនួន េនេពលអ�កអន្រពះគម�រីរបស់អ�កសំរបថ់ា� កសិ់ក្សោេនះ។ 

ករដស់េតឿន! ភាពធុញ្រទនអ់ចជាប�� ធំស្រមាបអ់�កែដលអន្រពះគម�រី។ មេធ្យោបាយងយ

្រស�លបំផុតមយួក�ុងករេដះ្រសយប�� េនះ គឺករដឹកនាេំពលេវលេផ្សងៗគា�  េពលកំពុងែតសិក្សោ

្រពះគម�រីរបស់អ�ក។ សូមសកល្បងេ្របគេ្រមាងពិេសសមយួចំននួែដលមាន េនក�ុងេសៀវេភេនះឬ

បេង�តគេ្រមាងេដយខ�ួនឯង។ 
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៥. វធីិមយួក�ុងចំេណាមវធីិល�បំផុត េដម្បេីធ�ឱ្យករសិក្សោ្រពះគម�រីរបស់អ�កមានកររេំភប និង

ទទលួបានផលចំេណញស្រមាបខ់�ួនអ�ក គឺកររកេមលវធីិជាកែ់ស�ងក�ុងករេ្រប្របាស់ អ�ីែដល

អ�កបានអន។ ដំបូង សូមអនខគម�រី េហយព្យោយាមកំណតនូ់វអ�ីែដល្រពះកំពុងមានបន�ូល

េទកន្់របជាជនែដលកណ� គម�រីេនះបានសរេសរដំបូង។ បនា� បម់ក អនវម�ងេទៀត េដយ

ចងចនូំវសំណួរ ឬប�� មយួចំនួនែដលអ�កកំពុង្របឈមមុខ  ក�ុងសកម�ភាព្របចៃំថ�របស់     

អ�ក។ សូមេមលថា េតអ�កអចរកេឃញេគាលករណ៍េនក�ុងបទគម�រីែដលអច្រត�វអនុវត�េន

ក�ុងជីវតិផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កែដរឬេទ។ 

៦.  សូមកំុមានចិត�អត� និយម។        វធីិល�មយួេទៀតេដម្បរីកីរយនឹងករសិក្សោ្រពះគម�រី គឺ្រត�វ

ពិភាក្សោជាមយួមនុស្សមា� កេ់ទៀត នូវអ�ីែដលអ�កបានអនេនក�ុង្រពះគម�រី។    ្របសិនេបអ�ក

មានករលំបាកក�ុងករបេង�តមតិ�ភក�ិេនះ    អចជាវធីិដម៏ាន្របេយាជនម៍យួក�ុងករែស�ងរកអ�ី
ែដលវជិ�មានេដម្បនិីយាយ។ ្របសិនេបអ�កតសូ៊នឹងករល្បងួ  េដម្បនិីយាយអំពីជីវតិពីអតីត

កលៃនអំេពបាបរបស់អ�ក េនះកអ៏ចជាមេធ្យោបាយមយួដម៏ានឥទ�ិពលបំផុត ក�ុងករយកឈ�ះ

ករល្បងួេនាះ។ 

្របសិនេបអ�ក ឬមតិ�របស់អ�កមានករលំបាកខ� បខ់�ួនក�ុងករអន្រពះគម�រីជាេរៀងរល់ៃថ� េនាះ

េនះអចជាវធីិដល៏�េដម្បពិីនិត្យេមលគា� េទវញិេទមក។ ៃថ�ែដលអ�កជបួគា�  សូមសួរមតិ�របស់

អ�កនូវេសចក�ីែដលេគបានអន និងរេបៀបែដលេគសង្ឃមឹថានឹងេ្របករអនេនាះេនៃថ�េនះ។ 
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មុនេពលអ�កបន�េទមុខេទៀតជាមយួគេ្រមាងេនះ   សូមចំណាយេពលពីរបីនាទី េហយេឆ�យសំណួរ

ខងេ្រកម។ 

១. េតមានមូលេហតុចំបងអ�ីខ�ះ ែដលអ�កចងអ់ន្រពះគម�រី? 

សូមរយនូវអត�្របេយាជនម៍យួចំននួែដលអ�កសង្ឃមឹថា នឹងទទួលបានពីថា� កេ់រៀនេនះ។ 

ក.   

  

ខ.   

  

គ.   

  

ឃ.   

  
 

២.  េតមានប�� សំណួរ ឬចំណាបអ់រម�ណ៍អ�ីខ�ះែដលអ�កចងែ់ស�ងយល់បែន�មក�ុងករអន      

្រពះគម�រី? 

ក.   

  

ខ.   

  

គ.   

  

ឃ.   

  
 

សូមពិភាក្សោពីអ�ីែដលអ�កេទបែតបានអនជាមយួ្រគ�របស់អ�ក េហយឲ្យ្រគ�របស់អ�ក

ចុះហត�េលខេនទីេនះ   មុនេពលេធ�កិច�ករបែន�ម េនក�ុងេមេរៀនេនះ ។ 

_____________________________ ហត�េលខរបស់្រគ� 
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គេ្រមាងពេិសស 
គេ្រមាងពិេសស 

ស្រមាបថ់ា� កអ់ណំាន្រពះគម�រី 
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គេ្រមាងពេិសស 
គេ្រមាងពិេសស 

ស្រមាបថ់ា� កអ់ណំាន្រពះគម�រី 

ករអន្រពះគម�រីអចជាែផ�កមយួែដលមាន្របេយាជន ៍និងគរួឱ្យចបអ់រម�ណ៍ក�ុងជីវតិរបស់អ�

ក។ កំុមានករភា� កេ់ផ�ល្របសិនេបអ�កេឃញថាអ�កធុញ្រទននឹ់ងករអន្រពះគម�រី។ ករធុញ្រទន់

េនះជាប�� ទូេទមយួ ប៉ុែន� េយងអចេដះ្រសយជាមយួនឹងករងរបន�ិចបន�ួចរបស់អ�ក។ េនទំពរ័

បនា� ប ់មានគំេរងជាេ្រចនែដលអចនាមំកនូវភាពខុសគា� ជាេ្រចន ក�ុងករអន និងករសិក្សោ្រពះ

គម�រីផា� ល់ខ�ួនរបស់ អ�ក។ 
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គំេរងទី ១៖  េសចក�សីេង�បផា� ល់ខ�ួន្របចៃំថ� 

គេ្រមាងេនះផ�ល់ឱ្យអ�កនូវគំនិតខ�ះៗអំពីអ�ីែដល្រត�វប��ូ លេនក�ុងេសៀវេភកត្់រត  ឬ

កំណតេ់ហតុ្របចៃំថ�របស់អ�ក។    បនា� បពី់អនបទគម�រីរបស់អ�ក សូមេ្របេគាលករណ៍ែណនាខំង

េ្រកម េដម្បសំីេរចថាេត្រត�វសរេសរអ�ីខ�ះ ស្រមាបេ់សចក�ីសេង�បផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កអំពីអ�ីែដលអ�ក

បានអន។ 

១. េធ�ឱ្យេយាបល់របស់អ�កមានលក�ណផា� ល់ខ�ួន។    ដកខ់�ួនអ�ក្រសបនឹងករសេង�ប និងពី

រេបៀបែដលបទគម�រីេនះផ�ល់ជា្របេយាជនដ៍ល់អ�ក។ ្របាបអ់�ីែដលអ�កកំពុងេរៀនេនក�ុង

េសៀវេភេនះ។ 

២. ្របតិកម�េទនឹងបទគម�រី។ កំុសរេសរអ�ីែដលជំពូកបានេរៀបរប។់ ដកម់តិរបស់អ�ក េនក�ុងេស

ចក�ីសេង�បេនាះ។ េតអ�កយល់្រសបនឹងអ�កនិពន� ឬកម៏និយល់្រសប? ពន្យល់ពីមូលេហតុ។ 

សូមេលកឧទហរណ៍ពីជីវតិរបស់អ�ក ឬជីវតិអ�កដៃទ េនជំុវញិអ�កែដលយល់្រសបនឹង ឬផ�ុយ

ពីអ�ីែដលបទគម�រីនិយាយ។ 

៣. វយតំៃលបទគម�រី។  គរួឱ្យធុញ ឬគរួឱ្យចបអ់រម�ណ៍ែមនេទ? េតវមាន្របេយាជនេ៍ទ? េត
អ�កអចែណនាវំេទអ�កេផ្សងេទ? េហតុអ�ីបានជាែណនា ំឬេហតុអ�ីបានជាមនិែណនា?ំ 

៤. សូមសរេសរគំនិតអំពីរេបៀបែដលអ�កអចអនុវត�ក�ុងជីវតិរបស់អ�ក នូវអ�ីែដលអ�កកំពុងេរៀនពីខ

គម�រីេនះ។ សូមេធ�ឱ្យគំនិត និងេគាលេដកម�វធីិផា� ល់ខ�ួនទងំេនះ ឲ្យមានលក�ណៈជាកល់ក់

តមែដលអចេធ�េទបាន។ 

គេ្រមាងេនះ្រសេដៀងនឹងករែណនាសំ្រមាបេ់សចក�សីេង�បផា� ល់ខ�ួន្របចៃំថ� ែដលមានេនក�ុង

េសៀវេភនិស្សតិថា� កអំ់ណានផា� ល់ខ�ួន។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម និងគំរូក�ុងេរឿងេនះ សូមពិនិត្យ

េមលេសៀវេភេនាះ។ ្របសិនេបអ�កមនិទនម់ានេទ ្រគ�របស់អ�ក្របាកដជាមានឯកសរចំលង។ 
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គេ្រមាង ទ ី២៖ អ�កយកពត័ម៌ាន្រពះគម�រី 

អនបទគម�រី េហយេ្របករ្រសេមល្រសៃមរបស់អ�កេដម្បេីមលថាេតវនឹងមានអ�ីខ�ះេនេពល

មាន្រពឹត�ិករណ៍ទងំេនះេកតេឡង។ 

១. េធ�ខ�ួនអ�កជាអ�កយកពត័ម៌ានែដលសរេសរអត�បទកែសត អំពីអ�ីែដលេគនិយាយឬកំពុងេកត

េឡងេនក�ុងខគម�រីេនះ។ ្រត�វ្របាកដថា អ�កពន្យល់ដល់អ�កអនរបស់អ�ក អំពីករកំណត់

្រពឹត�ិករណ៍ទងំេនះ។ េតវេកតេឡងេនទីណា? េតវេកតេឡងេនេពលណា? េតអ�កនិពន�

ព្យោយាមនិយាយអ�ី្របសិនេបវមនិែមនជាឧប្បត�ិេហតុ (ឧទហរណ៍ យ៉ាកុប ជំពូក ១)? 

២. បនា� បម់ក សូមសេង�បអ�ីែដលកំពុងេកតេឡងេនក�ុងខគម�រីេនះ េដយពក្យេពចនផ៍ា� ល់ខ�ួន

របស់អ�ក ។ សូមពន្យល់ពីមូលេហតុែដលវសំខន។់ សូមដកគំ់និតផា� ល់ខ�ួនេដយេសរ។ី 

េនក�ុងកែសតឬទស្សនាវដ�ីមយួែតងែតមានែផ�កពិេសសស្រមាបឲ់្យអ�កយកពត័ម៌ាន ឬអ�កែក

ស្រម�ល អចបេ�� ញ បង� ញគំនិតេយាបល់បាន។ 

៣. វធីិមយួេទៀតេដម្បចូីលេទជិតករសរេសរេរឿងរ៉វអំពីបទគម�រី គឺករេធ�ជាអ�កយកពត័ម៌ានមក

ពីឋនសួគ។៌ សរេសរេរឿងដូចែដលអ�កនឹងេបាះពុម�ស្រមាបព់កួេទវទូត និងអ�កេផ្សងេទៀតេន

ស� នសួគ។៌ អ�កមានគុណ្របេយាជនក៍�ុងករផ�តផ់�ងែ់ផ�កខងក�ុង េ្រពះអ�កបានរស់េនេល
ែផនដីេនះ េហយយល់ច្បោស់ពីរេបៀបែដលមនុស្សគិត។ អ�កក្៏រត�វចងចមំនុស្សែដលអ�កកំពុង   
សរេសរេរឿងេនះស្រមាបេ់ទវទូត។ េតេទវទូតទងំេនាះនឹងខុសគា� យ៉ាងណា ពីមនុស្សេនេល
ែផនដី ស�ីអំពីចំណាបអ់រម�ណ៍របស់ពកួេគចំេពះ “ ដំណឹងេនេលែផនដី”? 

សំគាល់ៈ សកម�ភាព ៣ ខងេ្រកមអចេ្របជាមយួគេ្រមាងេនះ។      សកម�ភាពទងំេនះ មាន

េគាលបំណងសំខន ់ក�ុងករជយួ អ�កឲ្យយកេសចក�ីពិតមកអនុវត�ជាលក�ណៈផា� ល់ខ�ួន  ែដលបាន

ពិភាក្សោេនក�ុងបទគម�រីេនះ។ 

៤.  សរេសរសំនរួែដលអ�កមានចម�ល់អំពីបទគម�រី។   បនា� បម់ក សូមសួរ្រគ�របស់អ�ក ឱ្យជយួ អ�ក

រកចេម�យចំេពះសំណួរទងំេនះ។ 

៥.  កតចំ់ណាំអ�ីៗែដល្រពះបានមានបន�ូលមកកនអ់�កេនក�ុងខគម�រីេនះ។ 

៦.  សរេសរេសចក�ីអធិស� នេទកន្់រពះ េដយនិយាយជាមយួ្រទងអំ់ពីអ�ីែដលបានពិភាក្សោេន

ក�ុងខគម�រីេនះ។  
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គេ្រមាង ទ ី៣៖ វធិសី�ស�សេង�ប   សំណួរ   ករអនុវត�នផ៍ា� ល់ 

សូមអនបទគម�រីទងំមូលជាមុនសិន រចួអនវម�ងេទៀតនិងេធ�កំណតចំ់ណាំេដយេ្របេគាល

ករណ៍ដូចខងេ្រកម។ 

១. សេង�ប 

ក. ផ�ល់ចំណងេជងដល់បទគម�រី ែដលអ�កបានអនៃថ�េនះ។ 

ខ. ពន្យល់េដយសេង�ប។  េត្រពឹត�ិករណ៍ទងំេនះ េកតេឡងេនទីណា និងេពលណា? 

គ. ដកប់ទគម�រីជាពក្យផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក។ 

២. សំណួរ 

សូមសរេសររល់សំណួរ ែដលអ�កអចគិតអំពីបទគម�រីេនះ។ 

េ្របករ្រសេមល្រសៃមរបស់អ�កេនចំណុចេនះ។ កំុដកក់្រមតិខ�ួនឯង ចំេពះសំណួរែដលេន

ែតមនិទនម់ានចេម�យស្រមាបអ់�ក។  សរេសររល់សំណួរែដលអ�កគិតថា អ�កេផ្សងចងេ់ឆ�យ។ 

សំណួរកនែ់តេ្រចន អចជួយ ជំរុញករគិតរបស់អ�ក និងជយួ អ�កឱ្យរកេឃញករយល់ដឹងថ�ីអំពី

បទគម�រីេនះ។  សំណួរែដលចបេ់ផ�ម េដយពក្យ“ េតេធ�ដូចេម�ច” និង“ េហតុអ�ី” អចជួយ 

េដម្បែីស�ងករពិតកនែ់តសីុជេ្រម េនក�ុងបទគម�រី។ 

៣. ករអនុវត�នផ៍ា� ល់ 

ក. ពិពណ៌នាេដយសេង�បនូវអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់បានមានបន�ូលមកអ�ក តមរយៈេរឿងេនះេន

ក�ុងជីវតិរបស់អ�កេនៃថ�េនះ។ ៃថ�ែស�ក សូមេធ�កំណត្់រតអំពីរេបៀបែដលអ�កអចេ្របេគាល

េដេនះ េនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។ 

ខ. សូមសរេសរនូវអ�ីែដលអ�កចងនិ់យាយេទកន្់រពះជាមា� ស់ តមរយៈបទគម�រីេនះ។ សូម 

សរេសរេសចក�ីអធិស� នមយួេទចំេពះ្រពះ។ 
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គេ្រមាងទី ៤៖ សន�កឹកណំតច់ណំាអំណំាន្រពះគម�រី 

សន�ឹកកំណតចំ់ណាំស្រមាបអំ់ណានគម�រីេនះ ជាជំនយួដល់អ�កឲ្យកតចំ់ណាំបទគម�រីែដលអ�កកំពុង    

អន។ 

អ�ក្របែហលជាបានទទលួេសៀវេភែណនាសំ្រមាបសិ់ស្សរចួមកេហយ ស្រមាបថ់ា� កប់េ្រង�ន

ផា� ល់ខ�ួន ស្រមាបៃ់ថ�អទិត្យ។  េនក�ុងេសៀវេភេនាះ អ�កនឹងេឃញេសចក�ីែណនា ំនិងសំេណគំរូ

សន�ឹកទេទមយួសន�ឹកស្រមាបេ់្រប េដម្បកីត្់រតេសចក�ីអធិប្បោយ។   សន�កឹកំណតចំ់ណាអំំណាន 

្រពះគម�រី មានលក�ណៈដូចគា�  ប៉ុែន� ្រត�វបានែកស្រម�លស្រមាបក់រកតចំ់ណាំេលបទគម�រីែដលអ�ក

កំពុងែតអន។  

វធីិមយួេដម្បេីធ�ឱ្យគេ្រមាងេនះកនែ់តមានអត�នយ័ គឺករពិភាក្សោអំពីលទ�ផលរបស់អ�កជាមយួ

អ�កេផ្សង។ េនេពលអ�កចំណាយេពលែចករែំលកេរឿងេនះជាមយួមនុស្សមា� កេ់ទៀត េសចក�ីពិតៃន

បទគម�រីកនែ់តច្បោស់ចំេពះអ�ក។  វកជ៏ាវធីិដល៏� េដម្បរីក្សោករពិភាក្សោរបស់អ�ក ជាមយួ្រគីស�បរស័ិ

ទថ�ីដៃទេទៀតេល្របធានបទវជិ�មានែដលនឹងជួយ អ�កទងំពីរ។ 

េនះគឺជាគំរូៃនសន�កឹកំណតចំ់ណាអំំណាន្រពះគម�រី។  ករែណនាបំែន�ម បានេបាះពុម�ជាអក្សរ

េ្រទត។ 

 
មូលេហតុសំខនម់យួែដលេយងអន្រពះគម�រី គឺ្រត�វរកវធីិេដម្បេី្របេសចក�ីពិតរបស់្រពះ េន

ក�ុងជីវតិ្របចៃំថ�របស់េយង។ ករែស�ងរកគំនិតៃនករអនុវត�ផា� ល់ខ�ួន ជាញឹកញាបពិ់បាក ប៉ុែន�សម

នឹងករខិតខំ។ េនចុងទំពរ័ៃនេសៀវេភស្រមាបនិ់ស្សតិស�ីអំពីថា� កច់ងចបំទគម�រីរបស់អ�ក មាន

ពត័ម៌ានបែន�មអំពីរេបៀបកំណតេ់គាលេដអនុវត�ផា� ល់ខ�ួនែដលល�។ 
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គំេរងទី ៥:  សរេសរខគម�រីផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក 

ករដក្់រពះគម�រីេធ�ជាពក្យផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក គឺជាវធីិដល៏�បំផុតេដម្បេីធ�ឱ្យ្របាកដថាអ�កយល់

ពីអ�ីែដល្រពះជាមា� ស់កំពុងមានបន�ូលេនក�ុងបទគម�រីមយួេនាះ។ អ�កណាកអ៏ចអនជំពូកមយួក�ុង

្រពះគម�រី េហយដកេ់ចញជាឃា�  ២ ឬ ៣ ែដលេរៀបរបពី់អ�ីែដលបានេកតេឡងេនក�ុងខទងំេនាះ។ 

ប៉ុែន�សកម�ភាពេនាះ្របែហលជាមនិជួយ អ�កេអយយល់ពីបទគម�រីទងំេនាះបានេទ។ 

្របសិនេបអ�កចំណាយេពលអនតមជំពូក និងតមខ េហយសរេសរនូវឃា� ផា� ល់របស់អ�ក 

អ�ក្របែហលជានឹងរកេឃញដូចអ�កដៃទេទៀតែដរ ែដលថាវធីិស�ស�ៃនករសិក្សោ្រពះគម�រីែបបេនះ 

ពិតជាអចជយួ អ�កេអយរកីចេ្រមនបាន។ ចូរគិតេដយយកចិត�ទុកដកចំ់េពះខគម�រីនីមយួៗ 

េហយសេ្រមចចិត�ថា េតខគម�រីេនាះនិយាយអ�ីចំេពះអ�ក។ 

បំែរបំរលួមយួេផ្សងេទៀតៃនគេ្រមាងសិក្សោេនះ គឺករសរេសរឃា�  េទតមរេបៀបមយួែដល

ងយ្រស�លយល់ពីខគម�រីែដលេយងបានអន។ ឧទហរណ៍អ�កអចសរេសរឃា� េដម្បឱី្យេក�ងអយុ 

៨ ឆា� អំចយល់បានយ៉ាងងយ ឬកស៏រេសរពក្យេពចនស៍្រមាបម់តិ�ភក�ិ ែដលរស់េនតមចិេ�� មផ�ូវ 

ែដលមនិធា� បប់ានអន្រពះគម�រី េដម្បឲី្យេគអចយល់ខគម�រីេនាះបាន ។ 

ឃា� ពន្យល់របស់អ�កកអ៏ចនិយាយសំេដេទេលរូបអ�កបានែដរ។ សរេសរឃា� េនាះឲ្យ្រសប

តមស� នភាពែដលអ�កកំពុង្របឈមមុខេនៃថ�េនះ។ 

 
 
 
 

គំេរងទី ៦៖ គំេរងអំពី្រពះជាមា� ស់ មនុស្ស នងិខ�ុ ំ

េនះគឺជាគេ្រមាងដស៏ម�� មយួែដលអចជួយ អ�កឱ្យរកេឃញករពិតមូលដ� នខ�ះៗេនក�ុងបទ

គម�រីែដលអ�កអន។ អ�កអចយល់ថាមាន្របេយាជនក៍�ុងករសរេសរចេម�យចំេពះសំណួរនីមយួៗ 

បនា� បពី់អ�កបានអនបទគម�រីរចួ។ 

១. េតខគម�រីេនះ្របាបខ់�ុ ំអ�ីខ�ះអំពី្រពះ? 

២. េតខគម�រីេនះ្របាបខ់�ុ ំអ�ីខ�ះអំពីមនុស្ស? 

៣. េតបទគម�រីេនះ្របាបខ់�ុ ំអ�ីខ�ះ ែដលខ�ុ ំអចេធ�បាន? 
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គំេរងទី ៧៖ សន�កឹកំណតច់ណំាសំ្រមាបសំ់ណួរ  

ករមានប�� ីសំណួរេនក�ុងៃដអចជាវធីិដស៏ម�� មយួ េដម្បែីស�ងយល់បែន�មពីបទគម�រី។ 

ខងេ្រកមេនះ អ�កនឹងេឃញប�� ីសំណួរ ែដលអ�កអចេ្របេដម្បែីស�ងរកគំនិតថ�ីៗ និងែដលមាន

្របេយាជនពី៍បទគម�រីែដលអ�កអន។ អ�កអចសរេសរសំណួរទងំេនះេនេល្រកដស េហយទុកវ

េនក�ុង្រពះគម�រីរបស់អ�ក។ ្របសិនេបអ�កចូលចិត�សរេសរ អ�ក្របែហលជាចងដ់ក្់រកដសចេម�យ

របស់អ�កេទនឹងសំណួរនីមយួៗ េដយែផ�កេលបទគម�រីែដលអ�កកំពុងអន។ សូមបែន�មសំណួរ

េផ្សងេទៀត ែដលជយួ អ�កឱ្យរកេឃញករពិតកនែ់តេ្រចនពី្រពះជាមា� ស់ េនក�ុងករអន្រពះគម�រី

របស់អ�ក។ 

១. េតអ�ីជាេគាលបំណងសំខនេ់នក�ុងជំពូកេនះ )ឬែផ�កៃនបទគម�រី( ? 

២. េតមានអ�ីែដលខ�ុ ំមនិយល់ែដរឬេទ? 

៣. េតេនះសម្រសបនឹង្រពះបន�ូលេផ្សងេទៀតរបស់្រពះជាមា�់ យ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ? 

៤. េតវ្រពមានខ�ុ ំពីកំហុសអ�ីែដល្រត�វេជៀសវង? 

៥. េតវផ�ល់ឱ្យខ�ុ ំនូវគំរូណាមយួ េដម្បេីធ�តម? 

៦. េតមានករសន្យោែដល្រត�វ្របកសែដរឬេទ? 

៧. េតវបេ្រង�នអ�ីខ�ះអំពីចរតិរបស់្រពះ្រគិស�? 

៨. េតខ�ុ ំអចទញយកេគាលករណ៍អ�ីខ�ះេចញពីខេនះ? 

៩. េតខ�ុ ំអចអនុវត�ខគម�រីេនះយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ មកក�ុងជីវតិរបស់ខ�ុ ំេនសព�ៃថ�េនះ? 

១០. េតករសិក្សោរបស់ខ�ុ ំ ែដលជាលទ�ផលៃនករសិក្សោខេនះយ៉ាងដូចេម�ច? 

សំណួរខ�ះនឹងមនិអនុវត�ចំេពះរល់បទគម�រីែដលអ�កអនេទ។ ្របសិនេបអ�កមានករលំបាក

ជាមយួនឹងសំណួរមយួចំនួន សូមសួរ្រគ�ឬមតិ�ភក�ិរបស់អ�ក េដម្បជីួយ ឲ្យអ�កអចរកចេម�យ។ 
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គេ្រមាងទី ៨៖ ្រពះបន�ូលសន្យោរបស់្រពះជាមា� ស់ស្រមាបខ់�ុ ំ

ចូរេមលករសន្យោរបស់្រពះជាមា� ស់េនក�ុង្រពះគម�រី អចជាវធីិេលកទឹកចិត�មយួៃនករសិក្សោ

្រពះគម�រី។ គំេរងេនះ ជយួ អ�កេអយរកេឃញវធីិជាកែ់ស�ងក�ុងករេធ�េអយករសន្យោរបស់្រពះ បាន

ដំេណ រករេនក�ុងជីវតិរបស់អ�ក។ 

១. សរេសរពក្យសន្យោែដលមានេនក�ុងខេនះ។ 

២. បំេពញ្របេយាគេនះ។ 

៣. អ�ីែដលខ�ុ ំចូលចិត�អំពី្រពះបន�ូលសន្យោេនះគឺ __________________________________________ ។ 

៤. សូមេរៀបរបអំ់ពីស� នភាពមយួែដលអ�កកំពុងែត្របឈមមុខនាេពលបច�ុប្បន�េនះ េនកែន�ង

ែដលអ�ក្រត�វករជំនួយ ែដល្រពះជាមា� ស់បានសន្យោេនក�ុងខគម�រីេនះ។ 

៥. េតអ�កមានចំណែណកជាអ�ី? េតអ�កនឹងេធ�អ�ីេដម្បឱី្យ្រពះជាមា� ស់អចបំេពញ្រពះបន�ូល

សន្យោរបស់្រទងេ់នចំេពះអ�កក�ុងស� នភាពេនះ? 

៦. េពលេវលដរ៏កីរយ។ សូមសរេសរនូវអ�ីែដលបានេកតេឡងេនេពលអ�កបង� ញថា្រពះជា

មា� ស់ពិតជាបានរក្សោពក្យសន្យោរបស់្រទងែ់មន។ 

 
 
 

កំណតច់ណំាពិំេសស 

េតអ�កមានគំនិត ឬ វធីិស�ស�ណាខ�ះែដលជយួ អ�កេអយទទលួបានេពលេវលេ្រចនក�ុង

ករអន្រពះគម�រីរបស់អ�កែដរឬេទ? េបដូេច�ះែមន េយងខ�ុ ំចងដឹ់ងពីអ�ក។ សូមេផ�គំនិតរបស់

អ�កេទកនក់ម�វធីិ Teen Challenge តមអស័យដ� នែដលមានេនែផ�កខងក�ុងៃនគ្រមប

ខងមុខៃនេសៀវេភេនះ។ េយងចងប់ែន�មគេ្រមាងជាេ្រចនេទៀត ស្រមាបក់រេបាះពុម�

េសៀវេភ នាេពលអនាគត។ 
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សន�កឹកណំត្់រតស្រមាបអ់ណំាន្រពះគម�រី 

ែផ�កេនះមានប�� ីេសៀវេភដំបូង េនក�ុង្រពះគម�រីែដលអ�កនឹង្រត�វបានអនស្រមាបថ់ា� កសិ់ក្សោ

េនះ។ អ�ក្របែហលជាបានអនេសៀវេភទងំេនះេដយខ�ួនឯងរចួេហយ។ អ�ក្របែហលជាចង់

ពិភាក្សោេរឿងេនះជាមយួ្រគ�របស់អ�ក។ ្រគានែ់តចថំា រល់េពលែដលេយងអន្រពះគម�រី េយងអច

េរៀនអ�ីថ�ីពី្រពះបាន។ 

សន�ឹកកំណត្់រតខងេ្រកមស្រមាបេ់សៀវេភនីមយួៗបេង�តេឡងស្រមាបឲ់្យអ�កតមដន

ជំពូកនីមយួៗែដលអ�កបានអន។ សរេសរកលបរេិច�ទែដលអ�កប�� បក់រអនជំពូកនីមយួៗេន

េលបនា� តត់មេលខជំពូក។ 

្របសិនេបអ�កកំពុងេ្របគំេរងពិេសសណាមយួេនេពលអ�កអនជំពូក ចូរដកេ់លខគំេរងេន

េលបនា� តែ់តមយួ េនេពលអ�កដកក់លបរេិច�ទែដលអ�កបានប�� បក់រអនជំពូក។ 

េនេលតរងេគាលេដ្របចៃំថ�របស់អ�ក មានកែន�ងស្រមាបអ់�កសរេសរេគាលេដៃនករអន

្រពះគម�រីរបស់អ�ករល់ៃថ�។ 
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សន�កឹកំណត្់រតស្រមាបអំ់ណាន្រពះគម�រី 

ម៉ាកុស Mark 

ករេ្របករបកែ្រប   

ចូរដកក់លបរេិច�ទែដលអ�កបានអនជំពូកនីមយួៗ េនេលបនា� តត់មេលខជំពូក ។ 

ជំពូកទី ១ ________________________  ជំពូកទី ៩  ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  ជំពូកទី ១០  ______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  ជំពូកទី ១១  ______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  ជំពូកទី ១២  ______________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  ជំពូកទី ១៣  ______________________  

ជំពូកទី ៦ ________________________  ជំពូកទី ១៤  ______________________  

ជំពូកទី ៧  _______________________  ជំពូកទី ១៥  ______________________  

ជំពូកទី ៨ ________________________  ជំពូកទី ១៦  ______________________  

 
 

យ៉ាកុប James 

 

ករេ្របករបកែ្រប   

ជំពូកទី ១ ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  
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សន�កឹកំណត្់រតស្រមាបអំ់ណាន្រពះគម�រី 
ភលីីព Philippians 

ករេ្របករបកែ្រប   

ចូរដកក់លបរេិច�ទែដលអ�កបានអនជំពូកនីមយួៗ េនេលបនា� តត់មេលខជំពូក ។ 

ជំពូកទី ១ ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  
 
 

កឡាទី Galatians 

ករេ្របករបកែ្រប   

ជំពូកទី ១ ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  

ជំពូកទី ៦ ________________________  
 
 

នាង រស់ Ruth 

ករេ្របករបកែ្រប   

ជំពូកទី ១ ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  
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សន�កឹកំណត្់រតស្រមាបអំ់ណាន្រពះគម�រី 
យ៉ូណាស Jonah 

ករេ្របករបកែ្រប   

ចូរដកក់លបរេិច�ទែដលអ�កបានអនជំពូកនីមយួៗ េនេលបនា� តត់មេលខជំពូក ។ 

ជំពូកទី ១ ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  
 
 

យ៉ូហន John 

ករេ្របករបកែ្រប   

ជំពូកទី ១ ________________________  ជំពូកទី ១២  ______________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  ជំពូកទី ១៣  ______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  ជំពូកទី ១៤  ______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  ជំពូកទី ១៥  ______________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  ជំពូកទី ១៦  ______________________  

ជំពូកទី ៦ ________________________  ជំពូកទី ១៧  ______________________  

ជំពូកទី ៧  _______________________  ជំពូកទី ១៨  ______________________  

ជំពូកទី ៨ ________________________  ជំពូកទី ១៩  ______________________  

ជំពូកទី ៩ ________________________  ជំពូកទី ២០  ______________________  

ជំពូកទី ១០  ______________________  ជំពូកទី ២១  ______________________  

ជំពូកទី ១១  ______________________  ជំពូកទី ២២  ______________________  
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សន�កឹកំណត្់រតស្រមាបអំ់ណាន្រពះគម�រី 
១ េព្រត�ស 1 Peter 

ករេ្របករបកែ្រប   

ចូរដកក់លបរេិច�ទែដលអ�កបានអនជំពូកនីមយួៗ េនេលបនា� តត់មេលខជំពូក ។ 

ជំពូកទី ១ ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  
 
 
 

២ េព្រត�ស 2 Peter 

ករេ្របករបកែ្រប   

ជំពូកទី ១ ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  
 
 
 

១ យ៉ូហន  1 John 

ករេ្របករបកែ្រប   

ជំពូកទី ១ ________________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  
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សន�កឹកំណត្់រតស្រមាបអំ់ណាន្រពះគម�រី 
២ & ៣ យ៉ូហន  2 & 3 John 

ករេ្របករបកែ្រប   

ចូរដកក់លបរេិច�ទែដលអ�កបានអនជំពូកនីមយួៗ េនេលបនា� តត់មេលខជំពូក ។ 
2 John   ________________________________  
 
3 John   ________________________________  
 
 

១ សំយូែអល  1 Samuel 

ករេ្របករបកែ្រប   

ជំពូកទី ១ ________________________  ជំពូកទី ១៧  ______________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  ជំពូកទី ១៨  ______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  ជំពូកទី ១៩  ______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  ជំពូកទី ២០  ______________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  ជំពូកទី ២១  ______________________  

ជំពូកទី ៦ ________________________  ជំពូកទី ២២  ______________________  

ជំពូកទី ៧  _______________________  ជំពូកទី ២៣  ______________________  

ជំពូកទី ៨ ________________________  ជំពូកទី ២៤  ______________________  

ជំពូកទី ៩ ________________________  ជំពូកទី ២៥  ______________________  

ជំពូកទី ១០  ______________________  ជំពូកទី ២៦  ______________________  

ជំពូកទី ១១  ______________________  ជំពូកទី ២៧  ______________________  

ជំពូកទី ១២  ______________________  ជំពូកទី ២៨  ______________________  

ជំពូកទី ១៣  ______________________  ជំពូកទី ២៩  ______________________  

ជំពូកទី ១៤  ______________________  ជំពូកទី ៣០  ______________________  

ជំពូកទី ១៥  ______________________  ជំពូកទី ៣១  ______________________  

ជំពូកទី ១៦  ______________________   
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សន�កឹកំណត្់រតស្រមាបអំ់ណាន្រពះគម�រី 
លូក Luke 

ករេ្របករបកែ្រប   

ចូរដកក់លបរេិច�ទែដលអ�កបានអនជំពូកនីមយួៗ េនេលបនា� តត់មេលខជំពូក ។ 

ជំពូកទី ១ ________________________  ជំពូកទី ១៣  ______________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  ជំពូកទី ១៤  ______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  ជំពូកទី ១៥  ______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  ជំពូកទី ១៦  ______________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  ជំពូកទី ១៧  ______________________  

ជំពូកទី ៦ ________________________  ជំពូកទី ១៨  ______________________  

ជំពូកទី ៧  _______________________  ជំពូកទី ១៩  ______________________  

ជំពូកទី ៨ ________________________  ជំពូកទី ២០  ______________________  

ជំពូកទី ៩ ________________________  ជំពូកទី ២១  ______________________  

ជំពូកទី ១០  ______________________  ជំពូកទី ២២  ______________________  

ជំពូកទី ១១  ______________________  ជំពូកទី ២៣  ______________________  

ជំពូកទី ១២  ______________________  ជំពូកទី ២៤  ______________________  
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សន�កឹកំណត្់រតស្រមាបអំ់ណាន្រពះគម�រី 
កិច�ករ Acts 

ករេ្របករបកែ្រប   

ចូរដកក់លបរេិច�ទែដលអ�កបានអនជំពូកនីមយួៗ េនេលបនា� តត់មេលខជំពូក ។ 

ជំពូកទី ១ ________________________  ជំពូកទី ១៥  ______________________  

ជំពូកទី ២  _______________________  ជំពូកទី ១៦  ______________________  

ជំពូកទី ៣  _______________________  ជំពូកទី ១៧  ______________________  

ជំពូកទី ៤ ________________________  ជំពូកទី ១៨  ______________________  

ជំពូកទី ៥ ________________________  ជំពូកទី ១៩  ______________________  

ជំពូកទី ៦ ________________________  ជំពូកទី ២០  ______________________  

ជំពូកទី ៧  _______________________  ជំពូកទី ២១  ______________________  

ជំពូកទី ៨ ________________________  ជំពូកទី ២២  ______________________  

ជំពូកទី ៩ ________________________  ជំពូកទី ២៣  ______________________  

ជំពូកទី ១០  ______________________  ជំពូកទី ២៤  ______________________  

ជំពូកទី ១១  ______________________  ជំពូកទី ២៥  ______________________  

ជំពូកទី ១២  ______________________  ជំពូកទី ២៦  ______________________  

ជំពូកទី ១៣  ______________________  ជំពូកទី ២៧  ______________________  

ជំពូកទី ១៤  ______________________  ជំពូកទី ២៨  ______________________  
 
 




