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ការដសវងរកបទគម្ពីរ 

Searching the Bible 
 

 

 ោម ននរណាម្ចប ក់អាចរកវតទុអវីៗបៅកបុងផធោះ យរបស់បោកោយ នបទ។ បរពាោះបមៅទុកកបុងកំប៉ាុងកដលម្ចនោល ក
ថា «សករ» បហើយកតទុកកបុងរបអបក់ដលម្ចនោល កថា «អំបិល» បៅវញិ។ ប៉ាុកនថ បនោះមនិកមនជាបញ្ញា អវីខាល ងំបទបរពាោះ បោក
ោយជាមនុសសកតម្ចប ក់កដលបធវើការបៅកបុងផធោះ យតូចរបស់ោត់។  
 
 ប៉ាុកនថ បៅកបុងផធោះទល់មុខ្បនោះគឺម្ចនផធោះ យបផសងោប ។ រគបវ់តទុទាងំអស់រតូវ នោកត់ាមោល ករបស់វាោ៉ា ង 
រតឹមរតូវ បោយបរពាោះមនិកមនម្ចនកតម្ចឋ យប៉ាុបណាត ោះកដលបធវើការបៅទីបនោះ។ បថីរបស់ោត់ចូលចិតថចមអនិអាហារបពលរពឹក 
បោយខ្លួនោត់ផ្ទធ ល់ បហើយកូនរសីរបស់ោត់ជាញឹកញប់កោ៏កប់ពលបវោបរៀបចអំាហារបពលោង ចកដរ។ ដូបចបោះបហើយរតូវ
ម្ចន របបៀបចាតក់ចងកដលអាចបធវើ នបពលបរៀបចអំាហារ។ 
 
 សណាឋ ប់ធាប ប ់និងរចនសមពនន ជាការសំខាន់សរម្ចប់របពន័នការងារនីមយួៗ សូមផកីតផធោះសកមផង បណាត ល័យ ឬ 
កកនលងណាបផសងបទៀតកប៏ោយ។ ដូបចបោះ រពោះគមពរីរតូវកតបរៀបចជំារបពន័ន បដើមផឲី្យបយើងងាយរសួលកបុងការរកប ើញកំណ្ប់
របស់រពោះគមពរី បហើយោគ ល់ពីកំណ្ប់បនោះ។ អបកបកករបរពោះគមពរីមនិ នបធវសរបកហសកបុងការបកករបបឡើយ គឺបគ នរកា
ទុកនូវជំពូក និងខ្ដកដល ដូបចបោះបហើយ ោម នអបកណាម្ចប ក់រតូវវបងវងបឡើយ។ តារងបរៀបរង និងម្ចតិកាកបុងបសៀវបៅក ៏ន
ជួយ នអំបកអានឲ្យបៅរកកកនលងជាកោ់ក់បៅកបុងរពោះគមពរីកដរ។ 
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គ្ទរាង 
ក. បទគមពរីបោង The Bible Reference 
ខ្. បទគមពរីបោងសិកា The Study Reference 
គ. បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន The Concordance 

 

ទោលទៅ 
១. ដឹងពរីបបៀបោគ ល់បទគមពរីបោង។ 
២. ោគ ល់ពីការបរបើរ ស់បទគមពរីបោងសិកា។ 
៣. ពិពណ៌្នពីរបបៀបបរបើរ ស់បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន។ 
 

ក. បទគម្ពីរពោង The Bible Reference 

ពារយសំខាន់ៗ The Basic Language 
ទោលទៅទ១ី. ែឹងពីរទបៀបសាគ ល់បទគ្មពីរទោង។ 
 

 បដើមផជីួយ បយើងកបុងការអាន និងការសិការបស់ពួកបយើង រគបក់ណ្ឍ បៅកបុងរពោះគមពរីគឺរតូវកបងកចកជាជំពូកៗ។ 
ជំពូកនីមយួៗ នកបងកចកជាកផបកតូចៗ កដលបគ នបងប់លខ្បៅខាងបឆវង។ ទាងំបនោះបគបៅថា ខ្គមពីរបោង ឬ បទគមពីរ
បោង។ បយើងបោងបៅបលើអតទបទណាមយួ បោយនិោយពីប ម្ ោះសនកណ្ឍ គមពរីមុន បនធ បម់ក បលខ្ជំពូក និងបលខ្សន
ខ្គមពរី។ ទាងំអស់បនោះបគអាចបៅថា បទគមពីរបោង។ 
 
 ចូរបយើងបមើលបៅគមពរី បោកុបផតថិ ជាកណ្ឍ ដំបូងសនរពោះគមពរី។ បបើបៅកបុងការបកករបថ្មីរបស់អបកម្ចនបសចកថីបផថើម ចូរ
រលំងវា បហើយចូរបមើលបៅបលខ្ធំដបំូង កដលសំោល់បៅបដើមជំពូកទី១។ ខ្ទី១សនជំពូកទី១ ម្ចនសញ្ញដ សំោល់បលខ្១ 
តូចចាបប់ផថើមបៅ «កាលបដើមដំបូងបឡើយ»។ បដើមផបីោងបៅអតទបទបនោះបយើងរតូវបៅថា «បោកុបផតថិ ១:១»។ អបកអាច 
សំោល់ប ើញម្ចនបលខ្តូចៗ កដលោក់សំោល់ខ្គមពរីបនថបនធ បរ់ហូតដល់ចបជ់ំពូកនីមយួៗ។ 
 
 ឥលូវចូររកបឡកបមើលបៅបលខ្ធបំនធ បប់ទៀតគឺជាបលខ្២។ បនោះជាការចាបប់ផថើមសនជំពូកទី២។ ខ្គមពរីទី១ចាបប់ផថើម
បឡើង «ដូបចបោះសផធបម  និងកផនដីក ៏នរចួជាបរសច»។ បដើមផបីោងបៅអតទបទបនោះបយើងរតូវបៅថា «បោកុបផតថិ ២:១» 
ជំពូកទី២ម្ចន២៥ខ្គមពរី។ 
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 ឥលូវចូររលំងបៅដល់បោកុបផតថិ៥:១។ ចាប់បផឋើមបឡើង «បនោះជាបញ្ច ីរយនមរកុមរគួោររបស់បោកអោ។ំ» កាល
ណាបយើងផឋល់ឲ្យនូវខ្បោងរពោះគមពរី បយើងមនិចា ំច់បៅថាជំពូក និងខ្គមពរីបទគឺរោនក់តោកប់លខ្កដលបោងបៅ ន
បហើយ។ 
 
 ចុោះបបើថាបោកុបផតថិ ៥: ១-៥ ម្ចននយ័ដូចបមថចបៅវញិ? អបករបកហលជានិោយថា «បោកុបផតថិ៥:១ ដល់៥ បហើយ
បមើលបៅ។ រញ្ជុ សញ្ញដ  (-) កចកខ្គមពរីពីខ្គមពរី និងជំពូកពីជំពូក ជាលំោប់លំបោយ។ បបើបយើងបោងបៅបលើខ្គមពរីបរចើនបៅ
ជំពូកកតមយួដកដល កតខ្គមពរីបនោះមនិបៅបនថបនធ បោ់ប បទ បយើងសរបសរដូចបនោះ យ៉ាូបសវ១:៥, ៨, ១០។ បយើងនិោយថា 
«យ៉ាូបសវ ជំពូកមយួ ខ្រ ,ំ ខ្រ បំី, និងខ្ដប។់»  
 
 បបើអតទបទបៅកបុងជំពូកបផសងោប សនកណ្ឍ កតមយួ បយើងកចកជំពូកបោងបោយបរបើចំណុ្ចបកផៀស (;)។ ឧទាហរណ៍្ 
ម្ច៉ា ថាយ ១:២១; ២:១-៦ បោងបៅតាមកណ្ឍ គមពមី្ច៉ា ថាយ ជំពូក១ ខ្២១ និងជំពូក២ ខ្១ ដល់ខ្៦។ 
 
 កណ្ឍ គមពខី្លោះដូចជា ពងាវតាកសរតទី១ និងពងាវតាកសរតទី២ ម្ចនប ម្ ោះដូចោប  បហើយបៅបនថបនធ បោ់ប ។ អបក 
សរបសរគមពរីយ៉ាូហាន  នសរបសរសំបុរតបីបទៀត កដលម្ចនប ម្ ោះោតក់ដរ ១យ៉ាូហាន, ២យ៉ាូហាន, ៣យ៉ាូហាន។ ខ្បោង 
ពីគមពរីមយួកបុងចំបណាមកណ្ឍ គមពរីទាងំបីបនោះ (១យ៉ាូហាន ជំពូក១ ខ្៩) អាចសរបសរដូចបនោះ ១យ៉ាូហាន ១:៩។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរបំបពញពតម៌្ចនកដល ត់បៅកបុងតារងខាងបរកាម។ ចូរសរបសរបៅរគបច់បនល ោះទាងំអស់។ 
 ខ្បោងរពោះគមពរី     របបៀបនោិយ 
 ក) យ៉ាូហាន ៣: ១៦    ____________________________ 
 ខ្) ___________________   រ ៉ាមូ, រ មំយួ, សមាបី 
 គ) ១យ៉ាូហាន១: ៨- ១០    ____________________________ 
  ) ___________________   រ ៉ាមូ, ដបព់ីរ, ដបប់នួ, ដបរ់ មំយួ, និងដបរ់ បំី 
 ង) ___________________   ម្ច៉ា ថាយ, មយួ, មយួ, និងរ ,ំ មយួ ដល់បី 
 
២ ម្ច៉ា ថាយ ១:១-៤ គឺជាខ្គមពរីបោងរបស់ម្ច៉ា ថាយកបុងបនួខ្ដំបូង។ បតើកបុងគមពរីនីមយួៗខាងបរកាមម្ចនខ្គមពរីបោង 
   ប៉ាុនម ន? 
 ក) បោកុបផតថិ ៨:១៨-២២ ម្ចន……………………………………………………………………………… 
 ខ្) បោកុបផតថិ ៨:១៨, ២២ ម្ចន……………………………………………………………………………… 
 គ) បោកុបផតថិ ៨:១៨- ២០, ២២ ម្ចន………………………………………………………………………… 
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៣ ចូរបបើកបទគមពរីម្ច៉ា ថាយ ១:២១; ២: ១; និង ៣:១៦ បតើខ្ទាងំបនោះនិោយពីអវី? 
 ក) រពោះបយស ូ  ពួកបហារចារយ បោកយ៉ាូហាន ទីសថ និង ោវក័។ 
 ខ្) រពោះបយស ូ  ពួកបហារចារយ និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបៅបពលកដលរពោះបយស ូទទួលពិធរីជមុជទឹក។ 
 គ) រពោះបយស ូ  បោកយ៉ាូកសប និងអបកគងាវ ល។ 
 

ការណសវងររបទគ្មពីរទោង Finding References 
 បៅពីមុខ្រពោះគមពរីរបស់អបក គឺជាម្ចតិកាកដលកតប់ ម្ ោះកណ្ឍ គមពរី និងបលខ្ទំពរ័កដលកណ្ឍ នីមយួៗចាប់បផឋើម។ មុន
ដំបូងអបករតូវការបរបើនូវតារងបលខ្បរៀង បៅបពលណាអបកចងរ់កបទគមពរីជាកោ់ក់។  
 
 ប៉ាុកនថ វធិីោស្រសថកដលលអបំផុតកបុងការកសវងរកខ្គមពរីបោង គឺរតូវទបនធញប ម្ ោះរបស់កណ្ឍ គមពរីបៅតាមលំោប់
លំបោយរបស់ រពោះគមពរីឲ្យ នរតឹមរតូវ។ បកមងៗបរៀនទបនធញ នោ៉ា ងបលឿនណាស់ បហើយបកមងជំទងក់ប៏រៀនបលឿនកដរ។ អបក
អាចបរៀនទបនធញប ម្ ោះ ៥ ឬ៦ កបុងមយួសថ្ងបោយអានដកដលៗ និងសរបសរកណ្ឍ គមពរីបៅបលើរកោសោក់តាមខ្លួន បហើយ
មនិយូរប៉ាុនម នអបកនឹងទបនធញកណ្ឍ គមពរីចាជំាមនិខាន។ អបកនឹងរកីរយកបុងការបបើកបមើលកផបកណាមយួរបស់រពោះគមពរីបោយ
មនិ ចខ់្រំបឹងប៉ាុនម នបទ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ សូមបបើកបៅបទគមពរីបោងនីមយួៗកដលបៅខាងបឆវង បហើយផគូផគងវាជាមយួខ្គមពរីកដលបៅខាងោឋ ំណាមយួរតឹមរតវូ។ 
 …..ក) ភលីីព ៤:១៩  ១) បតើបយើងមនិ នបងាគ បអ់បកបទឬថា “ចូរម្ចនកម្ចល ងំ និងចិតថកាល ហានបឡើង! កុភំយ័
         ខាល ច កុំតកស់លុតបអាយបោោះ ដផតិរពោះអម្ចច ស់ ជារពោះរបស់អបក គងប់ៅជាមយួអបក 
         រគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ”។ 
 …..ខ្) ១យ៉ាូហាន ១:៨ ២) របសិនបបើបយើងបពាលថា បយើងោម ន បបោោះ បនោះបយើងបបញ្ញឆ តខ្លួនឯង  
          បហើយបសចកឋីពិតកម៏និសទិតបៅកបុងបយើងកដរ។ 
 …..គ) យ៉ាូបសវ ១:៩  ៣) រពោះអម្ចច ស់ជាគងាវ លខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំនឹងមនិខ្វោះអវីបោោះបឡើយ។  
 ….. ) ទំនុកតបមកើង ២៣:១ ៤) រពោះរបស់ខ្ញុ ំនឹងបំបពញបសចកឋីរតូវការរគបោ់៉ា ងរបស់បងបអូន រសបតាម 
          សិររីងុបរឿងដរ៏បបសើរបំផុតរបស់រពោះអងគ បោយរមួកបុងអងគរពោះរគិសឋបយស ូ។ 
 

 
 
 
 



45 

 

ខ. បទគម្ពីរពោងសកិា The Study Reference 
ទោលទៅទ២ី. សាគ ល់ពីការទររើរាស់បទគ្មពីរទោងសិរា។ 
 

 បគប ោះពុមពរពោះគមពរីមយួចំនួនកដលម្ចនបទគមពរីបោងសិកាបៅកបុងរកបឡានកណាថ ល ឬ បៅខាងបរកាមទំពរ័។  
បទគមពរីទាងំបនោះនឹងជួយ អបកឱ្យកសវងរកបទគមពរីបផសងបទៀតកដលទាកទ់ងោប ។ 
 
 តអួកសរតូចលអិតៗបៅតាមពាកយននកបុងខ្គមពរីបនោះ រ បអ់បកឲ្យបមើលតាមអកសរដូចោប បៅរតងប់ទគមពរីបោងបនោះ។ 
បោយតាមអកសរកដលអបកនឹងរកប ើញខ្គមពរីបោង នឹងនអំបករកប ើញនូវខ្គមពរីកដលទាកទ់ងោប ។ បបើសិនជាអបក ន
សិការពោះគមពរី អបកអាចបរបើវធិីោស្រសថបនោះបដើមផអីភវិឌណន ៍ការចាបអ់ារមមណ៍្កបុងការសិកាបលើរបធានបទកដលអបកកំពុងកត
អាន។ 
 
 បទគមពរីបោង និងបសចកថីពនយល់បផសងៗបៅកបុងរពោះគមពរីរបស់អបកគឺម្ចនរបបោជនណ៍ាល់ ក៏ប៉ាុកនថវាមនិកមនជា 
ការបណាឋ លចិតថមកពីរពោះជាម្ចច ស់បទ។ ទាងំអស់បនោះ គឺរតូវ នផឋល់ឲ្យបោយរគូបបរងៀន និងនិសសតិកបុងការជួយ បយើងឲ្យ
យល់ពីរពោះគមពរីរបស់បយើងឲ្យកានក់តងាយរសួលបឡើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ តអួកសរតូចលអិតៗបៅតាមពាកយននកបុងរពោះគមពរីសំបៅបលើ 
 ក) ការកបងកចកជំពូកជាពិបសស។ 
 ខ្) អកខរវរិទុនខុ្សោប ។ 
 គ) បទគមពរីបោង។ 
 
៦ បទគមពរីបោងជួយ ឲ្យបយើងរកបមើល 
 ក) ខ្គមពរីបោងបលើរបធានបទកតមយួ។ 
 ខ្) បសៀវបៅកដលអានបលើរបធានបទកតមយួ។ 
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរី។ 
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គ. ពសៀវពៅវិជាា សពមាធាន The Concordance 
ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នអំពរីទបៀបរនុងការទររើរាស់ទសៀវទៅវិជ្ជា សទាធាន។ 
 

 បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺជាតារងតាមអកខរៈរកមសនពាកយសំខាន់ៗ បៅកបុងរពោះគមពរី។ តារងអកខរៈរកមបនោះផឋល់នូវ
បទគមពរីបោងបៅកបុងរពោះគមពរី កដលជាពាកយសំខាន់កដលរតូវ នបគបរបើ។ បៅកបុងបពលបចចុបផនប ភាគបរចើនកដលបគ  នចុោះ
បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺជាបទគមពរីរបស់រពោះគមពីរ King James ។ ប៉ាុកនថ បយើងសងឃមឹថា ការកណ្នកំដល នផឋល់ឲ្យបនោះ 
នឹងជួយ អបកសរម្ចប់ការបរបើរ ស់បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន។ 
 
 ម្ចនបពលបរចើនណាស់ កដលបងបអូនរតូវបរបើរ ស់បសៀវបៅវជិាច សបម្ចធាន។ ចូរឲ្យបយើងនិោយថា អបកម្ចនបំណ្ង
ចងអ់ានខ្គមពរីមយួចំនួនកដលម្ចនពាកយថា រសោញ់។ ចូរបមើលពាកយបៅកបុងបសៀវបៅសបម្ចធានរបស់អបក។ ខ្គមពរីកដល
បគ នកតចូ់លោប ជាមយួពាកយខ្លោះដករសងប់ចញពីខ្គមពរីកដលបគបរបើពាកយថា រសោញ់។ 
 
 បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធានកអ៏ាចជាជំនួយដល់អបក បៅបពលណាកដលអបករតូវការចងដ់ឹងកកនលងបៅកបុងរពោះគមពរី បដើមផ ី
រកខ្គមពរីសំខាន់ណាមយួបនោះ។ របកហលជាអបកដឹងរគបខ់្គមពរីទាងំអស់ ឬ រតឹមកតកផបកណាមយួ ប៉ាុកនថ អបកមនិ នដឹងថា
ជាបទគមពរីអវី។ ចូរបរជើសបរ ើសពាកយមយួពីកបុងពាកយកដលអបកចាពំីខ្គមពរី បហើយចូរបមើលពាកយបនោះបៅ។ វាពិតជាអាចបៅរចួ 
បបើអបកនឹងរកបមើលរគបប់ទគមពរីទាងំអស់ កដលបគ នកតជ់ាមយួនឹងឃ្លល ពីខ្គមពរីកដលអបកកំពុងកតកសវងរកបនោះ។ 
 
 ឧទាហរណ៍្ថា អបកចងរ់កខ្គមពរីមយួបៅកបុងរពោះគមពរីកដលម្ចនខ្កចងថា «ការរសោញ់រ ក ់គឺជាឬសគល់សន 
អំបពើអារកករ់គបក់បបោ៉ា ង»។ របកហលជាបៅកបុងរពោះគមពរីបនោះ ពាកយកដលអបកចាមំ្ចនកតពាកយថា «រ កគ់ឺជាឬសគល់ សន
អំបពើអារកករ់គបោ់៉ា ងទាងំអស់» ប៉ាុបណាត ោះ។ ចូរសបងកតបមើលថា ម្ចនពាកយគនលឹោះបីកដលអបកអាចបមើលប ើញគ ឺរ ក់ ឬស
គល់ និងអំបពើអារកក ់។  ជាធមមតា ពាកយគនលឹោះបនោះ រតូវ នបញ្ញជ កប់ៅកបុងបសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធានបោយរតឹមកតអកសរ ដំបូង
សនពាកយប៉ាុបណាត ោះ។ បបើសិនជាអបកបមើលពាកយថា «រ ក»់ អបករបកហលជានឹងរកអវីកដលដូចបៅនឹងរ ក:់  
 
 ម្ច៉ា ថាយ ២៥:១៨  ជីកដីកប ់រ ក ់ម្ចច ស់របស់ខ្លួន។ 
 ម្ច៉ា កុស ១២:៤១  បណាឋ ជនយក រ ក ់មកោកក់បុងហិបបនោះ។  
 ១ធីម៉ាូបថ្ ៦:១០  ការរសឡាញ់ រ ក ់ជាឫសគល់សនអំបពើអារកករ់គបក់បបោ៉ា ង។ 
 
 របសិនបបើអបកមនិរកប ើញបទគមពរីកដលអបកកំពុងកតរកបៅកបុងបសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន បោយការបមើលពាកយថា 
រ ក ់បទបនោះ អបកគួរកតបនថរកបមើលពាកយគនលឹោះបផសងបទៀត។ 
 
 ខ្គមពរីកដលបគដករសងប់ចញពី ១ធីម៉ាូបថ្ ៦:១០ បពលខ្លោះមនិរតឹមរតូវបទ។ អតទរបបោជនប៍កនទមបទៀតសនការបរបើ 
រ ស់បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺវាជួយ ឲ្យបយើងរកប ើញនូវចំណុ្ចខុ្សទាងំបនោះ។ 
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 បតើរពោះគមពរីរបស់អបកម្ចនបទគមពរីបោង និងម្ចនបសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធានកដរឬបទ? ទាងំបនោះម្ចនរបបោជនសំ៍ខាន់
ណាស់សរម្ចបរ់គូបបរងៀន អបកកចកចាយ និងមនុសសដសទបទៀតកដលម្ចនបំណ្ងចងប់ធវើការដល់រពោះជាម្ចច ស់។ របកហលជា
អបកមនិម្ចនគបរម្ចងចងក់ាល យបៅជាអបកកចកចាយ ឬ ជារគូបបរងៀនបទ ដូបចបោះអបកបៅកតអាចបរៀនអវីកដលថ្មីជាបរចើនបទៀត 
របសិនបបើជាអបកនឹងបរបើរ ស់បទគមពរីបោង និងបសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធានដកដល។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើរបបោគទាងំពីរខាងបរកាមបនោះ មយួណាកដលរតឹមរតូវ? 
 ក)  បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺជាតារងអកសរកដលបរៀបរងបសៀវបៅសនពាកយសំខាន់របស់រពោះគមពរី។ 
 ខ្)  បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺសរម្ចបក់តអបកកចកចាយ និងរគូបបរងៀនកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ)  របសិនបបើអបកអាចចា ំនកតមយួពាកយ ឬ ពីរពាកយរបស់ខ្គមពរីកដលអបកចងរ់ក របកហលជាអបកអាចរកវាបោយ
        ការបរបើរ ស់បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន។ 
  )  បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន និងបទគមពរីបោងគឺដូចោប ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក)  យ៉ាូហាន បី, ដបរ់ មំយួ 
 ខ្)  រ ៉ាមូ ៦: ២៣ 
 គ)  ១យ៉ាូហាន មយួ, រ បំី ដល់ដប់ 
  )  រ ៉ាមូ ១២: ១៤, ១៦, ១៨ 
 ង)  ម្ច៉ា ថាយ ១: ១; ៥: ១-៣ 
 
៥ គ) បទគមពរីបោង។ 
 
២ ក) ខ្រ ។ំ 
 ខ្) ខ្ពីរ។ 
 គ) ខ្បនួ។ 
 
៦ ក) ខ្គមពរីបលើរបធានបទដូចោប ។ 
 
៣ ខ្) រពោះបយស ូ  មនុសសបចោះដឹង និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបៅបពលកដលរពោះបយស ូ បធវើពិធីរជមុជទឹក។ 
 
៧ របបោគ ក) និងគ) គឺរតឹមរតវូ។ 
 
៤ ក)  4)  «រពោះរបស់ខ្ញុ ំនឹងបំបពញបសចកឋីរតូវការរគបោ់៉ា ងរបស់បងបអូន រសបតាមសិររីងុបរឿងដរ៏បបសើរបំផុតរបស់
          រពោះអងគ បោយរមួកបុងអងគរពោះរគិសឋបយស ូ»។ 
 ខ្)  2) «របសិនបបើបយើងបពាលថា បយើងោម ន បបោោះ បនោះបយើងបបញ្ញឆ តខ្លួនឯង បហើយបសចកឋីពិតកម៏និសទិតបៅ
              កបុងបយើងកដរ។» 
 គ)  1) «បតើបយើងមនិ នបងាគ បអ់បកបទឬថា “ចូរម្ចនកម្ចល ងំ និងចិតថកាល ហានបឡើង! កុភំយ័ខាល ច កុំតកស់លុតបអាយ
          បោោះ ដផតិរពោះអម្ចច ស់ ជារពោះរបស់អបក គងប់ៅជាមយួអបក រគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ»។ 
  )  3) «រពោះអម្ចច ស់ជាគងាវ លខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំនឹងមនិខ្វោះអវីបោោះបឡើយ។ » 
 

 

 


