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ររុមជំន ជំារបូកាយ 
The Church Body 

 
 
 កនុងបមបរៀនមុន បយើង នដឹងថាបគបៅអនកបជឿតាមប្្ោះជាបស្ចើន: ោវក ស្បជាជនដវ៏សុិទធ បងបអូន និង ស្គិសត
បរស័ិទ។ ប្្ោះនីមយួៗស្ បប់យើងពីអវីអុំពីពួកបគ។ ដូចគ្នន បនោះកដរ បគបៅស្កុមជុំនុុំតាមប្្ោះបផសងៗគ្នន ។ ប្្ោះនីមយួៗ
ស្ បប់យើងអុំពីអវីមយួរបស់ស្កុមជុំនុុំ។ បយើងនឹងស្កបឡកបមើលប្្ោះមយួកនុងចុំបណាមប្្ោះទុំងបនោះ។  
 
 ជាបរឿយៗ ស្ពោះគមពរីសរបសរថា ស្កុមជុំនុុំគឺដូចជារបូកាយ។ កនុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបរៀនថា បតើវម្ចនអតថនយ័យ៉ា ង
ណា។ បៅកនុងស្កុមជុំនុុំ អនកម្ចនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួអនកបជឿដសទបទៀត។ ពួកបគសុំខាន់សស្ម្ចបអ់នក។ អរគុណ្ដល់ 
ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបម់នុសសទុំងបនោះ។ ចូរទូលសុុំស្ពោះជាម្ចច ស់ ពីអវីកដលអនកអាចជួយ ដល់ពួកបគ។ ពួកបគកអ៏ាចជួយ ដល់
អនកផងកដរ។ ការសិកានឹងគ្្ននស្បបយជនប៍នាោះបទ ស្បសិនបបើអនកមនិអនុវតតចុំបណ្ោះដឹងបនោះកនុងជីវតិផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អនក។ 
ចូរអនុវតតសថ្ងបនោះនូវអវីកដលអនកបរៀន ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ស្ពោះស្គិសត និង ស្កុមជុំនុុំ Christ and the Church 
ខ្. ទុំនាកទ់ុំនងបៅកនុងស្កុមជុំនុុំ Relationships Within the Church 
 

ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីស្បភពសនជីវតិខាងស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់ស្កុមជុំនុុំ។ 
២. ពិពណ៌្នាពីទុំនាកទ់ុំនងកនុងស្កុមជុំនុុំ។  
 

រ. រពះររិស្ត និង ររុមជំន ំ Christ and the Church 
ទោលទៅទី១. បង្ហា ញពីររភពម្នជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណរបស់ររុមជំន ំ។ 
 
 ស្ពោះគមពរីបស្បៀបបធៀបស្កុមជុំនុុំជាមយួបរឿងជាបស្ចើន។ ស្ពោះគមពរីសរបសរថា ស្កុមជុំនុុំដូចនឹងស្ពោះវហិារ (បអបភសូ ២:២១) 
ភរយិ (បអបភសូ ៥:២២-២៣) ហវូងបចៀម (យ៉ាូហាន ១០:១៦) និងកមក (យ៉ាូហាន ១៥:៤)។ បញ្ជ ីរយប្្ោះបនោះ មនិទន់
ចបប់ៅបឡើយបទ។ មនុសសមយួចុំនួន  នរបព់ាកយស្បដូចបៅនឹងស្កុមជុំនុុំបស្ចើនជាង ២០០ពាកយ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីសមពនធ
បមស្តីថ្្!ី បយើងមនិអាចសិកាប្្ោះទុំងអស់បនោះ នបទ។ ខ្ញុ ុំ នបស្ជើសបរ ើសប្្ោះមយួ។ ស្ពោះគមពរី នសរបសរថា ស្កុមជុំនុុំ
គឺដូចនឹងរបូកាយ ។  

 

រពះរគ្ិសតជ្ជររភពម្នជីវិត Christ the Source of Life 
 របូកាយកដលម្ចនជីវតិម្ចនការលូតលស់ និង សកម្។ របូកាយនីមយួៗម្ចនកាលមយួ។ ទុំនាកទ់ុំនងរវងកាល 
និងរបូកាយម្ចនោរៈសុំខានខ់ាល ុំង។ បលកប៉ាូល នសរបសរលិខ្ិតបៅកានស់្កុមជុំនុុំស្កុងកូឡូសថា៖ “ស្ពោះអងគ [ស្ពោះស្គិសឋ] 
ជាសិរោសនស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះអងគ គឺស្កុមជុំនុុំ” (កូឡូស ១:១៨)។ ស្កុមជុំនុុំ ទទួល នជីវតិពីស្ពោះស្គិសត។ អាគ្នរ អងគការ 
និងការជួបស្បជុុំមនិផតល់ជីវតិបនាោះបឡើយ។ ម្ចនកតស្ពោះបយស ូបទ កដលអាចស្បទនជីវតិ។  

 
 អនកបជឿម្ចន ក់ៗ  និង ស្កុមជុំនុុំទុំងមូល “ នបពារបពញ បោយរមួកនុងអងគស្ពោះស្គិសត កដលជាម្ចច ស់បលើវតថុសកតិសិទធិ និង
បលើអវីៗទុំងអស់កដលម្ចនអុំណាច” (កូឡូស ២:១០)។ របូកាយរមួជាមយួនឹងកាល បហើយស្កុមជុំនុុំរមួជាមយួស្ពោះស្គិសត។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយមយួកដលស្តឹមស្តូវបុំផុត កនុងចុំបណាមពាកយកដល នផឋល់ជូនបៅកនុងរងវងស់្កចកចុំនួនពីរ បហើយ   
    សរបសរពាកយកនុងចបនាល ោះកដលទុំបនរ។  
 ក) ស្កុមជុំនុុំម្ចនជីវតិ ពីបស្ពាោះស្កុមជុំនុុំទទួលជីវតិពី 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(អងគការ) (ស្ពោះស្គិសត) 

 ខ្) បតើនរណាជាសិរោរបស់ស្កុមជុំនុុំ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(កូនស្កមុុំ) (ស្ពោះស្គិសត) 

 

២ ចូរអាន កូឡូស ២:១២-១៣ និង បុំបពញស្បបយគខាងបស្កាម។  
    អនកបជឿរមួជាមយួស្ពោះស្គិសតកនុង…………………………របស់ស្ពោះអងគ និងកនុង………………………………របស់ ស្ពោះអងគ។ 

 
រពះរគ្ិសតជ្ជរពះអាច ស់ Christ the Lord 
 ស្ពោះស្គិសតមនិស្គ្ននក់តជាស្បភពសនជីវតិបនាោះបទ ស្ពោះអងគកជ៏ាស្ពោះអម្ចច ស់សនស្កុមជុំនុុំផងកដរ។ បហតុបនោះ ស្កុមជុំនុុំបគ្នរព
ចុោះចូលនឹង ស្ពោះស្គិសតយ៉ា ងណា ភរយិកស៏្តូវបគ្នរពចុោះចូលនឹងោវ មបីរៀងៗខ្លួន (បអបភសូ ៥:២៤)។ សដមនិស្ បក់ាលពីអវី
ស្តូវបធវើបនាោះបទ—ប៉ាុកនត កាលជាអនកបញ្ញជ សដ។ ស្កុមជុំនុុំស្តូវកតោត បប់ងាគ បដ់ល់ស្ពោះស្គិសតដូចគ្នន កដរ។  

 
“ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបស្តងាក បអវីៗទុំងអស់ឱ្យបៅបស្កាមស្ពោះ ទរបស់ស្ពោះស្គិសត ស្ពមទុំងស្បទន 
ឱ្យស្ពោះអងគគងប់ៅបលើអវីៗទុំងអស់ បធវើជាសិរោបលើស្កុមជុំនុុំ កដលជាស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះអងគ។ 
ស្កុមជុំនុុំបនោះ នបពារបពញបោយស្គបល់កខណ្សមបតតិរបស់ស្ពោះស្គិសត បហើយស្ពោះស្គិសតផ្ទទ ល់ 
ក ៏នបពារបពញបោយស្គបល់កខណ្សមបតតិរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កដរ។” (បអបភសូ ១:២២-២៣)   
 

 ស្គបគ់្នន ម្ចនម្ចច ស់របស់ខ្លួន។ មនុសសខ្លោះោត បប់ងាគ បប់ៅហាវ យរបស់ខ្លួន បហើយមនុសសជាបស្ចើនោត បប់ងាគ ប ់
អុំបពើ ប។ ោររបស់ស្គិសតបរស័ិទដុំបូងគឺ “ស្ពោះបយស ូស្គិសតជាស្ពោះអម្ចច ស់!” 
 

រពះរគ្ិសតជ្ជអនរទនំ របរមុង Christ the Provider 
 ស្ពោះបយស ូស្គិសត ជាស្ពោះអម្ចច ស់ស្បកបបោយបសចកតីស្សឡាញ់។ ស្ពោះស្គិសតយកស្ពោះហឫទយ័ទុកោក់ដល់បយើង 
បោយបសចកត ីស្សឡាញ់។ បលកប៉ាូល នពនយល់ថា “ពុុំកដលម្ចននរណាម្ចន កស់អបរ់បូកាយរបស់ខ្លួនបឡើយ ផទុយបៅវញិ 
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បគកតងចិញ្ច ឹមបី ចក់ថ្រការបូកាយបនាោះ ដូចស្ពោះស្គិសតចិញ្ច ឹមបី ចក់ថ្រកាស្កុមជុំនុុំ បស្ពាោះបយើងទុំងអស់គ្នន  ជាសររីងគសន 
ស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះអងគ” (បអបភសូ៥:២៩-៣០)។ ស្កុមជុំនុុំម្ចនជីវតិ ន បស្ពាោះកតការទុំនាកទ់ុំនងជាមយួស្ពោះស្គិសត។ ស្កុមជុំនុុំ
រកីចបស្មើន បស្ពាោះកតស្ពោះស្គិសត។ ស្ទងគ់ឺជា “ស្ពោះសិរោបនោះ បហើយកដលផគតផ់គងឱ់្យស្ពោះកាយទុំងមូលតភាជ បគ់្នន  បោយសនាល ក់
ឆអឹង និងសរសសស្ពមទុំងចុំបរ ើនបឡើងតាមកតស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនឱ្យ” (កូឡូស ២:១៩)។  

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគិតពិចារណាអុំពីរបបៀបមយួចុំនួនកដលស្ពោះស្គិសត  នទុំនុកបស្មុងដល់ស្កុមជុំនុុំកនុងតុំបនរ់បស់អនក។   
    ចូរបរៀបរបរ់បបៀបទុំងបនោះ។  
    …………………………………………………………………………………………………………………………..……      
    ………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
៤ ចូរបរៀបរបរ់បបៀបបីយ៉ា ងកដលស្ពោះស្គិសត នភាជ ប់ជាមយួស្ពោះកាយ និងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ។ 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 

 

ខ. ទំនារ់ទំនងពៅរន ងររុមជំន  ំRelationships Within the Church 

ឯរភ្ជពរន ងររមុជំន  ំUnity in the Church 
ទោលទៅទី២: ពិពណ៌នពីទំនរ់ទំនងរន ងររុមជំន ំ។ 
 
 ភាគបស្ចើន កណ្ឍ គមពរីសមពនធបមស្តីថ្្ីស្តូវ នសរបសរបឡើង សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំទុំងមូលជាជាងសស្ម្ចប់អនកបជឿជាបុគគល
ម្ចន ក់ៗ បនាោះបទ។ ស្គិសតបរស័ិទ មនិអាចរស់បៅោចប់ចញពីអនកបជឿដសទបផសងបទៀតបនាោះបទ។ កនុងស្កុមជុំនុុំជុំនានម់ុន បគ ន
នាុំអនកកដលបទើបនឹងបជឿមកស្បកបជួបជុុំគ្នន ភាល មៗ។ បលកលូកា នសរបសរថា “អនកបជឿទុំងអុំ លម្ច៉ា នម្ចនចិតតបថ្លើមកត
មយួ” (កិចចការ ៤:៣២)។  
 
 អនកបជឿទុំងអស់រមួគ្នន កនុងស្កុមជុំនុុំកតមយួបោយមនិគិតពីពូជោសន ៍ជាតិោសន៍ ឬ តួនាទីកនុងសងគមបនាោះ 
បឡើយ។ “ស្ពោះកាយម្ចនកតមយួ បហើយស្ពោះវញិ្ញដ ណ្កម៏្ចនកតមយួ” (បអបភសូ ៤:៤)។ ការរបួរមួបនោះមនិម្ចនអតថនយ័ថា ស្គប់
ស្គិសតបរស័ិទទុំងអស់សថិតបៅកនុងអងគការស្កុមជុំនុុំដូចគ្នន បនាោះបទ។ វមនិម្ចននយ័ថា អនកបជឿទុំងអស់គ្នន ថាវ យបងគុំតាម
របបៀបដូចគ្នន កដរបនាោះបទ។ ប៉ាុកនត ការរបួរមួបនោះម្ចនអតថនយ័ថា ម្ចនវញិ្ញដ ណ្សនបសចកតីស្សឡាញ់ និងការរបួរមួគ្នន កតមយួកនុង
ចុំបណាមបងបអូនអនកបជឿ។  
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 ការកបក កក់នុងស្កុមជុំនុុំ នាុំមកនូវការឈចឺាប ់បហើយស្កុមជុំនុុំទទួលរងទុកខលុំ កបោយោរកតការកបក ក។់ 
ស្កុមជុំនុុំកនុងស្កុងកូរនិថូ្សជួបស្បទោះបញ្ញា បនោះ (សូមបមើល ១កូរនិថូ្ស ១:១២-១៣)។ ដូបចនោះ បលកប៉ាូលទទូចសុុំឱ្យម្ចន
ការរបួរមួគ្នន ។ “បដើមបកុីុំឱ្យម្ចនការកបក កគ់្នន បៅកនុងរបូកាយ គឺឱ្យសររីងគយកចិតតទុកោកជ់ួយ គ្នន បៅវញិបៅមក”
(១កូរនិថូ្ស ១២:២៥)។ ជាទូបៅ អនកកដលគិតពីស្បបយជនផ៍្ទទ ល់ខ្លួនខាល ុំងជាងអនកដសទ បងកឱ្យម្ចនភាព កក់បកកនុង   
ស្កុមជុំនុុំ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរបស្ជើសបរ ើសចបមលើយស្តឹមស្តូវបុំផុត កដលម្ចនកនុងរងវងស់្កចក បហើយសរបសរកនុងចបនាល ោះ ។  
 ក) ឯកភាពតាមស្ពោះគមពរីម្ចនអតថនយ័ដូចនឹង   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(អងគការ) (ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្) 

 ខ្) ការកបក កក់នុងស្កុមជុំនុុំបស្ចើនកតបងកមកព ី
   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ភាពអាត្ានិយម) (បសចកតីស្សឡាញ់) 

 

ភ្ជពទផសងៗោន រន ងររមុជំន  ំVariety in the Church 
 ឯកភាពមនិម្ចនអតថនយ័ថា ស្គប់ស្គិសតបរស័ិទទុំងអស់ដូចគ្នន បនាោះបទ។ បទ! ស្គបស់្គិសតបរស័ិទទុំងអស់ម្ចន
លកខណ្ៈខុ្សៗគ្នន ។ ភាពបផសងៗគ្នន ផតល់នូវកម្ចល ុំង និង តុលយភាព។ វ នបងាា ញតាមរយៈការពណ៌្នារបស់បលកប៉ាូល
អុំពីស្កុមជុំនុុំ: “ស្ពោះស្គិសតបស្បៀប ន បៅនឹងរបូកាយមយួ កដលកចកបចញជាបស្ចើនកផនក។ បទោះបីម្ចនសររីងគបស្ចើនយ៉ា ងណា
កប៏ោយ កស៏ររីងគទុំងអស់ផស ុំ ជារបូកាយកតមយួ កដរ” (១កូរនិថូ្ស ១២:១២)។ 

  
 សររីងគមយួមនិអាចនិយយបៅកានស់ររីងគមយួបទៀតថា “ខ្ញុ ុំមនិស្តូវការអនកបទ!”។ ស្គបស់ររីងគទុំងអស់ស្តូវការ 
សររីងគដសទបផសងបទៀត។ ស្គិសតបរស័ិទស្តូវការគ្នន បៅវញិបៅមក (សូមបមើល១កូរនិថូ្ស ១២:១២-២៦)។ អនកបជឿអាចម្ចន
លកខណ្ៈខុ្សគ្នន ខាងទបងវើ (ខ្ ១៧) កម្ចល ុំង (ខ្២២) និង កិតតិយស (ខ្២៣)។ ប៉ាុកនត ម្ចនរបូកាយកតមយួ។ បលកប៉ាូល ន
ពនយល់បកស្ោយបសចកតីពិតបនោះដល់ ស្កុមជុំនុុំកនុងស្កុងរ ៉ាមូៈ “បយើងម្ចនគ្នន បស្ចើនរមួជាស្ពោះកាយកតមយួកនុងអងគស្ពោះស្គិសត 
បហើយម្ចន ក់ៗ ជាសររីងគរបស់គ្នន បៅវញិបៅមក។ បយើងម្ចនស្ពោះអុំបណាយទនកបលកៗគ្នន  ស្សបតាមស្ពោះគុណ្កដល
ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនមកបយើង” (រ ៉ាមូ ១២:៥-៦)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ កនុងកណ្ឍ គមពរីរ ៉ាមូ ១២: ៦-៨ ជាការបរៀបរបព់ីអុំបណាយទន កដលស្ពោះជាម្ចច ស់ នស្បទនមកដល់របូកាយស្ពោះអងគ។   
    ចូរអានបញ្ជ ីរយប្្ោះបនោះ បនាទ បម់កោកស់ញ្ញដ X នូវអុំបណាយទនកដលអនក នបស្បើស្ ស់ បោយស្ពោះគុណ្របស់   
    ស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 ក) ស្បកាសរជោររបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ …………… 
 ខ្) បបស្មើ     …………… 
 គ) បបស្ងៀន     …………… 
  ) បលើកទឹកចិតតអនកដសទ …………… 
 ង) កចកចាយ    …………… 
 ច) បស្បើស្ ស់សិទធិអុំណាច …………… 
 ង) បងាា ញចិតតសបបរុស …………… 
 
៧ ឥឡូវបនោះ ចូរកតស់ម្ចគ ល់ពីរបបៀបកដលបគគួរកតបស្បើស្ ស់ស្ពោះអុំបណាយទននីមយួៗ។ បតើអនកស្តូវកតបស្បើស្ ស់   
    ស្ពោះអុំបណាយទនកដលអនកម្ចនតាមរបបៀបណា? ចូរអធិោឌ នអុំពីកិចចការបនោះ។ 
 

ការណថររារន ងររមុជំន ំ Caring in the Church 
 អនកម្ចនចុំកណ្កកនុងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ អនកនឹងទទួលតួនាទីបោយម៉ាតច់ត់ ដូចជាការបបស្មើដល់ស្ពោះស្គិសត។ 
ទុំនួលខុ្សស្តូវរបស់អនក គឺស្តូវកថ្រកាអនកបជឿបផសងបទៀត។ ដូចបលកប៉ាូល នសរបសរថា  
 

“គឺស្ពោះអងគបហើយ [ស្ពោះស្គិសឋ] កដលបធវើឱ្យស្ពោះកាយទុំងមូល នផគុ ុំគ្នន  និង ភាជ បគ់្នន បឡើងយ៉ា ងម្ចុំ 
បោយោរសនាល កឆ់អឹងទុំងប៉ាុន្ានកដលបុំបរ ើស្ពោះកាយតាមកស្មតិសមតថភាពរបស់សររីងគនីមយួៗ” 
(បអបភសូ ៤:១៦)។ 
 

  គ្្ននសររីងគណា អាចម្ចនជីវតិ នបោយខ្លួនឯងបនាោះបទ។ ការទុំនាកទ់ុំនងបនោះ តស្មូវឱ្យម្ចនភាពបោ្ោះស្តង។់ 
បលកប៉ាូលបបស្ងៀនថា៖ 
 

«បហតុបនោះ សូមបងបអូនឈបន់ិយយកុហកបៅ ម្ចន ក់ៗ ស្តូវនិយយកតបសចកតីពិតបៅកាន់
បងបអូនឯបទៀតៗ ដបតិបយើងជាសររីងគរបស់គ្នន បៅវញិបៅមក» (បអបភសូ ៤:២៥) ។ 
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 ដូបចនោះ បយើងស្តូវកតជួយ គ្នន បៅវញិបៅមក។ “ស្បសិនបបើសររីងគណាមយួឈចុឺកចាប់ សររីងគទុំងអស់កឈ៏ចុឺកចាប់
ជាមយួកដរ ស្បសិនបបើម្ចនសររីងគណាមយួ នសថ្លថ្នូរ សររីងគទុំងអស់កអ៏រសបាយជាមយួកដរ” (១កូរនិថូ្ស ១២:២៦)។ 
ការកថ្រកាដល់អនកដសទជាលកខណ្ៈសមបតតិរបស់ស្កុមជុំនុុំ។ បបើបយើងស្សឡាញ់គ្នន បៅវញិបៅមក មនុសសទុំងអស់មុខ្ជាដឹង
ថា អនករល់គ្នន ពិតជាសិសសរបស់ខ្ញុ ុំកមន (យ៉ាូហាន ១៣:៣៥)។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៨ ចូរពិនិតយបមើលកផនកបនោះ ។ ចូរបរៀបរបព់ីរបបៀបកដលអនកអាចសកមតងការយកចិតតទុកោក់ដល់អនកដសទ។ បតើអនកបធវើកិចចការ  
   ទុំងអស់ បនោះកដរឬបទ?     
   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
៩ ចូរពិនិតយបមើលបមបរៀនបនោះបឡើងវញិ។ ចូរទូលសុុំស្ពោះជាម្ចច ស់ឱ្យជួយ អនករកប ើញ និងសបស្មច នតួនាទីរបស់អនកកនុង
  របូកាយបនាោះ។ ចូរសរបសរខាងបស្កាមពីអវីកដលអនកស្តូវការបដើមបចីាបប់ផតើមបធវើតាមតួនាទីរបស់អនកកនុងរបូកាយរបស់   
   ស្ពោះស្គិសត។  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៩ ចបមលើយរបស់អនក។ ចូរទូលសុុំឱ្យស្ពោះជាម្ចច ស់ជួយ ដល់អនក។  
 
១ ក) ស្ពោះស្គិសត 
 ខ្) ស្ពោះស្គិសត 
 
៨ ការស្ បព់ីបសចកតីពិត។  
 ការជួយ ធុរៈគ្នន ។  
 ការរងទុកខលុំ កជាមយួគ្នន ។  
 ការអរសបាយជាមយួគ្នន ។  
 ការស្សឡាញ់គ្នន ។ 
  
២ ការសុគត ការម្ចនស្ពោះជន្រស់បឡើងវញិ។  
 
៧ ចបមលើយរបស់អនក។  
 
៦ បញ្ជ ីរបស់អនកអាចម្ចនពីរ ឬ បីចុំណុ្ចកដលបគសម្ចគ ល់បោយអកសរបជើងកកអក(X)។ ចូរទូលសុុំស្ពោះជាម្ចច ស់ឱ្យបស្បើអនក 
 កនុងកិចចបបស្មើស្ពោះអុំបណាយទនខាងឯវញិ្ញដ ណ្ដល់របូកាយ។ ចូរអធិោឌ នអុំពីស្ពោះអុំបណាយទនទុំងបនោះ។  
 
៣ ចបមលើយរបស់អនក ប៉ាុកនត ស្បកហលកិចចការដូចជាភាពជាអនកដឹកនាុំ ឱ្កាសបធវើបនាទ ល់ ឯកភាព។ល។ 
 
៥ ក) វញិ្ញដ ណ្ 
 ខ្) ភាពអាត្ានិយម 
 
៤ ស្ពោះស្គិសតជាស្បភពសនជីវតិ 
 ស្ពោះស្គិសតជាស្ពោះអម្ចច ស់ 
 ស្ពោះស្គិសតជាអនកទុំនុកបស្មុង 
  


