
ងគោលគៅគៅក្នុងព្រះហឫទយ័របស់ព្រះគយសូ៊វ! ពបសិនគបើោមា នគោលគៅគនរះគទ 
គយើងនឹងបាតប់ងនូ់វគោលគៅននជីវតិមនិខាន ។ 

សកម្មភាពនៃការបង្កើតរបសព់ពរះងេ 
ស៊វូក្ន្ុ ពពរះគម្ពីរ សញ្ញា ណចាស់

តាមរយៈបទគម្រី សនុភាសិត ៨៖២២-២៤, ៣០ បានចែងមកថា៖ 
“ព្រះគយហូវ៉ា  ពទងប់ាន តាងំអញគ�ើង ជាគ�ើមការ ននពទង ់គឺមនុនអស់ទាងំ
កិែ្ចការរបស់ពទង់្ ីបនុរាណ ពទងប់ានសិត អញតាងំ្ីអស់កល្ប គរៀងមក 
គឺ្ីកាលគៅគ�ើមគ�ើយ មនុនច�លមានចែន�ីែង ក្នុងពោមនុនច�លមាន 
ទីជំគៅទឹក គោរះអញបានគកើតគហើយ គឺកាលមនិទានម់ាន 
រន្ធទឹកណាច�លហូរគែញជាបរបិូរគៅ គ�ើយ.... គៅពោគោរះ 
អញបានគៅជិតពទង�ូ់ែជាគមជាងគហើយ អញជាទីោបព់្រះហឫទយ័ពទងរ់ាល់ៗ 
ន្ងៃព្ម ទាងំមាន គសែក្ីរកីរាយគៅែំគោរះពទងជ់ានិែ្ច”។ ោក្យថា៖ “គមជាង” 
បានគពបើពបាស់ក្នុងបទគម្រីគនរះ កប៏ានបញ្្ច កអ់ំ្ីសកមមាភា្របស់ព្រះគយសូ៊វក្នុ
ងការបគងកើតគោកែងច�រ។ គៅក្នុងខទី២៦ ននទំននុក តគមកើង ១០២ គឺពតរូវបាន
�កពសងគ់ៅក្នុងព្រះគម្រីសញ្ញា ្មាីក្នុងបទគម្រីគហគព្ើរ ១៖១០ គហើយវពតរូវបាន 
គពបើសពមាបព់្រះគយសូ៊វ “គហើយថា “ឱព្រះអមា្ច ស់គអើយ កាលគ�ើម�ំបូង 
ពទងប់ានបងកឫសចែន�ី គហើយនែទៃគមឃក ៏ជាការច�លព្រះហស្ថពទងគ់្វើច�រ” ។

ងតើពពរះអាទិករបាៃង្វើកិច្ចការរ 
បសព់ទ្់យ៉ា ្ដូចងមតេច?

ព្រះគម្រីបានែ្ល់�ល់គយើងនូវែគមលើយែំគោរះសំនួរ ថាគតើព្រះជាមា្ច ស់បានបគងកើតែ
ពកវលគនរះយ៉ា ង�ូែ គម្ែ? 

• តាមរយៈព្រះបនទៃូលរបស់ព្រះជាមា្ច ស់៖ ទំននុកតគមកើង ៣៣៖៦, យូហាន 
១៖១-៤

• បគងកើតគែញ្ីភា្ោមា នអវីគោរះ៖ គហគព្ើរ ១១៖៣
• តាមរយៈអំណាែរបស់ព្រះជាមា្ច ស់៖ គយគរមា ១០៖១២
• តាមរយៈពបាជាញា របស់ព្រះជាមា្ច ស់៖ ទំននុកតគមកើង ១០៤៖២៤, កូលូស ២៖៣
• គយងគៅតាមព្រះហឫទយ័របស់ព្រះជាមា្ច ស់៖ គោកនុប្បត្ិ ១៖២៦, វវិរណៈ 

៤៖១១
• តាមរយៈព្រះរាជបនុពតារបស់ព្រះជាមា្ច ស់៖ យូហាន ១៖១-៤, យូហាន 

១៖១០, កូលូស ១៖១៥-១៧
• គយងគៅតាមែរតិលក្ខណៈរបស់ព្រះគយសូ៊វ៖ មា៉ា ថាយ ១១៖២៩, យូហាន 

១០៖១១
ែំគោរះព្ិត្ិការណ៍ទាងំគនរះបានគកើតគ�ើងក្នុងរយៈគ្ល៦ន្ងៃននការបគងកើត។ 
្ួកវស្ថិតគៅគពរៅ�ំគណើ រ ្មមាតាននែបាប់្ មមាជាតិ គហើយ�ូគែ្រះគឺគយើងអាែយល់បាន
គ្ញគលញតាមរយៈគសែក្ីជំគនឿ។ ចតយ៉ា ងណាមញិ ែំគោរះែបាប់្ មមាជាតិច�លបា
ន�ឹកោកំំណតន់ន�ំគណើ រពបព្ឹត្ិគៅនន្ិភ្គោកគនរះ ្ួកវមនិចមនជាមូលគហតនុច�
លបណ្ាលឲ្យគកើតមានគ�ើយ ចតវពោនច់តជាលទ្ធែលននការបគងកើត ប៉ានុគណាណ រះ។ 

ចនុរះ ងតើ “ងេតនុការណ៍អាពកក់” 
ងកើតង�ើ្ ងោេរងបៀបណា?

គយើងបាន�ឹងថា ្ិភ្គោកច�លគយើងគមើលគឃើញបែ្ចនុប្បន្គនរះគឺមិ
នមានភា្�ូែោ្គៅនឹងអវីច�ល ព្រះជាមា្ច ស់បានបគងកើតកាល្ី�ំបូង 
រែួពទងម់ានបនទៃូលម្ងច�លថា “អវីៗសនុទ្ធចតល្អ” ។ មាន គហតនុការណ៍មយួបានគកើ

តគ�ើងក្នុង្ិភ្គោកគនរះ គោយគពោរះចតលទ្ធែលននការក្បតរ់បស់គូរោវ ម ី�ំបូ
ងពបឆាងំជាមយួនឹងអ្កច�លបានបគងកើត្ួកគគមក (គោកនុ. ៣)។ 

ងតើមាៃអវពីដដលមាៃពបទាៃដលង់េើ 
្ក្ន្ុ ពពរះអមា្ច សព់ពរះងេស៊វូ

ពទងគឺ់ជាពគឹរះច�លគយើងអាែោ្ថ បោជីវតិរបស់គយើង។ ព្រះពគីសទៃបានបគងកើ
តនូវពគឹរះសពមាបអ់វីទាងំអស់ ៖ ការបគងកើតែពកវល ព្រះគម្រី គសែក្ីជំគនឿ 
គសែក្ីសគ្គ្រ រះ គសែក្ីសនុខោន្ គសែក្ីសង្មឹ ជាែលូវ គៅរកព្រះវរបិតា 
ជាគោលគៅននជីវតិរបស់គយើង។ ព្រះពគីសទៃជា្មាោច�លមនិអាែរលំ (១ 
កូរនិ្ូស ១០៖៤) ច�លគ្វើឲ្យកិែ្ចកល្បរបស់មននុស្សជាតិទាងំអស់នឹងពតរូវចប
កបាក។់ ព្រះជាមា្ច ស់មានបនទៃូលថា៖ “អញនងឹបំផ្ល ញពបាជាញា  របស់្ួកអ្ក 
ពបាជញា” (១ កូរនិ្ូស ១៖១៩)។ វទិយាោ្ស្ខាងគំនិតជាគពែើន �ូែជាកា
រមនិគជឿគលើព្រះច�លមានទពមងគ់ែ្សងៗ្ីោ្ (Atheism) និង ពទឹស្ីវវិត្និ
យមនឹងពតរូវខា្ច ត ់ខា្ច យគៅគលើ្មាោននព្រះពគីសទៃ ។ អ្កច�លោពំទងែំគោរះ
ពប្ន័្ធគំនិតទាងំអស់គនរះនឹងមានន្ងៃមយួលត ់ជងរងែ់ំគោរះព្រះអមា្ច ស់ 
(ភលីី្ ២៖១០) គទារះគបើជាគ្លឥ�ូវគនរះ្ួកគគបានប�ិគស្ែំគោរះអ្
កច�ល គរៀបែំចែនការណ៍ អ្កច�លបានតាកច់តង អ្កច�លបានបគងកើត 
និងជាព្រះសគ្គ្រ រះកគ៏ោយ។ 

ងេតនុអវពីបាៃជាពទរឹសតេពីវិវតតេៃិេម 
មាៃងពររះថ្្ក់ដលង់េើ្ ? 

ពទឹស្ីគនរះមនិពតឹមចតែ្ល់�ល់គយើងនូវទស្សនៈយល់ខនុសែំគោរះ្ិភ្គោកគនរះ
គទ ចតវបាន�ឹកោគំយើង គៅរកភា្ោមា នសង្មឹ �ូែជា្ិ្ណ៌ោច�លសមគហ
តនុែលរបស់អ្កនិ្ន្ធរបស់ជាជាតិអា�ឺម៉ាងម្់ាក ់គ ម្ា រះថា ជីន ប៉ាូល (Jean 
Paul) ថា៖ “គឺោមា នព្រះជាមា្ច ស់... សមលងឹមនិោកច់ភ្ក, គសងៃៀមោងៃ តោ់មា នអវី 
ទាងំអស់! ភា្អស់កល្បច�លពតជាកគឺ់ចាបំាែ!់ ភា្ឆកួតគោយនែ�ន្យ... 
គយើងម្ាក់ៗ គឺមានភា្ គពកៀមពកំក្នុងែពកវល�៏្ ំគ្ងគនរះ 
គនរះគឺជាទូច�កននស្”។ 

ពទឹស្ីវវិត្និយមបានបញ្ជា កថ់ា ្ិភ្គោកគយើងគនរះអាែ្ន្យល់បានគោយមិ
នចាបំាែម់ានព្រះអាទិករ។ ជាលទ្ធែលគំនិតគនរះ បានទាកទ់ាញមននុស្សជាែ ្
គរ ើនឲ្យគជឿថាោមា នព្រះជាមា្ច ស់តាងំគៅ (Atheism)។ គហើយគោយគយងគៅតា
មអវីច�លព្រះគយសូ៊វមានបនទៃូល អ្កច�លគជឿថាោមា នព្រះជាមា្ច ស់តាងំគៅ នឹង 
ធ្ល កែូ់លក្នុងោ្ថ ននរក៖ “ចតអ្កណាច�លមនិព្មគជឿ គោរះនឹង ពតរូវគទាសវញិ” 
(មា៉ា កនុស ១៦៖១៦)។ មានអ្កខលរះបាន្យាយមគ�ើម្ប ី្ ន្យល់ថា ការវវិត្គឺជាវ ិ្ ីច�
លព្រះជាមា្ច ស់គ្វើកិែ្ចការរបស់ពទង។់ ប៉ានុចន្ ពបសិនគបើព្រះជាមា្ច ស់បានបគងកើតការរ
យៈ ពទឹស្ីវវិត្និយមគោរះ៖

• ោមា នគូរោវ ម�ីំបូងគ�ើយ
• ោមា នអំគ ើ្បាប ្ីគពោរះថា (ការ ល្ នោនគឺជាគឺជាកងរគទរះច�លបានរនុញពចា

នឲ្យពទឹស្ីវវិត ្និយម្នគៅមនុខ) (Joachim Illies)
•  ព្រះជាមា្ច ស់នឹងគពបើគសែក្ីោល ប ់ជាមគ្យាបាយគ�ើម្បនីឹងបគងកើតែពកវល
• គសែក្ីសគ្គ្រ រះតាមរយៈព្រះគយសូ៊វ ច�លពតរូវបានគៅថាជា 

“អោ័មែនុងគពកាយ” ច�លែទៃនុយ្ី អោ័មច�លគ្ញគោយបាប (១ កូរនិ្ូស 
១៥៖៤៥) គោរះនឹងោមា នមូលោឋា នពគឹរះគោរះគ�ើយ។ 

តាមរយៈការ្ិចារណាទាងំអស់គនរះបានបគ្ហា ញថា “ពទឹស្ីវវិត្និយម” (Theistic 
Evolution) នឹងបំផ្ល ញនូវមូលោឋា នពគឹរះននព្រះបនទៃូលក្នុងព្រះគម្រីទាងំពសរុង។ 

គោយគពោរះចតមូលគហតនុគនរះគហើយ ច�លពទឹស្ីវវិត្និយមគនរះច�លជាគំនិតខនុស
គនរះគួរចតប�ិគស្គចាលទាងំពសរុង។ 

គំៃិតដដលអស្្ច រ្យ 
គយើងបានគឃើញថា ព្រះគយសូ៊វជាព្រះអាទិករននពគបរ់បស់ទាងំ
អស់។ ពទងគឺ់ជាព្រះចតមយួច�លបាន គងគ់ៅអស់កល្បជានិែ្ច 
ជាគស្ែននអាណាែពកោ្ថ នសួគ ៌។ ពទងប់ានទទួលអំណាែទាងំអស់ទាងំគៅ 
ោ្ថ នសួគ ៌និងចែន�ី (មា៉ា ថាយ ២៨៖១៨)។ គតើគយើង្ិតជាអាែយល់្ិតពបា
ក�នូវគសែក្ី្ិត�អ៏ោ្ច រ្យ ទាងំគនរះបានគទ? មននុស្សម្ាកច់�លស្ថិតគៅគលើគ�ើ
ឆាក ងននភ្កូំកូតា និងជាព្រះអាទិករននែពកវលទាងំ មូល និងពគបរ់បស់ស្វ
ោរគ្ើគឺជាមននុស្សចត១ និងជាមននុស្ស�ូែោ្! គៅក្នុងគសែក្ីពសោញ់ច�ល 
មនិអាែគិតោមា ន�ល់របស់ពទង ់ព្រះអមា្ច ស់បានពបទានរបូអងរពទង ់
គ�ើងគៅគលើគ�ើឆាក ងគហើយ មនិរងឹទទឹង គ�ើម្បឲី្យទាវ រននោ្ថ នសួគគ៌បើកសពមាប់
គយើង ។ អស់អ្កណាច�លប�ិគស្ែំគោរះគសែក្ី គនរះនឹងបាតប់ងអ់វីៗទាងំអស់៖ 

“គោរះគ្វើ�ូែគម្ែឱ្យគយើងរែួបាន គបើគយើងគ្វសនឹង គសែក្ីសគ្គ្រ រះ 
�៏្ ំគម៉ាលរះ” (គហគព្ើរ ២៖៣)។ អស់អ្កណាច�លទទួលពទងគ់ោរះនឹង�រ្ះ 
គលើពគបទ់ាងំអស់៖ “ពបាក�ចមន ខញានុ ំពបាបអ់្ករាល់ោ្ជាពបាក�ថា 
អ្កណា ច�លោ្បោ់ក្យខញានុ ំ គហើយគជឿ�ល់ព្រះអងរ ច�លចាតខ់ញានុ ំឱ្យ មករ 
អ្កគោរះមានជីវតិ �គ៏ៅអស់កល្បជានិែ្ចល គហើយមនិ ច�លពតរូវជំននុំជំររះគ�ើយ 
គឺបានកនលងហួស្ីគសែក្ីោល ប ់គៅ�ល់ជីវតិវញិ” 
។ ែូរទូលសូម�ល់ព្រះគយសូ៊វពគីសទៃ គ�ើម្បគីលើក 
ចលងគទាសអំគ្ើបាប�ល់អ្ក គ�ើម្បឲី្យអ្កអាែ�
គៅែំគោរះការជំននុំជំពមរះរបស់ព្រះជាមា្ច ស់។ ែូរទទួល 
យកពទងជ់ាព្រះសគ្គ្រ រះពបចាជីំវតិរបស់អ្ក គហើយនឹ
ងគ�ើរតាមគសែក្ីបគពងៀនរបស់ពទង។់ 

គោកបណិ្ត (ោ្ោ្ចារ្យ) ចវនគនើរ គីត
ោយកនិងោ្ោ្ចារ្យនន អ្ក្តម៌ានវទិយាោ្ស្ 
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ពិភពងោកដដលងេើ្ ងមើលង�ើញជនុំវិញងេើ្
សូម្បចីតគយើងពកគលកគមើលចតមយួចភលតគៅគលើ្ិភ្ននជីវតិរស់គៅ
បានបគ្ហា ញគយើងនូវភា្្ំគ្ងនន គំនិតននគោលបំណងច�លខ្ស់ 
ជាការគរៀបែំច�ល ន្ុំគួរឲ្យគជឿគ�ើយ។ សតវ�ំរ ីទឹកកាមរបស់ពតីបាច�ន 
តពមរូវបានបំោកគ់�ើម្បមីនុជែនុរះក្នុងជគពរៅ៣០០០ចម៉ាត គោយមនិោល ប ់
គហើយមនិមានបញ្ហា ជាមយួនឹងពត គែៀករបស់វគ�ើយ។ គហើយចាបែិតគ�ើ បាន
យកកបាលរបស់វគៅជល់នឹងគ�ើមគ�ើម្ងគហើយម្ង គទៀតគោយោមា នបញ្ហា បំផ្ល
ញ�ល់ខួរកបាលរបស់វគ�ើយ។

ជាទូគៅជីវតិតពមរូវឲ្យមានសររីាងរននខលួនពបាណ (�ូែជា៖ គបរះ�ូង គ្លើម ពកគលៀន) 
គ�ើម្បឲី្យមាន�ំគណើ រ ការគ្ញគលញ។ សររីាងរទាងំឡាយច�លគៅចតរកីែគពមើន 
ឬចែ្កខលរះច�លបានរកីែគពមើនរែួគហើយគឺជា ចែ្កភាគគពែើនច�លោមា នពបគយជន ៍
។ ែំគោរះអ្កោពំទននគំនិតរបស់គោកោវនិភាគគពែើននឹងមានការ ភាញា កគ់ែ្អើល គំនិ
តននការរកីែគពមើនននសររីាងរបានែ្ល់នូវទិសគៅគ�ើម្បបីំគ្ញគោលគៅអោគតខលរះៗ 
ឬតួោទីគឺជាការខនុសចបលកទាងំពសរុងែំគោរះគំនិតននពទឹស្ីវវិត្និយម។ 

មានសតវបក្សជីាគពែើនច�លមានសវ័យកណធ្រច�ល�ឹកោំ្ ួកគគគៅកានគ់ោល
គៅរបស់ ្ួកគគ គោយមនិគិត្ីអាកាសធ្តនុ ឬមនិថាជាយបឬ់ន្ងៃគោរះគ�ើយ។ 
សតវបក្ស ី្ ណ៌មាស (golden plover) បានគហើរ្ី អាឡាោក គៅកា
នរ់�្ធហានវគៅរ�ូវរគ្រ។ ែំនួន៧០ពកាមននខាល ញ់តពមរូវសពមាប �ំគណើ រ 
៤៥០០គី�ូចម៉ាត (២៨០០ មា៉ា យ)៍ 
គឺពតរូវបានគណោយ៉ា ងែបាស់ោស់។ 

សតវខ្យងមយា៉ាង (nautilus) រស់គៅខាងក ្
គៅគៅែនុងសំបកច�លបានបំចបកជា២ប
ោទៃ បតូ់ែៗ។ បោទៃ បតូ់ែ ៗទាងំគនរះបានបំ
គ្ញគោយែំនួនជាតិឧសមា័នគែ្សងៗោ្ គឺ
វអាពស័យថាគតើទឹកជគពរៅណាច�លខ្យង 
ចពគងមនុជែូលគៅក្នុងទឹក �ូគែ្រះវចតងចតធ្ោ
ថាស្ថិតគៅក្នុងលំនឹងមយួ។ ោវមនុជទឹកសម័
យទំគនើបរបស់គយើងគមើលគៅ�ូែជាគឆាតលងៃ
ង ់និងរគញរនញគបើគពបៀបគ្ៀបជាមយួនឹងខ្យង
គនរះ។ ជាទូគៅសតវ គនរះរស់គៅក្នុងជគពរៅទឹកជ ្
គៅពបចហលជា៤០០ចម៉ាត ប៉ានុចន្គៅគ្លយប់្ ួ
កវគ�ើងមកពបចហលជា ១០០ចម៉ាត។ 

មានអតិសនុខនុមបាពណខលរះមានភាជា បជ់ាមយួនឹងោែ�់នុំជំរនុញកំោំងននពប្ន័្ធពបរូតនុង 
ច�លអាែគ្វើ ឲ្យ្ួកវអាែរកិំលគៅមនុខ និង្យគពកាយបាន។ ពបសិនគបើអ្កគជឿ 
ឬមនិគជឿ មានអតិសនុខនុមពបាណ មយួច�លមានទំហំពតឹមចត ៦ោនមលីីចម៉ាតគូប 
គ ម្ា រះថា គមគរាគគអោក រគីី កូលី ច�លមានោែ�់នុំ ជំរនុញកំោំងននពប្ន័្ធពបរូ
តនុងគពែើនជាង៦ ច�លបានភាជា បជ់ាមយួនឹងកំោំងគ�ើម្បបីគងកើតជាថាម្ល គឺ 
�ូែជាពប្ន័្ធរបស់កនុំ្្យទូរ័ច�រ និងរនុក្ខជាតិគីមមីយួែំនួនច�លអាែរស់គៅគោយខលួ
នឯងវបាន។ 

គកាសិការច�លមានជីវតិមយួគឺមានែំនួនគពែើន គឺគពែើនច�លោំញាំ 
និងបនុិនពបស្វជាជាងមា៉ា សនុីនច�ល បានបគងកើតគោយមននុស្សគៅគទៀត។ 
គៅក្នុងគកាសិការច�លគពែើនគោរះ គឺមានការគរៀបែំតាមលំោបន់ន �ំគណើ រការកមមា
វ ិ្ ីននោរធ្តនុគីមគីឺមាន�ំគណើ រការគកើតគ�ើងទាងំអស់ក្នុងគ្លជាមយួនឹងោមា ន 
គហើយនឹង សពមបសពមរួលរមួោ្គៅវញិគៅមក។ 

រគ្វ ស់អណូរបស់ឌីចអនគអ (DNA molecules) ច�លមានក្នុងគកាសិការច�ល
រស់មានែទៃនុកនូវ្ត័ម៌ាន ននកិែ្ចការរបស់មននុស្សយ៉ា ងគពែើន ។ គតើអ្ក�ឹងគទថា 
គតើមានែំនួនគសៀវគៅពកបគស្ើងែំនួន ច�លអាែ យកមកែទៃនុក្ត័ម៌ានច�ល
មានែទៃនុកក្នុងឌីចអនគអច�លមានទំហំប៉ានុនកបាលមជានុលមយួ? គឺមានែំនួន ១៥ 
មោីន (១៥ million million! )។ ពបសិនគបើអ្កោកគ់សៀវគៅទាងំអស់គនរះប
ន្នុបគលើោ្គៅវនឹងមាន គំនរគសៀវគៅ៥០០�ងខ្ស់ជាងែមាងៃ យ្ីចែន�ីគៅ
ព្រះែន័ទៃគៅគទៀតគឺមានែំនួនរយៈែមាងៃ យសរនុបគឺ ១៩២០០០០០០គី�ូចម៉ាត 
(១១៩០០០០០០មា៉ា យ)៍។ 

គៅក្នុងែពកវលរបស់គយើងមានផ្ក យពបមាណ ១០២៥ (= ១ 
ច�លមានគលខសូន្យែំនួន២៥!)។ សូម្ប ីចតមននុស្សច�លមានជីវតិរស់
គៅយូរជាងគគគឺមនិអាែមានគ្លពគបព់ោនគ់�ើម្បនីឹងរាបែ់ំនួនផ្ក យទាងំ 
អស់គនរះច�រ។ ពបសិនគបើគយើងបានគពបើពបាស់កនុំ្្យទូរ័ច�លមានគល្បឿនគលឿន 
ច�លអាែមានសមត្ថភា្ រាបប់ានែំនួន ១០ោនោ់នក្នុងមយួវោិទី 
គោរះវពតរូវការែំនួនគ្ល ៣០ោនឆ្ាគំ�ើម្បរីាបែ់ំនួនផ្ក យ ទាងំអស់គោរះ!

មននុស្សច�លគ្ញគោយគំនិតច�លបានពប�មមនុខជាមយួនឹងឧទាហរណ៍ខលរះ
ៗគនរះអាែនឹងមានបំណង គ�ើម្បនីឹង្ិចារណាគៅគលើគ�ើមកំគណើ តននគំនិតច�
លមានគរៀបែំយ៉ា ងបនុិនពបស្វទាងំគនរះ។ ែំគោរះពទឹស្ី វវិត្និយម ច�លមានម
ននុស្សជាគពែើនបានទទួលយកនូវពទឹស្ីគនរះ គឺមនិបានែ្ល់នូវែគមលើយមយួច�ល 
សមគហតនុែលគោរះគ�ើយ ្ីគពោរះថាពទឹស្ីគនរះសមលងឹគមើលគៅគលើអវីៗគៅ
គ្លែនុង គពកាយទាងំអស់ គឺជារបូធ្តនុ ច�លរមួមានព្លឹង បញ្ញា ែិត្ និ
ង្ត័ម៌ាន�គ៏ពែើនចពកគលងគៅក្នុងគកាសិការជាគពែើន។ តាមចបបវទិ្យោ្ស្ 
គយើងបាន�ឹងថា ្ត័ម៌ានមនិចមនជារបូធ្តនុគោរះគ�ើយ គហើយែំគោរះែបាប់្ មមា 
ជាតិទាងំឡាយច�លនិយយអំ្ី្ត័ម៌ានគឺវចតងចតតពមរូវឲ្យមានពបភ្
ននពបាជាញា  (Intelligent Resources) គោរះគឺជាអ្កបគងកើត (គ�ើមកំគណើ ត) 
នន្ត័ម៌ានទាងំគនរះជាមយួនឹងបំណង។ ភា្ឆាល តនវ និង ពបាជាញា  (Intelligent 
and wisdom) បានបគ្ហា ញនូវក្នុងការបគងកើតរបស់ព្រះជាមា្ច ស់គឺ្ិតជាមានភា្ 
អោ្ច រ្យចមន ។ ការ្ិចារណាែំគោរះកិែ្ចការទាងំគនរះបានរនុញពចានគយើងគ�ើម្បគី្វើកា
រសន្ិោ្ធ នថា គឺពតរូវចត មានអ្កច�លបានបគងកើតពគបរ់បស់ទាងំគនរះ អ្កគរៀបែំច�
លបានទទួលខនុសពតរូវែំគោរះការរែោនន របស់ទាងំអស់។ ប៉ានុចន្ គតើជានរណា? 

ងតើងេើ្ អាចដសវ្ រកចងមលើេដដល 
គួរដតទនុកចិតតេបាៃងៅឯណា?

វទិយាោ្ស្គឺពតឹមចតអាែគ្វើការពោវពជាវនូវការ្ិតអំ្ីគ្លគវោនិងលំ
ហរ ច�លគយើងកំ ន្ុងចតរស់ គោរះ តាមរយៈការគពបើពបាស់វ ិ្ ីគែ្សងៗសពមា
បវ់ស់ និង្លឹងច្លង។ វទិយាោ្ស្គឺអាែពតឹមចត្ិចារណា អំ្ី “គតើអវី?” 
ប៉ានុចន្មនិអាែ�ឹងថា “គតើមានពបភ្មក្ីណា?” អំ្ីសំនួរននការបគងកើតរបស់ព្រះ
ជាមា្ច ស់។ ែំគោរះែគមលើយននសំនួរទី២គឺគលើស្ីសមត្ថភា្របស់មននុស្សទាងំ
អស់ អាែែគមលើយគឺមានចតអ្កច�ល រែោនិងគរៀបែំប៉ានុគណាណ រះច�លអាែែ្ល់
�ល់គយើងបាន។ ព្រះបនទៃូលរបស់ព្រះជាមា្ច ស់ គឺព្រះគម្រី បាន ែ្ល់�ល់គយើ
ងនូវែគមលើយគៅក្នុងខគម្រីទី១ថា៖ “កាលគ�ើម�ំបូងគ�ើយព្រះបានបគងកើត” ។ 

ែគមលើយគនរះគឺ សមពសបជាមយួនឹងតពមរូវការច�លគយើងបានកតសំ់ោល់ខាង
គ�ើម ច�លរាល់្ត៌ម័ានទាងំអស់គឺពតរូវចត មានពបភ្ននពបាជាញា  (Intelligent 
Resource)។ 

ងតើអ្កណាជាអ្ករចនា ៃិ្ជាអ្កបង្កើត 
ព្រះជាមា្ច ស់បានគងគ់ៅមនុនអវីៗទាងំអស់ ។ គៅមនុនគ្លរយៈលំហរ គ្លគវោ 
និងរបូធ្តនុទាងំអស់ ពទងគឺ់សកមមា។ ពបសិនគបើគយើងកំណតព់្ំច�ននូវការ្ិនិត្យ
របស់គយើងែំគោរះខគម្រីខាងគលើមយួគនរះ គយើងអាែមានែំណាបអ់ារមមាណ៍ថា 
គឺមានចតព្រះវរបិតាមយួប៉ានុគណាណ រះច�លគ្វើក្នុងកិែ្ចការននការបគងកើត។ តាមរ
យៈការកំណតន់នការសគពមែពទងម់និចមនមានចតមយួអងរឯងក្នុងការបគងកើ
តគឺអាែនឹងចសវងរក គឃើញបចន្ថមគទៀតក្នុងបរបិទននការបគងកើតរបស់ព្រះ
ជាមា្ច ស់៖ “ែូរគយើងបគងកើតមននុស្ស” (គោកនុ. ១៖២៦)។ ព្រះវញិ្ញា ណបរសិនុ
ទ្ធកជ៏ាបទ់ាកទ់ងជាមយួនឹងការបគងកើតែងច�រ �ូែច�លគយើងអាែគមើល 
គឃើញគៅក្នុងខទី២ននការបគងកើត៖ “...ព្រះវញិ្ញា ណននព្រះកគ៏ររាគៅ្ី គលើទឹក” ។ 
ព្រះគម្រីមនិបានែ្ល់ នូវ្ត័ម៌ានទាងំអស់ក្នុងគ្លចតមយួគោរះគ�ើយ ចត
បទគម្រីបានពបាបគ់យើងបន្ិែក្នុងគ្លមយួ។ គៅក្នុងព្រះគម្រីសញ្ញា ្មាី 
ែំគោរះសំនួរច�លថា “គតើជានរណា?” គឺពតរូវបានអ្ិបបាយយ៉ា ងគកបារះកបាយ។ 
គោយគយងគៅតាមបទគម្រី ១កូរនិ្ូស ៨៖៦ ព្រះគយសូ៊វពគីសទៃគឺទាកទ់ងជាមួ
យនឹងការបគងកើតគោក គនរះែងច�រ “គងច់តខាងគយើងមានព្រះចត ១ ប៉ានុគណាណ រះង 
គឺជាព្រះវរបិតាែ ច�លរបស់ស្វោរគ្ើគកើត មក្ីពទង ់គហើយគយើងរាល់ 
ោ្កសំ៏រាបព់ទង ់កម៏ានព្រះអមា្ច ស់ចត១ គឺជាព្រះគយសូ៊វពគីសទៃ ច�ល 
របស់ស្វោរគ ើ្គកើតមក�គោយោរពទង ់គហើយគយើងកគ៏ោយោរពទងច់�រ” ។ 

ែំគោរះោក្យថា “គអ�ូហីម” (Elohim) ក្នុងបទគម្រី គោកនុ.១៖១គឺជាទម ្
រង់្ ហនុវែនៈសពមាប ់អ្កបគងកើត។ តាមរយៈឧទាហរណ៍ននការរស់គៅពប
ចានំ្ងៃគឺអាែជួយ�គយើងគ�ើម្បឲី្យយល់អំ្ីគំនិត ទាងំឡាយច�លគៅ្ីគពកា
យគយបល់ទាងំគនរះ៖ មានពគរួោរមយួបានជិរះឡានគៅសួរសនុខទនុក្ខមតិ្ភក័ ្
រ ្ខលរះរបស់្ួកគគ។ គៅគ្លច�ល�ល់គ្លគវោគ�ើម្បនីឹងចាកគែញគៅែ ្
ទរះ ឪ ន្ុកបាននិយយថា៖ “អូគខ! ឥ�ូវគនរះ ែូរគយើងគបើកឡានគៅែទៃរះវញិ”។ 
គទារះគបើជាឪ ន្ុកបានគពបើទពមង់្ ហនុវែនៈ វគៅចត មាននយ័ថាគឺមានចតមននុ
ស្សចតម្ាកប់៉ានុគណាណ រះច�លអងរនុយគៅកចនលងគបើកបរ គហើយោតជ់ាអ្កគបើកបរ 
។ ែំគោរះសមាជិកពគរួោរ�នទគទៀតកប៏ានអងរនុយក្នុងឡានច�រ 

និងកំ ន្ុងចតជិរះ គទារះគបើមានចតមននុស្សម្ាកក់ំ ន្ុងចតកានែ់ងកូត បគងកើនគល្បឿន 
និងជានព់បាងំកគ៏ោយ។ 

គនរះគឺជាការបគ្ហា ញខលរះៗច�លអាែជួយ�គយើងក្នុងការអំ្ីរបូភា្ននព្រះគម្រីច�ល
បានបគ្ហា ញ ពបាប ់គយើងអំ្ីព្រះជាមា្ច ស់ជាព្រះអាទិករ និងជាអ្កគរៀបែំនូវពបភ្
ននអវីៗទាងំអស់ច�លគយើងគឃើញ ក្នុង្ិភ្គោកគនរះ ។ ព្រះជាមា្ច ស់បានបគងកើត 
្ិភ្គោកននជីវោ្ស្ តាមរយៈព្រះគយសូ៊វ។ គនរះគឺជា ភា្ពបាក�មយួច�ល
គយើងអាែក្នុងបទគម្រី គហគព្ើរ ១៖២ ។ �ំណឹងល្អតាមរយៈោវក័យូហានកប៏ាន 
បញ្ជា កយ់៉ា ងែបាស់ែងច�រគៅគ្លចាបគ់ែ្ើម ច�លថាអវីៗច�លមានតាងំគៅ
គឺមានគ�ើមកំគណើ តរបស់ វតាមរយៈព្រះគយសូ៊វ។ “គហើយក្នុងបណ្ារបស់
ច�លបានបគងកើតមកទាងំប៉ានុោមា ន គោរះោមា នអវី ណាមយួ គកើត មកគពរៅ្ីពទង ់
(តាមរយៈព្រះបនទៃូល ច�លជាព្រះគយសូ៊វពគីសទៃ)គ�ើយ” (យូហាន ១៖៣)។ 

ពពរះងេស៊វូពគពីស្ទគឺជាពពរះអាទិករ
គយើងអាែអានបចន្ថមអំ្ីសកមមាភា្របស់ព្រះគយសូ៊វគៅក្នុងចែ្កននការបគងកើត
របស់ពទងច់�លស្ថិតគៅ ក្នុងបទគម្រី កូលូស ១៖១៦-១៧ ថា៖ “�្បតិគឺពទង ់
(ព្រះគយសូ៊វពគីសទៃ)គហើយច�លបគងកើតពគបទ់ាងំអស់ ទាងំរបស់គៅ ោ្ថ នសួគ ៌
និងគៅចែន�ី ទាងំរបស់ច�លគមើលគឃើញ គហើយច�លគមើលមនិគឃើញែង 
គទារះគបើជារាជ្យ ឬអំណាែជាព្រះអមា្ច ស់ ឬអំណាែពគបព់គង 
ឬអំណាែណាកគ៏ោយ គោរះសនុទ្ធចត គកើតមកពទង ់គហើយសំរាបព់ទងទ់ាងំអស់ែង 
ពទងគ់ងគ់ៅមនុនទាងំអស់ គហើយរបស់ទាងំ អស់កគ៏ៅស្ថិតគស្ថរគោយ ោរពទង”់ 
។ គៅក្នុង្ិភ្គោកច�លអ្កអាែគមើលគឃើញនឹងចភ្កគឺោមា នអវី មយួច�លមនិបា
នបគងកើតតាមរយៈព្រះគយសូ៊វគោរះគ�ើយ គោកធ្តនុ្ំ្ំមហិមាគោយមានភ្រាប ់
ោនគឺវ�ូែោ្ជាមយួនឹងគៅនឹង�ំគណើ រគកាសិកាច�លរស់ោំញាំតូែជាងគគបំ
ែនុតច�រ ឬ�ូែជាគៅនឹង ពប្ន័ទៃែលោរបស់អាតូម។ ព្រះគយសូ៊វមនិពតឹមចតជាគ�ើ
មកំំំគណើ តននគោកធ្តនុច�លមានទំហំ និង្ំ ទាងំអស់គោរះគ�ើយ ចតពទងម់ានអំ
ណាែគៅគលើអវីៗទាងំអស់។ 

បចន្ថមគលើគនរះគទៀត ព្រះគយសូ៊វកប៏ានបគងកើត្ិភ្គោកច�លគយើងមនិអា
ែគមើលគឃើញែងច�រ ពទង ់បានបគងកើតនូវែំនួនននសតវគោករាបម់និអស់ 
និងបងកនូវែំនួនយ៉ា ងគពែើន ច�លព្រះគម្រីបានគៅ្ួកគគ ថាជា្ួកគទវតា។ 
គហើយវ�ូែោ្គៅនឹងអវីៗទាងំអស់គៅក្នុងការបគងកើតរបស់ព្រះជាមា្ច ស់គឺ
មានភា្ គែ្សងៗ្ីោ្ និងមានរែោសម្ន្ធយ៉ា ងខ្ស់ក្នុងគ្ល�ូែោ្ច�រ 
គោរះវកម៏ានភា្�ូែោ្ែងច�រជាមយួ អវីៗគៅក្នុងគោកីយច�លគយើងគមើលមនិ
គឃើញ �ូែច�លគយើងបានគពបើពបាស់វក្យស័្ទៃ បលលងក គម�ឹក ោ ំនិងអំណាែ ។

ព្រះគយសូ៊វមនិពតឹមចតជាព្រះអាទិករប៉ានុគណាណ រះគទ ប៉ានុចន្ពទងក់ជ៏ាអ្កច�លបានពគ
បព់គងគៅគលើ្ិភ្គោក គនរះែងច�រ។ ពទងប់ានពគប់ព់គងអវីៗទាងំអស់ជាមយួ
នឹងោ្។ ្ិភ្គោកគនរះមនិបានទនុកគចាលឲ្យគៅ តាម�ំគណើ រវវិតិ្របស់វគោ
យខលួនឯងគោរះគទគៅគ្លបញ្្ច បន់នការបគងកើតរបស់ពទង ់ពទងប់ានពគបព់គង ់
និងច្រកសា តាមរយៈព្រះបនទៃូល�ម៏ានអំណាែរបស់ពទង។់ �ូគែ្រះគយើងមនិចាំ
បាែម់ានការបារម្ភែំគោរះ ការបំផ្ល ញននគោកធ្តនុច�លបណ្ាលមក្ីធ្ល កែ់នុរះ
ននអាែមផ៍្ក យច�លមានទំហំ្ំ ឬការគ�ើងនឹងកំគៅ ព្រះអាទិត្យ ឬការធ្ល កែ់នុរះ
ននអាកាសពតជាកគ់ោរះគ�ើយ ។ ព្រះគយសូ៊វពទងនឹ់ងពគបព់គងចែន�ីទាងំមូល 
រហូត�ល់ពទងយ់ងមកវញិ ។

មននុស្សជាតិមនិចមនគកើតគ�ើងតាមរយៈភា្នែ�ន្យននការគោកធ្តនុណា
មយួ �ូែជាគំនិតរបស់អ្ក�រ្ះ រគ្វ នណូ់ចបល គោក ចាក ម៉ាូនូប (Jaques 
Monod) គោរះគ�ើយ។ ចតគយើងពតរូវបានបគងកើតគ�ើងគោយ មានគោលបំណង និ

ងតើអ្កណាជាអ្ករចនារបសទ់ា ំ្ អស់ងតើអ្កណាជាអ្ករចនារបសទ់ា ំ្ អស់
ក្ន្ុ ពិភពងោកងៃរះ?ក្ន្ុ ពិភពងោកងៃរះ?
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