
ផ្លូវទៅកានជី់វតិ
មានបុរសមានា កប់ានមកកានឯ់ខ្ុ ុំបន្ទា បពី់ខ្ុ ុំបានបទ្រៀន
ទ�ើយ។ ខ្ុ ុំបានសួរគាតថ់ា៖ “ទតើអនាកទៅទីណា ទពលឥឡលូវទនះ?” 
ចទម្ើយសទរខេបរបស់គាត ់ទ�ើម្ទី្្ើយតបចុំទោះការនិយាយទ្បៀទ�ៀប
ននការជិះទលើ រថទ្្ើររបស់ខ្ុ ុំថា៖ “ខ្ុ ុំកុំពុរតតឈរទៅកនាុររថទ្្ើរ!”។ 
គាតប់ានទទួលស្គា ល់កិច្ចការមយួ៖ គាតគ់ួរតត ចាកទចញពីរថទ្្ើរនន
ទសចក្ីស្្បភ្់្មៗ! គាតប់ានសួរថា៖ “ទតើខ្ុ ុំអាចទឡើរជិះរថទ្្ើរននជីវតិ 
យា៉ា រ�លូចទម្ច?”។ ខ្ុ ុំបានបង្ហា ញផ្លូវ�ល់គាត ់ទ�ើយឥឡលូវទនះគាតប់ានទ�វើ
�ុំទ�ើ រយា៉ា ររកីរាយទៅកាន ់ទិសទៅត�លល្អបុំផុត។ 

្ពះជាមា្ច ស់មនិ្តរឹមតតជា្ពះត�លខរឹរជាមយួនរឹរអុំទពើបាបប៉ាុទណាណ ះទទ តត
្ទរក់ជ៏ា្ពះត�ល្សលាញ់ចុំទោះមនុស្សមានបាបផរត�រ។ ្បសិនទបើ
ទយើរទឡើរជិះទលើរថទ្្ើរននជីវតិទៅនថងៃទនះ ទយើរនរឹរកកក់តន្រមយួ�ស៏្្អ ត 
គឺស្ថា នសួគ ៌ត�លមានតចរកនាុរបទគម្រី ១កលូរនិថលូស ២៖៩ថា៖ 
“�លូចមានទសចក្ីតចរ ទុកមកថា “ទសចក្ីត�លត្នាកមនិត�លទ�ើញ 
្តទចៀកមនិ ត�លឮ ទ�ើយចិត្ នរឹកមនិត�ល�ល់ គឺទសចក្ីទន្ះឯរ 
ត�ល្ពះបានទរៀបចុំទុក សុំរាបពួ់កអនាក ត�ល្សឡាញ់ ្ទរ”់” ។ ផទាះ�៍
អស់កល្ជានិច្ចរបស់អនាកគឺ្គានត់តជាការសទ្មចចិត្មយួប៉ាុទណាណ ះ។ 
ទតើអនាកនរឹរទ្ជើសទរ ើសយក ទសចក្ីស្្ប ់ឬជីវតិ ស្ថា នសួគ ៌ឬស្ថា ននរក? 
“...អញបានដាកស់ុំតញរទាុំរជីវតិ និរទសចក្ីស្្ប ់្ពមទាុំរ្ពះព
រនិរទសចក្ីបណ្ាស្រ �លូទចនាះចលូរទរ ើសយកជីវតិចុះ...” (ទចាទិយកថា 
៣០៖១៩)។ បទគម្រីទនះម្រទទៀត ទយើរទ�ើញថា្ពះ�ឫទយ័របស់្ពះ
ជាមា្ច ស់ចរ្អុលយា៉ា រចបាស់ទៅរកជីវតិ។ តារារទនះបានបង្ហា ញយា៉ា រចបា
ស់លាស់ថា៖

្បសិនទបើអនាកបានទកើតតតម្រ (កុំទ�ើ តតាម�ម្មជាតិ) 
អនាកនរឹរស្្បច់ុំនួន២�រ (ទី១ ការស្្បន់ន រលូបកាយ បន្ទា បម់ក
ការស្្បអ់ស់កល្ជានិច្ច) ប៉ាុតន្្បសិនទបើអនាកទកើតចុំនួន២�រ 
(កុំទ�ើ តតាម�ម្ម ជាតិ និរការទកើតជាថ្មីតាមរយៈ្ពះទយស៊លូវ្គីសទា) 
ទន្ះអនាកនរឹរស្្បច់ុំនួនមយួ�រ (ទសចក្ីស្្បន់ន រលូបកាយ!)

ចលូរទុកចិត្ទៅទលើ្ពះរាជបុ្តារបស់្ពះជាមា្ច
ស់ ្ទរន់រឹររ ុំទដាះអនាកទចញពីការដាកទ់ទាសននទសច
ក្ីជុំនុុំជុំ្មះ ទ�ើយនរឹរ្បទាន�ល់អនាកនលូវការធាន្ថា 
អនាកនរឹរមានជីវតិអស់កល្ជានិច្ច៖ “្បាក�តមន ខ្ុ ុំ្បាបអ់នាករាល់គានា ជា្បា
ក�ថា អនាកណា ត�លស្្បោ់ក្យខ្ុ ុំ ទ�ើយទជឿ�ល់្ពះអរគា ត�លចាតខ់្ុ ុំឱ្យ 
មកអនាកទន្ះមានជីវតិ �ទ៏ៅអស់កល្ជានិច្ចទ�ើយមនិ ត�ល្តរូវជុំនុុំជុំ
រះទឡើយគឺបានកន្រ�ួស ពីទសចក្ីស្្ប ់ទៅ�ល់ជីវតិវញិ” (យលូហាន 
៥៖២៤)។ 

្បសិនទបើមនុស្សមានា កពិ់ចារណាទៅទលើទុំ�ុំ�ុំទ�រននការស្មចចិ
ត្ននទសចក្ីជុំទនឿទន្ះ វាអាចនរឹរ មានភ្ពចបាស់លាស់ ទតើអវីជា
ការឈចឺាបន់នការជះឥទ្ិពលននគុំនិតរបស់្ទរឹស្ីវវិត្និយម និរ
ការបទ្រៀនរបស់វាអុំពីទសចក្ីស្្បទ់ៅអនាកត�លគាុ្ំ ទ្ទរឹស្ីទនះ។ 
វាបានទ�វើឲ្យមនិមានភ្ពចបាស់លាស់ ចុំទោះទ្គាះថានា កន់នទសចក្ីស្្

ល់ទយើរ ចលូរលតត់ួរបាប និរទទួល្ទរជ់ា្ពះ សទ្ង្គា ះរបស់ទយើរ។ ទៅ
កនាុរ្ពះទន្តរបស់្ពះជាមា្ច ស់ទយើរបានក្ាយទៅជារបស់ថ្មី។ ទនះជា អុំ
ទណាយទាន�អ៏ស្្ច រ្យននការទលើកតលរទទាសត�ល្ទរ់្ បទាន�ល់ទយើរ
មានា ក់ៗ  ទដាយផ្ទា ល់និរ ឥតបរន់ថ្។ អុំទណាយនន្ពះគុ�ទនះបានទ�វើឲ្យ
្ពះជាមា្ច ស់បានចុំណាយនលូវនថ្ត�លមនិអាចគ�ន្ បាន គឺការថាវ យត
ង្វ យនន្ពះរាជបុ្តារបស់្ទរ។់ ការទទួលការ្បទានរបស់្ពះជាមា្ច ស់
គឺជាការ ត�លនរឹរ្បទាន�ល់អនាកនលូវជីវតិអស់កល្ (យលូហាន ៥៖២៤)។ 
ឪកាសទនះ្តរូវបាន្បទាន�ល់អនាកគឺ ទៅកនាុរកុំឡុរទពលត�លអនាករស់ទៅ
ទលើតផន�ីទនះប៉ាុទណាណ ះ �លូទចនាះចលូរទ�វើការស្មចចិត្ឥឡលូវទនះ។ (អនាកមនិអាច
ធាន្ថានរឹរមាននថងៃតស្អកទន្ះទឡើយ)! 

ទយស៊លូវ្គីសទាជានរណា? ទ�ើយពួកទគប�ិទស�្ពះបនទាលូលត�ល
មានកនាុរ្ពះគម្រី។ ទទាះទបើពួកទគរស់ រទវ ើកខារឯស្ចឈ់ាម 
តតពួកទគបានស្្បខ់ារវញិ្ញា �។

២. ទសចក្ីស្្បខ់ាររលូបកាយ៖ លទ្ផលបន្ទា បម់កទទៀតគឺជាទសចក្ីស្្
បខ់ាររលូបកាយ៖ “...ពីទ្ោះ អញបានយកឯរពី�ីមក�្តិឯរជា�លូលី 
ក៏្ តរូវ្តឡបទ់ៅជា�លូលី�ីវញិ” (ទលាកុប្ត្ិ ៣៖១៩) ្គបទ់ាុំររបស់ត�
ល្ពះជាមា្ច ស់បានបទរកើតទាុំរអស់គឺចុះចលូលចុំទោះទសចក្ីស្្បទ់ដាយ 
ទ្ោះតត ការធ្ាកចុ់ះកនាុរអុំទពើបាប។ 

៣. ទសចក្ីស្្បអ់ស់កល្ជានិច្ច៖ ទិសទៅចុរទ្កាយននរថទ្្ើរ
ននទសចក្ីស្្បគឺ់ការស្្បអ់ស់ កល្និច្ច។ ទៅទីទន្ះ ការតាុំរ
ទៅរបស់មនុស្សនរឹរមនិអាចស្បសលូន្យទឡើយ (លលូកា ១៦៖១៩-
៣១) ប៉ាុតន្គឺជាការបន្ទៅកនាុរស្ថា នភ្ពននការតបកទចញពី្ពះអស់
កល្ជានិច្ច។ វាជាការចុះចលូលចុំទោះ ទសចក្ីទ្កា�របស់្ពះជាមា្ច
ស់ពីទ្ោះ “�លូទចនាះ ត�លមនុស្សទាុំរអស់្តរូវទទាសផទដាយទ្ោះ 
អុំទពើរ ុំលរតត១” (រ ៉ាលូម ៥៖១៨) ។ ្ពះទយស៊លូវបានទៅកតន្រទនះថា 
ជាស្ថា ននរក វាជាកតន្រមយួ ត�លគួរឲ្យទខ្ើមរទអើមត�លមនិអា
ចគិតស្្ម ន�ល់៖ ជាកតន្រត�លមានទ្្ើរមនិទចះរលត ់(មា៉ា កុស 
៩៖ ៤៣-៤៥) និរអស់កល្ជានិច្ច (មា៉ា ថាយ ២៥៖៤១)។ 
“�លូទចនាះកាលណាឯររាល់គានា ្តរូវទបាះ ទៅទ្រៅ ទន្ះ នរឹរយុំ 
ទ�ើយសទរកៀតទ�្មញឡទៅទីទន្ះ” (លលូកា ១៣៖២៨)។ វាជាកតន្រត�ល៖ 
“មាន�រកលូវមនិត�លស្្ប ់ទ�ើយនរឹរទ្្ើរមនិត�លរលតទ់ឡើយ” (មា៉ា កុស 
៩៖៤៨) ទ�ើយជាកតន្រនន “ទសចក្ី�ិនវនិ្សអស់កល្ជានិច្ច” (១ 
តថរកសាឡលូនិច ១៖៩)។ 

ទតើ្ពះជាមា្ច ស់ទតទមើលញខ្ួន្បា�ត�លពុករលួយរបស់ទយើរ
ធ្ាកចុ់ះទៅកនាុរទសចក្ី�ិនវនិ្ស យា៉ា រ�លូចទម្ច? ទសចក្ី្សលា
ញ់និរទសចក្ីទមត្ាករណុាត�លគា្ម នត�នកុំ�តរ់បស់្ទរស់្មា
បព់ួក ទយើរ បានទ�វើឲ្យ្ទរច់ាត់្ ពះរាជបុ្តាតតមយួគតរ់បស់្ទ
រយ់ារមកសុគតទលើទឈើឆ្ក រ ទ�ើម្ ីបុំទពញនលូវតផនការ�៍�អ៏
ស្្ច រ្យរបស់្ទរទ់�ើម្សីទ្ង្គា ះទយើរ ។ ្ពះបនទាលូលរបស់្ពះទយស៊លូវ 
“ការទនះបានទ្សចទ�ើយ” បានបង្ហា ញពីចុំ�ុចកុំពលូលននតផនការរ
បស់្ទរ។់ វាជាការបង្ហា ញពី្ពះ �ឫទយ័របស់្ពះជាមា្ច ស់ (ឧ. ១ 
�ីម៉ាលូទថ ២៖៤) ទ�ើម្នីរឹរសទ្ង្គា ះទយើរទចញពីស្ថា ននរកអស់កល្ ជានិច្ច 
ឬទបើនិយាយទ្បៀបទ�ៀបទយើរអាចនិយាយថា គឺទ�ើម្ឲី្យទយើរអាចទលាត
ទចញពីរថទ្្ើរនន ទសចក្ីស្្ប ់។ ទយើរ្តរូវបានអទ ្្ច ើញឲ្យចលូលតាមទាវ រច
ទរ្អៀត ត�លអាចន្ុំទៅស្ថា នសួគ ៌(មា៉ា ថាយ ៧៖ ១៣-១៤)។ ទដាយទយា
រទៅតាមទីបន្ទា ល់នន្ពះគម្រី ្ពះទយស៊លូវគឺជាទាវ រតតមយួ ទ�ើយជាផ្លូវតត 
មយួត�លអាចន្ុំទយើរទៅកានស់្ថា នសួគ។៌ ទៅទពលត�លទយើរទ�ើរចលូលកនាុ
ររថទ្្ើរននជីវតិ ទយើរ នរឹរទ�ើញខ្ួនរបស់ទយើរទៅទលើរថទ្្ើរតខ្សរមយួ�
នទទទៀត គឺជាផ្លូវទៅរកជីវតិអស់កល្ជានិច្ច។ 

ការផ្្ស់ប្លូររថទ្្ើរមាននយ័ថា ទយើរតបរទៅរក្ពះទយស៊លូវ ចលូរទស្្ម ះ្តរច់ុំ
ទោះ្ទរអ់ុំពីខ្ួនរបស់ ទយើរ ចលូរទលូលសលូម្ទរទ់�ើម្ទីលើកទទាសបាបឲ្យ�

បអ់ស់កល្ជានិច្ច ទ�ើយនរឹរបណ្ាលឲ្យ្បជាជនទ្្ចអុំពីការ្បទាននន
ទសចក្ីសទ្ង្គា ះ។ ប៉ាុតន្្ពះទយស៊លូវបានយារមកទ�ើម្សីទ្ង្គា ះទយើរទចញពី
រទ្្ននស្ថា ននរក។ ចលូរតបរទៅរក្ពះជាមា្ច ស់ទដាយទសចក្ីអ�ិស្ឋា នទៅ
នថងៃទនះ ទ�ើយជាមយួនរឹរគានា ទន្ះចលូរទបាះបរ ់ទចាលរថទ្្ើរននទសចក្ីស្្ប ់
ទ�ើយទលាតទៅទលើរថទ្្ើរននជីវតិ។ អនាកអាចឲ្យ្ពះជាមា្ច ស់ចាបទ់ផ្ើម 
ផ្្ស់ត្បទិសទៅននជីវតិរបស់អនាក តាមរយៈទសចក្ីអ�ិស្ឋា នខារទ្កាម៖ 

“្ពះអមា្ច ស់ ្ពះទយស៊លូវ្គីសទា! ទលូលបរគាុំបានទទួលស្គា ល់អុំពីកម្មវាសន្ត�
លទគចមនិផុតននស្ថា ន ភ្ពរបស់ទលូលបរគាុំ។ ផ្លូវននជីវតិរបស់ទលូលបរគាុំគឺមនិ
ទ�ើរតាម្ពះបនទាលូលរបស់្ទរ។់ ឥឡលូវទនះទលូលបរគាុំ �រឹរថាទលូលបរគាុំអរគាុយទលើ
រថទ្្ើរខុស។ ទលូលបរគាុំបានប៉ាះោល់ចិត្ និរសលូមទលូលអរវរ�ល់្ទរទ់�ើម្ ី
ជួយ�ទលូលបរគាុំ។ សលូម្ទរប់ានទលើកតលរទទាសរាល់ទសចក្ីអា្ក
ករ់បស់ទលូលបរគាុំទាុំរអស់ ទ�ើយផ្្ស់ត្បជីវតិរបស់ទលូលបរគាុំ ទៅ
ទពលត�លទលូលបរគាុំបានអាន្ពះបនទាលូលរបស់្ទរ ់និរទរៀនទ�ើម្ ី
រស់ទៅតាមរយៈ្ពះបនទាលូលរបស់្ទរ។់ តាមរយៈការជួយ�របស់្ទរ ់
ទលូលបរគាុំចរទ់ឡើរជិះរថទ្្ើរនន ជីវតិ ទ�ើយនរឹរទៅជាមយួនរឹរ្ទរអ់ស់កល្
បជានិច្ច។ ទលូលបរគាុំសលូមទទួល្ទរដ់ាកក់នាុរជីវតិឥឡលូវទនះ។ សលូម្ទរទ់�វើជាព ្
រះននជីវតិរបស់ទលូលបរគាុំ ទ�ើយនរឹរ្បទាន�ល់ទលូ
លបរគាុំនលូវកុំលាុំរទ�ើម្ឲី្យទលូលបរគាុំ បានទ�ើរតាម្ទរ ់
។ ទលូលបរគាុំសលូមអរ្ពះគុ�្ទរអ់ស់ពីចិត្ 
ត�ល្ទរប់ានទដាះទលូលបរគាុំទចញពីបាប ទ�ើយត�
លឥឡលូវទនះទលូលបរគាុំ្តរូវបានទៅថាជាកលូនរបស់ព ្
រះជាមា្ច ស់។ អាតម៉ាន!”

ទលាកប�ិ្ត (ស្្ស្្ចារ្យ) តវនទនើរ គីត
ន្យកនិរស្្ស្្ចារ្យនន អនាកពតម៌ានវទិយាស្្ស្  {ជីវតិអស់កល្ជានិច្ច 

ទ�ើ តទី១ មនុស្សជាឪពុករបស់ទយើរ 

ទសចក្ីស្្បអ់ស់កល្ជានិច្ច 

ការធ្ាកចុ់ះរបស់មនុស្ស

ទសចក្ីស្្បន់នវញិ្ញា � 

កា
រតា

ុំរទ
ៅ

ទល
ើតផ

ន�ី
រប

ស់
ទយ

ើរ

តខ្សររថទ្្ើរននទសចក្ីស្្ប ់ត�លចាបព់ីអដ័ាម 

កុំទ�ើ តតាម�ម្មជាតិ 

កុំទ�ើ តទី២ ្ពះជាមា្ច ស់បាន
ក្ាយទៅជាឪពុករបស់ទយើរ 

ទនះជាជទ្មើសត�ល្ពះជាមា្ច ស់បានដាកច់ុំទោះចុំទោះទយើរ
ទចាទិយកថា ៣០៖១៩ ,  ទយទរមា ២១៖៨ 

“ប៉ាុតន្ចាបត់ាុំរពីទលាកអដ័ាម”  (រ ៉ាលូម ៥៖១៤)





ទសចក្ីស្្បន់នរលូបកាយ 
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ការទកើតជាថ្មី 

ត�ើអ្នកនរណាជាមនុស្សល្ងង់?

ត�ើអ្នកនរណាជាមនុស្សដែលមានប្

រាជាញា ?

ត�ើនរណាជាអ្នកសុទំាន?

ត�ើនរណាជាព្រះតៅអធិរាជ?

តសចក្តីស្លា ប់....បន្ទា ប់មកត�ៀ�គឺ?

ែំត�ើ រ
ដែលមិនវិញព�លប់
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ទរៀបទរៀរទដាយ

 ទលាកប�ិ្ត តវនទនើរ គីត 



មានលលា�ក៏បាលចុំនួន៤ត�លបានដាកត់ុំទរៀបគានា ទៅទ្កាមជញ្ជា ុំ
រនន្ពះវហិារទីរលូភ្ពខារត្លូរ ត�លសថាិតទៅភ្គខារទជើរ្បទទ
សអុីតាលី។ ទៅទលើមានលលា�ក៏បាលចុំនួន៤ទន្ះគឺមានផ្្កស់
ញ្ញា  ត�លមានសរទសរោក្យថា៖ “ទតើអនាកនរណាជាមនុស្សលងៃរ?់ 
ទតើអនាកនរណាជាមនុស្សត�លមាន ្បាជ្ា? ទតើនរណាជាអនាកសុុំទាន?ទតើន
រណាជា្ពះទៅអ�ិរាជ?” ។ អុំណាចនិរ្ទព្យសម្ត្ិរបស់្ពះ ទៅអ�ិរា
ជគឺមនិមានទីទន្ះទទៀតទ�ើម្ផី្ល់ឲ្យទយើរទ�ើម្បីង្ហា ញអុំពីអត្សញ្ញា �
របស់្ទរទ់ទៀត ទឡើយ។ ្បត�លជាមានលលា�ក៍បាលរបស់អនាកសុុំទាន
ទៅតក្រលលា�ក៏បាលរបស់្ពះទៅអ�ិរាជ ទន្ះត�រ ទ�ើយទនទារឹរនរឹរទន្ះគឺ 
ភ្ព្កី្ក សុំ�ល់ និរសនាលូរនន្កពះគឺគា្ម នទៅទីទន្ះទ�ើម្បីង្ហា ញ 
អុំពីអត្សញ្ញា �របស់គាតទ់ទៀតទឡើយ។ ្បត�លជាទយើរអាចបទរកើតនលូវផ្្
កស់ញ្ញា ជាមយួនរឹរោក្យថា៖ “ទសចក្ីស្្បប់ានទ�វើឲ្យពួកទគទស្មើរគានា ” ។ ប៉ាុតន្
ទតើវាពិតជាទកើតទឡើរតបបទនះតមនឬ? 

វាមនិ�លូចជាវ�ិីស្្ស្ននទីផសារត�លប៉ារទៅរកកុំរតិននអនាកទិញត�ល
មាន្បទ្ទខុសៗគានា ទន្ះទទ ទសចក្ីស្្បគឺ់គា្ម នការទគារពចុំទោះជ
នណាមានា កទ់ន្ះទឡើយ គា្ម នមនុស្សណាមានា កអ់ាចទគចផុតពីទសចក ្
តី ស្្ប ់ទដាយមលូលទ�តុននភ្ពខុសគានា ននឋានៈ តួន្ទីបានទឡើយ។ 
ទ�តុ�លូចទនះបានជាមានមនុស្សជា ទ្ចើនត�លបានឈប ់ទ�ើម្ ី្ ្ុះបញ្្ច ុំរអុំ
ពីទសចក្ីស្្ប ់គឺរមួមានអនាកទស្សនៈវទិយា អនាកតតរកុំណាព្យ អនាកនទយាបាយ 
អនាកកីឡា អនាកសុំត�រ មនុស្សអវជិាជា  និរអនាកត�លបានទទួលោនរ់ង្វ ន�់លូ
តបល។ ្បជាជនសមយ័បុរា�ស្សនទ៍អសីុបជាពិទសសគឺមានការយកចិ
ត្ទុកដាកច់ុំទោះបញ្ហា ទនះ ទន្ះគឺពីរា៉ា មតីកនាុរ្ករុរគីស្ គឺជាអច្ឆរយិវតថាុ��៏ុំបុំ
ផុតកនាុរពិ្ពទលាករបស់ពួកទគគឺស្មាបរ់ ុំលរឹកអុំពី ទសចក្ីស្្ប។់ ប៉ាុតន្ទតើកា
រខុំ្បរឹរត្បររបស់មនុស្សគឺពិតជាមានតនម្ត�រឬទទ? តាមរយៈោក្យរបស់អនាក 
តតរកុំណាព្យជនជាតិអាឡឺម៉ារម់ានា កទ់ឈា្ម ះ ទអមា៉ា ញលូ តអល ទកបិល 
(Emanuel Geibel)គឺថា៖ “ជីវតិ គឺជាោក្យ្បទៅអស់កល្ជានិច្ច ឯទសច
ក្ីស្្បគឺ់ជាទសចក្ីអាកុំថប៌ាុំរអស់កល្ជានិច្ច”។ ទៅកនាុរ ្គបទ់ាុំរការប៉ាុន
ប៉ារននការពន្យល់អុំពីទសចក្ីស្្ប ់គឺមាន្ទរឹស្ីវវិត្និយមត�លមានភ្ពល្ ី
លបាយ ជារទគ។ 

ទសចក្ីស្្បត់ាមរយៈទស្សនៈ នន្ទរឹស្ីវវិត្និយម
ទសចក្ីស្្បគឺ់បានភ្ជា បយ់ា៉ា រមាុំមនួទៅកនាុរគទ្មារនន្ទរឹស្ីវវិត្និយម 
ត�លអាចឲ្យទយើរ្តរូវតតទ�វើ ការសននាិដ្ានថា ្បសិនទបើគា្ម នទសចក្ីស្្ប ់
ទន្ះនរឹរគា្ម នជីវតិទទទៅទលើតផន�ីទនះ។ ទសចក្ី បទ្រៀនទនះបានបង្ហា ញយា៉ា
រចបាស់តាមរយៈមលូលដាឋា ន្គរឹះចុំបរនន្ទរឹស្ីវវិត្និយមត�លនិយាយ អុំពី 
ទសចក្ីស្្ប៖់ 

ែំត�ើ រ
ដែលមិនវិញព�លប់

១. ទសចក្ីស្្ប៖់ លកខេខ�្ចាុំបាចស់្មាប់្ ទរឹស្ីវវិត្និយម ៖ អនាក
គីមវីទិយាជនជាតិអាឡឺម៉ារទ់ឈា្ម ះ ទលាក កាល់ �វី្ឌិក និរទលាក 
ទវស្ទខ ( Carl Friedrich and Weizsacker) បានបង្ហា ញថា៖ 
“្បសិនទបើបុគគាលមានា កម់និស្្ប ់គឺនរឹរគា្ម នការវវិត្ន ៍ទ�ើយកគ៏ា្ម នបុគគាលថ្មីជា
មយួនរឹរអត្ចរតិថ្មីត�រ។ ទសចក្ីស្្បរ់បស់បុគគាលមានា ក់ៗ គឺជាអវីត�លត្មរូវទុ
កជាមុន ស្មាប់្ ទរឹស្ីវវិត្និយម” ។ 

២. ទសចក្ីស្្ប៖់ គឺជាការបទរកើតនលូវ្ទរឹស្ីវវិត្និយម៖ ស្្ស្្ចារ្យតផនាកជីវវ ិ
ទយាទឈា្ម ះ វនីមា៉ា  តាន �ឺ ( Widmar Tanner) ត�លមកពី រ�្រចីិនទប៉ាើស 
(Regensburg) កនាុរភ្គខារត្លូរនន្បទទសអាឡឺ ម៉ារ ់បានដាកជ់ាសុំនួរ
អុំពីការតាុំរទៅអុំពីទសចក្ីស្្បថ់ា៖ “ទតើទ�តុអវី និរតាមរយៈវ�ិីណាត�ល 
ទសចក្ីស្្បប់ានចលូលមកកនាុរទលាកីយរបស់ទយើរទនះ ទទាះទបើគា្ម ននរណាមានា
ក់្ តរូវការវាទស្ះ?” ទ�ើយគាតប់ានផ្ល់ជាចទម្ើយថា៖ “អាយុ និររយៈទពល
ននជីវតិគឺជាបាតុ្លូតននការផ្្ស់ប្លូ ត�ល បានបទរកើតបានជា្ទរឹស្ីវវិត្និយម។ 
ការបទរកើតទឡើរននទសចក្ីស្្បគឺ់មានស្រៈសុំខានក់នាុរការ បទរកើនល្
ទបឿនននការរកីចទ្មើននន្ទរឹស្ីវវិត្និយម” ។ ចុំទោះគុំនិតរបស់
គាតក់ារបទរកើតននកម្មវ�ិីនន ទសចក្ីស្្បគឺ់បានផ្ល់ឪកា
សជាទរៀររ�លូតស្មាប់្ ទរឹស្ីវវិត្និយមទ�ើម្ទីទួល
ការពិទស្�នជ៍ាមយួនរឹរអវីត�លថ្មី។ 

៣. ទសចក្ីស្្ប៖់ ជាអនាកបទរកើតជីវតិ៖ ទស្សនៈ
ទលាកីយនន្ទរឹស្ីវវិត្និយមពិតជាខុសគានា ខ្ាុំរ
ណាស់ ពីអវីត�ល្ពះគម្រីបានតចរ ជាពិទសស
ទៅទពលត�ល្ទរឹស្ីវវិត្និយមបានទលើកតទមកើរ
ទសចក្ីស្្ប ់ក្ាយទៅជាអនាកបទរកើតជិវតិទៅវញិ។ 
ចុំទោះចុំ�ុចទនះ្តរូវបានបញ្ជា ក ់ទដាយទលាក 
ទរនហាត កាបតលន (Reinhard W. Kaplan) ថា៖ 
“ការផសាភ្ជា បគ់ានា រវារអាយុនិរទសចក្ីស្្ប់្ បត�លជា
ទុកខេ លុំបាកស្មាបប់ុគគាលមានា ក ់ជាពិទសស្មាបម់នុស្សជាតិ 
ប៉ាុតន្ទនះគឺជានថ្ស្មាបស់រចុំទោះការត�ល ្ទរឹស្ីវវិត្និយម 
បានបទរកើតជីវតិកនាុរទពល�ុំបលូរ”។ 

៤. ទសចក្ីស្្ប៖់ គឺជាចុរបុំផុតននជីវតិ៖ ទដាយទយារទៅតាមទគាលទ្ិននទ ្
រ រឹស្ីវវិត្និយម ជីវតិគឺអា ្ស័យតតទលើតផនាកននសម្ារៈត�កមាន្ពុំត�នរវារជីវ
ស្្ស្និរគីម ី(ទលាកតមន្�វី អុីចិន អនាកជីវវទិយា និរគីម ីទ�ើយជាអនាកឈនាះ
ោនរ់ង្វ ន�់លូ តបល)។ 

ទៅ្តរច់ុំ�ុចទនះទយើរទ�ើញថា ្ទរឹស្ីវវិត្និយមមនិអាចផ្ល់នលូវច
ទម្ើយ្គប់្ គានទ់�ើម្ពីន្យល់ថាអវីជាទសចក្ីស្្បទ់ន្ះទឡើយ។ គឺគា្ម ន
កតន្រស្មាបក់ារបន្ននជីវតិទទ បន្ទា បពី់ទសចក្ីស្្បទ់ន្ះទទ ទៅ ទព
លត�លការពិត្តរូវបានកាតប់នថាយតាមវ�ិីតបបទនះ ទៅកានភ់្ព្គា
នត់តជាបាតុ្លូតននសមាភា រៈ ប៉ាុទណាណ ះ។ មនុស្សជាតិ្តរូវបានបនថាយជា
ទៅជាមា៉ា សីុនននជីវវទិយា ជាទៅរបស់ត�លឥត្បទយាជន ៍ទៅទពល 
ត�លសររីារគាកាយរបស់ទយើរស្្បទ់ៅ។ ទសចក្ីស្្បប់ុំទរ ើជាការទកើ
តទឡើរជាបន្បន្ទា ប ់ននជីវតិកនាុរ រថទ្្ើរនន្ទរឹស្ីវវិត្និយម។ តនម្

ននជីវតិរបស់មនុស្សគឺ្គានត់តទស្មើរនរឹរការផ្ល់ឲ្យ របស់វាចុំទោះ 
្ទរឹស្ីវវិត្និយមប៉ាុទណាណ ះ។ 

 ទតើអនាកណាមានចទម្ើយ? 
ទតើមានអនាកណាមានា កត់�លអាចផ្ល់នលូវចទម្ើយចុំទោះសុំនួរទាុំរអស់ទនះ 
គឺអុំពីនិស្សយ័ននទសចក្ីស្្ប ់ទ�ើយ ទតើមានអវីត�លទកើតទឡើរបន្ទា បពី់ទស
ចក្ីស្្ប?់ ្បសិនទបើមានមនុស្សតបបទនះតមន គាត់្ តរូវ តតបុំទពញត្មរូវ
ការទាុំរ៤ខារទ្កាមទនះ៖

១) គាតខ់្ួនឯរផ្ទា ល់្តរូវតតមានបទពិទស្�នអ៍ុំពីទសចក្ីស្្ប ់
(ទ�ើម្ផី្ល់នលូវចុំទ�ះ�រឹរជាមុន)។ 

២) គាត់្ តរូវតត្តលបទ់ចញពីទសចក្ីស្្ប ់(ទ�ើម្ ី្ បាបទ់យើរអុំពីអវីត�លគា
តម់ានបទពិទស្�ន)៍។ 

៣) គាត់្ តរូវតតមានអុំណាចទលើទសចក្ីស្្ប ់(ទ�ើម្ឲី្យមានអុំ
ណាចទលើទសចក្ីស្្ប)់។ 

៤) គាត់្ តរូវតតជាមនុស្សត�លទយើរអាចទុកចិត្
ទាុំរ្សរុរ (ទ�ើម្ឲី្យទយើរបានទជឿចុំទោះទរឿររា៉ា វ 
ត�លគាតទ់ាកទ់រជាមយួនរឹរទយើរ)។ 

តាមរយៈ្បវត្ិស្្ស្ 
គឺមានតតមនុស្សមានា កគ់តត់�លទៅសល់ 
ត�លគាតប់ានបុំទពញលកខេខ�្ 

ទាុំរទនះទន្ះគឺ្ពះទយស៊លូវ្គីសទា។ 

១) ្ទរ់្ តរូវបានទគឆ្ក រ ទ�ើយបានសុគតខារក ្
ទៅទាវ រនន្ករុរទយរ ៉ាលូស្ឡរឹម។ ស្តរូវរបស់្ទរច់រទ់�វើ 

ឲ្យ្បាក�ថា ្ទរប់ានសុគតទ�ើយ �លូទចនាះពួកទគចាក
្្អរឹរជុំនីរ្ទរន់រឹរលុំតពរ បណ្ាលឲ្យឈាម�លូរទចញមកទ្រៅ 

(យលូហាន ១៩៖៣៤)។ ការទ�វើតបបទនះបានទ�វើឲ្យពួកទគទជឿថា្ទរប់ានសុគ
តតមន! (្ទរប់ានបុំទពញត្មរូវការទី១)។ 

២) ្ទរប់ានទ�វើទសចក្ីតថ្រទុំន្យរចួទ�ើយថា ្ទរន់រឹររស់ទឡើ
រវញិពីសុគតម្រទទៀតទៅនថងៃទី៣។ ទ�តុការ�៍ទកើតទឡើរពិត 
ទ�ើយអនាកទ�វើបន្ទា ល់ទី១គឺជា្ស្ី ត�លបានទៅទលើផនាលូររបស់្ទរទ់ៅទពល 
្ពរឹកនថងៃ្ទរម់ាន្ពះជន្មរស់ទឡើរវញិ (Easter morning) ។ 
ទទវតាទៅទីទន្ះ ្បាបព់ួកទគថា៖ “្ទរ ់មាន្ពះជន្មរស់ទឡើរវញិទ�ើយ 
មនិគរទ់ៅទីទនះទទ” (លលូកា ២៤៖៦)។ (្ទរប់ានបុំទពញត្មរូវការ ទី២)

៣) ្ពះគម្រីសញ្ញា ថ្មីបាន្បាបអ់ុំពីទ�តុការ�៍ចុំនួន៣ននការរស់់ទឡើរវញិ
ពីទសចក្ីស្្បត់ាមរយៈ អុំណាចរបស់្ពះទយស៊លូវ៖ ស្ឡាទៅ្លូមទិបតានី 
(លលូកា ១១៖៤១-៤៥) កលូន្បរុសរបស់្ស្ីទមមា៉ា យ ទៅ្លូមណិាអុីន (លលូកា 
៧៖១១ -១៧) និរកលូន្សីរបស់នយរា៉ាស (ទមស្លា្បជុុំ) (មា៉ា កុស 
៥៖៣៥-៤៣)។ គា្ម នមនុស្សណាមានា កត់�លមានអុំណាចទលើទសចក្ីស្្ប ់
គឺមានតត្ពះទយស៊លូវមយួប៉ាុទណាណ ះ (្ទរប់ានបុំទពញត្មរូវការទី៣)។ 

៤) ្គបទ់ាុំរមនុស្សជាតិទាុំរអស់ត�លបានទ�ើរទៅទលើតផន�ីទនះ 
គឺមានតត្ពះទយស៊លូវតតមយួ ប៉ាុទណាណ ះ ត�លអាចមានលទ្ភ្ពរស់ទៅ�ល់
កុំរតិននការ្បកាសរបស់្ទរថ់ា៖ “ខុ្ុំជាទសចក្ីពិត” (យលូហាន ១៤៖៦) ថវី
ទបើមានការប៉ាុនប៉ារជាទ្ចើនពីស្តរូវរបស់្ទរទ់�ើម្នីរឹរទចាទ្បកាន ់្ទរក់ ៏
ទដាយ ។ (្ទរប់ានបុំទពញត្មរូវការទី៤)។ 

ទតើទយើរអាចនរឹរមក�ល់កតន្រមយួត�ល្តរឹម្តរូវ ត�លជា្ប្ពនន
ទសចក្ីពិតទាុំរអស់ឬទទ? ទសចក្ីពិតមានស្រៈសុំខានណ់ាស់។ ទតើ
អនាកណាចរដ់ាកជី់វតិរបស់ខ្ួនទៅទលើកុំ�ុស? ចលូរឲ្យទយើរ មាន 
ភ្ពចបាស់លាស់៖ គឺមានមនុស្សតតមានា កគ់តត់�លអាចផ្ល់ឲ្យទយើរនលូ
វគុ�្បទយាជន ៍ទ�ើម្ផី្ល់�ល់ ទយើរនលូវចទម្ើយយា៉ា រចបាស់លាស់។ 
្ទរប់ានបនទាលូល្បាប�់ល់ទយើរ នលូវអវីត�លបាន ទកើតទឡើរចុំទោះ ទយើរ
បន្ទា បពី់ទយើរបានស្្បទ់ៅភ្្មៗ។ ទៅកនាុរបទគម្រីលលូកា ១៦៖១៩-
៣១ ្ពះទយស៊លូវពន្យល់អុំពី ទសចក្ីទនះ ទដាយទ្បើ្បាស់ឧទា�រ
�៍ននមនុស្សពីរន្កត់�លបានស្្ប។់ មានមានា កក់នាុរចុំទណាមពួក 
ទគបានស្គា ល់�ល់្ពះជាមា្ច ស់ ទ�ើយមានា កទ់ទៀតបានប�ិទស��ល់្ទរ។់ 
ឡាស្្តរូវបានន្ុំទដាយពួក ទទវតាទៅដាកទ់ៅទលើទ�ើម្ទរូរទលា
កអ័្ បាហាុំ ជាកតន្រត�ល ្ពះទយស៊លូវទៅថា “ស្ថា នបរមសុខ” 
(លលូកា ២៣៖៤៣) ជាកតន្រត�លមានទសចក្ីសុខស្ន្។ 
មនុស្សមានា កទ់ទៀត ត�លគាតប់ានរស់ទៅទលើ តផន�ីជាអនាកមានបា
នទ�ើញខ្ួនរបស់គាត ់ទៅស្ថា ននរក ទៅទពលត�លគាតស្់្បទ់ៅ 
ទ�ើយគាតប់ានពិព�៌ន្អុំពីស្ថា នភ្ពឈចឺាបរ់បស់គាតជ់ា
មយួ នរឹរោក្យទាុំរទនះថា៖ “�្តិខ្ុ ុំទវទន្ទៅកនាុរទ្្ើរទនះ” (លលូកា 
១៦៖២៤)។ ទសចក្ីស្្បគឺ់ពិតជា អនាកតបរតចរទស្មើរគានា តមន។ 
តតផទាុយទៅវញិ ្បសិន ទបើទយើរគិតថាមាន្ជលរយា៉ា រ�ុំ 
ទៅទពលត�លទយើររស់ទៅទលើតផន�ីទនះ ទន្ះមាន្ជលរយា៉ា រ�ុំ 
ទ�ើយទ្រៅត�លមនិអាច ពិព�៌ន្ បានសថាិតទៅមាខេ រទទៀតននជញ្ជា ុំរនន
ទសចក្ីស្្ប។់ ទតើទយើរអាចពន្យល់ទសចក្ីទនះ បានយា៉ា រ�លូចទម្ច? 

ទសចក្ីស្្បទ់ាុំរ៣្បទ្ទ
្ពះបនទាលូលទៅកនាុរ្ពះគម្រីគឺមានភ្ពចបាស់លាស់ថា ទលាកីយទនះ 
និរជីវតិទាុំរអស់ទៅកនាុរទលាកីយ ទនះគឺជាផលិតផលននការបទរកើត
របស់្ពះជាមា្ច ស់។ ការបទរកើតទនះ្តរូវបានបញ្្ច ប ់ទ�ើយការបទរកើត 
ទនះគឺ្គបល់កខេ�៍ ត�ល្ពះជាមា្ច ស់មានបនទាលូលថា៖ “វាល្អ”។ 
្ទរប់ានបទរកើតរបស់ទាុំរអស់តាមរយៈ ស្នា ្ពះ�្ស្�ប៍ុិន្បសពវរប
ស់្ទរ ់(សុភ្សិត ៨៖៣០) តាមរយៈ្ពះអមា្ច ស់្ពះទយស៊លូវ (យលូហាន 
១៖១០, កលូលលូស ១៖១៦) ខ�ៈទពលត�លមានទសចក្ីពិតចុំទោះ្ពះ�
ឫទយ័ស្លូតបលូត ទសចក្ីទមត្ា ករណុា និរទសចក្ី្សលាញ់កនាុរការបទរកើត
របស់្ទរ ់ត�លវាផទាុយគានា យា៉ា រខ្ាុំរទៅនរឹរវ�ិីស្្ស្នន ្ទរឹស្ីវវិត្និយម 
ត�ល្តរូវបានសុំគាល់ទដាយទសចក្ីទវទន្ ទរឹកត្នាក ភ្ពស្ហាវ 
និរទសចក្ីស្្ប។់ អនាកណាមានា កត់�លសុំលរឹរទមើល្ពះជាមា្ច ស់ជាអនាកប
ទរកើតនលូវ្ទរឹស្ីវវិត្និយម ជាមនុស្សត�លបានគិត ថា្ទរទ់្បើវ�ិីទនះកនាុរកា
របទរកើតទលាក គឺជាការបក្ស្យខុសអុំពី្ពះ�ឫទយ័របស់្ពះជាមា្ច

ស់។ គុំនិតត�លថា ្ពះជាមា្ច ស់បានទ្បើ្ទរឹស្ីវវិត្និយម (ត�លទៅថា 
Theistic evolution) គឺជាគុំនិតមយួ ត�លមនិអាចទទួលបានទឡើយ។ 

�លូទចនាះ ទតើទសចក្ីស្្បទ់កើតមកពីណា ្បសិនទបើវាមនិតមនមកពី្ទរឹ
ស្ីវវិត្និយម ទ�ើយកម៏និតមន ជាការទ្្ើយចុំទោះ្ពះ�ឫទយ័រប
ស់្ពះជាមា្ច ស់ទន្ះ? ទី១ ទសចក្ីស្្បគឺ់ជាស្កល។ មនុស្សទាុំរ 
អស់ បានស្្ប ់មនិថាទៅកនាុរយុវវយ័ ឬកវ៏យ័បន្ទា បម់កទទៀតកនាុរ
ជីវតិរបស់ពួកទគ មនិថាមនុស្ស ត�លគួរឲ្យទគារព ទចារ ឬឃាតករ 
មនិថាអនាកទជឿឬអនាកមនិទជឿ។ ភ្ពជាស្កលនិរឥទ្ិពលនន 
ទសចក្ីស្្បគឺ់ ធ្ាកទ់ៅទលើមនុស្សទសនាើរៗគានា ។ 

្ពះគម្រីនិយាយអុំពីទសចក្ីស្្បជ់ាលទ្ផលននអុំទពើបាបរបស់មនុ
ស្ស។ ថវីទបើមានការ្ពមានរបស់ ្ពះជាមា្ច ស់ (ទលាកុប្ត្ិ ២៖១៧) 
មនុស្សបានទ្បើ្បាស់ខុសនលូវទសរភី្ពត�លគាតប់ានទទួល ទ�ើយ 
បានធ្ាកទ់ចញពី្ពះគុ�របស់្ពះជាមា្ច ស់។ ចាបពី់ទពលទន្ះមក 
្ករឹត្យវនិយ័ននអុំទពើបាបចាបទ់ផ្ើម អនុវត្ន៖៍ “�្តិឈនាួលននអុំទពើបាប
គឺជាទសចក្ីស្្ប”់ (រ ៉ាលូម ៦៖២៣)។ មនុស្សបានជុំពបច់លូលទៅកនាុរអវី 
ត�លទយើរទៅថា អន្ទា កន់នទសចក្ីស្្ប ់�លូចត�លបានបង្ហា ញ
តាមរយៈសញ្ញា ្ពរួញព�៌ទ ្្ម ទៅកនាុរ តារាររបស់ទយើរ។ ទតើ
អាចគលូររលូបភ្ពជារថទ្្ើរននទសចក្ីស្្ប។់ ចាបត់ាុំរពីអដ័ាម 
ត�លគាតជ់ាអនាក ទទួលខុស្តរូវកនាុរការអនុញ្ញា ត្ិឲ្យទសចក្ីស្្បច់លូ
លមកកនាុរការបទរកើតរបស់្ពះជាមា្ច ស់ (១ កលូរនិថលូស ១៥៖២២ក) 
ឥឡលូវទនះមនុស្សជាតិទាុំរមលូលកុំពុរតតសថាិតទៅទលើរថទ្្ើរត�ល
គួរឲ្យ្យ័ខ្ាចទនះ៖ “�លូទចនាះ ត�លបាបបានចលូលមកកនាុរទលាកិយ 
ទដាយ ស្រមនុស្សតតមានា ក ់ទ�ើយកម៏ានទសចក្ីស្្ប ់ចលូលមកត�រ 
ទដាយស្រអុំទពើបាបទន្ះជាយា៉ា រណា ទន្ះទសចក្ីស្្ប ់
បាន្្ររាលដាល �ល់មនុស្ស ្គបគ់ានា យា៉ា រទន្ះត�រ �្តិ 
្គបគ់ានា បានទ�វើបាបទ�ើយ” (រ ៉ាលូម ៥៖១២)។ ទៅមុនទពលការធ្ាកចុ់ះរបស់ 
មនុស្សចលូលកនាុរអុំទពើបាបទសចក្ីស្្បគឺ់មនិបានស្គា ល់ចុំទោះរបស់្ពះជា
មា្ច ស់បានបទរកើតទឡើយ។

ឥឡលូវទនះទៅទពលត�ល្ពះគម្រីបាននិយាយអុំពីទសចក្ីស្្ប ់
គឺមនិតមនមាននយ័ថាទីប ្្ច បន់នការ តាុំរទៅទន្ះទឡើយ។ និយមនយ័នន
ទសចក្ីស្្បត់ាមរយៈបទគម្រីគឺជា “ការបុំតបកគានា  ការតញកទចញ ពីគានា ”។ 
ពីទ្ោះតតការធ្ាកចុ់ះកនាុរអុំទពើបាបបានបង្ហា ញពីទសចក្ីស្្បច់ុំនួន៣្ប
ទ្ទ។ 

១. ទសចក្ីស្្បខ់ារវញិ្ញា �៖ ទៅទពលត�លពួកទគធ្ាកចុ់ះកនាុ
រអុំទពើបាបភ្្ម វញិ្ញា �របស់មនុស្សបានស្្ប ់ត�លមាននយ័
ថាមនុស្ស្តរូវកាតផ្់្បច់ុំ�រទាកទ់រជាមយួនរឹរ្ពះជាមា្ច ស់។ 
រ�លូតមក �ល់ទពលទនះ ស្ថា នភ្ពរបស់មនុស្សជាតិទាុំរអស់ 
គឺពុុំទានត់សវររកទ�ើញថា ពួកទគអាចទុកចិត្ ខ្ួនរបស់ពួកទគចុំទោះព ្
រះអាទិកររបស់ពួកទគបាន ពួកទគទៅតតជាអនាកកុំ�តជី់វតិរបស់ពួកទគ
ផ្ទា ល់ និរជាជនររទ់្គាះត�លគួរឲ្យអា�ិត និររទរវរទដាយទ្ោះតត
លទ្ផលននការតបកទចញពី្ពះជា មា្ច ស់របស់ពួកទគ។ ពួកទគរស់ទៅ 
ហាកទ់បើ�លូចជាគា្ម ន្ពះជាមា្ច ស់តាុំរទៅ។ ពួកទគគា្ម នគុំនិតថាទតើ្ពះ 


