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យរៀបយរៀងយោេ

 យោកបណិ្ែ ដវនយនើរ ្រីែ 



មានលោដក៏បាលចំនួន៤ដដលបានោកែ់ំយរៀបគ្្យៅយគកាមជញ្ជា ំ
ងននគពរះវហិារទរីរភូាពខាងែ្ងូ ដដលសថាិែយៅភា្ខាងយជើងគបយទ
សអនុរីតាលរី។ យៅយលើមានលោដក៏បាលចំនួន៤យន្រះ្ឺមានផ្លា កស់
ញ្ញា  ដដលមានសរយសររក្យថា៖ “យែើអ្កនរណាជាមននុស្សលងៃង?់ 
យែើអ្កនរណាជាមននុស្សដដលមាន គបាជ្ា? យែើនរណាជាអ្កសនុំោន?យែើន
រណាជាគពរះយៅអធិរាជ?” ។ អំណាចនិងគទព្យសម្ែ្ិរបស់គពរះ យៅអធិរា
ជ្ឺមនិមានទរីយន្រះយទៀែយដើម្ រីផ្ល់ឲ្យយេើងយដើម្ រីបគ្ហា ញអំពរីអែ្សញ្ញា ណ
របស់គទងយ់ទៀែ យឡើេ។ គបដ�លជាមានលោដក៍បាលរបស់អ្កសនុំោន
យៅដក្រលោដក៏បាលរបស់គពរះយៅអធិរាជ យន្រះដដរ យ�ើេទន្ទឹងនឹងយន្រះ្ឺ 
ភាពគករីគក សំណល់ និងស្ូរននគកពរះ្ឺគ្មា នយៅទរីយន្រះយដើម្ រីបគ្ហា ញ 
អំពរីអែ្សញ្ញា ណរបស់គ្ែយ់ទៀែយឡើេ។ គបដ�លជាយេើងអាចបយងកើែនូវផ្លា
កស់ញ្ញា ជាមេួនឹងរក្យថា៖ “យសចក្រីសាលា បប់ានយធវើឲ្យពួកយ្យសមាើរគ្្” ។ ប៉នុដន្
យែើវាពិែជាយកើែយឡើងដបបយនរះដមនឬ? 

វាមនិដូចជាវធិរីសា្ស្ននទរីផសារដដលបង៉យៅរកកំរែិននអ្កទិញដដល
មានគបយ្ទ ន្ុសៗគ្្យន្រះយទ យសចក្រីសាលា ប់្ ឺគ្មា នការយគ្រពចំយររះជ
នណាម្ាកយ់ន្រះយឡើេ គ្មា នមននុស្សណាម្ាកអ់ាចយ្ចផនុែពរីយសចក ្
ែរី សាលា ប ់យោេមូលយ�ែនុននភាព ន្ុសគ្្ននឋានៈ ែួន្ទរីបានយឡើេ។ 
យ�ែនុដូចយនរះបានជាមានមននុស្សជា យគចើនដដលបាន�ប ់យដើម្ រ្ី លានុរះបញ្ចា ំងអំ
ពរីយសចក្រីសាលា ប ់្ឺរមួមានអ្កទស្សនៈវទិយា អ្កដែងកំណាព្យ អ្កនយយបាេ 
អ្កករីឡា អ្កសំដដង មននុស្សអវជិាជា  និងអ្កដដលបានទទួលរនរ់គ្វ នណូ់
ដបល។ គបជាជនសមេ័បនុរាណសាសនយ៍អសនុរីបជាពិយសស្ឺមានការេកចិ
ែ្ទនុកោកច់ំយររះបញ្ហា យនរះ យន្រះ្ឺពរីរ៉ាមរីែក្នុងគករុង រ្ីសា ្ឺជាអច្ឆរេិវែថានុដធ៏ំបំ
ផនុែក្នុងពិ្ពយោករបស់ពួកយ្្ឺសគមាបរ់លឹំកអំពរី យសចក្រីសាលា ប។់ ប៉នុដន្យែើកា
រ្ំគបឹងដគបងរបស់មននុស្ស្ឺពិែជាមានែនមលាដដរឬយទ? តាមរេៈរក្យរបស់អ្ក 
ដែងកំណាព្យជនជាែិអាឡឺមង៉ម្់ាកយ់ឈាមា រះ យអម៉ាញូដអល យកបិល 
(Emanuel Geibel)្ឺថា៖ “ជរីវែិ ្ឺជារក្យគបយៅអស់កល្ជានិចចា ឯយសច
ក្រីសាលា ប់្ ឺជាយសចក្រីអាកំថប៌ាងំអស់កល្ជានិចចា”។ យៅក្នុង គ្បោ់ងំការប៉នុន
បង៉ននការពន្យល់អំពរីយសចក្រីសាលា ប ់្ឺមានគទឹស្រីវវិែ្និេមដដលមានភាពល្ រី
លបាេ ជាងយ្។ 

យសចក្រីសាលា បត់ាមរេៈទស្សនៈ ននគទឹស្រីវវិែ្និេម
យសចក្រីសាលា ប់្ ឺបានភាជា បយ៉់ងមាមំនួយៅក្នុង្យគមាងននគទឹស្រីវវិែ្និេម 
ដដលអាចឲ្យយេើងគែរូវដែយធវើ ការសន្ិោ្ធ នថា គបសិនយបើគ្មា នយសចក្រីសាលា ប ់
យន្រះនឹងគ្មា នជរីវែិយទយៅយលើដផនដរីយនរះ។ យសចក្រី បយគងៀនយនរះបានបគ្ហា ញយ៉
ងចបាស់តាមរេៈមូលោឋា នគ្ឹរះចំបងននគទឹស្រីវវិែ្និេមដដលនិយេ អំពរី 
យសចក្រីសាលា ប៖់ 
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១. យសចក្រីសាលា ប៖់ លកខេ្ណ្ចាបំាចស់គមាបគ់ទឹស្រីវវិែ្និេម ៖ អ្ក
្រីមរីវទិយាជនជាែិអាឡឺមង៉យ់ឈាមា រះ យោក កាល់ �វរីគឌិក និងយោក 
យវសាយ្ ( Carl Friedrich and Weizsacker) បានបគ្ហា ញថា៖ 
“គបសិនយបើបនុ្រលម្ាកម់និសាលា ប ់្ឺនឹងគ្មា នការវវិែ្ន ៍យ�ើេកគ៏្មា នបនុ្រលថមារីជា
មេួនឹងអែ្ចរែិថមារីដដរ។ យសចក្រីសាលា បរ់បស់បនុ្រលម្ាក់ៗ ្ឺជាអវរីដដលែគមរូវទនុ
កជាមនុន សគមាបគ់ទឹស្រីវវិែ្និេម” ។ 

២. យសចក្រីសាលា ប៖់ ្ឺជាការបយងកើែនូវគទឹស្រីវវិែ្និេម៖ សា្ស្ាចារ្យដផ្កជរីវវ ិ
ទយាយឈាមា រះ វ រីនម៉ា តាន ណឺ ( Widmar Tanner) ដដលមកពរី រដ្ធរ រីចិនយប៉ើស 
(Regensburg) ក្នុងភា្ខាងែ្ងូននគបយទសអាឡឺ មង៉ ់បានោកជ់ាសំនួរ
អំពរីការតាងំយៅអំពរីយសចក្រីសាលា បថ់ា៖ “យែើយ�ែនុអវរី និងតាមរេៈវធិរីណាដដល 
យសចក្រីសាលា បប់ានចូលមកក្នុងយោករីេរបស់យេើងយនរះ យោរះយបើគ្មា ននរណាម្ា
កគ់ែរូវការវាយសារះ?” យ�ើេគ្ែប់ានផ្ល់ជាចយមលាើេថា៖ “អាេនុ និងរេៈយពល
ននជរីវែិ្ឺជាបាែនុ្ូែននការផ្លា ស់ប្ូ ដដល បានបយងកើែបានជាគទឹស្រីវវិែ្និេម។ 
ការបយងកើែយឡើងននយសចក្រីសាលា ប់្ ឺមានសារៈសំខានក់្នុងការ បយងកើនល្
យបឿនននការរ រីកចយគមើនននគទឹស្រីវវិែ្និេម” ។ ចំយររះ្ំនិែរបស់
គ្ែក់ារបយងកើែននកមមាវធិរីនន យសចក្រីសាលា ប់្ ឺបានផ្ល់ឪកា
សជាយរៀងរ�ូែសគមាបគ់ទឹស្រីវវិែ្និេមយដើម្ រីទទួល
ការពិយសាធនជ៍ាមេួនឹងអវរីដដលថមារី។ 

៣. យសចក្រីសាលា ប៖់ ជាអ្កបយងកើែជរីវែិ៖ ទស្សនៈ
យោករីេននគទឹស្រីវវិែ្និេមពិែជា ន្ុសគ្្ខាលា ងំ
ណាស់ ពរីអវរីដដលគពរះ្ម្រីរបានដចង ជាពិយសស
យៅយពលដដលគទឹស្រីវវិែ្និេមបានយលើកែយមកើង
យសចក្រីសាលា ប ់កាលា េយៅជាអ្កបយងកើែជិវែិយៅវញិ។ 
ចំយររះចំណនុ ចយនរះគែរូវបានបញ្ជា ក ់យោេយោក 
យរនហាែ កាបដលន (Reinhard W. Kaplan) ថា៖ 
“ការផសាភាជា បគ្់្រវាងអាេនុនិងយសចក្រីសាលា បគ់បដ�លជា
ទនុកខេ លំបាកសគមាបប់នុ្រលម្ាក ់ជាពិយសសគមាបម់ននុស្សជាែិ 
ប៉នុដន្យនរះ្ឺជានថលាសគមាបស់ងចំយររះការដដល គទឹស្រីវវិែ្និេម 
បានបយងកើែជរីវែិក្នុងយពលដំបូង”។ 

៤. យសចក្រីសាលា ប៖់ ្ឺជាចនុងបំផនុែននជរីវែិ៖ យោេយយងយៅតាមយគ្លទ្ធិននទ ្
រសឹ្រីវវិែ្និេម ជរីវែិ្ឺអា គស័េដែយលើដផ្កននសម្ារៈដដកមានគពំដដនរវាងជរីវ
សា្ស្និង រ្ីមរី (យោកដមន្�វរី អនុរីចិន អ្កជរីវវទិយា និង រ្ីមរី យ�ើេជាអ្ក�រ្ះ
រនរ់គ្វ នណូ់ដបល)។ 

យៅគែងច់ំណនុ ចយនរះយេើងយ�ើញថា គទឹស្រីវវិែ្និេមមនិអាចផ្ល់នូវច
យមលាើេគ្បគ់គ្នយ់ដើម្ រីពន្យល់ថាអវរីជាយសចក្រីសាលា បយ់ន្រះយឡើេ។ ្ឺគ្មា ន
កដនលាងសគមាបក់ារបន្ននជរីវែិយទ បន្្ទ បព់រីយសចក្រីសាលា បយ់ន្រះយទ យៅ យព
លដដលការពិែគែរូវបានកាែប់នថាេតាមវធិរីដបបយនរះ យៅកានភ់ាពគគ្
នដ់ែជាបាែនុ្ូែននសមាភា រៈ ប៉នុយណាណ រះ។ មននុស្សជាែិគែរូវបានបនថាេជា
យៅជាម៉ាសនុរីនននជរីវវទិយា ជាយៅរបស់ដដលឥែគបយយជន ៍យៅយពល 
ដដលសរ រីរាងរកាេរបស់យេើងសាលា បយ់ៅ។ យសចក្រីសាលា បប់ំយរ ើជាការយកើ
ែយឡើងជាបន្បន្្ទ ប ់ននជរីវែិក្នុង រថយ្លាើងននគទឹស្រីវវិែ្និេម។ ែនមលា



ននជរីវែិរបស់មននុស្ស្ឺគគ្នដ់ែយសមាើរនឹងការផ្ល់ឲ្យ របស់វាចំយររះ 
គទឹស្រីវវិែ្និេមប៉នុយណាណ រះ។ 

 យែើអ្កណាមានចយមលាើេ? 
យែើមានអ្កណាម្ាកដ់ដលអាចផ្ល់នូវចយមលាើេចំយររះសំនួរោងំអស់យនរះ 
្ឺអំពរីនិស្សេ័ននយសចក្រីសាលា ប ់យ�ើេ យែើមានអវរីដដលយកើែយឡើងបន្្ទ បព់រីយស
ចក្រីសាលា ប?់ គបសិនយបើមានមននុស្សដបបយនរះដមន គ្ែគ់ែរូវ ដែបំយពញែគមរូវ
ការោងំ៤ខាងយគកាមយនរះ៖

១) គ្ែ់្ លាួនឯងផ្្ទ ល់គែរូវដែមានបទពិយសាធនអ៍ំពរីយសចក្រីសាលា ប ់
(យដើម្ រីផ្ល់នូវចំយណរះដឹងជាមនុន)។ 

២) គ្ែគ់ែរូវដែគែលបយ់ចញពរីយសចក្រីសាលា ប ់(យដើម្ រីគបាបយ់េើងអំពរីអវរីដដលគ្
ែម់ានបទពិយសាធន)៍។ 

៣) គ្ែគ់ែរូវដែមានអំណាចយលើយសចក្រីសាលា ប ់(យដើម្ រីឲ្យមានអំ
ណាចយលើយសចក្រីសាលា ប)់។ 

៤) គ្ែគ់ែរូវដែជាមននុស្សដដលយេើងអាចទនុកចិែ្
ោងំគសរុង (យដើម្ រីឲ្យយេើងបានយជឿចំយររះយរឿងរ៉ាវ 
ដដលគ្ែោ់កទ់ងជាមេួនឹងយេើង)។ 

តាមរេៈគបវែ្ិសា្ស្ 
្ឺមានដែមននុស្សម្ាក់្ ែដ់ដលយៅសល់ 
ដដលគ្ែប់ានបំយពញលកខេ្ណ្ 

ោងំយនរះយន្រះ្ឺគពរះយេសូ៊វគ្រីស្ទ។ 

១) គទងគ់ែរូវបានយ្ឆ្ក ង យ�ើេបានសនុ្ែខាងក ្
យៅោវ រននគករុងយេរ ៉សូាឡឹម។ សគែរូវរបស់គទងច់ងយ់ធវើ 

ឲ្យគបាកដថា គទងប់ានសនុ្ែយ�ើេ ដូយច្រះពួកយ្ចាក
្អឹងជំនរីរគទងនឹ់ងលំដពង បណ្ាលឲ្យឈាម�ូរយចញមកយគរៅ 

(េូហាន ១៩៖៣៤)។ ការយធវើដបបយនរះបានយធវើឲ្យពួកយ្យជឿថាគទងប់ានសនុ្
ែដមន! (គទងប់ានបំយពញែគមរូវការទរី១)។ 

២) គទងប់ានយធវើយសចក្រីដថលាងទំន្េរចួយ�ើេថា គទងនឹ់ងរស់យឡើ
ងវញិពរីសនុ្ែម្ងយទៀែយៅនថងៃទរី៣។ យ�ែនុការណ៍យកើែយឡើងពិែ 
យ�ើេអ្កយធវើបន្្ទ ល់ទរី១្ឺជា្ស្រី ដដលបានយៅយលើផ្ូររបស់គទងយ់ៅយពល 
គពឹកនថងៃគទងម់ានគពរះជនមារស់យឡើងវញិ (Easter morning) ។ 
យទវតាយៅទរីយន្រះ គបាបព់ួកយ្ថា៖ “គទង ់មានគពរះជនមារស់យឡើងវញិយ�ើេ 
មនិ្ងយ់ៅទរីយនរះយទ” (លូកា ២៤៖៦)។ (គទងប់ានបំយពញែគមរូវការ ទរី២)

៣) គពរះ្ម្រីរសញ្ញា ថមារីបានគបាបអ់ំពរីយ�ែនុការណ៍ចំនួន៣ននការរស់់យឡើងវញិ
ពរីយសចក្រីសាលា បត់ាមរេៈ អំណាចរបស់គពរះយេសូ៊វ៖ សាឡាយៅ្ូមយិបតានរី 
(លូកា ១១៖៤១-៤៥) កូនគបរុសរបស់្ស្រីយមម៉ាេ យៅ្ូមណិាអនុរីន (លូកា 
៧៖១១ -១៧) និងកូនគសរីរបស់នេរ៉ាស (យមសាោគបជនុំ) (ម៉ាកនុស 
៥៖៣៥-៤៣)។ គ្មា នមននុស្សណាម្ាកដ់ដលមានអំណាចយលើយសចក្រីសាលា ប ់
្ឺមានដែគពរះយេសូ៊វមេួប៉នុយណាណ រះ (គទងប់ានបំយពញែគមរូវការទរី៣)។ 



៤) គ្បោ់ងំមននុស្សជាែិោងំអស់ដដលបានយដើរយៅយលើដផនដរីយនរះ 
្ឺមានដែគពរះយេសូ៊វដែមេួ ប៉នុយណាណ រះ ដដលអាចមានលទ្ធភាពរស់យៅដល់
កំរែិននការគបកាសរបស់គទងថ់ា៖ “្្នុ ំជាយសចក្រីពិែ” (េូហាន ១៤៖៦) ថវរី
យបើមានការប៉នុនបង៉ជាយគចើនពរីសគែរូវរបស់គទងយ់ដើម្ រីនឹងយចាទគបកាន ់គទងក់ ៏
យោេ ។ (គទងប់ានបំយពញែគមរូវការទរី៤)។ 

យែើយេើងអាចនឹងមកដល់កដនលាងមេួដដលគែឹមគែរូវ ដដលជាគប្ពនន
យសចក្រីពិែោងំអស់ឬយទ? យសចក្រីពិែមានសារៈសំខានណ់ាស់។ យែើ
អ្កណាចងោ់កជ់រីវែិរបស់្លាួនយៅយលើកំ�នុស? ចូរឲ្យយេើង មាន 
ភាពចបាស់ោស់៖ ្ឺមានមននុស្សដែម្ាក់្ ែដ់ដលអាចផ្ល់ឲ្យយេើងនូ
វ ន្ុណគបយយជន ៍យដើម្ រីផ្ល់ដល់ យេើងនូវចយមលាើេយ៉ងចបាស់ោស់។ 
គទងប់ានបន្ទូលគបាបដ់ល់យេើង នូវអវរីដដលបាន យកើែយឡើងចំយររះ យេើង
បន្្ទ បព់រីយេើងបានសាលា បយ់ៅភាលា មៗ។ យៅក្នុងបទ្ម្រីរលូកា ១៦៖១៩-
៣១ គពរះយេសូ៊វពន្យល់អំពរី យសចក្រីយនរះ យោេយគបើគបាស់ឧោ�រ
ណ៍ននមននុស្សពរីរន្កដ់ដលបានសាលា ប។់ មានម្ាកក់្នុងចំយណាមពួក 
យ្បានសារ ល់ដល់គពរះជាមាចា ស់ យ�ើេម្ាកយ់ទៀែបានបដិយសធដល់គទង។់ 
ឡាសាគែរូវបានន្យំោេពួក យទវតាយៅោកយ់ៅយលើយដើមគទរូងយោ
កអគ័បាហា ំជាកដនលាងដដល គពរះយេសូ៊វយៅថា “សាថា នបរមសនុ្” 
(លូកា ២៣៖៤៣) ជាកដនលាងដដលមានយសចក្រីសនុ្សាន្។ 
មននុស្សម្ាកយ់ទៀែ ដដលគ្ែប់ានរស់យៅយលើ ដផនដរីជាអ្កមានបា
នយ�ើញ្លាួនរបស់គ្ែ ់យៅសាថា ននរក យៅយពលដដលគ្ែស់ាលា បយ់ៅ 
យ�ើេគ្ែប់ានពិពណ៌ន្អំពរីសាថា នភាព�ចឺាបរ់បស់គ្ែជ់ា
មេួ នឹងរក្យោងំយនរះថា៖ “ដ្ែិ្្នុ ំយវទន្យៅក្នុងយ្លាើងយនរះ” (លូកា 
១៦៖២៤)។ យសចក្រីសាលា ប់្ ឺពិែជា អ្កដបងដចងយសមាើរគ្្ដមន។ 
ដែផ្ទនុេយៅវញិ គបសិន យបើយេើង្ិែថាមានគជលងយ៉ងធំ 
យៅយពលដដលយេើងរស់យៅយលើដផនដរីយនរះ យន្រះមានគជលងយ៉ងធំ 
យ�ើេយគរៅដដលមនិអាច ពិពណ៌ន្ បានសថាិែយៅមាខេ ងយទៀែននជញ្ជា ំងនន
យសចក្រីសាលា ប។់ យែើយេើងអាចពន្យល់យសចក្រីយនរះ បានយ៉ងដូចយម្ច? 

យសចក្រីសាលា បោ់ងំ៣គបយ្ទ
គពរះបន្ទូលយៅក្នុងគពរះ្ម្រីរ្ឺមានភាពចបាស់ោស់ថា យោករីេយនរះ 
និងជរីវែិោងំអស់យៅក្នុងយោករីេ យនរះ្ឺជាផលិែផលននការបយងកើែ
របស់គពរះជាមាចា ស់។ ការបយងកើែយនរះគែរូវបានបញ្ចា ប ់យ�ើេការបយងកើែ 
យនរះ្ឺគ្បល់កខេណ៍ ដដលគពរះជាមាចា ស់មានបន្ទូលថា៖ “វាលអ”។ 
គទងប់ានបយងកើែរបស់ោងំអស់តាមរេៈ ស្ាគពរះ�្ស្ដប៍នុិនគបសពវរប
ស់គទង ់(សនុភាសិែ ៨៖៣០) តាមរេៈគពរះអមាចា ស់គពរះយេសូ៊វ (េូហាន 
១៖១០, កូលូស ១៖១៦) ្ណៈយពលដដលមានយសចក្រីពិែចំយររះគពរះ�
ឫទេ័សលាូែបូែ យសចក្រីយមត្ា ករនុណា និងយសចក្រីគសោញ់ក្នុងការបយងកើែ
របស់គទង ់ដដលវាផ្ទនុេគ្្យ៉ងខាលា ងំយៅនឹងវធិរីសា្ស្នន គទឹស្រីវវិែ្និេម 
ដដលគែរូវបានសំគ្ល់យោេយសចក្រីយវទន្ ទឹកដ្្ក ភាពសាហាវ 
និងយសចក្រីសាលា ប។់ អ្កណាម្ាកដ់ដលសំលឹងយមើលគពរះជាមាចា ស់ជាអ្កប
យងកើែនូវគទឹស្រីវវិែ្និេម ជាមននុស្សដដលបាន្ិែ ថាគទងយ់គបើវធិរីយនរះក្នុងកា
របយងកើែយោក ្ឺជាការបកគសាេ ន្ុសអំពរីគពរះ�ឫទេ័របស់គពរះជាមាចា



ស់។ ្ំនិែដដលថា គពរះជាមាចា ស់បានយគបើគទឹស្រីវវិែ្និេម (ដដលយៅថា 
Theistic evolution) ្ឺជា្ំនិែមេួ ដដលមនិអាចទទួលបានយឡើេ។ 

ដូយច្រះ យែើយសចក្រីសាលា បយ់កើែមកពរីណា គបសិនយបើវាមនិដមនមកពរីគទឹ
ស្រីវវិែ្និេម យ�ើេកម៏និដមន ជាការយ្លាើេចំយររះគពរះ�ឫទេ័រប
ស់គពរះជាមាចា ស់យន្រះ? ទរី១ យសចក្រីសាលា ប់្ ឺជាសាកល។ មននុស្សោងំ 
អស់ បានសាលា ប ់មនិថាយៅក្នុងេនុវវេ័ ឬកវ៏េ័បន្្ទ បម់កយទៀែក្នុង
ជរីវែិរបស់ពួកយ្ មនិថាមននុស្ស ដដល្ួរឲ្យយគ្រព យចារ ឬឃាែករ 
មនិថាអ្កយជឿឬអ្កមនិយជឿ។ ភាពជាសាកលនិងឥទ្ធិពលនន 
យសចក្រីសាលា ប់្ ឺ ធ្លា កយ់ៅយលើមននុស្សយស្ើរៗគ្្។ 

គពរះ្ម្រីរនិយេអំពរីយសចក្រីសាលា បជ់ាលទ្ធផលននអំយពើបាបរបស់មននុ
ស្ស។ ថវរីយបើមានការគពមានរបស់ គពរះជាមាចា ស់ (យោកនុប្ែ្ិ ២៖១៧) 
មននុស្សបានយគបើគបាស់ ន្ុសនូវយសរ រីភាពដដលគ្ែប់ានទទួល យ�ើេ 
បានធ្លា កយ់ចញពរីគពរះ ន្ុណរបស់គពរះជាមាចា ស់។ ចាបព់រីយពលយន្រះមក 
គកឹែ្យវនិេ័ននអំយពើបាបចាបយ់ផ្ើម អននុវែ្ន៖៍ “ដ្ែិ�្ួលននអំយពើបាប
្ឺជាយសចក្រីសាលា ប”់ (រ ៉មូ ៦៖២៣)។ មននុស្សបានជំពបចូ់លយៅក្នុងអវរី 
ដដលយេើងយៅថា អន្្ទ កន់នយសចក្រីសាលា ប ់ដូចដដលបានបគ្ហា ញ
តាមរេៈសញ្ញា គពរួញពណ៌យ ម្ា យៅក្នុង តារាងរបស់យេើង។ យែើ
អាច្ូររបូភាពជារថយ្លាើងននយសចក្រីសាលា ប។់ ចាបត់ាងំពរីអោ័ម 
ដដលគ្ែជ់ាអ្ក ទទួល ន្ុសគែរូវក្នុងការអននុញ្ញា ែ្ិឲ្យយសចក្រីសាលា បចូ់
លមកក្នុងការបយងកើែរបស់គពរះជាមាចា ស់ (១ កូរនិថូស ១៥៖២២ក) 
ឥឡូវយនរះមននុស្សជាែិោងំមូលកំពនុងដែសថាិែយៅយលើរថយ្លាើងដដល
្ួរឲ្យ្េ័ខាលា ចយនរះ៖ “ដូយច្រះ ដដលបាបបានចូលមកក្នុងយោកិេ 
យោេ សារមននុស្សដែម្ាក ់យ�ើេកម៏ានយសចក្រីសាលា ប ់ចូលមកដដរ 
យោេសារអំយពើបាបយន្រះជាយ៉ងណា យន្រះយសចក្រីសាលា ប ់
បាន្លាងរាលោល ដល់មននុស្ស គ្បគ្់្យ៉ងយន្រះដដរ ដ្ែិ 
គ្បគ្់្បានយធវើបាបយ�ើេ” (រ ៉មូ ៥៖១២)។ យៅមនុនយពលការធ្លា កច់នុរះរបស់ 
មននុស្សចូលក្នុងអំយពើបាបយសចក្រីសាលា ប់្ ឺមនិបានសារ ល់ចំយររះរបស់គពរះជា
មាចា ស់បានបយងកើែយឡើេ។

ឥឡូវយនរះយៅយពលដដលគពរះ្ម្រីរបាននិយេអំពរីយសចក្រីសាលា ប ់
្ឺមនិដមនមាននេ័ថាទរីប ច្ា បន់នការ តាងំយៅយន្រះយឡើេ។ និេមនេ័នន
យសចក្រីសាលា បត់ាមរេៈបទ្ម្រីរ្ឺជា “ការបំដបកគ្្ ការដញកយចញ ពរីគ្្”។ 
ពរីយគររះដែការធ្លា កច់នុរះក្នុងអំយពើបាបបានបគ្ហា ញពរីយសចក្រីសាលា បច់ំនួន៣គប
យ្ទ។ 

១. យសចក្រីសាលា បខ់ាងវញិ្ញា ណ៖ យៅយពលដដលពួកយ្ធ្លា កច់នុរះក្នុ
ងអំយពើបាបភាលា ម វញិ្ញា ណរបស់មននុស្សបានសាលា ប ់ដដលមាននេ័
ថាមននុស្សគែរូវកាែផ្់្បច់ំណងោកទ់ងជាមេួនឹងគពរះជាមាចា ស់។ 
រ�ូែមក ដល់យពលយនរះ សាថា នភាពរបស់មននុស្សជាែិោងំអស់ 
្ឺពនុំោនដ់សវងរកយ�ើញថា ពួកយ្អាចទនុកចិែ្ ្លាួនរបស់ពួកយ្ចំយររះព ្
ររះអាទិកររបស់ពួកយ្បាន ពួកយ្យៅដែជាអ្កកំណែជ់រីវែិរបស់ពួកយ្
ផ្្ទ ល់ និងជាជនរងយ់គគ្រះដដល្ួរឲ្យអាណិែ និងរយងវងយោេយគររះដែ
លទ្ធផលននការដបកយចញពរីគពរះជា មាចា ស់របស់ពួកយ្។ ពួកយ្រស់យៅ 
ហាកយ់បើដូចជាគ្មា នគពរះជាមាចា ស់តាងំយៅ។ ពួកយ្គ្មា ន្ំនិែថាយែើគពរះ 



យេសូ៊វគ្រីស្ទជានរណា? យ�ើេពួកយ្បដិយសធគពរះបន្ទូលដដល
មានក្នុងគពរះ្ម្រីរ។ យោរះយបើពួកយ្រស់ រយវ ើកខាងឯសាចឈ់ាម 
ដែពួកយ្បានសាលា បខ់ាងវញិ្ញា ណ។

២. យសចក្រីសាលា បខ់ាងរបូកាេ៖ លទ្ធផលបន្្ទ បម់កយទៀែ្ឺជាយសចក្រីសាលា
បខ់ាងរបូកាេ៖ “...ពរីយគររះ អញបានេកឯងពរីដរីមកដ្ែិឯងជាធូលរី 
កគ៏ែរូវគែឡបយ់ៅជាធូលរីដរីវញិ” (យោកនុប្ែ្ិ ៣៖១៩) គ្បោ់ងំរបស់ដដ
លគពរះជាមាចា ស់បានបយងកើែោងំអស់្ឺចនុរះចូលចំយររះយសចក្រីសាលា បយ់ោេ 
យគររះដែ ការធ្លា កច់នុរះក្នុងអំយពើបាប។ 

៣. យសចក្រីសាលា បអ់ស់កល្ជានិចចា៖ ទិសយៅចនុងយគកាេននរថយ្លាើង
ននយសចក្រីសាលា ប់្ ឺការសាលា បអ់ស់ កល្និចចា។ យៅទរីយន្រះ ការតាងំ
យៅរបស់មននុស្សនឹងមនិអាចសាបសូន្យយឡើេ (លូកា ១៦៖១៩-
៣១) ប៉នុដន្្ឺជាការបន្យៅក្នុងសាថា នភាពននការដបកយចញពរីគពរះអស់
កល្ជានិចចា។ វាជាការចនុរះចូលចំយររះ យសចក្រីយគកាធរបស់គពរះជាមាចា
ស់ពរីយគររះ “ដូយច្រះ ដដលមននុស្សោងំអស់គែរូវយោសផយោេយគររះ 
អំយពើរលំងដែ១” (រ ៉មូ ៥៖១៨) ។ គពរះយេសូ៊វបានយៅកដនលាងយនរះថា 
ជាសាថា ននរក វាជាកដនលាងមេួ ដដល្ួរឲ្យយ្្ើមរយអើមដដលមនិអា
ច្ិែសាមា នដល់៖ ជាកដនលាងដដលមានយ្លាើងមនិយចរះរលែ ់(ម៉ាកនុស 
៩៖ ៤៣-៤៥) និងអស់កល្ជានិចចា (ម៉ាថាេ ២៥៖៤១)។ 
“ដូយច្រះកាលណាឯងរាល់គ្្គែរូវយបារះ យៅយគរៅ យន្រះ នឹងេំ 
យ�ើេសយងកៀែយធមាញឡយៅទរីយន្រះ” (លូកា ១៣៖២៨)។ វាជាកដនលាងដដល៖ 
“មានដងកូវមនិដដលសាលា ប ់យ�ើេនឹងយ្លាើងមនិដដលរលែយ់ឡើេ” (ម៉ាកនុស 
៩៖៤៨) យ�ើេជាកដនលាងនន “យសចក្រី�ិនវនិ្សអស់កល្ជានិចចា” (១ 
ដថរកសាឡូនិច ១៖៩)។ 

យែើគពរះជាមាចា ស់ទែយមើលញ្លាួនគបាណដដលពនុករលួេរបស់យេើង
ធ្លា កច់នុរះយៅក្នុងយសចក្រី�ិនវនិ្ស យ៉ងដូចយម្ច? យសចក្រីគសោ
ញ់និងយសចក្រីយមត្ាករនុណាដដលគ្មា នដដនកំណែរ់បស់គទងស់គមា
បព់ួក យេើង បានយធវើឲ្យគទងច់ាែគ់ពរះរាជបនុគតាដែមេួ្ែរ់បស់គទ
ងយ់ងមកសនុ្ែយលើយ�ើឆ្ក ង យដើម្ រី បំយពញនូវដផនការណ៍ដអ៏
សាចា រ្យរបស់គទងយ់ដើម្ រីសយ្គ្រ រះយេើង ។ គពរះបន្ទូលរបស់គពរះយេសូ៊វ 
“ការយនរះបានយគសចយ�ើេ” បានបគ្ហា ញពរីចំណនុ ចកំពូលននដផនការរ
បស់គទង។់ វាជាការបគ្ហា ញពរីគពរះ �ឫទេ័របស់គពរះជាមាចា ស់ (ឧ. ១ 
ធរីម៉ូយថ ២៖៤) យដើម្ រីនឹងសយ្គ្រ រះយេើងយចញពរីសាថា ននរកអស់កល្ ជានិចចា 
ឬយបើនិយេយគបៀបយធៀបយេើងអាចនិយេថា ្ឺយដើម្ រីឲ្យយេើងអាចយោែ
យចញពរីរថយ្លាើងនន យសចក្រីសាលា ប ់។ យេើងគែរូវបានអយ ច្ា ើញឲ្យចូលតាមោវ រច
យងអៀែ ដដលអាចន្យំៅសាថា នសួ្ ៌(ម៉ាថាេ ៧៖ ១៣-១៤)។ យោេយយ
ងយៅតាមទរីបន្្ទ ល់ននគពរះ្ម្រីរ គពរះយេសូ៊វ្ឺជាោវ រដែមេួ យ�ើេជាផលាូវដែ 
មេួដដលអាចន្យំេើងយៅកានស់ាថា នសួ្។៌ យៅយពលដដលយេើងយដើរចូលក្នុ
ងរថយ្លាើងននជរីវែិ យេើង នឹងយ�ើញ្លាួនរបស់យេើងយៅយលើរថយ្លាើងដ្្សរមេួដ
នទយទៀែ ្ឺជាផលាូវយៅរកជរីវែិអស់កល្ជានិចចា។ 

ការផ្លា ស់ប្ូររថយ្លាើងមាននេ័ថា យេើងដបរយៅរកគពរះយេសូ៊វ ចូរយសាមា រះគែងច់ំ
យររះគទងអ់ំពរី្លាួនរបស់ យេើង ចូរទូលសូមគទងយ់ដើម្ រីយលើកយោសបាបឲ្យដ



ល់យេើង ចូរលែែ់ួរបាប និងទទួលគទងជ់ាគពរះ សយ្គ្រ រះរបស់យេើង។ យៅ
ក្នុងគពរះយនគែរបស់គពរះជាមាចា ស់យេើងបានកាលា េយៅជារបស់ថមារី។ យនរះជា អំ
យណាេោនដអ៏សាចា រ្យននការយលើកដលងយោសដដលគទងគ់បោនដល់យេើង
ម្ាក់ៗ  យោេផ្្ទ ល់និង ឥែបងន់ថលា។ អំយណាេននគពរះ ន្ុណយនរះបានយធវើឲ្យ
គពរះជាមាចា ស់បានចំណាេនូវនថលាដដលមនិអាច្ណន្ បាន ្ឺការថាវ េែ
គ្វ េននគពរះរាជបនុគតារបស់គទង។់ ការទទួលការគបោនរបស់គពរះជាមាចា ស់
្ឺជាការ ដដលនឹងគបោនដល់អ្កនូវជរីវែិអស់កល្ (េូហាន ៥៖២៤)។ 
ឪកាសយនរះគែរូវបានគបោនដល់អ្ក្ឺ យៅក្នុងកំឡនុងយពលដដលអ្ករស់យៅ
យលើដផនដរីយនរះប៉នុយណាណ រះ ដូយច្រះចូរយធវើការសគមចចិែ្ឥឡូវយនរះ។ (អ្កមនិអាច
ធ្ន្ថានឹងមាននថងៃដសអកយន្រះយឡើេ)! 

{ជរីវែិអស់កល្ជានិចចា 

យណើ ែទរី១ មននុស្សជាឪពនុករបស់យេើង 

យសចក្រីសាលា បអ់ស់កល្ជានិចចា 

ការធ្លា កច់នុរះរបស់មននុស្ស

យសចក្រីសាលា បន់នវញិ្ញា ណ 

កា
រតា

ងំយ
ៅ

យល
ើដផ

នដ
រីរប

ស់
យេ

ើង

ដ្្សររថយ្លាើងននយសចក្រីសាលា ប ់ដដលចាបព់រីអោ័ម 

កំយណើ ែតាមធមមាជាែិ 

កំយណើ ែទរី២ គពរះជាមាចា ស់បាន
កាលា េយៅជាឪពនុករបស់យេើង 

យនរះជាជយគមើសដដលគពរះជាមាចា ស់បានោកច់ំយររះចំយររះយេើង
យចាទិេកថា ៣០៖១៩ ,  យេយរមា ២១៖៨ 

“ប៉នុដន្ចាបត់ាងំពរីយោកអោ័ម”  (រ ៉មូ ៥៖១៤)





យសចក្រីសាលា បន់នរបូកាេ 

កា
រតា

ងំយ
ៅ

អស់
កល

្ជា
និច

ចារប
ស់

យេ
ើង

ការយកើែជាថមារី 



ផលាូវយៅកានជ់រីវែិ
មានបនុរសម្ាកប់ានមកកានឯ់្្នុ ំបន្្ទ បព់រី្្នុ ំបានបយគងៀន
យ�ើេ។ ្្នុ ំបានសួរគ្ែថ់ា៖ “យែើអ្កយៅទរីណា យពលឥឡូវយនរះ?” 
ចយមលាើេសយងខេបរបស់គ្ែ ់យដើម្ រីយ្លាើេែបចំយររះការនិយេយគបៀយធៀប
ននការជិរះយលើ រថយ្លាើងរបស់្្នុ ំថា៖ “្្នុ ំកំពនុងដែ�រយៅក្នុងរថយ្លាើង!”។ 
គ្ែប់ានទទួលសារ ល់កិចចាការមេួ៖ គ្ែ់្ ួរដែ ចាកយចញពរីរថយ្លាើងនន
យសចក្រីសាលា បភ់ាលា មៗ! គ្ែប់ានសួរថា៖ “យែើ្្នុ ំអាចយឡើងជិរះរថយ្លាើងននជរីវែិ 
យ៉ងដូចយម្ច?”។ ្្នុ ំបានបគ្ហា ញផលាូវដល់គ្ែ ់យ�ើេឥឡូវយនរះគ្ែប់ានយធវើ
ដំយណើ រយ៉ងរ រីករាេយៅកាន ់ទិសយៅដដលលអបំផនុែ។ 

គពរះជាមាចា ស់មនិគែឹមដែជាគពរះដដល្ឹងជាមេួនឹងអំយពើបាបប៉នុយណាណ រះយទ ដែ
គទងក់ជ៏ាគពរះដដលគសោញ់ចំយររះមននុស្សមានបាបផងដដរ។ គបសិនយបើ
យេើងយឡើងជិរះយលើរថយ្លាើងននជរីវែិយៅនថងៃយនរះ យេើងនឹងកកក់ដនលាងមេួដស៏ាអ ែ 
្ឺសាថា នសួ្ ៌ដដលមានដចងក្នុងបទ្ម្រីរ ១កូរនិថូស ២៖៩ថា៖ 
“ដូចមានយសចក្រីដចង ទនុកមកថា “យសចក្រីដដលដ្្កមនិដដលយ�ើញ 
គែយចៀកមនិ ដដលឮ យ�ើេចិែ្ នឹកមនិដដលដល់ ្ឺយសចក្រីយន្រះឯង 
ដដលគពរះបានយរៀបចំទនុក សំរាបព់ួកអ្ក ដដលគសឡាញ់ គទង”់” ។ ផ្ទរះដ៍
អស់កល្ជានិចចារបស់អ្ក្ឺគគ្នដ់ែជាការសយគមចចិែ្មេួប៉នុយណាណ រះ។ 
យែើអ្កនឹងយគជើសយរ ើសេក យសចក្រីសាលា ប ់ឬជរីវែិ សាថា នសួ្ ៌ឬសាថា ននរក? 
“...អញបានោកសំ់ដញងោងំជរីវែិ និងយសចក្រីសាលា ប ់គពមោងំគពរះព
រនិងយសចក្រីបណ្ាសារ ដូយច្រះចូរយរ ើសេកជរីវែិចនុរះ...” (យចាទិេកថា 
៣០៖១៩)។ បទ្ម្រីរយនរះម្ងយទៀែ យេើងយ�ើញថាគពរះ�ឫទេ័របស់គពរះ
ជាមាចា ស់ចងអនុលយ៉ងចបាស់យៅរកជរីវែិ។ តារាងយនរះបានបគ្ហា ញយ៉ងចបា
ស់ោស់ថា៖

គបសិនយបើអ្កបានយកើែដែម្ង (កំយណើ ែតាមធមមាជាែិ) 
អ្កនឹងសាលា បច់ំនួន២ដង (ទរី១ ការសាលា បន់ន របូកាេ បន្្ទ បម់ក
ការសាលា បអ់ស់កល្ជានិចចា) ប៉នុដន្គបសិនយបើអ្កយកើែចំនួន២ដង 
(កំយណើ ែតាមធមមា ជាែិ និងការយកើែជាថមារីតាមរេៈគពរះយេសូ៊វគ្រីស្ទ) 
យន្រះអ្កនឹងសាលា បច់ំនួនមេួដង (យសចក្រីសាលា បន់ន របូកាេ!)

ចូរទនុកចិែ្យៅយលើគពរះរាជបនុគតារបស់គពរះជាមាចា
ស់ គទងនឹ់ងរយំោរះអ្កយចញពរីការោកយ់ោសននយសច
ក្រីជំននុំជំគមរះ យ�ើេនឹងគបោនដល់អ្កនូវការធ្ន្ថា 
អ្កនឹងមានជរីវែិអស់កល្ជានិចចា៖ “គបាកដដមន ្្នុ ំគបាបអ់្ករាល់គ្្ជាគបា
កដថា អ្កណា ដដលស្ាបរ់ក្យ្្នុ ំ យ�ើេយជឿដល់គពរះអងរ ដដលចាែ់្ ្នុ ំឱ្យ 
មកអ្កយន្រះមានជរីវែិ ដយ៏ៅអស់កល្ជានិចចាយ�ើេមនិ ដដលគែរូវជំននុំជំ
ររះយឡើេ្ឺបានកនលាង�ួស ពរីយសចក្រីសាលា ប ់យៅដល់ជរីវែិវញិ” (េូហាន 
៥៖២៤)។ 

គបសិនយបើមននុស្សម្ាកពិ់ចារណាយៅយលើទំ�ំធំយធងននការសគមចចិ
ែ្ននយសចក្រីជំយនឿយន្រះ វាអាចនឹង មានភាពចបាស់ោស់ យែើអវរីជា
ការ�ចឺាបន់នការជរះឥទ្ធិពលនន្ំនិែរបស់គទឹស្រីវវិែ្និេម និង
ការបយគងៀនរបស់វាអំពរីយសចក្រីសាលា បយ់ៅអ្កដដលគ្គំទគទឹស្រីយនរះ។ 
វាបានយធវើឲ្យមនិមានភាពចបាស់ោស់ ចំយររះយគគ្រះថ្ាកន់នយសចក្រីសាលា



បអ់ស់កល្ជានិចចា យ�ើេនឹងបណ្ាលឲ្យគបជាជនយ្លាចអំពរីការគបោននន
យសចក្រីសយ្គ្រ រះ។ ប៉នុដន្គពរះយេសូ៊វបានយងមកយដើម្ រីសយ្គ្រ រះយេើងយចញពរី
រយ្្ននសាថា ននរក។ ចូរដបរយៅរកគពរះជាមាចា ស់យោេយសចក្រីអធិសាឋា នយៅ
នថងៃយនរះ យ�ើេជាមេួនឹងគ្្យន្រះចូរយបារះបង ់យចាលរថយ្លាើងននយសចក្រីសាលា ប ់
យ�ើេយោែយៅយលើរថយ្លាើងននជរីវែិ។ អ្កអាចឲ្យគពរះជាមាចា ស់ចាបយ់ផ្ើម 
ផ្លា ស់ដគបទិសយៅននជរីវែិរបស់អ្ក តាមរេៈយសចក្រីអធិសាឋា នខាងយគកាម៖ 

“គពរះអមាចា ស់ គពរះយេសូ៊វគ្រីស្ទ! ទូលបងរំបានទទួលសារ ល់អំពរីកមមាវាសន្ដដ
លយ្ចមនិផនុែននសាថា ន ភាពរបស់ទូលបងរំ។ ផលាូវននជរីវែិរបស់ទូលបងរំ្ឺមនិ
យដើរតាមគពរះបន្ទូលរបស់គទង។់ ឥឡូវយនរះទូលបងរំ ដឹងថាទូលបងរំអងរនុេយលើ
រថយ្លាើង ន្ុស។ ទូលបងរំបានបរ៉ះរល់ចិែ្ និងសូមទូលអងវរដល់គទងយ់ដើម្ រី 
ជួេ�ទូលបងរំ។ សូមគទងប់ានយលើកដលងយោសរាល់យសចក្រីអាគក
ករ់បស់ទូលបងរំោងំអស់ យ�ើេផ្លា ស់ដគបជរីវែិរបស់ទូលបងរំ យៅ
យពលដដលទូលបងរំបានអានគពរះបន្ទូលរបស់គទង ់និងយរៀនយដើម្ រី 
រស់យៅតាមរេៈគពរះបន្ទូលរបស់គទង។់ តាមរេៈការជួេ�របស់គទង ់
ទូលបងរំចងយ់ឡើងជិរះរថយ្លាើងនន ជរីវែិ យ�ើេនឹងយៅជាមេួនឹងគទងអ់ស់កល្
បជានិចចា។ ទូលបងរំសូមទទួលគទងោ់កក់្នុងជរីវែិឥឡូវយនរះ។ សូមគទងយ់ធវើជាព ្
ររះននជរីវែិរបស់ទូលបងរំ យ�ើេនឹងគបោនដល់ទូ
លបងរំនូវកំោំងយដើម្ រីឲ្យទូលបងរំ បានយដើរតាមគទង ់
។ ទូលបងរំសូមអរគពរះ ន្ុណគទងអ់ស់ពរីចិែ្ 
ដដលគទងប់ានយោរះទូលបងរំយចញពរីបាប យ�ើេដដ
លឥឡូវយនរះទូលបងរំគែរូវបានយៅថាជាកូនរបស់ព ្
ររះជាមាចា ស់។ អាដមន៉!”

យោកបណិ្ែ (សា្ស្ាចារ្យ) ដវនយនើរ ្រីែ
ន្េកនិងសា្ស្ាចារ្យនន អ្កពែម៌ានវទិយាសា្ស្  

សេចក្តីស្លា ប់....បន្ទា ប់មកស�ៀតគឺ?

ដំស�ើ រ
ដដលមិនវិញតតលប់
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យរៀបយរៀងយោេ

 យោកបណិ្ែ ដវនយនើរ ្រីែ 


