
ទំពរ័ 1 ៃន 10 

 

 “្រកតិ្យវនិយ័របស្់រពះេយហូវ៉េនាះ្រគបល់ក�ណ៍ កែ៏ក្រពលងឹេឡងីវញិ” 
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េនក�ុងអក្សរស�ស�្របាជា�  មានផ�ត់គំនិត២មានជំហរផ�ុយគា� ៈ ផ�ូវៃនមនុស្សអ្រកកនិ់ងផ�ូវៃនមនុស្សសុចរតិ។ 

េសចក�ជំីេនឿេជឿជាកខ់� ងំនងិរសេ់នបេ��ញេសចក�ជំីេនឿៃនបុគ�លមា� ក់ៗ បានរកីចេ្រមីនក�ុងទិសេដៃនគំនិត 
ខង្របាជា� ក�ុង សមយ័េ្រកយនិរេទស គឺថាផ�ូវៃនមនុស្សសុចរតិបានក� យជាមានភាព្រសេដៀងេទនឹងផ�ូវៃន ថូរ៉។ េនះ

ជាករអភិវឌ្ឍនៃ៍នេទវស�ស�េដយធម�ជាតិ េពលែដលមានខ�ឹមសរសំខន់ខងវ�ិ� ណៃនថូរ៉។
ខណៈែដលមានលក�ណៈសម��េពកក�ុងករនិយាយថាថូរ៉ ឬ្រកិត្យវនិ័យៃនស�� ចស់អចឲ្យេគ បំែបកជា ២ែផ�ក 

ែផ�កខងពិធីសសនានិងែផ�កសីលធម។៌ែតេទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េនាះជារេបៀបដ៏ជាជំនួយមួយ 
ក�ុងករេមីលេទថូរ៉។ េយងីគួរបន�សេង�តថា ពួកេហរ៉និងទំនុកដំេកីងបានែស�ងរកករច្រមាញ់យកខ�ឹមសរ 

សំខនៃ់នថូរ៉ េហយីពួកេគបានដកេ់ចញនូវ្រទឹស�ីែដលបានរកេឃញី គឺថា មិនែមនក�ុងយ��បូជា ឬពិធីបុណ្យ 
សសនាេទ ែតក�ុងករេធ�ីតម្រពះហឫទយ័ៃន្រពះជាមា� ស់ ឬក�ុង ទំនាកទំ់នងដ្៏រតឹម្រត�វជាមួយ្រពះ និងមនុស្ស 

ឯេទៀតៗ(មីករ6:8, ទំនុក40:6; 50:23; 51:16-17; 141:2)។កន់ែតេ្រចីនេឡងីៗែដលខ�ឹមសរសំខន់ៗ  េនាះ 
បាន្រត�វេគកត់សំគាល់ថាជាថូរ៉ គឺដូចជាពួកេហរបានែស�ងរកេធ�ី។ ដូេច�ះមកដល់េពលែដលគម�ីរទំនុកដំេកីង 

បានមកដល់ដំណាក់កលប�� បក់រតកែ់តង េនាះករស�� ឹងគិតេលីថូរ៉គឺមានសរសំខនចំ់េពះជីវតិែដល មាន
េសចក�ីជំេនឿេជឿជាក់ខ� ងំនិងរស់េនបេ�� ញេសចក�ីជំេនឿដល់្រពះ។ ផ�ូវដខ៏�ស់ខងេទវស�ស�ែដលពួក េហរ

បានប៉ុនបង៉គូសវសស្រមាប់សសនអីុ៍្រសែអលបានក� យជាផ�ូវ ែដលបុគ�លមា� ក់ៗ បានេដីរជាមួយនឹង ្រពះជាមា� ស់។ 

ថូរ៉ជារូបកយៃន្រកិត្យវនិ័យដែ◌លបានេបីកសែម�ងពី្រពះហឫទ័យរបស់្រពះស្រមាប់សសនអីុ៍្រសែអល 
បានក� យជាកម�វធីិៃនប��តិរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ  េដីម្បេីធ�ីតម្រពះហឫទ័យរបស់្រពះជាមា� ស់។ អ�ីែដលស�� ចស់ 

ជាពិេសសអក្សរស�ស�្របាជា� េហថាេសចក�ីសុចរតិ គឺទល់ែតសេ្រមចេទតមផ�ូវៃនេសចក�ីស�� ឹងគិតេទេលីនិង
្របតិបត�ិតមថូរ៉។ េហតុេនះទំនុកដំេកីងចបេ់ផ�ីមេដយេសចក�ី្របកសពីអ�កមានពរជាអ�កែដលែតងែតស�� ឹងគិតពីថូរ៉

ជានិច�ៈ  
១ មានពរេហយី អ�កណាែដលមិនេដីរតមដំបូនា� ន 

របស់មនុស្សអ្រកក់ 

ក៏មិនឈរេនក�ុងផ�ូវរបស់មនុស្សមានបាប 

ឬអង�ុយេនជាមយួនឹងពកួមនុស្សែដលេមីលងយ 

២ អ�កេនាះេ្រតកអរែតនឹង្រកឹត្យវន័ិយរបស់្រពះេយហូវ៉វញិ 

ក៏រពឹំងគិតក�ុង្រកឹត្យវន័ិយ្រទង់ទងំយប់ទងំៃថ�ែដរ 

 (ទំនុក.1:1-2) 



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

ដូចែដលេយងីបានដឹងពីបទគម�ីរេផ្សងរចួមកេហយីថា ទំនុកដំេកីងជំពូកទី1មានលក�ណៈយ៉ាងខ� ងំដូចជាេសចក�ី
េផ�ីមៃនកណ� គម�ីរទំនុកដំេកីងទងំមូល ផ�ល់នូវចំណាបអ់រម�ណ៍ៃនថូរ៉ដល់កណ� គម�ីរទំនុកដំេកីងទងំមូល

េហយីដកស់� កស�� ពី្របេភទៃនេសចក�ីជំេនឿេជឿជាក់ខ� ងំនិងរស់េនបេ�� ញេសចក�ីជំេនឿ ែដលកណ�
ទំនុកដំេកីងទងំមូលបណ�ុ ះក�ុង្រពលឹងវ�ិ� ណ។ ទំនុកដំេកីងជំពូកទី2 ែដលជាគូកនកំណាព្យជាមួយនឹងទំនុក

ដំេកីងជំពូកទី1 បេង�ីតជាសណា� នេ្រគាងឆ�ឹងយុគសម័យៃនអវសនវទិ្យោជាលទ�ផលពីជីវតិែដលយកថូរ៉ជាសំខន:់ 
េដយករស�� ឹងគិតែបបេនះ ្រពះេមស្ុសៃីនអីុ្រសែអលនឹងបានសងេ់ឡងីយ៉ាងរងឹមាេំនក្រមិតថា� កពិ់ភពេលក 

េហយីតមរយៈ្រទង ់េនាះភាពេសយរជ្យជា្រពះ្របកបេដយ្រពះេចស� នឹងក� យជាករពិត។ 

 

េសចក�ពីណ៌នាពីទំនុកដំេកីងថូរ៉និងនិយមនយ័ៃនថូរ៉   

 

េសចក�ពីណ៌នាពីទំនុកដំេកីងថូរ៉   

 ទំនុកដំេកីងថូរ៉ បានជាេហេឈ� ះែបបេនះ េដយសរេផា� តេទេលីលក�ណៈេ្រចីនែផ�កៃនករសែម�ង

េចញខងេទវស�ស�របស់ទំនុកដំេកីង្របេភទេនះ។ មានែតទំនុកដំេកីងចំនួន៣គតគឺ់ ទំនុកដំេកីងជំពូកទី1,19 និង119 

ែដលអចទទួលបានករេហថា ជាទំនុកដំេកីងថូរ៉ក�ុងលក�ណៈ្រតឹម្រត�វតមពក្យ េដយសរទំនុក

ដំេកីងទងំបីេនះេផា� តេទេលីថូរ៉។ ទំនុកដំេកីងថូរ៉មិនមានចំែនកៃន្របេភទអក្សរស�ស�ៃនទំនុកដំេកីងេផ្សងេទៀត

ជាេ្រចីនេទ េដយសរគា� នស�ងដ់គ្រម�ៃនអក្សរស�ស�ែដលអចេ្របៀបេធៀបបាន េទនឹងអ�ីែដលេយងីេឃញីមានក�ុង

្របេភទអក្សរស�ស�េផ្សងេទៀត។ ែផ�កេលីមូលដ� នៃនខ�ឹមសរមាតិករបស់ទំនុកដំេកីងថូរ៉េនះ 

េនាះបេង�ីតបានជា្របេភទ១្រតឹម្រត�វតមច្បាប។់  

 ទំនុកដំេកីងេផ្សងៗេទៀតេដះ្រសយជាមួយនឹងករយល់ដឹងពីថូរ៉ េទះបីជាថូរ៉មិនែមនជាគំនិតគន�ឹះ

របស់ខ�ួនក៏េដយ។ ទំនុកដំេកីងទងំេនាះមានដូចជាទំនុកដំេកីងជំពូក18, 25, 33, 68, 78, 81,89, 93, 94,99, 103, 

105,111,112,147,និង148។  និយមនយ័ៃនថូរ៉របស់េយងីខងេ្រកមេនះ ែផ�កេលីខ�ឹមសរទំនុកដំេកីងទងំ១៩េនះ ៖ 

 ដូចជាេយងីបានពិភាក្សោរចួមកេហយីថា ទំនុកដំេកីងជំពូកទី1និង2បេង�ីតបានជាគូកនៃនទំនុកដំេកីង

ក�ុងករតកែ់តងទំនុកដំេកីងជំពូកទងំអស់ េទះបីជាពួកវ្របែហលមិនែមន្រត�វតក់ែតងនិងដកក់�ុងបរបិទដូច

សព�ៃថ�េនះក�ុងេពលែតមួយក៏េដយ។ ដូចជាទងំពីរបានឈរក�ុងទំនាក់ទំនងេទវញិេទមក គឺទំនុកដំេកីងជំពូក

ទី2ដក់ទំនុកដំេកីងជំពូកទី1ក�ុងទីតងំៃនអវសន�វទិ្យោ  ្របេមីលេមីលដល់ៃថ�ែដលថូរ៉និងអំណាចៃនថូរ៉ផា� សែ់្រប

ជីវតិនឹងេកីតេឡងីេនទីប�� បផ់ា� ច្់រព្័រត ក�ុងយុគសម័យថ�ីៃនករេសយរជ្យរបស់្រពះជាមា� ស់តមរយៈ

្រពះេមស្ុសរីបស់្រពះអង�។ Maysបានចង�ុល្របាប់ថា ទំនុកដំេកីងជំពូកទី19និង119ក៏មានទំនាក់ទំនងៃនអវសន�វទិ្យោមួយ

េទនឹងអ�កជិតខងេនខងមុខទំនុកដំេកីងទពីំរេនាះគឺ ទំនុកដំេកីងជំពូកទី18និង118។ ដូចនឹង

ទំនុកដំេកីងជំពូកទី2ែដរ ទំនុកដំេកីងជំពូកទី18 ដកក់រវកឹវរៃនជាតិសសនអីុ៍្រសែអលក�ុងទីតងំធំមួយៃន្របវត�ិស�ស�

ពិភពេលក េហយីដកេ់សចក�ីសេ�ង� ះរបស់សសនអីុ៍្រសែអលេនក�ុង្របវត�ិស�ស�េនាះ។ េទះបីជាពក្យ”ទូលបង�ំ” 



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

េនក�ុងទំនុកដំេកីងេនះេដីមេឡយីជាេស�ចដវឌីផា� ល់កេ៏ដយ ែតេនេពលែដលេយងីអន

ក�ុងបរបិទៃនបទពិេសធនរ៍បស់សសនអីុ៍្រសែអល ជាករអនកណ� ទំនុកដំេកីងទងំមូល េនាះពក្យេនះ ខុសគា� បន�ិច

នូវរូបរង អត�នយ័ និងសេម�ង េហយីករេ្របាសេលះដវឌីឲ្យរចួពីេស�ចសូលគឺផ�ល់ែតេហតុករណ៍ជា

ចម្បងពីេសចក�ីសេ�ង� ះតមអវសន�វទិ្យោប៉ុេណា� ះ។ ទំនុកដំេកីងទងំ២ផ�ល់េសចក�ីពណ៌នាខ�ីៃនចំណុច

សំខន់ៗ ពី្រពះជាមា� ស់ ទំនុកដំេកីងជំពូកទី18:2-19ពីករសែម�ងករអស� រ្យរបស់្រពះេនក�ុង និក�មនំនិង

េនភ�ំសុីណាយ(ករេ្របាសេលះ) េហយីជាលទ�ផលគឺថា េសចក�ីសេ�ង� ះបានមកដល់ជាតិសសនេ៍នះ េហយី

ទំនុកដំេកីងជំពូកទី19:1-6 ពីសណា� ប់ធា� បៃ់នធម�ជាតិ(ករបេង�ីត) ជាលទ�ផលគឺថាេសចក�ីសេ�ង� ះបានមកដល់

បុគ�លមា� ក់ៗ តមរយៈអំណាចៃនថូរ៉។   

 ទំនុកដំេកីងជំពូកទី118សទរដល់ករេ្របាសេលះៃនអ�កសុចរតិមួយរូប ែដល្រត�វបានេគបដិេសធ េហយីទំនុក

ដំេកីងជំពូកទី119 គឺជាេសចក�ីអធិស� នស្រមាបេ់សចក�ីសេ�ង� ះេដយពួកអ�កែដល្រត�វបានេគបដិេសធ េដយេ្រពះលះ

ចិត�តមថូរ៉។ បរបិទៃនអវសន�វទិ្យោែដលទំនុកដំេកីង118ចបេ់ផ�ីម (ឧទហរណ៍ ខ22) 

ដកទំ់នុកដំេកីងជំពូកទី119ក�ុងទីតងំមួយធំជាងៃននគរ្រពះ បំេពញមុខងរក�ុងទំនាក់ទំនង្រសេដៀងគា� យ៉ាងខ� ងំនឹង

ទំនុកដំេកីង18និង19។ Maysបានេស�ីរជាេយាបល់ថាករេធ�ីឲ្យ្រត�វតមបរបិទេនះគឺតមករប៉ុន បង៉ “ក�ុងករណីទងំ៣ 

េគាលបំណងៃនករដកផ់�ឹមគា�  ហក់បីដូចជាករផ�ល់បរបិទៃនអវសន�វទិ្យោស្រមាបេ់សចក�ី

ជំេនឿេជឿជាក់ខ� ងំនិងរស់េនបេ�� ញេសចក�ីជំេនឿក�ុងថូរ៉......េហតុផលគឺថា បរបិទអវសន�វទិ្យោៃនេសចក�ីជំេនឿ

េជឿជាកខ់� ងំ និងរស់េនបេ�� ញេសចក�ីជំេនឿក�ុងថូរ៉-ជាេសចក�ីសង្ឃមឹដល់ករមកដល់ៃននគរ្រពះ”។ 

និយមនយ័ៃនថូរ៉  

 េបះដូងៃនថូរ៉គឺជា្រកិត្យវនិ័យ ែដល្រពះបាន្របទនដល់សសនអីុ៍្រសែអលេនភ�ំសុីណាយ។ ្រកិត្យវនិ័យេនះ 

ែដល្រគប់្រគងេលី្រគបែ់ផ�កៃនជីវតិរបស់សសនអីុ៍្រសែអល បានកត់ទុករចួជាេ្រសចក�ុងេបះដូងៃនបុព�

បុរសែដលេកតខ� ច្រពះរបស់សសនអីុ៍្រសែអលគឺេលកអ្័របាហ។ំ អស់េពលជាយូរយារណាស់មុនេពលម៉ូេស

បានទទួល្រកិត្យវនិ័យេនសុីណាយ េនាះ្រពះជាមា� ស់បាន្របកសថា “អ្័របាហបំានស� បប់ង� បអ់ញ

េហយីរក្សោបេ��ីនិងប��តិេហយីច្បាបនិ់ង្រកិត្យវនិយ័របស់អញ”(េលកុ.26:5)។ ជីវតិេពញេដយជំេនឿ

របស់គាត់បានេធ�ីឲ្យ្រពះសព�្រពះហឫទយ័(េលកុ15:6) េហយីទំនាកទំ់នងរវង្រពះជាមា� ស់ជាមួយនឹងេលកអ័្របាហំ

គឺជាគ្រម�ដរ៏ស់ៃន្រកិត្យវនិ័យបានកត់ទុកក�ុងចិត�មនុស្ស ជាទំនាកទំ់នងែដល្រពះជាមា� ស់នឹងសងអីុ់្រសែអល

េឡងីវញិក�ុងៃថ�អវសនេនទីប�� ប់(េយេរ.31:31-34)។  

 មានពក្យជាេ្រចីនែដលជាគូកននឹងពក្យ‘ថូរ៉’េនក�ុងកណ� គម�ីរទំនុកដំេកីង។ សរុបេសចក�ីៃនគំនិតៃនពក្យេនះ

គឺថា ្រពះហឫទយ័របស់្រពះស្រមាបជី់វតិមនុស្សបាន្រត�វេបីកសែម�ងេដយ្រពះជា មា� ស់និងបង� ញឲ្យេឃញី

ជា្របវត�ិស�ស�េនក�ុងដំេណីរេរឿងរបស់សសនអីុ៍្រសែអលនិងរបស់មនុស្សេលក។ េនក�ុងកណ� គម�ីរទំនុកដំេកីង 



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

្រកិត្យវនិយ័របស់្រពះជាមា� ស់ ឬេហថាថូរ៉ មានសណា� នយ៉ាងតិចបីគឺ៖ មាគ៌ា  ្រពះរជកិច� និង ្រពះបន�ូលរបស់្រពះ

ជាមា� ស់។   

មាគ៌ារបស្់រពះជាមា� ស ់(God’s Ways) 

 ទំនុកដំេកីងបានអំពវនាវឲ្យយកចិត�ទុកដកចំ់េពះសកម�ភាពរបស់្រពះជាមា� ស់ េនក�ុង្របវត�ិស�ស� 

ែដលេពលខ�ះេហថា “មាគ៌ាៃន្រពះអមា� ស់”ឬ “ផ�ូវ”របស់្រទង ់ឬ “ករ្រប្រពឹត� “ែដលបេ្រងៀនពីចរតិលក�ណៈ 

និស្សយ័របស់្រទង។់េនាះជាអត�នយ័ៃនពក្យេនះេនក�ុងទំនុកដំេកីងទី103 ្រតងក់ែន�ងែដលេស�ចដវឌីបានអះអងថា 

្រពះេយហូវ៉បាន“េធ�ីឲ្យម៉ូេសស� ល់ពីមាគ៌ារបស់្រទង/់ករ្រប្រពឹត�របស់្រទង ់ចំេពះសសនអីុ៍្រសែអល”ខ7។ 

េហយីបនា� ប់មកកំណាព្យែដលទទួលករេលីកតំេកីងេដយេស�ច បានេធ�ីចលនាេទក�ុងករពិពណ៌នា

មួយពីចរតិលក�ណៈនិស្សយ័ៃន្រពះអមា� ស់ បានសែម�ងេចញជាភស�ុតងតមរយៈសកម�ភាពនានារបស់

្រទង:់“្រពះអមា� ស់មានេសចក�ីេមត� ករុណា េហយីេពញេដយ្រពះគុណ/យតឺនឹងខ� ល់ មានេសចក�ីសប្ុបរស

ជាបរបូិរ”(ខ8)។  

 េយងីអចេហករេនះថាជាេទវស�ស�ធម�ជាតិ មាននយ័ថា តមលក�ណៈមួយចំនួន មនុស្សអចស� ល់

្រពះតមរយៈធម�ជាតិ។ ប៉ុែន�េនក�ុងករវភិាគចុងេ្រកយបង�ស់ េយងីអចស� ល់ចរតិលក�ណៈនិស្សយ័ពិត

របស់្រទង់បានែតតមរយៈករកត្់រសយពីសកម�ភាពដអ៏ស� រ្យរបស់្រទងេ់នក�ុង្របវត�ិស�ស� ែដលមានកត់

្រតក�ុង្រពះគម�ីរែតប៉ុេណា� ះ។ ទំនុកដំេកីងទី103ទញេចញពីករយល់ដឹងែដលមានមូលដ� នេចញពីថូរ៉។  

 “មាគ៌ាៃន្រពះអមា� ស់” ែដលលតសន�ឹងតមបនា� ត់្របវត�ិស�ស� មកទកទ់ងយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយបុគ�លិក

លក�ណៈៃន្រពះជាមា� ស់ ែដលពួកេគដក់ជាច្បាបពី់សណា� នៃនជីវតិ ែដលពណ៌នាពីអ�កែដលេធ�ីតម្រពះហឫទ័យ្រទង:់  

២ មានពរេហយី អស់អ�កែដលរក្សោទុកនូវេសចក�បីនា� ល់របស់្រទង់ 
ជាអ�កែដលែស�ងរក្រទង់ឲ្យអស់ពីចិត� 
៣ េអី ពកួេនាះមិនែដល្រប្រពឹត�អំេពីទុច�រតិេឡយី 
គឺេគេដីរតមផ�ូវរបស់្រទង់វញិ  (ទំនុកដំេកីង119:2-3) 

េន្រតងេ់នះ  “មាគ៌ា”របស់្រពះេស�ីគា� នឹង“េសចក�ីបនា� ល់”របស់្រទង ់ផ�ល់ជាេយាបល់ថា ្រកិត្យវនិយ័ែដលបានកត់

្រតទុកគឺជាករប�ូរផា� ចក់�ុងករកត្់រតពីេសចក�ីពិតៃនចិរតិលក�ណៈនិស្សយ័របស់្រទង។់ េនេពលមា� ក់
ស� បប់ង� បត់មេសចក�ីបនា� ល់របស់្រពះ េគបានរស់េនេទតមមាគ៌ារបស់្រទងេ់ហយី។ ទំនុកដំេកីងទី25េ្របី
ពក្យ២ម៉ាត ់“ផ�ូវ”និង “ផ�ូវ្រចក”ក�ុងឃា� ែដល្រសេដៀងគា� េហយីសេង�បគំនិតេនក�ុងឃា�  “េសចក�ីពិតរបស់្រទង”់:  

៤ ឱ្រពះេយហូវ៉េអីយ សូមបង� ញអស់ទងំផ�ូវរបស់្រទង់ដល់ទូលបង�ំ 
សូមបេ្រងៀនទូលបង�ំក�ុងផ�ូវ្រចករបស់្រទង់ 

៥ សូមនា ំេហយីបេ្រងៀនទូលបង�កំ�ុងេសចក�ីពិតរបស់្រទង់ផង 



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

ដ្បតិ្រទង់ជា្រពះដ៏ជយួសេ�ង� ះទូលបង�ំ ទូលបង�សំង្ឃមឹដល់្រទង់ដរបរល់ៃថ� 

 (ខ4-5, បានបែន�មករសង�តធ់�ន់) 
 

្រពះរជកិច�របស្់រពះជាមា� ស ់(God’s Works) 

 កណ� ទំនុកដំេកីងកប៏ានសែម�ងពីគំនិតថូរ៉តមអត�នយ័ៃន្រពះរជកិច�របស់្រទង។់ វក្យស័ព�ៃនសីលធមថូ៌រ៉ 

ដូចជាពក្យ“យុត�ិធម៌” “សុចរតិ” និង“េសចក�ីពិត” េលចេធា� ក�ុងកណ� គម�ីរទំនុកដំេកីងជាករសែម�ងេចញនូវករ

េបីកសែម�ងរបស់្រពះជាមា� ស់ពី្រពហឫទយ័និងចរតិលក�ណៈនិស្សយ័របស់្រទង។់ េថ�រេដរភា� បេ់សចក�ីយុត�ិធម៌

និងេសចក�ីល�ទងំអស់ែដលេមីលមិនេឃញីេដយែភ�កអចរកេឃញីក�ុងទំនុកដំេកីង 25:8-9:  

៨ ្រពះេយហូវ៉្រទង់ល� េហយីេទៀង្រតង់ 
ដូេច�ះ ្រទង់នឹងបង� ត់មនុស្សមានបាបឲ្យតមផ�ូវ្រទង់វញិ 

៩ ្រទង់នឹងនាមំនុស្សសុភាពក�ុងេសចក�ីយុត�ិធម៌ 
េហយីនឹងបេ្រងៀនមនុស្សរបទប ឲ្យស� ល់ផ�ូវ្រទង់ 

                  

្រពះបន�ូលរបស្់រពះ God’s Word 

 េនេពលែដលេយងីគិតពីថូរ៉ េយងីគិតពីពក្យទងំក�ុងករនិយាយនិងក�ុងសំេណរ។ េនះជា្របេភទែដល

េយងីមានសំបូរេទេដយវក្យស័ព�: ពក្យ(ជាេ្រចីន) ្រកិត្យ, ប��ត�,ិ េសចក�សី�� , និង្រកិត្យវនិយ័ ។ ពក្យទងំេនះ 

ជាទូេទសែម�ងេចញជាេសចក�ី្របា្រស័យទកត់មរយៈករនិយាយឬករសរេសរ។ ខណៈែដលអ�ករះិគន់ខ�ះេជឿថា 

ថូរ៉ឬ្រកិត្យវនិ័យៃនសសន៍អីុ្រសែអល្រត�វបានសរេសរេនសមយ័េ្រកយមកក�ី ែតេនសមយ័បូរណជាទូេទេគ

្របតិបត�ិតម្រកិត្យវនិ័យ។  មិនគិតថាពក្យែដលជំនួសឲ្យករេបីកសែម�ងែដលបានែថ�ងពីផ�ូវនិង្រពះរជកិច�នានារបស់

្រពះពីខងេលីជាអ�ីេទ ែតេសចក�ីទក់ទងដ៏សំខនច់ម្បងរបស់្រទងគឺ់ជាករែថ�ងបន�ូល(មិនែមនជាលយល័ក�អក្សរ)។ 

ពក្យែដលបានេ្របីស្រមាបេ់សចក�ីទក់ទងេដយវចរមានេលចេឡងីជាេ្រចីនដងេនក�ុងទំនុកដំេកីងថូរ៉។ 

ជាមួយនឹងវក្យស័ព�ៃនអ�កនិពន�ែដលមានស� ៃដេ្រចីនពីថូរ៉ ទំនុកដំេកីង ជំពូកទី119 ្របកសពី“មានពរ េហយី ”ដល់ 

ពួកអ�កែដល“េដីរតម្រកិត្យវនិយ័របស់្រពះេយហូវ៉”(ខ1) ពក្យនិយាយផា� ល់និងពក្យ ែដលបានកត់្រតជាលយល័ក� 

អក្សរៃនករេបីកសែម�ងទងំេនះជា្របភពៃនេសចក�ីអំណរ និងករយល់ដឹងរបស់អ�កនិពន�ទំនុកដំេកីងអំពី្រពះជាមា� ស់  

េទះបីជាពក្យែដលេ្របីជំនួសនានាកស៏ំខនេ់នក�ុងរូបភាពធំក៏េដយ។  

 

ទំនុកដំេកីងថូរ៉ (THE TORAH PSALMS) 

 ទំនុកដំេកីងជំពូកទី1 



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

 េយងីបានេដះ្រសយរចួេហយីថា ទំនុកដំេកីងជំពូកទី1គឺជាេសចក�ីេផ�ីមៃនកណ� គម�ីរទំនុកដំេកីងទងំមូល។ 

ឥឡូវេយងី្រត�វករនិយាយពក្យមួយេទៀតអំពីទំនុកដំេកីងក�ុងលក�ណៈជាទំនុកដំេកីងថូរ៉ អ�កខ�ះបានផ�ល់

េយាបល់ែដលជាករស� នថា ទំនុកដំេកីងជំពូក1និង119បានចបេ់ផ�ីមនិងប�� ប ់េនច្បាបេ់ដីមពីមុនៃនកណ�

គម�ីរទំនុកដំេកីងេនះ។ ពិបាកនឹងនិយាយពីមូលេហតុថា េហតុអ�ីបានជាទំនុកដំេកីងជំពូក19និង119 ្រត�វបានដក់េន

ទីតងំបច�ុប្បន�របស់ខ�ួនក�ុង្រពះគម�ីរបរសុិទ�ណាស។់ ដូចជាបានសេង�តេមីលពីខងេលីរចួមក េហយីថា 

ទំនុកដំេកីងជំពូក1គឺជាប�� មួយេផ្សងេទៀត។  អចថា ្របេភទៃនេសចក�ីជំេនឿេជឿជាកខ់� ងំនិងរស់េន

បេ�� ញេសចក�ីជំេនឿេទតមថូរ៉ែដលបាននាកំណ� ទំនុកដំេកីងេទដល់សណា� នចុងេ្រកយបង�ស់របស់ខ�ួន 

គឺជាេសចក�ីជ្រម�ញដល់ករតងំទំនុកដំេកីងជំពូកទី1ជាទំពរ័ចំណងេជីងៃនកណ� គម�ីរ។ ករស�� ឹងគិតេទេលីថូរ៉ 

គឺជាកូនេសឲ្យទទួលបានជីវតិែដលបាន្រពះពរ េហយីករ្រប្រពឹត�ែបបេនះបានេបាះ្រតេលី្រពះគម�ីរទងំមូល

ជាមួយនឹងេសចក�ីជំេនឿេជឿជាកខ់� ងំនិងរស់េនបេ�� ញេសចក�ីជំេនឿ។ ផ�ូវរបស់មនុស្សអ្រកក្់រត�វបានបង� ញឲ្យ

េឃញីថា ផ�ុយគា� យ៉ាងខ� ងំនឹងផ�ូវរបស់អ�កែដលស�� ឹងគិតេលីថូរ៉(ខ1-2)។ តមន័យេនះ អចថា 

ទំនុកដំេកីងជំពូកេនះស�ិតេនក�ុង្របេភទទំនុកដំេកីង្របាជា� ។  

 េពលសហគមនអីុ៍្រសែអលេ្រកយសមយ័និរេទសែស�ងរកភាពនឹងន បនា� បពី់បានឆ�ងកតនូ់វករបាត់

បងន់គរនិងសិទ�ិេសរភីាពរបស់ខ�ួនយ៉ាងឈចឺបេ់នាះ ទំនុកដំេកីងជំពូកទី1បានក� យជាេវជ�ប�� រមួយេដីម្បី

ទិញថា� ពំ្យោបាលករឈចឺប ់េនាះគឺជាករស�� ឹងគិតដល់ថូរ៉។ អត�ន័យ្រគឹះគួរែត្រត�វបានយល់តមខ� តៃនេសចក�ីជំេនឿ

េជឿជាកខ់� ងំនិងរស់េនបេ�� ញេសចក�ីជំេនឿផា� ល់ខ�ួន។ ែត ជាចំណងេជីងៃនកណ� ទំនុកដំេកីង េហយីេន

ក�ុងទស្សនៈៃនភាពធ�ន់ធ�រខងនេយាបាយែដលជាតិសសនេ៍នះកំពុងបន�េកីតមានេនាះ េធ�ីឲ្យករស�� ឹងគិតេទ

េលីថូរ៉ៃន្រពះអមា� ស់ គឺជាេសចក�ីែដលេលីសពីរេបៀបរស់េនរបស់មនុស្សមា� ក់ៗ េទេទៀត។ េនាះជារេបៀប

មួយេដីម្បេីដះ្រសយជាមួយប�� អយុត�ិធម។៌ ប�� ្រត�វបានដកេ់នក�ុងបរបិទៃនដំេណាះ្រសយ ឯដំេណាះ្រសយគឺ 

ករស�� ឹងគិតេទេលីថូរ៉របស់្រពះជាមា� ស់។ ភាពស�ិតេស�រគងវ់ង្សៃនពួកអ�កែដលស�� ឹងគិត

េទេលីថូរ៉(“ដូចជាេដីមេឈែីដលដុះេនែក្បរផ�ូវទឹក”) ទស់នឹងភាពមិនស�ិតេស�រៃនពួកមនុស្សអ្រកក(់“ដូចជា

អង� មែដល្រត�វខ្យល់បក់េទ”)។ រូបភាពទងំពីរផ�ុយគា� ្រសឡះ ែតភាពផ�ុយគា� រវងភាពឋតិេថររបស់មនុស្សសុចរតិ 

េហយីនិងមិនឋតិេថររបស់ពួកមនុស្សអ្រកក ់បង� ញយ៉ាងច្បាស់។ មនុស្សែដលតមករដសេ់តឿនៃនទំនុកដំេកីង 

េនាះជាមនុស្ស“មានពរ” ឯមនុស្សែដលរស់េនក�ុងអំេពីបាប”នឹងវនិាស”។ េសចក�ីទងំពីរេនះឈរេន

បេង� លផ�ុយគា� ក�ុងទំនុកដំេកីង គឺជានិមិត�រូបៃនផ�ូវ២ែដលទំនុកដំេកីងពណ៌នា។ ដូេច�ះរេបៀបរស់េន

ទងំ២ែដលផ�ុយគា� ែដងបង� ញឲ្យដឹងេនក�ុងកំណាព្យេនះនាេំទទិសេដ២ែដលផ�ុយគា�  ទិសេដមួយេទដល់្រពះពរ

និងេសចក�ីរកីរយ ឯទិសេដមួយេទៀតេទរកេសចក�ីអ្រកក់(ខ5)និងហនិវនិាស។ 

 អ�កនិពន�េធ�ីករពណ៌នាថា ជីវតិែដលទទួល្រពះពរជាជីវតិែបបណា-គឺជាជីវតិែដលមាន្រគឹះរងឹមា ំែដល

្រគឹះេនាះគឺជាេសចក�ីរកីរយនិងករស�� ឹងគិតេទេលីថូរ៉។ ផ�ូវេនះនាេំទដល់ភាពចស់ទំុខងវ�ិ� ណ។ 



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

  

ទំនុកដំេកីងជំពូកទី19 

 C.S.Lewisបានគិតថា ទំនុកដំេកីងជំពូកេនះគឺជាកំណាព្យដធំ៏អស� រ្យជាងេគ េនក�ុងកណ� គម�ីរទំនុកដំេកីង

ទងំមូល េហយីកជ៏ា១ក�ុងចំេណាមករនិពន�ដម៏ហមិានានាក�ុងពិភពេលកេនះ។ ចង� កៃ់នទំនុកដំេកីង េនះេធ�ីចលនា

ពីស� ្រពះហស�ៃនករបេង�ីតេទដល់ករេ្របាសេលះ ពីពិភពេលកេទថូរ៉ ពីៃផ�េមឃមកដល់ែផនដី។ 

េនក�ុងកំណាព្យេនះមាន្របាមួំយខែថ�ងពីភាពអស� រ្យៃនស� ្រពះហស�(ខ1-6) ្របាខំែថ�ងពីលក�ណៈផា� សែ់្របៃនថូរ៉(ខ7-

11) េហយីបីខែថ�ងពីករឆ�ុះប�� ងំខងវ�ិ� ណរបស់គាត់អ�កនិពន�ផា� ល់(ខ12-14)។ េទះបី

ជាអ�កខ�ះបានចតទុ់កទំនុកដំេកីងេនះថា សរេសរេដយអ�កនិពន�ពីររូបកេ៏ដយ ែតCraigieលំឱនេទរកករ 

គិតថាអ�កនិពន�ែតមួយរូប ឬយ៉ាងេហចណាជាកំណាព្យមួយ ែដលបានេ្របី្របាស់បទសរេសីរដំេកីងែដលមាន

វយ័ចំណាស់ជាង ស�ីអំពីស� ្រពះហស�បេង�ីត េហយីបេង�ីតបានជាស� ៃដដល៏�ល�ះជាមួយនឹងបទសរេសីរដំេកីងរបស់គា

តេ់ទេលីថូរ៉។ ទំនុកដំេកីងេនះបាន្របកសពីវត�មានៃន្រពះបន�ូល្រពះ ែដលេឃញីេន្រគបទី់កែន�ង

ដំបូង្របកសេដយៃផ�េមឃក�ុងលំហអកស បនា� បម់ក្របកសេដយថូរ៉េនក�ុងសង�មមនុស្ស។ ពក្យ

ដែដល(‘omer)េលចេឡងីស្រមាប់“ពក្យសដីំ”េនក�ុងឃា� ដំបូង(ខ3) េហយីេនក�ុងេសចក�ីអធិស� នរបស់អ�កនិពន� 

ែដល“ពក្យសំដី”(‘imreេចញពីឫសគល់ពក្យែតមួយ) របស់គាត់ទទួលបានករស� បពី់្រពះ(ខ14) ចងភា� បឃ់ា� ២

ជាមួយគា� ។  

 ៃផ�េមឃសំែដងពីសិរលី�ៃន្រពះ 

េហយីលំហអកសកប៏ង� ញករែដល្រពះហស�្រទង់េធ�ី  

ៃថ�១េពល្របាបត់ដល់ៃថ�១េទៀត 

េហយីយប១់ក៏សំែដងចំេណះដល់យប១់េទៀតែដរ 

ឯពក្យសំដី ឬភាស េនាះគា� នឮេឡយី 

គា� នអ�កណាែដលឮសំេឡងៃនរបស់ទងំេនាះេទ (ខ1-3) 

សូមឲ្យពក្យសំដី(‘imre)ែដលេចញពីមាតទូ់លបង�ំនឹងកររពឹំងគិតក�ុងចិត�របស់ទូលបង�ំ 

បានគាបេ់ន្រពះេន្រត្រទង ់(ខ14) 

Craigieបានកតស់ំគាល់ថា កំណាព្យេនះបានេធ�ីចលនាផា� ស់ប�ូរពីពិភពេលកទងំមូល(macrocosm) េទអតិសុខុម

េលក(microcosm) ពីករអស� រ្យៃនច្រកវឡេទករបនា� បខ�ួនរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ េនចំេពះ្រពះជាមា� ស់ 

និងទិដ�ភាពខ�ស់បំផុត គឺេនក�ុងេសភណភាពៃនអតិសុខុមេលក(microcosmic beauty) និងអំណាចៃនថូរ៉។  



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

ដូចជាៃផ�េមឃសំែដងពីសិរលី�ៃន្រពះ េនក�ុងច្រកវឡទងំមូល ជាេរៀងរល់ៃថ� េនក�ុងចង� កៃ់នធម�ជាតិយ៉ាងណា 

េនាះថូរ៉ៃន្រពះជាមា� ស់ក៏ែថ�ងពីករ្រពះបន�ូលផា� ស់ែ្របេដយ្រពះគុណយ៉ាងេនាះែដរ: 

 ្រកិត្យវនិយ័របស់្រពះេយហូវ៉េនាះ្រគបល់ក�ណ៍ 

 កែ៏ក្រពលឹងេឡងីវញិ 

េសចក�ីបនា� ល់ៃន្រពះេយហូវ៉ជាពិត 

កេ៏ធ�ីឲ្យមនុស្សេខ� ល�ង់មាន្របាជា�  

េសចក�ីប��ត�របស់្រពះេយហូវ៉សុទ�ែតេទៀង្រតង់ 

កប៏ណា� លឲ្យចិត�រកីរយសប្បាយ 

្រកិត្យ្រកមៃន្រពះេយហូវ៉ជាសុទ�សធ កបំ៏ភ�ឺែភ�ក 

េសចក�ីេកតខ� ចដល់្រពះេយហូវ៉ េនាះជាបរសុិទ� 

កេ៏នជាបជ់ាេរៀងរបដរប 

អស់ទងំខច្បាបរ់បស់្រពះេយហូវ៉សុទ�ែតពិត្រតង ់េហយីសុចរតិ្រគបជំ់ពូក 

េសចក�ីទងំេនាះគួរចងប់ានេលីសជាងមាស េអីជាជាងមាសសុទ�ជាេ្រចីនផង 

កែ៏ផ�មជាងទឹកឃ�ុ ំេហយីជាងដំណក្់រសក់ពីសំណុសផង 

មួយេទៀត ទូលបង�ំជាអ�កបេ្រមី្រទង ់កេ៏ចះ្របយត័ េដយសរេសចក�ីទងំេនះែដរ               

េហយីែដលកនត់ម េនាះក៏មានរង� ន់យ៉ាងធំ (ខ7-11) 

Lewis បានចង�ុលថា េសចក�ីភា� ប់ឃា� ទងំ២េលចេឡងីេនខ7 “គា� នរបស់អ�ីលកកំ់បាងំពីកំេដៃន្រពះអទិត្យ” ប�� ក់ថា 

ថូរ៉្រគប្់រគងេលីជីវតិមនុស្ស ដូចជា្រពះអទិត្យ្រគប្់រគងេលីៃផ�េមឃេនេពលៃថ�យ៉ាងេនាះែដរ។ េនេ្រកម

ករពិនិត្យពិច�័យពីថូរ៉ េ្របៀបដូចជាេនេ្រកមកេម� ្រពះអទិត្យអ�� ឹងែដរ មិនអចេគចរចួពីប�� ចិត�ៃនអំេពី

បាបរបស់ខ�ួនបានេឡយី។ 

ទំនុកដំេកីង119 

 ទំនុកដំេកីងេនះនិពន�េឡងីេដយតេ្រមៀបតមលំដបេ់រៀងៃនព្យ�� នៈក�ុងភាសេហេ្រពីរ ជាស� ៃដនិពន�យ៉ាងល�

ឯកមួយ។ េនះជាកំណាព្យែដលមាន22ល្បះ(strophes)េស�ីនឹងចំនួនតួព្យ�� នៈក�ុងភាសេហេ្រពីរ។ ទំនុក



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

ដំេកីងេនះចប់េផ�ីមេដយល្បះែដលមានតួព្យ�� នៈដំបូង េហយីល្បះបនា� បេ់ដយព្យ�� នៈបន�បនា� ប ់តមលំដប់

េរៀងៃនព្យ�� នៈភាសេហេ្រពីរ។ ល្បះនីមួយៗមាន្របាបីំឃា�  េហយីឃា� នីមួយៗក�ុងល្បះេនាះចបេ់ផ�ីមេដយ

តួព្យ�� នៈដែដលដូចគា� ែដលសមេទនឹងឃា� ទងំេនាះ។ អ�កសរេសរអត� ធិប្បាយមួយរូបបានេហទំនុកដំេកីង

ជំពូកេនះជា “a holy alphabet for Zion’s scholars.” ែ្របថា តួព្យ�� នៈដវ៏សុិទ�មួយស្រមាបអ់�ក្របាជ�េនសុីយ៉ូន។  

Lewisពណ៌នាកំណាព្យេនះេដយ ពក្យខងេ្រកមេនះ៖  

កំណាព្យេនះមិនែមនជាេហយីកមិ៏នហក់បីដូចជាករចកប់ង�ូរពីក�ុងចិត�

ដូចជាទំនុកដំេកីងេផ្សងេទៀត ឧទហរណ៍ទំនុកដំេកីងជំពូក18េឡយី។   

កំណាព្យេនះជាគ្រម� ជាអ�ីែដលបានេធ�ីដូចជា ករប៉ាក ់េដរម�ងមួយ  

េដយស� តេ់ស��មអស់េពលយ៉ាងយូរ ស្រមាប់ហត�េកសល្យ 

េនក�ុងភាពមានវនិយ័ និងកំសន�រកីរយ។ 

  

ក�ុងខនីមួយៗ េលីកែលងែតខ122 សុទ�ែតមានយ៉ាងតិចមួយពក្យទក់ទងនឹងថូរ៉។ កត� ែដលកំណាព្យេនះ 

េ្របីអស់ទងំព្យ�� នៈទងំអសេ់ដីម្បពីណ៌នានិងសរេសីរដល់ថូរ៉គួរែតផ�ល់េយាបល់្របាបេ់យងីថា អ�កនិពន�កំណាព្យ

េនះបានប៉ុនប៉ងពណ៌នាពីលក�ណៈ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយទងំអស់របស់ថូរ៉។ គាតប់ានខំ្របឹងពិនិត្យពិច�័យ

េមីលថូរ៉ចប់ពី“A””ដល់“Z”តមលក�ណៈរបស់ថូរ៉ េហយីបានេមីលវពី្រជ�ងមា� ងតមែបបភាសវទិ្យោនូវ្រគប់ខង

តួអក្សរនីមួយៗក�ុងភាសេហេ្រពីរ។ បូករមួជាមួយនឹងកត� មួយេទៀតែដលឃា� ទងំ្របាបីំក�ុងល្បះនីមួយៗ

មានតួអក្សរែតមួយដូចគា� េទៀត កនែ់តពនា� តលក�ណៈរបស់ថូរ៉កនែ់តខ� ងំេឡងី។ បនា� បពី់តួអក្សរនីមួយៗ្រត�វបាន

េគេ្របី្របាស់ទងំអស់ េហយីតួអក្សរនីមួយៗ្រត�វបានេគេ្របីជាអក្សរេដីមដំបូងៃនខទងំ្របាបីំ ជាបន�បនា� ប ់

េតីមានអ�ីេ្រចីនេទៀតែដលអចឲ្យេយងីនិយាយបានពីថូរ៉!  េតីមានអ�ីេ្រចីនេទៀតែដល្រត�វនិយាយ ! 

 ដូចជាេគ្របែហលនឹងរពឹំងគិតេដយេយាងេទដល់គ្រម�អក្សរស�ស�ៃនទំនុកដំេកីងេនះ ថាកំណាព្យេនះមិន

សុីគា� េទនឹងសណា� នអក្សរស�ស�ែតមួយេទ (ទីៃទពីកំណាព្យែបបacrosticជាង) ែតមានផ�ុកេដយ ដនេ្រចីន្របេភទ 

ដូចជាសំេណាកផា� ល់ខ�ួន(ខ107) បទចេ្រមៀងៃនទំនុកចិត�(ខ42) បទចេ្រមៀងែថ�ងអំណរ្រពះគុណ 

(ខ7)ទំនុកសរេសីរ្រពះ (ឧ.ខ71-72)និងទំនុក្របាជា�  (ខ9,99)។ 

 េគ្របែហលអចគិតថា ខជាេ្រចីនៃនឃា� ែដលមានក�ុងទំនុកដំេកីងជំពូកទី119 ្រត�វបានេដរជាមួយគា� ដូចជា

្រគាបអ់ង� ែំខ្សក ែតេនមានករណីជាេ្រចីនេទៀត ែដលឃា� ៃនល្បះចបេ់ផ�ីមជាមួយនឹងៃផ�េរឿងរងជាថូរ៉ 

េហយី្រទ្រទង្់របធានបទេនាះក�ុងឃា� ទងំមូល េបីេទះបីជាៃផ�េរឿងសំខនច់បេ់ផ�ីម រមួតូចេទៗ មុនេពលឃា�

េនាះបានចប់ក៏េដយ។ ឧទហរណ៍េនក�ុងវគ�ឃា� របស់Lamedh(ខ89-96), សេម�ងៃនែខ្សចបីុៃនភាពអស់កល្បជានិច� 

និងសភាពតងំេនស�ិតេស�រៃន្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់(ខ89-90) េនាះរលកស់េម�ងេឡងីចុះជាបទ 



�កិត��វនិ័យរបស�់ពះេយហ�ូ�េ�ះ�គប់លក�ណ៍ ក៏ែក�ពលឹងេឡើងវញិ 

ក� យជាគុណភាពតងំេនស�ិតេស�រតមច្បាបរ់បស់្រពះជាមា� ស់ េនក�ុងពិភពេលកេនះ(ខ91) ែតលំអេដយេសចក�ីរកី

រយរបស់អ�កនិពន�ចំេពះថូរ៉និងករពិនិត្យពិច�យ័របស់គាតចំ់េពះថូរ៉(ខ92-93) េធ�ីឲ្យេទដល់កំពូល 

ខ�ស់បំផុតៃនៃផ�េរឿងេនក�ុងេសចក�ីអធិស� នរបស់គាតថ់ា ្រពះជាមា� ស់នឹងសេ�ង� ះគាត់ពីេសចក�ីអ្រកក ់េដយេយាង

េទេលីភក�ីភាពរបស់គាតចំ់េពះថូរ៉(ខ94-95)។ ចំណុចខ�ស់បំផុតគឺេនខទី96 ្រតង់កែន�ងែដលគាត្់របកសថា 

្រគបទ់ងំេសចក�ី្រគបល់ក�ណ៍ទងំអស់សុទ�ែតមានែដនកំណត ់ែតច្បាប់របស់្រពះ ជាមា� ស់ធំទូលយគា� នែដនកំណតេ់ទ។ 

ខណៈែដលខ�ឹមសរៃផ�េរឿងេន្រតង់េសចក�ីប�� បខុ់សពីេន ្រតងចំ់ណុចចបេ់ផ�ីម

ែដលនិយាយពីភាពអស់កល្បៃនថូរ៉កេ៏ដយ ែតេន្រតងេ់សចក�ីប�� បេ់នាះពណ៌នាពីសណា� នដមិ៏នអចកំណត់

បានរបស់ថូរ៉ និងករណីមួយែដលអច្រត�វបេង�ីតេឡងីេដីម្បឲី្យមានករជាបទ់កទ់ងគា� ៃនខ�ឹមសរៃផ�េរឿង

េនក�ុងឃា� េនះ។  

 ឧទហរណ៍មួយេទៀតេនល្បះ Qoph stropheពីខ145-49 កដូ៏ចជាេនល្បះ Lamedh strophe ែដលបាន

ពិភាក្សោខងេលីែដរ វគ�ឃា� េនះបានឲ្យពិចរណាថា មនុស្សអ្រកកម់កកនែ់តជិតអ�កនិពន�ទំនុកដំេកីងេនះេហយី 

ឲ្យេយងីសេង�តថា ពួកមនុស្សអ្រកកជ់ាពួកមនុស្សែដល“េនឆា� យពី្រកិត្យវនិយ័របស់្រទង/់ឯ្រទង់ ឱ្រពះេយហូវ៉េអីយ 

្រទងគ់ង់េនជិតែដរ/េហយី្រគបទ់ងំេសចក�ីបង� ប់របស់្រទងសុ់ទ�ែតពិត្រតង”់(ខ150b-151)។ 

មិនដូចេសចក�ីប�� បៃ់នល្បះ Lamedh strophe ែដលៃផ�េរឿងយ៉ាងេហចណាស់េនក�ុងវសិលគមទូលំទូលយ 

ៃនៃផ�េរឿងរង វគ�ឃា� េនះបានប�� បេ់ដយគំនិតែដលថា្រពះេយហូវ៉បានបេង�ីត្រកិត្យវនិ័យឲ្យស�ិតេស�រគងវ់ង្សេន

ជាេរៀងរហូត(ខ152) ពិបាកជាងករវលិ្រតឡបេ់ទគំនិត ែដលជា្របភពេដីមៃនករែស�ងរក្រពះជាមា� ស ់ឲ្យកំណាព្យរងឹ 

ជាបស់�ិត ចំេពះរចនាសម�័ន�តមតួព្យ�� នៈ ជា្របធានបទែដលេពលខ�ះ្រត�វលះបង់េទតម សណា� នៃនអក្សរស�ស�។  


