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ទំនុកសរេសរដំេកង 

 
 េគអចនិយាយបានថា មូលដ� នៃនទំនុកដំេកងគឺបង� ញពី េគាលបំណងរបស់មនុស្សែដលមាន េហយ

រស់េន គឺេដម្បសីរេសរដំេកង្រពះអមា� ស់។ អ�កទំនុកដំេកងបាននិពន�ទំនុកដំេកងេនះេឡង េដម្បសីរេសរដំេកង

្រពះអមា� ស់។  

 េឈ� ះកណ� ទំនុកដំេកង ្រត�វបានដកជ់ាភាសេហេ្រព េឈ� ះថា “tehillim” (ករសរេសរ)។ ទុកណាជា 

ទំនុកតម�ូញ មានេ្រចនជាងទំនុកសរេសរេនក�ុងេសៀវេភទី១ដល់៣ក�ី កទំ៏នុកសរេសរមានយ៉ាងេ្រចនេនក�ុង

េសៀវេភទី៤និង៥។ ករេដរពីទំនុកតម�ូញ េទកនក់រសរេសរ វហកដូ់ចជាករែដលចង្រកងេដយមានបំណង

ច្បាស់លស់េនក�ុងកណ� ទំនុកដំេកង។ ករសរេសរគឺជាទិសេដ របស់កណ� ទំនុកដំេកងទងំមូលេឆា� ះេទរក។ 

មានករសរេសរេនចុងប��បៃ់នេសៀវេភនីមយួៗ៖ ទំនុកដំេកង ៤១:១៣; ៧២:១៨-១៩; ៨៩:៥២; 

១០៦:៤៨; និង១៤៦-១៥០។ តមេលក Hans-Joachim Kraus បានផ�ល់ប�� ីៃនទំនុកសរេសរដំេកងមាន 

ទំនុកដំេកង ៨, ១៩ក, ២៩, ៣៣, ៤៧, ៦៥, ៦៦ក, ៦៨, ៩៣, ៩៦, ៩៧, ៩៨, ៩៩, ១០០, ១០៤, ១០៥, 

១០៦, ១១១, ១១៣, ១១៤, ១១៧, ១៣៤, ១៣៥, ១៣៦, ១៤៥, ១៤៦, ១៤៧, ១៤៨, ១៤៩, ១៥០។ 

 ទំនុកសរេសរអចមានករែបងែចកជាពីរែផ�ក៖ 

១. ចំេរៀងែដលអចខុសគា� េដយសរទ្រមង ់

១.ក ចំេរៀងប�� សរេសរ ដូចមានគំរូពីនិក�មនំ ១៥២១។ េហតុផលៃនករសរេសរដំេកង 

្រត�វបានេ្របពក្យ “ពីេ្រពះ (េ្រពះ)”។ ទំនុកដំេកងទងំេនាះ មានទំនុកដំេកង ៩៦, ៩៨, ១០០, 

និង១៣៦។ 

១.ខ ចំេរៀងចូលរមួ មានគំរូឧទហរណ៍ដូចេនក�ុង េអសយ ៤០-៥៥។ 

១.គ ចំេរៀងបុគ�លមា� ក់ៗ  ដូចមានគំរូឧទហរណ៍ េនក�ុងទំនុកដំេកង ៨ និង ១០៤។ 

២. ចំេរៀងែដលអចខុសគា� េដយៃផ�េរឿង មនិែមនទ្រមងេ់ទ 

២.ក ទំនុកសរេសរពីករបេង�តរបស់្រពះ៖ ទំនុកដំេកង ៨, ១៩ក, ៣៣, ១០៤, និង១៣៦។ 

២.ខ ទំនុក្រពះេយហូវ៉ជា្រពះមហក្ស្រត៖ ទំនុកដំេកង ៤៧, ៩៣, ៩៦, ៩៧, ៩៨, និង ៩៩។ 

២.គ ទំនុក្របមូលផល៖ ទំនុកដំេកង ៦៥ និង១៤៥។ 

២.ឃ ទំនុក្របវត�ិស�ស�៖ ទំនុកដំេកង ១០៥, ១០៦, ១១៤, ១៣៥, និង ១៣៦។ 

២.ង ទំនុកទ� រចូល៖ ទំនុកដំេកង ២៤, ៩៥, និង១០០។ 

 វមានករលំបាកក�ុងករែស�ងយល់ឲ្យច្បាស់ពីស� នភាពជីវតិៃនទំនុកដំេកងទងំេនាះ។ ទំនុកដំេកងខ�ះ

្របែហលជា្រត�វបានសរេសរជាពិេសស សំរបក់រថា� យបង�ំេន្រពះវហិរ (ឧ. ទំនុកដំេកង ១៣៦) េនេពលទំនុក

ដំេកងដៃទេទៀតគឺជាករសំែដងពីករអរ្រពះគុណ្រពះចំេពះទេង�ដអ៏ស� រ្យ និងេសចក�ីល�របស់្រពះ (្របែហលជា 
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ទំនុកដំេកង ៨) េហយេ្រកយមកេទៀត្រត�វបានេ្របេនក�ុងករថា� យបង�ំ្រពះេនក�ុង្រពះវហិរ ្របសិនេប
ទំនុកដំេកងេនាះ ្រត�វបានប��ូ លក�ុងករថា� យបង�ំេន្រពះវហិរ។ េយងមនិអចសន�តទងំអស់បានថា 

្រគបទំ់នុកដំេកងទងំអស់្រត�វបានេ្របេនក�ុង្រពះវហិរេនាះេទ។ និយាយែបបេនះ ទំនុកដំេកងគឺជាេសៀវេភ

ចំេរៀងមយួក្បាល របស់្រពះវហិរ ប៉ែុន�មនិមានេគាលបំណងដូចេសៀវេភចំេរៀងនាសមយ័សព�ៃថ� ែដលចង្រកង

មកេដម្បេី្រច�ងសរេសរេនក�ុង្រពះវហិរេនាះេទ។ កណ� ទំនុកដំេកងគឺជាេសៀវេភៃនករ្របមូលផ�ុ ំសំរប់

ករថា� យបង�ំរមួ ឬឯកជនមា� ក់ៗ ។ ទំនុកដំេកង្រត�វបានសរេសរេឡងសំរបេ់្រប្របាស់មា� ក់ៗ ផា� ល់ខ�ួន 

និងសំរបេ់្រប្របាស់រមួ ដូចេនះទំនុកដំេកងអចេ្របពីឯកជនេទជាសហភាព និងពីសហភាពេទជាឯកជន។ 

 

ៃផ�េរឿងសំខន់ៗ ៃនទំនុកសរេសរដំេកង 

 

១. ករបេង�ត 

១.ក ករបេង�តេដយ្រពះបន�ូលប��  

 បនា� បពី់អ�កទំនុកដំេកងបានេកះេហ្រពះអទិត្យ ្រពះចន� ផា� យ ៃផ�េមឃ និងទឹកឲ្យសរេសរដំេកង្រពះ 

េនាះគាតប់ានចងចេំឡងវញិថា៖ “ដ្បតិ្រទងប់ានេចញបង� ប ់េហយរបស់ទងំេនាះបានេកតមក ្រទងប់ានតងំ

របស់ទងំេនាះឲ្យេនអស់កល្បជានិច� ្រទងប់ានដកច់្បាបេ់ហយ ជាច្បាប ់ែដលរបស់ទងំេនាះនឹងមនិ្រប្រពឹត�

រលំងេឡយ” (ទំនុកដំេកង ១៤៨:៥ក-៦)។ 

 ្រពះបន�ូលៃន្រពះបាននាមំកនូវករបេង�ត េនះគឺជាអ�ីែដលអ�កទំនុកដំេកងបាននិយាយម�ងេទៀតេន 

ទំនុកដំេកង ៣៣:៦៖  
“ៃផ�េមឃបានេកតមក េដយសរ្រពះបន�ូល្រពះេយហូវ៉  

េហយពកួបរវិរេនេលេនាះ បានេកតេដយសរខ្យល់ពី្រពះឳស�្រទង”់។ 

 ដូចគា� េនះេយងេឃញមានពក្យ “មានបន�ូល” ្រត�វបានដកឲ់្យសីុគា� និងពក្យ “បង� ប”់ ែដលបេង�តបាន

ជាអត�នយ័ដូចគា� ចំេពះគំនិតពីរ (ទំនុកដំេកង ៣៣:៩)៖  
ដ្បតិ្រទង្់រគានែ់តមានបន�ូល េនាះកេ៏កតមានដូេច� ះ 

្រទងប់ានបង� ប ់េនាះកម៏ានេន។ 

 

១.ខ ករបេង�តេដយទេង� 

 លក�ណៈទីពីរៃនករពណ៌នាសកម�ភាពករបេង�តរបស់្រពះ គឺេដយទេង� េហយទំនុកដំេកងកប៏ាន

និយាយពីករេនះផងែដរ។ ្រពះអមា� ស់បានេធ�ឲ្យមានផា� យ េហយបានេហផា� យតមេឈ� ះរបស់វ េនេពល

ែដល្រទងេ់ធ�ប�� ីសរេពភណ័�  េនក�ុងទំនុកដំេកង ១៤៧:៤៖  
្រទងរ់បចំ់ននួៃនអស់ទងំផា� យ កេ៏ហបានតមេឈ� ះទងំអស់ 
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ករយកចិត�ទុកដកផ់ា� ល់របស់្រពះអមា� ស់ចំេពះករបេង�តរបស់្រទង ់្រត�វបានេឃញតមរយៈករផ�ល់

េឈ� ះដល់ផា� យ ែដលជាសកម�ភាព ែដលប�� កពី់អំណាចេចស� របស់្រពះេលករបេង�តរបស់្រទង ់(េ្រប�បេធៀប 

េលកុ. ២:១៩-២០; ៣:២០)។ 

 

១.គ ករបេង�តេដយ្របាជា�  

ទំនុកដំេកង ១៣៦:៥-៩ 

ទំនុកដំេកង ១០៤:២៤-២៦ 

ទំនុកដំេកង ១៤៥:១៧-២០ 

ទំនុកដំេកង ១៤៧:៣-៦ 

 

១.ឃ ករបេង�តេដយ្រពះេចស�  

 

១.ង ស្រមស់ និងភាសៃនករបេង�ត 

 

១.ច ្រពះវត�មាន និងករ្រគងរជ្យែបបជាសកល 

 

២. កិច�កររបស់្រពះេនក�ុង្របវត�ស�ស�អីុ្រសែអល 


