
ករេ ដ៏េទវភពៃនអនកផ ពផ យ សនមួយរូប 
ែអលេឌរ រន៉ ល់ េអ ៉ ស់េបនដ៍ 

ពីគណៈ បធនៃនពួកចិតសិបនក់ 

 

 អរណុសួសីបងបូន បសៃនបពជិតភពជទី ស ញ់របស់ខញុំ។ េនយប់េនះ ខញុំចង់និយយអំពី

ករបំេរ ជអនកផ ពផ យ សន។ ខញុំសូមេផតមតិរបស់ខញុំេទេល កមដ៏ធំៃនពួកយុវជនែដលកន់ 

បពជិតភពេអរ ៉នុែដល បមូលផំុគន េនទូទំងពិភពេ ក និងចំេពះឪពុក និងពួកអនកដឹកនំបពជិតភព

របស់ពួកេគែដលេមលខុស តវេលពួកេគ។ 

  

កិចចករផ ពផ យគឺជ បធនបទែដលខញុំ ស ញ់បំផុត ក៏ជ បធនបទែដល គប់សមជិកៃនកូរ ៉មុទំង

បំបីៃនពួកចិតសិបនក់ែដល ពះអមច ស់បនែតង ំងឱយេទ «ចត់េគឱយេទមុន ទង់មួយគូៗកនុង គប់ កង 

គប់កែនងែដល ទង់គិតយងេទ»។ 1 កិចចករផ ពផ យ សន គឺសំខន់ ស់ចំេពះ សនច ក 

និងជពរជ័យជួយសេ ងគ ះជីវតិអនកទំង យ  ែដលទទួលយក រលិខិតពីកិចចករេនះ។ 

  

េនេពលែដលេ កេច យបេ ង នេនកនុងចំេ មមនុស  េនះ ទង់បនេ អនកេន ទេនកលី

េឡឱយទុកអួន របស់ពួកេគ េហយេដរ បកស ម ទង់ថ៖ «ខញុំនឹង ំងអនកឱយជអនកេន ទមនុស វញិ»។ 

2 ពះអមច ស់បនព ងីកករេ ទំងេនះចំេពះបុរសែដលមនចិត បទប ែដល មរយៈពួកេគ េនះ

អនកដៃទនឹងបនឮអំពីេសចកីពិតៃនដំណឹងល និងឱយមករក ទង់។ 

  

េនែខ មិថុន ឆន ំ 1837 ពយករយូ៉ីែសប សមីធ បនេ បធនហីុបឺ៊ សីុ ឃឹមបឹល ជ វកឱយេទបំេរ 

េបសកកមម េន បេទសអង់េគស។ ករេ របស់ែអលេឌរ ឃឹមបឹល បនេកតេឡង េនេពលែដល

ពួកគត់ទំងពីរនក់បនអងគុយ េនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធខឺតឡង់ និងយូ៉ែសប សមីធ ែដលមនសិទធិអំ ច

ដ៏េទវភពថ៖ «បង បស ហីុបឺ៊ ពះវញិញ ណរបស់ ពះអមច ស់បនខ ឹប បប់ខញុំថ៖ ‘ទុកឱយអនកបំេរ របស់េយង 

ហីុបឺ៊ េទ បេទសអង់េគស និង បកសដំណឹងលរបស់េយង េហយេបកទរៃនេសចកីសេ ងគ ះដល់ជតិ

សន៍េនះ»។ 3  

 

ករខ ឹប បប់ពី ពះវញិញ ណគឺជឧទហរណ៍មួយអំពីរេប បែដលករេ បនធក់មកេលពួកអនកបំេរ របស់

ពះអមច ស់ េដមបីបញជូ នពួកអនកផ ពផ យ សនេទកន់តំបន់ករងររបស់ពួកេគ។ 

  

េនសពៃថងេនះពួកអនកផ ពផ យ សនេចញេទជគូៗ ដូចែដល តវបនែតង ំងេ យ ពះអមច ស់ 

េ យមននូវ រលិខិតដូចគន  ពមជមួយនឹងករេ ឱយបំេរ ដ៏េទវភពដូចគន មកពីពយករៃីន ពះ។ 

ពយកររីបស់េយង បធនថូម៉ស េអស ម៉នសុន បនមន ប សន៍ថ ករេ ឱយបំេរ ទំងេនះគឺជ៖ 



«ឱកសផ ពផ យ សនៃនជីវតិេនះជរបស់អនក។ ពរជ័យដ៏េនអស់កលបជនិចចកំពុងែតរង់ចំអនក។ 

ឱកសរបស់អនកគឺជអភ័យឯកសិទធិពំុែមនឈរេមលេនះេទ បុ៉ែនគឺេដមបីចូលរមួចំែណកេនកនុងករបំេរ ៃន

បពជិតភព»។ 4 

 

បូន បសបពជិតភពេអរ ៉នុជទី ស ញ់របស់ខញុំេអយ ឱកសេនះគឺជរបស់អនក។ េតអនករចួ ល់ និងមន

ឆនទៈេដមបីេធនូវតួនទីរបស់អនកេហយឬេន? ពះអមច ស់ តវករយុវជនែដលមនសមតថភព គប់របូ េដមបី

េរ បចំខួន និង ំងចិតជថមីចប់េផមពីយប់េនះ េដមបីមនភពសកិសមចំេពះករេ ពីពយករៃីន ពះ

េដមបីបំេរ េបសកកមមមួយ។ 

  

ខញុំេនចងចំអំពីេសចកីរកី យដ៏ជទី ស ញ់ែដល កម គ ររបស់េយងទំងមូលមន េនេពលកូន

របស់េយងពីរនក់បនទទួលករេ របស់ពួកេគឱយេទបំេរ ជអនកផ ពផ យ សនេពញេម៉ងេនះ។ 

ភពរកី យ និងករចូលរមួចំែណកបនបំេពញេនកនុងដួងចិតរបស់េយង េនេពលពួកេគបនេបកសំបុ ត

ពិេសសមួយមកពីពយកររីបស់ ពះ។ កូន សីរបស់េយងេជេណស  តវបនេ ឱយបំេរ េនេបសកកមម

មីុឈីែហគនេឌ តត កូន បសរបស់េយងេឈម ះ គី ទ ន តវបនេ ឱយបំេរ េនេបសកកមមរសុ ីមូ៉សគូខង

តបូង។ េនះគឺជបទពិេ ធន៍ៃនករបនទ បខួន និងភពរកី យែដលេកតេឡងកនុងេពល ពមគន ! 

  

េនេពលែដលសិុេសទរ ៉សបន េហយខញុំមនឱកសេធជអធិបតីេនេបសកកមមញូវយ៉កញូវយ៉កខងេជង 

កលពីពីរបីឆន ំមុន ខញុំមនករសញប់ែសញង ស់េនេពលែដលពួកអនកផ ពផ យ សនបនមកដល់ទី

កងញូវយ៉ក។  

 

េនេពលែដលខញុំសមភ សពួកេគ េនកនុងៃថងដំបូងែដលពួកេគបនមកដល់េបសកកមម ខញុំមននូវ រមមណ៍ៃន

អំណរគុណដ៏ ជលេ ជស មប់ពួកអនកផ ពផ យ សនមន ក់ៗ។ ខញុំមន រមមណ៍ថ ករេ របស់

ពួកេគឱយមកបំេរ េនេបសកកមមរបស់េយង គឺជេជគ សនដ៏េទវភពចំេពះពួកេគ និងស មប់ខញុំ កនុង

នមជ បធនេបសកកមមរបស់ពួកេគ។ 

  

បនទ ប់ពីបនបញច ប់កិចចករេបសកកមមរបស់េយង ខញុំ តវបនេ េ យ បធន ហគរដុន បី៊ ហីុងគី ឱយបំេរ កនុង

កមពួកចិតសិបនក់កនុង សនច ក។ ែផនកមួយៃនករបំពក់បំប៉នកនុងនមជពួកអនកមនសិទធិអំ ច

ទូេទ តវបនរមួទំងឱកសមួយេដមបីអងគុយជមួយនឹងសមជិកៃនពួកដប់ពីរនក់ េនេពលែដលពួកគត់

េធករែតង ំងពួកអនកផ ពផ យ សនឱយបំេរ េនកនុងេបសកកមមជង 300 េបសកកមមៃន សនច ក

ដ៏អ ច រយេនះ។ 

  

េ យមនករេលកទឹកចិត និងករអនុញញ តពី បធន ហិនរ ីបី៊ វរងី ខញុំសូមេលកេឡងនូវបទពិេ ធ



មួយ ែដលជបទពិេ ធន៍ដ៏ពិេសសែដលខញុំមនជេ ចនឆន ំេទេហយ កលពីខញុំេនជសមជិកៃនពួកដប់

ពីរនក់។ វកមួយរបូៗមនកូនេ ៃននគរ និងេ ប បស់កូនេ ទំងេនះ មទិសេ  និងករចត់

ំងមកអំពី បធនៃន សនច ក។ ែអលេឌរ វរងីបនកំពុងែតេរ បចំពួកអនកផ ពផ យ សនឱយ

េទកនុងតំបន់ែដលពួកេគបនបំេរ ែដលជែផនកមួយៃនករបំពក់បំប៉នរបស់ខញុំ ែដល តវបនអេញជ ញឱយេធ

ករសេងកតេមល។ 

  

ខញុំបនចូលរមួជមួយនឹងែអលេឌរ វរងី កលពី ពឹក ពលឹមមួយេនកនុងបនទប់ ែដលមនកំុពយូទ័រែដលមន

េអ កង់ធំៗជេ ចន ែដល តវបនេរ បចំសំ ប់េធកិចចករេនះ។ ក៏មនបុគគលិកមួយចំនួនមកពីករយិល័យ

ផ ពផ យ សន ែដល តវបនចត់ ំងឱយជួយេនកនុងៃថងេនះ។ 

  

ដំបូង េយងបនលុតជគង់ចុះេនកនុងករអធិ ន។ ខញុំចងចំករេឃញែអលេឌរ វរងី បនេ ប បស់

ពកយេពចន៍ដ៏មនន័យ បួងសួងឱយ ពះអមច ស់ បសិទធិពរជ័យឱយេ កបនដឹង «យ៉ងឥតេខច ះ» នូវកែនង

ែដលពួកអនកផ ពផ យ សន តវបញជូ នេទ។ ពកយ«យ៉ងឥតេខច ះ» និយយេ ចនអំពីេសចកីជំេន

ែដល ែអលេឌរ វរងី បនេលកេឡងេនៃថងេនះ។  

 

េនេពលែដលដំេណ រករ តវបនបញច ប់ របូភពៃនអនកផ ពផ សនែដល តវចត់ ំងនឹងផុសេឡង

េនេលេអ កង់ ៃនកំុពយូទ័រមួយ។ េនេពលែដលរបូភពនីមួយៗេលចេនចំពីមុខខញុំ ចំេពះខញុំ ក់ដូចជ

ពួកអនកផ ពផ យ សនរបូេនះ បនេនកនុងបនទប់ជមួយនឹងេយងែដរ។ ែអលេឌរ វរងី បនទ ប់មក

នឹង គមន៍ដល់អនកផ ពផ យ សនេ យ សននចិត និងសេមងដ៏ទន់ភន់របស់គត់៖ «អរណុសួសី

ែអលេឌរ េរ  ឬសិុេសទរ យ៉ង។ េតអនកសុខសបបយេទេនៃថងេនះ?»  

 

គត់បន បប់ខញុំថ េនកនុងគំនិតរបស់គត់ គត់ចូលចិតគិតអំពីថេតពួកអនកផ ពផ យ សន តវ

បញច ប់េបសកកមមរបស់ពួកេគេនកែនង ។ ករេធែបបេនះនឹងជួយឱយគត់ដឹងថ តវចត់ ំងពួកេគ

េនកែនង ។ ែអលេឌរ វរងី បនទ ប់មកសិក អំពីេយបល់មកពីបី៊ស ព និង បធនេសក កំណត់

សំគល់ែផនកេវជជ ស និងបញេផ ងៗេទ ត ែដលទក់ទងនឹងអនកផ ពផ យ សនមន ក់ៗ។ 

  

បនទ ប់មកគត់បនេមលេទេអ កង់េផ ងេទ ត ែដលមន ក់នូវតំបន់េបសកកមមេនទូទំងពិភពេ ក។ 

េនទីបំផុត េនេពលគត់ តវបនបំផុសេ យ ពះវញិញ ណ េនះគត់នឹងេធករចត់ ំងអនកផ ពផ យ

សន េទតំបន់ករងររបស់ពួកេគ។ 

  

ខញុំបនេរ នពីពួកដប់ពីរនក់ដៃទេទ ត ថវធីិ សជទូេទេនះគឺជេរ ងធមម ជេរ ង ល់សបហ៍ េន

េពលពួក វកៃន ពះអមច ស់ចត់ែចងពួកអនកផ ពផ យ សនជឱយេទបំេរ េនទូទំងពិភពេ ក។ 



  

ករបំេរ ជអនកផ ពផ យ សនេនកនុង បេទសរបស់ខញុំផទ ល់េនេបសកកមមអីុសឺនេសតស៍ ជេ ចនឆន ំ

កនងេទេហយ ខញុំ តវបនជំរញុេ យបទពិេ ធន៍ដ៏ ជលេ ជេនះ។ ផងែដរ ករបំេរ ជ បធន

េបសកកមម ខញុំមនអំណរគុណចំេពះករេធជ ក ីេនកនុងដួងចិតរបស់ខញុំថ ពួកអនកផ ពផ យ សន

ែដលខញុំបនទទួលឱយបំេរ េនកនុងទី កងញូវយ៉ក គឺ តវបនបញជូ នមកកន់ខញុំ មរយៈវវិរណៈ។ 

  

បនទ ប់ពីករចត់ ំងពួកអនកផ ពផ យ សនពីរបីនក់ ែអលេឌរ វរងី បនងកមកកន់ខញុំ េនេពល

គត់ សញជ ឹងគិតអំពីអនកផ ពផ យ សនដ៏ពិេសសមន ក់ េហយនិយយថ៖ «ែមនេហយ បង បស ៉ស

បន េតបង បសគិតថ អនកផ ពផ យ សនមន ក់េនះគួរែតេទកែនង ?» ខញុំេទបែតចប់េផម! ខញុំបន

ផល់េយបល់ យ៉ងសងប់ ង ត់ដល់ែអលេឌរ វរងី ថ ខញុំពំុដឹងេទ េហយខញុំក៏ពំុដឹងថ ខញុំគួរែតដឹងែដរេនះ

េទ! គត់បនេមលមកខញុំេ យចំៗ េហយបនេឆយយ៉ង មញញថ៖ «បង បស ៉សបន សូមយកចិត

ទុក ក់ េហយបង បសនឹង ចដឹងបនផងែដរ!» ពកយសំដីេនះ បនេធឱយខញុំទញេកអីខិតកន់ែតជិត

េទនឹងែអលេឌរ វរងី និងេអ កង់កំុពយូទ័រ។ ខញុំបនេផតយកចិតទុក ក់យ៉ងខំង! 

  

េនេពលដំេណ រករបនបនេទមុខបនពីរបីដង ែអលេឌរ វរងី នឹងងកមុខមកកន់ខញុំ េហយនិយយថ 

«ពិតែមនេហយ បង បស ៉សបន េតអនកគិតថ អនកផ ពផ យ សនមន ក់េនះគួរែតេទកែនង ?» 

ខញុំេរ ប ប់េឈម ះេបសកកមមមួយចំនួន េហយែអលេឌរ វរងី នឹងេមលមកខញុំេ យគិតែវងឆង យ េហយ

និយយថ៖ «េទ មិនែមនេបសកកមមេនះេទ!» បនទ ប់មក គត់បនចត់ ំងពួកអនកផ ពផ យ សន

េទ ត ជកែនងែដលគត់ទទួលបន រមមណ៍បំផុសគំនិត។ 

  

េនេពលែដលេយងជិតបញច ប់ករ បជំុករចត់ ំង េនះរបូភពៃនពួកអនកផ ពផ យ សនមួយចំនួន

បនេលចេឡង េនេលេអ កង់។ ខញុំទទួល រមមណ៍ៃនករបំផុសគំនិតដ៏ខំង ជ រមមណ៍បំផុសខំងជងេគ

បំផុតេន ពឹកេនះ ថអនកផ ពផ យ សនែដលមនេឈម ះេនពីមុខេយងគឺ តវចត់ ំងឱយេទបំេរ េន

បេទសជបុ៉ន។ ខញុំពំុបនដឹងថ ែអលេឌរ វរងី នឹង តវសួរខញុំេលកេនះេទ តេទ បុ៉ែន គន់ែតគិតថ គត់

ចសួរ។ ជំនួសឱយភពទន់ភន់ និងករបនទ បខួន ខញុំនិយយេទកន់គត់ថ៖ « បេទសជបុ៉ន?» ែអលេឌរ 

វរងី េឆយភមថ៖ « តឹម តវេហយ តវបញជូ នេទទីេនះ»។ េនេលេអ កង់កំុពយូទ័រេបសកកមម បេទស

ជបុ៉នបនេលចេឡង។ ខញុំបនដឹងយ៉ងចបស់ថ អនកផ ពផ យ សន តវេទេបសកកមម បូ៉រ ៉ ូ បេទស

ជបុ៉ន។  

 

ែអលេឌរ វរងី ពំុបនសួរខញុំថេទេបសកកមម ឱយចបស់េនះេទ បុ៉ែនខញុំពិតជបនចត់ ំងអនកផ ព

ផ យ សន របូេនះឱយេទេបសកកមម បូ៉រ ៉ ូ បេទសជបុ៉ន។  

 



េនកនុងចិតខញុំ ខញុំទទួលករប៉ះៃនដួងចិត និងមនអំណរគុណយ៉ងខំងចំេពះ ពះអមច ស់ ែដលអនុញញ តឱយ

ខញុំមននូវបទពិេ ធន៍ៃនករបំផុសគំនិត េដមបីដឹងថេតអនកផ ពផ យ សនគួរែតេទកែនង ។ 

  

េនទីបញច ប់ៃនករ បជំុ ែអលេឌរ វរងី បនែថង ក ីរបស់គត់មកកន់ខញុំ អំពីេសចកី ស ញ់របស់

ពះអងគសេ ងគ ះែដលមនសំ ប់អនកផ ពផ យ សនមន ក់ៗ ែដល តវបនចត់ ំងេទកន់ពិភពេ ក 

និងផ ពផ យដំណឹងលែដល តវបន រេឡងវញិ។ គត់បននិយយថ គឺេ យ រែតេសចកី

ស ញ់ដ៏មហិមរបស់ ពះអមច ស់េនះេហយ េទបពួកអនកបំេរ របស់ ទង់ គ ល់យុវជន និងយុវនរ ី

អនកផ ពផ យ សនជបី បពនទែដល តវបំេរ ដ៏អ ច រយទំងេនះ។ ខញុំេធជ ក ីបែនថមពីេលេនះថ ល់

អនកផ ពផ យ សនែដល តវបនេ េនកនុង សនច កេនះ និងែដល តវបនចត់ ំង ឬ តវបន

ចត់ ំងជថមីមងេទ ត ឱយេទកន់េបសកកមម មួយ គឺ តវបនេធេឡង មរយៈវវិរណៈមកអំពី ពះដ៏

មនមហិឫទធិ មរយៈអនកបំេរ  មន ក់របស់ ទង់។ 

  

ខញុំសូមបញច ប់ជមួយនឹងពកយេពចន៍របស់ ពះអមច ស់េទកន់បងបូន បស វតិេមរ ែដលជអនកមនតួនទីដ៏

សំខន់េនកនុងសម័យេដម ៃនករ រេឡងវញិ។ ពួកេគគឺជ ក ីៃនផទ ំងមស និងទីបនទ ល់ដ៏អ ច រយ

គឺ តវបនកត់ បញចូ លេនែផនកខងមុខៃន ពះគមពីរមរមន។ ពួកេគគឺជ កមពួកអនកផ ពផ យ សន

ដំបូងែដល តវបនេ េ យ ពះេនឆន ំ 1829 េដមបីផ ពផ យដំណឹងលៃន ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ។ 

  

េនកនុង រមភកថកណទី 14 ៃនេគលលទធិ និងេសចកីសញញ បនសរេសរថ៖ «េ យពួកេគមន ក់ៗ

បនទទួលទីបនទ ល់អំពីភពពិត តង់ៃនកិចចករេនះ េទបកូន បសបីនក់ពី តកូលវតិេមរ មនករបរមភអំពី

ភរកិចចរបស់ពួកេគនីមួយៗ»។ 5 

 

ចំេពះយូ៉ ន និងេព តស វតិេមរ ជុញញ័រ ពះអមច ស់មន ពះបនទូលថ៖ «តបិត គជេ ចនែដលអនក

បន បថន ពីេយង សូមចង់ដឹងនូវអីែដលមនតៃមបំផុតចំេពះអនក »។ 6 ខញុំសនមត់ថ អនក ល់គន ជេ ចន

ែដលជយុវជន តវបនសំុឱយសួរខួនរបស់អនកនូវសំណួរដូចគន េនះ។ េនះគឺជចេមយ។ 

  

« េហយឥឡូវេនះេមលចុះ េយងមនបនទូលមកកន់អនកថ ករណ៍ែដលនឹងមនតៃមបំផុតចំេពះអនក 

គឺេដមបីផ យ បប់ពីករែ បចិតដល់ បជជនេនះ េដមបីឱយអនក ចនំ ពលឹងទំង យមករកេយង 

េដមបីឱយអនក ចសំ កជមួយពួកេគ េនកនុងនគរៃន ពះវរបិ របស់េយង»។ 7 

 

េនកនុង គេនះៃនជីវតិរបស់អនក ពួកយុវជនយុវនរវីយ័េកមងេអយ ករេ ឱយបំេរ េបសកកមមមកពី

ពះអមច ស់ គឺជកិចចករដ៏មន រៈសំខន់បំផុតែដលអនក ចេធ។ សូមេរ បចំខួនពីេពលឥឡូវេនះ សូម

រស់េនេ យសុចរតិ សូមេរ នពី កម គ រ និងពួកអនកដឹកនំ សនច ករបស់អនក។ ចូរមក េហយ



ចូលរមួជមួយនឹងេយងេនកនុងករ ថ បននគរ ពះេនេលែផនដី---ទទួលយកឱកសដ៏េទវភពរបស់អនក

េនកនុង «ចលនដ៏មហិម»។ 8 

 

េនះគឺជករអធិ នដ៏ បទបរបស់ខញុំ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 

  

កំណត់ចំ ំ 

1. លូក 10:1។ 

2. ម៉ថយ 4:19។ 

3. Teachings of the Presidents of the Church Joseph Smith សនច កៃន ពះេយសូ៊វ គីសទៃន

ពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ ឆន ំ 2007 ទំព័រ 327។ 

4. «Jesus’ Charge to Teach All Nations Still Applies» LDS Church News ឆន ំ 1995 ទំព័រ 04/08/95-1។ 

5. េគលលទធិ និងេសចកីសញញ  95:6។ 

6. កថកណទី 14 ៃន េគលលទធិ និងេសចកីសញញ ។ 

7. េគលលទធិ និងេសចកីសញញ  15:4។ 

8. េគលលទធិ និងេសចកីសញញ  15:6។ 

9. េគលលទធិ និងេសចកីសញញ  128:22។ 


