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បុព្វកថា 
 ដសៀវដៅ “រក្រងដសេរ” េឺជាបណ្ដំអត្ថបទទស្សនៈ របស់
ក្រ៊ុររក្រងដសេរ ដោយដយើងបានដ េ្ើការបបងបចរជា៣ជំពូរ
ដ្្សងគ្ន្ េឺជីវិត្ ដសេហា និងសងគរជាត្ិ។ ដោយសារបត្ ដសៀវដៅ
ដនេះជាការរួរបញ្ចូលនូវអត្ថបទទស្សនៈ រវាងសហសាថ្បនិរ និង
សមាជិរជាដក្ចើនរូប ដូដចេេះ េង់នឹងអាចមានអត្ថន័យក្ត្ង់ចំណុច
ណារួយក្បហារ់ក្បបហលគ្ន្ ឬអាចដៅជាបញ្ច្រ្សគ្ន្វិញដោយ
ដចៀសរិនរួច។ ក្ត្ង់ចំណុចដនេះ ដយើងខ្ញំសូរអ្្ាក្ស័យទ៊ុរជារ៊ុន
អំពីរិត្តអេរអាន។ ដ េះយ ្ងណា ដយើងបានព្ាយរបរនបទន 
រេញងការសក្រួលអត្ថន័យ រ៏ដូចជាដ្ល្ង្ល្ននអត្ថបទ ំងអស់ 
ឱ្យមានលរខណៈឯរភាពគ្ន្ និងដៅតារលំោប់លំដោយននេំនិត្ 
ដដើរ្បីបងកភាពងាយក្សួលដល់ការអាន ឬការសិរ្ាក្សាវក្ជាវ
របស់រិត្តអេរអាន។ 
 ដយើងសង្ឃឹរថា រាល់ត្ំណរ់ទឹរដ្ម្ដៅរេញងសាន្នដរួយដនេះ 
នឹងកាល្យជាក្បដយជន៍សក្មាប់អេរអានក្េប់រជ្ឈោឋ្ន រ៏ដូចជា
សងគរជាត្ិបខេរ ំងរូល ដ េះរិនដក្ចើនរ៏ត្ិចត្ួចបដរ។ ដយើងរិន
ក្បាថាន្ឱ្យអេរអានយល់ក្សប ំងក្ស៊ុងដទ ដៅដលើទស្សនៈនានាដៅ



រេញងដសៀវដៅដនេះ ដក្រេះទស្សនៈេឺជាការយល់ដ ើញ ដហើយការ
យល់ដ ើញរបរងខ៊ុសខលេះ ក្ត្ូវខលេះ ដហើយវារ៏អាក្ស័យដលើអេរអាន
ផ្ទ្ល់្ងបដរ ថាដត្ើអាចទទួលយរបានប ៊ុណាណ្ និងអាចយរដៅ
អន៊ុវត្តបានរក្រិត្ណា។ សូរអានក្បរបដោយការក្ត្ិេះរិេះស៊ុីជដក្ៅ 
រ៊ុននឹងយល់ក្សប ឬបដិដស្េំនិត្អេីរួយ! 

 
 

បាត់ដំបង ខែមថិុនា ឆ្នំ ២០២០ 
សហស្ថនបនកិកម្មងស្សេរ 

 
  



 

 

សេចកដថី្លែងអំណរគុណ 
សូរបលលងអំណរេ៊ុណ ចំដរេះរិត្តអេរអាន ំងឡាយ បដល

បត្ងបត្ក្សឡាញ់គ្ំក្ទ នងិដលើរទឹរចិត្តក្រ៊ុររក្រងដសេរឱ្យមានការ
្្សពេ្្ាយសាន្នដរួយដនេះដ ើង។ 

សូរបលលងអំណរេ៊ុណ ចំដរេះសប្បញរសជន ំងអស់ បដលបត្ង
បត្ដពញចិត្ត ដគ្លការណស៍ប្បញរស្រ៌រេញងការបត្ងនពិនធរបស់ក្រ៊ុរ
ដយើងខ្ញរំនលងររ និងបានចូលរួរវិភាេ នលវិកា ដៅរេញងដំដណើរការ
ដបាេះព៊ុរពដសៀវដៅដនេះ! 
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ជំព្ូក ១ 
ជីវិត 
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សុខឬទុក្ខ គឺជាជម្រើស 
 សុភមង្គលរបស់មនុស្សមិនសថិតនៅនលើការមានទ្រព្យតចិ ឬ
ទ្រព្យនទ្ចើនន ោះន ើយ។ សភុមង្គលគឺអាទ្ស័យនលើចតិតគនំិតរបស់
មនសុ្សជាចម្បង្។ កាលណាចិតតគំនតិរបសម់នសុ្សន្ដ្តសំខាន់នៅ
នលើអ្វី  ខ្្សជីវិតរបស់ពកួនគក៏នៅតាមន ោះ។ ជីវតិជាជនទ្មើស។ នបើ
នទ្ជើសយកសុ្ ន ោះនឹង្បានសុ្  ន ើយនបើនទ្ជើសយករកុខ កន៏ឹង្បាន
រុកខ។ វានទ្បៀបដូចជានយើង្មានរបស់ពរីយ ្ង្នៅចំន ោះមុ្  គឺនភលើង្ 
និង្រកឹ។ នបើចុោះរឹកគឺទ្តជាក ់ នបើចូលនភលើង្គឺន្ដ។្ 

 នៅកនុង្នសៀវនៅ “Meditations” របសអ់្ធិរាជរ ូមា ្ំង្ Marcus 
Aurelius ខដលជារស្សនវិរូសតអូ្ ៊ិកនិយម បានសរនសរថា [...] 
Choose not to be harmed_and you won't feel harmed. Don't 
feel harmed_and you haven't been. [...] “កុំនទ្ជើសយកការនកើត
រុកខឈឺចាប់ ន ោះអ្នកនឹង្មិនមានអារមមណ៍ថានកើតរកុខឈឺចាបន់រ។ 
កាលណាមនិមានអារមមណ៍ដូចន ោះ អ្នកក៏មនិររួលបានវាខដរ។” 

 ចូរសមលឹង្ពិភពនោក កនងុ្របូភាពខដលនយើង្ចង្ប់ាន ទ្បកប
នោយមន ភាពយ ្ង្ពិតទ្បាកដខា្្ងំ្កា្្  ន ោះពភិពនោកនឹង្នរៀបចំ
រូបភាពទងំ្ន ោះមកឱ្យនយើង្។ ចូរសូម   ន ោះខតង្នងឹ្មកឱ្យអ្នក ចូរ
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រក ន ោះខតង្នឹង្ន ើញ ចូរន ោះ ន ោះខតង្នឹង្នបើកឱ្យអ្នក(លូកា ១១៖ 
៩~១០)។ 
 

ម ើសម ឿងល្អ 
 ជីវិតពតិជាមានតម្មលណាស។់ នបើជីវតិមានតម្មល នយើង្ទ្តូវខត
នរើសនរឿង្ខដលមានទ្បនយជន៍ោក់្លនួ  សមាអ្តចិតតឱ្យស្អ្ត  រាង្
កាយទ្តូវ វឹកហាត់ឱ្យមាំមនួ  សុ្ ភាពទ្តូវខែឱ្យលអ  មិនឱ្យតណាហ្
ទ្គប់ទ្គង្នលើអារមមណន៍យើង្ន ើយ។ ដងឹ្្សុនចោះខក  ដឹង្ទ្តូវក៏កានខ់ត
នធវើឱ្យលអ។ នរឿង្ជីវតិ នទោះជាមានឬទ្ក ក៏មានកដសីុ្ ឱ្យខតនយើង្នចោះ
សង្កត់ចតិតឱ្យរងឹ្មាំ ទ្ទសំ ូរស់កនងុ្សភាពខា្្ំង្កា្្ជានិចច។  នបើនយើង្
ន្្ោយ សមូ្បខីត្លួនឯង្ក៏ទ្គប់ទ្គង្មិនបានខដរ។ ចិតតរឹង្មាមំិន
អាទ្ស័យរបស់ខាង្នទ្្  មនិពឹង្កដសីុ្ពីអ្វីខដលនគផ្ដលឱ់្យន ោះន ើយ  
គឺរសក់នុង្សភាពជា្លនួឯង្ជានរឿង្លអបំផ្តុ។ 
 ចូរ្្្សប់ដូរ្លួនឯង្ ពីអាទ្កកន់ៅលអ  ពីការគិតអ្វិជជមាននៅ
វិជជមាន  នងិ្នរើសនរឿង្លអោក់្លួន នរើបនធវើឱ្យជីវិតសុ្ស្នត។ 
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ចិត្ត ឹងមាំ 
 នយង្តាមសភាពខាង្នទ្្ មនសុ្សអាចនទ្ជើសនរើសរាង្កាយ
រឹង្មាំទ្បនសើរជាង្ចតិតរងឹ្មា ំ  ប ុខនតនយើង្នភលចគិតថា មនសុ្សអាច
បាត់បង្់អ្វយវៈ្លោះ ខតនៅខតអាចរស់បាននោយកដីរើករាយ។ ឯមនសុ្ស
ខដលបាតប់ង្់ការទ្គប់ទ្គង្ចតិត ឬជាមនសុ្សមានជំង្ផឺ្លូវចិតតធងន់ធងរនងឹ្
អាចឈាននៅដល់ការសមា្ប្់្លួនឯង្ នោយ្វោះការគតិពិចារណា 
និង្សថិតកនុង្ភាពង្ង្ឹតង្ង្លម់ិនយលព់ីតម្មលរបស់្លួន។   ម្នមនសុ្ស
ណាស្្្បន់ោយោច់ម្ដមយួចំន ៀង្ន ោះនរ ប ុខនតមានខតមនសុ្ស
មានជំង្ផឺ្លូវចតិតខតប ុនណា្្ោះ ខដលអាចសមា្ប្់្លនួឯង្បាន។ 
 ភាពរឹង្មាំខាង្ផ្លូវចិតត គឺជាថាមពលជំនោះរាលក់ិចចការលបំាកៗ
ទំង្ឡាយខដលចូលមកកាន់ជីវិត ន ើយវាមិនអាចបំ្ ្្ញនយើង្បាន
នរ នទ្ ោះភាពជាមនុស្សរឹង្មាំ ខតង្ខតមានការគតិខវង្ឆ្ង្យ មាន
រស្សនវិស័យរូលរំូោយ មានការន្លើយតបទ្បកបនោយវិជជមាន ជា
ខផ្នកមួយម្នដំនណាោះទ្ស្យ  មនិខមនជាខផ្នកម្នបនទុកបញ្ហ្ន ើយ។ 
នលើសពីននោះ ចតិតរឹង្មានំៅបានលុោះទ្តាខតររលួការលត់ដនំៅកនុង្នភលើង្
ម្នឧបសគគ។ ដូនចនោះ កុំខា្ច្បញ្ហ្ ន ើយទ្តូវយកបញ្ហ្ជាការលតដ់ំផ្លូវ
ចិតតវិញ។ 
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ដាំម ើ នៃជីវិត្ 
 ដំនណើរជីវិតរបស់មនសុ្សនយើង្ នទ្បៀបបីដចូដំនណើរម្នទ្ពោះ
អារិត្យដនូចា្្ោះខដរ គឺរោះន ើយក៏លិច នកើតន ើយក៏ស្្ប្់ វលិចុោះវលិន ើង្ 
តាមច្ាប់ម្នវដត។ នពលខដលមនសុ្សនយើង្នកើតមកនលើខផ្នពសុធា
ននោះគឺរនរ ន ើយនពលស្្ប្់នៅវិញក៏រនរ។ ក៏ប ខុនតកនុង្រយៈនពល
ខដលមនសុ្សនយើង្នៅរស់នលើខផ្នពសុធាននោះ មនសុស្បានជបួទ្បរោះ
នរឿង្រា ្វជីវតិ ជានទ្ចើនឥតគណ ។ 

 អ្ ុំង្នពលខដលមនសុ្សបាននផ្ញើជីវតិ នលើខផ្នពសធុានយើង្ននោះ 
មនសុ្សបានជាប់ជំ ក់នងឹ្ ក្យថា “ចំណង្់”។ ចណំង្់ ទ្តូវបាន
មនសុ្សឱ្យនយិមនយ័្សុ ្ ្ ខតនយើង្អាចសរុបនយិមន័យរបស់
ចំណង្់ជារួមបានថា ចំណង្់ ជានសចកតីទ្បាថា្្ ជាន លបំណង្ ជា
នសចកតីទ្តូវការ ការចង្ប់ាន រមួទំង្នសចកតីនទ្សកឃ្្្នផ្ង្ខដរ។ 
ចំណង្់របស់មនុស្សមានបដីំណាកក់ាលធំៗគឺ ដណំាក់កាលនកើត
ភា្្ម មនុស្សមានចណំង្ច់ង្់បរិនភាគ ចង្ផ់្ឹករឹក ចង្រ់រួលបានការ
ការ រ ចង្់បាននសចកតីសុ្  ចណំង្ច់ង្់បានការទ្សឡាញ់ពីមាត្យ
និង្អ្នកដម្រ។ លុោះចូលដណំាក់កាល វ័យកណាតល្ មនសុ្សចង្ន់រៀន
ពូខក ចង្់មានការងារលអ ចង្ប់ានលុយ ចង្់បានឡាន ចង្ប់ានផ្ទោះ ចង្់
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បានទ្គសួ្រ ចង្ប់ានសុភមង្គល ចង្ប់ាននករតិ៍នឈាម្ោះ។ លុោះដល់នពល
្លួនជតិស្្ប្់  ក៏ទ្បាថា្្ចង្ន់កើតជានកមង្មតង្នរៀត ចង្់មានសុ្ ភាពលអ 
ចង្់ឱ្យកូននៅនៅជតិ ចង្់ឱ្យអ្នកដម្រចង្ចាំនឈាមោ្ះ្លនួ។ល។ ការមាន
ចំណង្ន់ឹង្មានទ្បនយជន ៍ កាលនបើចំណង្ន់ ោះបានបនទ្មើផ្លឱ្យ
មនសុ្សជាតឬិអ្នកដម្រ ខតចណំង្់នងឹ្មានឥរធពិលអាទ្កក់ នបើមនសុ្ស
យកចំណង្់នដើម្បីបនទ្មើខតទ្បនយជន៍្ លួនឯង្។ 

 នបើនយើង្និយយពីជីវិត នយើង្មិនអាចបនំភលច ក្យ “រកុខ” បាន
ន ើយ។ ទ្ពោះសមាមស្មពរុធ ទ្រង្់បានទ្តាសស់ខមតង្ថា “ជីវតិគឺជារកុខ”។ 
ចាប់តាំង្ពីនយើង្នកើតមកភា្ម្ នយើង្ក៏មានរកុខភា្្ម។ កនុង្ដំនណើរជីវិត
របសម់នសុ្សមា្្ក់ៗ  មន្នរណាខដលអាចនគចផ្តុពបីញ្ហ្ជីវិតបាន
ន ើយ។ អ្នក្លោះជួបបញ្ហ្តំាង្ខតពីនកើតមកនមល ោះ នោយស្រមានកាយ
សម្បទមិនទ្គប់ទ្ ន។់ ទ្គសួ្រ្លោះមានលុយមានទ្រព្យសម្បតតិមនិនចោះ
្វោះ ខតមានបញ្ហ្នោយស្របតីទ្បពនធផ្តិក្បត់។ ឪពុកមាតយ្្លោះមានកនូ
នដើរតាមគនលង្ធម ៌ ខតក៏ទ្តូវស្្្ប់នោយស្រនទ្ ោះថា្ក្់នផ្្សង្ៗ។ គូ
នសន ៍្ លោះទ្សឡាញ់ ្្ចតិតនងឹ្ចិតត ខតទ្តូវជួបបញ្ហន្ោយស្រទ្គួស្រ
ទំង្សង្ខាង្មិននពញចតិត។ល។ 
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 ជីវិតនទ្បៀបដូចជារឹក ូរធា្ក្់ពីនលើភន ំ ឬ នទ្បៀបដចូជាការជិោះ
កង្់អ្ ៊ីចឹង្ កាលណានយើង្ឈប់ធាក ់ កង្់នងឹ្ឈប់នៅមុ្។ នបើជីវិត
មនសុ្សនយើង្ជួបបញ្ហ្នងិ្រកុខ ដចូខដលបាននរៀបរាប់ខាង្នលើននោះ
ន ើយ នយើង្ទ្តូវបនង្កើតរមា្្ប់ជាមនុស្សខដលសមលងឹ្នមើលដនំណាោះ
ទ្ស្យជាជាង្នមើលខតបញ្ហ ្នងិ្ជានពលទ្តូវនរៀនសូទ្តរ ូតដល់អ្ស់
ជីវិតនរើបជាការទ្បនសើរ។ 

 
សចចភាពនៃជីវិត្ 

 កាលនបើដឹង្ថាជីវិតននោះជារទី្បមូលផ្តុំម្នរុកខនៅន ើយ នតើនយើង្
នៅនកើតរុកខនធវើអ្ីវនរៀត? សចចភាពម្នជីវិតគឺជារកុខ រុកខតាំង្ពីនកើត
រ ូតដល់ស្្ប្់។ មនុស្សរស់នៅកនងុ្នោកននោះគឺទ្បឈមនឹង្នសចកតី
រុកខទ្គប់នពល។ ជីវិតនទ្បៀបដូចជាសមរភូមិ នបើនគរន់ន្្ោយនម ចនឹង្
អាចនៅមុ្ រចួ? ដំនណើរជីវតិនទ្បៀបនងឹ្រកូខដលអ្ខណែតនលើរឹក នបើ
ចិតត ម្នលំនងឹ្នៅន ើយ គង្់ខតលិចលង្់ស្្ប្់មនិខាន។ 

 កនុង្ចម្ាងំ្នគទ្តូវការភាពអ្ង្់អាចនកលៀវកា្្ផ្ង្ នងិ្នសចកដីអ្ត់
ធមត់ផ្ង្។ ចំខណកកនងុ្ឆ្កជីវិត នគទ្តូវការស្ម្រតី នងិ្លំនឹង្ចិតតជា
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ចាំបាច់។ នទោះបីជានរឿង្កនងុ្នោកននោះសរុធខតជារុកខនស្ក ក៏នយើង្
មិននចោះខតរកុខនស្កតាមរ តូន ោះនរ។ រស់កនងុ្ជីវតិ ចង្ទ់្ពួយក៏ទ្ពួយ
នៅ ចង្់សប្ាយក៏សប្ាយនៅ។ មានខតមនុស្សខដលរំនោោះ្លនួនចញ
ពីនោកននោះនរ ខដលអាចនចៀសពរីុកខបាននទ្ចើន ន ើយមានខតមនសុ្ស
្កួតនរខដលនកើតរុកខរ ូត ឬនសើចសប្ាយរ តូ។ អ្វីខដលសំខាន់
បំផ្ុតគឺនយើង្ទ្តូវដឹង្ថានពលណាទ្តូវសប្ាយនពលណាទ្តូវនកើតរកុខ 
ដឹង្ថានរឿង្ណាទ្តូវ្វល់ នរឿង្ណាមនិទ្តូវ្វល់។ រសក់នងុ្ជីវិត ខតកុំ
ជាប់ជំ ក់នងឹ្ជីវិត! 
 

ជីវិត្ៃិងកា ម ៀៃសូ្ត្ 
 នយើង្ខតង្ខតឮ ក្យមួយឃ្្ថ្ា “ជីវិតគឺជាការនរៀនសូទ្ត”។ 
ឃ្្្ននោះពតិជាមនិ្សុន ើយ។ មនសុ្សនយើង្នកើតមកដបំូង្គឺទ្តូវនរៀន 
គឺនរៀនរស ់ នរៀន បូ នរៀននសើច នរៀនញញឹម នរៀននិយយ។ល។ ទ្គប់
យ ្ង្គឺជានមនរៀន ន ើយពភិពនោកគឺជាស្ោនរៀនរបសម់នសុ្ស។  
រទ្មាធំំនពញវ័យ មនុស្សនយើង្ទ្តូវ្លង្កាត់វិញ្ញ្ស្ជានទ្ចើននោយ
ខានមិនបាន។ ប ទ្បព់ីនរៀនពីរនបៀបរសន់ ើយ នយើង្ទ្តូវការនរៀន
ស្គ្ល់សង្គម នរៀនពីចនំណោះដឹង្នផ្្សង្ៗ មាន ភាស្ខ្មរ អ្ក្សរស្ស្រសត 
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តស្រនតី សិល្បៈ... នរៀនដស៏ំខានស់ទ្មាបម់នសុ្សខដលសរុធសឹង្ខតជានម
នពល្លោះនយើង្គិតថា នរៀនសូទ្តរកានៅមុ្។ ទ្រង្ជ់ីវិតនគបនតទ្រ

មនិអាចរសន់ៅនោយ មន្ការនរៀនសូទ្តបានពតិជាលំបាក ខតនយើង្
នរ។ 

 កនុង្ជីវតិមនសុ្សនគចាបំាច់នរៀនសូទ្ត។ នទ្ ោះអ្វី? គឺនទ្ ោះខត
នឆ្្ោ្ះនៅរកន លនៅមួយលអសទ្មាប់្លួនឯង្ នដើម្បតីទ្មង្់ផ្លូវឱ្យជីវិត

និង្សង្គមទំង្មូល។ មនសុស្ខដលពុំបាននរៀនសូទ្តនស្ោះមុ្ខតនងឹ្នធវើ
អ្ំនពើទងំ្ឡាយតាមខតអ្ំនពើចិតត មិនស្គ្លច់្ាប់រមា្្ប់ លអាចខដ

និង្សង្គមនរៀតផ្ង្។បង្កជានទ្ ោះថា្្កដ់ល់្ លួនឯង្  មយួវិញនរៀត
ការនរៀនសូទ្តគឺនដើម្បីស្គល្ព់ីជីវិត យល់ពីវធិីនោោះទ្ស្យបញ្ហ្។ កនុង្
នពលរ័លទ្ចក នពលខដលជវីិតជួបនឹង្នសចកតរីុកខខា្្ងំ្បផំ្ុត ជនខដល
មិនបាននរៀនករ៏ខមង្នធវើអ្ំនពើ្ ុស្គង្នផ្្សង្ៗ ចំខណកវិញ្ញូជនក៏នចោះ
រ័លទ្ចកខដរ ខតចនំណោះដងឹ្ន ោះនឹង្ហាមឃ្ត់នគមនិឱ្យទ្បទ្ពតឹតអ្ំនពើ
អ្សលីធមន៌ផ្្សង្ៗបខនថម។ រនទឹមនឹង្ននោះខដរ នបើអ្នកនរៀនសូទ្តនចោះដងឹ្
ន ើយមនិយកនៅនទ្បើការកច៏ាត់រុកថា ម្នតម្មល។ អ្នកនរៀនន ើយនចោះ
ដឹង្ន ើយខតយកចនំណោះដឹង្ន ោះនៅនទ្បើកនងុ្ផ្លូវ្ុស កម៏ិនចាតរ់ុក
ថាទ្បនសើរ។ អ្នកខដលមានចិតតលអ ខត ម្នចំនណោះដងឹ្ក៏មុ្ខតមិន
ររួលបានផ្លលអខដរ។ អ្នកខដលមានចិតតនស្ម្ោះទ្តង្ខ់តមនិនរៀនមុ្ខត
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ទ្តូវរសន់ៅនវរ  នទ្ ោះទ្តូវជន្លិ្ចូនធវើបាប។ ការនរៀនសូទ្តគឺជា
ខផ្នកមួយសំខាន់ម្នជីវតិមនសុ្ស  នទ្ ោះមនុស្សខដលមនិបាននរៀននគ
មុ្ជាមនិដងឹ្ ពីវធិីរស់ មិនស្គ្ល់វិធីនោោះទ្ស្យបញ្ហ្នៅនពលខដល
មានរុកខលំបាកនកើតន ើង្ ចខំណកអ្នកខដលបាននរៀនសូទ្តនទោះជា
មានបញ្ហ្ធបំ ុណា្ក្៏នគគង្អ់ាចទ្ទំទ្រ និង្ រកវិធីនោោះទ្ស្យបាន 
នោយអាទ្ស័យចំនណោះដងឹ្របស់នគន ោះឯង្។ 
 

ចាំម េះដឹងៃិងច ិត្រាបសា 
 នរណាមួយ ខដលមនិធា្្ប់នកើតចិតតអ្ំនតួកនងុ្យុវភាព? 
ពិនសសកនងុ្្ណៈខដលនយើង្នកើនចំនណោះដឹង្   នយើង្កអ៏ាចនឹង្នកើន 
“អ្តាត”្ ផ្ង្ខដរ។ ចំនណោះដងឹ្បនតចិបនតួច ពុគំួរ្លោុះន ើញថាជាចំនណោះ
ដឹង្ម ិមាន ើយ។ វាជាសលឹកនឈើមួយកាដប្់ខដលនយើង្នរើសបាននៅ
កនុង្ម្ទ្ពភនបំ ុនណា្ោ្ះ។ ចិតតជាអ្នកនរៀនសូទ្ត  គនឺរៀនឱ្យដចូជា ម្នម្ែង
ស្្្ប់ ន ើយនរៀនឱ្យដូចជានយើង្នរើបខតចាប់នផ្ដើមនរៀន។ បញ្្ឈប់ការ
នរៀនសូទ្ត  គបឺញ្ចប់ភាពរើកចនទ្មើន។ 

 រនទឹមនឹង្ការនរៀនសូទ្ត  ករិិយរាបស្ក៏ទ្តូវខតអ្មដំនណើរ
 ្្។ នៅកនុង្គមពរីទ្ស ីិនតាបនរសន លថា “ការនរៀនសូទ្ត និង្
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កិរិយរាបស្ទ្តូវខតនៅទ្ពម ្្។ ការនលើកតនមកើង្្លួនឯង្ឱ្យ្ពស់
 ួសនពក មិនលអនមើលនរ ន ើយក៏មនិខមនជាការទ្តឹមទ្តូវនរៀតផ្ង្។” 
ចំខណកនៅកនងុ្ទ្រសឹដីទ្គសិតស្ស បាននលើកន ើង្ថា អ្នកខដលមាន
ចិតតរាបស្នងឹ្ររលួបានខផ្នដីទំង្មូលជាសម្បតតិ។ ដ្បិតថាអ្វីទ្គប់
យ ្ង្ មនិអាចឋិតនឋរនៅកនុង្ម្ដមនុស្សទ្ពន ើននកាង្កាចន ើយ។ 
មនសុ្សលងង្ខ់តរាបស្នៅថាឆ្្្ត  ឯមនុស្សឆ្្ត្ខតនកអង្កាអ្ង្នៅថា
ជាមនសុ្សលងង្់វិញ។  មន្នរណាឱ្យតម្មលមនុស្សខដល្ូចចរិតន ើយ  
នទោះបបីុគគលន ោះនរៀនដលប់ណឌិតក៏នោយចោុះ។ ទ្តូវនរៀនសូទ្តជានិចច
ន ើយកុំនភលចយកករិិយរាបស្នៅជាមួយ។ អ្នកណានធវើយ ង្្ននោះ
បាននងឹ្កា្្យជាមនសុ្សសងាហ្បំផ្ុតកនុង្ខភនកមហាជន។ 
 

ត្នរៃនៃកា អប ់ ំ
 មនសុ្សទ្គបរ់ូបខដលនកើតមកនលើភពខផ្នដនីនោះ សុរធខតភាជ្ប់មក
ជាមួយនូវវិចារណញាណ មិនថាអ្នកទ្ក មហានសដឋ ីអ្នកទ្បាជញ នសតច
ខផ្នដីកតី។ មនសុ្សទ្គប់របូសរុធខតមានសរិធិកា្្យជាអ្នកមាន អ្នកទ្បាជញ 
ឬអ្នកដឹក ំជានដើម អាទ្ស័យនលើពួកនគររួលបានការអ្ប់រកំទ្មតិ
ណាខតប ុនណា្ោ្ះ។ 
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 ការអ្ប់រអំាចខកខទ្បសង្គមជាតិ ពីទ្បនរសជាតមិួយខដល
ន្្ោយឱ្យកា្្យនៅជាមហាអ្ំណាចបាន នបើសិនអ្នកដកឹ ំនិង្ទ្បជា
ពលរដឋរបស់ទ្បនរសន ោះឱ្យតម្មលនលើការអ្ប់រ ំ នងិ្មានឧតតមគតិ
នសនហាជាតិជាធំ គតិទ្បនយជន៍ជាតជិារួម។ 

 ការអ្ប់រមំានឥរធិពលលអនិង្វជិជមាននៅបាន លុោះទ្តាខតអ្នក
ខដលររលួបានការអ្ប់រំន ោះ បានបណែតោះនៅពីខផ្នកគឺ្ ួរកា្លនិង្
នបោះដូង្។ មានន័យថា ្ួរក្ាលទ្តូវអ្ប់រំនូវចំនណោះដងឹ្ សមតថភាព 
និង្ជំ ញ ចំខណកឯនបោះដូង្វិញទ្តូវអ្ប់រនំូវសលីធម ៌ កតីទ្សោញ់ 
ឧតតមគត ិនសនហាជាតិរកឹដ.ី..។ 

 ផ្លូវនដើម្បីររួលបានចនំណោះដឹង្គឺមានភាពជូរចត ់ ទ្តវូការ
ភាពអ្តធ់មត តស  ូមានន លនៅពតិទ្បាកដ នរើបររលួបានការអ្ប់រំ
ដ៏ពិតទ្បាកដ ខតខផ្ល្ក្ម្នការអ្ប់រំវិញគខឺផ្អមទ្តជាក់ មានតម្មលខដលនធវើ
ឱ្យជីវិតសុ្ទ្សួលដរាប។ 
 

អាំមពើល្អ 
  អ្ំនពើលអមានតម្មល នទ្ ោះវាផ្ដល់កដសីុ្ដល់មនសុ្ស។ អ្នំពើលអ
នោយ ម្នការរពំឹង្ផ្លមកវញិ គឺនឹង្នធវើឱ្យចិតតទ្ជោះទ្សលោះ។ អ្ំនពើលអ
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អាចបញ្ជ្កថ់ានយើង្ជាមនសុ្សពតិទ្បាកដ។ នបើមនុស្សមិននធវើអ្ំនពើលអ 
នតើឱ្យនរណាជាអ្នកនធវើ? 
  ្ ្ រមីួរសន់ៅកនងុ្សង្គមអាចចោុះសទ្មុង្នឹង្មនសុ្ស យគឺមាន
ច្ាប ់រពីីរគឺមានរំ ករ់ំនង្លអ។ នទោះជានសដឋកចិចមនិសូវរើកចនទ្មើន 
ក៏នយើង្នៅខតស ូទ្ទំរស់ជាមយួ ្្  ចង្់ន ើញកនូនៅជំ ន់នទ្កាយ
បានសុ្។  នទោះជានឈ្្ាោះ ្្្លោះ កន៏យើង្នៅខតនមើលមុ្  ្្រាល់ម្ែង  
មិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកទ្ក។ នយើង្រស់នៅជុ ំ្្នោយ កដរីើករាយ្លោះ 
រុកខ្លោះ  ននោះនតើមកពមីូលន តុអ្វី? គមឺកពីនយើង្ជាជាតិស្សន៍ខត

នកើតមកនលើខផ្នដនីនោះកនងុ្ទ្បនរសខតមួយ។ នយើង្មានមួយ ខដលបាន
។ ចងុ្បញ្ចប់រ ូបមហូបអាហារក៏ទ្សនដៀង្ ្ខ្ដរទ្សនដៀង្ ្ ្ កាគំនិត

នៅនោយស្រនយើង្មានអ្ំនពើលអនៅកនុង្្លួន នយើង្ផ្ដលឱ់្យ ្្នៅវិញ
នរើបនយើង្អាចរសក់នុង្សង្គមមួយនោយមានកដសីុ្ នៅមក ។ នយើង្

មិនអាចរសខ់តមា្ក្់ឯង្បាន នោយ មន្រំ ក់រនំង្ជាមួយសង្គម
ន ើយ ខតក៏មនិអាចរសស់ុ្ស្នតកនងុ្សង្គម នោយ្វោះអ្ំនពើលអខដរ។ 
 

សាារញញឹរៃិងចិត្តសប្បុ ស 
 ស្្្មញញឹម  ំឱ្យនយើង្ស្អ្តពីខាង្នទ្្ រើឯចិតតសប្បុរស  ំ
ឱ្យនយើង្ស្អ្តពខីាង្កនងុ្។ សនតិភាពនងិ្នសចកដសីុ្  នផ្ដើមន ើង្នោយ
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ស្្្មញញឹម រើឯសស្រងាគ្មនងិ្នសចកដរីុកខនស្កវិញ បញ្ចប់នោយចតិត
សប្បុរស។ នបើនរណាអាចរក្ោស្្ម្ញញឹមបាននទ្ចើន  អ្នកន ោះឯង្
នទ្បៀបដូចជាទ្ពោះចនទ ខដលមនុស្សទងំ្ឡាយខតង្ចូលចិតត។ ឯនរណា
ខដលអាចពទ្ង្ីកចិតតសប្បុរសបានរូលរំូោយ អ្នកន ោះឯង្នទ្បៀបដចូ
ជាទ្ពោះអារិត្យ ខដលមនុស្សទំង្ឡាយខតង្ទ្តូវការ។ ដនូចនោះ នគមនិ
ឯកានរៀតន ើយ។ 

 ែវីនបើវាជានរឿង្លំបាក នៅកនងុ្ការកាន់យកមដង្ពរី  ខតនសចកដី
ព្ាយមនឹង្កា្យ្ជារមា្ប្ ់ ន ើយរមា្្បន់ឹង្កា្យ្ជានជាគវាស 
របសន់យើង្។ មនុស្សខដលមានទំង្ស្្ម្ញញឹម និង្ចិតតសប្បុរស ជា
មនសុ្សខដលមានមនតនសន ប៍ំផ្ុត ន ើយមាននជាគវាស ទ្បនសើរនៅ
នពលអ្ គត។  មន្នរណាមា្្កច់ូលចតិតមុ្ មនិរើករាយ នងិ្ចិតត
កំណាញ់ន ើយ។ 
 

ម ៀៃញញឹរ ម ើយ ស់មោយសារញ្ញ 
 នយើង្មនិដងឹ្ថា នតើជីវិតមនុស្សអាចមាន១០ឆ្្្ំប ុ មន្ដង្នរ 
ន ើយកម៏ិនដឹង្ថា អាចរើករាយបានប  ុម្នដង្ខដរកនុង្មយួជីវិត។ 
មនសុ្សនកើតមកគឺមានសុ្ នងិ្រុកខរួចនទ្សច។ ជនួកាលសុ្និង្រុកខ
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នដើររនទឹម ្ ្ ជួនកាលនរៀតរុកខកន៏ទ្ចើនជាង្សុ្។  មន្អ្វីនរៀង្ទត់
ន ើយកនុង្សង្ោ្រវដដននោះ។ អ្វីខដលគរួនធវើ  នធវើវាឱ្យន ើយ កុចំាំម្ែងខសអក។ 
អ្ំនពើលអខដលទ្តូវស្ង្ ក៏ស្ង្ឱ្យន ើយ កុំចាំនគមកនធវើលអោក់។ នរឿង្
ខដលទ្តូវញញឹម ក៏ញញឹមឱ្យន ើយ កុំចាំទល់ខតនគញញឹមរក។ នបើ
មិនអាចញញឹមនពលមានរកុខ ក៏ទ្តូវខតញញឹមនទ្កាយរចួរុកខ។ នលើ
នោកននោះ មន្អ្វីឋតិនឋរនរ សូម្បីខតនសចកដីរកុខ។ 

 ជីវិតស្មញ្ញ ជាជីវតិខដលអ្ស្ច្រ្យ ន ើយជីវតិអ្ស្ច្រ្យ ជា
ជីវិតខដលស្មញ្ញ។ ដូនចនោះមិនចាំបាច់ទ្តូវនរៀបឫកដូចអ្ស្ច្រ្យ្ពង្់្ ពស់
នពកនរ។ នបើទ្តឹមខតចខមអតទ្កពោះ ដចូជាមនិមានអ្វីទ្តូវនៅនោភលន់
ខដរ។ នពល្លោះការខសវង្រកនជាគជ័យ មិននសមើនឹង្ការខសវង្រកតម្មល
ន ោះនរ។ បុគគលទំង្ឡាយមនិគួររសដ់ូចជាសគរ ខដលឮខតសំន ង្ ខត
ទ្បនហាង្កនងុ្ន ើយ។ ទ្តូវរសន់ៅជាមួយនងឹ្ឧតដមគត ិទ្ពមទំង្ទ្បទ្ពឹតត
រនង្វើលអ វាទ្គប់ទ្ នណ់ាសន់ៅន ើយសទ្មាប់ ក្យថា “ជីវិត”ននោះ។ 
 

ម ៀៃមពញចិត្តអវដីដល្ខៃួៃមៃ 
 មនសុ្សមា្្ក់ៗខដលនកើតមកនលើខផ្នពសុធានយើង្ននោះ សុរធខត
មានភាព្ុសនោយខ កព ី្្ ន ើយភាព្សុនោយខ កទំង្ន ោះ
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រួមមាន  ស្ថ្នភាពទ្គួស្រ ជាតិស្សន៍ ពណ៌សម្បុរ  របូរាង្ ទ្បាជាញ្
ស្ម្រតី...។ ក៏ប ខុនត មនសុ្សមានន លនៅរួមមួយកនងុ្ឆ្កជីវិត គឺជា
ការខសវង្រកសភុមង្គលនងិ្នសចកតីសុ្ ។ កនុង្ន័យននោះ មិនថាអ្នកជា
មហានសដឋី ជានសតច ជាជនទ្កីទ្កយ ង្្ណាកតី ក៏អ្នក្ិត្នំធវើយ ង្្
ណានដើម្បីឱ្យ្លួនឯង្មាននសចកតីសុ្ ដចូៗ ្្។ ជាពនិសស មា  ្
នឆ្្្ោះនៅខសវង្រកនសចកតសីុ្ពិតទ្បាកដបាន មនសុ្សទ្តូវនចោះនពញចិតត
អ្វីខដល្លនួមានជាមុនសិន ន ើយប ទប្់មកនរៀត មនិទ្តូវបនណាត្យ
ឱ្យអ្ំណាចម្នអ្តាតន្ិង្ចំណង្់ មកដឹកមុ្ន ើយ ខតទ្តូវនធវើ្លនួ
ឱ្យស្មញ្ញ នងិ្រស់នៅកនងុ្ភាពនចោះទ្ ប់ទ្ ន់។ ការនយិយខបបននោះ
មិនខមនឱ្យអ្នក្ចិលន ោះនរ ខតចង្់ឱ្យអ្នកកំណតប់ុពវន តុជីវិតមួយដ៏
ទ្តឹមទ្តូវកនុង្ការរស។់ 

 មនសុ្សទ្តូវនចោះនពញចតិតនូវអ្វខីដល្លួនកំពងុ្មាន នទ្ ោះថា
សុភមង្គល នឹង្មិនអាចនកើតមានចំន ោះអ្នកខដលមិនសបា្យចតិត
ជាមួយ នឹង្របស់ខដល្លនួកពំុង្មានន ោះន ើយ។ កាលនបើអ្នកមិននចោះ
នពញចិតតអ្វីខដល្លនួមាន នទោះបីជាអ្នកររួលបានរបសែ់មីៗបខនថមជា
នទ្ចើននរៀតយ ង្្ណាកតី ក៏របស់ទងំ្ន ោះនឹង្កា្្យជារបស់ខដល មន្
តម្មលសទ្មាបអ់្នកជានិចច នៅនពលខដលអ្នកររលួបានវាមកជាកមម
សិរធិ។ ឧទ រណ៍ថា អ្នកមានកង្ ់ខតអ្នកមិននពញចតិតនឹង្កង្់អ្នកនរ 
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្ណៈនពលអ្នកន ើញអ្នកដម្រមានម តូូ។ អ្នកកប៏នង្កើតនវូកូនចតិតមួយ
ថា នៅនពលខដលបានម ូតអូ្នកនងឹ្សបា្យចតិត។ ផ្ទយុនៅវិញនៅ
នពលអ្នកបានម តូូន ើយ អ្នកក៏មនិនពញចិតតដខដល នោយន តខុត
ន ើញអ្នកដម្រ មានឡាន មានផ្ទោះ មានលុយ មានយនតនហាោះនៅវិញ។  
សំណួរសួរថានតើអ្នកនងឹ្សប្ាយចិតតយ ្ង្នម ចនងឹ្នកើតនៅ នបើចតិត
របសអ់្នកមិនខដលនពញចតិតនឹង្របសអ់្នកមានផ្ង្ន ោះ? 
 

មបើសូរ្បីដត្... 
 នបើសមូ្បីខតរវាង្ម្ែងខសអកនិង្នសចកតីស្្្ប់ ្ញុំឥតដងឹ្ថាមួយ
ណាមកដលម់ុនផ្ង្ នតើ្ញុមំានចិតតឯណានៅទ្បាថា្្ទ្រព្យសម្បតតិកនងុ្
២០ឆ្្្ំនរៀត? នបើសមូ្បីខតចតិត្លួនឯង្្ញុំទ្បខជង្មិនឈនោះផ្ង្ នតើ្ ញុំមាន
កមា្្ំង្ឯណានៅទ្បខជង្ជាមួយអ្នកដម្រ? នបើសូម្បីខតនសចកតសីុ្
របស់្ លួនឯង្ ្ញុរំកមិនបានផ្ង្ នតើ មានលរធភាពឯណានៅរកកតសីុ្
ឱ្យដលអ់្នកដម្រ? នបើសមូ្បីខត្ញុំកខ៏តង្ខតរនវើរវាយ មិននស្ម្ោះទ្តង្់នងឹ្
្លួនឯង្ផ្ង្ នតើ្ញុំរពំឹង្ឱ្យអ្នកណាមកនស្មោ្ះនឹង្្ញុំ? នបើសមូ្បីខតរាង្
កាយរបស់្ញុ ំ ក៏្ ញុំមនិអាចយកនៅបានផ្ង្នពលខដលចាកនោកននោះ 
នតើ្ញុសំន្សំភាពនោភលន ់កនងុ្្លួននដើម្បីអ្វី? 
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 ជីវិតហាកដ់ូចជាមិនលបំាកណាសណ់ានរ ខតន តអុ្នីរើប្ញុំ
នចោះខតនធវើឱ្យវានៅជានរឿង្លបំាកនៅវិញ? នបើទ្តឹមខតមយួរស ់ ន តុអ្ី
្ញុំចាំបាច់ ទ្បកតួទ្បខជង្ ចាំបាច់យកចាញ់យកឈនោះ ចាំបាច់ចង្គនំុ ំ
នកង្ទ្បវ័ញ្ចទ្គប់ខបបយ ង្្មកជារបស់្លនួឯង្? ជីវិតនទ្បៀបដចូជារកូ
ខដលអ្ខណែតកណាត្លមហាសមុទ្រ នបើសិនជា្ញុំមនិនចោះរប់លនំឹង្
្លួន រូករបស់្ញុនំឹង្ទ្តូវលចិ នបើសិនជា្ញុំមនិដងឹ្ន លនៅក៏គង្ន់ឹង្
ទ្តូវស្្្ប់នៅកណាតល្មហាស្គរនោយអ្សក់មា្្ងំ្មិនខាន។ 

 ន តុននោះ ការណ៍ខដលរស់នៅកនងុ្ជីវតិននោះ ្ញុំទ្តូវនចោះរប់
លំនឹង្ចិតត កុំឱ្យន លង្នឃ្្្ង្តាមចិតតនោភលន ់ ទ្តូវខតនចោះសកបស់កល ់
ទ្តូវដឹង្ពីន លនៅរបស់្ លួនឯង្ថាចង្់នៅណា ន ើយទ្តូវភាញ្ក់រលឹក
ជានិចច នទ្ ោះមរណភ័យនៅខក្បរ្លនួ្ញុំទ្គប់នពល។ អ្នកខដល្ញុំទ្តូវយក
ឈនោះដបំូង្គឺ្ញុំ្ លួនឯង្ អ្នកខដល្ញុំទ្តូវ្វល់ខាវ្យដបំូង្គឺ្ ញុំ្លួនឯង្ អ្នក
ខដល្ញុំទ្តូវនស្ម្ោះទ្តង្់ដបំូង្គឺ្ ញុំ្លួនឯង្ អ្នកខដល្ញុំទ្តូវពឹង្ ក់ដំបងូ្គឺ
្ញុំ្លួនឯង្ ដចូ ក្យចាស់ថា “្លួនរីពងឹ្្លនួ”។ នៅនពលនយើង្ជារពីឹង្
ម្ន្លនួឯង្ នយើង្ក៏កា្្យជារពីឹង្សទ្មាបអ់្នកដម្របាន។ 
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្បឹងចុេះ ដត្ក្ុា្ំ បឹង ួស 
 ជីវិតគឺជាការតស ូ។ ជីវិតគជឺាការនរៀនសូទ្ត។ ជីវតិគជឺាការ
នរៀនរស ់ នងិ្ហាត់ស្្ប្់។ ជីវិតគឺជាការបទ្មោះនននៀលនងឹ្ឧបសគគ។ 
ជីវិតននោះ នបើមិនទ្បឹង្ ច្ាសជ់ានវរ មនិខាន។ ខតសមូកុំទ្បឹង្នពកអ្ី
នទ្ ោះនងឹ្កា្្យជានទ្ ោះថា្្ក់ ឬបរាជ័យនៅវិញ។ ការទ្បងឹ្ ួសកមា្្ំង្
ជាឧបសគគធំខាង្នដើមម្នការសនទ្មចសពវកិចចការទងំ្អ្ស់។ (ទ្សី ិ
នតាបនរស) 

 អ្នកជងំ្ ឺ នបើដឹង្ថា្លួនឈឺធងនន់ ើយ ខតមិននចោះទ្បមាណកមា្្ំង្ 
មិននចោះសទ្មាកព្ាបាល ចា្ស់ជាស្្ប្់នងឹ្រមងនក់ិចចការ។ អ្នករកសុ ី
នបើដងឹ្ថា្លនួរកលុយនដើម្បបីនទ្មើសភុមង្គល ខតរវលរ់ ូតដកដនង្ហើម
ខលង្បាន  រវល់រ តូខលង្មាននពលជាមួយទ្គួស្រ  ច្ាស់ជាជបួ
នឹង្ភាពនស្ោះកនទ្កាោះកនងុ្ជីវតិ។ អ្នកនធវើការ កាលនបើដងឹ្ថា្វោះសមតថ
ភាព ខត្ំទ្សវារយកមុ្តខំណង្នទ្ចើនកនុង្នពលខតមួយ ច្ាស់ជា
បរាជ័យកនងុ្ការងារ។ល។ 

 ដូនចនោះ នៅនពលទ្បឹង្នគទ្តវូគិតគរូផ្ង្ខដរពបីញ្ហ្មួយចនំួន
ផ្ង្ខដរ ដចូជាសុ្ភាព សភុមង្គល នងិ្សមតថភាពជានដើម។ ចូរនមើល
នៅធមមជាតិ! នដើមនឈើទងំ្ឡាយបនញ្ចញខផ្ល្ក្នៅតាមរដូវរបស់វា
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នោយមិនទ្បញាប់ទ្បញាល់នពកន ោះន ើយ ប ុខនតនៅខតមានខផ្ល្កល្អ។ 
នធៀបមកមនសុ្សនយើង្វិញ ទ្គប់យ ្ង្មិនអាចបង្ខំ្លនួឯង្រ តូន ើយ 
ទ្តូវនចោះអ្ត់ធមត់រង្់ចានំពលនវោ្លោះផ្ង្ខដរ។ 
 

 ស់មោយផ្សងក្រម 
 នៅកនុង្សង្គមសពវម្ែងនយើង្ខតង្ខតឮ ក្យថា “ផ្្សង្នទ្ពង្” ភាជ្ប់
ជាមួយជីវតិ ឧទ រណ៍ ជីវិតគឺជាការផ្្សង្នទ្ពង្ ជីវតិគឺជាដនំណើរ
ផ្្សង្នទ្ពង្ ជានដើម។ តាមពិតនៅជីវតិមនុស្សនយើង្ដចូជាការផ្្សង្
នទ្ពង្មួយខមន នយើង្នកើតមកកនងុ្ពភិពនោកននោះ នោយមិនដឹង្អ្វី
នស្ោះ នយើង្រស់ធំធាត់ន ើង្ ក៏ទ្តូវជបួនងឹ្បញ្ហ្នផ្្សង្ៗបនតប ទ្ប ់ជីវិត
នយើង្នទ្បៀបដចូជាដំនណើរផ្លវូដ៏ខវង្ឆ្ង្យមួយ ខដលសមូ្បីខតនយើង្្លនួ
ឯង្កម៏ិនដឹង្ថានយើង្មកពណីា ទ្តូវនៅណា មនិដងឹ្ថារីបញ្ចប់នៅ
ឯណា អ្វីក៏នយើង្មនិដងឹ្ខដរ នទ្ ោះន តុននោះន ើយបានជានយើង្និយម
នទ្បើ ក្យថាផ្្សង្នទ្ពង្។ 

 ប ុខនតនបើនយើង្សនង្កតឱ្យ មតច់ត់នៅ  ក្យថាផ្្សង្នទ្ពង្ននោះ
មិនទនម់ានន័យទ្គប់ទ្ ន់នរ ជីវតិមនិទ្តឹមខតជាការផ្្សង្នទ្ពង្នរ 
ខតជីវតិគឺជាការផ្្សង្កមម។ ខមនខរននៅជីវិតនយើង្ ពតិជាលំបាក គឺ
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លំបាកសពវខបបយ ្ង្តាងំ្ពនីកើតមក។ ដនូចនោះន ើយនរើបនយើង្ខតង្
ន ើញទរកខដលនកើតភា្្ម នចោះយមំុននគ។ នទ្កាយពីនកើតនយើង្ជបួនងឹ្
ការលំបាកនោយជងំ្ឺនផ្្សង្ៗនិង្បញ្ហ។្ កានខ់តធំដងឹ្កតគីឺជីវិតកាន់ខត
លំបាករាប់ នដ់ង្។ ការលំបាកទងំ្ននោះ មិនខមនជានរឿង្ខដល
មនសុ្សអាច្លង្កាត់នោយផ្យុៗន ោះនរ វាទមទរនូវការតស នូរើប
អាចនៅរចួ។ ការលបំាកទំង្ន ោះមានកនងុ្ជីវតិមនសុ្សក៏នោយស្រ 
“កមម”។ កមមគឺជាអ្ំនពើខដលមនសុ្សបាននធវើ ខដលអាចជាអ្ំនពើលអ នងិ្ 
អ្ំនពើអាទ្កក់់។ តាមរស្សន:ពុរធស្ស  កមមននោះឯង្ខដលមានឥរធិ
ពលមកនលើជីវិតមនសុ្ស។ កមមកនុង្អ្តតីកាល ំមកនូវផ្លកនុង្
បចចុប្បននកាល កមមបចចបុ្បននកាលនឹង្ ុចផ្លកនុង្អ្ គត។ ដចូមាន
ពំន លខ្មរនយើង្ថា “នធវើលអបានលអ នធវើអាទ្កកប់ានអាទ្កក់”។ កមមលអ
នឹង្ផ្ដល់ផ្លលអ រើកមមអាទ្កកន់ឹង្ផ្ដល់ផ្លអាទ្កក់។ ឧទ រណ៍ថានបើ
នយើង្ោំទ្ បស់្វ្យ នតើនងឹ្បានផ្លជាខផ្លទ្កូចយ ង្្នម ចនកើត? ដូច
 ្្ននោះខដរ នបើនយើង្ជាអ្នកជកប់ារើឬផ្កឹទ្ស្ផ្លខដលររលួបានគឺ
នយើង្មុ្ ខត្ូចសុ្ ភាពជាទ្បាកដ នបើនយើង្ជាអ្នកនរៀនសូទ្តផ្លគឺ
ចំនណោះ ទ្គប់យ ង្្គឺអាទ្សយ័នៅនលើកមមខដលជាន ត។ុ កមម គឺនទ្បៀប
បាននៅនឹង្ទ្ ប់ពជូ។ អ្នកទ្តូវនចោះនទ្ជើសនរើសទ្ ប់ពជូខដលអ្នកចង្់
ោំ។ ជីវតិគឺជាដំនណើរ “ផ្្សង្កមម”។ ផ្្សង្កមមគឺ្សុពផី្្សង្នទ្ពង្ ខដល
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ពឹង្នៅនលើវាស ពងឹ្នលើទ្ព មលិ្តិ ខតទ្តូវរស់នោយពឹង្នលើកមម
លិ្ិត គឺរនង្វើជាកខ់សតង្របសន់យើង្ខដលនឹង្កំណតន់ជាគវាស 
របស់្ លួនឯង្។ រសន់ោយផ្្សង្កមមគរឺសន់ោយមានសតសិម្បជញ្ញ: 
នចោះររលួស្គ្ល់ការពតិ និង្នចោះរកវិធនីោោះទ្ស្យបញ្ហ្ជីវិតទ្បកប
នោយភាពឈា្្សម្វ។ 
 

 ស់ឱ្យដូចជាដឹងថាខៃួៃ្ត្ូវសាាប ់
 មនសុ្សទ្គបរ់ូបបានដឹង្យ ្ង្ច្ាស់ពីម្ែងខដល្លនួនកើត  ក៏ប ុខនត
ខត ម្ននរណាមា្្ក់ន ើយ ខដលអាចដងឹ្ចា្ស់ពីម្ែងខដល្លួនស្្ប្់
នៅវិញ។ ្ញុំបានគតិពចីណំ ចននោះ ជានរៀង្រាល់្ ណៈមានដនង្ហើម 
នោយរំម្ពគិតពីនពលនវោ ខដល្ញុំនងឹ្ទ្តូវស្្ប្់នៅ្ណៈណាមួយ 
ខដលវាជាន តនុធវើឱ្យ្ញុំរនំោោះ្លួននចញពីគំ បរបសស់ង្គម ខដលបាន
ោក់មកនលើមនសុ្សរូនៅ។ ឥ ូវននោះអ្នកស្កទ្សម្មនមើល ទ្បសនិនបើ
ម្ែងខសអកអ្នកនឹង្ទ្តូវស្្្ប ់ នតើនពលននោះអ្នកទ្តូវនធវើអ្វី្ លោះ? កាលនបើអ្នក
គិតខបបននោះញយៗ ន ោះអ្នកនិង្រួចរនំោោះនចញពគីំ បសង្គមនផ្្សង្ៗ 
តាមរយៈការកណំតប់ុពវន តុជីវិតមួយនដើម្បីរស់។ ជារូនៅមនុស្ស
បាននទ្បើទ្បាស់នពលនវោម្នជីវិតទំង្អ្ស់ នដើម្បីខតចណំង្់ នដើម្បអី្តាត្  
និង្តទ្មូវចតិតរបសអ់្នកដម្រ។ ការរសខ់បបននោះវា មន្តម្មលអ្វីនស្ោះ

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%8A%E1%9F%84%E1%9E%99%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9E%BA%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%8A%E1%9F%84%E1%9E%99%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%87%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIEBCh73jjXx733f3FMSSHDcNUysX6HhQIx5IZLuAgREg-NRpKMYDnc2DTfRE_NV-TTpAvl_qRykq115kYjTV4cuLYb8a6zcBIOjTRFWO9mlly-W3RH1MS0DYnwiXebt7vWU0UBPunImCWZ7NMqBKocMnkGVyQCpL9oMeUiNdVHMUNaHUzPFQjEk0jW8kDXfj0eGUtdJSHMyu7SoudYFQdvQyyVefl-l2Y9Q3JErgJkks-imNJ1exg2aYqsRK0EgaGFvxdl7qWGWE5_jZ7Rr4dJ31GvkEg626AGr2mQA9drepJtPNQpKpHVG7qra8aUzQkgUcK3zTQQoMDhDDrgmSsyBVo&__tn__=%2ANK-R
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ន ើយកនុង្ មជាមនុស្សនោក នទ្ ោះថាចងុ្បញ្ចប្់ម្នជីវិត គឺមនិខមន
ជាចំនួនឆ្្្ំខដលនយើង្រសន់ៅន ោះនរ ប ុខនតជាគណុតម្មលម្នជីវិត 
ខដលនយើង្រស់នៅ។ ការខដលនយើង្មានជីវតិនយើង្ទ្តូវចង្ចាំទ្បនយគ
មួយថា “មានជីវិតទ្តូវខត្តិ្ំ” គឺ្ ិត្ំកនងុ្ការនរៀនសូទ្ត ជួយសង្គម
ជាតិ ជយួមនុស្សជាតិ អ្ភិវឌ្ឍ្លួន រស់ឱ្យមានតម្មល។ ចូរអ្នករស់នៅឱ្យ
ដូចការណ៍ខដលអ្នកបានដឹង្ថា អ្នកនឹង្ស្្្ប់នៅម្ែងខសអក នរៀនឱ្យដចូ
ជាការណ៍ខដលអ្នកបានដងឹ្ថា អ្នកទ្តូវរស់នៅជានរៀង្រ ូត។ 

 កាលនបើនយើង្រស់នៅឱ្យដចូជាដឹង្ថា្លួននឹង្ទ្តូវស្្្ប់ នយើង្
ទ្តូវនទ្បើជីវិតន្តត្នលើការរសន់ៅបចចបុ្បននឱ្យបានជាអ្តបិរមិា។ រនទឹម
នឹង្ននោះ ការរស់នៅម្ែងននោះ នយើង្ទ្តូវបនង្កើតរមា្ប្់លអ ការគិតវជិជមាន 
ការដឹង្គុណ ការតស ូ  នធវើកិចចការណាខដលបនទ្មើទ្បនយជន៍ឱ្យអ្នក
ដម្រ និង្ផ្តល់កតីទ្សោញ់ចំន ោះមនុស្សទ្គប់ ្្។ នយើង្មនិទ្តូវរស់នៅ
កនុង្អ្តីតកាលនរ នយើង្ទ្ ន់ខតនរៀនពីវាបានន ើយ នទ្ ោះថានយើង្មិន
អាចទញនពលនវោទ្ត បែ់យនទ្កាយបានសមូ្បីខតមួយវិ រី នដើម្បី
ខកខទ្បនរឿង្ខដលនយើង្ធា្ប្ប់ាននធវើ្សុ។ បខនថមពីននោះនរៀត នយើង្ក៏មនិ
ទ្តូវទ្ពួយបារមភខដលពីនរឿង្អ្ គត នយើង្ទ្ នខ់តនរៀបចគំនទ្មាង្
ខផ្នការ ន លនៅខដលទ្តូវនធវើឱ្យបានច្ាស់ោស់នៅបានន ើយ 
នទ្ ោះអ្ គតកាលជានរឿង្មនិនរៀង្។ 
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ល្អឬអា្ក្ក់្ 
 លអនិង្អាទ្កក ់ ជា ក្យពមីា ្ត់នផ្្សង្ ្្ ខដលនយើង្ខតង្និយម
វិនិចឆ័យនៅនលើនរឿង្អ្វមីួយ។ កនុង្វច នុទ្កម  ក្យ “លអ” ជាគុណ ម 
សទ្មាបស់មាគ្ល់នៅនលើអ្វីមយួខដលមិនអាទ្កក់ គឺឥតមាន មង្, មនិ
មានទស,់ មនិ្គង្,ទ្តមឹទ្តូវ, ទ្បម្ព, ចិតតលអ, របូលអ, អ្ំនពើលអ, សមដីលអ ។ 
ចំខណកឯ ក្យ “អាទ្កក់” ក៏ជាគុណ មសទ្មាបស់មាគ្ល់នៅនលើអ្វី
មួយខដលមនិលអ, ពុំទ្បនសើរ, ពុំទ្បម្ព, អ្ំនពើអាទ្កក,់ រូបអាទ្កក់, ចិតត
អាទ្កក់ ។ លអគមឺិនអាទ្កក់ អាទ្កក់គមឺិនលអ។ ចុោះអាទ្កកឬ់លអន ោះ មាន
អ្វីមកកំណត់បាន? នយើង្ទ្បាកដជាធា្ប្់បានខ្វង្គំនិត ្្ជាមួយអ្នក
ដម្រពីនរឿង្អ្វមីួយន ើយ។ នយើង្ទ្បាកដជាធា្្ប់មានការយលន់ ើញ
្ុសពីនគឯង្ កនងុ្ការសនទ្មចចតិតនៅនលើនរឿង្អ្វមីួយ ខដលមតិរបស់
នយើង្ថាលអខបរជានគថាមិនលអ ជនួកាលនយើង្ថាមិនលអខបរជានគថាលអ
នៅវិញ។ 

 តាមពិតនៅការណន៍ ោះគជឺានរឿង្ធមមតា អ្ត់មានអ្ីចខមលកនរ 
នទ្ ោះថាមនុស្សមា្ក្់ៗមានរស្សនៈ្សុៗ ្្ ខដលវនិិចឆយ័នរឿង្មយួថា
លអ ឬអាទ្កក់នៅតាមការយល់ន ើញរបសន់គន ោះឯង្។ ទ្ ន់ខតជា
ការយល់ន ើញ មនិមានអ្វី្ ុស្គង្ធំដុំនរ ខតនបើនយើង្មាននសចកដី
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ទ្បកាន់មាំកនងុ្គនំិត្សុ ន ើយនបើយកនៅអ្នុវតតទងំ្្សុនរៀត ន ោះ
ជាភាពនទ្ ោះថា្ក្់ខតមដង្។ ការវាយតម្មលនរឿង្មួយឱ្យបានទ្តឹមទ្តូវ មិន
ខមនកំណតន់ោយនសចកដមីានោះនរ ខតទ្តូវមានន តផុ្លសមទ្សប 
តាមសភាពពតិជាក់ខសដង្ និង្បរិបររបស់វា។ ជួនកាលនយើង្ថាទ្តឹម
ទ្តូវ បានខតមួយទ្ជុង្ នោយមិនបាននមើលឱ្យទ្គប់ទ្ជុង្នទ្ជាយ។ ទ្ជងុ្
ខដលនយើង្នមើលន ើញ ខតអ្នកដម្រនមើលមិនន ើញដចូ កប៏ង្កជាការ
ខ្វង្គំនតិ។ ជួនកាលគនំិតទំង្ពីរអាចទ្តូវដូច ្ ្ ខតទ្តូវកនុង្បរបិរ 
ឬរីតាំង្្សុ ្្ គឺនទ្បៀបដូចជាមនសុ្សពីរ ក់ខដលឈររលម់ុ្ ្ ្
នដើម្បឱី្យពនិិត្យនមើលនល្ 6ឬ9 ចា្ស់ជាមា្ក្់ថានល្ននោះជានល្6 
ន ើយមា្្កន់រៀតថាជានល្9នៅវិញ។ ដូនចនោះ នពល្លោះនយើង្ពបិាក
ខបង្ខចក្សុឬទ្តូវ លអឬអាទ្កក់ណាស ់ប ខុនតនដើម្ប ីឈាននៅរកសចច
ភាព មុននឹង្កំណតន់រឿង្មយួថាលអឬអាទ្កក ់ នយើង្គប្បតីមកលច់ិតតឱ្យ
នៅកណាតល្សនិ នទ្ ោះកាលនបើចិតតនយើង្លនំអ្ៀង្នៅខាង្ណាន ើយ 
នយើង្ទ្បាកដជាយល់ថាខាង្ន ោះទ្តូវន ើយ ដចូ ក្យចាស់ថា “ឃ្្្ន
ឆ្ង្ញ់ ទ្សឡាញ់លអ”។ ន តនុនោះ ការតាំង្ចិតតជាកណាតល្ (ឧនបកាខ្) 
នរើបនមើលបានច្ាស់ និង្ខបង្ខចកបានលអ។ ចិតតឧនបកាខ្ គឺយកសចច
ភាពជាសំខាន់។ និយយការពិតទ្បនសើរជាង្ការ រ ន ើយការពតិ
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មានតម្មលជាអ្មតៈ។ ទ្កោសមនិអាច្ចប់នភលើង្ជិត។ មិនថានគ
ព្ាយមោក់បាងំ្យ ្ង្ណា ការពិតគង្់ខតទ្តូវបាននលចនចញមក។ 
 

មបើក្មបេះដូងឱ្យទលូាយ 
 មនសុ្សនយើង្មា្ក្់ៗរខមង្មានការគតិមនិដចូ ្្នរ។ នគខតង្ឮ 
 ក្យថា “មនសុ្សដប ់គនំិតដប់” ។ មនុស្សមា្ក្់ៗមានការយល់ន ើញ
្ុស ្្អាទ្ស័យនៅនលើ សភាពរាង្កាយ ចំណង្់ចណំូលចតិត ជំននឿ 
ស្ស  និង្បរិយកាសជុំវិញ្លួននគ ខដលកតាត្ទងំ្ន ោះបណែតោះ
បានជាផ្នត់គនំិតខដលដក់ជាប់កនុង្អារមមណរ៍បស់នគ។ កតាត្ខាង្កនុង្
និង្កតាតជ្ុំវិញ្លនួ  ំឱយ្មនសុ្សនយើង្បនង្កើតជារមា្ប្់កនុង្ការគតិ 
នទ្កាយមកក៏កា្្យនៅជារមា្្ប់ រចួន ើយក៏កា្្យនៅជាទ្បម្ពណី
របស់្ លួននគ្ទល្់ នងិ្អាចកា្្យជាផ្នត់គនំិតសទ្មាប់សង្គមផ្ង្។ 
កាលណាមនសុ្សនយើង្មានផ្នត់គនំិតមួយដក់ជាបន់ ើយ នគច្ាស់ជា
ពិបាកនឹង្ខកខទ្បណាស់ ន ើយនពល្លោះវាអាចបង្កជានទ្ ោះថា្្កផ់្ង្ 
ទ្បសនិនបើការយល់ន ើញរបស់នគគឺជានរឿង្្សុ្គង្ ន ើយទ្ជុលនិយម
នរៀតន ោះ។ ជាឧទ រណ ៍កាលពី៤៨ឆ្្្មំុន កនងុ្ទ្បវតតិស្ស្រសតបាន
បងាហ្ញថា ទ្បនរសនយើង្បានធា្្ក់ចលូកនងុ្របបមួយដ៏ន្ម្ង្ង្ឹត ន ើយ
បណាត្លឱ្យមានមនសុ្សស្្ប្់ជានទ្ចើនផ្ង្។ នយង្តាមការសកិ្ោ
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មូលន តសុំខាន់ម្នទ្ពតឹតិការណ៍ននោះ គឺបណាត្លមកពីផ្នត់គំនតិរបស់
នមដកឹ ំកនងុ្របបន ោះ ខដលជាន តុនធវើឱ្យនរឿង្ដម៏ហាអ្កសុលន ោះ
នកើតន ើង្។ នទ្្ពីននោះនយើង្ន ើញមានវិ សកមមនផ្ស្ង្ៗជានទ្ចើន
នរៀតខដលនកើតមកពគីំនតិទ្ជុលនិយម បង្កជាម នតរាយដ៏ធំនធង្។  

 ដក់ជាប់កនុង្ផ្នតគ់ំនតិណាមួយខា្្ងំ្នពក  មនសុ្សកាលណា
នមើលន ើញគនំតិអ្នកខតង្នធវើឱ្យនគ ដម្រថាសរុធខតជានរឿង្្ុស្គង្ទងំ្

អ្ស់។ ផ្នត់គនំិតរបស់ពកួនគនទ្បៀបដូចជាពណ៌ម្នខវ នតាខដលនគ
កំពុង្ ក់។ នបើនគ កខ់វ នតាពណន៌្ម្មុ្ ជានមើលន ើញពិភព
នោកពណន៌្ម្ដចូ ្្។ នយង្តាមការនលើកន ើង្ខាង្នដើមនយើង្
ន ើញន ើយថា ផ្នត់គនំិតរបសម់នសុ្សពតិជាជោះឥរធិពលដលស់ង្គម
យ ្ង្ខា្្ំង្។ ចោុះនយើង្នធវើដចូនមតចកុឱំ្យនយើង្្លនួឯង្មានផ្នត់គំនតិមនិលអ
ដក់ជាបក់នុង្អារមមណ?៍ 

 ដខដលៗខតង្នយើង្ដងឹ្ន ើយថា រមា្ប្់ បនង្កើតឱ្យនៅជាទ្បម្ព
ណី។ ដនូចនោះនបើសនិជានយើង្មិនចង្់ឱ្យ្លួនឯង្មានផ្នត់គនំិតមនិលអ ជា
ដំបូង្ទ្តូវនរៀនសមាអ្តគំនិតរបស់នយើង្ជាមនុសិន។ នយើង្ទ្តូវនរៀន
សូទ្ត យកចំនណោះដងឹ្មកបន្សុរធ នចោះខបង្ខចង្នរឿង្លអនរឿង្អាទ្កក់។ 
ការនរៀនសូទ្តន ោះនរៀតនស្តក៏មនិអាចនរៀនខតមួយទ្ជងុ្នរ គឺទ្តូវ
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នរៀននមើលពិភពនោកឱ្យបានទ្គប់ទ្ជុង្ នបើកនបោះដូង្ឱ្យរូោយររួល
យកចំនណោះដឹង្ពីទ្គបរ់សិរមីកោកក់នុង្្លួន ន ើយចទ្មាញ់យក
គំនិតលអៗរកុសទ្មាប់នទ្បើការនៅម្ែងមុ្។ នបើសិនជានយើង្នរៀនពីពភិព
នោកខតមួយទ្ជងុ្ ឬមានជនំនឿនៅអ្វមីួយខា្្ំង្នពក គឺនសមើនងឹ្ ំុ្លួន
ឯង្កនងុ្បនទបម់ួយខដលររលួបានពនលតឺិចតួចបំផ្តុ។ សតវកខង្កបខដល
នមើលន ើញពភិពនោកតាមមាត់អ្ណែងូ្ ក៏យល់ថាពភិពនោកននោះ
ប ុនអ្ណែូង្ននោះឯង្។ ជននលនខដលរបស់នៅកនុង្ទ្តនឡាកខដលកប់កនងុ្
ដី ក៏យល់ថាខផ្នដីននោះធំប នុទ្តនឡាក។ មនុស្សខដលមានជំននឿនៅ
នលើអ្វមីួយ សួន តុនពក កន៏ឹង្យល់ថ់ាមានខតគនំិតនគន ោះឯង្ខដល
លអទ្បនសើរ។ ខតសភាពពតិ ពិភពនោកមិនខមនតូចដចូមាត់អ្ណែូង្ 
ខផ្នដីមនិខមនតចូប នុទ្តនឡាក ន ើយ ម្នគំនតិរបស់មនុស្សណា
មា្្ក់ខដលទ្តមឹទ្តូវលអឥតនខាចោ្ះន ោះន ើយ។ សុភាសិតខ្មរនយើង្បាន
ន លថា “គំនតិពរី ក់ ខតង្ទ្បនសើរជាង្គនំិតមា្ក្់”។ 

 ទ្តូវខតនរៀនគឺជាស្ោនរៀនខដលមនសុ្ស ពិភពនោកននោះ ពីអ្វី
ទ្គប់យ ្ង្ នរៀនន ើយទ្តូវយកមកគិត ពិចារណាឱ្យដឹង្ថាលអឬអាទ្កក ់
នរើបសនទ្មចយកនៅនទ្បើការកនុង្ជីវភាពទ្បចាមំ្ែងបាន។ នបើកនបោះដងូ្
ឱ្យរូោយ នរើបអាចនមើលន ើញសភាពពតិម្នពិភពនោកបាន។ 
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ចិត្តរៃុស្សមលាក្ 
 “ពនលឺទ្តជាក់ម្នទ្ពោះចនទ មិនជារីនពញចតិតម្នមនុស្សរងា ពនលឺន្ដ្
ម្នទ្ពោះអារតិ្យមនិជារីនពញចិតតម្នមនុស្សន្ដ្ទ្ក ល់ទ្កហាយ។” ននោះ
ជាឃ្្្នៅកនងុ្គមពីរទ្ស ីិនតាបនរស។ 

  ម្នអ្វីអាចបំនពញចិតតមនសុស្នោកឱ្យសកបស់កលប់ាននរ។ 
ែវីនបើមនសុ្សទ្តូវការរំ ករ់នំង្ ្្ និង្នចោះយលព់ី ្្ ខតនបើមនសុ្ស
មា្្ក់រវល់ខតតទ្មូវចតិតទ្គប់ ្ ្ នគនងឹ្ ត់ននឿយខំ្្ាង្ន ើយបាត់បង្់នូវ
អ្វីខដលជា្លនួឯង្។ នយើង្នធវើអ្វីខដលជាន លនៅ នងិ្ជាភារកិចចរបស់
នយើង្។ នបើនគសរនសើរនោយសុរធចិតត កអ៏្រគណុររលួយក ន ើយនបើ
នគរោិះគនន់ោយនចត លអ ករ៏រួលយកមកខកខទ្ប។ កុំនចោះខតគិតថាអ្នក
ជុំវិញនយើង្សុរធខតគតិដចូនយើង្។ ទ្តូវររលួស្គ្លភ់ាពនោយខ ក
របសម់នសុ្ស។ មនសុ្ស្លោះគិតវិជជមាននទ្ចើន  មនសុ្ស្លោះនរៀតគិត
អ្វិជជមាននទ្ចើនចំន ោះនយើង្។ នយើង្ទ្បមូលយកអ្វខីដលវជិជមានឱ្យបាន
នទ្ចើនជាង្អ្វីខដលអ្វិជជមាន។ 
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ត្នរៃ 
 កំនណើតរបស់មនុស្សគឺមានតម្មល ន ើយតម្មលរបសម់នសុ្សមនិ
សថិតនលើស្ថន្ភាព កាលៈនរសៈ ឬនលើអារមមណ៍ខដលនយើង្ររួលបាន
ពីអ្នកដម្រន ោះន ើយ។  តម្មលពតិរបស់នយើង្សថិតនៅនលើ្លួននយើង្ជា
អ្នកផ្ដល់ឱ្យ  មិនខមននលើមាត់អ្នកដម្រនរ។ នយើង្ទ្បខ លជាមាន
អារមមណ៍ថា្លួនឯង្អ្ន់ នពលនៅខក្បរអ្នកខា្្ំង្ ន ើយមានអារមមណ៍
ថា្លួនឯង្អ្ស្ច្រ្យ នពលនៅខក្បរអ្នកខដលតចូទបជាង្្លនួ។   ននោះមនិ
ខមនជាការនទ្បៀបនធៀបនរ ខតមកពីនយើង្មនិស្គ្លត់ម្មល្ លួនឯង្ ន ើយ
ខបរជាឱ្យតម្មលនលើអ្វីៗខដលមនិនរៀង្ទត់ទល់ខតនស្ោះ។  ន តអុ្វីបាន
ជានយើង្មនិទ្ពមឱ្យតម្មល្ លួនឯង្្លោះ ខបរជាទ្បគល់ឱ្យសថិតនទ្កាមអ្វីខដល
មិននរៀង្ទត់ខបបននោះនៅវញិ? 
 កាលណានយើង្គតិនៅនលើបបូរមាត់អ្នកដម្រនទ្ចើននពក នយើង្
នឹង្មនិររួលបាននសចកដសីងប់ន ើយ។ នយើង្មានការខាម្សនអ្ៀន។  
នយើង្មានការតានតឹង្ចិតតមនុចាប់នផ្ដើមនធវើអ្វមីួយ។ នយើង្ភ័យខា្្ចអ្នក
ដម្រថាអ្ ៊ីនចោះអ្ ៊ីចុោះមកនលើនយើង្។ ដូនចនោះអ្វីៗនយើង្ទ្តូវគតិវជិជមានមកនលើ
រនង្វើនយើង្ ឱ្យខតនយើង្នធវើទ្តមឹទ្តូវនឹង្មានជ័យជមនោះ។  
 អ្វីៗទំង្អ្ស់នយើង្ទ្ ន់ខតន រព កនងុ្ មជាមនសុ្សរូនៅ
ខដលមានជីវតិនលើខផ្នដីននោះ ។ នយើង្មិនចាបំាច់ទ្តូវការ ក្យសរនសើរ  
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នយើង្មនិចាំបាច់ចង្់ឱ្យនគនជឿជាក់នលើនយើង្។ អ្វីខដលសំខាន់នយើង្
មានតម្មលចា្ស់ោស ់ ខដលជាថាមពលកនុង្ការតទ្មង្់រសិខផ្នរី
ជីវិតរបសន់យើង្។ នបើ មន្អ្នកណានជឿជាក់នលើនយើង្  នយើង្្លនួឯង្ទ្តូវ
ខតចា្ស់ោស់នលើ្លនួឯង្ ។ នបើ មន្អ្នកណានដើរតាមនយើង្   នយើង្ក៏
នៅខតនៅមុ្ នទ្ ោះអ្វខីដលនយើង្នធវើមនិទ្បាកដថា អ្នកដម្រមាន្នទៈ 
ឬសមតថភាពនៅជាមយួនយើង្ន ោះនរ។ 

 

 សនៃខៃួៃឯង 
 “នយើង្មានលកខណៈពិនសសរបសន់យើង្ នយើង្មិនចាបំាចទ់្តាប់
តាមនរណាទំង្អ្ស ់ខតទ្តវូនចោះនរៀនសូទ្តពីអ្នកដម្រ។” 

 បុគគលមា្ក្់ៗខតង្ខតមានសមតថភាព និង្វធិីគតិនរៀង្្លនួនោយ
ខ កពី ្ ្ ដូនចនោះន ើយនយើង្មិនអាចវាយតម្មលនរណាមា្ក្់្សុឬទ្តូវ
ទ្តឹមខតរនង្វើមួយ ន ើយយកនៅនទ្បៀបនធៀបនឹង្បុគគលដម្រមួយនរៀត
បានន ោះនរ។   ការវនិចិឆ័យបគុគលមា្្ក់ទ្តឹមខតរនង្វើមួយវាមនិទ្គប់
ទ្ ន់ន ោះនរ ខតនយើង្អាចវិនិចឆ័យបុគគលមា្ក្់តាមរយៈការទ្បឹង្ខទ្បង្
បំនពញនូវការងាររបសប់ុគគលន ោះ។ គរួដងឹ្ថាមនសុ្សមា្្ក់នគមនិ
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ពូខកទ្គប់នរឿង្ ទ្គប់យ ្ង្ន ោះនរ។  អ្នកពូខកគណតិវិរា្ មិនទ្បាកដ
ថាពូខកភាស្ខ្មរន ោះនរ។ បុគគលមួយចំននួខតង្ខតនធវើទ្តាប់តាម
បុគគលមា្ក្់នរៀតខដល្លួននពញចិតត ព្ាយមខកអ្វីខដលជារបស់្ លួនឱ្យ
ដូចនៅនឹង្អ្នកដម្រ ន ើយបុគគលមួយចំនួនន ោះខតង្ខតបាក់រកឹចតិត
នោយស្រខតនធវើមិនដូចបុគគលខដល្លនួទ្តាប់ ឬដចូន ើយខតររលួ
លរធផ្លមនិដចូ ្្។ នបើសិនអ្នកជាមនសុ្សមា្្កក់នុង្ចនំណាមន ោះ 
អ្នកគរួខត្្ស្ប់តូរឥរិយបែននោះនចញ នទ្ ោះថាអ្នកមិនដចូនឹង្នគសូម្បី
ខតនឈាម្ោះ អ្នកមិននៅកនុង្ស្ថ្នភាពរបស់នគនរ ន លឱ្យ្លី “អ្នកគឺជា
អ្នក អ្នកមិនខមនជានគន ើយ”។ 

 នទោះយ ្ង្ណា ែវនីបើនយើង្មិនទ្តាបឱ់្យដចូនរណាមា្ក្ខ់មន 
ខតនយើង្ទ្តូវនរៀនសូទ្តពនីគ យកចំណ ចលអមកខកខទ្បនិង្បខនថមមកនលើ
្លួនឯង្ បំនពញចន ្ោ្ះ្វោះខាតរបស់្លនួនដើម្បីឱ្យកា្យ្ជាមនសុ្សមា្្ក់
ខដលទ្បកបនោយលកខណៈសម្បតតិលអនទ្ចើន។ ទ្បសនិនបើនយើង្ន្ត្ត
សកមមភាពឬរនង្វើនៅនលើនរឿង្អ្វីមយួនោយផ្ចតិផ្ចង្់នងិ្ពា្យម ន ោះ
នយើង្នងឹ្ររួលបាននជាគជយ័ នូវអ្វខីដលនយើង្បាន្ិត្ទំ្បឹង្ខទ្បង្។ 
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ម្ពងវាសនា 
 នពល្លោះ នម ដហីាកអ់្យុតតិធម៌សទ្មាប់នយើង្ នទោះនយើង្
ព្ាយមជួយ្លនួឯង្យ ្ង្ណា កន៏ទ្ពង្វាស ទញនយើង្រមា្ក្់ពី
ទ្រនំម្ននសចកដសីុ្ មកវិញខដរ។ អ្នក្លោះ្ំនរៀនោច់បាយោច់រឹក ខត
នៅខតទ្ប ង្មនិជាប់។ អ្នក្លោះ្ំនធវើការទំង្យប់ទំង្ម្ែង ខតនៅខតមនិ
សល់ទ្បាក់កាស។ អ្នក្លោះនរៀត្ំនធវើលអចំន ោះមនសុ្សជារីទ្សឡាញ់ ខត
ក៏នៅខតនគក្បត់។ គតិនៅ នទ្ពង្វាស ពតិជាគរួឱ្យសអបណ់ាស់។ 

 ខតនទ្ពង្វាស ននោះមនិអាចយកយកឈនោះនលើមនុស្សទងំ្ទ្សុង្
បាននរ។ មា ្នឈៀខវលលីបានន លថា “នទ្ពង្វាស អាចដឹក ំ៥០%
ម្នសកមមភាពរបស់នយើង្ពិតខមនន ើយ  ខតនជាគជតារុក៥០%
នរៀតសទ្មាបឱ់្យនយើង្ដកឹ ំ្ លួនឯង្។” មានមនុស្សមិនតិចនរ ខដល
អាចដឹក ំ្លនួឯង្បាន នោយ្ច្ញ់នៅនលើនទ្ ោះកមមទំង្ឡាយ។ 
នសចកដីសង្្ឃឹម ជនំនឿ និង្ការតស ពូុោះ រ គឺជា វាខដលអាច ំនយើង្
្លង្នៅកាន់នទ្តើយម្នសុភមង្គល។ កុំឆ្ប់នបាោះបង្់នពកអ្ី! នពល្លោះ
ឫសគល់ម្នការតស ូ វាលវីង្ជូរចត់ ខតវាមានខផ្ល្ក្ខផ្អមឆ្ង្ញ់នៅនពល
អ្ គត។ 
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មពល្មវលា 
 នពលនវោនលបទ្តបាក់មនសុ្សរាល់ម្ែង  ខតមនសុ្សខបរជាដំអ្ក ់
និង្ខតង្ខតយល់ថា ្លនួមាននពលមិននចោះចប។់ ទ្ពោះអារតិ្យរោះរាលម់្ែង។  
ម្ែងខ្ឆ្្្នំចោះខតកនលង្ផ្តុនៅ ខតអ្នក្លោះនៅខតដខដលមិនមានការ
្្្ស់បដូរអ្វីនស្ោះ។ ន លបណំង្ខដលធា្្បប់ ង្ នចោះខតពន្ារនពលមនិ
នចោះចប ់មនិនចោះន ើយ។ ការនធវើខបបននោះ នតើបានផ្លអ្វីនៅ ? របីំផ្តុ
អ្វីៗក៏មនិបានសនទ្មច ផ្លខដល្លនួឯង្រពំឹង្រុក ក៏មនិបានជាអ្វីជាដុំ
កំភួន។  
 ្លួននយើង្ជានរឿង្សំខាន់ខដលទ្តូវទ្គប់ទ្គង្។ ការវិនិនយគនលើ
្លួនឯង្ជានរឿង្លអបំផ្តុ។ អ្វខីដលនយើង្គតិ កដសីុបនិរបស់នយើង្ខដល
ធា្្ប់ខតទ្សម្ម វាសរុធខតបនង្កើនថាមពលដលជ់ីវិតនយើង្ ប ខុនតវាអាច
នឹង្បាត់បង្់ថាមពលននោះនៅវិញ នបើសនិជានយើង្មនិបានខែរកោ្។ 
 នយើង្ជា យកខដលចាត់ខចង្នលើ្ លួនឯង្។ ម្ដនងឹ្ចាប់នធវើការ 
នជើង្នឹង្នដើរនៅមុ្  ចិតតនយើង្នងឹ្មានភាពកាន់ខតរងឹ្បុឹង្ឱ្យខតនយើង្
នចោះស ូទ្ទំនងឹ្កចិចការលំបាកៗ។  លត់ដកំាន់ខតខា្្ំង្កាន់ខតរងឹ្មា ំ 
នទ្បៀបដូចអ្នកទ្បយុរធ នបើមនិ្ិត្ហំាត់ពត់ឱ្យខា្្ំង្កា្្នរ នឹង្មិនអាច
ររួលជ័យជនំោះបានន ើយ។ 
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កាាប់មពល្មវលា 
 នពលនវោមិនខដលនដើរែយនទ្កាយនរ។ ទ្បតិរនិ្្្សស់នលកឹ
រាល់ម្ែង។ជីវិតមនសុ្សក៏នឆ្្ោ្ះនៅមុ្មនិឈប់ឈរ រើឯការងារខដលទ្តូវ
នធវើ ក៏មាននទ្ចើនគន ក។ កុរំង្់ចាំនៅម្ែងខសអក នបើម្ែងននោះនយើង្អាចនធវើ
បាន។  ក្យថារង្់ចាំ ខតង្នធវើឱ្យនយើង្យឺតយរូ មនិនជឿននលឿន។ នយើង្
ទ្តូវខតនទ្បើទ្បាស់នពលនវោឱ្យនពញរ ំឹង្នៅនលើកិចចការរបស់នយើង្។ 
កនុង្ទ្សី ិនតាបនរសបាននយិយថា “ការងារខដលទ្តវូចាប់នធវើ ឬ
ខដលទ្តូវបងាគប្់នគ ឬខដលទ្តូវនធវើ្ លួនឯង្ នបើបគុគលមិនគប្បីនធវើឱ្យបាន
រួសរាន់ទន់នពលនរ កាលនវោនងឹ្ជញ្ជកស់ុីរសជាតិការងារន ោះ
អ្ស់រលីង្។” 

 សទ្តូវធំម្នភាពនជាគជ័យ គឺភាព្ជលិទ្ចអ្ូស។ ភាពឧស្ោ ៍
ព្ាយមនរើបជាគុណសម្បតតិរបស់មនុស្សខា្្ងំ្។ មនសុ្សខា្្ំង្រូល
ខរកការងារជាមួយនឹង្ចិតតខា្្ំង្។ មនុស្សខា្្ងំ្មនិខដលចង្់ន ល
 ក្យស្ដ្យនទ្កាយ នោយស្រខត្លួន្ជោះខាជ្យនពលនវោន ើយ។ នគ
ខតង្នទ្បើជីវតិឱ្យដូចជាសតវទ្សនមាច។ 
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ទមាប់ល្អ 
 ការមានរមា្ប្់លអនៅកនុង្ជីវតិ នទ្បៀបដចូជានយើង្ស្ង្កំខពង្
សទ្មាប់្ លួនឯង្ឱ្យន ើង្្ពសជ់ាលំោប់។ ផ្លខដលនកើតន ើង្ឥ ូវ
ននោះ ក៏អាទ្ស័យនលើរមា្្ប់។ ការរស់នៅនោយទ្បនសើរឬអ្ន់ែយ ឬធា្្ក់
កនុង្សភាពខបបណាន ោះកអ៏ាទ្ស័យនលើរមា្្ប់។  ការខកខទ្បរមា្្បគ់ឺ
ជានរឿង្លបំាកណាស ់  ប ុខនតវាមនិខមនជានរឿង្ សួវិសយ័ខដលមិន
អាច្្្សប់តូរបានន ើយ។ នយើង្អាច្្ស្់បដរូរមា្ប្់ខដលយល់ថាមនិ
លអ មដង្បនតិចៗ នទ្បៀបដូចជាការសន្សំទ្បាក់ ឬសន្សំកដចីនទ្មើនចនំ ោះ្លួន
ឯង្យ ្ង្ដូនចា្ោ្ះ។ នពលនវោនឹង្បងាហ្ញលរធផ្ល នូវរនង្វើរបស់នយើង្
ខដលខសដង្នចញតាមរយៈរមា្្ប់។  
 នបើនពលននោះនយើង្នដក  នយើង្តអូញខតអរ នយើង្្ជលិ  នយើង្ធញុែប ់ 
នតើនងឹ្មានផ្លខបបណានៅម្ែងមុ្ ? នយើង្អាចនទ្ជើសនរើសយក

ជារមា្្ប់រើករាយជានចិច មកនធវើជាមូលោឋ្នសទ្មាប់ជីវិត ។ នបើនទោះ
ជីវិតនទ្ តទ្ តយ ង្្ណាក៏នោយ ក៏នយើង្ទ្តូវខតរក្ោស្្្មញញឹម
ឱ្យជាប់នៅនលើម្ផ្ទមុ្   នទ្ ោះវាជាសញ្ញស្កលម្នដំនណាោះទ្ស្យ
នរឿង្ទំង្ឡាយ។ ទ្ ន់ខតរើករាយ អាចនោោះទ្ស្យបញ្ហ្បានខមន
នរ  ? នពល្លោះវាពិតជាមិនអាចខមន ប ុខនតវាអាចឱ្យនយើង្មានស្ម្រតី
នឹង្នរ គិតបានលអតិលអន់កនងុ្ការរបរ់ល់ជាមួយបញ្ហ្។ 
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អៃត កាល្នៃកា ផ្លាស់បត ូ 
 ចន ្្ោះរវាង្រមា្្ប់ចាស់នងិ្រមា្្ប់ែមគីឺជា "អ្នតរកាលម្នការ
្្្ស់បតូរ" មានន័យថា ការ្្្ស់បតរូន ោះនៅមនិទនប់ានសនទ្មច។ 
រមា្្ប់ចាស់ៗទ្តូវបានទ្ត ប់មកវិញមតង្មាកល្ នៅនពល ម្នវតតមាន
សតិ ឬការតាងំ្ចតិតកនងុ្ការ្្្ស់ទ្តូវទ្សកទ្សុត។ រើឯរមា្្ប់ែមីៗខដល
ជាចំណ ចចង្់្្ស្់បតរូន ោះ នៅមិនទន់ស្ ្ំ ឬមនិទន់កា្្យជា
រមា្្ប ់ជាចរតិ។ ជាលរធផ្លន ើញថា មានការនលចន ើង្នូវអាកប្ប
កិរិយែមីៗមួយចនំួននៅកនុង្ចន ្្ោះន ោះ។ 
 មនសុ្សនយើង្មា្ក្់ៗបាន ំយកស តន្ ឬក៏នសិ្ស័យចាស់ៗ
របស់្ លួនមកជាមួយនៅនពលចុោះចាប់បដសិនធិ។ ស ត្នឬនសិ្ស័យ
ន ោះ ជាអ្នំពើខដលមនសុ្សនយើង្មា្្ក់ៗ បានទ្បទ្ពឹតតកនលង្មកអ្ស់រយៈ
នពលដ៏យូរមយួ។ នោយស្រអ្ំនពើគឺការទ្បទ្ពតឹតទំង្ន ោះសថតិកនុង្រយៈ
យូរ នឹង្ន ើយ វាបានកា្្យជាស ត្ន ឬនសិ្ស័យរបស់នយើង្។ តាម
ទ្រឹសតពីុរធស្ស បានបងាហញ្ថា ជាតិកនំណើតរបស់មនុស្សមួយរូបៗ 
នគមនិអាចដឹង្បានថាវាបានចាប់នផ្តើមពីទ្តមឹណាមកនរ។  ្អឹង្របស់
នយើង្មា្្កឯ់ង្ នបើសិនមិនរោយនៅជាដីនរ គនឺឹង្នៅទ្កាល ស
នពញម្ផ្ទខផ្នដីននោះ នទ្បៀបដចូជាោជខដលនគទ្ ចនពលបុណ្យសព
អ្ ៊ីចឹង្។ មនសុ្សទ្គបរ់ូបបាននកើតន ើយស្្្ប់ រាបម់ិនអ្ស ់ ន ើយអ្ំនពើ
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ខដលនគបានទ្បទ្ពឹតតទងំ្ប  ុម្នក៏បានធា្្កន់ៅកនងុ្ស ត្នចិតត នងិ្បនត
ពីជាតិមយួនៅជាតមិួយនរៀតឥតោច់។ នៅនពលដំនណើរបដសិនធិ
នកើតន ើង្ ស ត្ន ឬនសិ្សយ័ទំង្អ្ម្ាលន ោះទ្តូវបាន្លង្មកជាមយួ
នឹង្ចតិតបដសិនធែិមីរបស់នយើង្ន ោះឯង្។ ដនូចនោះន ើយមុននពលមនសុ្ស
នយើង្ទ្តូវបានររួលឥរធពិលពីសង្គម មានស្ស  ការអ្ប់រំជានដើម 
ន ោះមនុស្សនយើង្គឺមានចរិត្ទ្ល់្លួនមួយបាត់នៅន ើយ។ 
 ប ទ្ប់ពបីានបនតការរស់នទ្កាយនពលនកើតមួយរយៈ ចរិតពី
កំនណើត នពល្លោះក៏ទ្តូវបានទ្គបសង្កត ់ ឬក៏កណំត់នោយសង្គម
បរិយកាសផ្ង្ខដរ។ ឧទ រណ៍ នកមង្ទ្បសុមា្ក្់មានចរិតពី
កំនណើតគឺ ចូលចតិតនលង្នសើច រួសរាយរាក់ទក់។ ប ខុនតកនងុ្ទ្គួស្រ
របសន់គ សមាជកិកនងុ្ទ្គសួ្រមា្្ក់ៗមនិមានភាពសនិរធស្្្លនងឹ្ ្ ្
មិនបានផ្តល់ភាពកក់ន្ត្ឱ្យនគ បណាតល្មកពឪីពកុមាត្យនឈ្្ាោះ
ទ្បខកក ្្ នទ្បើអ្នំពើ ិង្្ោជាទ្បចាំ...។ នកមង្ទ្បសុន ោះបាននមើលន ើញ
រិដឋភាពទំង្ន ោះ នធវើឱ្យនគមានភាពភ័យខា្្ច ន ើយមានរំន រចាក
នចញពីចនំណាមមនុស្ស។ ប ទ្ប់ពកីារចាកនចញននោះ យូរៗនៅនធវើឱ្យ
នគបាត់បង្់ការរើករាយជាមយួទ្គួស្រ ខលង្ចលូចតិតនយិយ។ មនិ
ទ្តឹមខតប ុនណា្្ោះ នោយស្រទ្គួស្រនទ្បើ ងិ្្ោ ភាពភយ័ខា្្ចក៏ជាប់
មកជាមយួការចាកនចញរបស់នគន ោះខដរ។ ដល់នទ្កាយមក នកមង្
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ទ្បុសមា្ក្់ន ោះក៏បានធំធាត់ន ើង្ជាមួយចរិតែមី ជាចរិតខដលខា្្ចនគ 
ខា្្ចរីទ្បជុ ំ មនិនិយយសតីនទ្ចើន មនិរ ស័រ ួន... ខដលននោះវាទ្តូវ
បានផ្តល់ឱ្យនោយទ្គួស្ររបស់នគន ោះឯង្។ ែវីនបើននោះមនិខមនជាចរតិ
ពីកំនណើត ប ុខនតទ្បសនិនបើចង្់្្្សប់តូរ វាក៏មនិងាយទ្សលួប ុ ម្នខដរ 
នទ្ ោះវាបាននៅជាមួយនគរាប់ឆ្្្ំមកន ើយ ក៏នសទើរខតកា្យ្ជាធមមជាតិ
របសន់គនៅន ើយខដរ។ ទ្បសិននបើចង្់្្ស្់បតូរខមន ទមទរឱ្យនគ
្ិត្ំយ ង្្ខា្្ំង្ រមួជាមួយនងឹ្ការតាំង្ចិតតដ៏មតុមាំមួយ។   
 នៅកនុង្កំ ុង្នពល្្ស្់បតរូននោះបញ្ហ្គឺ ចរិតខបលកៗមួយចំនួន
ទ្បាកដជានកើតន ើង្គឺ ការខទ្បទ្បួលនលឿនម្នអារមមណ៍ មតង្នលង្នសើច 
មតង្កស៏ងប់ស្ង្ត ់ ការធុញទ្ទន់នឹង្មនសុ្សនទ្ចើន ន ើយមានអាកប្ប
កិរិយ្គង្ៗដូចជា នពល្លោះនលង្នទ្ចើនទ្ជុល នងិ្នពល្លោះនរៀតនសងៀម
ទ្ជុល។ ពិនសសន ោះគ ឺ នពល្លោះនមើលនៅដចូជាមនុស្សន្មើង្ម្្ម វាយ
ឫក ន ើយនពល្លោះនរៀត កម៏ានអារមមណ៍មនិនពញចតិតនលើ្លួនឯង្ផ្ង្
ខដរ។ ននោះជាអ្នតរកាលម្នការ្្្ស់បតរូ។  សទ្មាប់អ្នកខដលមានបញ្ហ្
ខបបននោះ នបើចង្់្្ស្់បតូរ្លួនឯង្នលើចរតិ ឬនៅថាផ្នត់គនំិតន ោះ ទ្តូវ
ខតនទ្តៀម្លនួររួលបញ្ហ្ទំង្ននោះ។ បញ្ហ្ទំង្ននោះនមើលតូចតាចនរ 
ប ុខនតនពលជួបពិតជាពិបាករប់រល ់ នទ្ ោះពកួវាមានត ួរីចូលនៅ
បំ្្្ញកមា្្ំង្ចិតតរបស់នយើង្។ វិធីស្ស្រសតមយួខដលមានទ្បសរិធភាព
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ន ោះគ ឺ ការអាននសៀវនៅ(ខបបការអ្ភិវឌ្ឍ្លនួ ឬផ្នតគ់នំិត)។ ការ
អានននោះ ពិតជាទ្បភពម្នកមា្្ំង្ចិតតសទ្មាប់ការ្្ស្់បតរូយ ្ង្ធំនធង្។ 
គួរឱ្យនស្កស្តយ្ខដរ ខដលនៅទ្សុកនយើង្មិនសម្បូរអ្នកជំ ញខដល
អាចផ្តល់ទ្បឹកោ្ខផ្នកននោះនៅន ើយ។ ប ុខនតមនិអ្នីរ នយើង្អាចខសវង្រក
នសៀវនៅខបបន ោះមកអានបាន  វាគឺងាយទ្សលួខសវង្រកជាង្នគ 
នទ្ ោះថាសពវម្ែងនសៀវនៅទ្បនភរននោះមាននទ្ចើនទំង្ភាស្ខ្មរ នងិ្
ភាស្បរនរស។ ពិនសសបផំ្ុតគឺ ការអានអាចនធវើឱ្យចនំណញ
ចំនណោះដឹង្ ខដលនធវើឱ្យនយើង្រឹតខតរឹង្បុឹង្ខែមនរៀត។ 
 

ឥទធិពល្នៃកា ្គប់្គងនងៃមៃេះ 
 មហាតមៈ គនធ ី បាននិយយថា “ចូររស់នៅឱ្យដូចការខដលអ្នក
បានដងឹ្ថា អ្នកនងឹ្ស្្ប្់នៅម្ែងខសអក នរៀនឱ្យដចូជាការខដលអ្នកបាន
ដឹង្ថា អ្នកទ្តូវរស់នៅជានរៀង្រ តូ”។ 

 វិធីស្ស្រសតខតមួយគត់ នដើម្បីនធវើឱ្យអ្តីតកាលនងិ្អ្ គតលអ
ន ោះគឺទ្តូវបនង្កើតម្ែងននោះឱ្យបានលអ។ ទ្តូវទ្គប់ទ្គង្ម្ែងននោះឱ្យបានលអជារី
បំផ្ុត មានន័យថាទ្តូវទ្គប់ទ្គង្នពលនវោ  បនង្កើតរមា្ប្់លអ ការគតិ
វិជជមាន ការដឹង្គុណ ការតស ូ និង្ផ្តលក់តីទ្សោញ់ចំន ោះមនសុ្ស
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ទ្គប់ ្្។ នយើង្មនិទ្តូវ្ូចចិតតនរឿង្អ្តីតកាលនពកនរ ខតនយើង្អាច
នរៀនពីវាបាន នទ្ ោះនយើង្មិនអាចឱ្យនពលនវោទ្ត ប់ែយនទ្កាយ
បានន ើយ ន ើយនយើង្ក៏មនិទ្តូវទ្ពួយបារមភពអី្ គតនទ្ចើននពកខដរ គឺ
ទ្ ន់ខតនរៀបចំគនទ្មាង្ខផ្នការខដលទ្តូវនធវើនៅបានន ើយ នទ្ ោះនយើង្
មិនអាចដឹង្នរថា នយើង្នឹង្បាត់បង្់ជីវតិនៅ្ណៈណាមួយន ើយ។ 

នយើង្មានសំណួរ៥សទ្មាបទ់្គប់ទ្គង្ម្ែងននោះឱ្យបានលអ ន ោះគឺ៖ 

១.នតើអ្វី ជានរឿង្លអបំផ្តុខដល្ញុំទ្តូវនធវើនៅម្ែងននោះ? 

២.នតើ្ញុបំាននធវើអ្វី្ លោះន ើយ ?ន ើយអ្វី្លោះនរៀតខដល្ញុំមនិទន់នធវើ? 

៣.នតើការងារសំខាន់អ្វី្ លោះនរៀត ខដល្ញុំទ្តូវនធវើនៅម្ែងខសអក? 

  ៤.នតើអ្នកណា្លោះខដលសខំាន់ចំន ោះ្ញុ?ំ ន ើយ្ញុំទ្តូវនធវើអ្វី្លោះនដើម្បី
ពួកនគ? 

  ៥.នតើ្ញុំទ្តូវបនង្កើតរមា្ប្់លអអ្វីនៅម្ែងននោះ? 
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រ ិចឆតាក្នុងក្ិចចកា  
 ភាពទ្កីទ្ក  ការសកិ្ោ  នសនហា និង្សស្រងាគ្ម បាន ឱំ្យមនសុ្ស
ស្គ្ល់កាន់ខតចា្ស់ពនី័យរបសជ់ីវិត។ នបើអ្នកទ្បរោះនឹង្នរឿង្ទំង្បួន
យ ្ង្ននោះ សមូកុតំអូញខតអរអ្ី! ចូរភលក្សវានៅ! វាជាសណំាង្ដក៏ទ្មកនុង្
ជីវិតអ្នកន ើយ។ ប ុខនតអ្នកទ្តូវខតមានន លនៅកនងុ្ជីវតិ នរើបមិន
វនង្វង្ ន ើយន លនៅន ោះទមទរម ិចឆតាយ ង្្មតុមាំកនុង្កចិចការ
នរើបសនទ្មចបាន។ 

 ទ្តូវចំាថា ភាពភ័យខា្្ច ជាសទ្តូវធំរបស់ម ិចឆតា។ “នបើខា្្ច 
សូមកុំនធវើ! ន ើយនបើនធវើ  សមូកុំខា្្ច!” (ជងិ្ គសិខាន ់   Genghis 
Khan) “អ្វីកន៏ោយខដលអ្នកអាចនធវើបាន ឬសបុិនថាអ្នកអាចនធវើបាន 
ចូរចាប់នផ្ដើមនធវើនៅ! នសចកដកីា្្ហានមានបង្កបន់ូវនរពនកាសល្យ  និង្
អ្ំណាចថាមពលកនងុ្ន ោះន ើយ។ មនិខមនមកពីការងារលំបាកនរ
ខដលនធវើឱ្យមិនហា ្នទ្បែុយ គមឺកពីនយើង្មនិហា ន្ទ្បែុយប ុនណា្ោ្ះ 
នរើបការងារវានចោះខតលបំាក។”  ្សូហាន វ ុលហាក្ំង្ វ នុ  កូតែ ៍ 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 នៅនពលខដលអ្នកចាប់នផ្ដើមនធវើ ោនខីញ ល នប ៊ីនហាំ (Daniel 
Burnham) បាន្ដ្ំថា “ចរូកុំនធវើខផ្នការតចូតាច! ខផ្នការទំង្ន ោះ



កម្រងស្មេរ 

43 

 

 ម្នថាមពល នដើម្បីោសស់ម្សឈាមអ្នកឱ្យនធវើសកមមភាពបាននរ។ 
ចូរនធវើខផ្នការធំៗ! ចរូប ង្ឱ្យ្ពស់កនងុ្ការងារនិង្កដីសង្ឃ្ឹម!” ម្ា ង្្
នរៀត មា ក្នតវន (MarkTwain) បាន្ដ្ំផ្ង្ខដរថា  “ចូរនចៀសឱ្យ
ឆ្ង្យពីមនុស្ស ខដលប នុប ង្ទញប ទ្បម ិចឆតារបស់អ្នក។ មនសុ្ស
តូចតាចខតង្នធវើខបបន ោះជានិចច  ខតមនុស្សធំដុខំតង្នធវើឱ្យអ្នកមាន
អារមមណ៍ថា ្លួនអ្នកអាចកា្យ្ជាមនសុ្សនជាគជ័យបាន។” 
 

ជាំៃក់្ចិត្ត 
 មិនថាកចិចការណា ជាកិចចការណាមួយន ើយ នបើសនិនយើង្មនិ
យកឱ្យអ្សន់ូវរឹកចិតតនិង្ជនំក់ចតិតរបសន់យើង្ ោកន់ៅកនុង្កចិចការ
ន ោះនរ នយើង្នងឹ្មនិអាចសនទ្មចបាននោយឆ្ប់រ ័សន ើយ ។  
 
 ជំនកច់ិតតកនុង្ការនធវើកិចចការខដលទ្តឹមទ្តូវ មនិខមនជានរឿង្
អាទ្កក់ន ើយ។ កចិចការតូច កិចចការធំ  ឬភាពនជាគជ័យទ្ ក់ៗរបស់
អ្នកមានទំង្ឡាយ គនឺកើតនចញពីជនំកច់ិតតកនុង្ការនធវើការ នងិ្ការ
្្្ស់បដូររាល់គនំិត្ុស្គង្ជាលំោប់។ នយើង្នភលចគិតថា នៅកនុង្្លួន
នយើង្មានថាមពលមួយខដលនយើង្មិនអាចដងឹ្ គរឺ ំញម្នគំនតិ។ 
កាលណានយើង្បាននធវើឱ្យគនំិតខដលបានគតិន ើញផ្សុន ើង្   ន ើយ
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ពទ្ង្ីកថាមពលគនំិតទងំ្ន ោះ តាមរយៈការ្ិត្ំនរៀបចំខផ្នការអ្នុ
វតតន៍ន ោះ នយើង្នឹង្មានអារមមណ៍ថានពញចិតត ទ្ពមទំង្អាចសនទ្មច
បាន។ 
 ច្ាបម់្នការទ្សបូទញ គជឺាច្ាបម់ួយខដលអាចទ្បាកដបាន   
នទ្ ោះវានធវើការទំង្លអទំង្អាទ្កក់  នបើសនិជាកនងុ្្លនួនយើង្ន រនពញ
នោយគំនតិវិជជមាន នងិ្ជនំក់ចិតត ន ោះច្ាប់ម្នការទ្សបូទញ ចាប់
យកអ្វីៗខដលវិជជមានមករកនយើង្  ខតនបើផ្ទុយពីននោះវិញ កនុង្្រួកា្ល
នយើង្សរុធខតជាគនំិតអ្វិជជមាន ន ោះកនុង្ជីវិតនយើង្នងឹ្ ម្នការរើក
ចនទ្មើនន ើយ។  
 ទ្ពោះពរុធកប៏ានបងាហ្ញថា អ្ំនពើនយើង្យ ង្្ណា ផ្លនឹង្ររួល
បានដនូចា្្ោះ។ គនំិតនយើង្កដ៏ូច ្្ នបើគិតនៅរកផ្លូវលអ នយើង្នឹង្លអ 
ន ើយនបើគិតនៅរកផ្លូវអាទ្កក់ នយើង្នងឹ្អាទ្កក់តាមន ោះ។ 
 

បមងកើត្ជាំមៃឿថាអាច 
 កុំទន់ចោុះចាញ់ ទ្បសនិនបើនយើង្មនិទន់បានទ្បយរុធ ។ នបើនយើង្
គិតទ្បកបនោយជំននឿចតិត បនង្កើត ក្យថា “អាច” ន ោះវានឹង្អាច ឬ
នបើបនង្កើត ក្យថា “ឈនោះ” ន ោះវានងឹ្ឈនោះ។ ជ័យជមនោះកនងុ្ជីវិត មនិខមន
នកើតមកនោយភាពម្ចដន្យនរ ខតវានកើតមកពីគនំិត និង្ការម្ចនទ្បឌិត
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ទ្បកបនោយជំននឿចតិត ។  ឱ្យខតមាន្នទៈ នយើង្នៅខតអាចឈនោះ   ឱ្យខត
មាន្នទៈ នយើង្នៅខតអាចរកមនធ្ាបាយនដើរនៅមុ្ បាន ។ 
 កុំ្វលន់ឹង្នរឿង្ឈឺចាប់ នទ្ ោះការឈឺចាប់នកើតន ើង្ចំន ោះខត
អ្នកខដលហា ្នសនទ្មចកដីទ្សម្ម។ កុំ្ វលន់ឹង្នសចកដរីុកខ នទ្ ោះជីវតិគឺ
ជារុកខ នងឹ្ន ើយ មានខតការតស រូស់ទ្តាខំទ្តង្នឹង្កដីរកុខ ន ើយចាប់
យកអ្វីខដលលអៗោក់្លនួខតប នុណា្្ោះ នរើបអាចរំស្យរុកខបាន្លោះ ។ 
 

ចា្ស់បាៃឱ្យសម្រចចិត្ត  
 នពលណានយើង្គិតឱ្យបានចា្ស ់ នយើង្នងឹ្នមើលន ើញពីលរធ
ផ្លខដលនយើង្ទ្បងុ្នងឹ្នធវើបាត់នៅន ើយ។ ពិតណាសក់ារងារ ឬ
ន លបំណង្ទំង្ឡាយ វាខតង្ខតតទ្មូវឱ្យនយើង្នធវើការសនទ្មចចិតត
នទ្ជើសនរើសយកមនធា្បាយណាមួយ ខដលអាចផ្ដលផ់្លលអដល់្លនួ។ 
ជាដំបូង្អ្វីៗទ្បាកដជាយ ប្ណ់ាស់។ ភាពភ័យខា្ច្ ការ មន្បរ
ពិនស្ធ  ភាពស្ទក្់នសទើរ ឬការខាម្សនអ្ៀនជានដើម  ទំង្អ្ស់ននោះវានឹង្
នកើតមាននៅនពលនយើង្គតិអ្ំពីអ្វខីដលនយើង្ទ្តូវនធវើ។ ប ុខនតកុំបារមភអ្ ី 
ការងារអ្វកី៏នោយ លបំាកប ណុា្្ក៏នោយ  អាទ្ស័យនលើការតាំង្ចិតត
របសន់យើង្ ្នទៈរបស់នយើង្  ថាចង្់សនទ្មចលរធផ្លខដរឬក៏អ្ត់។ នបើ
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ចង្ស់នទ្មច នយើង្ទ្តូវខតនដើរនៅមុ្  គឺនៅមុ្ ជានចិចមនិែយនទ្កាយ
ន ើយ។ 
 អាទ្បាហាម លនី្លូ បាននិយយថា “្ញុំនដើរយឺត ប ុខនត្ញុំមនិ
ឈប់នដើរនរ”។ អ្វីៗនកើតពីការតាំង្ចិតត និង្អ្តធ់មត់ជារីបផំ្ុត។ 
សុភាសតិខ្មរកប៏ានបញ្ជ្កថ់ា “តក់ៗនពញបពំង្់”។ ជនួកាលការងារ
្លោះ វាមិនឱ្យផ្លភា្ម្ៗនរ នទ្បៀបដូចជាការោនំដើមស្វ្យដូនចា្្ោះ នយើង្
មិនអាចចង្ប់ានខផ្លភា្ម្ៗបាននរ ទលខ់តដល់រដូវ នរើបនយើង្អាច
ររួលផ្ល ។ 
 នយើង្គតិឱ្យបាននទ្ចើននៅនពលសនទ្មចចិតត ខតកុំស្ទក្់នសទើរកនងុ្
ការអ្នុវតតឱ្យនស្ោះ។ នបើនយើង្ស្ទ្ក់នសទើរ គំនតិរបស់នយើង្នឹង្កា្យ្នៅ
ជាខផ្្សង្ម្នកដីទ្សម្ម មនិអាចកា្្យជាការពតិបានន ើយ។ នមរ័ព
បារាំង្ ណាប ូនលអ្ងុ្ បណូាបា ្ត បានន លរុកថា “ចរូនយើង្
ចំណាយនពលគិតពិចារណាឱ្យបានលអតិលអន់ ប ុខនតនៅនពលទ្តូវនធវើ
មកដល់ ចូរឈប់គតិ ន ើយចាប់នផ្ដើមនធវើវាខតមដង្”។ 
 

ភាពភ័យខ្លាច 
 នសចកដីភ័យខា្ច្ រខមង្នកើតមានចំន ោះសតវនោកនយើង្ននោះជា
ធមមតា។  មន្នរណាអាចបដិនសធមិនចង្ជ់ួបវាន ោះន ើយ។ ប ខុនត
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លកខណៈម្នមនុស្សខា្្ងំ្ រខមង្នចោះទ្បុង្នទ្បៀបមនុនងឹ្វាចូលមកដល់ 
ន ើយមាននសចកដីកា្ហ្ាន    តតាំង្នឹង្វានៅនពលខដលនពើបទ្បរោះ។ 
“ភ័យនៅឆ្ង្យ មានកដីខា្្ច ភ័យមកជតិ មានកដីនកលៀវកា្្។ ននោះជាគណុ
លកខៈមហាបរុស។” (ទ្សី និតាបនរស) 

 នបើនយើង្ ម្នលកខណៈទ្បងុ្នទ្បៀបជាមុននរ  វានទ្បៀបដូចជា
នយើង្រស់នៅកនងុ្រងី្ង្តឹដនូចា្្ោះ ពុំដងឹ្ថាជុំវិញ្លនួជាអ្វនី ើយ។ នពល
មាននទ្ ោះថា្ក្់នកើតន ើង្ កន៏ៅខតពុំអាចដងឹ្ថាជាអ្វឱី្យទ្បាកដ។ មា្ ្ង្
នរៀតនបើនយើង្ ម្ននូវនសចកដកីា្្ហានកនុង្្លួន  នយើង្ក៏ពុអំាចនឹង្មាន
កមា្្ំង្កខំ ង្ឯណា នធវើការទ្បយុរធជមនោះឧបសគគបានខដរ នទ្ ោះភាព
ភ័យខា្្ចនឹង្ជញ្ជក់សុកីមា្្ំង្នយើង្អ្ស់រ ូតរន់ជង្គង្ច់ោុះចាញ់។ 
 

រៃុស្សចដរៃក្មៅសរយ័បមចចក្វិទា្ 
 សម័យននោះនយើង្អាចនៅថាជា “សម័យបនចចកវរិ្ា” បាន
នទ្ ោះនយើង្មានទ្បព័នធអ្ ៊ិនធឺខណត (Internet)  មានសមាភ្រៈនអ្ ិច
ទ្តូនិចជានទ្ចើនទ្បនភរ និង្របស់នទ្បើទ្បាស់រំននើបៗ។ នៅសម័យបនចចក
វិរ្ាននោះ មនុស្សទ្គប់ ្ក្ំពងុ្ចាប់អារមមណ៍ ក៏ដចូជានពញចិតតយ ង្្
ខា្្ំង្នឹង្ភាពរើកចនទ្មើន ពិនសសគឺខផ្នកសមាភ្រៈននោះឯង្។ កនងុ្ន ោះផ្ង្
ខដរ សមាភ្រៈនអ្ ិចទ្តនូិចដចូជា កពំ្យូរ័រ និង្រូរស័ពទជានដើម ទ្តូវបាន
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មនសុ្សចាប់អារមមណ៍យ ង្្សនម្បើមជាង្នគ។ ន ើយអ្វីខដលជាការកត់
សមាគ្ល់ន ោះគ ឺ នៅកនុង្ទ្បនរសខដលកពំុង្អ្ភិវឌ្ឍដចូជាទ្បនរស
របសន់យើង្ននោះ កពំុង្ខតររលួរង្នូវឥរធិពលអ្វិជជមានម្នសនទោុះបនចចក
វិរ្ាននោះនៅវិញ ន ើយវាកក៏ំពុង្ខតនចារជាបញ្ហផ្្ង្ខដរ។ សទ្មាប់
ទ្សុកនយើង្ នគមាន ក្យមយួឃ្្្ថា “បនចចកវិរា្ សមាភ្រៈនិយមរើក
ចនទ្មើនជាង្ចំនណោះដងឹ្”។ នោយន តុថា អ្នកនទ្បើទ្បាស់នោយនទ្ចើន 
សូម្បីខតយុវជនខដលកពំុង្នៅ្លនួឯង្ថាជា “មនសុ្សទន់សម័យ” ឬ 
“មនសុ្សសម័យកុពំ្យូររ័” ន ោះ ក៏មិនបាននទ្បើទ្បាស់ ឬមិនបានដឹង្ពី
សមតថភាពរបស់សមាភ្រៈទងំ្ន ោះខដរ ទងំ្ខដលពកួវាមានសមតថ
ភាពយ ្ង្នទ្ចើន ។ ននោះឯង្ជាបញ្ហ្។  
  
         សពវម្ែងននោះដចូខដលនយើង្បានន ើញទ្ស្ប ់ នគកានរ់ូរស័ពទ
នទ្ចើននសទើរខតទ្គប់នពល ន ើយស្ម្ត វនូ (smartphone)រំននើបៗទ្តូវ
បាននគចាតរ់ុកជានទ្គឿង្អ្លងាក្លមអ្ លួន។ ភាគនទ្ចើនម្នការកានន់ ោះ
គឺនទ្បើទ្បាស់ទ្តឹមខតន វសប កុ(facebook) យូធូប(youtube)  និង្
ែតរបូប ុនណា្្ោះ។ ឯកមមវិធដីម្រៗនរៀត ខដលមានទ្បនយជន៍ខា្្ំង្ដូច
ជាអ្ ៊ីខម ល(email)ជានដើម សូម្បីយុវជន្លួនឯង្ក៏មនិទន់នចោះនទ្បើ
ទ្សួលបលួផ្ង្។ នៅតាមរសី្ធារណៈ តាមសួនច្ារ តាមឡានទ្កុង្ 
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ហាង្កាន វ នងិ្ហាង្អាហារ មានសុរធខតអ្នកកានរ់ូរសព័ទទំង្អ្ស់។ 
ប ុខនតគួរឱ្យស្ត្យ នគខបរជាកទ្មន ើញអ្នកកាន់នសៀវនៅនៅវិញ។ 
នោយនហាចនៅសូម្បសីិស្សស្ោមួយចនំួន។ នយើង្ធា្ប្់និយយថា 
ស្ោនរៀនជាកខនលង្របសអ់្នកនរៀន វាគួរណាស់ខតសម្បូរនោយអ្នក
អាន ខតថាមនិសរុធខតអ្ ៊ីចងឹ្ន ោះនរ។ នោយស្រសម្បូរអ្នកកាន់
រូរសព័ទនទ្ចើនជាង្អ្នកកាន់នសៀវនៅ អ្នកនមើលរូរសព័ទនទ្ចើនជាង្អ្នក
នមើលនសៀវនៅខបប នឹង្ន ើយ នរើបអ្នកអាននសៀវនៅមួយចនំួនតូច
ន ោះ បានកា្្យជាមនុស្សចខមលក គឺថាចខមលកកនុង្ខកវខភនកអ្នករូរស័ពទ
និយម។ អ្នកកានន់សៀវនៅអានទ្តូវបាននគ ំ ្្នមើលនលើនមើលនទ្កាម
នោយទ្កខសខភនកមា្ ្ង្ពិបាកថាណាស់។ រ ូតមានអ្នក្លោះខែមទំង្
និយយថា “ជិតកា្្យជាអ្នកទ្បាជញន ើយ!” ...ននោះមិនខមនជា ក្យ
សរនសើរនរ ខតជា ក្យបនញ្ចើច  ក្យបនញ្ជោ្ះ។   
 រនង្វើខបបននោះននោះបញ្ជក្់ឱ្យនយើង្ន ើញថា នសៀវនៅជិតទ្តូវ
បាននគនបាោះបង្់ ន ើយអ្នកអាននសៀវនៅកក៏ំពងុ្កា្្យជាមនុស្សចខមលក
ខដរ។ នគនិយយថា “សង្គមមួយមានការអ្ភិវឌ្ឍ នោយស្រពលរដឋ
កនុង្សង្គមន ោះជាមនសុ្សនចោះដឹង្”។ ចោុះនបើទ្គប់ ្ន្បាោះនចាលនសៀវនៅ 
នបាោះនចាលការអាន វនង្វង្នឹង្ររូសព័ទនៅន ើយ នតើយ ្ង្ណានៅ
វិញ? នធវើនម ចនឹង្រកបានសង្គមអ្ភិឌ្ឍនន៍ ោះ? នបើនទោះសមាភ្រៈចនបចក
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វិរ្ាដចូជាកុពំ្យូររ័រ និង្រូរស័ពទមានការរើកចនទ្មើន ន ើយអាចផ្ទុក
នសៀវនៅនអ្ ិចទ្តូនចិបានកន៏ោយ កព៏ួកវាមិនអាចជនំសួនសៀវនៅ
បានទំង្ទ្សុង្នៅន ើយ។ នសៀវនៅនៅខតជាទ្បភពម្នចំនណោះ ខដល
មិនអាច្វោះបាន។  “នបាោះបង្ន់សៀវនៅ    នឈាម្ោះថានបាោះបង្់នូវភាពរើក
ចនទ្មើន។ ចាប់នផ្តើមកានន់សៀវនៅ គឺចាប់នផ្តើមភាពរើកចនទ្មើន។” 
 

កា មសពគប ់
 កនុង្ជីវតិនយើង្មា្្ក់ៗខតង្ខតមានការនសពគប់ មានរ ំក់
រំនង្រវាង្ ្ន្ិង្ ្្ជាធមមតា។ នទ្្ពីឪពុកមាត្យបង្បអូន នយើង្នៅ
មានជនដម្រនរៀតខដលនយើង្រាប់អាននៅថាមិតត។ មតិតននោះនយើង្
សំនៅដល់ជនទំង្ឡាយ ខដលនយើង្បានស្គ្លន់ោយទ្បការនផ្្សង្ៗ 
និង្បានទ្បាទ្ស័យទករ់ង្រាប់អាន ្្។ នៅកនងុ្វច នុទ្កមខ្មរ 
 ក្យ “មិតត” មានន័យថាអ្នកខដលរាប់អាន ្ជ្ិតដិត មនសុ្សខដល
ទ្សឡាញ់រាប់រក ្្យ ្ង្ជិតសនិរធ។ មិតតមានពីរយ ង្្គ ឺកល្ាណមិតត 
(មិតតខដលមានអ្ធ្ាទ្ស័យលអ) នងិ្បាបមតិត (មិតតខដលមាន
អ្ធ្ាទ្ស័យអាទ្កក់)។ កនងុ្ការនសពគប់នគច្ាស់ជាបានជួបនឹង្មិតត
ទំង្ពីរទ្បនភរននោះជាក់ជាមនិខាន។ ខតនពល្លោះនគពបិាកខបង្ខចកថា
អ្នកណាជាកលា្ណមិតត ន ើយអ្នកណាជាបាបមតិត។ ែវីនបើនគនមើល
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បាបមតិតនងិ្កល្ាណមិតតកនងុ្រទ្មង្់ខបលកៗ ្ ្ ខតនបើសមាគ្ល់ជារមួ 
នយើង្ន ើញថា មិតតលអគមឺិតតខដល ំនយើង្ឱ្យនៅរកផ្លូវទ្តូវ  ំនយើង្ឱ្យ
រើកចនទ្មើន ផ្តលផ់្លទ្បនយជន៍ឱ្យនយើង្ ចំខណកមតិតអាទ្កក់ គឺជាមិតត
ខដល ំនយើង្ឱ្យនៅផ្លូវ្ុស  ំឱ្យទ្បទ្ពឹតតអ្ំនពើអ្បាយមុ្  ោ
អាវាខសនផ្្សង្ៗ។ ការនសពគប់ពតិជាសំខានណ់ាស់។ នបើនយើង្នសព
គប់ជាមយួមតិតលអ មិតតន ោះក៏រខមង្អ្សូទញនយើង្ឱ្យនៅផ្លូវលអ ខតនបើ
នយើង្នសពគបម់នសុ្សមនិលអ មិតតន ោះកន៏ឹង្ នំយើង្ឱ្យនៅផ្លូវមនិលអ
ដូច ្។្ ទ្ស ីិនតាបនរសន លថា “អ្នកមានគុណ ប់ខតង្ដងឹ្លអ
ដឹង្អាទ្កក់ ប់ន ោះអ្នកមានគុណ  នបើនៅនសពគប់មនុស្សអាទ្កក់ ក៏
ទ្ត ប់នៅជាអាទ្កក់វិញ ដចូសទងឹ្មានរឹកនោយរសជាតិលអ លុោះ ូរ
ចូលដល់សមុទ្រន ើយ ក៏កា្យ្ជាមានរសជាតិម្ទ្បផ្កឹមនិបាន”។ ទ្ពោះ
ពុរធបានសខមតង្ថា “បគុគលគួរកុំនសពគប់បាបមតិត គួរនសពគប់ខត
កល្ាណមតិត ន ើយទ្បយត័នកុំនធវើបាបមតិតឱ្យកា្្យជាសទ្តូវន ើយ”។ 
ការណ៍ខដលទ្ពោះពរុធហាមដនូចនោះ ក៏នទ្ ោះថាបាបមិតតអាច ំនទ្ ោះដល់
នយើង្នៅន ើយ ចោុះរទ្មាំបាបមិតតកា្យ្ជាសទ្តូវនរៀត បាបមតិតន ោះ
មុ្ខតរកវធិីឱ្យនយើង្កាន់ខតវ ិសជាក់ជាមិនខាន។ រស្សនវរិូ នដម ូ
ទ្គីតបានន លថា “ចូរមានមិតតតចិចោុះ ឱ្យខតមិតតន ោះនកើតន ើង្នោយ
ការនទ្ជើសនរើស។ គួរនទ្ជើសនរើសឱ្យបាន មត់ចត ់ នបើអាចនធវើនៅបាននគ
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គួរនទ្ជើសយកមតិត ខដលមានន លបំណង្សនទ្មចទ្បនយជន៍ដចូអ្នក
ខដរ”។ អ្នកណាមួយខដលអាចជួយអ្នកមាននទ្ ោះ ឱ្យរចួពីកដអី្នតរាយ 
អ្នកន ោះនោកចាត់រកុថាជានៅពង្្ស ឯបណឌិតខតមាត់ បានខត
ន លរមា្ក្់ក ំុសនៅនគ ន ើយអ្តួ្លនួថាជួយនទ្ស្ចទ្សង្ឱ់្យរួចពី
កដីភិតភ័យ នងឹ្រុកថាជានៅពង្្សពុបំានន ើយ។ នដើម្បីអាចយល់សុី
ជនទ្ៅអ្ពំីការនសពគបម់ិតត នយើង្ខណ ំមិតតអ្នកអាន អាចខសវង្រក
នសៀវនៅទ្សី ិនតាបនរសមកអាន ន ើយពិចារណានូវគតខិដល
មានកនុង្នសៀវនៅន ោះចោុះ។ តាមរស្សនៈខដលនលើកខាង្នលើននោះ 
សុរធខតនទ្កើនរឭំក នសពគប់មនសុ្សឱ្យនចោះទ្បយ័តន មុននឹង្សនទ្មចចិតត
បុគគលណាមា្្ក ់ នទ្ ោះថាការនសពគប់ននោះអាចជោះឥរធពិលដល់ជីវតិ
នយើង្ ឱ្យរុង្នរឿង្ឬអ្នែ់យ គឺអាទ្ស័យនលើបគុគលខដលនយើង្នសពគប់
ន ោះឯង្។ ចូរទ្បយ័តនមុននពលសនទ្មចចតិតនសពគប់បគុគលណាមា្ក្ ់
នទ្ ោះការនសពគប់អាចជោះឥរធិពលដលជ់ីវិតនយើង្ នសពគប់កល្ាណ
មិតតលោះបង្់បាបមតិត ជីវិតអ្នកនឹង្រើកចនទ្មើនជាង្មុន មាននសៀវនៅលអ
មួយកា្លនសមើនងឹ្មានមិតតលអមា្្ក់ ខតមតិតលអមា្ក្់គឺមានតម្មលនសមើនងឹ្ប
ណា្្ល័យមយួ។ 
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្ពរទទួល្សាាល់្ 
 ការយល់ពមីនសុ្សមា្្ក ់មនិលំបាកដូចររលួស្គ្លម់នសុ្សមា្្ក់
ន ោះន ើយ។ ែវីនបើមាន ក្យនគនិយយថា "មនសុ្សពបិាកយល់"កព៏ិត
ខមន ប ុខនតវាមិនលំបាកដលថ់ា្្ក់មិនអាចយល់បានន ោះនរ។ រ តូមក
ដល់នពលននោះ នជឿជាកថ់ា នយើង្មា្្ក់ៗបានយលព់ីអ្នកដម្រមិនតិច ្្
ន ើយ គឺយល់ថា មា្្កន់នោះចរតិអ្ ៊ីនចោះ  មា្្កន់ ោះចរតិអ្ ៊ីនចាោះ ន ើយមា្្ក់
ននោះចូលចិតតខបបននោះ ឯមា្្កន់ ោះវិញមនិចូលខបបន ោះជានដើម។ ការ
យល់ពីមនសុ្ស នបើសទ្មាប់អ្នកសងប់ស្ង្ត ់ពូខកសនង្កត រតឹខតមនិលបំាក
នៅនរៀត។ តាមរយៈការសនង្កត គឺនទ្បើនពលមនិយូរន ោះនរកនុង្ការ
យល់ពីមនសុ្សមា្្ក់ ន ើយទ្បសនិនបើបានចូលនៅសនិរធស្្្លនិយយ
ជាមួយ បានដងឹ្ពីទ្បវតតិជីវតិ ន ោះរឹតខតចា្ស់។ នរឿង្ប ុនណណោះ ម្នអ្វី
លំបាននរ ប ខុនតថានតើនយើង្បានររលួស្គ្លម់នសុ្សបានប ុ មន្ ក់
ន ើយ?  
 នបើនទោះជានយើង្បានយល់ចា្សព់ីមា្្ក់ន ោះន ើយក៏នោយ ក៏
មិនទ្បាកដថានយើង្អាចទ្ពមររួលស្គ្ល់ខដរ។ ការររលួស្គ្ល់គឺជា
ការទ្ពមររលួថា " ត់ នងឹ្ពិតជាចឹង្ខមន" ន ើយនៅនពលនយើង្
ន ើញ ត់នធវើអ្វនីរើសចតិតនយើង្ មិនសមគួរ មនិរនំង្ មនិសមខភនក ក៏
នយើង្មនិនៅថា្្ងំ្ថា្្ក់ជាមយួ ត់ខដរ ឬថានបើនទោះជាថា្្ំង្ថា្្កឬ់្ងឹ្ 
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ក៏ខតមួយឆ្វ។ នទ្កាយពនី ោះក៏រស្យបាត់ នទ្ ោះនយើង្បានររលួ
ស្គ្ល់ន ើយថា " ត់ នឹង្គចឺឹង្ឯង្"។ ន ោះនទ្បៀបដចូជា នយើង្ពរកូន
នកមង្ ន ើយវាវាយកា្លរបស់នយើង្ៗមិន្ឹង្ដូនចា្ោ្ះឯង្  ឬនបើនទោះជា
នយើង្ចតិតទ្ស្ល្ឹង្ ក៏្ងឹ្ទ្តឹមខតនពលន ោះ ន ើយកប៏ាត់នៅ នោយ
មិនបានគគំួនអ្វីន ើយ។   
 មាននរឿង្មួយខដលមនសុ្សនយើង្ពិបាកររួលស្គ្ល់ ្គ្ ឺ “ការ
ទ្បកាន់”។ នោយនទ្ចើននយើង្បានពា្យមយក្លនួឯង្នធវើជាមាទ្តោឋ្ន
ទ្កិតអ្នកដម្រ ន ើយនៅនពលខដលអ្នកដម្រនធវើអ្វនីទ្្ពីគំនូសខដល
នយើង្បានទ្កតិន ោះ នយើង្នឹង្ឱ្យនិយមន័យមយួភា្្មដល់អ្នកន ោះ។ 
តាមពិតនៅនគមិន្សុ មនិបានខបលកអ្វីន ើយ។ មាន ក្យមួយបាន
ន លថា “កុំនមើលអ្នកដម្រកនងុ្ទ្កខសខភនកចខមលក នទ្ ោះនគមិនបានខបលក
អ្ីន ោះនរ គឺទ្ នខ់តនគមានខបបខផ្នជារបស់្លនួប នុណា្្ោះ”។ យកលអ
កុំយក្លួនឯង្នធវើជាមាទ្តោឋន្ ន ើយព្ាយមកាត់ខវ នតាតទ្មូវរបូ។ 
ការយល់ពមីនសុ្សមា្្កព់ិតជាសំខាន ់ខតការទ្ពមររលួយកនូវអ្វខីដល
ជារបសម់នសុ្សមា្្កន់ ោះរឹតខតចាំបាចខ់ែមនរៀត។ គណុទ្បនយជន៍
ម្នការទ្ពមររួលននោះ គនឺឹង្នធវើឱ្យភាពមិននពញចតិត ការនរើសចិតត ្ូច
ចិតតនទ្ ោះអ្នកដម្ររបស់នយើង្ អាចកាត់បនថយបានយ ង្្នទ្ចើន។ ជីវិត
រស់នៅខដលមិនមាននសចកតនីរើសទស់ ចំន ោះអ្នកដម្រជាជីវិតខដល
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រើករាយ នងិ្មានស្្្មញញឹមយ ្ង្ទ្សស់ទ្គប់នពល។ មយួនរៀតនយើង្
មិន ត់នងឹ្នដើរនជៀសមុ្នរណាន ើយ។ 
 ព្ាយមគិតពីផ្លលបំាករបសអ់្នកដម្រថា ន តអុ្វីបានជា
មា្្ក់ នឹង្នធវើខបប នឹង្? និយយខបប នឹង្?  ត់មានអ្វីនៅខាង្នទ្កាយ
របស់ ត់? នពលន ោះនយើង្អាចនងឹ្រកន ើញពីមលូន តុរបស់មា្ក្់
ន ោះ។ ខមនខរននៅ មនុសស្នយើង្ទ្គប់ ្្សរុធខតមានមលូន តុ្ទ្ល់
្លួន ន ើយនទ្ ោះមលូន តុន ោះឯង្ នរើបនធវើឱ្យនយើង្បានន ើញរនង្វើ
ខដលមិនជារី បច់ិតតន ោះ។ 
 

កា ទទួល្យក្ 
 មាននគនិយយថា “ការររលួ” ងាយទ្សលួជាង្ “ការឱ្យ”។ នបើ
នយើង្ពនិិត្យនៅន ើញថា ការររលួពតិមនិពិបាកដចូជាការឱ្យពតិ
ខមន នទ្ ោះការររលួមនិលបំាកលោះនូវនសចកតកីំណាញន់ ើយ គឺទ្ ន់
ខតោម្ដ ន ើយនធវើចតិតឱ្យសប្ាយប ុនណា្ោ្ះ ជាការនទ្សច។ ប ុខនតថា 
ការររលួពតិជាងាយទ្សលួទំង្អ្ស់ខមននរ?  
 មានការររួលម្ា ង្្ខដលមនិងាយន ើយ ន ោះគឺការររលួយក 
“ ក្យរិោះគន”់។ “ ក្យរោិះគន់” គឺជាការនលើកន ើង្នូវចំណ ចមិនលអ 
ខដលជាភាព្វោះខាតរបស់នយើង្ ន ើយវាមិនខមនជា ក្យសតបីន ទ្ស 
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 ក្យបងាអ្ប ់ ឬ ក្យនជរទ្បនរចន ើយ។ ប ុខនតវាជា ក្យខដលបាន
បងាហ្ញពីភាព្វោះខាតរបស់នយើង្ចំៗខតមតង្ ឬអាចនិយយម្ា ង្្នរៀត
ថា ជា ក្យខកលមអ។ ជាការពិត  ក្យរោិះគន់មនិខមនជា ក្យអាទ្កក់
ន ោះនរ ខតផ្ទុយនៅវិញ  ក្យននោះគជឺា ក្យដល៏អគួរឱ្យរើករាយនងឹ្
ររួលយកណាស់។ ខតថាវាមិនខមនខបបននោះ សទ្មាប់មនសុ្សភាគ
នទ្ចើន  ក្យរោិះគន់ហាក់ដចូជាថា្្ំលវីង្ខា្្ងំ្ ខដលមនសុ្សនយើង្មនិហា ្ន
នលប ឬអាចទ្បដចូនៅនឹង្អាហារដ៏ទ្រោន ់មនិគួរឱ្យចង្់ញាត្ំ។  
 នជឿជាក់ថា មនសុ្សនយើង្មា្ក្់ៗសុរធខតចង្ឱ់្យ្លនួឯង្មានភាព
ទ្បនសើរន ើង្ និង្មិនចង្ឱ់្យ្លួនឯង្នៅទ្រឹង្មួយកខនលង្ន ើយ។ ឯ ក្យ
រិោះគន់ននោះ កគ៏ឺជាវិធខីកខទ្ប្លួននយើង្មួយ ន ើយខែមទំង្ជាវិធីដ៏លអ
នរៀតផ្ង្។ ពតិខមនន ើយ  ក្យរិោះគន ់ឬ ក្យខកលមអពតិពិបាកររួល
យកបានខមន នទ្ ោះនពល្លោះវាហាក់ដចូជា ក្យសតីបន ទ្ស ឬ ក្យ
និ ទ្ខដរ។ ននោះទក់រង្នងឹ្វធិីនិយយរបសអ់្នកខកលមអនរៀតផ្ង្។ ខត
នទោះជាយ ្ង្ណា នបើសិនជានយើង្អាចររលួយកមកពិចារណាបាន 
ន ោះវានៅខតទ្បនសើរ។  
  ក្យរិោះគន់ជាថា្្លំវីង្ព្ាបាលនរាគ។ ែវនីបើថា្្ំននោះលវងី្ពិត
ខមន ខតវាទ្បាកដជាថា្្ខំដលអាចចលូនៅសមា្្បន់មនរាគ ន លគឺ
ចំណ ចអ្វិជជមានរបស់នយើង្យ ្ង្ទ្បាកដ។ មាន ក្យមួយឃ្្្បាន
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ន លថា “ភាពជាមនសុ្សធំមិនទ្តូវខា្្ចថា្្លំវីង្ន ោះន ើយ”។ ននោះ
បញ្ជ្ក់ថាភាពជាមនុស្សនពញវ័យមា្្ក់ ទ្តូវខតហា ន្ររលួយក ក្យ
អ្ស់ទងំ្ន ោះ នទ្ ោះនបើមនិអ្ ៊ីចងឹ្នរ នយើង្ទ្ នខ់តជានកមង្មា្ក្់ខត
ប ុនណា្ោ្ះ។ នយើង្ជានពទ្ជខដលមិនទន់ម្្នរួច ដូនចនោះទ្តូវខតអ្នុញ្ញត្ឱ្យ
្លួនឯង្បានម្្នបនតនរៀត នបើចង្់ឱ្យ្លួនឯង្កាន់ខតមានតម្មល។ 
 

ពាក្្យសរដ ី
 សមដគីឺជាភាស្មយួកនងុ្ការសខមដង្នចញនូវអារមមណ៍ ឬោត
ទ្តោង្នូវចិតតគំនតិរបសម់នសុ្សនចញមកខាង្នទ្្នៅកាន់អ្នកដម្រ។ 
វាអាចជាអាវុធដ៏សហាវបផំ្តុ ខដលអាចសមា្្ប់មនសុ្សបាននោយ
 ម្នស្្្កស្្្មនិង្ដំណកឈ់ាម។ វាអាចឱ្យអ្នកដម្រសអប ់ នបើនយើង្
និយយនចញមកនោយមិនបាន្លង្កាត់ការទ្តោិះរិោះពិចារណា ន ើយវា
ក៏អាចនលើកសទួយកតិតិយសនយើង្ឱ្យម្ែលែនូរបាន នបើនយើង្នយិយខតអ្វីជា
ការពិត មានទ្បនយជន៍ នងិ្ទ្តូវកាលៈនរសៈផ្ង្។ នោយស្រខតវា
មានឥរធពិលយ ង្្ននោះន ើយ ដូនចនោះនរើបនយើង្ទ្តូវមានទ្បុង្ទ្បយត័ន។ 
ការទ្បុង្ទ្បយ័តននៅរីននោះ កព៏ុំខមនមានន័យថា នយើង្កសំ្កមនិហា ន្
និយយសដអី្វីនស្ោះន ើយ គនឺបើសមគួរដល់ការនិយយន ើយ នទោះមាន
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នរឿង្អ្វកី៏ទ្តូវខតនិយយ ខដលនយើង្នៅថា ការទ្បកានស់ចចៈ។ សូមកុំ
ទ្ ន់ខតនិយយការ រ ខតទ្តូវនិយយការពិតផ្ង្។ 

 នទោះយ ង្្ណា  ក្យសមដជីាមា  ្ម្នជីវតិ នបើនទ្បើមនិគិត ជីវិត
នឹង្ជបួបញ្ហ។្ អ្វីខដលនគគរួនចៀសវាង្បំផ្ុតន ោះ គឺការនជរទ្បមាែ ្្
កនុង្សង្គម។ វាគរួខតជំនសួមកវិញនូវ ក្យអ្ប់រំ  ក្យសរនសើរ  ក្យ
នលើករឹកចិតត ឬ ក្យរិោះគន់ខកលមអជានដើម។ 
 

ជដជក្ ក្ដាំម េះ្សាយ 
 ការររលួស្គ្ល់្ លួនឯង្មុនជានរឿង្លអបំផ្តុ មុននឹង្ឱ្យអ្នកដម្រ
ររួលស្គ្ល់នយើង្។ នបោះដងូ្នយើង្នងឹ្បងាហ្ញពីភាពបរិសរុធ នៅនពល
នយើង្នបើកចិតតរូោយស្ដ្បអ់្នកដម្រ ។ ការរស់នៅ ខតង្ខតសថតិនៅ
កនុង្បរិបរ្សុៗ ្្។  ការសមលឹង្នមើលនៅបញ្ហ្ក៏្ ុសៗ ្្ខដរ។   ការ
ជខជក ្្ នពល្លោះនយើង្មិនគួរជខជកនដញនោលរក្ុសទ្តូវន ើយ គួរ
ខតជខជករកដំនណាោះទ្ស្យនលើអ្វីខដល្ុស ្ ្   នដើម្បឈីាននៅដល់
ដំណាកក់ាលទ្ពមនទ្ពៀង្ ន ើយញញឹមោក់ ្ ្ នងិ្ររលួយកនោយ
សុរធចិតត។ នរឿង្អ្វីក៏នោយឱ្យខតយកការពិតមកជខជក នងឹ្មានផ្លូវនោោះ
ទ្ស្យមិនខាន។  
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 នយើង្អាចចាញ ់នគអាចឈនោះ។ នយើង្អាចឈនោះ នគអាចចាញ់។ 
ននោះជាទ្រឹសដកីនុង្ការទ្បកួតទ្បខជង្នលើទ្បនយជន។៍ ប ុខនតនបើទ្បកួត
ទ្បខជង្កនងុ្ការជួយសង្គម មិនមានអ្នកឈនោះ មនិមានអ្នកចាញ់ន ើយ  
គឺឈនោះទងំ្អ្ស់ ្ ្ ដ្បិតវាជាអ្ំនពើលអ និង្ទ្បនយជនស៍្ធារណៈ  មនិ
ខមនបុគគលឬទ្កមុ ន លគឺនដើម្បីអ្នំពើលអជាសកលកនុង្ភាពជាមនសុ្ស។ 
នជាគជ័យកនុង្ការជួយសង្គម គឺជាខផ្ល្កស្្ធារណៈ  បានន័យថា  នបើ
មនសុ្សមា្្ក់ខា្្ងំ្ ក៏ទ្តូវខតបណែតោះអ្នកខា្្ំង្ជាបនដប ទ្ប ់   ន ើយអ្នក
ខា្្ំង្ននោះ គឺខា្្ងំ្ពតិទ្បាកដមិនទ្តមឹខតសខមដង្។ នបើមានគុណធម ៌ ក៏
ឱ្យមានពតិទ្បាកដ កុំមានខតសំបក នោយនទ្បើន តុផ្លឱយ្មនសុ្សលង្់
នជឿតាម ។ 
 

ភាពជាអនក្ឈ្នេះ 
 ឆ្កជីវិតនទ្បៀបដចូជាសមរភូមិដន៏្ត្គគុក។ មនសុ្សទ្គប់រូបគឺ
ជាអ្នកចម្ាងំ្ដស៏វតិស្វ្ញ ន ើយឧបសគគទ្គប់យ ង្្គឺជាវិញ្ញ្ស្
សទ្មាបព់ិនស្ធន៍។ មនុសស្នយើង្មានសទ្តូវពីរធំៗ រមីយួគឺអ្នកដម្រ 
រីពីរគឺ្លនួឯង្។ អ្នកដម្រខដលចាត់រកុជាសទ្តូវរមីួយននោះ នទ្ចើនខតជា
ជនខដលមានជនមា្ោ្ះនងឹ្ ្។្ សទ្តូវខាង្នទ្្ននោះ ែវីនបើមាននទ្ ោះថា្ក្់
ខតមនិជាខា្្ំង្កា្ណ្ាសណ់ានរ។ ប ខុនតសទ្តូវរីពីរគឺសទ្តូវខាង្កនុង្
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ននោះគិតចាប់ពមីិតតនយើង្ ស្ច់ញាតិនយើង្ ទ្កមុការងារនយើង្ ក៏អាចរាប់
ថាជាសទ្តូវបានខដរ ទ្បសនិនបើការរាប់អានទងំ្ន ោះ ំឱ្យនយើង្
នទ្ ោះថា្្ក់។ ែវនីបើមិតតមិនខមនសរុធខតអាទ្កក ់ខតនពល្លោះនយើង្អាចនឹង្
ទ្បរោះនូវមតិតខកលង្កា្្យផ្ង្ខដរ ខដលខតង្បបលួនៅរកផ្លូវ្ុស ផ្លូវឥត
ទ្បនយជន៍ ន ើយមិតត្ លោះលអខតនពលខដលទ្តូវការផ្លទ្បនយជន ៍
ន ើយហា ន្ក្បត់នៅនពលដល់អ្ស់ទ្បនយជន៍។ មិតតខកលង្កា្្យទំង្
ននោះន ើយ មានលកខណៈជាសទ្តូវយ ង្្ទ្បាកដ។ នទោះយ ្ង្ណា 
សទ្តូវខដលធំជាង្មិតតខកលង្កា្្យន ោះ ក៏អាចជា្លួននយើង្ននោះផ្ង្ខដរ។  

 ធាតុពិតជីវិតមនសុ្សនោក ឋិតនទ្កាមគំ បពីរយ ង្្ គអឺ្វិជាជ្ 
និង្តណាហ្។ ទំង្ពរីយ ្ង្ននោះន ើយ ជាន តនុធវើឱ្យនយើង្ជាសទ្តូវនងឹ្
្លួនឯង្។ វា ឱំ្យមនុស្សនចោះទ្បកាន់ ងួ្ខ ង្ នោភលន់ គិតថា្លួន
ឯង្ជាសំខាន់នលើសនគ ន ើយទ្បឹង្ខសវង្រករបសស់ពវយ ្ង្មកបំនពញ
ភាពនទ្សកឃ្្ន្របស់វា។ វាជាទ្បភពម្នជនមា្ោ្ះ ជានដើមន តមុ្ន
ចម្ាងំ្រវាង្មនុស្សនិង្មនសុ្ស ទ្បនរសនងិ្ទ្បនរស។ល។ អ្នកខដលនធវើ
សស្រងាគ្មឈនោះកង្រព័មួយខសន ក់ មនិទនអ់ាចចាត់រកុជាអ្នកឈនោះ
កំពូលខដរ នទ្ ោះនធវើនទ្កាមការបញ្ជ្ពតីណាហ្ លុោះទ្តាខតយកឈនោះនលើ
្លួនឯង្ នរើបចាតរ់ុកថាជាអ្នកឈនោះដ៏ពតិទ្បាកដ។ 
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 នៅនពលខដលអ្នករសន់ៅនោយ ម្នការទ្បកួតទ្បខជង្ ន ើយ
អ្នក ម្នចិតតចង្់យកឈនោះ ន ោះអ្នកបានឈនោះរួចជានទ្សចន ើយ គឈឺនោះ
អ្វិជាជ្និង្តណាហ ្ឈនោះ្លនួឯង្ខដលមនិចង្់យកឈនោះនូវអ្វីទ្គប់យ ្ង្។ 

 
ក្ាំ ឹងទល់្ក្ាំ ល់្ 

 “អ្នកមិនអាចយកកំ ងឹ្នដើមប្ីរមាង្ប់ក ំឹង្បាននរ នទ្ ោះនបើអ្នក
តបតនោយក ំឹង្ ន ោះវានទ្បៀបបាននងឹ្យកស្ំង្បខនថមពីនលើនភលើង្។” 

 អ្នកដកឹ ំ្លោះ ខតង្ខតទ្បតិកមមយ ្ង្រ ័សចំន ោះការរោិះគន់របស់
អ្នកដម្រនោយមិនបាននធវើការែលឹង្ខែលង្ រកន តផុ្លអ្ពំនីសចកតីរោិះគន់
ទំង្ឡាយន ោះនរ នោយគិតថានគបានទ្តមឹខតនិយយន ើយចនំ ោះ
ការអ្នុវតតវាជានរឿង្លបំាក។ ដូនចនោះន ើយ អ្នកដកឹ ំទងំ្ឡាយន ោះ
ខតង្រកវិធសី្ស្រសតតបតវិញនោយមិនបង្អង្់យូរន ើយ ន ើយមិនទ្ពម
ររួលស្គ្ល់ការពិតខដល្លនួមានការ្វោះចន ្ោ្ះ។ ការណ៍ននោះនទ្បៀប
បាននៅនឹង្នភលើង្កំពងុ្ន្ោះ ខបរជាចាកន់ទ្បង្បខនថមនរៀត។ ការរិោះគន់
មាននទ្ចើនខបបនទ្ចើនរទ្មង្ ់ ដូចជាការរិោះគន់ខបបស្ថ្ប  ការរោិះគន់
ខបបជាន់ពនលិច នងិ្ការរោិះគន់ខបបបំនផ្លើសឬបំម្ភលការពិត។ ប ុខនតរាល់
ការរិោះគន់ទងំ្អ្ស់ វាខតង្ខតមានទ្បនយជន៍សទ្មាប់នយើង្ នោយ
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ទ្ ន់ខតនយើង្នចោះទញយកឬអ្តប់ ុនណា្្ោះ។ នដើម្បនី្លើយតបជាវិជជមាន 
កនុង្ភាពជាអ្នកដឹក ំ ទ្តូវនចោះគិតពិចារណាឱ្យបានលអតិលអនច់ំន ោះ
នសចកដីរោិះគន់នមីួយៗ។ នបើវាជាការរិោះគនន់ដើម្បីស្ថ្ប នូវរាល់
ចំណ ច្វោះខាតរបស់នយើង្ នយើង្ទ្តូវនចោះនបើកចតិតឱ្យរោូយ ររលួ
ស្គ្ល់ការពតិ ន ើយខកតទ្មវូន ើង្វិញនរើបជាការទ្បនសើរ។ មាន ក្យ
មួយនគនលើកន ើង្ថា “កនុង្ភាពជាអ្នកដឹក ំទ្តូវនចោះស ូទ្ទំនឹង្អ្វ ីខដល
អ្នកដម្រស ូទ្ទំមនិបាន”។ ខតនបើវាជាការរោិះគន់ខបបជានព់នលចិ 
ឬបំនផ្លើស បំម្ភលការពតិ នយើង្ចាត់រុកថាបានស្គ្លម់នសុស្មួយទ្បនភរ
ែមីខដលនយើង្ទ្តូវនជៀសវាង្ មិនទ្តូវនធវើតទ្មាប់តាម ន ើយទ្តូវបនត
ការងារដ៏ទ្តមឹទ្តូវរបស់នយើង្នរៀត។ នោក Winston Churchill បាន
ន លថា “នបើអ្នករវល់ខតនរើសដុែំមគប់ខ្កខដលទ្ពុសនៅតាមផ្លូវ ន ោះ
អ្នកមនិអាចនៅដល់ន លនៅអ្នកបានន ើយ”។ 

 ការងារអ្វកី៏មិន្វោះអ្នកនរើសខដរ។ មូលន តុមាននទ្ចើនដូចជា 
នរើសនទ្ ោះនគយល់ថានយើង្នធវើ្សុ នរើសនទ្ ោះនគមនិយល់ពនីយើង្ 
នរើសនទ្ ោះនគមនិយលព់ីស្ថន្ភាពជាក់ខសដង្ នរើសនទ្ ោះនយើង្អាច
នធវើឱ្យនគបាត់បង្់ោភសកាក្រៈ នរើសនទ្ ោះនគទ្ចខណននងឹ្នយើង្។ល។ 
ដូនចនោះន ើយសមូអ្នកកុគំប្បីនងឹ្ចាក់បខនថមស្ំង្ ន ើយ្ពំុោះ រចំន ោះ
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ការងារទំង្ឡាយទ្បកបនោយភាពអ្ត់ធមត់ នបើសិនជាគិតថាវាទ្តឹម
ទ្តូវ ន ើយមានទ្បនយជន៍ចនំ ោះ្លនួឯង្នងិ្សង្គមជាតិ។ 

 
 អ ូម្វើអវី? 

 រអ្ ូនធវើអ្វី នបើនយើង្គង្់ខតទ្តូវនធវើ? នគចនធវើអ្វីនបើនយើង្គង្ខ់តជបួ
ដខដល? នកើតរុកខនធវើអ្វីនបើគង្់ខតកនលង្ សួ?  ទ្ទំរស់នៅ! ពា្យម
នធវើនៅ! អ្វីៗ វាអាទ្ស័យនលើចិតតនយើង្នរ។ រាង្កាយននោះវាមិនឈឺ

ចជានទ្បៀបដូន ោះ ខតនបើចតិតឈឺ នបើចិតតរឹង្មាំ ន ើយណាសណ់ា
។ទំង្មលូមហារើកខដលរាលោលដលរ់ាង្កាយ  កមា្្ំង្កាយ ទ្ ន់

ខតរំ រអាហារក៏មានកមា្្ងំ្ ឯចតិតវិញទល់ខតរឹង្មានំរើបសទុោះទ្បឆ្ំង្
នឹង្ស្ថន្ភាពជីវិតខដលលបំាក។ ទ្ទំរស់នៅនៅ នទោះជាឈឺចាប ់
នទោះជាអ្វីៗខទ្បទ្បលួ នទោះជារាង្កាយបាតប់ង្់ ក៏នយើង្ទ្តវូខតរស់។ នតើ
រស់អ្វ?ី គឺរស់ទងំ្ចតិត ទងំ្គនំិត ទងំ្ស្ម្រតី។ នបើនយើង្រស់ខតកាយ ក៏
មិន្សុពីរុកខជាតិ  នបើនយើង្រស់ខតកាយ ក៏មនិ្សុពីនទ្គឿង្មា ្សុនី។ 
សភាពពិតខតង្ខតពិតកនុង្មយួចំន ៀង្  ខតពុពំិតនរនបើនយើង្នមើលមួយ
ចំន ៀង្នរៀត។ រាង្កាយនយើង្  នយើង្ទ្ ន់ខតខែឱ្យមានសុ្ ភាពលអ 
ប ុខនដកុំយល់ថា វាជារបសអ់្មតៈ។ 
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 នយើង្នមើលនៅពិភពនោកហាកដ់ូចជាដខដលៗណាស ់ នទ្ ោះ
ន ើញខតចរនដដខដលៗ សុនី ើយក៏នដក  នដកន ើយកស៏ុី   ប ទ្បម់កក៏
យប់   យប់ន ើយក៏ភលឺ។  មន្អ្វីខបលកនស្ោះ សមូ្បីខតទ្ពោះអារិត្យកអ៏្តខ់បលក
ខដរ។ អ្វីៗឥតន័យនរ! ប ទប្ព់ីនយើង្ស្គ្ល់ថា អ្វីជាការរស់នៅ នយើង្ក៏
ស្គ្ល់នសចកដីស្្្បផ់្ង្ខដរ។ ន តុអ្វ?ី នទ្ ោះនពលនវោសមា្្ប់នយើង្
រាល់ម្ែង។ ចនទ អ្ងាគ្រ .... រចួក៏អារតិ្យ។ នពលទ្បតិរនិនចោះខតនៅមុ្ 
នយើង្កន៏ចោះខតស្្្ប់រាលម់្ែង។ នយើង្រស់បនំភលចពភិពនោក នយើង្ស្គល្់
ខតពភិពនៅនឹង្មុ្្លួនប ុនណា្្ោះ។ 

 
មចេះឈ្ឺចាប់ 

 នៅម្ែងមយួខដលនយើង្បរាជយ័ នៅម្ែងមួយខដលនយើង្្កចតិត 
នៅម្ែងមយួខដលនយើង្ទ្តូវនគនបាោះបង្់នចាល នៅម្ែងមួយខដលនយើង្ទ្តូវ
នគទ្បមាែនមើលងាយ... ការឈឺចាបជ់ាមិនខាន។កដជាមាននយើង្ទ្បា   
ការឈឺចាប ់ គឺជាអារមមណ៍មួយខដលនយើង្ជបួទ្បរោះជានរឿយៗ នៅ
នពលខដលអ្វីខដលនយើង្រំពងឹ្រុក ន ើយខបរជាមិនសមដូចបណំង្។ 
រំ ំម្នការឈឺចាប់ពតិជាពបិាកនងឹ្វាស់ខវង្ ខតឈឺខា្្ំង្ឬតិចគឺ
អាទ្ស័យនៅនលើការរពំឹង្រុក។ ឧទ រណច៍ំន ោះនរឿង្នសនហានយើង្
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ខតង្ឮ ក្យថាទ្សឡាញ់ខា្្ងំ្ឈឺខា្្ំង្។ ចំន ោះនរឿង្ដម្រនរៀតកដ៏ូច
 ្្ខដរ គរឺំពងឹ្ខា្្ំង្ នពល្កចិតតក៏ទ្តូវឈឺចាប់ខា្្ងំ្ដចូ ្្។ ការឈឺ
ចាប់ខតង្ខតនកើតន ើង្នៅនលើមនសុ្សទ្គប់ ្ ្មនិថាចាស់ឬនកមង្ ប ុខនត
វាមានឥរធិពលខា្្ំង្នៅនលើយុវជននទ្ចើនជាង្នគ នោយស្រយុវវ័យជា
វ័យមួយខដលសថតិនៅកនុង្សភាពនកមង្្ចី សម្បូរម ចិឆិតា ជាង្មនសុ្ស
ចាស់។ មនសុ្សនយើង្នបើមិននចោះឈឺចាប់នស្ោះកម៏ិននកើតខដរ ប ុខនតនយើង្
មិនអាចនចោះខតឈឺចាបន់ោយឥតអ្ំនពើនរ នយើង្ទ្តូវនចោះនរើសយកន តុ
ផ្លមួយសមទ្សប នដើម្បីរនំោោះ្លនួនងិ្ទញយកទ្បនយជន៍នចញពី
ការឈឺចាប ់ ជាជាង្ទ្តាខំទ្តង្កនងុ្ការឈឺចាប់នោយអ្ត់ទ្បនយជន៍។ 
នបើនយើង្ឈឺចាបន់ទ្ ោះនសនហា ទ្តូវខតរុកវាជាបរពិនស្ធ នរៀនសូទ្តពី
វា ន ើយនចៀសវាង្នដើរជាន់ោន់ចាស់ខដលឈឺចាប់ខបបននោះនរៀត។ 
នបើនយើង្ឈឺចាបន់ទ្ ោះបរាជយ័ ទ្តូវរុកការបរាជ័យន ោះជានមនរៀន 
ន ើយនចៀសវាង្ការបរាជ័យនលើនរឿង្ដខដល។ នបើនយើង្ឈឺចាប់នទ្ ោះ
ជាតិស្សន៍នគនមើលងាយនយើង្ នយើង្ទ្តូវទ្បងឹ្ខទ្បង្ អ្ភិវឌ្ឍ្លួនឱ្យ
កា្្យជាសសរទ្រងូ្ នងិ្ជាចលករជទ្មុញភាពរើកចនទ្មើនរបស់ជាតិ
នយើង្ឱ្យកាន់ខតខា្្ំង្។ នមរព័ឆ្វឆ្វ នសតចសកឹដល៏្បីកនងុ្សម័យស្ម
កុកបានន លថា “នចោះឈចឺាប់នរើបលអ នចោះឈឺចាប់នរើបកា្្ហាន”។ 
មនសុ្សនយើង្ នបើនចោះឈឺចាប ់ ក៏ទ្តូវនចោះទញផ្លពីការឈឺចាប់ខដរ។ 
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ប ទ្ប់ពឈីឺចាប ់ នយើង្ទ្តូវនចោះខកខទ្បគឺខកខទ្បពីការឈឺចាប់នៅជា
កមា្្ំង្ចតិតជទ្មុញឱ្យនយើង្តស ូកាន់ខតខា្្ំង្ លបុបំបាត់ចណំ ចន្ោ្យ
របសន់យើង្ ខកខទ្បភាពលងង្ន់្្្របស់នយើង្។ ប ទប្់ពឈីឺចាប់នយើង្
ទ្តូវនចោះ្ំទ្បឹង្ គឺ្ំទ្បឹង្នដើម្បីអ្ភិវឌ្ឍ្លនួឱ្យកាន់ខតរឹង្មាំខែមនរៀត។ 
នទ្កាយឈឺចាប ់នយើង្ទ្តូវនចោះសង្សកឹ គឺសង្សកឹចនំ ោះ្លួនឯង្ខដល
បណាត្លឱ្យ្លនួឯង្ឈឺចាប ់ សង្សកឹចនំ ោះភាពអ្តប់ានការរបស់
្លួនឯង្នោយការោក់វនិ័យ្លួនឯង្ នដើម្បីសនទ្មចន លនៅមួយ
ខដលនយើង្ចង្់បាន។ ការឈឺចាប់គឺជានរឿង្អាទ្កក ់ នបើនយើង្ទ្តាខំទ្តង្
ជាមួយវា ខតការឈឺចាបន់ឹង្កា្្យជាទ្បនយជន៍ នបើនយើង្នចោះយកវានធវើ
ជាកមា្្ំង្ចិតតនដើម្បតីស នូឆ្្្ោះនៅមុ្។ 

 
រមនាសមញ្ចត្នា្ជុល្ៃយិរ 

 នៅកនុង្ជីវិត អ្នកណាក៏មានកតីទ្សោញ់ មានមន សនញ្ចត 
ខដរ។ ចតិតមនសុ្សខតង្ជាប់នងឹ្អារមមណ៍នផ្្សង្ៗ រ ូតដល់អ្នក្លោះយក
មន សនញ្ចត ជាធ ំ យកមន សនញ្ចត មកបាងំ្មុ្  នទ្បើនបោះដូង្
នទ្ចើនជាង្្ួរក្ាល រ ូតកា្្យជាមនសុ្សខដលមានមន សនញ្ចត 
ទ្ជុលនិយម។ មនុស្សទ្បនភរននោះគមឺិនបានយល់ពសីចចធម៌ន ើយ នគ
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នគ ។នមើលន ើញពភិពនោកខតមយួទ្ជុង្ប នុណា្ោ្ះ ឱ្យតម្មលខតនៅនលើអ្វី
ខដលនគគតិថាលអ នគបដិនសធមិនររួលស្គ្លន់ូវអ្វីខដលនគគិតថា

ចតិត នោយមិនខសវង្នគខតង្ខតលនមអៀង្នៅរកអ្វីខដលនគនពញ។ មិនលអ
ត ទ្ជុល។ មនុស្សខដលមានមន សនញ្ចយល់ពីន តផុ្លន ើយ

។នទ្ចើនខតជាមនសុ្សរន់ន្ោ្យ និយម  ជានរឿយៗនគខតង្ខតជួបទ្បរោះ
នឹង្ការ្កចិតត នទ្ ោះខតមិននចោះទ្គប់ទ្គង្អារមមណ៍្ លួនឯង្ ន ើយមនិ
អាចសនទ្មចកិចចការធំបានន ើយ។ នលើនោកននោះមនសុ្សចាំបាច់ទ្តូវ
មានមន សនញ្ចត  ខតោច់ខាតកុំឱ្យមន សនញ្ចត មករារំាង្នូវ
នសចកតីពតិ ទ្តូវនចោះទ្គប់ទ្គង្អារមមណ៍នងិ្មន សនញ្ចត នរើបអ្នក
អាចនមើលន ើញពិភពនោកបានចា្ស់លអ។ ជាតិជាមនុស្សទ្តូវនចោះ
នទ្បើនបោះដងូ្នងិ្្រួកា្លឱ្យទ្សប ្ ្ដចូជាន ពរីអ្សូរនរោះខតមួយ។ 

 
មសាមេះ្ត្ង់រិៃដរៃល្ៃង់ 

 នៅនពលខដលសង្គម ចាត់រុកអ្ំនពើក ុកនបាកទ្បាស់ថាជា
នរឿង្ធមមតា បានន័យថានគខលង្ឱ្យតម្មលនៅនលើភាពនស្ម្ោះទ្តង្់ន ើយ 
ន ើយអ្នកខដលរក្ោភាពនស្ម្ោះទ្តង្់ ទ្តូវបាននគចាតរ់ុកថាជាមនសុ្ស
្ុសនគ។ នៅនពលខដលមនុស្សមា្ក្់ជបួនងឹ្ភាព្កចតិត នទ្ ោះទ្តូវ
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បាននគនបាកទ្បាស់មន សនញ្ចត នទ្ចើនដង្ នគនឹង្ខទ្បជាយល់ថា
នសចកតីនស្មោ្ះទ្តង្់គឺជានរឿង្មយួដ៏លងង្ន់្្្ និង្្ុស្គង្បផំ្ុត។ តាម
ពិតនៅនរឿង្រា ្វនៅនលើនោកននោះ នសចកតឈីឺចាបក់តី ការ្កចតិតកត ីមិន
ខមននកើតន ើង្នទ្ ោះខតភាពនស្ម្ោះទ្តង្់នរ ខតវានកើតនចញពី្វោះភាព
នស្ម្ោះទ្តង្់នៅវិញនរ។ មលូន តុខដលនសនហាខដលជបួការខបកបាក ់
ទ្តូវជួបនឹង្ការឈឺចាប ់កន៏ទ្ ោះខតម្ដគូ្វោះភាពនស្ម្ោះទ្តង្់ ្វោះរំនកុចិតត
នលើ ្។្ មលូន តុខដលសង្គមខបកបាក់ ក៏នទ្ ោះខតមនសុ្សកនងុ្សង្គម
ខលង្ឱ្យតម្មលនៅនលើភាពនស្ម្ោះទ្តង្់ នងិ្មនិយលព់ីតម្មលម្នភាពនស្មោ្ះ
ទ្តង្់។  

 ភាពនស្មោ្ះទ្តង្់ពិតទ្បាកដមនិខមនជានរឿង្លងង្់ន្្្នរ ខតវាជា
។ អ្នកដឹក ំខដល្វោះមានតម្មលនៅទ្គប់កាលៈនរសៈច ់ នងិ្ការចាំបា

ោវ្។ភាពនស្មោ្ះទ្តង្់មិន្សុពីខផ្ល  អ្នកននយបាយខដល ម្នភាព
នស្ម្ោះទ្តង្់មនិ្សុពីសតវកនស្រញ្ជ្ង្។ អ្នកនរៀនសូទ្តខដល្វោះភាពនស្មោ្ះ
ទ្តង្់មនិ្សុពកីុកកានស់ីល។ តាមពតិនៅភាពនស្មោ្ះទ្តង្់គឺជាគណុ
ធម៌មយួដស៏ំខាន ់ន ើយកជ៏ាអ្ំណាចដ៏រងឹ្មាំផ្ង្ខដរ។ 

 អ្នកដកឹ ំខដលមានភាពនស្ម្ោះទ្តង្់នងឹ្ ររួលបានការន រពពី
រាស្រសត។ អ្នកននយបាយខដលមានភាពនស្មោ្ះទ្តង្ន់ឹង្ររួលបានការ
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រុកចតិតពីទ្បជាជន  អ្នកនរៀនសូទ្តខដលមានភាពនស្ម្ោះទ្តង្់គឺបានរក្ោ
តម្មលម្នចនំណោះដឹង្របស់្លនួ។   

 នបើនយើង្ជាអ្នកខដលរកោ្នូវភាពនស្មោ្ះទ្តង្់ពិតទ្បាកដ នទោះមនិ
ររួលបានផ្ល កម៏ិនតូចចតិត នទោះទ្តូវលោះបង្ជ់ីវិត កម៏ិនក្បត់ឧតដម
គតិ្លនួ។ ជារួមមក នស្មោ្ះទ្តង្ម់ិនខមនជានរឿង្លងង្ន់្្្នរ ខតទ្តូវ
នស្ម្ោះនោយឈ្្ាសម្វផ្ង្។ 

 

ទឹក្ចិត្តអនក្មាយ 
 ចាប់តាំង្ពីកនូបានចាប់កនំណើតពីម្ផ្ទរបស់្ លួន មកនលើខផ្ន
ពសុធា អ្វីខដលមាតយ្ចង្ន់ ើញបំផ្ុតន ោះគឺ សំន ង្យរំបសក់ូន នងិ្
ចង្់ន ើញមុ្ កនូរបស់្លនួ។ នលើសពនីនោះនៅនរៀត ្ណៈនពលខដល
ទ្គូនពរ្យបានយកកនូរបស់្ លនួ មកោក់នលើនដើមទ្រូង្របស់្លនួជានលើក
ដំបូង្ភា្ម្ អ្ណំាចម្នកតីទ្សឡាញ់ចំន ោះកូនបាននៅព្ាបាលភាព
ឈឺចាប់ទំង្ឡាយខដល្លនួនរើបជួបទ្បរោះមនុនពលសទ្មាលរួច ឱ្យធរូ
សោះនស្បើយមួយរំនពច។ 
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 នយើង្អាចនិយយបានថា ការចិញ្ចឹមបបីាចក់ូនរបស់អ្នកមាត្យ 
ជាការងារខដលលបំាកបំផ្ុតជាង្នគមួយនៅកនុង្នោក នទ្ ោះថាអ្នក
មាតយ្ ស ូ ត់ននឿយ ស ូឈចឺាប់ ស ូរង្រកុខនវរ   ស សូទ្មក់រកឹខភនក
ទ្គប់ខបបយ ង្្នដើម្បីកនូ ឱ្យខតន ើញកនូរបស់្ លួនមាននសចកតសីុ្ 
មានសនមលៀកបំ កស់្អ្តបាត នងិ្មានរបស់ បូទ្គប់ទ្ ន់ គឺអ្នកមាត្
យសបា្យចតិតនពកន ើយ។ មាត្យខតង្ចាត់រកុកនូរបស់្លនួ ជា
មនសុ្សរមីួយខដល តច់ង្ជ់ួបបផំ្ុត នឹង្ររងឹ្រង្ចាំផ្លូវអ្ស់រយៈនពល
៩ខ្១០ម្ែង។ អ្នកមាត្យទ្សឡាញ់កូនៗនោយ មន្លកខ្ ណឌ នទោះ
នពល្លោះ អ្នកមាត្យមិនបងាហញ្នចញមកខាង្នទ្្កព៏ិតខមន កប៏ ុខនត 
តាមរយៈកាយវិការនិង្រកឹចតិត គបឺានបញ្ជក្់យ ្ង្ច្ាសថ់ា អ្នកមាត្យ
មានរឹកចិតតទ្សឡាញ់កូនរបស់្លនួយ ្ង្ធំម ិមា។  

 កតីទ្សឡាញ់របសម់ាត្យចំន ោះកនូមិនខទ្បទ្បួលន ើយ។  ត់
បារមភពីកនូ មិនថាកូនធបំ ុណា្្ន ោះនរ  ត់នៅខតទ្សឡាញ់
នទោះបីជាអ្នកកា្្យជាអ្នកណាក៏នោយ នទ្ ោះនៅកនុង្នបោះដូង្ ត់ អ្នក
នៅខតជានកមង្តូចសទ្មាប ់ត់។ 

 មាត្យស ូលបំាកទ្គប់ខបបយ ង្្នដើម្បីកនូ នពលខដលកនូនៅតូច
ន ើយខតង្ទ្ពួយបារមភខតង្ការ រកូនយ ង្្ទ្បងុ្ទ្បយត័ន។ មាត្យមនិ
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ហា ្នឱ្យសតវទ្សនមាចឬមសូខាំកូនរបស់្ លួនបនតចិន ើយ នទ្ ោះខា្្ច
កូនរង្នូវភាពឈឺចាប់។ នពលកនូនទ្សកឃ្្ន្ មាត្យស ូអ្ត់ពីមាត់
ពទ្ងាត់ពកីនដើម្បកីូនបាន បូ លោុះនពលកនូទររិញរបស់នទ្បើទ្បាស់
នផ្្សង្ៗ នទោះនពល្លោះអ្តល់ុយ ក៏មាត្យ្តិ្ំរោិះរកទ្គប់វិធីនដើម្បីបាន
លុយ យកមករិញឱ្យកនូ។ មាននពល្លោះនរៀត មាត្យស លូោះបង្់នសចកតី
ខាម្សនអ្ៀននៅ្ចីបលុនគ ឬនធវើការបខនថមនោយ ម្ននពលសទ្មាក
នរៀត ននោះកន៏ទ្ ោះចង្់ន ើញកូនរបស់្ លួនសបា្យចតិត។ លុោះនពលមាន
ទ្គួស្រន ើយមាត្យនៅខតចាជំួយកនូរបស់្លនួជានចិច នទ្ ោះមាត្យគតិ
ថាការលំបាករបស់កនូដចូជាការលំបាករបស់ ត់ខដរ។ 

 ន លជារួមមក រកឹចតិតរបសអ់្នកមាត្យខដលមានចនំ ោះកនូ
មានរំ ធំំម ិមា នទោះយកមហាសមុទ្រទងំ្មលូមកនទ្បៀបទ្បដូច
នឹង្រកឹចតិតរបសអ់្នកមាត្យ កន៏ៅខតពុនំសមើ។ នទោះ្សំរនសរយ ្ង្ណា
ក៏មិនអាចបរិយយអ្ស់បានន ើយពីរកឹចតិតដ៏បរិសរុធមួយននោះ ន ើយ
មានខតមាត្យនរខដលយល់នងិ្ ល់ទ្តូវនៅរកឹចតិតមួយននោះ។ 

 
 
 



កម្រងស្មេរ 

72 

 

 

 
 

ជំព្ូក ២ 
ស្នេហា 
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អវីមៅជាមសនហា? 
 មនសុ្សទ្គប់ ្ន្ៅនលើសកលនោកនយើង្ននោះ អ្នកណាក៏ធា្ប្់
ស្គ្ល់ ក្យថានសនហាខដរ ខតពុំទនម់ានអ្នកណាមា្្ក់ផ្តល់និយមន័យ
ឱ្យ ក្យនសនហាននោះឱ្យបានចា្ស់ោស់នរ។ គតិនៅពបិាកខដរនទ្ ោះ
នសនហាជាសភាវៈមួយខដល ម្នរូបរាង្ជាក់ោក់ មានកមពសក់មពរធំ

នៅនពល ដូចយក្ោ ពណច៌ទ្មោុះដចូឥនធន ូ ខតខទ្បទ្បលួដចូជាពពក។
ជនណាមា្្ក់មាននសនហា ពិភពនោករបស់នគទ្បាកដជាខទ្បទ្បលួ។ 
នគមានអារមមណ៍ថា ខផ្នដីននោះគឺមានខតមនសុ្សមា្ក្់ប នុណា្្ោះខដល
សំខាន់ជាង្នគ គឺមនុស្សខដលនគទ្សឡាញ់ន ោះឯង្។ នបើនសនហានគ
នជាគជ័យ ពិភពនោកហាក់ទ្សស់បំទ្ពង្ នបើនសនហាបរាជ័យពភិព
នោកនៅខទ្បជាន្ម្ង្ង្ឹត។ 
 នសនហាជាអ្វី? នសនហាគជឺាអារមមណ៍ទ្សឡាញ់របសម់នសុ្ស
មា្្ក់ចំន ោះមនុស្សមា្ក្់នរៀត នសនហាគឺជាការអ្តធ់មតស់ ូទ្ទំ នសនហា
ជាចិតតលអទ្សស់ថា្្ នសនហា ម្នការទ្បច័ណឌ ឈ្្ានីស នងិ្ ម្នការ
អ្ួតអាង្្លួនន ើយ នសនហាគកឺារ ររកោ្នងិ្កត ីសង្្ឃឹមសទ្មាប់រស្សនៈ
ម្នជីវតិវិជជមាន។ នសនហាខតង្ខតនឹង្ធឹង្មិនខទ្បទ្បលួ នសនហាហាកដ់ូច
ជាសុបនិដ៏ខវង្អ្ ្្យដូចនរឿង្មួយ ន់មួយយប់។ ជនទ្ៅម្ននសនហា
មិនអាចវាសខ់វង្បានន ើយ។ ជនខដលពុំទន់ស្គ្លន់សនហា រខមង្
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យល់ថា នសនហាទ្បខ លមានសភាពដចូជា្ក្ខដលទ្តូវរឹកសនន្សើម។ 
ជនខដលស្គល្់នសនហាន ើយ ខតមនិនជាគជ័យក៏យល់ថានសនហានទ្បៀប
ដូចជានដើមអ្ំនៅខដលនគបរិនភាគពីគល់នៅចុង្។ ចំខណកអ្នក
នជាគជ័យវិញយល់ថានសនហានទ្បៀបដចូជារកឹ មុំដ៏ខផ្អម។ តាមពតិ
នៅនសនហាគសឺភាវៈរនរស្អត្ មនិលអមិនលអអាទ្កក ់ នសនហាមនិខមន

នសនហារសប្ាយន ើយក៏មនិខមនជារុកខនស្ក។ ទ្បាកដថាជាកា
តទ្មូវឱ្យមនសុ្សមានរំនលួ្សុទ្តូវ និង្ការលោះបង្់្ ពស ់ ន ើយនដើម្បី
រក្ោនសនហាគង្់វង្្ស នគទ្តូវដកនូវភាពអាតាម្និយមនចញជាមុនសិន។ 
 នសនហាដ៏អ្ស្ច្រ្យ គឺជានសនហាខដលទ្បកបនៅនោយគណុធម ៌
នសចកតីនស្មោ្ះទ្តង្ ់នចោះអ្ត់នអាន អ្ធា្ទ្ស័យ លោះបង្់ទ្គប់យ ្ង្សទ្មាប់
មនសុ្សខដល្លនួទ្សឡាញ់ នធវើយ ្ង្ណាឱ្យនគមាននសចកតសីុ្។ 
នសនហាជាថា្្ំរពិវ នបើកាលណានគនទ្បើវាបានទ្តមឹទ្តូវ ន ើយនសនហា
នឹង្កា្្យជាថា្្ពំុល នបើកាលណានគនទ្បើបវា្សុរនបៀប។ និយយ
ចំន ោះនសនហាមួយមា ត្់ នយើង្ពុំអាចន្ត្តចំន ោះការទ្សឡាញ់រវាង្
មនសុ្សនងឹ្មនសុ្សប ុនណា្ោ្ះនរ នសចកតីនសនហាចំន ោះជាតិមាតុភមូិ ក៏
អាចរាប់ថាជានសនហាបានខដរ ន ើយជានសនហាបរិសរុធនរៀតផ្ង្។ 
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អាំ ចនៃមសនហា 
 ចាប់តាំង្ពីខផ្នដីននោះកនកើត រ តូដល់ន្ោះកល្ប ្ញុំហា ន្
និយយថានសនហានៅខតជានរឿង្ខដលមនិ សួសម័យ។ ពិភពនោក
នយើង្ននោះមិនអាច្វោះនសចកដនីសនហាបានន ើយ។ នសនហាចាប់កំនណើត
នៅកនុង្ទ្ពលងឹ្ ន ើយទ្ពលងឹ្ជាអ្វីខដលនគមនិអាចបំ្្ញ្បាននោយ
ងាយន ើយ។ កាលណាអ្វីមួយមិនអាចទ្តូវបានបំ្្ញ្នោយងាយ 
ន ោះបញ្ជក្់ថាវាមានអ្ំណាច។ ទ្រឹសដសីឹង្ខតទ្គប់ស្ស  សរុធខត
បានបងាហ្ញពីអ្ណំាចម្ននសចកដីនសនហា។ នបើនយិយអ្ំពីទ្គសិត
ស្ស វិញ គឺបាននលើកតនមកើង្នសចកដីទ្សឡាញ់ននោះ ថាជាបាវច 
មួយយ ្ង្សំខានស់ទ្មាបម់នុស្សនោក ដចូ ្្នៅនឹង្នមតាត្ធម៌កនងុ្
ពុរធស្ស ផ្ង្ខដរ។ 

 មនសុ្សខដល្វោះនសនហា ជាមនសុ្សខដល្វោះសនតិភាព។ ន តុ
អ្វី? នទ្ ោះនសនហាជាអ្នកស្ង្សនតិភាព។ រវាង្មនុស្សមាននសនហា នងិ្
្វោះនសនហា នគអាចនមើលដឹង្បាន ទ្តង្់ថាមា្ក្់មានកដីសុ្  ឯមា្្កន់រៀត
មិនសូវ។ នទោះយ ង្្ណា នសនហាមាននទ្ចើនខបបណាស ់ ន ើយ
នសនហាខដល្ញុំយល់ថាមានតម្មលធំនធង្ជាង្នសនហាទ្បសុទ្សីន ោះ គឺ
នសនហាជាតិមាតុភមូិ ឬនសនហាស្កលនោកទំង្មូល។ មនុស្សខដល



កម្រងស្មេរ 

76 

 

មាននសនហាពិតទ្បាកដចំន ោះជាតិមាតុភមូិ ឬស្កលនោកននោះ ខតង្
ទ្តូវបាននគនៅថា វើរបុរស ឬវើរ រើ។ ជាតិខ្មរសពវម្ែងកំពងុ្ខត្វោះ
នសនហាទ្បនភរននោះ នរើបជាតខិ្មរនចោះខតរន់ន្្ោយនៅៗ។ យុវជនខ្មរ
ទ្តូវខតមាននសនហាខបបននោះនៅកនុង្ទ្ពលឹង្ឱ្យបាននទ្ចើន នរើបជាតនិយើង្
មានអ្ំណាចម្នសនតិភាព។ 
 

មសនហាសាាត្សអាំឬ? 
 នសនហាមនិខមនជាការលោះបង្់ ខតជាការផ្តល់ឱ្យនោយការនពញ
ចិតត។ ការលោះបង្់អាចនធវើឱ្យមនសុ្សឈឺចាប ់  ខតនបើផ្ដល់ឱ្យនោយការ
នពញចិតត នយើង្នឹង្រើករាយ។ នសនហាកនុង្ដំណាក់កាលដំបងូ្ មាន
សភាពស្អត្សអំណាស់   ម្នភាពអាតាមន្ិយម  រើករាយ សកបស់កល ់
រ ូតនធវើឱ្យចិតតទ្ពមររួលស្គ្ល់ថា ពិភពនោកននោះ ម្នអ្វីខផ្អមខលអម
ដូចនសនហា។ ខតមិនយូរប  ុម្នអ្វីៗក៏ទ្បួលខទ្ប ការលោះបង្់កល៏មមទ្គប់
ទ្ ន់ នងិ្ ម្នអ្វីទ្តូវលោះបង្់ឱ្យនរៀតនរ។ រីបផំ្ុតកឈ៏ឺចាប់ ន ើយ
ពិភពនោកក៏ខទ្បជាលវីង្ជូរចត ់  នទោះជាទ្ពោះអារិត្យរោះចាំង្ខចង្ ក៏
ហាកដ់ូចជា មន្ពនលឺ។ ដណំាក់កាលននោះគឺជានពល្ចូចិតត។ នពល
បាត់បង្់នសន ៍ វាក៏អាចខកខទ្បមនសុ្សឱ្យមានលកខណៈខបលកបាន។ វា
អាចនធវើឱ្យមនុស្សរើកចនទ្មើន នបើអ្នក្ូចចិតតចង្់្ចញ់្្ច្លនសនហា 
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ន ើយអាចទ្ត ប់មនសុ្សឱ្យធា្្ក់ដុបោប នបើអ្នក្ូចចិតតចង្់នៅនបៀម
រុកខនទ្កៀមទ្កំ។ 
 នបើនយើង្មនិអាចបញ្្ឈប់ការឈឺចាប់ នយើង្អាចចាប់នផ្ដើមជាែមី
ជាមួយនងឹ្នរឿង្ខដលធំជាង្នសនហា។ នពលនយើង្វនង្វង្នឹង្នសនហា 
ទ្បខ លជាអាចគិតថា  ម្នអ្វីធជំាង្ននោះនរ។ តាមពិតនរឿង្ធំៗ
សទ្មាបជ់ីវិតមាននទ្ចើនណាស់ ដូចជាការងារ ទ្គួស្រ ជាពិនសស
នរឿង្សង្គមជាត ិ ខដលជានរឿង្ចាំបាច់ទ្តូវគតិគូរ។ ចូរោក់ភាពនទ្កៀម
ទ្កំនៅកនងុ្ចតិត  ន ើយចាបយ់កការរស់នៅជាមួយនងឹ្ការចាប់នផ្ដើមជា
ែមី នលើផ្លូវខដលនយើង្នទ្ជើសនរើស។ នពលនវោនងឹ្ោង្ជទ្មោះការឈឺ
ចាប់ នទ្ ោះ មន្ថា្្ំពា្បាលនរាគនសនហាននោះនរ  នទ្្ខតពនីពលនវោ។ 
 

មបើ្សឡាញ ់
 នបើនយើង្ទ្សឡាញ់្លួនឯង្ នរឿង្ខដលទ្តូវនធវើគឺខសវង្រកឧតតមភាព
មួយសទ្មាប់្លនួឯង្ ន ោះនរើបជានសចកតីទ្សឡាញ់ដ៏ទ្តមឹទ្តូវ។ នបើ
នយើង្ទ្សឡាញ់នរណាមា្្ក ់ នរឿង្ខដលនយើង្ទ្តូវនធវើគឺរកនសចកតសីុ្
ឱ្យនគ ទ្តូវគតិពីអ្ គតនគ ន ោះនរើបជានសចកតីទ្សឡាញ់ដ៏ទ្តឹមទ្តូវ។ 
នបើនយើង្ទ្សឡាញ់ទ្គួស្រ នរឿង្ខដលទ្តូវនធវើគឺខសវង្រកសភុមង្គល និង្ 
ភាពរើកចនទ្មើនជនូទ្គសួ្រ ន ោះនរើបជានសចកតីទ្សឡាញ់ដ៏ទ្តឹមទ្តូវ។ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%94%E1%9E%BE%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9F%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ2_lQ5IC3zTi9njJO2yk5fmkAUBE1voS6KF6rNFsS5mHi7UKux8BFyETJYwod6QRFbJI4rv353Sih5JN59Tcet05bUNA2oE4SuNqfpmPpApgMWVT8mkLqVw9FmmF7ISpAO5kzXTwNrA0BCr2Uonlgc0wfFscphKL4Evnhjv9Uk9wSvGjP3bqYTbRIPK_DPwGOwes_uW64UOiMFqM6mcNNxs5a-0bv7LkrtUy70Z_8Pz3zeqLornDExCsBaOVRNp7rNKY9-BYUI7HaKYORdNVxw_eqsT00wpHuyckEeAnReiHbzb1THCWAajtdDAFcGc-m6UIZ9C2iZ87ixBNxIgjwkk4l&__tn__=%2ANK-R
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នបើនយើង្ទ្សឡាញ់សង្គម នរឿង្ខដលនយើង្ទ្តូវនធវើ គខឺសវង្យល់ពសីង្គម
ឱ្យច្ាស ់ កុនំធវើជាបនទកុសង្គម ខតទ្តូវទ្បឹង្ខទ្បង្ជួយសង្គមតាមលរធ
ភាពរបស់្លនួ ន ោះនរើបជានសចកតីទ្សឡាញ់ដ៏ទ្តមឹទ្តូវ។ នបើនយើង្
ទ្សឡាញ់ជាតិ នរឿង្ខដលទ្តវូនធវើគឺទ្តូវសកិ្ោពីទ្បវតតិស្ស្រសតជាតិ នង្
ខសវង្ស្គ្លឱ់្យច្ាសព់ីអ្តតសញ្ញ្ណជាត ិន ើយពា្យមកស្ង្្លនួ
ឱ្យលអ នដើម្បីកា្្យជាសសរទ្រូង្របស់ជាតិ។ នបើនយើង្ទ្សឡាញ់បពុវ
បុរស កាតពវកចិចនយើង្គឺទ្តូវរក្ោនូវអ្វីខដលបពុវបរុសបន្សល់រុកឱ្យ នងិ្ 
ព្ាយមអ្ភិវឌ្ឍឱ្យកាន់ខតរើកចនទ្មើនខែមនរៀត ន ោះនរើបជានសចកតី
ទ្សឡាញ់ដ៏ទ្តឹមទ្តូវ។ នបើនយើង្ទ្សឡាញ់អ្នកជំ ន់នទ្កាយ នរឿង្ខដល
នយើង្ទ្តូវនធវើគពឺ្ាយមនធវើលអនៅម្ែងននោះ នដើម្បីបន្សល់រកុគទ្មូ
ទ្បវតតិស្ស្រសតលអ នងិ្ មរតកលអសទ្មាប់ពកួនគ ន ោះនរើបជានសចកតី
ទ្សឡាញ់ដ៏ទ្តឹមទ្តូវ។ 

 នបើទ្សឡាញ់គឺទ្តូវខតហា ្ននបាោះបង្ ់ គឺនបាោះបង្ន់ូវភាពអាតាម្
និយមរបស់្ លួន នដើម្បីនសចកតីសុ្ អ្នកខដល្លនួទ្សឡាញ់។ នបើ
ទ្សឡាញ់ទ្តូវ ងួ្ខ ង្ គពឺា្យមទ្គប់យ ្ង្នដើម្បីការ រ រារំាង្នូវ
អ្នតរាយខដលនងឹ្នកើតមានចនំ ោះមនុស្សឬអ្វខីដលនយើង្ទ្សឡាញ់។ នបើ
ទ្សឡាញ់ទ្តូវសមា្្ប ់ គសឺមា្្ប់ចិតតអាទ្កក ់ ចិតតមានោះ ចតិតមនិនស្មោ្ះ
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ទ្តង្់ពកីនុង្្លួននយើង្ឱ្យអ្ស់ នរើបអាចធា បាននូវនសចកតីសុ្  កនុង្ការ
ទ្សឡាញ់។ 
 

នា ើ្សឡាញ់ប ុសពី០មៅ១០០ 

ឯបុ ស្សឡាញ់នា ើព១ី០០រក្០ 
 នបោះដូង្ រើនងិ្បុរសមនិដចូ ្្ទំង្ទ្សងុ្ន ើយ។  រើជារីទ្កុង្
ខដលពិបាកកាន់កាប់បផំ្ុត ខតនបើ ង្ោកច់ិតតទ្សឡាញ់ន ើយ  បុរស
ងាយទ្គប់ទ្គង្បផំ្ុតដូច ្។្  រើមិនងាយទ្សឡាញ់ ខតនបើទ្សឡាញ់គឺ
ទ្សឡាញ់ខា្្ំង្។ ចំខណកធមមជាតបិុរសវិញ អាចបស្រញ្ច្សពីននោះ។ 
មិនថាសុភាពបុរសឬទ្ ន រើ  នបោះដូង្ពួកនគកម៏ិនសូវជា្សុ ្្
ប ុ ម្នខដរ គឺថាទ្សឡាញ់ខា្្ងំ្នពលដបំូង្ រចួែមែយនៅនពលនទ្កាយ
(មិននទ្ចើនក៏តចិតចួ)។ អាចនិយយបានថា ស្្្មនែើបដំបងូ្ បុរស
ររូចសុំ ចំខណកស្្ម្នែើបចុង្នទ្កាយ  រើជាអ្នកររូចសុំវិញមដង្។ 

 “នសនហាបរសិរុធ” អ្នកណាកអ៏ាចនិយយបាន ខតវាមនិងាយនធវើ
បាននរ។ សងឹ្ខតទ្គប់ ្្  រួមទំង្្ញុំផ្ង្ ធា្្បន់ លថា “នសនហាបរសិុរធ
មិនខដលនធវើឱ្យនយើង្ឈឺចាបន់ ើយ នទ្ ោះនសនហាពិតគជឺាការលោះបង្ ់
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ជានដើម”។ ខតនបើទ្កន កនមើលនៅអ្តីតកាល ឬបចចុប្បនន  នយើង្ន ើញ
ថាអ្នកខដលន លពនីសនហាបរិសរុធ សុរធខតជាមនសុស្ធា្្ប់ឈឺចាប់
ទំង្អ្ស់។ អ្នកខដលអាចអ្ួតនកអង្កាអង្្ចំន ោះនសនហា  គឺនោយស្រខត
្លួនធា្្បឈ់ឺចាបរ់ួចប ុនណា្ោ្ះ។ 

 នបើនគអាចរក្ោនសនហាឱ្យមានលំនងឹ្នឋរបាន នគទ្បខ លជា
មិនងាយឈឺចាប់ន ើយ។ ខតមិនដូនចា្ោ្ះនរ ធមមជាតបិាន ំឱ្យមនសុ្ស
ទ្សីនផ្ដើមទ្សឡាញ់ពី០នៅ១០០ ឯបុរសធា្្កព់ី១០០មក០។ ខតការ
ន លននោះ ក៏មនិទ្បាកដថា  រើលអជាង្បុរសន ើយ ន ើយ រើទំង្អ្ស់
មិនសុរធខតដចូ ្្នរ បុរសទំង្អ្ស់កម៏ិនទ្បាកដថា ដចូ ្្ខដរ។ នទោះ
យ ្ង្ណា ការយលព់ី ្្នងឹ្ជួយឱ្យបុរសនងិ្ រើជួបសភុមង្គលនទ្ចើន
ជាង្ឈឺចាប។់ 
 

ចិត្តនា ើយ៉ាង ? 
  រើចង្ស់្ដ្ប់ ក្យ “ទ្សឡាញ់” រាប់ ន់ដង្ ខតចង្ប់ាន ក្យ 
“នស្ម្ោះ” រាប់ោនដង្ នទ្ ោះ ង្ទ្តូវការឱ្យបុរសទ្សឡាញ់  ន ើយ
ទ្សឡាញ់ខត ង្មា្្កគ់ត។់  ង្មនិទ្តូវការការនលង្នសើចនរ ខត
 ង្ទ្តូវការភាពចា្ស់ោស់។  ង្មនិចង្ន់ធវើជាអ្នកកំដរនរ  ខត
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 ង្ចង្ន់ធវើជាម្ដគជូីវិត។ ភកដីភាពម្ននសនហា វាសំខានជ់ាង្ ក្យស
ន្ា។ នបើសនា្ន ើយនធវើមនិបាន   ង្នងឹ្ឈឺចាប។់ កុំសន្ានូវអ្វី
ខដលមិនអាចរកោ្ជនូ ង្។ ចូរបងាហ្ញសកមមភាព ជាជាង្សន្ាខត
មាត់។ រកឹខភនក គឺជាអាវធុដ៏ស្ហាវសទ្មាប់ស្រសតី។ អ្នសុ្ោវរើយខ៍ផ្អម
នឹង្ ស់រនបើកនូវដំនៅដងួ្ចតិត។ 

 ទ្បសនិនបើ ង្នសងៀមស្ង្ត់មនិតបត មានន័យថា ង្ឈឺ
ចាប់ខា្្ំង្  ន ើយទ្បសិន ង្្ំញញឹមទំង្រឹកខភនក មានន័យថា ង្
ឈឺចាប់នរវដង្។ រឹកខភនកនងឹ្សងតួ  ្កន្ឹង្ទ្សន នសវតិ  នបើ ង្
បាត់បង្់បរុសជារីទ្សឡាញ់នពញឱរា។ 
 

សាាត្ទាំង ូប ល្អទាំងម យទ 
 ស្រសតីនទ្ចើនខតមាននមារនភាពខដល្លួនមានសទ្មសស់្អ្ត។ ការ
មានរូបសទ្មស់ស្អត្ គឺជានរឿង្ខដលគរួឱ្យនមារនភាពខមនន ើយ ខត
កាលនបើនចោះតុបខតង្កាយ នគក៏ទ្តូវខតនចោះលមអចិតតគំនតិដូច ្្។ កនងុ្
គមពីរប ៊ីបសរនសរថា “ស្រសតមីានរូបស្អ្ត ខតឥតគំនតិ នទ្បៀបដចូជា
ចិនញ្ចៀនមាសខដលនគយកនៅ ក់នៅទ្ចមុោះទ្ជូក។” គំនតិមិននកើត  ំ
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ឱ្យសទ្មស់ស្អត្នៅជាមិនស្អ្ត ខតគនំិតបាន  ឱំ្យសទ្មសម់ិន
ស្អ្តនៅជាស្អត្។ 

 នបើនយើង្ចណំាយនពលមួយម្ែងមួយនមា ង្្នដើម្បី្តម់ុ្  នយើង្
ក៏ទ្តូវខតចណំាយនពលនលើសន ោះនដើម្បីនរៀនសូទ្ត និង្អ្ប់រចំរិយ
របស់្ លួននដើម្បីឱ្យកា្្យជាស្រសតីលអ។ គនំិតមិននកើត រកសុមីិនន ើង្ន ើយ 
ន ើយក៏មានខតបុរសមនិនកើតការណ៍ប ុនណា្ោ្ះ ខដលតាមនចាមនរាម
ទ្សឡាញ់។ បុរសភាគនទ្ចើនចូលចតិតស្រសតរីូបស្អត្ ខតទ្សឡាញ់និង្ចង្់
នរៀបការខតជាមួយស្រសតគីំនតិលអប ុនណា្្ោះ។ 
 

ម ៀៃឱ្យត្នរៃ 
 តម្មលវតថុអ្វមីួយ មនិទនន់ធវើឱ្យនយើង្ន ើញ្ពង្់្ពស់នងិ្គួរឱ្យ
នស្កស្ដ្យខា្្ងំ្ដចូនៅនពលខដលវតថុន ោះបាត់បង្់នរ។ មនុស្សរស់
នៅជាមួយនងឹ្្្យល់ទ្គប់នពល  ខតមនិសូវចាប់អារមមណ៍នលើ្ ្យល់
នរ។ទលខ់តបាត់បង្់ នរើបដងឹ្ថាវាសំខានស់ទ្មាបជ់ីវិតប ណុា្្។
មនសុ្ស្លោះនរៀត រសន់ៅជាមួយនងឹ្របស់ឬមនសុ្សជារីទ្សឡាញ់្លនួ
ខតមនិសូវនចោះខែរកោ្និង្ឱ្យតម្មលន ើយ រ ូតដល់ឃ្្ត្ចាកនៅនរើប
នចោះនឹកស្ដ្យ។ ននោះជាកំ សុ្គង្ខដលគួរខតខកខទ្បចាបព់ីនពលននោះ។ 
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 ្ក្មួយរង្ខដលទ្សន នសវតិ ជីវតិមនុស្សខដលស្្្ប់
នៅ  នបោះដូង្ខដលន្ទចខាទ្.ំ.. នតើអ្វខីដល សួនៅន ើយវាអាចនឹង្ដូច
នដើមនរ? វាមនិអាចទ្ត ប់មកវិញនោយស្រខតការន ល ក្យ
ស្ដ្យន ើយ។  ក្យចាស់បរុាណន លថា “ទ្កបីបាត់នរើបនធវើរបង្”។ 
ដូនចនោះ អ្វីខដលកំពងុ្ខតនៅខក្បរ្លនួនយើង្  នយើង្គួរខតនចោះយកចិតត
រុកោក ់ មិនទ្តូវនមើលរលំង្នរ។ សមលងឹ្នៅមុ្ ចោុះ ខតកុំនភលចនមើល
នទ្កាមផ្ង្។ 

 នរឿង្ននោះនយើង្កអ៏ាចទញជានមនរៀន នដើម្បីបនទ្ង្ៀនមនសុ្ស
មួយចនំួនខដលប ទ្បបន ថក្តម្មលរបស់នយើង្ផ្ង្ខដរ ន លគឺឱ្យពួក
នគនចោះនស្កស្ដ្យនៅនពលខដលនយើង្ចាកនចញពរីូបនគ  ឬនៅ
នពលខដលនយើង្នធវើ្លនួជាមនុស្សលអនៅៗ។ ម្ែងណាមួយនគឱបកដី
ស្ដ្យរាល់រនង្វើអាទ្កក់របសព់ួកនគឬអ្ំនពើលអរបស់នយើង្ខដលទ្តូវពួក
នគជានឈ់លី។ 
 

មៅក្នុងមសនហាមៃពាក្យ្ថាឈ្ឺចាប់ 
 លុបមនសុ្សមា្្ក់នចញពីនបោះដូង្ មិនខមនងាយទ្សលួដូចជា
យករកឹលុបមកលុបតួអ្ក្សរនចញពីទ្កោសន ើយ។ អ្នសុ្ោវរើយ៍រាប់
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មិនអ្សគ់ររកុនៅកនុង្បាតជនទ្ៅម្នមន សនញ្ចត ។  ក្យអ្ូន-បង្
ខដលធា្ប្់ខតន លនៅ ្្នោយភាពខផ្អមខលហម នៅខតោន់ឮរង្ំមនិ
ោច់សូរ។ ខកវននទ្តាទំង្គដូ៏មុតថា្ ្បានបាញ់រមលុោះដលដ់ួង្ចតិតខដល
នសដើង្រន ៀក។ ្កម្ួយរង្ខដលសង្ោ្នបោះជនូ នោយរឹកមុ្
នអ្ៀននទ្បៀន ជាប់កលិនទ្កអ្បូទ្ជួតទ្ជាបនពញឱរា។ ទ្មាមម្ដដ៏ទ្សលន 
ខដលធា្ប្់គក់ទ្ចបាច់នៅនពលឈឺថាក្ត ់ ហាក់តាមបនបាសអ្ខង្អល
អារមមណ៍នយើង្ឱ្យកក់ន្ដជ្ានិចច។ នធមញខាំនៅនលើស្ម្ និង្ទ្រងូ្ ជាប់
ស្្្មទ្កនៅ ដិតោមឱ្យនយើង្ចង្ចាមំិននភលច។ នតើអ្នកណា? អ្នកណា
មួយនងឹ្បំនភលចបាននូវសភុមង្គលយ ្ង្ចខមលកននោះ? 

 មនសុ្សខដលនយើង្ទ្សឡាញ់ នទោះនធវើឱ្យនយើង្ឈឺចាប់្លោះ ក៏នយើង្
នៅខតទ្សឡាញ់ ន ើយនពល្លោះរតឹខតទ្សឡាញ់នរវន ើង្។ មនសុ្សខដល
នយើង្បានយកមករុកកនុង្ទ្បអ្ប់ទ្រងូ្ នទោះជា រំុកខនទសដល់្លនួឯង្ 
ក៏នឹង្មិនងាយនបាោះបង្់នៅណា។ នទ្បៀបដចូជាម្ដ ខដលមហារើកសុី
អ្ស់ទ្តឹមទ្មាម ក៏មនិសអប់ន្ពើមកាត់ម្ដ្លនួទំង្មូលនចាល។ នសនហា គឺ
ខបបននោះ។ ខបបននោះ ជាជនទ្ៅម្ននសនហា។ អ្នកខដលមានកដីទ្សឡាញ់
តិច នងឹ្ពបិាកយល់ពី ក្យឈឺចាប ់ ខតអ្នកទ្សឡាញ់ខា្្ំង្រខមង្ឈឺ
ចាប់ខា្្ំង្ ន ើយយលព់ីរមងនម់្ន ក្យននោះ។ ភាពឈឺចាបជ់ាអ្ំនណាយ



កម្រងស្មេរ 

85 

 

ម្ននសនហាទ្ស្ប់ន ើយ។ នបើនរណាមា្ក្់មនិចង្់ឈឺចាប ់ នគកុំទ្បាថា្្
នសនហាអ្ី។ ខតនបើទ្ជលុជាឈចឺាប់ន ើយ ក៏រកុវាជានមនរៀននៅចោុះ! កុំ
បនណាត្យឱ្យវានកើតន ើង្ញឹកញាប់នពក! ចរូយកភាពឈឺចាប់
ទំង្ឡាយ មកនធវើជាភាពរឹង្មាំវិញផ្ង្! 

 
ខូចចិត្ត 

 “ចូរជនំសួនូវរាល់នសចកដីឈចឺាប់ទំង្ឡាយ នោយនធវើអ្វខីដល
មានទ្បនយជនស៍ទ្មាប់្ លួនឯង្ ទ្គួស្រនិង្សង្គមជាត។ិ” 

 មនសុ្សមា្្ក់ៗ ខតង្ខតមានបញ្ហ្នរៀង្ៗ្លួនទក់រង្នងឹ្ផ្លូវចិតត 
ផ្លូវអារមមណ។៍ អ្នក្លោះ្ចូចតិតនទ្ ោះសង្ោ្រខបកចិតត ្លោះ្ូចចតិតនទ្ ោះ
ខបកបាកម់ិតតភាព ្លោះនរៀត្ូចចតិតនទ្ ោះគតិថាឪពុកមាតយ្មិនយកចតិត
រុកោកន់ឹង្្លួន ្លោះ្ចូចតិតនទ្ ោះទ្តូវបាននគនរើសនអ្ើង្ ន ើយ្លោះនរៀត
្ូចចតិតនទ្ ោះការសិកោ្ចោុះន្ោ្យ។ល។ អ្នក្លោះខតង្ខតអ្ង្គុយសទ្មក់
រឹកខភនកបន ទស្អ្នកដម្រ បន ទ្សនម ដី បន ទស្ទ្ពោះ ខដលខតង្ផ្ត ទ្
ឱ្យ្លួនរង្រុកខនវរ យ ្ង្ដូនចនោះ។ រាល់ការបន ទស្ទំង្ឡាយ វាពុំ
បានបនង្កើតជាផ្លវិជជមានដល់នយើង្ន ើយ ខតវាជាជងំ្ឺដក៏ាចស្ហាវ
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សទ្មាបម់នសុ្សមួយចំននួនៅវិញ។ នបើឈឺន ើយមនិរកវិធពី្ាបាល 
នតើជងំ្ឺទំង្ន ោះអាចពា្បាលជាសោះនស្បើយបានខដរឬនរ? មនសុ្ស
ទ្គប់របូខតង្ខតដងឹ្យ ្ង្ចា្ស់ថា នបើមានជងំ្ឺផ្លូវកាយ ទ្បាកដជានៅ
រកនពរ្យនដើម្បីពា្បាល ខតសទ្មាបម់នសុ្សមួយចំននួវញិនពលមានជំង្ឺ
ផ្លូវចិតតខបរជាគិតអ្វិជជមាន នពល្លោះហា ្នដលន់ៅសមា្្ប់្ លួននដើម្បី
នោោះទ្ស្យបញ្ហ្នៅវិញ។ ផ្ទុយនៅវិញនបើអ្នកជួបបញ្ហទ្ំង្ន ោះ នតើ
ន តអុ្វីបានជាអ្នកមិនខសវង្រកគនលោឹះ នដើម្បីនោោះទ្ស្យបញ្ហ្ជំនសួឱ្យ
ការសទ្មក់រកឹខភនក ជនំួសឱ្យការបន ទស្អ្វីនផ្្សង្ៗ ជនំួសឱ្យការគតិ
អ្វិជជមាន? រាលប់ញ្ហ្ទំង្ឡាយសរុធខតមានដនំណាោះទ្ស្យ ទ្ ន់ខត
ថាមនសុ្សមា្្ក់ៗទ្ពមសមលឹង្និង្ចាបយ់កវា ខដរឬអ្ត់? ទ្បនរសជាតិ
ទ្តូវការអ្នកខា្្ំង្ណាស ់កនងុ្ការស្ថ្ប ឱ្យរើកចនទ្មើននសមើមុ្នសមើមាត់
នឹង្ទ្បនរសដម្រ។ 

 ដូនចនោះអ្នកទ្តូវជំនសួរាល់នសចកដីឈឺចាប់ នោយស្រនសនហាកដ ី
ការបាករ់ឹកចិតតកដី នងិ្គនំិតអ្វិជជមានទងំ្ឡាយកដីនោយការចំណាយ
នពលនវោដ៏មានតម្មលចូលរមួកស្ង្ទំង្អ្ស់ ្។្ នបើអ្នកជាមស្រនដីរាជ
ការគួរយកចតិតរកុោកន់ិង្ឱយ្តម្មលនលើការងារ នបើអ្នកជាសិស្សគួរយក
ចិតតរកុកនងុ្ការសិកោ្នរៀនសទូ្ត នទ្កបជញ្ជក់យកចំនណោះដងឹ្
ទំង្ឡាយ ន រពតួ រសីសិ្ស នបើអ្នកជាទ្បជាពលរដឋធមមតាគរួយក
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ចិតតនៅោក់ចនំ ោះការងារទ្បចាំម្ែង នងិ្ន រពតួ រជីាពលរដឋលអ។ 
ទំង្ប ុ មន្ខាង្នលើននោះន ើយ ខដលនយើង្អាចជនំសួរាប់នសចកដីឈឺ
ចាប់ទំង្ឡាយឱ្យនកើតជាទ្បនយជនស៍ទ្មាប់្ លួនឯង្ ទ្គសួ្រ ក៏ដចូជា
សង្គមជាតិ។ 
 

គួ មភៃច ឬគួ ចាាំ? 
នពលនវោនចោះខតរំកិលនៅមុ្  ពីមួយម្ែង នៅមួយម្ែងមនសុ្ស

នយើង្បានជបួនងឹ្នរឿង្រា ្វជានទ្ចើន មានទំង្កំសត់ សបា្យ ទំង្លអ
នឹង្អាទ្កក់នរឿង្រា ្វទំង្ន ោះច្ាស់ណាស់ថានកឹដក់ជាប់កនុង្ការចង្
ចាំរបសន់យើង្។ នរឿង្្លោះជានរឿង្លអ នពលខដលនឹកន ើញកស៏បា្យចតិត 
ជួនកាលក៏ញញឹមទំង្មិនដងឹ្្លួន ជាពនិសសចនំ ោះបញ្ហ្នបោះដងូ្
កាលនបើនឹកន ើញមនុស្សខដល្លួនទ្សឡាញ់ នកឹន ើញអ្នសុ្ោវរើយ៍
លអធា្្ប់ស្ង្ជាមួយ ្ ្ កស៏បា្យចតិត។ ខតនពល្លោះទ្ស្ប់ខតនឹក
ន ើញដល់នរឿង្មិនលអ នឹកន ើញដល់មនុស្សខដលនបាោះបង្់នយើង្
នចាល នឹកន ើញដល់កតីទ្សឡាញ់ខដលទ្តូវនគជាន់ឈល ីអារមមណក៍៏ខទ្ប
ជារុកខនស្កមួយរំនពច អ្នសុ្ោវរើយល៍អជានទ្ចើនខដលធា្្ប់មានក៏
កា្្យជានរឿង្ឥតន័យនៅវិញ។ 
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 នរឿង្ខដលមិនលអ មនុស្សខដលនបាោះបង្់នយើង្ មនុស្សខដលនធវើ
ឱ្យនយើង្ឈឺចាប់ នតើនយើង្គួរចង្ចាំខដរនរ? ជាការពិត្រួក្ាលនយើង្
ជាអ្ង្គចង្ចាំខដលផ្ទុកនូវនរឿង្ទ្គប់យ ង្្ខដលបានជបួទ្បរោះ។ វានទ្បៀប
ដូចជាកុពំ្យូររ័ខដលអាចផ្ទុកនូវនរឿង្ជានទ្ចើនបាន ខតគួរឱ្យស្តយ្្ួរ
ក្ាលអ្ត់មានប តូុង្ delete ដូចកុពំ្យូ័រនរ។ នរឿង្ខដលនយើង្បានជបួ
ទ្បរោះទងំ្លអកតីអាទ្កក់កតី វាទ្តូវបានកា្្យជាអ្តតីកាលបាត់នៅន ើយ 
ន ើយនរឿង្ទំង្ននោះ នទោះចង្់ឬមនិចង្់កវ៏ានឹង្រលបុនចញពីការចង្ចាំ
របសន់យើង្ខដរ ទ្ ន់ខតយូរនិង្ឆ្ប់ខតប ុនណា្្ោះ។ ម ្ាង្នរៀតវា
អាទ្ស័យនលើនយើង្ឧសោ្ ៍រឭំកវាឬអ្ត់? នបើនយើង្ឧសោ្ ៍រឭំក ្ួរ
ក្ាលនឹង្ចង្ចាបំានយរូ នបើនយើង្មិនសូវរឭំក ្រួក្ាលទ្បាកដជា
ឆ្ប់នភលច។ ចំន ោះអ្តតីកាលវានទ្បៀបបាននងឹ្នមនរៀនខដលនយើង្បាន
នរៀនរចួមកន ើយ ទ្គប់យ ង្្កនុង្អ្តតីកាលសុរធខតជាបរពិនស្ធម្ន
ជីវិតនយើង្។ ចនំ ោះនរឿង្ខដលមិនលអ ខដល ំឱ្យនយើង្មនិសប្ាយចិតត
គួរកុពំ្ាយមចង្ចាំវាអ្ី នទ្ ោះ្ួរក្ាលនយើង្មិនខមនជាធុង្សំរាមនរ 
វាទ្តូវការចន ្្ោះសទ្មាប់ោក់នរឿង្លអៗចលូ។ នរឿង្ណាមិនលអកុំចង្ចាំ
វាអ្ី! កុនំកើតរុកខនទ្ ោះខតនរឿង្ខដលកនលង្ ួសន ើយ នទ្ ោះថានបើ
នទោះបីជានយើង្ចង្ចាំនរឿង្ទងំ្អ្ស់ន ោះ វាកម៏ិនបាន ុចផ្លលអឱ្យ
នយើង្ខដរ វានងឹ្រឹតខតនធវើឱ្យនយើង្ររួលរង្នូវភាពឈឺចាប់ដខដលៗ ពី
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មួយម្ែងនៅមួយម្ែង ន ើយនរឿង្ឈឺចាប់ទងំ្អ្ស់ន ោះទ្បាកដជាជោិះជាន់
ដួង្ចតិតរបសន់យើង្ជានរៀង្រ ូតពុំខានន ើយ។ ចូរបំនភលចការឈឺចាប់
ចុោះ ខតកុបំំនភលចមនសុ្សខដលនធវើឱ្យអ្នកឈឺចាប់ នទ្ ោះនគជាមនសុ្ស
ពិនសសខដលផ្តលប់រពនិស្ធសំខាន់មួយដល់នយើង្។ 
 

មបេះដូងជូៃមសនហា សង្ខា ជូៃជាតិ្ 
 មនសុ្ស ម្ននសនហា នទ្បៀបដចូ្ក្ ម្ន មុំនទ្កប នទ្បៀបដូចនម 
 ម្នចស្រ ទ ្ នទ្បៀបដចូទ្ពោះរាជា ម្នរាស្រសតខក្បរ។ ដូនចនោះ នសនហាពតិជា
មិនអាច្វោះបានន ើយ។ នរណាក៏ទ្តូវការនសនហាខដរ។ ប ុខនតយុវជន
ខ្មរបចចុប្បនន គួរ ំ ្គ្ិតនរឿង្ជាត ិ ឱ្យដចូជាគតិនរឿង្នសនហា នទ្ ោះ្ញុំ
នជឿថាមនិយូរនរ ទ្បនរសនយើង្នងឹ្ខា្្ំង្កា្្ឆ្ប់រ ស័។ នដកសុ ី សុី
នដក រស់មួយម្ែង រួចមយួម្ែង នតើមាន្លឹមស្រអ្វ?ី នតើន័យជីវិត ឋិតនៅ
ទ្តង្់ណា នបើ្ វោះឧតដមគតិជាតិន ោះ? 

 នបោះដូង្ជូននសនហា រើឯអាយសុងាខ្រសទ្មាប់ជាតិ។ វាមិនទស់
្ុសអ្វីន ើយ នបើទ្ ន់ខតទ្បកានយ់កឧតដមគតិជាតោិក់កនុង្្លួន។ 
រនទឹមនឹង្មានឧតដមគតនិ ើយ ទ្តូវរក្ោឧតដមគតិន ោះឱ្យបានយូរអ្ខង្វង្ 
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ដ្បិតមនសុ្ស្លោះទ្សឡាញ់ជាតិបានខតពីដបំូង្ លុោះមាសនពទ្ជ បណុ្យ
សកត ិ នងិ្នករតិ៍នឈាម្ោះមកដលច់ំន ោះមុ្ នគខទ្បជារនជ់ង្គង្់ដួល វនង្វង្
សលុតស្មរ្តអី្ស ់ នទោះទ្តូវលូននទ្កាមបាតនជើង្មនុស្សអាទ្កក់កស៏ុ្
ចិតត ជាែនូរនងឹ្របស់នទ្្្លួនទំង្ន ោះ។ មា្ ្ង្នរៀត មានឧតដមគតិខត
ម្ា ្ង្ពុំទ្គប់ទ្ នន់រ គឺនគទ្តូវខតទ្បកបនោយសមតថភាព នងិ្គណុ
ធម៌ផ្ង្ខដរ។ ការទ្សឡាញ់ជាតិខតកនុង្គំនតិ ខត្វោះសកមមភាពទ្តមឹទ្តូវ 
និង្យរុធស្ស្រសតឈ្្ាសម្វ ចា្ស់ជានទ្ ោះថា្្កធ់ំមនិខាន។ 

 ទ្សឡាញ់ជាតិ មិនដូចជាទ្សឡាញ់ទ្សនីរ។ ទ្សឡាញ់ទ្សី អាច
ទ្តឹមខត្កចតិត ឬ្ចូចតិត ខតទ្សឡាញ់ជាតិ គឺឈឺចាបប់ំផ្ុត នបើជាតិ
ឋិតកនងុ្អាសនន។ ទ្សឡាញ់ទ្សីលោះបង្់ទ្តឹមនបោះដងូ្ ខតទ្សឡាញ់ជាតិ
លោះបង្់ទំង្ដួង្ទ្ពលងឹ្។ ដនូចនោះ នរឿង្ជាតិមនិខមនជានរឿង្នលង្នសើច
នរ ន ើយក៏មនិខមនជានរឿង្ខដលទ្តូវនទ្ជើសយក ឬមិននទ្ជើសយក ដូច
នរឿង្នសនហាទ្បុស-ទ្សីន ោះខដរ។ នរឿង្ជាតិ ជាកាតពវកចិច ន ើយនសនហា
ជាភារកិចច។ យុវជនខដលមានឧតដមគតិជាតិ កាលនបើទ្សឡាញ់
នរណាមា្ក្់ នគនងឹ្ ំអ្នកន ោះឱ្យទ្សឡាញ់ជាតិតាម្លនួ នបើប ោះចំអ្នក
មិននចោះទ្សឡាញ់ជាត។ិ នទ្ ោះអ្វី? នទ្ ោះនសនហាវាសខំាន់ ខតមនិ
សំខានដ់ល់នរឿង្ជាតនិ ើយ។ មនុស្សអាចស្្ប្់ ខតជាតិមនិអាចស្្ប្់
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ន ើយ។ មនសុ្សអាចនកើត ខតជាតសិ្្្ប់ន ើយមនិអាចនកើតវិញបាន
នរ។ នសនហាក៏អាចនងឹ្ជបួនស្ក ដកមមខដរ នបើជាតិទ្ជលួទ្ចបល់។ 

 

ក្ុាំ្សឡាញ់ៃ  មាក្ជ់ាងសងគរជាតិ្អី! 
“អ្ូនអាចទ្សឡាញ់បង្ ខតកុំទ្សឡាញ់បង្ជាង្សង្គមជាតិនយើង្អ្ី! 
ន ើយបង្អាចទ្សឡាញ់អ្នូ ខតកុំទ្សឡាញ់អ្ូនជាង្សង្គមជាតនិយើង្
អ្ី!” ្ញុចំង្ឮ់យុវជនខ្មរ ឬអ្នកខដលកំពងុ្មាននសនហាទំង្អ្ស់ន ល
 ក្យននោះនៅកាន់មនុស្សជារីទ្សឡាញ់របស់្ លួន គនឺ លនោយ
នចញពីជនទ្ៅនបោះដងូ្។ កុរំុកនរណាមា្ក្់ធំជាង្ជាត ិ នទ្ ោះជាតិធំ
ជាង្មនសុ្សរាល់ ្្ទ្ស្ប់ន ើយ។ នសនហាទ្បសុទ្សី នទោះមានជនទ្ៅ
នទ្ៅជាង្មហាសមុទ្រ ឬមានរំ ធំំជាង្នម ដកី៏នោយ ក៏នសនហា
ជាតិមាតភុូមិ នៅខត្ពង្់្ ពស់ជាង្ជាដរាប។ សមូ្បីទ្ពោះរាជាឬរោឋ្ភបិា
លដឹក ំជាតិ ក៏ទ្តូវខតមានឋានៈតូចជាង្ជាតខិដរ មានន័យថាពកួនគ
ជាអ្នកបនទ្មើជាតិ  ំជាតិនៅរកភាពរងុ្នរឿង្ ខតជាតិពុំខមនជាកមមសរិធិ
្ដ្ច់មុ្ ឬឋិតនៅកនងុ្ទ្កញាពំួកនគនរ។ 
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កាលណានយើង្ទ្សឡាញ់នរណាមា្្ក់ជាង្សង្គមជាតិ នយើង្នងឹ្មនិ
សូវ្វល់ខាវ្យន ើយអ្ពំី ក្យថា “ជាតនិិយម”  ក្យថា “ននយបាយ
ទ្សុកនយើង្”  ក្យថា “មាតុភូមដិ៏កម្សតម់្ែលថា្្”  ក្យថា “យុតតធិម៌” 
និង្ ក្យថា “ខាម្ំង្សទ្តូវជាតិ” ...។ នបើទ្ ន់ខតរស ់មិនលំបាកន ើយ 
ខតនបើរសន់ដើម្បីបុពវន តុសង្គម វាមិនខមនងាយទ្សួលន ើយ។ ប ុខនតនបើ
នទោះជាទ្តូវទ្សកន់ញើស បង្ហរូឈាម ក៏ទ្តូវខតកា្ហ្ាន គកឺា្្ហាននៅ
ជាមួយនងឹ្ឧតដមគតិដភ៏លឺស្វង្្។ កុជំួយជាតិទំង្ររឹង្រសិ នងិ្ភាព
ទ្ជុលនិយម ន ើយកក៏ុំសលតុនឹង្សទ្តូវបបំាកស់្ម្រត។ី សទ្តូវមិនអាច
នធវើឱ្យនយើង្បរាជ័យ ជាង្ភាពលងង្ន់្្្របស់នយើង្ន ើយ។ 

មុននពលទ្ពោះអារិត្យលចិ ទ្តូវខតទ្សូតនធវើដនំណើរនៅកាន់កំពលូភនមំ្ន
ជ័យជមនោះ មនុនងឹ្នយើង្រលត់របូនៅ ទ្តូវខតពោុះ រឱ្យនពញរ ំឹង្
ជាមួយនងឹ្ន លនៅម្នជីវិតខដលបានកំណត់។ ដូនតាខ្មរជាបុពវ
បុរសម្ននយើង្រាល់ ្្។ នោកបានបន្សល់នូវមរតកដម៏្ែលថា្្សទ្មាប់
នយើង្។ ចោុះនយើង្ខដលជាបពុវបុរសជំ នន់នោះ នតើមានអ្វបីន្សល់សទ្មាប់
កូននៅនយើង្? នតើនយើង្ពិតជាចង្់ឱ្យទ្បវតតសិ្ស្រសតនជរសដីថានយើង្
ជំ ន់ននោះ ជាដនូតាខដលមិនបានការឬ? ស្រដ៏សខំាន់ខដលនយើង្
ទ្តូវខតរឭកជានិចច គឺ “្ំនរៀន ន ើយជួយសង្គម”។ បុរសទំង្ឡាយ
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ខដលជួយជាតពិិតទ្បាកដ នឹង្មាន មថាជា “វើរបុរស” ន ើយ រើ
ទំង្ឡាយណាខដលនចោះចលូរួមជួយសង្គម នងឹ្មាន មថាជា “វើរ
 រើ”។ ច្ាងំ្នឹង្្លួនឯង្ ន ើយសនស្រងាគ្ោះជាតិមាតុភមូិម្ននយើង្រាល់ ្្!  
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ជំព្ូក ៣ 
នង្គមជាតិ 
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អនក្មៃវជិាាៃិងអនក្មៃអាំ ច 
 វិជាជ្ជានទ្គឿង្សនស្រងាគោ្ះមនសុ្សនិង្សង្គម ឯអ្វិជាជ្ជានទ្គឿង្ 
ទ្បហារមនសុ្ស នងិ្សង្គម។ខតវិជាជ្ក៏អាចកា្្យជាអ្វិជាជ្ ទ្បសនិនបើនគ
យកវានៅបនទ្មើអ្ំណាចម្នបុគគលអាទ្កក់។ វិជាជ្រណបអ្ណំាចគឺ
អ្វិជាជ(្មហាភារតៈ)។ វានទ្បៀបដូចជាកាបំិរឆ្ករ្ម្ទ្ពនបើធា្្ក់កនងុ្ម្ដ
នចារនឹង្នៅជាអាវុធកាបស់មា្្ប់មិនខាន។ កនុង្ន័យននោះ អ្នកនចោះដឹង្ 
បញ្ញវនត ឬបណឌិតជានដើម ទ្តវូខតជាបគុគលខដលមានឯករាជភាព  រស់
បនទ្មើរាស្រសត  មនិទ្រអ្នកមានអ្ំណាចន ើយន ើយកក៏ុំលក់ឧតដមគតិឬ
វិជាជ្្លួននដើម្បីខតោភសកាក្រៈ បុណ្យសកត ិ តួ រី លុយកាក់ ទ្រព្យ
សម្បតតិឱ្យនស្ោះ។ 

 ជាធមមតា មហាជនខតង្ស្ដប្់ និង្ន រពអ្នកនចោះដឹង្ននោះឯង្។ 
ចុោះនបើអ្នកនចោះដងឹ្ខទ្បជាខភនកខាវ្ក់ទ្តនចៀកែលង្់  នធវើតាមខតអ្ំណាច
បញ្ជ្ម្នអ្នកមានអ្ណំាច  នតើមហាជននងឹ្នៅពងឹ្នលើនរណា? នពល
្លោះសង្គមខដលមានមនសុ្សនចោះដឹង្ដងឹ្តចិ មនិសូវវកឹវរដចូសង្គម
ខដលសម្បូរមនសុ្សនចោះដឹង្លង្់កនងុ្អ្ណំាចន ើយ។ ដនូចនោះមនសុ្សទ្តូវ
ការការនចោះដងឹ្នទ្ចើនទ្បនសើរជាង្នចោះដងឹ្តិច  ខតសុ្ចតិតនចោះដងឹ្តចិ
ទ្បនសើរជាង្នចោះដឹង្្ុស ឬនទ្បើការនចោះដឹង្កនុង្ផ្លូវ្សុ។ 



កម្រងស្មេរ 

96 

 

អាំ ច្បជារាស្តសត 
 កនុង្របប្ដច្់ការ រាស្រសតតចូជាង្អ្នកដឹក  ំខតកនងុ្របបទ្បជាធិប
នតយ្យ អ្នកដកឹ តំូចជាង្រាស្រសត។ ជាការពិតណាស់ ទ្បសនិនបើការ
ដឹក  ំមានន លនៅនដើម្បីខតរកោ្អ្ណំាចរបសអ់្នកដឹក ំ  ទ្បនរស
ន ោះនងឹ្មានរូបភាព្ដ្ច់ការ ឬ្ដ្ច់ការនទ្កាមដំបូលទ្បជាធិបនតយ្យ
ខកលង្កា្្យ។ ខតទ្បសិននបើការដឹក  ំ មានន លនៅនដើម្បីខសវង្រក
សុភមង្គលជូនជាតិ ន ោះទ្បនរសនឹង្មានរូបភាពទ្បជាធបិនតយ្យ។ 

 កនុង្ទ្បវតតិស្ស្រសត របបទំង្ឡាយណាខដលប ោះ ល់ដល់
អ្ំណាចរាស្រសត  មនិខដលគង្់វង្្សបានយូរអ្ខង្វង្ន ើយ  នទោះមានរយៈ
នពលយូរក៏មានបដវិារកមមនផ្្សង្ៗនៅកនុង្សង្គមន ោះផ្ង្ខដរ។  ក្យ
របសប់ុគគលសំខាន់មួយរូប បាននិយយថា “នគអាចអ្ង្គយុនលើចុង្
កាំនភលើង្បាន ខតនគមិនអាចអ្ង្គុយបានយូរនរ”។ នរណាក៏ដងឹ្ខដរថា 
ការដឹក មំនសុ្ស ពិនសសដឹក ំជាតិមួយវាមិនខមនងាយទ្សួលដូច
ដឹកន ពខពនរ ដូនចនោះនរើបរស្សនវរិូននយបាយ និង្នមដឹក ំ្លោះកនុង្
ពិភពនោកនទ្ជើសនរើសវិធីន្ដ្នដើម្បដីឹក  ំ រ ូតរាស្រសតទ្តូវសង្កត់
សង្កនិយ ្ង្អ្យុតតធិម៌។ របីផំ្ុត ទ្បជារាស្រសតនកើតការបោះនបារ ន ើយក៏
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នកើតជារបូភាពបាតកុមម សស្រងាគ្ម នងិ្បដិវតតជានដើម  នដើម្បីផ្ដួលរំលំរោឋ្
ភិបាល។ 

 នមដកឹ ំទ្តូវខតជាអ្នកជួយរាស្រសត មនិខមនជាន់រាស្រសតនរ។ 
ចំខណករាស្រសត ក៏ជាអ្នកខដលនចោះនទ្ជើសនរើសអ្នកដឹក មំកបនទ្មើជាតិ
ផ្ង្ខដរ។ កាលណារាស្រសតយល់ពីអ្ណំាចរបស់្លនួ នមដឹក ំមនិចង្់
មិនហា ្ននិង្មិនអាចបំ្្្ញជាតិតាមរំននើង្ចតិត្លនួន ើយ។ 

 

អាំ ចៃិងគុ ្រ ៌
 នៅកនុង្នរឿង្ស្មកកុ នយើង្ន ើញមានតួនមដកឹ ំពរីរបូខដល
នលចនធា្្ ន ោះគឺ ទ្ពោះអ្ង្គមាចស្់ ឆ្វ មុងឹ្តឺ នសតចទ្តាញ់និង្ជាបឋម
ក្សទ្តម្ននគរអ្ួយ និង្ទ្ពោះបុិតោុ លីវ បុី ជានសតចនគរស ូ។ ជនទងំ្ពីរ
ននោះទ្តូវបាននគចាត់រកុថាជាគូទ្បខជង្ដ៏សវតិស្វ្ញ ឯវិធីដឹក រំបស់
ពួកនគនរៀតនស្តកម៏ានភាព្សុ ្្នទ្ចើនខដរ។ ឆ្វឆ្វ ខដលមាន
នឈាម្ោះជាអ្នកកា្្ហានអាទ្កកន់ ោះ គឺជាអ្នកដកឹ ំដ៏កាចស្ហាវ មាន
ល្បិចកលពសិពលុ ពុតត្បតុ យល់កាលនរសៈ ខែមទំង្នចោះនទ្បើ
មនសុ្សឱ្យអ្សព់ីសមថភាព។ ការដកឹ ំរបស់ ត់គនឺទ្បើអ្ំណាចនងិ្

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%A2%E1%9F%86%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxhyFn_t1EVzyI8qxjsSMtfJjKmmbmAAJLv6dO4pOfifhguMFgd_e_aEPmyKYYthXX4cPGe-MuXcIRR8G7rsjGTATroGd2vO_JCOvdPcn_xVCDpM2q568q8ZwbgpGu_0z9yFHt1lH4HJPxQ2cIghX3hniSDj_s40wK0fcB2ch4pejAYBBrLN6UvQqxAqUypbJfq8lu8C3nqQfq0Q_cV27TJCWa5TGVgwZthRxIl3WuhUCyhqFFCQN0hmVMBq32TIop5pWnjLEuhMEJmmHuig6awJEnysuoJouXOr7i30RrFrESCub0XUkIMVG33f_LgtKZrIPlwbxFTAeaWGKlRXAbSS5h&__tn__=%2ANK-R
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ច្ាប់ជាន ល។ ចំខណកលវីបុី ទ្តូវបាននគស្គ្ល់ថា ជាសុភាពបុរស
ចិតតធម៌ ជានសតចចិតតធម៌មា្ក្ ់ខដលរាស្រសតទ្គប់ ្ ្ន រពទ្សោញ់ និង្ 
 ំទ្រ ជាពិនសសន ោះ  ត់មានអ្នកទ្បាជញជានទ្ចើនសម័ទ្គបនទ្មើការ រ
 ត់។  តក់៏ជាទ្តកូលក្សទ្តមួយអ្ង្គខដរ។ ឆ្វឆ្វដឹក ំនោយនទ្បើ
អ្ំណាច រើឯលីវបុដីឹក នំោយនទ្បើគុណធម៌ទក់ទញចិតតមនុស្ស 
ចំណ ចននោះន ើយខដលជាភាព្សុ ្្រវាង្នមដឹក ទំំង្ពីរ។ 

 តាមពិតនៅនៅនលើសកលនោកនយើង្ននោះមានអ្នកដកឹ ំនទ្ចើន
រាប់មិនអ្ស ់ន ើយនមដឹក ទំំង្ន ោះក៏មានរនបៀបរបបកនុង្ការដឹក ំ
នរៀង្ៗ្លនួខដរ ប ខុនតអ្ណំាចឬគុណធមគ៌ឺជាធាតមុួយខដលនៅកប់
កនុង្ផ្នត់គនំិតដឹក រំបស់ពកួនគ។ អ្ណំាចឬគណុធមក៌៏ជាទ្បធាន
បរមយួខដលនគខតង្ខវកខញកខដរ។ កនងុ្ការដកឹ ំនគគួរនទ្បើ អ្ំណាច
ឬមួយគុណធម៌? នបើនយើង្នមើលពសីម្បកនទ្្អ្ំណាចនងិ្គុណធមគ៌ឺ
ជាធាតុពីរោច់នោយខ ក ខតនបើពិនតិ្យឱ្យជាក់អ្ំណាចនងិ្គុណធម៌
ជាធាតុពីរខដលទ្តូវនៅជាមយួ ្្ដូចជារឹកន ើយនងឹ្ទ្ត។ី ជានម
ដឹក  ំ នបើនចោះខតនទ្បើអ្ណំាចមុ្ ជានធវើឱ្យរាស្រសតន្តទ្្កហាយនៅមិន
សុ្ នបើនទ្បើខតគុណធម៌ខា្្ងំ្នពកមុ្ ជានៅជារន់ន្្ោយ មិនអាច
សនទ្មចកចិចការធំបាននរ។ 
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 ្ុង្ជបឺានន លថា “ស្រធាតុមនសុ្សគឺសលតូទ្តង្់” ន ើយ ត់
ខណ ំឱ្យនទ្បើគុណធម ៌ ចខំណកម្វយ ង្្បានន លថា “ស្រជាតិ
មនសុ្សគឺកាចស្ហាវ” ន ើយ ត់ដកឹ ំនោយនទ្បើអ្ណំាច ន លគឺ
នទ្បើចា្ប់ជាមូលោឋន្។ ច្ាប់គឺជាអ្ក្សរ ខតមនសុ្សជាអ្នកអ្នុវតតចា្ប ់
នបើអ្នកអ្នុវតតច្ាប់ជាមនុស្សអ្គុណធម៌ អ្សីលធម៌  មន្មនសិការ 
នទោះជាចា្បល់អយ ្ង្ណាកគ៏ង្់ខតកា្្យនៅជាអាទ្កក់ខដរ ខតនបើមស្រនតី
ខដលអ្នុវតតច្ាប់ជាមនសុ្សមានគុណធម ៌ មានមនសកិារ នទោះជា
ច្ាបម់ិនលអកគ៏ង្ខ់តនគអាចខកខទ្បមកជាលអខដរ។ កនងុ្ទ្បវតតិស្ស្រសត
ខ្មរ នយើង្សនង្កតន ើញភាពឈ្្ាសម្វរបស់ទ្ពោះបារជយ័រវម័នរី៧ ខដល
ជានសតចសកឹដ៏ល្បលី្ាញ និង្ជាក្សទ្តខដលមានគណុធមដ៌៏ធំនធង្
ផ្ង្ខដរ។ ការដឹក ំរបស់ទ្រង្់គនឺទ្បើអ្ំណាចផ្្សំនងឹ្គណុធម៌ នរើប
អាចនធវើឱ្យទ្បនរសជាតិរងុ្នរឿង្ ន ើយទ្តូវបាននគស្គល្់ថាជាយុគ
មាសកនងុ្ទ្បវតតិស្ស្រសត។ 

 ដូនចនោះ អ្ណំាចនិង្គុណធម៌ជាធាតពុីរ ខដលទ្តូវនៅជាមួយ
 ្។្ អ្នកមានអ្ំណាច ចាំបាច់ទ្តូវខតមានគណុធមអ៌្មជាមួយ 
ចំខណកអ្នកមានគណុធម៌វញិ នគមានអ្ំណាចអ្មជាមួយរួចនទ្សច
នៅន ើយ។ ខមនខរននៅ អ្ណំាចនងិ្គណុធម៌មនិសខំាន់ចំន ោះខត
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នមដកឹ ំនរ ប ុខនតសទ្មាប់មនុស្សទ្គប់របូ នទ្ ោះនយើង្ននោះន ើយខដល
ជាអ្នកដកឹ ំ្លនួឯង្។ 

 
គុ ត្នរៃ 

 គុណតម្មលដធ៏ំបផំ្ុតរបស់អ្នកដឹក រំដឋ គឺបនង្កើនអ្ណំាចដល់
ទ្បជាជន ឱ្យពកួនគមានសមតថភាពដឹក ំនិង្រសន់ៅនោយ្លួនឯង្។   
ែវីដ្បិតខតនៅកនុង្សង្គម ការនធវើទនគឺជានរឿង្លអមួយ  ប ខុនតនបើឱ្យញឹក
ញាប់នពក ឬចាំខតជួយរ តូ ន ោះមនសុ្សនងឹ្មនិសូវមានការ្តិ្ំ
នរើបទ្មោះនោយ្លួនឯង្ន ើយ។  មនសុ្សភាគនទ្ចើនខតង្ខតមានថាមពល
ខា្្ំង្កា្្នពលមានរុកខលំបាក។  មនុស្សខា្្ងំ្មនិខដលចោុះចាញ់បញ្ហ្
នរ ខតកានខ់តមានបញ្ហ្ គកឺាន់ខតមានោះឈាននជើង្នដើរនៅមុ្ ។   
 សង្គមមនុស្សជារូនៅ ខតង្ខតជាប់ ងំ្នលើការអ្ភិវឌ្ឍទ្បនរស
ជាតិ នោយស្រខតមានសស្រងាគ្ម  ប ខុនតនបើសនដិភាពន ើយ នៅខតមិន
សូវរើកចនទ្មើន  ន លគឺទ្បនរសជាតិនៅខតបខណែតបនណាត្យតាម
យថាកមម ន ោះមិនខមននៅថា អ្ភិវឌ្ឍន៍ ន ើយ។  ទ្បនរសខដលនរើប
នង្ើបពីសស្រងាគម្ នបើថា្្កដ់ឹក ំទ្បនរសន ោះកាន់ខតោកប់នទុកនលើមូល
ន តុម្នសស្រងាគ្ម ន ោះនងឹ្មិនមានធនធានមនសុ្សនដើម្បីជំរុញការ
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អ្ភិវឌ្ឍន ើយ។ ខមនខរននៅ នទោះជានរើបខត្លង្កាតស់ស្រងាគ្មយ ង្្
ណាក៏នោយ ក៏មិនគួរណានភលចគិតនរឿង្ជាតិ នភលចបញ្ជនូមនសុ្សនៅ
នរៀនសូទ្តនដើម្បីនទ្តៀម្លួនចលូមកអ្ភិវឌ្ឍ នៅនពលនទ្កាយសស្រងាគ្ម
ខបបននោះន ើយ។ ប ខុនតមកពថីា្្ក់ដឹក ំគតិខតពីនឈា្្ោះ ្្ ដនណែើម
អ្ំណាច  យកម ិចឆតាដ៏្ចលីហក់របស់្ លួន មកទ្បខលង្ជាមួយនសចកដី
រុកខរបស់ទ្បជាជននពញមួយទ្បនរស។  របីំផ្តុនៅ រាស្រសតនៅខត
លំបាក  រើឯអ្នកធំ អ្នកមានអ្ំណាច រតឹខតខលង្យលព់សីុ្រុកខរាស្រសដ  
នពលខដលរាស្រសតនិយយពីបញ្ហ្ទ្សុកនរស ខបរជានចាររាស្រសតថាចង្់
នធវើបដិវតតជានដើម។ កាលណាទ្បនរសជាតិមួយ រឹតតប្ិតការបនញ្ចញ
មតិរោិះគន់ជាស្ធារណៈ នពញនលញមនិផ្ដលស់រិធិនសរើភាព  ទ្បជា
ជនកនងុ្ទ្បនរសន ោះ នងឹ្មនិមានម្ែងស្គ្លន់ីតរិដឋពិតទ្បាកដន ើយ។ 
អ្វីៗនបើចង្់ឱ្យរើកចនទ្មើន ទលខ់តថា្្កដ់ឹក កំ៏ខា្្ំង្ ឯរាស្រសតក៏ខា្្ំង្ នរើប
ទ្បនរសជាតនិឆ្្្ោះនៅមុ្បាន។ 

 

ត្នរៃនៃសចចភាព 
 ទ្ពោះអារតិ្យ នទោះជារោះនៅកខនលង្ក្វក់យ ង្្ណា កន៏ៅខត
បនញ្ចញរសមីខចង្ចាងំ្ដខដល។ ទ្ពោះចនទ នទោះជាពពកបរិបាំង្យ ង្្
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ណា ក៏នៅខតជាដងួ្ខកវលអឯក ទ្ពមទំង្ជារីនសនហាម្នមនសុ្សនោក
ដខដល។ ្ក្មលោិះ នទោះជាដោុះនៅកណាត្លម្ទ្ពនទ្ៅយ ង្្ណា ក៏នៅខត
ជា្ក្ដ៏ទ្សស់ស្អត្នងិ្មានកលិនទ្កអ្ូបដខដល។ ផ្ទុយនៅវិញ ោមក 
នទោះជាយកនៅោកក់នុង្ចានមាសមានតម្មល ក៏ជារបស់គួរឱ្យន្ពើមពុំ
្្្ស់ខទ្ប។ ឧបមាបីដចូជន ល នទោះមានឋានៈបណុ្យសកតិ្ ពស់
យ ្ង្ណា ពុំអាចនងឹ្ោកប់ាំង្នូវសភាពអាទ្កកប់ានន ោះខដរ។ រើឯ
មនសុ្សលអ ែវនីបើទ្ក្្សត់តូចទបនមដចកដី គង្ខ់តរក្ោបាននូវកតិតិយស 
និង្តម្មល ជារីនកាតសរនសើរម្នបណាតជ្ន។ 

 សចចភាព មិនក្បត់នរណាន ើយ។ ផ្ទុយនៅវិញ មនសុ្សនរនតើ
ខដលក្បតស់ចចភាព យល់ទ្ច ំសចចភាព និង្បនលប់សចចភាព។ នបើនយើង្
ស្គ្ល់្លនួឯង្ ស្គ្លន់ លជំ រ្លនួឯង្ ស្គ្លរ់តីាំង្្លួនឯង្
ច្ាស់ោស់ន ើយ ន ោះពុចំាំបាច់ទ្តូវនៅរកសចចភាពពីខាង្នទ្្ ឬពី
នរណាមា្ក្់នរៀតនរ។ សមូកុំបារមភ! សចចភាព គឺវានៅកនុង្្លនួនយើង្
ទ្ស្ប់ន ើយ នទ្ ោះថាមនុសស្ខដលមានន លជំ ររឹង្មាំ នទោះជាជួប
នឹង្កាលៈនរសៈលំបាកយ ង្្ណា នៅខតអាចរក្ោ្នទៈ នងិ្ឧតតមគត ិ
របស់្ លួនជាប់ជានចិច មិនអាចខទ្បទ្បួលបានន ើយ។ 
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រៃសិកា  
 មនសុ្សរសន់ៅនលើនោកននោះ នធវើកិចចការអ្វីកន៏ោយ ទ្តូវពងឹ្នៅ
នលើ្នទៈ នងិ្មនសិការជានចិច។ មនសកិារ មានន័យថា “ការទ្បកាន់
ខាជ្ប់កនុង្ចិតត”។ ការទ្បកានខ់ាជ្ប់កនុង្ចិតត គឺសនំៅដលក់ារយកនរឿង្អ្វី
មួយ ឬវតថុអ្វមីួយ មកនធវើរកុនៅកនងុ្ចតិត។ ឧទ រណ៍ថា នយើង្ជា
សិស្ស នយើង្ទ្តូវមានមនសិការចនំ ោះការសកិ្ោ គឺនយើង្្តិ្ំទ្បងឹ្
ខទ្បង្នរៀនសូទ្តឱ្យបានលអ ន ើយរុកការសកិ្ោជាអារភិាព្ពស់ ន ោះ
ឯង្ជាមនសិការកនងុ្ មជាសិស្ស។ 

 មនសិការ នទ្បៀបដចូជាខ្្សប ទ្ត់ខដល្ណឌគនំិតរបស់នយើង្
ឱ្យសថតិកនងុ្ទ្កប្ណឌមួយជាក់ោក់ មិនរនវើរវាយនៅតាមអារមមណ៍
នផ្្សង្ៗ។ មនសិការជាធាតដុ៏សំខាន់មួយ ខដលទ្តូវមានកនុង្ចតិតនយើង្
ជានិចច នទ្ ោះថាទ្បសនិនបើមនុស្ស្វោះមនសិការ គនំិតនគនឹង្រនវើរវាយ
នៅតាមអារមមណ៍ខដលជាន តុ ំមកនៅលរធផ្លមនិលអ។ ទ្ពោះរាជា
ខដល្វោះមនសិការនឹង្នភលចត ួរី នភលចទ្ពោះរាជកិចច វនង្វង្កនុង្ការ
សបា្យនផ្្សង្ៗ។ មស្រនតខីដល្វោះមនសិការ មុ្ ជានភលចពអី្វខីដល្លួនទ្តូវ
នធវើ ន ើយវនង្វង្កនងុ្តខំណង្បុណ្យសកតិ ោភយស ទ្បទ្ពឹតតពកុរលួយ
លក់ជាត។ិ អ្នកជនំួញខដល្វោះមនសិការនងឹ្វនង្វង្ខតកនងុ្ទ្រព្យសម្បតត ិ

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5iE4XJVQ1AVpt0N0cDFnXrQMWykA7JRg7twZdeFTHCbVmteGYA_uHO2_GsdA_kCqqkCM3XuYIY53lYRzvRNDtzyNJVdJQImDaxp7qKo1oQ6vwUVoZ2MLoZrcccImnoCksKJJ2xYHfrdhU20tjJWtxLar05Zf6-o3QiFT9ec9QxVc5moUbSWJc1j441P45rdOUCbtN5lAYt2a5mPIVIEXcibncKHLCBSAWOrEVtokH51jxIgGkZHJXBbV2XB2IKaUIU8JMM8LuhPR5rLwoxVWGWwo0x4zoIxD6KT7dPC4CS30CC_cKjXFAzq-7NmD3jclDKqAy_JNlkFI35E-1kMAY_e4w&__tn__=%2ANK-R
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គិតខតពីនរឿង្ចំនណញឬខាត មនិ្វល់ពអី្នកដម្រ។ ទ្គនូពរ្យខដល្វោះ
មនសិការ មុ្ជា្វោះរំនលួ្សុទ្តូវ មិនគិតពីសុ្ រកុខអ្នកជំង្ឺ...។ 

 មនសិការពតិជាមានស្រៈសំខានណាស់។ ប ុខនតមនសិការ
ទ្តូវមានធាតមុួយនរៀតមកផ្ស្ំជាមួយន ោះគឺ ឧតតមគតិ។ នបើកាលណា
មនសុ្សមានមនសិការ ន ើយមានឧតតមគតិនរៀត អ្ំនពើអាទ្កក់ទ្គប់
ខបបយ ង្្មុ្ ជានងឹ្ែយចុោះ ន ើយអ្ំនពើលអទ្គប់ខបបយ ្ង្នឹង្នកើន
ន ើង្កនុង្សង្គមជាមិនខាន។ ទ្ពោះរាជាខដលមានមនសកិារ ទ្រង្ន់ឹង្
គិតគរូពសីុ្រុកខរបស់ទ្បជារាស្រសត។ មស្រនតីខដលមានមនសិការ មុ្ ជា
អ្នុវតតតាមតួ រីបានលអ។ ទ្គូនពរ្យខដលមានមនសិការមុ្ជា
ទ្បទ្ពឹតតតាមទ្កមសលីធម៌វជិាជ្ជីវ:របស់្ លួន។ រាស្រសតខដលមាន
មនសិការនងឹ្គតិគរូដល់ជាតិ ទ្ពមទំង្ហា ្ននធវើអ្វខីដលជាទ្បនយជន៍
ដល់ជាត។ិ ្នទៈខដលអ្មនោយមនសិការនទ្បៀបបាននងឹ្រនរោះលអ និង្ 
ន លអ។ មានម ចិឆតាបកូផ្្សំនឹង្មនសិការ បខនថមជាមួយឧតតមគតិ
នរៀតន ោះ គនឺទ្បៀបបាននឹង្ ធនូលអខដលមានទ្ពួញមតុទ្សចួន ើយបាញ់
នោយអ្នកជំ ញ។ នបើនយើង្មានខត្នទ:្វោះមនសិការ មិន្ុសពី
មនសុ្សខាវ្កជ់ិោះនសោះខា្្ំង្ នបើមានម ចិឆិតាខត្វោះមនសកិារនទ្បៀបបាន
នឹង្សតវខា្ដ្៏កាចស្ហាវ មិនដងឹ្្សុទ្តូវ។ អ្នកមានមនសិការ ទ្តូវ
នផ្តើមនចញពីការគិតលអ មានចិតតលអ មានគណុធម៌ដឹង្្សុទ្តូវ។ 
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មនសុ្សនយើង្នពល្លោះ អាចរស់នៅនោយមានម ិចឆតាទប ខតោច់
ខាតទ្តូវមានមនសិការ្ពស។់ 

 

ជាំមៃឿ 
 ស្ស  ននយបាយ  របប  លរធ ិ ន លគនំិត រស្សនៈ ទ្កុម
មនសុ្ស បក្សពួក  នមដកឹ  ំ  បគុគល... អ្វីទងំ្ននោះ មនុស្សទ្គប់របូមាន
សិរធិនសរើភាពនៅកនុង្ការនជឿ។ ជំននឿនៅនលើអ្វីមួយ វាមិនខមនជា
បញ្ហ្នចារនរ ខតភាពទ្តមឹទ្តូវនិង្មិនទ្តឹមទ្តូវនៅកនងុ្ជនំនឿ ន ោះនរើប
ជាបញ្ហ្ដស៏ំខាន់។ កនងុ្ស្ថ្នភាពសង្គមទ្ចបូកទ្ចបល់ មនុស្សភាគ
នទ្ចើនពិនសសយុវជន ចាប់នផ្ដើមទ្សពិចទ្សពលិនងឹ្អ្វីខដល្លនួទ្បរោះ 
ន ើយឋតិកនងុ្កាលៈនរសៈរនបៀបននោះ ពួកនគងាយនឹង្ធា្ក្់នៅកនងុ្ការ
អ្ូសទញម្នជំននឿនផ្្សង្ៗ ដ្បតិថាធមមជាតិម្នមនុស្ស គខឺតង្ខសវង្រកអ្វី
មួយជាពនំឹង្  នបើនទោះបជីានគមាន្លួនឯង្ជារីពងឹ្ន ើយក៏នោយ។ 
ប ទ្ប់មក ពកួនគបានកា្យ្ជានទ្គឿង្យនតមួយខដលនគអាចចុចបញ្ជ្
បាន តាមរយៈឧបករណ៍យរុធស្ស្រសត ឬចរនតសង្គម  ។ 
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 រិដឋភាពខាង្នលើននោះ បានបង្កជាកដបីារមភមួយសទ្មាបជ់ាតិខ្មរ 
នទ្ ោះនយើង្ឧស្ោ ៍សនង្កតន ើញមានជំននឿមិនទ្តមឹទ្តូវនកើតមានជា
ញឹកញាប់នៅកនង្សង្គមនយើង្។ ខបបណាជាជំននឿមនិទ្តមឹទ្តូវ? ជំននឿ
មិនទ្តមឹទ្តូវគឺជំននឿខដល្វោះការពិចារណាកនងុ្្លួន  ជំននឿខដលទ្ជួល
នទ្ជើមតាម ្្ ពិនសសជំននឿខដលមានសភាពទ្ជលុនិយម។ ផ្លម្ន
ជំននឿទងំ្ននោះ នធវើឱ្យមនសុ្សខដលនជឿទំង្ន ោះហា ្ននទ្បើ ក្យអ្សុនរាោះ 
ហា ្នក្បតគ់ុណធម៌សចចធម ៌  ន ើយនិយម ងិ្្ោ(គនំតិ កាយវិការ 
សមដី)។ ជំននឿទំង្ននោះ ក៏ជាឱកាសលអសទ្មាប់នលើកសទួយបគុគល
នោម្ភអ្ណំាចឱ្យឆ្បស់នទ្មចន លនៅរបស់្លនួផ្ង្ខដរ។ 

 ដូនចនោះ មនសុ្សទ្តូវនរៀនដកែយ្លួនមកកនងុ្ភាពសងបស់្ង្ត់្លោះ
នដើម្បីទ្តួតពិនិត្យជំននឿរបស់្ លួន។ កុំង្ប់ង្ល់ សួន តនុៅនលើអ្វមីួយ 
សូម្បីខតបគុគលខដលអ្នកន រពខា្្ំង្បផំ្ុត។ ភាពង្ប់ង្ល់ នទ្បៀបដូចជា
ការបិរខភនក្លួនឯង្មិនឱ្យនមើលន ើញការពិត។ កាលណានមើលមនិ
ន ើញការពិតនយើង្នងឹ្ទ្ច មំនសុ្សលអជាមយួមនុស្សអាទ្កក់  មនសុ្ស
អាទ្កក់ជាមយួមនុស្សលអ  ន ើយនយើង្ក៏មាននឈាម្ោះថាជាមនសុ្ស្វោះនូវ
បញ្ញ្ញាណ ទ្ពមទំង្បានចូលរមួបំ្្្ញសង្គមជាតិទងំ្មូល។ 
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ៃ័យជីវិត្ 
 នៅកនុង្ពិភពកតីទ្សម្មដ៏រនកតរកូតរបស់មនុស្ស  មនសុ្សខតង្ខត
យល់ថា ជីវតិននោះគឺ ម្នន័យនរ។ ច្ាប់ធមមជាតិបានបញ្ជ្ក់រួចនទ្សច
ថា មនុស្សរស់នៅគង្ខ់តស្្្ប ់ មិនមាននរណានគចផ្ុតបានន ើយ។ 
ន តដុូនចនោះ មុននឹង្ស្្្បព់ួកនគខតង្ខតខសវង្រកអ្វីមួយខដលជាន័យ
ជីវិតរបសព់ួកនគ។ ពួកនគបាននបាោះបង្់អ្វីៗខដលមិនចាបំាច់នចាលទងំ្
អ្ស់ ន ើយនទ្ជើសនរើសយកសកមមភាពមួយ នដើម្បីនលើកសទួយឧតតមគតិ
របស់្ លួន។ 
 នោក បណឌិតខកម  ី លោះបង្់ជីវតិ នដើម្បីនិយយការពតិ មនិ
និយយការ រ។ គប្បនីឹង្មនសិការរបស់្ លួន នទោះបដីឹង្ថាស្្ប្់
នោកនៅខតនធវើ ។ កវើនិពនធខ្មរ គង្គ ប ុននឈឿន យកស្្្បបា ក្កានធវើ
ជាភសតុតាង្នដើម្បោីតទ្តោង្អ្ំនពើជោិះជានក់នុង្សង្គម តាមរយៈស្្្ម្ដ
និពនធ រ ូតដល់នរឿង្ទ្បនោមនោក្លោះ នធវើឱ្យនោកទ្តូវនិរនរស្លួន
នៅនៅនទ្្ទ្បនរស។ នោក អ្ង្់នទ្ដមា ល្់រ ូ ខដលជាអ្នកនិពនធបារាងំ្ 
បានខសវង្រកនយ័ជីវិតតាមរយៈការផ្្សង្នទ្ពង្ដ៏ធំនធង្ និង្ទ្បកបនៅ
នោយនទ្ ោះថា្ក្់ នោយមិនខមនឧតតមគតអិ្វីន ោះនរ ខតនដើម្បីរកន័យឱ្យ
ជីវិតរបសន់ោកខតប ុនណា្ោ្ះ។ ទំង្អ្ស់ននោះ សុរធខតជាសកមមភាព
ខសវង្រកន័យសទ្មាប់ជីវតិ។ នតើនយើង្ទងំ្អ្ស់ ្្រស់នដើម្បីខតរស ់ ឬ



កម្រងស្មេរ 

108 

 

រស់នដើម្បីរកន័យជីវិត? នបើរសន់ដើម្បីរកន័យជីវតិ ចរូស្ង្អ្នំពើលអ 
ទ្បកាន់ឧតដមគតនិសនហាជាត ិ ពុោះ រទ្បឆ្ំង្នឹង្អ្វីខដលនទ្ ោះថា្ក្់
សទ្មាបស់ង្គមជាតិ។ នបើស្្្ប់កស៏្្្ប់នៅចុោះ នទ្ ោះ ម្ននរណាមាន
ជីវិតអ្មតៈនរ។ 

 

 ស់ក្នុងមស ើភាព 
 តាមធមមជាត ិមនសុ្សនកើតមកជាមួយនឹង្នសរើភាពយ ្ង្នពញ
នលញ។ ចង្ន់ធវើអ្វីក៏នធវើបានឱយ្ខតនយើង្មានសមតថភាព នងិ្រំនលួ្សុ
ទ្តូវ។ នយើង្អាចយកនសរើភាពនៅបនទ្មើ្លនួឯង្ ទ្គួស្រ ជាពិនសសគឺ
ទ្បនរសជាតិ។ កាលណានយើង្យកវានៅបនទ្មើជាតពិិតទ្បាកដ ជីវិត
នយើង្នងឹ្រស់កនង្លកខណៈនពញនលញ ន លគឺមានចកខុវិស័យខវង្
ឆ្ង្យ អាចនមើល សួពីទ្គសួ្ររបស់្លនួ ន ើយនទ្បើទ្បាស់សមតថភាព
បទ្ង្ួបបទ្ង្មួជាតឱិ្យនលើសពអី្វីខដល្លនួអាចនធវើមា្្កឯ់ង្បាន។ មាន
ន័យថា នបើ្លនួឯង្ខតមា្ក្់នធវើមិននកើត នយើង្ទ្តូវខតរមួ ្្ ស្មគគី ្ ្
មូលមតិ ្្នធវើអ្វីៗនដើម្បីជាត។ិ នចោះននោះបនតចិ នចោះន ោះបនតិច បំនពញឱ្យ
 ្្នៅវិញនៅមក នរើបអាចសនទ្មចជាដំនណើររួម នងិ្ន លនៅរួម
នដើម្បកីស្ង្ជាតិ។ 
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 ចង្់ជយួជាតិ មិនចាបំាច់ទល់ខតបនង្កើតគណបក្សននយបាយ
ន ើយ។ នយើង្ទ្ នខ់ត្ិត្ំនរៀនសូទ្តឱ្យមានចំនណោះដឹង្ នងិ្នទ្បើ
ទ្បាស់ចនំណោះដឹង្ទំង្ន ោះឱ្យទ្តូវរនបៀប  ខចករំខលកបរពិនស្ធ អ្វីៗ
ខដល្លួនមាន អ្វីៗខដល្លនួដឹង្ ដល់មនសុ្សនៅជុំវិញ្លនួឱ្យស្គល្់ពី
សិរធ ិស្គល្់ពីចា្ប ់ឬអ្ពំីនោោះទ្ស្យបញ្ហន្ផ្្សង្ៗនរៀតជានទ្ចើនខដល
សង្គមនយើង្កំពងុ្្វោះខាត ក៏នៅថាជួយជាតិខដរ។ នយើង្ជាយុវជនននោះ 
ន ើយ ទ្តូវរួបរួម ្្នដើម្បីជាតិ ជាពិនសសនកមង្ជំ នន់ទ្កាយនឹង្រស់
បានសុ្ស្នត ទ្បសនិនបើចាស់ជំ ន់នយើង្បានរឹង្មាំ នកមង្ជំ ន់
នទ្កាយគង្ម់ិនឃ្្្តពគីនលង្ននោះន ើយ ។ 
 ជាអ្នកទ្សឡាញ់ជាតិ ទ្បកបនោយចតិតសប្បុរស មនិទ្តូវជាប់
ជំ ក់នងិ្ទ្រព្យសម្បតតនិ ើយ។ នយើង្នឹង្កា្្យនៅជាមនសុ្សចតិត
រូោយ នបើនយើង្នចោះនបើកច ំចិតត។ ការងារខបបណាកន៏ោយ ឱ្យខត
ទ្សបច្ាប់ សចុរតិ នរៀង្ទ្តង្់ ជាពិនសសមានគណុធម៌ពតិទ្បាកដ 
មិនទ្បកាន់ន លការណគ៍ ឺ សុរធខតអាចជួយជាតបិានទំង្អ្ស់។ 
គំនិតមួយ គំនតិពរី គំនតិបី សុរធខតមានទ្បនយជន៍ឱយ្ខតមានគំនតិ
ន ោះមាននចត ចង្់គតិទ្បនយជន៍ជាតជិាធំ។ វតតមានរបស់ពណ៌
ជានទ្ចើន បាននធវើឱ្យវិចិទ្តករបនង្កើតបានជា្ទ្ំង្គំនូរដ៏ទ្សស់ស្អ្តមួយ
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សនលកឹ។ ដូនចនោះន លការណ៍ណាក៏នោយ ឱ្យខតគតិទ្បនយជន៍រួមគឺ
សុរធខតអាចជួយជាតបិានទងំ្អ្ស់។ 

 
មស ើភាពពី្រមជាត្ ិ

 អ្នកខា្្ំង្ ជាអ្នកខដលហា ន្នរើបទ្មាស់នដើម្បីទមទរនសរើភាព   
ន ើយនសរើភាពនឹង្មិនអាចនកើតមានន ើយ ទ្បសនិនបើទ្បនរសជាតិ
មិនសម្បូរនៅនោយធនធានមនសុ្ស ។ 
 នសរើភាពពធីមមជាតិ សំនៅដល់ការរស់នៅជាធមមតា ខដល
នយើង្អាចនធវើអ្វីក៏បានតាមចតិតនយើង្ចង្់។  នបើចង្ន់ធវើខទ្សនយើង្ក៏នធវើខទ្ស 
នបើចង្់នធវើរាជការ នយើង្ក៏នធវើរាជការ។ ការងារអ្វីក៏នោយ នរឿង្អ្វីក៏
នោយក៏នយើង្អាចនធវើបាន ឱ្យខតជានរឿង្ខដលទ្តឹមទ្តូវ មិនប ោះ ល់
ដល់អ្នកដម្រ មិន្ុសច្ាប។់  ខតនបើនសរើភាពរបស់នយើង្ខតមា្ក្់នធវើឱ្យ
បាត់បង្់ផ្លទ្បនយជនស៍្ធារណៈ ចូរបញ្្ឈបស់កមមភាពន ោះភា្ម្! 
 ខាង្នលើ គឺជានសរើភាពពីធមមជាតិខដលមនសុ្សទ្តូវខតមាន មិន
អាច្វោះបានន ើយ។ ដ្បិតនសរើភាពពធីមមជាតិបំនពញឱ្យមនុស្សរស់នៅ
បានទ្សលួជាធមមតា  ប ុខនតនយើង្ក៏ទ្តូវមាននសរើភាពនផ្្សង្ៗនរៀត ខដល
នយើង្ទ្តូវខតររួលបានពីសង្គម ពិនសសគឺ “នសរើភាពកនងុ្ការបនញ្ចញ
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មតិ” ។ ទ្បនរសណាក៏នោយ ឱ្យខតរឹតត្បតិសិរធិនសរើភាពដស៏ំខាន់
មួយននោះ ពិតជាមិនអាចរើកចនទ្មើនបានន ើយ។  
 នពលនមដកឹ ំទ្បនរសមួយនធវើទ្តូវ នយើង្ក៏ទ្តូវនទ្បើនសរើភាព
នដើម្បីនលើកសរនសើរ។ នពលនមដឹក នំធវើ្ ុស ឬនលើសពីខដនសមតថកចិច
របស់្ លួន  នយើង្ក៏ទ្តូវនចោះនទ្បើនសរើភាពនដើម្បីរោិះគន់ដចូ ្្។ រដឋអ្ំណាច
ដ៏ទ្តឹមទ្តូវ នឹង្មិននធវើរកុបុកនមនញទ្បជាជនខដលហា ន្និយយការ
ពិតន ើយ  ផ្ទុយមកវិញនបើទ្បនរសណាមួយនធវើការនិ ទដ្ល់ទ្បជាជន
សលូតទ្តង្ដ់ូចជាការចាប់ចង្  លចួនធវើឃ្ត  ន ោះជាសញ្ញ្ម្នការ
បាត់បង្់នសរើភាពដ៏ធនំធង្របស់នយើង្។ សង្គមខដលបាតប់ង្់នសរើភាព 
នឹង្មនិមាននរឿង្ពិតទ្បាកដន ោះន ើយ  នទ្ ោះមនសុ្សខដលបាត់បង្់
នសរើភាព ខតង្ខតន ើញអាទ្កក់ថាលអ  ន ើញសថាន្ម្   ន ើញន ថា
ទ្កបី ន ើញបុណ្យថាបាប។ល។ 

 

សៃតិភាព 
 “មានខតចមា្ំង្ប ុនណា្្ោះ នរើបអាចឱ្យមនសុ្សរសប់ាននោយ
សនតិភាព កនុង្ជីវិតខដលន រនពញនៅនោយសស្រងាគម្ដ៏នទ្ ោះថា្ក្់
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ននោះ...” (នសៀវនៅចា្ំង្នងឹ្្លួនឯង្)។ ទ្តង្់ននោះ បញ្ជ្កថ់ា សស្រងាគ្ម
និង្សនតិភាព គជឺានរឿង្ កព់័នធ ្្។ 

 ជារូនៅ សនតិភាពពិតទ្បាកដទ្បនសើរជាង្សស្រងាគម្ ខតសស្រងាគ្ម
ទ្បនសើរជាង្សនតិភាពខកលង្កា្យ្។ នពល្លោះ ការឱ្យនិយមន័យ្សុនធវើ
ឱ្យនគអាចយល់ទ្ច ំរវាង្សនតិភាពពតិទ្បាកដ ជាមួយនឹង្សនតិភាព
ខកលង្កា្្យ។ សនតិភាពរបសព់ួក្ដ្ចក់ារ ជានរឿយៗមិន្សុពសីនតិភាព
នៅកនុង្គុកឬនៅបា ្ឆ្នខាម្ចន ោះន ើយ (នសៀវនៅពីរបប្ដ្ច់ការនៅ
ទ្បជាធិបនតយ្យ)។ ដូនចនោះ  ក្យសនតិភាព នបើនចោះខតនទ្បើនផ្ដស្ដស្ វា
 ំនទ្ ោះចម្ទ្ង្ដល់ជាត។ិ 

 សនតិភាពរបសស់តវនតា គសឺតវកនុង្ម្ទ្ពទំង្អ្សច់ុោះញ មនទ្កាម
ទ្កញាំរបស់វា។ សនតិភាពរបស់រដឋអ្ណំាច្ដច្់ការគឺទ្បជាពលរដឋ
ទំង្អ្ស់ទ្ពមនៅនទ្កាមការជិោះជាន់យ ្ង្សងប់ស្ងត្់។ សនតិភាពរនបៀប
ននោះកុំមានលអជាង្។ សនតភិាពគឺទ្តូវខតសុ្ទងំ្កាយទំង្ចិតត។ នបើ
មិនដនូចា្្ោះនរ វាគួរខតទ្តូវជនំួសនោយ ក្យថាសស្រងាគ្មនរើបទ្តមឹទ្តូវ។ 

 

 



កម្រងស្មេរ 

113 

 

ឥទធិពល្្បព័ៃធផ្សពវផ្ាយ 
 ពិភពនោកសពវម្ែង មិនពបិាកដចូសម័យបុរាណន ោះនរកនងុ្
ការររលួពត័៌មាននផ្្សង្ៗ។ ពីនដើមនគនទ្បើសបំុទ្ត នទ្បើទ្ ប ំស្រ 
នទ្បើមនុស្សឱ្យ ំដំណងឹ្។ល។ ខតសម័យបនចចកវរិា្រំននើបននោះ 
មនសុ្សមានខភនករិពវ ទ្តនចៀករិពវទ្គប់ ្ ្ខដលអាចដឹង្ឮឆ្ប់រ ័ស។ 
វិរ្យុ រូររស្សន ៍ រូរសពទម្ដ សុរធខតជាឧបករណប៍នទ្មើដល់ទ្បពន័ធ
ផ្្សពវផ្ោ្យ  ។ ទ្គប់កចិចការងារទំង្អ្ស ់នបើនគចង្់នជាគជ័យធំ គឺ
ទ្តូវខតកាដប្់ទ្បព័នធផ្្សពវផ្ោ្យឱ្យបាន នទ្ ោះវាជួយឱ្យនគស្គ្ល់នទ្ចើន 
ន ើយការខដលមាននគស្គល្់នទ្ចើន វាឋិតនៅកនងុ្អ្ំណាចម្នការ
រំ ក់រនំង្ផ្ង្ខដរ។ កចិចការជំនួញ ការខចករំខលកចនំណោះដឹង្ ការ
ជូនដណំឹង្... នោយបកូរមួទំង្កិចចការននយបាយផ្ង្ គឺពតិជាទ្តូវ
ការទ្បពន័ធផ្្សពវផ្ោ្យជួយបពំង្សំន ង្នោយខានមនិបាន។ ជាក់
ខសដង្ អ្នក្លោះរកសុីមាននលឿនបំផ្តុនទ្ ោះខតមនធ្ាបាយននោះ ន ើយ
គណបក្សជាប់នឆ្្ត្្លោះ ក៏នកើនសនលឹកនឆ្្្តនទ្ ោះខតមនធ្ាបាយននោះ
ដូច ្្។ នទោះយ ្ង្ណា រនទឹមនងឹ្ភាពរើកចនទ្មើន វាកជ៏ាគុណវិបតតិ
យ ្ង្ធំផ្ង្ខដរសទ្មាប់ស្ធារណជន។ 
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 នតើមានគុណវិបតតិអ្វី្ លោះ? គុណវិបតតិធំមានពីរ រីមយួទ្បភព
ផ្្ោយព័ត៌មាន នងិ្រពីីរទ្បភពររលួពត័៌មាន។ ទ្បភពផ្ោ្យពត័៌មាន
្លោះ គមឺិនច្ាស់ោស ់ ម្នទ្កមសីលធម៌វិជាជ្ជីវៈស្រពត័៌មាន បំម្ភលឬ
បំនភលើស អាតាម្នយិមនដើម្បីខតបានផ្លចនំណញ នលើកយកខតនរឿង្ឥត
ទ្បនយជន៍មកផ្ោ្យ។ល។ វានធវើឱ្យវឹកវរដល់សង្គម។ នយើង្គួរខត
ផ្្ោយអ្វីខដលលអ មានទ្បនយជន៍ដល់ទ្បនរសជាតិនយើង្ ជាជាង្ផ្ោ្យ
តាមរំននើង្ចិតតរបស់្លនួ ខដលបង្កឱ្យមានផ្លប ោះ ល់ដលម់នសុ្ស
កនុង្សង្គម។ រើឯទ្បភពររលួព័ត៌មានក៏ទ្តូវខតមានការពិចារណាឱ្យ
បានសុីជនទ្ៅ។ ការទ្ នខ់តនជឿនៅនលើអ្វីខដលបានអាន នមើលន ើញ 
និង្ស្ដប្់ឮ ជានទ្ ោះថា្ក្់បផំ្ុត។ រឹតខតនទ្ ោះថា្្កប់ំផ្តុគឺការផ្្ោយ
ដំណឹង្ឱ្យរឹតខតរើកដោុះោលន ើង្នូវអ្វីខដលមិនលអ ខដលខ្មរនយើង្
ចំណាំនិយយថា “ខកអកមយួជាខកអកដប”់។ សូមនទ្បើបញ្ញ្នដើម្បដីឹង្
ច្ាស់ថាពត័៌មានណាពតិ ព័ត៌មានណាខកលង្កា្្យ ព័ត៌មានណា
មានទ្បនយជន៍ ព័ត៌មានណាឥតទ្បនយជន៍។ 
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មៅពីម្កាយកា សដរដង 
 សង្គមមនុស្សន រនពញនោយការសខមដង្ជាង្ការពិត។ នៅ
ខាង្មុ្ញញឹម ខតោក់កាបំិតនទ្កាយ្នង្។ នតើមានប  ុម្ន ក់នៅ
ខដលអាចនចៀសផ្ុតពីការនបាកបនញ្ឆ្តម្នសង្គមរនបៀបននោះ? មាន
មនសុ្សមនិនទ្ចើននរ ខដលនគចផ្តុ។ មានមនសុ្សតិចណាស ់ ខដល
នមើលន ើញការពិតដ៏កំបាងំ្។ ន តុននោះនរើបមនុស្សលអពិតទ្បាកដ 
នទ្ចើនខតចាញ់កលមនសុ្សខដលពូខកសខមដង្នធវើលអ។ នរណាសខមដង្
បានលអជាង្នគ អ្នកន ោះនងឹ្ទ្តូវសង្គមររួលស្គ្ល់ថាលអ។ 

 ប ុខនតជាសចចភាព ការសខមដង្និង្ការពិត នទ្បៀបដចូជានទ្បង្និង្
ស្ំង្។ វាមិនអាចរោយចូល ្្បាននរ។ វាទ្ ន់ខតទ្តូវបានបរិ
បាំង្មួយរយៈប ុនណា្្ោះ ន ើយក៏អាទ្ស័យនៅនងឹ្បញ្ញម្នុស្សផ្ង្ខដរ។ 
ជនណាឈា្ស្ម្វ មិនទ្បញាប់នជឿ  មនិឆ្ប់រនំភើប មនិនធវសទ្បខ ស 
និង្មនិលនំអ្ៀង្ ជនន ោះមិនងាយធ្្ាក់កនងុ្អ្ ទក្់ម្នការនបាកទ្បាស់
ន ើយ។ 
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ជាត្ិៃិយរមភៃើងចាំមបើង 
 ចាប់តាំង្ពីសម័យនគភនំរ តូដលប់ចចបុ្បននននោះ ជនជាតិខ្មរ
នយើង្បាន្លង្កាតដ់ំណាកក់ាលទ្បវតតសិ្ស្រសតជានទ្ចើនសណាឋន្ នងិ្ 
នទ្ចើនរសជាតិ មានទំង្ការរើកចនទ្មើនដល់កំពលូ ការធា្្ក់ចោុះដល់
កទ្មិតទ្បកាសអាសនន ការជិតអ្នតរាយម្នរឹកដីទងំ្មលូនៅទ្បនរស
ជិតខាង្(យួន និង្នសៀម) កនុង្សម័យចតមុុ្ នងិ្ជាពនិសសការកាប់
សមា្្ប់ទ្បជាជនឯង្កនងុ្សមយ័ខ្មរទ្ក ម។ ចំខណកឯនមនរៀន
ទ្បវតតិស្ស្រសតទំង្អ្សន់នោះ អាចមានតម្មលនៅបាន លគកឹណាជនរមួ
ឈាមខ្មរនយើង្ នងិ្អ្នកននយបាយយកវាមកសកិ្ោនងិ្អ្នុវតត
(ចំណ ចខា្្ំង្យកមកអ្នុវតត ចំណ ចន្ោ្យគួរនជៀសវាង្) កនុង្
ស្ម្រតីជាតិនិយមពតិទ្បាកដ (ជាជាតិនិយមទ្បកបនោយបញ្ញ្
ញាណនិង្្នទៈជាតពិិតទ្បាកដ) មិនខមននដើម្បីខតទ្បនយជនប៍ក្ស 
ន ើយនដើរ្សុដខដលៗ ជាវដតម្នកំ សុរបសដ់ូនតាពីអ្តតីន ើយ។ 
នយើង្បានសនង្កតន ើញថាចណំ ចន្ោ្យរបស់ជាតិខ្មរនយើង្ គឺអ្នក
ដឹក ំខតង្មានផ្នត់គនំិតង្ប់ង្លន់ឹង្ “អ្ំណាច” ធំជាង្ង្បង់្លន់ឹង្
ទ្បនយជន៍ជាត ិ នងិ្នសចកតសីុ្ម្នទ្បជារាស្រសត។ ន ើយពួកអ្នកដកឹ ំ
ខតង្មានរមា្ប្់ពងឹ្ កប់រនរសនដើម្បីច្ាងំ្យកអ្ំណាច នងិ្នដើម្បី
ការ របក្សពួកនរៀង្្លួនៗ នោយនភលចគិតពីរកុខនវរ របសព់លរដឋ 
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និង្ការអ្ភិវឌ្ឍជាតិ។ ដនូតាខ្មរនយើង្បានបន្សល់ កយ្នស្្្កមយួថា 
“ចង្កោឹះមួយបាច់នគមនិបាក់ នបើនយើង្ខតមា្ក្់នគបំបាក់បាន”។ កនងុ្កាលៈ
នរសៈននោះ នទោះជាខ្មរនយើង្មានស្មគគីខា្្ងំ្យ ្ង្ណាក៏នោយ ក៏
នយើង្មនិអាចនទ្បៀបនសមើនឹង្សទ្តូវទ្បវតតិស្ស្រសតនយើង្បានខដរ នទ្ ោះ
ចំនួនទ្បជាជននគមាននលើសនយើង្សនធឹកសនធប់ ន ើយអ្វខីដលខដលគួរ
ឱ្យទ្ពួយបារមភខា្្ងំ្ន ោះគឺជនជាតិខ្មរនយើង្ ភាគនទ្ចើនមិនបាននរៀន
សូទ្តបាននទ្ៅទ្ជោះ។ អ្វីខដលគួរឱ្យឈចឺាប់បផំ្ុតន ោះគឺ បណឌិត្លោះទ្ពម
លក់គតិបណឌិតនដើម្បដីូរយកកតីសុ្ ្ទ្ល់្ លួន ជាង្ការយកគតិ
បណឌិតនៅបនទ្មើដល់ទ្បនយជន៍ជាត។ិ ចោុះនបើនយើង្ខបកបាក់ស្មគគី
ដូចសពវម្ែងននោះនរៀត ឱ្យជាតិនយើង្ខា្្ងំ្នមតចបាននៅ(អ្នកននយបាយ
នធវើននយបាយលកខណៈ ចាញ់-ឈនោះ)? តាមច្ាប់ទ្បាកដនិយម អាធំ
ខតង្សុីអាតចូ ទ្បនរសធខំតង្បំ នទ្បនរសតូច។ 

 ពិតណាស់ ក្យថាជាតនិយិមស្ត្បន់ៅពីនរាោះ ន ើយមាន
អារមមណព៍ុោះកនស្រ ជ្លសទ្មាប់នយើង្ទ្គប់ ្្ ក៏ប ុខនតនបើនយើង្មានផ្នត់
គំនិតជាតិនយិមខបបនភលើង្ចំនបើង្វិញន ោះ វានឹង្នធវើឱ្យបរនរសជិត
ខាង្នយើង្ ស្គ្លព់ីចំណ ចន្្ោយរបសជ់នជាតិនយើង្កាន់ខតច្ាស់។ 
ជាតិនិយមនភលើង្ចនំបើង្កនុង្នយ័ននោះ ្ញុំចង្ស់ំនៅនៅនលើអារមមណ៍
នសនហាជាតិរបសជ់នជាតិមយួ ខដលន្ោះ្ួលខា្្ងំ្កនងុ្រយៈនពល្ល ី
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តាម ្្ នោយយកអារមមណ៍ធំជាង្ការគតិពិចារណា ន ើយកខ៏លង្
ខាវ្យ្វល់ចាត់រកុជានរឿង្ធមមតាវិញ។ នសនហាជាតិខបបនភលើង្ចំនបើង្
ននោះនយើង្អាចសនង្កតន ើញបានយ ្ង្ងាយ គឺនៅនពលមាន
ទ្ពឹតតិការណអ៍្នកនសនហាជាតិទ្តូវបាននគសមា្្ប់ មានបញ្ហទ្្ពំខដន និង្
នោយស្រការបញ្ចូលមន គមវិជាជ្របសអ់្នកននយបាយ ឱ្យសអប់ជាតិ
ស្សនដ៍ម្រ(ការដុតស្ថ្នរូតម្ែជានដើម)។ នៅកនុង្នរឿង្ស្មកុក 
តទ្មាពិជយ័សស្រងាគម្ស នុ ជ ឺ និង្ទ្សី និតាបនរស បានផ្តល់ជាគនំិត
យ ្ង្សម្បូរខបប រមួទំង្ចតិតស្ស្រសត យរុធស្ស្រសត កលល្បិច កនងុ្ការ
ដឹក ំទ្បនរសជាតឱិ្យមានការរើកចនទ្មើន ខដលពលរដឋនយើង្គួរអាន
និង្សិកោ្។  

 យុវជននិង្ពលរដឋខ្មរនយើង្ គរួមានស្មរ្តីជាតិនយិមពតិ
ទ្បាកដ នោយការទ្បងឹ្នរៀន ទ្បឹង្អាន ចលូរួមកនុង្ខផ្នកននយបាយ នងិ្
ទ្សឡាញ់ជាតិស្សន៍្លនួឯង្នោយឧតតមគតិ។ ែវនីបើនយើង្មាន
កមា្្ំង្ទ្បជាជនតិច ខតនបើទ្បជាជននយើង្មានចំនណោះដងឹ្និង្មាន
ស្ម្រតីជាតិនិយមពតិទ្បាកដន ោះ នយើង្នឹង្អាចការ ររឹកដីនយើង្
បាននៅអ្ គតនរៀត។  ននោះនបើនយើង្គតិកនងុ្យរុធស្ស្រសតសស្រងាគម្ 
“ការនធវើសស្រងាគ្មមិនអាទ្ស័យនលើរព័តចិឬនទ្ចើននរ ខតអាទ្ស័យនលើ
កលល្បចិនងិ្យុរធវធិី”។ ឧទ រណ៍កនងុ្ស្មកកុ នៅនពលខដល



កម្រងស្មេរ 

119 

 

យន ស្វ នលើករ័ព៧ខសន ក់នៅម្វ  ឆ្វ ឆ្វ ខដលមានរព័ទ្តមឹ
ខត៥មុនឺ ក ់ន ើយឆ្វ ឆ្វ ជាអ្នកររលួបាននជាគជ័យនៅវិញ មូល
ន ត ុឆ្វ ឆ្វ មានយរុធវធិីនិង្កលល្បិចនទ្ចើន។ ជាចងុ្នទ្កាយកនងុ្
 មនយើង្ជាពលរដឋខ្មរ នយើង្គួរដូរពផី្នតគ់ំនតិជាតនិិយមនភលើង្ចំនបើង្
នៅជាផ្នតគ់ំនតិជាតនិិយមទ្បាកដទ្បជា ចាប់ពីនពលននោះតនៅ។ 

 

្ទឹសដីបដិវត្តៃ ៍
 តាមសមដីនមដឹក ចំិន នៅ  ្ នសរងុ្ “សស្រងាគ្មជាននយបាយ
នោយបង្ហរូឈាម ឯននយបាយជាសស្រងាគម្នោយ ម្នការបង្ហូរ
ឈាម”។ នបើនិយយពបីដិវតតន៍វិញ ភាគនទ្ចើនជាការោយ ំ ្្រវាង្
សស្រងាគ្មនិង្ននយបាយ។ បដិវតតន៍នគឧស្ោ ៍សនង្កតន ើញនកើត
ន ើង្នៅតបំន ់ ឬទ្បនរសណាខដលនសរើភាពទ្តូវបានញាំញីនោយ
របប្ដច្់ការ។ នោយស្រខតនសរើភាពមនិខមនបានមកនោយនសរើ 
នរើបអ្នកបដិវតតន្នកវា ្រា ្ បាន្ដ្ំថា “នយើង្កុំមានជនំនឿថានសរើភាព
បានមកនោយមិនតស នូ ោះ”។ នៅកនងុ្ឈាមជរ័អ្នកទ្សឡាញ់នសរើ
ភាពទំង្ឡាយ ទ្តូវខតមានទ្ពលឹង្ម្នការតស ូ នរើបដនណែើមបានជ័យ
ជមនោះពីទ្កមុអ្នកជោិះជាន។់ 
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 បខនថមនលើសននោះ ន្បានបញ្ជ្ក់យ ្ង្ចា្ស់ថា “បដិវតតន៍មនិ
ខមនជាខផ្លនបា ្មខដលទ្ជុោះនពលវារុំនជារន ើយ គមឺនសុ្សជាអ្នកនធវើឱ្យវា
ទ្ជុោះធា្្កម់ក”។ ទ្តង្ន់នោះ វា ក់ព័នធជាមួយនឹង្នពលនវោម្នការតស ូ 
នទ្ ោះកាលណាសស្រងាគម្អ្សូប ្្យយរូនពក ពុំខដល ំផ្លលអន ើយ  
គឺអាវុធមុ្ ខតនងឹ្នរចរឹល នស្បៀង្ក៏អ្ស់  រកឹចតិតកង្រ័ពក៏រាែយ។ 
ដូនចនោះនមដឹក ំខដលឈា្្សម្វនឹង្ស្គល្់ពីកាលៈនរសៈថា នវោណា
ទ្តូវសងំ្ំ  នវោណាទ្តូវដកែយ នងិ្នវោណាទ្តូវសទ្មុកនៅមុ្។ 
កាលនបើទ្តូវសងំ្ំ នទោះមានផ្គររនទោះយ ្ង្ណាក៏មនិនចញ   កាលនបើទ្តូវ
ដកែយ នទោះទ្តូវរង្ការនជរទ្បមាែក៏ទ្តូវខតែយ  ន ើយនបើទ្តូវនៅមុ្ 
នទោះជបួភនកំ៏ទ្តូវខត ស់រំនលើង្ ជបួសមុទ្រក៏ទ្តូវខតជកីបង្ហូររកឹនចញ
ខដរ។ 

 
ឈ្ឺចាប់ 

 ្ញុំទ្បឆ្ំង្ អ្នកក៏ទ្បឆ្ំង្ ដនូចនោះនយើង្តស ូទងំ្អ្ស់ ្្។ ្ញុំឈឺ
ចាប់  អ្នកឈឺចាប់  ដូនចនោះការឈឺចាប់នងឹ្កា្្យនៅជាការឈឺចាប់រមួ។   
នពលន ោះនងឹ្មានការនរើបទ្មោះ កាលណាមានការនរើបទ្មោះ នឹង្ររួល
បានការឈឺចាបម់ដង្នរៀត  ប ខុនតការឈឺចាប់មដង្ននោះមិនខមនជាការឈឺ
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ចាប់នោយបាត់បង្់នសរើភាព  បាតប់ង្់យតុតិធម៌ន ោះនរ គឺជាការឈឺ
ចាប់នោយមនិបានន ើញលរធផ្លម្នសុភមង្គល ។  
 អ្ំណាចននយបាយខា្្ំង្ ខតអ្ំណាចរាស្រសតន្្ោយ នងឹ្នកើត
មានអ្យតុតិធម៌សង្គម។ នសដឋកិចចធា្ក្់អ្ណំាចននយបាយខា្្ងំ្ ខត
ចុោះ នឹង្ឈាននៅរករបបទសភាព។ នបើននយបាយខា្្ងំ្ រាស្រសតក៏ខា្្ំង្
វិញ សកាដ្នុពលជាតនិឹង្នកើតមានន ើង្។  បរបិរននយបាយ  បរបិរ
នសដឋកិចច  នទោះជាទ្តូវបត់ខបន សួដល់ណាក៏នោយ ក៏មិនទ្តូវនភលច
ជាតិ នភលចកំនណើត នភលចទ្បជាជន្លនួឯង្ន ោះខដរ។ នបើទ្បនរស្លនួ
រស់នោយស្រកសិកមម គរួខត្តិ្ំរករផី្្ោរកសិផ្លឱយ្បាននទ្ចើន។ 
ខមនខរននៅ មិនថានសរើឬកុមមុយនីសត ឱ្យខតមានទ្បនយជន៍ដល់ជាត ិ
ដល់រកឹដ ីដល់ទ្បជាជន នយើង្អាចររួលយកបានទំង្អ្ស់។ នៅកនងុ្
កាលៈនរសៈដ៏លបំាកននោះ អ្វីខដលសំខានគ់ឺ្នទៈទ្សឡាញ់រាស្រសត
ប ុនណា្ោ្ះ។ អ្នកដឹង្នរថា រាស្រសតទ្សក់រកឹខភនក? អ្នកដងឹ្នរថារាស្រសតមនិ
ខមននដកនលើគំនរមាស គំនរទ្បាក់ដចូអ្នកន ើយ?  អ្នកដឹង្នររាស្រសតមិន
ទ្តូវការអ្ង្ករមួយការ ុង្ ស្រ ងុ្មួយរបសអ់្នកន ើយ?  ខតរាស្រសតទ្តូវការ
ទ្បនរសជាតមិួយខដលមានសុភមង្គល នងិ្ចណំូលពតិទ្បាកដ។   
 ពលរដឋឈ្្ាសម្វពិតទ្បាកដ មនិចាញ់នបាកទ្តឹមសមដអី្នក
ននយបាយនរ សំខានគ់សឺមរិធផ្ល។  នបើការដកឹ ំរបស់អ្នក
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ននយបាយរបូណា នមើលនៅមិននកើតការណ៍នរ  ឬក៏បំនភលច ក្យ
សនា្ រកនលសមកបរិបាងំ្  សួរថានតើនយើង្នៅនជឿអ្នកននយបាយរូប
ន ោះនធវើអ្ីនរៀត ? 
 នយើង្ជារាស្រសត នយើង្មានករណីកិចចនរើសតំណាង្រាស្រសត ឬអ្នក
បនទ្មើជាតិពតិទ្បាកដ។ នយើង្ជារាស្រសតនយើង្មានសរិធិទ្គប់ទ្ ន់កនុង្ការ
ពលីនដើម្បីជាតិ នដើម្បីរកឹដី នដើម្បីនសរើភាព នដើម្បីយុតតធិម៌ ។ ជាតិនិយម
មិនអាទ្កក់នរ ជាតិនិយមទ្ជុលកម៏ិនអាទ្កកន់ពកខដរ  បចចុប្បនន
នោយស្រខា្្ច ក្យនគថានយើង្ជាតនិិយមខបបននោះ ឬខបបន ោះ នងឹ្
ន ើយ បានជានយើង្មិនហា ន្ទ្សឡាញ់ជាតិទល់ខតនស្ោះ ពិនសសគឺ

។អ្នកពខូកោបពណ៌  

 

សមស្តង្ខាេះ 
 បុគគលមា្ក្់ៗ អាចនធវើការទ្បឆ្ំង្រដឋអ្ណំាចមិនទ្តឹមទ្តវូមួយ 
នដើម្បសីនស្រងាគោ្ះកតិតិយសជាតិ្ លួន ស្ស ្លួន ទ្ពលឹង្ជាតិ្លួន ន ើយ
នទ្តៀម្លួនសទ្មាបក់ស្ង្ភាពរុង្នរឿង្។  
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 ខផ្នដីផ្្សពំីអាតមូភាគលអិតជានទ្ចើន។ រាង្កាយក៏នកើតនចញពី
ធាតុម្ននកាសិកាតូចៗរមួផ្្ស ំ្្។  ប ុខនតមនុស្សខដលជានកាសិកា
សង្គមវិញ មនិទ្បាកដថា នចោះស្មគគីដចូភាគលអិតតូចៗទំង្ន ោះនរ។ 
 នដើម្បកីស្ង្មុ្មាត់ែមី នទ្កាមការកាន់កាប់របស់រដឋអ្ណំាច
មិនទ្តមឹទ្តូវមួយ នយើង្ទ្តូវខតហា ន្ពលិកមមនដើម្បីបដរូយកនូវភាពទ្តឹម
ទ្តូវមកវិញ។   នតើនយើង្យកមកឱ្យអ្នកណា? គឺយកមកឱ្យមនសុ្សជាតិ
ខដលរង្នទ្ ោះវិញ។ ែវីដ្បតិខតការស្្ប្់ជានរឿង្នស្កសនទ្ង្ង្ ខតនបើ
ស្្្ប់នដើម្បីបពុវន តុដធំនធង្ខបបននោះ ចរូកុំស្ដយ្ទ្សនណាោះអ្វី  នទ្ ោះ
នយើង្បាននធវើអ្វីខដលនយើង្ចង្ន់ធវើ។ នពលនយើង្ស្្្ប់ នយើង្បានជួយនៅ
ដល់អ្ គតមនសុ្សទំង្ពួង្ ខដលរនទឹង្ចាកំដីសង្្ឃឹមបាត់នៅន ើយ។ 
អ្នកខដលហា ្នពលកិមមនដើម្បបីុពវន តុជាតិ នទោះរលត់កាយ ខតទ្ពលឹង្
នៅខតមានកនងុ្ទ្បវតតសិ្ស្រសតជានិចច។ 

 

ក្ាំ ឹងចាំមពាេះអយុត្តិ្រ ៌
 អ្ំនពើពុករលួយបនង្កើតបានភាពអ្យតុតិធម។៌ ភាពអ្យតុតិធម៌ នឹង្
បនង្កើតជាក ំឹង្ដល់មនសុ្សខដលរង្នទ្ ោះនោយស្រវា។ ដូនចនោះកាល
ណា សង្គមមួយមានភាពអ្យុតតិធម៌កាន់ខតនទ្ចើន  មនសុ្សនងឹ្ខលង្
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មានសនដិភាពកនុង្្លួន ន ើយវានងឹ្កា្្យនៅជាកមា្្ងំ្ជំរុញឱ្យមាន 
“បដិវតតន៍” ជានដើម។ 
 នពលនយើង្និយយដលអ់្ំនពើពុករលួយ នយើង្ក៏ទ្តូវខតនយិយពី
មនសុ្សដចូ ្្  នទ្ ោះមនសុស្ជាអ្នកទ្បទ្ពឹតតអ្ំនពើពុករលួយ ន ើយក៏ជា
អ្នកខដលនធវើបាបមនុស្សដូច ្្ននោះខដរ។ មហាតមៈ គនធី បានន លរកុ
ថា “នបើឪពកុឬនមផ្ទោះទ្បទ្ពឹតតអ្ំនពើអ្យុតតធិម៌ កូនៗទ្តូវខតនដើរនចញនទ្ ោះ
រស់នៅមិននកើត ន ើយរោឋភ្ិបាលណា ទ្បទ្ពឹតតអ្ំនពើអ្យុតតិធម៌នៅនលើ
ទ្បជារាស្រសតខដល្លនួទ្តតួទ្តា រោឋ្ភបិាលន ោះនឹង្អ្ស់នសចកដីរកុចតិត 
និង្កចិចស ទ្បតិបតតិការពីរាស្រសត”។ 
 នបើមនុស្សគង្់ខតរង្នទ្ ោះដខដល  ន តុអ្វកី៏មនិនទ្បើនសរើភាព
ខដល្លួនមាន  ហា ន្តស នូឹង្ភាពមិនទ្តឹមទ្តូវននោះ? កនុង្លកខណៈ
ណាក៏នោយ នបើមនសុ្សមិនហា ្នបដូរ្ដ្ចន់ដើម្បីបានអ្វខីដល្លួនចង្់
បាននរន ោះ  អ្វីទំង្ន ោះនងឹ្មិនអាចនកើតន ើង្បានន ើយ។ នសរើភាព 
និង្យតុតិធម៌  ជាអ្វីខដលមនុស្សទ្តូវខតនធវើឱ្យមាននៅកនងុ្សង្គមជាក់
ខសដង្មិនខមនមានខតនៅនលើទ្កោសន ោះន ើយ។ 
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សចចយុត្តិ្រ៌ 
 “ស្ម្រតីទ្សឡាញ់សចចយតុតិធម៌ ជាស្ម្រតីខដលគរួឱ្យនកាតសញប់
ខសញង្ ប ុខនតនៅកនងុ្ករណី្លោះក៏ទមទរនូវពលិកមមធំៗ ន ើយ ំមកនូវ
ភាពនស្កសនទ្ង្ង្ផ្ង្ខដរ។” (មហាតមៈ គនធី) 
 ទ្បជាជនរសន់ៅកនងុ្ទ្បនរស ខដលសម្បូរចា្បល់អ នងិ្មានការ
អ្នុវតតច្ាប់បានទ្តមឹទ្តូវ   ច្ាសណ់ាស់ថាទ្បជាជនកនុង្ទ្បនរស
ន ោះនងឹ្ស្គល្់ពីយតុតិធម៌ជាមិនខាន។   ផ្ទុយមកវិញ នបើទ្បនរសជាតិ
ខដលន រនពញនៅនោយអ្ំនពើពុករលួយ  ្វោះភាពយតុតធិម៌កនងុ្សង្គម 
នគនងឹ្ន ើញមានខតរកឹខភនករាស្រសត ូរឥតទ្ស្កទ្ស្នត  ន ើយនធវើឱ្យ
រាស្រសតកនុង្ទ្បនរសន ោះរតឹខតខលង្ចង្់ដងឹ្ថា អ្វីនៅជាយតុតធិម៌។  
 អ្វីៗទ្តូវខតហា ន្លោះបង្ ់ ទ្បសនិនបើនយើង្ចង្ប់ានភាពយុតតិធម៌  
នយើង្ខតមា្្កម់ិនអាចរកយតុតធិម៌បាននរ ទល់ខតគំនតិរបស់នយើង្បាន
ជោះឥរធិពលនៅកាន់មនុស្សជារូនៅនរើបអាចរកយតុតិធមប៌ាន។ នយើង្
 ម្នន ើយកមា្្ងំ្រប់រលជ់ាមួយរដឋអ្ំណាច្ដ្ច់ការ ខតនយើង្នៅ
មានកមា្្ងំ្ចតិត និង្បញ្ញខ្ដលន រនពញនៅនោយថាមពលសទ្មាប់
ជាអាវុធតតាងំ្រកយតុតិធម៌ ។ 
 កនុង្លកខ្ណឌណាក៏នោយ ការហា ្នបដូរការឈឺចាប់  នរើសយក
ឧតតមគតនិសនហាយតុតិធមជ៌ានរឿង្លអបំផ្តុ នទ្ ោះយតុតិធមម៌ានតម្មលខា្្ំង្
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ណាស ់កាលណាខត ម្នយុតតិធម៌កុំថាន ើយការអ្ភិវឌ្ឍ សូម្បីខតការ
រួបរួម ្ក្៏ មន្ខដរ។  ជីវិតនយើង្ជារូនៅ មិនមានអ្វគីួរឱយ្កតស់មាគ្ល់
នស្ោះ លុោះទ្តាខតនយើង្បដូរយកតម្មលមួយដ៏នពញនលញ តាម្នទៈរបស់
នយើង្ នរើបនយើង្អាចមានជីវតិទ្បនសើរបាន។ 

 

សងគរពុក្ ល្ួយ 
 “ការលនមអៀង្នៅរកបក្សពួក្លួន ចង្ឱ់្យបានទ្បនយជនខ៍តទ្កុម
្លួន នោយមនិគតិទ្បនយជន៍រួម វានធវើឱ្យបាតប់ង្់តម្មល នងិ្បាត់បង្់
គុណភាពការងារ។” អ្នក្លោះមានឱកាសបំនពញកិចចការជាតិ (មស្រនតី
រាជការ អ្នកននយបាយ...) មិនបានបនំពញ នងិ្បនទ្មើទ្បនរសជាតិនរ
ខបរជាយកឋានៈបណុ្យសកដមិកនកង្ទ្បវ័ញ្ចសម្បតតិជាត ិ យកតួ រី
របស់្ លួនខសវង្រកោភសកាករ្ៈ យកសរិធិអ្ណំាចការ រទ្បនយជន៍
្លួន នងិ្បក្សពួកជានដើម។ អ្នកទំង្ន ោះបាននដើរតយួ ្ង្សំខាន់កនងុ្
ការបំ្្្ញជាតិ។  ក្យសមដមីួយនៅកនងុ្នរឿង្ស តូុង្ប  បាននលើកន ើង្
ថា “ជនពកុរលួយទំង្ន ោះដឹង្ន ើយថាវាជាអ្នំពើនថាកទប ខតពកួ
នគនៅខតនថាកទបតនៅនរៀត”។ ពលរដឋធមមតាមិននចោះច្ាប់ នធវើ្សុ
ច្ាបប់ង្កអ្សនតសិុ្សង្គម ខតអ្នកនចោះចា្ប ់មស្រនតីរាជការនធវើ្សុចា្ប់
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បង្កវិ សកមមធំនធង្ដលស់ង្គម។ ការកិបនកង្ទ្បវ័ញ្ចសម្បតតិជាត ិ នធវើ
ជាសម្បតតិ្ទ្ល់្ លួន វា ឱំ្យការអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាតិមានការរាងំ្សទោះ។ ជាក់
ខសដង្មួយខដលមិនអាចទ្បខកកបាន ស្ោនរៀនមានែវិកាសទ្មាប់
ដំនណើរការស្ោ ខតនបើែវិកាន ោះភាគនទ្ចើនកា្្យជាសម្បតតិបគុគល
វិញ ខដល ំឱ្យ ម្នការអ្ភិវឌ្ឍស្ោនៅវិញ។  មន្ការអ្ភិវឌ្ឍ
ស្ោ  ំឱ្យ មន្ការអ្ភិវឌ្ឍស គមន៍  មន្ការអ្ភិវឌ្ឍស គមន ៍
 ំឱ្យ ម្នការអ្ភិវឌ្ឍកនងុ្ទ្សកុ  ម្នការអ្ភិវឌ្ឍទ្សុក  ំឱ្យ ម្នការ
អ្ភិវឌ្ឍន្តត  មន្ការអ្ភិវឌឍ្ន្តត  ំឱ្យ មន្ការអ្ភិវឌ្ឍតំបន ់  មន្
ការអ្ភិវឌ្ឍនត៍ំបន់  ំឱ្យ មន្ការអ្ភិវឌ្ឍជាតិ ន ោះជាតនិឹង្អ្នតរាយ។
សម្បតតិជាតិ កា្្យជាសម្បតតិបុគគល ជាកតាត្មួយខដលបណាត្លឱ្យ
ជាតិអ្នតរាយ។ ពលរដឋ្វោះការអ្ប់រ ំងាយរង្នទ្ ោះនោយមស្រនតីអាទ្កកជ់ិោះ
ជាន់ ពលរដឋ្វោះការអ្ប់រ ំងាយរង្នទ្ ោះនោយរចុចរតិជននបាកទ្បាស់។ 
អ្នក្លោះដងឹ្ខដរ ខតមនិហា ន្និយយ នទ្ ោះមានជងំ្ឺខា្ច្។ អ្នក្លោះដឹង្
ខដរ ខតមនិនិយយ នទ្ ោះខា្ច្បាតប់ង្់ោភសកាករ្ៈ ន ើយនធវើនៅតាម
បណាត្ញ តាមសភាពការណ៍ម្នអ្នំពើពុករលួយ ទ្ពមទំង្ទញយក
 ក្យនស្្្កខ្មរមកសមាអង្្ថា តូចសុីនោយតូច ធសំុីនោយធំ នធវើជា
ន តផុ្លនៅវិញ។ ចរូពិនតិ្យនមើលសកមមរបស់្លនួឱ្យញឹកញាប ់
ន ើយទ្តូវដឹង្ថា្លួនជាចំខណកការបំ្្្ញជាត ិ ឬជាចំខណកការ
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អ្ភិវឌ្ឍជាតិ។ កុំយកសម្បតតជិាតិនធវើជាកមមសិរធិ្ លួន ខតខែរកោ្សម្បតតិ
ជាតិដូចជារបស់្លនួ កុំយកសម្បតតិជាតិនធវើជាកមមសរិធិ្លនួ ខតទ្តូវនចោះ
នទ្បើទ្បាស់សម្បតតិជាតិ ឱ្យកា្យ្ជាទ្បនយជន៍ស្ធារណៈ។ 

 

ច្ាប់ខ្លាាំង ្បមទសខ្លាាំង 
 នបើនគសកិ្ោអ្ំពីឫសគល់ម្នច្ាប ់ នគនងឹ្ដងឹ្ថា តាមពិតនៅ
ច្ាបន់កើតនចញពីទ្បភពម្នសីលធមន៌ិង្ស្ស ។ មានន័យថា ច្ាប់
គឺសទ្មាប់ដកឹ ំមនុស្សឱ្យទ្បទ្ពឹតតលអ នងិ្នចៀសវាង្អ្ំនពើអាទ្កក់។ 
ច្ាប់្ សុពសីីលធមន៌ិង្ស្ស បនតិចនៅទ្តង្់ថា ជាការចាប់បង្ខំឱ្យ
អ្នុវតតតាម ន ើយនបើនធវើ្សុគឺទ្តូវខតររួលរណឌកមមនោយយុតតិធម៌។ 
នទ្្ពីននោះ ន លបណំង្ធគំឺនដើម្បីភាពសុ្ស្នតរបស់រាស្រសតខត
ប ុនណា្ោ្ះ។ ន តុននោះ ចា្ប់ខដលបនង្កើតន ើង្នដើម្បីនធវើបាបរាស្រសត ពុំនៅ
ថាច្ាបន់រ ខតជាអ្នំពើម្ទ្ពម្ផ្្សសទ្មាប់សង្កតស់ង្កនិមនសុ្សកនងុ្សង្គម
ប ុនណា្ោ្ះ។ នៅកនុង្ការអ្នុវតតច្ាប់ ោច់ខាតទ្តូវអ្នុវតតយ ្ង្តងឹ្រឹង្
និង្នសមើភាព ្។្ ច្ាប់ធូរលុង្ សង្គមអ្ ធបិនតយ្យ ន ើយច្ាប់តងឹ្
ខតង្ទ្ជុល សង្គមចោចល។ មា្ ្ង្នរៀត ចា្ប់នបើអ្នុវតតសទ្មាប់អ្នក
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តូច ខតនលើកខលង្ពកួអ្នកធំ នតើចា្ប់ន ោះបនង្កើតមកនធវើអ្វី? ភាពនសមើ ្្
នៅកនុង្ការអ្នុវតត គឺ ំឱ្យចា្ប់មានយុតតធិម៌។ ភាពអ្យតុតិធមម៌្នច្ាប់ 
គឺជារឹកខភនករបស់រាស្រសត ខតជាជទ្មកសុ្ ស្នតរបស់មស្រនតី្ូច។ 

 នលើសពីននោះ ការន រពចា្ប់ លអទ្បនសើរនៅបាន លោុះទ្តាខត
ទ្បជាជនមានការយល់ដងឹ្ទំង្អ្ស់ ្្។ កនងុ្សង្គម្លោះ ពលរដឋមិន
ទំង្នចោះអ្ក្សរទ្សលួបលួផ្ង្ ពួកមស្រនតីនលើកមាទ្តាមកសទូ្តន ើយដក
 ូតយកសរិធិនសរើភាពតាមអ្ំនពើចិតត។ នតើការន រពចា្ប់អាចនៅរួច
នរ នបើមនិបស្រញ្ជប្ការយលដ់ឹង្ជាមនុ? ន តុននោះន ើយនរើបនគខតង្
និយយថា ការអ្ប់រំជាអារភិាពមុននគ នបើចង្់ឱ្យសង្គមខា្្ំង្។ នលើស
ពីននោះ ការបណែតោះសលីធមម៌នុស្ស អាចនងឹ្សំខាន់ជាង្ច្ាបផ់្ង្ខដរ 
ដ្បិតថា មនុស្សមានសលីធម៌ មិនចាបំាច់មានចា្បក់៏រក្ោវិនយ័បាន 
ខតមនុស្សអាទ្កក ់ នទោះមានច្ាប ់ ក៏នៅខតអាចទ្បទ្ពតឹតនរឿង្អាទ្កក់
បាន ឬនគចនវសចា្បប់ាន។ 

 សរុបមក មានកតាតច្ម្បង្ៗ៣ ខដលនយើង្គួរពិចារណារក
ដំនណាោះទ្ស្យនដើម្បីនធវើឱ្យចា្ប់ខា្្ំង្គឺ ៖ 
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១.ការបនង្កើតច្ាប ់៖ ទ្តូវខផ្អកនលើមូលោឋន្ចា្ប់រដឋធមមនញុ្ញ នងិ្ច្ាប់
អ្នតរជាតិ មុននឹង្នឹកចង្់នធវើច្ាប(់តាកខ់តង្) ឬខកចា្ប់(វិនស្ធន
កមម)។ ចា្បក់៏ទ្តូវខតយកទ្បនយជន៍ជាត ិ ទ្បនយជនរ៍ាស្រសតជាធំ មិន
ខមនទ្បនយជន៍បក្សពកួ ឬជាការនធវើទ្បជាភិែតុិន ើយ។ មនិទ្តូវយក
ច្ាប ់ជានង្គ័លភជួរខទ្សនលើ្ នង្រាស្រសតជាោច់ខាត។ 

២.ការអ្នុវតតចា្ប ់ ៖ ទ្តវូមានការបស្រញ្ជប្ដល់ពលរដឋឱ្យមានការ
យល់ដឹង្ពីចា្បស់ំខាន់ៗទ្គប់ភូមិទ្សកុ ក៏ដចូជាផ្្សពវផ្ោ្យនូវវិធាន
នផ្្សង្ៗជាមុន (រយៈនពលសមគួរ ឬតាមការកណំតរ់បសច់្ាប់) 
នោយកុំខទ្សកភា្ម្ អ្នុវតតខភលតទំង្កនទ្មាល ទំង្ពលរដឋមួយចំននួ
តាមជនបរមិនបាននទ្តៀម្លនួទន់។ មស្រនតណីាខដលអ្នវុតតច្ាប់មនិ
ទ្តឹមទ្តូវ នងឹ្មាននឈាម្ោះថា នចារទ្សបច្ាប់ ន ើយក៏មនិគួរររួលបាន
ការន រពឱ្យតម្មលនស្ោះន ើយពីពលរដឋ។ ទ្បាក់ខ្ បានមកពីនញើស
ឈាមរាស្រសត សូមកុំរមលិគណុរាស្រសត។ 

៣.ការន រពច្ាប់ ៖ ពលរដឋទំង្ឡាយក៏ទ្តូវខតខសវង្យល់ផ្ង្ខដរអ្ំពី
ច្ាបស់ំខាន់ៗ ន ើយកុនំលមើសចា្ប់។ នពល្លោះពលរដឋមយួចំននួក៏មាន
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ការចូលរមួកនងុ្ក ំុស្គង្ម្នការអ្នុវតតចា្បផ់្ង្ខដរ។ ពលរដឋខដល
នចោះច្ាប់ នទោះមស្រនតីក ំូចចង្់នធវើបាប ក៏នធវើបាបនោយលបំាកខដរ។ 

 

ចង់ម្វើរស្តៃតីល្អ 
 ជន្លិ្ចូ ទ្បទ្ពឹតតអ្ំនពើពុករលួយបាន សរុធសឹង្ខតមានទ្បាជាញ្
ឈ្្ាសម្វនទ្ ោះនោយការសកិ្ោ នងិ្បរពនិស្ធ។ នបើនយើង្ចង្់លបុ
បំបាតអ់្ំនពើពកុរលួយននោះ លុោះទ្តាខតនយើង្ជាមនសុ្សខដលមានទ្បាជាញ ្
ការយល់ដងឹ្្ពង្់្ពស់ជាង្មនុស្សពុករលួយទំង្ន ោះ នរើបនយើង្អាច
បំខបកអ្ំនពើននោះបាន។ នបើមនិដូនចនោះនរនយើង្នងឹ្ធា្្កច់ូលកនុង្កលល្បចិ
របសជ់ន្ិល្ូចវិញជាកជ់ាពុំខាន។ នធវើអ្វីក៏នោយខតង្ខតមានការ
ទ្បឈមមុ្នឹង្បញ្ហ្ជានចិច។ ការងារតចូទ្បឈមនឹង្បញ្ហ្តចិ 
ការងារធំទ្បឈមនឹង្បញ្ហ្នទ្ចើន។ ជន្ចូ្លិទ្បទ្ពតឹតិអ្នំពើពកុរលួយ 
មានស្រធាតុស្ហាវម្ទ្ពម្ផ្្ស។ នបើបំខបកអ្ំនពើពុកលួយ ទមទរឱ្យ
នយើង្មានការលោះបង្់្ពស់ នពល្លោះគតិថា្លនួនងឹ្ស្្ប្់កនងុ្នពលបនតិច
នរៀតននោះ នោយស្រការឈ្្ានីសពីពួក្ិល្ូច។ នរឿង្ទ្បុង្ទ្បយ័តនវា
ជានរឿង្មយួសំខាន់ ខត ក្យចាស់នោកន លថា “ដំរើនជើង្បនួគង្់
មានភា្្ត់ អ្នកទ្បាជញនចោះស្ទ្តគ់ង្់មាននភលច”។ ដូនចនោះន ើយបានជានយើង្
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ទ្តូវមានការលោះបង្់្ ពស ់ សូម្បីខតជីវតិ។ មា្ ្ង្នរៀត នយើង្ទ្កន ក
នមើល ក្យរបស់នោកបណឌិត ខកម  ី មនុនពលអ្ស់ជីវតិ “ជូតរឹក
ខភនករបស់អ្នក ន ើយបនតដនំណើរនៅមុ្”។  ក្យននោះបានបញ្ជ្ក់
ន ើយជានទ្សចថា  ត់នងឹ្ទ្តូវស្្ប្់កនងុ្នពលឆ្ប់ៗននោះ សូមអ្នក
ខដលនៅកុំយំនស្កនធវើអ្វ ី ទ្តូវបនតដំនណើរម្នឧតតមគតជិាតិនយើង្តនៅ
នរៀត។ ឧតតមគតិជាតិ មនសិការវិជាជ្ជីវៈ ជាន លការណ៍សំខាន់
សទ្មាបម់ស្រនតីលអ។ នបើអ្នកកប្ត់នូវន លការណម៍ួយណាន ើយ កុំ
និយយពីនរឿង្ជួយជាតិ កុំនយិយពីបគុគលស្អត្សអំ ន ើយក៏កុនំិយយ
ពីមស្រនតលីអ។ មានបុគគលមួយចំនួន នពលនរៀន នពលជួបអ្នកនិយយអ្ពំី
បញ្ហ្សង្គម ខតង្ខតនិយយថា ្ញុនំឹង្ជួយនោោះទ្ស្យ នងឹ្មិនទ្បទ្ពតឹត
អ្ំនពើតិរចាឆ្ន(អ្នំពើពកុរលួយជានដើម)ទំង្ន ោះនរ ខតនពលជបួ្ទ្ល់
បានក្បត់នូវឧតតមគតិរបស់្ លនួ នោយទ្ នប់ានររួលបាននូវោភ
សកាក្រៈបនតិចបនតចួ នភលចគតិទ្បនយជន៍រមួ ឬមិនដូនចនោះខតង្ខតន្លើយ
 ក្យថា “្ញុសំុំខតសុ្ នរ”។ ខតសូមកុំនភលចថា អ្នកអាចសុ្ បាន 
សបា្យបាន ្ណៈនពលខដលវាមនិទន់មកដលន់វនរបសអ់្នក នបើ
ដល់នវនរបស់អ្នកន ើយន ោះ អ្នកនឹង្នសើចខលង្សមជាមនិខាន។ 
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ភាពជាអនក្មៃចិត្តសបប្ុ ស្រ៌ពិត្្បាក្ដ 
 ចិតតសប្បុរសធម ៌ គចឺិតតខដលទ្បកបនៅនោយភាពលអផ្រូផ្ង្់។ 
ភាពលអផ្រូផ្ង្់ពុំជាប់នូវអ្វីនៅជាមួយន ើយ។ ភាពជាអ្នកមានចិតត
សប្បុរសធម៌ពតិទ្បាកដ ទ្តូវមានលកខណៈ៣យ ្ង្គ ឺមនិនធវើនដើម្បីផ្ល
ចំនណញ(១) មិននធវើនដើម្បខីតបានមុ្ មាត់(២) និង្មនិនធវើនដើម្បខីត
ឈ្្ានីសអ្នកដម្រ(៣)។ ្សុពីននោះ ជាចតិតបាប។ មនសុ្សអ្វិជាជព្ិបាក
 ល់ទ្តូវណាស ់ ន ើយក៏កាន់យកចតិតសប្បុរសធមក៌ទ្មិត្ពស់ននោះ
ណាស់ខដរ ដ្បតិមនុស្សអ្វជិាជ្មានជាបន់ូវនោភៈ នទសៈ និង្នមា ៈ
នទ្ចើនជាង្នគ។ អ្នកជយួសង្គមពតិទ្បាកដ គឺជាអ្នកលោះបង្់នោយមិន
ទ្តូវការការតបសនង្អ្វីមកវញិទំង្អ្ស ់ នបើនទោះជា្លនួររលួបាននូវ
ការន រពទ្សឡាញ់ ឬជនំនូអ្វីទ្ត ប់មកវិញក៏នោយ។ ចិតតរចួរនោោះ 
រខមង្មានសីល សមាធិ នងិ្បញ្ញ្នៅជាមួយ។ 

 យុវជនខ្មរទងំ្អ្ស់គួរខតមានចិតតសប្បុរសធមក៌នុង្្លួន ខតក៏
មិនគរួឱ្យចិតតសប្បុរសធម៌ន ោះទ្បឡាក់នោយភាពនៅ មង្ទំង្ឡាយ
ន ើយ។ ចតិតសប្បុរសធម៌ខកលង្កា្្យបានទ្តឹមខតបំពុលសង្គម និង្ទញ
្លួននៅកនុង្ការវិ សយសប នុណា្្ោះ។ ដូនចនោះយុវជនទងំ្ឡាយខដល
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ចង្់ទ្បកាន់ន លការណស៍ប្បុរសធមន៌ៅនលើអ្វីមួយ ទ្តវូនធវើវានោយ
ចិតតទ្ជោះថា្្ និង្មនធ្ាបាយលអផ្ង្ខដរ។ 

 

ឧត្ដរគត្ិៃិង្បាជាា្ៃញ្ជ័យ 
 អ្ក្សរសិល្បិ៍ទ្បជាទ្បិយនរឿង្ “ធនញ្ជ័យ” ជានរឿង្ខដលតណំាង្
ឱ្យស្ម្រតីទ្បជាជន តណំាង្ឱ្យវណណៈអ្នកទ្ក ន ើយកត៏ណំាង្ឱ្យឧតដម
គតិអ្នកនសនហាជាតិ ខដលហា ្ននទ្កាកន ើង្បោះនបារនឹង្វណណៈអ្នកមាន
អ្ំណាច។ រីណាមានការជិោះជាន់ រនី ោះច្ាស់ជាមានការនរើបទ្មោះ។ 
ែវីនបើនរឿង្ននោះ ជានរឿង្ទ្បឌិតខដលមិនមាននឈាម្ោះអ្នកនិពនធ នងិ្ម្ែងខ្
ច្ាស់ោស ់ ខតវាសងឹ្ខតកា្្យជានរឿង្ពិតនៅន ើយ ខដលនរណាៗ
ក៏នលើកពីនឈាមោ្ះអ្នកទ្បាជញធនញ្ជ័យនៅទ្សុកខ្មរ។ 

 ធនញ្ជ័យ សអប់ន្ពើមការនកង្ទ្បវ័ញ្ចកមា្្ំង្ពលកមម តាងំ្ខតពីតូច 
រ ូតចិញ្ចឹមចតិតផ្ដលួរំលំរាលអ់្ំនពើអ្យុតតធិមក៌នុង្សង្គមខ្មរ។ តាំង្ខតពី
នសដឋ ីមស្រនតីវាំង្ នសដចទ្សកុខ្មរ នងិ្ពកួសននំសដចជានដើម។ ធនញ្ជ័យបាន
នទ្បើទ្បាស់នូវទ្បាជាញ ្ ជាមួយនឹង្ឧតដមគតដិ៏មតុមាំ នដើម្បរីំនោោះ្លួនមដង្
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ន ើយមដង្នរៀតពកីារនធវើបាប និង្ការប ុនប ង្សមា្្ប។់ ជាក់ខសដង្ដចូ
ជា នភលើង្ន្ោះផ្ទោះនសដឋី ការទ្បជលក់ូនមាន់ ទ្បជលក់ូនន  ជិោះនសោះ
ចទ្តង្គ ជោិះដរំើនបើកនកាដង្្ ខល្បង្មាន់ពង្កនងុ្រឹក នទ្បើនសដចឱ្យងាក
នទ្កាយ កុ កនសដចនរឿង្ក្បនួភរ យកពនធ១បាទ្ត ោក់ខ្ញនលើផ្នូរ។ល។ 
អ្វីទំង្ននោះ ក៏្លោុះបញ្ច្ងំ្ឱ្យន ើញច្ាសផ់្ង្ខដរថា អ្នកមានអ្ំណាច
ទ្ ក់ៗនៅទ្សកុខ្មរ រ ូតសូម្បីខតនសដចខផ្នដី កនុង្សម័យកាលមួយ
ចំនួនម្នទ្បវតតិស្ស្រសតខ្មរ គសឺអបព់ួកអ្នកនសនហាជាតដិល់្ អឹង្ សមលឹង្ខត
ឱកាសនដើម្បកីមាច្តន់ចាលប នុណា្្ោះ។ ការដឹក ំទ្សុកនរស នោយ
ទ្ចាននចាលអ្នកទ្បាជញ នគរមនិអាចសុ្ស្នតបានជាោច់ខាត។ ចរិត
នមដកឹ ំខ្មរភាគនទ្ចើន គខឺា្្ចការដនណែើមអ្ំណាច ខដលនគអាចរក
ន ើញចរិតននោះកនុង្របប្ដច្ក់ារ។ នទោះយ ្ង្ណា ធនញ្ជ័យ នទោះជា
ទ្តូវខ្មរ ្ឯ្ង្តាមនធវើបាប ក ៏ត់នៅខតជួយជាតិ ត់ជានិចច ន ើយក៏
បានបន្សល់ ក្យនពចនដ៍៏មានតម្មលសទ្មាប់នសដច កដ៏ូចជានមដកឹ ំ
ខ្មរទ្គប់ជំ ន ់គ ឺ“នបើនស្យទ្តីទ្ពួល កុនំចាលទ្សកា នបើនស្យទ្តីទ្បា 
កុំនចាលទ្សក ីសលមជូរកា្លទ្តី ទ្តូវោក់សណាត្ន់”។ 

 នបើនិយយពីពកួបរនរសជតិខាង្វិញ ពុំខដលមានគំនតិលអនឹង្
ទ្សុកខ្មរពិតទ្បាកដន ើយ។ តួយ ្ង្ អ្នកទ្បាជញធនញ្ជ័យ បានតស ូយ ្ង្
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សវិតស្វ្ញ នដើម្បរីបរ់ល់នងឹ្ម ចិឆតាប នុនម របស់ចនិមកនលើទ្សុក
ខ្មរ។ ការនទ្បើល្បចិនលង្ខលប្ង្ភា្្ល់ោករ់ឹកដីរបសច់ិន ទ្តូវបរាជ័យ
ពីរនលើកធំៗ។ ននោះបញ្ជក្ថ់ា ពួកចិនមិនងាយនបាោះបង្់ម ចិឆតា្លនួ
ន ើយ នបើកុខំតមានអ្នកទ្បាជញធនញ្ជ័យ នមល ោះនគរខ្មរ ទ្តូវពួកវានលប
ទ្តបាកប់ានសនទ្មច។ ពួកចិនកនងុ្នរឿង្ននោះ ក៏តណំាង្ឱ្យបរនរស
ទំង្ឡាយជតិខាង្ខដរ។  ម្នជាតិស្សនណ៍ាទ្សឡាញ់ខ្មរនយើង្
ជាង្ខ្មរ្លួនឯង្នរ។ ខតនបើខ្មរសអប់ខ្មរន ើយ ន ោះវារតឹខតលំបាក
នទ្ស្ចទ្សង្់ជាតិមួយកទ្មិតនរៀត។ នទោះយ ង្្ណា ខ្មរខដលក្បត់
ជាតិ លក់ជាត ិ កព៏ុំទ្តូវនៅថាជាខ្មរន ើយ ន ើយនបើស្មគគ ី គឺបាន
ទ្តឹមខតនធវើឱ្យជាត ិិននហាចខែមប ុនណា្ោ្ះ។  

 នរឿង្ធនញ្ជ័យ គួរខតទ្តូវបាននគនលើកយកមករំឭក និង្បស្រញ្ជ្ប
នៅកនុង្ផ្នតគ់ំនតិ ឬឧតដមគតិខ្មរទ្គបរ់ូប។ វាជាអាវធុជាតិនិយមមួយ
ផ្ង្ខដរ តាមរយៈមនធា្បាយអ្ក្សរសិល្បិ៍។ 
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អនក្ៃិពៃធជាៃ  ? 
 អ្នកនពិនធគឺជាអ្នកបនង្កើតស្្្ម្ដសំនណរសទ្មាបស់ង្គម។ ងារ
ជាអ្នកនពិនធមិនខមនតចូនរ ខតកម៏ិនខមនធំណាស់ណាខដរ។ បុគគល
ខដលយករកឹន្ម្ម្នសចចភាព គបួផ្្សំជាមយួនឹង្បំណនិម្នសិល្ប៍វធិ ី
គឺមាននឈាមោ្ះថាអ្នកនពិនធនៅន ើយ។ បខនថមនលើសននោះ នបើនិយយអ្ពំី
អ្ំណាចចុង្ប ៊ិករបស់អ្នកនពិនធ គឺថាកនុង្កាលៈនរសៈ្លោះ អ្នកនិពនធ
មានឥរធពិលជាង្អ្នកននយបាយនៅនរៀត។ ចុង្ប ៊ិករបសអ់្នកនិពនធ
មុតជាង្ោវកាំនភលើង្របស់ទហាន ន ើយ្ទ័រខាទ្រជាង្សនំ ង្នមដកឹ ំ
នរៀតផ្ង្។ ដូនចនោះមាននយ័ថា ការកា្្យ្លនួជាអ្នកនពិនធ មិនខមនមាន
ទ្តឹមខតស្្្ម្ដសនំណរលអប ុនណា្្ោះនរ គឺទល់ខតមានគុណសម្បតត ិ
និង្ចរិតលកខណៈលអ នរើបគួរជារីនកាតសរនសើរម្នបណាត្ជនរូនៅ។ 
សង្គមខ្មរនយើង្បចចបុ្បនន កពំុង្ខតនលចន ើង្នូវចរនតម្នការអាន នងិ្
ការសរនសរយ ង្្ផ្សុផ្លុ។ កនុង្ន ោះ អ្នកអាន និង្អ្នកនពិនធក៏រើក
ដុោះោលដូចផ្្សិត។ នទោះយ ង្្ណា ការមានលរធភាពនបាោះពមុពផ្ោ្យ
នសៀវនៅ ឬការខដលមានអ្នកអាន ំទ្រនទ្ចើន ពុំទន់ជាសញ្ញ្បញ្ជក្់
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ថានយើង្មានភាពជាអ្នកនពិនធនពញនលញន ោះនរ ទ្បសនិនបើនយើង្្វោះ
ខាតនូវគណុសម្បតត ិនងិ្ចរតិលកខណៈជាអ្នកនិពនធ។ 

 គុណសម្បតតអិ្នកនិពនធ គឺន រនពញនោយចំនណោះដងឹ្ មាន
សីលធម៌លអ នងិ្មានសមតថភាពពូខកកនងុ្ការនពិនធជានដើម។ ចំខណក
ឯចរតិលកខណៈលអរបសអ់្នកនិពនធគឺ សរនសរនូវអ្វីខដលជាការពតិ 
រំនលចនូវអ្វខីដលជាទ្ពលងឹ្សិល្បៈ ន ើយមិនសរនសរនដើម្បីខតបាន
លុយកាក់ បុណ្យសកត ិឬនករតិ៍នឈាម្ោះន ោះនរ។ នបើមនិដូនចា្ោ្ះនរ វាទ្ ន់
ខតជានរឿង្ដគ៏ួរឱ្យអាមា ស្់ខតប ុនណា្ោ្ះ នៅកនុង្សមរភមូិរកឹន្ម្។ 

 អ្នកនពិនធគប្បីយល់ថា សនំណររបស់្ លួនអាចបង្កនទ្ ោះថា្្ក់
ដលស់ង្គមបាន ពិនសសនបើអ្នកនិពនធមនិមានភាពសុចរិតនៅនលើវិែី
របស់្ លួន។ សូមនទ្បើចងុ្ប ៊ិកសទ្មាបជ់ួយជាតឱិ្យពតិទ្បាកដ! 

 

អាំ ចចុងប ៊ិក្ 
 កាំនភលើង្អាចសមា្ប្់ជីវតិមនសុ្សបានខតមដង្ប ុនណា្ោ្ះ ខតចងុ្ប ៊ិក
អាចសមា្ប្់ជីវតិមនុស្សរាបម់ិនអ្ស់ ន ើយសមា្្ប់នោយមិនន ើញ



កម្រងស្មេរ 

139 

 

ឈាមនរៀតផ្ង្។ ទ្ ប់កាំនភលើង្អាចនធវើឱ្យរបសួទ្តមឹរបូកាយ ខតចងុ្
ប ៊ិកអាចចាករ់មលោុះដលដ់ួង្វញិ្ញ្ណ។ នទោះយ ង្្ណា ការនទ្បើទ្បាស់
ចុង្ប ៊ិកអាច ំផ្លលអឬអាទ្កក់ អាទ្ស័យនលើអ្នកនពិនធឬនសមរ។ កនុង្
ទ្បវតតិស្ស្រសត នបើនគចង្់នលើកតនមកើង្ ឬោក់នទសអ្នកដកឹ ំរូបណា គឺ
នគអាចនធវើបាននោយស្រខតការនទ្បើតអួ្ក្សរជាអាវុធននោះឯង្។ កនុង្
នរឿង្នសនហា នបើកវើចង្់សរនសើរ ឬនដៀមោម រើ គឺនោយស្រខតនវាហា
សពទដ៏បុនិទ្បសបក់នុង្សំនណរននោះផ្ង្ខដរ។ 

 ការយល់ដងឹ្អ្ពំីអ្ណំាចចុង្ប ៊ិក អាចឱ្យនយើង្នចោះសនង្កតនមើល
ពីលកខណៈខំ្្ាង្ន្្ោយម្នសនំណរ ក៏ដចូជានចត ម្នអ្នកនិពនធ។ 
ម្ា ្ង្នរៀត វាជួយឱ្យនយើង្ដឹង្ពមីនធ្ាបាយមួយកនុង្មនធ្ាបាយដម្រ 
កនុង្ការជួយសង្គម។ នដើម្បីខសវង្យល់ពសីង្គមគឺទ្តូវការអាននសៀវនៅ
ជាមុន ន ើយនដើម្បីជួយសង្គម នគអាចសរនសរនសៀវនៅនដើម្បបីន្សល់
ជាស្្្ម្ដសទ្មាប់ោស់នតឿនសង្គម។ នសៀវនៅមយួក្ាល អាចខកខទ្ប
សង្គមបាន នបើនសៀវនៅជាថា្្ំ។ ខតនសៀវនៅមួយកា្លក៏អាចបំ្ ្្ញ
សង្គមបានដូច ្្ នបើនសៀវនៅន ោះជាថា្្ំពសិ។ 
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ខ្លាាំងៃិងមខ្ាយ 
 កាលណាទ្សុកនរសលអជាទ្តឹមទ្តូវ   មនសុ្សលអគឺជាអ្នកកាត់
នទសមនសុ្សអាទ្កក។់ ខតកាលណាទ្សុកនរសវកិលចរិត  មនសុ្សលអ
នឹង្កា្្យជាអ្នកនទសរបសម់នសុ្សអាទ្កក់វិញមដង្។ ស្ដ្ប់នៅ វា
ហាកអ់្យុតតធិម ៌ ខតតាមច្ាប់ធមមជាត ិគឺយតុតិធម៌។  ន តុអ្វីយតុតិធម?៌  
គឺយុតតធិម៌ទ្តង្់ថា អ្វខីដលខា្្ំង្ វានងឹ្ទ្គប់ទ្គង្នៅនលើអ្វីខដលន្ោ្យ 
មានន័យថា លអក៏នោយអាទ្កក់កន៏ោយ នបើខា្្ំង្នឹង្ឈនោះ  ន ើយនបើ
ន្្ោយនឹង្ចាញ់។ ទ្ ន់ខតថា ឈនោះនិង្ចាញ់នោយមានតម្មល ឬ មន្
តម្មលខតប នុណា្ោ្ះ។ 

 មនសុ្សលអទំង្ឡាយ សូមកុំទ្តឹមខតលអ ខតទ្តូវខា្្ំង្ផ្ង្ ដ្បិត
ទល់ខតមានភាពខា្្ងំ្ ឬ “អ្ណំាច” (Power) នរើបការ រ្លួនបាន
ពីការពា្បាររបស់មនសុ្សអាទ្កក់។ ខតទ្តូវចាំផ្ង្ខដរថា នបើមនសុ្សលអ
យកអ្ណំាច្លនួនៅនធវើនរឿង្អាទ្កក់ គឺខលង្នៅថាមនសុ្សលអន ើយ។ 
វានទ្បៀបដូចជានរវតា នបើទ្បទ្ពឹតតអ្ំនពើបាប គឺខលង្ជានរវតាន ើយ។ 
ដូនចនោះ អ្ំណាចទ្តូវទ្បទ្ពឹតតនៅនោយលអ។ 
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សស្តង្ខារចិត្តសាស្តសត 
 កនុង្នរឿង្ “នគរទំង្បី” (ស្មកកុ) អាចនិយយបានថា ជកូឺ
ោង្ ជាកពំូលអ្នកចតិតស្ស្រសតសស្រងាគម្ដព៏ូខកជាង្នគ។  ត់នមើលធលោុះ
ចិតតមនសុ្ស មិនថាមិតតឬសទ្តូវ។ កនុង្ជីវិតរបស់ ត ់ទ្បខ លមានខត 
សុឺមា ្អ្ ៊ី មា្្កប់ ុនណា្្ោះ ជាសទ្តូវធំរបស់ ត ់ ន ើយកជ៏ាសទ្តូវខដល
ចូលចតិតនលង្សស្រងាគ្មចិតតស្ស្រសតបផំ្ុត។ អាចនិយយថា ជូកឺោង្
ពូខកខាង្វាយលកុ សុឺមាអ្ ៊ី ពូខកខាង្ការ រ គឺសំនៅដល់ការនទ្បើរ័ព 
និង្ការនទ្បើចតិតស្ស្រសតននោះឯង្។ ន តអុ្វី្ញុំនលើកពីសស្រងាគម្ចិតតស្ស្រសត? 

 ជាធមមតា មនសុ្សទ្តូវបានដឹក ំនោយចិតត។ ចោុះនបើនគអាច
ស្គ្ល់ចតិត នតើនគមិនអាចស្គ្ល់ពមីនសុ្សនរឬថានងឹ្គតិអ្វី និយយអ្វ ី
នធវើអ្វ ីចលូចតិតអ្វ ីឬសអបអ់្វី...ន ោះ ? នគថា ស្គ្លម់ុ្ អាចមិនស្គល្់ចតិត 
ខតនបើស្គ្លច់ិតតន ើយ មនិចាំបាច់ស្គល្់មុ្ ក៏បាន។ ន តុននោះន ើយ 
នរើបនៅកនុង្កិចចការទំង្ឡាយ ពិនសសជំនួញ សស្រងាគម្ ននយបាយ 
និង្ការដឹក ំ នគទ្តូវខតស្គល្់ច្ាសព់ីនរឿង្ននោះ។ អ្នកខដលមិនស្គ្ល់
ចិតតមនសុ្ស មិនអាចរស់នៅសុ្ស្នតន ើយជាមួយមនសុ្ស កុំថាន ើយ
ដល់នៅដឹក មំនសុ្ស។ តាមចរតិទ្រសឹដីមា ្នឈៀខវលលីវញិ នគយល់
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យ ្ង្ដូនចនោះថា មនសុ្សនទ្បៀបដូចជាគនលោឹះ ខដលនគអាចចចុបញ្ជ្បាន។ 
មានន័យថា នបើនរណាពូខក្ឹង្ នគដតុនភលើង្ខែម នបើនរណាខា្្ចទ្ជលុ 
គឺបំភយ័ខែម នបើនរណានោភលន់ នគរិញក្ាលបាន នបើនរណា
ទ្ពន ើនទ្ជុល នគវាយបបំាក់ស្ម្រត ី ន ើយនបើនរណាមានគុណធម ៌
នគន រពមនិហា ន្ប ោះ...។ 

 ការយល់ដងឹ្ពសីស្រងាគ្មចិតតស្ស្រសត មានស្រៈសំខានទ់្តង្់ថា 
នយើង្មនិងាយក្្ាយជាមនសុ្សមា្្ក ់ ខដលធា្្កន់ៅកនងុ្អ្ ទ្ក់អ្នកដម្រ 
ដ្បិតថាជីវតិនយើង្ មិនសរុធខតមានអ្នកទ្សឡាញ់នយើង្ទងំ្អ្ស់ ្្ន ោះ
នរ។ វាដចូនៅនងឹ្អ្វខីដលស ុនជឺបាន្ដ្ំថា កុំគតិថា្លួន ម្នសទ្តូវ 
ខតទ្តូវនទ្តៀម្លួនជានិចចចំន ោះសទ្តូវ។ ជីវតិមនិអាចរស់ទ្សួលបាននរ 
នបើមនិដងឹ្ថានរណាមតិតពតិទ្បាកដ នរណាសទ្តូវពតិទ្បាកដ។ 

 

មរម ៀៃ្បវត្តិសាស្តសត 
 រយៈកាលជានទ្ចើនសតវត្សមកន ើយ ខដលខ្មរនយើង្មាន
សស្រងាគ្មម្ផ្ទកនងុ្រវាង្ខ្មរនងិ្ខ្មរនដើម្បីដនណែើមអ្ំណាច ្។្ វាជាន តុ
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ខដលនធវើឱ្យទ្បនរសខ្មរនយើង្ធា្្ក់្លួនរនន់្ោ្យ បាតប់ង្ម់ាច្ស់ការនលើ
្លួនឯង្ នសទើរខតបាត់បង្់រកឹដីពីខផ្នរីពភិពនោកមដង្ៗ។ រាល់នលើក
កនុង្ជនមា្្ោះដនណែើមរាជ្យ នមដឹក ខំ្មរនយើង្ចូលចិតតណាស់ខាង្ពងឹ្
 ក់កមា្្ងំ្ទ្បនរសជាតិខាង្ មកជួយច្ាងំ្ដនណែើមអ្ណំាចឱ្យ្លួន 
ជាពិនសសគឺទ្បនរសយនួ  និង្ទ្បនរសនសៀមននោះ្ទ្ល់ខតមតង្។ នយើង្
សនង្កតន ើញថានទោះបីជាភាគីណាឈនោះកតី ក៏ទ្បនរសនយើង្ទ្តូវ
បាត់បង្់ផ្លទ្បនយជនន៍ៅឱ្យទ្បនរសពីរននោះជាដរាប ជាពិនសសគឺ
ការបាតប់ង្រ់ឹកដីរបស់ដនូតានយើង្នៅឱ្យពកួវា តាមរយៈនមដឹក ំ
ខដលររលួបានអ្ំណាច។ ននោះជាការឈឺចាបរ់បស់ជាតិខ្មរ និង្ជា
នមនរៀនទ្បវតតិស្ស្រសតសទ្មាបន់មដកឹ ំនទ្កាយៗសិក្ោនរៀនសូទ្ត នដើម្បី
កុំឱ្យពកួ តន់ដើរតាមគទ្មូដអ៏ាទ្កក់ននោះតនរៀត។ 

 ខតរ តូមកបចចុប្បនន នមដកឹ ំរបស់ពកួនយើង្ហាក់ដចូជាមិន
បានយកនមនរៀនទ្បវតតិស្ស្រសតននោះមកសិកោ្ នដើម្បដីឹក ំទ្បនរសជាត ិ
នឆ្្្ោះនៅរកការស្មគគីជាតិ និង្ ការរើកចនទ្មើនទល់ខតនស្ោះ។ នោយ
ភាគនទ្ចើន គិតខតចង្ប់ានអ្ណំាច បណុ្យសកកិ និង្ចង្់កា្្យជានម
ដឹក ំទ្បនរសនរៀង្ៗ្លនួ។ 
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 រមា្្ប់ពងឹ្ ក់បរនរសមកជយួ នៅខតបនតរ តូមកដលន់ពល
បចចុប្បននននោះ នោយន តុថាភាគីមាខ្ង្និយមខាង្នសរើ ន ើយភាគីមាខង្្
នរៀតនិយមខាង្្ត្ច់ការ ន ើយការនិយមពងឹ្ កខ់បបននោះវានធវើឱ្យ
បាត់បង្់ផ្លទ្បនយជនដ៍លព់លរដឋ នងិ្ទ្បនរសជាតិជានទ្ចើន។ 

 កនុង្ការសិកោ្នមនរៀនទ្បវតតសិ្ស្រសតននោះ នយើង្អាចសកិ្ោបាន
ទំង្ចំណ ចខា្្ំង្ ចំណ ចន្្ោយ និង្ចំណ ចខដលទ្តវូខកលមអបាន
យ ្ង្នទ្ចើនសម្បូរខបប នបើសិនជានមដកឹ ំនយើង្ចង្់ឱ្យទ្បនរសជាតិ
នយើង្រើកចនទ្មើន និង្មានស្មគគីជាតពិិតទ្បាកខមនន ោះ។ 

 
វប្ប្រ៌ត្ាំ ពូជ 

 ពីមួយជំ ន់នៅមួយជំ ន ់ មនសុ្សចាសប់ានបន្សលរ់ុកនូវ
វប្បធម៌ជានទ្ចើនឱ្យកនូនៅរបស់្លនួ ពិនសសខផ្នកចិតតគំនតិ ផ្នតគ់ំនិត
កនុង្សង្គមរបស់មនសុ្សចាស ់ គឺទ្តូវបាននផ្ទរនៅឱ្យយុវជនជំ ន់
នទ្កាយ ទងំ្លអនិង្អាទ្កក់។ វប្បធមក៌នុង្សង្គមនផ្្សង្ៗ ដូចជាការនធវើ
ទន សុជីវធម ៌សលីធម៌ ស្មគគ ី  ិង្ោ្ ការនជរទ្បនរច កាប់ចាក់ ...
សុរធខតទ្តូវបាននផ្ទរឱ្យនកមង្ៗនោយសវ័យទ្បវតតិ។ នកមង្ៗគទឺ្បាកដជានធវើ
ទ្តាប់តាមមនសុ្សចាស់ ទ្បសិននបើមនុស្សសង្គមនយិមផ្ឹកទ្ស្ច្ាស់
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ណានកមង្ជំ ន់នទ្កាយនងឹ្កា្្យជាពូជអ្នកទ្បមឹក។ សង្គមមយួខដល
និយមនឈ្្ាោះកាប់ចាក់ោបពណ៌ ្្ឯង្ សង្គមអាតាម្នយិម សង្គម
ពុករលួយ ទ្បាកដជាបន្សលន់ូវមរតកវប្បធមរ៌នបៀបន ោះ។ ន តុននោះ
កនុង្ មពលរដឋសង្គម គួរខត្ំនធវើអ្ំនពើលអសទ្មាបស់ង្គម្លនួ ស្ង្គទ្មូ
លអដលក់ូននៅជំ ន់នទ្កាយ បណែតោះវប្បធមខ៌ចករំខលក សលីធម ៌
គុណធម៌ ផ្នត់គនំិតនសនហាជាតិ។្នទៈ  ម ្ាង្នរៀតកនងុ្ មនយើង្ជា
យុវជនជំ ន់នទ្កាយ ទ្តូវខតនចោះខបង្ខចករវាង្គទ្មលូអនិង្អាទ្កក់។ 
ទ្តូវនចោះររួលយកនងិ្បនង្កើតគទ្មូលអ ន ើយនបាោះនចាលនវូគទ្មូអាទ្កក់
កនុង្សង្គម។ ្លួននយើង្មា្ក្់អាចជាទ្ ប់ពូជដ៏មានតម្មលមហាស្ល
សទ្មាបស់ង្គម ន ើយក៏អាចជានមនរាគដ៏កាចស្ហាវសទ្មាបស់ង្គម
ជំ ន់នទ្កាយផ្ង្ខដរ។ 

 

សាាយអនក្មៃសរត្ថភាព 

 “បំ្្្ញធនធានយុវជន ដូចបំ្្្ញជាតិ។” 

 នទ្កាយការនង្ើបន ើង្ពីសស្រងាគ្មទ្បនរសកមពុជានយើង្ បាត់បង្់
នសទើរខត ម្នសលធ់នធានលអៗ ខដលមានចំនណោះដឹង្្ពង្់្ ពស់ មិនថា
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ខតធនធានមនសុ្ស សមូ្បីខតស្្្ម្ដរបសអ់្នកទ្បាជញខដលបានបន្សលរ់ុក
ក៏បាតប់ង្ន់សទើរខតអ្ស់។ ការដឹក ំទ្បនរសមានការលំបាកខដល ំឱ្យ
សង្គមនយើង្មានការអ្ភិវឌ្ឍយឺត ។ ការបាត់បង្់ធនធានមនសុ្សននោះជា
នរឿង្ខដលគួរឱ្យនស្កស្តយ្ម្ទ្កខលង្ ម្នអ្វីនទ្បៀបបាន នបើសមូ្បីខត
យុវជនខដលធា្ប្់មាននឈាមោ្ះថា ជាសសរទ្រងូ្ទ្បនរសជាតិភាគនទ្ចើន
ក៏បានទ្តឹមរស់នៅនដើម្បីខតចខំអ្តទ្កពោះប ុនណា្្ោះ ន ើយចង្ចាំទ្តឹមផ្នត់
គំនិតបាកស់្ាត រកុបញ្ជនូដលក់ូននៅខែមនរៀត។ ខតនបើនយើង្
សនង្កតនមើល កនងុ្ការកស្ង្ទ្បនរសនទ្កាយសស្រងាគម្អ្ស់រយៈនពល
ជាង្ស្មសិបឆ្្្នំនោះ ធនធានរបសន់យើង្ចាប់នផ្តើមនកើនន ើង្វិញ។ 
នយង្តាមទ្បស្សន៍របសន់ោកបណឌតិខកម  ី កនុង្បរសមាភស្ន៍
មួយ  ត់បាននលើកន ើង្ថា “ធនធានមនសុ្សរបសន់យើង្មិន្វោះនរ ខត
ការនទ្បើទ្បាស់ធនធានមនសុស្មានភាព្ជោះខាជ្យ”។ នបើការនទ្បើទ្បាស់
ធនធានមនសុ្ស្ជោះខាជ្យ នតើមកពមីូលន តអុ្វីបានជាយ ង្្ដូនចា្ោ្ះ? 

  ត់ខែមទំង្បាននលើកន ើង្ថា មនសុ្សចាស់កាន់តខំណង្យូរ
មិនទ្ពមចលូនិវតតន ៍  ំឱ្យនកមង្ៗយុវជន្វោះកខនលង្បនទ្មើជាតិ។ តួ រី
ភារកិចចភាគនទ្ចើននផ្ទរតាមខ្្ស យុវជននកមង្ៗខ្្ាចមនិបនទ្មើឧតតមគតិ
បក្សនរើបមិនទ្ពមនទ្បើ។ ភាគនទ្ចើនអ្នកមានសមតថភាពពិត  ម្នឱកាស
នធវើការកនងុ្កខនលង្សំខាន់ៗរបស់រដឋ។ នលើសពនី ោះ ចាស់ៗខដលមាន
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សមតថភាព មិនបាននទ្បើ តប់នតនរៀតនោយរកុនចាលមនិខាវ្យ្វល់។ 
បចចុប្បននននោះក៏មនិទន់មានការ្ុសខបលកពមីុនខដរ អ្នកមានសមតថភាព
មួយចនំួនទ្តូវោក់សមតថភាពរុកនចាល អ្នកហា ន្គតិគូនងិ្នមើល
ន ើញបញ្ហ្សង្គមទ្បឆ្ងំ្ទមទរ ខបរជាទ្តូវររលួបានការតប
នោយអ្ំនពើម្ទ្ពម្ផ្្ស ជួនកាលអាចដលប់ាតប់ង្ជ់ីវិត រត់នចាលទ្សកុ ឬ
ជាប់នទសក្បត់ជាតិជានដើម។ អ្នកនចោះដងឹ្ជានទ្ចើនរស់នៅនទ្កាម
គំ បនរើ្ លួនមិនរួច នទោះបជីាន ើញបញ្ហ្សង្គមជាតយិ ្ង្ណាបាន
ទ្តឹមខតអ្ង្គុយនមើល។ យុវជនខដលមាន្នទ:នផ្្សង្ពនីិ ្ក្ាររបស់បក្ស
ពួកនគ  មន្អ្វនីទ្្ពីពា្យមោបពណ៌ គំរាម បបំិរសិរធិនសរើភាព 
មិនឱ្យនធវើអ្វីនដើម្បីសង្គមបានន ើយ នបើនទោះជាមានទ្បនយជនដ៍ល់
សង្គមយ ្ង្ណាក៏នោយ នបើប ោះ លផ់្លទ្បនយជន៍បក្សពួកនគនឹង្
មិនឱ្យនៅបានសុ្ ន ើយ។ នតើននោះមានអ្វនីទ្្ពពី្ាយមបំ្្្ញយុវ
ជននៅ? 

 ដ្បិតសង្គមរើកចនទ្មើននៅបាន ក៏នទ្ ោះខតអ្នកនចោះដងឹ្ទំង្អ្ស់
ចូលរមួសកមមចំន ោះបញ្ហស្ង្គមជាតរិួមទងំ្យុវជនផ្ង្ ចោុះនបើមិន
ទ្ពមនទ្បើអ្នកមានសមតថភាព ន ើយបំ្្្ញកមា្្ងំ្យុវជន ន ោះសង្គម
ជាតិននោះនធវើនម ចអាចរើកចនទ្មើនបាននលឿន? ពិតជានរឿង្គួរឱ្យស្តយ្
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ខា្្ំង្ណាស់ចំន ោះអ្នកមានសមតថភាព  ម្នឱកាសនទ្បើសមតថភាព
នទ្ ោះសង្គមខបបននោះនៅវិញ។ 

 

អាំ ចនៃភាពជាអនក្ដឹក្នាាំ 
 មិនខមនទល់ខតជានសដច ឬ យករដឋមស្រនតីនរើបនៅថាជាអ្នក
ដឹក ំន ោះនរ។ អ្នកសកិ្ោមា្្ក់ក៏អាចនៅថាជាអ្នកដឹក ំខដរ ឱ្យខត
មានភាពជាអ្នកដឹក ំនៅកនងុ្្លួន។ ងារអ្នកដកឹ ំបានមកពីឋានៈតួ
 រីខដលសង្គមផ្ដលឱ់្យ ខតភាពជាអ្នកដឹក ំបានមកពកីំនណើត ឬ
ការ វឹកហាតប់ណែតោះ។ ន តុននោះន ើយនរើបអ្នកដកឹ ំ្លោះពុំទន់មាន
ភាពជាអ្នកដឹក ំនៅន ើយ។ ភាពជាអ្នកដឹក សំំនៅដល់ឥរធពិល ឬ
អ្ំណាចខដលផ្ោ្យនចញពបីុគគលណាមួយ ន ើយមាននគស្ដប្ ់ ឬ
ន រពតាម។ 

 ការដឹក ំមានរបូភាពនទ្ចើន ខតជារូនៅការដឹក ំទ្តូវបាន
ខបង្ខចកធំៗជាពរី គឺការដឹក ំខបបទ្បជាធបិនតយ្យនងិ្ការដកឹ ំ
ខបប្ដច្់ការ(កនុង្សង្គម) ឬការដកឹ ំខបបគណុធម៌នងិ្ការដកឹ ំ
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ខបបនឃ្រនៅ(ចនំ ោះបុគគល)។ មិនថាជាការដកឹ ំតាមរូបភាព
ណាក៏នោយ នមដកឹ ំនៅខតជាកតាតដ្៏ធបំំផ្តុមួយដខដល។ នម
ដឹក ំខដលមានលកខណៈខា្្ំង្កា្្ ទងំ្សមតថភាព សុ្ភាព និង្
គុណធម៌ នរើបអាចដឹក ំនៅរកភាពនជាគជ័យបាន។ រាស្រសតមិនអាច
្វោះនសដចខា្្ងំ្ ទ្បជាជនមិនអាច្វោះរោឋ្ភបិាលខា្្ងំ្ អ្ង្គភាពមិនអាច
្វោះនមដកឹ ំខា្្ំង្ ចល មយួមិនអាច្វោះអ្នក ំមុ្ ខា្្ំង្ ន ើយបដិវតត
មួយមនិអាច្វោះវើរបុរសខា្្ំង្។ល។ អ្វីទងំ្ននោះគឺ ក់ពន័ធជាមួយនឹង្
ភាពខា្្ំង្ម្នជ ំរអ្នកដកឹ ំននោះឯង្។ 

 កនុង្សស្រងាគ្ម នដើម្បីយកឈនោះរ ័សបំផ្តុ គនឺគសមា្្ប់នមរ័ព ឬ
បំបាកច់ិតតស្ស្រសតនមរព័ ខតនបើនមរ័ពខា្្ងំ្ ន ោះសទ្តូវនងឹ្ពិបាក។ កនងុ្
ការទ្បកតួទ្បខជង្ដ៏អាទ្កក់ៗកនុង្សង្គមវិញ នដើម្បីផ្ដលួចល អ្វីមួយគឺ
នគសនំៅកា្លទ្ពួញនៅរកនមចល  ឬនមគនំិតយរុធស្ស្រសតណា
មួយ ន ោះចល នឹង្ធា្ក្់រកឹទ្បនសចទ្បស្ច ខតនបើនមដឹក ំចល 
ខា្្ំង្ នចោះយុរធស្ស្រសតន ើយមិនខា្្ចលោះបង្ជ់ីវិត ន ោះជារីញនញើត
នៅវិញ នទោះជានគយកឈនោះបានកល៏ំបាកលបំិនបំផ្ុត។ ទំង្ននោះ ជា
គុណសម្បតតមិ្នភាពជាអ្នកដឹក ំខា្្ងំ្។  ម្ននរណាមា្្កច់ង្់នៅ
ខក្បរនមដកឹ ំន្ោ្យន ើយ (ខតក៏មនិខមននមដកឹ ំខា្្ំង្រនបៀប
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នឃ្រនៅខដរ)។ នមដកឹ នំ្្ោយមា្ក្់ អាច ំឱ្យកង្រ័ពរាប់ោន
 ក់ចាញ់នទ្កាមម្ដនមដឹក ំខា្្ំង្មា្្ក់ ខដលមានរ័ពខតបនួដប់ ក់
បាន។ 

 

អាំ ចនៃកា អប ់ ំ
 ច្ាប ់ គុណធម៌ ពិនសសការអ្ប់រ ំ គឺជាធាតុសំខាន់ៗសទ្មាប់
នរៀបចំទ្បនរសជាតិមួយឱ្យរើកចនទ្មើនរងុ្នរឿង្។ ទងំ្បនីនោះ វាផ្ដល់នូវ
គុណសម្បតត ិ ប ខុនតក៏មានគណុវិបតតផិ្ង្ខដរ។ គណុធម៌ ដ្បិតថាជា
នសចកដីលអ ខតនបើមនសុ្សនទ្បើគុណធម៌ទ្ជលុនពក នឹង្នៅជារន់ទ្ជាយ
សនទ្មចនរឿង្ពបិាកៗពុបំាន។ ច្ាប់ដ្បតិថារងឹ្មាំ ប ខុនតនបើសថិតនៅកនុង្
កណាត្បម់្ដមនសុ្សអាទ្កក ់ វានងឹ្កា្្យនៅជាឧបករណស៍ទ្មាប់
បំ្្្ញសង្គម។ ការអ្ប់រ ំ គឺជាការស្បនទ្ ោះបណែតោះចនំណោះដឹង្ 
បំណិន នងិ្ឥរិយបែ ខតនបើនគផ្ដល់ការអ្បរ់ំ្សុមនុសស្ ្សុន ល
នៅន ោះ វាគឺជានស្ក ដកមមម្នសង្គម។ គណុធម៌ជាអាវុធខដលនគ
នទ្បើសទ្មាប់ទញមនសុ្សឱ្យនធវើលអ ទ្សឡាញ់អ្ំនពើលអ  ំទ្រអ្ំនពើលអ និង្
នទ្ជាមខទ្ជង្មនុស្សលអ។ ចា្ប់ជាអាវធុខដលនគនទ្បើសទ្មាប់របរ់ល់
ជាមួយមនុស្សអាទ្កក់ ោកន់ទសមនសុ្សខដលនធវើ្ ុស ផ្ដល់យុតតធិម៌
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ដល់មនសុ្សទ្តឹមទ្តូវ។ ចំខណកការអ្ប់រគំឺជាអាវុធខដលអាចរប់រល់
នឹង្មនសុ្សលអផ្ង្អាទ្កក់ផ្ង្។ អ្នកទ្បាជញចិន ្ងុ្ ជឺ បានន លថា 
“នសតចខផ្នដខីដល្វោះការអ្បរ់ំ នឹង្នៅជាជនលងង្់ន្្្ខលង្ដងឹ្្សុ
ទ្តូវ ពកួ  មនឺខដល្វោះការអ្ប់រនំឹង្នៅជាមនុស្សែលង្ ់ ខលង្យល់ពី
សុ្រុកខរាស្រសត នដើមនឈើខដល ម្នខ្្សពួរនឹង្មិនអាចលតូោស់ទ្តង្ ់
នសោះខដល ម្នរំ ត់វាយក៏មនិអាចនងឹ្នបាលនៅមុ្ មនសុ្សខដល
 ម្នចំនណោះវិជាជ្ ក៏នងឹ្នៅជាមនសុ្សរាយមាយ នធវើអ្វតីាមខតរំននើង្
ចិតត្លនួ”។ 
 ការអ្ប់រលំអជួយមនសុ្សឱ្យនចោះទ្សឡាញ់បរសិ្ថ្ន ទ្សឡាញ់អ្ំនពើ
លអ ទ្សឡាញ់ជាតិ និង្យល់ដឹង្ពីបញ្ហន្ផ្្សង្ៗផ្ង្។ ការអ្ប់រគំឺជា
អាវុធដ៏មតុទ្សួច សទ្មាបច់ាក់រមា្្យនូវឧបសគគណាខដលច្ាប់នងិ្
គុណធម៌មនិអាចរមា្្យបាន។ នោក ខណលសនុ ខមននដឡា
(Nelson Mandela) ទ្បធា ធិបតីរី១របស់ទ្បនរសអាស្រ វកិខាង្
ត្បូង្បាននលើកន ើង្ថា “ការអ្ប់រគំឺជាអាវុធដ៏អ្ស្ច្រ្យបផំ្តុ ខដលអ្នក
អាចនទ្បើទ្បាសក់នុង្ការ្្ស្ប់ដូរពភិពនោក”។ ចំខណកនោក ចូនស 
មូជីកា(José Mujica) អ្តតីទ្បធាធបិតអី្ ុយរា ្ហាក្យ (ទ្បធា ធបិតី
ទ្កជាង្នគ ប ខុនតមានចិតតសបប្ុរសធម៌ជាង្នគ) បានន លថា “សង្គម
ខដលន រនពញនោយការអ្ប់រំ គឺជាជនទ្មើសដ៏លអបំផ្តុ ន ើយវានងឹ្
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បង្កការលំបាកយ ្ង្ខា្្ងំ្ ដល់នចត នបាកទ្បាស់របសជ់នពកុរលួយ 
និង្អ្នកនបាកទ្បាស់នផ្្សង្នរៀត”។ 
 ជារួមមក ការអ្បរ់ំបានផ្តលឱ់្យមនសុ្សនូវចំនណោះដងឹ្ខផ្នកខាង្
ទ្គប់ទ្គង្ ដកឹ ំ ននយបាយ នសដឋកិចច សីលធម ៌វប្បធម ៌ស្ស ។ 
ការអ្ប់រលំអបនង្កើតបាននូវមនសុ្សលអ។ មានមនសុ្សលអ គនឺសមើនងឹ្មាន
គុណធម៌ សីលធម ៌ទ្ពមទងំ្ច្ាប់លអនៅកនងុ្សង្គម ន លគឺការអ្ប់រំ
លអគឺជាអាវុធដស៏កកសិិរធខដលនគអាចនទ្បើសទ្មាប់្្ស្ប់តូរសង្គមទងំ្
មូល។ 

 
ប ្ដេះទាំពាាំង 

 ចទ្កម្នទ្បវតតសិ្ស្រសតនចោះខតវលិនៅមុ្  ពមីួយជំ ន់នៅមួយ
ជំ ន់អ្វីៗក៏ខទ្បទ្បួល មនសុ្សចាសស់្្្ប់នៅ មនសុ្សែមីក៏នកើតបនត។ 
ចទ្កម្នវិរា្ស្ស្រសតវិវតតនលឿននពក រ ូតដលម់នសុ្សខទ្បជានភលចភា្្ំង្
បាត់អ្ស់នូវសីលធម៌ គុណធម៌ មានផ្នតគ់ំនតិនផ្អៀង្នៅរកម ិចឆតា 
ភាពនោភលនន់ិង្ទ្រព្យសម្បតតិ មនុស្សគិតខតពីចា្មយកទ្បនយជន៍
្ទ្ល់្លួន នភលចភា្្ងំ្អ្សន់ូវនសចកតីសុ្ របសម់នសុ្សជាត។ិ ការធា្ក្់
ចុោះម្នសលីធម៌បណាត្លឱ្យនកើតន ើង្នូវអ្នំពើអ្មនុស្សធមជ៌ានទ្ចើន ដចូ
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ជាការ្កប់លន់កាប់សមា្ប្ ់ គនំិតអាតាមន្ិយមរើកដុោះោល សនពញ
សង្គម។ អ្ំនពើអ្មនុស្សធមន៌កើតន ើង្ពីការធា្ក្់ចោុះម្នសលីធម៌។ ន តុ
ននោះការនលើកកមពសស់ីលធមក៌នុង្សង្គមគពឺិតជាសំខាន់។ កនុង្ ម
នយើង្ជានរៀមច្បង្ជំ ន់ននោះ គួរខតព្ាយមស្បនទ្ ោះគទ្មូលអ បណែតោះ
ពូជលអ បន្សលរ់ុកនូវមរតកលអដលន់កមង្ជំ ន់នទ្កាយ។ តួ រីនយើង្គឺ
ទ្តូវបងាហ្តប់នទ្ង្ៀននកមង្ឱ្យស្គ្ល់ចរិយធម៌ ឱ្យកា្្យជាមនសុ្សមាន
គុណធម៌ មានសីលធមន៌រើបអាចធា បាននូវសង្គមមួយដ៏រងុ្នរឿង្
 ម្ែងអ្ គត។ នទោះជានពលននោះនយើង្សថិតនៅកនងុ្កាលៈ ដ៏នរសៈ
លំបាក ខតភារកិចចរបសន់យើង្គឺ ្ ំនធវើ ្ ំផ្្សពវផ្ោ្យ បស្រញ្ជ្ប នូវអ្ំនពើនិង្

ស្សី។ននទ្ចើនដល់នកមង្ៗខដលជារំ ំង្សនង្ឫលអឱ្យបា  ការ្្្ស់បតូរផ្នត់
គំនិត កនុង្សង្គមមិនខមននទ្បើនពលទ្តឹមខតមួយជំ នន់រ ខតវាទមទរ
នូវភាពជាប់ោប់យូរអ្ខង្វង្។ 

 
យុវជៃៃិងអក្្ស សាស្តសត 

 អ្ក្សរស្ស្រសតជាអ្វ?ី នតើមានគុណវិបតតិយ ្ង្ណា្លោះ នបើអ្ក្សរ
ស្ស្រសតជាតិធា្ក្់ចោុះ? នតើនយើង្គួរនលើកសទួយអ្ក្សរស្ស្រសតជាតិយ ង្្
ណា្លោះ? 
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 អ្ក្សរស្ស្រសត<អ្ក្សរ+ស្ស្រសត អ្ក្សរ : ស្្្មគំនសូសទ្មាប់កត់
ទ្តាភាស្និយយ។ 

 ស្ស្រសត : គមពីរ ក្បួន តទ្មា ចា្ប់ វិជាជ.្..។ 

 ដូនចនោះអ្ក្សរស្ស្រសតជាវិជាជ្អ្កស្រ ឬក្បួនទ្បាប់វិធីម្នអ្ក្សរកនងុ្ការ
សរនសរឱ្យបានទ្តឹមទ្តូវកនងុ្ភាស្នីមួយៗ។ មិនខតប ុនណា្្ោះ អ្ក្សរស្
ស្រសតខែមទំង្ជាការោតទ្តោង្នូវចតិតគនំិត មន សនញ្ចត  ទ្ពម
ទំង្អ្បរ់ំមនុស្សនូវទ្បាជាញស្្ម្រត ី នងិ្សលីធម៌ជានដើម។ នលើសពីននោះ 
អ្ក្សរស្ស្រសត កជ៏ាអ្តតសញ្ញ្ណជាតមិួយដស៏ំខាន់សទ្មាប់ជាតិ
ស្សន៍ទងំ្ឡាយ។ ជាតិស្សន៍ណាមួយខដលែយចោុះនូវតម្មល
អ្ក្សរស្ស្រសត វាជាការអាបឱ់នមយួ នងិ្ជាការបាតប់ង្ន់ូវមរតកដ៏ម្ែល
ថា្្របសដ់ូនតា។ សពវម្ែងននោះសង្គមកមពុជាកពំុង្ខតទ្បរោះនងឹ្វិបតតអិ្ក្សរ
ស្ស្រសត កនុង្កទ្មិតមួយគរួឱ្យទ្ពួយបារមភ។ ជាក់ខសដង្យុវជនភាគនទ្ចើន
នទ្បើទ្បាស់អ្ក្សរពុបំានទ្តឹមទ្តវូន ោះនរ នោយមនិទ្តមឹខតមានបញ្ហ្
អ្កខរាវិរុរធនទ្ចើនប ុនណា្្ោះនរ ការសរនសរអ្ក្សរអ្ង្ន់គលសជាសំននៀង្
ភាស្ខ្មរវិញ ក៏នៅខតនពញនិយមរាល់ម្ែង។ ឧទ រណ៍ (្ញុំ > ញ មុ 
ឬញំុ ឬ Nhom )។ 
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 កាលណាមនិយល ់ មនិស្គ្ល់ នងិ្មនិឱ្យតម្មលអ្ក្សរស្ស្រសត
ជាតិ្លួន ន ោះពុំចាបំាចប់រនរសណាមកបំ្្្ញន ើយ គឺនយើង្បំ្្្ញ
្លួនឯង្ខតមដង្។ នៅនពលខដលនយើង្ជាជនជាតិខ្មរ ខតនយើង្បាតប់ង្់
ភាស្ជាតិ្លនួ នតើនគនងឹ្សមាគ្ល់នយើង្ថាជានរណា? ន ើយមកពី
ណាដូចនមដចបាន? នពល្លោះនយើង្យល់ថាវាមនិអ្ ី វាជានរឿង្
កំបុិកកំប កុ ឬសរនសរខបបននោះខបបន ោះនៅទ្សួល រ ស័ ខតនយើង្
នភលចទ្កន កនមើលនៅវិបតតដិធ៏ំនៅម្ែងខាង្មុ្។ យូរៗនៅ នរឿង្ដ៏
កំបុិកកំប កុននោះ វានឹង្នៅជាវប្បធមដ៌៏អាទ្កក ់ ខដលជោះឥរធិពលដល់
សង្គមជាតិទងំ្មលូ។  

 បញ្ហ្្លោះនរៀត នយើង្នចោះខតនលើកតនមកើង្ជាតិស្សន៍នគទ្ជុល។ 
ទ្គួស្រ្លោះជទ្មុញកនូឱ្យនៅនរៀនអ្ក្សរស្ស្រសតបរនរសមនុភាស្ខ្មរ 
ឬទំង្ខដលកូន្លួន មិនទន់ទំង្នចោះព្យញ្ជនៈឬទ្សៈទ្សួលបួលផ្ង្ 
នោយសំអាង្ថា ភាស្បរនរសនរៀនមិនងាយនចោះនរ ឬភាស្
បរនរសនគនិយមជាង្។ មយួនរៀតនៅតាមកខនលង្ការងារភាគនទ្ចើន 
ទ្តូវការទមទររកខតអ្នកនចោះភាស្បរនរសចា្ស់ ពុខំដលសួររកអ្នក
នចោះភាស្ខ្មរចា្ស់ន ើយ ទំង្ខដលកខនលង្ការងារទំង្ន ោះ្លោះមិន
មាន កព់័នធនឹង្ការនទ្បើភាស្បរនរសផ្ង្ក៏មាន។ វាជាភាព្វោះ
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ចន ្្ោះមួយនៅកនុង្ផ្នតគ់ំនតិការងារទ្សកុខ្មរភាគនទ្ចើន។ នោយខ ក
និយយពីយុវជន្លោះ ពកួ ត់ហាក់នមារនភាពនពកខដល្លួននចោះដងឹ្
ភាស្បរនរសនទ្ចើន នោយនពល្លោះនមើលងាយភាស្ខ្មរ ឬមនិចង្់
និយយភាស្ខ្មរនៅរីស្ធារណៈនរៀតផ្ង្។ នបើនយើង្មិន
ទ្សឡាញ់អ្ក្សរស្ស្រសតរបស់នយើង្ នតើនយើង្ឱ្យបរនរសណាទ្សឡាញ់
ជំនសួនយើង្នៅវិញ? 

 ដូនចនោះយុវជនទ្តូវខតនចោះនលើកសទួយអ្ក្សរស្ស្រសតជាតិ នោយនរៀន
សូទ្តឱ្យនចោះដងឹ្ និង្នទ្បើទ្បាស់បានទ្តឹមទ្តូវ។ ដូចជានពលសរនសរជា
នដើម គួរនផ្ទៀង្្ទ្តន់ឹង្វច នុទ្កម ឬក្បួនខា្ត្នវយា្ករណ៍ជានដើម។ 
ចំខណកភាគី ក់ព័នធនផ្្សង្ៗនរៀត ដូចជាទ្កសងួ្អ្ប់រំយុវជននងិ្
កីឡា ឬទ្កសួង្វប្បធមន៌ងិ្វិចិទ្តសិល្បៈជានដើម ទ្តវូខតចលូរួមឱ្យ
កាន់ខតខា្្ងំ្កា្្បខនថមនរៀត កនងុ្ការបស្រញ្ជ្បនងិ្ផ្្សពវផ្្ោយអ្ំពីអ្ក្សរ
ស្ស្រសតជាតខិ្មរដលក់ូននៅខ្មរ។ កនុង្ន ោះ ទ្គូបនទ្ង្ៀន មានតួ រី
សំខានក់នុង្ការនផ្ទរចំនណោះដងឹ្ដលស់សិ្ោនុសសិ្ស ន ើយនសមរ កវើ អ្នក
និពនធ អ្នកចង្ទ្កង្ នរៀបនរៀង្នសៀវនៅ ក៏មានតួ រចីម្បង្កនុង្ការខចក
រំខលកចំនណោះអ្ក្សរស្ស្រសតដល់អ្នកអានផ្ង្ខដរ។ រើឯទ្កសួង្ធមមការ 
និង្ស្ស ជានដើម ក៏ទ្តូវខតស ការរមួ ្្ ដ្បិតនៅសតវត្សរី២០ 
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ជានដើម អ្ក្សរស្ស្រសតបានរតន់ៅទ្ជកពួនកនុង្វតតអារាម នោយទ្ពោះសង្្ឃ
ននោះឯង្ ខដលជាអ្នកខែរកោ្យ ្ង្គង្់វង្្សមកដល់សពវម្ែងននោះ។ 

 នទោះយ ្ង្ណា វាពុំខមនមានន័យថា នយើង្ទងំ្អ្ស់ ្្ទ្តូវនធវើ
្លួនជាអ្នកអ្ភិរក្សនិយមទ្ជុលន ើយ គឺនយើង្ក៏ជាអ្នកខករទ្មង្់នយិម ឬ
បដិវតតន៍រនទឹម ្ផ្្ង្ខដរ នដើម្បនីដើរឱ្យទន់ស្កលភាវូបនីយកមម 
(Globalization) (ជាដំនណើរវិវតតនក៍នុង្ចរនតម្នការបនង្កើតន ើង្នូវ
ទ្បព័នធខតមួយនៅនលើពភិពនោកទំង្មលូ)។ ដូនចនោះ រំននើបកមមកនងុ្
ភាស្ខ្មរ គឺជានរឿង្ចាំបាចម់ួយ នទ្ ោះថា ក្យនពចនស៍្កលនោក
សពវម្ែងមានការវិវឌ្ឍនិង្នកើតែមីៗនទ្ចើនណាស់។ នបើ មន្រំននើបកមមនរ 
នយើង្នងឹ្ទ្បឈមបញ្ហ្្ វោះ ក្យខ្មរនទ្បើ ន ើយនៅខតបនត្ ចីភាស្
បរនរសនទ្បើរ តូនៅ។ 

 

អនក្ៃិយយ អនក្ ិេះគៃ ់ៃិងអនក្ម្វើ 
 ធមមជាតបិានបនង្កើតមាត់មកសទ្មាបន់ិយយ បានបនង្កើត្រួ
ក្ាលមកសទ្មាប់វនិិចឆ័យលអអាទ្កក់ ន ើយបនង្កើតម្ដនជើង្មកសទ្មាប់
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នធវើការ។ នបើទ្សឡាញ់ជាតពិិត គឺទ្តូវហា ្ននិយយការពិត(នទោះមិន
ទំង្អ្ស់ក៏្ លោះ) ហា ន្សរនសើរនិង្រោិះគន់(នចញពចីិតត) និង្រោិះរក
មនធា្បាយដម្រនរៀតជួយ។ តាមពិតនៅ អ្នកនិយយ អ្នករោិះគន់ នងិ្
អ្នកនធវើ សុរធខតមានគុណសម្បតតិមា្ ្ង្មា្ក្់ ពុំខមនសមាគល្់ថានរណា
មួយនលើសនគ ឬនចោះទ្សឡាញ់ជាតិនលើសនគន ើយ។ វានទ្បៀបដូចជា
សមាជកិកនងុ្ទ្គួស្រខដលន ើញស្ច់ញាតិនធវើ្ សុ ឬន ើញទ្គួស្រ
នវរ  ន ើយ ំ ្្ជួយពន្យល់ ជួយនលើករឹកចិតត ជួយតខទ្មតទ្មង្ផ់្លូវ 
និង្ស្មគគី ្ន្ធវើកចិចការដូនចា្្ោះ។ 

 បានទ្បនយជនអ៍្វីខដលនយើង្ទ្ ន់ខតន លថាទ្សឡាញ់ជាតិ ឬ
មានចិតតទ្សឡាញ់ជាតិ ខតនពលជាតជិួបអាសននខមនខរន ខបរជាសំង្ំ
យកសុ្ ន ោះ? ទ្ ន់ខតសងំ្ំសុ្ មនិបានសុ្ ន ោះនរ។ ដំបងូ្នភលើង្
ន្ោះផ្ទោះភូមជិិតខាង្ នយើង្អ្ត់្វល ់ ប ទ្បម់កនភលើង្ន្ោះផ្ទោះអ្នកជិតខាង្ 
នយើង្អ្ត់្វល់នរៀត ដលច់ងុ្នទ្កាយនភលើង្ន្ោះផ្ទោះ្លួនឯង្ នតើរត់នៅរក
នរណាឱ្យជួយវិញ? ការជយួជាតិមានមនធា្បាយនទ្ចើនណាស់។ កុំ
រវល់ខតនមើលបំណាំ ្ ្ ឬជាន់ពនលចិ ្ ្ ទ្តូវនចោះជួយមួយមា ្តម់ួយក 
មួយម្ដមួយនជើង្ នដើម្បីកុឱំ្យជាតិនយើង្ននោះវាន លង្នឃ្្្ង្នពក។ 
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 “ការនិយយ ឱំ្យសម្បូរទ្រសឹដីលអៗនទ្ចើន ការរោិះគន់ ឱំយ្ររួល
បានលរធផ្លលអទ្បនសើរមួយកនុង្ចនំណាមលរធផ្លនផ្្សង្ៗ ន ើយការ
នធវើ ំឱ្យទ្រឹសដរីរលួបាននជាគជ័យ។” 

 

មបើ្ត្ឹរដត្ៃយិយម ឿងៃមយបាយ 
 នបើទ្តមឹខតនិយយពនីរឿង្ននយបាយ មិនអាចចាតរ់ុកថា ជា
ការនធវើននយបាយនរ ខតអាចចាត់រកុជានសរើភាពបនញ្ចញមតិ។ 
នលើកខលង្ខតចង្ ្្ជាទ្កមុមនសុ្ស មានការទ្បមលូផ្តុនំធវើការតវា ន្រឿង្
អ្វីមួយ ក់ពន័ធនឹង្ននយបាយ នោយមានកមមវតថចុ្ាសោ់ស់ មាន
ខផ្នការយុរធស្ស្រសត មានរច សមព័នធ  ន ោះនរើបនគនៅថា ជាការ
ចូលរមួនធវើននយបាយ។  
 ការនិយយនរឿង្ននយបាយ ជានរឿង្ស្មញ្ញកនងុ្ទ្បនរសទ្បជា
ធិបនតយ្យ នទ្ ោះននយបាយជានរឿង្ស្ធារណៈ មនិមានអ្នកណា
ហាមឃ្ត់នរ។ ប ុខនតចំន ោះទ្បនរស្ដ្ច់ការ នយើង្នឹង្ន ើញថា ការ
និយយនរឿង្ននយបាយជាការោក់បាងំ្បផំ្ុត នោយន តុថា រដឋ
អ្ំណាចនឹង្នធវើរុកខបុកនមនញ ចំន ោះជនខដលនលើកប ោះចកំខនលង្រនសើប។ 
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ភាពរើកចនទ្មើនរបសម់នសុ្សជាតិ ទ្តូវពឹង្នលើកទ្មិតយល់ដឹង្របស់
មនសុ្ស  ន ើយមនសុ្សមនិមានចំនណោះដងឹ្ នឹង្មិនអាចមាននសរើភាព
បានន ើយ។ 

 
អនក្ៃមយបាយ 

 កាំនភលើង្កង្រ័ពអាចសមា្ប្ម់នសុ្សមដង្ទ្តឹមដបម់្មភ ក់ប នុណា្្ោះ
ខតអ្ណាត្តអ្នកននយបាយ អាចសមា្ប្់មនសុ្សមដង្រាប់ោន ក់។
ដូនចនោះអាវុធមិនទន់នទ្ ោះថា្ក្់នសមើនឹង្ននយបាយនរ។ នបើននយបាយ
ទ្តឹមទ្តូវ ជាតិរងុ្នរឿង្ នបើននយបាយរុចចរិត ជាតដិុនោប។ 

 អ្នកននយបាយ គអឺ្នកគិតគូរវាស ជាត ិ ន ើយអ្នកគិតគរូ
វាស ជាត ិ ទ្តូវខតជាមនុស្សមានសមតថភាពពតិទ្បាកដនងិ្តមកល់
ជីវិតសទ្មាប់ជាតិ។ អ្នកននយបាយ មិនខមននចោះទ្តមឹខតល្បចិកល
នស្ម្គនទ្ កប ុនណា្្ោះនរ។ អ្នកខដលអាង្អ្ីនទ្បើល្បចិកល មានន័យថា
នគ្វោះបញ្ញ្។ អ្នកននយបាយខដលមានបញ្ញ្អាចនោោះទ្ស្យបញ្ហ្
ជាតិបាននោយយុរធស្ស្រសត និង្យុរធវិធ ី ន ើយភាគនទ្ចើនទតន់ចាល
នូវល្បិចកលនស្ម្គនទ្ ក។ ទ្សបដូច ក្យចាស់បុរាណបានន ល
ថា “អ្នកនចោះអាង្វិជាជ ្ជន ោអាង្កមា្្ងំ្ នសដឋីអាង្ធនំ អ្នកចម្ាងំ្
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អាង្អាវុធ”។ ម្ា ង្្នរៀតអ្នកននយបាយ មនិខមនជាមនសុ្សខដល
តមកល់ទ្បនយជន៍្លនួធំជាង្អាយុជីវិតជាតិខដរ។ មនសុស្ខដលរុក្លួន
ធំជាង្ជាតិ គង្់នងឹ្ដតុកនមទចជាតិនដើម្បីការ រអ្ណំាច្លួន។ 

 
រុខអនក្ៃមយបាយ 

 នទោះជាអ្នកននយបាយមនិ្វល់ពីរាស្រសត ខតរាស្រសតមនិទ្តវូនភលច
មុ្អ្នកននយបាយន ើយ។ តែជាកខ់សដង្ មុ្ អ្នកននយបាយភាគ
នទ្ចើន របុលិរប ចូណាស ់ចិនញ្ចើមញាក់ន្វង្ ញាក់ស្ដ្មំនិឈប ់ឱ្យខត
មានកនទយុខវង្ នចោះខតយល់ថាកនទយុ្លួនឯង្ន ោះជាអ្មតៈ។ អ្នក
ននយបាយភាគនទ្ចើន នបើមានអ្ំណាចខា្្ំង្ នចោះខតទ្ច ំថា្លួនឯង្
ឆ្្្តនលើសមនុស្សទងំ្ពងួ្។ រើឯអ្នកខដលបំ ក់បបំ ននោយអ្នក
ននយបាយ្លោះ មនិសូវនចោះគតិអ្វីនរ គឺគតិខតពីការ រផ្លទ្បនយជន៍
របសប់ក្ស្លួនខតប នុណា្ោ្ះ។ ឈាមខដលទ្សក់មកពណ៌ទ្ក មដូច ្្
ខបរជាកកដុំៗមិនអាចរោយចូល ្្បាន។ អ្នកននយបាយនបើនឈា្ោ្ះ
 ្្នៅរើកចនទ្មើនដល់ជាតិ កប៏នត្ំទ្បឹង្ចុោះ ខតនបើនឈា្្ោះនៅជាតិនចោះខត
 ិននហាច រាស្រសតនចោះខតរកុខទ្ពួយ នតើ្ ំនឈា្ោ្ះនធវើអ្វីបានអ្មីកវិញ? ឬក៏



កម្រងស្មេរ 

162 

 

ការនឈា្្ោះ ្្នៅវាសប្ាយ? នបើសប្ាយក៏សប្ាយចោុះ ខតសូមនទ្បើ
គំនិតពិចារណា និង្មានចតិតអាណិតដល់រាស្រសតខដលរង្នទ្ ោះផ្ង្។ 

 
យុទធសាស្តសតមបាក្រាស្តសត បស់អនក្ៃមយបាយ 

 កនុង្សម័យបនចចកវិរា្ នពលបចចបុ្បននននោះ សង្គមជាតនិីមួយៗ
ម្នបណាត្ទ្បនរសនសរើនងិ្កមុមុយនសិត កំពងុ្នធវើការទ្បកួតទ្បខជង្ ្្
យ ្ង្ខា្្ំង្ កនុង្ន លបណំង្នរើបទ្មាសន់ចញពបី ទត្់ម្នភាពទ្កីទ្ក 
នដើម្បីកា្្យ្លួននៅជាទ្បនរសអ្ភិវឌ្ឍ។ កនុង្ន ោះផ្ង្ខដរអ្នកដកឹ ំ
បាននដើរតួ រីយ ្ង្សំខាន ់ កនងុ្ការនធវើឱ្យទ្បនរសជាតមិួយរើកចនទ្មើន 
ឬអ្នែ់យ។ ន តុននោះការនទ្ជើសនរើសនមដឹក ំ ពិតជាមានស្រៈ
សំខាន់ខា្្ងំ្ណាស ់ ខដលជាន តុតទ្មូវឱ្យពលរដឋទ្គប់របូទ្តូវគិត
ពិចារណាឱ្យបានសុជីនទ្ៅ មនុនពលនធវើការនបាោះនឆ្្ត្នទ្ជើសនរើសនម
ដឹក ំខដល្លួននពញចតិត នទ្ ោះនបើនរើសនមដឹក ំទ្តូវ ជាតិរើកចនទ្មើន 
្លួនបាននសចកតីសុ្  ខតនបើនរើស្សុ ជាតិនងឹ្រន់ន្ោ្យ ្លួនឯង្វិញក៏
ជួបនសចកតីរកុខ។  

 នៅកនុង្សង្គម្លោះ ពកួអ្នកននយបាយបាននទ្បើយុរធស្ស្រសតកនងុ្
ការនបាករាស្រសតនោយន្តត្នទ្បើ “ការសន្ា” ជាែនូរកនុង្ការសុំពលរដឋ
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នបាោះនឆ្្ត្ឱ្យបក្សរបស់្លនួ។ ពួកនគទំង្ន ោះបាននទ្បើ “ការសន្ា” 
ដូចជា ការរករផី្្ោរកសិកមមឱ្យកសកិរលក់កនងុ្តម្មល្ពស់ ការការ រ
រឹកដីការទមទរនកាោះឬខដនដីខដលបាត់បង្់យកមកវញិ ការន រព
មតិរាស្រសតជាធ ំ ការការ រម្ទ្ពនឈើ ការការ រសម្បតតធិមមជាត ិ ការ
លុបបបំាតអ់្ំនពើពុករលួយ ការនដញជនអ្ន ត្ទ្បនវសន៍្ សុចា្ប់...។ 

 ពួកនគនទ្បើយរុធស្ស្រសតននោះបាននជាគជ័យ នោយស្រការ
សនង្កតនមើល និង្យល់ពីអារមមណ៍របសព់លរដឋបានយ ង្្ច្ាស់ ថា
នតើពលរដឋទ្តូវការអ្វជីាក់ខសតង្ នងិ្ដងឹ្ពរីិសនៅខដលពលរដឋទងំ្
អ្សច់ង្់បាន។ ប ទប្់មកនគក៏នទ្បើយរុធស្ស្រសត “សនា្្្យល់” ថា នបើ
បក្ស្លនួជាបន់ឆ្្្ត ្លួននឹង្នធវើនរឿង្ននោះនរឿង្ន ោះ លោុះដល់នពលបាន
ឈនោះនឆ្្ត្ន ើយ ពួកនគមិនបាននធវើតាមអ្វីខដល្លួនសនា្ជាមួយ
ពលរដឋនៅវិញ។ លោុះដល់នពលពលរដឋទមទរឱ្យបក្សរបស់្លនួនធវើ
តាមអ្វីខដលនគធា្្បប់ានសនា្ នគទ្ ន់ខតសន្ាបខនថមអ្វខីដលអ្ស្ច្រ្យ
ជាង្មុនជាការនទ្សច ន ើយនបើពលរដឋហា ន្រិោះគនច់ំន ោះការដកឹ ំ
របស់្ លួន នគមាននទ្បើយុរធស្ស្រសតបគីឺ គំរាមគំខ ង្ រញិរឹកចតិត និង្
នធវើមនិដងឹ្មនិឮជាការនទ្សច។ 
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 ន លជារួមមក ពលរដឋទ្គប់របូគួរឈប់នជឿតាមការសនា្
របសប់ក្ស  ខតទ្តូវន្តត្នៅនលើបគុគលកិលកខណៈរបស់អ្នកដកឹ ំ 
ន លការណ៍របស់បក្ស នងិ្សមាសភាពនបកខជនរបសប់ក្ស នរើបជា
ការទ្បនសើរ។ ពលរដឋទ្គប់របូទ្តូវ្ំអាន ្ំស្ត្ប ់ ្ំទ្ស្វទ្ជាវ នដើម្បី
ររួលបានចំនណោះដងឹ្ នងិ្ព័ត៌មានទ្គប់ទ្ ន់នដើម្បីនទ្ជើសនរើសបាននម
ដឹក ំខដលទ្សឡាញ់ជាតនិងិ្ទ្សឡាញ់ពលរដឋពតិទ្បាកដ។ 

 

្បមភទរៃុស្សក្នុងក្ិចចកា ៃមយបាយ 
 អ្នកននយបាយមានលអមានអាទ្កក ់ ន តុននោះ នរើបននយបាយ
មានលអមានអាទ្កក។់ អ្នកននយបាយជាអ្នកនធវើឱ្យននយបាយស្អ្តសអ ំ
ឬទ្បឡាក់ទ្ប សូ។ នោយស្រខតបញ្ហ្ននយបាយវាសមុគស្ម្ញជាង្
ការនធវើខទ្ស អ្នកននយបាយក៏មានយរុធស្ស្រសត នងិ្មនធា្បាយខបលកៗ
 ្្។ នបើពនិិត្យនមើលនៅនលើមនសុ្សកនងុ្សមរភមូិមួយននោះ នគនងឹ្ដងឹ្ថា
មានទ្បនភរ្ុស ្ផ្្ង្ខដរ។ នយង្តាមសមដីរបសរ់ស្សនវិរ ូស្រ វីទ្ឌចិ 
នីត ្សឺ (Friedrich Nietzsche) មនសុ្សមានពរីទ្បនភរកនុង្កិចចការ
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រនបៀបននោះ គឧឺបករណន៍នយបាយ និង្សទ្តូវននយបាយ។ នតើមាន
ន័យថានម ច? 

 មនសុ្សខដលទ្តូវបាននគយកនធវើជាឈ្្ាន ់ឬមនសុ្សខដលទ្ពមនធវើ
ជាឈ្្ាន់នគ ន ោះនៅថាជាឧបករណ៍ននយបាយន ើយ។ ទ្បនភរ
មនសុ្សរនបៀបននោះ មានតម្មលសទ្មាបអ់្នកននយបាយបំផ្តុ សទ្មាប់នទ្បើ
ជាកូនអ្កុ។ វាស របស់មនុស្សកនុង្ទ្បនភរននោះ នបើមនិនទ្ ោះថា្្កគ់ឺ
សុ្ស្នត ន ើយនបើមិនស្្្ប់គឺរស់ ខតនបើរសន់ទ្ចើនខតររលួបាន
ទ្បនយជន៍ជាែនូរ ដចូជាទ្រព្យសម្បតតិ បុណ្យសកតិ នករតិ៍នឈាម្ោះ ឬ
អ្ំនណាយអ្វីមា្ ្ង្។ មនសុស្រនបៀបននោះ អាចនងឹ្បាត់មុ្ ពីសនង្វៀន
ននយបាយនរៀតផ្ង្ នបើនគបញ្ចប់ភារកចិចរចួន ើយ។ មនុស្សខដលនគ
នទ្ចើននទ្ជើសយកមកនដើរតួជាឧបករណ ៍អាចឋិតកនុង្ចំនណាមមនសុ្ស
លងង្់ មនសុ្សនោភលន់ មនុស្សមានគនំុំ មនុស្សចិតតទ្ស្ល មនុស្ស
នកមង្្ចី មនសុ្សឆ្ប់ចាញ់នបាក...។ 

 រើឯមនុស្សខដលរារំាង្ ដល់កិចចការននយបាយរបសន់រណា
មា្្ក់ ទ្តូវបាននគចាត់រកុថាជាសទ្តូវននយបាយ។ សទ្តវូននយបាយ
ននោះនរៀតនស្ត អាចជាបគុគល ម្នឧតដមគត ិ និង្បុគគលមានឧតដមគ
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តិ។ បគុគល មន្ឧតដមគតិ នធវើននយបាយនដើម្បីកាចប់ំបាក់អ្នកដម្រ ឬ
មានការទ្បកួតទ្បខជង្មនិនស្ម្ោះទ្តង្់ ន លគនឺធវើនដើម្បីខតបក្សពួក្លួន
ខតមា្ ្ង្។ ចំខណកបគុគលមានឧតដមគតនិធវើននយបាយនដើម្បីជាត ិ
ន ើយនគរបរ់លច់ំន ោះបគុគល ម្នឧតដមគត។ិ កនុង្ន័យននោះ នយើង្អាច
ទញជាសននិោឋ្នបានថា បុគគល មន្ឧតដមគតិជាសទ្តវូននយបាយ
របសប់ុគគលមានឧតដមគត ិ ន ើយបគុគល មន្ឧតដមគតិជាសទ្តូវ
ននយបាយរបស់បគុគលមានឧតដមគត។ិ 

 ខមនខរននៅវាអាទ្សយ័នលើនយើង្ប ុនណា្្ោះ ថានយើង្ចង្់កា្យ្ជា
មនសុ្សទ្បនភរណានៅកនងុ្សង្គម។ មនសុ្សមា្្ក់ៗសុរធខតជាអ្នក
នទ្ជើសនរើសយកតអួ្ង្គណាមយួមកនដើរ នទោះដងឹ្្លនួឬមិនដឹង្្លួន។ 
 ម្ននរណាមា្្កន់ចៀសផ្តុពីឥរធពិលននយបាយន ោះនរ។ ដនូចនោះ ការ
ទ្បុង្ទ្បយត័ន នងិ្ការខសវង្យល់ពីននយបាយជានរឿង្ចាំបាច់។ អ្នក
ខដលមិន្វល់ខាវ្យអ្វីនស្ោះពនីនយបាយ ងាយស្្្បប់ំផ្តុ នបើនទោះជា
រស់បានយូរក៏ ម្នន័យ។ 
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ពល្ ដឋៃិងៃមយបាយ 
 កនុង្ មជាពលរដឋមា្ក្់ ខដលរសន់ៅកនងុ្សង្គមជាតិមយួ ោច់
ខាតទ្តូវចលូរមួកនុង្ខផ្នកននយបាយ នោយមិនអាចទ្បខកកបាន។
ពីនទ្ ោះននយបាយជាមូលោឋ្នទ្គឹោះ ខដលទ្គប់ទ្គង្នលើនសដឋកចិចនងិ្
សង្គមកចិច។ ទ្បសិននបើពលរដឋទ្បនរសមួយមិនមានមលូោឋ្នទ្គោឹះម្ន
ចំនណោះដឹង្និង្ទ្បវតតសិ្ស្រសតជាតិរបស់្លនួឱ្យបានរងឹ្មាំនរ ន ោះនឹង្
កា្្យជាឱកាសលអចំន ោះអ្នកននយបាយនធវើការនបាកទ្បាស នដើម្បី
ទ្បនយជន៍បក្សនគ។ សមូអាននសៀវនៅទ្បវតិតស្ស្រសត ខដលសរនសរ
នោយអ្នកនិពនធឯករាជ្យ មនិកាន់នជើង្លំនអ្ៀង្នៅនលើបក្សណាមួយ 
ន ោះអ្នកនងឹ្រឹតខតយល់ចា្ស់ពអី្នកននយបាយ។ កនុង្កាលៈនរសៈននោះ
ទ្បជាពលរដឋទ្តូវតាមោននរឿង្ននយបាយឱ្យខមនខរន នទ្ ោះអ្នក
ននយបាយចាប់នផ្តើមបនង្កើតឆ្កនោខ្ន ឬនរឿង្រា ្វខបលកៗសទ្មាប់
បង្វិលការគតិរបស់ពលរដឋចនំ ោះនរឿង្ជាតិ។ កុំបន ទស្ចាស់ៗជំ ន់
រសវត្សរី៧០ នទ្ ោះ តម់និមានឱកាសនរៀនសូទ្តដូចនយើង្នរ។ ដចូ
ននោះន ើយ ទ្តូវចាបន់ផ្តើមពីជំ នន់យើង្នៅនដើម្បីកស្ង្សង្គមជាតិ
របសន់យើង្ឱ្យរឹង្មានំិង្ម្ែលែនូរ។ 
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ត្ួនាទី បស់ពល្ ដឋក្នុងសងគរ 
 ពលរដឋទ្គប់រូបជានកាសិការបសស់ង្គម។ ពលរដឋទំង្អ្ស់ ្្
មានតួ រីររួល្សុទ្តូវ ចំន ោះនជាគវាស របស់ទ្បនរសជាតិ 
ចំន ោះមុ្ទ្បវតតិស្ស្រសត។ ន តុននោះន ើយ ពលរដឋទ្គប់របូ ទ្តូវចូលរួម 
យល់ដឹង្ តាមោន សនង្កត បនញ្ចញមតិ ចំន ោះខផ្នកននយបាយ នងិ្
ចំន ោះអ្នកននយបាយឱ្យបាននទ្ចើនបផំ្ុត នទ្ ោះននយបាយវាបានទ្គប
ដណែប់នៅនលើខផ្នកនសដឋកចិចសង្គមកិចចនិង្វប្បធម។៌ល។ ពលរដឋ
ខដលនចោះតាមោនននយបាយ ទ្តូវនទ្បើចកខុវសិ័យ និង្ចំនណោះដងឹ្ខបប
រស្សនវិជាជ្ឱ្យបាននទ្ចើន នដើម្បីនទ្ជើសនរើសបាននមដឹក លំអ  ខដលជានម
ដឹក ំខដលគិតពីទ្បនយជនជ៍ាតិធំជាង្ទ្បនយជនប៍ក្សពកួ ទ្គួស្រ 
និង្ទ្បនយជន៍បគុគល កនុង្ការដឹក ំទ្បនរសជាតិ នដើម្បីនធវើឱ្យទ្បនរស
ជាតិឈាននៅរកភាពម្ែលែនូរ ស្ម្រតីជាតិនិយម នងិ្ការរើកចនទ្មើន។ 

 ពលរដឋទ្គប់រូបនៅកនុង្លរធិទ្បជាធិបនតយ្យ មានសិរធិទ្សឡាញ់ 
 ំទ្រ នងិ្នបាោះនឆ្្ត្ឱ្យគណបក្សខដល្លួននពញចតិតបាននោយនសរើ 
និង្យតុតិធម៌ នោយឈរនលើន លការណច៍្ាប់ម្នរដឋធមមនុញ្ញ។ ខត
សូមកុំទ្ជុលនិយមនពក រ ូតដល់ង្ប់ង្ល់កនងុ្មន គមរបស់នមដឹក ំ
គណបក្សរបស់្លនួ ន ើយគិតថាមានខតបក្សរបស់្លនួនរខដលជា
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គណបក្សនសនហាជាតិ។  កាលនបើពលរដឋធា្្កក់នុង្រស្សនៈទ្ជុលនិយម
នៅនលើបក្សរបស់្ លួន ន ោះវាបណាត្លឱ្យពួកនគធា្ក្់កនុង្អ្គតិទំង្
បួន (លំនអ្ៀង្នទ្ ោះទ្សឡាញ់ សអប់ លងង្់ ខា្្ច) ជាន តុខដលនធវើឱ្យ
ពួកនគនមើលរំលង្ចណំ ចលអរបសប់ក្សដម្រ ន ើយនធវើឱយ្សង្គមជាត ិ
បាត់បង្់ស្មគគីជាតិ តម្មលជាតិ ន ើយបនតនចារទ្បកាន ់្្នៅវិញនៅ
មកនោយឥតឈប់ឈរន ើយ។ ន តនុនោះន ើយ ពលរដឋទ្តូវខត
ទ្សឡាញ់ទ្បនយជន៍ជាតិឱ្យធំជាង្ទ្បនយជន៍បក្ស  ន ើយតមកល់្ លួន
ជាអ្ព្ាទ្កឹត នដើម្បចីូលរមួខកលមអចំណ ចមនិទ្តឹមទ្តូវរបសគ់ណបក្ស
នីមួយៗ នដើម្បឱី្យបក្សទំង្អ្ស់យកតួ រមីកបនទ្មើសង្គមជាតិ។ 

 រនទឹមនឹង្ននោះ ពលរដឋទ្គប់របូទ្តូវអ្ភិវឌ្ឍ្លនួឱ្យខា្្ងំ្ នទ្ ោះថានបើ
ចង្់ឱ្យជាតិខា្្ំង្នៅបានលោុះទ្តាខត ពលរដឋខា្្ងំ្ទំង្ចំនណោះ ជំ ញ 
សីលធម៌ គុណធម.៌..។ល។ បខនថមពីននោះនរៀតពលរដឋទ្គប់រូបទ្តូវចូល
រួមខែរកោ្នូវសម្បតតិវប្បធមជ៌ាតិ រួមមាន ភាស្ ស្ស  វប្បធម ៌
ទ្បម្ពណី រំននៀមរមា្្បឱ់្យបានគង្់វង្្ស។ ម្ា ង្្នរៀត ពលរដឋទ្គប់រូប
ទ្តូវចូលរួមន រពចា្បជ់ាតឱិ្យមានសុទ្កឹតភាព នទ្ ោះថានបើចា្ប់នទ្បើ
សទ្មាប់ចាប់ខតសតវតូចតាច ន ើយនលើកខលង្ឱ្យសតវដំរើន ោះ សង្គម
ជាតិទ្បាកដជារង្នូវភាពអ្យុតតិធម៌ពតិជាមនិខាន។ 
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 នលើសពីននោះ ពលរដឋទ្តូវបណែតោះរមា្្បល់អៗដលក់ូនៗតាំង្ពី
កុមារ ដូចជារមា្្ប់អាននសៀវនៅ នចោះទ្សឡាញ់សមប្តតិវប្បធម៌ជាត ិ
ស្ម្រតីជាតិនិយម នចោះជួយជនរួមឈាមរបស់្លនួ ។ល។ 

 ន តអុ្វីបានជាពលរដឋខ្មរទ្តវូបណែតោះរមា្្ប់អាន? 

 នបើតាមការសកិ្ោទ្បវតតិស្ស្រសតរបស់ខ្មរនយើង្ បានបងាហ្ញថា
ទ្បនរសនយើង្ជបួទ្បរោះនូវសស្រងាគ្មជានទ្ចើនសម័យកាល រ ូតដល់
សម័យខ្មរទ្ក ម ខដលអ្នកនចោះដឹង្ខ្មររបស់នយើង្ទ្តវូបានសមា្្ប់
យ ្ង្រងាគ្ល។ ទំង្អ្សន់នោះន ើយជាមូលន តុមួយផ្ង្ខដរ ខដលនធវើឱ្យ
ជនជាតរិបស់នយើង្មានទ្បជាជនអាននសៀវនៅតចិនៅន ើយ។ 

 ប ទ្ប់ពនីយើង្បានយល់ពមីលូន តុធមំួយ ខដលនធវើឱ្យការអាន
របសជ់នជាតិនយើង្នៅន្្ោយន ើយ ឥ ូវននោះនយើង្ទ្តូវរកវិធីស្ស្រសត
នដើម្បជីំរុញការអានឱ្យមានការរើកចនទ្មើនន ើង្វិញមតង្។ នយើង្មាន ៦
ចំណ ច សទ្មាប់ជទ្មុញការអានកនុង្ទ្សកុនយើង្ឱ្យរើកចនទ្មើនន ើង្៖ 

១.ឪពកុមាត្យទ្គប់របូទ្តូវបណែតោះរមា្ប្់ឱ្យកូនៗ ចាបក់ាន់ ទ្សោញ់
និង្អាននសៀវនៅតាំង្ពីកមុារមក។ 
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២.ទ្កសងួ្អ្ប់រំទ្តូវយកចតិតរកុោក់ចនំ ោះអ្ំណានចាបព់ ី ថា្្កប់ឋម
សិកោ្ រ ូតដល់ថា្ក្់បណឌតិ។ 

៣.ពលរដឋទ្គប់រូបទ្តូវនចោះទ្សឡាញ់ជាតិ  ឱ្យធំជាង្ទ្សឡាញ់ទ្គួស្រឬ
បក្សពកួរបស់្ លួន នោយនចោះតាមោននរឿង្ននយបាយ នងិ្អ្ភិវឌ្ឍ្លនួ
ជានិចចតាមទ្គបរ់ូបភាព។ 

៤.កនុង្នពលជួបជុំ ខ្មរគរួដូររមា្្ប់មនិលអគឺការទ្បមកឹអ្ួរនីួ មកជាការ
និយយនរឿង្ជាត ិ នរឿង្អ្ភិវឌ្ឍ្លួន និង្ផ្តល់ជាគំនតិលអៗឱ្យ ្្នៅវិញ
នៅមក (ខតនបើមានកមមវធិីនផ្្សង្ៗមួយចំននួ នទោះរមា្្បផ់្ឹកមនិអាច
្ដ្ច់បានទងំ្ទ្សុង្ ក៏គរួមានរំនលួ្សុទ្តូវនិង្ឱ្យសមលមម)។ 

៥.ទ្តូវមានបណា្ល្័យខបបលកខណៈ ទ្គួស្រ ស្ោ ស្ធារណៈ 
និង្លកខណៈជាតឱិ្យបានសម្បូរខបប។ 

៦.ទ្គប់ទ្បពន័ធផ្្សពវផ្ោ្យរបស់ជាតិទ្តូវ និយយពីស្រទ្បនយជន៍ការ
អាន នងិ្នលើករកឹចតិតអ្នកនពិនធឱ្យ្ិត្ំខតង្និពនធបនតនរៀត។ 

 កនុង្ការនធវើឱ្យចនទ្មើនន ើង្នូវពុរធិ នយើង្អាចនធវើបាននទ្ចើនរបូ
ភាពនរៀតតាមរយៈ ការស្តប្់ សនង្កត វិភាគ ពិចារណា ខតការអាន
ទ្តូវបាននគររួលស្គ្ល់ថាវាជាជនទ្មើសដល៏អមួយ មនិអាច្វោះបាន។
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ទ្បសនិនបើពលរដឋខ្មរអាននទ្ចើនពលរដឋខ្មរនយើង្នឹង្មានមូលោឋ្នទ្គឹោះ
កនុង្ការទ្តិោះរោះពិចារណាជាជាង្ជំននឿ ន ោះអ្នកននយបាយក៏មនិងាយ
ទ្សួលកនងុ្ការោក់មន គមនយើង្បានខដរ។ ខតនបើអានន ើយកុំនភលច
ខចករខំលកផ្ង្ នទ្ ោះទ្ពោះសមាម្សមពរុធទ្រង្់បានទ្តាស់សខមតង្ថា “ធមម
ទនឈនោះអ្ស់ទនទងំ្ពងួ្”។ 

 
ខៃួៃឯង ឬជាត្ិ? 

 “ចូរអ្នកពោុះ រនូវនរឿង្ទ្គបយ់ ្ង្នដើម្បីជាត ិ ខតសមូអ្នកកុំនធវើនរឿង្
ទ្គប់យ ្ង្នដើម្បី្លួនឱ្យនស្ោះ។” 

 កនុង្ការកស្ង្ទ្បនរសជាតមិួយ មនិខមនមានខតចម្ាងំ្
ស្ស្រសតវុធយកអ្ណំាចមកទ្គប់ទ្គង្ ដឹក ខំតមួយមុ្ ន ោះនរ។ វធិី
ស្ស្រសតមាននទ្ចើនកនុង្ការជយួកស្ង្ទ្បនរសជាតិ ប ខុនតទ្ ន់ខតថា
មនសុ្សមា្្ក់ៗចង្់ជួយកស្ង្ទ្បនរសពិតទ្បាកដ ឬទ្ ន់ខតចង្ប់ាន
អ្ំណាចនកាដ្បកាដប្់នៅកនុង្ម្ដ? ទ្បវតតិស្ស្រសតកមពុជាមាននទ្ចើនរាបម់ិន
អ្ស់ម្នសកមមភាពដខដលជាដខដល ចនំ ោះនរឿង្ចង្ក់ស្ង្ទ្បនរស
នោយនរៀង្ៗ្លួន នោយទ្តូវបនង្កើតបក្សពកួន ើយច្ាងំ្ ្្ឯង្នពល្លោះ
ទ្តូវនៅពងឹ្ ក់ជាតិស្សន៍ដម្រ មកជួយកនមទចខ្មរ ្្ឯង្នរៀតក៏
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មានខដរ។ ផ្ទុយពីលរធផ្លខដលបានរពំឹង្រកុ ខបរជាទ្បនរសជាតិទ្តូវ
ពលីទ្បជាជន បាត់បង្់អ្នកទ្បាជញ ទ្រព្យសម្បតដិជាត ិ ន ើយរឹកដីក៏
កាន់ខតរមួតចូនៅ ទ្ពមទងំ្បនង្កើតការសង្សឹក ្ម្ិននចោះចប់មិននចោះ
ន ើយ។ ទំង្ននោះវាមនិខមននកើតន ើង្តាមរយៈកនមទចខ្មរ ្្ឯង្  
នដើម្បអី្ំណាច្លនួឯង្និង្បកស្ពួកនរឬ? ការជួយនទ្ជាមខទ្ជង្ ្្នៅ
វិញនៅមក ទ្បកបនោយស្មគគីភាពពីទ្បជាពលរដឋដល់ថា្្ក់ដកឹ ំ 
វាក៏ជាការជយួកស្ង្ទ្បនរសឱ្យបានរើកចនទ្មើន។ ការងារមួយលតូ
ោស់ ន ើយររួលបានខផ្ល្ ក្នៅបាន  លោុះទ្តាខតនយើង្ស្មគគីរួបរួម
 ្្មា្្ក់មួយខផ្នកៗនទ្បៀបដូចនឹង្្លនួទ្បាណរបស់នយើង្មា្ក្់ៗ ទ្គប់
ខផ្នកទងំ្អ្ស់សរុធខតតួ រីនរៀង្ៗ្លនួ ឬនទ្បៀបបានរកឹនតា្្តជានទ្ចើន
ដំណក់ទ្សកច់ូលនៅបំនពញកនុង្បពំង្ម់ួយ។ អ្នកមានធនធានជយួ
បនង្កើតការងារសទ្មាបអ់្នក្វោះធនធាន នចៀសវាង្ការនកង្ទ្បវ័ញ្ច។ អ្នក
្វោះធនធានទ្បឹង្ខទ្បង្នធវើការងារទ្បាសចាកអ្ំនពើ្កតួបីទ្បការ។ អ្នក
ននយបាយ មស្រនតីរាជការយកចតិតរកុោកប់ំនពញតួ រី្លួនទ្បកប
នោយមនសិការវិជាជជ្ីវៈ។ កុមារនងិ្យុវវ័យទ្បងឹ្ខទ្បង្នរៀនសូទ្ត
សទ្មាបប់នតនវនអ្នកជំ ន់មនុ។ លរធផ្លខដលនយើង្ររលួបានគឺភាព
រើកចនទ្មើនរបស់សង្គម។ សង្គមរើកចនទ្មើន គមា្្តអ្នកមាននិង្អ្នកទ្ក
នៅមិនឆ្ង្យពី ្្ ន ោះសភុមង្គលនងឹ្នកើតមានដលស់ង្គមផ្ង្ខដរ។



កម្រងស្មេរ 

174 

 

ស្មគគីខា្្ងំ្ ទ្បនរសខា្្ងំ្ ខបកបាក់ស្មគគ ីទ្បនរសវិ ស។ ការងារ
ននោះនធវើនៅបាន លោុះទ្តាខត បុគគលទ្គបរ់ូបទ្តូវនបោះនចញនវូគំនិតអាតាម្
និយមសិន ន ើយមានរិសនៅម្នចងុ្បញ្ចប ់ គឺនធវើអ្វីៗនដើម្បីមាតុភមូ។ិ 
នមដកឹ ំភាគនទ្ចើនខតង្ខតទ្សឡាញ់ជាតិមាតុភមូិរបស់្ លួន មាន
គំនិតកស្ង្ទ្បនរសឱ្យរើកចនទ្មើន ខតមាននមដកឹ្លោះនចាលនម្សៀតទ្បឹង្
ទ្កាញអ្ំណាចទងំ្ដងឹ្ថា្លនួ្វោះសមតថភាពដកឹ ំ។ 

 
មដើរ្បីជាត្ ិឬមដើរ្បីបក្្ស? 

 អ្ ៊ីទ្ស្ខអ្ល ខដលបាត់បង្់រកឹដីទ្បមាណជាង្២០០០ឆ្្្ ំ នគ
នៅខតអាចទមទរយកមកវិញបាន។ ននោះអាទ្ស័យនលើនមដកឹ ំនងិ្
ពលរដឋរបស់នគបានលោះបង្អ់្វីៗទ្គប់ខបបយ ង្្នដើម្បីជាតរិបសន់គ។ ខត
ទ្បនរសនយើង្វិញបាននកើតនៅនលើរកឹដីខដលមានអ្វីទ្គបយ់ ្ង្ ខបរជា
ទ្តូវបានមនសុ្សកនងុ្សម័យកាលន្ម្ង្ង្ឹតមួយ បំ្្ញ្នសទើររោយ
អ្ស ់ទំង្ម្ទ្ពនឈើ ខរ  នងិ្ធនធានធមមជាតិនផ្្សង្ៗនរៀត។ ទំង្អ្ស់ននោះ
គឺនោយស្រខតជនជាតិមួយននោះ សម្បូរផ្នតគ់ំនតិអាតាម្និយមចាប់
តាំង្ពីចងុ្សតវត្សរី១២មកនមល ោះ នោយខលង្្វល់អ្វីៗទ្គប់ខបបយ ្ង្ 
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ឱ្យខតបក្សពួកអ្ញ ទ្គួស្រអ្ញមានសុភមង្គល នទោះជាតិនៅជាយ ្ង្
ណា ក៏យ ង្្ នងឹ្នៅ។ 

 បក្ស្លោះអ្តួថា “មានខតបក្ស្លនួនរ ខដលទ្សឡាញ់ជាត ិ
ទ្សឡាញ់រកឹដ ីទ្សឡាញ់ពលរដឋ...” ខតតាមការពិតពួកនគនធវើអ្វីៗទ្គប់
យ ្ង្ គឺនដើម្បីខតទ្បនយជនប៍ក្សពកួ្លនួខតប ុនណា្្ោះ ន ើយនបើនរណា
មា្្ក់ហា ន្និយយប ោះ ល់ចណំ ចចំណ ចរនសើបរបស់្លនួ កន៏ចារ ្្
នៅវិញនៅមកថា ក្បត់ជាត ិអាយ ង្យនួ រមិ អ្ត់ស្ស  ។ល។ 
ចុោះនបើអ្នកពតិជាទ្សឡាញ់ជាតិ ពលរដឋ្ លួនពតិខមន ន តុអ្វអី្នកនធវើ
ននយបាយ “ឈនោះ-ចាញ់” ខបបននោះ? ការនធវើននយបាយខបបននោះចា្ស់
ណាស់ថា នឹង្ខាតបង្់ផ្លទ្បនយជន៍ជាតិជាក់ជាមនិខាន។ បខនថម
ពីននោះនរៀត គឺបង្កការលបំាកដល់ពលរដឋ្លួន។ ននោះជាមលូន តុនធវើឱ្យ
ពលរដឋអ្ត់ឃ្្្ន រ តូបង្ខំចតិតនធវើចណំាកទ្សុកនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត 
ខដលជាភសតុតាង្មួយមិនអាចទ្បខកកបាន។   

 អ្នកដកឹ ំនទ្បៀបដូចជាឪពកុមាត្យ ន ើយពលរដឋវិញនទ្បៀបដូច
ជាកូន។ នបើដឹង្ថា្លួននឈ្្ាោះ ្្វាផ្តល់ផ្លលំបាកដល់កូនៗន ើយ
ន តអុ្វីកអ៏្នកមនិរកដំនណាោះទ្ស្យនដើម្បីបញ្ចប់វានៅ? ទំង្ននោះក៏
នោយស្រខតអ្ស់នោកទងំ្ន ោះ មានភាពអ្តាត្កនងុ្្លួននទ្ចើននពក
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រ ូតដល់មានគនំិតថា “នបើមានឯង្អ្តអ់្ញមានអ្ញអ្ត់ឯង្” រ តូ
នភលចគិតពីពលរដឋរបស់្លនួ ខដលពួក ត់កពំុង្ជួបទ្បរោះការលបំាក
នោយស្រខតពកួនោកនឈ្្ាោះ ្្។ 

 បចចុប្បននននោះ ជនជាតិនយើង្មានទ្បជាជនទ្បមាណ១៦ោន
 ក់ នបើនទ្បៀបនធៀបជាមយួនវៀតណាមនិង្ម្ែ នយើង្មានទ្តឹមខត១/៨ 
ម្នជាតិរបស់នគប ុនណា្្ោះ ន ើយភាគនទ្ចើនទ្បជាជននយើង្ជាកសិករ
ខដលមិនបាននរៀននទ្ៅទ្ជោះ។ ចាស់ៗខដលធា្ប្់ខ ល្លង្កាតស់ម័យ
កមពុជាទ្បជាធិបនតយ្យ នងិ្ជាពិនសសយុវជនរបសន់យើង្មួយចំននួធំ
នៅតាមជនបរបាននបាោះបង្ក់ារសិកោ្។ ទំង្អ្សន់នោះជាបញ្ហ្នចារ
ខដលនធវើឱ្យសង្គមជាតរិបស់នយើង្ នឹង្បនតមានវិបតតិននោះនៅអ្ គត។ 
ន តុននោះន ើយនបើអ្នកនចោះដងឹ្ និង្អ្នកននយបាយគិតខតពីទ្បនយជន៍
្ទ្ល់្លួន មិនគិតជាតិជាធ ំ នយើង្នងឹ្ជបួទ្ពឹតតកិារណជ៍ូរចត ់ ដូច
សម័យចតមុុ្នៅនពលអ្ គតដ៏្ លីជាកជ់ាមិនខាន។ 

 ច្ាបម់ួយអាចទ្គប់ទ្គង្នគរមួយបាន នោយមិនគិតថាអ្នកជា
ដំរើ ឬទ្សនមាច។ នបើអ្នកនធវើ្សុចា្ប់ន ោះអ្នកនងឹ្មាននទស។ ដូច ្្
ផ្ង្ខដរ នបើពលរដឋមួយខដលគិតជាតជិាធំ នទោះអ្នកជាដំរើ ឬ ទ្សនមាច 
អ្នកនងិ្រកវិធីទ្គប់ខបបយ ង្្នដើម្បីនធវើឱ្យជាតិអ្នករើកចនទ្មើន។ 
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 នបើអ្នកពតិជាទ្សឡាញ់ជាតពិិតខមន សូមនមើលពីននយបាយ
ខបបអាណានគិមរបស់នវៀតណាមកនងុ្សម័យរំននើបននោះផ្ង្ នទ្ ោះ
តាមនមនរៀនទ្បវតតិស្ស្រសត ចាប់តាំង្ពកីារបរាជ័យរបស់ដនូតាយួនកនុង្
ការនលបយករកឹដខី្មររួចមក កូននៅរបស់នគបាននរៀនពីការបរាជ័យ
របសដ់ូនតានគបានចា្សណ់ាស់ ថានតើន តអុ្វីបានជាយួនូបនីយកមម 
កនុង្ការនធវើឱ្យខ្មរនៅជាជាតយិួនមនិបានសនទ្មច (នោយឱ្យពលរដឋ
នយើង្នសលៀក ក់ន រពស្ស  និង្ទ្បម្ពណីដចូជនជាតិយនួជា
នដើម)? រ តូដលស់ម័យ ជូីមិញ  ត់បាននរៀបចមំន គមបស្រញ្ជប្
ចូលពកួនគិមយនួ នងិ្គិញសមាង្ត់ជានទ្សច នលើរឹកដីខ្មរ កនងុ្ការ
សនទ្មចខផ្នការរបស់ដនូតានគបនតនរៀត។ 

 ន លជារួមមក អ្នកននយបាយទ្គបរ់ូបគួរគតិជាតិជាធ ំយកនម
នរៀនទ្បវតតិស្ស្រសតពអី្តតីកាលមកសកិ្ោ នដើម្បីជាទ្បនយជន៍ដល់
សង្គមជាតិ បំបាត់វប្បធម ៌ “អ្ញនិយម” បញ្្ឈប់ការនធវើននយបាយ
ខបបលកខណៈ “ឈនោះចាញ់” ននោះនចាល ន ើយខបរមកនធវើននយបាយ
ចំនណញដល់ជាតិជាធំវិញ។ 
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គិត្ម ឿងជាត្ ិ
 ជាតិជា ក្យមួយមា ្ត់ខដលនគពិបាកនងឹ្ពណ៌ ន័យ។ ជាតិ
ជាទ្បនរស ជារកឹដី ជាអ្រយិធម៌ ជាវប្បធម៌ ជាអ្វីទ្គបយ់ ្ង្ ជាតគិ ឺ
ស្ោនរៀន វតតអារាម រកូ រនរោះ ន  ទ្កបី អ្ក្សរស្ស្រសត ទ្បវតតិស្ស្រសត 
ស្ស  អ្នកដកឹ ំ អ្នកននយបាយ ទ្បជារាស្រសតទ្គប់រូបសុរធខតជា
ខផ្នកម្នជាត។ិ នបើនយើង្ទ្គប ់្្ជាខផ្នកម្នជាតិ បានន័យថាជាតិគឺជា
នយើង្ទ្គប់ ្្ន ោះឯង្ នបើជាតិគឺជានយើង្ទ្គប់ ្្ បាននយ័ថានយើង្ទ្គប់
 ្្គឺជាចំខណកម្នបញ្ហ ្ នងិ្ដនំណាោះទ្ស្យម្នបញ្ហ្  របស់
ជាតិ នយើង្ទ្គប់ ្្មានកាតពវកចិចគតិគរូពីជាតិ នោយមិនអាចនគច
នវសបាន។ ទ្បវតតសិ្ស្រសតខតង្ខតកត់ទ្តារកុរាប់ នឆ់្្្ំថា ជន
ទំង្ឡាយណា នមដកឹ ំទំង្ឡាយណាខដលមនិគិតទ្បនយជន៍
ជាតិ នទោះបីជានគមានអ្ណំាចប នុមហានម  កន៏គគង្់ខតដួលរលំនៅ
វិញនោយ្លួនឯង្។ នបើនយើង្និយយថាមិនគិតពជីាត ិ គឺនទ្បៀបបាន
នឹង្មនសុ្សរសន់ៅកនងុ្ផ្ទោះមយួ ន ើយមិនជួយគតិគូរនរឿង្ទ្គួស្រដនូចា្្ោះ
ខដរ។ បញ្ហ្ទំង្ឡាយរបស់ជាតិ គឺសរុធខតជាបនទុក ជាកាតពវកិចច
ខដលនយើង្ទ្តូវររលួយក ន ើយចូលរួមចំខណកនោោះទ្ស្យឱ្យអ្ស់ពី
លរធភាព។ កនុង្ មជាពលរដឋលអ នយើង្ទ្តូវគតិនរឿង្ជាតិ គិតនរឿង្ជាតិ
គឺទ្តូវជួយជាតិ ជួយជាតិនគមិនចាំបាច់ទលខ់តនៅនធវើននយបាយ ឬ
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កាន់កាំនភលើង្នៅទ្ពខំដនន ោះខដរ។ កចិចការចាបំាច់ខដលនយើង្ទ្តូវនធវើ
នដើម្បីជាតិន ោះ គឺការតមកល់ទ្បនយជន៍ជាតិជាធំ។ ការនធវើជនំួញកត ី
កសកិមមកតី វិស័យនផ្្សង្ៗកតី សុរធខតអាចជួយជាតបិាននបើនយើង្នធវើតាម
តួ រីនងិ្នធវើនដើម្បីជាត។ិ ចង្់គតិនរឿង្ជាតបិានលអ លុោះទ្តាខតនយើង្
មានភាពឈ្្ាសម្វកនងុ្ការនមើលសភាពការណ៍ជាត ិ នដើម្បីនចោះនមើល
សភាពការណ៍ជាត ិ ទល់ខតនយើង្នចោះនរៀនសូទ្តពទ្ង្ងឹ្ចំនណោះដងឹ្
្លួនឱ្យបានរឹង្មា ំសនង្កតនមើលការវិវតតម្នរបតស់ង្គមពមីយួម្ែងនៅមួយ
ម្ែង នរៀនសូទ្តពីទ្បវតតិស្ស្រសតខដលនកើតន ើង្រចួន ើយ និង្ស្គ្ល់ពីជាតិ
របស់្ លួនឯង្ឱ្យចា្ស់។ ការណ៍ខដលនយើង្ស្គ្ល់ជាតិ្ លួនឯង្ចា្ស់
ន ើយ នរើបនយើង្អាចដងឹ្ថា ជាតិនយើង្កពំុង្សថតិកនងុ្សភាពខបប
ណា? ជបួនងឹ្បញ្ហអ្្វី្លោះ? ន ើយទ្តូវរកដំនណាោះទ្ស្យខបបណា? 
នរឿង្ជាតគិឺជានរឿង្ខដលនយើង្ទំង្អ្ស់ ្្ទ្តូវគតិ។ បញ្ហ្ជាតិជា
បញ្ហ្ខដលនយើង្ទងំ្អ្ស់ ្ទ្្តូវចូលរួមនោោះទ្ស្យ។ នយើង្ជាកមា្្ងំ្
របស់ជាតិ ជាអ្នកកណំត់នជាគវាស របស់ទ្បនរសជាតិ។ ន តុននោះ
នយើង្ទំង្អ្ស់ ្ច្ាំបាច់ទ្តូវខតកា្្ហាន ន ើយទ្បកបនោយភាព
ឈ្្ាសម្វផ្ង្ខដរ។ 
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ក្ុាំ្ត្ឹរដត្ដឹងគុ  
 អ្នកណាក៏ដងឹ្ខដរថា កាលពសីម័យមុនជាតិនយើង្បានស្គ្ល់
នូវភាពរងុ្នរឿង្ដអ៏្ស្ច្រ្យ។ ទ្បាង្គអ្ង្គរវតតឈរសនលមឹជាសកខីភាពថា
នយើង្មានអ្រិយធម៌លអឯក។ ទ្បាង្គបាយន័ខដលមានចមា្ក្ទ់្ព មមុ្ បនួ
ញញឹមពទ្ យបងាហ្ញថា ខ្មរជាអ្នកមានគុណធមល៌អទ្បម្ព។ រូប
បដិមា និង្កិតតិ មទ្ពោះបារជ័យវរម័នរី៧ បានបងាហ្ញថាខ្មរមានក្សទ្ត
ដ៏ខា្្ំង្ពខូក។ វិមានឯករាជ្យ បងាហ្ញពីការតស រូបស់វើរបរុសខ្មរ
ទំង្ឡាយ កនុង្ការ ំទ្បនរសឱ្យរចួចាកពីនមឹអាណានគិមបារាងំ្។ 

 សកខីភាពទំង្ននោះបានបងាហញ្ថា បុពវបុរសរបសន់យើង្សុរធខត
បាន្តិ្ណំាសក់នុង្ការដកឹ ំកស្ង្ជាតិ។ ទ្បនរសមួយខដលមាន
អ្រិយធម៌ដ៏រងុ្នរឿង្ មុ្ជាមនិអាចនកើតនចញពីស្្ម្្ដម្នជនខតមា្្ក់នរ 
ច្ាស់ជានកើតនចញពីការរបួរមួស្មគគី រវាង្រាស្រសតនិង្អ្នកដឹក ំយ ្ង្
ទ្បាកដ។ បុពវបុរសនយើង្ទ្គបស់ម័យកាលសរុធខតបានពលី កមា្្ងំ្
កាយ នញើសឈាមទ្សស់ រមួទំង្ជីវិត គនឺដើម្បសី្ង្ទ្បនរសជាតមិួយ
ឱ្យលអទ្បនសើរ ន ើយបន្សល់នូវមរតកខដលជានមារកភាពដ៏អ្ស្ច្រ្យ
សទ្មាប់នយើង្ខដលជាកូននៅជំ ន់នទ្កាយ។ ងាកមកជំ នន់ទ្កាយ
វិញ នយើង្ខដលជាអ្នករសន់ៅកនុង្សម័យកាលននោះ ខដលររលួមរតក

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%9E%80%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9F%82%E1%9E%8A%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9E%8E?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCtnieI_vpAaBGAw5Z42nkgOobRUHnLosYY9r_ZIJbCg79Z7gU2KZjXDNc6w-YXYMh2j0RNC1Pf25Bmxb4RhqnbypVDhyDoKwY7B1zGrmBP8YwfBEwnAg2RcLKU20Leg6KxKhYVGOzi5tSZbhBd85uGlfERhHIXsTZqP8jaLrbI-LFLtxuhxswWS-eW55Pix6K0C1Qexj3vY4DNEhmcGK3RtD6gbqFs5H47oyTfiWcTdFRAQrFBoOGxRYlYMhdkRsKx-LapKMFp6C4jpX0qJKkKhjPmHi5JGsqSQaRLbJ8i838f6k1Ri_KbP9clP1xVtbIibCdlTOwjQJibX3I0sWfSiiqJ&__tn__=%2ANK-R
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ដ៏មានតម្មល រ តូមាន មថាជាទ្បនរសអ្ចឆរិយ:ន ោះ នតើនយើង្បាននធវើ
អ្វី្លោះ? ឬទ្ ន់ខតនចោះសប្ាយនលើគនំរមរតកន ោះនរ? ម្ែងននោះនយើង្
ន លថានយើង្ដងឹ្គុណបុពវបុរស នយើង្នធវើពធីីរឭំកគណុ បងាហ្ញពី
ការដឹង្គុណបពុវបរុស ចោុះម្ែងប ទ្បន់រៀត? ឬមួយការដឹង្គណុបពុវ
បុរសមានខតទ្តមឹប ុណណងឹ្នរ? ចនមលើយគមឺិនដូនចា្ោ្ះនរ មិនខមននចោះ
ទ្តឹមខតដងឹ្គុណនរ។ 

 នបើនយើង្ពតិជាដងឹ្គុណបុពវបុរសខមន នយើង្គួរខតនធវើកចិចការ
ណា ខដលនដើរតាមគនលង្លអម្នបពុវបុរស ន លគឺនកៀកស្ម្រួមស្មគគី
 ្្ ស្ង្ជាតិឱ្យរងុ្នរឿង្ដចូសម័យមុន ន ោះនរើបសកតិសមជាកូននៅ
ជំ ន់នទ្កាយដ៏លអ។ ខតផ្ទុយនៅវិញ នយើង្ខបរជាមិន្ិត្ំនដើរតាមគ
ទ្មូវើរភាព មនិបាននធវើ្ លួនជាពលរដឋលអ ជាកនូលអ ជាអ្នកជំ ន់នទ្កាយ
លអ ខបរជា ំ ្ន្ឈា្្ោះទ្បខកកទស់ខរង្ បំ្្្ញមរតកខដលបន្យល់
រុកមក ន ោះ ក្យដងឹ្គណុក៏ ម្នន័យខដរ។  ក្យថាដឹង្គណុមនិ
ខមនជា ក្យខដលសទ្មាប់នយិយឱ្យខតបាននរ ចំខណកការរឭំក
គុណកម៏ិនខមនទ្ ន់ខតរំឭកឱ្យដងឹ្ខដរ។ កនូនៅជ ំន់នទ្កាយខដល
ដឹង្គណុបពុវបុរស គួរខត្ិត្ំស្ង្អ្វីខដលលអនដើម្បតីបគណុបពុវ
បុរសនិង្បន្សល់ជាគទ្មូលអសទ្មាបអ់្នកជំ ន់នទ្កាយនរៀត។ 



កម្រងស្មេរ 

182 

 

សុខចិត្តសាាប់ខៃួៃមដើរ្បជីាត្ិ ស ់
 ទ្រីសតីរបស់ទ្ពោះពុរធបានន លថា មុននឹង្និយយអ្វីមយួទ្តូវមាន
បីចំណ ចគឺ “ការពតិ មានទ្បនយជន៍ ទ្តូវកាល”។ កប៏ ុខនតតាមការ
អាននសៀវនៅទ្បវតតិស្ស្រសតរបស់្ ញុំកនលង្មក បានសនង្កតន ើញថា 
អ្នកនសនហាជាតិជានទ្ចើនទ្តូវបាននគសមា្ប្់   នោយបក្សពកួបគុគល
ខដលនទ្សកឃ្្្នអ្ំណាច ជាជាង្ការគតិទ្បនយជនជ៍ាតិជាធំ។ ពួក
 ត់ស្្្បន់ោយស្រពួក ត់ន រពបានខតពីរគ ឺ ការពិតនិង្មាន
ទ្បនយជន៍ ខត្ុសកាល។ ន តុអ្វបីានជានយើង្ហា ្នអ្ោះអាង្ខបបននោះ? 
នទ្ ោះពកួ តហ់ា ្ននិយយនរឿង្រា ្វខដលនកើតមានន ើង្ពតិៗ នៅកនុង្
សង្គម នោយមនិខា្្ចនសចកតីស្្្ប ់នទោះដងឹ្ថាកនងុ្របបដឹក សំម័យ
កាលន ោះសអបអ់្នកនចោះដងឹ្ អ្នកនសនហាជាតិយ ្ង្ណាកតី ននោះក៏
នោយស្រពកួ តគ់ិតថា វាជាទ្បនយជន៍នដើម្បីោស់ស្ម្រតីទ្បជា
ពលរដឋឱ្យនចោះគិតគូនរឿង្រា ្វទ្បនរសជាតិ នចោះទ្សឡាញ់ជាតិ។ 

 នយើង្សនង្កតន ើញថាអ្តតចរតិសអប់អ្នកនចោះដងឹ្ននោះ នៅខតបនត
រ ូតមកដល់បចចុប្បននននោះ មិនថាលកខណៈជាតនិិង្លកខណៈពលរដឋ
ស្មញ្ញ ខដលវា្សុខបលកពីបណាត្ទ្បនរសអ្ភិវឌ្ឍន៍នៅកនុង្នោក
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ខដលនគទ្សឡាញ់អ្នកនចោះដងឹ្ បណែតោះអ្នកនចោះដងឹ្ ន ើយនទ្បើទ្បាស់
សកាត្នពុលរបសអ់្នកនចោះដងឹ្នដើម្បអី្ភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។ 

 អ្នកនសនហាជាតិខដលទ្តូវបាននគសមា្្បរ់ួមមាន ន្ៀវ ជុ ំ  នអ្ៀវ 
នកើស អាចារ្យ ខ ម នជៀវ ខកម  ី ខតនយើង្និយយពីនោកបណឌតិ
ខកម ីចោុះ នទ្ ោះជាសម័យកាលខដលទ្គប ់្្នកើតទន។់ ចនំ ោះការ
វិភាគរបស់ តស់រុធខតជាការពិតនិង្មានទ្បនយជន៍ ន ើយចំន ោះ
នរឿង្រា ្វបញ្ហ្ទ្ពំខដន កមពជុា-នវៀតណាម នោកបានសកិ្ោយ ង្្
លមអិត នោយោក់ខផ្នការសិកោ្១០០រាទ្តី ន ើយកំ ុង្នពលសកិ្ោ
នរើបបាន១៥រាទ្តី នោករកន ើញពីបញ្ហ្ទ្ពំខដន ន ើយនោកបាន
បងាហ្ញពីការទ្ពយួបារមភយ ង្្ខា្្ំង្ នោយស្រទ្បជាជននវៀតណាម
បានចលូមកនធវើការងារយ ្ង្នទ្ចើន កនុង្ន្តតចំននួ៥ រមួមាន មណឌល
គីរើ រតនៈគីរើ ទ្កនចោះ សទឹង្ខទ្តង្ ម្ទ្ពខវង្ខដលទងំ្ននោះ អាចបណាតល្ឱ្យ 
ខ្មរបាត់បង្់សរិធិកានក់ាប់រកឹដីរបស់្ លួននៅនពលដ៏្ លីខាង្មុ្។  ត់
ទ្តូវបាននគបាញស់មា្្ប ់្ណៈនពល ត់សកិ្ោកនុង្នពលដ៏្លនីនោះ។ 

 កនុង្បញ្ហរ្ឹកដីននោះខដរ នោកនស ទ្បមុ្  លន់ នល ់បានរកុ
 ក្យនពចនម៍ួយឃ្្្ បង្កប់នោយអ្តថន័យជាតិនិយមយ ្ង្ធំនធង្គ ឺ
“មនសុ្សអាចនកើតរាល់ម្ែង ខតរឹកដមីិនអាចនកើតន ើយ ទ្តវូការ ររកឹ
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ដីកុំឱ្យបាតប់ង្ដ់ូចទ្បនរសចាម”។ ននោះបានសបញ្ជក្យ់ ្ង្ច្ាស់ថា
 ត់បានយល់ពមី ចិឆតារបស់ជាតិស្សន៍នវៀតណាម កនុង្ការនលប
យករកឹដីខ្មរ បនង្កើតជាឥណឌូចិនតាមបំណង្ទ្បាថា្រ្បស ់ូ ជីមិញ។ 

រឹកដមីួយននោះនបើពុំមានការលោះបង្់ជីវតិរបសព់ួកអ្នកនសនហាជាតកិនលង្
មកនរទ្បខ លជាបាតប់ង្ត់ាំង្ពសីម័យមុនៗមកនមល ោះ។  នយើង្គួរចង្
ចាំ ក្យមួយឃ្្ថ្ា “សុ្ចតិតស្្្ប់្ លួន នដើម្បីជាតិរស់”។ 

 
មដើរមឈ្ើៃិង្បមទសជាត្ិ 

 “នដើមនឈើពងឹ្ឫស ទ្បនរសរងឹ្មាំទ្តូវពងឹ្ធនធានមនសុ្ស។” 

 នដើមនឈើរងឹ្មាំ ជនំោះរាល់្្យល់កំណាចនោយស្រឫស ន ើយ
ទ្បនរសជាតខិដលខា្្ងំ្ នោយស្រធនធានមនសុ្សខា្្ងំ្ទ្បកបនោយ
មនសិការជាឫសគល់ខដរ នដើម្បីរបរ់ល់រាល់ការឈ្្ាន នពីជាតិ
ស្សនដ៍ម្រ។ ដ្បិតពិភពនោកបចចបុ្បនន ការទ្បខជង្នដើម្បីរស់នងិ្រើក
ចនទ្មើន ទមទរឱ្យមនុស្សកនងុ្សង្គមនីមួយៗមានសមតថភាព្ពស់នរើប
មាននទ្បៀបជាង្ នចៀសវាង្ការ ប់សង្កត់ និង្នកង្ទ្បវញ័្ចមកនលើ្ លួន
ពីសណំាកស់ង្គមដម្រ។ នយើង្សនង្កតន ើញបចចបុ្បននទ្បនរសខា្្ំង្ៗ
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កនុង្នោកននោះនចៀសមិនផ្ុតន ើយពីការប ោះរង្គិច ្្ នដើមប្ីដនណែើមនូវ
សកាដ្នពុលរបសព់ួកនគនរៀង្ៗ្លួន។ ការទ្បយរុធទំង្ននោះគឺសថតិនៅ
នទ្កាមរូបភាពជានទ្ចើន ខដលនធវើយ ង្្ណានដើម្បីរក្ោផ្លទ្បនយជន៍
របស់្ លួនធំជានចិច។ ភមូិស្ស្រសតននយបាយ សថតិនៅនលើម ិចឆតាវាត
រីអ្ំណាចសទ្មាប់ជាតិ្លនួ(រឹកដសីទ្មាប់បង្កបនង្កើនផ្ល) ។ សង្គម
នជឿននលឿនមានថាមពលនពញនលញ នចៀសមនិផ្តុនឹង្ការនធវើ
សញ្ជ័យសទ្មាប់រករីផ្ោ្រកនងុ្ការលក់ នងិ្រកវតថុធាតនុដើមន ើយ។ ននោះ
ជាសម្បទធមមជាតិម្នទ្បនរសខា្្ំង្។ ទ្បនរសខា្្ងំ្ទ្តូវការពទ្ង្កីនូវ
ឥរធិពលរបស់្ លួន ចំខណកទ្បនរសន្ោ្យខដលមាននមដឹក អំ្
សមតថភាព វិញខតង្ខតលង្ក់នុង្អ្ ទក្់របសន់គ នោយទ្ ន់ខតន ើញ
ទ្បនយជន៍ខបបនសើៗនៅចនំ ោះមុ្  ន ើយចងុ្នទ្កាយបផំ្ុតគនឺគចមនិ
ផ្ុតពីការសុកំតីអាណតិយលច់ិតតពីទ្បនរសខា្្ងំ្ន ើយ។ រវាង្ទ្បនរស
ខា្្ំង្និង្ន្ោ្យ វាមិនអាទ្ស័យរ ំំរកឹដីធឬំតចូន ោះនរ ខតវា
អាទ្ស័យនលើការយកចិតតរុកោក់ កនុង្ការបណែតោះបណាត្លធនធាន
មនសុ្ស។ ទ្បនរសខា្្ំង្នទ្ ោះធនធានមនសុ្សខា្្ំង្ ទ្បនរសន្្ោយ
នទ្ ោះមនិសូវ្វល់ខាវ្យធនធានមនសុ្ស។ នបើចង្ប់ានធនធានមនសុ្ស
ខា្្ំង្ ក៏ទ្តូវន្តត្សខំាន់នលើការអ្ប់រំ្ ពស់ពកីុមារភាពនៅខដរ ន ើយ
កនុង្ន ោះ ការអានក៏ជាខផ្នកមួយដស៏ំខានប់ំផ្តុម្នការអ្ប់រំ។ ភារកិចច
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ពលរដឋបចចុប្បននននោះ គឺទ្តូវកស្ង្សង្គមឱ្យរើកចនទ្មើនសទ្មាបព់លរដឋ
ជំ ន់នទ្កាយ។ 

 
យុវជៃ បស់ជាត្ ិ

 “យុវជនជាសសរទ្រងូ្ម្នទ្បនរសជាតិ ឬរំ ងំ្សនង្ឫស្ស។ី” 

 នយើង្ធា្្បន់ ើញ នងិ្ធា្្បប់ានឮ ក្យនស្្ក្ទំង្ននោះជានទ្ចើន
មកន ើយ។ នបើនទោះបីជាធា្ប្់បានន ើញ ឮ សរនសរ ក្យននោះកព៏ិត
ខមន ខតយុវជនមួយចំននួនូវខតមិនទន់បានបំនពញត ួរីរបស់្លនួ
នៅតាម ក្យនស្្្កទងំ្ននោះនៅន ើយ។ ការណ៍ខដលមិនទនប់ាន
បំនពញតួ រីជារ ំំង្សនង្ឫស្សី គឺវាខសតង្តាមរយៈ ការនបាោះបង្់ការ
សិកោ្ ការនសពនគឿង្នញៀន បង្កអ្ំនពើនចារកមម មានឱកាសនរៀនខតមិន
្ំទ្បឹង្ ការមិន្វល់ខាវ្យពីបញ្ហ្សង្គមជានដើម។ យុវជនមួយចនំួន 
នពលបចចបុ្បននកពំុង្ខតវើវក់នងឹ្ខល្បង្នសនហា ទ្បងឹ្អ្តួសខមញង្ ្្នរឿង្
សង្ោ្ររ ូតដល់នភលចការសកិ្ោ ន ើយ្លោះនរៀតរវល់្ចូចិតត ដ្បិតនគ
នបាោះបង្់។ មួយចំននួនរៀតន ោះហាក់ដចូជាសអប់ន្ពើមនសៀវនៅណាស ់
 ម្ននពលនរកនុង្ការនរៀនសូទ្ត ខតមួយម្ែងៗខភនកនឈាងក្នងឹ្រូរស័ពទមិន
ទ្ពិចខភនកបាញ់ន គមតាមររូស័ពទ ខទ្សកនជរ នទ្បើទ្បាស ់ក្យអ្សុនរាោះ 
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ន ើយ្លោះនរៀតន ោះ មនិបានយកចិតតរុកោក់កនុង្ការនរៀនសូទ្តន ោះ
នរ។ នពលរំននរៗ ទ្តូវបានមិតតភកដអិ្សូទញទ្បទ្ពតឹតិអ្នំពើឧបាយមុ្  
នទ្បើទ្បាស់នទ្គឿង្នញៀន នពល្លោះបនង្កើតឱ្យមានអ្ំនពើឧទ្កិដឋកមម នចារកមម
ជានដើម។ ទំង្ននោះវានធវើឱ្យជាតិ មន្អ្នកបនតនវនសទ្មាប់កស្ង្
ទ្បនរសជាតិ នពលអ្ គត។ យុវជនទងំ្ឡាយគួរណាស់ខតខទ្ប
គំនិត គិតនរឿង្អ្ គត្លួនឯង្ និង្គិតពអី្ គតជាតិវញិនរើបទ្បនសើរ 
នទ្ ោះថា យុវជនម្ែងននោះទ្តូវនរៀបចំ្លនួកស្ង្ទ្បនរសជាតិនៅម្ែង
នទ្កាយ ន ើយនបើយុវជនរវល់ខតវើវក់នងឹ្នរឿង្ឥតទ្បនយជន៍ទំង្ន ោះ 
នតើនងឹ្មានយុវជនឯណា ខដលនឹង្អាច ំជាតឱិ្យរើកចនទ្មើននៅ
បាន? នបើរំ ងំ្រវលព់លុនឹង្នរឿង្ឥតខតពកុផ្យុ ដូនចនោះ ឫស្សីនចោះ

ដូ ន ោះបញ្ហ្ទ្បឈមនងឹ្នកើតន ើង្ពិតទ្បាកដ។ ទ្បនយជន៍ នចនោះ កនងុ្
 មជានកាសិកាសង្គម យុវជនរបសស់ង្គម ទ្តូវចូលរមួអ្ភិវឌ្ឍសង្គម 
ទ្សឡាញ់ការអ្ប់រំ មានចំនណោះដឹង្បនទ្មើសង្គមទ្បកបនោយ
មនសិការជាតិ សមលងឹ្នមើលទ្បនយជន៍ជាតិជាធំ។ ជាតិរើកចនទ្មើន 
ទ្បកបនោយសនតិភាព នយើង្សុ្ ស្នត។ ជាតមិិនរើកចនទ្មើន នយើង្
នតាកយ ្ក។ ជាតិ មន្សនតភិាព នយើង្ទ្ ត់ទ្បាស។ 
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មត្ើយុវជៃអាចជយួសងគរតារ មបៀប ខៃេះ? 

 យុវជនទ្តូវបាននគចាត់រកុថាជាកមា្្ំង្សនូលរបស់ជាត ិ នទ្ ោះ
យុវជនន រនពញនោយកមា្្ងំ្កាយ កមា្្ងំ្ចតិត និង្ទ្បាជាញ្ស្ម្រតី
ខដលអាចនងឹ្ចលូរួមជួយសង្គមជាតិយ ង្្នពញរំ ងឹ្។ កនុង្កាលៈនរ
សៈណាកន៏ោយ ពិនសសបចចុប្បននននោះ សង្គមពតិជាទ្តូវការកមា្្ំង្ច
លកររបស់យុវជនចូលរួមទងំ្អ្ស់ ្្នដើម្បីនធវើយ ្ង្ណាឱ្យនកើតមាន
វឌ្ឍនភាពនឆ្្្ោះនៅមុ្។ រនទឹមនងឹ្ននោះនយើង្ក៏ទ្តូវខតនចារសួរផ្ង្ខដរ
ថានតើ យុវជនគរួចលូរួមយ ្ង្ដូចនមដច ឬនោយមនធ្ាបាយណា្លោះ 
នរើបអាច ំឱ្យសង្គមជាតរិើកចនទ្មើនបានន ោះ? ពិតណាស់ មានកតាត្
៥យ ្ង្សំខាន់ៗខដលយុវជនអាចជយួសង្គមបាន រី១ការអ្ភិវឌ្ឍ្លនួ
ឯង្ឱ្យកា្យ្ជាធនធានដ៏ខា្្ងំ្ ទំង្ចនំណោះដឹង្ សមតថភាព សីលធម ៌
គុណធម៌ ក៏ដចូជាស្ម្រតីជាតិ។ រី២ការបនំពញកាតពវកចិចតួ រី្ លួន
តាមមុ្ងារឱ្យបានលអ នោយនធវើកចិចការនោយសុចរតិនរៀង្ទ្តង្ ់
ន រពទ្កមសីលធម៌វិជាជ្ជីវៈ និង្នោយការឧស្ោ ៍ពា្យម។ រី៣
ចូលរមួការងារសប្បុរសធម ៌  ឬការងារសម័ទ្គចតិតសង្គមជានដើម។ 
រី៤យល់ដងឹ្ពបីញ្ហ្ចា្ប់របស់សង្គម នដើម្បីនលើកកមពស់សរិធ ិ នសរើ
ភាពរបស់្លនួនងិ្ទ្បជាពលរដឋ។ រី៥នធវើជាគទ្មសូទ្មាបយ់ុវជនដម្រ
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នរៀត ទ្ពមទងំ្បន្សលន់ូវស្្្ម្ដសទ្មាបស់ង្គម តាមខដលអាចនធវើនៅ
បាន។ 
 

ជួយជាត្ិមោយ មបៀប ? 

 តាមរយៈទ្បវតតសិ្ស្រសត នយើង្បានដងឹ្ទ្គប់ ្្ន ើយថា ទ្បនរស
ជាតិនីមយួៗ ខតង្ខតមានសម័យកាលរងុ្នរឿង្ និង្អ្នែ់យនរៀង្ៗ្លនួ។ 
ទ្បនរស្លោះ កាលពីនដើមខា្្ងំ្កា្្ណាស់ ខតនទ្កាយមកក៏ខទ្បជាអ្ន់
ែយ ទ្បនរស្លោះពនីដើមអ្នែ់យ ខតមកដលប់ចចបុ្បនន កក៏ា្្យជារដឋអ្ន់
ែយ កា្្យជាចណំ ោះស្មនតរដឋរបស់្ លួនកាលពីមនុក៏មាន។ ទ្បនរស
ខដលអ្នែ់យ ខទ្បជារុង្នរឿង្ន ោះគឺនរឿង្មួយខដលគួរឱ្យរើករាយនិង្
នកាតសរនសើរ ខតទ្បនរសមួយខដលធា្ប្់ខតែកុំនែកើង្ន ើយខទ្បជាអ្ន់
ែយវិញន ោះ វាជានរឿង្ខដលគួរឱ្យអាមា ស្នងិ្ឈឺចាប់ជារីបំផ្តុ។  

 កនុង្ មនយើង្ជាពលរដឋម្នទ្បនរសជាតមិួយ កាលនបើន ើញ
ជាតិ្លួនសថតិកនងុ្សភាពដូនចា្្ោះ នតើទ្តូវឱបម្ដឈរនមើលឬទ្តូវរកវិធី
ជួយ? នបើចង្់ជួយទ្តូវជួយនោយវិធីណា? នដើម្បីជួយជាតិឱ្យខា្្ំង្ នគ
ទ្តូវខសវង្រកវធិីខដលអាចនធវើឱ្យជាតិខា្្ំង្។ វិធីខដលនធវើឱ្យជាតិខា្្ងំ្ 
លុោះទ្តាខតមាននមដកឹ ំលអនងិ្រាស្រសតរងឹ្មាំជាមនុសនិ។ នមដកឹ ំ
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នទ្បៀបដូចជាអ្នកកាន់ចង្កូត ខដលអាចកំណត់នជាគវាស របស់
ទ្បនរសបានទ្គប់នពលទំង្អ្ស់។ ម្វយ ្ង្ បានន លថា “ជបួទ្ពោះអ្ង្គ
ឈ្្ាសម្វគឺខា្្ងំ្ ជួបទ្ពោះអ្ង្គធមមតាគនឺ្ោ្យ ជួបទ្ពោះអ្ង្គអ្ត់បានការគឺ
វិ ស”។ នមដកឹ ំជាអ្នកសនទ្មចរាល់កចិចការទងំ្ឡាយរបសជ់ាត ិ
ជាតិមួយនរើសបាននមដកឹ លំអ ជាតិន ោះក៏អាចរើកចនទ្មើននឆ្្្ោះនៅរក
ភាពរុង្នរឿង្ ខតនបើជាតនិ ោះមាននមដកឹ ំមនិលអក៏គង្់ខតឈាននៅ
រកការវិ សជាមនិខាន។ នមដកឹ ំខា្្ំង្ទ្បនរសខា្្ងំ្ ខតនមដកឹ ំ
មា្្ក់ឯង្មិនទន់មានកមា្្ងំ្នពញនលញអាចនធវើឱ្យជាតខិា្្ំង្បាននៅ
ន ើយ លោុះទ្តាខតមានការចលូរួមពីរាស្រសតផ្ង្នរើបការអ្ភវិឌ្ឍជាតិអាច
នធវើនៅរចួ។ រស្សនៈមួយរបស់ជនជាតចិិនន លថា "រាស្រសតខា្្ំង្នរើប
អាចនរើសបាននមដឹក លំអ  នមដឹក លំអនរើបអាច ំជាតឱិ្យរើក
ចនទ្មើន”។ ឃ្្្ននោះទ្សប ្ន្ឹង្រស្សនៈរបស់នោក ខដល លកីាវ្ន់យូ
យល់ន ើញថា “នដើម្បីជាតិមយួខា្្ំង្ លោុះទ្តាខតរាស្រសតកនុង្ទ្បនរសន ោះ
ខា្្ំង្”។ ដនូចនោះនបើចង្ជ់ួយជាតិ នយើង្ទ្តូវនធវើ្ លួនឱ្យកា្្យជារាស្រសតខា្្ំង្
ជាមុនសិន។ រាស្រសតខា្្ំង្គរឺាស្រសតខដលមានចំនណោះដងឹ្ និង្ វិនយ័ 
ន ើយស្គ្លត់ួ រី្ លួនឯង្។ អ្វីក៏ទ្តូវនផ្តើមពី្លនួឯង្ខដរ។ នដើម្បីកា្្យ
ជារាស្រសតខា្្ំង្ ដំបងូ្ន ើយនយើង្ទ្តូវនរៀនដសុខាត់្ួរក្ាល្លួនឯង្ជា
មុនសិន។ នផ្តើមពីការោង្សមាអ្តនូវគនំិតអ្នែ់យ គនំិតអ្វជិជមាន 
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ន ើយបនតនៅបណែតោះគំនតិនជឿននលឿន ផ្ោ្ំនូវផ្នត់គនំិតលអៗ នងិ្ បនត
ផ្្សពវផ្ោ្យដល់អ្នុជនជំ ន់នទ្កាយ ខដលជារំ ងំ្សនង្ឫស្សផី្ង្។ 
ប ទ្ប់ពមីានផ្នត់គនំិតលអរចួ នយើង្ទ្តូវបណែតោះវនិ័យកនុង្្លនួ។ វិន័យមិន
្ុសពីចា្ប់។ ម្វយ ្ង្បានន លថា “ច្ាប់ខា្្ំង្ ទ្បនរសខា្្ំង្”។  

 ច្ាប់ជាតិ ច្ាប់ទ្គសួ្រ នងិ្ច្ាបស់ីលធម៌ ជានដើម នយើង្ទ្តូវ
ខតន រពនោយឈ្្ាសម្វ នរើបកា្្យជារាស្រសតលអបាន។ នទ្្ពីបណែតោះ
ផ្នត់គនំិតលអ នងិ្វិន័យកនុង្្លនួន ើយ នយើង្ទ្តូវបណែតោះស្ម្រតីភាញក្រឭក
ជានិចច អ្ពំីតួ រីជាពលរដឋសង្គម។ ពលរដឋគឺជាមាច្ស់ទ្បនរស ខដល
ទ្តូវខតឈឺឆ្អល្ចនំ ោះជាតិ។ នលើសពីននោះ ទ្តូវន រពតាមតួ រភីារ
កិចចរបស់្ លួនឱ្យបានលអ តាមទ្កមសីលធម៌វិជាជ្ជីវៈការងារ។ អ្វីខដលរតឹ
ខតសំខាន់ន ោះ គឺទ្តូវស្គល្ជ់ាតិ្លួនឱ្យបានចា្ស ់ស្គល្់មិតត ស្គល្់
សទ្តូវរបស់ជាតិ។ មា្ ្ង្នរៀត នយើង្ទ្តូវនរៀនបណែតោះស្មគគីរវាង្ ្ ្
និង្ ្្ ចង្បាច់ជាធលងុ្មួយ ដូច ក្យចាស់ថា “ចង្កោឹះមួយបាច់ នគកាច់
មិនបាក់” ឬដចូសុភាសតិបារាំង្ថា “ស្មគគីជាកមា្្ងំ្”។ ភាពរើក
ចនទ្មើនម្នជាតិស្សនម៍ួយ គឺទ្តូវពងឹ្អាទ្ស័យនៅនលើកមា្្ំង្រួមម្ន
ទ្បជាជនននោះន ើយ នបើនយើង្ជាទ្បជាជន រវលខ់តទ្បកានប់ក្ស ទ្បកាន់
និ ្្ការ មនិទ្ពមរបួរួម ្្ នតើនធវើនមតចនិង្អាចជួយ ្្ស្ង្ជាតិបាន? 
 ក្យចាស់ថា “ស្មគគីរស ់ ខបកបាក់ស្មគគសី្្្ប់”។ នបើនយើង្មិនរួម
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 ្្នតើនធវើនមតចនងឹ្អាចរបរ់ល់ជាមួយសទ្តូវ? នចារខដលអាចចូល
លួចទ្រព្យកនងុ្ផ្ទោះបាន ក៏អាទ្ស័យនោយការនធវសទ្បខ សរបស់មាចស្់
ផ្ទោះន ោះឯង្។ ស្ង្ជាតគិឺទ្តូវការកមា្្ំង្ស្មគគដីស៏អតិរមតួរវាង្នម
ដឹក ំនងិ្រាស្រសត ចង្់ជួយជាតិលុោះទ្តាខតពទ្ង្ងឹ្កមា្្ងំ្ស្មគគ ី នធវើឱ្យ
ជាតិរឹង្មា ំចង្់ឱ្យជាតិរងឹ្មា ំលោុះទ្តាខតរាស្រសតរឹង្មាំ។ រាស្រសតរឹង្មាគំឺជា
រាស្រសតខដលស្គ្ល់្ លួនឯង្ច្ាស់។ 

 

ចាប់មផតើរពីខៃួៃមយើង 
 នៅកនុង្សង្គមសពវម្ែង នយើង្ទ្កន កន ើញបញ្ហ្ជានទ្ចើនខដល
បាននកើតន ើង្ រាប់តាងំ្ពបីញ្ហ្ជាតិ បញ្ហ្ទ្គួស្រ បញ្ហ្នសដឋកិចច 
បញ្ហ្ននយបាយ នងិ្បញ្ហន្សនហាជានដើម។ ទ្បនរសជាតិខដលធា្្ប់
ខតរុង្នរឿង្ខទ្បជាចុោះន្្ោយខលង្មានកិតា្នុភាព។ មស្រនតពីុករលួយឱប
ទ្កនស្បខតស្ច់ញាតិ បក្សពួក  ំឱ្យខាតទ្បនយជន៍ជាតិ។ អ្នក
ននយបាយគិតខតពនីឈា្្ោះទស់ខរង្ ្្ ្លោះន្លៀតឱកាសទញ
ទ្បនយជន៍្ទ្ល់្ លួន។ យុវជននភលើតនភលើននឹង្វប្បធម៌បរនរស នភលចវប្ប
ធម៌្លនួ។ល។ ទងំ្ននោះជាបញ្ហ្ខដលនយើង្បានន ើញជាក់ខសតង្។ 
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 កនុង្សង្គមកតី កនុង្ជីវិត្ទ្ល់្ លួនកតអី្នកណាកជ៏ួបបញ្ហ្ខដរ នបើ
នយើង្និយយពីបញ្ហន្ទោះជានរៀបរាប់យ ង្្ណាក៏មនិអ្ស់ខដរ ន ើយ
នបើទ្តមឹខតនលើកយកបញ្ហ្មកនិយយអ្នកណាក៏និយយបានខដរ។ ខត
នយើង្ទ្តូវដឹង្ថាបញ្ហ្វាមានមូលន តុរបសវ់ា។ ម ្ាង្នរៀតបញ្ហ្
នីមួយៗវាសុរធខតមានដំនណាោះទ្ស្យទងំ្អ្ស់ ខតពបិាកឬងាយ
ទ្សួលនៅតាមរ ំំម្នបញ្ហ។្ ជួនកាលនៅបញ្ហន្កើតន ើង្នោយស្រ
នយើង្ទំង្អ្ស់ ្ន្នោះឯង្។ នយើង្រសក់នុង្សង្គមនមើលន ើញបញ្ហ្ខត
ខបរជាមនិនអ្ើនពើនឹង្បញ្ហ ្ ន ោះឯង្ខដលជាន ត ុំឱ្យនកើតបញ្ហ្។ 
នយើង្ ំ ្្និយយពីបញ្ហ ្ ខតមនិគតិរកដំនណាោះទ្ស្យននោះន ើយ
ខដល ឱំ្យបញ្ហ្រំាង្សទោះ។ បញ្ហ្សពវទ្គប់ខបបយ ង្្នៅនលើនោកននោះ 
សុរធខតមានមូលន ត ុន ើយមូលន តសុំខាន់ មន្អ្ ីនទ្្ពីភាពលងង្់
ន្្្ ភាពនោភលន់ និង្ ភាពអាតាម្និយមរបសម់នសុស្ន ោះនរ។ អ្នក
ខដលមិនបាននរៀនសូទ្ត ឬនរៀនសូទ្តបានតចិតចួ មនិស្គ្ល់ចា្ប់
រមា្្ប ់មនិនចោះដងឹ្ ក៏នៅទ្បទ្ពឹតតអ្នំពើ្ ុស្គង្នផ្្សង្ៗ គមឺានភាពលងង្់
ន្្្ជាន ត។ុ អ្នកនរៀនសូទ្តនចោះដឹង្ន ើយ ខតទ្បទ្ពតឹត្សុ្គង្ បំ ន
ច្ាប ់ក្បត់ វិជាជ្មនសិការ ជីវៈ គឺមានភាពនោភលន់ជាន តុ។ អ្នករស់
នៅកនុង្សង្គមន ើញបញ្ហ្ន ើយ ខតគតិថាមិនខមនជានរឿង្របស់្ លួន 
និង្នគចនវសមិនចលូរមួនោោះទ្ស្យ គឺមកពីមានភាពអាតាម្និយមជា
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ន តុ។ ធាតុទងំ្បីននោះន ើយ ខដលបង្កឱ្យបញ្ហន្ចោះខតនកើតនិង្រើកធំ
ន ើង្។ នបើនយើង្ទ្ជុលខត  ំ្្និយយពបីញ្ហ្នៅន ើយ ន តុអ្ីមនិ
ទ្ពម ំ ្្រកដំនណាោះទ្ស្យ? 

 ជាែមីមដង្នរៀត បញ្ហ្ជាតកិតី បញ្ហ្ទ្គួស្រកតី បញ្ហ្នសនហាកតី វា
សុរធខតមានដំនណាោះទ្ស្យទំង្អ្ស់ឱ្យខតនយើង្ពា្យមរក។ ភនធំំ
គង្់ខតនគអាចឈសូឱ្យរាបនសមើ បឹង្ធំប ណុា្្កគ៏ង្់នគអាចលុបបាន ចោុះ
បញ្ហ្ចំន ោះមុ្ នរឿង្អ្ីថានោោះទ្ស្យមនិបាន? នពលខដលនសនហាជបួ
នឹង្ការទស់ខរង្ ម្ដគទូំង្សង្ខាង្ទ្តូវនិយយ ្ព្ីន តុផ្ល 
នពលខដលទ្គួស្រមានបញ្ហ ្ សមាជិកទងំ្អ្ស់ទ្តូវខតជខជក ្្រក
ដំនណាោះទ្ស្យ។ នពលខដលជាតិជបួបញ្ហ ្ ជនរមួជាតិទំង្អ្ស់ទ្តូវ
ខតចលូរួមនោោះទ្ស្យនៅតាមលរធភាពនរៀង្ៗ្លនួ ន ោះនរើបអាចនោោះ
ទ្ស្យរបស់្ក្តប់ញ្ហ្បាន។ នបើចង្់ឱ្យទ្បនរសជាតិរើកចនទ្មើន នយើង្
ទ្តូវនធវើ្ លួនឱ្យកា្្យជាពលរដឋខា្្ំង្ នដើម្បីជយួជាតិ។ នបើចង្ឱ់្យមស្រនតី
ខលង្ពុករលួយ ទល់ខតនយើង្ហា ន្ទ្បឆ្ងំ្ឈប់ ំទ្រអ្នំពើពុករលួយ។ 
នបើចង្់ឱ្យអ្នកននយយបាយខលង្ទស់ ្្ ន ើយងាកមកគិតគូរនរឿង្
ជាតិ ទល់ខតនយើង្ពទ្ង្ឹង្្លួនឯង្ឱ្យមានភាពម្វឆ្្្ត ឈប់ចាញ់
ឧបាយកល ឬ ំទ្រអ្នកននយបាយទ្បជាភែិុត។ នបើចង្ឱ់្យយុវជនងាក
មក ំទ្រវប្បធម៌ខ្មរវិញ ទល់ខតនយើង្ ំ ្ផ្្្សពវផ្ោ្យចំនណោះដឹង្ពី
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វប្បធមខ៌្មរ ឱ្យយុវជនបានយល់ពីតម្មលជាមុនសិន។ នបើសនិជានយើង្
មា្្ក់ៗចង្ន់ោោះទ្ស្យបញ្ហ ្ និយយពីបញ្ហ្ ខតខបរជាសំង្ំយកសុ្
ដូចអ្នណែើកកនុង្សនូក ន ោះមុ្ខតមនិអាចនោោះទ្ស្យបញ្ហ្បាននរ។ 
នយើង្គរួដងឹ្ថា នបើនយើង្មិនបានចលូរមួនោោះទ្ស្យបញ្ហ្នរ បានន័យ
ថានយើង្កពំុង្រួមចំខណកបនង្កើតបញ្ហន្ ើយ។ កុំខា្ច្បញ្ហ្ កុំអាតាម្
និយម ចរូពា្យមឱ្យពីលរធភាពនដើម្បីនោោះទ្ស្យវា! នទោះជាមនិ
អាចនោោះទ្ស្យបានទំង្ទ្សុង្ ក៏គង្់ខតអាចរប់ស្កត្់បាន្លោះខដរ។
នយើង្ ម្នផ្លូវខកខទ្បសង្គមបានន ោះនរ នបើសិនជាមិនខកខទ្ប្លួនឯង្ជា
មុន។ សតវទ្តនចៀកកាមំួយ មិនអាចបនង្កើតនិទ រដូវបាននរ ប ុខនត
និទ រដូវមយួនកើតនចញពសីតវទ្តនចៀកកាំមួយៗរួមផ្្ស ំ្្។ សង្គម
មួយខដលលអ មនិអាចនកើតពមីនសុ្សលអខតមា្្ក់នរ ប ុខនតសង្គមលអ អាច
នកើតន ើង្ពមីនសុ្សលអ ្នំធវើលអ មនសុ្សលអ្ ំស្បនទ្ ោះអ្នំពើលអ។ អ្នំពើ
អាទ្កក់ខដលអាចនកើតន ើង្បាន មនិខមននោយស្រមនសុ្សអាទ្កក់
ខា្្ំង្ន ោះនរ ខតមកពមីនសុស្លអ មិននចោះទ្បឹង្ មនសុ្សលអមិននចោះរបួរមួ
 ្។្  វូង្នចៀមខដលមានស្មគគី គង្់ខតអាចយកឈនោះនតាកណំាច
បាន មនសុ្សលអខដលមានស្មគគគីង្់ខតនងឹ្អាចយកឈនោះ មនសុ្ស
អាទ្កក់បាន ខតនដើម្បីឱ្យសង្គមមានមនសុ្សលអ គឺ្ លួននយើង្ននោះឯង្ខដល
ទ្តូវនធវើ្ លួនឯង្លអ នៅនពលខដល្លួននយើង្លអន ើយ នរើបនយើង្អាច
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ស្បនទ្ ោះអ្ំនពើលអដលស់ង្គមបាន។ ទ្គប់យ ្ង្ទ្តូវនផ្តើមពី្លួននយើង្ននោះ
ឯង្។ “នបើចង្់ឱ្យសង្គមជាតិរើកចនទ្មើន ចូរចាប់នផ្ដើមពី្លនួនយើង្ កុំរង្់ចាំ
អ្នកដម្រមកជំនសួឱ្យនស្ោះ”៕ 
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