
                                                                                      

   
 

 1  

 

  

លោក ឆាលី ឆាភលីន ដែលដមែរលយីងស្គគ ល់ជាទូលៅ
ថា ស្គក់ឡូ គឺជាអ្នកកំដបលងប្បចសំតវតសន៍ទី ១៩។ 
លោកលកីតលៅថ្ថងទី១៦ ដមលមស្គ ឆាន ១ំ៨៨៩ នាទី
ប្កុងឡុង ប្បលទសអ្ង់លគលស ល ីយលោកបានទទួល
មរណភាពនាថ្ថងទី២៥ ដមធនូ ឆាន ១ំ៩៧៧ កនុងជនាែ យុ 
៨៨ឆាន ។ំ លប្ៅពីជាអ្នកកំដបលងសងួតមានែ នសំលឡង មានដត 
កាយវកិារ ដែលលធវីឲ្យអ្នកទសសនាលសីច រ ូតែល់ ូរ
ទឹកដភនក លយងីបានរកល ញីពីកនុងចំលោម លរឿងកំដបលង
នានាទងំលនាោះ នូវលរឿងមយួដែលលយងីអាចលមីលល ញី 
អារមែណ៍ពិតរបស់លោក ចំល ោះរបបែឹកនាផំ្ដា ច់ការ 
របស់ជនកុមែុយនីសា។ ខាងលប្កាមលនោះ គឺជាសុនទរកថា
ទីមយួរបស់លោក ឆាលី ឆាភលីន ដែលប្តូវបានពិភព
លោកចត់ទុកថាជា សុនទរកថាដែលផុសលចញពីទឹក
ចិតតែ៏កប្មរកបានបំផុត។ 

Charlie Chaplin who has been well-known as 

“Sak Lo” was a famous comedian in the 1920s. 

He was born on 16 April 1889 in London, 

England and died on 25 December 1977, in the 

age of 88. In addition to his silent films with his 

body language only, triggering constant laughing 

among the viewers, there is one film of all his 

comic stories he expressed his true feelings 

about the dictatorship regime of the communists. 

The following is the first speech delivered by 

Charlie Chaplin which is considered by the 

world as his real, rare hearted romance expressed 

in the story.  

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. 

That’s not my business. I don’t want to rule or 

conquer anyone. I should like to help everyone - 

if possible - Jew, Gentile - black man - white. 

We all want to help one another. Human beings 

are like that. We want to live by each other’s 

happiness - not by each other’s misery. We don’t 

want to hate and despise one another. In this 

world there is room for everyone. And the good 

earth is rich and can provide for everyone. The 

way of life can be free and beautiful, but we 

have lost the way. 

សុំអ្ត់លទស! មំុ្មិនចង់លធវីជាអ្ធិរាជលទ។ លនាោះមិនដមន
ជាលរឿងរបស់មំុ្លទ។ មំុ្មិនចង់ប្គប់ប្គង ឬយកឈ្នោះ 
នរោមាន ក់លទ។ មំុ្ចង់ជួយមនុសសប្គប់មានន ដមដែល
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អាចជួយបាន លទោះអ្នកលនាោះជាជនជាតិជវី វ ជាជន
លប្ៅស្គសនា ជាជនជាតិដសបកលមែ  ឬជាជនជាតិដសបក
សក៏លោយ។ លយងីចង់ជួយមានន លៅវញិលៅមក ធមែជាតិ
មនុសសគឺអ្ញ្ច ឹង។ លយងីចង់រស់លៅលោយអាប្ស័យនូវ
លសចកតីសុម រវាងមានន នឹងមានន លៅវញិលៅមក មិនដមនរស់
លលគំីនរទុកខមានន លនាោះលឡយី។ លយងីមិនចង់សអប់មានន  និង
លមីលងាយមានន លទ។ ពិភពលោកលនោះធំទូោយប្គប់ប្មានន់ 
សប្មាប់មនុសសប្គប់មានន រស់លៅ។ ល ីយដផនែីលនោះ
មានអ្វីៗប្គប់យ៉ា ង ដែលអាចផតល់ឲ្យលយីងប្គប់មានន
បាន។ ផលូ វថ្នជីវតិមានលសរភីាព និងមានភាពប្សស់
បំប្ពងលអោស់ ដតលយងីបានវលងវងផលូវលៅល យី។  

Greed has poisoned men’s souls, has barricaded 

the world with hate, has goose-stepped us into 

misery and bloodshed. We have developed 

speed, but we have shut ourselves in machinery 

that gives abundance has left us in want. Our 

knowledge has made us cynical. Our cleverness,

hard and unkind. We think too much and feel too 

little. More than machinery we need humanity. 

More than cleverness we need kindness and 

gentleness. Without these qualities, life will be 

violent and all will be lost.... 

ភាពលោភលន់ បានបំពុលចិតតវញិ្ញា ណមនុសស បាន
ដបងដចកមនុសសឲ្យោច់ពីមានន  លធវីឲ្យមនុសសសអប់មានន   
ល យីនាឲំ្យលយងីធ្លល ក់លៅកនុងទុកខលវទនា និងការកាប់
សមាល ប់មានន ។ មនុសយលយីងរកីចលប្មីនលលឿនោស់ ដត
លយងីក៏បានបងាខ ងំមលួនឯង ជាមយួនឹងលប្គឿងមា៉ា សុីន 
ដែលផតល់ឲ្យនូវភាពសមបូរដបបសពវយ៉ា ង ដតទីបំផុត

លយីងមានែ នបានអ្វីលស្គោះ។ ចំលណោះែឹងរបស់លយីង លធវី
ឲ្យលយីងមានែ នភាពលអ្ៀនខាែ ស។ ភាពថ្វឆាល តរបស់លយងី 
លធវីឲ្យលយងីលំបាកកនុងការរស់លៅ និងកាន់ដតលោរលៅ
លៅៗ។ លយងីគិតលប្ចីនលពក រ ូតែល់ដលងសូវមាន
មលនាសលញ្ចតនា។ លយងីប្តូវការមនុសសធម៌ជាងប្តូវការ
មា៉ា សុីន។ លយងីប្តូវការការសលនាត សប្បណី និងសបបុរ-
សធម៌ ជាងប្តូវការភាពឆាល តថ្វ។ លបីមានែ នគុណសមបតតិ
ទងំលនោះលទជីវតិនឹងជួបប្បទោះភាព ិងា ល ីយនឹង
ប្តូវបាត់បង់អ្វីៗទងំអ្ស់…។ 

The aero plane and the radio have brought us 

closer together. The very nature of these 

inventions cries out for the goodness in men - 

cries out for universal brotherhood - for the unity 

of us all. Even now my voice is reaching 

millions throughout the world - millions of 

despairing men, women, and little children - 

victims of a system that makes men torture and 

imprison innocent people. 

យនតល ោះ និងវទិយុទក់ទង នាឲំ្យលយងីកាន់ដតមិតចូល
លៅជិតមានន ។ បំណងពិតថ្នការដកថ្ចនបលចចកវជិាជ ទងំលនោះ 
គឺែលងាោ យលៅរកលសចកតីលអ លៅកនុងមលួនមនុសស ដប្សក
លៅរកភាពជាបងបអូនជាសកល សប្មាប់លយងីទងំអ្ស់ 
របួរមួមានន ។ សូមបដីតលពលលនោះក៏អ្ញ្ច ឹងដែរ សំលឡងរបស់
មំុ្កំពុងដតឮែល់មនុសសរាប់ោននាក់ ទូទងំពិភពលោក
រាប់ទងំបុរស ស្តសត ីនិងលកែងតូចៗទងំឡាយដែលកំពុង
អ្ស់សងឃមឹ អ្នកទងំលនាោះជាជនរងលប្មានោះលោយស្គរ
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ប្បព័នធ ដែលលធវីឲ្យមនុសសលធវីបាបមានន  ល យីដបរមកោក់
គុកជនដែលមានែ នកំ ុស។ 

To those who can hear me, I say - do not despair. 

The misery that is now upon us is but the passing 

of greed - the bitterness of men who fear the way 

of human progress. The hate of men will pass, 

and dictators die, and the power they took from 

the people will return to the people. And so long 

as men die, liberty will never perish. ..... 

មំុ្សូមនិយយលៅកាន់អ្នកទងំឡាយោ ដែលបានឮ
មំុ្និយយ សូមអ្នកកំុអ្ស់សងឃមឹ។ ទុកខលវទនាដែល
លយងីកំពុងទទលួរងលនោះ មិនគឺអ្វីលប្ៅអំ្ពីភាពលោភលន់
របស់មនុសស ដែលភ័យខាល ចការរកីចលប្មីនរបស់មនុសស
ជាតិលនាោះលទ។ មនុសសនឹងដលងសអប់មានន  ល យីពួកផ្ដត ច់
ការទងំឡាយនឹងស្គល ប់ ល យីប្បជាពលរែឋនឹងយក
បានមកវញិនូវអំ្ោច ដែលពកួផ្ដត ច់ការទងំលនាោះ បាន
បលន់យកលៅ។ ល យីែល់លពលលនាោះ លទោះជាមនុសស
ស្គល ប់លៅក៏លោយ ក៏លសរភីាពលៅដតមានមិនបាត់បង់
ដែរ… 

Soldiers! Don’t give yourselves to brutes - men 

who despise you - enslave you - who regiment 

your lives - tell you what to do - what to think 

and what to feel! Who drill you - diet you - treat 

you like cattle, use you as cannon folder. Don’t 

give yourselves to these unnatural men - 

machine men with machine minds and machine 

hearts! You are not machines! You are not 

cattle! You are men! You have the love of 

humanity in your hearts! You don’t hate! Only 

the unloved hate - the unloved and the unnatural! 

Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for 

liberty! 

ពលទ នទងំឡាយអឺ្យ! កំុលោះបង់មលួនអ្នកចំល ោះ 
ពកួមនុសសតិរចឆ នទងំឡាយលនាោះឲ្យលស្គោះ កំុប្បគល់មលួន
អ្នកឲ្យពួកមនុសស ដែលលមីលងាយអ្នក ប្បប្ពឹតតចំល ោះ
អ្នកជាទសករ ពួកមនុសសដែលប្តួតប្ដលលីជីវតិ
របស់អ្នក បងាគ ប់អ្នកឲ្យលធវី ឲ្យគិត ឲ្យមានអារមែណ៍! 
ពួកមនុសសដែលបងខំអ្នក ោក់របបអា រចំល ោះអ្នក 
ប្បប្ពឹតតចំល ោះអ្នកែូចសតវធ្លតុ យកអ្នកជាដមលរងប្មានប់
កាលំភលីង។ កំុលោះបង់មលួនរបស់អ្នកចំល ោះសតវចដមលក ែ៏
គរួឲ្យខាល ចទងំលនោះ គឺពួកមនុសសយនតដែលមានចិតត
គំនិត និង លបោះែូងសុទធដតជាលប្គឿងយនត! ពលទ ន
ទងំឡាយអឺ្យ អ្នកមិនដមនជាមា៉ា សុីនលទ អ្នកមិន
ដមនជាលមានលទ! អ្នកគឺជាមនុសស! គឺជាមនុសសដែល
មានលបោះែូង លពញដណនលោយមលនាសលញ្ចតនាចំល ោះ
មនុសសជាតិ! អ្នកមិនប្តូវសអប់មានន លទ! មានដតមនុសស 
ដែលមានែ នលសចកតីប្សឡាញ់ដតប៉ាុលោណ ោះ លទីបលចោះសអប់ 
លគគឺជាមនុសសដែលមានែ នការប្សឡាញ់ និងជាពពួក
មនុសសចដមលកែ៏គរួឲ្យខាល ច។ បងបអូនទ នទងំឡា-
យអឺ្យ! សូមកំុប្បយុទធលែីមបទីសភាព! សូមបងបអូន
ប្បយុទធលែីមបលីសរភីាព! 

In the 17th Chapter of St Luke it is written: “the 

Kingdom of God is within man” - not one man 
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nor a group of men, but in all men! In you! You, 

the people have the power - the power to create 

machines. The power to create happiness! You, 

the people, have the power to make this life free 

and beautiful, to make this life a wonderful 

adventure. 

លៅកនុងជំពូកទី១៧ ថ្ន ស ថ លូក ( St Luke ) 
បានសរលសរថា “អាោចប្កថ្នអាទិលទពសថិតលៅកនុង
មលួនមនុសស” មិនដមនសថិតលៅកនុងមលួនមនុសសដតមាន ក់ ឬ 
មនុសសដតមយួប្កុមលនាោះលទ ដតគឺមនុសសលយងីទងំអ្ស់
មានន ! លៅកនុងលយីងទងំអ្ស់មានន មានអំ្ោចមួយ គឺ    
អំ្ោចដែលអាចបលងកីតមា៉ា សុីនបាន។ លយីងមាន
អំ្ោចបលងកីតលសចកតីសុមបាន! គឺលយីង! លយីងជា
ប្បជាពលរែឋដែលមានអំ្ោច លធវីឲ្យជីវតិលយងីមាន
លសរភីាព និងភាពប្សស់បំប្ពង លយងីមានអំ្ោចលធវី
ឲ្យជីវតិលនោះជាែំលណីរផសងលប្ពងមួយែ៏អ្ស្គច រយ។ 

Then - in the name of democracy - let us use that 

power - let us all unite. Let us fight for a new 

world - a decent world that will give men a 

chance to work - that will give youth a future 

and old age a security. By the promise of these 

things, brutes have risen to power. But they lie! 

They do not fulfill that promise. They never will! 

កនុងនាមថ្នលទធិប្បជាធិបលតយយ សូមលយងីលប្បីអំ្ោច
លនាោះ សូមលយងីរបួរមួមានន លឡងី។ សូមលយងីប្បយុទធលែីមប ី
ពិភពលោកថែីមយួ ែ៏សមគរួសប្មាប់មនុសសមានការងារ
លធវី សប្មាប់អ្នាគតយុវវយ័ និងសប្មាប់មនុសសចស់

មានសុវតថិភាព។ ពកួមនុសសតិរចឆ នទងំឡាយ លឡងី
កាន់អំ្ោចលោយការសនាលនោះ ដតពកួលគកុ ក! ពកួ
លគមិនលធវីដមការសនាលទ ពកួលគនឹងមិនលធវីលទ! 

Dictators free themselves but they enslave the 

people! Now let us fight to fulfill that promise! 

Let us fight to free the world - to do away with 

national barriers - to do away with greed, with 

hate and intolerance. Let us fight for a world of 

reason, a world where science and progress will 

lead to all men’s happiness. Soldiers! In the 

name of democracy, let us all unite! 

ពកួជនផ្ដត ច់ការលោោះដលងមលួនលគ ប៉ាុដនាពកួលគដបរោក់
ទសភាពលលីប្បជាជន! លពលលនោះ សូមលយីងទងំ
អ្ស់មានន លប្កាកលឡីងប្បយុទធ លែីមបីរលំោោះពិភពលោក 
លែីមបលុីបបំបាត់របាងំជាតិស្គសន៍ លុបបំបាត់ភាព
លោភលន់ ការសអប់លមពីមមានន  និងការមិនលចោះអ្ត់លអាន
មានន ។ សូមលយងីប្បយុទធ លែីមបពិីភពលោកែ៏សមគរួ
សប្មាប់រស់លៅមយួ ដែលជាកដនលងថ្នវទិាស្គស្តសត និង
ការរកីចលប្មីន នាមំកនូវសុភមងគលសប្មាបម់នុសសជា-
តិ។ ពលទ នទងំឡាយអឺ្យ! កនុងនាមថ្នប្បជាធិ-
បលតយយ សូមលយងីទងំអ្ស់មានន របួរមួមានន លប្កាកលឡងី៕  

 

 

 



                                                                                      

   
 

 5  

 

  

 សម្រងគ់តរិបស ់ឆាល ីឆាភ្លនី (សាកឡ់)ូ 
 We think too much and feel too little. 

លយីងគិតលប្ចីនលពក រ ូតែល់ដលងសូវមាន
មលនាសលញ្ចតនា។ 

 My pain may be the reason for 

somebody’s laugh. But my laugh must 

never be the reason for somebody’s pain. 

ការឈ្ចឺប់របស់មំុ្ អាចជាល តុផលសប្មាប់
មនុសសមលោះលសីច ដតការលសីចរបស់មំុ្ប្បាកែជា 
មិនដមនជាល តុផល ថ្នការឈ្ចឺប់របស់អ្នក
ោមាន ក់លឡយី។ 

 Nothing is permanent in this wicked 

world not even our troubles.  

មានែ នអ្វីដែលសថិតលសថរលទ លៅកនុងពិភពលោក
ែ៏ដសនលោរលៅលនោះ សូមបីដតបញ្ញោ របស់ 
លយងីក៏លោយ។ 

 I suppose that’s one of the ironies of life 

doing the wrong thing at the right 

moment. 

មំុ្លជឿជាក់ថាសំលណីចចំអ្កមយួថ្នជីវតិ គឺការ 

លធវីលរឿងមុស កនុងមណេលពលែ៏សមប្សប។ 

 What do you want a meaning for? Life is 

a desire, not a meaning. 

លតីអ្នកចង់បាន “ន័យ” មកលធវីអ្វី? ជីវតិគឺជា
ចំណង់ មានែ ន “ន័យ” ដែលអ្នកដសវងរកលនាោះ
លស្គោះលឡយី។ 

 The saddest thing I can imagine is to get 

used to luxury. 

អ្វីដែលលស្គកលៅបំផុត ដែលមំុ្អាចប្សថ្មែល់
បាន លនាោះគឺការសុ្គនឹំងភាពឡូយឆាយ។ 

 I had no idea of the character. But the 

moment I was dressed, the clothes and 

the make-up made me feel the person he 

was. I began to know him, and by the 

time I walk onto the stage he was fully 

born. 

មំុ្មានែ នលយបល់អ្វីអំ្ពី កយ អ្តាចរតិលទ។ ប៉ាុដនា 

មណេលពលដែលមំុ្លសលៀក ក់សំលលៀកបំ ក់

និង លប្គឿងដតងកាយទងំឡាយ អាចឲ្យមំុ្ែឹងថា 

លគលនាោះជាមនុសសប្បលភទោ។ មំុ្ចប់លផាីម 

ស្គគ ល់លគលនាោះ ល យីដមរយេលពលលវោមំុ្បាន

ែឹងថាលតីមនុសសមាន ក់លនាោះលកីតមកលែីមបអី្វី។ 
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 That is why, no matter how desperate the 

predicament is, I am always very much in 

earnest about clutching my cane, 

straightening my derby hat and fixing my 

tie, even though I have just landed on my 

head. 

មិនថាស្គថ នភាព អ្ស់សងឃមឹលនាោះលំបាកប៉ាុោណ  
ដតលនាោះល យីជាមូលល តុ ដែលលធវីឲ្យមំុ្លកាា ប 
លឈ្បី្ចត់របស់មំុ្យ៉ា ងដណន លធវីឲ្យមំុ្តប្មង់មួក
របស់មំុ្យ៉ា ងប្តង់ និងលធវីឲ្យមំុ្លរៀបចំប្កវា៉ា ត់ក
របស់មំុ្ លបីលទោះបីជាមំុ្លទីបដតប្បយុទធនឹងបញ្ញោ  
របស់មំុ្ក៏លោយ។ 

 A day without laughter is a day wasted. 

ថ្ថងោដែលមានែ នសំលណីច ថ្ថងលនាោះជាថ្ថងឥត
ប្បលយជន៍។ 

 Despair is a narcotic. It lulls the mind 

into indifference.  

ភាពអ្ស់សងឃមឹ គឺជាថាន លំញៀន។ វាលធវីឲ្យចិតត
ធ្លល ក់កនុងសភាពលដោះលតីយ។ 

 In the end, everything is a gag. 

ចុងបញ្ច ប់  អ្វី បៗ្គប់យ៉ា ងប្មានន់ដតជាលរឿងកំដបលង
ដតប៉ាុលោណ ោះ។ 

 You need power only when you want to 

do something harmful, Otherwise love is 

enough to get everything done. 
អ្នកប្តូវការអំ្ោចដតលៅលពលោ ដែលអ្នក
ចង់លធវីអ្វី ដែលបងកទុកខលទស ែល់អ្នកែថ្ទដត
ប៉ាុលោណ ោះ  ដមការពិត ប្តឹមដតលសចកតីប្សឡាញ់
ក៏លែមប្គប់ប្មានន់លែីមបអីាចឲ្យ អ្វីៗប្គប់យ៉ា ង
សលប្មចបានល យី។ 

 Mirror is my best friend, because when I 

cry it never laughs. 
កញ្ច ក់គឺជាសមាល ញ់ែ៏លអបំផុតរបស់មំុ្ ពីលប្ ោះ
លៅលពលដែលមំុ្យ ំ វាមិនដែលលសីចលស្គោះ 
លឡយី។ 

 To truly laugh, you must be able to take 

your pain, and play with it! 

សំលណីចពិតប្បាកែលុោះប្ដ អ្នកអាចទទលួយក
ការឈ្ចឺប់របស់អ្នកបាន ល យីអ្នកអាចរកីរាយ 
ជាមយួនឹងការឈ្ចឺប់លនាោះ។ 
 


