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ឯករាជយ ជាពាកយមយួដដលពេញនិយមពររើរាស់កនុង
ចំពោមការេិភាកានពោាយ ពៅកមពុជានាពេល 
រចចុរបននពនេះ។ ពាកយឯករាជយពនេះ ររូវានពេពររើរាស់ 
ពដើមបើសំពៅពៅពលើររពេសផង ពៅពលើស្ថថ រ័នផង និង 
ពៅពលើរុេគលផង។ តាមវចនានុរកមភាស្ថដ្មរពចញ
ផាយពៅឆ្ន  ំ ២០០៨ ពោយវេិាស្ថថ នេុេធស្ថសន
រណ្ឌិ រយ “ឯករាជយ” ឬ ឰកយរាជយ រាជយឯក ជារាជយនន
ពសតចឯក ឬភាេននរដឋ ឬររពេសដដលមានសិេធិ និង
ពសរ ើភាេពេញរររូិរណ៍្កនុងការរេរ់រេង ល្ួនឯង មិន
ដមនជាចំណុ្េះររពេសដនេ។ ពនេះជាការេនយល់ន័យ
ពកាោ រដល់រករ្ណ្ឌ ររពេស។ 
 

តាម Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
ពាកយ Independence មានន័យថា េំនុកចិរត និង
ពសរ ើភាេននការព វ្ើកិចចការ ពោយមិនចាំច់ររូវការ
ជំនួយររស់អនកដនេ។ តាម Dictionnary.com 
ពាកយ Independence មានន័យថា មិនរងឥេធិេល 

ឬមិនររូវានររួររតា ពោយអនកដនេ កនុងការរពចចញ 
ពោរល់កនុងការព វ្ើសកមមភាេ ឬនិោយមយាងពេៀរ 
េឺេិរ និងព វ្ើសកមមភាេពោយ ល្ួនឯង។ 
 

ន័យននពាកយ ឯករាជយ កនុងវចនានុរកមដ ម្រ ពររើសំពៅ 
ពៅពលើភាេជាមាច ស់ ពលើពជាេវាសនាររស់ររពេសមួយ 
ពោយជនជារិពនាេះ ល្ួនឯង ពោយមិនចាំច់េឹងពាក់ 
ររពេសដនេ ឬពោយមានពសរ ើភាេពេញពលញ។  
 

ពរើការនិោយថា ររពេសកមពុជាជាររពេសឯករាជ 
េិរជាព វ្ើឱយររពេសពនេះឯករាជដមនពេ? ជាេូពៅ 
ររជាេលរដឋដរងមានមនទិលសងសយ័ថា ររពេស 
កមពុជាេំុមានឯករាជយពេ េឺកនុងន័យថាអនកកាន់កិចចការ 
កំេូលររស់ររពេសមិនមានឯករាជយ កនុងការសពរមច
េើវាសនាររពេសជារិដ ម្រពោយដ ម្រ ល្ួនឯង។ ព េះរើ
ជាកិចចការពនេះ ជាកិចចការររស់នាយករដឋមន្រនតើក៏ពោយ 
ក៏េ័សតុតាងនានា ពាក់េ័នធនឹងចំោរ់ការររស់នាយក
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រដឋមន្រនតើអំេើពរឿងរេំដដន និងពរឿងលំហូរអពនាត ររពវសន៍
យនួ្ុសចារ់ជាពដើមានរង្ហា ញថា នាយករដឋមន្រនតើ
មិនមានពសរ ើភាេកនុងការេិរ និងការពោេះរស្ថយពោយ 
ពសរ ើចំពពាេះររពេសខាងពកើរ ដូចវធិានការដដលាន 
ពររើជាមយួនឹងររពេសខាងលិចពនាេះពេ។ 
 

ពរើស្ថថ រ័នដររោជាស្ថថ រ័នឯករាជយ? ពរើការនិោយ 
ថាស្ថថ រ័នរុលាការជាស្ថថ រ័នឯករាជយ េិរជាអាចព វ្ើ
ឱយស្ថថ រ័នពនាេះឯករាជយដមនពេ? ស្ថថ រ័នមយួឯករាជយ 
ឬមិនឯករាជយ អារស័យពលើកតាត ពរចើនោស់។ ពេ
អាចចងរកងរករ្័ណ្ឌ េរិយុរតិថា ស្ថថ រ័នោមួយ
ពនាេះជាស្ថថ រ័នឯករាជយោយ ងង្ហយរសួល។ រយុដនតការ
អនុវរតជាក់ដសតងររស់រុេគល ននស្ថថ រ័នពនាេះពៅវញិពេ 
ពេើរេិរជារង្ហា ញេើភាេឯករាជយ ឬមិនឯករាជយររស់
ស្ថថ រ័នពនាេះ។  
 

ពយើងយល់ថា “ឯករាជយ”  េឺ “ពសរ ើភាេននការេិរ និង
ការព វ្ើកិចចការោមយួ ពោយចកផុរេើការភ័យខាល ច” ។ 
ដំពណ្ើ រការររស់ស្ថថ រ័នឯករាជយ េឺដូចជាដំពណ្ើ រការ
ររស់មាយ សុើន ដដលដផនកនើមួយៗព វ្ើការតាមមុ្ង្ហរ 
ររស់ ល្ួន ពោយការេេួល្ុសររូវតាមដផនកនើមយួៗ
ររស់ ល្ួន។ ោយ ងោមិញ ឯករាជយររស់ស្ថថ រ័ន ឬ
ររស់រុេគល េឺមានន័យថារុេគលកនុងស្ថថ រ័នពនាេះ មិន
ររូវានេរមាមកំដហង ងំផ្ទទ ល់ និងររពោលេើ 
ស្ថថ រ័នដនេ។ ដូពចនេះពដើមបើឱយស្ថថ រ័នមួយឯករាជយពៅ
ាន លុេះរតាដរស្ថថ រ័នពនាេះមានឯកស្ថររករ្័ណ្ឌ  
េរិយុរតិដចងឱយានចាស់អំេើរនួាេើ ភារកិចច និងការ
េេលួ្ុសររូវ ដដល ល្ួនររូវរំពេញកនុងនាមជាស្ថថ រ័ន

ឯករាជយ។ ពលើសេើពនេះពេៀរ ស្ថថ រ័នពនេះររូវដំពណ្ើ រ
ការពោយរុេគលឯករាជយ។ រុេគលឯករាជយ េឺជារុេគល
ដដលមានេំនុកចិរត មានពសរ ើភាេកនុងការេិរ និងមាន
ពសរ ើភាេកនុងការរំពេញកិចចការ តាមការយល់ព ើញ
ដដល ល្ួនជាក់ចាស់ថាវាររឹមររូវ។ រុេគលដដលអាច
មានពសរ ើភាេននការេិរ េឺជារុេគលដដលពពារពេញ
ពៅពោយសមរថភាេ ចំពណ្េះជំនាញ សមរថភាេ
េិចរោដវកដញកតាមដររពហរុ និងផល និងមាន 
អរតចររិជាមនុសសសុចររិ ឈនេះពលាក្ម៌ (លាភ    
អលាភ យស អយស សពសើរ និនាទ  សុ្ និងេុកខ)។ 
 

កនុងន័យពនេះ “អេារកឹរមន្រនោើរាជការ” ជាយនោការមយួ 
កនុងចំពោមយនោការដនេពេៀរតាមផលូវចារ់ ពដើមបើការ់ 
ផ្ទោ ច់អំោចរញ្ជា ររស់នាយករដឋមន្រនោើ ចំពពាេះរដឋមន្រនោើ 
និងមន្រនោើរាជការតាមឋាននុរកមដនេពេៀរ  ងំតាម
ដ្សឈរ  ងំតាមដ្សពដកពរៅផលូវការ។ យនោការពនេះ 
េឺពដើមបើឱយមន្រនោើរាជការ ងំអស់ មានអារមមណ៍្ពសរ ើកនុង
ការរំពេញកិចចការ ពៅតាមមុ្ង្ហរ ពៅតាមចំពណ្េះ
ជំនាញ ពោយេេលួ្ុសររូវចំពពាេះមុ្ររជាេលរដឋ 
មិនដមនចំពពាេះមុ្រកសពឡើយ។ ្ណ្ៈពេលដដល
ររពេសពយើង សថិរពរកាមររេ័នធននអំោចររមូលផោុ ំ
ដូចសេវនងៃពនេះ រោោ ញរកសរជារចូលេេឹកដល់
មូលោឋ នរេរ់រចកលាក េឺសកមមភាេជារិដញកមិនោច់
េើសកមមភាេរកស សកមមភាេរកស រនលំថាសកមមភាេ
ជារិ។ ពេពររើងវកិាជារិ ពររើមន្រនោើរដឋ កនុងនាមរដឋ ពហើយ 
ររកាសថាជាសមិេធផលរកសពៅវញិ។ ស្ថថ នភាេដររ
ពនេះព វ្ើឱយមន្រនោើរាជការ មិនអាចមានឯករាជយពចញផុរ
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អំេើរកញុរំកសានពឡើយ។ ររពេសពយើងពររើអំោច
ផ្ទោ ច់ការក៏េិរដមន ដរចំណុ្ចមយួដដលពោយដឡកេើ
រកសកំុមមុយនើសោចិន យនួ េឺពៅររង់ថារកសកំុមមុយនើសោ
ចិន យនួមាន “រកសជា្ំ ពហើយរកសស្ថា រសាំ”។ ផទុយ
ពៅវញិពៅរសុកពយើង រកសក៏ពៅពរកាមរុេគលដដរ។ េើ
ពនេះមិនររឹមដរជាេើដដលរកស្ំពនាេះពេ ដរេឺេើដដល
រុេគលជា្ំដរមោង! ដូពចនេះពហើយកិចចការ ងំអស់ររូវ
សថិរពរកាមកោោ រ់នដរុេគលមយួកាោ រ់រូចដររយុពោណ េះ។ 
ចង់ ឬមិនចង់ វារុញរចនឱយមានឥេិធេល/សមាព ្ចំពពាេះ 
មន្រនោើរាជការ ងំអស់រៗគ្នន  តាងំេើថាន ក់ជារិដល់មូល-
ោឋ ន។ មន្រនោើរាជការដររជាមកេេួល្ុសររូវចំពពាេះ   
មុ្រុេគលខាល ងំកនុងរកសពៅវញិ។ ពលាករដឋមន្រនោើពគ្នរេ
ពលាកនាយករដឋមន្រនោើ ជាពរឿងឋានានុរកមការង្ហរ ចុេះ
ពរឿងពលាករដឋមន្រនោើតាមេំនារ់កូនពលាកនាយកករដឋន្រនោើ 
ជាពរឿងអើពៅវញិ? កនុងន័យររឹមររូវេឺមន្រនោើរាជការររូវ
រំពេញការង្ហរេេលួ្ុសររូវ ចំពពាេះមុ្ររជាេលរដឋ
ដដលជាមាច ស់ររពេស មិនដមនចំពពាេះមុ្រុេគលខាល ងំ
កនុងរកសពឡើយ។ មិនជា វ្េះពេកពេមន្រនោើរាជការដដល 
មានចំពណ្េះជំនាញេិររាកដ ដរេើោក៏ពយើងអាច
ឮថា ពចេះដឹងព វ្ើអើពរើពមមិនពររើផង! ចូលសទឹងតាមរេ
ពៅ! ចង់ពៅរសុកខាល  ររូវការ់ស្ថច់ឱយខាល ជាពដើម។   
អចច ឹងពហើយពេើរពយើងពចេះដរឮថា រណ្ឌិ រពរើក វ រ
ឡាន! រណ្ឌិ រាេពម! ាេពម! ពនេះេិរជារូរភាេ
ដដលរគ្នន់ដរេិរក៏េរួឲយពអៀនខាម ស់ខាល ងំោស់! មិន
ររឹមដរមិននងល ដរេឺវាពថាកដល់ករមិរដរមោង។       
អេារកឹរមន្រនោើរាជការ ជាយនោការមយួពដើមបើរកាភាេ
នងលងនូរដល់មន្រនោើរាជការ ក៏ដូចជាអាចផោល់នូវឱកាសដល់ 

មន្រនោើរាជការដដលមានសមរថភាេេិររាកដ អាចមាន
ឱកាសមករពចចញសមរថភាេ រពរមើផលររពោជន៍ 
ជារិ។ ឯករាជភាេមន្រនោើរាជការ នឹងជរមុញឱយមន្រនោើ 
រាជការ ងំអស់ មកេេួល្ុសររូវ ចំពពាេះមុ្ររជា
េលរដឋពោយភាេនងលងនូរ។  
 

េណ្រកសនពោាយ ងំអស់ ពលើកដលងដរេណ្រកស 
ររជាជនពចញសុេធដរនិោយថា េ.ជ.រ មិនឯករាជយ។ 
ពេយល់ថា ការសនាពរៀរចំ េ.ជ.រ ឱយឯករាជយ រវាង
េណ្រកសររជាជន និងេណ្រកសសពន្រង្ហគ េះជារិ េឺជា
រចក ដដលានជយួរចច រ់ភាេ ល់រចកនពោាយ
ពៅកមពុជា។ រូរមនតននការពរៀរចំ េ.ជ.រ រនួៗមយួ េឺ
មានរំោង ៤ រូរ មកេើេណ្រកសររជាជន 
រំោង ៤ រូរមកេើេណ្រកសសពន្រង្ហគ េះជារិ និងមាន ក់
ពេៀរជារុេគលឯករាជយ ដដលយល់រេមពោយេណ្រកស 
 ងំេើរ។ រូរមនោពនេះកំេុងររូវានពេពមើលព ើញថា
នឹងជយួឱយ េ.ជ.រ មានឯករាជយ។  
 

ពរើ េ.ជ.រ នឹងដំពណ្ើ រការោយ ងដូចពមតច? ពរើរូរមនោ
ខាងពលើពនេះ អាចផោល់នូវឯករាជយភាេដល់ េ.ជ.រ ងមើ
ដដរពេ? ការ ម រឱយរុេគលេើ ៩ ជារុេគលឯករាជយ 
ានររូវពេរង្ហា ញឱយររជាេលរដឋព ើញថា វាហាក់ដូច
ជាសំខាន់ខាល ងំោស់ និងមិនអាច វ្េះាន។ ដរពយើង
អាចពមើលព ើញមុនថារុេគល ៤ រូរ ដដលមកេើេណ្-
រកសសពន្រង្ហគ េះជារិ ដឹងដរេើគ្នរំេេំនិរររស់េណ្-
រកសសពន្រង្ហគ េះជារិ និងរដិពស្េំនិរររស់ េណ្
រកសររជាជនជានិចច និងដូចគ្នន ពនេះដដរ រុេគល ៤ រូរ
មកេើេណ្រកសររជាជន ដឹងដរេើគ្នរំេេំនិរររស់
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េណ្រកសររជាជន និងរដិពស្េំនិរររស់េណ្
រកសសពន្រង្ហគ េះជារិជានិចចដដរ កនុងន័យថា ពេមកេើរកស
ោ ពេដឹងដរេើការពាររកសពេរហូរ ព េះេំនិរ មកេើ
រកសមាខ ងពេៀរររឹមររូវ ក៏ពេមិន វ្ល់។ ពរើដូពចនេះដមន 
រុេគលេើ ៩ េិរជារុេគលសំខាន់ខាល ងំោស់ និង 
ពររៀរានដូចជារុេគលេើ ១ អចច ឹង េើពរពាេះថា ពរើ
គ្នរ់គ្នរំេេំនិរមយួោ ក៏ដូចជាគ្នរំេេណ្រកសពនាេះ 
ោយ ងដូពចន េះដដរ ពហើយេណ្រកសមយួពនាេះជាអនកាន
ផលររពោជន៍។ ដររពនេះការចំោយពៅពលើរុេគល 
៨ រូរមកេើេណ្រកស ងំេើរ េឺជាការ ា្េះខាា យរេេយ
សមបរតិរដឋខាល ងំោស់ដមនពេ? ពហើយចុេះពរើរុេគល
ដដលពេកំណ្រ់ថាជារុេគលេើ ៩ ជារុេគលឯករាជយ 
ពនាេះ មាននិនាន ការលំពអៀង និងេន់រជាយ ពរើការេឹង
ពលើរុេគលរូរពនាេះមានន័យពេៀរពេ?  ចុេះកនុងស្ថថ នភាេ 
ជាក់ដសោងពនេះវញិ? ររជាេលរដឋដរងសមលឹងេនទឹងរក
រុេគលោដដលមានសមរថភាេ មកជយួពោេះរស្ថយ
រញ្ជា ជារិ ឬពៅានថាដសវងរករុេគលឯករាជយ ដរ
ពេលដដលពេចងាុលានរុេគលេើ ៩ ពហើយ (រុេគល
ដដលពេេិរថាមានឯករាជយ) រស្ថរ់ដររុេគលពនាេះ
ដរសកថា ផោល់ឯករាជយឱយ្ំុ្សិន ពនាេះពេើរ្ំុ្ឯករាជយ! 
ពមោចក៏ពៅជាដររពនេះពៅវញិ? ររជាេលរដឋកំេុងរង់
ចផំាដភនកឱយរុេគលឯករាជយមកព វ្ើឱយ េ.ជ.រ ឯករាជយ 
ដររជាពលាករសើចពំេ “ផោល់” ឯករាជយជូនសិន ចំ
ពលាករសើព វ្ើឱយ េ.ជ.រ ឯករាជយជាពរកាយ។ ពរើ 
“អាច”  ម រតាមដរពលាករសើ ម រ រមួ ងំការ
 ម រអភ័យឯកសិេធិជាពដើមានដមនពនាេះ មិន
ចាំច់ដរជារុេគលពលាករសើក៏ាន រួអងគចស់កនុង  

េ.ជ.រ ក៏អាចព វ្ើកិចចការានពោយឯករាជយដដរ ពរើ
េកួពេមានអភ័យឯកសិេធិ។ ពហើយកនុងស្ថថ នភាេដដល
ររពេសពយើងររមូលផោុ ំអំោចដររពនេះ ពរើពេអពចា ើញ 
ពលាករសើឱយមកព វ្ើឆាឹងេេឹងកពេឬ?  ពរើមិនដមនជា
ពរឿងេរួឱយអស់សំពណ្ើ ចពេឬចំពពាេះការ ម រពនេះ? 
េ.ជ.រ អាចឯករាជយពៅាន លុេះរតាដររុេគល ងំ
រារំនួរូរពនេះ និងសមាជិកដនេពៅកនុងស្ថថ រ័នពនេះ 
ឯករាជយ។ រុេគល ងំរនួ មកេើរកស ងំេើរ ររូវដរ
មានពសរ ើភាេននការេិរ និងការរំពេញការង្ហរពដើមបើ
ធានាឯករាជយររស់ េ.ជ.រ មិនដមនពដើមបើរពរមើផល
ររពោជន៍រកសពេ រយុដនតពដើមបើផលររពោជន៍ជារិ និង
ររជាេលរដឋដដលជាមាច ស់ពឆ្ន រ។ រកសមយួរំោង
េំនិរមួយ ដូពចនេះរកសេើរររូវចរ់ពផតើមការជដជកពោយ
មានេំនិរេើរ ឬររសិនពរើរុេគលឯករាជយោក់េំនិរ
ររស់ ល្ួនឱយអនក ងំអស់គ្នន េិភាកា។ ដូពចនេះរាល់ការ
េិភាកាេរួដរពចញនូវេំនិរេើរើ ពរើចរ់ពផតើមមានដរ
េើរ ឬេំនិរេើរនួ ពរើពេលចរ់ពផតើមមានរើ។ ពយើងររូវ
ការឱយស្ថថ រ័ន េ.ជ.រ ឯករាជយ មិនដមនពដើមបើររឹម
យកឈនេះសំពឡងពឆ្ន រគ្នន  កនុងការពាេះពឆ្ន រពឡើយ 
រយុដនោ េឺពដើមបើដសវងរកេណ្រកសររឹមររូវេិររាកដ
មយួដដលររជាេលរដឋគ្នរំេ ឱយមកេេលួ្ុសររូវកនុង
ការអភិវឌ្ឍជារិ។ រុេគលឯករាជយ មានពសរ ើភាេកនុង
ការេិរ ឈរដរពលើភាេររឹមររូវ និងររពោជន៍ជារិ
ពោយមិនរងសមាព ្េើរកសផ្ទទ ល់ររស់ ល្ួន ព េះជា
េំនិរពនាេះពលើកពឡើងពោយេណ្រកសោក៏ពោយ។ 
ការររកាន់េំនិរររស់ ល្ួនដរពរៀងៗ ល្ួន េឺជា្ម៌រង្ហា ក់ 
មិននាឱំយមានការរ ើកចពរមើន។  
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សើល្ម៌រុេគល េឺជា្ម៌សរមារ់េរងឹងរនមលជាមនុសស
ដដលមិនអាចពមើលរលំងានកនុងចំណុ្ចពនេះ។ សើល-
្ម៌ ជារររករើននចិរតដដលររករពោយសើល។ កនុង
ន័យពនេះ សើល្ម៌ េឺ្មមចរោិកនុងការរស់ពៅ។ 
កិរោិមិនសមាល រ់រេរ់ជើវរិ មិនពពាលពាកយកុហក មិន
ពពាលចក់ពោរដដលនាឱំយអនកដនេឈចឺរ់ មិនលួច
ឆក់រលន់ មិនរររេឹរត្ុសកនុងកាម និងមិនពររើរាស់
េឹករសវងឹរេរ់ររពភេ ជា្មមចរោិករមិរដំរូងៗ 
ដដល្ណ្ឌ ផ្ទោ ច់មនុសសេើសរវរិរចា ននានា។ ពហើយការ
មិនរររេឹរតររឹមកាយ និងវាចក៏មិន ន់រេរ់រគ្នន់
ដដរ ពរពាេះដររពនាេះ វាពៅពេើរររឹមដរសុជើវ្ម៌ដរ
រយុពោណ េះ។ សើល្ម៌ េឺស្ថា រេើខាងកនុង។ ាររេឹេះនន
សើល្ម៌ េឺសុចររិភាេ។ ការរណ្ោុ េះសើល្ម៌ េឺជា
ការរណ្ោុ េះមនុសសដល់ថាន ក់ចិរត។ យនោការអេារកឹរ 
មន្រនោើរាជការ ជាយនោការផលូ វចារ់ជួយការពារមិន
ឱយរកស និងរុេគលខាល ងំកនុងរកសលូកនដដល់មន្រនោើរាជការ 
ចំដណ្កឯសើល្ម៌ ជា្ម៌ដដល ុរំេងរុេគលផ្ទទ ល់
ពោយរុេគល ល្ួនឯង មិនឱយរររេឹរតេុចចររិ។ អនកកាន់
ការង្ហររសុកពេស ងំអស់ រមួ ងំអនកពាក់េ័នធ េរួ
ស្ថទ រពរេះដូង ល្ួនឯងឱយានញឹកញរ់ និងពេៀង រ់ 
ពដើមបើឱយដឹងថា ល្ួនមានពសរ ើភាេកនុងការេិរ (មាន
សមរថភាេេិរ មិនរងសមាព ្កនុងការេិរ) និងមាន
ពសរ ើភាេកនុងការរររេឹរត (េឺមានលេធភាេរង្ហា ញពចញ 
នូវការេិរពនាេះ ពោយមិនមានអារមមណ៍្ភ័យខាល ច
សមាព ្េើខាងពរៅ ដងម ងំពោយមិនមានអារមមណ៍្
ភ័យខាល ចសមាព ្ខាងកនុង ល្ួន ពនាេះេឺការភ័យខាល ចារ់

រង់ពលាក្ម៌ រមួមាន លាភ យស សរពសើរ និងសុ្ 
និងភ័យខាល ចជរួ្ម៌ផទុយររស់វា េឺអលាភ អយស 
និនាទ  និងេុកខ) រុេគលដដលមានសើល្ម៌ មិនលួច 
មិនឆក់ មិនរលន់ មិនរររេឹរតរេពលមើស មិនដមនររឹម
ដរពោយពហរុមកេើចារ់ ចងមិនឱយពេអាចព វ្ើាន
ដររយុពោណ េះពេ ដរពេមិនរររេឹរតពោយពហរុថាពេមាន
សើលជា្ម៌ ុំរេងមិនឱយពេរររេឹរោ ព េះជាគ្នម ន
នរោពមើលមិនព ើញក៏ពោយ។ ដររពនេះពេើរមន្រនោើ
រាជការ អាចររករកិចចការ ពោយរកមសើល្ម៌វជិាា ជើវៈ 
ាន។ ដររពនេះពេើរនងលងនូ រជាមន្រនោើរាជការ រពរមើ
ររពោជន៍ជារិផង និងនងលងនូរជាមនុសសពេញលកខណ្ៈ
ផង៕ 
 

 ពរើមិនព វ្ើអវើ្ុសពេ អនកគ្នម នអវើររូវលាក់ពឡើយ។ 
If you do nothing wrong, you have nothing 

to hide. 

 នរោព វ្ើឱយេើពនេះងងឹរមិនសំខាន់ពេ ដរអវើដដល 
សំខាន់ េឺថាពរើព វ្ើពមយចពដើមបើឱយេើពនេះភលឺពឡើងវញិ។  
It is not important to know how to bring 

darkness—what is important is to know 

how to bring light.  
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ោយយយយ៖ ពរើរងព វ្ើអវើ ពេលរងេំពនរ? 

តារេហមមាយ ញ៖ ពរើពេលេំពនរ្ំុ្ព វ្ើអើពេៀរ ពនាេះេឺ្ំុ្
ដលងេំពនរពហើយ! 

ោយយយយ៖ អូហ៍ដមន! 
 

ពៅពេលដដលពេសួរេើការង្ហរពេលេំពនរ អនកពឆលើយៗ
េើពេលេំពនរដដលមិនមានអវើព វ្ើពៅវញិ េិរជាពៅមាន ក់
មាខ ងននដផនដើដមន។ ពនេះពហើយជាពសរ ើភាេ! ពរើកាល
ោារ់ពសរ ើភាេ ពយើងមានអារមមណ៍្ដូចមានពេមក
ទ្រ់ មករចាច់រចមុេះររស់ពយើង វាហាក់រើដូចជាស្ថល រ់
មុនពេលោច់្យល់។ ពេនឹងមិនយល់ពឡើយ ពរើពេមិន
ស្ថគ ល់ពសរ ើភាេ ពេក៏មិនរសលាញ់វាដដរ ពរើពេមិន
មានវាកនុងពរេះដូង។  
 

ពេអាចរងខំរាងកាយាន ដររងខំចិរតពយើងមិនានពឡើយ 
ពយើងមានសិេធិេិពសសមាន ក់មួយៗ ពនាេះេឺ ពសរ ើភាេ
ពរជើសពរ ើសរពរៀរេិរពោយ ល្ួនឯង។ ការរង្ហគ រ់ឱយ ល្ួន
ឯងេេលួយក ពោយរាសចកភាេរជេះរសលេះ ជា
ការពាករពញ្ជា រ ល្ួនឯង។ អនកអាចព វ្ើឱយ្ំុ្ព វ្ើតាម
រញ្ជា អនកានដររូរកាយពេ ដរអនកមិនអាចព វ្ើឱយ្ំុ្
កាល យជាអវើដដល្ំុ្មិនរាថាន ពឡើយ។ ពេលពេដកពសរ ើ-
ភាេពចញ មិនអាចព វ្ើអវើរេរ់ោយ ងតាមេំនិរររស់
ពយើង ពនាេះវារើដូចពកើរមក ពដើមបើររឹមដរដកដពងាើម 
មិនដមនមិនស្ថល រ់ សល់ដរដពងាើមដកដររពនេះអាចរស់
ពកើរពេ។ ពេល ល្េះពយើងររវូានរងខំឱយព វ្ើអារកក់ពោយ 
ររោិកាសដដរ ដរពយើងមិនេរួោពាេះរង់អំពេើលា 

ពោយព ើញពេព វ្ើអារកក់ពរចើនពហើយពនាេះពេ។ មនុសស
រេរ់រូរមានសិេធិរស់ពៅ តាមការពរជើសពរ ើសររស់ ល្ួន
ផ្ទទ ល់ មិនដមនររូវរងខំឱយេលើជើវរិ ពដើមបើនរោមាន ក់
ពឡើយ។ ពនេះមិនដមនជាពរឿងអាង៌កំាងំដដលមិនមាន
នរោដឹងពឡើយថា មិនមាននរោមានសិេធិរង្ហគ រ់
រញ្ជា ពលើអនកដនេ ពលើកដលងដរស្ថមើ ល្ួនពេ រេម
េេលួយកពោយសម័រេចិរត។  
 

ឥសសរៈជាអវើដដលពៅផុរេើភាេចាំច់ ព េះជាចាំច់ 
ថាព វ្ើ ឬចាំច់ថាមិនររូវព វ្ើ ពនាេះវាក៏ជាពសរ ើភាេកនុង
ការដសវងរក។ ពរើរិេពសរ ើភាេដផនកេំនិរ មិន្ុសអើេើ
ការចក់ពស្ថេំនិរពឡើយ ពរពាេះវាជាពហរុនាឱំយរាងំសទេះ 
ដល់ការរ ើកចពរមើនខាងសរិរញ្ជា ររស់មនុសស។ ពរើ
ពយើងពគ្នរេ ល្ួនពយើងជាមុន ពនាេះពេើរពកើរពសចកោើសុ្ 
កនុងការពៅពគ្នរេអនកដនេជាពរកាយមិនខាន ពរពាេះ
ពយើងដឹងថា ដូចពមោចពៅពៅថាការពគ្នរេ។   
 

ពរើមាននរោពដញ្ំុ្េើពដើមពឈើមយួ ដដល្ំុ្កំេុងពៅ 
ពនាេះ ្ុ ំរគ្នន់ដរផ្ទល ស់េើពចញេើពដើមពឈើពនាេះដររយុពោណ េះ។ 
ពេមានសិេធិរុករាន្ំុ្ ដរពេគ្នម នសិេធិហាម្ំុ្មិនឱយ
ផ្ទល ស់េើតាមដដល្ំុ្រាថាន ពឡើយ។ វាមិនអាចពេដដល
មនុសសមាន ក់ អាចមកេរមាមឱយ្ំុ្ររេល់អវើដដលពេ
ររូវការ ពោយពេមិន ងំដឹង ថាវាជាអវើឱយពៅពេ។ ពរើ
ចង់ព វ្ើដររពនាេះដមន មាន ក់ពនាេះររូវដរមានពរផលិច កនុង
ការសមលឹង្ុ្ំកំុឱយផុរេើកនទុយដភនក ឬពរើររូវការរេិច
ដភនក េឺររូវរេិចពោយររយ័រន ពរពាេះខាល ច្ំុ្ផ្ទល ស់េើ  
ពេៀរ។ ផ្ទល ស់េើ ឬ មិនផ្ទល ស់េើ វាជាពសរ ើភាេកនុងការ
ពរជើសពរ ើសររស់ពយើង មាន ក់ៗសុំររឹមចថំា ព វ្ើវាពោយ
ការេេលួ្ុសររូវររស់ពយើងផ្ទទ ល់៕ 

 


