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ចំណុចខ្សោយមួយរបស់ខ្សែរខ្យើង គឺសវះសាមគគើធម៌។ 
ចំណុចខ្នះខ្ ើយខ្ដលខ្ធវើឱ្យខ្សែរខ្យើង លំបាកកនុងការ
ខ្ធវើការងារជាក្កុមបានណាស់។ សវះសាមគគើធម៌ខ្កើត
មកពើសវះមុទិតាធម៌ ខ្ោលគឺសវះការសាទរ ខ្ៅខ្ពល
ខ្ដលខ្ ើញអ្នកដទទបានរ ើកចខ្ក្មើន បានសុស បាន
សខ្ក្មចអ្វើមយួ ឬបានខ្បាះជំហានខ្ៅមុនសលួន។ ជំនសួ 
ឱ្យការសាទរ ខ្បរជាក្ចខ្ណនឥសោនឹងខ្គខ្ៅវញិ។ 
ខ្សែរខ្យើងមិនសូវខ្ចះខ្ធវើការជាក្កុមខ្ទ ខ្តងខ្តមានការ
ក្បចគំ្នន  មិនទុកចិតតគ្នន  អ្តតខ្ោម័ត អ្ន់ចិតត និងខ្មាទនៈ 
ខ្លើសលួនឯង ួស ខ្ដលចំណុចទងំខ្នះ សុទធខ្តជារោងំ 
ខ្ៅកនុងសលួនខ្សែរ ខ្ដលខ្ធវើឱ្យខ្សែរលំបាករមួខ្ធវើការជាមយួ
គ្នន ។  

មនុសសកនុងក្កុមជាមយួគ្នន  ខ្បរជាខ្ធវើការក្បចគំ្នន  គឺមក
អំ្ពើមានធម៌ក្បមាទជាខ្ តុ រមួជាមយួនឹងភាពសជិល
ក្ចអូ្ស ខ្ោយដឹងថាក្តូវខ្ដរ ខ្តខ្បរជាសជិលខ្ធវើ គឺក្បចំ
ខ្ោយសារខ្មើលក្សាលការងារ គិតថាគ្នែ នសលួនមាន ក់មិន 
អ្ើខ្ទ មានខ្គខ្ធវើខ្ ើយ។ ខ្នះក៏ជាលកខណៈទនការសវះ

ការទទលួសុសក្តូវផងខ្ដរ។ ក្បជាពលរដឋ ខ្សែរចូលចិតត
ក្បចអំ្នកនខ្ោបាយណាស់។ ខ្រឿងក្បខ្ទសជាតិខ្គថា
ទុកឱ្យអ្នកនខ្ោបាយខ្ធវើចុះ ឯអ្ញសជិលខ្ធវើណាស់ អ្ញ 
ចទំទលួផលវញិក្សួលជាង។ ពកួអ្នកនខ្ោបាយខ្ធវើ
អ្ើខ្ធវើខ្ៅ ក្បជាពលរដឋសុំខ្តសុសខ្ទ។ ជាលទធផល គឺ
ក្បជាពលរដឋ បានក្តឹមទទួលនូវការឈឺចប់ដូចសពវ 
ទថងខ្នះខ្តបុ៉ខ្ណាណ ះ។  

ជាដំខ្ណាះក្សាយខ្រឿងខ្នះ គឺពកួខ្យើងទងំអ្ស់គ្នន ខ្ដល 
ជាក្បជាពលរដឋក្តូវឈប់ក្បចគំ្នន ។ គឺឈប់ក្បចនឹំង
ក្បជាពលរដឋគ្នន ឯងផង ឈប់ក្បចខំ្រឿងនខ្ោយបាយ
ជាមយួនឹងអ្នកនខ្ោបាយផង។ ខ្យើងក្តូវជយួពនយល់
គ្នន  និងក្តូវខ្រៀនខ្សវងយល់បខ្នថមនូវចំខ្ណះដឹងថែើៗ
កំុឈប់ឈរ ខ្ដើមបើជាមូលោឋ ន កនុងការក្តិះរះិពិចរណា។ 
លុះក្តាខ្តខ្សែរក្គប់រូបរកខ្ ើញថា ការកសាងអ្ោគត
កូនខ្ៅខ្យើង ជាទំនលួសុសក្តូវមយួដ៏ធងន់ ជាអ្ខ្ក្មក
របស់ពកួខ្យើងទងំអ្ស់គ្នន  ខ្ោះខ្ទើបសងគមជាតិខ្យើង
អាចមានសងឃមឹថា សាគ ល់សុសនឹងខ្គ ខ្បើមិនដូខ្ចន ះខ្ទ
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លទធផលបនដខ្ៅមុសខ្ទៀត ដូចជាមិនមានអ្វើខ្ក្ៅពើការ
ឈានខ្ៅរកការរលាយបាត់ពូជសាសន៍ខ្ោះខ្ទ។ 

ការមិនទុកចិតតគ្នន  គឺខ្កើតមកពើក្គប់អ្នកោក់ព័នធសុទធ 
ខ្តមានអ្វើលាក់ខ្ៅខាងខ្ក្កាយសនងខ្រៀងៗសលួន អាចជា
ផលក្បខ្ោជន៍ផ្ទទ ល់សលួនណាមួយ ខ្ោះខ្ទើបខ្ធវើឱ្យមាន 
គំនិតសងសយ័មិនោច់ខ្ក្សចខ្កើតខ្ ើងរ ូត កនុងទំោក់ 
ទំនងខ្សែរ រាប់តាងំពើទំោក់ទំនងក្គួសារ បងបអូន មិតដភកដិ 
ស គមន៍ រ ូតដល់សងគមជាតិទងំមូល។ ជា
ឧទ រណ៍ ការបខ្ងកើតគណបកសសខ្គងាគ ះជាតិ ខ្ដល
ខ្ចញមកពើការចូលគ្នន រវាងគណបកសសម រងសុើ និង
គណបកសសិទធិមនុសស។ សួរថាខ្តើខ្ តុអ្វើបានជាការ
សខ្ក្មចអ្វើមយួ ចបំាច់ទល់ខ្តមានការចុះ តថខ្លខា
ខ្ោយខ្លាកក្បធានផង និងខ្លាកអ្នុក្បធានផង? 

ខ្បើខ្យើងខ្តងខ្តឮខ្មដឹកោទំងំពើររូបខ្នះ អ្ះអាង    
ដខ្ដលៗថា សម រងសុើ និងកឹម សុខា គឺខ្តមយួ? ខ្បើ
ខ្តមយួខ្មន ខ្ តុអ្ើបានជាចបំាច់ក្តូវចុះ តថខ្លខា
ក្តសងទងំពើរោ៉ងដូខ្ចនះ? ខ្នះគឺបងាា ញពើការមិន
ទុកចិតតគ្នន  ខ្ក្ោះខ្បើបខ្ណាត យឱ្យលបង សម រងសុើសខ្ក្មច 
ខ្តមាន ក់ឯង ខ្ក្កងខ្លាបាត់បង់ផលក្បខ្ោជន៍ខាង
លបងខា។ ការមិនទុកចិតតគ្នន ខ្កើតខ្ ើង ខ្ក្ោះភាគើ
ទងំសងខាង មិនក្ពមខ្បើកបងាា ញដល់គ្នន  ឱ្យអ្ស់    
សងសយ័។ កាលខ្បើខ្ៅខ្តសងសយ័គ្នន  គឺមិនទុកចិតតគ្នន
ខ្ ើយ។ ទំនុកចិតតមួយ មិនខ្ដលខ្កើតខ្ ើងខ្ោយ  
ក្បាសចកការពិចរណា ក្បកបខ្ោយខ្ តុផលខ្ទ 
ខ្ ើយខ្បើមិនខ្បើកបងាា ញរវាងគ្នន នឹងគ្នន ផង ខ្តើបានអ្វើ
ពិចរណា? ឯការមិនទុកចិតតរវាងក្បជាពលរដឋខ្ដល
ខ្បាះខ្នន តឱ្យគណបកសសខ្គងាគ ះជាតិ និងអ្នកដឹកោំ
គណបកសសខ្គងាគ ះជាតិ បងាា ញឲ្យខ្ ើញទើមយួ ខ្ម

ដឹកោគំណបកសសខ្គងាគ ះជាតិ មិនបានបងាា ញខ្ តុផល 
ពិតក្បាកដ ខ្ដើមបើពនយល់ក្បជាពលរដឋឱ្យពិចរណានូវ
ខ្ តុផល ខ្ដលសលួនខ្ធវើនខ្ោបាយមិនចាស់លាស់។ 
មតងខ្ជរ ុ៊ន ខ្សន មតងឱ្នកាលគំោប់សខ្មតច ខ្នះ 
ចាស់ជាខ្មដឹកោគំណបកសសខ្គងាគ ះជាតិ មានលាក់
ផលក្បខ្ោជន៍ធំដំុផ្ទទ ល់សលួន ខ្ៅពើខ្ក្កាយសនងជាមិន
ខាន។ ទើពើរក្បជាពលរដឋខ្ដលខ្បាះខ្នន តគ្នកំ្ទគណ-

បកសសខ្គងាគ ះជាតិកនលងមក មិនបានខ្បាះខ្នន តខ្ោយ 
ការយល់ដឹងខ្ទ សលះខ្បាះខ្នន តខ្ោយមានលាក់ផល
ក្បខ្ោជន៍ផ្ទទ ល់សលួនខ្ៅពើខ្ក្កាយ សលះខ្បាះខ្ោយសាែ ន  ៗ

ក្ោវៗ ខ្ក្ោះថាខ្បើខ្បាះខ្ោយមានការយល់ដឹងក្បកប
ខ្ោយទំនុកចិតត និងការទទលួសុសក្តូវខ្មន ខ្មល៉ះសម 
ពកួគ្នត់មិនមកខ្ក្សកខ្ក្កាយខ្បាះខ្នន តថា ខ្ន! ខ្លាក 
ក្បធានហាអ ! ខ្បើខ្លាកក្បធានហ៊ានខ្តចូលសភា
អាណតតិខ្ក្កាយ សំុ្ខ្លងខ្បាះខ្នន តឱ្យខ្ទៀតខ្ ើយណា! 
ខ្ ើយ។ ខ្តខ្យើងខ្ ើញក្បជាពលរដឋ ខ្ដលគ្នកំ្ទ
គណបកស   សខ្គងាគ ះជាតិ ទញចខ្ងកះខ្ខាខ្លាក
ក្បធានខ្គរ ូត ខ្ ើយចុងខ្ក្កាយទញមិនជាប់ ខ្លាក
ក្បធានបានខ្បាល ចូលសភាក្បុយ។ 

ការទុកចិតតខ្លើសមតថភាពសលួនឯង ួស ោឱំ្យបាត់នូវ
ការក្បយត័នក្បខ្យង ខ្តខ្យើងក៏មិនក្តូវទុកចិតតខ្លើអ្នក
ដទទ សួខ្ោយសវះការក្បុងក្បយត័ន រ ូតដល់បខ្ណាត យ 
ឱ្យខ្គខ្បាកក្បាស់បានតាមចិតតខ្ោះខ្ដរ។ ការខ្ដលទុក 
ចិតតខ្គខ្បបខ្ោះ ជាការខ្ធវសក្បខ្ សមយួ។ ឯការខ្ដល 
មិនទុកចិតតគ្នន កនុងក្កុមការងារ ោឱំ្យខ្កើតមានអ្តតខ្ោ-

ម័តកនុងការខ្ធវើការ ខ្ ើយជាលទធផលទនការមិនទុកចិតត
គ្នន ខ្ោះ ការអ្ន់ចិតតក៏ខ្កើតមានខ្ ើង។ អ្ន់ចិតត គឺជា
អារមែណ៍មយង៉ខ្ដលគិតថាខ្គកបត់ខ្យើង ខ្គមិនឱ្យតទមល
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ខ្យើង ខ្គខ្មើលមិនខ្ ើញខ្យើង ទុកខ្យើងខ្ៅកខ្នលៀត  
ជញ្ជ ងំ។ អ្ន់ចិតត គឺជាការប៉ះទងគិចផលូវចិតតខាល ងំ ខ្ធវើឱ្យ
ភាគើមាខ ងទុចង៉ក់ខ្ៅមយួកខ្នលង ខ្ក្បៀបដូចគូរសងោរ
ខ្ដលអ្ន់ចិតតគ្នន  ខ្ក្ោះខ្តអ្នកមាខ ងខ្ទៀតកបត់សនយថា
ទិញផ្ទក កុលាបឱ្យ ខ្ ើយខ្បរជាមិនខ្ ើញខ្ធវើតាមោកយ
សនយខ្ោះ។ ខ្តសូមកំុក្ច !ំ អ្ន់ចិតតមិនខ្មនខ្ក្បចិតត 
ខ្ ើយក៏មិនខ្មនអារមែណ៍ខ្បបឯកា ខ្ដលខ្ធវើឱ្យខ្យើង
ចង់ខ្ៅមាន ក់ឯងខ្ទ ខ្តអ្ន់ចិតតគឺជាសភាពទនចិតតខ្ដល
បងអង់ខ្លងចង់ខ្ធវើការជាមួយគ្នន ខ្ទៀត ខ្លងចង់រួម
ដំខ្ណើ រជាមយួគ្នន ខ្ទៀត។ ខ្ទះជាោ៉ងខ្នះក៏ខ្ោយ 
ការអ្ន់ចិតតនឹងបាត់ខ្ៅវញិ ខ្ៅខ្ពលណាខ្ដលមាន
ការលួងខ្លាម។ ក្បជាពលរដឋអ្ន់ចិតតនឹងខ្លាក   
សម  រងសុើ និងកឹម សុខាខ្ពលខ្នះ មិនខ្មនមានន័យ
ថា ពកួគ្នត់ោច់ចិតតខ្ៅខ្ចល រ ូតខ្លងក្ត ប់មក 
រកបងសុើបងខា ដ៏មានមនតខ្សន ៍វញិខ្ោះខ្ទ។ ខ្ៅ
ខ្ពលបងសុើ និងបងខាបុរសសមបូរខ្សន ៍ ខ្បរមក   
ញញឹមស្ាញោក់ខ្តបនតិច ក្បជាពលរដឋមុសជានឹង
ទន់ជងគង់មតងខ្ទៀតជាមិនខាន។ ជំនសួឱ្យផ្ទក កុលាប
មយួទង អាណតតិខ្ក្កាយបងនឹងទិញផ្ទក ទងំខ្ផើងឱ្យ
អូ្នក្បជាពលរដឋ ខ្ ើយខ្ពលខ្ោះអូ្នក្បជាពលរដឋដ៏
លងង់ ខ្ដលសូមបើខ្តបទពិខ្សាធន៍ចញ់ខ្បាកខ្គ របស់
សលួនឯងក៏ខ្រៀនមិនបានផងខ្ោះ មុសខ្តលង់ក្បាណខ្ក្កាម 
ទដលបងអ្នកនខ្ោបាយទុចចរតិខ្ទៀតមិនខាន។ ការលួង 
ខ្លាមខ្ោយសមដើខ្ក្សាបទឹក ែុ ំ គឺជាលបចិខ្បាកក្បាស់
ខ្ដលក្ោនោរ ើទងំឡាយចូលចិតតខ្ក្បើ កនុងការខ្បាក
យកក្បាណោរ ើបានខ្ជាគជ័យជាញឹកញាប់។  

មានវធិើមយង៉សក្មាប់ជយួអ្នកអ្ន់ចិតត គឺការខ្លើកទឹក
ចិតត។  ការខ្លើកទឹកចិតត គឺជាការផតល់នូវកតើសងឃមឹថែើ 

ដល់អ្នកខ្ដលក្តូវបានខ្គខ្បាកក្បាស់ ដូចជាការពនយល់ 
ក្បាបព់ើមូលខ្ តុខ្ដលោឱំ្យចញ់ខ្បាកខ្គ ខ្ោយផតល់
កមាល ងំចិតតខ្ោយក្បាប់ថា មិនគរួខ្ៅអាខ្ឡាះអាល័យ
សាត យក្សខ្ណាះ នឹងក្បុសក្ោនសាវាគ្នែ នខ្មតាត ខ្ទៀត
ខ្ទ ខ្គគ្នែ នតទមលឱ្យខ្យើងខ្សាកសាដ យខ្ទ។ ការយខំ្សាក 
សាត យក្សខ្ណាះអ្នុសោវរ ើយ ៍ ទើលានក្បជាធិបខ្តយយ
ទថងបាតុកមែ រាគសតសលះខ្ៅចបំងខាបានផ្ទត  ំ ក៏គ្នែ នន័យ
អ្វើខ្ទៀតខ្ដរ ខ្ក្ោះខ្ថែើខ្ណះ ខ្មល៉ះសមខ្គកំពុងបខ្ណតើ រ
ក្សើថែើដឹកទដក្បខ្លងគ្នន ខ្លង ខ្ពញសភាបាត់ខ្ៅ   
ខ្ ើយ។ ខ្គមុសជាមិននឹកោដល់ោរ ើកមសត់ ជាក្បជា-

ពលរដឋសាមញ្ញ ខ្ដលលងង់ខ្ៅក្បគល់ក្បាណ នឹក
សាែ នថាបងសុើខ្សាែ ះខ្ោះខ្ទ។ ការខ្លើកទឹកចិតត គឺជា
ការោស់សាែ រតើឱ្យក្បជាពលរដឋភ្ាក់រលឹក ខ្ ើយខ្ដើរ
ខ្ចញខ្ៅកាន់ជខ្ក្មើសថែើមួយ ខ្ដលជាកតើសងឃឹមមួយ
ខ្ទៀត ខ្ក្ោះថាខ្បើខ្យើងអ្ស់សងឃមឹ ខ្ក្ោះក្តឹមខ្តការ
ចញ់ខ្បាកគណបកសសខ្គងាគ ះជាតិខ្ពលខ្នះ ខ្ ើយ
ចង់ឈប់សវល់ខ្រឿងនខ្ោបាយ ខ្តើឱ្យកូនខ្ៅខ្យើង
ជំោន់ខ្ក្កាយសងឃមឹអ្វើ? ខ្រឿងខ្ដលសំខាន់ គឺខ្ធវើោ៉ង 
ណាកំុឱ្យចញ់ខ្បាកខ្គមតងខ្ទៀតខ្ៅបានខ្ ើយ។ ខ្បើ
មនុសសអ្ន់ចិតតនឹងគ្នន ខ្ ើយ មិនអាចរមួខ្ធវើការជាមយួ
គ្នន ខ្ោយក្បសិទធភាពបានខ្ ើយ។ ខ្នះខ្ ើយជាការោំ
ខ្ៅរកការខ្បកបាក់កមាល ងំសាមគគើខ្សែរ។  

ធម៌ក្បមាទមយួខ្ទៀត ខ្ដលោឱំ្យខ្យើងមិនអាចខ្ធវើការ
រមួគ្នន ខ្កើតខ្ោះ គឺការខ្មាទនៈខ្លើសលួនឯងខាល ងំខ្ពករ ូត 
ដល់កាល យជាការអ្តួអាងថាអ្ញក្គ្នន់ខ្បើ អ្ញមានអ្នក
គ្នកំ្ទខ្ពញក្បខ្ទស អ្ញមានបរខ្ទសខ្ៅពើខ្ក្កាយ អ្ញ 
ពូជអ្នកខ្សនហាជាតិ អ្ញអ្នកលបើ ដូខ្ចនះអ្ញចង់ខ្ធវើអ្វើ
ខ្ោយមិនសួរខ្ោបល់អ្នកណាក៏បាន អ្ញចង់និោយ
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មតងស មតងខ្មែ ក៏បានខ្ក្សចខ្តអ្ញ ខ្ក្ោះថាអ្ញជា
ក្បធានខ្ៅខ្ ើយ ខ្ោះជាខ្ តុោឱំ្យមានការសុើខ្ជារ 
ខ្ដើរខ្ជើងមិនជាប់ដើ ខ្មើលមិនខ្ ើញបញ្ា ជាក់ខ្សតង 
ខ្ ើយផលុ ំសយល់អំ្នួតខ្នះខ្ៅកនុងសងគម បំខ្ប៉ាងឱ្យខ្ ើញ 
ធំខ្តមាឌខាងខ្ក្ៅ ខ្តការពិតខាងកនុងអ្សារឥតបាន
ការ។ អំ្នតួខ្តងខ្ធវើឱ្យខ្យើងរ ើកមាឌ ខ្លើសពើមាឌពិត។ 
ខ្ ើយខ្បើកាលណាមាន ក់ៗពុលនឹងសលួនឯង ខ្ោះខ្យើង
មិនអាចខ្កៀកសាែ គ្នន បានខ្ទ ខ្ក្ោះមានគមាល តខ្ដលបងខិត 
ខ្យើងឱ្យខ្ៅឃ្លល តពើគ្នន  ខ្ធវើឱ្យខ្យើងសុសគ្នន ។  ភាពសុស
គ្នន  ភាពមានចខ្ោល ះ មិនអាចឱ្យខ្យើងអាចរួមរស់
ជាមយួគ្នន បានខ្ ើយ។ ខ្បើខ្គសខ្មដងឫកជាឯកឧតតម 
ជាគ បតើ ជាអ្នកមានអំ្ណាច ខ្ដើរខ្ៅណាមកណា
ខ្ក្បើសុទធខ្តោកយថាថាន ក់ដឹកោចុំះខ្ៅមូលោឋ ន មាន
សុទធខ្តអ្ងគរកសអ្មខ្ឆវងសាត កំ្បចមុំសខ្ក្កាយ ខ្តើនរណា
ចូលចុះ? ខ្ ើយខ្បើចូលមិនចុះផងខ្តើសាមគគើភាពអាច 
ខ្កើតខ្ ើងខ្មដចបាន? អំ្នួតខ្ធវើឱ្យខ្ប៉ាងអ្ញ ខ្ធវើឱ្យមិន
ក្បមាណកមាល ងំសលួន។ សលួនអ្ន់ខ្ទខ្តអំ្នតួថាសលួនខាល ងំ។ 
អំ្នតួក៏ខ្ធវើឱ្យខ្យើងខ្មើលងាយសក្តូវ ខ្មើលងាយមិតតរមួ
ការងារ និងខ្មើលងាយអ្នកដទទ គឺខ្គខ្តងបំខ្ប៉ាង
ចំណុចខាល ងំតិចតចួរបស់ខ្គ ខ្ ើយបំផតចំណុចខាល ងំ
ពិតរបស់សក្តូវ និងមិតតរមួការងារ។ ខ្បើថាគណបកស
កាន់អំ្ណាចមានអំ្នតួបិុនខ្ម  ចំខ្ណកឯគណបកស
ក្បនងំវញិមានអំ្នួតធំបិុនមហាខ្ម ។ មាខ ងៗសុទធខ្ត 
ខ្កអងកាអ ងថាសលួនពូខ្កអ្សាច រយ ខ្ ើយបំខ្ផលើសបំខ្ប៉ាងកំ ុស 
អ្នកមាខ ងខ្ទៀតថាអាក្កក់ ួសពើការពិត ខ្ដលខ្គអាច
ទទួលបាន ខ្ដលខ្នះគឺជាការខ្ ក ួរគ្នន  ខ្ធវើឱ្យខ្សែរ
ខ្មើលមុសគ្នន មិនចំមិនខ្ចះចប់ ជាលទធផលបញ្ា ខ្សែរ
ខ្ៅខ្តជាបញ្ា ដខ្ដល។ ទងំអ្ស់ខ្នះជាសាន ទដរបស់

អ្នកដឹកោដ៏ំអ្សាច រយខ្សែរ ខ្ដលខ្តងបានការចូលរមួគ្នកំ្ទ 
ខ្ោយក្បជាពលរដឋ ខ្សែរជារ ូតមកដល់ខ្ពលខ្នះ។ 
ការក្បចគំ្នន  មិនទុកចិតតគ្នន   អ្តតខ្ោម័ត អ្ន់ចិតត និង
ខ្មាទនៈខ្លើសលួនឯង  ទងំអ្ស់ខ្នះសុទធខ្តជាខ្ តុខ្ដល 
ខ្ធវើឱ្យខ្សែរខ្ឈាល ះគ្នន  ខ្មើលមុសគ្នន មិនចំ និោយគ្នន សាត ប់
មិនបាន ខ្ ើយមិនអាចរមួខ្ធវើការជាមយួគ្នន ខ្កើត។ 

ខ្តើខ្យើងោគំ្នន រមួខ្ធវើអ្វើ? គឺខ្យើងរមួគ្នន ខ្ធវើអ្វើខ្ដលខ្យើង
បានរមួគិត។ ចុងបញ្ច ប់ទនរាល់ការរមួគិតទងំអ្ស់ គឺ
រមួសខ្ក្មច។ ខ្បើសិនណាជាគិតខ្ ើយខ្ចលៗ ខ្ោះ
ការរមួគិតខ្ោះនឹងអ្សារឥតការ ដូខ្ចនះរមួគិតរចួខ្ ើយ 
ក្តូវខ្តរមួសខ្ក្មច គឺសខ្ក្មចខ្ៅខ្លើអ្វើខ្ដលបានគិត។ 
ឯទខ្ងវើរបស់ពកួខ្យើង គឺខ្ធវើនូវអ្វើខ្ដលបាន សខ្ក្មចរចួ
មកខ្ ើយខ្ោះ និងជាចុងខ្ក្កាយពកួខ្យើងក្តូវទទលួ
សុសក្តូវ ខ្លើអ្វើខ្ដលពកួខ្យើងបានខ្ធវើ។ មានខ្តការ
យកក្ពះធម៌ ខ្ៅលាងសមាអ តចិតតគំនិតខ្សែរ កសាង
ធនធានមនុសសថែើខ្ទ ខ្ទើបខ្យើងអាចក្បមូលកមាល ងំខ្សែរ
ឱ្យមករមួគិត រមួខ្ធវើ រមួទទួលសុសក្តូវ កនុងការកសាង
នូវមាតុភូមិមយួ ខ្ដលខ្សែរខ្យើងទងំអ្ស់ អាចរស់ខ្ៅ
ខ្ោយខ្សែើភាពគ្នន កនុងភាពជាមាច ស់ក្បខ្ទសបាន៕  


