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អារម្ភកថា

“ពន្យល់ ពន្យល់ ពន្យល់ ... ពន្យល់” លលើលោលធំៗ 
ទាងំបើ ៖ កិច្ចបបតិបត្ិបពរះធម៌ សើលធម៌សង្គម និង 
បបជាធិបលតយ្យ/នលោបាយ គឺជាចំណុចចាប់ល្្ើម 
ននសកម្មភាពនលោបាយរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធល�ើម្ើ
បបជាធិបលតយ្យ។ �ូលចនរះ កូនលសៀវលៅសបមង់គំនិតលនរះ 
បតរូវបានចងបកងលោយផ្អែកលោយផ្ទា ល់ ឬបបលោលលលើ
ខ្លឹមសារសំលេងជាងពើរពាន់ល ោ៉ ងរបសគ់ណបក្ស
សម្ព័ន្ធល�ើម្ើបបជាធិបលតយ្យ។ ពិតណាស់ កបមងគំនិត
លនរះបោន់ផតជាចំនួនតូចមួយបោុលណាណ រះ អាបសព័យ 
លេតុលនរះ បករុមពព័ត៌៉នបន្ពយាោមបសង់គំនិត 
ល្្សងៗ និងលបារះពុម្្សាយជាបន្ដបន្ទា ប់។

រាល់គំនិតទាងំអស់លៅកនុងលសៀវលៅលនរះពុំ៉នការ
រ លឹតត្តិកនុងការថតចម្ង ្្សព្វ្សាយបន្លេ លពាលគឺ
មិត្អនកអានអាចចំលងលបបើបបាស់ លោយពំុចាបំាច់
៉នការអនុញ្ញា តពើបករុមការងារលយើងលេើយ។ 

លោលបំណងធំននកិច្ចការលរៀបលរៀងលនរះ នលឹងបាន
សលបមច�ូចបបាថ្ន  បបសិនលបើការលបារះពុម្្សាយ 



លសៀវលៅ "កបមងគំនិត"លនរះ អាចជួយជំរុញេលឹកចិត្ 
ឲ្យ៉នការបតិរះររិះពិចារណាអំពើបបជាធិបលតយ្យ/
នលោបាយ កិច្ចបបតិបត្ិបពរះធម៌  និងសើលធម៌សង្គម 
ផ�លអាចជួយផ្្ស់ប្ដូរ្នត់គំនិតបបជាពលរ�្ឋផខ្មរពើ
េ៉្ប់ចាស់។

លយើងយល់ល�ើញថ្ គំនិត មតិ េស្សនៈ ឬមលន្គម
វជិាជា ខ្រះ អាចលំបាកយល់ ឬងាយនលឹងភព័ន្បចលំ 
ជាពិលសសអនកអានផ�លជាមនុស្សមិនសា្គ ល់ ឬធ្្ប់
ស្ាប់គណបក្សសម្ព័ន្ធល�ើម្ើបបជាធិបលតយ្យ។ �ូលចនរះ
ល�ើម្ើយល់ចបាស់ សូមលោក លោកបសើផស្វងយល់
បផនថែមលោយការជាវឌើសសំលេងពើសាន ក់ការកណ្ាល/
សាខាបក្សតាមលខត្បករុង/អនកស្មព័បគចិត្ ឬតាមលគេ 
េំពព័រ www.camldp.org បណ្ាញសង្គម Youtube
ឬកម្មវធិើ Paltalk: Koun Khmer Room។

រមួគិត រមួលធ្វើ រមួេេួលខុសបតរូវ!
បករុមពព័ត៌៉ន គ.ស.ប

លបារះពុម្លលើកេើ១ ឆ្ន ២ំ០១៣
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ពួកលយើងបបញាប់
ខ្ាងំណាស់ �ូលចនរះលយើងបតរូវល�ើរយតឺៗ 

មួយជំហានៗ លយើងឈានចូលសង្គមបតរូវ 
បបយតនព័បំ្ុត។ លយើងោ្ម នលពលលធ្វើសាក 

ឬលធ្វើ ជាលលើកេើ២លេើយ។

លោលលៅរមួរបស់
ពួកលយើងគឺ“៉តុភូមិមួយផ�ល

ពួកលយើងរស់លៅលោយលស្មើភាពោន កនុង
ភាពជា ្៉ច ស់”។ 

លោលលៅលយើងលៅឆ្ងា យ 
ផតជាលោលលៅផ�លលយើង៉ន 

េំនុកចិត្ថ្លយើងអាចលៅ�ល់បាន។
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លយើងសង្លឹមថ្លយើងអាចនលឹងលៅ�ល់ 
លោលលៅលបពារះអ្វើផ�លលយើងលធ្វើ 

(ការោក់យន្ការ៨ចំណុច) កនុងបបពព័ន្ធ
�លឹកន្រំ�្ឋជា្លបបលោជនរ៍មួរបស់

បបជាពលរ�្ឋេូលៅ។

នលោបាយគឺជាសិល្:លធ្វើឲ្យបាន 
សលបមចលោលលៅ ឬជា 

សិល្ៈននការលោរះបសាយបញ្ហា ។

គណបក្សសម្ព័ន្ធល�ើម្ើបបជាធិបលតយ្យ លកើតពើ
បបជាពលរ�្ឋ របស់បបជាពលរ�្ឋ ល�ើម្ើ

បបជាពលរ�្ឋ។ ទាងំអស់ោន
ល�ើម្ើទាងំអស់ោន !
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តុល្យភាពអំណាចគឺជា
តុល្យភាពកំោងំរវាងបបជាពលរ�្ឋ និងតំណាង

ផ�លលយើងបានលរ ើស។ ៉ននព័យថ្ លយើងអាចលរ ើស 
និងអាចេ៉្ក់តំណាងបាន។ ល�ើម្ើេ៉្ក់បាន 

លុរះណាលយើងកាត់បនថែយអំណាចរបស់ 
តំណាងលន្រះរចួលេើយ។

រោ្ឋ ភិបាលលៅ
កនុងសង្គមបបជាធិបលតយ្យ

គឺជារោ្ឋ ភិបាលផ�លលកើតលេើង
លោយបបជាពលរ�្ឋ របស់បបជាពលរ�្ឋ 

និងល�ើម្ើបបជាពលរ�្ឋ។
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 លៅកនុងសង្គមបបជាធិបលតយ្យ
 ការ�លឹកន្លំបបៀបបានលៅនលឹងការ
 បររលេរះលសរះ។ រោ្ឋ ភិបាលជារលេរះ

លេើយបបជាពលរ�្ឋជាអនកបររលេរះលន្រះ។

លៅកនុងសង្គមបបជាធិបលតយ្យ ោ្ម ននរណា
 លធ្វើការសប៉ប់នរណា ន៉ ក់លេៀតលេើយ។

មនុស្សទាងំអស់ោន លធ្វើការល�ើម្ើ
បបលោជន៍ទាងំអស់ោន ។

លៅកនុងសង្គមបបជាធិបលតយ្យោ្ម នលេ
វណណ:�លឹកន្លំគ និងវណណ:ផ�ល

បតរូវបានលគ�លឹកន្ ំគឺ
ទាងំអស់ោន  ល�ើម្ើ

ទាងំអស់ោន ។
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លយើងបលងកើតបក្សល�ើម្ើជាតិ មិនផមន
ជាតិល�ើម្ើបក្សលន្រះលេ។ លយើងខិតខំ 

បគប់ផបបោោ ងល�ើម្ើជួយជាតិ វា្ទាុយពើ
ខិតខំបគប់ផបបោោ ងល�ើម្ើបំផ្្ញជាតិលធ្វើ
ឲ្យផតបានបបលោជន៍ខ្ួន ឬបក្ខពួកខ្ួន។   

បបជាធិបលតយ្យគឺ
លគនិោយផតពើរលបៀប�លឹកន្រំ�្ឋ

លោយបបជាពលរ�្ឋបោុលណាណ រះ រ ើឯការរ ើកចំលរ ើន
ឬមិនរ ើកចលបមើនគឺមកពើបបជាពលរ�្ឋ 

លៅកនុងសង្គមលន្រះឯង។
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សូមអនកកំុយកឆ្ន ងំបាយមកោយេ្ជំាមួយ
កិច្ចការនលោបាយ។ កិច្ចការនលោបាយ

គឺជាកិច្ចការល�ើម្ើជួយ�ល់សង្គមជាតិ
អនកឲ្យរ ើកចលបមើន ទាងំផ្នកលោក

ស ភ៉ា រៈ ទាងំផ្នក
មលន្សល ្្ចតន្។

គណបក្សបបជាធិបលតយ្យគឺ លកើតពើបបជា
ពលរ�្ឋ របស់បបជាពលរ�្ឋ និងល�ើម្ើ

បបជាពលរ�្ឋ គឺលុរះណា៉នការ
ចូលរមួលោយការយល់�លឹង លធ្វើ

បបពព័ន្ធពើបបជាពលរ�្ឋ។
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បបពព័ន្ធបបជាធិបលតយ្យអាច
�ំលណើ រការបាន លុរះបតាផត 

៉នតុល្យភាពអំណាចរវាងអនក�លឹកន្ ំ
និងបបជាពលរ�្ឋ។

ល�ើម្ើផ្្ស់ប្ូរសង្គមទាងំមូល គឺលយើងបតរូវផ្្ស់ប្ូរ 
មនុស្សកនុងសង្គម លេើយល�ើម្ើផ្្ស់ប្ូរមនុស្ស 
កនុងសង្គមលន្រះ គឺជា�ំបូងលយើងបតរូវផ្្ស់ប្ូរ

ការគិតរបស់លគជាមុនសិន។

អនកលៅលសងាៀមមិនចូលរមួកសាងសង្គម
ឲ្យ៉នការរ ើកចំលរ ើន ៉ននព័យថ្

អនកបានចូលរមួបំផ្្ញ
សង្គមអនកលេើយ។
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អនកឈរលមើលអនកល្្សងបបបពលឹត្អំលពើអាបកក់៉ន 
នព័យថ្  អនកក៏ជាអនករមួចំផណកបលងកើតអំលពើ 

អាបកក់ផ�រ។

កាលណាលយើង៉នគុណសម្ត្ិរបស់ចិត្
បគប់បោន់ ៉ននព័យថ្ ចិត្លយើងសាអែ ត 

(ោ្ម នលោភៈ ោ្ម នលទាសៈ ោ្ម នល៉េៈ) 
លយើងអាច

លបបើបបតិកម្្ម ្ូវចិត្ល�ើម្ើ
លោរះបសាយបញ្ហា  និងលបបើបបតិកម្ម

្្ូវចិត្ល្្ើយតបលៅអនក�នេោោ ងឆ្ប់រេព័ស 
និងលអែបំ្ុតលេើយវាបតលឹមបតរូវ លបពារះចិត្លយើង 

៉នគុណសម្ត្ិរចួលេើយ។
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សម្ើសជាតិ៉ោេសពូជ។ សម្ើខ្ុ ំ ៉ោេខ្ុ ំ 
បងាហា ញថ្ ខ្ុ ំតាមវាយអំលពើអាបកក់មិន�កន� 

មិនសំនច៉ត់ មិនបន្្យលពលលវោ 
មិនឈប់ឈរ។

ការងារផ�លល្្ើមលចញផតពើបបលោជន៍ផ្ទា ល់ខ្ួន 
មិនល្្ើយតបជាមួយលសចក្ើ

បតរូវការរបស់មនុស្សលេើយ។ ការងារផ�ល
ល្្ើមពើលបរះ�ូងសល្ងា្គ រះ គឺលចញ
ពើលបរះ�ូង មិនផមនលចញពើខួរ
កបាលលន្រះលេ។ ចូរអនកសួរ
លបរះ�ូងអនកឲ្យបានចបាស់

ថ្ អនកពិតជា៉ន
លបរះ�ូងសល្ងា្គ រះ

ពិត ឬោោ ងណា?
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កម្រងគំនិត

លយើងគួរផតបំបពរួញេំន្ស់លោយពបងើកការ
ចរចា ឬ�ំលណារះបសាយលោយផ្អែកលលើ

បាតបគលឹរះសុចរតិ និងយុត្ិធម៌។
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កម្រងគំនិត

មនុស្សអាបកក់៉នធ្តុអាបកក់ ជាធ្តុ
បេបេង់ រ ើឯមនុស្សលអ៉ែ នធ្តុលអែជា
ធ្តុបេបេង់ មិនខុសោន នលឹងអំពិល

៉នជាតិជូរជាធ្តុបេបេង់ ឯ
អំលៅ៉នជាតិផ្អែមជា

ធ្តុបេបេង់។

មនុស្សលអ៉ែ នធ្តុសំខាន់បបាោំោ ងគឺ
(១) សា្គ ល់អំលពើលអែ 

(២) ោបំណុ្រះអំលពើលអែោក់កនុងខ្ួន  
(៣) បបតិបត្ិអំលពើលអែ 

(៤) ពបងើកអំលពើលអែ និង
(៥) ការពារអំលពើលអែ។
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កម្រងគំនិត

កំុលធ្វើជាេើផ្្គ ប់ចិត្របស់បុគ្គលពាល។ ពាលគឺ
្ទាុយពើសប្ុរស។ សប្ុរសសា្គ ល់លេតុនន

លសចក្ើវនិ្ស និងលេតុននលសចក្ើ
ចលបមើន។ �លឹងលេតុននលសចក្ើវនិ្ស

េ៉្ក់ចុរះ ងាកមកចាប់យក
លេតុននលសចក្ើចលបមើន។

កនុងចលន្មួយណាក៏លោយ ការចូលរមួលោយ 
សទា្ធ បជរះថ្្ គឺបជរះបសលរះ ោ្ម នមនទាិលសង្ស ព័យ

លៅកនុង្្ូវចិត្ វាជាការចាបំាច់បំ្ុតផ�ល
ន្�ំល់សាមគ្គើភាពកនុងបករុម និង

សង្គមជាតិទាងំមូល ល�ើម្ើ
ឲ្យ៉នការចូលរមួ ទាងំ
កំោងំកាយ ថវកិា និង

បញ្ញា លោយការ
លពញចិត្។
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កម្រងគំនិត

គណបក្សសម្ព័ន្ធល�ើម្ើបបជាធិបលតយ្យ ថ្វើត្តិផត
៉នអនកោបំេតិចលៅលេើយ បោុផន្លនរះជាពន្ក

ននក្ើសង្លឹមថ្មើរបស់បបជាពលរ�្ឋ �ូលចនរះ
ការងារបគប់ផបបោោ ង គឺបតរូវ៉ន
ការបបរុងបបយព័តនបំ្ុត ជាពិលសស

ការកសាងចលន្សនូល
របស់បក្ស។

ការងារមិនបចបូកបចបល់គឺជា
មង្គល�៏បបលសើរ លេើយការងារមិនបចបូក

បចបល់លៅបានលុរះណា ខួរកបាលរបស់បុគ្គល
លន្រះមិនបចបូកបចបល់លោយល្្ើមពើការយល់

បតរូវន្មំកនូវការគិតបតរូវ និងេលង្វើបតរូវ។
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កម្រងគំនិត

លយើងមិនផមនអនកខ្ាងំលេ បោុផន្លយើងលចរះលធ្វើឲ្យ
អនកចូលរមួជាមួយលយើង៉នជំេររ លឹង៉ ំនិង

ខ្ាងំក្ាផ�រ។

អនកល្ើលបាញលលើលោកភាគលបចើនសុេ្ធសលឹងផត
មនុស្សលធ្វើបបលោជន៍ល�ើម្ើអនក�នេ លេើយ
បបាសចាកភាពអាតា្ម និយម លេើយចាត់

េុកខ្ួនឯង�ូចោមក ោ្ម នតនម្អ្វើ
ទាងំអស់លបើោ្ម នការងារជា

ឧត្មគតិសប៉ប់លធ្វើ។

កាតព្វកិច្ចមួយផ�លមិនអាចខ្វរះបានរបស់
មនុស្សលអែគឺការតាមវាយកលមទាចអំលពើ

អាបកក់មិនឈប់។
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កម្រងគំនិត

លោលនលោបាយរបស់
គណបក្សសម្ព័ន្ធល�ើម្ើបបជាធិបលតយ្យគឺ

បងាហា ញពើេលឹកចិត្ និងេស្សនវសិព័យ 
(លយើងក៏អាចលធ្វើបាន លេើយអនក

�នេក៏អាចយកលៅលធ្វើបាន) 
កនុងការលោរះបសាយបញ្ហា
ផ�លគណបក្សណាក៏
អាចយកលៅលធ្វើបាន

ឲ្យផតលគយល់
ចបាស់។

ល�ើម្ើជួយមនុស្សទាងំអស់កនុងសង្គម
ល�ើម្ើលោរះបសាយបញ្ហា បគប់ផបបោោ ងលបរៅពើ 
លធ្វើនលោបាយ លោយ�ួងចិត្សល្ងា្គ រះ និង

េស្សនវសិព័យភ្ឺថ្្ លតើលយើងបតរូវលធ្វើតាម
មលធយាបាយអ្វើលៅវញិ?
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កម្រងគំនិត

ការងារនថ្ថនូរគឺ
ការងារបបាសចាកភាព

អាតា្ម និយម។ អាតា្ម និយមគឺការ
គិតផតពើខ្ួនឯងផ�លមិនខ្វល់ពើអនក�នេ។

លបើេិលេៀនសូមមកជាមួយលេតុ្ល និងសុចរតិ 
ភាពលសា្ម រះបតង់កនុងន្មជាមនុស្សជាតិ�ូចោន ។

ោ្ម នមនុស្សណាលថ្កទាបជាង
មនុស្សផ�លេេួលថ្ ខ្ួនលថ្កទាប

ល�ើម្ើបន្សកម្មភាពលថ្កទាបរបស់ខ្ួនលេើយ។
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កម្រងគំនិត

បាតបគលឹរះរបស់បករុមលយើង(គណបក្សសម្ព័ន្ធល�ើម្ើ
បបជាធិបលតយ្យ) គឺសុចរតិ លយើងនិោយផត

ការពិត។ អ្វើៗផ�លលយើងយល់ថ្បតលឹម
បតរូវ លេើយ�ល់កាលគឺពួកលយើង
និោយលោយេេួលខុសបតរូវ

រាល់ពាក្យសម្ើផ�លលយើង
បានេ៉្ក់លៅ
កនុងសង្គម។

ជាងគម្ើរ ជាងលគជាបគរូ ជាងេ្វូង គឺលេតុ្ល។ 
លបើលយើងពិចារណាលៅល�ើញថ្ ោ្ម នលេតុ្ល 

លយើងមិនេេួលយកលេ្ើយ។

លបើផខ្មរភាគលបចើនចាត់េុកបបលេសខ្ួនឯងជា្ទារះ 
របស់ពួកលគចបាស់ជាពួកលគន្ោំន ការពារោោ ង

សបសាក់សបសាមិំនខាន។
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កម្រងគំនិត

ចំណុចគន្លឹរះផ�លបករុមលយើងល�ើរបគប់េើកផន្ង 
ពន្យល់បបជាពលរ�្ឋគឺចង់ឲ្យបបជាពលរ�្ឋយល់ពើ ៖

១. ្លវបិាកផ�លលកើតពើអំណាចបបមូល្្ុ ំ
២. ្ លបបលោជន៍ផ�លលកើតពើការបំផបកអំណាច

រ�្ឋ ឬបំផបកការេេួលខុសបតរូវ។ លយើងលធ្វើ
�ូចលនរះលបពារះអាណិតផខ្មរទាងំអស់ផ�លបាន និង
កំពុងរងេុក្ខលវេន្បគប់ផបបោោ ងលោយចិត្
លមត្ា ចិត្ករុណាបបកបលោយភាពសុចរតិ
សាអែ តសអែំ។

ការោបំេគណបក្ស
វាមិនផមនជាលរឿងខុសលន្រះ

លេ ផតផ�លខុសលន្រះគឺបតង់លយើង�លឹងថ្
គណបក្សលន្រះមិនលអែលេើយលយើងលៅផតោបំេ 

លបពារះេេួលបានបបលោជន៍តិចតួចហា៊ា ន
បំផ្្ញបបលោជន៍ជាតិ។
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កម្រងគំនិត

បញ្ហា សំខាន់បំ្ុតលៅកនុងបបលេសផខ្មរគឺ
បណ្ាលមកពើភាពលងាង់ល្្ និងភាព

អសកម្មកនុងការចូលរមួកសាង
បបលេសជាតិរបស់បបជា

ពលរ�្ឋភាគលបចើន។

គណបក្សនលោបាយមួយអាច�លឹកន្បំបលេស     
រ ើកចលបមើន និងអភិវឌ្ឍន៍លៅបានលុរះណា ៖ 

១. ៉នលោលនលោបាយចបាស់ោស់កនុងការលោរះ
បសាយបញ្ហា បបលេសជាតិបគប់ផបបោោ ង។

២. ធនធ្នមនុស្សកនុងការអនុវត្លោលនលោបាយ
ផ�លបករុមខ្ួនបានកំណត់។ យល់�លឹងពើ 
មលន្គមវជិាជា  និងលសា្ម រះស្មព័បគនលឹងមលន្គមវជិាជា  
ផ�លខ្ួនយល់ និងបសោញ់។
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ការវវិឌ្ឈរបស់បបលេសមួយខុសពើបបលេសមួយ
ល្្សងលេៀតគឺវាទាក់េងលៅនលឹងការគិតរបស់

បបជាពលរ�្ឋលៅកនុងបបលេសលន្រះឯង។
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ការជួយបបជាពលរ�្ឋពិតបបាក�គឺការជួយ
បបជាពលរ�្ឋឲ្យលចរះជួយខ្ួនឯង មិនផមនលធ្វើជា

មនុស្សខ្ាងំឲ្យបបជាពលរ�្ឋពលឹងលន្រះលេ។

រលបៀបលធ្វើការរបស់ពួកលយើង
គឺតួន្េើរត់រកមនុស្ស មិនផមន

មនុស្សរត់រកតួន្េើលេ្ើយ ៉ននព័យថ្ 
លយើងលធ្វើការលោយមិនគិតលៅរកតំផណង។

កនុងធម្មជាតិលនរះោ្ម នអ្វើផ�លមិនសមលន្រះលេ ផត
លពលខ្រះអនក៉នអារម្មណ៍ថ្មិនសម គឺ

លបពារះផតអនកមិនទាន់យល់អំពើ�ំលណើ រននធម្មជាតិ។
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សូមឲ្យ
សកម្មភាពការងាររបស់អនកលៅ

មុនពាក្យសម្ើ សូមកំុសនយាបគប់ផបបោោ ង
ផតលធ្វើមិនលកើត�ូចពាក្យមួយឃ្្

លពាលថ្ 
“បេលឹស្ើលេៀរ�ល់ផកង អនុវត្ន៍ជាក់ផស្ងសូន្យ”។

លៅលលើលោកលនរះ៉នផតអ្វើផ�លលគមិនទាន់�លឹង 
ផតោ្ម នអ្វើផ�លលគមិនអាច�លឹងលន្រះលេ។

លបរះ�ូងអនកបបាជ្ចិញ្្ច ចចាងំលោកិយ រស់ោ្ម ន
ចង់បានអ្វើកនុងលោកា ផតបតរូវពាលល្្លបបៀប

លោកលៅបន្្ វាខំកាប់ឆ្ក រឲ្យលោកា
ងងលឹតសូន្យឈលឹង។
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សរលសើរបុគ្គលផ�លគួរសរលសើរ និន្ទា បុគ្គល
ផ�លគួរនិន្ទា រផមងលេើងឋានសួគ៌�ូចលគចាប់ោក់ 

្ទាុយលៅវញិ 
សរលសើរបុគ្គលផ�លមិនគួរសរលសើរ និងនិន្ទា

បុគ្គលផ�លគួរសរលសើររផមងធ្្ក់នរក
�ូចលគចាប់ោក់។

�លឹងពើខ្ួនលយើង �លឹងពើសបតរូវ ចបាងំមួយរយ�ង 
ឈនរះមួយរយ�ង 

មិន�លឹងពើខ្ួនលយើង �លឹងផតពើសបតរូវ ចាញ់ 
និងឈនរះលស្មើោន

មិន�លឹងពើខ្ួនលយើង មិន�លឹងពើសបតរូវ 
ចបាងំមួយរយ�ង ចាញ់ទាងំមួយរយ�ង។
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បបលោជន៍ផ្ទា ល់ខ្ួនគឺជាបបលោជន៍អាបសព័យ រ ើ
ឯបបលោជន៍រមួវញិគឺជាបបលោជន៍ល�ើម

លបបៀបបាននលឹងល�ើមសា្វ យលបើោ្ម នល�ើមក៏ោ្ម ន 
ផ្្ផ�រ។

បតើផ�លគិតផតពើចំណើ  មិនគិតអំពើេលឹក នថងាណា
មួយវានលឹងបតរូវស្ាប់ទាងំអស់។

បុគ្គលផ�លពូផក
លគមិនខ្វល់ថ្នរណាជា

អនកលធ្វើឲ្យេើលនរះងងលឹតលន្រះលេ ផតលគ
បតរូវគិតលធ្វើោោ ងលមោចល�ើម្ើឲ្យេើលន្រះភ្ឺវញិបាន។
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អនក�នេលមើលងាយអនកបានគឺមកពើខ្ួនអនកលធ្វើ
ឲ្យលគលមើលងាយបាន ៉ននព័យថ្មកពើលយើង

វាអត់នថ្ល្មមឲ្យលគលមើលងាយបាន។

អនកផ�លបំផ្្ញការគិតរបស់បបជាពលរ�្ឋគឺ
លស្មើនលឹងការបំផ្្ញជាតិ លេើយផថមទាងំ

បំផ្្ញ�ល់ឫសគល់លេៀត្ង។

មនុស្សផ�លគិតផតបបលោជន៍ផ្ទា ល់ខ្ួនគឺកំពុង
បំផ្្ញបបលោជន៍ផ្ទា ល់ខ្ួន្ង
និងបបលោជន៍របស់�នេ្ង។
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មនុស្សអាបកក់ និង
មនុស្សលអែ លកើត៉នលៅលលើលោក

លនរះតាមចបាប់ធម្មជាតិ។ បោុផន្មនុស្ស
អាបកក់៉នលបចើនគឺលោយសារភាព

អសកម្មននមនុស្សលអែ មិន
ល�ញវាយអំលពើ

អាបកក់។

មនុស្សទាងំឡាយផ�ល
បពមលជឿគឺបពមប ្្ចប់ចំលណរះ�លឹងរបស់ខ្ួន។

េំន្ស់មួយអាចលោរះបសាយបានោោ ងងាយ 
បបសិនលបើភាគើេំន្ស់យកបបលោជន៍រមួ

ជាលោល។
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េំន្ស់មួយមិនអាចលោរះបសាយបានលេើយ
បបសិនភាគើននេំន្ស់តមកល់បបលោជន៍

បុគ្គលជាធំ ឬឈរលលើភាព
អាតា្ម និយម។

អនកនលោបាយផ�ល៉នលបរះ�ូងសល្ងា្គ រះ 
អាចជួយមនុស្សបានលបចើនបំ្ុត។

លរឿងលជឿ ឬមិនលជឿគឺជាលរឿងសាសន្ 
ជាលរឿងអាតា្ម និយមបំ្ុត។

�ំលណើ រជួយអនក�នេលោយមិនរពំលឹង្លបតេ្ប់
មកវញិ លន្រះគឺជា�ំលណើ រជួយខ្ួនឯងពិតៗ។
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កនុងវធិើសា្ស្្្សព្វ្សាយបពរះធម៌ បពរះពុេ្ធលបបើ
បបាស់វធិើសា្ស្ “ប៥” បបាប់-បងាហា ញ

-បលបងៀន-បងាហា ត់-បបតិបត្ិ
អមលោយការពន្យល់

លកបារះកបាយកនុង
បំណងឲ្យមនុស្សផ្្ស់

ប្ូរអត្ចរកិ ឬផ្្ស់ប្ូរ្នត់គំនិត
ល្្សងៗលេើយ លធ្វើឲ្យមនុស្ស៉នសទា្ធ  និង

បលបងៀនឲ្យមនុស្សលចរះជួយខ្ួនឯង
លោយតថ្គតមិនអាច
ជួយអនកបានលេ្ើយ។

មនុស្សផ�ល៉នគុណធម៌ខ្ស់គឺជាមនុស្ស
ផ�លបបបពលឹត្ោោ ងេើចំលពារះលោកធម៌ទាងំ៨។
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មនុស្សខុសពើសត្វ
បតង់កផន្ងលចរះ្្ល់លេតុ

្ល។ �ូចលនរះ អនកនិោយបតរូវ្្ល់
លេតុ្ល លេើយអនកស្ាប់

បតរូវលចរះរកលេតុ្ល។

បបលេសមួយលជឿនលលឿនគឺជាបបលេសផ�ល
ពលរ�្ឋ៉នវនិព័យ ការលប្ជ្ា លសចក្ើ

អធិោ្ឋ ន មលន្សល ្្ចតន្
ការយល់�លឹងខ្ស់។

លបើអនកោ្ម នលសចក្ើបសនមោលេ លតើលធ្វើ�ូចលម្ចលេើប
អនកអាចលធ្វើឲ្យសុបិនលន្រះក្ាយជាការពិតបាន?

អនក�លឹកន្បំតរូវលចរះលធ្វើឲ្យសលបមចលោលលៅលោយ
មិនន្ឲំ្យខូចបបលោជន៍របស់អនកចូលរមួ ។
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កាលណាមនុស្ស ន៉ ក់កាន់ផតលជឿ មនុស្សលន្រះ
កាន់ផតបិេការគិតរបស់ខ្ួន។

អនក�លឹកន្ំ
បតរូវ៉នលេពលកាសល្យ

ធម្មជាតិពើរោោ ងមិនអាចខ្វរះបាន 
គឺលបរះ�ូងលសា្ម រះបតង់ពិតបបាក� និង៉ន

េស្សនវសិព័យភ្ឺថ្្។

បាបមួយននបាបទាងំ៧របស់មហាត្មៈគន្ធើផ�ល
ន្ឱំ្យបបលេសអន្រាយគឺសាសន្ោ្ម ន

ការលរះបង់។
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បពរះពុេ្ធននលយើងមិនផមនន្មំនុស្សលោកឱ្យ
លជឿលេ បោុផន្ន្ឱំ្យមនុស្សគិត បតិរះររិះ និង
ពិលសាធន៍ គឺន្ឱំ្យមនុស្ស៉នសទា្ធ ។

៉នេលឹកចិត្លសា្ម រះបតង់ េស្សនវសិព័យភ្ឺថ្្
លសចក្ើលប្ជ្ាចិត្ខ្ង់ខ្ស់ អនកអាច

លធ្វើនលោបាយបានលេើយ។

សកម្មភាពតាមកាយ និងវាចារ លៅថ្សុជើវធម៌ 
សកម្មភាពតាមមលន្ លៅថ្សើលធម៌។
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លយើងលោរពមនុស្សគឺលោរពសន្្នចិត្ ឬ
�ួងចិត្ផ�លបបកបលៅលោយលមត្ា និង

ករុណារបស់មនុស្សលន្រះ។

អុើបសាផអលជា
ពលរ�្ឋ៉នបញ្ញា  ពល៉នការ

លប្ជ្ាខ្ស់ និងសាមគ្គើជាតិ។ លនរះគឺជា
ក៉្ងំសនូលកនុងការការពារ និងកសាងជាតិ

សំខាន់បំ្ុត។

រ�្ឋបាល
 ខ្ើ សាម្ញា ងាយ ថ្្

របស់សិងហាបុរ ើលធ្វើឲ្យពិភពលោក
េេួលសា្គ ល់ និងលសងាើចសរលសើរ លបពារះ

ជាបបពព័ន្ធរ�្ឋបាលភ្ឺសា្វ ង និងន្បំបលេស
�ល់លោលលៅសុភមង្គលលោយ៉នភាពសុចរតិ 

ត៉្ភាព និងល�ើម្ើបបលោជន៍រមួ។



34 www.camldp.org

កម្រងគំនិត

លើកា្វ នយូ (Lee Quan Yew) ជាជនផ្្ច់ការ
ភ្ឺសា្វ ងផ�លមនុស្សលលើពិភពលោកេេួល
សា្គ ល់ ៖ ពលបតរូវ៉នវនិព័យ លសចក្ើនថ្ថនូរ

(កបាល ៖ បតរូវ៉នបញ្ញា ឆ្្តលវៀងនវ 
លបរះ�ូង ៖ បតរូវ៉នលបរះ�ូង�៏លសា្ម រះបតង់ 
កណ្ាប់ន� ៖ បតរូវ៉នលសចក្ើលប្ជ្ាចិត្ 

និង្នទាៈមុរះមុត)។

យន្ការ៨ចំណុច
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