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Mahatma Gandhi:
“My Life is My Message”
~Shobhana Radhakrishna
Mahatma Gandhi is the most powerful
visionary and a practical idealist from the
first half of the last century whose life is a
role model for us all. His life and thoughts
apply to all of us at all times, to every sphere
of life and provide ways with which it can be
applied to everyday tasks.
The greatest influence on Mahatma Gandhi
in his childhood was that of his mother who
was deeply pious and truthful. The family
atmosphere also played an important part in
making and molding his character. He was
very meticulous and very watchful and aware
of his own behavior. Once he came to know
about his fault, he immediately tried to
remove it and succeeded every time. Being
steadfast on Truth and his determined will
are the qualities of his childhood.
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ី ត្
មហាត្មៈគន្ធី “ជវ
ិ ខ្គ
ុំញ ជា
ឺ សាររបស់ខ”ុំ្ញ
មហាត្មៈគន្ធីគឺជាអ្នកមាន្ឧត្តមគត្ិ

ប្រករដោយ

ទស្សន្វ ិស្័យដ៏មាន្ឥទធិពល ន្ិងជាក់លាក់រំផុត្ចារ់ពីពាក់

ដដលជី វ ិត្ររស្់គាត្់ គឺជាគំ រូ

កណ្ត
ត លស្ត្វត្សចុងដប្ោយ

ស្ប្មារ់ ដយើងទំងអ្ស្់គាន។ ជី វ ិត្ន្ិ ងគំ ន្ិត្ររស្់គាត្់ អាចយក
ដៅអ្ន្ុ វត្តស្ំរារ់ ដយើងទំងអ្ស្់គានប្គរ់ដពលដវលា ដ

ើយប្គរ់

ស្ស្ទរ់ វណ្ណ ៈទំងអ្ស្់ ន្ិងផតល់ជាវ ិធី សាស្រស្តស្ំរារ់ោរអ្ន្ុវត្ត
ន្៍ ចំដពាោះកិចចោរប្រចាំថ្ងៃ។

ឥទធិពលដ៏ធំរំផុត្ស្ំរារ់ មហាត្មៈ

គន្ធី កនុងវ ័យកុ មារភាពររស្់គាត្់ គឺមាតយររស្់គាត្់ដដលជា
មន្ុ ស្សគួ រដអាយដគារពប្រណ្ិរ័ត្ន្៍ន្ិងដសាមោះប្ត្ង់។
ោស្

ររ ិយា-

កនុងប្គួសារក៏ បាន្ដដើ រត្ួ យា៉ាងស្ំខាន្់កុងោររដងក
ន
ើ ត្ន្ូ វ

ចរ ិត្លកខណ្ៈ ន្ិងគុណ្ស្មបត្តិររស្់គាត្់។ គាត្់ជាមន្ុស្ស
ដដលប្រយ័ត្នប្រដយងផចឹត្ផចង់យា៉ាងខាលំង

ដ

ើយដឹងខ្លួន្យា៉ា ង

ចាស្់អ្ំពីអាករបកិរ ិយាររស្់គាត្់ផ្ទាល់។ ដៅដពលដដលគាត្់
បាន្ដឹងពីកំ

ុស្ររស្់ខ្ួន្
ល

គាត្់ បាន្ពាយាមពិន្ិត្យដមើល

ភាលមដដើ មបីដកត្ប្មូវប្រករដោយភាពដជាគជ័យប្គរ់ដពល។
ភាពខាារ់ខ្ួន្ដលើ
ា
ដស្ចកតីពិត្

ន្ិងឆន្ាៈររស្់គាត្់គឺជាគុណ្

ស្មបត្តិថ្ន្កុ មារភាពររស្់ដលាកមហាត្មៈគន្ធី។
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Mahatma Gandhi always tried to learn from
experiences and experiments. He could learn
even from the smallest incidents and
immediately changed himself. He was ever
interested in getting new experiences, in
doing something novel with his inquisitive
mind and the tremendous ability for hard
work. Education played a very important role
in his life. He always kept learning and
evolving. These were the strong basis of his
characteristics.
He has shown us how to live by setting an
example. He was an ordinary man with an
extraordinary will to live his life according to
the principles of truth, nonviolence, and
purity of means. What he preached he first
practiced. This is the reason why he called
himself a Practical Idealist. His efforts began
from a point where he was standing.
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មហាត្មៈគន្ធីដត្ងដត្ពាយាមស្ិកាពីរទពិដសាធន្៍ទំងឡាយ
ដ

ើយពិ ដសាធដោយខ្លួន្ឯង។ គាត្់ ដត្ងដត្ដរៀន្ស្ូប្ត្ស្ូមបីដត្

ពី ឧរទាវដ

ត្ុត្ូចរំ ផុត្

ន្ិ ងផ្ទលស្់រូរខ្ល
ត ួន្គាត្់ភាលមៗ។

ធ្លលរ់ មាន្ចំ ណ្តរ់អារមមណ្៍

គាត្់

កនុងោរទទួលបាន្ន្ូវរទ

ពិ ដសាធន្៍ងី ៗ
ម កនុងោរដធវើដរឿងអ្វីមួយ ជាមួយន្ឹងគំន្ិត្ថ្ចនប្រឌិត្
ន្ិ ងស្មត្ថភាពដ៏អ្សាចរយររស្់គាត្់ ស្ប្មារ់ោរពាយាមប្រឹង
ដប្រង។
គាត្់ ដ

ោរអ្រ់ រ ំបាន្ដដើ រត្ួ នាទី យា៉ាងស្ំខាន្់ កុងជី
ន
វ ិត្ររស្់

ើយគាត្់ដត្ងដត្ពាយាមស្ិកាដរៀន្ស្ូប្ត្ ន្ិងវ ិវត្តខ្ួន្
ល

ររស្់គាត្់។

ទំងដន្ោះគឺជាមូលោាន្ប្គឹោះដ៏រ ឹងមាំថ្ន្លកខណ្ៈ

ស្មបត្តិររស្់គាត្់។
គាត្់ បាន្រង្ហាញដយើងទំងអ្ស្់ពីរដរៀររស្់ដៅ ដោយោរដធវើ
ជាគំ រ។
ូ គាត្់គឺជាមន្ុស្សសាមញ្ញ មានក់ ប្រករដោយឆន្ាៈដ៏អ្សាចរយ កនុងោររស្់ដៅចិញ្ចឹមជី វ ិត្ររស្់គាត្់ ដោយដយាងតាម
ដគាលោរណ្៍ ថ្ន្ស្ចចធម៌ អ្

ិងាន្ិងភាពររ ិស្ុទធប្បាស្ចាក

ដស្ចកតីកំណ្តញ់។ ដន្ោះជាមូ លដ

ត្ុ ដដលគាត្់ ដៅខ្លួន្ឯងថា

ជាអ្នកន្ិ យមមដនាគមន្៍ វ ិជាាជាក់ ដស្តង។

កិចខ្
ច ិត្ខ្ំប្រឹងដប្រង

ររស្់គាត្់ បាន្ចារ់ដផតើមពីចំណ្ុចដដលគាត្់កំពុងឈរ។
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From his childhood, he had cultivated a
practice that if he liked something that he had
heard, read or seen, he immediately started to
put it into action. The action of putting ideas
or beliefs into practice more than anything else
was the driving force in his life. The answer
for Mahatma Gandhi was always found in
action. He had said, ‘An ounce of practice is
worth more than tones of preaching.’
The leadership of Mahatma Gandhi
In his time the most harmful and destructive
impact on the world was that of imperialism,
modern industrialization, violence, war,
materialism and the greed for controlling the
world. In the world torn apart by violence,
greed, and intolerance, Mahatma Gandhi
emerged as a powerful antithesis to man’s
cruelty and small-mindedness. He became the
voice of sanity and a beacon of hope for
peace-minded and tolerant individuals
everywhere.
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តាំងពីកុមារភាពមក

គាត្់បាន្អ្ន្ុវត្តន្ូវដគាលោរណ្៍មួយ

ប្រស្ិន្ដរើ គាត្់ ចូលចិត្អ្
ត ីម
វ ួយ
បាន្ដ

ដដលគាត្់ បាន្លឺបាន្អាន្ឬ

ើញខ្្ំុចារ់ដផតើមដធវើដអាយដចញជាស្កមមភាពភាលម។

ស្កមមភាពន្ិងកិចចោរថ្ន្ោរោក់គំន្ិត្ឬជំដន្ឿ ដៅកនុងោរអ្ន្ុ

វត្តន្៍ដប្ចើ ន្ជាងអ្វីៗដផសងដទៀត្ គឺជាកមាលំងចលកដ៏ស្ំខាន្់ ដៅ
កនុងជី វ ិត្ររស្់គាត្់ ។
ដគរកដ

ោរដឆលើយត្រររស្់មហាត្មៈគន្ធីប្ត្ូវបាន្

ើញដៅកនុស្កមមភាពគាត្់ជាន្ិច។
ច

ថាោរអ្ន្ុ វត្តន្៍ជាក់ដស្តង

គាត្់បាន្ន្ិយាយ

ដដលមាន្ចដមនកត្ូចគឺមាន្ត្ថ្មល

ប្រដស្ើរជាងោរន្ិយាយរារ់ពាន្់ដង។
ភាពជាអ្នកន ុំនន្មហាត្មៈគន្ធី
ដៅកនុងស្ម័ យោលររស្់គាត្់

ផលរ៉ាោះពាល់ដ៏ឈឺចារ់ន្ិង

រំ ផិ ច
ល រំ ផ្ទលញរំផុត្កនុងពិភពដលាកដនាោះ
ន្ិ យមឧស្ា

ូរន្ីយកមមដ៏ទំដន្ើរ អ្ំដពើ

គឺ ជារររចប្កពត្តិ
ិងាស្ង្រ្ង្ហាមស្មាារៈ

ន្ិ យម ន្ិ ងភាពដលាភលន្់ កុងោរប្គរ់
ន
ប្គងពិភពដលាក។ ដៅ
កនុងពិភពដលាកដដលប្ត្ូវបាន្រំផិ ច
ល រំ ផ្ទលញ ដោយអ្ំដពើ
ោរដលាភលន្់ន្ិងោរមិន្ដចោះអ្ត្់ឱន្

ិងា

មហាត្មៈគន្ធីបាន្ោលយ

ជាអ្នកមាន្គំន្ិត្ប្រឆំង ដៅន្ឹងភាពសាហាវដោរដៅ ររស្់
មន្ុ ស្សន្ិងមន្ុស្សមាន្គំន្ិត្អាតាមន្ិយម។

គាត្់បាន្ោលយ

ជាស្ដមលងថ្ន្ភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវ ន្ិងជាពន្លឺថ្ន្កតីស្ងឃឹមស្ប្មារ់ អ្នក
មាន្ចិត្តស្ន្តិភាពន្ិងអ្ត្់ធមត្់ប្គរ់ ទីកដន្លង។
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Mahatma Gandhi had an inspirational
personality, qualities, and abilities that made
him a leader, who captured everyone’s heart
and became a person universally admired and
respected. What was the secret behind
Mahatma Gandhi’s leadership? Firstly he
considered the humanity and the Nation
above himself.
He was a leader who knew where he wished
to lead his people and how he intended to get
them there. Besides he led them into better
rather than a worse scenario in which they
were placed. People followed Mahatma
Gandhi and respected him because he led a
simple life full of peace, honesty, love, and
empathy, he respected others and was kind to
them, there was no difference between what
he said and what he did, he never lost hope
and always remained positive and he always
resolved conflicts with nonviolent and
peaceful means.
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មហាត្មៈគន្ធីមាន្រុគាលិកលកខណ្ៈ គុណ្ស្មបត្តិ ន្ិងស្មថភាព
ដ៏ គួរដអាយដជឿជាក់ដដលដធវើឱយគាត្់ោលយជាអ្នកដឹកនាំ
បាន្ចារ់យកដរោះដូងររស្់មន្ុស្សប្គរ់ ៗគាន ដ

ន្ិង

ើយគាត្់ ោលយ

ជាមន្ុ ស្សដដលប្ត្ូវបាន្ដគស្រដស្ើរន្ិងដគារពជាស្កល។ ដត្ើ
អ្វីជាអាង៌កំបាំងដៅពីដប្ោយថ្ន្ភាពជាអ្នកដឹកនាំររស្់ មហា
ត្មៈគន្ធី?

ដំ រូងគាត្់បាន្ដអាយត្ថ្មលមន្ុស្សជាត្ិ

ជាងខ្លួន្ឯង។

គាត្់ ជាអ្នកដឹកនាំមានក់ដដលមាន្ដគារំណ្ង

ន្ិងជាត្ិ ជា

ន្ិងដគាលដៅ

ចាស្់លាស្់កុងោរដឹ
ន
កនាំប្រជាជន្ន្ិង ជាត្ិ ។
ដលើស្ពី ដន្ោះ

ោន្់ ដត្ប្រដស្ើរដ

គាត្់បាន្ដកដប្រដស្ណ្តរ ីយ៉ាូអាប្កក់ ដអាយ

ើង។

មន្ុ ស្សមានបាន្ដដើរតាមមហាត្មៈគន្ធីដ

ើយដគារពគាត្់ ពីដប្ពាោះ

គាត្់ បាន្ដឹ កនាំជីវ ិត្ដ៏ សាមញ្ញ ដពារដពញដោយស្ន្តិភាព ភាព
ដសាមោះប្ត្ង់ ដស្ចកដីស្ស្ឡាញ់ ន្ិងោរយល់ចិត្។
ត គាត្់ដគារព
អ្នកដថ្ទន្ិងមាន្ចិ ត្តស្របុរស្ចំ ដពាោះពួ កដគ ន្ិងមិន្មាន្ភាព
ខ្ុ ស្គានរវាងអ្វីមួយដដលគាត្់បាន្ន្ិយាយ
បាន្ដធវើ

គាត្់មិន្ដដលបាត្់រង់កីស្
ត ងឃឹមដ

ន្ិងអ្វីដដលគាត្់

ើយ

ដ

ើយគាត្់

ដត្ងដត្រកាន្ូ វភាពជាវ ិជាមាន្ជាន្ិចច ន្ិងដោោះស្សាយទំនាស្់
ជាមួ យមដធាបាយ ដោយអ្

ិងាន្ិងស្ន្តិភាព។
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If we can view Mahatma Gandhi as an
ordinary person who remained steadfast in
his pursuit of truth, constantly evolved by
learning from his mistakes, had an ever
progressive personality, respected others,
then we can understand that Mahatma
Gandhi’s life is a role model for us to the
extent that one can strive to draw lessons for
excellence and bringing out the best in us.
Mahatma Gandhi worked in three continents.
He was born in the western part of India,
studied Law in London and spent 20 years as
an activist and social organizer in South Africa
before returning home to India in 1915 at the
age of 45 years to nurture and lead a largescale struggle for national freedom. So he
worked in three continents which is not an
ordinary experience. His work as a freedom
fighter, social reformer, religious thinker,
environmentalist and a writer we can think of
him as a colossal figure, in his time and in
our times whose life left the most powerful
and strong imprint on the humanity of the
world.
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ប្រស្ិន្ដរើ ដយើងយល់ដ

ើញថា មហាត្មៈគន្ធីជាមន្ុស្សសាមញ្ញ

មានក់ មាន្ភាពដសាមោះប្ត្ង់កុងោរដស្វ
ន
ងរកោរពិ ត្
ដរៀន្ពី កំ

ុស្ររស្់ខ្ួន្
ល

ដ

ដោយោរ

ើយគាត្់មាន្រុគល
ា ិកលកខណ្ៈលអ

ន្ិ ងដចោះដគារពអ្នកដថ្ទ រនាារ់ មកដយើងអាចយល់បាន្ថាជី វ ិត្
ររស្់មហាត្មៈគន្ធី គឺជាគំរស្
ូ ប្មារ់ដយើងទំងអ្ស្់គាន

ថ្ន្

វ ិសាលភាពដដលមន្ុស្សមានក់ អាចដរៀរចំ ដមដរៀន្ជី វ ិត្ ស្ប្មារ់

ឧត្តមភាព ន្ិងអាចនាំមកន្ូវភាពអ្សាចរយរំផុត្ដចញពី ដយើង។
មហាត្មៈគន្ធីធ្លលរ់ បាន្ដធវើោរដៅទវីរចំន្ួន្រី។
ដៅភាគខាងលិចថ្ន្ប្រដទស្ឥណ្ត
ា
ដៅទី ប្កុង

ដ

គាត្់ បាន្ដកើត្

ើយបាន្ស្ិកាចារ់

ងដ៍
ន្ិងបាន្ចំ ណ្តយដពល 20ឆនំដធវើជាស្កមមជន្
ុ

ន្ិ ងអ្នកដរៀរចំ ស្ងាមដៅអាង្រ្

ិក
វ ខាងត្បូង មុន្ន្ឹងប្ត្

រ់ មក

ប្រដទស្ឥណ្ត
ា វ ិញកនុងឆនំ 1915។ ដៅដពលគាត្់មាន្អាយុ 45

ឆនំគាត្់ បាន្ដធវើោរអ្រ់រ ំន្ិងដឹកនាំោរត្ស្ូដ៏ធំមួយ ដដើមបីដស្រ ី
ភាពប្រជាជាត្ិ។ ដូដចនោះវាមិន្ដមន្ជារទពិដសាធន្៍ធមមតាដនាោះ
ដទ។ ោរង្ហរររស្់គាត្់ គឺកុងនាមជាអ្ន
ន
កប្រយុទធដដើមបីដស្រ ីភាព

អ្នកដកទប្មង់ស្ងាម គាំប្ទសាស្នា អ្នកររ ិសាថន្ន្ិយម ន្ិងជា
អ្នកន្ិពន្ធដដលដយើងអាចគិត្ថាគាត្់ជាឥស្សរជន្

ដ៏ អ្សាចរយ

កនុងជំនាន្់ ររស្់គាត្់ន្ិងជំនាន្់ដប្ោយៗមកដទៀត្

តាមរយៈ

ោររន្សល់ទុកន្ូវសានថ្ដដ៏មាន្ឥទធិពល

ន្ិង

មន្ុ ស្សជាត្ិ ដៅកនុងពិភពដលាកទំងមូល។
11

រ ឹងមាំចំដពាោះ

He never lost hope
Mahatma Gandhi firmly believed that there
is an element of truthfulness and goodness in
each one of us. That everyone was capable of
being truthful and do well to others. He
could see oneness in all the creation of God.
He learned from every mistake and took one
step at a time to progress further. Even under
very difficult circumstances he never lost
hope. He was very hard working and
humble. He valued each moment of time and
utilized it to help others. He treated all work
as God-given work and did each task with
equal reverence. In all this, he remained ever
vigilant and lacked laziness. He carried out
each task with greatest sincerity and
efficiency. He had a great sense of humor
and was able to retain the balance of mind
and stayed calm under any difficult
circumstances. He was polite and softspoken and extended the utmost courtesy to
others.
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គាត្់មន្
ិ ដែលបាត្់បង់កស
ី ត ងឃ ឹម
មហាត្មៈគន្ធីដជឿជាក់យា៉ាងមុត្មាំថា

គឺពិត្ជាមាន្ធ្លត្ុ ផសំថ្ន្

ដស្ចកតីពិត្ ន្ិងដស្ចកតីលដអ ៅកនុងមន្ុស្សប្គរ់គាន ដ
អាចដស្វងយល់ពីោរពិត្ន្ិងដធវើលច
អ ំដពាោះអ្នកថ្ទ។
ដមើ លដ

ើយន្ឹង

គាត្់ បាន្

ើញន្ូវភាពដត្មួយគត្់ថ្ន្ោររដងកើត្ររស្់ប្ពោះ។ គាត្់

បាន្ស្ិកាពីកំ

ុស្ទំងអ្ស្់

ដ

ើយដកត្ប្មូវដ

ើងវ ិញ។

ដទោះរី ស្ិត្
ថ កនុងោលៈដទស្ៈដ៏ លំបាក ក៏ដោយគាត្់មិន្ដដល
បាត្់ រង់ ន្ូវកតីស្ងឃឹមដ
ពាយាមដធវើោរ

ដ

ើយ។

គាត្់ ជាមន្ុស្សឧស្ា

ើយដត្ងដត្រនាារខ្លួន្។

ត្ថ្មលដល់ដពលដវលាប្គរ់ វ ិនាទី ទំងអ្ស្់
ដដើ មបីជួយអ្នកដថ្ទ។
ោរង្ហរដដលប្ពោះប្រទន្

ដ

៍ខ្ិត្ខ្ំ

គាត្់ដត្ងដត្ឱយ
ើយដប្រើ ប្បាស្់វា

គាត្់បាន្ចាត្់ទុកោរង្ហរទំងអ្ស្់ជា
ដ

ើយខ្ិត្ខ្ំដធវើោរន្ីមួយៗដោយ

ោរយកចិត្តទុកោក់ដូចគាន។ ប្គរ់កិចោ
ច រទំងអ្ស្់ គាត្់ដៅ
ដត្រកាន្ូ វោរប្រុងប្រយ័ត្ជា
ន ន្ិចច ន្ិងមិន្ខ្ាិលប្ចអ្ូស្។ គាត្់
បាន្អ្ន្ុ វត្តន្ូវភារកិចចន្ីមួយៗ ដោយភកតីភាពន្ិងប្រស្ិទធភាព
រំ ផុត្។

គាត្់ ក៏មាន្ដទពដោស្លយកនុងោរន្ិយាយកំ រុក
ល

កំ ដរលងដ៏ គួរដអាយចូលចិត្ត ន្ិងអាចរកាត្ុលយភាពថ្ន្ចិត្ត ន្ិង
រកាភាពស្ៃរ់សាៃត្់ដប្ោមោលៈដទស្ៈដ៏លំបាកណ្តមួយ។
គាត្់ ជាមន្ុ ស្សស្លូត្រូ ត្ន្ិងន្ិ យាយទន្់ ភន្
ល ់ដ
ោរគួ រស្មជាមួយអ្នកដថ្ទ។
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ើយបាន្ស្ដមតង

The source of his strength was in his faith in
God and his inner calling was to serve others
selflessly.
Simplicity
Mahatma Gandhi showed us to lead a simple
life. Be honest and truthful. He was a
Barrister with a degree from London and when
he was practicing in South Africa, he
organized oppressed people and made them
understand their inner power and be
courageous and fearless to offer the highest of
sacrifice for the cause of self -respect.
Walked the Talk
There was no difference between Mahatma
Gandhi’s individual life and public conduct.
His definition of truth was simple, ‘Utter as
you think and act as you utter.’ There should
be harmony between what one thinks, what
one says and what one does. It is because of
his integrity and accountability that he gained
the respect of others. He was a role model
who said, ‘Be the change you want to see in
the World’ and lead by example.
14

ប្រភពថ្ន្ភាពខាលំងររស្់គាត្់ គឺ
ដ

ភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវររស្់ប្ពោះជាមាចស្់

ើយអារមមណ្៍ខាងកនុងររស្់គាត្់ ដដើមបីរដប្មើអ្នកដថ្ទដោយមិ ន្

គិ ត្ពី ខ្ួន្ឯង។
ល

ភាពសាមញ្ញ
ា

មហាត្មៈគន្ធីបាន្រដប្ងៀន្ដយើងឱយដចោះដឹកនាំជីវ ិត្

សាមញ្ញ មួយ

ដសាមោះប្ត្ង់ ន្ិងោរពិ ត្។ គាត្់ គឺជាដមធ្លវ ីមានក់ ដដលមាន្ស្ញ្ញញ
រ័ ប្ត្ពីទីប្កុង
ត្បូង។

ងដ៍
ដ
ុ

ើយគាត្់ បាន្ដរៀន្ស្ូប្ត្ ដៅអាង្រ្

ិក
វ ខាង

គាត្់ បាន្ជួ យមន្ុស្សដដលប្ត្ូវបាន្ដគគារស្ងកត្់ដ

រដប្ងៀន្ពួកដគដអាយយល់ពីអ្ំណ្តចខ្លួន្ដ

ើយជំរញ
ុ ទឹ កចិ ត្ន្
ត ិង

ោរមិ ន្ភ័ យខាលចកនុងោរលោះរង់ ស្ប្មារ់រុពដវ
ត្ថ្មលខ្ួន្ឯង។
ល

ន្ិយាយហ

ើយ

ត្ុ

ថ្ន្ោរដគារព

យ
ើ ហ្វើ

មិ ន្មាន្ភាពខ្ុ ស្គានរវាងជីវ ិត្លកខណ្ៈជារុគាលររស្់មហាត្មៈ
គន្ធីន្ិង គំន្ិត្មាយាទសាធ្លរណ្ៈដ
ភាពររស្់គាត្់គឺសាមញ្ញ

ើយ។ ន្ិ យមន្័ យថ្ន្ស្ចច

ន្ិ យាយដូចដដលអ្នកបាន្គិត្ន្ិងដធវើ

ដូ ចដដលអ្នកបាន្ន្ិយាយ។ វាគួ រដត្មាន្ភាពចុ ោះស្ប្មុងគានរវាង
អ្វីដដលមន្ុ ស្សមានក់គិត្ន្ិងអ្វីដដលន្រណ្តមានក់ន្ិយាយន្ិ ងដធវើ។

វាមាន្គឺ ដោយសារដត្ស្ុចរ ិត្ភាពន្ិងគណ្ដន្យយភាពររស្់គាត្់
ដដលគាត្់ទទួ លបាន្ោរដគារពពីអ្ក
ន ដថ្ទ។ គាត្់គឺជាមន្ុ ស្សគំ រូ
មួ យដដលន្ិ យាយថាគឺ
ពិ ភពដលាកដ

ោរផ្ទលស្់រូរដដលអ្ន
ត
កចង់ដ

ើយដឹ កនាំដោយោរដធវើជាគំ រ។
ូ
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ើញដៅកនុង

So, it is always easier to change yourself
first and then expect others to change.
Truth and Non-violence
Mahatma Gandhi’s life was his quest for
truth. He endeavored to attain it through
nonviolence throughout his life. For him,
nonviolence was expressed in his love for the
creation of God. He saw oneness with each
person. He was able to understand that we
are all part of the same human family and
with love and truth we could lead a life of
peace, harmony, and brotherhood through
nonviolence. He had said, ‘Non-violence is
the greatest force at the disposal of mankind.
There are many causes I would die for. There
is not a single cause I would kill for.’
Mahatma Gandhi’s Global relevance
Mahatma Gandhi was the most influential
and important political leader and thinker
whose legacy still remains relevant to our
times.
16

ដូ ដចនោះវាពិ ត្ជាង្ហយស្ស្ួលណ្តស្់កុងោរផ្ទ
ន
ល ស្់រូរខ្ល
ត ួន្ឯងដ

ើយ

រនាារ់មកអ្នកដថ្ទន្ឹ ងផ្ទលស្់រូរតាមដប្ោយ។
ត

សច្ចភាព ន្ិងអ្

ង
ិ ា

ជី វ ិត្ររស្់មហាត្មៈគន្ធីគឺជាដំ ដណ្ើរដស្វងរកោរពិត្។
ខ្ិ ត្ខ្ំ ដស្វងរកោរពិត្តាមរយៈធម៌អ្
គាត្់ ។

ចំដពាោះគាត្់ធម៌អ្

ិងាដពញមួ យជី វ ិត្ររស្់

ិងាប្ត្ូវបាន្រង្ហាញដៅកនុងដស្ចកតី

ស្ស្ឡាញ់ដដលបាន្រដងកើត្ដោយប្ពោះ។
មួ យមាន្កនុងមន្ុ ស្សមានក់ៗ

គាត្់ បាន្

ដ

គាត្់ បាន្ដ

ើញភាពដត្

ើយគាត្់ អាចយល់បាន្ថាដយើង

ទំងអ្ស្់គានគឺ ជាដផនកមួ យ ថ្ន្ប្គួសារមន្ុ ស្សជាត្ិដូចៗគាន ដ
ដោយដស្ចកដីស្ស្ឡាញ់ន្ិងោរពិត្

ើយ

ដយើងអាចដឹកនាំជីវ ិត្ថ្ន្

ស្ន្តិភាព ភាពស្ស្ុោះស្ស្ួលគាន ន្ិ ង ភាពជារងរអូន្ តាមរយៈធម៌
អ្

ិងា។ គាត្់ បាន្ន្ិយាយថា

អ្ំ ដពើអ្

ិងាគឺ ជាកមាលំង

ដ៏ អ្សាចរយរំ ផុត្កនុងោរត្ស្ូស្ំរារ់មន្ុ ស្សជាត្ិ។ ខ្្ំុស្ុខ្ចិត្តសាលរ់
ស្ប្មារ់ ដ

ត្ុ ផលប្គរ់ យា៉ាង រ៉ាុ ដន្តខ្ំុម
្ ិ ន្អាចស្មាលរ់ ដទោះរីដ

ត្ុ

ផលណ្តមួ យក៏ដោយ។

ការទុំនក់ទន្
ុំ ងអ្ន្តរជាត្ិនន្មហាត្មៈគន្ធី
មហាត្មៈគន្ធី

គឺ ជាអ្នកដឹកនាំន្ិងគិ ត្ដដលមាន្គំន្ិត្ន្ដយាបាយ

ដ៏ មាន្ឥទធិពល

ិ៍ ត ដណ្លររស្់
ន្ិងសារៈស្ំខាន្់ រំផុត្ដដលដករដំ

គាត្់ ដៅដត្មាន្ជារ់ ទក់ទងរ
ថ្ងៃ។

ូត្ដល់ស្ម័ យោលរចចុរបន្នស្ពវ
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What is that makes a man born in India 150
years ago, still spoken of with interest,
appreciation, and curiosity in so many
different parts of the world?
Mahatma Gandhi matters because he left
behind a strategy of collective nonviolent
resistance called Satyagraha to resist unjust
laws and authoritarian governments, a
strategy did not involve the taking of blood
or killing or murdering your opponents that
was adopted later with such conspicuous
successes by Dr. Martin Luther King
Junior in the USA for civil rights movement
of African Americans, Nelson Mandela in
South Africa fight against apartheid, Cesar
Chavez who led the Mexican American
labour movement, Dr. Gene Sharp whose
writings influenced peaceful struggles in
Baltics, Serbia, Ukraine, Myanmar and
Egypt and Lech Walesa who led solidarity
movement in Poland and many others.
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អ្វីដដលដធវើឱយរុ រស្មានក់ ដដលបាន្ដកើត្ដៅប្រដទស្ឥណ្ត
ា
150

ោលពី

ឆនំមុន្ដៅដត្ប្ត្ូវបាន្ដគដលើកមកន្ិយាយយា៉ា ងចារ់អារមមណ្៍

ន្ិងដោត្ស្រដស្ើរ
ដលាក។

ន្ិងោរចង់ដឹងចង់ឮដៅប្គរ់ទីកដន្លងថ្ន្ពិ ភព

កិចចោរទំងអ្ស្់ររស្់គាត្់ពិត្ជាមាន្សារៈស្ំខាន្់ ស្ំរារ់ មហាត្មៈ
គន្ធីណ្តស្់
ដររអ្

ពីដប្ពាោះគាត្់បាន្រន្សល់ទុកន្ូ វយុទសា
ធ
ស្រស្តថ្ន្ោរត្ស្ូ

ិងារួមគានដដលដគដៅថា Satyagraha ដដើ មបីប្រឆំងន្ឹង

ចារ់អ្យុត្ិ ធ
ត ម៌ន្ិងរោាភិបាលផ្ទតច់ោរ

យុទធសាស្រស្ដមួយដដលមិន្

ពាក់ព័ន្ន្
ធ ឹងោររងាូរឈាមឬោរស្ំលារ់ឬោរដធវើអ្ត្តោត្

ចំ ដពាោះ

ដៅអ្ន្ុ វត្តតាមប្រករដោយភាពដជាគជ័ យដ៏ ប្ត្ចោះប្ត្ចង់

ដោយ

គូ រប្រដជងររស្់ខ្ួន្
ល
ដ

ើយជាខាងដប្ោយមកដដលប្ត្ូវបាន្ដគយក

ដលាករណ្ិា ត្ មា៉ា ទីន្ លូធឺ
Junior) ដៅកនុងស្
ជាត្ិអាង្រ្
កនុងអាង្រ្

ង
ី ជូនា (Dr. Martin Luther King

រដាអាដមរ ិកស្ប្មារ់ចលនាស្ិទិព
ធ លរដា ជន្

ិក
វ ដលាក ដន្លស្ុន្ មា៉ា ន្ដដឡា (Nelson Mandela) ដៅ

ិក
វ ខាងត្បូងចលនាប្រយុទធប្រឆំងន្ឹ ងោរោច់ ដចញពីគាន

ដលាកដស្សារ ដឆដវស្ (Cesar Chavez) ដដលជាអ្នកដឹកនាំចលនា
កមមករអាដមរ ិកមុិកស្ុិក ដលាករណ្ិា ត្ ជិន្ សារ (Dr. Gene Sharp)
ដដលោរស្រដស្រររស្់គាត្់បាន្ជោះឥទធិពល ដលើោរត្ស្ូដោយស្ន្តិ
ភាពដៅ ត្ំរន្់ បាល់ទិកដស្រី អ្ុយដប្កន្ ន្ិងភូ មា
ដអ្

សុរ
ី

ន្ិ ងដលាកដលច វាដលសា (Lech Walesa) ដដលបាន្

ដឹកនាំចលនាសាមគាីភាព
ដទៀត្។

ន្ិងប្រដទស្

កនុងប្រដទស្រ៉ាូ
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ញន្ិ
ប្រដទស្ជាដប្ចើ ន្
ូ

The greatest scientist of the last century Albert
Einstein was not the only one to see that
Mahatma Gandhi was a unique and incredible
kind of human being. He had said,
‘Generations to come will scarcely believe
that such a man in flesh and blood ever walked
on this earth.” All those who came in contact
with him perceived that there was something
unique about Mahatma Gandhi and admired
him.
His continuing resonance is felt all across the
world and he continues to inspire people to
stand for nonviolence and peace for removing
inequality by demanding justice, dignity and
human rights.
In the world divided by religion and faith,
Mahatma Gandhi negotiated a beautiful
middle path. He said to start an interfaith
dialogue that should push people towards
cultivating
nonviolent,
compassionate,
emancipatory aspects of their own religion.
Mahatma Gandhi’s ideas and actions that
remain persuasive and speak to us are in the
realm of the environment in fact Mahatma.
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អ្នកវ ិទាសាស្រស្តដ៏អ្សាចរយរំផុត្ថ្ន្ស្ត្វត្សចុ ងដប្ោយដន្ោះ

អាល់

ដរត្ ដអ្អ្ុីស្ន្
ី ា (Albert Einstein) មិ ន្ដមន្ជាមន្ុ ស្សដត្មានក់ ដនាោះ
ដទដដលដ

ើញថាមហាត្មៈគន្ធីគឺជាមន្ុ ស្សដដលគាមន្អ្វីដប្រៀរដស្មើ

បាន្ន្ិងពិត្ជាអ្សាចរយណ្តស្់។
ជំ នាន្់ ដប្ោយន្ឹងមិន្ដជឿថា

គាត្់ បាន្ន្ិ យាយថា

មន្ុ ស្ស

ពិត្ជាមាន្រុ រស្ដដលមាន្សាច់

ឈាមដររដន្ោះធ្លលរ់ ដដើ រដៅដលើដផន្ដីដន្ោះដទ។ អ្នកទំងអ្ស្់ដនាោះ
ដដលធ្លលរ់ បាន្ទក់ទងជាមួ យ

គាត្់ បាន្យល់ដ

មួ យមកដប្រៀរផាឹមន្ឹ ងមហាត្មៈគន្ធីដ

ើយ

ដ

ើញថាគាមន្អ្វី
ើយបាន្ដោត្

ស្រដស្ើរគាត្់ប្គរ់ ៗគាន។

វរភាពដ៏ រស្់រដវ ើកររស្់គាត្់ប្ត្ូវបាន្ដគដ
ដលាក
អ្

ដ

ើញ

ដៅទូ ទំងពិ ភព

ើយគាត្់ ដៅដត្រន្តជំរញ
ុ ដអាយប្រជាជន្ប្រោន្់ជំ

រ

ិងាន្ិងស្ន្តិភាព ដដើមបីលុររំ បាត្់ វ ិស្មភាពដោយទមទរ

យុត្ិ ធ
ត ម៌ ដស្ចកតីថ្ងលងូរន

ន្ិងស្ិទិម
ធ ន្ុ ស្ស។

ដៅកនុងពិ ភពដលាក

ដដលដរងដចក ដោយសាស្នាន្ិ ងជំ ដន្ឿ មហាត្មៈគន្ធីបាន្ដស្វង
រកឱយមាន្ផលូវកណ្ត
ត លមួ យដ៏ លប្អ ត្ឹមប្ត្ូវ។

គាត្់ បាន្ដលើកដ

ើង

ថាោរចារ់ ដផតើមន្ូ វោរស្ន្ានាដររចំ រោះ
ុ សាស្នាដដលគួ រដត្ជំរញ
ុ
ឱយមន្ុ ស្សដឆពោះដៅរកោរសារប្ពួស្ន្ូវធម៌ អ្

ិងា ដមតាត ន្ិង

ោររ ំដោោះដចញពី សាស្នាររស្់ខ្ួន្។
ល
គំ ន្ិត្ន្ិ ងស្កមមភាពររស្់
មហាត្មៈគន្ធីដដលដៅដត្មាន្ឥទធិពល
មួ យដយើងរ

ូត្មកដល់ស្ពវថ្ងៃ

ន្ិ ងមាន្ទំនាក់ ទំន្ងជា

គឺ ដត្ងដត្ស្ថិត្ដៅកនុងររ ិរទ

ស្ងាម ន្ិងររ ិសាថន្យា៉ា ងពិត្ប្បាកដ។
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Mahatma
Gandhi
was
the
first
environmentalist, who had said, “Earth has
enough of everybody’s needs but not enough
for one person’s greed.” Mahatma Gandhi
lived out his environment philosophy in his
own life; he is a man who compulsorily
recycled and reused everything. Through his
life, he demonstrated how one can use the
local resources for everyday needs. And that
environmental credo he enacted in his daily
life.
Mahatma Gandhi constantly worked towards
economic self-reliance for India and moral
self-reliance for Indians. He taught everyone
to be courageous and fearless and lead a
virtuous life. There are many lessons one
learns from his life principles and can be
applied globally.
Within 70 years of Gandhi’s death over 130
countries had liberated themselves from
colonialism and more than 20 others had freed
themselves from oppressive racist, fascist
regimes, in almost all cases non-violently.
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មហាត្មៈគន្ធីគឺជាអ្នកររ ិសាថន្ដំរូងដគដដលបាន្ន្ិយាយថា ដផន្
ដី អាចរំ ដពញត្ប្មូវោរប្គរ់ ៗគានបាន្

រ៉ាុ ដន្តមិន្អាចរំដពញន្ូ វ

ភាពដលាភលន្់ររស្់មន្ុស្សមានក់ បាន្ដទ ។ មហាត្មៈគន្ធីបាន្អ្ន្ុ
វត្តន្ូវទស្សន្វ ិជាាដររររ ិសាថន្ដៅកនុងជី វ ិត្ផ្ទាល់ខ្ួន្ររស្់
ល
គាត្់
គាត្់ គឺជារុ រស្មានក់ដដលបាន្ប្រមូ លន្ិ ងដកថ្ចន ដ
ន្ូ វអ្វីប្គរ់ យា៉ាងដ

ើយដប្រើ ប្បាស្់

ើងវ ិញ។ តាមរយៈដខ្សជី វ ិត្ររស្់គាត្់ គាត្់ បាន្

រង្ហាញពី រដរៀរដដលមន្ុស្សមានក់ អាចដប្រើ ប្បាស្ន្ូវធន្ធ្លន្កនុង
ត្ំ រន្់ ស្ប្មារ់ ត្ប្មូវោរប្រចាំថ្ងៃ ដ

ើយជំ ដន្ឿខាងររ ិសាថន្ ដដល

គាត្់ បាន្យកដៅអ្ន្ុ វត្តដៅកនុងជី វ ិត្ប្រចាំថ្ងៃររស្់គាត្់ ។

មហាត្មៈគន្ធី បាន្ដធវើោរយា៉ា ងស្ស្សាក់ ស្ស្សាំចំដពាោះោរពឹ ងដផអក
ដលើខ្ួន្ឯងខាងដស្ដា
ល
កិចស្
ច ប្មារ់ ប្រដទស្ឥណ្ត
ា ន្ិងោរពឹ ងដផអក
ដលើខ្ួន្ឯងដោយស្ី
ល
លធម៌ស្ប្មារ់ ប្រជាជន្ឥណ្ត
ា ។

គាត្់ បាន្

រដប្ងៀន្មន្ុ ស្សប្គរ់ គាន ឱយមាន្ដស្ចកតីោលហាន្ន្ិ ងមិន្ភ័ យខាលច
ដដើមបីដឹកនាំជីវ ិត្ប្រករដោយគុ ណ្ធម៌។

ដដលដរៀន្ពី ដគាលោរណ្៍ជី វ ិត្ររស្់គាត្់ ដ

មាន្ដមដរៀន្ជាដប្ចើន្
ើយយកដៅអ្ន្ុវត្ត

ទូ ទំងពិ ភពដលាក។ កនុងរយៈដពល 70 ឆនំថ្ន្មរណ្ភាពររស្់

គន្ធី ជាង130 ប្រដទស្បាន្រ ំដោោះខ្លួន្ដចញពី អាណ្តន្ិ គមន្ិ យម

ន្ិ ងជាង 20 ប្រដទស្ដទៀត្បាន្រ ំដោោះខ្លួន្ដចញពីរររប្រោន្់ពូជ
សាស្ន្៍ ន្ិយមន្ិ ងរររហាវស្ុីស្
បាន្ដោយដស្ាើរដត្គាមន្អ្ំដពើ

ដដលោររ ំដោោះទំងអ្ស្់ដនាោះ

ិងា។
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This is the most sweeping democratization of
international political geography in history.
We owe a debt to Mahatma Gandhi for
bringing peace, harmony, and nonviolence in
the world and for that the only way is to keep
experimenting with Truth and nonviolence in
our own lives.
--------The author is an eminent Gandhian who is a part of the Sarvodaya
Movement and has been re-inspiring the present generation about
the Leadership of Mahatma Gandhi. She is the chief functionary of
the Gandhian Forum for Ethical Corporate Governance, New Delhi.

[Important: For Collected Works of Mahatma Gandhi,
please visit website: https://www.mkgandhi.org/cwmg.htm]

***
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ដន្ោះគឺ ជារររប្រជាធិរដត្យយដស្រ ីន្ិ យមដពញដលញ ថ្ន្ភូ មិសា
ស្រស្តន្ដយាបាយអ្ន្តរជាត្ិដៅកនុងប្រវត្តិសាស្រស្ត។
ដយើងទំងអ្ស្់គាន

ជំ ពាក់គុណ្រំ ណ្តច់ដលាកមហាត្មៈគន្ធី

ចំ ដពាោះោរនាំមកន្ូ វស្ន្តិភាព ស្ុខ្ដុមរមនា ន្ិ ងធម៌អ្
កនុងពិ ភពដលាក

ិងា ដៅ

ដដលជាមដធាបាយដត្មួ យគត្់ គឺដដើ មបី

ដំ ដណ្ើរជាមួ យដស្ចកតីពិត្

ន្ិ ងធម៌អ្

ដយើងមានក់ៗ។

រន្ត

ិងាដៅកនុងជីវ ិត្ររស្់

--------អ្នកន្ិពន្ធគឺជាឥស្សរជន្ គន្ធីដដលជាដផនកមួយថ្ន្ចលនា Sarvodaya ដ
ន្ឹងកំពុងរំផុស្រំផុលដ

ើយបាន្

ើងវ ិញន្ូវគំន្ិត្ជំនាន្់ងីមអ្ំពី ោរដឹកនាំររស្់មហាត្មៈ

គន្ធី។ នាងគឺជាប្រមុខ្ថ្ន្ដវទិោគន្ធី ស្ប្មារ់អ្ភិបាលកិចចសាជីវកមមប្កមស្ីល
ធម៌ ទីប្កុងញូវដដលី.

[សុំគាល់ៈ សុំរាប់សាននែជាហ្ច្ើន្ហសេងហទៀត្របស់ហោកមហាត្មៈគន្ធី សូម
ច្ូលហៅកាន្់ហគ

ទុំព័រៈ https://www.mkgandhi.org/cwmg.htm]
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