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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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មហាត្មៈគន្ធ ី“ជីវិត្ខ្ញុំគឺជាសាររបសខ្់ញុំ” 
 

 មហាត្មៈគន្ធីគឺជាអ្នកមាន្ឧត្តមគតិ្ ប្រករដោយ
ទស្សន្វស័ិ្យដ៏មាន្ឥទធិពល និ្ងជាក់លាក់រំផុត្ចារ់ពីពាក់ 
កណ្តត លស្ត្វត្សចុងដប្ោយ ដដលជីវតិ្ររស់្គាត់្គឺជាគំរូ
ស្ប្មារ់ដយើងទំងអ្ស់្គាន ។ ជីវតិ្និ្ងគំនិ្ត្ររស់្គាត់្អាចយក
ដៅអ្នុ្វត្តសំ្រារ់ដយើងទំងអ្ស់្គាន ប្គរ់ដពលដវលា ដ ើយប្គរ់
ស្ស្ទរ់វណ្ណៈទំងអ្ស់្ និ្ងផតល់ជាវធីិសាស្រស្តសំ្រារ់ោរអ្នុ្វត្ត
ន៍្ចំដពាោះកិចចោរប្រចំាថ្ងៃ។  ឥទធិពលដ៏ធំរំផុត្សំ្រារ់មហាត្មៈ 
គន្ធី កនុងវយ័កុមារភាពររស់្គាត់្ គឺមាត យររស់្គាត់្ដដលជា
មនុ្ស្សគួរដអាយដគារពប្រណិ្រ័ត្ន៍្និ្ងដសាម ោះប្ត្ង់។ ររយិា-
ោស្ កនុងប្គួសារក៏បាន្ដដើរតួ្យា៉ាងសំ្ខាន់្កនុងោររដងកើត្នូ្វ
ចរតិ្លកខណ្ៈ និ្ងគុណ្ស្មបត្តិររស់្គាត់្។ គាត់្ជាមនុ្ស្ស
ដដលប្រយ័ត្នប្រដយងផចឹត្ផចង់យា៉ាងខាល ំង ដ ើយដឹងខ្លួន្យា៉ាង
ចាស់្អំ្ពីអាករបកិរយិាររស់្គាត់្ផ្ទា ល់។ ដៅដពលដដលគាត់្
បាន្ដឹងពីកំ ុស្ររស់្ខ្លួន្ គាត់្បាន្ពាយាមពិនិ្ត្យដមើល
ភាល មដដើមបដីកត្ប្មូវប្រករដោយភាពដជាគជ័យប្គរ់ដពល។ 
ភាពខាា រ់ខ្ាួន្ដលើដស្ចកតីពិត្ និ្ងឆន្ាៈររស់្គាត់្គឺជាគុណ្
ស្មបត្តិថ្ន្កុមារភាពររស់្ដលាកមហាត្មៈគន្ធី។ 
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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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មហាត្មៈគន្ធីដត្ងដត្ពាយាមសិ្កាពីរទពិដសាធន៍្ទំងឡាយ 
ដ ើយពិដសាធដោយខ្លួន្ឯង។ គាត់្ដត្ងដត្ដរៀន្សូ្ប្ត្សូ្មបីដត្
ពីឧរទាវដ តុ្តូ្ចរំផុត្ និ្ងផ្ទល ស់្រតូរខ្លួន្គាត់្ភាល មៗ។ គាត់្
ធ្លល រ់មាន្ចំណ្តរ់អារមមណ៍្ កនុងោរទទួលបាន្នូ្វរទ
ពិដសាធន៍្ងមីៗកនុងោរដធវើដរឿងអ្វីមួយ ជាមួយនឹ្ងគំនិ្ត្ថ្ចនប្រឌិត្
និ្ងស្មត្ថភាពដ៏អ្សាច រយររស់្គាត់្ ស្ប្មារ់ោរពាយាមប្រឹង
ដប្រង។ ោរអ្រ់របំាន្ដដើរតួ្នាទីយា៉ាងសំ្ខាន់្កនុងជីវតិ្ររស់្
គាត់្ ដ ើយគាត់្ដត្ងដត្ពាយាមសិ្កាដរៀន្សូ្ប្ត្ និ្ងវវិត្តខ្លួន្
ររស់្គាត់្។ ទំងដន្ោះគឺជាមូលោា ន្ប្គឹោះដ៏រងឹមំាថ្ន្លកខណ្ៈ
ស្មបត្តិររស់្គាត់្។ 
គាត់្បាន្រង្ហា ញដយើងទំងអ្ស់្ពីរដរៀររស់្ដៅ ដោយោរដធវើ
ជាគំរ។ូ គាត់្គឺជាមនុ្ស្សសាមញ្ញមាន ក់ ប្រករដោយឆន្ាៈដ៏អ្-
សាច រយ កនុងោររស់្ដៅចិញ្ច ឹមជីវតិ្ររស់្គាត់្ ដោយដយាងតាម
ដគាលោរណ៍្ ថ្ន្ស្ចចធម៌ អ្ ិងានិ្ងភាពររសុិ្ទធប្បាស្ចាក 
ដស្ចកតីកំណ្តញ់។ ដន្ោះជាមូលដ តុ្ដដលគាត់្ដៅខ្លួន្ឯងថា
ជាអ្នកនិ្យមមដនាគមន៍្វជិាា ជាក់ដស្តង។ កិចចខិ្ត្ខំ្ប្រឹងដប្រង
ររស់្គាត់្បាន្ចារ់ដផតើមពីចំណុ្ចដដលគាត់្កំពុងឈរ។ 
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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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តំាងពីកុមារភាពមក គាត់្បាន្អ្នុ្វត្តនូ្វដគាលោរណ៍្មួយ 
ប្រសិ្ន្ដរើគាត់្ចូលចិត្តអ្វីមួយ ដដលគាត់្បាន្លឺបាន្អាន្ឬ
បាន្ដ ើញខ្្ុំចារ់ដផតើមដធវើដអាយដចញជាស្កមមភាពភាល ម។  
ស្កមមភាពនិ្ងកិចចោរថ្ន្ោរោក់គំនិ្ត្ឬជំដន្ឿ ដៅកនុងោរអ្នុ្
វត្តន៍្ដប្ចើន្ជាងអ្វីៗដផសងដទៀត្ គឺជាកមាល ំងចលកដ៏សំ្ខាន់្ដៅ
កនុងជីវតិ្ររស់្គាត់្។   ោរដឆលើយត្រររស់្មហាត្មៈគន្ធីប្ត្ូវបាន្
ដគរកដ ើញដៅកនុស្កមមភាពគាត់្ជានិ្ចច។ គាត់្បាន្និ្យាយ
ថាោរអ្នុ្វត្តន៍្ជាក់ដស្តង ដដលមាន្ចដមនកតូ្ចគឺមាន្ត្ថ្មល
ប្រដស្ើរជាងោរនិ្យាយរារ់ពាន់្ដង។           
ភាពជាអ្នកនុំនន្មហាត្មៈគន្ធ ី
ដៅកនុងស្ម័យោលររស់្គាត់្ ផលរ៉ាោះពាល់ដ៏ឈឺចារ់និ្ង
រំផលិចរំផ្ទល ញរំផុត្កនុងពិភពដលាកដនាោះ       គឺជារររចប្កពត្តិ 
និ្យមឧស្ា ូរនី្យកមមដ៏ទំដន្ើរ អំ្ដពើ ិងាស្ង្រ្ង្ហា មស្មាា រៈ
និ្យម និ្ងភាពដលាភលន់្កនុងោរប្គរ់ប្គងពិភពដលាក។ ដៅ
កនុងពិភពដលាកដដលប្ត្ូវបាន្រំផលិចរំផ្ទល ញ ដោយអំ្ដពើ ិងា 
ោរដលាភលន់្និ្ងោរមិន្ដចោះអ្ត់្ឱន្ មហាត្មៈគន្ធីបាន្ោល យ
ជាអ្នកមាន្គំនិ្ត្ប្រឆំង ដៅនឹ្ងភាពសាហាវដោរដៅ ររស់្
មនុ្ស្សនិ្ងមនុ្ស្សមាន្គំនិ្ត្អាតាម និ្យម។ គាត់្បាន្ោល យ
ជាស្ដមលងថ្ន្ភាពប្តឹ្មប្ត្ូវ និ្ងជាពន្លឺថ្ន្កតីស្ងឃឹមស្ប្មារ់ អ្នក
មាន្ចិត្តស្ន្តិភាពនិ្ងអ្ត់្ធមត់្ប្គរ់ទីកដន្លង។ 
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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 និ្ងស្មថភាព
ដ៏គួរដអាយដជឿជាក់ដដលដធវើឱយគាត់្ោល យជាអ្នកដឹកនំា និ្ង 
បាន្ចារ់យកដរោះដូងររស់្មនុ្ស្សប្គរ់ៗគាន  ដ ើយគាត់្ោល យ
ជាមនុ្ស្សដដលប្ត្ូវបាន្ដគស្រដស្ើរនិ្ងដគារពជាស្កល។ ដត្ើ
អ្វីជាអាង៌កំបំាងដៅពីដប្ោយថ្ន្ភាពជាអ្នកដឹកនំាររស់្ មហា
ត្មៈគន្ធី? ដំរូងគាត់្បាន្ដអាយត្ថ្មលមនុ្ស្សជាតិ្ និ្ងជាតិ្ជា
ជាងខ្លួន្ឯង។ 
គាត់្ជាអ្នកដឹកនំាមាន ក់ដដលមាន្ដគារំណ្ង និ្ងដគាលដៅ
ចាស់្លាស់្កនុងោរដឹកនំាប្រជាជន្និ្ង ជាតិ្។ 
ដលើស្ពីដន្ោះ គាត់្បាន្ដកដប្រដស្ណ្តរយី៉ាូអាប្កក់ដអាយ
ោន់្ដត្ប្រដស្ើរដ ើង។ 
មនុ្ស្សមាន បាន្ដដើរតាមមហាត្មៈគន្ធីដ ើយដគារពគាត់្ ពីដប្ពាោះ
គាត់្បាន្ដឹកនំាជីវតិ្ដ៏សាមញ្ញដពារដពញដោយស្ន្តិភាព ភាព
ដសាម ោះប្ត្ង់ ដស្ចកដីស្ស្ឡាញ់ និ្ងោរយល់ចិត្ត។ គាត់្ដគារព
អ្នកដថ្ទនិ្ងមាន្ចិត្តស្របុរស្ចំដពាោះពួកដគ និ្ងមិន្មាន្ភាព
ខុ្ស្គាន រវាងអ្វីមួយដដលគាត់្បាន្និ្យាយ និ្ងអ្វីដដលគាត់្
បាន្ដធវើ គាត់្មិន្ដដលបាត់្រង់កតីស្ងឃឹមដ ើយ ដ ើយគាត់្
ដត្ងដត្រកានូ្វភាពជាវជិាមាន្ជានិ្ចច និ្ងដោោះស្សាយទំនាស់្
ជាមួយមដធាបាយ ដោយអ្ ិងានិ្ងស្ន្តិភាព។ 
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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 large-

scale 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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ប្រសិ្ន្ដរើដយើងយល់ដ ើញថា មហាត្មៈគន្ធីជាមនុ្ស្សសាមញ្ញ
មាន ក់មាន្ភាពដសាម ោះប្ត្ង់កនុងោរដស្វងរកោរពិត្ ដោយោរ
ដរៀន្ពីកំ ុស្ររស់្ខ្លួន្  ដ ើយគាត់្មាន្រុគាលិកលកខណ្ៈលអ
និ្ងដចោះដគារពអ្នកដថ្ទ រនាា រ់មកដយើងអាចយល់បាន្ថាជីវតិ្
ររស់្មហាត្មៈគន្ធី គឺជាគំរសូ្ប្មារ់ដយើងទំងអ្ស់្គាន     ថ្ន្
វសិាលភាពដដលមនុ្ស្សមាន ក់អាចដរៀរចំដមដរៀន្ជីវតិ្ ស្ប្មារ់
ឧត្តមភាព និ្ងអាចនំាមកនូ្វភាពអ្សាច រយរំផុត្ដចញពីដយើង។ 
មហាត្មៈគន្ធីធ្លល រ់បាន្ដធវើោរដៅទវីរចំនួ្ន្រី។ គាត់្បាន្ដកើត្
ដៅភាគខាងលិចថ្ន្ប្រដទស្ឥណ្តា  ដ ើយបាន្សិ្កាចារ់
ដៅទីប្កុង ុងដ៍និ្ងបាន្ចំណ្តយដពល 20ឆន ំដធវើជាស្កមមជន្
និ្ងអ្នកដរៀរចំ ស្ងាមដៅអាង្រ្ វិកខាងត្បូង មុន្នឹ្ងប្ត្ រ់មក
ប្រដទស្ឥណ្តា វញិកនុងឆន ំ 1915។ ដៅដពលគាត់្មាន្អាយុ 45 
ឆន ំគាត់្បាន្ដធវើោរអ្រ់រនិំ្ងដឹកនំាោរត្ស្ ូដ៏ធំមួយ ដដើមបីដស្រ ី
ភាពប្រជាជាតិ្។ ដូដចនោះវាមិន្ដមន្ជារទពិដសាធន៍្ធមមតាដនាោះ
ដទ។ ោរង្ហរររស់្គាត់្គឺកនុងនាមជាអ្នកប្រយុទធដដើមបដីស្រភីាព 
អ្នកដកទប្មង់ស្ងាម គំាប្ទសាស្នា អ្នកររសិាថ ន្និ្យម និ្ងជា
អ្នកនិ្ពន្ធដដលដយើងអាចគិត្ថាគាត់្ជាឥស្សរជន្ ដ៏អ្សាច រយ
កនុងជំនាន់្ររស់្គាត់្និ្ងជំនាន់្ដប្ោយៗមកដទៀត្ តាមរយៈ
ោររន្សល់ទុកនូ្វសាន ថ្ដដ៏មាន្ឥទធិពល និ្ង រងឹមំាចំដពាោះ
មនុ្ស្សជាតិ្ដៅកនុងពិភពដលាកទំងមូល។ 
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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 soft-

spoken and extended the utmost courtesy to 

others. 
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គាត់្មិន្ដែលបាត់្បង់កតសីងឃមឹ     

មហាត្មៈគន្ធីដជឿជាក់យា៉ាងមុត្មំាថា គឺពិត្ជាមាន្ធ្លតុ្ផសថំ្ន្
ដស្ចកតីពិត្ និ្ងដស្ចកតីលអដៅកនុងមនុ្ស្សប្គរ់គាន  ដ ើយនឹ្ង
អាចដស្វងយល់ពីោរពិត្និ្ងដធវើលអចំដពាោះអ្នកថ្ទ។ គាត់្បាន្
ដមើលដ ើញនូ្វភាពដត្មួយគត់្ថ្ន្ោររដងកើត្ររស់្ប្ពោះ។ គាត់្
បាន្សិ្កាពីកំ ុស្ទំងអ្ស់្ ដ ើយដកត្ប្មូវដ ើងវញិ។ 
ដទោះរីស្ថិត្កនុងោលៈដទស្ៈដ៏លំបាក ក៏ដោយគាត់្មិន្ដដល
បាត់្រង់នូ្វកតីស្ងឃឹមដ ើយ។ គាត់្ជាមនុ្ស្សឧស្ា ៍ខិ្ត្ខំ្
ពាយាមដធវើោរ ដ ើយដត្ងដត្រនាា រខ្លួន្។ គាត់្ដត្ងដត្ឱយ
ត្ថ្មលដល់ដពលដវលាប្គរ់វនិាទីទំងអ្ស់្ ដ ើយដប្រើប្បាស់្វា
ដដើមបីជួយអ្នកដថ្ទ។ គាត់្បាន្ចាត់្ទុកោរង្ហរទំងអ្ស់្ជា
ោរង្ហរដដលប្ពោះប្រទន្ ដ ើយខិ្ត្ខំ្ដធវើោរនី្មួយៗដោយ
ោរយកចិត្តទុកោក់ដូចគាន ។ ប្គរ់កិចចោរទំងអ្ស់្ គាត់្ដៅ
ដត្រកានូ្វោរប្រងុប្រយ័ត្នជានិ្ចច និ្ងមិន្ខ្ាិលប្ចអូ្ស្។ គាត់្
បាន្អ្នុ្វត្តនូ្វភារកិចចនី្មួយៗ ដោយភកតីភាពនិ្ងប្រសិ្ទធភាព
រំផុត្។ គាត់្ក៏មាន្ដទពដោស្លយកនុងោរនិ្យាយកំរលុក 
កំដរលងដ៏គួរដអាយចូលចិត្ត និ្ងអាចរកាតុ្លយភាពថ្ន្ចិត្ត និ្ង
រកាភាពស្ៃរ់សាៃ ត់្ដប្ោមោលៈដទស្ៈដ៏លំបាកណ្តមួយ។ 
គាត់្ជាមនុ្ស្សស្លូត្រូត្និ្ងនិ្យាយទន់្ភលន់្ដ ើយបាន្ស្ដមតង
ោរគួរស្មជាមួយអ្នកដថ្ទ។  
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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.   
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ប្រភពថ្ន្ភាពខាល ំងររស់្គាត់្គឺ ភាពប្តឹ្មប្ត្ូវររស់្ប្ពោះជាមាច ស់្ 
ដ ើយអារមមណ៍្ខាងកនុងររស់្គាត់្ដដើមបរីដប្មើអ្នកដថ្ទដោយមិន្
គិត្ពីខ្លួន្ឯង។ 
ភាពសាមញ្ញា  
មហាត្មៈគន្ធីបាន្រដប្ងៀន្ដយើងឱយដចោះដឹកនំាជីវតិ្ សាមញ្ញមួយ  
ដសាម ោះប្ត្ង់ និ្ងោរពិត្។ គាត់្គឺជាដមធ្លវមីាន ក់  ដដលមាន្ស្ញ្ញញ
រ័ប្ត្ពីទីប្កុង ុងដ៍ ដ ើយគាត់្បាន្ដរៀន្សូ្ប្ត្ ដៅអាង្រ្ វិកខាង
ត្បូង។ គាត់្បាន្ជួយមនុ្ស្សដដលប្ត្ូវបាន្ដគគារស្ងកត់្ដ ើយ
រដប្ងៀន្ពួកដគដអាយយល់ពីអំ្ណ្តចខ្លួន្ដ ើយជំរញុទឹកចិត្តនិ្ង
ោរមិន្ភ័យខាល ចកនុងោរលោះរង់ស្ប្មារ់រុពវដ តុ្ ថ្ន្ោរដគារព
ត្ថ្មលខ្លួន្ឯង។ 
ន្យិាយហ ើយហ្វើ 
មិន្មាន្ភាពខុ្ស្គាន រវាងជីវតិ្លកខណ្ៈជារុគាលររស់្មហាត្មៈ 
គន្ធីនិ្ង គំនិ្ត្មាយាទសាធ្លរណ្ៈដ ើយ។ និ្យមន័្យថ្ន្ស្ចច
ភាពររស់្គាត់្គឺសាមញ្ញ និ្យាយដូចដដលអ្នកបាន្គិត្និ្ងដធវើ
ដូចដដលអ្នកបាន្និ្យាយ។ វាគួរដត្មាន្ភាពចុោះស្ប្មងុគាន រវាង
អ្វីដដលមនុ្ស្សមាន ក់គិត្និ្ងអ្វីដដលន្រណ្តមាន ក់និ្យាយនិ្ងដធវើ។ 

វាមាន្គឺដោយសារដត្សុ្ចរតិ្ភាពនិ្ងគណ្ដន្យយភាពររស់្គាត់្ 
ដដលគាត់្ទទួលបាន្ោរដគារពពីអ្នកដថ្ទ។ គាត់្គឺជាមនុ្ស្សគំរូ
មួយដដលនិ្យាយថាគឺ ោរផ្ទល ស់្រតូរដដលអ្នកចង់ដ ើញដៅកនុង
ពិភពដលាកដ ើយដឹកនំាដោយោរដធវើជាគំរ។ូ 
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 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. 
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ដូដចនោះវាពិត្ជាង្ហយស្ស្ួលណ្តស់្កនុងោរផ្ទល ស់្រតូរខ្លួន្ឯងដ ើយ
រនាា រ់មកអ្នកដថ្ទនឹ្ងផ្ទល ស់្រតូរតាមដប្ោយ។ 
សច្ចភាព ន្ងិអ្ ងិា 
 

ជីវតិ្ររស់្មហាត្មៈគន្ធីគឺជាដំដណ្ើ រដស្វងរកោរពិត្។ គាត់្បាន្
ខិ្ត្ខំ្ដស្វងរកោរពិត្តាមរយៈធម៌អ្ ិងាដពញមួយជីវតិ្ររស់្
គាត់្។ ចំដពាោះគាត់្ធម៌អ្ ិងាប្ត្ូវបាន្រង្ហា ញដៅកនុងដស្ចកតី
ស្ស្ឡាញ់ដដលបាន្រដងកើត្ដោយប្ពោះ។ គាត់្បាន្ដ ើញភាពដត្
មួយមាន្កនុងមនុ្ស្សមាន ក់ៗ ដ ើយគាត់្អាចយល់បាន្ថាដយើង
ទំងអ្ស់្គាន គឺជាដផនកមួយ ថ្ន្ប្គួសារមនុ្ស្សជាតិ្ដូចៗគាន  ដ ើយ
ដោយដស្ចកដីស្ស្ឡាញ់និ្ងោរពិត្  ដយើងអាចដឹកនំាជីវតិ្ថ្ន្ 
ស្ន្តិភាព ភាពស្ស្ុោះស្ស្ួលគាន  និ្ង   ភាពជារងរអូន្ តាមរយៈធម៌ 
អ្ ិងា។  គាត់្បាន្និ្យាយថា           អំ្ដពើអ្ ិងាគឺជាកមាល ំង 
ដ៏អ្សាច រយរំផុត្កនុងោរត្ស្ ូសំ្រារ់មនុ្ស្សជាតិ្។ ខ្្ុំសុ្ខ្ចិត្តសាល រ់
ស្ប្មារ់ដ តុ្ផលប្គរ់យា៉ាង រ៉ាុដន្តខ្្ុំមិន្អាចស្មាល រ់ ដទោះរីដ តុ្
ផលណ្តមួយក៏ដោយ។  
ការទុំនកទ់ុំន្ងអ្ន្តរជាត្និន្មហាត្មៈគន្ធ ី
 

មហាត្មៈគន្ធី គឺជាអ្នកដឹកនំានិ្ងគិត្ដដលមាន្គំនិ្ត្ន្ដយាបាយ 
ដ៏មាន្ឥទធិពល និ្ងសារៈសំ្ខាន់្រំផុត្ដដលដករ តិ៍ដំដណ្លររស់្
គាត់្ដៅដត្មាន្ជារ់ទក់ទងរ ូត្ដល់ស្ម័យោលរចចុរបន្នស្ពវ
ថ្ងៃ។  
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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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អ្វីដដលដធវើឱយរុរស្មាន ក់ដដលបាន្ដកើត្ដៅប្រដទស្ឥណ្តា  ោលពី 
150 ឆន ំមុន្ដៅដត្ប្ត្ូវបាន្ដគដលើកមកនិ្យាយយា៉ាងចារ់អារមមណ៍្ 
និ្ងដោត្ស្រដស្ើរ និ្ងោរចង់ដឹងចង់ឮដៅប្គរ់ទីកដន្លងថ្ន្ពិភព
ដលាក។ 
កិចចោរទំងអ្ស់្ររស់្គាត់្ពិត្ជាមាន្សារៈសំ្ខាន់្សំ្រារ់ មហាត្មៈ
គន្ធីណ្តស់្ ពីដប្ពាោះគាត់្បាន្រន្សល់ទុកនូ្វយុទធសាស្រស្តថ្ន្ោរត្ស្ ូ
ដររអ្ ិងារមួគាន ដដលដគដៅថា Satyagraha ដដើមបីប្រឆំងនឹ្ង
ចារ់អ្យុត្តិធម៌និ្ងរោា ភិបាលផ្ទត ច់ោរ យុទធសាស្រស្ដមួយដដលមិន្
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងោររងាូរឈាមឬោរសំ្លារ់ឬោរដធវើអ្ត្តោត្ ចំដពាោះ
គូរប្រដជងររស់្ខ្លួន្ ដ ើយជាខាងដប្ោយមកដដលប្ត្ូវបាន្ដគយក
ដៅអ្នុ្វត្តតាមប្រករដោយភាពដជាគជ័យដ៏ប្ត្ចោះប្ត្ចង់ ដោយ
ដលាករណ្ាិ ត្ មា៉ា ទីន្ លូធឺ  ីង ជូនា (Dr. Martin Luther King 
Junior) ដៅកនុងស្ រដាអាដមរកិស្ប្មារ់ចលនាសិ្ទធិពលរដា ជន្
ជាតិ្អាង្រ្ វិក ដលាក ដន្លសុ្ន្ មា៉ាន្ដដឡា (Nelson Mandela) ដៅ
កនុងអាង្រ្ វិកខាងត្បូងចលនាប្រយុទធប្រឆំងនឹ្ងោរោច់ដចញពីគាន    
ដលាកដស្សារ ដឆដវស្ (Cesar Chavez) ដដលជាអ្នកដឹកនំាចលនា
កមមករអាដមរកិមិុកសិុ្ក ដលាករណ្ាិ ត្ ជិន្ សារ (Dr. Gene Sharp) 
ដដលោរស្រដស្រររស់្គាត់្បាន្ជោះឥទធិពល ដលើោរត្ស្ ូដោយស្ន្តិ
ភាពដៅ តំ្រន់្បាល់ទិកដស្ រ ី អ្ ុយដប្កន្ និ្ងភូមា        និ្ងប្រដទស្ 
ដអ្ សីុរ   និ្ងដលាកដលច វាដលសា (Lech Walesa) ដដលបាន្
ដឹកនំាចលនាសាមគាីភាព កនុងប្រដទស្រ៉ាូ ូញនិ្ប្រដទស្ជាដប្ចើន្
ដទៀត្។ 
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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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អ្នកវទិាសាស្រស្តដ៏អ្សាច រយរំផុត្ថ្ន្ស្ត្វត្សចុងដប្ោយដន្ោះ អាល់
ដរ ត្ ដអ្អីុ្ស្ានី្ (Albert Einstein) មិន្ដមន្ជាមនុ្ស្សដត្មាន ក់ដនាោះ
ដទដដលដ ើញថាមហាត្មៈគន្ធីគឺជាមនុ្ស្សដដលគាម ន្អ្វីដប្រៀរដស្មើ
បាន្និ្ងពិត្ជាអ្សាច រយណ្តស់្។ គាត់្បាន្និ្យាយថា មនុ្ស្ស
ជំនាន់្ដប្ោយនឹ្ងមិន្ដជឿថា ពិត្ជាមាន្រុរស្ដដលមាន្សាច់
ឈាមដររដន្ោះធ្លល រ់ដដើរដៅដលើដផន្ដីដន្ោះដទ។ អ្នកទំងអ្ស់្ដនាោះ
ដដលធ្លល រ់បាន្ទក់ទងជាមួយ គាត់្បាន្យល់ដ ើញថាគាម ន្អ្វី
មួយមកដប្រៀរផាឹមនឹ្ងមហាត្មៈគន្ធីដ ើយ ដ ើយបាន្ដោត្ 
ស្រដស្ើរគាត់្ប្គរ់ៗគាន ។ 
វរភាពដ៏រស់្រដវ ើកររស់្គាត់្ប្ត្ូវបាន្ដគដ ើញ ដៅទូទំងពិភព
ដលាក ដ ើយគាត់្ដៅដត្រន្តជំរញុដអាយប្រជាជន្ប្រោន់្ជំ រ
អ្ ិងានិ្ងស្ន្តិភាព ដដើមបីលុររំបាត់្វសិ្មភាពដោយទមទរ
យុត្តិធម៌ដស្ចកតីថ្ងលងនូរ និ្ងសិ្ទធិមនុ្ស្ស។ ដៅកនុងពិភពដលាក
ដដលដរងដចក ដោយសាស្នានិ្ងជំដន្ឿ មហាត្មៈគន្ធីបាន្ដស្វង
រកឱយមាន្ផលូវកណ្តត លមួយដ៏លអប្តឹ្មប្ត្ូវ។ គាត់្បាន្ដលើកដ ើង
ថាោរចារ់ដផតើមនូ្វោរស្ន្ានាដររចំរោុះសាស្នាដដលគួរដត្ជំរញុ
ឱយមនុ្ស្សដឆព ោះដៅរកោរសារប្ពួស្នូ្វធម៌អ្ ិងា ដមតាត  និ្ង
ោររដំោោះដចញពីសាស្នាររស់្ខ្លួន្។ គំនិ្ត្និ្ងស្កមមភាពររស់្
មហាត្មៈគន្ធីដដលដៅដត្មាន្ឥទធិពល និ្ងមាន្ទំនាក់ទំន្ងជា
មួយដយើងរ ូត្មកដល់ស្ពវថ្ងៃ គឺដត្ងដត្ស្ថិត្ដៅកនុងរររិទ 
ស្ងាម និ្ងររសិាថ ន្យា៉ាងពិត្ប្បាកដ។  
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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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មហាត្មៈគន្ធីគឺជាអ្នកររសិាថ ន្ដំរូងដគដដលបាន្និ្យាយថា ដផន្
ដីអាចរំដពញត្ប្មូវោរប្គរ់ៗគាន បាន្ រ៉ាុដន្តមិន្អាចរំដពញនូ្វ
ភាពដលាភលន់្ររស់្មនុ្ស្សមាន ក់បាន្ដទ ។ មហាត្មៈគន្ធីបាន្អ្នុ្
វត្តនូ្វទស្សន្វជិាា ដររររសិាថ ន្ដៅកនុងជីវតិ្ផ្ទា ល់ខ្លួន្ររស់្គាត់្ 
គាត់្គឺជារុរស្មាន ក់ដដលបាន្ប្រមូលនិ្ងដកថ្ចន ដ ើយដប្រើប្បាស់្
នូ្វអ្វីប្គរ់យា៉ាងដ ើងវញិ។ តាមរយៈដខ្សជីវតិ្ររស់្គាត់្ គាត់្បាន្
រង្ហា ញពីរដរៀរដដលមនុ្ស្សមាន ក់អាចដប្រើប្បាស្នូ្វធន្ធ្លន្កនុង
តំ្រន់្ស្ប្មារ់ត្ប្មូវោរប្រចំាថ្ងៃ ដ ើយជំដន្ឿខាងររសិាថ ន្ ដដល
គាត់្បាន្យកដៅអ្នុ្វត្តដៅកនុងជីវតិ្ប្រចំាថ្ងៃររស់្គាត់្។ 

មហាត្មៈគន្ធី បាន្ដធវើោរយា៉ាងស្ស្សាក់ស្ស្សាចំំដពាោះោរពឹងដផអក
ដលើខ្លួន្ឯងខាងដស្ដាកិចចស្ប្មារ់ប្រដទស្ឥណ្តា និ្ងោរពឹងដផអក
ដលើខ្លួន្ឯងដោយសី្លធម៌ស្ប្មារ់ប្រជាជន្ឥណ្តា ។ គាត់្បាន្
រដប្ងៀន្មនុ្ស្សប្គរ់គាន  ឱយមាន្ដស្ចកតីោល ហាន្និ្ងមិន្ភ័យខាល ច
ដដើមបីដឹកនំាជីវតិ្ប្រករដោយគុណ្ធម៌។ មាន្ដមដរៀន្ជាដប្ចើន្
ដដលដរៀន្ពីដគាលោរណ៍្ជីវតិ្ររស់្គាត់្ ដ ើយយកដៅអ្នុ្វត្ត 
ទូទំងពិភពដលាក។ កនុងរយៈដពល 70 ឆន ំថ្ន្មរណ្ភាពររស់្ 
គន្ធី ជាង130 ប្រដទស្បាន្រដំោោះខ្លួន្ដចញពីអាណ្តនិ្គមនិ្យម 
និ្ងជាង 20 ប្រដទស្ដទៀត្បាន្រដំោោះខ្លួន្ដចញពីរររប្រោន់្ពូជ
សាស្ន៍្និ្យមនិ្ងរររហាវ សីុ្ស្ ដដលោររដំោោះទំងអ្ស់្ដនាោះ
បាន្ដោយដស្ាើរដត្គាម ន្អំ្ដពើ ិ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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ដន្ោះគឺជារររប្រជាធិរដត្យយដស្រនិី្យមដពញដលញ ថ្ន្ភូមិសា
ស្រស្តន្ដយាបាយអ្ន្តរជាតិ្ដៅកនុងប្រវត្តិសាស្រស្ត។ 
ដយើងទំងអ្ស់្គាន  ជំពាក់គុណ្រំណ្តច់ដលាកមហាត្មៈគន្ធី  
ចំដពាោះោរនំាមកនូ្វស្ន្តិភាព សុ្ខ្ដុមរមនា និ្ងធម៌អ្ ិងា ដៅ
កនុងពិភពដលាក ដដលជាមដធាបាយដត្មួយគត់្គឺដដើមបី រន្ត
ដំដណ្ើ រជាមួយដស្ចកតីពិត្ និ្ងធម៌អ្ ិងាដៅកនុងជីវតិ្ររស់្
ដយើងមាន ក់ៗ។ 

--------- 

 

អ្នកនិ្ពន្ធគឺជាឥស្សរជន្ គន្ធីដដលជាដផនកមួយថ្ន្ចលនា Sarvodaya ដ ើយបាន្
នឹ្ងកំពុងរំផុស្រំផុលដ ើងវញិនូ្វគំនិ្ត្ជំនាន់្ងមីអំ្ពី   ោរដឹកនំាររស់្មហាត្មៈ 
គន្ធី។ នាងគឺជាប្រមុខ្ថ្ន្ដវទិោគន្ធី ស្ប្មារ់អ្ភិបាលកិចចសាជីវកមមប្កមសី្ល
ធម៌ ទីប្កុងញូវដដលី. 

 

[សុំគាលៈ់ សុំរាប់សាន នែជាហ្ច្ើន្ហសេងហទៀត្របសហ់ោកមហាត្មៈគន្ធី សមូ 
ច្ូលហៅកាន្់ហគ ទុំព័រៈ  https://www.mkgandhi.org/cwmg.htm] 

*** 
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