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អំេពើពុករលួយេធ្វើឧិយជតិច ចលវកឹវរ 
Corruption Causes the Nation’s Troubles 

 
១ ករេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធ  

២ ទស នៈរបស់ទស នវទូីនេយបយ នីកូឡូ ម៉គិយ៉ែវល៉លី 

៣ េមេរៀនខ្លីមួយពី្របវត្តិ ្រស្ត្របេទសចិន និង្របេទសកមពុជ 

 

១ ករេ្រប ន្របេ របស់្រពះពុទធ 

    (ដកពីេសៀវេភ សិកខ បទ្រពះពុទធ) 

 
េបើម្រនី្ត ជករធំ មន ក់ េធ្វស្របែហសកិចចកររបស់ខ្លួន េធ្វើករេដើមបី្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន សីុ

សំណូក េរឿងេនះប ្ត លឧិយសីលធម៌ ធរណៈធ្ល ក់ចុះយ៉ងឆប់រហ័ស។ ប ្ត ជនចប់េចះឆរ
េបកគន េទវញិេទមក អនកខំ្ល ង្រប រអនកេខ យ អនកខពស់េធ្វើបបអនក មញញ អនកមនជពជ ក់ឈម
អនក្រក េហើយគម នយុតិ្តធម៌ស្រមប់អនក មន ក់េឡើយ។ អំេពើទុចចរតិ នឹងេកើតេ្រចើនេឡើង េហើយភព
វកឹវរនឹងេកើនេឡើងជលំ ប់។ 

 
 កនុងកលៈេទសៈរេបៀបេនះ ម្រនី្តេទៀង្រតង់និងដកខ្លួនេចញពីមុខដំែណងរដ្ឋ អនក្របជញទំង

យបិទមត់េនេសង ម ង ត់ េ្រពះខ្ល ចមនករសមុក ម ញ មនែតអនកែអបអបេទែដលេឡើងកន់

តំែណង ជករ។ អនកែអបអបទំងេនះនឹងយកអំ ចរដ្ឋបលមកេ្របើ្របស មក្របមូល្រទពយេឡើង

អនកជមន គម នគិតដល់ទុកខេវទនៃន្របជពលរដ្ឋេទ។ 

 
 កនុង ថ នភពរេបៀបេនះ អំ ចរ ្ឋ ភិបលែលងមន្របសិទធភព េហើយរបប្រគប់្រគង 
្រតឹម្រតូវល្អ្រតូវធ្ល ក់េទកនុងេសចកី្តវនិស។ 
 
 ម្រន្តីអយុតិ្តធម៌រេបៀបេនះ ជេចរលួចសុភមងគលៃន្របជពលរដ្ឋ ្រកក់ជងេចរ រយេទ
េទៀតពីេ្រពះម្រនី្តរេបៀបេនះៃគបំបត់្រពះម ក ្រតផង ្របជ ្រស្តផង េហើយជេដើមេហតុប ្ត ល
ច ចលវកឹវរដល់ជតិ។ ្រពះម ក ្រត្រតូវគស់រេំលើងយកនមឺុនរេបៀប េនះេចញេហើយេធ្វើេទស
កំុបីខន។ 
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្របភពៈ េសៀវេភ សិកខ បទ្រពះពុទធ ែដលជករេបះពុមពផ យរបស់មូលនិធិជេ្រម ន្រពះពុទធ សន 

Bukkyõ Dendõ Kyõkai េន្របេទសជបុ៉ន,  ទំព័រ ៣៦៥-៣៦៦។  

 

 

 

 “If an important minister of a king neglects his duties, works for his own profit, accepts bribes, it will 
cause the rapid decay of public morals. Other people will cheat each other, a strong man will attack a less 
powerful one, a noble will mistreat a commoner, a wealthy man will take advantage of the poor, there will 
be no justice for any one, mischief will abound and troubles will multiply. Under such circumstances 
faithful ministers will retire from public service, wise men will keep silent from fear of complications, 
and only flatterers will hold government positions, and they will use their political power to enrich 
themselves with no thought for the sufferings of the people. Under such conditions the power of the 
government becomes ineffective for good and its righteous policies fall in ruins. Such unjust officials are 
thieves of the people's happiness, and are worse than thieves because they defraud both ruler and people 
and are the cause of the nation's troubles. The king should root out such ministers and punish them 
severely.” 

Source: The Teaching of Buddha, The Buddhist Bible 
http://www.hinduwebsite.com/sacredscripts/buddha_brothers.asp#ch2ins 
 
 

*** 

 

 



3 
 

២. ទស នៈរបស់នីកូឡូ ម៉គិយ៉ែវល៉លី (Nicollo Machiavelli)  

     ទស នវទូីនេយបយ សញជ តិអីុ លី (១៤៦៩ - ១៥២៧) 

    (ដក្រសង់េចញពី Thoughts of a Stateman) 

 

លទធផល ្រកក់ៃនករ្រគប់្រគងរបស់រ ្ឋ ភិបលពុករលួយ 

 

១. េនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រ ្ឋ ភិបលពុករលួយ មិនមនកររបួរមួគន  និងមិត្តភពរ ង្របជពល 

រដ្ឋេទ េលើកែលងែតរ ងអនកទំង យ ែដលសមគំនិតគន េដើមបី្រប្រពឹត្តអំេពើ ្រកក់ ។ 

 

២. េនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រ ខ ភិបលពុករលួយ សន និងករភ័យខ្ល ច្រពះ ទិេទពក៏ ប

សូនយអស់ែលងមន សចច ្របណិធន និងពកយសនយសបថែសបរក៏បត់បង់តៃម្លទំងអស់ែដរ េលើក

ែលងែតេនេពល ែដលេគ ចេ្របើ្របស់សចច ្របណិធន និងពកយសនយសបថែសបរទំងេនះកនុង

េគលបំណងយកចំេណញអ្វីមួយ ។ មនុស ទំង យេ្របើ្របស់សចច ្របណិធន និងពកយសនយ

សបថែសបរ មិនែមនកនុងេគលបំណងេគរពេធ្វើ មេនះេទ គឺេ យ រពួកេគេ្របើ្របស់សចច ្របណិ

ធន និងពកយសនយសបថែសបរទំងេនះជមេធយបយេដើមបីេបកបេញឆ តេគបនកន់ែតងយ   

្រសួល ។ េហើយេបើពួកេគេបកបេញឆ តេ យេជគជ័យបនកន់ែតងយ្រសួល និងកន់ែតសុខ្រសួល 

ពួកេគក៏ទទួលបនករសរេសើរ និងមនកិត្តិគុណរងុេរ ើងេ្រចើនេឡើងពីករេបកបេញឆ តេនះ ។ េម៉្ល ះ

េហើយ មនុស ្រកក់ទំង យ្រតូវបនេគសរេសើរថជមនុស ឆ្ល ត េហើយមនុស ្អ តស្អំេទៀង្រតង់ 

្រតូវបនេគស្តីបេនទ សថជមនុស ឆកួតលងីេលងើ ។ 

 

៣. េនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រ ្ឋ ភិបលពុករលួយ យុវជនទំង យខជិល្រចអូលអត់េធ្វើករងរ 

េហើយមនុស ចស់ៗេភ្លើតេភ្លើន្រសីញី ។ េហើយមនុស ទំង យមិនថចស់ មិនថេកមង មិនថ្រសី 

មិនថ្របុស ក៏បេ ្ត យខ្លួនឧិយធ្ល ក់កនុងទម្ល ប់ ្រកក់អ ច រយននែដលមិន ចែកបនសូមបីយក

ចបប់ល្ៗអ េទែកក៏េ យ េ យ រទម្ល ប់ទំង យេនះបនក្ល យេទជពុករលួយធមម កនុងករអនុ 

វត្តទូេទ ។ 
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៤. ពីករ្រប្រពឹត្តពុករលួយេនះ ករេ ភលន់ហួងែហងក៏េកើតមនេឡើងែដលេឃើញមនេនកនុងខ្លួន

ពលរដ្ឋមន ក់ៗ ។ េហើយករេ្រសកឃ្ល នចង់បនេនះ មិនែមនេដើមបីកិត្តិគុណរងុេរឿងពិត្របកដេនះេទ 

ែតគឺេដើមបីកិត្តិយសឥតតៃម្លែដលជ្របភពៃនករស្អប់េខពើម ករ្របទុស្ត យ ករែខ្វងគំនិតមិនចុះស្រមុង

គន  និងែផនករសមង ត់ ្រកក់ ។ ទំងអស់េនះជមួលេហតុមួយៃនទុកខេវទនមកេលើពួកអនកល្អ្រតឹម្រតូវ

ទំង យ និងៃនជ័យជំនះេក្អងក្អ ងស្រមប់ពួកអនកខិលខូច ។ េ យ រទុកចិត្តថខ្លួនឯងគម ន

កំហុស ពួកអនកល្អ្រតឹម្រតូវ មិនដូចពួកខិលខូចេទ គឺមិនរកេគឧិយជួយករពរ ឬផ្តល់កិត្តិយសេ យ

មេធយបយពិេសសឧិយដល់ពួកេគេទ ។ េម៉្ល ះេហើយ េ យឥតមនអនក ករពរ និងផ្តល់កិត្តិយស 

ពួកអនកល្អ្រតឺម្រតូវក៏វនិសខ្លួនឯងេទ ។ 

 

៥. ពីឧទហរណ៍មួយេនះៃនអំេពើពុករលួយ ករ្រស ញ់បក ពួក និងអំ ចរបស់បក ពួកទំងេនះក៏

េកើតមនេឡើង ។ ពួកអនកខិលខូចដិតជប់នឹងបក ពួក និងអំ ចក៏េ យមកពីករេ ភលន់ហួង

ែហង និងមហិចឆិ របស់ពួកេគ ។ ពួកអនកល្អ្រតឹម្រតូវក៏ដិតជប់នឹងបក ពួក និងអំ ចរបស់បក ពួក

េនះែដរ ែតគឺេ យមកពីករចំបច់របស់ពួកេគ ។ េហើយអ្វីែដលេធ្វើឧិយឈឺចប់បំផុត គឺករែដលដឺងថ 

អនកផ្តួចេផ្តើមបេងកើតបក ពួកទំងេនះមនកលលបិចយកេឈម ះ ឬងរែដលឆ្លុះបញច ំងេគលេ ល្អ

្រតឺម្រតូវ ស់ េទបិទបំងបំណង និងេចតនរបស់េគ ។ 

 

៦. លទធផលែដលេលចេចញពីអំេពើពុករលួយ គឺចបប់ ្រកិតយ ្រកមមិន្រតូវបនេធ្វើេដើមបីផល្របេយជន៍

ធរណៈេទ ែតគឺេដើមបីផល្របេយជន៍បុគគលផទ ល់ខ្លួន ។ 

 

៧. អំេពើពុករលួយេនះេធ្វើឧិយមនករសេ្រមចបញច ប់ស្រងគ ម ឧិយមនសន្តិភព និងឧិយមនសមព័នធភព 

មិនែមនេដើមបីកិត្តិគុណរងុេរឿងរមួទំងអស់គន េទ ែតគឺេដើមបីបំេពញចិត្តមនុស មួយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

 

៨. េនកនុងទី្រកុងែដលមនភព្រចបូក្រចបល់ែបបេនះ ចបប់ ្រកិតយ ្រកម មិន្រតូវបនេធ្វើេដើមបីផល

្របេយជន៍ ធរណៈេទ ែតគឺ្រតូវធ្ល ប់បនេធ្វើពីមុនៗមក និង្រតូវបនេធ្វើេទអនគត េដើមបីបេ្រមើ

មហិចឆិ របស់បក ពួកែដលមនអំ ចេលើេគបុ៉េ ្ណ ះ ។ 
 

្របភពៈ Nicollo Machiavelli, Thoughts of a Statesman, chapter  X: Ill Effects of a Corrupt Government 

http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=775&chapter=76170&layo
ut=html&Itemid=27 
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ILL EFFECTS OF A CORRUPT GOVERNMENT. 

1. IN a corrupt government there is neither union nor friendship amongst the citizens, unless it be amongst 
those who are accomplices in some villainy. 

2. As in corrupt governments all religion and fear of God are extinct, so an oath and a given pledge have 
lost all value, except when they can be employed for the purpose of gaining some advantage. Men avail 
themselves of them, not for the purpose of observing them, but because they serve them as a means for 
deceiving the more easily; and the more easily and securely the fraud succeeds, the more praise and glory 
are derived from it. The bad men, therefore, are praised as clever, and the honest men are blamed as 
imbeciles. 
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3. In a corrupt government the young men are idle and the old men lascivious, and every age and sex 
given over to abominable practices; which cannot be remedied even by good laws, as these have become 
corrupt by common practice. 

4. From this corruption arise that rapacity which is noticeable in every citizen, and that thirst, not for real 
glory, but for those discreditable honors which are the sources of hatred, enmity, disagreements, and 
plots; these are a cause of affliction to the good, and of triumph to the wicked. For the good, confiding in 
their innocence, do not, like the wicked, seek someone who will defend and honor them by extraordinary 
means, so that undefended and unhonored the good are ruined. 

5. From this example of corruption arises the love of parties and their power; to these the wicked attach 
themselves from rapacity and ambition, and the good from necessity. And what is most mischievous is to 
see how the originators of these parties cover their aims and intentions with some pious name or title. 

6. It results from this corruption that the ordinances and laws are not made for the public good, but for 
personal and individual advantage. 

7. This corruption causes wars, peace, and alliances to be concluded, not for the common glory, but for 
the satisfaction of the few. 

8. In a city tainted by such disorders, the laws, the statutes, and the civil ordinances are not made for the 
public good, but have ever been and ever will be established to satisfy the ambition of the dominant party. 

Nicollo Machiavelli, Thoughts of a Statesman, chapter  X 
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=775&chapter=76170&layo
ut=html&Itemid=27 

 

*** 

 

៣ េមេរៀនខ្លីមួយពី្របវត្តិ ្រស្ត្របេទសចិន និង្របេទសកមពុជ 

 េបើេយើងចបំងនឹងអំេពើពុករលួយ បក នឹងរលំ ។ េបើេយើងមិនចបំងនឹងអំេពើពុករលួយ 

ជតិនឹងរ យ ។ 

 If we fight corruption, the party will fall; if we do not fight corruption, the nation will perish. 

 

* 

*         * 

 


