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ឧប សៅ សង្ហា  រាជានិយមខ្មែរ ២១ ឧសាភា ២០១៦ 

 

    សេរកីារ                                                                                                                          

 

សេថាស្សកុខ្មែ រ មានអ្នកដឹកនាំ ពនលង់ កន ុង អ្វជិាា  យក កបួ នលក់ជាតិ

ជា នយកធម៍ ពាក់ង្ហរ ជា អ្ភិជន អ្ហិរកិ1, សភលច វណ្ណ ភាពមល នួ ពី

កាំសណ្ើត ជា រាស្តសរ ,  សស្បើ អ្ាំណាច ជា យុតរ ិធម៍ សស្បើ វណ្ណ ៈ ជា អាជាា  ស៊ក

របូ ជា ស្ពះ អួ្តមល នួ ថា ជា អ្នកមានបុណ្យ នាំគ្នន  អ្នុវតរ ចាប់ តាម

ចិតរចង់បាន, ចាប់ អ្នកសសនហាជាតិ និង អ្នកការពារសិទ្ធិមនុសស ដាក់

េុក ឥតមាន ការវនិិចា ័យ, សមាល ប់ ខ្មែ រអ្នកជា សចាទ្ថា ជនកបតស់នរ ិ

ភាព សស្ពាះ មល នួ មាន យួន ជា អ្នកការពារ ជា បងធាំ រស់ជា អ្នកធាំ សៅ

កមព ុជា ពាក់ស័កក ិ ជា មស្តនរ ីជាតិសមមរា ដូរស ែ្ ះ ជា ខ្មែ រ ខ្សនពិសរាះ រចួ

សធវ ើ ជា អ្នកអាន់ស្ជី សពញស្កសួង ទ្ុកមល នួជា  ពួកសជើងកាប់ បលន់ បាន 

រដឋសមមរា យកមកសធវ ើ ជា កមែសិទ្ធិ សហើយ ដឹកយួន រាប់លាននក់ ចូល

មករស់សៅសពញស្សកុខ្មែ រ សធវ ើជា មាា ស់ បាំណុ្ល ៧ មករា សុីការស្បាក់ 

សងមិនដាច់ ទ ាំងសដើមទាំងការ ស្តវូ បត រូនឹង ទឹ្កដី ជា កតសវទ្ិតា2។ 

សពវថ្ងៃ សសរ ច ងែី បាក់អ្ាំនួត គ្នែ ន អាមាស្ត ជា អ្នកទស យក ស្ពះសងឃ

ជា អ្នកជាំនួសសអាយលុតជងគង់ សាំពះ អ្ញ ជា សសរ ច វខ្ងវងជាតិ សស្ពាះ

គ្នែ នចាំសណ្ះ ជាមហារាជយ មាន ទ្សពិធរាជធម៌ យក ពុទ្ធសាសន ជា 

ធម៍ យក យុតរ ិធម៍ ជាកបួ ន ខ្សវ ងរក សុមដុម សាំរាប់ សងគមជាតិ។ សសរ ច

សីហមុនី ស ែ្ ះសនះ មានន័យលអ  សមជា កសស្ត មាន ការសចះដឹងមាន

បារមី ជា សមណ្ៈ សដើរខ្សវ ង រកធម៍ សដើមបី បាំសរ ើស្បជារាស្តសរ  សស្ពាះជារាស្តសរ

ស្ទ្ស្ទ្ងស់្ពះអ្ងគ  សហើយ ទ្ុកជាឧតរមជន មានេតិយុតរ ិធម៏ កន ុងស្បាជាា

ស្បកបសដាយ សសចករ ីសសនហា ខ្ដលជា ជស្មក ដ៍ស្តជាក់ស្តជុាំ ដល់ ជាតសិម

មរា។ ខ្តការពិត ស ែ្ ះ និង អាកបបកិរយិា របស់ស្ពះអ្ងគ មានមល ឹមសារ

មុសគ្នន  សស្ពាះ ស ែ្ ះ សីហមុនី ជា សតាយួន សេចិញ្ា ឹមកន ុងសួនសតវ សៅ

ថាវាំង មាន របបចាំណ្ី េឺ សាច់កូនខ្មែ រ និង ្មជាតិសមមរា ជាទឹ្ក

ផឹក រស់គ្នែ នដឹងការពិតពីទ្ុកខ ខ្មែ រ, េិតខ្តងតាាំងង្ហរ ពួកលួចជាតិជា 

សសមរច សហើយមាន អ្នកបនទ រ ថាស្តវូសគ្នរព សស្ពាះជាង្ហរ រាជអ្ាំសណាយ 

                                                           
1អ្ហិរកិ ; sans pudeur, ignoble។  

2កតសវទ្ិតា ; remerciement sans fin។ 

រាជានិយមខ្មែរ 
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ជាមហាកិតរ ិយស សាំរាប់រាស្តសរ  សទះបីជាតិកាំពុងមានអ្នររាយ សដាយសារ

មានយួនរស់សពញស្សកុ ; ស្តវូនាំគ្នន  សស្បើ រាជង្ហរ កន ុងចុតហាែ យ សដើមបី ជា

ស្បណ្ិប័តន៍ ដលបូ់ជនីយៈ (homme respectable) សស្ពាះពួកសសមរច ជា

អ្នកដឹងេុណ្ដល់យួន ស្សបាាំង3 នឹង េុណ្មាតា។ 

សសរ ចខ្មែ រណា មានអ្េតិ េឺជាសសរ ច មិនសាគ ល់ស្ពះពុទ្ធ ស្ពះធម៍ស្ពះសងឃ

ជា ស្ពះរតនស្ត័យ ខ្ដលស្បសសើរ ថ្ស្កខ្លងជាង អ្វញិ្ញា ណ្ករតនៈ និង ស

 វញិ្ញា ណ្ករតនៈ មានមាសជាសដើមករ ី មានស្សីខ្កវជាសដើមករ ី សស្បៀបផទឹម

នឹង ស្ពះរតនស្ត័យមិនបានសទ្ ដូចយា៉ា ង មាសស្បាក់ សបើសេយកសៅ

ស្បដាប់សលើមនុសសទ្ុចា រតិ វមិនអាចសធវ ើសេ ឲកាល យសៅជាមនុសសលអ  េួរ

សគ្នរពបានស ើយ មិនខ្បលកគ្នន ពីសេយក មកុដ សៅស្បដាប់ ឲសាវ ប់

ប៉ាុនែ នសទ្4។ ការយកស្ពះសងឃ ជា ស្ទ្នប់ស្ពះបាត លុតជងគង់ ស្កាប

ថាវ យបងគ ាំអ្ញ ជា សសរ ច េឺដូចគ្នន នឹង សាវ  ស្បាដាប់មកុដ មិនសាគ ល់ 

បុណ្យ-បាប ជា ជនខ្មែ រ មិនដឹងស្បថ្ពណី្ ជា មហាកសស្តសមមរា រស់

ទ្ាំនឹមនឹង   មនុសសពាល ឥតសាសន។ សេសនន ិដាឋ នបានថា រាជានិយម

មានសសរច ឥតសាគ ល់ ស្ពះរតនស្ត័យ ជា រាជានិយមកាថ្  សៅកន ុងរដឋ

មាន ពុទ្ធសាសន ជាខ្មសសីមា សាំរាប់ការពាររដាឋ  មាន ស្ពះសងឃនាំថា

ស្េប់បីដង សាំរាប់អ្នកសមាទនថាតាម៖ 

មុ្ាំស្ពះករុណា សូមដល់ស្ពះពុទ្ធ ជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭក។ មុ្ាំស្ពះករុណា សូមដល់

នូវធម ៍ជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭក។ មុ្ាំស្ពះករុណា សូមដល់ស្ពះសងឃ ជាទី្ពឹង ទ្ីរឭ

ក។ ដូសចនះ ស្ពះរតនស្ត័យពិតជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭក ជា កតូបការៈ និងពាំនឹង

ថ្ន ស្បជាជាតិ រាប់ពាន់ឆ្ន ាំ។ ចុះសហតុអ្វ ើ សសរ ចសីហមុនី ស្ពះអ្ងគ ស្បម

សភលច5 ធាតុសដើមកាំសណ្ើតមល នួ ជា វងស អ្នកស្ទ្ស្ទ្ង់ពុទ្ធសាសន និង ពុទ្ធ

សាសនិក សស្ចើនសតវតស ឥតលាំសអ្ៀង កន ុងខ្ដនសុវណ្ណ ភូមិ ? ចសមល ើយ

មាន ខ្តមួយេត់ សស្ពាះ ស្ពះអ្ងគ ខ្លល ច យួនកុមម ុយនិសរ  អ្នកស្បទូ្ស

សាសន; ឪ៊! អ្និចាា  សនះសហតុខ្ត ស្ពះអ្ងគ ជាលុទ្ធបុេគល ស្សឡាញ់បលល ័ង 

ជាង ជាតិ និង សាសន សុមចិតរ សធវ ើសាវ  ស្បដាប់មកុដ រស់កន ុងសុភ

មងគលអាតាែ  សលើទ្ុកខរាស្តសរ , រស់ សាំរាប់ជាតិសាល ប់ សស្ពាះ ចង់សធវ ើសសរ ចទស

                                                           
3 ស្សបាាំង ; de même dimension។ 
4 សូមអានសសៀវសៅ សរៀមសរៀងសដាយ ភិកខ ុ  ងិន សភង ឥនទបបសញ្ញា  ស្ពះអ្ងគសធវ ើការពនយល់អ្ាំពីមល ឹម

សសារ ថ្នស្ពះរតនស្ត័យ។  
5 ស្បមសភលច ; Presque oublié។ 
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បាំសរ ើយួនយា៉ា ងសមាះមុត រហូតដល់ថ្ងៃសាល ប់ សភលច ញ្ញា តិមិតរ ជាអ្នកសសនហា

ជាត ិសភលចអ្ស់ថាស្សកុខ្មែ រ មានខ្មែ រជាមាា ស់ស្សកុ៕ 

 

 

 

   ឪ៊! អ្និចាា  សនះសហតុខ្ត ស្ពះអ្ងគ  កបត់សាសន   


