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រាជានិយមខ្មែ រ
សេរ ីការ

ិ ា យក កប
សេថាស្ស ុកខ្មែ រ មានអ្ន កដឹកនាំ ពនល ង់ កនុង អ្វជា
ួ នលក់ជាតិ
1
ជា នយកធម៍ ពាក់ង្ហរ ជា អ្ភិជន អ្ហិ រ ិក , សភល ច វណ្ណភាពមល ួន ពី
កាំសណ្ើត ជា រាស្តសរ, សស្បើ អ្ាំណាច ជា យុតរិធម៍ សស្បើ វណ្ណៈ ជា អាជាា ស៊ក
រ ូប ជា ស្ពះ អ្ួ តមល ួន ថា ជា អ្ន កមានបុណ្យ នាំគ្នន អ្នុវតរ ចាប់ តាម
ចិតរចង់បាន, ចាប់ អ្ន កសសន ហាជាតិ និង អ្ន កការពារសិទ្ធិមនុសស ដាក់
ិ ចា័យ, សមាលប់ ខ្មែ រអ្ន កជា សចាទ្ថា ជនកបត់សនរ ិ
េុក ឥតមាន ការវនិ
ភាព សស្ពាះ មល ួន មាន យួន ជា អ្ន កការពារ ជា បងធាំ រស់ជា អ្ន កធាំ សៅ
កមពុជា ពាក់ស័កកិ ជា មស្តនរីជាតិសមមរា ដូ រស្ែះ ជា ខ្មែ រ ខ្សនពិសរាះ រ ួច
សធវ ើ ជា អ្ន កអាន់ស្ជី សពញស្កសួ ង ទ្ុកមល ួនជា ពួ កសជើងកាប់ បល ន់ បាន
រដឋ សមមរា យកមកសធវ ើ ជា កមែ សិទ្ធិ សហើយ ដឹកយួ ន រាប់លាននក់ ចូ ល
មករស់សៅសពញស្ស ុកខ្មែ រ សធវ ើជា មាាស់ បាំណ្ុល ៧ មករា សុីការស្បាក់
សងមិនដាច់ ទ ាំងសដើមទង
ាំ ការ ស្តូវ បតរនឹ
ូ ង ទ្ឹកដី ជា កតសវទ្ិតា2។
សពវ ថ្ងៃ សសរ ច ងែ ី បាក់អ្ាំនួត គ្នែន អាមាស្ត ជា អ្ន កទស យក ស្ពះសងឃ
ជា អ្ន កជាំនួសសអាយលុតជងគ ង់ សាំពះ អ្ញ ជា សសរ ច វខ្ងវ ងជាតិ សស្ពាះ
គ្នែនចាំសណ្ះ ជាមហារាជយ មាន ទ្សពិធរាជធម៌ យក ពុទ្ធសាសន ជា
ធម៍ យក យុតរិធម៍ ជាកប
ួ ន ខ្សវ ងរក សុមដុម សាំរាប់ សងគ មជាតិ។ សសរ ច
សីហមុនី ស្ែះសនះ មានន័យលអ សមជា កសស្ត មាន ការសចះដឹងមាន
បារមី ជា សមណ្ៈ សដើរខ្សវ ង រកធម៍ សដើមបី បាំស រ ើស្បជារាស្តសរ សស្ពាះជារាស្តសរ
ស្ទ្ស្ទ្ង់ស្ពះអ្ងគ សហើយ ទ្ុកជាឧតរ មជន មានេតិយុតរិធម៏ កនុងស្បាជាា
ស្បកបសដាយ សសចករ ីសសន ហា ខ្ដលជា ជស្មក ដ៍ស្តជាក់ស្តជុាំ ដល់ ជាតិសម
មរា។ ខ្តការពិត ស្ែះ និង អាកបបកិ រ ិយា របស់ស្ពះអ្ងគ មានមល ឹមសារ
មុសគ្នន សស្ពាះ ស្ែះ សីហមុនី ជា សតាយួន សេចិញ្ាឹមកនុងសួ នសតវ សៅ
ថាវាំង មាន របបចាំណ្ី េឺ សាច់កូនខ្មែ រ និង ្មជាតិសមមរា ជាទ្ឹក
ផឹក រស់គ្នែនដឹងការពិតពីទ្ុកខខ្មែ រ, េិតខ្តងតាាំងង្ហរ ពួ កលួ ចជាតិជា
សសមរ ច សហើយមាន អ្ន កបនទ រ ថាស្តូវសគ្នរព សស្ពាះជាង្ហរ រាជអ្ាំសណាយ
អ្ហិ រ ិក ; sans pudeur, ignoble។
កតសវទ្ិតា ; remerciement sans fin។
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ជាមហាកិតរិយស សាំរាប់រាស្តសរ សទះបីជាតិកាំពុងមានអ្នរ រាយ សដាយសារ
មានយួ នរស់សពញស្ស ុក ; ស្តូវនាំគ្នន សស្បើ រាជង្ហរ កនុងចុតហាែយ សដើមបី ជា
ស្បណ្ិប័តន៍ ដល់បូជនីយៈ (homme respectable) សស្ពាះពួ កសសមរ ច ជា
អ្ន កដឹងេុណ្ដល់យួន ស្សបាាំង3 នឹង េុណ្មាតា។
សសរ ចខ្មែ រណា មានអ្េតិ េឺជាសសរ ច មិនសាគល់ស្ពះពុទ្ធ ស្ពះធម៍ស្ពះសងឃ
ិ ា ណ្ករតនៈ និង ស
ជា ស្ពះរតនស្ត័យ ខ្ដលស្បសសើរ ថ្ស្កខ្លងជាង អ្វញ្ញ
ិ ា ណ្ករតនៈ មានមាសជាសដើមករ ី មានស្សីខ្កវជាសដើមករ ី សស្បៀបផទ ឹម
វញ្ញ
នឹង ស្ពះរតនស្ត័យមិនបានសទ្ ដូ ចយា៉ាង មាសស្បាក់ សបើសេយកសៅ
ស្បដាប់សលើមនុសសទ្ុចា រ ិត វមិនអាចសធវ ើសេ ឲកាលយសៅជាមនុសសលអ េួ រ
សគ្នរពបានស ើយ មិនខ្បល កគ្ននពីសេយក មកុដ សៅស្បដាប់ ឲសាវប់
ប៉ាុនែនសទ្4។ ការយកស្ពះសងឃ ជា ស្ទ្នប់ស្ពះបាត លុតជងគ ង់ ស្កាប
ថាវយបងគ ាំអ្ញ ជា សសរ ច េឺដូចគ្នននឹង សាវ ស្បាដាប់មកុដ មិនសាគល់
បុណ្យ-បាប ជា ជនខ្មែ រ មិនដឹងស្បថ្ពណ្ី ជា មហាកសស្តសមមរា រស់
ទ្ាំនឹមនឹង មនុសសពាល ឥតសាសន។ សេសនន ិដាឋនបានថា រាជានិយម
មានសសរ ច ឥតសាគល់ ស្ពះរតនស្ត័យ ជា រាជានិយមកាថ្ សៅកនុងរដឋ
មាន ពុទ្ធសាសន ជាខ្មសសីមា សាំរាប់ការពាររដាឋ មាន ស្ពះសងឃនាំថា
ស្េប់បីដង សាំរាប់អ្នកសមាទនថាតាម៖
ម្ុាំស្ពះករុណា សូ មដល់ស្ពះពុទ្ធ ជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭក។ ម្ុាំស្ពះករុណា សូ មដល់
នូ វធម៍ ជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭក។ ម្ុាំស្ពះករុណា សូ មដល់ស្ពះសងឃ ជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭ
ក។ ដូ សចន ះ ស្ពះរតនស្ត័យពិតជាទ្ីពឹង ទ្ីរឭក ជា កតូ បការៈ និងពាំនឹង
ថ្ន ស្បជាជាតិ រាប់ពាន់ឆ្នាំ។ ចុះសហតុអ្វើ សសរ ចសីហមុនី ស្ពះអ្ងគស្បម
សភល ច5 ធាតុសដើមកាំសណ្ើតមល ួន ជា វងស អ្ន កស្ទ្ស្ទ្ង់ពុទ្ធសាសន និង ពុទ្ធ
សាសនិក សស្ចើនសតវតស ឥតលាំសអ្ៀង កនុងខ្ដនសុវណ្ណភូ មិ ? ចសមល ើយ
មាន ខ្តមួ យេត់ សស្ពាះ ស្ពះអ្ងគ ខ្លលច យួនកុមមុយនិសរ អ្ន កស្បទ្ូ ស
សាសន; ឪ៊! អ្និចាា សនះសហតុខ្ត ស្ពះអ្ងគ ជាលុទ្ធបុេគល ស្សឡាញ់បលល ័ង
ជាង ជាតិ និង សាសន សុមចិតរ សធវ ើសាវ ស្បដាប់មកុដ រស់កនុងសុភ
មងគ លអាតាែ សលើទ្ុកខរាស្តសរ, រស់ សាំរាប់ជាតិសាលប់ សស្ពាះ ចង់សធវ ើសសរ ចទស
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ស្សបាាំង ; de même dimension។
សូ មអានសសៀវសៅ សរៀមសរៀងសដាយ ភិកខុ ងិន សភង ឥនទ បបសញ្ញា ស្ពះអ្ងគ សធវ ើការពនយល់អ្ាំពីមលឹម

សសារ ថ្នស្ពះរតនស្ត័យ។
5
ស្បមសភល ច ; Presque oublié។
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បាំស រ ើយួនយា៉ាងសមាះមុត រហូ តដល់ថ្ងៃ សាលប់ សភល ច ញ្ញាតិមិតរ ជាអ្ន កសសន ហា
ជាតិ សភល ចអ្ស់ថាស្ស ុកខ្មែ រ មានខ្មែ រជាមាាស់ស្ស ុក៕

ឪ៊! អ្និចាា សនះសហតុខ្ត ស្ពះអ្ងគ កបត់សាសន
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