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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ២ ៥  ក្សុ ម្ភៈ  ២ ០ ១ ៨  

  

របបនៅភ្នំនេញសេវថ្ងៃ ហាក់បីដូចជាយក ស្ថា ប័នព្េះមហា

កសព្រ ជានសៅសំអាង នដើមបីលាបមុខមារ់ខល នួឲព្សស់ល្អ  ឬ ជា 

សំឡាញ (ទីងនមាង) ទុកជា ធមាា នុរបូ ថ្នរបប សំរាប់ការពារ 

នូវអំនេើព្រប់បបបយ៉ា ង បដល្ខល នួនឹង នធវ ើបបនា  នដើមបី រកាអំណា

ច។ ទនងវ ើននះ រឺជា ការបញ្ច លូ្ ថ្នស្ថា ប័នព្េះមហាកសព្រ ឲចូល្

រមួទងំព្សកុ នៅកន ុង អភិ្ព្កម ថ្នការេព្ងឹង របបផ្តា ច់ការ។ 

នទះបីមាន ការបងខ ំ ឬមិនបងខ ំកា ី ស្ថា ប័នព្េះមហាកសព្រ រមួ

បញ្ច លូ្ខល នួ ជាមួយរណបកសកាន់អំណាច កន ុងការព្បព្េឹរា ិ ថ្ន

អំនេើអកុសល្ទងំឡាយ បដល្នំ បំផ្តា ញព្បជាជារិ។ នដើមបី 

ថ្វវ យជា អំនណាយ ដល្់ព្េះមហាកសព្រ កន ុងការចូល្រមួននះ, រណ

បកសកាន់អំណាច រមួនឹង រណបកសហ្វ ុនសុីនបុីច នរនំគ្នន  នធវ ើ

 វ សនស្ថធនកមា រដធធមានុញ្  បញ្ច លូ្ចាប់បបនាម1 សំរាប់ការពារ 

អងគព្េះមហាកសព្រ កុំឲ នរណា អាច  រ សះរន់ ឬ កក់កំហ្ុស មម

នយបល្់មរិបាន ដល្់ព្េះអងគ។ មមការេិរ ចាប់បបនាមននះ 

នបើេិនិរយឲចាស់ រឺនរនធវ ើន ើង មិនបមន សំរាប់ ការពារ អងគ

                                                           

1 រដធធមានុញ្ បចច ុបបនន  នៅកន ុង ជំេូកទី២ មាព្ម ៧ បដិញ្ញ រ ថ្វ អងគ

ព្េះមហាកសព្រ មិនអាចនរណារំនលាភ្បំពានបានន ើយ។  

 

ការទទួលខុសត្រវូ  
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ព្េះមហាកសព្រននះនទ សទ ុយនៅវ សញ វាសំរាប់ការពារ នូវព្រប់ការ

បំពានចាប់ទងំឡាយ របស់េួកអនកផ្តា ច់ការ បដល្េួកនរ 

យកអងគព្េះមហាកសព្រ ជាសំឡាញ។ ជាធមាម យនាការ ថ្នការ

បនា ំ របស់េួកននះ វាគ្នា នអវ ី េិបាកនឹងយល្់នស្ថះ នព្ពាះ េួក

ននះ នរមានធារុជា អកុសល្ទងំព្សងុ។ ដូនចនះ អកុសល្ មិន

អាចសាល្់ នូវអវ ីឲបានល្អ ននះន ើយ។ ទុកណាជា េួកននះ ខំ

នល្ើក អងគព្េះមហាកសព្រ កក់នល្ើ បូជនីយនវទី នធវ ើេីមាស់ក៏

នកយ បរនរយកនវទីននះ នៅកក់នៅទីកបនាង មាននពារពាស

នកយលាមក។ មយ៉ាងនទៀរ ចាប់ននះ មិនអាចការពារ អងគព្េះ

មហាកសព្របាននទ នព្ពាះវានកើរនចញេី ស្ថា ប័ន ខុសចាប់ 

ដូនចនះ នដើមបី អនុវរាវាបាន មានបរនព្បើមនធយបាយ ហ្ិងា ឬ 

នព្បើរុលាការ រណបេួកខល នួបរប៉ាុនណាណ ះ។ បរនកយស្ថរ នៅព្សកុ

បខា រ នយងមម រដធធមានុញ្  មិនអាចមានមាា ស់អំណាចេីរ

នក់បាន ដូនចនះ ព្បជាេល្រដធបខា រ ជាមាា ស់អំណាចផ្តា ច់មុខ។ 

ដូន ន្ ះ វាបញ្ញា ក់ថ្វ មានបរព្បជាេល្រដធប៉ាុនណាណ ះនទ បដល្មាន

អំណាចសាល្់ នូវ ការការពារបបនាម ថ្វវ យដល្់ អងគព្េះមហា

កសព្រ មមព្បជាមរិ។ កំបណទព្មង់ រដធធមានុញ្  មមរយៈ សភា

ជារិ សា ីេី អងគព្េះមហាកសព្រ វាមិនព្រប់ព្គ្នន់ននះន ើយ នហ្ើយ 

នៅកន ុង ករណី ថ្ន សភាជារ ិអធមានុញ្  សេវថ្ងៃ,  វ សនស្ថធនកមា  

បដល្កំេុងនធវ ើ វារឺជា ចាប់អធមានុញ្  សុទធស្ថធ។ 
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វាហាក់បីដូចជា ព្េះមហាកសព្របខារ ព្ទង់កំេុងនដើររួ ជា សា ័ព្រប័

កស អកមាសង ជា អនករងនព្គ្នះសង។ បរបល្បងននះ មិនអាចហូ្រ 

នូវការទទួល្ខុសព្រូវ របស់ព្េះអងគ ជា ព្េះមហាកសព្របានន ើយ 

នយងមម មាព្ម៨ ថ្នរដធធមានុញ្ 2 នព្ពាះព្េះអងគ ជាអនកធាន 

ការនគ្នរេសិទធិ និង នសរភីាេរបស់ព្បជាេល្រដធ។ នទះបី អងគ

ព្េះមហាកសព្រ មិនអាចនរណារំនលាភ្បំពានបាន បរព្េះអងគ

មិនអាចសា ិរនៅនល្ើ សិទធិ និង នសរភីាេ របស់ព្េះជាេល្រដធបខា រ 

បានននះន ើយ នព្ពាះរាជាណាចព្កកមព ុជា ទទួល្ស្ថគ ល្់ សិទធ ិ

មនុសស ដូចមានបចងកន ុងធមានុញ្  ថ្នអងគការសហ្ព្បជាជារិ 

និង នសចកា ីព្បកាសជាស្ថកល្ សា ីេីសិទធ ិមនុសស នងិ ករិសញ្ញ  

ព្េមទងំ អនុសញ្ញ ទងំឡាយទក់ទងនៅនឹង សិទធិមនុសស សិទធិ

នរ ី និងសិទធិកុមារ។ កន ុង ករណីននះ នបើសិនជា ព្េះអងគ យល្់

ព្េម ចុះព្េះរាជហ្រានល្ខា នល្ើចាប់ងាីននះ ព្េះអងគនឹងបង្ហា ញ 

ជាងាីមាងនទៀរ នូវធារុព្េះអងគ ជានសាច រណបអំណាចផ្តា ច់ការ 

និង នសា ច បង់ពាកយសរយ។ រាជបំណងចង់រកា រាជានិយម កន ុង

ល្កខខណឌ  អាព្កក់បបបននះ វាព្គ្នន់បរជា ការរកា គ្នា ន

ព្បនយជន៍អវ ី ដល្់ព្បជាជារិ និង រាជានិយមននះន ើយ។ ព្បវរា ិ

ស្ថស្តសា  ចាស់ជា ្ រទុក នូវរជាកាល្ព្េះអងគ ថ្វជា អកុសល្កច់

ខារ សំរាប់ព្បជាជារិ។ ព្បបហ្ល្ព្េះអងគ មានព្េះរាជហ្ទ័យថ្វ 
                                                           

2 មាព្ម ៨ វរគ ទី២ បដិញ្ញ រ ថ្វ ព្េះមហាកសព្រ ព្ទង់ជាអនកធានឯក

រាជយជារិ អធិបនរយយ និង បូរណភាេទឹកដី ថ្នព្េះរាជាណាចព្កកមព ុ
ជា ព្ទង់ ជាអនកធានការនគ្នរេសិទធិ និង នសរភីាេរបស់ព្បជាេល្រដធ 
និង ការនគ្នរេសនធ ិសញ្ញ អនា រជារិ។ 
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ព្េះអងគជា ជនរងនព្គ្នះមាន ក់បដរ កន ុងចំនណាម ជនដថ្ទនទៀរ 

ថ្ន របបផ្តា ច់ការនៅព្សកុបខា រ បរព្ទង់ ព្រូវយល្់ន ើញថ្វ ស្ថា ប័ន

ព្េះមហាកសព្រ រឺជាបសនកមួយដ៏សំខាន់ ថ្នរបបផ្តា ច់ការ នហ្ើយ

នរ យកមកនព្បើ ជាឧបករណ៍មួយ នដើមបី បនព្មើជា អាវុធចាប់ 

ថ្នការបស្តង្ហា ប ដល្់ព្បជាេល្រដធបខា រ បដល្ព្ទង់ ជាអនកធាន 

ការនគ្នរេ សិទធ ិនិង នសរភីាេ និង បំនរពី្បនយជន៏ នយៀកណាម 

បដល្ព្ទង់ ជាអនកធាន ឯករាជយជារិ អធិបនរយយ និង 

បូរណភាេទឹកដី ថ្នព្េះរាជាណាចព្កកមព ុជា។ 

ព្េះអងគមិនអាច ្រទ់ុកខល នួ ជាជនរងនព្គ្នះបាននទ នព្ពាះ 

ព្ទង់ ជាភាររីមួចំបណក នេញនល្ញ។ ដូនចនះ ជាងាីមាងនទៀរ, ព្រូវ

ព្េះអងគ ព្បងុព្បយ័រន ! អកុសល្ បដល្បានបងាន ើង នហ្ើយ នព្គ្ន

បសងារ់នៅនល្ើព្បជាជារិ, វាមិនអាចររ់នរចខល នួ េី ការទទួល្

ខុសព្រូវបានននះន ើយ នៅចំនពាះមុខ ព្បជាេល្រដធ និង ព្បវរា ិ

ស្ថស្តសាជារិ នព្ពាះ នទះប ីព្បជាជារិបខារ សេវថ្ងៃ ព្រូវនរលួ្ចបាន់ 

និង មាក់ង្ហយដល្់កិរា ិយស បរ នៅសល្ ់មនុសសជារិបខារ បដល្

នៅអាចរកា នៅកន ុង ដួងចិរាដបដល្ នូវព្េល្ឹងជារិបខារ ជា

អនករស ូ ព្បឆំងនឹង អកុសល្។ បដល្មានន័យចាស់ថ្វ ការ

រស ូ  មិនបមន ជា កិចាការ ថ្ន អនារជារិ និង បដិវរាន៏េណ៍ អវ ី

ន ើយ វារឺជា កិចាការ របស់ បដិវរតន៏ ថ្នព្បជាេល្រដធបខា រ ជា

ការទទួល្ខុសព្រូវ នល្ើនជារវាសនខល នួឯង ដបិរនៅកន ុង កាយ

និងចិរា របស់នលាក, នលាករងទុកខថ្ព្កបល្ង។ 


