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ដសចកី្តដ្ីើម 

តរើចង់សិកាអំរីតដ្ើមកំត ើេននអំណាចតៅប្សកុខ្មម រ គឺចំបាច់ប្េវូខ្េសិកាអំរី

អំណាចននប្រះមហាកសេយខ្មម រ រីតប្រះប្រះមហាកសេយខ្មម រជាអនកកាន់អំណាចដ្ំរូង

មុនតគរំផុេ តហ្ើយជាអចជ ិន្នៃ រហូ្េមកដ្ល់ឆ្ន ំ១៨៦៣ ខ្ដ្លជាឆ្ន ំខ្ដ្លប្រះមហា

កសេយខ្មម រដាក់ប្រតទសមល នួឲតៅតប្កាមអាណាប្របាលប្រតទសបារាងំ។ មុនតរល

រតងក ើេរររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរដ្ឋសភាតៅប្សកុខ្មម រនាឆ្ន ំ១៩៤៧ រររនយនប្សកុ

ខ្មម រជារាជាធិរតេយយ។ កន ុងរររតនះតគទុកប្រះមហាកសេយជាអាទិតទរតលើប្រថិ

រី ខ្ដ្លជាអងគម្ចា ស់ជីវេិប្រករតដាយអនុភារ ររស់អាណាប្បជាន្ុរាស្រសត 1 លកខ

 ៈអាទិតទរររស់មហាកសេយមិនខ្មនថិេតៅប្េឹមខ្េជាជំតនឿតនាះត ើយ រួកវងំគ

តគមំតធវ ើយ៉ា ងណាឲលកខ ៈតនះម្ចនភារជាការរិេមួយសំរារ់ឲរា្សរ ត ើញតដ្ើមបីឲ

តោររតកាេខ្លា ច ដូ្ចយ៉ា ងតៅកន ុងប្គរ់រាជរិធីជាផល វូការ តៅតរលខ្ដ្លប្រះ

មហាកសេយ ប្រះអងគយងតចញតធវ ើសាធារ សវនាការឬ យងតចញតធវ ើរាជដ្ំត ើរ

កន ុងរាជាណាចកយ តយងតាមឯកសារររស់ជនជាេិម្ចន ក់ត ម្ ះជីតាន់ ខ្ដ្លបាន

មកតធវ ើទសសនាកិចាជាឯកជនតៅប្សកុខ្មម រកន ុងសេវេយទី១៤បានសរតសរទកុថា

តៅតរលខ្ដ្លអាណាប្រជានុរា្សរ  និងប្គរ់សរវមុមម្នរ ីរាជការ ឮសតមាងស័ងខ

កន ុងរាជារិធីករ ី ឬកន ុងរាជកបួ នខ្ហ្ប្រះរាជាករ  ីប្េវូនាំោន ប្បណ2ំ តលើកអញ្ញលីតអាន

កាលឲថាា សដ្លដ់្ីរហូ្េលុះប្តាខ្េឈរ់ឮសតមាងស័ងខតទើរអាចម្ចនសិទធិតងើរមុម

 វញិបាន។ សភាគេរិា្សរ ខ្ររតនះ ខ្ដ្លប្េវូខ្េម្ចនជាចំបាច់ចំតរះប្រះរាជាជា

កាេរវកិចាមួយខ្ដ្លរួកវងំគតគរតងក ើេត ើង សំរារ់ឲរា្សរ ទទួលសាគ ល់មហាកសេយ

ខ្មម រជាអាទិតទរ។ 

                                                      
 

 

1 អាណាប្រជានុរា្សរ  ឬរា្សរ =Le peuple ; les sujets។ 
2 ប្រ ំ=se prosterner ;s’incliner។  
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ការទុកសេមរនិ្ទ3 ជាអាទិតទរសំរារ់តធវ ើជាឆាយា4 ននអំណាចផ្តរ ច់ការ តដាយប្រះ

មហាកសេយមល នួឯង និងអមាត្យ5 គឺតគបាននាំោន តធវ ើត ើង កន ុងតោលរំ ងជាអ

ខ្នក ឲអាណាប្រជានុរា្សរ រស់តប្កាមទិរវររមី ទទួលសាគ ល់ជានិចាតៅកន ុងគំនិេនូវ

អំណាចផ្តរ ច់ការប្រះមហាកសេយ តហ្ើយនាំោន គំប្ទនិងការររតដាយផ្តៃ ល់ ឬ មិន

ផ្តៃ ល់ករ ីតដ្ើមប ីឲររររាជាធិរតេយយឲម្ចនជីវេិជានិរនរ។ តគត ើញកន ុងសមយ័អងគរ

អាណាប្រជានុរា្សរ ខ្មម រម្ចនជំតនឿជាអខ្នកតលើគំនិេ «តសរ ចអាទិតទរ និង សសត ច

មត្ក្ជន្»6 ឬ «ប្រលឹងររស់ជិន្ក្»7 កន ុងគំនិេតនះ តគតជឿថាតៅតរលខ្ដ្លប្រះ

មហាកសេយប្ទង់តសាយទិវងគេ ប្រលឹងកសេយយងចកខ្ផនដ្ីប្រះអងគតៅតសាយរាជ

សមបេរ ិតៅសេវនាគរ8ី ជាថានប្រះឥសូរ  វសុុិឬប្រះនិរវ នរនរតៅតទៀេ តហ្េុតនះ

ឯងបានជាតគកសាងប្រះរាជតចេិយតសរចមេកជនជាប្បតិ្របូ9 តាមជំតនឿប្រហ្ម

ញ្ញសាសនា ទុកដូ្ចជាភ្ន ំសុតមរុថិនតៅចំកណារ លសកលតោក។ ឥ ូវ ជំតនឿតនះវ

រំសាយតៅតហ្ើយ រ៉ាុខ្នរវស ឋ ិេកន ុងគំនិេប្រជារលរដ្ឋខ្មម រជាអនុសាវរយី៏មួយ

ខ្ដ្លឥេអាចរំតភ្ាចបានត ើយ ដូ្តចនះប្រជារលរដ្ឋខ្មម រតៅខ្េម្ចនអារមម ៏ជា

និចាថាប្រះមហាកសេយជាសូរវងសអាទិតទរ អារមម ៏តនះឯងខ្ដ្លនាំឲអំណាចផ្តរ ច់

ការរនរ ប្េកូលររស់ប្រះមហាកសេយ កន ុងចិេរគំនិេខ្មមរ ថាជាអំណាចប្សរចារ់

ធមមជាេិផងនិង ជាអំណាចជាធម្ចម នររូផង។ 

ចំត រកាលេៗមក តគសតងកេត ើញថាេិព្វរាជ្យ10 ខ្មម ររោយអេថរសមល នួ តដាយ

មល នួឯងរនរ ិចមរងៗ តៅសល់ប្េឹមខ្េជាកំ េ់ខ្ដ្លតគបានចរទុកកន ុងប្រវេរ ិសា

្សរជាេិខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ រនរមកតទៀេ តៅនថាខ្ដ្លតសរចសីហ្នុទី១ប្រកាសរដ្ឋធមមនុញ្ញ

ខ្មម រជាដ្ំរូងនាឆ្ន ំ១៩៤៧ តៅតរលតនាះររររាជាធិរតេយយ ខ្ដ្លជាគូនិងទិរវរា

                                                      
 

 

3 តមមរនិៃ=Indra khmer ;Titre qu’on donne parfois au roi khmer។ 
4 ឆ្យ=Ombre ; មារ់។  
5 អម្ចេយ=Conseillers du roi ;Ministres។  
6 តសរ ចមេកជន=Rois- Défunts។  
7ជិនក=Aïeul ;Ancêtre (ជិនីសំរារ់តប្រើចំតណាះតភ្ទប្សី( តគអាចតប្រើថាជារិតាររស់ប្រមហាកសេយក៏បាន។  
8តទវនាគរ=ីCité des dieux។  
9ប្រេិររូ=Reproduction។  
10ទិរវរាជយ៏=Royauté divine។  
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ជ្យក៏រំោយមល នួតដាយអនុតោមតាមឧេរមចារ់ជាេិ កន ុងតនាះម្ចនខ្ចងចាស់

ថាប្រជារលរដ្ឋខ្មម រជាអធិរេីតៅកន ុងប្រតទសររស់មល នួ។ 

តយើងត ើញថាអស់រយៈតរលដ្៏យូរអខ្ងវងមួយ ប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ ោេ់បានរស់តៅ

កន ុងឋានៈជាអាណាប្រជានុរា្សរ ររស់ប្រះមហាកសេយ ោេ់ឥេខ្ដ្លបានសាគ ល់អវ ី

ខ្ដ្លតៅថាសិទធិមនុសស សិទធិប្រជាជន តសរភីារជាសរវនរ ររស់រុគគល ជារិតសស

ោេ់មិនខ្ដ្លពិ្លាប11(អំរីសណាឋ នននជីវេិររសោ់េ់តនាះត ើយ តប្រះោេ់

យល់ត ើញថាការទងំតនះជាប្កិ្ត្្យ12 ររស់រា្សរម្ចន ក់ៗ។ 

អវេរម្ចនននអភិញ្ញា ណ13 តនះនាំឲប្រជារលរដ្ឋខ្មម ររស់កន ុងសលាក្ន្តរ14 ទុកទិរវរា

ជ្យ ជាធម៍ខ្េមួយគេ់សំរារ់ជីវេិរស់តៅររស់មល នួ ខ្ដ្លម្ចនតោលការ ៏ដូ្ចជា

តសវភារ ការតសាម ះប្េង់ និង រលីកមម ចំតរះប្រះមហាកសេយតដ្ើមបីតសរយីសប្រះអងគ 

ខ្ដ្លជាម្ចា ស់ជីវេិតលើេបូ ង គឺថាកាលររស់អាណាប្រជានុរា្សរ ប្េវូចំបាច់ថិេតៅ

តប្កាមលអងធូលីប្រះបាទប្រះមហាកសេយ តដ្ើមបីប្រះអងគជាន់តលើជាអាធារ  សំរារ់ឲ

មល នួកាា យតៅជានតរាេរម ។ 

ជា តសវភារ ការតសាម ះប្េង់ និង រលីកមម ចំតរះប្រះមហាកសេយតដ្ើមបីតសរយីសប្រះ

អងគ ខ្ដ្លជាម្ចា សជ់ីវេិតលើេបូ ង គឺថាកាលររសអ់ាណាប្រជានុរា្សរ ប្េវូចបំាច់ថិ

េតៅតប្កាមលអងធូលីប្រះបាទប្រះមហាកសេយ តដ្ើមបីប្រះអងគជាន់តលើជាអាធារ15សំ

រារ ់ឲមល នួកាា យតៅជាន្សរាត្តម16។ 

ការទំនាក់ទំនងតសរចនិងរា្សរ ខ្ររតនះ នាំឲតគតចទជាសំ ួរថាតេើោរវៈររស់រា

្សរ ចំតរះតសរ ច ម្ចនវសិសសភាររិេខ្មនខ្ដ្រឬខ្ទ? គួរតយើងតលើកយកតោលការ

                                                      
 

 

11រិោរ=se plaindre។  
12ប្កិេ៍យ=Obligation morale។  
13អភ្ិញ្ញញ = Connaissance។  
14តោកនររ=Monde des ténèbres។ឋាននរកងងឹេសូន្យ។  
15 អាធារ= Support។ 
16 នតរាេរម=Plus élevé des hommes។  
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 ៏ររររាជាធិរតេយយតៅរណារ រសា ិមប្រតទស នាយុគកណារ ល (សេវេសទី៥ដ្ល់ទី

១៥( មករិនិេយតមើលខ្ដ្រ តដ្ើមបីតធវ ើការតប្រៀរតធៀរមាះនឹងររររាជានិយមសករ ី

ភូ្មិខ្មម រ ថាតេើវម្ចនតោលការ ៏ដូ្ចោន ខ្ដ្រឬតទ? 

តាមការសិកាតោក Montesquieu17 ខ្ដ្លតយើងតលើកយកមកតរៀររារ់ដូ្ចខ្លង

តប្កាមតនះគឺ៖ 

«ររររាជាធិរតេយយ សនមេ់ថាម្ចនវ ណ ៈមពង់មពស់មួយកន ុងសងគមខ្ដ្លម្ចន

កំត ើេរីធមមជាេិតហ្ើយវ ណ ៈតនះម្ចនតោលការ ៏ររស់តគគឺ”កិ្ត្ត ិយស”ររស់វ ្

 ៈ។ កិេរ ិយសតនះជាកម្ចា ំងថាមវន័រ ននប្គរ់អងគការនតយបាយររស់រររតធវ ើស

ហ្រយិកមមកន ុងជំតនឿរមួថាអវ ីខ្ដ្លតគកំរុងតធវ ើគឺតដ្ើមបីខ្សវ ងរកសាធារ ប្រតយជន៏

ផង និង ប្រតយជន៏ឯកជនផង។ តាមរិេកិេរ ិយសកន ុងទសសនៈខ្ររតនះ ជា

កិេរ ិយសមិនរិេតនាះត ើយ តប្រះថាការយិកមមររស់មល នួគឺតធវ ើត ើងសំរារ់ខ្េរំតរ ី

ខ្េប្រតយជន៏ឯកជនខ្េរ៉ាុតណាណ ះ ដូ្ចយ៉ា ងររររាជាធិរតេយយតគរងខ ំឲអាណា

ប្រជានុរា្សរ តធវ ើកិចាការធាន់ធាររំផុេ ោម នរង្វវ ន់ តដាយសំអាងថាកិចាការតនះ ជា

រលិកមមសំរារ់ប្រតយជន៏ជាេិខ្េការរិេរកយប្រតយជន៏ជាេិតនះប្ោន់ខ្េជា 

រកយរកយតោសនាខ្េរ៉ាុតណាណ ះ » 

កន ុងចំ ុចតនះនាំឲតយើងតលើកយកការកសាងប្បាងគប្បាសាទជាតប្ចើន ខ្ដ្លតសរច

ខ្មមរកសាងត ើងតៅកន ុងសម័េតដ្ើម សួរជាសំ ួរថា តេើការកសាងតនះ តធវ ើត ើងសំ

រារ់សាធារ ប្រតយជន៏រិេខ្ដ្រឬតទ? តរើខ្មម ររចច ុរបននយល់ត ើញថាប្បាសាទទងំ

តនាះជាតម្ចទនភារជាេិ ប្េវូខ្មម រគិេរិចរណាឲចាស់ថាកន ុងតម្ចទនភារតនះ អវ ី

មា ះខ្ដ្លអាចចេ់ទុកថាជាប្រតយជន៏សំរារប់្រជារលរដ្ឋ ជារិតសសកន ុងរចច ុរបនន

តនះ ោេ់កំរុងរស់កន ុងភារប្កីប្កជាទីរំផុ។ កន ុងសម័យតដ្ើម ដូ្ចតោកម៉ាុងតទស

តគយឿបានសរតសរដូ្ចខ្លងតលើតនះ រា្សរ ខ្មម របានប្េវូររររាជាធិរតេយយខ្កន ឲ

                                                      
 

 

17De l’esprit des lois។ 
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ោេ់តចលខ្ប្សចំការ តចលប្គួសារ មកកសាងប្បាសាទតដ្ើមបីតសចករ ីថុ្ំតថកើង

រររ ខ្េរួកវងំគ តគរនយល់រា្សរថា រលិកមមឥេរង្វវ ន់តនះជាប្រតយជន៏ជាេិ

ខ្មម រ ខ្ដ្លម្ចនមល នួជាម្ចា ស់ ដូ្តចនះប្រតយជន៏ខ្ដ្លម្ចនម្ចា ស់តនះ គឺជាប្រតយជន៏ 

េត្តិយៈ18 ឬ ប្រតយជន៏ឯកជនខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ ដូ្តចនះតម្ចទនភារររស់ខ្មមរមិនប្េវូ

យកតសរចជាប្រេិម្ចតនាះត ើយ តម្ចទនភាររិេគឺតសចករ ីតចះដ្ឹងខ្មម រកន ុងខ្ផនក

សំ ង និងការរិុនប្រសរ់ខ្មម រកន ុងវសិ័យវចិិេយសិលបៈ រ៉ាុខ្នរ ខ្មម រតយើងប្េវូចងចំ

កន ុងគំនិេជានិចាថាកន ុងសាថ រនកមមតនាះ ម្ចនខ្មមររារ់មឺុននាក់ ខ្ដ្លតគខ្កនមក

តធវ ើជាកមមករ ជារលតសរច តធវ ើការង្វរដ្៏ធាន់ធារកន ុងឋានៈជាទសៈតដ្ើមបីរំតរ ី

ប្រតយជន៏វ ណ ៈតសរ ច។កមមករ និងអនករតចាកតទសប្គរ់វសិ័យសំ ង់ទងំតនាះ

ឯងតហ្ើយ ខ្ដ្លតយើងប្េវូទុកោេ់ជាវរិរុរសជាេិខ្មមរ ខ្ដ្លជាតម្ចទនភារខ្មមររិ។ 

ខ្មម រតយើងប្េវូដ្ឹងថារារ់សហ្សសវេសមកតហ្ើយ រា្សរ ខ្មម ររស់កន ុងកាលធម្19 ដ្៏

ប្សតងះប្សតង្វចមួយ ភារតនាះប្េវូបានតោករ ឌ ិេសក្ងវ៉ា ន្់សាក់្ តោកយក

មកខ្េងជាកំណារយមួយគួរឲប្សតណាះដ្ល់វសនារា្សរ ខ្មម រកន ុងជគត្20 តយើងតនះ

ខ្ដ្លម្ចនតសចករ ីដូ្ចខ្លងតប្កាមតនះ៖ 

តកើេតាមយំ ធំតាមោា ន ម្ចនខ្េប្ក។ 

តឈើកំដ្រ េទល់សាា រ់ ចរ់វសនា។ 

រស់ជាមំុ្ប្កមុតដ្កសុី តដាយរាជការ។ 

រួកអាតាម អារកខ្មមរ រា្សរ តសនហាជាេិ៕ 

រហូ្េមកដ្ល់រចច ុរបននតនះ តយើងត ើញចាស់ណាស់ថា ររររាជាធិរតេយយតៅ

ប្សកុខ្មម រតទះរីកាា យមល នួជាររររាជានិយមអាប្ស័យរដ្ឋធមមនុញ្ញ ក៏តដាយ ខ្េតៅមំ

                                                      
 

 

18 មេរ ិយៈ=Noble ;guerrier de la caste de la lignée royale។ 
19 កាលធម្=La loi du destin។ 
20ជគេ=Monde ;Terre ; ce monde=ជគេតយើងតនះ។ 
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រស់តៅកន ុងអំណាចផ្តរ ច់ការខ្ដ្លជាគូធាេុតដ្ើមនឹងទិរវរាជ្យររស់មល នួ ចូលនដ្នឹង

ប្កមុតចររាន់រំតរយួីនកុមម ុយនិសរ  តធវ ើនតយបាយកន ុងរុេអាប្កក់ តដាយតប្រើប្រជា

ភ្ិថុេិរំភាន់គំនិេរា្សរ ខ្មម រថា តសរ ចសីហ្នុជារតីាឯករាជយផង និងសនរ ិភារ

ផង ខ្ដ្លរួកតគនាំោន តោសនាថាសាន នដ្តនះឯងជាប្រតយជន៏ខ្មមរ ខ្េការរិេ

តយើងត ើញជាក់ចាស់ថាឯករាជយជាេិខ្មមររចច ុរបននតនះជាឯករាជយតៅតប្កាម

អំណាចយួនកុមម ុយនិសរ  ឯចំខ្ កសនរ ិភារវញិ គឺជាសនរ ិភារសំរារ់ជនជាេិយួន

ចូលមករស់កន ុងទឹកដី្ខ្មម រតដាយតសរ ីនិងអនាធិរតេយយ។ឯករាជយ និងសនរ ិភារ

រិេអាចម្ចនបានលុះប្តាខ្េតៅប្សកុខ្មម រ រា្សរម្ចនតសរភីារ ម្ចនសុវេរ ិភារ រស់

ជាប្រជារលរដ្ឋនថាថន រូតហ្ើយជាម្ចា ស់ររស់ជាេិ។ ររររាជានិយមអាប្ស័យរដ្ឋធមមនុ

ញ្ញ រចច ុរបននតនះ ជារររសោរម័េ21 ផង ផ្តរ ច់ការផង និងរ រយួនផង ធាេុ

ទងំរីយ៉ា ងតនះ សោរាណា22 ខ្មម រតយើង តោកម្ចនជំតនឿថា រីចនប្ងសាា រ់ «ប្គរ់

តមប្គរ់រង» សូប្េរីដ្ង ផល ុំរីដ្ង ប្រួសរីដ្ង បាចរីដ្ង ចងរីដ្ង រេ់រីដ្ង។

ល។ ជាកបួ នសំោរ់រំបាេ់ តដ្ញរនារ (នវ៉ៃរីដ្ង(។ល។ 

ចាប់ប្តី្សន្ត្ិ៖ 

នាសេិរាជា នឹងកសី កសប្តា រុំខ្លងត ើយតហាង។ 

រីៗអសារ រីៗឥេការ រីៗសូនយតសាះ។ 

រីៗហ្ីនតហាច រីៗប្េតម្ចច រីៗសាធារ ៍។ 

តមរចតៅហ្ីនតហាច ប្េតម្ចចឥេការ តមរចតៅសាធារ ៍។ 

នាតៅសាធារ ៍ ម្ចនតប្រៀងឥេការ រំខ្រកកិចាកល។ 

រីៗសាម្ចនយ រីអនររធាន រីៗអាប្សូវ។ 

                                                      
 

 

21 រររតចរម័ទ(រររនតយបាយរុករលួយ=Kleptocratie។( 
22 តបារាណា= ចស់ទុំ។  
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នាតៅសាម្ចនយ សង់ផៃះនាសាថ ន តទៀរផាររុំជា។ 

គរ់នូវអនករល សាធារ ៍តម្ចហា៕ 

(ដ្កប្សង់រីឯកសារតោក តកង វ៉ៃ ន់ សាក់( 

តទះរីររររាជានិយមខ្មមរមំរង្វា ញថាមហាកសេយខ្មម រ តគតប្ចើសតាំងត ើងតាមនិ

េិវធីិននលទធិប្រជាធិរតេយយ គឺការតបាះតឆ្ន េក៏តដាយ ខ្េអនកម្ចនសិទធតបាះតឆ្ន េ

គឺជាមនុសសមួយចំនួនេូច ម្ចនវ ណ ៈមេរយៈ តប្ជើសតរសីតាំងតសរចតាមរតរៀរការ

សប្ជើសតងំសមាជិក្សោយេល នួ្ឯង23ោម នបេោា ន្គតិ្យុត្ត24សំរារ់ឲដ្ឹងអំរី

លក្ខណវនិ្ិចជ ័យ25 

ននជតប្មើសររសប់្កមុអនកម្ចនសិទធតបាះតឆ្ន េ។ ឧទហ្រ ៏ដូ្ចយ៉ា ងជតប្មើសតសរច

សីហ្មុនីជាមហាកសេយ រា្សរ ខ្មម រឥេដ្ឹងអវ ីរនរ ិចតសាះអំរីលកខ វនិិចជ ័យររស់

ប្កមុប្រឹការាជយសមបេរ ិ ការតធវ ើខ្ររតនះហាក់រីដូ្ចជាោម នេនមាអវ ីសំរារ់រា្សរ ឲ

ោេ់ទុកតសរ ចតប្ជើសខ្ររតនះជាឧេរមរុគគល ជាសភាជន សំរារ់ជាេិខ្មម រ។ កន ុង

ជតប្មើសោម នរទដាឋ នគេិយុេរខ្ដ្លេប្មូវឲតសរ ចសីហ្មុនីតោររតកាេខ្លា ច និង

អស់គុ អស់មួយជីវេិចំតរះសម្ចជិកប្កមុប្រឹការាជយសមបេរ ិរចច ុរបនន  ខ្ដ្លរា្សរ

ខ្មម រដ្ឹងចាស់ថាសុទធជាតចររា ន់ជាេិ និងកបេ់សាសនា។ កន ុងសណាឋ នខ្ររតនះ

ខ្មម រតយើងអាចសួរថា តេើតសរ ចសីហ្មុនីជាប្រះរាជាខ្ររណាតៅ តរើអនកតប្ជើសតរសី

តាំងប្រះអងគសុទធជាេុរាោរ26 ជន ? តេើប្រជារលរដ្ឋខ្មម រអាចតោររប្រះអងគជាម

ហាកសេយម្ចនសកាក រៈបានតដាយតសាម ះខ្ដ្រឫតទ? ភារោម នេនមាតសាះននររររាជា

និយមរចច ុរបននម្ចនជាក់ខ្សរងតរើតយើងតយងតៅតាមតសចករ ីខ្ថាងការ ៏ររស់

ប្ទង់រ ឬទធិថមីតនះ ថាប្ទង់មិនតធវ ើនតយបាយ ឬមិនចូលគ រកសសត្ង្វគ ះជាេិ

តទ តប្រះតោកហ្ ុនខ្សនបានសបថចំតរះមុមសររីតាប្ទង់ថាមិនរំោយរររ

                                                      
 

 

23ការតប្ជើសតំាងសម្ចជិកតដាយមល នួឯង=Cooptation។  
24 រទដាឋ នគេិយុេរ=Règle de droit។ 
25លកខ វនិិចជ ័យ=Critère។  
26ទុរាចរ=Mauvais conduite។ 
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រាជានិយមតទ ដូ្តចនះប្ទង់បានតធវ ើអនុសាសន៏ឲប្រះរាជវងានុវងសកុំចូលតធវ ើ

នតយបាយ តប្រះររររាជានិយមម្ចនអនកធានាការររឲរស់បានតៅមុមតទៀេ។

តរឿងតធវ ើអនុសាសន៏មិនឲប្រះរាជវងានុវងសតធវ ើនតយបាយជាការមួយលអ តហ្ើយ ខ្េ

និយយកំខ្ភ្លថាអាយុជីវេិររររាជានិយមតៅកន ុងកណារ រ់នដ្ ហ្ ុន ខ្សន ជាការ

ប្រម្ចថតដាយមល នួឯងនូវររររាជានិយម ខ្ដ្លរួកតសរចមល នួឯងម្ចនជំតនឿថាជា

សាថ រ័នសហ្សសវេសខ្ដ្លម្ចនការោំប្ទតដាយប្សឡាញ់រីសណំាក់ប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ។

សំដ្ីកំខ្ភ្លខ្ររតនះក៏រង្វា ញឲត ើញភារផទ ុយប្ស ះរីធាេុទុររលររស់ររររាច

និយមរចច ុរបនននឹង សព្សងសាា រ27 ជាតសរយីសននតសរចសីហ្នុខ្ដ្លប្ទង់រ ឬទធិ

ទុកសររីតាប្ទង់ជារាជហ្រវិងស។ តរើប្ទង ់រ ឬទធិទុក តោកហ្ ុន ខ្សន ជា

ម្ចា ស់ ជីវេិររររាជានិយម តេើរររតនះ វតថាកទរខ្ររណាតៅ ? 

 

                                                      
 

 

27 សរសងសាក រ= រុ យសរ។ 
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ជំពកូ្ស ទី១ - អំណាចនៃរាជាធិបដតយ្យ 

អត្ថរសនន្អំណាច ប្គិិះនន្អំណាច វវនិន្នន្អំណាច 

តៅកន ុងនិតកខររទ តោក ជួន្ ជុ2ំ8 តោកបានសរតសរថា តដ្ើមបីប្សួលយល់ដ្ងឹ

អំរីអំណាចរាជាធិរតេយយតៅប្សកុខ្មម រ តគប្េវូសកិាអំណាចតាមការវវិឌ្ឍន៏នន

ជំតនឿតៅប្សកុខ្មម រ រី «ជំសន្ឿសលើធមមជាតិ្»29 មកដ្ល់ជំតនឿតលើរុទធសាសនា។ ការវ ិ

វឌ្ឍន៏អំណាចប្រះរាជាតនះម្ចនរីដ្ំណាក់៖ 

១. ប្រះមហាកសេយជា អាណត្តិគហក្30 ននប្រះធរ ។ី 

២. ប្រះមហាកសេយជាអា េរិគហ្ក នន ចាប់សលាក្នតុ្31 និង ប្រហ្ម ិកធម៏។ 

៣. ប្រះមហាកសេយជាអា េរិគហ្កននចារ់តោកធាេុ និង រុទធកធម៍។ 

តយើងយកការសិកាតោក ជួន ជុំ មករិចរណា តប្រះតយើងយលត់ ើញថា ជាការ

សិកាវទិាសា្សរនតយបាយខ្មមរតដាយកូនខ្មមរមុនតគ តហ្ើយគួរឲចរ់អារមម ៏

តដ្ើមបីឲកូនខ្មម រតយើងដ្ឹងអំរីធាេុរិេននអំណាចររស់ប្រះរាជាមល នួ។ ការរិចរណា

ររស់តយើងតលើការសិកាតោក ជួន ជុំ គឺតដ្ើមបីរនរ  រកធាេុអំណាចតៅប្សកុខ្មម រ

ឥទធិរលររស់វមកតលើការរស់តៅររស់ប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ ខ្ដ្លតយើងដ្ឹងចាស់

ណាស់ថានារចច ុរបននតនះតៅកំរុងរស់កន ុងអំណាចផ្តរ ច់ការដ្៏សាហាវមួយ តប្រះវ

អាចរំផ្តា ញជាេិឲបាេ់រោយសូនយតៅកន ុងអនាគេកាលដ្៏មា ីមួយ។ ដូ្ច តោក

Montesquieu តោកបានសរតសរថាតោលការ អ៏ំណាចផ្តរ ច់ការ គឺដ្ឹកនំាជាេិ

                                                      
 

 

28 Le pouvoir monarchique au Cambodge-1952។ 
29 ជំតនឿតលើធមមជាេិ=Animisme។ 
30 អា េរិោហ្ក=Mandataire។ 
31ចារ់តោកធាេុ=Ordre du cosmo។  
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តដាយយក សង្ហា 32 ជាមតធាបាយដ្ឹកនំា តធវ ើឲរា្សរខ្លា ចអំណាច ដូ្ចខ្លា ចតខ្លម ច

រីសាច តាមតធវ ើោណាតិ្ោត្33 មនុសសតោក ឲវនិាសអនររាយ។ 

និតកខររទតោក ជួន ជុំ ជាឯកសារ សរតសរជាភាសារបារាងំ ខ្ដ្លជាជញ្ញា ំងបំាង

ននការតចះដ្ឹងររស់តោក រីរា្សរសាមញ្ញ ខ្មម រ តហ្េុតនះឯងបានជាតយើងយក

សាន នដ្សំខ្លន់តនះមករិចរណា តហ្ើយតធវ ើចរនរការ កន ុងភាសាជាេិតដ្ើមបីទុកជូន

ខ្មមរប្គរ់ប្រតភ្ទ អាចម្ចនលទធភារ យកវមកតធវ ើជាប្រធានននការរិភាកាខ្លង

នតយបាយ ឲយល់អំរីទមាន់ននអំណាចផ្តរ ច់ការ ខ្ដ្លវបានសងកេ់តលើប្រជារា្សរ

ខ្មម រជានិចាកាល នំាឲរា្សរ ខ្មម ររស់កន ុងភារជាអនកឈឺចរ់េរូជ។ ដូ្តចនះ តយើងសួរ

ថា តេើរា្សរ ខ្មម រ រីជំនាន់មួយតៅជំនាន់មួយោេ់តៅម្ចនសល់ថាមរលឯណា

តដ្ើមបីតធវ ើសកក រៈដ្ល់ប្រះរាជា ឬ អនកដ្ឹកនំាមល នួ ដូ្ចរកយកុហ្កថា ោេ់ប្សឡាញ់

តសរ ច ឬ អនកដ្ឹកនំាដូ្ចរីតាររស់ោេ់ ? 

ខ្្ែក្សទ១ី 

ស្ពះមហាក្សសតយជាអា តិគីហក្សនៃស្ពះធរ ី 

ជំតនឿតលើធមមជាេិ តគត ើញម្ចនតៅកន ុង ប្ក្មសក្េប្តជីវក្មមខ្េមរ34 ខ្ដ្។លម្ចន

ត ម្ ះថា «ប្កមប្រះឧកញ្ញញ តទរ» កន ុងតនាះម្ចនខ្ចងជាកបួ ននិងវធីិការសំរារ់រន់

ប្សន់ដ្ល់ប្រលឹងខ្ដ្លម្ចនតៅកន ុងធមមជាេិ តដ្ើមបីឲប្រលឹងតនាះ ជួយខ្ថរកា និង

ទញយកប្រតយជន៏រីវសំរារ់តសចករ ីសុមររស់មល នួ។ មុនតរលប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ

បានទទួលឥទធរលអរយិធម៍ឥណាឌ  ខ្មម រតយើងម្ចនជំតនឿតលើធមមជាេិ ដូ្ចយ៉ា ងនប្រ

តដ្ើមតឈើ ទតនា  សៃ ឹង ប្សះ ប្េរងំ។ល។ សុទធជាវេថ ុម្ចនប្រលឹងស ឋ ិេតៅ។ ប្រលឹង

                                                      
 

 

32 សង្វក = តសចករ ីខ្លា ច ; Crainte។  
33 បាណាេិបាេ= រាបាទ។ 
34 ប្កមតកសប្េជីវកមម=Code rural khmer។ 
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តនះ រស់កន ុងជិរតោក ឥេររូ ជាមួយនឹងមនុសសតោក ម្ចនទំនាក់ទំនងរវងោន

នឹងោន  កន ុងជីវេិរស់តៅជាធមមតាររស់មនុសស តៅតរលណាមនុសសតធវ ើអំតរើអវ ីមួយ

មុសឆ្គងដ្ល់ប្រលឹងណាមួយ ប្រលឹងតនាះវតធវ ើបាេុកមមក ម្ចា េ់កម្ចា យ អនកតធវ ើ

តនាះឲវនិាស តាមជមា ឺករ ី តធវ ើឲស យជានិចា និង ប្គរ់វធីិណាខ្ដ្លអាចឲអនកតធវ ើ

តនាះឥេអាចរស់តៅបានជាសុវេថភារ។ តរើចង់ចកតចញផុេរីទ ឌ កមមររស់

ប្រលឹងតនាះ ប្េវូអនកទទួលទុកខ តនាះ តធវ ើរិធីខ្សនសូមតទសដ្លប់្រលឹងខ្ដ្លមល នួ

បានតធវ ើមុសឆ្គងតៅតលើតគ។ ឧទហ្រ ៏មួយគួរឲកេ់សំោល់កន ុងជំតនឿតលើធមមជាេិ

ខ្ដ្លម្ចនខ្ចងកន ុងប្កម ប្រះឧកញ្ញញ តទរ ខ្ដ្លម្ចនតសចករ ីដូ្ចេតៅ៖ 

«ប្ករីណាខ្ដ្លមកសាា រ់តៅតលើខ្ប្សចំការអនកដ្៏នទ ម្ចា ស់ប្ករីតនាះប្ទវូទទួលមុស

ប្េវូតាមប្កមប្រហ្មទ ឌ ផង និង ប្កមរដ្ឋរបវរ ីផង តរើប្រសិនម្ចា សប់្ករីតនាះមិន

តធវ ើរិធីខ្សនតដ្ើមបីសូមតទសដ្ល់ប្រលឹងខ្ដ្លស ឋ ិេតៅកន ុងខ្ប្សចំការតនាះ រិធី

ខ្សនតធវ ើត ើងតដ្ើមន ីឲម្ចា ស់ខ្ប្សចំការ ចកផុេរី តទមមនសស ននប្រលឹងតនាះមក

តលើររូតគ»។ 

ជំតនឿខ្ររតនះម្ចនតប្ចើនជាអខ្នក ដូ្ចយ៉ា ងការតោររតទររ ដ្ ីតប្រះខ្មម រយល់

ត ើញថាដ្ជីាមូលដាឋ នផរល់នូវប្សូវអងករជាអាហារសំខ្លន់ ដូ្តចនះតរៀងរាល់ឆ្ន ំ ប្រះរាជា

ខ្មមរតធវ ើរិធីរំលឹកគុ ដ្លប់្រះធរ ី រួងសួងសូមតទររ ដ្ីជួយខ្ នំារា្សរ ឲបាន

ដ្ឹងអំរីផលនឹងអាចម្ចនបានកន ុងរដូ្វតធវ ើខ្ប្សចំការសប្ម្ចរ់ឆ្ន ំថមី។ ទំតនៀមទម្ចា រ់

តនះ គឺរិធីប្ចេ់ប្រះនងគ ័ល តរើករដូ្វតធវ ើខ្ប្សតនាះឯង។ 

 វទូិប្រវេរ ិសា្សរលបីជាតប្ចើន ដូ្ចជា តោក

Sylvain Lévi,  Przyluski  Granet,  Paul Mus,  G. Coedès បានរញ្ញា ក់កន ុងការ

សិការរស់ោេ់ថា តៅប្សកុខ្មម រ និង ប្សកុចំបា៉ា ថា ប្រជារលរដ្ឋតដ្ើម ម្ចនជំតនឿ

តលើប្រះធរ ីតនះ មុនមល នួបានទទួលឥទថិរលអរយិធម៍ឥណាឌ ។ ជំតនឿតនះ មិនប្េឹម

ខ្េម្ចនតៅកន ុងប្សកុខ្មម រ និង ចំបា៉ា តនាះតទ តគត ើញម្ចនតៅកន ុងដ្ំរន់អាសុីអ

តគនយ៍ ដូ្ចយ៉ា ងតៅប្រតទសឥ ឌ តូ សុី  តវៀេណាម  ោវ និង តៅប្រតទសចនិខ្លង

េបូ ងខ្ដ្រ។ 
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និមិេរររូននប្រះធរ ី គឺជាថម ខ្ដ្លតគតំាងថមតនាះកន ុងនផៃដ្ីមួយ ថមតនាះអាចម្ចន

ឫទធិតធវ ើឲធាា ក់តភ្ាៀង និងឲម្ចន ព្ហុ្លភាព្35 តលើកនផៃដ្ី ខ្ដ្លតគតំាងមល នួតៅ

ទីតនាះ។ តរើនិយយឲមា ី ថមតនាះ ជាប្រះ ជាទីកខ្នាង ខ្ដ្លតគតំាងមល នួខ្េមរង។តាម

ទសសនៈ តោក Paul Mus ជំតនឿតលើ ប្ព្ិះសិលា36 ជារុរវជំតនឿ ននជំតនឿតលើ

បដិមាក្រលិងគប្ព្ិះឥសូរ ខ្ដ្លជាជំតនឿសំខ្លន់មួយ ររស់ប្រះវងានិវងសមហាកសេយ

ខ្មម រតៅសម័យអងគរតទះរីប្រះរាជា ជាអនកកាន់ប្រហ្មញ្ញសាសនាករ ី អនកកាន់រុទធ

សាសនាករ ី។ 

ចំត រកាលេៗមក រហូ្េមកដ្ល់រចច ុរបននកាល ជំតនឿតលើប្រះសិោ បានកាា យជា

ជំតនឿតលើអនកតា ជំតនឿតនះ តយើងអាចទុកជាជំតនឿជាេិខ្មមរបាន តប្រះតៅកន ុង

ប្សកុខ្មម រទងំមូល តគត ើញម្ចនមៃមអនកតា រសតរញភូ្មិប្សកុ តហ្ើយរិធីខ្សន

អនកតា ប្េវូអនកខ្ប្សចំការ តធវ ើត ើងតរៀងរាល់ឆ្ន ំ តដ្ើមបីឲដ្ីចំការររស់មល នួ ម្ចនរហ្ុ

ផលភារ សំរារ់ចិញ្ា ឹមជីវេិប្គួសារ។ 

ជំតនឿតលើអនកតាររស់ប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ ម្ចនលកខ ៈ រីរយ៉ា ង៖ 

១. ជាការសំខ្មរងគំនិេ ននថាមរលធរ ី ខ្ដ្ល ដ្ី ុំ  ប្សកុ តមេរ ម្ចនរហ្ផុល

ភារ ម្ចនវរុិលភារ តដាយសារអនកតាប្រចំ ុំ  ប្សកុ តមេរនិមួយៗតនាះឯង។

តហ្េុតនះឯង តរៀងរាលឆ់្ន ំអនកប្សកុ នាំោន តធវ ើរិធីខ្សន ខ្ដ្លតគតៅថារ ុយតលើក

អនកតា តដ្ើមបីសូមតសចករ ីសុម និង តសចករ ីចំតរនីរីប្រះធរ ីតនះ។ 

២. ជាការសំខ្ដ្ងគំនិេ ននការទុកអនកតាជាទីកខ្នាងខ្េមរង តដាយយក ប្រឹេរ ិការ

 ៏ប្រវេរ ិសា្សរ  និង អនុសាវរយី៏ ររស ់អនកប្សកុតៅទីកខ្នាងតនាះ មករញ្ញា ក់ថា

ជំតនឿតនះគឺជាការរិេ ដូ្ចយ៉ា ង អនកប្សកុតៅតមេរតរធិសាេ់ ទុកអនកតាោា ំង

តមឿងជាតមេរតរធិសាេ់ខ្េមរង។ តដ្ើមដ្ំរូងននជំតនឿតនះគឺ កន ុងសេវេសទី១៦

ម្ចនតមទ័រខ្មមរម្ចន ក់ត ម្ ះឧកញ្ញញ ោា ំងតមឿង តោកសុមចិេររូជាជីវេិតោកមល នួ

                                                      
 

 

35រហ្ុផលភារ=Fécondité។  
36 ប្រះសិោ=La pierre-dieu។ 
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ឯងតដ្ើមបីការររ ព្ញាចន្ទ ខ្ដ្លជារ់កន ុងរនាៃ យជ័យ រីការតឡាមរ័ទធររស់កង

ទ័រតសរ ចកន។ ការរូជាជីវេិតដាយមល នួឯងររស់ឧកញ្ញញ ោា ំងតមឿង តៅហាវ យ

តមេរតរធិសាេ់ ម្ចនតោលរំ ង តៅខ្កនទ័រតខ្លម ច ឲមកជួយវយរំតដាះ រញ្ញញ

អងគចនៃ  រីការតឡាមរ័ទធររស់សប្េវូ37 ចំត រកាលេៗមក អនកប្សកុតៅតមេរ

តរធិសាេ់ ក៏នំាោន តជឿថា ប្រលឹងតខ្លម ច ឧកញ្ញញ ោា ំងតមឿង កាា យតៅជាអនកតា

រកាទឹកដ្ីតមេរតរធិសាេ់ តហ្ើយមកដ្ល់រចច ុរបននកាល រាល់ខ្មតមសា ប្គរ់ម្នរ ី

ប្រចំតមេរតរធិសាេ់ និង អនកប្សកុនំា តគោន តធវ ើរិធីរន់ប្សន់ដ្ល់អនកតាោា ំង

តមឿង តដ្ើមបីសូមតសចករ ីសុមសរាយរីម្ចា ស់ទឹកដ្ី។ 

ជំតនឿខ្ររតនះ តគត ើញម្ចនខ្ដ្រតៅប្សកុេបូ ង ម ុ  ំតៅកន ុងតមេរកំរង់ចម ប្គរ់

តៅហាវ យប្សកុថម ីប្េវូខ្េតធវ ើរិធីរន់ប្សន់ដ្ល់អនកតា អជូន តៅភូ្មិអជូន ខ្ដ្លជា

ម្ចា ស់ទឹកដ្ីទីតនាះ តដ្ើមបសូីមតសចករ ីសុម។ ប្េវូដ្ឹងថា អជូនជាអេីេតៅហាវ យ

តមេរេបូ ង ម ុ ំ កន ុងសេវេសទី១៦ ខ្ដ្លប្រះរាជា កាេ់តទសប្រហារជីវេិ រីរទតធវ ើ

ោេកមម តដាយតចេនា រំរនអាជាា តសរ ច តលើរគុគលទុំ។ ចំត រកាលេៗមក អនក

ប្សកុេបូ ង ម ុ  ំម្ចនជំតនឿថា ប្រលឹង អជូន កាា យជាអនកតារកាទឹកដ្ី តហ្ើយនាំោន

តធវ ើការរន់ប្សន់ តដ្ើមបីសូមតសចករ ីសុម។ តរឿងអជូនតនះ ខ្មម រតយើងភាគតប្ចើនដ្ឹង

ចាស ់តដាយសារម្ចន អនកនិរនធខ្មម រម្ចន ក ់បានដ្កប្សង់ប្រឹេរ ិការ ៏ប្រវេរសិា្សរ

តនះមកខ្េងជា ប្រតឡាមតោក ដ្៏លប ីខ្ដ្លម្ចនចំ ងតជើងថា«តរឿងទំុទវ» ឬ ទ

វឯក។ 

ជំតនឿខ្មម រតដ្ើមតនះឯងតហ្ើយ ខ្ដ្លប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី២(គ.ស.៨០២-៨៥០( តប្កាយ

រីបានរំតដាះប្សកុខ្មម ររបី្រតទសជាវ  ឲម្ចនឥសសរភារ និង រប្ងួររប្ងួម ឲម្ចន

ឯកភារត ើងវញិ តៅតលើភ្ន ំគូតលន ប្រះអងគបាន ប្បាររធតធវ ើរិធីមួយជាមួយ

រុតរាហ្ិេប្រះអងគ ត ម្ ះប្រហ្ម  ៏សិវនកវលយ ម្ចនជំនួយរីប្រហ្ម ៏ម្ចន ក់តទៀេ ជា

រិធីករ ត ម្ ះ ហ្ិរ យទម តចះមុមវជិាជ យ៉ា ងតប្ចើនខ្លងមនរអាគម។ រិធីតនះតៅ

                                                      
 

 

37ដ្កប្សង់រីឯកសារតោកតអងសុេ មហារុរសខ្មម រ ដ្កប្សង់រីប្រះរាជរងាវតាខ្មម រ។  
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ថា «រិធីតទវរាជ» កន ុងរំ ងតធវ ើឲប្រះអងគឲម្ចនឋានៈ ជាចប្កវេីន (តសរ

ច ចប្កវល(។ 

កន ុងតរល ជាមួយោន តនះ តគអភ្ិតសកតសក សិវលងិគ ខ្ដ្លតគសនមេ់ថា ជាលិងគប្រះ

ឥសូរ។ តធវ ើដូ្តចនះ តគអាចចេ់ទុកថា អាភ្ម័នរិសិដ្ឋ ររស់ប្រះរាជា បានតៅស ឋ ិេ

តៅកន ុងសិវលិងគតនាះ ខ្ដ្លបាន កាា យជា េំណាង ឬ និមិេរររូ ននតទវរាជ។ 

ដូ្ចតយើងបាន និយយខ្លងតលើ រចួតហ្ើយថា ជំតនឿតលើ លិងគប្រះឥសូរតនះ ជាជំតនឿ

ខ្ររថមីខ្េរ៉ាុតណាណ ះ តៅប្សកុខ្មម រ តប្រះវកាា យតចញ រីជំតនឿប្រះសោិឬអនកតា ររស់

ខ្មម រតដ្ើម។ តហ្េុតនះឯងតហ្ើយ បានជា ជំតនឿតលើ លិងគប្រះឥសូរតនះ ម្ចន

ប្រជាប្រិយភារ កន ុងរណារ ជនខ្មមរ តៅសម័យអងគរ តប្រះវ ម្ចនលកខ ៈប្រខ្ហ្ល

នឹង ជំសន្ឿអាយ38 ររស់ខ្មម រតនាះឯង។ 

តហ្េុតនះឯង បានជា  វទូិប្រវេរ ិសា្សរ  ជាតប្ចើន បានឲេនមា ដ្ល់ប្រះបាទជយ័វរ័ មន

ទី២ ថាជាប្រះរាជាតនះ ម្ចនប្រជាា រតងក ើេ ជំតនឿជាេិមួយបាន តដាយតធវ ើការ រូក

រញ្ច លូោន  នូវជំតនឿររស់ប្រហ្មញ្ញសាសនា និងជំតនឿអាយ តដ្ើមបីខ្សវ ងរកឯកភារ

ជាេិផង និង តធវ ើប្រះអងគកាា យ ជាតទវរាជ តៅថានមនុសសតោកផង។ 

តៅសម័យអងគរ ប្រះរាជាខ្មមរ ម្ចនង្វរ ជា «កំ្រាខ្ត្ន្ន្ទសប្កាម» ម្ចនន័យថា «

ម្ចា ស់ខ្ផនដ្ីខ្លងតប្កាម»។ កន ុងង្វរតនះឯងតហ្ើយ ខ្ដ្លប្ររាជាខ្មមរ ទុកមល នួ ជា

ម្ចា ស់ខ្ផនដ្ ីតហ្ើយ ប្គរ់កិចាការ ខ្ដ្លម្ចន ទំនាក់ទំនង នឹងតរឿងដ្ី កន ុងប្រះរាជា

ណាចកយ ប្េវូចំបាច់ ម្ចនការអនុញ្ញញ េ រីប្រះអងគ ជាមុនសិន។ តរើនិយយឲមា ី គឺ

ប្រតទសជាប្រះអងគ ខ្េមរង ដូ្ចអនកប្សកុ ទុកអនកតា ជាម្ចា ស់ប្សកុតនាះឯង។ 

តទះរី ម្ចនការវវិឌ្ឍន៏លទធិរាជាធិរតេយយ រីប្រហ្ម ិកធម៏ តៅរុទធកធម៍ ខ្េខ្មមរ

តយើងតៅខ្េ ម្ចនជំតនឿ ជាតប្ចើនខ្ររយ៉ា ង តៅតាមដ្ំរន់រស់តៅររស់តគតរៀងៗ

មល នួ ខ្ដ្លជាកតារ មួយ នាំឲ សងគមខ្មមរតយើង ម្ចនលកខ ៈ ជាសងគមផំុ្តដាយប្កមុ

                                                      
 

 

38 ជំតនឿអាយ= ជំតនឿតដ្ើមររស់អនកប្សកុ។ 
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មនុសសេូចធំ ជាតប្ចើន ខ្ដ្លជាការលំបាកមួយ កន ុងការខ្សវ ងរក ឯកភារជាេិ។

ការតនះ នាំឲ អនកដ្ឹកនំាប្គរ់សម័យ ជារិតសសប្រតទសជិេខ្លង តគតឆ្ាៀេទញ

យកប្រតយជន ៏រ ីព្ហុភាព្នន្គំន្ិត្ខ្េមរ39 ខ្ដ្លម្ចន កន ុងតមមរៈសងគម។ 

ខ្មម រតយើងនិយយថា តរើនសិនជានគរខ្មម រ ឥេមហាកសេយ ចាស់ជាម្ចន តកើេ

ចោចលជារុំខ្លន ទសសនៈតនះ ជាមរេររស់រុរវរុរសខ្មមរ រីសម័យមួយតៅ

សម័យមួយ ខ្ដ្លោេ់ទុករនរ  ឲរា្សរ ខ្មម រ រហូ្េមកដ្ល់រាជយសតមរចសីហ្ន។ុ កន ុង

គំនិេតនះ រា្សរ ខ្មម រប្រដូ្ចប្រះមហាកសេយ នឹងអំណាច មជឈិម ម្ចនមហានុភារ

ខ្ដ្ល ជាអំណាច សប្ម្ចរ់រប្ងួររប្ងួមជាេិផង ជាអំណាច តសរ ចចប្ករេរ ិផង

និង ជាអំណាច សប្ម្ចរ់ប្គរ់ប្គងប្រតទសផង ខ្ដ្លជា នគរតកើេម្ចនត ើង រីការ

ប្រជុំរដ្ឋេូចធំ ជាតប្ចើន តរើតយងតាមប្រះរាជរងាវតាខ្មមរ ចំនួនរដ្ឋេូចធំតនាះ

ម្ចនរហូ្េដ្ល់ តៅមួយរន់ប្សកុឯតណាះ។ ការខ្រងខ្ចកខ្ដ្នដ្ីប្រតទសខ្មមរតនះ

រង្វា ញ ឲត ើញថា ម្ចនអនុអំណាចដ្ំរន់ ប្សកុជាតប្ចើន តៅតប្កាមអំណាចមជឈិម

ខ្េអនុអំណាចតនះ ម្ចនសវ ័យរាជយប្េួេប្តាដ្ំរន់មល នួប្គរ់វសិ័យ កេរវកិចជខ្េមួយ

ចំតរះអំណាច មជឈិមខ្ដ្លអនុអំណាច ប្េវូម្ចន គឺតសចករ ីតសាម ះប្េង់ោម នលកខម័

 ឌ ។ ការរង្វា ញការតសាម ះប្េង់តនះ ប្េវូតធវ ើត ើង តាមជំនួយប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងខ្ដ្ល

អំណាច មជឈិម ប្េវូការជំនួយ ជារិតសស គឺជំនួយតយធា ជារលករ  ីជាសម្ចា រៈករ ី

តៅតរលខ្ដ្លប្រតទស ម្ចនស្ង្វគ ម និង រលកមម សំរារ់ប្គរ់សាថ រនកមមររស់ប្រះ

មហាកសេយ ខ្ដ្លជា អា េរិគហ្ក ននប្រះធរ ី។ 

តសរ ចដ្ំរន់និមួយៗ ខ្ដ្លខ្មមរតយើងធាា រ់តៅថា «តសរ ចប្កាញ់» សុទធជា អា េរិ

គហ្ក ននខ្ដ្នដ្ីប្សកុមល នួ ដូ្ចសរវនថាតនះ អស់តោករដ្ឋម្នរ ីប្គរ់ប្កសួង ោេ់

ទុកមល នួោេ់ ជាម្ចា ស់ររស់ប្កសួង តៅហាវ យតមេរ តៅហាវ យប្សកុ ោេ់ទុកោេ់

ជាម្ចា ស់តមេរ ប្សកុ។ កេរវកិចា ររស់រួកោេ ់ម្ចនខ្េមួយគេ់ គឺការររ

                                                      
 

 

39 រហ្ុភារននគំនិេខ្មម រ=Multitude de la pensée khmère។ 
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ប្រតយជន៏យួនកុមម ុយនិសរ  តៅប្សកុខ្មម រ ប្រតយជន៏តនាះ គឺទុក តសរភីារ ឲយួន

កុមម ុយនិសរ  តប្រើទឹកដី្ខ្មម រ តាមតសរ។ី 

ខ្្ែក្សទ២ី 

ស្ពះមហាក្សសតយជាអា តិគីហក្សនៃស្ាហែ ិក្សធម ៍

តាមសិោចរកិខ្មម រ អរយិធម៏ឥណាឌ  ម្ចនឥទធិរលយ៉ា ងខ្លា ំង មកតលើ តោលការ

 ៏ ននការរងករតងក ើរដ្ឋខ្មម រ តាំងរីតដ្ើមទីមក ឥទធិរលតនះ តគត ើញ ម្ចនកន ុងប្គរ់

ខ្ផនក កន ុងររររាជានិយមខ្មមរ ដូ្ចយ៉ា ង ការអរ់រំគេិយុេរ នតយបាយដ្ឹកនំានិង

ទសសនវជិាជ ប្រហ្មញ្ញសាសនា រ៉ាុខ្នរ  ឥទធិរលតនះ មិនសូវតប្ជាកប្ជារតប្ចើនណាស់ណា

តទ តៅតលើការរស់តៅជាតរៀងរាល់នថា ររស់ប្រជារា្សរ ខ្មម រ តប្រះថា តៅចំតរះមុម

ការតហ្ៀរហូ្រ បាចសាចប្រហ្ម ិកធម៏ កន ុងមជឈដាឋ ន អនកដ្ឹកនំា ប្រជារា្សរ ខ្មម រ

ោេ់តៅ ខ្េរនរ  តជឿតលើ ជំសន្ឿអាយ ររស់មល នួជានិចា តហ្ើយ មិនម្ចនការយកចិេរ

ទុកដាក់តប្ចើនណាស់ណា តលើជំតនឿអនកដ្ឹកនំាមល នួ ខ្ដ្លជាតហ្េុមួយ នាំឲម្ចន

ខ្ចក កន ុងតមមរៈសងគម ជារីរ សណាត ប់នន ប់40៖ 

១. សណារ រ់ធាន រ់សងគម ខ្ដ្លជា រតរៀររស់តៅរាលន់ថា ររស់ប្រជារា្សរ ។ 

២. សណារ រ់ធាន រ់តសរ ច ខ្ដ្លជា រតរៀរដ្ឹកនំាជាេិ តដាយយក ប្រហ្ម ិកធម៍ ជា

មូលដាឋ ន នន រចនាសមព ័ន្ធសរៀបចំ41 និង សណាឋ ន ននជំតនឿ។ គឺថា ប្គរ់សាថ រ័ន

ររស់ររររាជាធិរតេយយ តគយកប្រហ្ម ិកធម៏តនះ ជា សប្ោងន្សយាោយ42

និង សាសនា។ តប្ោងតនះតគទុកជា សសរប្ទងូ ររស់រររដ្ឹកនំា។ 

                                                      
 

 

40 សណារ រ់ធាន រ់ទីតនះតប្រើកន ុងន័យផ្តសាបារាងំ=Ordre។ 
41រចនាសមព ័នធ តរៀរចំ=Structure organique។  
42តប្ោងនតយបាយ=Armature politique។  
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កន ុងចំតណាម សិកាខ បេ43 ជាតប្ចើន ររស់ប្រហ្មញ្ញសាសនា សិកាខ រទ ខ្ដ្លប្រះរាជា

ខ្មមរទទួលយកយ៉ា ងង្វយរំផុេ គឺតោលតទវរាជ។ ចរ់រីសេវេសទី១០មក អនក

ដ្ឹកនំាជាេិនំាោន  ទុកតោលការ ៏តនះ ជាអេថរស ននររររាជានិយមខ្េមរង

តប្រះជំតនឿតនះ វម្ចនមូលដាឋ នរចួតប្សច កន ុងជំតនឿអាយ ររស់ប្រជារា្សរ  គឺជំតនឿ

តលើប្រះធរ ី ខ្ដ្លម្ចន ប្រះមហាកសេយ ជាអ េរិគហ្ក គឺថាជាម្ចា ស់ខ្ផនដ្ី។ 

ប្ទិសរ ីតទវរាជ័យម្ចនខ្ចងកន ុង គមព ីរសវេ និង តៅកន ុង អតាថ ធិរាយ តាមការរសូប្េ

ធម៍ ររស់រួកប្រហ្ម  ៏ខ្ដ្លតយើងតលើកយកតោលការ ៏ធំៗមាះ មកជំរារជូន

អនកអាន ដូ្ចខ្លងប្កមតនះ៖ 

ចារ់សេវតោក ជាប្សតម្ចលននចារ់តោកធាេ ុដូ្ចយ៉ា ងសណារ រ់ធាន រ់មនុសស

តោក សាសនា សីលធម៍ នតយបាយ និង គេិយុេរ។ ចារ់ទងំរីរតនះ រតងក ើេ

តដាយ បញ្ញា ប្ព្ិះ (Prajapati( ខ្ដ្លជា ពិ្ធីក្រខ្ត្មួយនន្ព្ិធីបូជាសាសនា44 ខ្ដ្ល

ជា ប្រះម្ចនកម្ចា ំងទិរវតសម ើ នឹងប្រះប្រហ្ម ។៏ 

«បញ្ញា ប្ព្ិះ ប្ព្ហមណ»៏45 ជា បុព្វ ប្ព្ិះ46 ជាតោលការ ៏ ននជីវេិនិង ជា បេោា ន្

អាយាម័ក្47 កន ុងតោកធាេុ។ ជាប្រះ ខ្ដ្លម្ចន លកខ ៈប្រមោន  ជា «ជិវេិ»

ឬ រុគគលផង ជា «ន្ិរជិវតិ្» 48 ឬ វេថ ុផង ជា «អនករតងក ើេ» ផង ជា «ការ

រតងក ើេ» ផង។ រញ្ញញ ប្រះ ជានិមិេរររូ ននចារ់តោកធាេុផង និង សុមដ្ុម ររស់

តោកធាេុផង ខ្ដ្លតកើេម្ចនត ើង រីការតធវ ើរូជាប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង និង ជារតីិ្

វោ49 ររស់ប្រះអងគ។ ប្រះអងគ ជាអនកប្រកាសសណារ រ់ធាន រ់តោកធាេុ ដូ្ចជា រដូ្

                                                      
 

 

43 សិកាខ រទ=Enseignement។ 
44ប្រះរិធីករននរិធីរូជាសាសនា=Le sacrifice។  
45 រញ្ញញ ប្រះ ប្រហ្ម ៏=Prajapati-Brahmana។ 
46 រុរវប្រះ ប្រះខ្ដ្លម្ចនតំាងរីតដ្ើមកំត ើេតោកធាេុមក=L’Etre originel។ 
47រទដាឋ នអាយម័ក=Norme régulatrice។រទដាឋ នខ្ដ្លតធវ ើឲតទៀងទេ់។  
48 និរជីវេិ=ឥេម្ចនជីវេិ។ 
49 និរជីវេិ=ឥេម្ចនជីវេិ។ 
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វ វសាកាល តវហា រុរវតហ្េ ុននចលនា និងចង្វវ ក់ររស់វ។ ប្រះអងគ  ជាអន្ន្ត50ជា

អមេៈ ជាឯកភារ និង ជាវញិ្ញញ  ។ 

រញ្ញញ ប្រះ ជាអេថរស នន អំណាចកុ្ត្តរៈ51 អំណាចតនះ តៅឋានមនុសស ទុកវ ណ ៈប្រ

ហ្ម  ៏ជាអនកកាន់ការ់ តប្រះរួកតគ ទុកវ ណ ៈមល នួមពស់ជាង វ ណ ៈកសប្េិយៈ តវសសៈ

និង សូប្ទៈ។ វ ណ ៈប្រហ្ម  ៏ជាអនកការ រ់ នូវមុមវជិាជ សម្ចា េ់ ននតវទវទិា ជារធិីករ

ប្គរ់រិធីសាសនា និង ជាអនកតចះរតចាកតទស ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង កន ុងរិធីរូជាអាទិ

តទរ តប្រះតរើោម នវជិាជ តនះតទ អាទិតទររុំអាច ទទួលបាន នូវរណាណ ការទងំឡាយ

ខ្ដ្លមនុសសតោកចង់ថាវ យប្រះអងគ តាមរយៈប្រហ្ម ៏។ 

កន ុងលទធិតទវរាជា រិធីប្រគល់ រាជេណឌ 52 ដ្ល់ប្រះមហាកសេយ ជាការប្រកាសជាផល វូ

ការ ទុកតសរ ច ជាអនកទទួលរកា ទុកកបួ នរិធីរូជា ខ្ដ្លម្ចនខ្ចងទុក កន ុងគមព ីរ

តវទ ប្រះអងគ ជានិមិេរររូ ននវ អភិញ្ញា ណ53 តទវ ររស់ «រញ្ញញ ប្រះប្រហ្ម »៏ ខ្ដ្លជា

ន្ិយត្ក្រ54 កន ុងតោកធាេុ។ មុនតរលតធវ ើរិធីប្រសទិធិរូជាតនះ ប្រះមហាកសេយ ជា

រុរវេំណាងប្រះឥ្នៃ  ខ្េតប្កាយតរលតធវ ើរិធីប្រសិទធីរចួមក ប្រះអងគ ក៏បានកាា យជា

អធិរេីននរញ្ញញ ប្រះ តលើតោកិយខ្ដ្លបាន ទទួលតរសកកមមអនុវេរធម៍ដ្ឹកនំា

ប្រតទស ឬ ប្គរ់ប្គងមនុសស ខ្ដ្លម្ចនខ្ចង កន ុងគមព ីរតវទ។ រិធីប្រសិទធតសរចតនះ

តាមរួកប្រហ្ម  ៏គឺជាការចមាង ដូ្ចតរះរិទ រីរធិីប្រសិទធប្រះឥ្នៃ  តៅ សេវ

នាគរ5ី5 ខ្ដ្លម្ចនខ្ចង កន ុងតរឿងតប្រងមួយ ខ្ដ្លតយើងតលើកយកដ្ំណាល ដូ្ច

ខ្លងតប្កាមតនះ៖ 

«រួកតទវតា និង រួកយកស រតងក ើេត ើងតដាយរញ្ញញ ប្រះ ប្កមុទីមួយ ជា ”ម្ចេ់”

អាច ជា ”រញ្ញញ ” ខ្េមរង ប្កមុទីរីរ ជា ”អវយវៈ” នាំោន ត ា្ ះោន  ដ្ត រ ើមោន  តធវ ើ

                                                      
 

 

50 អននរ=ោម នទីរញ្ារ់(infini)។ 
51 អំណាចកុេររៈ=Pouvoir spirituel។ 
52 រាជទ ឌ =ទិរវអំណាច sceptre royal។ 
53 អភ្ិញ្ញញ  =Connaissance។ 
54 និយេករ=អនកតធវ ើឲម្ចនការតទៀងទេ់(Régulateur)។ 
55 តទវនាគរ=ីឋានសួគ្។ 



Pg. 19 
 ជពំកូ្ស ទ១ី - អណំាចនៃរាជាធបិដតយ្យ 

   

 

អធិរេី ននតោកិយ តដាយតប្រើ ”ការរូជាអទិតទរ” ជាអាវុធ។ រួកតទវតា តទះរី

ម្ចនចំត ះតប្ចើន កន ុងវទិារូជាយ៉ា ងណាក៏តដាយ ក៏តៅខ្េចញ់នដ្រួកយកយ កន ុង

ការប្រយុទធតនះ នាំោន តៅសូម ឲប្រះឥ្នៃជួយរួកមល នួ។ ប្រះឥ្នៃ  រនាៃ រ់បានទទួល

ជយ័ជំនះ តលើរួកយកយមក ប្រះអងគបានសូម ឲ «រញ្ញញ ប្រះ» តធវ ើរិធីប្រសិទធ ជា

ឧឡារកិ ឲប្រះអងគកាា យ ជា «រញ្ញញ ប្រះ» ខ្េមរង តដ្ើមបីតាំងមល នួឯង ជាតសរចតោក

ធាេុ គឺថា ជាតសរចតោកយិផង និង ជាតសរចទិរវរាជ៏យផង»។ 

តៅកន ុងសម័យអងគរ ប្គរ់ប្រះមហាកសេយខ្មម រ តធវ ើរដ្ិរេរ ិប្រហ្ម ិកធម៏ យ៉ា ង

ហ្មេ់ចេ់ណាស់ តទះរីតសរ ចទងំតនាះ ជាប្រហ្មររសិទ័ករ ី ជារុទធររសិ័ទករ ី។ មកដ្ល់

រចច ុរបននកាលតនះ តទះរីរាជានិយមខ្មមរ ជារររអាប្ស័យប្រះរុទធសាសនា ក៏

តដាយ ខ្េកន ុងរិធីអភិ្តសកប្រះមហាកសេយ តគតៅខ្េយក រិធីប្រហ្មញ្ញសាសនា ជា

រិធ ីជាផល វូការជានិចា។ កន ុងចំតណាម េិសេមានាការ56 ជាតប្ចើន កន ុងរិធី

អភិ្តសកតនះ ទិសសម្ចនាការមួយ ខ្ដ្លខ្មមរតយើង ធាា រ់ត ើញខ្ដ្រ កន ុងមងគលការ គឺ

រិធ ី«បងវិលព្ពិ្ល» រិធតីនះតធវ ើត ើង សំរារ់តធវ ើឲ ប្រះមហាកសេយ កាា យជា តសរ ច

តោកធាេុ តគប្បាររធតធវ ើត ើង តៅនថាទីប្បាំ កន ុងរិធីអភិ្តសកតសរច តគប្បាររធត ើង

រនាៃ រ់រី រិធីតប្សាចទឹក តដ្ើមបីប្រសិទធិតសរ ច ឲប្រះអងគស ឋ ិេ តៅ ក្ណាត លសលាក្

នតុ្57 និង ឲអេថរសប្រះអងគ ឲតៅជាអេថរស ននចារ់តោកធាេុ។ កន ុងរិធី

តនះ ប្រហ្ម ៏រិធីករ អតញ្ជ ើញប្រះអងគម្ចា ស់ទងំឡាយ រដ្ឋមនរ ីប្គរ់មុមប្កសួងនិង

ប្គរ់អនកម្ចនរណារ សករ ិ ឲមកអងុ្យផ្តៃ ល់នឹងដ្ី ជុំវញិប្រះមហាកសេយ នាំោន ហ្ុច

េៗោន  រីតឆ្វងតៅសារ ំ កូនថាស ម្ចនចំនួន៧ ខ្ដ្លតគតដាេតទៀនដ្ុេតៅតលើថាស

តនះ រងវ ិលជុំវញិប្រះមហាកសេយ១៩ជុ ំយកនដ្សារ ំ រក់ខ្ផសងតទៀន ឲតហ្ើរតៅតលើ ប្រះ

អងគ។កន ុងរិធីតនះ តគទុក ប្រះមហាកសេយ ជាមជឈម ឌ ល ននតោកធាេ ុឯចំខ្ ក

អនកតៅជុំវញិប្រះអងគ តគទុក ជា ផ្កា យប្ព្ិះសប្ោិះ58។ 

                                                      
 

 

56 ទិសសម្ចនាការ=ដ្ំណាក់ការ(Phase)។ 
57 កណារ លតោកធាេុ=Centre du cosmos។ 
58 កណារ លតោកធាេុ=Centre du cosmos។ 
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ការដ្ឹកនំាប្រជាជាេិ តាមលទធិប្រហ្ម  ៏ម្ចនតោលការ ៏សំខ្លន់ រីយ៉ា ង៖ 

១. ឯកភារសាសនា និង ឯកភារនតយបាយ។ 

២. ប្គិះនន ធមមន្ុរបូ59 ននរាជអំណាច គឺអំណាចផ្តរ ច់ការររស់ប្រះរាជា។ 

៣. កំហ្ិេ ននរាជអំណាច។ 

១.ឯក្ភាព្សាសនា ន្ិងឯក្ភាព្ន្សយាោយ៖ 

ប្រះមហាកសេយខ្មម រ កន ុងសម័យអងគរ ប្រះអងគ យកលទធិ «តទវរាជ» ជា សមបទា60 នន

ការរប្ងួររប្ងួមជាេិ និង ការសប្មរសប្មួល ននជំតនឿអាយខ្មមរ ខ្ដ្លម្ចន ជា

តប្ចើន អខ្នក តៅកន ុងនគរ។ ជំតនឿអាយនិមួយៗតនះ តគគិេខ្េ រក អត្ថប្បសយាជ

ន្៏ ជាអាទ្ ខ្ដ្លជាតហ្េរុតងក ើេ ឲម្ចន អនាធិរតេយយ កន ុងសងគមជាេិ ការតនះ វ

ជា ឧរសគគ  ននការខ្សវ ងរកឯកភារជាេិ ដូ្តចនះ ការរតងក ើេជំតនឿតទវរាជ ខ្ដ្ល

ជា ជំតនឿជាេិមូលខ្េមួយ គឺរតងក ើេត ើង សំរាររ់ំតរបី្រយជន៏នតយបាយ តហ្េុ

តនះឯង បានជា អនកប្រវេរ ិសា្សរយល់ត ើញថា ទសសនៈតទវរាជ តៅប្សកុខ្មម រ ម្ចន

លកខ ៈនតយបាយ តប្ចើនជាង លកខ ៈសាសនា។ 

តរើប្រះមហាកសេយ ជាអាទិតទរខ្េមួយ តលើប្រះទងំឡាយ តៅកន ុង ប្រះរាជាណាចប្ក 

គឺប្រះអងគ ជាអធិរេីខ្េមួយគេ់ កន ុងនគរ តរើនិយយ ឲចំតៅ គឺប្រះអងគ ជា

អាយុជីវេិជាេិ។ ប្គរ់សមបទ ប្គរ់សាថ រនកមម  គឺតធវ ើត ើង កន ុងគំនិេ ទុកប្រះរាជា

ជាតទវរាជ ជាអា េរិគហ្ក ននតទវអំណាច ខ្ដ្លជា ឧេរមអំណាចនតយបាយ

ប្ទប្ទង់ តដាយប្ទឹសរ ីសាសនា សំរារ់រកាឯកភារជាេិ។ 

ដូ្ចតយើងធាា រ់បានតលើក យករង្វា ញរចួតហ្ើយថា ប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី២ ជាតសរ

ចខ្មមរ ទីមួយ ខ្ដ្លបាន យកប្ទិសរ ី «តទវរាជ» មកអនុវេរ កន ុងររររាជានិយម

                                                      
 

 

59 ធម្ចម នុររូ=ប្សរចារ់(Légitimité)។ 
60 សមបទ=ឧបាយ  Artifice ; Moyen។ 
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ខ្មម រ ប្ទិសរ ីតនះឯងខ្ដ្ល ជាសមបទ ររស់ប្រះអងគ សប្ម្ចរ់រប្ងួររប្ងួម តចនឡាដ្ី

តោក (តចនឡាតលើ ឬ តចនឡាតដ្ើម( និង តចនឡាទឹក (តចនឡាតប្កាម ឬ នគរភ្ន ំ

ខ្ដ្លម្ចនត ម្ ះថាហ្វ  ូន់( ឲម្ចនឯកភារជាេិត ើងវញិ តដាយយកត ម្ ះ «ក្មព ុ

ជា» ខ្ដ្លជា ត ម្ ះប្គឹះ ម្ចនតដ្ើមកំត ើេមករី ឥសី ក្មព ុសវ យមភ ុវ និង នាងតទរ

អរសរ សមរា ខ្ដ្លប្រះឥសូរ បានប្រទន ឲជាមតហ្សី61 ការសមព ័នធ  ឥសីកមព ុ នឹង

នាងតមរាតនះ ជារុរវតហ្េុ ខ្ដ្លនា ំឲតកើេជាសូរយវងស ឬ អាទិចាវងសត ើង តៅខ្លង

តចឡា។ ជតប្មើសត ម្ ះតនះតទៀេ គឺប្រះបាទជ័យវរ មនទី២ ចង់រង្វា ញថា ការរប្ងួរ

រប្ងួមជាេិតនះ ជាសាន នដ្ប្រះឥសូរ ខ្ដ្លម្ចន ប្រះអងគ ជាេំណាង ខ្េមួយគេ់ តលើ

ខ្ដ្នដ្ីកមព ុជា។ 

តយើងត ើញថា តៅប្សកុខ្មម រ ម្ចនការលំបាកខ្លា ំងណាស ់កន ុងការខ្រងខ្ចកឲដាច់ រ

តវៀងនតយបាយដ្ឹកនំា និងសាសនា តប្រះអំណាចនតយបាយដ្ឹកនំា ខ្េងទុក

មល នួ តៅរីតលើសាសនាជានិចា ដូ្ចយ៉ា ង ប្រះរាជា ជាអនកប្រគល់ង្វរ ឲអនកដ្ឹកនំា

គ ៈសងស តប្រះប្រះអងគ ជាមគគតទសក៏ ននជំតនឿសាសនា ខ្េមរង។ 

២. ប្គិិះនន្ធមាម ន្ុរបូនន្រាជអំណាច ន្ិង អំណាចផ្កត ច់ការ របស់ប្ព្ិះរាជា៖ 

ប្រហ្មញ្ញសានា ទុកសណារ រ់ធាន រ់សេវតោក ជាប្សតម្ចល ននចារ់តោកធាេុ។ ការ

រកា សណារ រ់ធាន រ់សេវតោក ម្ចនតោលរំ ង រកាសនរ ិភារ  វរុិលភារ និង

យុេរ ិធម៍ កន ុងប្រះរាជអាណាចកយ។ តដ្ើមប ីសាថ នភារតនះ អាចម្ចនបាន លះុប្តាខ្េ

ប្រះរាជាតោររដាច់ខ្លេ តដាយហ្មេ់ចេ់ នូវប្គរ់រិធីសាសនា ខ្ដ្លម្ចនប្រហ្ម ៏

ជារិធីករ។ ការតថាា ះតធាា យជាកំហ្ុសមួយ នាំមកនូវ មហ្នររាយ ដ្ល់ប្រតទសនិង

ទុកខ តវទនា ដ្ល់ប្រជារា្សរ ។ តរើតយងតាមទសសនៈតនះ អំណាច ររស់តសរ ច ជា

អំណាចចំបាច់ ខ្ដ្លប្េវូខ្េ ម្ចនសំរារ់តសចករ ីសុម ររស់ប្រជារា្សរ  តហ្ើយ សាថ រ័

នរាជានិយម ជាសាថ រ័ន ជាធម្ចម នុររូ តប្រះជាសាថ រ័ន ម្ចនភ្រ តចញមករីចារ់

តោកធាេុ ដូ្តចនះសាថ រ័នតនះ ម្ចន ន្ិតី្សមបទា62សាងរាជអា ចកយ តៅឋាន

                                                      
 

 

61 តនះជាទសសនៈ តោក G.Coedès។ 
62និេីសមបទ=Habilité។  
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តោកិយ ឲដូ្ច នឹងនគរប្រះ តៅថានសួគិ ជានាភីជីវតិ្63 សំរារ់សេវតោក រស់

កន ុង ការប្សះុប្សួលោន  សមធម៍ និង ឧេរមចារ់ដ្ឹកនំាជាេិ។ កន ុងទសសនៈតនះ តគ

ទុកប្រះមហាកសេយ ជារុគគលខ្េមួយគេ់ ខ្ដ្លបានទទួលនូវអនុភារទិរវ រីអាទិ

តទរ តដ្ើមបីការររមនុសសជាេិ ឲរចួរី ភ្យនររាយ ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង។ ការប្រគល់

អំណាចតទវរាជតនះឯងតហ្ើយ ខ្ដ្លតគទុក អំណាចតសរច ជាអំណាចប្សរចារ់ ប្េវូ

ម្ចនចំបាច់ សំរារ់តសចករ ីសុម ររស់ប្រជារា្សរ ។ 

កន ុងលទធិប្រហ្ម  ៏ខ្ដ្លម្ចនតៅកន ុង ផនេ់គំនិេខ្មម រតយើង សុប្កឹ្ត្ភាព្ ររស់រុគគល

ម្ចន ក់ៗ អាចសតប្មចបាន ចំតរះជនណាខ្ដ្លតគមំប្រឹងតធវ ើ រ៉ាុខ្នរ  សមូហសុប្កឹ្ត្

ភាព្  វញិ ប្េវូការតរលតវោឆ្ា យណាស ់ឬ អននរតវោ តដ្ើមបីតធវ ើ ឲសតប្មចបាន

តប្រះថា ការវវិឌ្ឍររស់រុគគលម្ចន ក់ ចរ់តផរើមរីរុកខជាេិ រនាៃ រ់មក កាា យជា

សេវ ជាមនុសសម្ចនប្រជាា  ប្ោន់ជាភាគសុមុមមួយ កន ុងការវវិឌ្ឍ កន ុងសាកលតោ

ក។ អេថ ិភារមនុសសមិនខ្មន ជា សមត64 ឋិន្វន្ត65 តទ តហ្ើយ មិនថិេតៅ កន ុង

ម ៈមួយ មិនតចះ ខ្ប្រប្រួលតនាះខ្ដ្រ មនុសសម្ចន ក់ៗ រស់កន ុងចលនាជានិចាចំបាច់

ប្េវូ ចិញ្ា ឹមជីវេិមល នួផង និង ខ្សវ ងរកការរកីចំតរនី នូវសមបជញ្ញ  ជាមន្ុសេ

សលាក្66 តាមមតធាបាយ ររស់មល នួម្ចន ក់ៗ។ 

ការខ្ប្រររូករ ី ចិេរករ ី រហូ្េដ្ល់សាា រ់ មនុសសម្ចន ក់រស់ កន ុងចំ ង់ ឲមល នួសតប្មច នូវ

សុប្កឹេភារ ជា ឯក្ត្តភូត្67តទះរី មល នួរស់ កន ុងសងគមមនុសស ខ្ដ្លេប្មូវ ឲមល នួ

តោររចារ់តនះ កន ុងឋានៈ ជា ព្លរដា68។ លកខ ៈជាឯកេរភូ្េ ររស់រុគគលតនះ

ឯង ខ្ដ្លេប្មូវឲ ម្ចន ន្ិយត្ក្រ69 កន ុងសងគម តដ្ើមបីតធវ ើ ឲម្ចន សមូហ្សុប្កេិ។

កន ុងសងគមម្ចនវ ណ ៈជាអាទ្។ វ ណ ៈ និមួយៗ នាំោន តធវ ើ ឲម្ចន សុប្កិេភារ កន ុងវ ណ ៈ

                                                      
 

 

63 នាភ្ីជីវេិ=ទីកខ្មាងននជីវេិ (Centre de vie)។ 
64សមតា(សៈមៈតា)=Equilibre។  
65 ឋិនវនរ=Statique។ 
66មនុសសតោក=Etre។  
67 ឯកេរភូ្េ=ផ្តៃ ល់មល នួ. Individuel។ 
68 រលរដ្ឋ=ទីតនះតប្រើកន ុងន័យរកយបារាងំCitoyen។ 
69 និយេករ=អនកតធវ ើឲម្ចនការតទៀងទេ់.le régulateur។ 
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មល នួ ខ្ដ្លអាចម្ចន តោលតៅមុស រីសុប្កិេភារ ននវ ណ ៈដ្៏នទតទៀេ ខ្ដ្ល

ជា កតារ អាចរតងក ើេជតម្ចា ះមិនតចញមុម ជារតងើក ក្លហៈ70 ខ្ដ្លអាច នឹងតឆ្ះ

បានប្គរ់តរលតវោ។ មា៉ាងមួយតទៀេ តគទុកសងគមមនុសស ជាសមូហ្ភារ

ជួនកាលអាច ម្ចនការខ្កជាថមី ឲលអ  ឲចតប្មើន ជួនកាលធាា ក់ កន ុងភាររកុរលួយ

និង ជួរប្រទះ នឹងអកុសលប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង។ ដូ្តចនះ តដ្ើមបីតជៀសតរៀង កុំឲជួរនឹង

វវបិរយិាល71តនះ សងគមមនុសស ប្េវូចំបាច ់ម្ចននិយេករ ជាអនកប្គរ់ប្គង អនក

នាំផល វូផង ខ្ដ្លម្ចន ការតចះដ្ឹងធម៍ដ្ឹកនំាសងគមមនុសស ម្ចន ប្កិ្ត្្យ72 ប្រចំមល ួ

ន។ 

មគុ្តទៃសក្ ឬ និយេករ ខ្ររតនះ គឺោម ននរណាតប្ៅរី ប្រះមហាកសេយតនាះ

ត ើយ កន ុងឋានៈប្រអងគ  ជាអេថរស ននតោកធាេុ ខ្ដ្លជាអនករកា តសចករ ីសុម

ររស់សេវតោក។ ររូភារតសរច ជាអនករំតដាះទុកខ ប្រជារា្សរ ខ្ររតនះ តគត ើញម្ចន

កន ុងសិោចរកិខ្មម រជាតប្ចើ ខ្ដ្លតយើងយកមក រង្វា ញជូន ដូ្ចខ្លងតប្កាមតនះ៖ 

«អាណាប្រជានុរា្សរ ប្រះអងគ លុងទឹក កន ុងមហាសាគរ ដ្៏ម្ចនជតប្ៅ ឥេអាចឆ្ាង

បាន និង គួរខ្លា ច ដូ្ចរស់តៅ កន ុងទុកខកាល ជា កាលីយុគ73 ខ្េតៅតរលខ្ដ្លរា

្សរ  បានមកជួរប្រះអងគ  ខ្ដ្លជាតប្េើយដ្៏ឧេរម រា្សរបានរកត ើញត ើងវញិ នូវតស

ចករ ីសងឃឹមថមី (រនាៃ យប្សី(»។ 

«ប្រះអងគកំតទចកាលី ខ្ដ្លជាជនម្ចនសងឃឹមថាមល នួអាចប្រប្រឹេររទឧប្កិដ្ធឈារ

តមើលជានិចា ប្គរ់ចំ ុចតមាយ ខ្ដ្លម្ចនតកើេត ើងកន ុងនគរ...(ថនល់បារាយ(»។ 

                                                      
 

 

70 កលហ្ៈ=ជតម្ចា ះ។ 
71 ដ្តំ ើរខ្ប្រប្រួល.Vicissitude។ 
72 ប្កិេ្យ=Obligation morale។ 
73 កាលីយុគ=សម័យកាលី.កន ុងប្រហ្មញ្ញសាសនាតគទុកជាសម័យតកើេម្ចនចោចលខ្ដ្លនំាឲម្ចនវនិាស
កមមដ្ល់សេវតោក។ 
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«ដ្លីិច កន ុងមហាសាគរ ននបារធម៏ ប្រះអងគ ជាអនកសត្ង្វគ ះមនុសស ឲរចួតចញ រី

បារធម៍តនះ...(អងគរវេរ(»។ 

តយើងត ើញថា ររររាជានិយមខ្មមរ តគយក សេវក្ថា74 សាសនា មកតធវ ើ ជាតហ្េុ

ការ ៏ខ្ររសងគមករ ី នតយបាយករ ី តដ្ើមបីរតងក ើេអំណាច ដ្ឹកនំាជាេិ។ តគទុករាជា

អំណាច ជាឪសថ ប្រឆំ្ង នឹងភារ ោម នសណារ រ់ធាន រ់ និង អនាធិរតេយយ កន ុង

សងគម ខ្ដ្លម្ចនកន ុងធាេុសងគម រីកំត ើេមក។ តយើងសួរ ជាសំ ួរថា តដាយ

តយង តៅតលើការវវិឌ្ឍន៏ជានិចា ររស់សងគមមនុសស តេើររររាជានិយមខ្មមរ តចះ

ម្ចនលំនាំ ឲមល នួរស់ ប្េវូតាម ការវវិឌ្ឍន៏តនះ បានខ្ដ្រឬតទ? 

៣.កំ្ហិត្នន្រាជអំណាច៖ 

បញ្ញា ប្ព្ិះ ខ្ដ្លតសរច យកមកតធវ ើ ជារញ្ញញ ដ្ឹកនំាជាេិ មិនខ្មន ជា «រញ្ញ ប្រះ»

ររស់អាទិតទរតនាះតទ គឺជា «រញ្ញញ ប្រះ» សំរារ់រកា សណារ រ់ធាន រ់តោកធាេុ ខ្ដ្ល

ម្ចន តោលការ  ៏ជាអាយម័ក ម្ចនខ្ចងទុក កន ុងចារ់តោកធាេុ។តោលការ

 ៏តនះ ជាតោលការ ក៏ារររ សុមដ្ុម សាកលតោក និង ជាអនករំតរធីម៍សាស

នា។  វបិាកតកើេតចញរីទសសនៈតនះ គឺការយល់ត ើញថា តសរ ចមិនខ្មនជាអធិរេី

រិេប្បាកដ្ កន ុងនគរតនាះតទ អធិរេីរិេ គឺ «ធមម»  ខ្ដ្លម្ចនខ្ចងកន ុង ចារ់

តោកធាេុ។ 

ធមមតោររ ជាកាេរវកិចា ររស់តសរ ច មិនអាចង្វកខ្ររបានតនាះត ើយ តរើមិន

តោររធម៍ គឺនំារតងក ើេទុកខ  ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងដ្លន់គរ រហូ្េនំាឲ ប្រះអងគ វនិាស ជា

រុំខ្លនតៅតទៀេ ដូ្ចខ្មមរតយើងធាា រ់និយយថា តសរចប្រករតដាយធម៍ ជាតសរច

ម្ចនទសរិធធម៍ តរើតសរចោម នធម៍តនះតទ តសរ ចខ្ររតនះ តគទុកជា តសរ ចរល

ឥេអាសា ដូ្តចនះកំហ្ិេ ននអំណាចតសរច គឺទសរិធធម៏តនាះឯង។ តរើតសរ ច ម្ចន

                                                      
 

 

74 តទវកថា=Mythe។ 
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ទសរិធធម៍ ប្រះអងគរុំអាចដ្ឹកនំាជាេិ តាមខ្េអំតរើចិេរ ររស់ប្រះអងគបានតនាះ

ត ើយ។ 

កនងជំតនឿខ្មម រ តគយក តោបា ជាេំណាងធមម ខ្ដ្លបាក់តជើងមរងមួយៗ តាមយុគ

ននមនុសសជាេិ តហ្ើយ មកដ្ល់ «កាលីយុគ» តោបា តៅសល់ខ្េតជើងមួយគេ់

ដូ្តចនះ ភារកិចា ររស់ប្រះរាជា គឺរដ្ិរេរ ិធមម  ឥេឲម្ចនតខ្លា ះ តដ្ើមបីតធវ ើឲតោបា

រិការ ម្ចនតជើងរួនត ើងវញិ។ តគសរតសរ សរតសើរ អំរី ោរមិត្75 ប្រះមហាកសេយ

ខ្ដ្លតកើេម្ចនត ើង រីរដ្ិរេរ ិធមម  តដ្ើមបីជួយតោបារិការតនះ ម្ចនតសចករ ីដូ្ច

េតៅ៖ 

«តទះរីតជើងតៅសល់ខ្េមួយគេ់ តហ្ើយ ប្េវូកាលី កំរុងវយ រំបាក់ឲអស់ ខ្េ

តោបា យកផលធមម ររស់ប្រះរាជា ជារំនឹង ដូ្ចជា សសរម្ចំអសាា រយ ឲមល នួ អាច

ឈរ ជារ់ម្ចំទដូំ្ចមល នួតៅម្ចនតជើងរួន តដ្ើមបីសួររិរុទធ នឹងការវេ់វធ័ ររស់កា

ល»ី (សិោចរកិហ្ង់នជ(។ 

ការយក «ធមម» ជាអធិរតេយយភារ ររស់រដ្ឋតនះ ជាកំហ្ិេទី១ ននអំណាចផ្តរ ច់

ការ ររស់ប្រះមហាកសេយ។ តគដ្ឹកថា កំហ្ិេទ២ី គឺម្ចនតៅកន ុង លទធិររររាជា

និយមអាប្ស័យប្រហ្មញ្ញសាសនា ខ្េមរង ទុកអំណាចកុេររៈតសរ ច ជាអំណាចម្ចន

កំហ្ិេ តប្រះកន ុងធម៍ ម្ចនខ្ចងរចួតប្សច កន ុងខ្ផនកអំណាចកុេររៈ សរ ីអំរី

ករ ីយកិចា និង កាេរវកិចាររស់តសរ ច។ 

តៅសម័យអងគរ ប្រះមហាកសេយខ្មម រ ប្េវូចំបាច់ម្ចន រុតរាហ្ិេ ខ្ដ្លខ្មមរតយើង តៅ

ថាប្រះរាជប្គ ូជាទីប្រឹកាជាន់មពស់ ររស់ប្រះអងគ ទទួលរនទ ុក អរ់រំតសរ ច កន ុងខ្ផនក

សាសនា នតយបាយដ្ឹកនំារដ្ឋ និង ប្គរ់មុមវជិាជ ទងំឡាយ ខ្ដ្លម្ចនតៅកន ុង

គមព ីរតវទ។ តៅប្រតទសឥណាឌ  កន ុងរជជកាល ប្រះបាទ Chandragupta ប្រះប្គ ូររស់

ប្រះអងគ ម្ចននាម ប្រហ្ម ៏ Kautilya ជាប្រហ្ម  ៏ដ្៏ខ្លា ំងរូខ្ក លបីលាញ កន ុងរាជា

                                                      
 

 

75 បារមិេ=Vertu suprême។ 
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ណាចប្ក។ ប្រហ្ម ៏តនះ ជាអនកសរតសរ កបួ នដ្ឹកនំាប្រតទស និង ប្គរ់ប្គងមនុសស

តោក ខ្ដ្លម្ចន ត ម្ ះថា Arthaçastra76។ 

តគអាចសួរជា សំនួរបានថា តោលការ ៏រី កន ុងប្រហ្មញ្ញសាសនា ធមម អត្ថ និង កា

មា ខ្ដ្លប្រះមហាកសេយ ប្េវូរដ្ិរេរ ិចំបាច់ តដ្ើមប ីដ្ឹកនំាប្រតទស កន ុងតោល

រំ ង ខ្សវ ងរកសុភ្មងគល ជូនដ្ល់ប្រជារា្សរ  តេើអាចទរ់ អំណាចផ្តរ ច់ការ ររស់

ប្រះមហាកសេយ បានខ្ដ្រឬតទ ? ការរិេ តគសតងកេត ើញថា តប្គឿងទរ់តនះ មិនសូវ

ម្ចន ប្រសិទធិភារតប្ចើនតនាះត ើយ តប្រះថា រួករុតរាហ្ិេ និង ប្រះរាជប្គតូសរ ច

ខ្ដ្លម្ចន េួនាទីជា ពិ្រទាធ សបក្ខ77 រួកោេ់គិេខ្េ ការររប្រតយជន៏វ ណ ៈប្រហ្ម

 ៏ និង រុរវសិទធិមល នួ តប្ចើនជាងគិេ ការររយុេរ ិធម៍ និង សមធម៍ ជូនដ្ល់ប្រជា

រា្សរ  មា៉ាងតទៀេវ ណ ៈប្រហ្ម ៏តប្ចើនម្ចន ញាេិរនធ  ជាមួយវ ណ ៈកសេយ ខ្ដ្លជា កតារ

មួយ ឲវ ណ ៈទងំរីរ ចូលនដ្ោន ការររញាេិមល នួ ខ្ដ្លជា អំតរើនាំឲ មូចដ្ល់

ប្រតយជន៏ប្រជាជាេិ។ គួរដ្ឹងខ្ដ្រថា តៅប្សកុខ្មម រ តរលណា តសរ ចដាច់រូជ ត ើង

តប្ោងរាជសមបេរ  ិញាេិររស់ប្រះប្គ ូជាកំត ើេប្រហ្ម  ៏អាចត ើងតសាយរាជយបា

ន។ ប្េវូដ្ឹងថា អំណាចតសរច ម្ចនធមមជាេិ ជាអំណាច អបបជនាធិបសត្យយ78

ខ្ដ្លជា ធាេុ ឬ តដ្ើមតហ្េុរិេ ននការរំតោភ្ និង អំណាចផ្តរ ច់ការ តហ្េុតនះ

ឯង បានជា ររររាជានិយម ប្េវូប្រជារលរដ្ឋ វយរំល ំតសៃ ើខ្េអស ់កន ុងរិភ្រ

តោកតនះ។ ប្រេាសាថ រ័ន79 ររររាជានិយមខ្មមរ ជាតប្ោះថាន ក់ ជាប្រវេរ ិសា្សរ  ខ្េ

រ៉ាុតណាណ ះ រ៉ាុខ្នរ  តយើងម្ចនជំតនឿថា ការវលឹប្េ រ់តនះ មិអាច ឋិេតឋរបានតនាះ

ត ើយតប្រះ រររតនះ តទះរី តគដាក់មល នួ តៅតប្កាមចារ់ជាេិ យ៉ា ងណាក៏តដាយ

ខ្េរររតនះតៅម្ចន ធាេុជា រររចនប្ង សំរារ់ជាេិខ្មម រ រំតរ ីអំណាចផ្តរ ច់ការ

រ រររតទស ដូ្តចនះរររតនះ នឹងរោយជាមួយ ររររ តចររាន់ជាេិខ្មម រ សរវ

                                                      
 

 

76 Artha=Utile et profit  ប្រតយជន៏។Arthaçastraអាចខ្ប្រជាភាសាខ្មម រថាអេថសា្សារ ។ 
77 រិរទធ តរកខ=អនកចរ់រិរុទធ.Censeur។ 
78 អរបជនាធិរតេយយ=រររដ្ឹកនំាជាេិខ្ដ្លតៅកន ុងកណារ រ់នដ្មនុសសមួយប្កមុេូច.Oligarchie។ 
79ប្រេាសាថ រ័ន=ការរតងក ើេត ើងវញិ។  
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នថា ជារុំខ្លន។ ការលំតនះ គឺវតៅចំ ខ្េតរលតវោវ ខ្ដ្លនឹងប្េវូ មកដ្ល់ តៅ

តរល ឆ្រ់តនះ ជារុំខ្លន។ 

ខ្្ែក្សទ៣ី 

ស្ពះមហាក្សសតយជាអា តិគីហក្សនៃពទុធ ិក្សធម ៍

តរើតយងតាម វសេិក្ប្បវត្តិសាស្រសត 80 ររស់ចិន ប្រះរទុធសាសនា ចរ់តផរើមម្ចន

ឥទធរលមកតលើ ប្រជារា្សរ ខ្មម រ តាំរ ីសេរវេសទី៧មកតមាះ កនងតរលជាមួយោន តនាះ

ខ្ដ្រ ជំតនឿតលើប្រះឥសូរ ក៏កំរុង ប្ជួេប្ជារខ្លា ំងត ើងៗ កន ុងប្រះរាជវងំ និង កន ុងម

ជឍដាឋ ន អនកដ្ឹកនំា។ ជំតនឿតនះ ហាក់រីោម នទំនាស់អវ ី គួរឲកេ់សំោល់ ចំតរះរុទធ

សាសនាតនាះត ើយ។ ជំតនឿទងំរីរតនះ រស់ជាមួយោន  ប្រករតដាយ សុវេថភារ តៅ

កន ុងប្សកុខ្មម រ។ តាមសិោចរ ិចុះកន ុងឆ្ន ំ៧៩១ ននគ.ស. បានចរទុកថា តៅប្សកុ

ខ្មម រ កន ុងជំនាន់តនាះ ម្ចនកសាង ររូរដ្ិម្ចក ប្រះរុទធ «សលាកិ្សេរ»។ តគអាចសួរ

 ជាសំ ួរថា ប្រះរុទធសាសន និងប្រហ្មញ្ញសាសនា តេើសាសនាណាមួយ បានប្ជារ

ចូលមក ប្សកុខ្មម រមុនតគ ? ប្រវេរ ិសា្សរ វទូិយល់ត ើញថា ចតមា ើយ នឹងសំ ួរតនះ

ោម នសារៈសំខ្លន់អវ ី តប្ចើនតនាះត ើយ តគប្ោន់ខ្េដ្ឹកថា អារយធម៏ឥណាឌ  បានហូ្រ

ចូលមកប្សកុខ្មម រ តាមរយៈ រួកឈម ញួសមុប្ទ ឬ តាមរួកអនកផាយសាសនា ប្រ

ហ្មញ្ញសាសនាករ ី រុទធសាសនាករ ី។ 

កន ុងសម័យអងគរ ចរ់តាំងរីសេរវេសទី១០មក ប្រះរុទធសាសនាចរ់តផរើមម្ចនឥទធ

រលមាះៗមកតលើប្រះមហាកសេយខ្មម រ ដូ្ចម្ចនកន ុងរជជកាល៖ 

- ប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៥ (៩៦៨-១០០១(។ 

                                                      
 

 

80 វសសិកប្រវេរ ិសា្សរ=Annales។ 
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- សូរយវរ័ មនទី១ (១០០២-១០៥០(។ 

- តារានិ្នៃ វរ័ មនទ (១១៥០-១២២០(។ 

ជារិតសសតៅកន ុងរជជកាលប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៧ (១១៨១-១២២០?( ប្រះរុទធសាសនា

បានសាគ ល់សិរយីសមពង់មពស់ររស់មល នួកន ុងរាជាណាចកយកមព ុជា តហ្េុតនះឯងបាន

ជាប្រះរាជាតនះម្ចនតករ្ រត ម្ ះលបីតលចឮសាយមកដ្ល់រចច ុរបននតនះ តប្រះប្រះអងគ

ជាតសរចខ្មម រតធវ ើស្ង្វគ មវេទឹកដ្ីបានធំទូោយជាងតរលណាៗទងំអស ់បានក

សាងប្បាសាទជាតប្ចើន ដូ្ចជាប្រសាទបាយ័ន រនាៃ យករ ី តាប្រហ្ម  ប្រះខ្លន់

នាគរ័នធ  តាតសាម តប្កាលតោ រនាៃ យឆ្ម រ វេរនគរ នឹងតាប្រហ្ម តៅបាទី។ កន ុងវសិ័

យ មនុសសធម៏ ប្រះអងគបានសាងសាោសំណាក់ចំនួន១២១ និងមនៃ ីរតរទយចំនួន

១០២ ខ្េសាន ប្រះហ្សថចមបងររស់ប្រះអងគគឺរប្ងឹងប្កងុអងគរទី៣ សាងកំខ្រងនិង

គូទឹករ័នធជុំ វញិម្ចនតោរុរៈ៥ និងម្ចនប្បាសាទបាយ័នតៅចំកណារ ល។ ប្រវេរ ិសា

្សរ វទូិជាតប្ចើន យល់ត ើញថា អំសព្ើលលារក្ភាព្សំសបើម81តនះ ជាតដ្ើមមូលតហ្េុនន

ការរលំមហានគរខ្មមរ តដាយសារប្រះរាជាអងគតនះតប្រើធនធាននគរឲអស់សូនយកន ុង

តសចករ ីប្បាថាន ខ្សវ ងរកកេិិយសររស់ប្រះអងគឲម្ចនជាអមេៈ។ 

ប្េវូដ្ឹងថាប្រះរុទធសាសនាតៅសម័យអងគរជាប្រះរុទធសាសនាមហាយាន្(យនធំ(

ឯចំខ្ ក ហីន្យាន្ (អាចរយិវទ(  វញិ ម្ចនប្រភ្រតចញរបី្រតទសតសៀម ហូ្រចូល

ប្សកុខ្មម រខ្លា ំងរនរ ិចមរងៗចរ់តាំងរីសេរវេសទី១៤ តហ្ើយក៏បានកាា យតៅជា

សាសនាខ្េមួយររស់ប្រជារា្សរ ខ្មម រ ខ្ដ្លនាំឲររររាជានិយមខ្មមរ មំខ្កខ្ប្រកិរយិ

មល នួ យ៉ា ងតហាចណាស់កន ុងទំនង វចក្ៈសប្ៅ82 ននជំតនឿតដ្ើមររស់មល នួ តដ្ើមបីឲវ

ប្សរតៅនឹងសិកាខ រទននហ្ិនយន ខ្ដ្លទុកមនុសស ជាអេថរស ររស់ធម៍ តប្ចើន

ជាង មហាយន និងប្រហ្មញ្ញសាសនា។ 

                                                      
 

 

81 អំតរើលោររកភារសតមបើម= Folie de grandeu។ 
82 វចកៈ= សណាឋ នតប្ៅ ; Forme extérieure។ 
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តយើងតលើកយកប្រះរុទធសាសនាកន ុងររររាជាធិតេយយខ្មម រមកសិកាកន ុងរីរសម័យ

គឺថាកន ុងសម័យអងគរ គឺជាសម័យមហាយន និងសម័យតប្កាយអងគរ គឺជាសម័យ

ហ្ិនយន តដ្ើមបីតាមយល់អំរីប្រភ្រននអំណាចតៅប្សកុខ្មម រ៖ 

១. សមយ័្អងគរ សមយ័្ពទុធសាសនាមហាយាៃ 

កន ុងសម័យអងគរ តទះរីម្ចនមហាកសេយខ្មម រមាះតលើកប្រះរុទធសាសនាមហាយនជា

សាសនាជាផល វូការររស់ប្រះអងគ ក៏ការតលើកតនះមិនរំខ្លនអវ ីខ្លា ំងតនាះត ើយដ្ល់

រិធីរហ្មញ្ញសាសនាកន ុងប្រះរាជវងំ តប្រះថារិធទីងំឡាយតនាះ វបានកាា យរចួ

តប្សចតៅតហ្ើយជាទម្ចា ររ់រស់រាជអាជាា  និងអំណាចររស់ប្រះមហាកសេយ ដូ្ចតយើង

បានតរៀររារ់ខ្លងតលើរចួមកតហ្ើយថាលទធិតទវរាជជាប្គឹះននឯកភារជាេិ និង

អំណាចផ្តរ ច់ការររស់ប្រះមហាកសេយខ្មម រជំនាន់អងគរ ខ្ដ្លប្រះអងគទុកប្រះអងគជា

ប្រះឥ្នៃ  និងជា បញ្ញា ប្ព្ិះផង កន ុងឋានតោកិយ។ គំនិេខ្ររតនះ វម្ចនដូ្ចកន ុង

ប្ទឹសរ ីប្រះរុទធសាសនាមហាយន ខ្ដ្លទុកប្រះរទុធខ្ដ្លបានប្តាស់រចួមកតហ្ើយនិង

ប្រះរុទធខ្ដ្លនឹងបានប្តាស់តៅកន ុងអនាគេកាល ជា សសររីៈសោរព្ធម្តឹ្ងរុ៉ឹង83

ខ្ដ្លម្ចនត ម្ ះថា ធមាម កាយា (Dharmakaya( ខ្ដ្លតគទុកធម៍តនះ ជាឥរយិរឋ

ររស់ប្រះរុទធ។ 

កន ុងទសសនៈតនះ តគទុកប្រះមហាកសេយ តាមអេថរស់ររស់ប្រះអងគជាប្រះ ជាធម្ចម កា

យ គឺថា ជាប្រះរុទធជាម្ចា ស់ដ្៏ម្ចនមហានុភារ ខ្ដ្លជាប្សតម្ចលររសប់្រះរទុធដ្៏

 វតិសសវសិាល និងតរធិសេវផង គឺ ប្ព្ិះព្ុេធសលាកិ្សេរ។ កន ុងឋានៈតនះ ប្រះអងគ

ម្ចនអំណាចអសាា រយ និង អំណាចជា អធិធមមជាេិ កន ុងតោកិយ ជាអនុភារ ដ្៏

ឧេរមននរុទធធម៍សត្ង្វគ ះ។ តរើតយើងសតងខរកន ុងទសសនៈតនះ គឺថាកន ុងប្រហ្មញ្ញ

សាសនាករ ី កន ុងរុទធសាសនាមហាយនករ ី ប្រះមហាកសេយខ្មម រកន ុងសម័យអងគរ ប្រះ

អងគទុកតសររីៈប្រះអងគជាេំណាងប្រះឥ្នៃ  និងប្រះអរយិៈកន ុងរាជាណាចកយររស់ប្រះ

                                                      
 

 

83 តសររីៈតោររធម្េឹងរឹុង ; Corps mystique។ 
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អងគ តរើតយើងតប្រៀរតធៀរគំនិេតនះតៅនឹងនតយបាយដ្ឹកនំាវញិ គឺថាប្រះអងគ

ប្បាថាន ដ្ត រ ើមយកខ្េម្ចន ក់ឯងនូវអំណាចដ្ឹកនំាផ្តរ ច់ការ តដាយទុកវថា ម្ចនធ

ម្ចម នុររូ តចញមករីប្រហ្មញ្ញសាសនា និងរុទធសាសនា តប្រះប្រះអងគទុកមល នួជា

រុគគលប្រករតដាយ ធមមរីេិ ជា ប្រះអរយិៈ ខ្ដ្លជា ម្ចា ស់ ររស់ អាណាប្រជានុរា

្សរ  ប្រតទស និងជា មគគតទសក៏ ននសាសនាជាេិ។ 

ភារមុសោន កន ុងលទធិរុទធសាសនាមហាយន និងហ្ិនយន គឺថិេតៅប្េង់ថាមហា

យន តរលអះអាងថាតៅកន ុងតោកតនះម្ចនប្រះរុទធតប្ចើនអងគ  ចុះមកចរ់

កំត ើេកន ុងររូកាយ ប្ព្ិះព្ុេធសលាកិ្សេរ ជាររូកាយមនុសស ខ្ដ្លជាររូកាយម្ចន

សណាឋ ននប្េតសររិៈ(Trikaya( ខ្ដ្លម្ចន សារជាតិ្បីយា៉ា ងេុសោន 84 កន ុងតសររីៈររស់

ប្រះរុទធមួយអងគៗ៖ 

១. ធមាម កាយា (Dharmakaya( គឺជាឧេរមសចជៈខ្ដ្លជាសញ្ញញ ននអេរសញ្ញញ  ររស់

រួកអនកម្ចនសមបជញ្ញ ៈសរវកាល(ប្រះរុទធ( ជាតសររីៈរស់ជាអននរ  ដាច់ខ្លេ អវ ី

ខ្ដ្លម្ចនតកើេត ើងគឺជាអេថរសប្រះរុទធ ដូ្តចនះប្គរ់អំតរើទងំឡាយខ្ដ្លម្ចន

តកើេត ើងកន ុងតោក គឺជាអំតរើររស់ប្រះអងគ។ 

២. សមបូ រកាយា (Sambhogakaya( ជាតសររីៈប្រករតដាយកិេរ ិគុ  និង

ប្រករតដាយភារតកសមកានរ  ររស់ប្រះរុទធ។ 

៣. នាោកាយា(Nirmakaya( ជាតសររីៈររស ់ប្រះសក្យមុន្ី ខ្ដ្លមនុសសតោកយក

េប្ម្ចរ់ តដ្ើមបីឲតចះយលធ់មម តាមខ្រររទននរុទធធម៍ តដ្ើមបីទុកកន ុងសេិជា

សន្ន ិោា ន្សចត្នា(៧( ប្ព្ិះសក្យមុន្ី មិនខ្មនជាមនុសសដូ្ចមនុសសតោកឯតទៀេ

តនាះត ើយ ប្រះអងគជាប្សតម្ចលររស់ប្រះរុទធអធមមជាេិ និងនិរធ ន គឺជាការ

សំខ្ដ្ងជាររូធមមតាររស់ប្រះអងគប្គរ់តរលតវោកន ុងតោកខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ លទធិនប្េ

                                                      
 

 

84 Hypostase។ 
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តសររីៈ តគត ើញម្ចនកន ុងចរកិសា្សរជាតប្ចើន ជារិតសសចរកិសា្សរ រីរសខំ្លន់

ខ្ដ្លម្ចនតសចករ ីដូ្ចខ្លងតប្កាមតនះ៖ 

ទី១. សិោចរកិតៅវមិ្ចនអាកាស៖ 

«មំុ្តប្ចៀងតរៀររារ់អំរីតសររីៈខ្េមួយគេ់កន ុងតោកតនះ េបិេម្ចនខ្េមួយ ខ្េតសរ ី

រៈតនះខ្រងខ្ចកជារី ម្ចនធមាម កាយា សសចក្ត ីសប្ត្ក្ប្ត្អាលកាយា និងការបសងាើត្

កាយា  ; តដាយម្ចនសនរ ិភាររិេជាតោលលអ  តកើេរីគុ ធម៍ គឺការចកតចញឲ

ផុេរីទុកខ ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង»។ 

ទី២. សិោចរកិតៅភ្ន ំរនាៃ យ ង៖ 

«ោរវភ្ករ ីដ្ល់ឧេរមសចាៈតប្រៀរបាននឹងតវហា ខ្ដ្លបានរំតដាះទុកខរីយ៉ា ងររស់

សេវតោក តដ្ើមបីរក់ជាថមីនូវតសររីៈរី ម្ចន ធមាម កាយា សសចក្ត ីសប្ត្ក្ប្ត្អាលកា

យា និង ការខ្ប្បប្បួលកាយា »។ 

ប្េវូដ្ឹងថា ប្គឹះននទសសនៈររស់មហាយនអំរីការសត្ង្វគ ះមនុសសតោក គឺមិន

ខ្មនថិេតៅការកំចេ់តចលនូវ អាត្ម័ន្85 ររស់រុគគលតដ្ើមបីនិរធ នតនាះតទ រ៉ាុខ្នរ

តធវ ើយ៉ា ងណាឲវម្ចនលកខ ៈដ្៏ប្រតសើរដូ្ចប្រះតរធិសេវ  ខ្ដ្លជាម្ចោ្ ននការតចះ

ដ្ឹងធម៍ ខ្ដ្លជាយននំារុគគលទងំឡាយឲអាចកាា យតៅជាប្រះរុទធរិេប្បាកដ្។

ប្គរ់មនុសសទងំឡាយអាចប្តាស់ដ្ឹងដូ្ចប្រះរុទធ តដាយយកម្ចោ្ប្រះអងគជាគំរ ូ

ខ្សវ ងរកការរំតដាះ តាមការមំប្រឹងខ្ប្រងររស់មល នួ តចញផុេរីអាេម ័នខ្ដ្លជា

ប្រភ្រនន អត្ថេត្ថភាព្86 តដ្ើមបីឲមល នួកាា យជាអរហ្នរ  តៅតរលតនាះមល នួមិនប្េឹម

ខ្េអាចសត្ង្វគ ះមល នួឯងបានតនាះតទ គឺអាចជាចំខ្ កមួយកន ុងការសត្ង្វគ ះសេវ

តោក និងការរតងក ើេអវ ីៗប្គរ់យ៉ា ងសំរារ់មនុសសតោក។ 

                                                      
 

 

85 អាេម័ន= Individualité។ 
86 អអេថទេថភារ= អាតាម និយម។ 
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ទសសនៈតនះឯង ខ្ដ្លប្រះមហាកសេយ ជារុទធសាសនិកជន តៅសម័យអងគរយក

មកតធវ ើជាប្គឹះននអំណាចររស់មល នួចំតរះអាណាប្រជានុរា្សរ  ខ្ដ្លនាំោន ទុកប្រះ

មហាកសេយររស់មល នួជាប្សតម្ចលររសប់្រះរុទធ ជាប្រះកំរូលតលើអវ ីទងំអសក់ន ុង

តោក តហ្េុតនះឯងបានជាប្រះមហាកសេយខ្មម រ ប្រះអងគទុកមល នួជាេួអងគប្រះរុទធដ្៏

ប្រតសើរ ជាតរធិសេវម្ចនអេថរសជាតសររីៈតោររធម្ចម កាយដូ្ចប្រះរុទធទងំរួង។ 

តគអាចទុកបានថា ធមាម កាយា ជាសន លូននលទធិថមីកន ុងរររតទវរាធិរតេយយ និយម

ប្រះរុទធសាសនាមហាយនកន ុងសម័យអងគរ ដូ្ចោន នឹង បញ្ញា ប្ព្ិះ ជាសន លូននលទធិ

រររតទវរាជាធិរតេយយ និយមសាសនាប្រហ្មញ្ញ តនាះខ្ដ្រ។ លទធិទងំរីរតនះម្ចន

តោលតចេនាដូ្ចោន  គឺធានាដ្ល់ប្រះមហាកសេយខ្មម រឲប្រះអងគម្ចនតសរភីារប្គរ់

ខ្ររយ៉ា ងតដ្ើមបីរំតរញេួនាទីជាអនកដ្ឹកនំាប្រជាជាេិកន ុងខ្ផនកសាសនា និង

នតយបាយដ្ឹកនំារាជអាណាចកយផង។ ធមាម កាយ កន ុងនាមជា ចាប់សលាក្នតុ្

ខ្ដ្លម្ចនប្រះមហាកសេយជា អា េរិគហ្ក តហ្ើយផរល់ជាវេថ ុធាេុសំរារ់រង្វា ញជាភ្

សត ុតាងនូវភារជាតទវរាជ ខ្ដ្លម្ចនតៅកន ុងរុគគលប្រះរាជា តហ្ើយក៏ជាកស ិប្គរ់

ប្ោន់សំរារ់ទុករាជាអំណាច និងលទធិផ្តរ ច់ការររស់ប្រះអងគជាអំតរើប្សរចារ់តនាះ

ឯង។ 

ក្. ឯក្ភាព្នន្ចាប់សលាក្នតុ្ ធមាម កាយា ន្ិងរាជាណាចក្យ 

ដូ្ចតយើងធាា រ់ជំរារខ្លងតលើរចួមកតហ្ើយថា តៅកន ុងសម័យរាជាអធិតេយយ និយម

ប្រហ្មញ្ញសាសនា អធិរតេយយនតយបាយដ្ឹកនំាជាេិម្ចនប្គឹះតៅតលើអធិរតេយយ

សាសនាររស់រាជាណាចកយ។ ខ្ផនទីននសាសនាកន ុងប្រតទសខ្មមរកន ុងជំនាន់តនាះ

ខ្រងខ្ចកជាភាគេូចៗជាតប្ចើន តហ្ើយឋិេតៅតប្កាមអាជាា ររស់អាទិតទរមុសៗ

ោន  តហ្ើយអាទិតទរនិមួយៗជាម្ចា ស់ទឹកដ្ីតរៀងៗមល នួ ដូ្តចនះការចំបាច់ប្េវូម្ចន

ការសប្មរសប្មួលភាគេូចៗទងំតនាះ តដ្ើមបីយកមកដាក់តប្កាមអងគភារ

នតយបាយខ្េមួយ ខ្ដ្លជាអងគភារម្ចនកម្ចា ំងអំណាចតរញទំហ្ឹង ប្េួេតលើ

អាជាា េូចៗទងំឡាយតនាះ។ ដ្ល់មកសម័យរាជាធិរតេយយ និយមរុទធសាសនា

មហាយនវញិ តៅតរលខ្ដ្លប្រះមហាកសេយទុកធម្ចម កាយជាអេថរស់មល នួ ប្រះ

អងគ ខ្ដ្លជាតសររីៈតដ្ើមម្ចនកន ុង «ធមមវោ» ររស់ប្រះរុទធ ខ្ដ្លប្រះអងគរតងក ើេឲ

ប្សរនឹងទំហ្ំតោកធាេុតដ្ើមបីតសចករ ីប្េវូការររស់តោកធាេុ។ កន ុងឋានៈជាប្រះ
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ធម៍ ប្រះមហាកសេយខ្មម រនយិមមហាយន យកឋានៈតនះមកតធវ ើឲម្ចន សមាបត្តិ87

ឯកភារសាសនា តដ្ើមបយីកឯកភារតនះតៅតធវ ើឲសតប្មចឯកភារនតយបាយ

កន ុងនគរ។ កន ុងឧបាយកលតនះ តសរ ចកាន់ប្រះរុទធសាសនាមហាយន យកមក

អនុវេរកន ុងនតយបាយដ្ឹកនំាររស់មល នួតដាយតំាងមល នួឯងជានិមិេរររូឯកភារ

ជាេ។ិ សាថ រ័នននជំតនឿតលើពុ្េធរាជ ប្េវូប្រះមហាកសេយ យកមកជំនួសជំតនឿតលើសេវ

រាជ។ លទធិតទវរាជ ក៏ដូ្ច លទធិរុទធរាជ ម្ចនអភិមាន្ៈ88 ដូ្ចោន  ទុកមល នួ ជាលទធិ

សកល។ 

កន ុងលទធិរុទធរាជតនះ ប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៧ ប្រះអងគយកវមកតធវ ើជាប្គឹះនតយបាយ

ដ្ឹកនំាតដ្ើមបីរកាឯកភារជាេិ រតរៀររយ និងវន័ិយកន ុងសងគមជាេិ មិនខ្េ

រ៉ាុតណាណ ះ ប្រះអងគយកលទធិតនះ មករំតរនីតយបាយវេទឹកដ្ី តដ្ើមបីកសាងមហា

នគរខ្មមរ។ លទធិតទវរាជក៏ដូ្ចរុទធរាជខ្ដ្រ ម្ចនអាការៈរីរ គឺជាតទវកម្ចា ំង៖ 

ទី១ ជាកម្ចា ំងោា េចកមជឈម ឌ ល ខ្ដ្លជាកម្ចា ងំអូសនតយបាយវេទឹកដ្ីនន

មហានគរខ្មមរ។ 

ទី២ ជាកម្ចា ំងចូលរកមជឈម ឌ ល ខ្ដ្លជាកម្ចា ំងប្រមូលខ្ដ្នដ្ីដ្ំរន់ទងំឡាយឲ

មកថិេតៅតប្កាមរាជទ ឌ ។ 

តដ្ើមបីឲប្រះរាជាម្ចនតទវកម្ចា ំងតនះ តគម្ចនតធវ ើរិធីតប្សាចទឹក រិសិដ្ឋថាវ យប្រះរាជា

តហ្ើយទឹករិសិដ្ឋ តគយករីប្គរ់ទីកខ្នាងកន ុងមហានគរ តប្សាចតលើប្រះអងគតដ្ើមបីឲ

ររូប្រះអងគកាា យជា ជិវមជឈម ឌ ល ននមហានគរខ្មមរ។ កន ុងសិោចរកិតៅប្បាសាទ

ប្រះខ្លន់ម្ចនចរថា៖ 

                                                      
 

 

87 សម្ចរេរ ិ= តធវ ើឲបានសំតរច ; Réalisation។ 
88 អភ្ិម្ចនៈ= Universalité។ 
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«តរៀងរាល់នថាប្រហ្មរុតរាហ្េិយកទឹកខ្ដ្លប្រះសុរយិម្ចនា ប្រះរាជានគរជាវ  យួន ចំ

បា៉ា  (ម្ចនតសរចរីរប្រះអងគ( មកតធវ ើរិធីជំរៈកាយប្រះបាទជយ័វរ័ មនទី៧ ខ្ដ្លជាមហា

កសេយម្ចនអធិរាជភារតលើនគរទងំឡាយតនាះ »។ 

ឯកភារសាសនា ឯកភារនតយបាយដ្ឹកនំាជាេិ ខ្ដ្លយកប្គឹះលទធិរុទធរាជ និង

ធម្ចម កាយជារំនឹង ជាលទធិផរល់ជាវេថ ុធាេុសំរារត់ធវ ើនិមិេរររូចំបាច់ននអារយធម៍

និង ជំតនឿខ្មម រតៅកន ុងសម័យអងគរ និយមរុទធសាសនាមហាយន។ 

េ. ធមាម ន្ុរបូនន្អំណាចរាជាន្ិយម េសេន្ៈខ្ដលេុក្ប្ព្ិះរាជាជាអនក្សសស្រង្ហគ ិះ

មន្ុសេជាតិ្ 

តគត ើញម្ចនកន ុងលទធិរទុធសាសនាមហាយន ខ្ដ្លរាជាធិតេយយ យកមកតធវ ើជា

សមបទននតយបាយដ្ឹកនំាជាេិ ទុកសណារ រ់ធាន រ់មនុសសតោក ជាសណារ រ់ធាន រ់

មួយ ម្ចនធមមជាេិដូ្ចជាសណារ រ់ធាន រ់សាកលតោក តហ្ើយវតដ្ើរប្សរោន ជានិចា។

ចារ់តោកធាេុខ្ដ្លជាចារ់អភិ្បាលតលើសណារ រ់ធាន រ់មនុសសតោកកន ុងប្រហ្ម ៏

ធមម ខ្ដ្លម្ចន បញ្ញា ប្ព្ិះ (ប្រះរូជា ខ្ដ្លម្ចនកម្ចា ំងតសម ើនឹងប្រះឥ្នៃ ( ជាប្គឹះតនះ

ប្េវូបានតគយករុទធធម៍មកជំនួសវញិ។ ដូ្ចតយើងដ្ឹងរចួតហ្ើយ តគទុកធម្ចម កាយ

ជាការសំខ្ដ្ងររូននប្រះរទុធដ្៏វតិសសវសិាល តហ្ើយជួនការប្រះអងគម្ចនត ម្ ះជា «រី

តាសេវតោក»។ 

ប្រះមហាកសេយខ្មម រ ខ្ដ្លប្រះអងគរំោយអេថរសររស់ប្រះអងគកន ុងធម្ចម កាយ ខ្ដ្ល

ជាធមម ននប្រះរុទធទងំឡាយ ក៏កាា យតាមរតរៀរតនះ ជាប្សតម្ចលររសប់្រះរុទធអធិ

ធមមជាេិខ្េមរង តហ្ើយកន ុងឋានៈតនះ ប្រះអងគបានទទួលអំណាចរីប្រះរុទធតដ្ើមបីខ្ថ

រកាការប្រប្រឹេរលអ ររស់សេវតោក និងរកាសនរ ិភារកន ុងតោកិយនិងសុមដ្មុ

កន ុងសាកលតោក។ ទសសនៈតនះោម នអវ ីមុសខ្ផាករីទសសនៈប្រហ្មញ្ញសាសនាតនាះ

ត ើយ ខ្េរុទធសាសនាមិនយកការរូជា និង វរតីិ្វោ89 មកតធវ ើជារិធីសាសនា

                                                      
 

 

89  វេិីវច= Parole rituel។ 
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ររស់មល នួតនាះតទ។ ចំតរះរុទធសាសនាមហាយន ម្ចនខ្េធម័ប្រះរុទធមួយគេ់

ខ្ដ្លតគទុកជាអេថរសររស់សាសនា តហ្ើយតគនំាោន តលើកធម៍តនះតសម ើនឹង គំន្ិត្

េួសៅ90 នន បរមត្ថ វជិាជ 91។ ប្ទឹសរ ីតនះ ជាមួយោន នឹងប្ទឹសរ ីការវវិឌ្ឍន៏ររស ់ចប្ក្រាសី

នន្សលាក្92 តគទុករុគគលតសរ ចជាអនកដ្ឹកនំាជាេិ និងមនុសសតហ្ើយតដ្ើមបីការររ

ប្រតយជន៏រមួ ប្រះអងគប្េវូម្ចនអំណាច តប្រើវតដ្ើមបរី្ង្វក រភារឥេសណារ រ់ធាន រ់

និងកំចេ់ទុគិេភារ។ រុទធសាសនាមហាយន ក៏ដូ្ចប្រហ្មញ្ញសាសនាខ្ដ្រ ម្ចន

ជំតនឿថា ការវវិឌ្ឍន៏ ននមនុសសជាេិមិនម្ចនលកខ ៈជាការវវិឌ្ឍន៏ប្េង់ដូ្ចរនាៃ េ់

តនាះតទ រ៉ាុខ្នរជាការវវិឌ្ឍន៏តាមរតរៀរកាឆ្ា ស់ោន ។ វឌ្ឍនភារននមនុសស កន ុង

ដ្ំត ើររមួោន  គឺោម នទីរញ្ារ់តនាះត ើយ ដូ្ចតគត ើញកន ុងប្រវេរ ិសា្សរម្ចនការខ្ប្រ

ប្រួលខ្លា ំង ការវកិវរ រនរកន ុងចប្ករាសី ននវរុិលភារ រចួតហ្ើយម្ចនការប្េ រ់ចុះ

ត ើងឥេម្ចនឈរ់រីទុកខ តៅសរាយ តហ្ើយរីសរាយមកទុកវញិររស់មនុសស

តោក តហ្េុតនះឯងតហ្ើយ បានជាប្រជារា្សរចង់ម្ចនអនកការររមល នួតៅចំតរះ

មុមដ្ំត ើរខ្ប្រប្រួលតនះ តហ្ើយអនកការររតនាះគឺោម ននរណាតប្ៅរីប្រះមហាកសេយ។

សុវ ណ កាល នឹងអាចដ្ល់បាន សំរារ់មនុសសជាេ ិតៅតរលណា ប្ព្ិះេុចិតត

(Tusita(ជាអនកតធវ ើឲប្សាកទុក និងប្ព្ិះសមប្តី្យ (Maitreya( ប្រះអងគចុះរីឋាន

សួគ្មកជួយរំតដាះទុកខមនុសសតោក។ តៅតរលខ្ដ្លប្រះអងគរុំទន់យងចុះមក គឺ

ប្រះមហាកសេយប្រករតដាយធម៍ ជាតសរចនាថ ខ្ដ្លប្េវូប្រជារា្សរបានខ្េងតំាង

ប្រះអងគកន ុងមុមនាទីជាអនកការររមល នួ និងសេវតោក ប្ទង់ជាេំណាងប្រះរុទធរីរ

អងគតនះ។ កន ុងគំនិេតនះ តោក Paul Mus បានសរតសរថា៖ 

«តៅតរលខ្ដ្លប្រះបាទជយ័វរ័ មនទី៧ប្រកាសថាប្រះអងគនឹងជំរះបារកមមឲអស់រី

តោកតនះ តដាយមិនម្ចនការបារមម ៏អវ ីរនរ ិចតសាះអំរីភារកំណាចននតរល

តវោ គឺចាស់ជាប្រះអងគទុកប្រះអងគជាឧេរមអនកជួយសត្ង្វគ ះខ្ដ្លម្ចនអេថរស់ជា

ប្រះរុទធតនាះឯង ដូ្ចតគត ើញម្ចនចរតលើសិោចរតិៅប្បាសាទតាប្រហ្ម ថ៏ា៖

                                                      
 

 

90 គំនិេទូតៅ= Concept។ 
91 ររមមេថ វជិាជ = ការប្សាវប្ជាវតាមវចិរ ាញា តលើចំត ះននសេវតោក ម្ចនវញិ្ញញ   ធមមជាេិ អាទិតទរ
មូលតហ្េុ ននសាកលតោក ; Métaphysique។ 
92 ចប្ករាសីននតោក= Cycle du monde។ 
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ម្ចតាររស់ប្រះបាទជយ័វ្រ មន៏ទី៧ជាប្បាជាា ប្រះម្ចតា គឺជាជាម្ចតាររស់ប្រះរទុធ ដូ្ច

ោន តនះខ្ដ្រ តលើសិោចរកិតៅប្បាសាទប្រះខ្លន់ ម្ចនចរថា ជយ័រុទធ  ជាឧេរម

អនកសត្ង្វគ ះរា្សរ »។ 

កន ុងទសសនៈទុកប្រះរាជាជាអនកសត្ង្វគ ះរា្សរ តនះ ខ្ដ្លនាំឲប្រជារា្សរ ទទួលសាគ ល់ថា

អំណាចផ្តរ ច់ការប្រះមហាកសេរមល នួជាអំណាចប្សររុទធធម៏ តរើប្សររុទធធម៏ គឺរិេ

ជាប្សរចារ់តនាះឯង។ 

គ. អំណាចផ្កត ច់ការន្ិយម 

ររររាជាធិតេយយ និយមរុទធសាសនាមហាយន ទុកធម៍ប្រះរុទធជាប្រភ្រប្គរ់

ចារ់ននមនុសសតោក កន ុងវសិ័យសីលធម៏ករ ី គិេយុេរករ ី។ តដាយយករុទធធម៍ជា

អេថរសររស់មល នួ រុទធតសរចទុកប្រះអងគតសម ើនឹងរុទធធម៍ គឺថាជាតសរចននចារ់តហ្ើយ

ទទួលសាគ ល់ខ្េរុទធធម៍ជាធម៍ខ្ដ្លទុកជាកំរេិននអំណាចររស់ប្រះអងគ។ ការទុក

រុទធធម៍ជាអធិភារតលើអំណាចមល នួតនះ ក៏ជាការប្រកាស ជាមួយោន ខ្ដ្រថាអំណាច

ផ្តរ ច់ការតសរ ច ជាអំណាចនតយបាយដ្ឹកនំាជាេិ ខ្េមួយគេ់ឥេម្ចននរណា

ប្រខ្កកបាន ដូ្តចនះរាជាអាជាា  គឺោម នលកខ ៈជាអាជាា រំរនតៅតលើសិទធតិសរភីារ

ររស់អាណាប្រជានុរា្សរ តនាះត ើយ តប្រះថារាជាអាជាា តនះជារុទធធម៍។ ការរិេ

កន ុងការទក់ទងរវងប្រះរាជាជាមួយនឹងររវជិេ គឺឋិេតៅប្េឹមកំរេិការ

ទក់ទងកន ុងវសិ័យសាសនាខ្េរ៉ាុតណាណ ះ ដូ្តចនះតៅចំតរះមុមរាជាអំណាច គឺោម ន

អំណាចទីរីរណាមួយ អាចម្ចនទមាន់តសម ើនឹងវតនាះត ើយ។ កំរេិននអំណាចផ្តរ ច់

ការររស់តសរ ចគឺជាសវ ័យកំរេិ គឺថាកន ុងការយិកមមននអំណាចតនះ គឺវោម នអវ ីអាច

កំរេិ ហាមតសរច មិនឲតធវ ើអវ ីមួយបានតនាះត ើយ។ 

រិេខ្មនតគត ើញម្ចនតៅកន ុងរាជា បសំសក្ថា93 សរតសើរថា ប្រះរាជាប្រកាស

តដាយមល នួថា ប្រះអងគជាតសរចតោររធម៍ តហ្ើយតធវ ើតាមសិកាខ រទឥេតខ្លា ះររស់

                                                      
 

 

93 រសំសកថា= សុនធ រកថាសរតសើ ; Panégyrique។ 
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ប្រះរុទធ ខ្េតាមការរិេវញិ ការសរតសរសរតសើរតនះ គឺឋិេតៅប្េឹមជាអកសរសា្សរ

ខ្ដ្លតគសរតសរត ើងសំរារ់ឲខ្េឲ រីតរាះសារ រ់ខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ 

តគដ្ឹងថា ប្គរ់អំណាចផ្តរ ច់ការម្ចនតៅកន ុងធាេុមល នួជានិចា នូវការរំតោភ្ និង

អំតរើកំណាច តៅតលើមនុសស ដូ្តចនះអំណាចតនះ វម្ចនភារផទ ុយប្ស ះរីឳវទររស់

ប្រះសម្ចម សមព ុទធ។ ដូ្ចតយើងដ្ឹងថារាជាអំណាចជាអំណាចឥេម្ចនកំរេិ ដូ្តចនះ

អំណាចតនះ ម្ចនធមមជាេិជាអំណាចផ្តរ ច់ការ តប្រះថាជាអំណាចឥេរញ្ញញ ចំតរនី

ននប្រះម្ចនប្រះភាគ ខ្ដ្លប្ទង់ម្ចនភាគននអេថរស ធមមរស  វមុិេរ ិរស អធិសីល

អធិចិេរ  និងអធិរញ្ញញ ។ 

២.សមយ័្ដស្កាយ្អងគរ សមយ័្ពទុធសាសនាហិៃយាៃ 

តៅប្សកុខ្មម រ ចរ់តផរើមរីសេវេសទី១៤មក រុទធសាសនាមហាយន បានប្េវូតគរត ូ

រ យករុទធសាសនាហ្ិនយន ខ្ដ្លជាលទធិសាសនាជិេនឹងលទធិតដ្ើមររស់ប្រះ

សម្ចម សមព ុទធ មកជំនួស។ លទធិហ្ិនយន ខ្ដ្លម្ចនតដ្ើមកំត ើេតៅប្រតទសតសរ ី

លង្វក  ខ្ដ្លតគយកភាសាបាលីជាយន សំរារ់សិកាធម៍ប្រះរុទធ។ លទធិតនះម្ចន

ត ម្ ះថាលទធិ «សេវត»។ 

ទិដ្ឋភារននលទធិថមីតនះ វមុសោន នឹងលទធិចស់ គឺថា មហាយនឲសរៈសំខ្លន់តៅតលើ

បរកិ្បប94 បរមត្ថ វជិាជ  ខ្ដ្លជាទិដ្ឋភារមួយដូ្ចម្ចនកន ុងប្រហ្មញ្ញសាសនា គឺថាតគ

ទុកប្រះរុទធជា អតិ្សសដាជន្95 អធិធមមជាតិ្ជន្96 ធមាម កាយា ខ្ដ្លជាតសររីៈនន

វចទូនាម នអរ់រំររស់ប្រះរុទធ ប្េវូបានរួកររវជិេមហាយន យកមកតធវ ើជាតសរ ី

រៈធម៍វន័ិយ ខ្ដ្លម្ចនកំរេិេឹងរុឹងរំផុេ។ កន ុងគំនិេតនះរួកតគរនយល់ថា ការស

                                                      
 

 

94 រររិកប= ការសិកាខ្លងប្ទឹសរ ី. Spéculation។ 
95 អេិតសដ្ឋជន= ឧេរមជន ; Etre transcendant។ 
96 អធិធមមជាេិជន= Etre surnaturel។ 
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ត្ង្វគ ះមនុសសតោកមិនខ្មនទូនាម នឲមនុសសខ្សវ ងរកឋាននិរធ នតនាះតទ គឺទូនាម ន

អាតាម  តាមផល វូធម៍ តដ្ើមបីរំបាេ់ សទាសៈ សមាហៈ មាន្ៈេិដា ិ កាម កិ្សលស ។ល។ 

កន ុងទសសនៈហ្ិនយន តគទុករុគគលលកខ ៈររស់ប្រះរុទធជាមនុសសតោកធមមតា

ម្ចនអនុភារកន ុងចិនារ  និងម្ចនវចិរណាកិចារិតសស ខ្ដ្លនាំឲការទក់ទងរវង

ប្រះរាជានឹងរា្សរ  ឥេម្ចនសភារេឹងរុឹង ខ្ដ្លជាការរតងក ើេមូលដាឋ នតមប្េីភារ

ប្រករតដាយតសចករ ីសា រត់កើេមករីសនរ ិភារប្េឹមប្េវូតាមសីលធម៍។ កន ុងការ

ទក់ទងតនះ ប្រះរាជា ខ្លងទុកប្រះអងគជាប្សតម្ចលនន «អនកសត្ង្វគ ះរា្សរ ដ្៏ឧេរម»

ផទ ុយតៅវញិ ប្ទង់ទុកមល នួប្រះអងគ ជាមនុសសដូ្ចមនុសសដ្៏នទតទៀេ ឥេកំណាញ់វ ណ ៈ

ខ្ដ្លជារុគគលបានទទួលគុ ូរការជាផល បានមករីការប្រប្រឹេរអំតរើលអរជីាេិ

មុនៗ ខ្ដ្លនាំឲប្រះអងគតកើេកន ុងជាេិថមី កន ុងសាថ នភារមពស់តលើមនុសសទងំឡាយ

ប្រករតដាយសុប្កឹេភារខ្លា ំងតទៀេ អាចឲប្រះអងគរក់ង្វរ ជា «ប្រះធម៍» ខ្ដ្ល

ជាអនកការររអាណាប្រជានុរា្សរ  រស់កន ុងសងគមរុទធររសិ័ទ ខ្ដ្លម្ចនប្រះអងគជា

មគគតទសក៏ ដូ្ចោន តៅកន ុងវេថអារាម ខ្ដ្លប្រះសម្ចម សមព ុទធ ប្រះអងគបានទូនាម ន

ដ្ល់សម ៈទងំឡាយ ឲតចះតោររប្គអូាចរយមល នួដូ្ចជារីតា។ តរើប្រះរាជា ជាប្រះ

ធម៍ ដូ្តចនះប្រះអងគ ជារីតាររស់រុទធររសិ័ទតនាះឯង ដូ្តចនះការទក់ទងរវងប្រះ

រាជានឹងរុទធសាសនិកជនទងំឡាយកន ុងនគរ គឺជាការទក់ទងឈរតលើភ្ករ ីភារ។

កន ុងគំនិេតនះ ប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ ោេ់ទុកប្រះមហាកសេយ ជារីតា ខ្ដ្លជាមនុសស

ម្ចនអេថរសប្រតសើរ ខ្ដ្លជារីតាបានទទួលរាជសមបេរ ិតកើេរីគុ ូរការ ររស់ប្រះ

អងគខ្ដ្លប្ទង់បានសាងរីជាេិមុនៗមក។គំនិេតសរចជារីតា ររស់រា្សរ  ប្េវូបាន

អនកខ្េងចារ់ តគកេ់ទុកកន ុងម្ចប្តា៤៧នន «ប្ក្មប្សកុ្» តហ្ើយតគត ើញម្ចនខ្ដ្រ

កន ុងោា មួយននចារ់ «នប្ត្ភូមិ» ខ្ដ្លម្ចនខ្ចងថា៖ 

«ប្រជារា្សរ ដ្កឹនំាតដាយតសរចខ្ដ្លជារីតា ខ្ដ្លជាវរ័ មន័ ជារុទធសាសនិជន ទុកធ

ម៍ជាករ ីយកិចា យកររវជិេជាទីប្រឹកាសំរារ់នំាផល វូឲតដ្ើរតាមកនាងធម៍វន័ិយ

និងតធវ ើរដ្ិរេរ ិគឺចំតរនីធម៍តដ្ើមបីសំតរចនូវធម៍ខ្ដ្លរំលេ់កិតលស រំលេ់ទុកខ»ដូ្តចនះ

តសរ ចលអ  គឺជាតសរចម្ចនេសពិ្ធធម្៖ 

តសចករ ីសរបុ រស (Dana( គុ ធម៍ ឬសីលធម៍ (Sila( ភ្ករ ីភារ ឬ អេថរលកមម

(Pariccaga( តសចករ ីតទៀងប្េង់ (Ajjava( ចិេរលអ  និងតសចករ ីអាសូរ (Maddava( តស
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ចករ ីេឹងរុឹង (Tapa( ភារសារ់ (Akkodha( អហ្ិសា (Avihimsa( មនរ ី (Khanti( អនា

គតិ្97 (Avirodhita( ។ 

តគតមើលត ើញថាតៅប្សកុខ្មម រ រុទធធម៍ ោម នឥទធិរលតៅតលើ រចនាសមព ័នធសងគម

តនាះតទ ខ្ដ្លជាសងគមម្ចនធាេុជាសងគមសករ ីភូ្មិ ខ្ដ្លអនកដ្ឹកនំា តគមំខ្ថរកា

វឲថិេតថរជានិចា តដ្ើមបីការរររុរវសិទធិររសរួ់កតគ ខ្ដ្លជារួកកំណាញ់វ ណ ៈ។

កន ុងអំតរើតនះ រុទធធម៍ ោម នសារៈសំខ្លន់អវ ីរនរ ិចត ើយចំតរះរួកតគ។ រិេ

ខ្មនម្ចនប្រះរាជាខ្មមរ បានយកលទធិហ្ិនយនមកតោរររូជាតដាយរដ្ិរេរ ិរូជា

ខ្ដ្លនាំឲប្រះអងគកាា យជា វរៈកសេយ រ៉ាុខ្នរ តរើតយើងបានសិកាអំរីប្រវេរ ិសា្សរជាេិ

ខ្មម រ តយើងត ើញថា ប្រះមហាកសេយ ប្រតភ្ទខ្ររតនះម្ចនភាគេិចរំផុេ។ មហា

កសេយខ្មម រមួចំនួនធំ ប្រះអងគបានដ្ឹកនំាប្រះនគរ តាមវធីិផ្តរ ច់ការ តាមភារ

កំណាច ជួនកាលរហូ្េដ្ល់តប្រើអំតរើឥេមនុសសធម៍ ខ្ដ្លនាំឲប្រជារា្សរ តកើេតស

ចករ ីតៅរ ប្កហាយកន ុងសេិ រស់កន ុងទុកខ  ទុកការប្រកាសររស់តសរ ចមល នួថាប្រះអងគជា

រីតាររស់ប្រជារា្សរ  ជា វញ្ច ន្ការ98 តហ្ើយជួនកាល រហូ្េហា នតធវ ើកុរកមមប្រឆំ្ង

នឹងតសរចខ្េមរង។ 

ការរំតោភ្ និងអំតរើកំណាចតលើប្រជារា្សរគឺរុអំាចកាេ់តចញបានរីប្ររ័នធផ្តរ ច់

ការខ្មម របានតនាះត ើយ មិនថាត ើយកន ុងររររាជាធិរតេយយនិយមប្រហ្មញ្ញ

សាសនា ឬ និយមរុទធសាសនា សូមបីកន ុងរររប្រជាធិរតេយយ អាប្ស័យរដ្ឋនុញ្ញ

រចច ុរបនន  ក៏តៅខ្េម្ចនការរំតោភ្ និងអំតរើកំណាចតលើប្រជារា្សរជានចិា តប្រះថា

អំណាចផ្តរ ច់ការតៅប្សកុខ្មម រ វម្ចនតៅកន ុងធមមជាេិររស់សងគមខ្មមរ ខ្ដ្លជា

កតារ លំបាកមួយកន ុងការសាងលទធិប្រជាធិរតេយយ។ តយើងត ើញចាស ់តទះតសរ ច

មិនតសរ ច អនកដ្ឹកនំាខ្មម រតៅតរលណាមល នួម្ចនអំណាច ខ្េងខ្េម្ចនសភាវគេិ

ជាេិរចជ នជានិចា តប្រើអំណាចសំរារ់ការររប្រតយជន៏មល នួខ្េរ៉ាុតណាណ ះ តហ្ើយតធវ ើ

ប្រជាភ្ិថុេិ យកសាសនាជាឧបាយកលររស់មល នួ សំរារ់ជាជំហ្រនិងរិទបាំង

                                                      
 

 

97 អនាគេិ= Impartialité។ 
98 វញ្ានការ= អាការតបាកប្បាស។ 
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អំណាចផ្តរ ច់ការររស់មល នួ។ ការតនះជាទុកខធំសំរារ់ប្រជាជាេិខ្មមរ ខ្ដ្លតធវ ើឲជាេិ

ខ្មម រោម នរនា ឺ មិនរុងតរឿង ខ្ដ្លនាំឲប្រជារលរដ្ឋមនិយល់ចាស់ មិនប្បាកដ្អំរី

សិទធិររស់រលរដ្ឋ។ 
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ជំពកូ្ស ទី២ - រ ឋខ្មែរ ដហីយ្ៃឹង ការដរៀបចំក្សែងុសមយ័្ដ ើម 

 

ខ្្ែក្សទ១ី 

គៃំតិទដួៅនៃរ ឋខ្មែរ 

  

តយើងបានដ្ឹងរចួតហ្ើយថាអំណាចតសរច កន ុសម័យតដ្ើមជាប្ររ័នធអំណាចផ្តរ ច់ការ

និយមអាទិតទរ ខ្ដ្លជាអំណាចខ្ផអកតលើចារ់តោកធាេុ ខ្ដ្លម្ចនតសរចជា

ប្រេិភូ្ ជាអនកដ្ឹកនំារដ្ឋតដាយ យក ឬក៏99 ប្រហ្ម ធ៏ម៍ ឬក៍ រុទធធម៍ ជា រំនឹង

អំណាច តៅតាមជំតនឿសាសនាររស់តសរ ច។ 

ការតនះរង្វា ញឲត ើញថា ការតរៀរចំរាជអាជាា ករ ី រចនាសមព ័នធអំណាចករ ី ការខ្រង

ខ្ចកមុមង្វរ ដូ្ចជាមុមការប្រេិរេរ ិ េុោការ ជារិតសសខ្ផនករញ្ញញ េ ិឋិេតៅ

កន ុង អន្ិសេរភាព្100 ននធម៍សាសនាររស់ប្រះរាជា និងការសប្មរសប្មួលជាមួយ

នឹងជំតនឿប្រជារា្សរ តៅតាមដ្ំរន់នានា តដ្ើមបីរកាឯកភារជាេិ។ តគសួរជា

សំ ួររីរថា៖ 

១. តេើនរណាជាម្ចា ស់អំណាចរិេកន ុងរាជាណាចកយ ប្រះមហាកសេយ ? ឬ សាថ រ័នរដ្ឋ ? 

                                                      
 

 

99 ឬក៏= Soit។ 
100 អនិសសរភារ= តៅកន ុងចំ ុះ ; Dépendre។ 
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២. តេើការតរៀរចំរដ្ឋ និងការតរៀរចំអំណាចតសរច តេើការតរៀរចំ ណាមួយខ្ដ្លម្ចន

ភារមពស់ជាងតគ ? 

តរើតយើងយកប្ទឹសរ ីសុទធ ររស់រាជអំណាចមករកប្សាយ តយើងត ើញថាអធិរតេយយ

ននតសរច ប្ោន់ជាអធិរតេយយជារាជប្រេិភូ្ខ្េរ៉ាុតណាណ ះ តប្រះថាអធិរតេយយតនះវ

ថិេតៅកន ុងអនិសសរភារចារ់តោកធាេុ។ កន ុងចំ ុចតនះ តគអាចសួរជាសំ ួរ

បានតទៀេថា តេើនរណាជាអនកប្រគល់អធិរតេយយតនះដ្ល់ប្រះរាជា ? 

តរើតយងតាម សិេធ ិបញ្ជការ101 ររស់តសរ ច ខ្ដ្លអាទិតទរថាវ យប្រះអងគ ខ្ដ្លតគ

ទុកវជា ន្ិតិ្អត្ថសនាម័តិ្102 ររស់ប្រះអងគ ខ្ដ្លជាចារ់ រស់និេយតៅកន ុងខ្េគំនិេ

ប្រះអងគផ្តៃ ល់ និង អាជាា គតិ្យុត្ត103 ររស់ប្រះអងគ ជាអំណាចប្រះរាជា ខ្ដ្លប្រះ

អងគម្ចនរំ ងកន ុងគំនិេ ឲប្គរ់តសរ ច សនងរាជយ រនររីប្រះអងគ នាំោន តោររ

អំណាចតនះជានិចា តគអាចសនន ិដាឋ នបានថា តដាយខ្ផអកតលើសិទធិ និងអាជាា ខ្លង

តលើតនះ អនកខ្ដ្លប្រគលអ់ធិរតេយយដ្ល់តសរ ចគឺតសរ ចមល នួឯងខ្េមរង។ 

ខ្េតរើតគទុក រាជយ104 ជាវេថ ុរិេអររូ ម្ចននិចាភារ តហ្ើយជាវេថ ុ វតិសសវសិាល (អេិ

តសដ្ឋ( ខ្ដ្លម្ចនរុគគលតសរចជាេំណាង ខ្ដ្លជារគុគលមិនឋិេតថរ ដូ្ចមនុសស

ធមមតា ម្ចនេួនាទីកន ុងេំខ្ ងតសរចជាអនករង្វគ រ់ ដូ្តចនះ អាជាា គតិ្យុត្ត ររស់

ប្រះអងគ ខ្ដ្លប្រះអងគបានតាក់ខ្េងត ើងកន ុងរជាជ កាលប្រះអងគ  មិនអាចថិេតថរ

បានតនាះត ើយ តរើោម ន រាជយ ខ្ដ្លជាអងគភារម្ចនលកខ ៈជានិចាភារ ជាអនក

រកា អាជាា គតិ្យុត្តតសរ ច ដូ្តចនះតគអាចសនន ិដាឋ នបានថារាជយ ជាអធិរតេយយររស់

ជាេ ិតហ្ើយបានប្រគល់អធិរតេយយតនះ ដ្ល់ប្រះរាជា។ 

                                                      
 

 

101 សិទធ ិរញ្ញញ ការ= Droit de commendement។ 
102 នីេិអេថតនាម័េិ= ចារ់ខ្ដ្លម្ចនតៅខ្េកន ុងគំនិេ ; Droit subjectif។ 
103 អាជាា គេិយុេរ= Ordonnancement juridique។ 
104 រាជយ= Royauté។ 
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កន ុងចំ ុចតនះតោក G. Coedès អនកប្រវេរ ិសា្សរបារាងំ បានតធវ ើការរកប្សាយ

ដូ្ចេតៅ៖ 

កន ុងសម័យអងគរ (សេវេសទី៩( សម័យខ្ដ្ល ប្រះបាទជ័យវរ័ មន៏ទី២ (៨០២-៨៥០(

បានតធវ ើ ប្បត្ាសាថ ប័ន្105 មហានគរខ្មម របានត ើងវញិ តហ្ើយនិងការរតងក ើេជំតនឿ

ថមីសំរារ់ជាេិខ្មម រ ម្ចនត ម្ ះថាជំតនឿ”សេវរាជ”កន ុងតោលរំ ងយក រាជយ ខ្ដ្លជា

អងគភារម្ចននិចាភារ មកតធវ ើជាមតធាបាយ សំរារ់តធវ ើឲ វងសសការ ររស់ប្រះមហា

កសេយខ្មម រ ខ្ដ្លសុទធជា អន្ិចចបុគគល106 ដូ្ចជាមនុសសឯតទៀេ ឲម្ចនលកខ ៈជា

និចាភារដូ្ច រាជយ គឺជាការរតងក ើេអេថរស ននររររាជានិយមខ្មមរ ដូ្តចនះទតងវ ើតនះ

មិនខ្មនជាសកមមភារធមមតា តហ្ើយប្ោន់ជាការកាេ់សាម នយល់កន ុងវញិ្ញញ  ររស់

អនកប្រវេរ ិសា្សរ តនាះតទ តប្រះតគត ើញម្ចនចរទុកតលើសិោចរកិខ្មម រជាតប្ចើនដូ្ច

តៅប្បាសាទតកាះខ្ក រញ្ញជ ក់ថា «ម្ចា ស់ននតោកគឺរាជយ» ដូ្តចនះតសរ ចប្ោនជ់ាអនក

រនរ  កន ុងមុមង្វរប្រះអងគ  នូវនិចាភារ ររស ់រាជយ ខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ 

កន ុងទសសនៈតនះ តគត ើញម្ចនខ្ដ្រតៅកន ុងប្ទឹសរ ីនន «រដាខ្េមរ» ខ្ដ្លជាអងគភារឈរ

តលើអេថរសនន រាជយ ខ្ដ្លជា សហតុ្នន្ន្ិតិ្សិេធក្មម107។ ការយកនិចាភារនន រាជយ

មកតធវ ើជាតោលការ ៏តនះ គឺោម នអវ ីតប្ៅរីម្ចនតោលរំ ងចង់ ោក់្ឫស

សំណង់គតិ្យុត្តជាតិ្108 ខ្ដ្លលតគទុកជាការតោលការ ៏ នន ន្ិតិ្រដា ខ្មម រ កន ុង

សម័យអងគរ។ 

សិោចរកិតៅភ្ន ំបាខ្មង ជាកសិ  នូវលកខ ៈ និចាភារនន រាជយ ខ្ដ្លម្ចនតសច

ករ ីដូ្ចេតៅ៖ 

«កន ុងឆ្ន ំខ្ដ្លប្រះបាទជយ័វរ័នម ទី៥ (៩៦៨-១០០០( បានត ើងតប្ោងរាជសមបេរ ិរនរ

រីប្រះបាទរាតជ្នៃ វរ័នម ទី២(៩៤៤ ៩៦៨( ប្រះអងគរញ្ញញ ឲរាតជដាឋ ភ្ិបាលប្រថារ់ប្តា

                                                      
 

 

105 ប្រេាសាថ រ័ន= ការសាថ រនាត ើងវញិ ; Restaurer។ 
106 អនិចារុគគល= រុគគលខ្ដ្លប្េូវខ្េទទួលអនិចាកមម។ 
107 តហ្េុនននិេិសិទធកមម= Sujet de droit titulaire។ 
108 ចក់ឫសសំ ង់គេិយុេរជាេិ= Fonder l’édifice juridique national។ 
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ទុកជាផល វូការប្គរ់រាជកិចាររស់ រាជបុព្វវ ការ1ី09 ប្រះអងគ ទុកជាចារ់ជាធរម្ចន

សំរារ់រជជកាលររស់ប្រះអងគ»។ 

តដាយោម នរដ្ឋធមមនុញ្ញ  តៅជំនាន់តនាះ ជាអនកធានារកានូវនិចាភារនន អាជាា

គតិ្យុត្តតសរ ច ដូ្តចនះរាល់រជជកាលថម ីអាជាា តនះ វប្ោន់ខ្េម្ចនេនមាប្េឹមខ្េជា

េនមា «កាត្ព្វកិ្ចចជាសីលធម្» ររស់ ប្ព្ិះរាជា110 ថមី ខ្េរ៉ាុតណាណ ះ តប្រះថាប្រះអងគ

ជា តួ្អងគជីវន្ត111 ននរដ្ឋ ខ្ដ្លជាេំណាងថមីនន រាជយ។ ប្ររ័នធននរររផ្តរ ច់ការនិយម

អាទិតទរ ជាប្ររ័នធម្ចន សហតុ្នន្ន្ិតិ្សិេធក្មម  ខ្េមួយគេ់ គឺរាជាអំណាច និង

អន្ុសាធយ112 ររស់វ ខ្ដ្លតគទុក ជា សិេធ ិបញ្ជការ កំរូលររសត់សរ ច។ ដូ្តចនះ

អំណាចតសរច កន ុងសម័យអងគរ ជា អំណាចបុគគលផ្កទ ល់113 ខ្េអំណាចតនះ តគយក

រាជយ មកតធវ ើតោលការ ៏ររស់តគ ខ្ដ្លជាតោលការ ៏អររូី ម្ចនលកខ ៈនិចជ

ភារតដ្ើមបីឲមល នួ ម្ចននិចាភារដូ្ច រាជយ។ 

កន ុងរររតនះ តគត ើញម្ចនគំនិេធំរីរ ខ្ដ្លអាចយកមករញ្ញា ក់បានថាកន ុង

សម័យអងគរ ប្រជាជាេិខ្មមរ ម្ចនប្ទឹសរ ី នន រដា រិេប្បាកដ្ តទះរីប្ទឹសរ ីតនាះម្ចន

ភារោយ ំោន ជាមួយនងឹ អំណាចបុគគលផ្កទ ល់ ររស់ប្រះរាជាក៏តដាយ។ តគសួរ

ថា តេើរដ្ឋម្ចន អត្ថន្័យគតិ្យុត្ត ដូ្ចតមរច សំរារ់សំោល ់«សញ្ញា ណ» ររសម់ល នួ

កន ុងប្ររ័នធដ្ឹកនំាកន ុងសម័យអងគរ ? 

កន ុងវទិាសា្សរគេិយុេរ  និងវទិានតយបាយ តគឲអេថន័យតៅតលើ រដា ថាជា

ផលិេផល ននសងគមកន ុងដ្ំណាក់មួយននការលូេោស់ ជាមតធាបាយ ររស់អនក

ដ្ឹកនំា សំរារ់តធវ ើការរងខ ិេរងខ ំតៅតលើអនកប្េវូតគដ្ឹកនំា។តាមវធីិនតយបាយ និង

ប្រវេរ ិសា្សរ  រដា ឲអេថន័យមល នួឯងថាជា អងគសហតុ្114 ខ្ដ្លម្ចនកំត ើេរ ីការ

                                                      
 

 

109 រុរវ ការ=ី អនកមុន ; Prédécesseur។ 
110 ប្រះរាជា= តសរ ចកំរុងប្គងរាជសមបេរ ិ។ 
111 េួអងគជិវនរ= Personnification vivante។ 
112 អនុសាធយ= Corollaire។ 
113 អំណាចរុគគលផ្តៃ ល់= Pouvoir personnalisé។ 
114 អងគតហ្េុ= Fait។ 
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ខ្ែក្ឲស ើែភាព្េុសោន (115 តាមនតយបាយ រវងអនកដ្ឹកនំា និងអនកខ្ដ្លប្េវូ

តគដ្ឹកនំា។ ការខ្ញកឲត ើញភារមសុោន តនះ ជាឧរករ ៏ ររស់អនកដ្ឹកនំាសំរារ់

ប្គរ់ប្គងរដ្ឋ។ ទសសនៈតនះជាគំនិេប្បាកដ្និយម ជាធមមជាេិររស់វទិាសា្សរ

នតយបាយ និងប្រវេរ ិសា្សរ វទិា ខ្ដ្លតគទុកវជា វវេិាសាស្រសត នន្អងគសហតុ្។ ផទ ុយ

រ ីន្ីតិ្សាស្រសត 116 ខ្ដ្លជា វវេិាសាស្រសត ធមមន្ិយាម117 តគឲអេថន័យ គេិយុេរ ននរដា

ជា សាររ័ន នន បេោា ន្118 ខ្ដ្លម្ចន «សហតុ្»119 ជាអងគតហ្េុ ម្ចនេនមា នន

សងគម តៅកន ុងរទដាឋ ន ននគេិយុេរ និងរតចាកតទស»។ 

តគអាចរញ្ញា ក់ថា «អងគតហ្េុម្ចនេនមាននសងគមតនះ ជាអងគតហ្េុដ្៏ប្រតសើរ ជា

បាេុភូ្េ ននសងគមវជិាជ  ដ្៏ររសិុទធមួយ ខ្ដ្លម្ចនការខ្ញកឲត ើញភារមុសោន រវង

អនកដ្ឹកនំា និងអនកខ្ដ្លប្េវូតគដ្ឹកនំា តដ្ើមបីង្វយប្សួលកន ុងការខ្ញកននមុមនាទី

ររស់អងគភារទងំរីរតនះ។ 

ដូ្តចនះ តរើតយើងសាងលបងឲអេថន័យគេិយុេរ  ននរដាខ្េមរ តាមវវេិាសាស្រសត ធមមន្ិយា

ម កន ុងសម័យអងគរ តយើងអាចនិយយបានថារដ្ឋខ្មម រ ជា រទដាឋ ន នន «ការ

ការររ» អាណាប្រជានុរា្សរ  ខ្ដ្លជាេួនាទីសំខ្លន់ររស់ប្រះរាជា តហ្ើយរទដាឋ ន

តនះឋិេតៅតលើការទទួលសាគ ល់ ន្ិតិ្អត្ថសនាម័តិ្ ររស់ប្រះរាជារសីំណាក់ប្រជារា្សរ

ខ្ដ្លជា «សិទធិរុគគលផ្តៃ ល”់ររស់ប្រះអងគ ជា ន្ីតិ្បុគគលផ្កទ ល់ ជា អន្ិចចសិេធ ិ120ខ្ដ្ល

ប្េវូរោយសូនយ ជាមួយនឹងមរ ៈភារររស់ប្រះរាជា។ 

ដូ្ចតយើងដ្ឹងតហ្ើយថា តសរ ចនិងរា្សរជាអងគភាររីរមុសោន  មួយជាអនកដ្ឹកនំា

មួយតទៀេជាអនកប្េវូតគដ្ឹកនំា តសរ ច ជា អន្ិចចបុគគល ខ្េរាជកិចាប្រះអងគ ប្េវូ

បានតសរចសនងរាជយរនរយកមកអនុវេរកន ុងសករាជថមីរនាៃ រ់រីតសរ ចថមីតនះបាន

                                                      
 

 

115 ការខ្ញកឲត ើញភារមុសោន = Différenciation។ 
116 នីេិសា្សរ = Droit។ 
117  វទិាសា្សរធមមនិយម= Science normative។ 
118 រទដាឋ ន= Norme។ 
119 តហ្េុ= តប្រើកន ុងន័យភាសាបារាងំថា Sujet។ 
120 អនិចាសិទធ ិ= សិទធ ិប្េវូខ្េបាេ់រង់ ; Droit périssable។ 
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ប្រកាសរំោយវតចលសនិមុននឹងប្រះអងគអនុតប្ោះឲយកមកអនុវេរត ើងវញិ។

ការរកនិចាភារ ជាលកខ ៈសំខ្លន់ររស់តមមរៈរាជយខ្មម រ ខ្ដ្លជាសណាធ នននរដាខ្េមរ

កន ុងសម័យអងគរ និងតៅកន ុងសម័យតប្កាយអងគរ។ ការទទួលសាគ ល់ររស់ប្រះរាជាថមី

នូវអាជាា គតិ្យុត្ត ររស់សសត ចចមត្ក្ជន្121 តនះបានកាា យជារាជរបតវ ីខ្ដ្លតគ

យកមកតធវ ើជា កិ្ចច រតិី្122 រញ្ច លូវកន ុងរិធីរាជអភ្ិតសកតសរច ខ្ដ្លម្ចនលំដារ់

លំតដាយដូ្ចតរៀររារ់ខ្លងតប្កាមតនះ៖ 

«តប្កាយរបី្រះរាជាទទួល រាជេណឌ  រចួតហ្ើយ ប្រះអងគតធវ ើជាអធិរេីកន ុងរាជរិធីហូ្េ

ប្តាមុមង្វរ រីរាជម្នរ  ីខ្ដ្លរួកតគបានទទួលវរីតសរ ចមេកជន រនាៃ រ់រីប្រះ

រាជាថមីបានរល់ប្តាតនាះរចួតហ្ើយ ម្ចនន៏យថា ប្រះអងគបានដ្កហូ្េង្វរ

ទងំឡាយតនាះសិន រចួតហ្ើយតទើរប្រះអងគតធវ ើការប្រកាសប្រគល់ប្តាង្វរប្េ រ់តៅ

ឲវញិដ្ល់រាជម្នរ ី តៅតរលតនាះឯង រាជម្នរ ីទងំតនាះបានទទួលភាា មនូវមុម

េំខ្ ងចស់មល នួត ើងវញិ »។ 

តាមកិចា រេីិតនះ គឺជាការយល់ប្រមទទួលសាគ ល់េំខ្ ងចស់ររស់រាជម្នរ ី និង

អាជាា គេិយុេរននរជជកាលចស់ រីសំណាក់ប្រះរាជាថមី។ រិធីតនះ តធវ ើត ើងសំរារ់រញ្ញា

ក់អំរី អំណាចបុគគលផ្កទ ល់ ររស់ប្រះរាជាថមីកន ុងរជជកាលថមី ខ្ដ្លតគទុកជាមូលដាឋ ន

ននការតរៀរចំអំណាចប្រះរាជាតៅកន ុងរដ្ឋខ្មម រនាសម័យតដ្ើម។ 

តគត ើញម្ចនកន ុងសិោចរកិខ្មម រសរតសរជាភាសាសំ្សក ឹេ រញ្ញា ក់ថារដ្ឋផំុ្តដាយវេថ ុ

ធាេុ៧យ៉ា ង៖ 

«ប្បមេុរដា រាជសសនា ប្បជាព្លរដាន្ិងេឹក្ដី រាជបូរ ីរត្ន្សមបត្តិ ក្ងេ័ព្ និង

សមពន្ធមិប្ត្ »។ 

                                                      
 

 

121 តសរ ចមេកជន= Roi défund។ 
122 កិចា រេីិ= Acte rituel។ 
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វេថ ុធាេុទងំឡាយតនះ ម្ចនន័យរីរគឺ អងគ(anga( និង prakrti (ឬ ប្រតទស(៖ 

េី១. អងគ (តសររីៈឬអវយវៈ(ម្ចននន័យថាវេថ ុធាេុទងំ៧យ៉ា ងតនះ ជាអវយវៈនន

មល នួរដា។ កន ុងគំនិេតនះ តគត ើញម្ចនចរតលើសិោចរកិតៅប្បាសាទខ្ប្រររូ ថា៖ 

«ប្រះឥសូរ ប្រះអងគយកអានុភារររស់ប្រះអងគខ្ដ្លតកើេត ើងរីេណាា ដាក់កន ុងអ

វយវៈប្រះអងគ ឯចំខ្ កប្រះវសុុិ ជាអនកសត្ង្វគ ះននសេវតោក ប្រះអងគម្ចនវេថ ុធាេុ

ទងំ៧យ៉ា ងជាតប្សចតៅកន ុងអវយវៈររស់អងគ  ខ្ដ្លវម្ចនកំត ើេរីតសចករ ីអាសូរ

ររស់ប្រះអងគ »។ 

កន ុងគំនិេតនះតគចង់ប្រដូ្ចអវយវៈននមល នួរដ្ឋ  តៅនឹង អវយវៈ ប្រះហារហិ្រា (ប្រះ

ឥសូរ និង ប្រះវសុុិ រំោយមល នួចូលោន ខ្េមួយ។ 

េី២. Prakrti  រេឹខ្េម្ចនន័យលអ ិេលអន់ផង និងរិបាកយល់ផង គឺថា «prakrti

តកើេត ើងរ ីអន្ុភាព្ អវ ីមួយកន ុងតរលមួយ តហ្ើយម្ចន ន្ិយត្ភាព្123 ដូ្ចជា

ម្ចស តកើេត ើងតដាយមល នួឯង សំរារ់តគយកវមកតធវ ើ ជា ប្កវលឹប្េតចៀក។ 

តគត ើញម្ចនចរតលើសោិចរកិ កន ុងសម័យសាងអងគរវេរ  សរតសរតប្រើររូមនរជា

រកយការយសរ  ីអំរីប្រះបាទប្សីសុរយវរ័ មន ខ្ដ្លម្ចនតសចករ ី ដូ្ច ប្ទឹសរ ីខ្លងតលើតនះ៖ 

«តដាយសារប្រះអងគគង់កន ុងម ឌ លននវេថ ុធាេុទងំ៧យ៉ា ង ខ្ដ្លជាអានុភារររស់

ប្រះអងគ តទើរជាេិម្ចនវរុិលភារ និងតជាគជយ័ »។ 

តគដ្ឹងថាប្ទឹសរ ីតនះជាប្ទឹសរ ីររស់រួកហ្ ិឌ  ូខ្ដ្លខ្មមរតយើងចមាងយកមកតធវ ើជាប្ទឹស្

េីរដ្ឋខ្មម រ។ ប្ទឹសរ ីហ្ិ ឌ កូរ  ីខ្មម រករ ី តគត ើញថាកន ុងចំតណាមននវេថ ុធាេុទងំ៧យ៉ា ងតនះ

                                                      
 

 

123 និយនភារ= Régularité។ 
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តគឲេនមាខ្លា ំងតៅតលើប្រមុមរដ្ឋ ដូ្ចកន ុងគំនិេខ្មម រ តគទុកតសរចជាវេថ ុធាេុ

ចមបង ជាប្រធានររស់ប្រតទស (Pradhana Prakrti(។ 

តទះរីតគទុកតសរចជាជាវេថ ុធាេុចមបងក៏តដាយ ខ្េតរើប្រះអងគជាតសរចោម នគុ 

ធម៍ គឺប្រះអងគអាចនឹងតធវ ើឲមូចរង់នូវវេថ ុធាេុដ្៏នទតទៀេជារុំខ្លន។ ដូ្តចនះ

ប្រមុមរដ្ឋ ឬប្រះរាជា កន ុងេួនាទីមល នួជាដ្ឹកនំា ប្េវូតាំងមល នួជាជំរកសំរារ់ការររ

មិនឲមល នួជួរប្រទះនឹងបារធម៍ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង។ ជំរកការររតនះប្េវូបានប្រហ្ម

 ៏ Kautilya ជាអនកនិរនធកបួ ន Arthaçastra រនយល់ថា”តសរ ចម្ចន អត្ថគុណ

ភាព្124 តប្រើអំណាចខ្ដ្លប្រះអងគបានទទួល តធវ ើឲវេថ ុធាេុខ្ដ្លោម នភាររុងតរឿងឲ

វកាា យតៅជាភារប្រតសើរបាន ខ្េតរើតសរ ចោម នអេថគុ ភារវញិ ប្រះអងគតធវ ើ

ន្ិសរាធ125 ប្រតទសមួយខ្ដ្លជាប្រតទសម្ចនភាររុងតរឿងប្រករតដាយភ្ករ ីភារ។ 

កន ុងអេថគុ ភារតនះ តគទុកប្រះរាជាជាអនកអបរាជ័យ(អនកឈន ះ(តលើសប្េវូ៦យ៉ា ង

គឺ កាមរត្, កំ្ហឹង, សលាភលន្់, អភិមាន្ៈ, មាយាការ និង សសចក្ត ីប្ចខ្ណន្126

ប្គរ់ប្រះរាជាណាខ្ដ្លរុអំាចម្ចនជ័យជំនះតលើសប្េវូទងំ៦តនះបាន តគទុកប្រះ

អងគជាប្រះរាជាោម នអេថ ិភារជាប្រះមហាកសេយ។ 

សិោចរកិខ្មម រឯតទៀេៗចរថា”ប្រះបាទរាតជ្នៃ វរ័ មន ប្ទង់ប្រេិរេរ ិរាជករ ីយកិចា

ររស់ប្រះអងគចំតរះវេថ ុធាេុទងំ៧យ៉ា ង កន ុងតោលរំ ងតធវ ើឲប្រះអងគកាា យជា

ម្ចា ស់ននប្រតទស”។ 

សិោចរកិមួយតទៀេចរទុករង្វា ញភារលបីលាញប្រះបាទតារានិ្នៃ វរ័ មថា «តទះរី

ប្រះអងគម្ចន េីឃាយ1ុ27 ក៏តដាយ ខ្េប្រះអងគតៅខ្េរាយមជានិចាតធវ ើមហា

អភិ្វឌ្ឍន៏ ននវេថ ុធាេុ៧យ៉ា ងតដ្ើមបីឲប្រតទសម្ចនភាររងឹរឹុង »។ 

                                                      
 

 

124 អេថគុ ភារ=Qualité personnelle។ 
125 និតរាធ=រំផ្តា ញឲសូនយ ; Destruction។ 
126 La volupté ; colère ; cupidité ; orgueil ; illusion ; jalousie។ 
127 ទីោយុ=អាយុតប្ចើន Grand age។ 



Pg. 49 
 ជពំកូ្ស ទ២ី - រ ឋខ្មែរ ដហីយ្ៃងឹ ការដរៀបចកំ្សែងុសមយ័្ដ ើម 

   

 

តគសនន ិដាឋ នបានថាប្ទឹសរ ីននវេថ ុធាេុ៧ជាធាេុផំុ្ននរដ្ឋ ជាមូលដាឋ នសំខ្លនន់ន

គំនិេនតយបាយរួកហ្ិ ឌ ខូ្ដ្លតគត ើញម្ចនតៅកន ុងសម័យតផរើមអងគរ។ គំនិេ

តនះប្េវូអនកប្បាជាខ្មម រជំនាន់តនាះយកមកខ្កនឆ្នឲរេឹខ្េម្ចនជតប្ៅសំរារ់តប្រើជា

តោលការ ៏ននវធីិដ្ឹកនំាជាេិខ្មម រ។ 

តសរ ចខ្មម រកន ុងសម័យតដ្ើម មុនតៅត ើងប្គងរាជសមបេរ ិ ប្រះអងគប្េវូតរៀនឲតចះនូវ

គមព ីរតវទទងំរួន។ ការតនះ តគត ើញម្ចនចរទុកតលើសោិចរកិតៅប្បាសាទខ្ប្រ

ររូថា”ប្រះបាទរាតជ្នៃ វរ័ មន ប្ទង់បានសិកាប្គរ់មុមវជិាជ ១៤យ៉ា ង គមព ីរតវទ៤យ៉ា ង

និងគមព ីរតវទអាជាា ៦យ៉ា ង”។ 

តសរ ចខ្មម រកន ុងសម័យតដ្ើម ប្េវូតចះចំត ះឲសាៃ េ់តដ្ើមបីដ្ឹកនំារដ្ឋនូវវទិាសា្សរ

នតយបាយ តៅថារាជាវន័ិយ និេិសា្សារ  តៅថាធម្ចម សា្សរ  និងវទិាសា្សរ តយ

ធា។ តគខ្េងទុកប្រះរាជាណាខ្ដ្លម្ចនចំត ះតចះដ្ឹងតប្ៅប្ជះ ជាកវ ីនិងអនក

សាគ ល់រស់ជាេិ ជាតសរចតចះតោរប្រឹទៃ ចរយខ្ដ្លជាប្គបូាធាយម្ចនការរិតសាធប្គរ់

ខ្ររយ៉ា ងដូ្ចម្ចនចរទុកកន ុងសិោចរកិថា”ប្រះអងគប្សឡាញ់រួកប្រឹទៃ ចរ្

យណាស ់តដ្ើមបីសូមឲរួកោេ់រតប្ងៀនប្រះអងគប្គរ់មុមវជិាជ ខ្ដ្លរួកោេ់ធាា រ់

តចះដ្ងឹ”។ 

ការតចះដ្ឹងររស់តសរ ចតនះ ម្ចនតោលរំ ងខ្េមួយគេ់ គឺការររប្រជារា្សរនិង

ប្រតទស ខ្ដ្លតគត ើញម្ចនចរទុកតលើសិោចរកិតៅប្បាសាទខ្ប្រររូថា៖ 

«ប្រះអងគតកើេតចញរនីដ្ប្រះប្រហ្ម  ខ្ដ្លម្ចនកំត ើេរីផ្តក ឈូក ម្ចន បដិញាណ128

ជាកសេយ ខ្ដ្លជាង្វរម្ចនលកខ ៈសមបេរ ិតកើេម្ចនបានមកអំរីរាជកិចាននការស

ត្ង្វគ ះឲចកផុេអំរីតសចករ ីវនិាសកមម  ខ្ដ្លជារាជកិចាមួយម្ចនកន ុងធាេុប្រះអងគ

ខ្េមរង »។ 

                                                      
 

 

128 រដ្ិញា =ង្វរខ្ដ្លតគទទួលសាគ ល់ Titre de reconnaissance។ 
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ខ្្នក្េ២ី 

ការសរៀបចំអំណាចសសត ច ន្ិងរដាសៅសម័យអងគរ 

រដាោលមជឈិម 

តគដ្ឹងថាប្រះមហាកសប្េខ្មម រជា សកាោ ងមូលោា ន្129 ននការតរៀរចំរដ្ឋបាលននតមមរៈ

រាជយខ្មម រ ខ្ដ្លជាអនកប្គរ់ប្គងកិចាការប្រេិរេរ ិ និងេុោការ។ តាមឯកសារចិន

កន ុងសម័យតផរើមអងគរ ប្រះរាជាខ្មមរ ប្រះអងគតធវ ើរាជសវនាការរីនថាមរងតៅទីតំាងក

ណារ លនគរតដ្ើមបីចេ់ខ្ចងកិចាការរដ្ឋជាមួយនិងរាជម្នរ ីននរាជរដ្ឋបាលមជឈិម។

តាមការកេ់ទុកររស់ជនជាេិចិនត ម្ ះ ជីវតខ្វវ ន្ ់ប្រះមហាកសប្េតៅកន ុង

សម័យអងគរក៏តៅខ្េរនរតធវ ើរាជសាធារ សវនាការដូ្ចសម័យតដ្ើមខ្ដ្រ។ តដ្ើមបី

ជួយធុរៈប្រះអងគកន ុងកិចាការរដ្ឋ ប្ទង់ម្ចនជំនួយរីសំណាក់ ប្ក្មាា រ130 ខ្ដ្លដាក់

តាម យថាប្ក្ម ជារួនថាន ក៖់ ឯក្ សទា ប្តី្ ចតវ ។ ការខ្រងខ្ចកតនះ តគតធវ ើត ើងឲ

ប្សរតៅនឹងការខ្រងខ្ចកប្រតទសជារួនសមបេរ ិ យាវជីវកិ្131 គឺម្ចនចំខ្ ក ប្រះ

រាជា ប្រះរាជទយទ ប្រះឧររាជ និងប្រះរាជជនី(ម្ចរ យតសរច(ឬអគគមហ្ិសី។ ការ

ខ្រងខ្ចកតនះ តគដ្ឹងថាម្ចនតំាងរីសម័យតផរើមអងគរមកតមាះ ខ្េតគឥេត ើញ

ម្ចនតៅកន ុងអកសរចរកឹទល់ខ្េតសាះថាតៅកន ុងសម័យអងគរម្ចនការខ្រងខ្ចក

ខ្ររតនះ។តៅកន ុងរាជរញ្ញេិ តគមិនខ្ដ្លត ើញម្ចនសរតសររញ្ញា ក់អំរេួីនាទីប្រះ

អកគមហ្ិសីអមប្រះរាជាតនាះតទ តលើកខ្លងខ្េតៅកន ុងសម័យជិេចរ់អងគរ កន ុង

រជជកាលប្រះបាទប្សី្នៃ វរ័ មន ឬឥ្នៃវរ័ មនទី៣(១២៩៥-១៣០៧( ម្ចនចរអំរីប្រះអគគម

                                                      
 

 

129 តកាា ងមូលដាឋ ន=មូលដាឋ នសំខ្លន់ Clé de voute។ 
130 ប្កម្ចក រ=Corps de fonctionnaires។ 
131 យវជីវកិ=ប្រប្រឹេរ ឬ ម្ចនដ្រារដ្ល់អស់ជីវេិ។ 
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ហ្ិសីប្រះអងគ។ តៅកន ុងសម័យអងគរ តលើសោិចរកឹ តគមិនខ្ដ្លត ើញរកយប្រះ

ឧររាជតនាះខ្ដ្រ។ តរើតាមកញ្ញញ  Bongert ប្រវេរ ិវទូិបារាងំ ប្រតមើលគិេថាការខ្រង

ខ្ចករាជសមបេរ ិជារួនចំខ្ កតនះ ប្រខ្ហ្លជាមហាកសេយខ្មម រសម័យតនាះចមាង

តាមប្ទឹសរ ីប្រហ្ម  ៏Kautilya តៅប្រតទសឥណាឌ តធវ ើអនុសាសឲខ្ចកប្រតទសជារួន

េណឌ 132 តដ្ើមបីប្សួលប្គរ់ប្គងកិចាការសារតរើរនធសំរារ់រដ្ឋ។ 

តាមកបួ ននតយបាយដ្ឹកនំា ឬគេិយុេរសា្សរ  ប្រះមហាកសេយខ្មម រម្ចនឧរការសីំ

ខ្លន់ៗជាតប្ចើនសំរារ់ជួយប្រះអងគកន ុងកិចាការដ្ឹកនំានគរ ម្ចនរួកប្រហ្មម ៏ ម

្នរ ី រុតរាហ្ិេ និងអាចរយ។ រួកនិមួយៗអរអមតដាយទីប្រឹកាតរៀងៗមល នួសំរារ់

ជួយកិចាការររស់មល នួ។ អនកទងំឡាយតនាះសុទធខ្េម្ចនង្វរជាអភិ្ជនខ្ដ្លប្រះ

រាជារំរក់ឲជាកិេរ ិយស។ តគខ្ចកឧរការតីសរ ចជារីរកិេរ ិមជន ម្ចនរួកប្រហ្ម

 ៏ខ្ដ្លម្ចនង្វរមពង់មពស់ជាប្រះរាជប្គ ូនិងរួករដ្ឋម្នរ ីជាប្គហ្សថ  ខ្ដ្លតគខ្េង

តៅជំនាន់តនាះថាម្នរ ី។ 

ក្. ពួ្ក្ប្ព្វហមណ៏ន្ិងប្ព្ិះរាជប្គ ូ

តាមសិោចរកឹ ជួនសរតសរជាភាសាសំ្សក ឹេ ជួនជាភាសាខ្មមរ រញ្ញា ក់រង្វា ញ

រីសារៈសំខ្លន់ននប្រហ្ម ៏ខ្ដ្លម្ចនគុ សមបេរជិាប្រះវរៈប្គតូៅអមប្រះមហាកសប្េ

ជារិតសសចំតរះប្រះយុវកសេយខ្ដ្លប្រះអងគប្េវូការសិកាប្គរ់មុមវជិាជ រីវរៈប្គតូដ្ើមបី

ឲម្ចនចំត ះសំរារ់ដ្ឹកនំាប្រតទស ដូ្ចម្ចនជាឧទហ្រ ៏កន ុងតដ្ើមដ្ំរូងនន

រជជកាលប្រះបាទរាតជ្នៃ វរ័ មន និងប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៥។ 

ប្រះវរៈប្គជូាអនកទទួលរនទ ុករតប្ងៀនប្រះរាជាប្គរ់មុមវជិាជ សំរារ់ដ្ឹកនំានគរ និង

ជាប្រធានវធីិករននការថាវ យរាជសមបេរ ិដ្លប់្រះមហាកសប្េ កន ុងមុមនាទីតនះ វរៈប្គូ

ម្ចនអាជាា ខ្លងផល វូសីលធមម និងអំណាចនតយបាយកន ុងប្រះរាជាណាចប្ក ខ្ដ្លជា

តរសកកមមខ្ដ្លត ើញម្ចនចរកន ុងសិោចរកឹខ្មម រជាតប្ចើនទុកជាប្រវេរ ិសា្សរ ។

                                                      
 

 

132 ម ឌ =តប្រើទីតនះកន ុងន័យ ; Division administrative។ 
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តយើងតលើកយកចរកឹសា្សរសរ ីអំរីប្គួរសារប្រហ្ម ត៏ ម្ ះ çivakaivalya ោេ់តធវ ើ

តាមសកាខ រទររស់ប្រះវរៈប្គ ូHiranyadana ខ្ដ្លជាអនករង្វគ រ់ឲោេ់តធវ ើប្រររធ

រិធីឲប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី២ (៨០២-៨៥០( កាា យជាតទវរាជា ខ្ដ្លជាជំតនឿថមីតៅកន ុង

ប្សកុខ្មម រ។ ប្គួសារប្រហ្ម ៏លបីៗ ដូ្ចជាប្គួសារSaptadévakula Anintapura ជា

ប្គួសារខ្ដ្លម្ចនកូនតៅមល នួតធវ ើការកន ុងប្រះរាជវងំកន ុងឋានៈជាវរៈប្គូ ជាតហារា ជា

រុតរាហ្ិេ ជាអាចរយ និងជាឧេរមម្នរ ីខ្ដ្លជាមុមង្វរសំរារ់ប្គហ្សថ  ដូ្ចជា

ប្រធានេុោការជាន់មពស់ ជាអធិការរិនិសា ័យគុ សមបេរ ិ និងគុ វរិេរ ិ។ មហា

កសប្េខ្មមរប្សឡាញ់រារ់អានប្កមុប្គួសារប្រហ្ម ៏ទងំតនាះណាស់ តហ្ើយតគត ើញជា

ញឹកញយប្គួសារតសរ ចនឹងប្គួសារប្រហ្ម ត៏ធវ ើញាេិរនធជាមួយោន ដូ្ចយ៉ា ងអារហ្៏

រិរហ្៏រវងរុប្េីប្រះបាទរាតជ្នៃ វរ័ មនទី២ ប្រះនាមឥ្នាៃ រសម ីជាមួយនឹងកូនប្រសុ

ររស់ប្រហ្ម ;៏ប្រះអងគម្ចា ស់្សរ  ីជាប្រះអនុជប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៥បានតរៀរការ

ជាមួយប្រហ្ម ត៏ទវការា;ប្រហ្ម ៏សាដាប្ស;ីតប្កាយរីបានតរៀរការជាមួយញាេិ

ររស់ប្រះបាទឧទតយទិេយវរ័ មនទី២ មល នួប្េវូបានប្រះរាជាខ្េងតាំងជាប្រះរាជប្គូ;

ប្រះនាងម្ចន ក់ខ្ដ្លជារអ នូនថារស់ប្រះបាទសូរយវរ័ មនទី១ ក៏ប្េវូបានប្រះរាជាផសផំុ្ំ

ជាមួយប្រហ្ម ស៏ំខ្លន់ម្ចន ក់ខ្ដ្រ។ ដូ្ចតយើងធាា រ់បាននិយយខ្លងតលើរចួមក

តហ្ើយថា តៅកន ុងសម័យអងគរ វ ណ ៈប្រហ្ម ៏និងវ ណ ៈកសប្េិយៈ តាមសមព ័នធ ននអារ

ហ្៏រិរ ម្ចនប្រប្ស័យជិេសន ិទធនឹងោន ណាស់ តគអាចទុកប្រប្ស័យតនះជាប្រប្ស័យរក

ប្រតយជន័វ ណ ៈតដ្ើមបីរប្ងឹងលទធិតទវរាជខ្ដ្លជាមូលដាឋ ននតយបាយដ្ឹកនំាជាេិ

តៅកន ុងសម័យតនាះ។ តគត ើញថាភារៈររសប់្រះរាជប្គខូ្ដ្លតសរចបានប្រគលត់ៅឲ

រួកប្រហ្ម ៏ជាភារៈមួយសប្មរតៅនឹងសិកាខ រទ និងជំតនឿននប្រហ្មញ្ញសាសនា

តោររគមព ីរតវទ។ មុមង្វរររស់ប្រះរាជប្គមូ្ចនតប្ចើនយ៉ា ង ម្ចនមុមង្វរប្គរូតប្ងៀន

និងរនយល់ដ្ល់មហាកសេយអំរ ីធម្ប្កិ្ត្ា133 អរ់រំខ្ផនកសាសនា និងតធវ ើជារិធីករ

កន ុងរិធីប្រសិទធិតសរ ច។ មុមង្វរសំខ្លន់ទងំរីរតនះតហ្ើយខ្ដ្លជាមុមង្វរផ្តរ ច់មុម

ររស់ប្រហ្ម  ៏ខ្ដ្លម្ចនខ្ចងតៅកន ុងគមព ីរតវទ។ 

                                                      
 

 

133 ធម៍ប្កិេា=ករ ីយកិចាសីលធម៍ជាទួតៅ, Ensemble des devoirs moraux។ 
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តយងតៅតាមការប្រប្សយ័ជិេសន ិទធរវងវ ណ ៈកសប្េនិងប្រហ្ម ៏ និងេួនាទីជាប្គូ

ររស់ប្រះរាជា តគអាចសាម នបានថាតៅកន ុងសម័យអងគរ តទះរីតគទុកតសរចជាក្

តោងមូលដាឋ នននអំណាចផ្តរ ច់ការ ខ្េការដ្ឹកនំាជាេិម្ចនលកខ ៈជាអងគការ 

សហវកិ្ត134 ខ្ដ្លម្ចនរួកប្រហ្ម  ៏និងប្កមុទីប្រឹកាជាសម្ចជិកតៅកន ុងអងគ

ការតនះ។ កំរេិសមគំនិេដ្៏មពស់មួយរតវៀងរួកប្រហ្ម  ៏រុតរាហ្ិេជាមួយនឹង

មហាកសេយខ្មម រ នាំឲតគអាចសនមេ់បានថា វជាវរិេរ ិមួយននការប្រប្រឹេរតៅជាធមម

តារវងអំណាចប្រេិរេរ ិ និងអំណាចសាសនាខ្ដ្លជាអំណាចទី២សំរារ់ជួយ

រង្វា ញផល វូដ្លប់្រះរាជាឲតដ្ើរតាមធម៍ប្កិេា។ តៅតរលខ្ដ្លប្រះរាជាដ្ឹងរំ ងនន

រួកប្រហ្ម ៏ថាជាមនុសសម្ចនចំ ង់ចង់ម្ចនបានកិេរ ិយស ម្ចសប្បាក់ដូ្ច

មនុសសធមមតា ប្រះអងគចាស់ជារកមតធាបាយទិញរួកតនះឲលង់មូចកន ុងេណាា

ឥេកំរេិររស់មនុសសតោក។ ការតនះក៏ម្ចនរ្ញ្ញា សសំរារ់រួកប្រហ្ម ៏វញិខ្ដ្រ គឺ

ថាតៅតរលខ្ដ្លរួកតគសាគ ល់ចំ ុចតមាយររស់ប្រះរាជា ចាស់ជារួកតគតឆ្ាៀេរក

ប្រតយជន៏តាមឧបាយរតញ្ញជ េតសរចឲតដ្ើរតាមម្ចោ្ខ្ដ្លតគរតញ្ញញ េឲតដ្ើរតដ្ើមបី

រកផលប្រតយជន៏ខ្ដ្លរួកតគចង់បាន។ ការប្រប្រេឹរ ិខ្ររតនះជាការតរើកទវ រចំហ្

ដ្ល់ប្គរ់អំតរើរុករលួយអាចហូ្រចូលតដាយតសរកីន ុងអំណាចដ្ឹកនំាជាេិ និង

អំណាចសាសនា។ អំតរើទងំតនះបានតធវ ើឲតៅកន ុងមជឈដាឋ នអនកដ្ឹកនំា កាា យជា

មជឈដាឋ នននលបិចកលទចុា រេិតដ្ើមបីរកប្រតយជន៏ឯកជនភាា មៗខ្ដ្លនាំឲមូច

ប្រតយជន៏ជាេិ។ ចំត រកាលេមក គុ វរិេរ ិប្គរ់សារតរើតនះបានដ្ុះផសិេតៅអូ

អារ់យូកន ុងគំនិេអនកដ្ឹកនំាជាេិ តធវ ើឲរួកតគយកអំតរើរុករោយជាមូលដាឋ ន

នតយបាយដ្ឹកនំាជាេិររស់មល នួ តដ្ើមបីរកាអំណាចផ្តរ ច់ការ និងខ្សវងរកតភាគ

ោភ្តលើទុកខ តវទនាររសរ់ា្សរ ខ្ដ្លរួកតគខ្េងខ្េប្រកាសជាកំភ្រជានិចាថាមល នួជា

អនកដ្ឹកនំា គឺជាអនកការររ និងជាអនកខ្ថរកាតសចករ ីសុមដ្ល់អាណាប្រជានុរាសត ្

រ។ 

                                                      
 

 

134 សហ្វកិតា=Collégial។ 
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េ. រាជវងាន្ុវងេខ្េមរ 

តាមការកេ់ទុកររស់ជនជាេិចិន ត ម្ ះជីវតាខ្លវ ន់ មហាកសេយខ្មម រម្ចនមហ្ិសី

ប្បាំនាក់ អគគមហិសីមួយ និងអនុមហ្ិសីរួននាក់តទៀេខ្ដ្លម្ចនេួនាទីជា

េំណាង េិលាន្ុេិស135 តរើតយងតាមសិោចរកឹ តគត ើញថាអនុមហ្សិីទងំរួន 

ោម នេួនាទីអវ ីជាសំខ្លន់តៅជិេអមមហាកសប្េខ្មមរ ឯចំខ្ កអគគមហ្សីវញិ តគ

ត ើញម្ចនចរតលើសិោចរេឹសរ ីអំរីអភិ្តសកប្រះម្ចា ស់្សរ ីឥ្នៃតទវ ីឲម្ចនង្វរជា

អគគមហ្ិសីប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៧ និងការប្រគល់ នាមបោជ មរណៈ136 ដ្ល់ប្រះអគគ

មហ្សីតប្កាយរីបានទទួលមរ ៈដូ្ចមហាកសេយខ្ដ្រ ការតនះរញ្ញា ក់ឲត ើញថាអគគ

មហ្ិសីម្ចនេួនាទីសំខ្លន់មួយខ្ដ្រកន ុងអំណាចតសរច។ តាមសិោចរេឹខ្ដ្រ អគគម

ហ្ិសីររសត់សរ ចមួយភាគធំតប្ចើនខ្េជាកូនប្សីររស់រួកឧេរមម្នរ ីខ្ដ្លរួកតគ

ថាវ យដ្ល់ប្រះរាជា ឲតធវ ើជាសន ំតសរ ចជាអាទិ តហ្ើយរនាៃ រ់មកសន ំមា ះក៏បានតសរចតលើក

តាំងជាអគគមហ្ិសី ឧទហ្រ ៏ដូ្ចជាអគគមហ្ិសីប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៨ ប្រះនាមច

ប្កាវរាជាតទវ ីអគគមហ្ិសីប្រះបាទប្សី្នៃជ័យវរ័ មន ប្េវូជារអ នូប្សីតៅររស់តោករដ្ឋម

្នរ ីមធុប្តាសុរ.ី.ល..។ មហ្ិសីតសរ ច និងប្រះអងគម្ចា ស់្សរ ីតប្ចើនម្ចនង្វរជា ក្ន្ា137

តោក Dupond, ប្រវេរ ិវទូិ, សរតសរថារកយតនះជារកយម្ចនប្រភ្ររីជនជាេិ

ឥ ឌ តូ សុី។ 

តយើងនិយយអំរ ីប្ព្ិះរាជទាយាត្ តាមត ើញចរតលើសិោចរកិខ្មម រ ប្រះអងគម្ចន

សមបេរ ិផ្តៃ ល់ររសប់្រះអងគ ខ្ដ្លប្រះរាជាថាវ យដ្ល់ប្រះអងគ។ កន ុងរជជកាលប្រះបាទ

ជ័យវរ័ មនទី៧ ប្រះអងគបានថាវ យង្វរជាប្រះរាជទយេប្រមនឹងឧរតយគប្គរ់

សារតរើកន ុងប្សកុខ្មម រដ្លប់្រះអងគម្ចា ស់ចមម្ចន ក់ ប្រះនាមវជិាជ  នារ  ខ្ដ្លបានរេ់

មកសូមតប្ជាកតកានតប្កាមអំណាចប្រះអងគ។ ការតនះរញ្ញា ក់រង្វា ញថាង្វរប្រះរាជ

ទយេមិនខ្មនសំរារ់តប្រើចំតរះខ្េអនកខ្ដ្លអាចសនងរាជយតសរ ចបានតនាះត ើយ

                                                      
 

 

135 ទិោនុទិស=Les quatre points cardinaux។ 
136 នាមរចជមរ ៈ=ត ម្ ះតគដាក់តអាយតប្កាយសាា រ់, Nom posthume។ 
137 កនា=កញ្ញញ , Jeune fille។ 
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ង្វរតនះក៏អាចជាង្វរជាកិេរ ិយសមួយខ្ដ្លប្រះរាជាថាវ យឲនរណាម្ចន ក់។ ប្រះរាជទ

យេប្េវូបានខ្េងតាំងត ើងតាមរីធីអភិ្តសកជាឧឡារកិ ការតនះជាការរញ្ញា ក់

រង្វា ញរីេួនាទីសំខ្លន់មួយកន ុងអំណាចតសរ ច។ 

តៅប្រតទសឥណាឌ កន ុងសម័យរុរា  ង្វរជា រាជបុប្ត ជាង្វរខ្ដ្លតគអាចឲដ្ល់

រុគគលណាមួយមិនចំបាច់រុគគលតនាះម្ចនប្េកូលជាតសរចតនាះតទ។ តៅប្សកុខ្មម រ

តគត ើញម្ចនតប្រើង្វររីរ តហ្ើយោម នការខ្រងខ្ចកឲចាស់តនាះត ើយ ង្វររីរតនះគឺ”

រាជារុប្តា”នឹង”រាជាកុម្ចរ” ជាង្វរររស់ប្រះអងគម្ចា ស់ប្គរ់ររូខ្ដ្លបានទទួលភារៈ

ដ្ឹកនំាកិចាការសំខ្លន់រីប្រះរាជា ដូ្ចម្ចនចរទុកតលើសោិចរកឹកន ុងសម័យនគរ

ភ្ន ំឬ វ  ូនថា”ប្រះអងគម្ចា ស់គុ ធាវរ័ មនប្េវូប្រះរាជាខ្េងតំាងជាម្ចា ស់ដ្ីភ្កខ្ដ្ល

ជាខ្ដ្នដ្ីចក់ដ្ីតធវ ើឲសង ួនតលើដ្ីលបរ់ទតនាតមកុងគ។ ខ្ដ្នដ្ីតនះ ជាដ្ីវលកក់តៅ

ប្រតទសឡាវសរវនថាតនះ។ រញ្ញ េិប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៥ រញ្ញា ក់ឲត ើញខ្ដ្រថាប្រះអងគ

ម្ចា ស់មួយអងគ ខ្ដ្លប្ទង់ រង្វគ រ់ឲសាងវហិារដ្៏ធំមួយប្េវូបានប្រះអងគប្រទនង្វរ

ជា កំ្រាលខ្ដន្138 អញ្ញ រាជាកុម្ចររាជារុប្តា។ 

គ. រដាមស្រន្ត ីឬមស្រន្ត  ី

ដំ្ខ្ ងតនះ ប្រះរាជាតប្ចើនប្រគល់តអាយរួកអភ្ិជន ខ្ដ្លជាជនម្ចនជារ់ញាេិ

សនារ ននឹងប្េកូលតសរច ខ្េតគត ើញម្ចនរួកប្រហ្ម ៏កាន់ដំ្ខ្ ងតនះខ្ដ្រ។ តៅ

កន ុងឋានានុប្កម ឋានៈរដ្ឋម្នរ ីជាឋានៈរនាៃ រ់រីរួករុតរាហ្ិេ ខ្េគ រដ្ឋម្នរ ីជា

មូលដាឋ នជាសារវនរររស់ម្ច៉ា សុីនននរាជការ និងនតយបាយដ្ឹកនំាររស់ររររាជា

ធិរតេយយខ្ដ្លម្ចនខ្ចងតៅកន ុងនីេិសា្សារ  និងធម៍សា្សារ ។ តាមប្ទឹសរ ីប្រហ្ម ៏

Kautilya (តៅប្រតទសឥណាឌ (រួករដ្ឋម្នរ ីជាវេថ ុធាេុមួយកន ុងចំតណាមវេថ ុធាេុទងំ

ប្បាំរីរយ៉ា ងខ្ដ្លតគទុកជាមល នួននរដ្ឋ។ ប្ទឹសរ ីតនះប្រខ្ហ្លតសរចខ្មមរតយើងយកមក

អនុវេរតៅប្សកុខ្មម រ តរើតយងតាមសិោចរកឹតៅប្បាសាទខ្ប្រររូ ខ្ដ្លម្ចនតសច

                                                      
 

 

138 កំរាលខ្ដ្ន=ជាម្ចា ស់ខ្ដ្នដ្ី កំរាឬកំរាល=តប្ោរ ប្គរ់ប្គង ខ្េនឬខ្ដ្ន=ដ្ំរន់ ខ្ដ្នដ្ី។ 
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ករ ីថា «ប្រះរាជា(រាតជ្នៃ វរ័ មន( ម្ចនប្គរ់សីលធម៍ខ្ដ្លប្រះអងគប្បាថាន ចង់

បាន តដាយសារប្រះអងគខ្េងខ្េសារ រ់តយរល់ម្នរ ីររស់ប្រះអងគជានិចា »។ 

រមួតសចករ ីមក តគអាចសនន ិដាឋ នបានថា តាមប្ទឹសរ ី អំណាចរាជានិយមជាឯកភូ្េ

អំណាច ខ្ដ្លម្ចនតសរចជាម្ចា ស់ខ្េមួយខ្េតរើតគរិនិេយតមើលតាមរតរៀរតធវ ើ

 វញិ តគត ើញថាអំណាចផ្តរ ច់ការននរាជាធិរតេយយកន ុងសម័យរុរា ខ្មមរ ជា

អំណាចម្ចនសណាឋ នជា អបបជនាធិំបសត្យយ139 ខ្ដ្លជារតរៀរប្គរ់ប្គងអំណាច

តៅកន ុងកណារ រ់នដ្ជនមួយប្កមុេូច ម្ចនរួកប្រះអងកញម្ចា ស់ រួកអភ្ិជន រួក

ប្រហ្ម  ៏និងរួកតោកម្ចា ស់សករ ិភូ្មិ ខ្ដ្លជាញាេិសនារ ននឹងរូជតសរច។ 

 . កិ្ចចការបញ្ា ត្ត ិ 

តរើតគយកកិចាការប្រេិរេរ ិ កិចាការរញ្ញេរ ិ និងកិចាការេុោការ ខ្ដ្លម្ចនតៅ

កន ុងសងគមនតយបាយដ្ឹកនំាខ្មម រ កន ុងសម័យនិយមប្រហ្មញ្ញសាសនា មករិនិេយ

តមើលតគអាចសាម នបានថា កិចាការទងំរីតនះ ជារិតសសកិចាការរញ្ញេរ ិ តទះរីតគ

ត ើញម្ចនវកន ុងការអនុវេរមាះករ ី ខ្េកន ុងប្ទឹសរ ីវញិ វមិនសូវម្ចនសារៈសំខ្លន់តប្ចើន

តនាះត ើយ តប្រះថានីេិរដ្ឋខ្ដ្លម្ចនតដ្ើមកំត ើេរីគិេិយុេរ វទិាខ្ដ្លយកធម៍

តវទ ខ្ដ្លជាធម៍តកើេតចញរីដ្តងា ើមប្រះឥ្នៃ  មិនខ្មនជាសាន នដ្មនុសសតនាះ

ត ើយ តរើជាសាន នដ្អាទិតទរ មនុសសជាអនកតោររប្រះោម នសិទធិណាថាមល នួជាអនក

ទទួលមុសប្េវូតលើកិចាការរញ្ញេរ ិ ខ្ដ្លម្ចនអាទីតទរជាម្ចា ស់។ តសរ ចខ្ដ្លជា

មនុសស ប្រះអងគោម នមុមនាទីណាកន ុងកិចាការរញ្ញ េរ ិ ខ្េប្រះអងគប្េវូម្ចន

ករ ីយកិចាតោររនិងប្រេិរេរ ិឥេឲមុសនូវអវ ីខ្ដ្លប្រះរតងក ើេត ើង កន ុងឋានៈ

ប្រះអងគជាេំណាងប្រះកន ុងឋានមនុសសតោក។ ដូ្ចខ្ដ្លតយើងធាា រ់បាននិយយរី

ខ្លងតលើរចួមកតហ្ើយថាការវវិឌ្ឍន៏ចារ់សេវតោកគឺជាការវវិឌ្ឍន៏មួយប្សរតាម

                                                      
 

 

139 អរបជនំាធិរតេយយ=រតរៀរប្គរ់ប្គងអំណាចកន ុងកណារ រ់នដ្ជនមួយប្កមុេូច, Oligarchie។ 
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ចារ់តោកធាេុ ដូ្តចនះមនុសសមិនអាចម្ចនតដ្ើមគំនិេរតងក ើេចារ់សំរារ់

មនុសសតប្ៅរីចំទទួលយកចារ់តោកធាេុមកអនុវេរខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ 

ដូ្តចនះមហាកសប្េខ្មមរកន ុងសម័យអងគរ ប្រះអងគម្ចនកិចាការសំខ្លន់ខ្េរីររ៉ាុតណាណ ះ

គឺ កិចាការប្រេរ ិរេរ ិ និងេុោការ ខ្ដ្លជាអំណាចសំរារ់រងខ ំមនុសសឲតោររចារ់

អាទិតទរកន ុងនគរ តហ្ើយដាក់តទសដ្ល់ជនណាខ្ដ្លមិនតោររចារ់តនាះ កិចា

ការទងំរីរតនះ ខ្មម រតយើងតៅរមួថា”ដំ្ខ្ ងននការប្រេរ ិរេរធម៍”ខ្ដ្លម្ចនប្រះ

មហាកសប្េជា សិេធក្មមជន្140។ 

ង. កិ្ចចការគតិ្យុត្ត 

ប្រះមហាកសប្េជាឧេរមតៅប្កមកន ុងប្រះរាជាណាចប្ក េុោការប្គរ់ជាន់ថាន ក់ខ្ដ្ល

ម្ចនតៅកន ុងនគរឋិនតៅតប្កាមអំណាចប្រះរាជា តហ្ើយោម នយុេរ ិធម៍ណាមួយខ្ដ្ល

ឋិនតៅតប្ៅរីយុេរធម៍ប្រះមហាកសប្េតនាះត ើយ។ កន ុងសម័យអងគរ ប្រះមហាកសប្េ

តទះរីប្រះអងគជាឧេរមតៅប្កមខ្េមួយគេ់កន ុងប្រះរាជាណាចប្ក ខ្េប្រះអងគមិន

រំតរញកិចាការេុោការផ្តៃ ល់តនាះតទ។ ការតរៀរចំកិចាការេុោការម្ចនមូលដាឋ ន

ជាការផសោំន រវងប្ររ័នធយុេរ ិធម៍រីរ គឺ យុត្តិធម្ប្ព្ិះមហាក្េប្ត្141 និងយុត្តិធម្រាជ

ប្បតិ្ភូ142។ 

តយងតាមសិោចរកឹខ្មម រ កន ុងតរលធមមតា អំណាចេុោការហាក់រីដូ្ចជាប្រះ

រាជាប្រគល់តអាយេំណាងប្រះអងគជាអនករំតរញជំនួសប្រះអងគ  ប្រេិភូ្តនះម្ចន

ង្វរជា «អធិការគុណសមបត្តិ ន្ិងគុណវបិត្តិ » ជារដ្ឋម្នរ ីប្កសួងយុេរ ិធម៍ហ្ន ឹង

តហ្ើយ រដ្ឋម្នរ ីតនះម្ចនប្រធានរាជាេុោការជាអនកជំនួយ ម្ចនង្វរជា សមបត្តិប្ព្ិះ

(Sabbapati( ដំ្ខ្ ងទងំរីរតនះ ប្រះរាជាតប្ចើនប្រគល់ឲឥសសរជនមពង់មពស់កន ុង

                                                      
 

 

140 សិទធកមមជន=អនកកាន់ដំ្ខ្ ង, Titulaire។ 
141 យុេរ ិធម៍ប្រះមហាកសេយ=យុេរ ិធម៍រំតរញផ្តៃ ល់តដាយអងគការកំរូលណាមួយ, Justice retenue។ 
142 យុេរ ិធម៍រំតរញតដាយេំណាងតសរច, justice déléguée។ 
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រាជាណាចប្ក។ ឥសសរជនទងំរីរតនះ ម្ចនតៅតប្កាមអំណាចមល នួ តៅប្កមជា

តប្ចើនកន ុងនគររំតរញកិចាការេុោការកន ុងឋានៈជាប្រេិភូ្។ 

ខ្េកិចាការយុេរ ិធម៍មា ះ ប្រះមហាកសប្េយកមកសតប្មចផ្តៃ ល់មល នួឯង ប្រះអងគ

រំតរញកិចាការតនះកន ុងឋានៈជាតៅប្កមសាោឧទធរ ៏ ឬជាអនក វវនិ្ិចជ ័យសោយ

ោម ន្សបើក្ ល្ វូឧេធរណ៏143 យុេរ ិធម៍ប្រះមហាកសប្េតនះគឺត ើញម្ចនចរតលើសិោ

ចរកឹទួលប្បាសាទ អនកតដ្ើមតចទម្ចនត ម្ ះវមសាា  មិនសុមចិេរការវនិិចជ ័យ

ររស់អធិការគុ សមបេរ ិ និងគុ វរិេរ ិ រីតរឿងជតម្ចា ះកមមសិទធិររស់មល នួ ដាក់

រកយរ រ ឹងតៅប្រះមហាកសប្េសូមតអាយប្រះអងគជួយរកយុេរ ិធម៍តអាយមល នួ។  

កិចាការតនះម្ចនចរតលើសិោចរកឹថា «ប្រះរាជារិនិេយរកយរ រ ឹងជាមួយរដ្ឋមន្

ប្េ ីនិងទីប្រឹកាកិចាការេុោការ ទទួលសាគ ល់ថាអធិការគុ សមបេរ ិ និងគុ 

 វរិេរ ិមិនបានតធវ ើការវនិិចា ័យឲបានប្េឹមប្េវូតនាះត ើយ”។ តាមសិោចរេឹតៅ

ប្បាសាទខ្ប្រររូម្ចនចរថា”ប្រះរាជាតធវ ើប្រះរាជាសវនាការរកយុេរ ិធម៍ជាតរៀងរាល់

នថា មិនថានថាឬយរ់តនាះត ើយ »។ 

 ច. កិ្ចចការប្បតិ្បត្តិ 

កន ុងសម័យអងគរកិចាការប្រេិររ ិររស់ប្រះរាជាម្ចនរីរ៖ 

ច១/ កិ្ចចការការបរសេស 

គឺម្ចនសកមមភារនតយបាយការររតទសដូ្ចជាការទំនាន់ទំនងជាផល វូទូេមួយ

ប្រតទសចិន ឥណាឌ  ជាវ  និងប្រតទសជិេខ្លងដ្៏នទតទៀេ។ 

ច២/ កិ្ចចការក្ន ុងប្បសេសសក្មមភាព្ន្សយាោយន្ទក្ន ុងមាន្៖ 

                                                      
 

 

143  វនិិចជ ័យតដាយោម នតរើកផល វូឧទធរ ៏=Juger en dernier ressort។ 
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ការរតងក ើេមូលសាថ រនាសាសនា ការតរៀរចំភូ្មិខ្ដ្លតៅជិេប្បាសាទសាសនាឲ

បានលអ  ការកសាងមនៃ ីតរទយ ការប្រកាសរាជរញ្ញេិនានាសរ ីអំរីការចេ់ទុក

កខ្នាងណាមួយជាកខ្នាងសាសនាជាទីសកាក ររូជា អំតណាយររស់ប្រះមហាកសប្េជា

ទីដ្ី ឬប្ទរយអវ ីមួយសំរារ់ខ្ថរកាសាសនា ឬរកាជំតនឿននប្រជារា្សរ ។ល។ 

សកមមភារខ្ដ្លតគត ើញម្ចនតប្ចើនគឺការរញ្ញា ក់រីប្រះរាជានូវការទទួលសាគ ល់នន

ការលក់ដូ្ទីដ្ីឲឯកជន ឬរវងឯកជននឹងឯកជន។ សកមមភារតនះតគត ើញ

ម្ចនចរតលើសិោចរេឹតៅទួលប្បាសាទសរ ីអំរីរ័ ណ កមមសិទធិទីដី្ខ្ដ្លប្រះរាជា

ប្រគល់ឲរាជប្រេិភូ្ជាអនកចេ់ខ្ចង។ ទីដី្ខ្ដ្លម្ចនរ័ ណ កមមសិទធិប្េវូអនករាជការ

មកតបាះរង្វគ លជាផល វូការតៅតរលណាខ្ដ្លប្រះរាជាតចញរញ្ញេិតអាយជាអំតណាយ

ទីដ្ីតនាះដ្ល់ម្ចា ស់កមមសិទធិ។ កន ុងចំ ុចតនះរញ្ញា ក់ឲត ើញថាប្រះមហាកសប្េជា

ម្ចា ស់កមមសិទធិទីដ្ីទងំអស់កន ុងប្រះរាជាណាចប្ក កន ុងឋានៈប្រះអងគជាអា េរិគ

ហ្កននប្រះធរ  ីខ្ដ្លខ្មមរជំនាន់តនាះតប្ចើនតៅតសរចថា «កំរាខ្េននផៃតប្កាម »

ខ្ដ្លម្ចនន័យថា «ម្ចា ស់នផៃដ្ ី»។ ង្វរកំរាខ្េនតនះ ប្រខ្ហ្លជាម្ចនន័យខ្ដ្រ ថា «

កំរាលខ្ដ្នដ្ ី» ។ 

ខ្្នក្េ៣ី 

ការសរៀបចំអំណាចសសត ច ន្ិងរដាសៅសម័យសប្កាយអងគរ 

តៅកន ុងសម័យតប្កាយអងគរ រាជាអំណាចតៅខ្េជាអំណាចអបបជនាធិំបសត្យយ ប្រះ

មហាកសប្េតៅខ្េជាអនកកាន់អំណាចផ្តរ ច់ការ អមតដាយរួកប្រះអងគម្ចា ស ់រួករដ្ឋ

ម្នរ ី និងទីប្រឹកា តហ្ើយរួករុតរាហ្ិេតៅខ្េម្ចនេូនាទីសំខ្លន់ដ្ខ្ដ្លតៅកន ុង

ប្កមុទីប្រឹការរស់ប្រះរាជា រ៉ាុខ្នរឥទធិរលនតយបាយររស់រួករុតរាហ្ិេតៅជិេ

អមតសរចម្ចនការចុះថយតប្ចើនណាស់កន ុងររររាជាធិរតេយយតៅសម័យតប្កាយ

អងគរ។ ចំត រកាលរនរៗមក រួករុតរាហ្ិេប្ោនជ់ាសំ ល់ននអេីេកាល ខ្ដ្ល

ររររាជានិយមខ្មមររកាទុកសំរារ់តធវ ើជារិធីករកន ុងរិធីរុ យប្រនរ ីកន ុងប្រះរាជ

វងំខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ កន ុងសម័យទំតនើរខ្មម រ តគចេ់ទុករួករុតរាហ្ិេខ្មមរជាជនប្រតសើរ

លុះប្តាខ្េរួកទងំតនះតាំងមល នួជារុទធសាសនិកជនរិេប្បាកដ្។ តៅកន ុងប្គរ់

រុរវកថាននរាជាចារ់ តគយកត ម្ ះសតមរចប្រះសងឃរាជយមកដាក់ជំនួសប្រះរាជប្គូ
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រនាៃ រ់រីតសរ ច ខ្េតទះរីសតមរចសងឃរាជយម្ចន ឧបសយាគ144 តៅកន ុងប្រះរាជាណា

ចប្កក៏តដាយ ខ្េប្រះអងគរុំសូវម្ចនឥទធិរលនតយបាយតៅតលើប្រះរាជាដូ្ចប្រះរាជ

ប្គតូនាះត ើយ េួនាទីររស់ប្រះសងឃរាជយម្ចនកំរេិប្េឹមខ្េជាទីប្រឹកាប្រះមហា

កសប្េកន ុងវសិ័យ សតិ្បញ្ញា 145 ឬសាសនា។ 

កន ុងសម័យតប្កាយអងគរ ឥសសរជនសំខ្លន់ ខ្ដ្លជាអនកជំនួយប្រះរាជាកន ុងកិចាការ

នគរគឺរដ្ឋម្នរ ី ម្ចនចំនួនប្បាំនាក់៖ 

អគគមហាសសនា (រដ្ឋម្នរ ីទី១(, វំង (រដ្ឋម្នរ ីកិចាការវងំ(, សយាមរាជយ (រដ្ឋម្នរ ីកិចា

ការយុេរ ិធម៍(, ប្ក្ឡាសហាម (រដ្ឋម្នរ ីកិចាការសមុប្ទ( និង ចប្កី្ (រដ្ឋម្នរ ីកិចាការស

្ង្វគ ម(។ 

តទះរីប្រះមហាកសប្េជាអនកផ្តរ ច់ការនិយមយ៉ា ងណាក៏តដាយ ខ្េរួករដ្ឋម្នរ ី ខ្ដ្ល

ម្ចនប្ទង់ប្ទយជាគ ៈរដ្ឋម្នរ ី ម្ចនអំណាចអាចសតប្មចកិចាការបាន ជូនកាល

អាចជាតប្គឿងទរ់នឹងការរំរន ឬការភាន់ប្ច ំននការសតប្មចររស់ប្រះមហា

កសប្េ ដូ្ចម្ចនឧទហ្រ ៏កន ុងរជជកាលប្រះបាទជ័យតជតាថ ទី២ គ ៈរដ្ឋម្នរ ីអនុញ្

ញាេិតាមលិមិេឲរួកររវជិេរ៉ារទុយខ្ង៉ារ(Portugais(ខ្លងសាសនាតយស៉ាូ ប្គសិរ

ម្ចនសិទធិប្គរ់ប្ោន់តធវ ើររវិេរន៏ចំតរះរុគគលខ្មមរណា ឬអនកង្វរ(ទសៈទសី(ខ្ដ្ល

ម្ចនរំ ងចង់កាន់សាសនាតយស៉ាូ ជំនួយសរុទធសាសនាបាន។ កន ុងលិមិេតនះ

ម្ចនរញ្ញជ ក់ថាគ ៈរដ្ឋម្នរ ីជាអនកអនុញ្ញញ េរ ិឲអនុវេរតសចករ ីសតប្មចតនះមុននឹង

ម្ចនការសតប្មចជាសាថ រររីប្រះរាជា។ ប្បាកដ្ខ្មនរិេតហ្ើយថាប្រះមហាកសប្េ

ម្ចនអំណាចផ្តរ ច់ការអាចហូ្េេំខ្ ងរដ្ឋម្នរ ីបានតាមប្រះរាជហ្ទ័យ ខ្េការ

សតប្មចខ្ររតនះជាអំតរើមួយខ្ដ្លខ្មមរទុកជាអំតរើទុរាចរររស់តសរ ច ដូ្ចតយើង

ធាា រ់និយយខ្លងតលើរចូមកតហ្ើយថា អំណាចរាជានិយមជំនាន់អងគរ តប្កាយអងគរ

                                                      
 

 

144 ឧរតយគ=ម្ចនកិេរ ិយស, Jouissance។ 
145 សេិរញ្ញញ = វញិ្ញញ   ប្បាជាា , Spirituel។ 
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ករ ីជាអំណាច អបបជនាធិំបសត្យយ ដូ្តចនះអនកខ្ដ្លកាន់ដំ្ខ្ ងរដ្ឋម្នរ ី សុទធជា អងគ

ជាត្ជន្146 ននប្ររ័នធរាជអណំាច។ 

កន ុងសម័យតប្កាយអងគរ ប្រះមហាកសប្េខ្មមរតៅខ្េជាម្ចា ស់ននអំណាចប្រេិរេរ ិ និង

អំណាចេុោការ ខ្េតសរភីារោម នកំរេិររស់ប្រះអងគកន ុងវសិ័យតធវ ើទ ឌ កមមម្ចន

ការចុះថយតប្ចើន តប្រះប្រះអងគខ្េងទុកប្រះអងគជារុទធសាសនិជនរិេប្បាកដ្

ខ្ដ្លមិនខ្មនជាជនប្រកាសតទស តធវ ើអំតរើអាប្កក់ររស់មល នួតដាយរកយសមរ ី ឬ

តដាយកាយវកិារណាមួយតនាះត ើយ។ តសរ ចលអជាតសរចតោររេសពិ្ធធម្ខ្ដ្ល

ម្ចនខ្ចងកន ុងធម៍រាជា ម្ចនម្ចរយទជារីតាររស់រា្សរ  ជាមគុ្តទៃសក៏ តប្ចើនជាង

ជាអនកប្គរ់ប្គង។ ខ្េតទះរីប្រះមហាកសប្េខ្មមរជនំាន់តនាះមំតធវ ើអាករបកិរយិឲលអ

ប្សរនឹងរុទធធម៍យ៉ា ងណាក៏តដាយ ក៏ប្រះអងគមិនទុករុទធធម៏ជាអំណាចនិេិរញ្ញញ

េរ ិតនាះខ្ដ្រ ប្រះអងគ ដូ្ចប្រះមហាកសប្េខ្មមរតៅសម័យអងគរខ្ដ្លជារុញ្ញវ ធកិា រ ីទុក

ធម៍សា្សារ ជារចានាសមញរ័នធធមមតា ម្ចនរុទធសិកាខ រទជាវធិាននន ន្ីតិ្ធមម

ន្ិយាម147 ខ្េរ៉ាុតណាណ ះ ដូ្តចនះវធិានទងំតនាះ វោម នលកខ ៈជាវធិានម្ចនតដ្ើម

តហ្េុសំរារ់តាំងតោលការ ៏ជាសារវនរ  និងជាទួតៅននវធិានររស់នីេិសា្សរ ខ្ដ្ល

ជាចារ់សំរារ់រកតហ្េុកន ុងវវិទកមមខ្ដ្លអាចម្ចនតកើេត ើង។ 

តាមការសំោល់ខ្លងតលើតនះ កន ុករ ីទី១ ប្គរ់ ចាប់វជិាជ មាន្148 និងចារ់ធមម

ជាេ ិចារ់ទងំតនាះ គឺម្ចនខ្េចារ់វជិាជ ម្ចនតទខ្ដ្លជាចារ់ម្ចនសណារ រ់

ធាន រ់ តគសាគ ល់ជាដាច់ខ្លេនូវការរតងក ើេត ើង នឹងលកខ ៈននវធិានរិសិដ្ឋររស់

វ គឺសុប្កឹ្ត្ភាព្សព្ែលក្ខណៈ149 ភាព្មិន្ខ្ប្បប្បួលោន្150 និង អ្ុសន្ី

យភាព្151។ 

                                                      
 

 

146 អងគជាេជន=ជនខ្ដ្លជាវេថ ុធាេុទងំប្សងុររស់ប្ររ័នធអវ ីមួយ, L’homme qui est en partie du 
système។ 
147 នីេិធមមនិយម=ចារ់សំរារ់សំោល់រទដាឋ ន, Droit normative។ 
148 ចារ់វជិជម្ចន=ចារ់រតងក ើេតដាយមនុសសដូ្ចជាចារ់រដ្ឋជាអាទិ, Loi positive។ 
149 គឺសុប្កឹេភារតរញលកខ ៈ= perfection achevée។ 
150 ភារមិនខ្ប្រប្រួលបាន= immuabilité។ 
151 អផុសនីយភារ(ភារមិនអាចរ៉ាះរល់បាន= intangibilité។ 
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តគដ្ឹងថាតៅប្សកុខ្មម រកន ុងសម័យប្រហ្មញ្ញសាសនា គឺោម នការខ្ចកជាក់ោក់រវង

សិទធិវជិាជ ម្ចន និងសិទធិធមមជាេិ តប្រះសិទធិទងំរីរតនះរស់ជាមួយោន កន ុងសកលភា

រ។ ដូ្តចនះអវ ីខ្ដ្លជាសិទធិតសរ ចតធវ ើអវ ីមួយ គឺប្េវូទុកទតងវ ើតនះជាអំតរើរកន ុងអំណាច

នីេិប្រេិរេរ ិ និងអំណាចេុោការររស់ប្រះអងគ មិនខ្មនតៅកន ុងអំណាចនីេិ

រញ្ញេរ ិតនាះតទ។ តគដ្ឹងថា រាជានិយមខ្មមរកន ុងសម័យអងគរ តរើតយងតាមប្ទឹសរ ីមិន

ម្ចនកិចាការរញ្ញេរ ិតសរ ចណាមួយខ្ដ្លតគអាចទុកជានីេិររញ្ញេរ ិតនាះត ើយ ខ្េថា

កិចាការតនះ ខ្ដ្លវម្ចនរចនាសមព ័នធធមមតា យកសិកាខ រទសីលធម៍ និង វវនិន្

ធមមន្ិយាម ជាតោលការ ៏ សំរារ់រនថយនូវសិទធិរិសិដ្ឋររស់តសរ ច កន ុងលកខ ៈ

រនថយតនះ តគអាចទុកកិចាការមាះជាកំត ើេននកិចាការរញ្ញេរ ិររស់តសរ ចខ្ដ្លវ

កំរុងកាា យជាអំណាចនីេិរញ្ញេរ ិ។ តសចករ ីប្រកាសររស់តសរ ចេប្មូវឲប្រជារា្សរ

តោរររទដាឋ នណាមួយ លុះប្តាខ្េការប្រកាសតនះ វប្សរតៅនឹងតោលការ ៏

សីលធម៏។ តដ្ើមបីឲការប្រកាសប្រះអងគម្ចនេនមាជាចារ់ តៅកន ុងសម័យតប្កាយ

អងគរ ប្រះមហាកសប្េខ្មមរ ប្រះអងគខ្េងខ្េកាន់ឥរយីរថររស់ប្រះអងគឲប្សរជា

និចាជាមួយតោលការ ៏សីលធម៏។ ឧទហ្រ ៏ត ើញម្ចនតៅកន ុងរុរវកថាររស់

ប្កម(ចារ់(នានា ដូ្ចម្ចនតៅកន ុងប្កមរំ ុល ប្កមការជំនុំ។ល។ តសចករ ីប្រកាស

ររស់ប្រះរាជាខ្េងខ្េចរ់តផរើមរកយថា ប្រះរាជាតោរររុទធសិកាខ រទនិងធម៍សាស្

ប្តា ប្រកាសជាផល វូការឲតោរររាជប្កមររស់ប្រះអងគ។ 

តគអាចនិយយសតងខរបានថា រុទធសាសនាកន ុងសម័យតប្កាយអងគរផរល់ឲរររ

រាជានិយមនូវរតចាកតទសការខ្េងចារ់រដ្ឋ និងសីលធម៍ស ធ ិេតលើតោលការ ៏

មនុសសធម៍ខ្ដ្លជាការតធវ ើត ើងវញិដ្៏លអ នូវចារ់ជាតប្ចើនខ្ដ្លម្ចនតៅកន ុងសម័យ

ប្រហ្មញ្ញសាសនាឲម្ចនលកខ ៈជាចារ់ម្ចនសរបុ រសធម៏កន ុងការផរនាៃ តទស ម្ចន

សមបជញ្ញកន ុងការការររររសិាថ ន ការររសិទធិភ្រយិតៅចំតរះមុមទុរាចរភារ

ររស់សាវ មី ។ល។ 
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ប្រះរុទធសាសនាជា បដិរបូការ ី152 តធវ ើឲសងគមខ្មមរម្ចនភារជាសងគមម្ចនគំនិេ

មនុសសធម៍ជាតោលការ ៏សងគម តប្រះថាតៅកន ុងប្កមទងំឡាយប្េវូខ្េយក

តោលការ ៏រុទធធម៍ជាប្គឹះជានិចា។ 

សុប្កឹេភារតរញលកខ ៈ ភារមិនខ្ប្រប្រួលបាន និងអ្ុសន្ីយភាព្(ភារមិន

អាចរ៉ាះរល់បាន(ននរុទធធម៍នាំឲធម៍តនះម្ចនលកខ ៈមុសរីចារ់ធមមជាេិ

ខ្ដ្លជាចារ់មិនអាចគិេទុកជាមុនបាន១០០% ភារទងំរីររស់រុទធធម៍ខ្លង

តលើតនះឯង ខ្ដ្លនាំឲតគសនមេបានថាធម៍ប្រះរុទធជាតដ្ើមកំត ើេមួយនននីេិ

រញ្ញេរ ិតៅប្រតទសខ្មមរ។ 

  

 

                                                      
 

 

152 រដ្ិររូការ=ីជាអនកខ្កខ្ប្រ, Réformateur។ 
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ជំពកូ្ស ទី៣ - រ ឋខ្មែរ ដហីយ្ៃឹងការដរៀបចំអំណាចក្សែងុសមយ័្
អាណាៃិគមបារំាង 

 

១.ការរំឭក្ជាសសងខបនន្ប្បវត្តិសាស្រសត  

តគអាចតចទសួរជាសំនួរថា អាណារាបាលបារាងំជាអនកតប្សាចប្សង់ជាេិខ្មម រ ឬ

ជាអនករំតដាះរាជានិយមខ្មមររីនឹមយួនតសៀម?តយើងជាខ្មមរ តេើតយើងអាចម្ចនលទធ

ភារនឹងតឆ្ា ើយសំនួរខ្លងតលើតនះបានខ្ដ្រឬតទ ?តរើខ្មម រតយើងជាអនកតចះភាសា

ររតទសោេ់បានអានសុសសរវតសៀវតៅប្រវេរ ិសា្សរ ររស់ប្រវេរ ិវទូិលបីៗជាជន

ជាេិររតទស ជារិតសសជនជាេិបារាងំ ខ្ដ្លតោកបានសរតសរអំរីសម័យអាណា

រាបាលបារាងំតៅប្សកុខ្មម រ អនកតចះទងំតនាះចាស់ជាតធវ ើឲោេ់ទក់ចិេរតលើ

រតរៀរតធវ ើប្រតយគររសអ់នកនិរនធតប្ចើនជាងន័យខ្ដ្លម្ចនតៅកន ុងប្រតយគ។

តប្កាមឥទធិរលននតសាភ្ ័ភារននប្រតយគ និងអានុភារននរកយររតទសតធវ ើឲ

ខ្មម រតយើងប្រមទទួលទងំអស់នូវអវ ីខ្ដ្លរួកអនកនិរនធបានសរតសររង្វា ញអំរីទស្

សនៈររស់តគ តដាយតភ្ាចគិេថាមល នួឯង និងជាេិររស់មល នួ ជាេួចមបងរស់តៅ

កន ុងប្រឹេរ ិការ ៏ខ្ដ្លអនកនិរនធទងំតនាះតលើកយកមកសរតសរ ជារិតសសសំរារ់តធវ ើ

ជាតសៀវតៅសិកាឲមល នួសិកា។ ការមវះប្រេិកមមតនះនាំឲអនកនិរនធទងំតនាះកាា យ

តៅជាប្គនូនគំនិេខ្មមរ តប្រះអវ ីៗខ្ដ្លតគបានសរតសរ វកាា យតៅជាការរិេដាច់

ខ្លេ ឥេម្ចនខ្មមរណា ឬនរណាម្ចន ក់តទៀេអាចដូ្រមួយរកយបានតនាះត ើយ។

អភិញ្ញា ណ153 ររស់តគអំរីជាេិខ្មម រម្ចនលកខ ៈជា ការសចិះគុណវុឌ្ឍិ154សាកល ឬ

ការតចះទងំអស់ ខ្ដ្លតយើងអាចឲត ម្ ះថាជាលទធិផ្តរ ច់ការតលើសមបជញ្ញ ខ្មម រ។  

                                                      
 

 

153 អភ្ិញ្ញញ  = ការតចះដ្ឹង ; Connaissance។ 
154 ការតចះគុ វុឌ្ឍិ= ការតចះម្ចនខ្ដ្លម្ចនគុ ភារ ; Connaissance qualifiée។ 
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ឯកាធភាព្155តនះនាំឲខ្មម រតយើងកាា យជាអនកទសសនាអកមមននប្រវេរ ិសា្សរ ររស់

ជាេិមល នួឯង ឯចំខ្ កប្រវេរ វទូិបារាងំបានកាា យតដាយតចេនាករ ីឬអតចេនាករ ី

ជាអនកចប្ករនិយមននការតចះអំរីប្រវេរ ិសា្សរ ខ្មម រ តហ្ើយតគទុកការតចះដ្ឹងអាយ

ររស់ខ្មម រទងំឡាយអំរជីាេិមល នួជាការតចះដ្ឹងមួយឥេម្ចនមូលដាឋ នវទិាសាស្

ប្េ ឬជាតរឿងតប្រងខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ 

តៅកន ុងកំ ុងឆ្ន ំ១៩៦០ សរសតមរចសុីហ្នុបានអនុញ្ញញ េិឲរតងក ើេមហាវទិាល័យ

ប្រវេរ ិសា្សរ  ខ្េប្ទង់បានម្ចនរញ្ញជ ចាស់ោសថ់ាមហាវទិាល័យតនះម្ចន

តរសកកមមសំរារ់អរ់រំខ្េអនកអភ្ិរកសប្បាសាទរុរា ខ្មមរខ្េរ៉ាុតណាណ ះ មិនខ្មនជា

មជឈម ឌ លសំរារ់អរ់រំអនកប្រវេរ ិសា្សរ តនាះត ើយ តប្រះថាប្រវេរ ិសា្សរ ខ្មម រ ចំតរះ

សរសុហី្ន ុមិនខ្មនជាមុមវជិាជ សំរារ់យុវជនខ្មមរយកមកសិកាតនាះតទ ខ្េវជា

មតនាគមវជិាជ ររស់ររររាជានិយមខ្ដ្លតគបានតាក់ខ្េងរចួតប្សចអស់តហ្ើយសំ

រារ់យុវជនខ្មមរយកមកតធវ ើជាជំតនឿរិសិដ្ធ តហ្ើយយកវមកតរៀនសូប្េឲតចះចំខ្េ

រ៉ាុតណាណ ះ តហ្េុតនះឯងបានជាខ្មមររហូ្េមកដ្់រចច ុរបននកាលតនះតៅខ្េនាំោន សូប្េ

ប្រវេរ ិសា្សរជាេិមល នួឯងដូ្ចតសកខ្ដ្លម្ចា ស់វរង្វា េ់ឲនិយយតាមដូ្តចនះឯង។ 

កន ុងរយៈតរល៩០ឆ្ន ំ(១៨៦៣ ១៩៥៣(ប្សកុខ្មម រឋិេតៅតប្កាមអាណារាបាល

បារាងំ ខ្ដ្លជាប្រតទសមួយខ្ដ្លតគទុកជាអនកការររតសរភីារ ភាេរភារ និង

សមភារររស់ប្រជារលរដ្ឋបារាងំ តរើនិយយឲមា ីគឺជាប្រតទសការររសិទធមិនុសស

ម្ចនតករ្ រត ម្ ះកន ុងរិភ្រតោក ខ្េប្ទឹសរ ីជាសាកលររស់បារាងំតនះ តគមិនបាន

យកមកអនុវេរតៅប្សកុខ្មម រតនាះត ើយ ទី១តប្រះតគយល់ត ើញថាប្រជារា្សរ ខ្មម រ

មិនទន់ម្ចនបក្ាភាព្156អាចយល់បាននូវអវ ីខ្ដ្លតៅថាសិទធិមនុសស ទី២តប្រះតគ

ទុកអារយធម៍ររស់ជាេិសាសន៏តគមពស់ជាងអារយធម៍ជាេិសាសន៏ខ្មមរ ដូ្តចនះប្រជារា

្សរ ខ្មម រប្េវូចំបាច់តប្រើតរលតវោដ្យូ៏រតដ្ើមបីមំប្រឹងតធវ ើ សមាន្ក្មម157 ឲចិេរខ្មម រ

ដូ្ចចិេរបារាងំសិនតទើរអាចយល់បាននូវអវ ីខ្ដ្លតៅថាវទិាសា្សរ  អវ ីខ្ដ្លតៅថា

                                                      
 

 

155 ឯកាធភារ= ភារ ច់មុម ; Monopole។ 
156 រកកភារ= មជឈឹមវយ័ ; Maturité។ 
157 សម្ចនកមម= តធវ ើឲដូ្ច ; Assimilation។ 
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ភារទំតនើរ ទី៣តប្រះតគទុកប្សកុខ្មម រជាទឹកដី្ខ្ដ្លតគដ្ត រ ើមបានសំរារ់តធវ ើ

ជំនួញតដ្ើមបីប្រតយជន៏តគ។ ការវនិិចជ ័យទុកជាមុនខ្ររតនះតហ្ើយខ្ដ្លនំាឲអាណា

និគមជនបារាងំតៅប្សកុខ្មម រ កន ុងថិរតវោកាលសម័យអាណារាបាលបារាងំ ទុក

មល នួជាឧេរមរុគគលតប្រៀរតធៀរនឹងរុគគលខ្មមរ និងជា ខ្េេនាយក្158 នន

នតយបាយចប្ករប្េនិយម តលើប្រតទសអាណានគិមររស់មល នួ តៅកន ុងរិភ្រតោ

ក។ 

កន ុងរយៈតរល៩០ឆ្ន  ំបារាងំបានរងខ ំ”មនុសសខ្មម រ”ឲដូ្រចិេរតៅជា”អនុមនុសស

បារាងំ”ខ្ដ្លតធវ ើឲមនុសសខ្មម រកាា យឥេដ្ឹងមល នួជា អន្ុក្រ159 នូវអាករបកិរយិនន

មនុសសបារាងំ។ បារាងំដូ្រចិេរមនុសសខ្មម រតាមការអរ់រំ ដូ្ចជាការផ្តា ស់ភាសា

សិការីខ្មម រតៅបារាងំ តាមវរបធម៍ ដូ្តចជាអកសរសា្សរ  កំណារយ តាមវជិាជ វទិាសា

្សរ ប្គរ់វសិ័យ តាមអំណាចដ្ឹកនំា អំណាចេុោការ ។ល។ ោរាងំភាវរបូបន្ីយក្មម

តដាយរងខ ំតនះបានប្ជារចូលជារិតសសកន ុងសេិវរជនខ្មមរ ខ្ដ្លបានសិកាមុម

 វជិាជ វទិាសា្សរ ទំតនើរ តហ្ើយនាំោន ទុកការតចះថមីតនះជាភារឧេរមរំផុេតលើវរបធម៍

ជាេិមល នួឯង តហ្ើយបាន យល់ត ើញថាតរើចង់ឲមល នួកាា យជា«តួ្អងគមន្ុសេ160 ដ្៏

ឧេត ុងឧេរម» គឺមល នួប្េវូតំាងមល នួជាអនកតចះដ្ឹងនូវចំត ះទំតនើរររស់បារាងំ

តដាយរំតភ្ាចថាមល នួជាមនុសសខ្មម រ។ វរជនខ្មមរជំនាន់តនាះទុកអវ ីខ្ដ្លជាររស់

បារាងំឬររតទសសុទធជាវេថ ុម្ចនេនមាមពស់ជាងររស់ជាេិមល នួឯង គំនិេតនះបាន

កាា យតៅជាវរបធម៍ររស់វរជនខ្មមររហូ្េមកដ្ល់សរវនថាតនះ នាំោន ទុកវរបធម៍

ជាេ ិជារិតសសអកសរជាេិ ភាសាជាេិ អកសរសា្សរជាេិមល នួឯងជាអនុវរបធម៍

តប្រៀរតធៀរតៅនឹងររបធម៍ររស់រសា ិមប្រតទស។ កន ុងវរបធម៍ខ្ររតនះ វរជនភាគ

តប្ចើនកន ុងសម័យអាណារាបាលបារាងំមិនប្េឹមខ្េទុកបារាងំជាតៅហាវ យមល នួ

តនាះតទ គឺតគនាំោន ទុកបារាងំជាម្ចា ស់គំនិេររស់តគខ្ថមតទៀេ ខ្ដ្លតយើងអាចឲ

ត ម្ ះគំនិេតនះបានថាជា «វបបធម្េុ្ំបរសេស»។ 

                                                      
 

 

158 ខ្មសនាយក= Ligne directrice។ 
159 អនុករ= អនកតធវ ើតាមតគ ; Imitateur។ 
160 េួអងគមនុសស= Etre។ 



Pg. 67 
 ជពំកូ្ស ទ៣ី - រ ឋខ្មែរ ដហីយ្ៃងឹការដរៀបចអំណំាចក្សែងុសមយ័្អាណាៃគិមបារាងំ 

   

 

វរបធម៍មំុ្ររតទសតនះនាំឲវរជនខ្មមរដាក់អវ ីខ្ដ្លជាបសចចក្សេសបរសេសតៅកន ុង

សេិមល នួជាប្រជាា ររស់មល នួខ្េមរង ខ្ដ្លម្ចនភារមុសោន ប្ស ះរីគំនិេវរជនជ

រ៉ាុនកន ុងសម័យ Meiji គឺជាសម័យ (១៨៦៨-១៩១២(ខ្ដ្លប្រតទសជរ៉ាុនតគតរើកទវ រ

ប្រតទសតគឲម្ចនការទំនាក់ទំនងនឹងមសា ិមប្រតទស គំនិេវរជនជរ៉ាុនកន ុង

សម័យតនាះគឺតគចេ់ទុកគំនិេជាេិតគជាម្ចា ស់ននរតចាកតទសររតទស តប្រះវ

ប្ោន់ខ្េជាមតធាបាយសំរារ់រំតរគីំនិេជាេិតដ្ើមបីរកប្រតយជន៏ជូនដ្លជ់ាេិ

តគ ខ្ដ្លតគតៅគំនិេតនះថា «គំនិេជរ៉ាុនរតចាកតទសររតទស»  កន ុងគំនិេតនះ

តគទុកគំនិេជាេិតគជាប្បាជាា ររស់តគ។ ប្បាជាា ជាេិតនះវម្ចនតៅកន ុងអកសរ

ជាេ ិភាសាជាេិតគ វរបធម៍ជាេិ តហ្េុតនះឯងបានជាតគនំាោន មំរកខ្ប្រប្គរ់

ចំត ះររស់ររតទសជាភាសាជាេិតគកន ុងតោលតៅតធវ ើប្រជាធិរតេយយូ នីយកមម

ចំត ះទងំឡាយតនាះឲជនជាេិតគអាចយកមកសិកាចំត ះតនះបាន រតរៀរ

ខ្ររតនះតគឲត ម្ ះថា”ការយកចំត ះថមីតនះមកតធវ ើជាររស់ជាេិ”គឺថាអវ ីខ្ដ្លតគ

បានតចះរីររតទសគឺតដាយសារប្បាជាា ជនជាេិជរ៉ាុន ខ្ដ្លតគទុកជាឧេរមប្បាជាា

តប្រះតគយលត់ ើញថារតចាកតទសជាចំត ះសាកល ឯចំខ្ កគំនិេជាេិជាឧេ្

េម ប្ោជាា បរចិជ ិន្ធ161 ររសជ់ាេិនិមួយៗដូ្តចនះតគទុកគំនិេជាេិម្ចនភារឧេរម

រំផុេតលើរតចាកតទសររតទស។ កន ុងសម័យ Meiji វរជនជាេិជរ៉ាុនទុកចំត ះរួក

រសា ិមប្រតទសជាចំត ះថមីខ្ដ្លប្េវូខ្េតរៀនឲតចះ ខ្េចំត ះតនះតគមិនទុកជាម្ចា ស់

ននគំនិេររស់តគដូ្ចវរជនខ្មមរកន ុងសម័យអាណារាបាលបារាងំ(១៨៦៣-១៩៥៣(

តនាះត ើយ។ ឧទហ្រ ៏ខ្ររតនះមិនខ្មនម្ចនតៅខ្េកន ុងប្រតទសជរ៉ាុនតនាះតទតគ

ត ើញតៅកន ុងប្រតទសជិេខ្លងតយើងខ្ដ្រ ដូ្ចជាតៅប្រតទសតយៀកណាម និង

ប្រតទសតសៀមខ្ដ្លតគឲេនមាជានិចាតៅតលើគំនិេជាេិតគតលើសគំនិេររតទស

ឧទហ្រ ៏ជាក់ខ្សរ ងគឺម្ចនការតបាះរុមពតប្ចើនណាស់តសៀវតៅជាភាសាជាេិតគនូវ

ប្គរ់មុមវជិាជ វទិាសា្សរ  អកសរសា្សរ  ទសសនៈវជិាជ លបីៗររស់អនកប្បាជារសា មិប្រតទស

សំរារ់ឲយុវជនររស់តគយកមកសិកា និងរិចរណាតប្រៀរតធៀរនឹងចំត ះខ្ដ្ល

                                                      
 

 

161 ប្បាជាា ររចិជ ិនធ= Intelligence spécifique។ 
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ម្ចនកន ុងគំនិេជាេិតគតដ្ើមបីរក «ត្នមោបខ្ន្ថម162» ខ្ដ្លម្ចនកន ុងចំត ះថមីតនះ

ខ្ដ្លតគអាចទញយកជាប្រតយជន៏រីវសំរារ់ជាេិតគ។ 

វរជនយួនតសៀមតគទុកភាសា អកស វរបធម៍ជាេិតគជាេនមាជាេិ និងេនមាមល នួតគ

ផ្តៃ ល់ផងតលើឆ្កអនររជាេិ រ៉ាុខ្នរ តគរាយមតរៀនភាសាអង់តគាសករ ី បារាងំករ ីឬ

ភាសាររតទសឯតទៀេករ ីសំរារ់ជាេនមារខ្នថមននការតចះដ្ឹងររស់តគខ្េតណាណ ះ ខ្េ

តទះរីយ៉ា ងណាក៏តដាយក៏តគមិនខ្ដ្លទុកេនមារខ្នថមតនះជាសញ្ញញ ននឧេរមភារ

ររស់តគចំតរះមុមជនជាេិររស់តគតនាះត ើយ។ អនកតចះដ្ឹងយួនតសៀមតៅតរល

ណាតគម្ចនកំរេិការតចះដ្ឹងតគកាន់ខ្េមពស់ត ើង តគរិេជាតចះភាសាជាេិតគ

ចាស់ោស់តហ្ើយតគតប្រើជានិចាភាសាជាេិសំរារ់ឲេនមាដ្ល់ជាេិតគតលើឆ្កអនររ

ជាេ។ិ សាថ នភារតនះវម្ចនភារផទ ុយប្ស ះរីអនកតចះដ្ឹងខ្មម រតយើង ោេ់មិនសូវ

ហានសរតសរភាសាជាេិតទ ដូ្ចតោករ ុ ណ ចនៃមុលោេ់ធាា រ់បានសរតសរកន ុង

តសៀវតៅររស់ោេ់មួយម្ចនចំ ងតជើងថា «គុកនតយបាយ»ថា វរជនខ្មមរោេ់

មិនសូវចង់តចះភាសាខ្មមរតទតប្រះោេ់ខ្លា ចថាមល នួមិនខ្មនជាអនកតចះ សរតសរជា

ភាសាបារាងំឬអង់តគាសគឺជាសញ្ញញ តចះដ្ឹងររស់អនតចះដ្ឹងខ្មម រ គំនិេតនះម្ចនតៅ

កន ុងសេិវរជនខ្មមររហូ្េមកដ្ល់សរវនថាតនះ ខ្ដ្លតយើងបាននិយយរចួមកតហ្ើយ

ថាជា «គំនិេមំុ្តគ»។ វរជនននប្រតទសតជឿនតលឿនខ្េងខ្េទុកការតចះដ្ឹងររស់

តគម្ចន ក់ៗជាការទទួលមុសប្េវូកន ុងការការររប្រយជន៏ជាេិ មិនខ្មនជាភារប្ក

អឹេប្កតអាងចំតរះមុមរា្សរ តនាះត ើយ។ 

អស់រយៈជិេមួយសេវេស អាជាា ធរអាណារាបាលបារាងំតៅខ្េរនរដ្ឹកនំាប្រជារា

្សរ ខ្មម រដូ្ចររររាជានិយម តហ្ើយបារាងំតៅខ្េទុកខ្មមរជា រាស្រសត 163 ររស់ប្រះរាជា

ខ្មមរខ្ដ្លម្ចនបារាងំជាអនកការររ និងជាអនកធានារកាសនរ ិសុមររស់ប្រះអងគ។

កន ុងលកខ ៈតនះ តយើងអាចតធវ ើអនុម្ចនបានថា អំណាចអាជាា ធរបារាងំមិនខ្មន

មកជំនួសអំណាចផ្តរ ច់ការតសរ ចនុះតទ ខ្េវមកដាក់េប្មួេោន តៅជាទមាន់ថមីមួយ

                                                      
 

 

162 េនមារខ្នថម= Valeur ajoutée។ 
163 រា្សរ = ប្រជារលរដ្ឋ  តប្កាមការប្េួេប្តា ររស់អនកដ្ឹកនំា ; Sujet។ 
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តទៀេសំរារ់ប្រជារា្សរ ខ្មម រ ខ្មម រម្ចន ក់ប្េវូខ្េខ្លា ចអំណាចតសរចផង តហ្ើយប្េវូខ្េ

តោររអាជាា ធរបារាងំខ្ថមតទៀេ អំណាចទងំរីរតនះជាជ័រលុររំបាេ់តចលនូវ

អេរសញ្ញញ  នន”មនុសសខ្មម រ”ឲរស់ម្ចនលកខ ៈប្េឹមជា បសុសត្វ164 សំរារ់រំតរ ី

អំណាចខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ តៅកន ុងឥ ឌ ចូិនបារាងំខ្ដ្លផសតំដាយប្រតទសរី ខ្មម រយួន

ឡាវ អាជាា ធរអាណានិគមបារាងំតគតធវ ើការចេ់ជាថាន ក់ខ្ដ្នដ្ីននប្រតទសទងំរី

ជា ខ្ដន្ដីអភិោលតមឋានាន្ុប្ក្មលំោប់ស័ក្ត ិ165 ដូ្ចជាតគយកប្រតទសតយៀក

ណាមតធវ ើជារដ្ឋបាលមជឈមិ និងជាមជឈម ឌ លអរ់រំជាន់មពស់ តគយកប្រតទសខ្មមរ

និងឡាវតធវ ើប្េឹមជារដ្ឋបាលតមេរ និងជាមជឈម ឌ លអរ់រំមធយម តាមការតធវ ើខ្ររ

តនះ បារាងំបានឲឯកសិទធិចាស់ដ្ល់ជនជាេិយួន តប្ជើសតរសីខ្េជនជាេិយួនយក

មកតធវ ើជាឧរការតីគតៅកន ុងរដ្ឋបាលមជឈិម តហ្ើយជួយឲជនជាេិយួនតលើសខ្មមរ

និងឡាវឲបានតរៀនវជិាជ ជាន់មពស់ប្គរ់វសិ័យ ខ្ដ្លនាំឲជនជាេិយួនកាា យជាជន

ជាេិម្ចនគុ វុឌ្ឍិខ្លងវជិាជ ជីវៈប្គរ់វសិ័យតលើសជនជាេិខ្មមរនិងឡាវតៅកន ុង

សម័យអាណានិគមបារាងំ។ កន ុងចំ ុចតនះ បារាងំអាចតលើកយកចារ់ននចំនួន

ភាគតប្ចើនននជនជាេិយួនតៅកន ុងឥ ឌ ចូិនមកតធវ ើជាតហ្េុផល ខ្េតហ្េុផលតនះ

វម្ចនភារផទ ុយប្ស ះរសីនធ ិសញ្ញញ អាណារាបាលបារាងំជាមួយប្រតទសកមព ុជា

ខ្ដ្លជាសនធសិញ្ញញ រវងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយ ខ្ដ្លបារាងំោម នសិទធិណាមួយតសាះអាច

រញ្ច លូប្រតទសកមព ុជាតៅកន ុងឥ ឌ ចូិនបារាងំខ្ដ្លជាការរតងក ើេររស់មល នួសំរារ់

ខ្េរកប្រតយជន៏ផ្តៃ ល់ររស់មល នួ តហ្ើយនាំឲមូចប្រតយជន៏ជាេិខ្មម រខ្ដ្លជាប្រតទស

តៅកន ុងការឧរេថមាររស់មល នួ។ ការរតងក ើេឥ ឌ ចូិនបារាងំតនះតទៀេគឺរិេជា

តប្ោះកាចររស់ប្រជាជាេិខ្មមរ។ ខ្មម រតយើងមួយចំនួនតៅខ្េយល់ត ើញថាសនធ ិសញ្ញញ

អាណារាបាលបារាងំវម្ចនខ្រ៉ាកជាវជិាជ ម្ចនររស់វ គឺរំតដាះប្រតទសខ្មមររីនឹម

យួនតសៀម ខ្េតរើខ្មម រតយើងតលើកយកលទធផលផ្តរ ចប់្រ័ប្េររស់អាណារាបាល

បារាងំមករិនិេយ តយើងត ើញថាប្រតទសខ្មមរតយើងបានបាេ់ទឹកដ្ីម្ចនទំហ្ំជាង

រក់កណារ លនននផៃដី្ខ្មម រតយើងរចច ុរបនន  ជាក្នប្មចំសព្វិះ166 ប្រតទសយួនតសៀម។

                                                      
 

 

164 រសុសេវ= Animaux domestique។ 
165 ខ្ដ្នដ្ីអភ្ិបាលតាមឋានានុប្កមលំដារ់ស័ករ ិ= Territoire administratif hiérarchisé។ 
166 ជាកនប្មចំតរះ= Au profit de។ 
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រិេណាស់តហ្ើយថាបារាងំបានទមទរបានមកវញិរីប្រតទសតសៀមមកឲខ្មមរវញិ

នូវអាណាតមេរមួយចំនួន ដូ្ចយ៉ា ងតមេរបាេ់ដ្ំរង តសៀមរារ មល នូប្រ បារាងំបាន

នាំមកនូវប្ររ័នធ  អរ់រំវទិាសា្សរ  រដ្ឋការទំតនើរ សាធារ សុខ្លភិ្បាលសមយ័

រតងក ើេ សហោា រចនាសមព ័េធ167 សំរារ់តធវ ើអភិ្វឌ្ឍន៏តសដ្ឋកិចា ខ្េការមវះការខ្កទប្មង់

រចនាសមព ័នធសងគមសករ ិភូ្មិខ្មម រ រតរៀរដ្ឹកនំាផ្តរ ច់ការផុេសម័យ វតធវ ើឲសមិទធិ

កមមជាវជិជម្ចនររស់បារាងំខ្ដ្លតយើងបានតរៀររារ់ខ្លងតលើតនះ តហ្ើយបារាងំតគ

ទុកជាជំនួយររស់តគដ្ល់ជាេិខ្មម រ មិនម្ចនលកខ ៈជាជំនួយសំរារ់តធវ ើអភិវឌ្ឍន្៏

ឋិត្សថរ168 សំរារ់ជាេិខ្មម រ។ 

តប្កាយរសីម័យអាណារាបាលបារាងំ ប្រតទសខ្មមរបានជួរប្រទះនូវវរិេរ ិ

នតយបាយរុំអាចជំនះបាន ខ្ដ្លនាំឲប្រតទសខ្មមរខ្លនបានតធវ ើដ្ំត ើរតលើម្ចោ្

លទធិប្រជាធិរតេយយតសររីិេប្បាកដ្ខ្ដ្លជាកតារ មួយខ្ដ្លនាំឲប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ

ជួរប្រទះនូវទុកខ តវទនាប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងរហូ្េមកដ្ល់សរវនថាតនះ។ 

ខ្េខ្មមរតយើងរុំអាចដាកក់ំហ្ុសទងំប្សងុតៅតលើអាណានិគមបារាងំតៅឥ ឌ ចូិន

អំរីការជួរប្រទះនូវទុកខ ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងររស់មល នួតនាះត ើយ ការដាក់កំហ្ុសតនះ

ខ្ដ្លខ្មមរតយើងខ្េងខ្េតលើកយកវមកតធវ ើការតដាះប្សាយតដ្ើមបីតគចរីការទទួល

មុសប្េវូររស់មល នួ។ កន ុងចំ ុចតនះគួរតយើងនំាោន អងុ្យគិេមួយរយៈ តហ្ើយសួរជា

សំនួរដ្ល់មល នួឯងថា”តហ្េុអវ ីបានជាប្រតទសជិេខ្លងតយើង ម្ចនយួនតសៀមជាអា

ទ៏ តគខ្េងខ្េម្ចនជ័យជំនះតលើតយើងជានិចាតប្កាយរីសម័យអងគរមក ?តេើររាជ័យ

តយើងជាតប្ោះថាន ក់មួយដ្ងមួយកាលររស់ជាេិតយើងខ្េរ៉ាុតណាណ ះឬតទ ?តយើងគួរ

យល់ថាររាជ័យទីមួយររស់ខ្មម រតយើង តយើងអាចទុកវជាតប្ោះថាន ក់បាន តហ្ើយ

តយើងអាចយកវមកតធវ ើជាការតដាះប្សាយយករចួមល នួបាន ខ្េតរើររាជ័យររស់

ខ្មម រតយើងវម្ចនប្គរ់តរលតវោចរ់រសីេវេសទទី១៥មកដ្ល់រចច ុរបននកាល សាថ ន

ភារខ្ររតនះ េប្មូវឲខ្មម រតយើងរិចរណារកមូលផលរិេននររាជ័យតនះតដ្ើមបីរក

                                                      
 

 

167 តហ្ដាឋ រចនាសមព ័ទធ= Infrastructure។ 
168 អភ្ិវឌ្ឍន៏ឋិេតថរ= Développement durable។ 
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ថាន ខំ្កស័ករ ិសិទធ ិមិនខ្មនតៅប្េឹមខ្េនាំោន រូងសួងប្រះសូមឲប្រះអងគនាំមកនូវតស

ចករ ីកាា ហានននរុរវរុរសខ្មមរតយើតៅសម័យអងគរឲមករដ្ិសនធ ិកន ុងប្រលឹងខ្មមរ

តយើងរចច ុរបននតដ្ើមបីជួយសត្ង្វគ ះជាេិខ្ដ្លករំុងជួរប្រទះនឹងតប្ោះថាន ក់ដ្ល់

អាយុជីវេិ ខ្េអនកសំបូងសប្ងងូ(រួងសួង(ទងំតនាះឥេបានគិេថា សម័យអងគរ

ជាសម័យសករ ិភូ្មិ តៅតរលតនាះប្េវូអំណាចផ្តរ ច់រងខ ំឲរុរវរុរសខ្មមរតយើងយកតស

ចករ ីកាា ហានររស់ោេ់មករតប្មើអំណាចតដ្ើមបីប្រតយជន៏អំណាចខ្េរ៉ាុតណាណ ះ ដូ្តចនះ

ប្េវូខ្មម រតយើងរចច ុរបននតនះតទខ្ដ្លប្េវូម្ចនតសចករកីាា ហានមល នួឯងតដ្ើមបីសត្ង្វគ ះ

ជាេ ិនិងរំតដាះប្រលឹងរុរវរុរសតយើងរីអតំរើតោរតៅននអំណាចផ្តរ ច់ការខ្ដ្ល

ោេ់ជាអនករងតប្ោះ តទះរីសាា រ់បាេ់តៅតហ្ើយ រហូ្េមកដ្ល់សរវនថាតនះ។ ដ្ំតណាះ

ប្សាយថមីតដ្ើមបីរំតដាះជាេរិីភ្យនររាយខ្ដ្លជាេិខ្មមរតយើងកំរុងជួរប្រទះសរវនថា

តនះ ខ្មម រតយើងរុំអាចរកវត ើញតៅកន ុងអេីេកាលររស់ជាេិតយើងបានតនាះ

ត ើយ តប្រះខ្មម រតយើងមិនខ្មនជាម្ចា ស់ននអេីេកាលររស់មល នួ ម្ចា ស់ររស់អេីេ

កាលខ្មមរគឺអានុភារននរាជានិយមខ្មមរខ្ដ្លម្ចនជំនួយរីអានុភារននប្រវេរ វទូិ

ររតទសមួយចំនួនជាអនកតធវ ើអនៃងឲរាជានិយមខ្មមរកាា យតៅជាម្ចា ស់កមមសិទធិផ្តរ ច់

មុមននប្រវេរ ិសា្សរជាេិខ្មម រ។ គួរខ្មម រតយើងទទួលសាគ ល់ថាតជាគជ័យរាជានិយមខ្មមរ

ខ្ដ្លោម ននរណាអាចប្រខ្កកបានគឺជាតជាគជ័យននឧបាយរតញ្ញជ េតាមតមតរៀន

ប្រវេរ ិសា្សរជាេិ តៅកន ុងតមតរៀនតនាះ តសរ ចប្គរ់ជនំាន់ តគបានតលើកគុ ូរការ

ររស់តគយកមកអួេតដ្ើមបីឲប្រជារលរដ្ឋខ្មម រតកាេតោរររហូ្េមកដ្ល់សរវនថា

តនះ។ ដូ្ចតយើងត ើញប្សារ់តហ្ើយ កន ុងសម័យអាណារាបាលបារាងំករ ី សម័យឯក

រាជយករ ី សម័យស្ង្វគ មរំតដាះជាេិរីយួនកុមម ុយនិសរ (១៩៧០-១៩៧៥( និង (១៩៧៩-

១៩៨៩( សម័យ UNTAC ករ ី តគខ្េងខ្េយករាជានិយមខ្មមរមកតធវ ើជាការតដាះ

ប្សាយខ្េមួយគេ់សំរារ់ជាេិខ្មម រ តទះរីតគដ្ឹងចាស់ថាការតដាះប្សាយតនះជាការ

តដាះប្សាយខ្ដ្លតគខ្លងយកមកតប្រើតហ្ើយក៏តដាយ។ ដូ្តចនះតរើអនកតសនហាជាេិសរវ

នថាតៅខ្េយលត់ ើញថារាជានិយមជាការតដាះប្សាយនូវរញ្ញា ខ្មម រគឺចាស់ជាោេ់នាំ

ោន តដ្ើរតាមសាន មខ្វងអនាា យទ័លដ្ខ្ដ្លជារុំខ្លនត ើយ។ ការតដាះប្សាយរញ្ញា ខ្មម រ

ខ្ដ្លខ្មមរកំរុងជួនប្រទះសរវនថាតនះគឺម្ចនកន ុងសមបជញ្ញជាេិររស់មល នួម្ចន ក់ៗ

ខ្ដ្លជាកម្ចា ំងជាេិរិេប្បាកដ្។ តរើខ្មម រតយើងមិនទុក «គំនិេមំុ្តគ» ជាគំនិេ
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សព្លសលែ169 តនាះតទ ខ្មម រតយើងតៅខ្េរស់កន ុងទុកខជានិចា ខ្ដ្លតយើងខ្េងខ្េទុក

វជាកមមតរៀរររស់ជាេិខ្មម រតយើង។ តយើងដ្ឹងរចួតហ្ើយថាកន ុងសម័យអាណារាបាល

បារាងំ បារាងំតគមិនបានជួយតរើកទវ ”ផល វូការរេិ”ឲប្រជារលរដ្ឋខ្មម រតដ្ើរតៅរក

សុភ្មងគលតដាយមល នួឯង ខ្េតៅកន ុងសម័យឯករាប្ជ ខ្មម រតយើងក៏មិនមំប្រឹងខ្ប្រង

ខ្សវងរកមូលតហ្េរុិេននទុកខ ររស់មល នួឯងតនាះខ្ដ្រ តយើងត ើញថានាចច ុរបននកាល

តនះ ប្រជារលរដ្ឋខ្មម រកំរងុរស់ឥេសាគ ល់អេីេកាលមល នួរិេ និងោម នតសចករ ី

សងឃឹមកន ុងអានាគេកាលមល នួ សាថ នភារតនះតហ្ើយខ្ដ្លជាតប្ោះថាន ក់ដ្លអ់ាយុ

ជីវេិរិេររស់ជាេិខ្មម រ។ អនកខ្ដ្លម្ចនកំហ្ុសគឺខ្មម រតយើងខ្េមរង ឧទហ្រ ៏ជាក់

ខ្សរ ងគឺការហូ្រចូលននជនជាេិយួនមកកន ុងទឹកដី្ខ្មម រដូ្ចទឹកជំនន់ហូ្រចូលឥេ

ម្ចនទំនរ់ទុរ និងការបាេ់រង់ទឹកដ្ីជាេិខ្ដ្លម្ចនប្រតទសតយៀកណាមជាអនក

ទទួលផល។ 

 ២.អំណាចរបស់អាជាា ធរអាណាព្ាោលោរាងំសៅប្សកុ្ខ្េមរ 

អាជាា ធរបារាងំតៅប្សកុខ្មម រកន ុងសម័យអាណារាបាលបារាងំ (១៨៦៣-១៩៥៣(

ជាអាជាា ធរដាក់តប្កាមការប្េួេប្តាអាជាា ធរអាណានិគមបារាងំតៅឥ ឌ ចូិន ខ្ដ្ល

ម្ចនទីតំាងតៅប្កងុហា ូយកន ុងប្រតទសតវៀេណាម ខ្ដ្លជាទសីរ ីការនន អភិោល

នាយក្170 បារាងំតៅឥ ឌ ចូិន ឯចំខ្ កតៅប្សកុខ្មម រក៏ដូ្ចជាប្សកុឡាវខ្ដ្រ អនក

េំណាងអគគអភិ្បាលតៅកន ុងប្រតទសទងំរីរតនះ ម្ចនង្វរជា អនក្ប្បោកំារជាន្់

េពស់171 តហ្ើយតៅតាមតមេរនិមួយៗម្ចនអនកប្រចំការបារាងំម្ចន ក់ ម្ចនង្វរជា

អនក្ប្បោកំារសេត្ត កន ុងេួនាទីជា អន្ុរក្េ172 តមើលកិចាការរដ្ឋបាលខ្មមរ ខ្ដ្លម្ចន

តៅហាវ យខ្មប្េខ្មមរជាអនកដ្ឹកនំាផ្តៃ ល់។ 

                                                      
 

 

169 តរលតលញ= Temps révolu។ 
170 អភ្ិបាលនាយក= Gouverneur général។ 
171 អនកប្រចំការជាន់មពស់= Résident supérieur។ 
172 អនុរកស= surveillant។ 
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ចរ់រីឆ្ន ំ១៨៧០ អាជាា ធរបារាងំចរ់តផរើមរប្ងឹងអំណាចតគតៅប្សកុខ្មម រ តដាយ

ម្ចនការខ្រងខ្ចកកិចាការរដ្ឋភាលជារីរខ្ផនក៖ 

១. កិចាការខ្ដ្លអាជាា ធរបារាងំតគទុកដាក់តប្កាមអាណារាបាលបារាងំ ដូ្ចជាវ ិ

ស័យសាធារ ៈការ សុខ្លភិ្បាល និងសិកាធិការ។ 

២. កិចាការខ្ដ្លអាជាា ធរបារាងំតគទុកឲរដ្ឋបាលខ្មមរដ្ឹកនំាផ្តៃ ល់ ដូ្ចជាវសិ័យទរ

រនធរីប្រជារា្សរ  កសិកមម រ ិជជញកមម និងតចររាន់តាមសមុប្ទ។ 

គួរកេ់សំោល់ខ្ដ្រថាកន ុងឆ្ន ំ១៨៧០ តសរ ចនតរាេរមបានរតងក ើេ”រនធរុគគល”ម្ចន

អនកជារ់រនធជាជនជាេិខ្មមរ អា ិកជនយួន តសៀម ឡាវ និងជាវ ខ្ដ្លរសត់ៅតលើ

ទឹកដី្ខ្មម រ ឯចំខ្ កជនជាេិចិនវញិ បារាងំតគទុកជា អន្ីត្ជន្173 រីចារ់ខ្មម រ

ដូ្តចនះចិនផុេរចួរី «រនៃរុគគល» តដាយតហ្េុតនះអាជាា ធរខ្មម រមិនទុកអា ិកជន

ចិនជា «រា្សរ ររស់តសរ ចខ្មម រ » តនះខ្ដ្រ។ មកដ្ល់ឆ្ន ំ១៨៨២ អាជាា ោរាងំបងខំ សសត

ចន្សរាត្តម174 ឲឈរ់ទរ «រនធរុគគល» រីជនជាេិយួនខ្ដ្លរសត់ៅតលើទឹកដី្ខ្មម

រ ដូ្តចនះជនជាេិយួនជាកសិករតៅរង់ប្េឹមខ្េរនធ  «ដី្ខ្ប្ស» ឲរាជការខ្មមរខ្េរ៉ាុ ្

តណាះ។  វធិានការតនះរតងក ើេត ើងតដាយអាជាា ធរបារាងំតៅ កូ្សំាងសិុន្ (ទឹកដ្ីក

មព ុជាតប្កាមរចច ុរបនន ( តដ្ើមបីទក់ទញជនជាេិយួនឲមករស់តៅកមព ុជាកាន់ខ្េ

តប្ចើនកន ុង សោលលបំណងសលបេឹក្ដីខ្េមរសន្ិះឲសៅជន្ជាតិ្យួន្។ 

តយើងត ើញម្ចនការវវិឌ្ឍន៏ននសនធ ិសញ្ញញ រវងរាជាណាចប្កកមព ុជានិងប្រតទស

បារាងំចុះនថាទី១១កកកដាឆ្ន ំ១៨៦៣ខ្ដ្លតសរចខ្មមរទទួលយល់ប្រមឲប្រតទសបារាងំ

តធវ ើជាអនកអាណារាបាលប្រះអងគ ដូ្រនឹងការអនុញ្ញញ េឲប្រះតៅអធិរាជបារាងំ

ខ្េងតាំងប្រះរាជេំណាងររស់ប្រះអងគតៅអមប្រះតៅកមព ុជា ម្ចនមុមនាទីជា

អនកការររតសរ ចខ្មមរ។ កន ុងតសចករ ីសនធ ិសញ្ញញ តនះ បារាងំតគហាមដាច់ខ្លេដ្ល់ប្រះ

រាជាខ្មមរមិនអនុញ្ញញ េឲកុងស ុលប្រតទសណាមួយមកតាំងេំណាងកន ុងប្រះរាជាណា

                                                      
 

 

173 អនីេជន= ជនតៅតប្ៅចារ់ : Personne qui n’est pas soumise à la loi។ 
174 Alain Forest – Le Cambodge et la colonisation française។ 
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ចប្កខ្មមរតដាយោម នការអនុញ្ញេរីអនកប្រចំការជាន់មពស់បារាងំតៅកូសំាងសុិន

អនុញ្ញញ េឲជនជាេិបារាងំមករស់តៅកន ុងប្រះរាជាណាចប្កកមព ុជាតដាយតសរតីហ្ើយ

ម្ចនសិទធិជាម្ចា ស់ននកមមសិទធិររស់មល នួខ្ដ្លតគម្ចនតៅប្សកុខ្មម រ ដូ្រនឹងការអនុញ្

ញាេិឲជនជាេិខ្មមរម្ចនសិទធិតៅរស់តៅកន ុងប្គរ់ខ្ដ្នដ្ីបារាងំ តហ្ើយជាម្ចា ស់នន

កមមសិទធិររស់មល នួតលើទឹកដ្ីបារាងំវញិខ្ដ្រ។ រនរមកកន ុងអនុសញ្ញញ ចុះនថាទី១៧មិថុ

នា ឆ្ន ំ១៨៨៤ រវងអភ្ិបាលកូសំាងសុិន តោក CharlesThomson  និងប្រះរាជា

ខ្មមរ ខ្ដ្លជាអនុសញ្ញញ ឲអាជាា ធរបារាងំម្ចនអំណាចប្គរ់ប្ោន់តធវ ើការខ្កទប្មង់

រចនាសមព ័នធកន ុងវសិ័យ រដ្ឋបាល េុោការ និងរ ិជជកមមកន ុងប្រះរាជាណាចប្កខ្មមរ

តៅតរលណាខ្ដ្លបារាងំតគយល់ត ើញថាម្ចនប្រតយជន៏កន ុងតរសកកមមអាណា

រាបាលររស់តគ។ ការវវិឌ្ឍន៏តនះនំាឲប្រតទសខ្មមរដូ្រតដាយមិនចំរីលកខនរ ិកៈមល នួ

ជាប្រតទសតប្កាមអាណាប្របាលតៅជាប្រតទសតប្កាមអាណានិគមបារាងំដូ្ច

ប្រតទសតវៀេណាម។ 

តរើតយើងយកសនធ ិសញ្ញញ រវងរាជាណាចប្កកមព ុជានិងប្រតទសបារាងំចុះនថាទី១១កកក

ដាឆ្ន ំ១៨៦៣មករិនិេយ តយើងត ើញថាបារាងំតគការររប្សកុខ្មម រតៅតរលណា

ខ្ដ្លតគអាចម្ចនប្រតយជន៏កន ុងការការររតនាះ តហ្ើយជារតិសសតគខ្េងខ្េទុក

ប្រតយជន៏ររស់បារាងំជាធំកន ុងការសតប្មចអវ ីមួយ ដូ្ចយ៉ា ងការកាេ់ផ្តរ ច់ទឹក

ដ្ីកមព ុជាតប្កាមឲតៅប្រតទសតវៀេណាមខ្លងេបូ ង ។ល។ 

ប្រតទសកមព ុជាតៅតប្កាមអាណារាបាលបារាងំបានផុេភ្័យមាះរិេខ្មនរីមហ្ិចជ ិ

តាវេទឹកដ្ីរីសំណាក់ប្រតទសជិេខ្លងម្ចនយួននិងតសៀម ខ្េអាណារាបាល

បារាងំតនះេប្មូវឲប្សកុខ្មម ររស់ជាប្រតទសឯតកា ឈរ់ម្ចនការទំនាក់ទំនងនឹង

ប្រតទសដ្៏នទតទៀេខ្ដ្លមល នួធាា រ់ម្ចនរារ់សេវេសរចួមកតហ្ើយ ដូ្តចនះការទក់ទង

ជាមួយបារាងំមិនខ្មនជាការតរើកទវ រប្រតទសកមព ុជាដ្ល់រិភ្រតោកខ្លងតប្ៅ

តនាះត ើយ ផទ ុយតៅវញិជាការរិទទវ រប្រតទសសំរារ់ទុកឲប្រតទសបារាងំខ្េមួយ

គេ់សប្មចតលើតជាគវសនាររស់ប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ។ តយើងអាចតប្រៀរបានអាណា

រាបាលបារាងំតៅនឹងនផៃតម ខ្ដ្លខ្មមរតយើងតមើលត ើញរីបាេអ ត ងូ ម្ចនរ ្

តមៀវភ្ា ឺលអ  ខ្េវប្ោន់ខ្េជារនា ឺេូចមួយរំភាន់ខ្ភ្នកខ្មម រខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ 

៣. អំណាចអាជាា ធរោរាងំ ន្ិងអំណាចសសត ចខ្េមរ 
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កន ុងសម័យអាណារាបាល អាជាា ធរបារាងំ តគមិនបានលុរអំណាចប្រនរ ីប្រះ

រាជាខ្មមរតនាះតទ ខ្េតគរតងក ើេអំណាចថមីតៅអមអំណាចប្រនរ តីសរច តៅចំតរះ

មុមអំណាចតសរច បារាងំតគទុកតគជាទីប្រឹកាជាន់មពស់ ឧទហ្រ ៏ អនក្ប្បោកំារ

នាយក្ បារាងំតៅប្សកុខ្មម រម្ចនសិទធិអាចចូលជួរប្រះរាជាបានតាមចិេរតគ តដ្ើមបី

រិភាកាកិចាការរដ្ឋ  អគគអនកប្រចំការតនះម្ចនសិទធិចូលប្រជុំជំនុំគ រដ្ឋម្នរ ីខ្ដ្ល

ម្ចនប្រះរាជាជាប្រធានអងគប្រជុំ ផទ ុយតៅវញិអវ ីខ្ដ្លបារាងំតគចេ់ទុកជាអំណាច

ររស់តគ ប្រះរាជាខ្មមរោម នសិទធិណាមួយមកតប្ជៀេខ្ប្ជងចូលតនាះត ើយ ដូ្ចម្ចន

ខ្ចងកន ុងអនុសញ្ញញ ១៧មិថុនាឆ្ន ំ១៨៨៤ សរ ីអំរីអណំាចបារាងំ និងកំរេិអំណាច

ប្រះរាជាខ្មមរ។ កន ុងអំណាចថមីររស់អាជាា ធរបារាងំ តគតរៀរចំខ្មប្េធំៗប្បាំរី កន ុង

ចំតណាមខ្មប្េ៥៧ររស់ខ្មម រ ដាក់តប្កាមការប្េួេប្តាផ្តៃ ល់ររស់តគ ខ្មប្េទងំ៨

តនាះម្ចន ប្កូចឆ្ម  តរធសិាេ កំរេ កំរង់ធំ ប្កតចះ ភ្ន ំតរញ បាណាម និងកំរង់

ឆ្ន ំង បារាងំតគជាអនកខ្េតាំងអភិ្បាលតមេរខ្មម រ ជាអនកទររនធសំរារ់រេនាោរ

សាធារ ៈ រនាៃ រ់មកតទៀេ តៅខ្មេុោឆ្ន ំ១៨៨៤ បារាងំតគបានលុរតចល

េុោការខ្មមរ រតងក ើេេុោចប្មះុខ្មម របារាងំខ្ដ្លម្ចនជនជាេិបារាងំតធវ ើជាចង

ហាវ ង។  វធិានការទងំឡាយតនះនំាឲម្ចនការតទមនសសកន ុង ប្ក្មាា រ (រាជការ(ខ្មម រ

តប្រះមល នួប្េវូបានបារាងំលុររុរវសិទធិមល នួតៅចំតរះមុមប្រជារា្សរ  រហូ្េដ្ល់តៅ

ឈរ់ឲមល នួម្ចនសិទធិជា ទាសបតិ្ (ម្ចា ស់ទសៈទសី( ររស់មល នួ តប្រះថាតៅកន ុង

អនុសញ្ញញ ១៧មិថុនា១៨៨៤ អាជាា ធរបារាងំបានប្រកាសឈរ់ឲម្ចនទសភារ

តៅប្សកុខ្មម រ។ 

នាខ្មមករាឆ្ន ំ១៨៨៥ម្ចនតកើេចលនាេស ូ មួយ ប្រឆំ្ងនឹងបារាងំ ដ្ឹកនំាតដាយ

ប្រះអងគម្ចា ស់សុីវុតាថ  ជាប្រះអនុជតសរចនតរាេរម ខ្ដ្លធាា រ់បានតរះតបាលមរងរចួ

តហ្ើយប្រឆំ្ងនឹងប្រះរាម កន ុងឆ្ន ំ១៨៦០ ជំទស់នឹងការប្រគល់សិទធិដ្ល់ប្រះរាម

តនះ រីប្រះតៅតសៀម ប្រះនាមមងគេ ឲរនរតសាយរាជសមបេរ ិរីប្រះរិតា ប្រះតៅ

អងគដួ្ងតប្កាយរីប្រះអងគតសាយទិវងគេ។ ការតរះតបាលតលើកទី២ររស់សុីវុតាថ ម្ចន

លកខ ៈជាតរះតបាលប្រជាម្ចនិេ ម្ចនការោំប្ទរីប្រជារា្សរ  ជារិតសសម្ចនការ

ោំប្ទជាសំង្វេ់រីតសរ ចនតរាេរមខ្ថមតៅតទៀេ ការតនះខ្ដ្លនាំឲអាជាា ធរបារាងំ

ម្ចនការរិបាកនឹងរ្ង្វក រ សតប្មចតធវ ើការចរចរជាមួយតសរចនតរាេរមឲជួយរង្

ប្ការការតរះតបាល ដូ្រនឹងការកាេ់រនថយចំនួនខ្មប្េប្បាំរីខ្ដ្លបារាងំយកមក

ប្េួេប្តាផ្តៃ ល់មកប្េឹមប្បាំ ម្ចនខ្មប្េកំរេ កំរង់ធ ំប្កតចះ តរធិសាេ និង
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ភ្ន ំតរញ អនកប្រចំការបារាងំតាមរណារ ខ្មប្េទងំតនាះឈរ់ម្ចនសិទធិមពស់តលើ

តៅហាវ យខ្មប្េខ្មមរ តហ្ើយបារាងំឈរ់តធវ ើជាអនកទររនធ  តលើកខ្លងខ្េរនធ

អាតភ្ៀន ប្សា និងរនធគយ បារាងំតគតៅខ្េឲភាន ក់ង្វររដាឋ ករជាេិទររនធ

ដ្ខ្ដ្ល ឯចំខ្ កវសិ័យេុោការ បារាងំតគសុមចិេរប្រគល់ប្េ រ់ឲមកតៅ

តប្កាមអាជាា ធរខ្មប្េខ្មម រវញិ តលើសរតីនះតៅតទៀេ;ជនជាេិបារាងំករ ី អឺរុរករ ី តរើ

ម្ចនរំ ងចង់សង់លំតៅឋាន អាោររ ិជជកមម ឬតធវ ើកសិកមមតលើទឹកដី្ខ្មម រប្េវូ

ចំបាច់តធវ ើរកយសុំអនុញ្ញញ េរីអនកប្រចំការជាន់មពស់បារាងំតៅកមព ុជាជាមុន

តហ្ើយមុននឹងអនុញ្ញញ េប្រគល់ដ្ីសមបទនឲដ្លអ់ា ិកជនររតទសទងំ

តនាះ អនកប្រចំការជាន់មពស់តនះប្េវូចំបាច់សុំតយរល់រីប្រះរាជាខ្មមរជាមុនសិន;

ខ្ថមតទៀេ អំត ើៈេតៅតរើបារាងំចង់តធវ ើអនររាគមន៏តយធាបារាងំកន ុងទឹកដ្ីកមព ុ

ជា អាជាា ធរតយធាបារាងំប្េវូតធវ ើរកយសុំជាផល វូការជាមុនថាវ យដ្ល់ប្រះរាជាខ្មមរ

ម្ចនន័យថាកងទ័របារាងំតំាងទីកន ុងទឹកដី្ខ្មម រប្េវូដ្កថយតចញរីប្សកុខ្មម រតហ្ើយ

ចំនួនអា ិកជនររតទសរស់តៅប្សកុខ្មម រប្េវូម្ចនចំនួនរនថយ។រនាៃ រ់រីបារាងំ

រ្ង្វក របានតជាគជ័យ តដាយម្ចនជំនួយរីតសរ ចនតរាេរម តលើការតរះតបាលតនះ

មក មសំខ្លន់ទងំឡាយតនះ ជារិតសសកន ុងវសិ័យតយធា ខ្ដ្លបារាងំបានសនា

ជាមួយប្រះរាជាខ្មមរ បារាងំតគមិនខ្ដ្លយកមកអនុវេរតនាះត ើយ មិនខ្េរ៉ាុតណាណ ះ

កន ុងសារាចរចុះនថាទី២៧កករដាឆ្ន ំ១៨៨៦ អាជាា ធរបារាងំតគសរតសររញ្ញា កថ់ាតគ

តៅខ្េអនុវេរអនុសញ្ញញ ១៧មិថុនាទងំប្សងុ ខ្េជាការអនុវេរមួយតាមលំដារ់

តហ្ើយប្សរនិង សវេយិត្ភាព្175 ររស់ជាេិខ្មម រ។ 

ការដ្ត រ ើមយកអំណាចរីតសរ ចខ្មម រខ្ដ្លតយើងបានតលើកយកមកតរៀររារ់ខ្លងតលើ

តនះ តយើងអាចទុកវជារដ្ឋប្រហារររស់បារាងំ ខ្ដ្លបារាងំតគចុះនាមវជា

តរសកកមមអារយធម៍ និងតធវ ើ ន្វបូន្ីយក្មម176 ននរដ្ឋបាលខ្មមរផង ខ្េបារាងំតគ

ទុកឲប្រះរាជាខ្មមរតៅម្ចនអំណាចប្រនរ ីតលើរា្សរ ររស់ប្រះអងគតដ្ើមបីរកាេានុ

ភារននរាជានិយម ខ្ដ្លបារាងំតគយល់ត ើញថាវជាកតារ ននឯកភារននជាេិសា

                                                      
 

 

175 តវទយិេភារ= ប្េវូនឹងអារមម ៏ ; Sensibilité។  
176 នវរូនីយកមម= ភារទំតនើរ ; Modernisation។ 
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សន៏ខ្មមរ និងជាគូសនៃនាគួរយកជាការបានចំតរះតគ តហ្េុតនះឯងតយើងយល់

ត ើញថាអំណាចអាជាា ធរបារាងំ និងអំណាចប្រនរ ីននប្រះរាជាខ្មមរកន ុងសម័យ

អាណារាបាលបារាងំរស់តៅជាមួយោន កន ុងសភារដាក់េប្មួេោន ផង និងប្សរ

ោន ផង ខ្េសភារទងំរីរតនះ គឺបារាងំជាអនករកប្សាយ កាេ់យល់តដាយតយល

តាមប្រតយជន៏ររស់បារាងំជាធំ គឺថាប្គរ់សណាឋ នននវវិទកមមនឹងអំណាចតសរច

តកើេតចញមករីប្រជារា្សរ ខ្មម រ បារាងំតគជាអនកតចញមុមការររអំណាចតសរ ច

ខ្ដ្លតគទុកជាអំណាចឥេអាចខ្មមរណាម្ចន ក់រំររំរនបានតនាះត ើយ កន ុង

សាថ នភារខ្ររតនះតហ្ើយ ខ្ដ្លបារាងំតគទុកអំណាចប្រនរ ីតសរ ចជាអំណាចប្សរ

ោន នឹងអំណាចររស់តគ ផទ ុយតៅវញិ តៅតរលណាម្ចនតកើេវវិទកមមរវងអាជាា ធ

របារាងំនឹងអាជាា ធរតសរ ចខ្មម រ បារាងំជាអនករកប្សាយរកតហ្េុផលថាតេើអនកណា

ជាអនកយល់មុស អនកណាជាអនកយល់ប្េវូ ភាព្ប្បសសើរជាង177 ររស់អំណាចបារាងំ

តនះតហ្ើយ ខ្ដ្លបារាងំតគទុកអំណាចតគនិងអំណាចតសរចខ្មមរជាអំណាចដាក់

េប្មួេោន  អំណាចណាមួយថិេតៅរីតលើ ឬថិេតៅរីតប្កាម គឺវថិេតៅតលើការ

រកប្សាយររស់បារាងំ ឧទហ្រ ៏ដូ្ចយ៉ា ងបារាងំកាេ់ទឹកដ្ីកមព ុជាតប្កាមរីប្សកុ

ខ្មម ររញ្ច លូតៅកន ុងប្សកុយួន ។ល។ ភារប្រតសើរជាងននអំណាចបារាងំតលើអំណាច

តសរច មិនម្ចនន័យថាបារាងំ តគទុកជាតម្ច ៈ ឬលុរតចលអំណាចតសរចតៅ

តរលម្ចនតកើេវវិទតនាះតទ បារាងំតគប្ោន់ខ្េរយួ រអំណាចតសរចខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ 

អវេរម្ចនននអំណាចនីេិរញ្ញេិតៅកន ុសសម័យអាណារាបាលបារាងំ តយើងអាច

ចេ់ទុកអំណាចអាជាា ធរបារាងំជាអំណាចផ្តរ ច់ការផងជាអំណាចចប្ករប្េផង

ជាសណាឋ នរំរនជាក់ខ្សរងររស់អនកខ្លា ំងតលើអនកតមាយ ដូ្តចនះអវ ីខ្ដ្លបារាងំ

បានសតប្មចកន ុងសណាឋ នរំរនតនះ ខ្មម រតយើងនារចារបននតនះអាចចេ់ទុកវជា

តម្ច ៈ តប្រះោម នអវ ីអាចរញ្ញា ក់បានថាជាតសចករ ីសតប្មចជាសាថ ររតនាះត ើយ

ចំតរះមុមចារ់ជាេិនិងអនររជាេិ។ 

                                                      
 

 

177 ភារប្រតសើរជាង= Primauté។ 
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គួរកេ់សំោល់ខ្ដ្រថា តរសកកមមអារយធម៍ររស់បារាងំតៅប្សកុខ្មម រម្ចនការទងគ ិច

ជាក់ខ្សរងនឹងអេថ ិភារននអារយធម៍អងគរររស់ខ្មម រខ្ដ្លេប្មូវឲបារាងំទទួលសាគ ល់

ថាជាេិសាសន៏ខ្មមរជាជាេិសាសន៏មួយម្ចនអារយធម៍មពង់មពស់រចួតប្សចតៅតហ្ើយ

ឥេចំបាច់យកអារយធម៍បារាងំ ឬរសា ិមប្រតទសមកតធវ ើជាគំរសូំរារ់តធវ ើការ

អភិ្វឌ្ឍន៏សងគមខ្មមរតនាះត ើយ មា៉ាងមួយតទៀេ តរសកកមមនវរូនីយកមមរដ្ឋបាល

ខ្មមរររស់បារាងំម្ចនកំរេិប្េឹមខ្េយក ការសរៀបចំ ខ្ផនករតចាកតទសតដ្ើមបសីប្មួល

សារសព្ើច័ប្ក្178 រដ្ឋបាលអាជាា ធរបារាងំសំរារ់ង្វយប្សួលប្េួេប្តារដ្ឋបាលខ្មមរខ្េ

រ៉ាុតណាណ ះ ខ្េបារាងំមិនបានយកតោលការ ៏លិទធិប្រជាធិរតេយយមកតធវ ើជាមូលដ្្

ឋានកន ុងចារ់ដ្ឹកនំាជាេិខ្មម រតនាះត ើយ ខ្មនខ្ទនតៅតយើងអាចចេ់ទុកបាន

ថារយៈតរល៩០ឆ្ន ំននអាណារាលបារាងំតៅប្សកុខ្មម រប្ោន់ខ្េជារយៈតរលរយួ រ

តចលមួយនូវ អភិប្ក្ម179 ននអេថងគេប្រតទសខ្មមរ ខ្ដ្លមុសរីរំ ងខ្មមរចង់ឲ

តរសកកមមររស់អាណារាបាលបារាងំម្ចនលកខ ៈជាថាន សំំរារ់ដាក់ឲជាតរាគ

អេថងគេខ្មម រអស់តប្ចើនសេវេសរចួមកតហ្ើយ។ តរើតមម រតយើងម្ចនការមកចិេរតលើ

អាណារាបាលបារាងំ គឺកន ុងចំ ុចភារមិនស័ករ ិសិទធិតនះឯង។ 

អំណាចអាជាា ធរអាណារាបាលបារាងំតៅប្សកុខ្មម រមិនប្េឹមខ្េម្ចនភារមិន

ស័ករ ិសិទធិកន ុងការនាំប្រជាជាេិខ្មមរតៅរកភារចំតរនីលូេោស់ឲទន់សម័យ ផទ ុយ

តៅវញិ អំណាចតនះនាំមកខ្ថមនូវអំណាចថមីមួយសំរារ់ការររអំណាចហួ្សសម័យ

ររស់តសរ ចខ្មម រ និងអំណាចអាណានិគមនិយម ខ្ដ្លជាអំណាចសំរារ់

សងកេ់សងក ិនប្រជារា្សរ ខ្មម រឲរស់រនរកន ុង អន្ធការន្ិយម180 ខ្ដ្លជាររូភារមួយ

ផទ ុយប្ស ះរីការយល់ត ើញររស់ជនជាេិបារាងំមួយចំនួនខ្ដ្លបានមកប្េួេប្តា

ប្រតទសខ្មមរថា ប្រជារា្សរ ខ្មម រជាម្ចា ស់ទឹកដ្ីមល នួ រស់កន ុងភារប្កលំបាក ខ្េ

តដាយសាររុទធសាសនាអាចរស់ប្រករតដាយ សមត181 ខ្ដ្លជា «សលិបៈននការរស់

តៅ» មួយរិេប្រកដ្។ ខ្េខ្មម រតយើងប្េវូដ្ឹងថា សិលបៈននការរសត់ៅ «ខ្ដលសៅ

                                                      
 

 

178 សារតរើច័ប្ក= Rouage។   
179 អភ្ិប្កម= Processus។ 
180 អនធការនិយម= ភារលាង់តលា  ; Obscurantisme។ 
181 សមតា= Equilibre។ 
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សប្កាម182 ភារប្កលំបាករាល់នថាជាមហាទុកខ ររសប់្រជារា្សរ ខ្មម រ មិនខ្មនជាសម

តាតនាះត ើយ។ អវ ីតៅខ្ដ្លជាតសចករ ីនថាថន រូររស់ខ្មម រម្ចន ក់ៗតៅកន ុងភារប្កលំបាក

ជាអចិន្នៃយ ខ្ដ្លជាអនាគេខ្េមួយគេ់ររស់មល នួ ? 

៤. អំណាចរបស់អាជាា ធរអាណាព្ាោលោរាងំសៅប្សកុ្ខ្េមរក្ន ុងរយៈសព្ល ន្ិង

សប្កាយសស្រង្ហគ មសលាក្សលើក្េី២ 

រនាៃ រ់កងទ័រអា ឺម៉ាង់វយចូលលុកលុយប្រតទសរ៉ាូ  ូញនានថាទី១កញ្ញញ ឆ្ន ១ំ៩៣៩

តដាយោម នការប្រកាសស្ង្វគ មជាមុន ប្រតទសអងត់គាស និងប្រតទសបារាងំបាន

ប្រកាសស្ង្វគ មនឹងប្រតទសអា ឺម្ច៉ា ញ។ នថាទ៧ីកញ្ញញ  កងទ័របារាងំបានតធវ ើការ

វយប្រហារយ៉ា ងតសបើយកងទ័រអា ឺម៉ាង់តដាយតប្រើកងអងគទ័ររីរម្ចនចំនួន៩

កងរលធំ វយតចញរីដ្រំន់ Sarre ចូលតៅកន ុងដ្ីអា ឺម្ច៉ា ញចម្ចា យ១០គី ូខ្ម៉ាប្េ

កន ុងរយៈតរល១០នថា។ រតរៀរតរៀរចំជាកងឯកភាររលធំររស់កងទ័របារាងំមិន

អាចម្ចនលទធភារអាចវយលុកយ៉ា ងខ្លា ំងតៅតលើកងទ័រអា ឺម៉ាង់ តដាយមវះ

មសធាោយភសត ុភារ183 សំរារ់ោំររកងទ័រ តដាយតហ្េុតនះកន ុងរយៈតរលខ្េ៥ស

បារ ហ្ កងទ័រអា ឺម៉ាងវយយ៉ា ងរហ្័សចូលប្រតទសបារាងំតធវ ើឲខ្រកខ្មាកកងទ័រ

បារាងំ តហ្ើយនាំឲប្រជារលរដ្ឋបារាងំម្ចនអតហ្េុភ័្យនាំោន រេ់តចញរីដ្ំរន់សង្

ប្ោម ម្ចនចំនួនប្រម្ច ១០ោននាក់ ខ្ដ្លតគឲត ម្ ះថា «អព្យព្»184 កន ុង

សាថ នភារខ្ររតនះ តោកតសនាប្រមុមតរ៉ាតាំង(Pétain( ជានាយករដ្ឋម្នរ ីបាន

តធវ ើការសតប្មចចិេរសូមយុទធសនរ ិភាររីសណំាក់ប្រតទសអា ឺម្ច៉ា ញ តហ្ើសយុទធសនរ ិ

ភារតនះបានចុះហ្េថតលខ្លរវងប្រតទសបារាងំនិងអា ឺម្ច៉ា ញតៅនថាទី២២មិថុនា

ឆ្ន ំ១៩៤០។ កងទ័រអាឡាម៉ាង់ខ្រងខ្ចកប្រតទសបារាងំជារីរដ្ំរន់ ដ្ំរន់កាន់

ការ់តដាយកងទ័រអា ឺម៉ាង់ ម្ចនទីប្កងុបារសីជាទីសរ ីការអគគតមរញ្ញញ ការអាជាា

                                                      
 

 

182 ខ្ដ្លតៅតប្កាម= Sous-jacent។ 
183 មតធាបាយភ្សត ុភារ= Moyen logistique។ 
184 អរយរ= ការតចញតចលទីកខ្នាងខ្ដ្លធាា រ់រស់តៅ ននប្រជាជន ឬ ប្កមុមនុសស ; Exode។ 
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ធរអា ឺម៉ាង់ និងដ្ំរន់ប្េួេប្តាតដាយបារាងំ ម្ចនទីប្កងុ Vichy ជាទីសាន ក់ការរដាឋ

ភ្ិបាលបារាងំ។ 

យុទធសនរ ិភារតនះប្េវូតោកឧេរមតសនីយ Charles de Gaulle អេីេអនុរដ្ឋ

តលខ្លធិការប្កសួងការញារជាេិតចញមុមប្រឆ្ងំ តហ្ើយតធវ ើការអំរវនាវរីប្រតទស

អង់តគាសតៅនថាទី១៨មថិុនាឲប្រជារលរដ្ឋបារាងំតងើរប្រឆ្ំងការកាន់ការ់កង

ទ័រអា ឺម៉ាង់ និងរដាឋ ភ្ិបាលតោក Pétain តហ្ើយឲនាំោន រេ់តចញរីប្សកុមក

ប្រតទសអង់តគាសសម ័កចិេរចូលរំតរកីងទ័របារាងំតសរខី្ដ្លម្ចនតោកជាប្រមុម។ 

ឯចំខ្ កតៅប្សកុខ្មម រវញិ អាជាា ធរអាណារាបាលបារាងំ បានោំប្ទ រដាឋ ភិ្បាល 

Pétain ប្រឆំ្ងនឹងរួកសមពនធមិេរខ្ដ្លជាសប្េវូនឹងប្រតទសអា ឺម្ច៉ា ញហាវ សី

ស ខ្ដ្លម្ចន Hitler ជាអនកដ្ឹកនំា។ កន ុងឆ្ន ំ១៩៤១ តប្កាយរីតសរ ច មនីវងសតសាយ

ទីវងគេ តោកឧេរនាវ ីDecoux អភិ្បាលនាយក បារាងំ តៅឥ ឌ ចូិនបានតប្ជើស

តរសីប្រះអងគម្ចា ស់ នតរាេរម សីហ្ន ុម្ចនអាយ១ុ៨ វសារនររាជយរីជីតា ខ្ដ្លោម ន

នរណាមួយនឹកសាម នទុកជាមុនតសាះតនាះត ើយ តប្រះខ្មម រប្គរ់ោន តជឿកន ុងចិេរថា

អនកខ្ដ្លសនងរាជយគឺប្រះអងគម្ចា ស់មនីតរេ ខ្ដ្លជារុប្តាតសរចមនីវងស។ 

ចរ់តផរើមស្ង្វគ មតោកតលើកទី២ អំណាចអាជាា ធរបារាងំតៅប្សកុខ្មម រម្ចន សាថ ន្

ភាព្ោស់185 ខ្ដ្លម្ចនតាំងរីឆ្ន ំ១៨៩៧ (កិចាប្រមតប្រៀងចុះនីនថាទី១១កករដា(186

មក ដូ្តចនះអំណាចប្រះរាជាខ្មមរប្ោន់ជា រ់ខ្ ររស់អំណាចបារាងំសំរារ់ទុកជា

មាយាការ187 ដ្ល់ប្រជារា្សរ ខ្មម រ ខ្ដ្លមិនបានយកចិេរទុកដាក់អំរីការទំនាក់

ទំនងជាគេយុេររវងខ្មម របារាងំ ខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ តៅនថាទី២៤កញ្ញញ ឆ្ន ំ១៩១៩ អាជាា ធ

របារាងំប្រកាសរញ្ញញ េិ188 ខ្ដ្លតគអាចទុកជារញ្ញញ េិដ្៏សំខ្លន់មួយសរ ីអំរីការ

តរៀរចំកន ុងវសិ័យរដ្ឋបាល ុំ រនាៃ រ់មកតៅកន ុងឆ្ន ំ១៩២២ រញ្ញញ េិរីរប្េវូបាន

                                                      
 

 

185 សាថ នភារចស់= statuquo។ 
186 កិចាប្រមតប្រៀងចុះនីនថាទី១១កករដា= ប្រះរាជាអាចសតប្មចអវ ីមួយបាន លុះប្តាម្ចនការអនុញ្ញញ េរី
អាជាា ធរបារាងំជាមុន។ 
187 ម្ចយការ= តសចករ ីរំភាន់ចិេរ ; Illusion។  
188 រញ្ញញ េិ= Ordonnance។ 
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បារាងំប្រកាសឲរដ្ឋបាលខ្មមរយកមកអនុវេរ  ខ្ដ្លតគអាចចេ់ទុកវជា

សប្ោង189 ននអងគការនតយបាយ និងរដ្ឋបាលខ្មមរ ខ្ដ្លម្ចនខ្រងខ្ចងចាសោ់ស់

អំរីប្រ ុំខ្ដ្នខ្មប្េ និងប្សកុខ្ដ្លជាអាទ្ននររូភារទំតនើរថមីមួយនូវរចនាសមព ័នធ

ររស់រដ្ឋខ្មម រ។ សារាចរកន ុងឆ្ន ំ១៩៣៦កន ុងតោលតៅតធវ ើ វវមិជឈការ190រដ្ឋបា

លខ្មមរ ប្រគល់សិទធិឲអាជាា ធរខ្មម រប្រចំខ្មប្េម្ចនអំណាចសតប្មចកិចាការខ្ដ្ល

ទក់ទងនឹងខ្មប្េររស់មល នួ ខ្េនិនាន ការគួរឲចរ់អារមម តនះប្េវូបានរញ្ឈរ់

តៅតរលខ្ដ្លស្ង្វគ មតោកតលើកទី២បានផទ ុះត ើង191។ 

គួរកេ់សំោល់ខ្ដ្រថាអាជាា ធរអាណារាបាលបារាងំបានរតងក ើេឲម្ចនសាថ ប័ន្

តំ្ណាងរាស្រសត  ថាន ក់ ុំ ថាន ក់ខ្មប្េ និងសភាជាេិ៖ 

១.ទីប្រឹកា ុំ( ុំម្ចនប្រជារលរដ្ឋរស់តៅចរ់រី២០០០ដ្ល់១០.០០០នាក់(រាជរញ្ញញ

េិកន ុងឆ្ន ំ១៩១៩ប្រកាសថាអនកប្សកុប្គរ់សញ្ញញ េិខ្ដ្លម្ចនអាយុចរ់រី២១

ឆ្ន ំតៅ អាចម្ចនសទធិតបាះតឆ្ន េតប្ជើសតរសីទីប្រឹកា ុំ និងឈរជាតរកខជន កន ុង

ល័កខ ឌ ខ្ដ្លអនកប្សកុតនាះម្ចនត ម្ ះកន ុងរញ្ជ ីរនធរុគគល និង រនធមល នួ192 អា េរិ

ទីប្រឹកា ុំម្ចនកំរេិ៤ឆ្ន ំ។ កន ុងឆ្ន ំ១៩៤៣ អាជាា ធរបារាងំផ្តអ កការតបាះតឆ្ន េទី

ប្រឹកា ុំ។ 

២.ទីប្រឹកា ន្ិសវសោា ន្193 សរំារ់ខ្មប្េ ; ១០ ុំម្ចនេំណាងទីប្រឹកាម្ចន ក់តប្ជើសតរសី

ត ើងតដាយអាជាា ធរបារាងំមួយចំនួន រណារ ជនខ្មមរឬជនខ្ដ្លបារាងំតគទុកដូ្ច

ជាខ្មមរ និងមួយចំនួនតទៀេតប្ជើតរសីតាមការតបាះតឆ្ន េតដាយ សហសសវកិ្194 ដាក់

កប្មិេ តៅហាវ យខ្មប្េ និងតៅហាវ យសង្វក េ់ចេ់ទុកជា សិេធ ិសមាជិក្195 ទី

ប្រឹកានិតវសដាឋ នម្ចនេួនាទីប្េឹមខ្េឲតយរលដ្ល់អនកប្រចំការបារាងំកន ុងវសិ័យ

                                                      
 

 

189 តប្ោង= Armature។ 
190  វមិជឈការ= Décentralisation។ 
191 Essai sur la démocratie au Cambodge – Octobre 1961 de Philippe PRESCHEZ។ 
192 រនធមល នួ= capitation។ 
193 និតវសដាឋ ន= résidence។ 
194 សហ្តសវកិ= collège។ 
195 សិទធ ិសម្ចជិក= Membre de droit។ 
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ការតរៀរចំថវកិារខ្មប្េ និងសាធារ ការ ខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ ទីប្រឹកាតនះបានរតងក ើេ

ត ើងកន ុងឆ្ន ំ១៩០៣ តហ្ើយរញ្ារ់សកមមភាររាយរង និងតាមចំ ង់ចិេរអាជាា ធ

របារាងំ កន ុងឆ្ន ំ១៩៤០។ 

៣.កន ុងឆ្ន ំ១៩១២ អគគអភ្ិបាលឥ ឌ ចូិន តោក Albert Sarraut បានរតងក ើេសភា

្តល់សយាបល់នន្ជន្ជាតិ្សដើម196 តប្ជើសតាំងសម្ចជិកត ើងតាម វវធីិសោិះសឆាន ត្

ោក់្ក្ប្មិត្197 កន ុងរយៈរីឆ្ន ំមរង។ កន ុងរំ ងតនះ អាជាា ធរបារាងំបានអនុញ្ញញ េិ

ឲរតងក ើេសភាផរល់តយរលខ្មមរតៅកន ុងឆ្ន ំ១៩១៣ខ្ដ្លម្ចនសម្ចជិក៣នាក់តប្ជើស

តរសីត ើងតាមការតបាះតឆ្ន េរីសហ្តសវកិននទីប្រឹកានិតវសដាឋ ន អនករាជការ ឬ

អេីេអនករាជការ និងអនកម្ចនសញ្ញញ រ័ប្េ សម្ចជិកមួយចំនួនតទៀេប្េវូបាន

ខ្េងតាំងត ើងតដាយគ រដ្ឋម្នរ ីកន ុងមួយឆ្ន ំមរង ចំនួនខ្េងតំាងមិនប្េវូតលើស

១ភាគ៨ ននចំនួនសម្ចជិកជារ់តឆ្ន េ។ សភាតនះម្ចនអំណាចសត ចួតសរ ើ

ង ណាស ់អាជាា ធរបារាងំតគជាអនកសតប្មចថាប្េវូតកាះប្រជុំតដ្ើមបីសួរតយរលតហ្ើយ

តគហាមោេ់ដាច់ខ្លេមិនឲតសន ើរំ ងអវ ីមួយតនាះត ើយ តប្ៅរីរិនិេយរតរៀរវរៈ

ខ្ដ្លប្រះរាជានិងអនកប្រចំការជាន់មពស់បារាងំតៅប្សកុខ្មម រតគដាក់ឲរិនេិយខ្េ

រ៉ាុតណាណ ះ។ តៅនថាទី១០តមសាឆ្ន ំ១៩៤០ សភាតនះប្េវូបានអាជាា ធរបារាងំតគរំោយ

តចល តហ្ើយរតងក ើេ សភាអនក្តំ្ណាងប្បជាព្លរដាខ្េមរ198 ជំនួសវញិ។ តាមរិេ

សភាថមីតនះម្ចនអេថ ិភារតៅតលើខ្េប្កដាស តប្រះប្រឹេរ ិការ ៏ស្ង្វគ មតោកតលើកទី

២តធវ ើឲអាក់ខ្លនមិនអាចនឹងតកាះប្រជុំតដ្ើមបីសួរតយរលបាន។ 

ជរ៉ាុនខ្ដ្លម្ចនទីតំាងទ័រតៅឥ ឌ ចូិនតាមកិចាប្រមតប្រៀងរដាឋ ភ្ិបាលតោក

Pétainនិងរាជរដាឋ ភ្ិបាលជរ៉ាុនចុះនថាទី៣០សីហា១៩៤០ អនុញ្ញញ េិឲកងទ័រជរ៉ាុន

តប្រើសប្បាសទឹកដ្ីឥ ឌ ចិូនតធវ ើស្ង្វគ មនឹងកងទ័រសមពនធមិេរតៅអាសុី តៅនថាទ៩ី

មិនាឆ្ន ំ១៩៤៥ កងទ័រជរ៉ាុនបានតឡាមរ័ទធចរ់បារាងំទងំអស់តៅឥ ឌ ចូិន។

តៅប្សកុខ្មម រកងទ័រជរ៉ានុតដ្ញចរ់បារាងំប្គរ់ទីកខ្នាង ជារិតសសតៅភ្ន ំតរញ។

                                                      
 

 

196 សភាផរល់តយរល់ននជនជាេិតដ្ើម= Assemblée Consultative Indigène។ 
197  វធិីតបាះតឆ្ន េដាក់កប្មិេ= Mode de scrutin restreint។ 
198 សភាអនកេំណាងប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ=  Chambre des Représentants du Peuple du Cambodge។ 
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តៅនថាទី១២មិនា១៩៤៥កងទ័រជរ៉ាុនបានអនុញ្ញញ េិឲតសរ ចសីហ្នបុ្រកាសឯក

រាជយ ដូ្តចនះនថាទី១២មិនាតនះ ខ្មម រតយើងអាចចេ់ទុកជានថារញ្ារ់តរសកកមម

អាណារាបាលបារាងំជាផល វូការតៅប្សកុខ្មម រ តប្រះតសរ ចខ្មមរម្ចននីេិសមាទន

ប្គរ់ប្ោន់កន ុងឋានៈប្រះអងគជាអធិរេីននប្រជារលរដ្ឋខ្មម រអាចលុរតចលកិចា

ប្រមតប្រៀងទងំឡាយជាមួយប្រតទសបារាងំតដាយមិនបាច់ម្ចនការប្រមតប្រៀងជា

មុនរីបារាងំតនាះតទ។ តាមគិេយុេរ  នថាទ១ី២មិនា១៩៤៥ ជាទិវននឯករាជយរិេ

ប្បាកដ្មួយររស់ប្រតទសនិងប្រជារលរដ្ឋខ្មម រ ខ្ដ្លម្ចនមហាកសេយខ្មម រ នតរាេរម

សីហ្ន ុជាអនកប្រកាសជាឧឡារកិតៅចំតរះប្រជារា្សរ ខ្មម រ ខ្េឯករាជយតនះប្េវូ

បារាងំរំរនតៅតប្កាយស្ង្វគ មតោកតលើកទី២ ចរ់អនកតសនហាជាេិខ្មមរមួយ

ចំនួន ជារិតសសតោកសុឺងង៉ាុកថាន់យកតៅប្រតទសបារាងំ តដាយតចទប្រកាន់

តោកថាតធវ ើសហ្ការជាមួយជរ៉ាុន ឯចំខ្ កតសរចសីហ្នុប្េវូរដ្ឋអំណាចបារាងំ

ថមី ខ្ដ្លម្ចនតោក de Gaulle ជាប្រមុមយល់ប្រមឲតសាយរាជយសមបេរ ិរនរតៅ

តទៀេតទះរីប្រះអងគជាអនកប្រកាសឯករាជយប្សកុខ្មម ររីបារាងំ និងអាជាា ធរបារាងំ

Vichyជាអនកប្រគល់រាជរលា ័ងកថាវ យប្រះអងគក៏តដាយ។  វធិានការបារាងំខ្ររតនះ

រង្វា ញថាបារាងំតគតប្ជើសតរសីយក សាថ ន្ភាព្ោស់ មកអនុវេរ ិតៅប្សកុខ្មម រវញិដ្

ខ្ដ្ល។ ការយកសាថ នភារចស់មកអនុវេរ ិតៅឥ ឌ ចូិនតនះឯងខ្ដ្លនាំឲម្ចន

តកើេចលនារំតដាះជាេិតៅតវៀេណាមករ ី តៅកមព ុជាករ ី តៅឡាវករ ីប្រឆំ្ងនឹង

អំណាចបារាងំខ្ដ្លអនកតសនហាជាេិកន ុងជំនាន់តនាះទុកជាអំណាចចប្ករប្េនិយ

ម។ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយបារាងំអស់រយៈជិេមួយសេវេសមិនបានរញ្ារ់លទធិផ្តរ ច់ការ

និយមតៅប្សកុខ្មម រតនាះត ើយ ខ្េលទធិផ្តរ ច់ការតនះោក់មល នួកន ុងសងគម ន្ិចច

លន្ិយម199មួយ រង្វា ញប្សតម្ចលមល នួជាសុមម្ចលភារប្រករតៅតដាយភារសារ់

សាា េ់កន ុងការរស់តៅររស់ប្រជារលរដ្ឋខ្ដ្លម្ចនជំតនឿដាច់ខ្លេថាអេថ ិភារររស់

មល នួកន ុងទុកខ តវទនាករ ី កន ុងសុភ្មគលករ ីជារុ យបារខ្ដ្លមល នួបានទទួលរីអំតរើ

ខ្ដ្លមល នួបានតធវ ើរីជាេមិុន ដូ្តចនះអេីេកាលនិងអានាគេកាលររស់ប្រជា

                                                      
 

 

199 និចាលនិយម= immobilisme។ 
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រលរដ្ឋខ្មម រជាជីវេិខ្េមួយគេ់រស់សំរារ់ខ្េរំតរអំីណាចអនកដ្ឹកនំាកន ុងផនេ់គំនិេ

ននការតោររប្រនរ ីផ្តក រ់មុម ខ្ដ្លអនកដ្ឹកនំាតគរតងក ើេត ើងសំរារ់ខ្េរំតរផីល

ប្រតយជន៏ររស់តគ ដូ្ចយ៉ា ងបារាងំតគរកាអំណាចប្រនរ ីតសរ ចខ្មម រតដ្ើមបងី្វយ

ប្សួលកន ុងការប្េួេប្តាប្រជារលរដ្ឋខ្មម រខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ 
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ដសចកី្តសៃែដិ្ឋឋ ៃ 

អំណាចតៅប្សកុខ្មម រតាំងរីសម័យតដ្ើមរហូ្េមកដ្ល់សម័យរញ្ារ់ស្ង្វគ មតោក

តលើកទី២ ោម នម្ចនការលូេោសស់ំរារ់ជាមូលដាឋ នននភារចតប្មើនននតសរភីារ

ប្រជារលរដ្ឋ។ តសរ ចខ្មម រជនំាន់តដ្ើម និងអាជាា ធរអាណារាបាលបារាងំតៅប្សកុ

ខ្មម រខ្េងខ្េអរ់រំប្រជារលរដ្ឋខ្មម រឲយលប់្ច ំអំរី វឌ្ឍន្ភាព្ ជាមួយនិងតសរ ី

ភារ ឧទហ្រ ៏ដូ្ចខ្មមរតយើងខ្េងទុកឬយល់ត ើញថាសម័យរុងតរឿងអងគរជា

សម័យមួយខ្ដ្លប្រជារា្សរ ខ្មម រម្ចនតសរភីារ សម័យខ្ដ្លបារាងំតគនំាចំត ះវទិា

សា្សរ ចូលមកកន ុងប្សកុខ្មម រថារា្សរ ខ្មម រម្ចនតសរភីារ ហ្ ុនខ្សននិយយថាប្សកុ

ខ្មមរម្ចនវឌ្ឍនភារ តហ្ើយោេ់តធវ ើអនុម្ចនជា វវចិិនាត 200 ថារា្សរ ខ្មម រម្ចនតសរភីារ

ដូ្ចតសរចសីហ្នុអនៃងថាវឌ្ឍនភារកន ុងសម័យសងគមរា្សរ និយមជាសម័យខ្ដ្លរា

្សរ ខ្មម រម្ចនតសរភីារ។ វឌ្ឍនភារខ្ដ្លធាា រ់ម្ចនតៅកន ុងប្សកុខ្មម រប្គរ់វសសកាល

ជាវឌ្ឍនភារមិនខ្មនជាអំតរើតកើេតចញមករីតសរភីារររស់ប្រជារលរដ្ឋខ្ដ្លជា

អនកសាគ ល់ លបត់្201 ននប្រជាជាេិមល នួតប្រើតសរភីារតដ្ើមបីតធវ ើឲម្ចនវឌ្ឍនភារកន ុង

សងគម ផទ ុយតៅវញិវឌ្ឍនភារទងំឡាយតនាះ ខ្ដ្លអនកកាន់អំណាចតគជាអនក

រតងក ើេសំរារ់តប្រើជាអាវុធសំរារ់រំបាេ់តសរភីារប្រជារលរដ្ឋឲមំរសស់ំរារ់រំតរ ី

អំណាចខ្េរ៉ាុតណាណ ះ។ តៅប្សកុខ្មម រអំណាចជារញ្ញា សំរារ់សងគម អនកកាន់អំណាច

ម្ចនវធិានការប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងតដ្ើមបីរកាអំណាច តប្រះវជាោភ្ឬរុ យននការ

ចិញ្ា ឹមជីវេិររស់មល នួ កន ុងគំនិេតនះតធវ ើឲមល នួកាា យតៅជាលុេធបុគគល(202 ឯចំខ្ ក

រា្សរ ទុកអំណាចររស់អនកនំាជារនទ ុកដ្៏ធំឬ ឧបបីឡក្ក្មម203 ននការចិញ្ា ឹមជីវេិ

ររស់មល នួ កន ុងគំនិេតនះតធវ ើឲមល នួកាា យជា អនក្ជតន្ិយម204 រស់តៅកន ុងសងគម

                                                      
 

 

200  វចិិនារ = តសចករ ីរតវរីវយ។ 
201 លបេ់=កំ េ់ឬកប្មិេវេថ ុអវ ីមួយ កំ េ់ខ្ដ្លលេ់តោហ្ជាេិម្ចនខ្ដ្កជាតដ្ើម។ 
202 លុទធរុគគល=មនុសសតោភ្ អនកខ្ដ្លចង់បានខ្េប្រតយជន៏ផ្តៃ ល់មល នួ។ 
203 ឧររី កកមម=អកុសលកមមរីតប្រងនាយខ្ដ្លជារ់តាមមកផរល់តរៀេតរៀនឲនាមនូវតសចករ ីទុកលំ
បាក។ 
204 អនកជតានិយម= fataliste។ 
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ោម នអានាគេតធវ ើការង្វរធាន់ធារសំរារ់ខ្េប្ករះរញួសវ ិេឥេអាចរតងក ើេសារជាេិ

សំរារ់ចិញ្ា ឹមប្បាជាា បាន។ គំនិេខ្មមរ”កមមនិងរុ យ”ជាគំនិេររស់អនកដ្ឹកនំាតគ

ចិញ្ា ិមវឲរស់ជានិចាកន ុងសងគមខ្មមរតប្រះវជាមតធាបាយសំរារ់ចិញ្ា ឹមអំណាចខ្ដ្ល

តគទុកជាលិមិេអនុញ្ញញ េសំរារ់រកប្រតយជន៏ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង។ តៅប្សកុខ្មម ររកយ

អំណាចជាតវចនសរៃនឹងរកយតសាយ ឬសុសីមបេរ ិ ម្ចនអំណាចគឺម្ចនសមបេរ ិសំ

រារ់សុី ដូ្ចតគថាតសរ ចតសាយរាជយសមបេរ  ិឯអស់តោកម្នរ ីម្ចនចំខ្ កតាមឋានៈ

ស័ករ ិខ្ដ្លតសរចខ្ចកតអាយ ខ្មម រតយើងខ្េងនិយយថា«ធំសីុតមធំតូ្ចសីុតម

តូ្ច»  រឯីរា្សរសុីផលជាអរបររមិ្ច ខ្ដ្លតកើេតចញរីតញើសររស់មល នួ។ កន ុង

សងគមខ្មមរម្ចនមនុសសរីរប្កមុ មួយប្កមុេូចរំផុេរស់តៅកន ុងភារ អក្មម ិក្205

មួយប្កមុតទៀេម្ចនភាគតប្ចើនរំផុេរស់កន ុងភារជារលកមមតធវ ើការសំរារ់រស់

ប្េដារប្េដួ្សផងនិងរង់រនធឲអនកកាន់អំណាចតដាយោម នបានទទួលការ

រនទ ុករប្មងុ មកវញិ តដ្ើមបីសុមុម្ចលភារ រីសំណាក់អនកកាន់អំណាចតនាះតទ។ 

ធាេុអំណាចតៅប្សកុខ្មម រជាធាេុចនប្ងរំផុេសំរារ់សងគមខ្មមរ តយើងសួរថាតេើនថា

ណាតទើមខ្មម រតយើងនំាោន ដូ្រធាេុចនប្ងតនះតចលបាន?អនកដ្ឹកនំាប្គរ់សម័យតំាង

រីប្សកុខ្មម របានឯករាជយមកកន ុងកំ ុងឆ្ន ំ១៩៥៣ខ្េងខ្េម្ចនគំនិេខ្ករររ

នតយបាយផ្តរ ច់ការឲកាា យជារររលទធិប្រជាធិរតេយយ ខ្េរំ ងចង់ខ្កតនះ

ម្ចនខ្េកន ុងសំដ្ី សូមឲរា្សរ ដូ្រចិេរគំនិេ ខ្េមល នួឯងវញិឥេម្ចនដូ្រមួយសរនស

សក់ត ើយ តរើសូមឲរា្សរ ខ្ក ខ្េប្េវូទុកមល នួឲតៅរីតលើរា្សរជានិចា មិនខ្ដ្លទុករា

្សរជាជនាធិរេី យកលទធិប្រជាធិរតេយយមកបំាងតដ្ើមបីប្ោន់ខ្េសំរារ់ឲអំណាច

ផ្តរ ច់ការមល នួម្ចនធម្ចម នុររូ ខ្េរ៉ាុតណាណ ះ ដូ្ចសរវនថាហ្ ុនខ្សនតរៀរចំការតបាះ

តឆ្ន េយករកយលទធិប្រជាធិរតេយយជាសតមាង ខ្េយកកំរិេសំរារ់សមល ុេរា្សរ

និងអនកប្រឆ្ំងមល នួ តដ្ើមបីអវ ី ? គឺតដ្ើមបីរកាអំណាចផ្តរ ច់ការតនាះឯង៕ ចប់ 

                                                      
 

 

205 អកមម ិក= oisiveté។ 


