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មាតិកាសរឿង 

 

សសចក្ត ីស្តើម 
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ន្ចក្តិន្ិើម 

 

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ផ្ត្ងផ្ត្ទាក់ទាញអារមមណ៏មន ្ស ឲចង់ដឹងឮជានិចច ច្ប្រុះវា ជា ្ត្ិររ្់មន ្ស

ច្ោក1 ផ្ដល ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យ, អែកប្្ឡាញ់វក់ (dilettantes) ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ , អែកនាយចំច្ណុះថ្មី

ផ្ររសាមញ្ញ  (vulgarisateurs) យកមកនាយ តាមវាចាកត ី តាមការច្្ច្្រកត ី ្ំរារ់ជា

ចំច្ណុះ2 ដល់សាធារណជន។ ច្រើ្ិនជា ចំច្ណុះច្ចុះដឹង ច្នុះ វាមានច្ជាគជ័យ កន ុងចិត្ត  មហាជន

គឺ ពិត្ ជា វា មាន សារប្រច្ោជន៏ ដបិត្ វា នំឲ មហាជន ចូលរមួ ចិញ្ច ឹម សតិសមូហជន3។ 

ផ្ត្ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យ យល់ច្ ើញថា ចិញ្ច ឹម ្ត្ិ្ មូហជន ប្ត្វូចាំបាច់ អែកនាយចំច្ណុះមាន

ចំណូលចិត្ត, មាន រចនរថ្ (style), មាន ការរំច្ជើររំជួលចិត្តក៏ដូចគ្នែ  នឹងប្ត្វូមាន ឧក្ដ្ាភាព

(ការហមត្់ចត្់) និង ច្គ្នលវធីិ ច្នុះផ្ដរ។ ចំច្រុះ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យ វវទិ្យាសាស្ត ត្  ច្នុះឯង ជាការធាន

ននត្នមៃ នូវចំច្ណុះវទិ្យា ននប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ។ ផ្ត្កន ុងនមវទិ្យាសាស្ត ត្  ច្រើប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យ ទ្យ កចំច្ណុះ

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ប្គ្នន់ជា ពហូសុតភាព (érudition) ផ្នែកច្ៅច្លើផ្ត្ឯកសារ មានចំនួនតិ្ចតួ្ចផ្ត្

រ  ច្ ណ្ ុះ ច្ោយមិនច្ប្រើ មច្នគតិ្ (imagination) តាមនល វូរញ្ហញ  គឺចា្់ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ផ្ររ

ច្នុះ ច្ៅ ជា ចំច្ណុះ  ឋិតិ្វនត  (statique) ្ំរារ់ផ្ត្កត្់ទ្យ ក រផ្នែមជាឯកសារ ផ្ត្វាគ្នម នសារ

ប្រច្ោជន៏ច្ប្ចើន ដល់មហាជន ផ្ដលជាអែកអានប្រករច្ៅច្ោយ មច្នគតិ្ ច្ដើមបីឲមានជាររូ

ភាព រ្់រច្វ ើកកន ុងអារមមណ៏ររ្់ខ្ល នួ។ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ផ្ដលជា សារាណីយ (mémorable) ចំច្រុះ

មហាជន គឺជា ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ទាក់ទាញ ញាណិចចតា (ការចង់ដឹងចង់ច្ ើញ, curiosité) ររ្់មហា

ជន ដូច្ចែុះ គ ណ្មបត្ត ិររ្់ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យ មិនប្ត្វូ មាន ប្ត្ឹមផ្ត្ ជាអែកវទិ្យាសាស្ត ត្  ប្ត្វូមាន

រផ្នែម ជា ្ិលបករ-នលកិរ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្ប្រុះប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ជា វវជិាេ នង ជា វវចិិប្ត្្ិលបុះ នងផ្ដ

រ។ រមួច្្ចកត ីមកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្គអាចទ្យ ក ជា ្មពនធចំច្ណុះ រវាង ពហូ្ ត្ភាព និង ចំច្ណុះ

ច្កើត្ច្ចញព ីមច្នគតិ្ ររ្់ប្រវត្ត ិវទូិ្យ មានគ ណ្មបត្ត ិ ជា អែកប្សាវប្ជាវ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  តាមឯក

សារ និង ជា មន ្ស មាន មច្នគតិ្4។ ផ្ត្ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ជាចំច្ណុះ ច្ោយមធយ័ត្ ផ្ត្ ក៏ជា ច្រឿង

្ំរារ់អានកំសានត  និង ្ំរារ់ ការចង់ដឹង ច្នុះផ្ដរ។                   

្ួរថា ច្ត្ើផ្ខ្ម រច្យើង ចូលចិត្តអាន ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិខ្ល នួផ្ដរឬច្ទ្យ ? ្ព ច្ោក ច្កង-វាន់

សាក់ អែកប្បាជញ អកសរសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ មួយររូ មាន មតិ្ថា ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្មរ មាន វរបធម ៌ ជា

វាចា ច្ប្ចើនជាង វរបធម ៏ជាអកស។ ការប្ជួត្ប្ជារផ្ររច្នុះ នំឲផ្ខ្មរច្យើង មិន្ូវចូលចិត្តអានវ

                                                           
1 ្ត្ិររ្់មន ្ស=Mémoire d’hommes។ 
2 ចចំ្ណុះ=Connaissances។ 
3 ្ត្ិ្មូហជន=Mémoire collective។ 
4 L’homme d’archives et l’homme d’imagination។ 
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ច្ហើយ មិនចូលចិត្ត ្រច្្រ ច្្ៀច្ៅ។ កន ុងការអរ់រំច្សាធ ផ្ខ្ម រអាចច្រៀន្ូប្ត្ ឲច្ចុះចាំ មិន

ចំាបាច់ច្រៀនអកសរ ឲច្ចុះអាន។ ច្រើជន្ ច្ចុះ្ូប្ត្ ច្ ើងវញិ នូវចំច្ណុះអវ ីមួយ ច្គផ្ត្ងទ្យ កជន

ច្នុះជាអែកប្បាជញ។ ច្ហត្ ច្នុះឯង រកយ អែកប្បាជញ មានន័យ ពីរោ ង គឺ អែកច្ចុះ្ូប្ត្ តាមប្គូ

នង និង អែកច្គ្នរពប្គនូង។ រកយ ច្ចុះ កន ុងន័យផ្ររច្នុះ ជា «ចាំសណេះចមលង» ឬ ចំច្ណុះគ្នម ន

បញ្ញា  (ច្ចុះដឹងចា្ ់នូវច្្ចកត ីពិត្)។ ឧទាហរណ៏៖ ផ្ខ្ម រច្យើងភាគច្ប្ចើន នំគ្នែ  ច្រៀន្ូប្ត្ធម៏ប្ពុះ

ព ទ្យធ ជាភាសាបាលី ច្ចុះចាំមាត្់ ផ្ត្ជួនកាល ឥត្យល់ន័យអវ ីរនត ិចច្សាុះច្ ើយ។ 

ទ្យ្សនៈ ច្ោក ច្កង-វាន់សាក់ ត្ ីអំព ី វបបធម៏វាចា មានច្ៅកន ុង្ងគមផ្ខ្មរ មិនអាចរញ្ហច ក់

បាន ថាផ្ខ្មរ មិនចូលចិត្ត អាន និង ្រច្្រច្្ៀច្ៅ ច្នុះច្ទ្យ ច្ប្រុះច្ៅប្្កុផ្ខ្ម រ មាន

ចំនួន ច្្ៀវច្ៅ ជាភាសាជាត្ិ ត្ិចតួ្ចរំន ត្ មិនអាច ទាក់ទាញ មហាជន ឲចូលចិត្តអាន

ច្្ៀវច្ៅ ច្នុះច្ ើយ។ ចំផ្ណក ការ្រច្្រវញិ ប្្កុផ្ខ្ម រ ច្ៅខ្វុះច្រាងព មព ច្បាុះព មពច្្ៀវច្ៅ ច្ដើមបី

ច្លើកទឹ្យកចិត្ត ផ្ខ្ម រឲ្រច្្រច្្ៀច្ៅ នាយគំនិត្ តាមការសាកលបង្ិកា ឬ មច្ន្ច្ញ្ញញន

តាមប្រច្ឡាមច្ោក។ ច្ៅប្្កុផ្ខ្ម រ អែកច្ចុះភាសាររច្ទ្យ្ មានការពិបាក រកច្្ៀច្ៅ ររច្ទ្យ្

អាន ្្ ់ ច្ប្រុះ ត្នមៃច្្ៀច្ៅ មានកំរតិ្ខ្ព្់្្ ់ ច្លើ្ ពី្ មត្ែភាព ច្ហរញ្ញ វត្ថ ុ ខ្ល នួ។ ច្រើ

និោយ អំពី ចំនួន រ ណ្ គ្នរ និង រណណ ល័យ វវញិ គឺ ច្ៅមានតិ្ចតួ្ចរំន ត្ ច្ៅកន ុងប្រច្ទ្យ្។

វបបធម៏អក្សរ ច្កើត្មានច្ ើងបាន ពីនច្ោបាយ អរ់រំមហាជន ររ្់ អែកដឹកនំជាតិ្ ផ្ត្ច្រើ

ពួកអ្់ច្ោក ទាងំច្នុះ គ្នត់្គ្នម ន មហិចេ ិតា ចង់ឲជាត្ិរ ងច្រឿង ច្នុះច្ទ្យ ចា្់ជា ជនផ្ខ្មរ មាែ

ក់ៗ នរចច ុរបនែកាលច្នុះ នំគ្នែ យកភាសាយួនកត ី អង់ច្គៃ្កត ី ជាភាសា្ិកា ច្ប្រុះវា ជា ភាសា

មានប្រច្ោជន៏ ដល់ការរ្់ច្ៅ ររ្់ខ្ល នួ។ ភាសាផ្ខ្មរច្ៅកន ុងអនគត្កាល នឹងកាៃ យជាប្គ្នម

ភាសា ររ្់ជនជាត្ ិភាគត្ិចមួយ ច្ៅប្្ផុ្ខ្ម រ ឬ ជា ភាសា ររ្់ អែក ផ្ដលមិនបានច្រៀនច្ៅ

កន ុងសាោ ផ្ដលមាន ភាសា ររច្ទ្យ្ជាមូលោា ន។     

ច្ោក វា៉ា ន់-ឌីអ ន បាន្រច្្រកន ុងច្្ៀច្ៅ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ររ្់ច្ោកមួយ មានចំណងច្ជើង

ថា «សុបិន និងការពិត» ថា៖ ច្ខ្មរៈោនកមម កន ុង កមម វធីិ្ិកា ច្ៅកន ុង ទ្យ្សវត្សរ ៏១៩៦៥ នំ

ឲមានការច ុះអន់ថ្យខ្ៃ ំង នូវកំព្់ចំច្ណុះវជិាេ  យ វជនផ្ខ្មរ ច្ប្រុះផ្ខ្ម រច្យើង ច្ៅខ្វុះច្្ៀច្ៅប្គរ់

ម ខ្វជិាេ  ជាភាសាជាត្ ិ្រំារ់ ្ិ្ាន ្ិ្ ស ទ្យ កជាឯកសារ្ិកា។ 

ទ្យ្សនៈផ្ររច្នុះ ច្យើងមិនអាច យល់ប្្រតាម បានច្នុះច្ ើយ ច្ប្រុះការទ្យ កភាសាបារាងំ ជា

ភាសា្ិកា ្ំរារ់យ វជនផ្ខ្មរ ជាចំច្្ទ្យមួយ្ំខ្ន់្្ ់ ដល់នច្ោបាយអរ់រំជាត្ិ ដល់

មហាជន (éducation de masse)។ ទាងំប្គ ូទាងំ្ិ្ស ឥត្អាចច្ចុះសាា ត្់ ភាសាបារាងំ នំគ្នែ

រច្ងក ើត្ ភាសា កូ្នកាត់ ដូចោ ង ប្គពូនយល់្ិ្ ស ជាភាសាផ្ខ្មរ ឯចំផ្ណក្ិ្ស យកច្មច្រៀន ជា

ភាសាបារាងំ ច្ៅច្រៀន្ូប្ត្ ឲចាំមាត្់ ច្ហើយច្រើ នរ្មាែ ក់ មាន្ត្ិធំ អាចចាំបានច្ប្ចើន ជាង

អែកផ្ដលមាន្ត្ិតូ្ច គឺច្គទ្យ កច្កមងច្នុះ ជាមន ្សមានប្បាជាញ ។ ្ិកាផ្ររច្នុះ មិនផ្មនជា

ច្គ្នលវធីិ ្ំរារ់អរ់រំរញ្ហញ  ឲវរកិចំច្រ ើន បានច្ប្ចើនច្នុះច្ ើយ។ ពិត្ប្បាកដ ្្ ់ថាមានអែក

មាន្ត្ិធំ អាចច្ចុះចាំបានច្ប្ចើន ផ្ត្ចំនួន ជនទាងំច្នុះ មានអប្តាទារ្្ ់កន ុងចំច្្ម

្ិ្សន ្ិ្ ស មានច្ៅកន ុងប្រច្ទ្យ្។ វរ ើឯ រញ្ហា  កងវុះ ច្្ៀច្ៅ និង ឯកសារ ជាភាសាជាត្ិ ជាការ
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ច្លើក រញ្ហា មកច្ចាទ្យ មិន្មច្ហត្  ច្ប្រុះ វាជារញ្ហា  មច្ធាបាយ និង ឆនាៈ នច្ោបាយ ផ្ត្

រ  ច្ ណ្ ុះ។ អរ់រំ ដល់មហាជន មិនផ្មន ច្ៅប្ត្ឹមផ្ត្ ជា ការ្ិកា ភាសា ររច្ទ្យ្ ឲច្ចុះ្ិន ្ំ

រារ ់យកវាច្ៅច្រៀន ចំច្ណុះវជិាេ  ច្នសងៗច្ទ្យៀត្ ច្នុះច្ ើយ។ អរ់រំជាត្ ិគឺ រច្ប្ងៀន និង ពនយល ់យ 

វជន ឲយល់ដឹង ពិត្ និង ចា្់ោ្់អំព ី ប្គិុះររ្់ជាត្ិ ផ្ដលមាន ភាសាជាត្ិ ទ្យ កជា្្រ

ច្គ្នល ននវរបធម៌ជាត្ិ។ ផ្ត្ក៏ប្ត្វូ ច្លើកទឹ្យកចិត្ត យ វជនផ្ខ្មរ ឲខ្ំច្រៀនភាសាររច្ទ្យ្ផ្ដរ ច្ប្រុះជា

មច្ធាបាយ ្ំរារ់ច្រើក គតិ្ (esprit) កូនផ្ខ្មរ ឲបាន ទូ្យលំទូ្យោយ ច្ដើមបី ឲមាន ការប្រទាក់គ្នែ

(connexion) ជាមួយ នឹង ្ភាពចំច្រ ើន មានច្ៅកន ុងពិភពច្ោករចច ុរបនែ  ផ្ដលជា ផ្កក យប្ពុះ

ច្ប្គ្នុះ មាន មន ្សច្ោក រ្់ច្ៅ ច្លើដីច្នុះ ច្ ា្ ើរ ផ្ត្ ផ្លង មាន ប្ពំផ្ដនរដា កន ុងវ ិ្ ័យ ចំច្ណុះច្ចុះ

ដឹង ្ំរារ ់មន ្សច្ោក ច្ៅច្ហើយ។ ការ្ច្ងកត្ ៖ ច្ៅកន ុង រ ត្ ប្រច្ទ្យ្ អាស្តហវ  ៉ីក (Afrique) 

ផ្ដលគ្នម នភាសាជាត្ ិ ច្ៅផ្ត្រនតយកភាសា ពួកអែកអា្និគម ជាភាសា្ិកា ក៏មិនច្ ើញ

មានការរ ើកចំច្រ ើនច្លើ្ល រច្នុះផ្ដរ។ ច្យើងអាច្នែ ិោា នបាន ថា សមមរៈយានក្មែ មិនផ្មន

ជាចំច្្ទ្យ ដល់អភិវឌឍន៏ជាតិ្ច្នុះច្ ើយ។ នទ ុយច្ៅវញិ វាជា ការផ្ក គំនិត្ផ្ខ្មរ ឲផ្ររមករកមូល

ោា នច្ដើមផ្ខ្ម រ កន ុងវ ិ្ ័យ វរបធម៌ជាត្ ិផ្ដលផ្ខ្មរច្យើង ធាៃ រ់មាន ច្ប្ចើន្ត្វត្សមកច្ហើយ។ ប្ត្វូ

ដឹងថា ផ្ខ្ម រផ្ដលច្ចុះភាសាររច្ទ្យ្ ប្ត្ឹមផ្ត្មួយចំនួនតូ្ច មិនគួរ វាយ ត្នមៃ ភាសាររច្ទ្យ្ ថា

ជា ត្នមៃជាតិ្ផ្ខ្ម រ ច្នុះច្ទ្យ។ 

ប្ត្ រ់មក រក្ំនួរ ្ ួ រថា ច្ត្ើផ្ខ្ម រច្យើង ចូលចិត្ត ចង់ច្ចុះ ដឹងអំពីប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាតិ្ខ្ល នួឯងផ្ដរ

ឫច្ទ្យ ? 

ចូលចិត្ត ចង់ច្ចុះដឹង ល ុះប្តា ផ្ត្មានអែកនិោយប្បារ់ ប្រករ ច្ោយ ច្វាហារច្កា្លយ, មាន

ច្្ៀវច្ៅ ្ំរារ់អាន ផ្ដលមាន អនតរវត្ថ ុ5 អាចនំ ឲមាន ញាណិចេតា។ ផ្ត្ច្រើប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ្ំរារ់

ផ្ត្្រច្្ើរ រ គគល ឬ ជាជំច្នឿឥត្្មច្ហត្  នំឲ អែកសាត រ់ ឬ អែកអាន មានការធ ញថ្រ់កន ុង

ចិត្ត ដូចគ្នែ  នឹង អែក ចង់សាត រ់ ចច្ប្មៀង ផ្ត្ អែកច្ប្ចៀង គ្នត់្ច្ប្ចៀង មិនពិច្រាុះន ុះផ្ដរ។ ច្ហត្ 

ច្នុះឯង អនតរវត្ថ ុ នន ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្ដើមបីទាក់ទាញចិត្ត មហាជន ឲចង់ដឹង មិនប្ត្ឹមផ្ត្ ប្ត្វូមាន

ការពិត្ និង គ ណ្មបត្ត ិ ររ្់វា រ  ច្ ណ្ ុះច្ទ្យ គឺ អែក្រច្្រកត  ី អែកនិោយច្រឿងកត ី ប្ត្វូមាន

គរ ច្កា្លយ ្ ំរារ់នាយ គំនិត្ខ្ល នួនងផ្ដរ ច្ប្រុះ ្ ងគមមន ្ស ជា ្ ងគមនិយម ច្សាភ័ណភាព

ជាររូភាពកត ី ជា អររូភាពកត ី។ 

មាន សាែ នដ និពនធ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ពីរផ្នែក៖ សាែ ផ្ដនិពនធ  អែកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យ ឬ អែក ឯកច្ទ្យ្

មន ្សសាស្ត ត្  និង សាែ នដនិពនធ  តាមរច្រៀរ ប្បជាធិបសតយយូ និយក្មែ។ កន ុងផ្នែកទី្យ២ ច្នុះឯង

ផ្ដលមាន ឥតរជន (profane) ជាអែកប្្ឡាញ ់ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  យក ប្ពឹត្ត ិការណ ៏ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ មក

និពនធ  ជាការសាកលបងកត ី ជាប្រច្ឡាមច្ោកកត ី ្ំរារ់ទ្យ កជូនមហាជន យកមកអានកំសានត។

ឧទាហរណ៏ ដូចជា ្ ពច្ោក រីវ-នឆោង ច្ោកបាន និពនធ  ប្រច្ោមច្ោក ដ៏លបីមួយគឺ ច្រឿង «

ប្ពេះចនទរាជា» ផ្ដលទាញចិត្តផ្ខ្ម រ ជាពិច្្្កន ុងចំច្្មយ វជន ឲចង់អាន ច្ប្រុះច្ោក ជាអែក

                                                           
5 អនតរវត្ថ ុ=Continu។ 
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និពនធ  ច្ទ្យពនិមិត្។ សាែ នដច្នុះ មានសារប្រច្ោជន៏ ្្់ ច្ប្រុះ ដូចបាន ជំរារ ខ្ងច្លើរចួមក

ច្ហើយ ថា វា នំមហាជន ឲ ចូលរមួចិញ្ច ឹម ្ត្ិ្មូហជន។ 
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បទដ្ឋា ន6 ប្រវតិ្តសាស្ត្ ិនៅស្រុកខ្មែរ 

១. ប្រវត្តសិាស្ត្វិិទា 

ច្ៅប្្កុផ្ខ្ម រ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ្រច្្រច្ោយ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វវទូិ្យ ជាចំច្ណរ កន ុងភាសាររច្ទ្យ្ ជា

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  មានលកខណៈជាវជិាេ វទិ្យាសាស្ត ត្  ្ំរារ់អែកឯកច្ទ្យ្មន ្សសាស្ត ត្  ឬ និ្សិប្ត្នន

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វវទិ្យា ទ្យ កជាឯកសារ ្ ំរារ ់្ ិកា ឬ ច្ធវ ើការប្សាវច្ប្ជៀវ រនត  រកការពិត្ ្ ំរារ់ការច្ចុះ

ដឹង ននមន ្សជាត្ិ។ ចំច្ណុះប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ មានរទ្យោា ន្ំខ្ន់ ជាចំច្ណុះ ផ្នែក រ រាណវត្ថ ុ

វវទិ្យា ្ិកាអំពី ប្បាសាទ្យ្ិោរ រាណផ្ខ្មរ មានចំនួនច្ប្ចើនរារ់រន់ ប្រករច្ោយកាច់រចន គួ

ឲច្កាត្ ញ្រ់ផ្ ញ្ង ជាពិច្្្ ររកិាខ រ្ច្ងខរណឌ  (បារាយ ទ្យំនរ់ទឹ្យក) ្ំរារ់ប្ទ្យប្ទ្យង់ ច្្ដាកិចច រូរ ើ។

ច្ោយសារ ចំច្ណុះវទិ្យាសាស្ត ត្ ច្នុះ អែកប្បាជញបារាងំ ច្គអាចយកច្ធវ ើកញ្ចក់ ឆល ុុះរកច្ ើញ ប្រវត្ត ិសា

ស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ជាក់ចា្ ់នូវ្ម័យម នអងគរ និង ្ម័យអងគរ ច្ហើយច្គទ្យ ក ្ម័យអងគរច្នុះ (៨០២-

១៤៣៣) ជា្ម័យ ឧទធងគត (apogée) ននអរយិធម៌ផ្ខ្ម រ នន ប្រច្ទ្យ្មហា អំ្ចមួយច្ៅ អា្ ី

អច្គែយ៏។ច្ោងតាមឯកសារចិន (ច្ោក ជីវ-តាកាវ ន ់ផ្ដលមកទ្យ្សន ប្រច្ទ្យ្ផ្ខ្មរ ច្ៅច ង ្

.វ.ទី្យ១៣)មានពនយលប់្បារ់ោ ង្ច្ងខរ អំពីលទ្យធដិឹកនំជាតិ្, រររិទ្យ7សា្ន និង ប្រនពណ ីនន

ជនជាតិ្ផ្ខ្មរ ច្ៅកន ុងជំនន់ច្នុះ។ វវទូិ្យរ រាណវទិ្យា ផ្ត្ងផ្ត្ យល់ច្ ើញថា ន ត្ពី ចំច្ណុះរូរាណ

វវទិ្យា (au-delà de la connaissance archéologique), ច្ហើយច្រើគ្នម ន ឯកសារប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ្

មួយ ្ំរារ់រញ្ហច ក់រផ្នែម នូវការពិត្ អំពីអវ ីច្នសងច្ទ្យៀត្ ច្លើ្ព ី វត្ថ ុរូរាណ ផ្ដលជា ប្រធាន

្ិកា ច្នុះច្ទ្យ, គឺជា ការចូលច្ៅកន ុង វវ ិ្ ័យ មច្នគតិ្ ររ្់ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វវទូិ្យ ច្នុះឯង។ ច្ហត្ 

ច្នុះឯង បានជាច្ៅកន ុង ចំច្ណុះប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ កន ុង្ម័យអងគរ មាន ការរកប្សាយ មួយភាគ

ធំ ររ្់ វវទូិ្យរ រាណវទិ្យាមួយចំនួន តាមការយល់ច្ ើញររ្ច់្គ ច្រៀងខ្ល នួ ជាពិច្្្កន ុងការរក

ប្សាយ ចំ្រច្លើ ្ិោចារកឹ ទាងំភាសា្ំស្ត ក្ ឹត្ និង ផ្ខ្ម ររ រាណ។ ផ្ត្ច្រើមានមូលោា ន ននការ

ពិចារ្ ប្រផ្ហលគ្នែ  ច្ៅកន ុងករណីច្នុះ ច្គនំគ្នែ  ្ច្ប្មច ច្ធវ ើការ្នមត្ (convention) រមួ 

កន ុង ពិធិសារ (protocole) ្ិកា។ កន ុងចំណ ចច្នុះ ច្ោក G. Cœdès, ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វវទូិ្យ បារាងំ

ផ្ដល ជាអែកឯកច្ទ្យ្ ននប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ្ម័យម នអងគរ និង ្ម័យអងគរ បានរំលឹក អំពី

រញ្ហា ្ំខ្ន់ច្នុះ ដល់អែក អានប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ្ម័យអងគរ ច្ប្រុះថា ចំច្ណុះ ននប្រវត្ត ិសាស្ត ត្

ច្នុះ  ផ្នែកច្លើ វត្ថ ុរូរាណ ច្ប្ចើនជាង ឯកសារប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ។ ររូចមាៃ ក់ មានច្លើផ្កា ងំ្ីោរង្ហា ញ

ឲច្ ើញ ផ្ត្ផ្នែក ផ្ដលអែកដឹកនំ ច្គចង់រង្ហា ញឲច្ ើញ ដូច្ចែុះគំច្ហើញច្នុះវាមានទ្យិដាភាពជា

នច្ោបាយច្ប្ចើនជាង ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ។  

                                                           
6 រទ្យោា ន=Base។ 
7 រររិទ្យ=Régime។ 
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ច្យើងយល់ថា កន ុងចំច្ណុះច្នុះ មាន ការ្នមត្ ជាច្ប្ចើន រវាង ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វវទូិ្យ។ ច្ហត្ ច្នុះឯង

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ្ម័យអងគរ មានចរកិលកខណៈ ជា គំច្ហើញទូ្យច្ៅ (vues d’ensemble) ខ្ ្ពី

ចំច្ណុះ រូរាណវទិ្យា ននប្បាសាទ្យផ្ខ្មរ ផ្ដលមានចរកិលកខណៈ ជាចំច្ណុះ ជាជច្ប្ៅ ច្ប្រុះមាន ការ

ផ្រកជាភាគលែ ិត្លែន់្្់។ ផ្ត្ច្យើងដឹកថា មច្នគតិ្ ររ្ ់ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វវទូិ្យច្លើ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្

ផ្ខ្ម រ ច្គច្ប្ចើន ច្ធវ ើតាម ការច្ប្រៀរច្ធៀរគ្នែ  រវាង អរយិធម៏ឥ ឌ្  ជាមួយអរយិធម៏ ផ្ខ្ម រ-អងគរ

ច្ប្រុះច្គយលថ់ា អរយិធម៏ ផ្ខ្ម រ-អងគរ បានទ្យទួ្យលឥទ្យធពលខ្ៃ ំង្្ ់ពីអរយិធម៏ឥ ឌ្ ។ ទ្យ្ស

នៈច្នុះ ច្យើងព ំអាចយល់ប្្រតាម ទាងំអ្់ បានច្នុះច្ ើយ ច្ប្រុះ ្ងគមផ្ខ្មរ ម ន្ម័យ

អងគរ ជា្ងគមមួយ មានរចន្មព ័នធ្ងគម វរងឹរ ឹងរចួច្ហើយ ផ្ដលមិនអាចទ្យទួ្យល នូវឥទ្យធពល

ឥ ឌ្  ឥត្មាន ប្រតិ្កមមវវភិាគ រកភាពប្រច្្ើរជាង យកមក ឬ រនត  អន វត្ត ច្ៅកន ុង្ងគម

ផ្ខ្មរ កន ុងច្ពលមានជំនួរ រវាង អរយិធម៌ទាងំពិរ ច្សាុះច្នុះច្ ើយ។ ប្រតិ្កមមផ្ររច្នុះឯង ផ្ដល

នំរច្ងក ើត្បាន នូវអរយិធម៌ថ្មីមួយ ច្ៅថា អរយិធម៌អងគរ ផ្ដលជា ្ំច្ោគ រវាង អរយិ

ធម៌ ច្ដើមផ្ខ្ម រ និង អរយិធម៌ឥ ឌ្ ។ ផ្ត្ច្ោយសារ អែកប្បាជញផ្ខ្ម រច្យើង គ្នម នលទ្យធភាព,្មត្ែ

ភាព ឬ ខ្វុះច្្ចកត ីកាៃ ហានច្រលអុះអាង នូវអត្ែ ិភាពច្នុះ, ការយល់ររច្ទ្យ្ វាកាៃ យជា ច្្ចកត ី

ពិត្ ្ំរារ ់ជាតិ្ផ្ខ្មរ។ ផ្ត្ច្ៅកន ុងឆ្ែ ំ ២០០៩ ច្ោក សាស្ត ត្ចារយ ច្វជេ វជិាេ  ថាច់-ទាន់ បាន្រ

ច្្រ ច្ហើយ ច ុះនាយច្្ៀវច្ៅដ៏្ំខ្ន់មួយ មានចំណងច្ជើងថា «ប្បវតត ិសាស្តសត  ជនជាតិ

ខ្មែរ8» រញ្ហច ក់រង្ហា ញអំពី ច្ដើមកំច្ណើត្ និង វរបធម៌ច្ដើម ននជនជាតិ្ផ្ខ្មរ។ ច្្ៀច្ៅច្នុះ ជាភាគ

ផ្ដលខ្វុះ (pièce manquante) មួយ ្ំរារ ់កូនផ្ខ្មរ យកមករំច្ពញ ច្ៅកន ុងចំច្ណុះច្ចុះដឹង នន

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ររ្់ជាត្ិខ្ល នួ។ 

 

២. ប្រវត្តសិាស្ត្ ិខ្្ែកសាមញ្ញ  

ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ្រច្្រទ្យ ក ជាការចងទ្យ កចំ្ ំ្ំរារ់ កូនផ្ខ្មរ ច្ោយ រ ពវរ រ្ផ្ខ្មរ។ ប្រវត្ត ិសា

ស្ត ត្  ច្នុះ មានប្គរ ប្គរ់្ម័យ ពី ច្ដើមកំច្ណើត្ ប្្កុផ្ខ្ម រ, ្ម័យអងគរ រហូត្ ត្មកដល់ ្ត្វត្ស

ទី្យ១៩ ផ្ត្វទូិ្យប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ររច្ទ្យ្ ច្គមិនឲត្នមៃ ជា វវទិ្យាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្នុះច្ ើយ ច្ប្រុះ វាគ្នម នព

ត្ ុតាង ្មាា រៈ និង គ្នម នច្គ្នលវធីិ វវទិ្យាសាស្ត ត្  ជា ច្គ្នលវធីិ្ិកា។ 

តាមឯកសារ ជាអកសរផ្ខ្ម រ ននប្កមុរាជនិពនធ  ននប្ពុះររមរាជវាងំ ច្ៅច្ដើម្ត្វត្សទ្យី២០ ច្ ើញ

មាន ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ តាំងពីពីព ទ្យធ ្ករាជ ១៤៤ ម នប្គិ ត្ ្ករាជ និង ៤០០ ឆ្ែ ំ កន ុងផ្នន

ដី ច្ ត្ ច ចាម ច្សាយរាជយ រនតៗគ្នែ  កន ុង នគរច្គ្នកធៃក ខ្ងភែំដងផ្រក បាន ៥ អងគ កន ុង

រវាង ១៣៣ឆ្ែ  ំ រចួបានមក ប្ពុះច្ថាង ច្ ត្ ចពនីគរ ឥនារ័ត្ត (ហិណឌ )ូ ប្គងរាជយ កន ុងព ទ្យធ

្ករាជ ២៧៧ ម នប្គិ្្ករាជ រនតរាជយវងស អ្់រយៈច្ពល ២៦៧ ឆ្ែ ំ។ រចួមានរនតពីវ ប្ពុះ

នគរ «សមមរៈ» ជាប្កងុកមព ុជា ច្រៀងមកដល់ឆ្ែ ំមាញ់ ឯក្័ក ប្ពុះព ទ្យធ្័ក២៤៧២ ប្ត្វូនឹង

                                                           
8 Histoire des Khmers – L’Odyssée du peuple cambodgien : L’édition L’Harmattan។ 
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ប្គិ ត្ ្ករាជ ១៩២៩។ ្ពវនថ្ៃច្នុះ ច្ ត្ ចច្ខ្មរៈ ច្សាយរាជយ ត្ៗ មក បានប្រមាណ ៧៣ ប្ពុះអងគ

(ប្ត្វូជា៨២ រាជយ ច្ប្រុះប្ពុះមហាកសត្យអងគខ្ៃុះ ច្ ើងច្សាយរាជយច្ប្ចើន ពីរដង រីដង មួយប្ពុះអងគ

ក៏មាន) កន ុងរវាងប្រមាណ២១៩៧ ឆ្ែ ំច្ហើយ មិនទាន់បានច្បាុះព មពច្ៅច្ ើយ ច្ោយច្ហត្ ថា ប្ត្វូ

ពិនិត្យច្ ើងវញិ ឲប្ត្ឹមប្ត្វូជាម ន។ ផ្ត្ច្ៅកន ុងឆ្ែ ំ ១៩២៨ ប្ពុះបាទ្យ ្ច្មតច ប្ពុះ្ ី្ វត្ែ ិម នី

វងស ប្ទ្យង់ប្ពុះត្ប្មិុះយល់ថា ច្រើនឹងរងែង់ ច្បាុះព មពច្នុះត្ច្ៅច្ទ្យៀត្ នឹងយឺត្យូរឥត្ប្រច្ោជ

ន៏ ច្ទ្យើរបានប្ទ្យង់្ ំឲក ងសីច្្នរត្ីជំន ំនឹងច្ោក ច្រ៉ា្ ីដងគ្  ច្រ រចិ្យើរ ឲច្បាុះព មពជាអកសរ

ផ្ខ្ម រ នូវប្ពុះរាជពងាវតារប្កងុកមព ុជា តាមច្្ចកត ីច្ដើម ផ្ដលមានទាងំអ្់ ១៣ ច្្ៀវច្ៅ ជា

ប្កោ្ វរចិរលិ ច្ៅកន ុងប្កមុប្ពុះរាជនិពនធ  ផ្ដលបានរកា្ពវនថ្ៃច្នុះជាប្រញារ់ ទ្យ ក្ំរារ់ប្ពុះ

នគរ ផ្ចកច្ៅសាោច្រៀន និង ជាវឲអែកទាងំពួងបានសាគ ល់ប្ពុះរាជពងាវតារ ប្្កុររ្់ខ្ល នួ។ 

ថ្វីច្រើ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ្រច្្រច្ោយផ្ខ្មរ ជាច្រឿងច្ប្ពង, ជារកយកាពយ, ជាច្រឿងច្ោខ នរា,ំ ជាឯក

សារសលើសលស់9 ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ , អាជាញ ធរ អា្និគមបារាងំ ផ្ដលមាន ច្ោក ឡាវតិ្ ជា ច្រ៉ា្ ីដ

ងគ្ ច្រ រចិ្យើរ បានអន ញ្ហញ ត្ឲច្បាុះព មា ប្ពេះរាជពងាវតារប្ក្ងុក្មព ុជា គឺប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ច្ប្កាយ

្ម័យអងគរ តាមរាជ្ំច្ណើរ ររ្់ប្ពុះច្ៅប្កងុកមព ុជា។ ប្ពុះរាជពងាវតាប្កងុកមព ុជា ប្គរតាំង

ពី ផ្ននដ ីឬ រជេកាល ប្ពុះបាទ្យ ប្ត្្ក់ផ្នែម (១៣៤០?-១៣៤៦)10 មក ដល់ ប្ពុះបាទ្យ ្ច្មតច ្ ី

្ វត្ត ិម នីវងស (១៩២៧-១៩៤១) មានរយៈច្ពល ទាងំអ្់ ៦០១ ឆ្ែ ំ។ ច្ប្កាយពីរជេកាលប្ពុះបាទ្យ ្ ី

្ វត្ត ិម នីវងស គឺ ជារជេកាល ប្ពុះបាទ្យ នច្រាត្តម ្ហីន ។ ប្ពុះអងគច្ ើងច្សាយរាជយពីរដង គឺ ពីឆ្ែ ំ

១៩៤១ ដល់ ១៩៥៥ រនា រ់មក ច្ ើងច្សាយរាជយមតងច្ទ្យៀត្ កន ុងឆ្ែ ំ ១៩៩៣ ដល ់២០០៤។ ច្លើក

ទី្យ១ ប្ពុះអងគោក់រាជយ ថាវ យប្ពុះរិតា ប្ពុះនម នច្រាត្តម ្ រាប្មិត្ (១៩៥៥-១៩៦០) ច្លើកទិ្យ

២ ោក់រាជយ ថាវ យ ប្ពុះរាជរ ត្ត ប្ពុះនម នច្រាត្តម ្ីហម នី (២០០៤ មកដល់្ពវនថ្ៃច្នុះ)។       

ច្យើងច្ ើញថា រណឌ ិត្រូរាណផ្ខ្មរ ច្ោកទ្យ ក មរត្ក ច្ប្ចើន្្ ់្ំរារ់ជាតិ្ផ្ខ្ម រ ជាពិច្្្ច្ៅ

កន ុងវ ិ្ ័យ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិ ច្ប្រុះច្ោកដឹងថា ច្រើកូនផ្ខ្មរ ច្ចុះដឹងអំពី ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិ គឺ

ជា អាវ ធននរញ្ហញ មួយ ្រំារ់ផ្ថ្រកាជាត្ិ និង គំនិត្ជាតិ្ ឲបានគង់វង់ និងរ ងច្រឿងបាន។ ផ្ត្

ច្យើងដឹងថា មរត្ក ននប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិ មានលកខណៈ ច្ប្ចើនជា ច្រឿងច្ប្ពង ផ្ដលនំឲអែកប្បាជញ

ររច្ទ្យ្ច្គទ្យ កជាចំច្ណុះ គ្នម នមូលោា ន ជាវទិ្យាសាស្ត ត្ ។ ច្រើច្យើងច្ធវ ើការពិចារ្រនត ិចអំពី

រច្រៀរ មាបទក្មែ (ការរច្ងក ើត្) ននប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ររ្់រណឌ ិត្រូរាណផ្ខ្មរ ច្យើងច្ ើញមានលកខណៈ

ចង់ឲមានភាព ជារ ត្  ំ ច្ប្ចើនជាង ជាប្ពឹត្ត ិការណ៏ ច្ប្រុះលទ្យធិផ្ខ្ម រច្ដើម ច្គ្នរពវញិ្ហញ ណផ្ម ឪ

ដូនតានិង អែកតា។ ច្គច្ជឿថា ច្រើច្គច្ជឿតាមរ ត្  ំទ្យំច្នៀមទ្យមាៃ រ់ ផ្ម -ឪ ចា្់ជាវវញិ្ហញ ណររ្់

គ្នត់្នឹងតាមផ្ថ្រកាពួកច្គឲបានច្្ចកត ី្ ខ្ចំច្រ ើន។ ច្ៅកន ុង បញ្ា តត ិ11 ននរ ត្ ចំ្នុះ ច្ៅ

ច្ពលផ្ដលជនជាតិ្ផ្ខ្មរ ទ្យទួ្យលយក ប្រហមណ៏សា្ន រនតមក ព ទ្យធសា្ន មកច្ធវ ើជា ជំច្នឿ

ររ្់ខ្ល នួក៏ច្ៅផ្ត្មាន ឥទ្យធពលច្ៅច្លើ ការរច្ងក ើត្ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ជានិចេ ផ្ត្ច្លើកច្នុះ រណឌ ិត្

                                                           
9 ច្លើ្ល្់= Plus ou moins។  
10 ច្ៅកន ុងឯកសារ «មហារ រ្ផ្ខ្ម រ» និពនធច្ោយ ច្ោក ច្អង-  ្ត្ ឆ្ែ ំច្ ើងច្សាយរាជយ ររ្់ប្ពុះបាទ្យប្ត្្ក់
ផ្នែម គ ឺ៩៨៩ គ.្. ដល់ ១០៤៨។ កន ុងចំណ ចច្នុះ ច្ោក រញ្ហច ក់ថា ច្ោក ចមៃងពីឯកសារច្ដើម ច្ោយ មិនដូរឆ្ែ ំ
ច្នុះច្ទ្យ ច្ប្រុះ ច្ោក ចង់រកាភាពច្ដើម ផ្ដលមានច្ៅកន ុងឯកសាររ រាណផ្ខ្ម រ។   
11 រញ្ញត្ត ិ=concept។ 



 

 

10 

រូរាណផ្ខ្មរ ច្ោករផ្នែម ច្លើគំនិត្រ ត្  ំ នូវគំនិត្ថ្មីមួយច្ទ្យៀត្ គឺ ្ីលធម៌ននសា្ន ច្ប្រុះ

រណឌ ិត្ផ្ខ្ម រ ្  ទ្យធជាអែកកាន់សា្ន ឬ ជា រពវជិត្។ ច្យើងដឹងថា ច្ៅរ ច្ ិមប្រច្ទ្យ្ កន ុង្ម័យ

រូរាណ មាន្ស្តង្ហគ មគំនិត្ ដ៏សាហាវ រវាង ទ្យ្សនៈវទូិ្យ ជាមួយនឹង អែកកាន់សា្ន អំពីជំច្នឿ

សា្ន និង ការពិចារ្ ផ្ររទ្យ្សនៈវជិាេ ។ ចំច្រុះ អងគការសា្ន គំនិត្្ ផ្ដលច្ៅច្ប្ៅ

គំនិត្សា្ន ច្គទ្យ កជា អញ្ា ទិដ្ា12 (hérésie), ឯចំផ្ណក ទ្យ្សនៈវទូិ្យ ទ្យ កជំច្នឿសា្ន ជា

ជំច្នឿគ្នម នការពិចារ្។ ដូចគ្នែ នឹង ប្រវត្ត ិវទូិ្យ ទ្យ កប្រវត្ត ិសាស្ត ត្សាមញ្ញ ផ្ខ្ម រ ជា ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្គ្នម ន

មូលោា នវទិ្យាសាស្ត ត្  ច្នុះឯង។ 

អវីសៅខ្ដ្លជាមូលោា នវទិាសាស្តសត  របស់ប្បវតតិសាស្តសត  ? ការច្ចុះ្ច្ងកត្, ព ត្ ុតាង ជា្មាា រៈ, ្រ

ច្្រ និច្កខររទ្យ ពនយលជ់ាលំអិត្ អំពីគំនិត្ និង លទ្យធនលរកច្ ើញ ពីការប្សាវច្ប្ជៀវ តាមពិធី

សារ វវទិ្យាសាស្ត ត្  និង សវ ីការ13 ពី្ំ្ក ់្ហគមន៏អែកប្បាជញ។ 

 

ប្បវតត ិសាស្តសតសាមញ្ា ខ្មែរ មានអវីមលេះ ? 

ច្ត្ើប្រវត្ត ិសាស្ត ត្សាមញ្ញ ផ្ខ្មរច្នុះ វាមានផ្នៃកអវ ីខ្ៃ ុះ ពីប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  កន ុងច្្ៀវច្ៅររច្ទ្យ្ ត្ ីពបី្រវត្ត ិ

សាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ផ្ររ្ច្ងខរខ្ៃ ីៗ ផ្ត្ច្គច្បាុះព មាមានចំនួនច្ប្ចើន ផ្ដលនំឲប្រវត្ត ិសាស្ត ត្សាមញ្ញ ផ្ខ្ម រ

លិរបាត្់ច្ៅៗ ច្ ា្ ើរផ្ត្ផ្ត្បាត្់អត្ែភាព ច្ៅកន ុងប្្កុផ្ខ្ម រ។ ការខ្ ្ផ្នៃក ជាគំនិត្ទូ្យច្ៅ គឺ ទី្យ

១ ដូចច្យើងបានជំរារប្បារ់ខ្ងច្លើរចួមកច្ហើយ គឺ មារទ្យកមម ននប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ឈរច្លើច្គ្នល

បណ្ត ាំ និង សីលធម៏សាសនា ខ្ ្ព ីររច្ទ្យ្ ច្គឈរច្លើ ប្ពឹត្ត ិការណ៏ មានការ ច ុះកាលររចិ្ចេ-

ទ្យ (datation) ចា្់ោ្ ់ផ្ដលច្គទ្យ កវា ជាអត្ែរ្់ ននច្ហត្ ការប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ផ្ដលមានកំណល់ ព

ត្ ុតាងជា្មាា រៈ ទ្យ កជាការរញ្ហច ក់។ ការខ្ ្ផ្នៃកមួយច្ទ្យៀត្ គឺ ែ្ ិត្ច្ៅកន ុងអងគភាព (forme) 

នន្មបច្ោគ (continu) ររ្់ ផ្ខ្ម រ ច្ប្រៀរប្រដូចនឹង ររច្ទ្យ្។ ្មបច្ោគ ររ្់ផ្ខ្ម រមានលកខ

ណៈ ជាច្រឿងច្ប្ពង ្រច្្រ ឬ និទាន ្ំរារ់ ប្រច្ោមអារមមណ៏ អែកអាន ឬ អែកសាត រ់ ឲជារ់ចិត្ត

នឹងសាច់ច្រឿង, ឯចំផ្ណក ្ មបច្ោគ ររ្់ររច្ទ្យ្ ជាឯកសារ ្ ំរារ់អាន ច្ដើមបីការច្ចុះដឹងជា

ចំច្ណុះ ក៏ដូចជា ញាណិចចតា។   

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្សាមញ្ញ ផ្ខ្ម រ មានផ្ចកច្ចញជារី្ម័យ៖ 

- សដ្ើមក្ាំសណើត ប្សកុ្ខ្មែរ៖ មានច្រឿងច្ប្ពងនិទានផ្ខ្មរពីរ ផ្ដលផ្ខ្មរច្យើង យកមកច្ធវ ើជាចំច្ណុះ

ជាត្ ិ ត្ ីពីច្ដើមកំច្ណើត្ ទឹ្យកដីផ្ខ្ម រ គឺ៖ ប្ពេះពុទធទាំនាយ និង ប្ពេះសថាង និង នាងនាគ។ ប្ពុះរាជ

វងសប្ពុះច្ថាង មានកសត្យទាងំអ្់៥ប្ពុះអងគ ផ្ដលបានច្សាយរាជ្មបត្ត ិ រនតរនត រ់គ្នែ  ចារ់

តាំងផ្ត្ពី ឆ្ែ ំ២៦៧ ម ន គ.្. រហូត្មកដលឆ់្ម ំទី្យ១ ម ន គ.្.។ រាជវងសច្នុះ ប្ត្វូរលត្់

ពូជ ច្ោយសារច្ ត្ ចច ងច្ប្កាយរងែ្់ ប្ពុះនម ប្ពុះប្រច្ទ្យ្រាជ គ្នម នរ ប្តា14  

                                                           
12 អញ្ញ ទ្យិដា=គំនិត្ប្រឆ្ំងនឹងជំច្នឿសា្ន។ 
13 វ្ ីការ=Acceptation ; ការទ្យទួ្យលប្ពម។ 
14 ច្រឿងច្ប្ពនងនិទ្យ 
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- សម័យអងគរ៖ មានច្រឿងច្ប្ពងជាច្ប្ចើន និទានច្រៀររារ់ អំពីច្ដើមកំច្ណើត្ ប្បាសាទ្យអងគរ,ដូច

ោ ង ច្រឿងនិទាន ប្ពេះសក្តុមាលា ឬ ច្រឿងច្លបើកអងគរ។ ប្ពុះច្កត្ មាោ ជាមហាកសត្យទ្យី៥ ននរាជ

វងសប្ពុះច្ថាង។ ផ្ខ្ម រច្យើងចំាច្ ម្ ុះ ប្ពេះពិសណ ុ ការ ផ្ដលប្ពុះឥស្តនា ធិរាជ បានចាត់្ផ្ចង រញ្ហញ  ឲច ុះ

មកចាំកំច្ណើត្ កន ុងឋានច្ោកកីយ ច្ដើមបីកសាងប្បាសាទ្យអងគរ កន ុងថានៈជា ប្ពុះវ ិ្ សកមមច្ទ្យវ

រ ប្ត្ ជាមួយច្ទ្យវរ ប្ត្ចំនួន ៥០០នក់ច្ទ្យៀត្។ មានច្រឿងនិទានច្ប្ចើនច្ទ្យៀត្ ទាក់ទ្យងនឹង្ម័យ

អងគរ ដូចោ ង ច្រឿង តាប្ពហែ , ពញាសរាង, ប្ពេះបាទបទុមវរវងស, ប្ពេះខ្ក្វមរក្ត, ប្ពេះបាទធនញ្ច ័

យសោរពរាជយ, សសត ចគាំលង់, បក្សីចាាំប្ក្ងុ, សសត ចពាល15។ រញ្ហា ផ្ដលនំឲប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យ ច្គព ំ

ទ្យទួ្យលសាគ ល់ ច្រឿងនិទានទាងំច្នុះ ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ពិត្ប្បាកដ គឺ ភាពមិនចា្់ោ្ ់ននកាលរ

វរចិ្ចេទ្យ និង គ្នម នព ត្ ុតាងជា្មាា រៈ ទ្យ កជាការរញ្ហច ក់ ច្ហើយជាពិច្្្ វាមានលកខណៈច្ប្ចើនជា

អរិយជំច្នឿ ដូចោ ង ការកសាងប្បាសាទ្យអងគរវត្ត ជាឧទាហរណ៏។ 

- សម័យសប្កាយអងគរ៖ គឺមាន ប្ពុះរាជពងាវតារផ្ខ្ម រ, ច្បាុះព មានាយជាសាធារណៈ ច្ៅកន ុង ឆ្ែ ំ

១៩២៨ ច្ហើយមានដំកល់ទ្យ កកន ុងប្ពុះរាជរ ណ្ លយ័។ កន ុងប្ពុះរាជពងាវតារ ្រច្្រជាភាសា

ផ្ខ្មរ ចារ់ពីរាជយ ប្ពុះបាទ្យ ប្ត្្ក់ផ្នែម ឬ អងគជ័យ (១៣៤០-?) មកដល់រាជយ ប្ពុះបាទ្យ្ ី្ វត្ែ ិម នី

វងស (១៩២៧-១៩៤១)។ 

ច្យើងច្ ើញថា ច្ៅកន ុង ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្សាមញ្ញ ច្នុះ អាចប្គរ ច្លើ្ោ្់16 ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាតិ្ផ្ខ្ម រ ្ំ

រារ់ជនជាតិ្ផ្ខ្មរបាន ច្ទាុះរីវាគ្នម នលកខណៈជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទិ្យាោ ង្ក៏ច្ោយ។ ប្ត្ង់ចំណ ច

ច្នុះឯង ផ្ដលអាចរញ្ហច ក់បានថា រណឌ ិត្រូរាណផ្ខ្មរ មិនផ្ដល មិនរវល់យកចិត្តទ្យ កោក់ អំពី

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិខ្ល នួច្នុះច្ ើយ, ច្ហើយពីជំនន់មួយច្ៅជំនន់មួយច្ទ្យៀត្ អែកប្បាជញផ្ខ្ម រច្យើង

ច្ោកច្ៅផ្ត្ងផ្ត្រនត  រកា មរត្កជាតិ្ ច្នុះឲបានគង់វង់ជានិចច ្ំរារ់អានគត្កាលជាត្ិ

ច្ហត្ ច្នុះឯង ផ្ដលនំឲជនជាតិ្ផ្ខ្មរ ដឹង ច្ហើយនិោយរនតៗគ្នែ ថា ខ្ល នួជា ជាត្ិសា្ន៏ ជា

មាច ្់ច្ដើម ននទឹ្យកដី ្ វណណ ភូមិ ផ្ដល ជា នគរ ធាៃ រ់រ ងច្រឿង មានអារយធម៌ខ្ពង់ខ្ព្់។ អតី្ត្កាល

ប្រករច្ោយកិត្ត ិគ ណច្នុះឯង ផ្ដលជនជាតិ្ផ្ខ្មរ ផ្ត្ងផ្ត្យកមកច្ធវ ើច្ោង ននអត្ែ ិភាព នូវ

ច្ទ្យពច្កា្លរ ងច្រឿង ននជាត្ិសា្ន៏ខ្ល នួ។ 

ផ្ត្ច្ប្កាយពី្ ត្វត្ស ទី្យ១៥មក នគរផ្ខ្ម រជួរប្រទ្យុះ នូវ កលិយ គ ប្គរ់ផ្ររោ ង ផ្ដលនំឲជាត្ិ

ច ុះអន់ថ្យដល់កំរតិ្មួយ នំរំោយកមាៃ ំងជាតិ្ឲរលត្់្ូនយ ធាៃ ក់ខ្ល នួជាជាត្ិខំុ្្ច្គ គ្នម នលទ្យធ

ភាព នឹងអាចច្ងើរត្្ ូ ត្តំាង ប្រឆំ្ងទ្យល់ នឹងកលិយ គច្នុះ។ អ្់រយៈ៥្ត្វត្ស ជាត្ិសា្ន៏

ផ្ខ្ម រ រ្់កន ុងសាែ នភាពអត្តងគត្ជាតិ្ នំច្ៅរក សតិវបិបវាស17 ច្ដើរច្លើនល វូ ចាញ់្ប្ត្វូជាត្ ិជានិចច

ច្ហើយនំគ្នែ ច្បាុះរង់គំនិត្ត្្ ូ ត្តំាង ច្ហើយយកគំនិត្ កមមវា្នច្គចមិនន ត្ (fatalité)មក

ច្ធវ ើជា ការលួងចិត្ត ្ំរារ់រនតរ្់ ច្ៅកន ុង្ម ប្ទ្យទ្យ កខ  ររ្់ខ្ល នួ។ 

                                                           
15 ច្រឿងប្ពងនិទានទាងំឡាយច្នុះ ច្ោក រ្-់ចស្តនត រ ប្ត្ បាន្រច្្រច្រៀររារ់ ជាភាសាផ្ខ្ម រ កន ុងច្្ៀវច្ៅមួយ
មានចំណងច្ជើងថា៖ ប្រវត្តសាស្ត ត្ ផ្ខ្មត្-Edition l’Harmattan។ 
16 ច្លើ្ោ្់=Plus ou moins។ 
17 ្ត្ិវរិបវា្=Perte de mémoire, បាត្់្ត្ិ។ 
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អាំពីបញ្ញា  ការចុេះកាលបរសិចេទ 

គួរកត់្្ំគ្នលថា ្ម័យ យ គក ត្ ល ច្ៅរ ច្ ិមប្រច្ទ្យ្ មានច្ពលច្វោពរីខ្ ្គ្នែ ៖ ច្ពលច្វោ

សា្ននិង ច្ពលច្វោ អែកជំនួញ។ ចំច្រុះ សា្ន ច្ពលច្វោ មានផ្ត្មួយគត់្ គឺច្ពលច្វោ

ររ្់ប្ពុះ ច្ហើយទ្យ កច្ពលច្វោ អែកជំនួញ ជាច្ពលច្វោគិត្ផ្ត្រកចំច្ណញ គឺជា វត្ថ ុ ននកនប្ម18

ផ្ត្សា្ន មានការអត្់ច្អានច្ប្ចើន កន ុងវ ិ្ ័យអន វត្តន៏ កន ុងការរ្់ច្ៅររ្់មន ្ស ផ្ត្ច្ៅ

ផ្ត្រកាភាពត្ឹងរងឹជានិចច កន ុង វវ ិ្ ័យ ប្ទ្យឹ ត្ ី។ ចំច្រុះសា្នប្គិ ត្  ច្ពលច្វោ ជាច្ពលច្វោ ររ្់

ប្ពុះ គឺមានកំច្ណើត្ច្ ើងពីប្ពុះ (Dieu) ច្ហើយ ប្គរ្ងកត្់ច្ោយប្ពុះ។ ដូច្ចែុះ ប្គរ់្កមមភាពនន

មន ្សច្ោកទាងំអ្ ់ គឺផ្កច រ់ជាធមមជាត្ិជាមួយនឹង អំច្ពើររ្ប់្ពុះទាងំអ្់។ ច្ពលច្វោប្ពុះ

ជា អននតភាព19(ចីរកាល) ច្ហើយ អននតភាពច្នុះ ជាដំច្ណើររនតគ្នែ មិនោច់ ននច្ពលច្វោ

(aiônes20) ឬ ចច្នៃ ុះច្ពល ឥត្មានកំរតិ្21 គឺថា រយៈច្ពលគ្នម នកំណត្់ច្ហើយមនិអាចរារ់បាន។

ផ្ត្ ប្ពុះ មានច្ពលច្វោ ររ្់ប្ពុះអងគមួយច្ទ្យៀត្ គឺ ច្ពលច្វោ «ច្រ្កកមមររ្់ប្ពុះអងគ» ្ំរារ់

្ច្ស្តង្ហគ ុះមន ្សច្ោក ផ្ត្ច្ៅច្ពលជាមួយគ្នែ ច្នុះផ្ដរ មន ្សច្ោក ក៏មាន ច្ពលវោរមួ និង ្ំ

រារ់ខ្ល នួឯង ្ំរារ ់រំច្ពញរច្ងា ើយ នូវប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ រមួ និង ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ររ្់ខ្ល នួផ្កា ល់ ផ្ដរ។ កន ុង

ចំណ ចច្នុះ សា្នច្លើកយកចំច្្ទ្យ មកច្ចាទ្យ អំពី «អវសានននច្ពលច្វោ ឬ មន ្សច្ោក»

ដល ់ ពួកអែកមានជំច្នឿថា ប្ពុះនឹងរញ្ច នូច្ទ្យវតា មកឋានច្ោកីយ ច្ដើមបី្ ច្ស្តង្ហគ ុះមន ្ស ដូច

ផ្ខ្មរច្យើងខ្ៃុះមានជំច្នឿថា មានប្ពុះបាទ្យធមម ិក ច ុះពីឋាន្ួគ៍មករំច្ោុះផ្ខ្ម រ ពីទ្យ កខភ័យប្គរ់

ប្រការ។ ដូច្ចែុះការរង់ចាំច្នុះ ជាច្ពលច្វោ មានន័យ, មានទ្យិ្ពិត្ ្ំរារម់ន ្ស គឺ លូកនដ ្ ំ

ជំនួយពីប្ពុះ ផ្ដលជាច្ពលច្វោអននតភាព។ ផ្ត្សា្ន ចំាបាច់មានការវវិដឍន៏ តាម សាែ ន

ភាព ច្្ដាកិចចនិង្ងគមកិចច នន្ងគមថ្មីររ្ម់ន ្សច្ោក ផ្ដលនំរច្ងក ើត្ឲមាន ច្ពលច្វោ

ថ្មី គឺ ច្ពលច្វោននប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ររ្់មន ្សច្ោករមួ និង មន ្សច្ោកមាែ ក់ៗ។ ផ្ត្សា្ន

ទ្យទួ្យលសាក ល់ ច្ពលច្វោ ននប្រត្ត ិសាស្ត ត្  ទ្យ កជា ច្ដើមគំនិត្ ននប្ពុះ ថាជាច្ពលច្វោ ច្ៅកន ុង ច្ពល

ច្វោ ផ្ដលប្ពុះអងគ ប្ត្វូការច្ដើមបី្ច្ស្តង្ហគ ុះមន ្ស។ ដូច្ចែុះ ច្យើងច្ ើញថា ច្ពលច្វោមន ្សច្ោក

មានទ្យំហំ ននការ្ច្ស្តង្ហគ ុះររ្់ប្ពុះជានិចច។ ផ្ត្ទ្យ្សនៈច្នុះ វាច្ចាទ្យជារញ្ហា  ដល់្ម័យទំ្យច្នើរ

អំពី វគគ ិក្រណ22 (ការចាត់្ជាពួក, ជាថាែ ក់) ឧរករណ៏្ំរារ់ោក់ជាលំោរ ់និង លទ្យធភាព នន

សនធ ិសយាគ (articulation) ច្ដើមបីនលិត្ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ។ ការពិចារ្ ច្លើចំច្្ទ្យច្នុះឯង ផ្ដលនំ

រច្ងក ើត្គំនិត្ថ្មីមួយ អំពីប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ។ គំនិត្ថ្មីច្នុះ គឺទ្យ ក ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ជាចំច្ណុះ វវទិ្យាសាស្ត ត្ វ

៖ ឧទាហរណ៏ៈ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ននអារយធម៌ ជា ការបនតដ្ាំសណើរគាំនិត (translations) ពីកផ្នៃងមួយច្ៅ

កផ្នៃងមួយច្ទ្យៀត្។ កន ុង្ញ្ហញ ណ ននការរនតដំច្ណើរគំនិត្ច្នុះ មានទ្យិដាភាពផ្ដលច្គសាគ ល់ចា្់

្្ ់គឺ៖ តាម លំោរ់រញ្ហញ , មានប្ទ្យឹ ត្ ី ច្កើត្ច្ ើងមួយ គឺទ្យ ក «ប្បវតត ិសាស្តសត  ជាចាំសណេះ វវទិាសា

                                                           
18 វត្ថ ុននកនប្ម=Objet de lucre។ 
19 អននតភាព= Eternité។ 
20 Aiône : Aiôn ou Aïon est un terme tiré du grec ancien (Αἰών) aux acceptions multiples qui 
signifie « destinée », « âge », « génération », « éternité ». En philosophie antique, il s'agit de l'un 
des trois principaux concepts du temps, avec chronos et kairos. 
21 Nouveau testament. 
22 វគគ ិករណ=Classification។ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Destin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ternit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kairos
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ស្តសត » ឆៃងពីប្កងុ អាផ្ត្ន មក ទ្យីប្កងុ រមូ រនា រ់ មក ដល់ប្រច្ទ្យ្បារាងំ ច្ហើយ វាបានប្ជួត្

ប្ជារ ច្ៅកន ុងមហាវទិ្យាល័យលប ី ច្ៅកន ុងទី្យប្កងុ បារ ើ្  តាំងពីជំនន់ រាជវងសច្ ត្ ចការលូិន

(៥៨២-៩៨៧)មកច្មៃុះ។ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  មានទ្យិដាភាព ជាវទិ្យាសាស្ត ត្ ច្នុះ គឺវាមានលកខណៈ ច្លើ្

អំពី សីលធម៌ ផ្ដលជាកញ្ចក់ ននមហាកសត្យ មកជា វវទិាសាស្តសត  ថ្នអាំណ្ច ច្ៅកន ុងរដាមួយ ផ្ដល

ច្រៀរចំច្ ើង ជាអងគកាយ មានច្គ្នលរំណង មានរដាបាល ជាមូលោា ន ្រំារ់ប្ទ្យប្ទ្យង់ នូវប្គរ់

កិចចការផ្ដលរដាប្ត្វូច្ធវ ើ ច្លើ្ព ីការគិត្ផ្ត្ពី រំច្រ ើ ពួក្កត ិភូមិ23។ 

ចំណ ចវវទិ្យាសាស្ត ត្ ច្នុះច្ហើយ ផ្ដលប្រវត្តសាស្ត ត្ វទូិ្យ ច្លើកមកច្ចាទ្យជារញ្ហា  ដល់រណឌ ិត្រូរាណផ្ខ្មរ

ថានលិត្ ននប្ពឹត្ត ិការណ ៏ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្ោយគ្នម នរញ្ហច ក់ការច ុះកាលររចិ្ចេទ្យពិត្ប្បាកដ។ 

ប្ត្វូដឹងថា កន ុង្ម័យរូរាណផ្ខ្មរវ្ ញ្ហញ ណ ននច្ពលច្វោប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  មិនដូចគ្នែ នឹង ្ ញ្ហញ ណ នន

ច្ពលច្វោ ្ពវនថ្ៃច្នុះច្ទ្យ ផ្ដលច្គឲច្ ម្ ុះថា «ច្ពលច្វោ ន ីកា»។ ច្ពលច្វោកន ុង្ម័យច្ដើម

ផ្ខ្ម រ ជាចំនួន ននចលន ររ្់រ គគលមាែ ក់ៗ ច្ហត្ ច្នុះឯងច្ហើយ បានជា ច្ពលច្វោ ផ្ររច្នុះ វា

ខ្ ្ព ី ច្ពលច្វោ ននធមមជាត្ិ ផ្ដលផ្ខ្មរច្យើងឲច្ ម្ ុះថា «រដូវ»។ រមួ្ចកត ីមក ច្យើងអាច

្នែ ិោា នបានថា រដូវ ជាច្ពលច្វោរមួ ររ្់មន ្សច្ោក ផ្ត្ «ចំនួនចលន» ជា ច្ពលច្វោ

ផ្កា ល ់ររ្់រ គគលមាែ ក់ៗ។ ច្យើងដឹងថា ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ច្ប្ចើនជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ត្ ីអំព ីគ ណ្មបត្ត ិ

ររ្់មហាប្កត្យ ច្ហត្ ច្នុះឯង បានជាមាន ទ្យំហំ (dimension) រ គគលច្លើ្ ល រច្ៅកន ុងប្រវត្ត ិ

សាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ។ រណឌ ិត្រូរាណផ្ខ្មរច្យើង គ្នត់្មិន្ូវយកចិត្តទ្យ កោក់អំពី ច្ពលច្វោច្នុះច្ ើយ

ច្ប្រុះជំនន់ច្ដើម គ្នម ន ឯកភាព្ំរារ់វា្់ច្ពលច្វោនង និង គ្នម នច្ពលច្វោ្មួយអាច

មានត្នមៃច្លើ្ពី្ កមមភាពររ្់មហាកសត្យនង៖ ច្រើប្ពុះអងគ ចង់បាន ចង់ច្ធវ ើអវ ីមួយ សារៈ

្ំខ្ន់ គឺ លទ្យធនលនូវទ្យីរញ្ចរ់ ផ្ដលមិនប្ត្វូមានការរងខ ិត្រងខ ំ អំពីច្ពលច្វោ្មួយច្នុះច្ ើ

យ។ ច្យើងអាច្នែ ិោា នបាន ច្ពលច្វោររ្់ប្ពុះមហាកសត្យ ច្ៅជំនន់រូរាណ គឺជាច្ពល

ច្វោ អននតភាព ច្នុះឯង។ 

           

៣. ប្រវត្តសិាស្ត្ ិថ្ែើ24 

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ថ្ម ី (récente) គឺ មានចារ់ពី្ម័យ រញ្ចរ់្ស្តង្ហគ មច្ោក ច្លើកទី្យ២ មកដល់

រចច ុរបនែកាលច្នុះជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ប្គរច្ោយប្ពតឹ្ត ិការណ៏នច្ោបាយជាត្ិ។ មានប្ពឹត្ត ិការណ៏

្ំខ្ន់ជាច្ប្ចើន មានច្កើត្ច្ ើងច្ៅប្្កុផ្ខ្ម រ៖ ការទាមទារឯករាជយពីបារាងំ, ពនៃកននលទ្យធិ

ប្រជាធិរច្ត្យយ, ច្ ត្ ច្ហីន , រររសាធារណរដា, ផ្ខ្ម រប្កហម, អា្និគមយួន, ដំច្ណើរផ្ខ្ម រថ្មី

និង ររាជ័យលទ្យធិប្រជាធិរច្ត្យយច្្រ ើ។ 

                                                           
23 ឯកច្ោង៖ Le Goff – Un autre Moyen Âge : Edition Quarto GALLIMARD។  
24 ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ថ្មី=Histoire récente។ 
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ប្ពឹត្ត ិការណ៏ទាងំឡាយច្នុះ មានច្ហត្ ការ (faits) ចា្់ោ្ ់មានកាលររចិ្ចេទ្យពិត្ មានព ត្ ុ

តាង ជា្មាា រៈ ្ំរារ់រញ្ហច ក់ ផ្ត្ផ្ខ្មរច្យើង ឥត្ច្មើលច្ ើញ ឬ យល់ច្ ើញ ននសាច់ច្រឿង នន

ប្ពឹត្ត ិការណ៏ដូចគ្នែ ច្នុះច្ ើយ ច្ប្រុះជាច្រឿងនច្ោបាយ។ ឧទាហរណ ៏ ត្ ីអំព ីការទ្យមាៃ ក់ ច្ ត្ ច្ីហ

ន  ពីដំផ្ណង ប្រម ខ្រដា ច្ោយ ្ភាជាត្ិ, ផ្ខ្ម រច្យើងខ្ៃុះ ទ្យ កទ្យច្ងវ ើច្នុះ ជារដាប្រហារ អែកខ្ៃុះច្ទ្យៀត្

ទ្យ កជា ការប្្រចារ់, ច្ហើយមាខ ងៗច្សាធច្ទ្យៀត្ ផ្រជានំគ្នែ ច្ដើររក ្ំដី ឬ ការ្រច្្រ ររ្់ជន

ររច្ទ្យ្ លបីលាញ មកច្ធវ ើជាច្ោង ្ំរារ់ការយល់ច្ ើញររ្់ខ្ល នួ ជាជំនួ្ នូវការពិចារ្

ប្រករច្ៅច្ោយ វវសិសសៈភាព (sincérité) ររ្់ខ្ល នួច្ៅវញិ ឬ តាមផ្ររទ្យ្សនវជិាេ ។ ច្ៅមាន

ឧទាហរណ៏ជាច្ប្ចើនច្ទ្យៀត្ដូចោ ងប្ពឹត្ត ិការណ៏នថ្ៃទ្យ៧ីមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ ។ល។ ច្ត្ើការពិត្ មានច្ៅ

ប្ត្ង់្ ? 

ផ្ត្កន ុងប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ថ្មីច្នុះ វាមានលកខណៈពិត្ ររ្់វាមួយ គឺ ការរង្ហា ញនូវភាព ច្ប្រុះផ្រក ជាកំ

ច្ទ្យច ររ្់្ងគមផ្ខ្មរ នំឲផ្ខ្មរ ប្រខ្ំគ្នែ  ច្ដើមបីច្បាយរកប្រច្ោជន៏ច្រៀងៗខ្ល នួ។ ្ប្ត្វូរមួ ររ្់

ផ្ខ្ម ររចច ុរបនែកាលច្នុះ គឺ ផ្ខ្ម រខ្ល នួឯង ផ្ត្មតង។ ជាតិ្ផ្ខ្មរបាក់ផ្រក ច្ខ្ាយច្ខ្ាុះអ្់ច្ៅ

ច្ហើយ ច្ត្ើច្ៅ្ល់អវ  ី ផ្ដលអាចសាត រគំនិត្ផ្ខ្មរ ឲច្ចុះមាន ច្មតាត  ករ ្ ប្្ឡាញ់រារ់អានគ្នែ

សាមគគ ីររួរមួជិត្ ែ្ ិទ្យធគ្នែ ច្ ើងវញិ ? ព ទ្យធសា្ន ? ចំច្រុះ ភិក្ខ ុ  ងិន-សភង25 ច្រើជាតិ្ផ្ខ្ម រនិង

ប្រជាជនផ្ខ្មរ ែ្ រ់ច្បាុះរង់សា្នច្នុះច្ចាលច្ទ្យៀត្ គឺច្រឿងផ្ខ្ម រ វាចរ់ប្ត្ឹមហែ ឹងច្ហើយ។ ច្នុះ ជា

លបិចននររច្ទ្យ្។ ប្ពុះអងគ ច្មើលច្ ើញត្នមៃនន្សាន ្ ំរារ់ជាតិ្ផ្ខ្ម រ ច្ប្រុះច្យើងច្មើលច្ ើញផ្ដរ

ច្រើយកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  មកច្ធវ ើជាកញ្ចក់ ្ំរារ ់ឆល ុុះច្មើល្ងគមផ្ខ្មរ គឺថាច្ប្ៅអំពី ទ្យិដា ិ(dogme) នន

ព ទ្យធសា្ន គឺគ្នម ន ប្បព័នធតថ្មល26 ្មួយច្នសងច្ទ្យៀត្ ផ្ដលអាចទ្យ កបាន ជាការតាក់ផ្ត្ង

កន ុងផ្នែក្ីលធម៌ ច្លើ្ពីព ទ្យធសា្ន។ ដូចច្ោក វា៉ា ន់-ឌិកាអ ន ផ្ដរ, ច្ោកមាន ច្ោរល់

មា ងមួយច្ទ្យៀត្ ថា ច្ៅកន ុង្ងគមផ្ខ្មរ ខ្វុះ ទ្យ្សវជិាេ  ្ំរារ ់ឲជនផ្ខ្មរ ច្ចុះពិចារ្ អំពី ្ីល

ធម៌ និង អ្ីលធម៌ ផ្ដលនំឲជនផ្ខ្មរជួរប្រទ្យុះវវរិត្ត ិច្ប្ចើនកន ុងគតិ្។ គួរកត់្្ំគ្នល់ថា ទ្យ្សន

វវជិាេ ច្ទ្យពនិយម27 ឬ ធម៌ននសា្ន ជាទ្យិដា ិ្ំរារ់ច្ជឿោច់ខ្ត្ ឯចំផ្ណកទ្យ្សនវជិាេ  រ ច្ ឹ

មប្រច្ទ្យ្ ជាការប្ត្ិុះរុិះ ្ំរារ់យកមកច្ធវ ើការពិចារ្ រកច្ហត្ នល។ ទ្យ្សនវជិាេ ទាងំពីរផ្ររ

ច្នុះ ្ ទ្យធផ្ត្សារប្រច្ោជន៏ដូចគ្នែ ្ំរារ់មន ្សច្ោក កន ុងវ ិ្ ័យ្ីលធម៌ ផ្ដលរ្់ច្ៅកន ុង

្ងគម្កត ិភូមិ ផ្ដលមាន ្ ីលធម៌អំ្ចផ្កត ចក់ារ ជាទ្យិដា ិ ្ ំរារ់ឲប្រជារាស្ត ត្ ច្គ្នរពោច់ខ្ត្។

ច្ៅកន ុង្ងគមផ្ខ្មរ ផ្ររ្កត ិភូមិ គ្នម នទ្យ្សនវជិាេ  ច្ហើយ ច្រើផ្ខ្ម រ នំគ្នែ ច្បាុះរង់ជំច្នឿច្លើព ទ្យធ

សា្នច្ទ្យៀត្ គឺផ្ខ្ម រ វាចរ់ប្ត្ឹមហែ ឹងឯង ដូច ភិកខ ុ  ងឹន-ច្ភង ប្ពុះអងគ មានច្ោរល់ច្នុះឯង។ 

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ថ្មីផ្ខ្ម រ មានលកខណៈជាលទ្យធិ ខ្ ្ព ីលកខណៈ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្សាមញ្ញ  ផ្ដលមាន ប្គិុះ ជារ

ត្  ំ និង ្ីលធម៌សា្ន។ លទ្យធិជាគំនិត្ររ្់ករសពួក រច្ងក ើត្ច្ ើង ្ំរារ់ការរររកស

ពួក ច្ហត្ ច្នុះឯង ច្យើងព ំអាចទ្យ កប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ថ្មី ជាប្រវត្តសាស្ត ត្  កន ុងន័យ វវទិ្យាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្

បានច្ៅច្ ើយ វាច្ៅមានលកខណៈប្ត្ឹមជា ប្ពឹត្តកិារណ៏ ្ងគមកត ី នច្ោបាយកត ី។ មា ងមួយច្ទ្យៀត្វ

                                                           
25 ដកប្្ង់ពីប្រធាន្ិការរ្់ប្ពុះអងគ  ច្ៅកន ុង ្ិកាខ ្ីោមួយៈ សា្ន និង ជាតិ្ផ្ខ្ម រ។ 
26 ប្រព័នធត្នមៃ= Le système de valeur។ 
27 ទ្យ្សនវជិាេ ច្ទ្យពនិយម=Philosophie panthéistique។ 
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ផ្ខ្ម រច្យើង ខ្វុះ ឬ គ្នម ន ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យ្មួយ មានកិត្ត ិនម (notoriété) ជាអែកឯកច្ទ្យ្ មាន

សាែ នដ នលិត្ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិ អាចឲផ្ខ្មរដ៏នទ្យច្ទ្យៀត្ ទ្យ កសាែ នដច្នុះ ជា ច្ោង ្ំរារ់ខ្ល នួ ច្ប្រុះ

ច្ៅកន ុង្ងគមផ្ខ្មររចច ុរបនែ  មានព ុះគំនិត្ផ្ខ្មរ ជាច្ប្ចើនលទ្យធិនច្ោបាយ ផ្ដលនំឲផ្ខ្ម រ មានការ

្ងស័យ ប្គរ់ផ្ររោ ង ច្ៅច្លើ វវសិសសភាព (sincérité) និង អនាគតិ (impartialité) ររ្់អែក

ច្ចុះដឹងផ្ខ្ម រ។ ច្ៅកន ុង្ងគមផ្ខ្មរ រចច ុរបនែ  «មូលធន នន ច្្ចកត ីទ្យ កចិត្ត28»រវាងផ្ខ្មរ នឹង ផ្ខ្ម រ វា

ធនកស័យ អ្់ច្ៅច្ហើយ។ 

ច្ហត្ ច្នុះឯង បានជា ផ្ខ្ម រច្យើង យល់ច្ ើញថា ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ថ្មី គឺជា មតិ្នច្ោបាយររ្់រកស

ពួកនិមួយៗ ផ្ត្រ  ច្ ណ្ ុះ។ ឧទាហរណ៏ ដូចោ ង ច្ខ្ៀវ-្ំនន, ជាជន ជារ់ច្ចាទ្យពីរទ្យប្រប្ពឹត្ត

អំច្ពើ ប្រឆំ្ងនឹងមន ្សជាត្ិ, ្ រច្្រច្្ៀច្ៅអំព ីប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ថ្ម ីននកមព ុជា29 ច្ៅកន ុងច្នុះគ្នត់្

ផ្ក ច្ហត្ ការណ ៏នន ប្ពឹត្តកិារណ៏ ច្ដើមបីរំន ង ឲផ្ខ្មរ យល់ប្ច  ំពីច្គ្នលរំណង ដ៏ចនប្ង ររ្់គ្នត់្

គឺ ការរំផ្កៃ ញជាតិ្ផ្ខ្មរ។ 

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ្ម័យ ច្ទាុះរី្រច្្រ អំពីប្ពឹត្ត ិការណ៏ថ្មីកត ី ឬ ច្លើក យកឯកសាររូរាណមក្រច្្រ

ច្ ើងវញិកត ី ច្ប្ចើនផ្ត្មានច្គ្នលច្ៅជា ្ហតាែ ករណ៏ (manipulation) ប្គរ់ផ្ររោ ង ច្ដើមបី

ផ្ វ្ ងរកប្រច្ោជន ៏ ឬ ការររអវ ីមួយ ផ្ដលអែកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ កត ី អែកចូលចិត្តប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ កត ីចង់

បានច្ៅ្ត្ិររ្់ខ្ល នួ។ គំនិត្ច្នុះ ជាកញ្ចក់ឆល ុុះររូភាព នន្ងគមផ្ខ្មររចច ុរបនែផ្ដលកំព ងរ្់

ច្ៅកន ុង ភាពប្ចរូកប្ចរល់ ផ្លងសាគ ល់អវ ី ផ្ដលជាប្រច្ោជន៏ជាត្ិ អវ ីផ្ដលជាអំច្ពើរំផ្កៃ ញជាត្។ិ 

 

 

                                                           
28Capital de confiance. 
29 Histoire récente du Cambodge et mes prises de position – Khieu Samphan : Edition L’Harmattan។ 
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ន្ចក្តិ្នែិដ្ឋា ន 

ផ្ខ្ម រមានប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិពិត្ផ្មន ផ្ត្ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ច្នុះ មានការចាត្់ជាថាែ ក់ជាត្នមៃ  ្ ំរារ់ជន

ររច្ទ្យ្, អែកច្ចុះដឹងផ្ខ្ម រ, ជនសាមញ្ញ ផ្ខ្ម រ ផ្ដលវា នំរច្ងក ើត្ឲមាន ការ្ងស័យ រវាង ថាែ ក់ត្នមៃ

និមួយៗ ច្ហើយជាពិច្្្ អែកនច្ោបាយផ្ខ្មរ គ្នត់្ច្ប្ចើនយកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  មកច្ធវ ើ ្ហតាែ ករ

ណ៏ ្ំរារ់រំច្រ ើប្រច្ោជនន៏ច្ោបាយ ររ្់គ្នត់្។ ដូច្ចែុះ ពីរររនច្ោបាយមួយ ច្ៅ រររ

មួយ អែកកាន់អំ្ច គ្នត់្មិនផ្ដល យកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិ មក ោត្ប្ត្ោងឲលែ ិត្លែន់ កន ុង

កមម វធិី្ិកា ប្គរ់ថាែ ក់្ិកា ពី មធយម្ិកា ដល់ ឧត្តម្ិកា ្ំរារ ់យ វជន។ រហូត្មកដល់

រចច ុរបនែកាល កន ុង ចំច្្មអែកច្ ែ្ហាជាត្ ិគ្នត់្មាន ផ្ត្គំនិត្មនម (obsession) មួយគត់្

កន ុង រររិទ្យ សាែ នការជាត្ិ្ពវនថ្ៃ គឺ ផ្ខ្ម រ ជាជាត្ិសា្ន៏ ទ្យទួ្យលច្ប្គ្នុះថាែ ក់ពីប្រច្ទ្យ្ជិត្ខ្ង

ដូច្ចែុះប្ត្វូនំគ្នែ  ច្ប្គ្នកឈរច្ ើង ច្ោយយក ្ម័យ ប្ពុះបាទ្យជ័យវរ័ មន ទី្យ៧ មកច្ធវ ើជា លំអាន

ច្ដើមបីរំច្ោុះជាត្ ិអំពីការ ៃ្ នរនររច្ទ្យ្។ ផ្ត្ផ្ខ្មរច្យើង ឥត្សាគ ល់អវ ីឲបានចា្់ោ្់ ថាលំ

អាន ច្នុះមាន អនតរវត្ថ ុ (contenu) ផ្ររ្នង ច្ប្ៅព ីដឹង តាមឯកសារររច្ទ្យ្ គឺ ការវាត្

ទឹ្យកដីផ្ខ្ម រ និង កសាងប្រសាទ្យប្រករច្ោយច្សាភ័ណភាព ផ្ត្រ  ច្ ណ្ ុះ។ ច្ត្ើអែកច្ ែ្ហាជាតិ្ផ្ខ្មរ

បានច្ចាទ្យជា្ំណួរផ្ដរឬច្ទ្យថា ្ស្តង្ហគ មវាត្ទឹ្យកដី ររ្់មហាកសត្យផ្ខ្ម រ ជា ឆនាៈររ្់ពលរដា

ផ្ខ្ម រ ឬ ជា មហិចេ ិតា ររ្់មហាកសត្យ ? ច្ត្ើប្រជារាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ទ្យទួ្យលនលវបិាកផ្ររ្ខ្ៃុះ អំពី

នច្ោបាយ មហា្ំណង់ប្បាសាទ្យទាងំឡាយ ររ្់មហាកសត្យផ្ខ្ម រ ? ច្ត្ើប្បាសាទ្យទាងំច្នុះមាន

សារៈប្រច្ោជន៏អវ ីខ្ៃ ុះ ្ំរារ់ជាតិ្ផ្ខ្ម រ កន ុង្ម័យច្នុះ ? 

កន ុងប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  រញ្ហច ក់ឲផ្ខ្ម រច្យើងដឹងចា្់ថា ប្រច្ទ្យ្ផ្ខ្មរ មានទឹ្យកដី ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ររ្់

ខ្ល នួ ទាងំខ្ង លិច និង ខ្ង ច្កើត្ នននគរផ្ខ្ម ររចច ុរបនែ  ដូចមានច្ខ្ត្តជាច្ប្ចើនររ្់ផ្ខ្ម រផ្ដល

្ពវនថ្ៃ កាៃ យជា ច្ខ្ត្ត ររ្់ប្រច្ទ្យ្ច្្ៀម, កមព ុជាច្ប្កាម កាៃ យជា ច្ខ្ត្ត ររ្់ប្រច្ទ្យ្យួន។ ច្ត្ើ

អែកជាតិ្និយមផ្ខ្មរ មានច្គ្នលរំណងអវ ីមួយចា្់ផ្ដរឬច្ទ្យ ថាផ្ខ្មរច្យើង ចង់បានអវ ីពិត្

ប្បាកដ កន ុងច្រឿង ទឹ្យកដីជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ? ទាមទារយកមករញ្ច លូកន ុងទឹ្យកដីផ្ខ្ម ររចច ុរបនែ

វវញិ ? ឬ ប្គ្នន់ឲផ្ត្ប្រច្ទ្យ្ ច្្ៀម និង យួន ទ្យទួ្យលសាគ ល់តាមការប្រកា្ជានល វូការថា ទឹ្យកដីច្នុះ

ជាទឹ្យកដ ី ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ររ្់ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្មរ ? ច្ត្ើផ្ខ្ម រក ត្ លច្យើងរចច ុរបនែ  មានគ ណ

្មបត្ត ិដ៏ប្រនពផ្ររ្ ផ្ដលអាចទាក់ចិត្ត ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្មរ រ្់ច្ៅកន ុងប្រច្ទ្យ្ច្្ៀម និង

យួន ឲមានចំណង់ចង់ មករ្់ច្ៅជាមួយខ្ល នួ ? ្ពវនថ្ៃច្នុះ ច្យើងឥត្ដឹងអវ ីទាងំអ្់ អំពី

រញ្ហា ទាងំច្នុះ គិត្ផ្ត្ពីយក ត្ ា្  និង ការរំជួលចិត្ត មកធវ ីជា ការទាមទារមួយ ផ្ដលគ្នម ន

ច្គ្នលច្ៅពិត្ប្បាកដ។ ច្យើងដឹងថា រញ្ហា ច្នុះ ជា ពិ្ិដាកមម (tabou) ្ំរារអ់ែកជាតិ្និយម

ផ្ខ្មរ ច្រើនរ្ហា នច្លើកយកមកច្ចាទ្យជា ្ ំណួរ គឺ ច្គនំគ្នែ  ទ្យ ក ជនច្នុះ ជាជន មិនប្្ឡាញ់

ជាត្ ិឬ ជា អែកកបត្់ជាតិ្ផ្ត្មតង។ ការច្លើកយកវាមក ច្ចាទ្យជា្ំណួរ មិនមានន័យថា មាន
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គំនិត្ ជតានិយម30ច្នុះច្ ើយ នទ ុយច្ៅវញិ ជាការផ្ វ្ ងរក ការពិត្មួយ ផ្ដលន ំ ក ំឲផ្ខ្ម រ

ច្យើង និោយភៃយ (ឥត្គិត្) ច្ហើយ ច្ដើរផ្ត្តាមនល វូល ំដផ្ដលៗ ផ្ដលនំឲជាតិ្ផ្ខ្មរច្យើង ធាៃ ក់

កន ុង រច្តត ទ្យ កខ  អ្់ច្ប្ចើន្ត្វត្សរចួមកច្ហើយ។ 

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្មរ ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ មួយ មិនទាន់ ចរ់ច្ៅច្ ើយច្នុះច្ទ្យ នទ ុយច្ៅវញិជា

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្ទ្យើរផ្ត្មានកំច្ណើត្ ច្ៅកន ុង គតិ្ផ្ខ្មរ (esprit khmer) ច្ប្រុះ ប្រច្ទ្យ្ និង ជាត្ិសា

្ន៏ផ្ខ្មរ កំព ងជួរប្រទ្យុះ ជាថ្មី នូវច្ប្គ្នុះថាែ ក់ បាត់្រង់ ជាតិ្ផ្ខ្មរ។ ច្ប្គ្នុះថាែ ក់ច្នុះ ប្ត្វូចាំបាច់ឲ

អែកច្ ែ្ ហជាត្ ិ មាន ការច្មើលថ្ម ី ច្ៅច្លើប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិ និង ការប្ត្ិរុិះ (pensée) ថ្មី ច្ៅ

ច្លើ ច្ជាគ(atout) ផ្ដលផ្ខ្មរច្យើងមានពិត្ ្ំរារ ់ រកដំច្្ុះប្សាយ ្មតាម រញ្ហា  ច្ចាទ្យដល់

ជាត្រិរ្់ខ្ល នួ។ ការច្មើកថ្មី ច្ៅច្លើ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ ិគឺ ច្ដើមបីរក ឲច្ ើញ ប្ពលឹងផ្ខ្មរពិត្ ររ្់

ជាត្ិ។ មកដល់្ពវនថ្ៃច្នុះវ អែកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្ប្ចើនផ្ត្នំគ្នែ វ ចំ ងឥត្ពិចារ្ ពីឯក

សារ ប្រវត្ត វទូិ្យររច្ទ្យ្ ផ្ដលជាការ្ិកា ផ្ររ្ច្ងខររំន ត្ រង្ហា ញផ្ត្ទិ្យដាភាពទូ្យច្ៅ ផ្ត្

រ  ច្ ណ្ ុះ ដូច្ចែុះផ្ខ្ម រប្ត្វូការ អែកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ មាន ច្ទ្យពច្កា្លយ មាន កិត្ត ិ្ពា ្ំរារ ់នលិ

ត្ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ ិ្ំរារ់យ វជនផ្ខ្មរ ផ្ដលកំព ង រ្់ច្ៅកន ុង ្ងគមពហ សា្ន៏ ច្ទាុះរីខ្ល នួ

ចង់កត ី ឬ មិនចង់កត ី ច្ប្រុះររាជ័យ ជាតិ្ផ្ខ្មរ រនតមិនមិនច្ចុះចរ់ អ្់ច្ប្ចើន្ត្វត្សមក

ច្ហើយ នំរច្ងក ើត្ ្ងគមផ្ររច្នុះ។ ្ពវនថ្ៃច្នុះ អែកឈែ ុះ គឺអែកដឹកនំជាតិ្សា្ន៏យួន ច្គ

កំព ងនំគ្នែ ្រច្្រប្រវត្តសិាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ្ំរារ់ផ្ខ្ម រ ច្ៅតាម មហិចេ ិតាររ្់ច្គ។ រនត ិចៗមតងៗ ប្រវត្ត ិ

សាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រ ផ្ដលយួន្រច្្រច្នុះ នឹងកាៃ យ ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ជាវទិ្យាសាស្ត ត្  ្ំរារ់ផ្ខ្ម រ ដូចជាប្រវត្ត ិ

សាស្ត ត្  ផ្ដល្រច្្រច្ោយច្ោយបារាងំផ្្្ ច្នុះឯង ច្ប្រុះច្ៅប្្កុផ្ខ្ម រ គ្នម ន អែកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្

ពិត្ ជាអែកនលិត្ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ប្រករច្ោយគ ណភាព ផ្ដលនំឲ អំ្ច ររ្់អែកដឹកនំ ច្គ

រនតតួ្នទី្យច្គជា អែកនលិត្ ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ។ ច្ហើយអំ្ចច្នុះច្ទ្យៀត្ ្ពវនថ្ច ច្ៅកន ុងក ត្ រ់

នដ ររ្់អែកដឹកនំយួន រមួនឹង ចំនួនជាតិ្សា្ន៏យួន មករ្់ច្ៅប្្កុផ្ខ្ម រ មានចំនួនច្ ា្ ើរ

ច្ ម្ ើនឹង ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្មរច្ៅច្ហើយ ផ្ដលជា សជាគ មួយ ្ំរារ ់នាយវរបធម៌ ររ្់ច្គ ោ ងង្ហយ

ប្្ួលរំន ត្ ផ្ដលច្ៅកន ុងច្នុះច្សាធ មានប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ផ្ខ្ម រថ្មីមួយ ផ្ដលមានប្ពលឹងផ្ខ្មរជា

ប្ពលឹងយួន។ ការច្នុះ ជាការពិត្មួយផ្ដលផ្ខ្មរច្យើង កំព ងទ្យទួ្យលរងច្ប្គ្នុះ ឥត្អាចផ្ខ្មរ្

ប្រផ្កកបាន។ ទ្យ្សនៈច្នុះ មិនផ្មនជាទ្យ្សនៈ ជាត្ិសា្ន៏និយមច្នុះច្ ើយ ឬ អែកប្ជលុ

និយម ច្នុះផ្ដរ ផ្ត្ជាប្រត្ិកមម  ជាធមមតាររ្់ផ្ខ្ម រអែកប្្ឡាញ់ជាត្ ិច្ៅចំច្រុះម ខ្ ច្ប្គ្នុះថាែ ក់

ជាត្ ិផ្ត្រ  ច្ ណ្ ុះ។ ផ្ត្ប្រត្ិកមមគ្នម ន្កមមភាព គឺប្គ្នន់ផ្ត្ជា បចាេ ទុក្ខ31 (contrition) ផ្ដលផ្ខ្មរ

ច្យើងផ្ត្ងផ្ត្មានផ្ត្រ  ច្ ណ្ ុះ។ 

ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្ៅប្្កុផ្ខ្ម រ មានពិត្ ច្ហើយ មានលកខណៈដូចជាមាំមួន្្់ ផ្ត្ជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ ្ំ

រារ ់រំច្រ ើប្រច្ោជន៏ អែកដឹកនំផ្ត្រ  ច្ ណ្ ុះ ច្ប្រុះជាប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  មានប្រភព ច្ចញពីអំ្ចអែក

ដឹកនំ ផ្ដលច្យើងអាចប្រដូចច្ៅនឹង សាធារណច្ោ្ន (publicité) ររ្់អែកដឹកនំជាតិ្

                                                           
30 ជតានិយម=Fatalisme។ 
31 រចាេ ទ្យ កខ=ទ្យ កខសាត យច្ប្កាយច្ោយបានច្ធវ ើខ្ ្។ 
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ច្ដើមប ី ផ្ វ្ ងរក ប្រច្ោជន៏អំ្ច ច្ដើមបីពប្ងឹងអំ្ច ផ្ត្ច្រើផ្ខ្ម រច្យើង អាន ច្ោយមានការ

ពិចារ្ ច្យើងអាចច្ ើញមាន ចំណ ចច្មម ច្ប្ចើន្្់ ផ្ដលប្ត្វូការ មានអែកប្រវត្ត ិសាស្ត ត្

ឬ អែកប្្ឡាញ់ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  ច្លើកយកវា មករំច្ភៃ ើ រក ភាពវជិាេ មាន និង អវជិាេ មាន ្ំរារ់ទ្យ ក

ជូនសាធារណជន យកវាមកពិចារ្។ ការប្តិរេិះជាឯក្32 ររ្់ប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ វទូិ្យររច្ទ្យ្កត ិ ររ្់

អែកដឹកនំ ផ្ដលវផ្ងវងជាត្ិកត ី ្ ទ្យធជានល វូមរណៈ ្ំរារ់ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្មរ ដូច្ចែុះផ្ខ្ម រប្ត្វូមាន

ករណីយកិចច មានគំនិត្ថ្មី ច្ដើមបីឆល ុុះច្មើលច្ ើងវញិ នូវប្រវត្ត ិសាស្ត ត្ជាត្ិ ររ្់ខ្ល នួ ដូច្ចែុះវផ្ខ្ម រប្ត្វូ

ការ សធវ ើបដិ្វតតន៏គាំនិត ផ្ដលជាឧរករណ ៏្ំរារ់កសាងលទ្យធិប្រជាធិរច្ត្យយច្្រ ើ។ ច្ហើយក ំច្ចុះ

ផ្ត្នំគ្នែ ខ្ឹងនឹងយួន ច្ោយមិនយក គ ណ្មបត្ត ិ និង គ ណវរិត្ត ិ ខ្ល នួ មកពិចារ្ រក ច្ជាគ

ច្ដើមប ីត្តំាង នឹងច្គ តាមរច្រៀរ ប្បាកដនិយមមួយ ផ្ដលខ្ល នួអាចច្ធវ ើបាន៕ 

 

- ចប់ - 

 

នថ្ៃទ្យ២ី៨ ត្ ោ ឆ្ែ ំ ២០១៤ 

                                                           
32 ការប្ត្ិុះរុិះជាឯក=La pensée unique។ 


