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ដសចកី្តដ្ីើម 

បរើចង់សិក្សាអំរីប ើមកំ្សប ើតននអំណាចបៅប្សកុ្សខ្មម រ គឺចំបាច់ប្តវូខ្តសិក្សាអំរី

អំណាចននប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ រីបប្រះប្រះមហាក្សសតយខ្មម រជាអនក្សកាន់អំណាច ំរូង

មុនបគរំផុត បហ្ើយជាអចជ ិន្នៃ រហូ្តមក្ស ល់ឆ្ន ំ១៨៦៣ ខ្ លជាឆ្ន ំខ្ លប្រះមហា

ក្សសតយខ្មម រដាក្ស់ប្របទសមល នួឲបៅបប្កាមអាណាប្របាលប្របទសបារងំ។ មុនបរល

របងក ើត រររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរ ឋសភាបៅប្សកុ្សខ្មម រនាឆ្ន ំ១៩៤៧ រររនយន

ប្សកុ្សខ្មម រជារជាធិរបតយយ។ ក្សន ុងរររបនះបគទុក្សប្រះមហាក្សសតយជា អាទិបទរបលើប្រ

ថិរ ីខ្ លជាអងគម្ចា ស់ជីវតិប្រក្សរបដាយអនុភារ ររស់ អាណាប្បជានុរាស្រសត 1 លក្សខ

 ៈអាទិបទរ ររស់មហាក្សសតយមិនខ្មនថិតបៅប្តឹមខ្តជាជំបនឿបនាះប ើយ រួក្សវា

បគមំបធវ ើយ៉ា ងណាឲលក្សខ ៈបនះម្ចនភារជាការរិតមួយសំររ់ឲរ្សរ ប ើញប ើមបីឲ

បោររបកាតខ្លា ច  ូចយ៉ា ងបៅក្សន ុងប្គរ់រជរិធីជាផល វូការ បៅបរលខ្ លប្រះមហា

ក្សសតយ ប្រះអងគយងបចញបធវ ើសាធារ សវនាការឬ យងបចញបធវ ើរជ ំប ើរក្សន ុង

រជាណាចក្សយ បយងតាមឯក្សសារររស់ជនជាតិម្ចន ក់្សប ម្ ះជីតាន់ ខ្ លបានម បធវ ើ

ទសសនាកិ្សចាជាឯក្សជនបៅប្សកុ្សខ្មម រក្សន ុងសតវតយទី១៤ បានសរបសរទុក្សថាបៅបរល

ខ្ លអាណាប្រជានុរ្សរ  និងប្គរ់សរវមុមម្នរ ីរជការ ឮសបមាងស័ងខក្សន ុងរជារិធី

ក្សរ ី ឬក្សន ុងរជក្សបួ នខ្ហ្ប្រះរជាក្សរ ី ប្តវូនាំោន ប្បណ2ំ បលើក្សអញ្ញលីបអានក្សាល ឲថាា  ល់

 ីរហូ្តលុះប្តាខ្តឈរ់ឮសបមាងស័ងខបទើរអាចម្ចនសិទធិបងើរមុមវញិបាន។ សភា

គតិរ្សរ ខ្ររបនះ ខ្ លប្តវូខ្តម្ចនជាចំបាច់ចំបរះប្រះរជាជាកាតរវក្សិចាមួយ

ខ្ លរួក្សវាងំគបគរបងក ើតប ើង សំររ់ឲរ្សរ ទទួលសាគ ល់មហាក្សសតយខ្មម រជាអាទិបទរ។ 

                                                      
 

 

1 អាណាប្រជានុរ្សរ  ឬរ្សរ =Le peuple ; les sujets។ 
2 ប្រ ំ=se prosterner ;s’incliner។  
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ការទុក្សសេមរនិទ3 ជាអាទិបទរសំររ់បធវ ើជាឆាយា4 ននអំណាចផ្តរ ច់ការ បដាយប្រះ

មហាក្សសតយមល នួឯង និងអមាត្យ5 គឺបគបាននាំោន បធវ ើប ើង ក្សន ុងបោលរំ ងជា អ

ខ្នក្ស ឲអាណាប្រជានុរ្សរ រស់បប្កាមទិរវររមី ទទួលសាគ ល់ជានិចាបៅក្សន ុងគំនិតនូវ

អំណាចផ្តរ ច់ការប្រះមហាក្សសតយ បហ្ើយនាំោន គំប្ទនិងការររបដាយផ្តៃ ល់ ឬ មិន

ផ្តៃ ល់ក្សរ ីប ើមប ី ឲររររជាធិរបតយយឲម្ចនជីវតិជានិរនរ។ បគប ើញក្សន ុងសមយ័អងគរ

អាណាប្រជានុរ្សរ ខ្មម រម្ចនជំបនឿជាអខ្នក្សបលើគំនិត «បសរ ចអាទិបទរ និង សសត ច

មត្កជន»6 ឬ «ប្រលឹងររស់ជិនក»7 ក្សន ុងគំនិតបនះ បគបជឿថាបៅបរលខ្ លប្រះ

មហាក្សសតយប្ទង់បសាយទិវងគត ប្រលឹងក្សសតយយងចក្សខ្ផន ីប្រះអងគបៅបសាយរជ

សមបតរ ិបៅសេវនាគរ8ី ជាថានប្រះឥសូរ  វសុុិឬប្រះនិរវ នរនរបៅបទតត បហ្តុបនះ

ឯងបានជាបគក្សសាងប្រះរជបចតិយបសរចមតក្សជនជាប្បតិ្របូ9 តាមជំបនឿប្រហ្ម

ញ្ញសាសនា ទុក្ស ូចជាភ្ន ំសុបមរុថិនបៅចំក្សណារ លសក្សលបោក្ស។ ឥ ូវ ជំបនឿបនះវា

រំសាយបៅបហ្ើយ រ៉ាុខ្នរវាស ឋ ិតក្សន ុងគំនិតប្រជារលរ ឋខ្មម រជាអនុសាវរយី៏មួយខ្ ល

ឥតអាចរំបភ្ាចបានប ើយ  ូបចនះប្រជារលរ ឋខ្មមរ បៅខ្តម្ចនអារមម ៏ជានិចាថា

ប្រះមហាក្សសតយជាសូរវងសអាទិបទរ អារមម ៏បនះឯងខ្ លនាំ ឲអំណាចផ្តរ ច់ការរនរ

ប្តកូ្សលររស់ប្រះមហាក្សសតយ ក្សន ុងចិតរគំនិតខ្មមរ ថាជាអំណាចប្សរចារធ់មមជាតិ

ផងនិង ជាអំណាចជាធម្ចម នររូផង។ 

ចំប រកាលតៗមក្ស បគសបងកតប ើញថា េិព្វរាជ្យ10 ខ្មម ររោយអតថរសមល នួ បដាយ

មល នួឯងរនរ ិចមរងៗ បៅសល់ប្តឹមខ្តជាកំ្ស ត់ខ្ លបគបានចរទុក្សក្សន ុងប្រវតរ ិសា

្សរជាតិខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ រនរមក្សបទតត បៅនថាខ្ លបសរចសីហ្នុទី១ប្រកាសរ ឋធមមនុញ្ញ

ខ្មម រជា ំរូងនាឆ្ន ំ១៩៤៧ បៅបរលបនាះររររជាធិរបតយយ ខ្ លជាគូនិងទិរវរ

                                                      
 

 

3 បមមរនិៃ=Indra khmer ;Titre qu’on donne parfois au roi khmer។ 
4 ឆ្យ=Ombre ; មារ់។  
5 អម្ចតយ=Conseillers du roi ;Ministres។  
6 បសរ ចមតក្សជន=Rois- Défunts។  
7ជិនក្ស=Aïeul ;Ancêtre (ជិនីសំររ់បប្រើចំបណាះបភ្ទប្សី( បគអាចបប្រើថាជារិតាររស់ប្រមហាក្សសតយក្ស៏បាន។  
8បទវនាគរ=ីCité des dieux។  
9ប្រតិររូ=Reproduction។  
10ទិរវរជយ៏=Royauté divine។  
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ជ្យក្ស៏រំោយមល នួបដាយអនុបោមតាមឧតរមចារ់ជាតិ ក្សន ុងបនាះម្ចនខ្ចងចាស់ថា

ប្រជារលរ ឋខ្មម រជាអធិរតីបៅក្សន ុងប្របទសររស់មល នួ។ 

បយើងប ើញថាអស់រយៈបរល ៏យូរអខ្ងវងមួយ ប្រជារលរ ឋខ្មម រ ោត់បានរស់បៅ

ក្សន ុងឋានៈជា អាណាប្រជានុរ្សរ ររស់ប្រះមហាក្សសតយ ោត់ឥតខ្ លបានសាគ ល់អវ ី

ខ្ លបៅថា សិទធិមនុសស សិទធិប្រជាជន បសរភីារជាសរវនរ ររស់រុគគល ជារិបសស

ោត់មិនខ្ លពិ្លាប11( អំរីសណាឋ នននជីវតិររសោ់ត់បនាះប ើយ បប្រះោត់

យល់ប ើញថា ការទងំបនះជាប្កិត្្យ12 ររស់រ្សរម្ចន ក្ស់ៗ។ 

អវតរម្ចនននអភិញ្ញា ណ13 បនះនាំឲប្រជារលរ ឋខ្មម ររស់ក្សន ុងសលាកនតរ14 ទុក្សទិរវរ

ជ្យ ជាធម៍ខ្តមួយគត់ សំររ់ជីវតិរស់បៅររស់មល នួ ខ្ លម្ចនបោលការ ៏ ូចជា

បសវភារ ការបសាម ះប្តង់ និង រលីក្សមម ចំបរះប្រះមហាក្សសតយប ើមបីបសរយីសប្រះអងគ 

ខ្ លជាម្ចា ស់ជីវតិបលើតបូ ង គឺថាក្សាលររស់អាណាប្រជានុរ្សរ ប្តវូចំបាច់ថិតបៅ

បប្កាមលអងធូលីប្រះបាទប្រះមហាក្សសតយ ប ើមបីប្រះអងគជាន់បលើជាអាធារ  សំររ់ឲ

មល នួកាា យបៅជានបរតរម ។ 

ជា បសវភារ ការបសាម ះប្តង់ និង រលីក្សមម ចំបរះប្រះមហាក្សសតយប ើមបីបសរយីសប្រះ

អងគ ខ្ លជាម្ចា ស់ជីវតិបលើតបូ ង គឺថាក្សាលររស់អាណាប្រជានុរ្សរ ប្តវូចបំាច់ថិត

បៅបប្កាមលអងធូលីប្រះបាទប្រះមហាក្សសតយ ប ើមបី ប្រះអងគជាន់បលើជាអាធារ15 សំ

ររ ់ឲមល នួកាា យបៅជានសរាត្តម16។ 

ការទំនាក់្សទំនងបសរចនិងរ្សរ ខ្ររបនះ នាំឲបគបចទជាសំ ួរថាបតើោរវៈររស់រ

្សរ ចំបរះបសរ ច ម្ចនវសិសសភាររិតខ្មនខ្ រឬខ្ទ? គួរបយើងបលើក្សយក្សបោលការ

                                                      
 

 

11រិោរ=se plaindre។  
12ប្ក្សិត៍យ=Obligation morale។  
13អភ្ិញ្ញញ = Connaissance។  
14បោក្សនររ=Monde des ténèbres។ឋាននរក្សងងឹតសូន្យ។  
15 អាធារ= Support។ 
16 នបរតរម=Plus élevé des hommes។  
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 ៏ររររជាធិរបតយយបៅរណារ រសា ិមប្របទស នាយុគក្សណារ ល (សតវតសទី៥ ល់ទី

១៥(មក្សរិនិតយបមើលខ្ រ ប ើមបីបធវ ើការបប្រៀរបធតរមាះនឹងររររជានិយមសក្សរ ីភូ្មិ

ខ្មម រ ថាបតើវាម្ចនបោលការ ៏ ូចោន ខ្ រឬបទ? 

តាមការសិក្សាបោក្ស Montesquieu17 ខ្ លបយើងបលើក្សយក្សមក្សបរតរររ់ ូចខ្លង

បប្កាមបនះគឺ៖ 

«ររររជាធិរបតយយ សនមត់ថាម្ចន វ ណ ៈមពង់មពស់មួយ ក្សន ុងសងគមខ្ លម្ចន

ក្សំប ើតរីធមមជាតិបហ្ើយវ ណ ៈបនះ ម្ចនបោលការ ៏ររស់បគគឺ”កិត្ត ិយស”ររស់វ ្

 ៈ។ កិ្សតរ ិយសបនះជាក្សម្ចា ំងថាមវន័រ ននប្គរ់អងគការនបយបាយររស់រររបធវ ើស

ហ្រយិក្សមមក្សន ុងជំបនឿរមួថាអវ ីខ្ លបគកំ្សរុងបធវ ើគឺប ើមបីខ្សវ ងរក្សសាធារ ប្របយជន៏

ផង និង ប្របយជន៏ឯក្សជនផង។ តាមរិតកិ្សតរ ិយសក្សន ុងទសសនៈខ្ររបនះ ជា

ក្សិតរ ិយសមិនរិតបនាះប ើយ បប្រះថាការយិក្សមមររស់មល នួគឺបធវ ើប ើងសំររ់ខ្តរំបរ ី

ខ្តប្របយជន៏ឯក្សជនខ្តរ៉ាុបណាណ ះ  ូចយ៉ា ង ររររជាធិរបតយយ បគរងខ ំឲអាណា

ប្រជានុរ្សរ បធវ ើក្សិចាការធាន់ធាររំផុត ោម នរង្វវ ន់ បដាយសំអាងថាក្សិចាការបនះ ជា

រលិក្សមម សំររ់ប្របយជន៏ជាតិខ្តការរិតរក្សយប្របយជន៏ជាតិបនះប្ោន់ខ្តជា 

រក្សយរក្សយបោសនាខ្តរ៉ាុបណាណ ះ » 

ក្សន ុងចំ ុចបនះនាំឲបយើងបលើក្សយក្សការក្សសាងប្បាងគប្បាសាទជាបប្ចើន ខ្ លបសរច

ខ្មមរក្សសាងប ើងបៅក្សន ុងសម័តប ើម សួរជាសំ ួរថា បតើការក្សសាងបនះ បធវ ើប ើងសំ

ររ់សាធារ ប្របយជន៏រិតខ្ រឬបទ? បរើខ្មម ររចច ុរបននយល់ប ើញថាប្បាសាទទងំ

បនាះជាបម្ចទនភារជាតិ ប្តវូខ្មម រគិតរិចរណាឲចាស់ថាក្សន ុងបម្ចទនភារបនះ អវ ី

មា ះខ្ លអាចចត់ទុក្សថាជាប្របយជន៏សំររប់្រជារលរ ឋ ជារិបសសក្សន ុងរចច ុរបនន

បនះ ោត់ក្សំរុងរស់ក្សន ុងភារប្ក្សីប្ក្សជាទីរំផុ។ ក្សន ុងសម័យប ើម  ូចបោក្សម៉ាុងបទស

បគយឿបានសរបសរ ូចខ្លងបលើបនះ រ្សរ ខ្មម របានប្តវូររររជាធិរបតយយខ្ក្សន ឲ

                                                      
 

 

17De l’esprit des lois។ 
  



Pg. 05 
 ដសចក្តដី្ីើម 

   

 

ោត់បចលខ្ប្សចំការ បចលប្គួសារ មក្សក្សសាងប្បាសាទប ើមបីបសចក្សរ ីថុ្ំបថកើងរររ

ខ្តរួក្សវាងំគ បគរនយល់រ្សរថា រលិក្សមមឥតរង្វវ ន់បនះជាប្របយជន៏ជាតិខ្មមរ ខ្ ល

ម្ចនមល នួជាម្ចា ស់  ូបចនះប្របយជន៏ខ្ លម្ចនម្ចា ស់បនះ គឺជាប្របយជន ៏េត្តិយៈ18

ឬ ប្របយជន៏ឯក្សជនខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។  ូបចនះបម្ចទនភារររស់ខ្មមរមិនប្តវូយក្សបសរច

ជាប្រតិម្ចបនាះប ើយ បម្ចទនភាររិតគឺបសចក្សរ ីបចះ ឹងខ្មម រក្សន ុងខ្ផនក្សសំ ង និង

ការរិុនប្រសរ់ខ្មម រក្សន ុងវសិ័យវចិិតយសិលបៈ រ៉ាុខ្នរ ខ្មម របយើងប្តវូចងចំក្សន ុងគំនិតជា

និចាថាក្សន ុងសាថ រនក្សមមបនាះ ម្ចនខ្មមរររ់មឺុននាក្ស់ ខ្ លបគខ្ក្សនមក្សបធវ ើជាក្សមមក្សរ

ជារលបសរច បធវ ើការង្វរ ៏ធាន់ធារក្សន ុងឋានៈជាទសៈប ើមបីរំបរបី្របយជន៏វ ណ ៈបសរ

ច។ ក្សមមក្សរ និងអនក្សរបចាក្សបទសប្គរ់វសិ័យសំ ង់ទងំបនាះឯងបហ្ើយ ខ្ លបយើង

ប្តវូទុក្សោត់ជាវរិរុរសជាតិខ្មមរ ខ្ លជាបម្ចទនភារខ្មមររិត។ 

ខ្មម របយើងប្តវូ ឹងថាររ់សហ្សសវតសមក្សបហ្ើយ រ្សរ ខ្មម ររស់ក្សន ុងកាលធម្19  ៏

ប្សបងះប្សបង្វចមួយ ភារបនាះប្តវូបាន បោក្សរ ឌ ិតសកងវ៉ា ន់សាក់ បោក្សយក្ស

មក្សខ្តងជាក្សំណារយមួយគួរឲប្សបណាះ ល់វាសនារ្សរ ខ្មម រក្សន ុងជគត្20 បយើងបនះ

ខ្ លម្ចនបសចក្សរ ី ូចខ្លងបប្កាមបនះ៖ 

បក្សើតតាមយំ ធំតាមោា ន ម្ចនខ្តប្ក្ស។ 

បឈើកំ្ស រ តទល់សាា រ់ ចរ់វាសនា។ 

រស់ជាមំុ្ប្ក្សមុប ក្សសុី បដាយរជការ។ 

រួក្សអាតាម អារក្សខ្មមរ រ្សរ បសនហាជាត។ិ 

រហូ្តមក្ស ល់រចច ុរបននបនះ បយើងប ើញចាស់ណាស់ថា ររររជាធិរបតយយបៅប្សកុ្ស

ខ្មម របទះរីកាា យមល នួជាររររជានិយមអាប្ស័យរ ឋធមមនុញ្ញ ក្ស៏បដាយ ខ្តបៅមំរស់

                                                      
 

 

18 មតរ ិយៈ=Noble ;guerrier de la caste de la lignée royale។ 
19 កាលធម្=La loi du destin។ 
20ជគត=Monde ;Terre ; ce monde=ជគតបយើងបនះ។ 
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បៅក្សន ុងអំណាចផ្តរ ច់ការខ្ លជាគូធាតុប ើមនឹងទិរវរជ្យររស់មល នួ ចូលន នឹង

ប្ក្សមុបចររាន់រំបរយួីនកុ្សមម ុយនិសរ  បធវ ើនបយបាយក្សន ុងរុតអាប្ក្សក្ស់ បដាយបប្រើប្រជា

ភ្ិថុតិរំភាន់គំនិតរ្សរ ខ្មម រថា បសរ ចសីហ្នុជារតីាឯក្សរជយផង និងសនរ ិភារ

ផង ខ្ លរួក្សបគនាំោន បោសនាថាសាន ន បនះឯងជាប្របយជន៏ខ្មមរ ខ្តការរិត

បយើងប ើញជាក្ស់ចាស់ថា ឯក្សរជយជាតិខ្មមររចច ុរបននបនះ ជាឯក្សរជយបៅបប្កាម

អំណាចយួនកុ្សមម ុយនិសរ  ឯចំខ្ ក្សសនរ ិភារវញិ គឺជាសនរ ិភារសំររ់ជនជាតិយួន

ចូលមក្សរស់ក្សន ុងទឹក្ស ីខ្មម របដាយបសរ ី និងអនាធិរបតយយ។ឯក្សរជយ និងសនរ ិភារ

រិតអាចម្ចនបានលុះប្តាខ្តបៅប្សកុ្សខ្មម រ រ្សរម្ចនបសរភីារ ម្ចនសុវតរ ិភារ រស់

ជាប្រជារលរ ឋនថាថន រូបហ្ើយជាម្ចា ស់ររស់ជាតិ។ ររររជានិយមអាប្ស័យរ ឋធមមនុ

ញ្ញ រចច ុរបននបនះ ជារររសោរម័េ21 ផង ផ្តរ ច់ការផង និងរ រយួនផង ធាតុ

ទងំរីយ៉ា ងបនះ សោរាណា22 ខ្មម របយើង បោក្សម្ចនជំបនឿថា រីចនប្ងសាា រ់ «ប្គរ់បម

ប្គរ់រង» សូប្តរី ង ផល ុំរី ង ប្រួសរី ង បាចរី ង ចងរី ង រត់រី ង។

ល។ ជាក្សបួ នសំោរ់រំបាត់ ប ញរនារ (នវ៉ៃរី ង(។ល។ 

ចាប់ប្តី្សនត្ិ៖ 

នាសតិរជា នឹងក្សសី ក្សសប្តា រុំខ្លងប ើយបហាង។ 

រីៗអសារ រីៗឥតការ រីៗសូនយបសាះ។ 

រីៗហ្ីនបហាច រីៗប្តបម្ចច រីៗសាធារ ៍។ 

បមរចបៅហ្ីនបហាច ប្តបម្ចចឥតការ បមរចបៅសាធារ ៍។ 

នាបៅសាធារ ៍ ម្ចនបប្រៀងឥតការ រំខ្រក្សក្សិចាក្សល។ 

រីៗសាម្ចនយ រីអនររធាន រីៗអាប្សូវ។ 

                                                      
 

 

21 រររបចរម័ទ(រររនបយបាយរុក្សរលួយ=Kleptocratie( 
22 បបារណា= ចស់ទុំ។  
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នាបៅសាម្ចនយ សង់ផៃះនាសាថ ន បទតរផាររុំជា។ 

គរ់នូវអនក្សរល សាធារ ៍បម្ចហា។ 

( ក្សប្សង់រីឯក្សសារបោក្ស បក្សង វា៉ៃ ន់ សាក់្ស( 

បទះរីររររជានិយមខ្មមរមំរង្វា ញថាមហាក្សសតយខ្មម រ បគបប្ចើសតាំងប ើងតាមនិ

តិវធីិននលទធិប្រជាធិរបតយយ គឺការបបាះបឆ្ន តក៏្សបដាយ ខ្តអនក្សម្ចនសិទធបបាះបឆ្ន ត

គឺជាមនុសសមួយចំនួនតូច ម្ចនវ ណ ៈមតរយៈ បប្ជើសបរសីតាំងបសរចតាមរបរតរការ

សប្ជើសតងំសមាជិកសោយេល នួឯង23 ោម នបេោា នគតិ្យុត្ត24 សំររ់ឲ ឹងអំរី

លកខណវនិិចជ ័យ25 ននជបប្មើសររស់ប្ក្សមុអនក្សម្ចនសិទធបបាះបឆ្ន ត។ ឧទហ្រ ៏ ូច

យ៉ា ងជបប្មើសបសរចសហី្មុនីជាមហាក្សសតយ រ្សរ ខ្មម រឥត ឹងអវ ីរនរ ិចបសាះអំរី

លក្សខ វនិិចជ ័យ ររស់ប្ក្សមុប្រឹក្សារជយសមបតរ ិ ការបធវ ើខ្ររបនះហាក្ស់រី ូចជាោម ន

តនមាអវ ីសំររ់រ្សរ ឲោត់ទុក្សបសរ ចបប្ជើសខ្ររបនះជាឧតរមរុគគល ជាសភាជន សំ

ររ់ជាតិខ្មម រ។ ក្សន ុងជបប្មើសោម នរទដាឋ នគតិយុតរ ខ្ លតប្មូវឲបសរ ចសីហ្មុនី

បោររបកាតខ្លា ច និង អស់គុ អស់មួយជីវតិ ចំបរះសម្ចជិក្សប្ក្សមុប្រឹក្សារជយ

សមបតរ ិរចច ុរបនន  ខ្ លរ្សរ ខ្មម រ ឹងចាស់ថាសុទធជាបចររា ន់ជាតិ និងក្សបត់សាស

នា។ ក្សន ុងសណាឋ នខ្ររបនះខ្មម របយើងអាចសួរថា បតើបសរ ចសហី្មុនីជាប្រះរជាខ្ររ

ណាបៅ បរើអនក្សបប្ជើសបរសីតាំងប្រះអងគសុទធជាេុរាោរ26 ជន ? បតើប្រជារលរ ឋខ្មម រ

អាចបោររប្រះអងគជាមហាក្សសតយម្ចនសកាក រៈបានបដាយបសាម ះខ្ រឫបទ? ភារោម ន

តនមាបសាះ ននររររជានិយមរចច ុរបននម្ចនជាក់្សខ្សរងបរើបយើងបយងបៅតាមបស

ចក្សរ ីខ្ថាងការ ៏ ររស់ប្ទង់រ ឬទធិថមីបនះ ថាប្ទង់មិនបធវ ើនបយបាយ ឬ មិនចូល

គ រក្សសសប្ង្វគ ះជាតិបទ បប្រះបោក្សហ្ ុនខ្សន បានសបថចំបរះមុមសររីតា

ប្ទង់ថាមិនរំោយររររជានិយមបទ  ូបចនះប្ទង់បានបធវ ើអនុសាសន៏ឲប្រះរជវងា

                                                      
 

 

23ការបប្ជើសតំាងសម្ចជិក្សបដាយមល នួឯង=Cooptation។  
24 រទដាឋ នគតិយុតរ=Règle de droit។ 
25លក្សខ វនិិចជ ័យ=Critère។  
26ទុរចរ=Mauvais conduite។ 
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នុវងសក្សុំចូលបធវ ើនបយបាយ បប្រះររររជានិយមម្ចនអនក្សធានាការររឲរស់បាន

បៅមុមបទតត។ បរឿងបធវ ើអនុសាសន៏ មិនឲប្រះរជវងានុវងស បធវ ើនបយបាយជាការ

មួយលអ បហ្ើយ ខ្តនិយយកំ្សខ្ភ្លថា អាយុជីវតិររររជានិយម បៅក្សន ុងក្សណារ រ់ន 

ហ្ ុន ខ្សន ជាការប្រម្ចថបដាយមល នួឯងនូវររររជានិយម ខ្ លរួក្សបសរចមល នួ

ឯង ម្ចនជំបនឿថា ជាសាថ រ័នសហ្សសវតស ខ្ លម្ចនការោំប្ទបដាយប្សឡាញ់រី

សំណាក្ស់ប្រជារលរ ឋខ្មម រ។សំ ីកំ្សខ្ភ្លខ្ររបនះក៏្សរង្វា ញឲប ើញភារផទ ុយប្ស ះរី

ធាតុទុររលររស់ររររចនិយមរចច ុរបនននឹង សព្សងសាា រ27 ជាបសរយីសននបសរ

ចសីហ្នុ ខ្ លប្ទង់រ ឬទធិទុក្សសររីតាប្ទង់ជារជហ្រវិងស។ បរើប្ទង ់ រ ឬទធិទុក្ស

បោក្ស ហ្ ុន ខ្សន ជាម្ចា ស់ ជីវតិររររជានិយម បតើរររបនះ វាបថាក្សទរខ្ររណា

បៅ ? 

 

                                                      
 

 

27 សរសងសាក រ= រុ យសរ។ 
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ជំពកូ្ស ទី១ - អំណាចនៃរាជាធិបដតយ្យ 

អត្ថរសននអំណាច ប្គិិះននអំណាច  វនិនននអំណាច 

បៅក្សន ុងនិបក្សខររទ បោក្ស ជួន ជុំ28 បោក្សបានសរបសរថា ប ើមបីប្សួលយល់ ងឹអំរី

អំណាចរជាធិរបតយយបៅប្សកុ្សខ្មម រ បគប្តវូសិក្សាអំណាចតាមការវវិឌ្ឍន៏ននជំបនឿ

បៅប្សកុ្សខ្មម រ រ ី«ជំសនឿសលើធមមជាតិ្»29 មក្ស ល់ជំបនឿបលើរុទធសាសនា។ ការវវិឌ្ឍន៏

អំណាចប្រះរជាបនះម្ចនរី ំណាក្ស់៖ 

១. ប្រះមហាក្សសតយជា អាណត្តិគហក30 ននប្រះធរ ។ី 

២. ប្រះមហាក្សសតយជាអា តរិគហ្ក្ស នន ចាប់សលាកនតុ្31 និង ប្រហ្ម ិក្សធម៏។ 

៣. ប្រះមហាក្សសតយជាអា តរិគហ្ក្សននចារ់បោក្សធាតុ និង រុទធក្សធម៍។ 

បយើងយក្សការសិក្សាបោក្ស ជួន ជុំ មក្សរិចរណា បប្រះបយើងយល់ប ើញថា ជាការ

សិក្សាវទិាសា្សរនបយបាយខ្មមរបដាយកូ្សនខ្មមរមុនបគ បហ្ើយគួរឲចរ់អារមម ៏

ប ើមបីឲកូ្សនខ្មម របយើង ឹងអំរីធាតុរិតននអំណាចររស់ប្រះរជាមល នួ។ ការរចិរណា

ររស់បយើងបលើការសិក្សាបោក្ស ជួន ជុំ គឺប ើមបីរនរ  រក្សធាតុអំណាចបៅប្សកុ្សខ្មម រ

ឥទធិរល ររស់វាមក្សបលើការរស់បៅររសប់្រជារលរ ឋខ្មម រ ខ្ លបយើង ឹងចាស់

ណាស់ថានារចច ុរបននបនះបៅកំ្សរុងរស់ក្សន ុងអំណាចផ្តរ ច់ការ ៏សាហាវមួយ បប្រះវា

អាចរំផ្តា ញជាតិឲបាត់រោយសូនយបៅក្សន ុងអនាគតកាល ៏មា ីមួយ។  ូច បោក្ស

Montesquieu បោក្សបានសរបសរថា បោលការ ៏អំណាចផ្តរ ច់ការ គឺ ឹក្សនំាជាតិ

                                                      
 

 

28 Le pouvoir monarchique au Cambodge-1952។ 
29 ជំបនឿបលើធមមជាតិ=Animisme។ 
30 អា តរិោហ្ក្ស=Mandataire។ 
31ចារ់បោក្សធាតុ=Ordre du cosmo។  
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បដាយយក្ស សង្ហា 32 ជាមបធាបាយ ឹក្សនំា បធវ ើឲរ្សរខ្លា ចអំណាច  ូចខ្លា ចបខ្លម ចរី

សាច តាមបធវ ើោណាតិ្ោត្33 មនុសសបោក្ស ឲវនិាសអនររយ។ 

និបក្សខររទបោក្ស ជួន ជុំ ជាឯក្សសារ សរបសរជាភាសារបារងំ ខ្ លជាជញ្ញា ំងបំាង

ននការបចះ ឹងររស់បោក្ស រីរ្សរសាមញ្ញ ខ្មម រ បហ្តុបនះឯងបានជាបយើងយក្ស

សាន ន សំខ្លន់បនះមក្សរិចរណា បហ្ើយបធវ ើចរនរការ ក្សន ុងភាសាជាតិប ើមបីទុក្សជូនខ្មមរ

ប្គរ់ប្របភ្ទ អាចម្ចនលទធភារ យក្សវាមក្សបធវ ើជាប្រធាន ននការរិភាក្សាខ្លង

នបយបាយ ឲយល់អំរីទមាន់ននអំណាចផ្តរ ច់ការ ខ្ លវាបានសងកត់បលើប្រជារ្សរ

ខ្មម រជានិចាកាល នាំឲរ្សរ ខ្មម ររស់ក្សន ុងភារជាអនក្សឈឺចរ់តរូជ។  ូបចនះ បយើងសួរ

ថា បតើរ្សរ ខ្មម រ រីជនំាន់មួយបៅជំនាន់មួយោត់បៅម្ចនសល់ថាមរលឯណា

ប ើមបីបធវ ើសក្សក រៈ ល់ប្រះរជា ឬ អនក្ស ឹក្សនំាមល នួ  ូចរក្សយក្សុហ្ក្សថា ោត់ប្សឡាញ់បសរ

ច ឬ អនក្ស ឹក្សនំា ូចរីតាររស់ោត់ ? 

ខ្្នក្សទ១ី 

ស្ពះមហាក្សសតយជាអា តិគី ក្សនៃស្ពះធរ ី 

ជំបនឿបលើធមមជាតិ បគប ើញម្ចនបៅក្សន ុង ប្កមសកេប្តជីវកមមខ្េមរ34 ខ្ លម្ចន

ប ម្ ះថា «ប្ក្សមប្រះឧក្សញ្ញញ បទរ» ក្សន ុងបនាះម្ចនខ្ចងជាក្សបួ ននិងវធីិការសំររ់រន់

ប្សន់ ល់ប្រលឹងខ្ លម្ចនបៅក្សន ុងធមមជាតិ ប ើមបីឲប្រលឹងបនាះ ជួយខ្ថរក្សា និង

ទញយក្សប្របយជន៏រីវាសំររ់បសចក្សរ ីសុមររស់មល នួ។ មុនបរលប្រជារលរ ឋខ្មម រ

បានទទួលឥទធរលអរយិធម៍ឥណាឌ  ខ្មម របយើងម្ចនជំបនឿបលើធមមជាតិ  ូចយ៉ា ងនប្រ

ប ើមបឈើ ទបនា  សៃ ឹង ប្សះ ប្តរងំ។ល។ សុទធជាវតថ ុម្ចនប្រលឹងស ឋ ិតបៅ។ ប្រលឹង

                                                      
 

 

32 សង្វក = បសចក្សរ ីខ្លា ច ; Crainte។  
33 បាណាតិបាត= រាបាទ។ 
34 ប្ក្សមបក្សសប្តជីវក្សមម=Code rural khmer។ 
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បនះ រស់ក្សន ុងជិរបោក្ស ឥតររូ ជាមួយនឹងមនុសសបោក្ស ម្ចនទំនាក្ស់ទំនងរវាងោន

នឹងោន  ក្សន ុងជីវតិរស់បៅជាធមមតាររស់មនុសស បៅបរលណាមនុសសបធវ ើអំបរើអវ ីមួយ

មុសឆ្គង ល់ប្រលឹងណាមួយ ប្រលឹងបនាះវាបធវ ើបាតុក្សមមក្ស ម្ចា ត់ក្សម្ចា យ អនក្សបធវ ើ

បនាះឲវនិាស តាមជមា ឺក្សរ ី បធវ ើឲស យជានិចា និង ប្គរ់វធីិណាខ្ លអាចឲអនក្សបធវ ើបនាះ

ឥតអាចរស់បៅបានជាសុវតថភារ។ បរើចង់ចក្សបចញផុតរីទ ឌ ក្សមមររសប់្រលឹង

បនាះ ប្តវូអនក្សទទួលទុក្សខ បនាះ បធវ ើរិធីខ្សនសូមបទស ល់ប្រលឹងខ្ លមល នួបានបធវ ើ

មុសឆ្គងបៅបលើបគ។ ឧទហ្រ ៏មួយគួរឲក្សត់សំោល់ក្សន ុងជំបនឿបលើធមមជាតិខ្ ល

ម្ចនខ្ចងក្សន ុងប្ក្សម ប្រះឧក្សញ្ញញ បទរ ខ្ លម្ចនបសចក្សរ ី ូចតបៅ៖ 

«ប្ក្សរីណាខ្ លមក្សសាា រ់បៅបលើខ្ប្សចំការអនក្ស ៏នទ ម្ចា ស់ប្ក្សរីបនាះប្ទវូទទួលមុស

ប្តវូតាមប្ក្សមប្រហ្មទ ឌ ផង និង ប្ក្សមរ ឋរបវរ ីផង បរើប្រសិនម្ចា ស់ប្ក្សរីបនាះមិន

បធវ ើរិធីខ្សនប ើមបីសូមបទស ល់ប្រលឹងខ្ លស ឋ ិតបៅក្សន ុងខ្ប្សចំការបនាះ រិធី

ខ្សន បធវ ើប ើងប ើមន ីឲម្ចា ស់ខ្ប្សចំការ ចក្សផុតរី បទមមនសស ននប្រលឹងបនាះមក្ស

បលើររូបគ»។ 

ជំបនឿខ្ររបនះម្ចនបប្ចើនជាអខ្នក្ស  ូចយ៉ា ងការបោររបទររ   ី បប្រះខ្មម រយល់

ប ើញថា ជីាមូលដាឋ នផរល់នូវប្សូវអងករជាអាហារសំខ្លន់  ូបចនះបរតងរល់ឆ្ន ំ ប្រះរជា

ខ្មមរបធវ ើរិធីរំលឹក្សគុ  លប់្រះធរ ី រួងសួងសូមបទររ  ីជួយខ្ នំារ្សរ ឲបាន ឹង

អំរីផលនឹងអាចម្ចនបានក្សន ុងរ ូវបធវ ើខ្ប្សចំការសប្ម្ចរ់ឆ្ន ំថមី។ ទំបនតមទម្ចា រ់បនះ

គឺរិធីប្ចត់ប្រះនងគ ័ល បរើក្សរ ូវបធវ ើខ្ប្សបនាះឯង។ 

 វទូិប្រវតរ ិសា្សរលបីជាបប្ចើន  ូចជា បោក្ស Sylvain Lévi, 

Przyluski  Granet,  Paul Mus,  G. Coedès បានរញ្ញា ក្ស់ក្សន ុងការសិក្សាររស់ោត់

ថា បៅប្សកុ្សខ្មម រ និង ប្សកុ្សចំបា៉ា ថា ប្រជារលរ ឋប ើម ម្ចនជំបនឿ បលើប្រះធរ ី

បនះ មុនមល នួបានទទួលឥទថិរលអរយិធម៍ឥណាឌ ។ ជំបនឿបនះ មិនប្តឹមខ្តម្ចនបៅ

ក្សន ុងប្សកុ្សខ្មម រ និង ចំបា៉ា បនាះបទ បគប ើញម្ចនបៅក្សន ុង ំរន់អាសុីអបគនយ៍  ូច

យ៉ា ងបៅប្របទសឥ ឌ បូ សុី  បវតតណាម  ោវ និង បៅប្របទសចិនខ្លងតបូ ងខ្ រ។ 
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និមិតរររូននប្រះធរ ី គឺជាថម ខ្ លបគតំាងថមបនាះក្សន ុងនផៃ ីមួយ ថមបនាះអាចម្ចន

ឫទធិបធវ ើឲធាា ក្ស់បភ្ាៀង និងឲម្ចន ព្ហុផលភាព្35 បលើក្សនផៃ  ីខ្ លបគតំាងមល នួបៅ

ទីបនាះ។ បរើនិយយឲមា ី ថមបនាះ ជាប្រះ ជាទីក្សខ្នាង ខ្ លបគតំាងមល នួខ្តមរង។តាម

ទសសនៈ បោក្ស Paul Mus ជំបនឿបលើ ប្ព្ិះសិលា36 ជារុរវជំបនឿ ននជំបនឿបលើ

បដិមាករលិងគប្ព្ិះឥសូរ ខ្ លជាជំបនឿសំខ្លន់មួយ ររស់ប្រះវងានិវងសមហាក្សសតយ

ខ្មម របៅសម័យអងគរបទះរីប្រះរជា ជាអនក្សកាន់ប្រហ្មញ្ញសាសនាក្សរ  ី អនក្សកាន់រុទធ

សាសនាក្សរ ី។ 

ចំប រកាលតៗមក្ស រហូ្តមក្ស ល់រចច ុរបននកាល ជំបនឿបលើប្រះសោិ បានកាា យជា

ជំបនឿបលើអនក្សតា ជំបនឿបនះ បយើងអាចទុក្សជាជំបនឿជាតិខ្មមរបាន បប្រះបៅក្សន ុង

ប្សកុ្សខ្មម រទងំមូល បគប ើញម្ចនមៃមអនក្សតា រសបរញភូ្មិប្សកុ្ស បហ្ើយរិធីខ្សន

អនក្សតា ប្តវូអនក្សខ្ប្សចំការ បធវ ើប ើងបរតងរល់ឆ្ន ំ ប ើមបីឲ ីចំការររស់មល នួ ម្ចនរហ្ុ

ផលភារ សំររ់ចិញ្ា ឹមជីវតិប្គួសារ។ 

ជំបនឿបលើអនក្សតាររស់ប្រជារលរ ឋខ្មម រ ម្ចនលក្សខ ៈ រីរយ៉ា ង៖ 

១. ជាការសំខ្មរងគំនិត ននថាមរលធរ ី ខ្ ល  ី ុ ំ  ប្សកុ្ស បមតរ ម្ចនរហ្ុផល

ភារ ម្ចនវរុិលភារ បដាយសារអនក្សតាប្រចំ ុំ  ប្សកុ្ស បមតរនិមួយៗបនាះឯង។

បហ្តុបនះឯង បរតងរលឆ់្ន ំអនក្សប្សកុ្ស នាំោន បធវ ើរធីិខ្សន ខ្ លបគបៅថារុ យបលើក្ស

អនក្សតា ប ើមបីសូមបសចក្សរ ីសុម និង បសចក្សរ ីចំបរនីរីប្រះធរ ីបនះ។ 

២. ជាការសំខ្ ងគំនិត ននការទុក្សអនក្សតាជាទីក្សខ្នាងខ្តមរង បដាយយក្ស ប្រឹតរ ិការ

 ៏ប្រវតរ ិសា្សរ  និង អនុសាវរយី៏ ររស់ អនក្សប្សកុ្សបៅទីក្សខ្នាងបនាះ មក្សរញ្ញា ក្ស់ថា

ជំបនឿបនះគឺជាការរិត  ូចយ៉ា ង អនក្សប្សកុ្សបៅបមតរបរធិសាត់ ទុក្សអនក្សតាោា ំង

បមឿងជាបមតរបរធិសាត់ខ្តមរង។ ប ើម ំរូងននជំបនឿបនះគឺ ក្សន ុងសតវតសទី១៦

ម្ចនបមទ័រខ្មមរម្ចន ក្ស់ប ម្ ះឧក្សញ្ញញ ោា ំងបមឿង បោក្សសុមចិតររូជាជីវតិបោក្សមល នួ

                                                      
 

 

35រហ្ុផលភារ=Fécondité។  
36 ប្រះសិោ=La pierre-dieu។ 
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ឯងប ើមបីការររ ព្ញាចនទ ខ្ លជារ់ក្សន ុងរនាៃ យជ័យ រីការបឡាមរ័ទធររស់ក្សង

ទ័របសរ ចក្សន។ ការរូជាជីវតិបដាយមល នួឯងររស់ឧក្សញ្ញញ ោា ំងបមឿង បៅហាវ យបមតរ

បរធិសាត់ ម្ចនបោលរំ ង បៅខ្ក្សនទ័របខ្លម ច ឲមក្សជួយវាយរំបដាះ រញ្ញញ អងគ

ចនៃ  រីការបឡាមរ័ទធររស់សប្តវូ37 ចំប រកាលតៗមក្ស អនក្សប្សកុ្សបៅបមតរបរធិ

សាត់ ក្ស៏នំាោន បជឿថា ប្រលឹងបខ្លម ច ឧក្សញ្ញញ ោា ំងបមឿង កាា យបៅជាអនក្សតារក្សាទឹក្ស

 ីបមតរបរធិសាត ់បហ្ើយមក្ស ល់រចច ុរបននកាល រល់ខ្មបមសា ប្គរ់ម្នរ ីប្រចំបមតរ

បរធិសាត់ និង អនក្សប្សកុ្សនំា បគោន បធវ ើរិធីរន់ប្សន់ ល់អនក្សតាោា ំងបមឿង ប ើមបី

សូមបសចក្សរ ីសុមសរាយរីម្ចា ស់ទឹក្ស ី។ 

ជំបនឿខ្ររបនះ បគប ើញម្ចនខ្ របៅប្សកុ្សតបូ ង ម ុ  ំ បៅក្សន ុងបមតរក្សំរង់ចម ប្គរ់

បៅហាវ យប្សកុ្សថម ីប្តវូខ្តបធវ ើរិធីរន់ប្សន់ ល់អនក្សតា អជូន បៅភូ្មិអជូន ខ្ លជា

ម្ចា ស់ទឹក្ស ីទីបនាះ ប ើមបីសូមបសចក្សរ ីសុម។ ប្តវូ ឹងថា អជូនជាអតីតបៅហាវ យ

បមតរតបូ ង ម ុ ំ ក្សន ុងសតវតសទី១៦ ខ្ លប្រះរជា កាត់បទសប្រហារជីវតិ រីរទបធវ ើ

ោតក្សមម បដាយបចតនា រំរនអាជាា បសរ ច បលើរគុគលទុំ។ ចំប រកាលតៗមក្ស អនក្ស

ប្សកុ្សតបូ ង ម ុ  ំម្ចនជំបនឿថា ប្រលឹង អជូន កាា យជាអនក្សតារក្សាទឹក្ស ី បហ្ើយនាំោន បធវ ើ

ការរន់ប្សន់ ប ើមបីសូមបសចក្សរ ីសុម។ បរឿងអជូនបនះ ខ្មម របយើងភាគបប្ចើន ឹង

ចាស ់ បដាយសារម្ចន អនក្សនិរនធខ្មម រម្ចន ក្ស់ បាន ក្សប្សង់ប្រឹតរ ិការ ៏ប្រវតរ ិសា្សរ

បនះមក្សខ្តងជា ប្របឡាមបោក្ស  ៏លប ីខ្ លម្ចនចំ ងបជើងថា«បរឿងទំុទវ» ឬ ទវ

ឯក្ស។ 

ជំបនឿខ្មម រប ើមបនះឯងបហ្ើយ ខ្ លប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី២(គ.ស.៨០២-៨៥០( បប្កាយ

រីបានរំបដាះប្សកុ្សខ្មម ររបី្របទសជាវ  ឲម្ចនឥសសរភារ និង រប្ងួររប្ងួម ឲម្ចន

ឯក្សភារប ើងវញិ បៅបលើភ្ន ំគូបលន ប្រះអងគបាន ប្បាររធបធវ ើរិធីមួយជាមួយ

រុបរហ្ិតប្រះអងគ ប ម្ ះប្រហ្ម  ៏សិវនក្សវលយ ម្ចនជំនួយរីប្រហ្ម ៏ម្ចន ក្ស់បទតត ជារិធី

                                                      
 

 

37 ក្សប្សង់រីឯក្សសារបោក្សបអងសុត មហារុរសខ្មម រ  ក្សប្សង់រីប្រះរជរងាវតាខ្មម រ។  
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ក្សរ ប ម្ ះ ហ្ិរ យទម បចះមុមវជិាជ យ៉ា ងបប្ចើនខ្លងមនរអាគម។ រិធីបនះបៅថា «

រិធីបទវរជ» ក្សន ុងរំ ងបធវ ើឲប្រះអងគឲម្ចនឋានៈ ជាចប្ក្សវាតីន (បសរ ច ចប្ក្សវាល(។ 

ក្សន ុងបរល ជាមួយោន បនះ បគអភ្ិបសក្សបសក្ស សិវលងិគ ខ្ លបគសនមត់ថា ជាលិងគប្រះ

ឥសូរ។ បធវ ើ ូបចនះ បគអាចចត់ទុក្សថា អាភ្ម័នរិសិ ឋ ររស់ប្រះរជា បានបៅស ឋ ិត

បៅក្សន ុងសិវលិងគបនាះ ខ្ លបាន កាា យជា តំណាង ឬ និមិតរររូ ននបទវរជ។ 

 ូចបយើងបាន និយយខ្លងបលើ រចួបហ្ើយថា ជំបនឿបលើ លិងគប្រះឥសូរបនះ ជាជំបនឿ

ខ្ររថមីខ្តរ៉ាុបណាណ ះ បៅប្សកុ្សខ្មម រ បប្រះវាកាា យបចញ រីជំបនឿប្រះសោិឬអនក្សតា ររស់

ខ្មម រប ើម។ បហ្តុបនះឯងបហ្ើយ បានជា ជំបនឿបលើ លិងគប្រះឥសូរបនះ ម្ចនប្រជាប្រិយ

ភារ ក្សន ុងរណារ ជនខ្មមរ បៅសម័យអងគរ បប្រះវា ម្ចនលក្សខ ៈប្រខ្ហ្លនឹង ជំសនឿ

អាយ38 ររស់ខ្មម របនាះឯង។ 

បហ្តុបនះឯង បានជា  វទូិប្រវតរ ិសា្សរ  ជាបប្ចើន បានឲតនមា  ល់ប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី

២ ថាជាប្រះរជាបនះ ម្ចនប្រជាា របងក ើត ជំបនឿជាតិមួយបាន បដាយបធវ ើការ រូក្ស

រញ្ច លូោន  នូវជំបនឿររស់ប្រហ្មញ្ញសាសនា និងជំបនឿអាយ ប ើមបីខ្សវ ងរក្សឯក្សភារ

ជាតិផង និង បធវ ើប្រះអងគកាា យ ជាបទវរជ បៅថានមនុសសបោក្សផង។ 

បៅសម័យអងគរ ប្រះរជាខ្មមរ ម្ចនង្វរ ជា «កំរាខ្ត្ននផទសប្កាម» ម្ចនន័យថា «

ម្ចា ស់ខ្ផន ីខ្លងបប្កាម»។ ក្សន ុងង្វរបនះឯងបហ្ើយ ខ្ លប្ររជាខ្មមរ ទុក្សមល នួ ជា

ម្ចា ស់ខ្ផន  ីបហ្ើយ ប្គរ់ក្សិចាការ ខ្ លម្ចន ទំនាក្ស់ទំនង នឹងបរឿង ី ក្សន ុងប្រះរជា

ណាចក្សយ ប្តវូចំបាច់ ម្ចនការអនុញ្ញញ ត រីប្រះអងគ ជាមុនសិន។ បរើនិយយឲមា ី គឺ

ប្របទសជាប្រះអងគ ខ្តមរង  ូចអនក្សប្សកុ្ស ទុក្សអនក្សតា ជាម្ចា ស់ប្សកុ្សបនាះឯង។ 

បទះរី ម្ចនការវវិឌ្ឍន៏លទធិរជាធិរបតយយ រីប្រហ្ម ិក្សធម៏ បៅរុទធក្សធម៍ ខ្តខ្មមរ

បយើងបៅខ្ត ម្ចនជំបនឿ ជាបប្ចើនខ្ររយ៉ា ង បៅតាម ំរន់រស់បៅររស់បគបរតងៗ

មល នួ ខ្ លជាក្សតារ មួយ នាំឲ សងគមខ្មមរបយើង ម្ចនលក្សខ ៈ ជាសងគមផំុ្បដាយប្ក្សមុ

                                                      
 

 

38 ជំបនឿអាយ= ជំបនឿប ើមររស់អនក្សប្សកុ្ស។ 
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មនុសសតូចធំ ជាបប្ចើន ខ្ លជាការលំបាក្សមួយ ក្សន ុងការខ្សវ ងរក្ស ឯក្សភារជាតិ។

ការបនះ នាំឲ អនក្ស ឹក្សនំាប្គរ់សម័យ ជារិបសសប្របទសជិតខ្លង បគបឆ្ាៀតទញ

យក្សប្របយជន ៏រ ីព្ហុភាព្ននគំនិត្ខ្េមរ39 ខ្ លម្ចន ក្សន ុងបមមរៈសងគម។ 

ខ្មម របយើងនិយយថា បរើនសិនជានគរខ្មម រ ឥតមហាក្សសតយ ចាស់ជាម្ចន បក្សើត

ចោចលជារុំខ្លន ទសសនៈបនះ ជាមរតររស់រុរវរុរសខ្មមរ រីសម័យមួយបៅ

សម័យមួយ ខ្ លោត់ទុក្សរនរ  ឲរ្សរ ខ្មម រ រហូ្តមក្ស ល់រជយសបមរចសហី្នុ។ ក្សន ុង

គំនិតបនះ រ្សរ ខ្មម រប្រ ូចប្រះមហាក្សសតយ នឹងអំណាច មជឈិម ម្ចនមហានុភារ

ខ្ ល ជាអំណាច សប្ម្ចរ់រប្ងួររប្ងួមជាតិផង ជាអំណាច បសរ ចចប្ក្សរតរ ិផង

និង ជាអំណាច សប្ម្ចរ់ប្គរ់ប្គងប្របទសផង ខ្ លជា នគរបក្សើតម្ចនប ើង រីការ

ប្រជុំរ ឋតូចធំ ជាបប្ចើន បរើបយងតាមប្រះរជរងាវតាខ្មមរ ចំនួនរ ឋតូចធំបនាះ

ម្ចនរហូ្ត ល់ បៅមួយរន់ប្សកុ្សឯបណាះ។ ការខ្រងខ្ចក្សខ្ ន ីប្របទសខ្មមរបនះ

រង្វា ញ ឲប ើញថា ម្ចនអនុអំណាច ំរន់ ប្សកុ្សជាបប្ចើន បៅបប្កាមអំណាចមជឈិម

ខ្តអនុអំណាចបនះ ម្ចនសវ ័យរជយប្តួតប្តា ំរនម់ល នួប្គរ់វសិ័យ ក្សតរវក្សិចជខ្តមួយ

ចំបរះអំណាច មជឈិមខ្ លអនុអំណាច ប្តវូម្ចន គឺបសចក្សរ ីបសាម ះប្តង់ោម នលក្សខម័

 ឌ ។ ការរង្វា ញការបសាម ះប្តង់បនះ ប្តវូបធវ ើប ើង តាមជំនួយប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងខ្ ល

អំណាច មជឈិម ប្តវូការជំនួយ ជារិបសស គឺជំនួយបយធា ជារលក្សរ ី ជាសម្ចា រៈក្សរ ី

បៅបរលខ្ លប្របទស ម្ចនស្ង្វគ ម និង រលក្សមម សំររ់ប្គរ់សាថ រនក្សមមររស់ប្រះ

មហាក្សសតយ ខ្ លជា អា តរិគហ្ក្ស ននប្រះធរ ី។ 

បសរ ច ំរន់និមួយៗ ខ្ លខ្មមរបយើងធាា រ់បៅថា «បសរ ចប្កាញ់» សុទធជា អា តរិ

គហ្ក្ស ននខ្ ន ីប្សកុ្សមល នួ  ូចសរវនថាបនះ អស់បោក្សរ ឋម្នរ ីប្គរ់ប្ក្សសួង ោត់

ទុក្សមល នួោត់ ជាម្ចា ស់ររស់ប្ក្សសួង បៅហាវ យបមតរ បៅហាវ យប្សកុ្ស ោត់ទុក្សោត់ជា

ម្ចា ស់បមតរ ប្សកុ្ស។ ក្សតរវក្សិចា ររស់រួក្សោត់ ម្ចនខ្តមួយគត់ គឺការររប្របយជន៏

                                                      
 

 

39 រហ្ុភារននគំនិតខ្មម រ=Multitude de la pensée khmère។ 
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យួនកុ្សមម ុយនិសរ  បៅប្សកុ្សខ្មម រ ប្របយជន៏បនាះ គឺទុក្ស បសរភីារ ឲយួនកុ្សមម ុយនិសរ

បប្រើទឹក្ស ីខ្មម រ តាមបសរ។ី 

ខ្្នក្សទ២ី 

ស្ពះមហាក្សសតយជាអា តិគី ក្សនៃស្ា ែ ិក្សធម ៍

តាមសិោចរកិ្សខ្មម រ អរយិធម៏ឥណាឌ  ម្ចនឥទធិរលយ៉ា ងខ្លា ំង មក្សបលើ បោលការ

 ៏ ននការរងករបងក ើរ ឋខ្មម រ តាំងរីប ើមទីមក្ស ឥទធិរលបនះ បគប ើញ ម្ចនក្សន ុងប្គរ់

ខ្ផនក្ស ក្សន ុងររររជានិយមខ្មមរ  ូចយ៉ា ង ការអរ់រំគតិយុតរ នបយបាយ ឹក្សនំានិង

ទសសនវជិាជ ប្រហ្មញ្ញសាសនា រ៉ាុខ្នរ  ឥទធិរលបនះ មិនសូវបប្ជាក្សប្ជារបប្ចើនណាស់ណា

បទ បៅបលើការរស់បៅជាបរតងរល់នថា ររស់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ បប្រះថា បៅចំបរះមុម

ការបហ្តរហូ្រ បាចសាចប្រហ្ម ិក្សធម៏ ក្សន ុងមជឈដាឋ ន អនក្ស ឹក្សនំា ប្រជារ្សរ ខ្មម រ

ោត់បៅ ខ្តរនរ  បជឿបលើ ជំសនឿអាយ ររស់មល នួជានិចា បហ្ើយ មិនម្ចនការយក្សចិតរ

ទុក្សដាក្ស់បប្ចើនណាស់ណា បលើជំបនឿអនក្ស ឹក្សនំាមល នួ ខ្ លជាបហ្តុមួយ នាំឲម្ចន

ខ្ចក្ស ក្សន ុងបមមរៈសងគម ជារីរ សណាត ប់នា ប់40៖ 

១. សណារ រ់ធាន រ់សងគម ខ្ លជា របរតររស់បៅរលន់ថា ររស់ប្រជារ្សរ ។ 

២. សណារ រ់ធាន រ់បសរ ច ខ្ លជា របរតរ ឹក្សនំាជាតិ បដាយយក្ស ប្រហ្ម ិក្សធម៍ ជា

មូលដាឋ ន នន រចនាសមព ័នធសរៀបចំ41 និង សណាឋ ន ននជំបនឿ។ គឺថា ប្គរ់សាថ រ័នររស់

ររររជាធិរបតយយ បគយក្សប្រហ្ម ិក្សធម៏បនះ ជា សប្ោងនសយាោយ42 និង សាស

នា។ បប្ោងបនះបគទុក្សជា សសរប្ទងូ ររស់រររ ឹក្សនំា។ 

                                                      
 

 

40 សណារ រ់ធាន រ់ទីបនះបប្រើក្សន ុងន័យផ្តសាបារងំ=Ordre។ 
41រចនាសមព ័នធ បរតរចំ=Structure organique។  
42បប្ោងនបយបាយ=Armature politique។  
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ក្សន ុងចំបណាម សិកាខ បេ43 ជាបប្ចើន ររស់ប្រហ្មញ្ញសាសនា សិកាខ រទ ខ្ លប្រះរជា

ខ្មមរទទួលយក្សយ៉ា ងង្វយរំផុត គឺបោលបទវរជ។ ចរ់រីសតវតសទី១០មក្ស អនក្ស

 ឹក្សនំាជាតិនំាោន  ទុក្សបោលការ ៏បនះ ជាអតថរស ននររររជានិយមខ្តមរងបប្រះ

ជំបនឿបនះ វាម្ចនមូលដាឋ នរចួបប្សច ក្សន ុងជំបនឿអាយ ររស់ប្រជារ្សរ  គឺជំបនឿបលើប្រះ

ធរ  ីខ្ លម្ចន ប្រះមហាក្សសតយ ជាអ តរិគហ្ក្ស គឺថាជាម្ចា ស់ខ្ផន ី។ 

ប្ទិសរ ីបទវរជ័យម្ចនខ្ចងក្សន ុង គមព ីរសវេ និង បៅក្សន ុង អតាថ ធិរាយ តាមការរសូប្ត

ធម៍ ររស់រួក្សប្រហ្ម  ៏ខ្ លបយើងបលើក្សយក្សបោលការ ៏ធំៗមាះ មក្សជំររជូនអនក្ស

អាន  ូចខ្លងប្ក្សមបនះ៖ 

ចារ់សតវបោក្ស ជាប្សបម្ចលននចារ់បោក្សធាត ុ  ូចយ៉ា ងសណារ រ់ធាន រ់មនុសស

បោក្ស សាសនា សីលធម៍ នបយបាយ និង គតិយុតរ។ ចារ់ទងំរីរបនះ របងក ើត

បដាយ បញ្ញា ប្ព្ិះ (Prajapati( ខ្ លជា ពិ្ធីករខ្ត្មួយននព្ិធីបូជាសាសនា44 ខ្ ល

ជា ប្រះម្ចនក្សម្ចា ំងទិរវបសម ើ នឹងប្រះប្រហ្ម ។៏ 

«បញ្ញា ប្ព្ិះ ប្ព្ហមណ»៏45 ជា បុព្វ ប្ព្ិះ46 ជាបោលការ  ៏ននជីវតិនិង ជា បេោា ន

អាយាម័ក47 ក្សន ុងបោក្សធាតុ។ ជាប្រះ ខ្ លម្ចន លក្សខ ៈប្រមោន  ជា «ជិវតិ»

ឬ រុគគលផង ជា «និរជិវតិ្» 48 ឬ វតថ ុផង ជា «អនក្សរបងក ើត» ផង ជា «ការ

របងក ើត» ផង។ រញ្ញញ ប្រះ ជានិមិតរររូ ននចារ់បោក្សធាតុផង និង សុម ុម ររស់

បោក្សធាតុផង ខ្ លបក្សើតម្ចនប ើង រីការបធវ ើរូជាប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង និង ជារតីិ្

វោ49 ររស់ប្រះអងគ។ ប្រះអងគ ជាអនក្សប្រកាសសណារ រ់ធាន រ់បោក្សធាតុ  ូចជា រ ូ

                                                      
 

 

43 សិកាខ រទ=Enseignement។ 
44ប្រះរិធីក្សរននរិធីរូជាសាសនា=Le sacrifice។  
45 រញ្ញញ ប្រះ ប្រហ្ម ៏=Prajapati-Brahmana។ 
46 រុរវប្រះ ប្រះខ្ លម្ចនតំាងរីប ើមក្សំប ើតបោក្សធាតុមក្ស=L’Etre originel។ 
47រទដាឋ នអាយម័ក្ស=Norme régulatrice។រទដាឋ នខ្ លបធវ ើឲបទតងទត់។  
48 និរជីវតិ=ឥតម្ចនជីវតិ។ 
49 និរជីវតិ=ឥតម្ចនជីវតិ។ 
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វ វសាកាល បវហា រុរវបហ្ត ុននចលនា និងចង្វវ ក្ស់ររស់វា។ ប្រះអងគ ជាអននត50ជា

អមតៈ ជាឯក្សភារ និង ជាវញិ្ញញ  ។ 

រញ្ញញ ប្រះ ជាអតថរស នន អំណាចកុត្តរៈ51 អំណាចបនះ បៅឋានមនុសស ទុក្សវ ណ ៈប្រ

ហ្ម  ៏ ជាអនក្សកាន់ការ់ បប្រះរួក្សបគ ទុក្សវ ណ ៈមល នួមពស់ជាង វ ណ ៈក្សសប្តិយៈ បវសសៈ

និង សូប្ទៈ។ វ ណ ៈប្រហ្ម ៏ ជាអនក្សការ រ់ នូវមុមវជិាជ សម្ចា ត់ ននបវទវទិា ជារិធីក្សរ

ប្គរ់រិធីសាសនា និង ជាអនក្សបចះរបចាក្សបទស ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង ក្សន ុងរិធីរូជាអាទិ

បទរ បប្រះបរើោម នវជិាជ បនះបទ អាទិបទររុំអាច ទទួលបាន នូវរណាណ ការទងំឡាយ

ខ្ លមនុសសបោក្សចង់ថាវ យប្រះអងគ តាមរយៈប្រហ្ម ៏។ 

ក្សន ុងលទធិបទវរជា រិធីប្រគល់ រាជេណឌ 52  ល់ប្រះមហាក្សសតយ ជាការប្រកាសជាផល វូ

ការ ទុក្សបសរ ច ជាអនក្សទទួលរក្សា ទុក្សក្សបួ នរិធីរូជា ខ្ លម្ចនខ្ចងទុក្ស ក្សន ុងគមព ីរ

បវទ ប្រះអងគ  ជានិមិតរររូ ននវ អភិញ្ញា ណ53 បទវ ររស់ «រញ្ញញ ប្រះប្រហ្ម ៏» ខ្ លជា

និយត្ករ54 ក្សន ុងបោក្សធាតុ។ មុនបរលបធវ ើរិធីប្រសិទធិរូជាបនះ ប្រះមហាក្សសតយ ជា

រុរវតំណាងប្រះឥ្នៃ  ខ្តបប្កាយបរលបធវ ើរិធីប្រសិទធីរចួមក្ស ប្រះអងគ ក្ស៏បានកាា យជា

អធិរតីននរញ្ញញ ប្រះ បលើបោក្សិយខ្ លបាន ទទួលបរសក្សក្សមមអនុវតរធម៍ ឹក្សនំា

ប្របទស ឬ ប្គរ់ប្គងមនុសស ខ្ លម្ចនខ្ចង ក្សន ុងគមព ីរបវទ។ រិធីប្រសិទធបសរ ចបនះ

តាមរួក្សប្រហ្ម  ៏ គឺជាការចមាង  ូចបរះរិទ រីរិធីប្រសិទធប្រះឥ្នៃ  បៅ សេវ

នាគរ5ី5 ខ្ លម្ចនខ្ចង ក្សន ុងបរឿងបប្រងមួយ ខ្ លបយើងបលើក្សយក្ស ំណាល  ូច

ខ្លងបប្កាមបនះ៖ 

«រួក្សបទវតា និង រួក្សយក្សស របងក ើតប ើងបដាយរញ្ញញ ប្រះ ប្ក្សមុទីមួយ ជា ”ម្ចត់”

អាច ជា ”រញ្ញញ ” ខ្តមរង ប្ក្សមុទីរីរ ជា ”អវយវៈ” នាំោន ប ា្ ះោន   ប រ ើមោន  បធវ ើ

                                                      
 

 

50 អននរ=ោម នទីរញ្ារ់(infini)។ 
51 អំណាចក្សុតររៈ=Pouvoir spirituel។ 
52 រជទ ឌ =ទិរវអំណាច sceptre royal។ 
53 អភ្ិញ្ញញ  =Connaissance។ 
54 និយតក្សរ=អនក្សបធវ ើឲម្ចនការបទតងទត់(Régulateur)។ 
55 បទវនាគរ=ីឋានសួគ្។ 
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អធិរតី ននបោក្សិយ បដាយបប្រើ ”ការរូជាអទិបទរ” ជាអាវុធ។ រួក្សបទវតា បទះរី

ម្ចនចំប ះបប្ចើន ក្សន ុងវទិារូជាយ៉ា ងណាក៏្សបដាយ ក្ស៏បៅខ្តចញ់ន រួក្សយក្សយ ក្សន ុង

ការប្រយុទធបនះ នាំោន បៅសូម ឲប្រះឥ្នៃជួយរួក្សមល នួ។ ប្រះឥ្នៃ  រនាៃ រ់បានទទួល

ជយ័ជំនះ បលើរួក្សយក្សយមក្ស ប្រះអងគបានសូម ឲ «រញ្ញញ ប្រះ» បធវ ើរិធីប្រសិទធ ជាឧឡា

 រកិ្ស ឲប្រះអងគកាា យ ជា «រញ្ញញ ប្រះ» ខ្តមរង ប ើមបីតាំងមល នួឯង ជាបសរចបោក្ស

ធាតុ គឺថា ជាបសរចបោក្សយិផង និង ជាបសរចទិរវរជ៏យផង»។ 

បៅក្សន ុងសម័យអងគរ ប្គរ់ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ បធវ ើរ ិរតរ ិប្រហ្ម ិក្សធម៏ យ៉ា ង

ហ្មត់ចត់ណាស់ បទះរីបសរ ចទងំបនាះ ជាប្រហ្មររសិទ័ក្សរ ី ជារុទធររសិ័ទក្សរ ី។ មក្ស ល់

រចច ុរបននកាលបនះ បទះរីរជានិយមខ្មមរ ជារររអាប្ស័យប្រះរុទធសាសនា ក្ស៏បដាយ

ខ្តក្សន ុងរិធីអភិ្បសក្សប្រះមហាក្សសតយ បគបៅខ្តយក្ស រិធីប្រហ្មញ្ញសាសនា ជារិធ ីជា

ផល វូការជានិចា។ ក្សន ុងចំបណាម េិសេមានាការ56 ជាបប្ចើន ក្សន ុងរិធីអភិ្បសក្សបនះ ទិ

សសម្ចនាការមួយ ខ្ លខ្មមរបយើង ធាា រ់ប ើញខ្ រ ក្សន ុងមងគលការ គឺរិធី «បងវិល

ព្ពិ្ល» រិធីបនះបធវ ើប ើង សំររ់បធវ ើឲ ប្រះមហាក្សសតយ កាា យជា បសរ ចបោក្សធាតុ បគ

ប្បាររធបធវ ើប ើង បៅនថាទីប្បាំ ក្សន ុងរិធីអភិ្បសក្សបសរច បគប្បាររធប ើងរនាៃ រ់រី រិធី

បប្សាចទឹក្ស ប ើមបីប្រសិទធិបសរ ច ឲប្រះអងគស ឋ ិត បៅ កណាត លសលាកនតុ្57 និង ឲ

អតថរសប្រះអងគ ឲបៅជាអតថរស ននចារ់បោក្សធាតុ។ ក្សន ុងរិធីបនះ ប្រហ្ម ៏រិធី

ក្សរ អបញ្ជ ើញប្រះអងគម្ចា ស់ទងំឡាយ រ ឋមនរ ីប្គរ់មុមប្ក្សសួងនិងប្គរ់អនក្សម្ចនរ ្

តាសក្សរ ិ ឲមក្សអងុ្យផ្តៃ ល់នឹង ី ជុំវញិប្រះមហាក្សសតយ នាំោន ហ្ុចតៗោន  រីបឆ្វងបៅ

សារ ំ កូ្សនថាស ម្ចនចំនួន៧ ខ្ លបគបដាតបទតន ុតបៅបលើថាសបនះ រងវ ិលជុំវញិ

ប្រះមហាក្សសតយ១៩ជុ ំ យក្សន សារ ំ រក់្សខ្ផសងបទតន ឲបហ្ើរបៅបលើ ប្រះអងគ។ក្សន ុងរិធី

បនះ បគទុក្ស ប្រះមហាក្សសតយ ជាមជឈម ឌ ល ននបោក្សធាតុ ឯចំខ្ ក្សអនក្សបៅជុំ វញិ

ប្រះអងគ បគទុក្ស ជា ផ្កា យប្ព្ិះសប្ោិះ58។ 

                                                      
 

 

56 ទិសសម្ចនាការ= ំណាក្ស់ការ(Phase)។ 
57 ក្សណារ លបោក្សធាតុ=Centre du cosmos។ 
58 ក្សណារ លបោក្សធាតុ=Centre du cosmos។ 
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ការ ឹក្សនំាប្រជាជាតិ តាមលទធិប្រហ្ម  ៏ម្ចនបោលការ ៏សំខ្លន់ រីយ៉ា ង៖ 

១. ឯក្សភារសាសនា និង ឯក្សភារនបយបាយ។ 

២. ប្គិះនន ធមមនុរបូ59 ននរជអំណាច គឺអំណាចផ្តរ ច់ការររស់ប្រះរជា។ 

៣. ក្សំហ្ិត ននរជអំណាច។ 

១.ឯកភាព្សាសនា និងឯកភាព្នសយាោយ៖ 

ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ក្សន ុងសម័យអងគរ ប្រះអងគ យក្សលទធិ «បទវរជ» ជា សមបទា60 នន

ការរប្ងួររប្ងួមជាតិ និង ការសប្មរសប្មួល ននជំបនឿអាយខ្មមរ ខ្ លម្ចន ជា

បប្ចើន អខ្នក្ស បៅក្សន ុងនគរ។ ជំបនឿអាយនិមួយៗបនះ បគគិតខ្ត រក្ស អត្ថប្បសយាជ

ន៏ ជាអាទ្ ខ្ លជាបហ្តុរបងក ើត ឲម្ចន អនាធិរបតយយ ក្សន ុងសងគមជាតិ ការបនះ វា

ជា ឧរសគគ  ននការខ្សវ ងរក្សឯក្សភារជាតិ  ូបចនះ ការរបងក ើតជំបនឿបទវរជ ខ្ ល

ជា ជំបនឿជាតិមូលខ្តមួយ គឺរបងក ើតប ើង សំររ់រំបរបី្រយជន៏នបយបាយ បហ្តុ

បនះឯង បានជា អនក្សប្រវតរ ិសា្សរយល់ប ើញថា ទសសនៈបទវរជ បៅប្សកុ្សខ្មម រ ម្ចន

លក្សខ ៈនបយបាយ បប្ចើនជាង លក្សខ ៈសាសនា។ 

បរើប្រះមហាក្សសតយ ជាអាទិបទរខ្តមួយ បលើប្រះទងំឡាយ បៅក្សន ុង ប្រះរជាណាចប្ក្ស 

គឺប្រះអងគ ជាអធិរតីខ្តមួយគត់ ក្សន ុងនគរ បរើនិយយ ឲចំបៅ គឺប្រះអងគ ជាអាយុ

ជីវតិជាតិ។ ប្គរ់សមបទ ប្គរ់សាថ រនក្សមម  គឺបធវ ើប ើង ក្សន ុងគំនិត ទុក្សប្រះរជាជាបទវ

រជ ជាអា តរិគហ្ក្ស ននបទវអំណាច ខ្ លជា ឧតរមអំណាចនបយបាយប្ទប្ទង់

បដាយប្ទឹសរ ីសាសនា សំររ់រក្សាឯក្សភារជាតិ។ 

 ូចបយើងធាា រ់បានបលើក្ស យក្សរង្វា ញរចួបហ្ើយថា ប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី២ ជាបសរចខ្មមរ

ទីមួយ ខ្ លបាន យក្សប្ទិសរ ី «បទវរជ» មក្សអនុវតរ ក្សន ុងររររជានិយមខ្មមរ ប្ទិសរ ី

                                                      
 

 

59 ធម្ចម នុររូ=ប្សរចារ់(Légitimité)។ 
60 សមបទ=ឧបាយ  Artifice ; Moyen។ 
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បនះឯងខ្ ល ជាសមបទ ររស់ប្រះអងគ សប្ម្ចរ់រប្ងួររប្ងួម បចនឡា ីបោក្ស (បច

នឡាបលើ ឬ បចនឡាប ើម( និង បចនឡាទឹក្ស (បចនឡាបប្កាម ឬ នគរភ្ន ំខ្ លម្ចន

ប ម្ ះថាហ្វ  ូន់( ឲម្ចនឯក្សភារជាតិប ើងវញិ បដាយយក្សប ម្ ះ «កមព ុជា» ខ្ ល

ជា ប ម្ ះប្គឹះ ម្ចនប ើមក្សំប ើតមក្សរី ឥស ីកមព ុសវ យមភ ុវ និង នាងបទរអរសរ សម

រា ខ្ លប្រះឥសូរ បានប្រទន ឲជាមបហ្ស6ី1 ការសមព ័នធ  ឥសីក្សមព ុ នឹងនាងបមរ

បនះ ជារុរវបហ្ត ុ ខ្ លនា ំ ឲបក្សើតជាសូរយវងស ឬ អាទិចាវងសប ើង បៅខ្លងបច

ឡា។ ជបប្មើសប ម្ ះបនះបទតត គឺប្រះបាទជ័យវរ មនទី២ ចង់រង្វា ញថា ការរប្ងួរ

រប្ងួមជាតិបនះ ជាសាន ន ប្រះឥសូរ ខ្ លម្ចន ប្រះអងគ ជាតំណាង ខ្តមួយគត់ បលើ

ខ្ ន ីក្សមព ុជា។ 

បយើងប ើញថា បៅប្សកុ្សខ្មម រ ម្ចនការលំបាក្សខ្លា ំងណាស ់ក្សន ុងការខ្រងខ្ចក្សឲដាច់ រ

បវតងនបយបាយ ឹក្សនំា និងសាសនា បប្រះអំណាចនបយបាយ ឹក្សនំា ខ្តងទុក្ស

មល នួ បៅរីបលើសាសនាជានិចា  ូចយ៉ា ង ប្រះរជា ជាអនក្សប្រគល់ង្វរ ឲអនក្ស ឹក្សនំាគ

 ៈសងស បប្រះប្រះអងគ ជាមគគបទសក្ស៏ ននជំបនឿសាសនា ខ្តមរង។ 

២. ប្គិិះននធមាម នុរបូននរាជអំណាច និង អំណាចផ្កត ច់ការ របស់ប្ព្ិះរាជា៖ 

ប្រហ្មញ្ញសានា ទុក្សសណារ រ់ធាន រ់សតវបោក្ស ជាប្សបម្ចល ននចារ់បោក្សធាតុ។ ការ

រក្សា សណារ រ់ធាន រ់សតវបោក្ស ម្ចនបោលរំ ង រក្សាសនរ ិភារ  វរុិលភារ និង

យុតរ ិធម៍ ក្សន ុងប្រះរជអាណាចក្សយ។ ប ើមប ីសាថ នភារបនះ អាចម្ចនបាន លះុប្តាខ្ត

ប្រះរជាបោររដាច់ខ្លត បដាយហ្មត់ចត់ នូវប្គរ់រធិីសាសនា ខ្ លម្ចនប្រហ្ម ៏ជា

រិធីក្សរ។ ការបថាា ះបធាា យជាក្សំហ្ុសមួយ នាំមក្សនូវ មហ្នររយ  ល់ប្របទសនិងទុក្សខ

បវទនា  ល់ប្រជារ្សរ ។ បរើបយងតាមទសសនៈបនះ អំណាច ររស់បសរ ច ជាអំណាច

ចំបាច់ ខ្ លប្តវូខ្ត ម្ចនសំររ់បសចក្សរ ីសុម ររស់ប្រជារ្សរ  បហ្ើយ សាថ រ័នរជា

និយម ជាសាថ រ័ន ជាធម្ចម នុររូ បប្រះជាសាថ រ័ន ម្ចនភ្រ បចញមក្សរីចារ់បោក្ស

ធាតុ  ូបចនះសាថ រ័នបនះ ម្ចន និតី្សមបទា62 សាងរជអា ចក្សយ បៅឋាន

                                                      
 

 

61 បនះជាទសសនៈ បោក្ស G.Coedès។ 
62និតីសមបទ=Habilité។  
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បោក្សិយ ឲ ូច នឹងនគរប្រះ បៅថានសួគិ ជានាភីជីវតិ្63 សំររ់សតវបោក្ស រស់

ក្សន ុង ការប្សះុប្សួលោន  សមធម៍ និង ឧតរមចារ់ ឹក្សនំាជាតិ។ ក្សន ុងទសសនៈបនះ បគ

ទុក្សប្រះមហាក្សសតយ ជារុគគលខ្តមួយគត់ ខ្ លបានទទួលនូវអនុភារទិរវ រីអាទិ

បទរ ប ើមបីការររមនុសសជាត ិ ឲរចួរី ភ្យនររយ ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង។ ការប្រគល់

អំណាចបទវរជបនះឯងបហ្ើយ ខ្ លបគទុក្ស អំណាចបសរច ជាអំណាចប្សរចារ់ ប្តវូ

ម្ចនចំបាច់ សំររ់បសចក្សរ ីសុម ររស់ប្រជារ្សរ ។ 

ក្សន ុងលទធិប្រហ្ម  ៏ខ្ លម្ចនបៅក្សន ុង ផនត់គំនិតខ្មម របយើង សុប្កឹត្ភាព្ ររស់រុគគល

ម្ចន ក្ស់ៗ អាចសបប្មចបាន ចំបរះជនណាខ្ លបគមំប្រឹងបធវ ើ រ៉ាុខ្នរ  សមូហសុប្កឹត្

ភាព្  វញិ ប្តវូការបរលបវោឆ្ា យណាស ់ ឬ អននរបវោ ប ើមបីបធវ ើ ឲសបប្មចបាន

បប្រះថា ការវវិឌ្ឍររស់រុគគលម្ចន ក់្ស ចរ់បផរើមរីរុក្សខជាតិ រនាៃ រ់មក្ស កាា យជា

សតវ ជាមនុសសម្ចនប្រជាា  ប្ោន់ជាភាគសុមុមមួយ ក្សន ុងការវវិឌ្ឍ ក្សន ុងសាក្សលបោ

ក្ស។ អតថ ិភារមនុសសមិនខ្មន ជា សមត64 ឋិនវនត65 បទ បហ្ើយ មិនថិតបៅ ក្សន ុង

ម ៈមួយ មិនបចះ ខ្ប្រប្រួលបនាះខ្ រ មនុសសម្ចន ក្ស់ៗ រស់ក្សន ុងចលនាជានិចាចំបាច់

ប្តវូ ចិញ្ា ឹមជីវតិមល នួផង និង ខ្សវ ងរក្សការរកី្សចំបរនី នូវសមបជញ្ញ  ជាមនុសេ

សលាក66 តាមមបធាបាយ ររស់មល នួម្ចន ក្ស់ៗ។ 

ការខ្ប្រររូក្សរ ី ចិតរក្សរ ី រហូ្ត ល់សាា រ់ មនុសសម្ចន ក្ស់រស់ ក្សន ុងចំ ង់ ឲមល នួសបប្មច នូវ

សុប្ក្សឹតភារ ជា ឯកត្តភូត្67បទះរី មល នួរស់ ក្សន ុងសងគមមនុសស ខ្ លតប្មូវ ឲមល នួ

បោររចារ់បនះ ក្សន ុងឋានៈ ជា ព្លរដា68។ លក្សខ ៈជាឯក្សតរភូ្ត ររស់រុគគលបនះ

ឯង ខ្ លតប្មូវឲ ម្ចន និយត្ករ69 ក្សន ុងសងគម ប ើមបីបធវ ើ ឲម្ចន សមូហ្សុប្ក្សិត។

ក្សន ុងសងគមម្ចនវ ណ ៈជាអាទ្។ វ ណ ៈ និមួយៗ នាំោន បធវ ើ ឲម្ចន សុប្ក្សិតភារ ក្សន ុងវ ណ ៈ

                                                      
 

 

63 នាភ្ីជីវតិ=ទីក្សខ្មាងននជីវតិ (Centre de vie)។ 
64សមតា(សៈមៈតា)=Equilibre។  
65 ឋិនវនរ=Statique។ 
66មនុសសបោក្ស=Etre។  
67 ឯក្សតរភូ្ត=ផ្តៃ ល់មល នួ. Individuel។ 
68 រលរ ឋ=ទីបនះបប្រើក្សន ុងន័យរក្សយបារងំCitoyen។ 
69 និយតក្សរ=អនក្សបធវ ើឲម្ចនការបទតងទត់.le régulateur។ 



Pg. 23 
 ជពំកូ្ស ទ១ី - អណំាចនៃរាជាធបិដតយ្យ 

   

 

មល នួ ខ្ លអាចម្ចន បោលបៅមុស រីសបុ្ក្សិតភារ ននវ ណ ៈ ៏នទបទតត ខ្ លជា ក្សតារ

អាចរបងក ើតជបម្ចា ះមិនបចញមុម ជារបងើក្ស កលហៈ70 ខ្ លអាច នឹងបឆ្ះបាន

ប្គរ់បរលបវោ។ មា៉ាងមួយបទតត បគទុក្សសងគមមនុសស ជាសមូហ្ភារជួនកាល

អាច ម្ចនការខ្ក្សជាថមី ឲលអ  ឲចបប្មើន ជួនកាលធាា ក្ស់ ក្សន ុងភាររុក្សរលួយនិង ជួរ

ប្រទះ នឹងអកុ្សសលប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង។  ូបចនះ ប ើមបីបជតសបរតង ក្សុំឲជួរនឹង វបិរយិា

ល71បនះ សងគមមនុសស ប្តវូចំបាច់ ម្ចននិយតក្សរ ជាអនក្សប្គរ់ប្គង អនក្សនំាផល វូ

ផង ខ្ លម្ចន ការបចះ ឹងធម៍ ឹក្សនំាសងគមមនុសស ម្ចន ប្កិត្្យ72 ប្រចំមល នួ។ 

មគុ្បទៃសក្ស្ ឬ និយតក្សរ ខ្ររបនះ គឺោម ននរណាបប្ៅរ ី ប្រះមហាក្សសតយបនាះ

ប ើយ ក្សន ុងឋានៈប្រអងគ ជាអតថរស ននបោក្សធាតុ ខ្ លជាអនក្សរក្សា បសចក្សរ ីសុម

ររស់សតវបោក្ស។ ររូភារបសរច ជាអនក្សរំបដាះទុក្សខ ប្រជារ្សរ ខ្ររបនះ បគប ើញម្ចន

ក្សន ុងសិោចរកិ្សខ្មម រជាបប្ចើ ខ្ លបយើងយក្សមក្ស រង្វា ញជូន  ូចខ្លងបប្កាមបនះ៖ 

«អាណាប្រជានុរ្សរ ប្រះអងគ លុងទឹក្ស ក្សន ុងមហាសាគរ  ៏ម្ចនជបប្ៅ ឥតអាចឆ្ាង

បាន និង គួរខ្លា ច  ូចរស់បៅ ក្សន ុងទុក្សខកាល ជា កាលីយុគ73 ខ្តបៅបរលខ្ លរ

្សរ  បានមក្សជួរប្រះអងគ  ខ្ លជាបប្តើយ ៏ឧតរម រ្សរបានរក្សប ើញប ើងវញិ នូវបស

ចក្សរ ីសងឃឹមថមី (រនាៃ យប្សី(»។ 

«ប្រះអងគក្សំបទចកាលី ខ្ លជាជនម្ចនសងឃឹមថាមល នួអាចប្រប្រឹតររទឧប្ក្សិ ធឈារ

បមើលជានិចា ប្គរ់ចំ ុចបមាយ ខ្ លម្ចនបក្សើតប ើងក្សន ុងនគរ...(ថនល់បារយ(»។ 

« លីិច ក្សន ុងមហាសាគរ ននបារធម៏ ប្រះអងគ ជាអនក្សសប្ង្វគ ះមនុសស ឲរចួបចញ រី

បារធម៍បនះ...(អងគរវតរ(»។ 

                                                      
 

 

70 ក្សលហ្ៈ=ជបម្ចា ះ។ 
71  បំ ើរខ្ប្រប្រួល.Vicissitude។ 
72 ប្ក្សិត្យ=Obligation morale។ 
73 កាលីយុគ=សម័យកាលី.ក្សន ុងប្រហ្មញ្ញសាសនាបគទុក្សជាសម័យបក្សើតម្ចនចោចលខ្ លនំាឲម្ចនវនិាស
ក្សមម ល់សតវបោក្ស។ 
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បយើងប ើញថា ររររជានិយមខ្មមរ បគយក្ស សេវកថា74 សាសនា មក្សបធវ ើ ជាបហ្តុ

ការ ៏ខ្ររសងគមក្សរ ី នបយបាយក្សរ ី ប ើមបីរបងក ើតអំណាច  ឹក្សនំាជាតិ។ បគទុក្សរជា

អំណាច ជាឪសថ ប្រឆំ្ង នឹងភារ ោម នសណារ រ់ធាន រ់ និង អនាធិរបតយយ ក្សន ុង

សងគម ខ្ លម្ចនក្សន ុងធាតុសងគម រីក្សំប ើតមក្ស។ បយើងសួរ ជាសំ ួរថា បដាយ

បយង បៅបលើការវវិឌ្ឍន៏ជានិចា ររស់សងគមមនុសស បតើររររជានិយមខ្មមរ បចះ

ម្ចនលំនាំ ឲមល នួរស់ ប្តវូតាម ការវវិឌ្ឍន៏បនះ បានខ្ រឬបទ? 

៣.កំហិត្ននរាជអំណាច៖ 

បញ្ញា ប្ព្ិះ ខ្ លបសរច យក្សមក្សបធវ ើ ជារញ្ញញ  ឹក្សនំាជាតិ មិនខ្មន ជា «រញ្ញ ប្រះ»

ររស់អាទិបទរបនាះបទ គឺជា «រញ្ញញ ប្រះ» សំររ់រក្សា សណារ រ់ធាន រ់បោក្សធាតុ ខ្ ល

ម្ចន បោលការ ៏ ជាអាយម័ក្ស ម្ចនខ្ចងទុក្ស ក្សន ុងចារ់បោក្សធាតុ។បោលការ

 ៏បនះ ជាបោលការ ក៏ារររ សុម ុម សាក្សលបោក្ស និង ជាអនក្សរំបរធីម៍សាស

នា។  វបិាក្សបក្សើតបចញរីទសសនៈបនះ គឺការយល់ប ើញថា បសរ ចមិនខ្មនជាអធិរតី

រិតប្បាក្ស  ក្សន ុងនគរបនាះបទ អធិរតីរិត គឺ «ធមម»  ខ្ លម្ចនខ្ចងក្សន ុង ចារ់

បោក្សធាតុ។ 

ធមមបោររ ជាកាតរវក្សិចា ររស់បសរ ច មិនអាចង្វក្សខ្ររបានបនាះប ើយ បរើមិន

បោររធម៍ គឺនំារបងក ើតទុក្សខ  ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង លន់គរ រហូ្តនំាឲ ប្រះអងគ វនិាស ជា

រុំខ្លនបៅបទតត  ូចខ្មមរបយើងធាា រ់និយយថា បសរ ចប្រក្សរបដាយធម៍ ជាបសរច

ម្ចនទសរិធធម៍ បរើបសរចោម នធម៍បនះបទ បសរ ចខ្ររបនះ បគទុក្សជា បសរ ចរល

ឥតអាសា  ូបចនះក្សំហ្ិត ននអំណាចបសរច គឺទសរធិធម៏បនាះឯង។ បរើបសរច ម្ចន

ទសរិធធម៍ ប្រះអងគរុអំាច ឹក្សនំាជាតិ តាមខ្តអំបរើចិតរ ររស់ប្រះអងគបានបនាះ

ប ើយ។ 

                                                      
 

 

74 បទវក្សថា=Mythe។ 
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ក្សនងជំបនឿខ្មម រ បគយក្ស បោបា ជាតំណាងធមម ខ្ លបាក់្សបជើងមរងមួយៗ តាមយុគ

ននមនុសសជាតិ បហ្ើយ មក្ស ល់ «កាលីយុគ» បោបា បៅសល់ខ្តបជើងមួយគត់

 ូបចនះ ភារកិ្សចា ររស់ប្រះរជា គឺរ ិរតរ ិធមម  ឥតឲម្ចនបខ្លា ះ ប ើមបីបធវ ើឲបោបា

រិការ ម្ចនបជើងរួនប ើងវញិ។ បគសរបសរ សរបសើរ អំរី ោរមិត្75 ប្រះមហាក្សសតយ

ខ្ លបក្សើតម្ចនប ើង រីរ ិរតរ ិធមម  ប ើមបីជួយបោបារិការបនះ ម្ចនបសចក្សរ ី ូចត

បៅ៖ 

«បទះរីបជើងបៅសល់ខ្តមួយគត់ បហ្ើយ ប្តវូកាល ី ក្សំរុងវាយ រំបាក្ស់ឲអស់ ខ្ត

បោបា យក្សផលធមម ររស់ប្រះរជា ជារំនឹង  ូចជា សសរម្ចំអសាា រយ ឲមល នួ អាច

ឈរ ជារ់ម្ចំទ ូំចមល នួបៅម្ចនបជើងរួន ប ើមបីសួររិរុទធ នឹងការវាត់វធ័ ររស់កា

ល»ី (សិោចរកិ្សហ្ង់នជ(។ 

ការយក្ស «ធមម» ជាអធិរបតយយភារ ររស់រ ឋបនះ ជាក្សំហ្ិតទី១ ននអំណាចផ្តរ ច់

ការ ររស់ប្រះមហាក្សសតយ។ បគ ឹក្សថា ក្សំហ្ិតទ២ី គឺម្ចនបៅក្សន ុង លទធិររររជា

និយមអាប្ស័យប្រហ្មញ្ញសាសនា ខ្តមរង ទុក្សអំណាចក្សុតររៈបសរ ច ជាអំណាចម្ចន

ក្សំហ្ិត បប្រះក្សន ុងធម៍ ម្ចនខ្ចងរចួបប្សច ក្សន ុងខ្ផនក្សអំណាចក្សុតររៈ សរ ីអំរី

ក្សរ ីយក្សិចា និង កាតរវក្សិចាររស់បសរ ច។ 

បៅសម័យអងគរ ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ប្តវូចំបាច់ម្ចន រុបរហ្ិត ខ្ លខ្មមរបយើង បៅ

ថាប្រះរជប្គ ូជាទីប្រឹក្សាជាន់មពស់ ររស់ប្រះអងគ ទទួលរនទ ុក្ស អរ់រំបសរ ច ក្សន ុងខ្ផនក្ស

សាសនា នបយបាយ ឹក្សនំារ ឋ និង ប្គរ់មុមវជិាជ ទងំឡាយ ខ្ លម្ចនបៅក្សន ុង

គមព ីរបវទ។ បៅប្របទសឥណាឌ  ក្សន ុងរជជកាល ប្រះបាទ Chandragupta ប្រះប្គ ូ ររស់

ប្រះអងគ ម្ចននាម ប្រហ្ម ៏ Kautilya ជាប្រហ្ម  ៏ ៏ខ្លា ំងរូខ្ក្ស លបីលាញ ក្សន ុងរជា

ណាចប្ក្ស។ ប្រហ្ម ៏បនះ ជាអនក្សសរបសរ ក្សបួ ន ឹក្សនំាប្របទស និង ប្គរ់ប្គងមនុសស

បោក្ស ខ្ លម្ចន ប ម្ ះថា Arthaçastra76។ 

                                                      
 

 

75 បារមិត=Vertu suprême។ 
76 Artha=Utile et profit  ប្របយជន៏។Arthaçastraអាចខ្ប្រជាភាសាខ្មម រថាអតថសា្សារ ។ 
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បគអាចសួរជា សំនួរបានថា បោលការ ៏រី ក្សន ុងប្រហ្មញ្ញសាសនា ធមម អត្ថ និង កា

មា ខ្ លប្រះមហាក្សសតយ ប្តវូរ ិរតរ ិចំបាច់ ប ើមបី  ឹក្សនំាប្របទស ក្សន ុងបោល

រំ ង ខ្សវ ងរក្សសុភ្មងគល ជូន ល់ប្រជារ្សរ  បតើអាចទរ់ អំណាចផ្តរ ច់ការ ររស់

ប្រះមហាក្សសតយ បានខ្ រឬបទ ? ការរិត បគសបងកតប ើញថា បប្គឿងទរ់បនះ មិនសូវ

ម្ចន ប្រសិទធិភារបប្ចើនបនាះប ើយ បប្រះថា រួក្សរុបរហ្ិត និង ប្រះរជប្គបូសរចខ្ ល

ម្ចន តួនាទីជា ពិ្រទាធ សបកខ77 រួក្សោត់គិតខ្ត ការររប្របយជន៏វ ណ ៈប្រហ្ម

 ៏ និង រុរវសិទធិមល នួ បប្ចើនជាងគិត ការររយុតរធិម៍ និង សមធម៍ ជូន ល់ប្រជា

រ្សរ  មា៉ាងបទតតវ ណ ៈប្រហ្ម ៏បប្ចើនម្ចន ញាតិរនធ  ជាមួយវ ណ ៈក្សសតយ ខ្ លជា ក្សតារ

មួយ ឲវ ណ ៈទងំរីរ ចូលន ោន ការររញាតិមល នួ ខ្ លជា អំបរើនាំឲ មូច ល់

ប្របយជន៏ប្រជាជាតិ។ គួរ ឹងខ្ រថា បៅប្សកុ្សខ្មម រ បរលណា បសរ ចដាច់រូជ ប ើង

បប្ោងរជសមបតរ  ិ ញាតិររស់ប្រះប្គ ូ ជាក្សំប ើតប្រហ្ម  ៏ អាចប ើងបសាយរជយបា

ន។ ប្តវូ ឹងថា អំណាចបសរច ម្ចនធមមជាតិ ជាអំណាច អបបជនាធិបសត្យយ78ខ្ ល

ជា ធាតុ ឬ ប ើមបហ្តុរតិ ននការរំបោភ្ និង អំណាចផ្តរ ច់ការ បហ្តុបនះឯង បាន

ជា ររររជានិយម ប្តវូប្រជារលរ ឋ វាយរំលំ បសៃ ើខ្តអស ់ ក្សន ុងរិភ្របោក្ស

បនះ។ ប្រតាសាថ រ័ន79 ររររជានិយមខ្មមរ ជាបប្ោះថាន ក្ស់ ជាប្រវតរ ិសា្សរ  ខ្ត

រ៉ាុបណាណ ះ រ៉ាុខ្នរ  បយើងម្ចនជំបនឿថា ការវលឹប្ត រ់បនះ មិអាច ឋិតបឋរបានបនាះ

ប ើយបប្រះ រររបនះ បទះរី បគដាក់្សមល នួ បៅបប្កាមចារ់ជាតិ យ៉ា ងណាក្ស៏បដាយ

ខ្តរររបនះបៅម្ចន ធាតុជា រររចនប្ង សំររជ់ាតិខ្មម រ រំបរ ី អំណាចផ្តរ ច់ការ

រ រររបទស  ូបចនះរររបនះ នឹងរោយជាមួយ ររររ បចររាន់ជាតិខ្មម រ សរវ

នថា ជារុំខ្លន។ ការលំបនះ គឺវាបៅចំ ខ្តបរលបវោវា ខ្ លនឹងប្តវូ មក្ស ល ់ បៅ

បរល ឆ្រ់បនះ ជារុំខ្លន។ 

ខ្្នក្សទ៣ី 

                                                      
 

 

77 រិរទធ បរក្សខ=អនក្សចរ់រិរុទធ.Censeur។ 
78 អរបជនាធិរបតយយ=រររ ឹក្សនំាជាតិខ្ លបៅក្សន ុងក្សណារ រ់ន មនុសសមួយប្ក្សមុតូច.Oligarchie។ 
79ប្រតាសាថ រ័ន=ការរបងក ើតប ើងវញិ។  



Pg. 27 
 ជពំកូ្ស ទ១ី - អណំាចនៃរាជាធបិដតយ្យ 

   

 

ស្ពះមហាក្សសតយជាអា តិគី ក្សនៃពទុធ ិក្សធម ៍

បរើបយងតាម វសេិកប្បវត្តិសាស្រសត 80 ររស់ចិន ប្រះរុទធសាសនា ចរ់បផរើមម្ចនឥទធ

រលមក្សបលើ ប្រជារ្សរ ខ្មម រ តាំរី សតរវតសទី៧មក្សបមាះ ក្សនងបរលជាមួយោន បនាះ

ខ្ រ ជំបនឿបលើប្រះឥសូរ ក្ស៏ក្សំរុង ប្ជួតប្ជារខ្លា ំងប ើងៗ ក្សន ុងប្រះរជវាងំ និង ក្សន ុងម

ជឍដាឋ ន អនក្ស ឹក្សនំា។ ជំបនឿបនះ ហាក្ស់រីោម នទំនាស់អវ ី គួរឲក្សត់សំោល់ ចំបរះរុទធ

សាសនាបនាះប ើយ។ ជំបនឿទងំរីរបនះ រស់ជាមួយោន  ប្រក្សរបដាយ សុវតថភារ បៅ

ក្សន ុងប្សកុ្សខ្មម រ។ តាមសិោចរ ិចុះក្សន ុងឆ្ន ំ៧៩១ ននគ.ស. បានចរទុក្សថា បៅប្សកុ្ស

ខ្មម រ ក្សន ុងជំនាន់បនាះ ម្ចនក្សសាង ររូរ ិម្ចក្ស ប្រះរុទធ «សលាកិសេរ»។ បគអាចសួរ

 ជាសំ ួរថា ប្រះរុទធសាសន និងប្រហ្មញ្ញសាសនា បតើសាសនាណាមួយ បានប្ជារ

ចូលមក្ស ប្សកុ្សខ្មម រមុនបគ ? ប្រវតរ ិសា្សរ វទូិយល់ប ើញថា ចបមា ើយ នឹងសំ ួរបនះ

ោម នសារៈសំខ្លន់អវ ី បប្ចើនបនាះប ើយ បគប្ោន់ខ្ត ឹក្សថា អារយធម៏ឥណាឌ  បានហូ្រ

ចូលមក្សប្សកុ្សខ្មម រ តាមរយៈ រួក្សឈម ញួសមុប្ទ ឬ តាមរួក្សអនក្សផាយសាសនា ប្រហ្ម

ញ្ញសាសនាក្សរ ី រុទធសាសនាក្សរ ី។ 

ក្សន ុងសម័យអងគរ ចរ់តាំងរីសតរវតសទី១០មក្ស ប្រះរុទធសាសនាចរ់បផរើមម្ចនឥទធ

រលមាះៗមក្សបលើប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ  ូចម្ចនក្សន ុងរជជកាល៖ 

- ប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៥ (៩៦៨-១០០១(។ 

- សូរយវរ័ មនទី១ (១០០២-១០៥០(។ 

- តារនិ្នៃ វរ័ មនទ (១១៥០-១២២០(។ 

ជារិបសសបៅក្សន ុងរជជកាលប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៧ (១១៨១-១២២០?( ប្រះរុទធសាសនា

បានសាគ ល់សិរយីសមពង់មពស់ររស់មល នួក្សន ុងរជាណាចក្សយក្សមព ុជា បហ្តុបនះឯងបាន

                                                      
 

 

80 វសសិក្សប្រវតរ ិសា្សរ=Annales។ 
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ជាប្រះរជាបនះម្ចនបក្សរ្ រប ម្ ះលបីបលចឮសាយមក្ស ល់រចច ុរបននបនះ បប្រះប្រះអងគ

ជាបសរចខ្មម របធវ ើស្ង្វគ មវាតទឹក្ស ីបានធំទូោយជាងបរលណាៗទងំអស ់ បានក្ស

សាងប្បាសាទជាបប្ចើន  ូចជាប្រសាទបាយ័ន រនាៃ យក្សរ ី តាប្រហ្ម  ប្រះខ្លន់

នាគរ័នធ  តាបសាម បប្កាលបោ រនាៃ យឆ្ម រ វតរនគរ នឹងតាប្រហ្ម បៅបាទី។ ក្សន ុងវសិ័

យ មនុសសធម៏ ប្រះអងគបានសាងសាោសំណាក្ស់ចំនួន១២១ និងមនៃ ីរបរទយចំនួន

១០២ ខ្តសាន ប្រះហ្សថចមបងររស់ប្រះអងគគឺរប្ងឹងប្ក្សងុអងគរទី៣ សាងកំ្សខ្រងនិង

គូទឹក្សរ័នធជុំ វញិម្ចនបោរុរៈ៥ និងម្ចនប្បាសាទបាយ័នបៅចំក្សណារ ល។ ប្រវតរ ិសា

្សរ វទូិជាបប្ចើន យល់ប ើញថា អំសព្ើលលារកភាព្សំសបើម81បនះ ជាប ើមមូលបហ្តុនន

ការរលំមហានគរខ្មមរ បដាយសារប្រះរជាអងគបនះបប្រើធនធាននគរឲអស់សូនយក្សន ុង

បសចក្សរ ីប្បាថាន ខ្សវ ងរក្សក្សតិិយសររស់ប្រះអងគឲម្ចនជាអមតៈ។ 

ប្តវូ ឹងថាប្រះរុទធសាសនាបៅសម័យអងគរជា ប្រះរុទធសាសនាមហាយាន(យនធំ(

ឯចំខ្ ក្ស ហីនយាន (អាចរយិវាទ(  វញិ ម្ចនប្រភ្របចញរបី្របទសបសតម ហូ្រចូល

ប្សកុ្សខ្មម រខ្លា ំងរនរ ិចមរងៗ ចរ់តាំងរីសតរវតសទី១៤ បហ្ើយក្ស៏បានកាា យបៅជា

សាសនាខ្តមួយររស់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ ខ្ លនាំឲររររជានិយមខ្មមរ មំខ្ក្សខ្ប្រកិ្សរយិ

មល នួ យ៉ា ងបហាចណាស់ក្សន ុងទំនង វចកៈសប្ៅ82 ននជំបនឿប ើមររស់មល នួ ប ើមបីឲវា

ប្សរបៅនឹងសិកាខ រទននហ្ិនយន ខ្ លទុក្សមនុសស ជាអតថរស ររស់ធម៍ បប្ចើន

ជាង មហាយន និងប្រហ្មញ្ញសាសនា។ 

បយើងបលើក្សយក្ស ប្រះរុទធសាសនាក្សន ុងររររជាធិបតយយខ្មម រមក្សសិក្សាក្សន ុងរីរសម័យ

គឺថាក្សន ុងសម័យអងគរ គឺជាសម័យមហាយន និងសម័យបប្កាយអងគរ គឺជាសម័យ

ហ្ិនយន ប ើមបីតាមយល់អំរីប្រភ្រននអំណាចបៅប្សកុ្សខ្មម រ៖ 

១. សមយ័្អងគរ សមយ័្ពទុធសាសនាមហាយាៃ 

                                                      
 

 

81 អំបរើលោររក្សភារសបមបើម= Folie de grandeu។ 
82 វាចក្សៈ= សណាឋ នបប្ៅ ; Forme extérieure។ 
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ក្សន ុងសម័យអងគរ បទះរីម្ចនមហាក្សសតយខ្មម រមាះបលើក្សប្រះរុទធសាសនាមហាយនជា

សាសនាជាផល វូការររស់ប្រះអងគ ក្ស៏ការបលើក្សបនះមិនរំខ្លនអវ ីខ្លា ំងបនាះប ើយ ល់

រិធីរហ្មញ្ញសាសនាក្សន ុងប្រះរជវាងំ បប្រះថារិធីទងំឡាយបនាះ វាបានកាា យរចួ

បប្សចបៅបហ្ើយជាទម្ចា ររ់រស់រជអាជាា  និងអំណាចររស់ប្រះមហាក្សសតយ  ូចបយើង

បានបរតរររ់ខ្លងបលើរចួមក្សបហ្ើយថាលទធិបទវរជជាប្គឹះននឯក្សភារជាតិ និង

អំណាចផ្តរ ច់ការររស់ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រជំនាន់អងគរ ខ្ លប្រះអងគទុក្សប្រះអងគជា

ប្រះឥ្នៃ  និងជា បញ្ញា ប្ព្ិះផង ក្សន ុងឋានបោក្សិយ។ គំនិតខ្ររបនះ វាម្ចន ូចក្សន ុង

ប្ទឹសរ ីប្រះរុទធសាសនាមហាយន ខ្ លទុក្សប្រះរទុធខ្ លបានប្តាស់រចួមក្សបហ្ើយនិង

ប្រះរុទធខ្ លនឹងបានប្តាស់បៅក្សន ុងអនាគតកាល ជា សសររីៈសោរព្ធម្តឹ្ងរុ៉ឹង83

ខ្ លម្ចនប ម្ ះថា ធមាម កាយា (Dharmakaya( ខ្ លបគទុក្សធម៍បនះ ជាឥរយិរឋ

ររស់ប្រះរុទធ។ 

ក្សន ុងទសសនៈបនះ បគទុក្សប្រះមហាក្សសតយ តាមអតថរស់ររស់ប្រះអងគជាប្រះ ជាធម្ចម កា

យ គឺថា ជាប្រះរុទធជាម្ចា ស់ ៏ម្ចនមហានុភារ ខ្ លជាប្សបម្ចលររស់ប្រះរុទធ ៏

 វបិសសវសិាល និងបរធិសតវផង គឺ ប្ព្ិះព្ុេធសលាកិសេរ។ ក្សន ុងឋានៈបនះ ប្រះអងគ

ម្ចនអំណាចអសាា រយ និង អំណាចជា អធិធមមជាតិ ក្សន ុងបោក្សិយ ជាអនុភារ  ៏ឧត្

តមននរុទធធម៍សប្ង្វគ ះ។ បរើបយើងសបងខរក្សន ុងទសសនៈបនះ គឺថាក្សន ុងប្រហ្មញ្ញសាសនា

ក្សរ ី ក្សន ុងរុទធសាសនាមហាយនក្សរ ី ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រក្សន ុងសម័យអងគរ ប្រះអងគទុក្ស

បសររីៈប្រះអងគជាតំណាងប្រះឥ្នៃ  និងប្រះអរយិៈក្សន ុងរជាណាចក្សយររស់ប្រះអងគ បរើ

បយើងបប្រៀរបធតរគំនិតបនះបៅនឹងនបយបាយ ឹក្សនំាវញិ គឺថាប្រះអងគប្បាថាន  

ប រ ើមយក្សខ្តម្ចន ក់្សឯងនូវអំណាច ឹក្សនំាផ្តរ ច់ការ បដាយទុក្សវាថា ម្ចនធម្ចម នុ

ររូ បចញមក្សរីប្រហ្មញ្ញសាសនា និងរុទធសាសនា បប្រះប្រះអងគទុក្សមល នួជារុគគល

ប្រក្សរបដាយ ធមមរីតិ ជា ប្រះអរយិៈ ខ្ លជា ម្ចា ស់ ររស់ អាណាប្រជានុរស្

ប្ត ប្របទស និងជា មគគបទសក្ស៏ ននសាសនាជាតិ។ 
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ភារមុសោន ក្សន ុងលទធិរុទធសាសនាមហាយន និងហ្ិនយន គឺថិតបៅប្តង់ថាមហា

យន បរលអះអាងថាបៅក្សន ុងបោក្សបនះម្ចនប្រះរុទធបប្ចើនអងគ  ចុះមក្សចរ់

ក្សំប ើតក្សន ុងររូកាយ ប្ព្ិះព្ុេធសលាកិសេរ ជាររូកាយមនុសស ខ្ លជាររូកាយម្ចន

សណាឋ ននប្តបសររិៈ(Trikaya( ខ្ លម្ចន សារជាតិ្បីយា៉ា ងេុសោា 84 ក្សន ុងបសររីៈររស់

ប្រះរុទធមួយអងគៗ៖ 

១. ធមាម កាយា (Dharmakaya( គឺជាឧតរមសចជៈខ្ លជាសញ្ញញ ននអតរសញ្ញញ  ររស់

រួក្សអនក្សម្ចនសមបជញ្ញ ៈសរវកាល(ប្រះរុទធ( ជាបសររីៈរស់ជាអននរ  ដាច់ខ្លត អវ ីខ្ ល

ម្ចនបក្សើតប ើងគឺជាអតថរសប្រះរុទធ  ូបចនះប្គរ់អំបរើទងំឡាយខ្ លម្ចនបក្សើត

ប ើងក្សន ុងបោក្ស គឺជាអំបរើររស់ប្រះអងគ។ 

២. សមបូ រកាយា (Sambhogakaya( ជាបសររីៈប្រក្សរបដាយក្សិតរ ិគុ  និង

ប្រក្សរបដាយភារបក្សសមក្សានរ  ររស់ប្រះរុទធ។ 

៣. នាោកាយា(Nirmakaya( ជាបសររីៈររស ់ ប្រះសកយមុនី ខ្ លមនុសសបោក្សយក្ស

តប្ម្ចរ់ ប ើមបីឲបចះយល់ធមម តាមខ្រររទននរុទធធម៍ ប ើមបីទុក្សក្សន ុងសតិជា

សនា ិោា នសចត្នា(៧( ប្ព្ិះសកយមុន ី មិនខ្មនជាមនុសស ូចមនុសសបោក្សឯបទតត

បនាះប ើយ ប្រះអងគជាប្សបម្ចលររសប់្រះរុទធអធមមជាតិ និងនិរធ ន គឺជាការ

សំខ្ ងជាររូធមមតាររស់ប្រះអងគប្គរ់បរលបវោក្សន ុងបោក្សខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ លទធិនប្ត

បសររីៈ បគប ើញម្ចនក្សន ុងចរកិ្សសា្សរជាបប្ចើន ជារិបសសចរកិ្សសា្សរ រីរសំខ្លន់

ខ្ លម្ចនបសចក្សរ ី ូចខ្លងបប្កាមបនះ៖ 

ទី១. សិោចរកិ្សបៅវមិ្ចនអាកាស៖ 

«មំុ្បប្ចៀងបរតរររ់អំរីបសររីៈខ្តមួយគត់ក្សន ុងបោក្សបនះ តបិតម្ចនខ្តមួយ ខ្តបសររីៈ

បនះខ្រងខ្ចក្សជារី ម្ចនធមាម កាយា សសចកត ីសប្ត្កប្ត្អាលកាយា និងការបសងាើត្

                                                      
 

 

84 Hypostase។ 
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កាយា  ; បដាយម្ចនសនរ ិភាររិតជាបោលលអ  បក្សើតរីគុ ធម៍ គឺការចក្សបចញឲ

ផុតរីទុក្សខ ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង»។ 

ទី២. សិោចរកិ្សបៅភ្ន ំរនាៃ យ ង៖ 

«ោរវភ្ក្សរ ី ល់ឧតរមសចាៈបប្រៀរបាននឹងបវហា ខ្ លបានរំបដាះទុក្សខរីយ៉ា ងររស់

សតវបោក្ស ប ើមបីរក្ស់ជាថមីនូវបសររីៈរី ម្ចន ធមាម កាយា សសចកត ីសប្ត្កប្ត្អាលកា

យា និង ការខ្ប្បប្បួលកាយា »។ 

ប្តវូ ឹងថា ប្គឹះននទសសនៈររស់មហាយនអំរកីារសប្ង្វគ ះមនុសសបោក្ស គឺមិន

ខ្មនថិតបៅការក្សំចត់បចលនូវ អាត្ម័ន85 ររស់រគុគលប ើមបីនិរធ នបនាះបទ រ៉ាុខ្នរ

បធវ ើយ៉ា ងណាឲវាម្ចនលក្សខ ៈ ៏ប្របសើរ ូចប្រះបរធិសតវ  ខ្ លជាម្ចោ្ ននការបចះ

 ឹងធម៍ ខ្ លជាយននាំរុគគលទងំឡាយឲអាចកាា យបៅជាប្រះរុទធរិតប្បាក្ស ។

ប្គរ់មនុសសទងំឡាយអាចប្តាស់ ឹង ូចប្រះរុទធ បដាយយក្សម្ចោ្ប្រះអងគជាគំរ ូ

ខ្សវ ងរក្សការរំបដាះ តាមការមំប្រឹងខ្ប្រងររស់មល នួ បចញផុតរីអាតម ័នខ្ លជា

ប្រភ្រនន អត្ថេត្ថភាព្86 ប ើមបីឲមល នួកាា យជាអរហ្នរ  បៅបរលបនាះមល នួមិនប្តឹម

ខ្តអាចសប្ង្វគ ះមល នួឯងបានបនាះបទ គឺអាចជាចំខ្ ក្សមួយក្សន ុងការសប្ង្វគ ះសតវ

បោក្ស និងការរបងក ើតអវ ីៗប្គរ់យ៉ា ងសំររ់មនុសសបោក្ស។ 

ទសសនៈបនះឯង ខ្ លប្រះមហាក្សសតយ ជារុទធសាសនិក្សជន បៅសម័យអងគរយក្សមក្ស

បធវ ើជាប្គឹះននអំណាចររស់មល នួចំបរះអាណាប្រជានុរ្សរ  ខ្ លនាំោន ទុក្សប្រះមហា

ក្សសតយ ររស់មល នួជាប្សបម្ចលររស់ប្រះរុទធ ជាប្រះក្សំរូល បលើអវ ីទងំអស់ក្សន ុង

បោក្ស បហ្តុបនះឯងបានជាប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ប្រះអងគទុក្សមល នួជាតួអងគប្រះរុទធ ៏

ប្របសើរ ជាបរធិសតវម្ចនអតថរសជាបសររីៈបោររធម្ចម កាយ ូចប្រះរុទធទងំរួង។ 

                                                      
 

 

85 អាតម័ន= Individualité។ 
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បគអាចទុក្សបានថា ធមាម កាយា ជាសន លូននលទធិថមីក្សន ុងរររបទវរធិរបតយយ និយម

ប្រះរុទធសាសនាមហាយនក្សន ុងសម័យអងគរ  ូចោន នឹង បញ្ញា ប្ព្ិះ ជាសន លូននលទធិ

រររបទវរជាធិរបតយយ និយមសាសនាប្រហ្មញ្ញ បនាះខ្ រ។ លទធិទងំរីរបនះម្ចន

បោលបចតនា ូចោន  គឺធានា ល់ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រឲប្រះអងគម្ចនបសរភីារប្គរ់

ខ្ររយ៉ា ង ប ើមបីរំបរញតួនាទីជាអនក្ស ឹក្សនំាប្រជាជាតិក្សន ុងខ្ផនក្សសាសនា និង

នបយបាយ ឹក្សនំារជអាណាចក្សយផង។ ធមាម កាយ ក្សន ុងនាមជា ចាប់សលាកនតុ្

ខ្ លម្ចនប្រះមហាក្សសតយជា អា តរិគហ្ក្ស បហ្ើយផរល់ជាវតថ ុធាតុសំររ់រង្វា ញជាភ្

សត ុតាងនូវភារជាបទវរជ ខ្ លម្ចនបៅក្សន ុងរុគគលប្រះរជា បហ្ើយក្ស៏ជាក្សស ិប្គរ់

ប្ោន់សំររ់ទុក្សរជាអំណាច និងលទធិផ្តរ ច់ការររស់ប្រះអងគជាអំបរើប្សរចារ់បនាះ

ឯង។ 

ក. ឯកភាព្ននចាប់សលាកនតុ្ ធមាម កាយា និងរាជាណាចកយ 

 ូចបយើងធាា រ់ជំររខ្លងបលើរចួមក្សបហ្ើយថា បៅក្សន ុងសម័យរជាអធិបតយយ និយម

ប្រហ្មញ្ញសាសនា អធិរបតយយនបយបាយ ឹក្សនំាជាតិម្ចនប្គឹះបៅបលើអធិរបតយយ

សាសនាររស់រជាណាចក្សយ។ ខ្ផនទីននសាសនាក្សន ុងប្របទសខ្មមរក្សន ុងជំនាន់បនាះ

ខ្រងខ្ចក្សជាភាគតូចៗជាបប្ចើន បហ្ើយឋិតបៅបប្កាមអាជាា ររស់អាទិបទរមុសៗ

ោន  បហ្ើយអាទិបទរនិមួយៗជាម្ចា ស់ទឹក្ស ីបរតងៗមល នួ  ូបចនះការចំបាច់ប្តវូម្ចនការ

សប្មរសប្មួលភាគតូចៗទងំបនាះ ប ើមប ី យក្សមក្សដាក់្ស បប្កាមអងគភារ

នបយបាយខ្តមួយ ខ្ លជាអងគភារម្ចនក្សម្ចា ំងអំណាចបរញទំហ្ឹង ប្តួតបលើ

អាជាា តូចៗទងំឡាយបនាះ។  ល់មក្សសម័យរជាធិរបតយយ និយមរុទធសាសនា

មហាយនវញិ បៅបរលខ្ លប្រះមហាក្សសតយទុក្សធម្ចម កាយជាអតថរស់មល នួ ប្រះអងគ

ខ្ លជាបសររីៈប ើមម្ចនក្សន ុង «ធមមវោ» ររស់ប្រះរុទធ ខ្ លប្រះអងគរបងក ើតឲប្សរ

នឹងទំហ្ំបោក្សធាតុប ើមបបីសចក្សរ ីប្តវូការររស់បោក្សធាតុ។ ក្សន ុងឋានៈជាប្រះធម៍ប្រះ

មហាក្សសតយខ្មម រនិយមមហាយន យក្សឋានៈបនះមក្សបធវ ើឲម្ចន សមាបត្តិ87ឯក្សភារ

សាសនា ប ើមបីយក្សឯក្សភារបនះបៅបធវ ើឲសបប្មចឯក្សភារនបយបាយក្សន ុងនគរ។

                                                      
 

 

87 សម្ចរតរ ិ= បធវ ើឲបានសំបរច ; Réalisation។ 
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ក្សន ុងឧបាយក្សលបនះ បសរ ចកាន់ប្រះរុទធសាសនាមហាយន យក្សមក្សអនុវតរក្សន ុង

នបយបាយ ឹក្សនំាររស់មល នួបដាយតំាងមល នួឯងជានិមិតរររូឯក្សភារជាតិ។ សាថ រ័

នននជំបនឿបលើពុ្េធរាជ ប្តវូប្រះមហាក្សសតយ យក្សមក្សជំនួសជំបនឿបលើសេវរាជ។ លទធិបទវ

រជ ក្ស៏ ូច លទធិរុទធរជ ម្ចនអភិមានៈ88  ូចោន  ទុក្សមល នួ ជាលទធិសក្សល។ 

ក្សន ុងលទធិរុទធរជបនះ ប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៧ ប្រះអងគយក្សវាមក្សបធវ ើជាប្គឹះនបយបាយ

 ឹក្សនំាប ើមបីរក្សាឯក្សភារជាតិ របរតររយ និងវន័ិយក្សន ុងសងគមជាតិ មិនខ្ត

រ៉ាុបណាណ ះ ប្រះអងគយក្សលទធិបនះ មក្សរំបរនីបយបាយវាតទឹក្ស ី ប ើមបីក្សសាងមហា

នគរខ្មមរ។ លទធិបទវរជក៏្ស ូចរុទធរជខ្ រ ម្ចនអាការៈរីរ គឺជាបទវក្សម្ចា ំង៖ 

ទី១ ជាក្សម្ចា ំងោា តចក្សមជឈម ឌ ល ខ្ លជាក្សម្ចា ំងអូសនបយបាយវាតទឹក្ស ីនន

មហានគរខ្មមរ។ 

ទី២ ជាក្សម្ចា ំងចូលរក្សមជឈម ឌ ល ខ្ លជាក្សម្ចា ំងប្រមូលខ្ ន ី ំរន់ទងំឡាយឲ

មក្សថិតបៅបប្កាមរជទ ឌ ។ 

ប ើមបីឲប្រះរជាម្ចនបទវក្សម្ចា ំងបនះ បគម្ចនបធវ ើរិធីបប្សាចទឹក្ស រិសិ ឋថាវ យប្រះរជា

បហ្ើយទឹក្សរិសិ ឋ បគយក្សរីប្គរ់ទីក្សខ្នាងក្សន ុងមហានគរ បប្សាចបលើប្រះអងគប ើមបីឲ

ររូប្រះអងគកាា យជា ជិវមជឈម ឌ ល ននមហានគរខ្មមរ។ ក្សន ុងសិោចរកិ្សបៅប្បាសាទ

ប្រះខ្លន់ម្ចនចរថា៖ 

«បរតងរល់នថាប្រហ្មរុបរហ្តិយក្សទឹក្សខ្ លប្រះសុរយិម្ចនា ប្រះរជានគរជាវ  យួន ចំ

បា៉ា  (ម្ចនបសរចរីរប្រះអងគ( មក្សបធវ ើរិធីជំរៈកាយប្រះបាទជយ័វរ័ មនទី៧ ខ្ លជាមហា

ក្សសតយម្ចនអធិរជភារបលើនគរទងំឡាយបនាះ »។ 

                                                      
 

 

88 អភ្ិម្ចនៈ= Universalité។ 
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ឯក្សភារសាសនា ឯក្សភារនបយបាយ ឹក្សនំាជាតិ ខ្ លយក្សប្គឹះលទធិរុទធរជ និង

ធម្ចម កាយជារំនឹង ជាលទធិផរល់ជាវតថ ុធាតុសរំរ់បធវ ើនិមិតរររូចំបាច់ននអារយធម៍

និង ជំបនឿខ្មម របៅក្សន ុងសម័យអងគរ និយមរុទធសាសនាមហាយន។ 

េ. ធមាម នុរបូននអំណាចរាជានិយម េសេនៈខ្ដលេុកប្ព្ិះរាជាជាអាកសសស្រង្ហគ ិះ

មនុសេជាតិ្ 

បគប ើញម្ចនក្សន ុងលទធិរទុធសាសនាមហាយន ខ្ លរជាធិបតយយ យក្សមក្សបធវ ើជា

សមបទននបយបាយ ឹក្សនំាជាតិ ទុក្សសណារ រ់ធាន រ់មនុសសបោក្ស ជាសណារ រ់ធាន រ់

មួយ ម្ចនធមមជាតិ ូចជាសណារ រ់ធាន រ់សាក្សលបោក្ស បហ្ើយវាប ើរប្សរោន ជានិចា។

ចារ់បោក្សធាតុខ្ លជាចារ់អភិ្បាលបលើសណារ រ់ធាន រ់មនុសសបោក្សក្សន ុងប្រហ្ម ៏

ធមម ខ្ លម្ចន បញ្ញា ប្ព្ិះ (ប្រះរូជា ខ្ លម្ចនក្សម្ចា ំងបសម ើនឹងប្រះឥ្នៃ ( ជាប្គឹះបនះ

ប្តវូបានបគយក្សរុទធធម៍មក្សជំនួសវញិ។  ូចបយើង ឹងរចួបហ្ើយ បគទុក្សធម្ចម កាយ

ជាការសំខ្ ងររូននប្រះរទុធ ៏វបិសសវសិាល បហ្ើយជួនការប្រះអងគម្ចនប ម្ ះជា «រី

តាសតវបោក្ស»។ 

ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ខ្ លប្រះអងគរំោយអតថរសររស់ប្រះអងគក្សន ុងធម្ចម កាយ ខ្ ល

ជាធមម ននប្រះរុទធទងំឡាយ ក្ស៏កាា យតាមរបរតរបនះ ជាប្សបម្ចលររស់ប្រះរុទធអធិ

ធមមជាតិខ្តមរង បហ្ើយក្សន ុងឋានៈបនះ ប្រះអងគបានទទួលអំណាចរីប្រះរុទធប ើមបីខ្ថ

រក្សាការប្រប្រឹតរលអ ររស់សតវបោក្ស និងរក្សាសនរ ិភារក្សន ុងបោក្សិយនិងសុម មុក្សន ុង

សាក្សលបោក្ស។ ទសសនៈបនះោម នអវ ីមុសខ្ផាក្សរីទសសនៈប្រហ្មញ្ញសាសនាបនាះ

ប ើយ ខ្តរុទធសាសនាមិនយក្សការរូជា និង  រតីិ្វោ89 មក្សបធវ ើជារិធីសាសនាររស់

មល នួបនាះបទ។ ចំបរះរុទធសាសនាមហាយន ម្ចនខ្តធម័ប្រះរុទធមួយគត់ខ្ លបគ

ទុក្សជាអតថរសររស់សាសនា បហ្ើយបគនំាោន បលើក្សធម៍បនះបសម ើនឹង គំនិត្េួសៅ90

                                                      
 

 

89  វតិីវាច= Parole rituel។ 
90 គំនិតទូបៅ= Concept។ 
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នន បរមត្ថ វជិាជ 91។ ប្ទឹសរ ីបនះ ជាមួយោន នឹងប្ទឹសរ ីការវវិឌ្ឍន៏ររស ់ ចប្ករាសីនន

សលាក92 បគទុក្សរុគគលបសរ ចជាអនក្ស ឹក្សនំាជាតិ និងមនុសសបហ្ើយប ើមបីការររ

ប្របយជន៏រមួ ប្រះអងគប្តវូម្ចនអំណាច បប្រើវាប ើមបីរ្ង្វក រភារឥតសណារ រ់ធាន រ់

និងក្សំចត់ទុគិតភារ។ រុទធសាសនាមហាយន ក្ស៏ ូចប្រហ្មញ្ញសាសនាខ្ រ ម្ចន

ជំបនឿថា ការវវិឌ្ឍន៏ ននមនុសសជាតិមិនម្ចនលក្សខ ៈជាការវវិឌ្ឍន៏ប្តង់ ូចរនាៃ ត់

បនាះបទ រ៉ាុខ្នរជាការវវិឌ្ឍន៏តាមរបរតរកាឆ្ា ស់ោន ។ វឌ្ឍនភារននមនុសស ក្សន ុង

 ំប ើររមួោន  គឺោម នទីរញ្ារ់បនាះប ើយ  ូចបគប ើញក្សន ុងប្រវតរ ិសា្សរម្ចនការខ្ប្រ

ប្រួលខ្លា ំង ការវកិ្សវរ រនរក្សន ុងចប្ក្សរសី ននវរុិលភារ រចួបហ្ើយម្ចនការប្ត រ់ចុះ

ប ើងឥតម្ចនឈរ់រីទុក្សខ បៅសរាយ បហ្ើយរីសរាយមក្សទុក្សវញិររស់មនុសស

បោក្ស បហ្តុបនះឯងបហ្ើយ បានជាប្រជារ្សរចង់ម្ចនអនក្សការររមល នួបៅចំបរះ

មុម ំប ើរខ្ប្រប្រួលបនះ បហ្ើយអនក្សការររបនាះគឺោម ននរណាបប្ៅរីប្រះមហាក្សសតយ។

សុវ ណ កាល នឹងអាច ល់បាន សំររ់មនុសសជាតិ បៅបរលណា ប្ព្ិះេុចិតត

(Tusita(ជាអនក្សបធវ ើឲប្សាក្សទុក្ស និងប្ព្ិះសមប្តី្យ (Maitreya( ប្រះអងគចុះរីឋាន

សួគ្មក្សជួយរំបដាះទុក្សខមនុសសបោក្ស។ បៅបរលខ្ លប្រះអងគរុំទន់យងចុះមក្ស គឺ

ប្រះមហាក្សសតយប្រក្សរបដាយធម៍ ជាបសរចនាថ ខ្ លប្តវូប្រជារ្សរបានខ្តងតាំង

ប្រះអងគក្សន ុងមុមនាទីជាអនក្សការររមល នួ និងសតវបោក្ស ប្ទង់ជាតំណាងប្រះរុទធរីរ

អងគបនះ។ ក្សន ុងគំនិតបនះ បោក្ស Paul Mus បានសរបសរថា៖ 

«បៅបរលខ្ លប្រះបាទជយ័វរ័ មនទី៧ប្រកាសថា ប្រះអងគនឹងជំរះបារក្សមមឲអស់រី

បោក្សបនះ បដាយមិនម្ចនការបារមម ៏អវ ីរនរ ិចបសាះអំរីភារក្សំណាចននបរលបវោ

គឺចាស់ជាប្រះអងគទុក្សប្រះអងគជាឧតរមអនក្សជួយសប្ង្វគ ះ ខ្ លម្ចនអតថរសជ់ាប្រះ

រុទធបនាះឯង  ូចបគប ើញម្ចនចរបលើសិោចរបិៅប្បាសាទតាប្រហ្ម ថ៏ា៖ម្ចតា

ររស់ប្រះបាទជយ័វ្រ មន៏ទី៧ជាប្បាជាា ប្រះម្ចតា គឺជាជាម្ចតាររស់ប្រះរុទធ  ូចោន

                                                      
 

 

91 ររមមតថ វជិាជ = ការប្សាវប្ជាវតាមវចិរ ាញា បលើចំប ះននសតវបោក្ស ម្ចនវញិ្ញញ   ធមមជាតិ អាទិបទរ
មូលបហ្តុ ននសាក្សលបោក្ស ; Métaphysique។ 
92 ចប្ក្សរសីននបោក្ស= Cycle du monde។ 
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បនះខ្ រ បលើសោិចរកិ្សបៅប្បាសាទប្រះខ្លន់ ម្ចនចរថា ជយ័រុទធ  ជាឧតរមអនក្សស

ប្ង្វគ ះរ្សរ »។ 

ក្សន ុងទសសនៈទុក្សប្រះរជាជាអនក្សសប្ង្វគ ះរ្សរ បនះ ខ្ លនាំឲប្រជារ្សរ ទទួលសាគ ល់ថា

អំណាចផ្តរ ច់ការប្រះមហាក្សសតរមល នួជាអំណាចប្សររុទធធម៏ បរើប្សររុទធធម៏ គឺរិត

ជាប្សរចារ់បនាះឯង។ 

គ. អំណាចផ្កត ច់ការនិយម 

ររររជាធិបតយយ និយមរុទធសាសនាមហាយន ទុក្សធម៍ប្រះរុទធជាប្រភ្រប្គរ់

ចារ់ននមនុសសបោក្ស ក្សន ុងវសិ័យសីលធម៏ក្សរ ី គិតយុតរក្សរ ី។ បដាយយក្សរទុធធម៍ជា

អតថរសររស់មល នួ រុទធបសរចទុក្សប្រះអងគបសម ើនឹងរុទធធម៍ គឺថាជាបសរចននចារ់បហ្ើយ

ទទួលសាគ ល់ខ្តរុទធធម៍ជាធម៍ខ្ លទុក្សជាក្សំរតិននអំណាចររស់ប្រះអងគ។ ការទុក្ស

រុទធធម៍ជាអធិភារបលើអំណាចមល នួបនះ ក្ស៏ជាការប្រកាស ជាមួយោន ខ្ រថាអំណាច

ផ្តរ ច់ការបសរ ច ជាអំណាចនបយបាយ ឹក្សនំាជាតិ ខ្តមួយគត់ឥតម្ចននរណា

ប្រខ្ក្សក្សបាន  ូបចនះរជាអាជាា  គឺោម នលក្សខ ៈជាអាជាា រំរនបៅបលើសិទធបិសរភីារ

ររស់អាណាប្រជានុរ្សរ បនាះប ើយ បប្រះថារជាអាជាា បនះជារុទធធម៍។ ការរិតក្សន ុង

ការទក្ស់ទងរវាងប្រះរជាជាមួយនឹងររវជិត គឺឋិតបៅប្តឹមក្សំរតិការទក្ស់ទងក្សន ុង

 វសិ័យសាសនាខ្តរ៉ាុបណាណ ះ  ូបចនះបៅចំបរះមុមរជាអំណាច គឺោម នអំណាចទីរីរណា

មួយ អាចម្ចនទមាន់បសម ើនឹងវាបនាះប ើយ។ ក្សំរតិននអំណាចផ្តរ ច់ការររស់បសរ ចគឺ

ជាសវ ័យក្សំរតិ គឺថាក្សន ុងការយិក្សមមននអំណាចបនះ គឺវាោម នអវ ីអាចក្សំរតិ ហាមបសរ

ច មិនឲបធវ ើអវ ីមួយបានបនាះប ើយ។ 

រិតខ្មនបគប ើញម្ចនបៅក្សន ុងរជា បសំសកថា93 សរបសើរថា ប្រះរជាប្រកាស

បដាយមល នួថា ប្រះអងគជាបសរចបោររធម៍ បហ្ើយបធវ ើតាមសិកាខ រទឥតបខ្លា ះររស់ប្រះ

                                                      
 

 

93 រសំសក្សថា= សុនធ រក្សថាសរបសើ ; Panégyrique។ 
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រុទធ ខ្តតាមការរិតវញិ ការសរបសរសរបសើរបនះ គឺឋិតបៅប្តឹមជាអក្សសរសា្សរ ខ្ ល

បគសរបសរប ើងសរំរ់ឲខ្តឲ រីបរះសារ រ់ខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ 

បគ ឹងថា ប្គរ់អំណាចផ្តរ ច់ការម្ចនបៅក្សន ុងធាតុមល នួជានិចា នូវការរំបោភ្ និង

អំបរើក្សំណាច បៅបលើមនុសស  ូបចនះអំណាចបនះ វាម្ចនភារផទ ុយប្ស ះរីឳវាទររស់

ប្រះសម្ចម សមព ុទធ។  ូចបយើង ឹងថារជាអំណាចជាអំណាចឥតម្ចនកំ្សរតិ  ូបចនះ

អំណាចបនះ ម្ចនធមមជាតិជាអំណាចផ្តរ ច់ការ បប្រះថាជាអំណាចឥតរញ្ញញ ចំបរនី

ននប្រះម្ចនប្រះភាគ ខ្ លប្ទង់ម្ចនភាគននអតថរស ធមមរស  វមុិតរ ិរស អធិសីល

អធិចិតរ  និងអធិរញ្ញញ ។ 

២.សមយ័្ដស្កាយ្អងគរ សមយ័្ពទុធសាសនា ិៃយាៃ 

បៅប្សកុ្សខ្មម រ ចរ់បផរើមរីសតវតសទី១៤មក្ស រុទធសាសនាមហាយន បានប្តវូបគរត ូ

រ យក្សរុទធសាសនាហ្ិនយន ខ្ លជាលទធសិាសនាជិតនឹងលទធិប ើមររស់ប្រះ

សម្ចម សមព ុទធ មក្សជំនួស។ លទធិហ្ិនយន ខ្ លម្ចនប ើមកំ្សប ើតបៅប្របទសបសរ ី

លង្វក  ខ្ លបគយក្សភាសាបាលីជាយន សំររស់ិក្សាធម៍ប្រះរុទធ។ លទធិបនះម្ចន

ប ម្ ះថាលទធិ «សេវត»។ 

ទិ ឋភារននលទធិថមីបនះ វាមុសោន នឹងលទធិចស់ គឺថា មហាយនឲសរៈសំខ្លន់បៅបលើ

បរកិបប94 បរមត្ថ វជិាជ  ខ្ លជាទិ ឋភារមួយ ូចម្ចនក្សន ុងប្រហ្មញ្ញសាសនា គឺថាបគ

ទុក្សប្រះរុទធជា អតិ្សសដាជន95 អធិធមមជាតិ្ជន96 ធមាម កាយា ខ្ លជាបសររីៈនន

វាចទូនាម នអរ់រំររស់ប្រះរុទធ ប្តវូបានរួក្សររវជិតមហាយន យក្សមក្សបធវ ើជាបសរ ី

រៈធម៍វន័ិយ ខ្ លម្ចនក្សំរតិតឹងរុឹងរំផុត។ ក្សន ុងគំនិតបនះរួក្សបគរនយល់ថា ការស

                                                      
 

 

94 រររិក្សប= ការសិក្សាខ្លងប្ទឹសរ ី. Spéculation។ 
95 អតិបស ឋជន= ឧតរមជន ; Etre transcendant។ 
96 អធិធមមជាតិជន= Etre surnaturel។ 
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ប្ង្វគ ះមនុសសបោក្សមិនខ្មនទូនាម នឲមនុសសខ្សវ ងរក្សឋាននិរធ នបនាះបទ គឺទូនាម ន

អាតាម  តាមផល វូធម៍ ប ើមបីរំបាត់ សទាសៈ សមាហៈ មានៈេិដា ិ កាម កិសលស ។ល។ 

ក្សន ុងទសសនៈហ្ិនយន បគទុក្សរុគគលលក្សខ ៈររស់ប្រះរុទធជាមនុសសបោក្សធមមតា

ម្ចនអនុភារក្សន ុងចិនារ  និងម្ចនវចិរណាកិ្សចារិបសស ខ្ លនាំឲការទក្ស់ទងរវាង

ប្រះរជានឹងរ្សរ  ឥតម្ចនសភារតឹងរុឹង ខ្ លជាការរបងក ើតមូលដាឋ នបមប្តីភារ

ប្រក្សរបដាយបសចក្សរ ីសា រប់ក្សើតមក្សរីសនរ ិភារប្តឹមប្តវូតាមសីលធម៍។ ក្សន ុងការ

ទក់្សទងបនះ ប្រះរជា ខ្លងទុក្សប្រះអងគជាប្សបម្ចលនន «អនក្សសប្ង្វគ ះរ្សរ  ៏ឧតរម»

ផទ ុយបៅវញិ ប្ទង់ទុក្សមល នួប្រះអងគ ជាមនុសស ូចមនុសស ៏នទបទតត ឥតក្សំណាញ់វ ណ ៈ

ខ្ លជារុគគលបានទទួលគុ ូរការជាផល បានមក្សរីការប្រប្រឹតរអំបរើលអរីជាតិ

មុនៗ ខ្ លនាំឲប្រះអងគបក្សើតក្សន ុងជាតិថមី ក្សន ុងសាថ នភារមពស់បលើមនុសសទងំឡាយ

ប្រក្សរបដាយសុប្ក្សឹតភារខ្លា ំងបទតត អាចឲប្រះអងគរក្ស់ង្វរ ជា «ប្រះធម៍» ខ្ ល

ជាអនក្សការររអាណាប្រជានុរ្សរ  រស់ក្សន ុងសងគមរុទធររសិ័ទ ខ្ លម្ចនប្រះអងគជា

មគគបទសក្ស៏  ូចោន បៅក្សន ុងវតថអារម ខ្ លប្រះសម្ចម សមព ុទធ ប្រះអងគបានទូនាម ន ល់

សម ៈទងំឡាយ ឲបចះបោររប្គអូាចរយមល នួ ូចជារីតា។ បរើប្រះរជា ជាប្រះ

ធម៍  ូបចនះប្រះអងគ ជារីតាររស់រុទធររសិ័ទបនាះឯង  ូបចនះការទក្ស់ទងរវាងប្រះ

រជានឹងរុទធសាសនិក្សជនទងំឡាយក្សន ុងនគរ គឺជាការទក្ស់ទងឈរបលើភ្ក្សរ ីភារ។

ក្សន ុងគំនិតបនះ ប្រជារលរ ឋខ្មម រ ោត់ទុក្សប្រះមហាក្សសតយ ជារីតា ខ្ លជាមនុសស

ម្ចនអតថរសប្របសើរ ខ្ លជារីតាបានទទួលរជសមបតរ ិបក្សើតរីគុ ូរការ ររស់ប្រះ

អងគខ្ លប្ទង់បានសាងរីជាតិមុនៗមក្ស។គំនិតបសរចជារីតា ររស់រ្សរ  ប្តវូបាន

អនក្សខ្តងចារ់ បគក្សត់ទុក្សក្សន ុងម្ចប្តា៤៧នន «ប្កមប្សកុ» បហ្ើយបគប ើញម្ចនខ្ រ

ក្សន ុងោា មួយននចារ់ «នប្ត្ភូមិ» ខ្ លម្ចនខ្ចងថា៖ 

«ប្រជារ្សរ  កឹ្សនំាបដាយបសរចខ្ លជារីតា ខ្ លជាវរ័ មន័ ជារុទធសាសនិជន ទុក្សធ

ម៍ជាក្សរ ីយក្សិចា យក្សររវជិតជាទីប្រឹក្សាសំររ់នំាផល វូឲប ើរតាមក្សនាងធម៍វន័ិយ

និងបធវ ើរ ិរតរ ិគឺចំបរនីធម៍ប ើមបីសំបរចនូវធម៍ខ្ លរំលត់កិ្សបលស រំលត់ទុក្សខ» ូបចនះ

បសរ ចលអ  គឺជាបសរចម្ចនេសពិ្ធធម្៖ 

បសចក្សរ ីសរបុ រស (Dana( គុ ធម៍ ឬសលីធម៍ (Sila( ភ្ក្សរ ីភារ ឬ អតថរលក្សមម

(Pariccaga( បសចក្សរ ីបទតងប្តង់ (Ajjava( ចិតរលអ  និងបសចក្សរ ីអាសូរ (Maddava( បស
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ចក្សរ ីតឹងរុឹង (Tapa( ភារសារ់ (Akkodha( អហ្ិសា (Avihimsa( មនរ ី (Khanti( អនា

គតិ្97 (Avirodhita( ។ 

បគបមើលប ើញថាបៅប្សកុ្សខ្មម រ រុទធធម៍ ោម នឥទធិរលបៅបលើ រចនាសមព ័នធសងគម

បនាះបទ ខ្ លជាសងគមម្ចនធាតុជាសងគមសក្សរ ីភូ្មិ ខ្ លអនក្ស ឹក្សនំា បគមំខ្ថរក្សាវា

ឲថិតបថរជានិចា ប ើមបកីាររររុរវសិទធិររសរួ់ក្សបគ ខ្ លជារួក្សកំ្សណាញ់វ ណ ៈ។ក្សន ុង

អំបរើបនះ រុទធធម៍ ោម នសារៈសំខ្លន់អវ ីរនរ ិចប ើយចំបរះរួក្សបគ។ រិតខ្មនម្ចន

ប្រះរជាខ្មមរ បានយក្សលទធិហ្ិនយនមក្សបោរររូជាបដាយរ ិរតរ ិរូជាខ្ លនាំឲ

ប្រះអងគកាា យជា វរៈក្សសតយ រ៉ាខុ្នរ បរើបយើងបានសិក្សាអំរីប្រវតរ ិសា្សរជាតិខ្មម រ បយើង

ប ើញថា ប្រះមហាក្សសតយ ប្របភ្ទខ្ររបនះម្ចនភាគតិចរំផុត។ មហាក្សសតយខ្មម រមួ

ចំនួនធំ ប្រះអងគបាន ឹក្សនំាប្រះនគរ តាមវធីិផ្តរ ច់ការ តាមភារ

ក្សំណាច ជួនកាលរហូ្ត ល់បប្រើអំបរើឥតមនុសសធម៍ ខ្ លនាំឲប្រជារ្សរ បក្សើតបស

ចក្សរ ីបៅរ ប្ក្សហាយក្សន ុងសតិ រស់ក្សន ុងទុក្សខ  ទុក្សការប្រកាសររស់បសរ ចមល នួថាប្រះអងគជា

រីតាររស់ប្រជារ្សរ  ជា វញ្ច នការ98 បហ្ើយជួនកាល រហូ្តហា នបធវ ើក្សុរក្សមមប្រឆំ្ង

នឹងបសរចខ្តមរង។ 

ការរំបោភ្ និងអំបរើក្សំណាចបលើប្រជារ្សរគឺរុអំាចកាត់បចញបានរីប្ររ័នធផ្តរ ច់

ការខ្មម របានបនាះប ើយ មិនថាប ើយ ក្សន ុងររររជាធិរបតយយនិយមប្រហ្មញ្ញ

សាសនា ឬ និយមរុទធសាសនា សូមបីក្សន ុងរររប្រជាធិរបតយយ អាប្ស័យរ ឋនុញ្ញ

រចច ុរបនន  ក្ស៏បៅខ្តម្ចនការរំបោភ្ និងអំបរើក្សំណាចបលើប្រជារ្សរជានចិា បប្រះថា

អំណាចផ្តរ ច់ការបៅប្សកុ្សខ្មម រ វាម្ចនបៅក្សន ុងធមមជាតិររស់សងគមខ្មមរ ខ្ លជា

ក្សតារ លំបាក្សមួយក្សន ុងការសាងលទធិប្រជាធិរបតយយ។ បយើងប ើញចាស ់ បទះបសរ ច

មិនបសរ ច អនក្ស ឹក្សនំាខ្មម របៅបរលណាមល នួម្ចនអំណាច ខ្តងខ្តម្ចនសភាវគតិ

ជាតិរចជ នជានិចា បប្រើអំណាចសំររ់ការររប្របយជន៏មល នួខ្តរ៉ាុបណាណ ះ បហ្ើយបធវ ើ

ប្រជាភ្ិថុតិ យក្សសាសនាជាឧបាយក្សលររស់មល នួ សំររ់ជាជំហ្រនិងរទិបំាង

                                                      
 

 

97 អនាគតិ= Impartialité។ 
98 វញ្ានការ= អាការបបាក្សប្បាស។ 
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អំណាចផ្តរ ច់ការររស់មល នួ។ ការបនះជាទុក្សខធំសំររ់ប្រជាជាតិខ្មមរ ខ្ លបធវ ើឲជាតិ

ខ្មម រោម នរនា ឺ មិនរុងបរឿង ខ្ លនាំឲប្រជារលរ ឋមិនយល់ចាស់ មិនប្បាក្ស អំរី

សិទធិររស់រលរ ឋ។ 
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ជំពកូ្ស ទី២ - រ ឋខ្មែរ ដ ីយ្ៃឹង ការដរៀបចំក្សនងុសមយ័្ដ ើម 

 

ខ្្នក្សទ១ី 

គៃំតិទដួៅនៃរ ឋខ្មែរ 

  

បយើងបាន ឹងរចួបហ្ើយថាអំណាចបសរច ក្សន ុសម័យប ើមជាប្ររ័នធអំណាចផ្តរ ច់ការ

និយមអាទិបទរ ខ្ លជាអំណាចខ្ផអក្សបលើចារ់បោក្សធាតុ ខ្ លម្ចនបសរចជា

ប្រតិភូ្ ជាអនក្ស ឹក្សនំារ ឋបដាយ យក្ស ឬក៏្ស99 ប្រហ្ម ៏ធម៍ ឬក៍្ស រុទធធម៍ ជា រំនឹង

អំណាច បៅតាមជំបនឿសាសនាររស់បសរ ច។ 

ការបនះរង្វា ញឲប ើញថា ការបរតរចំរជអាជាា ក្សរ ី រចនាសមព ័នធអំណាចក្សរ ី ការខ្រង

ខ្ចក្សមុមង្វរ  ូចជាមុមការប្រតិរតរ ិ តុោការ ជារិបសសខ្ផនក្សរញ្ញញ ត ិ ឋិតបៅ

ក្សន ុង អនិសេរភាព្100 ននធម៍សាសនាររស់ប្រះរជា និងការសប្មរសប្មួលជាមួយ

នឹងជំបនឿប្រជារ្សរ បៅតាម ំរន់នានា ប ើមបីរក្សាឯក្សភារជាតិ។ បគសួរជាសំ ួរ

រីរថា៖ 

១. បតើនរណាជាម្ចា ស់អំណាចរិតក្សន ុងរជាណាចក្សយ ប្រះមហាក្សសតយ ? ឬ សាថ រ័នរ ឋ ? 

                                                      
 

 

99 ឬក្ស៏= Soit។ 
100 អនិសសរភារ= បៅក្សន ុងចំ ុះ ; Dépendre។ 
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២. បតើការបរតរចំរ ឋ  និងការបរតរចំអំណាចបសរច បតើការបរតរចំ ណាមួយខ្ លម្ចន

ភារមពស់ជាងបគ ? 

បរើបយើងយក្សប្ទឹសរ ីសុទធ ររស់រជអំណាចមក្សរក្សប្សាយ បយើងប ើញថាអធិរបតយយ

ននបសរច ប្ោន់ជាអធិរបតយយជារជប្រតិភូ្ខ្តរ៉ាុបណាណ ះ បប្រះថាអធិរបតយយបនះវា

ថិតបៅក្សន ុងអនិសសរភារចារ់បោក្សធាតុ។ ក្សន ុងចំ ុចបនះ បគអាចសួរជាសំ ួរ

បានបទតតថា បតើនរណាជាអនក្សប្រគល់អធិរបតយយបនះ ល់ប្រះរជា ? 

បរើបយងតាម សិេធ ិបញ្ជការ101 ររស់បសរ ច ខ្ លអាទិបទរថាវ យប្រះអងគ ខ្ លបគ

ទុក្សវាជា និតិ្អត្ថសនាម័តិ្102 ររស់ប្រះអងគ ខ្ លជាចារ់ រស់និតយបៅក្សន ុងខ្តគំនិត

ប្រះអងគផ្តៃ ល់ និង អាជាា គតិ្យុត្ត103 ររស់ប្រះអងគ ជាអំណាចប្រះរជា ខ្ លប្រះអងគ

ម្ចនរំ ងក្សន ុងគំនិត ឲប្គរ់បសរ ច សនងរជយ រនររីប្រះអងគ នាំោន បោររអំណាច

បនះជានិចា បគអាចសនន ិដាឋ នបានថា បដាយខ្ផអក្សបលើសិទធ ិ និងអាជាា ខ្លងបលើ

បនះ អនក្សខ្ លប្រគល់អធិរបតយយ ល់បសរ ចគឺបសរ ចមល នួឯងខ្តមរង។ 

ខ្តបរើបគទុក្ស រាជយ104 ជាវតថ ុរិតអររូ ម្ចននិចាភារ បហ្ើយជាវតថ ុ វបិសសវសិាល (អតិ

បស ឋ( ខ្ លម្ចនរុគគលបសរចជាតំណាង ខ្ លជារគុគលមិនឋិតបថរ  ូចមនុសសធមម

តា ម្ចនតួនាទីក្សន ុងតំខ្ ងបសរចជាអនក្សរង្វគ រ់  ូបចនះ អាជាា គតិ្យុត្ត ររស់ប្រះ

អងគ ខ្ លប្រះអងគបានតាក់្សខ្តងប ើងក្សន ុងរជាជ កាលប្រះអងគ  មិនអាចថិតបថរបាន

បនាះប ើយ បរើោម ន រាជយ ខ្ លជាអងគភារម្ចនលក្សខ ៈជានិចាភារ ជាអនក្ស

រក្សា អាជាា គតិ្យុត្តបសរ ច  ូបចនះបគអាចសនន ិដាឋ នបានថារជយ ជាអធិរបតយយររស់

ជាត ិបហ្ើយបានប្រគល់អធិរបតយយបនះ  ល់ប្រះរជា។ 

                                                      
 

 

101 សិទធ ិរញ្ញញ ការ= Droit de commendement។ 
102 នីតិអតថបនាម័តិ= ចារ់ខ្ លម្ចនបៅខ្តក្សន ុងគំនិត ; Droit subjectif។ 
103 អាជាា គតិយុតរ= Ordonnancement juridique។ 
104 រជយ= Royauté។ 
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ក្សន ុងចំ ុចបនះបោក្ស G. Coedès អនក្សប្រវតរ ិសា្សរបារងំ បានបធវ ើការរក្សប្សាយ

 ូចតបៅ៖ 

ក្សន ុងសម័យអងគរ (សតវតសទ៩ី( សម័យខ្ ល ប្រះបាទជ័យវរ័ មន៏ទី២ (៨០២-៨៥០(បាន

បធវ ើ ប្បត្ាសាថ ប័ន105 មហានគរខ្មម របានប ើងវញិ បហ្ើយនិងការរបងក ើតជំបនឿថមីសំ

ររ់ជាតិខ្មម រ ម្ចនប ម្ ះថាជំបនឿ”សេវរាជ”ក្សន ុងបោលរំ ងយក្ស រាជយ ខ្ លជាអងគ

ភារម្ចននិចាភារ មក្សបធវ ើជាមបធាបាយ សំររ់បធវ ើឲ វងសសការ ររស់ប្រះមហាក្សសត្

យខ្មមរ ខ្ លសុទធជា អនិចចបុគគល106  ូចជាមនុសសឯបទតត ឲម្ចនលក្សខ ៈជានិចា

ភារ ូច រាជយ គឺជាការរបងក ើតអតថរស ននររររជានិយមខ្មមរ  ូបចនះទបងវ ើបនះមិន

ខ្មនជាសក្សមមភារធមមតា បហ្ើយប្ោន់ជាការកាត់សាម នយល់ក្សន ុងវញិ្ញញ  ររស់អនក្ស

ប្រវតរ ិសា្សរ បនាះបទ បប្រះបគប ើញម្ចនចរទុក្សបលើសិោចរកិ្សខ្មម រជាបប្ចើន ូចបៅ

ប្បាសាទបកាះខ្ក្ស រញ្ញជ ក្ស់ថា «ម្ចា ស់ននបោក្សគឺរជយ»  ូបចនះបសរ ចប្ោន់ជាអនក្ស

រនរ  ក្សន ុងមុមង្វរប្រះអងគ  នូវនិចាភារ ររស ់រាជយ ខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ 

ក្សន ុងទសសនៈបនះ បគប ើញម្ចនខ្ របៅក្សន ុងប្ទឹសរ ីនន «រដាខ្េមរ» ខ្ លជាអងគភារឈរ

បលើអតថរសនន រាជយ ខ្ លជា សហតុ្នននិតិ្សិេធកមម107។ ការយក្សនិចាភារនន រាជយ

មក្សបធវ ើជាបោលការ ៏បនះ គឺោម នអវ ីបប្ៅរីម្ចនបោលរំ ងចង់ ោក់ឫស

សំណង់គតិ្យុត្តជាតិ្108 ខ្ លលបគទុក្សជាការបោលការ ៏ នន និតិ្រដា ខ្មម រ ក្សន ុង

សម័យអងគរ។ 

សិោចរកិ្សបៅភ្ន ំបាខ្មង ជាក្សសិ  នូវលក្សខ ៈ និចាភារនន រាជយ ខ្ លម្ចនបសច

ក្សរ ី ូចតបៅ៖ 

«ក្សន ុងឆ្ន ំខ្ លប្រះបាទជយ័វរ័នម ទី៥ (៩៦៨-១០០០( បានប ើងបប្ោងរជសមបតរ ិរនរ

រីប្រះបាទរបជ្នៃ វរ័នម ទី២(៩៤៤ ៩៦៨( ប្រះអងគរញ្ញញ ឲរបជដាឋ ភ្ិបាលប្រថារ់ប្តា

                                                      
 

 

105 ប្រតាសាថ រ័ន= ការសាថ រនាប ើងវញិ ; Restaurer។ 
106 អនិចារុគគល= រុគគលខ្ លប្តូវខ្តទទួលអនិចាក្សមម។ 
107 បហ្តុនននិតិសិទធក្សមម= Sujet de droit titulaire។ 
108 ចក្ស់ឫសសំ ង់គតិយុតរជាតិ= Fonder l’édifice juridique national។ 
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ទុក្សជាផល វូការប្គរ់រជក្សិចាររស់ រាជបពុ្វវ ការ1ី09 ប្រះអងគ ទុក្សជាចារ់ជាធរម្ចនសំ

ររ់រជជកាលររស់ប្រះអងគ»។ 

បដាយោម នរ ឋធមមនុញ្ញ  បៅជំនាន់បនាះ ជាអនក្សធានារក្សានូវនិចាភារនន អាជាា គតិ្

យុត្តបសរ ច  ូបចនះរល់រជជកាលថមី អាជាា បនះ វាប្ោន់ខ្តម្ចនតនមាប្តឹមខ្តជាតនមា «

កាត្ព្វកិចចជាសីលធម្» ររស់ ប្ព្ិះរាជា110 ថមី ខ្តរ៉ាុបណាណ ះ បប្រះថាប្រះអងគជា តួ្អងគ

ជីវនត111 ននរ ឋ ខ្ លជាតណំាងថមីនន រាជយ។ ប្ររ័នធននរររផ្តរ ច់ការនិយមអាទិ

បទរ ជាប្ររ័នធម្ចន សហតុ្នននិតិ្សិេធកមម  ខ្តមួយគត់ គឺរជាអំណាច និងអនុសា

ធយ112 ររស់វា ខ្ លបគទុក្ស ជា សិេធ ិបញ្ជការ ក្សំរូលររស់បសរ ច។  ូបចនះអំណាចបសរ

ច ក្សន ុងសម័យអងគរ ជា អំណាចបុគគលផ្កទ ល់113 ខ្តអំណាចបនះ បគយក្សរាជយ មក្សបធវ ើ

បោលការ ៏ររស់បគ ខ្ លជាបោលការ ៏អររូី ម្ចនលក្សខ ៈនិចជភារប ើមបី

ឲមល នួ ម្ចននិចាភារ ូច រាជយ។ 

ក្សន ុងរររបនះ បគប ើញម្ចនគំនិតធំរីរ ខ្ លអាចយក្សមក្សរញ្ញា ក្ស់បានថាក្សន ុង

សម័យអងគរ ប្រជាជាតិខ្មមរ ម្ចនប្ទឹសរ ី នន រដា រិតប្បាក្ស  បទះរីប្ទឹសរ ីបនាះម្ចន

ភារោយ ំោន ជាមួយនងឹ អំណាចបុគគលផ្កទ ល់ ររស់ប្រះរជាក្ស៏បដាយ។ បគសួរ

ថា បតើរ ឋម្ចន អត្ថន័យគតិ្យុត្ត  ូចបមរច សំររ់សំោល់ «សញ្ញា ណ» ររស់មល នួក្សន ុង

ប្ររ័នធ ឹក្សនំាក្សន ុងសម័យអងគរ ? 

ក្សន ុងវទិាសា្សរគតិយុតរ  និងវទិានបយបាយ បគឲអតថន័យបៅបលើ រដា ថាជា

ផលិតផល ននសងគមក្សន ុង ំណាក្ស់មួយននការលូតោស់ ជាមបធាបាយ ររស់អនក្ស

 ឹក្សនំា សំររ់បធវ ើការរងខ ិតរងខ ំបៅបលើអនក្សប្តវូបគ ឹក្សនំា។តាមវធីិនបយបាយ និង

ប្រវតរ ិសា្សរ  រដា ឲអតថន័យមល នួឯងថាជា អងគសហតុ្114 ខ្ លម្ចនក្សំប ើតរី ការ

                                                      
 

 

109 រុរវ ការ=ី អនក្សមុន ; Prédécesseur។ 
110 ប្រះរជា= បសរ ចក្សំរុងប្គងរជសមបតរ ិ។ 
111 តួអងគជិវនរ= Personnification vivante។ 
112 អនុសាធយ= Corollaire។ 
113 អំណាចរុគគលផ្តៃ ល់= Pouvoir personnalisé។ 
114 អងគបហ្តុ= Fait។ 
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ខ្ែកឲស ើែភាព្េុសោា (115 តាមនបយបាយ រវាងអនក្ស ឹក្សនំា និងអនក្សខ្ លប្តវូ

បគ ឹក្សនំា។ ការខ្ញក្សឲប ើញភារមសុោន បនះ ជាឧរក្សរ ៏ ររស់អនក្ស ឹក្សនំាសំររ់

ប្គរ់ប្គងរ ឋ។ ទសសនៈបនះជាគំនិតប្បាក្ស និយម ជាធមមជាតិររស់វទិាសា្សរ

នបយបាយ និងប្រវតរ ិសា្សរ វទិា ខ្ លបគទុក្សវាជា  វេិាសាស្រសត ននអងគសហតុ្។ ផទ ុយ

រ ីនីតិ្សាស្រសត 116 ខ្ លជា  វេិាសាស្រសត ធមមនិយាម117 បគឲអតថន័យ គតិយុតរ ននរដា

ជា សាររ័ន នន បេោា ន118 ខ្ លម្ចន «សហតុ្»119 ជាអងគបហ្តុ ម្ចនតនមា នន

សងគម បៅក្សន ុងរទដាឋ ន ននគតិយុតរ និងរបចាក្សបទស»។ 

បគអាចរញ្ញា ក្ស់ថា «អងគបហ្តុម្ចនតនមាននសងគមបនះ ជាអងគបហ្តុ ៏ប្របសើរ ជា

បាតុភូ្ត ននសងគមវជិាជ   ៏ររសិុទធមួយ ខ្ លម្ចនការខ្ញក្សឲប ើញភារមុសោន រវាង

អនក្ស ឹក្សនំា និងអនក្សខ្ លប្តវូបគ ឹក្សនំា ប ើមបីង្វយប្សួលក្សន ុងការខ្ញក្សននមុមនាទី

ររស់អងគភារទងំរីរបនះ។ 

 ូបចនះ បរើបយើងសាងលបងឲអតថន័យគតិយុតរ  ននរដាខ្េមរ តាម វេិាសាស្រសត ធមមនិយា

ម ក្សន ុងសម័យអងគរ បយើងអាចនិយយបានថារ ឋខ្មម រ ជា រទដាឋ ន នន «ការ

ការររ» អាណាប្រជានុរ្សរ  ខ្ លជាតួនាទីសខំ្លន់ររស់ប្រះរជា បហ្ើយរទដាឋ ន

បនះឋិតបៅបលើការទទួលសាគ ល់ និតិ្អត្ថសនាម័តិ្ ររស់ប្រះរជារសីំណាក្ស់ប្រជារ្សរ

ខ្ លជា «សិទធិរុគគលផ្តៃ ល”់ររស់ប្រះអងគ ជា នីតិ្បុគគលផ្កទ ល់ ជា អនិចចសិេធ ិ120ខ្ ល

ប្តវូរោយសូនយ ជាមួយនឹងមរ ៈភារររស់ប្រះរជា។ 

 ូចបយើង ឹងបហ្ើយថា បសរ ចនិងរ្សរជាអងគភាររីរមុសោន  មួយជាអនក្ស ឹក្សនំា

មួយបទតតជាអនក្សប្តវូបគ ឹក្សនំា បសរ ច ជា អនិចចបុគគល ខ្តរជកិ្សចាប្រះអងគ ប្តវូបាន

បសរចសនងរជយរនរយក្សមក្សអនុវតរក្សន ុងសក្សរជថមីរនាៃ រ់រីបសរ ចថមីបនះបានប្រកាស

                                                      
 

 

115 ការខ្ញក្សឲប ើញភារមុសោន = Différenciation។ 
116 នីតិសា្សរ = Droit។ 
117  វទិាសា្សរធមមនិយម= Science normative។ 
118 រទដាឋ ន= Norme។ 
119 បហ្តុ= បប្រើក្សន ុងន័យភាសាបារងំថា Sujet។ 
120 អនិចាសិទធ ិ= សិទធ ិប្តវូខ្តបាត់រង់ ; Droit périssable។ 
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រំោយវាបចលសិនមុននឹង ប្រះអងគអនុបប្ោះឲយក្សមក្សអនុវតរប ើងវញិ។ ការរក្ស

និចាភារ ជាលក្សខ ៈសំខ្លន់ររស់បមមរៈរជយខ្មម រ ខ្ លជាសណាធ នននរដាខ្េមរក្សន ុង

សម័យអងគរ និងបៅក្សន ុងសម័យបប្កាយអងគរ។ ការទទួលសាគ ល់ររស់ប្រះរជាថមីនូវ

អាជាា គតិ្យុត្ត ររស់សសត ចចមត្កជន121 បនះបានកាា យជារជរបបវ ីខ្ លបគយក្ស

មក្សបធវ ើជា កិចច រតិី្122 រញ្ច លូវាក្សន ុងរិធីរជអភ្ិបសក្សបសរច ខ្ លម្ចនលដំារ់

លំបដាយ ូចបរតរររ់ខ្លងបប្កាមបនះ៖ 

«បប្កាយរបី្រះរជាទទួល រាជេណឌ  រចួបហ្ើយ ប្រះអងគបធវ ើជាអធិរតីក្សន ុងរជរិធីហូ្ត

ប្តាមុមង្វរ រីរជម្នរ ី ខ្ លរួក្សបគបានទទួលវារីបសរ ចមតក្សជន រនាៃ រ់រីប្រះ

រជាថមីបានរល់ប្តាបនាះរចួបហ្ើយ ម្ចនន៏យថា ប្រះអងគបាន ក្សហូ្តង្វរ

ទងំឡាយបនាះសិន រចួបហ្ើយបទើរប្រះអងគបធវ ើការប្រកាសប្រគល់ប្តាង្វរប្ត រ់បៅ

ឲវញិ ល់រជម្នរ ី បៅបរលបនាះឯង រជម្នរ ីទងំបនាះបានទទួលភាា មនូវមុម

តំខ្ ងចស់មល នួប ើងវញិ »។ 

តាមក្សិចា រតីិបនះ គឺជាការយល់ប្រមទទួលសាគ លតំ់ខ្ ងចស់ររស់រជម្នរ ី និង

អាជាា គតិយុតរននរជជកាលចស់ រីសំណាក្ស់ប្រះរជាថមី។ រិធីបនះ បធវ ើប ើងសំររ់រញ្ញា

ក់្សអំរី អំណាចបុគគលផ្កទ ល់ ររស់ប្រះរជាថមីក្សន ុងរជជកាលថមី ខ្ លបគទុក្សជាមូលដាឋ ន

ននការបរតរចំអំណាចប្រះរជាបៅក្សន ុងរ ឋខ្មម រនាសម័យប ើម។ 

បគប ើញម្ចនក្សន ុងសិោចរកិ្សខ្មម រសរបសរជាភាសាសំ្សក ឹត រញ្ញា ក្ស់ថារ ឋផំុ្បដាយវតថ ុ

ធាតុ៧យ៉ា ង៖ 

«ប្បមេុរដា រាជសសនា ប្បជាព្លរដានិងេឹកដី រាជបូរ ី រត្នសមបត្តិ កងេ័ព្ និង

សមពនធមិប្ត្ »។ 

                                                      
 

 

121 បសរ ចមតក្សជន= Roi défund។ 
122 ក្សិចា រតីិ= Acte rituel។ 
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វតថ ុធាតុទងំឡាយបនះ ម្ចនន័យរីរគឺ អងគ (anga( និង prakrti (ឬ ប្របទស(៖ 

េី១. អងគ (បសររីៈឬអវយវៈ(ម្ចននន័យថាវតថ ុធាតុទងំ៧យ៉ា ងបនះ ជាអវយវៈននមល នួ

រដា។ ក្សន ុងគំនិតបនះ បគប ើញម្ចនចរបលើសិោចរកិ្សបៅប្បាសាទខ្ប្រររូ ថា៖ 

«ប្រះឥសូរ ប្រះអងគយក្សអានុភារររស់ប្រះអងគខ្ លបក្សើតប ើងរីតណាា ដាក្ស់ក្សន ុង អ

វយវៈប្រះអងគ ឯចំខ្ ក្សប្រះវសុុិ ជាអនក្សសប្ង្វគ ះននសតវបោក្ស ប្រះអងគម្ចនវតថ ុធាតុ

ទងំ៧យ៉ា ងជាបប្សចបៅក្សន ុងអវយវៈររស់អងគ  ខ្ លវាម្ចនក្សំប ើតរីបសចក្សរ ីអាសូរ

ររស់ប្រះអងគ »។ 

ក្សន ុងគំនិតបនះបគចង់ប្រ ូចអវយវៈននមល នួរ ឋ  បៅនឹង អវយវៈ ប្រះហារហិ្រ (ប្រះ

ឥសូរ និង ប្រះវសុុិ រំោយមល នួចូលោន ខ្តមួយ។ 

េី២. Prakrti  រតឹខ្តម្ចនន័យលអ ិតលអន់ផង និងរិបាក្សយល់ផង គឺថា «prakrti

បក្សើតប ើងរ ី អនុភាព្ អវ ីមួយក្សន ុងបរលមួយ បហ្ើយម្ចន និយត្ភាព្123  ូចជា

ម្ចស បក្សើតប ើងបដាយមល នួឯង សំររ់បគយក្សវាមក្សបធវ ើ ជា ប្ក្សវលឹប្តបចតក្ស។ 

បគប ើញម្ចនចរបលើសោិចរកិ្ស ក្សន ុងសម័យសាងអងគរវតរ  សរបសរបប្រើររូមនរជា

រក្សយការយសរ  ីអំរីប្រះបាទប្សីសុរយវរ័ មន ខ្ លម្ចនបសចក្សរ ី  ូច ប្ទឹសរ ីខ្លងបលើបនះ៖ 

«បដាយសារប្រះអងគគង់ក្សន ុងម ឌ លននវតថ ុធាតុទងំ៧យ៉ា ង ខ្ លជាអានុភារររស់

ប្រះអងគ បទើរជាតិម្ចនវរុិលភារ និងបជាគជយ័ »។ 

បគ ឹងថាប្ទឹសរ ីបនះជាប្ទឹសរ ីររស់រួក្សហ្ ិឌ  ូខ្ លខ្មមរបយើងចមាងយក្សមក្សបធវ ើជាប្ទឹសរ ីរ

 ឋខ្មម រ។ ប្ទឹសរ ីហ្ិ ឌ កូ្សរ  ីខ្មម រក្សរ ី បគប ើញថាក្សន ុងចំបណាមននវតថ ុធាតុទងំ៧យ៉ា ងបនះបគ

                                                      
 

 

123 និយនភារ= Régularité។ 
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ឲតនមាខ្លា ំងបៅបលើប្រមុមរ ឋ  ូចក្សន ុងគំនិតខ្មម រ បគទុក្សបសរចជាវតថ ុធាតុចមបង ជា

ប្រធានររស់ប្របទស (Pradhana Prakrti(។ 

បទះរីបគទុក្សបសរចជាជាវតថ ុធាតុចមបងក៏្សបដាយ ខ្តបរើប្រះអងគជាបសរចោម នគុ 

ធម៍ គឺប្រះអងគអាចនឹងបធវ ើឲមូចរង់នូវវតថ ុធាតុ ៏នទបទតតជារុំខ្លន។  ូបចនះ

ប្រមុមរ ឋ ឬប្រះរជា ក្សន ុងតួនាទីមល នួជា ឹក្សនំា ប្តវូតាំងមល នួជាជំរក្សសំររ់ការររ

មិនឲមល នួជួរប្រទះនឹងបារធម៍ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង។ ជំរក្សការររបនះប្តវូបានប្រហ្ម

 ៏ Kautilya ជាអនក្សនិរនធក្សបួ ន Arthaçastra រនយល់ថា”បសរ ចម្ចន អត្ថគុណ

ភាព្124 បប្រើអំណាចខ្ លប្រះអងគបានទទួល បធវ ើឲវតថ ុធាតុខ្ លោម នភាររុងបរឿងឲ

វាកាា យបៅជាភារប្របសើរបាន ខ្តបរើបសរ ចោម នអតថគុ ភារវញិ ប្រះអងគបធវ ើ

និសរាធ125 ប្របទសមួយខ្ លជាប្របទសម្ចនភាររុងបរឿងប្រក្សរបដាយភ្ក្សរ ីភារ។ 

ក្សន ុងអតថគុ ភារបនះ បគទុក្សប្រះរជាជាអនក្សអបរាជ័យ(អនក្សឈន ះ(បលើសប្តវូ៦យ៉ា ង

គឺ កាមរត្, កំហឹង, សលាភលន់, អភិមានៈ, មាយាការ និង សសចកត ីប្ចខ្ណន126ប្គរ់

ប្រះរជាណាខ្ លរុំអាចម្ចនជ័យជំនះបលើសប្តវូទងំ៦បនះបាន បគទុក្សប្រះអងគជា

ប្រះរជាោម នអតថ ិភារជាប្រះមហាក្សសតយ។ 

សិោចរកិ្សខ្មម រឯបទតតៗចរថា”ប្រះបាទរបជ្នៃ វរ័ មន ប្ទង់ប្រតិរតរ ិរជក្សរ ីយក្សិចា

ររស់ប្រះអងគចំបរះវតថ ុធាតុទងំ៧យ៉ា ង ក្សន ុងបោលរំ ងបធវ ើឲប្រះអងគកាា យជា

ម្ចា ស់ននប្របទស”។ 

សិោចរកិ្សមួយបទតតចរទុក្សរង្វា ញភារលបីលាញប្រះបាទតារនិ្នៃ វរ័ មថា «បទះរី

ប្រះអងគម្ចន េីឃាយុ127 ក្ស៏បដាយ ខ្តប្រះអងគបៅខ្តរាយមជានិចាបធវ ើមហា

អភិ្វឌ្ឍន៏ ននវតថ ុធាតុ៧យ៉ា ងប ើមបីឲប្របទសម្ចនភាររងឹរឹុង »។ 

                                                      
 

 

124 អតថគុ ភារ=Qualité personnelle។ 
125 និបរធ=រំផ្តា ញឲសូនយ ; Destruction។ 
126 La volupté ; colère ; cupidité ; orgueil ; illusion ; jalousie។ 
127 ទីោយុ=អាយុបប្ចើន Grand age។ 
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បគសនន ិដាឋ នបានថាប្ទឹសរ ីននវតថ ុធាតុ៧ជាធាតុផំុ្ននរ ឋ ជាមូលដាឋ នសខំ្លន់នន

គំនិតនបយបាយរួក្សហ្ិ ឌ ខូ្ លបគប ើញម្ចនបៅក្សន ុងសម័យបផរើមអងគរ។ គំនិត

បនះប្តវូអនក្សប្បាជាខ្មម រជំនាន់បនាះយក្សមក្សខ្ក្សនឆ្នឲរតឹខ្តម្ចនជបប្ៅសំររ់បប្រើជា

បោលការ ៏ននវធីិ ឹក្សនំាជាតិខ្មម រ។ 

បសរ ចខ្មម រក្សន ុងសម័យប ើម មុនបៅប ើងប្គងរជសមបតរ ិ ប្រះអងគប្តវូបរតនឲបចះនូវ

គមព ីរបវទទងំរួន។ ការបនះ បគប ើញម្ចនចរទុក្សបលើសិោចរកិ្សបៅប្បាសាទខ្ប្រ

ររូថា”ប្រះបាទរបជ្នៃ វរ័ មន ប្ទង់បានសិក្សាប្គរ់មុមវជិាជ ១៤យ៉ា ង គមព ីរបវទ៤យ៉ា ង

និងគមព ីរបវទអាជាា ៦យ៉ា ង”។ 

បសរ ចខ្មម រក្សន ុងសម័យប ើម ប្តវូបចះចំប ះឲសាៃ ត់ ប ើមបី ឹក្សនំារ ឋ នូវវទិាសា្សរ

នបយបាយ បៅថារជាវន័ិយ និតិសា្សារ  បៅថាធម្ចម សា្សរ  និងវទិាសា្សរ បយ

ធា។ បគខ្តងទុក្សប្រះរជាណាខ្ លម្ចនចំប ះបចះ ឹងបប្ៅប្ជះ ជាក្សវ ីនិងអនក្សសាគ ល់

រស់ជាតិ ជាបសរចបចះបោរប្រឹទៃ ចរយខ្ លជាប្គបូាធាយម្ចនការរិបសាធប្គរ់ខ្ររ

យ៉ា ង ូចម្ចនចរទុក្សក្សន ុងសិោចរកិ្សថា”ប្រះអងគប្សឡាញរួ់ក្សប្រឹទៃ ចរយណាស់

ប ើមបីសូមឲរួក្សោត់របប្ងៀនប្រះអងគប្គរ់មុមវជិាជ ខ្ លរួក្សោត់ធាា រ់បចះ ងឹ”។ 

ការបចះ ឹងររស់បសរ ចបនះ ម្ចនបោលរំ ងខ្តមួយគត់ គឺការររប្រជារ្សរនិង

ប្របទស ខ្ លបគប ើញម្ចនចរទុក្សបលើសិោចរកិ្សបៅប្បាសាទខ្ប្រររូថា៖ 

«ប្រះអងគបក្សើតបចញរនី ប្រះប្រហ្ម  ខ្ លម្ចនក្សំប ើតរីផ្តក ឈូក្ស ម្ចន បដិញាណ128

ជាក្សសតយ ខ្ លជាង្វរម្ចនលក្សខ ៈសមបតរ ិបក្សើតម្ចនបានមក្សអំរីរជក្សិចាននការស

ប្ង្វគ ះឲចក្សផុតអំរីបសចក្សរ ីវនិាសក្សមម  ខ្ លជារជក្សិចាមួយម្ចនក្សន ុងធាតុប្រះអងគ

ខ្តមរង »។ 

  

                                                      
 

 

128 រ ិញា =ង្វរខ្ លបគទទួលសាគ ល់ Titre de reconnaissance។ 
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ខ្ផាកេ២ី 

ការសរៀបចំអំណាចសសត ច និងរដាសៅសម័យអងគរ 

រដាោលមជឈិម 

បគ ឹងថាប្រះមហាក្សសប្តខ្មម រជា សកាោ ងមូលោា ន129 ននការបរតរចំរ ឋបាលននបមមរៈ

រជយខ្មម រ ខ្ លជាអនក្សប្គរ់ប្គងកិ្សចាការប្រតិរតរ ិ និងតុោការ។ តាមឯក្សសារចិន

ក្សន ុងសម័យបផរើមអងគរ ប្រះរជាខ្មមរ ប្រះអងគបធវ ើរជសវនាការរីនថាមរងបៅទីតំាងក្ស

ណារ លនគរប ើមបីចត់ខ្ចងកិ្សចាការរ ឋជាមួយនិងរជម្នរ ីននរជរ ឋបាលមជឈិម។

តាមការក្សត់ទុក្សររស់ជនជាតិចិនប ម្ ះ ជីវតខ្វវ ន ់ប្រះមហាក្សសប្តបៅក្សន ុងសម័យ

អងគរក្ស៏បៅខ្តរនរបធវ ើរជសាធារ សវនាការ ូចសម័យប ើមខ្ រ។ ប ើមបជួីយធុរៈ

ប្រះអងគក្សន ុងកិ្សចាការរ ឋ  ប្ទង់ម្ចនជំនួយរីសំណាក្ស់ ប្កមាា រ130 ខ្ លដាក្ស់

តាម យថាប្កម ជារួនថាន ក្ស់៖ ឯក សទា ប្តី្ ចតវ ។ ការខ្រងខ្ចក្សបនះ បគបធវ ើប ើងឲ

ប្សរបៅនឹងការខ្រងខ្ចក្សប្របទសជារួនសមបតរ ិ យាវជីវកិ131 គឺម្ចនចំខ្ ក្ស ប្រះ

រជា ប្រះរជទយទ ប្រះឧររជ និងប្រះរជជនី(ម្ចរ យបសរច(ឬអគគមហ្ិសី។ ការ

ខ្រងខ្ចក្សបនះ បគ ឹងថាម្ចនតំាងរីសម័យបផរើមអងគរមក្សបមាះ ខ្តបគឥតប ើញ

ម្ចនបៅក្សន ុងអក្សសរចរកឹ្សទល់ខ្តបសាះថា បៅក្សន ុងសម័យអងគរម្ចនការខ្រងខ្ចក្ស

ខ្ររបនះ។បៅក្សន ុងរជរញ្ញតិ បគមិនខ្ លប ើញម្ចនសរបសររញ្ញា ក្ស់អំរតួីនាទីប្រះ

អក្សគមហ្ិសីអមប្រះរជាបនាះបទ បលើក្សខ្លងខ្តបៅក្សន ុងសម័យជិតចរ់អងគរ ក្សន ុង

រជជកាលប្រះបាទប្សី្នៃ វរ័ មន ឬឥ្នៃវរ័ មនទី៣(១២៩៥-១៣០៧( ម្ចនចរអំរីប្រះអគគម

ហ្ិសីប្រះអងគ។ បៅក្សន ុងសម័យអងគរ បលើសិោចរកឹ្ស បគមិនខ្ លប ើញរក្សយប្រះ

ឧររជបនាះខ្ រ។ បរើតាមក្សញ្ញញ  Bongert ប្រវតរ ិវទូិបារងំ ប្របមើលគិតថាការខ្រង

                                                      
 

 

129 បកាា ងមូលដាឋ ន=មូលដាឋ នសំខ្លន់ Clé de voute។ 
130 ប្ក្សម្ចក រ=Corps de fonctionnaires។ 
131 យវជីវកិ្ស=ប្រប្រឹតរ ឬ ម្ចន ររ ល់អស់ជីវតិ។ 
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ខ្ចក្សរជសមបតរ ិជារួនចំខ្ ក្សបនះ ប្រខ្ហ្លជាមហាក្សសតយខ្មម រសម័យបនាះចមាង

តាមប្ទឹសរ ីប្រហ្ម  ៏ Kautilya បៅប្របទសឥណាឌ បធវ ើអនុសាសឲខ្ចក្សប្របទសជារួន

េណឌ 132 ប ើមបីប្សួលប្គរ់ប្គងកិ្សចាការសារបរើរនធសំររ់រ ឋ។ 

តាមក្សបួ ននបយបាយ ឹក្សនំា ឬគតិយុតរសា្សរ  ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រម្ចនឧរការសីំ

ខ្លន់ៗជាបប្ចើនសំររ់ជួយប្រះអងគក្សន ុងកិ្សចាការ ឹក្សនំានគរ ម្ចនរួក្សប្រហ្មម ៏ មន្

ប្ត ីរុបរហ្ិត និងអាចរយ។ រួក្សនិមួយៗអរអមបដាយទីប្រឹក្សាបរតងៗមល នួសំររ់ជួយ

ក្សិចាការររស់មល នួ។ អនក្សទងំឡាយបនាះសុទធខ្តម្ចនង្វរជាអភិ្ជនខ្ លប្រះរជា

រំរក្ស់ឲជាក្សិតរ ិយស។ បគខ្ចក្សឧរការបីសរ ចជារីរក្សិតរ ិមជន ម្ចនរួក្សប្រហ្ម ៏

ខ្ លម្ចនង្វរមពង់មពស់ជាប្រះរជប្គ ូ និងរួក្សរ ឋម្នរ ីជាប្គហ្សថ  ខ្ លបគខ្តងបៅ

ជំនាន់បនាះថាម្នរ ី។ 

ក. ពួ្កប្ព្វហមណ៏និងប្ព្ិះរាជប្គ ូ

តាមសិោចរកឹ្ស ជួនសរបសរជាភាសាសំ្សក ឹត ជួនជាភាសាខ្មមរ រញ្ញា ក្ស់រង្វា ញរីសា

រៈសំខ្លន់ននប្រហ្ម  ៏ ខ្ លម្ចនគុ សមបតរ ិជាប្រះវរៈប្គបូៅអមប្រះមហាក្សសប្តជា

រិបសសចំបរះប្រះយុវក្សសតយ ខ្ លប្រះអងគប្តវូការសិក្សាប្គរ់មុមវជិាជ រីវរៈប្គបូ ើមបីឲ

ម្ចនចំប ះសំររ់ ឹក្សនំាប្របទស  ូចម្ចនជាឧទហ្រ ៏ក្សន ុងប ើម ំរូងននរជជកាល

ប្រះបាទរបជ្នៃ វរ័ មន និងប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៥។ 

ប្រះវរៈប្គជូាអនក្សទទួលរនទ ុក្សរបប្ងៀនប្រះរជាប្គរ់មុមវជិាជ សំររ់ ឹក្សនំានគរ និង

ជាប្រធានវធីិក្សរននការថាវ យរជសមបតរ ិ លប់្រះមហាក្សសប្ត ក្សន ុងមុមនាទីបនះ វរៈប្គូ

ម្ចនអាជាា ខ្លងផល វូសីលធមម និងអំណាចនបយបាយក្សន ុងប្រះរជាណាចប្ក្ស ខ្ លជា

បរសក្សក្សមមខ្ លប ើញម្ចនចរក្សន ុងសិោចរកឹ្សខ្មម រជាបប្ចើនទុក្សជាប្រវតរ ិសា្សរ ។

បយើងបលើក្សយក្សចរកឹ្សសា្សរសរ ីអំរីប្គួរសារប្រហ្ម ប៏ ម្ ះ çivakaivalya ោត់បធវ ើ

តាមសកាខ រទររស់ប្រះវរៈប្គ ូ Hiranyadana ខ្ លជាអនក្សរង្វគ រ់ឲោត់បធវ ើប្រររធ

                                                      
 

 

132 ម ឌ =បប្រើទីបនះក្សន ុងន័យ ; Division administrative។ 
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រិធីឲប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី២ (៨០២-៨៥០( កាា យជាបទវរជា ខ្ លជាជំបនឿថមីបៅក្សន ុង

ប្សកុ្សខ្មម រ។ ប្គួសារប្រហ្ម ៏លបីៗ  ូចជាប្គួសារSaptadévakula Anintapura ជា

ប្គួសារខ្ លម្ចនកូ្សនបៅមល នួបធវ ើការក្សន ុងប្រះរជវាងំក្សន ុងឋានៈជាវរៈប្គូ ជាបហារ ជា

រុបរហ្ិត ជាអាចរយ និងជាឧតរមម្នរ ីខ្ លជាមុមង្វរសំររ់ប្គហ្សថ   ូចជា

ប្រធានតុោការជាន់មពស់ ជាអធិការរិនិសា ័យគុ សមបតរ ិ និងគុ វរិតរ ិ។ មហា

ក្សសប្តខ្មមរប្សឡាញ់ររ់អានប្ក្សមុប្គួសារប្រហ្ម ៏ទងំបនាះណាស់ បហ្ើយបគប ើញជា

ញឹក្សញយប្គួសារបសរ ច នឹងប្គួសារប្រហ្ម ៏បធវ ើញាតិរនធជាមួយោន  ូចយ៉ា ងអារហ្៏

រិរហ្៏រវាងរុប្តីប្រះបាទរបជ្នៃ វរ័ មនទី២ ប្រះនាមឥ្នាៃ រសម ីជាមួយនឹងកូ្សនប្រសុ

ររស់ប្រហ្ម ;៏ប្រះអងគម្ចា ស់្សរ  ី ជាប្រះអនុជប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៥បានបរតរការ

ជាមួយប្រហ្ម ប៏ទវាការ; ប្រហ្ម ៏សាដាប្ស;ី បប្កាយរីបានបរតរការជាមួយញាតិ

ររស់ប្រះបាទឧទបយទិតយវរ័ មនទី២ មល នួប្តវូបានប្រះរជាខ្តងតាំងជាប្រះរជប្គូ;

ប្រះនាងម្ចន ក់្សខ្ លជារអ នូនថារស់ប្រះបាទសូរយវរ័ មនទី១ ក្ស៏ប្តវូបានប្រះរជាផសផំុ្ំ

ជាមួយប្រហ្ម ស៏ំខ្លន់ម្ចន ក់្សខ្ រ។  ូចបយើងធាា រ់បាននិយយខ្លងបលើរចួមក្ស

បហ្ើយថា បៅក្សន ុងសម័យអងគរ វ ណ ៈប្រហ្ម ៏និងវ ណ ៈក្សសប្តិយៈ តាមសមព ័នធ ននអារ

ហ្៏រិរ ម្ចនប្រប្ស័យជិតសន ិទធនឹងោន ណាស់ បគអាចទុក្សប្រប្ស័យបនះជាប្រប្ស័យរក្ស

ប្របយជន័វ ណ ៈ ប ើមបីរប្ងឹងលទធិបទវរជខ្ លជាមូលដាឋ ននបយបាយ ឹក្សនំាជាតិ

បៅក្សន ុងសម័យបនាះ។ បគប ើញថាភារៈររសប់្រះរជប្គខូ្ លបសរចបានប្រគល់បៅឲ

រួក្សប្រហ្ម ៏ជាភារៈមួយសប្មរបៅនឹងសិកាខ រទ និងជំបនឿននប្រហ្មញ្ញសាសនា

បោររគមព ីរបវទ។ មុមង្វរររស់ប្រះរជប្គមូ្ចនបប្ចើនយ៉ា ង ម្ចនមុមង្វរប្គូរបប្ងៀន

និងរនយល់ ល់មហាក្សសតយអំរ ីធម្ប្កិត្ា133 អរ់រំខ្ផនក្សសាសនា និងបធវ ើជារិធីក្សរ

ក្សន ុងរិធីប្រសិទធិបសរ ច។ មុមង្វរសំខ្លន់ទងំរីរបនះបហ្ើយខ្ លជាមុមង្វរផ្តរ ច់មុម

ររស់ប្រហ្ម  ៏ខ្ លម្ចនខ្ចងបៅក្សន ុងគមព ីរបវទ។ 

                                                      
 

 

133 ធម៍ប្ក្សិតា=ក្សរ ីយក្សិចាសីលធម៍ជាទួបៅ, Ensemble des devoirs moraux។ 
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បយងបៅតាមការប្រប្សយ័ជិតសន ិទធរវាងវ ណ ៈក្សសប្តនិងប្រហ្ម ៏ និងតួនាទីជាប្គូ

ររស់ប្រះរជា បគអាចសាម នបានថាបៅក្សន ុងសម័យអងគរ បទះរីបគទុក្សបសរចជា ក្្ស

បោងមូលដាឋ នននអំណាចផ្តរ ច់ការ ខ្តការ ឹក្សនំាជាតិម្ចនលក្សខ ៈជាអងគការ 

សហវកិត134 ខ្ លម្ចនរួក្សប្រហ្ម  ៏ និងប្ក្សមុទីប្រឹក្សាជាសម្ចជិក្សបៅក្សន ុងអងគ

ការបនះ។ ក្សំរតិសមគំនិត ៏មពស់មួយរបវតងរួក្សប្រហ្ម  ៏រុបរហ្ិតជាមួយនឹង

មហាក្សសតយខ្មម រ នាំឲបគអាចសនមត់បានថា វាជាវរិតរ ិមួយននការប្រប្រឹតរបៅជាធមម

តារវាងអំណាចប្រតិរតរ ិ និងអំណាចសាសនា ខ្ លជាអំណាចទី២ សំររ់ជួយ

រង្វា ញផល វូ លប់្រះរជាឲប ើរតាមធម៍ប្ក្សិតា។ បៅបរលខ្ លប្រះរជា ឹងរំ ងនន

រួក្សប្រហ្ម ៏ថាជាមនុសសម្ចនចំ ង់ចង់ម្ចនបានកិ្សតរ ិយស ម្ចសប្បាក់្ស ូច

មនុសសធមមតា ប្រះអងគចាស់ជារក្សមបធាបាយទិញរួក្សបនះឲលង់មូចក្សន ុងតណាា

ឥតក្សំរតិររស់មនុសសបោក្ស។ ការបនះក៏្សម្ចនរ្ញ្ញា សសំររ់រួក្សប្រហ្ម ៏វញិខ្ រ គឺ

ថាបៅបរលខ្ លរួក្សបគសាគ ល់ចំ ុចបមាយររស់ប្រះរជា ចាស់ជារួក្សបគបឆ្ាៀតរក្ស

ប្របយជន៏តាមឧបាយរបញ្ញជ តបសរចឲប ើរតាមម្ចោ្ ខ្ លបគរបញ្ញញ តឲប ើរប ើមបី

រក្សផលប្របយជន៏ខ្ លរួក្សបគចង់បាន។ ការប្រប្រឹតរ ិខ្ររបនះជាការបរើក្សទវ រចំហ្

 ល់ប្គរ់អំបរើរុក្សរលួយអាចហូ្រចូលបដាយបសរកី្សន ុងអំណាច ឹក្សនំាជាតិ និង

អំណាចសាសនា។ អំបរើទងំបនះបានបធវ ើឲបៅក្សន ុងមជឈដាឋ នអនក្ស ឹក្សនំា កាា យជា

មជឈដាឋ នននលបិចក្សលទចុា រតិ ប ើមបីរក្សប្របយជន៏ឯក្សជនភាា មៗ ខ្ លនាំឲមូច

ប្របយជន៏ជាតិ។ ចំប រកាលតមក្ស គុ វរិតរ ិប្គរ់សារបរើបនះបាន ុះផសិតបៅអូ

អារ់យូក្សន ុងគំនិតអនក្ស ឹក្សនំាជាតិ បធវ ើឲរួក្សបគយក្សអំបរើរុក្សរោយជាមូលដាឋ ន

នបយបាយ ឹក្សនំាជាតិររស់មល នួ ប ើមបីរក្សាអំណាចផ្តរ ច់ការ និងខ្សវងរក្សបភាគ

ោភ្បលើទុក្សខ បវទនាររសរ់្សរ  ខ្ លរួក្សបគខ្តងខ្តប្រកាសជាក្សំភ្រជានិចាថាមល នួ

ជាអនក្ស ឹក្សនំា គឺជាអនក្សការររ និងជាអនក្សខ្ថរក្សាបសចក្សរ ីសុម ល់អាណាប្រជានុរ

្សរ ។ 

                                                      
 

 

134 សហ្វកិ្សតា=Collégial។ 



Pg. 54 
 ជពំកូ្ស ទ២ី - រ ឋខ្មែរ ដ ីយ្ៃងឹ ការដរៀបចកំ្សនងុសមយ័្ដ ើម 

   

 

េ. រាជវងានុវងេខ្េមរ 

តាមការក្សត់ទុក្សររស់ជនជាតិចិន ប ម្ ះជីវតាខ្លវ ន់ មហាក្សសតយខ្មម រម្ចនមហ្ិសី

ប្បាំនាក្ស់ អគគមហិសីមួយ និងអនុមហ្ិសីរួននាក្ស់បទតតខ្ លម្ចនតួនាទីជា

តំណាង េិលានុេិស135 បរើបយងតាមសិោចរកឹ្ស បគប ើញថា អនុមហ្ិសីទងំរួន 

ោម នតួនាទីអវ ីជាសំខ្លន់បៅជិតអមមហាក្សសប្តខ្មមរ ឯចំខ្ ក្សអគគមហ្សីវញិ បគ

ប ើញម្ចនចរបលើសិោចរតឹសរ ីអំរីអភិ្បសក្សប្រះម្ចា ស់្សរ ីឥ្នៃបទវ ី ឲម្ចនង្វរជា

អគគមហ្ិសីប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៧ និងការប្រគល់ នាមបោជ មរណៈ136  ល់ប្រះអគគម

ហ្សីបប្កាយរីបានទទួលមរ ៈ ូចមហាក្សសតយខ្ រ ការបនះរញ្ញា ក្ស់ឲប ើញថាអគគម

ហ្ិសីម្ចនតួនាទីសំខ្លន់មួយខ្ រក្សន ុងអំណាចបសរច។ តាមសិោចរតឹខ្ រ អគគមហ្ិ

សីររស់បសរ ចមួយភាគធំបប្ចើនខ្តជាកូ្សនប្សី ររសរួ់ក្សឧតរមម្នរ ីខ្ លរួក្សបគថាវ យ

 ល់ប្រះរជា ឲបធវ ើជាសន ំបសរ ចជាអាទិ បហ្ើយរនាៃ រ់មក្សសន ំមា ះក្ស៏បានបសរចបលើក្សតំាង

ជាអគគមហ្ិសី ឧទហ្រ ៏ ូចជាអគគមហ្ិសីប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៨ ប្រះនាមចប្កាវា

រជាបទវ ី អគគមហ្ិសីប្រះបាទប្សី្នៃជ័យវរ័ មន ប្តវូជារអ នូប្សីបៅររស់បោក្សរ ឋម្នរ ី

មធុប្តាសុរ.ី.ល..។ មហ្ិសីបសរ ច និងប្រះអងគម្ចា ស់្សរ បីប្ចើនម្ចនង្វរជា កនា137

បោក្ស Dupond, ប្រវតរ ិវទូិ, សរបសរថារក្សយបនះជារក្សយម្ចនប្រភ្ររីជនជាតិឥ ឌ ូ

ប សុី។ 

បយើងនិយយអំរ ី ប្ព្ិះរាជទាយាត្ តាមប ើញចរបលើសោិចរកិ្សខ្មម រ ប្រះអងគម្ចន

សមបតរ ិផ្តៃ ល់ររសប់្រះអងគ ខ្ លប្រះរជាថាវ យ លប់្រះអងគ។ ក្សន ុងរជជកាលប្រះបាទ

ជ័យវរ័ មនទី៧ ប្រះអងគបានថាវ យង្វរជាប្រះរជទយតប្រមនឹងឧរបយគប្គរ់

សារបរើក្សន ុងប្សកុ្សខ្មម រ លប់្រះអងគម្ចា ស់ចមម្ចន ក្ស់ ប្រះនាមវជិាជ  នារ  ខ្ លបានរត់

មក្សសូមបប្ជាក្សបកានបប្កាមអំណាចប្រះអងគ។ ការបនះរញ្ញា ក្ស់រង្វា ញថាង្វរប្រះរជ

ទយតមិនខ្មន សំររ់បប្រើចំបរះខ្តអនក្សខ្ លអាចសនងរជយបសរ ចបានបនាះប ើយ

                                                      
 

 

135 ទិោនុទិស=Les quatre points cardinaux។ 
136 នាមរចជមរ ៈ=ប ម្ ះបគដាក្ស់បអាយបប្កាយសាា រ់, Nom posthume។ 
137 ក្សនា=ក្សញ្ញញ , Jeune fille។ 
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ង្វរបនះក្ស៏អាចជាង្វរជាក្សិតរ ិយសមួយខ្ លប្រះរជាថាវ យឲនរណាម្ចន ក្ស់។ ប្រះរជទ

យតប្តវូបានខ្តងតាំងប ើងតាមរីធីអភិ្បសក្សជាឧឡារកិ្ស ការបនះជាការរញ្ញា ក្ស់

រង្វា ញរីតួនាទីសំខ្លន់មួយក្សន ុងអំណាចបសរច។ 

បៅប្របទសឥណាឌ ក្សន ុងសម័យរុរ  ង្វរជា រាជបុប្ត ជាង្វរខ្ លបគអាចឲ ល់

រុគគលណាមួយមិនចំបាច់រុគគលបនាះម្ចនប្តកូ្សលជាបសរចបនាះបទ។ បៅប្សកុ្សខ្មម រ

បគប ើញម្ចនបប្រើង្វររីរ បហ្ើយោម នការខ្រងខ្ចក្សឲចាស់បនាះប ើយ ង្វររីរបនះគ”ឺ

រជារុប្តា”នឹង”រជាក្សុម្ចរ” ជាង្វរររស់ប្រះអងគម្ចា ស់ប្គរ់ររូខ្ លបានទទួលភារៈ

 ឹក្សនំាកិ្សចាការសំខ្លន់រីប្រះរជា  ូចម្ចនចរទុក្សបលើសិោចរកឹ្សក្សន ុងសមយ័នគរ

ភ្ន ំឬ វ  ូនថា”ប្រះអងគម្ចា ស់គុ ធាវរ័ មនប្តវូប្រះរជាខ្តងតំាងជាម្ចា ស់ ីភ្ក្សខ្ ល

ជាខ្ ន ីចក់្ស ីបធវ ើឲសង ួនបលើ ីលបរ់ទបនាបមកុ្សងគ។ ខ្ ន ីបនះ ជា ីវាលក្សក់្សបៅ

ប្របទសឡាវសរវនថាបនះ។ រញ្ញ តិប្រះបាទជ័យវរ័ មនទី៥ រញ្ញា ក្ស់ឲប ើញខ្ រថាប្រះអងគ

ម្ចា ស់មួយអងគ ខ្ លប្ទង់ រង្វគ រ់ឲសាងវហិារ ៏ធំមួយប្តវូបានប្រះអងគប្រទនង្វរ

ជា កំរាលខ្ដន138 អញ្ញ រជាក្សុម្ចររជារុប្តា។ 

គ. រដាមស្រនត ីឬមស្រនត  ី

 ំខ្ ងបនះ ប្រះរជាបប្ចើនប្រគល់បអាយរួក្សអភ្ិជន ខ្ លជាជនម្ចនជារ់ញាតិស

នារ ននឹងប្តកូ្សលបសរច ខ្តបគប ើញម្ចនរួក្សប្រហ្ម ៏កាន់ ំខ្ ងបនះខ្ រ។ បៅក្សន ុង

ឋានានុប្ក្សម ឋានៈរ ឋម្នរ ីជាឋានៈរនាៃ រ់រីរួក្សរុបរហ្ិត ខ្តគ រ ឋម្នរ ីជាមូល

ដាឋ នជាសារវនរររស់ម្ច៉ា សុីនននរជការ និងនបយបាយ ឹក្សនំាររស់ររររជាធិរ

បតយយខ្ លម្ចនខ្ចងបៅក្សន ុងនីតិសា្សារ  និងធម៍សា្សារ ។ តាមប្ទឹសរ ីប្រហ្ម ៏

Kautilya (បៅប្របទសឥណាឌ (រួក្សរ ឋម្នរ ីជាវតថ ុធាតុមួយក្សន ុងចំបណាមវតថ ុធាតុទងំ

ប្បាំរីរយ៉ា ងខ្ លបគទុក្សជាមល នួននរ ឋ។ ប្ទឹសរ ីបនះប្រខ្ហ្លបសរចខ្មមរបយើងយក្សមក្ស

អនុវតរបៅប្សកុ្សខ្មម រ បរើបយងតាមសិោចរកឹ្សបៅប្បាសាទខ្ប្រររូ ខ្ លម្ចនបសច

                                                      
 

 

138 ក្សំរលខ្ ន=ជាម្ចា ស់ខ្ ន ី ក្សំរឬក្សំរល=បប្ោរ ប្គរ់ប្គង ខ្តនឬខ្ ន= ំរន់ ខ្ ន ី។ 
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ក្សរ ីថា «ប្រះរជា (របជ្នៃ វរ័ មន( ម្ចនប្គរ់សីលធម៍ខ្ លប្រះអងគប្បាថាន ចង់បាន

បដាយសារប្រះអងគខ្តងខ្តសារ រ់បយរល់ម្នរ ីររស់ប្រះអងគជានិចា »។ 

រមួបសចក្សរ ីមក្ស បគអាចសនន ិដាឋ នបានថា តាមប្ទឹសរ ី អំណាចរជានិយមជាឯក្សភូ្ត

អំណាច ខ្ លម្ចនបសរចជាម្ចា ស់ខ្តមួយខ្តបរើបគរិនិតយបមើលតាមរបរតរបធវ ើវញិបគ

ប ើញថាអំណាចផ្តរ ច់ការននរជាធិរបតយយក្សន ុងសម័យរុរ ខ្មមរ ជាអំណាចម្ចន

សណាឋ នជា អបបជនាធិំបសត្យយ139 ខ្ លជារបរតរប្គរ់ប្គងអំណាចបៅក្សន ុងក្ស ្

តារ់ន ជនមួយប្ក្សមុតូច ម្ចនរួក្សប្រះអងកញម្ចា ស់ រួក្សអភ្ិជន រួក្សប្រហ្ម ៏ និង

រួក្សបោក្សម្ចា ស់សក្សរ ិភូ្ម ិខ្ លជាញាតិសនារ ននឹងរូជបសរច។ 

 . កិចចការបញ្ា ត្ត ិ 

បរើបគយក្សក្សិចាការប្រតិរតរ ិ ក្សិចាការរញ្ញតរ ិ និងក្សិចាការតុោការ ខ្ លម្ចនបៅ

ក្សន ុងសងគមនបយបាយ ឹក្សនំាខ្មម រ ក្សន ុងសម័យនិយមប្រហ្មញ្ញសាសនា មក្សរិនិតយ

បមើលបគអាចសាម នបានថា ក្សិចាការទងំរីបនះ ជារិបសសក្សិចាការរញ្ញតរ ិ បទះរីបគ

ប ើញម្ចនវាក្សន ុងការអនុវតរមាះក្សរ ី ខ្តក្សន ុងប្ទឹសរ ីវញិ វាមិនសូវម្ចនសារៈសំខ្លន់បប្ចើន

បនាះប ើយ បប្រះថានីតិរ ឋខ្ លម្ចនប ើមកំ្សប ើតរីគិតិយុតរ វទិាខ្ លយក្សធម៍បវទ

ខ្ លជាធម៍បក្សើតបចញរ ីបងា ើមប្រះឥ្នៃ  មិនខ្មនជាសាន ន មនុសសបនាះប ើយបរើ

ជាសាន ន អាទិបទរ មនុសសជាអនក្សបោររប្រះោម នសិទធិណាថាមល នួជាអនក្សទទួលមុស

ប្តវូបលើក្សិចាការរញ្ញតរ ិ ខ្ លម្ចនអាទីបទរជាម្ចា ស់។ បសរ ចខ្ លជាមនុសស ប្រះអងគ

ោម នមុមនាទីណាក្សន ុងក្សិចាការរញ្ញតរ ិ ខ្តប្រះអងគប្តវូម្ចនក្សរ ីយក្សិចាបោររនិង

ប្រតិរតរ ិឥតឲមុសនូវអវ ីខ្ លប្រះរបងក ើតប ើង ក្សន ុងឋានៈប្រះអងគជាតំណាងប្រះ

ក្សន ុងឋានមនុសសបោក្ស។  ូចខ្ លបយើងធាា រ់បាននិយយរីខ្លងបលើរចួមក្សបហ្ើយ

ថាការវវិឌ្ឍន៏ចារ់សតវបោក្សគឺជាការវវិឌ្ឍន៏មួយប្សរតាមចារ់បោក្សធាតុ ូបចនះ

                                                      
 

 

139 អរបជនំាធិរបតយយ=របរតរប្គរ់ប្គងអំណាចក្សន ុងក្សណារ រ់ន ជនមួយប្ក្សមុតូច, Oligarchie។ 
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មនុសសមិនអាចម្ចនប ើមគំនិតរបងក ើតចារ់ សំររ់មនុសសបប្ៅរីចំទទួលយក្ស

ចារ់បោក្សធាតុមក្សអនុវតរខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ 

 ូបចនះមហាក្សសប្តខ្មមរក្សន ុងសម័យអងគរ ប្រះអងគម្ចនក្សិចាការសំខ្លន់ខ្តរីររ៉ាុបណាណ ះ

គឺ ក្សិចាការប្រតរ ិរតរ ិ និងតុោការ ខ្ លជាអំណាចសំររ់រងខ ំមនុសសឲបោររចារ់

អាទិបទរក្សន ុងនគរ បហ្ើយដាក្ស់បទស ល់ជនណា ខ្ លមិនបោររចារប់នាះ ក្សិចា

ការទងំរីរបនះ ខ្មម របយើងបៅរមួថា” ំខ្ ងននការប្រតរ ិរតរធម៍”ខ្ លម្ចនប្រះ

មហាក្សសប្តជា សិេធកមមជន140។ 

ង. កិចចការគតិ្យុត្ត 

ប្រះមហាក្សសប្តជាឧតរមបៅប្ក្សមក្សន ុងប្រះរជាណាចប្ក្ស តុោការប្គរ់ជាន់ថាន ក់្សខ្ ល

ម្ចនបៅក្សន ុងនគរឋិនបៅបប្កាមអំណាចប្រះរជា បហ្ើយោម នយុតរ ិធម៍ណាមួយខ្ ល

ឋិនបៅបប្ៅរីយុតរធម៍ប្រះមហាក្សសប្តបនាះប ើយ។ ក្សន ុងសម័យអងគរ ប្រះមហាក្សសប្ត

បទះរីប្រះអងគជាឧតរមបៅប្ក្សមខ្តមួយគត់ក្សន ុងប្រះរជាណាចប្ក្ស ខ្តប្រះអងគមិន

រំបរញក្សិចាការតុោការផ្តៃ ល់បនាះបទ។ ការបរតរចំក្សិចាការតុោការម្ចនមូលដាឋ ន

ជាការផសោំន រវាងប្ររ័នធយុតរ ិធម៍រីរ គឺ យុត្តិធម្ប្ព្ិះមហាកេប្ត្141 និងយុត្តិធម្រាជ

ប្បតិ្ភូ142។ 

បយងតាមសិោចរកឹ្សខ្មម រ ក្សន ុងបរលធមមតា អំណាចតុោការហាក្ស់រី ូចជាប្រះ

រជាប្រគល់បអាយតំណាងប្រះអងគជាអនក្សរំបរញជំនួសប្រះអងគ  ប្រតិភូ្បនះម្ចន

ង្វរជា «អធិការគុណសមបត្តិ និងគុណវបិត្តិ » ជារ ឋម្នរ ីប្ក្សសួងយុតរ ិធម៍ហ្ន ឹង

បហ្ើយ រ ឋម្នរ ីបនះម្ចនប្រធានរជាតុោការជាអនក្សជំនួយ ម្ចនង្វរជា សមបត្តិប្ព្ិះ

(Sabbapati(  ំខ្ ងទងំរីរបនះ ប្រះរជាបប្ចើនប្រគល់ឲឥសសរជនមពង់មពស់ក្សន ុង

                                                      
 

 

140 សិទធក្សមមជន=អនក្សកាន់ ំខ្ ង, Titulaire។ 
141 យុតរ ិធម៍ប្រះមហាក្សសតយ=យុតរ ិធម៍រំបរញផ្តៃ ល់បដាយអងគការក្សំរូលណាមួយ, Justice retenue។ 
142 យុតរ ិធម៍រំបរញបដាយតំណាងបសរច, justice déléguée។ 
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រជាណាចប្ក្ស។ ឥសសរជនទងំរីរបនះ ម្ចនបៅបប្កាមអំណាចមល នួ បៅប្ក្សមជាបប្ចើន

ក្សន ុងនគររំបរញក្សិចាការតុោការក្សន ុងឋានៈជាប្រតិភូ្។ 

ខ្តកិ្សចាការយុតរ ិធម៍មា ះ ប្រះមហាក្សសប្តយក្សមក្សសបប្មចផ្តៃ ល់មល នួឯង ប្រះអងគ

រំបរញក្សិចាការបនះក្សន ុងឋានៈជាបៅប្ក្សមសាោឧទធរ ៏ ឬជាអនក្ស  វនិិចជ ័យសោយ

ោម នសបើកផល វូឧេធរណ៏143 យុតរ ិធម៍ប្រះមហាក្សសប្តបនះបគប ើញម្ចនចរបលើសិោ

ចរកឹ្សទួលប្បាសាទ អនក្សប ើមបចទម្ចនប ម្ ះវាមសាា  មិនសុមចិតរការវនិិចជ ័យររស់

អធិការគុ សមបតរ ិ និងគុ វរិតរ ិ រីបរឿងជបម្ចា ះក្សមមសិទធិររស់មល នួ ដាក្ស់រក្សយរ

 រ ឹងបៅប្រះមហាក្សសប្តសូមបអាយប្រះអងគជួយរក្សយុតរ ិធម៍បអាយមល នួ។  

ក្សិចាការបនះម្ចនចរបលើសិោចរកឹ្សថា «ប្រះរជារិនិតយរក្សយរ រ ឹងជា មួយរ ឋម

្នរ ីនិងទីប្រឹក្សាក្សិចាការតុោការ ទទួលសាគ ល់ថាអធិការគុ សមបតរ ិ និងគុ វរិតរ ិ

មិនបានបធវ ើការវនិិចា ័យឲបានប្តឹមប្តវូបនាះប ើយ”។ តាមសិោចរតឹបៅប្បាសាទ

ខ្ប្រររូម្ចនចរថា”ប្រះរជាបធវ ើប្រះរជាសវនាការរក្សយុតរ ិធម៍ជាបរតងរល់នថា មិនថា

នថាឬយរ់បនាះប ើយ »។ 

 ច. កិចចការប្បតិ្បត្តិ 

ក្សន ុងសម័យអងគរក្សិចាការប្រតិររ ិររស់ប្រះរជាម្ចនរីរ៖ 

ច១/ កិចចការការបរសេស 

គឺម្ចនសក្សមមភារនបយបាយការររបទស ូចជាការទំនាន់ទំនងជាផល វូទូតមួយ

ប្របទសចិន ឥណាឌ  ជាវ  និងប្របទសជិតខ្លង ៏នទបទតត។ 

ច២/ កិចចការកន ុងប្បសេសសកមមភាព្នសយាោយនផទកន ុងមាន៖ 

                                                      
 

 

143  វនិិចជ ័យបដាយោម នបរើក្សផល វូឧទធរ ៏=Juger en dernier ressort។ 
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ការរបងក ើតមូលសាថ រនាសាសនា ការបរតរចំភូ្មិខ្ លបៅជិតប្បាសាទសាសនាឲ

បានលអ  ការក្សសាងមនៃ ីបរទយ ការប្រកាសរជរញ្ញតិនានាសរ ីអំរីការចត់ទុក្ស

ក្សខ្នាងណាមួយជាក្សខ្នាងសាសនាជាទីសកាក ររូជា អំបណាយររស់ប្រះមហាក្សសប្តជា

ទី ី ឬប្ទរយអវ ីមួយសំររ់ខ្ថរក្សាសាសនា ឬរក្សាជំបនឿននប្រជារ្សរ ។ល។ 

សក្សមមភារខ្ លបគប ើញម្ចនបប្ចើនគឺ ការរញ្ញា ក្ស់រីប្រះរជានូវការទទួលសាគ ល់នន

ការលក់្ស ូទី ីឲឯក្សជន ឬរវាងឯក្សជននឹងឯក្សជន។ សក្សមមភារបនះបគប ើញ

ម្ចនចរបលើសិោចរតឹ បៅទួលប្បាសាទសរ ីអំរី រ័ ណ ក្សមមសិទធិទី ីខ្ លប្រះរជា

ប្រគល់ឲរជប្រតិភូ្ជាអនក្សចត់ខ្ចង។ ទី ីខ្ លម្ចនរ័ ណ ក្សមមសិទធិប្តវូអនក្សរជការ

មក្សបបាះរង្វគ លជាផល វូការបៅបរលណាខ្ លប្រះរជាបចញរញ្ញតិបអាយជាអំបណាយ

ទី ីបនាះ ល់ម្ចា ស់ក្សមមសិទធិ។ ក្សន ុងចំ ុចបនះរញ្ញា ក្ស់ឲប ើញថា ប្រះមហាក្សសប្តជា

ម្ចា ស់ក្សមមសិទធិទី ីទងំអស់ក្សន ុងប្រះរជាណាចប្ក្ស ក្សន ុងឋានៈប្រះអងគជាអា តរិគ

ហ្ក្សននប្រះធរ  ី ខ្ លខ្មមរជំនាន់បនាះបប្ចើនបៅបសរចថា «ក្សំរខ្តននផៃបប្កាម»

ខ្ លម្ចនន័យថា «ម្ចា ស់នផៃ ី »។ ង្វរកំ្សរខ្តនបនះ ប្រខ្ហ្លជាម្ចនន័យខ្ រ ថា «កំ្ស

រលខ្ ន  ី» ។ 

ខ្ផាកេ៣ី 

ការសរៀបចំអំណាចសសត ច និងរដាសៅសម័យសប្កាយអងគរ 

បៅក្សន ុងសម័យបប្កាយអងគរ រជាអំណាចបៅខ្តជាអំណាចអបបជនាធិំបសត្យយ ប្រះ

មហាក្សសប្តបៅខ្តជាអនក្សកាន់អំណាចផ្តរ ច់ការ អមបដាយរួក្សប្រះអងគម្ចា ស ់រួក្សរ ឋ

ម្នរ ី និងទីប្រឹក្សា បហ្ើយរួក្សរុបរហ្ិតបៅខ្តម្ចនតូនាទីសំខ្លន់ ខ្ លបៅក្សន ុង

ប្ក្សមុទីប្រឹក្សាររស់ប្រះរជា រ៉ាុខ្នរឥទធិរលនបយបាយររស់រួក្សរុបរហ្តិបៅជិត

អមបសរចម្ចនការចុះថយបប្ចើនណាស់ ក្សន ុងររររជាធិរបតយយបៅសមយ័បប្កាយ

អងគរ។ ចំប រកាលរនរៗមក្ស រួក្សរុបរហ្ិតប្ោនជ់ាសំ ល់ននអតីតកាល ខ្ ល

ររររជានិយមខ្មមររក្សាទុក្សសំររ់បធវ ើជារិធីក្សរក្សន ុងរិធីរុ យប្រនរ ីក្សន ុងប្រះរជ

វាងំខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ ក្សន ុងសម័យទំបនើរខ្មម រ បគចត់ទុក្សរួក្សរុបរហ្ិតខ្មមរជាជនប្របសើរ

លុះប្តាខ្តរួក្សទងំបនះតាំងមល នួជារុទធសាសនិក្សជនរិតប្បាក្ស ។ បៅក្សន ុងប្គរ់

រុរវក្សថាននរជាចារ់ បគយក្សប ម្ ះសបមរចប្រះសងឃរជយមក្សដាក្ស់ជំនួសប្រះរជប្គូ



Pg. 60 
 ជពំកូ្ស ទ២ី - រ ឋខ្មែរ ដ ីយ្ៃងឹ ការដរៀបចកំ្សនងុសមយ័្ដ ើម 

   

 

រនាៃ រ់រីបសរ ច ខ្តបទះរីសបមរចសងឃរជយម្ចន ឧបសយាគ144 បៅក្សន ុងប្រះរជាណា

ចប្ក្សក្ស៏បដាយ ខ្តប្រះអងគរុំសូវម្ចនឥទធិរលនបយបាយបៅបលើប្រះរជា ូចប្រះរជ

ប្គបូនាះប ើយ តួនាទីររស់ប្រះសងឃរជយម្ចនក្សំរតិប្តឹមខ្តជាទីប្រឹក្សាប្រះមហា

ក្សសប្តក្សន ុងវសិ័យ សតិ្បញ្ញា 145 ឬសាសនា។ 

ក្សន ុងសម័យបប្កាយអងគរ ឥសសរជនសំខ្លន់ ខ្ លជាអនក្សជំនួយប្រះរជាក្សន ុងកិ្សចាការ

នគរគឺរ ឋម្នរ ី ម្ចនចំនួនប្បាំនាក់្ស៖ 

អគគមហាសសនា (រ ឋម្នរ ីទី១(, វំង (រ ឋម្នរ ីក្សិចាការវាងំ(, សយាមរាជយ (រ ឋម្នរ ីក្សិចា

ការយុតរ ិធម៍(, ប្កឡាសហាម (រ ឋម្នរ ីក្សិចាការសមុប្ទ( និង ចប្កី (រ ឋម្នរ ីក្សិចាការស

្ង្វគ ម(។ 

បទះរីប្រះមហាក្សសប្តជាអនក្សផ្តរ ច់ការនិយមយ៉ា ងណាក្ស៏បដាយ ខ្តរួក្សរ ឋម្នរ ី ខ្ ល

ម្ចនប្ទង់ប្ទយជាគ ៈរ ឋម្នរ ី ម្ចនអំណាចអាចសបប្មចក្សិចាការបាន ជូនកាល

អាចជាបប្គឿងទរ់នឹងការរំរន ឬការភាន់ប្ច ំននការសបប្មចររស់ប្រះមហា

ក្សសប្ត  ូចម្ចនឧទហ្រ ៏ក្សន ុងរជជកាលប្រះបាទជ័យបជតាថ ទី២ គ ៈរ ឋម្នរ ីអនុញ្

ញាតិតាមលិមិតឲរួក្សររវជិតរ៉ារទុយខ្ង៉ារ (Portugais( ខ្លងសាសនាបយស៉ាូ ប្គិសរ

ម្ចនសិទធិប្គរ់ប្ោន់បធវ ើររវិតរន៏ចំបរះរុគគលខ្មមរណា ឬអនក្សង្វរ(ទសៈទសី(ខ្ ល

ម្ចនរំ ងចង់កាន់សាសនាបយស៉ាូ ជំនួយសរុទធសាសនាបាន។ ក្សន ុងលិមិតបនះ

ម្ចនរញ្ញជ ក្ស់ថាគ ៈរ ឋម្នរ ីជាអនក្សអនុញ្ញញ តរ ិឲអនុវតរបសចក្សរ ីសបប្មចបនះមុននឹង

ម្ចនការសបប្មចជាសាថ រររីប្រះរជា។ ប្បាក្ស ខ្មនរិតបហ្ើយថាប្រះមហាក្សសប្ត

ម្ចនអំណាចផ្តរ ច់ការអាចហូ្តតំខ្ ងរ ឋម្នរ ីបានតាមប្រះរជហ្ទ័យ ខ្តការ

សបប្មចខ្ររបនះ ជាអំបរើមួយខ្ លខ្មមរទុក្ស ជាអំបរើទុរចរររស់បសរ ច  ូចបយើង

ធាា រ់និយយខ្លងបលើរចូមក្សបហ្ើយថា អំណាចរជានិយមជំនាន់អងគរ បប្កាយអងគរ

                                                      
 

 

144 ឧរបយគ=ម្ចនក្សិតរ ិយស, Jouissance។ 
145 សតិរញ្ញញ = វញិ្ញញ   ប្បាជាា , Spirituel។ 
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ក្សរ ីជាអំណាច អបបជនាធិំបសត្យយ  ូបចនះអនក្សខ្ លកាន់ ំខ្ ងរ ឋម្នរ ី សុទធជា អងគ

ជាត្ជន146 ននប្ររ័នធរជអណំាច។ 

ក្សន ុងសម័យបប្កាយអងគរ ប្រះមហាក្សសប្តខ្មមរបៅខ្តជាម្ចា ស់ននអំណាចប្រតិរតរ ិ និង

អំណាចតុោការ ខ្តបសរភីារោម នកំ្សរតិររស់ប្រះអងគក្សន ុងវសិ័យបធវ ើទ ឌ ក្សមមម្ចន

ការចុះថយបប្ចើន បប្រះប្រះអងគខ្តងទុក្សប្រះអងគជារុទធសាសនិជនរិតប្បាក្ស 

ខ្ លមិនខ្មនជាជនប្រកាសបទស បធវ ើអំបរើអាប្ក្សក់្សររស់មល នួបដាយរក្សយសមរ ី ឬ

បដាយកាយវកិារណាមួយបនាះប ើយ។ បសរ ចលអជាបសរចបោររេសពិ្ធធម្ខ្ លម្ចន

ខ្ចងក្សន ុងធម៍រជា ម្ចនម្ចរយទជារីតាររស់រ្សរ  ជាមគុ្បទៃសក្ស៏ បប្ចើនជាងជា

អនក្សប្គរ់ប្គង។ ខ្តបទះរីប្រះមហាក្សសប្តខ្មមរជំនាន់បនាះមំបធវ ើអាក្សរបក្សិរយិឲលអ

ប្សរនឹងរុទធធម៍យ៉ា ងណាក្ស៏បដាយ ក្ស៏ប្រះអងគមិនទុក្សរុទធធម៏ជាអំណាចនិតិរញ្ញញ

តរ ិបនាះខ្ រ ប្រះអងគ  ូចប្រះមហាក្សសប្តខ្មមរបៅសម័យអងគរខ្ លជារុញ្ញវ ធកិារ ីទុក្ស

ធម៍សា្សារ ជារចានាសមញរ័នធធមមតា ម្ចនរុទធសិកាខ រទជាវធិាននន នីតិ្ធមម

និយាម147 ខ្តរ៉ាុបណាណ ះ  ូបចនះវធិានទងំបនាះ វាោម នលក្សខ ៈជាវធិានម្ចនប ើម

បហ្តុសំររ់តាំងបោលការ ៏ជាសារវនរ  និងជាទួបៅននវធិានររស់នីតិសា្សរ ខ្ ល

ជាចារ់សំររ់រក្សបហ្តុក្សន ុងវវិាទក្សមមខ្ លអាចម្ចនបក្សើតប ើង។ 

តាមការសំោល់ខ្លងបលើបនះ ក្សន ុក្សរ ីទី១ ប្គរ់ ចាប់វជិាជ មាន148 និងចារ់ធមម

ជាត ិ ចារ់ទងំបនាះ គឺម្ចនខ្តចារ់វជិាជ ម្ចនបទខ្ លជាចារ់ម្ចនសណារ រ់ធាន រ់

បគសាគ ល់ជាដាច់ខ្លតនូវការរបងក ើតប ើង នឹងលក្សខ ៈននវធិានរិសិ ឋររស់វា គឺ

សុប្កឹត្ភាព្សព្ែលកខណៈ149 ភាព្មិនខ្ប្បប្បួលោន150 និង អផុសនីយភាព្151។ 

                                                      
 

 

146 អងគជាតជន=ជនខ្ លជាវតថ ុធាតុទងំប្សងុររស់ប្ររ័នធអវ ីមួយ, L’homme qui est en partie du 
système។ 
147 នីតិធមមនិយម=ចារ់សំររ់សំោល់រទដាឋ ន, Droit normative។ 
148 ចារ់វជិជម្ចន=ចារ់របងក ើតបដាយមនុសស ូចជាចារ់រ ឋជាអាទិ, Loi positive។ 
149 គឺសុប្ក្សឹតភារបរញលក្សខ ៈ= perfection achevée។ 
150 ភារមិនខ្ប្រប្រួលបាន= immuabilité។ 
151 អផុសនីយភារ(ភារមិនអាចរ៉ាះរល់បាន= intangibilité។ 
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បគ ឹងថាបៅប្សកុ្សខ្មម រក្សន ុងសម័យប្រហ្មញ្ញសាសនា គឺោម នការខ្ចក្សជាក្ស់ោក្ស់រវាង

សិទធិវជិាជ ម្ចន និងសិទធិធមមជាតិ បប្រះសិទធិទងំររីបនះរស់ជាមួយោន ក្សន ុងសក្សលភា

រ។  ូបចនះអវ ីខ្ លជាសិទធបិសរ ចបធវ ើអវ ីមួយ គឺប្តវូទុក្សទបងវ ើបនះជាអំបរើរក្សន ុងអំណាច

នីតិប្រតិរតរ ិ និងអំណាចតុោការររស់ប្រះអងគ មិនខ្មនបៅក្សន ុងអំណាចនីតិ

រញ្ញតរ ិបនាះបទ។ បគ ឹងថា រជានិយមខ្មមរក្សន ុងសម័យអងគរ បរើបយងតាមប្ទឹសរ ីមិន

ម្ចនក្សិចាការរញ្ញតរ ិបសរ ចណាមួយខ្ លបគអាចទុក្សជានីតិររញ្ញតរ ិបនាះប ើយ ខ្តថា

ក្សិចាការបនះ ខ្ លវាម្ចនរចនាសមព ័នធធមមតា យក្សសិកាខ រទសីលធម៍ និង  វនិន

ធមមនិយាម ជាបោលការ ៏ សំររ់រនថយនូវសិទធិរិសិ ឋររសប់សរ ច ក្សន ុងលក្សខ ៈ

រនថយបនះ បគអាចទុក្សកិ្សចាការមាះជាក្សំប ើតននក្សិចាការរញ្ញតរ ិររស់បសរ ចខ្ លវា

ក្សំរុងកាា យជាអំណាចនីតិរញ្ញតរ ិ។ បសចក្សរ ីប្រកាសររស់បសរ ចតប្មូវឲប្រជារ្សរ

បោរររទដាឋ នណាមួយ លុះប្តាខ្តការប្រកាសបនះ វាប្សរបៅនឹងបោលការ ៏សីល

ធម៏។ ប ើមបីឲការប្រកាសប្រះអងគម្ចនតនមាជាចារ់ បៅក្សន ុងសម័យបប្កាយអងគរ

ប្រះមហាក្សសប្តខ្មមរ ប្រះអងគខ្តងខ្តកាន់ឥរយីរថររស់ប្រះអងគឲប្សរជានិចា

ជាមួយបោលការ ៏សីលធម៏។ ឧទហ្រ ៏ប ើញម្ចនបៅក្សន ុងរុរវក្សថាររស់ប្ក្សម

(ចារ់(នានា  ូចម្ចនបៅក្សន ុងប្ក្សមរំ ុល ប្ក្សមការជំនំុ។ល។ បសចក្សរ ីប្រកាសររស់

ប្រះរជាខ្តងខ្តចរ់បផរើមរក្សយថា ប្រះរជាបោរររុទធសិកាខ រទនិងធម៍សា្សារ

ប្រកាសជាផល វូការឲបោរររជប្ក្សមររស់ប្រះអងគ។ 

បគអាចនិយយសបងខរបានថា រុទធសាសនាក្សន ុងសម័យបប្កាយអងគរផរល់ឲរររ

រជានិយមនូវរបចាក្សបទសការខ្តងចារ់រ ឋ និងសីលធម៍ស ធ ិតបលើបោលការ ៏

មនុសសធម៍ខ្ លជាការបធវ ើប ើងវញិ ៏លអ នូវចារ់ជាបប្ចើនខ្ លម្ចនបៅក្សន ុងសម័យ

ប្រហ្មញ្ញសាសនាឲម្ចនលក្សខ ៈជាចារ់ម្ចនសរបុ រសធម៏ក្សន ុងការផរនាៃ បទស ម្ចន

សមបជញ្ញក្សន ុងការការររររសិាថ ន ការររសិទធិភ្រយិបៅចំបរះមុមទុរចរភារ

ររស់សាវ មី ។ល។ 
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ប្រះរុទធសាសនាជា បដិរបូការ ី152 បធវ ើឲសងគមខ្មមរម្ចនភារជាសងគមម្ចនគំនិត

មនុសសធម៍ជាបោលការ ៏សងគម បប្រះថា បៅក្សន ុងប្ក្សមទងំឡាយ ប្តវូខ្តយក្ស

បោលការ ៏រុទធធម៍ជាប្គឹះជានិចា។ 

សុប្ក្សឹតភារបរញលក្សខ ៈ ភារមិនខ្ប្រប្រួលបាន និងអផុសនីយភាព្(ភារមិន

អាចរ៉ាះរល់បាន( ននរុទធធម៍ នាំឲធម៍បនះ ម្ចនលក្សខ ៈមុសរីចារធ់មមជាតិ

ខ្ លជាចារ់មិនអាចគិតទុក្សជាមុនបាន១០០% ភារទងំរីររស់រុទធធម៍ខ្លង

បលើបនះឯង ខ្ លនាំឲបគសនមតបានថា ធម៍ប្រះរុទធ ជាប ើមកំ្សប ើតមួយនននីតិ

រញ្ញតរ ិបៅប្របទសខ្មមរ។ 

  

 

                                                      
 

 

152 រ ិររូការ=ីជាអនក្សខ្ក្សខ្ប្រ, Réformateur។ 
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ជំពកូ្ស ទី៣ - រ ឋខ្មែរ ដ ីយ្ៃឹងការដរៀបចំអំណាចក្សនងុសមយ័្អាណា
ៃិគមបារំាង 

 

១.ការរំឭកជាសសងខបននប្បវត្តិសាស្រសត  

បគអាចបចទសួរជាសំនួរថា អាណារាបាលបារងំជាអនក្សបប្សាចប្សង់ជាតិខ្មម រ ឬ

ជាអនក្សរំបដាះរជានិយមខ្មមររីនឹមយួនបសតម?បយើងជាខ្មមរ បតើបយើងអាចម្ចនលទធ

ភារនឹងបឆ្ា ើយសំនួរខ្លងបលើបនះបានខ្ រឬបទ ? បរើខ្មម របយើងជាអនក្សបចះភាសា

ររបទស ោត់បានអានសុសសរវបសតវបៅប្រវតរសិា្សរ  ររស់ប្រវតរ ិវទូិលបីៗជាជន

ជាតិររបទស ជារិបសសជនជាតិបារងំ ខ្ លបោក្សបានសរបសរអំរសីម័យអាណា

រាបាលបារងំបៅប្សកុ្សខ្មម រ អនក្សបចះទងំបនាះ ចាស់ជាបធវ ើឲោត់ទក់្សចិតរបលើ

របរតរបធវ ើប្របយគររសអ់នក្សនិរនធបប្ចើនជាងន័យខ្ លម្ចនបៅក្សន ុងប្របយគ។

បប្កាមឥទធិរលននបសាភ្ ័ភារននប្របយគ និងអានុភារននរក្សយររបទសបធវ ើឲ

ខ្មម របយើងប្រមទទួលទងំអស់នូវអវ ីខ្ លរួក្សអនក្សនិរនធបានសរបសររង្វា ញអំរីទស្

សនៈររស់បគ បដាយបភ្ាចគិតថាមល នួឯង និងជាតិររស់មល នួ ជាតួចមបងរស់បៅ

ក្សន ុងប្រឹតរ ិការ ៏ខ្ លអនក្សនិរនធទងំបនាះបលើក្សយក្សមក្សសរបសរ ជារិបសសសំររ់បធវ ើ

ជាបសតវបៅសិក្សាឲមល នួសិក្សា។ ការមវះប្រតិក្សមមបនះនាំឲអនក្សនិរនធទងំបនាះកាា យ

បៅជាប្គនូនគំនិតខ្មមរ បប្រះអវ ីៗខ្ លបគបានសរបសរ វាកាា យបៅជាការរិតដាច់

ខ្លត ឥតម្ចនខ្មមរណា ឬនរណាម្ចន ក្ស់បទតតអាច ូរមួយរក្សយបានបនាះប ើយ។

អភិញ្ញា ណ153 ររស់បគអំរជីាតិខ្មម រម្ចនលក្សខ ៈជា ការសចិះគុណវុឌ្ឍិ154សាក្សល ឬ

ការបចះទងំអស់ ខ្ លបយើងអាចឲប ម្ ះថាជាលទធិផ្តរ ច់ការបលើសមបជញ្ញ ខ្មម រ។  

                                                      
 

 

153 អភ្ិញ្ញញ  = ការបចះ ឹង ; Connaissance។ 
154 ការបចះគុ វុឌ្ឍិ= ការបចះម្ចនខ្ លម្ចនគុ ភារ ; Connaissance qualifiée។ 



Pg. 65 
 ជពំកូ្ស ទ៣ី - រ ឋខ្មែរ ដ ីយ្ៃងឹការដរៀបចអំណំាចក្សនងុសមយ័្អាណាៃគិមបារាងំ 

   

 

ឯកាធភាព្155 បនះនាំឲខ្មម របយើងកាា យជា អនក្សទសសនាអក្សមម  ននប្រវតរ ិសា្សរ ររស់

ជាតិមល នួឯង ឯចំខ្ ក្សប្រវតរ វទូិបារងំបានកាា យបដាយបចតនាក្សរ ីឬអបចតនាក្សរ ី

ជាអនក្សចប្ក្សរនិយមននការបចះអំរីប្រវតរ ិសា្សរ ខ្មម រ បហ្ើយបគទុក្សការបចះ ឹងអាយ

ររស់ខ្មមរទងំឡាយអំរជីាតិមល នួ ជាការបចះ ឹងមួយឥតម្ចនមូលដាឋ នវទិាសា្សរ

ឬជាបរឿងបប្រងខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ 

បៅក្សន ុងកំ្ស ុងឆ្ន ំ១៩៦០ សរសបមរចសុីហ្នុបានអនុញ្ញញ តិឲរបងក ើតមហាវទិាល័យ

ប្រវតរ ិសា្សរ  ខ្តប្ទង់បានម្ចនរញ្ញជ ចាស់ោសថ់ា មហាវទិាល័យបនះ ម្ចន

បរសក្សក្សមមសំររ់អរ់រំខ្តអនក្សអភ្ិរក្សសប្បាសាទរុរ ខ្មមរខ្តរ៉ាុបណាណ ះ មិនខ្មនជា

មជឈម ឌ ល សំររ់អរ់រំអនក្សប្រវតរ ិសា្សរ បនាះប ើយ បប្រះថាប្រវតរ ិសា្សរ ខ្មម រ ចំបរះ

សរសុហី្ន ុ មិនខ្មនជាមុមវជិាជ សំររ់យុវជនខ្មមរយក្សមក្សសិក្សាបនាះបទ ខ្តវាជា

មបនាគមវជិាជ  ររស់ររររជានិយម ខ្ លបគបានតាក់្សខ្តងរចួបប្សចអស់បហ្ើយ សំ

ររ់យុវជនខ្មមរយក្សមក្សបធវ ើជាជំបនឿរិសិ ធ បហ្ើយយក្សវាមក្សបរតនសូប្តឲបចះចំខ្ត

រ៉ាុបណាណ ះ បហ្តុបនះឯងបានជាខ្មមររហូ្តមក្ស ់រចច ុរបននកាលបនះបៅខ្តនាំោន សូប្ត

ប្រវតរ ិសា្សរជាតិមល នួឯង ូចបសក្សខ្ លម្ចា ស់វារង្វា ត់ឲនិយយតាម ូបចនះឯង។ 

ក្សន ុងរយៈបរល៩០ឆ្ន  ំ (១៨៦៣-១៩៥៣( ប្សកុ្សខ្មម រឋិតបៅបប្កាមអាណារាបាល

បារងំខ្ លជាប្របទសមួយខ្ លបគទុក្សជាអនក្សការររបសរភីារ ភាតរភារ និង

សមភារររស់ប្រជារលរ ឋបារងំ បរើនិយយឲមា ីគឺជាប្របទសការររសិទធមិនុសស

ម្ចនបក្សរ្ រប ម្ ះក្សន ុងរិភ្របោក្ស ខ្តប្ទឹសរ ីជាសាក្សលររស់បារងំបនះ បគមិនបាន

យក្សមក្សអនុវតរបៅប្សកុ្សខ្មម របនាះប ើយ ទី១បប្រះបគយល់ប ើញថាប្រជារ្សរ ខ្មម រ

មិនទន់ម្ចនបកាភាព្156 អាចយល់បាននូវអវ ីខ្ លបៅថាសិទធិមនុសស ទី២បប្រះ

បគទុក្សអារយធម៍ ររស់ជាតិសាសន៏បគ មពស់ជាងអារយធម៍ជាតិសាសន៏ខ្មមរ  ូបចនះ

ប្រជារ្សរ ខ្មម រប្តវូចំបាច់បប្រើបរលបវោ ៏យូរប ើមបមីំប្រឹងបធវ ើ សមានកមម157 ឲចិតរ

ខ្មម រ ូចចិតរបារងំសិនបទើរអាចយល់បាននូវអវ ីខ្ លបៅថាវទិាសា្សរ  អវ ីខ្ ល

                                                      
 

 

155 ឯកាធភារ= ភារ ច់មុម ; Monopole។ 
156 រក្សកភារ= មជឈឹមវយ័ ; Maturité។ 
157 សម្ចនក្សមម= បធវ ើឲ ូច ; Assimilation។ 
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បៅថាភារទំបនើរ ទី៣បប្រះបគទុក្សប្សកុ្សខ្មម រជាទឹក្ស ីខ្ លបគ ប រ ើមបានសំររ់

បធវ ើជំនួញប ើមបីប្របយជន៏បគ។ ការវនិិចជ ័យទុក្សជាមុនខ្ររបនះបហ្ើយ ខ្ លនាំឲ

អាណានិគមជនបារងំបៅប្សកុ្សខ្មម រ ក្សន ុងថិរបវោកាលសម័យអាណារាបាល

បារងំ ទុក្សមល នួជាឧតរមរុគគលបប្រៀរបធតរនឹងរុគគលខ្មមរ និងជា ខ្េេនាយក158

នននបយបាយចប្ក្សរប្តនិយម បលើប្របទសអាណានិគមររស់មល នួ បៅក្សន ុងរិភ្រ

បោក្ស។ 

ក្សន ុងរយៈបរល៩០ឆ្ន  ំ បារងំបានរងខ ំ”មនុសសខ្មម រ «ឲ ូរចិតរបៅជា”អនុមនុសស

បារងំ» ខ្ លបធវ ើឲមនុសសខ្មម រកាា យឥត ឹងមល នួជា អនុករ159 នូវអាក្សរបក្សិរយិនន

មនុសសបារងំ។ បារងំ ូរចិតរមនុសសខ្មម រតាមការអរ់រំ  ូចជាការផ្តា ស់ភាសា

សិក្សារីខ្មម របៅបារងំ តាមវរបធម៍  ូបចជាអក្សសរសា្សរ  ក្សំណារយ តាមវជិាជ វទិាសា

្សរ ប្គរ់វសិ័យ តាមអំណាច ឹក្សនំា អំណាចតុោការ ។ល។ ោរាងំភាវរបូបនីយកមម

បដាយរងខ ំបនះបានប្ជារចូលជារិបសសក្សន ុងសតិវរជនខ្មមរ ខ្ លបានសកិ្សាមុម

 វជិាជ វទិាសា្សរ ទំបនើរ បហ្ើយនាំោន ទុក្សការបចះថមីបនះជាភារឧតរមរំផុតបលើវរបធម៍

ជាតិមល នួឯង បហ្ើយបាន យល់ប ើញថាបរើចង់ឲមល នួកាា យជា«តួ្អងគមនុសេ160  ៏

ឧតត ុងឧតរម» គឺមល នួប្តូវតំាងមល នួជាអនក្សបចះ ឹង នូវចំប ះទំបនើរររស់បារងំ

បដាយរំបភ្ាចថាមល នួជាមនុសសខ្មម រ។ វរជនខ្មមរជំនាន់បនាះទុក្សអវ ីខ្ លជាររស់

បារងំ ឬ ររបទសសុទធជាវតថ ុម្ចនតនមាមពស់ជាងររស់ជាតិមល នួឯង គំនិតបនះបាន

កាា យបៅជាវរបធម៍ររស់វរជនខ្មមររហូ្តមក្ស ល់សរវនថាបនះ នាំោន ទុក្សវរបធម៍

ជាត ិ ជារិបសសអក្សសរជាតិ ភាសាជាតិ អក្សសរសា្សរជាតិមល នួឯងជាអនុវរបធម៍

បប្រៀរបធតរបៅនឹងររបធម៍ររស់រសា ិមប្របទស។ ក្សន ុងវរបធម៍ខ្ររបនះ វរជនភាគ

បប្ចើនក្សន ុងសម័យអាណារាបាលបារងំ មិនប្តឹមខ្តទុក្សបារងំជាបៅហាវ យមល នួ

បនាះបទ គឺបគនាំោន ទុក្សបារងំជាម្ចា ស់គំនិតររស់បគខ្ថមបទតត ខ្ លបយើងអាចឲ

ប ម្ ះគំនិតបនះបានថាជា «វបបធម្េុ្ំបរសេស»។ 

                                                      
 

 

158 ខ្មសនាយក្ស= Ligne directrice។ 
159 អនុក្សរ= អនក្សបធវ ើតាមបគ ; Imitateur។ 
160 តួអងគមនុសស= Etre។ 
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វរបធម៍មំុ្ររបទសបនះ នាំឲវរជនខ្មមរ ដាក្ស់អវ ីខ្ លជា បសចចកសេសបរសេស បៅក្សន ុង

សតិមល នួជាប្រជាា ររស់មល នួខ្តមរង ខ្ លម្ចនភារមុសោន ប្ស ះរីគំនិតវរជនជ

រ៉ាុនក្សន ុងសម័យ Meiji គឺជាសម័យ (១៨៦៨-១៩១២( ខ្ លប្របទសជរ៉ាុនបគបរើក្សទវ រ

ប្របទសបគឲម្ចន ការទំនាក់្សទំនង នឹងមសា ិមប្របទស គំនិតវរជនជរ៉ាុនក្សន ុង

សម័យបនាះគឺបគចត់ទុក្សគំនិតជាតិបគជាម្ចា ស់ននរបចាក្សបទសររបទស បប្រះវា

ប្ោន់ខ្តជាមបធាបាយ សំររ់រំបរគីំនិតជាតិ ប ើមបីរក្សប្របយជន៏ជូន លជ់ាតិបគ

ខ្ លបគបៅគំនិតបនះថា «គំនិតជរ៉ាុនរបចាក្សបទសររបទស»  ក្សន ុងគំនិតបនះបគ

ទុក្សគំនិតជាតិបគជាប្បាជាា ររស់បគ។ ប្បាជាា ជាតិបនះវាម្ចនបៅក្សន ុងអក្សសរជាតិ

ភាសាជាតិបគ វរបធម៍ជាត ិ បហ្តុបនះឯងបានជាបគនំាោន មំរក្សខ្ប្រប្គរ់ចំប ះ

ររស់ររបទស ជាភាសាជាតិ បគក្សន ុងបោលបៅបធវ ើប្រជាធិរបតយយូ នីយក្សមមចំប ះ

ទងំឡាយបនាះឲជនជាតិបគអាចយក្សមក្សសិក្សាចំប ះបនះបាន របរតរខ្ររបនះ

បគឲប ម្ ះថា” ការយក្សចំប ះថមីបនះមក្សបធវ ើជាររស់ជាតិ”គឺថាអវ ីខ្ លបគបានបចះ

រីររបទសគឺបដាយសារប្បាជាា ជនជាតិជរ៉ាុន ខ្ លបគទុក្សជាឧតរមប្បាជាា បប្រះបគ

យល់ប ើញថារបចាក្សបទសជាចំប ះសាក្សល ឯចំខ្ ក្សគំនិតជាតិជាឧតរម ប្ោជាា ប

 រចិជ ិនធ161 ររស់ជាតិនិមួយៗ  ូបចនះបគទុក្សគំនិតជាតិ ម្ចនភារឧតរមរំផុតបលើ

របចាក្សបទសររបទស។ ក្សន ុងសម័យ Meiji វរជនជាតិជរ៉ាុនទុក្សចំប ះរួក្សរសា ិម

ប្របទសជាចំប ះថមីខ្ លប្តវូខ្តបរតនឲបចះ ខ្តចំប ះបនះ បគមិនទុក្សជាម្ចា ស់នន

គំនិតររស់បគ  ូចវរជនខ្មមរ ក្សន ុងសម័យអាណារាបាលបារងំ(១៨៦៣-១៩៥៣(

បនាះប ើយ។ ឧទហ្រ ៏ខ្ររបនះមិនខ្មនម្ចនបៅខ្តក្សន ុងប្របទសជរ៉ាុនបនាះបទបគ

ប ើញបៅក្សន ុងប្របទសជិតខ្លងបយើងខ្ រ  ូចជាបៅប្របទសបយតក្សណាម និង

ប្របទសបសតម ខ្ លបគឲតនមាជានិចា បៅបលើគនំិតជាតិបគបលើសគំនិតររបទស

ឧទហ្រ ៏ជាក់្សខ្សរ ងគឺ ម្ចនការបបាះរុមពបប្ចើនណាស់បសតវបៅជាភាសាជាតិបគនូវ

ប្គរ់មុមវជិាជ វទិាសា្សរ  អក្សសរសា្សរ  ទសសនៈវជិាជ លបីៗររស់អនក្សប្បាជារសា មិប្របទស

សំររ់ឲយុវជនររស់បគយក្សមក្សសិក្សា និងរិចរណាបប្រៀរបធតរនឹងចំប ះខ្ ល

                                                      
 

 

161 ប្បាជាា ររចិជ ិនធ= Intelligence spécifique។ 
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ម្ចនក្សន ុងគំនិតជាតិបគប ើមបីរក្ស «ត្នមោបខ្នថម162» ខ្ លម្ចនក្សន ុងចំប ះថមីបនះ

ខ្ លបគអាចទញយក្សជាប្របយជន៏រីវាសំររ់ជាតិបគ។ 

វរជនយួនបសតមបគទុក្សភាសា អក្សស វរបធម៍ជាតិបគជាតនមាជាតិ និងតនមាមល នួបគ

ផ្តៃ ល់ផងបលើឆ្ក្សអនររជាតិ រ៉ាុខ្នរ បគរាយមបរតនភាសាអង់បគាសក្សរ ី បារងំក្សរ ីឬ

ភាសាររបទសឯបទតតក្សរ ីសំររ់ជាតនមារខ្នថមននការបចះ ឹងររស់បគខ្តបណាណ ះ ខ្ត

បទះរីយ៉ា ងណាក្ស៏បដាយ ក្ស៏បគមិនខ្ លទុក្សតនមារខ្នថមបនះជាសញ្ញញ ននឧតរមភារ

ររស់បគចំបរះមុមជនជាតិររស់បគបនាះប ើយ។ អនក្សបចះ ឹងយួនបសតមបៅបរល

ណាបគម្ចនកំ្សរតិការបចះ ឹងបគកាន់ខ្តមពស់ប ើង បគរិតជាបចះភាសាជាតិបគ

ចាស់ោស់បហ្ើយ បគបប្រើជានិចាភាសាជាតិ សំររឲ់តនមា ល់ជាតិបគបលើឆ្ក្សអនររ

ជាត។ិ សាថ នភារបនះវាម្ចនភារផទ ុយប្ស ះរីអនក្សបចះ ឹងខ្មម របយើង ោត់មិនសូវ

ហានសរបសរភាសាជាតិបទ  ូចបោក្សរ ុ ណ ចនៃមុល ោត់ធាា រ់បានសរបសរក្សន ុង

បសតវបៅររស់ោត់មួយម្ចនចំ ងបជើងថា «គុក្សនបយបាយ»ថា វរជនខ្មមរោត់

មិនសូវចង់បចះភាសាខ្មមរបទបប្រះោត់ខ្លា ចថាមល នួមិនខ្មនជាអនក្សបចះ សរបសរជា

ភាសាបារងំឬអង់បគាសគឺជាសញ្ញញ បចះ ឹងររស់អនបចះ ឹងខ្មម រ គំនិតបនះម្ចនបៅ

ក្សន ុងសតិវរជនខ្មមររហូ្តមក្ស ល់សរវនថាបនះ ខ្ លបយើងបាននិយយរចួមក្សបហ្ើយ

ថាជា «គំនិតមំុ្បគ»។ វរជនននប្របទសបជឿនបលឿនខ្តងខ្តទុក្សការបចះ ឹងររស់

បគម្ចន ក្ស់ៗជាការទទួលមុសប្តវូក្សន ុងការការររប្រយជន៏ជាតិ មិនខ្មនជាភារប្ក្ស

អឹតប្ក្សបអាងចំបរះមុមរ្សរ បនាះប ើយ។ 

អស់រយៈជិតមួយសតវតស អាជាា ធរអាណារាបាលបារងំបៅខ្តរនរ ឹក្សនំាប្រជារ

្សរ ខ្មម រ ូចររររជានិយម បហ្ើយបារងំបៅខ្តទុក្សខ្មមរជា រាស្រសត 163 ររស់ប្រះរជា

ខ្មមរខ្ លម្ចនបារងំជាអនក្សការររ និងជាអនក្សធានារក្សាសនរ ិសុមររស់ប្រះអងគ។

ក្សន ុងលក្សខ ៈបនះ បយើងអាចបធវ ើអនុម្ចនបានថា អំណាចអាជាា ធរបារងំមិនខ្មន

មក្សជំនួសអំណាចផ្តរ ច់ការបសរ ចនុះបទ ខ្តវាមក្សដាក្ស់តប្មួតោន បៅជាទមាន់ថមីមួយ

                                                      
 

 

162 តនមារខ្នថម= Valeur ajoutée។ 
163 រ្សរ = ប្រជារលរ ឋ  បប្កាមការប្តួតប្តា ររស់អនក្ស ឹក្សនំា ; Sujet។ 
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បទតតសំររ់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ ខ្មម រម្ចន ក្ស់ប្តវូខ្តខ្លា ចអំណាចបសរចផង បហ្ើយប្តវូខ្ត

បោររអាជាា ធរបារងំខ្ថមបទតត អំណាចទងំរីរបនះជាជ័រលុររំបាត់បចលនូវ

អតរសញ្ញញ  នន”មនុសសខ្មម រ”ឲរស់ម្ចនលក្សខ ៈប្តឹមជា បសុសត្វ164 សំររ់រំបរ ី

អំណាចខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ បៅក្សន ុងឥ ឌ ចូិនបារងំខ្ លផសបំដាយប្របទសរី ខ្មម រយួន

ឡាវ អាជាា ធរអាណានិគមបារងំបគបធវ ើការចត់ជាថាន ក់្សខ្ ន ីននប្របទសទងំរី

ជា ខ្ដនដីអភិោលតមឋានានុប្កមលំោប់ស័កត ិ165  ូចជាបគយក្សប្របទសបយតក្ស

ណាមបធវ ើជារ ឋបាលមជឈមិ និងជាមជឈម ឌ លអរ់រំជាន់មពស់ បគយក្សប្របទសខ្មមរ

និងឡាវបធវ ើប្តឹមជារ ឋបាលបមតរ និងជាមជឈម ឌ លអរ់រំមធយម តាមការបធវ ើខ្ររ

បនះ បារងំបានឲឯក្សសិទធិចាស់ ល់ជនជាតិយួន បប្ជើសបរសីខ្តជនជាតិយួនយក្ស

មក្សបធវ ើជាឧរការបីគបៅក្សន ុងរ ឋបាលមជឈិម បហ្ើយជួយឲជនជាតិយួនបលើសខ្មមរ

និងោវ ឲបានបរតនវជិាជ ជាន់មពស់ប្គរ់វសិ័យ ខ្ លនាំឲជនជាតិយួនកាា យជាជន

ជាត ិ ម្ចនគុ វុឌ្ឍិ ខ្លងវជិាជ ជីវៈប្គរ់វសិ័យបលើសជនជាតិខ្មមរនិងឡាវបៅក្សន ុង

សម័យអាណានិគមបារងំ។ ក្សន ុងចំ ុចបនះ បារងំអាចបលើក្សយក្សចារ់ននចំនួន

ភាគបប្ចើនននជនជាតិយួនបៅក្សន ុងឥ ឌ ចូិនមក្សបធវ ើជាបហ្តុផល ខ្តបហ្តផុលបនះ

វាម្ចនភារផទ ុយប្ស ះរសីនធ ិសញ្ញញ  អាណារាបាលបារងំ ជាមួយប្របទសក្សមព ុជា

ខ្ លជាសនធសិញ្ញញ រវាងរ ឋមួយនិងរ ឋមួយ ខ្ លបារងំោម នសិទធិណាមួយបសាះអាច

រញ្ច លូប្របទសក្សមព ុជាបៅក្សន ុងឥ ឌ ចូិនបារងំ ខ្ លជាការរបងក ើតររស់មល នួសំររ់

ខ្តរក្សប្របយជន៏ផ្តៃ ល់ររស់មល នួ បហ្ើយនាំឲមូចប្របយជន៏ជាតិខ្មម រខ្ លជាប្របទស

បៅក្សន ុងការឧរតថមាររស់មល នួ។ ការរបងក ើតឥ ឌ ចូិនបារងំបនះបទតតគឺរិតជាបប្ោះ

កាចររស់ប្រជាជាតិខ្មមរ។ ខ្មម របយើងមួយចនួំនបៅខ្តយល់ប ើញថាសនធ ិសញ្ញញ

អាណារាបាលបារងំ វាម្ចនខ្រ៉ាក្សជាវជិាជ ម្ចនររស់វា គឺរំបដាះប្របទសខ្មមររីនឹម

យួនបសតម ខ្តបរើខ្មម របយើងបលើក្សយក្សលទធផលផ្តរ ច់ប្រ័ប្ត ររស់អាណារាបាល

បារងំមក្សរិនិតយ បយើងប ើញថាប្របទសខ្មមរបយើងបានបាត់ទឹក្ស ីម្ចនទំហ្ំជាង

រក់្សក្សណារ លនននផៃ ីខ្មម របយើងរចច ុរបនន  ជាកនប្មចំសព្វិះ166 ប្របទសយួនបសតម។

                                                      
 

 

164 រសុសតវ= Animaux domestique។ 
165 ខ្ ន ីអភ្ិបាលតាមឋានានុប្ក្សមលំដារ់ស័ក្សរ ិ= Territoire administratif hiérarchisé។ 
166 ជាក្សនប្មចំបរះ= Au profit de។ 
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រិតណាស់បហ្ើយថា បារងំបានទមទរបានមក្សវញិរីប្របទសបសតមមក្សឲខ្មមរវញិ

នូវអាណាបមតរមួយចំនួន  ូចយ៉ា ងបមតរបាត់ ំរង បសតមររ មល នូប្រ បារងំបាន

នាំមក្សនូវប្ររ័នធ  អរ់រំវទិាសា្សរ  រ ឋការទំបនើរ សាធារ សុខ្លភិ្បាលសម័យ

របងក ើត សហោា រចនាសមព ័េធ167 សំររ់បធវ ើអភិ្វឌ្ឍន៏បស ឋក្សិចា ខ្តការមវះការខ្ក្សទប្មង់

រចនាសមព ័នធសងគមសក្សរ ិភូ្មិខ្មម រ របរតរ ឹក្សនំាផ្តរ ច់ការផុតសម័យ វាបធវ ើឲសមិទធិ

ក្សមមជាវជិជម្ចនររស់បារងំខ្ លបយើងបានបរតរររ់ខ្លងបលើបនះ បហ្ើយបារងំបគ

ទុក្សជាជំនួយររស់បគ ល់ជាតិខ្មម រ មិនម្ចនលក្សខ ៈជាជំនួយសំររ់បធវ ើអភិវឌ្ឍន៏

ឋិត្សថរ168 សំររ់ជាតិខ្មម រ។ 

បប្កាយរសីម័យអាណារាបាលបារងំ ប្របទសខ្មមរ បានជួរប្រទះនូវវរិតរ ិ

នបយបាយរុំអាចជំនះបាន ខ្ លនាំឲប្របទសខ្មមរ ខ្លនបានបធវ ើ ំប ើរបលើម្ចោ្

លទធិប្រជាធិរបតយយបសររីិតប្បាក្ស  ខ្ លជាក្សតារ មួយខ្ លនាំឲប្រជារលរ ឋខ្មម រ

ជួរប្រទះនូវទុក្សខ បវទនាប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងរហូ្តមក្ស ល់សរវនថាបនះ។ 

ខ្តខ្មមរបយើង រុំអាចដាក្ស់កំ្សហ្ុសទងំប្សងុបៅបលើអាណានិគមបារងំបៅឥ ឌ ចូិន

អំរីការជួរប្រទះនូវទុក្សខ ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ងររស់មល នួបនាះប ើយ ការដាក់្សក្សំហ្ុសបនះ

ខ្ លខ្មមរបយើងខ្តងខ្តបលើក្សយក្សវាមក្សបធវ ើការបដាះប្សាយ ប ើមបីបគចរកីារទទួល

មុសប្តវូររស់មល នួ។ ក្សន ុងចំ ុចបនះគួរបយើងនំាោន អងុ្យគិតមួយរយៈ បហ្ើយសួរជា

សំនួរ ល់មល នួឯងថា”បហ្តុអវ ីបានជាប្របទសជិតខ្លងបយើង ម្ចនយួនបសតមជាអា

ទ៏ បគខ្តងខ្តម្ចនជ័យជំនះបលើបយើងជានិចាបប្កាយរីសម័យអងគរមក្ស ?បតើររជ័យ

បយើងជាបប្ោះថាន ក្ស់មួយ ងមួយកាលររស់ជាតិបយើងខ្តរ៉ាុបណាណ ះឬបទ ?បយើងគួរ

យល់ថាររជ័យទីមួយររស់ខ្មម របយើង បយើងអាចទុក្សវាជាបប្ោះថាន ក្ស់បាន បហ្ើយ

បយើងអាចយក្សវាមក្សបធវ ើជាការបដាះប្សាយយក្សរចួមល នួបាន ខ្តបរើររជ័យររស់ខ្មម រ

បយើងវាម្ចនប្គរ់បរលបវោចរ់រីសតវតសទទី១៥ មក្ស ល់រចច ុរបននកាល សាថ ន

ភារខ្ររបនះ តប្មូវឲខ្មម របយើងរិចរណារក្សមូលផលរិតននររជ័យបនះប ើមបីរក្ស

                                                      
 

 

167 បហ្ដាឋ រចនាសមព ័ទធ= Infrastructure។ 
168 អភ្ិវឌ្ឍន៏ឋិតបថរ= Développement durable។ 
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ថាន ខំ្ក្សស័ក្សរ ិសិទធ ិ មិនខ្មនបៅប្តឹមខ្តនាំោន រូងសួងប្រះសូមឲប្រះអងគនាំមក្សនូវបស

ចក្សរ ីកាា ហាន ននរុរវរុរសខ្មមរបយើ បៅសម័យអងគរ ឲមក្សរ ិសនធ ិក្សន ុងប្រលឹងខ្មមរ

បយើងរចច ុរបនន  ប ើមបីជួយសប្ង្វគ ះជាត ិ ខ្ លក្សរំុងជួរប្រទះនឹងបប្ោះថាន ក្ស់ ល់

អាយុជីវតិ ខ្តអនក្សសំបូងសប្ងងូ(រួងសួង(ទងំបនាះឥតបានគិតថា សម័យអងគរ

ជាសម័យសក្សរ ិភូ្មិ បៅបរលបនាះប្តវូអំណាចផ្តរ ច់រងខ ំឲរុរវរុរសខ្មមរបយើងយក្សបស

ចក្សរ ីកាា ហានររស់ោត់មក្សរបប្មើអំណាចប ើមបីប្របយជន៏អំណាចខ្តរ៉ាុបណាណ ះ  ូបចនះ

ប្តវូខ្មម របយើងរចច ុរបននបនះបទ ខ្ លប្តវូម្ចនបសចក្សរ ីកាា ហានមល នួឯងប ើមបីសប្ង្វគ ះ

ជាត ិ និង រំបដាះប្រលឹងរុរវរុរសបយើងរីអំបរើបោរបៅ ននអំណាចផ្តរ ច់ការខ្ ល

ោត់ជាអនក្សរងបប្ោះ បទះរីសាា រ់បាត់បៅបហ្ើយ រហូ្តមក្ស ល់សរវនថាបនះ។  ំបណាះ

ប្សាយថមី ប ើមបីរំបដាះជាតរិីភ្យនររយ ខ្ លជាតិខ្មមរបយើងកំ្សរុងជួរប្រទះសរវនថា

បនះ ខ្មម របយើងរុំអាចរក្សវាប ើញបៅក្សន ុងអតីតកាល ររស់ជាតិបយើងបានបនាះ

ប ើយ បប្រះខ្មម របយើងមិនខ្មនជាម្ចា ស់ននអតីតកាលររស់មល នួ ម្ចា ស់ររស់អតីត

កាលខ្មមរ គឺអានុភារននរជានិយមខ្មមរ ខ្ លម្ចនជំនួយរីអានុភារននប្រវតរ វទូិ

ររបទសមួយចំនួនជាអនក្សបធវ ើអនៃងឲរជានិយមខ្មមរកាា យបៅជាម្ចា ស់ក្សមមសិទធិផ្តរ ច់

មុមននប្រវតរ ិសា្សរជាតិខ្មម រ។ គួរខ្មម របយើងទទួលសាគ ល់ថាបជាគជ័យរជានិយមខ្មមរ

ខ្ លោម ន នរណាអាចប្រខ្ក្សក្សបាន គឺជាបជាគជ័យននឧបាយរបញ្ញជ តតាមបម

បរតនប្រវតរ ិសា្សរជាតិ បៅក្សន ុងបមបរតនបនាះ បសរចប្គរ់ជំនាន់ បគបានបលើក្សគុ ូ

រការ ររស់បគយក្សមក្សអួតប ើមបីឲប្រជារលរ ឋខ្មម របកាតបោរររហូ្តមក្ស ល់សរវ

នថាបនះ។  ូចបយើងប ើញប្សារ់បហ្ើយ ក្សន ុងសម័យអាណារាបាលបារងំក្សរ ី សម័យ

ឯក្សរជយក្សរ ី សម័យស្ង្វគ មរំបដាះជាតិរីយួនកុ្សមម ុយនិសរ (១៩៧០-១៩៧៥( និង

(១៩៧៩-១៩៨៩( សម័យ UNTAC ក្សរ ី បគខ្តងខ្តយក្សរជានិយមខ្មមរមក្សបធវ ើជាការ

បដាះប្សាយខ្តមួយគត់សំររ់ជាតិខ្មម រ បទះរីបគ ឹងចាស់ថាការបដាះប្សាយបនះជា

ការបដាះប្សាយខ្ លបគខ្លងយក្សមក្សបប្រើបហ្ើយក្ស៏បដាយ។  ូបចនះបរើអនក្សបសនហាជាតិ

សរវនថាបៅខ្តយលប់ ើញថា រជានិយមជាការបដាះប្សាយនូវរញ្ញា ខ្មម រគឺចាស់ជា

ោត់នាំោន ប ើរតាមសាន មខ្វងអនាា យទ័ល ខ្ លជារុំខ្លនប ើយ។ ការបដាះប្សាយ

រញ្ញា ខ្មម រខ្ លខ្មមរក្សំរុងជួនប្រទះសរវនថាបនះ គឺម្ចនក្សន ុងសមបជញ្ញជាតិររស់មល នួ

ម្ចន ក្ស់ៗខ្ លជាក្សម្ចា ំងជាតិរិតប្បាក្ស ។ បរើខ្មម របយើងមិនទុក្ស «គំនិតមំុ្បគ» ជា
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គំនិតសព្លសលែ169 បនាះបទ ខ្មម របយើងបៅខ្តរស់ក្សន ុងទុក្សខជានិចា ខ្ លបយើងខ្តង

ខ្តទុក្សវាជាក្សមមបរតរររស់ជាតិខ្មម របយើង។ បយើង ឹងរចួបហ្ើយថាក្សន ុងសម័យអាណា

រាបាលបារងំ បារងំបគមិនបានជួយបរើក្សទវ ”ផល វូការរិត”ឲប្រជារលរ ឋខ្មម រប ើរ

បៅរក្សសុភ្មងគលបដាយមល នួឯង ខ្តបៅក្សន ុងសម័យឯក្សរប្ជ ខ្មម របយើងក្ស៏មិនមំ

ប្រឹងខ្ប្រងខ្សវងរក្សមូលបហ្តុរិតននទុក្សខ ររស់មល នួឯងបនាះខ្ រ បយើងប ើញថានាចច ុ

របននកាលបនះ ប្រជារលរ ឋខ្មម រក្សំរុងរស់ឥតសាគ ល់អតីតកាលមល នួរិត និងោម ន

បសចក្សរ ីសងឃឹមក្សន ុងអានាគតកាលមល នួ សាថ នភារបនះបហ្ើយខ្ លជាបប្ោះថាន ក្ស់ ល់

អាយុជីវតិរិតររស់ជាតិខ្មម រ។ អនក្សខ្ លម្ចនក្សំហ្ុសគឺខ្មម របយើងខ្តមរង ឧទហ្រ ៏

ជាក់្សខ្សរ ងគឺការហូ្រចូល ននជនជាតិយួនមក្សក្សន ុងទឹក្ស ីខ្មម រ ូចទឹក្សជំនន់ហូ្រចូល

ឥតម្ចនទំនរ់ទុរ និងការបាត់រង់ទឹក្ស ីជាតិខ្ លម្ចនប្របទសបយតក្សណាមជា

អនក្សទទួលផល។ 

 ២.អំណាចរបស់អាជាា ធរអាណាព្ាោលោរាងំសៅប្សកុខ្េមរ 

អាជាា ធរបារងំបៅប្សកុ្សខ្មម រក្សន ុងសម័យអាណារាបាលបារងំ (១៨៦៣-១៩៥៣(ជា

អាជាា ធរដាក់្សបប្កាមការប្តួតប្តាអាជាា ធរអាណានិគមបារងំបៅឥ ឌ ចូិន ខ្ ល

ម្ចន ទីតំាងបៅប្ក្សងុហា ូយក្សន ុងប្របទសបវតតណាម ខ្ លជាទីសរ ីការនន អភិោល

នាយក170 បារងំបៅឥ ឌ ចូិន ឯចំខ្ ក្សបៅប្សកុ្សខ្មម រក្ស៏ ូចជាប្សកុ្សឡាវខ្ រ អនក្ស

តំណាងអគគអភិ្បាលបៅក្សន ុងប្របទសទងំរីរបនះ ម្ចនង្វរជា អាកប្បោកំារជាន់

េពស់171 បហ្ើយបៅតាមបមតរនិមួយៗម្ចនអនក្សប្រចំការបារងំម្ចន ក្ស់ ម្ចនង្វរជា

អាកប្បោកំារសេត្ត ក្សន ុងតួនាទីជា អនុរកេ172 បមើលក្សិចាការរ ឋបាលខ្មមរ ខ្ លម្ចន

បៅហាវ យខ្មប្តខ្មមរជាអនក្ស ឹក្សនំាផ្តៃ ល់។ 

                                                      
 

 

169 បរលបលញ= Temps révolu។ 
170 អភ្ិបាលនាយក្ស= Gouverneur général។ 
171 អនក្សប្រចំការជាន់មពស់= Résident supérieur។ 
172 អនុរក្សស= surveillant។ 
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ចរ់រីឆ្ន ំ១៨៧០ អាជាា ធរបារងំចរ់បផរើមរប្ងឹងអំណាចបគបៅប្សកុ្សខ្មមរ បដាយ

ម្ចនការខ្រងខ្ចក្សក្សិចាការរ ឋភាលជារីរខ្ផនក្ស៖ 

១. ក្សិចាការខ្ លអាជាា ធរបារងំបគទុក្សដាក្ស់បប្កាមអាណារាបាលបារងំ  ូចជាវ ិ

ស័យសាធារ ៈការ សុខ្លភិ្បាល និងសិក្សាធិការ។ 

២. កិ្សចាការខ្ លអាជាា ធរបារងំបគទុក្សឲរ ឋបាលខ្មមរ ឹក្សនំាផ្តៃ ល់  ូចជាវសិ័យទរ

រនធរីប្រជារ្សរ  ក្សសិក្សមម រ ិជជញក្សមម និងបចររាន់តាមសមុប្ទ។ 

គួរក្សត់សំោល់ខ្ រថាក្សន ុងឆ្ន ំ១៨៧០ បសរ ចនបរតរមបានរបងក ើត”រនធរុគគល”ម្ចន

អនក្សជារ់រនធជាជនជាតិខ្មមរ អា ិក្សជនយួន បសតម ឡាវ និងជាវ ខ្ លរស់បៅបលើ

ទឹក្ស ីខ្មម រ ឯចំខ្ ក្សជនជាតិចិនវញិ បារងំបគទុក្សជា អនីត្ជន173 រីចារ់ខ្មម រ

 ូបចនះចិនផុតរចួរី «រនៃរុគគល» បដាយបហ្តបុនះអាជាា ធរខ្មម រមិនទុក្សអា ិក្សជន

ចិនជា «រ្សរ ររសប់សរ ចខ្មមរ » បនះខ្ រ។ មក្ស ល់ឆ្ន ំ១៨៨២ អាជាា ោរាងំបងខំ សសត

ចនសរាត្តម174 ឲឈរ់ទរ «រនធរុគគល» រីជនជាតិយួនខ្ លរស់បៅបលើទឹក្ស ីខ្មម

រ  ូបចនះជនជាតិយួនជាក្សសិក្សរបៅរង់ប្តឹមខ្តរនធ  « ីខ្ប្ស» ឲរជការខ្មមរខ្តរ៉ាុ ្

បណាះ។  វធិានការបនះរបងក ើតប ើងបដាយអាជាា ធរបារងំបៅ កូសំាងសិុន (ទឹក្ស ីក្ស

មព ុជាបប្កាមរចច ុរបនន ( ប ើមបីទក្ស់ទញជនជាតិយួនឲមក្សរស់បៅក្សមព ុជាកាន់ខ្ត

បប្ចើនក្សន ុង សោលលបំណងសលបេឹកដីខ្េមរសនិះឲសៅជនជាតិ្យួន។ 

បយើងប ើញម្ចនការវវិឌ្ឍន៏ ននសនធ ិសញ្ញញ រវាងរជាណាចប្ក្សក្សមព ុជា និងប្របទស

បារងំចុះនថាទី១១ក្សក្សកដាឆ្ន ំ១៨៦៣ ខ្ លបសរចខ្មមរទទួលយល់ប្រមឲប្របទសបារងំ

បធវ ើជាអនក្សអាណារាបាលប្រះអងគ  ូរនឹងការអនុញ្ញញ ត ឲប្រះបៅអធិរជបារងំ

ខ្តងតាំងប្រះរជតំណាង ររស់ប្រះអងគបៅអមប្រះបៅក្សមព ុជា ម្ចនមុមនាទីជា

អនក្សការររបសរ ចខ្មមរ។ ក្សន ុងបសចក្សរ ីសនធ ិសញ្ញញ បនះ បារងំបគហាមដាច់ខ្លត ល់ប្រះ

រជាខ្មមរមិនអនុញ្ញញ តឲក្សុងស ុលប្របទសណាមួយមក្សតាំងតំណាងក្សន ុងប្រះរជាណា

                                                      
 

 

173 អនីតជន= ជនបៅបប្ៅចារ់ : Personne qui n’est pas soumise à la loi។ 
174 Alain Forest – Le Cambodge et la colonisation française។ 
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ចប្ក្សខ្មមរ បដាយោម នការអនុញ្ញតរីអនក្សប្រចំការជាន់មពស់បារងំបៅកូ្សសំាងសុិន

អនុញ្ញញ ត ឲជនជាតិបារងំមក្សរស់បៅក្សន ុងប្រះរជាណាចប្ក្សក្សមព ុជាបដាយបសរបីហ្ើយ

ម្ចនសិទធិជាម្ចា ស់ននក្សមមសិទធិររស់មល នួខ្ លបគម្ចនបៅប្សកុ្សខ្មម រ  ូរនឹងការអនុញ្

ញាតិឲជនជាតិខ្មមរម្ចនសិទធិបៅរស់បៅក្សន ុងប្គរ់ខ្ ន ីបារងំ បហ្ើយជាម្ចា ស់នន

ក្សមមសិទធិររស់មល នួបលើទឹក្ស ីបារងំវញិខ្ រ។ រនរមក្សក្សន ុងអនុសញ្ញញ ចុះនថាទី១៧មិថុ

នា ឆ្ន ំ១៨៨៤ រវាងអភ្ិបាលកូ្សសំាងសុិន បោក្ស CharlesThomson  និងប្រះរជា

ខ្មមរ ខ្ លជាអនុសញ្ញញ ឲអាជាា ធរបារងំម្ចនអំណាចប្គរ់ប្ោន់បធវ ើការខ្ក្សទប្មង់

រចនាសមព ័នធក្សន ុងវសិ័យ រ ឋបាល តុោការ និងរ ិជជក្សមមក្សន ុងប្រះរជាណាចប្ក្សខ្មមរ

បៅបរលណា ខ្ លបារងំបគយល់ប ើញថាម្ចនប្របយជន៏ក្សន ុងបរសក្សក្សមមអាណា

រាបាលររស់បគ។ ការវវិឌ្ឍន៏បនះនំាឲប្របទសខ្មមរ ូរបដាយមិនចំរីលក្សខនរ ិក្សៈមល នួ

ជា ប្របទសបប្កាមអាណាប្របាល បៅជាប្របទសបប្កាមអាណានិគមបារងំ ូច

ប្របទសបវតតណាម។ 

បរើបយើងយក្សសនធ ិសញ្ញញ រវាងរជាណាចប្ក្សក្សមព ុជានិងប្របទសបារងំចុះនថាទី១១ក្សក្សក

ដាឆ្ន ំ១៨៦៣មក្សរិនិតយ បយើងប ើញថា បារងំបគការររប្សកុ្សខ្មម របៅបរលណា

ខ្ លបគអាចម្ចនប្របយជន៏ក្សន ុងការការររបនាះ បហ្ើយជារិបសសបគខ្តងខ្តទុក្ស

ប្របយជន ៏ ររស់បារងំជាធំក្សន ុងការសបប្មចអវ ីមួយ  ូចយ៉ា ងការកាត់ផ្តរ ច់ទឹក្ស

 កី្សមព ុជាបប្កាមឲបៅប្របទសបវតតណាមខ្លងតបូ ង ។ល។ 

ប្របទសក្សមព ុជាបៅបប្កាមអាណារាបាលបារងំបានផុតភ្័យមាះរិតខ្មនរីមហ្ិចជ ិ

តាវាតទឹក្ស ីរីសំណាក់្សប្របទសជិតខ្លងម្ចនយួននិងបសតម ខ្តអាណារាបាល

បារងំបនះតប្មូវឲប្សកុ្សខ្មម ររស់ជាប្របទសឯបកា ឈរ់ម្ចនការទំនាក្ស់ទំនងនឹង

ប្របទស ៏នទបទតតខ្ លមល នួធាា រ់ម្ចនររ់សតវតសរចួមក្សបហ្ើយ  ូបចនះការទក់្សទង

ជាមួយបារងំ មិនខ្មនជាការបរើក្សទវ រប្របទសក្សមព ុជា ល់រិភ្របោក្សខ្លងបប្ៅ

បនាះប ើយ ផទ ុយបៅវញិជាការរិទទវ រប្របទសសំររ់ទុក្សឲប្របទសបារងំខ្តមួយគត់

សប្មច បលើបជាគវាសនា ររស់ប្រជារលរ ឋខ្មម រ។ បយើងអាចបប្រៀរបានអាណា

រាបាលបារងំបៅនឹងនផៃបម ខ្ លខ្មមរបយើងបមើលប ើញរីបាតអ ត ងូ ម្ចនរ ្

បមតវភ្ា ឺលអ  ខ្តវាប្ោន់ខ្តជារនា ឺតូចមួយរំភាន់ខ្ភ្នក្សខ្មម រខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ 

៣. អំណាចអាជាា ធរោរាងំ និងអំណាចសសត ចខ្េមរ 
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ក្សន ុងសម័យអាណារាបាល អាជាា ធរបារងំ បគមិនបានលុរអំណាចប្រនរ ីប្រះ

រជាខ្មមរបនាះបទ ខ្តបគរបងក ើតអំណាចថមីបៅអមអំណាចប្រនរ បីសរច បៅចំបរះ

មុមអំណាចបសរច បារងំបគទុក្សបគជាទីប្រឹក្សាជាន់មពស់ ឧទហ្រ ៏ អាកប្បោកំារ

នាយក បារងំបៅប្សកុ្សខ្មម រម្ចនសិទធិអាចចូលជួរប្រះរជាបានតាមចិតរបគ ប ើមបី

រិភាក្សាក្សិចាការរ ឋ  អគគអនក្សប្រចំការបនះម្ចនសិទធិចូលប្រជុំជំនុំគ រ ឋម្នរ ីខ្ ល

ម្ចនប្រះរជាជាប្រធានអងគប្រជុំ ផទ ុយបៅវញិអវ ីខ្ លបារងំបគចត់ទុក្សជាអំណាច

ររស់បគ ប្រះរជាខ្មមរោម នសិទធិណាមួយមក្សបប្ជៀតខ្ប្ជងចូលបនាះប ើយ  ូចម្ចន

ខ្ចងក្សន ុងអនុសញ្ញញ ១៧មិថុនាឆ្ន ំ១៨៨៤ សរ ីអំរអីំណាចបារងំ និងក្សំរតិអំណាច

ប្រះរជាខ្មមរ។ ក្សន ុងអំណាចថមីររស់អាជាា ធរបារងំ បគបរតរចំខ្មប្តធំៗប្បាំរី ក្សន ុង

ចំបណាមខ្មប្ត៥៧ររស់ខ្មម រ ដាក្ស់បប្កាមការប្តួតប្តាផ្តៃ ល់ររស់បគ ខ្មប្តទងំ៨

បនាះម្ចន ប្កូ្សចឆ្ម  បរធិសាត ក្សំរត ក្សំរង់ធ ំប្ក្សបចះ ភ្ន ំបរញ បាណាម និងក្សំរង់

ឆ្ន ំង បារងំបគជាអនក្សខ្តតាំងអភិ្បាលបមតរខ្មម រ ជាអនក្សទររនធសំររ់រតនាោរ

សាធារ ៈ រនាៃ រ់មក្សបទតត បៅខ្មតុោឆ្ន ំ១៨៨៤ បារងំបគបានលុរបចល

តុោការខ្មមរ របងក ើតតុោចប្មះុខ្មម របារងំខ្ លម្ចនជនជាតិបារងំបធវ ើជាចងហាវ

ង។  វធិានការទងំឡាយបនះនំាឲម្ចនការបទមនសសក្សន ុង ប្កមាា រ (រជការ(ខ្មម របប្រះ

មល នួប្តវូបានបារងំលុររុរវសិទធិមល នួបៅចំបរះមុមប្រជារ្សរ  រហូ្ត ល់បៅឈរ់ឲ

មល នួម្ចនសិទធិជា ទាសបតិ្ (ម្ចា ស់ទសៈទសី( ររស់មល នួ បប្រះថាបៅក្សន ុងអនុសញ្ញញ

១៧មិថុនា១៨៨៤ អាជាា ធរបារងំបានប្រកាសឈរ់ឲម្ចនទសភារបៅប្សកុ្សខ្មម

រ។ 

នាខ្មមក្សរឆ្ន ំ១៨៨៥ម្ចនបក្សើតចលនាតស ូ មួយ ប្រឆំ្ងនឹងបារងំ  ឹក្សនំាបដាយ

ប្រះអងគម្ចា ស់សុីវុតាថ  ជាប្រះអនុជបសរចនបរតរម ខ្ លធាា រ់បានបរះបបាលមរងរចួ

បហ្ើយប្រឆំ្ងនឹងប្រះរម ក្សន ុងឆ្ន ំ១៨៦០ ជំទស់នឹងការប្រគល់សិទធិ ល់ប្រះរម

បនះ រីប្រះបៅបសតម ប្រះនាមមងគត ឲរនរបសាយរជសមបតរ ិរីប្រះរិតា ប្រះបៅអងគ

 ួងបប្កាយរីប្រះអងគបសាយទិវងគត។ ការបរះបបាលបលើក្សទី២ររសស់ុីវុតាថ ម្ចនលក្សខ

 ៈជាបរះបបាលប្រជាម្ចនិត ម្ចនការោំប្ទរីប្រជារ្សរ  ជារិបសសម្ចនការោំប្ទ

ជាសំង្វត់រីបសរ ចនបរតរមខ្ថមបៅបទតត ការបនះខ្ លនាំឲអាជាា ធរបារងំម្ចន

ការរិបាក្សនឹងរ្ង្វក រ សបប្មចបធវ ើការចរចរជាមួយបសរចនបរតរមឲជួយរ្ង្វក រ

ការបរះបបាល  ូរនឹងការកាត់រនថយចំនួនខ្មប្តប្បាំរីខ្ លបារងំយក្សមក្ស

ប្តួតប្តាផ្តៃ ល់មក្សប្តឹមប្បាំ ម្ចនខ្មប្តក្សំរត ក្សំរង់ធ ំ ប្ក្សបចះ បរធិសាត និង
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ភ្ន ំបរញ អនក្សប្រចំការបារងំតាមរណារ ខ្មប្តទងំបនាះ ឈរ់ម្ចនសិទធិមពស់បលើ

បៅហាវ យខ្មប្តខ្មមរ បហ្ើយបារងំឈរ់បធវ ើជាអនក្សទររនធ  បលើក្សខ្លងខ្តរនធ

អាបភ្តន ប្សា និងរនធគយ បារងំបគបៅខ្តឲភាន ក្ស់ង្វររដាឋ ក្សរជាតិទររនធ

 ខ្ ល ឯចំខ្ ក្សវសិ័យតុោការ បារងំបគសុមចិតរប្រគល់ប្ត រ់ឲមក្សបៅបប្កាម

អាជាា ធរខ្មប្តខ្មម រវញិ បលើសរបីនះបៅបទតត;ជនជាតិបារងំក្សរ ី អឺរុរក្សរ ី បរើម្ចន

រំ ងចង់សង់លំបៅឋាន អាោររ ិជជក្សមម ឬបធវ ើក្សសិក្សមមបលើទឹក្ស ីខ្មម រប្តវូ

ចំបាច់ បធវ ើរក្សយសុំអនុញ្ញញ តរីអនក្សប្រចំការជាន់មពស់បារងំបៅក្សមព ុជាជាមុន

បហ្ើយមុននឹងអនុញ្ញញ តប្រគល់ ីសមបទនឲ លអ់ា ិក្សជនររបទសទងំបនាះអនក្ស

ប្រចំការជាន់មពស់បនះប្តវូចំបាច់ សុំបយរល់រីប្រះរជាខ្មមរជាមុនសនិ;ខ្ថម

បទតត អំប ើៈតបៅបរើបារងំចង់បធវ ើអនររគមន៏បយធាបារងំក្សន ុងទឹក្ស ីក្សមព ុជា

អាជាា ធរបយធាបារងំប្តវូបធវ ើរក្សយសុំ ជាផល វូការជាមុនថាវ យ ល់ប្រះរជាខ្មមរម្ចន

ន័យថា ក្សងទ័របារងំតំាងទីក្សន ុងទឹក្ស ីខ្មម រប្តវូ ក្សថយបចញរីប្សកុ្សខ្មម របហ្ើយ

ចំនួនអា ិក្សជនររបទសរស់បៅប្សកុ្សខ្មម រប្តវូម្ចនចំនួនរនថយ។ រនាៃ រ់រីបារងំ

រ្ង្វក របានបជាគជ័យ បដាយម្ចនជំនួយរីបសរ ចនបរតរម បលើការបរះបបាលបនះ

មក្ស មសំខ្លន់ទងំឡាយបនះ ជារិបសសក្សន ុងវសិ័យបយធា ខ្ លបារងំបានសនា

ជាមួយប្រះរជាខ្មមរ បារងំបគមិនខ្ លយក្សមក្សអនុវតរបនាះប ើយ មិនខ្តរ៉ាុបណាណ ះ

ក្សន ុងសារចរចុះនថាទី២៧ក្សក្សរដាឆ្ន ំ១៨៨៦ អាជាា ធរបារងំបគសរបសររញ្ញា ក្សថ់ាបគ

បៅខ្តអនុវតរអនុសញ្ញញ ១៧មិថុនាទងំប្សងុ ខ្តជាការអនុវតរមួយតាមលំដារ់

បហ្ើយប្សរនិង សវេយិត្ភាព្175 ររស់ជាតិខ្មម រ។ 

ការ ប រ ើមយក្សអំណាចរីបសរ ចខ្មម រខ្ លបយើងបានបលើក្សយក្សមក្សបរតរររ់ខ្លងបលើ

បនះ បយើងអាចទុក្សវាជារ ឋប្រហារររស់បារងំ ខ្ លបារងំបគចុះនាមវាជា

បរសក្សក្សមមអារយធម៍ និងបធវ ើ នវបូនីយកមម176 ននរ ឋបាលខ្មមរផង ខ្តបារងំបគទុក្ស

ឲប្រះរជាខ្មមរបៅម្ចនអំណាចប្រនរ បីលើរ្សរ  ររស់ប្រះអងគប ើមបីរក្សាតានុភារ

ននរជានិយម ខ្ លបារងំបគយល់ប ើញថាវាជាក្សតារ ននឯក្សភារននជាតិសាសន៏

                                                      
 

 

175 បវទយិតភារ= ប្តវូនឹងអារមម ៏ ; Sensibilité។  
176 នវរូនីយក្សមម= ភារទំបនើរ ; Modernisation។ 
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ខ្មម រ និងជាគូសនៃនាគួរយក្សជាការបានចំបរះបគ បហ្តុបនះឯងបយើងយល់ប ើញ

ថាអំណាចអាជាា ធរបារងំ និងអំណាចប្រនរ ីននប្រះរជាខ្មមរក្សន ុងសម័យអាណា

រាបាលបារងំរស់បៅជាមួយោន ក្សន ុងសភារដាក្ស់តប្មួតោន ផង និងប្សរោន ផង

ខ្តសភារទងំរីរបនះ គឺបារងំជាអនក្សរក្សប្សាយ កាត់យល់បដាយបយលតាម

ប្របយជន៏ររស់បារងំជាធំ គឺថាប្គរ់សណាឋ នននវវិាទក្សមមនឹងអំណាចបសរចបក្សើត

បចញមក្សរីប្រជារ្សរ ខ្មម រ បារងំបគជាអនក្សបចញមុមការររអំណាចបសរចខ្ លបគ

ទុក្សជាអំណាចឥតអាចខ្មមរណាម្ចន ក្ស់រំររំរនបានបនាះប ើយ ក្សន ុងសាថ នភារ

ខ្ររបនះបហ្ើយ ខ្ លបារងំបគទុក្សអំណាចប្រនរ ីបសរ ចជាអំណាចប្សរោន នឹង

អំណាចររស់បគ ផទ ុយបៅវញិ បៅបរលណាម្ចនបក្សើតវវិាទក្សមមរវាងអាជាា ធរបារងំ

នឹងអាជាា ធរបសរ ចខ្មម រ បារងំជាអនក្សរក្សប្សាយរក្សបហ្តុផលថាបតើអនក្សណាជាអនក្ស

យល់មុស អនក្សណាជាអនក្សយល់ប្តវូ ភាព្ប្បសសើរជាង177 ររស់អំណាចបារងំបនះ

បហ្ើយ ខ្ លបារងំបគទកុ្សអំណាចបគនិងអំណាចបសរចខ្មមរជាអំណាចដាក្សត់ប្មួត

ោន  អំណាចណាមួយថិតបៅរីបលើ ឬថិតបៅរីបប្កាម គឺវាថិតបៅបលើការរក្សប្សាយ

ររស់បារងំ ឧទហ្រ ៏ ូចយ៉ា ងបារងំកាត់ទឹក្ស ីក្សមព ុជាបប្កាមរីប្សកុ្សខ្មមររញ្ច លូ

បៅក្សន ុងប្សកុ្សយួន ។ល។ ភារប្របសើរជាងននអំណាចបារងំបលើអំណាចបសរច មិន

ម្ចនន័យថាបារងំ បគទុក្សជាបម្ច ៈ ឬលុរបចលអំណាចបសរចបៅបរលម្ចនបក្សើត

 វវិាទបនាះបទ បារងំបគប្ោន់ខ្តរយួ រអំណាចបសរចខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ 

អវតរម្ចនននអំណាចនីតិរញ្ញតិបៅក្សន ុសសម័យអាណារាបាលបារងំ បយើងអាច

ចត់ទុក្សអំណាចអាជាា ធរបារងំ ជាអំណាចផ្តរ ច់ការផងជាអំណាចចប្ក្សរប្តផង

ជាសណាឋ នរំរនជាក់្សខ្សរង ររស់អនក្សខ្លា ំងបលើអនក្សបមាយ  ូបចនះអវ ីខ្ លបារងំ

បានសបប្មចក្សន ុងសណាឋ នរំរនបនះ ខ្មម របយើងនារចារបននបនះអាចចត់ទុក្សវាជា

បម្ច ៈ បប្រះោម នអវ ីអាចរញ្ញា ក្ស់បានថា ជាបសចក្សរ ីសបប្មចជាសាថ ររបនាះប ើយ

ចំបរះមុមចារ់ជាតិនិងអនររជាតិ។ 

                                                      
 

 

177 ភារប្របសើរជាង= Primauté។ 
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គួរក្សត់សំោល់ខ្ រថា បរសក្សក្សមមអារយធម៍ររស់បារងំបៅប្សកុ្សខ្មម រម្ចនការទងគ ិច

ជាក់្សខ្សរងនឹងអតថ ិភារ ននអារយធម៍អងគរររស់ខ្មម រខ្ លតប្មូវឲបារងំទទួលសាគ ល់

ថាជាតិសាសន៏ខ្មមរជា ជាតិសាសន៏មួយម្ចនអារយធម៍មពង់មពស់រចួបប្សចបៅបហ្ើយ

ឥតចំបាច់យក្សអារយធម៍បារងំ ឬ រសា ិមប្របទស មក្សបធវ ើជាគំរសូំររ់បធវ ើការ

អភិ្វឌ្ឍន៏សងគមខ្មមរបនាះប ើយ មា៉ាងមួយបទតត បរសក្សក្សមមនវរូនីយក្សមមរ ឋបាល

ខ្មមរររស់បារងំម្ចនកំ្សរតិប្តឹមខ្តយក្ស ការសរៀបចំ ខ្ផនក្សរបចាក្សបទសប ើមបីសប្មួល

សារសព្ើច័ប្ក178 រ ឋបាលអាជាា ធរបារងំសំររ់ង្វយប្សួលប្តួតប្តារ ឋបាលខ្មមរខ្ត

រ៉ាុបណាណ ះ ខ្តបារងំមិនបានយក្សបោលការ ៏លិទធិប្រជាធិរបតយយមក្សបធវ ើជាមូល ្

ឋានក្សន ុងចារ់ ឹក្សនំាជាតិខ្មម របនាះប ើយ ខ្មនខ្ទនបៅបយើងអាចចត់ទុក្សបាន

ថារយៈបរល៩០ឆ្ន  ំ ននអាណារាលបារងំបៅប្សកុ្សខ្មម រប្ោន់ខ្តជារយៈបរលរយួ រ

បចលមួយនូវ អភិប្កម179 ននអតថងគតប្របទសខ្មមរ ខ្ លមុសរីរំ ងខ្មមរចង់

ឲបរសក្សក្សមម ររស់អាណារាបាលបារងំម្ចនលក្សខ ៈជាថាន សំំររ់ដាក្សឲ់ជាបរគ

អតថងគតខ្មម រអស់បប្ចើនសតវតសរចួមក្សបហ្ើយ។ បរើបមម របយើងម្ចនការមក្សចិតរបលើ

អាណារាបាលបារងំ គឺក្សន ុងចំ ុចភារមិនស័ក្សរ ិសិទធិបនះឯង។ 

អំណាចអាជាា ធរអាណារាបាលបារងំ បៅប្សកុ្សខ្មម រមិនប្តឹមខ្តម្ចនភារមិន

ស័ក្សរ ិសិទធិក្សន ុងការនាំប្រជាជាតិខ្មមរបៅរក្សភារចំបរនីលូតោស់ឲទន់សម័យ ផទ ុយ

បៅវញិ អំណាចបនះនាំមក្សខ្ថមនូវអំណាចថមីមួយសំររ់ការររអំណាចហួ្សសម័យ

ររស់បសរ ចខ្មម រ និងអំណាចអាណានិគមនិយម ខ្ លជាអំណាចសំររ់សងកតស់ងក ិន

ប្រជារ្សរ ខ្មម រឲរស់រនរក្សន ុង អនធការនិយម180 ខ្ លជាររូភារមួយផទ ុយប្ស ះរកីារ

យល់ប ើញ ររស់ជនជាតិបារងំមួយចំនួនខ្ លបានមក្សប្តួតប្តាប្របទសខ្មមរ

ថា ប្រជារ្សរ ខ្មម រជាម្ចា ស់ទឹក្ស ីមល នួ រស់ក្សន ុងភារប្ក្សលំបាក្ស ខ្តបដាយសាររុទធ

សាសនាអាចរស់ប្រក្សរបដាយ សមត181 ខ្ លជា «សិលបៈននការរស់បៅ» មួយរិត

                                                      
 

 

178 សារបរើច័ប្ក្ស= Rouage។   
179 អភ្ិប្ក្សម= Processus។ 
180 អនធការនិយម= ភារលាង់បលា  ; Obscurantisme។ 
181 សមតា= Equilibre។ 
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ប្រក្ស ។ ខ្តខ្មម របយើងប្តវូ ឹងថា សិលបៈននការរសប់ៅ «ខ្ដលសៅសប្កាម182 ភារប្ក្ស

លំបាក្សរល់នថាជាមហាទកុ្សខ ររស់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ មិនខ្មនជាសមតាបនាះប ើយ។ អវ ី

បៅ ខ្ លជាបសចក្សរ ីនថាថន រូ ររស់ខ្មម រម្ចន ក្ស់ៗ បៅក្សន ុងភារប្ក្សលំបាក្សជាអចិន្នៃ

យ ខ្ លជាអនាគតខ្តមួយគត់ររស់មល នួ ? 

៤. អំណាចរបស់អាជាា ធរអាណាព្ាោលោរាងំសៅប្សកុខ្េមរកន ុងរយៈសព្ល និង

សប្កាយសស្រង្ហគ មសលាកសលើកេី២ 

រនាៃ រ់ក្សងទ័រអា ឺម៉ាង់វាយចូលលុក្សលុយប្របទសរ៉ាូ  ូញនានថាទី១ក្សញ្ញញ ឆ្ន ១ំ៩៣៩

បដាយោម នការប្រកាសស្ង្វគ មជាមុន ប្របទសអង់បគាស និងប្របទសបារងំបាន

ប្រកាសស្ង្វគ មនឹងប្របទសអា ឺម្ច៉ា ញ។ នថាទ៧ីក្សញ្ញញ  ក្សងទ័របារងំបានបធវ ើការ

វាយប្រហារយ៉ា ងបសបើយក្សងទ័រអា ឺម៉ាង់ បដាយបប្រើក្សងអងគទ័ររីរម្ចនចំនួន៩

ក្សងរលធំ វាយបចញរី រំន់ Sarre ចូលបៅក្សន ុង ីអា ឺម្ច៉ា ញចម្ចា យ១០គី ូខ្ម៉ាប្ត

ក្សន ុងរយៈបរល១០នថា។ របរតរបរតរចំជាក្សងឯក្សភាររលធំររស់ក្សងទ័របារងំមិន

អាចម្ចនលទធភារអាចវាយលុក្សយ៉ា ងខ្លា ំងបៅបលើក្សងទ័រអា ឺម៉ាង់ បដាយមវះ

មសធាោយភសត ុភារ183 សំររ់ោំររក្សងទ័រ បដាយបហ្តុបនះក្សន ុងរយៈបរលខ្ត៥ស

បារ ហ្ ក្សងទ័រអា ឺម៉ាងវាយយ៉ា ងរហ្័សចូលប្របទសបារងំបធវ ើឲខ្រក្សខ្មាក្សក្សងទ័រ

បារងំ បហ្ើយនាំឲប្រជារលរ ឋបារងំម្ចនអបហ្តុភ័្យនាំោន រត់បចញរី ំរន់សង្

ប្ោម ម្ចនចំនួនប្រម្ច ១០ោននាក្ស់ ខ្ លបគឲប ម្ ះថា «អព្យព្»184 ក្សន ុង

សាថ នភារខ្ររបនះ បោក្សបសនាប្រមុមបរ៉ាតាំង(Pétain( ជានាយក្សរ ឋម្នរ ីបាន

បធវ ើការសបប្មចចិតរសូមយុទធសនរ ិភាររីសណំាក្ស់ប្របទសអា ឺម្ច៉ា ញ បហ្ើសយុទធសនរ ិ

ភារបនះបានចុះហ្តថបលខ្ល រវាងប្របទសបារងំនិងអា ឺម្ច៉ា ញបៅនថាទី២២មិថុនា

ឆ្ន ំ១៩៤០។ ក្សងទ័រអាឡាម៉ាង់ខ្រងខ្ចក្សប្របទសបារងំជារីរ ំរន់  ំរន់កាន់

ការ់បដាយក្សងទ័រអា ឺម៉ាង់ ម្ចនទីប្ក្សងុបារសីជាទីសរ ីការអគគបមរញ្ញញ ការអាជាា ធ

                                                      
 

 

182 ខ្ លបៅបប្កាម= Sous-jacent។ 
183 មបធាបាយភ្សត ុភារ= Moyen logistique។ 
184 អរយរ= ការបចញបចលទីក្សខ្នាងខ្ លធាា រ់រស់បៅ ននប្រជាជន ឬ ប្ក្សមុមនុសស ; Exode។ 
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រអា ឺម៉ាង់ និង ំរន់ប្តួតប្តាបដាយបារងំ ម្ចនទីប្ក្សងុ Vichy ជាទីសាន ក្ស់ការរដាឋ ភ្ិ

បាលបារងំ។ 

យុទធសនរ ិភារបនះប្តវូបោក្សឧតរមបសនីយ Charles de Gaulle អតីតអនុរ ឋ

បលខ្លធិការប្ក្សសួងការញារជាតិបចញមុមប្រឆ្ងំ បហ្ើយបធវ ើការអំរវនាវរីប្របទស

អង់បគាសបៅនថាទី១៨មថិុនា ឲប្រជារលរ ឋបារងំបងើរប្រឆ្ំងការកាន់ការ់ក្សង

ទ័រអា ឺម៉ាង់ និងរដាឋ ភ្ិបាលបោក្ស Pétain បហ្ើយឲនំាោន រត់បចញរីប្សកុ្សមក្ស

ប្របទសអង់បគាសសម ័ក្សចិតរចូលរំបរកី្សងទ័របារងំបសរខី្ លម្ចនបោក្សជាប្រមុម។ 

ឯចំខ្ ក្សបៅប្សកុ្សខ្មម រវញិ អាជាា ធរអាណារាបាលបារងំ បានោំប្ទ រដាឋ ភិ្បាល 

Pétain ប្រឆំ្ងនឹងរួក្សសមពនធមិតរខ្ លជាសប្តវូនឹងប្របទសអា ឺម្ច៉ា ញហាវ សី

ស ខ្ លម្ចន Hitler ជាអនក្ស ឹក្សនំា។ ក្សន ុងឆ្ន ំ១៩៤១ បប្កាយរីបសរ ច មនីវងសបសាយ

ទីវងគត បោក្សឧតរនាវ ី Decoux អភិ្បាលនាយក្ស បារងំ បៅឥ ឌ ចូិនបានបប្ជើស

បរសីប្រះអងគម្ចា ស់ នបរតរម សីហ្នុ ម្ចនអាយ១ុ៨ វសារនររជយរីជីតា ខ្ លោម ន

នរណាមួយនឹក្សសាម នទុក្សជាមុនបសាះបនាះប ើយ បប្រះខ្មម រប្គរ់ោន បជឿក្សន ុងចិតរថា

អនក្សខ្ លសនងរជយគឺប្រះអងគម្ចា ស់មនីបរត ខ្ លជារុប្តាបសរចមនីវងស។ 

ចរ់បផរើមស្ង្វគ មបោក្សបលើក្សទី២ អំណាចអាជាា ធរបារងំបៅប្សកុ្សខ្មម រម្ចន សាថ ន

ភាព្ោស់185 ខ្ លម្ចនតាំងរីឆ្ន ំ១៨៩៧ (ក្សិចាប្រមបប្រៀងចុះនីនថាទី១១ក្សក្សរដា(186

មក្ស  ូបចនះអំណាចប្រះរជាខ្មមរប្ោន់ជា រ់ខ្ ររស់អំណាចបារងំសំររ់ទុក្សជា

មាយាការ187  ល់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ ខ្ លមិនបានយក្សចិតរទុក្សដាក្ស់អំរីការទំនាក់្ស

ទំនងជាគតយុតររវាងខ្មម របារងំ ខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ បៅនថាទី២៤ក្សញ្ញញ ឆ្ន ំ១៩១៩ អាជាា ធ

របារងំប្រកាសរញ្ញញ តិ188 ខ្ លបគអាចទុក្សជារញ្ញញ តិ ៏សំខ្លន់មួយសរ ីអំរីការ

បរតរចំក្សន ុងវសិ័យរ ឋបាល ុំ រនាៃ រ់មក្សបៅក្សន ុងឆ្ន ំ១៩២២ រញ្ញញ តិរីរប្តវូបាន

                                                      
 

 

185 សាថ នភារចស់= statuquo។ 
186 ក្សិចាប្រមបប្រៀងចុះនីនថាទី១១ក្សក្សរដា= ប្រះរជាអាចសបប្មចអវ ីមួយបាន លុះប្តាម្ចនការអនុញ្ញញ តរី
អាជាា ធរបារងំជាមុន។ 
187 ម្ចយការ= បសចក្សរ ីរំភាន់ចិតរ ; Illusion។  
188 រញ្ញញ តិ= Ordonnance។ 
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បារងំប្រកាសឲរ ឋបាលខ្មមរយក្សមក្សអនុវតរ  ខ្ លបគអាចចត់ទុក្សវាជាសប្ោង189

ននអងគការនបយបាយ និងរ ឋបាលខ្មមរ ខ្ លម្ចនខ្រងខ្ចងចាស់ោស់ អំរីប្រ ុំ

ខ្ នខ្មប្ត និងប្សកុ្សខ្ លជាអាទ្ននររូភារទំបនើរថមីមួយនូវរចនាសមព ័នធ ររស់រ ឋ

ខ្មម រ។ សារចរក្សន ុងឆ្ន ំ១៩៣៦ក្សន ុងបោលបៅបធវ ើ  វមិជឈការ190រ ឋបាលខ្មមរ ប្រគល់សិទធិ

ឲអាជាា ធរខ្មម រប្រចំខ្មប្ត ម្ចនអំណាចសបប្មចក្សិចាការខ្ លទក់្សទងនឹងខ្មប្ត

ររស់មល នួ ខ្តនិនាន ការគួរឲចរ់អារមម បនះប្តវូបានរញ្ឈរ់បៅបរលខ្ លស្ង្វគ ម

បោក្សបលើក្សទី២បានផទ ុះប ើង191។ 

គួរក្សត់សំោល់ខ្ រថាអាជាា ធរអាណារាបាលបារងំបានរបងក ើតឲម្ចនសាថ ប័ន

តំ្ណាងរាស្រសត  ថាន ក្ស់ ុំ ថាន ក់្សខ្មប្ត និងសភាជាតិ៖ 

១.ទីប្រឹក្សា ុំ( ុំម្ចនប្រជារលរ ឋរស់បៅចរ់រី២០០០ ល់១០.០០០នាក់្ស(រជរញ្ញញ

តិក្សន ុងឆ្ន ំ១៩១៩ ប្រកាសថា អនក្សប្សកុ្សប្គរ់សញ្ញញ តិ ខ្ លម្ចនអាយចុរ់រី២១

ឆ្ន ំបៅ អាចម្ចនសទធិបបាះបឆ្ន តបប្ជើសបរសីទីប្រកឹ្សា ុំ និងឈរជាបរក្សខជន ក្សន ុង

ល័ក្សខ ឌ ខ្ លអនក្សប្សកុ្សបនាះម្ចនប ម្ ះក្សន ុងរញ្ជ ីរនធរុគគល និង រនធមល នួ192 អា តរិ

ទីប្រឹក្សា ុំម្ចនក្សំរតិ៤ឆ្ន ំ។ ក្សន ុងឆ្ន ំ១៩៤៣ អាជាា ធរបារងំផ្តអ ក្សការបបាះបឆ្ន តទី

ប្រឹក្សា ុំ។ 

២.ទីប្រឹក្សា និសវសោា ន193 សំររ់ខ្មប្ត ; ១០ ុំម្ចនតំណាងទីប្រឹក្សាម្ចន ក្ស់បប្ជើសបរសី

ប ើងបដាយអាជាា ធរបារងំមួយចំនួន រណារ ជនខ្មមរឬជនខ្ លបារងំបគទុក្ស ូច

ជាខ្មមរ និងមួយចំនួនបទតតបប្ជើបរសីតាមការបបាះបឆ្ន តបដាយ សហសសវកិ194 ដាក្ស់

ក្សប្មិត បៅហាវ យខ្មប្ត និងបៅហាវ យសង្វក ត់ចត់ទុក្សជា សិេធ ិសមាជិក195 ទីប្រឹក្សា

និបវសដាឋ ន ម្ចនតួនាទីប្តឹមខ្ត ឲបយរល ល់អនក្សប្រចំការបារងំក្សន ុងវសិ័យការ

                                                      
 

 

189 បប្ោង= Armature។ 
190  វមិជឈការ= Décentralisation។ 
191 Essai sur la démocratie au Cambodge – Octobre 1961 de Philippe PRESCHEZ។ 
192 រនធមល នួ= capitation។ 
193 និបវសដាឋ ន= résidence។ 
194 សហ្បសវកិ្ស= collège។ 
195 សិទធ ិសម្ចជិក្ស= Membre de droit។ 
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បរតរចំថវកិារខ្មប្ត និងសាធារ ការ ខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ ទីប្រឹក្សាបនះបានរបងក ើតប ើង

ក្សន ុងឆ្ន ំ១៩០៣ បហ្ើយរញ្ារ់សក្សមមភាររយរង និងតាមចំ ង់ចិតរអាជាា ធរបា

រងំ ក្សន ុងឆ្ន ំ១៩៤០។ 

៣.ក្សន ុងឆ្ន ំ១៩១២ អគគអភ្ិបាលឥ ឌ ចូិន បោក្ស Albert Sarraut បានរបងក ើតសភា

ផតល់សយាបល់ននជនជាតិ្សដើម196 បប្ជើសតាំងសម្ចជិក្សប ើងតាម  វធីិសោិះសឆាា ត្

ោក់កប្មិត្197 ក្សន ុងរយៈរីឆ្ន ំមរង។ ក្សន ុងរំ ងបនះ អាជាា ធរបារងំបានអនុញ្ញញ តិឲ

របងក ើតសភាផរល់បយរលខ្មមរបៅក្សន ុងឆ្ន ំ១៩១៣ ខ្ លម្ចនសម្ចជិក្ស៣នាក់្សបប្ជើស

បរសីប ើងតាមការបបាះបឆ្ន តរីសហ្បសវកិ្សននទីប្រឹក្សានិបវសដាឋ ន អនក្សរជការ ឬ

អតីតអនក្សរជការ និងអនក្សម្ចនសញ្ញញ រ័ប្ត សម្ចជិក្សមួយចំនួនបទតតប្តវូបាន

ខ្តងតាំងប ើងបដាយគ រ ឋម្នរ ីក្សន ុងមួយឆ្ន ំមរង ចំនួនខ្តងតំាងមិនប្តវូបលើស

១ភាគ៨ ននចំនួនសម្ចជិក្សជារ់បឆ្ន ត។ សភាបនះម្ចនអំណាចសត ចួបសរ ើ

ង ណាស ់អាជាា ធរបារងំបគជាអនក្សសបប្មចថាប្តវូបកាះប្រជុំប ើមបីសួរបយរលបហ្ើយ

បគហាមោត់ដាច់ខ្លតមិនឲបសន ើរំ ងអវ ីមួយបនាះប ើយ បប្ៅររីិនិតយរបរតរវារៈ

ខ្ លប្រះរជា និង អនក្សប្រចំការជាន់មពស់បារងំបៅប្សកុ្សខ្មម របគដាក់្សឲរនិិតយខ្ត

រ៉ាុបណាណ ះ។ បៅនថាទី១០បមសាឆ្ន ំ១៩៤០ សភាបនះប្តវូបានអាជាា ធរបារងំបគរំោយ

បចល បហ្ើយរបងក ើត សភាអាកតំ្ណាងប្បជាព្លរដាខ្េមរ198 ជំនួសវញិ។ តាមរិត

សភាថមីបនះម្ចនអតថ ិភារបៅបលើខ្តប្ក្សដាស បប្រះប្រឹតរ ិការ ៏ស្ង្វគ មបោក្សបលើក្សទី

២បធវ ើឲអាក់្សខ្លនមិនអាចនឹងបកាះប្រជុំប ើមបីសួរបយរលបាន។ 

ជរ៉ាុនខ្ លម្ចនទីតំាងទ័របៅឥ ឌ ចូិនតាមក្សិចាប្រមបប្រៀងរដាឋ ភ្ិបាល បោក្ស

Pétain និង រជរដាឋ ភ្ិបាលជរ៉ាុនចុះនថាទី៣០សហីា១៩៤០ អនុញ្ញញ តិឲក្សងទ័រជ

រ៉ាុនបប្រើសប្បាសទឹក្ស ីឥ ឌ ចិូនបធវ ើស្ង្វគ មនឹងក្សងទ័រសមពនធមិតរបៅអាសុី បៅនថា

ទី៩មិនាឆ្ន ំ១៩៤៥ ក្សងទ័រជរ៉ាុនបានបឡាមរ័ទធចរ់បារងំទងំអស់បៅឥ ឌ ចូិ

ន។បៅប្សកុ្សខ្មម រក្សងទ័រជរ៉ាុនប ញចរ់បារងំប្គរ់ទីក្សខ្នាង ជារិបសសបៅភ្ន ំបរ

                                                      
 

 

196 សភាផរល់បយរល់ននជនជាតិប ើម= Assemblée Consultative Indigène។ 
197  វធិីបបាះបឆ្ន តដាក្ស់ក្សប្មិត= Mode de scrutin restreint។ 
198 សភាអនក្សតំណាងប្រជារលរ ឋខ្មម រ=  Chambre des Représentants du Peuple du Cambodge។ 
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ញ។បៅនថាទី១២មិនា១៩៤៥ក្សងទ័រជរ៉ាុនបានអនុញ្ញញ តិឲបសរ ចសីហ្នុប្រកាសឯក្ស

រជយ  ូបចនះនថាទី១២មិនាបនះ ខ្មម របយើងអាចចត់ទុក្សជានថារញ្ារ់បរសក្សក្សមម

អាណារាបាលបារងំជាផល វូការបៅប្សកុ្សខ្មម រ បប្រះបសរ ចខ្មមរម្ចននីតិសមាទន

ប្គរ់ប្ោន់ក្សន ុងឋានៈប្រះអងគជាអធិរតី ននប្រជារលរ ឋខ្មម រអាចលុរបចលក្សិចា

ប្រមបប្រៀងទងំឡាយជាមួយប្របទសបារងំបដាយមិនបាច់ម្ចនការប្រមបប្រៀងជា

មុនរីបារងំបនាះបទ។ តាមគិតយុតរ នថាទ១ី២មិនា១៩៤៥ ជាទិវាននឯក្សរជយរិត

ប្បាក្ស មួយររស់ប្របទសនិងប្រជារលរ ឋខ្មម រ ខ្ លម្ចនមហាក្សសតយខ្មម រ នបរតរម

សីហ្ន ុ ជាអនក្សប្រកាសជាឧឡារកិ្សបៅចំបរះប្រជារ្សរ ខ្មម រ ខ្តឯក្សរជយបនះប្តវូ

បារងំរំរនបៅបប្កាយស្ង្វគ មបោក្សបលើក្សទី២ ចរ់អនក្សបសនហាជាតិខ្មមរមួយ

ចំនួន ជារិបសសបោក្សសុឺងង៉ាុក្សថាន់យក្សបៅប្របទសបារងំ បដាយបចទប្រកាន់

បោក្សថាបធវ ើសហ្ការជាមួយជរ៉ាុន ឯចំខ្ ក្សបសរចសីហ្នុប្តវូរ ឋអំណាចបារងំ

ថមី ខ្ លម្ចនបោក្ស de Gaulle ជាប្រមុមយល់ប្រមឲបសាយរជយសមបតរ ិរនរបៅ

បទតតបទះរីប្រះអងគជាអនក្សប្រកាសឯក្សរជយប្សកុ្សខ្មម ររីបារងំ និងអាជាា ធរបារងំ

Vichyជាអនក្សប្រគល់រជរលា ័ងកថាវ យប្រះអងគក្ស៏បដាយ។  វធិានការបារងំខ្ររបនះ

រង្វា ញថាបារងំបគបប្ជើសបរសីយក្ស សាថ នភាព្ោស់ មក្សអនុវតរ ិបៅប្សកុ្សខ្មម រវញិ 

ខ្ ល។ ការយក្សសាថ នភារចស់មក្សអនុវតរ ិបៅឥ ឌ ចូិនបនះឯងខ្ លនាំឲម្ចន

បក្សើតចលនារំបដាះជាតិបៅបវតតណាមក្សរ ី បៅក្សមព ុជាក្សរ ី បៅឡាវក្សរ ីប្រឆ្ំងនឹង

អំណាចបារងំ ខ្ លអនក្សបសនហាជាតិក្សន ុងជំនាន់បនាះទុក្សជាអំណាចចប្ក្សរប្តនិយ

ម។ 

ទំនាក្ស់ទំនងជាមួយបារងំអស់រយៈជិតមួយសតវតស មិនបានរញ្ារ់លទធិផ្តរ ច់ការ

និយមបៅប្សកុ្សខ្មម របនាះប ើយ ខ្តលទធិផ្តរ ច់ការបនះោក្ស់មល នួក្សន ុងសងគម និចច

លនិយម199មួយ រង្វា ញប្សបម្ចលមល នួជាសុមម្ចលភារប្រក្សរបៅបដាយភារសារ់

សាា ត់ក្សន ុងការរស់បៅររស់ប្រជារលរ ឋខ្ លម្ចនជំបនឿដាច់ខ្លតថាអតថ ិភារររស់

មល នួក្សន ុងទុក្សខ បវទនាក្សរ ី ក្សន ុងសុភ្មគលក្សរ ី ជារុ យបារ ខ្ លមល នួបានទទួលរីអំបរើ

ខ្ លមល នួបានបធវ ើរីជាតមិុន  ូបចនះអតីតកាល និង អានាគតកាលររស់ប្រជា

                                                      
 

 

199 និចាលនិយម= immobilisme។ 
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រលរ ឋខ្មម រ ជាជីវតិខ្តមួយគត់រស់សំររ់ខ្តរំបរអំីណាចអនក្ស ឹក្សនំាក្សន ុងផនត់គំនិត

ននការបោររប្រនរ ីផ្តក រ់មុម ខ្ លអនក្ស ឹក្សនំាបគរបងក ើតប ើងសំររ់ខ្តរំបរផីល

ប្របយជន៏ររស់បគ  ូចយ៉ា ងបារងំបគរក្សាអំណាចប្រនរ បីសរចខ្មមរប ើមបីង្វយ

ប្សួលក្សន ុងការប្តួតប្តាប្រជារលរ ឋខ្មម រខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ 
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ដសចកី្តសៃនដិ្ឋឋ ៃ 

អំណាចបៅប្សកុ្សខ្មម រតាំងរីសម័យប ើម រហូ្តមក្ស ល់សម័យរញ្ារ់ស្ង្វគ មបោក្ស

បលើក្សទី២ ោម នម្ចនការលូតោសស់ំររ់ជាមូលដាឋ នននភារចបប្មើនននបសរភីារ

ប្រជារលរ ឋ។ បសរ ចខ្មម រជំនាន់ប ើម និងអាជាា ធរអាណារាបាលបារងំបៅប្សកុ្ស

ខ្មម រខ្តងខ្តអរ់រំប្រជារលរ ឋខ្មម រឲយលប់្ច ំអំរី វឌ្ឍនភាព្ ជាមួយនិងបសរភីារ

ឧទហ្រ ៏ ូចខ្មមរបយើងខ្តងទុក្សឬយល់ប ើញថាសម័យរុងបរឿងអងគរជាសម័យមួយ

ខ្ លប្រជារ្សរ ខ្មម រម្ចនបសរភីារ សម័យខ្ លបារងំបគនំាចំប ះវទិាសា្សរ ចូល

មក្សក្សន ុងប្សកុ្សខ្មម រថា រ្សរ ខ្មម រម្ចនបសរភីារ ហ្ ុនខ្សន និយយថា ប្សកុ្សខ្មម រម្ចន

វឌ្ឍនភារ បហ្ើយោត់បធវ ើអនុម្ចនជា  វចិិនាត 200 ថារ្សរ ខ្មម រម្ចនបសរភីារ ូចបសរច

សីហ្នុអនៃងថា វឌ្ឍនភារក្សន ុងសម័យសងគមរ្សរ និយម ជាសម័យខ្ លរ្សរ ខ្មម រ

ម្ចនបសរភីារ។ វឌ្ឍនភារខ្ លធាា រ់ម្ចនបៅក្សន ុងប្សកុ្សខ្មម រប្គរ់វសសកាលជាវឌ្ឍន

ភារមិនខ្មន ជាអំបរើបក្សើតបចញមក្សរីបសរភីារ ររស់ប្រជារលរ ឋខ្ លជាអនក្ស

សាគ ល់ លបត់្201 ននប្រជាជាតិមល នួបប្រើបសរភីារប ើមបីបធវ ើឲម្ចនវឌ្ឍនភារក្សន ុង

សងគម ផទ ុយបៅវញិវឌ្ឍនភារទងំឡាយបនាះ ខ្ លអនក្សកាន់អំណាចបគជាអនក្ស

របងក ើត សំររ់បប្រើជាអាវុធសំររ់រំបាត់បសរភីារប្រជារលរ ឋឲមំរសស់ំររ់រំបរ ី

អំណាចខ្តរ៉ាុបណាណ ះ។ បៅប្សកុ្សខ្មម រអំណាចជារញ្ញា សំររ់សងគម អនក្សកាន់អំណាច

ម្ចនវធិានការប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង ប ើមបីរក្សាអំណាច បប្រះវាជាោភ្ឬរុ យននការ

ចិញ្ា ឹមជីវតិររស់មល នួ ក្សន ុងគំនិតបនះបធវ ើឲមល នួកាា យបៅជាលុេធបុគគល(202 ឯចំខ្ ក្ស

រ្សរ ទុក្សអំណាចររស់អនក្សនំាជារនទ ុក្ស ៏ធំឬ ឧបបីឡកកមម203 ននការចិញ្ា ឹមជីវតិ

ររស់មល នួ ក្សន ុងគំនិតបនះបធវ ើឲមល នួកាា យជា អាកជតនិយម204 រស់បៅក្សន ុងសងគម

                                                      
 

 

200  វចិិនារ = បសចក្សរ ីរបវរីវាយ។ 
201 លបត់=ក្សំ ត់ឬក្សប្មិតវតថ ុអវ ីមួយ ក្សំ ត់ខ្ លលត់បោហ្ជាតិម្ចនខ្ ក្សជាប ើម។ 
202 លុទធរុគគល=មនុសសបោភ្ អនក្សខ្ លចង់បានខ្តប្របយជន៏ផ្តៃ ល់មល នួ។ 
203 ឧររី ក្សក្សមម=អក្សុសលក្សមមរីបប្រងនាយខ្ លជារ់តាមមក្សផរល់បរតតបរតនឲនាមនូវបសចក្សរ ីទុក្សលំ
បាក្ស។ 
204 អនក្សជតានិយម= fataliste។ 
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ោម នអានាគតបធវ ើការង្វរធាន់ធារ សំររ់ខ្តប្ក្សរះរញួសវ ិតឥតអាចរបងក ើតសារជាតិ

សំររ់ចិញ្ា ឹមប្បាជាា បាន។ គំនិតខ្មមរ”ក្សមមនិងរុ យ”ជាគំនិតររស់អនក្ស ឹក្សនំាបគ

ចិញ្ា ិមវាឲរស់ជានិចាក្សន ុងសងគមខ្មមរបប្រះវាជាមបធាបាយសំររ់ចិញ្ា ឹមអំណាចខ្ ល

បគទុក្សជាលិមិតអនុញ្ញញ តសំររ់រក្សប្របយជន៏ប្គរ់ខ្ររយ៉ា ង។ បៅប្សកុ្សខ្មម ររក្សយ

អំណាចជាបវចនសរៃនឹងរក្សយបសាយ ឬសុីសមបតរ  ិ ម្ចនអំណាចគឺម្ចនសមបតរ ិសំ

ររ់សុី  ូចបគថាបសរចបសាយរជយសមបតរ  ិឯអស់បោក្សម្នរ ីម្ចនចំខ្ ក្សតាមឋានៈ

ស័ក្សរ ិខ្ លបសរចខ្ចក្សបអាយ ខ្មម របយើងខ្តងនិយយថា «ធំសីុតមធំតូ្ចសីុតម

តូ្ច»  រឯីរ្សរសុីផលជាអរបររមិ្ច ខ្ លបក្សើតបចញរីបញើសររស់មល នួ។ ក្សន ុងសងគម

ខ្មមរម្ចនមនុសសរីរប្ក្សមុ មួយប្ក្សមុតូចរំផុតរស់បៅក្សន ុងភារ អកមម ិក205 មួយប្ក្សមុ

បទតតម្ចនភាគបប្ចើនរំផុតរស់ក្សន ុងភារជារលក្សមមបធវ ើការសំររ់រស់ប្តដារប្ត ួស

ផង និង រង់រនធឲអនក្សកាន់អំណាច បដាយោម នបានទទួលការរនទ ុក្សរប្មងុ មក្ស

 វញិ ប ើមបីសុមុម្ចលភារ រីសំណាក្ស់អនក្សកាន់អំណាចបនាះបទ។ 

ធាតុអំណាចបៅប្សកុ្សខ្មម រជាធាតុចនប្ងរំផុតសំររ់សងគមខ្មមរ បយើងសួរថាបតើនថា

ណាបទើមខ្មម របយើងនំាោន  ូរធាតុចនប្ងបនះបចលបាន?អនក្ស ឹក្សនំាប្គរ់សម័យតំាង

រីប្សកុ្សខ្មម របានឯក្សរជយ មក្សក្សន ុងកំ្ស ុងឆ្ន ំ១៩៥៣ ខ្តងខ្តម្ចនគំនិតខ្ក្ស រររ

នបយបាយផ្តរ ច់ការឲកាា យជារររលទធិប្រជាធិរបតយយ ខ្តរំ ងចង់ខ្ក្សបនះម្ចន

ខ្តក្សន ុងសំ ី សូមឲរ្សរ  ូរចិតរគំនិត ខ្តមល នួឯងវញិឥតម្ចន ូរមួយសរនសសក់្ស

ប ើយ បរើសូមឲរ្សរ ខ្ក្ស ខ្តប្តវូទុក្សមល នួឲបៅរីបលើរ្សរជានិចា មិនខ្ លទុក្សរ្សរជា

ជនាធិរតី យក្សលទធិប្រជាធិរបតយយមក្សបំាងប ើមបីប្ោន់ខ្តសំររ់ឲអំណាចផ្តរ ច់

ការមល នួម្ចនធម្ចម នុររូ ខ្តរ៉ាុបណាណ ះ  ូចសរវនថាហ្ នុខ្សនបរតរចំការបបាះបឆ្ន តយក្ស

រក្សយលទធិប្រជាធិរបតយយ ជាសបមាង ខ្តយក្សក្សំរិត សំររ់សមល ុតរ្សរនិងអនក្ស

ប្រឆំ្ងមល នួ ប ើមបីអវ ី ? គឺប ើមបីរក្សាអំណាចផ្តរ ច់ការបនាះឯង៕ 

ចប់ 

                                                      
 

 

205 អក្សមម ិក្ស= oisiveté។ 


