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បរើចង់សិក្សាអំរីប ើមក្សំប

ើតននអំណាចបៅប្ស ុក្សខ្មម រ គឺចំបាច់ប្តូវខ្តសិក្សាអំរី

អំណាចននប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ រីបប្រះប្រះមហាក្សសតយខ្មម រជាអន ក្សកាន់អំណាច ំរូង
មុនបគរំផុត បហ្ើយជាអចជ ិន្នៃ រហ្ូ តមក្ស ល់ឆ្នំ១៨៦៣ ខ្ លជាឆ្នំខ្ លប្រះមហា
ក្សសតយខ្មម រដាក្ស់ប្របទសមល ួនឲបៅបប្កាមអាណាប្របាលប្របទសបារំង។
របងក ើត

រររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរ ឋ សភាបៅប្ស ុក្សខ្មម រនាឆ្នំ១៩៤៧

មុនបរល
រររនយន

ប្ស ុក្សខ្មម រជារជាធិរបតយយ។ ក្សនុងរររបនះបគទុក្សប្រះមហាក្សសតយជា អាទិបទរបលើប្រ
ថិរី ខ្ លជាអងគ ម្ចាស់ជី វ ិតប្រក្សរបដាយអនុភារ ររស់ អាណាប្បជានុរាស្រសត1 លក្សខ
ៈអាទិបទរ ររស់មហាក្សសតយមិនខ្មនថិតបៅប្តឹមខ្តជាជំបនឿបនាះប ើយ រួ ក្សវា
បគមំបធវ ើយ៉ាងណាឲលក្សខ

ៈបនះម្ចនភារជាការរិតមួ យសំររ់ឲរ្សរ ប ញ
ើ ប ើមបីឲ

បោររបកាតខ្លាច ូ ចយ៉ាងបៅក្សនុងប្គរ់រជរិធីជាផល វូ ការ បៅបរលខ្ លប្រះមហា
ក្សសតយ

ប្រះអងគ យងបចញបធវ ើសាធារ

សវនាការឬ

យងបចញបធវ ើរជ ំប

ើរក្សនុង

រជាណាចក្សយ បយងតាមឯក្សសារររស់ជនជាតិម្ចនក្ស់ប្មះជីតាន់ ខ្ លបានម បធវ ើ
ទសសនាក្សិចាជាឯក្សជនបៅប្ស ុក្សខ្មម រក្សនុងសតវតយទី១៤ បានសរបសរទុក្សថាបៅបរល
ខ្ លអាណាប្រជានុរ្សរ និងប្គរ់សរវ មុមម្នរ ីរជការ ឮសបមា ងស័ងខក្សនុងរជារិធី
ក្សរ ី ឬក្សនុងរជក្សប
ួ នខ្ហ្ប្រះរជាក្សរ ី ប្តូវនាំោនប្បណំ2 បលើក្សអញ្ញ លីបអានក្សាល ឲថាា ល់
ីរហ្ូ តលុះប្តាខ្តឈរ់ឮសបមា ងស័ងខបទើរអាចម្ចនសិទធិបងើរមុម វ ិញបាន។ សភា
គតិរ្សរ ខ្ររបនះ

ខ្ លប្តូវខ្តម្ចនជាចំបាច់ចំបរះប្រះរជាជាកាតរវ ក្សិចាមួយ

ខ្ លរួ ក្សវាំងគបគរបងក ើតប ើង សំររ់ឲរ្សរ ទទួ លសាគល់មហាក្សសតយខ្មម រជាអាទិបទរ។

1
2

អាណាប្រជានុរ្សរ ឬរ្សរ =Le peuple ; les sujets។
ប្រ =
ំ se prosterner ;s’incliner។
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ការទុក្សសេមរ ិនទ 3 ជាអាទិបទរសំររ់បធវ ើជាឆាយា4 ននអំណាចផ្តរច់ការ បដាយប្រះ
មហាក្សសតយមល ួនឯង និងអមាត្យ5 គឺបគបាននាំោនបធវ ើប ើង ក្សនុងបោលរំ

ងជា អ

ខ្នក្ស ឲអាណាប្រជានុរ្សរ រស់បប្កាមទិរវររមី ទទួ លសាគល់ជានិចាបៅក្សនុងគំនិតនូ វ
អំណាចផ្តរច់ការប្រះមហាក្សសតយ បហ្ើយនាំោនគំប្ទនិងការររបដាយផ្តៃល់ ឬ មិន
ផ្តៃល់ក្សរីប ើមបី ឲររររជាធិរបតយយឲម្ចនជី វ ិតជានិរនរ ។ បគប ើញក្សនុងសម័យអងគ រ
អាណាប្រជានុរ្សរ ខ្មម រម្ចនជំបនឿជាអខ្នក្សបលើគំនិត «បសរ ចអាទិបទរ និង សសតច
មត្កជន»6 ឬ «ប្រលឹងររស់ជិនក»7 ក្សនុងគំនិតបនះ បគបជឿថាបៅបរលខ្ លប្រះ
មហាក្សសតយប្ទង់បសាយទិវងគ ត ប្រលឹងក្សសតយយងចក្សខ្ផន ីប្រះអងគ បៅបសាយរជ
សមបតរ ិបៅសេវនាគរ ី8 ជាថានប្រះឥសូ រ វ ិស
ុ ុ ឬប្រះនិរវនរនរ បៅបទតត បហ្តុបនះ
ឯងបានជាបគក្សសាងប្រះរជបចតិយបសរ ចមតក្សជនជាប្បត្ិរ ូប9 តាមជំបនឿប្រហ្ម
ញ្ញ សាសនា ទុក្ស ូ ចជាភ្ន ំសុបមរុថិនបៅចំក្សណា
រ លសក្សលបោក្ស។ ឥ ូ វ ជំបនឿបនះវា
រំសាយបៅបហ្ើយ រ៉ាុខ្នរ វាស ឋ ិតក្សនុងគំនិតប្រជារលរ ឋ ខ្មម រជាអនុសាវរ ីយ៏មួយខ្ ល
ឥតអាចរំបភ្ា ចបានប ើយ

ូ បចន ះប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ បៅខ្តម្ចនអារមម

ប្រះមហាក្សសតយជាសូ រវងសអាទិបទរ អារមម

៏ជានិចាថា

៏បនះឯងខ្ លនាំ ឲអំណាចផ្តរច់ការរនរ

ប្តក្សូ លររស់ប្រះមហាក្សសតយ ក្សនុងចិតរគំនិតខ្មម រ ថាជាអំណាចប្សរចារ់ធមម ជាតិ
ផងនិង ជាអំណាចជាធម្ចមនរ ូរផង។
ចំប

រកាលតៗមក្ស បគសបងក តប ញ
ើ ថា េិព្វរាជ្យ10 ខ្មម ររោយអតថ រសមល ួន បដាយ

មល ួនឯងរនរ ិចមរ ងៗ បៅសល់ប្តឹមខ្តជាក្សំ

ត់ខ្ លបគបានចរទុក្សក្សនុងប្រវតរ ិសា

្សរ ជាតិខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។ រនរ មក្សបទតត បៅនថាខ្ លបសរ ចសីហ្នុទី១ប្រកាសរ ឋ ធមម នុញ្ញ
ខ្មម រជា ំរូងនាឆ្នំ១៩៤៧ បៅបរលបនាះររររជាធិរបតយយ ខ្ លជាគូ និងទិរវរ

បមមរ ិនៃ =Indra khmer ;Titre qu’on donne parfois au roi khmer។
ឆ្យ=Ombre ; មា រ់។
5
អម្ចតយ=Conseillers du roi ;Ministres។
6
បសរ ចមតក្សជន=Rois- Défunts។
7
ជិនក្ស=Aïeul ;Ancêtre (ជិនីសំររ់បប្រើចំបណាះបភ្ទប្សី( បគអាចបប្រើថាជារិតាររស់ប្រមហាក្សសតយក្ស៏បាន។
8
បទវនាគរ ី=Cité des dieux។
9
ប្រតិរ ូរ=Reproduction។
10
ទិរវរជយ៏=Royauté divine។
3
4
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ជ្យក្ស៏រំោយមល ួនបដាយអនុបោមតាមឧតរ មចារ់ជាតិ ក្សនុងបនាះម្ចនខ្ចងចាស់ថា
ប្រជារលរ ឋ ខ្មម រជាអធិរតីបៅក្សនុងប្របទសររស់មល ួន។
បយើងប ញ
ើ ថាអស់រយៈបរល ៏យូរអខ្ងវ ងមួ យ ប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ ោត់បានរស់បៅ
ក្សនុងឋានៈជា អាណាប្រជានុរ្សរ ររស់ប្រះមហាក្សសតយ ោត់ឥតខ្ លបានសាគល់អវី
ខ្ លបៅថា សិទធិមនុសស សិទធិប្រជាជន បសរ ីភារជាសរវនរ ររស់រុគគល ជារិបសស
ោត់មិនខ្ លព្ិលាប11(

អំរីសណា
ឋ នននជី វ ិតររស់ោត់បនាះប ើយ

បប្រះោត់

យល់ប ញ
ើ ថា ការទ ំងបនះជាប្កិត្្យ12 ររស់រ្សរ ម្ចនក្ស់ៗ។
អវតរ ម្ចនននអភិញ្ញាណ13 បនះនាំឲប្រជារលរ ឋ ខ្មម ររស់ក្សនុងសលាកនត រ14 ទុក្សទិរវរ
ជ្យ ជាធម៍ខ្តមួ យគត់ សំររ់ជី វ ិតរស់បៅររស់មល ួន ខ្ លម្ចនបោលការ

៏ ូ ចជា

បសវភារ ការបសាមះប្តង់ និង រលីក្សមម ចំបរះប្រះមហាក្សសតយប ើមបីបសរ ីយសប្រះអងគ
ខ្ លជាម្ចាស់ជី វ ិតបលើតូ បង គឺថាក្សាលររស់អាណាប្រជានុរ្សរ ប្តូវចំបាច់ថិតបៅ
បប្កាមលអ ងធូ លីប្រះបាទប្រះមហាក្សសតយ ប ើមបីប្រះអងគ ជាន់បលើជាអាធារ

សំររ់ឲ

មល ួនកាាយបៅជានបរតរ ម ។
ជា បសវភារ ការបសាមះប្តង់ និង រលីក្សមម ចំបរះប្រះមហាក្សសតយប ើមបីបសរ ីយសប្រះ
អងគ ខ្ លជាម្ចាស់ជី វ ិតបលើតូ បង គឺថាក្សាលររស់អាណាប្រជានុរ្សរ ប្តូវចំបាច់ថិត
បៅបប្កាមលអ ងធូ លីប្រះបាទប្រះមហាក្សសតយ ប ើមបី ប្រះអងគ ជាន់បលើជាអាធារ15 សំ
ររ់ ឲមល ួនកាាយបៅជានសរាត្ត ម16។
ការទំនាក្ស់ទំនងបសរ ចនិងរ្សរ ខ្ររបនះ នាំឲបគបចទជាសំ ួ រថាបតើោរវៈររស់រ
្សរ ចំបរះបសរ ច ម្ចនវ ិសសសភាររិតខ្មនខ្ រឬខ្ទ? គួ របយើងបលើក្សយក្សបោលការ

11
12

រិោរ=se plaindre។

ប្ក្សិត៍យ=Obligation morale។
13
អភ្ិញ្ញញ= Connaissance។
14
បោក្សនរ រ=Monde des ténèbres។ឋាននរក្សងងឹតសូ ន្យ។
15 អាធារ= Support។
16
នបរតរ ម=Plus élevé des hommes។
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៏ររររជាធិរបតយយបៅរណា
រ រសា ិមប្របទស នាយុគក្សណា
រ ល (សតវតសទី៥ ល់ទី
១៥(មក្សរិនិតយបមើលខ្ រ ប ើមបីបធវ ើការបប្រៀរបធតរមា ះនឹងររររជានិយមសក្សរ ីភ្ូមិ
ខ្មម រ ថាបតើវាម្ចនបោលការ

៏ ូ ចោនខ្ រឬបទ?

តាមការសិក្សាបោក្ស Montesquieu17 ខ្ លបយើងបលើក្សយក្សមក្សបរតរររ់ ូ ចខ្លង
បប្កាមបនះគឺ៖
«ររររជាធិរបតយយ

សនម ត់ថាម្ចន វ ណ ៈមព ង់មពស់មួយ ក្សនុងសងគ មខ្ លម្ចន
ក្សំប ើតរីធមម ជាតិបហ្ើយវ ណ ៈបនះ ម្ចនបោលការ ៏ររស់បគគឺ”កិត្តិយស”ររស់វ ្
ៈ។ ក្សិតរិយសបនះជាក្សម្ចាំងថាមវ ័នរ ននប្គរ់អងគ ការនបយបាយររស់រររបធវ ើស
ហ្រ ិយក្សមម ក្សនុងជំបនឿរ ួមថាអវ ីខ្ លបគក្សំរុងបធវ ើគឺប ម
ើ បីខ្សវ ងរក្សសាធារ ប្របយជន៏
ផង និង ប្របយជន៏ឯក្សជនផង។ តាមរិតក្សិតរិយសក្សនុងទសសនៈខ្ររបនះ ជា
ក្សិតរិយសមិនរិតបនាះប ើយ បប្រះថាការ ិយក្សមម ររស់មល ួនគឺបធវ ើប ើងសំររ់ខ្តរំប រ ី
ខ្តប្របយជន៏ឯក្សជនខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ ូ ចយ៉ាង ររររជាធិរបតយយ បគរងខ ំឲអាណា
ប្រជានុរ្សរ បធវ ើក្សិចាការធា ន់ធាររំផុត ោមនរង្វវន់ បដាយសំអាងថាក្សិចាការបនះ ជា
រលិក្សមម សំររ់ប្របយជន៏ជាតិខ្តការរិតរក្សយប្របយជន៏ជាតិបនះប្ោន់ខ្តជា
រក្សយរក្សយបោសនាខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ»
ក្សនុងចំ ុ ចបនះនាំឲបយើងបលើក្សយក្សការក្សសាងប្បាងគ ប្បាសាទជាបប្ចើន

ខ្ លបសរ ច

ខ្មម រក្សសាងប ើងបៅក្សនុងសម័តប ើម សួ រជាសំ ួ រថា បតើការក្សសាងបនះ បធវ ើប ើងសំ
ររ់សាធារ

ប្របយជន៏រិតខ្ រឬបទ? បរើខ្មម ររចចុរបនន យល់ប ញ
ើ ថាប្បាសាទទ ំង

បនាះជាបម្ចទនភារជាតិ ប្តូវខ្មម រគិតរិចរណាឲចាស់ថាក្សនុងបម្ចទនភារបនះ អវ ី
មា ះខ្ លអាចចត់ទុក្សថាជាប្របយជន៏សំររ់ប្រជារលរ ឋ ជារិបសសក្សនុងរចចុរបនន
បនះ ោត់ក្សំរុងរស់ក្សនុងភារប្ក្សីប្ក្សជាទីរំផុ។ ក្សនុងសម័យប ើម
បគយឿបានសរបសរ ូ ចខ្លងបលើបនះ

17

De l’esprit des lois។

ូ ចបោក្សម៉ាុងបទស

រ្សរ ខ្មម របានប្តូវររររជាធិរបតយយខ្ក្សន

ឲ
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ោត់បចលខ្ប្សចំការ បចលប្គួ សារ មក្សក្សសាងប្បាសាទប ើមបីបសចក្សរ ីថ្ុំបថកើងរររ
ខ្តរួ ក្សវាំងគ បគរនយល់រ្សរ ថា រលិក្សមម ឥតរង្វវន់បនះជាប្របយជន៏ជាតិខ្មម រ ខ្ ល
ម្ចនមល ួនជាម្ចាស់

ូ បចន ះប្របយជន៏ខ្ លម្ចនម្ចាស់បនះ គឺជាប្របយជន៏ េត្ត ិយៈ18

ឬ ប្របយជន៏ឯក្សជនខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។

ូ បចន ះបម្ចទនភារររស់ខ្មម រមិនប្តូវយក្សបសរ ច

ជាប្រតិម្ចបនាះប ើយ បម្ចទនភាររិតគឺបសចក្សរ ីបចះ ឹងខ្មម រក្សនុងខ្ផន ក្សសំ
ការរុិនប្រសរ់ខ្មម រក្សនុង វ ិស័យ វ ិចិតយសិលបៈ

ង និង

រ៉ាុខ្នរ ខ្មម របយើងប្តូវចងចំក្សនុងគំនិតជា

និចាថាក្សនុងសាថរនក្សមម បនាះ ម្ចនខ្មម រររ់មុឺននាក្ស់ ខ្ លបគខ្ក្សនមក្សបធវ ជា
ើ ក្សមម ក្សរ
ជារលបសរ ច

បធវ ើការង្វរ ៏ធាន់ធារក្សនុងឋានៈជាទសៈប ើមបីរំប រ ីប្របយជន៏វ ណ ៈបសរ

ច។ ក្សមម ក្សរ និងអន ក្សរបចា ក្សបទសប្គរ់ វ ិស័យសំ

ង់ទ ំងបនាះឯងបហ្ើយ ខ្ លបយើង

ប្តូវទុក្សោត់ជា វ ិររុរសជាតិខ្មម រ ខ្ លជាបម្ចទនភារខ្មម ររិត។
ខ្មម របយើងប្តូវ ឹងថាររ់សហ្សសវតសមក្សបហ្ើយ

រ្សរ ខ្មម ររស់ក្សនុងកាលធម្19

៏

ប្សបងះប្សបង្វចមួ យ ភារបនាះប្តូវបាន បោក្សរ ឌ ិតសកងវ៉ាន់សាក់ បោក្សយក្ស
មក្សខ្តងជាក្សំណារយមួ យគួ រឲប្សបណាះ ល់វាសនារ្សរ ខ្មម រក្សនុងជគត្20 បយើងបនះ
ខ្ លម្ចនបសចក្សរ ី ូ ចខ្លងបប្កាមបនះ៖

បក្សើតតាមយំ ធំតាមោាន ម្ចនខ្តប្ក្ស។
បឈើក្សំ រ តទល់សាារ់ ចរ់វាសនា។
រស់ជាម្ុំប្ក្ស ុមប ក្សសុី បដាយរជការ។
រួ ក្សអាតាមអារក្សខ្មម រ រ្សរ បសន ហាជាតិ។
រហ្ូ តមក្ស ល់រចចុរបនន បនះ បយើងប ើញចាស់ណាស់ថា ររររជាធិរបតយយបៅប្ស ុក្ស
ខ្មម របទះរីកាាយមល ួនជាររររជានិយមអាប្ស័យរ ឋ ធមម នុញ្ញក្ស៏បដាយ

18

មតរ ិយៈ=Noble ;guerrier de la caste de la lignée royale។
កាលធម្=La loi du destin។
20
ជគត=Monde ;Terre ; ce monde=ជគតបយើងបនះ។
19

ខ្តបៅមំរស់
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បៅក្សនុងអំណាចផ្តរច់ការខ្ លជាគូ ធាតុប ើមនឹងទិរវរជ្យររស់មល ួន

ចូ លន នឹង

ប្ក្ស ុមបចររា ន់រំប រ ីយួ នក្សុមមុយនិសរ បធវ ើនបយបាយក្សនុងរុតអាប្ក្សក្ស់ បដាយបប្រើប្រជា
ភ្ិថុតិរំភាន់គំនិតរ្សរ ខ្មម រថា
ផង

បសរ ចសីហ្នុជារីតាឯក្សរជយផង

និងសនរ ិភារ

ខ្ លរួ ក្សបគនាំោនបោសនាថាសានន បនះឯងជាប្របយជន៏ខ្មម រ

បយើងប ញ
ើ ជាក្ស់ចាស់ថា

ឯក្សរជយជាតិខ្មម ររចចុរបនន បនះ

អំណាចយួនក្សុមមុយនិសរ ឯចំខ្

ខ្តការរិត

ជាឯក្សរជយបៅបប្កាម

ក្សសនរ ិភារវ ិញ គឺជាសនរ ិភារសំររ់ជនជាតិយួន

ចូ លមក្សរស់ក្សនុងទឹក្ស ី ខ្មម របដាយបសរ ី និងអនាធិរបតយយ។ឯក្សរជយ និងសនរ ិភារ
រិតអាចម្ចនបានលុះប្តាខ្តបៅប្ស ុក្សខ្មម រ រ្សរ ម្ចនបសរ ីភារ ម្ចនសុវតរ ិភារ រស់
ជាប្រជារលរ ឋ នថាថនរបហ្ើ
ូ យជាម្ចាស់ររស់ជាតិ។

ររររជានិយមអាប្ស័យរ ឋ ធមម នុ

ញ្ញ រចចុរបនន បនះ ជារររសោរម័េ21 ផង ផ្តរច់ការផង និងរ

រយួ នផង ធាតុ

ទ ំងរីយ៉ាងបនះ សោរាណា22 ខ្មម របយើង បោក្សម្ចនជំបនឿថា រីចនប្ងសាារ់ «ប្គរ់បម
ប្គរ់រង» សូ ប្តរី ង ផលុំរី ង ប្រួ សរី ង បាចរី ង ចងរី ង រត់រី ង។
ល។ ជាក្សប
ួ នសំោរ់រំបាត់ ប ញរនារ (នវ៉ៃរី ង(។ល។
ចាប់ប្ត្ីសនត្ិ៖

នាសតិរជា នឹងក្សសី

ក្សសប្តា រុំខ្លងប ើយបហាង។

រីៗអសារ រីៗឥតការ រីៗសូ នយបសាះ។
រីៗហ្ីនបហាច រីៗប្តបម្ចច រីៗសាធារ

៍។

បមរ ចបៅហ្ីនបហាច ប្តបម្ចចឥតការ បមរ ចបៅសាធារ
នាបៅសាធារ

៍ ម្ចនបប្រៀងឥតការ រំខ្រក្សក្សិចាក្សល។

រីៗសាម្ចនយ រីអនរ រធាន រីៗអាប្សូ វ។

21
22

រររបចរម័ទ(រររនបយបាយរុក្សរលួ យ=Kleptocratie(
បបារណា= ចស់ទុំ។

៍។

ដសចក្តីដ្ីម
ើ
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នាបៅសាម្ចនយ សង់ផៃះនាសាថន បទតរផាររុំជា។
គរ់នូវអន ក្សរល សាធារ

៍បម្ចហា។

( ក្សប្សង់រីឯក្សសារបោក្ស បក្សង វា៉ៃន់ សាក្ស់(

បទះរីររររជានិយមខ្មម រមំរង្វាញថាមហាក្សសតយខ្មម រ បគបប្ចើសតាំងប ង
ើ តាមនិ
តិ វ ិធីននលទធ ិប្រជាធិរបតយយ គឺការបបាះបឆ្នតក្ស៏បដាយ ខ្តអន ក្សម្ចនសិទធបបាះបឆ្នត
គឺជាមនុសសមួ យចំនួនតូ ច ម្ចនវ ណ ៈមតរ យៈ បប្ជើសបរ ីសតាំងបសរ ចតាមរបរតរការ
សប្ជើសតំងសមាជិកសោយេល ួនឯង23 ោមនបេោានគត្ិយុត្ត24 សំររ់ឲ ឹងអំរី
លកខ ណ វ ិនិចជ័យ25 ននជបប្មើសររស់ប្ក្ស ុមអន ក្សម្ចនសិទធបបាះបឆ្នត។ ឧទហ្រ
យ៉ាងជបប្មើសបសរ ចសីហ្មុនីជាមហាក្សសតយ
លក្សខ

៏ ូច

រ្សរ ខ្មម រឥត ឹងអវ ីរនរ ិចបសាះអំរី

វ ិនិចជ័យ ររស់ប្ក្ស ុមប្រឹក្សារជយសមបតរ ិ ការបធវ ើខ្ររបនះហាក្ស់រី ូ ចជាោមន

តនមា អវីសំររ់រ្សរ ឲោត់ទុក្សបសរ ចបប្ជើសខ្ររបនះជាឧតរ មរុគគល ជាសភាជន សំ
ររ់ជាតិខ្មម រ។

ក្សនុងជបប្មើសោមនរទដាឋនគតិយុតរ

បោររបកាតខ្លាច និង អស់គុ

ខ្ លតប្មូវឲបសរ ចសីហ្មុនី

អស់មួយជី វ ិត ចំបរះសម្ចជិក្សប្ក្ស ុមប្រឹក្សារជយ

សមបតរ ិរចចុរបនន ខ្ លរ្សរ ខ្មម រ ឹងចាស់ថាសុទធជាបចររា ន់ជាតិ និងក្សបត់សាស
នា។ ក្សនុងសណា
ឋ នខ្ររបនះខ្មម របយើងអាចសួ រថា បតើបសរ ចសីហ្មុនីជាប្រះរជាខ្ររ
ណាបៅ បរើអនក្សបប្ជើសបរ ីសតាំងប្រះអងគ សុទធជាេុរាោរ26 ជន ? បតើប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ
អាចបោររប្រះអងគ ជាមហាក្សសតយម្ចនសកាករៈបានបដាយបសាមះខ្ រឫបទ? ភារោមន
តនមា បសាះ ននររររជានិយមរចចុរបនន ម្ចនជាក្ស់ខ្សរ ងបរើបយើងបយងបៅតាមបស
ចក្សរ ីខ្ថាងការ
គ

៏ ររស់ប្ទង់រ

រក្សសសប្ង្វគះជាតិបទ

ឬទធិថមីបនះ ថាប្ទង់មិនបធវ ើនបយបាយ ឬ មិនចូ ល

បប្រះបោក្សហ្ុនខ្សន

ប្ទង់ថាមិនរំោយររររជានិយមបទ

23

ូ បចន ះប្ទង់បានបធវ ើអនុសាសន៏ឲប្រះរជវងា

ការបប្ជើសតាំងសម្ចជិក្សបដាយមល ួនឯង=Cooptation។
រទដាឋនគតិយុតរ=Règle de droit។
25
លក្សខ វ ិនិចជ័យ=Critère។
26
ទុរចរ=Mauvais conduite។
24

បានសបថចំបរះមុមសររីតា

ដសចក្តីដ្ីម
ើ
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នុវងសក្សុំចូលបធវ ើនបយបាយ បប្រះររររជានិយមម្ចនអន ក្សធានាការររឲរស់បាន
បៅមុមបទតត។ បរឿងបធវ ើអនុសាសន៏ មិនឲប្រះរជវងានុវងស បធវ ើនបយបាយជាការ
មួ យលអ បហ្ើយ ខ្តនិយយក្សំខ្ភ្លថា អាយុជី វ ិតររររជានិយម បៅក្សនុងក្សណា
រ រ់ន
ហ្ុន ខ្សន ជាការប្រម្ចថបដាយមល ួនឯងនូ វររររជានិយម ខ្ លរួ ក្សបសរ ចមល ួន
ឯង ម្ចនជំបនឿថា ជាសាថរ័នសហ្សសវតស ខ្ លម្ចនការោំប្ទបដាយប្សឡាញ់រី
សំណាក្ស់ប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ។សំ ីក្សំខ្ភ្លខ្ររបនះក្ស៏រង្វាញឲប ើញភារផទុយប្ស ះរី
ធាតុទុររលររស់ររររចនិយមរចចុរបនន នឹង សព្សងសាារ27 ជាបសរ ីយសននបសរ
ចសីហ្នុ ខ្ លប្ទង់រ

ឬទធិទុក្សសររីតាប្ទង់ជារជហ្រ ិវងស។ បរើប្ទង់ រ

ឬទធិទុក្ស

បោក្ស ហ្ុន ខ្សន ជាម្ចាស់ ជី វ ិតររររជានិយម បតើរររបនះ វាបថាក្សទរខ្ររណា
បៅ ?

27

សរសងសាករ= រុ

យសរ។

ជំព ូក្ស ទី១ - អំណាចនៃរាជាធិបដតយ្យ
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ជំព ូក្ស ទី១ - អំណាចនៃរាជាធិបដតយ្យ
អត្ថ រសននអំណាច ប្គិិះននអំណាច វ ិននននអំណាច
ឹ អំរី
បៅក្សនុងនិបក្សខ ររទ បោក្ស ជួន ជុំ28 បោក្សបានសរបសរថា ប ើមបីប្សួ លយល់ ង
អំណាចរជាធិរបតយយបៅប្ស ុក្សខ្មម រ បគប្តូវសិក្សាអំណាចតាមការវ ិវឌ្ឍន៏ននជំបនឿ
បៅប្ស ុក្សខ្មម រ រី «ជំសនឿសលើធមម ជាត្ិ»29 មក្ស ល់ជំបនឿបលើរុទធសាសនា។ ការវ ិវឌ្ឍន៏
អំណាចប្រះរជាបនះម្ចនរី ំណាក្ស់៖
១. ប្រះមហាក្សសតយជា អាណត្ត ិគហក30 ននប្រះធរ

។ី

២. ប្រះមហាក្សសតយជាអា

តរ ិគហ្ក្ស នន ចាប់សលាកនត្ុ31 និង ប្រហ្ម

ិក្សធម៏។

៣. ប្រះមហាក្សសតយជាអា

តរ ិគហ្ក្សននចារ់បោក្សធាតុ និង រុទធក្សធម៍។

បយើងយក្សការសិក្សាបោក្ស ជួ ន ជុំ មក្សរិចរណា បប្រះបយើងយល់ប ើញថា ជាការ
សិក្សាវ ិទាសា្សរ នបយបាយខ្មម របដាយក្សូ នខ្មម រមុនបគ

បហ្ើយគួ រឲចរ់អារមម

៏

ប ើមបីឲក្សូ នខ្មម របយើង ឹងអំរីធាតុរិតននអំណាចររស់ប្រះរជាមល ួន។ ការរិចរណា
ររស់បយើងបលើការសិក្សាបោក្ស ជួ ន ជុំ គឺប ើមបីរនរ រក្សធាតុអំណាចបៅប្ស ុក្សខ្មម រ
ឥទធិរល

ររស់វាមក្សបលើការរស់បៅររស់ប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ

ខ្ លបយើង ឹងចាស់

ណាស់ថានារចចុរបនន បនះបៅក្សំរុងរស់ក្សនុងអំណាចផ្តរច់ការ ៏សាហាវមួ យ
អាចរំផ្តាញជាតិឲបាត់រោយសូ នយបៅក្សនុងអនាគតកាល ៏មាីមួយ។
Montesquieu បោក្សបានសរបសរថា បោលការ

28

Le pouvoir monarchique au Cambodge-1952។
ជំបនឿបលើធមម ជាតិ=Animisme។
30
អា តរ ិោហ្ក្ស=Mandataire។
31
ចារ់បោក្សធាតុ=Ordre du cosmo។
29

បប្រះវា

ូ ច បោក្ស

៏អំណាចផ្តរច់ការ គឺ ឹក្សនាំជាតិ

ជំព ូក្ស ទី១ - អំណាចនៃរាជាធិបដតយ្យ
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បដាយយក្ស សង្ហា32 ជាមបធាបាយ ឹក្សនាំ បធវ ើឲរ្សរ ខ្លាចអំណាច ូ ចខ្លាចបខ្លមចរី
សាច តាមបធវ ើោណាត្ិោត្33 មនុសសបោក្ស ឲវ ិនាសអនរ រយ។
និបក្សខ ររទបោក្ស ជួ ន ជុំ ជាឯក្សសារ សរបសរជាភាសារបារំង ខ្ លជាជញ្ញាំងបាំង
ននការបចះ ឹងររស់បោក្ស

រីរ្សរ សាមញ្ញ ខ្មម រ

បហ្តុបនះឯងបានជាបយើងយក្ស

សានន សំខ្លន់បនះមក្សរិចរណា បហ្ើយបធវ ើចរនរ ការ ក្សនុងភាសាជាតិប ើមបីទុក្សជូ នខ្មម រ
ប្គរ់ប្របភ្ទ អាចម្ចនលទធភារ យក្សវាមក្សបធវ ើជាប្រធាន ននការរិភាក្សាខ្លង
នបយបាយ ឲយល់អំរីទមា ន់ននអំណាចផ្តរច់ការ ខ្ លវាបានសងក ត់បលើប្រជារ្សរ
ខ្មម រជានិចាកាល នាំឲរ្សរ ខ្មម ររស់ក្សនុងភារជាអន ក្សឈឺចរ់តរូ ជ។
ថា

បតើរ្សរ ខ្មម រ

ូ បចន ះ បយើងសួ រ

រីជនា
ំ ន់មួយបៅជំនាន់មួយោត់បៅម្ចនសល់ថាមរលឯណា

ប ើមបីបធវ ើសក្សក រៈ ល់ប្រះរជា ឬ អន ក្ស ឹក្សនាំមល ួន ូ ចរក្សយក្សុហ្ក្សថា ោត់ប្សឡាញ់បសរ
ច ឬ អន ក្ស ឹក្សនាំ ូ ចរីតាររស់ោត់ ?
ខ្្នក្សទី១
ស្ពះមហាក្សសតយជាអា

តិីគ

ក្សនៃស្ពះធរ

ី

ជំបនឿបលើធមម ជាតិ បគប ើញម្ចនបៅក្សនុង ប្កមសកេប្តជីវកមម ខ្េម រ34 ខ្ លម្ចន
ប្មះថា «ប្ក្សមប្រះឧក្សញ្ញញបទរ» ក្សនុងបនាះម្ចនខ្ចងជាក្សប
ួ ននិង វ ិធីការសំររ់រន់
ប្សន់ ល់ប្រលឹងខ្ លម្ចនបៅក្សនុងធមម ជាតិ ប ើមបីឲប្រលឹងបនាះ ជួ យខ្ថរក្សា និង
ទញយក្សប្របយជន៏រីវាសំររ់បសចក្សរ ីសុមររស់មល ួន។

មុនបរលប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ

បានទទួ លឥទធរលអរ ិយធម៍ឥណា
ឌ ខ្មម របយើងម្ចនជំបនឿបលើធមម ជាតិ

ូ ចយ៉ាងនប្រ

ប ើមបឈើ ទបនា សៃ ឹង ប្សះ ប្តរំង។ល។ សុទធជាវតថុម្ចនប្រលឹងស ឋ ិតបៅ។ ប្រលឹង

32

សង្វក= បសចក្សរ ីខ្លាច ; Crainte។
បាណាតិបាត= រាបាទ។
34
ប្ក្សមបក្សសប្តជីវក្សមម =Code rural khmer។
33
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បនះ រស់ក្សនុងជិរបោក្ស ឥតរ ូរ ជាមួ យនឹងមនុសសបោក្ស ម្ចនទំនាក្ស់ទំនងរវាងោន
នឹងោន ក្សនុងជី វ ិតរស់បៅជាធមម តាររស់មនុសស បៅបរលណាមនុសសបធវ ើអំបរើអវីមួយ
មុសឆ្គ ង ល់ប្រលឹងណាមួ យ ប្រលឹងបនាះវាបធវ ើបាតុក្សមម ក្ស ម្ចាត់ក្សម្ចាយ អន ក្សបធវ ើ
បនាះឲវ ិនាស តាមជមា ឺក្សរី បធវ ើឲសយជានិចា និង ប្គរ់ វ ិធីណាខ្ លអាចឲអន ក្សបធវ ើបនាះ
ឥតអាចរស់បៅបានជាសុវតថ ភារ។ បរើចង់ចក្សបចញផុតរីទ ឌ ក្សមម ររស់ប្រលឹង
បនាះ ប្តូវអន ក្សទទួ លទុក្សខបនាះ បធវ ើរិធីខ្សនសូ មបទស ល់ប្រលឹងខ្ លមល ួនបានបធវ ើ
មុសឆ្គ ងបៅបលើបគ។

ឧទហ្រ

៏មួយគួ រឲក្សត់សំោល់ក្សនុងជំបនឿបលើធមម ជាតិខ្ ល

ម្ចនខ្ចងក្សនុងប្ក្សម ប្រះឧក្សញ្ញញបទរ ខ្ លម្ចនបសចក្សរ ី ូ ចតបៅ៖
«ប្ក្សរីណាខ្ លមក្សសាារ់បៅបលើខ្ប្សចំការអន ក្ស ៏នទ

ម្ចាស់ប្ក្សរីបនាះប្ទូវទទួ លមុស

ប្តូវតាមប្ក្សមប្រហ្ម ទ ឌ ផង និង ប្ក្សមរ ឋ របវរ ីផង បរើប្រសិនម្ចាស់ប្ក្សរីបនាះមិន
បធវ ើរិធីខ្សនប ើមបីសូមបទស ល់ប្រលឹងខ្ លស ឋ ិតបៅក្សនុងខ្ប្សចំការបនាះ រិធី
ខ្សន បធវ ើប ើងប ើមនីឲម្ចាស់ខ្ប្សចំការ ចក្សផុតរី បទមមនសស ននប្រលឹងបនាះមក្ស
បលើរ ូរបគ»។
ជំបនឿខ្ររបនះម្ចនបប្ចើនជាអខ្នក្ស

ូ ចយ៉ាងការបោររបទររ ី បប្រះខ្មម រយល់

ី មូ លដាឋនផរល់នូវប្សូ វអងក រជាអាហារសំខ្លន់ ូ បចន ះបរតងរល់ឆ្នំ ប្រះរជា
ប ើញថា ជា
ខ្មម របធវ ើរិធីរំលឹក្សគុ

ល់ប្រះធរ

ី រួ ងសួ ងសូ មបទររ ីជួយខ្

នាំរ្សរ ឲបាន ឹង

អំរីផលនឹងអាចម្ចនបានក្សនុងរ ូ វបធវ ើខ្ប្សចំការសប្ម្ចរ់ឆ្នំថមី។ ទំបនតមទម្ចារ់បនះ
គឺរិធីប្ចត់ប្រះនងគ ័ល បរើក្សរ ូ វបធវ ើខ្ប្សបនាះឯង។
វ ិទូ ប្រវតរ ិសា្សរ លបីជាបប្ចើន

ូ ចជា

បោក្ស

Sylvain

Lévi,

Przyluski Granet, Paul Mus, G. Coedès បានរញ្ញាក្ស់ក្សនុងការសិក្សាររស់ោត់
ថា បៅប្ស ុក្សខ្មម រ និង ប្ស ុក្សចំបា៉ាថា ប្រជារលរ ឋ ប ើម ម្ចនជំបនឿ បលើប្រះធរ

ី

បនះ មុនមល ួនបានទទួ លឥទថិរលអរ ិយធម៍ឥណា
ឌ ។ ជំបនឿបនះ មិនប្តឹមខ្តម្ចនបៅ
ក្សនុងប្ស ុក្សខ្មម រ និង ចំបា៉ាបនាះបទ បគប ើញម្ចនបៅក្សនុង ំរន់អាសុីអបគន យ៍
យ៉ាងបៅប្របទសឥ ឌ បូ

ូច

សុី បវតតណាម ោវ និង បៅប្របទសចិនខ្លងតប
ូ ងខ្ រ។
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និមិតររ ូរននប្រះធរ

ី គឺជាថម ខ្ លបគតាំងថម បនាះក្សនុងនផៃ ីមួយ ថមបនាះអាចម្ចន

ឫទធិបធវ ើឲធាាក្ស់បភ្ា ៀង និងឲម្ចន ព្ហុផលភាព្35 បលើក្សនផៃ ី ខ្ លបគតាំងមល ួនបៅ
ទីបនាះ។ បរើនិយយឲមា ី ថមបនាះ ជាប្រះ ជាទីក្សខ្នា ង ខ្ លបគតាំងមល ួនខ្តមរ ង។តាម
ទសសនៈ បោក្ស Paul Mus ជំបនឿបលើ ប្ព្ិះសិលា36 ជារុរវជំបនឿ ននជំបនឿបលើ
បដិមាករលិងគប្ព្ិះឥសូរ ខ្ លជាជំបនឿសំខ្លន់មួយ ររស់ប្រះវងានិវងសមហាក្សសតយ
ខ្មម របៅសម័យអងគ របទះរីប្រះរជា ជាអន ក្សកាន់ប្រហ្ម ញ្ញ សាសនាក្សរ ី អន ក្សកាន់រុទធ
សាសនាក្សរ ី។
ចំប

រកាលតៗមក្ស រហ្ូ តមក្ស ល់រចចុរបនន កាល ជំបនឿបលើប្រះសិោ បានកាាយជា

ជំបនឿបលើអនក្សតា ជំបនឿបនះ បយើងអាចទុក្សជាជំបនឿជាតិខ្មម របាន បប្រះបៅក្សនុង
ប្ស ុក្សខ្មម រទ ំងមូ ល បគប ើញម្ចនមៃ មអន ក្សតា រសបរញភ្ូ មិប្ស ុក្ស បហ្ើយរិធីខ្សន
អន ក្សតា ប្តូវអន ក្សខ្ប្សចំការ បធវ ើប ើងបរតងរល់ឆ្នំ ប ើមបីឲ ីចំការររស់មល ួន ម្ចនរហ្ុ
ផលភារ សំររ់ចិញ្ាឹមជី វ ិតប្គួ សារ។
ជំបនឿបលើអនក្សតាររស់ប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ ម្ចនលក្សខ

ៈ រីរយ៉ាង៖

ី ខ្ ល

ី ុំ ប្ស ុក្ស បមតរ ម្ចនរហ្ុផល

ភារ ម្ចនវ ិរុលភារ បដាយសារអន ក្សតាប្រចំ ុំ

ប្ស ុក្ស បមតរ និមួយៗបនាះឯង។

១. ជាការសំខ្មរ ងគំនិត ននថាមរលធរ

បហ្តុបនះឯង បរតងរល់ឆ្នំអនក្សប្ស ុក្ស នាំោនបធវ ើរធ
ិ ី ខ្សន ខ្ លបគបៅថារុ
អន ក្សតា ប ើមបីសូមបសចក្សរ ីសុម និង បសចក្សរ ីចំប រ ីនរីប្រះធរ

យបលើក្ស

ីបនះ។

២. ជាការសំខ្ ងគំនិត ននការទុក្សអន ក្សតាជាទីក្សខ្នា ងខ្តមរ ង បដាយយក្ស ប្រឹតរិការ
៏ប្រវតរ ិសា្សរ និង អនុសាវរ ីយ៏ ររស់ អន ក្សប្ស ុក្សបៅទីក្សខ្នា ងបនាះ មក្សរញ្ញាក្ស់ថា
ជំបនឿបនះគឺជាការរិត

ូ ចយ៉ាង អន ក្សប្ស ុក្សបៅបមតរ បរធិសាត់ ទុក្សអន ក្សតាោាំង

បមឿងជាបមតរ បរធិសាត់ខ្តមរ ង។

ប ើម ំរូងននជំបនឿបនះគឺ

ក្សនុងសតវតសទី១៦

ម្ចនបមទ័រខ្មម រម្ចនក្ស់ប្មះឧក្សញ្ញញោាំងបមឿង បោក្សសុមចិតររូជាជី វ ិតបោក្សមល ួន

35

រហ្ុផលភារ=Fécondité។
ប្រះសិោ=La pierre-dieu។

36
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ឯងប ើមបីការររ ព្ញាចនទ ខ្ លជារ់ក្សនុងរនាៃយជ័យ រីការបឡាមរ័ទធររស់ក្សង
ទ័របសរ ចក្សន។ ការរូ ជាជី វ ិតបដាយមល ួនឯងររស់ឧក្សញ្ញញោាំងបមឿង បៅហាវយបមតរ
បរធិសាត់ ម្ចនបោលរំ

ង បៅខ្ក្សនទ័របខ្លមច ឲមក្សជួ យវាយរំបដាះ រញ្ញញអងគ

ចនៃ រីការបឡាមរ័ទធររស់សប្តូវ37 ចំប

រកាលតៗមក្ស អន ក្សប្ស ុក្សបៅបមតរ បរធិ

សាត់ ក្ស៏នាំោនបជឿថា ប្រលឹងបខ្លមច ឧក្សញ្ញញោាំងបមឿង កាាយបៅជាអន ក្សតារក្សាទឹក្ស
ីបមតរ បរធិសាត់ បហ្ើយមក្ស ល់រចចុរបនន កាល រល់ខ្មបមសា ប្គរ់ម្នរ ីប្រចំបមតរ
បរធិសាត់ និង អន ក្សប្ស ុក្សនាំ បគោនបធវ ើរិធីរន់ប្សន់ ល់អនក្សតាោាំងបមឿង ប ើមបី
សូ មបសចក្សរ ីសុមសរាយរីម្ចាស់ទឹក្ស ី។
ជំបនឿខ្ររបនះ បគប ើញម្ចនខ្ របៅប្ស ុក្សតប
ូ ង ម ុ ំ បៅក្សនុងបមតរ ក្សំរង់ចម ប្គរ់
បៅហាវយប្ស ុក្សថមី ប្តូវខ្តបធវ ើរិធីរន់ប្សន់ ល់អនក្សតា អជូ ន បៅភ្ូ មិអជូ ន ខ្ លជា
ម្ចាស់ទឹក្ស ីទីបនាះ ប ើមបីសូមបសចក្សរ ីសុម។ ប្តូវ ឹងថា អជូ នជាអតីតបៅហាវយ
បមតរ តូ បង ម ុ ំ ក្សនុងសតវតសទី១៦ ខ្ លប្រះរជា កាត់បទសប្រហារជី វ ិត រីរទបធវ ើ
ោតក្សមម បដាយបចតនា រំរនអាជាាបសរ ច បលើរគ
ុ គ លទុំ។ ចំប

រកាលតៗមក្ស អន ក្ស

ប្ស ុក្សតប
ូ ង ម ុ ំ ម្ចនជំបនឿថា ប្រលឹង អជូ ន កាាយជាអន ក្សតារក្សាទឹក្ស ី បហ្ើយនាំោនបធវ ើ
ការរន់ប្សន់ ប ើមបីសូមបសចក្សរ ីសុម។ បរឿងអជូ នបនះ ខ្មម របយើងភាគបប្ចើន ឹង
ចាស់ បដាយសារម្ចន អន ក្សនិរនធ ខ្មម រម្ចនក្ស់ បាន ក្សប្សង់ប្រឹតរិការ
បនះមក្សខ្តងជា ប្របឡាមបោក្ស

៏លបី ខ្ លម្ចនចំ

៏ប្រវតរ ិសា្សរ

ងបជើងថា«បរឿងទុំទវ» ឬ ទវ

ឯក្ស។
ជំបនឿខ្មម រប ើមបនះឯងបហ្ើយ ខ្ លប្រះបាទជ័យវ ័រនទី
ម ២(គ.ស.៨០២-៨៥០( បប្កាយ
រីបានរំបដាះប្ស ុក្សខ្មម ររីប្របទសជាវ ឲម្ចនឥសសរភារ និង រប្ងួ ររប្ងួ ម ឲម្ចន
ឯក្សភារប ើង វ ិញ

បៅបលើភ្នំគូបលន

រុបរហ្ិតប្រះអងគ ប្មះប្រហ្ម
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ប្រះអងគ បាន

ប្បាររធ បធវ ើរិធីមួយជាមួ យ

៏ សិវនក្សវលយ ម្ចនជំនួយរីប្រហ្ម

ក្សប្សង់រីឯក្សសារបោក្សបអងសុត មហារុរសខ្មម រ

៏ម្ចនក្ស់បទតត ជារិធី

ក្សប្សង់រីប្រះរជរងាវតាខ្មម រ។
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ក្សរ ប្មះ ហ្ិរ

យទម បចះមុម វ ិជាជយ៉ាងបប្ចើនខ្លងមនរ អាគម។ រិធីបនះបៅថា «

រិធីបទវរជ» ក្សនុងរំ

ងបធវ ើឲប្រះអងគ ឲម្ចនឋានៈ ជាចប្ក្សវាតីន (បសរ ច ចប្ក្សវាល(។

ក្សនុងបរល ជាមួ យោនបនះ បគអភ្ិបសក្សបសក្ស សិវលិងគ ខ្ លបគសនម ត់ថា ជាលិងគប្រះ
ឥសូ រ។ បធវ ើ ូ បចន ះ បគអាចចត់ទុក្សថា អាភ្ម ័នរិសិ ឋ ររស់ប្រះរជា បានបៅស ឋ ិត
បៅក្សនុងសិវលិងគបនាះ ខ្ លបាន កាាយជា តំណាង ឬ និមិតររ ូរ ននបទវរជ។
ូ ចបយើងបាន និយយខ្លងបលើ រ ួចបហ្ើយថា ជំបនឿបលើ លិងគប្រះឥសូ របនះ ជាជំបនឿ
ខ្ររថមីខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ បៅប្ស ុក្សខ្មម រ បប្រះវាកាាយបចញ រីជំបនឿប្រះសិោឬអន ក្សតា ររស់
ខ្មម រប ើម។ បហ្តុបនះឯងបហ្ើយ បានជា ជំបនឿបលើ លិងគប្រះឥសូ របនះ ម្ចនប្រជាប្រិយ
ភារ ក្សនុងរណា
រ ជនខ្មម រ បៅសម័យអងគ រ បប្រះវា ម្ចនលក្សខ

ៈប្រខ្ហ្លនឹង ជំសនឿ

អាយ38 ររស់ខ្មម របនាះឯង។
បហ្តុបនះឯង បានជា វ ិទូ ប្រវតរ ិសា្សរ ជាបប្ចើន បានឲតនមា

ល់ប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី

២ ថាជាប្រះរជាបនះ ម្ចនប្រជាារបងក ើត ជំបនឿជាតិមួយបាន បដាយបធវ ើការ រូ ក្ស
រញ្ចល
ូ ោន នូ វជំបនឿររស់ប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា និងជំបនឿអាយ ប ើមបីខ្សវ ងរក្សឯក្សភារ
ជាតិផង និង បធវ ើប្រះអងគ កាាយ ជាបទវរជ បៅថានមនុសសបោក្សផង។
បៅសម័យអងគ រ ប្រះរជាខ្មម រ ម្ចនង្វរ ជា «កំរាខ្ត្ននផទសប្កាម» ម្ចនន័យថា «
ម្ចាស់ខ្ផន ីខ្លងបប្កាម»។ ក្សនុងង្វរបនះឯងបហ្ើយ ខ្ លប្ររជាខ្មម រ ទុក្សមល ួន ជា
ម្ចាស់ខ្ផន ី បហ្ើយ ប្គរ់ក្សិចាការ ខ្ លម្ចន ទំនាក្ស់ទំនង នឹងបរឿង ី ក្សនុងប្រះរជា
ណាចក្សយ ប្តូវចំបាច់ ម្ចនការអនុញ្ញញត រីប្រះអងគ ជាមុនសិន។ បរើនិយយឲមា ី គឺ
ប្របទសជាប្រះអងគ ខ្តមរ ង ូ ចអន ក្សប្ស ុក្ស ទុក្សអន ក្សតា ជាម្ចាស់ប្ស ុក្សបនាះឯង។
បទះរី ម្ចនការវ ិវឌ្ឍន៏លទធិរជាធិរបតយយ រីប្រហ្ម

ិក្សធម៏ បៅរុទធក្សធម៍ ខ្តខ្មម រ

បយើងបៅខ្ត ម្ចនជំបនឿ ជាបប្ចើនខ្ររយ៉ាង បៅតាម ំរន់រស់បៅររស់បគបរតងៗ
មល ួន ខ្ លជាក្សតារមួ យ នាំឲ សងគ មខ្មម របយើង ម្ចនលក្សខ
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ៈ ជាសងគ មផ្ុំបដាយប្ក្ស ុម
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មនុសសតូ ចធំ ជាបប្ចើន ខ្ លជាការលំបាក្សមួ យ ក្សនុងការខ្សវ ងរក្ស ឯក្សភារជាតិ។
ការបនះ នាំឲ អន ក្ស ឹក្សនាំប្គរ់សម័យ ជារិបសសប្របទសជិតខ្លង បគបឆ្ា ៀតទញ
យក្សប្របយជន៏ រី ព្ហុភាព្ននគំនិត្ខ្េម រ39 ខ្ លម្ចន ក្សនុងបមមរៈសងគ ម។
ខ្មម របយើងនិយយថា បរើនសិនជានគរខ្មម រ ឥតមហាក្សសតយ ចាស់ជាម្ចន បក្សើត
ចោចលជារុំខ្លន

ទសសនៈបនះ

ជាមរតររស់រុរវរុរសខ្មម រ

រីសម័យមួ យបៅ

សម័យមួ យ ខ្ លោត់ទុក្សរនរ ឲរ្សរ ខ្មម រ រហ្ូ តមក្ស ល់រជយសបមរ ចសីហ្នុ។ ក្សនុង
គំនិតបនះ រ្សរ ខ្មម រប្រ ូ ចប្រះមហាក្សសតយ នឹងអំណាច មជឈិម ម្ចនមហានុភារ
ខ្ ល ជាអំណាច សប្ម្ចរ់រប្ងួ ររប្ងួ មជាតិផង ជាអំណាច បសរ ចចប្ក្សរតរ ិផង
និង ជាអំណាច សប្ម្ចរ់ប្គរ់ប្គងប្របទសផង ខ្ លជា នគរបក្សើតម្ចនប ើង រីការ
ប្រជុំរ ឋ តូចធំ ជាបប្ចើន បរើបយងតាមប្រះរជរងាវតាខ្មម រ ចំនួនរ ឋ តូចធំបនាះ
ម្ចនរហ្ូ ត ល់ បៅមួ យរន់ប្ស ុក្សឯបណាះ។ ការខ្រងខ្ចក្សខ្ ន ីប្របទសខ្មម របនះ
រង្វាញ ឲប ើញថា ម្ចនអនុអំណាច ំរន់ ប្ស ុក្សជាបប្ចើន បៅបប្កាមអំណាចមជឈិម
ខ្តអនុអំណាចបនះ ម្ចនសវ ័យរជយប្តួ តប្តា ំរន់មល ួនប្គរ់ វ ិស័យ ក្សតរវ ក្សិចជខ្តមួ យ
ចំបរះអំណាច មជឈិមខ្ លអនុអំណាច ប្តូវម្ចន គឺបសចក្សរ ីបសាមះប្តង់ោមនលក្សខ ម័
ឌ ។ ការរង្វាញការបសាមះប្តង់បនះ ប្តូវបធវ ើប ើង តាមជំនួយប្គរ់ខ្ររយ៉ាងខ្ ល
អំណាច មជឈិម ប្តូវការជំនួយ ជារិបសស គឺជំនួយបយធា ជារលក្សរ ី ជាសម្ចារៈក្សរ ី
បៅបរលខ្ លប្របទស ម្ចនស្ង្វគម និង រលក្សមម សំររ់ប្គរ់សាថរនក្សមម ររស់ប្រះ
មហាក្សសតយ ខ្ លជា អា

តរ ិគហ្ក្ស ននប្រះធរ

ី។

បសរ ច ំរន់និមួយៗ ខ្ លខ្មម របយើងធាារ់បៅថា «បសរ ចប្កាញ់» សុទធជា អា
គហ្ក្ស ននខ្ ន ីប្ស ុក្សមល ួន

តរ ិ

ូ ចសរវ នថាបនះ អស់បោក្សរ ឋ ម្នរ ីប្គរ់ប្ក្សសួ ង ោត់

ទុក្សមល ួនោត់ ជាម្ចាស់ររស់ប្ក្សសួ ង បៅហាវយបមតរ បៅហាវយប្ស ុក្ស ោត់ទុក្សោត់ជា
ម្ចាស់បមតរ ប្ស ុក្ស។ ក្សតរវ ក្សិចា ររស់រួក្សោត់ ម្ចនខ្តមួ យគត់ គឺការររប្របយជន៏
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យួ នក្សុមមុយនិសរ បៅប្ស ុក្សខ្មម រ ប្របយជន៏បនាះ គឺទុក្ស បសរ ីភារ ឲយួ នក្សុមមុយនិសរ
បប្រើទឹក្ស ី ខ្មម រ តាមបសរ ី។
ខ្្នក្សទី២
ស្ពះមហាក្សសតយជាអា

តិីគ

ក្សនៃស្ា

ែ

ក្ស
ិ ធម៍

តាមសិោចរ ិក្សខ្មម រ អរ ិយធម៏ឥណា
ឌ ម្ចនឥទធិរលយ៉ាងខ្លាំង មក្សបលើ បោលការ
៏ ននការរងក របងក ើរ ឋ ខ្មម រ តាំងរីប ើមទីមក្ស ឥទធិរលបនះ បគប ញ
ើ ម្ចនក្សនុងប្គរ់
ខ្ផនក្ស ក្សនុងររររជានិយមខ្មម រ ូ ចយ៉ាង ការអរ់រំគតិយុតរ នបយបាយ ឹក្សនាំនិង
ទសសនវ ិជាជប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា រ៉ាុខ្នរ ឥទធិរលបនះ មិនសូ វបប្ជាក្សប្ជារបប្ចើនណាស់ណា
បទ បៅបលើការរស់បៅជាបរតងរល់នថា ររស់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ បប្រះថា បៅចំបរះមុម
ការបហ្តរហ្ូ រ បាចសាចប្រហ្ម

ិក្សធម៏ ក្សនុងមជឈដាឋន អន ក្ស ឹក្សនាំ ប្រជារ្សរ ខ្មម រ

ោត់បៅ ខ្តរនរ បជឿបលើ ជំសនឿអាយ ររស់មល ួនជានិចា បហ្ើយ មិនម្ចនការយក្សចិតរ
ទុក្សដាក្ស់បប្ចើនណាស់ណា បលើជំបនឿអន ក្ស ឹក្សនាំមល ួន ខ្ លជាបហ្តុមួយ នាំឲម្ចន
ខ្ចក្ស ក្សនុងបមមរៈសងគ ម ជារីរ សណា
ត ប់នាប់40៖
១. សណា
រ រ់ធានរ់សងគ ម ខ្ លជា របរតររស់បៅរល់នថា ររស់ប្រជារ្សរ ។
២. សណា
រ រ់ធានរ់បសរ ច ខ្ លជា របរតរ ឹក្សនាំជាតិ បដាយយក្ស ប្រហ្ម

ិក្សធម៍ ជា

មូ លដាឋន នន រចនាសមព ័នធសរៀបចំ41 និង សណា
ឋ ន ននជំបនឿ។ គឺថា ប្គរ់សាថរ័នររស់
ររររជាធិរបតយយ បគយក្សប្រហ្ម

ិក្សធម៏បនះ ជា សប្ោងនសយាោយ42 និង សាស

នា។ បប្ោងបនះបគទុក្សជា សសរប្ទូង ររស់រររ ឹក្សនាំ។

40
41

សណា
រ រ់ធានរ់ទីបនះបប្រើក្សនុងន័យផ្តសាបារំង=Ordre។

រចនាសមព ័នធបរតរចំ=Structure organique។
42
បប្ោងនបយបាយ=Armature politique។
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ក្សនុងចំបណាម សិកាខបេ43 ជាបប្ចើន ររស់ប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា សិកាខរទ ខ្ លប្រះរជា
ខ្មម រទទួ លយក្សយ៉ាងង្វយរំផុត គឺបោលបទវរជ។ ចរ់រីសតវតសទី១០មក្ស អន ក្ស
ឹក្សនាំជាតិនាំោន ទុក្សបោលការ

៏បនះ ជាអតថ រស ននររររជានិយមខ្តមរ ងបប្រះ

ជំបនឿបនះ វាម្ចនមូ លដាឋនរ ួចបប្សច ក្សនុងជំបនឿអាយ ររស់ប្រជារ្សរ គឺជំបនឿបលើប្រះ
ធរ

ី ខ្ លម្ចន ប្រះមហាក្សសតយ ជាអ

តរ ិគហ្ក្ស គឺថាជាម្ចាស់ខ្ផន ី។

ប្ទិសរីបទវរជ័យម្ចនខ្ចងក្សនុង គមព ីរសវេ និង បៅក្សនុង អតាថធិរាយ តាមការរសូ ប្ត
ធម៍ ររស់រួក្សប្រហ្ម

៏ ខ្ លបយើងបលើក្សយក្សបោលការ

៏ធំៗមា ះ មក្សជំររជូ នអន ក្ស

អាន ូ ចខ្លងប្ក្សមបនះ៖
ចារ់សតវ បោក្ស ជាប្សបម្ចលននចារ់បោក្សធាតុ

ូ ចយ៉ាងសណា
រ រ់ធានរ់មនុសស

បោក្ស សាសនា សីលធម៍ នបយបាយ និង គតិយុតរ។ ចារ់ទ ំងរីរបនះ របងក ើត
បដាយ បញ្ញាប្ព្ិះ (Prajapati( ខ្ លជា ព្ិធីករខ្ត្មួ យននព្ិធីបូជាសាសនា44 ខ្ ល
ជា ប្រះម្ចនក្សម្ចាំងទិរវបសម ើ នឹងប្រះប្រហ្ម

។៏

«បញ្ញាប្ព្ិះ ប្ព្ហម ណ៏»45 ជា បុព្វប្ព្ិះ46 ជាបោលការ

៏ ននជី វ ិតនិង ជា បេោាន

អាយាម័ក47 ក្សនុងបោក្សធាតុ។ ជាប្រះ ខ្ លម្ចន លក្សខ

ៈប្រមោន ជា «ជិ វ ិត»

ឬ រុគគលផង ជា «និរជិ វ ិត្» 48 ឬ វតថុផង ជា «អន ក្សរបងក ើត» ផង ជា «ការ
របងក ើត» ផង។ រញ្ញញប្រះ ជានិមិតររ ូរ ននចារ់បោក្សធាតុផង និង សុម ុម ររស់
បោក្សធាតុផង ខ្ លបក្សើតម្ចនប ើង រីការបធវ ើរូជាប្គរ់ខ្ររយ៉ាង និង ជារ ិត្ី
វោ49 ររស់ប្រះអងគ ។ ប្រះអងគ ជាអន ក្សប្រកាសសណា
រ រ់ធានរ់បោក្សធាតុ ូ ចជា រ ូ

43

សិកាខរទ=Enseignement។
ប្រះរិធីក្សរននរិធីរូជាសាសនា=Le sacrifice។
45
រញ្ញញប្រះ ប្រហ្ម ៏=Prajapati-Brahmana។
46
រុរវប្រះ ប្រះខ្ លម្ចនតាំងរីប ើមក្សំប ើតបោក្សធាតុមក្ស=L’Etre originel។
47
រទដាឋនអាយម័ក្ស=Norme régulatrice។រទដាឋនខ្ លបធវ ើឲបទតងទត់។
48
និរជី វ ិត=ឥតម្ចនជី វ ិត។
49
និរជី វ ិត=ឥតម្ចនជី វ ិត។
44
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វ វសាកាល បវហា រុរវបហ្តុ ននចលនា និងចង្វវក្ស់ររស់វា។ ប្រះអងគ ជាអននត 50ជា
អមតៈ ជាឯក្សភារ និង ជាវ ិញ្ញញ

។

រញ្ញញប្រះ ជាអតថ រស នន អំណាចកុត្តរៈ51 អំណាចបនះ បៅឋានមនុសស ទុក្សវ ណ ៈប្រ
ហ្ម

៏ ជាអន ក្សកាន់ការ់ បប្រះរួ ក្សបគ ទុក្សវ ណ ៈមល ួនមព ស់ជាង វ ណ ៈក្សសប្តិយៈ បវសសៈ

និង សូ ប្ទៈ។ វ ណ ៈប្រហ្ម

៏ ជាអន ក្សការរ់ នូ វមុម វ ិជាជសម្ចាត់ ននបវទវ ិទា ជារិធីក្សរ

ប្គរ់រិធីសាសនា និង ជាអន ក្សបចះរបចា ក្សបទស ប្គរ់ខ្ររយ៉ាង ក្សនុងរិធីរូជាអាទិ
បទរ បប្រះបរើោមនវ ិជាជបនះបទ អាទិបទររុំអាច ទទួ លបាន នូ វរណា
ណ ការទ ំងឡាយ
ខ្ លមនុសសបោក្សចង់ថាវយប្រះអងគ តាមរយៈប្រហ្ម
ក្សនុងលទធិបទវរជា រិធីប្រគល់ រាជេណឌ52

៏។

ល់ប្រះមហាក្សសតយ ជាការប្រកាសជាផល វូ

ការ ទុក្សបសរ ច ជាអន ក្សទទួ លរក្សា ទុក្សក្សប
ួ នរិធីរូជា ខ្ លម្ចនខ្ចងទុក្ស ក្សនុងគមព ីរ
បវទ ប្រះអងគ ជានិមិតររ ូរ ននវ អភិញ្ញាណ53 បទវ ររស់ «រញ្ញញប្រះប្រហ្ម

៏» ខ្ លជា

និយត្ករ54 ក្សនុងបោក្សធាតុ។ មុនបរលបធវ ើរិធីប្រសិទធិរូជាបនះ ប្រះមហាក្សសតយ ជា
រុរវតំណាងប្រះឥ្នៃ ខ្តបប្កាយបរលបធវ ើរិធីប្រសិទធីរ ួចមក្ស ប្រះអងគ ក្ស៏បានកាាយជា
អធិរតីននរញ្ញញប្រះ បលើបោក្សិយខ្ លបាន ទទួ លបរសក្សក្សមម អនុវតរ ធម៍ ឹក្សនាំ
ប្របទស ឬ ប្គរ់ប្គងមនុសស ខ្ លម្ចនខ្ចង ក្សនុងគមព ីរបវទ។ រិធីប្រសិទធបសរ ចបនះ
តាមរួ ក្សប្រហ្ម

៏ គឺជាការចមា ង

ូ ចបរះរិទ រីរិធីប្រសិទធប្រះឥ្នៃ បៅ សេវ

នាគរ ី55 ខ្ លម្ចនខ្ចង ក្សនុងបរឿងបប្រងមួ យ ខ្ លបយើងបលើក្សយក្ស ំណាល

ូច

ខ្លងបប្កាមបនះ៖
«រួ ក្សបទវតា និង រួ ក្សយក្សស របងក ើតប ើងបដាយរញ្ញញប្រះ ប្ក្ស ុមទីមួយ ជា ”ម្ចត់”

អាច ជា ”រញ្ញញ” ខ្តមរ ង ប្ក្ស ុមទីរីរ ជា ”អវយវៈ” នាំោនប្ាះោន

50

អននរ =ោមនទីរញ្ា រ់(infini)។
អំណាចក្សុតររៈ=Pouvoir spirituel។
52
រជទ ឌ =ទិរវអំណាច sceptre royal។
53
អភ្ិញ្ញញ
=Connaissance។
54
និយតក្សរ=អន ក្សបធវ ើឲម្ចនការបទតងទត់(Régulateur)។
55
បទវនាគរ ី=ឋានសួ គ្។
51

ប រ ើមោន បធវ ើ
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អធិរតី ននបោក្សិយ បដាយបប្រើ ”ការរូ ជាអទិបទរ” ជាអាវុធ។ រួ ក្សបទវតា បទះរី
ម្ចនចំប ះបប្ចើន ក្សនុង វ ិទារូ ជាយ៉ាងណាក្ស៏បដាយ ក្ស៏បៅខ្តចញ់ន រួ ក្សយក្សយ ក្សនុង
ការប្រយុទធបនះ នាំោនបៅសូ ម ឲប្រះឥ្នៃ ជួយរួ ក្សមល ួន។ ប្រះឥ្នៃ រនាៃរ់បានទទួ ល
័ ជំនះ បលើរួក្សយក្សយមក្ស ប្រះអងគ បានសូ ម ឲ «រញ្ញញប្រះ» បធវ ើរិធីប្រសិទធ ជាឧឡា
ជយ
រ ិក្ស ឲប្រះអងគ កាាយ ជា «រញ្ញញប្រះ» ខ្តមរ ង ប ើមបីតាំងមល ួនឯង ជាបសរ ចបោក្ស
ធាតុ គឺថា ជាបសរ ចបោក្សិយផង និង ជាបសរ ចទិរវរជ៏យផង»។
បៅក្សនុងសម័យអងគ រ

ប្គរ់ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ

បធវ ើរ ិរតរ ិប្រហ្ម

ិក្សធម៏

យ៉ាង

ហ្ម ត់ចត់ណាស់ បទះរីបសរ ចទ ំងបនាះ ជាប្រហ្ម ររ ិស័ទក្សរ ី ជារុទធរ រ ិស័ទក្សរ ី។ មក្ស ល់
រចចុរបនន កាលបនះ បទះរីរជានិយមខ្មម រ ជារររអាប្ស័យប្រះរុទធសាសនា ក្ស៏បដាយ
ខ្តក្សនុងរិធីអភ្ិបសក្សប្រះមហាក្សសតយ បគបៅខ្តយក្ស រិធីប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា ជារិធី ជា
ផល វូ ការជានិចា។ ក្សនុងចំបណាម េិសេមានាការ56 ជាបប្ចើន ក្សនុងរិធីអភ្ិបសក្សបនះ ទិ
សសម្ចនាការមួ យ ខ្ លខ្មម របយើង ធាារ់ប ើញខ្ រ ក្សនុងមងគ លការ គឺរិធី «បងវ ិល
ព្ព្ិល» រិធីបនះបធវ ើប ើង សំររ់បធវ ើឲ ប្រះមហាក្សសតយ កាាយជា បសរ ចបោក្សធាតុ បគ
ប្បាររធ បធវ ើប ើង បៅនថាទីប្បាំ ក្សនុងរិធីអភ្ិបសក្សបសរ ច បគប្បាររធ ប ើងរនាៃរ់រី រិធី
បប្សាចទឹក្ស ប ើមបីប្រសិទធិបសរ ច ឲប្រះអងគ ស ឋ ិត បៅ កណា
ត លសលាកនត្ុ57 និង ឲ
អតថ រសប្រះអងគ ឲបៅជាអតថ រស ននចារ់បោក្សធាតុ។ ក្សនុងរិធីបនះ ប្រហ្ម

៏រិធី

ក្សរ អបញ្ជ ើញប្រះអងគ ម្ចាស់ទ ំងឡាយ រ ឋ មនរ ីប្គរ់មុមប្ក្សសួ ងនិងប្គរ់អនក្សម្ចនរ

្

តាសក្សរ ិ ឲមក្សអង្ុយផ្តៃល់នឹង ី ជុំ វ ិញប្រះមហាក្សសតយ នាំោនហ្ុចតៗោន រីបឆ្វ ងបៅ
សារំ ក្សូ នថាស ម្ចនចំនួន៧ ខ្ លបគបដាតបទតន ុតបៅបលើថាសបនះ រងវ ិលជុំ វ ិញ
ប្រះមហាក្សសតយ១៩ជុំ យក្សន សារំ រក្ស់ខ្ផសងបទតន ឲបហ្ើរបៅបលើ ប្រះអងគ ។ក្សនុងរិធី
បនះ បគទុក្ស ប្រះមហាក្សសតយ ជាមជឈម ឌ ល ននបោក្សធាតុ ឯចំខ្
ប្រះអងគ បគទុក្ស ជា ផ្កាយប្ព្ិះសប្ោិះ58។

56

ទិសសម្ចនាការ= ំណាក្ស់ការ(Phase)។
ក្សណា
រ លបោក្សធាតុ=Centre du cosmos។
58
ក្សណា
រ លបោក្សធាតុ=Centre du cosmos។
57

ក្សអន ក្សបៅជុំ វ ិញ
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ការ ឹក្សនាំប្រជាជាតិ តាមលទធិប្រហ្ម

៏ ម្ចនបោលការ

៏សំខ្លន់ រីយ៉ាង៖

១. ឯក្សភារសាសនា និង ឯក្សភារនបយបាយ។
២. ប្គិះនន ធមម នុរ ូប59 ននរជអំណាច គឺអំណាចផ្តរច់ការររស់ប្រះរជា។
៣. ក្សំហ្ិត ននរជអំណាច។
១.ឯកភាព្សាសនា និងឯកភាព្នសយាោយ៖
ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ក្សនុងសម័យអងគ រ ប្រះអងគ យក្សលទធិ «បទវរជ» ជា សមបទា60 នន
ការរប្ងួ ររប្ងួ មជាតិ និង ការសប្មរសប្មួ ល ននជំបនឿអាយខ្មម រ ខ្ លម្ចន ជា
បប្ចើន អខ្នក្ស បៅក្សនុងនគរ។ ជំបនឿអាយនិមួយៗបនះ បគគិតខ្ត រក្ស អត្ថ ប្បសយាជ
ន៏ ជាអាទ្ ខ្ លជាបហ្តុរបងក ើត ឲម្ចន អនាធិរបតយយ ក្សនុងសងគ មជាតិ ការបនះ វា
ជា ឧរសគគ ននការខ្សវ ងរក្សឯក្សភារជាតិ

ូ បចន ះ ការរបងក ើតជំបនឿបទវរជ ខ្ ល

ជា ជំបនឿជាតិមូលខ្តមួ យ គឺរបងក ើតប ើង សំររ់រំប រ ីប្រយជន៏នបយបាយ បហ្តុ
បនះឯង បានជា អន ក្សប្រវតរ ិសា្សរ យល់ប ើញថា ទសសនៈបទវរជ បៅប្ស ុក្សខ្មម រ ម្ចន
លក្សខ

ៈនបយបាយ បប្ចើនជាង លក្សខ

ៈសាសនា។

បរើប្រះមហាក្សសតយ ជាអាទិបទរខ្តមួ យ បលើប្រះទ ំងឡាយ បៅក្សនុង ប្រះរជាណាចប្ក្ស
គឺប្រះអងគ ជាអធិរតីខ្តមួ យគត់ ក្សនុងនគរ បរើនិយយ ឲចំបៅ គឺប្រះអងគ ជាអាយុ
ជី វ ិតជាតិ។ ប្គរ់សមបទ ប្គរ់សាថរនក្សមម គឺបធវ ើប ង
ើ ក្សនុងគំនិត ទុក្សប្រះរជាជាបទវ
រជ ជាអា

តរ ិគហ្ក្ស ននបទវអំណាច ខ្ លជា ឧតរ មអំណាចនបយបាយប្ទប្ទង់

បដាយប្ទឹសរីសាសនា សំររ់រក្សាឯក្សភារជាតិ។
ូ ចបយើងធាារ់បានបលើក្ស យក្សរង្វាញរ ួចបហ្ើយថា ប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី២ ជាបសរ ចខ្មម រ
ទីមួយ ខ្ លបាន យក្សប្ទិសរី «បទវរជ» មក្សអនុវតរ ក្សនុងររររជានិយមខ្មម រ ប្ទិសរី

59
60

ធម្ចមនុរ ូរ=ប្សរចារ់(Légitimité)។
សមបទ=ឧបាយ Artifice ; Moyen។
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បនះឯងខ្ ល ជាសមបទ ររស់ប្រះអងគ សប្ម្ចរ់រប្ងួ ររប្ងួ ម បចនឡា ីបោក្ស (បច
នឡាបលើ ឬ បចនឡាប ើម( និង បចនឡាទឹក្ស (បចនឡាបប្កាម ឬ នគរភ្ន ំខ្ លម្ចន
ប្មះថាហ្វ ូ ន់( ឲម្ចនឯក្សភារជាតិប ើង វ ិញ បដាយយក្សប្មះ «កមពុជា» ខ្ ល
ជា ប្មះប្គឹះ ម្ចនប ើមក្សំប

ើតមក្សរី ឥសី កមពុសវយមភុវ និង នាងបទរអរសរ សម

រា ខ្ លប្រះឥសូ រ បានប្រទន ឲជាមបហ្សី61 ការសមព ័នធ ឥសីក្សមពុ នឹងនាងបមរ
បនះ ជារុរវបហ្តុ ខ្ លនាំ ឲបក្សើតជាសូ រយវងស ឬ អាទិចាវងសប ើង បៅខ្លងបច
ឡា។ ជបប្មើសប្មះបនះបទតត គឺប្រះបាទជ័យវរ មនទី២ ចង់រង្វាញថា ការរប្ងួ រ
រប្ងួ មជាតិបនះ ជាសានន ប្រះឥសូ រ ខ្ លម្ចន ប្រះអងគ ជាតំណាង ខ្តមួ យគត់ បលើ
ខ្ ន ីក្សមពុជា។
បយើងប ញ
ើ ថា បៅប្ស ុក្សខ្មម រ ម្ចនការលំបាក្សខ្លាំងណាស់ ក្សនុងការខ្រងខ្ចក្សឲដាច់ រ
បវតងនបយបាយ ឹក្សនាំ និងសាសនា បប្រះអំណាចនបយបាយ ឹក្សនាំ ខ្តងទុក្ស
មល ួន បៅរីបលើសាសនាជានិចា ូ ចយ៉ាង ប្រះរជា ជាអន ក្សប្រគល់ង្វរ ឲអន ក្ស ឹក្សនាំគ
ៈសងស បប្រះប្រះអងគ ជាមគគ បទសក្ស៏ ននជំបនឿសាសនា ខ្តមរ ង។
២. ប្គិិះននធមាមនុរ ូបននរាជអំណាច និង អំណាចផ្កតច់ការ របស់ប្ព្ិះរាជា៖
ប្រហ្ម ញ្ញ សានា ទុក្សសណា
រ រ់ធានរ់សតវ បោក្ស ជាប្សបម្ចល ននចារ់បោក្សធាតុ។ ការ
រក្សា សណា
រ រ់ធានរ់សតវ បោក្ស ម្ចនបោលរំ

ង រក្សាសនរ ិភារ វ ិរុលភារ និង

យុតរិធម៍ ក្សនុងប្រះរជអាណាចក្សយ។ ប ើមបី សាថនភារបនះ អាចម្ចនបាន លុះប្តាខ្ត
ប្រះរជាបោររដាច់ខ្លត បដាយហ្ម ត់ចត់ នូ វប្គរ់រធ
ិ ីសាសនា ខ្ លម្ចនប្រហ្ម
រិធីក្សរ។ ការបថាាះបធាាយជាក្សំហ្ុសមួ យ នាំមក្សនូ វ មហ្នរ រយ
បវទនា

៏ជា

ល់ប្របទសនិងទុក្សខ

ល់ប្រជារ្សរ ។ បរើបយងតាមទសសនៈបនះ អំណាច ររស់បសរ ច ជាអំណាច

ចំបាច់ ខ្ លប្តូវខ្ត ម្ចនសំររ់បសចក្សរ ីសុម ររស់ប្រជារ្សរ បហ្ើយ សាថរ័នរជា
និយម ជាសាថរ័ន ជាធម្ចមនុរ ូរ បប្រះជាសាថរ័ន ម្ចនភ្រ បចញមក្សរីចារ់បោក្ស
ធាតុ

61

ូ បចន ះសាថរ័នបនះ ម្ចន និត្ីសមបទា62 សាងរជអា

បនះជាទសសនៈ បោក្ស G.Coedès។
និតីសមបទ=Habilité។

62

ចក្សយ បៅឋាន
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បោក្សិយ ឲ ូ ច នឹងនគរប្រះ បៅថានសួ គិ ជានាភីជី វ ិត្63 សំររ់សតវ បោក្ស រស់
ក្សនុង ការប្ស ុះប្សួ លោន សមធម៍ និង ឧតរ មចារ់ ឹក្សនាំជាតិ។ ក្សនុងទសសនៈបនះ បគ
ទុក្សប្រះមហាក្សសតយ ជារុគគលខ្តមួ យគត់ ខ្ លបានទទួ លនូ វអនុភារទិរវ រីអាទិ
បទរ ប ើមបីការររមនុសសជាតិ ឲរ ួចរី ភ្យនរ រយ ប្គរ់ខ្ររយ៉ាង។ ការប្រគល់
អំណាចបទវរជបនះឯងបហ្ើយ ខ្ លបគទុក្ស អំណាចបសរ ច ជាអំណាចប្សរចារ់ ប្តូវ
ម្ចនចំបាច់ សំររ់បសចក្សរ ីសុម ររស់ប្រជារ្សរ ។
ក្សនុងលទធិប្រហ្ម

៏ ខ្ លម្ចនបៅក្សនុង ផនត់គំនិតខ្មម របយើង សុប្កឹត្ភាព្ ររស់រុគគល

ម្ចនក្ស់ៗ អាចសបប្មចបាន ចំបរះជនណាខ្ លបគមំប្រឹងបធវ ើ រ៉ាុខ្នរ សមូ ហសុប្កឹត្
ភាព្ វ ិញ ប្តូវការបរលបវោឆ្ាយណាស់ ឬ អននរ បវោ ប ើមបីបធវ ើ ឲសបប្មចបាន
បប្រះថា ការវ ិវឌ្ឍររស់រុគគលម្ចនក្ស់ ចរ់បផរើមរីរុក្សខជាតិ រនាៃរ់មក្ស កាាយជា
សតវ ជាមនុសសម្ចនប្រជាា ប្ោន់ជាភាគសុមុមមួ យ ក្សនុងការវ ិវឌ្ឍ ក្សនុងសាក្សលបោ
ក្ស។ អតថ ិភារមនុសសមិនខ្មន ជា សមត64 ឋិនវនត 65 បទ បហ្ើយ មិនថិតបៅ ក្សនុង
ម

ៈមួ យ មិនបចះ ខ្ប្រប្រួ លបនាះខ្ រ មនុសសម្ចនក្ស់ៗ រស់ក្សនុងចលនាជានិចាចំបាច់

ប្តូវ ចិញ្ាឹមជី វ ិតមល ួនផង និង ខ្សវ ងរក្សការរ ីក្សចំប រ ីន នូ វសមបជញ្ញ

ជាមនុសេ

សលាក66 តាមមបធាបាយ ររស់មល ួនម្ចនក្ស់ៗ។
ការខ្ប្ររ ូរក្សរ ី ចិតរក្សរី រហ្ូ ត ល់សាារ់ មនុសសម្ចនក្ស់រស់ ក្សនុងចំ

ង់ ឲមល ួនសបប្មច នូ វ

សុប្ក្សឹតភារ ជា ឯកត្ត ភូត្67បទះរី មល ួនរស់ ក្សនុងសងគ មមនុសស ខ្ លតប្មូវ ឲមល ួន
បោររចារ់បនះ ក្សនុងឋានៈ ជា ព្លរដា 68។ លក្សខ

ៈជាឯក្សតរ ភ្ូត ររស់រុគគលបនះ

ឯង ខ្ លតប្មូវឲ ម្ចន និយត្ករ69 ក្សនុងសងគ ម ប ើមបីបធវ ើ ឲម្ចន សមូ ហ្សុប្ក្សិត។
ក្សនុងសងគ មម្ចនវ ណ ៈជាអាទ្។ វ ណ ៈ និមួយៗ នាំោនបធវ ើ ឲម្ចន សុប្ក្សិតភារ ក្សនុងវ ណ ៈ

នាភ្ីជី វ ិត=ទីក្សខ្មា ងននជី វ ិត (Centre de vie)។
សមតា(សៈមៈតា)=Equilibre។
65
ឋិនវនរ =Statique។
66
មនុសសបោក្ស=Etre។
67
ឯក្សតរ ភ្ូត=ផ្តៃល់មល ួន. Individuel។
68
រលរ ឋ =ទីបនះបប្រើក្សនុងន័យរក្សយបារំងCitoyen។
69
និយតក្សរ=អន ក្សបធវ ើឲម្ចនការបទតងទត់.le régulateur។
63
64
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មល ួន ខ្ លអាចម្ចន បោលបៅមុស រីសប្ុ ក្សិតភារ ននវ ណ ៈ ៏នទបទតត ខ្ លជា ក្សតារ
អាចរបងក ើតជបម្ចាះមិនបចញមុម ជារបងើក្ស កលហៈ70 ខ្ លអាច នឹងបឆ្ះបាន
ប្គរ់បរលបវោ។ មា៉ា ងមួ យបទតត បគទុក្សសងគ មមនុសស ជាសមូ ហ្ភារជួ នកាល
អាច ម្ចនការខ្ក្សជាថមី ឲលអ ឲចបប្មើន ជួ នកាលធាាក្ស់ ក្សនុងភាររុក្សរលួ យនិង ជួ រ
ប្រទះ នឹងអក្សុសលប្គរ់ខ្ររយ៉ាង។

ូ បចន ះ ប ើមបីបជតសបរតង ក្សុំឲជួ រនឹង វ ិបរ ិយា

ល71បនះ សងគ មមនុសស ប្តូវចំបាច់ ម្ចននិយតក្សរ ជាអន ក្សប្គរ់ប្គង អន ក្សនាំផល វូ
ផង ខ្ លម្ចន ការបចះ ឹងធម៍ ឹក្សនាំសងគ មមនុសស ម្ចន ប្កិត្្យ72 ប្រចំមល ួន។
មគ្ុបទៃសក្ស្ ឬ និយតក្សរ ខ្ររបនះ គឺោមននរណាបប្ៅរី ប្រះមហាក្សសតយបនាះ
ប ើយ ក្សនុងឋានៈប្រអងគ ជាអតថ រស ននបោក្សធាតុ ខ្ លជាអន ក្សរក្សា បសចក្សរ ីសុម
ររស់សតវ បោក្ស។ រ ូរភារបសរ ច ជាអន ក្សរំបដាះទុក្សខប្រជារ្សរ ខ្ររបនះ បគប ើញម្ចន
ក្សនុងសិោចរ ិក្សខ្មម រជាបប្ចើ ខ្ លបយើងយក្សមក្ស រង្វាញជូ ន ូ ចខ្លងបប្កាមបនះ៖
«អាណាប្រជានុរ្សរ ប្រះអងគ លុងទឹក្ស ក្សនុងមហាសាគរ

៏ នជបប្ៅ ឥតអាចឆ្ា ង
ម្ច
បាន និង គួ រខ្លាច ូ ចរស់បៅ ក្សនុងទុក្សខកាល ជា កាលីយុគ73 ខ្តបៅបរលខ្ លរ
្សរ បានមក្សជួ រប្រះអងគ ខ្ លជាបប្តើយ ៏ឧតរ ម រ្សរ បានរក្សប ើញប ើង វ ិញ នូ វបស
ចក្សរ ីសងឃឹមថមី (រនាៃយប្សី(»។
«ប្រះអងគ ក្សំបទចកាលី ខ្ លជាជនម្ចនសងឃឹមថាមល ួនអាចប្រប្រឹតររទឧប្ក្សិ ធ ឈារ

បមើលជានិចា ប្គរ់ចំ ុ ចបមាយ ខ្ លម្ចនបក្សើតប ើងក្សនុងនគរ...(ថនល់បារយ(»។
ី ិច ក្សនុងមហាសាគរ ននបារធម៏ ប្រះអងគ ជាអន ក្សសប្ង្វគះមនុសស ឲរ ួចបចញ រី
« ល
បារធម៍បនះ...(អងគ រវតរ (»។

70

ក្សលហ្ៈ=ជបម្ចាះ។
បំ ើរខ្ប្រប្រួ ល.Vicissitude។
72
ប្ក្សិត្យ=Obligation morale។
73
កាលីយុគ=សម័យកាលី.ក្សនុងប្រហ្ម ញ្ញ សាសនាបគទុក្សជាសម័យបក្សើតម្ចនចោចលខ្ លនាំឲម្ចនវ ិនាស
ក្សមម ល់សតវ បោក្ស។
71
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បយើងប ញ
ើ ថា ររររជានិយមខ្មម រ បគយក្ស សេវកថា74 សាសនា មក្សបធវ ើ ជាបហ្តុ
ការ ៏ ខ្ររសងគ មក្សរ ី នបយបាយក្សរ ី ប ើមបីរបងក ើតអំណាច

ឹក្សនាំជាតិ។ បគទុក្សរជា

អំណាច ជាឪសថ ប្រឆ្ំង នឹងភារ ោមនសណា
រ រ់ធានរ់ និង អនាធិរបតយយ ក្សនុង
សងគ ម ខ្ លម្ចនក្សនុងធាតុសងគ ម រីក្សំប

ើតមក្ស។ បយើងសួ រ ជាសំ ួ រថា បដាយ

បយង បៅបលើការវ ិវឌ្ឍន៏ជានិចា ររស់សងគ មមនុសស បតើររររជានិយមខ្មម រ បចះ
ម្ចនលំនាំ ឲមល ួនរស់ ប្តូវតាម ការវ ិវឌ្ឍន៏បនះ បានខ្ រឬបទ?
៣.កំហិត្ននរាជអំណាច៖
បញ្ញាប្ព្ិះ ខ្ លបសរ ច យក្សមក្សបធវ ើ ជារញ្ញញ ឹក្សនាំជាតិ មិនខ្មន ជា «រញ្ញ ប្រះ»
ររស់អាទិបទរបនាះបទ គឺជា «រញ្ញញប្រះ» សំររ់រក្សា សណា
រ រ់ធានរ់បោក្សធាតុ ខ្ ល
ម្ចន បោលការ

៏ ជាអាយម័ក្ស ម្ចនខ្ចងទុក្ស ក្សនុងចារ់បោក្សធាតុ។បោលការ

៏បនះ ជាបោលការ

កា
៏ រររ សុម ុម សាក្សលបោក្ស និង ជាអន ក្សរំប រ ីធម៍សាស

នា។ វ ិបាក្សបក្សើតបចញរីទសសនៈបនះ គឺការយល់ប ញ
ើ ថា បសរ ចមិនខ្មនជាអធិរតី
រិតប្បាក្ស

ក្សនុងនគរបនាះបទ អធិរតីរិត គឺ «ធមម » ខ្ លម្ចនខ្ចងក្សនុង ចារ់

បោក្សធាតុ។
ធមម បោររ ជាកាតរវ ក្សិចា ររស់បសរ ច មិនអាចង្វក្សខ្ររបានបនាះប ើយ បរើមិន
បោររធម៍ គឺនាំរបងក ើតទុក្សខ ប្គរ់ខ្ររយ៉ាង ល់នគរ រហ្ូ តនាំឲ ប្រះអងគ វ ិនាស ជា
រុំខ្លនបៅបទតត

ូ ចខ្មម របយើងធាារ់និយយថា បសរ ចប្រក្សរបដាយធម៍ ជាបសរ ច

ម្ចនទសរិធធម៍ បរើបសរ ចោមនធម៍បនះបទ បសរ ចខ្ររបនះ បគទុក្សជា បសរ ចរល
ឥតអាសា

ូ បចន ះក្សំហ្ិត ននអំណាចបសរ ច គឺទសរិធធម៏បនាះឯង។ បរើបសរ ច ម្ចន

ទសរិធធម៍ ប្រះអងគ រអា
ុំ ច ឹក្សនាំជាតិ តាមខ្តអំបរើចិតរ ររស់ប្រះអងគ បានបនាះ
ប ើយ។

74

បទវក្សថា=Mythe។
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ក្សន ងជំបនឿខ្មម រ បគយក្ស បោបា ជាតំណាងធមម ខ្ លបាក្ស់បជើងមរ ងមួ យៗ តាមយុគ
ននមនុសសជាតិ បហ្ើយ មក្ស ល់ «កាលីយុគ» បោបា បៅសល់ខ្តបជើងមួ យគត់
ូ បចន ះ ភារក្សិចា ររស់ប្រះរជា គឺរ ិរតរ ិធមម ឥតឲម្ចនបខ្លាះ ប ើមបីបធវ ើឲបោបា
រិការ ម្ចនបជើងរួ នប ង
ើ វ ិញ។ បគសរបសរ សរបសើរ អំរី ោរមិត្75 ប្រះមហាក្សសតយ
ខ្ លបក្សើតម្ចនប ើង រីរ ិរតរ ិធមម ប ើមបីជួយបោបារិការបនះ ម្ចនបសចក្សរ ី ូ ចត
បៅ៖
«បទះរីបជើងបៅសល់ខ្តមួ យគត់ បហ្ើយ ប្តូវកាលី ក្សំរុងវាយ រំបាក្ស់ឲអស់ ខ្ត

បោបា យក្សផលធមម ររស់ប្រះរជា ជារំនឹង ូ ចជា សសរម្ចំអសាារយ ឲមល ួន អាច
ឈរ ជារ់ម្ចំទ ំ ូ ចមល ួនបៅម្ចនបជើងរួ ន ប ើមបីសួររិរុទធ នឹងការវាត់វ ័ធ ររស់កា
លី» (សិោចរ ិក្សហ្ង់នជ(។
ការយក្ស «ធមម » ជាអធិរបតយយភារ ររស់រ ឋ បនះ ជាក្សំហ្ិតទី១ ននអំណាចផ្តរច់
ការ ររស់ប្រះមហាក្សសតយ។ បគ ឹក្សថា ក្សំហ្ិតទី២ គឺម្ចនបៅក្សនុង លទធិររររជា
និយមអាប្ស័យប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា ខ្តមរ ង ទុក្សអំណាចក្សុតររៈបសរ ច ជាអំណាចម្ចន
ក្សំហ្ិត
ក្សរ

បប្រះក្សនុងធម៍

ម្ចនខ្ចងរ ួចបប្សច

ក្សនុងខ្ផនក្សអំណាចក្សុតររៈ

សរ ីអំរី

ីយក្សិចា និង កាតរវ ក្សិចាររស់បសរ ច។

បៅសម័យអងគ រ ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ប្តូវចំបាច់ម្ចន រុបរហ្ិត ខ្ លខ្មម របយើង បៅ
ថាប្រះរជប្គូ ជាទីប្រឹក្សាជាន់មពស់ ររស់ប្រះអងគ ទទួ លរនទុក្ស អរ់រំបសរ ច ក្សនុងខ្ផន ក្ស
សាសនា នបយបាយ ឹក្សនាំរ ឋ និង ប្គរ់មុម វ ិជាជទ ំងឡាយ ខ្ លម្ចនបៅក្សនុង
គមព ីរបវទ។ បៅប្របទសឥណា
ឌ ក្សនុងរជជកាល ប្រះបាទ Chandragupta ប្រះប្គូ ររស់
ប្រះអងគ ម្ចននាម ប្រហ្ម
ណាចប្ក្ស។ ប្រហ្ម

៏ Kautilya ជាប្រហ្ម

៏

៏ខ្លាំងរូ ខ្ក្ស លបីលាញ ក្សនុងរជា

៏បនះ ជាអន ក្សសរបសរ ក្សប
ួ ន ឹក្សនាំប្របទស និង ប្គរ់ប្គងមនុសស

បោក្ស ខ្ លម្ចន ប្មះថា Arthaçastra76។

75
76

បារមិត=Vertu suprême។
Artha=Utile et profit ប្របយជន៏។Arthaçastraអាចខ្ប្រជាភាសាខ្មម រថាអតថ សា្សារ។
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បគអាចសួ រជា សំនួរបានថា បោលការ

៏រី ក្សនុងប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា ធមម អត្ថ និង កា

មា ខ្ លប្រះមហាក្សសតយ ប្តូវរ ិរតរ ិចំបាច់ ប ើមបី
រំ

ឹក្សនាំប្របទស ក្សនុងបោល

ង ខ្សវ ងរក្សសុភ្មងគ ល ជូ ន ល់ប្រជារ្សរ បតើអាចទរ់ អំណាចផ្តរច់ការ ររស់

ប្រះមហាក្សសតយ បានខ្ រឬបទ ? ការរិត បគសបងក តប ើញថា បប្គឿងទរ់បនះ មិនសូ វ
ម្ចន ប្រសិទធិភារបប្ចើនបនាះប ើយ បប្រះថា រួ ក្សរុបរហ្ិត និង ប្រះរជប្គូបសរ ចខ្ ល
ម្ចន តួ នាទីជា ព្ិរទាធសបកខ 77 រួ ក្សោត់គិតខ្ត ការររប្របយជន៏វ ណ ៈប្រហ្ម
៏ និង រុរវសិទធិមល ួន បប្ចើនជាងគិត ការររយុតរធ
ិ ម៍ និង សមធម៍ ជូ ន ល់ប្រជា
រ្សរ មា៉ា ងបទតតវ ណ ៈប្រហ្ម

៏បប្ចើនម្ចន ញាតិរនធ ជាមួ យវ ណ ៈក្សសតយ ខ្ លជា ក្សតារ

មួ យ ឲវ ណ ៈទ ំងរីរ ចូ លន ោនការររញាតិមល ួន ខ្ លជា អំបរើនាំឲ មូ ច ល់
ប្របយជន៏ប្រជាជាតិ។ គួ រ ឹងខ្ រថា បៅប្ស ុក្សខ្មម រ បរលណា បសរ ចដាច់រូជ ប ើង
បប្ោងរជសមបតរ ិ ញាតិររស់ប្រះប្គូ ជាក្សំប

ើតប្រហ្ម

៏ អាចប ើងបសាយរជយបា

ន។ ប្តូវ ឹងថា អំណាចបសរ ច ម្ចនធមម ជាតិ ជាអំណាច អបបជនាធិបសត្យយ78ខ្ ល
ជា ធាតុ ឬ ប ើមបហ្តុរត
ិ ននការរំបោភ្ និង អំណាចផ្តរច់ការ បហ្តុបនះឯង បាន
ជា

ររររជានិយម

ប្តូវប្រជារលរ ឋ

វាយរំលំ

បសៃ ើខ្តអស់

ក្សនុងរិភ្របោក្ស

បនះ។ ប្រតាសាថរ័ន79 ររររជានិយមខ្មម រ ជាបប្ោះថានក្ស់ ជាប្រវតរ ិសា្សរ ខ្ត
រ៉ាុបណា
ណ ះ រ៉ាុខ្នរ បយើងម្ចនជំបនឿថា ការវ ឹលប្ត រ់បនះ មិអាច ឋិតបឋរបានបនាះ
ប ើយបប្រះ រររបនះ បទះរី បគដាក្ស់មល ួន បៅបប្កាមចារ់ជាតិ យ៉ាងណាក្ស៏បដាយ
ខ្តរររបនះបៅម្ចន ធាតុជា រររចនប្ង សំររ់ជាតិខ្មម រ រំប រ ី អំណាចផ្តរច់ការ
រ

រររបទស

ូ បចន ះរររបនះ នឹងរោយជាមួ យ ររររ បចររា ន់ជាតិខ្មម រ សរវ

នថា ជារុំខ្លន។ ការលំបនះ គឺវាបៅចំ ខ្តបរលបវោវា ខ្ លនឹងប្តូវ មក្ស ល់ បៅ
បរល ឆ្រ់បនះ ជារុំខ្លន។
ខ្្នក្សទី៣

77

រិរទធបរក្សខ =អន ក្សចរ់រិរុទធ.Censeur។
អរបជនាធិរបតយយ=រររ ឹក្សនាំជាតិខ្ លបៅក្សនុងក្សណា
រ រ់ន មនុសសមួ យប្ក្ស ុមតូ ច.Oligarchie។
79
ប្រតាសាថរ័ន=ការរបងក ើតប ើង វ ិញ។
78
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ស្ពះមហាក្សសតយជាអា

តិីគ

ក្សនៃពុទធ

ក្ស
ិ ធម៍

បរើបយងតាម វសេិកប្បវត្ត ិសាស្រសត80 ររស់ចិន ប្រះរុទធសាសនា ចរ់បផរើមម្ចនឥទធ
រលមក្សបលើ ប្រជារ្សរ ខ្មម រ តាំរី សតរ វតសទី៧មក្សបមា ះ ក្សន ងបរលជាមួ យោនបនាះ
ខ្ រ ជំបនឿបលើប្រះឥសូ រ ក្ស៏ក្សំរុង ប្ជួតប្ជារខ្លាំងប ង
ើ ៗ ក្សនុងប្រះរជវាំង និង ក្សនុងម
ជឍដាឋន អន ក្ស ឹក្សនាំ។ ជំបនឿបនះ ហាក្ស់រីោមនទំនាស់អវី គួ រឲក្សត់សំោល់ ចំបរះរុទធ
សាសនាបនាះប ើយ។ ជំបនឿទ ំងរីរបនះ រស់ជាមួ យោន ប្រក្សរបដាយ សុវតថ ភារ បៅ
ក្សនុងប្ស ុក្សខ្មម រ។ តាមសិោចរ ិ ចុះក្សនុងឆ្នំ៧៩១ ននគ.ស. បានចរទុក្សថា បៅប្ស ុក្ស
ខ្មម រ ក្សនុងជំនាន់បនាះ ម្ចនក្សសាង រ ូររ ិម្ចក្ស ប្រះរុទធ «សលាកិសេរ»។ បគអាចសួ រ
ជាសំ ួ រថា ប្រះរុទធសាសន និងប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា បតើសាសនាណាមួ យ បានប្ជារ
ចូ លមក្ស ប្ស ុក្សខ្មម រមុនបគ ? ប្រវតរ ិសា្សរ វ ិទូ យល់ប ើញថា ចបមា ើយ នឹងសំ ួ របនះ
ោមនសារៈសំខ្លន់អវី បប្ចើនបនាះប ើយ បគប្ោន់ខ្ត ឹក្សថា អារយធម៏ឥណា
ឌ បានហ្ូ រ
ចូ លមក្សប្ស ុក្សខ្មម រ តាមរយៈ រួ ក្សឈម ួញសមុប្ទ ឬ តាមរួ ក្សអន ក្សផាយសាសនា ប្រហ្ម
ញ្ញ សាសនាក្សរ ី រុទធសាសនាក្សរ ី។
ក្សនុងសម័យអងគ រ ចរ់តាំងរីសតរ វតសទី១០មក្ស ប្រះរុទធសាសនាចរ់បផរើមម្ចនឥទធ
រលមា ះៗមក្សបលើប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ូ ចម្ចនក្សនុងរជជកាល៖
- ប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី៥ (៩៦៨-១០០១(។
- សូ រយវ ័រ មនទី១ (១០០២-១០៥០(។
- តារនិ្នៃ វ ័រ មនទ (១១៥០-១២២០(។
ជារិបសសបៅក្សនុងរជជ កាលប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី៧ (១១៨១-១២២០?( ប្រះរុទធសាសនា
បានសាគល់សិ រ ីយសមព ង់មពស់ររស់មល ួនក្សនុងរជាណាចក្សយក្សមពុជា

80

វសសិក្សប្រវតរ ិសា្សរ =Annales។

បហ្តុបនះឯងបាន
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ជាប្រះរជាបនះម្ចនបក្សរ្ រប្មះលបីបលចឮសាយមក្ស ល់រចចុរបនន បនះ បប្រះប្រះអងគ
ជាបសរ ចខ្មម របធវ ស
ើ ្ង្វគមវាតទឹក្ស ីបានធំទូោយជាងបរលណាៗទ ំងអស់
សាងប្បាសាទជាបប្ចើន

ូ ចជាប្រសាទបាយ័ន

រនាៃយក្សរ ី

តាប្រហ្ម

បានក្ស
ប្រះខ្លន់

នាគរ័នធ តាបសាម បប្កាលបោ រនាៃយឆ្មរ វតរ នគរ នឹងតាប្រហ្ម បៅបាទី។ ក្សនុង វ ិស័
យ មនុសសធម៏ ប្រះអងគ បានសាងសាោសំណាក្ស់ចំនួន១២១ និងមនៃ ីរបរទយចំនួន
១០២ ខ្តសានប្រះហ្សថ ចមបងររស់ប្រះអងគ គឺរប្ងឹងប្ក្ស ុងអងគ រទី៣ សាងក្សំខ្រងនិង
គូ ទឹក្សរ័នធជុំ វ ិញម្ចនបោរុរៈ៥ និងម្ចនប្បាសាទបាយ័នបៅចំក្សណា
រ ល។ ប្រវតរ ិសា
្សរ វ ិទូ ជាបប្ចើន យល់ប ញ
ើ ថា អំសព្ើលលារកភាព្សំសបើម81បនះ ជាប ើមមូ លបហ្តុនន
ការរលំមហានគរខ្មម រ បដាយសារប្រះរជាអងគ បនះបប្រើធនធាននគរឲអស់សូនយក្សនុង
បសចក្សរ ីប្បាថានខ្សវ ងរក្សក្សិតិយសររស់ប្រះអងគ ឲម្ចនជាអមតៈ។
ប្តូវ ឹងថាប្រះរុទធសាសនាបៅសម័យអងគ រជា ប្រះរុទធសាសនាមហាយាន(យនធំ(
ឯចំខ្

ក្ស ហីនយាន (អាចរ ិយវាទ( វ ិញ ម្ចនប្រភ្របចញរីប្របទសបសតម ហ្ូ រចូ ល

ប្ស ុក្សខ្មម រខ្លាំងរនរ ិចមរ ងៗ

ចរ់តាំងរីសតរ វតសទី១៤

បហ្ើយក្ស៏បានកាាយបៅជា

សាសនាខ្តមួ យររស់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ ខ្ លនាំឲររររជានិយមខ្មម រ មំខ្ក្សខ្ប្រក្សិ រ ិយ
មល ួន យ៉ាងបហាចណាស់ក្សនុងទំនង វចកៈសប្ៅ82 ននជំបនឿប ើមររស់មល ួន ប ើមបីឲវា
ប្សរបៅនឹងសិកាខរទននហ្ិនយន ខ្ លទុក្សមនុសស ជាអតថ រស ររស់ធម៍ បប្ចើន
ជាង មហាយន និងប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា។
បយើងបលើក្សយក្ស ប្រះរុទធសាសនាក្សនុងររររជាធិបតយយខ្មម រមក្សសិក្សាក្សនុងរីរសម័យ
គឺថាក្សនុងសម័យអងគ រ គឺជាសម័យមហាយន និងសម័យបប្កាយអងគ រ គឺជាសម័យ
ហ្ិនយន ប ើមបីតាមយល់អំរីប្រភ្រននអំណាចបៅប្ស ុក្សខ្មម រ៖
១. សម័យ្អងគរ សម័យ្ពុទសា
ធ
សនាមហាយាៃ

81
82

អំបរើលោររក្សភារសបមបើម= Folie de grandeu។
វាចក្សៈ= សណា
ឋ នបប្ៅ ; Forme extérieure។
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ក្សនុងសម័យអងគ រ បទះរីម្ចនមហាក្សសតយខ្មម រមា ះបលើក្សប្រះរុទធសាសនាមហាយនជា
សាសនាជាផល វូ ការររស់ប្រះអងគ
រិធីរហ្ម ញ្ញ សាសនាក្សនុងប្រះរជវាំង

ក្ស៏ការបលើក្សបនះមិនរំខ្លនអវ ីខ្លាំងបនាះប ើយ ល់
បប្រះថារិធីទ ំងឡាយបនាះ

វាបានកាាយរ ួច

បប្សចបៅបហ្ើយជាទម្ចារ់ររស់រជអាជាា និងអំណាចររស់ប្រះមហាក្សសតយ ូ ចបយើង
បានបរតរររ់ខ្លងបលើរ ួចមក្សបហ្ើយថាលទធិបទវរជជាប្គឹះននឯក្សភារជាតិ
អំណាចផ្តរច់ការររស់ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រជំនាន់អងគ រ

និង

ខ្ លប្រះអងគ ទុក្សប្រះអងគ ជា

ប្រះឥ្នៃ និងជា បញ្ញាប្ព្ិះផង ក្សនុងឋានបោក្សិយ។ គំនិតខ្ររបនះ វាម្ចន ូ ចក្សនុង
ប្ទឹសរីប្រះរុទធសាសនាមហាយន ខ្ លទុក្សប្រះរុទធខ្ លបានប្តាស់រ ួចមក្សបហ្ើយនិង
ប្រះរុទធខ្ លនឹងបានប្តាស់បៅក្សនុងអនាគតកាល ជា សសរ ីរៈសោរព្ធម្ត្ឹង រុ៉ឹង83
ខ្ លម្ចនប្មះថា ធមាមកាយា (Dharmakaya( ខ្ លបគទុក្សធម៍បនះ ជាឥរ ិយរឋ
ររស់ប្រះរុទធ។
ក្សនុងទសសនៈបនះ បគទុក្សប្រះមហាក្សសតយ តាមអតថ រស់ររស់ប្រះអងគ ជាប្រះ ជាធម្ចមកា
យ គឺថា ជាប្រះរុទធជាម្ចាស់ ៏ម្ចនមហានុភារ ខ្ លជាប្សបម្ចលររស់ប្រះរុទធ ៏
វ ិបសសវ ិសាល និងបរធិសតវ ផង គឺ ប្ព្ិះព្ុេធសលាកិសេរ។ ក្សនុងឋានៈបនះ ប្រះអងគ
ម្ចនអំណាចអសាារយ និង អំណាចជា អធិធមម ជាតិ ក្សនុងបោក្សិយ ជាអនុភារ

៏ឧត្

តមននរុទធធម៍សប្ង្វគះ។ បរើបយើងសបងខ រក្សនុងទសសនៈបនះ គឺថាក្សនុងប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា
ក្សរ ី ក្សនុងរុទធសាសនាមហាយនក្សរ ី ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រក្សនុងសម័យអងគ រ ប្រះអងគ ទុក្ស
បសរ ីរៈប្រះអងគ ជាតំណាងប្រះឥ្នៃ និងប្រះអរ ិយៈក្សនុងរជាណាចក្សយររស់ប្រះអងគ បរើ
បយើងបប្រៀរបធតរគំនិតបនះបៅនឹងនបយបាយ ឹក្សនាំ វ ិញ
ប រ ើមយក្សខ្តម្ចនក្ស់ឯងនូ វអំណាច ឹក្សនាំផ្តរច់ការ

គឺថាប្រះអងគ ប្បាថាន

បដាយទុក្សវាថា

ម្ចនធម្ចមនុ

រ ូរ បចញមក្សរីប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា និងរុទធសាសនា បប្រះប្រះអងគ ទុក្សមល ួនជារុគគល
ប្រក្សរបដាយ ធមម រីតិ ជា ប្រះអរ ិយៈ ខ្ លជា ម្ចាស់ ររស់ អាណាប្រជានុរស្
ប្ត ប្របទស និងជា មគគ បទសក្ស៏ ននសាសនាជាតិ។
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ភារមុសោនក្សនុងលទធិរុទធសាសនាមហាយន និងហ្ិនយន គឺថិតបៅប្តង់ថាមហា
យន
ក្សំប

បរលអះអាងថាបៅក្សនុងបោក្សបនះម្ចនប្រះរុទធបប្ចើនអងគ

ចុះមក្សចរ់

ើតក្សនុងរ ូរកាយ ប្ព្ិះព្ុេធសលាកិសេរ ជារ ូរកាយមនុសស ខ្ លជារ ូរកាយម្ចន

សណា
ឋ ននប្តបសរ ិរៈ(Trikaya( ខ្ លម្ចន សារជាត្ិបីយា៉ាងេុសោា84 ក្សនុងបសរ ីរៈររស់
ប្រះរុទធមួយអងគ ៗ៖
១. ធមាមកាយា (Dharmakaya( គឺជាឧតរ មសចជ ៈខ្ លជាសញ្ញញននអតរ សញ្ញញ

ររស់

រួ ក្សអន ក្សម្ចនសមបជញ្ញ ៈសរវ កាល(ប្រះរុទធ( ជាបសរ ីរៈរស់ជាអននរ ដាច់ខ្លត អវ ីខ្ ល
ម្ចនបក្សើតប ើងគឺជាអតថ រសប្រះរុទធ

ូ បចន ះប្គរ់អំបរើទ ំងឡាយខ្ លម្ចនបក្សើត

ប ើងក្សនុងបោក្ស គឺជាអំបរើររស់ប្រះអងគ ។
២.

សមប
ូ រកាយា

(Sambhogakaya(

ជាបសរ ីរៈប្រក្សរបដាយក្សិតរិគុ

និង

ប្រក្សរបដាយភារបក្សសមក្សានរ ររស់ប្រះរុទធ។
៣. នាោកាយា(Nirmakaya( ជាបសរ ីរៈររស់ ប្រះសកយមុនី ខ្ លមនុសសបោក្សយក្ស
តប្ម្ចរ់

ប ើមបីឲបចះយល់ធមម

តាមខ្រររទននរុទធធម៍

ប ើមបីទុក្សក្សនុងសតិជា

សនា ិោានសចត្នា(៧( ប្ព្ិះសកយមុនី មិនខ្មនជាមនុសស ូ ចមនុសសបោក្សឯបទតត
បនាះប ើយ

និងនិរធន

គឺជាការ

សំខ្ ងជារ ូរធមម តាររស់ប្រះអងគ ប្គរ់បរលបវោក្សនុងបោក្សខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។

លទធិនប្ត

បសរ ីរៈ

ប្រះអងគ ជាប្សបម្ចលររស់ប្រះរុទធអធមម ជាតិ

បគប ើញម្ចនក្សនុងចរ ិក្សសា្សរ ជាបប្ចើន

ជារិបសសចរ ិក្សសា្សរ រីរសំខ្លន់

ខ្ លម្ចនបសចក្សរ ី ូ ចខ្លងបប្កាមបនះ៖
ទី១. សិោចរ ិក្សបៅវ ិម្ចនអាកាស៖
«ម្ុំបប្ចៀងបរតរររ់អំរីបសរ ីរៈខ្តមួ យគត់ក្សនុងបោក្សបនះ តបិតម្ចនខ្តមួ យ ខ្តបសរ ីរៈ

បនះខ្រងខ្ចក្សជារី ម្ចនធមាមកាយា សសចកត ីសប្ត្កប្ត្អាលកាយា និងការបសងា ើត្
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កាយា ; បដាយម្ចនសនរ ិភាររិតជាបោលលអ បក្សើតរីគុ

ធម៍ គឺការចក្សបចញឲ

ផុតរីទុក្សខប្គរ់ខ្ររយ៉ាង»។
ទី២. សិោចរ ិក្សបៅភ្ន ំរនាៃយ

ង៖

«ោរវភ្ក្សរ ី ល់ឧតរ មសចា ៈបប្រៀរបាននឹងបវហា

ខ្ លបានរំបដាះទុក្សខរីយ៉ាងររស់
សតវ បោក្ស ប ើមបីរក្ស់ជាថមីនូវបសរ ីរៈរី ម្ចន ធមាមកាយា សសចកត ីសប្ត្កប្ត្អាលកា
យា និង ការខ្ប្បប្បួ លកាយា »។
ប្តូវ ឹងថា

ប្គឹះននទសសនៈររស់មហាយនអំរកា
ី រសប្ង្វគះមនុសសបោក្ស

គឺមិន

ខ្មនថិតបៅការក្សំចត់បចលនូ វ អាត្ម ័ន85 ររស់រគ
ុ គ លប ើមបីនិរធនបនាះបទ រ៉ាុខ្នរ
បធវ ើយ៉ាងណាឲវាម្ចនលក្សខ

ៈ ៏ប្របសើរ ូ ចប្រះបរធិសតវ ខ្ លជាម្ចោ
្ ននការបចះ

ឹងធម៍ ខ្ លជាយននាំរុគគលទ ំងឡាយឲអាចកាាយបៅជាប្រះរុទធរិតប្បាក្ស ។
ប្គរ់មនុសសទ ំងឡាយអាចប្តាស់ ឹង ូ ចប្រះរុទធ
ខ្សវ ងរក្សការរំបដាះ

បដាយយក្សម្ចោ
្ ប្រះអងគ ជាគំរ ូ

តាមការមំប្រឹងខ្ប្រងររស់មល ួន

បចញផុតរីអាតម ័នខ្ លជា

ប្រភ្រនន អត្ថ េត្ថ ភាព្86 ប ើមបីឲមល ួនកាាយជាអរហ្នរ បៅបរលបនាះមល ួនមិនប្តឹម
ខ្តអាចសប្ង្វគះមល ួនឯងបានបនាះបទ

គឺអាចជាចំខ្

ក្សមួ យក្សនុងការសប្ង្វគះសតវ

បោក្ស និងការរបងក ើតអវ ីៗប្គរ់យ៉ាងសំររ់មនុសសបោក្ស។
ទសសនៈបនះឯង ខ្ លប្រះមហាក្សសតយ ជារុទធសាសនិក្សជន បៅសម័យអងគ រយក្សមក្ស
បធវ ើជាប្គឹះននអំណាចររស់មល ួនចំបរះអាណាប្រជានុរ្សរ
ក្សសតយ

ររស់មល ួនជាប្សបម្ចលររស់ប្រះរុទធ

ខ្ លនាំោនទុក្សប្រះមហា

ជាប្រះក្សំរូល

បលើអវីទ ំងអស់ក្សនុង

បោក្ស បហ្តុបនះឯងបានជាប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ប្រះអងគ ទុក្សមល ួនជាតួ អងគ ប្រះរុទធ ៏
ប្របសើរ ជាបរធិសតវ ម្ចនអតថ រសជាបសរ ីរៈបោររធម្ចមកាយ ូ ចប្រះរុទធទ ំងរួ ង។
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បគអាចទុក្សបានថា ធមាមកាយា ជាសនល
ូ ននលទធិថមីក្សនុងរររបទវរធិរបតយយ និយម
ប្រះរុទធសាសនាមហាយនក្សនុងសម័យអងគ រ
រររបទវរជាធិរបតយយ

ូ ចោននឹង បញ្ញាប្ព្ិះ ជាសនល
ូ ននលទធិ

និយមសាសនាប្រហ្ម ញ្ញ បនាះខ្ រ។

លទធិទ ំងរីរបនះម្ចន

បោលបចតនា ូ ចោន គឺធានា ល់ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រឲប្រះអងគ ម្ចនបសរ ីភារប្គរ់
ខ្ររយ៉ាង

ប ើមបីរំបរញតួ នាទីជាអន ក្ស ឹក្សនាំប្រជាជាតិក្សនុងខ្ផន ក្សសាសនា

និង

នបយបាយ ឹក្សនាំរជអាណាចក្សយផង។ ធមាមកាយ ក្សនុងនាមជា ចាប់សលាកនត្ុ
ខ្ លម្ចនប្រះមហាក្សសតយជា អា

តរ ិគហ្ក្ស បហ្ើយផរល់ជាវតថុធាតុសំររ់រង្វាញជាភ្

សតុតាងនូ វភារជាបទវរជ ខ្ លម្ចនបៅក្សនុងរុគគលប្រះរជា បហ្ើយក្ស៏ជាក្សសិ

ប្គរ់

ប្ោន់សំររ់ទុក្សរជាអំណាច និងលទធិផ្តរច់ការររស់ប្រះអងគ ជាអំបរើប្សរចារ់បនាះ
ឯង។
ក. ឯកភាព្ននចាប់សលាកនត្ុ ធមាមកាយា និងរាជាណាចកយ
ូ ចបយើងធាារ់ជំររខ្លងបលើរ ួចមក្សបហ្ើយថា បៅក្សនុងសម័យរជាអធិបតយយ និយម
ប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា អធិរបតយយនបយបាយ ឹក្សនាំជាតិម្ចនប្គឹះបៅបលើអធិរបតយយ
សាសនាររស់រជាណាចក្សយ។

ខ្ផនទីននសាសនាក្សនុងប្របទសខ្មម រក្សនុងជំនាន់បនាះ

ខ្រងខ្ចក្សជាភាគតូ ចៗជាបប្ចើន

បហ្ើយឋិតបៅបប្កាមអាជាាររស់អាទិបទរមុសៗ

ោន បហ្ើយអាទិបទរនិមួយៗជាម្ចាស់ទឹក្ស ីបរតងៗមល ួន ូ បចន ះការចំបាច់ប្តូវម្ចនការ
សប្មរសប្មួ លភាគតូ ចៗទ ំងបនាះ
នបយបាយខ្តមួ យ

ប ើមបី

យក្សមក្សដាក្ស់

បប្កាមអងគ ភារ

ខ្ លជាអងគ ភារម្ចនក្សម្ចាំងអំណាចបរញទំហ្ឹង

អាជាាតូ ចៗទ ំងឡាយបនាះ។

ល់មក្សសម័យរជាធិរបតយយ

ប្តួ តបលើ

និយមរុទធសាសនា

មហាយនវ ិញ បៅបរលខ្ លប្រះមហាក្សសតយទុក្សធម្ចមកាយជាអតថ រស់មល ួន ប្រះអងគ
ខ្ លជាបសរ ីរៈប ើមម្ចនក្សនុង «ធមម វោ» ររស់ប្រះរុទធ ខ្ លប្រះអងគ របងក ើតឲប្សរ
នឹងទំហ្ំបោក្សធាតុប ើមបីបសចក្សរ ីប្តូវការររស់បោក្សធាតុ។ ក្សនុងឋានៈជាប្រះធម៍ប្រះ
មហាក្សសតយខ្មម រនិយមមហាយន យក្សឋានៈបនះមក្សបធវ ើឲម្ចន សមាបត្ត ិ87ឯក្សភារ
សាសនា

87

ប ើមបីយក្សឯក្សភារបនះបៅបធវ ើឲសបប្មចឯក្សភារនបយបាយក្សនុងនគរ។

សម្ចរតរ ិ= បធវ ើឲបានសំបរច ; Réalisation។
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ក្សនុងឧបាយក្សលបនះ

បសរ ចកាន់ប្រះរុទធសាសនាមហាយន

យក្សមក្សអនុវតរ ក្សនុង

នបយបាយ ឹក្សនាំររស់មល ួនបដាយតាំងមល ួនឯងជានិមិតររ ូរឯក្សភារជាតិ។ សាថរ័
នននជំបនឿបលើព្ុេធរាជ ប្តូវប្រះមហាក្សសតយ យក្សមក្សជំនួសជំបនឿបលើសេវរាជ។ លទធិបទវ
រជ ក្ស៏ ូ ច លទធិរុទធរជ ម្ចនអភិមានៈ88 ូ ចោន ទុក្សមល ួន ជាលទធិសក្សល។
ក្សនុងលទធិរុទធរជបនះ ប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី៧ ប្រះអងគ យក្សវាមក្សបធវ ើជាប្គឹះនបយបាយ
ឹក្សនាំប ើមបីរក្សាឯក្សភារជាតិ

របរតររយ

និង វ ិន័យក្សនុងសងគ មជាតិ

មិនខ្ត

រ៉ាុបណា
ណ ះ ប្រះអងគ យក្សលទធិបនះ មក្សរំប រ ីនបយបាយវាតទឹក្ស ី ប ើមបីក្សសាងមហា
នគរខ្មម រ។ លទធិបទវរជក្ស៏ ូ ចរុទធរជខ្ រ ម្ចនអាការៈរីរ គឺជាបទវក្សម្ចាំង៖
ទី១ ជាក្សម្ចាំងោាតចក្សមជឈម ឌ ល ខ្ លជាក្សម្ចាំងអូ សនបយបាយវាតទឹក្ស ីនន
មហានគរខ្មម រ។
ទី២ ជាក្សម្ចាំងចូ លរក្សមជឈម ឌ ល ខ្ លជាក្សម្ចាំងប្រមូ លខ្ ន ី ំរន់ទ ំងឡាយឲ
មក្សថិតបៅបប្កាមរជទ ឌ ។
ប ើមបីឲប្រះរជាម្ចនបទវក្សម្ចាំងបនះ បគម្ចនបធវ ើរិធីបប្សាចទឹក្ស រិសិ ឋ ថាវយប្រះរជា
បហ្ើយទឹក្សរិសិ ឋ បគយក្សរីប្គរ់ទីក្សខ្នា ងក្សនុងមហានគរ បប្សាចបលើប្រះអងគ ប ើមបីឲ
រ ូរប្រះអងគ កាាយជា ជិវមជឈម ឌ ល ននមហានគរខ្មម រ។ ក្សនុងសិោចរ ិក្សបៅប្បាសាទ
ប្រះខ្លន់ម្ចនចរថា៖
«បរតងរល់នថាប្រហ្ម រុបរហ្ិតយក្សទឹក្សខ្ លប្រះសុ រ ិយម្ចនា ប្រះរជានគរជាវ យួ ន ចំ

័ វ ័រ មនទី៧ ខ្ លជាមហា
បា៉ា (ម្ចនបសរ ចរីរប្រះអងគ ( មក្សបធវ ើរិធីជំរៈកាយប្រះបាទជយ
ក្សសតយម្ចនអធិរជភារបលើនគរទ ំងឡាយបនាះ »។
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អភ្ិម្ចនៈ= Universalité។
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ឯក្សភារសាសនា ឯក្សភារនបយបាយ ឹក្សនាំជាតិ ខ្ លយក្សប្គឹះលទធិរុទធរជ និង
ធម្ចមកាយជារំនឹង

ជាលទធិផរល់ជាវតថុធាតុសរ
ំ រ់បធវ ើនិមិតររ ូរចំបាច់ននអារយធម៍

និង ជំបនឿខ្មម របៅក្សនុងសម័យអងគ រ និយមរុទធសាសនាមហាយន។
េ.

ធមាមនុរ ូបននអំណាចរាជានិយម

េសេនៈខ្ដលេុកប្ព្ិះរាជាជាអា កសសស្រង្ហគិះ

មនុសេជាត្ិ
បគប ើញម្ចនក្សនុងលទធិរទ
ុ ធសាសនាមហាយន ខ្ លរជាធិបតយយ យក្សមក្សបធវ ើជា
សមបទននបយបាយ ឹក្សនាំជាតិ ទុក្សសណា
រ រ់ធានរ់មនុសសបោក្ស ជាសណា
រ រ់ធានរ់
មួ យ ម្ចនធមម ជាតិ ូ ចជាសណា
រ រ់ធានរ់សាក្សលបោក្ស បហ្ើយវាប ើរប្សរោនជានិចា។
ចារ់បោក្សធាតុខ្ លជាចារ់អភ្ិបាលបលើសណា
រ រ់ធានរ់មនុសសបោក្សក្សនុងប្រហ្ម

៏

ធមម ខ្ លម្ចន បញ្ញាប្ព្ិះ (ប្រះរូ ជា ខ្ លម្ចនក្សម្ចាំងបសម ើនឹងប្រះឥ្នៃ ( ជាប្គឹះបនះ
ប្តូវបានបគយក្សរុទធធម៍មក្សជំនួសវ ិញ។

ូ ចបយើង ឹងរ ួចបហ្ើយ បគទុក្សធម្ចមកាយ

ជាការសំខ្ ងរ ូរននប្រះរុទធ ៏ វ ិបសសវ ិសាល បហ្ើយជួ នការប្រះអងគ ម្ចនប្មះជា «រី
តាសតវ បោក្ស»។
ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រ ខ្ លប្រះអងគ រំោយអតថ រសររស់ប្រះអងគ ក្សនុងធម្ចមកាយ ខ្ ល
ជាធមម ននប្រះរុទធទ ំងឡាយ ក្ស៏កាាយតាមរបរតរបនះ ជាប្សបម្ចលររស់ប្រះរុទធអធិ
ធមម ជាតិខ្តមរ ង បហ្ើយក្សនុងឋានៈបនះ ប្រះអងគ បានទទួ លអំណាចរីប្រះរុទធប ើមបីខ្ថ
រក្សាការប្រប្រឹតរលអររស់សតវ បោក្ស និងរក្សាសនរ ិភារក្សនុងបោក្សិយនិងសុម ម
ុ ក្សនុង
សាក្សលបោក្ស។

ទសសនៈបនះោមនអវ ីមុសខ្ផាក្សរីទសសនៈប្រហ្ម ញ្ញ សាសនាបនាះ

ប ើយ ខ្តរុទធសាសនាមិនយក្សការរូ ជា និង រ ិត្ីវោ89 មក្សបធវ ើជារិធីសាសនាររស់
មល ួនបនាះបទ។ ចំបរះរុទធសាសនាមហាយន ម្ចនខ្តធម័ប្រះរុទធមួយគត់ខ្ លបគ
ទុក្សជាអតថ រសររស់សាសនា

89
90

វ ិតីវាច= Parole rituel។
គំនិតទូ បៅ= Concept។

បហ្ើយបគនាំោនបលើក្សធម៍បនះបសម ើនឹង

គំនិត្េួ សៅ90
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នន បរមត្ថ វ ិជាជ91។ ប្ទឹសរីបនះ ជាមួ យោននឹងប្ទឹសរីការវ ិវឌ្ឍន៏ររស់ ចប្ករាសីនន
បគទុក្សរុគគលបសរ ចជាអន ក្ស ឹក្សនាំជាតិ

សលាក92

និងមនុសសបហ្ើយប ើមបីការររ

ប្របយជន៏រ ួម ប្រះអងគ ប្តូវម្ចនអំណាច បប្រើវាប ម
ើ បីរ្ង្វករភារឥតសណា
រ រ់ធានរ់
និងក្សំចត់ទុគិតភារ។ រុទធសាសនាមហាយន ក្ស៏ ូ ចប្រហ្ម ញ្ញ សាសនាខ្ រ ម្ចន
ជំបនឿថា ការវ ិវឌ្ឍន៏ ននមនុសសជាតិមិនម្ចនលក្សខ

ៈជាការវ ិវឌ្ឍន៏ប្តង់ ូ ចរនាៃត់

បនាះបទ រ៉ាុខ្នរ ជាការវ ិវឌ្ឍន៏តាមរបរតរកាឆ្ាស់ោន។ វឌ្ឍនភារននមនុសស ក្សនុង
ំប

ើររ ួមោន គឺោមនទីរញ្ា រ់បនាះប ើយ

ូ ចបគប ើញក្សនុងប្រវតរ ិសា្សរ ម្ចនការខ្ប្រ

ប្រួ លខ្លាំង ការវ ិក្សវរ រនរ ក្សនុងចប្ក្សរសី ននវ ិរុលភារ រ ួចបហ្ើយម្ចនការប្ត រ់ចុះ
ប ើងឥតម្ចនឈរ់រីទុក្សខបៅសរាយ

បហ្ើយរីសរាយមក្សទុក្ស វ ិញររស់មនុសស

បោក្ស បហ្តុបនះឯងបហ្ើយ បានជាប្រជារ្សរ ចង់ម្ចនអន ក្សការររមល ួនបៅចំបរះ
មុម ំប

ើរខ្ប្រប្រួ លបនះ បហ្ើយអន ក្សការររបនាះគឺោមននរណាបប្ៅរីប្រះមហាក្សសតយ។

សុវ ណ កាល

នឹងអាច ល់បាន

សំររ់មនុសសជាតិ

បៅបរលណា

ប្ព្ិះេុចិតត

(Tusita(ជាអន ក្សបធវ ើឲប្សាក្សទុក្ស និងប្ព្ិះសមប្ត្ីយ (Maitreya( ប្រះអងគ ចុះរីឋាន
សួ គ្មក្សជួ យរំបដាះទុក្សខមនុសសបោក្ស។ បៅបរលខ្ លប្រះអងគ រុំទន់យងចុះមក្ស គឺ
ប្រះមហាក្សសតយប្រក្សរបដាយធម៍ ជាបសរ ចនាថ ខ្ លប្តូវប្រជារ្សរ បានខ្តងតាំង
ប្រះអងគ ក្សនុងមុមនាទីជាអន ក្សការររមល ួន និងសតវ បោក្ស ប្ទង់ជាតំណាងប្រះរុទធរីរ
អងគ បនះ។ ក្សនុងគំនិតបនះ បោក្ស Paul Mus បានសរបសរថា៖

័ វ ័រ មនទី៧ប្រកាសថា
«បៅបរលខ្ លប្រះបាទជយ

ប្រះអងគ នឹងជំរះបារក្សមម ឲអស់រី

បោក្សបនះ បដាយមិនម្ចនការបារមម ៏អវីរនរ ិចបសាះអំរីភារក្សំណាចននបរលបវោ
គឺចាស់ជាប្រះអងគ ទុក្សប្រះអងគ ជាឧតរ មអន ក្សជួ យសប្ង្វគះ ខ្ លម្ចនអតថ រស់ជាប្រះ
រុទធបនាះឯង
ូ ចបគប ើញម្ចនចរបលើសិោចរ ិបៅប្បាសាទតាប្រហ្ម ថា
៏ ៖ម្ចតា
័ វ្រ មន៏ទី៧ជាប្បាជាាប្រះម្ចតា គឺជាជាម្ចតាររស់ប្រះរុទធ
ររស់ប្រះបាទជយ
ូ ចោន

ររមមតថ វ ិជាជ= ការប្សាវប្ជាវតាមវ ិចរ ា ញា
មូ លបហ្តុ ននសាក្សលបោក្ស ; Métaphysique។
92 ចប្ក្សរសីននបោក្ស= Cycle du monde។
91

បលើចំប

ះននសតវ បោក្ស ម្ចនវ ិញ្ញញ

ធមម ជាតិ អាទិបទរ
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័ រុទធ ជាឧតរ មអន ក្សស
បនះខ្ រ បលើសោ
ិ ចរ ិក្សបៅប្បាសាទប្រះខ្លន់ ម្ចនចរថា ជយ
ប្ង្វគះរ្សរ »។
ក្សនុងទសសនៈទុក្សប្រះរជាជាអន ក្សសប្ង្វគះរ្សរ បនះ ខ្ លនាំឲប្រជារ្សរ ទទួ លសាគល់ថា
អំណាចផ្តរច់ការប្រះមហាក្សសតរ មល ួនជាអំណាចប្សររុទធធម៏ បរើប្សររុទធធម៏ គឺរិត
ជាប្សរចារ់បនាះឯង។
គ. អំណាចផ្កតច់ការនិយម
ររររជាធិបតយយ និយមរុទធសាសនាមហាយន ទុក្សធម៍ប្រះរុទធជាប្រភ្រប្គរ់
ចារ់ននមនុសសបោក្ស ក្សនុង វ ិស័យសីលធម៏ក្សរី គិតយុតរក្សរី។ បដាយយក្សរុទធធម៍ជា
អតថ រសររស់មល ួន រុទធបសរ ចទុក្សប្រះអងគ បសម ើនឹងរុទធធម៍ គឺថាជាបសរ ចននចារ់បហ្ើយ
ទទួ លសាគល់ខ្តរុទធធម៍ជាធម៍ខ្ លទុក្សជាក្សំ រ ិតននអំណាចររស់ប្រះអងគ ។

ការទុក្ស

រុទធធម៍ជាអធិភារបលើអំណាចមល ួនបនះ ក្ស៏ជាការប្រកាស ជាមួ យោនខ្ រថាអំណាច
ផ្តរច់ការបសរ ច
ប្រខ្ក្សក្សបាន

ជាអំណាចនបយបាយ ឹក្សនាំជាតិ
ូ បចន ះរជាអាជាា គឺោមនលក្សខ

ខ្តមួ យគត់ឥតម្ចននរណា

ៈជាអាជាារំរនបៅបលើសិទធបិ សរ ីភារ

ររស់អាណាប្រជានុរ្សរ បនាះប ើយ បប្រះថារជាអាជាាបនះជារុទធធម៍។ ការរិតក្សនុង
ការទក្ស់ទងរវាងប្រះរជាជាមួ យនឹងររវ ជិត គឺឋិតបៅប្តឹមក្សំ រ ិតការទក្ស់ទងក្សនុង
វ ិស័យសាសនាខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ ូ បចន ះបៅចំបរះមុមរជាអំណាច គឺោមនអំណាចទីរីរណា
មួ យ អាចម្ចនទមា ន់បសម ើនឹងវាបនាះប ើយ។ ក្សំ រ ិតននអំណាចផ្តរច់ការររស់បសរ ចគឺ
ជាសវ ័យក្សំ រ ិត គឺថាក្សនុងការ ិយក្សមម ននអំណាចបនះ គឺវាោមនអវ ីអាចក្សំ រ ិត ហាមបសរ
ច មិនឲបធវ ើអវីមួយបានបនាះប ើយ។
រិតខ្មនបគប ើញម្ចនបៅក្សនុងរជា បសំសកថា93 សរបសើរថា ប្រះរជាប្រកាស
បដាយមល ួនថា ប្រះអងគ ជាបសរ ចបោររធម៍ បហ្ើយបធវ តា
ើ មសិកាខរទឥតបខ្លាះររស់ប្រះ

93

រសំសក្សថា= សុនធរក្សថាសរបសើ ; Panégyrique។
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រុទធ ខ្តតាមការរិត វ ិញ ការសរបសរសរបសើរបនះ គឺឋិតបៅប្តឹមជាអក្សសរសា្សរ ខ្ ល
បគសរបសរប ើងសំររ់ឲខ្តឲ រីបរះសាររ់ខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។
បគ ឹងថា ប្គរ់អំណាចផ្តរច់ការម្ចនបៅក្សនុងធាតុមល ួនជានិចា នូ វការរំបោភ្ និង
អំបរើក្សំណាច បៅបលើមនុសស
ប្រះសម្ចមសមពុទធ។

ូ បចន ះអំណាចបនះ វាម្ចនភារផទុយប្ស ះរីឳវាទររស់

ូ ចបយើង ឹងថារជាអំណាចជាអំណាចឥតម្ចនក្សំ រ ិត

ូ បចន ះ

អំណាចបនះ ម្ចនធមម ជាតិជាអំណាចផ្តរច់ការ បប្រះថាជាអំណាចឥតរញ្ញញចំប រ ីន
ននប្រះម្ចនប្រះភាគ ខ្ លប្ទង់ម្ចនភាគននអតថ រស ធមម រស វ ិមុតរិរស អធិសីល
អធិចិតរ និងអធិរញ្ញញ។
២.សម័យ្ដស្កាយ្អងគរ សម័យ្ពុទសា
ធ
សនា

ៃ
ិ យាៃ

បៅប្ស ុក្សខ្មម រ ចរ់បផរើមរីសតវតសទី១៤មក្ស រុទធសាសនាមហាយន បានប្តូវបគរត ូ
រ

យក្សរុទធសាសនាហ្ិនយន

ខ្ លជាលទធសា
ិ សនាជិតនឹងលទធិប ើមររស់ប្រះ

សម្ចមសមពុទធ មក្សជំនួស។ លទធិហ្ិនយន ខ្ លម្ចនប ើមក្សំប

ើតបៅប្របទសបសរ ី

លង្វក ខ្ លបគយក្សភាសាបាលីជាយន សំររ់សិក្សាធម៍ប្រះរុទធ។ លទធិបនះម្ចន
ប្មះថាលទធិ «សេវត»។
ទិ ឋ ភារននលទធិថមីបនះ វាមុសោននឹងលទធិចស់ គឺថា មហាយនឲសរៈសំខ្លន់បៅបលើ
បរ ិកបប94 បរមត្ថ វ ិជាជ ខ្ លជាទិ ឋ ភារមួ យ ូ ចម្ចនក្សនុងប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា គឺថាបគ
ទុក្សប្រះរុទធជា អត្ិសសដា ជន95 អធិធមម ជាត្ិជន96 ធមាមកាយា ខ្ លជាបសរ ីរៈនន
វាចទូ នាមនអរ់រំររស់ប្រះរុទធ ប្តូវបានរួ ក្សររវ ជិតមហាយន យក្សមក្សបធវ ើជាបសរ ី
រៈធម៍ វ ិន័យ ខ្ លម្ចនក្សំ រ ិតតឹង រុឹងរំផុត។ ក្សនុងគំនិតបនះរួ ក្សបគរនយល់ថា ការស

ររ ិរក្សប= ការសិក្សាខ្លងប្ទឹសរី. Spéculation។
អតិបស ឋ ជន= ឧតរ មជន ; Etre transcendant។
96 អធិធមម ជាតិជន= Etre surnaturel។
94
95
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ប្ង្វគះមនុសសបោក្សមិនខ្មនទូ នាមនឲមនុសសខ្សវ ងរក្សឋាននិរធនបនាះបទ គឺទូនាមន
អាតាម តាមផល វូ ធម៍ ប ើមបីរំបាត់ សទាសៈ សមាហៈ មានៈេិដាិ កាម កិសលស ។ល។
ក្សនុងទសសនៈហ្ិនយន

បគទុក្សរុគគលលក្សខ

ៈររស់ប្រះរុទធជាមនុសសបោក្សធមម តា

ម្ចនអនុភារក្សនុងចិនារ និងម្ចនវ ិចរណាក្សិចារិបសស ខ្ លនាំឲការទក្ស់ទងរវាង
ប្រះរជានឹងរ្សរ ឥតម្ចនសភារតឹង រុឹង ខ្ លជាការរបងក ើតមូ លដាឋនបមប្តីភារ
ប្រក្សរបដាយបសចក្សរ ីសារ់បក្សើតមក្សរីសនរ ិភារប្តឹមប្តូវតាមសីលធម៍។

ក្សនុងការ

ទក្ស់ទងបនះ ប្រះរជា ខ្លងទុក្សប្រះអងគ ជាប្សបម្ចលនន «អន ក្សសប្ង្វគះរ្សរ ៏ឧតរ ម»
ផទុយបៅវ ិញ ប្ទង់ទុក្សមល ួនប្រះអងគ ជាមនុសស ូ ចមនុសស ៏នទបទតត ឥតក្សំណាញ់វ ណ ៈ
ខ្ លជារុគគលបានទទួ លគុ ូ រការជាផល បានមក្សរីការប្រប្រឹតរអំបរើលអរីជាតិ
មុនៗ ខ្ លនាំឲប្រះអងគ បក្សើតក្សនុងជាតិថមី ក្សនុងសាថនភារមព ស់បលើមនុសសទ ំងឡាយ
ប្រក្សរបដាយសុប្ក្សឹតភារខ្លាំងបទតត អាចឲប្រះអងគ រក្ស់ង្វរ ជា «ប្រះធម៍» ខ្ ល
ជាអន ក្សការររអាណាប្រជានុរ្សរ រស់ក្សនុងសងគ មរុទធរ រ ិស័ទ ខ្ លម្ចនប្រះអងគ ជា
មគគ បទសក្ស៏ ូ ចោនបៅក្សនុងវតថ អារម ខ្ លប្រះសម្ចមសមពុទធ ប្រះអងគ បានទូ នាមន ល់
សម

ៈទ ំងឡាយ ឲបចះបោររប្គូអាចរយមល ួន ូ ចជារីតា។ បរើប្រះរជា ជាប្រះ

ធម៍

ូ បចន ះប្រះអងគ ជារីតាររស់រុទធរ រ ិស័ទបនាះឯង

ូ បចន ះការទក្ស់ទងរវាងប្រះ

រជានឹងរុទធសាសនិក្សជនទ ំងឡាយក្សនុងនគរ គឺជាការទក្ស់ទងឈរបលើភ្ក្សរ ីភារ។
ក្សនុងគំនិតបនះ ប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ ោត់ទុក្សប្រះមហាក្សសតយ ជារីតា ខ្ លជាមនុសស
ម្ចនអតថ រសប្របសើរ ខ្ លជារីតាបានទទួ លរជសមបតរ ិបក្សើតរីគុ ូ រការ ររស់ប្រះ
អងគ ខ្ លប្ទង់បានសាងរីជាតិមុនៗមក្ស។គំនិតបសរ ចជារីតា ររស់រ្សរ ប្តូវបាន
អន ក្សខ្តងចារ់ បគក្សត់ទុក្សក្សនុងម្ចប្តា៤៧នន «ប្កមប្ស ុក» បហ្ើយបគប ើញម្ចនខ្ រ
ក្សនុងោាមួ យននចារ់ «នប្ត្ភូ មិ» ខ្ លម្ចនខ្ចងថា៖

ឹ នាំបដាយបសរ ចខ្ លជារីតា ខ្ លជាវ ័រ មន័ ជារុទធសាសនិជន ទុក្សធ
«ប្រជារ្សរ ក្ស
ម៍ជាក្សរ

ីយក្សិចា យក្សររវ ជិតជាទីប្រឹក្សាសំររ់នាំផល វូ ឲប ើរតាមក្សនា ងធម៍ វ ិន័យ

និងបធវ ើរ ិរតរ ិគឺចំប រ ីនធម៍ប ើមបីសំបរចនូ វធម៍ខ្ លរំលត់ក្សិបលស រំលត់ទុក្សខ» ូ បចន ះ
បសរ ចលអ គឺជាបសរ ចម្ចនេសព្ិធធម្៖
បសចក្សរ ីសរប
ុ រស (Dana( គុ

ធម៍ ឬសីលធម៍ (Sila( ភ្ក្សរ ីភារ ឬ អតថ រលក្សមម

(Pariccaga( បសចក្សរ ីបទតងប្តង់ (Ajjava( ចិតរលអ និងបសចក្សរ ីអាសូ រ (Maddava( បស
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ចក្សរ ីតឹង រុឹង (Tapa( ភារសា រ់ (Akkodha( អហ្ិសា (Avihimsa( មនរ ី (Khanti( អនា
គត្ិ97 (Avirodhita( ។
បគបមើលប ើញថាបៅប្ស ុក្សខ្មម រ រុទធធម៍ ោមនឥទធិរលបៅបលើ រចនាសមព ័នធសងគ ម
បនាះបទ ខ្ លជាសងគ មម្ចនធាតុជាសងគ មសក្សរ ីភ្ូមិ ខ្ លអន ក្ស ឹក្សនាំ បគមំខ្ថរក្សាវា
ឲថិតបថរជានិចា ប ើមបីការរររុរវសិទធិររស់រួក្សបគ ខ្ លជារួ ក្សក្សំណាញ់វ ណ ៈ។ក្សនុង
អំបរើបនះ រុទធធម៍ ោមនសារៈសំខ្លន់អវីរនរ ិចប ើយចំបរះរួ ក្សបគ។ រិតខ្មនម្ចន
ប្រះរជាខ្មម រ បានយក្សលទធិហ្ិនយនមក្សបោរររូ ជាបដាយរ ិរតរ ិរូជាខ្ លនាំឲ
ប្រះអងគ កាាយជា វរៈក្សសតយ រ៉ាខ្ុ នរ បរើបយើងបានសិក្សាអំរីប្រវតរ ិសា្សរ ជាតិខ្មម រ បយើង
ប ើញថា ប្រះមហាក្សសតយ ប្របភ្ទខ្ររបនះម្ចនភាគតិចរំផុត។ មហាក្សសតយខ្មម រមួ
ចំនួនធំ

ប្រះអងគ បាន ឹក្សនាំប្រះនគរ

តាមវ ិធីផ្តរច់ការ

តាមភារ

ក្សំណាច ជួ នកាលរហ្ូ ត ល់បប្រើអំបរើឥតមនុសសធម៍ ខ្ លនាំឲប្រជារ្សរ បក្សើតបស
ចក្សរ ីបៅរប្ក្សហាយក្សនុងសតិ រស់ក្សនុងទុក្សខ ទុក្សការប្រកាសររស់បសរ ចមល ួនថាប្រះអងគ ជា
រីតាររស់ប្រជារ្សរ ជា វញ្ចនការ98 បហ្ើយជួ នកាល រហ្ូ តហានបធវ ើក្សុរក្សមម ប្រឆ្ំង
នឹងបសរ ចខ្តមរ ង។
ការរំបោភ្

និងអំបរើក្សំណាចបលើប្រជារ្សរ គឺរអា
ុំ ចកាត់បចញបានរីប្ររ័នធផ្តរច់

ការខ្មម របានបនាះប ើយ

មិនថាប ើយ

ក្សនុងររររជាធិរបតយយនិយមប្រហ្ម ញ្ញ

សាសនា ឬ និយមរុទធសាសនា សូ មបីក្សនុងរររប្រជាធិរបតយយ អាប្ស័យរ ឋ នុញ្ញ
រចចុរបនន ក្ស៏បៅខ្តម្ចនការរំបោភ្ និងអំបរើក្សំណាចបលើប្រជារ្សរ ជានិចា បប្រះថា
អំណាចផ្តរច់ការបៅប្ស ុក្សខ្មម រ

វាម្ចនបៅក្សនុងធមម ជាតិររស់សងគ មខ្មម រ

ខ្ លជា

ក្សតារលំបាក្សមួ យក្សនុងការសាងលទធិប្រជាធិរបតយយ។ បយើងប ញ
ើ ចាស់ បទះបសរ ច
មិនបសរ ច អន ក្ស ឹក្សនាំខ្មម របៅបរលណាមល ួនម្ចនអំណាច ខ្តងខ្តម្ចនសភាវគតិ
ជាតិរចជនជានិចា បប្រើអំណាចសំររ់ការររប្របយជន៏មល ួនខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ បហ្ើយបធវ ើ
ប្រជាភ្ិថុតិ

97
98

យក្សសាសនាជាឧបាយក្សលររស់មល ួន

អនាគតិ= Impartialité។
វញ្ា នការ= អាការបបាក្សប្បាស។

សំររ់ជាជំហ្រនិងរិទបាំង
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អំណាចផ្តរច់ការររស់មល ួន។ ការបនះជាទុក្សខធំសំររ់ប្រជាជាតិខ្មម រ ខ្ លបធវ ើឲជាតិ
ខ្មម រោមនរនា ឺ មិនរុងបរឿង ខ្ លនាំឲប្រជារលរ ឋ មិនយល់ចាស់ មិនប្បាក្ស អំរី
សិទធិររស់រលរ ឋ ។
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យ្
ី ៃឹង ការដរៀបចំក្សងសម័
យ្ដ ម
ើ
ុន

ខ្្នក្សទី១
គំៃត
ិ ទ ួដៅនៃរ ខ្ឋ មែរ

បយើងបាន ឹងរ ួចបហ្ើយថាអំណាចបសរ ច
និយមអាទិបទរ

ក្សនុសម័យប ើមជាប្ររ័នធអំណាចផ្តរច់ការ

ខ្ លជាអំណាចខ្ផអក្សបលើចារ់បោក្សធាតុ

ប្រតិភ្ូ ជាអន ក្ស ឹក្សនាំរ ឋ បដាយ យក្ស ឬក្ស៏99 ប្រហ្ម

ខ្ លម្ចនបសរ ចជា

៏ធម៍ ឬក្ស៍ រុទធធម៍ ជា រំនឹង

អំណាច បៅតាមជំបនឿសាសនាររស់បសរ ច។
ការបនះរង្វាញឲប ើញថា ការបរតរចំរជអាជាាក្សរ ី រចនាសមព ័នធអំណាចក្សរ ី ការខ្រង
ខ្ចក្សមុមង្វរ

ូ ចជាមុមការប្រតិរតរ ិ តុោការ ជារិបសសខ្ផនក្សរញ្ញញតិ ឋិតបៅ

ក្សនុង អនិសេរភាព្100 ននធម៍សាសនាររស់ប្រះរជា និងការសប្មរសប្មួ លជាមួ យ
នឹងជំបនឿប្រជារ្សរ បៅតាម ំរន់នានា ប ើមបីរក្សាឯក្សភារជាតិ។ បគសួ រជាសំ ួ រ
រីរថា៖
១. បតើនរណាជាម្ចាស់អំណាចរិតក្សនុងរជាណាចក្សយ ប្រះមហាក្សសតយ ? ឬ សាថរ័នរ ឋ ?

99

ឬក្ស៏= Soit។
អនិសសរភារ= បៅក្សនុងចំ ុ ះ ; Dépendre។

100
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យ្
ី ៃឹង ការដរៀបចំក្សងសម័
យ្ដ ម
ើ
ុន

២. បតើការបរតរចំរ ឋ និងការបរតរចំអំណាចបសរ ច បតើការបរតរចំ ណាមួ យខ្ លម្ចន
ភារមព ស់ជាងបគ ?
បរើបយើងយក្សប្ទឹសរីសុទធ ររស់រជអំណាចមក្សរក្សប្សាយ បយើងប ញ
ើ ថាអធិរបតយយ
ននបសរ ច ប្ោន់ជាអធិរបតយយជារជប្រតិភ្ូខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ បប្រះថាអធិរបតយយបនះវា
ថិតបៅក្សនុងអនិសសរភារចារ់បោក្សធាតុ។ ក្សនុងចំ ុ ចបនះ បគអាចសួ រជាសំ ួ រ
បានបទតតថា បតើនរណាជាអន ក្សប្រគល់អធិរបតយយបនះ ល់ប្រះរជា ?
បរើបយងតាម សិេធិបញ្ជការ101 ររស់បសរ ច ខ្ លអាទិបទរថាវយប្រះអងគ ខ្ លបគ
ទុក្សវាជា និត្ិអត្ថ សនាម័ត្ិ102 ររស់ប្រះអងគ ខ្ លជាចារ់ រស់និតយបៅក្សនុងខ្តគំនិត
ប្រះអងគ ផ្តៃល់ និង អាជាាគត្ិយុត្ត103 ររស់ប្រះអងគ ជាអំណាចប្រះរជា ខ្ លប្រះអងគ
ម្ចនរំ

ងក្សនុងគំនិត ឲប្គរ់បសរ ច សន ងរជយ រនរ រប្ី រះអងគ នាំោនបោររអំណាច

បនះជានិចា

បគអាចសនន ិដាឋនបានថា

បដាយខ្ផអក្សបលើសិទធិ

និងអាជាាខ្លងបលើ

បនះ អន ក្សខ្ លប្រគល់អធិរបតយយ ល់បសរ ចគឺបសរ ចមល ួនឯងខ្តមរ ង។
ខ្តបរើបគទុក្ស រាជយ104 ជាវតថុរិតអរ ូរ ម្ចននិចាភារ បហ្ើយជាវតថុ វ ិបសសវ ិសាល (អតិ
បស ឋ ( ខ្ លម្ចនរុគគលបសរ ចជាតំណាង ខ្ លជារុគគលមិនឋិតបថរ ូ ចមនុសសធមម
តា ម្ចនតួ នាទីក្សនុងតំខ្

ងបសរ ចជាអន ក្សរង្វគរ់

ូ បចន ះ អាជាាគត្ិយុត្ត ររស់ប្រះ

អងគ ខ្ លប្រះអងគ បានតាក្ស់ខ្តងប ើងក្សនុងរជាជកាលប្រះអងគ មិនអាចថិតបថរបាន
បនាះប ើយ

បរើោមន

រាជយ

ខ្ លជាអងគ ភារម្ចនលក្សខ

ៈជានិចាភារ

ជាអន ក្ស

រក្សា អាជាាគត្ិយុត្តបសរ ច ូ បចន ះបគអាចសនន ិដាឋនបានថារជយ ជាអធិរបតយយររស់
ជាតិ បហ្ើយបានប្រគល់អធិរបតយយបនះ

ល់ប្រះរជា។

សិទធិរញ្ញញការ= Droit de commendement។
នីតិអតថ បនាម័តិ= ចារ់ខ្ លម្ចនបៅខ្តក្សនុងគំនិត ; Droit subjectif។
103 អាជាាគតិយុតរ= Ordonnancement juridique។
104 រជយ= Royauté។
101
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ក្សនុងចំ ុ ចបនះបោក្ស G. Coedès អន ក្សប្រវតរ ិសា្សរ បារំង បានបធវ ើការរក្សប្សាយ
ូ ចតបៅ៖
ក្សនុងសម័យអងគ រ (សតវតសទី៩( សម័យខ្ ល ប្រះបាទជ័យវ ័រ មន៏ទី២ (៨០២-៨៥០(បាន
បធវ ើ ប្បត្ាសាថប័ន105 មហានគរខ្មម របានប ើង វ ិញ បហ្ើយនិងការរបងក ើតជំបនឿថមីសំ
ររ់ជាតិខ្មម រ ម្ចនប្មះថាជំបនឿ”សេវរាជ”ក្សនុងបោលរំ

ងយក្ស រាជយ ខ្ លជាអងគ

ភារម្ចននិចាភារ មក្សបធវ ើជាមបធាបាយ សំររ់បធវ ើឲ វងសសការររស់ប្រះមហាក្សសត្
យខ្មម រ ខ្ លសុទធជា អនិចចបុគគល106

ូ ចជាមនុសសឯបទតត ឲម្ចនលក្សខ

ភារ ូ ច រាជយ គឺជាការរបងក ើតអតថ រស ននររររជានិយមខ្មម រ

ៈជានិចា

ូ បចន ះទបងវ ើបនះមិន

ខ្មនជាសក្សមម ភារធមម តា បហ្ើយប្ោន់ជាការកាត់សាមនយល់ក្សនុង វ ិញ្ញញ

ររស់អនក្ស

ប្រវតរ ិសា្សរ បនាះបទ បប្រះបគប ើញម្ចនចរទុក្សបលើសិោចរ ិក្សខ្មម រជាបប្ចើន ូ ចបៅ
ប្បាសាទបកាះខ្ក្ស

រញ្ញជក្ស់ថា

«ម្ចាស់ននបោក្សគឺរជយ»

ូ បចន ះបសរ ចប្ោន់ជាអន ក្ស

រនរ ក្សនុងមុមង្វរប្រះអងគ នូ វនិចាភារ ររស់ រាជយ ខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។
ក្សនុងទសសនៈបនះ បគប ើញម្ចនខ្ របៅក្សនុងប្ទឹសរីនន «រដា ខ្េម រ» ខ្ លជាអងគ ភារឈរ
បលើអតថ រសនន រាជយ ខ្ លជា សហត្ុនននិត្ិសិេធកមម 107។ ការយក្សនិចាភារនន រាជយ
មក្សបធវ ើជាបោលការ

៏បនះ

សំណង់គត្ិយុត្តជាត្ិ108

គឺោមនអវ ីបប្ៅរីម្ចនបោលរំ

ខ្ លលបគទុក្សជាការបោលការ

ងចង់

ោក់ឫស

៏ នន និត្ិរដា ខ្មម រ ក្សនុង

សម័យអងគ រ។
សិោចរ ិក្សបៅភ្ន ំបាខ្មង ជាក្សសិ

នូ វលក្សខ

ៈ និចាភារនន រាជយ ខ្ លម្ចនបសច

ក្សរ ី ូ ចតបៅ៖

័ វ ័រនម ទី៥ (៩៦៨-១០០០( បានប ើងបប្ោងរជសមបតរ ិរនរ
«ក្សនុងឆ្នំខ្ លប្រះបាទជយ
រីប្រះបាទរបជ្នៃ វ ័រនម ទី២(៩៤៤ ៩៦៨( ប្រះអងគ រញ្ញញឲរបជដាឋភ្ិបាលប្រថារ់ប្តា

ប្រតាសាថរ័ន= ការសាថរនាប ើង វ ិញ ; Restaurer។
អនិចារុគគល= រុគគលខ្ លប្តូវខ្តទទួ លអនិចាក្សមម ។
107 បហ្តុនននិតិសិទធក្សមម = Sujet de droit titulaire។
108 ចក្ស់ឫសសំ
ង់គតិយុតរជាតិ= Fonder l’édifice juridique national។
105
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ទុក្សជាផល វូ ការប្គរ់រជក្សិចាររស់ រាជបុព្វវការ109
ី ប្រះអងគ ទុក្សជាចារ់ជាធរម្ចនសំ
ររ់រជជកាលររស់ប្រះអងគ »។
បដាយោមនរ ឋ ធមម នុញ្ញ បៅជំនាន់បនាះ ជាអន ក្សធានារក្សានូ វនិចាភារនន អាជាាគត្ិ
យុត្តបសរ ច

ូ បចន ះរល់រជជកាលថមី អាជាាបនះ វាប្ោន់ខ្តម្ចនតនមា ប្តឹមខ្តជាតនមា «

កាត្ព្វ កិចចជាសីលធម្» ររស់ ប្ព្ិះរាជា110 ថមី ខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ បប្រះថាប្រះអងគ ជា ត្ួ អងគ
ជីវនត 111 ននរ ឋ ខ្ លជាតំណាងថមីនន រាជយ។ ប្ររ័នធននរររផ្តរច់ការនិយមអាទិ
បទរ ជាប្ររ័នធម្ចន សហត្ុនននិត្ិសិេធកមម ខ្តមួ យគត់ គឺរជាអំណាច និងអនុសា
ធយ112 ររស់វា ខ្ លបគទុក្ស ជា សិេធិបញ្ជការ ក្សំរូលររស់បសរ ច។

ូ បចន ះអំណាចបសរ

ច ក្សនុងសម័យអងគ រ ជា អំណាចបុគគលផ្កទល់113 ខ្តអំណាចបនះ បគយក្សរាជយ មក្សបធវ ើ
បោលការ

៏ររស់បគ

ខ្ លជាបោលការ

៏អរ ូរី

ម្ចនលក្សខ

ៈនិចជភារប ើមបី

ឲមល ួន ម្ចននិចាភារ ូ ច រាជយ។
ក្សនុងរររបនះ

បគប ើញម្ចនគំនិតធំរីរ

ខ្ លអាចយក្សមក្សរញ្ញាក្ស់បានថាក្សនុង

សម័យអងគ រ ប្រជាជាតិខ្មម រ ម្ចនប្ទឹសរី នន រដា រិតប្បាក្ស

បទះរីប្ទឹសរីបនាះម្ចន

ភារោយ ំោនជាមួ យនឹង អំណាចបុគគលផ្កទល់ ររស់ប្រះរជាក្ស៏បដាយ។ បគសួ រ
ថា បតើរ ឋ ម្ចន អត្ថ ន័យគត្ិយុត្ត ូ ចបមរ ច សំររ់សំោល់ «សញ្ញាណ» ររស់មល ួនក្សនុង
ប្ររ័នធ ឹក្សនាំក្សនុងសម័យអងគ រ ?
ក្សនុង វ ិទាសា្សរ គតិយុតរ

និង វ ិទានបយបាយ បគឲអតថ ន័យបៅបលើ រដា

ថាជា

ផលិតផល ននសងគ មក្សនុង ំណាក្ស់មួយននការលូ តោស់ ជាមបធាបាយ ររស់អនក្ស
ឹក្សនាំ សំររ់បធវ ើការរងខ ិតរងខ ំបៅបលើអនក្សប្តូវបគ ឹក្សនាំ។តាមវ ិធីនបយបាយ និង
ប្រវតរ ិសា្សរ រដា ឲអតថ ន័យមល ួនឯងថាជា អងគ សហត្ុ114 ខ្ លម្ចនក្សំប

រុរវការ ី= អន ក្សមុន ; Prédécesseur។
ប្រះរជា= បសរ ចក្សំរុងប្គងរជសមបតរ ិ។
111 តួ អងគ ជិវនរ = Personnification vivante។
112 អនុសាធយ= Corollaire។
113 អំណាចរុគគលផ្ត
ៃ ល់= Pouvoir personnalisé។
114 អងគ បហ្តុ= Fait។
109
110

ើតរី ការ
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ខ្ែកឲស ើែភាព្េុសោា(115 តាមនបយបាយ រវាងអន ក្ស ឹក្សនាំ និងអន ក្សខ្ លប្តូវ
បគ ឹក្សនាំ។ ការខ្ញក្សឲប ើញភារមុសោនបនះ ជាឧរក្សរ
ប្គរ់ប្គងរ ឋ ។

ទសសនៈបនះជាគំនិតប្បាក្ស និយម

៏ ររស់អនក្ស ឹក្សនាំសំររ់

ជាធមម ជាតិររស់ វ ិទាសា្សរ

នបយបាយ និងប្រវតរ ិសា្សរ វ ិទា ខ្ លបគទុក្សវាជា វ ិេាសាស្រសតននអងគ សហត្ុ។ ផទុយ
រី នីត្ិសាស្រសត116 ខ្ លជា វ ិេាសាស្រសតធមម និយាម117 បគឲអតថ ន័យ គតិយុតរ ននរដា
ជា សាររ័ន នន បេោាន118 ខ្ លម្ចន «សហត្ុ»119 ជាអងគ បហ្តុ ម្ចនតនមា នន
សងគ ម បៅក្សនុងរទដាឋន ននគតិយុតរ និងរបចា ក្សបទស»។
បគអាចរញ្ញាក្ស់ថា «អងគ បហ្តុម្ចនតនមា ននសងគ មបនះ ជាអងគ បហ្តុ ៏ប្របសើរ ជា
បាតុភ្ូត ននសងគ ម វ ិជាជ

៏រ រ ិសុទធមួយ ខ្ លម្ចនការខ្ញក្សឲប ើញភារមុសោនរវាង

អន ក្ស ឹក្សនាំ និងអន ក្សខ្ លប្តូវបគ ឹក្សនាំ ប ើមបីង្វយប្សួ លក្សនុងការខ្ញក្សននមុមនាទី
ររស់អងគ ភារទ ំងរីរបនះ។
ូ បចន ះ បរើបយើងសាងលបងឲអតថ ន័យគតិយុតរ ននរដា ខ្េម រ តាម វ ិេាសាស្រសតធមម និយា
ម ក្សនុងសម័យអងគ រ បយើងអាចនិយយបានថារ ឋ ខ្មម រ ជា រទដាឋន នន «ការ
ការររ» អាណាប្រជានុរ្សរ ខ្ លជាតួ នាទីសខ្ល
ំ ន់ររស់ប្រះរជា បហ្ើយរទដាឋន
បនះឋិតបៅបលើការទទួ លសាគល់ និត្ិអត្ថ សនាម័ត្ិ ររស់ប្រះរជារីសំណាក្ស់ប្រជារ្សរ
ខ្ លជា «សិទធិរុគគលផ្តៃល់”ររស់ប្រះអងគ ជា នីត្ិបុគគលផ្កទល់ ជា អនិចចសិេធិ120ខ្ ល
ប្តូវរោយសូ នយ ជាមួ យនឹងមរ
ូ ចបយើង ឹងបហ្ើយថា

ៈភារររស់ប្រះរជា។

បសរ ចនិងរ្សរ ជាអងគ ភាររីរមុសោន

មួ យជាអន ក្ស ឹក្សនាំ

មួ យបទតតជាអន ក្សប្តូវបគ ឹក្សនាំ បសរ ច ជា អនិចចបុគគល ខ្តរជក្សិចាប្រះអងគ ប្តូវបាន
បសរ ចសន ងរជយរនរ យក្សមក្សអនុវតរ ក្សនុងសក្សរជថមីរនាៃរ់រីបសរ ចថមីបនះបានប្រកាស

ការខ្ញក្សឲប ើញភារមុសោន= Différenciation។
នីតិសា្សរ = Droit។
117 វ ិទាសា្សរ ធមម និយម= Science normative។
118 រទដា
ឋ ន= Norme។
119 បហ្តុ= បប្រើក្សនុងន័យភាសាបារំងថា Sujet។
120 អនិចាសិទធិ= សិទធិប្តូវខ្តបាត់រង់ ; Droit périssable។
115
116
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រំោយវាបចលសិនមុននឹង ប្រះអងគ អនុបប្ោះឲយក្សមក្សអនុវតរ ប ើង វ ិញ។ ការរក្ស
និចាភារ

ជាលក្សខ

ៈសំខ្លន់ររស់បមមរៈរជយខ្មម រ ខ្ លជាសណា
ធ នននរដា ខ្េម រក្សនុង

សម័យអងគ រ និងបៅក្សនុងសម័យបប្កាយអងគ រ។ ការទទួ លសាគល់ររស់ប្រះរជាថមីនូវ
អាជាាគត្ិយុត្ត ររស់សសតចចមត្កជន121 បនះបានកាាយជារជរបបវ ី ខ្ លបគយក្ស
មក្សបធវ ើជា

កិចច រ ីត្ិ122

រញ្ចល
ូ វាក្សនុងរិធីរជអភ្ិបសក្សបសរ ច

ខ្ លម្ចនលំដារ់

លំបដាយ ូ ចបរតរររ់ខ្លងបប្កាមបនះ៖
«បប្កាយរីប្រះរជាទទួ ល រាជេណឌ រ ួចបហ្ើយ ប្រះអងគ បធវ ើជាអធិរតីក្សនុងរជរិធីហ្ូត

ប្តាមុមង្វរ រីរជម្នរ ី ខ្ លរួ ក្សបគបានទទួ លវារីបសរ ចមតក្សជន រនាៃរ់រីប្រះ
រជាថមីបានរល់ប្តាបនាះរ ួចបហ្ើយ
ម្ចនន៏យថា
ប្រះអងគ បាន ក្សហ្ូ តង្វរ
ទ ំងឡាយបនាះសិន រ ួចបហ្ើយបទើរប្រះអងគ បធវ ើការប្រកាសប្រគល់ប្តាង្វរប្ត រ់បៅ
ឲវ ិញ ល់រជម្នរ ី បៅបរលបនាះឯង រជម្នរ ីទ ំងបនាះបានទទួ លភាាមនូ វមុម
តំខ្ ងចស់មល ួនប ើង វ ិញ »។
តាមក្សិចា រ ីតិបនះ

គឺជាការយល់ប្រមទទួ លសាគល់តំខ្

ងចស់ររស់រជម្នរ ី

និង

អាជាាគតិយុតរននរជជកាលចស់ រីសំណាក្ស់ប្រះរជាថមី។ រិធីបនះ បធវ ើប ើងសំររ់រញ្ញា
ក្ស់អំរី អំណាចបុគគលផ្កទល់ ររស់ប្រះរជាថមីក្សនុងរជជកាលថមី ខ្ លបគទុក្សជាមូ លដាឋន
ននការបរតរចំអំណាចប្រះរជាបៅក្សនុងរ ឋ ខ្មម រនាសម័យប ើម។
បគប ើញម្ចនក្សនុងសិោចរ ិក្សខ្មម រសរបសរជាភាសាសំ្សក ឹត រញ្ញាក្ស់ថារ ឋ ផ្ុំបដាយវតថុ
ធាតុ៧យ៉ាង៖
«ប្បមុេរដា រាជសសនា ប្បជាព្លរដា និងេឹកដី រាជបូ រ ី រត្នសមបត្ត ិ កងេ័ព្ និង
សមព នធមិប្ត្ »។

121
122

បសរ ចមតក្សជន= Roi défund។
ក្សិចា រ ីតិ= Acte rituel។
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វតថុធាតុទ ំងឡាយបនះ ម្ចនន័យរីរគឺ អងគ (anga( និង prakrti (ឬ ប្របទស(៖
េី១. អងគ (បសរ ីរៈឬអវយវៈ(ម្ចននន័យថាវតថុធាតុទ ំង៧យ៉ាងបនះ ជាអវយវៈននមល ួន
រដា ។ ក្សនុងគំនិតបនះ បគប ើញម្ចនចរបលើសិោចរ ិក្សបៅប្បាសាទខ្ប្ររ ូរ ថា៖
«ប្រះឥសូ រ ប្រះអងគ យក្សអានុភារររស់ប្រះអងគ ខ្ លបក្សើតប ើងរីតណា
ា ដាក្ស់ក្សនុង អ

វយវៈប្រះអងគ ឯចំខ្

ក្សប្រះវ ិសុុ ជាអន ក្សសប្ង្វគះននសតវ បោក្ស ប្រះអងគ ម្ចនវតថុធាតុ

ទ ំង៧យ៉ាងជាបប្សចបៅក្សនុងអវយវៈររស់អងគ ខ្ លវាម្ចនក្សំប
ររស់ប្រះអងគ »។

ើតរីបសចក្សរ ីអាសូ រ

ក្សនុងគំនិតបនះបគចង់ប្រ ូ ចអវយវៈននមល ួនរ ឋ បៅនឹង អវយវៈ ប្រះហារ ិហ្រ (ប្រះ
ឥសូ រ និង ប្រះវ ិស
ុ ុ រំោយមល ួនចូ លោនខ្តមួ យ។
េី២. Prakrti រ ឹតខ្តម្ចនន័យលអ ិតលអ ន់ផង និងរិបាក្សយល់ផង គឺថា «prakrti
បក្សើតប ើងរី អនុភាព្ អវ ីមួយក្សនុងបរលមួ យ បហ្ើយម្ចន និយត្ភាព្123

ូ ចជា

ម្ចស បក្សើតប ើងបដាយមល ួនឯង សំររ់បគយក្សវាមក្សបធវ ើ ជា ប្ក្សវ ឹលប្តបចតក្ស។
បគប ើញម្ចនចរបលើសោ
ិ ចរ ិក្ស

ក្សនុងសម័យសាងអងគ រវតរ

សរបសរបប្រើរ ូរមនរ ជា

រក្សយការយសរ ី អំរីប្រះបាទប្សីសុរយវ ័រ មន ខ្ លម្ចនបសចក្សរ ី ូ ច ប្ទឹសរីខ្លងបលើបនះ៖
«បដាយសារប្រះអងគ គង់ក្សនុងម ឌ លននវតថុធាតុទ ំង៧យ៉ាង ខ្ លជាអានុភារររស់

័ »។
ប្រះអងគ បទើរជាតិម្ចនវ ិរុលភារ និងបជាគជយ
បគ ឹងថាប្ទឹសរីបនះជាប្ទឹសរីររស់រួក្សហ្ិ ឌ ូ ខ្ លខ្មម របយើងចមា ងយក្សមក្សបធវ ើជាប្ទឹសរីរ
ឋ ខ្មម រ។ ប្ទឹសរីហ្ិ ឌ ក្ស
ូ រ ី ខ្មម រក្សរ ី បគប ើញថាក្សនុងចំបណាមននវតថុធាតុទ ំង៧យ៉ាងបនះបគ

123

និយនភារ= Régularité។
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ូ ចក្សនុងគំនិតខ្មម រ បគទុក្សបសរ ចជាវតថុធាតុចមបង ជា

ប្រធានររស់ប្របទស (Pradhana Prakrti(។
បទះរីបគទុក្សបសរ ចជាជាវតថុធាតុចមបងក្ស៏បដាយ
ធម៍

ខ្តបរើប្រះអងគ ជាបសរ ចោមនគុ

គឺប្រះអងគ អាចនឹងបធវ ើឲមូ ចរង់នូវវតថុធាតុ ៏នទបទតតជារុំខ្លន។

ូ បចន ះ

ប្រមុមរ ឋ ឬប្រះរជា ក្សនុងតួ នាទីមល ួនជា ឹក្សនាំ ប្តូវតាំងមល ួនជាជំរក្សសំររ់ការររ
មិនឲមល ួនជួ រប្រទះនឹងបារធម៍ប្គរ់ខ្ររយ៉ាង។ ជំរក្សការររបនះប្តូវបានប្រហ្ម
៏ Kautilya ជាអន ក្សនិរនធ ក្សួ បន Arthaçastra រនយល់ថា”បសរ ចម្ចន អត្ថ គុណ

ភាព្124 បប្រើអំណាចខ្ លប្រះអងគ បានទទួ ល បធវ ើឲវតថុធាតុខ្ លោមនភាររុងបរឿងឲ
វាកាាយបៅជាភារប្របសើរបាន ខ្តបរើបសរ ចោមនអតថ គុ ភារវ ិញ ប្រះអងគ បធវ ើ
និសរាធ125 ប្របទសមួ យខ្ លជាប្របទសម្ចនភាររុងបរឿងប្រក្សរបដាយភ្ក្សរ ីភារ។
ក្សនុងអតថ គុ

ភារបនះ បគទុក្សប្រះរជាជាអន ក្សអបរាជ័យ(អន ក្សឈន ះ(បលើសប្តូវ៦យ៉ាង

គឺ កាមរត្, កំហឹង, សលាភលន់, អភិមានៈ, មាយាការ និង សសចកត ីប្ចខ្ណន126ប្គរ់
ប្រះរជាណាខ្ លរុំអាចម្ចនជ័យជំនះបលើសប្តូវទ ំង៦បនះបាន បគទុក្សប្រះអងគ ជា
ប្រះរជាោមនអតថ ិភារជាប្រះមហាក្សសតយ។
សិោចរ ិក្សខ្មម រឯបទតតៗចរថា”ប្រះបាទរបជ្នៃ វ ័រ មន ប្ទង់ប្រតិរតរ ិរជក្សរ

ររស់ប្រះអងគ ចំបរះវតថុធាតុទ ំង៧យ៉ាង
ម្ចាស់ននប្របទស”។

ក្សនុងបោលរំ

ីយក្សិចា

ងបធវ ើឲប្រះអងគ កាាយជា

សិោចរ ិក្សមួ យបទតតចរទុក្សរង្វាញភារលបីលាញប្រះបាទតារនិ្នៃ វ ័រ មថា «បទះរី

ប្រះអងគ ម្ចន

េីឃាយុ127

ក្ស៏បដាយ

ខ្តប្រះអងគ បៅខ្តរាយមជានិចាបធវ ើមហា

អភ្ិវឌ្ឍន៏ ននវតថុធាតុ៧យ៉ាងប ើមបីឲប្របទសម្ចនភាររ ឹងរុឹង »។

អតថ គុ ភារ=Qualité personnelle។
និបរធ=រំផ្តាញឲសូ នយ ; Destruction។
126 La volupté ; colère ; cupidité ; orgueil ; illusion ; jalousie។
127 ទីោយុ=អាយុបប្ចើន Grand age។
124
125
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បគសនន ិដាឋនបានថាប្ទឹសរីននវតថុធាតុ៧ជាធាតុផ្ុំននរ ឋ

យ្
ី ៃឹង ការដរៀបចំក្សងសម័
យ្ដ ម
ើ
ុន

ជាមូ លដាឋនសំខ្លន់នន

គំនិតនបយបាយរួ ក្សហ្ិ ឌ ខ្ូ លបគប ើញម្ចនបៅក្សនុងសម័យបផរើមអងគ រ។

គំនិត

បនះប្តូវអន ក្សប្បាជាខ្មម រជំនាន់បនាះយក្សមក្សខ្ក្សនឆ្ន ឲ រ ឹតខ្តម្ចនជបប្ៅសំររ់បប្រើជា
បោលការ

៏ននវ ិធី ឹក្សនាំជាតិខ្មម រ។

បសរ ចខ្មម រក្សនុងសម័យប ើម មុនបៅប ើងប្គងរជសមបតរ ិ ប្រះអងគ ប្តូវបរតនឲបចះនូ វ
គមព ីរបវទទ ំងរួ ន។ ការបនះ បគប ើញម្ចនចរទុក្សបលើសិោចរ ិក្សបៅប្បាសាទខ្ប្រ
រ ូរថា”ប្រះបាទរបជ្នៃ វ ័រ មន ប្ទង់បានសិក្សាប្គរ់មុម វ ិជាជ១៤យ៉ាង គមព ីរបវទ៤យ៉ាង

និងគមព ីរបវទអាជាា៦យ៉ាង”។
បសរ ចខ្មម រក្សនុងសម័យប ើម ប្តូវបចះចំប

ះឲសាៃត់ ប ើមបី ឹក្សនាំរ ឋ

នូ វវ ិទាសា្សរ

នបយបាយ បៅថារជាវ ិន័យ និតិសា្សារ បៅថាធម្ចមសា្សរ និង វ ិទាសា្សរ បយ
ធា។ បគខ្តងទុក្សប្រះរជាណាខ្ លម្ចនចំប

ះបចះ ឹងបប្ៅប្ជះ ជាក្សវ ី និងអន ក្សសាគល់

រស់ជាតិ ជាបសរ ចបចះបោរប្រឹទៃចរយខ្ លជាប្គូបាធាយម្ចនការរិបសាធប្គរ់ខ្ររ
យ៉ាង ូ ចម្ចនចរទុក្សក្សនុងសិោចរ ិក្សថា”ប្រះអងគ ប្សឡាញ់រួក្សប្រឹទៃចរយណាស់

ឹ ”។
ប ើមបីសូមឲរួ ក្សោត់របប្ងៀនប្រះអងគ ប្គរ់មុម វ ិជាជខ្ លរួ ក្សោត់ធាារ់បចះ ង
ការបចះ ឹងររស់បសរ ចបនះ ម្ចនបោលរំ

ងខ្តមួ យគត់ គឺការររប្រជារ្សរ និង

ប្របទស ខ្ លបគប ញ
ើ ម្ចនចរទុក្សបលើសិោចរ ិក្សបៅប្បាសាទខ្ប្ររ ូរថា៖
«ប្រះអងគ បក្សើតបចញរីន ប្រះប្រហ្ម ខ្ លម្ចនក្សំប

ត
ើ រីផ្តកឈូ ក្ស ម្ចន បដិញាណ128

ជាក្សសតយ ខ្ លជាង្វរម្ចនលក្សខ ៈសមបតរ ិបក្សើតម្ចនបានមក្សអំរីរជក្សិចាននការស
ប្ង្វគះឲចក្សផុតអំរីបសចក្សរ ី វ ិនាសក្សមម ខ្ លជារជក្សិចាមួយម្ចនក្សនុងធាតុប្រះអងគ
ខ្តមរ ង »។

128

រ ិញា

=ង្វរខ្ លបគទទួ លសាគល់ Titre de reconnaissance។
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យ្
ី ៃឹង ការដរៀបចំក្សងសម័
យ្ដ ម
ើ
ុន

ខ្ផាកេី២
ការសរៀបចំអំណាចសសតច និងរដា សៅសម័យអងគ រ
រដា ោលមជឈិម
បគ ឹងថាប្រះមហាក្សសប្តខ្មម រជា សកាោងមូ លោាន129 ននការបរតរចំរ ឋ បាលននបមមរៈ
រជយខ្មម រ ខ្ លជាអន ក្សប្គរ់ប្គងក្សិចាការប្រតិរតរ ិ និងតុោការ។ តាមឯក្សសារចិន
ក្សនុងសម័យបផរើមអងគ រ ប្រះរជាខ្មម រ ប្រះអងគ បធវ ើរជសវនាការរីនថាមរងបៅទីតាំងក្ស
ណា
រ លនគរប ើមបីចត់ខ្ចងក្សិចាការរ ឋ ជាមួ យនិងរជម្នរ ីននរជរ ឋ បាលមជឈិម។
តាមការក្សត់ទុក្សររស់ជនជាតិចិនប្មះ ជីវតខ្វវន់ ប្រះមហាក្សសប្តបៅក្សនុងសម័យ
អងគ រក្ស៏បៅខ្តរនរ បធវ ើរជសាធារ
ប្រះអងគ ក្សនុងក្សិចាការរ ឋ

សវនាការ ូ ចសម័យប ើមខ្ រ។

ប្ទង់ម្ចនជំនួយរីសំណាក្ស់

ប ើមបីជួយធុរៈ

ប្កមាារ130

ខ្ លដាក្ស់

តាម យថាប្កម ជារួ នថានក្ស់៖ ឯក សទា ប្ត្ី ចតវ។ ការខ្រងខ្ចក្សបនះ បគបធវ ើប ើងឲ
ប្សរបៅនឹងការខ្រងខ្ចក្សប្របទសជារួ នសមបតរ ិ យាវជី វ ិក131 គឺម្ចនចំខ្

ក្ស ប្រះ

រជា ប្រះរជទយទ ប្រះឧររជ និងប្រះរជជនី(ម្ចរយបសរ ច(ឬអគគ មហ្ិសី។ ការ
ខ្រងខ្ចក្សបនះ បគ ឹងថាម្ចនតាំងរីសម័យបផរ ើមអងគ រមក្សបមា ះ

ខ្តបគឥតប ើញ

ម្ចនបៅក្សនុងអក្សសរចរ ឹក្សទល់ខ្តបសាះថា បៅក្សនុងសម័យអងគ រម្ចនការខ្រងខ្ចក្ស
ខ្ររបនះ។បៅក្សនុងរជរញ្ញ តិ បគមិនខ្ លប ើញម្ចនសរបសររញ្ញាក្ស់អំរត
ី ួ នាទីប្រះ
អក្សគ មហ្ិសីអមប្រះរជាបនាះបទ

បលើក្សខ្លងខ្តបៅក្សនុងសម័យជិតចរ់អងគ រ

ក្សនុង

រជជកាលប្រះបាទប្សី្នៃ វ ័រ មន ឬឥ្នៃ វ ័រ មនទី៣(១២៩៥-១៣០៧( ម្ចនចរអំរីប្រះអគគ ម
ហ្ិសីប្រះអងគ ។ បៅក្សនុងសម័យអងគ រ បលើសិោចរ ឹក្ស បគមិនខ្ លប ញ
ើ រក្សយប្រះ
ឧររជបនាះខ្ រ។ បរើតាមក្សញ្ញញ Bongert ប្រវតរ ិ វ ិទូ បារំង ប្របមើលគិតថាការខ្រង

បកាាងមូ លដាឋន=មូ លដាឋនសំខ្លន់ Clé de voute។
ប្ក្សម្ចករ=Corps de fonctionnaires។
131 យវជី វ ិក្ស=ប្រប្រឹតរ ឬ ម្ចន ររ ល់អស់ជី វ ិត។
129
130
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ខ្ចក្សរជសមបតរ ិជារួ នចំខ្
តាមប្ទឹសរីប្រហ្ម
េណឌ132

ក្សបនះ

យ្
ី ៃឹង ការដរៀបចំក្សងសម័
យ្ដ ម
ើ
ុន

ប្រខ្ហ្លជាមហាក្សសតយខ្មម រសម័យបនាះចមា ង

៏ Kautilya បៅប្របទសឥណា
ឌ បធវ អ
ើ នុសាសឲខ្ចក្សប្របទសជារួ ន

ប ើមបីប្សួ លប្គរ់ប្គងក្សិចាការសារបរើរនធ សំររ់រ ឋ ។

តាមក្សប
ួ ននបយបាយ ឹក្សនាំ ឬគតិយុតរសា្សរ ប្រះមហាក្សសតយខ្មម រម្ចនឧរការ ីសំ
ខ្លន់ៗជាបប្ចើនសំររ់ជួយប្រះអងគ ក្សនុងក្សិចាការ ឹក្សនាំនគរ ម្ចនរួ ក្សប្រហ្មម

៏ មន្

ប្តី រុបរហ្ិត និងអាចរយ។ រួ ក្សនិមួយៗអរអមបដាយទីប្រឹក្សាបរតងៗមល ួនសំររ់ជួយ
ក្សិចាការររស់មល ួន។

អន ក្សទ ំងឡាយបនាះសុទធខ្តម្ចនង្វរជាអភ្ិជនខ្ លប្រះរជា

រំរក្ស់ឲជាក្សិតរិយស។

បគខ្ចក្សឧរការ ីបសរ ចជារីរក្សិតរិមជន

ម្ចនរួ ក្សប្រហ្ម

៏

ខ្ លម្ចនង្វរមព ង់មពស់ជាប្រះរជប្គូ និងរួ ក្សរ ឋ ម្នរ ីជាប្គហ្សថ ខ្ លបគខ្តងបៅ
ជំនាន់បនាះថាម្នរ ី។
ក. ព្ួ កប្ព្វហម ណ៏និងប្ព្ិះរាជប្គូ
តាមសិោចរ ឹក្ស ជួ នសរបសរជាភាសាសំ្សក ឹត ជួ នជាភាសាខ្មម រ រញ្ញាក្ស់រង្វាញរីសា
រៈសំខ្លន់ននប្រហ្ម

៏

ខ្ លម្ចនគុ

សមបតរ ិជាប្រះវរៈប្គូបៅអមប្រះមហាក្សសប្តជា

រិបសសចំបរះប្រះយុវក្សសតយ ខ្ លប្រះអងគ ប្តូវការសិក្សាប្គរ់មុម វ ិជាជរីវរៈប្គូប ើមបីឲ
ម្ចនចំប

ះសំររ់ ឹក្សនាំប្របទស

ូ ចម្ចនជាឧទហ្រ

៏ក្សនុងប ើម ំរូងននរជជកាល

ប្រះបាទរបជ្នៃ វ ័រ មន និងប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី៥។
ប្រះវរៈប្គូជាអន ក្សទទួ លរនទុក្សរបប្ងៀនប្រះរជាប្គរ់មុម វ ិជាជសំររ់ ឹក្សនាំនគរ និង
ជាប្រធានវ ិធីក្សរននការថាវយរជសមបតរ ិ ល់ប្រះមហាក្សសប្ត ក្សនុងមុមនាទីបនះ វរៈប្គូ
ម្ចនអាជាាខ្លងផល វូ សីលធមម និងអំណាចនបយបាយក្សនុងប្រះរជាណាចប្ក្ស ខ្ លជា
បរសក្សក្សមម ខ្ លប ើញម្ចនចរក្សនុងសិោចរ ឹក្សខ្មម រជាបប្ចើនទុក្សជាប្រវតរ ិសា្សរ ។
បយើងបលើក្សយក្សចរ ឹក្សសា្សរ សរ ីអំរីប្គួ រសារប្រហ្ម

ប៏ ្មះ çivakaivalya ោត់បធវ ើ

តាមសកាខរទររស់ប្រះវរៈប្គូ Hiranyadana ខ្ លជាអន ក្សរង្វគរ់ឲោត់បធវ ើប្រររធ
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ម ឌ =បប្រើទីបនះក្សនុងន័យ ; Division administrative។
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រិធីឲប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី២ (៨០២-៨៥០( កាាយជាបទវរជា ខ្ លជាជំបនឿថមីបៅក្សនុង
ប្ស ុក្សខ្មម រ។ ប្គួ សារប្រហ្ម

៏លបីៗ

ូ ចជាប្គួ សារSaptadévakula Anintapura ជា

ប្គួ សារខ្ លម្ចនក្សូ នបៅមល ួនបធវ ើការក្សនុងប្រះរជវាំងក្សនុងឋានៈជាវរៈប្គូ ជាបហារ ជា
រុបរហ្ិត

ជាអាចរយ

និងជាឧតរ មម្នរ ីខ្ លជាមុមង្វរសំររ់ប្គហ្សថ

ប្រធានតុោការជាន់មពស់ ជាអធិការរិនិសា័យគុ
ក្សសប្តខ្មម រប្សឡាញ់ររ់អានប្ក្ស ុមប្គួ សារប្រហ្ម
ញឹក្សញយប្គួ សារបសរ ច នឹងប្គួ សារប្រហ្ម
រិរហ្៏រវាងរុប្តីប្រះបាទរបជ្នៃ វ ័រ មនទី២
ររស់ប្រហ្ម

;៏ ប្រះអងគ ម្ចាស់្សរ ី

ជាមួ យប្រហ្ម

ប៏ ទវាការ; ប្រហ្ម

ររស់ប្រះបាទឧទបយទិតយវ ័រ មនទី២

សមបតរ ិ និងគុ

៏ទ ំងបនាះណាស់

វ ិរតរ ិ។ មហា

បហ្ើយបគប ើញជា

៏បធវ ញា
ើ តិរនធ ជាមួ យោន ូ ចយ៉ាងអារហ្៏
ប្រះនាមឥ្នាៃរសម ីជាមួ យនឹងក្សូ នប្រ ុស

ជាប្រះអនុជប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី៥បានបរតរការ
៏សាដាប្សី; បប្កាយរីបានបរតរការជាមួ យញាតិ
មល ួនប្តូវបានប្រះរជាខ្តងតាំងជាប្រះរជប្គូ;

ប្រះនាងម្ចនក្ស់ខ្ លជារអ ូននថា រស់ប្រះបាទសូ រយវ ័រ មនទី១
ជាមួ យប្រហ្ម

ូ ចជា

ស
៏ ំខ្លន់ម្ចនក្ស់ខ្ រ។

បហ្ើយថា បៅក្សនុងសម័យអងគ រ វ ណ ៈប្រហ្ម

ក្ស៏ប្តូវបានប្រះរជាផស ំផ្ុំ

ូ ចបយើងធាារ់បាននិយយខ្លងបលើរ ួចមក្ស
៏និងវ ណ ៈក្សសប្តិយៈ តាមសមព ័នធននអារ

ហ្៏រិរ ម្ចនប្រប្ស័យជិតសន ិទធនឹងោនណាស់ បគអាចទុក្សប្រប្ស័យបនះជាប្រប្ស័យរក្ស
ប្របយជន័វ ណ ៈ ប ើមបីរប្ងឹងលទធ ិបទវរជខ្ លជាមូ លដាឋននបយបាយ ឹក្សនាំជាតិ
បៅក្សនុងសម័យបនាះ។ បគប ើញថាភារៈររស់ប្រះរជប្គូខ្ លបសរ ចបានប្រគល់បៅឲ
រួ ក្សប្រហ្ម

៏ជាភារៈមួ យសប្មរបៅនឹងសិកាខរទ

និងជំបនឿននប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា

បោររគមព ីរបវទ។ មុមង្វរររស់ប្រះរជប្គូម្ចនបប្ចើនយ៉ាង ម្ចនមុមង្វរប្គូរបប្ងៀន
និងរនយល់ ល់មហាក្សសតយអំរី ធម្ប្កិត្ា133 អរ់រំខ្ផនក្សសាសនា និងបធវ ើជារិធីក្សរ
ក្សនុងរិធីប្រសិទធិបសរ ច។
ររស់ប្រហ្ម

133

មុមង្វរសំខ្លន់ទ ំងរីរបនះបហ្ើយខ្ លជាមុមង្វរផ្តរច់មុម

៏ ខ្ លម្ចនខ្ចងបៅក្សនុងគមព ីរបវទ។

ធម៍ប្ក្សិតា=ក្សរ

ីយក្សិចាសីលធម៍ជាទួ បៅ, Ensemble des devoirs moraux។
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បយងបៅតាមការប្រប្ស័យជិតសន ិទធរវាងវ ណ ៈក្សសប្តនិងប្រហ្ម

៏

និងតួ នាទីជាប្គូ

ររស់ប្រះរជា បគអាចសាមនបានថាបៅក្សនុងសម័យអងគ រ បទះរីបគទុក្សបសរ ចជា ក្ស្
បោងមូ លដាឋនននអំណាចផ្តរច់ការ ខ្តការ ឹក្សនាំជាតិម្ចនលក្សខ
សហវ ិកត134 ខ្ លម្ចនរួ ក្សប្រហ្ម
ការបនះ។

ៈជាអងគ ការ

៏ និងប្ក្ស ុមទីប្រឹក្សាជាសម្ចជិក្សបៅក្សនុងអងគ

ក្សំ រ ិតសមគំនិត ៏មពស់មួយរបវតងរួ ក្សប្រហ្ម

៏រុបរហ្ិតជាមួ យនឹង

មហាក្សសតយខ្មម រ នាំឲបគអាចសនម ត់បានថា វាជាវ ិរតរ ិមួយននការប្រប្រឹតរបៅជាធមម
តារវាងអំណាចប្រតិរតរ ិ និងអំណាចសាសនា ខ្ លជាអំណាចទី២ សំររ់ជួយ
រង្វាញផល វូ ល់ប្រះរជាឲប ើរតាមធម៍ប្ក្សិតា។ បៅបរលខ្ លប្រះរជា ឹងរំ
រួ ក្សប្រហ្ម

៏ថាជាមនុសសម្ចនចំ

មនុសសធមម តា

ង់ចង់ម្ចនបានក្សិតរិយស

ងនន

ម្ចសប្បាក្ស់ ូ ច

ប្រះអងគ ចាស់ជារក្សមបធាបាយទិញរួ ក្សបនះឲលង់មូចក្សនុងតណា
ា

ឥតក្សំ រ ិតររស់មនុសសបោក្ស។ ការបនះក្ស៏ម្ចនរ្ញ្ញាសសំររ់រួក្សប្រហ្ម

៏ វ ិញខ្ រ គឺ

ថាបៅបរលខ្ លរួ ក្សបគសាគល់ចំ ុ ចបមាយររស់ប្រះរជា ចាស់ជារួ ក្សបគបឆ្ា ៀតរក្ស
ប្របយជន៏តាមឧបាយរបញ្ញជតបសរ ចឲប ើរតាមម្ចោ
្ ខ្ លបគរបញ្ញញតឲប រើ ប ើមបី
រក្សផលប្របយជន៏ខ្ លរួ ក្សបគចង់បាន។ ការប្រប្រឹតរិខ្ររបនះជាការបរើក្សទវរចំហ្
ល់ប្គរ់អំបរើរុក្សរលួ យអាចហ្ូ រចូ លបដាយបសរ ីក្សនុងអំណាច ឹក្សនាំជាតិ

និង

អំណាចសាសនា។ អំបរើទ ំងបនះបានបធវ ើឲបៅក្សនុងមជឈដាឋនអន ក្ស ឹក្សនាំ កាាយជា
មជឈដាឋនននលបិចក្សលទុចា រ ិត ប ើមបីរក្សប្របយជន៏ឯក្សជនភាាមៗ ខ្ លនាំឲមូ ច
ប្របយជន៏ជាតិ។ ចំប

រកាលតមក្ស គុ

អារ់យូក្សនុងគំនិតអន ក្ស ឹក្សនាំជាតិ

វ ិរតរ ិប្គរ់សារបរើបនះបាន ុះផសិតបៅអូ

បធវ ើឲរួ ក្សបគយក្សអំបរើរុក្សរោយជាមូ លដាឋន

នបយបាយ ឹក្សនាំជាតិររស់មល ួន ប ើមបីរក្សាអំណាចផ្តរច់ការ និងខ្សវ ងរក្សបភាគ
ោភ្បលើទុក្សខបវទនាររស់រ្សរ

ខ្ លរួ ក្សបគខ្តងខ្តប្រកាសជាក្សំភ្រជានិចាថាមល ួន

ជាអន ក្ស ឹក្សនាំ គឺជាអន ក្សការររ និងជាអន ក្សខ្ថរក្សាបសចក្សរ ីសុម ល់អាណាប្រជានុរ
្សរ ។

134

សហ្វ ិក្សតា=Collégial។
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េ. រាជវងានុវងេខ្េម រ
តាមការក្សត់ទុក្សររស់ជនជាតិចិន ប្មះជីវតាខ្លវន់ មហាក្សសតយខ្មម រម្ចនមហ្ិសី
ប្បាំនាក្ស់

អគគ មហិសីមួយ

និងអនុមហ្ិសីរួននាក្ស់បទតតខ្ លម្ចនតួ នាទីជា

តំណាង េិលានុេិស135 បរើបយងតាមសិោចរ ឹក្ស បគប ើញថា អនុមហ្ិសីទ ំងរួ ន
ោមនតួ នាទីអវីជាសំខ្លន់បៅជិតអមមហាក្សសប្តខ្មម រ ឯចំខ្

ក្សអគគ មហ្សី វ ិញ បគ

ប ើញម្ចនចរបលើសិោចរ ឹតសរ ីអំរីអភ្ិបសក្សប្រះម្ចាស់្សរ ីឥ្នៃ បទវ ី

ឲម្ចនង្វរជា

អគគ មហ្ិសីប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី៧ និងការប្រគល់ នាមបោជមរណៈ136

ល់ប្រះអគគ ម

ហ្សីបប្កាយរីបានទទួ លមរ

ៈ ូ ចមហាក្សសតយខ្ រ ការបនះរញ្ញាក្ស់ឲប ើញថាអគគ ម

ហ្ិសីម្ចនតួ នាទីសំខ្លន់មួយខ្ រក្សនុងអំណាចបសរ ច។ តាមសិោចរ ឹតខ្ រ អគគ មហ្ិ
សីររស់បសរ ចមួ យភាគធំបប្ចើនខ្តជាក្សូ នប្សី ររស់រួក្សឧតរ មម្នរ ីខ្ លរួ ក្សបគថាវយ
ល់ប្រះរជា ឲបធវ ើជាសន ំបសរ ចជាអាទិ បហ្ើយរនាៃរ់មក្សសន ំមាះក្ស៏បានបសរ ចបលើក្សតាំង
ជាអគគ មហ្ិសី ឧទហ្រ

៏ ូ ចជាអគគ មហ្ិសីប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី៨ ប្រះនាមចប្កាវា

រជាបទវ ី អគគ មហ្ិសីប្រះបាទប្សី្នៃ ជ័យវ ័រ មន ប្តូវជារអ ូនប្សីបៅររស់បោក្សរ ឋ ម្នរ ី
មធុប្តាសុ រ ី..ល..។ មហ្ិសីបសរ ច និងប្រះអងគ ម្ចាស់្សរ បី ប្ចើនម្ចនង្វរជា កនា137
បោក្ស Dupond, ប្រវតរ ិ វ ិទូ , សរបសរថារក្សយបនះជារក្សយម្ចនប្រភ្ររីជនជាតិឥ ឌ ូ
ប

សុី។

បយើងនិយយអំរី ប្ព្ិះរាជទាយាត្ តាមប ើញចរបលើសោ
ិ ចរ ិក្សខ្មម រ ប្រះអងគ ម្ចន
សមបតរ ិផ្តៃល់ររស់ប្រះអងគ ខ្ លប្រះរជាថាវយ ល់ប្រះអងគ ។ ក្សនុងរជជកាលប្រះបាទ
ជ័យវ ័រ មនទី៧

ប្រះអងគ បានថាវយង្វរជាប្រះរជទយតប្រមនឹងឧរបយគប្គរ់

សារបរើក្សនុងប្ស ុក្សខ្មម រ ល់ប្រះអងគ ម្ចាស់ចមម្ចនក្ស់ ប្រះនាមវ ិជាជ

នារ ខ្ លបានរត់

មក្សសូ មបប្ជាក្សបកានបប្កាមអំណាចប្រះអងគ ។ ការបនះរញ្ញាក្ស់រង្វាញថាង្វរប្រះរជ
ទយតមិនខ្មន សំររ់បប្រើចំបរះខ្តអន ក្សខ្ លអាចសន ងរជយបសរ ចបានបនាះប ើយ

ទិោនុទិស=Les quatre points cardinaux។
នាមរចជ មរ ៈ=ប្មះបគដាក្ស់បអាយបប្កាយសាារ់, Nom posthume។
137 ក្សនា=ក្សញ្ញ
ញ , Jeune fille។
135
136
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ង្វរបនះក្ស៏អាចជាង្វរជាក្សិតរិយសមួ យខ្ លប្រះរជាថាវយឲនរណាម្ចនក្ស់។ ប្រះរជទ
យតប្តូវបានខ្តងតាំងប ើងតាមរីធីអភ្ិបសក្សជាឧឡារ ិក្ស ការបនះជាការរញ្ញាក្ស់
រង្វាញរីតួនាទីសំខ្លន់មួយក្សនុងអំណាចបសរ ច។
បៅប្របទសឥណា
ឌ ក្សនុងសម័យរុរ

ង្វរជា រាជបុប្ត ជាង្វរខ្ លបគអាចឲ ល់

រុគគលណាមួ យមិនចំបាច់រុគគលបនាះម្ចនប្តក្សូ លជាបសរ ចបនាះបទ។ បៅប្ស ុក្សខ្មម រ
បគប ើញម្ចនបប្រើង្វររីរ បហ្ើយោមនការខ្រងខ្ចក្សឲចាស់បនាះប ើយ ង្វររីរបនះគឺ”
រជារុប្តា”នឹង”រជាក្សុម្ចរ” ជាង្វរររស់ប្រះអងគ ម្ចាស់ប្គរ់រ ូរខ្ លបានទទួ លភារៈ
ឹក្សនាំក្សិចាការសំខ្លន់រីប្រះរជា
ភ្ន ំឬ វ ូ

នថា”ប្រះអងគ ម្ចាស់គុ

ូ ចម្ចនចរទុក្សបលើសិោចរ ឹក្សក្សនុងសម័យនគរ
ធាវ ័រ មនប្តូវប្រះរជាខ្តងតាំងជាម្ចាស់ ីភ្ក្សខ្ ល

ជាខ្ ន ីចក្ស់ ីបធវ ើឲសងួនបលើ ីលបរ់ទបនា បមក្សុងគ។

ខ្ ន ីបនះ

ជា ីវាលក្សក្ស់បៅ

ប្របទសឡាវសរវ នថាបនះ។ រញ្ញ តិប្រះបាទជ័យវ ័រ មនទី៥ រញ្ញាក្ស់ឲប ើញខ្ រថាប្រះអងគ
ម្ចាស់មួយអងគ ខ្ លប្ទង់ រង្វគរ់ឲសាងវ ិហារ ៏ធំមួយប្តូវបានប្រះអងគ ប្រទនង្វរ
ជា កំរាលខ្ដន138 អញ្ញ រជាក្សុម្ចររជារុប្តា។
គ. រដា មស្រនត ីឬមស្រនត ី
ំ ខ្

ងបនះ ប្រះរជាបប្ចើនប្រគល់បអាយរួ ក្សអភ្ិជន ខ្ លជាជនម្ចនជារ់ញាតិស

នារននឹងប្តក្សូ លបសរ ច ខ្តបគប ើញម្ចនរួ ក្សប្រហ្ម

៏កាន់ ំ ខ្

ងបនះខ្ រ។ បៅក្សនុង

ឋានានុប្ក្សម ឋានៈរ ឋ ម្នរ ីជាឋានៈរនាៃរ់រីរួក្សរុបរហ្ិត ខ្តគ
ដាឋនជាសារវនរ ររស់ម្ច៉ាសុីនននរជការ

រ ឋ ម្នរ ីជាមូ ល

និងនបយបាយ ឹក្សនាំររស់ររររជាធិរ

បតយយខ្ លម្ចនខ្ចងបៅក្សនុងនីតិសា្សារ

និងធម៍សា្សារ។

តាមប្ទឹសរីប្រហ្ម

Kautilya (បៅប្របទសឥណា
ឌ (រួ ក្សរ ឋ ម្នរ ីជាវតថុធាតុមួយក្សនុងចំបណាមវតថុធាតុទ ំង
ប្បាំរីរយ៉ាងខ្ លបគទុក្សជាមល ួនននរ ឋ ។

ប្ទឹសរីបនះប្រខ្ហ្លបសរ ចខ្មម របយើងយក្សមក្ស

អនុវតរ បៅប្ស ុក្សខ្មម រ បរើបយងតាមសិោចរ ឹក្សបៅប្បាសាទខ្ប្ររ ូរ ខ្ លម្ចនបសច

138

ក្សំរលខ្ ន=ជាម្ចាស់ខ្ ន ី ក្សំរឬក្សំរល=បប្ោរ ប្គរ់ប្គង ខ្តនឬខ្ ន= ំរន់ ខ្ ន ី។
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(របជ្នៃ វ ័រ មន( ម្ចនប្គរ់សីលធម៍ខ្ លប្រះអងគ ប្បាថានចង់បាន
បដាយសារប្រះអងគ ខ្តងខ្តសាររ់បយរល់ម្នរ ីររស់ប្រះអងគ ជានិចា »។
ក្សរ ីថា

«ប្រះរជា

រ ួមបសចក្សរ ីមក្ស បគអាចសនន ិដាឋនបានថា តាមប្ទឹសរី អំណាចរជានិយមជាឯក្សភ្ូ ត
អំណាច ខ្ លម្ចនបសរ ចជាម្ចាស់ខ្តមួ យខ្តបរើបគរិនិតយបមើលតាមរបរតរបធវ ើ វ ិញបគ
ប ើញថាអំណាចផ្តរច់ការននរជាធិរបតយយក្សនុងសម័យរុរ
សណា
ឋ នជា

អបបជនាំធិបសត្យយ139

ខ្មម រ

ជាអំណាចម្ចន

ខ្ លជារបរតរប្គរ់ប្គងអំណាចបៅក្សនុងក្ស

តារ់ន ជនមួ យប្ក្ស ុមតូ ច ម្ចនរួ ក្សប្រះអងក ញម្ចាស់ រួ ក្សអភ្ិជន រួ ក្សប្រហ្ម

្

៏ និង

រួ ក្សបោក្សម្ចាស់សក្សរ ិភ្ូមិ ខ្ លជាញាតិសនារននឹងរូ ជបសរ ច។
. កិចចការបញ្ាត្ត ិ
បរើបគយក្សក្សិចាការប្រតិរតរ ិ ក្សិចាការរញ្ញ តរ ិ និងក្សិចាការតុោការ ខ្ លម្ចនបៅ
ក្សនុងសងគ មនបយបាយ ឹក្សនាំខ្មម រ ក្សនុងសម័យនិយមប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា មក្សរិនិតយ
បមើលបគអាចសាមនបានថា ក្សិចាការទ ំងរីបនះ ជារិបសសក្សិចាការរញ្ញ តរ ិ បទះរីបគ
ប ើញម្ចនវាក្សនុងការអនុវតរ មាះក្សរ ី ខ្តក្សនុងប្ទឹសរី វ ិញ វាមិនសូ វម្ចនសារៈសំខ្លន់បប្ចើន
បនាះប ើយ បប្រះថានីតិរ ឋ ខ្ លម្ចនប ើមក្សំប
ខ្ លជាធម៍បក្សើតបចញរី បងា ើមប្រះឥ្នៃ

ើតរីគិតិយុតរ វ ិទាខ្ លយក្សធម៍បវទ

មិនខ្មនជាសានន មនុសសបនាះប ើយបរើ

ជាសានន អាទិបទរ មនុសសជាអន ក្សបោររប្រះោមនសិទធិណាថាមល ួនជាអន ក្សទទួ លមុស
ប្តូវបលើក្សិចាការរញ្ញ តរ ិ ខ្ លម្ចនអាទីបទរជាម្ចាស់។ បសរ ចខ្ លជាមនុសស ប្រះអងគ
ោមនមុមនាទីណាក្សនុងក្សិចាការរញ្ញ តរ ិ

ខ្តប្រះអងគ ប្តូវម្ចនក្សរ

ប្រតិរតរ ិឥតឲមុសនូ វអវ ីខ្ លប្រះរបងក ើតប ើង
ក្សនុងឋានមនុសសបោក្ស។

ីយក្សិចាបោររនិង

ក្សនុងឋានៈប្រះអងគ ជាតំណាងប្រះ

ូ ចខ្ លបយើងធាារ់បាននិយយរីខ្លងបលើរ ួចមក្សបហ្ើយ

ថាការវ ិវឌ្ឍន៏ចារ់សតវ បោក្សគឺជាការវ ិវឌ្ឍន៏មួយប្សរតាមចារ់បោក្សធាតុ ូ បចន ះ
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អរបជនាំធិរបតយយ=របរតរប្គរ់ប្គងអំណាចក្សនុងក្សណា
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មនុសសមិនអាចម្ចនប ើមគំនិតរបងក ើតចារ់

យ្
ី ៃឹង ការដរៀបចំក្សងសម័
យ្ដ ម
ើ
ុន

សំររ់មនុសសបប្ៅរីចំទទួ លយក្ស

ចារ់បោក្សធាតុមក្សអនុវតរ ខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។
ូ បចន ះមហាក្សសប្តខ្មម រក្សនុងសម័យអងគ រ

ប្រះអងគ ម្ចនក្សិចាការសំខ្លន់ខ្តរីររ៉ាុបណា
ណ ះ

គឺ ក្សិចាការប្រតរ ិរតរ ិ និងតុោការ ខ្ លជាអំណាចសំររ់រងខ ំមនុសសឲបោររចារ់
អាទិបទរក្សនុងនគរ បហ្ើយដាក្ស់បទស ល់ជនណា ខ្ លមិនបោររចារ់បនាះ ក្សិចា
ការទ ំងរីរបនះ

ខ្មម របយើងបៅរ ួមថា” ំ ខ្

ងននការប្រតរ ិរតរ ធម៍”ខ្ លម្ចនប្រះ

មហាក្សសប្តជា សិេធកមម ជន140។
ង. កិចចការគត្ិយុត្ត
ប្រះមហាក្សសប្តជាឧតរ មបៅប្ក្សមក្សនុងប្រះរជាណាចប្ក្ស តុោការប្គរ់ជាន់ថានក្ស់ខ្ ល
ម្ចនបៅក្សនុងនគរឋិនបៅបប្កាមអំណាចប្រះរជា បហ្ើយោមនយុតរិធម៍ណាមួ យខ្ ល
ឋិនបៅបប្ៅរីយុតរធម៍ប្រះមហាក្សសប្តបនាះប ើយ។ ក្សនុងសម័យអងគ រ ប្រះមហាក្សសប្ត
បទះរីប្រះអងគ ជាឧតរ មបៅប្ក្សមខ្តមួ យគត់ក្សនុងប្រះរជាណាចប្ក្ស ខ្តប្រះអងគ មិន
រំបរញក្សិចាការតុោការផ្តៃល់បនាះបទ។ ការបរតរចំក្សិចាការតុោការម្ចនមូ លដាឋន
ជាការផស ំោនរវាងប្ររ័នធយុតរិធម៍រីរ គឺ យុត្តិធម្ប្ព្ិះមហាកេប្ត្141 និងយុត្តិធម្រាជ
ប្បត្ិភូ142។
បយងតាមសិោចរ ឹក្សខ្មម រ ក្សនុងបរលធមម តា អំណាចតុោការហាក្ស់រី ូ ចជាប្រះ
រជាប្រគល់បអាយតំណាងប្រះអងគ ជាអន ក្សរំបរញជំនួសប្រះអងគ

ប្រតិភ្ូបនះម្ចន

ង្វរជា «អធិការគុណសមបត្ត ិ និងគុណ វ ិបត្ត ិ » ជារ ឋ ម្នរ ីប្ក្សសួ ងយុតរិធម៍ហ្នឹង
បហ្ើយ រ ឋ ម្នរ ីបនះម្ចនប្រធានរជាតុោការជាអន ក្សជំនួយ ម្ចនង្វរជា សមបត្ត ិប្ព្ិះ
(Sabbapati(

ំ ខ្

ងទ ំងរីរបនះ ប្រះរជាបប្ចើនប្រគល់ឲឥសសរជនមព ង់មពស់ក្សនុង

សិទធក្សមម ជន=អន ក្សកាន់ ំ ខ្ ង, Titulaire។
យុតរិធម៍ប្រះមហាក្សសតយ=យុតរិធម៍រំបរញផ្តៃល់បដាយអងគ ការក្សំរូលណាមួ យ, Justice retenue។
142 យុតរិធម៍រំបរញបដាយតំណាងបសរ ច, justice déléguée។
140
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រជាណាចប្ក្ស។ ឥសសរជនទ ំងរីរបនះ ម្ចនបៅបប្កាមអំណាចមល ួន បៅប្ក្សមជាបប្ចើន
ក្សនុងនគររំបរញក្សិចាការតុោការក្សនុងឋានៈជាប្រតិភ្ូ។
ខ្តក្សិចាការយុតរិធម៍មាះ

ប្រះមហាក្សសប្តយក្សមក្សសបប្មចផ្តៃល់មល ួនឯង

រំបរញក្សិចាការបនះក្សនុងឋានៈជាបៅប្ក្សមសាោឧទធរ
ោមនសបើកផល

វូ ឧេធ រណ៏143

៏

ឬជាអន ក្ស

ប្រះអងគ

វ ិនិចជ័យសោយ

យុតរិធម៍ប្រះមហាក្សសប្តបនះបគប ើញម្ចនចរបលើសិោ

ចរ ឹក្សទួ លប្បាសាទ អន ក្សប ើមបចទម្ចនប្មះវាមសាា មិនសុមចិតរការវ ិនិចជ័យររស់
អធិការគុ

សមបតរ ិ និងគុ

វ ិរតរ ិ រីបរឿងជបម្ចាះក្សមម សិទធិររស់មល ួន ដាក្ស់រក្សយរ

រ ឹងបៅប្រះមហាក្សសប្តសូ មបអាយប្រះអងគ ជួយរក្សយុតរិធម៍បអាយមល ួន។
ក្សិចាការបនះម្ចនចរបលើសិោចរ ឹក្សថា «ប្រះរជារិនិតយរក្សយរ រ ឹងជា មួ យរ ឋ ម

្នរ ីនិងទីប្រឹក្សាក្សិចាការតុោការ ទទួ លសាគល់ថាអធិការគុ សមបតរ ិ និងគុ វ ិរតរ ិ
មិនបានបធវ ើការវ ិនិចា័យឲបានប្តឹមប្តូវបនាះប ើយ”។ តាមសិោចរ ឹតបៅប្បាសាទ
ខ្ប្ររ ូរម្ចនចរថា”ប្រះរជាបធវ ើប្រះរជាសវនាការរក្សយុតរិធម៍ជាបរតងរល់នថា មិនថា

នថាឬយរ់បនាះប ើយ »។
ច. កិចចការប្បត្ិបត្ត ិ
ក្សនុងសម័យអងគ រក្សិចាការប្រតិររិររស់ប្រះរជាម្ចនរីរ៖
ច១/ កិចចការការបរសេស
គឺម្ចនសក្សមម ភារនបយបាយការររបទស ូ ចជាការទំនាន់ទំនងជាផល វូ ទូ តមួ យ
ប្របទសចិន ឥណា
ឌ ជាវ និងប្របទសជិតខ្លង ៏នទបទតត។
ច២/ កិចចការកនុងប្បសេសសកមម ភាព្នសយាោយនផទកនុងមាន៖
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៏=Juger en dernier ressort។
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ការរបងក ើតមូ លសាថរនាសាសនា

ការបរតរចំភ្ូមិខ្ លបៅជិតប្បាសាទសាសនាឲ

បានលអ

ការប្រកាសរជរញ្ញ តិនានាសរ ីអំរីការចត់ទុក្ស

ការក្សសាងមនៃ ីបរទយ

ក្សខ្នា ងណាមួ យជាក្សខ្នា ងសាសនាជាទីសកាកររូ ជា អំបណាយររស់ប្រះមហាក្សសប្តជា
ទី ី ឬប្ទរយអវ ីមួយសំររ់ខ្ថរក្សាសាសនា ឬរក្សាជំបនឿននប្រជារ្សរ ។ល។
សក្សមម ភារខ្ លបគប ញ
ើ ម្ចនបប្ចើនគឺ ការរញ្ញាក្ស់រីប្រះរជានូ វការទទួ លសាគល់នន
ការលក្ស់ ូ ទី ីឲឯក្សជន

ឬរវាងឯក្សជននឹងឯក្សជន។

ម្ចនចរបលើសិោចរ ឹត

បៅទួ លប្បាសាទសរ ីអំរី

សក្សមម ភារបនះបគប ើញ

រ័ ណ ក្សមម សិទធិទី ី ខ្ លប្រះរជា

ប្រគល់ឲរជប្រតិភ្ូជាអន ក្សចត់ខ្ចង។ ទី ី ខ្ លម្ចនរ័ ណ ក្សមម សិទធិប្តូវអន ក្សរជការ
មក្សបបាះរង្វគលជាផល វូ ការបៅបរលណាខ្ លប្រះរជាបចញរញ្ញ តិបអាយជាអំបណាយ
ទី ីបនាះ ល់ម្ចាស់ក្សមម សិទធិ។

ក្សនុងចំ ុ ចបនះរញ្ញាក្ស់ឲប ើញថា

ម្ចាស់ក្សមម សិទធិទី ីទ ំងអស់ក្សនុងប្រះរជាណាចប្ក្ស
ហ្ក្សននប្រះធរ

ី

ប្រះមហាក្សសប្តជា

ក្សនុងឋានៈប្រះអងគ ជាអា

ខ្ លខ្មម រជំនាន់បនាះបប្ចើនបៅបសរ ចថា

តរ ិគ

«ក្សំរខ្តននផៃបប្កាម»

ខ្ លម្ចនន័យថា «ម្ចាស់នផៃ ី »។ ង្វរក្សំរខ្តនបនះ ប្រខ្ហ្លជាម្ចនន័យខ្ រ ថា «ក្សំ
រលខ្ ន ី » ។
ខ្ផាកេី៣
ការសរៀបចំអំណាចសសតច និងរដា សៅសម័យសប្កាយអងគ រ
បៅក្សនុងសម័យបប្កាយអងគ រ រជាអំណាចបៅខ្តជាអំណាចអបបជនាំធិបសត្យយ ប្រះ
មហាក្សសប្តបៅខ្តជាអន ក្សកាន់អំណាចផ្តរច់ការ អមបដាយរួ ក្សប្រះអងគ ម្ចាស់ រួ ក្សរ ឋ
ម្នរ ី និងទីប្រឹក្សា បហ្ើយរួ ក្សរុបរហ្ិតបៅខ្តម្ចនតូ នាទីសំខ្លន់ ខ្ លបៅក្សនុង
ប្ក្ស ុមទីប្រឹក្សាររស់ប្រះរជា

រ៉ាុខ្នរ ឥទធិរលនបយបាយររស់រួក្សរុបរហ្ិតបៅជិត

អមបសរ ចម្ចនការចុះថយបប្ចើនណាស់
អងគ រ។ ចំប

ក្សនុងររររជាធិរបតយយបៅសម័យបប្កាយ

រកាលរនរ ៗមក្ស រួ ក្សរុបរហ្ិតប្ោន់ជាសំ

ររររជានិយមខ្មម ររក្សាទុក្សសំររ់បធវ ើជារិធីក្សរក្សនុងរិធីរុ

ល់ននអតីតកាល ខ្ ល
យប្រនរ

ីក្សនុងប្រះរជ

វាំងខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។ ក្សនុងសម័យទំបនើរខ្មម រ បគចត់ទុក្សរួ ក្សរុបរហ្ិតខ្មម រជាជនប្របសើរ
លុះប្តាខ្តរួ ក្សទ ំងបនះតាំងមល ួនជារុទធសាសនិក្សជនរិតប្បាក្ស ។

បៅក្សនុងប្គរ់

រុរវក្សថាននរជាចារ់ បគយក្សប្មះសបមរ ចប្រះសងឃរជយមក្សដាក្ស់ជំនួសប្រះរជប្គូ
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រនាៃរ់រីបសរ ច ខ្តបទះរីសបមរ ចសងឃរជយម្ចន ឧបសយាគ144 បៅក្សនុងប្រះរជាណា
ចប្ក្សក្ស៏បដាយ ខ្តប្រះអងគ រុំសូវម្ចនឥទធិរលនបយបាយបៅបលើប្រះរជា ូ ចប្រះរជ
ប្គូបនាះប ើយ

តួ នាទីររស់ប្រះសងឃរជយម្ចនក្សំ រ ិតប្តឹមខ្តជាទីប្រឹក្សាប្រះមហា

ក្សសប្តក្សនុង វ ិស័យ សត្ិបញ្ញា145 ឬសាសនា។
ក្សនុងសម័យបប្កាយអងគ រ ឥសសរជនសំខ្លន់ ខ្ លជាអន ក្សជំនួយប្រះរជាក្សនុងក្សិចាការ
នគរគឺរ ឋ ម្នរ ី ម្ចនចំនួនប្បាំនាក្ស់៖
អគគ មហាសសនា (រ ឋ ម្នរ ីទ១
ី (, វំង (រ ឋ ម្នរ ីក្សិចាការវាំង(, សយាមរាជយ (រ ឋ ម្នរ ីក្សិចា
ការយុតរិធម៍(, ប្កឡាសហាម (រ ឋ ម្នរ ីក្សិចាការសមុប្ទ( និង ចប្កី (រ ឋ ម្នរ ីក្សិចាការស
្ង្វគម(។
បទះរីប្រះមហាក្សសប្តជាអន ក្សផ្តរច់ការនិយមយ៉ាងណាក្ស៏បដាយ ខ្តរួ ក្សរ ឋ ម្នរ ី ខ្ ល
ម្ចនប្ទង់ប្ទយជាគ

ៈរ ឋ ម្នរ ី ម្ចនអំណាចអាចសបប្មចក្សិចាការបាន ជូ នកាល

អាចជាបប្គឿងទរ់នឹងការរំរន
ក្សសប្ត

ូ ចម្ចនឧទហ្រ

ឬការភាន់ប្ច ំននការសបប្មចររស់ប្រះមហា

៏ក្សនុងរជជកាលប្រះបាទជ័យបជតាថទី២ គ

ៈរ ឋ ម្នរ ីអនុញ្

ញាតិតាមលិមិតឲរួ ក្សររវ ជិតរ៉ារទុយខ្ង៉ារ (Portugais( ខ្លងសាសនាបយស៉ាូ ប្គិសរ
ម្ចនសិទធិប្គរ់ប្ោន់បធវ ើរ រ ិវតរ ន៏ចំបរះរុគគលខ្មម រណា
ម្ចនរំ

ឬអន ក្សង្វរ(ទសៈទសី(ខ្ ល

ងចង់កាន់សាសនាបយស៉ាូ ជំនួយសរុទធសាសនាបាន។

ម្ចនរញ្ញជក្ស់ថាគ

ក្សនុងលិមិតបនះ

ៈរ ឋ ម្នរ ីជាអន ក្សអនុញ្ញញតរ ិឲអនុវតរ បសចក្សរ ីសបប្មចបនះមុននឹង

ម្ចនការសបប្មចជាសាថរររីប្រះរជា។
ម្ចនអំណាចផ្តរច់ការអាចហ្ូ តតំខ្

ប្បាក្ស ខ្មនរិតបហ្ើយថាប្រះមហាក្សសប្ត

ងរ ឋ ម្នរ ីបានតាមប្រះរជហ្ទ័យ

សបប្មចខ្ររបនះ ជាអំបរើមួយខ្ លខ្មម រទុក្ស ជាអំបរើទុរចរររស់បសរ ច

ខ្តការ
ូ ចបយើង

ធាារ់និយយខ្លងបលើរ ូចមក្សបហ្ើយថា អំណាចរជានិយមជំនាន់អងគ រ បប្កាយអងគ រ

144
145

ឧរបយគ=ម្ចនក្សិតរិយស, Jouissance។
សតិរញ្ញញ= វ ិញ្ញញ
ប្បាជាា, Spirituel។
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ក្សរ ីជាអំណាច អបបជនាំធិបសត្យយ ូ បចន ះអន ក្សខ្ លកាន់ ំ ខ្

ងរ ឋ ម្នរ ី សុទធជា អងគ

ជាត្ជន146 ននប្ររ័នធរជអំណាច។
ក្សនុងសម័យបប្កាយអងគ រ ប្រះមហាក្សសប្តខ្មម របៅខ្តជាម្ចាស់ននអំណាចប្រតិរតរ ិ និង
អំណាចតុោការ

ខ្តបសរ ីភារោមនក្សំ រ ិតររស់ប្រះអងគ ក្សនុង វ ិស័យបធវ ើទ ឌ ក្សមម ម្ចន

ការចុះថយបប្ចើន

បប្រះប្រះអងគ ខ្តងទុក្សប្រះអងគ ជារុទធសាសនិជនរិតប្បាក្ស

ខ្ លមិនខ្មនជាជនប្រកាសបទស បធវ ើអំបរើអាប្ក្សក្ស់ររស់មល ួនបដាយរក្សយសមរ ី ឬ
បដាយកាយវ ិការណាមួ យបនាះប ើយ។ បសរ ចលអ ជាបសរ ចបោររេសព្ិធធម្ខ្ លម្ចន
ខ្ចងក្សនុងធម៍រជា ម្ចនម្ចរយទជារីតាររស់រ្សរ ជាមគ្ុបទៃសក្ស៏ បប្ចើនជាងជា
អន ក្សប្គរ់ប្គង។

ខ្តបទះរីប្រះមហាក្សសប្តខ្មម រជំនាន់បនាះមំបធវ ើអាក្សរបក្សិ រ ិយឲលអ

ប្សរនឹងរុទធធម៍យ៉ាងណាក្ស៏បដាយ ក្ស៏ប្រះអងគ មិនទុក្សរុទធធម៏ជាអំណាចនិតិរញ្ញញ
តរ ិបនាះខ្ រ ប្រះអងគ

ូ ចប្រះមហាក្សសប្តខ្មម របៅសម័យអងគ រខ្ លជារុញ្ញវធិកា រ ី ទុក្ស
ម្ចនរុទធសិកាខរទជាវ ិធាននន

ធម៍សា្សារជារចា នាសមញរ័នធធមម តា
និយាម147 ខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ
បហ្តុសំររ់តាំងបោលការ

ូ បចន ះ វ ិធានទង
ំ បនាះ វាោមនលក្សខ

នីត្ិធមម

ៈជាវ ិធានម្ចនប ើម

៏ជាសារវនរ និងជាទួ បៅននវ ិធានររស់នីតិសា្សរ ខ្ ល

ជាចារ់សំររ់រក្សបហ្តុក្សនុង វ ិវាទក្សមម ខ្ លអាចម្ចនបក្សើតប ើង។
តាមការសំោល់ខ្លងបលើបនះ ក្សនុក្សរ

ីទី១ ប្គរ់ ចាប់ វ ិជាជមាន148 និងចារ់ធមម

ជាតិ ចារ់ទ ំងបនាះ គឺម្ចនខ្តចារ់ វ ិជាជម្ចនបទខ្ លជាចារ់ម្ចនសណា
រ រ់ធានរ់
បគសាគល់ជាដាច់ខ្លតនូ វការរបងក ើតប ើង

នឹងលក្សខ

ៈននវ ិធានរិសិ ឋ ររស់វា

គឺ

សុប្កឹត្ភាព្សព្ែលកខ ណៈ149 ភាព្មិនខ្ប្បប្បួ លោន150 និង អផុសនីយភាព្151។

អងគ ជាតជន=ជនខ្ លជាវតថុធាតុទ ំងប្ស ុងររស់ប្ររ័នធអវ ីមួយ, L’homme qui est en partie du
système។
147 នីតិធមម និយម=ចារ់សំររ់សំោល់រទដា
ឋ ន, Droit normative។
148 ចារ់ វ ិជជ ម្ចន=ចារ់របងក ើតបដាយមនុសស ូ ចជាចារ់រ ឋ ជាអាទិ, Loi positive។
149 គឺសុប្ក្សឹតភារបរញលក្សខ
ៈ= perfection achevée។
150 ភារមិនខ្ប្រប្រួ លបាន= immuabilité។
151 អផុសនីយភារ(ភារមិនអាចរ៉ាះរល់បាន= intangibilité។
146
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បគ ឹងថាបៅប្ស ុក្សខ្មម រក្សនុងសម័យប្រហ្ម ញ្ញ សាសនា គឺោមនការខ្ចក្សជាក្ស់ោក្ស់រវាង
សិទធិ វ ិជាជម្ចន និងសិទធិធមម ជាតិ បប្រះសិទធិទ ំងរីរបនះរស់ជាមួ យោនក្សនុងសក្សលភា
រ។

ូ បចន ះអវ ីខ្ លជាសិទធបិ សរ ចបធវ ើអវីមួយ គឺប្តូវទុក្សទបងវ ើបនះជាអំបរើរក្សនុងអំណាច

នីតិប្រតិរតរ ិ

និងអំណាចតុោការររស់ប្រះអងគ

មិនខ្មនបៅក្សនុងអំណាចនីតិ

រញ្ញ តរ ិបនាះបទ។ បគ ឹងថា រជានិយមខ្មម រក្សនុងសម័យអងគ រ បរើបយងតាមប្ទឹសរីមិន
ម្ចនក្សិចាការរញ្ញ តរ ិបសរ ចណាមួ យខ្ លបគអាចទុក្សជានីតិររញ្ញ តរ ិបនាះប ើយ ខ្តថា
ក្សិចាការបនះ ខ្ លវាម្ចនរចនាសមព ័នធធមម តា យក្សសិកាខរទសីលធម៍ និង វ ិនន
ធមម និយាម ជាបោលការ
រនថ យបនះ

៏ សំររ់រនថ យនូ វសិទធិរិសិ ឋ ររស់បសរ ច ក្សនុងលក្សខ

បគអាចទុក្សក្សិចាការមា ះជាក្សំប

ក្សំរុងកាាយជាអំណាចនីតិរញ្ញ តរ ិ។

ៈ

ើតននក្សិចាការរញ្ញ តរ ិររស់បសរ ចខ្ លវា

បសចក្សរ ីប្រកាសររស់បសរ ចតប្មូវឲប្រជារ្សរ

បោរររទដាឋនណាមួ យ លុះប្តាខ្តការប្រកាសបនះ វាប្សរបៅនឹងបោលការ

៏សីល

ធម៏។ ប ើមបីឲការប្រកាសប្រះអងគ ម្ចនតនមា ជាចារ់ បៅក្សនុងសម័យបប្កាយអងគ រ
ប្រះមហាក្សសប្តខ្មម រ
ជាមួ យបោលការ

ប្រះអងគ ខ្តងខ្តកាន់ឥ រ ីយរថររស់ប្រះអងគ ឲប្សរជានិចា
៏សីលធម៏។

ឧទហ្រ

៏ប ញ
ើ ម្ចនបៅក្សនុងរុរវក្សថាររស់ប្ក្សម

(ចារ់(នានា ូ ចម្ចនបៅក្សនុងប្ក្សមរំ ុ ល ប្ក្សមការជំនុំ។ល។ បសចក្សរ ីប្រកាសររស់
ប្រះរជាខ្តងខ្តចរ់បផរម
ើ រក្សយថា

ប្រះរជាបោរររុទធសិកាខរទនិងធម៍សា្សារ

ប្រកាសជាផល វូ ការឲបោរររជប្ក្សមររស់ប្រះអងគ ។
បគអាចនិយយសបងខ របានថា

រុទធសាសនាក្សនុងសម័យបប្កាយអងគ រផរល់ឲរររ

រជានិយមនូ វរបចា ក្សបទសការខ្តងចារ់រ ឋ និងសីលធម៍ស ធ ិតបលើបោលការ

៏

មនុសសធម៍ខ្ លជាការបធវ ើប ើង វ ិញ ៏លអនូ វចារ់ជាបប្ចើនខ្ លម្ចនបៅក្សនុងសម័យ
ប្រហ្ម ញ្ញ សាសនាឲម្ចនលក្សខ

ៈជាចារ់ម្ចនសរប
ុ រសធម៏ក្សនុងការផរនាៃបទស ម្ចន

សមបជញ្ញ ក្សនុងការការររររ ិសាថន
ររស់សាវមី ។ល។

ការររសិទធិភ្ រ ិយបៅចំបរះមុមទុរចរភារ
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ប្រះរុទធសាសនាជា បដិរ ូបការ152
ី
បធវ ើឲសងគ មខ្មម រម្ចនភារជាសងគ មម្ចនគំនិត
មនុសសធម៍ជាបោលការ
បោលការ

៏សងគ ម បប្រះថា បៅក្សនុងប្ក្សមទ ំងឡាយ ប្តូវខ្តយក្ស

៏រុទធធម៍ជាប្គឹះជានិចា។

សុប្ក្សឹតភារបរញលក្សខ

ៈ ភារមិនខ្ប្រប្រួ លបាន និងអផុសនីយភាព្(ភារមិន

អាចរ៉ាះរល់បាន( ននរុទធធម៍ នាំឲធម៍បនះ ម្ចនលក្សខ

ៈមុសរីចារ់ធមម ជាតិ

ខ្ លជាចារ់មិនអាចគិតទុក្សជាមុនបាន១០០% ភារទ ំងរីររស់រុទធធម៍ខ្លង
បលើបនះឯង ខ្ លនាំឲបគសនម តបានថា ធម៍ប្រះរុទធ ជាប ើមក្សំប
រញ្ញ តរ ិបៅប្របទសខ្មម រ។

152

រ ិរ ូរការ ី=ជាអន ក្សខ្ក្សខ្ប្រ, Réformateur។

ើតមួ យនននីតិ
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យ្អាណា
ុ

ៃិគមបារាំង

១.ការរំឭកជាសសងខ បននប្បវត្ត ិសាស្រសត
បគអាចបចទសួ រជាសំនួរថា អាណារាបាលបារំងជាអន ក្សបប្សាចប្សង់ជាតិខ្មម រ ឬ
ជាអន ក្សរំបដាះរជានិយមខ្មម ររីនឹមយួ នបសតម?បយើងជាខ្មម រ បតើបយើងអាចម្ចនលទធ
ភារនឹងបឆ្ា ើយសំនួរខ្លងបលើបនះបានខ្ រឬបទ

?

បរើខ្មម របយើងជាអន ក្សបចះភាសា

ររបទស ោត់បានអានសុសសរវ បសតវបៅប្រវតរ សា
ិ ្សរ

ររស់ប្រវតរ ិ វ ិទូ លបីៗជាជន

ជាតិររបទស ជារិបសសជនជាតិបារំង ខ្ លបោក្សបានសរបសរអំរស
ី ម័យអាណា
រាបាលបារំងបៅប្ស ុក្សខ្មម រ

អន ក្សបចះទ ំងបនាះ

ចាស់ជាបធវ ើឲោត់ទក្ស់ចិតរបលើ

របរតរបធវ ើប្របយគររស់អនក្សនិរនធ បប្ចើនជាងន័យខ្ លម្ចនបៅក្សនុងប្របយគ។
បប្កាមឥទធិរលននបសាភ្័

ភារននប្របយគ

និងអានុភារននរក្សយររបទសបធវ ើឲ

ខ្មម របយើងប្រមទទួ លទ ំងអស់នូវអវ ីខ្ លរួ ក្សអន ក្សនិរនធ បានសរបសររង្វាញអំរីទស្
សនៈររស់បគ បដាយបភ្ា ចគិតថាមល ួនឯង និងជាតិររស់មល ួន ជាតួ ចមបងរស់បៅ
ក្សនុងប្រឹតរិការ ៏ ខ្ លអន ក្សនិរនធ ទ ំងបនាះបលើក្សយក្សមក្សសរបសរ ជារិបសសសំររ់បធវ ើ
ជាបសតវបៅសិក្សាឲមល ួនសិក្សា។ ការមវ ះប្រតិក្សមម បនះនាំឲអន ក្សនិរនធ ទ ំងបនាះកាាយ
បៅជាប្គូននគំនិតខ្មម រ បប្រះអវ ីៗខ្ លបគបានសរបសរ វាកាាយបៅជាការរិតដាច់
ខ្លត

ឥតម្ចនខ្មម រណា

ឬនរណាម្ចនក្ស់បទតតអាច ូ រមួ យរក្សយបានបនាះប ើយ។

អភិញ្ញាណ153 ររស់បគអំរជា
ី តិខ្មម រម្ចនលក្សខ

ៈជា ការសចិះគុណវុឌ្ឍិ154សាក្សល ឬ

ការបចះទ ំងអស់ ខ្ លបយើងអាចឲប្មះថាជាលទធិផ្តរច់ការបលើសមបជញ្ញ ខ្មម រ។

153
154

អភ្ិញ្ញញ
= ការបចះ ឹង ; Connaissance។
ការបចះគុ វុឌ្ឍិ= ការបចះម្ចនខ្ លម្ចនគុ

ភារ ; Connaissance qualifiée។
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ឯកាធភាព្155 បនះនាំឲខ្មម របយើងកាាយជា អន ក្សទសសនាអក្សមម ននប្រវតរ ិសា្សរ ររស់
ជាតិមល ួនឯង ឯចំខ្

ក្សប្រវតរ វ ិទូ បារំងបានកាាយបដាយបចតនាក្សរ ីឬអបចតនាក្សរ ី

ជាអន ក្សចប្ក្សរនិយមននការបចះអំរីប្រវតរ ិសា្សរ ខ្មម រ បហ្ើយបគទុក្សការបចះ ឹងអាយ
ររស់ខ្មម រទ ំងឡាយអំរជា
ី តិមល ួន ជាការបចះ ឹងមួ យឥតម្ចនមូ លដាឋនវ ិទាសា្សរ
ឬជាបរឿងបប្រងខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។
បៅក្សនុងក្សំ ុ ងឆ្នំ១៩៦០ សរសបមរ ចសុីហ្នុបានអនុញ្ញញតិឲរបងក ើតមហាវ ិទាល័យ
ប្រវតរ ិសា្សរ

ខ្តប្ទង់បានម្ចនរញ្ញជចាស់ោស់ថា

បរសក្សក្សមម សំររ់អរ់រំខ្តអន ក្សអភ្ិរក្សសប្បាសាទរុរ

មហាវ ិទាល័យបនះ
ខ្មម រខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ

ម្ចន

មិនខ្មនជា

មជឈម ឌ ល សំររ់អរ់រំអនក្សប្រវតរ ិសា្សរ បនាះប យ
ើ បប្រះថាប្រវតរ ិសា្សរ ខ្មម រ ចំបរះ
សរសុហ្
ី នុ មិនខ្មនជាមុម វ ិជាជសំររ់យុវជនខ្មម រយក្សមក្សសិក្សាបនាះបទ ខ្តវាជា
មបនាគមវ ិជាជ ររស់ររររជានិយម ខ្ លបគបានតាក្ស់ខ្តងរ ួចបប្សចអស់បហ្ើយ សំ
ររ់យុវជនខ្មម រយក្សមក្សបធវ ើជាជំបនឿរិសិ ធ

បហ្ើយយក្សវាមក្សបរតនសូ ប្តឲបចះចំខ្ត

រ៉ាុបណា
ណ ះ បហ្តុបនះឯងបានជាខ្មម ររហ្ូ តមក្ស ់រចចុរបនន កាលបនះបៅខ្តនាំោនសូ ប្ត
ប្រវតរ ិសា្សរ ជាតិមល ួនឯង ូ ចបសក្សខ្ លម្ចាស់វារង្វាត់ឲនិយយតាម ូ បចន ះឯង។
ក្សនុងរយៈបរល៩០ឆ្នំ

(១៨៦៣-១៩៥៣(

ប្ស ុក្សខ្មម រឋិតបៅបប្កាមអាណារាបាល

បារំងខ្ លជាប្របទសមួ យខ្ លបគទុក្សជាអន ក្សការររបសរ ីភារ ភាតរភារ និង
សមភារររស់ប្រជារលរ ឋ បារំង បរើនិយយឲមា ីគឺជាប្របទសការររសិទធម
ិ នុសស
ម្ចនបក្សរ្ រប្មះក្សនុងរិភ្របោក្ស ខ្តប្ទឹសរីជាសាក្សលររស់បារំងបនះ បគមិនបាន
យក្សមក្សអនុវតរ បៅប្ស ុក្សខ្មម របនាះប ើយ
មិនទន់ម្ចនបកា ភាព្156

ទី១បប្រះបគយល់ប ើញថាប្រជារ្សរ ខ្មម រ

អាចយល់បាននូ វអវ ីខ្ លបៅថាសិទធិមនុសស ទី២បប្រះ

បគទុក្សអារយធម៍ ររស់ជាតិសាសន៏បគ មព ស់ជាងអារយធម៍ជាតិសាសន៏ខ្មម រ

ូ បចន ះ

ប្រជារ្សរ ខ្មម រប្តូវចំបាច់បប្រើបរលបវោ ៏យូរប ើមបីមំប្រឹងបធវ ើ សមានកមម 157 ឲចិតរ
ខ្មម រ ូ ចចិតរបារំងសិនបទើរអាចយល់បាននូ វអវ ីខ្ លបៅថាវ ិទាសា្សរ

ឯកាធភារ= ភារច់មុម ; Monopole។
័ ; Maturité។
រក្សក ភារ= មជឈឹមវយ
157 សម្ចនក្សមម = បធវ ើឲ ូ ច ; Assimilation។
155
156

អវ ីខ្ ល
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បៅថាភារទំបនើរ ទី៣បប្រះបគទុក្សប្ស ុក្សខ្មម រជាទឹក្ស ី ខ្ លបគ ប រ ើមបានសំររ់
បធវ ើជំនួញប ើមបីប្របយជន៏បគ។

ការវ ិនិចជ័យទុក្សជាមុនខ្ររបនះបហ្ើយ

អាណានិគមជនបារំងបៅប្ស ុក្សខ្មម រ

ខ្ លនាំឲ

ក្សនុងថិរបវោកាលសម័យអាណារាបាល

បារំង ទុក្សមល ួនជាឧតរ មរុគគលបប្រៀរបធតរនឹងរុគគលខ្មម រ និងជា ខ្េេនាយក158
នននបយបាយចប្ក្សរប្តនិយម បលើប្របទសអាណានិគមររស់មល ួន បៅក្សនុងរិភ្រ
បោក្ស។
ក្សនុងរយៈបរល៩០ឆ្នំ

បារំងបានរងខ ំ”មនុសសខ្មម រ

«ឲ ូ រចិតរបៅជា”អនុមនុសស

បារំង» ខ្ លបធវ ើឲមនុសសខ្មម រកាាយឥត ឹងមល ួនជា អនុករ159 នូ វអាក្សរបក្សិ រ ិយនន
មនុសសបារំង។

បារំង ូ រចិតរមនុសសខ្មម រតាមការអរ់រំ

សិក្សារីខ្មម របៅបារំង តាមវរបធម៍

ូ ចជាការផ្តាស់ភាសា

ូ បចជាអក្សសរសា្សរ ក្សំណារយ តាមវ ិជាជ វ ិទាសា

្សរ ប្គរ់ វ ិស័យ តាមអំណាច ឹក្សនាំ អំណាចតុោការ ។ល។ ោរាំងភាវរ ូបបនីយកមម
បដាយរងខ ំបនះបានប្ជារចូ លជារិបសសក្សនុងសតិវរជនខ្មម រ

ខ្ លបានសិក្សាមុម

វ ិជាជ វ ិទាសា្សរ ទំបនើរ បហ្ើយនាំោនទុក្សការបចះថមីបនះជាភារឧតរ មរំផុតបលើវរបធម៍
ជាតិមល ួនឯង បហ្ើយបាន យល់ប ញ
ើ ថាបរើចង់ឲមល ួនកាាយជា«ត្ួ អងគ មនុសេ160
ឧតតុងឧតរ ម»

គឺមល ួនប្តូវតាំងមល ួនជាអន ក្សបចះ ឹង

បដាយរំបភ្ា ចថាមល ួនជាមនុសសខ្មម រ។

នូ វចំប

៏

ះទំបនើរររស់បារំង

វរជនខ្មម រជំនាន់បនាះទុក្សអវ ីខ្ លជាររស់

បារំង ឬ ររបទសសុទធជាវតថុម្ចនតនមា មពស់ជាងររស់ជាតិមល ួនឯង គំនិតបនះបាន
កាាយបៅជាវរបធម៍ររស់វរជនខ្មម ររហ្ូ តមក្ស ល់សរវ នថាបនះ

នាំោនទុក្សវរបធម៍

ជាតិ ជារិបសសអក្សសរជាតិ ភាសាជាតិ អក្សសរសា្សរ ជាតិមល ួនឯងជាអនុវរបធម៍
បប្រៀរបធតរបៅនឹងររបធម៍ររស់រសា ិមប្របទស។ ក្សនុងវរបធម៍ខ្ររបនះ វរជនភាគ
បប្ចើនក្សនុងសម័យអាណារាបាលបារំង

មិនប្តឹមខ្តទុក្សបារំងជាបៅហាវយមល ួន

បនាះបទ គឺបគនាំោនទុក្សបារំងជាម្ចាស់គំនិតររស់បគខ្ថមបទតត ខ្ លបយើងអាចឲ
ប្មះគំនិតបនះបានថាជា «វបបធម្េ្ុំបរសេស»។

ខ្មសនាយក្ស= Ligne directrice។
អនុក្សរ= អន ក្សបធវ ើតាមបគ ; Imitateur។
160 តួ អងគ មនុសស= Etre។
158
159
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វរបធម៍ម្ុំររបទសបនះ នាំឲវរជនខ្មម រ ដាក្ស់អវីខ្ លជា បសចច កសេសបរសេស បៅក្សនុង
សតិមល ួនជាប្រជាាររស់មល ួនខ្តមរ ង

ខ្ លម្ចនភារមុសោនប្ស ះរីគំនិតវរជនជ

រ៉ាុនក្សនុងសម័យ Meiji គឺជាសម័យ (១៨៦៨-១៩១២( ខ្ លប្របទសជរ៉ាុនបគបរើក្សទវរ
ប្របទសបគឲម្ចន ការទំនាក្ស់ទំនង នឹងមសា ិមប្របទស គំនិតវរជនជរ៉ាុនក្សនុង
សម័យបនាះគឺបគចត់ទុក្សគំនិតជាតិបគជាម្ចាស់ននរបចា ក្សបទសររបទស

បប្រះវា

ប្ោន់ខ្តជាមបធាបាយ សំររ់រំប រ ីគំនិតជាតិ ប ម
ើ បីរក្សប្របយជន៏ជូន ល់ជាតិបគ
ខ្ លបគបៅគំនិតបនះថា «គំនិតជរ៉ាុនរបចា ក្សបទសររបទស»
ទុក្សគំនិតជាតិបគជាប្បាជាាររស់បគ។

ក្សនុងគំនិតបនះបគ

ប្បាជាាជាតិបនះវាម្ចនបៅក្សនុងអក្សសរជាតិ

ភាសាជាតិបគ វរបធម៍ជាតិ បហ្តុបនះឯងបានជាបគនាំោនមំរក្សខ្ប្រប្គរ់ចំប

ះ

ររស់ររបទស ជាភាសាជាតិ បគក្សនុងបោលបៅបធវ ើប្រជាធិរបតយយ
ូ នីយក្សមម ចំប

ះ

ទ ំងឡាយបនាះឲជនជាតិបគអាចយក្សមក្សសិក្សាចំប
បគឲប្មះថា” ការយក្សចំប

ះថមីបនះមក្សបធវ ើជាររស់ជាតិ”គឺថាអវ ីខ្ លបគបានបចះ

រីររបទសគឺបដាយសារប្បាជាាជនជាតិជរ៉ាុន
យល់ប ញ
ើ ថារបចា ក្សបទសជាចំប
រ ិចជ ិនធ161 ររស់ជាតិនិមួយៗ

ះបនះបាន របរតរខ្ររបនះ

ខ្ លបគទុក្សជាឧតរ មប្បាជាាបប្រះបគ

ះសាក្សល ឯចំខ្

ក្សគំនិតជាតិជាឧតរ ម ប្ោជាាប

ូ បចន ះបគទុក្សគំនិតជាតិ ម្ចនភារឧតរ មរំផុតបលើ

របចា ក្សបទសររបទស។ ក្សនុងសម័យ Meiji វរជនជាតិជរ៉ាុនទុក្សចំប
ប្របទសជាចំប
គំនិតររស់បគ

ះថមីខ្ លប្តូវខ្តបរតនឲបចះ

ខ្តចំប

ះបនះ

ះរួ ក្សរសា ិម

បគមិនទុក្សជាម្ចាស់នន

ូ ចវរជនខ្មម រ ក្សនុងសម័យអាណារាបាលបារំង(១៨៦៣-១៩៥៣(

បនាះប ើយ។ ឧទហ្រ ៏ ខ្ររបនះមិនខ្មនម្ចនបៅខ្តក្សនុងប្របទសជរ៉ាុនបនាះបទបគ
ប ើញបៅក្សនុងប្របទសជិតខ្លងបយើងខ្ រ
ប្របទសបសតម
ឧទហ្រ

ខ្ លបគឲតនមា ជានិចា

ូ ចជាបៅប្របទសបយតក្សណាម

និង

បៅបលើគន
ំ ិតជាតិបគបលើសគំនិតររបទស

៏ជាក្ស់ខ្សរ ងគឺ ម្ចនការបបាះរុមពបប្ចើនណាស់បសតវបៅជាភាសាជាតិបគនូ វ

ប្គរ់មុម វ ិជាជ វ ិទាសា្សរ អក្សសរសា្សរ ទសសនៈវ ិជាជលបីៗររស់អនក្សប្បាជារសា ម
ិ ប្របទស
សំររ់ឲយុវជនររស់បគយក្សមក្សសិក្សា និងរិចរណាបប្រៀរបធតរនឹងចំប

161

ប្បាជាាររ ិចជ ិនធ= Intelligence spécifique។

ះខ្ ល
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ម្ចនក្សនុងគំនិតជាតិបគប ើមបីរក្ស

យ្
ី ៃឹងការដរៀបចំអណា
ំ
ចក្សនងសម័
យ្អាណាៃិគមបារាំង
ុ

«ត្នមោ បខ្នថ ម162»

ខ្ លម្ចនក្សនុងចំប

ះថមីបនះ

ខ្ លបគអាចទញយក្សជាប្របយជន៏រីវាសំររ់ជាតិបគ។
វរជនយួនបសតមបគទុក្សភាសា អក្សស វរបធម៍ជាតិបគជាតនមា ជាតិ និងតនមា មល ួនបគ
ផ្តៃល់ផងបលើឆ្ក្សអនរ រជាតិ រ៉ាុខ្នរ បគរាយមបរតនភាសាអង់បគា សក្សរ ី បារំងក្សរ ីឬ
ភាសាររបទសឯបទតតក្សរ ីសំររ់ជាតនមា រខ្នថ មននការបចះ ឹងររស់បគខ្តបណា
ណ ះ ខ្ត
បទះរីយ៉ាងណាក្ស៏បដាយ ក្ស៏បគមិនខ្ លទុក្សតនមា រខ្នថ មបនះជាសញ្ញញននឧតរ មភារ
ររស់បគចំបរះមុមជនជាតិររស់បគបនាះប ើយ។ អន ក្សបចះ ឹងយួ នបសតមបៅបរល
ណាបគម្ចនក្សំ រ ិតការបចះ ឹងបគកាន់ខ្តមព ស់ប ើង

បគរិតជាបចះភាសាជាតិបគ

ចាស់ោស់បហ្ើយ បគបប្រើជានិចាភាសាជាតិ សំររ់ឲតនមា ល់ជាតិបគបលើឆ្ក្សអនរ រ
ជាតិ។ សាថនភារបនះវាម្ចនភារផទុយប្ស ះរីអនក្សបចះ ឹងខ្មម របយើង ោត់មិនសូ វ
ហានសរបសរភាសាជាតិបទ
បសតវបៅររស់ោត់មួយម្ចនចំ

ូ ចបោក្សរុ ណ ចនៃ មុល

ោត់ធាារ់បានសរបសរក្សនុង

ងបជើងថា «គុក្សនបយបាយ»ថា វរជនខ្មម រោត់

មិនសូ វចង់បចះភាសាខ្មម របទបប្រះោត់ខ្លាចថាមល ួនមិនខ្មនជាអន ក្សបចះ សរបសរជា
ភាសាបារំងឬអង់បគា សគឺជាសញ្ញញបចះ ឹងររស់អនបចះ ឹងខ្មម រ គំនិតបនះម្ចនបៅ
ក្សនុងសតិវរជនខ្មម ររហ្ូ តមក្ស ល់សរវ នថាបនះ

ខ្ លបយើងបាននិយយរ ួចមក្សបហ្ើយ

ថាជា «គំនិតម្ុំបគ»។ វរជនននប្របទសបជឿនបលឿនខ្តងខ្តទុក្សការបចះ ឹងររស់
បគម្ចនក្ស់ៗជាការទទួ លមុសប្តូវក្សនុងការការររប្រយជន៏ជាតិ មិនខ្មនជាភារប្ក្ស
អឹតប្ក្សបអាងចំបរះមុមរ្សរ បនាះប យ
ើ ។
អស់រយៈជិតមួ យសតវតស អាជាាធរអាណារាបាលបារំងបៅខ្តរនរ ឹក្សនាំប្រជារ
្សរ ខ្មម រ ូ ចររររជានិយម បហ្ើយបារំងបៅខ្តទុក្សខ្មម រជា រាស្រសត163 ររស់ប្រះរជា
ខ្មម រខ្ លម្ចនបារំងជាអន ក្សការររ និងជាអន ក្សធានារក្សាសនរ ិសុមររស់ប្រះអងគ ។
ក្សនុងលក្សខ

ៈបនះ បយើងអាចបធវ ើអនុម្ចនបានថា អំណាចអាជាាធរបារំងមិនខ្មន

មក្សជំនួសអំណាចផ្តរច់ការបសរ ចនុះបទ ខ្តវាមក្សដាក្ស់តប្មួ តោនបៅជាទមា ន់ថមីមួយ

162
163

តនមា រខ្នថ ម= Valeur ajoutée។
រ្សរ = ប្រជារលរ ឋ បប្កាមការប្តួ តប្តា ររស់អនក្ស ឹក្សនាំ ; Sujet។
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បទតតសំររ់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ

ខ្មម រម្ចនក្ស់ប្តូវខ្តខ្លាចអំណាចបសរ ចផង

បោររអាជាាធរបារំងខ្ថមបទតត
អតរ សញ្ញញ

បហ្ើយប្តូវខ្ត

អំណាចទ ំងរីរបនះជាជ័រលុររំបាត់បចលនូ វ

នន”មនុសសខ្មម រ”ឲរស់ម្ចនលក្សខ

អំណាចខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។
ឡាវ

យ្
ី ៃឹងការដរៀបចំអណា
ំ
ចក្សនងសម័
យ្អាណាៃិគមបារាំង
ុ

ៈប្តឹមជា

បសុសត្វ 164

បៅក្សនុងឥ ឌ ច
ូ ិនបារំងខ្ លផស ំបដាយប្របទសរី

សំររ់រំប រ ី
ខ្មម រយួ ន

អាជាាធរអាណានិគមបារំងបគបធវ ើការចត់ជាថានក្ស់ខ្ ន ីននប្របទសទ ំងរី

ជា ខ្ដនដីអភិោលតមឋានានុប្កមលំោប់ស័កតិ165

ូ ចជាបគយក្សប្របទសបយតក្ស

ណាមបធវ ើជារ ឋ បាលមជឈិម និងជាមជឈម ឌ លអរ់រំជាន់មពស់ បគយក្សប្របទសខ្មម រ
និងឡាវបធវ ើប្តឹមជារ ឋ បាលបមតរ និងជាមជឈម ឌ លអរ់រំមធយម តាមការបធវ ើខ្ររ
បនះ បារំងបានឲឯក្សសិទធិចាស់ ល់ជនជាតិយួន បប្ជើសបរ ីសខ្តជនជាតិយួនយក្ស
មក្សបធវ ើជាឧរការ ីបគបៅក្សនុងរ ឋ បាលមជឈិម

បហ្ើយជួ យឲជនជាតិយួនបលើសខ្មម រ

និងោវ ឲបានបរតនវ ិជាជជាន់មពស់ប្គរ់ វ ិស័យ ខ្ លនាំឲជនជាតិយួនកាាយជាជន
ជាតិ

ម្ចនគុ

វុឌ្ឍិ

ខ្លងវ ិជាជជីវៈប្គរ់ វ ិស័យបលើសជនជាតិខ្មម រនិងឡាវបៅក្សនុង

សម័យអាណានិគមបារំង។ ក្សនុងចំ ុ ចបនះ បារំងអាចបលើក្សយក្សចារ់ននចំនួន
ភាគបប្ចើនននជនជាតិយួនបៅក្សនុងឥ ឌ ច
ូ ិនមក្សបធវ ើជាបហ្តុផល ខ្តបហ្តុផលបនះ
វាម្ចនភារផទុយប្ស ះរីសនធ ិសញ្ញញ អាណារាបាលបារំង ជាមួ យប្របទសក្សមពុជា
ខ្ លជាសនធ ស
ិ ញ្ញញរវាងរ ឋ មួយនិងរ ឋ មួយ ខ្ លបារំងោមនសិទធិណាមួ យបសាះអាច
រញ្ចល
ូ ប្របទសក្សមពុជាបៅក្សនុងឥ ឌ ច
ូ ិនបារំង

ខ្ លជាការរបងក ើតររស់មល ួនសំររ់

ខ្តរក្សប្របយជន៏ផ្តៃល់ររស់មល ួន បហ្ើយនាំឲមូ ចប្របយជន៏ជាតិខ្មម រខ្ លជាប្របទស
បៅក្សនុងការឧរតថ មាររស់មល ួន។ ការរបងក ើតឥ ឌ ច
ូ ិនបារំងបនះបទតតគឺរិតជាបប្ោះ
កាចររស់ប្រជាជាតិខ្មម រ។

ខ្មម របយើងមួ យចំនួនបៅខ្តយល់ប ញ
ើ ថាសនធ ិសញ្ញញ

អាណារាបាលបារំង វាម្ចនខ្រ៉ាក្សជាវ ិជាជម្ចនររស់វា គឺរំបដាះប្របទសខ្មម ររីនឹម
យួ នបសតម

ខ្តបរើខ្មម របយើងបលើក្សយក្សលទធផលផ្តរច់ប្រ័ប្ត

បារំងមក្សរិនិតយ

ររស់អាណារាបាល

បយើងប ើញថាប្របទសខ្មម របយើងបានបាត់ទឹក្ស ីម្ចនទំហ្ំជាង

រក្ស់ក្សណា
រ លនននផៃ ី ខ្មម របយើងរចចុរបនន

ជាកនប្មចំសព្វិះ166

ប្របទសយួ នបសតម។

រសុសតវ = Animaux domestique។
ខ្ ន ីអភ្ិបាលតាមឋានានុប្ក្សមលំដារ់ស័ក្សរិ= Territoire administratif hiérarchisé។
166 ជាក្សនប្មចំបរះ= Au profit de។
164
165
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រិតណាស់បហ្ើយថា បារំងបានទមទរបានមក្សវ ិញរីប្របទសបសតមមក្សឲខ្មម រ វ ិញ
នូ វអាណាបមតរ មួយចំនួន

ូ ចយ៉ាងបមតរ បាត់ ំរង បសតមររ មល ូនប្រ បារំងបាន

នាំមក្សនូ វប្ររ័នធ អរ់រំ វ ិទាសា្សរ
របងក ើត

សហោារចនាសមព ័េធ167

រ ឋ ការទំបនើរ សាធារ

សុខ្លភ្ិបាលសម័យ

សំររ់បធវ ើអភ្ិវឌ្ឍន៏បស ឋ ក្សិចា ខ្តការមវ ះការខ្ក្សទប្មង់

រចនាសមព ័នធសងគ មសក្សរ ិភ្ូមិខ្មម រ

របរតរ ឹក្សនាំផ្តរច់ការផុតសម័យ វាបធវ ើឲសមិទធិ

ក្សមម ជា វ ិជជ ម្ចនររស់បារំងខ្ លបយើងបានបរតរររ់ខ្លងបលើបនះ
ទុក្សជាជំនួយររស់បគ ល់ជាតិខ្មម រ មិនម្ចនលក្សខ

បហ្ើយបារំងបគ

ៈជាជំនួយសំររ់បធវ អ
ើ ភិវឌ្ឍន៏

ឋិត្សថរ168 សំររ់ជាតិខ្មម រ។
បប្កាយរីសម័យអាណារាបាលបារំង

ប្របទសខ្មម រ

បានជួ រប្រទះនូ វវ ិរតរ ិ

នបយបាយរុំអាចជំនះបាន ខ្ លនាំឲប្របទសខ្មម រ ខ្លនបានបធវ ើ ំប
លទធិប្រជាធិរបតយយបសរ ីរិតប្បាក្ស

ើរបលើម្ចោ
្

ខ្ លជាក្សតារមួ យខ្ លនាំឲប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ

ជួ រប្រទះនូ វទុក្សខបវទនាប្គរ់ខ្ររយ៉ាងរហ្ូ តមក្ស ល់សរវ នថាបនះ។
ខ្តខ្មម របយើង រុំអាចដាក្ស់ក្សំហ្ុសទ ំងប្ស ុងបៅបលើអាណានិគមបារំងបៅឥ ឌ ច
ូ ិន
អំរីការជួ រប្រទះនូ វទុក្សខប្គរ់ខ្ររយ៉ាងររស់មល ួនបនាះប ើយ
ខ្ លខ្មម របយើងខ្តងខ្តបលើក្សយក្សវាមក្សបធវ ើការបដាះប្សាយ

ការដាក្ស់ក្សំហ្ុសបនះ

ប ើមបីបគចរីការទទួ ល

មុសប្តូវររស់មល ួន។ ក្សនុងចំ ុ ចបនះគួ របយើងនាំោនអង្ុយគិតមួ យរយៈ បហ្ើយសួ រជា
សំនួរ ល់មល ួនឯងថា”បហ្តុអវីបានជាប្របទសជិតខ្លងបយើង ម្ចនយួ នបសតមជាអា
ទ៏ បគខ្តងខ្តម្ចនជ័យជំនះបលើបយើងជានិចាបប្កាយរីសម័យអងគ រមក្ស ?បតើររជ័យ
បយើងជាបប្ោះថានក្ស់មួយ ងមួ យកាលររស់ជាតិបយើងខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះឬបទ
យល់ថាររជ័យទីមួយររស់ខ្មម របយើង

?បយើងគួ រ

បយើងអាចទុក្សវាជាបប្ោះថានក្ស់បាន

បហ្ើយ

បយើងអាចយក្សវាមក្សបធវ ើជាការបដាះប្សាយយក្សរ ួចមល ួនបាន ខ្តបរើររជ័យររស់ខ្មម រ
បយើងវាម្ចនប្គរ់បរលបវោចរ់រីសតវតសទទី១៥ មក្ស ល់រចចុរបនន កាល សាថន
ភារខ្ររបនះ

167
168

តប្មូវឲខ្មម របយើងរិចរណារក្សមូ លផលរិតននររជ័យបនះប ើមបីរក្ស

បហ្ដាឋរចនាសមព ័ទធ= Infrastructure។
អភ្ិវឌ្ឍន៏ឋិតបថរ= Développement durable។
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ថានខ្ំ ក្សស័ក្សរិសិទធិ មិនខ្មនបៅប្តឹមខ្តនាំោនរូ ងសួ ងប្រះសូ មឲប្រះអងគ នាំមក្សនូ វបស
ចក្សរ ីកាាហាន ននរុរវរុរសខ្មម របយើ បៅសម័យអងគ រ ឲមក្សរ ិសនធ ិក្សនុងប្រលឹងខ្មម រ
បយើងរចចុរបនន

ប ើមបីជួយសប្ង្វគះជាតិ

ខ្ លក្សំរុងជួ រប្រទះនឹងបប្ោះថានក្ស់ ល់

អាយុជី វ ិត ខ្តអន ក្សសំបូងសប្ងូង(រួ ងសួ ង(ទ ំងបនាះឥតបានគិតថា សម័យអងគ រ
ជាសម័យសក្សរ ិភ្ូមិ បៅបរលបនាះប្តូវអំណាចផ្តរច់រងខ ំឲរុរវរុរសខ្មម របយើងយក្សបស
ចក្សរ ីកាាហានររស់ោត់មក្សរបប្មើអំណាចប ើមបីប្របយជន៏អំណាចខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ ូ បចន ះ
ប្តូវខ្មម របយើងរចចុរបនន បនះបទ ខ្ លប្តូវម្ចនបសចក្សរ ីកាាហានមល ួនឯងប ើមបីសប្ង្វគះ
ជាតិ និង រំបដាះប្រលឹងរុរវរុរសបយើងរីអំបរើបោរបៅ ននអំណាចផ្តរច់ការខ្ ល
ោត់ជាអន ក្សរងបប្ោះ បទះរីសាារ់បាត់បៅបហ្ើយ រហ្ូ តមក្ស ល់សរវ នថាបនះ។

ំបណាះ

ប្សាយថមី ប ើមបីរំបដាះជាតិរីភ្យនរ រយ ខ្ លជាតិខ្មម របយើងក្សំរុងជួ រប្រទះសរវ នថា
បនះ

ខ្មម របយើងរុំអាចរក្សវាប ើញបៅក្សនុងអតីតកាល

ររស់ជាតិបយើងបានបនាះ

ប ើយ បប្រះខ្មម របយើងមិនខ្មនជាម្ចាស់ននអតីតកាលររស់មល ួន ម្ចាស់ររស់អតីត
កាលខ្មម រ គឺអានុភារននរជានិយមខ្មម រ ខ្ លម្ចនជំនួយរីអានុភារននប្រវតរ វ ិទូ
ររបទសមួ យចំនួនជាអន ក្សបធវ ើអនៃ ងឲរជានិយមខ្មម រកាាយបៅជាម្ចាស់ក្សមម សិទធិផ្តរច់
មុមននប្រវតរ ិសា្សរ ជាតិខ្មម រ។ គួ រខ្មម របយើងទទួ លសាគល់ថាបជាគជ័យរជានិយមខ្មម រ
ខ្ លោមន

នរណាអាចប្រខ្ក្សក្សបាន

គឺជាបជាគជ័យននឧបាយរបញ្ញជតតាមបម

បរតនប្រវតរ ិសា្សរ ជាតិ បៅក្សនុងបមបរតនបនាះ បសរ ចប្គរ់ជំនាន់ បគបានបលើក្សគុ ូ
រការ ររស់បគយក្សមក្សអួ តប ើមបីឲប្រជារលរ ឋ ខ្មម របកាតបោរររហ្ូ តមក្ស ល់សរវ
នថាបនះ។
ឯក្សរជយក្សរ ី

ូ ចបយើងប ើញប្សារ់បហ្ើយ ក្សនុងសម័យអាណារាបាលបារំងក្សរ ី សម័យ
សម័យស្ង្វគមរំបដាះជាតិរីយួនក្សុមមុយនិសរ(១៩៧០-១៩៧៥(

និង

(១៩៧៩-១៩៨៩( សម័យ UNTAC ក្សរ ី បគខ្តងខ្តយក្សរជានិយមខ្មម រមក្សបធវ ើជាការ
បដាះប្សាយខ្តមួ យគត់សំររ់ជាតិខ្មម រ បទះរីបគ ឹងចាស់ថាការបដាះប្សាយបនះជា
ការបដាះប្សាយខ្ លបគខ្លងយក្សមក្សបប្រើបហ្ើយក្ស៏បដាយ។
សរវ នថាបៅខ្តយល់ប ញ
ើ ថា

ូ បចន ះបរើអនក្សបសន ហាជាតិ

រជានិយមជាការបដាះប្សាយនូ វរញ្ញាខ្មម រគឺចាស់ជា

ោត់នាំោនប ើរតាមសានមខ្វងអនាាយទ័ល ខ្ លជារុំខ្លនប ើយ។

ការបដាះប្សាយ

រញ្ញាខ្មម រខ្ លខ្មម រក្សំរុងជួ នប្រទះសរវ នថាបនះ គឺម្ចនក្សនុងសមបជញ្ញ ជាតិររស់មល ួន
ម្ចនក្ស់ៗខ្ លជាក្សម្ចាំងជាតិរិតប្បាក្ស ។ បរើខ្មម របយើងមិនទុក្ស «គំនិតម្ុំបគ» ជា
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គំនិតសព្លសលែ169 បនាះបទ ខ្មម របយើងបៅខ្តរស់ក្សនុងទុក្សខជានិចា ខ្ លបយើងខ្តង
ខ្តទុក្សវាជាក្សមម បរតរររស់ជាតិខ្មម របយើង។

បយើង ឹងរ ួចបហ្ើយថាក្សនុងសម័យអាណា

រាបាលបារំង បារំងបគមិនបានជួ យបរើក្សទវ”ផល វូ ការរិត”ឲប្រជារលរ ឋ ខ្មម រប ើរ
បៅរក្សសុភ្មងគ លបដាយមល ួនឯង

ខ្តបៅក្សនុងសម័យឯក្សរប្ជ

ខ្មម របយើងក្ស៏មិនមំ

ប្រឹងខ្ប្រងខ្សវ ងរក្សមូ លបហ្តុរិតននទុក្សខររស់មល ួនឯងបនាះខ្ រ បយើងប ើញថានាចចុ
របនន កាលបនះ ប្រជារលរ ឋ ខ្មម រក្សំរុងរស់ឥតសាគល់អតីតកាលមល ួនរិត និងោមន
បសចក្សរ ីសងឃឹមក្សនុងអានាគតកាលមល ួន សាថនភារបនះបហ្ើយខ្ លជាបប្ោះថានក្ស់ ល់
អាយុជី វ ិតរិតររស់ជាតិខ្មម រ។ អន ក្សខ្ លម្ចនក្សំហ្ុសគឺខ្មម របយើងខ្តមរ ង ឧទហ្រ
៏

ជាក្ស់ខ្សរ ងគឺការហ្ូ រចូ ល ននជនជាតិយួនមក្សក្សនុងទឹក្ស ី ខ្មម រ ូ ចទឹក្សជំនន់ហ្ូរចូ ល
ឥតម្ចនទំនរ់ទុរ និងការបាត់រង់ទឹក្ស ីជាតិខ្ លម្ចនប្របទសបយតក្សណាមជា
អន ក្សទទួ លផល។
២.អំណាចរបស់អាជាាធរអាណាព្ាោលោរាំងសៅប្ស ុកខ្េម រ
អាជាាធរបារំងបៅប្ស ុក្សខ្មម រក្សនុងសម័យអាណារាបាលបារំង (១៨៦៣-១៩៥៣(ជា
អាជាាធរដាក្ស់បប្កាមការប្តួ តប្តាអាជាាធរអាណានិគមបារំងបៅឥ ឌ ច
ូ ិន

ខ្ ល

ម្ចន ទីតាំងបៅប្ក្ស ុងហា ូ យក្សនុងប្របទសបវតតណាម ខ្ លជាទីសរីការនន អភិោល
នាយក170 បារំងបៅឥ ឌ ច
ូ ិន ឯចំខ្

ក្សបៅប្ស ុក្សខ្មម រក្ស៏ ូ ចជាប្ស ុក្សឡាវខ្ រ អន ក្ស

តំណាងអគគ អភ្ិបាលបៅក្សនុងប្របទសទ ំងរីរបនះ ម្ចនង្វរជា អា កប្បោំការជាន់
េព ស់171 បហ្ើយបៅតាមបមតរ និមួយៗម្ចនអន ក្សប្រចំការបារំងម្ចនក្ស់

ម្ចនង្វរជា

អា កប្បោំការសេត្ត ក្សនុងតួ នាទីជា អនុរកេ172 បមើលក្សិចាការរ ឋ បាលខ្មម រ ខ្ លម្ចន
បៅហាវយខ្មប្តខ្មម រជាអន ក្ស ឹក្សនាំផ្តៃល់។

បរលបលញ= Temps révolu។
អភ្ិបាលនាយក្ស= Gouverneur général។
171 អន ក្សប្រចំការជាន់មពស់= Résident supérieur។
172 អនុរក្សស= surveillant។
169
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ចរ់រីឆ្នំ១៨៧០ អាជាាធរបារំងចរ់បផរ ើមរប្ងឹងអំណាចបគបៅប្ស ុក្សខ្មម រ បដាយ
ម្ចនការខ្រងខ្ចក្សក្សិចាការរ ឋ ភាលជារីរខ្ផនក្ស៖
១. ក្សិចាការខ្ លអាជាាធរបារំងបគទុក្សដាក្ស់បប្កាមអាណារាបាលបារំង
ស័យសាធារ

ូ ចជាវ ិ

ៈការ សុខ្លភ្ិបាល និងសិក្សាធិការ។

២. ក្សិចាការខ្ លអាជាាធរបារំងបគទុក្សឲរ ឋ បាលខ្មម រ ឹក្សនាំផ្តៃល់
រនធ រីប្រជារ្សរ ក្សសិក្សមម រ

ិជជញក្សមម និងបចររា ន់តាមសមុប្ទ។

គួ រក្សត់សំោល់ខ្ រថាក្សនុងឆ្នំ១៨៧០
អន ក្សជារ់រនធ ជាជនជាតិខ្មម រ អា
ទឹក្ស ី ខ្មម រ ឯចំខ្

ូ ចជាវ ិស័យទរ

បសរ ចនបរតរ មបានរបងក ើត”រនធ រុគគល”ម្ចន
ិក្សជនយួ ន បសតម ឡាវ និងជាវខ្ លរស់បៅបលើ

ក្សជនជាតិចិន វ ិញ បារំងបគទុក្សជា អនីត្ជន173 រីចារ់ខ្មម រ

ូ បចន ះចិនផុតរ ួចរី «រនៃ រុគគល» បដាយបហ្តុបនះអាជាាធរខ្មម រមិនទុក្សអា

ិក្សជន

ចិនជា «រ្សរ ររស់បសរ ចខ្មម រ » បនះខ្ រ។ មក្ស ល់ឆ្នំ១៨៨២ អាជាាោរាំងបងខ ំ សសត
ចនសរាត្ត ម174 ឲឈរ់ទរ «រនធ រុគគល» រីជនជាតិយួនខ្ លរស់បៅបលើទក្ស
ឹ ី ខ្មម
រ

ូ បចន ះជនជាតិយួនជាក្សសិក្សរបៅរង់ប្តឹមខ្តរនធ « ី ខ្ប្ស» ឲរជការខ្មម រខ្តរ៉ាុ
្

បណាះ។ វ ិធានការបនះរបងក ើតប ើងបដាយអាជាាធរបារំងបៅ កូ សាំ ងសុិន (ទឹក្ស ីក្ស
មពុជាបប្កាមរចចុរបនន (

ប ើមបីទក្ស់ទញជនជាតិយួនឲមក្សរស់បៅក្សមពុជាកាន់ខ្ត

បប្ចើនក្សនុង សោលលបំណងសលបេឹកដីខ្េម រសនិះឲសៅជនជាត្ិយួន។
បយើងប ញ
ើ ម្ចនការវ ិវឌ្ឍន៏

ននសនធ ិសញ្ញញរវាងរជាណាចប្ក្សក្សមពុជា

និងប្របទស

បារំងចុះនថាទី១១ក្សក្សក ដាឆ្នំ១៨៦៣ ខ្ លបសរ ចខ្មម រទទួ លយល់ប្រមឲប្របទសបារំង
បធវ ើជាអន ក្សអាណារាបាលប្រះអងគ

ូ រនឹងការអនុញ្ញញត

ឲប្រះបៅអធិរជបារំង

ខ្តងតាំងប្រះរជតំណាង ររស់ប្រះអងគ បៅអមប្រះបៅក្សមពុជា ម្ចនមុមនាទីជា
អន ក្សការររបសរ ចខ្មម រ។ ក្សនុងបសចក្សរ ីសនធ ិសញ្ញញបនះ បារំងបគហាមដាច់ខ្លត ល់ប្រះ
រជាខ្មម រមិនអនុញ្ញញតឲក្សុងសុលប្របទសណាមួ យមក្សតាំងតំណាងក្សនុងប្រះរជាណា

173
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អនីតជន= ជនបៅបប្ៅចារ់ : Personne qui n’est pas soumise à la loi។
Alain Forest – Le Cambodge et la colonisation française។
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ចប្ក្សខ្មម រ បដាយោមនការអនុញ្ញតរីអនក្សប្រចំការជាន់មពស់បារំងបៅក្សូ សាំងសុិន
អនុញ្ញញត ឲជនជាតិបារំងមក្សរស់បៅក្សនុងប្រះរជាណាចប្ក្សក្សមពុជាបដាយបសរ ីបហ្ើយ
ម្ចនសិទធិជាម្ចាស់ននក្សមម សិទធិររស់មល ួនខ្ លបគម្ចនបៅប្ស ុក្សខ្មម រ
ញាតិឲជនជាតិខ្មម រម្ចនសិទធិបៅរស់បៅក្សនុងប្គរ់ខ្ ន ីបារំង
ក្សមម សិទធិររស់មល ួនបលើទឹក្ស ីបារំង វ ិញខ្ រ។

ូ រនឹងការអនុញ្
បហ្ើយជាម្ចាស់នន

រនរ មក្សក្សនុងអនុសញ្ញញចុះនថា ទី១៧មិថុ

នា ឆ្នំ១៨៨៤ រវាងអភ្ិបាលក្សូ សាំងសុិន បោក្ស CharlesThomson និងប្រះរជា
ខ្មម រ

ខ្ លជាអនុសញ្ញញឲអាជាាធរបារំងម្ចនអំណាចប្គរ់ប្ោន់បធវ ើការខ្ក្សទប្មង់

រចនាសមព ័នធក្សនុង វ ិស័យ រ ឋ បាល តុោការ និងរ
បៅបរលណា

ខ្ លបារំងបគយល់ប ញ
ើ ថាម្ចនប្របយជន៏ក្សនុងបរសក្សក្សមម អាណា

រាបាលររស់បគ។
ជា

ិជជក្សមម ក្សនុងប្រះរជាណាចប្ក្សខ្មម រ

ការវ ិវឌ្ឍន៏បនះនាំឲប្របទសខ្មម រ ូ របដាយមិនចំរីលក្សខ នរ ិក្សៈមល ួន

ប្របទសបប្កាមអាណាប្របាល

បៅជាប្របទសបប្កាមអាណានិគមបារំង ូ ច

ប្របទសបវតតណាម។
បរើបយើងយក្សសនធ ិសញ្ញញរវាងរជាណាចប្ក្សក្សមពុជានិងប្របទសបារំងចុះនថាទី១១ក្សក្សក
ដាឆ្នំ១៨៦៣មក្សរិនិតយ

បយើងប ញ
ើ ថា

បារំងបគការររប្ស ុក្សខ្មម របៅបរលណា

ខ្ លបគអាចម្ចនប្របយជន៏ក្សនុងការការររបនាះ បហ្ើយជារិបសសបគខ្តងខ្តទុក្ស
ប្របយជន៏ ររស់បារំងជាធំក្សនុងការសបប្មចអវ ីមួយ

ូ ចយ៉ាងការកាត់ផ្តរច់ទឹក្ស

ី មពុជាបប្កាមឲបៅប្របទសបវតតណាមខ្លងតប
ក្ស
ូ ង ។ល។
ប្របទសក្សមពុជាបៅបប្កាមអាណារាបាលបារំងបានផុតភ្័យមា ះរិតខ្មនរីមហ្ិចជិ
តាវាតទឹក្ស ីរីសំណាក្ស់ប្របទសជិតខ្លងម្ចនយួ ននិងបសតម
បារំងបនះតប្មូវឲប្ស ុក្សខ្មម ររស់ជាប្របទសឯបកា

ឈរ់ម្ចនការទំនាក្ស់ទំនងនឹង

ប្របទស ៏នទបទតតខ្ លមល ួនធាារ់ម្ចនររ់សតវតសរ ួចមក្សបហ្ើយ
ជាមួ យបារំង

ខ្តអាណារាបាល
ូ បចន ះការទក្ស់ទង

មិនខ្មនជាការបរើក្សទវរប្របទសក្សមពុជា ល់រិភ្របោក្សខ្លងបប្ៅ

បនាះប ើយ ផទុយបៅវ ិញជាការរិទទវរប្របទសសំររ់ទុក្សឲប្របទសបារំងខ្តមួ យគត់
សប្មច

បលើបជាគវាសនា

ររស់ប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ។ បយើងអាចបប្រៀរបានអាណា

រាបាលបារំងបៅនឹងនផៃបម ខ្ លខ្មម របយើងបមើលប ញ
ើ រីបាតអ ត ូង ម្ចនរ
បមតវភ្ា ឺលអ ខ្តវាប្ោន់ខ្តជារនា ឺតូចមួ យរំភាន់ខ្ភ្ន ក្សខ្មម រខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។
៣. អំណាចអាជាាធរោរាំង និងអំណាចសសតចខ្េម រ

្
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យ្
ី ៃឹងការដរៀបចំអណា
ំ
ចក្សនងសម័
យ្អាណាៃិគមបារាំង
ុ

ក្សនុងសម័យអាណារាបាល អាជាាធរបារំង បគមិនបានលុរអំណាចប្រនរ
រជាខ្មម របនាះបទ ខ្តបគរបងក ើតអំណាចថមីបៅអមអំណាចប្រនរ

ីប្រះ

បី សរ ច បៅចំបរះ

មុមអំណាចបសរ ច បារំងបគទុក្សបគជាទីប្រឹក្សាជាន់មពស់ ឧទហ្រ

៏ អា កប្បោំការ

នាយក បារំងបៅប្ស ុក្សខ្មម រម្ចនសិទធិអាចចូ លជួ រប្រះរជាបានតាមចិតរបគ ប ើមបី
រិភាក្សាក្សិចាការរ ឋ អគគ អនក្សប្រចំការបនះម្ចនសិទធិចូលប្រជុំជំនុំគ

រ ឋ ម្នរ ីខ្ ល

ម្ចនប្រះរជាជាប្រធានអងគ ប្រជុំ ផទុយបៅវ ិញអវ ីខ្ លបារំងបគចត់ទុក្សជាអំណាច
ររស់បគ ប្រះរជាខ្មម រោមនសិទធិណាមួ យមក្សបប្ជៀតខ្ប្ជងចូ លបនាះប យ
ើ

ូ ចម្ចន

ខ្ចងក្សនុងអនុសញ្ញញ១៧មិថុនាឆ្នំ១៨៨៤ សរ ីអំរអ
ី ំណាចបារំង និងក្សំ រ ិតអំណាច
ប្រះរជាខ្មម រ។ ក្សនុងអំណាចថមីររស់អាជាាធរបារំង បគបរតរចំខ្មប្តធំៗប្បាំរី ក្សនុង
ចំបណាមខ្មប្ត៥៧ររស់ខ្មម រ

ដាក្ស់បប្កាមការប្តួ តប្តាផ្តៃល់ររស់បគ

ខ្មប្តទ ំង៨

បនាះម្ចន ប្ក្សូចឆ្ម បរធិសាត ក្សំរត ក្សំរង់ធំ ប្ក្សបចះ ភ្ន ំបរញ បាណាម និងក្សំរង់
ឆ្នំង បារំងបគជាអន ក្សខ្តតាំងអភ្ិបាលបមតរ ខ្មម រ ជាអន ក្សទររនធ សំររ់រតនាោរ
សាធារ

ៈ រនាៃរ់មក្សបទតត បៅខ្មតុោឆ្នំ១៨៨៤ បារំងបគបានលុរបចល

តុោការខ្មម រ របងក ើតតុោចប្ម ុះខ្មម របារំងខ្ លម្ចនជនជាតិបារំងបធវ ើជាចងហាវ
ង។ វ ិធានការទ ំងឡាយបនះនាំឲម្ចនការបទមនសសក្សនុង ប្កមាារ (រជការ(ខ្មម របប្រះ
មល ួនប្តូវបានបារំងលុររុរវសិទធិមល ួនបៅចំបរះមុមប្រជារ្សរ រហ្ូ ត ល់បៅឈរ់ឲ
មល ួនម្ចនសិទធិជា ទាសបត្ិ (ម្ចាស់ទសៈទសី( ររស់មល ួន បប្រះថាបៅក្សនុងអនុសញ្ញញ
១៧មិថុនា១៨៨៤ អាជាាធរបារំងបានប្រកាសឈរ់ឲម្ចនទសភារបៅប្ស ុក្សខ្មម
រ។
នាខ្មមក្សរឆ្នំ១៨៨៥ម្ចនបក្សើតចលនាតសូ មួ យ ប្រឆ្ំងនឹងបារំង

ឹក្សនាំបដាយ

ប្រះអងគ ម្ចាស់សុីវុតាថ ជាប្រះអនុជបសរ ចនបរតរ ម ខ្ លធាារ់បានបរះបបាលមរ ងរ ួច
បហ្ើយប្រឆ្ំងនឹងប្រះរម

ក្សនុងឆ្នំ១៨៦០

ជំទស់នឹងការប្រគល់សិទធិ ល់ប្រះរម

បនះ រីប្រះបៅបសតម ប្រះនាមមងគ ត ឲរនរ បសាយរជសមបតរ ិរីប្រះរិតា ប្រះបៅអងគ
ួ ងបប្កាយរីប្រះអងគ បសាយទិវងគ ត។

ការបរះបបាលបលើក្សទី២ររស់សុីវុតាថម្ចនលក្សខ

ៈជាបរះបបាលប្រជាម្ចនិត ម្ចនការោំប្ទរីប្រជារ្សរ ជារិបសសម្ចនការោំប្ទ
ជាសំង្វត់រីបសរ ចនបរតរ មខ្ថមបៅបទតត

ការបនះខ្ លនាំឲអាជាាធរបារំងម្ចន

ការរិបាក្សនឹងរ្ង្វករ សបប្មចបធវ ើការចរចរជាមួ យបសរ ចនបរតរ មឲជួ យរ្ង្វករ
ការបរះបបាល

ូ រនឹងការកាត់រនថ យចំនួនខ្មប្តប្បាំរីខ្ លបារំងយក្សមក្ស

ប្តួ តប្តាផ្តៃល់មក្សប្តឹមប្បាំ ម្ចនខ្មប្តក្សំរត ក្សំរង់ធំ ប្ក្សបចះ បរធិសាត និង
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ភ្ន ំបរញ

យ្
ី ៃឹងការដរៀបចំអណា
ំ
ចក្សនងសម័
យ្អាណាៃិគមបារាំង
ុ

អន ក្សប្រចំការបារំងតាមរណា
រ ខ្មប្តទ ំងបនាះ

បៅហាវយខ្មប្តខ្មម រ
អាបភ្តន

ប្សា

ខ្ ល ឯចំខ្

បហ្ើយបារំងឈរ់បធវ ើជាអន ក្សទររនធ
និងរនធ គយ

ឈរ់ម្ចនសិទធិមពស់បលើ
បលើក្សខ្លងខ្តរនធ

បារំងបគបៅខ្តឲភានក្ស់ង្វររដាឋក្សរជាតិទររនធ

ក្សវ ិស័យតុោការ បារំងបគសុមចិតរប្រគល់ប្ត រ់ឲមក្សបៅបប្កាម

អាជាាធរខ្មប្តខ្មម រវ ិញ បលើសរីបនះបៅបទតត;ជនជាតិបារំងក្សរ ី អឺរុរក្សរ ី បរើម្ចន
រំ

ងចង់សង់លំបៅឋាន

ចំបាច់

អាោររ

ឬបធវ ើក្សសិក្សមម បលើទឹក្ស ី ខ្មម រប្តូវ

ិជជក្សមម

បធវ ើរក្សយសុំអនុញ្ញញតរីអនក្សប្រចំការជាន់មពស់បារំងបៅក្សមពុជាជាមុន

បហ្ើយមុននឹងអនុញ្ញញតប្រគល់ ីសមបទនឲ ល់អា
ប្រចំការជាន់មពស់បនះប្តូវចំបាច់
បទតត

អំប

ិក្សជនររបទសទ ំងបនាះអន ក្ស

សុំបយរល់រីប្រះរជាខ្មម រជាមុនសិន;ខ្ថម

ើៈតបៅបរើបារំងចង់បធវ ើអនរ រគមន៏បយធាបារំងក្សនុងទឹក្ស ីក្សមពុជា

អាជាាធរបយធាបារំងប្តូវបធវ ើរក្សយសុំ ជាផល វូ ការជាមុនថាវយ ល់ប្រះរជាខ្មម រម្ចន
ន័យថា

ក្សងទ័របារំងតាំងទីក្សនុងទឹក្ស ី ខ្មម រប្តូវ ក្សថយបចញរីប្ស ុក្សខ្មម របហ្ើយ

ចំនួនអា

ិក្សជនររបទសរស់បៅប្ស ុក្សខ្មម រប្តូវម្ចនចំនួនរនថ យ។ រនាៃរ់រីបារំង

រ្ង្វករបានបជាគជ័យ បដាយម្ចនជំនួយរីបសរ ចនបរតរ ម បលើការបរះបបាលបនះ
មក្ស មសំខ្លន់ទ ំងឡាយបនះ ជារិបសសក្សនុង វ ិស័យបយធា ខ្ លបារំងបានសនា
ជាមួ យប្រះរជាខ្មម រ បារំងបគមិនខ្ លយក្សមក្សអនុវតរ បនាះប ើយ មិនខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ
ក្សនុងសារចរចុះនថាទី២៧ក្សក្សរ ដាឆ្នំ១៨៨៦

អាជាាធរបារំងបគសរបសររញ្ញាក្ស់ថាបគ

បៅខ្តអនុវតរ អនុសញ្ញញ១៧មិថុនាទ ំងប្ស ុង

ខ្តជាការអនុវតរ មួយតាមលំដារ់

បហ្ើយប្សរនិង សវេយិត្ភាព្175 ររស់ជាតិខ្មម រ។
ការ ប រ ើមយក្សអំណាចរីបសរ ចខ្មម រខ្ លបយើងបានបលើក្សយក្សមក្សបរតរររ់ខ្លងបលើ
បនះ

បយើងអាចទុក្សវាជារ ឋ ប្រហារររស់បារំង

បរសក្សក្សមម អារយធម៍ និងបធវ ើ

នវ ូបនីយកមម 176

ឲប្រះរជាខ្មម របៅម្ចនអំណាចប្រនរ
ននរជានិយម

175
176

ខ្ លបារំងបគចុះនាមវាជា

ននរ ឋ បាលខ្មម រផង ខ្តបារំងបគទុក្ស

បី លើរ្សរ ររស់ប្រះអងគ ប ើមបីរក្សាតានុភារ

ខ្ លបារំងបគយល់ប ញ
ើ ថាវាជាក្សតារននឯក្សភារននជាតិសាសន៏

បវទយិតភារ= ប្តូវនឹងអារមម ៏ ; Sensibilité។
នវ ូរនីយក្សមម = ភារទំបនើរ ; Modernisation។

ជំព ូក្ស ទី៣ - រ ខ្ឋ មែរ ដ

Pg. 77

យ្
ី ៃឹងការដរៀបចំអណា
ំ
ចក្សនងសម័
យ្អាណាៃិគមបារាំង
ុ

ខ្មម រ និងជាគូ សនៃ នាគួ រយក្សជាការបានចំបរះបគ បហ្តុបនះឯងបយើងយល់ប ញ
ើ
ថាអំណាចអាជាាធរបារំង

និងអំណាចប្រនរ

ីននប្រះរជាខ្មម រក្សនុងសម័យអាណា

រាបាលបារំងរស់បៅជាមួ យោនក្សនុងសភារដាក្ស់តប្មួ តោនផង
ខ្តសភារទ ំងរីរបនះ

គឺបារំងជាអន ក្សរក្សប្សាយ

និងប្សរោនផង

កាត់យល់បដាយបយលតាម

ប្របយជន៏ររស់បារំងជាធំ គឺថាប្គរ់សណា
ឋ នននវ ិវាទក្សមម នឹងអំណាចបសរ ចបក្សើត
បចញមក្សរីប្រជារ្សរ ខ្មម រ បារំងបគជាអន ក្សបចញមុមការររអំណាចបសរ ចខ្ លបគ
ទុក្សជាអំណាចឥតអាចខ្មម រណាម្ចនក្ស់រំររំរនបានបនាះប ើយ
ខ្ររបនះបហ្ើយ

ខ្ លបារំងបគទុក្សអំណាចប្រនរ

ក្សនុងសាថនភារ

ីបសរ ចជាអំណាចប្សរោននឹង

អំណាចររស់បគ ផទុយបៅវ ិញ បៅបរលណាម្ចនបក្សើត វ ិវាទក្សមម រវាងអាជាាធរបារំង
នឹងអាជាាធរបសរ ចខ្មម រ

បារំងជាអន ក្សរក្សប្សាយរក្សបហ្តុផលថាបតើអនក្សណាជាអន ក្ស

យល់មុស អន ក្សណាជាអន ក្សយល់ប្តូវ ភាព្ប្បសសើរជាង177 ររស់អំណាចបារំងបនះ
បហ្ើយ

ខ្ លបារំងបគទុក្សអំណាចបគនិងអំណាចបសរ ចខ្មម រជាអំណាចដាក្ស់តប្មួ ត

ោន អំណាចណាមួ យថិតបៅរីបលើ ឬថិតបៅរីបប្កាម គឺវាថិតបៅបលើការរក្សប្សាយ
ររស់បារំង ឧទហ្រ

៏ ូ ចយ៉ាងបារំងកាត់ទឹក្ស ីក្សមពុជាបប្កាមរីប្ស ុក្សខ្មម ររញ្ចល
ូ

បៅក្សនុងប្ស ុក្សយួន ។ល។ ភារប្របសើរជាងននអំណាចបារំងបលើអំណាចបសរ ច មិន
ម្ចនន័យថាបារំង បគទុក្សជាបម្ច ៈ ឬលុរបចលអំណាចបសរ ចបៅបរលម្ចនបក្សើត
វ ិវាទបនាះបទ បារំងបគប្ោន់ខ្តរយ
ួ រអំណាចបសរ ចខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។
អវតរ ម្ចនននអំណាចនីតិរញ្ញ តិបៅក្សនុសសម័យអាណារាបាលបារំង

បយើងអាច

ចត់ទុក្សអំណាចអាជាាធរបារំង ជាអំណាចផ្តរច់ការផងជាអំណាចចប្ក្សរប្តផង
ជាសណា
ឋ នរំរនជាក្ស់ខ្សរ ង

ររស់អនក្សខ្លាំងបលើអនក្សបមាយ

ូ បចន ះអវ ីខ្ លបារំង

បានសបប្មចក្សនុងសណា
ឋ នរំរនបនះ ខ្មម របយើងនារចា របនន បនះអាចចត់ទុក្សវាជា
បម្ច ៈ បប្រះោមនអវ ីអាចរញ្ញាក្ស់បានថា ជាបសចក្សរ ីសបប្មចជាសាថររបនាះប ើយ
ចំបរះមុមចារ់ជាតិនិងអនរ រជាតិ។

177

ភារប្របសើរជាង= Primauté។
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គួ រក្សត់សំោល់ខ្ រថា បរសក្សក្សមម អារយធម៍ររស់បារំងបៅប្ស ុក្សខ្មម រម្ចនការទងគ ិច
ជាក្ស់ខ្សរ ងនឹងអតថ ិភារ ននអារយធម៍អងគ រររស់ខ្មម រខ្ លតប្មូវឲបារំងទទួ លសាគល់
ថាជាតិសាសន៏ខ្មម រជា

ជាតិសាសន៏មួយម្ចនអារយធម៍មពង់មពស់រ ួចបប្សចបៅបហ្ើយ

ឥតចំបាច់យក្សអារយធម៍បារំង

ឬ

រសា ិមប្របទស

មក្សបធវ ើជាគំរ ូសំររ់បធវ ើការ

អភ្ិវឌ្ឍន៏សងគ មខ្មម របនាះប ើយ មា៉ា ងមួ យបទតត បរសក្សក្សមម នវ ូរនីយក្សមម រ ឋ បាល
ខ្មម រររស់បារំងម្ចនក្សំ រ ិតប្តឹមខ្តយក្ស ការសរៀបចំ ខ្ផនក្សរបចា ក្សបទសប ម
ើ បីសប្មួ ល
សារសព្ើច័ប្ក178

រ ឋ បាលអាជាាធរបារំងសំររ់ង្វយប្សួ លប្តួ តប្តារ ឋ បាលខ្មម រខ្ត

រ៉ាុបណា
ណ ះ ខ្តបារំងមិនបានយក្សបោលការ
ឋានក្សនុងចារ់ ឹក្សនាំជាតិខ្មម របនាះប ើយ
ថារយៈបរល៩០ឆ្នំ

៏លិទធិប្រជាធិរបតយយមក្សបធវ ើជាមូ ល ្
ខ្មនខ្ទនបៅបយើងអាចចត់ទុក្សបាន

ននអាណារាលបារំងបៅប្ស ុក្សខ្មម រប្ោន់ខ្តជារយៈបរលរយ
ួ រ

បចលមួ យនូ វ អភិប្កម179 ននអតថ ងគតប្របទសខ្មម រ ខ្ លមុសរីរំ
ឲបរសក្សក្សមម

ររស់អាណារាបាលបារំងម្ចនលក្សខ

អតថ ងគតខ្មម រអស់បប្ចើនសតវតសរ ួចមក្សបហ្ើយ។

ងខ្មម រចង់

ៈជាថានស
ំ ំររ់ដាក្ស់ឲជាបរគ

បរើបមម របយើងម្ចនការមក្សចិតរបលើ

អាណារាបាលបារំង គឺក្សនុងចំ ុ ចភារមិនស័ក្សរិសិទធិបនះឯង។
អំណាចអាជាាធរអាណារាបាលបារំង

បៅប្ស ុក្សខ្មម រមិនប្តឹមខ្តម្ចនភារមិន

ស័ក្សរិសិទធិក្សនុងការនាំប្រជាជាតិខ្មម របៅរក្សភារចំប រ ីនលូ តោស់ឲទន់សម័យ

ផទុយ

បៅវ ិញ អំណាចបនះនាំមក្សខ្ថមនូ វអំណាចថមីមួយសំររ់ការររអំណាចហ្ួ សសម័យ
ររស់បសរ ចខ្មម រ និងអំណាចអាណានិគមនិយម ខ្ លជាអំណាចសំររ់សងក តស
់ ងក ិន
ប្រជារ្សរ ខ្មម រឲរស់រនរ ក្សនុង អនធ ការនិយម180 ខ្ លជារ ូរភារមួ យផទុយប្ស ះរីការ
យល់ប ញ
ើ
ថា

ររស់ជនជាតិបារំងមួ យចំនួនខ្ លបានមក្សប្តួ តប្តាប្របទសខ្មម រ

ប្រជារ្សរ ខ្មម រជាម្ចាស់ទឹក្ស ីមល ួន

សាសនាអាចរស់ប្រក្សរបដាយ

រស់ក្សនុងភារប្ក្សលំបាក្ស

សមត181

ខ្ លជា «សិលបៈននការរស់បៅ» មួ យរិត

សារបរើច័ប្ក្ស= Rouage។
អភ្ិប្ក្សម= Processus។
180 អនធ ការនិយម= ភារលា ង់បល
ា ; Obscurantisme។
181 សមតា= Equilibre។
178
179

ខ្តបដាយសាររុទធ
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ប្រក្ស ។ ខ្តខ្មម របយើងប្តូវ ឹងថា សិលបៈននការរស់បៅ «ខ្ដលសៅសប្កាម182 ភារប្ក្ស
លំបាក្សរល់នថាជាមហាទុក្សខររស់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ មិនខ្មនជាសមតាបនាះប ើយ។ អវ ី
បៅ

ខ្ លជាបសចក្សរ ីនថាថនរូ

ររស់ខ្មម រម្ចនក្ស់ៗ

បៅក្សនុងភារប្ក្សលំបាក្សជាអចិន្នៃ

យ ខ្ លជាអនាគតខ្តមួ យគត់ររស់មល ួន ?
៤. អំណាចរបស់អាជាាធរអាណាព្ាោលោរាំងសៅប្ស ុកខ្េម រកនុងរយៈសព្ល

និង

សប្កាយសស្រង្ហគមសលាកសលើកេី២
រនាៃរ់ក្សងទ័រអា ឺម៉ាង់វាយចូ លលុក្សលុយប្របទសរ៉ាូ ូ ញនានថាទី១ក្សញ្ញញឆ្ន១
ំ ៩៣៩
បដាយោមនការប្រកាសស្ង្វគមជាមុន ប្របទសអង់បគា ស និងប្របទសបារំងបាន
ប្រកាសស្ង្វគមនឹងប្របទសអា ឺម្ច៉ាញ។ នថាទ៧
ី ក្សញ្ញញ ក្សងទ័របារំងបានបធវ ើការ
វាយប្រហារយ៉ាងបសបើយក្សងទ័រអា ឺម៉ាង់

បដាយបប្រើក្សងអងគ ទ័ររីរម្ចនចំនួន៩

ក្សងរលធំ វាយបចញរី រ
ំ ន់ Sarre ចូ លបៅក្សនុង ីអា ឺម្ច៉ាញចម្ចាយ១០គី ូ ខ្ម៉ាប្ត
ក្សនុងរយៈបរល១០នថា ។ របរតរបរតរចំជាក្សងឯក្សភាររលធំររស់ក្សងទ័របារំងមិន
អាចម្ចនលទធភារអាចវាយលុក្សយ៉ាងខ្លាំងបៅបលើក្សងទ័រអា ឺម៉ាង់

បដាយមវ ះ

មសធាោយភសតុភារ183 សំររ់ោំររក្សងទ័រ បដាយបហ្តុបនះក្សនុងរយៈបរលខ្ត៥ស
បារហ្ ក្សងទ័រអា ឺម៉ាងវាយយ៉ាងរហ្័សចូ លប្របទសបារំងបធវ ើឲខ្រក្សខ្មាក្សក្សងទ័រ
បារំង បហ្ើយនាំឲប្រជារលរ ឋ បារំងម្ចនអបហ្តុភ្័យនាំោនរត់បចញរី ំរន់សង្
ប្ោម ម្ចនចំនួនប្រម្ច

១០ោននាក្ស់ ខ្ លបគឲប្មះថា «អព្យព្»184 ក្សនុង

សាថនភារខ្ររបនះ បោក្សបសនាប្រមុមបរ៉ាតាំង(Pétain( ជានាយក្សរ ឋ ម្នរ ីបាន
បធវ ើការសបប្មចចិតរសូមយុទធសនរ ិភាររីសណា
ំ ក្ស់ប្របទសអា ឺម្ច៉ាញ បហ្ើសយុទធសនរ ិ
ភារបនះបានចុះហ្តថ បលខ្ល រវាងប្របទសបារំងនិងអា ឺម្ច៉ាញបៅនថាទី២២មិថុនា
ឆ្នំ១៩៤០។

ក្សងទ័រអាឡាម៉ាង់ខ្រងខ្ចក្សប្របទសបារំងជារីរ ំរន់

ំរន់កាន់

ការ់បដាយក្សងទ័រអា ឺម៉ាង់ ម្ចនទីប្ក្ស ុងបារ ីសជាទីសរីការអគគ បមរញ្ញញការអាជាាធ

ខ្ លបៅបប្កាម= Sous-jacent។
មបធាបាយភ្សតុភារ= Moyen logistique។
184 អរយរ= ការបចញបចលទីក្សខ្នា ងខ្ លធា
ា រ់រស់បៅ ននប្រជាជន ឬ ប្ក្ស ុមមនុសស ; Exode។
182
183
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រអា ឺម៉ាង់ និង ំរន់ប្តួ តប្តាបដាយបារំង ម្ចនទីប្ក្ស ុង Vichy ជាទីសានក្ស់ការរដាឋភ្ិ
បាលបារំង។
យុទធសនរ ិភារបនះប្តូវបោក្សឧតរ មបសនីយ Charles de Gaulle អតីតអនុរ ឋ
បលខ្លធិការប្ក្សសួ ងការញារជាតិបចញមុមប្រឆ្ំង បហ្ើយបធវ ើការអំរវនាវរីប្របទស
អង់បគា សបៅនថាទី១៨មិថុនា ឲប្រជារលរ ឋ បារំងបងើរប្រឆ្ំងការកាន់ការ់ក្សង
ទ័រអា ឺម៉ាង់

និងរដាឋភ្ិបាលបោក្ស

Pétain

បហ្ើយឲនាំោនរត់បចញរីប្ស ុក្សមក្ស

ប្របទសអង់បគា សសម ័ក្សចិតរចូលរំប រ ីក្សងទ័របារំងបសរ ីខ្ លម្ចនបោក្សជាប្រមុម។
ឯចំខ្

ក្សបៅប្ស ុក្សខ្មម រ វ ិញ អាជាាធរអាណារាបាលបារំង បានោំប្ទ រដាឋភ្ិបាល

Pétain

ប្រឆ្ំងនឹងរួ ក្សសមព នធមិតរខ្ លជាសប្តូវនឹងប្របទសអា ឺម្ច៉ាញហាវសី

ស ខ្ លម្ចន Hitler ជាអន ក្ស ឹក្សនាំ។ ក្សនុងឆ្នំ១៩៤១ បប្កាយរីបសរ ច មនីវងសបសាយ
ទីវងគ ត បោក្សឧតរ នា វ ី Decoux អភ្ិបាលនាយក្ស បារំង បៅឥ ឌ ច
ូ ិនបានបប្ជើស
បរ ីសប្រះអងគ ម្ចាស់ នបរតរ ម សីហ្នុ ម្ចនអាយុ១៨ វសារនរ រជយរីជីតា ខ្ លោមន
នរណាមួ យនឹក្សសាមនទុក្សជាមុនបសាះបនាះប ើយ

បប្រះខ្មម រប្គរ់ោនបជឿក្សនុងចិតរថា

អន ក្សខ្ លសន ងរជយគឺប្រះអងគ ម្ចាស់មនីបរត ខ្ លជារុប្តាបសរ ចមនីវងស។
ចរ់បផរើមស្ង្វគមបោក្សបលើក្សទី២ អំណាចអាជាាធរបារំងបៅប្ស ុក្សខ្មម រម្ចន សាថន
ភាព្ោស់185 ខ្ លម្ចនតាំងរីឆ្នំ១៨៩៧ (ក្សិចាប្រមបប្រៀងចុះនីនថាទី១១ក្សក្សរ ដា(186
មក្ស

ូ បចន ះអំណាចប្រះរជាខ្មម រប្ោន់ជា រ់ខ្ ររស់អំណាចបារំងសំររ់ទុក្សជា

មាយាការ187

ល់ប្រជារ្សរ ខ្មម រ ខ្ លមិនបានយក្សចិតរទុក្សដាក្ស់អំរីការទំនាក្ស់

ទំនងជាគតយុតររវាងខ្មម របារំង ខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។ បៅនថាទី២៤ក្សញ្ញញឆ្នំ១៩១៩ អាជាាធ
របារំងប្រកាសរញ្ញញតិ188

ខ្ លបគអាចទុក្សជារញ្ញញតិ ៏សំខ្លន់មួយសរ ីអំរីការ

បរតរចំក្សនុង វ ិស័យរ ឋ បាល ុំ

រនាៃរ់មក្សបៅក្សនុងឆ្នំ១៩២២

រញ្ញញតិរីរប្តូវបាន

សាថនភារចស់= statuquo។
ក្សិចាប្រមបប្រៀងចុះនីនថា ទី១១ក្សក្សរ ដា= ប្រះរជាអាចសបប្មចអវ ីមួយបាន លុះប្តាម្ចនការអនុញ្ញញតរី
អាជាាធរបារំងជាមុន។
187 ម្ចយការ= បសចក្សរ ីរំភាន់ចិតរ ; Illusion។
188 រញ្ញ
ញ តិ= Ordonnance។
185
186
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បារំងប្រកាសឲរ ឋ បាលខ្មម រយក្សមក្សអនុវតរ ខ្ លបគអាចចត់ទុក្សវាជាសប្ោង189
ននអងគ ការនបយបាយ និងរ ឋ បាលខ្មម រ ខ្ លម្ចនខ្រងខ្ចងចាស់ោស់ អំរីប្រ ុំ
ខ្ នខ្មប្ត និងប្ស ុក្សខ្ លជាអាទ្ននរ ូរភារទំបនើរថមីមួយនូ វរចនាសមព ័នធររស់រ ឋ
ខ្មម រ។ សារចរក្សនុងឆ្នំ១៩៣៦ក្សនុងបោលបៅបធវ ើ វ ិមជឈការ190រ ឋ បាលខ្មម រ ប្រគល់សិទធិ
ឲអាជាាធរខ្មម រប្រចំខ្មប្ត

ម្ចនអំណាចសបប្មចក្សិចាការខ្ លទក្ស់ទងនឹងខ្មប្ត

ររស់មល ួន ខ្តនិនានការគួ រឲចរ់អារមម

បនះប្តូវបានរញ្ឈរ់បៅបរលខ្ លស្ង្វគម

បោក្សបលើក្សទី២បានផទុះប ើង191។
គួ រក្សត់សំោល់ខ្ រថាអាជាាធរអាណារាបាលបារំងបានរបងក ើតឲម្ចនសាថប័ន
ត្ំណាងរាស្រសត ថានក្ស់ ុំ ថានក្ស់ខ្មប្ត និងសភាជាតិ៖
១.ទីប្រឹក្សា ុំ( ុំម្ចនប្រជារលរ ឋ រស់បៅចរ់រី២០០០ ល់១០.០០០នាក្ស់(រជរញ្ញញ
តិក្សនុងឆ្នំ១៩១៩ ប្រកាសថា អន ក្សប្ស ុក្សប្គរ់សញ្ញញតិ ខ្ លម្ចនអាយុចរ់រី២១
ឆ្នំបៅ អាចម្ចនសទធិបបាះបឆ្នតបប្ជើសបរ ីសទីប្រឹក្សា ុំ និងឈរជាបរក្សខ ជន ក្សនុង
ល័ក្សខ ឌ ខ្ លអន ក្សប្ស ុក្សបនាះម្ចនប្មះក្សនុងរញ្ជ ីរនធ រុគគល និង រនធ មល ួន192 អា

តរ ិ

ទីប្រឹក្សា ុំម្ចនក្សំ រ ិត៤ឆ្នំ។ ក្សនុងឆ្នំ១៩៤៣ អាជាាធរបារំងផ្តអក្សការបបាះបឆ្នតទី
ប្រឹក្សា ុំ។
២.ទីប្រឹក្សា និសវសោាន193 សំររ់ខ្មប្ត ; ១០ ុំម្ចនតំណាងទីប្រឹក្សាម្ចនក្ស់បប្ជើសបរ ីស
ប ើងបដាយអាជាាធរបារំងមួ យចំនួន រណា
រ ជនខ្មម រឬជនខ្ លបារំងបគទុក្ស ូ ច
ជាខ្មម រ និងមួ យចំនួនបទតតបប្ជើប រ ីសតាមការបបាះបឆ្នតបដាយ សហសសវ ិក194 ដាក្ស់
ក្សប្មិត បៅហាវយខ្មប្ត និងបៅហាវយសង្វកត់ចត់ទុក្សជា សិេធិសមាជិក195 ទីប្រឹក្សា
និបវសដាឋន ម្ចនតួ នាទីប្តឹមខ្ត ឲបយរល ល់អនក្សប្រចំការបារំងក្សនុង វ ិស័យការ

បប្ោង= Armature។
វ ិមជឈការ= Décentralisation។
191 Essai sur la démocratie au Cambodge – Octobre 1961 de Philippe PRESCHEZ។
192 រនធ មល ួន= capitation។
193 និបវសដា
ឋ ន= résidence។
194 សហ្បសវ ិក្ស= collège។
195 សិទធិសម្ចជិក្ស= Membre de droit។
189
190
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ការ ខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។ ទីប្រឹក្សាបនះបានរបងក ើតប ើង

ក្សនុងឆ្នំ១៩០៣ បហ្ើយរញ្ា រ់សក្សមម ភាររយរង និងតាមចំ

ង់ចិតរអាជាាធរបា

រំង ក្សនុងឆ្នំ១៩៤០។
៣.ក្សនុងឆ្នំ១៩១២ អគគ អភ្ិបាលឥ ឌ ច
ូ ិន បោក្ស Albert Sarraut បានរបងក ើតសភា
ផតល់សយាបល់ននជនជាត្ិសដើម196

បប្ជើសតាំងសម្ចជិក្សប ើងតាម

ោក់កប្មិត្197 ក្សនុងរយៈរីឆ្នំមរង។ ក្សនុងរំ

វ ិធីសោិះសឆាាត្

ងបនះ អាជាាធរបារំងបានអនុញ្ញញតិឲ

របងក ើតសភាផរល់បយរលខ្មម របៅក្សនុងឆ្នំ១៩១៣ ខ្ លម្ចនសម្ចជិក្ស៣នាក្ស់បប្ជើស
បរ ីសប ើងតាមការបបាះបឆ្នតរីសហ្បសវ ិក្សននទីប្រឹក្សានិបវសដាឋន អន ក្សរជការ ឬ
អតីតអន ក្សរជការ

និងអន ក្សម្ចនសញ្ញញរ័ប្ត

ខ្តងតាំងប ើងបដាយគ
១ភាគ៨

សម្ចជិក្សមួ យចំនួនបទតតប្តូវបាន

រ ឋ ម្នរ ីក្សនុងមួ យឆ្នំមរង ចំនួនខ្តងតាំងមិនប្តូវបលើស

ននចំនួនសម្ចជិក្សជារ់បឆ្នត។

សភាបនះម្ចនអំណាចសតច
ួ បសរ ើ

ង ណាស់ អាជាាធរបារំងបគជាអន ក្សសបប្មចថាប្តូវបកាះប្រជុំប ើមបីសួរបយរលបហ្ើយ
បគហាមោត់ដាច់ខ្លតមិនឲបសន ើរំ

ងអវ ីមួយបនាះប ើយ បប្ៅរីរិនិតយរបរតរវារៈ

ខ្ លប្រះរជា និង អន ក្សប្រចំការជាន់មពស់បារំងបៅប្ស ុក្សខ្មម របគដាក្ស់ឲរិនិតយខ្ត
រ៉ាុបណា
ណ ះ។ បៅនថាទី១០បមសាឆ្នំ១៩៤០ សភាបនះប្តូវបានអាជាាធរបារំងបគរំោយ
បចល បហ្ើយរបងក ើត សភាអា កត្ំណាងប្បជាព្លរដា ខ្េម រ198 ជំនួស វ ិញ។ តាមរិត
សភាថមីបនះម្ចនអតថ ិភារបៅបលើខ្តប្ក្សដាស បប្រះប្រឹតរិការ

៏ស្ង្វគមបោក្សបលើក្សទី

២បធវ ើឲអាក្ស់ខ្លនមិនអាចនឹងបកាះប្រជុំប ើមបីសួរបយរលបាន។
ជរ៉ាុនខ្ លម្ចនទីតាំងទ័របៅឥ ឌ ច
ូ ិនតាមក្សិចាប្រមបប្រៀងរដាឋភ្ិបាល

បោក្ស

Pétain និង រជរដាឋភ្ិបាលជរ៉ាុនចុះនថាទី៣០សីហា១៩៤០ អនុញ្ញញតិឲក្សងទ័រជ
រ៉ាុនបប្រើសប្បាសទឹក្ស ីឥ ឌ ច
ូ ិនបធវ ើស្ង្វគមនឹងក្សងទ័រសមព នធមិតរបៅអាសុី បៅនថា
ទី៩មិនាឆ្នំ១៩៤៥

ក្សងទ័រជរ៉ាុនបានបឡាមរ័ទធចរ់បារំងទ ំងអស់បៅឥ ឌ ច
ូ ិ

ន។បៅប្ស ុក្សខ្មម រក្សងទ័រជរ៉ាុនប ញចរ់បារំងប្គរ់ទីក្សខ្នា ង ជារិបសសបៅភ្ន ំបរ

សភាផរ ល់បយរល់ននជនជាតិប ើម= Assemblée Consultative Indigène។
វ ិធីបបាះបឆ្នតដាក្ស់ក្សប្មិត= Mode de scrutin restreint។
198 សភាអន ក្សតំណាងប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ= Chambre des Représentants du Peuple du Cambodge។
196
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ញ។បៅនថាទី១២មិនា១៩៤៥ក្សងទ័រជរ៉ាុនបានអនុញ្ញញតិឲបសរ ចសីហ្នុប្រកាសឯក្ស
រជយ

ូ បចន ះនថាទី១២មិនាបនះ

ខ្មម របយើងអាចចត់ទុក្សជានថារញ្ា រ់បរសក្សក្សមម

អាណារាបាលបារំងជាផល វូ ការបៅប្ស ុក្សខ្មម រ
ប្គរ់ប្ោន់ក្សនុងឋានៈប្រះអងគ ជាអធិរតី

បប្រះបសរ ចខ្មម រម្ចននីតិសមាទន

ននប្រជារលរ ឋ ខ្មម រអាចលុរបចលក្សិចា

ប្រមបប្រៀងទ ំងឡាយជាមួ យប្របទសបារំងបដាយមិនបាច់ម្ចនការប្រមបប្រៀងជា
មុនរីបារំងបនាះបទ។ តាមគិតយុតរ នថាទ១
ី ២មិនា១៩៤៥ ជាទិវាននឯក្សរជយរិត
ប្បាក្ស មួ យររស់ប្របទសនិងប្រជារលរ ឋ ខ្មម រ ខ្ លម្ចនមហាក្សសតយខ្មម រ នបរតរ ម
សីហ្នុ

ជាអន ក្សប្រកាសជាឧឡារ ិក្សបៅចំបរះប្រជារ្សរ ខ្មម រ

បារំងរំរនបៅបប្កាយស្ង្វគមបោក្សបលើក្សទី២

ខ្តឯក្សរជយបនះប្តូវ

ចរ់អនក្សបសន ហាជាតិខ្មម រមួ យ

ចំនួន ជារិបសសបោក្សសុឺងង៉ាុក្សថាន់យក្សបៅប្របទសបារំង បដាយបចទប្រកាន់
បោក្សថាបធវ ើសហ្ការជាមួ យជរ៉ាុន

ឯចំខ្

ក្សបសរ ចសីហ្នុប្តូវរ ឋ អំណាចបារំង

ថមី ខ្ លម្ចនបោក្ស de Gaulle ជាប្រមុមយល់ប្រមឲបសាយរជយសមបតរ ិរនរ បៅ
បទតតបទះរីប្រះអងគ ជាអន ក្សប្រកាសឯក្សរជយប្ស ុក្សខ្មម ររីបារំង និងអាជាាធរបារំង
Vichyជាអន ក្សប្រគល់រជរលា ័ងកថាវយប្រះអងគ ក្ស៏បដាយ។

វ ិធានការបារំងខ្ររបនះ

រង្វាញថាបារំងបគបប្ជើសបរ ីសយក្ស សាថនភាព្ោស់ មក្សអនុវតរ ិបៅប្ស ុក្សខ្មម រ វ ិញ
ខ្ ល។

ការយក្សសាថនភារចស់មក្សអនុវតរ ិបៅឥ ឌ ច
ូ ិនបនះឯងខ្ លនាំឲម្ចន

បក្សើតចលនារំបដាះជាតិបៅបវតតណាមក្សរ ី

បៅក្សមពុជាក្សរ ី

បៅឡាវក្សរ ីប្រឆ្ំងនឹង

អំណាចបារំង ខ្ លអន ក្សបសន ហាជាតិក្សនុងជំនាន់បនាះទុក្សជាអំណាចចប្ក្សរប្តនិយ
ម។
ទំនាក្ស់ទំនងជាមួ យបារំងអស់រយៈជិតមួ យសតវតស មិនបានរញ្ា រ់លទធិផ្តរច់ការ
និយមបៅប្ស ុក្សខ្មម របនាះប ើយ
លនិយម199មួ យ

ខ្តលទធិផ្តរច់ការបនះោក្ស់មល ួនក្សនុងសងគ ម

និចច

រង្វាញប្សបម្ចលមល ួនជាសុមម្ចលភារប្រក្សរបៅបដាយភារសា រ់

សាាត់ក្សនុងការរស់បៅររស់ប្រជារលរ ឋ ខ្ លម្ចនជំបនឿដាច់ខ្លតថាអតថ ិភារររស់
មល ួនក្សនុងទុក្សខបវទនាក្សរ ី ក្សនុងសុភ្មគ លក្សរ ី ជារុ
ខ្ លមល ួនបានបធវ ើរីជាតិមុន

199

និចាលនិយម= immobilisme។

យបារ ខ្ លមល ួនបានទទួ លរីអំបរើ

ូ បចន ះអតីតកាល និង អានាគតកាលររស់ប្រជា
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រលរ ឋ ខ្មម រ ជាជី វ ិតខ្តមួ យគត់រស់សំររ់ខ្តរំប រ ីអំណាចអន ក្ស ឹក្សនាំក្សនុងផន ត់គំនិត
ននការបោររប្រនរ
ប្របយជន៏ររស់បគ

ីផ្តករ់មុម ខ្ លអន ក្ស ឹក្សនាំបគរបងក ើតប ើងសំររ់ខ្តរំប រ ីផល
ូ ចយ៉ាងបារំងបគរក្សាអំណាចប្រនរ

ប្សួ លក្សនុងការប្តួ តប្តាប្រជារលរ ឋ ខ្មម រខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។

បី សរ ចខ្មម រប ើមបីង្វយ

ដសចក្តីសៃនដ្ឋ
ិ ឋៃ
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ដសចក្តីសៃនដ្ឋ
ិ ឋៃ
អំណាចបៅប្ស ុក្សខ្មម រតាំងរីសម័យប ើម រហ្ូ តមក្ស ល់សម័យរញ្ា រ់ស្ង្វគមបោក្ស
បលើក្សទី២

ោមនម្ចនការលូ តោស់សំររ់ជាមូ លដាឋនននភារចបប្មើនននបសរ ីភារ

ប្រជារលរ ឋ ។ បសរ ចខ្មម រជំនាន់ប ើម និងអាជាាធរអាណារាបាលបារំងបៅប្ស ុក្ស
ខ្មម រខ្តងខ្តអរ់រំប្រជារលរ ឋ ខ្មម រឲយល់ប្ច ំអំរី វឌ្ឍនភាព្ ជាមួ យនិងបសរ ីភារ
ឧទហ្រ

៏ ូ ចខ្មម របយើងខ្តងទុក្សឬយល់ប ើញថាសម័យរុងបរឿងអងគ រជាសម័យមួ យ

ខ្ លប្រជារ្សរ ខ្មម រម្ចនបសរ ីភារ

សម័យខ្ លបារំងបគនាំចំប

ះវ ិទាសា្សរ ចូ ល

មក្សក្សនុងប្ស ុក្សខ្មម រថា រ្សរ ខ្មម រម្ចនបសរ ីភារ ហ្ុនខ្សន និយយថា ប្ស ុក្សខ្មម រម្ចន
វឌ្ឍនភារ បហ្ើយោត់បធវ ើអនុម្ចនជា វ ិចិនាត200 ថារ្សរ ខ្មម រម្ចនបសរ ីភារ ូ ចបសរ ច
សីហ្នុអនៃ ងថា វឌ្ឍនភារក្សនុងសម័យសងគ មរ្សរ និយម ជាសម័យខ្ លរ្សរ ខ្មម រ
ម្ចនបសរ ីភារ។ វឌ្ឍនភារខ្ លធាារ់ម្ចនបៅក្សនុងប្ស ុក្សខ្មម រប្គរ់វសសកាលជាវឌ្ឍន
ភារមិនខ្មន ជាអំបរើបក្សើតបចញមក្សរីបសរ ីភារ ររស់ប្រជារលរ ឋ ខ្ លជាអន ក្ស
សាគល់

លបត្់201

សងគ ម

ផទុយបៅវ ិញវឌ្ឍនភារទ ំងឡាយបនាះ

របងក ើត

ននប្រជាជាតិមល ួនបប្រើបសរ ីភារប ើមបីបធវ ើឲម្ចនវឌ្ឍនភារក្សនុង
ខ្ លអន ក្សកាន់អំណាចបគជាអន ក្ស

សំររ់បប្រើជាអាវុធសំររ់រំបាត់បសរ ីភារប្រជារលរ ឋ ឲមំរស់សំររ់រំប រ ី

អំណាចខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ។ បៅប្ស ុក្សខ្មម រអំណាចជារញ្ញាសំររ់សងគ ម អន ក្សកាន់អំណាច
ម្ចនវ ិធានការប្គរ់ខ្ររយ៉ាង ប ើមបីរក្សាអំណាច បប្រះវាជាោភ្ឬរុ

យននការ

ចិញ្ាឹមជី វ ិតររស់មល ួន ក្សនុងគំនិតបនះបធវ ើឲមល ួនកាាយបៅជាលុេធបុគគល(202 ឯចំខ្

ក្ស

រ្សរ ទុក្សអំណាចររស់អនក្សនាំជារនទុក្ស ៏ធំឬ ឧបបីឡកកមម 203 ននការចិញ្ាឹមជី វ ិត
ររស់មល ួន ក្សនុងគំនិតបនះបធវ ើឲមល ួនកាាយជា អា កជតនិយម204 រស់បៅក្សនុងសងគ ម

វ ិចិនារ= បសចក្សរ ីរបវ ីរវាយ។
លបត់=ក្សំ ត់ឬក្សប្មិតវតថុអវីមួយ ក្សំ ត់ខ្ លលត់បោហ្ជាតិម្ចនខ្ ក្សជាប ើម។
202 លុទធរុគគល=មនុសសបោភ្ អន ក្សខ្ លចង់បានខ្តប្របយជន៏ផ្ត
ៃ ល់មល ួន។
203 ឧររី ក្សក្សមម =អក្សុសលក្សមម រីបប្រងនាយខ្ លជារ់តាមមក្សផរ ល់បរតតបរតនឲនាមនូ វបសចក្សរ ីទុក្សលំ
បាក្ស។
204 អន ក្សជតានិយម= fataliste។
200
201
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ោមនអានាគតបធវ ើការង្វរធា ន់ធារ សំររ់ខ្តប្ក្សរះរ ួញសវ ិតឥតអាចរបងក ើតសារជាតិ
សំររ់ចិញ្ាឹមប្បាជាាបាន។ គំនិតខ្មម រ”ក្សមម និងរុ

យ”ជាគំនិតររស់អនក្ស ឹក្សនាំបគ

ចិញ្ាិមវាឲរស់ជានិចាក្សនុងសងគ មខ្មម របប្រះវាជាមបធាបាយសំររ់ចិញ្ាឹមអំណាចខ្ ល
បគទុក្សជាលិមិតអនុញ្ញញតសំររ់រក្សប្របយជន៏ប្គរ់ខ្ររយ៉ាង។ បៅប្ស ុក្សខ្មម ររក្សយ
អំណាចជាបវចនសរៃ នឹងរក្សយបសាយ ឬសុីសមបតរ ិ ម្ចនអំណាចគឺម្ចនសមបតរ ិសំ
ររ់សុី

ូ ចបគថាបសរ ចបសាយរជយសមបតរ ិ ឯអស់បោក្សម្នរ ីម្ចនចំខ្

ស័ក្សរិខ្ លបសរ ចខ្ចក្សបអាយ

ខ្មម របយើងខ្តងនិយយថា

ត្ូ ច» រ ីឯរ្សរ សុីផលជាអរបររ ិម្ច

ក្សតាមឋានៈ

«ធំសុីតមធំត្ូចសុីតម

ខ្ លបក្សើតបចញរីបញើសររស់មល ួន។ ក្សនុងសងគ ម

ខ្មម រម្ចនមនុសសរីរប្ក្ស ុម មួ យប្ក្ស ុមតូ ចរំផុតរស់បៅក្សនុងភារ អកមម ិក205 មួ យប្ក្ស ុម
បទតតម្ចនភាគបប្ចើនរំផុតរស់ក្សនុងភារជារលក្សមម បធវ ើការសំររ់រស់ប្តដារប្ត ួ ស
ផង និង រង់រនធ ឲអន ក្សកាន់អំណាច បដាយោមនបានទទួ លការរនទុក្សរប្ម ុង មក្ស
វ ិញ ប ើមបីសុមុម្ចលភារ រីសំណាក្ស់អនក្សកាន់អំណាចបនាះបទ។
ធាតុអំណាចបៅប្ស ុក្សខ្មម រជាធាតុចនប្ងរំផុតសំររ់សងគ មខ្មម រ

បយើងសួ រថាបតើនថា

ណាបទើមខ្មម របយើងនាំោន ូ រធាតុចនប្ងបនះបចលបាន?អន ក្ស ឹក្សនាំប្គរ់សម័យតាំង
រីប្ស ុក្សខ្មម របានឯក្សរជយ មក្សក្សនុងក្សំ ុ ងឆ្នំ១៩៥៣ ខ្តងខ្តម្ចនគំនិតខ្ក្ស រររ
នបយបាយផ្តរច់ការឲកាាយជារររលទធិប្រជាធិរបតយយ ខ្តរំ

ងចង់ខ្ក្សបនះម្ចន

ខ្តក្សនុងសំ ី សូ មឲរ្សរ ូ រចិតរគំនិត ខ្តមល ួនឯងវ ិញឥតម្ចន ូ រមួ យសរនសសក្ស់
ប ើយ បរើសូមឲរ្សរ ខ្ក្ស ខ្តប្តូវទុក្សមល ួនឲបៅរីបលើរ្សរ ជានិចា មិនខ្ លទុក្សរ្សរ ជា
ជនាធិរតី យក្សលទធិប្រជាធិរបតយយមក្សបាំងប ើមបីប្ោន់ខ្តសំររ់ឲអំណាចផ្តរច់
ការមល ួនម្ចនធម្ចមនុរ ូរ ខ្តរ៉ាុបណា
ណ ះ

ូ ចសរវ នថាហ្ន
ុ ខ្សនបរតរចំការបបាះបឆ្នតយក្ស

រក្សយលទធិប្រជាធិរបតយយ ជាសបមា ង ខ្តយក្សក្សំរិត សំររ់សមលុតរ្សរ និងអន ក្ស
ប្រឆ្ំងមល ួន ប ើមបីអវី ? គឺប ើមបីរក្សាអំណាចផ្តរច់ការបនាះឯង៕
ចប់

205

អក្សមម ិក្ស= oisiveté។

