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ខ្មែ រសយើងខ្តងខ្តមាន សមាទនភារ អ្ំរីអ្តីតកាលជាតិ

ព្បកបសោយកិតត ិនុភារ, ជារសត ុតាង,សយើងស ើញថា តាំង

រីព្សកុខ្មែ រ បានទទួលឯករាជ្យរីបារាងំមក, អ្នកដឹកនាំ

ខ្មែ រព្គប់របបនសោបាយ ខ្តងខ្តយក ព្បសាទអ្ងគរវតតជា

បដិរបូជាតិខ្មែ រ។ សលើទង់ជាតិ របស់ព្បជាជាតិខ្មែរ, សគ

ខ្តងយករបូព្បាសាទអ្ងគរវតត ទុកជាវតថ ុដ៏ព្បសិទធិ សំរាប់សធ្វ ើ

អ្ច្ជា វទ័(ការសោររ), រំលឹកជាកំណត់ការចងច្ជំ ននភារថំុ្

សថកើងខ្មែ ររីអ្តីតកាល។ ខ្តសយើងដឹងថា អ្ងគរវតត ព្តូវបាន

អ្នកដឹកនាំខ្មែ រសយើង បានសបាោះបង់សច្ជល ស ើយទុកជា

កខ្នែងឧតាតសំរាប់ជាតិខ្មែ រ : 

សលើកទី១, សោងសលើ ឯកសារព្រោះរាជ្រងាវតារខ្មែ រ1, សៅ

កន ុងខ្ែនដី ព្រោះបាទអ្ងគជ័្យ ឬ ព្រោះបាទព្តសក់ខ្ែែម 

(១៣៤០-១៣៤៦) មានច្ជរថា កន ុងបុរាណកាល មានសសតច

ខ្មែរមួយអ្ងគព្រោះនាម « សសណរាជ្ » ព្ទងស់ំសរចចិតត ច្ជក

សចញរីមហានគរ មកសាងព្រោះរាជ្វងំ សៅខ្កែរភ្ន ំព្បសិទធិ។ 

ស ោះបី កន ុងឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត សនោះ សគឥតបានបញ្ចា ក់ឲ

ចាស់រីស តុ ននការដូរ រាជ្ធានីសនាោះក៏សោយ ខ្តតាមការ

យល់របស់សយើងផ្ទា ល់ គឺោែ នអ្វ ីសព្ៅរី រាជាធានីមហានគរ 

ខ្លងមាន ភារជាបូជ្នីយោា ន មិនខ្តប ុស ណ្ ោះ វកាែ យជា

ទី កខ្នែងអ្សនត ិសុម សំរាប់របបដឹកនាំជាតិ ជំ្នាន់សនាោះ

                                      
1 តាមឯកសារ ដំកលទ់ុក កន ុងប ណ្ លយ័ព្រោះបរមរាជ្វងំ, សសៀវសៅកាល
ទី៣,សលម៥៣,ទំរ័រ៦៨។ 
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ែង។ សសត ចអ្ងគសនោះស ើយ ខ្ដលតាព្តសក់ខ្ែែមបានសធ្វ ើ

ឃាតសោយនចដនយ កន ុងចំការព្តសក់ខ្ែែម របស់ោត់ 

ស ើយសព្កាយមក ព្តូវបានសសនាបតីមស្តនត ី ងំរួង នាំោន

អ្ស ា្ ើញ តាព្តសក់ខ្ែែម ឲស ើងសសាយរាជ្យសមែតត ិបនត។ 

បនាា ប់មកព្រោះបាទព្តសក់ខ្ែែម បានសសព្មចចិតត សលើក

រាជ្ធានីរីភ្ន ំព្បសិទាិ មកតាំងសៅមហានគរវញិ។ តាម

ឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត ខ្មែ រ ព្រោះបាទសសណរាជ្ ជាមហាកសព្ត

ចុងសព្កាយបំែុត ននវងសព្តកូលកសព្តមហានគរ។ តាម

ឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត សែសងសទៀត ច្ជរទុកសលើ សិលាច្ជរកឹថា 

សសត ចចុងសព្កាយបងែស់ ននសម័យអ្ងគរគឺ ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែន

ទី៩ (១៣២៧-១៣៤០) សសត ចអ្ងគសនោះស ើយ ខ្ដលព្តូវតា

ព្តសក់ខ្ែែមសធ្វ ើឃាត, បនាត ប់មកឃាតករសនោះ បានស ើង

ព្គងរាជ្យ សៅឆ្ន ំ១៣៤០។ កន ុងចំណុចសនោះ អ្នកព្បវតត ិសាស្តសត  

មានការអ្ល់ខ្អ្កោ ងខ្ែ ំងមិនដឹងថា ព្តូវោក់អ្ងគសសត

ច្ ឲសសាយរាជ្យ តរីព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៩ ខ្ដលសគមិន

ដឹងចាស់ែងថា សសត ចអ្ងគសនោះបានសសាយទីវងគតសៅឆ្ន ំ

្រិតព្បកដែង។ សសចកត ីរញួរាសនោះ បញ្ចា ក់បង្ហា ញថា 

កន ុងសម័យសនាោះ ចាស់ជាមានកលិយុគអ្វ ីមួយ ឬ បដិវតត

ន៏ សកើតស ើងកន ុងមហានគរ ខ្ដលនាំឲមានការកាច់សាន ម
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ព្បវតត ិសាស្តសតជាតិ បនតឲចាស់រី រជ្ាកាលព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី

៩ ខ្ដលជា សសត ចចុងសព្កាយបងែស់ ននសម័យអ្ងគរ2។ 

ការសបាោះបង់មហានគរ សលើកទី២ គឺ ព្រោះបាទរញាោ ត

(១៣៨២-១៤២៧), ព្ទង់បានសសព្មចចិតត សលើករាជ្ធានីរី

មហានគរ មកតាំងសៅកន ុងព្សកុបាសាន កន ុងអំ្ ុងឆ្ន ំ

១៣៨២។ បនាា ប់មកសទៀត ព្ទង់បានសលើករាជ្ធានីមក

តាំងសៅ ភូ្មិឫសសីខ្កវ, កន ុងសមតតភ្ន ំសរញ, សោយសារសៅ

ព្សកុបាសាន ជាដំបន់លិចទឹកសព្ៅនព្កខ្លង ខ្ដលនាំឲ

មានកត ីលំបាកជាសព្ចើន សដើមែីកសាងរាជ្ធានី។ 

ការបត រូរាជ្ធានីសលើកសនោះ ជាការដូរជាសាា ររ សព្រោះសសត ច

ខ្មែរបនតសព្កាយៗមក រ ូតមកដល់បចច ុបែននកាល មិន

ខ្ដលមានព្រោះរាជា្មាន ក់ បានសលើករាជ្ធានី  វលឹព្ត ប់

សៅតាំងសៅ មហានគរវញិសនាោះស ើយ។ ដូសចនោះសយើងអាច

សនន ិោា នបានថា ការដូរទីកខ្នែងរាជ្ធានីសនោះ ជាការ

ប ា្ប់ជាសាា ររខ្ដរ ននរបបនសោបាយមហានគរខ្មែរ។ 

គួរដឹងខ្ដរថា សតើមានមូលស តុអ្វ ី បានជាព្រោះបាទរញា

ោ ត សសព្មចចិតតច្ជកសចញរីមហានគរ ? 

តាមឯកសារព្បវតត ិសាស្តសត  មូលស តុមានសព្ចើន ដំបូងជា

យុទធសាស្តសត សោធា។ ដូចសយើងដឹងថា ព្រោះបាទរញាោ ត 

                                      
2 អ្នកព្បាជ្ញបរសទស មិនទុកព្រឹតតកិារណ៏ តាព្តសក់ខ្ែែម ជាព្បវតតសិាស្តសត  
កន ុងន័យវទិាសាស្តសត  ខ្តសគមិនជ្ំ ស់ោចខ់្តនឹង សាន មព្រឹតត ិការណ៏ សរ
សសរសោយខ្មែរខ្ដរ។ 
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ជាសវវកសព្ត (Roi victorieux) រំសោោះព្សកុខ្មែ រ សចញរីការ

កាន់កាប់សសៀម ខ្តព្ទង់ខ្បជាយល់ស ើញថា សជាគជ័្យសនោះ

ជាសជាគជ័្យបំភាន់ខ្ភ្នកខ្តប ុស ណ្ ោះ សបើសិនជា ព្រោះអ្ងគ

មិនដូរយុទធសាស្តសតការររជាតិ។ កន ុងគំនិតសនោះ ព្ទង់យល់

ថា មហានគរ ជាទីតាំងសៅខ្កែរសរកទល់ខ្ដនខ្មែ រសសៀម,

ទីជិ្តសនោះ នាំឲខ្មែ រសយើង មានការលំបាកជាសព្ចើនកន ុង

យុទធសាស្តសត សោធា សំរាប់ការររមហានគរ សព្រោះទរ័សសៀម

អាចវយព្បហាររាជ្ធានីខ្មែ រ តាមការលួចលែក់បានង្ហយ

ព្សួល្ស់ ដូសចនោះ ការដូរទីកខ្នែងរាជ្ធានីមកតាំងទី សៅ

ឆ្ា យរីទល់ខ្ដនសសៀម ជារសបៀបសរៀបការររជាធ្មែជាតិ

មួយ សដើមែី ទុកសរលសវលាព្គប់ព្ោន់ ឲព្រោះអ្ងគសកណឌ កង

ទ័រ សដើមែីតទប់នឹងសវរសវគ (កមាែ ំងសព្តូវ) វយលុកចូល

ខ្ដនដីខ្មែ រ។ ជារិសសសសៅសទៀត សៅកន ុងដំបន់មហានគរ

សរលសនាោះ ខ្លងមានធ្នធានមនុសសព្គប់ព្ោន ់ សំរាប់

សកណឌ សធ្វ ើ ហានែង និង ជារលសសដាកិចា សំរាបក់ាររស់

សៅែង សព្រោះថា សោយសារមានសស្តង្ហគ មជាសព្ចើនដងសរក

រវងខ្មែរនិងសសៀម នាំឲព្បជារាស្តសតសាែ ប់សព្ចើនកន ុងសស្តង្ហគ ម 

និង នាំោន រត់សចញរីដំបន់មហានគ សដើមែីរត់សគចរីការ

សកណឌ សធ្វ ើ ហាន និង ខ្ែ ចទ័រសសៀមសកណឌ យកសៅព្សកុ

សសៀម។ 

ចំសរោះអ្នកព្សកុរស់កន ុងដំបន់មហានគរជំ្នាន់សនាោះ សគ

យល់ស ើញថា មហានគរ អ្ស់មានលទធភារ រកាសនត ិសុម
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ដល់ការរស់សៅ របស់សគសទៀតស ើយ។ និមិតតរបូ នន « ភារ

ថំុ្សថកើង » ខ្ដលធាែ ប់ជា មែប់ននសសចកត ីសុម បានដូរភារ

ជាវលសសាោះមសល់ សំរាប់ជី្វភាររស់សៅ ព្បកបសៅសោយ

ការភ្ិតភ្័យ រង់ច្ជំខ្ត ម នតរាយ ខ្ដលនឹងអាចសកើត

ស ើងព្គប់សរលសវលា ឥតឲដំណឹងជាមុនសនាោះស ើយ។ វុតត

ការណ៏ (ស តុខ្ដលបាននិោយរចួស ើយ) សនោះ ជាកតាត

ជំ្រុញឲ ព្រោះបាទរញាោ ត សសព្មចចិតតច្ជកសចញរីមហា

នគរ។ មា ងវញិសទៀត សសត ចខ្មែ រ កន ុងព្រោះរាជ្វងសតាព្តសក់

ខ្ែែម ខ្ដលមានរូជ្រងវងសព្តកូលជារាស្តសត  មិនសូវខ្ដល

មានការជំ្រក់ចិតតនឹងមហានគរសនាោះស ើយ សព្រោះជាទី

កខ្នែង របស់សនតនិវងសច្ជស់ និងជា ទីកខ្នែង ខ្ដលព្រោះ

រាជ្វងានុវងសខ្មែ រសនាោះ បានកសាងស ើង សំរាប់ខ្តសធ្វ ើការ

បូជាថាវ យដល់អាទិសទរ ននព្រ ែ ញ្សាសនា ខ្ដលជា

មសនាគមវជិាា  ននរួកព្រ ែណ៏បុសរា ិតកែ ិងគ ិ មុសរីរុទធ

សាសនា ខ្ដលជាសាសនារិតរបស់ព្បជារលរដាខ្មែ រ។ 

ព្រោះរាជ្វងស តាព្តសក់ខ្ែែម សព្កាយរីបានសៅសសាយរាជ្យ

សៅមហានគរអ្ស់សព្ចើនរជ្ាកាល បានសវវងយល់ថា មហា

នគរ ជាទីកខ្នែងនាំឲមានការមូចព្បសោជ្ន៏សព្ចើន ដល់

ការដឹកនាំជាតិ សព្រោះទី១ជា និមិតតរបូ នន « រដាបរវជា », 

ទី២ ជាទតីាំង ព្តូវការធ្នធានសព្ចើន្ស់ ជាព្បាក់កត ី ជា

មនុសសកត ី ចំ្យ សដើមែី ែគត់ែគង់ ជី្វភាររស់សៅ របស់អ្នក

ព្សកុ និង ការររបូរ,ី ទី៣ មហានគរ តាមរបូភូ្មិសាស្តសត  
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ខ្លងជាទីតាំងក ត្ ល ននរាជា្ចព្កខ្មែរ ដូចកាលរី

សម័យមហានគរ។ 

សូមព្ជាបថា សោយសោងតាម សិលាច្ជរកឹ ខ្ដលសគរក

ស ើញកន ុងភូ្មិភាគឥសាន ននព្បសទសនថសរវនថា សគដឹង

ថា ព្បជារលរដាខ្មែ រ តាំងរីសម័យសចនឡាមកសមែោះ (សៅ

រក់ក ត្ ល ស.វ.ទី៦ រ ូតមកដល់សដើម ស.វ.ទី៩) បាន

សោររ ព្រោះរុទធសាសនា ិនោន មុនកែ ិងគ ិ ចូលព្សកុខ្មែ រ។ 

ដូសចនោះឯងបានជាសយើង សសងកតស ើញថា ព្រ ែ ញ្សាសនា

មិនសូវមាន ឥទធិរល មកសលើព្បជារលរដាខ្មែ រសព្ចើនសនាោះ

ស ើយ ស ោះបី សាសនាសនោះ ព្តូវវណណ ៈអ្នកដឹកនាំខ្មែ រ យក

មកសធ្វ ើជា សាសនារដា សំរាប់វណណ ៈមល នួសោររបូជាក៏សោយ។ 

សយើងដឹងថា កន ុងសម័យអ្ងគរ (ច្ជប់តាំងរីឆ្ន ំ៨០២ រ ូត

មកដល់ឆ្ន ំ១៣៤០ ?) កន ុងរជ្ាកាល ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៧

(១១៨១-១២១៩) ស ោះបី របបរាជានិយម ជំ្នាន់សនាោះ 

សោររព្សឡាញ់ រុទធសាសនាោ ង្ក៏សោយ ក៏របបសនោះ

សៅខ្តរកា ទំនាមទំនាប់ព្រ ែ ញ្សាសនា សៅកន ុងព្រោះរាជ្

វងំដ៏ខ្ដល សព្រោះសគយល់ស ើញថា ព្រ ែ ញ្សាសនា មាន

អ្តាព្បសោជ្ន៏រីរោ ងសំខ្ន់ សំរាប់វណណ ៈអ្នកដឹកនាំ : 

១. ព្រ ែ ញ្សាសនា មានអ្តារស ជាសាសនាែង និងជា

កែួ នសំរាប់ដឹកនាំជាតិែង។ កន ុងទិដាភារ ជាកែួ នសនោះ

ស ើយ ខ្ដលរបបរាជានិយម ទុកអ្តាព្បសោជ្ន៏ ននមសនា

គមវជិាា ព្រ ែ បុសរា ិត ជាសបាសិតកិចា (កិចាខ្ដលព្តូវ
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ចិ ា្ ឹមបីបាច់រកា) របស់អ្នកដឹកនាំ។ ប ុខ្នត សគបានប ច្ លូ

បខ្នាម នូវទិដាភារថែីមួយសទៀត កន ុងកែួ នដឹកនាំជាតិសនាោះ

គឺ  វសិ័យសីលធ្ម៍ ខ្ដលជា  វសិ័យមួយសំខ្ន់របស់ព្រោះរុទធ

សាសនា។ ជំ្សនឿលាយោន សនោះនាំបសងក ើត នូវលទធិដឹកនាំថែី

មួយ ខ្ដលសយើងខ្តងឮច្ជស់ទុំខ្មែ រ និោយថា « អ្នក

ដឹកនាំលែ  គឺអ្នកដឹកនាំព្បកបសោយព្រ ែ វហិាធ្ម៍ » តាម

លទធិរុទធសាសនា ព្រ ែគឺជា ធ្ម៍បនាត់បាប ឬ កំច្ជត់

កិសលស។ 

កន ុងលទធិដឹកនាំថែី ខ្ដលយកសោលព្រោះរុទធសាសនា ជាមូល

ោា ន ខ្លងច្ជត់ទុកព្រោះមហាកសតយ ជាអាទិសទរសលើសលាក

កិយ ដូចកន ុងរបបរាជានិយម និយមព្រ ែ ញ្សាសនា

សទៀតស ើយ។ តួនាទី ព្រោះមហាកសតយ គឺជា អ្នកការររព្រោះ

រុទធសាសនា អ្នកដឹកនាំព្បជារាស្តសត  កន ុងធ្មែ សដើមែីសសចកត ី

សុម និង សសចកត ីចំសរនី ននសងគមជាតិ។ 

២. ព្រ ែ ញ្សាសនា មានការខ្បងខ្ចក នូវវណណ ៈកន ុងសងគម 

ខ្ដលជា ការខ្បងខ្ចក វរសលើ ការខ្បងខ្ចកោច់ព្ស ោះ

អំ្រីតួនាទី របស់វណណ ៈនិមួយៗ សំរាប់រក នូវសា ិរភារ កន ុងស

ងគម។ វណណ ៈ ងំបួន មានដូចតសៅ គឺ : វណណ ៈបរវជិ្ត (ព្រ

 ែណ៏) វណណ ៈអ្នកដឹកនាំ (កសព្តីយៈ ឬ មតត ិយៈ) វណណ ៈអ្នក

ព្បកបវជិាា ជី្វៈសសរ ី(នវសសៈឬសវសសៈ) និង វណណ ៈបាវបំសរ ីឬ មំុ្

សគ (សូព្ទៈ ឬសុទាៈ)។ វណណ ៈនិមួយៗ ជាវណណ ៈសួរូជ្ ឥតអាច

មានលទធភារដូរ ឬ ឆ្ែងរី វណណ ៈមួយ សៅវណណ ៈមួយបាន
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សនាោះស ើយ។ តាមទិដាភារ ននការរកាសា ិរភារ កន ុងសងគម

សនោះស ើយ ខ្ដលសយើស ើញថា របបរាជានិយមខ្មែ រ និយម

រុទធសាសនាសៅខ្តរការសបៀប ននរាជ្រិធ្ីព្រ ែ ញ្សាសនា 

សៅកន ុងវងំជានិចា។ ការរកាសនោះ គឺជាការរកា ននវងស

ព្តកូលសសតចកន ុងតួនាទី ជាអ្នកដឹកនាំជាតិផ្ទត ច់មុម ព្សប

តាមការខ្បងខ្ចកវណណ ៈកន ុងព្រ ែ ញ្សាសនា។ សយើងស ើញ

ថា ស ោះបីតាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលជា សសត ចមានរូជ្ ជារាស្តសត

ក៏សោយ ស ើយជា អ្នកសោរររុទធសាសនាោែ នសខ្ា ោះែង ក៏

ព្ទង់ សៅខ្តរកា ព្កមុព្រ ែណ៏បុសរា ិត សៅកន ុងរាជ្វងំ

ជានិចា សព្រោះព្ទង់ ទុករបបរាជានិយម ជាព្បនរណី និងជា 

ព្គិោះ របស់ជាតិខ្មែ រ។ កន ុងទសសនៈសនោះស ើយ ខ្ដលខ្មែរ ខ្តង

ឮច្ជស់ទុំខ្មែ រនិោយថា « សបើសរល្នគរឥតមានសសតច

គឺនឹងមានសកើត នូវកលិយុគ ជាមិនខ្ន »។ កន ុងទសសនៈ

សនោះខ្ដរ ខ្ដលវងសព្តកូលសសតច ខ្តងទុករូជ្អ្ំបូរ របស់

មល នួ ជា នរបតី (មាា ស់ ននរួកមនុសស) ខ្ដលមានព្បជារា

ស្តសតជាមំុ្បំសរ។ី ស តុសនោះឯងបានជា ខ្មែ រទុកមល នួជា « មំុ្ »

មាន សសតច ជាមាា ស់។ សព្បើរកយ « មំុ្ » សំរាប់សោំល់ នូវ

អ្តា ិភារ របស់មល នួ។ ការសព្បើរកយសំដីសនោះ គឺជា

បសចាកសទស សំរាប់វយសតិរាស្តសត  ឲទទួលសាគ ល់ នូវនិសស័យ 

របស់មល នួជា « មំុ្ » របស់វណណ ៈកសតយ ឬ អ្នកដឹកនាំជាតិ។ 

លទធិដឹងនាំ របស់រាជានិយម និយមព្រោះរុទធសាសនា ខ្ដល

បានសរៀបរាប់ខ្ងសលើសនោះ « សសត ចព្សឡាញ់រាស្តសត  រាស្តសតមាន
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សកករៈ (សសនហាមពង់មពស់) ចំសរោះសសត ច » ព្បខ្ លព្ោន់ ជា

ព្ទឹសត ី ឬ ការសឃាសនា របស់របបនសោបាយសនោះខ្ត

ប ុស ណ្ ោះ។ ព្តូវដឹងថា « មាា ស់ » និង « មំុ្ » សកើតមានកន ុង

សងគមខ្មែររីការរបួរមួ ននវណណ ៈរី គឺ ព្រ ែណ៏ និង កសព្តៈ 

សដើមែីជ្ ា្ ក់ែលព្បសោជាន៏រីវណណ ៈសូព្ទៈ ខ្ដលវណណ ៈ ងំរី

ទុកជា កមាែ ំងបាវបំសរ ី ខ្ដលសគខ្តងសៅថា រូជ្រាស្តសត  ឬ 

រូជ្មំុ្សគ។ ព្តូវដឹងខ្ដរថា វណណ ៈព្រ ែ ៏ និង កសព្តៈ ជាគូនដ

តាមព្បសោជ្ន៏ ខ្តខ្បងខ្ចក នូវមុមនាទីោច់ោន  : តួ

នាទីព្រ ែ ៏ គឺសោលការណ ៏ ខ្ងសាសនា, តួនាទី រួក

កសព្តៈ គឺសោលការណ ៏ខ្ងនសោបាយ។ សសត ចព្តូវការព្រ

 ែណ៏បុសរា ិត សំរាប់ សធ្វ ើ វធីិ្ទំនាក់ទំនងនឹង អាទិសទរ។ 

សបើោែ នព្រ ែណ៏ បុសរា ិត ជាអ្នកសរៀបវធីិ្, អាទិសទរ រំុ

អាច បរសិភាគ ដង្ហវ យ របស់សសត ច ថាវ យជូ្នសនាោះស ើយ ជា

រិសសស ព្រោះមហាកសព្ត ព្តូវចំបាច់ មានព្រ ែណ៏បសុរា ិត

មាន ក់ ជាទីព្បឹកាផ្ទា ល់ ខ្ដលខ្មែរសយើងសៅថា « ព្រោះរាជ្ព្គូ » 

ជាអ្នក មានអំ្្ច សាសនាចព្ក អ្មព្រោះមហាកសព្ត 

ខ្ដលជា អ្នកកាន់អំ្្ចអា្ចព្ក។ អ្ំ្ច ងំរីរ

សនោះ ជាអ្ំ្ច សំរាប់ដឹកនាំជាតិ របស់របបរាជានិយម 

សៅសម័យមហានគរ។ 

ព្ត ប់មកនិោយអ្ំរី ការសបាោះបង់មហានគរវញិ,សយើង

ដឹងថា រីសតវតសមួយសៅសតវតសមួយកនែងសៅ រ ូត

មកដល់ចុងសតវតយទី១៩ ព្បជារាស្តសត ខ្មែ រ សភ្ែចវឹងអំ្រី
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អ្តាភារ ននសម័យរុងសរឿង របស់ព្បជាជាតិមល នួ។ ការ

សភ្ែចរីអ្តីតកាលសនោះ ជាការបាត់សមែជ្ ញ្ ៈជាតិ កន ុងរ

យៈសរល ដ៏យូរលង់មួយ ខ្ដលនាំឲសយើង សួរជាសំនួរថា សតើ

សងគមខ្មែរមហានគរ និង សងគមខ្មែរបាត់សមពជ្ ញ្ ៈជាតិ 

ជាសងគមខ្មែរខ្តមួយសនាោះខ្ដរសនាោះឬសទ ? 

មកដល់ចំណុចសនោះ សយើងអាចសួរជា សំនួរមួយសទៀតថា អ្វ ី

ជា « សមែ ញ្ ៈជាតិ ? »។ 

សមែ ញ្ ៈជាតិជា អ្តារស របស់សងគមមួយ ខ្ដលជា អ្សមាា

រៈ (ឥតរបូ) ខ្ដលមានចិនាត  (pensant) ខ្ដលខ្មែរខ្តងសៅ

ថា « ព្រលឹងជាតិ »។ សៅកន ុងមណៈមួយខ្ដលសងគមបាត់

ព្រលឹងជាតិ មណៈសនាោះ សងគមសនាោះ ចាស់ជាមិនដូចោន

នឹងសងគម ខ្ដលមានព្រលឹងជាតិសនាោះសទ ខ្ដលជាគំនិត

សំរាប់សំោល់ នូវអ្តាស ញ្ណ របស់ព្បជាជាត។ិ 

សតើព្បជាជាតិ ជាអ្វ ី ? ព្បជាជាតិមាន អ្តារស់បីោ ង : 

១. ទឹកដីនិងព្បជារលរដា (corps), 

២. បញ្ចញ បានសសព្មចមួយ (intelligencesFinies), 

៣. ជំ្សនឿសលើគំនិតមពង់មពស់មួយ ដូចជា សាសនា ឬ មសនា

គមវជិាា  ខ្ដលសគយល់ស ើញថាជា ធ្មាែ ព្គិោះ របស់មនុសស។ 

ព្បលឹងជាតិជា បញ្ចញ បានសសព្មច ខ្ដលជា បញ្ចញ សកើត

មានស ើងបនតៗោន  តាំងរីព្បជាជាត ិ មានកំសណើតមក

សមែោះ ដូសចនោះកន ុងការវវិតតន៏ របស់សងគមជាតិ រីដំ្ក់កាល

មួយ សៅដំ្ក់កាលមួយ ខ្តងខ្តមាន មណៈកាល
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សសព្មចមួយ ខ្ដលជា បញ្ចញ បានសសព្មចមួយ សំរាប់

រព្ងឹងព្គិោះព្បជាជាតិ។ ការបូករមួ មណៈកាល ជាបនតនិមួ

យៗ រមួបានជា បញ្ចញ បានសសព្មច របស់ព្បជាជាតិ។ 

សយើងដឹងថា ព្បជាជាតិខ្មែ រ កន ុងរយៈសរលដ៏យូរលង់មួយ 

(៥សតវតស) មានដំសណើរ បាត់ នូវការវវិតតន៏ ននបញ្ចញ ជាតិ 

គឺ បាត់ព្រលឹងជាតិ។ កន ុងមណៈកាល ខ្ដលបាត់ព្រលឹង

ជាតិ សយើងសសងកតស ើញ តាមសាន មព្បវតត ិសាស្តសតថា ការរស់

សៅរបស់ព្បជារលរដា គឺោត់រស់ កន ុងទំនាមទំលាប់មួយ

ោែ នអ្ភ្ិវឌ្ឍន៏ភារ ននបញ្ចញ ជាតិ ខ្ដលនាំឲជាតិខ្មែរសយើង

ធាែ ក់កន ុងអ្តាងគត រ ូតសសា ើរខ្តកស័យជី្វតិជាតិខ្តមតង។ ជា

ឪកាស ង្ហយព្សួលដល់ព្បសទសជិ្តខ្ង សធ្វ ើនសោបាយ

វតទឹកដី ខ្ដលជា ការវនិាសដល់ព្បជាជាតិ និង ជាតិសា

សន៏ខ្មែ រ : « បាត់ព្រលឹងជាតិ គឺបាត់អាវុធ្បញ្ចញ  សំរាប់

ការររទឹកដីជាតិ »។ សយើងដឹងថា  វនិាដកមែខ្មែ រសនោះ ព្តូវ

បាន អ្នកកវបុីរាណខ្មែរជាសព្ចើន សលើកយកមកខ្តងជា

កំ្រយ សំរាប់ទុកជាសមសរៀន សំរាប់ព្បជាលរដាខ្មែ រ : 

ឧ  រណ៏ ដូចជា បនាត ំព្កមុង ុយ ជាអាទិ៍។  វនិាដកមែសនោះ

សទៀត ខ្ដលជាស តុ នាំឲខ្មែ រ យល់ស ើញថា សទិធិសញ្ចញ

អា្ព្របាលបារាងំ សៅឆ្ន ំ១៨៦៣ ជាការសសស្តង្ហគ ោះជាតិ

ខ្មែ រ រីសសចកត ីសាែ ប់ ស ោះបីសិទធិសញ្ចញ សនោះ ព្ោន់ខ្តការដូរ

អ្នកព្តួតព្តាខ្មែរ រីសសៀម មកបារាងំក៏សោយ។ 
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គួរសយើងសធ្វ ើការរិច្ជរ្ខ្ដរ អ្ំរីធាតុ ននរដា របស់ព្បជា

ជាតិខ្មែរ សព្រោះធាតុ របស់រដាសនោះ នាំឲសយើងយល់កាន់ខ្ត

សព្ៅ សលើសារជាតិ ននរសបៀបដឹកនាំជាតិ របស់អ្នកដឹកនាំ

ខ្មែ រ និង ឧបា ន ននចិតត វជិាា  របស់ព្បជារលរដាខ្មែ រ

ចំសរោះព្បជាជាតិមល នួ។ 

សយើងដឹងថា ធាត ុរបស់រដា មានសព្ចើនខ្បបោ ង៖ 

រដា-ព្បជាជាតិ, ព្បជារាស្តសត -ព្បជាជាតិ និង វបែធ្ម៍-ព្បជា

ជាតិ។ 

រដ្ឋ-ប្បជាជាតិ ជាព្បជាជាតិ មានព្គឹោះ សលើរបូភូ្មិសាស្តសត

និយម ខ្ដលែទ ុយព្ស ោះ រីព្គឹោះ « ប្បជារាស្តសរ -ប្បជាជាតិ » 

ខ្ដលមាន សារជាតិ ជាអ្តតសញ្ចញ ណ ននរដា គឺ : ភាសារ

ជាតិ, បសវណី និង សាសនា។ ចំខ្ណកឯ វបបធម៍-ប្បជាជាតិ 

ជាព្បជាជាតិ មានវបែធ្ម៍ ជាព្គឺោះ របស់សងគម ដូចជា 

ទមាែ ប់, ឫករ, ចរតិ, ព្បតិកមែរមួោន  ននព្បជារាស្តសតកន ុង

ការរស់សៅជាធ្មែតា។ 

សយើងសួរថា សតើព្បជាជាតិខ្មែ រ ជាព្បជាជាតិ ខ្បប្ ? 

ខ្មែ រខ្តងខ្តខ្បងខ្ចកព្បជាជាតិមល នួ ជាដំបន់ភូ្មិសាស្តសត  

ដូចជា និោយថា ខ្មែរសលើ, ខ្មែ រក ត្ ល និង ខ្មែ រសព្កាម។

តាំងខ្តរីសម័យ នគរ វ ណូន់ (ស ែ្ ោះចិនសៅ) ខ្ដលជា

រកយកំឡាយរី « នគរភ្ន ំ » ក៏ខ្មែ របានយករកយទីកខ្នែង

ភូ្មិសាស្តសត  សំរាប់ោក់ស ែ្ ោះ ឲនគរមល នួខ្ដរ។ ឯចំខ្ណក 

« នគរសចនឡា » (ស ែ្ ោះចិនសៅមិនចាស់) សបើតាមការ
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ព្សាវសព្ជ្ៀវ របស់សលាកបណឌ ិត ម.ព្តាសណ រកយសចនឡាន

សនោះ ជារកយ កំឡាយរីរកយខ្មែ រថា « ជាន់សលើ »។ ការ

អ្ោះអាងសនោះ សលាក ព្តាសណ ខ្ែែកសៅសលើសកខ ីកមែ របស់ជ្ន

ជាតិខ្មែរ រស់សៅសមតត សូរសិ្តនា  បូររីមយ និង អ្ ូប ុន កន ុងដំបន់

មពង់រាប់ ននព្ជ្លងទសនែមូល សៅសមតតនគររាជ្សីមា សា ិត

សៅមាខ ងសទៀត ននជួ្រភ្ន ំដងខ្រក។ រួកសគ មានទមាែ ប់តាំង

មល នួ ជាខ្មែរសលើ សោយសព្បៀបែាឹមមល នួសគនឹងជ្នជាតិខ្មែរ

សព្កាម ខ្ដលនថសៅថា មម។ សលាក ព្តាសណ សរសសរបខ្នាម

ថា : « សោយសច្ជទសួរន័យ របស់រកយ (ជាន់សលើ) រួកខ្មែរ

សៅសមតតសុរសិ្តនា  បានសឆ្ែ ើយតប និងអ្ោះអាងថា ដូនតា

របស់សគ ក៏និយមរកយសនោះខ្ដរ គឺសំរាប់សំសៅសៅសលើខ្មែ រ

រស់សៅជួ្រភ្ន ំដងខ្រក ជាខ្ដនដីជាន់សលើ ខ្ដលសគទុកជា

ព្សកុកំសណើត របស់រូជ្រងសវងសព្តកូលរបស់រួកសគ ខ្ដល

ជាខ្មែរសលើ »។ 

សយើងសសងកតស ើញ មកសទៀតថា សៅសរល ខ្ដលនគរ 

« ជាន់សលើ » ឬ « សចនឡា » ខ្បកជា រដារីរ, ខ្មែ រសយើងសៅ

ខ្តយក សោលរបូភូ្មិសាស្តសត  សំរាប់សំោល់ នូវដំបន់ ននរដា

ខ្ដលបំខ្បកជារីរ គឺ « សចនឡាទឹក » និង « សចនឡា

សោក »។ កន ុងបចច ុបែននកាលសនោះសទៀត ខ្មែ រសៅខ្តខ្បង

ខ្ចកព្បជាជាតិមល នួ ជាដំបន់ភូ្មិសាស្តសត ដខ្ដល គឺមាន : 

ខ្មែ រសលើ (ទឹកដីខ្មែ រ ខ្ដលព្បសទសនថ សគភាា ប់កន ុងព្បសទស

សគ), ខ្មែ រក ត្ ល (ទឹកដីព្សកុខ្មែ របចច ុបែនន ) និង ខ្មែ រ
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សព្កាម (ទឹកដីកូសាងំសុីន ខ្ដលសយៀក្ម សគភាា ប់កន ុង

ព្បសទសសគ)។ 

តាមសាន មព្បវតត ិសាស្តសត  ព្បជាជាតិខ្មែរ ជាព្បជាជាតិមួយ

សកើតមានស ើង រីការព្បជំុ្ែត ុំននរដាតូចៗជាសព្ចើន ខ្ដល

បានចុោះចូល តាមការបងខំកត ី តាមសចតនាកត ី កន ុងរដាធ្ំ

ជាងសគមួយ។ ខ្មែ រសយើងនិយមសៅនគរថា ព្សកុ ដូចសយើង

សៅព្បសទសមល នួថា « ព្សកុខ្មែ រ » សនាោះឯង3។ រកយ 

« សៅហាវ យព្សកុ » គឺជា សៅហាវ យរដា (Chef de l’Etat) 

មាន អ្ំ្ចផ្ទត ច់ការ ខ្ដលជា អ្ំ្ចតរូជ្ សលើទឹកដី 

ខ្ដលឋិតសៅសព្កាមការព្តួតព្តារបស់មល នួ។ ស ោះបីមល នួឋិត

សៅសព្កាមអំ្្ចមជ្ឈិមក៏សោយ ខ្តអំ្្ចអ្ធ្ិរាជ្សនាោះ

ខ្តងខ្តទុក សវ ័យភារឲសៅហាវ យព្សកុនិមួយៗ ព្តួតព្តា

ព្សកុ តាមឆ្នាៈ របស់អ្នកព្តួតព្តាសនាោះ។ 

កន ុងរាជ្រងាវតារខ្មែ រ កន ុងរាជ្ព្រោះឥនារាជា ជាសសតចសសៀម

ព្តួតព្សកុខ្មែ រ កន ុង គ.ស ១៣៨០ (ឯកសារ របស់សលាក សអ្

ង សុត,ទំរ័រ៤៧) បានសរសសរអ្ំរី ការសច្ជទសួរជាសំនួរ 

ននព្រោះបរមរាជា, សសត ចសសៀម, ខ្ដលព្តូវជា បីតាព្រោះឥនា

រាជា, សៅមស្តនត ីខ្មែ រមាន ក់ ខ្ដលជាអ្នកនាំព្រោះអ្ងគសដើរសមើលបូ

 រមីហានគរ សព្កាយរី ព្រោះអ្ងគវន ោះសស្តង្ហគ ម។ សៅសរលសនាោះ,

ព្រោះអ្ងគស ើញមានព្បសាទ និង សរាងទង មានធ្នឹមខ្ថរ

                                      
3 ខ្មែ រ មិនសព្បើរកយ ព្បសទសខ្មែរ សនាោះសទ គឺសព្បើរកយ ព្សកុខ្មែរ។ សបើយក
រកយព្បសទសមកសព្បើ គ ឺសព្បើថា ព្បសទសកមព ុជា។   
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ខ្វ ត់ខ្មវងសព្ចើនជាន់ សព្ចើនអ្សនែ , សទើបព្ទង់ព្តាសសួរមស្តនត ី

ខ្មែ រថា : « សតើទីកខ្នែងសនោះ ជាកខ្នែងព្រោះរាជ្បុព្ត ឬ ជាទី

កខ្នែងព្រោះអ្គគមស សី ឬ ជាទីកខ្នែងអ្វ ី ? »។ មព្នីត ខ្មែ រ 

ព្កាបទូលថា : « ទីសនោះ សៅថា ព្បសាទ ១៥៥ ខ្លវង និង 

សរាងទង, សរាងជួ្ង, ដំ្ក់រិសសស, ព្សោះព្សង់រងថាែ , សួន

ចារ, ផ្ទក ដំ្,ំ និងកំខ្ែងខ្វ ត់ខ្មវង, សព្ចើនថនល់សព្ចើន

ថាន ក់សនោះ ជាព្បសាទ សព្មាប់ព្រោះរាជ្បុព្តកសតយ ព្គប់នគរ 

ជាចំណុោះ, មាន ១៥៥ នគរ ខ្ដលព្រោះអ្ងគខ្តងយក ព្រោះរាជ្

បុព្តឲមកសៅបសព្មើ តាងព្រោះអ្ងគព្គប់នគរ។ កន ុងសម័យ

ខ្មែររុងសរឿង ព្រោះមហាកសព្តខ្មែរ ព្ទង់គង់សៅព្បាសាទ

បាយ័ន ឯចំខ្ណក ព្រោះរាជ្បុព្ត ព្ទង់គង់ព្កសាលសៅ

ព្បាសាទរិមានអាកាស។ ព្រោះមហាកសព្តខ្មែរ ខ្ដលបាន

បខ្ងវរនគរតូច សៅជាវតតសនាោះ ព្ទង់ព្រោះនាមព្រោះបាទ

បទុមសុរសិោវងា។ ការបខ្ងវងសនោះ គឺសំរាប់ តមកល់ ព្រោះ

នព្តបិដក សៅនគរតូច ឬ អ្ងគរវតត »។ ព្រោះសៅបរមរាជា 

ព្ទង់ព្ជាបស ើយ ព្ទង់ព្រោះអ្ំណរ្ស់ : តមក ព្ទង់ព្តាស់ឲ

មស្តនត ីសសៀម៨នាក ់ សៅរកាព្រោះនគរខ្មែ រ ជាមួយនឹងព្រោះ

ឥនារាជា ជាព្រោះរាជ្បុព្ត។ ព្រោះអ្ងគឲនិមនត ព្រោះរុទធរបូមាស,

ព្បាក់, សំរទិធ ិ, ព្រោះខ្កវ, ព្រោះសោ, របូសតវទីនទជាសព្ចើន និង

ព្រោះសងឃសមណៈ ឲនាំយក ងំរញាខ្កវ រញាទ័យ ជាព្រោះ

រាជ្បុព្ត ននព្រោះបាទធ្មាែ សសាករាជ្ (សសត ចខ្មែ រសុគតកន ុង

បនាា យ មហានគរ កន ុងព្ោសធ្វ ើសស្តង្ហគ មនឹងសសៀម ជំ្នាន់
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សនាោះ) និង ព្ទង់ឲសកៀរព្គួខ្មែ រ បានចំនួន៧មុឺននាក ់ស ើយ

ឲសលើកទ័រសៅព្កងុព្សីអ្យុធ្ាវញិ។ 

កន ុងឯកសារសនោះខ្ដរ បានសរសសរថា សសត ចខ្មែ រខ្ដលថយ

ព្រោះសតជានុភារ ប ត្ លមករីោែ នបុព្តកសព្តគឺ ព្រោះបាទ

សសណរាជ្ (សសត ច ខ្ដលតាព្តសក់ខ្ែែមបានសធ្វ ើឃាត)។ សរៀង

មកសទៀត ព្រោះមហាកសព្តខ្មែរ មានសតជានុភារព្តឹមព្តូវ

ស ើងវញិ  ល់ខ្តមកដល់ព្រោះសៅសសៀមមកវយ ខ្បកព្រោះ

នគរ បនាា យលខ្ងវក សៅឆ្ន ំ ១៥៩៤។ 

ព្ត ប់មកនិោយអ្ំរីគំនិត « រដា-ព្បជាជាតិ », អ្ំ្ច

អ្ធិ្រាជ្ ព្តូវការ ជាចំបាច ់ មានកមាែ ំងកងទ័រសព្ចើន,

មានអ្នុភារ សំរាប់ព្តួតព្តាទឹកដី ដ៏ធ្ំទូលទូំលាយមួយ 

ស ើយ ព្តូវការ សាវ មីភ្កត ីោច់ខ្ត រីសំ្ក់ សមដំបន់និ

មួយៗ ឬ សៅហាវ យព្សកុ។ សបើោែ នវតថ ុធាតុ ងំរីរសនោះសទ 

គឺចាស់ជា អ្ំ្ចអ្ធ្ិរាជ្សនោះ មិនអាចរស់សៅគង់វង់

បានយូរសនាោះស ើយ។ សបើសោងតាមព្បវតត ិសាស្តសត , ព្សកុខ្មែ រ

ជា « រដា-ព្បជាជាតិ » (ែត ុំ ១៥៥ រដាតូចៗ) មានរដាធ្ំរីរ ជា

រដាអ្នកសធ្វ ើសសមាធាន (អ្នកព្បមូលឲមានខ្តមួយ) ជា

ដំបូង គឺ នគរភ្ន ំ ( វ ណូន់) បនាា ប់មក គឺ នគរសចនឡា

(ជាន់សលើ) : តាមទសសនៈ របស់ភ្ិកខ ុ សតាបា ងខ្ត4់, សព្កាយ

រីបាន បព្ងួបបព្ងួម នគរ ងំរីរសនោះឲសៅខ្តមួយ, ខ្មែ រ

ោក់ស ែ្ ោះនគរថា : កមព ុជា, តាមសរឿងខ្ព្រងខ្មែរ រកយកមព ុ

                                      
4 (ដកព្សង់រីសសៀវសៅព្បសទសខ្មែររបស់សមាគម Promo Khmer។  
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ជា សកើតសចញមករីរកយ ឥសីកមព ុ (សវយមាវ) សព្រោះកាល

ខ្ដល ឥសីកមព ុ បាននាងអ្បសរា « សមរា » ជាភ្រោិ ក៏

បានសកើតសៅជា វងសមួយ ខ្ងនគរសចនឡា សៅថា សូរយវ

ងស។ តាមព្បវតត ិសាស្តសត  ការសមព័នធ  « កមព ុ-សមរា » សនោះ ព្ប

សូព្តបាន បុព្តរីរព្រោះអ្ងគ សៅថា កមព ុជ្ៈ, បុព្តកមព ុ គឺ 

ព្សតុវរ័ ែន និង សព្សសា វរ័ ែន សសាយរាជ្យ ខ្ងសចនឡាជាប់

សរៀងមក។ សដើមស ើយសគមិនសូវស ើញមានសព្បើរកយកមព ុ

ជ្ៈសនោះសទ, ខ្តកាលព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី២ (៨០២,៨៥០) 

ស ើងព្គងរាជ្យ មានអំ្្ចខ្ែ ំងរូខ្ក, ព្រោះអ្ងគ បាន

របួរមួ សចនឡាដីសោក និង សចនឡាទឹក ជាព្បសទសមាន

ឯកភារ ជារដាខ្តមួយ ស ើយសទើបស ើញមាន សលិាច្ជរតឹ 

សព្បើរកយ កមធ ុជ្សទស ឬ កមព ុសទសៈ,ព្បសទស ននបុព្តកមព ុ។ 

ខ្តស ោះបីោ ង្ក៏សោយ, ខ្មែ រសៅខ្តសៅ នគរមល នួថា 

« ព្សកុខ្មែ រ » ជានិចា ខ្ដលជាព្បសទស របស់អ្ំបូរ « ខ្មែ រ-

មន »។ 

ធាតុជា « រដា-ព្បជាជាតិ » ជាព្បសទសរមួ នូវរដាជាសព្ចើន 

មានការរិបាកសព្ចើន កន ុងការខ្សវ ងរក ននអ្តាសញ្ចញ ណរមួ 

សដើមែី ទុកជាតនមែរមួ (ព្រលឹងជាតិ) សំរាប់បសងក ើត នូវ

កមាែ ំងរមួ។ សដើមែីការររតនមែរមួសនាោះ, ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី

២ ព្ទង់បានខ្សវងរកតនមែរមួ សោយយកតួ « អ្ងគសសត ច » ឲ

សៅជា « សសត ចអាទិសទរ » ខ្ដលជាមហាកសតយ មាន

អ្ំ្ចអា្ចព្ក និង សវហាចព្ក ឋិតសៅរីសលើសសត ចរដា
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 ងំឡាយ ខ្ដលជា សសត ចចំណុោះ។ សយើងដឹងថា លទធិសទវរាជ្

សនោះ អាចមានព្បសិទធិភារលោុះព្តាខ្ត មហាកសព្តសនាោះ ជា

សសតចសោធ្ិន លែីខ្ងសធ្វ ើ និង វនោះសស្តង្ហគ មព្គប់សមរភូ្មិ 

ដូចករណីព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី២សនាោះឯង។ សបើនិោយឲកែ ីគឺ 

ព្តូវមានកមាែ ំងទ័រជាអ្ចិនស្តនតយ សំរាប់រកាមហានគរ 

និង អ្ំ្ចមជ្ឈឹម ឲបានគង់វង់។ សបើោែ នកមាែ ំងទ័រ

សនោះ គឺចាស់ជាបាត់ព្គិោះ សំរាបក់ារររ នូវឯកភារ នន

នគរ ស ើយ វនាំបសងក ើត នូវអ្នាធ្ិបសតយយសរញនែានគរ

ជារំុខ្ន។ 

សយើងសលើកយកករណី ព្រោះបាទជ័្យវរ ែនទី៧ មកបង្ហា ញរី

ការខ្សវ ងរក នូវតនមែរមួជាតិ ឬ ព្រលឹងជាតិ ែទ ុយព្ស ោះរី

ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី២។ សយើងដឹងថា ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៧ 

ស ោះបីព្រោះអ្ងគជា សសត ចសោធ្ិន, វន ោះសស្តង្ហគ មក៏សោយ, ខ្ត

ព្ទង់យល់ស ើញថា លទធិ « សសត ចអាទិសទរ » ខ្លងមានឥទធិ

រល សំរាប់ដឹកនាំសទៀតស ើយ, ដូសចនោះ ព្ទង់បសងក ើត នូវលទធិ

ដឹកនាំថែីមួយ សោយយក « អ្ងគសសត ច » ជាអ្នកដឹកនាំ 

មាន អ្ំ្ចរតនៈសមែតត ិ (Pouvoir charismatique) 

មានសីលធ្ម៍ និងសមតាត ធ្ម៍។ កន ុងលទធិថែីសនោះ, ព្ទង់យក

រុទធសាសនា ជាព្គិោះ សព្រោះជា សាសនា របស់ព្បជារាស្តសត ។ 

សដើមែីបង្ហា ញ នូវទឹកចិតតព្រោះអ្ងគកន ុងលទធិសនោះ, ព្រោះអ្ងគ

បញ្ចា ឲកសាងព្បាសាទបាយ័ន សំរាប់តំកល់ នូវបដិមារុទធ

រាជ្អ្ងគោ ងធំ្ (កំរស់ជិ្ត៤ម.) និង កសាងមនា ីសរទយ
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១០២ សំរាប់រាបាលជ្មាឺ ព្បជារាស្តសត ព្គប់ព្ស ប់ សៅកន ុង

ព្រោះនគរ។ គួរសយើងដឹងខ្ដរថា កន ុងសតវតសទី១៣, សៅទវិប

ឥ ឌ្ , ព្តូវជ្នជាតិកាន់សាសនាអ្ីសាែ ម បានសព្ជ្ៀតចូល 

ស ើយ សធ្វ ើចមាងំវន ោះ ស ើយ ព្តួតព្តាទវិបឥ ឌ្ ខ្តមតង សៅ

អំ្ ុងឆ្ន ំ១២០៩ (ឆ្ន ំខ្ដលរួកអី្សាែ ម បសងក ើត រដាអ្ីសាែ

មមួយ ខ្ដលមានស ែ្ ោះថា ព្កងុសដលី សធ្វ ើជារាជ្ធានី)។ ការ

កាន់កាប់សនោះ មានភារ ិងា្ស់, រួកអ្នកវន ោះបាន

ដុត  វហិារព្រ ែ ញ្សាសនា និង សមាែ ប់ោ ងសឃាសៅបំែុត

រួកអ្នកកាន់សាសនាសនោះ និង ច្ជប់ស្តសត ីសធ្វ ើជា  សី។ 

ព្បសទសឥ ឌ្  សៅកន ុងសរលសនាោះ ព្តូវរូកអ្នកវន ោះ បងា ិន

បសង្ហា ចោ ងសខ្ែ ចែា។ សាា នការណ៏មិនលែ សៅព្បសទស

ឥ ឌ្ សនោះ អាចឲសយើង សធ្វ ើការសាែ នបានថា សៅព្បសទស

កមព ុជា សៅរយៈសរលសនាោះ មានការថយឥទធិរលរួកព្រ ែ

បុសរា ិតោ ងខ្ែ ំង សៅសលើវណណ ៈអ្នកដឹកនាំខ្មែ រ : ឧ  រ

ណ៏ដូចោ ងការដូរ របបនសោបាយសទវរាជ្ មកជារបប

នសោបាយរុទធរាជ្។ ការបសងក ើត នូវតនមែរមួ សំរាប់ជាតិ ឬ 

ព្រលឹងជាតិ សោយយក រុទធសាសនាជាព្គិោះ, តព្មូវឲសយើង

សធ្វ ើការរិច្ជរ្សលើ ធាតុរុទធសាសនា កន ុងលទធិដឹកនាំខ្មែ រ 

ខ្ដលមានសរៀបរាប់ខ្ងសព្កាមសនោះ។ 

សយើងដឹងថា រុទធសាសនា ជាសាសនា សដើមែីបុគគល, ជាែល វូ

សំរាប់បុគគលមាន ក់ ខ្សវ ងរកសុម សំរាប់អាតាែ , សធ្វ ើធ្ម៍ សដើមែី

ឲរចួសចញរី កង់ចព្កជី្វតិសតវសលាក គឺមំកសាងបុណយ
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សដើមែី វប់ឲសកើតមានជី្វតិជាសតវសលាក ខ្ដលសយើងសៅ

ែល វូសៅរកឋាននិរវ ន។ រមួសសចកត ីមក, រុទធសាសនា មិន

អាចជា លទធិសំរាប់បព្ងួបបព្ងួម នូវតនមែរមួបានសនាោះ

ស ើយ សព្រោះថា គុណូបការ សកើតមករីការសធ្វ ើបុណយ គឺសំ

រាប់ខ្តបុគគលមាន ក់ខ្ដលសគមំកសាង សំរាប់ខ្តអាតាែ ខ្ត

ប ុស ណ្ ោះ : ឧ  រណ៏ គឺថា « បុគគលមាន ក់រំុអាចសធ្វ ើបុណយសំ

រាប់បុគគលមាន ក់សទៀត ឬ សំរាប់ព្កមុមនុសសមួយ ឬ ព្បជា

រលរដាព្បសទសមួយ ឲបានទទួលែល រីបុណយរបស់មល នួ

បានស ើយ »។ ខ្តព្បជារាស្តសត  អាច ញព្បសោជ្ន៏រីលទធិ

នសោបាយរុទារាជ្បានគឺ សសចកត ីអាសូរ និង សមតាត ធ្ម៍ 

របស់អ្នកដឹកនាំ សលើទុកខ សវទនារបស់មល នួ។ សមតាត ធ្ម៍សនោះ 

នាំបនាយចិតតអ្នកដឹងនាំ កន ុងគំនិតជិ្ោះជាន់ និង សឆ្ែៀត

រកព្បសោជ្ន៏សលើកមាែ ំងរាស្តសត ។ ស តុសនោះ បានជា លទធិ

នសោបាយរុទធរាជ្ មាន សជាគជ័្យ្ស់ កន ុងចំស្ម

ព្បជារាស្តសត  : « សបើសសត ចមានចរតិសល តូបូត គឺចាស់ ជារាស្តសត

បានសុម, ខ្តសបើសសត ចមានចរតិរល គឺចាស់ ជានគរ

រលាយ ិនសហាច »។ 

កន ុងព្បវតត ិសាស្តសត ខ្មែ រ, សយើងដឹងថា ព្រោះបាទជ័្យវរ ែនទី៨

(១២៤៣-១២៩៥) ជាសសតច ទទួលមុសព្តូវធ្ំ កន ុងសរឿង

ព្បតិកមែព្បឆ្ំងនឹងរុទធសាសនា សព្រោះព្រោះអ្ងគ ជាអ្នកសធ្វ ើ

អ្នុសព្ោោះ សាជាថែីស ើងវញិ ឲរួកព្រ ែបុសរា ិត មានឥទធិ

រលសលើ នសោបាយដឹកនាំជាតិ។ កន ុងរជ្ាកាល របស់ព្រោះ



 

សាកល្បង 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

ខ្មធ្ន  ូ២០១២ - ១៣ មិថនុា ២០១៨ 

22 

អ្ងគ ព្ទង់បានផ្ទែ ស់បត រូ នូវរបបនសោបាយរុទធរាជ្ មក

សទវរាជ្វញិ ខ្ដលនាំឲមាន អាព្សូវបារាយសករ ត៏ ដល់ការ

ដឹកនា ំ របស់ព្រោះអ្ងគ , មិនខ្តប ុស ណ្ ោះ ការខ្ព្បព្បួលសនោះ

សទៀត នាំឲមានការខ្បកបាក់កន ុងវណណ ៈអ្នកដឹកនាំ និង 

ការបោះសបារ ននរដាចំណុោះជាសព្ចើន ខ្ដលជារដានិយមរុទធ

សាសនា ជាអាថិ គឺរដាសៅកន ុងព្បសទសសសៀម នងិ លាវ

បចច ុបែនន  ខ្ដលខ្មែរសៅថា ខ្មែរសលើ (សចនឡា) ខ្ដលព្បជារា

ស្តសត  ខ្តងខ្តសោរររុទធសាសនា តាំងរីបុរាណកាលមក

សមែោះ។ សសត ចខ្មែ រសសាយរាជ្យបនតរីព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៨ គឺ

ព្រោះបាទឥស្តនាវរ័ ែនទី៣ (១២៩៥-១៣០៧), ព្រោះបាទឥស្តទាវរ័ ែន

ទី៤ (១៣០៧-១៣២៧), ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៩ (១៣២៧-

១៣៤០), មានការជួ្បព្បទោះនឹងវបិតត ិនសោបាយនែាកន ុង

សព្ចើន កន ុងការដឹកនាំជាតិ។ ព្សកុខ្មែ រ បាត ់ នូវឯកភារ

សោយសារ អ្ំ្ចក ត្ ល បាត ់ នូវអ្នុភារ ជាអ្ំ្ច

ឯកសសមាធាន។ ភារចលាចល និង អ្នាធ្ិបសតយយ កន ុង

អា្ចព្ក កាន់ខ្តមានសព្ចើនស ើងៗ កន ុងរជ្ាកាល

ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៩ ខ្ដលជា សសត ចចុងសព្កាយបំែុត នន 

សនត ិវងសមហានគរ។ ស តុសនោះឯង បានជាមានសកើត 

បដិវតតន៏វងំ នាំសអាយមានឃាតកមែ សមាែ ប់សសត ច រី

សំ្ក់ សសនាបតីមស្តនត ី។ 

ដូចបានសរៀបរាប់ខ្ងសលើរចួមកស ើយ (សោងសលើឯកសារ

សលាក សអ្ង សុត, ដកព្សង់រីរងាវតារខ្មែ រ), ព្រោះបាទសស
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ណរាជ្ ព្រោះបាទជ័្យវរ័ ែនទី៩ បានច្ជកសចញរីមហានគរ 

មកតាំងរាជ្ធានីសៅភ្នំព្បសិទធិ។ សបើតាមការយល់ របស់

សយើង, ការសបាោះបង់សច្ជលសនោះ គឺោែ នអ្វ ីសព្ៅរី ការរត់

សគចរី ការសបោះបាលព្បឆ្ំងនឹងព្រោះអ្ងគសនាោះស ើយ, ខ្ត

ព្រោះអ្ងគ បានជួ្បនឹងអ្ភ្័រវថែី គឺមករស់សៅ កន ុងដំបន់

មួយ ខ្ដលព្បជារាស្តសត  ជាអ្នកព្សឡាញ់រុទធសាសនាខ្ែ ំង 

ស ើយ ជារិសសសមាន អ្នកឧបតាមាសាសនាដ៏សឆ្ន ើមមួយ គឺ

តាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលជាមនុសសមាន ក់ ព្បកបសោយ

គតិបណឌ ិតគួរឲសោររ។ សសនាបតីមស្តនត ីមួយព្កមុ ខ្ដល

ព្សឡាញ់រុទធសាសនា សមើលស ើញគុណសមែតត ិតាព្តសក់

ខ្ែែមសនោះ បានរមួគំនិតោន កែត់នឹងមហាកសព្ត សោយយក

តាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ដលជា បុគគលមានព្បជាព្បិយភារ្ស់ 

ឲជាអ្នកដឹងនាំកំរូល ននបដិវតតន៏វងំមួយ គឺការសធ្វ ើឃាត

ព្រោះមហាកសព្ត តាមែល វូសមាា ត់។ តាមការយល់របស់សយើង, 

ព្រោះបាទសសណរាជ្ ព្តូវបានសសនាបតីព្រោះអ្ងគ សធ្វ ើឃាតព្រោះ

អ្ងគសៅកន ុងព្រោះរាជ្វងំ, ស ើយនាំោន យកសរព្រោះអ្ងគ សៅ

សច្ជល កន ុងចំការព្តសក់ របស់តាព្តសក់ខ្ែែម, ស ើយនាំោន  

បសងក ើតសរឿងសសត ចសៅឃាែ សំមើលតាព្តសក់ខ្ែែម ខ្ព្កងោត់

លួចលក់ព្តសក់ឲជ្នឯសទៀត មុសរីបំរាម របស់ព្រោះអ្ងគ , 

ស ើយ ព្តូវបានមាា ស់ចំការ សធ្វ ើឃាតសោយនចដនយសនាោះ

សៅ។ សយើងយល់ស ើញថា ស ោះបី តាព្តសក់ខ្ែែម ចូលរមួ

ចំខ្ណកោ ងសកមែ កន ុងសរឿងកែត់សសត ចសនោះក៏សោយ, ោត់
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ចាស់ជាព្បាប់រួកសសនាបតីថា ោត់មិនព្រមសធ្វ ើឃាតសសត

ចសោយផ្ទា ល់នដោត់សនាោះស ើយ សព្រោះោត់ ជាអ្នកកាន់

រុទធសាសនា, ដូសចនោះសរឿងសធ្វ ើឃាត គឺជាកិចាការ របស់រួក

សសនាបតី, ចំខ្ណកោត់ គឺជាអ្នកប ច្ ុ ោះប ច្ លូ និង 

រនយល់ព្បជារាស្តសតថា ឃាតកមែសសត ចសនោះ ជាឃាតកមែ

សោយជួ្ន ខ្ដលជាកមែែល របស់ព្រោះបាទសសណរាជ្ខ្ត

ប ុស ណ្ ោះ។ 

សយើងដឹងស ើយថា ទីប ា្ ប់ ននសនតវងសអ្ងគរ ក៏ជាទីប ា្ ប់

ជាសាា ររ ននលទធិសទវរាជ្សនាោះខ្ដរ។ ច្ជប់តាំងរីរជ្ាកាលព្រ

បាទតាព្តសក់ខ្ែែមមក រ ូតមកដល់ សម័យសងគម

និយម, លទធិនសោបាយខ្មែរ ខ្តងយក រុទធសាសនា ជាព្គិោះ

ជាតិ។ របបរាជានិយម បានយកបាវចនា « ជាតិ, 

សាសនា និង មហាកសព្ត » ជាព្រលឹងជាតិ។ សយើងសួរថា  

សតើបាវចនាសនោះ ជាកតាត បព្ងួបបព្ងួមជាតិខ្មែរបានខ្ដរ

ឬសទ ? សតើជា បាវចនាថាមវន័ត  (dynamique) ឬ  ឋិតវនត  

(statique) ? 

ការយក របូអ្ងគវតត ជាអ្តតសញ្ចញ ណជាតិ សតើសំរាប់ព្ោន់ខ្ត

ជាការរំលឹក ននអ្នុសាវរយ៍ី ននសសចកត ីថំុ្សថកើងខ្មែ ររីអ្តីត

កាល ឬជា មាោ៌ា  សំរាប់ខ្មែ រសដើរ សៅរកសសចកត ីចំសរឿនជាតិ

កន ុងគតិថែី ខ្ដលព្បកបសោយ នវភារ (ភារទំសនើប) និង

លទធិព្បជាធ្ិបសតយយសសរ ី? 



 

សាកល្បង 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
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តាមការសំោល់ស ើញ នន វបិនតធំ្ខ្មែ របចច ុបែនន , សយើងយល់

ស ើញថា ព្រលឹងជាតិ វរសលើបាវចនា « ជាតិ, សាសនា,

មហាកសព្ត » មិនរិតជាមាោ៌ា  សំរាបស់សស្តង្ហគ ោះជាតិខ្មែ រ

បានសនាោះស ើយ, សបើអ្នកដឹកនាំខ្មែ រ សៅខ្តរកាចរតិមល នួ

ជាអ្នកសសាយសមែតត ិ តាមអំ្្ចរបស់មល នួនិង ព្កាញ

កន ុងអំ្្ច សដើមែីអ្ញ។ ស ោះបីព្បជាជាតិខ្មែរធាែ ប់សាគ ល់

សសចកត ីរង់សរឿងោ ង្ក៏សោយ, ខ្តសបើតាមការសសងកត

សមើល របស់សយើង, សយើងយល់ស ើញថា ខ្មែ រមិនខ្ដលធាែ ប់

មានព្រលឹងជាតិ មានមូលោា នសចញរី ព្បជារាស្តសត រិត

ព្បាកដសនាោះសទ សព្រោះទី១, ព្បជាជាតិសយើងជា « រដា-ព្បជា

ជាតិ », ទី២, សសចកត ីថំុ្សថកើងរបស់ជាតិខ្មែ រ គឺវរសលើ

កមាែ ំងសោធា ខ្ដលជា អ្ំ្ចបងខំ, អ្ំ្ចសនោះ មិនព្តឹម

ខ្តបងខំ ឲនគរចំណុោះខ្ែ ចខ្តប ុស ណ្ ោះសទ, គឺបងខ ំឲព្បជា

រលរដាមល នួឯង ខ្ែ ចដូចោន ខ្ដរ។ កនងអំ្្ចបងខំសនោះ, 

អ្នកដឹកនាំជាតិខ្មែ រ ទុកមល នួជា ព្រលឹងជាតិ ស ើយ ទុក

ព្បជារលរដាមល នួឯង ជាសព្តូវធ្ំ របស់មល នួ មុនសព្តូវមក

រីសព្ៅព្បសទស, ដូចកន ុងសស្តង្ហគ មចសនាែ ោះ ឆ្ន ំ១៩៧០ និង 

១៩៧៥, រួកខ្មែ រព្ក ម បានទុក របបសាធារណរដា ជាស

ព្តូវទី១ សៅចំសរោះមុមខ្ែ ំងជាតិ គឺយួនកុមម ុយនិសត , មិន

ព្តឹមខ្តប ុស ណ្ ោះ សរលរួកសនាោះបានអំ្្ច, គឺសគទុក 

ព្បជារលរដា ជាសព្តូវ របស់អ្ំ្ច របស់មល នួ។ សលាក វន់

ឌី្ កាអ្ុន, អ្នកគតិបណឌ ិតខ្មែ រមាន ក់, ធាែ ប់បានសរសសរថា : 



 

សាកល្បង 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
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« នសោបាយខ្មែរឥតរាស្តសត ខ្មែ រ », សំសណរសនោះ ជាការ

សសងខបដ៏ព្តឹមព្តូវមួយ របស់ចិតតគំនិតអ្នកដឹកនាំខ្មែ រ

ព្គប់សម័យ និង ព្គប់ព្ស ប់ គឺោត់មិនខ្ដលយកព្បជា

រាស្តសត  ជាសោលព្បសោជ្ន៏ជាតិសនាោះស ើយ។ របបខ្មែរព្ក

ហាម និង របបបចច ុបែនន , សទុធខ្តរូជ្រាស្តសត  ជាអ្នកដឹកនាំ 

(ប ុលរត,   ុនខ្សន), ខ្តមិនរិតជារួករាស្តសត សនោះ ព្សឡាញ់ 

ព្បជារាស្តសត ខ្មែ រ ខ្ដលជា ព្បភ្រកំសណើត របស់មល នួសនាោះ

ស ើយ, មិនខ្តប ុស ណ្ ោះ, រួកអ្នកដឹកនាំសរវនថា សគនាំោន

រក់ង្ហរ ខ្ដលមានកន ុងរបបសកត ិភូ្មិ សដើមែីឲព្បជារាស្តសត  

បំសភ្ែច នូវសដើមកំសណើតជារាស្តសត របស់មល នួ។ 

អ្ំ្ចសៅព្សកុខ្មែ រ មិនខ្មនជាសរឿងវណណ ៈសនាោះស ើយ, វ

ជា វបែធ្ម៍ដុោះខ្សែ មួយ កន ុងសងគមខ្មែរ ខ្ដលនាំឲអ្នក

ដឹកនាំព្គប់វណណ ៈ សរល្មល នួមកកាន់អំ្្ច គឺព្តូវខ្ត

បនត  នូវវបែធ្ម៍ចនព្ងសនោះតសៅសទៀត គឺសធ្វ ើនសោបាយ

ោែ នរាស្តសត  ដូចជាការយល់ស ើញ របស់សលាក វន់ឌី្ កាអ្ុន

សនាោះឯង។ រមួសសចកត ីមក, សបើអ្នកដឹកនាំឥតរាស្តសត  គឺរិត

ជាឥតមានព្រលឹងជាតិរិតសនាោះឯង។ ដូសចនោះ, បាវចនា 

« ជាត,ិ សាសនា និង ព្រោះមហាកសតយ » គឺព្ោន់ជារកយ សំ

រាប់អ្នកដឹកនាំ យកមកសព្ចៀង សំរាប់ឲខ្តរីសរាោះព្តសចៀក

មល នួឯងខ្តប ុស ណ្ ោះ សព្រោះថាមល នួ ឥតព្តូវការឲរាស្តសតសាត ប់

សនាោះស ើយ។ សួរថា សតើព្រលឹងជាតិខ្មែររិតគឺអ្វ ី ? ចំសរោះ

សយើង ព្រលឹងជាតិ គឺព្បជារាស្តសត ខ្មែ រសនាោះឯង ខ្ដលជា



 

សាកល្បង 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
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រលរដា មានការទទួលមុសព្តូវ សលើសជាគវសនា របស់មល ួ

ន។ ខ្តសបើ ព្បជារាស្តសត ខ្មែ រ មិនព្រមសព្បើសិទធ ិមល នួ ជារលរដា 

គឺ ព្បជាជាតិ មិនអាចរកស ើញ នូវព្រលឹងជាតិខ្មែរបាន

ជាោច់ខ្ត។ រួកអ្នកដឹកនាំសរវនថា កំរុងព្បព្រឹតតអំ្សរើ

អាព្កក់ដល់ជាតិ ខ្តសបើព្បជារាស្តសត  នាំោន សៅសសា ៀម គឺ 

ព្បជារាស្តសត សនាោះឯង ជាអ្នកទទួលមុសព្តូវ សព្រោះ មល នួជា

ព្បជាជាតិ មានព្រលឹងជាតិ៕ 


