ឧ ប រៅ េ ង្ហា

អ ត្ថ រ ូ ប ពី រ យ៉ា ង នៃ រា ជា ៃិ យ ម ខ្មែ រ

ពិ និ ត្យ ឡ ើ ង វិ ញ អំ ពី ព្ពឹ ត្តិ កា រ ណ៏ សំ ខា ន់ ៗ មា ន ឡៅ ក្នុ ង ព្រ វ ត្តិ សា ព្សត ខ្មែ រ

មាតិការ ឿង

អា ម្ភ កថា ............................................................................. 2
អតថ ូប នៃលទ្ធ ិរទ្វរាជ .................................................. 3
អតថ ូប នៃរាជាៃិយម្ពុទ្ធគា វតា ........................ 7
រេចកត ីេៃន ដ្ឋ
ិ ា ៃ ............................................................. 11

អា ម្ភ កថា
រាជាៃិយមខ្មែ រ ស

ោះបីពួកអន កប្បឆាំង ចង់ឬមិៃចង់ ជា

របបមួ យបាៃកសាង មហិ ា ៃុភាព នៃប្ស ុកខ្មែ រ។ ឧទ្ា
ងគ ត្ គឺសម័យមហាៃគរ : ៥ សត្វត្ស (សត្វត្សទ្ី៨ ដល់ ទ្ី
១៣)

ិ ៃ៍រហ័ស
កនុងការវវត្ត

ពីឋាៃៈៃគរចប្ម ុោះ

នៃពួ ក

កុលសមព ័ៃា រហូ ត្ដល់ៃគរសរៀបចាំ មាៃឯកភាពជាត្ិ ខ្អែ ក
ិ នៃគាំៃិត្ នៃការដឹកនាាំជាត្ិ។
សលើប្ពហែ ញ្ញ សាសានា ជាវធី
សដើមសត្វត្សទ្ី៣ ប្ពោះបាទ្ ហុៃ សទ្ៀៃ នាាំប្ពហែ ញ្ញ សាសនា
ចូ លមកប្ស ុកខ្មែ រ សហើយ ប្ពោះអងគ សធវ ើប រ ិវត្ត សងគ មចាស់ ឱ្យ
សៅជាសងគ មអារយៈ
ទ្ុកជាសដើមកាំស

ើត្

សោយរកាឫសមូ លោាៃណា
នៃសងគ មខ្មែ រ។

ខ្ដល

សដើមសត្វត្សទ្ី៩

ប្ពោះបាទ្ ជ័យវរ ែៃទ្ី២ (៨០២-៨៥០) បនាាប់ពីបាៃសធវ ើស
ង្គ្ង្ហគមសជសា ជ័យ បប្ងួ បបប្ងួ មជាត្ិរ ួចមក ប្ពោះអងគ សរៀបចាំ
រដា ឱ្យមាៃបទ្ោាៃ នៃរដា បាលខ្ត្មួ យ សដើមបី សាំរ ួល ៃូ វការ
ប្គប់ប្គង នៃកិចចការរាជការ, ឯកសណា
ា ៃភាព នៃជាំសៃឿ
សាសនា

សោយយកលទ្ា ិសទ្វរាជ1

ជាកមាលាំងចូ លរក

មជឈម ឌ ល សដើមបី រាង្គ្សតប្គប់មជឈោាៃ ៃិង ប្គប់ប្ស
ស

ប់

ោះបីមល ួៃ មាៃជាំសៃឿខ្បបណាក៏សោយ ឱ្យមកសៅសប្កាម

ៃិមត្
ិ ត រ ូប នៃសទ្វរាជ គឺ សិវលិងគ ខ្ដលសគសៃែ ត្់ថាបាៃមកពីប្ពោះឥសូ រ
តាមរយៈប្ាហែ ។៏ ដូ សចន ោះ សប្កាយពីសធវ ើពធ
ិ ីអភិសសក ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែៃទ្ី២
សោយប្ាហែ ៏ សិវនករលយ ប្ពោះអងគ ក៏កាលយជាប្ពោះឥសូ រខ្បងភាគ។
1

កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩

2

បារមី ប្ពោះមហាកសប្ត្ មាៃឋាៃៈជា ចប្កវាត្ីៃ (សសត
ចចប្កវាល)។ រាជបដិវត្ត ៃ៏

ាំងពីរយ៉ាងសៃោះ គឺសៅកនុង

សោលសៅខ្ត្មួ យ គឺសធវ ើឱ្យមាៃ សមតាភាព សៅកនុង
សងគ ម ៃិង សៃត ិភាព សៅកនុងរាជៃគរ។

អតថ ូប នៃលទ្ធ ិរទ្វរាជ
ៃុោះ ជាមូ លោាៃ នៃប្ទ្ឹសតី នៃលទ្ា ិសទ្វរាជ នៃរាជាៃិយមខ្មែ រ
ខ្ដលគរ

សៅកនុងប្បវត្ត ិសាង្គ្សតជាត្ិ

សាំរាប់ោាំារ

ៃូ វ

ប្បសយជៃ៏ នៃលទ្ា ិសនាោះ គឺ : ឯកភាពជាត្ិ ៃិង សៃត ិភាព។
ឯកភាព ជា សងគ ហកមែ 2 ខ្ដលជានាទ្ីផ្តតច់មុម របស់ប្ពោះ
មហាកសប្ត្។ ដូ សចន ោះ ប្ពោះអងគ ជាអន ករកាទ្ុក ៃូ វនាទ្ីសៃោះខ្ត្
មានក់ឯង សលើសោកសៃោះ, អាប្ស័យសហត្ុសៃោះ គឺប្ត្ូវចាត្់ទ្ុក
ប្ពោះអងគ ជាសទ្វរាជ ខ្ដលមៃុសស ប្ត្ូវខ្ត្សកាត្ខ្លលច។ ខ្ត្សសត
ចសទ្វរាជ

ប្ពោះអងគ

មិៃខ្ដលសប្បើរាជអាំណាច

យកសៅ

រំសោភ សលើប្បជារាង្គ្សតសនាោះស ើយ។ ប្ពោះអងគ ជាសសត ចលែ ឥត្
សខ្លចោះ,

ជាសសត ចយុត្តៈ

សោយសុប្កិត្

ៃិង

សោយ

អធិបសត្យយ ; ប្ពោះអងគ ប្គប់ប្គងៃគរ សោយជាក់ោក់
ដូ ចអាទ្ិសទ្ព ប្គប់ប្គងចប្កវាល សដើមបី រកា សណា
ត ប់ធ្ននប់
សោកីយ៏ ៃិង ឯកភាព។

2

សងគ ហកមែ : ការសធវ ើសសចកត ីសសង្គ្ង្ហគោះ។
កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩

3

ខ្ត្ប្ត្ូវដឹងថា សៅកនុងប្បវត្ត ិសាង្គ្សតជាត្ិខ្មែ រ មាៃកងវ ោះ ៃូ វ
ការពិត្ នៃសាថៃភាព នៃការរស់សៅ របស់ប្បជារាង្គ្សតខ្មែ រ។
រ ូបចមាលក់ សលើផ្តាង
ាំ ជញ្ជាំង នៃប្បាងគ ប្បាសាទ្ អងគ រវត្ត
បង្ហាញ ៃូ វទ្ិដាភាព អធិកអធម នៃកប
ួ ៃសយធ្ន ៃិង ស
ង្គ្ង្ហគមសជដា ជ័យ

ខ្ដលជាៃិមិត្តរ ូប នៃរាជមហិ ា ៃុភាព

ឆលក់សលើសីោ សាំរាប់ចីរកាល។ សួ រថា សត្ើសសចកត ីថ្ុាំសថក ើង នៃ
រ ូបភាព

ាំងសនាោះ មាៃការ

ក់ទ្ងអវ ីៃឹងសុភមងគ ល នៃ

ប្បជារាង្គ្សត ? សត្ើ លទ្ា ិសទ្វរាជខ្អែ កសលើ ឯកភាពជាត្ិ ៃិង
សៃត ិភាព មាៃ យុត្តិធម៏ នៃមៃុសសសោក សាំរាប់ប្បជារាង្គ្សត
ខ្ដរឬសទ្ ? សត្ើ សទ្វយុត្តិធម៏ ៃិង ៃរៈយុត្តិធម៏ វាជាយុត្តិធ
ម៏ខ្ត្មួ យ សាំរាប់មៃុសសសោក ?
ប្គប់សាំៃួរ

ាំងឡាយសនាោះ វាអាចទ្ុកជា ាកយបណា
ត សា

ចាំសាោះលទ្ា ិសទ្វរាជ សប្ាោះហាក់បីដូចជាទ្ុក រាជករុណា ៃិង
សសចកត ីសសន ហា របស់ប្ពោះមហាកសប្ត្ ចាំសាោះរាង្គ្សត អទុយៃឹង
រាជយុត្តិធម៏។ យុត្តិធម៏ វាមាៃសៅកនុងធ្នត្ុ នៃអាទ្ិសទ្ព
សប្ាោះប្ពោះអងគ ជាអន កបសងក ើត្សោក សហើយសសត ចសទ្វរាជ ជា
ត្ាំណាង នៃប្ពោះអងគ សៅសលើខ្អៃដី នៃមៃុសា សហើយ តាម
រយៈអសពវ 3សៃោះ វាជា កមាលាំងពហុអល បសងក ើត្ ៃូ វសសចកត ី
រ កករាយ ៃិង ភិសយោភាព សាំរាប់ប្បជារាង្គ្សត, សត្ើការ

៏សហន ោះ

ិ នៃគាំៃិត្បរ ិសុទ្ា
វាមិៃខ្មៃជាយុត្តិធម៏ ដូ សចានោះសទ្ឬ ? វធី

3

អសពវ , ការប៉ាោះាល់ប្ត្ូវ។
កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩

4

ជាអាទ្ិសទ្ព សប្ាោះសិលបៈ នៃអាទ្ិសទ្ព គឺជាសិលបៈ នៃសទ្ា ិ
ង្គ្ៃាិយ (សមតាតសៅកនុងសបោះដូ ង) សោយសុមដុមយ៉ាងសប្ៅ
បាំអុត្ ខ្ដលបសញ្ច ញ ជារ ូបភាពគាំៃិត្ ជាជាំសៃឿ នៃប្បជារា
ង្គ្សត ខ្ដលវានាាំ បសងក ើត្ឱ្យមាៃ ៃូ វសសចកត ីសសន ហា សោយ
សមប្ត្ីភាព ចាំសាោះសសត ចសទ្វរាជ ស

ោះបីសៅកនុង លកខ ម ឌ

ិ មាៃ
ខ្បបណាក៏សោយ គឺថា សៅកនុងឱ្វាទ្ នៃរាជអាំសពើ វជជ
ិ មាៃ សប្ាោះ សសត ចសទ្វរាជ ប្ពោះអងគ មិៃខ្ដល
ៃិង អវជជ
ប្បប្ពឹត្តអវីមុសសនាោះស ើយ។ ដូ សចន ោះ ប្ពោះអងគ មិៃខ្មៃជា ៃីត្ិ
ជៃ (sujet du droit) សនាោះសទ្, សបើៃិយយឱ្មល ី គឺ ប្ពោះអងគ
ៃិង ៃីត្ិ វាខ្ត្មួ យ សប្ាោះ ប្ពោះអងគ ជាត្ាំណាង នៃអាទ្ិសទ្
ព។ សៅកនុងសទ្វលកខ ម ឌ សៃោះ សត្ើសសត ចសទ្វរាជ ប្ទ្ង់សធវ ើការវ ិ
ៃិចជ័យស

ស ៃិង មាៃៃីត្ិគាំៃិត្ ដូ ចសមត ច ចាំសាោះ ប្បជា

រាង្គ្សត ? ដបិត្ ប្បជារាង្គ្សត ជាមៃុសសសោក។ សហត្ុអវី ក៏ប្ត្ូវ
បាំខ្បកលកខ ៃត ិកៈ រវាង សសត ច ៃិង រាង្គ្សត មុសោនឆាយខ្បប
សៃោះ សៅកនុងសោកខ្ត្មួ យ ? ស្ល ើយថា : សប្ាោះ លទ្ា ិសទ្វរាជ
ជាសាសនា។ សួ រថា : សត្ើមាៃខ្ដរឬសទ្ សាសនា សៅកនុង
សោកសៃោះោែៃ យុត្តិធម៏ ៃិង មៃុសសធម៏ ? ស្ល ើយថា :
ចាប់ របស់សសត ច គឺជា ការប្បកួ ត្កមាលាំង, ចាប់អរ ូបី។ សួ រ
ថា : សត្ើចាប់ខ្បបសៃោះ អាចៃឹងសោោះប្សាយ បញ្ាសងគ ម
ិ នៃប្បជារាង្គ្សត បាៃខ្ដរឬសទ្ ?
ៃិង ជី វត្
ខ្ត្ មហាៃគរខ្មែ រ សៅសប្កាមលទ្ា ិសទ្វរាជ ដួ លរលាំបៃត ិចមត
ងៗ រហូ ត្រលត្់សូៃយ។ សនាោះជា ទ្ុរគត្ ៃិង សុញ្ញភាព នៃ
កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩
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ិ វាសៅ
លទ្ា ិសទ្វរាជ, ខ្ត្ ឫ ា ៃុភាព នៃសសត ចសទ្វរាជ វញ
មាៃកនុងអត ត្់គាំៃិត្ខ្មែ រជាៃិចច

ស

ោះបី

មាៃបតរូ

របប

ដឹកនាាំ ពី លទ្ា ិសទ្វរាជ មកជារាជាៃិយមពុទ្ាោរវតា4។
ចាប់ពីខ្អៃដី ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែៃទ្ី៧ (១១៨១-១២១៨ ?)
ិ
របបរាជាៃិយមខ្មែ រ មាៃការវវត្ត
សៅរកពុទ្ាោរវតា ខ្ត្
សាសនាប្ាហែ

៏ សៅមាៃឥទ្ា ិពលខ្លលាំងគួ រសមជាៃិចចសៅ

កនុងវ ណ ៈកសប្ត្ ៃិង អភិជៃ ដូ ចយ៉ាង ប្ពោះបាទ្ជ័យវរៃ
្ ែ ទ្ី
៧ស

ោះបី ប្ពោះអងគ ជាពុទ្ាសាសៃិក ខ្ត្ប្ពោះអងគ ក៏សៅមាៃ

ប្ពហែ

៏បុសរាហិត្ ជាប្ពោះប្គូ របស់ប្ពោះអងគ ។ ដូ ចោនៃឹង

ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែ ម
ោរវតា
អងគ

(១៣៤០-?)

ាំងមូ ល ៃិង ជាអន កបសងក ើត្សៃត ត្ិវងសថែ ី ខ្ត្ប្ពោះ
ិ
ប្បត្ោសាថបនាស ើង វញអងខ្ដរ

បុសរាហិត្ប្សបតាមរាជាៃិយម
ដូ សចន ោះ

ជាប្ពោះមហាកសប្ត្ពុទ្ា

សៅកនុងគាំៃិត្

ៃូ វប្ក ុមប្ពហែ

ៃិយមប្ពហែ ញ្ញ សាសនា។

នៃរាជាៃិយមខ្មែ រ

ទ្ុកប្ពហែ

ញ្ញ សាសនា មិៃប្ោៃ់ខ្ត្ជាជាំសៃឿសាសនា គឺទ្ុកជា ប្គឹោះ
នៃសាថប័ៃខ្ត្មត ង។ រហូ ត្មកដល់សពវ នថា ប្គប់រាជពិធីសាំ
ខ្លៃ់ៗសៅកនុងប្ពោះបរមរាជវាាំង គឺពួកប្ពហែ

៏បុសរាហិត្ ជា

អន កដឹកនាាំ។
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ពុទ្ាោរវតា គឺ សសចកត ីសោរពចាំសាោះប្ពោះពុទ្ា។
កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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អតថ ូប នៃរាជាៃិយម្ពុទ្ធគា វតា
ការបតរជាសា
ូ
ថ ពរ ពីលទ្ា ិសទ្វរាជ មកលទ្ា ិពុទ្ាោរវតា គឺសធវ ើ
តាមអល វូ បដិវត្ត ៃ៏ សៅកនុងមជឈោាៃ នៃពួ កអន កដឹកនាាំ។
សៅកនុងបដិវត្ត ៃ៏សនាោះ មាៃការសធវ ើឃាត្ ប្ពោះមហាកសប្ត្
ចុងសប្កាយបងែ ស់ នៃសៃត ត្ិវងសអងគ រ ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៩
(១៣២៧-១៣៤០)។ តាមរាជពងាវតារ អន កសធវ ើឃាត្ គឺតា
ប្ត្សក់ខ្អែ ម ជាអន កខ្ថសួ ៃចារ របស់ប្ពោះមហាកសប្ត្, ជា
ឃាត្កមែ សោយសប្ោោះថានក់។ អន កប្បវត្ត ិសាង្គ្សត សៅមិៃ

ៃ់

ស្ល ើយបាៃៃូ វសាំៃួរថា : សត្ើអវីមលោះជាមូ លសហត្ុនៃបដិវត្ត ៃ៏ ?
សបើតាមទ្សសៃៈ របស់សោក Adhémard Leclere ៃិង
Dauphin Meunier : ប្ពឹត្តិការ

៏ ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែ ម

ស ើយសសាយរាជយ គឺជាមហាបដិវត្ត ៃ៏មួយកនុងប្បវត្ត ិសាង្គ្សត
ខ្មែ រ សហើយបដិវត្ត ៃ៏សនាោះ គឺជាបដិវត្ត ៃ៏ ខ្លង ៃសយបាយ
ៃិង ខ្លង សាសនា។
ប្បាកដណាស់សហើយថា លទ្ា ិសទ្វរាជ នៃរបបរាជាៃិយម សធវ ើ
ការកសាងជាត្ិខ្មែ រ

ឱ្យបាៃដល់

ភាពរុងសរឿងប្ត្សចោះ

ប្ត្ចង់បាំអុត្កនុងប្បវត្ត ិសាង្គ្សតខ្មែ រ។ ភាពរ កកចាំស រ កៃសនាោះ សត្ើ
សាំរាប់ខ្ត្ វ ណ ៈកសប្ត្ ៃិង អភិជៃ ? ចាំខ្

កឯរាង្គ្សត រស់សៅ

កនុងភាពទ្័លប្ចក រវាង ភាពប្កលាំបាក ៃិង ភា រ ិយកមែ
ប្គប់ខ្បបយ៉ាង សហើយ នប្កសពក ដូ ចយ៉ាង កាំខ្
ៃិង កាំខ្

ៃសាំ

ៃសយធ្ន

ង់ប្បាសាទ្។ ទ្ុកខសវទ្នាសៃោះឯង ខ្ដលនាាំ
កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩
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សអាយប្បជារាង្គ្សត យកប្ពោះពុទ្ាសាសនា ជាជប្មកចិត្ត សដើមបី
បៃថ យ ៃូ វទ្ុកខលាំបាក របស់មល ួៃ។ ខ្ត្មាៃ រាជសិោចារ ឹក
ដ៏លបីមួយ របស់ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៧ ចារថា « ទ្ុកខ នៃ
ប្បជារាង្គ្សត គឺជាទ្ុកខ របស់ប្ពោះមហាកសប្ត្ »។ ប្បសយគសៃោះ
បង្ហាញ ៃូ វករុណា របស់ប្ពោះមហាកសប្ត្ ចាំសាោះការរងទ្ុកខ
សវទ្នា របស់ប្បជារាង្គ្សត។ រាជសមតាតធម៏សៃោះ បញ្ចក់សលើ
សាននដ របស់ប្ពោះអងគ ៃូ វសាំ

ង់មៃា ីសពទ្យ ចាំៃួៃ ១០២ សាំ

រាប់ពោបាលជមា ឺ នៃប្បជារាង្គ្សត ៃិង សាំ

ង់ សាោសាំណាក់

(ធម៍សាោ) ចាំៃួៃ ១២១ សាំរាប់សាំរ ួល ៃូ វផ្តសុកភាព ដល់
អន កសធវ ើដាំស

ើរ

សៅកនុងប្ពោះរាជៃគរ។

ប្ពោះអងគ

ជាអន ក

បង្ហគប់ ឱ្យសាងប្បាសាទ្បាយ័ៃ សាំរាប់ត្ាំកល់ បដិមាពុទ្ា
អងគ យ៉ាងធាំ កាំពស់ជិត្ ៤ម.។ សួ រថា : សត្ើ កាបតរូ លទ្ា ិ សនាោះ
វាមាៃបតរូ

ាំងប្ស ុក ៃូ វអត្ថ រស់ នៃរបបរាជាៃិយម ខ្ដរ

ឬសទ្ ?
សគថា សាសនា នៃប្ពោះគុ

5

ៃិង របបដឹកនាាំ នៃប្ពោះគុ

សៅកនុងនដ របស់វ ណ ៈ នៃអន កដឹកនាាំ វាប្សសដៀងោនណាស់។
ប្ពោះគុ

គឺជាអត្ថ រ ូប នៃការទ្ូ លសុាំ

ប្បជារាង្គ្សត ៃិង ការអត ល់

ៃ នៃអន កសុាំ

ៃ នៃអន កអត ល់

ៃ គឺ

ៃ គឺប្ពោះមហា

កសប្ត្។ ដូ សចន ោះ សត្ើវាមាៃមុសោនអវ ីសៅ ពីលទ្ា ិសទ្វរាជ សបើប្ពោះ
មហាកសប្ត្ សៅខ្ត្ជាអន កអត ល់

5

សាសនា នៃប្ពោះគុ

ៃ ដល់ប្បជារាង្គ្សត ? សបើ

: Religion de la grâce.

កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩
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ទ្ុកការបតរូ នៃលទ្ា ិសនាោះ ជាបដិវត្ត ៃ៏ សាំរាប់ប្ោៃ់ខ្ត្ខ្កលាំ
លែ ៃូ វអត្ថ រ ូប នៃលទ្ា ិ ខ្ត្សៅខ្ត្រកា ៃូ វអត្ថ រស់ នៃលទ្ា ិ
ាំងមូ ល,

សួ រថា

សត្ើសៅប្ត្ង់ចាំ ុ ចណាមល ោះ

ខ្ដរអាច

ទ្ុកជា ការដូ រ ជាអាំសណាយអល ចាំសាោះប្បជារាង្គ្សត ? អត្ថ រ ូប
នៃសសត ចសទ្វរាជ ៃិង សសត ចពុទ្ាោរវតា សៅកនុងអត្ថ រស់ នៃ
វ ណ ៈ ជាអន កដឹកនាាំោច់មុមខ្ត្មួ យ វាប្សសដៀងោនណាស់។
រាង្គ្សតពុទ្ាសាសៃិក ៃិង សសត ចពុទ្ាសាសៃិក វាមិៃរោយ
ចូ លោនបាៃសនាោះស ើយ សប្ាោះវាមាៃរបងវ ណ ៈ ជាម ឌ សី
មា។ ដូ ចយ៉ាង សៅកនុងបដិវត្ត ៃ៏ របស់តាប្ត្សក់ខ្អែ ម
ខ្ដលសគទ្ុកជាបដិវត្ត ៃ៏

ខ្លងសាសនា

ខ្ត្អវ ីខ្ដលតា

ប្ត្សក់ខ្អែ ម ោត្់សាតរលាំោប់ជាប្បញាប់ គឺ អត្ថ រ ូប ៃិង
អត្ថ រស់ នៃរបបរាជាៃិយមចាស់ គឺថា ោត្់រកាវ ណ ៈកសប្ត្
ៃិង លាំោប់ នៃការដឹកនាាំ នៃវ ណ ៈ

ាំងមូ ល។ ដូ សចន ោះ

ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែ ម ជារាង្គ្សត យកត្ប្មាប់ វ ណ ៈកសប្ត្ ខ្ដល
ជាវ ណ ៈ មាៃប្ពោះគុ

ដល់ប្បជារាង្គ្សត តាមកប
ួ ៃ នៃប្ពោះ

ករុណាដខ្ដល។ ទ្សពិធរាជធម៌ វាប្ោៃ់ខ្ត្ជា បទ្ោាៃ
នៃឧត្ត មគត្ិ សាំរាប់សសត ចពុទ្ាោរវតា ខ្ត្មិៃទ្ុកជា រាជ
កាត្ពវ កិចចោច់ខ្លត្ ដូ សចន ោះ ប្ពោះអងគ ប្ទ្ង់មិៃខ្មៃ ជា
អន កទ្ទ្ួ លមុសប្ត្ូវ សលើអាំសពើ នៃការដឹកនាាំ របស់ប្ពោះអងគ
សនាោះស ើយ។ ជាការពិត្ សៅកនុងទ្សសៃៈ នៃសសត ចពុទ្ាោរវ
តា បញ្ចក់ថា : ទ្ុកខ របស់ប្បជារាង្គ្សត គឺជាទ្ុកខ របស់ប្ពោះ
មហាកសប្ត្ ខ្ត្ អត្ថ រស់ នៃទ្ុកខ សៅកនុងជាំសៃឿប្គឹោះ នៃពុទ្ា
កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩
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សាសនា គឺសកើត្ពី « កមែ អល » ខ្ដលជាអោ នៃអាំសពើ
របស់បុគគលមានក់ៗផ្តាល់ ោែៃអន កដនទ្ អាចជួ យសសង្គ្ង្ហគោះ
បាៃសនាោះសទ្។ សៅចាំសាោះមុម បដិមាពុទ្ាប្គប់រ ូបធ្នត្ុ រា
ិ ញ
ង្គ្សតពុទ្ាសាសៃិក បៃ់ប្សៃ់ សុាំ វញ្

នៃប្ពោះពុទ្ា ឱ្យប្ពោះអងគ

ជួ យខ្ថរកា ៃិង ការារមល ួៃ កនុងឋាៃៈប្ពោះអងគ ជាអន កស
សង្គ្ង្ហគោះ នៃមៃុសស សៅកនុងសោក។ ខ្ត្ ជារាង្គ្សតត្ជុៃ6 ជាពុទ្ា
សាសៃិក ក៏សុាំ ប្ពោះមហាកសប្ត្ពុទ្ាោរវតា ៃូ វសសចកត ីសមតាត
អាសូ រពីប្ពោះអងគ កនុងឋាៃៈប្ពោះអងគ ជាបីតា នៃប្បជារាង្គ្សត :
« ម្ុាំជាបថុជជៃ ជាអន កសោរប្ពោះពុទ្ាធម៏ឥត្សខ្លចោះ ជាអន ក
រស់សៅសប្កាមបារ កខ្ត្មួ យ នៃប្ពោះមហាកសប្ត្ ៃិង ជាអន កបាំ
សរ កោែៃលកខ ម ឌ ម្ុាំសុាំឱ្យប្ពោះធម៏ ៃិង ប្ពោះរាជបារមី សមតាត
អត ល់ ៃូ វសសចកត ីសុម ប្គប់ខ្បបយ៉ាងដល់ម្ុាំ កនុងឋាៃៈប្ពោះ
ិ
ាំងពីរ ជាមាចស់ នៃជី វត្សលើ
ត្ូ បង ៃិង មាចស់ នៃវាសនា នៃ
សត្វ សោក ៃិង រាង្គ្សត ! »។
ស

ោះបីរាង្គ្សត មាំបៃ់ប្សៃ់យ៉ាងណាកត ី ខ្ត្ទ្ុកខ របស់ោត្់ វា

ិ វាកាត្់ខ្ត្ធា ៃ់ធារស ើង សប្ាោះថា
មិៃរលត្់សសាោះ អទុយសៅវញ
ការសុាំតាមការបៃ់ប្សៃ់ វាមិៃខ្មៃ ជាដាំសណាោះប្សាយ ឬ
មសហាសថ សនាោះសទ្។ ាហៃសត្វ វាហត្់សៃឿយខ្លលាំង ខ្លង
សងើបសដើរបាៃ ដូ សចន ោះវាសដក រង់ចាាំសសចកត ីសាលប់ មិៃអាចបាំ
សរ ក ៃូ វសសចកត ីប្ត្ូវការ របស់មាចស់វាបាៃសទ្ៀត្ស ើយ។ រាង្គ្សត

6

រាង្គ្សតត្ជុៃ : រាង្គ្សត ជាកូ ៃ (ប្សីប្ប ុស), peuple enfant.
កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩
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មាៃមាចស់ ក៏ដូចោនៃឹងាហៃសត្វ សនាោះខ្ដរ សបើមល ួៃមាៃ
ទ្ុកខ ខ្ត្មិៃរកដាំសណាោះប្សាយ តាមមសធោបាយ របស់មល ួៃ
ឯង។

រេចកត ីេៃន ិដ្ឋាៃ
ការបតរពី
ូ លទ្ា ិសទ្វរាជ មក លទ្ា ិពុទ្ាោរវត្ី វាប្ោៃ់ខ្ត្ជា
ការបតរូ នៃអត្ថ រ ូប របស់រាជាៃិយមខ្មែ រខ្ត្ប៉ាុសណា
ណ ោះ សប្ាោះ
របបរាជាៃិយម សៅរកាធ្នត្ុអាំណាច

ាំងមូ ល របស់មល ួៃ

គឺអាំណាចសមសត 7។ ខ្មៃពិត្ វាមាៃរ ូបភាព ជាបដិវត្ត ៃ៏
សាសនា ៃិង ៃសយបាយ ខ្ត្វាប្ោៃ់ខ្ត្ជាបដិវត្ត ៃ៏ សាំរាប់
លាំអ វ ព ៈ នៃពួ កអន កដឹក សប្ាោះ ោែៃការចូ លរ ួមពីប្បជារា
ង្គ្សតសនាោះសទ្ ដបិត្សៅកនុងបដិវត្ត ៃ៏សនាោះ វាោែៃមាៃសោល
ការ

៏ នៃៃីត្ិ គឺជា អធិបត្ី សៅកនុងសោកសនាោះស ើយ។ ពី

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៧ មកដល់ ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែ ម ប្ស ុក
ខ្មែ រ កាំពុងរំអិល សលើជប្មាលចុោះ។ សិ រ ករុងសរឿង របស់ប្ស ុកខ្មែ រ
ខ្ដលជាសាននដ របស់ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ្ៃែ ទ្ី៧ ៃិង ការសាតរ នៃ
ត្នមល នៃរាជាៃិយម ខ្ដលជាសាននដ របស់ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់
ខ្អែ ម តាមការបដិវត្ត ៃ៏ នៃលទ្ា ិសាសនា វាមិៃអាចប
ង្គ្ញ្ចស

ៃូ វជប្មាលចុោះបាៃសនាោះសទ្

ខ្ដលនាាំឱ្យបកសពួ ក

អាំណាចសមសត ជាអាំណាច បងខ ាំ ប្បជាពលរដា ឲសធវ តា
ើ ម មសនាគមវ ិជាជរបស់
អន កដឹកនាាំ។
7

កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩
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ិ
ាំងសងខ្លង ោក់កាំហុសោនសៅវញសៅមក។
ពួ កខ្លង
ៃិយមលទ្ា ិសទ្វរាជ ៃិនាាថាប្ស ុកខ្មែ រចុោះអៃ់ថយ សោយសារ
ប្ពោះពុទ្ាសាសនា ខ្ដលជាសាសនា នាាំប្បជារាង្គ្សត ឱ្យគិត្ខ្ត្
ខ្សវ ងរកអល វូ ៃិាវៃ

ខ្ដលនាាំឱ្យជៃខ្មែ រ

ាំងឡាយ

អស់ ៃូ វសសចកត ីសកល ៀវកាល ជាអន កការារជាត្ិ។ ចាំខ្

បាត្់
ក ពួ ក

ិ យល់ស ើញថា លទ្ា ិសទ្វរាជ
អន កៃិយមលទ្ា ិពុទ្ាោរវតា វញ
គិត្ខ្ត្ សធវ ើការកសាង លិងគប្ពោះឥសូ រ សាំរាប់សោរពបូ ជា
សហើយ សក ឌ ប្បជារាង្គ្សត សធវ ើជាកមែ ករសាំ
អាទ្ិសទ្ព។ ខ្ត្បកសពួ ក

ង់ប្បាសាទ្ សាំរាប់

ាំងសងខ្លង មិៃសធវ ើការទ្ិសត្ៀៃ

រសបៀបប្គប់ប្គង នៃរបបរាជាៃិយមសនាោះសទ្។ សហត្ុអវី ?
សប្ាោះថា បកសពួ ក

ាំងសងខ្លងសនាោះ ជាថានក់អនកដឹកនាាំ

ទ្ទ្ួ លបាៃ បុពវសិទ្ាិប្គប់ខ្បបយ៉ាង ពីប្បភពខ្ត្មួ យ គឺត្ួ
សាថប័ទ្ប្ពោះមហាកសប្ត្។ ដូ សចន ោះ ដូ រលទ្ា ិសាសនា មិៃមាៃ
ៃ័យថា ប្ត្ូវដូ រ របបដឹកនាាំសនាោះស ើយ សហើយ ដូ រប្ពោះមហា
កសប្ត្ ក៏មិៃមាៃៃ័យថា ដូ រសាថប័ៃប្ពោះមហាកសប្ត្ សនាោះ
ិ រវាង
ខ្ដរ។ សយើងអាចសៃែ ត្់បាៃថា សដើមជសមាលោះ គឺជា វវាទ្
វ ណ ៈប្ាហែ

៏ ៃិង វ ណ ៈមង្គ្ៃតី ខ្ដលជាសមព ៃាមិត្តឯកសិទ្ាី

របស់វ ណ ៈកសប្ត្។ ប្ត្ូវដឹងថា វ ណ ៈសសនាមង្គ្ៃតី នាាំោនសប្ជើស
យកពុទ្ាសាសនា សដើមបី ប្បឆាំងៃឹង ពួ កប្ាហែ បុសរាហិត្
ខ្ដលភាគសប្ចើៃ មាៃសដើមកាំស

ិ
ើត្បរសទ្ស។ សត្ើជា វវាទ្

មាៃធមែ ជាត្ិប្បកាៃ់ពូជសាសៃ៏ ? មិៃខ្មៃសទ្។ មូ ល
សហត្ុ នៃជសមាលោះ គឺសថិត្សៅសលើ ការដស ត ើមោន យកអាំណាច
កា សាកលបង
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៤ កុមភៈ ២០១៩
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សដើមបីមាៃឥទ្ា ិពល សៅសលើប្ពោះមហាកសប្ត្។ ជាវ ណ ៈទ្ី១ សៅ
កនុងប្ាហែ ញ្ញ សាសនា ពួ កប្ាហែ
ហែ

៏បុសរាហិត្

សាសនា

មាៃអារមែ

៏ប្ពឹ ា ចារយ ៃិង ពួ កប្ា

៏ថាពួ កមល ួៃ

មាៃអាំណាច

ាំងមូ ល សៅសលើសសត ចសទ្វរាជ ដូ សចន ោះសហើយ បាៃជា

ពួ កមល ួៃ សសា ើរខ្ត្បង្ហគប់ប្ពោះមហាកសប្ត្ ឱ្យកសាងប្បាសាទ្
ប្គប់ខ្បបយ៉ាង សដើមបីថាវយដល់ប្ពោះអាទ្ិសទ្ព របស់ពួក
មល ួៃ ខ្ដលជាសាំ

ិ
ង់ មាៃត្នមល នថល ដល់ថ វកាជាត្ិ
ៃិង

ិ នៃប្បជារាង្គ្សត។ អាំណាចប្បកបសោយសប្ោោះថានក់ខ្បប
ជី វត្
សៃោះ សធវ ើឱ្យពួ កមហាសសនាមង្គ្ៃតី សសា ើរបាត្់អស់ ៃូ វអាំណាច
នៃឥទ្ា ិពល សៅសលើប្ពោះមហាកសប្ត្ សប្ាោះប្ពោះអងគ សាតប់ខ្ត្
សយបល់ ពួ កប្ាហែ

៏បុសរាហិត្ មិៃប្ត្ឹមខ្ត្ កិចចការ

សាសនា គឺរហូ ត្ដល់កិចចការរាជការ សហើយទ្ុកការ
របស់ប្ាហែ

យ

៏ រាជសហារាធិបត្ិ ជាទ្ាំនាយសមែ ត្សចច ៈ8។

បៃត ិចមត ងៗ សៅកនុងអាំ ុ ងសប្ចើៃសត្វត្ស កាំហឹងកាំបាាំង
របស់ពួកមហាមង្គ្ៃតីមួយចាំៃួៃធាំ ជាពុទ្ាសាសៃិក ចាំសាោះ
ពួ កប្ាហែ

៏បុសរាហិត្ កាលយជាទ្ាំនាស់សចញមុម នាាំបសងក ើត្

ិ
ឱ្យមាៃ វវាទ្សាសនា
សៅកនុងវង់ នៃវ ណ ៈមង្គ្ៃតីអង វ ណ ៈ
កសប្ត្អង។ ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៧ ប្ពោះអងគ មាៃប្បអនលអាំ
ូ
ពី
សៅកនុងប្បវត្ត សា
ិ ង្គ្សតខ្មែ រសៅសប្កាយសម័យអងគ រ មាៃសរសសររ ិោះគៃ់សប្ចើៃ
អាំពឥ
ី ទ្ា ិពល នៃការ យរបស់ប្ពហែ ៏ ជាសហារាបុសរាហិត្ សៅសលើប្ពោះមហា
កសប្ត្ ខ្ដលនាាំឱ្យប្ពោះអងគ សធវ ើការសសប្មចមុស ដូ ចយ៉ាង សៅកនុងរាជ ប្ពោះសសត
ចកៃ (១៥០៥-១៥១៥) ៃិង ប្ពោះបាទ្បទ្ុមរាជាទ្ី២ ឬ ប្ពោះបាទ្រាមាធិប រ ក
ចៃា (១៦៤២-១៦៥៨)។
8
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បញ្ាសៃោះ សហើយប្ទ្ង់សោោះប្សាយ រកសមតា សដើមបីកុាំឱ្យគូ ស
ប្ត្ូវ

ាំងសងខ្លង មាៃអារមែ

៏ថាមល ួៃជាអន កចាញ់។ សៅ

ប្ត្ង់ចាំ ុ ចសៃោះឯង ខ្ដលសគទ្ុកប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែៃ៏ទ្ី៧ ជា
ប្ពោះមហាកសប្ត្សទ្ព9។ ខ្ត្មកដល់រជជ កាល របស់ប្ពោះបាទ្
ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៨ (១២៤៣-១២៩៥) មាៃប្បត្ិកមែ សិវៃិយម
ប្បឆាំងៃឹងពុទ្ាសាសនាជាខ្លលាំង។ ពួ កប្ាហែ

៏ មាៃឥទ្ា

ិ រហូ ត្បង្ហគប់ឱ្យសកាសលុប រ ូបចមាលក់ប្ពោះពុទ្ា
ពលស ើង វញ
សៅសលើជញ្ចាំង ៃិង សលើសសរ កនុងប្បាសាទ្នានា សហើយ
សាង រ ូបចមាលក់លិងគប្ពោះឥសូ រ ឬ តាបសតាាំងសីល៏ ជាំៃួយ វ ិ
ញ។ ការអៃុសប្ោោះសាជាថែ ីដល់ពួកប្ាហែ

៏ គឺសោយសារ

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៨ មាៃមសហសីមួយរ ូប ជាកូ ៃប្ាហែ
បុសរាហិត្។

រហូ ត្មកដល់រជជ កាល

(១៣០៧-១៣៤០) ពួ កប្ាហែ

៏

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៩

៏បុសរាហិត្ សៅមាៃឥទ្ា ិពល

ខ្លលាំង ខ្ត្ពុទ្ាសាសនាសថរវាទ្ បាៃរ កកសុោះសាយណាស់សៅ
សហើយសៅប្ស ុកខ្មែ រ។ ខ្ដលនាាំឱ្យមាៃ បដិវត្ត ៃ៏សាសនាជា
ថែ ីសៅកនុងមជឈោាៃ នៃវ ណ ៈមង្គ្ៃតីជាថែ ី ដូ សចន ោះសហើយ បាៃជា
សកើត្មាៃប្ពឹត្តិការ

៏តាប្ត្សក់ខ្អែ ម ខ្ដលជាអន កសធវ ើឃាត្

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរៃទ្ី
្ ែ ៩ សហើយប្ត្ូវ ពួ កមហាសសនាមង្គ្ៃតីសលើក
ឱ្យស ើងសសាយរាជយបៃត សៅ។
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សគថា ប្ពឹត្តិការ

៏តាប្ត្សក់ខ្អែ ម វាដូ ចោនៃឹងសរឿងសប្ពង

មួ យសៅប្បសទ្សភូ មា ដាំណាលថា សៅគ.ស. ៩៣១ អន កោាំ
ប្ត្សក់មានក់ស្ែោះ សញា៉ាងអូ សយ៉ាោះហាៃ បាៃស ើងសសាយ
រាជយសៅប្ក ុងបូ កាៃ សប្កាយពីបាៃសធវ ើឃាត្ សសត ចស្ែោះ
សសងទ្ូ ខ្ដលបាៃលបលួ ចសបោះប្ត្សក់ របស់មល ួៃ កនុង
ដាំស

ើរ សធវ ើប្បមាញ់សៅកនុងនប្ព សហើយខ្ដលមល ួៃពុាំបាៃសាគល់

ថាជាមហាកសប្ត្។
ការសលើកសរឿងសប្ពងសនាោះ មកប្បដូ ចៃឹងប្ពឹត្តិការ
ប្ត្សក់ខ្អែ ម

វាអាចបកប្សាយបាៃថា

៏ នៃតា

ប្ពឹត្តិការ

៏តា

ប្ត្សក់ខ្អែ ម វាប្ោៃ់ខ្ត្ជាសរឿងសប្ពង ខ្ដលប្ស ុកខ្មែ រ ទ្ទ្ួ ល
ឥទ្ា ិពល កនុងខ្អន ក ពុទ្ាសាសនាហីៃយៃ ឬ សថរវាទ្ី ពី
ប្ស ុកភូ មា។ ដូ សចន ោះ ប្ពឹត្តិការ

៏ តាប្ត្សក់ខ្អែ ម វាោែៃលកខ

ៈ ជាប្បវត្ត ិសាង្គ្សតពិត្ ខ្ត្ពួ កភិកខុសងឃ ៃិយមសថរវាទ្ី
ខ្ត្ងខ្ត្នាាំោន សលើកសរឿងតាប្ត្សក់ខ្អែ ម មកដាំណាលត្ៗ
ោន ខ្បប ជាសហត្ុប្បវត្ត ិសាង្គ្សត សដើមបី សធវ ើសាពៃចាំ
សម័យអងគ រ ៃិង សប្កាយអងគ រ សាំរាប់ ពិព
សលញ

ៃូ វប្ពោះរាជពងាវតារខ្មែ រ

ង រវាង

៍នា យ៉ាងសពញ

សប្ាោះចាប់ពី

រជជ កាល

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែៃ៏ទ្ី៩ ពួ កអន កប្បវត្ត ិសាង្គ្សតខ្មែ រ ហាក់បីដូច
ជាមាៃការលាំបាក កនុងការចងប្កងពងាវតារជាត្ិ។ ខ្ត្
ស

ោះបីយ៉ាងណា

ប្ពឹត្តិការ

សៅកនុងប្ពោះរាជពងាតារខ្មែ រ

សគទ្ុក

តា
៏ ប្ត្សក់ខ្អែ ម ជាប្បវត្ត ិសាង្គ្សតជាត្ិពិត្ សហើយ
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ោក់ ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែ ម ជាសសត ចខ្មែ រសពញសិទ្ាិ ជាអន ក
បសងក ើត្

សៃត ត្ិវងសថែ ី បៃត ពីប្ពោះបាទ្ជ័យវរៃទ្ី
្ ែ ៩។ ដូ សចន ោះ

សៅកនុងប្ពោះរាជពងាវតារខ្មែ រ មិៃបាៃទ្ុក ប្ពឹត្តិការ

៏

ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែ មជាបដិវត្ត ៃ៏សាសនា ៃិង ៃសយបាយ
សនាោះសទ្។ ការបតរពី
ូ លទ្ា ិសទ្វជាត្ិ មក លទ្ា ិពុទ្ាោរវតា នៃ
រាជាៃិយមខ្មែ រ វាប្ោៃ់ខ្ត្បតរូ ៃូ វអត្ថ រ ូប ខ្ត្អត្ថ រស់ នៃ
ិ វាសថ ិត្សៅ
របប វញ

ាំងអស់ គឺជារបបសមសត ។ របបរាជា

ៃិយមពុទ្ាោរវតា ខ្លងទ្ុកវ ណ ៈប្ាហែ

៏ ជាវ ណ ៈឯកសិទ្ាី

ខ្ត្ក៏មិៃសលើក ពុទ្ាសហធមែ ិក ជាវ ណ ៈោរវតាសនាោះខ្ដរ។
សសត ចពុទ្ាសាសៃិក ប្ពោះអងគ ប្ោៃ់ខ្ត្ជាអន កមាៃអៃុសប្ោោះ
ចាំសាោះប្ពោះពុទ្ាសាសនា សហើយ ទ្ទ្ួ លយកជារាជជាំសៃឿ ខ្ត្
ប្ពោះអងគ សថ ិត្ជាអន កប្ត្ួ ត្ប្តាសលើពុទ្ាសាសនា កនុងឋាៃៈប្ពោះ
អងគ ជាសសត ចផ្តតច់ការ សៅកនុងប្ពោះមហាៃគរ៕
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