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អា ម្ភកថា  

រាជាៃិយមខ្មែ រ  ស ោះបីពួកអនកប្បឆាំង ចង់ឬមិៃចង់ ជា

របបមួយបាៃកសាង មហិ ា ៃុភាព នៃប្សកុខ្មែ រ។ ឧទ្ា

ងគត្ គឺសម័យមហាៃគរ : ៥ សត្វត្ស (សត្វត្សទ្ី៨ ដល់ ទ្ី

១៣) កន ុងការវវិត្តៃ៍រហ័ស ពីឋាៃៈៃគរចប្មោុះ នៃពួក

កុលសមព ័ៃា  រហូត្ដល់ៃគរសរៀបចាំ មាៃឯកភាពជាត្ិ ខ្អែក

សលើប្ពហែញ្ញសាសានា ជាវធីិ នៃគាំៃិត្ នៃការដឹកនាាំជាតិ្។ 

សដើមសត្វត្សទ្ី៣ ប្ពោះបាទ្ ហ ុៃ សទ្ៀៃ នាាំប្ពហែញ្ញសាសនា 

ចូលមកប្សកុខ្មែ រ សហើយ ប្ពោះអងគ សធវ ើបរវិត្តសងគមចាស់ ឱ្យ

សៅជាសងគមអារយៈ សោយរកាឫសមូលោា ៃណា ខ្ដល

ទ្ុកជាសដើមកាំស ើត្ នៃសងគមខ្មែ រ។ សដើមសត្វត្សទ្ី៩ 

ប្ពោះបាទ្ ជ័យវរ ែៃទ្ី២ (៨០២-៨៥០) បនាា ប់ពីបាៃសធវ ើស

ង្គ្ង្ហគ មសជសា ជ័យ បប្ងួបបប្ងួមជាតិ្រចួមក ប្ពោះអងគ សរៀបចាំ

រដាឱ្យមាៃបទ្ោា ៃ នៃរដាបាលខ្ត្មួយ សដើមបី សាំរលួ ៃូវការ

ប្គប់ប្គង នៃកិចចការរាជការ, ឯកសណាា ៃភាព នៃជាំសៃឿ

សាសនា សោយយកលទ្ាិសទ្វរាជ1 ជាកមាល ាំងចូលរក

មជឈម ឌ ល សដើមបី រាង្គ្សត ប្គប់មជឈោា ៃ ៃិង ប្គប់ប្ស ប់ 

ស ោះបីមល ៃួ មាៃជាំសៃឿខ្បបណាក៏សោយ ឱ្យមកសៅសប្កាម

                                                      

1 ៃិមតិ្តរបូ នៃសទ្វរាជ គឺ សវិលងិគ ខ្ដលសគសៃែត្់ថាបាៃមកពីប្ពោះឥសូរ
តាមរយៈប្ាហែ ។៏ ដូសចនោះ សប្កាយពីសធវ ើពិធីអភិសសក ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែៃទ្២ី 
សោយប្ាហែ ៏ សិវនករលយ ប្ពោះអងគ ក៏កាល យជាប្ពោះឥសូរខ្បងភាគ។ 
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បារមី ប្ពោះមហាកសប្ត្ មាៃឋាៃៈជា ចប្កវាត្ីៃ (សសត

ចចប្កវាល)។ រាជបដិវត្តៃ៏  ាំងពីរយ៉ា ងសៃោះ គឺសៅកន ុង

សោលសៅខ្ត្មួយ គឺសធវ ើឱ្យមាៃ សមតាភាព សៅកន ុង

សងគម ៃិង សៃត ិភាព សៅកន ុងរាជៃគរ។ 

 

អតថ បូ នៃលទ្ធ ិរទ្វរាជ  

ៃុោះ ជាមូលោា ៃ នៃប្ទ្ឹសត ី នៃលទ្ាិសទ្វរាជ នៃរាជាៃិយមខ្មែ រ 

ខ្ដលគរ សៅកន ុងប្បវត្ត ិសាង្គ្សតជាតិ្ សាំរាប់ោាំារ ៃូវ

ប្បសយជៃ៏ នៃលទ្ាិសនាោះ គឺ : ឯកភាពជាត្ិ ៃិង សៃត ិភាព។ 

ឯកភាព ជា សងគហកមែ2 ខ្ដលជានាទ្ីផ្តត ច់មុម របស់ប្ពោះ

មហាកសប្ត្។ ដូសចនោះ ប្ពោះអងគ ជាអនករកាទ្ុក ៃូវនាទ្ីសៃោះខ្ត្

មាន ក់ឯង សលើសោកសៃោះ, អាប្ស័យសហត្ុសៃោះ គឺប្ត្វូចាត់្ទ្ុក

ប្ពោះអងគ ជាសទ្វរាជ ខ្ដលមៃុសស ប្ត្វូខ្ត្សកាត្ខ្លល ច។ ខ្ត្សសត

ចសទ្វរាជ ប្ពោះអងគ មិៃខ្ដលសប្បើរាជអាំណាច យកសៅ

រំសោភ សលើប្បជារាង្គ្សត សនាោះស ើយ។ ប្ពោះអងគ ជាសសត ចលែឥត្

សខ្លច ោះ, ជាសសតចយុត្តៈ សោយសុប្កិត្ ៃិង សោយ

អធិបសត្យយ ; ប្ពោះអងគ ប្គប់ប្គងៃគរ សោយជាក់ោក់ 

ដូចអាទ្ិសទ្ព ប្គប់ប្គងចប្កវាល សដើមបី រកា សណាត ប់ធ្នន ប់

សោកីយ៏ ៃិង ឯកភាព។    

                                                      

2 សងគហកមែ  : ការសធវ ើសសចកត ីសសង្គ្ង្ហគ ោះ។ 
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ខ្ត្ប្ត្វូដឹងថា សៅកន ុងប្បវត្ត ិសាង្គ្សតជាតិ្ខ្មែ រ មាៃកងវោះ ៃូវ

ការពិត្ នៃសាថ ៃភាព នៃការរស់សៅ របស់ប្បជារាង្គ្សត ខ្មែ រ។ 

របូចមាល ក ់ សលើផ្តា ាំងជញ្ជ ាំង នៃប្បាងគប្បាសាទ្ អងគរវត្ត 

បង្ហា ញ ៃូវទ្ិដាភាព អធិកអធម នៃកបួ ៃសយធ្ន ៃិង ស

ង្គ្ង្ហគ មសជដាជ័យ  ខ្ដលជាៃិមិត្តរបូ នៃរាជមហិ ា ៃុភាព 

ឆល ក់សលើសីោ សាំរាប់ចីរកាល។ សួរថា សត្ើសសចកត ីថុ្ាំសថក ើង នៃ

របូភាព ាំងសនាោះ មាៃការ ក់ទ្ងអវ ីៃឹងសុភមងគល នៃ

ប្បជារាង្គ្សត  ? សត្ើ លទ្ាិសទ្វរាជខ្អែកសលើ ឯកភាពជាត្ិ ៃិង 

សៃត ិភាព មាៃ យុត្ត ិធម៏ នៃមៃុសសសោក សាំរាប់ប្បជារាង្គ្សត

ខ្ដរឬសទ្ ? សត្ើ សទ្វយុត្ត ិធម៏ ៃិង ៃរៈយុត្ត ិធម៏ វាជាយុត្ត ិធ

ម៏ខ្ត្មួយ សាំរាប់មៃុសសសោក ? 

ប្គប់សាំៃួរ ាំងឡាយសនាោះ វាអាចទ្ុកជា ាកយបណាត សា 

ចាំសាោះលទ្ាិសទ្វរាជ សប្ាោះហាក់បីដូចជាទ្ុក រាជករុណា ៃិង 

សសចកត ីសសនហា របស់ប្ពោះមហាកសប្ត្ ចាំសាោះរាង្គ្សត  អទ ុយៃឹង 

រាជយុត្ត ិធម៏។ យុត្ត ិធម៏ វាមាៃសៅកន ុងធ្នត្ុ នៃអាទ្ិសទ្ព 

សប្ាោះប្ពោះអងគ ជាអនកបសងក ើត្សោក សហើយសសត ចសទ្វរាជ ជា

ត្ាំណាង នៃប្ពោះអងគ សៅសលើខ្អៃដី នៃមៃុសា សហើយ តាម

រយៈអសពវ3សៃោះ វាជា កមាល ាំងពហុអល បសងក ើត្ ៃូវសសចកត ី

 រ កករាយ ៃិង ភិសយោភាព សាំរាប់ប្បជារាង្គ្សត , សត្ើការ ៏សហន ោះ 

វាមិៃខ្មៃជាយុត្ត ិធម៏ ដូសចាន ោះសទ្ឬ ?  វធីិ នៃគាំៃិត្បរសុិទ្ា 

                                                      

3 អសពវ, ការប៉ាោះាល់ប្ត្ូវ។ 
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ជាអាទ្ិសទ្ព សប្ាោះសិលបៈ នៃអាទ្ិសទ្ព គឺជាសិលបៈ  នៃសទ្ាិ

ង្គ្ៃា ិយ (សមតាត សៅកន ុងសបោះដូង) សោយសុមដុមយ៉ា ងសប្ៅ

បាំអុត្ ខ្ដលបសញ្ចញ ជារបូភាពគាំៃិត្ ជាជាំសៃឿ នៃប្បជារា

ង្គ្សត  ខ្ដលវានាាំ បសងក ើត្ឱ្យមាៃ ៃូវសសចកត ីសសនហា សោយ

សមប្ត្ីភាព ចាំសាោះសសត ចសទ្វរាជ ស ោះបីសៅកន ុង លកខម ឌ

ខ្បបណាក៏សោយ គឺថា សៅកន ុងឱ្វាទ្ នៃរាជអាំសពើ វជិជមាៃ 

ៃិង អវជិជមាៃ សប្ាោះ សសត ចសទ្វរាជ ប្ពោះអងគ មិៃខ្ដល

ប្បប្ពឹត្តអវ ីមុសសនាោះស ើយ។ ដូសចនោះ ប្ពោះអងគ មិៃខ្មៃជា ៃីតិ្

ជៃ (sujet du droit) សនាោះសទ្, សបើៃិយយឱ្មល ី គឺ ប្ពោះអងគ 

ៃិង ៃីតិ្ វាខ្ត្មួយ សប្ាោះ ប្ពោះអងគ ជាត្ាំណាង នៃអាទ្ិសទ្

ព។ សៅកន ុងសទ្វលកខម ឌ សៃោះ សត្ើសសត ចសទ្វរាជ ប្ទ្ង់សធវ ើការវ ិ

ៃិចជ ័យស ស ៃិង មាៃៃីតិ្គាំៃិត្ ដូចសមតច ចាំសាោះ ប្បជា

រាង្គ្សត  ? ដបិត្ ប្បជារាង្គ្សត  ជាមៃុសសសោក។ សហតុ្អវ ី ក៏ប្ត្វូ

បាំ ខ្បកលកខៃត ិកៈ រវាង សសត ច ៃិង រាង្គ្សត  មុសោន ឆា យខ្បប

សៃោះ សៅកន ុងសោកខ្ត្មួយ ? ស ល្ ើយថា : សប្ាោះ លទ្ាិសទ្វរាជ 

ជាសាសនា។ សួរថា : សត្ើមាៃខ្ដរឬសទ្ សាសនា សៅកន ុង

សោកសៃោះោែ ៃ យុត្ត ិធម៏ ៃិង មៃុសសធម៏ ? ស ល្ ើយថា : 

ចាប់ របស់សសត ច គឺជា ការប្បកួត្កមាល ាំង, ចាប់អរបីូ។ សួរ

ថា : សត្ើចាប់ខ្បបសៃោះ អាចៃឹងសោោះប្សាយ បញ្ា សងគម 

ៃិង ជីវតិ្ នៃប្បជារាង្គ្សត  បាៃខ្ដរឬសទ្ ? 

ខ្ត្ មហាៃគរខ្មែ រ សៅសប្កាមលទ្ាិសទ្វរាជ ដួលរលាំបៃត ិចមត

ងៗ រហូត្រលត់្សូៃយ។ សនាោះជា ទ្ុរគត្ ៃិង សុញ្ញភាព នៃ
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លទ្ាិសទ្វរាជ, ខ្ត្ ឫ ា ៃុភាព នៃសសតចសទ្វរាជ  វញិ វាសៅ

មាៃកន ុងអតត្់គាំៃិត្ខ្មែ រជាៃិចច ស ោះបី មាៃបត រូ របប

ដឹកនាាំ ពី លទ្ាិសទ្វរាជ មកជារាជាៃិយមពុទ្ាោរវតា4។ 

ចាប់ពីខ្អៃដី ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែៃទ្ី៧ (១១៨១-១២១៨ ?) 

របបរាជាៃិយមខ្មែ រ មាៃការវវិត្ត សៅរកពុទ្ាោរវតា ខ្ត្

សាសនាប្ាហែ ៏ សៅមាៃឥទ្ាិពលខ្លល ាំងគួរសមជាៃិចចសៅ

កន ុងវ ណ ៈកសប្ត្ ៃិង អភិជៃ ដូចយ៉ា ង ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ្ ែៃ ទ្ី

៧ ស ោះបី ប្ពោះអងគជាពុទ្ាសាសៃិក ខ្ត្ប្ពោះអងគ ក៏សៅមាៃ

ប្ពហែ ៏បុសរាហិត្ ជាប្ពោះប្គ ូ របស់ប្ពោះអងគ។ ដូចោន ៃឹង

ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែម (១៣៤០-?) ជាប្ពោះមហាកសប្ត្ពុទ្ា

ោរវតា ាំងមូល ៃិង ជាអនកបសងក ើត្សៃតត្ិវងសថែី ខ្ត្ប្ពោះ

អងគ ប្បត្ោសាថ បនាស ើងវញិអងខ្ដរ ៃូវប្កមុប្ពហែ

បុសរាហិត្ប្សបតាមរាជាៃិយម ៃិយមប្ពហែញ្ញសាសនា។ 

ដូសចនោះ សៅកន ុងគាំៃិត្ នៃរាជាៃិយមខ្មែ រ ទ្ុកប្ពហែ

ញ្ញសាសនា មិៃប្ោៃ់ខ្ត្ជាជាំសៃឿសាសនា គឺទ្ុកជា ប្គឹោះ 

នៃសាថ ប័ៃខ្ត្មតង។ រហូត្មកដល់សពវនថា ប្គប់រាជពិធីសាំ

ខ្លៃ់ៗសៅកន ុងប្ពោះបរមរាជវាាំង គឺពួកប្ពហែ ៏បុសរាហិត្ ជា

អនកដឹកនាាំ។ 

                                                      

44 ពុទ្ាោរវតា គឺ សសចកត ីសោរពចាំសាោះប្ពោះពទុ្ា។ 
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អតថ បូ នៃរាជាៃិយម្ពុទ្ធគា វតា  

ការបត រូជាសាថ ពរ ពីលទ្ាិសទ្វរាជ មកលទ្ាិពុទ្ាោរវតា គឺសធវ ើ

តាមអល វូបដិវត្តៃ៏ សៅកន ុងមជឈោា ៃ នៃពួកអនកដឹកនាាំ។ 

សៅកន ុងបដិវត្តៃ៏សនាោះ មាៃការសធវ ើឃាត្ ប្ពោះមហាកសប្ត្ 

ចុងសប្កាយបងែស់ នៃសៃតតិ្វងសអងគរ ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៩ 

(១៣២៧-១៣៤០)។ តាមរាជពងាវតារ អនកសធវ ើឃាត្ គឺតា

ប្ត្សក់ខ្អែម ជាអនកខ្ថសួៃចារ របស់ប្ពោះមហាកសប្ត្, ជា

ឃាត្កមែសោយសប្ោោះថាន ក់។ អនកប្បវត្ត ិសាង្គ្សត  សៅមិៃ ៃ់

ស ល្ ើយបាៃៃូវសាំៃួរថា : សត្ើអវ ីមល ោះជាមូលសហត្ុនៃបដិវត្តៃ៏ ?

សបើតាមទ្សសៃៈ របស់សោក Adhémard Leclere ៃិង 

Dauphin Meunier : ប្ពឹត្ត ិការ ៏ ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែម 

ស ើយសសាយរាជយ គឺជាមហាបដិវត្តៃ៏មួយកន ុងប្បវត្ត ិសាង្គ្សត

ខ្មែ រ សហើយបដិវត្តៃ៏សនាោះ គឺជាបដិវត្តៃ៏ ខ្លង ៃសយបាយ 

ៃិង ខ្លង សាសនា។ 

ប្បាកដណាស់សហើយថា លទ្ាិសទ្វរាជ នៃរបបរាជាៃិយម សធវ ើ

ការកសាងជាតិ្ខ្មែ រ ឱ្យបាៃដល់ ភាពរុងសរឿងប្ត្សចោះ

ប្ត្ចង់បាំអុត្កន ុងប្បវត្ត ិសាង្គ្សត ខ្មែ រ។ ភាពរ កកចាំសរ កៃសនាោះ សត្ើ

សាំរាប់ខ្ត្ វ ណ ៈកសប្ត្ ៃិង អភិជៃ ? ចាំ ខ្ កឯរាង្គ្សត  រស់សៅ

កន ុងភាពទ្័លប្ចក រវាង ភាពប្កលាំបាក ៃិង ភា រយិកមែ 

ប្គប់ខ្បបយ៉ា ង សហើយ នប្កសពក ដូចយ៉ា ង កាំ ខ្ ៃសយធ្ន 

ៃិង កាំ ខ្ ៃសាំ ង់ប្បាសាទ្។ ទ្ុកខ សវទ្នាសៃោះឯង ខ្ដលនាាំ
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សអាយប្បជារាង្គ្សត  យកប្ពោះពុទ្ាសាសនា ជាជប្មកចិត្ត សដើមបី 

បៃថយ ៃូវទ្ុកខលាំបាក របស់មល ៃួ។ ខ្ត្មាៃ រាជសិោចារកឹ

ដ៏លបីមួយ របស់ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៧ ចារថា « ទ្ុកខ  នៃ

ប្បជារាង្គ្សត  គឺជាទ្ុកខ  របស់ប្ពោះមហាកសប្ត្ »។ ប្បសយគសៃោះ 

បង្ហា ញ ៃូវករុណា របស់ប្ពោះមហាកសប្ត្ ចាំសាោះការរងទ្ុកខ

សវទ្នា របស់ប្បជារាង្គ្សត ។ រាជសមតាត ធម៏សៃោះ បញ្ច ក់សលើ

សាន នដ របស់ប្ពោះអងគ ៃូវសាំ ង់មៃា ីសពទ្យ ចាំៃួៃ ១០២ សាំ

រាប់ពោបាលជមា ឺ នៃប្បជារាង្គ្សត  ៃិង សាំ ង់ សាោសាំណាក់ 

(ធម៍សាោ) ចាំៃួៃ ១២១ សាំរាប់សាំរលួ ៃូវផ្តសុកភាព ដល់

អនកសធវ ើដាំស ើរ សៅកន ុងប្ពោះរាជៃគរ។ ប្ពោះអងគ ជាអនក

បង្ហគ ប់ ឱ្យសាងប្បាសាទ្បាយ័ៃ សាំរាប់ត្ាំកល់ បដិមាពុទ្ា

អងគយ៉ា ងធាំ កាំពស់ជិត្ ៤ម.។ សួរថា : សត្ើ កាបត រូ លទ្ាិ សនាោះ 

វាមាៃបត រូ ាំងប្សកុ ៃូវអត្ថរស់ នៃរបបរាជាៃិយម ខ្ដរ

ឬសទ្ ? 

សគថា សាសនា នៃប្ពោះគុ 5 ៃិង របបដឹកនាាំ នៃប្ពោះគុ  

សៅកន ុងនដ របស់វ ណ ៈ នៃអនកដឹកនាាំ វាប្សសដៀងោន ណាស់។ 

ប្ពោះគុ  គឺជាអត្ថរបូ នៃការទូ្លសុាំ ៃ នៃអនកសុាំ ៃ គឺ

ប្បជារាង្គ្សត  ៃិង ការអតល់ ៃ នៃអនកអតល់ ៃ គឺប្ពោះមហា

កសប្ត្។ ដូសចនោះ សត្ើវាមាៃមុសោន អវ ីសៅ ពីលទ្ាិសទ្វរាជ សបើប្ពោះ

មហាកសប្ត្ សៅខ្ត្ជាអនកអតល់ ៃ ដល់ប្បជារាង្គ្សត  ? សបើ

                                                      

5 សាសនា នៃប្ពោះគុ  : Religion de la grâce. 



 

កា សាកលបង 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៤ កមុភៈ ២០១៩ 

9 

ទ្ុកការបត រូ នៃលទ្ាិសនាោះ ជាបដិវត្តៃ៏ សាំរាប់ប្ោៃ់ខ្ត្ខ្កលាំ

លែ  ៃូវអត្ថរបូ នៃលទ្ាិ ខ្ត្សៅខ្ត្រកា ៃូវអត្ថរស់ នៃលទ្ាិ

 ាំងមូល, សួរថា សត្ើសៅប្ត្ង់ចាំ ុចណាមលោះ ខ្ដរអាច

ទ្ុកជា ការដូរ ជាអាំសណាយអល ចាំសាោះប្បជារាង្គ្សត  ? អត្ថរបូ 

នៃសសត ចសទ្វរាជ ៃិង សសត ចពុទ្ាោរវតា សៅកន ុងអត្ថរស់  នៃ

វ ណ ៈ ជាអនកដឹកនាាំោច់មុមខ្ត្មួយ វាប្សសដៀងោន ណាស់។ 

រាង្គ្សត ពុទ្ាសាសៃិក ៃិង សសត ចពុទ្ាសាសៃិក វាមិៃរោយ

ចូលោន បាៃសនាោះស ើយ សប្ាោះវាមាៃរបងវ ណ ៈ ជាម ឌ សី

មា។ ដូចយ៉ា ង សៅកន ុងបដិវត្តៃ៏ របស់តាប្ត្សក់ខ្អែម 

ខ្ដលសគទ្ុកជាបដិវត្តៃ៏ ខ្លងសាសនា ខ្ត្អវ ីខ្ដលតា

ប្ត្សក់ខ្អែម ោត្់សាត រលាំោប់ជាប្បញាប់ គឺ អត្ថរបូ ៃិង 

អត្ថរស់ នៃរបបរាជាៃិយមចាស់ គឺថា ោត្រ់កាវ ណ ៈកសប្ត្ 

ៃិង លាំោប់ នៃការដឹកនាាំ នៃវ ណ ៈ ាំងមូល។ ដូសចនោះ 

ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែម ជារាង្គ្សត  យកត្ប្មាប់ វ ណ ៈកសប្ត្ ខ្ដល

ជាវ ណ ៈ មាៃប្ពោះគុ  ដល់ប្បជារាង្គ្សត  តាមកបួ ៃ នៃប្ពោះ

ករុណាដខ្ដល។ ទ្សពិធរាជធម៌ វាប្ោៃ់ខ្ត្ជា បទ្ោា ៃ 

នៃឧត្តមគតិ្ សាំរាប់សសត ចពុទ្ាោរវតា ខ្ត្មិៃទ្ុកជា រាជ

កាត្ពវកិចចោច់ខ្លត្ ដូសចនោះ ប្ពោះអងគ ប្ទ្ង់មិៃខ្មៃ ជា

អនកទ្ទួ្លមុសប្ត្វូ សលើអាំសពើ នៃការដឹកនាាំ របស់ប្ពោះអងគ

សនាោះស ើយ។ ជាការពិត្ សៅកន ុងទ្សសៃៈ នៃសសត ចពុទ្ាោរវ

តា បញ្ច កថ់ា : ទ្ុកខ  របស់ប្បជារាង្គ្សត  គឺជាទ្ុកខ  របស់ប្ពោះ

មហាកសប្ត្ ខ្ត្ អត្ថរស់ នៃទ្ុកខ  សៅកន ុងជាំសៃឿប្គឹោះ នៃពុទ្ា
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សាសនា គឺសកើត្ពី « កមែអល » ខ្ដលជាអោ នៃអាំសពើ 

របស់បុគគលមាន ក់ៗផ្តា ល់  ោែ ៃអនកដនទ្ អាចជួយសសង្គ្ង្ហគ ោះ

បាៃសនាោះសទ្។ សៅចាំសាោះមុម បដិមាពុទ្ាប្គប់របូធ្នត្ុ រា

ង្គ្សត ពុទ្ាសាសៃិក បៃ់ប្សៃ់ សុាំ វញិ្ញ   នៃប្ពោះពុទ្ា ឱ្យប្ពោះអងគ 

ជួយខ្ថរកា ៃិង ការារមល ៃួ កន ុងឋាៃៈប្ពោះអងគ ជាអនកស

សង្គ្ង្ហគ ោះ នៃមៃុសស សៅកន ុងសោក។ ខ្ត្ ជារាង្គ្សត ត្ជុៃ6 ជាពុទ្ា

សាសៃិក កស៏ុាំ ប្ពោះមហាកសប្ត្ពុទ្ាោរវតា ៃូវសសចកត ីសមតាត

អាសូរពបី្ពោះអងគ កន ុងឋាៃៈប្ពោះអងគជាបីតា នៃប្បជារាង្គ្សត  : 

« មុ្ាំជាបថុជជៃ ជាអនកសោរប្ពោះពុទ្ាធម៏ឥត្សខ្លច ោះ ជាអនក

រស់សៅសប្កាមបារ កខ្ត្មួយ នៃប្ពោះមហាកសប្ត្ ៃិង ជាអនកបាំ

សរ កោែ ៃលកខម ឌ  មុ្ាំសុាំឱ្យប្ពោះធម៏ ៃិង ប្ពោះរាជបារមី សមតាត

អតល ់ ៃូវសសចកត ីសុម ប្គប់ខ្បបយ៉ា ងដល់មុ្ាំ កន ុងឋាៃៈប្ពោះ

 ាំងពីរ ជាមាច ស់ នៃជីវតិ្សលើត្បូ ង ៃិង មាច ស់ នៃវាសនា នៃ

សត្វសោក ៃិង រាង្គ្សត  ! »។ 

ស ោះបីរាង្គ្សត  មាំបៃ់ប្សៃ់យ៉ា ងណាកត ី ខ្ត្ទ្ុកខ  របស់ោត្់ វា

មិៃរលត្ស់សាោះ អទ ុយសៅវញិ វាកាត់្ខ្ត្ធាៃ់ធារស ើង សប្ាោះថា 

ការសុាំតាមការបៃ់ប្សៃ់ វាមិៃខ្មៃ ជាដាំសណាោះប្សាយ ឬ 

មសហាសថ សនាោះសទ្។ ាហៃសត្វ វាហត់្សៃឿយខ្លល ាំង ខ្លង

សងើបសដើរបាៃ ដូសចនោះវាសដក រង់ចាាំសសចកត ីសាល ប់ មិៃអាចបាំ

សរ ក ៃូវសសចកត ីប្ត្វូការ របស់មាច ស់វាបាៃសទ្ៀត្ស ើយ។ រាង្គ្សត  

                                                      

6 រាង្គ្សត ត្ជៃុ : រាង្គ្សត  ជាកូៃ (ប្សីប្បសុ), peuple enfant. 
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មាៃមាច ស់ ក៏ដូចោន ៃឹងាហៃសត្វសនាោះខ្ដរ សបើមល ៃួមាៃ

ទ្ុកខ  ខ្ត្មិៃរកដាំសណាោះប្សាយ តាមមសធោបាយ របស់មល ៃួ

ឯង។            

 

រេចកត ីេៃន ិដ្ឋា ៃ  

ការបត រូព ី លទ្ាិសទ្វរាជ មក លទ្ាិពុទ្ាោរវត្ ី វាប្ោៃ់ខ្ត្ជា

ការបត រូ នៃអត្ថរបូ របស់រាជាៃិយមខ្មែ រខ្ត្ប៉ាុសណាណ ោះ សប្ាោះ 

របបរាជាៃិយម សៅរកាធ្នត្ុអាំណាច ាំងមូល របស់មល ៃួ 

គឺអាំណាចសមសត 7។ ខ្មៃពិត្ វាមាៃរបូភាព ជាបដិវត្តៃ៏ 

សាសនា ៃិង ៃសយបាយ ខ្ត្វាប្ោៃ់ខ្ត្ជាបដិវត្តៃ៏ សាំរាប់

លាំអ វ ព ៈ នៃពួកអនកដឹក សប្ាោះ ោែ ៃការចូលរមួពីប្បជារា

ង្គ្សត សនាោះសទ្ ដបិត្សៅកន ុងបដិវត្តៃ៏សនាោះ វាោែ ៃមាៃសោល

ការ  ៏នៃៃីតិ្ គឺជា អធិបតី្ សៅកន ុងសោកសនាោះស ើយ។ ពី

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៧ មកដល់ ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែម ប្សកុ

ខ្មែ រ កាំពុងរំអិល សលើជប្មាលចុោះ។ សិរ ករុងសរឿង របស់ប្សកុខ្មែ រ 

ខ្ដលជាសាន នដ របស់ប្ពោះបាទ្ជ័យវរៃ្ែទ្ី៧ ៃិង ការសាត រ នៃ

ត្នមល នៃរាជាៃិយម ខ្ដលជាសាន នដ របស់ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់

ខ្អែម តាមការបដិវត្តៃ៏ នៃលទ្ាិសាសនា វាមិៃអាចប

ង្គ្ញ្ច ស ៃូវជប្មាលចុោះបាៃសនាោះសទ្ ខ្ដលនាាំឱ្យបកសពួក

                                                      

7 អាំណាចសមសត  ជាអាំណាច បងខ ាំ ប្បជាពលរដា ឲសធវ ើតាម មសនាគមវជិាជ របស់
អនកដឹកនាាំ។        
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 ាំងសងខ្លង ោក់កាំហុសោន សៅវញិសៅមក។ ពួកខ្លង

ៃិយមលទ្ាិសទ្វរាជ ៃិនាា ថាប្សកុខ្មែ រចុោះអៃ់ថយ សោយសារ

ប្ពោះពុទ្ាសាសនា ខ្ដលជាសាសនា នាាំប្បជារាង្គ្សត  ឱ្យគិត្ខ្ត្

ខ្សវងរកអល វូៃិាវ ៃ ខ្ដលនាាំឱ្យជៃខ្មែ រ ាំងឡាយ បាត្់

អស់ ៃូវសសចកត ីសកល ៀវកាល  ជាអនកការារជាត្ិ។ ចាំ ខ្ ក ពួក

អនកៃិយមលទ្ាិពុទ្ាោរវតា វញិ យល់ស ើញថា លទ្ាិសទ្វរាជ 

គិត្ខ្ត្ សធវ ើការកសាង លិងគប្ពោះឥសូរ សាំរាប់សោរពបូជា 

សហើយ សក ឌ ប្បជារាង្គ្សត  សធវ ើជាកមែករសាំ ងប់្បាសាទ្ សាំរាប់

អាទ្ិសទ្ព។ ខ្ត្បកសពួក ាំងសងខ្លង មិៃសធវ ើការទ្សិត្ៀៃ  

រសបៀបប្គប់ប្គង នៃរបបរាជាៃិយមសនាោះសទ្។ សហតុ្អវ ី ? 

សប្ាោះថា បកសពួក ាំងសងខ្លងសនាោះ ជាថាន ក់អនកដឹកនាាំ 

ទ្ទួ្លបាៃ បុពវសិទ្ា ិប្គប់ខ្បបយ៉ា ង ពីប្បភពខ្ត្មួយ គឺតួ្

សាថ ប័ទ្ប្ពោះមហាកសប្ត្។ ដូសចនោះ ដូរលទ្ាិសាសនា មិៃមាៃ

ៃ័យថា ប្ត្វូដូរ របបដឹកនាាំសនាោះស ើយ សហើយ ដូរប្ពោះមហា

កសប្ត្ ក៏មិៃមាៃៃ័យថា ដូរសាថ ប័ៃប្ពោះមហាកសប្ត្ សនាោះ

ខ្ដរ។ សយើងអាចសៃែត្់បាៃថា សដើមជសមាល ោះ គឺជាវវិាទ្ រវាង 

វ ណ ៈប្ាហែ ៏ ៃិង វ ណ ៈមង្គ្ៃត ី ខ្ដលជាសមពៃាមិត្តឯកសិទ្ាី 

របស់វ ណ ៈកសប្ត្។ ប្ត្វូដឹងថា វ ណ ៈសសនាមង្គ្ៃត ី នាាំោន សប្ជើស

យកពុទ្ាសាសនា សដើមបី ប្បឆាំងៃឹង ពួកប្ាហែ បុសរាហិត្ 

ខ្ដលភាគសប្ចើៃ មាៃសដើមកាំស ើត្បរសទ្ស។ សត្ើជា វវិាទ្ 

មាៃធមែជាត្ិប្បកាៃ់ពូជសាសៃ៏ ? មិៃខ្មៃសទ្។ មូល

សហតុ្ នៃជសមាល ោះ គឺសថ ិត្សៅសលើ ការដស ត ើមោន  យកអាំណាច 
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សដើមបមីាៃឥទ្ាិពល សៅសលើប្ពោះមហាកសប្ត្។ ជាវ ណ ៈទ្ី១ សៅ

កន ុងប្ាហែញ្ញសាសនា ពួកប្ាហែ ៏ប្ពឹ ា ចារយ ៃិង ពួកប្ា

ហែ ៏បុសរាហិត្ មាៃអារមែ ៏ថាពួកមល ៃួ មាៃអាំណាច

សាសនា ាំងមូល សៅសលើសសត ចសទ្វរាជ ដូសចនោះសហើយ បាៃជា

ពួកមល ៃួ សសា ើរខ្ត្បង្ហគ ប់ប្ពោះមហាកសប្ត្ ឱ្យកសាងប្បាសាទ្

ប្គប់ខ្បបយ៉ា ង សដើមបីថាវ យដល់ប្ពោះអាទ្ិសទ្ព របស់ពួក

មល ៃួ ខ្ដលជាសាំ ង់ មាៃត្នមលនថលដល់ថវកិាជាតិ្ ៃិង 

ជីវតិ្ នៃប្បជារាង្គ្សត ។ អាំណាចប្បកបសោយសប្ោោះថាន ក់ខ្បប

សៃោះ សធវ ើឱ្យពួកមហាសសនាមង្គ្ៃត ី សសា ើរបាត់្អស់ ៃូវអាំណាច 

នៃឥទ្ាិពល សៅសលើប្ពោះមហាកសប្ត្ សប្ាោះប្ពោះអងគ សាត ប់ខ្ត្

សយបល់ ពួកប្ាហែ ៏បុសរាហិត្ មិៃប្តឹ្មខ្ត្ កិចចការ

សាសនា គឺរហូត្ដល់កិចចការរាជការ សហើយទ្ុកការ យ 

របស់ប្ាហែ ៏ រាជសហារាធិបតិ្ ជាទ្ាំនាយសមែត្សចចៈ8។ 

បៃត ិចមតងៗ សៅកន ុងអាំ ុងសប្ចើៃសត្វត្ស កាំហឹងកាំបាាំង 

របស់ពួកមហាមង្គ្ៃត ីមួយចាំៃួៃធាំ ជាពុទ្ាសាសៃិក ចាំសាោះ

ពួកប្ាហែ ៏បុសរាហិត្ កាល យជាទ្ាំនាស់សចញមុម នាាំបសងក ើត្

ឱ្យមាៃ វវិាទ្សាសនា សៅកន ុងវង់ នៃវ ណ ៈមង្គ្ៃត ីអង វ ណ ៈ

កសប្ត្អង។ ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៧ ប្ពោះអងគ មាៃប្បអន លូអាំពី

                                                      

8 សៅកន ុងប្បវត្តសិាង្គ្សត ខ្មែ រសៅសប្កាយសមយ័អងគរ មាៃសរសសររោិះគៃស់ប្ចើៃ 
អាំពឥីទ្ាិពល នៃការ យរបស់ប្ពហែ ៏ ជាសហារាបុសរាហតិ្ សៅសលើប្ពោះមហា
កសប្ត្ ខ្ដលនាាំឱ្យប្ពោះអងគ សធវ ើការសសប្មចមុស ដូចយ៉ា ង សៅកន ុងរាជ ប្ពោះសសត
ចកៃ (១៥០៥-១៥១៥) ៃិង ប្ពោះបាទ្បទ្មុរាជាទ្ី២ ឬ ប្ពោះបាទ្រាមាធិបរ ក
ចៃា  (១៦៤២-១៦៥៨)។   
(note de bas de page - suite) 
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បញ្ា សៃោះ សហើយប្ទ្ង់សោោះប្សាយ រកសមតា សដើមបីកុាំឱ្យគូស

ប្ត្វូ ាំងសងខ្លង មាៃអារមែ ៏ថាមល ៃួជាអនកចាញ់។ សៅ

ប្ត្ង់ចាំ ុចសៃោះឯង ខ្ដលសគទ្ុកប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែៃ៏ទ្ី៧ ជា

ប្ពោះមហាកសប្ត្សទ្ព9។ ខ្ត្មកដល់រជជកាល របស់ប្ពោះបាទ្

ជ័យវរ្ ែៃទ្៨ី (១២៤៣-១២៩៥) មាៃប្បតិ្កមែសិវៃិយម 

ប្បឆាំងៃឹងពុទ្ាសាសនាជាខ្លល ាំង។ ពួកប្ាហែ ៏ មាៃឥទ្ា

ពលស ើងវញិ រហូត្បង្ហគ ប់ឱ្យសកាសលុប របូចមាល ក់ប្ពោះពុទ្ា

សៅសលើជញ្ច ាំង ៃិង សលើសសរ កន ុងប្បាសាទ្នានា សហើយ 

សាង របូចមាល ក់លិងគប្ពោះឥសូរ ឬ តាបសតាាំងសីល៏ ជាំៃួយវ ិ

ញ។ ការអៃុសប្ោោះសាជាថែីដល់ពួកប្ាហែ ៏ គឺសោយសារ 

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៨ មាៃមសហសីមួយរបូ ជាកូៃប្ាហែ ៏

បុសរាហិត្។ រហូត្មកដល់រជជកាល ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ្ ែៃទ្ី៩ 

(១៣០៧-១៣៤០) ពួកប្ាហែ ៏បុសរាហិត្ សៅមាៃឥទ្ាិពល

ខ្លល ាំង ខ្ត្ពុទ្ាសាសនាសថរវាទ្ បាៃរ កកសុោះសាយណាស់សៅ

សហើយសៅប្សកុខ្មែ រ។ ខ្ដលនាាំឱ្យមាៃ បដិវត្តៃ៏សាសនាជា

ថែីសៅកន ុងមជឈោា ៃ នៃវ ណ ៈមង្គ្ៃត ីជាថែី ដូសចនោះសហើយ បាៃជា

សកើត្មាៃប្ពឹត្ត ិការ ៏តាប្ត្សក់ខ្អែម ខ្ដលជាអនកសធវ ើឃាត្

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ្ ែៃទ្ី៩ សហើយប្ត្វូ ពួកមហាសសនាមង្គ្ៃត ីសលើក

ឱ្យស ើងសសាយរាជយបៃត សៅ។ 

                                                      

9 មហាកសប្ត្សទ្ព, មហាកសប្ត្មាៃសទ្ពសកាសលយ។ 
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សគថា ប្ពឹត្ត ិការ ៏តាប្ត្សក់ខ្អែម វាដូចោន ៃឹងសរឿងសប្ពង

មួយសៅប្បសទ្សភូមា ដាំណាលថា សៅគ.ស. ៩៣១ អនកោាំ

ប្ត្សក់មាន ក់ស ែ្ ោះ សញា៉ា ងអ ូសយ៉ាោះហាៃ បាៃស ើងសសាយ

រាជយសៅប្កងុបូកាៃ សប្កាយពីបាៃសធវ ើឃាត្ សសត ចស ែ្ ោះ 

សសងទូ្ ខ្ដលបាៃលបលួចសបោះប្ត្សក់ របស់មល ៃួ កន ុង

ដាំស ើរ សធវ ើប្បមាញ់សៅកន ុងនប្ព សហើយខ្ដលមល ៃួពុាំបាៃសាគ ល់

ថាជាមហាកសប្ត្។ 

ការសលើកសរឿងសប្ពងសនាោះ មកប្បដូចៃឹងប្ពឹត្ត ិការ ៏ នៃតា

ប្ត្សក់ខ្អែម វាអាចបកប្សាយបាៃថា ប្ពឹត្ត ិការ ៏តា

ប្ត្សក់ខ្អែម វាប្ោៃ់ខ្ត្ជាសរឿងសប្ពង ខ្ដលប្សកុខ្មែ រ ទ្ទួ្ល

ឥទ្ាិពល កន ុងខ្អនក ពុទ្ាសាសនាហីៃយៃ ឬ សថរវាទ្ី ពី

ប្សកុភូមា។ ដូសចនោះ ប្ពឹត្ត ិការ ៏ តាប្ត្សក់ខ្អែម វាោែ ៃលកខ

 ៈ ជាប្បវត្ត ិសាង្គ្សត ពិត្ ខ្ត្ពួកភិកខ ុសងឃ ៃិយមសថរវាទ្ី 

ខ្ត្ងខ្ត្នាាំោន  សលើកសរឿងតាប្ត្សក់ខ្អែម មកដាំណាលត្ៗ

ោន  ខ្បប ជាសហតុ្ប្បវត្ត ិសាង្គ្សត  សដើមប ីសធវ ើសាព ៃចាំ ង រវាង

សម័យអងគរ ៃិង សប្កាយអងគរ សាំរាប់ ពិព ៍នា យ៉ា ងសពញ

សលញ ៃូវប្ពោះរាជពងាវតារខ្មែ រ សប្ាោះចាប់ពី រជជកាល

ប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែៃ៏ទ្ី៩ ពួកអនកប្បវត្ត ិសាង្គ្សត ខ្មែ រ ហាក់បីដូច

ជាមាៃការលាំបាក កន ុងការចងប្កងពងាវតារជាត្ិ។ ខ្ត្

ស ោះបីយ៉ា ងណា សៅកន ុងប្ពោះរាជពងាតារខ្មែ រ សគទ្ុក

ប្ពឹត្ត ិការ ត៏ាប្ត្សក់ខ្អែម ជាប្បវត្ត ិសាង្គ្សតជាត្ពិិត្ សហើយ
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ោក ់ ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែម ជាសសតចខ្មែ រសពញសិទ្ាិ ជាអនក 

បសងក ើត្  សៃតត្ិវងសថែី បៃតពីប្ពោះបាទ្ជ័យវរ ្ ែៃទ្ី៩។ ដូសចនោះ 

សៅកន ុងប្ពោះរាជពងាវតារខ្មែ រ មិៃបាៃទ្ុក ប្ពឹត្ត ិការ ៏

ប្ពោះបាទ្ប្ត្សក់ខ្អែមជាបដិវត្តៃ៏សាសនា ៃិង ៃសយបាយ 

សនាោះសទ្។ ការបត រូពីលទ្ាិសទ្វជាត្ិ មក លទ្ាិពុទ្ាោរវតា នៃ

រាជាៃិយមខ្មែ រ វាប្ោៃ់ខ្ត្បត រូ ៃូវអត្ថរបូ ខ្ត្អត្ថរស់ នៃ

របប វញិ វាសថ ិត្សៅ ាំងអស់ គឺជារបបសមសត ។ របបរាជា

ៃិយមពុទ្ាោរវតា ខ្លងទ្ុកវ ណ ៈប្ាហែ ៏ ជាវ ណ ៈឯកសិទ្ាី 

ខ្ត្ក៏មិៃសលើក ពុទ្ាសហធមែ ិក ជាវ ណ ៈោរវតាសនាោះខ្ដរ។ 

សសត ចពុទ្ាសាសៃិក ប្ពោះអងគប្ោៃ់ខ្ត្ជាអនកមាៃអៃុសប្ោោះ

ចាំសាោះប្ពោះពុទ្ាសាសនា សហើយ ទ្ទួ្លយកជារាជជាំសៃឿ ខ្ត្

ប្ពោះអងគ សថ ិត្ជាអនកប្តួ្ត្ប្តាសលើពុទ្ាសាសនា កន ុងឋាៃៈប្ពោះ

អងគជាសសតចផ្តត ច់ការ សៅកន ុងប្ពោះមហាៃគរ៕      

           

 

 

       


