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គាំនិតនរោបាយ ននហណិ្ឌ ូ  

ផ្ទ ុយពីទរសនវជិ្ជា  ននសារនាហិណ្ឌ  ូ ខ្ែលរមបូ រយៅយោយ

គំនិត្យស្រើន រម ុ ស្គសាែ ញ និង លអ ិត្លអន់, គំនិត្នយោបាយ 

ននហិណ្ឌ  ូ ខ្ែលស្គបែណ្ត ប់រត្វត្ស ពីរម័យកាល យវទ

(Védique) ជិត្ខាងរហរសវត្សទី២ មុនស្គិរតរករាជ 

រហូត្ែល់ រម័យកាល ននការពស្ងឹង ននសារនាអុីសាា ម 

យៅរត្វត្សទី១៤ យស្កាយស្គិរតរករាជ វាមានលកខណ្ៈ 

សាមញ្ញ  ស្បហាក់ស្បខ្ហលគ្នា  យហើយ បត រូតិ្រតួ្រណារ់។ 

គំនិត្យនាោះ វាសាា ល់ នូវការវវិត្តន៏ យែើមបយី ា្ ើយត្បនឹងបញ្ហា  

ស្ទឹរត ី និង ស្បត្ិបត្ត ិ យកើត្យ ើងពីស្ពឹត្ត ិការណ្៏ ែូរោ៉ា ង ការ

ផ្ុរយរញ ននសារនា ឬ ទរសនវជិ្ជា យផ្សងៗជ្ជយស្រើនយទៀត្ 

និង វណ្ណ ៈ ឬ សាជីវកមែ និង ការឈ្លា នពានបរយទរមានហូរ

ខ្ហមក។ យបើយ ោះបីជ្ជមាន បំលារ់បត រូែូយ ា្ ោះ ខ្ត្ស្បយេទ 

ននការគិត្ជ្ជជយស្ៅ ការយ្ទជ្ជបញ្ហា  និង រយបៀបយ ា្ ើយ

យោោះស្សាយ វារថ ិត្យៅយរទ ើរខ្ត្ែខ្ែល។ 

 វទូិនយោបាយហិណ្ឌ  ូ ទុករស្កវា  ជ្ជ រែឋ (Rta), រណាត ប់

ធ្នា បយ់លាហធ្នត្ុ ខ្ែលពុំអារបំពានបាន, យស្ពាោះវាជ្ជអំយពើ 

ននរាប ់ ខ្ែលជ្ជត្ំណាង ននបញ្ហញ ទិពវ។ រាប់ ងំឡាយ

យនាោះ ស្ពោះអាទិយទព ស្ពោះអងា មិនខ្មន ជ្ជអាកបង្គា ប់ និង 

ជ្ជអាកបយងក ើត្យនាោះយទ, វាក៏អធមែជ្ជត្ិ ខ្ត្ តាមសារជ្ជត្ិ

 

និមិត្តរបូហិណ្ឌ  ូ
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របរ់វា វាមានលកខណ្ៈរមយហត្ុផ្ល។ រណាត ប់ធ្នា ប់ នន

រស្កវា  វារកាមល នួបាន យៅកន ុង វសិាលភាព លុោះណាខ្ត្

អងាភាពនិមួយៗ វាខ្ែរកាទីសាថ នរបរ់មល នួយរៀងៗមល នួ និង 

យគ្នរពរាប់។ រងាមមនុរស ជ្ជខ្ផ្ាករមួបញ្ច លូ ននរស្កវា  

យហើយវា បនតបយងក ើត្ នូវ រណាត ប់ធ្នា ប់ និង « ររចៈភាព » 

ននរស្កវា បាន លុោះណាមនុរស រកា និង យគ្នរព ធមែ 

(dharma)។ ធមែ , គឺរភាវៈ ននភាពស្តឹ្មស្ត្វូ, គឺជ្ជករណ្ីណ្

កិរច។ មនុរសយលាក មុរពីវត្ថ ុ មាន ការគិត្ និង យរត្នា។ 

វាអារធ្នា ក់ ជ្ជអាករងយស្គ្នោះ យោយស្រ ំគំនិត្ និង មាន

រំណ្ង់ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង យហើយ រវាត្ពី ធមែ។ ែូយរាោះ 

ទណ្ឌ កមែ (Danda) - កមាា ំង និង ទណ្ឌ កិរច - វាជ្ជរាប់

ោក់កំហិត្ យែើមបី រកាមនុរសយលាក ឱ្យរថ ិត្យៅយលើផ្ល  ូវស្ត្ង់

បាន។ 

ធមែ និង ទណ្ឌ កមែ ជ្ជទរសនៈពីររំខាន់ ននគំនិត្

នយោបាយ ននហិណ្ឌ ។ូ យែើមបីស្គប់ស្គង រហគមន៏យរៀបរយ 

យៅយលើខ្ែនែី (territoire) មួយ វាស្ត្វូ្ំបារ់ យស្បើ 

ទណ្ឌ កមែ យែើមបីរកា ធមែ។ ែូយ ា្ ោះ អរ់ វទូិនយោបាយ នាំ

គ្នា ស្បឹកា អំពីធមែជ្ជត្ិ, មូលោឋ ន និង ស្បេព នន ធមែ 

និង ទណ្ឌ កមែ។ អាកមា ោះ បានររយររ ធមែសាស្ត្សាត  

(dharmasastra) ឬ កបួ ន នន ធមែ, អាកមា ោះយទៀត្ បានររ
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យររអំពី ទណ្ឌ កមែ ឬ អធិការសាស្ត្សាត  (arthasastra)។  វទូិ 

Kautilya ជ្ជ វទូិនយោបាយ ែ៏រំណានមាា ក់ ននហិណ្ឌ  ូយលាក

ឱ្យអត្ថន័យ អធិការ (artha) ែូរជ្ជ ខ្ែនែី និង  វបុិលភាព 

និង អធិការសាស្ត្សាត  ែូរជ្ជផ្ល វូ យែើមបីទទួលបាន នូវខ្ែនែី 

និង យធវ ើខ្ែនែីយនាោះ ឱ្យលូត្លារ់យ ើង។  វធីិសាស្ត្រត ងំពីរ

យនោះ វាបំយពញបខ្នថមគ្នា  ប៉ាុខ្នតបនត ិរមតងៗ យៅទីបំផុ្ត្ យគ

បានរកាទុកខ្ត្គំនិត្ របរ់ វទូិ Kautilya ថាជ្ជ គំនិត្

នយោបាយរារ់លារ ់ននហិណ្ឌ ។ូ 

យ ោះបី អរអ់ាកបយងក ើត្ហិណ្ឌ  ូ ទទួលសាា ល់ថា ករណ្ីយកិរច

មួយរំនួន ខ្ែលមនុរសស្ត្វូទទួលមុរស្ត្វូ កន ុងតួ្នាទីជ្ជ

មនុរស ខ្ត្បនទ ុកយនាោះ វាខ្ស្បស្បួលយៅតាមបរបិទ។ ករណិ្ីយ

កិរចមួយរំនួន ស្ត្វូមនុរសទទួលមុរស្ត្វូ យៅតាមជ្ជត្ិ

កំយណ្ើត្ យរៀងមល នួ យៅកន ុងស្កមុរងាមពិយររ ឬ វណ្ណ ៈ 

(varnadharma) និង អាកែនទយទៀត្ តាមអាយុ ននជីវតិ្ 

(ashrama-dharma)។ 

អាកបយងក ើត្ហិណ្ឌ យូផ្សងៗយទៀត្ យល់យ ើញថា រងាម មិន

ខ្មនជ្ជការស្បមូលរមួ ននបុគាលយនាោះយទ ខ្ត្ជ្ជរហគមន៏ 

ននរហគមន ៏ងំឡាយ។ រហគមន៏ ងំយនាោះ វាជ្ជប់គ្នា

យោយរនាា ក់ យៅកន ុងវណ្ណ ៈពិយររ ងំឡាយ ខ្ែលវណ្ណ ៈនិមួ

យៗ មានមុមង្គរ យរែឋកិរចកំណ្ត្់ទុក យហើយ រថ ិត្យៅកន ុង
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សាថ ន របរ់មល នួ តាមឋានានុស្កម ននរងាម។ ធមែ នន

បុគាល វាមានមកពីកំយណ្ើត្របរ់មល នួ។ កំយណ្ើត្យៅកន ុងវ

ណ្ណ ៈមួយ មិនខ្មនជ្ជយស្គ្នោះថាា ក់ ឬ នរែនយ ខ្ត្វាជ្ជផ្ល នន

អំយពើខ្ែលបានស្បស្ពឹត្តពីជ្ជត្ិមុន យៅថា កមែ។ កមែ វា

មានន័យជ្ជ អយពើផ្ង និង វារនាផ្ង។ ស្គប់អំយពើ វា

បយញ្ចញឱ្យយ ើញ និង ររនា នូវកិរោិ ននភាា ក់ង្គរ ខ្ែលវា

មានអនុភាពយៅយលើ យររភីាព និង វារនា ឬ យពៀរយវរា នន

បុគាល។ យលើរព ីវណ្ណ ៈ ននមល នួយនោះយទៀត្ បុគាល មានមុមង្គរ

យៅកន ុងរងាមជ្ជ - បីតា ឬ បុស្តា សាវ មី ឬ េរោិ បង ឬ 

បអ នូ អាកជិត្ខាង - ខ្ែលបងខ ំមល នួ ឱ្យមានករណ្ីយកិរច

ពិយររ។ យបើរិនជ្ជបុគាលមាា ក់ៗ ស្បស្ពឹត្ត ិស្ត្វូតាមទំនង 

ធមែ ននមល នួ វានឹងគ្នែ ន ការស្ជួលស្របល់យៅកន ុងរងាម

យនាោះយ ើយ។ ែូយរាោះ យគឥត្ស្ត្វូការ ទណ្ឌ កមែ ឬ រោឋ េិបាល

យនាោះខ្ែរ។ តាមអាកបយងក ើត្ហិណ្ឌ ជូ្ជយស្រើន យគយល់យ ើញថា 

មនុរសយលាក កាលពីយស្ពងនាយ ររ់យៅយៅកន ុងសាថ នភាព

ខ្បបយនោះ។ ខ្ត្យោយយហត្ ុ ននការមវ ោះរីលធម៏ និង ការ

យលាេលន់, អហង្គក រ (ahamkar) (ពាកយរំស្ត្រក ឹត្ មានន័យថា 

ឯកត្តភាព ស្រឡាញ់មល នួឯង និង អេិមនៈ) មនុរសយលាក 

ស្បស្ពឹត្ត ិអំយពើពុលរលួយ យហើយ នាំគ្នា យធវ ើមិនសាា ល ់ធមែ នន

មល នួ ខ្ែលនាំឱ្យមាន ការស្របូកស្របល់ ននវណ្ណ ៈ - 
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អវត្តមាន ននរាប់អ រយិជ្ជតិ្ (arajakata)  - និង យោគ

មគា  (yoga) (matsyanyaya ou matsyâsana), ជ្ជរាប់

កំពូល, យោយយហត្ុយនោះឯង ខ្ែលស្តី្ធំ រីុស្តី្តូ្រ។ កន ុងសាថ ន

ភាពខ្បបយនោះឯង ខ្ែលត្ស្មូវឱ្យមាន រោឋ េិបាល ជ្ជការ

្ំបារ់ យែើមបីលំបំបាត់្ នូវអំយពើ ងំឡាយយនាោះ។ 

យ ោះបី យរទ ើរខ្ត្ស្គប់អាកបយងក ើត្នយោបាយហិណ្ឌ  ូនាំគ្នា យតត

ត្ នូវការពិ្រណាយៅយលើ រាជរោឋ េិបាលហិណ្ទ  ូោ៉ា ងណាកត ី, 

ខ្ត្ស្បយទរឥណាឌ  ជ្ជនគរ ធ្នា ប់សាា លរ់រួមកយហើយ នូវពហុរ

បបនយោបាយ - រាជ្ជនិយម, អបបជនាធិបយត្យយ, 

សាធ្នរណ្រែឋ។ ពីយែើមធ្នា ប់មាន ស្បជ្ជរភា, ស្កមុស្ពឹកា នន

ពលរែឋ, ការយបាោះយនា ត្, សាវជីកមែយរៀបរយ។ កណ្ឌ មួយ យៅ

កន ុង ឫយគវទ ឬ ឥរុយវទ (Rigveda) រយងខបអំពីមយនារ

យញ្ចត្នាែ៏អសាច រយ អំពយីគ្នលគំនិត្យៅកន ុងស្បជ្ជរភា : រុំ

ឱ្យបំណ្ងអាក មានខ្ត្មួយ, រុំឱ្យយបោះែូងអាក មានឯករា

នទ , រុំឱ្យគំនិត្អាក មានការរបួរមួគ្នា , យបើមានែូយរាោះខ្មន 

គឺ រវាងអាក ងំឡាយ នឹងមានសាមគា ីភាពរពវស្គប់ជ្ជពុំ

ខាន។ ខ្ត្ជ្ជការរខ្មាក របបសាធ្នរណ្រែឋយៅស្បយទរ

ឥណាា បុរាណ្ ពុំមាន កស្មងជ្ជស្បព័នទ  ននការពិ្រណា

នយោបាយ យលើកខ្លងខ្ត្ ការពិ្រណា របរ់ វទូិ Kautilya 

ជ្ជអាកស្ទឹរត ីរម ននអាណារស្ក Maurya។ សាា នែមួយរំនួន

ធំ ននអាកបយងក ើត្ហិណ្ឌ  ូបានបាត្់បង់អរយ់ៅយហើយ, យគរក
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យ ើញខ្ត្ សាា មរំយណ្រមា ោះ កន ុងបំខ្ណ្ក ននពំយនាល យៅកន ុង

កំណាពយ វរិភាព យៅកន ុង គមព ីបុរាណ្ និង យៅកន ុង រំយណ្រ 

ននយរឿងយលាខ ន។ 

ស្ពោះមហាកសស្ត្ តាមគំនិត្ហិណ្ឌ  ូជ្ជអាកទទួលបនទ ុក រំរប

រំរលួ និង ការពារ បែុជាន ររ់យៅកន ុរហគមន៏ពិយររ។ 

ោ៉ា ងហា ឹងឯង ស្ពោះអងា ស្ត្វូអនុវត្ត នូវកិរាការរកា ននរ

ណាត ប់ធ្នា ប់ និង ការពារ បូរណ្ភាពខ្ែនែី ននរហគមន៏ 

ខ្ត្ស្ពោះអងា ក៏ស្ត្វូយធវ ើឱ្យមានការយគ្នរព ធមែ, គំនិត្ស្តឹ្ម

ស្ត្វូ, ពាណ្ិជាកមែ, ការង្គរ, រុវត្ថ ិភាព និង រិលបៈ។ ស្ពោះមហា

កសស្ត្ ស្ត្វូបយងក ើត្បរសិាថ ន ខ្ែលអារឱ្យស្បជ្ជរាស្ត្រត  រំយររ 

នូវយគ្នលយៅបួនោ៉ា ង ននជីវតិ្ : ធមែ, ភាពរមបូ ណ្៍, ការ

យពញរិត្ត ននបំណ្ងរបរ់មល នួ និង ការរំយោោះមល នួពវីែតរ

ងារ។ ស្ពោះមហាកសស្ត្ រូលរមួ កន ុងកិរចការ ននការអេិវឌ្ឍន៏

រីលធម៏។ ស្ពោះមហាកសស្ត្ ស្ទងញ់ុំឱ្យផ្ុរស្បាជ្ជា  ននរីលគនធ  

(acharpreraka) និង ស្ពោះអងា ស្ត្វូតាំងមល នួជ្ជអាកយគ្នរព

រមបង ននរីលគនធ  និង បរោិការរីលធម៏ យៅកន ុងរហ

គមន៏របរ់ស្ពោះអងា។ ររោិ ននស្បជ្ជរាស្ត្រត  វាអាស្រ័យយៅយលើ

កិរចមិត្មំស្បឹងខ្ស្បងរបរ់មល នួផ្ង និង ស្ពោះមហាកសស្ត្ផ្

ង។ ែូយរាោះ ស្ពោះមហាកសស្ត្ ជ្ជខ្ផ្ាកមួយ ននការទទួលមុរស្ត្វូ

យលើររោិរបរ់ស្បជ្ជរាស្ត្រត  និង រមួរំខ្ណ្ក នូវគុណ្ស្រ័យ 
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និង អគុណ្ស្រ័យ យលើឋានរីលធម៏ និង សារនា របរ់

ស្បជ្ជរាស្ត្រត  យៅកន ុងស្ពោះនគរ។ 

រាជករណ្ីយកិរច យៅកន ុងបញ្ហា  ននការរយស្មរ ធមែ យលើក

ជ្ជរំណួ្រអំពីស្បេព នន ធមែ។  វទូិនយោបាយហិណ្ឌ ភូាគ

យស្រើន យល់យ ើញថា គមព ីយវទ (Védas), ររណ្ៈសាស្ត្សាត  

(Smritis) និង ស្បនពណ្ី (Vyavahara) ជ្ជស្តី្ស្បេពរម នន 

ធមែ។ គមព ីយវទ បរោិយអំពី យគ្នលការណ្៏រីលធមអ៏របូិយ 

យហើយមាន ការពិភាការារ់លារតិ់្រតួ្រណារ់ ក៏ែូរ

គ្នា ខ្ែរអំពកីរណ្ីយកិរច រំរាប់បំយពញ។ ររណ្ៈសាស្ត្រត  ជ្ជ

កបួ នបំស្ពួញោ៉ា ងរំខាន់ ននការអនុវត្តន៏ ននយររកត ី

ស្បស្ពឹត្ត ិលអ  ពីមុនមក។ ែូយរាោះយហើយ យគអារ្ត្់ទុកថា 

ស្បនពណ្ី ជ្ជស្បេពរំខាន់ ននស្បេព នន ធមែ។ 

ជនហិណ្ឌ  ូយល់ស្ពមថា យគ្នលការណ្៏រីលធម៏មា ោះ វាមានលកខ

ណ្ៈរកល ខ្ត្ទទួរ យៅយលើ វរិកមែ ននរីលធម៏ របរ់

ជននិកររងាមមួយ ខ្ែលវាររនា នូវយគ្នលការណ្៏រីលធម៏ 

ននមល នួ យោយយពលយវលា និង តំ្បន់ ររ់យៅរបរ់មល នួ។ 

ជននិកររងាមនិមួយៗ ររ់យៅកន ុង តំ្បន់េូមិសាស្ត្រត

ពិយររ មានការលូត្លារ ់ននរីលធម៏ និង វបបធម៏ កន ុង

ែំណាក់កាលមួយ, រមាជិក ងំឡាយ ទទួលបាន នូវ 

« ជ្ជត្ិធម ៏» (tempérament) និង ការយរៀបរពំិយររ ។ល។ 
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ខ្ែលមានជនមាោះ ររ់យៅទីយនាោះមានការលូត្លារ់ ននរបប

ជីវតិ្តទ ល់មល នួ មានការជំពាក់រិត្តនឹងរបបយនាោះ យហើយ 

ស្ត្វូខ្ត្យគ្នរពវាយទៀត្ផ្ង។ ររនារមព ័នធរងាមឥណាឌ  មាន

ការរំយរនីលូត្លារ់យស្រើនកន ុងកំ ុងយពល ននស្បវត្ត ិសាស្ត្រត

យហើយយៅកន ុងកំ ុងយពលយនាោះ វាមានយកើត្ វណ្ណ ៈែែី, សាវជី

កមែ, អងាការសារនា, ស្កមុស្បនំង ឬ គ្នែ នរសានា 

(ទមិ ) ខ្ត្អាកបយងក ើត្ហិណ្ឌ  ូយកស្ទឹរត ីបុរាណ្ នន ធមែ មក

យោោះស្សាយ នូវបញ្ហា យនោះ យោយ ទទួលសាា ល់ រិទធ ិអាក ងំ

យនាោះ យធវ ើកិរចការ យៅតាមទំយនៀមស្រកុរបរ់យគយរៀងៗមល នួ។ 

ស្ពោះមហាកសស្ត្ ក៏គ្នែ នរិទធិនឹងយធវ ើអនតរាគមន៏ កន ុងកិរចការ 

របរ់យគ យលើកខ្លងខ្ត្រិទធិយនាោះវាមានភាពមិនរារ់លារ់ 

ឬ ផ្ទ ុយពីស្បយោជន៏រមួ។ ែូយរាោះ ស្ពោះមហាកសស្ត្ ស្ទង់

ស្គប់ស្គង យលើរណាត ប់ធ្នា ប់រងាមមុរៗគ្នា  និង  វមិជកាការ

ខាា ំងណារ់។ រាជអំណារ និង រាជអធិការ របរ់ស្ពោះអងា វា

មានកណំ្ត្ ់យៅតាមរវ ័យភាព របរ់អងាភាពសាវជីកមែនិ

មួយៗ ខ្ែលគ្នែ ននរណាអារនឹងបំពានវាបានជ្ជោរ់ខា

ត្។ ែូយរាោះ ទរសនៈ អតាត វរនិយម (despotisme) ននបូព៏ា

ស្បយទរ មិនអារយកមកអនុវត្ត បានយ ើយ យៅកន ុង

ស្បយទរឥណាឌ បុរាណ្។ 

អាកបយងក ើត្ ហិណ្ឌ  ូជ្ជយស្រើន យគយល់ស្ពមគ្នា  យលើររនារមព ័នធ

ផ្ង និង រយបៀប ននរកមែភាព របរ់រោឋ េិបាលផ្ង។ 
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ជនាធិប ឬ អាកស្គប់ស្គងរកាស្បជ្ជជន (le politique) ស្ត្វូ

មានអងាការ ឬ វត្ថ ុ៧ោ៉ា ង - ស្ពោះមហាកសស្ត្, រែឋមស្ត្នត ី, រហ

គមន៏ខ្ែនែី, បនាទ យ ឬ បាការោឋ ន, ស្ទពយរមបត្ត ិ, កង

ទ័ព និង រមពនធមិត្ត។ ការយរៀបរំ ននអងាការនិមួយៗ ស្ត្វូ

បានយគពិពណ្៍នា ខ្បបោ៉ា ងពិសាត ។ យគអាររកាអំណារ

បាន តាម ការបញ្ច ុ ោះបញ្ច លូ, រិែិលភាព (concession), 

ខ្ររូវ ឬ កមាា ំង។ អាកបយងក ើត្ នយោបាយហិណ្ឌ  ូ យរទ ើរខ្ត្

 ងំអរ់ ទទូរយលើការ្ំបារ់ ស្ត្វូមានពួកអាករាជការ ឬ 

មស្ត្នត ី មានរមត្ថកិរច និង ស្បរិទធិភាព នូវ បណាត ញ្រ

កិរច។ ស្ពោះមហាកសស្ត្ មានរិទធិបង្គក រ រហគមន៏ - តាម 

ធមែកំពូល របរ់ស្ពោះអងា និងយៅតាមបរបិទ ននសាថ នការ

ណ្៏ ខ្ែលស្ពោះអងាជួបស្បទោះ។ យៅកន ុងយរឿង មហាភារត្យុទធ 

(Mohabharata), ស្ពោះស្គឹសាា  (Khrishna) ស្ពោះអងាមល នួឯង 

យៅយពលមាោះ ស្ទង់ កុហក។ ការណ្៏យនោះបញ្ហច ក់ឱ្យយ ើញថា រូ

មបី ស្ពោះអាទិយទព ក៏ស្ត្វូយកអំយពើអរីលធម៏ មកយស្បើ យៅ

យពលខ្ែលមល នួ ជួបស្បទោះនឹង ការត្ស្មូវ្ំបារ់ ននបញ្ហា ន

យោបាយ។ 

អាកបយងក ើត្ នយោបាយ ហិណ្ឌ  ូ ងំឡាយ យល់ស្របគ្នា ផ្ង

ខ្ែរ យលើទរសនៈមួយរំនួន ែូរោ៉ា ងការយគ្នរពនយោបាយ 

ទណ្ឌ កមែ និង ការយកពនធោរ និង ស្ត្វូខ្ត្មានគ្នវរៈ 

រំយពាោះស្ពោះមហាកសស្ត្ យស្ពាោះស្ពោះអងា ជ្ជអាកខ្ែរកា រណាត ប់
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ធ្នា ប់រងាម និង អារឱ្យស្បជ្ជរាស្ត្រត  ររ់យៅ ស្បកបយោយវ ិ

ន័យ និង រីលធម៏។ ស្ពោះអងា ជ្ជស្ពោះមហាកសស្ត្យពញរិទធិ 

តាមរាជអេិយរក ខ្ត្រាជយេងា (អាកែយណ្ត ើមរាជយ) អារែ

យណ្ត ើមរាជអំណារបាន យហើយ អារស្បជ្ជរាស្ត្រត យគ្នរពមល នួ

បាន យបើអាកយនាោះ ស្បតិ្បត្ត ិស្តឹ្មស្ត្វូតាម ទរពិធរាជធម៌។ 

កន ុងករណ្ី មានការរងកត្់រងក ិន ពីរំណាក់ស្ពោះមហាកសស្ត្, 

អាកបយងក ើត្ ហិណ្ឌ  ូ មា ោះ យល់យ ើញថា ស្បជ្ជរាស្ត្រត  ស្ត្វូយៅខ្ត្

បនតយគ្នរពស្ពោះអងាជ្ជនិរច, អាកមល ុ ោះយទៀត្ យល់យ ើញថា រាស្ត្រត  

ស្ត្វូនាំគ្នា  និរយទរមល នួ, អាកមា ោះយទៀត្ យល់យ ើញថា ស្បជ្ជរា

ស្ត្រត  ស្ត្វូរំលំស្ពោះមហាកសស្ត្ ឬ យធវ ើឃាត្អាកតត រ់ការយនាោះ ខ្ត្

មតង។ 

អាកបយងក ើត្ ហិណ្ទ  ូជ្ជយស្រើន អេិស្បាយ អំពីស្ទឹរត ីមុមង្គរ នន

ការយកពនធោរ : ពនធោរ ជ្ជត្នមា ននរាជកិរចការពារ ខ្ែល

ស្បជ្ជរាស្ត្រត ស្ត្វូខ្ត្បង់ពនធ  យោយបត រូយក នូវការធ្ននា ននរុ

វត្ត ិភាព និង ការពារស្ទពយរមបត្ត ិរបរ់មល នួ។ យបើស្ពោះមហា

កសស្ត្ មិនអារបំយពញរាជកិរចការយនាោះបាន ស្ពោះអងា ស្ត្វូ

ខ្ត្រងស្ត្ ប់វញិ។ ទណ្ឌ កមែ មានយគ្នលយៅ ៥ោ៉ា ង : រកា

រណាត ប់ធ្នា ប់រងាម, ទុកជ្ជយមយរៀនរំយពាោះអាកែនទ, ឃាត្ ់

បុគាល ងំឡាយកុំឱ្យយធវ ើអំយពើអកុរល, បង្គា ញ នូវយររកត ី

យបតជ្ជា  មិនអត្់ធែត្់ យៅរំយពាោះមុមអំយពើ ខ្ែលនាំឱ្យមាន

យកើត្ អកុរលែល់រងាម និង យៅទីបញ្ចប់ យធវ ើបនសុ ទធកមែ 
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ែល់ជនឧស្កិែឋ ទុកជ្ជកមែ វបិាក ននអំយពើឧស្កិែឋរបរ់មល នួ។ 

ធមែជ្ជត្ិ និង យររកត ីត្ឹងរុ៉ឹង ននទណ្ឌ កមែ វាស្ត្វូខ្ត្ខ្ស្ប

ស្បួលតាមលកខនត ិកៈរងាម របរ់អាកយ រ។ វណ្ណ ៈមពង់មពរ់ 

ស្ត្វូទទួលស្តឹ្មខ្ត្លហុយ រ យហើយ ស្ត្វូររួផុ្ត្ពីទណ្ឌ កមែ

សាររីកិ។ 

ពុទ្ធសាសនា 

ពុទធសាសានា បង្គា ញ នូវែំណាក់ការែ៏រំខានមួ់យ អំពយីរ

រកត ីអធិបាយ ននគំនិត្នយោបាយហិណ្ឌ  ូ យស្ពាោះពុទធ

សារនា បែិយរធ នូវស្បព័នធ  ននវណ្ណ ៈ ខ្ែលនាំបយងក ើត្ នូវ

វត្តអារាម និង ផ្តល់ែល់ស្បយទរឥណាឌ  ជ្ជយលើកែំបូង នូវ

ការពិយសាធមួយ ននែំបន់យរៀបរយ ខ្ត្គ្នែ នយទវវជិ្ជា ។ យៅទី

យនាោះ ស្ត្រត ី ស្ត្វូបានយគទុកជ្ជ បុគាលរងាមយពញរិទធិ និង វ

ណ្ណ ៈ ប ខ្ែលយគមិនរូវយករិត្តទុកោក់ ែូរោ៉ា ង ពួក

រិបបករ និង ពាណ្ិជាករ (វណ្ណ ៈយវរសៈ) ជ្ជអាកស្បកបមុមង្គរ 

រំរាប់ស្បជ្ជស្បយោជន៏។ ខ្ត្ ពុទធសារនា ទទួលសាា ល់ ទរស

នៈហិណ្ឌ  ូ រត ីពីកាត្ពវកិរចជ្ជមូលោឋ ន របរ់ស្ពោះមហាកសស្ត្ 

គឺការរកា ធមែ ខ្ត្បែិយរធ នូវអត្តរវត្ថ ុ ននធមែ គឺវណ្ណ ៈ។ 

ែូយរាោះ ស្ពោះមហាកសស្ត្ ត្យៅមុម ជ្ជអាកកំណ្ត់្យោយ

រារ់លារ់ ននពុទធធមែ (dhamma) យោយមល នួឯង។ ពុទធ

សារនា ជ្ជយលើកែំបូង បានបញ្ច លូគំនិត្នីត្ិបញ្ហញ ត្ិ យៅ
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កន ុងស្បវត្ត ិសាស្ត្រត  ននគំនិត្ហិណ្ឌ  ូគឺទុក រាប់ជ្ជ កិរច នន្

នទ ៈ យហើយ អំណារ ននរាប់ វាយកើត្មានយ ើងពីយគ្នលការ

ណ្ឧ៏បារក។ ពុទធសារនា បានបយងក ើត្ផ្ងខ្ែរ នូវស្ទឹរត ី

កិរចរនាយរទ ើរខ្ត្ ងំអរ់ រត ីពី រយបៀបយធវ ើការ របរ់រោឋ េិ

បាល យហើយស្បការថា អាជ្ជា ធរនយោបាយ យកើត្យរញពី

ស្បជ្ជពលរែឋ។ ប៉ាុខ្នត  ឥទធិពល ននពុទធសារនា មានកំរតិ្

ត្ិរណារ់យៅកន ុងរងាមឥណាឌ ។ យ ោះយបើ ទរសន វជិ្ជា  ននពុទធ

សារនា យគទុកជ្ជទរសនៈបែិវត្តន៏កត ី ខ្ត្ស្ទឹរត ីនយោបាយ 

វាគ្នែ នលកខណ្ៈែូរោ៉ា ងយនាោះយ ើយ។ ពុទធសារនា ទទួល 

យគ្នលលទធិរំខាន់ៗ ននគំនិត្ហិណ្ទ  ូែូរោ៉ា ង ជីវតិ្ ជ្ជទុកខ , 

ត្ណាា  ជ្ជការស្បាថាា អាស្កក់, កមែពី អត្ិត្ជ្ជត្ិ ននមនុរស

មាា ក់ៗ កំណ្ត្់ នូវរ រកិរបរ់មល នួកន ុងជីវតិ្បរច ុបបនាកាល 

និង ករណ្ីយកិរចមពង់មពរ់ ននរោឋ េិបាល គឺរកា ធមែ។ ពុទធ

សារនា ពុំបានយោោះសាយ នូវយគ្នលការណ្៏ ននរមភាព 

ែល់អាកស្ក និង វណ្ណ ៈរូស្ទៈ និង ជំ រ់ អំពីការបស្មងុទុក 

ននអំណារនយោបាយ រំរាប់ខ្ត្វណ្ណ ៈមព រ់ ែូរោ៉ា ង វណ្ណ ៈ

កសស្ត្ិយៈ និង យកអវ ីមួយមកជំនួរ ែល់ការយស្គ្នបរងកត្់ 

ពវីណ្ណ ៈមួយ យៅយលើវណ្ណ ៈមួយយទៀត្ ែូរោ៉ា ង វណ្ណ ៈ ស្ពាហែ

ណ្ៈ និង កសស្ត្ិយៈ យៅយលើ វណ្ណ ៈយវរសៈ និង រូស្ទៈ។ ពុទធ

សារនា បានរមួរំខ្ណ្កយធវ ើការយរៀបរំយ ើងវញិ ខ្ត្មិន
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បំផ្ាិរបំតា ញ នូវយគ្នលគំនិត្នយោបាយហិណ្ឌ  ូ អំពទីស្មង់

បុរាណ្ ននការយស្គ្នបរងកត្់នយោបាយយនាោះយទ។ 

លក្ខណ្ៈសាំខាន់ ននគាំនិតនរោបាយហិណ្ឌ ូ 

លក្ខណ្ៈទ្ី១ : មូលោឋ ន ជ្ជស្បនពណ្ី គឺ ការពិពណ្៌នា និង 

ការអប់រំ, ខ្ត្វាមវ ោះ នូវទរសនវរ័ិយ វភិាគ, ទរសនវរ័ិយស្ទឹរត ី 

និង ទរសនវរ័ិយរំពឹងទុក។ យហតុ្យនោះឯង បានជ្ជវាមិន

បានផ្តល់ឱ្យយកើនយ ើង នូវការនិពនធ ែ៏ស្បយរើរ យៅកន ុងវរ័ិ

យ ននទរសវជិ្ជា នយោបាយ ែូរទរសនវជិ្ជា ហិណ្ឌ  ូ កន ុងវរ័ិ

យត្កក វជិ្ជា  និង ទរសនវជិ្ជា  ខាងការរិកាខាងស្បវត្ត ិសាស្ត្រត  

 វធិ្ននការ និង យគ្នលការណ្៏ ននវទិាសាស្ត្រត  (épistéologie)។ 

លក្ខណ្ៈទ្ី២ : មូលោឋ ន គឺ អេិរកសនិយម និង ការររយរើរ 

យហើយមិនអនុញ្ហញ ត្ិ នូវគំនិត្រោិះគន់។ យលើកខ្លង ខ្ត្ពុទធ

សារនា, អាកបយងក ើត្ហិណ្ឌ  ូងំឡាយ មិនមានគំនិត្យរើយរ ី

យលើ អត្ថភាព ននស្បព័នធ វណ្ណ ៈ ទុកជ្ជមូលោឋ នោរ់ខាត្ នន

រណាត ប់ធ្នា ប់រងាម។ 

លក្ខណ្ៈទ្ី៣ : យមើលយ ើញថា មនុរសមាា ក់ៗ ជ្ជរមាជិកយៅ

កន ុងស្កមុរងាមយផ្សងៗគ្នា  យហើយទទួលបនទ ុកយរៀងៗមល នួយៅ 

កន ុងតួ្នាទីរងាមមួយរំនួន។ ខ្បបែូយរាោះ វារងកត់្យៅយលើ 

ករណ្ីយកិរច ជ្ជង រិទធិ របរ់មនុរស។ 
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លក្ខណ្ៈទ្ី៤ : យោយសារខ្ត្យធវ ើការរនិាោឋ នែំបូង យៅកន ុង

ស្ទឹរត ី, ហិណ្ឌ  ូ ទុក ររចៈភាព ជ្ជពហុរនៈមូលោឋ ន។ កន ុង

គំនិត្យនោះ នាំឱ្យមានការអនុយស្គ្នោះ ែល់នានាភាព 

(diversité) ននជំយនឿ និង ការអនុវត្តន។៏ ខ្ត្ការអនុយស្គ្នោះ

យនាោះ វាខាឃាំង មិនអារបយងក ើត្ នូវយគ្នលការណ្៏ទូយៅ

បានខ្ែរ ខ្ែលជ្ជយគ្នលការណ្៏ រំរាប់វាយត្នមា និង យធវ ើការ

 រោិះគន់ យលើជំយនឿ ងំឡាយ។ 

យៅទីបញ្ចប់ យោយបានផ្តល់ នូវឥទធិពល ននស្បនពណ្ី អាក

បយងក ើត្ ហិណ្ឌ  ូ មិន្ំបារ់ស្ត្វូការលបងគិត្បយងក ើត្ឱ្យមាន 

គំនិត្នីត្ិបញ្ហញ ត្ិ យហើយ យល់យ ើញថា អំណារែឹកនាំ តាម

ធមែជ្ជត្ិ វាជ្ជ លំោបត់្ុលាការ ជ្ជង លោំប់នីត្ិបញ្ហញ ត្ិ។ 

ែូយរាោះ ពួកយគ មិនបានបយងក ើត្ នូវគំនិត្ ែូរោ៉ា ង 

អធិបយត្យយភាព, ្នទ ៈ, ភាពរមយហតុ្ផ្លនយោបាយ, 

ឯកភាព ននស្បព័នធរាប់ យៅកន ុងស្បយទរ និង ទុករោឋ េិ

បាល ជ្ជភាា ក់ង្គរ ននបំលារ់បត រូរងាម។ ខ្ត្ថាគំនិត្

 ងំឡាយយនោះឯង វាជ្ជកតាត  មានតួ្នាទីមជកាឹម កន ុងការ

យធវ ើអេិវឌ្ឍន៏ ននរែឋទំយនើប យៅទវីបអឺរ ុប។ 
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គាំនិតនរោបាយ ននហណិ្ឌ ូរៅស្សកុ្ខែែ   

អារយធម៏ខ្មែ រ ទទួលឥទធិពលពហីិណ្ឌ ។ូ ស្ពោះបាទ ហ ុន យទៀន 

(យែើមរត្វត្សទី៣ ននស្គិរតរករាជ) ជ្ជភាា ក់ង្គរ ននអារយិ

ធម៏ឥណាឌ ។ ស្ពោះអងា ជ្ជអាកយកសារនាស្ពាហែណ្៏ មកអនុ

វត្តមុនែំបូងយគបងអរ់យៅស្រកុខ្មែ រ ខ្ត្ស្ពោះអងា មិនបំផ្ាិរ

បំតា ញជំយនឿអាយ ស្របតាម យគ្នលការណ្៏ នននានាភាព 

ននហិណ្ឌ ។ូ ែូយរាោះយៅយពលយនាោះ វាគ្នែ នការបងខ ំ ឱ្យមានការ

ខ្បងខ្រកវណ្ណ ៈហិណ្ឌ  ូ យៅកន ុងរងាមខ្មែ របុរាណ្យនាោះយ ើយ។ 

យគអារទុក រយៈយពល រនតត្ិវងស ននស្ពោះបាទ ហ ុន យទៀន 

ជ្ជរយៈយពល រស្មបរស្មួល ននស្ពហែញ្ញសារនា យៅស្រកុ

ខ្មែ រ កន ុងយគ្នលគំនិត្រនត ិភាពរងាម។ ស្ពហែញ្ញសារនា 

 វវិឌ្ឍ យោយរងប់សាង ត្់ យហើយរស្មបមល នួយស្រើន យៅតាម

ស្បនពណ្ីអាកស្រកុយែើម ខ្ត្រកាយគ្នលការណ្៏ធំៗ របរ់មល នួ 

តួ្ោ៉ា ង ឧត្តមភាព ននរាជ្ជនិយម និង អំណារែឹកនាំ 

ទុកជ្ជ លំោប់តុ្លាការ ជ្ជង លំោប់នីតិ្បញ្ហញ ត្ិ។ ការវវិឌ្ឍ

ខ្បបយនោះ អនុយស្គ្នោះ នូវការវវិឌ្ឍន៏ យោយស្របគ្នា  ននពុទធ

សារនាមហាោន យៅកន ុងមជកាោឋ នបែុជាន។ 

មួយវញិយទៀត្ ស្ពោះបាទ ជ័យវរ ែនទី២ (៨០២-៨៥០) ជ្ជអាក

បយងក ើត្ លទធិយទវរាជ កន ុងយគ្នលយៅរំខាន់ គឺ បស្ងួបបស្ងួម

ជ្ជត្ ិ: ស្បជ្ជជ្ជតិ្ខ្ត្មួយ លទធិែឹកនាំខ្ត្មួយ ខ្ត្ស្ពោះអងាក៏

 

អងារវត្ត 
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មិនហាមោរ់ខាត្មិនឱ្យរាស្ត្រតមាា ក់ៗ  មានជំយនឿតទ ល់មល នួ

យនាោះយ ើយ ខ្ត្ស្ត្វូខ្ត្ទទួលសាា ល់លទធិយទវរាជ ជ្ជយគ្នលលទធិ

ជ្ជត្។ិ ែូយរាោះ លទធិយទវរាជ វាស្គ្នន់ខ្ត្ជ្ជ ឧបករណ្៏

នយោបាយ រំរាប់រកាឯកភាពជ្ជត្ិ និង បយងក ើត្ លកខណ្ៈ

រមបត្ត ិពិយររ របរ់ស្ពោះមហាកសស្ត្ គឺ អវតា ននអាទិយទព 

យលើខ្ែនែី ផ្ាត្់ផ្ាង់យោយរិទធិទិពវពិត្ស្បាកែ។ ការបយងក ើត្ 

លទធិយទវរាជយៅស្រកុខ្មែ រ យគអារទុកជ្ជឈ្លនែ៏ធំ ននស្ពហែ

ញ្ញសារនា នាំត្យមក ើងតួ្នាទី ននវណ្ណ ៈស្ពាហែណ្៏ យៅកន ុង រាជ្ជ

និយមខ្មែ រ។ ពួកបុយរាហិត្ យៅកាងបរមរាជវាងំ ខ្ស្បកាា យ

ជ្ជរមួពួក (associé) ននស្ពោះរាជ្ជខ្ត្មតង និង វត្ថ ុធ្នត្ុបញ្ច លូ 

ននស្បព័នធ ែឹកនាំ យស្ពាោះមល នួជ្ជនិរសាតទ ល់ រវាង ទិពវយលាក 

និង យលាកិយ។ គ្នែ នស្ពោះបុយរាហិត្ គឺគ្នែ នរមព ័នធ  រវាងស្ពោះ

មហាកសស្ត្ ជ្ជមួយនឹង ទិពវយលាក។ ស្ពោះមហាកសស្ត្យពញ

រិទធិ មិនស្គ្នន់ខ្ត្បានយធវ ើរាជអេិយរក តាមស្ពោះរាជ

ស្បនពណ្ី គឺស្ត្វូស្បារពធយធវ ើពិធីែែីមួយយទៀត្ យៅថា « ពិធយីទវ

រាជ » កន ុងបំណ្ងយធវ ើឱ្យស្ពោះមហាកសស្ត្ មានឋានៈជ្ជរស្កវា

ត្ីន (យរត ររស្កវា )។ ពីធីែែីយនោះអារយធវ ើបាន យហើយ យពញ

រិទធិ លុោះស្តាខ្ត្មាន ជ្ជ្ំបារ ់ ស្ពាហែណ្៏ យរោះមនតអាគម

ពិយររ តាមគមព ី វនិារិម ជ្ជអាកពិធីការ។ ស្ពោះបាទជ័យវ

រ ែនទ២ី  ងំស្ពហែណ្៏ យឈ្លែ ោះ ហិរណ្យ (ស្ពាហែណ្៏ ជ្ជអាកពិធី

ការ) បានយធវ ើរ ច្ ថា អំយណ្ោះត្យៅ មានខ្ត្រមាជិកស្គួសារ 



Page. 17 
 

គាំនិតនរោបាយ ននហិណ្ឌ ូរៅស្សកុ្ខែែ  
   

 

 

និពន័ធរោយ ឧប រៅ សង្ហា  
ខែ រេសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 

ននស្ពាហែណ្៏ រីវនកវលយ (ស្ពាហែណ្៏ ខ្ែលមានគំនិត្បយងក ើត្

លទធិយទវរាជែំបូង យហើយជ្ជ ស្ពោះបុយរាហិត្ ឬ ស្ពោះរាជស្គ ូ នន

ស្ពោះបាទជ័យវរ ែនទី២) យទ ខ្ែលអារស្បារពធយធវ ើយទវរាជយនោះបា

ន។ អប រោិប័នទភាព (ការមានោរ់មុម) យនោះឯង បញ្ហច ក់

រារ់អំពី រំណ្ងពិយររ រវាង វណ្ណ ៈស្ពាហែណ្ៈ និង កសស្ត្ិយៈ 

និង បូរណ្កមែ ននវណ្ណ ៈស្ពាហែណ្ៈ យៅកន ុងរាជ្ជនិយម យៅ

ស្រកុខ្មែ រ។ 

រំខ្ណ្កស្ពោះបាទ ជ័យវរ ែនទី៧ (១១៨១-១២១៩)  វញិ ស្ពោះអងា 

អនុយស្គ្នោះ ពុទធសារនា យៅកន ុងរាជ្ជនិយមខ្មែ រ ខ្ត្មិន

យបាោះបង់យ្ល គំនិត្នយោបាយ និង ររនារមព ័នធ  ហិណ្ឌ  ូ

យៅកន ុងស្បព័នធ ែឹកនាំ យនាោះយ ើយ។ រំណុ្រយនោះឯង ខ្ែលយគ

អារទុកជ្ជ ការបំខ្បក ជំយនឿសារនា ពីស្បព័នធ ែឹកនាំ។ 

ែូយរាោះ ពួកមស្ត្នត ីខ្មែ រ គ្នត្់អារ ជ្ជពុទធសារនិក ជ្ជស្ពាហែណ្៏

សារនិក យៅតាមជយស្មើរយរៀងៗមល នួ។ គំនិត្យនោះ ខ្មែ រខ្ត្ង

ខ្ត្ទុកជ្ជគំនិត្បែិវត្តន៏ របរ់ស្ពោះបាទជ័យវរ ែនទី៧, តាម

ការពិត្ ស្ពោះអងាស្គ្នន់ខ្ត្យក យគ្នលការណ្៏មូលោឋ ន នន

ហិណ្ឌ  ូមកអនុវត្តគឺ « នានាភាព » កន ុងយគ្នលយៅរក រិនិទធ

ពលរងាម ខ្ត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ ខ្ត្ផ្ទ ុយយៅវញិ ការអនុវត្តន៏ខ្បប

យនោះ នាំបយងក ើត្ ជយមាា ោះកំបាំង យៅកន ុងមជកាោឋ ន ននអាក

ែឹកនាំ (ស្កមុមស្ត្នត ី) ខ្ែល្ប់យរញរបូបនត ិរមតងៗ មាន

បនតយស្កាយពីទីរប់ ននរាជយស្ពោះបាទជ័យវរ ែនទី៧។ ែូយរាោះ
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ឯង ទីរប់ ននរាជយស្ពោះបាទជ័យវរ ែនទ៧ី វាមានអាែ៍កំបាំង

ណារ់ រហូត្យគមិនែឹងកាលបរយិរេទពិត្ស្បាកែផ្ង យហើយ 

យរត រ ខ្ែលបនត យសាយរាជយ ពីស្ពោះបាទជ័យវរ ែនទី៧ ស្ទង់ 

គ្នែ នជ្ជប់ខ្មសញត្ិវងសអវ ីយសាោះនឹងស្ពោះអងា។ ការណ្៏យហា ោះ វា

អារទុកជ្ជ ការរខ្មាកមួយខ្ែរ យបើយស្បៀបយធៀបយៅនឹង 

យករ៏យឈ្លែ ោះលបីលាញ របរ់ស្ពោះបាទជ័យវរ ែនទី៧ គឺថា ស្ពោះអងា 

គួរបយងក ើត្បាន នូវរនតត្ិវងសមួយ ខ្ែលមានរយៈយពលយូរ

បាន។ 

យៅស្រកុខ្មែ រ ការវវិត្តន៏ ននហិណ្ឌ  ូ យរៀបរាប់ខាងយលើយនោះ វា

បង្គា ញ នូវលកខណ្ៈថាវរភាព ននមូលោឋ នហិណ្ឌ  ូ ខ្ត្រាជ្ជ

និយមខ្មែ រ យគយកមកខ្ករស្មួលមាោះ កន ុងការស្បតិ្បត្ត ិ ឱ្យ 

ស្របយៅនឹងបរបិទខ្មែ រ, តួ្ោ៉ា ង ទុកវណ្ណ ៈកសស្ត្ិយៈ ជ្ជ

អំណារមជកឹាម និង ោរ់មុម។ អត្ថ ិភាព ននវណ្ណ ៈហិណ្ឌ យូផ្ស

ងៗយទៀត្ ជ្ជអត្ថ ិភាពបនាទ ប់បនស ំយលើកខ្លងខ្ត្ ពួកស្ពាហែ

ណ្៏បុយរាហិត្ ខ្ែលមានឥទធិពល យៅកន ុងស្ពោះបរមរាជវាងំ។ 

រងាមខ្មែ រ ជ្ជរងាម មានជ្ជត្ិសារន៏រភាគ ែូយរាោះ ការ

បំខ្បកស្បជ្ជរាស្ត្រត  ជ្ជវណ្ណ ៈ ជ្ជផ្លវបិាក រំរាប់ការស្គប់ស្គង 

យស្ពាោះ វានាំបយងក ើត្ ភាពតានត្ឹងយៅកន ុងរងាម។ ែូយរាោះ 

តាំងពីយែើមែំបូងមក តួ្ោ៉ា ង ស្ពោះបាទ ហ ុន យទៀន កត ី 

ស្ពោះបាទជ័យវរ ែនទី២ កត ី និង ស្ពោះបាទជ័យវរ ែនទី៧ កត ី ស្ពោះ

អងា ងំឡាយ ខ្ត្ងខ្ត្យក យគ្នលការណ្៏មូលោឋ នហិណ្ឌ  ូ
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មកអនុវត្ត គឺ នានាភាព និង ការរស្មបរស្មួល គំនិត្

នយោបាយហិណ្ឌ  ូ ជ្ជមួយនឹងវបបធម៏អាយ ខ្ែលជ្ជគនា ឹោះ 

យជ្ជគជ័យ ននការយកើត្ អារយធម៏អងារ ខ្ែលជ្ជអារយធម៏លបី

លាញមួយយៅកន ុងពិេពយលាក។ ភាពបំស្ពួញ យគ្នលការណ្៏

 ងំពីរយនោះឯង (schématisme binaire) យនោះ អារទុកជ្ជ

សាា នែលអ  របរ់យរត រខ្មែ រភាគយស្រើន យៅរម័យមហានគរ 

ខ្ែលខ្ត្ងខ្ត្ខ្រវ ងរក នូវការរូលរមួ ននស្បជ្ជរាស្ត្រត  កន ុង

នយោបាយជ្ជតិ្ ខ្ែលនាំឱ្យស្បជ្ជជ្ជតិ្ខ្មែ រ សាា ល់ នូវភាព

រុងយរឿងពិយររ យហើយទុកសាា ម ្ពវណ្ណ រងសី យនោះ រហូត្មក

ែល់បរច ុបបនាកាល។ ខ្ត្រពវនែង កិត្ត ិគុណ្ យនោះ វាស្គ្នន់ខ្ត្ជ្ជ 

អតី្ត្កាល ននការស្រយមើស្រនម ខ្ត្ប៉ាុយណាណ ោះ រំរាប់ស្បជ្ជ

ពលរែឋខ្មែ រ។ រួរថា យត្ើអាកណា ខ្ែលមានកំហុរ ? 


