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អា ម្មកថា 

ឥណ្ឌ ចូិន ជាន ម្ ៉ះ ខ្ដលជនជាតិ ោណ្ឺម ក មា ក់ ន ម្ ៉ះ 

Malte-Brun ជា ភូមិសាស្តសរ ិន ោក់នអាយ។ ទឹកដី ឥណ្ឌ ចិូន 

ជា ប្បជុទំឹកដី នៅ អាសុី ភាគអានគាយ ៏ផ្្តំ ជាឧបទវីប មន 

ភា ំមពស់ៗ និង ប្ជលងភា ំ លាតប្តោង ព្ីនជើង ស្ចួខ្វង នៅ

តបូ ង ខ្ដលជា ឧបទវីប មនេ។ ខាង នកើត និង លិច ទល់

នឹងសមុប្ទ។ ន ៉ះបី ជា ទឹកដី មន កប្មស់ ជាទវីប ក៏

នោយ ខ្ត ជា ផ្ល វូឆ្លង នន  វកិសយយ ប្គប់ខ្បបយ ង ជាដរាប 

តំងព្ី បុព្វប្បវតរ ិសាស្តសរ ។ ដូចនន៉ះ ពួ្កអាកប្បវតរ ិសាស្តសរ  រក

ន ើញសាា ម ពូ្ជសាសន៏មនុសស ជានប្ចើន : អូស្តសារ លី, មឡា

ននសីុ, ម ុងនគគ ល (australiennes, mélanésiennes, 

mongoloïdes) (ពូ្ជសាសន៏នន៉ះ មនកំនណ្ើតនៅប្សកុ

ចិន)។ ពូ្ជសាសន៏  ងំន ៉ះ រមួជា មូលោា នប្គឹ៉ះ (fonds) 

នន ប្បជាជន សព្វនងៃ ដូចយ ង ប្បនភទ មឡាននសីុ ជា 

ជនជាតិភា ំ មនរនបៀបរស់នៅជាជនជាតិនដើមនៅនេើយ។ 

តមដំនណ្ើរ នន នព្លនវលា ប្បវតរ ិសាស្តសរ  មន ចរភាព្ 

(mouvement) ននមនុសស ធំបួន នធវ ើដំនណ្ើរមកដល់ 

ឥណ្ឌ ចូិន : ទី១ ជាកមល ំងទយព្មួយ មកព្ីប្បនទសចិន មួយ

នទៀត តមផ្ល វូសមុប្ទ នប្កាមសញ្ញា  សនរ ិភាព្ មកព្ ី
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ឥណ្ឌា ។ ប ា ប់មក មន ចរភាព្ សមុប្ទ ព្ីរនទៀត គឺ អុីសាល

ម មកព្ី ឧបទវិប មនេសុ ី និង មកព្ី អុឺរ ុប (បារាងំ-

អង់នគលស) នៅ សតិវតសទី១៩ រុករាន ទឹកដី ឥណ្ឌ ចិូន។ 

ធម្មជាតិ នៃ អ យិធម្៏ 

ប្បវតរ ិសាស្តសរ  នន មនុសសនលាក គឺជា ប្បវតរ ិសាស្តសរ  នន អរយិ

ធម៏។ ដូចនន៉ះ វា ព្ុំអាចយល់បាន អំព្ី ការវវិតរន៏ នន 

អរយិធម៏ នន មនុសសជាតិ តំងព្ី អរយិធម៏បុរាណ្ ដូចជា 

អរយិធម៏ នន ជនជាតិ សុហ្ម ៈ (Suhma), ជនជាតិ នអសីុប 

រហូ្តមកដល់ អរយិធម៏ នន សាស ប្គិសរ  និង សាស អុី

សាល ម ឆ្លងកាត់ តម អរយិធម៏ បនវណ្ី និង នមសូ-អានមរ ី

កាំង (méso-américaine) និង បនរ  រហូ្តមកដល់ អរយិ

ធម៏ចិន និង ឥណ្ឌ  ូ តមទប្មង់ខ្បលកៗគ្នា  នោយព្ុំបាន

អាន និង សិកា ប្បវតរ ិសាស្តសរ  នន មនុសសជាតិ ន ៉ះនេើយ។ 

អរយិធម៏  ងំឡាយន ៉ះនហ្ើយ ខ្ដលផ្រល់នអាយមនុសស

នលាក នូវ លកខណ្វនិិចជ យយសំខាន់ សំរាប់សំគ្នល់មល នួ តម

ដំនណ្ើរ នន ប្បវតរ ិសាស្តសរ  នន មនុសសជាតិ។ ប្បវតរ ិវទូិ ជានប្ចើន 

បានសិកាជាជនប្ៅ អំព្ី អរយិធម៏ និមួយៗ នហ្ើយយក

មកនប្បៀបនធៀបគ្នា  ទុកជា ចំនណ្៉ះនច៉ះដឹង សំរាប់មនុសស

ជាតិ។ ក៏ប ខុ្នរ  អាកប្បាជញ ងំន ៉ះ មន ការប្ព្មនប្ព្ៀង

រវាងគ្នា  អំព្ី នគ្នលការណ្៏សំខាន់មួយចំនួន សរ ីព្ី ធមម

ជាតិ, អតថសញ្ញា ណ្ និង ថាមវន័រ  នន អរយិធម៏។ ជាបឋម 
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គឺ ការខ្បងខ្ចក ពាកយ អរយិធម៏ (civilisation) កន តងនយយ 

ឯកវចនៈ និង អរយិធម៏ ងំឡាយ (civilisations)1 កន តង

នយយ ព្ហ្ុវចនៈ។ គំនិត នន អរយិធម៏ ប្តវូបាន 

ចិនរបណ្ា ិត2 បារាងំខ្សស (penseurs français) មួយចំនួន 

យកមកនប្បើកន តង សតវតសទី១៨ កន តងទសសនៈ ផ្ទ តយនឹង 

ពាកយ អមនសុ សធម៏។ តម ទសសនៈ របស់ចិនរបណ្ា ិត 

 ងំឡាយន ៉ះ សងគមអារយធម៏ មុសព្ី សងគមអ រយធម៍ 

សថ ិតនៅនលើ សាថ បយន មនការនជឿននលឿន កន តងបូរ ីនិង កំ

 រតិ នន ការអប់រ  របស់ប្បជាជន។ មនុសស មនអារយធម៏ ជា

មនុសសលអ , មនុសស គ្នម នអារយធម៏ ជាមនុសសមិនលអ ។ ទសស

នៈ នន៉ះ ផ្រល់នូវ បទោា ន នហ្ើយនៅអំេុង សតវតសទី១៩ 

ពួ្កជនជាតិអុឺរុប នធវ ើសមរមភ នោយនប្បើថាមព្ល បញ្ញា , 

ទូត និង ននយបាយ ជានប្ចើន នដើមបី យក បទោា នន ៉ះ 

សំរាប់វាយតនមលថា សងគមណ្ឌ ព្ុំខ្មនជាសងគមមសច ឹម 

នហ្ើយ មិនសូវមន អរយិធម៏ នតើអាចទុកបានជា 

សមជិក កន តងប្បព្យនធអនរ រជាតិ ប្គប់ប្គងនោយទវិបអឺុរុប 

បានខ្ដរឫនទ ? គួរកត់សំគ្នល់ថា បទោា នន ៉ះខ្ដរ ខ្ដល

មសច ឹមប្បនទស យកនៅផ្ាយ នៅប្បនទសអាណ្ឌនិគម 

កន តងនបសកកមម នន អរយិធម៏ របស់មល នួ គឺថា ទុក អរយិ

 

1 នដើមបី សំរលួកន តងការសរនសរ របស់នយើង នៅទីនន៉ះ នយើង សនមតនប្បើពាកយ  
អរយិធម៏ (civilisation) កន តងនយយ ឯកវចនៈ នងិ អរយិធម៏ ងំឡាយ 
(civilisations) កន តងនយយ ព្ហ្ុវចនៈ។ 
2 ចនិរបណ្ា តិ : អាកមនគនំតិនប្ៅ ; អាកប្បាជញ។ 
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ធម៏មសច ឹម ជា អរយិធម៏មពង់មពស់ នោយនប្បៀបនធៀបនឹង 

អរយិធម៏ ដនទនទៀត នៅកន តងនលាកិយនន៉ះ។ នប្កាយមក 

ពួ្កចិនរបណ្ា ិតមសច ឹម ចាប់នផ្រើម និយយបនរ ិចមរងៗ អំព្ី 

អរយិធម៏ ងំឡាយ កន តងនយយ ព្ហ្ុវចនៈ គឺថា ចាប់នផ្រើម

ទទួលសាគ ល់ នូវ អតរតនមល នន អរយិធម៏ និមួយៗ។ នៅកន តង 

ទសសនៈងមីនន៉ះ គឺ ពួ្កនគ សនមត នបា៉ះបង់នចាល នូវ គំនិត 

ទុក អរយិធម៏ ជា ឧតរមគតិ ខ្តមួយគត់ ខ្តជា ឧតរម

គតិទូនៅ នហ្ើយ ក៏ឈប់យល់ន ើញថា អរយិធម៏ មន 

បទោា ន ខ្តមួយគត់ខ្ដរ សំរាប់ខ្ត ប្បជាព្លរដា មួយ

ចំនួនតូច ឬ សំរាប់ខ្តប្កមុមួយ ខ្ដលទុកជា ‹នវធី នន 

មនុសសជាតិ3› តម របូមនរ  របស់ នលាក Braudel ជា ប្បវតរ ិ

 វទូិ បារាងំខ្សស។ នមល ៉ះនហ្ើយ គំនិត ថាមន អរយិធម៏

សាកលខ្តមួយ នគមិនអាច ការពារវា បាននទៀតនេើយ។ 

ខ្ត ពួ្កចិនរបណ្ា ិត អាលឺម ង់ នៅសតវតសទិ១៩ យល់ន ើញ

ថា អរយិធម៏ ជា អងគភាព្មួយ របស់វបបធម៏។ កន តងទសសនៈ 

ពួ្កនគ ខ្ចកោច់ អរយិធម៏ ព្ី វបបធម៏ គឺថា អរយិធម៏ គឺ

រាប់បញ្ច លូខ្ត យនរសាស្តសរ , បនចចកវជិាជ  និង កតរ  ននសមភ រៈ

ដនទនទៀត, ចំខ្ណ្ក វបបធម៏ គឺ ពាក់ព្យនធនឹងតនមល, ឧតរម

គតិ, គុណ្ភាព្ ននបញ្ញា  និង សីលធម៏ របស់ សងគមមួយ។ 

ទសសនៈនន៉ះ សថ ិត នៅកន តង គំនិត អាលឺម ង់ រហូ្តមកដល់

 

3 នវធី នន មនុសសជាតិ ; élite de l’humanité។ 
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សព្វនងៃនន៉ះ ខ្ត ជា ទសសនៈមួយ គ្នម នការយល់ប្ព្ម ជា

ទូនៅន ៉ះនេើយ។ រហូ្តដល់មន ពួ្កនរវទូិមល ៉ះ យកវា មក

បកប្សាយបស្តញ្ញច សថា សងគមនៅសមយយនដើមមួយ មនសថ ិរ

ភាព្ ខ្ត គ្នម នទីប្កងុ គឺជា សងគម បង្ហា ញចរកិលកខណ្ៈ

របស់មល នួ តម វបបធម៏, ចំខ្ណ្ក សងគម ខ្ដលរមួបញ្ច លូ

របស់ជានប្ចើន4, មនការនជឿននលឿន, មនទីប្កងុ នហ្ើយ 

ជា សងគម ថាមវន័រ  គឺជា សងគម ផ្សផ្ំ្តំ នូវ អរយិធម៏ នផ្សងៗ

ជានប្ចើន។ ដូនចា៉ះ អរយិធម៏ វាជា សារព្យន នន ភីនយោភាព្ 

របស់សងគម។ តមគំនិត របស់នលាក Fernand Braudel 

បំណ្ង ចង់ខ្ចក វបបធម៏ ព្ី អរយិធម៏ ប្គ្នន់ខ្តជា គំនិត

ចង់បំភាន ់(idée illusoire) ខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ។ 

អរយិធម៏ និង វបបធម៏ យកតម រនបៀបរស់នៅ ជាទូនៅ 

គឺ អរយិធម៏ ជា វបបធម៏  រកីសាយនយយ ខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ។ នយយ

 ងំព្ីរន ៉ះ បញ្ច លូ នូវ ‹តនមល, បទោា ន, សាថ បយន និង វធីិ 

នន គំនិត ខ្ដល មនុសសនលាក ព្ី ទំ ន់ មួយនៅ ទំ ន់

មួយនទៀត រស់នៅ នោយជាប់ចិតរជាខាល ំង នៅកន តងសងគម

ខ្ដលនរៀងៗមល នួ កំព្ុងរស់នៅ។ តម នលាក Braudel អរយិ

ធម៏ ជា ‹ ទីលំហ្› (un espace) នន ‹ដំបន់ វបបធម៏មួយ› 

និង ការប្បមូលរមួ នន លកខណ្ៈ និង បាតុភូត ននវបបធម៏ 

មួយចំនួន »។ តម នលាក Wallerstein  វញិ អរយិធម៏ គឺ 

 

4 សងគម ខ្ដលរមួបញ្ច លូរបស់ជានប្ចើន ; société plus complexe។ 
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ការប្បមូលរមួ ជាកំណ្ត់ចាស់លាស់ នន ចកខ ត វសិយយ នន 

នលាកា5 ដូចយ ង ទំននៀមទំ ប់,  រច សមព យនធ  និង វបប

ធម៏ កន តងនយយ សមភ រៈ ក៏ដូច កន តងនយយ មពង់មពស់ ខ្ដល ផ្សផ្ំ្តំ 

ជា ប្បនភទមួយ ននប្បវតរ ិសាស្តសរ  នហ្ើយ រមួរស ់(ន ៉ះបី នៅ

កន តង នព្លនវលាមុសគ្នា ករ ី) ជាមួយ បាតុភូត នផ្សងៗនទៀត។ 

តម នលាក Dawson អរយិធម៏ ជាផ្លា ននអភិប្កមនដើម 

(processus original) នន ការបនងក ើតដំបូង ននវបបធម៏ 

ខ្ដលជាសាា នដ ផ្ទា ល់មល នួ  នន ប្បជាព្លរដាមួយ។ ចំខ្ណ្ក 

នលាក Durkheim និង Mauss  វញិ នលាក មន ទសសនៈ

ថា អរយិធម៏ ជា ប្បការមួយ នន មជឈោា ន សីលធម៏ រមួ

បញ្ច លូ នន ប្បជាជាតិមល ៉ះ, វបបធម៏ជាតិនិមួយៗ ប្គ្នន់ខ្ត

ជា ទប្មង់ព្ិនសស បូករមួចូលគ្នា ខ្តមួយ។ តម នលាក 

Spengler អរយិធម៏ គឺជា វាស  មិនអាចនជៀសបាន នន 

វបបធម៏, ជា កំរតិ នន ការនជឿននលឿនជាងនគ ខាងនប្ៅ 

និង សិបបនិមម ិតជាងនគ  ខ្ដល មនុសសជាតិ អាចនធវ ើបាន, 

ជា នសចករ ីសនា ិោា ន, ជាផ្លា នន ការបនងក ើតផ្ល។ វបបធម៏ 

ជា វតថ តធាតុរមួ តមប្គប់និយមនយយ អវ ីអាចមនបាន នន 

អរយិធម៏។ 

អរយិធម៏ ឡំាយ គ្នម នប្ពំ្ខ្ដន ចាស់លាស់ន ៉ះនេើយ, 

គ្នម ន នដើម គ្នម ន ចុង ព្ិតប្បាកដ។ នគអាចនអាយនិយម

 

5 ប្បមូលរមួ ជាកណំ្តច់ាស់លាស់ នន ចកខ ត វសិយយ នន នលាកា ; 
concaténation bien déterminée de vision du monde។ 
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នយយជាងមី អំព្ី អតថសញ្ញា ណ្ នន អរយិធម៏ ងំឡាយ លុ៉ះ

ប្តខ្ត ការផ្ស ំនិង ទប្មង់ របស់វា ដូរ តម ខ្មស នននព្លនវ

លា។ វបបធម៏ ងំឡាយ នធវ ើអនរ រប្បតិកមម រវាងគ្នា  និង 

គងនលើគ្នា  នហ្ើយ ភាព្មុសគ្នា  និង ភាព្ដូចគ្នា  រវាងវបបធ

ម៏ ខ្ដលជារបស់ អរយិធម៏នផ្សងៗគ្នា  វាអាចផ្ទល ស់ប្រូបាន។ 

អរយិធម៏ ងំឡាយ ក៏ដូចជា អងគភាព្ ងំឡាយ ខ្ដល

មននយយជាក់លាក់ ទុកណ្ឌជា ប្ពំ្ខ្ដន រវាងគ្នា  កប្មមន

សីមចាស់លាស់ ក៏ វា នៅមន អតថភាព្និមួយៗ របស់វា 

ព្តិប្បាកដ។ 

អរយិធម៏ ងំឡាយ ទំនងជា អាចនឹងសាល ប់ ខ្ត វាមន 

ជីវតិព្ិបាកនប្ក កន តងដំនណ្ើរជីវតិរបស់វា វាវវិតរ, សប្មួលមល នួ

ឯង នហ្ើយ បងកបនងក ើត ប្គប់រនបៀប នន នរសមគម ដ៏

 រ ងងបឹុងបំផុ្ត។ គឺ របស់ព្ិត នន អរយិធម៏ ងំឡាយ ខ្ដល

មន រយៈនព្លដ៏យូរន ៉ះឯង ជា អតថរស់ន ល និង ព្ិសារ  

របស់វា នៅកន តង និរនរ រភាព្ ននប្បវតរ ិសាស្តសរ  ដ៏យូរអខ្ងវង។ 

អរយិធម៏ ងំឡាយ គឺ តមការណ្៏ព្ិត ជា ប្បវតរ ិសាស្តសរ  ដ៏

ខ្វងឆ្ងៃ យ ន ៉ះឯង។ រាជាធិរាជាណ្ឌចប្ក នកើតសាល ប់, របប

ដឹក ំជាតិ ប្រូ និង វ ងលប្តេប់មកវញិ ខ្ត អរយិធម៏ ឋិត

នៅដខ្ដល នហ្ើយ រស់នៅជានិចច នប្កាយព្ីនកើតមន អំនព្ើ

មិននទៀង ននននយបាយ, ននសងគម, នននសដាកិចច នហ្ើយ

នឹង អំនព្ើ ននមន គមវជិាជ  ខ្ដរ។ នមល ៉ះនហ្ើយ អរយិធម៏ធំ

ចមបង ងំឡាយ នៅកន តងសតវតសទី២១នន៉ះ មនតំងព្ី
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នប្ចើន សហ្សសវតសមកនមល៉ះ ដូចយ ង អរយិធម៏ ចិន, ជ

ប ុន, ឥណ្ឌ ,ូ អុីសាល ម (musulmane), មសច ឹមប្បនទស, អានមរ ី

ឡាទិន ជាអាង៍។ 

អរយិធម៏ ងំឡាយ ជា អងគភាព្ ននសីលធម៏, វាមិនខ្មន

ជា អងគភាព្ ននននយបាយន ៉ះនេើយ។ នមល ៉ះនហ្ើយ វាគ្នម ន

មុមង្ហរ ជា សារវប័្ត6, អាកចាប់, ភាា ក់ង្ហរ រព្នធ , អាក

ដឹក ំសស្តង្ហគ ម, មស្តនរ ីទូត និង អាករដាការ ន ៉ះនេើយ។ ការ

ផ្ស ំននននយបាយ នន អរយិធម៏ ងំឡាយ ខ្ប្បប្បួល រវាង

គ្នា  និង នៅតមនព្លនវលា។ អរយិធម៏មួយ អាចប្បមូល 

អងគភាព្ ននននយបាយ ខ្តមួយ ឬ ជានប្ចើន ដូចយ ង ជា 

បូរ,ី រដា, រាជាធិរាជាណ្ឌចប្ក, សហ្ព្យនធ , សមព យនធ , រដា-ប្បជា

ជាតិ ឬ រដា-ព្ហ្ុប្បជាជាតិ នហ្ើយ អងគភាព្ ងំន ៉ះ នរសី

យក សណ្ឌា ន នន ការដឹក ំ នផ្សងៗគ្នា ។ លុ៉ះចំនណ្រមក 

ធមមជាតិ នន អងគភាព្ ននននយបាយ ខ្ដលផ្សកំន តង អរយិ

ធម៏ អាចដូរ។ នឹងអាច និយយ បាន ខ្ដរ ថា អរយិធម៏ 

និង អងគភាព្ ននននយបាយ វាអាច ជាប់គ្នា ។ សមយយ

អងគរ វាជា អរយិធម៏ ខ្ដលជា រដា, ចំខ្ណ្ក ប្បនទសជប ុន 

 វញិ ក៏ជា អរយិធម៏ ខ្ដលជា រដា ន ៉ះខ្ដរ។ 

ប្បវតរ វទូិមា ក់ រកន ើញ ចំនួន អរយិធម៏ ធំចមបង សព្វនងៃ 

និង អតីតកាល មុសគ្នា  ដូចយ ង នលាក Braudel ថា

 

6 សារវប័្ត ; responsable de l’ordre ou maintien de l’ordre។  
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មន ៧ អរយិធម៏ធំៗ, នលាក Toynbee ថាមន រហូ្តដល់

នៅ ២៣ ខ្ត ប្បវតរ ិវទូិ ងំឡាយន ៉ះ មន ទសសនៈប្សបគ្នា

ថាព្ិតជាមន អរយិធម៏ ធំចមបង និង បរមិណ្ា ល 

(périphérique) នៅកន តងនលាកនន៉ះ។ ដូចនន៉ះ អរយិធម៏ធំ

 ងំឡាយ តមនលាក Braudel មនដូចខាងនប្កាមនន៉ះ : 

អរយិធម៏ អុីសាល ម, ខ្មម រ, ទវីបអាស្តហ្វ ីកនមម , ចុងបូព៍ាប្បនទស 

(ចិនបុរាណ្ និង ចិនសព្វនងៃ, ឥណ្ឌា  បុរាណ្ និង សព្វនងៃ), 

ចុងបូព៍ាប្បនទស ននសមុប្ទ (ឥណ្ឌ ចូិន, ឥណ្ឌ នូណ្សុី, ហ្វ ីលី

ព្ិន, កូនរ  និង ជប ុន), អុឺរុប, អានមរកី, អុឺរុបដនទនទៀត 

(មូសគ ូវ,ី រុសសុ ី, សហ្ភាព្សូនវៀត)។ 

កា ផ្សកំាត់  វាង ចិៃ ៃិង ឥណាា  

អរយិធម៏ ចិន ចូលមកដល់ តុងកឹង និង អាណ្ឌម តម

ការ ល្ នពាន នោយកមល ំងនយធា អស់រយៈនព្ល ដប់ 

សតវតសរ៏។ គឺជា អាណ្ឌនិគមនិយម ប្តួតប្ត តម 

មនធោបាយ នយធា, រដាបាល និង សាស  (កុងនជឿ

និយម, តវនិយម និង ព្ុទធសាស ) ទុកជា រ ងម នន ខ្ដន

ដី ទូលំទូលាយ ខាងតបូ ង ខ្ដលចិនកាន់កាប់ មននៅ

កន តង ប្បវតរ ិសាស្តសរ មល នួ។ ប្បជាជន មនកំនណ្ើត នៅកន តង

ខ្ដនដីន ៉ះ ជួនកាល ប្តូវចិន វាយប្ចាននចញ ព្ីប្សកុ

កំនណ្ើតមល នួ ជួនកាល បស្តង្ហក បបាន នអាយនៅនប្កាម 

អំណ្ឌចចិន។ ដូចនន៉ះ បានជាមននកើត អនុអរយិធម៏ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

11 

រស់រនវកី នន អាណ្ិកជន អណ្ឌណ ម នហ្ើយ ប ា ប់មក វា ហូ្រ

ធាល ក់មកកន តង ឥណ្ឌ ចូិនខាងតបូ ង។ 

អរយិធម៏ ឥណ្ឌា  ហូ្រចូល ឥណ្ឌ ចូិន តម ឈម ញួសមុប្ទ ងំ

ឡាយ។ នគបនងក ើត សាខាប្គិ៉ះសាថ នជំនួញ ជួន នធវ ើសមពនធ

មិតរ ជាមួយ ពួ្កនមកស្ត ា ញ នដើមបី សប្មួល ដល់  វកិសយយទំនិ

ញ។ ជួនកាល សមពនធមិតរន ៉ះ  ំនអាយ ពួ្កនមកស្ត ា ញមល៉ះ 

មនបានសមបតរ ិជានប្ចើន នហ្ើយ ំនអាយ កុលសមព យនធមល នួ 

មននប្បៀប ខាង បនចចកនទស និង វបបធម៏ ជាង 

កុលសមព យនធ  ដនទនទៀត ខ្ដលជា កតរ  អាច បស្តង្ហក ប ពួ្ក

អាកទុននមាយ នហ្ើយ បនងក ើត រាជាណ្ឌចប្ក ឥណ្ឌ នូិយម ឬ 

កូនកាត់ ឬ ខ្បលកមួយ។ ដូចនន៉ះ មននកើត រាជាណ្ឌចប្ក 

ចំបា  (អណ្ឌណ មសព្វនងៃ), មន និង ហ្វ ណូ្ន នៅ ខ្ដនដីសណ្រ រ 

នន ទននល នមកុង ខ្ដលនប្កាយមក ប្តបូាន រាជាណ្ឌចប្ក នច

នឡា វាយយកបាន បនរមក រមួបញ្ច លូគ្នា  កាល យ ជា រាជា

ធិរាជាណ្ឌចប្កខ្មម រ មនមហ្ិ ធ នុភាព្ នៅ អាសុីភាគអា

នគាយ ៏កន តង រយៈនព្ល ព្ី សតវតសរ៏ទី៩ ដល់ សតវតសរ៏ទី១៤។ 

ក៍ប ុខ្នរ  នៅកន តង រយៈនព្លន ៉ះខ្ដរ មន ប្បជាព្លរដា 

ភូម និង នង (ខ្ដលនគទុកជា ប្បជាព្លរដានសរ)ី ចាប់

រុករាន នគរខ្មម រ និង មន  ំ វ ិស ដល់ ជនជាតិ ងំព្ីរ 

បនងក ើតបាន ជា រាជាណ្ឌចប្ក ភូម ន ម្ ៉ះ នគរលានជាង7 

 
7 នគរលានជាង : តមទមល ប់លាវ នប្ចើននប្បើថា នគរលានជាង ហ្ល ងួប្ព្៉ះបាង។ 
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(Lan-Xang) ខ្ដលសព្វនងៃ ជាខ្ដនដី បូព៍ា នន ប្បនទសលាវ

បចច តបបនា  និង ខ្ដនដីរមួមំ នសៀម (le compact Siam) ឬ 

នង។ 

សតវតស ៏ទី១៩ ម្កដល្់ សពវ នងៃ 

នៅសតវតសរ៏ទី១៩ អាសុីភាគអានគាយ ៏ ទុកសាា មជាប់នប្ៅ 

ការរុករាន នន ពួ្កអាណ្ឌនិគមនិយម អង់នគលស នៅខ្ផ្ាក

ខាងលិច និង បារាងំ នៅខ្ផ្ាកខាងនកើត។ ប្បនទសចប្ក

ព្ប្ត  ងំព្ីរន ៉ះ ទុក ប្បនទសនសៀម ជា នគរឯករាជយ ជា

ប្បនភទ ដំបន់ប្  នហ្ើយ ទទួលសាគ ល់ លកខនរ ិកៈ ន ៉ះ នៅ

ឆ្ងា ំ ១៨៩៦។ បារាងំខ្សស បានបញ្ច លូ ខ្ដនដី តុងកឹង, 

អណ្ឌណ ម, កូសាំងសុីន, ខ្មម រ និង លាវ នៅកន តង សហ្ភាព្ 

ឥណ្ឌ ចិូន នៅឆ្ងា ំ ១៨៨៧។ រឯី ពួ្ក អង់នគលស វញិ នគ 

បញ្ច លូ នគរភូម នៅកន តង រាជាធិរាជាណ្ឌចប្ក ឥណ្ឌា  

នហ្ើយ ប្តួតប្ត រដា មនេ  ងំឡាយ សថ ិតនៅ ចុងឧបទវីប 

ម ឡាកា (Malacca) នោយយក សិងាប ុរ ី(Singapour) ជា 

កំព្ុងខ្ផ្ មួយយ ងសំខាន់ នៅ ចុងបូព៍ាប្បនទស។ 

សស្តង្ហគ មនលាកនលើលទី២ ខ្ដនដី អាសីុភាគអានគាយ៏ បាន

ធាល ក់នៅនប្កាម ការប្តួតប្ត ប្បនទសជប ុន ខ្ដល ំ 

រ លាយ នូវ ការកសាង អំណ្ឌចអាណ្ឌនិគម។ នប្កាយព្ីស

ស្តង្ហគ ម រដាមនេ ងំឡាយ, ប្បនទសសិងាបុរ ី និង ភូម 

ទទួលបាន ឯករាជយ នោយមិនចាំបាច់ មន ការប្បយុទធ។ 
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 រឯី នៅ ឥណ្ឌ ចូិន  វញិ មននកើតសស្តង្ហគ ម  ម រ ឯករាជយ 

រវាង ប្បជាជនយួន និង បារាងំ។ នៅ ឆ្ងា ំ ១៩៥៤ តម 

កតិកាសញ្ញា  នន ទីប្កងុ ហ្សឺខ្ណ្វ បណ្ឌរ ប្បនទស នៅ 

ឥណ្ឌ ចូិន បូព៍ា ទទួលបាន ឯករាជយ  ងំមូល នៅ នងៃ ទ ី

២១ កកកោ។ ខ្ត កតិកាសញ្ញា  ន ៉ះ បាន ខ្ចក ប្បនទសនវៀ

តណ្ឌម ជាព្ីរនគរ នោយ យក ខ្មសប្សបទី១៧ ជា សីម 

រវាង យួនខាងតបូ ង នៅថា សាធារណ្រដា នវៀតណ្ឌម និង 

ខាងនជឿង នៅថា សាធារណ្រដា ប្បជាធិបនតយយ នវៀតណ្ឌ

ម។ យួន ខាងនជើង បញ្ច លូមល នួឯង នៅកន តង នលាក កុមម តយ

និសរ  នោយមន ការឧបតថមភ ព្ីសំណ្ឌក់ សហ្ភាព្សូនវៀត 

និង សាធារណ្រដា ចិនប្បជាមនិតុ, រឯី យួនខាងតបូ ង  វញិ 

យក សហ្រដាអានម រកិ ជា អាកគ្នំពារ នៅចំនពា៉ះមុម ការ

គំរាម កុមម តយនិសរ ។ ជំនរសី មុសគ្នា នន៉ះ  ំបនងក ើត សស្តង្ហគ ម

មួយ រវាង នវៀតណ្ឌម ងំព្ីរ នៅកន តង បរយិការណ្៍ នន ស

ស្តង្ហគ មប្តជាក់ រវាង នលាកកុមម តយនិសរ  នឹង នលាកនសរ។ី 

ប្សកុខ្មម រ និង លាវ ទទួលបាន ឯករាជយ នព្ញនលញ នរៀងៗ 

មល នួ ប្បកាន់យក ជំហ្រ អព្ោប្កឹត ចំនពា៉ះ នលាក ងំព្ីរ 

មន ទំ សម់ន គមវជិាជ  នឹងគ្នា ។ 

នប្កាយទទួលបានឯករាជយ ប្បនទស ងំន ៉ះ បានជួប

ប្បទ៉ះនឹង បញ្ញា  ឧ ភិវឌ្ឍន៍។ ដូចនន៉ះ ប្តូវនោ៉ះប្សាយជា

ប ា ន ់នូវ បញ្ញា  នន ការនរៀបចំ នអាយមន ឧសាហ្កមម 

និង កសិកមម ទំននើប និង សមត នន តុលយភាព្ នន ការ
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ទូ ត់ (balance de paiements), បញ្ញា  ននប្បជាភិវឌ្ឍន៍ 

សព្វវតរមន នហ្ើយនឹង បញ្ញា  នន អសថ ិរភាព្ ននយបាយ 

នៅកន តងប្បនទសនិមួយៗ និង កន តងដំបន់។ 

នលើសអំព្បីញ្ញា  ងំន ៉ះ គឺ នៅមនជានិចច នូវ បញ្ញា  វបប

ធម៏ រវាង ជាតិសាសន៏ តំងព្ ីបុរាណ្កាលមក នៅ ឥណ្ឌ ូ

ចិន។ តំបនន់ន៉ះ ខ្តងខ្តមន ទំ ស់ធមមជាតិ រវាង វាល 

នឹង ភា ំ។ តំបន់ វាល មន ប្បជាជន រស់នៅ នប្ចើន

ខាា ន់ខាា ប់  រឯី តំបន់ ភា ំ វញិ ជា តំបន់ មន ប្បជាជន រស់

នៅ តិចតួចណ្ឌស់។ តំបន់ វាល ជា ទឹកដី នន កសិកមម 

បនងក ើត បានជា កមល ំង នន សនាភាព្មនុសស (densité 

humaine) នៅ ខ្ដនដីសណ្រ រ នន ទននល ប្កហ្ម-ទននល នមគ

ងគ-ទននល នមណ្ឌម និង ទននលអុរីា វាឌ្ី (Irrawaddy) ។ល។ ទឹក

ដី កសិកមម និង ប្បជាករ  ងំឡាយន ៉ះឯង បនងក ើតបាន 

នូវ អរយិធម៏ មពង់មពស់ជាងនគ។ ជនជាតិយួន ជា បុប្ត នន 

អរយិធម៏ចិន រស់នៅ ជាយូរមកនហ្ើយ នលើ ខ្ដនដីសណ្រ រ 

នន ទននល ប្កហ្ម កាល យ ជា ប្បជាជន ល្ នពាន ចូលមក

កន តង ខ្ដនដី រាជាណ្ឌចប្ក ហិ្ណ្ឌ  ូគឺ ចំបា  នៅសតវតសរ៏ទី១៧ 

នហ្ើយ នៅ សតវតសរ៏ទី១៨ រុករានបំពាន ខ្ដនដីសណ្រ រ នន 

ទននល នមកុង គឺ ទឹកដី កមព តជានប្កាម បចច តបបនា។ ចំខ្ណ្ក 

ទិសខាងនកើតវញិ បនងក ើតបាននូវ អរយិធម៏រមួមំ8 ហ្ិណ្ឌ ូ

 

8  អរយិធម៏រមួមំ ; civilisations compactes។ 
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និយម និង ព្ុទធសាស និយមផ្ង មននៅ ប្សកុខ្មម រ, 

នសៀម និង ភូម។  រឯី នៅ តំបន់ភា ំ នៅប្គប់នគរ វញិ 

ប្បជាជននដើម ជាអាក  វញិ្ាណ្និយម (animistes) អនុវតរ 

វបបកមម ដុតនប្ព្ នដើមបី ប្គ្នន់ខ្ត រស់ៗ។ 

នៅ ឥណ្ឌ ចូិន ចប្ម៉ុះព្ណ្៍មិនសីុគ្នា   ំឱ្យ ពួ្កអាកផ្ាយ

សាស ប្គិសរ  ឬ នយស ូ ប្គិសរ  ទទួលបាននជាគជយយណ្ឌស់ 

នៅនប្ៅ ប្បនទស ព្ុទធសាស និយម និងអុីសាល មនិយម។ 

នៅឆ្ងា ំ ១៩៥៤ កសិករ និយម សាស ប្គិសរ  នៅនវៀតណ្ឌ

ម ខាងនជើង ចំនួន ប្បមណ្ ៣០មុឺន ក់  ំគ្នា  រត់មក 

នវៀតណ្ឌមខាងតបូ ង នដើមបី នវៀរចាក របបកុមម តយនិសរ ។ ប្តវូ

ដឹងថា ឥទធិព្ល ជា ប្បតយកសភាព្ នន សាស ប្គិសរ  នៅនលើ 

ជនជាតនិដើម ខ្ដល ជា អាកវញិ្ាណ្និយម នប្ពា៉ះ ជំននឿវញិ្ា

ណ្និយម មិនខ្មន ជាសាស  ដូចនន៉ះ ការផ្ាយ 

សាស ប្គិសរ  វាង្ហយប្សួលជាង ចំនពា៉ះ ប្បជាជន មន 

សាស  ព្ិតប្បាកដ។ នៅ សហ្ភាព្ ភូម នៅ មួយខ្ផ្ាក

ធំ នន តំបន់ កានរ ន (Karen) សាស  ប្បូខ្តសរង់និយម 

(protestantisme) កាល យជា កតរ  សំរាប់ចងសាមគគ ីភាព្ 

នន ប្បជាជនកានរ ន នហ្ើយ ំគ្នា  ប៉ះនបាលប្បឆ្ងំងនឹង 

អំណ្ឌចមជឈឹម និយមព្ុទធសាស ។ 
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កា ប ៉ះទងគិច  វាង អ យិធម្ ៏

ឥណ្ឌ ចូិន នប្កាយព្ីសស្តង្ហគ មនលាកនលើកទី២ ជា យុទធភូម ិ

រវាង លទធិកុមម តយនិសរ  និង លទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ី ំនអា

យ ផ្ទ ត៉ះសស្តង្ហគ ម នៅ ប្បនទសនវៀតណ្ឌម ប ា ប់មក នៅ 

ប្សកុលាវ និង ខ្មម រ។ សនា ិសិទធ អនររជាតិ នៅទីប្កងុ ហ្សឺខ្ណ្វ 

នៅឆ្ងា ំ ១៩៥៤ មន អនុភាព្ ប្តឹមខ្ត គូសខ្ចកទឹកដី 

នអាយបានចាស់លាស់ នន ប្បនទស ងំឡាយ សថ ិតនៅ

នប្កាម អាណ្ឌនិគមបារាងំខ្សស និង បញ្ញច ក់ នូវ ឯករាជយ

ភាព្ និង អធិបនតយយភាព្ នន ប្បនទស ងំន ៉ះ ខ្ត

ប ុនណ្ឌណ ៉ះ ខ្ត សនា ិសិតន ៉ះ វាមិនបាននោ៉ះប្សាយ បញ្ញា  សុី

នន ទំ ស់ មន គមវជិាជ  និង ននយបាយ មននៅកន តង 

បរបិទ នន សស្តង្ហគ មប្តជាក់ រវាង នលាកនសរ ី និង នលាក

កុមម តយនិសរ  និង ការប ៉ះទងគ ិច ជាប្បវតរ ិសាស្តសរ  រវាង វបបធម៏ 

ព្ីរមុសគ្នា  នៅតំបន់ ឥណ្ឌ ចូិន។ មួយ ជា កូនកាត់ចិន 

ខ្ប្បកាល យ ជា អរយិធម៏ នវៀតណ្ឌម  មបញ្ាតរ ិថា យួន9, 

មួយនទៀត ជា ការផ្សកំាត់ រវាង អរយិធម៏ ឥណ្ឌា  នឹង អាយ 

បនងក ើតបាន ជា អរយិធម៏ អងគរ ដ៏ប្តនច៉ះប្តចង់មួយ នៅ 

អាសុីអាគាយ៏។ 

 
9 យួន : ជាតិមនុសសអាកខ្ដនតុងកយង, ខ្ដនអណ្ឌណ ម, ខ្ដនកូសយងសុីន។ 
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អ យិធម្៏យួៃ 

មូលោា នប្គឹ៉ះ នន អរយិធម៏យួន គឺ ប្គួសារ និង ការនគ្នរព្

បូជា ចំនពា៉ះបុព្វបុរស (culte des ancêtre)។ ប្គួសារយួន សថ ិ

ននៅនលើសិនិទធព្ល ជា លំ ំ សាស  តំណ្ភាជ ប់ តម 

ការនគ្នរព្ បុព្វបុរស របួរមួរស់ជាមួយគ្នា  រវាង ជីវនរជន 

(vivants) ជាមួយ អាកសាល ប់។ រាល់នងៃកំនណ្ើត របស់អាក

សាល ប់, រាល់ខ្ម កន តងនងៃណ្ឌមួយ និង នព្លបុណ្យចូលឆ្ងា ំ នៅ

ថា នតត (Têt) ប្កមុប្គួសារ ប្តូវខ្ត នរៀបចំ តង្ហវ យ ខ្សន 

ដល់ អាកសាល ប់នៅនលើ នវទី នន បុព្វបុរស (autel des 

ancêtres)។ នៅកន តងផ្ា៉ះ យួន នៅ បនាប់ចម សំរាប់ទទួល

នភញៀវ នគ ខ្តងន ើញ មន តុ លាបមម តក ព្ណ្៏ ប្កហ្ម ឬ 

មស នលើន ៉ះ មន ោក់ បនា៉ះនឈើ10 (tablette) ចំនួន៥ 

ជាតំណ្ឌង ៥ ទំ ន់ នន បុព្វបុរស។ អាកសាល ប់មុននគ ប្តូវ 

ប្គួសារ ដកនចញ បនា៉ះនឈើ ជាតំណ្ឌងមល នួ ព្ី នលើតុ នដើមបី 

ោក់ បនា៉ះនឈើ នន អាកសាល ប់ងមី។ នដើមបី រកា ការនគ្នរព្ 

បុព្វបុរស ន ៉ះ នៅនព្ល នមប្គួសារ ទទួលមរណ្ៈ ដីមួយ

ចំខ្ណ្ក ប្តូវប្បគល់នអាយ កូនប្បសុចបង នដើមបី នធវ ើការ

យកផ្លព្ីដីន ៉ះ សំរាប់ ទុកជាចំណ្ឌយ នន ការរកាន ៉ះ។ 

គុរុគុណ្ (faute grave) របស់ជនយួន ចំនពា៉ះ បុព្វបុរស គឺ 

គ្នម នកូន សំរាប់ រកា ការនគ្នរព្បូជា ចំនពា៉ះបុព្វបុរស។ 

 
10 បនា៉ះនឈើ ឬ បនា៉ះ នធវ ើព្ី វតថ តធាតុអវ ីនផ្សងនទៀត។ 
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នមល ៉ះនហ្ើយ ព្ហ្ុព្នធភាព្ មននដើមគំនិត ព្ី ចំណ្ង់ ចង់

មន កូននប្ចើន ជាព្ិនសស គឺ កូនប្បសុ សំរាប់ បនរ ប្តកូ

ល។ 

ដូចនន៉ះ ប្គួសារយួន ស ុម នោយ វនិយយតឹងរ ងង នន ប្គួសារ 

នហ្ើយ ប្គួសារ និមួយៗ ជា អងគភាព្នព្ញនលញ នន ភូម ិ

នហ្ើយ ភូមិនីមួយៗ មន លកខណ្ៈ ជា សមូហ្ភាព្ គឺ មិន

ប្តឹមខ្ត ជាការប្បជំុ នន ប្គួសារ ន ៉ះនទ គឺ ជា នីតិបុគគល 

ខ្តមរង ខ្ដល សមជិកមា ក់ៗ រមួគ្នា  កន តង សាម រតី នន 

សាមគគ ីភាព្។ ដូចនន៉ះ ប្គួសារនីមួយៗ មិនអាចទទួល បរ

ជន ណ្ឌមា ក់ នោយគ្នម ន ការអនុញ្ញា តព្ី នមប្គួសារ ន ៉ះ

នេើយ ដូចគ្នា នឹងភូមិ មិនង្ហយនឹង ទទួល ជនបរនទស 

នអាយសាា ក់ ព្ី ប្គ្ននមស11 ជាពួ្កជន រ ងងតអ ឹងនឹង វនិយយ

បុរាណ្។ សាមគគ ីភាព្ សំខ្ដង ជារបូភាព្ តម សមគម 

នផ្សងៗ សំរាប់ជួយគ្នា នៅវញិនៅមក ដូចយ ង សមគម

បុណ្យសព្ ជាអាទិ៍។ 

ជំននឿ សាស  បុរាណ្ គឺ ជំននឿ នគ្នរព្បូជា ចំនពា៉ះប្ព្លឹង 

(culte des Esprits) ដូចយ ង នគ្នរព្បូជា ប្ព្លឹងខាល  ជា

ប្ព្លឹង កំចាត ់នូវ អារកស ងំឡាយ។ ជំននឿនលើ នគរ បូល

នោយនរាយ ដី ឬ ប្សូវ ឬ អងករ នដើមបី នប្ជើសនរសី នងៃលអ  សំរាប់ 

សង់ ឬ នេើង ផ្ា៉ះងមី ឬ ប្គប់ ប្ព្ឹតរ ិការណ្៏ ខ្ដលប្តូវនធវ ើកន តងជី

 
11 ប្គ្ននមស ជាមនុសសជាធំ, ជាចមបងកន តងប្សកុ; les notables។ 
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 វតិ។ ការនគ្នរព្បូជា ចំនពា៉ះបុព្វបុរស ជា ជំននឿ យកគំនិត

តម លទធិមុងជឺ ខ្ដលជា ផ្ល វូខ្សវ ងរក ឧតរម វចិារណ្ញ្ញា ណ្ 

និង សករ ិយស សំរាប់ជីវតិ។ ព្ុទធសាស  មគយន ជា 

សាស ធំចមបង នន ប្បជាជនយួន, នគ នគ្នរព្ អងគប្ព្៉ះ

ព្ុទធសកយមុនី និង  ប្ព្៉ះជានប្ចើននទៀត ខ្ដលមិន ន់ប្តស់

ជាប្ព្៉ះព្ុទធ។ នយស ូ ប្គិសរ  ក៏ជា សាស សំខាន់មួយខ្ដរ នៅ 

ប្សកុយួន។ ពាកយយួន (ោវ) មននយយថា សាស  នហ្ើយ 

 រកីសាយនយយថា ផ្ល វូ នន មន ចិតរ ជាអននរ។ បុគគលមា

ក់ៗ នប្ជើសនរសី ផ្ន វូម បៈ12 នរៀងៗមល នួ នោយយកតំរាប់

តម  បុព្វគតិបណ្ា ិត។ ដូចយ ងនន៉ះ បានជាមននកើត 

និកាយមួយ ន ម្ ៉ះ នៅោយ (Caodaïsme) ខ្ដល នគ្នរព្ 

ចំនពា៉ះ ប្ព្៉ះព្ុទធផ្ង, ប្ព្៉ះនយ ស ូ ផ្ង និង Mahomet ផ្ង។ 

អាកនច៉ះដឹង ឬ  វទូិអកសរសាស្តសរ  (les lettrés)  ងំឡាយ

ខ្ដលជា ឧតរមមស្តនរ ីរដា មនកិតោនុភាព្នប្ក នៅកន តងទឹក

ចិតរ ប្បជាជន ន ៉ះបីមល នួ មន ជីវភាព្រស់នៅ មិនហ្ុឺគ

ករ ី នប្ពា៉ះ ប្បជាជន ខ្ដលនគ្នរព្ ការនច៉ះដឹង ខ្តងខ្តមន 

វបបធម៏ ននបញ្ញា  កន តងចិតរ។ ប្តវូដឹងថា ឧតរមមស្តនរ ីរដា 

នប្ជើសតំងនេើង ព្ីការប្បេងអាជីព្បីឆ្ងា ំមរង ព្ិនិតយខ្ត

នលើចំនណ្៉ះនច៉ះដឹងទូនៅ13 របស់នបកខជន ងំឡាយ មកព្ី

ប្គប់មជឈោា នសងគម, ដូចនន៉ះ នបកខជន ខ្ដលជាកូនអាក

 
12 ម បៈ, ខ្ដលជាទីនព្ញចិតរ។ 
13 Un concours unique de culture générale។ 
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ប្ក ក៏អាច ប្បេងជាប់ ជា ឧតរមមស្តនរ ីរដា នៅថា  វទូិអកសរ

សាស្តសរ  បានខ្ដរ។  វញិ្ញា សា មនប្បាំវជិាជ  នន អកសរសាស្តសរ  និង 

ទសសនវជិាជ 14។ ពួ្កមុនីអកសរសាស្តសរ  និយយ និង នសនសរ 

ខ្ត ភាសា វ ិូ ចិន (langue savante chinoise)  ងំប្សងុ។ 

ខ្ត ក៏មនខ្ដរ ភាសាសាមញ្ា  នន ប្បជាជន នៅថា nôm 

ខ្តភាសាន ៉ះ នគមិនបាន យកមក បនប្ងៀន នៅកន តង

សាលានរៀន ន ៉ះនទ។  អាកនិព្នធ  សរនសរនសៀនៅ ប្បវតរ ិសា

ស្តសរ , ទសសនវជិាជ  និង សីលធម៏ ជា អកសរចិន ខ្ត ក៏មន សរ

នសរជា អកសរជាតិខ្ដរ ដូចយ ង នរឿងនប្ព្ង, ចំនរៀងនសាគ 

។ល។ ខ្តនព្លមល៉ះ ពួ្កមុនីអកសរសាស្តសរ យួន  ំគ្នា សរនសរ 

អំព្ី អកសរសាស្តសរ  នោយមិននប្បើ អកសរចិន ខ្ត អកសរ chu 

nôm ខ្ដលជា អកសរចិន ខ្កខ្ប្បប្ទង់ប្ យ នដើមបី តប្មូវ

នឹង សព្ាយួន។ អកសរសាស្តសរ ន ៉ះ ក៏លបីលាញខ្ដរ។ 

បុរាណ្វទូិ រកន ើញ នូវ សាា ម នន សិលបៈបុរាណ្យួន មុន

សមយយអងគរខ្មម រ នៅ Daï-La Thanh និង Co Loa ខ្ដល ំ 

នអាយ ពួ្កអាកប្បាជញ  ងំន ៉ះ  ញគំនិតបានថា សិលបៈ

យួន កន តងខ្ផ្ាងសំណ្ង់ គឺសថ ិតនៅនលើ ការសប្មប នអាយសីុ

គ្នា  រវាង  វមិន នឹង បរសិាថ ន របស់មល នួ នអាយកាន់ខ្ត

មន នសាភយនភាព្ នេើង។  ផ្ទ តយនៅវញិ នគន ើញ សិលបៈ នន 

នទសភាព្ របស់យួន មននៅប្តឹមខ្ត នៅកខ្នលង  ផ្ន រូ ខ្ត

 
14  វជិាជ  ងំន ៉ះ មនចារទុកនៅកន តងនសៀវនៅ មុងជឺ និង Mencius។  
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ប ុនណ្ឌណ ៉ះ។ តមការប្សាវប្ជាវ របស់បុរាណ្វទូិ នគអាចបញ្ញច

ក់បានថា នៅ សតវតសរ៏ទី១១ នៅ តំបន់ តុងកឹង កំព្ុង

ខ្តទទួល ឥទធព្ល សិលបៈ ព្ី ប្បនទសចិន, ឥណ្ឌា  និង ឥណ្ឌ ូ

នណ្សីុ។ ដូចនន៉ះ ការរមួ នន សិលបៈ  ងំឡាយន ៉ះ ខ្ដលជា 

ប្បភព្ នន វចិិប្តសិលបៈយួន សព្វនងៃនន៉ះ។ 

អ យិធម៏្ខ្មម  

អាកប្បវតរ ិសាស្តសរ ខ្មម រ ជានប្ចើន ធាល ប់បានសរនសរ អំព្ី អរយិ

ធម៏ខ្មម រ ជា ភាសាជាតិ ដូច ប្ព្៉ះភិកខ ត  បា ង ខាត់, នលាកប្សី 

ប្តឹង ង្ហ, នលាក  វ នឆ្សុម, លី ឆ្ងមនតង, ខ្ដលជាសាា នដ 

សំរាប់អប់រ  យុវជន នអាយ សាគ ល់ និង យល់ដឹង ចាស់លាស់

អំព្ី តនមលជាតិមល នួ ខ្ដលជា ប្បជាជាតិ ធាល ប់មន អរយិធ

ម៏មពង់មពស់ នៅកន តងព្ិភព្នលាក បានទុកសាា ម ជា វតថ ត

ធាតុព្ិត (éléments objectifs) ដូចយ ង ភាសា, ប្បវតរ ិសា

ស្តសរ , សាស , ប្បនព្ណ្ី, សាថ បយន និង វតថ តធាតុអតរ វសិយយ 

(éléments subjectifs) ដូចយ ង សវ យយអតរសញ្ញា ណ្កមម គឺ

ថា ការសាគ ល់មល នួនោយមល នួឯង ជា ខ្មម រ ខ្ដលខ្មម រនយើង 

ខ្តងនៅថា ប្ព្លឹងជាតិរបស់ខ្មម រ។ ខ្តនយើងដឹងថា អាក

ជំ ញ ខាង អរយិធម៏ខ្មម រ គឺ អាកប្បាជញបរនទស មួយ

ចំនួន ខ្ដលបាន សិកា-ប្សាវប្ជាវវា យ ងជនប្ៅ តម 

នគ្នលវធីិ  វទិោសាស្តសរ  នដើមបីបង្ហា ញ នូវ តនមល មព ង់មពស់ នន 

អរយិធម៏ខ្មម រ នប្កាយព្ី អរយិធម៏ន ៉ះ លាក់មល នួបាត់
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ឈឹង នៅកន តង ប្ព្គវន័ (forêt profonde) អស់នប្ចើនសតវ

តស។ ខ្ត អាកប្បាជញបរនទស  ងំន ៉ះ សនា ិោា នថា អរយិធ

ម៏ខ្មម រ ជា និសសនា វតថ ត (dérivée) នន អរយិធម៏ ឥណ្ឌ  ូ ឬ 

ឥណ្ឌា  នកើតនេើង តំងព្ី ១៥០០ ឆ្ងា ំ មុន គ.ស.។ ប្តវូដឹង

ថា អរយិធម៏ ឥណ្ឌា  នន៉ះ មន អតថប្បនយជន៍ជាវតថ ត ជា 

សាស  ផ្ង ប្បព្យនធសងគម ផ្ង នហ្ើយ នយយពាកយ ឥណ្ឌ  ូគឺ

ជា អរយិធម៏ នន ភាវៈ ជាអាកបំភល ឺផ្ល វូ។ យ ងនន៉ះ នគន ើញ

មន វបបធម៏ ខ្ដលមនចងព្យនធនឹង អរយិធម៏ ឥណ្ឌ  ូ

បានហូ្រនចញព្ីប្បនទសឥណ្ឌា  ចូលមកកន តង ដំបន់ អាសុី

ភាគអនគាយ៏ ឬ កន តង ខ្ដន សុវណ្ណ ភូមិ15។ មន ទសសនៈមល៉ះ 

គ នប្បកាសថា ខ្មម រ ជាឥណ្ឌា ទី២ នប្ពា៉ះយល់ន ើញថា ប្សកុ

ជាតិខ្មម រ ជា ជាតិ ប្បនវសន៏ នចញ ព្ី ប្បនទសឥណ្ឌា  នហ្ើយ

បានមក លុកលុយ ដនណ្រ ើម យកទឹកដី របស់ជាតិនដើម

មួយ គឺ ជនជាតិកន តង អំបូរ ម ឡាយូ ប ូលី ននសុីខ្យន ឬ 

ជនជាតិ នងកានដ ប ុខ្នរ  ជា ជាតិមួយនោយខ្េកព្ីឥណ្ឌា  

នហ្ើយ សថ ិតនៅកន តង អំបូរ មន-ខ្មម រ។ ខ្ត មន ទសសនៈ មល ៉ះ 

យល់ន ើញថា ជាតិខ្មម រ ជា ជាតិព្ិនសសមួយ សថ ិតនៅកន តង 

អំបូរ មន-ខ្មម រ នហ្ើយ បាននកើតនេើង នៅភូមិភាគ អាសុី

អានគាយ៏នន៉ះខ្តមរង16។ 

 

15 ខ្ដន សុវណ្ណ ភូមិ គឺ ប្សកុខ្មមរ, នង, ភូម នងិ លាវ។ 
16 សូមរកអាន នសៀវនៅមួយ មនចណំ្ងនជើងថា ប្បនទសខ្មមរ (C.M.G – 
Promo-Khmer) បានសរនសរនរៀបរាប់យ ងនកា៉ះកាយ អំព្ី នដើមកំនណ្ើត
ខ្មម រ។ 
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នគដឹងថា នៅឥណ្ឌ ចិូន ជនជាតិខ្មម រ ជាមច ស់ទឹកដី នដើម

នគបំផុ្ត។ គួរកត់សំគ្នល់ថា ន ៉ះបី ខ្មម រ និង មន ខ្បក

ឆ្ងៃ យព្ីគ្នា  ប្បមណ្ជិត ១៥០០ឆ្ងា ំ មកនហ្ើយក៏នោយ ក៏

ភាសាមន វបបធម៏មន ទំននៀមទមល ប់មនមល៉ះ នៅខ្តមន 

ប្ទង់ប្ យ ដូចខ្មម រដខ្ដល។ ដូនចា៉ះ នគអាចនពាលអ៉ះអាង

ថា  បុព្វសមយយ មន និង ខ្មម រ ជា អំបូរខ្តមួយ។ ប្បមណ្

ជិត ៣០០០ ឆ្ងា ំ មុន គ.ស. ជនជាតិមន មករស់នៅកន តង

ប្បនទស ភូម សព្វនងៃ។ នៅ សតវតសទី២ មុន គ.ស. ជន

ជាតិមន បានបនងក ើត ប្ព្៉ះរាជាណ្ឌចប្កមួយ ន ម្ ៉ះថា 

សុវណ្ណ ភូមិ មន រាជធានី នៅ ថាតុន (Thatön) នលើឈូង

សមុប្ទ មតបង់ (Martaban)។ នហ្ើយនៅខាងនជើង 

ប្បនទសនង បចច តបបនា  ជនជាតិមន បានបនងក ើត ប្ព្៉ះរាជា

ណ្ឌចប្កមួយខ្ដរ នៅសតវតសទី៨ ន ម្ ៉ះ Haripunjaya។ 

តមទសសនៈ នលាក នកង វា ន់សាក់ ខ្មម រ និង មន មន

ន ម្ ៉ះមុសគ្នា  នប្ពា៉ះ បាននប្ជើសនរសីទីកខ្នលង សំរាប់រស់នៅ

មុសគ្នា  ខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ។     

តមឯកសារចិន របស់អាកដំនណ្ើរចិនមា ក់ មកដល់ប្សកុ

ខ្មម រ កន តងសតវតសទី៣ ថា ប្សកុខ្មម រ ន ម្ ៉ះ នគរ ហ្វ ណូ្ន 

មនខ្ដនដីចមៃ យ ៣០០០ លី ខាងលិច ប្បនទស លីយី 

ដូនចា៉ះ ខ្ដនដី ហ្វ ណូ្ន គឺ សថ ិតនៅ នលើទឹកដី កមព តជានប្កាម 

សព្វនងៃនន៉ះ។ តមទសសនៈ ប្បវតរ ិវទូិបារាងំខ្សស ន ម្ ៉ះ G. 

Cœdès ថា ពាកយនន៉ះ កាល យនចញព្ីពាកយខ្មម រ វ ា  ខ្ដលសព្វ
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នងៃ កាល យជា ភា ំ ដូចនន៉ះ ប្សកុខ្មម រ ជំ ន់នដើម មនន ម្ ៉ះ

ថា នគរភា ំ។ តមឯកសារចិនដខ្ដលន ៉ះថា នគរហ្វ ណូ្ន់ 

មននសរចប្សីមួយអងគនសាយរាជយ ប្ព្៉ះ ម លីវ យី។ ប្បជា

ជនខ្មម រ នគ្នរព្បូជា គ ខ្ដលនគចាត់ទុកជា អាទិនទព្។ 

ដូនចា៉ះនហ្ើយ បានជា នៅកន តង ព្ងាវតរខ្មម រ នគនប្ចើនខ្ត

និយយ អំព្ី  ង គ, នសរ ច គ និង  មឺុន គ។ 

តមឯកសារប្បវតរ ិសាស្តសរ នផ្សងនទៀត កត់ទុកថា មន ប្ពា

ហ្មណ្៏ មា ក់ ន ម្ ៉ះ ហ្ ុន នទៀន បាននលើកទយព្តមសំនៅ 

កាត់ឆ្លងតមសមុប្ទ ចូលមកវាយប្បគរលុកលុយ កាន់

កាប់ប្តួតប្ត នគរហ្វ ណូ្ន នហ្ើយ បាននរៀបអភិនសក

ជាមួយនឹង  ង លីវ យី នហ្ើយបាននេើងនសាយរាជសមបតរ ិ

នៅ នគរហ្វ ណូ្ន ចាប់ព្ីនងៃន ៉ះមក។ មនឯកសារនផ្សង

នទៀតថា ប្បមណ្ជិត ៥០ឆ្ងា ំ នប្កាយ គ.ស. មន ប្ពាហ្មណ្៏ 

កល ឹង មា ក់ ន ម្ ៉ះ នៅណ្ា ិនយ មកព្ីប្បនទស មលាយូ 

(Malaisie) ខ្ដលជាខ្ដនដី អាណ្ឌនិគម ពួ្កឥណ្ឌា  នៅ

សមយយន ៉ះ បានវាយលុកលុយ តមផ្ល វូសមុប្ទ នគរហ្វ ូ

ណ្ន នហ្ើយ ចាំងឈា ៉ះ នសរ ចប្សីនគរន ៉ះ ប្ព្៉ះ ម លីវ យី។ 

ប ា ប់មក ប្ពាហ្មណ្៏ នៅណ្ា ិនយ បាននេើងប្គងរាជសមបតរ ិ 

នហ្ើយ បាននរៀបអភិនសក ជាមួយនឹង នសរ ចប្សី លីវ យី ខ្ត

មរង។ ចាប់ព្ីនព្លន ៉ះមក ភាសា សំស្តសក ឹត បានកាល យជា

ភាសាផ្ល វូការ របស់ខ្មម រ នហ្ើយ រាជវាងំ (la cour) មនរបូ

ភាព្ នប៉ះបិទនឹង រាជានិយម ឥណ្ឌា , ការនរៀបចំសងគម គឺ 
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ឈរនលើ ប្បព្យនធ  នន វណ្ណ ៈ នន ប្ពាហ្មញ្ាសាស  ជា ព្ិនសស វ

ណ្ណ ៈ កសប្តិយៈ, ប្ពាហ្មណ្ៈ, នវសស និង សូប្ទៈ ខ្ត ការអនុវតរន៏ 

មិនសូវតឹងរុងង ដូចនៅឥណ្ឌា  ន ៉ះនទ នប្ពា៉ះ មិនចង់នអា

យមន ទំ ស់នឹង ទំននៀមទំលាប់ របស់អាកប្សកុអាយ។ 

ន ៉ះបី រនបៀបនិ ននរឿង មន សភាព្ ខ្បលកៗគ្នា  ក៏នោយ 

នគអាចសនា ិោា នបានថា តួអងគ ហ្ ុន នទៀន ឬ នៅណ្ា ិនយ 

ជាមនុសសខ្តមួយ។ ក៏ដូចជា តួអងគ ប្ព្៉ះនថាង គឺជា តួអងគ 

នៅណ្ា ិនយ នៅកន តងនរឿង ប្ព្៉ះនថាង- ង គ នៅកន តង 

ព្ងាវតរ ខ្មម រនទៀតខ្ដរ។ នរឿងនប្ព្ងខ្មម រ  ងំន ៉ះឯង 

បង្ហា ញ នូវ លកខណ្ៈរមួមួយ គឺ ការហូ្រចូល វបបធម៏ ឥណ្ឌា  

មកកន តងប្សកុខ្មម រ  ំបនងក ើតបាន នូវ វបបធម៏ចំរុ៉ះមួយ 

ខ្ដលបាន វវិតរន៏ រហូ្តមកដល់សព្វនងៃនន៉ះ។ ដូចនន៉ះ ខ្មម រ

នយើង អាចសួរជាសំនួរថា នតើ អរយិធម៏ ខ្មម រនដើម មន 

គុណ្ភាព្ ខ្បបយ ងណ្ឌខ្ដរ ? មុននឹងនឆ្ល ើយនឹងសំនួរនន៉ះ 

គួរគបបី ព្ិនិតយ អំព្ី ធាតុ នន អរយិធម៏ នដើមបី បំភល ឺ ការ

សាកលបងព្ិចារណ្ឌ បនរ  របស់នយើង។           

នៅទីនន៉ះ នយើងនលើកយកខ្ត លកខណ្ៈសំខាន់ៗ នន អរយិធ

ម៏ខ្មម រ មកអធិបាយ ដូចយ ង ប្គួសារ, ភូមិ, សាស , 

ភាសា, អកសរ, អកសរសិលប,៏  សិលបៈ, អាកនច៉ះដឹង និង សាថ បយ

នជាតិ។ ប្បវតរ ិវទូិបរនទស ខ្ចក អរយិធម៏ ជាព្ីរកាល

សមយយធំៗ : កាលសមយយ បវបិ្បវតរ ិសាស្តសរ  និង កាលសមយយ 

ប្បវតរ ិសាស្តសរ ។ ខ្ត កាលសមយយ ខ្ដលនគ យកចិតរទុកោក់
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ខាល ំង  គឺ សមយយអងគរ ខ្ដលជា សមយយរុងនរឿង នន ជនជាតិ

ខ្មម រ។ ប្បវតរ ិវទូិ មននយបល់មុសគ្នា  អំព្ី ប្បភាព្ នន ជាតិ

សាសន៏ខ្មម រ។ ជាសនងខប វាមនបីទសសនៈមុសគ្នា  : ទសសនៈ

ទី១ ថាខ្មម រជា ជនជាតិឥណ្ឌា ទី២ នធវ ើនទសនរ រប្បនវសន៏ ព្ី

ឥណ្ឌា  មករស់នៅដំបន់សុវណ្ណ ភូមិមុននគ; ទសសនៈទី២ គឺ

ថា ជនជាតិខ្មម រ ព្ិតខ្មនខ្តមនប្បភព្ នចញព្ីឥណ្ឌា  

ព្ិតខ្មន ខ្ត ជា ជនជាត ិមុសព្ី ជនជាតិឥណ្ឌា  ងំប្សងុ 

 ំគ្នា ចាកនចញព្ីឥណ្ឌា  មករស់នៅ តំបន់ ឥណ្ឌ ចូិន មុន

នគ; ទសសនៈទី៣ គឺ ជនជាតិខ្មម រ មនកំនណ្ើត នៅនលើទឹក

ដី របស់មល នួខ្តមរង ខ្តបាន ទទួលឥទធិព្លព្ី អរយិធម៏

ឥណ្ឌា ។ ខ្តន ៉ះបី ទសសនៈ ងំបីនន៉ះ មុសគ្នា យ ងណ្ឌក៏

នោយ ខ្តចំណុ្ចរមួមួយ គឺ យល់ប្សបគ្នា ថា ជនជាតិខ្មម រ 

ជាជនជាតិ រស់នៅមុននគ នៅតំបន់ មជឈឹម និង ខ្ដន

ដីសណ្រ  នន ទននល  នមគងគ ដូចជា ទឹកនដ ប្បនទសនងសព្វនងៃ 

រហូ្ត នៅដល់ សមុប្ទចិន។ តមនសៀវនៅ17 សរនសរ នោយ

នលាក សាស្តសារ ចារយ វជិជបណ្ា ិត ថាច់  ន់, ប្សកុខ្មម រ ជា ប្សកុ 

មននគរបូរចីំណុ្៉ះ ជានប្ចើន សថ ិននៅនប្កាមអំណ្ឌច រាជា

ណ្ឌចប្ក អធិរាជមួយ។ ដូចជា រាជាណ្ឌចប្ក អងគរបូរ ីខ្ដល

ចិននៅថា ហ្វ ណូ្ន នប្កាយឆ្ងា ំ ៦៣០ នប្កាយ ប្គិសរសករាជ 

ប្តវូបាន សមនររាជ របស់មល នួ ន ម្ ៉ះ កមព តជា វាយបញ្ច លូ

កន តងរដាកមព តជា រចួកាល យជា រាជាណ្ឌចប្កអធិរាជ ខ្តមរង។ 

 
17 Thach Toan : Histoire des Khmers, Edition L’Harmattan.  
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ន លិកា (berceau) នន នគរហ្វ ណូ្ន គឺ អតិត ទឹកដី កូ

សាំងសុិន បារាងំខ្សស ឬ នវៀតណ្ឌមខាងតបូ ង មនរាជ

ធានី នៅ ប្សកុអងគរបូរ ីកន តងនមតរ តខ្កវ សព្វនងៃ18។ នគរ

ហ្វ ណូ្ន មននគរចំណុ្៉ះ ជានប្ចើន បណ្ឌរ នគរ ងំន ៉ះ 

មន នគរ នចនឡា។ ទីកំនណ្ើត នចនឡា គឺនៅប្តង់  

ប្ជលងភា ំ រ យខ្អត និង ទននលមូល ខ្ដលជា នដទននល  នន 

ទននល  មជឈិម នមកុង នហ្ើយ លាតសនធ ឹង នៅខាងតបូ ង 

នោយនប្បើ ននយបាយ វាតទឹកដី ជានិចច រហូ្ត នលបបាន 

ទឹកដី នគរហ្វ ណូ្ន  មូំល។ នៅ សតវតសរ៏ ទី៥-ទី៦ នគរ

នចនឡា មនទឹកដី ខ្ផ្ាងខាងនជើង ងំអស់ នន ប្បនទស

នង គឺ នមតរ នគររាជសីម, អ ូ បុន, ឧតរន និង រ យខ្អត 

និង ពាក់កណ្ឌរ លខាងតបូ ង ននប្បនទសលាវ នូវ មួយខ្ផ្ាក

ធំខាងនជើង នន ប្សកុខ្មម រសព្វនងៃ គឺនមតរ សា ឹងខ្ប្តង, 

ប្កនច៉ះ និង ខាងតបូ ង នន នមតរកំព្ង់ធំ។           

ជនខ្មម រ មន សមបុ រ ប្សខ្អម មន កំព្ស់មធយម ១,៦១

ខ្ម ប្ត មនខ្ភាកនបើកធំ, ប្ចមុ៉ះទូលាយ, កាលព្យ មន

រាងកាយ សមរមយ19។ មុសព្ីឯកសារបុរាណ្ចិន សរនសរ

នោយ ជនចិន ន ម្ ៉ះ k’ang T’ai អំព្ី ជនជាតិខ្មម រ នៅ

 
18 នលាក G. Coedès មនទសសនៈនផ្សងថា រាជធានី នគរហ្វ ណូ្ន ន ម្ ៉ះ វោធបុរ សថ ិននៅ 
បាភា ំ នៅកន តងនមតរ នប្ព្ខ្វង នៅខ្កបរ ប្សកុ បាណ្ឌម នៅវញិ។ ទសសនៈនន៉ះ មុសព្ី នលាក 
Claude Jacques ថានៅ អងគរបូរ ី កន តងនមតរតខ្កវ នប្ពា៉ះថា នៅបាភា ំ នគគ្នម នន ើញ
 ល់ខ្តនសា៉ះ នូវ សាា ម នន អតថភាព្ រាជធានី ន ម្ ៉ះ វោធបុរ ន ៉ះ។ 
19 កន តងនសៀវនៅ នលាក P.W. Schmid (Les peuples Mon-Khmer) នបា៉ះព្ុមពផ្ាយនៅ
ឆ្ងា ំ ១៩០៨។ 
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សមយយ ហ្វ ណូ្ន ថា ‹ប្បជាជន ហ្វ ណូ្ន ជាមនុសស មនរាយ

កាយ អាប្កក់ មនសកប់្កញាញ់ នហ្ើយ នចញនដើរនៅណ្ឌ

មកណ្ឌ  ងំ អាប្កាត ខ្ត មិនលួច ជាោច់ខាត។ ជនខ្មម រ 

ោក់ មហ បូចំណ្ី នៅកន តង ភាជន៏ នធវ ើអំព្ីប្បាក់ នហ្ើយ នៅ

កន តងផ្ា៉ះនីមួយៗ មន ទូោក់នសៀវនៅ និង បណ្ណ សារនផ្ស

ងៗ។ ដូចនន៉ះ ប្បជាជនខ្មម រ សមយយន ៉ះ ព្ុំខ្មនជា មនុសស

នប្ព្នផ្ស ខ្តជាមនុសស មនវឌ្ឍ ការនលឿននៅមុមនហ្ើយ។  

ជនជាតិខ្មម រ នៅន ម្ ៉ះ នគរមល នួ ថា ‹ប្សកុខ្មម រ› គឺថា 

ប្សកុ របស់ជនជាតិខ្មម រ ន ៉ះបី មន ន ម្ ៉ះនគរ ជាផ្ល វូការ

ថា កមព តជា និង ន ម្ ៉ះ ខ្ដល ចិន ចារនៅកន តង ឯកសារ

បុរាណ្ ថា ហ្វ ណូ្ន និង នចនឡា ក៏នោយ។ 

ផ្ា៉ះខ្មម រ ជាផ្ា៉ះមនសសរចនាល់ ព្ី ២ នៅ ៤ មាង មនកំព្

ស់នប្ចើនខ្ត ២ខ្ម ប្ត មន ជនណ្រ ើរ សំរាប់នេើងនលើផ្ា៉ះ ប្ព្ម

នឹង កាំជនណ្រ ើរ ចំនួននសស ជានិចច។ 

គ្រួសា ខ្មម  

ប្គួសារខ្មម រ សថ ិតនៅនប្កាម អំណ្ឌចមត (មនតយយកា)។ អវ ី

ខ្ដលទុកជា ឧត្តងឧតរម ខ្មម រ នៅថា នម មននយយថា 

មត ជា អាកដឹក ំ។ នលាក សាស្តសារ ចារយ វជិជបណ្ា ិត ថាច់ 

 ន់ នសនសរ ព្នយល់យ ងព្ិសារ  អំព្ី ប្បព្យនធ  នន មនត

យយកា នៅកន តង នសៀវនៅរបស់នលាក ខ្ដលនយើងយក មល ឹម

គំនិតមួយចំនួន មកអធិបាយ នៅទីនន៉ះ។ អាកមល៉ះយល់
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ន ើញថា ប្បព្យនធ  មនតយយកាខ្មម រ គឺសថ ិតនៅនលើ នសរភីាព្ 

របស់ស្តសរ ី នប្ជើសនរសី បុរស ជា សាវ មី ឬ ជា នដគូ សំរាប់រមួ

រកស ខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ ដូច ប្បព្យនធ  នន ព្ហុ្សាវ មី មននៅ ទីនប 

និង ឥណ្ឌា ។ ជានរឿយៗ គឺ ស្តសរ ីមា ក់ នរៀបការ ជាមួយ បុរស

នប្ចើន ក់ ខ្ដលជាបងបអ នូនឹងគ្នា  នប្ពា៉ះ នគនលើកយក

នលសថា កំុនអាយ ខ្បកសមបតរ ិ គឺខ្ចកដី នៅកន តងប្គួសារ 

ខ្ដលជាដីមូលោា ន នន នសដាកិចចប្គួសារ។ នៅកន តង ឯកសារ 

ជនចិនន ម្ ៉ះ Tcheou Ta Kouan20 មនសរនសរថា : នៅ

កន តងប្គួសារខ្មម រ នបើមននកើតកូនប្សី នគនអាយព្រថា សូម

នអាយកូនប្សីនន៉ះ មនសាវ មី មួយរយ ឬ មួយពាន់ សាវ មី។ 

ខ្ត ប្សកុខ្មម របុរាណ្ មិនមន រហូ្តដល់នៅ ប្បព្យនធ  នន ព្

ហ្ុសាវ មីន ៉ះនទ ខ្តវាអាចមន នៅប្តឹមខ្តនលើ នសរភីាព្

ស្តសរ ី នប្ជើសនរសី សាវ មី ខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ ខ្ដលជា នសរភីាព្សារនព្ើ 

នៅកន តង ប្បព្យនធ  នន មនតយយកា។ នៅប្សកុខ្មម របុរាណ្ 

ប្បព្យនធ  នន មនតយយកា ទុកជា របបសងគម គឺ ប្គឹ៉ះ សថ ិតនៅ

នលើ ការនគ្នរព្ចំនពា៉ះ ‹នម-បា› គឺថា នគ្នរព្ មតបិត ខ្ត

ទុក មត ជា ភាព្ប្បនសើរ។ ដូនចា៉ះ មត ជា នម សារនព្ើ

ឋាន នៅកន តងការរស់នៅ នៅកន តងសងគមខ្មម រ ដូចយ ង ខ្មម រ 

នប្បើពាកយ នមទយព្, នមប្សកុ, នមភូមិ, នមឃ្ល ំង, ទននល នមកុង 

។ល។ អវ ី ខ្ដលជា របូភាព្ នន ស្តសរ ី ជា ភាព្ប្បនសើរ ដូចយ ង 

ព្ហ្ិលកខណ្ៈ នន ប្ព្៉ះមគកសតយ មន របូភាព្ ជា ស្តសរ ី គឺថា 

 

20 ជនចនិ ខ្ដលបានមកប្សកុខ្មម រ នៅឆ្ងា ំ ១២៩៦។ 
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ផ្ទតន់មៅ ព្ណ្៏ប្កហ្ម នលើ បាតនដ និង បាតនជើង,  

នសៀតផ្ទក  នលើផ្ន ងួសក់, ពាក់ខ្មសកនធវ ើព្ីគជ ពាក់ប្កវលិ 

នហ្ើយ នប្បើ ពាកយ ចាស21 ខ្ដល ជា ពាកយសំរាប់ស្តសរ ីនិយយ 

ជំនួសពាកយ បាទ សំរាប់បុរស។       

ខ្ត ការនគ្នរព្ចំនពា៉ះ ‹នម-បា› មិនដូច ការនគ្នរព្បូជា 

ចំនពា៉ះបុព្វបុរស របស់ ជនជាតិ ចិន-យួន ន ៉ះនេើយ 

នប្ពា៉ះថា ខ្មម រ នគ្នរព្ មត-បិត ខ្ដលកំព្ុងរស់នៅ រឯី 

ចិន-យួន នគ្នរព្ប្ព្លឹង បុព្វបុរស នន ប្គួសារ ខ្ដលបាន 

ចាកសាថ ន នៅនហ្ើយ។ ជនជាតិខ្មម រ នគ្នរព្ចំនពា៉ះមត 

នប្ពា៉ះ ទុកជា មល ឹម នន ប្គួសារ  រឯី ជនជាតិ ចិន-យួន 

នគ្នរព្បូជាចំនពា៉ះបុព្វបុរស នប្ពា៉ះទុកជា ទំ មទំលាប់ 

នន ប្គួសារ។ 

ខ្តមកដល់ សមយយ ព្ុទធសាស ហ្ីនយន22 មនឫទធិ គឺ 

ចាប់ព្ី សតវតសរ៏ទី១៤ មក នគន ើញថា ប្បព្យនធ  នន នមនត

យយកា ចុ៉ះងយ ឥទធិព្ល ជាខាល ំង នៅកន តងសងគមខ្មម រ រហូ្ត 

លុបបាត់ខ្តមរង។ បុព្វនហ្តុ គឺ ជំននឿនលើ ព្ុទធសាស 

ហី្នយន ខ្ដលកាល យជា សាស ជាផ្ល វូការ របស់រដាខ្មម រ។ 

តម ការសរនសរ របស់នលាក ថាច់  ន់ ថា ពួ្កសាសនិក 

ទុក ស្តសរ ី ជា ប្បភព្ នន តណ្ឌា  នហ្ើយ តណ្ឌា  ជា ប្បភព្ នន 

 

21 ពាកយ ចាស នន៉ះ ជា ពាកយន ល សំរាប់នយិយ នៅកន តង រាជវងានុវងស។ 

22 ព្ុទធសាស ហី្នយន ជាលទធ ំិមកពី្ លង្ហក  មនិប្តឹមខ្តមនជយយជនំ៉ះ
នលើសាស ប្ពាហ្មណ្៏ គឺនលើ ពុ្ទធសាស មគយននទៀត។ 
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ទុកខ  របស់មនុសសនលាក ខ្ដលប្តវូខ្ត កំចាត់នចាល។ ចំនពា៉ះ 

ព្ុទធសាសនិក យល់ថា មនុសស ខ្តងខ្តមន បាបចិតរ ជា 

នប្ចើន  ំនអាយជាប់អ ា ក់ទុកខ  ប្គប់ខ្បបយ ង នហ្ើយ 

អ ា ក់ ខ្ដល មន នប្គ្ន៉ះថាា ក់នប្ចើនជាងនគ គឺ ឧបាយ

របស់ស្តសរ ី ន ៉ះឯង។ នយើង ព្ុំយល់ប្សបនឹង ការយល់ន ើញ

ខ្បបនន៉ះ នប្ពា៉ះ នៅកន តង ព្ុទធសាស ហ្ីនយន វាគ្នម នឪ

វាទណ្ឌមួយ ទុក ស្តសរ ី ជា ចារ ីនន បាបកមម កំណ្ឌចបំផ្ុត 

ខ្ដល ំនអាយ សាសនិក ទុកស្តសរ ី ជាអនររាយន ៉ះនេើយ។

ចំនពា៉ះនយើង ការចុ៉ះងយ មនតយយកា នៅកន តងសងគមខ្មម រ គឺ

ជា វវិតរន៏ ចិតរគំនិត ព្ី មនតយយកា ជា របបសងគម នៅជា 

អតិងិធម៍23ធមមត ខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ។ ដូចនន៉ះ ជនជាតិខ្មម រ នៅ

ខ្តនគ្នរព្ស្តសរ ី នប្ពា៉ះមិនខ្ដលទុកស្តសរ ី ជានភទទុននមាយ ខ្ត

ជាសរ ំមួយ សំរាប់ប្ទប្ទង់ប្គួសារ នសម ើភាព្នឹង បុរស ខ្ដល

មននៅកន តងធាតុនដើម នន ការនគ្នរព្ចំនពា៉ះ នម-បា ន ៉ះ

ឯង។ 

គួរកត់សំគ្នល់ថា កន តងការវវិតរន៏ ននសាស ប្ព្ហ្មណ្៏ ព្ ី

ការទុក ប្ព្៉ះឥស្តនា  ជាអាទិនទព្ធំ មកយក ប្ព្៉ះប្ព្ហ្ម  ជាសារ

ណ្ៈធំចមបង នោយសារខ្តប្ព្៉ះឥស្តនា  ឈល ក់ប្សវ ងងកាមឈលប់

មុម នដើរលួចប្បព្នធនគឯង សាសនិក  ំគ្នា បនងក ើត នទព្

ត ប្ព្៉ះប្ព្ហ្ម  កុំនអាយមនរបូ នពាលថា កុំនអាយមន

 

23 Règle du savoir vivre. 
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ប្បព្នធ  មនខ្តមា ក់ឯង ដូនចា៉ះបានជានកើត ប្បនព្ណ្ី

នេើងថា « ស្តសរ ីជាន ស នន ប្ព្ហ្មចរយិៈ »។ ប្បាសាា ថា នតើ កា

រវវិតរន៏ នន៉ះ វាអាចមន ចល  នៅនលើ ការចុ៉ះងយ មនត

យយកា នៅកន តងសងគមខ្មម រ ដូនចា៉ះនទដឹង ? នប្ពា៉ះថា នបើទុក 

ស្តសរ ីជាធំ នហ្តុអវ ី ប្តវូគមខាត់ នទព្ត ប្ព្៉ះប្ព្ហ្ម  មិននអា

យមនប្បព្នធ  ?    

ភូមិ្ខ្មម  

ខ្មម រនៅភូមមិល នួថា ប្សកុម្ត ំ ដូចនៅ នគរ ថា ប្សកុខ្មម រ 

ន ៉ះខ្ដរ។ ភូមិខ្មម រ ជាទីប្បជំុជនតូច មន ប្បជាជន ភាគ

នប្ចើន ជា កសិករ រស់នៅខ្កបរ ដីខ្ប្ស របស់មល នួ។ ភូមិ គ្នម ន 

រច សមព យនធសងគម នរៀបចំចាស់លាស់។ អាកភូមិមា ក់ៗ រស់

នៅ កន តង គំនិត ឯកាផ្ង និង សហ្ការផ្ង ខ្ដល អាប្សយយ

នៅនលើ ករណ្ី នីមួយៗ។ តួយ ង សហ្ការ ជា កិចចការសា

ធារណ្ៈ (services publics) : ជិកប្ស៉ះ ទុកជា នភាគសមបតរ ិ

រមួ24 កន តងភូមិ។ តួយ ង សហ្ការ ជា សាមគគ ីភាព្ រវាង អាក

ភូម:ិ ជួយសទ ងូ, ជួយប្ចូតប្សូវ, ជួយសង់ផ្ា៉ះ ។ល។    

នៅកន តងភូមិ គ្នម ន នមភូមិខ្តងតំងនទ ខ្ត មនអាក

ដឹក  ំ ខ្ដលអាកភូមិ ងំឡាយ ទទួលសាគ ល់នៅកន តងចិតរ  

នប្ពា៉ះ ទុកគ្នត់ ជា ប្ព្ឹ ធ ចារយ។ ជនន ៉ះ ដឹក ំភូមិ នៅ

កន តង គំនិតខ្ណ្ ំ នប្ចើនជាង បង្ហគ ប់ នប្ពា៉ះ មល នួ គ្នម ន

 

24 នភាគសមបតររិមួ ; biens communs។ 
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អំណ្ឌច ជាផ្ល វូការនទ។ ដូនចា៉ះ ការសំនរច សថ ិតនៅកន តង

នយបល់រមួ ខ្ត ការអនុវតរន៏ ព្ុំមន លកខណ្ៈ ជា

កាតព្វកិចច ន ៉ះនេើយ សំរាប់អាកភូមិ ងំឡាយ។ ដូចនន៉ះ 

នគអាច សនា ិោា នបានថា មន សាមគគ ីភាព្ រវាង អាក

ភូមិ ខ្ត គ្នម ន សិនិទធព្លសងគម នៅកន តងភូមិ។ បាតុភូត

នន៉ះ  ំនអាយ ភូមិខ្មម រ មនប្គឹ៉ះប្សួយ នៅចំនពា៉ះមុម ការ

រុករុល ប្គប់ខ្បបយ ង មកព្ីនប្ៅ។ គួរកត់សំគ្នល់ថា ភូមិ

ខ្មម រ មន ភាព្នៅោច់ប្សយល ព្ីមជឈមណ្ា ល រដាបា

លផ្ង និង នៅឆ្ងៃ យព្ីគ្នា ផ្ង។ ដូចនន៉ះ ព្នធ ការ 

ជាមួយរដា គឺនៅប្តឹមខ្ត  ការ ក់ទង នន ប្បព្យនធ  ព្នធោរ 

ខ្ដល សាមីមល នួជាមច ស់របស់ ប្តវូបង់ជូនរាជការ ដូច

យ ង ព្នធដី, ព្នធ ប្សូវ, ព្នធទូក, ព្នធ ស និង ព្នធមល នួ។ 

ជំរៃឿ ៃិង សាសនា 

ជនជាតិខ្មម រ មនជំននឿនដើម មុនទទួលយក សាស 

បរនទស មកទុកជា សាស មល នួ គឺ ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  និង 

ព្ុទធសាស ។ ជំននឿនដើមនន៉ះនហ្ើយ ជា មូលោា នប្គឹ៉ះ នន 

ជនជាតិខ្មម រ។ ដូចនន៉ះ អវ ីខ្ដល ខ្មម រ ទទួលយកព្ីបរនទស 

 ងំ សាស ករ ី ភាសាករ ី អកសរករ ី អកសរសិលប៏ករ ី សិលបៈករ ី 

ខ្មម រខ្តងខ្ត រកាមូលោា នប្គឹ៉ះ របស់មល នួជានិចច កន តង 

គំនិត ព្ុំទុកគំនិតបរនទស ងំដុល ន ៉ះនេើយ ដូចនន៉ះ 

ខ្មម រខ្តងខ្តយក គំនិតបរនទស មកខ្កនឆ្ា លកខណ្ៈ នអាយ
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នៅជាខ្មម រ នដើមបី ប្សបប្សួលមកនឹង ចំណ្ង់ចំណូ្លចិតរ 

របស់ខ្មម រ។  

ជំននឿនដើមខ្មម រ គឺ ការនគ្នរព្ចំនពា៉ះ នម-បា ការនគ្នរព្

ចំនពា៉ះ  ង គងា ីង និង ប្កនព្ើ នូវ ការនគ្នរព្ចំនពា៉ះ អាក

ត។ 

កា រោ ពចំរ ៉ះ រម្-បា 

ជនជាតិខ្មម រ នគ្នរព្ នម-បា ខ្ដល ខ្មម រ យកន ម្ ៉ះមកោក់

នអាយ ប្បាសាទ ងំឡាយ ដូចយ ង នមបុណ្យ, បាយយន, 

បាពួ្ន ។ល។  រឯី ន ម្ ៉ះ បា ខ្មម រយកមក ោក ់ន ម្ ៉ះនអាយ 

ប្បាសាទ ឬ ទីកខ្នលងខ្ដរ ដូចជា បាខ្មង, បាខ្ដង, បានតើ, 

បារយិ, បាណ្ឌម។ 

នលាក វា ន់ ឌ្ីកាអុន, បញ្ញា វនរ ខ្មម រ លបីលាញមួយរមូ, 

ព្នយល់ពាកយ នមបា ថា25 : ‹នៅកន តងប្គួសារនីមួយៗ 

សមជិកប្គួសារ គ្នម នឯកភាព្ប្គប់ប្គ្នន់កន តងការសនប្មច

ចិតរ នោយមល នួឯងនេើយ ន ៉ះនរឿង នសាគ ខ្ដលជា នរឿង

ផ្ទា ល់មល នួសុទធសាធ ន ៉ះក៏នោយ។ នបើ កនមល ៉ះ ប្កមុំ 

ប្សឡាញ់គ្នា  នគប្តវូសួរចិតរ នមបា សិន ថា នតើប្ព្ម ឬមិន

ប្ព្ម។ នបើប្សឡាញ់គ្នា យ ងណ្ឌក៏នោយ ខ្តនបើនមបាមិន

ប្ព្ម ក៏ព្ុំអាចប្សឡាញ់គ្នា នកើតខ្ដរ›។ ការនគ្នរព្នន៉ះ វាជា 

 

25 ដកប្សង់នចញព្ី អតថបទ របស់នលាក វា ន់ ឌ្កីាអនុ មនចណំ្ងនជើងថា 
សងគមសករ ិភូមខ្មមរ នៅកន តងនរឿងទុំ វ។ 
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ការនគ្នរព្ចាស់ទុំ ដូចមនខ្ចងនៅកន តង ចាប់នលបើក 

របស់ប្ព្៉ះភិរមយភាសាអ ូ  នៅ ងុយ ថា : ‹នរៀនបទនរៀនបាទ 

កុំនកាងហួ្សខាា ត កុំភាល ត់មុសផ្ល វូ កុំប្ព្នហ្ើននភលចខ្ម  កុំ

ខ្ប្បហួ្សឱ្ ន ើញចាស់សក់សក វូ កុំប្តវូនមើលង្ហយ›។ 

នលាក វា ន់ ឌី្កាអុន យល់ន ើញថា ការនគ្នរព្ នមបា តម

ដំបូ ម ននិចជ យយ (le sens morale) នបើមនលកខណ្ៈ តឹង

ខ្តងនព្ក វាជា ការកាចឲ់បាក់ជាផ្ាត់ នន អកបកិរយិ 

របស់មនុសសមា ក់ៗ ឲរស់តមទំននៀមទមល ប់តឹងរុងង ន ៉ះ

ឯង។ នដើមបីរកាទំ មទមល ប់ ឲបានគង់វង់ សមជិក នន

សងគម មន នមបា ជា សកាក រៈោច់ខាត ប្តូវខ្តនបា៉ះបង់

នចាល នូវ គំនិតរ៉ិះគន់ ព្ុំន ៉ះនសាត នគទុកជាមនុសស

ពាល ខ្ដលនគឈប់រាប់អាន។    

តមទសសនៈ នលាក នកង វា ន់សាក់ ‹ការនគ្នរព្ នមបា› ជា

ប្បព្យនធ  នន ចិតរគំនិតខ្មម រ មនជនប្ៅនប្ៅណ្ឌស់ គឺនប្បៀប

នធៀបនៅនឹង របូភាព្ នន មនុសស សាប ប្គ្នប់ពូ្ជ ឲនចញ

ព្នលក នៅនិ  រដូវ,  វកិសិត26 ជាបុបាភ  នៅវសានរដូវ,

មនខ្ផ្ល នៅសរទរដូវ, សំរាប់ រកាប្គ្នប់ពូ្ជ នៅនហ្មនររដូ

វ។ គឺជា វាលខ្វងវដរសងារ (cycle de vie) នន ធមមជាតិ ឬ 

មនុសសជាតិ។ គឺ ជា ចិតរគំនិត ជាថាមព្ល នច៉ះនប្គ្នង

ខ្ផ្នការ នៅកន តងសងគមខ្មម រ សំរាប់ អ គត។ ពាកយ រម្ 

 

26  វកិសិត :  រកី ; s’épanouir។ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

36 

ជា ឧតរមចិតរគំនិត មនប្បភព្ នចញមកព្ី សហ្អរយិធ

ម៏ ងំឡាយ នន ប្កមុមនុសសនផ្សងៗគ្នា  នដើមបី កសាង អរ ិ

យធម៏ងមី រតិខ្ត មពង់មពស់ និង កាន់ខ្តមន ថាមព្ល 

ខាល ំងកាល  ខ្ងមនទៀត នពាលថា បនងក ើតជា ប្បជាជាតិមួយ 

ខ្ដលមន សមជិកមា ក់ៗ សាគ ល់ជាក់លាក់ នូវ សិទធិ និង 

ករណ្ីយកិចច របស់មល នួ។ នរឿង ប្ព្៉ះនថាង និង  ង គ ជា 

ឧ ហ្រណ្៏មួយ បញ្ញច ក់ នូវ សហ្អរយិធម៏ នន៉ះឯង។ នៅ

កន តងពាកយ បា នៅថា ‹ផ្ល វូ› មន សញ្ញា ណ្ បីយ ង : ប្ព្៉ះ, 

នៅ និង ត។ បា ជា គំនិត នន គំនរាង ននសងគមមួយ 

ខ្ដលមននគ្នលនៅ ចាស់លាស់ សំរាប់ ការរស់នៅ។ គំ

នរាង នន សងគមន ៉ះ គឺ ប្ព្៉ះ កន តងន ៉ះ មន អាកដឹក ំជា

ទីនសាគ27 គឺ នៅ, ខ្ដល ជា អាកដឹង មនកបួ នដឹក ំ គឺ 

ត។ ដូចនន៉ះ គ្ព៉ះ ជា ប្ព្លឹងជាតិ, រៅ ជា អាកដឹក ំជាតិ 

នច៉ះបប្ងួបបប្ងួមប្បជារាស្តសរ  នៅកន តងគំនិត បំនរ ី និង 

ការពារ, តា ជា ប្បភព្ នន ចាប់ដឹក ំ និង ការព្ិនសាធ 

របស់បុព្វបុរសជាតិ ន ៉ះឯង។ ការនគ្នរព្ នមបា នន៉ះ ជា 

មូលោា ន វបបធម៏នដើម របសជ់នជាតិខ្មម រ ខ្ដលអាច ត

ទល់បាននឹង ឥទធិព្ល អរយិធម៏ឥណ្ឌា  ខ្ដលហូ្រចូលមក 

កន តងប្សកុខ្មម រ។ នៅចំនពា៉ះមុម ការតទល់នន៉ះ តប្មូវឲ ពួ្ក

ប្ពាហ្មណ្៍ប្ព្ឹទធបណ្ា ិត នៅប្សកុខ្មម រ នធវ ើ សិងិលភាព្28 ជា

 

27 អាកដកឹ ំជាទីនសាគ ; un dirigeant charismatique។ 
28 សិងិលភាព្ : ដនំណ្ើរធូរងយ ឬ បនធ រូបនថយ។ 
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នប្ចើន នដើមបី កុំឲមន ការប ៉ះទងគ ិច ងំកនប្មល រវាង 

ប្ទឹសរ ីសាស  របស់ពួ្កមល នួ នឹង ជំននឿអាយ ខ្ដលជាជំននឿ 

មន ប្គឹ៉ះចាស់លាស់ រចួមកនហ្ើយ។ នលាក នកង វា ន់សាក់ 

ព្ុំទុក ការនគ្នរព្ នមបា នន៉ះ ជា  វសិិដាភាព្ខ្មម រ នលើ ប្ព្ហ្មញ្ា

ណ្៏សាស  ន ៉ះនទ ខ្តជា ចិតរគំនិតខ្មម រ អំព្ី សងគម ខ្ដល 

ពួ្កប្ពាហ្មណ្៍ ប្ព្ឹទធបណ្ា ិត ប្តវូយកមក សប្មបសប្មួល 

ជាមួយនឹង សាស មល នួ នដើមបីឲប្បជាជនអាយ អាច នរសី

យក សាស ងមីនន៉ះ ជាជំននឿងមីបាន។            

កា រោ ពចំរ ៉ះ នាង រងាីង ៃិង គ្ករពើ 

មននៅកន តងនរឿងនប្ព្ងខ្មម រ ថា ប្សកុខ្មម រនដើមដំបូង ជា 

ជលសា។ នប្កាយមក នលចនចញ នទវតប្សីមា ក់ ន ម្ ៉ះ គងា ី

ង ឈរនលើប្កនព្ើ យកនដ ចបូ តសក់ខ្វងរបស់មល នួ បនងក ើត

បានជា ព្ុសធា។ នលើព្សុធា ន ៉ះឯង ខ្ដលអាចនអាយ

មនុសសខ្មម រ មករស់នៅបាន។ ខ្មម រនៅ នទវតប្សីន ៉ះ  ង

គងា ីង ជា និមិតររបូ នន ព្សុធា, រឯី ប្កនព្ើ ជា និមិតររបូ 

ជលសា។ គូ នទវតប្សី និង ប្កនព្ើ ន ៉ះ ជា តូតិម នន ជន

ជាតិខ្មម រ និង ទឹកដីខ្មម រ។ របូតំណ្ឌង នន តូតិម  ង គងា ី

ង-ប្កនព្ើ គឺ មណ្វ2ី9 និង សតវប្កនព្ើ។ នៅប្សកុខ្មម រសព្វនងៃ 

នៅប្គប់បូជនីយោា ន  ងំ ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  ព្ុទធសាស  

និង ជំននឿ នផ្សងៗនទៀត នគ តំណ្ឌង ប្កនព្ើជា ទង់ នៅថា 

 

29 មណ្វ,ី ប្សីនៅវយ័នកមង, jeune fille។ 
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‹ទង់ប្កនព្ើ› ឬ ‹ទង់រលក› ខ្ដលនប្កើនរ ឭក នូវ ធមមជាតិ ជា 

បាយប30 នន ប្កនព្ើ។ នគន ើញ នៅមុមផ្ា៉ះណ្ឌ មន 

មនុសសសាល ប់ នោត ទង់ប្កនព្ើ មនព្ណ្៏ស  ំនអាយ នគ

នៅ ទង់ន ៉ះ ថា ‹ទង់ប្ព្លឹង›។ ខ្ត ពួ្កអាកប្បឆ្ងំងនឹង 

ជំននឿន ៉ះ  ំគ្នា នៅទង់ន ៉ះ ថា ‹ទង់នខាម ច›។ គួរកត់

សំគ្នល់ថា ប្កនព្ើ ក៏ជា តំណ្ឌង នន ជនកបត់ ឬ ជនរមិល

គុណ្។ ទសសនៈនន៉ះ មនអាកមល៉ះថា នចញព្ី ប្បភព្ ព្ុទធ

សាស  នប្ពា៉ះទុក ជំននឿនដើមខ្មម រ ជាសប្តវូនឹងមល នួ ដូច

មន នៅកន តងនរឿង ប្កនព្ើនននធុន : នននធុន នប្ពា៉ះ ខ្ត

កបត់នឹង ព្ុទធសាស  បានជា ព្ុំអាចខ្ប្បមល នួមក ជា

មនុសសវញិបាន។ 

មួយវញិនទៀត ព្ុទធសាសនិក ខ្តងខ្តប្បដូច  ង គងា ីង 

នៅនឹង  ង មរា ខ្ដលមន ចារកន តងព្ុទធនរឿងនប្ព្ង មន

ចំណ្ងនជើងថា ‹បាបចិតរ នន  ងមរា› : នដើមបី នធវ ើនអាយ

អាក់ខាន ប្ព្៉ះសកយមុនី បានប្តស់ដឹង។  ងមរា មកព្ី

ឋាន យកស ជាមួយនឹងកងទយព្ របស់ ង មក ម រ 

អាសនៈ ខ្ដល ប្ព្៉ះអងគកំព្ុងគង់នលើ។ នដើមបីទប់ទល់នឹង 

បាបចិតរន ៉ះ ប្ព្៉ះដ៍មនប្ព្៉ះភាគ ប្ព្៉ះអងគ យកនដសារ ំ 

ពាល់ដី នហ្ើយ បួងសួង ដល់ ប្ព្លឹង ប្ព្៉ះព្សុធា នអាយជួយ

ប្ព្៉ះអងគ ឯកា នៅចំនពា៉ះមុម ទយព្យកស  ំនអាយរញ្ជ យួដី 

 

30  បាយប, អាកតទឹក, génie des eaux។ 
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ប្បាំមួយយ ង អាចកំចាត់  ងមរាបាន។ តម រនបៀប

និ ន នរឿងខ្មម រ គឺ  ង គងា ីង ជា អាកជួយ ប្ព្៉ះ

សមម សមព តទធ នៅ វញិ គឺថា នោយចបូ តសក់ ង បនងក ើតជា 

ជលសា  ំនអាយលិចលង់ ទយព្ ងមរា។ កុសលកមម 

ន ៉ះឯង ខ្ដល ខ្មម រ នៅខ្តនគ្នរព្  ង គងា ីង មកដល់

សព្វនងៃ ខ្ត ព្ុំទុកជា នទវតប្សី ធំចមបង នទៀតន ៉ះនេើយ។ 

ជំរៃឿចំរ ៉ះ អនកតា 

អាកត ជា ប្ព្លឹង សថ ិតនៅ កន តង រុកខជាតិ, កន តងភា ំ និង ទី

កខ្នលងដនទនទៀត។ ខ្មម រ យក ដុំងម ជាតំណ្ឌង របូអាកត 

យកនៅោក់ នប្កាមគល់នដើមនឈើ។ ជួន សង់កូនមាម ប្ទ

នោយសសរ សំរាប់ដំកល់។ នន៉ះជា ជំននឿប្ព្លឹងនិយម : 

កន តងនរឿង ប្ព្៉ះបាទ ហ្ ុន នទៀន និង ប្ព្៉ះ ង លីវ យី កាល 

ជន ហ្ ុន នទៀន ឬ នៅណ្ា ិនយ នៅឥណ្ឌា  យល់សបរ ិ ន ើញ 

អាកត ឬ នទវត រកាមល នួ ប្បគល់ ធន ទូិព្វនអាយ នហ្ើយបញ្ញជ

នអាយនេើងជិ៉ះសំនៅជំនួញដ៏ធំមួយ នដើមបីនធវ ើដំនណ្ើរ មក

ប្សកុខ្មម រ ចាំងយករាជសមបតរ ិ (នៅពាក់កណ្ឌរ ល ស.វ. ទី

៣ ក.គ.ស.)។ ដូនចា៉ះ ខ្មម រខ្តងខ្តទុក ប្ព្៉ះបាទ ហ្ ុន នទៀន 

ជា សាថ បនិកកសប្ត នគរ ហ្វ ណូ្ន។ 

ប្ព្លឹង អាកត ជា អាកការពារ អាកភូមិ ងំឡាយ នហ្ើយ

ជួយដល់ ជនណ្ឌ ខ្ដល បន់ប្សន់ ដល់នលាក សូមនអាយ

ជួយមល នួ។ អាកត ក៏ជា អាកខ្ងរកា ប្បចាំទីកខ្នលងមួយ។ 
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ទំ ក់ទំនង រវាង មនុសស នឹង ប្ព្លឹងអាកត គឺង្ហយ

ប្សួលបំផុ្ត គឺប្គ្នន់ខ្ត នធវ ើការបន់ប្សន់ ថាវ យដង្ហវ យ ដូច

ជា បាយ, មន់អាំង, ទឹកដូង ឬ នចក នដើមបី សូមព្រ ព្ី

អាកត នអាយមល នួ បានសំនរច នូវ បំណ្ន់មល នួ។ ខ្តកាល

ណ្ឌបានសំនរចដូចប្បាថាា  ប្តវូខ្តអាកបនន់ ៉ះ នធវ ើព្ិធីលា

បំណ្ន់ជាោច់ខាត ព្ុំន ៉ះនសាត គឺចាស់ជា ប្ព្លឹង

អាកត នធវ ើន ស។ អាកណ្ឌមួយ នសើច សំដី េកេឺយ នន

ជនមា ក់នទៀត ដល់អាកត គឺ អាកនសើច ជា អាកទទួល

ន ស ព្ុំខ្មន អាកនិយយចំអកេកេឺយន ៉ះនទ ដូច

យ ង នធវ ើនអាយឈឺនពា៉ះ នប្កខ្លង។ លុ៉ះប្តខ្តនរៀបចំ នធវ ើ

ព្ធិីលាងន ស នទើបអាចបាត់ឈឺនពា៉ះ។ 

ជំននឿ នលើអាកតរបស់ប្បជាព្លរដាខ្មម រ មនលកខណ្ៈ ព្ីរ

យ ង៖ 

១. ជាការសំខ្មរងគំនិត ននថាមព្លធរណ្ី ខ្ដល ដី ំុ  

ប្សកុ នមតរ មនព្ហុ្ផ្លភាព្ មនវបុិលភាព្ នោយសារ

អាកតប្បចាំ ុំ  ប្សកុ នមតរនិមួយៗ ន ៉ះឯង។ នហ្តុនន៉ះ

ឯង នរៀងរាល់ឆ្ងា ំអាកប្សកុ  ំគ្នា នធវ ើព្ិធីខ្សន ខ្ដលនគនៅ

ថា បុណ្យនលើកអាកត នដើមបី សូមនសចករ ីសុម និង នសចករ ី

ចំនរនីព្ីប្ព្៉ះធរណ្ីនន៉ះ។ 

២. ជាការសំខ្ដងគំនិត ននការទុកអាកត ជាទីកខ្នលងខ្ត

មរង នោយយក ប្ព្ឹតរ ិការណ្៏ប្បវតរ ិសាស្តសរ  និង អនុសាវរយី៏ 
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របស់ អាកប្សកុនៅទីកខ្នលងន ៉ះ មកបញ្ញច ក់ថាជំននឿនន៉ះ

គឺជាការព្ិត ដូចយ ង អាកប្សកុនៅនមតរនពាធិសាត់ ទុក

អាកតឃ្ល ំងនមឿងជានមតរនពាធិសាត់ខ្តមរង។ នដើមដំបូង

ននជំននឿនន៉ះ គឺ កន តងសតវតសទី១៦ មន នមទយព្ខ្មម រមា ក់

ន ម្ ៉ះ ឧកញ្ញា ឃ្ល ំងនមឿង នលាកសុមចិតរ បូជាជីវតិនលាក

មល នួឯង នដើមបី ការពារ ព្ញាចនា  ខ្ដលជាប់ កន តងប ា យ

ជយយ ព្ីការនឡាមព្យទធ របស់កងទយព្នសរ ចកន។ ការបូជា

ជីវតិនោយមល នួឯង របស់ឧកញ្ញា ឃ្ល ំងនមឿង នៅគវ យ

នមតរនពាធិសាត់ មននគ្នលបំណ្ង នៅខ្កនទយព្នខាម ច ឲ

មកជួយវាយរ នោ៉ះ ព្ញាអងគចនា  ព្ីការនឡាមព្យទធរបស់ស

ប្តវូ។  ចំនណ្រកាលតៗមក អាកប្សកុនៅនមតរនពាធិសាត់ 

ក៏ ំគ្នា នជឿថា ប្ព្លឹងនខាម ច ឧកញា ឃ្ល ំងនមឿង កាល យនៅ

ជា អាកត រកាទឹកដី នមតរនពាធិសាត់ នហ្ើយមកដល់

បចច តបបនាកាល រាល់ខ្មនមសា ប្គប់មស្តនរ ីប្បចាំ នមតរនពាធិ

សាត់ និង អាកប្សកុ ំ នគគ្នា  នធវ ើព្ិធីបន់ប្សន់ដល់អាកត

ឃ្ល ំងនមឿង នដើមបីសូមនសចករ ីសុមសបាយព្ីមច ស់ទឹកដី។ 

ជំននឿខ្បបនន៉ះ នគន ើញមនខ្ដរ នៅប្សកុតបូ ង ម ត ំ នៅកន តង

នមតរកំព្ង់ចាម ប្គប់នៅគវ យប្សកុងមី ប្តូវខ្តនធវ ើព្ិធីបន់

ប្សន់ដល់អាកត អជូន នៅភូមិអជូន ខ្ដលជាមច ស់ទឹកដី

ទីន ៉ះ នដើមបីសូមនសចករ ីសុម។ ប្តវូដឹងថា អជូនជាអតីត

នៅគវ យនមតរតបូ ង ម ត ំ កន តងសតវតសទី១៦ ខ្ដល ប្ព្៉ះរាជា 

កាត់ន សប្បគរជីវតិ ព្ីបទនធវ ើឃ្តកមម នោយនចត  
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បំពាន អាជាញ នសរ ច នលើបុគគលទុំ។ ចំនណ្រកាលតៗមក អាក

ប្សកុតបូ ង ម ត ំ មនជំននឿថា ប្ព្លឹង អជូន កាល យជា អាកត

រកាទឹកដី នហ្ើយ ំគ្នា  នធវ ើការបន់ប្សន់ នដើមបី សូមនសចករ ី

សុម។ នរឿងអជូននន៉ះ ខ្មម រនយើងភាគនប្ចើន ដឹងចាស់ 

នោយសារ មន អាកនិព្នធខ្មម រមា ក់ បានដកប្សង់

ប្ព្ឹតរ ិការណ្ ៏ ប្បវតរ ិសាស្តសរ នន៉ះ មកខ្តងជា ប្បនឡាមនលាក 

ដ៏លបី ខ្ដលមនចំណ្ងនជើងថា«នរឿងទុំ វ» ឬ  វឯក។ 

គ្ពហ្មញ្ញសាសនា 

ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  ទំនងហូ្រចូលប្សកុខ្មម រ តមរយៈ ពួ្ក

ឈម ញួឥណ្ឌា  ខ្ដលនធវ ើដំនណ្ើរតមសំនៅ  ក់ទងលក់ដូរ

ជាមួយអាកប្សកុ។ មនឈម ញួមល ៉ះ ជា អាកនច៉ះដឹងខាង 

ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  ជួនបាននរៀបការជាមួយស្តសរ ីខ្មម រ ក៏ ំនអា

យមនឥទធិព្ល នៅនលើជនជាតិខ្មម រ។ មោ ងនទៀត នគដឹង

តម ប្បវតរ ិសាស្តសរថា កាលនណ្ឌ៉ះ ប្សកុខ្មម រ ប្គប់ប្គងនោយ

ប្ព្៉ះ ង លីវ យី នហ្ើយមន នសរ ចឥណ្ឌា  ប្ព្៉ះ ម ហ្ ុន 

នទៀន បាននលើកទយព្ មកចាំងដនណ្រ ើមយកទឹកដីខ្មម រ។ 

នប្កាយខ្ដលបានជយយជំន៉ះ ប្ព្៉ះអងគ ក៏បាននរៀបអភិនសក

ជាមួយ ប្ព្៉ះ ង លីវ យី នហ្ើយបាន ប្បកាសតំងមល នួ ជា 

នសរ ចប្គងរាជយ ប្ព្ម ងំបាន នរៀបចំប្សកុខ្មម រ តមទសស

នៈខ្បបប្ពាហ្មណ្៏ ខ្ងមនទៀត។ នមល ៉ះនហ្ើយ ឥទធិព្ល លទធិប្ពា

ហ្មណ្៏ ក៏រកីដុ៉ះោលនេើង ជាលំោប់នៅប្សកុខ្មម រ កាល យជា 
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សាស ជាតិខ្តមរង ជា ព្ិនសស នៅកន តង មជឈោា ន ពួ្ក

អាកដឹក ំ រហូ្តដល់ សតវតសរ៏ ទី១៤។ នៅប្សកុខ្មម រ នគ

និយមនគ្នរព្ ប្ព្៉ះឥសូរជាធំ ឯប្ព្៉ះវសិណ ត  ប្ព្៉ះហ្រហិ្រៈ (ឥសូរ

និង រាយណ្៏រមួគ្នា ), ប្ព្៉ះប្ព្ហ្ម  ក៏មននគនគ្នរព្មល៉ះៗខ្ដរ។ 

ពុទធសាសនា 

ព្ុទធសាស  ខ្ចកជា ព្ីរនិកាយ : មគយន និង ហ្ីនយ

ន។ និកាយ ហ្ីនយន ខ្ចកនចញនៅទិសខាងតបូ ង នន

ប្បនទសឥណ្ឌា  (ទកខ ិណ្និកាយ) ជាយនតូចចនងអៀត ផ្ទ តក

សតវនលាក នៅកាន់និពាវ នបានចំនួនតិច នពាលគឺ ប្ក

បានសំនរចនិពាវ ន នប្ពា៉ះ វនិយយតឹងខ្តងម ត់ចត់។ និកាយ

ហ្ីនយន និយមចាស់ គឺនគ្នរព្ប្បតិបតរ ិ តមព្ុន ធ វាទ 

ខ្ដលប្ព្៉ះព្ុទធ ប្ទង់បានសំខ្ដងរចួមកនហ្ើយ (កន តងគមព ីរនប្ត

បិដក) និកាយនន៉ះ នគ្នរព្ប្ព្៉ះព្ុទធសមណ្នគ្នតម ខ្ដល

ប្តស់ដឹងសមម សនមព ធិញ្ញា ណ្ នហ្ើយខ្ដល បានចូលបរ ិ

និពាវ ននៅនហ្ើយ។ សព្វនងៃប្បនទសខ្ដលនិយម ព្ុទធសាស 

និកាយហ្ីនយន មនប្បនទស ខ្មម រ-នសៀម-លាវ-ភូម-នន

បា ល-់សិរលីកាក  ។ល។ 

ឯនិកាយមគយន ខ្ចកនចញនៅ ទិសខាងនជើង (ឧតរ

រនិកាយ) ជាយនធំ អាចផ្ទ តកសតវនលាកបាននប្ចើនគ្នា  

នៅកាន់នគ្នលនៅប្តឹមនពាធិសតវ ខ្ដលអាចជួយខ្ណ្ ំ 

នប្បាសសតវនលាកបាន។ និកាយមគយននិយមធម៏ងមី គឺ
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ធម៏ខ្ដលមននយយធូរប្សាល នហ្ើយនគ្នរព្ប្បតិបតរ ិតម

លទធិ អាចរយិវាទ (តមប្គូអាចារយរបស់មល នួតៗគ្នា ) ព្ុំខ្មន 

តមព្ុន ធ វាទ ដូចនិកាយហី្នយននេើយ។ ដូចនន៉ះ 

និកាយមគយន ព្ុំនគ្នរព្ប្ព្៉ះព្ុទធជាធំនទ ខ្តនគ្នរព្

នពាធិសតវ ដូចជា នពាធិសតវ អវនលាកិនតសវ រៈ ឬ នលាកនក

សវ រៈ មញ្ច ត ប្សី នអតនរយ ប្បាជាញ បារមិត ជានដើម។ សព្វនងៃ

ប្បនទស ខ្ដលនិយមព្ុទធសាស មគយន មនប្បនទស 

យួន-ជប ុន-ទីនប-ឥណ្ឌ នូណ្សុី ។ល។ 

នៅសតវតសទី៣ មុន គ.ស. កន តងរជជកាល ប្ព្៉ះបាទ អនសាក 

ព្ុទធសាស ប្តវូបានផ្សព្វផ្ាយពាសនព្ញ  ងំប្បនទស

ឥណ្ឌា   ងំនប្ៅប្បនទស។ តមប្បវតរ ិសាស្តសរ  នគដឹងថា នៅ

ព្ុទធសតវតសទី៣ (ព្.ស. ២៣៤) គឺតំងព្ីមុន គ.ស. ៣០០ 

ឆ្ងា ំនមល៉ះ ប្ព្៉ះបាទ អនសាក ព្ុទធសាសនិក ដ៏នឆ្ា ើមកន តង

ប្បនទសឥណ្ឌា  បានបញ្ជ នូ សមណ្ទូត ព្ីរអងគ គឺ ប្ព្៉ះ នសា

ណ្នតថរ និង ប្ព្៉ះ ឧតររនតថរ នអាយ ំយកព្ុទធសាស នងរ

នវទ (ហី្នយន) មកផ្ាយនៅសុវណ្ណ ភូមិ (អាសីុអានគាយ៏)។ 

តមសិលាចារ ងកវ កូាញ់ (នៅប្សកុយួនខាងតបូ ង) ទំនងជា

ព្ុទធសាស  ចូលមកប្បតិសាា នកន តងប្បនទសខ្មម រ នៅសត

វតសទី២ នន គ.ស. កន តងរជជកាល ប្ព្៉ះបាទ ប្សីមរៈ ឬ គវ ន់

នចមយន។ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

45 

 វវិតិិៃ៏ នៃ គ្ពហ្មញ្ញសាសនា ៃិង ពុទធសាសនា 

ក. សមយយនគរភា ំ (ស.វ. ទី១ ដល់ ទី៦) 

នៅសមយយន ៉ះ ខ្មម រមល ៉ះ នគ្នរព្ ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  មល៉ះនទៀត

នគ្នរព្ ព្ុទធសាស ។ ព្ុទធសាសនិក នព្ញចិតរនឹង ព្ុទធ

សាស នងរវាទ (និកាយហ្ីនយន)។ នៅ សតវតសទី២ ព្ទុធ

សាស  ចំនរនីលូតលាស់ជាងប្ព្ហ្មញ្ាសាស ។ 

ម. សមយយនចនឡា (ស.វ.ទី៦ ដល់ទី៨) 

មកដល់សមយយនចនឡា ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  លូតលាស់ជាង

ព្ុទធសាស  រហូ្តដល់ ស.វ. ទី១២។ ប ុខ្នរ  ព្ុទធសាស  

ហ្ីនយន មិនសាបសូនយភាល មនទ ជាភស្តតង នគប្បនទ៉ះ

ន ើញ ប្ព្៉ះព្ុទធរបូ នៅ នប្ព្កបាស ខ្ដលបានសាងនេើង 

នៅ ស.វ.ទី៧ និង សិលាចារ ងកជានប្ចើននទៀត។ នៅចុងសត

វតសទី៧ និកាយ មគយន ក៏ផ្ាយចូលមកដល់ប្សកុខ្មម រ 

នហ្ើយលូតលាស់រហូ្តដល់ ស.វ.ទី១៣ ប ុខ្នរមិនសូវន ើញ

មនរបូបដិមនពាធិសតវ នលានកសវ រៈ នទ នគប្បទ៉ះន ើញ

មនមួយ នៅប្កមួនស (កមព តជានប្កាម) និង មួយនទៀត 

នៅប្បាសាទ តនប្កៀម (នសៀមរាប)។ ដល់ ស.វ.ទី៨ ប្ព្ហ្ម

ញ្ាសាស  នៅខ្តលូតលាស់នទៀត។ 

គ. សមយយមគនគរ (ស.វ.ទី៨ ដល់ទី១៥) 
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នៅ ស.វ.ទី៩ ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  កាន់ខ្តលូតលាស់ នប្ពា៉ះ

ប្ព្៉ះបាទ ជយយវរ ម័ន ទី២ ប្ទង់សព្វប្ព្៉ះទយយ កាន់ប្ព្ហ្ម

ញ្ាសាស  និយម ឥសូរ ជាធំ។ ប្ព្៉ះអងគ ប្ទង់ បាន

ចាត់ខ្ចងនអាយអនញ្ជ ើញ ប្ព្ហ្មណ្៏ដ៏ប្បនសើរមា ក់ ន ម្ ៉ះ 

ហ្ិរណ្យ ម ជា អាកប្បាជញ នច៉ះចប់ នប្តនវទ មកជួយនរៀបចំ

នធវ ើព្ិធី នទវរាជ (culte du roi-dieu) នដើមបីប្បកាសឯករាជយ 

ដល់ប្បនទសកមព តជា នហ្ើយនធវ ើ ប្ព្៉ះរាជានអាយនៅជា ប្ព្៉ះរាជ

ចប្កវាល នៅនលើភា ំគូខ្លន។ ប្ព្៉ះអងគ នអាយនគសាង លិងគ 

ប្ព្៉ះឥសូរ តំកល់កន តងប្បាសាទភា ំទុកជាទីនគ្នរព្។ នៅសត

វតសទី៩ (គ.ស. ៨៨៩) ប្ព្៉ះបាទ យនសាវរ ័ មនទី១ ប្ទង់បាន

នេើងនសាយរាជយបនរនទៀត នហ្ើយ ប្ទង់ប្បកាន់ប្ព្ហ្មណ្៏

សាស  និយម ប្ព្៉ះឥសូរ ជាធំ ប ុខ្នរ  ប្ព្៉ះអងគ ប្ទង់នប្បាស

ប្បាណ្ព្ុទធសាស ខ្ដរ ជាភស្តតង ប្ព្៉ះអងគ បានសាង

អាប្សមជានប្ចើនកខ្នលង សំរាប់ នអាយអាកកាន់សាស 

 ងំបីប្បនភទ (ព្ុទធសាស ហ្ីនយន ព្ុទធសាស មគ

យន នងិ ប្ព្ហ្មញ្ាសាស ) នៅនរៀនអំព្ីសាស   រហូ្ត

ដល់នៅទសសនវជិាជ នៅទីន ៉ះ។ 

លុ៉ះដល់ ស.វ.ទី១២ កន តងរាជយ ប្ព្៉ះបាទ សុរយិវរ ័ មនទី២ (គ.ស. 

១១១៣) មនការខ្ប្បបប្បួលមល៉ះកន តងប្ព្ហ្មណ្៏សាស  គឺ 

ប្ព្៉ះរាជាអងគនន៉ះ ជាប្ពាហ្មណ្៏សាសនិក នគ្នរព្ប្ព្៉ះវសិណ ត ជាធំ។ 

នៅចុង ស.វ.ទី១២ នគបានសនងកតន ើញ មនការមករក

កាន់ព្ុទធសាស ។ មកដល់ ស.វ.ទី១៣ ព្ុទធសាស  ចំនរនី
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លូតលាស់មរងវញិ។ ប្ព្៉ះបាទ ជយយវរ ័ មនទី៧ ជាព្ុទធសាសនិក

ដ៏នឆ្ា ើម ប្ទង់កាន់ ព្ុទធសាស មគយន នគ្នរព្ប្ព្៉ះ

នពាធិសតវ នលាកនកសវ រៈ និង ប្បាជាញ បារមិត តមប្ព្៉ះ

ប្បនព្ណ្ី ប្ព្៉ះវរបិត។ ប្ព្៉ះអងគប្ទង់ផ្ទល ស់ប្បនព្ណ្ី ខ្ដលធាល ប់

នគ្នរព្នទវរាជ តំងព្ី ប្ព្៉ះបាទ ជយយវរ ័ មនទី២ មក នហ្ើយ 

នគ្នរព្ ព្ុទធរាជ (culte du roi-Bouddha)  វញិ។ ន ៉ះបី ប្ព្៉ះ

អងគ ជា ព្ុទថសាសនិក មុតមំក៏នោយ ក៏ប្ព្៉ះអងគ នៅខ្ត

នប្បាសប្បាណ្ ប្ព្ហ្មណ្៏សាស ខ្ដរ។ ប្ព្៉ះអងគ បានសាង

ប្បាសាទជានប្ចើន នដើមបី ឧទាិសថាវ យ ប្ព្៉ះព្ុទធសាស  មន

ប្បាសាទ បាយយន ជានដើម នហ្ើយ នគបានសាង ព្ុទធបដិម 

ជាតួអងគ ព្ុទធរាជ តំកល់កន តងប្បាសាទ បាយយន។ នដើមបី

តំណ្ឌង ប្ព្៉ះអងគ កាលប្ទង់ចូលទីវងគតនៅ។ ខ្តនប្កាយ

រជជកាល ប្ព្៉ះបាទ ជយយវរ ័ មនទី៧ ប្ព្៉ះរាជា ខ្ដលនសាយរាជយ ជា

តំណ្រាជវងស ប្តេប់មកកាន់សាស ប្ព្ហ្មណ្៏ គណ្ៈឥសូរវ ិ

ញ។ នគន ើញមនប្បតិកមម នន ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  នោយ

មនការបំផ្ទល ញប្ព្៉ះព្ុទធរបូ (វាយបំខ្បក មល៉ះរោឺប់យកព្ុទធ

របូនចញ)។ លុ៉ះមកដល់ចុង ស.វ. ទី១៣ ព្ុទធសាស មគ

យន ក៏សាបរលាបនៅ នហ្ើយមកដល់ ស.វ. ទី១៤ ប្ព្ហ្ម

ញ្ាសាស  ក៏បាត់បង់នៅនទៀត នៅសល់ខ្ត ព្ិធីមល ៉ះកន តង

រាជវាងំ។ ចំខ្ណ្កឯ ព្ុទធសាស  ភាសាបាលី (ខ្ដល ំចូល

មកនៅ ស.វ. ទី១២) ក៏បានលូតលាស់ដុ៉ះោលចំនរនី យ ង

នប្កខ្លង រហូ្តមកដល់សមយយបចច តបបនា នន៉ះ។ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

48 

អាប្សយយនោយខ្មម រ បានទទួល កាន់សាស ប្ពាហ្មណ្៏ និង 

សាស ប្ព្៉ះព្ុទធ នប្ចើនសតវតសមកនហ្ើយ នហ្ើយន ៉ះបី 

ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  និង ព្ុទធសាស មគយន សាបរលាប

នៅវញិក៏នោយ ក៏ឥទធិព្ល នន សាស  ងំន ៉ះ បាន

ចាក់ឫស យ ងមំកន តងស រ នចិតរខ្មម រ កន តងសងគមខ្មម រ។ 

ព្ុទធសាស  នងរវាទ (និកាយហ្ីនយន) ប្បជួស និកាយ

មគយន ចាប់ព្ីសតវតស ទី១៤មក នហ្ើយ និកាយងមីនន៉ះ 

មិនប្គ្នន់ខ្តជា សាស  ចំនពា៉ះ ព្ុទធសាសនិក ប ុនណ្ឌណ ៉ះនទ 

គឺ បនរនប្កាយមក កាល យ នៅជា របបជីវតិ សំរាប់ការរស់

នៅខ្តមរង។ នប្កាយមកនទៀត ព្ុទធសាស នងរវាទ នៅ

ប្សកុខ្មម រ ខ្បកជាព្ីរគណ្ៈ : ធមមយុតរ ិកនិកាយ និង មគ

និកាយ រហូ្តមកដល់សព្វនងៃ។ 

ភាសាខ្មម  

ជនជាតិខ្មម រ មនភាសា សំរាប់ប្បាប្សយយ ក់ទងគ្នា នៅ

 វញិនៅមក នៅកន តងសងគមជាតិមល នួ តំងព្ីកំនណ្ើតជាតិ

សាសន៏ខ្មម រមកនមល៉ះ (៣០០០ ឆ្ងា ំ មុន គ.ស.)។ នៅកន តង

សាកលនលាកសព្វនងៃ មន អំបូរភាសាធំៗ ចំនួន២០។ 

ភាសាវទូិ បានបញ្ច លូភាសាខ្មមរ នៅកន តងអំបូរ ខ្មម រ-មន 

ខ្ដលជាអំបូរភាសាធំមួយជាងនគកន តងបណ្ឌរ  ភាសាអាសុី

ភាគខាងតបូ ង ដូចយ ង អបូរភាសា អូនស្តៅរ អាសីុ, ម ឡា

យូ-ប ូលនីនសីុ និង អបូរភាសា នង-នវៀតណ្ឌម។ ភាសាខ្មមរ 
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មនវវិតរន៏ បីកាលធំៗ : ភាសាខ្មមរបូរាណ្ (តំងព្ីកំនណ្ើត

មកដល់សតវតសទី១៥ - ភាសាខ្មមរកណ្ឌរ ល (ស.វ. ទី១៦ ដល់ 

ស.វ. ទី ១៩) - ភាសាខ្មមរបចច តបបនា។ លកខណ្ៈព្ិនសសនន

ភាសាខ្មមរ នៅនឹងភាសាមល៉ះនទៀត ជាព្ិនសសភាសាបាលី-

សំស្តសក ឹត គឺនៅប្តង់ភាសាខ្មមរ ព្ុំមនសនមលងនេើងចុ៉ះ ឬ 

នលើកោក់មពស់ ប នៅតមសញ្ញា ោក់ព្ីនលើពាកយ ខ្ដល

 ំនអាយផ្ទល ស់ប្រូនយយ របស់ពាកយន ៉ះនទ។ នន៉ះជាចំណុ្ច

សំខាន់មួយ ខ្ដលបង្ហា ញនូវសភាព្ខ្បលកគ្នា រវាងភាសា 

ខ្មម រ-មន និងប្កមុភាសា ចិន-យួន-នសៀម-លាវ ខ្ដលជា

ភាសាភាជ ប់ង្ហយនៅនឹង សនមលងមពស់ ប ឬ ចុ៉ះនេើង 

(langues toniques)។ ចំណុ្ចព្ិនសសនន៉ះ ក៏អាចបញ្ញច ក់

ថា ភាសាខ្មមរ មនលកខណ្ៈព្ិនសសមល នួ នពាលគឺ ព្ុំខ្មន

នកើតនចញព្ី ភាសាណ្ឌមួយនេើយ។ ទំ ក់ទំនង រវាងខ្មម រ

និងបរនទសនធវ ើនអាយមនលាយភាសាបរនទសកន តងភាសា

ខ្មមរព្ិតខ្មននហ្ើយ ក៏ប ុខ្នរ  ការទទួលឥទធិព្ល ភាសា

បរនទសនន៉ះ ខ្តងប្បប្ព្ឹតរនៅនោយ ការខ្ប្បសំរលួនអាយ

ប្សបប្សួល នៅនឹង ភាសាជាតិ ជាដរាប តួយ ងដូចជា នម

មរនីយកមម ចំនពា៉ះភាសាបាលី-សំស្តសក ឹត។ 

អកស ខ្មម  

អកសរខ្មម រ ខ្ដលខ្មម រយកគំរតូមអកសរឥណ្ឌា ខាងតបូ ងមក

នប្បើប្បាស់ កន តងសមយយបូរាណ្ ព្ុំដូចគ្នា នឹង អកសរសមយយ
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បចច តបបនា នន៉ះនទ គឺប្តូវបានខ្កខ្ប្បប្ទង់ប្ យចំនួន១០ដង

រចួមកនហ្ើយ នទើបបានជារបូរាងព្ិតប្បាកដ ដូចតួអកសរ

ខ្ដលខ្មម រនប្បើប្បាស់សព្វនងៃ។ អកសរខ្មម រ ក៏ព្ុំខ្មនជា សញ្ញា

ោច់នចញព្ីគ្នា  ខ្ដលនគ នច៉ះខ្តយកមក កត់សំគ្នល់ស

នមលង ន ៉ះនេើយ។ ខ្តជាអកសរ មនកប្មង សញ្ញា ខ្ដល

 ក់ទងគ្នា ជាកបួ ន នៅនលើ មូលវធីិព្ិតប្បាកដ។ ខ្មម របាន

យកលំនំតម អកសរឥណ្ឌា  មកនប្បើប្បាស់ ជានលើកដំបូង ក៏

ព្ិតខ្មន ក៏ប ុខ្នរប ា ប់មក ខ្មម រមន នទព្នកាលសលប

ខាងនឆ្ា នអាយបានសមសួន ខាងបនងក ើតងមី នអាយសមបូ រ

ប្គ្នប់ប្គ្នន ់ ប្ព្ម ងំនអាយ មនកបួ នខាា ត មនវធីិ

ចាស់លាស ់ សំរាប់ជាតិខ្មម រ យកនៅ នប្បើការបាន យ ង

ង្ហយ កន តងការ កត់ប្តគំនិត មន សនញ្ញច ត  ប្ព្ឹតរ ិការ

ណ្៏ ប្បវតរ ិសាស្តសរ  ។ល។ ខ្មម របនងក ើតវច នុប្កម នៅឆ្ងា  ំ

១៩១៥31 នដើមបី សប្មួល នូវការសរនសរ ជាផ្ល វូការ នអាយ

ន ម្ ៉ះថា វច នុប្កមខ្មម ររបស់រាជការ ប ុខ្នរកាលខ្ដល

នបា៉ះព្ុមពប្គ្នទី១ ជាដំបូងបងអស់ អស់នលាកកុងសីយ៏នស 

បតី កន តងសមយយន ៉ះ សុំថានអាយោក់ន ម្ ៉ះប្តឹមខ្ត 

វច នុប្កមភាគទី១ ភាគទី២ កុំោក់ពាកយថា របស់រាជ

 

31 ជាសាា នដរបសគ់ណ្កមមការមួយប្កមុធ ំ នអាយនរៀបច។ំ គណ្កមមការន ៉ះ 
បានប្បកឹាយ ងយូរ ក៏មូលមតិគ្នា ជាឯកចជនា  កន តងការនសនសរអកសរខ្មមរ ជា
ផ្ល វូការ។ នប្កាយមក មនការនសា ើ សុំការឧបតថមភ សំរាប់នបា៉ះព្មុពប្គ្នទី៥ ព្ី
គណ្កមមការ នន ព្ទុធសាស បណ្ា ិប្ត ដល់ សនមរចប្ព្៉ះសងយឃរាជ គណ្ៈមគ
និកាយ ជួន ណ្ឌត នជាតញ្ញា នណ្ឌ នអាយប្ព្៉ះអងគជួយខ្កសប្មួលនអាយបាន
ប្គ្នន់នបើជាងព្ីមនុនោយអននល ើងៗ នប្ពា៉ះ វច នុប្កមនន៉ះ ជាសាា នដ
ងវីគនំតិចាសរ់បស់ប្ព្៉ះអងគ។  
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ការ នប្ពា៉ះនបើោក់ន ម្ ៉ះថា របស់រាជការ ក៏នៅជាបងខ ំនអា

យនគនប្បើតម ងំអស់គ្នា  នោយោច់ខាត, នោយនហ្តុ

នន៉ះ ប្តវូទុកឱ្កាសនអាយនគនៅសិន នបើអាកណ្ឌនគមិន

ប្តវូការនប្បើតម ក៏ឥតមន កំហុ្សអវ ីនេើយ, យូរៗនៅ

គង់ខ្តនឹងនប្បើតម ងំអស់គ្នា ឯងៗនៅនទ។ 

អកស សិល្ប៏ខ្មម  

នគសាគ ល ់អកសរសិលប៏ខ្មម រ តិចជាង សិលបៈខ្មម រ ន ៉ះបី មន

កំនណ្ើត កន តងនព្នវលា ជាមួយគ្នា ករ ី។ ប្គប់មគកសតយ

សាថ បនិកមគនគរខ្មម រ ប្ព្៉ះអងគបានចារទុក អតថបទ ជា

នប្ចើន នលើផ្ទា ងំ ប្បាសាទ នលើ សល ឹកភជល់  ជាហូ្រខ្ហ្ បនរគ្នា

មននៅកន តង មគរយៈនព្ល ននប្បវតរ ិសាស្តសរ ខ្មម រខ្ដល ជា

ការបញ្ញច ក ់នូវអតថ ិភាព្ ននអកសរសិលប៍ខ្មម រ ន ៉ះបី អកសរ

សិលប៍ ងំឡាយន ៉ះ គ្នម នរបូី ជា ទិសសមាៃ32 ដូច មគ

ប្បាសាទអងគរ ខ្ដល  ក់ ញ អារមមណ្៏ អាកសិកាវជិាជ  

ខាងបូព៍ាប្បនទស ខ្តចំណ្ឌរ ខ្ដល មនចារទុក ជាទូនៅ

ន ៉ះ អាចជា ជំនួយ សំរាប់ បំភល ឺ នូវ ប្បវតរ ិសាស្តសរ  វបបធម៌

និងអារយធម ៌ខ្មម រ បានដូច របូភាព្ននប្បាសាទ ន ៉ះខ្ដរ។ 

នហ្តុដូនចា៉ះ មនា ិល អំព្ ីអតថ ិភាព្ ននអកសរសិលប៍ខ្មម រ ទុក 

ជា នម ភាព្។ ខ្ត បញ្ញា  នៅមននចាទ គឺងិននៅនលើ

សំណួ្រសួរថានតើ អកសរសិលប៏ខ្មម រ ជា  វទិោសយងស ខ្ដរឫនទ

ខ្ដលមនចារទុកកន តង ប្បវតរ ិសាស្តសរ  របស់មល នួ។ ខ្ត

 

32 ទិសសមន= អាចនមើលន ើញ ; visible។ 
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ប្បវតរ ិសាស្តសរ អកសរសិលប៍ខ្មម រ ជា  វទិោសងស មិនដូចជា  វទិោ

សងស ខ្ដល នគយកមកសិកា នៅមសច ឹមប្បនទសន ៉ះនេើ

យ។ នហ្ើយចុ៉ះនបើ វទិោសងស នន អកសរសិលប៍នន៉ះនទៀត នទើប

ខ្តចាប់នផ្រើមមននប្កាយ កំនណ្ើត នន អតថបទ

ចំណ្ឌរ នរឿងនិ ន នរឿងនប្ព្ង កំណ្ឌព្យអខ្ណ្រ តអ

ណ្្ងូ អតថបទ ជា ឧបនទសនរឿង នលាខ នប្បនលាមនលាក ស

នសរសាកលបង មន លកខណ្ៈ ជា សាស  ករ ី ជាទសសនវជិាជ

ករ ី បនញ្ចញ ឲដឹង នូវ មន សនញ្ចញ  របស់ខ្មម រ តំងព្ី

យូរយរមកនហ្ើយ។ 

អកសរសិលប ៏មនកំនណ្ើតនសម ើនឹងប្បវតរ ិសាស្តសរ ខ្មម រខ្ដរ នប្ពា៉ះ 

នគបានដឹង តំងព្ីយូរលង់ ណ្ឌស់មកនហ្ើយ អំព្ីការរស់

នៅ របបប្គប់ប្គង ប្ព្ឹតរ ិការណ្៏នផ្សងៗ ននសងគមជានដើម 

ក៏នោយសារ អតថបទសរនសរ ឬ ចារទុកតំងព្ីនព្លន ៉ះ

នមល៉ះ។ ជាភស្តតង គឺអតថបទចារនលើផ្ទា ងំសិលា ខ្ដលមន

ចំណ្ឌស់ៗនហ្ើយ ខ្ដលសរនសរសល់ គង់វង់រហូ្តមកដល់

សព្វនងៃនន៉ះ។ នប្ៅព្ីសិលាចារ ងក នៅមនអតថបទអកសរ

សិលប ៏ជានប្ចើននទៀត ខ្ដលកត់ ប្តបនរប ា ប់នៅនលើសមភ

រៈនផ្សងៗដូចជា : ខ្សបកសតវ សល ឹករតិ ប្កាំង ប្កោស។ អកសរ

សិលប៏ ក៏ដូចអកសរខ្មម រខ្ដរ ខ្តងបានទទួល ឥទធិព្ល

បរនទស ផ្ាយចូលមកជាហូ្រខ្ហ្។ ឯអកសរសិលប៏បរនទស 

មនឥទធិព្លខាល ំងជាងនគ គឺ អកសរសិលប៏សាស និយម 
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មន អកសរសិលប៏ ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  និង អកសរសិលប៏ ព្ុទធ

សាស នន៉ះឯង។ 

ចំនពា៉ះ អកសរសិលប៏ខ្មម រ នគសនងកតន ើញថា មន  វវិតរន៏

យ ងខាល ំង នៅតមសមយយកាលធំៗ  ំប្បវតរ ិសាស្តសរ  របស់

ប្បនទសខ្មម រ។ នៅសមយយអងគរ នគបានដឹងចាស់ថា មហិ្ទធិ

ឫទធិខ្មម រ បាននេើងដល់កំរតិជាកំពូ្ល ឬឯ អកសរសិលប៏ក៏ 

 រកីចំនរនីខាល ំងកាល ខ្ដរ ប ុខ្នរ ចុ៉ះងយវញិ នៅនព្លខ្ដលប្សកុ

ខ្មម រ ប្តូច ល្ នពានព្ីសំណ្ឌស់បរនទស។ លុ៉ះមកដល់ ស.វ. 

ទី១៨ និង ១៩ សាា នដអកសរសិលប៏ក៏សទ ត ៉ះនងើបនេើងបនរ ិច 

ប ុខ្នរ ប្តូវងយឥទធិព្លមរងនទៀត នៅនព្លខ្ដលខ្មម រធាល ក់

មល នួ នៅនប្កាម អាណ្ឌព្ោបាលបារាងំ រចួនទើបលូតលាស់

ចំនរនីនេើងជាងមី  សមយយខ្មម របានឯករាជយ។ នៅសមយយ 

ដឹក ំនោយរបបកុមម តយនិសរ  (ព្ីឆ្ងា ំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្ងា ំ 

១៩៩១) អកសរសិលប៏ ចុ៉ះងយឥទធិព្លជាងមី រហូ្តមកដល់

សព្វនងៃ នប្ពា៉ះ ប្សកុខ្មម រ ន ៉ះបីកាល យមកវញិ ជា របបរាជា

និយមអាប្សយយរដាធមមនុញ្ា  ខ្តពួ្កអាកដឹក ំសព្វនងៃ ជា 

ពួ្កអតិតកុមម តយនិសរ  ដខ្ដល។ ជាព្ិនសស ប្សកុខ្មម រ សព្វ

នងៃ រស់នៅនប្កាម ឥទធិព្ល ខាល ំងកាល  យួន-ចិន ខ្ដលពួ្ក

នន៉ះ នគ ំចូលមកប្សកុខ្មម រ  ងំប្បជាជននគនប្ចើននប្ក

ខ្លងផ្ង និង អរយិធម៏ ខាល ំងកាល  (civilisation puissante) 

របស់នគផ្ង។ អកសរសិលប៏ខ្មម រ សព្វនងៃ កាល យជា អកសរសិលប៏

ប ា ប់បនស ំ សំរាប់ខ្មម រ នៅកន តងប្សកុខ្មម រ ខ្ដលជា ទីលំហ្ 
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(espace) ខ្ដល យួន-ចិន នគដនណ្រ ើមបាន និង នៅកន តង

ឥទធិព្ល នន សាកលនលាកូបរយីកមម ន ៉ះឯង។ 

សិល្បៈខ្មម  

ភស្តតង ជារបូភាព្ព្ិត នន ប្បាសាទ ដ៏វចិិប្ត ងំឡាយ 

បញ្ញច ក់ នូវ នទព្នកាសលប នន បុព្វបុរសខ្មម រ ខ្ដល នលាក 

ខ្ចកជានករ រ៍ ដល់ ខ្មម រជំ ន់នប្កាយបនរមក រហូ្តមកដល់

សព្វនងៃ។ ដូចនន៉ះ នតើ ខ្មម របចច តបបនា  មន សមតថភាព្ អាច 

ខ្ងរកា នឹង នធវ ើ វបិ្កិតការ មរតករមួ ងំន ៉ះ បានខ្ដរ

ឫនទ ? 

នៅទីនន៉ះ នយើងមិនយកខ្ផ្ាក សិលបៈខ្មម រ មកព្ិព្ណ្៍  

យ ងព្ិសារ រន ៉ះនទ នប្ពា៉ះ វាមនទំហ្ំធំណ្ឌស់ នពាលថា នបើ

ចង់អធិបាយ ប្តវូសរនសរជា នសៀវនៅមួយខ្តមរង។ មួយ

 វញិនទៀត ក៏ព្ុំខ្មនជា នគ្នលនៅចមបង របស់ការសាក

លបង របស់នយើង ន ៉ះខ្ដរ។ ខ្តនបើ អាកអាន មន ប្បសាា ល

កន តងភូមិសិលបៈខ្មម រ អាចអាន នសៀវនៅជានប្ចើន សរនសរ

នោយ ប្បវតរ ិវទូិបរនទស និង ខ្មម រ ដូចនយើងបញ្ញច ក់ជូននៅ

កន តង ឩបសមព យនធ  របស់នយើងខាងនប្កាមនន៉ះ។ 

សាា ប័ៃជាតិខ្មម  

តមអាកប្សាវប្ជាវ នគមិនន ើញមន លំអាន នន រនបៀប

បកប្សាយ ជា ភាសារខ្មម រ សរ ីព្ី កបួ ននយបាយឥណ្ឌា  ខ្តនគ



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

55 

ន ើញមនចំណ្ឌរជានប្ចើន ជា ភាសារ សំស្តសក ឹត កន តង ចារកិ

សាស្តសរ ខ្មម រ កំណ្ត់ នូវ ននយបាយវទិោ ដូចយ ងនប្បើ

ពាកយ : arthaçâstra, râjadharma, dandanîti, nîtiçastra, 

etc. 

ប្ព្៉ះមគកសតយខ្មម រ ប្តវូសិកាចាប់ dandanîti នហ្ើយយក

នគ្នលការណ្៏ ងំឡាយ របស់វា មកអនុវតរ កន តងកិចចការ 

រដាបាល នប្ពា៉ះថា ចាប់នន៉ះ គឺជា មនធោបាយ សំរាប់ ប្ព្៉ះ

អងគ បំនព្ញករណ្ីយកិចច របស់ប្ព្៉ះអងគ ជា មគកសប្ត 

ន ៉ះឯង។  វញិ្ញា តិ râjavidyâ កំណ្ត់ រាជយវទិោ (science 

royale) ខ្ដលប្ព្៉ះមគកសប្តខ្មម រទុកជាវទិោគត (science 

hériditaire) សំរាប់  យទ នន រាជយសមបតរ ិ។ nîtiçâstra ឬ 

 វទិោសីលគនធ  (science conduite) ទំនងជា វទិោ មន 

ប្បជាប្បិយភាព្ណ្ឌស់ នប្ពា៉ះ ប្បជារាស្តសរ  ខ្តងខ្ត សរនសើរ 

នលើកតនមក ើង ប្ព្៉ះមគកសប្ត អំព្ី ចរយិសមបតរ ិ របស់ប្ព្៉ះ

អងគគឺថាប្ព្៉ះមគកសប្តលអ  គឺប្ព្៉ះមគកសប្តមនសីលគនធ។ 

គឺគ្នម នអវ ី ជា មនា ិល ថា នរឿងវរីភាព្ (épopée) 

Mahâbhârata និង Râmâyana ឥណ្ឌ  ូគ្នម ន អតថភាព្ នៅ

ប្សកុខ្មម រ ន ៉ះនេើយ នប្ពា៉ះ នគន ើញមនចំណ្ឌរនលើសីលា

ចារកិមួយ នៅសតវតសទី៦ សរ ីព្ី អំនណ្ឌយ សាប្តសល ឹករ ងត 

Sambhava ដល់ វគិរមួយ ន ម្ ៉ះ ប្បាសាទ ប្ព្៉ះថាទ និង 

ប្ពាហ្មណ្៏ Somaçarman នៅសតវតស ទី៧ ប្បនគន សាប្ត 
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ប្គប់នលម Mahâbhârata, Râmâyana និង Purânas ជូន 

ប្ព្៉ះ សំរាប់ ទុកនធវ ើ បាឋកថា នរៀងរាល់នងៃ។ នៅប្បាសាទ 

អងគរវតថ មន កាច់រ នលច នរៀបរាប់ ព្ីនរឿង Mahâbhârata, 

នរឿង Harivamça និង នរឿង ប្សនដៀងគ្នា នឹងនរឿង 

Mahâbhârata។ 

ប ុខ្នរ  នរឿងវរីភាព្ ឥណ្ឌ  ូ មិនខ្មនមន ទិដាភាព្ ប្តឹមខ្ត 

ជា ប្បនលាមនលាកមនិត ន ៉ះនេើយ គឺ នៅកន តងសាច់នរឿង 

វា ជា មូលោា នសំខាន់ ននព្យត៍មន នលើប្បភព្ននសាថ បយន 

ននយបាយ អធុ គត33; វា បង្ហា ញ នូវ ទសសនៈ ឥណ្ឌ  ូសរ ី

ព្ី រាជាធិបនតយយ ផ្ងខ្ដរ។ ដូនចា៉ះ នសវនៈ34 របស់ខ្មម រ 

ជាមួយ មគនរឿងវរីភាព្  ងំព្ីរន ៉ះ វារមួបញ្ច លូផ្ងខ្ដរ 

នូវ ចំនណ្៉ះនច៉ះដឹង ព្ិតប្បាកដ អំព្ី សាថ បយន និង ចិតរ

គំនិត ននយបាយ ឥណ្ឌា ។ បុព្វបុរសខ្មម រ ចាស់ជាបាន

អានព្ ីបរយិយ អំព្ី រជជកាល គតិបណ្ា ិត របស់ ប្ព្៉ះរាជា 

Dusyanta ខ្ដល ប្ទង់ នច៉ះរកា សណ្ឌរ ប់ធាា ប់ នន វណ្ណ ៈ

សងគម និង ការដឹក ំនគរ តម សិកាខ បទ នន ធម៏។ 

បុព្វបុរសខ្មម រ សាគ ល់ផ្ងខ្ដរ dharmaçâstra នប្ពា៉ះ មនចារ

នលើសិលាចរ ងក នូវ នសចករ ីសរនសើរ ដល់ ប្ព្៉ះមគកសប្ត សូរយវ ័

រ មនទី១ (១០០២-១០៥០) នោយ នប្បៀបប្បដូច បញ្ញា  និង ស

 

33 សាថ បន ននយបាយ អធ ុគត ; instutions politiques 
contemporaines. 
34 នសវនៈ : ការរាប់រក ; familiarité។ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

57 

ព៍ាងគ របស់ប្ព្៉ះអងគ ខ្ផ្ាក អវៈយវៈ ជា វទិោសាស្តសរ នផ្សងៗ 

នហ្ើយ ប្ព្៉ះនកសី  ជា dharmaçâstra។ នៅ សតវតស ទី៧ ប្ពា

ហ្មណ្៏ Jaimini បនងក ើត សាលា pûrvamîmâmsâ កន តងនគ្នល

បំណ្ងសំខាន់គឺ នដើមបី សិកាខ្វកខ្យក អំព្ ី  វធិាន នន 

dharmaçâstra។ អតថភាព្ នន សាលាន ៉ះ សនអាយន ើញ

ថា ការសិកា នន dharmaçâstra មន ជនប្ៅខាល ំង កន តង

សមយយ បុរាណ្ខ្មម រ។ គួរកត់សំគ្នល់ថា នៅកន តង 

dharmaçâstra មន មណ្ា  អភិប្បាយ អំព្ី ប្ព្៉ះរាជ

ករណ្ីយកិចច (râjadharma) និង រដាបាលននតុលាការ។ 

គ្ទឹសីិ នៃ វតថ ុធាតុ ៧យ ង ទុកជា បតិដ្ឋា ប័ៃ នៃ  ដា 

ប្ទឹសរ ី នន វតថ តធាតុ ៧យ ង ទុកជា បតិោា បយន នន រដា35 មន

នៅកន តង ប្ទឹសរ ី ឥណ្ឌ  ូ គឺ : svâmin (ប្បមុមរដា), amâtya 

( យ គន), janapada (ប្បជាជន និង ខ្ផ្នដី), durga 

(ប ា យបូរ)ី, koça (ឃ្ល ំងប្ទព្ោ), danda (កងទយព្) និង 

mitra (សមពនធមិតរ)។ នៅកន តងចំណ្ឌរខ្មម រ ក៏ដូច នៅកន តង 

កបួ នឥណ្ឌ  ូ នគកំណ្ត់ វតថ តធាតុ  ងំ៧យ ង កន តងលកខមណ្ា

ពាកយ (termes) anga និង prakrti : លកខមណ្ាពាកយទី១ គឺ 

សំនៅនលើ វតថ តធាតុ៧យ ង ទុកជា បតិោា បយន នន រដា។ 

លកខមណ្ាពាកយទី២ គឺ មន អតថនយយ ជាគំនិតលអ ិតលអន់ 

និង ជានិមិតរនហ្តុ (nuancé) ខ្ដល ប្ពាហ្មណ្៏ Aparâka 

 
35 La théorie des sept éléments constitutifs de l’Etat. 
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ព្នយល់ថា ‹នចញព្ី prakrti នន៉ះឯង ខ្ដលមន សញ្ញជ ត

អនុភាព្36 ជានិយតភាព្ ដូចជា មស ខ្ដល ជាងទង 

យកមកឆ្ងល ក់ នធវ ើជា ប្កវលិ ដ៏សុវចិិប្ត។ 

កន តងចំនណ្ឌម វតថ តធាតុ ងំ៧ កបួ នខ្មម រ និង ឥណ្ឌា  ទុក 

svâmin (ប្បមុមរដា) ជា វតថ តធាតុចម (pradhâna prakrti) 

ដូចមននៅកន តង ចំនណ្រ របស់ ប្ពាហ្មណ្៏ Kautilya : ‹ប្ព្៉ះ

មគកសតយ មន អភិសមចារ37 អាចនអាយ វតថ តធាតុដនទ

នទៀត ខ្ដល គ្នម នការរកីចំនរនី កាល យបាន ជា វតថ តធាតុ 

បំណ្ិន..›។ 

មូលោា នសំខាន់ នន ចិតរគំនិត នន ននយបាយវទិោ សរ ីព្ ី

ប្ទឹសរ ី នន វតថ តធាតុ ៧យ ង ជា បតិោា បយន នន រដា មននៅ

កន តង បុព្វសមយយអងគរ ខ្ដល បុព្វបុរសខ្មម រ នច៉ះនឆ្ាជាជនប្ៅ 

នអាយកាល យជា ប្ទឹសរ ីខ្មម រព្ិត សំរាប់ នធវ ើជា កបួ នសំខាន់ សំ

រាប ់ ដឹក ំជាតិ។ ការបំខ្បលក ដ៏មនសមថភាព្នន៉ះឯង 

ខ្ដលទុកជា នទព្នកាសលប នន បុព្វបុរសខ្មម រ។ 

តមការសិកា របស់ នលាក Jean IMBERT38 ជនជាតិ

បារាងំ ជា អតិតប្ព្ឹទធសាស្តសរចារយ មគវទិោលយយចាប់ និង 

 
36 សញ្ញជ តអនភុាព្; អនុភាព្ខ្ដលនកើតឯង។ 
37 អភិសមចារ គឺ មនមរយទលអ នប្ក ឬ ការប្បប្ព្ឹតរនរៀបរយគួរនអាយ
នព្ញចតិរ។ 

38 Histoire des institutions khmères par Jean IMBERT (1961). 
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 វទិោសាស្តសរ នសដាកិចច នៅ ភា ំនព្ញ នលាក ខ្ចក វវិតរ ិន៏ នន 

សាថ បយនខ្មម រ ជា បី កាល៖ 

កាលទី១ : ចាប់ព្ី ឆ្ងា ំ ៨០២ គឺជា ឆ្ងា ំ នេើងប្គងរាជសមបតរ ិ 

ប្ព្៉ះបាទ ជយយវរន័ម  ទី២ រហូ្ត ដល់ឆ្ងា ំ ១៥៩៣ ជាឆ្ងា ំ នសៀម

វាយខ្បកប ា យលខ្ងវក។ អំេុងកាលន ៉ះ សាថ បយនខ្មម រ 

មន ចរតិលកខណ្ៈ ជា សាថ បយនយុគកណ្ឌរ ល។ មនការ

រុងនរឿង នៅសមយយមគនគរ ខ្តចាប់ព្ី ប្បមណ្ ឆ្ងា  ំ

១៣០០ នៅកន តង វសសបវតរ ិខ្មម រ (les annales) ចាប់មនការ

ប្ចបូកប្ចបល់ នហ្ើយ ខ្លងប្សបគ្នា នឹង ឯកសារ ចិន និង 

នសៀម។ ប្ព្ឹតរ ិការណ្៏បី អាចនឹងព្នយល់បានអំព្ី បំលាស់ប្ ូ

រ ន ៉ះ៖ 

- នតើមកព្ី ការរុករាន ប្បនទសនសៀម មកកន តង ប្សកុ

ខ្មម រ និង វវិតរន៏ ននព្ុទធសាស  ដល់ការវ ិសនន

ប្ព្ហ្មញ្ាសាស  មកព្ីឥទធិព្លនសៀម ខ្ដលជា នគរ 

នគ្នរព្ព្ុទធសាស មុឺងមត់ ? 

- នតើមកព្ីការប្រូ សនរតិវងស មគនគរ មក តប្តសក់

ខ្ផ្អម ជា រាស្តសរសាមញ្ា  ជា ឧទោនបាល របស់ប្ព្៉ះរាជា 

ខ្ដល ំនអាយបាត់ នូវ កិតោនុភាព្ ននប្សកុខ្មម រ ? 

- នតើមកព្ពី្លកាក រនសៀម39 កាន់ខ្តខាល ំងនេើងៗចំនពា៉ះ 

ប្សកុខ្មម  ខ្ដល ំនអាយមគកសប្តខ្មម រ នបា៉ះបង់ ទី

 

39 ព្លកាក រនសៀម, ការគរំាមនសៀម ; menace thaïlandaise.  
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ប្កងុមគនគរ មកតំងនៅ ប្សកុប្សីសនធ  ប ា ប់

មក នៅ ភា ំនព្ញ (១៤៣៤ ឬ ១៤៤៦) ?          

កាលទី២ : ព្ីឆ្ងា ំ ១៥៩៣ ដល់ឆ្ងា ំ ១៨៦៣ ឆ្ងា ំ ខ្ដល បារាងំ 

ទទួលការពារប្សកុខ្មម រ តមការនសា ើ ព្ីប្ព្៉ះរាជាខ្មម រ នៅកន តង 

ប្កបមណ្ា  កតិកាសញ្ញា  អាណ្ឌព្ោបាល ខ្មម រ-បារាងំ ខ្ដល

បារាងំ នគខ្តងទុកជា ការសនស្តង្ហគ ៉ះប្បជាជាតិខ្មម រ ព្ីមហ្ិ

ចជ ិតតទឹកដី ននប្បនទសជិតខាងខ្មម រ មន នសៀម និង 

យួន ខ្ដល កំព្ុង ំគ្នា  ខ្ចកទឹកដីខ្មម រជាព្ីរ។ អំេុងនព្ល

ន ៉ះ ប្សកុខ្មម រ ជួបប្បទ៉ះនឹង វបិតរ ិធំចមបងគឺ អសថ ិរភាព្ 

ននយបាយ កន តងប្បនទស ខ្ដល ំនអាយ ប្សកុខ្មម រ ខ្លង

មនមុមមត់ នៅអាសុីអានគាយ៏។                    

កាលទី៣ : ចាប់ព្ីឆ្ងា ំ ១៩០៧ ឆ្ងា ំ ខ្ដលចាប់មន អនុភាព្

 វជិជមន ព្ី ការកំខ្ណ្ទំរង ់ របស់បារាងំ នៅប្សកុខ្មម រ 

(១៨៨៤ និង ១៨៩៧) នអាយមន សាថ បយនទំននើបមល៉ះៗ 

 ងំខ្ផ្ាក រដាបាល និង យុតរ ិធម៏ ខ្ដល ំនអាយមនការ

 រកីចំនរនីនសដាកិចច។ នប្កាយព្ី ប្សកុខ្មម រ ទទួលបាន ឯក

រាជយបរបូិណ្៏ នៅឆ្ងា ំ ១៩៥៣, ជាប្បនទស មន សាថ បយ

នទំននើប រចួមល ៉ះនហ្ើយ, អាកដឹក ំខ្មម រ បនរខ្កនឆ្ា នូវ សាថ បយ

នជាតិន ៉ះ នអាយ កាន់ខ្តទំននើប និង កាន់ខ្តប្បនសើរ 

ខ្ដលមល នួប្តវូការ សំរាប់ អភិវឌ្ឍន៏ ប្គប់វសិយយជាតិ។ 
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អ យិធម្៏ ខ្មម  ៃិង យួៃ : កា គ្បទល្់ម្ុមោន  

ប្សកុខ្មម រ ចុ៉ះអន់ងយជាខាល ំង ប ា ប់ព្ី ប្បនទសនសៀមវាយ

ខ្បកប ា យលខ្ងវក (១៥៩៣)។ នលាក Jean IMBERT សរ

នសរថា រាជសនរតិវងសខ្មម រ នធវ ើនអាយអំណ្ឌចមល នួ រ ងងមំ

បាន វញិ នោយសារមនជំនួយព្ី ពួ្កព្ននចរ បរនទស

មួយប្កមុ មករស់នៅប្សកុខ្មម រ មនជនជាតិ Portugais 

ឬ Espagnols។ ពួ្កនន៉ះឯង, ដឹក ំនោយ នលាក ឌ្ីអីនគ្នា  

ខ្បលល សូូ (Diogo Belloso) និង បាល រ វិស (Blas Ruis), បាននធវ ើ

គត ប្ព្៉ះបាទ រាមនជឿងនប្ព្ កន តង គ.ស. ១៥៩៦។ កាលខ្ដល

កងទយព្នសៀម វាយប្កងុលខ្ងវកខ្បកនហ្ើយ មនជយយជំន៉ះ

ខ្មម រ នសៀមតំងទយព្ នអាយនៅប្តួតប្ត នោយយកទីប្កងុ

ឧត្តងគ ជាទីបញ្ញជ ការកងទយព្។ នព្លន ៉ះ ប្ព្៉ះវងស រាម

នជើងនប្ព្ ជានមទយព្ខ្មម រមា ក់ បាននភៀសមល នួនចញព្ីទីប្កងុ

លខ្ងវក នៅគង់កន តងនប្ព្ នហ្ើយ នកណ្ា ទយព្បាន នហ្ើយ ប្ទង់

នលើកមកចាំង កំចាត់នសៀម  ល់ខ្តបានឈា ៉ះ នៅឆ្ងា  ំ

១៥៩៤ នហ្ើយប្ទង់ ក៏នេើង នសាយរាជសមបតរ ិ កន តងឆ្ងា ំន ៉ះ។ 

នប្កាយព្ីបាននធវ ើគត ប្ព្៉ះបាទ រាមនជើងនប្ព្រចួ ជន

បរនទស ងំព្ីរ ក់ន ៉ះ ក៏ ំគ្នា  នលើករាជសមបតរ ិ ថាវ យ 

ប្ព្៉ះនៅ ព្ញាតន់ ខ្ដលប្តូវជា ប្ព្៉ះរាជបុប្ត របស់ ប្ព្៉ះ សតថ

ទី១ (១៥៦៧-១៥៧៥) មតកមគកសតយនៅទីប្កងុលខ្ងវក។ 

នយើងប្តេប់មកនប្កាយបនរ ិច នដើមបី អធិបាយជាសនងខប 

មុនសមយយ ខ្ដលនសៀមវាយខ្បកប ា យលខ្ងវក។ នៅឆ្ងា ំ 
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១៥៧៥ ប្ព្៉ះបាទ សតថ ទី១ ោករ់ាជសមបតរ ិ ថាវ យប្ព្៉ះរាជ

បុប្តចបង របស់ប្ព្៉ះអងគ មនប្ព្៉ះជនម  ១០ ប្ព្៉ះវសាប ុនណ្ឌណ ៉ះ 

នអាយប្គងរាជយ បនរព្ីប្ព្៉ះអងគ មនប្ព្៉ះ មរាជយ ប្ព្៉ះបាទ 

ជយយនជោា ទី១។ ទនងវ ើ គ្នម ននហ្តុផ្លនន៉ះ  ំនអាយ ប្បជារា

ស្តសរ  និង  មុឺនសព្វមុមមស្តនរ ី មននសចករ ីអាក់អន់ចិតរ

ជាខាល ំង។ ដូចនន៉ះ វា ំនអាយ ប្សកុខ្មម រ មននកើត 

អសនរ ិសុម ខ្ដលជានហ្តុ ំនអាយ នសៀមនលើកទយព្ មក

វាយប្កងុលខ្ងវក ខ្តព្ុំបានទទួលជយយជំន៉ះ ក៏ ំគ្នា ដក

ទយព្វ ងលប្តេប់នៅប្សកុវញិ។ ខ្តនប្កាយមកនសៀមនលើកទយព្ 

មកចាំងនឹងខ្មម រ មរងនទៀត នហ្ើយវាយ ខ្បកប ា យ 

លខ្ងវក នៅឆ្ងា ំ ១៥៩៣ ដូចបានជំរាប់ខាងនលើរចួមកនហ្ើ

យ។ នប្កាយព្ីបានទទួលជយយជំន៉ះ នសៀមចាប់ ប្ព្៉ះប្សី

សុរនិយព្ណ្៍, ជាប្ព្៉ះអនុជ ប្ព្៉ះបាទសតថ  ជា ប្ព្៉ះមគ

ឧបរាជ និង រាជវងា ប្ព្មនោយមនុសសនព្ញការចំនួន ៩

មុឺន ក់ យកនៅប្សកុនសៀម នហ្ើយ បានដុតបំផ្ទល ញផ្ា៉ះ 

និង ប្ទព្យសមបតរ ិជាតិខ្មម រ និង អាកប្សកុអស់ជានប្ចើន។ 

ចាប់ព្ីសមយយន ៉ះមក ខ្ដលប្សកុខ្មម រ ប្តវូជួបនឹងវបិតរ ិ

ជាតិធំៗ។ នហ្ើយនៅសតវតសទី១៦ នន៉ះខ្ដរ ខ្ដលជា ដំនណ្ើរ 

នន ការវាតទឹកដឹក របស់ជាតិសាសន៏យួន ចុ៉ះមកខាង

តបូ ង ននដំបន់ឥណ្ឌ ចូិនសព្វនងៃ។ នៅកន តងអំេុង សតវតសទី

១៥ ប្កមុ នន នរប្បនវសន៏យួន មន ទណ្ា ិត ខ្ដលប្តូវ

បំបរបង់, ជនអ ថា,  គនរមត់ និង អាកគ្នម នទី



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

63 

លំនៅ ជន ងំន ៉ះ ដឹក ំនោយ អតិតយុទធជន  ំគ្នា  

គង្ហគ ន ចូលទឹកដី នគរចំបា  (ខ្ដនដី អណ្ឌណ ម សព្វនងៃ) 

នហ្ើយ កាន់កាប់ ប្មឹទិន ី(terre fertile) របស់ជនជាតិចាម 

ជាមច ស់ប្សកុ យកដីលអ ន ៉ះ មកនធវ ើ ខ្ប្សចំការ តំងមល នួជា 

មច ស់ដី បនងក ើតបានជាប្គួសារ រចួ ំគ្នា  នធវ ើបាបពួ្កអាក

ប្សកុនដើម យ ងសាគវបំផុ្ត  ំនអាយពួ្កន ៉ះភយយកាល ច 

 ំគ្នា រត់នៅពួ្ននៅកន តងនប្ព្អស់។ រនបៀតចាត់ការ របស់

ពួ្កយួន ល្ នពាន ខ្បបន ៉ះឯង ខ្ដលជា កតរ  នន ការ

រលត់សូនយ នន នគរចំបា  ខ្ដលព្ីនដើម ជា នគរមួយ ធាល ប់

មនឫទធីមួយខ្ដរ នៅដំបន់ឥណ្ឌ ចូិន។ នប្កាយព្ីបាន

ទទួល  វជិយៈ នលើនគរចាម កន តងឆ្ងា ំ ១៤៧០ ប្ព្៉ះរាជា យួន 

ប្ព្៉ះ ម Lê Thanh Tôn ទុកនសរ ចចាម នអាយនៅប្គង

រាជយដខ្ដរ កន តងទឹកដីមួយចំខ្ណ្ក របស់នគរចំបា  ខ្តនបើក

សិទធិនអាយប្បជាជនយួន ចូលមករស់នៅ នលើទឹកដីចំបា 

តមនសរ ី គឺទុកដូចជាទឹកដីយួនខ្តមរង។ នប្កាយមក

នទៀត នគរចំបា  បានប្តូវយួននលប ងំមូល នៅកន តង 

អំេុង សតវតស ទី១៧ ដល់ ទី១៨ នហ្ើយយួន នអាយន ម្ ៉ះងមី

ថា អណ្ឌណ ម។ ឧទធងគត នន នគរចំបា   ំនអាយ ប្សកុខ្មម រ 

និង ប្សកុយួន មនប្ពំ្ខ្ដនជាប់គ្នា ។ ខ្តនៅនព្លន ៉ះ 

ប្សកុយួន មននកើតសស្តង្ហគ មសីុវ ងល រវាង ប្កមុប្ទិញ (នសរ ច

ប្តញ់ខាងនជើង) នឹង ប្កមុនងវៀង (នសរ ចប្តញ់ខាងតបូ ង) 

នៅកន តងអំេុង ឆ្ងា ំ ១៦២៧ ដល់ ១៧៧២។ នៅឆ្ងា ំ ១៧៧៧ 
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ទយព្យួនខាងនជើង ដកទយព្ងយ ព្ីទឹកដីយួនខាងតបូ ង។ 

ការនោ៉ះនដន ៉ះ ទុកជាជយយជំនន៉ះ ដល់ ប្កមុយួនខាង

តបូ ង ដឹក ំនោយ  យកនមទយព្ន ម្ ៉ះ Hiên Vuong។ 

ជននន៉ះ តនៅមុម ជានសរចប្តញ់ យួនខាងតបូ ងឯករាជយ

នព្ញនលញ ព្ុំអាចប្បខ្កកបាន ន ៉ះបី ប្ព្៉ះរាជាយួនខាង

នជើង នប្កាយព្ីបានដកទយព្មល នួនចញព្ី យួនខាងតបូ ង 

បានខ្តងតំង នមទយព្មល នួ ន ម្ ៉ះ Trinh Tac ជានមទយព្ 

ដឹក  ំ យុទធការនយធាន ៉ះ ជានសរចសនរ ិភាពូ្នីយកមម

នៅទិសខាងតបូ ង។ 

ន ៉ះបី មនសស្តង្ហគ មសីុវ ងល រវាងយួននឹងយួន យ ងណ្ឌក៏

នដើរ ខ្តដំនណ្ើរ នៅទិសខាងតបូ ង នន ជនជាតិយួន នៅ

មនបនរជានិចច ព្ីនគរចាម ហូ្រចូលមកកន តងទឹកដីខ្មម រ 

នៅ កូសាំងសុីន (កមព តជានប្កាម)។ នៅឆ្ងា ំ ១៦៥១ នៅប្សកុ

ខ្មម រ មននកើតវបិតរ ិនផ្ាកន តង រវាងខ្មម រនឹងខ្មម រ នព្លន ៉ះ

រាជសនរតិវងសខ្មម រ បានសូមជំនួយព្ី នសរ ចយួន ន ម្ ៉ះ 

នងវៀង នវឿង (Hiên Voung) នដើមបី បស្តង្ហក ប រាជយភងគ40ខ្មម រ 

មួយអងគ។ ពួ្កនស្តងវៀង ប្បយប់ប្បយ ល បញ្ច នូកងទយព្ 

មកជួយចាំងរាជសនរតិវងសខ្មម រ ខ្តនប្កាយព្ីបានជយយជំ

ន៉ះ ពួ្កនគ បងខ ំ ប្ព្៉ះរាជាខ្មម រ នអាយប្បគល់នមតរព្ីរ ដល់នគ 

គឺ ខ្ប្ព្កអនណ្រ ើត (Baria) និង ដូនខ្ណ្ (Biên Hoa) ជា 

 

40 រាជយភងគ, កសប្តដនណ្ា ើមរាជយ ; usurpateur។ 
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សគុណ្ នន ជំនួយន ៉ះ។ នៅឆ្ងា ំ ១៦៩៦ យួនចូលមកនៅ

នព្ញនមតរ នប្ព្នគរ នហ្ើយបនរវាតទឹកដី មកដល់ទនលនមគ

ងគ នៅចុងសតវតសទី១៧ គឺថា យួនខាងតបូ ង ប្តួតប្ត នលើ 

នមតរខ្មម រ ងំឡាយ នៅ បូព៍ាកូសាំងសុីន។ តមឯកសារ

បរនទស ថា នៅកន តងដំបន់ន ៉ះ មន ប្គួសារខ្មម រ រស់នៅ

ចំនួន ប្បមណ្ ៤មឺុនប្គួសារ ខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ នហ្ើយនដើមបី នធវ ើ

ប្បជាភិវឌ្ឍន៏ ប្តូវចាំបាច់បញ្ច លូប្បជាជនយួន មករស់នៅ

ទីន ៉ះ។ 

ជាឱ្កាស នោយប្កង្ហយ មួយនទៀត ដល់យួន កន តងការចូល

មកកាន់កាប់ នមតរខ្មម រ ជានប្ចើនខ្ងមនទៀត នៅមសច ឹមកូ

សាំងសុីន (នមតរ ពាម (Ha Tiên) និង ប្កមួនស (Rach Gia) 

តមនឆ្ារសមុប្ទនសៀម គឺ នោយសារ ជនចិនមា ក់ ន ម្ ៉ះ 

Mac Cuu រត់នចញព្ីប្បនទសចិន នៅនព្លខ្ដល ពួ្ក 

Tsing ឈា ៉ះសស្តង្ហគ មនៅប្សកុចិន មករស់នៅ កន តងតំបន់

ខាងនីរតី នន ប្សកុខ្មម រ បនងក ើតបានជា ប្កងុដុ៉ះោលមួយ 

ន ម្ ៉ះ កំព្ត នហ្ើយនៅទីន ៉ះ បាន ក់ ញ ជនជាតិ 

ចិន-យួន ជានប្ចើន មករស់នៅ។ ខ្តនៅឆ្ងា ំ ១៧១៥ ទយព្

នសៀម ចូលមកវាយនមតរកំព្ត។ ជនចិន Mac Cuu ន ៉ះ 

បានបញ្ច នូ កមមការមល នួព្ីរ ក់ នៅសូមជំនួយព្ី ប្ព្៉ះនៅ

ប្កងុអណ្ឌណ ម នអាយខ្តងតំងមល នួជា នៅគវ យនមតរ នមតរ 

ពាម នដើមបី នកណ្ា ទយព្ ចាំងទប់ទល់នឹងនសៀម។ ប្ព្៉ះនៅ 

Minh Voung យល់ប្ព្ម ទទួលយកការនសា ើរន ៉ះ នហ្ើយ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

66 

បញ្ជ នូកងទយព្មកជួយ ជនចិន Mac Cuu វាយយក ប្កងុ

កំព្ត ព្ីនសៀម បាន វញិ។ នៅឆ្ងា ំ ១៧៣៥ ប ា ប់ព្ី Mac 

Cu ចាកនលាកនៅ ប្ព្៉ះនៅ Minh Voung ខ្តងតំងកូន

ប្បសុ Mac Cuu ន ម្ ៉ះ Mac Thien Tu ជានៅគវ យនមតរ 

ពាម ជំនួស សព្ឱ្ព្ុក។ ប្ព្៉ះរាជាខ្មម រ ព្ុំសុមចិតរ ក៏នលើក

ទយព្នៅចាំងនឹង Mac Thien Tu នៅឆ្ងា ំ ១៧៣៩ ខ្តព្ុំ

បានទទួល ជយយជំន៉ះន ៉ះនទ។ ប្ព្៉ះនៅ ប្កងុអណ្ឌណ ម នកាត

សរនសើរ ដលស់ាា នដ Mac Thien Tu ខ្ដលបានចាំងឈា ៉ះខ្មម រ 

នហ្ើយ ខ្តងតំង ជនន ៉ះ ជា ឧតរមនសនីយ។ 

នៅនព្លខ្ដលយួនជួយ ជនចិន Mac Cuu ប ា ប់មក 

Mac Thien Tu យួន បានចាំងនឹងខ្មម រផ្ទា ល់ នៅដំបន់ម

ជឈឹម កូសាំងសុីន ខ្ដរ មនកាលមល៉ះថា មកជួយខ្មម រ ចាំង

នឹងនសៀម មនកាលមល៉ះថា សងសឹកនឹងខ្មម រ ខ្ដលបាន

សមល ប់ប្បជាជនយួន។ ដូចនន៉ះ នៅឆ្ងា ំ ១៧៣១ យួន ឈា ៉ះ

ខ្មម រ រចួចូលមក ប្តួតប្ត នមតរខ្មម រ ជានប្ចើននទៀត ដូច

យ ង នម-ស (Mytho) និង លង់នគរ (Vinh Long) ប ា ប់

មក នមតរ ផ្ារខ្ដក (Sa Dec) និង មត់ប្ជកូ (Chau Doc) 

នៅឆ្ងា ំ ១៧៥៧។ ការណ៏្ខ្ដលគួរកត់សំគ្នល់ គឺ នប្កាយព្ ី

ប្ព្៉ះនៅ Vo Voung នសាយប្ព្៉ះទិវងគត នៅឆ្ងា ំ ១៧៦៥ ទឹក

ដី កូសាំងសីុន ប្តវូបានយួន កាប់កាប់ ងំអស់នៅនហ្ើយ 

នលើកខ្លងខ្ត នមតរ ប្  ំ(Soc Trang) និង នប្ជាយទឹកនមម  

(Camau) ខ្ដលធាល ក់នៅកន តង កណ្ឌរ ប់នដយួន នប្កាយនគ
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បំផុ្ត គឺ នៅឆ្ងា ំ ១៨៤០។ ព្ីនព្លន ៉ះមក ប្បវតរ ិសាស្តសរ

ខ្ដនដី កមព តជានប្កាម ដូចជាប្បវតរ ិសាស្តសរ  នន នគរចំបា  

ខ្ដរ ក៏រលាយចូលជាមួយនឹង ប្បវតរ ិសាស្តសរ  នន ប្បជាជាតិ

នយៀកណ្ឌម រហូ្តមកទល់នងៃនន៉ះ។ 

កន តងរាជយប្ព្៉ះបាទ មិញ ម ង (Minh Mang) (១៨២០-

១៨៤១) ប្សកុខ្មម រ  ងំមូល ប្តវូខ្ចកជាព្ីរភាគ ខ្ដលមន

ទល់ខ្ដន នៅប្តង់ខ្មសប ា ត់មយណ្ា ខ្មប្តនពាធិសាត់ និង 

បាត់ដំបង នហ្ើយខ្មសនន៉ះឆ្លងបឹងទននលសាប នេើងនៅដល់

មល នូប្ព្ មុននឹងតប្មង់ នឆ្ងព ៉ះនៅសា ឹងខ្ប្តង នៅដល់ប្ព្ំ

ប្បទល់ខ្មម រនវៀតណ្ឌមសព្វនងៃនន៉ះ។ ដូចនន៉ះ ដីមួយភាគបី

ននកមព តជា ភាគខាងនជើងទននលសាប កាល យនៅជា អាណ្ឌ

ខ្មប្តនសៀម។ ព្ីរភាគបី នន កមព តជានប្កាម ខ្មសប ា ត់

ដខ្ដលន ៉ះ កាល យនៅជា អាណ្ឌខ្មប្តយួនន ម្ ៉ះ ប្តន ត

យ ថាញ់ (Trân Tay Thanh) ខ្ដលមននសរចប្តញ់តំងរាជ

ធានីនៅ ណ្ឌ ំយ ង ជាន ម្ ៉ះយួន (ភា ំនព្ញ)។ នលាក នួន 

ន ឿន សរនសរនៅកន តងនសៀវនៅនលាក មនចំណ្ងនជើងថា 

‹ដំនណ្ើរនឆ្ងព ៉ះទីទិសខាងនកើត - ឥណ្ឌ ចូិនឆ្ងា ំ២០០០ ថា ប្ព្ឹតរ ិ

ការណ្៏នន៉ះ មនលកខណ្ៈជា ‹ដំនណ្ើរនឆ្ងព ៉ះនៅទិសខាងលិច› 

 វញិ ននជនជាតិយួន នោយនហ្តុ ‹ដំនណ្ើរសំរុកចុ៉ះមក

នប្កាម› បានសំនរច ដល់ទីនៅ ចុងនប្កាយនហ្ើយ នប្ពា៉ះ

នប្ជាយ ទឹកនមម  (Camau) ខ្ដលជាខ្ដនដីខាងតបូ ងបំផុ្ត 

នន ឥណ្ឌ ចូិន អតីតបារាងំខ្សស បានប្តវូធាល ក់នៅកន តក
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ណ្ឌរ ប់នដយួន ជានប្សចនៅនហ្ើយ។ ខ្តអាណ្ឌខ្មប្តងមី ប្តន

តយថាញ់ នន៉ះ ព្ុំមនអាយុយឹនយូរនទ នប្ពា៉ះ ការអនុវតរ

ន៏ ននយបាយ តឹងរុងង បញ្ច លូខ្មម រ នអាយនៅជាយួន 

(politique d’assimilation forcée) បណ្ឌរ លនអាយមន

ប្បតិកមមយ ងខាល ំង ព្ីសំណ្ឌក់មគជនខ្មម រ។ ការនប៉ះនបារ

ប្បឆ្ងំងបំបាត់យួនជិ៉ះជាន់ បានផ្ទ ត៉ះនេើង ដឹក ំនោយ 

ប្ព្៉ះអងគឌួ្ង នោយមន ជំនួយនសៀមផ្ង បាននធវ ើនអាយ

អំណ្ឌចយួន មនការមូចខាត យ ងនប្ចើន នហ្ើយ នប្ទឿង 

មិញ យ ង ក៏ដកទយព្ងយនៅនៅ អាន យ ង (Ang Giang)

កន តងឆ្ងា ំ ១៨៤១។  

គួរកត់សំគ្នល់ថា ប ា ប់ព្ីការភាជ ប់កូសាំងសុីន នៅនវៀត

ណ្ឌម ខ្ដល ប្បនទសបារាងំ បានសំនរច នៅនងៃទី២១ ឧស

ភា ១៩៤៩ ជនជាតិខ្មម រ នៅកមព តជានប្កាម បានកាល យនៅ

ជា ប្បជាព្លរដាយួន នដើមកំនណ្ើតខ្មម រ កន តងភាសាយួន ថា 

‹នវៀតហ្ក ត កនមៀន›។ កាលយួនចូលកាន់កាប់ប្សកុខ្មម រ នៅ

អំេុងឆ្ងា ំ ១៩៧៩ ដល់ ១៩៨៩ យួន នគោកន់ ម្ ៉ះជាផ្ល វូ

ការនអាយ ជនជាតិខ្មម រ ថា ជនកមព តជា នដើមកំនណ្ើតខ្មម រ 

នប្ពា៉ះ កន តងពាកយកមព តជាន ៉ះ យួននគបញ្ច លូ ជនជាតិយួន 

ខ្ដលមករស់នៅកន តងប្សកុខ្មម រ ថាជា ជនកមព តជា ខ្ដរ ខ្ត

មន នដើមកំនណ្ើតជា នវៀតណ្ឌម។ ននយបាយនន៉ះ មុសព្ី 

ននយបាយ នធវ ើនអាយខ្មម រនៅជាយួន នលើកនន៉ះគឺ នធវ ើនអា

យយួន មករស់នៅប្សកុខ្មម រ នៅជាមច ស់ នន ប្សកុខ្មម រ 
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នោយទុកជនជាតិខ្មម រ ជាព្លរដាប ា ប់បនស ំ(citoyen de 

second zone)។  

នលាក នួន ន ឿន សាម នទុកតំងព្ីឆ្ងា ំ ១៩៧០ ថា ដល់ឆ្ងា  ំ

២០០០ យួនអាចនឹង សំនរចបាន នូវ ដំនណ្ើរនឆ្ងព ៉ះនៅទិស

ខាងនកើត នោយនលើកយក កតរ ជានប្គ្ន៉ះថាា ក់ ជានប្ចើន

ដល់ប្បជាជាតិខ្មម រ មកសំអាង ជាប្បសាា ផ្ង និង ជា 

ចនមល ើយផ្ង ចំនពា៉ះមុម នប្គ្ន៉ះថាា ក់ន ៉ះ។ នតើខ្មម រប្តូវនធវ ើ

ដូចនមរច ? ចនមល ើយនន៉ះអាចនធវ ើបាន នប្សចនៅនលើការ

សាគ ល់លទធភាព្ ឬ សមតថភាព្ ននប្បជាជាតិខ្មម រនន៉ះឯង។ 

ឯណារគ្ោ៉ះថាន ក់ សំរាបគ់្បជាជាតិខ្មម  ? 

នលាក នួន ន ឿន រាប់នរៀប កតរ ជានប្គ្ន៉ះថាា កធ់ំបីយ ង 

ដូចជា កមល ំងននយបាយ - គុណ្សមបតរ ិននប្បជាជន - កា

រវវិតរន៏ននបណ្ឌរ ជន ខ្ដល ជនជាតិយួន មន អំស់ 

នោយឥតប្បខ្កកបាន។ នតើ អរយិធម៏ខ្មម រ និង យួន មន 

ការ វវិតរន៏ ផ្ទ តយគ្នា  នពាលថា អរយិធម៏យួននច៉ះខ្តមនការ

ចំនរនីនេើង រឯី អរយិធម៏ខ្មម រ មនការរលត់សូនយនៅវញិ ? 

បារាងំខ្សសមា ក់ ន ម្ ៉ះ អ.បូនួរ សរនសរកន តង ឆ្ងា ំ ១៩០០ 

នសៀវនៅមួយ មនចំណ្ងនជើងថា ‹ឥណ្ឌ ចូិន› ថា : ‹ប្បជា

ជននៅកមព តជា ប្បខ្ហ្លជាខាល ំងតមផ្ល វូកាយ ជាងប្បជា

ជន អណ្ឌណ មខ្មន ប ុននរមវ ៉ះថាមព្ល មវ៉ះសមតថភាព្។ ការ

នរៀបចំនលើនផ្ាសងគម នៅរាក់កំខ្ភល នហ្ើយប្សនដៀងនឹង
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រនបៀបនប្ព្។ គ្នម នការបណ្្ត ៉ះបណ្ឌរ ល គំនិតប្បាជាញ នេើយ 

(កន តងនព្លខ្ដលនៅអណ្ឌណ មយួនប្កយ ងណ្ឌក៏នោយ នហ្ើយ

ប្គួសារមល នួតូចតច យ ងណ្ឌក៏នោយ ក៏នៅខ្តមនការ

អប់រ រ លឹកខ្តប្គប់គ្នា ។ ភូមិយួន ងំអស់ មនសាលានរៀន 

បនប្ងៀនឥតយកនងល នបើមិនចង់ថា នគតប្មូវនអាយកូន

នកមងនៅនរៀនប្គប់គ្នា ) រឯី ភូមិខ្មម រ គ្នម នសាមគគ ីធម៏តម

ផ្ល វូចិតរនេើយ នហ្ើយនោយនហ្តុនន៉ះ ឥតមនមន ស

នញ្ចត ជាតិបនរ ិបន្ចួ ឥតមនគំនិតថា មតុភូមិជាអវ ី

នេើយ។ ជនខ្មម រ អន់ជាង ជនយួនយ ងឆ្ងៃ យ កន តងប្គប់

ខ្ផ្ាក ងំអស់។ ប ុខ្នរ  នបើខ្មម រគ្នម នគុណ្សមបតរ ិយួន ខ្មម រ

មនគុណ្វបិតរ ិយួន រហូ្តដល់នៅ ប្បាក់ចំណូ្លខ្មនខ្ទន 

នននសរចខ្មម រ មកខ្តព្ី ការយកតុង នលើបនខ្លបងសីុសង 

ខ្ដលចិនកាន់កាប់ នហ្ើយខ្ដលនធវ ើនអាយ ប្បនទស ហ្ិន

នគច....ពាណ្ិជកមម ងំមូល នៅកន តងនដបរនទស : យួន 

ចិន ចាម ជាវ ›41។ 

គំនន់ (ការសនងកត) ដ៏អបបិយខ្បបនន៉ះ មននៅកន តង

នសៀវនៅ ‹ទំលាប់ និង ទំននៀម នន ខ្មម រ› នចញនៅឆ្ងា ំ 

១៩៣៨ សរនសរនោយ នលាក និង នលាកប្សី ហ្គ ីប ូ នរ  និង នអ

 វុឺលីន ម នសប រ  ូ មននសចករ ីដូចតនៅ : « ខ្មម រ ងំឡាយ 

 

41 ដកប្សង់ ងំប្សងុព្ឯីកសារ សរនសរនោយ នលាក ចាន់ ោរា និង ខ្ប ន 
 រវ ីមនចំណ្ងនជើងថា : កមព តជា នងិ សហ្ព្យនធឥណ្ឌ ចូនិ - នបា៉ះព្ុមភនៅ 
ម ុងនរអាល កាណ្ឌោ កន តងខ្ម នមសា ឆ្ងា ំ ១៩៨៣។ ឯកសារនន៉ះ ដកំល់ទកុ
តមចាប់ នៅបណ្ឌណ លយយជាតិ នន នកបិក នលម D8300817។ 
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ខ្ដលថា លូតលាស់នប្ចើន ខ្តមិនសូវប្បាជាញ  មិនសូវ នច៉ះដងឹ

អវ ីនទ នហ្ើយឥតយកចិតរទុកោក់ នលើអវ ី ងំអស់។ តម

ពាកយនិយយ របស់សិសសនកមងមា ក់ ននវទិោលយយ សីុសុវតរ ិ 

ថា ‹មួយពួ្ក ជា ប្កបីអត់ឃ្ល ន› ខ្ដលសុីប្បនទសឯង, ‹

មួយពួ្កនទៀត ជា ព្ខ្ព្លៃ ីនលៃ ើ› ខ្ដលនច៉ះខ្តខ្ប្សក ខ្តព្ីស

ខ្តពាស ឥតដងឹមុសប្តវូ។ ពួ្កទី១ នបើមល នួមនបងបអ នូ 

ឬ អាកគំពារធំធំ បានមុមង្ហរ ‹ខាល ញ់› ជាអាករាជការ 

នហ្ើយ ញយកកំនរនអាយអស់ព្ីនដ។ យឺតសព ឹក ប្បាជាញ  ល 

ប ុខ្នរសាម នខ្តមល នួនវឆ្ងល ត, ពួ្កនន៉ះនមើលង្ហយ ជួនកាល

ជនជាតិអឺុរ ុប កន តង មននប្បនព្ណ្ីអាង៍កំបាំង អវ ីមោ ង 

ខ្ដលនយើង នៅមិនដល់នេើយ នហ្ើយខ្ដលនៅនប្កាយន ៉ះ 

នគលាកប់ាំងការលៃង់នមល របស់នគ ជួនកាល បងបអ នូរមួ

ជាតិឯង ខ្ដលគ្នា ប្កីប្កនហ្ើយមិនលូតលាស់។ សារៈសំខាន់

ចំនពា៉ះ អស់នលាក ងំនន៉ះ គឺមិនបាច់នធវ ើអវ ី មន

ឋាននររសករ ិមួយ (បណ្ណ ទូតកន តងរដាការ សឹងខ្តជាង្ហរអភិ

ជនមួយនហ្ើយ) វាយឫក ‹ពូ្ជអងគរវតរ› នៅមុមពួ្កអឺុរ ុប 

នធវ ើប្តប់តមជនជាតិអុឺរ ុប នដើមបីនអាយអាកនៅនប្កាម

បង្ហគ ប់មល នួនកាត នហ្ើយនឹង សាា បអខ្ងអលសនល ឹកប្បាក់នៅ

ប្គប់នព្លណ្ឌ នបើឱ្កាសនអាយ។ ប្តង់កខ្នលងនន៉ះ ពួ្កនន៉ះ 

នធវ ើតមប្បនព្ណ្ីមួយ យ ងចាស់យូរមកនហ្ើយ នហ្ើយម្ត ំ

យល់ថា កិចចការ ននជដូីនជតីពួ្កនន៉ះ កន តងសមយយអងគរ 

នៅប្តឹមខ្ត ប្តង់ភារៈ យ ងធៃន់ នន អាក លុយ។ ‹ប្កមុទី
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ព្ីរ ពួ្ក ព្ខ្ព្ ខ្ដលមនចំនួនធំជាងនគ មននប្ចើនខ្ត

អាករងនប្គ្ន៉ះ។ ព្ិតនហ្ើយ ពួ្កនន៉ះ ចង់បាននជាគជយយ ដូច

ពួ្កទីមួយខ្ដរ ប ុខ្នរ  គ្នា ដងឹមល នួថា អស់កមល ំងនព្ក នដើមបី

នៅដល់ទីន ៉ះរចួ។ តមសំដពួី្កនន៉ះ ការមឹតមំ ននជដូីន

ជតីមល នួ ខ្ដលជាជាង (កសាងអងគរ) និងជាអាកចាំង 

បាននធវ ើនអាយមល នួនហ្វរហ្ីរនហ្។ មល នួមិនអាចនៅជា នវជជប

ណ្រ ិតនកើតនទ - សាស្តសារ ចារយក៏មិននកើត - គិលានុបោា កក៏

មិននកើត - អាកជំនួញក៏មិននកើត - និនយជកិក៏មិននកើត 

- កមមករក៏មិនបាន - អវ ីក៏មិនបានខ្ដរ នប្ៅព្ី មុឺន ឬ 

មួយ បណ្ណ ទូត »។ 

ចំខ្ណ្កនលាក ប ូល ឌូ្ខ្បរ គូរ៏វន៏រ នហ្ស នណ្រា ល់42 នន 

ឥណ្ឌ ចូិន ព្ីឆ្ងា ំ ១៨៩៧ នៅ ១៩០២ បានសរនសរ រហូ្តដល់

ការនជតម៉ះ ដល់ជនជាតិខ្មម រខ្តមរង កន តងនសៀវនៅមួយ

ន ម្ ៉ះ ‹ឥណ្ឌ ចូិន បារាងំ› នចញនៅឆ្ងា ំ ១៩០៥ ខ្ដលមន

នសចករ ីថា : « នតើសាសន៏ខ្មម រ នន៉ះ មននៅសល់នទ ? សាស

ន៏នន៉ះបានន ើញការចុ៉ះអាប់នអានននមល នួនទ ? ជ នុជន 

កមព តជាសព្វនងៃ នតើនសៀមជាកូនរបស់មល នួឬនទ ? មិនខ្មន

នទ។ ពួ្កអាកឈា ៉ះ មិននៅប្តឹមខ្តយកប្ទព្យសមបតរ ិនទ នគ

បាន ងំ កំនទចសាសន៏នន៉ះ លប់នចញព្ីបញ្ជ ីមនុសសរស់។ 

ភស្តតងគឺ នៅកន តងជ នុជនកមព តជា គ្នម នសល់ប្បនព្ណ្ី

អវ ីមួយ អនុសាវរអីវ ីបនរ ិច ននភាសាខ្មមរ។ នយើងបានន ើញ

 

42 គូរ៏វនរ៏ នហ្ស នណ្រា ល់, អគគអភិបាល។ 
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ពួ្កនន៉ះ ឈរជាទសសនិកជន ប្ព្នងើយកននរ ើយ និង ឥត

យល់អវ ី នៅមុមអចជ រយិភាព្ ននសាថ បតយកមមបុរាណ្ ឥត

ដងឹយល់អវ ី ងំអស់ អំព្ីអកសរចារកិនលើងម ននសំណ្ល់

ប្បាសាទ ដ៏នឆ្ា ើម ងំនន៉ះ, គឺជាបរនទស ដូចនយើងខ្ដរ 

ចំនពា៉ះមុមមនុសសខ្ដលរស់នៅកន តងទីនន៉ះ មុនមល នួ កន តង

ជីវតិមួយ ខ្ដលមពស់ជាង។ គ្នម នប្បជាជនណ្ឌមួយនេើយ 

នហ្ើយសឹងខ្តគ្នម នបុគគលណ្ឌមា ក់ផ្ង ខ្ដលអាចអួតមល នួ

ថាមនមនពូ្ជអំបូរជាខ្មម រ។ ករណ្ីជាតិខ្មម រនៅអាសុី គឺ

ដូចជាករណ្ីជាតិប្កិក និង រ មូំង នៅអឺុរ ុបខ្ដរ។ 

នសចករ ីសាល ប់ បានផ្ទរ ច់ជីវតិ មនុសស ងំឡាយខ្ដរ កន តង

នព្ល កន តងនព្លជាមួយគ្នា  ខ្ដលមល នួ បានផ្ទរ ច់ជីវតិប្បជា

ជាតិ ងំពួ្ង។ ក៏ប ុខ្នរ  មនភូមិព្ីរ ដ៏ឆ្ងៃ យព្ីគ្នា ោច់

ប្សយល កន តងកមព តជា កប់បាត់ កន តងនប្ព្នប្សាងធំ ចូលមិន

ចុ៉ះ ខ្ដលមន បណ្ឌរ ជន កន តងសាសន៏មួយ មុសព្ីសាសន៏

កមព តជា នហ្ើយខ្ដល និយយ ននភាសាបុរាណ្ ខ្លងព្ីនរា៉ះ

អស់នហ្ើយ រយីករយកអស់នហ្ើយ ប ុខ្នរ ខ្ដលនគសាគ ល់ភាល ម។ 

នតើមនុសសប្កមុតូចនន៉ះ មនខ្មម រ ដ៏ឧតរម ជាបុព្វការឫី ? 

ការណ្៏នន៉ះ អាចព្ិតខ្ដរ។ ប្គួសារ មួយ ព្ីរ បី មិនដងឹ 

ប្បខ្ហ្លជា បានបានផុ្តមល នួព្ី ការបំនផ្លចបំផ្ទល ញ ខ្ដល

បានប្តវូនធវ ើនេើងកាលព្ី ប្បាំ ប្បាំមួយ សតវតសរ៏មុន នហ្ើយ

នៅរស់រានមនជីវតិ ប ា ប់ព្ីបាននភៀសមល នួ នៅនៅទី

ដំបន់នប្ព្ភា ំ នហ្ើយបនរ  ពូ្ជនរៀងរហូ្តមក កន តងភាព្
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នតកយ ក និង ភាព្អាប់នអាន ននការភយយខាល ច ជានិចច

និរនរ រ៏។ នតើមនុសសរនហ្មរគម ងំនន៉ះ ជាកូនអាកចំបាំង

ដយហំ្ ជាកូន ននសិលបករដ៏ឧតរម ននរាជាណ្ឌចប្ក ខ្ដល

រលាយបាត់ន ៉ះឬ ? ការណ្៏នន៉ះ អាចព្ិតខ្ដរ។ ប ុខ្នរ  នបើ

ដូនចា៉ះខ្មន មិនដងឹជាឱ្ព្ុកមល នួ ខ្ដលនមើលន ើញកូន ព្ី

នលើឋានសួគ៏ប្ព្៉ះព្ុទធន ៉ះ ឈឺចិតរចុកចាប់ កន តងមល នួយ ង

ណ្ឌនទ, ចាស់ជាគ្នត់ ចង់នអាយការសមល ប់រង្ហគ ល (ខ្ដល

បានយកជីវតិគ្នត់ន ៉ះ) កំុទុកកូនគ្នត់ នអាយនៅសល់

មា ក់ ជាជាងទុក នអាយសល់ នលើដ ីនូវអនុសាវរយ៏ី របស់

គ្នត់រនបៀបនន៉ះ នអាយសល់ដំបូ ម នរនបៀបនន៉ះ ដល់ប្បជា

ជន ងំឡាយ ខ្ដលនបា៉ះបង់មល នួនចាល »។ (ដកប្សង់

នចញព្ីឯកសារ របស់នលាក ចាន់ ោរា និង ខ្ប ន  រវ)ី។ 

ជនជាតិខ្មម រ មនចំនួនតិចតួចណ្ឌស់ ដឹងអំព្ី សំនណ្រ

ខាងនលើនន៉ះ នប្ពា៉ះ ជានសៀវនៅបរនទស សរនសរជាអកសរ

បរនទស នហ្ើយ ពួ្កអាកនច៉ះដឹងខ្មម រ មិនសូវអានផ្ង ខ្ត

នបើសិនជាបានអាន ក៏គ្នម នអាកណ្ឌ យកមកបកខ្ប្បជា

ភាសាជាត ិនដើមបី ផ្ាយោសន់តើន សតិសមបជញ្ា ៈខ្មម រ នអា

យបានដឹង អំព្ី ការយល់ន ើញ ជា ការវនិិចជ យយរចួនប្សច 

នន ពួ្កបារាងំខ្សស មួយប្កមុ ខ្ដលជា នៅគវ យខ្មម រផ្ង 

ជាប្គូខ្មម រផ្ង នលើ គុណ្វបិតរ ិ របស់មល នួ ទុកជា ប្បជាជន

លៃង់នមល  នបើនប្បៀបនធៀបនៅនឹង ប្បជាជនយួន ខ្ដលពួ្ក

នគ ទុកនសម ើនឹង ប្បជាជនជប ុន នលើឋានប្បាជាញ ។ 
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ការនពាលអ៉ះអាង នោយឥតនបើប្បខ្កកបាន នន  វសិិដា

ភាព្ របស់អរយិធម៏យួន នលើ ចាម គឺសថ ិតនៅនលើ ជយយជំ

ន៉ះជាសាថ ព្រ របស់នវៀតណ្ឌម នលើ នគរចំបា  និង ប្សកុខ្មម រ 

នៅនលើទឹកដី កមព តជានប្កាម ន ៉ះឯង។ ប្បវតរ ិសាស្តសរ  ននជន

ជាតិនយៀកណ្ឌមនន៉ះ ជាប្បវតរ ិសាស្តសរ  ននសស្តង្ហគ មខ្ដល

ប្បជារាស្តសរ នយៀកណ្ឌម បាននធវ ើនោយឥតប្សាកប្សានរ 

ជាមួយនឹង បរនទស នៅជិតខាងមល នួ  និង  រវាងគ្នា និង

គ្នា  ខាងនជើង ទល់នឹង ខាងតបូ ង  (នួន ន ឿន)។ 

វបបធម្៏ នៃអពារម្ 

ការនន៉ះជាការព្ិត របស់ជាតិសាសន៏យួន រចួនហ្ើយ បងក

បនងក ើត នូវ វបបធម៏ ននអព្ោគម (culture guerrière)  ំ

នអាយ ប្បជារាស្តសរ នយៀកណ្ឌម មននសចករ ីកាល គន និង

ព្ិនសសបំផុ្តចិតរតស ូខាជ ប់មល នួ។ វបបធម៏សស្តង្ហគ មនន៉ះឯង 

នលើកទឹកចិតរ ប្បជាជនយួន ន ៉ះបីជា ជនអ ថា ប្ក

លំបាកនតកយ ក, អាកន ស ខ្ដលនគនដញព្ី ខ្ប កខាង

នលើ នអាយចុ៉ះមករកទីតំងងមី នៅភូមិភាគខាងនប្កាម។ 

មុនដំបូង មកតំងនៅនោយនសៃ ៀមសាៃ ត់ រចួនហ្ើយក៏តំង

បងកនរឿងនហ្តុ ប្គប់ខ្បបយ ង ន ៉ះបី ប្តូវនធវ ើសស្តង្ហគ មករ ី 

 ល់ខ្តមច ស់ដី ដកមល នួ ព្ីទីតំងរបស់មល នួ ឬ សុមចិតររស់

នៅ នៅនប្កាមឥទធិព្លយួន។ ការនន៉ះ កំព្ុងមនជាងមី

នេើងវញិនហ្ើយនៅនលើខ្ដនដីកមព តជាសព្វនងៃ ខ្ដល នលាក 

នួន ន ឿន បានសាម នទុក តំងព្ីឆ្ងា ំ ១៩៧០ មកនមល៉ះ,  
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នពាលថា ប្បវតរ ិសាស្តសរ  បនធ នួមល នួឯង ចំនពា៉ះប្បជាព្លរដា

ខ្មម រ ខ្ដលកំព្ុងរស់ នៅកន តង ភាព្មិនដឹងមល នួ ថា ការនន៉ះ 

វាជា ការនធវ ើអតថឃ្តកមម ខ្តមរង។ ប្តវូដឹងថា ន ៉ះបីសព្វ

នងៃនៅនលើព្ិភព្នលាក មន សាថ បយនអនរ រជាតិ ជានប្ចើន សំ

រាប់ការពារ នូវ ការរ នលាភ ដនណ្រ ើមទឹកដី អំព្ីសំណ្ឌក់ជាតិ

មួយ នៅនលើជាតិមួយនទៀតក៏នោយ ក៏នវៀតណ្ឌម នៅខ្ត

នធវ ើបានសំនរច ប្សួលបំផ្ុត មកនលើជាតិ ខ្មម រ និង លាវ 

ខ្ដលជាជាតិមន អរយិធម៏រមួ។ នវៀតណ្ឌម បនងក ើត សនរ ិ

ភាព្ប្តជាក់ (paix froide) សំរាប់ជាតិ ខ្មម រ និង លាវ នៅ

កន តងន ៉ះ ជាតិ ងំព្ីរនន៉ះ ប្តវូរស់ នោយទទួលសាគ ល់នវៀត

ណ្ឌម ជា ប្បមុម របស់មល នួ ព្ុំអាចប្បខ្កកបាន ន ៉ះបី

មល នួចង់ ឬ មិនចង់ក៏នោយ។ ពាកយ សស្តង្ហគ មប្តជាក់43 

មននយយថា ‹ជាការព្ិបាក កន តងការរមួរស់ ជាមួយគ្នា › 

(difficile coexistence) រវាង ជាតិសាសន៏ព្ីរ។ រឯី ពាកយថា 

សនរ ិភាព្ប្តជាក់ ជាពាកយបនងក ើតនោយ នលាក Boris 

Eltsine នដើមបី នអាយលកខណ្ៈ នលើ ការទំ ក់ទំនង នៅនងៃ

មុម រវាង ប្បនទស រ សូុី នឹង មសច ឹមប្បនទស ខ្ដល មិនសូវ

មនការទុកចិតរគ្នា  និង មិនសូវមនមិតរភាព្។ សនរ ិភាព្

ប្តជាក់ រវាង ជាតិសាសន៏ យួន ជាមួយ ខ្មម រ នឹង លាវ គឺ

 

43 សស្តង្ហគ មប្តជាក ់ (guerre fria) ជាពាកយបនងក ើតនេើង នោយ ជនជាតិ នអ
សាព ញ្្លូ (Espagnols)នៅសតវតសទ១ី៩ កន តងនយយថា ជនជាតិមល នួ មនការ
ព្ិបាក កន តងការរមួរសជ់ាមួយ ជនជាតិ អុសីាល ម នៅ ដំបន់ សមុប្ទនមឌី្ខ្ទ
រា នណ្។ 
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នៅកន តង លកខណ្ៈ : គ្នម នការទុកចិតរគ្នា  និង គ្នម នមិតរភាព្ 

គឺមនខ្ត កំហ្ឹង នន ជាតិសាសន៏ទុននមាយ ចំនពា៉ះ ជាតិ

សាសន៏ ខាល ំងកាល  ខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ។ 

វបបធម្៏ នៃកា ដឹកនាជំាត ិ

ការនន៉ះ បញ្ញច ក់បង្ហា ញថា ជាតិសាសន៏យួន មិនប្តឹម ខ្ត

មន វបបធម៏ ននសស្តង្ហគ ម នៅកន តងស រ នចិតរខ្តប ុនណ្ឌណ ៉ះ

នទ គឺមន វបបធម៏ ននការដឹក ំជាតិ44 ខ្ងមនទៀត។ ពួ្ក

 វទូិអកសរសាស្តសរ  (les lettrés) នព្លប្បេងជាប់ជា ឧតរមម

ប្នីរ រដា (mandarins) ទទួលតំខ្ណ្ង នៅកន តងប្គប់ទីកននល  

កន តងប្ព្៉ះរាជាណ្ឌចប្ក កន តងឋានៈជា តំណ្ឌង រាជរោា ភិបាល 

ចំនពា៉ះប្បជារាស្តសរ  នហ្ើយប្បជារាស្តសរ នន៉ះឯង ជាប្បភព្កំនណ្ើ

នតរបស់មល នួ។ ដូនចា៉ះ ប្បជារាស្តសរ  នគ្នរព្ អាកបំនរ ីរាជការ គឺ 

ដូចជា នគ្នរព្ប្ព្មគ្នា  មល នួឯងផ្ង, នគ្នរព្ រាជរោា ភិបាល

ខ្តមួយ, នគ្នរព្ ចាប់រដាខ្តមួយ ខ្ដលមន ប្ព្៉ះមគកសប្ត 

ជា បុប្ត នន សុលាលយយ (នម ) ទទួលអំណ្ឌច ព្ី ឋានន ៉ះ 

សំរាប់ធា  នូវ យុតរ ិធម ៏ ដល់ប្បជារាស្តសរ  ខ្ដលជា តនុជ 

(កូនប្បសុប្សី) របស់ព្សុភា។ ន ៉ះបី ពួ្ក  វទូិអកសរសាស្តសរ

 ងំន ៉ះ ចូលនធវ ើ ឧតរមមស្តនរ ីរដា នចញព្ី ប្គប់ប្ស ប់

សងគម យ ងណ្ឌក៏នោយ ខ្ត នៅនព្ល កាល យជា ឧតរមមស្តនរ ី

រដា គឺរស់នៅកន តងលកខណ្ៈ ជា ជន មន វណ្ណ ៈ នោយសារថា 

ការប្បេងចូល វាព្ិបាកនប្កខ្លង នហ្ើយ សំរាប់ខ្ត ពួ្កវទូិ

 

44 វបបធម៏ ននការដកឹ ំជាតិ ; culture du gouvernement national។ 
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អកសរសាស្តសរ  ខ្ដលមនមូលោា ន ចំនណ្៉ះនច៉ះដឹង, និយយ

ភាសា, គំនិត, កងវល់, គតិ ដូចគ្នា ។ ឯកភាព្នន៉ះឯង 

បនងក ើតជា ការសមគំនិត សុប្កិត ខ្ដលជា វណ្ណ ៈសងគម។     

ទសសនៈ របស់អាកប្បាជញចិន ន ម្ ៉ះ កុង ជឺ (៥៥១-៤៧៩ ក.

គ.ស.) មិនខ្ដលនប្បើពាកយថា អាទិនទព្ នៅឋាននលើ មរង

ណ្ឌនេើយ ខ្តនបើគ្នត់ ចង់និយយអំព្ី នលាកធាតុ 

(univers) គឺគ្នត់នប្បើពាកយ នម  នហ្ើយ គ្នត់ខ្តងខ្ត

ព្នយល់ថា មិនខ្មនជា កបិចិតរ (caprice) ឬ កំហឹ្ង ឬ 

ហ្ិតកមម45 នន អាទិនទព្ ន ៉ះនទ ខ្ដល ដឹក ំនលាកធាតុ 

ខ្តជា អំនព្ើ ននកមល ំង មិនចំនពា៉ះមុម ឬ អបុគគលិក 

(forces impersonnelles) ខ្ដល អតរកមមរបស់វា ជា អាក

ទទួលមុសប្តូវ នូវ ប្គប់បាតុភូត និង ការផ្ទល ស់ប្រូសព្វសារ

នព្ើ។ ទសសនៈនន៉ះ នគអាចទុកជា គំនិតនដើមដំបូង នន 

 វទិោសាស្តសរ ។ ដូចនន៉ះ កុង ជឺ ខ្ងលងថា ‹ជនណ្ឌ មិននច៉ះបំនរ ី

មនុសសនលាក ដូចនមរច នឹងអាច បំនរ ីប្ព្លឹងបាន ? ជន

ណ្ឌមិនសាគ ល់ មនុសសនៅមនជីវតិ ដូចនមរច នឹងអាច

សាគ ល់ ប្ព្លឹង ននមនុសសសាល ប់បាន ? ›។ 

នគ្នលការណ្៏ នន ការដឹក ំជាតិ របស់នវៀតណ្ឌម គឺខ្ផ្អក

នលើ កុងជឺនិយម (Confucianisme) ខ្ដលជាមត ននវបប

ធម៏ របស់ជាតិសាសន៏នយៀកណ្ឌម។ នគ្នលការណ្៏ន ៉ះ គ ឺ

 

45 ហ្ិតកមម ជាអំនព្ើនធវ ើផ្លប្បនយជន៏នអាយ ; bienfaits។ ហ្តិករ គជឺានធវ ើ
អំនព្ើន ៉ះ។ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

79 

មូលវធីិ ប្ព្មគ្នា  នន រនបៀបរបប ននបញ្ញា , ននយបាយ 

និង សងគមកិចច។ ប្កមុអាកដឹក ំជាតិ ជា វណ្ណ ៈបញ្ា វនរ  

(intelligentsia) នចញព្ី ពួ្កវទូិអកសរសាស្តសរ  ជាអាកសង្ហវ ត

នរៀនសូប្ត នដើមបី ប្បេងថាា ក់ជាតិ តឹងរ ងងបំផុ្ត ចូលនធវ ើ

ជា អាករាជការ នដើមបី បំនរបី្បជារាស្តសរ  ខ្ដលជាប្បភព្ នន 

កំនណ្ើតរបស់មល នួ។ ការណ្៏នន៉ះ នតើអាចនឹងទុកជា នគ្នល

ការណ្៏ នន រោា ភិបាល ននប្បជារាស្តសរ , នចញព្ី ប្បជារាស្តសរ  

និង នដើមបី ប្បជារាស្តសរ  បានខ្ដរឬនទ ? តួ ទី នន ប្ព្៉ះមគ

កសប្ត នៅកន តងនគ្នលការណ្៏នន៉ះ ជា សមត នន ប្បព្យនធ

ដឹក ំ ឬ Yin (ឆ្ងយ ឬ អាកប្ទប្ទង់ននប្សនមល) និង 

Yang (សូរយ ឬ  វភិាករ គឺអាកនធវ ើព្នល ឺ)។ Yin និង Yang ជា 

ទិដាភាព្ ផ្ទ តយគ្នា  ខ្តវា បស្តងគប់គ្នា  និង ប្រូគ្នា មិននច៉ះចប់ 

 ំបនញ្ចញនូវថាមព្ល នន នលាកធាតុ។ ភាសិតមួយនពាល

ថា : មរង yin, មរង yang គឺថា ជា ឯកភាព្ នន Tao។ Tao 

នន៉ះ ជា នគ្នលការណ្៏ នន ការផ្ទល ស់ប្រូ មល នួឯង នហ្ើយ ក៏ជា 

ឯកភាព្ នន ប្គប់ភាវៈ និង ប្គប់ការវវិតរន៏។ អញ្ច ឹងឯង

មនុសស ជា អាកបំបង់ នូវ វបិរតិ (perturbation) សព្វ

សារនព្ើ ឬក៏ ជា វបិរតិ ននរបូវនរ  ដូចយ ង ការរញ្ជ យួដី, ទឹក

លិច... ឬក៏ ជា នរវបិរតិ ដូចយ ង ឧ ា មកមម, នប្គ្ន៉ះសា

ធារណ្ៈ,ទុរភិកស…។ ខ្តបនរមកនទៀត ពួ្កសាសនិក នន 

កុងជឺនិយមងមី នគ បនថយអំណ្ឌច ននវបិរតិ របស់មនុសស 

ដល់មល នួឯង។ ដូចនន៉ះ នោយមវ៉ះគុណ្ធម៏ហ្ា ឹងឯង មនុសស 
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ផ្រ ា ន សមល នួឯង នអាយនៅជា មនុសស ប្ទសុរ សីល។ គឺ

កន តង យកគំនិតនន៉ះ បាន ជា ជាតិសាសន៏ ចិន និង 

យួន ព្ុំទុក ប្ព្៉ះមគកសប្តមល នួ ជាអាទិនទព្ នទ ខ្តជា 

អាណ្តរិគ្នហ្ក នន សុលាលយយ (mandataire du ciel) នប្ពា៉ះ 

ប្ព្៉ះមគកសប្ត ក៏ជាមនុសស ដូនចា៉ះ នបើ ប្ព្៉ះអងគ គ្នម នសីលធ

ម៏ ប្ទង់នឹងកាល យនៅជា មនុសស ប្ទសុរ សីល ខ្ដល ប្បជារាស្តសរ  

អាចទំលាក ់ ប្ព្៉ះអងគ ព្ីរាជបលល យងបាន នៅតម រនបៀប

របប ននសុលាលយយ។ តម គំនិតនន៉ះ កុងជឺនិយម ជា 

កបួ នខាា ត នន ជីវតិ មន សីលធម៏ ឈមនៅរក ដល់រកា  

រនបៀបរបប និង ឋា នុប្កម នៅកន តងសងគម និង រដា , 

នហ្ើយជា កបួ ន ប្បឆ្ងំងខាល ំងនឹង អាកអ ធិបនតយយ នន

បញ្ញជ , ននសងគម, ននចាប់។ ប្បនយគព្ិសសុ តមួយ សំគ្នល់  

លកខណ្ៈ នន ការដឹក ំលអ  ថា : សូមនអាយ នសរ ច សថ ិតនៅ

ជានសរច, សូមនអាយរាស្តសរ  សថ ិតនៅជារាស្តសរ , សូមនអាយបិត 

សថ ិតនៅជាបិត, សូមនអាយកូន សថ ិតនៅជាកូន ! 

វបបធម្៏ ៃរយបាយ 

ទំហ្ំននយបាយ នន អាកដឹក ំយួន គឺ ការរកា នន សម

ត នៅកន តង នគរ និង សងគម នដើមបី នអាយមន ឯកភាព្ 

នៅតម ទីលំហ្ ននយបាយ (espace politique)។ នៅកន តង 

សមយយបុរាណ្ ឯកភាព្ន ៉ះ គឺ សថ ិតនៅនលើ រាជាធិរាជាណ្ឌ

ចប្ក ខ្ដលមន ប្ព្៉ះមគកសប្ត ប្បកបនោយ ទសព្ិធរាជ

ធម៌។ ការប៉ះនបារ នន ប្បជារាស្តសរ  គឺទុកជា សញ្ញា  ខ្ដលវា



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

81 

នឹងមកដល់ នន ការរលំ ប្ព្៉ះនៅអធិរាជយ។ បុរាណ្វាទ ថា : 

‹សុលាលយយ នមើលន ើញ ដូច ប្បជារាស្តសរ  ខ្ដរ !› ដូនចា៉ះ ការប្ ូ

រ នន រាជសនរតិវងស ជា ការចាំបាច់ សំរាប់ រកា ឯកភាព្

ជាតិ និង សងគម នបើ រាជសនរ វងសន ៉ះ ខ្លងមនការ

ទុកចិតរព្ី សុលាលយយ។ កន តងចំណុ្ចនន៉ះ វបបធម៏ 

ននយបាយយួនបុរាណ្ ក៏ដូច ចិន ខ្ដរ គឺ ទុក បដិវតរន៏ 

ជា ការខ្ប្បប្បួល នចញព្ី បំណ្ង សុលាលយយ នពាលថា ព្ី 

ប្បជារាស្តសរ  នប្ពា៉ះ ‹សុលាលយយ នមើលន ើញ ដូច ប្បជារាស្តសរ  

ខ្ដរ !›  

រតើអវ ីរៅ ជា ៃរយបាយដឹកនាជំាតិ ?      

ននយបាយដឹក ំជាតិ បុរាណ្ ក៏វាមិនមុសគ្នា អវ ីនឹងសព្វ

នងៃន ៉ះខ្ដរ។ ទទួលបនទ តក នូវ កិចចការរដាសព្វសារនព្ើ, យុតរ ិ

ធម៏ និង ការពារប្បជាជាតិ។ ដូនចា៉ះ រដា ប្តវូមន

មនធោបាយ នដើមបី សាង នហ្ោា រច សមព យនធ  ប្គប់ខ្បប

យ ង និង នធវ ើយុទធការនយធា ជា យថានហ្តុ សំរាប់ការពារ

ជាតិ។ មនធោបាយន ៉ះ គឺ ព្នធោរ ន ៉ះឯង។ ដូនចា៉ះ តួ

 ទី នន ននយបាយដឹក ំជាតិ គឺ នប្បើមនធោបាយ នដើមបី 

ខ្ក ធមមជាតិកំណ្ឌច (corriger la nature cruelle), បង្ហក រ 

នូវ មហ្នររាយ ប្គប់ខ្បបយ ង។ ជាសនងខប គឺ រការា ប់រង 

នូវ ដំនណ្ើរការលអ  ដល់ សងគមប្គប់វសិយយ ខ្ដលជាអាយុជីវតិ

សំរាប់ជាតិ នពាលថា នអាយមន សថ ិរភាព្ នន នសដាកិចច, 

រដា និង អរយិធម៏។ 
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កិចចការ ងំអស់ន ៉ះនហ្ើយ ខ្ដលប្តវូចាំបាច់មន រដា

ខាល ំង ដឹក ំនោយពួ្កមស្តនរ ីនច៉ះដឹង មនមនសិការជាតិ។ 

ឃ្ល ព្ិសសុ តមួយ របស់អាកប្បាជញចិន ន ម្ ៉ះ Mencius (†

៣១៤ ម.គ.ស.) ថា : ‹ធុរៈ នន មនុសស មន គុណ្សមបតរ ិ ព្ុំ

ដូច មនុសស សាមញ្ា ន ៉ះនទ។ មន អាកមល៉ះ នធវ ើកិចចការ 

នោយនប្បើ បញ្ញា , អាកមល៉ះនទៀត នធវ ើ ការហ្តថកមម, ខ្ត អាក

នប្បើ បញ្ញា នន៉ះឯង ជា អាកដងឹ ំ អាកដនទ, អាក នធវ ើការ

ហ្តថកមម ប្តូវអាកដនទដកឹ ំ ›។ 

ប្តីវបបធម៏ ខ្ដលបាននរៀបរាប់ខាងនលើនន៉ះ ជាកមល ំង ទឹក

ជំនន់ ប្បកបនោយឋាមព្ល លង់លិច ប្កឡាប្បឹងពី្ខ្មម រ 

និង លាវ នោយ នផ្លកភាល ម ដល់ ប្បជាព្លរដា  ងំព្ីរ។ នតើ

អាកណ្ឌមួយ អាចនឹកសាម នបានថា នហ្តុការណ៏្ខ្បបនន៉ះ 

អាចនឹងមននកើតនេើងបាន នៅ  វភិាតកាល (aube) នន 

សតវតស ទី២១ ខ្ដលប្បជាព្លរដានីមួយៗ សាគ ល់ខ្ត ព្ិភព្

នលាករបស់មល នួ សាងនលើចាប់អនរ រជាតិ និង សិទធិប្បជា

ព្លរដា និង សិទធិមនុសស ខ្ដលជា ខ្មលសំរាប់ការពារ ប្គប់

អំនព្ើ ល្ នពាន ព្ីសំណ្ឌក់ប្បនទសមួយ នៅនលើប្បនទស

មួយនទៀត, បុគគលមួយ នៅនលើបុគគលនទៀត។    

ខ្ត នលាក នួន ន ឿន បានសាម នទុក តំងព្ី ទសសវតសរ៏ ៧០

ថា : ‹ប្បជាជាតិនយៀណ្ឌម ជាប្បជាជាតិមួយ ខ្ដលនគចាត់

ទុក នោយគ្នម នលាក់នលៀមថា ថាមព្ល មនគុណ្សមបតរ ិ 

ខាងផ្ល  ូវបញ្ញា  ប្គប់ប្គ្នន់។ នសដាកិចចប្បនទសនយៀកណ្ឌម 
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នប្កាយសស្តង្ហគ ម ជានសដាកិចច ខ្ដលមន កមល ំងនកល ៀវកាល  

ប្សបជាមួយនឹង កំរតិដ៏មពស់ ខាងការអប់រ វទិោសាស្តសរ  

និង បនចចកនទស ននជនជាតិនន៉ះ។ ម ោងនទៀត ខាងផ្ល វូ

ននយបាយ ប្បនទសនយៀកណ្ឌមនឹងមន កងទយព្ខាល ំង

ពូ្ខ្ក កន តងចំនណ្ឌម ប្បជាជាតិ ងំឡាយ នៅនប្ជាយ

ឥណ្ឌ ចូិន និង កន តងអាសីុភាគអានគាយ៏នន៉ះ។ នតើកមល ំង

 ងំអសន់ន៉ះ ព្ុំខ្មនជាការគំរាមកំខ្ហ្ងនៅនលើប្បជាជាតិ

ខ្មម រ ខ្ដល ជា អាកជិតខាងនទឬ ?›។ 

ខ្មម រភាគនប្ចើន ជាព្ិនសសយុវជន ជំ ន់ន ៉ះ បានអាន

នោយនៅន   និង ព្ិចយយ46 នូវ នសៀវនៅ របស់នលាក នួន 

ន ឿន នៅកន តងបរបិទ ព្ិតប្បាកដមួយ គឺ ការ ល្ នពាន

នោយ កមល ំងទយព្យួនកុមម តយនិសរ  មកនលើប្បជាជាតិខ្មម រ 

នៅឆ្ងា ំ ១៩៧០។ សួរថា នតើចនមល ើយខ្មម រ មនអវ ីមល ៉ះ នៅ

ចំនពា៉ះនប្គ្ន៉ះថាា ក់ព្ិតប្បាកដនន៉ះ ខ្ដលជានប្គ្ន៉ះថាា ក់មួយ

យំងធំ ដល់អាយុជីវតិប្បជាជាតិខ្មម រ កន តងបចច តបបនា  និង 

អ គតជាតិខ្មម រ ? ដូនចា៉ះនហ្ើយវាស ប្បជាជាតិខ្មម រ កន តង 

អ គត នប្សចនៅនលើចនមល ើយ ខ្ដលខ្មម រ បាននឆ្ល ើយរចួ

នហ្ើយ និង បំរុងនឹងនឆ្ល ើយបនរនទៀត តបនៅនឹង សំនួរ ជា

អាយុជីវតិ។   

 

46 បានអាននោយនៅន   នងិ ព្ិចយយ ; ils ont lu avec empressement et 
ont l’examiné avec soin។ 
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ឯណាចរម្ល ើយ នៃ គ្បជាជាតិខ្មម  ? 

តំងព្ ី សតវតសរ៏ទី១៧មក ប្បជាជាតិខ្មម រ ប្បឈម នឹង 

វបបធម៏ នន អព្ោគម របស់ប្បជាជាតិនយៀកណ្ឌម បនរព្ី

ប្បជាជនចាម។ ការប ៉ះទងគ ិច ចំនន៉ះ សំខ្ដងនអាយន ើញ 

អវ ីមល ៉ះ អំព្ី គុណ្សមបតរ ិ និង គុណ្វបិតរ ិខ្មម រ ? សមយយមគ

នគររុងនរឿង គឺសថ ិតនៅប្តឹមខ្ត ជា កប្មងអនុសសវរយី៍ 

ប្សនព្ចប្សព្ិល នៅកន តង សតិអាកដឹក ំខ្មម រ នហ្ើយ លុប

បាត់អស់ព្ី សតិប្បជាព្លរដាខ្មម រ។ 

នលាក ចាន់ ោរា និង ខ្ប ន  រវ ិកត់ថា : ‹តំងព្ី សត

វតស ទី១៥ (ព្ីគ.ស. ១៤៧៤ ការប្បខ្ជងប្តីភាគី រវាង នសរ ច 

រាមធិបតិ-ធនមម រាជា-សូរយិទយយ) ដល់ទី ១៩ ជារយៈ

នព្លនមម គនប្គច នន ប្បវតរ ិសាស្តសរ ខ្មម រ។ គឺជាសមយយ ននការ

ដនណ្រ ើមរាជយគ្នា  រវាង ប្កមុញាតិនសរ ច, ននការនធវ ើឃ្ដ

ននយបាយននការសមល ប់រង្ហគ ល, កន តងនព្លខ្ដលទឹកដកីមព ត

ជា នច៉ះខ្តរនប៉ះរនបាចនៅ នប្កាមការរុញប្ចាន នន នសៀម 

និង យួន។ ពួ្កអាកចង់បាននសវ តឆ្យប្ត មល ៉ះនៅនសៀមមក

ជួយ មល ៉ះនៅយួនមកពួ្តនដ កន តងសស្តង្ហគ មភាតរឃ្ដ នដើមបី

អំណ្ឌច›។ 

នៅពាក់កណ្ឌរ លសតវតសរ៏ទី១៧ ជនជាតិយួន ចូលមក

កាន់កាប់ទឹកដីខ្មម រនៅកមព តជានប្កាមកាន់ខ្តនប្ចើននេើង។

នប្កាយព្ី ប្ព្៉ះបាទ ជយយនជោា ទី២ (១៦២៩-១៦២៧) ចូល

ទិវងគត នៅទីប្កងុ ឧដុងគ ខ្ដលប្ព្៉ះអងគ យកមកនធវ ើជា រាជ
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ធីនី នោយគ្នម ននហ្តុផ្លអវ ីសំខាន់នសា៉ះ កន តងនគរ មន

នកើត ជនមល ៉ះអាវុធ រវាង អភិមនិក ននរាជបលល យងក នហ្ើយ

នៅរយៈន ៉ះ នមតរនប្ព្នគរ ធាល ក់នៅកន តង កណ្ឌរ ប់នដយួន 

នហ្ើយយួនដូរន ម្ ៉ះ នៅថា នសហ្ៃ  ង (១៦៩៨)។ នហ្ើយដំនណ្ើរ

យួន ចុ៉ះនៅទិសខាងតបូ ង មន នលបឿនកាន ់ខ្តនលឿននេើ

ងៗ គ្នម ន កមល ំងខ្មម រ ណ្ឌមួយ អាចទប់សាក ត ់បាន ន ៉ះ

នេើយ។ 

គួរនបើកវង់ប្កចក នដើមបី អធិបាយ ជាសនងខប អំព្ី រាជ

ឃ្ត មននៅកន តង រាជវងានុវងស បនរ  ព្ី រជជកាល ប្ព្៉ះបាទ 

ជយយនចសារ  ឬ ជយយនជោា ទី២ ខ្ដលជារជជកាលមនទំ ក់

ទំនងផ្ទា ល់ជាមួយនគរយួន។ 

ជយយនជោា ទី២ ជាបុប្ត របស់ប្ព្៉ះបាទ ប្សីសុរនិយព្យណ្៏។ 

ប្ព្៉ះអងគ មន ប្ព្៉ះអគគមនហ្សី ប្ព្៉ះ ម ប្ព្៉ះភគវតីអងគចូវ 

ជាបុប្តីប្ព្៉ះនៅអណ្ឌណ មកុកបុរ។ី ជយយនជោា ទី២ មន ប្ព្៉ះ

រាជបុប្ត ជាមួយប្ព្៉ះ ងចូវ មួយប្ព្៉ះអងគ ប្ព្៉ះ ម ព្ញា

តូ ខ្តប្ព្៉ះអងគ ក៏មន ប្ព្៉ះរាជបុប្តបុប្តី ជាមួយ អាកមា ង

ដនទនទៀតខ្ដរ ដូចជា អាកអងគ  នទព្បញ្ញា កសប្តី, នូកសប្ត, 

ចនា វតិកសប្តី និង ព្ញាចនាកសប្ត។ ប្ព្៉ះអងគតូ ជាបុប្ត

ចបង  ដូចនន៉ះ ប្ព្៉ះអងគ ជា រាជានុសិទធិ។ 

នព្លខ្ដលនគរយួន មនទំ ស់ជាមួយ នគរចិន ប្ព្៉ះនៅ

អណ្ឌណ មកុក បាននសា ើរសូម ប្ព្៉ះជយយនជោា  ជា កូនប្បសារ 
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សូមមច ីខ្ត៥ឆ្ងា ំនទ នមតរនកា៉ះប្កបិនប្ព្នគរ នដើមបីបង្ហា ត់

នស  គន។ ប្ព្៉ះនៅខ្មម រ យល់ប្ព្ម នូវសំនណ្ើរន ៉ះ 

នោយយល់ន ើញថា ប្ព្៉ះនៅអណ្ឌណ ម ជា ប្ព្៉ះបិតនកមងប្ព្៉ះ

អងគ នហ្ើយក៏ជា តំណ្ឌងំ (gage) នន សមពនធមិតរ ទប់ទល់ 

នូវការកំខ្ហ្ង ជាយថានហ្តុ ព្ីសំណ្ឌក់នសៀម។ កន តង

រជជកាល ប្ព្៉ះបាទ ជយយនជោា  នសៀមនលើក ទយព្មកចាំងនឹង

ខ្មម រ បីដង។ ទីមួយ នៅឆ្ងា ំ ១៦៣២ ប្ព្៉ះនៅនងណ្ឌ47 ជាប្ព្៉ះ

រាជាប្កងុនទព្បុរ ី ប្សីអយុធោ ដឹក ំទយព្នោយមល នួឯង 

មននរហ្៏ព្ល ចំនួន ១០មុឺន ក់ ចូលវាយប្សកុខ្មម រ តម

ចុងខ្ដនប្សកុលាវ ចុ៉ះតប្មង់ចូលកន តងប្សកុខ្មម រ មកប្កងុ

មល នូប្ព្ ជាកំានរ  នប្ជសំបូរ កំពូ្លនព្ជយ។ ខ្តប្តវូទយព្ខ្មម រ វាយ

ខ្បក  ំគ្នា រត់នៅប្សកុនសៀមវញិ។ នមទយព្ខ្មម រជំ ន់ន ៉ះ 

ន ម្ ៉ះ ឧកញា  នតនជាបុរារាជមស។ នលើកទី២ មួយឆ្ងា ំ

នប្កាយមក គឺឆ្ងា ំ ១៦៣៣ ប្ព្៉ះនៅណ្ឌនង នអាយនកណ្ា នរហ៏្

ព្ល ៥មឺុន ក់, ដឹក ំនោយ ប្ព្៉ះនៅវាងំណ្ម ជា មគ

ឧបរាជ, នអាយនលើក កងទយព្នជើងទឹក មកវាយប្សកុខ្មម រ 

មរងនទៀត។ ទយព្នសៀម រុលចូលប្សកុខ្មម រ តមនមតរកំព្ត 

ខ្តប្តូវទយព្ខ្មម រ, ដឹក ំនោយ ប្ព្៉ះបរមរាជា មគឧបរាជ 

 

47 នៅនងណ្ឌនន៉ះ នដើមនេើយជារាស្តសរ នទ នហ្ើយបានបួសជាភកិខ ត  មនង្ហរជា 
មគវមិល។ នងៃនប្កាយមក ប្ព្៉ះនៅននរស្តនាសូរ ខ្ដលនសរចប្គងរាជយនសៀម 
បានវាយប ា យលខ្ងវកខ្មម រខ្បក នព្លប្ព្៉ះអងគសគុតនៅប្ព្៉ះនៅឯកាទស
រដា ជាប្ព្៉ះអនុជនេើងប្គងរាជយសាងប្ព្៉ះនជោា ។ ទទួលនព្លន ៉ះ ប្ព្៉ះមគភិ
មលន ៉ះ បានសិសសគណុ្នប្ចើន ក៏ចាកសិកាខ បទនហ្ើយយកជាទយព្ នលើក
មកធវគិតប្ព្៉ះឯកាទសរនៅា  រចួនេើងនសាយរាជយតងំមល នួជាប្ព្៉ះនៅនងណ្ឌ
នេើង។ 
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ប្ទង់ប្ព្៉ះ ម ប្ព្៉ះឧទយយ ខ្ដលជា ប្ព្៉ះអនុជ របស់ប្ព្៉ះនៅ

ខ្មម រ, វាយខ្បក ំគ្នា ដកងយនៅប្សកុនសៀមវញិ។ នលើកទី៣ 

ទយព្នជើងទឹកនសៀម ដឹក ំនោយ ប្ព្៉ះរាជបុប្ត ប្ព្៉ះនៅនង

ណ្ឌ ប្ព្៉ះ ម ប្ព្៉ះនជោា  មននរហ្៏ព្លចំនួន ៥មុឺន ក់ 

នលើកទយព្មកដល់ប្សកុចនាបុរ ី នហ្ើយ ចូលមកដល់នមតរ

កំព្ត។ នប្កាយនព្លប្ព្៉ះអងគដឹងថា ទព្យ ខ្មម រដឹក ំនោយ 

ប្ព្៉ះមគឧបរាជឧទយយ មនចំនួន ព្ល គន និង 

អាវុធយុទធភយណ្ា  នប្ចើនជាងទយព្នសៀម នប្កនព្ក ក៏សំនរ

ចចិតរ ដកទយព្ ងយនៅវញិ។ 

នៅកន តងនគរ ប្ព្៉ះបាទ ជយយនជោា  នៅឆ្ងា ំ ១៦៣២ ជួប

ប្បទ៉ះនឹងវបិតរ ិ នន ការប ៉ះនបារ ប្បឆ្ងំងនឹងរាជយរបស់ប្ព្៉ះ

អងគ គឺ មនរាស្តសរមា ក់ នៅប្សកុប្កាំងសខ្ប្ម កន តងនមតរបរ ិ

បូណ្៏ ន ម្ ៉ះ សំ នច៉ះសិលប៏ នច៉ះមនរអាគម ពូ្ខ្កណ្ឌស់ មន

រាស្តសរ  មលបខាល ចមល នួ នហ្ើយ ចុ៉ះចូលនឹងមល នួជានប្ចើន ក៏តំង

មល នួជានសរចសខ្ប្ម ប្បកាស មមល នួ ជា ប្ព្៉ះសខ្ប្មរាជាធិ

រាជ តំងប្ព្៉ះនគរកំខ្ផ្ងវាងំ នៅភូមិសាវ យអំពា ខ្ដន

នមឿងកំព្ង់នៅ (កន តងនមតរកំព្ង់ឆ្ងា ំ)។ ប ា ប់មក នសរ ច

សខ្ប្ម ចាញ់ឧបាយកល អាកជំ វ មគនទវ ី រនីសាភយណ្ 

ខ្ដលជាភរយិ ឧកញា  នតនជាបុរារាជ ប្តូវនស  អាកជំ វ 

ចាប់មល នួបាន យកនៅប្បគរជីវតិ។ មរងនទៀត ប្ព្៉ះបាទ

ជយយនជោា  ជួបប្បទ៉ះ នឹង ការប ៉ះនបារ ព្ីសំណ្ឌក់នឈល ើយស

ស្តង្ហគ មនសៀម ខ្ដលខ្មម រចាប់បាន កាលជំ ន់ នសៀមចូល
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វាយប្សកុខ្មម រ។ ពួ្កនឈល ើយ ងំន ៉ះ វាប្បមូលគ្នា ព្ីនមតរ

ទីនទ បនងក ើតបានជាកងទយព្តូចមួយ នៅកន តងនមតរនពាធិ

សាត់ រចួវាយនដញនៅគវ យប្សកុ នពាធិសាត់ ប្កគរ មល តង 

ប្កង និង រលានបអ ៀ។ នៅគវ យប្សកុ ងំន ៉ះ ប្ តំស ូ ព្ុំ

បាន ក៏ ំគ្នា រត់មកប្កងុឧដុងគមនជយយ។ នទើបប្ព្៉ះរាជា 

នប្ជើសតំង ឧកញា  នតនជាយ ត48 ខ្ដល ធាល ប់ជា នដសារ ំ ទាយព្ 

សព្ ឧកញា  នតនជា បុរារាជ នអាយ ំនរហ៏្ព្ល នៅបស្តង្ហក ប 

ពួ្កនឈល ើយនសៀម បានសំនរច ដូចបំណ្ងប្ព្៉ះអងគ។ 

លុ៉ះដល់ គ.ស. ១៦៣៧ ប្ព្៉ះបាទ ជយយនជោា  ប្ទង់ ប្ព្៉ះឈួន 

នហ្ើយក៏ប្ទង់ក៏នសាយប្ព្៉ះទីវងគត កន តងប្ព្៉ះជនម វសា ៤៩ឆ្ងា ំ។ 

នព្លន ៉ះ នៅព្ញាតូ ជាប្ព្៉ះរាជានុសិទធិ ប្ទង់គង់ នៅកន តង

ប្ព្៉ះផ្ន សួ ជាភិកខ ត  នៅនគតវតរ មណ្ៈន ៉ះ ប្ព្៉ះបរមរាជវងា

នុវងស និង  មុឺន សព្វមុមមស្តនរ ី ជំនុំប្ព្មយល់ថា សនមរច

នៅព្ញាតូ ជាប្ព្៉ះរាជបុប្តចបង ខ្ដលប្តូវទទួលរាជសមបតរ ិ

ន ៉ះ ប្ទង់នៅប្ព្៉ះផ្ន សួនៅនេើយ នបើនយើងនឹងអនញ្ជ ើញនសរ ច

ចាកសិកាខ បទមក ក៏ព្ុំ ន់ នហ្ើយប្ព្៉ះរាជហ្ឫទយយ ក៏

កំព្ុងខ្តប្សឡាញ់ អាលយយសីលផ្ន សួន ៉ះ ព្ន់ប្បមណ្ នបើ

នយើងនឹងអនញ្ជ ើញប្ព្៉ះអងគនូ ឬ ប្ព្៉ះអងគចនា  ជាអានុជ នអា

យទទួល រាជសមបតរ ិន ៉ះ ន ើញថាមុសនឹង ចាប់រាជសមប

 

48 នតនជាយ ត មននដើមកនំណ្ើត ជាព្ាង ជានមទយព្ខ្មម រមួយ មនន ម្ ៉ះលបី
លាញណ្ឌស់។ ឧកញា នន៉ះ គ នកាត់-ក អាកមា ង របស់ប្ព្៉ះរាជា នប្ពា៉ះយល់
ន ើញថា អាកមា ងន ៉ះ គ នប្បឆំ្ងងមល នួ ជាអាកកាន់ ប្ព្៉ះរាជអាជាញ សកឹ 
នដើមបនីងឹប្បាបប្បាមសប្តវូខ្ផ្នដ។ី    
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តរ ិ។ ដូនចា៉ះ គួរនយើង អនញ្ជ ើញសនមរចប្ព្៉ះឧទយយ បរមរាជា 

មគឧបរាជ វញិ ដបិតថា សនមរចប្ព្៉ះបិតុលា (មខាង

ឱ្ព្ុក) ធាល ប់កាន់កាប់កិចចការរាជការមកប្សាប់។ ប្ព្៉ះរាជ

បុប្ត ព្ីរប្ព្៉ះអងគ យល់ មុឺនសព្វមុមមស្តនរ ី គិតប្ព្មគ្នា

ដូនចា៉ះនហ្ើយ ក៏ ំគ្នា  អនញ្ជ ើញ ប្ព្៉ះមគឧបរាជ នអាយនេើង

ប្គងរាជសមបតរ ិបនរព្ី សព្ប្ព្៉ះនជោា ប្ព្៉ះអងគនៅ។ ប្ព្៉ះឧទយ

យយល់ប្ព្ម តមអងគប្បជុំ នៅកន តងបរបិទព្ិនសសមួយ ខ្ត

ព្ុំទទួលង្ហរ ជាប្ព្៉ះមគកសប្តន ៉ះនេើយ នប្ពា៉ះ មិនចង់

កបត់ប្ព្៉ះរាជហ្ឫទយយ សព្ប្ព្៉ះនជោា  ខ្ដលបំរុងទុក រាជ

សមបតរ ិថាវ យ ប្ព្៉ះអងគតូ។ ប្ព្៉ះអងគ ប្គ្នន់ខ្តនេើងជា សនមរច

ប្ព្៉ះឧភនយរាជធំ នដើមបីរការាជសមបតរ ិទុកសិន ទប្មំ ស

នមរចប្ព្៉ះអងគតូ ចាកសិកាខ បទមក។ នព្លវលា កនលងមក

នទៀត ប្ព្៉ះអងគតូ ខ្តងខ្ត បដិនសធ ជានប្ចើនដង នប្ចើនប្គ្ន 

ព្ ីការអនញ្ជ ើញប្ទង ់ព្ីសំណ្ឌក់ មស្តនរ ីភិនលៀង នអាយ ចាក

សិកាខ បទ មកទទួលរាជសមបតរ ិ។ កាលប្ព្៉ះបិត គង់ប្ព្៉ះ

ជ ម យុនៅនេើយ ប្ទង់បប្មងុទុកថាវ យ ប្ព្៉ះអងគតូ បុប្តី មរ

យនផ្សងគ្នា  ប្ព្៉ះ ម ចនា វតី នអាយនធវ ើជាអគគមនហ្សី។ ខ្ត 

អវតរមន ព្នារ នន ប្ព្៉ះអងគតូ នៅកន តង ប្ព្៉ះរាជវាងំ  ំ

នអាយ ប្ព្៉ះឧទយយ ភាល ត់សាម រតីលួចប្សឡាញ់ ប្ព្៉ះអងគចនា វតី 

នហ្ើយខ្សវងរក ប្គប់មនធោបាយ នដើមបី យកប្ព្៉ះ ង នធវ ើជា

ប្ព្៉ះនទព្ ីន ៉ះបីដឹងថា សាមីមល នួ នគប្បខ្កកោច់អហ្ង្ហក រ 
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ក៏នោយ។ ខ្ត ការព្ោយម លួចនសាគ របស់ប្ព្៉ះអងគ ទទួល

បាន នូវ ជយយជំន៉ះ នប្សចដូចបំណ្ងខ្មន។ 

ចំខ្ណ្ក ពួ្កមស្តនរ ី ភិនលៀង រាប់អាន ប្ព្៉ះអងគតូ នច៉ះខ្ត ំ

គ្នា នៅនតឿនរ លឹកជានរឿយៗ សូមនអាយប្ព្៉ះអងគតូ ចាក

សិកាខ បទ នោយនលើកយកនរឿង ប្ព្៉ះបិតុលាធិរាជ នសរ

ចប្បនលាម យកប្ព្៉ះអងគចនា វតី ជាគូផ្សផំ្គ ត ំ របស់ប្ព្៉ះអងគតូ 

នប្សចនៅនហ្ើយ។ ខ្ត ទមិេ (argument) មនប្បសិទធិភាព្

ខាល ំង ខ្ដលអាចនធវ ើនអាយប្ព្៉ះអងគតូ ទន់ប្ព្៉ះទយយ ដូរប្ព្៉ះ

រាជហ្ឫទយយ សុំចាកសិកាខ បទ គឺ ការនប្បៀបនធៀប នន ការ

ព្ុំប្ព្ម សឹក នៅនឹង អកតញ្្ធូម៏ ចំនពា៉ះមត នប្ពា៉ះថា 

នតើ ប្ព្៉ះអងគតូមន អំណ្ឌចអវ ី នឹងថាវ យមុម ទីជា ប្ព្៉ះ

វនរាជមត (reine mère) ដល់ប្ព្៉ះមតបាន ខ្ដលប្ព្៉ះ វ 

បំណ្ឌច់ នសរ ច ល៉ះបង់ប្សកុយួន មករស់នៅប្សកុខ្មម រ ឆ្ងៃ យ

ព្ីប្គួសារប្ព្៉ះអងគ។ សនមរចប្ព្៉ះមគឧភនយរាជ ប្ព្៉ះអងគ 

សុមចិតរ ថាវ យរាជយនៅប្ព្៉ះអងគតូ នោយគ្នម ននសចករ ីសាញ

បនរ ិចបន្ចួ ន ៉ះនេើយ។ 

ដូចនន៉ះ ប្ព្៉ះអងគតូ នេើងនសាយរាជសមបតរ ិ នៅឆ្ងា ំ ១៦៣៦ 

នប្ជើសនរសី ប្ព្៉ះ មរាជយ ប្ព្៉ះប្សីធមមរាជា (១៦៣៦-១៦៤០)។ 

ប្ព្៉ះនៅងមី ខ្តងតំង ប្ព្៉ះអនុជ ប្ព្៉ះអងគនូ ជា ឧបរាជ។ 

ដឹងដំណ្ឹងលអ នន៉ះ  ំនអាយ ប្ព្៉ះនៅប្កងុអណ្ឌណ មកុក មន

នសចករ ី រកីរាយផ្ង និង បារមភផ្ង នប្ពា៉ះរយៈនព្លមច ីដី

នប្ព្នគរ វាចប់នប្សចបាច់នៅនហ្ើយ ដូនចា៉ះ ការប្រូ រជជកាល
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ងមី នៅប្សកុខ្មម រ វានឹងអាច ំនអាយមន ការផ្ទល ស់ប្រូ នន

ការប្បាសយយ ក់ទង រវាង នគរ យួន នឹង ខ្មម រ។ ដូនចា៉ះ ប្ព្៉ះ

អងគ ប្តូវចាំបាច់ ព្ប្ងឹងអំណ្ឌចដ៏ខាល ំងកាល  បុប្តីប្ព្៉ះអងគ គឺ 

ប្ព្៉ះអងគចូវ ខ្ដលជាមត របស់ប្ព្៉ះមគកសប្តងមីខ្មម រ។ ល្

នឱ្កាស នៅនព្លបុណ្យ រាជាព្ិនសក ប្ព្៉ះអងគតូ ខ្ដលប្តវូ

ជានៅ របស់ប្ព្៉ះអងគ ប្ទង់ បញ្ជ នូ នរហ៏្ព្ល ៥០០  ក់  ំ

ប្ព្៉ះរាជបណ្ណ ការ នៅថាវ យ ប្ព្៉ះនៅខ្មម រ នហ្ើយ នសា ើរសូមនអា

យ នរហ៏្ព្ល  ងំន ៉ះ នៅបំនរផី្ទា ល់ នៅប្សកុខ្មម រខ្តមរង 

ប្ព្៉ះអងគចូវ ខ្ដលកាល យ ជា ប្ព្៉ះវនរាជមត ប្ព្៉ះសនមរច ប្ព្៉ះ

 វធីត មគរាជជននី នទវកីសប្តីបរមព្ិប្ត។ ទយព្យួន

ន ៉ះ ដឹក ំនោយ មគមស្តនរ ីយួន ព្ីរ ក់ នហ្ើយរាល់ឆ្ងា ំ 

ខ្តងខ្តមន នរហ្៏ព្លងមី មកផ្ទល ស់ប្រូ ជានិចច។ ចាប់ព្ី

នព្លន ៉ះមកប្ព្៉ះអងគចូវមនអំណ្ឌចណ្ឌស់នៅប្សកុខ្មម រ។

ប្ព្៉ះអងគខ្តងខ្ត នអាយនរសីរកប្បសុៗ ចូលគ្នល់តមនវន

ជាអចិនស្តនរយ៏ ខ្តជន  ងំន ៉ះ នព្លណ្ឌ នសរចព្ុំសូវគ្នប់

ប្ព្៉ះទយយន ៉ះ នសរ ចក៏ប្តស់នអាយបនណ្រ ញនចញ ឬ នអាយ

សមល ប់នចាល នដើមបីបំបាត់មត់។ ប្ព្៉ះប្សីធមមរាជា (តូ) 

ប្ទង់ប្ជាប នូវកិចចការអាង៍កំបាំង របស់មត នហ្ើយប្ទង់

ព្ុំ សព្ធប្ព្៉ះរាជហ្ទយយនរឿងនន៉ះ ប្ទង់ខ្ប្កងរនងកៀសកន តងចិតរ

ប្ព្៉ះបិតុលា អំព្ីនរឿងនន៉ះ ខ្ដល ំនអាយប្ព្៉ះអងគព្ុំចង់

គង់នៅកន តងប្កងុឧដុងគមនជយយ ជាមួយនឹងនសរច ងំព្ីរ

ប្ព្៉ះអងគនន៉ះនេើយ។ នៅឆ្ងា ំ ១៦៣៨ ប្ព្៉ះអងគសនប្មចចិតរ 
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នៅសាងរាជធានីងមីនៅប្សកុទនលធំ នៅនកា៉ះនឃ្ល ក (កន តង

ប្សកុមាច់កណ្ឌរ ល)។ ប្ព្៉ះប្សីធមមរាជា មនប្បាជាញ  ជា

ជំ ញ ខាងគតិនលាក នសាល ក និង គតិធម៏ និង សិលប នន

កំណ្ឌព្យនឃ្ល ង និង សាស្តសារ បាលី។ ប្ព្៉ះអងគ នន៉ះនហ្ើយ ខ្ដល

ជាអាកខ្តង ចាប់កុមរា កុមរ ីចាប់នហ្សាធុជន នអាយ

ន ម្ ៉ះនៅថា ចាប់នប្តននប្ត។ 

នន៉ះនឹងនិយយ អំព្ី ប្ព្៉ះអងគចូវ ប្ព្៉ះអងគ មនកាមនរាគ 

នកើត តនប្មកនប្តកប្តអាល ព្ន់ប្បមណ្។ នងៃមួយ នសរ ច

យ ងនៅប្បពាតនប្ព្ មណ្ៈន ៉ះ មនបុរសមា ក់ ជាកូន

ព្ញានស ធិបតី នៅគវ យប្សកុនមតរបរបូិណ្៏ ន ម្ ៉ះ ព្ញា

ធំ កំព្ុងនេើងនប៉ះខ្ផ្លដូងខ្ផ្ល នហ្ើយរបូតសំព្ត់ នលចនចញ

ប្បោប់ខាងកន តងខ្វង។ ប្ព្៉ះអងគចូវ ប្កនេកន ើញ ក៏នព្ញ

ប្ព្៉ះទយយនព្កណ្ឌស់។ លុ៉ះដល់នងៃលាៃ ច បញាធំ ដឹងថា ប្ព្៉ះ

វនរាជមត យ ងមកកំសានរនប្ព្ នៅកន តងប្សកុមល នួ នហ្ើយ 

ន ើញប្ព្៉ះភស្តករ ប្ព្៉ះអងគ លួចមនចិតរនសាគ ចង់ជួប

ប្បតិព្យទធនឹងប្ព្៉ះអងគចូវ ក៏នដើរបរបាញ់សតវ នដើមបី  ំសតវ

ន ៉ះ ជានលសនៅថាវ យប្ព្៉ះ វ ខ្ដលជាវធិវា (ស្តសរ ីនមម យ)។ 

សនមរចប្ព្៉ះ វ ន ើញបញាធំ មកដល់នហ្ើយ ក៏នឹងន ើញ

ប្បោប់ខ្វង ក៏រ ងតខ្តនព្ញប្បទយយ ងំកាយ នសាគណ្ឌស់។ 

កន តងរាប្តីន ៉ះ ប្ព្៉ះ វធីត ក៏នអាយ ភិនលៀង នៅនៅ 

អ រជន (កនមល ៉ះ) នន៉ះ ចូលកន តងនវនយម រមួរក័ស នហ្ើយ

ប្ទង់សកប់សកល់ នព្ញប្ព្៉ះទយយ ព្ន់ប្បមណ្។ តមប្បវតរ ិសា
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ស្តសរ , ចាប់ព្ីនងៃន ៉ះមក ប្ព្៉ះអងគចូវ និង ព្ញាធំ រមួរស់ ជា 

គូសាងនឹងគ្នា  ប្បកបនោយ សុភមងគល រហូ្តប្ទង់ចូលទីវ

ងគតកន តងប្ព្៉ះជ ម យុ ៦១ វសា។ 

និយយព្ី ប្ព្៉ះប្សីធមមរាជា (តូ) នៅនព្លចូលគ្នល់ ប្ព្៉ះ

បិតុលា នៅប្កងុឧដុងគមនជយយ ទតន ើញ ប្ព្៉ះអងគចនា វតី 

ខ្ដលធាល ប់ជា គូទំនុកបប្មងុ ប្ទង់ក៏នឹកភាក ប្ព្៉ះរាជ

ហ្ឫទយយនសាគ សារ យអាលយយណ្ឌស់  ំនអាយភាំងភាន់

ប្ព្៉ះសាម រត ី នហ្ើយនព្លន ៉ះ ប្ព្៉ះអងគចនា វតី ក៏បនញ្ចញ

អាការនមប្តីសាគនៅវញិខ្ដរ។ អាកបបកិរយិ នសាគនៅ

 វញិនៅមកនន៉ះ  ំនអាយ សាវេឹក ព្ីរ ក់ ន ម្ ៉ះ ចាន ់

និង ចម49 របស់ប្ព្៉ះអងគចនា វតី ចាប់អារមមណ្៏ នជឿជាក់ថា 

ប្ព្៉ះអងគ ងំព្ីរ មនបំណ្ង ចង់ភាច ប់នមប្តីនឹងគ្នា ណ្ឌស់។ 

 ង ងំព្ីរ ក៏មននប្គ្នងការណ្៏ អបបល៍កខណ្៏ នដើមបី  ញ

យករង្ហវ ន ់ព្ីប្ព្៉ះរាជា ជួយ ំការណ្៏ប្ព្៉ះអងគ ងំព្ីរ នអាយ

បានសនប្មចនគ្នលបំណ្ងនសាគ។ ប្ព្៉ះអងគតូ ក៏ចាប់នអា

យនប្តៀម គន និង នប្គឿងសស្តសារ វុធ នអាយបាននប្សច 

នប្ពា៉ះ យល់ដឹងថា នបើដនណ្រ ើម ប្ព្៉ះចនា វតី ព្ី ប្ព្៉ះបិតុលា 

នឹងមនសស្តង្ហគ មជាព្ុំខាន។  រឯី ប្ព្៉ះអងគចនា វតី មំរកកល

ឧបាយប្គប់ខ្បបយ ង នដើមបី រត់នចញព្ីប្កងុឧដុងគ មក

 

49  ង ចាន់ នងិ ចម ធាល ប់បានជួយយករង្ហវ ន់ ប្ព្៉ះមគឧកនយរាជ (ឧទយ
យ) យក ប្ព្៉ះអងគចនាវតី នធវ ើជាប្ព្៉ះនទពី្ កាលពី្ប្ព្៉ះអងគតូ ពំុ្ នច់ាកសិកាខ
បទ។  
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រស់នៅជាមួយ ប្ព្៉ះគូនសាហ្៏។ នោយមនជំនួយព្ី  ង ចា

ន់ និង ចម ប្ព្៉ះអងគ នបា៉ះបង់សីល៥ សីល៨ រត់នចាលសាវ មី 

មកប្កងុនឃ្ល ក នដើមបី មកជួបគូនសាគ។ ប្ព្៉ះឧទយយ ប្ទង់

ប្ជាបនរឿងអាប្សូវនន៉ះ ប្ទង់បញ្ញច នអាយ នលើកទយព្ ខ្ដលជា 

ព្ល គន របស់ជនព្យរទុយនហ្គស៏  នៅចាំងនឹង កម យួតូ 

នប្ពា៉ះ ប្ព្៉ះរាជានន៉ះ គ នលួចប្ព្៉ះនទព្ី របស់ប្ព្៉ះអងគ។ រឯី

ព្លទយព្ របស់ហ្ល ងួរាជយ វញិ ដឹក ំនោយ  យ គន

ចិនបួនរបូ។ ទយព្ របស់ប្ព្៉ះរាជា ចាំងចាញ់ ទយព្ ប្ព្៉ះមគ

ឧភនយរាជ នហ្ើយនព្លន ៉ះ ប្ព្៉ះអងគតូ ក៏រត់នចាលប្ព្៉ះ

អងគចនា វតី នៅតមទននលធំ។  គន របស់ នលាក កាឡា

ទីនយ (ន ម្ ៉ះ ព្យរទុយនហ្គស៏) និង  គន ២៤ ក់ នដញ

តមជាប ់នហ្ើយ បាញ់ប្ព្៉ះអងគសាល ប់ នៅនព្លខ្ដលប្ទង់នៅ

ពួ្ននលើនដើមនតា ត។ រឯី ប្ព្៉ះអងគចនា វតី និង សាវេឹក  ង

ចាន់ និង ចម ប្តវូ តុលាការសឹក កាន់ន សប្បគជីវតិ 

តមចាប់។ 

ប្ព្៉ះឧភនយរាជា ឧទយយ ប ា ប់ព្ី បានឈា ៉ះសស្តង្ហគ មនឹង 

ប្ព្៉ះអងគតូ នហ្ើយ នសរ ចចាញ់សស្តង្ហគ មនន៉ះ ក៏សុគត់នៅ ប្ទង់

នសា ើដល់ ប្ព្៉ះរាជវងានុវងស និង អងគអគគនសវកា នស បតី 

នអាយ ប្ព្៉ះអងគនូ ជា ប្ព្៉ះអនុជ របស់ប្ព្៉ះអងគតូ នអាយ

នេើងនប្គ្នងរាជសមបតរ ិ បនរព្ីប្ព្៉ះនជោា ។ ដូនចា៉ះ ប្ព្៉ះអងគនូ 

បាននេើងនសាយរាជយ នៅឆ្ងា ំ ១៦៥៦ មនប្ព្៉ះ មរាជយ 

ប្ព្៉ះរាមធិបតី។ នៅកន តងរជជកាល របស់ប្ព្៉ះអងគនូ ប្ទង់
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ជាប់ប្បទ៉ះនឹង រាស្តសរ ព្ីរ ក់ ន ម្ ៉ះ រត័ និង នព្ជ 

ខ្តងតំងមល នួ ជានសរចន ម្ ៉ះ បលល យងករត័ និង បលល យងកនព្ជ។ 

ឧ ា ម  ងំព្ីរ បានសងកត់នមតរ សំនរាងទង និង លខ្ងវក 

ខ្ងម ងំបានសមល ប់នៅគវ យនមតរ ងំព្ីរន ៉ះនទៀត។ 

ប ា ប់ព្ីនស បតី ទូលថាវ យប្ព្ឹតរ ិការណ្៏ ដល់ប្ព្៉ះរាជានូ 

ប្ព្៉ះអងគ បានចាត់តំង ប្ព្៉ះអនុជនៅ គឺ ប្ព្៉ះអងគចនា  ជា

នមទយព្  ំនរហ៏្ព្លនចញនៅកមច ត់សប្តវូរាជយ ជាប្បយប់។ 

ប្ព្៉ះអងគនន៉ះ បាននរៀននច៉ះសាា ត់ ប្ព្៉ះកមមោា ន និង គត់

ងាឹក នូវ កបួ នព្ិជយយសស្តង្ហគ ម អាចទុកជា វភិាវ ី (អាកនច៉ះ

ប្បាកដ)។ កន តងប្បវតរ ិសាស្តសរ  នគសាគ ល់ប្ព្៉ះអងគ កន តងបរម ម 

នផ្សងមួយនទៀត ថា ប្ព្៉ះសតថ ។ ប្ព្៉ះអងគ បស្តង្ហក ប ពួ្ក

ឧ ា មបានដូចប្បថាា  នហ្ើយប្តស់ នអាយប្បគរជីវតិ មួយ

រ នព្ញ នមពួ្កវា  ងំនទវ នហ្ើយ ចាប់អស់ ញាតិកា 

សានលាហ្ិត មកោក់ ជាព្ល សប្មប់ប្ព្៉ះប្សីរតនប្តយយ។ 

ប ា ប់ព្ីនគរមនសថ ិរភាព្ននយបាយវញិ នៅឆ្ងា ំ ១៦៤៩ 

ប្ព្៉ះរាមធិបតី(នូ) មនបំណ្ងនឹង ម រ នមតរនប្ព្នគរ 

ខ្ដលបតិរបស់់អងគ កាលនៅមនប្ព្៉ះជនម  នអាយប្ព្៉ះនៅ

ប្កងុអណ្ឌណ មកុកមច ី កន តងរយ់នព្ល៥ឆ្ងា ំ នហ្ើយរយៈនព្លន ៉ះ

វាហួ្សសនោ នប្ចើនមកនហ្ើយ ខ្តបំណ្ងនន៉ះ ប្តវូសនមរច

ប្ព្៉ះ វធីតចូវ ជាមតចុង របស់ប្ព្៉ះអងគ សុំអងវរកុំអាល

នធវ ើសិន នប្ពា៉ះ ប្សកុយួន នឹង ចិន នៅមននកើតសស្តង្ហគ ម

នឹងគ្នា នៅនេើយ។ ប្ព្៉ះអងគចូវ សូមធា  យកជី វតិថាវ យ 
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នបើសិនជា បិត របស់ប្ព្៉ះអងគ (ប្ព្៉ះនៅអណ្ឌណ មកុក) មិន

ប្បគល់ នប្ព្នគរ មកនអាយប្សកុខ្មម រវញិ នោយប្បការដូច

នមរចក៏នោយ។ ប្ព្៉ះនៅនូ ឮសំដីប្ព្៉ះ វចូវនហ្ើយ ក៏ប្ទង់ 

សណ្ា ិតនៅនសៃ ៀមនៅ ដបិត ញនញើត ដល់ អំណ្ឌច ប្ព្៉ះ វចូ

វ នៅកន តងប្កងុឧដុងគ ខ្ដលមន គនយួន ៥០០  ក់ 

ការពារ ជាអចិនស្តនរយ៍។ ប្ព្៉ះរាជានូ ចនប្មើនជនមបាន ២៧ឆ្ងា ំ 

គប្មប់រាជយបាន ៥ឆ្ងា ំ ប្ទង់ប្បឈួន ជាទមៃន់ ក៏សុគត

នៅ។ សនមរចប្ព្៉ះឧទយយបរមរាជា នកា៉ះប្បជំុ ប្ព្៉ះរាជវងានុ

វងស និង អងគអគគនសវកា នស បតី ជុំនំប្ព្ឹការាជសមបតរ ិ 

នលើកប្ព្៉ះអងគននា  ជាប្ព្៉ះរាជបុប្តចបង របស់ ប្ព្៉ះឧទយយ 

មគឧភនយរាជា នអាយនេើង ប្គងរាជសមបតិរ បនរព្ី 

មតក (défunt) ប្ព្៉ះរាជានូ ជំនួស ប្ព្៉ះអងគចនា  ឬ សតថ  

ខ្ដលជា វងសបនររាជយ។ ការណ្៏នន៉ះ  ំនអាយ ប្ព្៉ះអងគចនា  

តូចប្ព្៉ះទយយណ្ឌស់ នហ្ើយ ប្ទង់ មនករ ីព្ិនរាធ នព្កព្ន់

ប្បមណ្ណ្ឌស់។ ប្ទង់តំងចិតរនឹង យករាជយ ខ្ដលជារបស់

ប្ទង់ នោយសិទធិ នអាយបានជាោច់ខាត។ ប្ព្៉ះអងគនរៀប

ខ្ផ្នការកលលបិច ជាសមៃ ត់ ជាមួយមស្តនរ ី និង នស ឯក 

ខ្ដលនសាម ៉ះនឹងប្ព្៉ះអងគ អស់រយៈនព្ល ៣ឆ្ងា ំ។ លុ៉ះមន ឱ្

កាសជាទំនួលនហ្ើយ នវលាយប់អប្ធាប្តសាៃ ត់ ប្ព្៉ះអងគចនា  

នអាយនស  នៅលុកចូលកន តងប្ព្៉ះរាជវាងំ នធវ ើគត់ ប្ព្៉ះមគ

ឧភនយរាជា (មនប្ព្៉ះជនម  ៥៣ឆ្ងា ំ) និង ប្ព្៉ះហ្ល ងួប្ទង់រាជយ

ននា  (មនប្ព្៉ះជនម  ២២ឆ្ងា ំ) បានសំនរចដូចប្បាថាា ។ ប្ព្ឹក
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នេើង ប្ព្៉ះអងគចនា  នកា៉ះប្បជំុ ប្ព្៉ះរាជវងានុវងស និង អងគ

អគគនសវកា នស បតី នដើមបី ប្បាប់ព្ីនហ្តុផ្ល ខ្ដលប្ទង់ 

នធវ ើឃ្ត ប្ព្៉ះបិតុលា និង ប្ព្៉ះអងគននា  ថា នប្ពា៉ះ ប្ព្៉ះអងគ

 ងំព្ីរ បំពានចាប់រាជសមបតរ ិ នលើ ប្ព្៉ះរាជានុសិទធិ គឺ ប្ព្៉ះ

អងគ ខ្ដលជាកសប្ត ប្តវូសា ងរាជយបនរព្ី មតកប្ព្៉ះនជោា នូ។ 

នសរ ចមនតប្មស់ប្តស់ ចប់សព្វប្គប់នហ្ើយ ប្ទង់សួរ នៅ

អងគប្បជុថំា : រាជសមបតរ ិនន៉ះ ប្តូវបាននៅនរណ្ឌ ? នោយ

ភយយខាល ច អំណ្ឌចប្ព្៉ះអងគចនា  ខ្ដលមន នស  ប្បោប់

ប្គប់អាវុធសឹក ឈរអម អងគប្បជុំ ក៏ ំគ្នា នឆ្ល ើយថា ប្ព្៉ះ

អងគនន៉ះឯង ជានសរច ប្តវូបានបនរនសាយរាជសមបតរ ិ នព្ញ

ចាប់ តំងព្ី មតកប្ព្៉ះរាជានូ មកនមល៉ះ។ ដូនចា៉ះឯង ប្ព្៉ះ

អងគចនា  ឬ សតថ  នេើង ប្បាបារ ភិនសក ជា ឯកមតរ ិយមគ

កសប្ត នៅឆ្ងា ំ ១៦៥៣ កន តង ប្ព្៉ះជ ម យុ ២៣ ឆ្ងា ំ។ ដូច មតក

ប្ព្៉ះនជដានូខ្ដរ ប្ព្៉ះរាជាចនា  មនបំណ្ង  ម រនមតរ 

នប្ព្នគរព្ី ប្ព្៉ះនៅអណ្ឌណ អកុកវញិ ខ្តនលើកនន៉ះ ប្ព្៉ះ វ

ធីតចូវ សូមអងវរជាងមី ថា សូមទុកនប្ព្នគរ នអាយយួន

សំណ្ឌក់អាប្សយយសិន ប្គ្នន់ទុក ចំខ្ណ្កោច់មុម ឬ សួយ 

(apanage) របស់ប្ទង់ ទប្មំប្ទង់អស់ជីវតិ នោយប្រូនឹង 

សួយនមតរ៥ ខ្ដលជា ចំខ្ណ្កោច់មុម របស់ប្ទង់សព្វនងៃ 

ថាវ យជូនប្ព្៉ះរាជា ជាអមច ស់ជីវតិនលើតបូ ង នពាលថា ប្ព្៉ះ 

វចូវ សូមថាវ យសួយ សប្មប់ប្ព្៉ះអងគ  ងំ៥ខ្មប្ត នៅប្ព្៉ះ

ឃ្ល ំងហ្ល ងួ នហ្ើយប្ព្៉ះ វ ទុកខ្ត ប្ព្៉ះសួយ ខ្មប្តនប្ព្នគរ ខ្ត
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មួយគត់ រហូ្តដល់សាល ប់។ សំនណ្ើរនន៉ះ នធវ ើនអាយ ប្ព្៉ះអងគ

ចនាទញ់ទល់ ក៏បងអង់នសចករ ី ខ្ដលនឹងប្តូវ តឹង រន ៉ះ

នរៀងមក។ នប្កាយបនរ ិចមក ប្ព្៉ះ វធីតចូវ សូម

អនុញ្ញា ត ព្ីប្ព្៉ះរាជា យងនៅគង់នៅ ប្សកុភា ំនព្ញ នោយ

 ំ ប្ព្៉ះអងគសូ និង តន់ ខ្ដល ជាបុប្ត សព្ប្ព្៉ះឧភនយរា

ជាឧទយយ នៅជាមួយផ្ង។ ប្ព្៉ះអងគចនា  មិនគ នរ ងងទទឹង

នឹងប្ព្៉ះសវនីយ៏ ប្ព្៉ះ វចូវនេើយ នោយតបនឆ្ល ើយថា : សូម

នសរចយងតមសព្វប្ព្៉ះរាជហ្ឫទយយចុ៉ះ។ 

នងៃមួយ ប្ព្៉ះរាជា អងគចនា  (សតថ ) ប្ទង់ភាកប្ព្៉ះរាជហ្ឫទយយ 

ចង់យងប្កសាលសបាយ នៅប្សកុទននលធំ។ នព្លប្តេប់

យងចូលប្កងុឧដុងគ វញិ លុ៉ះយងមកដល់ភូមិកំព្ង់លួង 

តមដងទនល  ប្ព្៉ះអងគទតន ើញ ស្តសរ ីចាមមា ក់កំព្ុងងូត

ទឹក មនរបូរាងលអ   ងំឫកកិរយិ ក៏នឆ្ើតឆ្ងយ លអ នទៀត។ 

ប្ព្៉ះអងគលួចប្បតិព្យនធ ប្សីលអ នន៉ះណ្ឌស់ ប្ទង់ប្តស់នអាយនៅ

ពួ្ក នបានច ‹ប្ព្៉ះវងសនសរ ចចាម› មកសួរ នហ្ើយឲជួយចូល

ខ្ចចូវ មត-បិត កញ្ញា នសាហ្៏ ន ម្ ៉ះ  ង វ ៉ះ មកនធវ ើជា

ប្ព្៉ះសា ំ។ មត-បិត កញ្ញា  វ ៉ះ ោក់លកខមណ្ា  ដល់ប្ព្៉ះរាជា 

ថា នបើប្ព្៉ះអងគសុមចិតរចូលសាសន៏ចាម នទើបអាចថាវ យ

បាន។ នហ្តុខ្ត ប្សឡាញ់កន តងចិ រ  នហ្ើយ ចង់ នសវនៈ50 

 ងវ ៉ះ ប្ព្៉ះរាជា យល់ប្ព្មតមលកខមណ្ា  នោយគិតថា 

នឹងបានពួ្កចាមជាវ  នធវ ើជាសមពនធមិតរ ទុកជា កមល ំងទយព្

 

50 នសវនៈ ឬ នសវ  : ការនសព្គប។ 
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បប្មងុ ការពារប្ព្៉ះរាជបលល យង ទល់នឹង ប្គប់ការប៉ះនបារ ជា

ព្ិនសស ព្ីសំណ្ឌក់ បុប្ត សព្វប្ព្៉ះបិតុលាឱ្ទយយ។ នលសមួយ

នទៀត ថា ប្ព្៉ះអងគ អាចលាងបាបបាន ដបិត តមធម៏ ប្ព្៉ះ

មគហ្ម យត នបើនរណ្ឌ បានចូលសាស គ្នប់គុណ្នហ្ើយ ប្ព្៉ះ

មគហ្ម យត ទទួលជួយបាន ងំអស់ ព្ុំឲជន ងំឡាយ 

ខ្ដលជា សទធិវគិរកិន ៉ះ មនបាប មនន សនេើយ ដូច

យ ង ប្ព្៉ះអងគបាននធវ ើឃ្ត ប្ព្៉ះបិតុលា និង ប្ព្៉ះរាជាននា។ 

នលសនន៉ះ វាប្តវូឱ្កាស ចំនពា៉ះករណ្ី របស់ប្ព្អងគចនា  ជាង 

ធម៏ ប្ព្៉ះព្ុទធសាស ។ តមការព្នយល់ របស់សនមរចប្ព្៉ះសុ

គ ធ  សងឃរាជា ដល់ប្ព្៉ះអងគថា : ‹បុណ្យ និង បាប មនខ្ត

នោយចំខ្ណ្កព្ីគ្នា , ថានបើប្ទង់បាននធវ ើបុណ្យនប្ចើន តនៅ

នឹងបាន នសាយសុមជាមុន នបើប្ទង់បាននធវ ើបាបនប្ចើន 

ប្ទង់ នៅនសាយទុកខ  ជាមុនប ុនណ្ឌណ ៉ះ គ្នម នកន តងប្ព្៉ះព្ុទធបបញ្ា

តិ ឬ ព្ុទធនុញ្ញា ត ឲកាត់កងសងគ្នា  ន ៉ះនេើយ›។ 

នប្កាយព្ីប្ព្៉ះអងគចនា  បានចូលសាស ប្ព្៉ះមគហ្ម យតមក 

ប្ទង់ នលើកពួ្កចាមជាវ  ខ្ដលជាញាតិនឹងប្ព្៉ះសា ំឯកវ ៉ះ  ងំ

ប ុ ម ន ជាមស្តនរ ី ងំអស់ នហ្ើយនបើ  មុឺនខ្មម រណ្ឌ ចង់

នេើងបុណ្យសកយក  រហ្យសតមបំណ្ង ប្ទវូ ំគ្នា ចូលសាស  

ប្ព្៉ះមគហ្ម យត។ អំនព្ើនផ្រសផ្ទរ សន ៉ះ  ំឲមស្តនរ ី និង ប្បជារា

ស្តសរ ខ្មម រជានប្ចើន មន បដិ ៈ51 នព្ញនផ្ានគរ។ សាថ នការណ្៏

នន៉ះ ជា លាភជយយ ដល់ ប្ព្៉ះ អងគ សូ និង តន់ ខ្ដលជា ប្ព្៉ះ

 

51 បដិ ៈ : មនិសបាយចតិរ នងិ មឹងផ្ង។ 
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បុប្ត សព្ប្ព្៉ះឧភនយរាជាឱ្ទយយ ប្តវូប្ព្៉ះអងគចនានធវ ើឃ្ត។ 

ប្ព្៉ះអងគ ងំព្ី បាននៅរស់នៅ នៅប្សកុភា ំនព្ញ ជាមួយ 

ប្ព្៉ះ វធីតចូវ ក៏បញ្ញជ ជាសមៃ ត់ ឲមស្តនរ ីមល នួ នៅបញ្ច ត ៉ះ

បញ្ច លូរាស្តសរខាងនកើត តំងព្ីនមតរប្សីសនធនៅតបូ ង បាន

ជានប្ចើន, នរៀបចំជាកងទយព្, នបា៉ះប ា យជយយ នៅកន តង

នមតរសំនរាងទងមួយ និង នៅខ្ប្ព្កនៅា មួយនទៀត នៅឆ្ងា ំ 

១៦៥៧។ ដូចនន៉ះ នសរ ច ងំព្ីរប្ព្៉ះអងគ នសា ើសូមឲ ប្ព្៉ះ វ

ធីតចូវ សូមជំនួយកងទយព្ ព្ី ប្ព្៉ះនៅប្កងុនហ្វ  នដើមបី 

ព្ប្ងឹងកមល ំង តទល់នឹង ប្ព្៉ះនៅប្កងុឧដុងគ។ ប្ព្៉ះនៅ

ប្កងុនហ្វ  យល់ប្ព្មតមសំនណ្ើរ បានបញ្ច នូ ទយព្ មន

នស  គន ៥០០០  ក់ ដឹង ំនោយ នមទយព្យួន 

ន ម្ ៉ះ អុងភូនបៀ នលើកមកប្សកុភា ំនព្ញ នដើមបីជួយ ប្ព្៉ះអងគ

សូ និង តន់។ ចំខ្ណ្ក ប្ព្៉ះនៅខ្មម រ ដឹងដំណ្ឹងន ៉ះភាល ម ក៏

ប្បញាប់ នរៀបទយព្ ចាម-ខ្មម រ នដើមបី ប្បាបប្បាម ទយព្កបត់

នឹងប្ព្៉ះអងគ។ ពួ្កនស បតីខ្មម រ មិនសូវ មនទឹកចិតរ

ខាល ំងកាល  ចង់ជួយ ប្ព្៉ះអងគចនា  នោយនហ្តុថា ប្ទង់

នបា៉ះបង់ព្ុទធសាស  និង នលើកដំនកើង ពួ្កចាមឲមន

អំណ្ឌច កំខ្ហ្ងគប្មម នលើមស្តនរ ីខ្មម រ។ ប្ព្៉ះអងគចនា  តំង 

ប្ព្៉ះអងគអិម ខ្ដលជាប្ព្៉ះរាជបុប្ត មួយអងគខ្ដរ របស់ប្ព្៉ះឱ្

ទយយ ជានមទយព្មុម ឯចំខ្ណ្ងប្ព្៉ះអងគ ប្ទង់ដឹក ំផ្ទា ល់ 

ទយព្ហ្ល ងួ ខ្ដលមន គន សុទធខ្តជនជាតិចាម។ នោយ

គ្នម នការគ្នំប្ទនព្ញទំហឹ្ង ព្ី មស្តនរ ីខ្មម រ នូវនរហ្៏ព្ល មិនខ្ត



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

101 

ប ុនណ្ឌណ ៉ះ  ំគ្នា រត់នចាលទយព្ខ្ងមនទៀត។ ការណ្៏នន៉ះ  ំឲ

ប្ព្៉ះអងគចនា  ចាញ់សស្តង្ហគ ម នហ្ើយប្តវូយួន ចាប់មល នួប្ព្៉ះអងគ 

បាននទៀត។ ឯចំខ្ណ្ក ប្ព្៉ះអងគអិម វញិ ប្ទងប់ានសាល ប់

កន តងសមរភូម ិកន តងជ ម យុ ២៩ឆ្ងា ំ។ ប្ទង់ប្តវូទយព្យួន បាញ់

ធាល ក់ទឹក នហ្ើយរកសព្ ព្ុំន ើញនេើយ។ នមទយព្យួន អុងភូ

នបៀ កាលចាប់ប្ព្៉ះអងគប្ទង់រាជយខ្មម របាន មិនបញ្ច នូ នៅឲ 

ប្ព្៉ះអងគសូ និង តន់ ខ្បរជាយកប្ទង់ នៅោក់កន តងប្ទងុ

ខ្ដក រចួបញ្ច នូ នៅប្សកុយួនខ្តមរង។ ប្ព្៉ះអងគសូ ដឹង

ដំណ្ឹងនន៉ះកាលណ្ឌ  ំឲប្ទង់គ្នា ន់ខាា ញ់ កន តងប្ព្៉ះហ្ឫទយយ 

នប្ពា៉ះ ប្ទង់យល់ន ើញថា យួន ប្បមងនមើលង្ហយប្ព្៉ះអងគ 

ដូនចា៉ះ ចាស់ជាយួនមនបំណ្ងអវ ីអាប្កក់បនរនទៀតជាព្ុំ

ខាន។ ប្ព្៉ះអងគ នរៀបនជើងប្ពួ្ល ទុកជាមុន នោយមិននអា

យ ប្ព្៉ះ វធីតចូវ ដឹងខ្ផ្នការណ្៏ របស់ប្ទង់។ រចួនប្សច

នហ្ើយ ប្ព្៉ះអងគសូ និង តន់ នលើកទយព្នចញព្ីភា ំនព្ញ នោយ

 ំ ប្ព្៉ះ វចូវ នៅជាមួយ នឆ្ងព ៉ះនៅភា ំនព្ញយ ងប្បយប ់

នដើមបី បប្ងួបបប្ងួម ទយព្ប្ព្៉ះអងគ ជាមួយ ទយព្ខ្មម រ នៅ 

ប្កងុឧដុងគ។ អស់ មឺុនសព្វមុមមស្តនរ ី និង អាណ្ឌប្បជានុ

រាស្តសរ  នៅឧដុងគ  ំគ្នា មកចុ៉ះចូលប្ព្៉ះអងគ ងំព្ីរ ជានប្ចើ

ន។ តមព្ិត អុងភូនបៀ មនគំនរាង ចាប់ នសរ ចខ្មម រ  ងំ

ព្ីរ យកនៅប្សកុយួនខ្មន នហ្ើយ វាយយកប្សកុខ្មម រ ោក់

ជា នគរចំណុ្៉ះយួនខ្តមរង។ បានដំណ្ឹង ថា ប្ព្៉ះអងគសូ 

និង តន់ យងនៅប្កងុឧដុងគបាត់នហ្ើយ គ្នត់ ក៏មំរក
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លបិច ចូលចាប់ នសរ ចខ្មម រ នៅទីន ៉ះខ្តមរង ខ្តមិនបាន

សំនរច ក៏សនប្មចចិតរ នលើកទយព្វាយ ប ា យរាជធានីខ្មម រ

ខ្តមរង។ មណ្ៈន ៉ះ ខ្មម រមនសាមគគ ីភាព្ នចញចាំងត

ទល់នឹងទយព្យួន វាយខ្បកទយព្យួនខាច ត់ខាច យ  ំគ្នា រត់

នៅប្សកុយួនវញិអស់ នោយ ំប្ព្៉ះអងគចនា  នៅជាមួយផ្

ង។ អុងភូនបៀ ចូលគ្នល់ ប្ព្៉ះនៅអណ្ឌណ មកុក នរៀបរាប់ អំព្ី 

ដំនណ្ើរ នន ប្ព្ឹតរ ិការណ្៏ ខ្កយករចួមល នួ អំព្ីបរាជយយរបស់មល ួ

ន។ ប្ព្៉ះនៅអណ្ឌណ មកុក នអាយនោ៉ះខ្លងប្ព្៉ះអងគចនា  

នហ្ើយ នអាយ ំប្ទង់នៅប្សកុខ្មម រវញិ។ មនប្ព្៉ះហ្ទយយ

ខ្បបនន៉ះ ប្បខ្ហ្លជាប្ព្៉ះអងគ យលថ់ា បុប្តី របស់ប្ព្៉ះអងគ 

ប្ព្៉ះ វចូវ ជាប់នៅប្សកុខ្មម រ នៅនេើយ ដូនចា៉ះ នបើប្បគល់

ប្ព្៉ះអងគចនា  នៅឲប្ព្៉ះអងគសូ និង តន់ វាមនប្បនយជន៏

ដល់ ប្ព្៉ះ វចូវ នៅវញិនទ នប្ពា៉ះ ខ្មម រអាចយល់ន ើញថា 

នគរយួន មិនចង់ប្រូ ការចងសាព ននមប្តី រវាងនគរ ងំ

ព្ីរ នទ។ លុ៉ះ គនយួន ជូនដំនណ្ើរ ប្ព្៉ះអងគចនា  ប្តេប់

មកប្សកុខ្មម រវញិ មកដល់ពាក់កណ្ឌរ លផ្ល វូ ប្ទង់មននកើត

អហិ្វាតនរាគ (នរាគបណ្ឌរ លឲចុ៉ះផ្ង កអ តួផ្ង) ជាទមៃន់ 

ប្ទង់សុគតអស់ប្ព្៉ះជនម  នៅប្សកុ បាត់ជនញ្ច ៀន កន តងប្ព្៉ះ

ជនម  ៤១ឆ្ងា ំ នប្កាយព្ីបាននសាយរាជយបាន ១៨ឆ្ងា ំ។ 

ប្ព្៉ះអងគសូ នេើងនប្គ្នងរាជសមបតរ ិ បនរព្ី ប្ព្៉ះអងគចនា  នៅ

ឆ្ងា ំ ១៦៥៦ កន តងប្ព្៉ះជ ម យុ ២៩ឆ្ងា ំ។ នសរ ចប្ទង់នសាយរាជ

សមបតរ ិបាន ១៦ឆ្ងា ំ ប្តវូបាន ប្ព្៉ះរាជសុណ្ិសា (កូនប្បសា) 
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នធវ ើឃ្តប្ព្៉ះអងគ កន តងជ ម យុ ៤៤ឆ្ងា ំ នដើមបី ដនណ្រ ើមរាជយ។ 

ប្ព្៉ះអងគនន៉ះ ប្ព្៉ះ ម បទុមរាជា ជា ប្ព្៉ះរាជបុប្ត មតក

កសប្តននា  ។ ប្ព្៉ះអងគតន់ ជា ឧភនយរាជា ប្ទង់លបយង

នៅប្សកុយួន នដើមបី នគចព្ីរាជភយយ ប ា ប់ព្ីដឹងថា ប្ព្៉ះ

បទុមរាជា សមល ប់ប្ព្៉ះរាជាសូ ជា ប្ព្៉ះនជោា  របស់ប្ព្៉ះអងគ។ 

ប្ព្៉ះបទុមរាជា នេើងនសាយរាជសមបតរ ិ បនរព្ី ប្ព្៉ះអងគសូ 

នៅឆ្ងា ំ ១៦៧១ កន តងប្ព្៉ះជ ម យុ ៣៥ ឆ្ងា ំ។ 

ប្ព្៉ះបទុមរាជា ប្ទង់នសាយរាជសមបតរ ិបានខ្តមួយឆ្ងា ំ ប្តូវ 

បាន ប្ព្៉ះចមកសប្តី ខ្ដលជាអគគមនហ្សីសារ ំ របស់ប្ព្៉ះអងគ 

(កសប្តីនន៉ះ ជា អតិតអគគមនហ្សី មតកហ្ល ងួសូ ខ្ដល ប្ព្៉ះ

បទុមរាជានធវ ើគតប្ព្៉ះអងគ) ចូលនដជាមួយមស្តនរ ីចាម លប

លុកនធវ ើគតប្ព្៉ះអងគ។ ដូចនន៉ះ នទើប នស បតី មស្តនរ ីរាជ

ការ  ងំពួ្ង ប្បិកាជំនំុ ប្ព្មថាវ យរាជសមបតរ ិ នៅសនមរច

ប្ព្៉ះខ្កវគវ 52 អងគជី ខ្ដលជាប្ព្៉ះរាជបុប្ត មតកប្ព្៉ះរាជាសូ។ 

មកដល់ប្តឹមនន៉ះ នយើងបិទវង់ប្កចក នូវ ការខ្ងលងអននល ើៗ

មល ៉ះ អំព្ី ប្ព្ឹតរ ិការណ្៏ នន រាជឃ្ត មននៅកន តង រាជវងានុ

វងសខ្មម រ នៅ សតវតស ទី១៧ ខ្ដលជា សតវតសលអចំនពា៉ះយួន 

ហ្ុចឱ្កាសឲយួន នផ្រើមលុកលុយចូលប្សកុខ្មម រ ព្ី ទឹកដី

នប្ព្នគរ រចួ រុលចុ៉ះបនរៗជានិចច មកទិសខាងតបូ ង។ នបើ

មនឱ្កាសនៅនងៃមុម នយើងនឹង សាកលបង សរនសរ ជា

 

52 ប្ព្៉ះខ្កវគវ  : បរមង្ហរ ប ា ប់ព្ី ប្ព្៉ះឧបរាជ។ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

104 

 វភិាគ ផ្រល់នយបល់ យ ងព្ិសារ  អំព្ី សមយយ យួន យក

នប្ព្នគរ រហូ្តមកដល់ កាលសមយយ របស់នមទយព្យួន 

ន ម្ ៉ះ នទឿង មិញយ ង មកប្តួតប្ត ផ្ទា ល់នៅប្សកុខ្មម រ នធវ ើ

ននយបាយ បងខ ំជនខ្មម រ នអាយ រស់នៅ កន តង វបបធម៏យួន។ 

អកុលខ្មម រ នៅចំនពា៉ះ វបបធម៏យួន មនជនប្ៅនប្ៅ ចាក់

ជាឫសខ្កវ ជា ប្បភព្អកុសល ចិញ្ច ឹម នូវ អកុសល រាប់

សតវតសរ៏ មកនហ្ើយ។ គុណ្សមបតរ ិ ខ្ដលខ្មម រ ធាល ប់មន នៅ

សមយយ មគនគរ វាមិនអាចយកនធវ ើ ជាចនមល ើយវជិជមន 

នៅចំនពា៉ះមុម វបបធម៏យួន ្នមុមជានិចច។ នៅនព្ល

ណ្ឌ ខ្មម រ រស់ទប្ទម មរងៗ នៅចំនពា៉ះមុមវបបធម៏យួន គឺ 

ជាដំនណ្ើរ ឥតអាចនប្សាចប្សង់វញិបានន ៉ះនេើយ។ ដូនចា៉ះ 

កំហុ្សខ្មម រ គឺជា ប្បនយជន៏យួន ជានិចច។ ដូចនន៉ះ ខ្មម រ 

ខ្តងខ្តមឹងនឹងយួន ទុកជា អាកនឆ្លៀត, ខ្តខ្មម រ មិនខ្ដល 

មិតមំ ព្ិចារណ្ឌ អំព្ី មូលនហ្តុ នន កំហុ្ស របស់មល នួ ខ្ដល

អាចឲយួន នឆ្លៀត ញគុណ្ប្បនយជន៏ព្ីមល នួន ៉ះនទ។ អវ ី

ខ្ដលជា ការរ៉ិះគន់ ដល់មល នួ ខ្មម រ ទុកវាជា ការមក់ង្ហយ ឬ 

ល្ នពាន ដល់មល នួ ឬ អាចទុក ជាកបត់ជាតិខ្តមរង នបើ 

 រ៉ិះគន់ អាកដឹក ំជាតិ។ ដូនចា៉ះ ការរ៉ិះគន់ ជា ន ស ដូច

មនខ្ចង នៅកន តងចាប់ រាជននតិ ថា : ‹ន សនកើតដបិត

នពាល លមមមត់53 ល្ នពាន›។ ដូនចា៉ះ នដើមបី រស់បានសុម 

គឺ ប្តូវ ខ្តរស់នៅកន តងផ្ាត់ដំបូ ម ននផ្សងៗ ដូចយ ង : ចូល

 

53 លមមមត់ មននយយថា ខ្ដលនច៉ះខ្តរអិលមតថ់ានៅ។ 



 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរនសរ នោយ ឧប នៅ សង្ហា  

១៩ កញ្ញា  ២០១៧ 

105 

សា ឹងតមបទ ចូលប្សកុតមប្បនទស; មល នួ បកុំនតង នដ

មល ីកុំន្ង ប្សវានអាបភា ំ។ 

គំនិតនន៉ះ ជាព្ុមព នន ការអប់រ  បណ្ឌរ រាស្តសរ ខ្មម រ នៅសមយយ

សករ ិភូមិ ខ្ដលអាកដឹក ំ នគយកមកនធវ ើជា វបបធម៏ នន 

ការដឹក ំជាតិ ផ្ទ តយព្ីវបបធម៏យួន ខ្ផ្អកនៅនលើ កុងជឺ

និយម ខ្ដលនយើង បាននរៀបរាប់នៅខាងនលើ។  

របបធម៏ នន ការដឹក ំ និង វបបធម៏ននយបាយខ្មមរ ជា 

វបបធម៏សករ ិភូមិ។ កាលសមយយ មគនគរ សករ ិភូមិនិយម 

វាអាចជា ចលករ នន ឯកភាព្ជាតិ នប្ពា៉ះអំណ្ឌចមជឈឹម 

ប្តវូការ អំណ្ឌចពួ្កនសរចប្តញ់54 សំរាប់ ទូទយរ អំណ្ឌចមល នួ 

សព្វទិសទី នៅកន តងនគរ។ អំណ្ឌចមជឈឹមខ្មម រ ជារបប

ដឹក ខំ្បប នសរ ច- អាទិនទព្។ ដូចនន៉ះ ការនគ្នរព្ មគ

កសប្ត គឺជា ការនគ្នរព្ អាទិនទព្ សុទធសាធ នពាលថា អតថ

ភាព្ នន អាទិនទព្ ជា សចចៈភាព្ (vérité) ឬ ភាវៈ អាប្សយយ

នហ្តុ (raison d’être) នន អំណ្ឌច  របស់ប្ព្៉ះរាជា ខ្តមរង។ 

ព្ិតប្បាកដណ្ឌស់ ថា ការបនងក ើត ប្ទឹសរ ី នសរ ច- អាទិនទព្ 

នៅសមយយកាលន ៉ះ ជា ការបនងក ើតមួយ ជាវជិជមន នប្ពា៉ះ

សងគមខ្មម រ ប្តូវចាំបាច់មន រច សមព យនធ  នន គំនិតដឹក ំ

មជឈឹម នដើមបី ឲ ប្បជារាស្តសរ  នគ្នរព្ នូវ សណ្ឌរ ប់ធាា ប់សងគម

ខ្តមួយ។ គឺថា នៅកន តងលកខមណ្ា ខ្តមួយនន៉ះឯង ខ្ដលជា

 

54 ពួ្កនសរចប្តញ ់; les seigneurs locaux។ 
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ដំនណ្ើរ នន ប្បជាជាតិខ្មម រ អាចបនងក ើតបាន នូវ អរយិធម៏

ដ៏មពង់មពស់។ ន ៉ះបីមុសព្ី ចំណ្ង់ចំណូ្លចិតរ យ ងណ្ឌករ ី 

នគទុក អរយិធម៏រុងនរឿងន ៉ះ ជាសាា នដ នន មគកសប្ត 

និង នវធី55ខ្មម រ  ងំឡាយ នៅសមយយន ៉ះ នប្ពា៉ះ ប្បជារាស្តសរ  

ព្ុំអាច ទទួលរា ប់រង មុមការ នន ននយបាយដឹក ំជាតិ

បាន ដបិតកំរតិ នន ការនច៉ះដឹង នៅមនឋានៈ បនៅ

នេើយ  ងំ ការនច៉ះដឹងជាទួនៅ និង នយសាស្តសរ 56។ ដូនចា៉ះ 

វណ្ណ ៈកសប្ត និង វណ្ណ ៈប្ពាហ្មណ្៏ មនតួ ទី ផ្ទរ ច់មុម ជា 

ថាា កអ់ាកដឹក ំជាតិ ខ្ដលនច៉ះដឹង ន ៉ះឯង។ ខ្តចាប់ព្ី

សតវតសរ៏ទី១៤មក ប្បជាជាតិខ្មម រ ជួបប្បទ៉ះនឹង វបិតរ ិ 

ននយបាយ ជានប្ចើន នៅកន តង ថាា ក់អាកដឹង ំ ខ្ដល ំឲរ

អឹលបនរ ិចមរងៗ នៅកន តង អតថងគត។ នហ្ើយ ការទងគ ិចនឹង

បរាជយយ57 នៅចំនពា៉ះមុម ប្បនទសជិតខាង មន នសៀម 

និង យួន ប្គ្នន់ខ្តជា ការរុញបខ្នថម អតថងគតខ្មម រ ខ្ដលវា 

ចាប់នផ្រើម មនរចួមកនហ្ើយ។ ដូនចា៉ះ អតថងគតខ្មម រ វាមន 

មូលនហ្តុ នប្ៅ ជាង បរាជយយនយធា នៅកន តងសស្តង្ហគ ម រវាង 

ខ្មម រ ជាមួយនឹងប្បនទសជិតខាងមល នួ។ សួរថា នតើ ជា 

អតថងគត មន មូលនហ្តុ ននវបបធម៏ និង សីលធម៏ ខ្ដល 

ព្ុំនច៉ះសប្មបមល នួ នៅនឹង ការវវិតរន៍ នន សងគម និង ប

 

55 ពាកយ នវធី គឺម្ត នំប្បើកន តងនយយ អាកដឹក ំ មនការនច៉ះដងឹ។ រឯី ពាកយ វរៈ
ជន វញិ មននយយ ជា អាកនច៉ះដងឹទួនៅ។ 
56 នយសាស្តសរ  ; science politique។ ពាកយនន៉ះបនងក ើតនោយនលាកនអៀវនកើស។ 

57 ការទងគ ិចនងឹបរាជយយ ; le choc de la défaite។ 
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 រសិាថ ន នន ភូមិសាស្តសរ , ននយបាយជាតិ និង ដំបន់ ? ការ

ប្បទល់មុមគ្នា  រវាង អរយិធម៏ខ្មម រ នឹង អរយិធម៏យួន 

ចាប់ព្ី សតវតសរ៏ ទី ១៧ មក ជាការបនរ  នន ការទងគ ិចគ្នា  

ខ្ដលខ្មម រ មិន ន់រកន ើញនៅនេើយ នូវចនមល ើយ ប្តឹមប្តវូ

មួយ ខ្ដលអាចឲ ប្សកុខ្មម រសព្វនងៃ ខ្ដលជា ប្សកុសល់ព្ី

ប្បវតរ ិសាស្តសរជាតិខ្មម រ ព្ុំអាចនឹងកាល យជា កមព តជានប្កាមងមី

មួយនទៀត សំរាប់ ប្បជាជាតិនយៀកណ្ឌម។ ដូចបាន

នរៀបរាប់ព្ីខាងនលើរចួមកនហ្ើយ នៅ សតវតស ទី១៧ ប្បជា

ជាតិខ្មម រ រស់នៅកន តង វបិតរ ិ របស់អាកដឹក ំ ហ្ុញឱ្កាសឲ 

ប្បជាជាតិនយៀកណ្ឌម នឆ្លៀតយកចំនណ្ញជានិចច កន តងយុទធ

សាស្តសរ ចាស់លាស់ នដើមបី ដនណ្រ ើមទឹកដីខ្មម រ ឲបានជាោច់

ខាត។ 

សព្វនងៃនន៉ះ ការទំ ក់ទំនង រវាង ខ្មម រ-យួន គឺនៅ សភាព្ 

ជា ការទំ ក់ទំនង រវាង អាកចាញ់ នឹង អាកឈា ៉ះ។ នយៀក

ណ្ឌម ចង់រកា នូវ អតថប្បនយជន៍ ជា អាកឈា ៉ះ ជានិចច គឺ 

បងខ ំឲខ្មម រ ជាអាកចាញ់ ដឹងគុណ្មល នួ គ្នម ននងៃបញ្ច ប់ យក 

នងៃ ៧ មករា ឆ្ងា ំ ១៩៧៩ ជា និមិតររបូ នន  វសិិដាភាព្ នន 

អរយិធម៏យួន នលើ អរយិធម៏ខ្មម រ នៅកន តង ស ុម នន សនរ ិ

ភាព្មួយនៅប្សកុខ្មម រ ខ្ដល នយៀកណ្ឌម ជាមច ស់។ ការ

រកា វបបធម៏ និង ប្បនព្ណី្ខ្មម រ នៅនលើទឹកដីខ្មម រ នយៀក

ណ្ឌម អនុញ្ញា តឲ ជនជាតិខ្មម រ អាចរកាបាន ឲខ្តការ

រកាន ៉ះ វាសថ ិតនៅកន តង ការទទួលសាគ ល់ នន នជាគជយយ 
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របស់នយៀកណ្ឌម នៅប្សកុខ្មម រ ព្ុំអាចបងវ ឹលវញិបាន។ គឺ

ថា អវ ីខ្ដល ប្បជាជាតិខ្មម រ មនបំណ្ង ចង់ព្ិនិតយនេើង

 វញិ ខ្បបយ ងណ្ឌក៏នោយ គឺខ្មម រ ប្តវូយល់ដឹងថា ប្តវូខ្ត

នដើរ តមផ្ល វូសស្តង្ហគ មជានិចច នប្ពា៉ះការណ្៏នន៉ះ ជាមល ឹមសារ 

នន អរយិធម៏យួន។ ដូនចា៉ះ សនរ ិភាព្និយម របស់នយៀកណ្ឌ

ម នៅឥណ្ឌ ចូិន ជា សនរ ិភាព្និយម របស់ រាជាធិរាជាណ្ឌ

ចប្កយួន ខ្ដល ពួ្កអាកដឹក ំខ្មម រសព្វនងៃ នគយកមក 

គំរាមកំខ្ហ្ង ដល់ប្បជាព្លរដាខ្មម រ កន តងឋានៈ ជា ឆ្ងម ំយួន 

រកាសនរ ិភាព្ ឲនយៀកណ្ឌម ន ៉ះបីសនរ ិភាព្ន ៉ះ ជា 

អកុសលសំរាប់ប្បជាជាតិខ្មម រក៏នោយ។ 

រសចកិីសៃន ិដ្ឋា ៃ 

នបើ តមប្ទឹសរ ី របស់វទូិននយបាយមល៉ះ សរ ីអំព្ី ប្បជាជាតិ 

ពួ្កគ្នត់ មន ទសសនៈថា ប្បជាជាតិ គឺគ្នម នអវ ីនប្ៅព្ី 

សនរតិវងស ជា អាកចាំងដនណ្រ ើមបាន ព្ីអតីតកាល នគរ 

ឬ ប្បជារាស្តសរ  នហ្ើយប ា ប់យូរមក នគរចំណុ្៉ះ និង ប្បជា

និករ ចុ៉ះចាញ់ន ៉ះ  ំគ្នា  សនប្មចចិតរ រស់នៅ កន តង ប្បព្យនធ

ដឹក ំ របស់អាកឈា ៉ះ នោយ ំគ្នា  បំនភលចនចាល នូវអតីត

កាលរបស់មល នួ ជាអាកចាញ់។ ទសសនៈនន៉ះ វាមននសចករ ី

ព្ិតរបស់វា មនជា ឧ ហ្រណ្៏ ដូចយ ង ការបប្ងួប

បប្ងួម នន ប្បនទស អង់នគលស, នអៀេង់ និង នអកូស ជា 

សាា នដ ននសនរតិវងស; ក៏ដូច ប្បនទស អីុតលី កាល យជា ប្បជា

ជាតិ ព្ី ការប្បមូលផ្្តំដ៏យូរ នន បូររីដា ជានប្ចើន; ប្បជាជាតិ 
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ហូ្េង់ នកើតនចញព្ី ទំននើងចិតរ របួរមួ នន ពួ្កនសរចប្តញ់ 

តមសមពងស  (mariage) រវាង កូននៅ; មគនគរខ្មម រ 

បនងក ើតបានព្ី សស្តង្ហគ មបប្ង្ហប បូររីដាជានប្ចើន ព្ីសំណ្ឌក់ 

សនរតិវងស ពូ្ខ្កពូ្រាងមួយ។ ខ្តទសសនៈនន៉ះ គ្នម នតនមលជា

ោច់ខាតន ៉ះនេើយ នប្ពា៉ះថា ដូចប្បនទស សីុវ ស និង សហ្

រដាអានមរកិ នកើតបាន ព្ុំខ្មនជាសាា នដ របស់សនរតិវងស 

ណ្ឌមួយនេើយ ផ្ទ តយនៅវញិ គឺជា ការប្បមូលផ្្តំ នន បិណ្ា ិ

សិលា58  ងំឡាយ ខ្ដលឥតមន មូលោា ន ននសនរតិវងស 

 ល់ខ្តនសា៉ះ។                    

 

រសៀវរៅ ៃិង ឯកសា ជំៃួយ ៃិង ដកគ្សង់ 

- Confucius et Mencius : Les quatre livres de philosophie morale 

et politique de Chine. Traduits du chinois par M.G. PAULTHIER 

– Paris 1846. 

- Grammaire des civilisations : Fernand BRAUDEL – Edition 

Champs histoire. 

- Histoire des Khmers : L’odyssée du peuple cambodgien par 

Thach Toan. 

- Le Cambodge et la colonisation française par Alain Forest. 

- Le Cambodge par Jean Delvert – Edition Que sais-je ? 

- Histoire du Vietnam par André Masson – Edition Que sais-je ? 

 

58 បិណ្ា ិសលិា ; (conglomérats)។ 
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- Les institutions politiques et l’organisation administrative du 

Cambodge ancien (VI-XIII siècles) par Sachchinand SAHAI – 

thèse pour le doctorat du 3ème cycle. 

- Quelques aspects de la littérature khmère par Keng Vannsak- 

Texte de conférence à la faculté des lettres et des sciences 

huamines de Phnom-Penh (novembre 1966).  

- អរយិធម៏ ខ្មម រ-ឥណ្ឌា  -សរនសរនោយ វនិយយបណ្ា ិនត ភកិខ ត  បា ង ខាត។់ 

- អរយិធម៏ខ្មម រ - សរនសរនោយ អាកប្សី ប្តងឹ ង្ហ។ 

- ប្ព្៉ះរាជព្ងាវត នន ប្បនទសកមព តជា - សរនសរនោយនលាក រ.នគ្នវទិ។  

- ឯកសារមគបរុសខ្មមរ ឬ ប្ព្៉ះរាជព្ងាវតខ្មមរ ប្សាវប្ជាវនោយ 

នលាក នអង សុត។ 

- ដំនណ្ើរនឆ្ងព ៉ះនៅទិសខាងលចិ - ឥណ្ឌ ចូនិឆ្ងា ំ ២០០០ និព្នធនោយ

នលាក នួន ន ឿន។ 

- ប្បនទសខ្មមរ ព្ីបុព្វសមយយរហូ្តដលក់ារនបា៉ះបង់នចាលរាជធានអីងគរ 

នរៀបនរៀងនេើងនោយ សមគម Promo-Khmer។ 

- ភាសាខ្មមរ - និព្នធនោយនលាក នអៀវ នកើស។ 

- កមព តជា នងិ សហ្ព្យនធឥណ្ឌ ចូនិ និព្នធនោយនលាក ចាន់ ោរា នងិ 

ខ្ប ន  រវ។ី 

- អរយិធម៏ខ្មម រ និព្នធនោយនលាក  វ នឆ្សកុ។ 

- អរយិធម៏ខ្មម រ និព្នធនោយនលាក លី ឆ្ងមនតង។  


