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សសចកតីស្តើរ
ិ យ របស់ គ្បជាជាតិ
ិបបធម៏ ខ្មម រ បសងក ើត ជា ចំសែោះដឹង គ្រប់ ិស័
ខ្មម រ។ ខ្ត សបើ ិបបធម៏ សា ិត សៅ ក្នុង រង្ហវស់ ខ្ដល សរ យល់ ស ើញ
មុស, វាយ តនមល គ្សាល, បំខ្បក្ សចញ ជា ខ្្ន ក្ សគ្ជើសសរ ើស ដ្ឋច់ៗ
ិ
ិ
ោន វា អាច នាំ បសងក ើត ជា ិបតត
ិ ដល់ ជាតិ គ្ពមោន ៃឹង ិបតត
ិ
យល់ ដឹង របស់ គ្បជាពលរដា ។ គ្បព័ៃធ នៃ ចំសែោះដឹង ខ្បប សៃោះ
សៅ ក្នុង សងគ ម ៃីមួយៗ ខ្ដល បុពវបុរស គ្រប់ ជាតិ សាសៃ៏
បាៃ បសគ្ងៀៃ សហ្ើយ ចំសែោះដឹង សៃោះ គ្តូិ បាៃ ឆ្លលក្់ សៅ ក្នុង
ិ
សាមរតី សងគ ម ខ្ដល វា នាំ ឱ្យ មាៃ ការយល់គ្ចឡំ ដ៏ សគ្ចើៃ។ ិធី
ខ្បប យល់គ្សាល ឬ សគ្ជើសសរ ើស ដ្ឋច់ៗ ោន សៃោះ បាៃ សធវ ើ ឧនាភិិ
ឌ្ឍៃ៍ នៃ សមតា ភាព សធវ ើ បរ ិបទក្មម (contextualiser) នៃ ការ
បសងក ើត ព័ត៌មាៃ ៃិង សធវ ើ បូ រែក្មម (intégrer) ខ្ដល មិៃ អាច
ៃឹង ្ត ល់ ៃូ ិ ការយល់ដឹង ទ ំងមូ ល។ ជា ឧទហ្រែ៏ បញ្ញញជៃ
ខ្មម រ សគ្ចើៃ ខ្ត សលើក្ យក្សម័យ រុងសរឿង សៅ សម័យ មហា ៃររ
ខ្មម រ មក្ សធវ ើ បរ ិបទក្មម ក្នុង សាមរតី ខ្មម រ សពវ នថ្ៃ សៃោះ ថ្ន ខ្មម រ
ិ បាៃ។ រំៃិត គ្សាល ឬ
អាច គ្បតាសាាបនា ឲ មាៃ សឡើង ិញ
សគ្ជើសសរ ើស ដ្ឋច់ៗ ោន ខ្បប សៃោះ វា មិៃ បង្ហាញ ៃូ ិ ការពិត ទ ំង
អស់ សទ សៅ ក្នុង ការ្ាយព័ត៌មាៃ សំរាប់ ចំសែោះដឹង ខ្មម រ
សគ្

ោះ សម័យ រុងសរឿង ពី អតីតកាល ៃិង សម័យ បចចុបបៃន វា
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
មាៃ បរ ិបទ មុស ោន គ្សឡោះ ទ ំង រ ូបភាព ៃិង សាមរតី ខ្ដល មិៃ
អាច យក្ វា មក្ សធវ ើ សមាហ្រែក្មម តាម ការសគ្បៀបសធៀប ោន
បាៃ ជា ដ្ឋច់ខាត។ ដូ សចន ោះ ការសិក្ា គ្បិតត ិសាស្តសត ជាតិ មិៃ
មាៃ សោលសៅ

បសគ្ងៀៃ សមសរៀៃ សដើមបី ទញ យក្ បទ

ពិសសាធៃ៍ សដើមបី សធវ ើ គ្តាប់ តាម សនាោះ សទ។ ការពិត វា គ្ោៃ់ ជា
ការបង្ហាញ នៃ រ ូបភាព នៃ គ្ពឹតតការែ៏ ពិត មួ យ ៃិង បរ ិបទ
មួ យ សៅ សពល ក្នុង សពល ៃឹងថ្ក ល់ មួ យ ខ្ដល អន ក្ សិក្ា គ្តូិ
ដឹង សដើមបី ជា ចំសែោះដឹង សំរាប់ យល់ដឹង អំពី បចចុបបៃន មិៃ
ឋិតសថ្រ។ ភាព មិៃ ឋិតសថ្រ នៃ បចចុបបៃន កាល សៃោះឯង ខ្ដល
តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ ការយល់ដឹង អំពី អតីតកាល សគ្

ោះ ចំែុច នៃ

ិ ៃ៏ ជា តំណាក្់កាល
ទី ក្ខ្ៃល ង ទ ំង ពីរ សៃោះ វា មាៃ ការិិតត
ិ សៅ អនារតកាល ខ្ដល ោមៃ ៃរណា អាច ដឹង
សហ្ើយ បៃត ិិតត
ជា មុៃ បាៃ។ ោមៃ អវ ី ខ្ដល សា ិតសសា រ សឡើយ, ដូ សចន ោះ យក្ ចំសែោះ
ដឹង ខ្ដល មាៃ ក្ៃល ង មក្ យក្ មក្ សធវ ើ គ្តាប់ វា មិៃ អាច
បសងក ើត ចំសែោះដឹង ទ ំងមូ ល សំរាប់ បចចុបបៃន កាល សនាោះ បាៃ
សឡើយ។ គ្តូិ ដឹង ថ្ន ការ យក្ មក្ សធវ ើ គ្តាប់ ៃិង យក្ មក្ សធវ ើ
ជា ចំសែោះដឹង ទ ំងមូ ល វា មុស ោន គ្សឡោះ : មួ យ ោមៃ ការ
ពិចារណា មួ យសទៀត មាៃ ការពិចារណា សៅ ក្នុង បរ ិបទ ៃិង
បរ ិសាាៃថ្ម ី។
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ធរែជាត្ិ នន អរិយធរ៏
គ្បិតត ិសាស្តសត នៃ មៃុសសសោក្ ររ ជា គ្បិតត ិសាស្តសត នៃ អរ ិយធម៏។
ិ ៃ៏ នៃ អរ ិយធម៏ នៃ
ដូ ច សៃោះ វា ពុំ អាច យល់ បាៃ អំពី ការិិតត
មៃុសសជាតិ តាំង ពី អរ ិយធម៏ បុរាែ ដូ ច ជា អរ ិយធម៏ នៃ
ជៃជាតិ សុហ្មៈ (Suhma), ជៃជាតិ សអសុីប រហ្ូ ត មក្ ដល់
អរ ិយធម៏ នៃ សាសនាគ្រិសត ៃិង សាសនាអុីសាលម ឆ្ល ងកាត់
តាម អរ ិយធម៏ បសិែី ៃិង សមសូ -អាសមរ ើកាំង (mésoaméricaine) ៃិង បៃត រហ្ូ ត មក្ ដល់ អរ ិយធម៏ ចិៃ ៃិង ឥែឌ ូ
តាម ទគ្មង់ ខ្បល ក្ៗ ោន សដ្ឋយ ពុំ បាៃ អាៃ ៃិង សិក្ា គ្បិតត ិ
សាស្តសត នៃ មៃុសសជាតិ សនាោះសឡើយ។ អរ ិយធម៏ ទ ំងឡាយ សនាោះ
ិ ចា័យ
សហ្ើយ ខ្ដល ្ត ល់ សអាយ មៃុសសសោក្ ៃូ ិ លក្ខ ែៈ ិៃិ
សំខាៃ់ សំរាប់ សំោល់ មល ួៃ តាម ដំសែើរ នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត នៃ
មៃុសសជាតិ។ គ្បិតត ិ ិទូិ ជា សគ្ចើៃ បាៃ សិក្ា ជា ជសគ្ៅ អំពី
អរ ិយធម៏ ៃិមួយៗ សហ្ើយ យក្ មក្ សគ្បៀបសធៀប ោន ទុក្ ជា
ចំសែោះសចោះដឹង សំរាប់ មៃុសសជាតិ។ ក្៏ ប៉ាខ្ុ ៃត អន ក្គ្បាជញ ទ ំង
សនាោះ មាៃ ការគ្ពមសគ្ពៀង រវាង ោន អំពី សោលការែ៏ សំខាៃ់
័ នៃ អរ ិយ
មួ យ ចំៃួៃ សត ី ពី ធមម ជាតិ, អតា សញ្ញញែ ៃិង ថ្នមិៃត
ធម៏។ ជា បឋម ររ ការខ្បងខ្ចក្
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ក្នុង ៃ័យ ឯក្ិចៃៈ ៃិង អរ ិយធម៏ ទ ំងឡាយ (civilisations)1
ក្នុង ៃ័យ ពហ្ុិចៃៈ។ រំៃិត នៃ អរ ិយធម៏ គ្តូិ បាៃ
ចិៃតបែឌិត2 បារាំងខ្សស (penseurs français) មួ យ ចំៃួៃ យក្
មក្ សគ្បើ ក្នុង សតិតសទី១៨ ក្នុង ទសសៃៈ ្ទុយ ៃឹង

ក្យ អម

ៃស
ុ សធម៏។ តាម ទសសៃៈ របស់ ចិៃតបែឌិត ទ ំងឡាយ សនាោះ
សងគ ម អារយធម៏ មុស ពី សងគ ម អនារយធម៍ សា ិត សៅ សលើ សាាប័ៃ
មាៃ ការសជឿៃសលឿៃ ក្នុង បូ រ ើ ៃិង ក្ំ រ ិត នៃ ការអប់រំ របស់
គ្បជាជៃ។ មៃុសស មាៃ អារយធម៏ ជា មៃុសសលអ , មៃុសស ោមៃ
អារយធម៏ ជា មៃុសស មិៃលអ ។ ទសសៃៈ សៃោះ ្ត ល់ ៃូ ិ បទដ្ឋាៃ
សហ្ើយ សៅ អំឡ
ុ ង សតិតសទី ១៩ ពួ ក្ ជៃជាតិ អុររុប សធវ ើ
សមារមភ សដ្ឋយ សគ្បើ ថ្នមពល បញ្ញញ, ទូ ត ៃិង ៃសយបាយ ជា
សគ្ចើៃ សដើមបី យក្ បទដ្ឋាៃ សនាោះ សំរាប់ វាយ តនមល ថ្ន សងគ ម ណា
ពុំ ខ្មៃ ជា សងគ ម មសច ឹម សហ្ើយ មិៃ សូ ិ មាៃ អរ ិយធម៏ សតើ
អាច ទុក្ បាៃ ជា សមាជិក្ ក្នុង គ្បព័ៃធ អៃត រជាតិ គ្រប់គ្រង
សដ្ឋយ ទវ ិបអុររុប បាៃ ខ្ដរ ឬសទ ? រួ រ ក្ត់ សំោល់ ថ្ន បទដ្ឋាៃ
សនាោះ ខ្ដរ ខ្ដល មសច ឹម គ្បសទស យក្ សៅ ្ាយ សៅ គ្បសទស
អាណាៃិរម ក្នុង សបសក្ក្មម នៃ អរ ិយធម៏ របស់ មល ួៃ ររ ថ្ន
ទុក្ អរ ិយធម៏ មសច ឹម ជា អរ ិយធម៏ មព ង់មពស់ សដ្ឋយ សគ្បៀប
សធៀប ៃឹង អរ ិយធម៏ ដនទ សទៀត សៅ ក្នុង សោក្ិយ សៃោះ។
សដើមបី សំរ ួលក្នុងការសរសសរ របស់សយើង សៅទីសៃោះ សយើង សៃម តសគ្បើ ក្យ អរ ិយធ
ម៏ (civilisation) ក្នុងៃ័យ ឯក្ិចៃៈ ៃិង អរ ិយធម៏ទ ំងឡាយ (civilisations) ក្នុង
ៃ័យ ពហ្ុិចៃៈ។
2
ចិៃតបែឌត
ិ : អន ក្មាៃរំៃត
ិ សគ្ៅ ; អន ក្គ្បាជញ។
1
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សគ្កាយ មក្ ពួ ក្ ចិៃតបែឌិត មសច ឹម ចាប់ ស្ត ើម ៃិយយ បៃត ិច
មត ងៗ អំពី អរ ិយធម៏ ទ ំងឡាយ ក្នុង ៃ័យ ពហ្ុិចៃៈ ររ ថ្ន
ចាប់ ស្ត ើម ទទួ ល សាគល់ ៃូ ិ អតត តនមល នៃ អរ ិយធម៏ ៃីមួយៗ។
សៅ ក្នុង ទសសៃៈ ថ្ម ី សៃោះ ររ ពួ ក្ សរ សៃម ត សបាោះបង់សចាល
រំៃិត ទុក្ អរ ិយធម៏ ជា ឧតត មរតិ ខ្ត មួ យ រត់ ខ្ត ជា ឧតត ម
រតិ ទូ សៅ សហ្ើយ ក្៏ ឈប់ យល់ស ើញ ថ្ន អរ ិយធម៏ មាៃ
បទដ្ឋាៃ ខ្ត មួ យ រត់ ខ្ដរ សំរាប់ ខ្ត គ្បជាពលរដា មួ យ ចំៃួៃ
តូ ច ឬ សំរាប់ ខ្ត គ្ក្ ុម មួ យ ខ្ដល ទុក្ ជា ‹សិធី នៃ មៃុសស
ជាតិ3›, សៃោះ ជា រ ូបមៃត របស់ សោក្ Braudel ជា គ្បិតត ិ ិទូិ
បារាំងខ្សស។ សមាលោះ សហ្ើយ រំៃិត ថ្ន មាៃ អរ ិយធម៏ សាក្ល ខ្ត
មួ យ សរ មិៃ អាច ការ

រ វា បាៃ សទៀត សឡើយ។

ខ្ត ពួ ក្ ចិៃតបែឌិត អាលរម៉ាង់ សៅ សតិតស ទី១៩ យល់ស ើញ ថ្ន
អរ ិយធម៏ ជា អងគ ភាព មួ យ របស់ ិបបធម៏។ ក្នុង ទសសៃៈ សៃោះ
ពួ ក្សរ ខ្ចក្ ដ្ឋច់ អរ ិយធម៏ ពី ិបបធម៏ ររ ថ្ន អរ ិយធម៏ ររ រាប់
ិ ា ៃិង ក្តាត នៃ សមាភរៈ ដនទ
បញ្ចល
ូ ខ្ត យៃត សាស្តសត, បសចច ក្ ិជា
សទៀត, ចំខ្ែក្ ិបបធម៏ ររ

ក្់ ព័ៃធ ៃឹង តនមល , ឧតត មរតិ,

រុែភាព នៃ បញ្ញញ ៃិង សីលធម៏ របស់ សងគ ម មួ យ។ ទសសៃៈ
សៃោះ សា ិត សៅ ក្នុង រំៃិត អាលរម៉ាង់ រហ្ូ ត មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ សៃោះ
ខ្ត ជា ទសសៃៈ មួ យ ោមៃ ការយល់គ្ពម ជា ទូ សៅ សនាោះសឡើយ។
រហ្ូ ត ដល់ មាៃ ពួ ក្ ៃរិទូិ មល ោះ យក្ វា មក្ បក្គ្សាយ បស្តញ្ញចស

3

សិធី នៃ មៃុសសជាតិ ; élite de l’humanité។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ថ្ន សងគ ម សៅ សម័យ សដើម មួ យ មាៃ សា ិរភាព ខ្ត ោមៃ ទីគ្ក្ ុង
ររ ជា សងគ ម បង្ហាញ ចរ ិត លក្ខ ែៈ របស់ មល ួៃ តាម ិបបធម៏,
ចំខ្ែក្ សងគ ម ខ្ដល រ ួម បញ្ចល
ូ របស់ ជា សគ្ចើៃ4, មាៃ ការ
័ ត ររ ជា សងគ ម
សជឿៃសលឿៃ, មាៃ ទីគ្ក្ ុង សហ្ើយ ជា សងគ ម ថ្នមិៃ
្ស ំ្្ុំ ៃូ ិ អរ ិយធម៏ ស្សងៗ ជា សគ្ចើៃ។ ដូ សចន ោះ អរ ិយធម៏ វា ជា
សារព័ៃ នៃ ភីសយាភាព របស់ សងគ ម។ តាម រំៃិត របស់ សោក្
Fernand Braudel បំែង ចង់ ខ្ចក្ ិបបធម៏ ពី អរ ិយធម៏ វា
គ្ោៃ់ ខ្ត ជា រំៃិត ចង់ បំភាៃ់ (idée illusoire) ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ។
អរ ិយធម៏ ៃិង ិបបធម៏ យក្ តាម រសបៀប រស់សៅ ជា ទូ សៅ ររ
អរ ិយធម៏ ជា ិបបធម៏ រ ើក្សាយ ៃ័យ ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ។ ៃ័យ ទ ំង ពីរ
ិ នៃ រំៃិត
សនាោះ បញ្ចល
ូ ៃូ ិ ‹តនមល , បទដ្ឋាៃ, សាាប័ៃ ៃិង ិធី
ខ្ដល មៃុសសសោក្ ពី ទំនាៃ់ មួ យ សៅ ទំនាៃ់ មួ យ សទៀត រស់
សៅ សដ្ឋយ ជាប់ ចិតត ជា ខាលំង សៅ ក្នុង សងគ ម ខ្ដល សរៀងៗ មល ួៃ
ក្ំពុង រស់សៅ។ តាម សោក្ Braudel អរ ិយធម៏ ជា ‹ ទីលំហ្› (un
espace) នៃ ‹ដំបៃ់ ិបបធម៏ មួ យ› ៃិង ការគ្បមូ លរ ួម នៃ លក្ខ
ែៈ ៃិង បាតុភូត នៃ ិបបធម៏ មួ យ ចំៃួៃ »។ តាម សោក្
ិ
Wallerstein ិញ
អរ ិយធម៏ ររ ការគ្បមូ លរ ួម ជា ក្ំែត់
ិ យ នៃ សោកា5 ដូ ច យ៉ាង ទំសៃៀមទំនា
ចាស់ោស់ នៃ ចក្ខុ ិស័
ប់, រចនាសមព ័ៃធ ៃិង ិបបធម៏ ក្នុង ៃ័យ សមាភរៈ ៃិយម ក្៏ដូច

សងគ ម ខ្ដលរ ួមបញ្ចល
ូ របស់ជាសគ្ចើៃ ; société plus complexe។
គ្បមូ លរ ួម ជាក្ំែត់ចាស់ោស់ នៃ ចក្ខុ ិ ិស័យ នៃ សោកា ; concaténation bien
déterminée de vision du monde។
4
5
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ក្នុង ៃ័យ មព ង់មពស់ ខ្ដល ្ស ំ្្ុំ ជា គ្បសភទ មួ យ នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត
សហ្ើយ រ ួមរស់ (សទោះ បី សៅ ក្នុង សពល សិោ មុស ោន ក្ត ី) ជា មួ យ
បាតុភូត ស្សងៗ សទៀត។ តាម សោក្ Dawson អរ ិយធម៏ ជា
្ោ នៃ អភិគ្ក្មសដើម (processus original) នៃ ការបសងក ើត
ដំបូង នៃ ិបបធម៏ ខ្ដល ជា សាននដ ផ្ទាល់ មល ួៃ នៃ គ្បជាពលរដា
ិ សោក្ មាៃ
មួ យ។ ចំខ្ែក្ សោក្ Durkheim ៃិង Mauss ិញ
ទសសៃៈ ថ្ន អរ ិយធម៏ ជា គ្បការ មួ យ នៃ មជឈដ្ឋាៃ សីលធម៏
រ ួម បញ្ចល
ូ នៃ គ្បជាជាតិមលោះ, ិបបធម៏ ជាតិ ៃិមួយៗ គ្ោៃ់ ខ្ត
ជា ទគ្មង់ ពិសសស បូ ក្រ ួម ចូ លោន ខ្ត មួ យ។ តាម សោក្
Spengler អរ ិយធម៏ ររ ជា វាសនា មិៃ អាច សជៀស បាៃ នៃ
ិបបធម៏, ជា ក្ំ រ ិត នៃ ការសជឿៃសលឿៃ ជាង សរ ខាង សគ្ៅ ៃិង
សិបបៃិមមិត ជាង សរ ខ្ដល មៃុសសជាតិ អាច សធវ ើ បាៃ, ជា សស
ចក្ត ី សៃន ិដ្ឋាៃ, ជា ្ោ នៃ ការបសងក ើត ្ល។ ិបបធម៏ ជា ិតថុ
ធាតុ រ ួម តាម គ្រប់ ៃិយមៃ័យ អវ ី អាច មាៃ បាៃ នៃ អរ ិយ
ធម៏។
អរ ិយធម៏ ទ ំឡាយ ោមៃ គ្ពំខ្ដៃ ចាស់ោស់ សនាោះសឡើយ, ោមៃ
សដើម ោមៃ ចុង ពិតគ្បាក្ដ។ សរ អាច សអាយ ៃិយមៃ័យ ជា ថ្ម ី
អំពី អតា សញ្ញញែ នៃ អរ ិយធម៏ ទ ំងឡាយ លុោះគ្តា ខ្ត ការ្ស ំ
ៃិង ទគ្មង់ របស់ វា ដូ រ តាម ខ្មស នៃ សពលសិោ។ ិបបធម៏
ទ ំងឡាយ សធវ ើ អៃត រគ្បតិក្មម រវាង ោន ៃិង រង សលើ ោន សហ្ើយ
ភាព មុស ោន ៃិង ភាព ដូ ច ោន រវាង ិបបធម៏ ខ្ដល ជា របស់
អរ ិយធម៏ ស្សងៗ ោន វា អាច ផ្ទលស់ ប្រូ បាៃ។ អរ ិយធម៏
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ទ ំងឡាយ ក្៏ ដូ ច ជា អងគ ភាព ទ ំងឡាយ ខ្ដល មាៃ ៃ័យ ជាក្់
ោក្់ ទុក្ ណា ជា គ្ពំខ្ដៃ រវាង ោន ក្គ្ម មាៃ សីមា ចាស់ោស់
ក្៏ វា សៅ មាៃ អតា ភាព ៃិមួយៗ របស់ វា ពិតគ្បាក្ដ។
អរ ិយធម៏ ទ ំងឡាយ ទំៃង ជា អាច ៃឹង សាលប់ ខ្ត វា មាៃ
ិ ពិបាក្នគ្ក្ ក្នុង ដំសែើរ ជី ិត
ិ របស់ វា, វាិិតត
ិ , សគ្មួ ល មល ួៃ
ជី ិត
ឯង សហ្ើយ បងក បសងក ើត គ្រប់ រសបៀប នៃ ៃរសមារម ដ៏ រ ងងបុឹង
បំ្ុត។ ររ របស់ ពិត នៃ អរ ិយធម៏ ទ ំងឡាយ ខ្ដល មាៃ រយៈ
សពល ដ៏ យូរ សនាោះ ឯង ជា អតា រស់ សទល ៃិង ពិសាត របស់ វា សៅ
ក្នុង ៃិរៃត រភាព នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត ដ៏ យូរ អខ្ងវ ង។ អរ ិយធម៏
ទ ំងឡាយ ររ តាម ការែ៏ពិត ជា គ្បិតត ិសាស្តសត ដ៏ ខ្ិង ឆ្លៃយ
សនាោះ ឯង។ រាជាធិរាជាណាចគ្ក្ សក្ើត សាលប់, របប ដឹក្នាំ ជាតិ
ង
ិ ខ្ត អរ ិយធម៏ ឋិត សៅ ដខ្ដល
ប្រូ ៃិង ិលគ្តឡប់
មក្ ិញ
សហ្ើយ រស់សៅ ជា ៃិចច សគ្កាយ ពី សក្ើត មាៃ អំសពើ មិៃ សទៀង នៃ
ៃសយបាយ, នៃ សងគ ម, នៃ សសដា ក្ិចច សហ្ើយ ៃឹង អំសពើ នៃ
ិ ា ខ្ដរ។ សមាលោះសហ្ើយ អរ ិយធម៏ ធំ ចមបង ទ ំងឡាយ
មសនារមិជា
សៅ ក្នុង សតិតស ទី២១ សៃោះ មាៃ តាំង ពី សគ្ចើៃ សហ្សសិតស
មក្ សមល ោះ ដូ ចយ៉ាង អរ ិយធម៏ ចិៃ, ជប៉ាុៃ, ឥែឌ,ូ អុីសាលម
(musulmane), មសច ឹមគ្បសទស, អាសមរ ើឡាទិៃ ជាអាថ្៍។
អរ ិយធម៏ ទ ំងឡាយ ជា អងគ ភាព នៃ សីលធម៏, វា មិៃខ្មៃ ជា
អងគ ភាព នៃ ៃសយបាយ សនាោះ សឡើយ។ សមាលោះសហ្ើយ វា ោមៃ មុម
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
័ 6, អន ក្ចាប់, ភានក្់ង្ហរ ទរពៃធ , អន ក្ ដឹក្នាំ ស
ង្ហរ ជា សារិគ្ត
ស្តង្ហគម, មស្តៃតី ទូ ត ៃិង អន ក្ រដា ការ សនាោះសឡើយ។ ការ្ស ំ នៃ
ៃសយបាយ នៃ អរ ិយធម៏ ទ ំងឡាយ ខ្គ្បគ្បួ ល រវាង ោន ៃិង សៅ
តាម សពលសិោ។ អរ ិយធម៏ មួ យ អាច គ្បមូ ល អងគ ភាព នៃ
ៃសយបាយ ខ្ត មួ យ ឬ ជា សគ្ចើៃ ដូ ចយ៉ាង ជា បូ រ ើ, រដា , រាជាធិ
រាជាណាចគ្ក្, សហ្ព័ៃធ, សមព ័ៃធ, រដា -គ្បជាជាតិ ឬ រដា -ពហ្ុគ្បជា
ជាតិ សហ្ើយ អងគ ភាព ទ ំងសនាោះ សរ ើស យក្ សណា
ា ៃ នៃ ការ
ដឹក្នាំ ស្សងៗ ោន។ លុោះ ចំសែរ មក្ ធមម ជាតិ នៃ អងគ ភាព នៃ
ៃសយបាយ ខ្ដល ្ស ំ ក្នុង អរ ិយធម៏ អាច ដូ រ។ ៃឹង អាច
ៃិយយ បាៃ ខ្ដរ ថ្ន អរ ិយធម៏ ៃិង អងគ ភាព នៃ ៃសយបាយ
វា អាច ជាប់ោន។ សម័យ អងគ រ វា ជា អរ ិយធម៏ ខ្ដល ជា រដា ,
ិ ក្៏ ជា អរ ិយធម៏ ខ្ដល ជា រដា សនាោះ
ចំខ្ែក្ គ្បសទស ជប៉ាុៃ ិញ
ខ្ដរ។
គ្បិតត ិទូិ មានក្់ៗ រក្ ស ើញ ចំៃួៃ អរ ិយធម៏ ធំ ចមបង សពវ នថ្ៃ
ៃិង អតីតកាល មុស ោន ដូ ចយ៉ាង សោក្ Braudel ថ្ន មាៃ ៧
អរ ិយធម៏ ធំៗ, សោក្ Toynbee ថ្ន មាៃ រហ្ូ ត ដល់ សៅ ២៣
ខ្ត គ្បិតត ិ ិទូិ ទ ំងឡាយ សនាោះ មាៃ ទសសៃៈ គ្សប ោន ថ្ន ពិត ជា
មាៃ អរ ិយធម៏ ធំ ចមបង ៃិង បរ ិមែឌល (périphérique) សៅ
ក្នុង សោក្ សៃោះ។ ដូ ច សៃោះ អរ ិយធម៏ ធំៗ ទ ំងឡាយ តាម សោក្
Braudel មាៃ ដូ ច ខាង សគ្កាម សៃោះ : អរ ិយធម៏ អុីសាលម, ខ្មម រ,

6

សារិ ័គ្ត ; responsable de l’ordre ou maintien de l’ordre។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ទវ ីប អាស្តហ្វីក្ សមម, ចុង បូ ៍ គ្បសទស (ចិៃ បុរាែ ៃិង ចិៃ សពវ
នថ្ៃ , ឥណា
ឌ បុរាែ ៃិង សពវ នថ្ៃ ), ចុង បូ ៍ គ្បសទស នៃ សមុគ្ទ
(ឥែឌច
ូ ិៃ, ឥែឌសូ ែសុី, ហ្វ ីលីពិៃ, ក្ូ សរ៉េ ៃិង ជប៉ាុៃ), អុររុប, អាសម
រ ើក្, អុររុប ដនទ សទៀត (មូ សគូ ិ,ើ រុសុ សី, សហ្ភាព សូ សិៀត)។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់

អរិយធរ៏ខ្មែរ
អន ក្ គ្បិតត ិសាស្តសត ខ្មម រ ជា សគ្ចើៃ ធាលប់ បាៃ សរសសរ អំពី អរ ិយធ
ម៏ ខ្មម រ ជា ភាសាជាតិ ដូ ច គ្ពោះភិក្ខុ បា៉ាង ខាត់, សោក្គ្សី គ្តឹង
ង្ហ, សោក្ ទិ នឆ្សុម, លី ឆ្លមសតង, ខ្ដល ជា សាននដ សំរាប់
អប់រំ យុិជៃ សអាយ សាគល់ ៃិង យល់ដឹង ចាស់ោស់ អំពី តនមល
ជាតិ មល ួៃ ខ្ដល ជា គ្បជាជាតិ ធាលប់ មាៃ អរ ិយធម៏ មព ង់មពស់
សៅ ក្នុង ពិភពសោក្ បាៃ ទុក្ សានម ជា ិតថុធាតុ ពិត
(éléments objectifs) ដូ ចយ៉ាង ភាសា, គ្បិតត ិសាស្តសត, សាសនា,
គ្បនពែី,

សាាប័ៃ

ៃិង

ិតថុធាតុ

ិ យ
អតត ិស័

(éléments

subjectifs) ដូ ចយ៉ាង សវ ័យ អតត សញ្ញញែក្មម ររ ថ្ន ការសាគល់
មល ួៃ សដ្ឋយ មល ួៃ ឯង ជា ខ្មម រ ខ្ដល ខ្មម រ សយើង ខ្តង សៅ ថ្ន
គ្ពលឹង ជាតិ របស់ ខ្មម រ។ ខ្ត សយើង ដឹង ថ្ន អន ក្ ជំនាញ ខាង
អរ ិយធម៏ ខ្មម រ ររ អន ក្ គ្បាជញ បរសទស មួ យ ចំៃួៃ ខ្ដល បាៃ
ិ ិទាសាស្ត
ិ
សិក្ា-គ្សាិគ្ជាិ វា យ៉ាង ជសគ្ៅ តាម សោលិធី
សត សដើមបី
បង្ហាញ ៃូ ិ តនមល មព ង់មពស់ នៃ អរ ិយធម៏ ខ្មម រ សគ្កាយ ពី អរ ិយធ
័ (forêt
ម៏ សនាោះ ោក្់ មល ួៃ បាត់ឈឹង សៅ ក្នុង គ្ពហាិៃ
profonde) អស់ សគ្ចើៃ សតិតស។ ខ្ត អន ក្ គ្បាជញ បរសទស ទ ំង
សនាោះ សៃន ិដ្ឋាៃ ថ្ន អរ ិយធម៏ ខ្មម រ ជា ៃិសសៃា ិតថុ (dérivée) នៃ
អរ ិយធម៏ ឥែឌ ូ ខ្ដល ជា អរ ិយធម៏ សក្ើតសឡើង តាំង ពី ១៥០០
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ឆ្លនំ មុៃ រ.ស.។ គ្តូិ ដឹង ថ្ន អរ ិយធម៏ ឥណា
ឌ សៃោះ មាៃ អតា
គ្បសយជៃ៍ ជា ិតថុ ជា សាសនា ្ង គ្បព័ៃធ សងគ ម ្ង សហ្ើយ
ៃ័យ

ក្យ ឥែឌ ូ ររ ជា អរ ិយធម៏ នៃ ភាិៈ ជា អន ក្ បំភលរ ្ល ិូ ។

យ៉ាងសៃោះ សរ ស ើញ មាៃ ិបបធម៏ ខ្ដល មាៃ ចង ព័ៃធ ៃឹង
អរ ិយធម៏ ឥែឌ ូ បាៃ ហ្ូ រ សចញ ពី គ្បសទស ឥណា
ឌ ចូ ល មក្ ក្នុង
ដំបៃ់ អាសុី ភារ អសរន យ៏ ឬ ក្នុង ខ្ដៃ សុិែណភូ មិ7។ មាៃ ទសស
ៃៈ មល ោះ ហា៊ាៃ គ្បកាស ថ្ន ខ្មម រ ជា ឥណា
ឌ ទី២ សគ្

ោះ យល់ ស ើញ

ថ្ន ជាតិខ្មម រ ជា ជាតិ គ្បសិសៃ៏ សចញ ពី គ្បសទស ឥណា
ា សហ្ើយ
បាៃ មក្ លុក្លុយ ដសែតើម យក្ ទឹក្ដី របស់ ជាតិ សដើម មួ យ
ររ ជៃជាតិ ក្នុង អំបូរ មា៉ាឡាយូ ប៉ាូ លី សៃសុីខ្យៃ ឬ ជៃជាតិ នថ្
កានដ ប៉ាុខ្ៃត ជា ជាតិ មួ យ សដ្ឋយ ខ្ឡក្ ពី ឥណា
ឌ សហ្ើយ សា ិត សៅ
ក្នុង អំបូរ មៃ-ខ្មម រ។ ខ្ត មាៃ ទសសៃៈ មល ោះ យល់ ស ើញ ថ្ន ជាតិ
ខ្មម រ ជា ជាតិ ពិសសស មួ យ សា ិត សៅ ក្នុង អំបូរ មៃ-ខ្មម រ សហ្ើយ
បាៃ សក្ើត សឡើង សៅ ភូ មិភារ អាសុី អាសរន យ៏ សៃោះ ខ្ត មត ង8។
សរ ដឹង ថ្ន សៅ ឥែឌច
ូ ិៃ ជៃជាតិ ខ្មម រ ជា មាចស់ ទឹក្ដី សដើម
សរ បំ្ុត។ រួ រ ក្ត់ សំោល់ ថ្ន សទោះ បី ខ្មម រ ៃិង មៃ ខ្បក្
ឆ្លៃយ ពី ោន គ្បមាែ ជិត ១៥០០ ឆ្លនំ មក្ សហ្ើយ ក្៏ សដ្ឋយ ក្៏
ភាសា មៃ ិបបធម៏ មៃ ទំសៃៀមទមាលប់ មៃ មល ោះ សៅ ខ្ត មាៃ
គ្ទង់គ្ទយ ដូ ច ខ្មម រ ដខ្ដល។ ដូ សចន ោះ សរ អាច ស

ល អោះអាង ថ្ន

ខ្ដៃ សុិែណភូ មិ ររ គ្ស ុក្ខ្មម រ, នថ្, ភូ មា ៃិង ោិ។
សូ មរក្អាៃ សសៀិសៅមួ យ មាៃចំែងសជើងថ្ន គ្បសទសខ្មម រ (C.M.G – PromoKhmer) បាៃសរសសរសរៀបរាប់យ៉ាងសក្ាោះក្ាយ អំពី សដើមក្ំសែើតខ្មម រ។
7
8

ឧប សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

៩ អករា ២០២០

ទំព័រ 16 sur 123

ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
នា បុពវសម័យ មៃ ៃិង ខ្មម រ ជា អំបូរ ខ្ត មួ យ។ គ្បមាែ ជិត
៣០០០ ឆ្លនំ មុៃ រ.ស. ជៃជាតិ មៃ មក្ រស់ សៅ ក្នុង គ្បសទស
ភូ មា សពវ នថ្ៃ ។ សៅ សតិតស ទី២ មុៃ រ.ស. ជៃជាតិ មៃ បាៃ
បសងក ើត គ្ពោះរាជាណាចគ្ក្ មួ យ ស្មោះ ថ្ន សុិែណភូ មិ មាៃ រាជ
ធាៃី សៅ ថ្នតុៃ (Thatön) សលើ ឈូ ង សមុគ្ទ មាតាបង់
(Martaban)។ សហ្ើយ សៅ ខាង សជើង គ្បសទស នថ្ បចចុបបៃន ជៃ
ជាតិ មៃ បាៃ បសងក ើត គ្ពោះរាជាណាចគ្ក្ មួ យ ខ្ដរ សៅ សតិតស
ទី៨ ស្មោះ Haripunjaya។ តាម ទសសៃៈ សោក្ សក្ង វា៉េៃ់សាក្់
ខ្មម រ ៃិង មៃ មាៃ ស្មោះ មុស ោន សគ្

ោះ បាៃ សគ្ជើសសរ ើស ទី

ក្ខ្ៃល ង សំរាប់ រស់សៅ មុស ោន ខ្ត ប៉ាសុ ណា
ណ ោះ។
តាម ឯក្សារ ចិៃ របស់ អន ក្ ដំសែើរ ចិៃ មានក្់ មក្ ដល់ គ្ស ុក្
ខ្មម រ ក្នុង សតិតស ទី៣ ថ្ន គ្ស ុក្ខ្មម រ ស្មោះ ៃររ ហ្វ ូែៃ មាៃ
ខ្ដៃ ដី ចមាៃយ ៣០០០ លី ខាង លិច គ្បសទស លីយី ដូ សចន ោះ ខ្ដៃ
ដី ហ្វ ូែៃ ររ សា ិត សៅ សលើ ទឹក្ដី ក្មពុជាសគ្កាម សពវ នថ្ៃ សៃោះ។
តាម ទសសៃៈ គ្បិតត ិ ិទូិ បារាំងខ្សស ស្មោះ G. Cœdès ថ្ន
សៃោះ កាលយ សចញ ពី

ក្យ ខ្មម រ « ិ នំ

ក្យ

» ខ្ដល សពវ នថ្ៃ កាលយ ជា ភន ំ

ដូ ច សៃោះ គ្ស ុក្ខ្មម រ ជំនាៃ់ សដើម មាៃ ស្មោះ ថ្ន ៃររ ភន ំ។ តាម
ឯក្សារ ចិៃ ដខ្ដល សនាោះ ថ្ន ៃររ ហ្វ ូែៃ់ មាៃ សសត ច គ្សី មួ យ
អងគ សសាយរាជយ គ្ពោះនាម លីិ យី។ គ្បជាជៃ ខ្មម រ សោរព បូ ជា
នារ ខ្ដល សរ ចាត់ ទុក្ ជា អាទិសទព។ ដូ សចន ោះ សហ្ើយ បាៃ ជា
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សៅ ក្នុង ពងាិតារ ខ្មម រ សរ សគ្ចើៃ ខ្ត ៃិយយ អំពី នាង នារ
សសត ច នារ ៃិង នាមុរៃ នារ។
តាម ឯក្សារ គ្បិតត ិសាស្តសត ស្សងសទៀត ក្ត់ ទុក្ ថ្ន មាៃ គ្

ហ្ម

ែ៏ មានក្់ ស្មោះ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ បាៃ សលើក្ ទ័ព តាម សំសៅ កាត់
ឆ្ល ង តាម សមុគ្ទ ចូ ល មក្ វាយ គ្បហារ លុក្លុយ កាៃ់កាប់
គ្តួ តគ្តា ៃររ ហ្វ ូែៃ សហ្ើយ បាៃ សរៀបអភិសសក្ ជា មួ យ ៃឹង
នាង លីិ យី សហ្ើយ បាៃ សឡើង សសាយរាជសមបតត ិ សៅ ៃររ ហ្វ ូ
ែៃ ចាប់ ពី នថ្ៃ សនាោះ មក្។ មាៃ ឯក្សារ ស្សង សទៀត ថ្ន
គ្បមាែ ជិត ៥០ ឆ្លនំ សគ្កាយ រ.ស. មាៃ គ្

ហ្ម ែ៏ ក្ល ឹង មានក្់

ស្មោះ សៅែឌិៃយ មក្ ពី គ្បសទស មាោយូ (Malaisie) ខ្ដល ជា
ខ្ដៃដី អាណាៃិរម ពួ ក្ ឥណា
ឌ សៅ សម័យសនាោះ បាៃ វាយ លុក្
លុយ តាម ្ល ិូ សមុគ្ទ ៃររ ហ្វ ូែៃ សហ្ើយ ចាំង ឈន ោះ សសត ច គ្សី
ៃររ សនាោះ គ្ពោះនាម លីិ យី។ បនាាប់ មក្ គ្

ហ្ម ែ៏ សៅែឌិៃយ

បាៃ សឡើង គ្រង រាជសមបតត ិ សហ្ើយ បាៃ សរៀបអភិសសក្ ជា មួ យ
ៃឹង សសត ច គ្សី លីិ យី ខ្ត មត ង។ ចាប់ ពី សពលសនាោះ មក្ ភាសា
សំស្តសកឹត បាៃ កាលយ ជា ភាសា ្ល ិូ ការ របស់ ខ្មម រ សហ្ើយ រាជវាំង
(la cour) មាៃ រ ូបភាព សបោះបិទ ៃឹង រាជាៃិយម ឥណា
ឌ , ការ
សរៀប ចំសងគ ម ររ ឈរ សលើ គ្បព័ៃធ នៃ ិែណៈ នៃ គ្
ជា ពិសសស ិែណៈ ក្សគ្តិយៈ, គ្

ហ្ម ញ្ញ សាសនា

ហ្ម ែៈ, និសស ៃិង សូ គ្ទៈ ខ្ត ការ

អៃុិតត ៃ៏ មិៃ សូ ិ តឹង រុងង ដូ ច សៅ ឥណា
ឌ សនាោះ សទ សគ្

ោះ មិៃ

ចង់ សអាយ មាៃ ទំនាស់ ៃឹង ទំសៃៀមទំោប់ របស់ អន ក្ គ្ស ុក្
អាយ។ សទោះបី រសបៀប ៃិទៃសរឿង មាៃ សភាព ខ្បល ក្ៗោន ក្៏
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សដ្ឋយ សរ អាច សៃន ិដ្ឋាៃ បាៃ ថ្ន តួ អងគ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ឬ សៅែឌិ
ៃយ ជា មៃុសស ខ្ត មួ យ។ ក្៏ ដូ ច ជា តួ អងគ គ្ពោះសថ្នង ររ ជា តួ
អងគ សៅែឌិៃយ សៅ ក្នុង សរឿង គ្ពោះសថ្នង-នាងនារ ៃិង សៅក្នុង
ពងាិតារ ខ្មម រ សទៀត ខ្ដរ។ សរឿងសគ្ពង ខ្មម រ ទ ំង សនាោះ ឯង
បង្ហាញ ៃូ ិ លក្ខ ែៈ រ ួម មួ យ ររ ការហ្ូ រចូ ល ិបបធម៏ ឥណា
ឌ មក្
ក្នុង គ្ស ុក្ខ្មម រ នាំ បសងក ើត បាៃ ៃូ ិ ិបបធម៏ ចំរុោះ មួ យ ខ្ដល បាៃ
ិ ៃ៏ រហ្ូ ត មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ សៃោះ។ ដូ ច សៃោះ ខ្មម រ អាច សួ រ ជា
ិិតត
សំៃួរ ថ្ន សតើ អរ ិយធម៏ ខ្មម រ សដើម មាៃ រុែភាព ខ្បប យ៉ាង
ណា ខ្ដរ ? មុៃ ៃឹង សឆ្ល ើយ ៃឹង សំៃួរ សៃោះ រួ រ របបី ពិៃិតយ អំពី
ធាតុ នៃ អរ ិយធម៏ សដើមបី បំភលរ ការសាក្លបង ពិចារណា បៃត
របស់ សយើង។
សៅ ទី សៃោះ សយើង សលើក្ យក្ ខ្ត លក្ខ ែៈ សំខាៃ់ៗ នៃ អរ ិយធ
ម៏ ខ្មម រ មក្ អធិបាយ ដូ ចយ៉ាង គ្រួ សារ, ភូ មិ, សាសនា, ភាសា,
អក្សរ, អក្សរសិលប៏, សិលបៈ, អន ក្ សចោះដឹង ៃិង សាាប័ៃ ជាតិ។
គ្បិតត ិ ិទូិ បរសទស ខ្ចក្ អរ ិយធម៏ ជា ពីរ កាល សម័យ ធំៗ :
កាល សម័យ បិ ិ គ្បិតត ិសាស្តសត ៃិង កាល សម័យ គ្បិតត ិសាស្តសត។
ខ្ត កាល សម័យ ខ្ដល សរ យក្ ចិតត ទុក្ដ្ឋក្់ ខាលំង ររ សម័យ
អងគ រ ខ្ដល ជា សម័យ រុងសរឿង នៃ ជៃជាតិ ខ្មម រ។ គ្បិតត ិ ិទូិ មាៃ
សយបល់ មុស ោន អំពី គ្បភាព នៃ ជាតិសាសៃ៏ ខ្មម រ។ ជា សសងខ ប
វា មាៃ បី ទសសៃៈ មុស ោន : ទសសៃៈទី១ ថ្ន ខ្មម រ ជា ជៃជាតិ
ឥណា
ឌ ទី២ សធវ ើ សទសៃត រគ្បសិសៃ៏ ពី ឥណា
ឌ មក្ រស់សៅ ដំបៃ់
សុិែណភូ មិ មុៃ សរ; ទសសៃៈ ទី២ ររ ថ្ន ជៃជាតិ ខ្មម រ ពិត ខ្មៃ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ខ្ត មាៃ គ្បភព សចញ ពី ឥណា
ឌ ពិត ខ្មៃ ខ្ត ជា ជៃជាតិ មុស
ពី ជៃជាតិ ឥណា
ឌ ទ ំងគ្ស ុង នាំ ោន ចាក្សចញ ពី ឥណា
ឌ មក្
រស់សៅ តំបៃ់ ឥែឌច
ូ ិៃ មុៃ សរ; ទសសៃៈ ទី៣ ររ ជៃជាតិ ខ្មម រ
មាៃ ក្ំសែើត សៅ សលើ ទឹក្ដី របស់ មល ួៃ ខ្ត មត ង ខ្ត បាៃ ទទួ ល
ឥទធ ិពល ពី អរ ិយធម៏ ឥណា
ឌ ។ ខ្ត សទោះ បី ទសសៃៈទ ំង បី សៃោះ
មុស ោន យ៉ាង ណា ក្៏ សដ្ឋយ ខ្ត ចំែុច រ ួម មួ យ ររ យល់ គ្សប
ោន ថ្ន ជៃជាតិ ខ្មម រ ជា ជៃជាតិ រស់សៅ មុៃ សរ សៅ តំបៃ់
មជឈឹម ៃិង ខ្ដៃដី សែត នៃ ទសៃល សមរងគ ដូ ច ជា ទឹក្ដី
គ្បសទស នថ្ សពវ នថ្ៃ រហ្ូ ត សៅ ដល់ សមុគ្ទ ចិៃ។ តាម សសៀិសៅ9
ិ បែឌិត ថ្នច់ ទៃ់, គ្ស ុក្
សរសសរ សដ្ឋយ សោក្ សាស្តសាតចារយ ិជា
ខ្មម រ ជា គ្ស ុក្ មាៃ ៃររ បូ រ ើ ចំែុោះ ជា សគ្ចើៃ សា ិៃ សៅ សគ្កាម
អំណាច រាជាណាចគ្ក្ អធិរាជ មួ យ។ ដូ ច ជា រាជាណាចគ្ក្ អងគ រ
បូ រ ើ ខ្ដល ចិៃ សៅ ថ្ន ហ្វ ូែៃ សគ្កាយ ឆ្លនំ ៦៣០ សគ្កាយ គ្រិសត
សក្រាជ គ្តូិ បាៃ សមៃត រាជ របស់ មល ួៃ ស្មោះ ក្មពុជា វាយ
បញ្ចល
ូ ក្នុង រដា ក្មពុជា រ ួច កាលយ ជា រាជាណាចគ្ក្ អធិរាជ ខ្ត
មត ង។ ដី សដើម ក្ំសែើត នៃ ៃររ ហ្វ ូែៃ ររ អតីត ទឹក្ដី ក្ូ សាំង
សុិៃ បារាំងខ្សស ឬ សិៀតណាម ខាងតប
ូ ង មាៃ រាជធាៃី សៅ
គ្ស ុក្ អងគ របូ រ ើ ក្នុង សមតត តាខ្ក្ិ សពវ នថ្ៃ 10។ ៃររ ហ្វ ូែៃ មាៃ
ៃររ ចំែុោះ ជា សគ្ចើៃ បណា
ត ៃររ ទ ំង សនាោះ មាៃ ៃររ សចៃ
9

Thach Toan : Histoire des Khmers, Edition L’Harmattan.
សោក្ G. Coedès មាៃទសសៃៈស្សងថ្ន រាជធាៃី ៃររហ្វ ូែៃ ស្មោះ ិាធបុរ សា ិៃសៅ បាភន ំ
សៅក្នុងសមតត នគ្ពខ្ិង សៅខ្ក្បរ គ្ស ុក្ បាណាម សៅិ ិញ។ ទសសៃៈសៃោះ មុសពី សោក្ Claude
Jacques ថ្នសៅ អងគ របូ រ ើ ក្នុងសមតត តាខ្ក្ិ សគ្ ោះថ្ន សៅបាភន ំ សរោមៃស ើញទល់ខ្តសសាោះ ៃូ ិ
សានម នៃ អតា ភាព រាជធាៃី ស្មោះ ិាធបុរ សនាោះ។
10
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ឡា។ ទី ក្ំសែើត សចៃឡា ររ សៅ គ្តង់ គ្ជលងភន ំ រំយខ្អត ៃិង
ទសៃល មូ ល ខ្ដល ជា នដ ទសៃល នៃ ទសៃល មជឈិម សមក្ុង សហ្ើយ
ោត សៃធ ឹង សៅ ខាង តប
ូ ង សដ្ឋយ សគ្បើ ៃសយបាយ វាត ទឹក្ដី
ជា ៃិចច រហ្ូ ត សលប បាៃ ទឹក្ដី ៃររ ហ្វ ូែៃ ទ ំងមូ ល។ សៅ
សតិតសរ៏ ទី៥-ទី៦ ៃររ សចៃឡា មាៃ ទឹក្ដី ខ្្ន ង ខាង សជើង
ទ ំងអស់ នៃ គ្បសទស នថ្ ររ សមតត ៃររ រាជសីមា, អ៊ាូ បុៃ, ឧតត ៃ
ៃិង រំយខ្អត ៃិង

ក្់ ក្ណា
ត ល ខាង តប
ូ ង នៃ គ្បសទស ោិ ៃូ ិ

មួ យខ្្ន ក្ ធំ ខាង សជើង នៃ គ្ស ុក្ខ្មម រ សពវ នថ្ៃ ររ សមតត សា ឹងខ្គ្តង
គ្ក្សចោះ ៃិង ខាងតប
ូ ង នៃ សមតត ក្ំពង់ធំ។
ជៃ ខ្មម រ មាៃ សមប
ុ រ គ្សខ្អម មាៃ ក្ំពស់ មធយម ១,៦១ ខ្ម៉ាគ្ត
មាៃ ខ្ភន ក្ សបើក្ ធំ, គ្ចមុោះ ទូ ោយ, ក្ាល ពយ មាៃ រាងកាយ
សមរមយ11។ មុស ពី ឯក្សារ បុរាែ ចិៃ សរសសរ សដ្ឋយ ជៃ ចិៃ
ស្មោះ k’ang T’ai អំពី ជៃជាតិ ខ្មម រ សៅ សម័យ ហ្វ ូែៃ ថ្ន ‹
គ្បជាជៃ ហ្វ ូែៃ ជា មៃុសស មាៃ រាយកាយ អាគ្ក្ក្់ មាៃ សក្់
គ្ក្ញាញ់ សហ្ើយ សចញ សដើរ សៅ ណា មក្ ណា ទ ំង អាគ្កាត ខ្ត
មិៃ លួ ច ជា ដ្ឋច់ ខាត។ ជៃ ខ្មម រ ដ្ឋក្់ មហ ូបចំែី សៅ ក្នុង ភា
ជៃ៏ សធវ ើ អំពី គ្បាក្់ សហ្ើយ សៅ ក្នុង ្ា ោះ ៃីមួយៗ មាៃ ទូ ដ្ឋក្់
សសៀិសៅ ៃិង បែណសារ ស្សងៗ។ ដូ ច សៃោះ គ្បជាជៃ ខ្មម រ សម័យ
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ក្នុងសសៀិសៅ សោក្ P.W. Schmid (Les peuples Mon-Khmer) សបាោះពុមព្ាយសៅឆ្លនំ
១៩០៨។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សនាោះ ពុំ ខ្មៃ ជា មៃុសស នគ្ពន្ស ខ្ត ជា មៃុសស មាៃ ិឌ្ឍនាការ
សលឿៃ សៅ មុម សហ្ើយ។
ជៃជាតិ ខ្មម រ សៅ ស្មោះ ៃររ មល ួៃ ថ្ន ‹គ្ស ុក្ខ្មម រ› ររ ថ្ន គ្ស ុក្
របស់ ជៃជាតិ ខ្មម រ សទោះ បី មាៃ ស្មោះ ៃររ ជា ្ល ិូ ការ ថ្ន ក្មពុ
ជា ៃិង ស្មោះ ខ្ដល ចិៃ ចារ សៅ ក្នុង ឯក្សារ បុរាែ ថ្ន ហ្វ ូ
ែៃ ៃិង សចៃឡា ក្៏ សដ្ឋយ។
្ា ោះ ខ្មម រ ជា ្ា ោះ មាៃ សសរ ចៃា ល់ ពី ២ សៅ ៤ មន ង មាៃ ក្ំពស់
សគ្ចើៃ ខ្ត ២ ខ្ម៉ាគ្ត មាៃ ជសែតើរ សំរាប់ សឡើង សលើ្ាោះ គ្ពម ៃឹង
កាំជសែតើរ ចំៃួៃ សសស ជា ៃិចច។

ម្គួសារ ខ្មែរ
គ្រួ សារ ខ្មម រ សា ិត សៅ សគ្កាម អំណាច មាតា (មសតយយកា)។ អវ ី
ខ្ដល ទុក្ ជា ឧត្ុងឧតត ម ខ្មម រ សៅ ថ្ន សម មាៃ ៃ័យ ថ្ន មាតា
ិ បែឌិត ថ្នច់ ទៃ់ សស
ជា អន ក្ ដឹក្នាំ។ សោក្ សាស្តសាតចារយ ិជា
សសរ ពៃយល់ យ៉ាង ពិសាត អំពី គ្បព័ៃធ នៃ មសតយយកា សៅ ក្នុង
សសៀិសៅ របស់ សោក្ ខ្ដល សយើង យក្ មល ឹម រំៃិត មួ យ ចំៃួៃ
មក្ អធិបាយ សៅ ទី សៃោះ។ អន ក្ មល ោះ យល់ ស ើញ ថ្ន គ្បព័ៃធ ម
សតយយកា ខ្មម រ ររ សា ិត សៅ សលើ សសរ ើភាព របស់ ស្តសតី សគ្ជើសសរ ើស
បុរស ជា សាវមី ឬ ជា នដរូ សំរាប់ រ ួមរក្ស ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ ដូ ច គ្បព័ៃធ
នៃ ពហ្ុសាវមី មាៃ សៅ ទីសប ៃិង ឥណា
ឌ : ជា សរឿយៗ ររ ស្តសតី មានក្់
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សរៀបការ ជា មួ យ បុរស សគ្ចើៃ នាក្់ ខ្ដល ជា បងបអ ូៃ ៃឹង ោន
សគ្

ោះ សរ សលើក្ យក្ សលស ថ្ន ក្ុំ សអាយ ខ្បក្ សមបតត ិ ររ ខ្ចក្

ដី សៅ ក្នុង គ្រួ សារ ខ្ដល ជា ដី មូ លដ្ឋាៃ នៃ សសដា ក្ិចច គ្រួ សារ។
សៅ ក្នុង ឯក្សារ ជៃ ចិៃ ស្មោះ Tcheou Ta Kouan12 មាៃ
សរសសរ ថ្ន : សៅ ក្នុង គ្រួ សារ ខ្មម រ សបើ មាៃ សក្ើត ក្ូ ៃ គ្សី សរ
សអាយ ពរ ថ្ន សូ ម សអាយ ក្ូ ៃ គ្សី សៃោះ មាៃ សាវមី មួ យ រយ ឬ
មួ យ

ៃ់ សាវមី។ ខ្ត គ្ស ុក្ខ្មម រ បុរាែ មិៃ មាៃ រហ្ូ ត ដល់ សៅ

គ្បព័ៃធ នៃ ពហ្ុសាវមី សនាោះ សទ ខ្ត វា អាច មាៃ សៅ គ្តឹម ខ្ត
សលើ សសរ ើភាព ស្តសតី សគ្ជើសសរ ើស សាវមី ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ ខ្ដល ជា សសរ ើភាព
សារសពើ សៅ ក្នុង គ្បព័ៃធ នៃ មសតយយកា។ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ បុរាែ
គ្បព័ៃធ នៃ មសតយយកា ទុក្ ជា របប សងគ ម ររ គ្រឹោះ សា ិត សៅ សលើ
ការសោរព ចំស

ោះ ‹សម-បា› ររ ថ្ន សោរព មាតា បិតា ខ្ត ទុក្

មាតា ជា ភាព គ្បសសើរ។ ដូ សចន ោះ មាតា ជា សម សារសពើឋាៃ សៅ
ក្នុង ការ រស់សៅ សៅ ក្នុង សងគ ម ខ្មម រ ដូ ចយ៉ាង ខ្មម រ សគ្បើ

ក្យ

សមទ័ព, សមគ្ស ុក្, សមភូ មិ, សមឃ្លំង, ទសៃល សមក្ុង ។ល។ អវ ី ខ្ដល
ជា រ ូបភាព នៃ ស្តសតី ជា ភាពគ្បសសើរ ដូ ច យ៉ាង ពហ្ិលក្ខ ែៈ នៃ
គ្ពោះមហាក្សតយ មាៃ រ ូបភាព ជា ស្តសតី ររ ថ្ន ផ្ទត់សមៅ ពែ៏
គ្ក្ហ្ម សលើ បាតនដ ៃិង បាតសជើង, សសៀតផ្ទក សលើ ្នង
ួ សក្់,
ក្់ ខ្មស ក្ សធវ ើ ពី រជ

12
13

ិ សហ្ើយ សគ្បើ
ក្់ គ្ក្ិល

ក្យ ចាស13

ជៃចិៃ ខ្ដលបាៃមក្គ្ស ុក្ខ្មម រ សៅឆ្លនំ ១២៩៦។
ក្យ ចាស សៃោះ ជា ក្យសទល សំរាប់ៃយ
ិ យ សៅក្នុង រាជិងាៃុិងស។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ខ្ដល ជា

ក្យ សំរាប់ ស្តសតី ៃិយយ ជំៃួស

ក្យ បាទ សំរាប់ បុរ

ស។
ខ្ត ការសោរព ចំស
ចំស

ោះ ‹សម-បា› មិៃ ដូ ច ការសោរព បូ ជា

ោះ បុពវបុរស របស់ ជៃជាតិ ចិៃ-យួ ៃ សនាោះសឡើយ សគ្

ោះ ថ្ន

ខ្មម រ សោរព មាតា-បិតា ខ្ដល ក្ំពុង រស់សៅ រ ើឯ ចិៃ-យួ ៃ
សោរព គ្ពលឹង បុពវបុរស នៃ គ្រួ សារ ខ្ដល បាៃ ចាក្សាាៃ សៅ
សហ្ើយ។ ជៃជាតិ ខ្មម រ សោរព ចំស

ោះ មាតា សគ្

ោះ ទុក្ ជា មល ឹម

នៃ គ្រួ សារ រ ើឯ ជៃជាតិ ចិៃ-យួ ៃ សោរព បូ ជា ចំស
បុរស សគ្

ោះ បុពវ

ោះទុក្ ជា ទំនាមទំោប់ នៃ គ្រួ សារ។

ខ្ត មក្ ដល់ សម័យ ពុទធសាសនា ហ្ីៃយៃ14 មាៃ ឫទធ ិ ររ ចាប់
ពី សតិតសរ៏ ទី១៤ មក្ សរ ស ើញ ថ្ន គ្បព័ៃធ នៃ សមសតយយកា ចុោះ
ថ្យ ឥទធ ិពល ជា ខាលំង សៅ ក្នុង សងគ ម ខ្មម រ រហ្ូ ត លុបបាត់ ខ្ត
មត ង។ បុពវសហ្តុ ររ ជំសៃឿ សលើ ពុទធសាសនា ហ្ីៃយៃ ខ្ដល កាលយ
ជា សាសនា ជា ្ល ិូ ការ របស់ រដា ខ្មម រ។ តាម ការសរសសរ របស់
សោក្ ថ្នច់ ទៃ់ ថ្ន ពួ ក្ សាសៃិក្ ទុក្ ស្តសតី ជា គ្បភព នៃ
តណា
ា សហ្ើយ តណា
ា ជា គ្បភព នៃ ទុក្ខ របស់ មៃុសសសោក្ ខ្ដល
គ្តូិខ្ត ក្ំចាត់ សចាល។ ចំស

ោះ ពុទធសាសៃិក្ យល់ ថ្ន មៃុសស

ខ្តង ខ្ត មាៃ បាបចិតត ជា សគ្ចើៃ នាំ សអាយ ជាប់ អនាាក្់ ទុក្ខ
គ្រប់ ខ្បប យ៉ាង សហ្ើយ អនាាក្់ ខ្ដល មាៃ សគ្ោោះថ្ននក្់ សគ្ចើៃ

័ ជំៃោះសលើ
ពុទធសាសនាហ្ីៃយៃ ជាលទធ ិនាម
ំ ក្ពី លង្ហក មិៃគ្តឹមខ្តមាៃជយ
សាសនាគ្ ហ្ម ែ៏ ររសលើ ពុទធសាសនាមហាយៃសទៀត។
14
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ជាង សរ ររ ឧបាយ របស់ ស្តសតី សនាោះ ឯង។ សយើង ពុំ យល់ គ្សប
ៃឹង ការយល់ស ើញ ខ្បប សៃោះ សគ្

ោះ សៅ ក្នុង ពុទធសាសនា

ហ្ីៃយៃ វា ោមៃ ឪវាទ ណា មួ យ ទុក្ ស្តសតី ជា ចារ ើ នៃ បាបក្មម
ក្ំណាច បំ្ុត ខ្ដល នាំ សអាយ សាសៃិក្ ទុក្ ស្តសតី ជា អៃត រាយ
សនាោះសឡើយ។ ចំស

ោះ សយើង ការចុោះថ្យ មសតយយកា សៅ ក្នុង

ិ ៃ៏ ចិតតរំៃិត ពី មសតយយកា ជា របប
សងគ ម ខ្មម រ ររ ជា ិិតត
សងគ ម សៅ ជា អតិថ្ិធម៍15 ធមម តា ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ។ ដូ ច សៃោះ ជៃ
ជាតិ ខ្មម រ សៅ ខ្ត សោរព ស្តសតី សគ្

ោះ មិៃ ខ្ដល ទុក្ ស្តសតី ជា សភទ

ទុៃសមាយ ខ្ត ជា សត ំ មួ យ សំរាប់ គ្ទគ្ទង់ គ្រួ សារ សសម ើភាព ៃឹង
បុរស ខ្ដល មាៃ សៅ ក្នុង ធាតុសដើម នៃ ការសោរព ចំស

ោះ សម-

បា សនាោះ ឯង។
ិ ៃ៏ នៃ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ពី ការ
រួ រ ក្ត់ សំោល់ ថ្ន ក្នុង ការិិតត
ទុក្ គ្ពោះឥស្តៃា ជា អាទិសទព ធំ មក្ យក្ គ្ពោះគ្ពហ្ម ជា សារែៈ ធំ
ង កាម ឈល ប់ មុម
ចមបង សដ្ឋយ សារ ខ្ត គ្ពោះឥស្តៃា ឈល ក្់ គ្សិង
សដើរ លួ ច គ្បពៃធ សរ ឯង ដូ សចន ោះ សាសៃិក្ នាំ ោន បសងក ើត សទព
តា គ្ពោះគ្ពហ្ម ក្ុំ សអាយ មាៃ រ ូប ស

ល ថ្ន ក្ុំ សអាយ មាៃ គ្បពៃធ

មាៃ ខ្ត មានក្់ ឯង ដូ សចន ោះ បាៃ ជា សក្ើត គ្បនពែី សឡើង ថ្ន
ិ ៃ៏ សៃោះ
« ស្តសតីជាសទស នៃ គ្ពហ្ម ចរ ិយៈ »។ គ្បាសាន ថ្ន សតើ ការិិតត
វា អាច មាៃ ចលនា សៅ សលើ ការ ចុោះ ថ្យ មសតយយកា សៅ ក្នុង
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សងគ ម ខ្មម រ ដូ សចន ោះ សទ ដឹង ? សគ្

ោះ ថ្ន សបើ ទុក្ ស្តសតី ជា ធំ សហ្តុ អវ ី

គ្តូិ ហាម ខាត់ សទពតា គ្ពោះ គ្ពហ្ម មិៃ សអាយ មាៃ គ្បពៃធ ?

ភូរិ ខ្មែរ
ខ្មម រ សៅ ភូ មិ មល ួៃ ថ្ន « គ្ស ុក្ម្ុំ » ដូ ច សៅ ៃររ ថ្ន គ្ស ុក្ខ្មម រ
សនាោះ ខ្ដរ។ ភូ មិ ខ្មម រ ជា ទី គ្បជុំជៃ តូ ច មាៃ គ្បជាជៃ ភារ
សគ្ចើៃ ជា ក្សិក្រ រស់សៅ ខ្ក្បរ ដី ខ្គ្ស របស់ មល ួៃ។ ភូ មិ ោមៃ
រចនាសមព ័ៃធ សងគ ម សរៀបចំ ចាស់ោស់។ អន ក្ ភូ មិ មានក្់ៗ រស់
សៅ ក្នុង រំៃិត ឯកា ្ង ៃិង សហ្ការ ្ង ខ្ដល អាគ្ស័យ សៅ
សលើ ក្រែី ៃីមួយៗ។ តួ យ៉ាង សហ្ការ ជា ក្ិចចការ សងគ ម
(services sociaux) : ជិក្ គ្សោះ ទុក្ ជា សភារសមបតត ិ រ ួម16 ក្នុង
ភូ មិ។ តួ យ៉ាង សហ្ការ ជា សាមរគ ីភាព រវាង អន ក្ ភូ មិ : ជួ យ
សទង
ូ ជួ យ គ្ចូតគ្សូ ិ, ជួ យ សង់ ្ា ោះ ។ល។
សៅ ក្នុង ភូ មិ ោមៃ សម ភូ មិ ខ្តងតាំង សទ ខ្ត មាៃ អន ក្ ខ្ែនាំ
ខ្ដល អន ក្ ភូ មិ ទ ំងឡាយ ទទួ ល សាគល់ សៅ ក្នុង ចិតត សគ្

ោះ ទុក្

ោត់ ជា គ្ពឹទធចារយ។ ជៃ សនាោះ ដឹក្នាំ ភូ មិ សៅ ក្នុង រំៃិត
ខ្ែនាំ សគ្ចើៃ ជាង បង្ហគប់ សគ្

ោះ មល ួៃ ោមៃ អំណាច ជា ្ល ិូ ការ

សទ។ ដូ សចន ោះ ការសំសរច សា ិត សៅ ក្នុង សយបល់ រ ួម ខ្ត ការអៃុិតត
ៃ៏ ពុំមាៃ លក្ខ ែៈ ជា កាតពវ ក្ិចច សនាោះសឡើយ សំរាប់ អន ក្ ភូ មិ
ទ ំងឡាយ។ ដូ ច សៃោះ សរ អាច សៃន ិដ្ឋាៃ បាៃ ថ្ន មាៃ សាមរគ ី
16
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ភាព រវាង អន ក្ ភូ មិ ខ្ត ោមៃ សិៃិទធពល សងគ ម សៅ ក្នុង ភូ មិ។
បាតុភូត សៃោះ នាំ សអាយ ភូ មិ ខ្មម រ មាៃ គ្រឹោះ គ្សួ យ សៅ ចំស

ោះ

មុម ការរុក្រុល គ្រប់ ខ្បប យ៉ាង មក្ ពី សគ្ៅ។ រួ រ ក្ត់ សំោល់
ថ្ន ភូ មិ ខ្មម រ មាៃ ភាព សៅ ដ្ឋច់ គ្សយល ពី មជឈមែឌល រដា
បាល ្ង ៃិង សៅ ឆ្លៃយ ពី ោន ្ង។ ដូ ចសៃោះ ពៃធ នាការ ជា
មួ យ រដា ររ សៅ គ្តឹមខ្ត ការទក្់ទង នៃ គ្បព័ៃធ ពៃធ ដ្ឋរ ខ្ដល
សាមី មល ួៃ ជា មាចស់ របស់ គ្តូិ បង់ ជូ ៃ រាជការ ដូ ចយ៉ាង ពៃធ
ដី, ពៃធ គ្សូ ិ, ពៃធ ទូ ក្, ពៃធ ទស ៃិង ពៃធ មល ួៃ។

ជំសនឿ និង សាសនា
ជៃជាតិ ខ្មម រ មាៃ ជំសៃឿ សដើម មុៃ ទទួ ល យក្ សាសនា
បរសទស មក្ ទុក្ ជា សាសនា របស់ មល ួៃ ររ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា
ៃិង ពុទធ សាសនា។ ជំសៃឿ សដើម សៃោះ សហ្ើយ ជា មូ លដ្ឋាៃ គ្រឹោះ នៃ
ជៃជាតិ ខ្មម រ។ ដូ ច សៃោះ អវ ី ខ្ដល ខ្មម រ ទទួ ល យក្ ពី បរសទស
ទ ំង សាសនា ក្ត ី ភាសា ក្ត ី អក្សរ ក្ត ី អក្សរសិលប៏ ក្ត ី សិលបៈ ក្ត ី ខ្មម រ
ខ្តងខ្ត រក្ា មូ លដ្ឋាៃ គ្រឹោះ របស់ មល ួៃ ជា ៃិចច ក្នុង រំៃិត ពុំ
ទុក្ រំៃិត បរសទស ទ ំង ដុល សនាោះសឡើយ ដូ ច សៃោះ ខ្មម រ ខ្តងខ្ត
យក្ រំៃិត បរសទស មក្ ខ្ក្នឆ្ន លក្ខ ែៈ សអាយ សៅ ជា ខ្មម រ
សដើមបី គ្សបគ្សួ ល មក្ ៃឹង ចំែង់ ចំែូល ចិតត របស់ ខ្មម រ។
ជំសៃឿ សដើម ខ្មម រ ររ ការសោរព ចំស

ោះ សម-បា, ការសោរព ចំស

នាង រងា ីង ៃិង គ្ក្សពើ ៃូ ិ ការសោរព ចំស
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ការសោរព ចំស ោះ សរ-បា
ជៃជាតិ ខ្មម រ សោរព សម-បា ខ្ដល ខ្មម រ យក្ ស្មោះ មក្ ដ្ឋក្់
សអាយ គ្បាសាទ ទ ំងឡាយ ដូ ចយ៉ាង សមបុែយ, បាយ័ៃ, បាពួ ៃ
។ល។ រ ើឯ ស្មោះ បា ខ្មម រ យក្ មក្ ដ្ឋក្់ ស្មោះ សអាយ គ្បាសាទ
ឬ ទីក្ខ្ៃល ង ខ្ដរ ដូ ច ជា បាខ្មង, បាខ្ដង, បាសតើ, បារ ិយ, បា
ណាម។
សោក្ វា៉េៃ់ ឌ្ីកាអុៃ, បញ្ញញិៃត ខ្មម រ លបីលាញ មួ យ រ ូម, ពៃយល់
ក្យ សម បា ថ្ន17 : ‹សៅ ក្នុង គ្រួ សារ ៃីមួយៗ សមាជិក្ គ្រួ សារ

ោមៃ ឯក្ភាព គ្រប់គ្ោៃ់ ក្នុង ការសសគ្មច ចិតត សដ្ឋយ មល ួៃ
ឯង សឡើយ សទោះ សរឿង សសន ហា ខ្ដល ជា សរឿង ផ្ទាល់ មល ួៃ សុទធសាធ
សនាោះ ក្៏ សដ្ឋយ។ សបើ ក្សមាលោះ គ្ក្មុំ គ្សឡាញ់ ោន សរ គ្តូិ សួ រ ចិតត
សម បា សិៃ ថ្ន សតើ គ្ពម ឬ មិៃ គ្ពម។ សបើ គ្សឡាញ់ ោន យ៉ាង
ណា ក្៏ សដ្ឋយ ខ្ត សបើ សម បា មិៃ គ្ពម ក្៏ ពុំ អាច គ្សឡាញ់ ោន
សក្ើត ខ្ដរ›។ ការសោរព សៃោះ វា ជា ការសោរព ចាស់ ទុំ ដូ ច មាៃ
ខ្ចង សៅ ក្នុង ចាប់ សលបើក្ របស់ គ្ពោះភិរមយ ភាសា អ៊ាូ សៅ ងុយ
ថ្ន : ‹សរៀៃ បទ សរៀៃ បាទ ក្ុំ សកាង ហ្ួ ស ខានត ក្ុំ ភាលត់ មុស ្ល ិូ

ក្ុំ គ្ពសហ្ើៃ សភល ច ខ្ម៉ា ក្ុំ ខ្គ្ប ហ្ួ ស ឱ្ ស ើញ ចាស់ សក្់ សកិូ ក្ុំ គ្តូិ
សមើល ង្ហយ›។

ដក្គ្សង់សចញពី អតា បទ របស់សោក្ វា៉េៃ់ ឌ្ីកាអុៃ មាៃចំែងសជើងថ្ន សងគ ម
សក្ត ភ
ិ ូ មខ្មម រ សៅក្នុងសរឿងទុំទិ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សោក្ វា៉េៃ់ ឌ្ីកាអុៃ យល់ ស ើញ ថ្ន ការសោរព សម បា តាម
ដំបូនាមៃ ៃិចា័យ (le sens morale) សបើ មាៃ លក្ខ ែៈ តឹងខ្តង
សពក្ វា ជា ការកាច់ ឲ បាក្់ ជា ្ន ត់ នៃ អក្បក្ិ រ ិយ របស់
មៃុសស មានក្់ៗ ឲ រស់ តាម ទំសៃៀមទមាលប់ តឹង រុងង សនាោះ ឯង។
សដើមបី រក្ា ទំនាម ទមាលប់ ឲ បាៃ រង់ិង់ សមាជិក្ នៃ សងគ ម
មាៃ សម បា ជា សកាករៈ ដ្ឋច់ ខាត គ្តូិ ខ្ត សបាោះ បង់សចាល ៃូ ិ
រំៃិត រ ិោះរៃ់ ពុំ សនាោះ សសាត សរ ទុក្ ជា មៃុសស

ល ខ្ដល សរ

ឈប់ រាប់ អាៃ។
តាម ទសសៃៈ សោក្ សក្ង វា៉េៃ់សាក្់ ‹ការសោរព សម បា› ជា
គ្បព័ៃធ នៃ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ មាៃ ជសគ្ៅ សគ្ៅ ណាស់ ររ សគ្បៀប
សធៀប សៅ ៃឹង រ ូបភាព នៃ មៃុសស សាប គ្ោប់ពូជ ឲ សចញ
ពៃល ក្ សៅ ៃិទ

ិ
រដូ ិ, ិក្សិ
ត18 ជា បុបាភ សៅ ិសាៃ រដូ ិ,

មាៃ ខ្្ល សៅ សរទ រដូ ិ, សំរាប់ រក្ា គ្ោប់ ពូ ជ សៅ សហ្មៃត រដូ
ិ។ ររ ជា វាល ខ្ិង ិដត សងារ (cycle de vie) នៃ ធមម ជាតិ ឬ
មៃុសសជាតិ។ ររ ជា ចិតតរំៃិត ជា ថ្នមពល សចោះ សគ្ោង
ខ្្ៃការ សៅ ក្នុង សងគ ម ខ្មម រ សំរាប់ អនារត។

ក្យ មេ ជា

ឧតត ម ចិតតរំៃិត មាៃ គ្បភព សចញ ម ក្ពី សហ្ អរ ិយធម៏
ទ ំងឡាយ នៃ គ្ក្ ុម មៃុសស ស្សងៗ ោន សដើមបី ក្សាង អរ ិយធម៏
ថ្ម ី ឲ រ ិតខ្ត មព ង់មពស់ ៃិង កាៃ់ ខ្ត មាៃ ថ្នមពល ខាលំងកាល
ខ្ថ្ម សទៀត ស
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សមាជិក្ មានក្់ៗ សាគល់ ជាក្់ោក្់ ៃូ ិ សិទធិ ៃិង ក្រែីយក្ិចច
របស់មល ួៃ។ សរឿង គ្ពោះសថ្នង ៃិង នាងនារ ជា ឧទហ្រែ៏ មួ យ
បញ្ញចក្់ ៃូ ិ សហ្ អរ ិយធម៏ សៃោះ ឯង។ សៅ ក្នុង

ក្យ បា សៅ

ថ្ន ‹្ល ិូ › មាៃ សញ្ញញែ បី យ៉ាង : គ្ពោះ, សៅ ៃិង តា។ បា ជា
រំៃិត នៃ រំសរាង នៃ សងគ មមួ យ ខ្ដល មាៃ សោលសៅ
ចាស់ោស់ សំរាប់ ការរស់សៅ។ រំសរាង នៃ សងគ ម សនាោះ ររ ព្រះ
ក្នុង សនាោះ មាៃ អន ក្ ដឹក្នាំ ជា ទីសសន ហា19 ររ សៅ, ខ្ដល ជា អន ក្
ដឹង មាៃ ក្ប
ួ ៃ ដឹក្នាំ ររ តា។ ដូ ច សៃោះ ព្រះ ជា គ្ពលឹង ជាតិ,
មៅ ជា អន ក្ ដឹក្នាំ ជាតិ សចោះ បគ្ងួ បបគ្ងួ ម គ្បជារាស្តសត សៅ
ក្នុង រំៃិត បំស រ ើ ៃិង ការ

រ, តា ជា គ្បភព នៃ ចាប់ ដឹក្នាំ

ៃិង ការពិសសាធ របស់ បុពវបុរស ជាតិ សនាោះ ឯង។ ការសោរព
សម បា សៃោះ ជា មូ លដ្ឋាៃ ិបបធម៏ សដើម របស់ ជៃជាតិ ខ្មម រ ខ្ដល
អាច តទល់ បាៃ ៃឹង ឥទធ ិពល អរ ិយធម៏ ឥណា
ឌ ខ្ដល ហ្ូ រ ចូ ល
មក្ ក្នុង គ្ស ុក្ខ្មម រ។ សៅ ចំស
ពួ ក្ គ្

ោះ មុម ការតទល់សៃោះ តគ្មូិ ឲ

ហ្ម ែ៍ គ្ពឹទធបែឌិត សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ សធវ ើ សិថ្ិលភាព20 ជា

សគ្ចើៃ សដើមបី ក្ុំ ឲ មាៃ ការប៉ាោះទងគ ិច ទ ំង ក្សគ្មាល រវាង គ្ទឹសតី
សាសនា របស់ ពួ ក្ មល ួៃ ៃឹង ជំសៃឿអាយ ខ្ដល ជា ជំសៃឿ មាៃ
គ្រឹោះ ចាស់ោស់ រ ួច មក្ សហ្ើយ។ សោក្ សក្ង វា៉េៃ់សាក្់ មិៃ
ិ ដាភាព ខ្មម រ សលើ
ខ្ដល បញ្ញចក្់ ថ្ន ការសោរព សម បា សៃោះ ជា ិសិ
គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា សនាោះ សទ ខ្ត ជា ចិតតរំៃិត
ឹ នាំជាទីសសន ហា ; un dirigeant charismatique។
អន ក្ដក្
20
សិថ្ិលភាព : ដំសែើរធូ រថ្យ ឬ បៃធ ូរបៃា យ។
19
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ខ្មម រ អំពី សងគ ម ខ្ដល ពួ ក្គ្

ហ្ម ែ៍ គ្ពឹទធបែឌិត គ្តូិ យក្ មក្

សគ្មបសគ្មួ ល ជា មួ យ ៃឹង សាសនា មល ួៃ សដើមបី ឲ គ្បជាជៃ
អាយ អាច សរ ើសយក្ សាសនាថ្ម ី សៃោះ ជា ជំសៃឿ រ ួម បាៃ។

ការសោរព ចំស ោះ នាង គងាីង និង ម្កសពើ
មាៃ សៅ ក្នុង សរឿងសគ្ពង ខ្មម រ ថ្ន គ្ស ុក្ខ្មម រ សដើម ដំបូង ជា ជល
សា។ សគ្កាយ មក្ សលច សចញ សទិតា គ្សី មានក្់ ស្មោះ រងា ង
ី ឈរ
សលើ គ្ក្សពើ យក្ នដ ចប
ូ ត សក្់ ខ្ិង របស់ មល ួៃ បសងក ើត បាៃ ជា
ពុសធា។ សលើ ពសុធា សនាោះ ឯង ខ្ដល អាច សអាយ មៃុសស ខ្មម រ
មក្ រស់សៅ បាៃ។ ខ្មម រ សៅ សទិតា គ្សី សនាោះ នាង រងា ីង ជា
ៃិមិតតរ ូប នៃ ពសុធា, រ ើឯ គ្ក្សពើ ជា ៃិមិតតរ ូប ជលសា។ រូ សទិ
តា គ្សី ៃិង គ្ក្សពើ សនាោះ ជា តូ តិម នៃ ជៃជាតិ ខ្មម រ ៃិង ទឹក្ដី
ើ ៃិង
ខ្មម រ។ រ ូប តំណាង នៃ តូ តិម នាង រងា ីង-គ្ក្សពើ ររ មាែិ21
សតវ គ្ក្សពើ។ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ សពវ នថ្ៃ សៅ គ្រប់ បូ ជៃីយដ្ឋាៃ ទ ំង
គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ពុទធ សាសនា ៃិង ជំសៃឿ ស្សងៗ សទៀត សរ
តំណាង គ្ក្សពើ ជា ទង់ សៅ ថ្ន ‹ទង់ គ្ក្សពើ› ឬ ‹ទង់ រលក្› ខ្ដល
សគ្ក្ើៃ រំឭក្ ៃូ ិ ធមម ជាតិ ជា បាយប22 នៃ គ្ក្សពើ។ សរ ស ើញ សៅ
មុម ្ា ោះ ណា មាៃ មៃុសស សាលប់ សដ្ឋត ទង់ គ្ក្សពើ មាៃ ពែ៏ ស
នាំ សអាយ សរ សៅ ទង់ សនាោះ ថ្ន ‹ទង់ គ្ពលឹង›។ ខ្ត ពួ ក្ អន ក្

មាែិ ើ, គ្សីសៅិ ័យសក្ម ង, jeune fille។
22
បាយប, អន ក្តាទឹក្, génie des eaux។
21
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
គ្បឆ្លំង ៃឹង ជំសៃឿ សនាោះ នាំ ោន សៅ ទង់ សនាោះ ថ្ន ‹ទង់ សខាមច›
រួ រ ក្ត់ សំោល់ ថ្ន គ្ក្សពើ ក្៏ ជា តំណាង នៃ ជៃ ក្បត់ ឬ ជៃ
រមិលរុែ។ ទសសៃៈ សៃោះ មាៃ អន ក្ មល ោះ ថ្ន សចញ ពី គ្បភព ពុទធ
សាសនា សគ្

ោះ ទុក្ ជំសៃឿ សដើម ខ្មម រ ជា សគ្តូិ ៃឹង មល ួៃ ដូ ច

មាៃ សៅ ក្នុងសរឿង គ្ក្សពើ សៃៃ ធុៃ : សៃៃ ធុៃ សគ្

ោះ ខ្ត ក្បត់

ៃឹង ពុទធ សាសនា បាៃ ជា ពុំ អាច ខ្គ្ប មល ួៃ មក្ ជា មៃុសស
ិ បាៃ។
ិញ
ិ សទៀត ពុទធសាសៃិក្ ខ្តងខ្ត គ្បដូ ច នាង រងា ីង សៅ
មួ យ ិញ
ៃឹង នាង មារា ខ្ដល មាៃ ចារ ក្នុង ពុទធ សរឿងសគ្ពង មាៃ
ចំែង សជើង ថ្ន ‹បាប ចិតត នៃ នាង មារា› : សដើមបី សធវ ើ សអាយ
អាក្់ខាៃ គ្ពោះសក្យមុៃី បាៃ គ្តាស់ ដឹង។ នាង មារា មក្ ពី
ឋាៃ យក្ស ជា មួ យ ៃឹង ក្ងទ័ព របស់ នាង មក្ ទមទរ អាស
ៃៈ ខ្ដល គ្ពោះអងគ ក្ំពុង រង់ សលើ។ សដើមបី ទប់ទល់ ៃឹង បាប ចិតត
សនាោះ គ្ពោះដ៍មាៃគ្ពោះភារ គ្ពោះអងគ យក្ នដ សាតំ

ល់ ដី សហ្ើយ

បួ ងសួ ង ដល់ គ្ពលឹង គ្ពោះពសុធា សអាយ ជួ យ គ្ពោះអងគ ឯកា សៅ
ចំស

ោះ មុម ទ័ព យក្ស នាំ សអាយ រញ្ជយ
ួ ដី គ្បាំ មួ យ យ៉ាង អាច

ិ ររ
ក្ំចាត់ នាង មារា បាៃ។ តាម រសបៀប ៃិទៃ សរឿងខ្មម រ ិញ
ិ ររ ថ្ន សដ្ឋយ
នាង រងា ីង ជា អន ក្ ជួ យ គ្ពោះសមាមសមពុទធ សៅ ិញ
ចប
ូ ត សក្់ របស់ នាង បសងក ើត ជា ជលសា នាំ សអាយ លិចលង់
ទ័ព នាង មារា។ ក្ុសលក្មម សនាោះ ឯង ខ្ដល ខ្មម រ សៅ ខ្ត សោរព
នាង រងា ីង មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ ខ្ត ពុំ ទុក្ ជា សទិតា គ្សី ធំ
ចមបង សទៀត សនាោះសឡើយ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ជំសនឿ ចំស ោះ អនកតា
អន ក្តា ជា គ្ពលឹង សា ិត សៅ ក្នុង រុក្ខជាតិ, ក្នុង ភន ំ ៃិង ទី ក្ខ្ៃល ង
ដនទ សទៀត។ ខ្មម រ យក្ ដុំ ថ្ម ជា តំណាង រ ូប អន ក្តា យក្ សៅ
ដ្ឋក្់ សគ្កាម រល់ សដើម សឈើ។ ជួ ៃ សង់ ក្ូ ៃ មា ម គ្ទ សដ្ឋយ សសរ
សំរាប់ ដំក្ល់។ សៃោះ ជា ជំសៃឿ គ្ពលឹង ៃិយម : ក្នុង សរឿង គ្ពោះបាទ
ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ៃិង គ្ពោះនាង លីិ យី កាល ជៃ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ឬ សៅែឌិ
ៃយ សៅ ឥណា
ឌ យល់សបត ិ ស ើញ អន ក្តា ឬ សទិតា រក្ា មល ួៃ
គ្បរល់ ធន ូ ទិពវ សអាយ សហ្ើយ បញ្ញា សអាយ សឡើង ជិោះ សំសៅ ជំៃួញ
ដ៏ ធំ មួ យ សដើមបី សធវ ើ ដំសែើរ មក្ គ្ស ុក្ខ្មម រ ចាំង យក្ រាជសមបតត ិ
(សៅ

ក្់ក្ណា
ត ល ស.ិ. ទី៣ ក្.រ.ស.)។ ដូ សចន ោះ ខ្មម រ ខ្តងខ្ត ទុក្

គ្ពោះបាទ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ជា សាាបៃិក្ ក្សគ្ត ៃររ ហ្វ ូែៃ។
គ្ពលឹង អន ក្តា ជា អន ក្ ការ

រ អន ក្ ភូ មិ ទ ំងឡាយ សហ្ើយ ជួ យ

ដល់ ជៃ ណា ខ្ដល បៃ់គ្សៃ់ ដល់ សោក្ សូ ម សអាយ ជួ យ មល ួៃ។
អន ក្តា ក្៏ ជា អន ក្ ខ្ថ្រក្ា គ្បចាំ ទីក្ខ្ៃល ង មួ យ។ ទំនាក្់ទំៃង
រវាង មៃុសស ៃឹង គ្ពលឹង អន ក្តា ររ ង្ហយគ្សួ ល បំ្ុត ររ គ្ោៃ់
ខ្ត សធវ ើ ការបៃ់គ្សៃ់ ថ្នវយ ដង្ហវយ ដូ ច ជា បាយ, មាៃ់ អាំង,
ទឹក្ ដូ ង ឬ សចក្ សដើមបី សូ មពរ ពី អន ក្តា សអាយ មល ួៃ បាៃ សំ
សរច ៃូ ិ បំែៃ់ មល ួៃ។ ខ្ត កាល ណា បាៃ សំសរច ដូ ច គ្បាថ្នន គ្តូិ
ខ្ត អន ក្ បៃ់ សនាោះ សធវ ើ ពិធី ោ បំែៃ់ ជា ដ្ឋច់ ខាត ពុំ សនាោះ
សសាត ររ ចាស់ ជា គ្ពលឹង អន ក្តា សធវ ើ សទស។ អន ក្ ណា មួ យ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សសើច សដ្ឋយ ឮ សំដី របស់ ជៃ មានក្់ ៃិយយ ឡក្ឡរយ ដល់
អន ក្តា ររ អន ក្សសើច ជា អន ក្ ទទួ ល សទស ពុំ ខ្មៃ អន ក្ ៃិយយ
ចំអក្ សនាោះ សទ ដូ ចយ៉ាង សធវ ើ ឱ្យ អន ក្ សសើច សនាោះ ឈរ ស

ោះ នគ្ក្

ខ្លង។ លុោះ គ្តាខ្តសរៀបចំ សធវ ើ ពិធី ោង សទស សទើប អាច បាត់
ឈរ ស

ោះ។

ជំសៃឿ សលើ អន ក្តា របស់ គ្បជាពលរដា ខ្មម រ មាៃ លក្ខ ែៈ ពីរ
យ៉ាង :
១. ជា ការសំខ្មត ង រំៃិត នៃ ថ្នមពល ធរែី ខ្ដល ដី

ុំ គ្ស ុក្

ិ លភាព សដ្ឋយសារ អន ក្តា
សមតត មាៃ ពហ្ុ ្លភាព មាៃ ិបុ
គ្បចាំ

ុំ គ្ស ុក្ សមតត ៃីមួយៗ សនាោះ ឯង។ សហ្តុ សៃោះ ឯង សរៀង

រាល់ ឆ្លនំ អន ក្ គ្ស ុក្ នាំ ោន សធវ ើ ពិធី ខ្សៃ ខ្ដល សរ សៅ ថ្ន បុ
ែយ សលើក្ អន ក្តា សដើមបី សូ ម សសចក្ត ីសុម ៃិង សសចក្ត ីចំស រ ើៃ ពី
គ្ពោះ ធរែី សៃោះ។
២. ជា ការសំខ្ដង រំៃិត នៃ ការទុក្ អន ក្តា ជា ទីក្ខ្ៃល ង ខ្ត
មត ង សដ្ឋយ យក្ គ្ពឹតតិការែ៏ គ្បិតត ិសាស្តសត ៃិង អៃុសាិរ ើយ៏
របស់ អន ក្ គ្ស ុក្ សៅ ទីក្ខ្ៃល ង សនាោះ មក្ បញ្ញចក្់ ថ្ន ជំសៃឿ សៃោះ
ររ ជា ការពិត ដូ ចយ៉ាង អន ក្ គ្ស ុក្ សៅ សមតត ស
អន ក្តា ឃ្លំងសមឿង ជា សមតត ស

ធិសាត់ ទុក្

ធិសាត់ ខ្ត មត ង។ សដើម ដំបូង

នៃ ជំសៃឿ សៃោះ ររ ក្នុង សតិតស ទី១៦ មាៃ សម ទ័ព ខ្មម រ មានក្់
ិ សោក្
ស្មោះ ឧក្ញា៉ា ឃ្លំងសមឿង សោក្ សុមចិតត បូ ជា ជី ិត
សដ្ឋយ សមាលប់ មល ួៃ ឯង សដើមបី ការ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ក្នុង បនាាយ ជ័យ ពី ការសឡាមព័ទធ របស់ ក្ងទ័ព របស់ សសត ច ក្
ិ របស់ ឧក្ញា៉ា ឃ្លំងសមឿង សៅហាវយ សមតត
ៃ។ ការបូ ជា ជី ិត
ស

ធិសាត់ មាៃ សោលបំែង សៅ ខ្ក្ៃ ទ័ព សខាមច ឲ មក្ ជួ យ

វាយ រំសដ្ឋោះ ពញា អងគ ចៃា ពី ការសឡាមព័ទធ របស់ សគ្តូិ។ ចំសែរ
កាល តៗ មក្ អន ក្ គ្ស ុក្ សៅ សមតត ស

ធិសាត់ ក្៏ នាំ ោន សជឿ

ថ្ន គ្ពលឹង សខាមច ឧក្ញា៉ា ឃ្លំងសមឿង កាលយ សៅ ជា អន ក្តា រក្ា
ទឹក្ដី សមតត ស

ធិសាត់ សហ្ើយ មក្ ដល់ បចចុបបៃន កាល រាល់ ខ្ម

សមសា គ្រប់ មស្តៃតី គ្បចាំ សនាោះ ៃិង អន ក្ គ្ស ុក្ នាំ ោន សធវ ើ ពិធី
បៃ់គ្សៃ់ ដល់ អន ក្តា ឃ្លំងសមឿង សដើមបី សូ ម សសចក្ត ីសុម
សបាយ ពី មាចស់ ទឹក្ដី។
ជំសៃឿ ខ្បប សៃោះ សរ ស ើញ មាៃ ខ្ដរ សៅ គ្ស ុក្ តប
ូ ង ្ ុ ំ សៅ ក្នុង
សមតត ក្ំពង់ចាម, គ្រប់ សៅហាវយ គ្ស ុក្ ថ្ម ី គ្តូិ ខ្ត សធវ ើ ពិធី បៃ់
គ្សៃ់ ដល់ អន ក្តា អជូ ៃ សៅ ភូ មិ អជូ ៃ ខ្ដល ជា មាចស់ ទឹក្ដី
ទី សនាោះ សដើមបី សូ ម សសចក្ត ីសុម។ គ្តូិ ដឹង ថ្ន អជូ ៃ ជា អតីត
សៅហាវយ សមតត តប
ូ ង ្ ុ ំ ក្នុង សតិតស ទី១៦ ខ្ដល គ្ពោះរាជា កាត់
ិ ពី បទ សធវ ើ ឃ្តក្មម សដ្ឋយ សចតនា បំ
សទស គ្បហារ ជី ិត

ៃ

អាជាញ សសត ច សលើ បុរគល ទុំ។ ចំសែរកាល តៗ មក្ អន ក្ គ្ស ុក្
តប
ូ ង ្ ុ ំ មាៃ ជំសៃឿ ថ្ន គ្ពលឹង អជូ ៃ កាលយ ជា អន ក្តា រក្ា ទឹក្
ដី សហ្ើយ នាំ ោន សធវ ើ ការបៃ់គ្សៃ់ សដើមបី សូ ម សសចក្ត ីសុម។ សរឿង
អជូ ៃ សៃោះ ខ្មម រ ភារ សគ្ចើៃ ដឹង ចាស់ សដ្ឋយសារ មាៃ អន ក្ ៃិ
ពៃធ ខ្មម រ មានក្់ បាៃ ដក្គ្សង់ គ្ពឹតតិការែ៏ គ្បិតត ិសាស្តសត សៃោះ មក្
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ខ្តង ជា គ្បសោមសោក្ ដ៏ លបី ខ្ដល មាៃ ចំែងសជើង ថ្ន «
សរឿង ទុំ ទិ» ឬ ទិ ឯក្។

ម្ពហ្ែញ្ញ សាសនា
គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ទំៃង ហ្ូ រ ចូ ល គ្ស ុក្ខ្មម រ តាម រយៈ ពួ ក្ ឈ្ ួញ
ឥណា
ឌ ខ្ដល សធវ ើ ដំសែើរ តាម សំសៅ ទក្់ទង លក្់ដូរ ជា មួ យ
អន ក្ គ្ស ុក្។ មាៃ ឈ្ ួញ មល ោះ ជា អន ក្ សចោះដឹង ខាង គ្ពហ្ម ញ្ញ
សាសនា ជួ ៃ បាៃ សរៀបការ ជា មួ យ ស្តសតី ខ្មម រ ក្៏ នាំ សអាយ មាៃ
ឥទធ ិពល សៅ សលើ ជៃជាតិ ខ្មម រ។ មា៉ា ង សទៀត សរ ដឹង តាម
គ្បិតត ិសាស្តសត ថ្ន កាលសណាោះ គ្ស ុក្ខ្មម រ គ្រប់គ្រង សដ្ឋយ គ្ពោះ នាង
លីិ យី សហ្ើយ មាៃ សសត ច ឥណា
ឌ គ្ពោះ នាម ហ្៊ាុៃ សទៀៃ បាៃ សលើក្
ទ័ព មក្ ចាំង ដសែតើម យក្ ទឹក្ដី ខ្មម រ។ សគ្កាយ ខ្ដល បាៃ
ជ័យជំៃោះ គ្ពោះអងគ ក្៏ បាៃ សរៀបអភិសសក្ ជា មួ យ គ្ពោះ នាង លីិ
យី សហ្ើយ បាៃ គ្បកាស តាំង មល ួៃ ជា សសត ច គ្រងរាជយ គ្ពម ទ ំង
បាៃ សរៀបចំ គ្ស ុក្ខ្មម រ តាមទសសៃៈ ខ្បប គ្ពហ្ម ញ្ញ
ខ្ថ្ម សទៀត។ សមាលោះសហ្ើយ ឥទធ ិពល លទធ ិគ្

សាសនា

ហ្ម ែ៏ ក្៏ រ ើក្ ដុោះដ្ឋល

សឡើង ជា លំដ្ឋប់ សៅគ្ស ុក្ ខ្មម រ សហ្ើយ កាលយ ជា សាសនា ជាតិ
ខ្ត មត ង ជា ពិសសស សៅ ក្នុង មជឈដ្ឋាៃ ពួ ក្ អន ក្ ដឹក្នាំ រហ្ូ ត
ដល់ សតិតសរ៏ ទី១៤។ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ សរ ៃិយម សោរព គ្ពោះឥសូ រ
ិ ណ ុ , គ្ពោះហ្រ ិហ្រៈ (ឥសូ រ ៃិង នារាយែ៏ រ ួម ោន), គ្ពោះ
ជា ធំ, ឯ គ្ពោះិស
គ្ពហ្ម ក្៏ មាៃសរ សោរព មល ោះៗ ខ្ដរ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ពុទធ សាសនា
ពុទធ សាសនា ខ្ចក្ ជា ពីរ ៃិកាយ : មហា យៃ ៃិង ហ្ីៃយៃ។
ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ ខ្ចក្ សចញ សៅ ទិស ខាង តប
ូ ង នៃ គ្បសទស
ឥណា
ឌ (ទក្ខ ិែ ៃិកាយ) ជា យៃ តូ ច ចសងអ ៀត ្ទុក្ សតវ សោក្
សៅ កាៃ់ ៃិ វ ៃ បាៃ ចំៃួៃ តិច ស
ៃិ វ ៃ សគ្

ល ររ គ្ក្ បាៃ សំសរច

ិ យ តឹងខ្តង ម៉ាត់ចត់។ ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ
ោះ ិៃ័

ៃិយម ចាស់ ររ សោរព គ្បតិបតត ិ តាម ពុសទធវាទ ខ្ដល គ្ពោះពុទធ
គ្ទង់ បាៃ សំខ្ដង រ ួច មក្ សហ្ើយ (ក្នុង រមព ីរ នគ្តបិដក្) ៃិកាយ
សៃោះ សោរព គ្ពោះពុទធ សមែសោតម ខ្ដល គ្តាស់ ដឹង សមាម
សសមាពធិញ្ញញែ សហ្ើយ ខ្ដល បាៃ ចូ ល បរ ិៃិ វ ៃ សៅ សហ្ើយ។
សពវ នថ្ៃ គ្បសទស ខ្ដល ៃិយម ពុទធសាសនា ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ
មាៃ គ្បសទស ខ្មម រ-សសៀម-ោិ-ភូ មា-សៃបា៉ាល់-សិ រ ើលកាក ។ល។
ឯ ៃិកាយ មហាយៃ ខ្ចក្សចញ សៅ ទិស ខាង សជើង (ឧតត រ
ៃិកាយ) ជា យៃ ធំ អាច ្ទុក្ សតវ សោក្ បាៃ សគ្ចើៃ ោន សៅ
កាៃ់ សោលសៅ គ្តឹម ស

ធិសតវ ខ្ដល អាច ជួ យ ខ្ែនាំ សគ្បាស

សតវ សោក្ បាៃ។ ៃិកាយ មហាយៃ ៃិយម ធម៏ ថ្ម ី ររ ធម៏
ខ្ដល មាៃ ៃ័យ ធូ រ គ្សាល សហ្ើយ សោរព គ្បតិបតត ិ តាម លទធ ិ
អាចរ ិយវាទ (តាម គ្រូ អាចារយ របស់ មល ួៃ តៗ ោន) ពុំ ខ្មៃ តាម
ពុសទធវាទ ដូ ច ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ សឡើយ។ ដូ ច សៃោះ ៃិកាយ មហា
យៃ ពុំ សោរព គ្ពោះពុទធ ជា ធំ សទ ខ្ត សោរព ស
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ស

ធិសតវ អិសោក្ិសតសវ រៈ ឬ សោក្សក្សវ រៈ មញ្ចុគ្សី នអតសរយ

គ្បាជាញ បារមិតា ជា សដើម។ សពវ នថ្ៃ គ្បសទស ខ្ដល ៃិយម ពុទធ
សាសនា មហាយៃ មាៃ គ្បសទស យួ ៃ-ជប៉ាុៃ-ទីសប-ឥែឌសូ ែ
សុី ។ល។
សៅ សតិតស ទី៣ មុៃ រ.ស. ក្នុង រជា កាល គ្ពោះបាទ អសសាក្ ពុទធ
សាសនា គ្តូិ បាៃ ្សពវ ្ាយ

សសពញ ទ ំង គ្បសទស ឥណា
ឌ

ទ ំង សគ្ៅ គ្បសទស។ តាម គ្បិតត ិសាស្តសត សរ ដឹង ថ្ន សៅ ពុទធ សត
ិតស ទី៣ (ព.ស. ២៣៤) ររ តាំង ពី មុៃ រ.ស. ៣០០ ឆ្លនំ សមល ោះ
គ្ពោះបាទ អសសាក្ ពុទធសាសៃិក្ ដ៏ សឆ្ន ើម ក្នុង គ្បសទស ឥណា
ឌ
បាៃ បញ្ជៃ
ូ សមែទូ ត ពីរ អងគ ររ គ្ពោះ សសាែសតា រ ៃិង គ្ពោះ ឧតត
រសតា រ សអាយ នាំ យក្ ពុទធ សាសនា សថ្រសិទ (ហ្ីៃយៃ) មក្
្ាយ សៅ សុិែណភូ មិ (អាសុីអាសរន យ៏)។ តាម សិោចារ ងក្ ិ៉េ ូកាញ់
(សៅ គ្ស ុក្យួ ៃ ខាង តប
ូ ង) ទំៃង ជា ពុទធសាសនា ចូ ល មក្
គ្បតិសាាៃ ក្នុង គ្ស ុក្ខ្មម រ សៅ សតិតស ទី២ នៃ រ.ស. ក្នុង
រជា កាល គ្ពោះបាទ គ្សីមារៈ ឬ ហាវៃ់សចម័ៃ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់

វិវត្តនិ ៏ នន ម្ពហ្ែញ្ញ សាសនា និង ពុទធ សាសនា
ក. សរ័យ នគរ ភនំ (ស.វ. ទី១ ដល្់ ទី៦)
សៅ សម័យ សនាោះ ខ្មម រ មល ោះ សោរព គ្ពហ្ម ញ្ញ

សាសនា មល ោះសទៀត

សោរព ពុទធ សាសនា។ ពុទធ សាសៃិក្ សពញចិតត ៃឹង ពុទធ
សាសនា សថ្រវាទ (ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ)។ សៅ សតិតស ទី២ ពុទធ
សាសនា ចំស រ ើៃ លូ តោស់ ជាង គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា។

ម. សរ័យ សចនឡា (ស.វ. ទី៦ ដល្់ ទី៨)
មក្ ដល់ សម័យ សចៃឡា គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា លូ តោស់ ជាង ពុទធ
សាសនា រហ្ូ ត ដល់ ស.ិ. ទី១២។ ប៉ាុខ្ៃត ពុទធ សាសនា ហ្ីៃយៃ
មិៃ សាបសូ ៃយ ភាលម សទ ជា ភស្ុតាង សរ គ្បសទោះ ស ើញ គ្ពោះពុទធ
រ ូប សៅ នគ្ពក្បាស ខ្ដល បាៃ សាង សឡើង សៅ ស.ិ. ទី៧ ៃិង
សិោចារ ងក្ ជា សគ្ចើៃ សទៀត។ សៅ ចុង សតិតស ទី៧ ៃិកាយ
មហាយៃ ក្៏ ្ាយ ចូ ល មក្ ដល់ គ្ស ុក្ខ្មម រ សហ្ើយ លូ តោស់
រហ្ូ ត ដល់ ស.ិ. ទី១៣ ប៉ាុខ្ៃត មិៃ សូ ិ ស ើញ មាៃ រ ូបបដិមា
ស

ធិសតវ សោសក្សវ រៈ សទ, សរ គ្បទោះ ស ើញ មាៃ រ ូប មួ យ សៅ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
គ្ក្មួ ៃ ស (ក្មពុជាសគ្កាម) ៃិង រ ូប មួ យ សទៀត សៅ គ្បាសាទ តា
សគ្ក្ៀម (សសៀមរាប)។ ដល់ ស.ិ. ទី៨ គ្ពហ្ម ញ្ញ

សាសនា សៅ ខ្ត

លូ តោស់ សទៀត។

គ. សរ័យ រហា នគរ (ស.វ. ទី៨ ដល្់ ទី១៥)
សៅ ស.ិ.ទី៩ គ្ពហ្ម ញ្ញ

សាសនា កាៃ់ ខ្ត លូ តោស់ សគ្

ោះ

គ្ពោះបាទ ជ័យិរៃ
ម័ ទី២ គ្ទង់ សពវ គ្ពោះទ័យ កាៃ់ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា
ៃិយម គ្ពោះឥសូ រ ជា ធំ។ គ្ពោះអងគ គ្ទង់ បាៃ ចាត់ខ្ចង សអាយ
អសញ្ា ើញ គ្

ហ្ម ែ៏ ដ៏ គ្បសសើរ មានក្់ ស្មោះ ហ្ិរែយនាម ជា អន ក្

គ្បាជញ សចោះចប់ នគ្តសិទ មក្ ជួ យ សរៀបចំ សធវ ើ ពិធី សទិរាជ (culte
du roi-dieu) សដើមបី គ្បកាស ឯក្រាជយ ដល់ គ្បសទស ក្មពុជា
សហ្ើយ សធវ ើ គ្ពោះរាជា សអាយ សៅ ជា គ្ពោះរាជចគ្ក្វាល សៅ សលើ ភន ំ រូ
ខ្លៃ។ គ្ពោះអងគ សអាយ សរ សាង លិងគ គ្ពោះឥសូ រ តំក្ល់ ក្នុង
គ្បាសាទ ភន ំ ទុក្ ជា ទីសោរព។ សៅ សតិតស ទី៩ (រ.ស. ៨៨៩)
គ្ពោះបាទ យសសាិរៃទី
័ ម ១ គ្ទង់ បាៃ សឡើង សសាយរាជយ បៃត សទៀត
សហ្ើយ គ្ទង់ គ្បកាៃ់ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ៃិយម គ្ពោះឥសូ រ ជា ធំ
ប៉ាុខ្ៃត គ្ពោះអងគ គ្ទង់ សគ្បាស គ្បាែ ពុទធ សាសនា ខ្ដរ, ជា ភស្ុ
តាង គ្ពោះអងគ បាៃ សាង អាគ្សម ជា សគ្ចើៃ ក្ខ្ៃល ង សំរាប់ ឱ្យ
អន ក្ កាៃ់ សាសនា ទ ំង បី គ្បសភទ (ពុទធ សាសនា ហ្ីៃយៃ
ពុទធ សាសនា មហាយៃ ៃិង គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា) សៅ សរៀៃ អំពី
ិ ា សៅ ទីក្ខ្ៃល ង សនាោះ។
សាសនា នារហ្ូ ត ដល់ សៅ ទសសៃិជា
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
លុោះ ដល់ ស.ិ. ទី១២ ក្នុង រាជយ គ្ពោះបាទ សុ រ ិយិរៃ
័ ម ទី២ (រ.ស.
១១១៣) មាៃ ការខ្គ្បបគ្បួ ល មល ោះ ក្នុង គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ររ គ្ពោះ
រាជា អងគ សៃោះ ជា គ្

ិ ណ ុ ជា ធំ។ សៅ
ហ្ម ែ៏ សាសៃិក្ សោរព គ្ពោះិស

ង មក្ រក្
ចុង ស.ិ. ទី១២ សរ បាៃ សសងក ត ស ើញ មាៃ ការ ិល
កាៃ់ ពុទធ សាសនា។ មក្ ដល់ ស.ិ. ទី១៣ ពុទធ សាសនា ចំស រ ើៃ
ិ
លូ តោស់ មត ង ិញ។
គ្ពោះបាទ ជ័យិរៃ
័ ម ទី៧ ជា ពុទធសាសៃិក្ ដ៏
សឆ្ន ើម គ្ទង់ កាៃ់ ពុទធ សាសនា មហាយៃ សោរព គ្ពោះស

ធិសតវ

សោក្សក្សវ រៈ ៃិង គ្បាជាញ បារមិតា តាម គ្ពោះគ្បនពែី គ្ពោះិរបិ
តា។ គ្ពោះអងគ គ្ទង់ ផ្ទលស់ គ្បនពែី ខ្ដល ធាលប់ សោរព សទិរាជ
តាំង ពី គ្ពោះបាទ ជ័យិរៃ
័ ម ទី២ មក្ សហ្ើយ មក្ សោរព ពុទធរាជ
ិ សទោះ បី គ្ពោះអងគ ជា ពុទធសាសៃិក្
(culte du roi-Bouddha) ិញ។
មុតមាំ ក្៏ សដ្ឋយ ក្៏ គ្ពោះអងគ សៅ ខ្ត សគ្បាសគ្បាែ គ្ពហ្ម ញ្ញ
សាសនា ខ្ដរ។ គ្ពោះអងគ បាៃ សាង គ្បាសាទ ជា សគ្ចើៃ សដើមបី
ឧទា ិសថ្នវយ គ្ពោះពុទធ សាសនា មាៃ គ្បាសាទ បាយ័ៃ ជា សដើម
សហ្ើយ គ្ទង់ បាៃ សាង ពុទធបដិមា ជា តួ អងគ ពុទធរាជ តំក្ល់
ក្នុង គ្បាសាទ បាយ័ៃ សដើមបី ទុក្ ជា តំណាង គ្ពោះអងគ បនាាប់ ពី
គ្ទង់ ចូ ល ទីិងគ ត សៅ។ ខ្ត សគ្កាយ រជា កាល គ្ពោះបាទ ជ័យិរៃ
័ ម ទី
៧ គ្ពោះរាជា ខ្ដល សសាយរាជយ ជា តំែ រាជិងស គ្តឡប់ មក្ កាៃ់
ិ សរ ស ើញ មាៃ គ្បតិក្មម
គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា រែៈ គ្ពោះឥសូ រ ិញ។
នៃ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា សដ្ឋយ មាៃ ការបំផ្ទលញ គ្ពោះពុទធរ ូប (វាយ
បំខ្បក្ មល ោះ រ ដាដ្ឋប់ យក្ ពុទធរ ូប សចញ)។ លុោះ មក្ ដល់ ចុង ស.ិ.
ទី១៣ ពុទធ សាសនា មហាយៃ ក្៏ សាបរោប សៅ សហ្ើយ មក្
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ដល់ ស.ិ. ទី១៤ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ក្៏ បាត់បង់ សៅ សទៀត សៅ
សល់ ខ្ត ពិធី មល ោះ ក្នុង រាជវាំង។ ចំខ្ែក្ ឯ ពុទធ សាសនា ភាសា
បាលី (ខ្ដល នាំ ចូ ល មក្ សៅ ស.ិ. ទី១២) ក្៏ បាៃ លូ តោស់
ដុោះដ្ឋល ចំស រ ើៃ យ៉ាង នគ្ក្ខ្លង រហ្ូ ត មក្ ដល់ សម័យ បចចុបបៃន
សៃោះ។
អាគ្ស័យ សដ្ឋយ ខ្មម រ បាៃ ទទួ ល កាៃ់ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ៃិង ពុទធ
សាសនា សគ្ចើៃ សតិតស មក្ សហ្ើយ សហ្ើយ សទោះ បី គ្ពហ្ម ញ្ញ
ិ ក្៏
សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា មហាយៃ សាបរោប សៅិញ
សដ្ឋយ ក្៏ ឥទធ ិពល នៃ សាសនា ទ ំង ពីរ សនាោះ បាៃ ចាក្់ ឫស
យ៉ាង មាំ ក្នុង សនាតៃ ចិតត ខ្មម រ ៃិង ក្នុង សងគ ម ខ្មម រ។ ពុទធ
សាសនា សថ្រវាទ (ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ) គ្បជួ ស ៃិកាយ មហាយៃ
ចាប់ ពី សតិតស ទី១៤ មក្ សហ្ើយ ៃិកាយ ថ្ម ី សៃោះ មិៃ គ្ោៃ់
ខ្ត ជា សាសនា ចំស

ោះ ពុទធសាសៃិក្ ប៉ាុសណា
ណ ោះ សទ ររ បៃត សគ្កាយ

ិ សំរាប់ ការរស់សៅ របស់ គ្បជារា
មក្ កាលយ សៅ ជា របប ជី ិត
ស្តសត ខ្មម រ ខ្ត មត ង។ សគ្កាយ មក្ សទៀត ពុទធ សាសនា សថ្រវាទ សៅ
គ្ស ុក្ខ្មម រ ខ្បក្ ជា ពីរ រែៈ : ធមម យុតតិក្ ៃិកាយ ៃិង មហា
ៃិកាយ រហ្ូ ត មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ ។
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ភាសា ខ្មែរ
ិ
ជៃជាតិ ខ្មម រ មាៃ ភាសា សំរាប់ គ្បាគ្ស័យ ទក្់ទង ោន សៅ ិញ
សៅ មក្ សៅ ក្នុង សងគ ម ជាតិ របស់ មល ួៃ តាំង ពី ក្ំសែើត ជាតិ
សាសៃ៏ ខ្មម រ មក្ សមល ោះ (៣០០០ ឆ្លនំ មុៃ រ.ស.)។ សៅ ក្នុង សាក្ល
សោក្ សពវ នថ្ៃ មាៃ អំបូរ ភាសា ធំៗ ចំៃួៃ ២០។ ភាសាិទូិ បាៃ
បញ្ចល
ូ ភាសា ខ្មម រ សៅ ក្នុង អំបូរ ខ្មម រ-មៃ ខ្ដល ជា អំបូរ ភាសា
ធំ មួ យ ជាង សរ ក្នុង បណា
ត ភាសា សៅ អាសុី ភារ ខាង តប
ូ ង
ដូ ចយ៉ាង អំបូរ ភាសា អូ សស្តៅត អាសុី, មា៉ាឡាយូ-ប៉ាូ លីសៃសុី ៃិង
ិ ៃ៏ បី កាល
អំបូរ ភាសា នថ្-សិៀតណាម។ ភាសា ខ្មម រ មាៃ ិិតត
ធំៗ : ភាសា ខ្មម រ បុរាែ (តាំង ពី ក្ំសែើត មក្ ដល់ សតិតស ទី
១៥ - ភាសា ខ្មម រ ក្ណា
ត ល (ស.ិ. ទី១៦ ដល់ ស.ិ. ទី ១៩) - ភាសា
ខ្មម រ បចចុបបៃន ។ លក្ខ ែៈ ពិសសស នៃ ភាសា ខ្មម រ សៅ ៃឹង ភាសា
មល ោះសទៀត ជា ពិសសស ភាសា បាលី-សំស្តសកឹត ររ សៅ គ្តង់ ភាសា
ខ្មម រ ពុំ មាៃ សសមល ង សឡើង ចុោះ ឬ សលើក្ ដ្ឋក្់ មព ស់ ទប សៅ
តាម សញ្ញញ ដ្ឋក្់ ពី សលើ
របស់

ក្យ ខ្ដល នាំ សអាយ ផ្ទលស់ ប្រូ ៃ័យ

ក្យ សនាោះ សទ។ សៃោះ ជា ចំែុច សំខាៃ់ មួ យ ខ្ដល បង្ហាញ

ៃូ ិ សភាព ខ្បល ក្ ោន រវាង ភាសា ខ្មម រ-មៃ ៃិង គ្ក្ ុម ភាសា
ចិៃ-យួ ៃ-សសៀម-ោិ ខ្ដល ជា ភាសា ភាាប់ ង្ហយ សៅ ៃឹង ស
សមល ង មព ស់ ទប ឬ ចុោះ សឡើង (langues toniques)។ ចំែុច
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ពិសសស សៃោះ ក្៏ អាច បញ្ញចក្់ ថ្ន ភាសា ខ្មម រ មាៃ លក្ខ ែៈ
ពិសសស មល ួៃ ស

ល ររ ពុំ ខ្មៃ សក្ើត សចញ ពី ភាសា ណា មួ យ

សឡើយ។ ទំនាក្់ទំៃង រវាង ខ្មម រ ៃិង បរសទស សធវ ើ សអាយ មាៃ
លាយ ភាសា បរសទស ក្នុង ភាសា ខ្មម រ ពិត ខ្មៃ ក្៏ ប៉ាុខ្ៃត ការ
ទទួ ល ឥទធ ិពល ភាសា បរសទស សៃោះ ខ្តង គ្បគ្ពឹតត សៅ សដ្ឋយ ការ
ខ្គ្បសំរ ួល សអាយ គ្សបគ្សួ ល សៅ ៃឹង ភាសា ជាតិ ជា ដរាប
តួ យ៉ាង ដូ ច ជា សមមរៃីយក្មម ចំស
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អកសរ ខ្មែរ
អក្សរ ខ្មម រ ខ្ដល ខ្មម រ យក្ រំរ ូ តាម អក្សរ ឥណា
ឌ ខាង តប
ូ ង មក្
សគ្បើគ្បាស់ ក្នុង សម័យ បុរាែ ពុំ ដូ ច ោន ៃឹង អក្សរ សម័យ
បចចុបបៃន សៃោះ សទ ររ គ្តូិ បាៃ ខ្ក្ខ្គ្ប គ្ទង់គ្ទយ ចំៃួៃ ១០ ដង
រ ួច មក្ សហ្ើយ សទើប បាៃ ជា រ ូបរាង ពិត គ្បាក្ដ ដូ ច តួ អក្សរ
ខ្ដល ខ្មម រ សគ្បើគ្បាស់ សពវ នថ្ៃ ។ អក្សរ ខ្មម រ ក្៏ ពុំ ខ្មៃ ជា សញ្ញញ
ដ្ឋច់ សចញ ពី ោន ខ្ដល សរ សចោះ ខ្ត យក្ មក្ ក្ត់ សំោល់ ស
សមល ង សនាោះ សឡើយ។ ខ្ត ជា អក្សរ មាៃ ក្គ្មង សញ្ញញ ខ្ដល
ិ ពិត គ្បាក្ដ។ ខ្មម រ បាៃ
ទក្់ទង ោន ជា ក្ប
ួ ៃ សៅ សលើ មូ លិធី
យក្ លំៃំ តាម អក្សរ ឥណា
ឌ មក្ សគ្បើគ្បាស់ ជា សលើក្ ដំបូង ក្៏
ពិត ខ្មៃ ក្៏ ប៉ាុខ្ៃត បនាាប់ មក្ ខ្មម រ មាៃ សទពសកាលសលប ខាង
នឆ្ន សអាយ បាៃ សមសួ ៃ ខាង បសងក ើត ថ្ម ី សអាយ សមប
ូ រ គ្រប់
ិ ចាស់ោស់
គ្ោៃ់ គ្ពម ទ ំង សអាយ មាៃ ក្ប
ួ ៃ ខានត មាៃ ិធី
សំរាប់ ជាតិ ខ្មម រ យក្ សៅ សគ្បើការ បាៃ យ៉ាង ង្ហយ ក្នុង ការ
ក្ត់គ្តា រំៃិត មសនាសសញ្ញចតនា គ្ពឹតតិការែ៏ គ្បិតត ិសាស្តសត ។ល។
ខ្មម រ បសងក ើត ិចនាៃុគ្ក្ម សៅ ឆ្លនំ ១៩១៥23 សដើមបី សគ្មួ ល ដល់
ជាសាននដរបស់រែក្មម ការមួ យគ្ក្ ុមធំ សអាយសរៀបចំ។ រែក្មម ការសនាោះ បាៃ
គ្បឹក្ាយ៉ាងយូរ ក្៏មូលមតិោនជាឯក្ចា ៃា ក្នុងការសសសសរអក្សរខ្មម រ ជា្ល ិូ ការ។
សគ្កាយមក្ មាៃការសសន ើ សុំការឧបតា មភ សំរាប់សបាោះពុមពគ្ោទី៥ ពីរែក្មម ការ នៃ
ពុទធសាសនាបែឌគ្ិ ត ដល់ សសមត ចគ្ពោះសង័ឃរាជ រែៈមហាៃិកាយ ជួ ៃ ណាត សជាត
23
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ការសរសសរ ជា ្ល ិូ ការ សអាយ ស្មោះ ថ្ន ិចនាៃុគ្ក្ម ខ្មម រ របស់
រាជការ ប៉ាុខ្ៃត កាល ខ្ដល សបាោះពុមព គ្ោទី១ ជា ដំបូង បងអ ស់
អស់ សោក្ ក្ុងសីយ៏ សសនាបតី ក្នុង សម័យ សនាោះ សុំ ថ្ន សអាយ
ដ្ឋក្់ ស្មោះ គ្តឹមខ្ត ិចនាៃុគ្ក្ម ភារ ទី១ ភារ ទី២ ក្ុំ ដ្ឋក្់
ក្យ ថ្ន របស់ រាជការ សគ្

ោះ សបើ ដ្ឋក្់ ស្មោះ ថ្ន របស់ រាជការ

ក្៏ សៅ ជា បងខ ំ សអាយ សរ សគ្បើ តាម ទ ំងអស់ ោន សដ្ឋយ ដ្ឋច់
ខាត, សដ្ឋយ សហ្តុសៃោះ គ្តូិ ទុក្ ឱ្កាស សអាយ សរ សៅ សិៃ សបើ
អន ក្ ណា សរ មិៃ គ្តូិ ការសគ្បើ តាម ក្៏ ឥត មាៃ ក្ំហ្ុស អវ ី
សឡើយ, យូរៗ សៅ រង់ ខ្ត ៃឹង សគ្បើ តាម ទ ំងអស់ ោន ឯងៗ សៅ
សទ។

ញ្ញញសណា សអាយគ្ពោះអងគ ជួយខ្ក្សគ្មួ លសអាយបាៃគ្ោៃ់សបើជាងពីមុៃសដ្ឋយអសៃល ើ
ងៗ សគ្ ោះ ិចនាៃុគ្ក្មសៃោះ ជាសាននដថ្វ ីរៃ
ំ ត
ិ ចាស់របស់គ្ពោះអងគ ។
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អកសរសិល្ប៏ ខ្មែរ
សរ សាគល់ អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ តិច ជាង សិលបៈ ខ្មម រ សទោះ បី មាៃ
ក្ំសែើត ក្នុង សពលសិោ ជា មួ យ ោន ក្ត ី។ គ្រប់ មហា
ក្សតយសាាបៃិក្ មហា ៃររ ខ្មម រ គ្ពោះអងគ បាៃ ចារ ទុក្ អតា
បទ ជា សគ្ចើៃ សលើ ផ្ទាង
ំ គ្បាសាទ សលើ សល ឹក្ ភា ល់ ជា ហ្ូ រខ្ហ្ បៃត
ោន មាៃ សៅ ក្នុង មហា រយៈសពល នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត ខ្មម រ ខ្ដល ជា
ការបញ្ញចក្់ អំពី អតា ិភាព នៃ អក្សរសិលប៍ ខ្មម រ សទោះ បី អក្សរ
សិលប៍ ទ ំងឡាយ សនាោះ ោមៃ រ ូបី ជា ទិស្សមាន24 ដូ ច មហា
ិ ា ខាង
គ្បាសាទ អងគ រ ខ្ដល ទក្់ទញ អារមម ែ៏ អន ក្ សិក្ា ិជា
បូ ៍

គ្បសទស, ខ្ត ចំណារ ខ្ដល មាៃ ចារ ទុក្ ជា ទូ សៅ

សនាោះ អាច ជា ជំៃួយ សំរាប់ បំភលរ អំពី គ្បិតត ិសាស្តសត, ិបបធម៌ ៃិង
អារយធម៌ ខ្មម រ បាៃ ដូ ច រ ូបភាព នៃ គ្បាសាទ សនាោះ ខ្ដរ។
សហ្តុ ដូ សចន ោះ មៃា ិល អំពី អតា ិភាព នៃ អក្សរសិលប៍ ខ្មម រ ទុក្ ជា
សមា ភាព។ ខ្ត បញ្ញា សៅ មាៃ សចាទ ររ ថ្ិៃ សៅ សលើ សំែួរ
ិ
សួ រ ថ្ន សតើ អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ ជា ិទាសយងស
ខ្ដរ ឬសទ ខ្ដល មាៃ
ចារ ទុក្ ក្នុង គ្បិតត ិសាស្តសត របស់ មល ួៃ។ ខ្ត គ្បិតត ិសាស្តសត អក្សរ
ិ
ិ
សិលប៍ ខ្មម រ ជា ិទាសងស
មិៃ ដូ ច ជា ិទាសងស
ខ្ដល សរ យក្
ិ
មក្ សិក្ា សៅ មសច ឹម គ្បសទស សនាោះសឡើយ។ សហ្ើយ ចុោះ សបើ ិទា
សងស នៃ អក្សរសិលប៍ សៃោះ សទៀត សទើប ខ្ត ចាប់ ស្ត ើម មាៃ
24

ទិសសមាៃ= អាចសមើលស ើញ ; visible។
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សគ្កាយ ក្ំសែើត នៃ អតា បទ ចំណារ សរឿង ៃិទៃ សរឿង សគ្ពង
ក្ំណាពយ អខ្ែតត អែ្ ូង អតា បទ ជា ឧបសទស សរឿង សោខៃ
គ្បសោមសោក្ សសសរ សាក្លបង មាៃ លក្ខ ែៈ ជា សាសនា
ិ ា ក្ត ី បសញ្ច ញ ឲ ដឹង ៃូ ិ មសនាសសញ្ច ញនា របស់
ក្ត ី ជា ទសសៃិជា
ខ្មម រ តាំង ពី យូរយរ មក្ សហ្ើយ។
អក្សរសិលប៏ មាៃ ក្ំសែើត សសម ើ ៃឹង គ្បិតត ិសាស្តសត ខ្មម រ ខ្ដរ សគ្

ោះ

សរ បាៃ ដឹង តាំង ពី យូរលង់ ណាស់ មក្ សហ្ើយ អំពី ការរស់សៅ
នៃ របប គ្រប់គ្រង គ្ពឹតតិការែ៏ ស្សងៗ នៃ សងគ ម ជា សដើម ក្៏
សដ្ឋយសារ អតា បទ សរសសរ ឬ ចារ ទុក្ តាំង ពី សពល សនាោះ សមល ោះ។
ជា ភស្ុតាង ររ អតា បទ ចារ សលើ ផ្ទាង
ំ សិោ ខ្ដល មាៃ ចំណា
ស់ៗ សហ្ើយ ខ្ដល សរសសរ សល់ រង់ិង់ រហ្ូ ត មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ
សៃោះ។ សគ្ៅ ពី សិោចារ ងក្ សៅ មាៃ អតា បទ អក្សរសិលប៏ ជា
សគ្ចើៃ សទៀត ខ្ដល ក្ត់គ្តា បៃត បនាាប់ សៅ សលើ សមាភរៈ ស្សងៗ
ដូ ច ជា : ខ្សបក្ សតវ សល ឹក្ រ ិត គ្កាំង គ្ក្ដ្ឋស។ អក្សរសិលប៏ ក្៏ ដូ ច
អក្សរ ខ្មម រ ខ្ដរ ខ្តង បាៃ ទទួ ល ឥទធ ិពល បរសទស ្ាយ ចូ ល
មក្ ជា ហ្ូ រខ្ហ្។ ឯ អក្សរសិលប៏ បរសទស មាៃ ឥទធ ិពល ខាលំង
ជាង សរ ររ អក្សរសិលប៏ សាសនា ៃិយម មាៃ អក្សរសិលប៏ គ្ពហ្ម
ញ្ញ សាសនា ៃិង អក្សរសិលប៏ ពុទធ សាសនា សៃោះ ឯង។
ចំស

ិ ៃ៏ យ៉ាង
ោះ អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ សរ សសងក ត ស ើញ ថ្ន មាៃ ិិតត

ខាលំង សៅ តាម សម័យ កាល ធំៗ នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត របស់ គ្ស ុក្ខ្មម
រ។ សៅ សម័យ អងគ រ សរ បាៃ ដឹង ចាស់ ថ្ន មហ្ិទធិឫទធ ិ ខ្មម រ
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បាៃ សឡើង ដល់ ក្ំ រ ិត ជា ក្ំពូល រ ើឯ អក្សរសិលប៏ ក្៏ រ ើក្ចំស រ ើៃ
ិ សៅ សពល ខ្ដល គ្ស ុក្ខ្មម រ គ្តូិ
ខាលំងកាល ខ្ដរ ប៉ាុខ្ៃត ចុោះ ថ្យ ិញ
្លៃ

ៃ ពី សំណាស់ បរសទស។ លុោះ មក្ ដល់ ស.ិ. ទី១៨ ៃិង

១៩ សាននដ អក្សរសិលប៏ ក្៏ សទុោះសងើប សឡើង បៃត ិច ប៉ាុខ្ៃត គ្តូិ ថ្យ
ឥទធ ិពល មត ង សទៀត សៅ សពល ខ្ដល ខ្មម រ ធាលក្់ មល ួៃ សៅ សគ្កាម
អាណាពាបាល បារាំង រ ួច សទើប លូ តោស់ ចំស រ ើៃ សឡើង ជា ថ្ម ី
នា សម័យ ខ្មម រ បាៃ ឯក្រាជយ។ សៅ សម័យ ដឹក្នាំ សដ្ឋយ របប
ក្ុម្ុយៃិសត (ពីឆ្លនំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្លនំ ១៩៩១) អក្សរសិលប៏ ចុោះ ថ្យ
ឥទធ ិពល ជា ថ្ម ី រហ្ូ ត មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ សគ្

ោះ គ្ស ុក្ខ្មម រ សទោះ បី

ិ ជា របប រាជាៃិយម អាគ្ស័យ រដា ធមម ៃុញ្ញ ខ្ត
កាលយ មក្ ិញ
ពួ ក្ អន ក្ ដឹក្នាំ សពវ នថ្ៃ ជា ពួ ក្ អតីត ក្ុម្ុយៃិសត ដ៏ខ្ដល។ ជា
ពិសសស គ្ស ុក្ខ្មម រ សពវ នថ្ៃ រស់ សៅ សគ្កាម ឥទធ ិពល ខាលំងកាល យួ ៃចិៃ ខ្ដល ពួ ក្ សៃោះ សរ នាំ ចូ ល មក្ គ្ស ុក្ខ្មម រ ទ ំង គ្បជាជៃ
សរ សគ្ចើៃ នគ្ក្ខ្លង ្ង ៃិង អរ ិយធម៏ ខាលំងកាល របស់ សរ ្ង។
អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ សពវ នថ្ៃ កាលយ ជា អក្សរសិលប៏ បនាាប់បៃស ំ សំរាប់
ខ្មម រ សៅ ក្នុង គ្ស ុក្ខ្មម រ ខ្ដល ជា ទីលំហ្ (espace) ខ្ដល យួ ៃចិៃ សរ ដសែតើម បាៃ ៃិង សៅ ក្នុង ឥទធ ិពល នៃ សាក្លសោ
ក្ូ បរ ើយក្មម សនាោះ ឯង។
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សិល្បៈ ខ្មែរ
ិ គ្ត ទ ំងឡាយ
ភស្ុតាង ជា រ ូបភាព ពិត នៃ គ្បាសាទ ដ៏ ិចិ
បញ្ញចក្់ ៃូ ិ សទពសកាសលប នៃ បុពវបុរស ខ្មម រ ខ្ដល សោក្ ខ្ចក្
ទុក្ ជា សក្រ ត៍ ដល់ ខ្មម រ ជំនាៃ់ សគ្កាយ បៃត មក្ រហ្ូ ត មក្ ដល់
សពវ នថ្ៃ ។ ដូ ច សៃោះ សតើ ខ្មម រ បចចុបបៃន មាៃ សមតា ភាព អាច ខ្ថ្
ិ តការ មរតក្ រ ួម ទ ំង សនាោះ បាៃ ខ្ដរ ឬសទ ?
រក្ា ៃឹង សធវ ើ ិគ្ក្ិ
សៅ ទីសៃោះ សយើង មិៃ យក្ ខ្្ន ក្ សិលបៈ ខ្មម រ មក្ ពិពែ៍នា
យ៉ាង ពិសាតរ សនាោះ សទ សគ្

ោះ វា មាៃ ទំហ្ំ ធំ ណាស់ ស

ល ថ្ន សបើ

ិ
ចង់ អធិបាយ គ្តូិ សរសសរ ជា សសៀិសៅ មួ យ ខ្ត មត ង។ មួ យ ិញ
សទៀត ក្៏ ពុំ ខ្មៃ ជា សោលសៅ ចមបង របស់ ការសាក្លបង
របស់ សយើង សនាោះ ខ្ដរ។ ខ្ត សបើ អន ក្អាៃ មាៃ ចំែង់ ចង់ ដឹង
អំពី ភូ មិ សិលបៈ ខ្មម រ អន ក្អាៃ អាច រក្ អាៃ សសៀិសៅ ជា សគ្ចើៃ
ខ្ដល សរសសរ សដ្ឋយ គ្បិតត ិ ិទូិ បរសទស ៃិង ខ្មម រ។
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សា
ា ប័ន ជាត្ិ ខ្មែរ
តាម អន ក្ គ្សាិគ្ជាិ សរ មិៃ ស ើញ មាៃ លំអាៃ នៃ រសបៀប បក្
គ្សាយ ជា ភាសារ ខ្មម រ សត ី ពី ក្ប
ួ ៃ សយបាយ ឥណា
ឌ ខ្ត សរ ស ើញ
មាៃ ចំណារ ជា សគ្ចើៃ ជា ភាសារ សំស្តសកឹត ក្នុង ចារ ងក្សាស្តសត ខ្មម រ
ិ ដូ ចយ៉ាង សគ្បើ
ក្ំែត់ អំពី ៃសយបាយិទា

ក្យ : arthaçâstra,

râjadharma, dandanîti, nîtiçastra, etc.
គ្ពោះមហាក្សតយ ខ្មម រ គ្តូិ សិក្ា ចាប់ dandanîti សហ្ើយ យក្
សោលការែ៏ ទ ំងឡាយ របស់ វា មក្ អៃុិតត ក្នុង ក្ិចចការ រដា
បាល សគ្

ោះ ថ្ន ចាប់ សៃោះ ររ ជា មសធាបាយ សំរាប់ គ្ពោះអងគ

បំសពញ ក្រែីយក្ិចច របស់ គ្ពោះអងគ ជា មហាក្សគ្ត សនាោះ ឯង។
ិ ញ តិ râjavidyâ ក្ំែត់ រាជយិទា
ិ
ិញ្ញ
(science royale) ខ្ដល គ្ពោះ
ិ
មហាក្សគ្ត ខ្មម រ ទុក្ ជា ិទារត
(science héréditaire) សំរាប់
ិ
ទយទ នៃ រាជយសមបតត ិ។ nîtiçâstra ឬ ិទាសី
លរៃធ (science
ិ
conduite) ទំៃង ជា ិទា
មាៃ គ្បជាគ្បិយភាព ណាស់ សគ្

ោះ

គ្បជារាស្តសត ខ្តងខ្ត សរសសើរ សលើក្ តសមក ើង គ្ពោះមហាក្សគ្ត អំពី
ចរ ិយសមបតត ិ របស់ គ្ពោះអងគ ររ ថ្ន គ្ពោះមហាក្សគ្ត លអ ររ ជា គ្ពោះ
មហាក្សគ្ត មាៃ សីលរៃធ ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ើ
ររ ោមៃ អវ ី ជា មៃា ិល ថ្ន សរឿង ិរភាព
(épopée) Mahâbhârata
ៃិង Râmâyana ឥែឌ ូ ោមៃ អតា ភាព សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ សនាោះសឡើយ
សគ្

ោះ សរ ស ើញ មាៃ ចំណារ សលើ សីោចារ ិក្ មួ យ សៅ សតិតស

ិ
ទី៦ សត ីពី អំសណាយ សាគ្តា សល ឹក្ រ ងត Sambhava ដល់ ិហារ
មួ យ
ស្មោះ គ្បាសាទ គ្ពោះថ្នទ ៃិង គ្

ហ្ម ែ៏ Somaçarman សៅ សត

ិតស ទី៧ គ្បសរៃ សាគ្តា គ្រប់ សលម Mahâbhârata, Râmâyana
ៃិង Purânas ជូ ៃ គ្ពោះ សំរាប់ ទុក្ សធវ ើ បាឋក្ថ្ន សរៀងរាល់ នថ្ៃ ។
សៅ គ្បាសាទ អងគ រិតា មាៃ ក្ាច់ រំសលច សរៀបរាប់ ពី សរឿង
Mahâbhârata, សរឿង Harivamça ៃិង សរឿង គ្សសដៀង ោន ៃឹង
សរឿង Mahâbhârata។
ើ
ប៉ាុខ្ៃត សរឿង ិរភាព
ឥែឌ ូ មិៃ ខ្មៃ មាៃ ទិដាភាព គ្តឹម ខ្ត ជា
គ្បសោមសោក្ មាៃិត សនាោះសឡើយ ររ សៅ ក្នុង សាច់សរឿង វា ជា
មូ លដ្ឋាៃ សំខាៃ់ នៃ ព័ត៍មាៃ សលើ គ្បភព នៃ សាាប័ៃ
ៃសយបាយ អធុនារត25; វា បង្ហាញ អំពី ទសសៃៈ ឥែឌ ូ សត ីពី
រាជាធិបសតយយ ្ង ខ្ដរ។ ដូ សចន ោះ សសិៃៈ26 របស់ ខ្មម រ ជា មួ យ
ើ
មហា សរឿង ិរភាព
ទ ំង ពីរ សនាោះ វា រ ួម បញ្ចល
ូ ្ង ខ្ដរ ចំសែោះ
សចោះដឹង ពិត គ្បាក្ដ អំពី សាាប័ៃ ៃិង ចិតតរំៃិត ៃសយបាយ
ឥណា
ឌ ។ បុពវបុរស ខ្មម រ ចាស់ ជា បាៃ អាៃ ពី បរ ិយយ អំពី
រជា កាល រតិបែឌិត របស់ គ្ពោះរាជា Dusyanta ខ្ដល គ្ទង់ សចោះ

25
26

សាាបៃ ៃសយបាយ អធុនារត ; instutions politiques contemporaines.
សសិៃៈ : ការរាប់រក្ ; familiarité។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
រក្ា សណា
ត ប់ធានប់ នៃ ិែណៈ សងគ ម ៃិង ការដឹក្នាំ ៃររ តាម
សិកាខបទ នៃ ធម៏។
បុពវបុរស ខ្មម រ សាគល់ ្ង ខ្ដរ dharmaçâstra សគ្

ោះ មាៃ ចារ

សលើ សិោចរ ងក្ អំពី សសចក្ត ីសរសសើរ ដល់ គ្ពោះមហាក្សគ្ត សូ រយិរ័ មៃ
ទី១ (១០០២-១០៥០) សដ្ឋយ សគ្បៀប គ្បដូ ច បញ្ញញ ៃិង ស ៍ ងគ
ិ
របស់ គ្ពោះអងគ ខ្្ន ក្ អិៈយិៈ ជា ិទាសាស្ត
សត ស្សងៗ សហ្ើយ គ្ពោះសក្
សី

ជា dharmaçâstra។ សៅ សតិតស ទី៧ គ្

ហ្ម ែ៏ Jaimini

បសងក ើត សាោ pûrvamîmâmsâ ក្នុង សោល បំែង សំខាៃ់ ររ
ិ
សដើមបី សិក្ា ខ្ិក្ខ្យក្ អំពី ិធាៃ
នៃ dharmaçâstra។ អតា ភាព
នៃ សាោ សនាោះ ស សអាយ ស ើញ ថ្ន ការសិក្ា នៃ
dharmaçâstra មាៃ ជសគ្ៅ ខាលំង ក្នុង សម័យ បុរាែ ខ្មម រ។ រួ រ
ក្ត់ សំោល់ ថ្ន សៅ ក្នុង dharmaçâstra មាៃ មែឌ អភិគ្បាយ
អំពី គ្ពោះរាជ ក្រែីយក្ិចច (râjadharma) ៃិង រដា បាល នៃ តុោ
ការ។

ម្ទឹសតី នន វត្ាុធាត្ុ ៧ យ៉ាង ទុក ជា បត្ិដ្ឋាប័ន នន រដា
គ្ទឹសតី នៃ ិតថុធាតុ ៧ យ៉ាង ទុក្ ជា បតិដ្ឋាប័ៃ នៃ រដា 27 មាៃ
សៅ ក្នុង គ្ទឹសតី ឥែឌ ូ ររ : svâmin (គ្បមុមរដា ), amâtya (នាយ
ទហាៃ), janapada (គ្បជាជៃ ៃិង ខ្្ៃដី), durga (បនាាយ បូ
រ ើ), koça (ឃ្លំង គ្ទពា), danda (ក្ងទ័ព) ៃិង mitra (សមព ៃធ

27

La théorie des sept éléments constitutifs de l’Etat.
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
មិតត)។ សៅ ក្នុង ចំណារ ខ្មម រ ក្៏ ដូ ច សៅ ក្នុង ក្ប
ួ ៃ ឥែឌ ូ សរ
ក្ំែត់ ិតថុធាតុ ទ ំង ៧ យ៉ាង ក្នុង លក្ខ មែឌ
anga ៃិង prakrti : លក្ខ មែឌ

ក្យ (termes)

ក្យ ទី១ ររ សំសៅ សលើ ិតថុធាតុ

៧ យ៉ាង ទុក្ ជា បតិដ្ឋាប័ៃ នៃ រដា ។ លក្ខ មែឌ

ក្យ ទី២ ររ

មាៃ អតា ៃ័យ ជា រំៃិត លអ ិតលអ ៃ់ ៃិង ជា ៃិមិតតសហ្តុ
(nuancé) ខ្ដល គ្

ហ្ម ែ៏ Aparâka ពៃយល់ ថ្ន ‹សចញ ពី prakrti

សៃោះ ឯង ខ្ដល មាៃ សញ្ញាតអៃុភាព28 ជា ៃិយតភាព ដូ ច ជា
ិ ដ៏ សុ ិចិ
ិ គ្ត។
មាស ខ្ដល ជាង ទង យក្ មក្ ឆ្លលក្់ សធវ ើ ជា គ្ក្ិល
ក្នុង ចំសណាម ិតថុធាតុ ទ ំង ៧ ក្ប
ួ ៃ ខ្មម រ ៃិង ឥណា
ឌ ទុក្ svâmin
(គ្បមុមរដា ) ជា ិតថុធាតុ ចម (pradhâna prakrti) ដូ ច មាៃ សៅ
ក្នុង ចំសែរ របស់ គ្

ហ្ម ែ៏ Kautilya : ‹គ្ពោះមហាក្សតយ មាៃ

អភិសមាចារ29 អាច សអាយ ិតថុធាតុ ដនទ សទៀត ខ្ដល ោមៃ ការ
រ ើក្ចំស រ ើៃ កាលយ បាៃ ជា ិតថុធាតុ បំែិៃ..›។
ិ សត ីពី គ្ទឹសតី
មូ លដ្ឋាៃ សំខាៃ់ នៃ ចិតតរំៃិត នៃ ៃសយបាយិទា
នៃ ិតថុធាតុ ៧ យ៉ាង ជា បតិដ្ឋាប័ៃ នៃ រដា មាៃ សៅ ក្នុង បុពវ
សម័យ អងគ រ ខ្ដល បុពវបុរស ខ្មម រ សចោះ នឆ្ន ជា ជសគ្ៅ សអាយ
កាលយ ជា គ្ទឹសតី ខ្មម រ ពិត សំរាប់ សធវ ើ ជា ក្ប
ួ ៃ សំខាៃ់ សំរាប់
ដឹក្នាំ ជាតិ។ ការបំខ្បល ក្ ដ៏ មាៃ សមា ភាព សៃោះ ឯង ខ្ដល ទុក្
ជា សទពសកាសលប នៃ បុពវបុរស ខ្មម រ។

28
29

សញ្ញាតអៃុភាព; អៃុភាពខ្ដលសក្ើតឯង។
អភិសមាចារ ររ មាៃមារយទលអ នគ្ក្ ឬ ការគ្បគ្ពឹតតសរៀបរយរួ រសអាយសពញចិតត។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
តាម ការសិក្ា របស់ សោក្ Jean IMBERT30 ជៃជាតិ
ិ
បារាំងខ្សស ជា អតីត គ្ពឹទធសាស្តសតចារយ មហាិទាល័
យ ចាប់
ិ
ិ ិៃ៏ នៃ
ៃិង ិទាសាស្ត
សត សសដា ក្ិចច សៅ ភន ំសពញ សោក្ ខ្ចក្ ិិតត
សាាប័ៃ ខ្មម រ ជា បី កាល :
កាល ទី១ : ចាប់ពី ឆ្លនំ ៨០២ ររ ជា ឆ្លនំ សឡើង គ្រង រាជសមបតត ិ
គ្ពោះបាទ ជ័យិរៃ
័ ម ទី២ រហ្ូ ត ដល់ឆ្លនំ ១៥៩៣ ជា ឆ្លនំ សសៀម វាយ
ខ្បក្ បនាាយ លខ្ងវ ក្។ អំឡ
ុ ង កាល សនាោះ សាាប័ៃ ខ្មម រ មាៃ
ចរ ងត លក្ខ ែៈ ជា សាាប័ៃ យុរ ក្ណា
ត ល។ មាៃ សសចក្ត ីរុងសរឿង
សៅ សម័យ មហា ៃររ ខ្ត ចាប់ ពី គ្បមាែ ឆ្លនំ ១៣០០ សៅ
ក្នុង ិសសបិតត ិ (les annales) ខ្មម រ ចាប់ មាៃ ការគ្ចបូ ក្គ្ចបល់
សហ្ើយ ខ្លង គ្សប ោន ៃឹង ឯក្សារ ចិៃ ៃិង សសៀម។ គ្ពឹតតិការ
ែ៏ បី សនាោះ អាច ៃឹង ពៃយល់ បាៃ អំពី បំោស់ប្រូ សនាោះ :
- សតើ មក្ ពី ការរុក្រាៃ គ្បសទស សសៀម មក្ ក្នុង គ្ស ុក្ខ្មម រ
ិ ៃ៏ នៃ ពុទធសាសនា ដល់ ការិនាស
ិ
ៃិង ិិតត
នៃ គ្ពហ្ម ញ្ញ
សាសនា មក្ ពី ឥទធ ិពល សសៀម ខ្ដល ជា ៃររ សោរព ពុទធ
សាសនា មុរងមាត់ ?
- សតើ មក្ ពី ការប្រូ សៃត តិិងស មហា ៃររ មក្ តាគ្តសក្់
ខ្្អ ម ជា រាស្តសត សាមញ្ញ ជា ឧទាៃបាល របស់ គ្ពោះរាជា
ខ្ដល នាំ សអាយ បាត់ ក្ិតាៃុភាព នៃ គ្ស ុក្ខ្មម រ ?
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Histoire des institutions khmères par Jean IMBERT (1961).
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
- សតើ មក្ ពី ពលកាករ សសៀម31 កាៃ់ ខ្ត ខាលំង សឡើងៗ ចំស

ោះ

គ្ស ុក្ខ្មម ខ្ដល នាំ សអាយ មហាក្សគ្ត ខ្មម រ សបាោះបង់ ទីគ្ក្ ុង
មហា ៃររ មក្ តាំង សៅ គ្ស ុក្គ្សីសៃធ បនាាប់ មក្ សៅ
ភន ំសពញ (១៤៣៤ ឬ ១៤៤៦) ?
កាល ទី២ : ពី ឆ្លនំ ១៥៩៣ ដល់ ឆ្លនំ ១៨៦៣ ឆ្លនំ ខ្ដល បារាំង
ទទួ ល ការ

រ គ្ស ុក្ខ្មម រ តាម ការសសន ើ ពី គ្ពោះរាជា ខ្មម រ សៅ ក្នុង

គ្ក្បមែឌ ក្តិកាសញ្ញញ អាណាពាបាល ខ្មម រ-បារាំង ខ្ដល
បារាំង សរ ខ្តង ទុក្ ជា ការសសស្តង្ហគោះ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ពី មហ្ិចាិត
តា ទឹក្ដី នៃ គ្បសទស ជិត ខាង ខ្មម រ មាៃ សសៀម ៃិង យួ ៃ
ខ្ដល ក្ំពុង នាំ ោន ខ្ចក្ ទឹក្ដី ខ្មម រ ជា ពីរ។ អំឡ
ុ ង សពល សនាោះ
ិ
គ្ស ុក្ខ្មម រ ជួ បគ្បទោះៃឹង ិបតត
ិ ធំ ចមបង ររ អសា ិរភាព
ៃសយបាយ ក្នុង គ្បសទស ខ្ដល នាំ សអាយ គ្ស ុក្ខ្មម រ ខ្លង មាៃ
មុម មាត់ សៅ អាសុី អាសរន យ៏។
កាល ទី៣ : ចាប់ ពី ឆ្លនំ ១៩០៧ ឆ្លនំ ខ្ដល ចាប់ មាៃ អៃុភាព
ិ មាៃ ពី ការក្ំខ្ែទំរង់ របស់ បារាំង សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ (១៨៨៤
ិជា
ៃិង ១៨៩៧) សអាយ មាៃ សាាប័ៃ ទំសៃើប មល ោះៗ ទ ំង ខ្្ន ក្ រដា បា
ល ៃិង យុតតិធម៏ ខ្ដល នាំ សអាយ មាៃ ការរ ើក្ចំស រ ើៃ សសដា ក្ិចច។
សគ្កាយ ពី គ្ស ុក្ខ្មម រ ទទួ ល បាៃ ឯក្រាជយ បរ ិបូ ែ៏ សៅឆ្លនំ
១៩៥៣, ជា គ្បសទស មាៃ សាាប័ៃ ទំសៃើប រ ួច មល ោះ សហ្ើយ, អន ក្
ដឹក្នាំ ខ្មម រ បៃត ខ្ក្ នឆ្ន ៃូ ិ សាាប័ៃ ជាតិ សនាោះ សអាយ កាៃ់ ខ្ត
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ភាពទូសៅ ននចិត្តគំនិត្
សងគរពហ្ុវិជាា
ខ្ត គ្តូិ ដឹង ខ្ដរ ថ្ន សៅ ក្នុង បចចុបបៃន កាល ការទទួ ល ព័ត៌មាៃ
សគ្ចើៃ ហ្ួ ស គ្បមាែ តាម រយៈ ឧបក្រែ៍ អសៃាែូ32 វា នាំឲ
សយើង មាៃ ការលំបាក្ កាៃ់ ខ្ត សគ្ចើៃ សំរាប់ សធវ ើ បរ ិបទក្មម ,
សរៀប ចំចាត់ខ្ចង, ខ្សវ រក្ ការពិត សសា ើរ ខ្ត មិៃ អាច សធវ ើ សៅ
រ ួច ក្នុង ការយល់ ៃិង រិតរូ រ អំពី បញ្ញា គ្រឹោះ ៃិង ទ ំងអស់ នៃ
ចំសែោះដឹង។ ជំនាញ មព ង់មពស់ ហ្ួ សសហ្តុ វា នាំ បំខ្បក្ មិសស ជា
ិ ដាភាព
លិកា (tissu complexe) នៃ ការពិត សហ្ើយ លំនាំ ិសិ
ខ្ដល មិៃ ក្ំ រ ិត បាៃ វា គ្រប បាំង ភាព ពិត ជាក្់ ខ្សត ង នៃ
ជីិភាព រាល់ នថ្ៃ របស់ មៃុសស។ ជា ឧទហ្រែ៏ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ
សពវ នថ្ៃ វា មាៃ អតិ្រណា នៃ គ្ក្ ុម បែឌិត គ្រប់ មជឈដ្ឋាៃ
ិ យ ខ្ដល វា គ្រប បាំង ភាព ពិត ក្គ្មិត នៃ ចំសែោះដឹង
គ្រប់ ិស័
របស់ គ្បជាពលរដា សគ្

ោះ សសា ើរ គ្រប់ ការ្ត ល់ សយបល់ ៃិង សធវ ើ

ិ
ិភារ
ទ ំងអស់ សុទធ ខ្ត សធវ ើ សឡើង ក្នុង ការសគ្បើ នាម ជា បែឌិត
ជា អន ក្ ជំនាញ សៅ ក្នុង លំនាំ មព ស់ បំ្ុត ខ្ដល ជា ការខាឃ្ំង
ចង់ ឬ មិៃ ចង់ ដល់ អន ក្ ដនទ ជា បថ្ុជាៃ មិៃ ឱ្យ បសញ្ច ញ
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មតិ បាៃ ៃិង ចូ លរ ួម ពិភាក្ា សគ្
ចំស

ោះ មាៃ ហ្ីៃមាៃៈ សៅ

ោះ មុម សោក្ ឬ ឯក្ឧតត ម បែឌិត ដ៏ សគ្ចើៃនគ្ក្។

ិ នៃ ការខ្បក្ខ្ចក្ ចំសែោះដឹង ជា ចំខ្ែ
មា៉ា ង មួ យ សទៀត ិធី
ិ សបើ
ក្ៗ ដ្ឋច់ ោន ្លិត ៃូ ិ ភាព លៃ ង់សមល ទ ំងអស់ សៅ ិញ
សិៃ ជា វា ោមៃ សំសយរ តំែ ោន សដើមបី ឱ្យ មាៃ ខ្មស នាយក្
នៃ រំៃិត គ្រឹោះ ខ្ដល អាច ទុក្ បាៃ ជា ចំសែោះដឹង ទ ំងមូ ល។
ិ សទៀត ិធី
ិ នៃ ការរិត កាត់ ភារ មល ោះ សចញ ក្៏ នាំ ឱ្យ
មួ យ ិញ
ិ យ រ ួម ខ្ដល តគ្មូិ
សធវ ើ សក្មម ភាព ជា ភារៗ នាំ ឱ្យ មវ ោះ ចក្ខុ ិស័
ឱ្យ មាៃ សំរាប់ ដំសែើរការ នៃ សក្មម ភាព រ ួម ឱ្យ រលូ ៃ។
ិ ទ ំង ពីរ សៃោះ បគ្ងួ ប ខ្ដៃ ក្ំែត់ ជា សគ្ចើៃ ដូ ច យ៉ាង : ១.
ិធី
ឬក្៏ ជា ការបៃា យ ៃិយម ( ខ្ដល បៃា យ ចំសែោះដឹង ជា ឯក្
ភាព នៃ មិសស រំៃិត33 ឲ សៅ ជា ិតថុធាតុ ខ្ដល សៃម ត់ ថ្ន វា
សាមញ្ញ ខ្ដល បងក បសងក ើត ចំសែោះដឹង សដ្ឋយ សធវ ើ ការសៃម ត់ ថ្ន
វា ដូ សចន ោះ ឯង) ; ២. ឬក្៏ ជា ការ សធវ ើ បដិសយរ ទវ ិភារ ៃិយម
(binarisme) ខ្ដល ជា រសបៀប បំខ្បក្ ធាតុ នៃ ឯក្ភាព
ទ ំងឡាយ សៅ ជា ពីរ ភារ ជំទស់ ោន ររ ពិត/មិៃ ពិត ; ទំនាក្់
ទំៃង សហ្តុ ៃិង ្ល នៃ បនាាត់ គ្តង់ (causalité linéaire)
ខ្ដល មិៃ រិល់ ៃឹង រងវ ិលជុំ (boucle) គ្បតិសក្មម (rétroactif)

មិសសរំៃិត : pensée complexe។ សយើងសគ្បើវាក្យសពា មិសស (complexe)
ខ្ដលខ្មម រសយើងសគ្បើ ដូ ចយ៉ាង មិសសភារ (nombre complexe), មិសូ សសា
ហ្ក្មម (complexe industriel)។ វាក្សសពា សៃោះ វាគ្បសសើរជាង ក្យ ស្ុគ្រ
សាមញ ឬ ចគ្មូងចគ្មាស់ ខ្ដលវាឱ្យអតា ៃ័យ ជាអិ ិជា មាៃ។
33
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ដូ ច យ៉ាង បដិសយរ នៃ ក្ុសល ៃិង អក្ុសល (manichéisme)
ខ្ដល វា មិៃ អាច ឱ្យ សមើល ស ើញ ៃូ ិ ទំនាក្់ទំៃង គ្បតិសក្មម
រវាង ក្ុសល ៃិង អក្ុសល សៃោះ ខ្ដល ជា ទំនាក្់ទំៃង មាៃ អតា
ិ មាៃ ្ង។
គ្បសយជៃ៏ ្ង ៃិង ិជា

កំខ្ែទម្រង់ជាសាកល្
ការពិៃិតយ ក្ត់គ្តា សៃោះ ឯង ខ្ដល នាំ ឱ្យ អន ក្គ្បាជញ មួ យ ចំៃួៃ
សសន ើ សធវ ើ ក្ំខ្ែទគ្មង់ នៃ ចំសែោះដឹង សពវ នថ្ៃ ។ ក្ំខ្ែទគ្មង់ សៃោះ
សៅ រក្ ក្ំខ្ែទគ្មង់ នៃ ចិតតរំៃិត សនាោះឯង។ ក្ំខ្ែទគ្មង់ នៃ
ចិតតរំៃិត សៅ រក្ ការរិត នៃ ការចងភាាប់ រំៃិត ខ្ដល បៃត ៗ
ភាាប់ ោន, ភាាប់ ខ្្ន ក្ ៃិមួយ សៅៃឹង ទ ំងអស់, ភាាប់ ទ ំងអស់
សៅៃឹង ខ្្ន ក្ ៃិមួយៗ ៃិង អាច ឲ យល់បាៃ ទំនាក្់ទំៃង នៃ
ិ នៃ
សាក្ល សៅៃឹង មូ លដ្ឋាៃ, មូ លដ្ឋាៃ សៅៃឹង សាក្ល។ ិធី
ការរិត របស់ មៃុសស សយើង គ្តូិ បញ្ចល
ូ ការសឡើង ៃិង ចុោះ សទៀង
ទត់ នៃ ការរិត ជួ ៃកាល វា ជា រំៃិត មព ស់ ជួ ៃកាល វា ជា
រំៃិត ទប ខ្ត រវាង មព ស់ ៃិង ទប សនាោះ វា មាៃ ក្ំពស់ មធយម
ិ មាៃ។
របស់វា ខ្ដល អាច ទុក្ ជា រំៃិត ិជា
ិ សទៀត ក្ំខ្ែទគ្មង់ សៃោះ តគ្មូិ ឲ មាៃ លក្ខ ែៈ នៃ ការ
មួ យ ិញ
ិ
ពិចារណា ខ្បប សោលការែ៏ ិទាសាស្ត
សត ៃិង ឆ្លុោះគ្តឡប់34។ ការ

34

ឆ្លុោះគ្តឡប់ : réflexion។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ិ
ពិចារែ ខ្បប សោលការែ៏ ិទាសាស្ត
សត សៃោះ ររ គ្បជួ ស រំរ ូ នៃ
ិ
ការគ្សាិគ្ជាិ ខ្បប ិទាសាស្ត
សត ខ្ដល បងខ ំ សអាយ ទទួ ល សាគល់
តាម ការខ្ញក្ សចញ ពី ោន ៃិង ការជួ ប ោន។ ការបញ្ចល
ូ សឡើង
ិ នៃ ការឆ្លុោះគ្តឡប់ វា តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ ការិលគ្តឡប់
ិ
ិញ
នៃ សវ ័យ
ពិៃិតយ ៃិង សវ ័យទិសតៀៃ ជា អចិនស្តៃតយ៍ នៃ សាមរតី របស់ មល ួៃ
ឯង ផ្ទាល់។
ិ សទៀត សយើង គ្តូិ បំបាត់ សចាល ៃូ ិ ការគ្សសមើគ្សនម
មួ យ ិញ
ខ្ដល គ្បថ្នន ថ្ន ការរិត របស់ មៃុសស សយើង ៃឹង អាច ្ៃ
សៅ ដល់ សងគ ម នៃ ចំសែោះដឹង ទ ំងអស់។ តាម ការែ៏ពិត
សយើង គ្ោៃ់ ខ្ត អាច ្ៃ សៅ ដល់ សងគ ម នៃ ចំសែោះដឹង
ទ ំងឡាយ ដ្ឋច់ សចញ ពី ោន ពី មួ យ សៅ មួ យ សទៀត។ ការដ្ឋច់
សចញ សៃោះ ឯង ខ្ដល នាំ ឱ្យ សយើង មិៃ អាច ភាាប់ វា បាៃ សដើមបី
ិ ផ្ទាល់ មល ួៃ
យល់ អំពី បញ្ញា គ្រឹោះ ៃីមួយៗ ៃិង ទ ំងអស់ នៃ ជី ិត
ៃិង វាសនា រ ួម បាៃ សនាោះ សឡើយ។
ទី បញ្ច ប់ សយើង គ្តូិ បំបាត់ សចាល ខ្ដរ ការគ្សសមើគ្សនម ទុក្ ជា
ការពិត ដ្ឋច់ខាត សដ្ឋយ សយង តាម ចំសែោះដឹង សយើង រ ួម
ិ
ទ ំង ចំសែោះដឹង ិទាសាស្ត
សត ខ្ដល សយើង ៃឹក្សាមៃ ថ្ន មាៃ ការ
ិ
សរៀបចំ គ្បក្ប សៅ សដ្ឋយ ិចារណាភាព
(rationalité) សពញសល
ិ
ញ។ ជា ការពិត ិចារណាភាព
វា មាៃ ទគ្មង់ ស្សងៗ ោន ដូ ច
ិ
ិ
ជា : ិចារណាភាព
ទិសតៀៃ ខ្ដល សគ្បើ ការសងស័យ ; ិចារណាភាព
ិ
គ្ទឹសតី ខ្ដល សាាបនា គ្ទឹសតី ទ ំងឡាយ យក្ វា មក្ អៃុិតត ជា ិធី
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ិ
ជាប់ោប់ គ្សប ជា មួ យ បាតុភូត ទ ំងឡាយ ; ិចារណាភាព
សវ ័
ិ
យទិសតៀៃ ខ្ដល យល់ដឹង អំពី ក្ំ រ ិត របស់ វា ៃិង ិការភារ
នៃ
ិ
ិ
ិចារណាភាព
សៅ ជា អិចារែភាព
(ទសសៃៈ សមសហ្តុ សម
្ល ខ្ដល មាៃ សៅ ក្នុង ចិតត, ខ្ត វា មិៃ គ្សបោនៃឹង មូ លដ្ឋាៃ
ខ្ដល អាង សលើ ការពិសសាធ ណា មួ យ ; សហ្តុ្ល ឧបក្រែ៍ ខ្ដល
ិ
បំស រ ើ អំសពើ សគ្ោោះថ្ននក្់, ឧគ្ក្ិដា ៃិង ិក្លចរ
ិត ដូ ច យ៉ាង ពួ ក្
ណាសុី យក្ មក្ អៃុិតត សៅ ជំរំ គ្បមូ ល ្្ុំ ជៃជាតិ ហ្វ សិហ្វ ៃិង
របប ខ្មម រ គ្ក្ហ្ម យក្ គ្បសទស សធវ ើ ជា រុក្ សំរាប់ ខ្ក្ ជា ដ្ឋច់
ខាត ចិតតរំៃិត នៃ គ្បជាជៃខ្មម រ)។
ដូ សចន ោះ ភាពខាវក្់ ររ អាច ទុក្ ជា លទធ ្ល នៃ ចំសែោះដឹង ខ្ចក្
ិ
ជា ភារ ៃិង ក្ំចាត់ក្ំចាយ, ខ្ដល ជា របស់ ផ្ទាល់ នៃ ចក្ខុ ិស័
យ បរ ិមាគ្ត សទល សលើ គ្រប់ របស់ ទ ំងឡាយ ខ្ដល វា សដើរ ទៃា ឹម
ោន ៃឹង ភាពគ្ចបូ ក្គ្ចបល់ ក្នុង សងគ ម នៃ ចំសែោះដឹង ៃិង
ិ
ការសគ្បើ គ្រប់ ខ្បប យ៉ាង នៃ ិចារណាភាព។
សបើ សិៃ ជា សាមរតី សយើង វា សា ិត សៅ សគ្កាម គ្បការ មួ យ តាម
ការកាត់ ភារ មល ោះ ៃិង អរ ូបិយ សដើមបី សាគល់ តាម អសមតា ភាព
ក្នុង ការចាប់យក្ ការពិត សៅ ក្នុង ភាព មិសស រំៃិត ៃិង
ិ ា
ភាព ទ ំងអស់ របស់ វា, សបើ សិៃ ជា ការរិត ខ្បប ទសសៃិជា
ខ្បរ ជា ង្ហក្ សចញ ពី ពិភពសោក្ សហ្ើយ មិៃ គ្បឈមមុមៃឹង
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
វា សដើមបី យល់ អំពី បញ្ញា, ដូ សចន ោះ, សដ្ឋយ គ្បតិមតិ35, បញ្ញញ សយើង
វា សធវ ើ ឱ្យ សយើង ខាវក្់ សនាោះ ឯង។
ពិត ណាស់ សហ្ើយ ថ្ន គ្បនពែី នៃ ការរិត វា ចាក្់ ឫស សគ្ៅ សៅ
ក្នុង ិបបធម៏ មៃុសស សយើង ៃិង គ្ក្ង ជា សាមរតី តាំង ពី សៅ
សាោ ក្ុមាដ្ឋាៃ ខ្ដល គ្តូិ បាៃ សរ បសគ្ងៀៃ សយើង ឱ្យ សាគល់
សោកា របស់ សយើង តាម « រំៃិត ចាស់ោស់ » ; គ្បនពែី សៃោះ
វា រំលឹក្ ដ្ឋស់សតឿៃ សយើង ឱ្យ បៃា យ ពី មិសស រំៃិត សៅ ជា
រំៃិត សាមញ្ញ , ស

ល ថ្ន បំខ្បក្ អវ ី ខ្ដល

ក្់ព័ៃធ, បគ្ងួ ម សៅ

ជា សាមញ្ញ , ទមាលក្់ សចាល អវ ី ខ្ដល នាំ មក្ ៃូ ិ ការគ្ចឡំបល់ ឬ
្ទុយ ោន សៅ ក្នុង បញ្ញញ។ ខ្ត ថ្ន បញ្ញា សំខាៃ់ សៅ សម័យ របស់
សយើង ខ្ដល ក្ំពុង រស់សៅ ររ ជា ការចាំបាច់ នៃ ការរិត លម ម
ៃឹង សសើយសឡើង ៃូ ិ បញ្ញា គ្បឈមមុម នៃ ភាព មិសស រំៃិត នៃ
ការពិត, ស

ល ថ្ន ចាប់ យក្ ការគ្បមូ ល រ ួមផ្ទាប់, អៃត រក្មម

ិ សៅ មក្, បាតុភូត ពហ្ុ បរ ិមាគ្ត, ភាព
ៃិង ការចូ លរ ួម សៅិញ
ពិត ទ ំង សាមរគ ីភាព ៃិង ជសមាលោះ។ ការពិត ទ ំងឡាយ គ្ពមោន
ៃឹង សាមរគ ីភាព ៃិង ទំនាស់ (ដូ ច គ្បជាធិបតី មល ួៃ ឯង,
គ្បព័ៃធ ខ្ដល ចិញ្ចឹម បដិបក្ខ ៃិយម ទ ំងឡាយ សដ្ឋយ សធវ ើ ៃិយ័
តក្មម 36 វា)។

គ្បតិមតិ : paradoxalement.
36
ៃិយ័តក្មម : alternative.
35
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ិ
ិ
ការពិត គ្រប់ ិទាសាស្ត
សត ្ៃមុម, ដូ ច យ៉ាង ិទាសាស្ត
សត នៃ
ិ
ិ ររ ជា ិទាសាស្ត
ិ
ខ្្ៃដ,ី បរ ិសាាៃិទា,
សោក្ិទា
សត ខ្ដល ក្ំសទច
ជាមួ យ ៃឹង តំែ នៃ បៃា យ ៃិយម របស់ ការពៃយល់ តាម
ិ
ខ្បប ង្ហយ បំ្ុត : ិទាសាស្ត
សត សៃោះ ទុក្ គ្បព័ៃធ មិសស រំៃិត ក្នុង
ិ សៅ
សនាោះ ភារ ទ ំងឡាយ ៃិង ទ ំងអស់ បសងក ើត ោន សៅ ិញ
ិ សៅ មក្, ៃិង, សៅ ក្នុងក្រែី នៃ
មក្ ៃិង សរៀបចំ ោន សៅ ិញ
ិ
បរ ិសាាៃិទា,
ទុក្ ភាព មិសស រំៃិត សលើស ពី គ្រប់ គ្បព័ៃធ សៅ
សទៀត។
សលើស ពី សៃោះ សៅសទៀត, សោលការែ៍ នៃ ភាព និឆ្លលត ទ ំងឡាយ
ខ្ដល សក្ើត រ ួច សហ្ើយ, លម ម ៃឹង យល់ អំពី សវ ័យភាព, សញ្ញញែ
នៃ គ្បធាៃបទ, សមើល ស ើញ សសរ ើភាព, អវ ី ខ្ដល មិៃ អាច សធវ ើ
ិ
បាៃ តាម រំរ ូ នៃ ិទាសាស្ត
សត បសិែី។ ការពិៃិតយ រ ិោះរៃ់ នៃ តក្ក
ភាព37 (logique) នៃ សោលការែ៏ បុរាែ នៃ ភាព និឆ្លលត របស់
ិ
សយើង វា ចាប់ ស្ត ើម សៅ សពល ជាមួ យ ោន : ិចារណាភាព
ៃិង
ិ
ិ ៃិង សធវ ើ ឱ្យ កាៃ់ ខ្ត មាៃ
ិទាសាស្ត
សតក្មម គ្តូិ ក្ំែត់ សឡើង ិញ
មិសស រំៃិត សដើមបី ៃឹង អាច ពិៃិគ្ត គ្រប់ គ្ជ ុង នៃ បញ្ញា ដូ ច
ខ្មម រសយើង ខ្ត ៃិយយ ថ្ន « ក្ុំ រិត ង្ហយ សពក្ វា អាច នាំ ឱ្យ
គ្ចឡំ »។ ខ្មៃខ្ទៃ ក្ិចចការ នៃ ក្ំខ្ែទគ្មង់ សៃោះ វា មិៃ
ទក្់ទង ៃឹង បញ្ញ ិៃត ឬ ជា មុមការ របស់ បញ្ញញជៃ សនាោះ
តក្ក ភាព សយើងសគ្បើក្នុងៃ័យ ក្យបារាំង logique។ ក្យ ម្ុំ បសងក ើត ជា
ការសៃម ត់ សដើមបី សចៀសវាង សគ្បើ ភាសា បរសទស ដូ សចន ោះ សូ ម អក្សរិ ិទូ
ទ ំងឡាយ សមតាត អភ័យសទស សបើ ការបសងក ើត សៃោះ វា មាៃ លក្ខ ែៈ មុស
ពី ក្ប
ួ ៃ នៃ សិយាក្រែ៏ខ្មម រ។
37
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សឡើយ ; ខ្ត វា ទក្់ទង ៃឹង ិបបធម៏ របស់ មៃុសសសយើង

ខ្ត

មត ង : អវ ី គ្រប់ យ៉ាង ខ្ដល គ្តូិ បាៃ សធវ ើ ក្នុង នាម ពិចារណាក្មម
(rationalisation) សហ្ើយ ជា ការរិត ខ្ដល នាំ ឱ្យ ស្ា រ សិទធិ មល ួៃ
ឯង ឱ្យ អន ក្ ដនទ, សួ រ ថ្ន សតើ វា មាៃ ពិចារណាភាព ឬសទ ? សតើ
ិ ៃូ ិ មូ ល
វា មិៃខ្មៃ ជា សរឿង បនាាៃ់ ខ្ដល បញ្ចល
ូ សឡើង ិញ
សហ្តុ ខ្ដល បសងក ើត សគ្តូិ ដ៏ អាគ្ក្ក្់ បំ្ុត សៅ ក្នុង រំៃិត
ិ ឬសទ ?
របស់ មល ួៃ ឯង សៅិញ
ចំសែោះដឹង គ្តូិខ្ត សចោះ សធវ ើ បរ ិបទក្មម , សធវ ើ សរុបក្មម
(globaliser), សធវ ើ ឱ្យ មាៃ ភាព មិសស រំៃិត។ ការរិត ខ្ត មួ យ
លម ម ៃឹង យល់ដឹង អំពី ភាព មិសស រំៃិត វា មិៃ គ្តឹមខ្ត មាៃ
ិ របស់ សយើង, វាសនា របស់ សយើង, ការគ្បាស័យ
សៅ ក្នុង ជី ិត
ទក្់ទង បុរគល/សងគ ម/គ្បសភទ ខ្ត ក្៏ មាៃ សៅ ក្នុង គ្រហ្យុរ
ិ ចា័យ សលើ
(ère planétaire) ខ្ដល វា អាច សាក្លបង សធវ ើ សរារិៃិ
ដំសែើរ នៃ អនារត របស់ សយើង ៃិង ក្ំែត់ ទគ្មង់ ទ ំងឡាយ
ខ្ដល មាៃ សារៈសំខាៃ់ សដើមបី ផ្ទលស់ ប្រូ ្ល ិូ ។ មាៃ ខ្ត ការរិត
ខ្បប មិសស រំៃិត សទ ខ្ដល អាច បំ

ក្់ អាិុធ ដល់ សយើង សដើមបី

ិ
សរៀបចំ សធវ ើ ឱ្យ មាៃ ការខ្គ្បគ្បួ ល សងគ ម, បុរគល ៃិង ៃរិទា
គ្ពមោន។
ចំសែោះដឹង គ្តូិ យល់ ដឹង អំពី ភាព ្ទុយ ោន មាៃ តក្ក ភាព
ខ្ដល សយើង គ្តូិ គ្បឈរ មុម :
-

សណា
ត ប់ធានប់ ក្៏ មាៃ អសណា
ត ប់ធានប់ (ការគ្ចឡំបល់) ;
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
-

ិ
ិទាសាស្ត
សត បំភលរ ការលៃ ង់សមល ;

-

ិបបធម៏ ក្៏ មាៃ អនារយធម៍ សៃោះ ខ្ដរ ;

-

សហ្តុ្ល បរ ិសុទធ ក្៏ វា អាច មិៃ សមសហ្តុ្ល ;

-

ិ សៅ មក្ ;
សហ្តុ្ល ៃិង តណា
ា គ្តូិ ការ ោន សៅ ិញ

-

របស់ ខ្ត មួ យ ក្៏ មាៃ អសៃក្រុែ ផ្ទាល់ មល ួៃ របស់ វា។

ការរិត នៃ មិសស រំៃិត ខ្ដល សយើង បាៃ ក្ំែត់ សោលការែ៏
របស់ វា វា ជួ យ បែ្ុោះបណា
ត ល ៃូ ិ សមបទ (aptitude) ក្នុង
គ្បតិក្មម តាម រសបៀប ជាក្់ចាស់ សៅ ចំស

ោះ មុម សាាៃភាព

ថ្ម ី។ ដូ ច ខ្ដល សរ បាៃ ៃិយយ ថ្ន « ការ មិៃសចោះ អក្សរ សៅ
សតិតស៏ ទី ២១ មិៃ ខ្មៃ ជា ពួ ក្ អន ក្ ខ្ដល មិៃ សចោះ អាៃ ៃិង
សរសសរ សនាោះ សទ ខ្ត ជា ពួ ក្ អន ក្ ខ្ដល មិៃ អាច សរៀៃ បាៃ,
ិ
មិៃ អាច ៃឹង មិៃ សរៀៃ បាៃ ៃិង អាច ៃឹង សរៀៃ សឡើង ិញ
បាៃ »

ចំសែោះដឹងថ្ែី ននវិទាសាស្តសត
គ្រប់ ក្ំខ្ែទគ្មង់ នៃ ចំសែោះដឹង ៃិង ការរិត វា មិៃ អាច ទុក្
ិ
បដិិតត ិទាសាស្ត
សត ធំ ពីរ សក្ើត សឡើង សៅ សតិតសរ៍ ទី២០ ខ្ដល
សរ ទុក្ វា ជា ការរ ើក្ចំស រ ើៃ នៃ មៃុសសជាតិ ថ្ន ជា ក្ំខ្ែទគ្មង់
គ្រប់គ្ោៃ់ ៃិង ចប់ សពវ គ្រប់ បាៃ សនាោះសឡើយ។ រហ្ូ ត មក្
ិ
ដល់ សតិតស៏ ទី ១៩ ិទាសាស្ត
សត ចាក្់ឫស សំែង់ របស់ មល ួៃ សលើ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ិ
សសរសត មភ បី : សសរ ទី ១ ររ ជំសៃឿ សលើ តនមល របស់ ិទាសាស្ត
សត
សៅ ក្នុង សសចក្ត ី សបត ជាញ ដ្ឋច់ខាត ថ្ន ជា តនមល នៃ សចច ៈភាព ;
ិ ា ទ ំងឡាយ សដ្ឋយ ខ្ឡក្ ពី ោន។
សសរ ទី ២ ររ សលើ ការបំខ្បក្ ិជា
ិ
អន ក្ ិទាសាស្ត
សត យល់ ស ើញ ថ្ន សដើមបី អាច សាគល់ ិតថុ មួ យ វា
គ្ោៃ់ ខ្ត បំខ្បក្ វា ឱ្យ សចញ ពីមជឈដ្ឋាៃ សដើម របស់ វា សដ្ឋយ
យក្ វា សៅ ដ្ឋក្់ សៅ ទី ក្ខ្ៃល ង សិបបៃិមមិត សដើមបី សំោល់
គ្បតិក្មម របស់ វា សៅ ទី ក្ខ្ៃល ង សនាោះ។ សសរ ទី ៣ ររ សជឿ សលើ
ិ
ការ ឱ្យ តនមល នៃ ភស្ុតាង ដ្ឋច់ខាត ខ្ដល ជា ិសសសាៃុ
មាៃ
(induction) ៃិង អៃុមាៃ (déduction) តាម ការពិសសាធ ្ត ល់
ឱ្យ។
ិ
តាម ទសងវ ើ បដិិតត ិទាសាស្ត
សត សលើក្ ទី ១ ចាប់ ស្ត ើម ពី រ ូបសាស្តសត
ិ
ិទា
តាម សោលការែ៏ ទី ២ នៃ ឧែាក្មបនា38 សហ្ើយ បញ្ច ប់
ិ ៃិង សោក្ធាតុ
បាៃ សសគ្មច ជា មួ យ ៃឹង មីគ្ក្ូ រ ូបសាស្តសត ិទា
ិ
ិ
ិ
រ ូបសាស្តសត ិទា។
ចំខ្ែក្ ឯ បដិិតត ិទាសាស្ត
សត សលើក្ ទី ២ ិញ
ទទួ លបាៃ ជ័យជំៃោះ សលើ សសរសត មភ ទី ១ ររ : សោលការែ៏ នៃ
បចច ័យៃិយម (déterminisme) បៃត សៅ មុម គ្តូិ ខ្ត រ ួម ជា
មួ យ ៃឹង សោលការែ៍ នៃ មិសស រំៃិត សហ្ើយ ៃិង សោលការែ៍
នៃ ព័ៃធភាព (relativité) ្ង ខ្ដរ។
ិ
បដិិតត ិទាសាស្ត
សត សលើក្ ទី ២ សៃោះ ឯង ខ្ដល វា សំខ្ដង សឡើង
សៅ

38

ក្់ ក្ណា
ត ល សតិតស៏ ទី ២០, ខ្ដល ជា ដំសែើរការ នៃ អៃត រ

ឧែាក្មបនា : thermodynamique.
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ិ ា ទ ំងឡាយ ខ្ដល ពី មុៃ មក្ វា មាៃ
ទំនាក្់ទំៃង រវាង ិជា
ិ
ដំសែើរការ ដ្ឋច់ ខ្ឡក្ ពី ោន។ ដូ ចយ៉ាង ិទាសាស្ត
សត នៃ ខ្្ៃដី,
ិ ៃិង ជា ពិសសស បរ ិសាាៃិទា
ិ ខ្ដល គ្តូិ មាៃ ទំនាក្់
សោក្ិទា
ិ សៅ
ទំៃង ៃឹង ចំសែោះដឹង រ ូបសាស្តសត, ភូ មិសាស្តសត ឧតុៃិយមិទា
ិ
ិ
ិ
ៃឹង ចំសែោះដឹង ជីិ ិទា
(ជីិ ិទានៃ
អតិសុមុមគ្បាែ, ជីិ ិទា
ិ
នៃ សតត ិទា)
ខ្ដល វា រ ួម ្ង ខ្ដរ ជាមួ យ ចំសែោះដឹង នៃ សងគ ម
ិ ដបិត មៃុសសជាតិ ខ្គ្ប ប្រូ កាៃ់ ខ្ត សគ្ចើៃ សៅ រក្ គ្បព័ៃធ
ិទា
បរ ិសាាៃ ៃិង ជីិមែឌល (biosphère)។
ប៉ាខ្ៃត ការបដិិតត ៃ៏ ទ ំង ពីរ សទោះបី មាៃ បញ្ចល
ូ ៃូ ិ មិសស រំៃិត
សៅ ខ្ត មិៃ ទៃ់ ចប់ សពវ គ្រប់ សគ្

ោះ សរ យល់ ស ើញ ថ្ន

ិ
បដិិតត ៃ៏ ខ្ដល ទុក្ ចំសែោះ ិទាសាស្ត
សត ជា ិតថុ (épistémologie)
វា មិៃ ទៃ់ ចប់ សពវ គ្រប់ វា គ្ោៃ់ ខ្ត ជា បដិិតត ៃ៏ មាៃ ការ
សរៀបចំ រំៃិត របស់ អន ក្ គ្បាជញ ធំៗ ដូ ច មាៃ រំៃិត សរៀបចំ ពី
សោក្ Héraclite (« ភាញក្់ សៅ សពល សរ សគ្មាៃត », « រស់ ពី ការ
សាលប់ », « សាលប់ នៃ ការរស់ »), ពី សោក្ Pascal (ជាលិកា នៃ
ភាព្ទុយ ោន ខ្ដល ជា ជាតិ មៃុសស), ពី សោក្ Hegel ( ការរិត
ិ
របស់ សយើង គ្តូិ គ្ក្សសាប ភាព ្ទុយ ោន), ពី សោក្ Marx ( ិទា
ិ
ិ
សាស្តសត នៃ មៃុសស គ្តូិ គ្ក្សសាប ិទាសាស្ត
សត នៃ ធមម ជាតិ)។ ិទា
ិ
សាស្តសត សៃោះ ចាប់ ស្ត ើម ចូ ល សៅ ក្នុង ិទាសាស្ត
សត ទ ំងឡាយ
ជាមួ យ ៃឹង ចំសែោះដឹង ខ្ដល សោក្ Niels Bohr យក្ វា មក្
សធវ ើ សលើ ខ្ត សញ្ញញែ នៃ ការ្ទុយ ោន ពីរ យ៉ាង - រលក្ (onde)
ៃិង សទហាែូ (corpuscule) - វា គ្តូិ រ ួម ោន ជា ការចាំបាច់ សៅ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ក្នុង ទសសៃៈ

នៃ ធមម ជាតិ មិសស រំៃិត នៃ ចុែណភាព

ិ
ិ
(particule)។ វា សក្ើតសឡើង សៅ ក្នុង រ ូបិទា
ៃិង សោក្ិទា
សដើមបី ពិចារណា អំពី សាក្លសោក្ ៃិង ធមម ជាតិ ខ្ដល ជា
ិ
របស់ ពិត។ ិទាសាស្ត
សត សៃោះ វា ជា សនល
ូ នៃ ការទក្់ទង លំហ្ិ ៃិង ៃរិទា។
ិ
បុរគល-សងគ ម, ជា សនល
ូ នៃ ជីិ ិទា
ិ
សពវ នថ្ៃ ក្ងវ ោះ នៃ ការសិក្ា ថ្ម ី នៃ ិទាសាស្ត
សត ររ ការបញ្ចល
ូ នៃ
ការឆ្លុោះគ្តឡប់ក្មម (réflexivité) សដើមបី សចាទ សួ រ ជា ៃិចច ៃូ ិ
ិ
ិ
ពំៃិត នៃ ចំសែោះដឹង នៃ ិទាសាស្ត
សត។ ជា ការពិត អន ក្ ិទាសា
ស្តសត ក្នុង នាម ជា មៃុសស ររ ជា បុរគល-គ្បធាៃបទ សលច សចញ
មក្ ពី ិបបធម៏ ខ្ដល មល ួៃ បាៃ ទទួ ល ឥទធ ពល, សទោះបី អន ក្
ិ
ិទាសាស្ត
សត ៃឹក្សាមៃ ថ្ន ោត់ បាៃ បសងក ើត មសធាបាយ លអ
ិ ទធ ៃិង ចគ្មាញ់ ចាស់ោស់ សដើមបី សាគល់ សោក្ ខាង សគ្ៅ,
ិសុ
ប៉ាុខ្ៃត ចំស

ិ ោត់ សា ិត សៅ ជា មៃុសស ខាវក្់ សលើ
ោះ មល ួៃ ោត់ ិញ

មល ួៃ ឯង ជា ៃិចច ដូ ច ោន ៃឹង ភាព ខាវក្់ អំពី អនារត នៃ
ិ
ិទាសាស្ត
សត ខ្ដរ។ ក្ងវ ោះ សៃោះ វា ៃឹង អាច ជា ការចាំបាច់ នាំ ឱ្យ
ិ
អន ក្ ិទាសាស្ត
សត សពវ នថ្ៃ ៃិង ជំនាៃ់ បៃត ៗ បសងក ើត ៃូ ិ ិបបធម៏
ិ ា ខ្ដល ទុក្
ថ្ម ី មួ យ ខ្ដល រ ួម បញ្ចល
ូ ៃូ ិ ការង្ហរ នៃ ទសសៃិជា
ិ
ិ
ជា ិទាសាស្ត
សត នៃ មៃុសសសាស្តសត ខ្ដល ជា ិទាសាស្ត
សត ថ្ម ី មួ យ
សៅ ក្នុង សងគ ម សៅ ក្នុង គ្បិតត ិសាស្តសត នៃ មៃុសសជាតិ សំរាប់
យល់ ដឹង អំពី ការ ខ្គ្បគ្បួ ល សក្ើត ពី ការអភិិឌ្ឍៃ៏ ដ៏ អសាចរយ
ិ
នៃ ិទាសាស្ត
សត មាៃ សៅ សលើ សងគ ម ៃិង គ្បិតត ិសាស្តសត នៃ មៃុសស
ជាតិ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សៅ ទី បញ្ច ប់ ការបំខ្បក្ សចញ ពី ោន ខ្ដល គ្តូិ សធវ ើ ចាំបាច់ សៅ
ិ
ិ
ក្នុង សតិតស៏ សដើម នៃ ិទាសាស្ត
សត សោក្ ខាង លិច រវាង ិទា
សាស្តសត ៃិង រុែធម៏ មិៃ អាច រក្ា សទៀត បាៃ សឡើយ សយង
តាម បញ្ញា ជសគ្ៅ រវាង រុែធម៏ ៃិង ៃសយបាយ ខ្ដល សចាទ
ិ
សឡើង ពី ការអភិិឌ្ឍៃ៏ សហ្សម័យ នៃ ិទាសាស្ត
សត ទ ំងឡាយ។
ិ
ក្រែីក្ិចច សាស្តសត ថ្ម ី នៃ ិទាសាស្ត
សត តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ បញ្ចល
ូ ៃូ ិ
ិ
រុែធម៏ ជា ចាំបាច់ សំរាប់ រ ូបិទា
តាំង ពី អាិុធ បរមាែូ
ិ តាំង ពី ការ រក្ស ើញ នៃ ADN (១៩៥០),
(១៩៤៥), សំរាប់ ជីិ ិទា
ការ សធវ ើ ឱ្យ មាៃ ក្ូ ដ នៃ សិបបៃិមមិត (១៩៧៣), ការបសងក ើត
ើ
រំៃិត រសិរវាយ
(១៩៧៤), ទរក្ សៅ ក្នុង ខ្ក្ិ បំពង់ (១៩៧៨),
ក្ល ូៃក្មម ៃិង សរៀបចំ សកាសិកា សដើម។
សលើ ការទំនាក្់ទំៃង នៃ ក្ំខ្ែទគ្មង់ មៃុសសសាស្តសត សយើង បាៃ
បង្ហាញ សោលការែ៏ ទ ំងឡាយ ខ្ដល អៃុញ្ញញត សវ ័យពិៃិតយ
របស់ អន ក្ គ្សាិគ្ជាិ, ការយល់ដឹង ថ្ន មៃុសស ខ្ដល ជា ិតថុធាតុ
នៃ ការគ្សាិគ្ជាិ មិៃ ខ្មៃ ជា មៃុសស មាៃ ិបបធម៏ ឆ្ក ួត ខ្ត
ជា ជៃ សរៀបបំរុង ការសចោះដឹង របស់ មល ួៃ ផ្ទាល់ ; ជា ជៃ អាច
សធវ ើ ការ សលើ ការពិត ៃិង ក្ិចចការ មិសស រំៃិត ្ង ខ្ដរ, ៃិង
ិ សាស្តសត ខ្ដល គ្តូិ សធវ ើ សដើមបី ពិៃិតយ គ្ពឹតតិការែ៏ ៃិង
បង្ហាញ ិធី
ព័ត៏មាៃ ឱ្យ យល់ ដឹង ចាស់ោស់ សៅ សលើ ពិភពសោក្ សពវ
នថ្ៃ ខ្ដល ជា សោក្ មួ យ គ្បក្ប សដ្ឋយ ការ ស្ុញសាមញ ជា ទី
បំ្ុត។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់

ចិត្តគំនិត្ខ្មែរ
ិ សោក្ បាៃ សរ
សព សោក្ បុែណ ចៃា ម៉ាុល កាល សៅ មាៃ ជី ិត
ិ
សសរ សសៀិសៅ39 ក្នុង សនាោះ សោក្ បាៃ សធវ ើ ការ ិភារ
សៅ សលើ
ិ មាៃ របស់ មល ួៃ
ចរ ិត ខ្មម រ សហ្ើយ សសន ើ សុំ ឱ្យ ខ្មម រ ខ្ក្ ចរ ិត អិជា
សដើមបី សចៀសវាង អំសពើ អក្ុសល គ្រប់ ខ្បប យ៉ាង ៃិង សដើមបី
ក្សាង សងគ ម ដ៏ គ្បសសើរ មួ យ ខ្ដល ជា ការ ចាំបាច់ សំរាប់ ការ
ិ របស់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ សលើ មាោ
រស់រាៃ មាៃ ជី ិត
៍ នៃ ិឌ្ឍៃ
ភាព ៃិង សុភមងគ ល។
សោក្ គ្សី Marie Alexandre Martin , ស្តសតី បារាំងខ្សស មានក្់ ជា
ធមម ជាតិ ិទូិ ៃិង ជាតិពិៃធុ ិទូិ , ោត់ ធាលប់ បាៃ រស់ សៅ គ្ស ុក្
ខ្មម រ មួ យ រយៈកាល, បាៃ សរសសរ សសៀិសៅ សបាោះ ្ាយ សៅ
គ្បសទស បារាំង សៅ ឆ្លនំ ១៩៨៩ សត ី អំពី « អក្ុសល ខ្មម រ »។ សសៀ
សៅ សៃោះ ជា ្ោ នៃ ដំសែើរ សិក្ា របស់ សោក្ គ្សី សៅ ទសស
ិតសរ៏ ៦០ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ ៃិង សមាភសៃ៏ សៅ ទសសិតសរ៏ ៧០ ជា
មួ យ បញ្ញញិៃត ខ្មម រ មួ យ ចំៃួៃ រស់ សៅ គ្ស ុក្ បារាំង។ សៅ ទី សៃោះ
បុែណ ចៃា ម៉ាុល ជា គ្បធាៃពុទធិសមារមមជឈមែឌលសាធារែរដា ខ្មម រ,
តំណាងរាស្តសត មែឌលភន ំសពញ, គ្បធាៃរែៈក្មម ការិបបធម៏ ៃិង ធមម ការ
នៃសភាជាតិ: ចរ ិតខ្មម រ សបាោះពុមភ្ាយសៅឆ្លនំ ១៩៧៣។ សោក្ ក្៏បាៃ
សរសសរសសៀិសៅមួ យក្ាលសទៀត
ខ្ដរមាៃចំែងសជើងថ្ន
រុក្
ៃសយបាយ ក្នុងសនាោះសោក្ សរៀបរាប់អំពីជី ិ ិតសោក្ ៃិង ភិក្ខុ សហ្ៀម
ជាិ សៅក្នុងរុក្សកាោះគ្តឡាច សៅសម័យអាណាៃិរមបារាំងខ្សស។
39
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សយើង សលើក្ យក្ ខ្្ន ក្ មួ យ សៅ ក្នុងសសៀសៅ មាៃ ចំែង សជើង
ថ្ន « សិក្ា ខ្មម រ » ក្នុង សនាោះ សោក្ គ្សី ដក្គ្សង់ យក្ រំៃិត
របស់ បុរគល មួ យ គ្ក្ ុម មាៃ ខ្មម រ ៃិង បរសទស ខ្ដល សោក្ គ្សី
បាៃ សធវ ើ សមាភសៃ៏ ឬ បាៃ អាៃ អតា បទ ឬ សសៀិសៅ របស់
អន ក្ ទ ំង សនាោះ ដូ ច មាៃ សោក្ សម សុម (សមាភសៃ៏) ៃិង ខ្មម រ
ស្សង សទៀត, សិជា បែឌិត Pannetier ៃិង A. Pavie40។ សោល
ិ
បំែង ចមបង របស់ សោក្ គ្សី ររ ិភារ
សលើ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ
មួ យ ចំៃួៃ ខ្ដល ោត់ ទុក្ ជា អក្ុសល ដល់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។
សតើ សសៀិសៅ របស់ សោក្ បុែណ ចៃា ម៉ាុល ៃិង សោក្ គ្សី Marie
Alexandre Martin វា ជា ការ សមើលស ើញ គ្រប់គ្ោៃ់ សំរាប់ យល់
ដឹង អំពី ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ខ្ដរ ឬសទ ?
ិ លភាព ជា មហា ៃររ ក្នុង
សៅ សម័យ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ មាៃ ិបុ
ដំបៃ់ អាសុ,ី គ្ស ុក្ ខ្មម រ នាកាល សនាោះ មាៃ អារយធម៏ ៃិង ិបបធ
ម៏ មព ង់មពស់ ខ្ដល មាៃ សានម រ ូបបី ជា ភស្ុតាង ររ គ្បាងគ
គ្បាសាទ ជា សគ្ចើៃ ខ្ដល រំសលច សចញ ៃូ ិ រសម ី គ្តសចោះគ្តចង់ នៃ
ចំសែោះដឹង នៃ បុពវបុរស ខ្មម រ ខ្ដល ោមៃ ៃរណា អាច លុប សចាល
បាៃ។ ិបបធម៏ សនាោះ មាៃ ស្មោះ លបីលាញ សៅ សលើ ពិភពសោក្
សទោះបី សរ ទុក្ ជា ិបបធម៏ បាៃ ទទួ លឥទធ ិពល ពី ិបបធម៏ ឥណា
ឌ
ខ្ត បុពវបុរស ខ្មម រ ជា អន ក្ គ្បាជញ បាៃ យក្ មក្ នឆ្ន គ្បឌ្ិត សៅ
ក្នុង សាមរតី ខ្មម រ សអាយ កាលយ ជា ិបបធម៏ ដ៏ ពិសសស។ សាននដ

40

សសៀិសៅទសងពីរសៃោះ សរសសរសៅសម័យអណាពាបាលបារាំងខ្សស។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
គ្បក្ប សដ្ឋយ បញ្ញញ សៃោះ បង្ហាញ សអាយ ស ើង អំពី ភាព និឆ្លលត
មុត គ្សួ ច របស់ បុពវបុរស ខ្មម រ ខ្ដល ជា សាាបតយក្រ ក្សាង មហា
ិ ៃ៏ សដើមបី
ៃររ ខ្មម រ។ ខ្ត គ្រប់ ិបបធម៏ គ្តូិ ចាំបាច់ មាៃ ការិិតត
សឆ្ល ើយ តប ៃឹង សសចក្ត ី គ្តូិការ របស់ សងគ ម ក្នុង ចរភាព ជា ចីរ
កាល។ ការ ប៉ាោះទងគ ិច ោន រវាង ិបបធម៏ ៃិង ិបបធម៏ សៅ សលើ
ិ យ ថ្ម ី ដល់ មៃុសសជាតិ សៅ ក្នុង
ពិភពសោក្ ្ត ល់ ៃូ ិ ទសសៃ ិស័
ិ យ។ ក្ងវ ោះ របស់ អវ ី
ដំសែើរ ្ៃ សៅ រក្ ការ រ ើក្ចំស រ ើៃ គ្រប់ ិស័
សៅ ក្នុង ិបបធម៏ មួ យ គ្តូិ បាៃ បំសពញ បខ្ៃា ម សដ្ឋយ ធមម ជាតិ
តាម ការ ហ្ូ រ ចូ ល នៃ ិបបធម៏ មួ យ សទៀត។ ខ្ត ការ ប៉ាោះទងគ ិច នាំ
ិ មាៃ ខ្ត ក្៏ អាច ជា
សអាយ មាៃ ការ ោយ នៃ ិបបធម៏ ជា ិជា
ិ មាៃ ៃិង ជា អំសពើ ឃ្តក្មម របស់ អន ក្
ការ ទទួ ល យក្ ជា អិជា
ខាលំង សៅ សលើ អន ក្ សមាយ សនាោះ ខ្ដរ។ ខ្ត ិបបធម៏ បិទ ជិត សៅ
ិ ៃ៏ សសាោះ ក្៏ វា អាច
ក្នុង សហ្រមៃ៏ ឬ សងគ ម មួ យ ោមៃ ការ ិិតត
ៃឹង សាលប់ ជា ធមម ជាតិ សដ្ឋយ មល ួៃ ឯង ្ង ខ្ដរ។
សួ រ ថ្ន សតើ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ តាំង ពី សម័យ គ្ស ុក្ខ្មម រ រុងសរឿង មក្
ិ ៃ៏ បៃត ៗ ោន ោមៃ ដ្ឋច់ ឬ ក្៏ មាៃ
ដល់ សពវ នថ្ៃ មាៃ ការ ិិតត
ការ កាត់ផ្ទតច់ ពី ដំណាក្់ការ មួ យ សៅ ដំណាក្់ការ មួ យ សទៀត
ោមៃ មាៃ ខ្មស តំែ ត ផ្ទាប់ ោន ខ្ដល នាំ មិៃ អាច ឱ្យ សមើល
ស ើញ ចំែង នៃ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ទ ំងមូ ល ? សតើ ចិតតរំៃិត
របស់ ខ្មម រ រស់ សៅ គ្បសទស នថ្ ៃិង ក្មពុជាសគ្កាម ក្នុង គ្បសទស
សយៀក្ណាម សគ្ចើៃ ជំនាៃ់ មក្ សហ្ើយ សហ្ើយ កាលយ សៅ ជា គ្បជា
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ជៃ របស់ សរ ៃិយយ ភាសា របស់ សរ សៅ មាៃ ចិតតរំៃិត ដូ ច
ខ្មម រ រស់ សៅ ក្នុង ទឹក្ ដី ខ្មម រ ចបចុបបៃន ខ្ដរ ឬ សទ ?

រូល្ដ្ឋានម្គរោះ ននជាត្ិខ្មែរ
គ្បនពែី
ខ្មម រ ខ្តង ខ្ត យក្ ិតថុធាតុ បី យ៉ាង ទុក្ ជា គ្រឹោះ នៃ គ្បជាជាតិ
មល ួៃ ររ : គ្បនពែី, ភាសា ៃិង ពុទធ សាសនា។ ក្តាត ទ ំង បី សៃោះ
ខ្មម រ ទុក្ ជា អាិុធ សំរាប់ បង្ហាញ អតា ភាព នៃ គ្បជាជាតិ របស់
មល ួៃ។ គ្រប់ ទី ក្ខ្ៃល ង ខ្ដល មាៃ ខ្មម រ រស់ សៅ ៃិង សៅ រស់ សៅ
ខ្មម រ ខ្តង ខ្ត រក្ា គ្បនពែី មល ួៃ ជា ៃិចច ដូ ច យ៉ាង សៅ ក្នុង
ពិធី សធវ ើបុែយ ទ ំងឡាយ, អា

ហ្៏ពិ

ហ្៏ សទោះ បី សៅ ក្នុង

សមព ងស ជា មួ យ ជៃ បរសទស ក្៏ សដ្ឋយ។ សញ្ញញ ខ្ដល អាច សមើល
ស ើញ ជាក្់ខ្សត ង នៃ គ្បនពែី ខ្មម រ ររ សំសលៀក្ បំ
សំសលៀក្ បំ

ក្់ ជា ពិសសស

ក្់ របស់ ស្តសតី ខ្មម រ ខ្ដល អាច ឱ្យ សាគល់ ភាលម ថ្ន ជា

ជៃ ខ្មម រ ខ្ដល មល ួៃ មំ ខ្ថ្ រក្ា សៅ ក្នុង គ្រប់ ពិធី បុែយ គ្បនព
ែី។ គ្បនពែី សៃោះ ឯង ខ្ដល ជា ក្តាត នៃ ការ បគ្ងួ បបគ្ងួ ម ខ្មម រ
សៅ ក្នុង សាមរតី រ ួម មួ យ ររ សាមរតី អភិរក្ស និយេ។ ការ រស់ សៅ
របស់ ខ្មម រ ររ សៅ សគ្កាម ចាប់ គ្បនពែី ដូ ច យ៉ាង ចាប់ គ្សី,
ចាប់ គ្ប ុស, ចាប់ ក្ូ ៃសៅ ។ល។ សហ្ើយ ការរស់សៅ ណា ខ្ដល
ឃ្លត សចញ ពី ្ល ិូ ចាប់ សនាោះ ខ្មម រ ខ្តង ទុក្ អន ក្ ខ្ដល បាៃ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
គ្បគ្ពឹតត អំសពើ មុស ឆ្គ ង សនាោះ ជា ជៃ ិសងវ ង បឹង ឬ ជៃ

ល ខ្ត

មត ង។ សាមរតី អភិរក្ស ៃិយម ជា ្ន ត់ រំៃិត តឹង រុងង របស់ ខ្មម រ
ខ្ដល គ្តូិ ខ្ត មាៃ ជា ចាំបាច់ សៅ ក្នុង ការរស់សៅ របស់ គ្រួ សារ
ខ្មម រ ររ ក្ូ ៃ គ្តូិ ខ្ត សកាត សោរព មាតា បិតា, បអ ូៃ គ្តូិ ខ្ត សកាត
សោរព បង។ ដូ សចន ោះ សងគ ម ខ្មម រ ជា ស្ង្គ េ ឋានានុព្ក្េ មាៃ ស
ណា
ត ប់ធានប់ តាម ថ្ននក្់ អាយុ ពី ចាស់ សៅ សក្ម ង ដូ ច ជា : តា
យយ, ពុក្ ខ្ម៉ា មា មីង, បង បអ ូៃ ៃិង សៅ41។ មុស ពី លទធ ិ
សាសនា ហ្ិែឌ ូ ខ្ដល ខ្បង ខ្ចក្ សងគ ម ជា ិែណៈ 42 ខ្ដល ិរៈ ជៃ
ខ្មម រ សៅ សម័យ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា យក្ មក្ សធវ ើ ជា លទធ ិ ដឹក្នាំ
សហ្ើយ បងខ ំ ឱ្យ គ្បជាៃុរាស្តសត ខ្មម រ ទទួ ល សាគល់ ដ្ឋច់ខាត ិែណៈ ពីរ
ររ ក្សគ្តិយៈ ៃិង គ្

ហ្ម ែៈ ជា ិែណៈ ដឹក្នាំ តំែ ិងស ៃិង ពូ ជ,

មួ យ ជា ិែណៈ ដឹក្នាំ ៃសយបាយ, មួ យ សទៀត ជា ិែណៈ ដឹក្នាំ សា
សនា។ ប៉ាុខ្ៃត សសត ច សាាបៃិក្ នៃ រាជាៃិយម ហ្ិែឌ ូ ៃិយម សៅ
គ្ស ុក្ខ្មម រ ររ គ្ពោះបាទ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ គ្ទង់ មិៃ បាៃ បងខ ំ ឱ្យ គ្បជាៃុ
រាស្តសត ខ្មម រ ប្រូ ជំសៃឿ សដើម របស់ មល ួៃ សនាោះ សឡើយ ខ្ដល នាំ ឱ្យ ោមៃ
ការបសងក ើត ដ្ឋច់ខាត ិែណៈ និសសៈ ៃិង សូ គ្ទៈ សៅ ក្នុង សងគ ម ខ្មម
រ។ ដូ សចន ោះ សៅ សគ្កាម ិែណៈ ដឹក្នាំ ររ មាៃ ខ្ត ិែណៈខ្ត មួ យ ររ
គ្បជាៃុរាស្តសត ខ្ដល គ្ពោះមហាក្សគ្ត គ្ទង់ សៅ ថ្ន សៅ ជា រាស្តសត
(sujet) សា ិត សៅ សគ្កាម អំណាច របស់ គ្ពោះអងគ ជា គ្ពោះសៅ ខ្ដល
ក្យ « សៅ » មាៃអតា ៃ័យសគ្ចើៃយ៉ាង : អន ក្, នាយ ; មាចស់ ; យសរបស់
អាណាគ្បជាៃុរាស្តសតខ្ដលឥតបណា
ត ស័ក្តិ ; ក្ូ ៃរបស់ក្ូៃ។ អាតីតកាល សសត
ច មាៃបៃទ ូលសៅកាៃ់គ្បជាៃុរាស្តសតថ្ន សដ្ឋយសៅថ្ន សៅ។
42
ក្សគ្តិយៈ, គ្ ហ្ម ែៈ, និសសៈ, សូ គ្ទៈ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ជា មាចស់ ដ្ឋច់ មុម របស់ រាស្តសត។ ទសសៃៈ នៃ រាជាធិបសតយយ
ៃិយម ខ្បប សៃោះ វា មិៃ រំខាៃ សលើ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ សនាោះសឡើយ
ិ វា សគ្មប មល ួៃ បាៃ លអ សៅ ិញ
ិ សគ្
្ទុយ សៅិញ

ោះ សៅ ក្នុង ចិតត

រំៃិត ទុក្ គ្រួ សារ ជា គ្ក្ ុម ឋានាៃុគ្ក្ម ខ្ដល មាៃ មាតា បិតា
ជា មាចស់ ដ្ឋច់ មុម នៃ គ្រួ សារ។ ដូ សចន ោះ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ជា មាចស់
ដ្ឋច់ មុម របស់ គ្បជាៃុរាស្តសត វា គ្ោៃ់ ខ្ត ជា ការ ទុក្ គ្បសទស ជា
មហា គ្រួ សារ ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះឯ ង ខ្ដល មាៃ គ្ពោះ សៅ ជា មាចស់ របស់
គ្បសទស ៃិង គ្បជាៃុរាស្តសត។ សគ្

ោះ ថ្ន រាស្តសត ោមៃ សចាទ ជា សំៃួរ

អវ ី សត ីពី អតា ភាព សពញសិទធិ នៃ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ជា មាចស់ សលើ មល ួៃ
សនាោះសឡើយ សគ្ៅ ខ្ត ពី ទុក្ គ្ពោះអងគ ជា បិតា ជា ធមម ជាតិ របស់
មល ួៃ ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ សគ្

ោះ អតា ភាព នៃ របប រាជាៃិយម, ខ្មម រ ទុក្

ជា ិតថុធាតុ ចមបង របស់ គ្បនពែី ខ្មម រ សហ្ើយ វា សធវ ើ បូ រែក្មម
សដ្ឋយ ធមម ជាតិ សៅ ក្នុង ជាតិ ខ្មម រ។ ដូ សចន ោះ សញ្ញញែ នៃ ជាតិ ខ្មម រ
ររ ជា គ្បជាៃុរាស្តសត ខ្មម រ សោរព ដ្ឋច់ខាត គ្បនពែី របស់ មល ួៃ
ខ្ដល មាៃ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ជា មាចស់ សៅ ថ្ន គ្ពោះ សៅ ឬ មាចស់ នៃ
គ្ក្ ុងក្មពុជា។
ភាសា ៃិង អក្សរ
សមមរៈ ភាសា, ខ្មម រ ទុក្ ជា គ្រឹោះ របស់ ជាតិ សាសៃ៏ ខ្មម រ។ ភាសា
សៃោះ ឯង ខ្ដល បសញ្ច ញ ចិតតរំៃិត តាម សំសៃៀង។ វា ជា
មសធាបាយ នៃ ការ ទំនាក្់ទំៃង ោន រវាង បុរគល ៃិង បុរគល
សៅ ក្នុង សងគ ម។ ដូ សចន ោះ សរ អាច ឆ្លុោះ សមើល សងគ ម ៃីមួយៗ បាៃ
តាម ភាសា។ ជា ថ្ម ី មត ង សទៀត ភាសា ខ្មម រ បញ្ញចក្់ បង្ហាញ អំពី
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
រចនាសមព ័ៃធ បញ្ឈរ របស់ សងគ ម ខ្មម រ សគ្
វា មាៃ ឋានាៃុគ្ក្ម នៃ

ោះ សៅ ក្នុង ភាសា ខ្មម រ

ក្យ សំដី ពី សគ្កាម សៅ សលើ ្ង ពី សលើ

មក្ សគ្កាម ្ង ៃិង ក្នុង មជឈដ្ឋាៃ ៃីមួយៗ ្ង។ ដូ ច ជា មាៃ
ភាសា សំរាប់ រាជិងាៃុិងស, ភិកាខសវា, មស្តៃតី សសនាធិបតី ៃិង
គ្បជាៃុរាស្តសត។ ពី សគ្កាម សៅ សលើ ររ ថ្ន អន ក្ សៅ ក្នុង មជឈដ្ឋាៃ
ទប សបើ ចង់ ៃិយយ សត ី សៅ រក្ អន ក្ សៅ ក្នុង មជឈដ្ឋាៃ មព ស់
គ្តូិ ខ្ត សចោះ

ក្យ សំដី របស់ អន ក្ ធំ ឬ សោក្ ពុំ សនាោះ សសាធ

សរ ទុក្ ជា មៃុសស សឈល ើយ ឬ អត់ ពូ ជ សហ្ើយ វា គ្បខ្ហ្ល ជា អាច
ទុក្ ជា ការ គ្បមាថ្ គ្ពោះ សចសាត សបើ សិៃ ជា រាស្តសត ៃិយយ សៅ
កាៃ់ សសត ច សដ្ឋយ មិៃ បាៃ សគ្បើ រាជ ភាសា។ អន ក្ ខ្ដល សចោះ
ៃិយយ រួ រ ដល់ គ្បមាែ ឬ សចោះ ៃិយយ សត ី លអ , ខ្មម រ សយើង សៅ
ថ្ន មិតភាែី។ ខ្ត ជញ្ញាំង ខាៃ់ នៃ ភាសា ពី មជឈដ្ឋាៃ មួ យ សៅ
មួ យ សទៀត វា មិៃ បិទ ជិត សលុង សនាោះ សឡើយ សគ្

ោះ មាៃ មៃត ី

សគ្ចើៃ សៅ ក្នុង សងគ ម ខ្មម រ ចាប់ ពី សម័យ ពុទធ សាសនា មក្។
គ្តូិ ដឹង ថ្ន សៅ សម័យ សដើម យុិជៃ ខ្មម រ សចោះ រាជ ភាសា សគ្

ោះ

ធាលប់ បាៃ បួ ស សរៀៃ សូ គ្ត ពុទធ ធម៏ សហ្ើយ សៅ ក្នុង ធម៏ សនាោះ
មាៃ សគ្បើ រាជ ភាសា សគ្ចើៃ ណាស់ សគ្

ោះ គ្ពោះសមាមសមពុទធ ជា មាចស់

គ្ពោះអងគ មាៃ សដើម ក្ំសែើត សៅ ក្នុង ិែណៈ ក្សគ្តិយៈ។ ចំែុច សៃោះ
ឯង ទុក្ បាៃ ថ្ន ជា ចសមល ើយ ៃឹង សំៃួរ ថ្ន សបើ រាជ ភាសា មិៃ
បាៃ យក្ មក្ បសគ្ងៀៃ សៅ ក្នុង សាោសរៀៃ ចុោះ សហ្តុ អវ ី បាៃ
ជា ជៃខ្មម រ ភារ សគ្ចើៃ សចោះ ភាសា សៃោះ ? សចោះ រាជ ភាសា សគ្

ោះ

ខ្មម រ ជា អន ក្ កាៃ់គ្ពោះពុទធ សាសនា សនាោះ ឯង។ គ្តូិ ដឹង ខ្ដរ ថ្ន
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ភាសា ខ្មម រ មាៃ គ្បភព សចញ ពី ភាសា បាលី ៃិង សំស្តសកឹត មួ យ
ចំៃួៃ សគ្ចើៃ ខ្ដល ជា ពុទធ សាសនា ភាសា។ ភាសា សៃោះ ឯង
ខ្ដល អន ក្ គ្បាជញ អក្សរសាស្តសត ខ្មម រ ពី ជំនាៃ់ មួ យ សៅ ជំនាៃ់
មួ យ សទៀត យក្ មក្ នឆ្ន គ្បឌ្ិត សៅ ក្នុង សាមរតី សធវ ើ សមមរៈយៃ
ក្មម សដើមបី យក្ មក្ សគ្បើ ជា ភាសា បញ្ញញ43 ខ្បក្ សចញ ពី ភាសា
សាសនា ខ្ដល ខ្មម រ សគ្បើ រហ្ូ ត មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ សៃោះ សៅ ក្នុង
មជឈដ្ឋាៃ អន ក្ សចោះ ដឹង។ ដូ សចន ោះ សមមរៈ ភាសា មិៃ ខ្មៃ ជា
ភាសា សាលប់ ៃិង ៃិចចល សនាោះ សឡើយ ខ្ត ជា ភាសា គ្បាជាញ44 រស់
ើ សហ្ើយ មាៃ ការិិតត
ិ ៃ៏ ជា ៃិចច សៅ តាម សពល សិោ នៃ
រសិក្
ពិភពសោក្ ៃិង មៃុសសជាតិ45។
ជាតិ សាសៃ៏ ខ្មម រ មិៃ គ្តឹម ខ្ត មាៃ ភាសា ខ្ត ក្៏ មាៃ អក្សរ
សំរាប់ សរសសរ ្ាយ រំៃិត ៃិង ក្ត់ទុក្ ចិតតរំៃិត, គ្បិតត ិសា
ិ ា គ្រប់ ខ្បប យ៉ាង សំរាប់ ខ្មម រ ជំនាៃ់ សគ្កាយ។ អក្សរ
ស្តសត ៃិង ិជា
សៃោះឯង ជា ភស្ុតាង នៃ អតា ភាព នៃ បុរាែកាល ជា ៃររ

ភាសាបញ្ញញ : langue intellectuelle.
44
ភាសាគ្បាជាញ : langage savant. ក្យ គ្បាជាញ សគ្បើជារុែនាម។
45
សុំរក្អាៃសសៀិសៅ មាៃចំែងសជើងថ្ន « ភាសាខ្មម រ » ៃិពៃធ សដ្ឋយ
សោក្ សអៀិ សក្ើស សបាោះពុមព្ាយសឡើង ិ ិញរបស់ពុទធសាសៃបែឌិតយ សៅ
ព.ស. ២៥៣៩ (រ.ស. ១៩៩៥)។ សោក្ សអៀិ សក្ើស (១៩០៥-១៩៥០) ជា ៃ
យៈជៃ (អន ក្ៃសយបាយ) ដ៏លបីមានក្់សៅសតិតសទី២០ សៅក្នុងសម័យ
ស្តើមឯក្រាជយជាតិ ខ្ដលគ្តូិសរសមាលប់សៅឆ្លនំ ១៩៤៩ ជាឃ្តក្មម
ៃសយបាយ សគ្ ោះសោក្ ជាសមាជិក្សាាបៃិក្ នៃរែបក្សគ្បជាធិប
សតយយ ខ្ដលជារែបក្សឈន ោះសឆ្លនត បាៃទទួ លបាៃអាសៃៈភារសគ្ចើៃ
ដ្ឋច់ខាត សៅក្នុងសភាធមម ៃុញ្ញសៅឆ្លនំ ១៩៤៦ សហ្ើយគ្តូិជាប់សឆ្លនតជា
គ្បធាៃសភាសនាោះ ពីឆ្លនំ ១៩៤៧ ដល់ ឆ្លនំ ១៩៤៩។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ខ្មម រ រុងសរឿង ដូ ចយ៉ាង អតា ភាព នៃ មហាគ្បាសាទ នានា ្ង
ខ្ដរ។ សដ្ឋយសារ អក្សរ សៃោះឯង ខ្ដល បុពវបុរស ខ្មម រ ចារ សលើ
សិោ ជា អតា បទ មល ីៗ ជាប់ ទក្់ទង ៃិង ក្ំសែើត គ្បាសាទ ៃិង
ិ ា សហ្ើយ ៃិង អតា
សទិរាជ សដើមបី បំភលរ ការគ្សាិគ្ជាិ សលើ បុរាែិជា
បទ អក្សរសាស្តសត ឯសទៀតៗ ខ្ដល មាៃ សគ្ចើៃ ឥតរែនា ខ្ដល
ជា ដំណាង ចំសែោះ សចោះ ដឹង មួ យ ចំៃួៃ ធំ នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។
ិ ា ខ្មម រ វា មិៃ គ្រប់ មុម
ការសិក្ា គ្សាិគ្ជាិ សលើ ខ្ត បុរាែិជា
សដើមបី ឱ្យ សាគល់ យល់ ិបបធម៏ ៃិង អារយធម៏ ខ្មម រ បាៃ សនាោះ
សឡើយ សបើ ោមៃ ការសិក្ា បខ្ៃា ម សលើ អក្សរសាស្តសត ខ្មម រ។ ដូ សចន ោះ
ឯង សគ្កាយ ពី គ្ស ុក្ខ្មម រ ទទួ ល បាៃ ឯក្រាជយ ពី បារាំង មាៃ
ការ គ្សាិគ្ជាិ សលើ អតា បទ អក្សរសាស្តសត ជា សគ្ចើៃ ខ្ដល នាំ ឱ្យ
ិ ដល់ តនមល នៃ អក្សរសាស្តសត
មាៃ សៃទុោះ ៃិង ដសងា ើម សឡើង ិញ
ជាតិ សៅ ក្នុង ិបបធម៏ ខ្មម រ។ ដូ ច សព សោក្ សក្ង វា៉េៃ់សាក្់
បាៃ សរសសរ សៅ ក្នុង អតា បទ នៃ ការសិក្ា46 សលើ អក្សរសាស្តសត
ខ្មម រ ថ្ន វា មាៃ លក្ខ ែៈ សំខាៃ់ អាច សអាយ យល់ ដឹង ចាស់
ពិត គ្បាក្ដ អំពី តួ នាទី នៃ អក្សរសាស្តសត សៅ ក្នុង សងគ ម ខ្មម រ
ៃិង អាច បំភលរ សអាយ ស ើញ ថ្ន អវ ី ជា ចិតតរំៃិត របស់ ខ្មម រ។

ការសិក្ា របស់ សព សោក្ សក្ង វា៉េៃ់សាក្់ ោត់ សរសសរ ជា ភាសា
បារាំង ខ្ដល ម្ុំ ធាលប់ យក្ មក្ ខ្គ្ប ជា ភាសា បារាំង ចុោះ ្ាយ សៅ
ក្នុង បលុក្ របស់ ម្ុំ សៅ នថ្ៃ ទី ១៤ តុោ ឆ្លនំ ២០១៧។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
អក្សរ ខ្មម រ ជា ការ គ្បឌ្ិដា គ្បាជាញ ខ្ដល ជា សាននដ ដ៏ សឆ្ន ើម របស់
អន ក្ គ្បាជញ អក្សរសាស្តសត ខ្មម រ សៅ សម័យ បុរាែ ៃិង បៃត បនាាប់
មក្។
ទ ំង ភសា ៃិង អក្សរសិលប៏, ភាសាិទូិ បាៃ ខ្ចក្ ចសង្ហកម អក្សរ
ិ ៃ៏ នៃ ភាសា ៃិង ៃរសាស្តសត ជា បី តំណាក្់
សិលប៏ តាម ការ ិិតត
កាល :
សម័យ បុរាែ សៅ ថ្ន ខ្មម រ បុរាែ ឬ ខ្មម រ ចាស់ ររ ជា ភាសា ខ្មម រ
ខ្ដល បុពវបុរស ខ្មម រ បាៃ សធវ ើ ចំណារ សលើ ផ្ទាង
ំ ថ្ម ដ្ឋ

សសពញ

សលើ អាណាចគ្ក្ ខ្មម រ គ្បសិទធិនាម សៅថ្ន « សិោចារ ងក្ »។ ភាសា
បុរាែ ររ រាប់ ពី សតិតស ទី ៧ សល់ សតិតស ទី ១៤។
សម័យ ក្ណា
ត ល ឬ សម័យ « ភាសាខ្មម រ ក្ណា
ត ល » ររ ជា ភាសា
ខ្មម រ ខ្ដល សយើង ស ើញ សលើ សិោចារ ងក្ មល ោះៗ ៃិង សៅ សលើ សាស្តសាត
សល ឹក្ រ ងត គ្កាំង រមព ីរ ក្ប
ួ ៃ ចាប់ ស្សងៗ ក្នុង ក្ំឡ
ុ ង សតិតស ទី
១៩។
សម័យ បចចុបបៃន កាល ររ ជា ភាសា សម័យ នៃ ភាសា ខ្មម រ
ទំសៃើប ឬ ខ្មម រ ថ្ម ី ររ ភាសា ខ្ដល ខ្មម រ ៃិយយ សរសសរ សគ្បើ ការ
រហ្ូ ត មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ សៃោះ ឯង ររ តាំង ពី ក្ណា
ត ល សតិតស
ទី ១៩ ដល់ ទី ២១ សៃោះ47។

47

ិៃ ហ្ុក្ដី : ទិដាភាព ទូ សៅ នៃ អក្សរសាស្តសតខ្មម រ - Edition L’Harmattan.
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សពវ នថ្ៃ សៃោះ ជាមួ យ ៃឹង ជំសៃឿៃ នៃ ឧបក្រែ៏ ទំសៃើប សំរាប់
សរសសរ អក្សរ ខ្មម រ នាំ ឱ្យ មាៃ សៃទុោះ ខាលំង ក្នុង ការ្ាយ រំៃិត
សដ្ឋយ សគ្បើ អក្សរ ខ្មម រ សៅ ក្នុង គ្បព័ៃធ អុិៃធរែិត។ ការ្ាយ
សៅ ក្នុង បណា
ត ញ សងគ ម ជា សមមរភាសា តគ្មូិ ឱ្យ បសងក ើត

ក្យ

ិ
ិ ា ៃិង សងគ ម ិជា
ិ ា ជា សគ្ចើៃ
បសចច ក្សទស, ិទាសាស្ត
សត, ទសសៃិជា
សដើមបី ង្ហយ គ្សួ ល គ្បាគ្ស័យទក្់ទង រំៃិត សហ្ើយ បំបាៃ ភាសា
ខ្មម រ ឱ្យ កាលយ ជា ភាសា មាៃ លទធ ភាព គ្រប់គ្ោៃ់ សដើមបី សំខ្ដង
ចិតតរំៃិត មព ង់មពស់ បំ្ុត។ ការ្ាយ សៃោះ ជា ការជួ យ បំសពញ
ក្ងវ ោះខាត នៃ បណា
ណ ល័យ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ។ ការង្ហរ សំខាៃ់ មួ យ
សំរាប់ ពួ ក្ អក្សរសាស្តសត ិទូិ ខ្មម រ ររ សធវ ើ ចរៃត ការ នៃ ិចនាៃុគ្ក្ម
ខ្មម រ របស់ ពុទធសាសៃបែឌិតយ48 ខ្ដល ជា ិចនាៃុគ្ក្ម ជា ្ល ិូ
ការ របស់ ជាតិខ្មម រ។

ពុទធសាសនា
គ្បិតត ិ ិទូើ ទ ំងឡាយ ខ្តង សរសសរ ថ្ន អារយធម៏ ខ្មម រ មាៃ
សាសនា ជា មូ លដ្ឋាៃ ចបង។ ការ អោះអាង សៃោះ វា មិៃ អាច គ្ប
ខ្ក្ង បាៃ សបើ សរ ធាលប់ បាៃ ទសសនា គ្បាងគ គ្បាសាទ ខ្ដល
មាៃ ទិដាភាព ជា ទី សកាករៈ នៃ គ្ពោះអាទិសទព។ សៅ ទី សនាោះ វា
ហាក្់ បី ដូ ច ជា មាៃ ការ រ ួបរ ួម រវាង ការ រស់សៅ របស់ ខ្មម រ ជា
ិចនាៃុគ្ក្មខ្មម រ : សបាោះពុមព សហ្ើយ ្ាយ សៅ ឆ្លនំ ១៩៦៧ គ្តូិ ៃឹង ព.
ស. ២៥១១។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
មួ យ ៃឹង ជំសៃឿ សាសនា ៃិង ការ សរៀបចំ សងគ ម មួ យ ខ្ដល ជា
ិ សមាភរៈ សៅ ក្នុង ជី ិត
ិ រំៃិត, ដូ ច អន ក្គ្បាជញ
ការ បៃត នៃ ជី ិត
ៃិយយ ថ្ន វា ជា ការ មិៃ អាច រិត បាៃ ថ្ន មាៃ អងគ រិតត ខ្ត
ោមៃ វាល ខ្គ្ស សហ្ើយ មាៃ វាល ខ្គ្ស ខ្ត ោមៃ អងគ រិតត ។ ដូ សចន ោះ
សមព ៃធ សៃោះ មិៃ អាច ខ្ញក្ ដ្ឋច់ ពី ោន ខ្ដល ជា ការ្ស ំ ជា អារយ
ធម៏ ខ្មម រ។ ពី គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ខ្ដល សពវ នថ្ៃ សៅ មាៃ អតា ភាព
សៅ ខ្ត ក្នុង គ្ពោះបរមរាជវាំង, សៅ សលើ សធន ើ មាៃ ចំៃួៃ តិចតួ ច
ិ គ្តសាល នៃ រ ូប ចំោក្់ ក្នុង
ក្នុង បណា
ណ ល័យ នានា, តាម ិចិ
គ្បាសាទ ទ ំងឡាយ ៃិង ក្នុង សសៀិសៅ នៃ បដិមាសាស្តសត, មក្
ើ សៅ ក្នុង ការ
ដល់ ពុទធ សាសនា ខ្ដល មាៃ អតា ភាព រស់ រសិង
រស់សៅ របស់ ខ្មម រ សពវ នថ្ៃ , ខ្ត សរ សៅ ស ើញ មាៃ ការោយ ោន
សៅ សឡើយ ខ្ដរ ក្នុង ជំសៃឿ របស់ ខ្មម រ រវាង ពុទធ សាសនា គ្ពហ្ម ញ្ញ
សាសនា ៃិង ជំសៃឿ សលើ ធមម ជាតិ។ ដូ ច មាៃ គ្បិតត ិ ិទូិ មល ោះ សរ
ៃិយយ ៃិង សរសសរ ថ្ន : គ្ពោះ អាទិសទព នៃ គ្ពហ្ម មញ្ញ សាសនា
សោក្ មាៃ ក្ិចច រិល់ សគ្ចើៃ ណាស់ សៅ ក្នុង គ្ពោះ បរមរាជវាំង,
ខ្ត អវ ី ខ្ដល ខ្មម រ ទុក្ ជា របស់ ពិសិដា សំរាប់ គ្ស ុក្ខ្មម រ ខ្ដល រស់
សៅ ោមៃ រ ូបី សៅ សលើ ភន ំ ក្នុង នគ្ព តាម វាល ខ្គ្ស សលើ សដើមសឈើ
ៃិង សៅ ក្នុង ថ្ម ដ្ឋ ខ្ដល ខ្មម រ សអាយ ស្មោះ ថ្ន ពួ ក្ អន ក្តា ខ្ដល
រស់សៅ ខ្ក្បរ មៃុសស ជា ៃិចច សៅ គ្រប់ ទី ក្ខ្ៃល ង សហ្ើយ ចាំ
សសងក ត សមើល គ្រប់ សក្មម ភាព របស់ មៃុសស ថ្ន សតើ មាៃ សធវ ើ
អវ ី មុស មល ោះ ពី ទំសៃៀម ខ្មម រ ខ្ដល អាច ៃឹង ដ្ឋក្់ ទែឌក្មម ដល់
ជៃ ញុោះញង់ សនាោះ បាៃ។ ដូ សចន ោះ មៃុសស គ្តូិ មាៃ ការ គ្បយ័តន
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សហ្ើយ បង្ហាញ ៃូ ិ ការ សោរព របស់ មល ួៃ តាម ការ បៃ់គ្សៃ់ សធវ ើ
ិនាា សៅ សពល ខ្ដល តគ្មូិ សដើរ កាត់ ទី ក្ខ្ៃល ង ពិសិទធ ណាមួ យ។
សធវ ើ គ្ទៃឹប ថ្នវយ ជូ ៃ ចំស

ោះ របស់ ពិសិទធ ទ ំង សនាោះ ជា សញ្ញញ

ោិរៈ សដើមបី សូ ម សសចក្ត ី សមតាត ៃិង សុម គ្រប់ ខ្បប យ៉ាង សៅ
ិ ជា ្ល ិូ សដើរ
ក្នុង ការរស់សៅ សរៀង រាល់ នថ្ៃ ។ រ ើ ឯ ពុទធ សាសនា ិញ
ិ សក្ើត សៅ ជាតិ សគ្កាយ ឱ្យ បាៃ
សៅ រក្ ៃិ វ ៃ ររ សំរាប់ ជី ិត
ិ សៅ ជាតិ បចចុបបៃន : សធវ ើ បុែយ ទទួ ល បាៃ
គ្បសសើរ ជាង ជី ិត
បុែយ, សធវ ើ បាប ទទួ ល បាៃ បាប សៅ ជាតិ សគ្កាយ។ ្ល ិូ សនាោះ
ររ ការអប់រំ ចិតត មល ួៃ ឯង សដ្ឋយ មល ួៃ ឯង សំរាប់ មល ួៃ ឯង ររ
ថ្ន ក្នុង ៃ័យ ថ្ន មាៃ ខ្ត មល ួៃ ឯង សទ ខ្ដល អាច ជួ យ មល ួៃ
ឯង បាៃ។ ខ្ត ទសសៃៈ ពុទធ សាសនា សៅ មាៃ សគ្ចើៃ សទៀត ដូ ច
យ៉ាង : អៃិចច, សងារ, ភពចគ្ក្, ្ល, សពៀរ ។ល។
ខ្ត សៅ ក្នុង អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ សៅ ក្នុង សរឿង សរមសក្រ៏49 បាៃ
បង្ហាញ ៃូ ិ លក្ខ ែៈ ពិសសស របស់ ពុទធ សាសនា ខ្មម រ ដូ ច សោក្
ិៃ ហ្ុក្ឌ្ី បាៃ ដក្គ្សង់ ក្នុង ិរគ ៥៨៩ ខ្្ន ក្ ទី ១ ថ្ន :
«

លុោះ បាៃ ៃិ វ ៃ ជា បសងា ើយ ឥត បាៃ ក្ំដឹង សឡើយ រំសដ្ឋោះ

សលង ជាតិ ជរា។ »
រ ួម សសចក្ត ី មក្ ររ ថ្ន គ្ពោះ អាទិសទព ររ សំរាប់ ការ

រ ៃិង រក្ា

ិែណៈ ក្សគ្តិយៈ, អន ក្តា ជា អន ក្ អៃុរក្ស សុច រ ិត បំ្ុត នៃ

រាមសក្រ៏ មាៃ ៃ័យ ថ្ន ជា សរឿង ឬ្ សសចក្ត ី សរសសើរ សចសាត លបីលាញ
របស់ គ្ពោះ រាម។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ិ ជា ្ល ិូ
គ្បនពែី ៃិង ទំសៃៀម ខ្មម រ ចំខ្ែក្ ពុទធ សាសនា ិញ
ខ្សវ ង រក្ ៃិ វ ៃ ឬ ចិតត ខ្ដល សចញ ្ុត គ្សឡោះ ចាក្ វាៃៈ
សដ្ឋយ បរ ិយយ ថ្ន អស់ មាៃ ក្មម 50។
មូ លដ្ឋាៃ គ្ររោះ ទ ំង បី គ្បនពែី ភាសា ៃិង ជំសៃឿ សាសនា សៃោះ
្ស ំ ជា មូ លដ្ឋាៃ នៃ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ខ្ដល អាច ខ្ចក្ ជា បី
សោលការែ៏ ធំៗ ររ : រតិ នៃ អភិរក្ស ៃិយម, រតិ នៃ អតា ភាព
ៃិយម ៃិង ជំសៃឿ សលើ សាសនា ៃិង ធមម ជាតិ។
គ្បិតត ិ ិទូិ បាៃ ខ្ចក្ គ្បិតត ិសាស្តសត ខ្មម រ តាម លំដ្ឋប់ សម័យ ររ :
-

សម័យ មុៃ អងគ រ ពី សតិតស ទី១ ដល់ ស.ត. ទី៨

-

សម័យ អងគ រ ពី ស.ត. ទី៩ ដល់ ស.ត. ទី ១៤

-

សម័យ សគ្កាយ អងគ រ ពី ស.ត. ទី១៥ ដល់ ស.ត. ទី១៨

-

សម័យ អាណាៃិរម បារាំង ពី រ.ស. ១៨៦៣ ដល់ រ.ស.

១៩៥៣
-

សម័យ បចចុបបៃន ពី រ.ស. ១៩៥៣ រហ្ូ ត ដល់ សពវ នថ្ៃ ។

ិ បាៃ ខ្ចក្ ចសង្ហគម អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ
ចំខ្ែក្ ឯ ភាសាិទូិ ិញ
ិ ៃ៏ នៃ ភាសា ៃិង ៃិរុតតិសាស្តសត ដូ ច បាៃ សរសសរ
តាម ការ ិិតត
រ ួច សហ្ើយ សៅ សលើ ទំពរ៏ ទី២៥ ខាង សលើ សៃោះ។

50
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
គត្ិ នន អភិរកសនិយរ
សយើង អាច សួ រ ជា សំៃួរ ថ្ន សតើ សៅ ក្នុង សម័យ ៃីមួយៗ ទ ំង
តាម ការ ខ្ចក្ របស់ គ្បិតត ិ ិទូិ ៃិង ភាសាិទូិ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ
មាៃ ភាព មិៃ ដូ ច ោន ខ្ដរ ឬសទ ដូ ច យ៉ាង រតិ នៃ អភិរក្ស
ៃិយម, រតិ នៃ អតា ភាព ៃិយម ៃិង ជំសៃឿ សាសនា ?
ពី សម័យ មុៃ អងគ រ មក្ ដល់ សម័យ បចចុបបៃន សងគ ម ខ្មម រ មាៃ
ដូ រ រ ូបភាព ពី សងគ ម មាៃ ជាតិ សាសៃ៏ ខ្ត មួ យ មក្ សងគ ម
ពហ្ុ ជាតិ សាសៃ៏។ សៅ ក្នុង ដំណាក្់កាល ៃីមួយៗ វា ចាស់ ជា
មាៃ ការ ប្រូ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ពី ការរិត សាមញ្ញ សៅ រក្ ការ
ិ ៃ៏ ជា ិជា
ិ មាៃ
រិត មិសស រំៃិត ខ្ដល អាច ទុក្ ជា ការិិតត
សគ្

ោះ វា តគ្មូិ ៃឹង សសចក្ត ី គ្តូិការ របស់ សងគ ម ខ្ត ក្៏ វា អាច

ិ ៃ៏ ជា អិជា
ិ មាៃ ្ង ខ្ដរ សបើ សិៃ ជា មាៃ អន ក្
ទុក្ ជា ការិិតត
ឈន ោះ ៃិង អន ក្ ចាញ់ សក្ើត សចញ ពី ការ គ្បយុទធ មួ យ សដើមបី ខ្សវ ង
រក្ ការ ចាញ់ ៃិង ឈន ោះ។ សយើង ស ើញ ថ្ន ការគ្បយុទធ រវាង គ្ពហ្ម
ញ្ញ សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា សៅ ក្នុង ិែណៈ របស់ ពួ ក្ អន ក្
ដឹក្នាំ ខ្មម រ ពី សម័យ អងគ រ មក្ ដល់ សម័យ សគ្កាយ អងគ រ ររ
សធវ ើ សឡើយ សៅ ក្នុង សោលបំែង ក្សមា ច សដើមបី លុប បំបាត់។
ជ័យ ជំៃោះ ជា សាាពរ របស់ ពុទធ សាសនា សលើ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ររ
មាៃ រ ូបភាព ជា ការ សធវ ើ រុត គ្ពោះ មហាក្សគ្ត ខ្ដល មាៃ ចារ
សៅ ក្នុង សរឿងសគ្ពង តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម ខ្ដល ខ្មម រ ទុក្ ជា ការសដើម
នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត សគ្កាយ សម័យ អងគ រ សហ្ើយ ជា ខ្មស បនាាត់ ថ្ម ី
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
នៃ ដំសែើរ នៃ រាជាៃិយម ថ្ម ី ខ្ដល ផ្ទតច់មល ួៃ ពី រាជិងស អងគ រ។
ការសមាលប់ សសត ច សៃោះ ឯង ជា ៃិមិតតរ ូប នៃ ការក្ំសទច លុប
បំបាត់ របស់ ចាស់ សដើមបី យក្ របស់ ថ្ម ី មក្ ជំៃួស។ ដូ សចន ោះ ចាស់
ៃិង ថ្ម ី មិៃ អាច រស់សៅ ជា មួ យ ោន បាៃ ជា ដ្ឋច់ ខាត។
សយើង សួ រ ថ្ន សតើ រំៃិត ខ្បប សៃោះ វា មិៃ ្ទុយ ពី រតិ នៃ អភិ
រក្ស ៃិយម ខ្ដល បាៃ អោះអាង សនាោះ ឬ ?
ខ្ត សោល រំៃិត បដិិតត ៃ៏ សៅ ក្នុង គ្ពឹតតិការែ៏ នៃ តា គ្តសក្់
ខ្្អ ម ររ សធវ ើ សឡើង សៅ ក្នុង រតិ នៃ អភិរក្ស ៃិយម សនាោះឯង។
សៅ សិោ ខ្ដល រាជិងស អងគ រ សាគល់ អសត ងគ ត សៅ

ក្់ ក្ណា
ត ល

សតិតស ទី១៤ សៅ ក្នុង រាជយ គ្ពោះបាទ ជ័យិរ័ មៃ ទី៩ (១៣២៨១៣៤០) ខ្ដល ជា សសត ច ចុង សគ្កាយ បងអ ស់ នៃ មហាក្សគ្ត អងគ រ
វា មាៃ សក្ើត គ្ពឹតតិការែ៏ សំខាៃ់ មួ យ សៅ ក្នុង គ្បិតត ិសាស្តសត
ខ្មម រ ខ្ដល នាំ ឱ្យ មាៃ ការសគ្បោះឆ្ល ដ៏ សឃ្រសៅ សៅ ក្នុង សងគ ម
ខ្មម រ។ សសត ច ខ្មម រ ខ្ដល គ្តូិ បាៃ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម សធវ ើ រុត គ្តូិ
បាៃ គ្បិតត ិសាស្តសត ិទូិ ភារ សគ្ចើៃ ៃិយម ថ្ន ជា គ្ពោះបាទ ជ័យិ ័
រ មៃ ទី៩ សនាោះឯង សគ្

ោះ អន ក្ គ្បិតត ិសាស្តសត ទ ំងសនាោះ ដ្ឋក្់ តា

គ្តសក្់ ខ្្អ ម ជា សសត ច សឡើង សសាយរាជយ បៃត ពី អងគ ក្សគ្ត
សនាោះ។ សបើ សយើង យក្ រាជពងាិតាររ សត ីពី តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម, សសត
ច ខ្ដល ទទួ ល សគ្ោោះថ្ននក្់ ដល់ មរណា ពី លំខ្ពង របស់ តា
គ្តសក្់ ខ្្អ ម ររ ជា សសត ច ខ្ដល សបាោះបង់ រាជធាៃី នៃ មហាៃររ
មក្ តាំង រាជធាៃី ថ្ម ី សៅ ខ្ក្បរ ភន ំ គ្បសិទធ (?)។ ទី ក្ខ្ៃល ង សនាោះ
វា គ្បខ្ហ្ល សា ិត សៅ ក្នុង ទឹក្ដី ក្មពុជាសគ្កាម បចចុបបៃន ររ សៅ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ក្នុង សមតត ឃ្លំង (បាសាក្់) សបើ យក្ គ្ក្ ុម សោខៃ បាសាក្់ ខ្ដល
មាៃ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម ជា មាចស់ ្ង ជា អន ក្ ដឹក្នាំ សរឿង ្ង
មក្ សធវ ើ ជា សយង នៃ ភូ មិសាស្តសត។ សសចក្ត ីសយង មួ យ សទៀត
ខ្ដល បញ្ញចក្់ បខ្ៃា ម ថ្ន រាជធាៃី ថ្ម ី របស់ គ្ពោះបាទ ជ័យិរ័ មៃ ទី
៩ សៅ ក្នុង ទឹក្ដី ក្មពុជាសគ្កាម បចចុបបៃន ររ គ្ពោះអងគ សៃោះសហ្ើយ
ខ្ដល ចាត់ រែៈ គ្បតិភូ មួ យ សអាយ សៅ សធវ ើ ិៃា ៃ ក្ិចច ចំស

ោះ

គ្បសទស នដសិៀត (សយៀក្ណាម) សៅ គ្ចក្ ភន ំ សក្ឿស ៉េ សៅ ឆ្លនំ
១៣៣៥។ ិៃា ៃ ក្ិចច សនាោះ គ្បខ្ហ្ល ជា គ្ពោះអងគ មក្ រស់ ខ្ក្បរ ទឹក្
ដី គ្បសទស ចំបា៉ា ខ្ដល គ្បសទស នដសិៀត ចាប់ ស្ត ើម មាៃ មហ្ិចាិ
តា ខ្ដៃដី មក្ ក្នុង គ្បសទស សនាោះ ដូ សចន ោះ គ្ពោះអងគ គ្តូិ ខ្សវ ងរក្
មិតតភាព ជា មួ យ គ្ពោះមហាក្សគ្ត របស់ ៃររ សៃោះ សដើមបី សុិតត ិ
ភាព របស់ គ្ពោះអងគ ។ រំៃិត សៃោះ ជា ការសាមៃ របស់ ម្ុំ ផ្ទាល់
សដ្ឋយ ោមៃ ព័ស្ុតាង ជា សមាភរៈ ក្ត ី ជា គ្បិតត ិសាស្តសត ក្ត ី ជា សរឿង
សគ្ពង ក្ត ី ខ្ត ម្ុំ មាៃ សោលបំែង សដ្ឋយ សចតនា សបើក្ ទវរ
រំៃិត ឱ្យ អន ក្គ្បាជញ ខ្មម រ រ ិោះរៃ់ ការសាមៃ សៃោះ សដើមបី ខ្សវ ង រក្
រំៃិត អវ ី មួ យ ថ្ម ី ខ្ដល សមរមយ អាច ឆ្លុោះសមើល សហ្តុ្ល នៃ
បដិិតត ៃ៏ ខ្ដល សក្ើត សឡើង សៅ សពល សនាោះ សគ្

ោះ បដិិតត ៃ៏ សនាោះ

ជា របត់ សំខាៃ់ នៃ មជឈដ្ឋាៃ របស់ អន ក្ ដឹក្នាំ ខ្មម រ ៃិង
ិ ិយស51 ជា ្ល ិូ ការ នៃ លទធ ិ សាសនា របស់ សមមរជាតិ។
ិបរ
សដើមបី សមើល ស ើញ ខាង ក្នុង តគ្មូិ ឱ្យ សយើង សដើរ សចញ សិៃ ពី
ិ
ក្នុង ិង់ បិទ បញ្ញា ជិត សហ្ើយ សមើល បញ្ញា ពី ខាង សគ្ៅ មក្ ិញ
51

ិ ិបរ ិយស : ការផ្ទលស់ខ្គ្ប, ដំសែើរខ្គ្បគ្បួ ល។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ជាមួ យ ៃឹង សមបធាៃ52 ថ្ម ី សដ្ឋយ មិៃ ខាលច ៃឹង សសន ើ ជា ការ
សាមៃ សមរមយ សដើមបី បំខ្បក្ បញ្ញា ខ្ដល វា សា ិត សៅ ក្នុង រំៃិត
សុញ្ញ សដើមបី សរ ើរុោះ ការសា ោះ គ្បាជាញ។ ដូ សចន ោះ សៅ ក្នុង បដិិតត ៃ៏ នៃ តា
គ្តសក្់ ខ្្អ ម សៃោះ ឯង ខ្ដល ម្ុំ អូ ស ការឆ្លុោះសមើល របស់ ម្ុំ យូរ
បៃត ិច សដ្ឋយ ោមៃ បំែង សធវ ើ សមិតបា៉ាកា53 ជា មួ យ បញ្ញញជៃ
ទ ំងឡាយ សនាោះសឡើយ សហ្ើយ ក្៏ ោមៃ រំៃិត ចង់ សធវ ើ សមបរ ិិតត
ៃ៏54 សលើ ៃិសក្ខ បបទ ខ្ដល អន ក្គ្បាជញ បាៃ សំសរច យក្ ជា ្ល ិូ
ការ រ ួច មក្ សហ្ើយ ខ្ត គ្ោៃ់ ខ្ត សសន ើ រំៃិត មួ យ ថ្ម ី អំពី មល ឹម
សារ នៃ បដិិតត ៃ៏ មាៃ សៅ ក្នុង រាជយ របស់ គ្ពោះបាទ ជ័យិរ័ មៃ ទី
៩ ខ្ដល សរ ទុក្ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម ជា សម ដឹក្នាំ។
បដិិតត ៃ៏ របស់ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម ររ សធវ ើ សឡើង សៅ ក្នុង រតិ នៃ
អភិរក្សៃិយម គ្សប ៃឹង ចិតតរំៃិត ខ្មម រ : គ្រួ សារ ជា សារៈ, ការ
សោរព នៃ ឋានាៃុគ្ក្ម, សសចក្ត ីគ្បាថ្នន នៃ ចំសែោះដឹង, ចំែង់
នៃ ការមិតមំ សធវ ើការ, គ្បសយជៃ៏ នៃ ការសៃស ំទុក្ នៃ គ្ទពា។
សៅ សម័យ មហាៃររ ិតថុធាតុ ទ ំងឡាយ សនាោះ វា មាៃ សៅ
ក្នុង រតិ នៃ គ្បជារាស្តសត ខ្មម រ ខ្ដល ជា ិតថុធាតុ ្ស ំ ជា ក្មាលំង នៃ
សមមរជាតិ។ អតា ងគត នៃ រាជាៃិយម អងគ រ សធវ ើ ឱ្យ វា បាត់បង់
ក្មាលំង សៃោះ។ គ្បិតត ិ ិទូិ បរសទស មួ យ ចំៃួៃ ៃិយម បង្ហាញ ពី
មូ លសហ្តុ សំខាៃ់ៗ អំពី ការចុោះអៃ់ថ្យ នៃ មហាៃររ ខ្មម រ
សមបធាៃ : ការពិចារណា, ការរិតសឈល ចឈល ីរក្ឱ្យស ើញ។
53
សមិតបា៉ាកា : សស្តង្ហគមបា៉ាកា។ ម្ុំសគ្បើ ក្យ សមិត ជំៃួស
សដើមបី បៃា យ អតា ៃ័យ ហ្ិងា សៅ ក្នុង ក្យ សស្តង្ហគម។
54
សធវ ើ សមបរ ិិតត ៃ៏ : សរ ើរុោះ។
52
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សក្ើត មក្ ពី មហ្ៃត រាយ ធមម ជាតិ ដូ ចយ៉ាង ភាពសងត
ួ ្ង ៃិង
ទឹក្លិច ្ង សៅ ដំបៃ់ ទសៃល សាប ខ្ដល ជា គ្បភព ធមម ជាតិ
នៃ ការរ ើក្ចំស រ ើៃ នៃ មហាៃររ ខ្មម រ។ សៅ សលើ ចំែុច សៃោះ ពួ ក្
ិ
អន ក្គ្សាិគ្ជាិ សរ មាៃ ភស្ុតាង ិទាសាស្ត
សត សដើមបី បញ្ញចក្់ សលើ
ការអោះអាង របស់ សរ ខ្ដល ោមៃ ៃរណា អាច គ្បខ្ក្ក្ បាៃ ជា
ពិសសស ពួ ក្ គ្បិតត ិ ិទូិ ខ្មម រ ខ្ដល ោត់ ទទួ ល បាៃ ចំសែោះដឹង
ពី អន ក្គ្បាជញ បរសទស។ ពិត ណាស់ សហ្ើយ អន ក្ សចោះដឹង ខ្មម រ ោត់
មិៃ សូ ិ ហា៊ាៃ សដើរ សចញ ពី ិង់ បិទ នៃ ចំសែោះដឹង ខ្ដល ោត់
បាៃ ទទួ ល សនាោះសឡើយ សគ្

ោះ ោត់ ខាលច ពួ ក្ គ្រូ បរសទស របស់

ោត់ សសើចចំអក្ ឱ្យ ោត់ ថ្ន ោត់ មិៃ ខ្មៃ ជា បញ្ញញិៃត ។ សួ រ
ថ្ន ការសចោះដឹង ខ្បប សៃោះ សតើ វា មាៃ គ្បសយជៃ៏ ដល់ ជាតិ ខ្មម រ
ខ្ដរ ឬ សទ សបើ ោត់ មិៃ បៃត យក្ ចំសែោះ មូ លដ្ឋាៃ ខ្ដល ោត់
បាៃ ទទួ ល សៅ សបើក្ រតិ របស់ ោត់ សដើមបី សធវ ើ ការគ្សាិគ្ជាិ
សលើ អវ ី ខ្ដល សៅ ជា ភាព អាថ្៏ក្ំបាំង សៅ ក្នុង គ្បិតត ិសាស្តសត
ជាតិ សដ្ឋយ សរ ើរុោះ សលើ អវ ី ខ្ដល ជា ចំែុច សួ រ សៅ សឡើយ មាៃ សៅ
ក្នុង ចិតតរំៃិត ខ្មម រ។ សរឿង សៃោះ មិៃ ខ្មៃ ជា ការសត ីរំឭក្ សនាោះ
សឡើយ ខ្ត គ្ោៃ់ ជា ការសសាក្សាតយ ជាមួ យ ៃឹង អារមម ែ៏ មក្
ចិតត សគ្

ោះ បញ្ញ ជៃ ខ្មម រ ោត់ សុទធ ខ្ត អន ក្ គ្បាជាញ មព ង់មពស់ ជា

បញ្ញ ិៃត ្ៃមុម សំរាប់ បំបាៃ បខ្ៃា ម ៃូ ិ ចំសែោះដឹក្ ខ្មម រ
ក្នុង ខ្្ន ក្ មៃុសសសាស្តសត។ ម្ុំ សៅ ចាំ សៅសឡើយ កាល ម្ុំ ជា
ិ
ៃិសសិត សៅ មហាិទាល័
យ អក្សរសាស្តសត ៃិង មៃុសសសាស្តសត ខ្្ន ក្
គ្បិតត ិសាស្តសត ៃិង ភូ មិសាស្តសត មាៃ សាស្តសាតចារយ ជា សគ្ចើៃ ជា ជៃ

ឧប សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

៩ អករា ២០២០

ទំព័រ 89 sur 123

ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ិ
ជាតិបារាំង សរ មក្ បសគ្ងៀៃ អំពី មូ លដ្ឋាៃ ិទាសាស្ត
សត នៃ មុម
ិ ា សនាោះ ខ្ដល ជា មូ លដ្ឋាៃ ចាំបាច់ ដូ ចយ៉ាង : មូ លដ្ឋាៃសោល
ិជា
នៃ ចំសែោះដឹង នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត ៃិង ជំៃួយ ដល់ ការអភិិឌ្ឍៃ៏
នៃ ចំសែោះ រ ិោះរៃ់ តាម ការ្្តស្ត
ួ
ើម ជា ការសលើក្ បញ្ញា ស្សងៗ
ិ នៃ ការគ្សាិគ្ជាិ គ្បិតត ិ
មក្ សចាទ ជា សំៃួរ បញ្ញញ ៃិង សោលិធី
សាស្តសត។
មូ លដ្ឋាៃសោល នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត ខ្មម រ មាៃ ពិត ខ្ដល អន ក្គ្បាជញ
បរសទស សរ បាៃ សិក្ា ៃិង គ្សាិគ្ជាិ ជា ជសគ្ៅ ជា ពិសសស
សៅ សម័យ មុៃ អងគ រ ៃិង សម័យ អងគ រ។ សៅ សម័យ សគ្កាយ
អងគ រ មាៃ ពងាិតារ ខ្មម រ ខ្ដល បុពវបុរស ខ្មម រ សរសសរ ទុក្ សទោះ
ិ
បី ោមៃ ភាពតឹង រ ងង នៃ ិទាសាស្ត
សត ក្៏ អាច ទុក្ បាៃ ជា មូ ល
ដ្ឋាៃ គ្បិតត ិសាស្តសត ជាតិ ខ្មម រ បៃត ពី សម័យ អងគ រ។ ដូ សចន ោះ សមមរ
ជាតិ មាៃ ដំសែើរ គ្បិតត ិសាស្តសត រលូ ៃ ពី សដើម ទី រហ្ូ ត មក្ ដល់
សពវ នថ្ៃ សៃោះ។ ពិត គ្បាក្ដ ណាស់ សហ្ើយ ថ្ន មាៃ ចសនាលោះ មល ោះៗ
ខ្ដល មិៃ បាៃ បង្ហាញ គ្ពឹតតិការែ៏ ឱ្យ បាៃ ពិសាត ខ្ត ការត
ផ្ទាប់ សដើមបី បៃត ក្៏ វា មាៃ ភាពជាប់ោប់ របស់ វា ខ្ដល នាំ ឱ្យ
ខ្មម រ យល់ បាៃ, ដូ ចយ៉ាង គ្បិតត ិសាស្តសត នៃ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម
ខ្ដល បញ្ញ ជៃ មួ យ ចំៃួៃ ទុក្ ជា គ្ពឹតតិការែ៏ បដិិតត ខ្ត ោមៃ
អន ក្ណា អាច ពៃយល់ ឱ្យ បាៃ លអ ិតលអ ៃ់ អំពី មូ លសហ្តុ នៃ
បដិិតត ៃ៏ សនាោះ។ សព សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់55 ធាលប់ បាៃ
សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ : សោក្ ជា បញ្ញ ិៃត ខ្មម រ មានក្់ លបីលាញ ក្នុង ខ្្នក្ អក្សរ
សាស្តសត ៃិង មៃុសសសាស្តសត។
55
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
បរ ិយយ សរឿយៗ សធវ ើ សដ្ឋយ វាចា56 ថ្ន អតា ងគត ខ្មម រ មាៃ មូ ល
សហ្តុ ពី ខ្មម រ បាត់ ក្ប
ួ ៃ សដើម របស់ ជាតិ សាសៃ៏ ខ្មម រ ររ ការ
សោរព គ្រូ ៥ មាៃ : សម បា គ្ពោះ តា សៅិ57 (សៅ)។ ក្ប
ួ ៃ សនាោះ ជា
ការក្ត់គ្តា ទុក្ ជំសៃឿ ខ្មម រ សដើម ខ្ដល មាៃ ស្មោះ ថ្ន ‹ជី58›
ខ្ដល ោមៃ ដំែូច ៃិង លទធ ិ គ្ពលឹង ៃិយម

(animisme)។

សគ្

ោះ

លទធ ិ គ្ពលឹង ៃិយម ខ្ដល ខ្្អ ក្ សៅ សលើ ការបៃ់គ្សៃ់ សូ ម សសច
ក្ត ីសុម ពី គ្ពលឹង អរ ូប រស់ សៅ ក្នុង ធមម ជាតិ ខ្ដល មាៃ រ ូប
អន ក្តា ជា តំណាង នៃ អំណាច របស់ ធមម ជាតិ, ចំខ្ែក្ លទធ ិ ជី
ិ ររ ការអៃុិតត ៃ៏ ក្ប
ិញ
ួ ៃ របស់ មៃុសស ខ្ដល បសងក ើត សឡើង ពី
មៃុសស សំរាប់ មៃុសស។ ក្ប
ួ ៃ ក្សនាលង សនាោះ ររ ការសោរព គ្រូ ៥
សនាោះ ឯង : សម បា ជា ៃិមិតតរ ូប ទឹក្ ៃិង ដី, ជា ធាតុ ស្តសតី ៃិង
ិ
បុរស, ស្តសតី ខ្មម រ យក្ រ ូប នាង រងា ីង ជា ៃិមិតតរ ូប រ ើឯ បុរស ិញ
ររ យក្ សតវ គ្ក្សពើ។ តូ តិម59 ខ្មម រ ក្នុង លទធ ិ ជី ររ នាង រងា ីង
គ្ពោះធរែី ៃិង គ្ក្សពើ។ សម បា សៃោះ ជា ិតថុធាតុ ពីរ ខ្ត រ ួម ោន ខ្ត
មួ យ បសងក ើត ជា ក្មាលំង គ្ទគ្ទង់ ទឹក្ដី នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ គ្ពោះ
សូ មសាតប់ សតិ ចងចាំ របស់ សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ ្ាយ សដ្ឋយ ិ ិទយ
ុ
អាសុី សសរ ើ។
57
សៅិ ជា សសមល ង សៅ អូ ស ខ្ិង។
58
ជី : ក្យ សៃោះ មាៃ សៅ ក្នុង ិចនាៃុគ្ក្មខ្មម រ ពុទធ សាសបែឌិត មាៃ
អតា ៃ័យ ថ្ន អន ក្, ឯង ; ក្យ រួ រសម សំរាប់ សៅ សក្ម ង គ្ប ុស ខ្ដល សទើប
សឹក្ ពី សមសែរ ៃិង អន ក្ ចាស់ សៅ អន ក្ តូ ច ឬ សក្ម ង ជាង សដ្ឋយ រាប់
អាៃ ; ស្តសតី ខ្ដល សការ សក្់ សសល ៀក្ ដែតប់ សំពត់ កាៃ់ សីល ១០ ; ទមៃ ៃ់
អៃុភាព អំពី តមល ឹង : មាស មួ យ ជី ; អវ ី ខ្ដល មាៃ រសជាតិ សធវ ើ ឱ្យ ដំណា ំ
លូ តោស់ លអ ; សគ្រឿង ដ្ឋំ តប
ូ ង រាងសណា
ធ ៃ សល ឹក្ សីមា សំរាប់ បំ ក្់ ក្ូ ៃ
សក្ម ង។
59
តូ តិម (Totem) : សញ្ញញ លក្ខ ែ៏ នៃ សតវ ខ្ដល ជា សដើម សៃត តិិងស។
56
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ជា សោលលទធ ិ ឈរ សលើ សចា ៈ60, ភាព មព ង់មពស់ ខ្ដល រួ រគ្បាថ្នន។
តា ជា អន ក្ ខ្ែនាំ ក្ិចចការ គ្រប់ ខ្បប យ៉ាង ក្នុង ការរស់់សៅ,
ក្៏ ជា ឃ្លំង នៃ ចំសែោះដឹង, ក្៏ ជា គ្រូ ឬ បារូ រ61 បង្ហាត់បសគ្ងៀៃ
័ ខ្ដល ចង់ សចោះដឹង។ អន ក្
គ្រប់ ចំសែោះដឹង ដល់ ខ្មម រ គ្រប់ ិយ
ទទួ ល ការអប់រំ ទ ំងឡាយ សនាោះ ឯង ខ្ដល សៅ ថ្ន សៅ (សៅិ)
បសងក ើត ជា ក្មាលំង ជាតិ សដើមបី ការ

រ គ្បជាជាតិ ខ្ដល មាៃ

សម-បា ជា អន ក្ គ្ទគ្ទង់។ សៃោះ ជា សសចក្ត ីសសងខ ប នៃ លទធ ិ ជី
ខ្ដល សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ សជឿ ថ្ន ជា ជំសៃឿ សដើម របស់ ខ្មម រ។
គ្ទឹសតី សៃោះ សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ ោត់ មិៃ ខ្ដល យក្ មក្ ចង
គ្ក្ង ជា ឯក្សារ សំរាប់ ឱ្យ ខ្មម រ យក្ មក្ អាៃ សនាោះសឡើយ សទោះ
ិ របស់ ោត់
បី សោក្ មាៃ សពលសិោ គ្រប់គ្ោៃ់ សៅ ក្នុង ជី ិត
ជា អន ក្ គ្សាិគ្ជាិ ដ៏ សឆ្ន ើម មានក្់ ក្នុង ចំសណាម អន ក្ សចោះដឹង ខ្មម រ
សៅ ក្នុង ភូ មិ នៃ មៃុសសសាស្តសត។ សគ្

ោះ សហ្តុអវី ? សតើ សៃោះ ជា អា

ថ្៏ក្ំបាំង របស់ សរឿង ចិតត បុរគល សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ ខ្ដល ោមៃ
អន ក្ ណា អាច ដឹង សនាោះសឡើយ ? ខ្ត សទោះបី យ៉ាង សោក្ ក្៏ បាៃ
ទុក្ គ្ទឹសតី ក្សនាលង របស់ ោត់ តាម ការសធវ ើសមាភសៃ៏ ជាមួ យ
ិ ុ អាសុី សសរ ើ សំរាប់ ឱ្យ ខ្មម រ សាតប់ សនាោះ ខ្ដរ។ សរុែ របស់
ិទយ
ិ
សោក្ សទោះ បី គ្ទឹសតី សនាោះ ោមៃ មូ លដ្ឋាៃ ិទាសាស្ត
សត ចាស់ោស់
ខ្ត សោក្ មាៃ ជំសៃឿ ថ្ន ជា ការពិត មួ យ មាៃ សៅ ក្នុង
សចច ៈ : សសចក្ត ីពិត, ដំសែើរសទៀងគ្តង់។
61
តាម ទសសៃៈ របស់ សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ បារូ រ សៃោះ ជា អន ក្គ្បាជញ
សៅ ក្នុង លទធ ិ ជី ខ្ត សគ្កាយ មក្ មាៃ អន ក្ មល ោះ ក្៏ នាំ ោន ចូ ល គ្ពហ្ម ញ្ញ
សាសនា។
60
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សងគ ម សដើម របស់ ខ្មម រ ខ្ដល គ្តូិ សាសនា បរសទស ក្សមា ច
សចាល ររ មាៃ គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា សៅ សពល
ខ្ដល សាសនា សនាោះ ហ្ូ រ ចូ ល មក្ ក្នុង គ្ស ុក្ខ្មម រ ខ្ដល ជា ជំសៃឿ
សបើក្ ទវរ រំៃិត សំរាប់ ខ្មម រ យក្ មក្ ពិចារណា បខ្ៃា ម សដើមបី
រក្ ចសមល ើយ ថ្ន មហ្ិទធៃុភាព នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ សា ិត សៅ សលើ
មូ លដ្ឋាៃ អវ ី សគ្ៅ ពី គ្បភព នៃ គ្

ហ្ម ញ្ញ សាសនា សាសនា ៃិង

ពុទធ សាសនា។ ជំសៃឿ របស់ សោក្ ខ្បប សៃោះ ខ្ដល នាំ ឱ្យ
អន ក្្ង ទុក្ សោក្ ជា មៃុសស ោមៃ ជំសៃឿ សាសនា ឬ សុញ្ញ
វាទ62 ៃិង ជា ជៃក្ុម្ុយៃិសត។ គ្តូិ ដឹង ថ្ន អតា ភាព នៃ
សាសនា ទី៣ មាៃ ក្ប
ួ ៃ ពិត គ្បាក្ដ សនាោះ មាៃ សរសសរ សៅ
ក្នុង សសៀិសៅ របស់ អន ក្គ្បាជញ បារាំង ៃិង ជៃចិៃ ខ្ដល បាៃ
មក្ គ្ស ុក្ខ្មម រ សៅ សម័យ អងគ រ។ សួ រ ថ្ន សតើ សោក្ សក្ង វា៉េៃ់
សាក្់ មាៃ រំៃិត បិទបាំង សគ្បើ អតា ភាព នៃ សាសនា ទី៣
មាៃ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ ពី ជំនាៃ់ សដើម សដើមបី យក្ មក្ សធវ ើ អាិុធ
ៃសយបាយ វាយ គ្បហារ របប រាជាធិបសតយយ ៃិយម ខ្ដល ជា
របប ដឹក្នាំ ទុក្ សាសនា គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា
ជា មល ឹមសារ របស់ មល ួៃ។ ចសមល ើយ ថ្ន វា អាច ៃឹង មាៃ សគ្

ោះ

សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ សដើម សឡើយ ោត់ ជា ៃយៈជៃ63 សធវ ើ
ៃសយបាយ សដើមបី ជំសៃឿៃ នៃ គ្បជាធិបតី, ជា អន ក្ សជឿៃសលឿៃ

សុញ្ញវាទ : លទធិ ខ្ដល គ្បកាៃ់ ថ្ន សាលប់ សូ ៃយ មិៃ សក្ើត សទៀត, លទធិ ខ្ដល
គ្បកាៃ់ ថ្ន ោមៃ គ្ពោះ។
63
ៃយៈជៃ : អន ក្ ៃសយបាយ។
62
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ៃិយម ឈរ សលើ សចច ៈ, ជា អន ក្ គ្បឆ្លំង ៃឹង អាណាៃិរម ៃិយ
ម។ លទធ ិ ជី ខ្ដល សោក្ យក្ មក្ សលើក្ តសមក ើង វា មាៃ សសមល ង
ជា ការតស៊ាូ នៃ ិែណៈ ររ ថ្ន ការវាយ ក្ំសទច លទធ ិ ខ្មម រ សដើម ពី
សំណាក្់ សាសនា បរសទស ខ្ដល របប រាជាធិបសតយយ ៃិយម
យក្ មក្ សធវ ើ ជា បូ ជៃីយ ជំសៃឿ ។ សៅ ក្នុង ចិតតរំៃិត របស់
សោក្, លទធ ិ ជី ជា លទធ ិ របស់ គ្បជារាស្តសត សក្ើត សចញ ពី គ្បជារា
ស្តសត, បសងក ើត សដ្ឋយ គ្បជារាស្តសត សំរាប់ បំស រ ើ ្លគ្បសយជៃ៏ ដល់
គ្បជារាស្តសត។ លទធ ិ សៃោះ ឯង ជា គ្បជាក្មាលំង ក្សាង មហាៃររ
ខ្មម រ ជា ឧទហ្រែ៏ គ្រប់ គ្បាសាទ ខ្មម រ, ខ្មម រ មិៃ ខ្ដល យក្
ស្មោះ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ឥែឌ ូ ៃិយម ឬ ពុទធ ៃិយម មក្ គ្បថ្នប់
នាម ឱ្យ សនាោះសឡើយ ដូ ច យ៉ាង គ្បាសាទ លបីៗ មាៃ គ្បសាទ
បនាាយ គ្សី, គ្ពោះ អងគ រ, គ្ពោះខាៃ់, បាយ័ៃ ។ល។ សយើង ស ើញ ថ្ន
សៅ ក្នុង ការស

លអោះអាង សៃោះ សោក្ មិៃ បាៃ ខ្សវ ង រក្

សំសយរ លទធ ិ សាសនា ទ ំងឡាយ ខ្ដល មាៃ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ ថ្ន
ជា ការរ ួម ក្មាលំង ឬ ក្មាលំង បស្តងកប់ នៃ ការក្សាង មហាៃររ
ខ្មម រ សសាោះសឡើយ ខ្ត សោក្ ក្៏ មិៃ បាៃ ទុក្ សាសនា សដើម ខ្មម រ
ិ ដាភាព ដ្ឋច់ខាត សលើ សាសនា ដនទ សទៀត ខ្ដរ ខ្ត
ថ្ន មាៃ ិសិ
អតា ភាព ពិត សៅ ក្នុង សនាតៃចិតត ខ្មម រ វា នាំ ឱ្យ គ្ពហ្ម ញ្ញ
សាសនា ក្ត ី ពុទធ សាសនា វាយគ្បហារ មក្ សលើ សាសនា សដើម ខ្មម រ
្ង ៃិង សគ្មបសគ្មួ ល ្ង សដើមបី ក្សមា ច មូ លដ្ឋាៃ គ្រឹោះ ខ្ត
រក្ា គ្បនពែី។ សួ រ ថ្ន សលើ ចំែុច ‹ ក្សមា ច › សៃោះ សតើ សយើង អាច
ទុក្ វា ជា គ្ក្ខ្ហ្ង សៅ ក្នុង ទសសៃៈ របស់ សោក្ បាៃ ខ្ដរ ឬសទ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
? សគ្

ោះ ថ្ន វា ោមៃ ភាពរ ើក្ចំស រ ើៃ ណា មួ យ ខ្ដល យក្ ការបាក្់

ខ្បក្ ក្មាលំង ជា មូ លដ្ឋាៃ នៃ ការក្សាង សនាោះសឡើយ។
សបើ សយង តាម ទសសៃៈ របស់ សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់, បដិិតត ៃ៏
របស់ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម ជា ការសសស្តង្ហគោះជាតិ សដ្ឋយ យក្ លទធ ិ
ិ
សដើម ខ្មម រ មក្ សលើក្ តសមក ើង សឡើង ិញ។
ដូ សចន ោះ មិៃខ្មៃ ជា
បដិិតត ៃ៏ សំរាប់ ដូ រ លទធ ិ សសានា ដូ ច ការយល់ស ើញ របស់ អន ក្
គ្បាជញ មល ោះ សនាោះសឡើយ។ សតើ លក្ខ ែៈ ណា មួ យ ខ្ដល បញ្ញចក្់ អំពី
គ្បតាសាាប័ៃ នៃ លទធ ិ សដើម ខ្មម រ ? សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ ោត់
ៃិយម សលើក្ យក្ រំៃិតបក្គ្សាយ របស់ អន ក្ គ្បិតត ិសាស្តសត
ខ្មម រ64 ថ្ន មាៃ ៃិនានការ ការ

រ សាសនា ជា ្ល ិូ ការ សគ្

ោះ មល ួៃ

ជា អន ក្ កាៃ់ គ្ពោះពុទធ សាសនា សៅ សម័យ សដើម សហ្ើយ នាំ ោន
គ្ក្នឡ គ្ពឹតតិការែ៏ សដ្ឋយ គ្ោៃ់ ខ្ត ទុក្ ឃ្តក្មម សសត ច ជា
អំសពើ នចដៃយ ោមៃ ការសរៀបចំ ទុក្ ជា មុៃ សនាោះសឡើយ សហ្ើយ
ការអសញ្ា ើញ ឃ្តក្រ ឱ្យ សឡើង គ្រង រាជយ បៃត ពី សសត ច គ្រង រាជយ
ជា ជៃ រងសគ្ោោះ ររ សធវ ើ សឡើង សៅ ក្នុង សោល ទសសៃៈ បុែយ ៃិង
បាប របស់ ពុទធ សាសនា ររ ថ្ន តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម ជា អន ក្ ទទួ ល
បុែយ រ ើឯ សសត ច ជា អន ក្ ទទួ ល បាប ពី អាតីត ជាតិ។ សួ រ ថ្ន សតើ
សសចក្ត ីសំអាង សៃោះ វា មាៃ តក្ក ភាព
ចសមល ើយ សមសហ្តុសម្ល ររ ថ្ន សទ, សគ្

(logique)

ខ្ដរ ឬសទ ?

ោះ ថ្ន សបើ តា គ្តសក្់

សោក្ សក្ង វា៉េៃ់ សាក្់ មាៃ មតិ ថ្ន សរឿង គ្ពោះបាទ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ជា សរឿង
គ្បឌ្ិត សដ្ឋយ ពួ ក្ អន ក្ គ្បិតត ិសាស្តសត សដើមបី ការ រ រាជាធិបសតយយ
ៃិយម ៃិយម គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា។ សោក្ ក្៏ សៃម ត់ ខ្ដរ ថ្ន សរឿង គ្ពោះ សថ្ន
ង ៃិង នាង នារ ក្៏ ជា សរឿង គ្បឌ្ិត ការ រ រាជាៃិយម សនាោះ ខ្ដរ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ខ្្អ ម ោមៃ គ្បជាក្រ ោំគ្ទ សគ្

ោះ ទុក្ ោត់ ជា បារូ រ ចាស់ ជា

ោមៃ រដា គ្បហារ រំលំ រាជិងស មហាៃររ បាៃ សនាោះសឡើយ។ ពិត
គ្បាក្ដ ណាស់ ថ្ន រដា គ្បហារ សនាោះ មាៃ សសចក្ត ីទីពឹង ពី សំណាក្់
មស្តៃតីវាង
ំ មួ យ ចំៃួៃ ខ្ដល ជា ពួ ក្ អន ក្ សៅ សោរព លទធ ិ ជី
សហ្ើយ គ្បខ្ហ្ល ជា ពួ ក្ ទ ំង សនាោះ ឯង ជា ពួ ក្ អន ក្ នដដល់
សមាលប់ សសត ច ្ង។ ចុោះ សហ្តុអវី បាៃ ជា តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម មាៃ
សថ្ល ើមធំ ហា៊ាៃ សធវ ើ រដា គ្បហារ ? ររ សឆ្ល ៀត ឆ្ក្់ យក្ ឱ្កាស ខ្ដល
របប ដឹក្នាំ ៃិយម គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា មហា
យៃ ខ្លង មាៃ ការោំគ្ទ ពី សំណាក្់ គ្បជារាស្តសត ៃិង
គ្បជាគ្បិយភាព របស់ មល ួៃ ខ្ដល គ្បខ្ហ្ល តាំង មល ួៃ ជា បារូ រ
ខ្ត ោក្់ មល ួៃ ក្នុង តួ នាទី ជា អន ក្ ដឹក្នាំ សរឿង មល ួៃ។ សរឿង
សោខៃ ខ្ដល ោត់ ខ្តង គ្បខ្ហ្ល ជា ការរ ិោះរៃ់ សដ្ឋយ គ្បសយល
ដល់ របប ដឹក្នាំ ខ្ដល ទក្់ទញ ចិតត ពួ ក្ អន ក្គ្ស ុក្ ឱ្យ មក្
ទសសនា សគ្ចើៃ ក្ុោះក្រ ៃិង មស្តៃតីវាង
ំ មួ យ ចំៃួៃ ខ្ដល យល់
ស ើញ ថ្ន បារូ រ សៃោះ ោត់ ៃឹងអាច ជា អន ក្ ដឹក្នាំ បដិិតត ៃ៏
គ្បក្ប សដ្ឋយ គ្បសិទធិភាព សគ្

ោះ ោត់ មាៃ រំៃិត ៃសយបាយ

ឧត្ុងគ ឧតត ម សហ្ើយ មាៃ គ្បជាគ្បិយភាព ខាលំង ណាស់។ បនាាប់
ភាលម សឡើង គ្រង រាជសមបតត ិ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម គ្បញាប់ បសងក ើត
ិ គ្ក្ ុម បារូ រ ៃិង គ្បញាប់គ្បញាល បញ្ចៃ
សឡើង ិញ
ូ បារូ រ មួ យ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ចំៃួៃ សៅ ខ្សវ ង រក្ ក្ប
ួ ៃ បុរាែ ខ្មម រ សៅ គ្ស ុក្ ោិ6566។ អវ ី
ខ្ដល សរសសរ ខាង សលើ សៃោះ វា អាច ជា ការគ្បឌ្ិត សុទធសាធ
សដើមបី បសងក ើត រសបៀបបក្គ្សាយ មួ យ មុស ពី សរឿងសគ្ពង នៃ តា
គ្តសក្់ ខ្្អ ម ខ្ត សគ្កាយមក្ គ្ស ុក្ខ្មម រ កាលយ ជា គ្ស ុក្ នៃ ពុទធ
សាសនា, ពួ ក្ អន ក្គ្បាជញ ក្៏ បាៃ នាំ ោន សរ ើសយក្ សរឿងសគ្ពង ជា
សរឿង គ្បិតត ិសាស្តសត ជា ្ល ិូ ការ ខ្ដល មាៃ ចារ ទុក្ សៅ ក្នុង គ្ពោះ
រាជពងាិតារ ខ្មម រ។ ខ្ត សារៈសំខាៃ់ នៃ ការបក្គ្សាយ មុស ពី
គ្ពោះរាជពងាិតារ ររ ចង់ បង្ហាញ ថ្ន បដិិតត ៃ៏ របស់ តា គ្តសក្់
ខ្្អ ម ររ សធវ ើ សឡើង សៅ ក្នុង រតិ អភិរក្សៃិយម ររ ថ្ន បំែង
ង គ្តឡប់ សៅ រក្ គ្បភព សដើម ខ្មម រ ររ លទធ ិ ជី ខ្ដល មាៃ មូ ល
ិល
ដ្ឋាៃ : គ្រួ សារ ជា សារៈ, ការសោរព នៃ ឋានាៃុគ្ក្ម, សសចក្ត ី
គ្បាថ្នន នៃ ចំសែោះដឹង, ចំែង់ នៃ ការមិតមំ សធវ ើការ, គ្បសយជៃ៏
នៃ ការសៃស ំទុក្ នៃ គ្ទពា។
សួ រ ថ្ន សតើ បដិិតត ៃ៏ របស់ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម ទទួ ល បាៃ
សជារជ័យ ខ្ដរ ឬសទ

?

សត ីពី ការដូ រ របប ដឹក្នាំ ររ អាច ថ្ន

ទទួ ល បាៃ, ខ្ត សត ីពី ការ្្ល
ួ នៃ សាាៃភាព ទ ំងមូ ល នៃ
អតា ងគត ខ្មម រ ររ អាច ថ្ន វា ោមៃ សជារជ័យ ជាក្់ខ្សត ង សនាោះសទ

គ្តង់ ចំែុច សៃោះ ពួ ក្ ភិក្ខុ ជា អន ក្ សរសសរ ពងាិតារ ខ្តង បក្គ្សាយ
ថ្ន តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម បសងក ើត ពួ ក្ បារូ រ ររ ពួ ក្ គ្ ហ្ម បុសរាហ្ិត សនាោះ
ឯង រ ើឯ សៅ ខ្សវ ង រក្ ក្ប
ួ ៃ ិ ិញ ថ្ន សៅ ចំឡង គ្ពោះនគ្តបិដក្ សៅ ិ ិញ។
66
គ្បខ្ហ្ល មាៃ ពួ ក្ បារូ រ នៃ លទធ ិ ជី ខ្ដល មិៃ គ្ពម ចុោះចូ ល ៃឹង គ្ពហ្ម
ញ្ញ ៃិង ពុទធ សាសនា នាំ ោន សៅ រស់សៅ គ្ស ុក្ោិ ខ្ដល សៅ ជំនាៃ់
សនាោះ សៅ ជា ទឹក្ដី គ្ស ុក្ខ្មម រ សៅសឡើយ។
65
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សគ្

ោះ អតា ងគត ខ្មម រ វា មិៃ សា ិត សៅ គ្តឹម ខ្ត របប ៃសយបាយ

ដឹក្នាំ ជាតិ សនាោះសឡើយ, វា សុី ជសគ្ៅ រហ្ូ ត ដល់ ចិតតរំៃិត ខ្ត
មត ង។ ដូ ច យ៉ាង ខ្មម រ ភារ សគ្ចើៃ នាំ ោន ៃិយយ តៗ ោន ថ្ន
ខ្មម រ ចុោះអៃ់ថ្យ សដ្ឋយ សារ ខ្មម រ បាត់ ក្ប
ួ ៃ ខ្ដល បុពវបុរស យក្
សៅ ោក្់ ទុក្ ក្នុង ស

ោះ គ្ពោះសោ សហ្ើយ គ្ពោះសោ សនាោះ គ្តូិ សសៀម

សរ យក្ សៅ គ្ស ុក្ សរ សៅ សម័យ លខ្ងវ ង ខ្ដល ខ្មម រ ចាញ់ ស
ស្តង្ហគម សសៀម (១៥៩៣)។ ការែ៏ សៃោះ វា មាៃ ការពិត សគ្

ោះ

ជំនាៃ់ សនាោះ សសៀម សរ សក្ែឌ យក្ អន ក្គ្បាជញ ខ្មម រ ជា សគ្ចើៃ យក្
សៅ គ្ស ុក្ សរ ខ្ដល នាំ ឱ្យ ខ្មម រ បាត់ គ្បភព នៃ ចំសែោះដឹង។
ដូ សចន ោះ រ ូបភាព នៃ ការបាត់បង់ សនាោះ អន ក្គ្បាជញ ខ្មម រ ោត់ យក្
ការជញ្ជៃ
ូ យក្ សបតិក្ភ័ែឌ មាៃ គ្ពោះសោ ៃិង គ្ពោះខ្ក្ិ ជា
ៃិមិតតរ ូប នៃ ការបាត់បង់ បញ្ញញ ខ្មម រ។ ប៉ាុខ្ៃត ការបាត់បង់ បញ្ញញ
សៅ សម័យ សនាោះ មិៃ ខ្មៃ បាត់ សគ្កាយ ពី បរាជ័យ សយធា
សនាោះសឡើយ ររ បាត់ ពី មុៃ មក្ សមល ោះ។ ដូ សចន ោះ បរាជ័យ សយធា វា
គ្ោៃ់ខ្ត ជា អៃុភាព នៃ ការបាត់ បញ្ញញ សនាោះ ឯង។ បនាាប់ ពី
សម័យ លខ្ងវ ក្ មក្ គ្ស ុក្ខ្មម រ រំអិលមល ួៃ ធាលក្់ ចុោះ សៅ ក្នុង
អៃល ង់ ងងឹត សហ្ើយ សំសតាក្ មល ួៃ សៅ ក្នុង សភាព សហ្ិហ្ត់
រហ្ូ ត ដល់ សម័យ បារាំង ចូ ល គ្ស ុក្ ខ្ដល ខ្មម រ ៃិយម ទុក្ ជា
ការសសស្តង្ហគោះជាតិ ពី យួ ៃ ៃិង សសៀម ខ្ដល ជា បរ ិគ្បសទស67
ក្ំណាច របស់ គ្ស ុក្ខ្មម រ។ សតើ មក្ ដល់ សាាៃភាព សៃោះ សតើ ខ្មម រ
មាៃ ខ្ដល សួ រ មល ួៃ ឯង ថ្ន មក្ ពី សហ្តុអវី ? ពិត ជា មាៃ ដូ ច
67

បរ ិគ្បសទស : គ្បសទស ជិតខាង។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
បាៃ ជំរាប មល ោះៗ ពី ខាង សលើ សនាោះ, ខ្ត សតើ មាៃ ដំសណាោះគ្សាយ
អវ ី មល ោះ សដើមបី សឆ្ល ើយ សគ្មប គ្បក្ប សដ្ឋយ គ្បសិទធិភាព ៃឹង បញ្ញា
ខ្ដល ខ្មម រ បាៃ ជួ ប គ្បសទោះ ខ្ដរ ឬសទ ?
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់

ការខ្កទម្រង់
មាៃ ក្ំខ្ែទគ្មង់ ជា សគ្ចើៃ សៅ ក្នុង គ្បិតត ិសាស្តសត ខ្មម រ សដើមបី
សឆ្ល ើយ តម ៃឹង បញ្ញា ធំៗ របស់ គ្បជាជាតិខ្មម រ។ ដូ ច សោក្
Jean IMBERT (ទំព័រ ទី៤៩) សចាទ ជា សំៃួរ មួ យ ចំៃួៃ អំពី មូ ល
សហ្តុ នៃ អតា ងគត របស់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ សយើង សលើក្ សំៃួរ ស្ស
ងៗ សទៀត ខ្ដល បញ្ញញជៃ ៃិង អន ក្គ្បាជញ មល ោះ សរ សចាទ ជា សំៃួ
រ ថ្ន :

ឯណា សម្ោោះថ្ននក់ សំរាប់ ម្បជាជាត្ិ ខ្មែរ ?
ចំស

ោះ សោក្ ៃួ ៃ ស ឿៃ សគ្ោោះថ្ននក្់ នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ររ បញ្ញញ

នៃ គ្បជាជាតិ យួ ៃ សនាោះ ឯង ខ្ដល ជា អន ក្ ជិតខាង ខ្មម រ សៅ
មាៃ ជា ៃិចច មហ្ិចាិតា ទឹក្ដី មក្ សលើ ខ្មម រ។ សោក្ រាប់សរៀប
ក្តាត ជា សគ្ោោះថ្ននក្់ ធំ បី យ៉ាង ដូ ចជា ក្មាលំង ៃសយបាយ ិ ៃ៏ នៃ បណា
រុែសមបតត ិ នៃ គ្បជាជៃ - ការិិតត
ត ជៃ ខ្ដល ជៃ
ជាតិ យួ ៃ មាៃ ទ ំងអស់ សដ្ឋយ ឥត គ្បខ្ក្ក្ បាៃ។ ិបបធម៏
ិ ៃ៏ ្ទុយោន ស
ខ្មម រ ៃិង យួ ៃ មាៃ ការិិតត

ល ថ្ន ិបបធម៏ យួ ៃ

ិ សៅៃឹង
សចោះ ខ្ត មាៃ ការចំស រ ើៃ សឡើង រ ើឯ ិបបធម៏ ខ្មម រ ិញ
សហ្ើយ ោមៃ ជំហា៊ាៃ ្ៃមុម, សតើ មក្ ពី ជាតិសាសៃ៏ ខ្មម រ អត់
គ្បាជាញ ជាង ជាតិសាៃ៏ យួ ៃ ?
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ជៃ បារាំងខ្សស មានក្់ ស្មោះ អ. បូ ៃួ រ សរសសរ ក្នុង ឆ្លនំ ១៩០០
សសៀិសៅ មួ យ មាៃ ចំែងសជើង ថ្ន ‹ ឥែឌច
ូ ិៃ › ថ្ន : ‹ គ្បជា

ជៃសៅ ក្មពុជា គ្បខ្ហ្ល ជា ខាលំង តាម ្ល ិូ កាយ ជាង គ្បជា
ជៃ អណា
ណ ម ខ្មៃ ប៉ាុខ្ៃត មវ ោះ ថ្នមពល មវ ោះ សមតា ភាព។ ការ
សរៀបចំ សលើ ន្ា សងគ ម សៅ រាក្់ ក្ំខ្ភល សហ្ើយ គ្សសដៀង ៃឹង
រសបៀប នគ្ព។ ោមៃ ការបែ្ុោះបណា
ត ល រំៃិត គ្បាជាញ សឡើយ (ក្នុង
សពល ខ្ដល សៅ អណា
ណ ម យួ ៃ គ្ក្ យ៉ាង ណា ក្៏ សដ្ឋយ សហ្ើយ
គ្រួ សារ មល ួៃ តូ ចតាច យ៉ាង ណា ក្៏ សដ្ឋយ ក្៏ សៅ ខ្ត មាៃ ការ
អប់រំ រំលឹក្ ខ្ត គ្រប់ ោន។ ភូ មិ យួ ៃ ទំងអស់ មាៃ សាោសរៀៃ
បសគ្ងៀៃ ឥត យក្ នថ្ល សបើ មិៃ ចង់ ថ្ន សរ តគ្មូិ សអាយ ក្ូ ៃ
សក្ម ង សៅ សរៀៃ គ្រប់ ោន) រ ើឯ ភូ មិខ្មម រ ោមៃ សាមរគ ីធម៏ តាម
្ល ិូ ចិតត សឡើយ សហ្ើយ សដ្ឋយ សហ្តុ សៃោះ ឥត មាៃ មសនាស
សញ្ច តនា ជាតិ បៃត ិបៃ្ ួច ឥត មាៃ រំៃិត ថ្ន មាតុភូមិ ជា អវ ី
សឡើយ។ ជៃខ្មម រ អៃ់ ជាង ជៃយួ ៃ យ៉ាង ឆ្លៃយ ក្នុង គ្រប់ ខ្្ន ក្
ទំងអស់។ ប៉ាុខ្ៃត សបើ ខ្មម រ ោមៃ រុែសមបតត ិ យួ ៃ ខ្មម រ មាៃ រុែ
ិ ិ យួ ៃ រហ្ូ ត ដល់ សៅ គ្បាក្់ ចំែូល ខ្មៃ ខ្ទៃ នៃ សសត ច
ិបតត
ខ្មម រ បាៃ មក្ ខ្ត ពី ការយក្តុង សលើ បៃ ខ្លបង សុីសង ខ្ដល
ចិៃ ជា អន ក្ កាៃ់កាប់ សហ្ើយ ខ្ដល សធវ ើ សអាយ គ្បសទស ហ្ិៃ
សហាច....

ែិជក្មម ទំងមូ ល សៅ ក្នុង នដ បរសទស : យួ ៃ ចិៃ

ចាម ជាវ › ។
រំៃៃ់ (ការសសងក ត) ដ៏ អបបិយ ខ្បប សៃោះ មាៃ សៅ ក្នុង
សសៀិសៅ ‹ទំោប់ ៃិង ទំសៃៀម នៃ ខ្មម រ› សបាោះពុមព ្ាយ សៅ ឆ្លនំ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
១៩៣៨ សរសសរ សដ្ឋយ សោក្ ៃិង សោក្គ្សី ហ្គ ីបសរ៉េ
៉ាូ ៃិង សអិុដាលី
ៃ មា៉ាសសប៉ារ៉េ68
ូ មាៃ សសចក្ត ី ដូ ច ត សៅ : « ខ្មម រ ទំងឡាយ ខ្ដល

ឹ អវ ី សទ
ថ្ន លូ តោស់ សគ្ចើៃ ខ្ត មិៃសូ ិ គ្បាជាញ មិៃសូ ិ សចោះដង
សហ្ើយ ឥត យក្ ចិតត ទុក្ដ្ឋក្់ សលើ អវ ី ទំងអស់។ តាម

ក្យ

ិ
ៃិយយ របស់ សិសស សក្ម ង មានក្់ នៃ ិទាល័
យ សុីសុិតត ិ ថ្ន ‹ មួ យ
ពួ ក្ ជា គ្ក្បី អត់ឃ្លៃ › ខ្ដល សុី គ្បសទស ឯង, ‹ មួ យ ពួ ក្
សទៀត ជា ពខ្ព លៃ ីសលៃ ើ › ខ្ដល សចោះ ខ្ត ខ្គ្សក្ ខ្តពីសខ្ត

ស ឥត

ឹ មុស គ្តូិ។ ពួ ក្ ទី១ សបើ មល ួៃ មាៃ បង បអ ូៃ ឬ អន ក្ រំ
ដង

រ

ធំ បាៃ មុម ង្ហរ ‹ខាលញ់› ជា អន ក្ រាជការ សហ្ើយ ទញ យក្ ក្ំនរ
សអាយ អស់ ពី នដ។ យរតសព ឹក្ គ្បាជាញ ទល ប៉ាុខ្ៃត សាមៃ ខ្ត មល ួៃ និ
ឆ្លលត, ពួ ក្ សៃោះ សមើលង្ហយ ជួ ៃកាល ជៃជាតិ អុររ៉េុប ក្នុង នាម
នៃ គ្បនពែី អាថ្៍ក្ំបាំង អវ ី មា៉ា ង ខ្ដល សយើង សៅ មិៃ ដល់
សឡើយ សហ្ើយ ខ្ដល សៅ សគ្កាយ សនាោះ សរ ោក្់បាំង ការលៃ ង់សមល
របស់ សរ ជួ ៃកាល ដល់ បង បអ ូៃ រ ួម ជាតិ ឯង ខ្ដល ោន គ្ក្ីគ្ក្
សហ្ើយ មិៃ លូ តោស់។ សារៈសំខាៃ់ ចំស

ោះ អស់ សោក្ ទំង

សៃោះ ររ មិៃ បាច់ សធវ ើ អវ ី មាៃ ឋាៃៃត រសក្ត ិ មួ យ (បែណទូ ត ក្នុង
រដា ការ សឹង ខ្ត ជា ង្ហរ អភិជៃ មួ យ សហ្ើយ) វាយ ឫក្ ‹ ពូ ជ
អងគ រិតត › សៅ មុម ពួ ក្ អុររ៉េុប សធវ ើ គ្តាប់ តាម ជៃជាតិ អុររ៉េុប
សដើមបី សអាយ អន ក្ សៅ សគ្កាម បង្ហគប់ មល ួៃ សកាត សហ្ើយៃឹង
សាាប អខ្ងអ ល សៃល ឹក្ គ្បាក្់ សៅ គ្រប់ សពលណា សបើក្ ឱ្កាស
Guy Porée et Evelyne Maspero, Mœurs et coutumes des Khmèrs :
origines, histoire, religions, croyances, rites, évolution, Payot, Paris, 1938.
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សអាយ។ គ្តង់ ក្ខ្ៃល ង សៃោះ ពួ ក្ សៃោះ សធវ ើ តាម គ្បនពែី មួ យ
ី ូៃ
យ៉ាង ចាស់ យូ រ មក្ សហ្ើយ សហ្ើយ ម្ុំ យល់ ថ្ន ក្ិចចការ នៃ ជដ
ី ពួ ក្ សៃោះ ក្នុង សម័យអងគ រ សៅ គ្តឹម ខ្ត គ្តង់ ភារៈ យ៉ាង
ជតា
ធៃ ៃ់ នៃ អន ក្ ទ លុយ។ ‹ គ្ក្ ុម ទី២ ពួ ក្ ពខ្ព ខ្ដល មាៃ ចំៃួៃ
ធំ ជាង សរ មាៃ សគ្ចើៃ ខ្ត ជា អន ក្ រងសគ្ោោះ។ ពិត សហ្ើយ ពួ ក្
័ ដូ ច ពួ ក្ ទី១ ខ្ដរ ប៉ាុខ្ៃត ោន ដង
ឹ មល ួៃ
សៃោះ ចង់ បាៃ សជារជយ
ថ្ន អស់ ក្មាលំង សពក្ សដើមបី សៅ ដល់ ទី សនាោះ រ ួច។ តាម សំដី
ី ូ ៃជតា
ី មល ួៃ ខ្ដល ជា ជាង (ក្សាង
ពួ ក្ សៃោះ ការមឹតមំ នៃ ជដ
អងគ រ) ៃិង ជា អន ក្ ចាំង បាៃ សធវ ើ សអាយ មល ួៃ សហ្ិរហ្ីរនហ្។ មល ួៃ
មិៃអាច សៅ ជា សិជា បែតិតសក្ើត សទ - សាស្តសាតចារយ ក្៏ មិៃសក្ើត
- រិោៃុបដ្ឋាក្ ក្៏ មិៃសក្ើត - អន ក្ ជំៃួញ ក្៏ មិៃសក្ើត ៃិសយជិក្ ក្៏ មិៃសក្ើត - ក្មម ក្រ ក្៏ មិៃបាៃ - អវ ី ក្៏ មិៃបាៃ
ខ្ដរ សគ្ៅ ពី នាមុរៃ ឬ មួ យ បែណទូ ត ›។
ចំខ្ែក្ សោក្ ប៉ាូ ល ឌ្ូ ខ្បរ រូ រ៏ិៃ៏រ69 សហ្ស៊ាសែរា៉េល់ នៃ ឥែឌច
ូ ិៃ
ពីឆ្លនំ ១៨៩៧ សៅ ១៩០២ បាៃ សរសសរ រហ្ូ ត ដល់ ការសជតម ោះ ដល់
ជៃជាតិ ខ្មម រ ខ្ត មត ង ក្នុង សសៀិសៅ មួ យ ស្មោះ ‹ឥែឌច
ូ ិៃ

Joseph Athanase Doumer, dit Paul Doumer, né le 22 mars 1857 à Aurillac
(Cantal) et mort assassiné le 7 mai 1932 à Paris, est un homme d'État
français. Il est président de la République du 13 juin 1931 au 7 mai 1932.
Entré en politique comme radical, il s'éloigne de la gauche à partir de la fin
des années 1890. Il est élu plusieurs fois député entre 1888 et 1910,
alternativement pour l'Aisne et l'Yonne. Partisan du colonialisme, il occupe
de 1897 à 1902 la fonction de gouverneur général de l'Indochine française,
dont il assainit les finances publiques et où il lance d'importants travaux,
notamment le Trans indochinois et le chemin de fer du Yunnan.
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
បារាំង› សចញ សៅ ឆ្លនំ ១៩០៥ ខ្ដល មាៃ សសចក្ត ី ថ្ន : « សតើ សា

សៃ៏ ខ្មម រ សៃោះ មាៃ សៅ សល់ សទ ? សាសៃ៏ សៃោះ បាៃ ស ើញ ការ
ចុោះអាប់សអាៃ នៃ មល ួៃ សទ ? ជនាៃុជៃ ក្មពុជា សពវ នថ្ៃ សតើ
សសៀម ជា ក្ូ ៃ របស់ មល ួៃ ឬសទ ? មិៃខ្មៃ សទ។ ពួ ក្ អន ក្ ឈន ោះ
មិៃ សៅ គ្តឹម ខ្ត យក្ គ្ទពយសមបតត ិ សទ សរ បាៃ ទំង ក្ំសទច
សាសៃ៏ សៃោះ លប់ សចញ ពី បញ្ា ី មៃុសស រស់។ ភស្ុតាង ររ សៅ
ក្នុង ជនាៃុជៃ ក្មពុជា ោមៃ សល់ គ្បនពែី អវ ី មួ យ អៃុសាិរ ើ
អវ ី បៃត ិច នៃ ភាសា ខ្មម រ។ សយើង បាៃ ស ើញ ពួ ក្ សៃោះ ឈរ ជា ទ
សសៃិក្ជៃ គ្ពសងើយ ក្សៃត ើយ ៃិង ឥត យល់ អវ ី សៅ មុម អចា រ ិ
ឹ យល់ អវ ី ទំងអស់ អំពី
យភាព នៃ សាាបតយក្មម បុរាែ ឥត ដង
អក្សរចារ ងក្ សលើ ថ្ម នៃ សំែល់ គ្បាសាទ ដ៏ សឆ្ន ើម ទំង សៃោះ, ររ
ជា បរសទស ដូ ច សយើង ខ្ដរ ចំស

ោះ មុម មៃុសស ខ្ដល រស់សៅ

ិ មួ យ ខ្ដល មព ស់ ជាង។ ោមៃ
ក្នុង ទី សៃោះ មុៃ មល ួៃ ក្នុង ជី ិត
គ្បជាជៃ ណា មួ យ សឡើយ សហ្ើយ សឹង ខ្ត ោមៃ បុរគល ណា មានក្់
្ង ខ្ដល អាច អួ ត មល ួៃ ថ្ន មាៃ ពូ ជ អំបូរ ជា ខ្មម រ។ ក្រែី
ជាតិ ខ្មម រ សៅ អាសុី ររ ដូ ច ជា ក្រែី ជាតិ គ្ក្ិក្ ៃិង រ៉េ ូមាំង សៅ
អុររ៉េុបខ្ដរ។
ិ មៃុសស ទំងឡាយ ខ្ដរ ក្នុង សពល
សសចក្ត ីសាលប់ បាៃ ផ្ទតច់ ជី ិត
ិ គ្បជាជាតិ ទំងពួ ង។ ក្៏
ជា មួ យ ោន ខ្ដល មល ួៃ បាៃ ផ្ទតច់ ជី ិត
ប៉ាុខ្ៃត មាៃ ភូ មិពីរ ដ៏ ឆ្លៃយ ពី ោន ដ្ឋច់ គ្សយល ក្នុង ក្មពុជា
ក្ប់បាត់ ក្នុង នគ្ពសគ្សាង ធំ ចូ ល មិៃចុោះ ខ្ដល មាៃ បណា
ត ជៃ
ក្នុង សាសៃ៏ មួ យ មុស ពី សាសៃ៏ ក្មពុជា សហ្ើយ ខ្ដល ៃិយយ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ភាសា បុរាែ ខ្លង ពីសរាោះ អស់សហ្ើយ រយីក្រយក្ អស់សហ្ើយ
ប៉ាុខ្ៃត ខ្ដល សរ សាគល់ ភាលម។ សតើ មៃុសស គ្ក្ ុម តូ ច សៃោះ មាៃ ខ្មម រ
ដ៏ ឧតត ម ជា បុពវកា រ ើ ឬ ? ការែ៏ សៃោះ អាច ពិត ខ្ដរ។ គ្រួ សារ
ឹ គ្បខ្ហ្ល ជា បាៃ ្ុត មល ួៃ ពី ការបំស្ល ច
មួ យ ពីរ បី មិៃ ដង
បំផ្ទលញ ខ្ដល បាៃ គ្តូិ សធវ ើ សឡើង កាល ពី គ្បាំ គ្បាំមួយ សតិតស
ិ បនាាប់ ពី បាៃ សភៀស មល ួៃ
រ៏ មុៃ សហ្ើយ សៅ រស់រាៃ មាៃ ជី ិត
សៅ សៅ ទី ដំបៃ់ នគ្ពភន ំ សហ្ើយ បៃត ពូ ជ សរៀងរហ្ូ ត មក្ ក្នុង
ភាពសតាក្យ៉ាក្ ៃិង ភាពអាប់សអាៃ នៃ ការភ័យខាលច ជា ៃិចច
ៃិរៃត រ៏។ សតើ មៃុសស រសហ្មរហាម ទំង សៃោះ ជា ក្ូ ៃ អន ក្ ចំបាំង
័ ំ ជា ក្ូ ៃ នៃ សិលបក្រ ដ៏ ឧតត ម នៃ រាជាណាចគ្ក្ ខ្ដល រោយ
ដហ្
បាត់ សនាោះ ឬ ? ការែ៏ សៃោះ អាច ពិត ខ្ដរ។ ប៉ាុខ្ៃត សបើ ដូ សចន ោះ ខ្មៃ
ឹ ជា ឱ្ពុក្ មល ួៃ ខ្ដល សមើល ស ើញ ក្ូ ៃ ពី សលើ ឋាៃសួ រ៏
មិៃ ដង
គ្ពោះពុទធ សនាោះ ឈរ ចិតត ចុក្ចាប់ ក្នុង មល ួៃ យ៉ាង ណា សទ, ចាស់
ិ
ជា ោត់ ចង់ សអាយ ការសមាលប់ រង្ហគល (ខ្ដល បាៃ យក្ ជី ិត
ោត់ សនាោះ) ក្ុំ ទុក្ ក្ូ ៃ ោត់ សអាយ សៅ សល់ មានក្់ ជាជាង
ទុក្ សអាយ សល់ សលើ ដី ៃូ ិ អៃុសាិរ ើយ៏ របស់ ោត់ រសបៀប សៃោះ
សអាយ សល់ ដំបូនាមៃ រសបៀប សៃោះ ដល់ គ្បជាជៃ ទំងឡាយ
ខ្ដល សបាោះបង់ មល ួៃ សចាល »។ (ដក្ គ្សង់ សចញ ពី ឯក្សារ របស់
សោក្ ចាៃ់ ដ្ឋរា ៃិង ខ្ប៉ាៃ នារិ ើ - ក្មពុជា ៃិង សហ្ព័ៃធ
ឥែឌច
ូ ិៃ, សបាោះពុមភ្ាយ សៅ ទីគ្ក្ ុង ម៉ាុងសរអាល គ្បសទស កា
ណាដ្ឋ សៅ ឆ្លនំ ១៩៨៣)។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ការពិៃិតយក្ត់គ្តា ខាង សលើ ចាស់ ជា សធវ ើ ឱ្យ ចិតត ខ្មម រ មាៃ ការ
សគ្ក្ៀមគ្ក្ំ ៃិង មាៃ ក្ំហ្ឹង អាច ទុក្ ជា រហារ70 ដល់ ជាតិ សា
សៃ៏ ខ្មម រ ខ្ត គ្តូិ សយើង ខ្ដល ជា ខ្មម រ ក្ុំ សភល ច ថ្ន ពួ ក្ អន ក្គ្បាជញ
បារាំង ខ្សស ទ ំង សនាោះ សុទធ ជា អតីត គ្រូ ៃិង ជា អន ក្ ដឹក្នាំ
ជាតិ ខ្មម រ សៅ រាជយបារាំង គ្តួ តគ្តា ខ្មម រ សហ្ើយ ខ្ដល សរ សមើល
ស ើញ រមាលត វា ធំ នគ្ក្ សពក្ រវាង រ ូបភាព ខ្មម រ នា បចជុបប
ៃន កាល ៃិង រ ូបភាព នៃ គ្បាសាទ ខ្មម រ ពី អតីតកាល, ក្ប
ួ ៃ
ិ យ ជា សគ្ចើៃ ខ្ដល នាំ
គ្បនពែី គ្រប់សពវ ៃូ ិ ចាប់ សសា ើរ គ្រប់ ិស័
ិ ា របស់ ខ្មម រ
ឱ្យ ពួ ក្ សរ គ្ទ ំ មិៃ អាច ៃឹង ៃិយយ សត ីពី អិជា
សៅ សលើ រំៃរ ភាពសមប
ូ ែ៍ នៃ ិបបធម៏ របស់ មល ួៃ។ សួ រ ថ្ន សតើ
សំសែរ ទ ំងសនាោះ ជា ការតិសទៀៃ ឬ ជា ការរំឭក្ ? ចសមល ើយ វា
សៅ សលើ ទឹក្ចិតត របស់ ខ្មម រ មានក្់ៗ ខ្ដល យល់ស ើញ អំពី ការ
ពិត ឬ ការមិៃពិត សៅ ក្នុង សំសែរ ទ ំងសនាោះ។ សបើ ថ្ន វា ជា
ការមិៃពិត គ្តូិ ចាំបាច់ រក្ សសចក្ត ីសំអាង មក្ ការ

រ ជា

គ្បតិៃិសក្ខ បបទ។ ពុំសនាោះសសាធ វា គ្ោៃ់ ខ្ត ជា ការជំទស់ ក្នុង
អារមម ែ៏ ខ្គ្ក្ិសគ្កាធ ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ។
សៅ ក្នុង ការសាក្លបង ពិចារណា របស់ សយើង សយើង មិៃ សលើក្
យក្ ការខ្ក្ទគ្មង់ ជា សគ្ចើៃ សៅ សម័យ អងគ រ ក្ត ី សគ្កាយ សម័យ
អងគ រ ក្ត ី មក្ សិក្ា ជា ពិសាត សនាោះសឡើយ សគ្

ោះ សៅ ឆ្លៃយ ពី ការ

គ្សសមើលគ្សនម របស់ ខ្មម រ សយើង សពក្ សហ្ើយ ការខ្ក្ទគ្មង់ ខ្ដរ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ធាលប់ មាៃ សៅ ក្នុង សម័យ សនាោះ ដូ ចយ៉ាង ការយក្ លទធ ិសទិ
រាជ ជា លទធ ិ ដឹក្នាំ ជាតិ, ការប្រូ សាសនា ពី គ្ពហ្ម ញ្ញ សាសនា
សៅ ពុទធ សាសនា ៃិង បដិិតត ៃ៏ របស់ តា គ្តសក្់ ខ្្អ ម វា នាំ
មក្ ពិត ៃូ ិ ចិតតរំៃិត ថ្ម ី សំរាប់ អន ក្ ដឹក្នាំ ខ្ត មិៃ ពិត ជា
អាច ប្រូ ជា ជសគ្ៅ ដល់ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ សនាោះសឡើយ។ សហ្ើយ អន ក្
ដឹក្នាំ ខ្មម រ សគ្ចើៃ ខ្ត ទំោក្់ ក្ំហ្ុស សៅ សលើ គ្បជារាស្តសត សៅ
សពលណា មល ួៃ ទទួ ល បរាជ័យ, ដូ ចយ៉ាង សៅ សម័យ សសៀម វាយ
ខ្បក្ បនាាយ លខ្ងវ ក្ សៅ ក្នុង ពងាិតារ ខ្មម រ ខ្ដល ទុក្ ជា
គ្បិតត ិសាស្តសត ជា ្ល ិូ ការ របស់ ខ្មម រ សរ សគ្ចើៃ សងក ត់ ថ្ន សសៀម
ឈន ោះ ខ្មម រ សដ្ឋយសារ រាស្តសត ខ្មម រ នាំ ោន កាប់ សដើមឫសសី ខ្ដល ជា
របង ធមម ជាតិ សំរាប់ ការ

រ បនាាយ លខ្ងវ ក្ សដើមបី រក្សរ ើស

គ្បាក្់ ដួ ង ខ្ដល សសៀម សរ បាច សៅ ក្នុង នគ្ព ឫសសី សដើមបី ឱ្យ
ខ្មម រ សយើង កាប់ បំផ្ទលញ របង ការ

រ សនាោះ។ សតើ សយើង អាច សជឿ

បាៃ ខ្ដរ ឬ សទ ? សរឿង មួ យ សទៀត ខ្ដល របប រាជាៃិយម សរ
ខ្តងខ្ត ទមាលក្់ ក្ំហ្ុស ដល់ គ្ពោះបាទ ជ័យសជដ្ឋា ទី២ ខ្ដល មាៃ
គ្ពោះមសហ្សី ជា ក្ូ ៃ គ្សី សសត ច យួ ៃ សហ្ើយ សដ្ឋយ គ្សឡាញ់ គ្ពោះ
មសហ្សី សពក្ ក្៏ សុមចិតត អៃុញ្ញញត តាម ការសសន ើ របស់ សសត ច
យួ ៃ ជា គ្ពោះសសស
ុ សរា (បិតាសក្ម ង) ឱ្យ ទ័ព យួ ៃ ចូ ល មក្ តាំង ទី
សដើមបី ហាត់សរៀៃ សឹក្ សៅ សមតត នគ្ពៃររ ដបិត ៃររ យួ ៃ ក្ំពុង
ចាំង ៃឹង ចិៃ។ ខ្ត មិៃ បាៃ បង្ហាញ ថ្ន សៅ ក្នុង រជា កាល
របស់ គ្ពោះអងគ គ្ទង់ បាៃ ទប់ទល់ ៃឹង ការវាយលុក្ យ៉ាង ធំ ពី
សំណាក្់ សសៀម បី ដង ខ្ត ចាំង មិៃ ឈន ោះ ខ្មម រ។ ចំស
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
រាជាៃិយម សដើមបី សិៀរចាក្ ទទួ ល មុសគ្តូិ សលើ ការបាត់បង់ ទឹក្
ដី ក្មពុជា សគ្កាម ររ សរ យក្ គ្ពោះបាទ ជ័យសជដ្ឋា ទី២ ជា
ៃិមិតតរ ូប នៃ ក្ំហ្ុស ក្នុង ឋាៃៈ ជា បុរគល ខ្ត មិៃខ្មៃ ជា
របប រាជាៃិយម សនាោះសឡើយ។
សោក្ ឧតត មសសៃីយ Douglas MacArthur ខ្ដល ជា អន ក្
គ្តួ តគ្តា គ្បសទស ជប៉ាុៃ ពី ឆ្លនំ ១៩៤៥ ដល់ ១៩៥២ សោក្ មាៃ
សោលរំៃិត ថ្ន រាជាៃិយម សៅ គ្បសទស ជប៉ាុៃ ជា គ្បនពែី
មិៃខ្មៃ ជា គ្បព័ៃធ ដឹក្នាំ សនាោះសទ, ដូ សចន ោះ វា មិៃ ចាំបាច់ ដូ រ
របប រាជាៃិយម សនាោះសឡើយ ររ គ្តូិ ដូ រ ខ្ត របប ដឹក្នាំ ខ្ដល វា
ៃឹង នាំ ដូ រ ចិតតរំៃិត នៃ គ្បជាពលរដា ជប៉ាុៃ។ ដូ សចន ោះ សោក្
បសងក ើត របប រាជាៃិយម អាគ្ស័យ រដា ធមម ៃុញ្ញ ខ្ដល មាៃ
ិ
គ្បព័ៃធ ដឹក្នាំ ររ លទធ ិគ្បជាធិបសតយយ សសរ ើ ពហ្ុបក្ស។ ិធាៃ
ការ សៃោះ ររ សោក្ ភា ង់ សៅ សលើ ការខ្ក្ទគ្មង់ ចិតតរំៃិត ខ្ដល
សោក្ យល់ស ើញ ថ្ន វា ជា ការសបើក្ ទវរ សសរ ើភាព ខ្ដល ជា ច
លក្រ នៃ បញ្ញញ ខ្ដល ជៃជប៉ាុៃ មាៃ រ ួចសហ្ើយ។ សោក្ ទុក្
គ្បនពែី ជា មូ លដ្ឋាៃ គ្ររោះ សំរាប់ គ្ទគ្ទង់ ចលនា នៃ បញ្ញញ ខ្ដល
មាៃ ដំសែើរ ជា សលបឿៃ សៅ មុម ជា ៃិចច។ ដូ សចន ោះ ដំសែើរ សៃោះ គ្តូិ
ការ មាៃ ក្ខ្ៃល ងគ្ក្ិត សំរាប់ វាយ តនមល នៃ ការសជឿៃសលឿៃ
របស់ មល ួៃ សៅ សលើ របស់ ពិត មួ យ ខ្ដល គ្បជាជាតិ មួ យ មាៃ
សំរាប់ មល ួៃ សហ្ើយ ជា របស់ មល ួៃ ផ្ទាល់។ ដូ សចន ោះ អតា ភាព ពិត
របស់ ជាតិសាសៃ៏ ជប៉ាុៃ ររ គ្បនពែី សនាោះ ឯង។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
រតិ សៃោះ វា ក្៏ មាៃ សៅ ក្នុង ចិតតរំៃិត ខ្មម រ តាំង ពី បុរាែ
កាល មក្, ដូ ចយ៉ាង ការខ្ក្ទគ្មង់ ិបបធម៏ ឥណា
ឌ ខ្ដល ហ្ូ រ
ចូ ល មក្ គ្ស ុក្ខ្មម រ ឱ្យ កាលយ ជា ិបបធម៏ មហា ៃររ ខ្ដល មាៃ
មូ លដ្ឋាៃ សដើម ខ្មម រ ជា សសរ គ្ទគ្ទង់។ ចំែុច សៃោះ ខ្ដល សោក្
សក្ង វា៉េៃ់សាក្់ ោត់ សលើក្ មក្ បញ្ញចក្់ គ្បក្ប សដ្ឋយ រំៃិត
មនម ថ្ន វា ជា ការពិត។ ខ្ត បញ្ញ ជៃ ខ្មម រ ទ ំងឡាយ ខ្បរ ជា នាំ
ោន ខ្ត សញ្ា ឹងរិត យក្ សំែង់ គ្បាសាទ ទ ំងឡាយ ជា
ៃិមិតតរ ូប ចមបង នៃ អតា ភាព នៃ បញ្ញញ ខ្មម រ មិៃ នាំ រិត
សដ្ឋយ សួ រ ថ្ន សតើ សំែង់ ទ ំងសនាោះ វា មាៃ គ្បសយជៃ៏ អវ ីមលោះ
ដល់ ការរស់សៅ របស់ គ្បជារាស្តសត ខ្មម រ ? គ្តូិ ខ្មម រសយើង ពិចារណា
ថ្ន សសៀម ៃិង យួ ៃ សរ ោមៃ គ្បាសាទ ដូ ច ខ្មម រ សនាោះសឡើយ ខ្ត
ិ ៃ៏ ិជា
ិ មាៃ ្ទុយ ពី គ្បជាជាតិ
គ្បជាជាតិ របស់ សរ មាៃ ការិិតត
ខ្មម រ។ សយើង មាៃ មតិ ខ្បប សៃោះ មិៃខ្មៃ មាៃ សសចក្ត ី ថ្ន ខ្មម រ
មិៃ គ្តូិ មាៃ សមាទៃភាព សលើ គ្បាសាទ បុរាែ ដ៏ លអ គ្តសចោះ
គ្តចង់ សនាោះសឡើយ ខ្ត ខ្មម រសយើង គ្តូិ មាៃ រំៃិត ខ្សវ ង រក្ ការ
ពិត សលើ អវ ី ខ្ដល ខ្មម រសយើង ទុក្ ជា មល ឹមសារជាតិ នៃ គ្បជាជាតិ
មល ួៃ។

ដ្ឋន នន កំខ្ែទម្រង់ នាសពល្ កនលងរក
សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ សៅ សម័យ អាណាពាបាល បារាំង ខ្សស
(១៨៦៣-១៩៥៣) ខ្ដល បារាំង សរ ទុក្ ជា ការសសស្តង្ហគោះ ខ្មម រ ពី
ការរុលចូ ល នៃ គ្បសទស សសៀម ៃិង យួ ៃ ចូ ល មក្ ក្នុង ទឹក្ដី
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ខ្មម រ ្ង ៃិង ការខ្ក្ទគ្មង់ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ្ង។ បារាំង ចូ ល
មក្ ក្នុង គ្ស ុក្ខ្មម រ សរ មាៃ សោលបំែង ជា សបសក្ក្មម អរ ិយ
ធមូ បៃីយក្មម , សសដា ក្ិចច ៃិង អាណាៃិរមៃិយម។ អរ ិយធមូ
បៃីយក្មម ររ ការ្ាយ សាសនា ្ង ៃិង ិបបធម៏ ្ង, សសដា
ក្ិចច ររ ខ្សវ ង រក្ ្លគ្បសយជៃ៏ ពី ធៃធាៃ ធមម ជាតិ គ្រប់
ខ្បប យ៉ាង ៃិង អាណាៃិរមៃិយម ររ គ្តួ តគ្តា ៃររ ទ ំងមូ ល
ជា អន ក្ ដឹក្នាំ។ សយើង ស ើញ ថ្ន សោលបំែង បារាំង ខ្សស ៃិង
សោលសៅ អាសមរ ិកាំង វា មុស ោន ឆ្លៃយ ណាស់ ខ្ត សម័យ ក្៏ វា
មុស ោន ខ្ដរ។ ខ្ត គ្តូិ ដឹង ខ្ដរ ថ្ន អាសមរ ិក្ ធាលប់ ជា អន ក្ រង
សគ្ោោះ ៃឹង អាណាៃិរមៃិយម ដូ សចន ោះ អន ក្ ដឹក្នាំ ៃិង គ្បជា
ពលរដា អាសមរ ិកាំង ពុំ អាច មាៃ ចិតតរំៃិត ជា អន ក្ ជញ្ច ក្់
្លគ្បសយជ៏ សៅ សលើ ជាតិសាសៃ៏ ដនទ សនាោះសឡើយ។ សហ្តុ សៃោះ
ឯង បាៃ ជា សគ្កាយ សស្តង្ហគម សោក្ សលើក្ ទី២, អាសមរ ិក្ មិៃ
ោំគ្ទ ជា ្ល ិូ ការ ការបៃត អាណាៃិរមៃិយម នៃ មសច ឹមគ្បសទស
សៅ សលើ ពិភពសោក្។
ខ្ត សបសក្ក្មម បារាំង ខ្សស ក្៏ មាៃ ចំែុច មួ យ មុស ពី អា
សមរ ិកាំង ខ្ដរ ររ សៅ ក្នុង សៃធ ិសញ្ញញ អាណាពាបាល សៅ ឆ្លនំ
១៨៦៣ បារាំង គ្តូិ ការ

រ មហាក្សគ្ត ខ្មម រ ជា ដ្ឋច់ខាត សដ្ឋយ

ប្រូ ៃឹង ការសបាោះបង់ រាជ អំណាច នៃ ក្ិចចការ បរសទស ទ ំង
អស់ របស់ គ្ពោះអងគ ។ ប៉ាខ្ុ ៃត ការយល់គ្ចឡំ រវាង គ្ពោះបាទ ៃសរាតត ម
ៃិង បារាំង វា នាំ បសងក ើត បញ្ញា មួ យ ចំៃួៃ។ បំែង របស់ សសត
ច ខ្មម រ សៅ ពឹង បារាំង ររ ចង់ ឱ្យ បារាំង ជួ យ ដសែតើម ទឹក្ដី

ឧប សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

៩ អករា ២០២០

ទំព័រ 110 sur 123

ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ក្មពុជា សគ្កាម ពី យួ ៃ ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ សហ្ើយ គ្ពោះអងគ ក្៏ ោមៃ រំៃិត
អវ ី ចង់ សរ ើរុោះ ទំនាក្់ទំៃង រវាង ខ្មម រ ៃិង សសៀម សនាោះ សទ។ ខ្ត
ចំស

ោះ បារាំង សរ យល់ ស ញ
ើ ថ្ន ការ

រ ររ ការ

រ ទ ំងអស់

សហ្ើយ សឆ្ល ៀត ឱ្កាស សសើស រ ើ ទំនាក្់ទំៃង សសត ច ខ្មម រ ៃិង គ្បសទស
សសៀម ខ្ដល មាៃ ឥទធ ិពល ខាលំង មក្ សលើ សសត ច ខ្មម រ សគ្

ោះ បញ្ញា

ខ្ដល បារាំង សរ អាច ៃឹង ជួ ប គ្បទោះ សៅ នថ្ៃ មុម ររ ជា មួ យ
សសៀម សគ្ចើៃ ជាង យួ ៃ សគ្

ោះ សៅ សពល សនាោះ បារាំង សរ មាៃ

ក្ងទ័ព របស់ សរ មក្ សបាោះ ទី សៅ គ្ស ុក្យួ ៃ រ ួច មក្សហ្ើយ
សហ្ើយ គ្ស ុក្សសៀម ក្៏ ជា ទីសៅ មួ យ ខ្ដល បារាំង សរ មាៃ សោល
បំែង ចង់ យក្ មក្ ដ្ឋក្់ សៅ សគ្កាម ការគ្តួ តគ្តា របស់ សរ។
ខ្ត សៅ សពល សនាោះ សបើ ោមៃ គ្បសទស អង់សរល ស សចញមុម
ជំទស់ សហ្ើយ តគ្មូិ ឱ្យ គ្បសទស ទ ំងពីរ សុមចិតត ទុក្ គ្បសទស
សសៀម ជា ដំបៃ់គ្ទ រវាង អាណាៃិរម អង់សរល ស ៃិង បារាំង
សៅ អាសុី ភារ អាសរន យ៍ ខ្ដល ជា ក្តាត នាំ ឱ្យ គ្បសទស សសៀម
មិៃ កាលយ សៅ ជា គ្បសទស អាណាៃិរម។ ចំខ្ែក្ ខាង យួ ៃ
ិ បារាំង សរ ការ
ិញ

រ គ្ពំខ្ដៃ ខ្មម រ-យួ ៃ ររ គ្ោៃ់ ខ្ត សំរាប់

ទប់ សាកត់ ពួ ក្ បោះសបារ យួ ៃ គ្បឆ្លំង ៃឹង បារាំង នាំ ោន រត់
មក្ ពួ ៃ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ។
ពី ឆ្លនំ ១៨៦៣ ដល់ ឆ្លនំ ១៨៨៤ សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ សៅ សគ្កាម អាណា
ពាបាល បារាំង ខ្សស, អជាញធរ បារាំង សរ សដើរ តួ ជា ឧបតា មភក្
សៅ ក្នុង ក្ិចចការ រាជការ ខ្មម រ។ រយៈសពល សនាោះ ខ្ដល សោក្
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
Alain Forest71 ឱ្យ ស្មោះ ថ្ន រយៈសពល នៃ អន ក្ គ្តួ សគ្តាយ ្ល ិូ
(sic)។ អវ ីៗ ខ្ដល ខ្ដល អាជាញធរ បារាំង សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ សធវ ើ សសច
ក្ត ីរាយការែ៏ សៅ អរគ សទសាភិបាល បារាំង សៅ ទីគ្ក្ ុង ហាែូយ
សហ្ើយ ពី ទីគ្ក្ ុង ហាែូយ សៅ គ្បធានាធិបតី បារាំង ររ សរ
បង្ហាញ ខ្ត អំពី ឧតត មភាព នៃ អាណាៃិរមៃិយម ជា រ ូបភាព
នៃ គ្ស ុក្ខ្មម រ ជា គ្បសទស ៃិង គ្បជារាស្តសត មិៃ រ ងងរ ូស ៃឹង អជាញ
ធរ របស់ បារាំង។
ចាប់ ពី ឆ្លនំ ១៨៨៤ បារាំង ចាប់ ស្ត ើម សធវ ើ ការខ្ក្ទគ្មង់ នៃ
គ្បព័ៃធ រដា បាល ៃិង សហ្រញ្ញ ិតថុ ៃិង គ្ពម ទ ំង ដក្ សចញ ពី មុម
ដំខ្ែង ក្ុងសី សសនាបតី ខ្មម រ ខ្ដល មាៃ ឥទធ ិពល សៅ សលើ សសត ច
ខ្មម រ ៃិង ខ្តងតាំង មស្តៃតី ខ្មម រ ថ្ម ី ខ្ដល សរ សមើល ស ើញ ថ្ន ជា
អន ក្ ចុោះចូ ល ទ ំងគ្ស ុក្ ៃឹង រំៃិត ខ្ក្ទគ្មង់ របស់ សរ។ ការខ្ក្
ទគ្មង់ តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ ការខ្ក្ ចិតតរំៃិត ថ្ម ី ដូ សចន ោះ បារាំង សរ
បសងក ើត សាោ គ្ក្មការ សដើមបី បង្ហាត់បសគ្ងៀៃ អន ក្ រាជការ ខ្មម រ
ិ ា រដា បាល តុោការ ទំសៃើប, សរ បសងក ើត សាោ អប់រំ
ឱ្យ សចោះ ិជា
ិ ា ទំសៃើប គ្រប់ ិ ិ
ថ្ម ី សំរាប់ បសគ្ងៀៃ យុិជៃ ខ្មម រ ឱ្យ សចោះ មុម ិជា
ិ
ស័យ ិទាសាស្ត
សត ជាៃ់ដំបូង ៃិង សំខាៃ់ៗ ខ្ដល ជា មូ លដ្ឋាៃ សំ
ិ
រាប់ បែ្ុោះបណា
ត ល ចិតតរំៃិត នៃ តក្ក ភាព ៃិង ិចារែភាព
ខ្ដល ជា សគ្តូិ ៃឹង អបិយជំសៃឿ។ ខ្មៃពិត ការខ្ក្ទគ្មង់
ិ
ិ មាៃ ដល់ គ្បជារាស្តសត ខ្មម រ
ទ ំងឡាយ សនាោះ វា ជា ិធាៃការ
ិជា
71

សោក្ បាៃ សរសសរ សសៀិសៅ មួ យ មាៃ ចំែងសជើង ថ្ន Le Cambodge

et la colonisation française – Edition L’HARMATTAN - 1980.
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ខ្ដល មិៃ អាច គ្បខ្ក្ក្ បាៃ សនាោះសឡើយ ខ្ត បារាំង សរ សធវ ើ សៅ
ក្នុង រំៃិត អាណាៃិរមៃិយម ររថ្ន សំរាប់ បំស រ ើ ្លគ្បសយជ
ៃ៏ ៃសយបាយ របស់ សរ សគ្ចើៃ ជាង ្លគ្បសយជៃ៏ ខ្មម រ ដូ ច
យ៉ាង បងខ ំ ខ្មម រ ឱ្យ ទទួ ល សាគល់ តនមល នៃ អរ ិយធម៏ បារាំង ថ្ន
ជា អរ ិយធម៏ គ្បសសើរ ដ្ឋច់ខាត។ ដូ សចន ោះ ការបែ្ុោះបណា
ត ល ឱ្យ
ិ
មាៃ ចិតតរំៃិត តក្ក ភាព ៃិង ិចារណាភាព
ររ សធវ ើសឡើង សៅ
ក្នុង ចិតតរំៃិត សទល សនាោះឯង ខ្ដល នាំ បសងក ើត ិែណៈ អន ក្ សចោះ
ដឹង ខ្មម រ ថ្ម ី ខ្ដល ជា ិែណៈ កាត់ ផ្ទតច់ ពី មូ លដ្ឋាៃ ជាតិ ពិត
គ្បាក្ដ។ សបើ ៃិយយ មល ី ឱ្យ គ្សួ ល យល់ ររថ្ន ការខ្ក្ទគ្មង់ របស់
បារាំង វា មាៃ លក្ខ ែៈ ជា ការយក្ ចំសែោះដឹង ថ្ម ី មក្ គ្បជួ ស
ៃឹង ចំសែោះដឹង ខ្មម រ ខ្ត មត ង។ ដូ ច សោក្ បុែណ ចៃា ម៉ាុល ោត់
សរសសរ សៅ ក្នុង សសៀិសៅ របស់ ោត់ ថ្ន សៅ សម័យ រាជយ
បារាំង អវ ី ខ្ដល ជា រំៃិត បារាំង ររ គ្បសសើរ ជាង រំៃិត ខ្មម រ ជា
ៃិចច សំរាប់ អន ក្ សចោះដឹង ខ្មម រ, សូ មបី ៃិយយ ៃិង អាៃ ជា ភាសា
បារាំង ក្៏ ទុក្ ជា សញ្ញញ នៃ ការសចោះដឹង សនាោះខ្ដរ។ សៃោះសហ្ើយ
ខ្ដល ជា មរតក្ ខ្ដល សរ ទុក្ ឱ្យ ខ្មម រ សៅ ក្នុង រយៈសពល ៩០
ឆ្លនំ នៃ អាណាៃិរមៃិយម បារាំង សៅ ក្នុង ចិតតរំៃិត អន ក្ សចោះ
ដឹង ខ្មម រ។ សតើ ការែ៏ សៃោះ វា ជា ក្ំហ្ុស របស់ បារាំង ឬ ជា
ក្ំហ្ុស របស់ ខ្មម រ ? ជា ក្ំហ្ុស របស់ បារាំង សៅ សលើ ចំែុច ថ្ន
អន ក្ ខាលំង សគ្បើ ក្មាលំង ជិោះជាៃ់ អន ក្ សមាយ។ ជា ក្ំហ្ុស របស់
ខ្មម រ សៅ គ្តង់ ថ្ន អន ក្ សមាយ ទុក្ ឱ្យ អន ក្ ខាលំង ជិោះជាៃ់ មល ួៃ
តាម សសរ ើ។ សលើ ចំែុច សៃោះ ឯង ខ្ដល វា មុស ោន ពី ចិតតរំៃិត
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
អាសមរ ិកាំង សៅ សពល សរ គ្តួ តគ្តា គ្បសទស ជប៉ាុៃ ររ សរ សធវ ើ
សៅ ក្នុង រំៃិត ជួ យ គ្បជារាស្តសត ជប៉ាុៃ ឱ្យ យល់ ដឹង អំពី តនមល
ិបបធម៏ ជាតិ របស់ មល ួៃ សដ្ឋយ ្ត ល់ សសរ ើភាព តាម ្ល ិូ លទធ ិ
គ្បជាធិបសតយយ ឱ្យ ជៃជប៉ាុៃ រិតពិចារណា សដ្ឋយ សសរ ើ សដើមបី
ក្សាង សជារវាសនា របស់ គ្បជាជាតិ មល ួៃ សដ្ឋយ មល ួៃ ឯង, រ ើ
ិ សរ សឆ្ល ៀត យក្ អវ ី ខ្ដល ជា ិជា
ិ ា
ឯ អន ក្ សចោះដឹង ជប៉ាុៃ ិញ
ទំសៃើប មក្ ក្សាង គ្បជាជាតិ របស់ សរ សៅ ក្នុង ចិតតរំៃិត ជ
ប៉ាុៃ។ គ្បសយរ ដ៏ ពិសុ សត របស់ ជៃជាតិ ជប៉ាុៃ សៅ សម័យ
សនាោះ ររ ‹ សគ្បើ បសចច ក្សទស នៃ មសច ឹមគ្បសទស សៅ ក្នុង ចិតត
រំៃិត ជប៉ាុៃ› ខ្ដល ជា

ក្យ សសងខ ប មួ យ ថ្ន ‹បុៃកាករ›

(rénovation)។
ការសសងក ត សៃោះ មិៃខ្មៃ ជា រំៃិត រមិលរុែ ចំស

ោះ គ្បជា

ជាតិ បារាំង សនាោះសឡើយ ខ្ត គ្បជាជាតិ បារាំង ក្៏ មិៃខ្មៃ ជា
អាណាៃិរមៃិយម សនាោះខ្ដរ សគ្

ោះ អាណាៃិរមៃិយម ជា

គ្បព័ៃធ ៃសយបាយ បសងក ើត សឡើង សដ្ឋយ មៃុសស មួ យ គ្ក្ ុម យក្
មក្ អៃុិតត សដើមបី បំស រ ើ ្លគ្បសយជៃ៏ អវ ីមួយ សហ្ើយ គ្បព័ៃធ
ិ ៃ៏ ថ្យសគ្កាយ នៃ ដំសែើរ នៃ
សៃោះ សរ អាច ទុក្ បាៃ ជា ការ ិិតត
មៃុសសជាតិ ខ្ដល សរ អាច បសនាាស បាៃ សហ្ើយ គ្តូិ សរ ្ត នាា
សទស តាម ្ល ិូ ចិតត សគ្កាយ ពី សស្តង្ហគម សោក្ សលើក្ ទី២។ ដូ សចន ោះ
ខ្មម រ មិៃ អាច អរុែ គ្បព័ៃធ គ្បឆ្លំង ៃឹង មៃុសសជាតិ មួ យ
ថ្ន ជា ការសសស្តង្ហគោះជាតិ ខ្មម រ បាៃ សនាោះសឡើយ សហ្ើយ អាណា
ៃិរមៃិយម បារាំង ខ្សស ក្៏ មិៃ បាៃ ខ្ក្ទគ្មង់ ចិតតរំៃិត
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
អន ក្ ដឹក្នាំ ខ្មម រ បៃត ិច សសាោះសឡើយ ឬ ្ត ល់ ៃូ ិ រ ូបធាតុ នៃ ចិតត
រំៃិត អវ ីមួយ សំរាប់ យក្ មក្ រិត បំភលរ ្ល ិូ ក្សាង ជាតិ។ ខ្ត
ជៃខ្មម រ ភារ សគ្ចើៃ ទុក្ អាណាៃិរមៃិយម បារាំង ខ្សស ជា
ជសគ្មើស គ្តឹមគ្តូិ មួ យ សដើមបី ការ
្លៃ

រ គ្បជាជាតិ ពី ការ

ៃ របស់ បរសទស សសៀម ៃិង យួ ៃ។ ពិតណាស់ បារាំង

សរ មិៃ បាៃ លុបបំបាត់ សចាល អំណាច ផ្ទតច់ការ របស់ របប
រាជាៃិយម ខ្ត សរ បាៃ សធវ ើ ឱ្យ មាៃ ការ រ ើក្ចំស រ ើៃ មួ យ ចំៃួៃ
ិ យ សុខាភិបាល សា
សៅ ក្នុង សងគ ម ខ្មម រ ដូ ចយ៉ាង សៅ ក្នុង ិស័
ធារែៈ, សហ្ដ្ឋារចនាសមព ័ៃធ, ជំសរឿៃ នៃ បុរគល តាម គ្បព័ៃធ នៃ
ការអប់រំ ជាតិ ខ្បប ទំសៃើប ៃិង ការយល់ដឹង អំពី តនមល នៃ
គ្បជាជាតិ តាម ការគ្សាិគ្ជាិ រក្ ស ើញ អរ ិយធម៏ រុងសរឿង របស់
ជាតិ សាសៃ៏ ខ្មម រ សៅ សម័យ មហា ៃររ។
សគ្កាយ ពី គ្ស ុក្ខ្មម រ ទទួ ល បាៃ ឯក្រាជយ ជាតិ សពញសលញ សៅ
ឆ្លនំ ១៩៥៣ ៃិង បនាាប់ ពី ការសាក្លបង អៃុិតត គ្បព័ៃធ នៃ
លទធ ិគ្បជាធិបសតយយ ចាប់ ពី ឆ្លនំ ១៩៤៦ សៅ សគ្កាម ទមៃ ៃ់ នៃ
ចិតតរំៃិត ហ្ួ សសម័យ។ សព សសមត ច សីហ្ៃុ គ្ទង់ សគ្បើ
មសធាបាយ គ្រប់ ខ្បបយ៉ាង សដើមបី បញ្ច ប់ ដំសែើរ នៃ លទធ ិគ្បជា
ធិបសតយយ សសរ ើ ពហ្ុបក្ស សៅ គ្ស ុក្ខ្មម រ សដ្ឋយ បសងក ើត គ្បព័ៃធ
ៃសយបាយ ថ្ម ី មួ យ ខ្ដល គ្ពោះអងគ យល់ស ញ
ើ ថ្ន ជា គ្បព័ៃធ
ង្ហយយល់ សំរាប់ គ្បជារាស្តសត, គ្ពោះអងគ គ្បទៃ នាម ថ្ន ‹ចលនា
សងគ មរាស្តសតៃិយម› ខ្ដល មិៃខ្មៃ ជា ចលនា ៃសយបាយ។ ៃ
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
យៈ ិទូិ 72 បរសទស មល ោះ ទុក្ ការបសងក ើត សៃោះ ជា ដំណាក្់ការ អៃត រ
ការ នៃ ការខ្ក្ទគ្មង់ នៃ គ្បព័ៃធ ៃសយបាយ ខ្មម រ សៅ រក្ លទធ ិ
គ្បជាធិបសតយយ។ បញ្ញញជៃ ខ្មម រ សគ្ចើៃ ទុក្ ដំណាក្់ការ អៃត រ
ការ សៃោះ ថ្ន ជា ្ល ិូ ក្ណា
ត ល ររ ជា ការ្ស ំ រវាង លទធ ិគ្បជាធិបសត
យយ សសរ ើ នៃ មសច ឹមគ្បសទស ៃិង លទធ ិសងគ មៃិយម ឬ ក្ុម្ុយៃិសត
នៃ ពួ ក្ គ្បសទស នៃ សោក្ ខាង សក្ើត ឬ ជា សំសយរ រវាង លទធ ិ
គ្បជាធិបសតយយ សសរ ើ, សងគ មៃិយម ៃិង គ្បនពែី ជាតិ។ តាម
ការពិត សព សសមត ច សីហ្ៃុ គ្ពោះអងគ យក្ រំៃិត តាម រំរ ូ នៃ
គ្បសទស បី ររ គ្បសទស យូសហាគសាល ិ,ើ អុីគ្សាខ្អល ៃិង ចិៃគ្បជាមា
ៃិត មក្ សធវ ើ ជា សំសយរ។ ខ្ត មូ លដ្ឋាៃ សៃោះ វា មិៃ អាច
បសងក ើត បាៃ ជា ឧតត មរតិ ៃសយបាយ មាំមួៃ ៃិង អាច យក្
វា មក្ អៃុិតត សៅ ក្នុង សក្មម ភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល ឱ្យ គ្តូិ
ៃឹង បញ្ញា ជាតិ ខ្មម រ ពិត គ្បាក្ដ។ ខ្ត សរ អាច យល់គ្ពម បាៃ
ថ្ន គ្បជាធិបតី វា ជា ទគ្មង់ មួ យ នៃ ការសរៀបចំ នៃ អំណាច
ៃសយបាយ សៅ រក្ ការរក្ស ើញ អតត សញ្ញញែ (identification)
នៃ ការរ ួបរ ួម រវាង អន ក្ ដឹក្នាំ ៃិង គ្បជារាស្តសត សំរាប់ អនារត
ខ្ដល ទុក្ ជា រតិបែឌិត មួ យ ខ្ដល គ្តូិ ខ្ត សធវ ើ ឱ្យ សំសរច បាៃ
ជា ចាំបាច់។ សោលសៅ សៃោះ ឯង ខ្ដល តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ ការរ ើក្ចំ
សរ ើៃ ោមៃក្ំ រ ិត ៃិង ិឌ្ឍៃក្មម មិៃ សចោះ ឈប់ សដើរ សៅ រក្
សងគ ម ដ៏ លអ មួ យ ខ្ដល គ្បជាជាតិ គ្បាថ្នន ចង់ បាៃ។ ការរក្
ស ើញ អតត សញ្ញញែ សៃោះ ខ្ដល គ្ពោះបាទ ជ័យិរ័ មៃ ទី៧ (១១៨១72

ៃយ់ ិ ិទូ : ៃសយបាយិ ិទូ ; politicologue។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
១២១៨) គ្តាស់ ឱ្យ ចារ

ក្យ សសាលក្ ថ្ន ‹ទុក្ខ របស់ គ្បជារាស្តសត ជា

ទុក្ខ របស់ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ផ្ទាល់›។ ប៉ាុខ្ៃត ចិតតសមតាត របស់ គ្ពោះអងគ
មិៃ អាច ខាឃ្ំង មិៃ ឱ្យ មហា ៃររ ខ្មម រ រលំ បាៃ សនាោះសឡើយ
សគ្

ោះ ចិតតសមតាត វា មិៃ សឆ្ល ើយ គ្តូិ ៃឹង បញ្ញា ពិត របស់ គ្បជា

ជាតិ ខ្មម រ សៅ សម័យ សនាោះ ខ្ដល សោក្ ប៊ាុៃ ចៃា ម៉ាុល ក្ត់
សំោល់ សៅ ក្នុង សសៀិសៅ របស់ ោត់ ថ្ន បញ្ញា ខ្ដល នាំ ឱ្យ
គ្បជាជាតិ ខ្មម រ មវ ោះ ការរ ួបរ ួម សៅ ក្នុង សងគ ម ររ បញ្ញា ចរ ិត
របស់ ខ្មម រ ខ្ត មត ង។
ចរ ិត ររ ចិតតរំៃិត, មិៃ អញ្ច ឹង សទ ? ចិតតរំៃិត ៃសយបាយ
នៃ គ្បជាជៃ វា អាច ជា ចិតតរំៃិត បសងក ើត ឬ បំផ្ទលញ, ជា
រំៃិត ដុោះដ្ឋល ឬ រំៃិត មសត់សមាយ ខ្ដល វា បញ្ញចំង សចញ
ិ មាៃ ឬ អិជា
ិ មាៃ របស់ គ្បជាជាតិ។
មក្ សគ្ៅ ជា រ ូបភាព ិជា
សហ្ើយ សយើង ដឹង ថ្ន ក្មាលំង ខាលំងកាល របស់ គ្បជាជាតិ សរ អាច
ិ វា គ្ោៃ់ ខ្ត មាៃ សៅ
វាស់ វា បាៃ ខ្ត ឱ្ៃភាព របស់ វា ិញ
ក្នុង អារមម ែ៏ ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ, សហ្ើយ សៅ សពល ខ្ដល គ្បជាជាតិ
រោយ ឬ ធាលក្់ មល ួៃ ជា ម្ុំ បរសទស សទើប ដឹង ថ្ន វា យរត សពល
សៅ សហ្ើយ។ បាតុភូត ខ្បប សៃោះ ឯង ខ្ដល មាៃ សក្ើត សឡើង
សៅ សម័យ មហា ៃររ ខ្មម រ។ សួ រ ថ្ន សតើ បុពវបុរស ខ្មម រ បាៃ សធវ ើ
អវ ី មល ោះ ខ្ដល អាច ឱ្យ បាតុភូត ខ្បប សៃោះ អាច សក្ើត មាៃ បាៃ
ដល់ គ្ស ុក្ខ្មម រ ? គ្តូិ ដឹង ថ្ន គ្បសិៃ សបើ ខ្មម រសយើង សលើក្ យក្
លទធ ្ល ជា មរតក្ ខ្ដល បុពវបុរស សយើង ទុក្ ឱ្យ មក្ ពិចារណា
សយើង ក្៏ អាច ៃិយយ បាៃ ថ្ន ោត់ ក្៏ ជា អន ក្ ក្សាង
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
គ្បាសាទ អចា រ ិយៈ ទ ំងឡាយ សហ្ើយ ោត់ ក្៏ ជា អន ក្ សបាោះបង់
គ្បាសាទ ទ ំងសនាោះ សចាល សៅ ក្ណា
ត ល នគ្ពសាត សនាោះខ្ដរ ខ្ដល
កាលយ សៅ ជា ទីសាាៃ ខ្ដល ធមម ជាតិ យក្ មក្ ឆ្លលក្់ ជា បូ រ ើ ថ្ម ី
សំរាប់ សទ

រក្ស សធវ ើ ជា ពនាល័យ73 សគ្កាយ ពី ពួ ក្ អាទិសទព

ៃិង សទ ត នាំ ោន ចាក្សចញ សដ្ឋយ ោមៃ អាល័យ សគ្

ោះ នាំ ោន

យង តាម គ្ពោះបាទ ពញា យត (១៣៨៤-១៤២៧) សៅ ឆ្លនំ
១៣៩២ សៅ សាង រាជធាៃី ថ្ម ី សៅ គ្ស ុក្ បាសាៃ (គ្ស ុក្ គ្សីសៃធ
បចចុបបៃន )។ ការស្ា រ រាជធាៃី សៃោះ វា សៅ ជា ទសសៃៈ ថ្ម ី នៃ យុទធ
សាស្តសត ការ

រ ជាតិ របស់ អន ក្ ដឹក្នាំ ខ្មម រ សៅ ចំស

ោះមុម

ៃសយបាយ វាត ទឹក្ដី របស់ ៃររ សសៀម, ររថ្ន ឱ្យ អាទិភាព
ដ្ឋច់ខាត សៅ សលើ ការទប់ទល់ៃឹង ការវាយ គ្បហារ របស់ សគ្តូិ
សៅ ក្នុង ន្ា ក្នុង នៃ ៃររ ខ្ដល ជា យុទធសាស្តសត សបាោះបង់ ការ
ការ

រ គ្ពំខ្ដៃ ជាតិ។ យុទធសាស្តសត សៃោះ វា មាៃ អៃុភាព

ិ មាៃ សគ្
អិជា

ោះ សសៀម សរ មក្ សធវ ើ សស្តង្ហគម សៅ ក្នុង គ្ស ុក្ខ្មម រ

តាម ខ្ត ចិតត សរ ចង់ សគ្

ោះ ខ្មម រ សបើក្ ចំហ្រ គ្ពំខ្ដៃ ឱ្យ សរ

ចូ ល បាៃ យ៉ាង ង្ហយគ្សួ ល, សហ្ើយ មាៃ សស្តង្ហគម មត ងៗ ខ្តង
ខ្ត នាំ ទុក្ខ សិទនា ដល់ គ្បជារាស្តសត ខ្មម រ នគ្ក្ខ្លង។ សៃោះ ជា ចិតត
រំៃិត របស់ អន ក្ ដឹក្នាំ ខ្មម រ សៅ សម័យ សនាោះ ខ្ដល យក្
រំៃិត សាមញ្ញ

មក្ សដ្ឋោះគ្សាយ មិសស បញ្ញា (problème

complexe)។

73

ពនាល័យ : លំសៅក្នុងនគ្ព។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ក្៏ ដូ ច សព សសមត ច សីហ្ៃុ គ្ពោះអងគ យក្ ចលនា សងគ មរាស្តសត
ៃិយម ជា ដំសណាោះគ្សាយ សាមញ្ញ ខ្ដល គ្ពោះអងគ យល់ស ើញ
សដ្ឋយ មាៃ ជំសៃឿ ថ្ន រាស្តសត ង្ហយ យល់ បាៃ មក្ សដ្ឋោះគ្សាយ មិ
សស បញ្ញា របស់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ ខ្មៃខ្ទៃ គ្ទឹសតី នៃ សងគ មរាស្តសត
ៃិយម វា អាច ជា ដំសណាោះគ្សាយ មួ យ សំរាប់ រយៈសពល មួ យ សៅ
បរ ិបទ មួ យ ររ ការគ្បមូ ល ក្មាលំង ជាតិ សដើមបី បំស រ ើ គ្បសយជៃ៏
ជាតិ ខ្ដល វា នាំ ឱ្យ សងគ មរាស្តសតៃិយម ទទួ ល បាៃ សជារជ័យ
មួ យ រយៈ ខ្ដល ោមៃ ៃរណា អាច គ្បខ្ក្ក្ បាៃ។ ខ្ត ិឌ្ឍៃក្មម
របស់ សងគ មរាស្តសតៃិយម វា ោមៃ ការខ្ក្ទគ្មង់ នៃ ចិតតរំៃិត
ជា ជសគ្ៅ នៃ ពពួ ក្ អន ក្ ដឹក្នាំ ជាតិ វា នាំ ទញ ចលនា សនាោះ
ង
ឱ្យ ិលគ្តឡប់
មក្ រក្ ទមាលប់ ចាស់ ររ អំណាច ផ្ទតច់ការ សគ្

ោះ

វា ជា របស់ សាមញ្ញ សហ្ើយ ង្ហយគ្សួ ល សំរាប់ គ្បគ្ពឹតត អំសពើ ជិោះ
ជាៃ់ ដល់ មៃុសស។ សងគ មរាស្តសតៃិយម ជា មសធាបាយ សំរាប់ សធវ ើ
អភិិដឍៃ៏ ជាតិ ក្៏ វា កាលយ តាម ខ្បប សៃោះ សៅ ជា ឧបក្រែ៏
ៃសយបាយ ផ្ទតច់ការ របស់ សព សសមត ច សីហ្ៃុ។ ខ្ត វា ោមៃ អវ ី
ជា ការចខ្មល ក្ សនាោះសឡើយ សគ្

ោះ វា សា ិត សៅ ក្នុង ការគ្បតិបតត ិ

ៃិង ចិតតរំៃិត របស់ ខ្មម រ តាំង ពី អតីតកាល មក្ សមល ោះ ខ្ដល
ជា ចិតតរំៃិត សៅៃឹងមួ យក្ខ្ៃល ង។
មក្ ដល់ សម័យ ដ៏មលីមួយ នៃ របប សាធារែរដា ខ្មម រ ចិតតរំៃិត
សៃោះ វា មិៃ បាៃ ក្សគ្មើក្ សនាោះសឡើយ សទោះបី មាៃ បំែង លអ ពី
សំណាក្់ របស់ ពួ ក្ អន ក្ ដឹក្នាំ ថ្ន ៃឹងនាំ ោន ខ្ក្ ចិតតរំៃិត
ខ្មម រ តាម ការប្រូ របប រាជាៃិយម មក្ ជា របប សាធារែរដា ។
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
សួ រ ថ្ន សតើ សស្តង្ហគម វា សធវ ើ ឲ អាក្់ខាៃ នៃ ការខ្ក្ទគ្មង់ សនាោះ ?
យក្ សស្តង្ហគម មក្ សធវ ើ ជា សលស វា មិៃ គ្តឹមគ្តូិ សនាោះសឡើយ។
ិ សស្តង្ហគម ការ
្ទុយ សៅ ិញ

រ ជាតិ សនាោះឯង ខ្ដល ពួ ក្ អន ក្

ដឹក្នាំ គ្តូិ ចាំបាច់ សធវ ើ ការខ្ក្ទគ្មង់ សនាោះ ឱ្យ បាៃ ជា ដ្ឋច់
ខាត សគ្

ោះ ជា ក្តាត សំខាៃ់ មួ យ សំរាប់ យក្ មក្ សធវ ើ អាិុធ

ចិតត សដើមបី ការ

រ ជាតិ ពី ការ្លៃ

ៃ ពី សំណាក្់ ទ័ព យួ ៃ

ក្ុម្ុយៃិសត។ សៅ សពល ខ្ដល គ្បជារាស្តសត ខ្មម រ ចាប់ ស្ត ើម សួ រ ថ្ន
សតើ សស្តង្ហគម សនាោះ សធវ ើ សដើមបី អន ក្ណា ររ ពិត ជា ការស្ត ើម នៃ
បរាជ័យ សនាោះឯង។
សតើ សរ អាច ទុក្ របប ក្មពុជា គ្បជាធិបសតយយ សៅ ថ្ន របប
ខ្មម រ គ្ក្ហ្ម ជា អន ក្ ខ្ក្ទគ្មង់ ដ្ឋច់ខាត នៃ ចិតតរំៃិត
ិ មាៃ ខ្មម រ ? ចសមល ើយ ររ ពិត ជា ថ្ន សទ សគ្
អិជា

ោះ របប សៃោះ នាំ

យក្ លទធ ិក្ុម្ុយៃិសត មក្ អៃុិតត សដើមបី វាយ ក្សមា ច សងគ ម ខ្មម រ
សដើមបី ក្សាង សងគ ម សិបបៃិមមិត ថ្ម ី មួ យ ខ្ដល វា ោមៃ មល ឹមសារ
ជាតិ អវ ី បៃត ិច សសាោះសឡើយ។ ពួ ក្ បញ្ញញជៃ ខ្មម រ គ្ក្ហ្ម សរ ខ្តង
ិ
នាំ ោន ៃិយយ ថ្ន របប របស់ សរ ររ ខ្្អ ក្ សលើ មូ លដ្ឋាៃ ិទា
សាស្តសត សគ្

ិ
ោះ លទធ ិក្ុម្ុយៃិសត ជា ិទាសាស្ត
សត នៃ បដិិតត ៃ៏ សំរាប់

ប្រូ របប ដឹក្នាំ សដើមបី ក្សាង សងគ ម ក្ុម្ុយៃិសត ខ្ដល ជា
សងគ ម ោមៃ ិែណៈ។ ខ្ត ពួ ក្ ទ ំងសនាោះ សភល ច រិត ថ្ន ការសមាលប់
មហាជៃ មិៃខ្មៃ ជា ការខ្ក្ទគ្មង់ សនាោះសទ។ ការភាៃ់គ្ចឡំ
សៃោះឯង ខ្ដល នាំ ឱ្យ របប សៃោះ ទទួ ល បរាជ័យ មិៃគ្តឹម ខ្ត ជា
បរាជ័យ នៃ របប របស់ មល ួៃ ខ្ត ប៉ាុសណា
ណ ោះ សទ ររ ខ្ថ្ម ទ ំង នាំ

ឧប សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

៩ អករា ២០២០

ទំព័រ 120 sur 123

ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ឱ្យ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ធាលក្់ សៅ សគ្កាម ការគ្តួ តគ្តា របស់ យួ ៃ
ខ្ដល ធាលប់ ជា មិតត រ ួម អាិុធ។ សតើ សៃោះ មិៃខ្មៃ ជា ភាព
សលៃ សលៃ ើ របស់ ពួ ក្ អន ក្ ដឹក្នាំ សនាោះ សទឬ ? សៃោះ សហ្ើយ ខ្ដល
សោក្ ប៊ាុែណចៃា ម៉ាុល ោត់ ថ្ន ជា ចារ ិត សាវ

ក្់ មកុដ។

របប ដឹក្នាំ បចចុបបៃន ជា របប ល្ ួច ររ ពួ ក្ អន ក្ ដឹក្នាំ រិត
ខ្ត ពី លួ ច ជាតិ សហ្ើយ នាំ ោន ថ្ន គ្ស ុក្ មាៃ សៃត ិភាព សហ្ើយ
បងខ ំ ឱ្យ គ្បជារាស្តសត ខ្មម រ អរុែ ដល់ សៃត ិភាព។ សួ រ ថ្ន សបើ មាៃ
គ្បជាជៃ យួ ៃ រាប់ ោៃ នាក្់ សរ ចូ ល មក្ រស់សៅ ក្នុង គ្ស ុក្
ខ្មម រ តាម សសរ ើ , សហ្ើយ គ្ពំខ្ដៃ សមុគ្ទ ក្ត ី ទឹក្ដី ក្ត ី របស់ ខ្មម រ
គ្តូិ យួ ៃ បងខ ិត តាម អំសពើ ចិតត ចូ ល មក្ ក្នុង ន្ា ដី ខ្មម រ, សហ្ើយ
គ្បជាពលរដា នាំ ោន ចំណាក្ គ្ស ុក្ សៅ សធវ ើ ការ សៅ បរសទស
មាៃ ចំៃួៃ ដល់ ោៃ នាក្់, សួ រ ថ្ន សតើ សៃត ិភាព អោះអាង សនាោះ
ជា សៃត ិភាព សំរាប់ អន ក្ណា ? មិៃ នាំ ោន ខ្ក្ ចិតតរំៃិត ពួ ក្
អន ក្ ដឹក្នាំ នាំ ោន
ដូ ច សាវ

ក្់ ង្ហរ ិែណអភិជៃ នៃ របប សក្ត ិភូមិ

ក្់ មកុដ សនាោះឯង។

សត្ើ ខ្មែរ អាច សធវើ អវី បាន ?
ង
សយើង ិល
គ្តឡប់ មក្ រក្ មសសិ ចិតតរំៃិត (pensées
complexes) សដើមបី ឆ្លុោះសមើល ថ្ន សតើ ការខ្ក្ទគ្មង់ នៃ ចិតតរំៃិត
វា អាច សធវ ើ សៅ សលើ ចំែុច ណា បាៃ មល ោះ ? ដូ ច ពពួ ក្ សងគ ម
ិទូិ មល ោះ យល់ស ើញ ថ្ន ចំសែោះដឹង គ្តូិ យល់ ដឹង អំពី ភាព ្ទុយ
ោន មាៃ តក្ក ភាព (logique) ខ្ដល សយើង គ្តូិ គ្បឈរ មុម។ :

ឧប សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

៩ អករា ២០២០

ទំព័រ 121 sur 123

ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
-

សណា
ត ប់ធានប់ ក្៏ មាៃ អសណា
ត ប់ធានប់ (ការគ្ចឡំបល់) ;

-

ិ
ិទាសាស្ត
សត បំភលរ ការលៃ ង់សមល ;

-

ិបបធម៏ ក្៏ មាៃ អនារយធម៍ សៃោះ ខ្ដរ ;

-

សហ្តុ្ល បរ ិសុទធ ក្៏ វា អាច មិៃ សមសហ្តុ្ល ;

-

ិ សៅ មក្ ;
សហ្តុ្ល ៃិង តណា
ា គ្តូិ ការ ោន សៅ ិញ

-

របស់ ខ្ត មួ យ ក្៏ មាៃ អសៃក្រុែ ផ្ទាល់ មល ួៃ របស់ វា។

ចំែុច ទ ំង ៦ ខាង សលើ សៃោះ វា បង្ហាញ ថ្ន អវ ី ខ្ដល សយើង យល់
ថ្ន គ្តូិ ក្៏ វា អាច មុស សនាោះ ខ្ដរ, ដូ សចន ោះ វា ោមៃ អវ ី ជា ការពិត
ដ្ឋច់ខាៃ សៅ ក្នុង ចិតតរំៃិត របស់ មៃុសស សនាោះសឡើយ។ ដូ ច
បុរាែ ភាសិត ខ្មម រ ខ្ថ្ល ង ថ្ន ‹ សចោះ ឯង ឱ្យ ខ្គ្ក្ង សរ ›។ សហ្ើយ
អវ ី ខ្ដល ជា សម័យ ក្៏ វា មិៃ ពិត ជា លអ គ្បសសើរ ជាង អវ ី ខ្ដល
ជា បុរាែ សនាោះ ខ្ដរ, ខ្ត អវ ី ខ្ដល ជា ទំសៃៀមទំោប់ ហ្ួ ស សម័យ
សហ្ើយ មិៃ សមរមយ ក្៏ រួ រ សចាល សៅ ចុោះ ខ្ត ក្៏ មិៃ គ្តូិ យក្
អវ ី មក្ ប្រូ សដ្ឋយ ោមៃ ការរិតពិចារណា សនាោះ ខ្ដរ។ សៅ ក្នុង
សសៀិសៅ របស់ សោក្ ប៊ាែ
ុ ណ ចៃា ម៉ាុល ោត់ បាៃ សលើក្សឡើង
ិ មាៃ ដូ ច
ចរ ិត ខ្មម រ មួ យ ចំៃួៃ ខ្ដល ោត់ ទុក្ ជា ចរ ិត អិជា
យ៉ាង : រំៃិត ‹ មាៃ ខ្ត អញ ›, រំៃិត លួ ច យក្ សយបល់ សរ,

រួ រ ខ្ត ពីសគ្ោោះ សាក្សួ រ, រំៃិត ខាលច ៃសយបាយ, រំៃិត សង
ឹ ,
សឹក្ សួ រពូ ជ, រំៃិត ផ្ទាញ់ផ្ទាល, រំៃិត សោភ ពសគ្ងចពគ្ងល
រំៃិត ចនគ្ង, ចូ ល គ្បយ័តន មៃុសស ជំៃិត, សមអំសៅ, សាវ

ឧប សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

ក្់ ម

៩ អករា ២០២០

ទំព័រ 122 sur 123

ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
ក្កុដ, សបើ មិៃ ចាស់ ក្ុំ អោះអាង, រួ រ ៃិយយ ខ្ត សរឿង មាៃ
គ្បសយជៃ៏, រួ រ ពត់ ឈរ ពី សៅ តូ ច, រួ រ សងៃ
ួ គ្រប់ លក្ខ ែៈ ខ្មម រ
មល ោះ ្ង, រមបី មុរងមា៉ាត់ ឱ្យ បាៃ យូ រអខ្ងវ ង។
សតើ ចរ ិត ទ ំងឡាយ សនាោះឬ ខ្ដល ខ្មម រ គ្តូិ ខ្ក្ទគ្មង់ សដើមបី ប្រូ
ចិតតរំៃិត សំរាប់ ក្សាង គ្បជាជាតិ ?
សៅ ក្នុង ការសាក្លបង ពិចារណា របស់ ម្ុំ, ម្ុំ មិៃ យក្ រំៃិត
ិ មាៃ ខាង សលើ សៃោះ មក្ ពិពែ៍នា លមអ ិត សនាោះ សទ, សូ ម
អិជា
អន ក្អាៃ អាៃ សសៀិសៅ របស់ សោក្ ប៊ាុែណចៃា ម៉ាុល សដ្ឋយ មល ួៃ
ឯង។ សហ្ើយ ក្៏ ម្ុំ ោមៃ ចសមល ើយ សលើ សំៃួរ ថ្ន សតើ ខ្មម រ អាច សធវ ើ
អវ ី មល ោះ សំរាប់ ក្សាង គ្បជាជាតិ ឱ្យ បាៃ គ្បសសើរ ជាង ខ្មម រ ពី
ជំនាៃ់ មួ យ សៅ ជំនាៃ់ មួ យ សទៀត។ ចិតតរំៃិត ខ្សវ ង រក្ សាននដ
ពិសសស ៃិង រុែក្រ ជា ៃិចាភាព ខ្ដល ជា ិបបធម៏ នៃ ឧតត ម
ភាព វា ជា ចលក្រ នៃ ការរ ើក្ចំស រ ើៃ សំរាប់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ ខ្ត
ិ មាៃ ឬក្៏
សបើ ខ្មម រសយើង មិៃ សធវ ើ ក្ំខ្ែទគ្មង់ ចិតតរំៃិត អិជា
តាម ការខ្ក្ទគ្មង់ សាក្ល ខ្ដល បាៃ សរៀបរាប់ ខាង សលើ សៃោះ
ឬក្៏ ខ្សវ ង រក្ ្ល ិូ ផ្ទាល់ មល ួៃ ខ្ត ខ្្អ ក្ សលើ មូ លដ្ឋាៃ លទធ ិគ្បជា
ធិបសតយយ សសរ ើ ខ្ដល ជា ចរៃត បាៃ បញ្ញាក្់ រ ួចសហ្ើយ ពី គ្បសិទធ
ភាព របស់ មល ួៃ សគ្មាប់ ិឌ្ឍៃភាព នៃ សងគ ម សៅ សលើ ពិភព
សោក្ ររ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ៃឹង កាលយ សៅ ជា ទឹក្ដី របស់ គ្បសទស
ជិតខាង សៅ សពល អនារត ដ៏ មល ី មួ យ ជា ពុំខាត។ ដូ ច សោក្
ៃិង សោក្គ្សី Guy Porée ៃិង Evelyne Maspero ៃិង សោក្
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ចិត្គត ំនិត្ខ្មែរ និង កំខ្ែទម្រង់
Paul Doumer រ ិោះរៃ់ សលើ ចរ ិត ខ្មម រ ថ្ន ជា ជាតិសាសៃ៏ មាៃ
ិ មាៃ ខ្ដល នាំ ឱ្យ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ចុោះ ដុៃដ្ឋប់ ជា
ចរ ិត អិជា
ៃិចច សៅ ចំស

ោះ មុម ការរ ើក្ចំស រ ើៃ នៃ គ្បសទស ជិតខាង មល ួៃ

ររ គ្បសទស សសៀម ៃិង យួ ៃ។ សបើ ខ្មម រសយើង ឆ្លុោះសមើល សដ្ឋយ មល ួៃ
ឯង សលើ សងគ ម ៃិង សាាៃភាព នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ សពវ នថ្ៃ , សួ រ
ថ្ន សតើ ការតិសទៀៃ សៃោះ វា គ្តឹមគ្តូិ ខ្ដរ ឬសទ ? សោក្ ប៊ាុៃចៃា
ម៉ាុល ក្ត ី សោក្ ៃួ ៃ ស ឿៃ ក្ត ី សោក្ ធាលប់ បាៃ សបើក្ ទវរ នៃ
ិ ា មាៃ ខ្មម រ រ ួច មក្សហ្ើយ ខ្ត ហាក្់បី សពវ នថ្ៃ សៃោះ
ចិតតរំៃិត ិជា
ខ្មម រសយើង លោះបង់សចាល សិទធិ ជា ពលរដា ប្រូ ៃឹង ការរស់សៅ ក្នុង
ិ យ នៃ អ
ទុក្ខសិទនា ក្នុង សៃត ិភាព មួ យ ខ្ដល ោមៃ ទសសៃិស័
នារត។ រំៃិត សៃោះ វា ជា សសចក្ត ី សៃន ិដ្ឋាៃ ផ្ទាល់ របស់ ម្ុំ។
សូ ម ឱ្យ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ រស់ សៅ ជា ខ្មម រ ឱ្យ បាៃ រង់ិង់ ជា ៃិចច
ិ យ នៃ សងគ ម៕
សៅ ក្នុង ការរ ើក្ចំស រ ើៃ គ្រប់ ិស័

ចប់
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