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សសចកតីស្តើរ 

ិបបធម ៏ខ្មម រ បសងក ើត ជា ចំសែោះដឹង គ្រប់  ិ ស័ិយ របស់ គ្បជាជាតិ 

ខ្មម រ។ ខ្ត សបើ ិបបធម៏ សា ិត សៅ ក្ន ុង រង្ហវ ស់ ខ្ដល សរ យល ់ស ើញ 

មុស, វាយ តនមល គ្សាល, បំខ្បក្ សចញ ជា ខ្ ន្ក្ សគ្ជើសសរ ើស ដ្ឋច់ៗ 

ោន  វា អាច នាំ បសងក ើត ជា  ិ បិតត ិ ដល់ ជាតិ គ្ពមោន  ៃឹង  ិ បិតត ិ

យល់ ដឹង របស់ គ្បជាពលរដា។ គ្បព័ៃធ  នៃ ចំសែោះដឹង ខ្បប សៃោះ 

សៅ ក្ន ុង សងគម ៃីមួយៗ ខ្ដល បុពវបុរស គ្រប ់ជាតិ សាសៃ៏ 

បាៃ បសគ្ងៀៃ សហ្ើយ ចំសែោះដឹង សៃោះ គ្តូិ  បាៃ ឆ្លល ក្់ សៅ ក្ន ុង 

សាម រត ីសងគម ខ្ដល វា នាំ ឱ្យ មាៃ ការយល់គ្ចឡំ ដ៏ សគ្ចើៃ។ ិធីិ 

ខ្បប យល់គ្សាល ឬ សគ្ជើសសរ ើស ដ្ឋច់ៗ ោន  សៃោះ បាៃ សធវ ើ ឧនាភិិ

ឌ្ឍៃ៍ នៃ សមតាភាព សធវ ើ បរបិទក្មម  (contextualiser) នៃ ការ

បសងក ើត ព័ត៌មាៃ ៃិង សធវ ើ បូរែក្មម (intégrer) ខ្ដល មិៃ អាច 

ៃឹង ត្ល ់ៃូិ ការយល់ដឹង ទងំមូល។ ជា ឧទហ្រែ៏ បញ្ញញ ជៃ 

ខ្មម រ សគ្ចើៃ ខ្ត សលើក្ យក្សម័យ រុងសរឿង សៅ សម័យ មហា ៃររ 

ខ្មម រ មក្ សធវ ើ បរបិទក្មម  ក្ន ុង សាម រត ីខ្មម រ សពវ នថ្ៃ សៃោះ ថ្ន ខ្មម រ 

អាច គ្បតាសាា បនា ឲ មាៃ សឡើង  ិ ញិ បាៃ។ រំៃិត គ្សាល ឬ 

សគ្ជើសសរ ើស ដ្ឋច់ៗ ោន  ខ្បប សៃោះ វា មិៃ បង្ហា ញ ៃូិ ការពិត ទងំ 

អស់ សទ សៅ ក្ន ុង ការ្ាយព័ត៌មាៃ សំរាប់ ចំសែោះដឹង ខ្មម រ 

សគ្ ោះ សម័យ រុងសរឿង  ព ីអតីតកាល ៃិង សម័យ បចច ុបបៃន  វា 
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មាៃ បរបិទ មុស ោន  គ្សឡោះ ទងំ របូភាព ៃិង សាម រតី ខ្ដល មិៃ 

អាច យក្ វា មក្ សធវ ើ  សមាហ្រែក្មម តាម ការសគ្បៀបសធៀប ោន  

បាៃ ជា ដ្ឋច់ខាត។ ដូសចនោះ ការសិក្ា គ្បិតត ិសាស្តសត  ជាតិ មិៃ 

មាៃ សោលសៅ  បសគ្ងៀៃ សមសរៀៃ សដើមបី ទញ យក្ បទ

ពិសសាធៃ៍ សដើមបី សធវ ើ គ្តាប ់តាម សនាោះ សទ។ ការពតិ វា គ្ោៃ់ ជា 

ការបង្ហា ញ នៃ របូភាព នៃ គ្ពឹតតការែ៏ ពិត មួយ ៃិង បរបិទ 

មួយ សៅ សពល ក្ន ុង សពល ៃឹងថ្កល់ មួយ ខ្ដល អនក្ សិក្ា គ្តូិ  

ដឹង សដើមបី ជា ចំសែោះដឹង សំរាប់ យល់ដឹង អំពី បចច ុបបៃន  មិៃ 

ឋិតសថ្រ។ ភាព មិៃ ឋិតសថ្រ នៃ បចច ុបបៃនកាល សៃោះឯង ខ្ដល 

តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ ការយល់ដឹង អំពី អតីតកាល សគ្ ោះ ចំែុច នៃ 

ទី ក្ខ្ៃលង ទងំ ពីរ សៃោះ វា មាៃ ការិ ិិតតៃ៏ ជា តំណាក់្កាល 

សហ្ើយ បៃត   ិ ិិ តត សៅ អនារតកាល ខ្ដល ោម ៃ ៃរណា អាច ដឹង 

ជា មុៃ បាៃ។ ោម ៃ អវ ី ខ្ដល សា ិតសសា រ សឡើយ, ដូសចនោះ យក្ ចំសែោះ

ដឹង ខ្ដល មាៃ ក្ៃលង មក្ យក្ មក្ សធវ ើ គ្តាប់ វា មិៃ អាច 

បសងក ើត ចំសែោះដឹង ទងំមូល សំរាប់ បចច ុបបៃនកាល សនាោះ បាៃ 

សឡើយ។ គ្តូិ ដឹង ថ្ន ការ យក្ មក្ សធវ ើ គ្តាប់ ៃិង យក្ មក្ សធវ ើ 

ជា ចំសែោះដឹង ទងំមូល វា មុស ោន  គ្សឡោះ : មួយ ោម ៃ ការ

ពិចារណា មួយសទៀត  មាៃ ការពិចារណា សៅ ក្ន ុង បរបិទ ៃិង 

បរសិាា ៃថ្មី។ 
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ធរែជាត្ិ នន អរយិធរ៏ 

គ្បិតត ិសាស្តសត  នៃ មៃុសសសោក្ ររ ជា គ្បិតត ិសាស្តសត  នៃ អរយិធម៏។ 

ដូច សៃោះ វា ពុំ អាច យល់ បាៃ អំពី ការិ ិិតតៃ៏ នៃ អរយិធម៏ នៃ 

មៃុសសជាតិ តាំង ពី អរយិធម៏ បុរាែ ដូច ជា អរយិធម៏ នៃ 

ជៃជាតិ សុហ្ម ៈ (Suhma), ជៃជាតិ សអសីុប រហូ្ត មក្ ដល់ 

អរយិធម៏ នៃ សាសនាគ្រិសត  ៃិង សាសនាអុីសាល ម ឆ្លងកាត់ 

តាម អរយិធម៏ បសិែី ៃិង សមសូ-អាសមរ ើកាំង (méso-

américaine) ៃិង បៃត  រហូ្ត មក្ ដល់ អរយិធម៏ ចិៃ ៃិង ឥែឌ  ូ

តាម ទគ្មង់ ខ្បលក្ៗ ោន  សដ្ឋយ ពុំ បាៃ អាៃ ៃិង សិក្ា គ្បិតត ិ

សាស្តសត  នៃ មៃុសសជាតិ សនាោះសឡើយ។ អរយិធម៏ ទងំឡាយ សនាោះ

សហ្ើយ ខ្ដល ត្ល់ សអាយ មៃុសសសោក្ ៃូិ លក្ខែៈ  ិ ៃិិចា ័យ

សំខាៃ់ សំរាប់ សំោល់ មល ៃួ តាម ដំសែើរ នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  នៃ 

មៃុសសជាតិ។ គ្បិតត ិិទូិ ជា សគ្ចើៃ បាៃ សិក្ា ជា ជសគ្ៅ អំពី 

អរយិធម៏ ៃិមួយៗ សហ្ើយ យក្ មក្ សគ្បៀបសធៀប ោន  ទុក្ ជា 

ចំសែោះសចោះដឹង សំរាប់ មៃុសសជាតិ។ ក៏្ ប៉ាខុ្ៃត  អនក្គ្បាជញ ទងំ

សនាោះ មាៃ ការគ្ពមសគ្ពៀង រវាង ោន  អំពី សោលការែ៏ សំខាៃ់

មួយ ចំៃួៃ សត ី ពី ធមមជាតិ, អតាសញ្ញញ ែ ៃិង ថ្នមិៃ័ត  នៃ អរយិ

ធម៏។ ជា បឋម ររ ការខ្បងខ្ចក្  ក្យ អរយិធម៏ (civilisation) 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ក្ន ុង ៃ័យ ឯក្ិចៃៈ ៃិង អរយិធម៏ ទងំឡាយ (civilisations)1 

ក្ន ុង ៃ័យ ពហ្ុិចៃៈ។ រំៃិត នៃ អរយិធម៏ គ្តូិ បាៃ 

ចិៃតបែឌ ិត2 បារាងំខ្សស (penseurs français) មួយ ចំៃួៃ យក្

មក្ សគ្បើ ក្ន ុង សតិតសទី១៨ ក្ន ុង ទសសៃៈ ទ្ ុយ ៃឹង  ក្យ អម

ៃសុ សធម៏។ តាម ទសសៃៈ របស់ ចិៃតបែឌ ិត ទងំឡាយ សនាោះ 

សងគម អារយធម៏ មុស ពី សងគម អនារយធម៍ សា ិត សៅ សលើ សាា ប័ៃ 

មាៃ ការសជឿៃសលឿៃ ក្ន ុង បូរ ើ ៃិង ក្ំរតិ នៃ ការអប់រំ របស់

គ្បជាជៃ។ មៃុសស មាៃ អារយធម៏ ជា មៃុសសលអ , មៃុសស ោម ៃ

អារយធម៏ ជា មៃុសស មិៃលអ ។ ទសសៃៈ សៃោះ ត្ល់ ៃូិ បទដ្ឋា ៃ 

សហ្ើយ សៅ អំឡុង សតិតសទី ១៩ ពួក្ ជៃជាតិ អុររុប សធវ ើ 

សមារមភ សដ្ឋយ សគ្បើ ថ្នមពល បញ្ញញ , ទូត ៃិង ៃសយបាយ ជា

សគ្ចើៃ សដើមបី យក្ បទដ្ឋា ៃ សនាោះ សំរាប់ វាយ តនមល ថ្ន សងគម ណា 

ពុំ ខ្មៃ ជា សងគម មសច ឹម សហ្ើយ មិៃ សូិ មាៃ អរយិធម៏ សតើ

អាច ទុក្ បាៃ ជា សមាជិក្ ក្ន ុង គ្បព័ៃធ  អៃតរជាតិ គ្រប់គ្រង

សដ្ឋយ ទវិបអុររុប បាៃ ខ្ដរ ឬសទ ? រួរ ក្ត់ សំោល់ ថ្ន បទដ្ឋា ៃ

សនាោះ ខ្ដរ ខ្ដល មសច ឹម គ្បសទស យក្ សៅ ្ាយ សៅ គ្បសទស

អាណាៃិរម ក្ន ុង សបសក្ក្មម នៃ អរយិធម៏ របស់ មល ៃួ ររ ថ្ន 

ទុក្ អរយិធម៏ មសច ឹម ជា អរយិធម៏ មពង់មពស់ សដ្ឋយ សគ្បៀប

សធៀប ៃឹង អរយិធម៏ ដនទ សទៀត សៅ ក្ន ុង សោក្ិយ សៃោះ។ 

 
1 សដើមបី សំរលួក្ន ុងការសរសសរ របស់សយើង សៅទីសៃោះ សយើង សៃមតសគ្បើ ក្យ  អរយិធ
ម៏ (civilisation) ក្ន ុងៃ័យ ឯក្ិចៃៈ ៃិង អរយិធម៏ទងំឡាយ (civilisations) ក្ន ុង
ៃ័យ ពហ្ុិចៃៈ។ 
2 ចៃិតបែឌ តិ : អនក្មាៃរៃំតិសគ្ៅ ; អនក្គ្បាជញ។ 
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សគ្កាយ មក្ ពួក្ ចិៃតបែឌ ិត មសច ឹម ចាប់ ស ត្ ើម ៃិយយ បៃត ិច

មតងៗ អំពី អរយិធម៏ ទងំឡាយ ក្ន ុង ៃ័យ ពហ្ុិចៃៈ ររ ថ្ន 

ចាប់ ស ត្ ើម ទទួល សាគ ល់ ៃូិ អតតតនមល នៃ អរយិធម៏ ៃីមួយៗ។ 

សៅ ក្ន ុង ទសសៃៈ ថ្មី សៃោះ ររ ពួក្ សរ សៃមត សបាោះបង់សចាល 

រំៃិត ទុក្ អរយិធម៏ ជា ឧតតមរតិ ខ្ត មួយ រត ់ខ្ត ជា ឧតតម

រតិ ទូសៅ សហ្ើយ ក្៏ ឈប់ យល់ស ើញ ថ្ន អរយិធម៏ មាៃ 

បទដ្ឋា ៃ ខ្ត មួយ រត់ ខ្ដរ សំរាប់ ខ្ត គ្បជាពលរដា មួយ ចំៃួៃ

តូច ឬ សំរាប់ ខ្ត គ្ក្មុ មួយ ខ្ដល ទុក្ ជា ‹សិធី នៃ មៃុសស

ជាតិ3›, សៃោះ ជា របូមៃត  របស់ សោក្ Braudel ជា គ្បិតត ិិទូិ 

បារាងំខ្សស។ សមាល ោះ សហ្ើយ រំៃិត ថ្ន មាៃ អរយិធម ៏សាក្ល ខ្ត 

មួយ សរ មិៃ អាច ការ រ វា បាៃ សទៀត សឡើយ។ 

ខ្ត ពួក្ ចិៃតបែឌ ិត អាលរម៉ាង់ សៅ សតិតស ទី១៩ យល់ស ើញ ថ្ន 

អរយិធម៏ ជា អងគភាព មួយ របស់ ិបបធម៏។ ក្ន ុង ទសសៃៈ សៃោះ 

ពួក្សរ ខ្ចក្ ដ្ឋច់ អរយិធម៏ ពី ិបបធម៏ ររ ថ្ន អរយិធម៏ ររ រាប់

បញ្ច លូ ខ្ត យៃតសាស្តសត , បសចចក្ិជិាា  ៃិង ក្តាត  នៃ សមាភ រៈ ដនទ

សទៀត, ចំខ្ែក្ ិបបធម៏ ររ  ក្ ់ព័ៃធ  ៃឹង តនមល, ឧតតមរតិ, 

រុែភាព នៃ បញ្ញញ  ៃិង សីលធម៏ របស់ សងគម មួយ។ ទសសៃៈ

សៃោះ សា ិត សៅ ក្ន ុង រំៃិត អាលរម៉ាង់ រហូ្ត មក្ ដល ់សពវ នថ្ៃ សៃោះ 

ខ្ត ជា ទសសៃៈ មួយ ោម ៃ ការយល់គ្ពម ជា ទូសៅ សនាោះសឡើយ។ 

រហូ្ត ដល់ មាៃ ពួក្ ៃរិទូិ មលោះ យក្ វា មក្ បក្គ្សាយ បស្តញ្ញច ស

 
3 សិធី នៃ មៃុសសជាតិ ; élite de l’humanité។ 
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ថ្ន សងគម សៅ សម័យ សដើម មួយ មាៃ សា ិរភាព ខ្ត ោម ៃ ទីគ្ក្ងុ 

ររ ជា សងគម បង្ហា ញ ចរតិ លក្ខែៈ របស់ មល ៃួ តាម ិបបធម៏, 

ចំខ្ែក្ សងគម ខ្ដល រមួ បញ្ច លូ របស់ ជា សគ្ចើៃ4, មាៃ ការ

សជឿៃសលឿៃ, មាៃ ទីគ្ក្ងុ សហ្ើយ ជា សងគម ថ្នមិៃ័ត  ររ ជា សងគម 

្ស ំ្ ្ ុំ ៃូិ អរយិធម៏ ស្សងៗ ជា សគ្ចើៃ។ ដូសចនោះ អរយិធម៏ វា ជា 

សារព័ៃ នៃ ភីសយាភាព របស់ សងគម។ តាម រំៃិត របស់ សោក្ 

Fernand Braudel បំែង ចង់ ខ្ចក្ ិបបធម៏ ពី អរយិធម៏  វា 

គ្ោៃ់ ខ្ត ជា រំៃិត ចង ់បំភាៃ់ (idée illusoire) ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

អរយិធម៏ ៃិង ិបបធម៏ យក្ តាម រសបៀប រស់សៅ ជា ទូសៅ ររ 

អរយិធម៏ ជា ិបបធម៏  រ ើក្សាយ ៃ័យ ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ។ ៃ័យ ទងំ ពីរ

សនាោះ បញ្ច លូ ៃូិ ‹តនមល, បទដ្ឋា ៃ, សាា ប័ៃ ៃិង ិធីិ នៃ រំៃិត 

ខ្ដល មៃុសសសោក្ ពី ទំនាៃ់ មួយ សៅ ទំនាៃ់ មួយ សទៀត រស់

សៅ សដ្ឋយ ជាប់ ចិតត ជា ខាល ំង សៅ ក្ន ុង សងគម ខ្ដល សរៀងៗ មល ៃួ 

ក្ំពុង រស់សៅ។ តាម សោក្ Braudel អរយិធម៏ ជា ‹ ទីលំហ្› (un 

espace) នៃ ‹ដំបៃ់ ិបបធម៏ មួយ› ៃិង ការគ្បមូលរមួ នៃ លក្ខ

ែៈ ៃិង បាតុភូត នៃ ិបបធម៏ មួយ ចំៃួៃ »។ តាម សោក្ 

Wallerstein  ិ ញិ អរយិធម៏ ររ ការគ្បមូលរមួ ជា ក្ំែត់

ចាស់ោស់ នៃ ចក្ខ ុ ិស័ិយ នៃ សោកា5 ដូច យ៉ា ង ទំសៃៀមទំនា

ប់,  រចនាសមព ័ៃធ  ៃិង ិបបធម៏ ក្ន ុង ៃ័យ សមាភ រៈ ៃិយម ក៏្ដូច 

 
4 សងគម ខ្ដលរមួបញ្ច លូរបស់ជាសគ្ចើៃ ; société plus complexe។ 
5 គ្បមូលរមួ ជាក្ែំតច់ាស់ោស់ នៃ ចក្ខ ុ ិស័ិយ នៃ សោកា ; concaténation bien 
déterminée de vision du monde។ 
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ក្ន ុង ៃ័យ មពង់មពស់ ខ្ដល ្ស ំ្ ្ ុំ ជា គ្បសភទ មួយ នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  

សហ្ើយ រមួរស ់(សទោះ បី សៅ ក្ន ុង សពល សិោ មុស ោន  ក្ត ី) ជា មួយ 

បាតុភូត ស្សងៗ សទៀត។ តាម សោក្ Dawson អរយិធម៏ ជា

្ោ នៃ អភិគ្ក្មសដើម (processus original) នៃ ការបសងក ើត

ដំបូង នៃ ិបបធម៏ ខ្ដល ជា សាន នដ ផ្ទា ល់ មល ៃួ  នៃ គ្បជាពលរដា

មួយ។ ចំខ្ែក្ សោក្ Durkheim ៃិង Mauss  ិ ញិ សោក្ មាៃ 

ទសសៃៈ ថ្ន អរយិធម៏ ជា គ្បការ មួយ នៃ មជឈដ្ឋា ៃ សីលធម៏ 

រមួ បញ្ច លូ នៃ គ្បជាជាតិមល ោះ, ិបបធម៏ ជាតិ ៃិមួយៗ គ្ោៃ់ ខ្ត 

ជា ទគ្មង់ ពិសសស បូក្រមួ ចូលោន  ខ្ត មួយ។ តាម សោក្ 

Spengler អរយិធម៏ ររ ជា វាសនា មិៃ អាច សជៀស បាៃ នៃ  

ិបបធម៏, ជា ក្ំរតិ នៃ ការសជឿៃសលឿៃ ជាង សរ ខាង សគ្ៅ ៃិង  

សិបបៃិមម ិត ជាង សរ  ខ្ដល មៃុសសជាតិ អាច សធវ ើ បាៃ, ជា សស

ចក្ត ី សៃន ិដ្ឋា ៃ, ជា ្ោ នៃ ការបសងក ើត ្ល។ ិបបធម៏ ជា ិតថ ុ

ធាតុ រមួ តាម គ្រប់ ៃិយមៃ័យ អវ ី អាច មាៃ បាៃ នៃ អរយិ

ធម៏។ 

អរយិធម៏ ទឡំាយ ោម ៃ គ្ពំខ្ដៃ ចាស់ោស់ សនាោះសឡើយ, ោម ៃ 

សដើម ោម ៃ ចុង ពិតគ្បាក្ដ។ សរ អាច សអាយ ៃិយមៃ័យ ជា ថ្មី 

អំពី អតាសញ្ញញ ែ នៃ អរយិធម៏ ទងំឡាយ លុោះគ្តា ខ្ត ការ្ស ំ

ៃិង ទគ្មង់ របស់ វា ដូរ តាម ខ្មស នៃ សពលសិោ។ ិបបធម៏

ទងំឡាយ សធវ ើ អៃតរគ្បតិក្មម រវាង ោន  ៃិង រង សលើ ោន  សហ្ើយ 

ភាព មុស ោន  ៃិង ភាព ដូច ោន  រវាង ិបបធម៏ ខ្ដល ជា របស់  

អរយិធម៏ ស្សងៗ ោន  វា អាច ផ្ទល ស ់ ប្រូ បាៃ។ អរយិធម៏
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ទងំឡាយ ក្៏ ដូច ជា អងគភាព ទងំឡាយ ខ្ដល មាៃ ៃ័យ ជាក្់

ោក្់ ទុក្ ណា ជា គ្ពំខ្ដៃ រវាង ោន  ក្គ្ម មាៃ សីមា ចាស់ោស់ 

ក្៏ វា សៅ មាៃ អតាភាព ៃិមួយៗ របស់ វា ពិតគ្បាក្ដ។ 

អរយិធម៏ ទងំឡាយ ទំៃង ជា អាច ៃឹង សាល ប់ ខ្ត វា មាៃ 

ជីិតិ ពិបាក្នគ្ក្ ក្ន ុង ដំសែើរ ជីិតិ របស់ វា, វាិ ិិតត, សគ្មួល មល ៃួ

ឯង សហ្ើយ បងកបសងក ើត គ្រប់ រសបៀប នៃ ៃរសមារម ដ៏  រ ងងបុឹង 

បំ្ុត។ ររ របស់ ពិត នៃ អរយិធម៏ ទងំឡាយ ខ្ដល មាៃ រយៈ

សពល ដ៏ យូរ សនាោះ ឯង ជា អតារស់ សទល ៃិង ពិសាត  របស់ វា សៅ 

ក្ន ុង ៃិរៃត រភាព នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  ដ៏ យូរ អខ្ងវង។ អរយិធម៏ 

ទងំឡាយ ររ តាម ការែ៏ពិត ជា គ្បិតត ិសាស្តសត  ដ៏ ខ្ិង ឆ្លៃ យ 

សនាោះ ឯង។ រាជាធិរាជាណាចគ្ក្ សក្ើត សាល ប់, របប ដឹក្នាំ ជាតិ 

ប្រូ ៃិង ិ ងលគ្តឡប់ មក្  ិ ញិ ខ្ត អរយិធម៏ ឋិត សៅ ដខ្ដល  

សហ្ើយ រស់សៅ ជា ៃិចច សគ្កាយ ពី សក្ើត មាៃ អំសពើ មិៃ សទៀង នៃ 

ៃសយបាយ, នៃ សងគម, នៃ សសដាក្ិចច សហ្ើយ ៃឹង អំសពើ នៃ 

មសនារមិជិាា  ខ្ដរ។ សមាល ោះសហ្ើយ អរយិធម៏ ធំ ចមបង ទងំឡាយ 

សៅ ក្ន ុង សតិតស ទី២១ សៃោះ មាៃ តាំង ពី សគ្ចើៃ សហ្សសិតស

មក្ សមលោះ ដូចយ៉ា ង អរយិធម៏ ចិៃ, ជប៉ាុៃ, ឥែឌ ,ូ អុីសាល ម 

(musulmane), មសច ឹមគ្បសទស, អាសមរ ើឡាទិៃ ជាអាថ្៍។ 

អរយិធម៏ ទងំឡាយ ជា អងគភាព នៃ សីលធម៏,  វា មិៃខ្មៃ ជា 

អងគភាព នៃ ៃសយបាយ សនាោះ សឡើយ។ សមាល ោះសហ្ើយ វា ោម ៃ មុម
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ង្ហរ ជា សារិគ័្ត6, អនក្ចាប់, ភាន ក្់ង្ហរ ទរពៃធ , អនក្ ដឹក្នាំ ស

ស្តង្ហគ ម, មស្តៃត ី ទូត ៃិង អនក្ រដាការ សនាោះសឡើយ។ ការ្ស ំ នៃ

ៃសយបាយ នៃ អរយិធម៏ ទងំឡាយ ខ្គ្បគ្បួល រវាង ោន  ៃិង សៅ 

តាម សពលសិោ។ អរយិធម៏ មួយ អាច គ្បមូល អងគភាព នៃ 

ៃសយបាយ ខ្ត មួយ ឬ ជា សគ្ចើៃ ដូចយ៉ា ង ជា បូរ ើ, រដា, រាជាធិ

រាជាណាចគ្ក្, សហ្ព័ៃធ , សមព ័ៃធ , រដា-គ្បជាជាតិ ឬ រដា-ពហ្ុគ្បជា

ជាតិ សហ្ើយ អងគភាព ទងំសនាោះ សរ ើស យក្ សណាា ៃ នៃ ការ 

ដឹក្នាំ ស្សងៗ ោន ។ លុោះ ចំសែរ មក្ ធមមជាតិ នៃ អងគភាព នៃ 

ៃសយបាយ ខ្ដល ្ស ំ ក្ន ុង អរយិធម៏ អាច ដូរ។ ៃឹង អាច  

ៃិយយ បាៃ ខ្ដរ ថ្ន អរយិធម៏ ៃិង អងគភាព នៃ ៃសយបាយ  

វា អាច ជាប់ោន ។ សម័យ អងគរ វា ជា អរយិធម៏ ខ្ដល ជា រដា, 

ចំខ្ែក្ គ្បសទស ជប៉ាុៃ ិញិ ក៏្ ជា អរយិធម៏ ខ្ដល ជា រដា សនាោះ

ខ្ដរ។ 

គ្បិតត ិទូិ មាន ក្់ៗ រក្ ស ើញ ចំៃួៃ អរយិធម៏ ធំ ចមបង សពវនថ្ៃ 

ៃិង អតីតកាល មុស ោន  ដូចយ៉ា ង សោក្ Braudel ថ្ន មាៃ ៧ 

អរយិធម៏ ធំៗ, សោក្ Toynbee ថ្ន មាៃ រហូ្ត ដល់ សៅ ២៣ 

ខ្ត គ្បិតត ិិទូិ ទងំឡាយ សនាោះ មាៃ ទសសៃៈ គ្សប ោន  ថ្ន ពិត ជា

មាៃ អរយិធម៏ ធំ ចមបង ៃិង បរមិែឌ ល (périphérique) សៅ

ក្ន ុង សោក្ សៃោះ។ ដូច សៃោះ អរយិធម៏ ធំៗ ទងំឡាយ តាម សោក្ 

Braudel មាៃ ដូច ខាង សគ្កាម សៃោះ : អរយិធម៏ អុីសាល ម, ខ្មម រ, 

 
6 សារិគ័្ត ; responsable de l’ordre ou maintien de l’ordre។  
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ទវីប អាស្តហ្វ ីក្ សមម , ចុង បូ ៍ គ្បសទស (ចិៃ បុរាែ ៃិង ចៃិ សពវ

នថ្ៃ, ឥណាឌ  បុរាែ ៃិង សពវនថ្ៃ), ចុង បូ ៍ គ្បសទស នៃ សមុគ្ទ 

(ឥែឌ ចូិៃ, ឥែឌ សូែសុី, ហ្វ ីលីពិៃ, កូ្សរ៉េ ៃិង ជប៉ាុៃ), អុររុប, អាសម

 រ ើក្, អុររុប ដនទ សទៀត (មូសគ ូិ ើ, រុសសុ ី, សហ្ភាព សូសិៀត)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំព័រ 14 sur 123 

ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

 

អរិយធរ៏ខ្មែរ 

អនក្ គ្បិតត ិសាស្តសត  ខ្មម រ ជា សគ្ចើៃ ធាល ប់ បាៃ សរសសរ អំពី អរយិធ

ម៏ ខ្មម រ ជា ភាសាជាតិ ដូច គ្ពោះភិក្ខ ុ  បា៉ា ង ខាត់, សោក្គ្សី គ្តឹង 

ង្ហ, សោក្ ទិ នឆ្សុម, លី ឆ្លមសតង, ខ្ដល ជា សាន នដ សំរាប់

អប់រំ យុិជៃ សអាយ សាគ ល់ ៃិង យល់ដឹង ចាស់ោស់ អំពី តនមល

ជាត ិមល ៃួ ខ្ដល ជា គ្បជាជាតិ ធាល ប់ មាៃ អរយិធម៏ មពង់មពស់ 

សៅ ក្ន ុង ពិភពសោក្ បាៃ ទុក្ សាន ម ជា ិតថ ុធាតុ ពិត 

(éléments objectifs) ដូចយ៉ា ង ភាសា, គ្បិតត ិសាស្តសត , សាសនា, 

គ្បនពែី, សាា បៃ័ ៃិង ិតថ ុធាតុ អតត ិស័ិយ (éléments 

subjectifs) ដូចយ៉ា ង សវ ័យ អតតសញ្ញញ ែក្មម ររ ថ្ន ការសាគ ល់ 

មល ៃួ សដ្ឋយ មល ៃួ ឯង ជា ខ្មម រ ខ្ដល ខ្មម រ សយើង ខ្តង សៅ ថ្ន 

គ្ពលឹង ជាត ិ របស ់ខ្មម រ។ ខ្ត សយើង ដឹង ថ្ន អនក្ ជំនាញ ខាង 

អរយិធម៏ ខ្មម រ ររ អនក្ គ្បាជញ បរសទស មួយ ចំៃួៃ ខ្ដល បាៃ 

សិក្ា-គ្សាិគ្ជាិ វា យ៉ា ង ជសគ្ៅ តាម សោលិធីិ  ិ ទិាសាស្តសត  សដើមបី 

បង្ហា ញ ៃូិ តនមល មពង់មពស់ នៃ អរយិធម៏ ខ្មម រ សគ្កាយ ពី អរយិធ

ម៏ សនាោះ ោក្់ មល ៃួ បាត់ឈឹង សៅ ក្ន ុង គ្ពហាិៃ័ (forêt 

profonde) អស់ សគ្ចើៃ សតិតស។ ខ្ត អនក្ គ្បាជញ បរសទស ទងំ

សនាោះ សៃន ិដ្ឋា ៃ ថ្ន អរយិធម៏ ខ្មម រ ជា ៃិសសៃា ិតថ ុ (dérivée) នៃ  

អរយិធម៏ ឥែឌ  ូខ្ដល ជា អរយិធម៏ សក្ើតសឡើង តាំង ពី ១៥០០ 
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ឆ្លន ំ មុៃ រ.ស.។ គ្តូិ  ដឹង ថ្ន អរយិធម៏ ឥណាឌ  សៃោះ មាៃ អតា

គ្បសយជៃ៍ ជា ិតថ ុ ជា សាសនា ្ង គ្បព័ៃធ  សងគម ្ង សហ្ើយ  

ៃ័យ  ក្យ ឥែឌ  ូររ ជា អរយិធម៏ នៃ ភាិៈ ជា អនក្ បំភល រ ល្ ូិ ។ 

យ៉ា ងសៃោះ សរ ស ើញ មាៃ ិបបធម៏ ខ្ដល មាៃ ចង ព័ៃធ  ៃឹង  

អរយិធម៏ ឥែឌ  ូបាៃ ហូ្រ សចញ ពី គ្បសទស ឥណាឌ  ចូល មក្ ក្ន ុង  

ដំបៃ់ អាសុ ីភារ អសរនយ៏ ឬ ក្ន ុង ខ្ដៃ សុិែណ ភូមិ7។ មាៃ ទសស

ៃៈ មលោះ ហា៊ា ៃ គ្បកាស ថ្ន ខ្មម រ ជា ឥណាឌ  ទី២ សគ្ ោះ យល់ ស ើញ 

ថ្ន  ជាតិខ្មម រ ជា ជាតិ គ្បសិសៃ៏ សចញ ពី គ្បសទស ឥណាា  សហ្ើយ 

បាៃ មក្ លុក្លុយ ដសែត ើម យក្ ទឹក្ដី របស់ ជាតិ សដើម មួយ  

ររ ជៃជាត ិក្ន ុង អំបូរ មា៉ា ឡាយូ ប៉ាូលី សៃសីុខ្យៃ ឬ ជៃជាតិ នថ្

កានដ ប៉ាុខ្ៃត  ជា ជាតិ មួយ សដ្ឋយ ខ្ឡក្ ពី ឥណាឌ  សហ្ើយ សា ិត សៅ

ក្ន ុង អំបូរ មៃ-ខ្មម រ។ ខ្ត មាៃ ទសសៃៈ មល ោះ យល់ ស ើញ ថ្ន ជាតិ

ខ្មម រ ជា ជាតិ ពិសសស មួយ សា ិត សៅ ក្ន ុង អំបូរ មៃ-ខ្មម រ សហ្ើយ  

បាៃ សក្ើត សឡើង សៅ ភូមិភារ អាសុី អាសរនយ ៏សៃោះ ខ្ត មតង8។ 

សរ ដឹង ថ្ន សៅ ឥែឌ ចូិៃ ជៃជាតិ ខ្មម រ ជា មាច ស ់ទឹក្ដី សដើម

សរ បំ្ុត។ រួរ ក្ត់ សំោល ់ថ្ន សទោះ បី ខ្មម រ ៃិង មៃ ខ្បក្ 

ឆ្លៃ យ ពី ោន  គ្បមាែ ជិត ១៥០០ ឆ្លន ំ មក្ សហ្ើយ ក៏្ សដ្ឋយ ក្៏ 

ភាសា មៃ ិបបធម៏ មៃ ទំសៃៀមទមាល ប់ មៃ មលោះ សៅ ខ្ត មាៃ  

គ្ទង់គ្ទយ ដូច ខ្មម រ ដខ្ដល។ ដូសចនោះ សរ អាច ស ល អោះអាង ថ្ន 

 
7 ខ្ដៃ សុិែណ ភូម ិររ គ្សកុ្ខ្មមរ, នថ្, ភូមា ៃងិ ោិ។ 
8 សូមរក្អាៃ សសៀិសៅមួយ មាៃចែំងសជើងថ្ន គ្បសទសខ្មមរ (C.M.G – Promo-
Khmer) បាៃសរសសរសរៀបរាប់យ៉ា ងសក្ាោះក្ាយ អំពី សដើមក្សំែើតខ្មម រ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

នា បុពវសម័យ មៃ ៃិង ខ្មម រ ជា អំបូរ ខ្ត មួយ។ គ្បមាែ ជិត 

៣០០០ ឆ្លន ំ មុៃ រ.ស. ជៃជាតិ មៃ មក្ រស ់សៅ ក្ន ុង គ្បសទស 

ភូមា សពវនថ្ៃ។ សៅ សតិតស ទី២ មុៃ រ.ស. ជៃជាតិ មៃ បាៃ 

បសងក ើត គ្ពោះរាជាណាចគ្ក្ មួយ ស ម្ ោះ ថ្ន សុិែណ ភូមិ មាៃ រាជ

ធាៃី សៅ ថ្នតុៃ (Thatön) សលើ ឈូង សមុគ្ទ មាតាបង ់

(Martaban)។ សហ្ើយ សៅ ខាង សជើង គ្បសទស នថ្ បចច ុបបៃន  ជៃ

ជាត ិមៃ បាៃ បសងក ើត គ្ពោះរាជាណាចគ្ក្ មួយ ខ្ដរ សៅ សតិតស 

ទី៨ ស ម្ ោះ Haripunjaya។ តាម ទសសៃៈ សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់សាក់្ 

ខ្មម រ ៃិង មៃ មាៃ ស ម្ ោះ មុស ោន  សគ្ ោះ បាៃ សគ្ជើសសរ ើស ទី 

ក្ខ្ៃលង សំរាប ់រស់សៅ មុស ោន  ខ្ត ប៉ាសុណាណ ោះ។     

តាម ឯក្សារ ចិៃ របស់ អនក្ ដំសែើរ ចិៃ មាន ក្់ មក្ ដល់ គ្សកុ្

ខ្មម រ ក្ន ុង សតិតស ទី៣ ថ្ន គ្សកុ្ខ្មម រ ស ម្ ោះ ៃររ ហ្វ ែូៃ មាៃ

ខ្ដៃ ដី ចមាៃ យ ៣០០០ លី ខាង លិច គ្បសទស លីយី ដូសចនោះ ខ្ដៃ

ដី ហ្វ ែូៃ ររ សា ិត សៅ សលើ ទឹក្ដី ក្មព ុជាសគ្កាម សពវនថ្ៃ សៃោះ។ 

តាម ទសសៃៈ គ្បិតត ិិទូិ បារាងំខ្សស ស ម្ ោះ G. Cœdès ថ្ន  ក្យ

សៃោះ កាល យ សចញ ព ី ក្យ ខ្មម រ « ិ នំ » ខ្ដល សពវនថ្ៃ កាល យ ជា ភន ំ 

ដូច សៃោះ គ្សកុ្ខ្មម រ ជំនាៃ់ សដើម មាៃ ស ម្ ោះ ថ្ន ៃររ ភន ំ។ តាម

ឯក្សារ ចិៃ ដខ្ដល សនាោះ ថ្ន ៃររ ហ្វ ែូៃ់ មាៃ សសត ច គ្ស ីមួយ 

អងគ សសាយរាជយ គ្ពោះនាម លីិ យី។ គ្បជាជៃ ខ្មម រ សោរព បូជា 

នារ ខ្ដល សរ ចាត់ ទុក្ ជា អាទិសទព។ ដូសចនោះ សហ្ើយ បាៃ ជា 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សៅ ក្ន ុង ពងាិតារ ខ្មម រ សរ សគ្ចើៃ ខ្ត ៃិយយ អំពី នាង នារ

សសតច នារ ៃិង នាមុរៃ នារ។ 

តាម ឯក្សារ គ្បិតត ិសាស្តសត  ស្សងសទៀត ក្ត់ ទុក្ ថ្ន មាៃ គ្ ហ្ម

ែ៏ មាន ក្់ ស ម្ ោះ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ បាៃ សលើក្ ទ័ព តាម សំសៅ កាត់ 

ឆ្លង តាម សមុគ្ទ ចូល មក្ វាយ គ្បហារ លុក្លុយ កាៃ់កាប់

គ្តួតគ្តា ៃររ ហ្វ ែូៃ សហ្ើយ បាៃ សរៀបអភិសសក្ ជា មួយ ៃឹង  

នាង លីិ យី សហ្ើយ បាៃ សឡើង សសាយរាជសមបតត ិ សៅ ៃររ ហ្វ ូ

ែៃ ចាប់ ព ី នថ្ៃ សនាោះ មក្។ មាៃ ឯក្សារ ស្សង សទៀត ថ្ន  

គ្បមាែ ជិត ៥០ ឆ្លន ំ សគ្កាយ រ.ស. មាៃ គ្ ហ្មែ៏ ក្ល ឹង មាន ក្់ 

ស ម្ ោះ សៅែឌ ិៃយ មក្ ព ី គ្បសទស មាោយូ (Malaisie) ខ្ដល ជា

ខ្ដៃដី អាណាៃិរម ពួក្ ឥណាឌ  សៅ សម័យសនាោះ បាៃ វាយ លុក្

លុយ តាម ល្ ូិ  សមុគ្ទ ៃររ ហ្វ ែូៃ សហ្ើយ ចាំង ឈនោះ សសត ច គ្សី

ៃររ សនាោះ គ្ពោះនាម លីិ យី។ បនាា ប់ មក្ គ្ ហ្មែ៏ សៅែឌ ិៃយ  

បាៃ សឡើង គ្រង រាជសមបតត ិ សហ្ើយ បាៃ សរៀបអភិសសក្ ជា មួយ

ៃឹង សសត ច គ្សី លីិ យី ខ្ត មតង។ ចាប់ ពី សពលសនាោះ មក្ ភាសា  

សំស្តសក ឹត បាៃ កាល យ ជា ភាសា ល្ ូិ ការ របស់ ខ្មម រ សហ្ើយ រាជវាងំ 

(la cour) មាៃ របូភាព សបោះបិទ ៃឹង រាជាៃិយម ឥណាឌ , ការ

សរៀប ចំសងគម ររ ឈរ សលើ គ្បព័ៃធ  នៃ ិែណ ៈ នៃ គ្ ហ្មញ្ញ  សាសនា 

ជា ពិសសស ិែណ ៈ ក្សគ្តិយៈ, គ្ ហ្មែៈ, និសស ៃិង សូគ្ទៈ ខ្ត ការ

អៃុិតតៃ៏ មិៃ សូិ តឹងរុងង ដូច សៅ ឥណាឌ  សនាោះ សទ សគ្ ោះ មិៃ

ចង់ សអាយ មាៃ ទំនាស់ ៃឹង ទំសៃៀមទំោប់ របស់ អនក្ គ្សកុ្

អាយ។ សទោះបី រសបៀប ៃិទៃសរឿង មាៃ សភាព ខ្បលក្ៗោន  ក្៏
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សដ្ឋយ សរ អាច សៃន ិដ្ឋា ៃ បាៃ ថ្ន តួអងគ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ឬ សៅែឌ ិ

ៃយ ជា មៃុសស ខ្ត មួយ។ ក្៏ ដូច ជា តួអងគ គ្ពោះសថ្នង ររ ជា តួ

អងគ សៅែឌ ិៃយ សៅ ក្ន ុង សរឿង គ្ពោះសថ្នង-នាងនារ ៃិង សៅក្ន ុង 

ពងាិតារ ខ្មម រ សទៀត ខ្ដរ។ សរឿងសគ្ពង ខ្មម រ ទងំ សនាោះ ឯង 

បង្ហា ញ ៃូិ លក្ខែៈ រមួ មួយ ររ ការហូ្រចូល ិបបធម៏ ឥណាឌ  មក្ 

ក្ន ុង គ្សកុ្ខ្មម រ នាំ បសងក ើត បាៃ ៃូិ ិ បបធម៏ ចំរុោះ មួយ ខ្ដល បាៃ 

 ិ ិិតតៃ៏ រហូ្ត មក្ ដល់ សពវនថ្ៃ សៃោះ។ ដូច សៃោះ ខ្មម រ អាច សួរ ជា 

សំៃួរ ថ្ន សតើ អរយិធម៏ ខ្មម រ សដើម មាៃ រុែភាព ខ្បប យ៉ា ង 

ណា ខ្ដរ ? មុៃ ៃឹង សឆ្ល ើយ ៃឹង សំៃួរ សៃោះ រួរ របបី ពិៃិតយ អំពី  

ធាតុ នៃ អរយិធម៏ សដើមបី បំភល រ ការសាក្លបង ពិចារណា បៃត   

របស់ សយើង។           

សៅ ទី សៃោះ សយើង សលើក្ យក្ ខ្ត លក្ខែៈ សំខាៃ់ៗ នៃ អរយិធ

ម៏ ខ្មម រ មក្ អធិបាយ ដូចយ៉ា ង គ្រួសារ, ភូមិ, សាសនា, ភាសា, 

អក្សរ, អក្សរសិលប៏,  សិលបៈ, អនក្ សចោះដឹង ៃិង សាា ប័ៃ ជាតិ។ 

គ្បិតត ិិទូិ បរសទស ខ្ចក្ អរយិធម៏ ជា ពីរ កាល សម័យ ធំៗ : 

កាល សម័យ បិ ិ គ្បិតត ិសាស្តសត  ៃិង កាល សម័យ គ្បិតត ិសាស្តសត ។ 

ខ្ត កាល សម័យ ខ្ដល សរ យក្ ចិតត ទុក្ដ្ឋក្ ់ខាល ំង  ររ សម័យ

អងគរ ខ្ដល ជា សម័យ រុងសរឿង នៃ ជៃជាត ិខ្មម រ។ គ្បិតត ិិទូិ មាៃ

សយបល់ មុស ោន  អំពី គ្បភាព នៃ ជាតិសាសៃ ៏ខ្មម រ។ ជា សសងខប 

វា មាៃ បី ទសសៃៈ មុស ោន  : ទសសៃៈទី១ ថ្ន ខ្មម រ ជា ជៃជាតិ

ឥណាឌ  ទី២ សធវ ើ សទសៃតរគ្បសិសៃ៏ ពី ឥណាឌ  មក្ រស់សៅ ដំបៃ់

សុិែណ ភូមិ មុៃ សរ; ទសសៃៈ ទី២ ររ ថ្ន ជៃជាតិ ខ្មម រ ពិត ខ្មៃ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ខ្ត មាៃ គ្បភព សចញ ពី ឥណាឌ  ពិត ខ្មៃ ខ្ត ជា ជៃជាតិ មុស

ពី ជៃជាត ិឥណាឌ  ទងំគ្សងុ នាំ ោន  ចាក្សចញ ពី ឥណាឌ  មក្ 

រស់សៅ តំបៃ់ ឥែឌ ចូិៃ មុៃ សរ; ទសសៃៈ ទី៣ ររ ជៃជាតិ ខ្មម រ 

មាៃ ក្ំសែើត សៅ សលើ ទឹក្ដី របស់ មល ៃួ ខ្ត មតង ខ្ត បាៃ ទទួល 

ឥទធិពល ពី អរយិធម៏ ឥណាឌ ។ ខ្ត សទោះ បី ទសសៃៈទងំ បី សៃោះ  

មុស ោន  យ៉ា ង ណា ក៏្ សដ្ឋយ ខ្ត ចំែុច រមួ មួយ ររ យល់ គ្សប

ោន  ថ្ន ជៃជាត ិខ្មម រ ជា ជៃជាតិ រស់សៅ មុៃ សរ សៅ តំបៃ់ 

មជឈឹម ៃិង ខ្ដៃដី សែត  នៃ ទសៃល  សមរងគ ដូច ជា ទឹក្ដី 

គ្បសទស នថ្ សពវនថ្ៃ រហូ្ត សៅ ដល់ សមុគ្ទ ចិៃ។ តាម សសៀិសៅ9 

សរសសរ សដ្ឋយ សោក្ សាស្តសាត ចារយ ិជិាបែឌ ិត ថ្នច់ ទៃ់, គ្សកុ្

ខ្មម រ ជា គ្សកុ្ មាៃ ៃររ បូរ ើ ចំែុោះ ជា សគ្ចើៃ សា ិៃ សៅ សគ្កាម

អំណាច រាជាណាចគ្ក្ អធិរាជ មួយ។ ដូច ជា រាជាណាចគ្ក្ អងគរ

បូរ ើ ខ្ដល ចិៃ សៅ ថ្ន ហ្វ ែូៃ សគ្កាយ ឆ្លន ំ ៦៣០ សគ្កាយ  គ្រិសត  

សក្រាជ គ្តូិ  បាៃ សមៃតរាជ របស់ មល ៃួ ស ម្ ោះ ក្មព ុជា វាយ 

បញ្ច លូ ក្ន ុង រដា ក្មព ុជា រចួ កាល យ ជា រាជាណាចគ្ក្ អធិរាជ ខ្ត 

មតង។ ដី សដើម ក្ំសែើត នៃ ៃររ ហ្វ ែូៃ ររ អតីត ទឹក្ដី កូ្សាំង

សុិៃ បារាងំខ្សស ឬ សិៀតណាម ខាងតបូ ង មាៃ រាជធាៃី សៅ 

គ្សកុ្ អងគរបូរ ើ ក្ន ុង សមតត តាខ្ក្ិ សពវនថ្ៃ10។ ៃររ ហ្វ ែូៃ មាៃ 

ៃររ ចំែុោះ ជា សគ្ចើៃ បណាត  ៃររ ទងំ សនាោះ មាៃ ៃររ  សចៃ

 
9 Thach Toan : Histoire des Khmers, Edition L’Harmattan.  
10 សោក្ G. Coedès មាៃទសសៃៈស្សងថ្ន រាជធាៃ ីៃររហ្វ ែូៃ ស ម្ ោះ ិាធបុរ សា ិៃសៅ បាភន ំ 
សៅក្ន ុងសមតត នគ្ពខ្ិង សៅខ្ក្បរ គ្សកុ្ បាណាម សៅិញិ។ ទសសៃៈសៃោះ មុសពី សោក្ Claude 
Jacques ថ្នសៅ អងគរបូរ ើ ក្ន ុងសមតតតាខ្ក្ិ សគ្ ោះថ្ន សៅបាភន ំ សរោម ៃស ើញទល់ខ្តសសាោះ ៃូិ 
សាន ម នៃ អតាភាព រាជធាៃី ស ម្ ោះ ិាធបុរ សនាោះ។ 



ទំព័រ 20 sur 123 

ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ឡា។ ទី ក្ំសែើត សចៃឡា ររ សៅ គ្តង់  គ្ជលងភន ំ រំយខ្អត ៃិង 

ទសៃលមូល ខ្ដល ជា នដ ទសៃល  នៃ ទសៃល  មជឈិម សមកុ្ង សហ្ើយ  

ោត សៃធ ឹង សៅ ខាង តបូ ង សដ្ឋយ សគ្បើ ៃសយបាយ វាត ទឹក្ដី 

ជា ៃិចច រហូ្ត សលប បាៃ ទឹក្ដី ៃររ ហ្វ ែូៃ ទងំមូល។ សៅ 

សតិតសរ៏ ទី៥-ទី៦ ៃររ សចៃឡា មាៃ ទឹក្ដី ខ្ ន្ង ខាង សជើង 

ទងំអស់ នៃ គ្បសទស នថ្ ររ សមតត ៃររ រាជសីមា, អ៊ាូ បុៃ, ឧតតៃ 

ៃិង រំយខ្អត ៃិង  ក់្ ក្ណាត ល ខាង តបូ ង នៃ គ្បសទស ោិ ៃូិ 

មួយខ្ ន្ក្ ធំ ខាង សជើង នៃ គ្សកុ្ខ្មម រ សពវនថ្ៃ ររ សមតត សា ឹងខ្គ្តង 

គ្ក្សចោះ ៃិង ខាងតបូ ង នៃ សមតតក្ំពង់ធំ។           

ជៃ ខ្មម រ មាៃ សមបុ រ គ្សខ្អម មាៃ ក្ំពស់ មធយម ១,៦១ ខ្ម៉ាគ្ត 

មាៃ ខ្ភនក្ សបើក្ ធំ, គ្ចមុោះ ទូោយ, ក្ាល ពយ មាៃ រាងកាយ 

សមរមយ11។ មុស ព ីឯក្សារ បុរាែ ចិៃ សរសសរ សដ្ឋយ ជៃ ចិៃ 

ស ម្ ោះ k’ang T’ai អំពី ជៃជាតិ ខ្មម រ សៅ សម័យ ហ្វ ែូៃ ថ្ន ‹

គ្បជាជៃ ហ្វ ែូៃ ជា មៃុសស មាៃ រាយកាយ អាគ្ក្ក់្ មាៃ សក្់

គ្ក្ញាញ់ សហ្ើយ សចញ សដើរ សៅ ណា មក្ ណា ទងំ អាគ្កាត ខ្ត 

មិៃ លួច ជា ដ្ឋច់ ខាត។ ជៃ ខ្មម រ ដ្ឋក្់ មហ បូចំែី សៅ ក្ន ុង ភា

ជៃ៏ សធវ ើ អំព ី គ្បាក្់ សហ្ើយ សៅ ក្ន ុង ា្ោះ ៃីមួយៗ មាៃ ទូដ្ឋក្់

សសៀិសៅ ៃិង បែណ សារ ស្សងៗ។ ដូច សៃោះ គ្បជាជៃ ខ្មម រ សម័យ

 
11 ក្ន ុងសសៀិសៅ សោក្ P.W. Schmid (Les peuples Mon-Khmer) សបាោះពុមព្ាយសៅឆ្លន  ំ
១៩០៨។ 
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សនាោះ ពុំ ខ្មៃ ជា មៃុសស នគ្ពន្ស ខ្ត ជា មៃុសស មាៃ ិឌ្ឍនាការ

សលឿៃ សៅ មុម សហ្ើយ។  

ជៃជាត ិខ្មម រ សៅ ស ម្ ោះ ៃររ មល ៃួ ថ្ន ‹គ្សកុ្ខ្មម រ› ររ ថ្ន គ្សកុ្  

របស់ ជៃជាត ិខ្មម រ សទោះ បី មាៃ ស ម្ ោះ ៃររ ជា ្ ល ូិ ការ ថ្ន ក្មព ុ

ជា ៃិង ស ម្ ោះ ខ្ដល ចិៃ ចារ សៅ ក្ន ុង ឯក្សារ បុរាែ ថ្ន ហ្វ ូ

ែៃ ៃិង សចៃឡា ក៏្ សដ្ឋយ។ 

ា្ោះ ខ្មម រ ជា ា្ោះ មាៃ សសរ ចៃាល់ ពី ២ សៅ ៤ មនង មាៃ ក្ំពស់

សគ្ចើៃ ខ្ត ២ ខ្ម៉ាគ្ត មាៃ ជសែត ើរ សំរាប់ សឡើង សលើ ា្ោះ គ្ពម ៃឹង 

កាំជសែត ើរ ចំៃួៃ សសស ជា ៃិចច។ 

ម្គួសារ ខ្មែរ 

គ្រួសារ ខ្មម រ សា ិត សៅ សគ្កាម អំណាច មាតា (មសតយយកា)។ អវ ី 

ខ្ដល ទុក្ ជា ឧតុ្ងឧតតម ខ្មម រ សៅ ថ្ន សម មាៃ ៃ័យ ថ្ន មាតា  

ជា អនក្ ដឹក្នាំ។ សោក្ សាស្តសាត ចារយ ិជិាបែឌ ិត ថ្នច់ ទៃ់ សស

សសរ ពៃយល់ យ៉ា ង ពិសាត  អំពី គ្បព័ៃធ  នៃ មសតយយកា សៅ ក្ន ុង 

សសៀិសៅ របស់ សោក្ ខ្ដល សយើង យក្ មល ឹម រំៃិត មួយ ចំៃួៃ 

មក្ អធិបាយ សៅ ទី សៃោះ។ អនក្ មលោះ យល ់ស ើញ ថ្ន គ្បព័ៃធ  ម

សតយយកា ខ្មម រ ររ សា ិត សៅ សលើ សសរ ើភាព របស់ ស្តសត ី សគ្ជើសសរ ើស 

បុរស ជា សាវ មី ឬ ជា នដរូ សំរាប់ រមួរក្ស ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ ដូច គ្បព័ៃធ  

នៃ ពហ្ុសាវ មី មាៃ សៅ ទីសប ៃិង ឥណាឌ  : ជា សរឿយៗ ររ ស្តសត ី មាន ក្់ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សរៀបការ ជា មួយ បុរស សគ្ចើៃ នាក្់ ខ្ដល ជា បងបអ ៃូ ៃឹង ោន  

សគ្ ោះ សរ សលើក្ យក្ សលស ថ្ន ក្ុ ំសអាយ ខ្បក្ សមបតត ិ ររ ខ្ចក្ 

ដី សៅ ក្ន ុង គ្រួសារ ខ្ដល ជា ដី មូលដ្ឋា ៃ នៃ សសដាក្ិចច គ្រួសារ។ 

សៅ ក្ន ុង ឯក្សារ ជៃ ចិៃ ស ម្ ោះ Tcheou Ta Kouan12 មាៃ 

សរសសរ ថ្ន : សៅ ក្ន ុង គ្រួសារ ខ្មម រ សបើ មាៃ សក្ើត កូ្ៃ គ្សី សរ 

សអាយ ពរ ថ្ន សូម សអាយ កូ្ៃ គ្ស ីសៃោះ មាៃ សាវ មី មួយ រយ ឬ 

មួយ  ៃ់ សាវ មី។ ខ្ត គ្សកុ្ខ្មម រ បុរាែ មិៃ មាៃ រហូ្ត ដល់ សៅ 

គ្បព័ៃធ  នៃ ពហ្ុសាវ មី សនាោះ សទ ខ្ត វា អាច មាៃ សៅ គ្តឹម ខ្ត 

សលើ សសរ ើភាព ស្តសត ី សគ្ជើសសរ ើស សាវ មី ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ ខ្ដល ជា សសរ ើភាព

សារសពើ សៅ ក្ន ុង គ្បព័ៃធ  នៃ មសតយយកា។ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ បុរាែ 

គ្បព័ៃធ  នៃ មសតយយកា ទុក្ ជា របប សងគម ររ គ្រឹោះ សា ិត សៅ សលើ 

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

មាតា ជា ភាព គ្បសសើរ។ ដូសចនោះ មាតា ជា សម សារសពើឋាៃ សៅ

ក្ន ុង ការ រស់សៅ សៅ ក្ន ុង សងគម ខ្មម រ ដូចយ៉ា ង ខ្មម រ សគ្បើ  ក្យ 

សមទ័ព, សមគ្សកុ្, សមភូមិ, សមឃ្ល ំង, ទសៃល  សមក្ុង ។ល។ អវ ី ខ្ដល

ជា របូភាព នៃ ស្តសត ី ជា ភាពគ្បសសើរ ដូច យ៉ា ង ពហ្ិលក្ខែៈ នៃ 

គ្ពោះមហាក្សតយ មាៃ របូភាព ជា ស្តសត ី ររ ថ្ន ផ្ទត់សមៅ ពែ៏

គ្ក្ហ្ម សលើ បាតនដ ៃិង បាតសជើង,  សសៀតផ្ទក  សលើ ន្ ងួ សក់្, 

 ក់្ ខ្មស ក្ សធវ ើ ពី រជ  ក់្ គ្ក្ិលិ សហ្ើយ សគ្បើ  ក្យ ចាស13 

 
12 ជៃចៃិ ខ្ដលបាៃមក្គ្សកុ្ខ្មម រ សៅឆ្លន ំ ១២៩៦។ 
13  ក្យ ចាស សៃោះ ជា  ក្យសទល សំរាប់ៃយិយ សៅក្ន ុង រាជិងាៃុិងស។ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ខ្ដល ជា  ក្យ សំរាប់ ស្តសត ី ៃិយយ ជំៃួស  ក្យ បាទ សំរាប់ បុរ

ស។       

ខ្ត ការសោរព ចំស ោះ ‹សម-បា› មិៃ ដូច ការសោរព បូជា  

ចំស ោះ បុពវបុរស របស់ ជៃជាតិ ចិៃ-យួៃ សនាោះសឡើយ សគ្ ោះ ថ្ន 

ខ្មម រ សោរព មាតា-បិតា ខ្ដល ក្ំពុង រស់សៅ រ ើឯ ចិៃ-យួៃ  

សោរព គ្ពលឹង បុពវបុរស នៃ គ្រួសារ ខ្ដល បាៃ ចាក្សាា ៃ សៅ

សហ្ើយ។ ជៃជាតិ ខ្មម រ សោរព ចំស ោះ មាតា សគ្ ោះ ទុក្ ជា មល ឹម  

នៃ គ្រួសារ រ ើឯ ជៃជាតិ ចិៃ-យួៃ សោរព បូជា ចំស ោះ បុពវ

បុរស សគ្ ោះទុក្ ជា ទំនាមទំោប់ នៃ គ្រួសារ។ 

ខ្ត មក្ ដល់ សម័យ ពុទធសាសនា ហ្ីៃយៃ14 មាៃ ឫទធិ ររ ចាប់

ពី សតិតសរ៏ ទី១៤ មក្ សរ ស ើញ ថ្ន គ្បព័ៃធ  នៃ សមសតយយកា ចុោះ

ថ្យ ឥទធិពល ជា ខាល ំង សៅ ក្ន ុង សងគម ខ្មម រ រហូ្ត លុបបាត់ ខ្ត

មតង។ បុពវសហ្តុ ររ ជំសៃឿ សលើ ពុទធសាសនា ហ្ីៃយៃ ខ្ដល កាល យ

ជា សាសនា ជា ល្ ូិ ការ របស់ រដា ខ្មម រ។ តាម ការសរសសរ របស់

សោក្ ថ្នច់ ទៃ់ ថ្ន ពួក្ សាសៃិក្ ទុក្ ស្តសត ី ជា គ្បភព នៃ 

តណាា  សហ្ើយ តណាា  ជា គ្បភព នៃ ទុក្ខ  របស់ មៃុសសសោក្ ខ្ដល

គ្តូិ ខ្ត ក្ំចាត់ សចាល។ ចំស ោះ ពុទធសាសៃិក្ យល់ ថ្ន មៃុសស 

ខ្តង ខ្ត មាៃ បាបចិតត ជា សគ្ចើៃ នាំ សអាយ ជាប ់អនាា ក្់ ទុក្ខ  

គ្រប់ ខ្បប យ៉ា ង សហ្ើយ អនាា ក្់ ខ្ដល មាៃ សគ្ោោះថ្នន ក្់ សគ្ចើៃ 

 
14 ពុទធសាសនាហី្ៃយៃ ជាលទធិនំាមក្ពី លង្ហក  មៃិគ្តមឹខ្តមាៃជយ័ជៃំោះសលើ
សាសនាគ្ ហ្មែ៏ ររសលើ ពុទធសាសនាមហាយៃសទៀត។ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ជាង សរ ររ ឧបាយ របស់ ស្តសត ី សនាោះ ឯង។ សយើង ពុំ យល់ គ្សប 

ៃឹង ការយល់ស ើញ ខ្បប សៃោះ សគ្ ោះ សៅ ក្ន ុង ពុទធសាសនា 

ហ្ីៃយៃ វា ោម ៃ ឪវាទ ណា មួយ ទុក្ ស្តសត ី ជា ចារ ើ នៃ បាបក្មម  

ក្ំណាច បំ្ុត ខ្ដល នាំ សអាយ សាសៃិក្ ទុក្ ស្តសត ី ជា អៃតរាយ

សនាោះសឡើយ។ ចំស ោះ សយើង ការចុោះថ្យ មសតយយកា សៅ ក្ន ុង

សងគម ខ្មម រ ររ ជា ិ ិិតតៃ៏ ចិតតរំៃិត ពី មសតយយកា ជា របប

សងគម សៅ ជា អតិថ្ិធម៍15 ធមមតា ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ។ ដូច សៃោះ ជៃ

ជាត ិខ្មម រ សៅ ខ្ត សោរព ស្តសត ី សគ្ ោះ មិៃ ខ្ដល ទុក្ ស្តសត ី ជា សភទ

ទុៃសមាយ ខ្ត ជា សត ំ មួយ សំរាប់ គ្ទគ្ទង ់គ្រួសារ សសម ើភាព ៃឹង  

បុរស ខ្ដល មាៃ សៅ ក្ន ុង ធាតុសដើម នៃ ការសោរព ចំស ោះ សម-

បា សនាោះ ឯង។ 

រួរ ក្ត់ សំោល់ ថ្ន ក្ន ុង ការិ ិិតតៃ៏ នៃ គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ពី ការ

ទុក្ គ្ពោះឥស្តៃា  ជា អាទិសទព ធំ មក្ យក្ គ្ពោះគ្ពហ្ម  ជា សារែៈ ធំ

ចមបង សដ្ឋយ សារ ខ្ត គ្ពោះឥស្តៃា  ឈលក្់ គ្សិ ងង កាម ឈលប់ មុម  

សដើរ លួច គ្បពៃធ  សរ ឯង ដូសចនោះ សាសៃិក្ នាំ ោន  បសងក ើត សទព

តា គ្ពោះគ្ពហ្ម  ក្ុ ំសអាយ មាៃ របូ ស ល ថ្ន ក្ុ ំសអាយ មាៃ គ្បពៃធ   

មាៃ ខ្ត មាន ក្ ់ឯង ដូសចនោះ បាៃ ជា សក្ើត គ្បនពែី សឡើង ថ្ន 

« ស្តសត ីជាសទស នៃ គ្ពហ្មចរយិៈ »។ គ្បាសាន  ថ្ន សតើ ការិ ិិតតៃ៏ សៃោះ 

វា អាច មាៃ ចលនា សៅ សលើ ការ ចុោះ ថ្យ មសតយយកា សៅ ក្ន ុង

 
15 សុជីិធម។៏ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សងគម ខ្មម រ ដូសចនោះ សទ ដឹង ? សគ្ ោះ ថ្ន សបើ ទុក្ ស្តសត ី ជា ធំ សហ្តុ អវ ី 

គ្តូិ  ហាម ខាត់ សទពតា គ្ពោះ គ្ពហ្ម  មិៃ សអាយ មាៃ គ្បពៃធ  ? 

ភូរិ ខ្មែរ    

ខ្មម រ សៅ ភូម ិមល ៃួ ថ្ន « គ្សកុ្មំុ្ » ដូច សៅ ៃររ ថ្ន គ្សកុ្ខ្មម រ 

សនាោះ ខ្ដរ។ ភូមិ ខ្មម រ ជា ទី គ្បជុំជៃ តូច មាៃ គ្បជាជៃ ភារ

សគ្ចើៃ ជា ក្សិក្រ រស់សៅ ខ្ក្បរ ដី ខ្គ្ស របស់ មល ៃួ។ ភូមិ ោម ៃ 

រចនាសមព ័ៃធ  សងគម សរៀបចំ ចាស់ោស់។ អនក្ ភូម ិមាន ក្់ៗ រស់

សៅ ក្ន ុង រំៃិត ឯកា ្ង ៃិង សហ្ការ ្ង ខ្ដល អាគ្ស័យ សៅ

សលើ ក្រែី ៃីមួយៗ។ តួយ៉ា ង សហ្ការ ជា ក្ិចចការ សងគម 

(services sociaux) : ជិក្ គ្សោះ ទុក្ ជា សភារសមបតត ិ រមួ16 ក្ន ុង 

ភូមិ។ តួយ៉ា ង សហ្ការ ជា សាមរគ ីភាព រវាង អនក្ ភូម ិ: ជួយ 

សទ ងូជួយ គ្ចូតគ្សូិ, ជួយ សង់ ា្ោះ ។ល។    

សៅ ក្ន ុង ភូមិ ោម ៃ សម ភូមិ ខ្តងតាំង សទ ខ្ត មាៃ អនក្ ខ្ែនា ំ

ខ្ដល អនក្ ភូម ិទងំឡាយ ទទួល សាគ ល ់សៅ ក្ន ុង ចិតត  សគ្ ោះ ទុក្

ោត់ ជា គ្ពឹទធ ចារយ។ ជៃ សនាោះ ដឹក្នាំ ភូមិ សៅ ក្ន ុង រំៃិត

ខ្ែនាំ សគ្ចើៃ ជាង បង្ហគ ប់ សគ្ ោះ មល ៃួ ោម ៃ អំណាច ជា ល្ ូិ ការ 

សទ។ ដូសចនោះ ការសំសរច សា ិត សៅ ក្ន ុង សយបល់ រមួ ខ្ត ការអៃុិតត

ៃ៏ ពុំមាៃ លក្ខែៈ ជា កាតពវក្ិចច សនាោះសឡើយ សំរាប់ អនក្ ភូមិ 

ទងំឡាយ។ ដូច សៃោះ សរ អាច សៃន ិដ្ឋា ៃ បាៃ ថ្ន មាៃ សាមរគ ី

 
16 សភារសមបតតរិមួ ; biens communs។ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ភាព រវាង អនក្ ភូមិ ខ្ត ោម ៃ សិៃិទធពល សងគម សៅ ក្ន ុង ភូមិ។ 

បាតុភូត សៃោះ នាំ សអាយ ភូមិ ខ្មម រ មាៃ គ្រឹោះ គ្សួយ សៅ ចំស ោះ

មុម ការរុក្រុល គ្រប់ ខ្បប យ៉ា ង មក្ ពី សគ្ៅ។ រួរ ក្ត់ សំោល់ 

ថ្ន ភូម ិខ្មម រ មាៃ ភាព សៅ ដ្ឋច ់គ្សយល ពី មជឈមែឌ ល រដា

បាល ្ង ៃិង សៅ ឆ្លៃ យ ពី ោន  ្ង។ ដូចសៃោះ ពៃធនាការ  ជា 

មួយ រដា ររ សៅ គ្តឹមខ្ត  ការទក្់ទង នៃ គ្បព័ៃធ  ពៃធដ្ឋរ ខ្ដល 

សាមី មល ៃួ ជា មាច ស់ របស់ គ្តូិ បង់ ជូៃ រាជការ ដូចយ៉ា ង ពៃធ

ដី, ពៃធ  គ្សូិ, ពៃធ  ទូក្, ពៃធ  ទស ៃិង ពៃធ  មល ៃួ។ 

ជំសនឿ  និង សាសនា 

ជៃជាត ិ ខ្មម រ មាៃ ជំសៃឿ សដើម មុៃ ទទួល យក្ សាសនា 

បរសទស មក្ ទុក្ ជា សាសនា របស់  មល ៃួ ររ គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា 

ៃិង ពុទធ សាសនា។ ជំសៃឿ សដើម សៃោះ សហ្ើយ ជា មូលដ្ឋា ៃ គ្រឹោះ នៃ  

ជៃជាត ិខ្មម រ។ ដូច សៃោះ អវ ី ខ្ដល ខ្មម រ ទទួល យក្ ពី បរសទស 

ទងំ សាសនា ក្ត ី ភាសា ក្ត ី អក្សរ ក្ត ី អក្សរសិលប៏ ក្ត ី សិលបៈ ក្ត ី ខ្មម រ 

ខ្តងខ្ត រក្ា មូលដ្ឋា ៃ គ្រឹោះ របស់ មល ៃួ ជា ៃិចច ក្ន ុង រំៃិត ពុំ 

ទុក្ រំៃិត បរសទស ទងំ ដុល សនាោះសឡើយ ដូច សៃោះ ខ្មម រ ខ្តងខ្ត

យក្ រំៃិត បរសទស មក្ ខ្ក្នឆ្ន លក្ខែៈ សអាយ សៅ ជា ខ្មម រ  

សដើមបី គ្សបគ្សួល 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 ោះ អនក្តា។ 



ទំព័រ 27 sur 123 

ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ការសោរព ចំស ោះ សរ-បា 

ជៃជាត ិខ្មម រ សោរព សម-បា ខ្ដល ខ្មម រ យក្ ស ម្ ោះ មក្ ដ្ឋក្ ់

សអាយ គ្បាសាទ ទងំឡាយ ដូចយ៉ា ង សមបុែយ, បាយ័ៃ, បាពួៃ 

។ល។ រ ើឯ ស ម្ ោះ បា ខ្មម រ យក្ មក្ ដ្ឋក្់ ស ម្ ោះ សអាយ គ្បាសាទ 

ឬ ទីក្ខ្ៃលង ខ្ដរ ដូច ជា បាខ្មង, បាខ្ដង, បាសតើ, បារយិ, បា

ណាម។ 

សោក្ វា៉េ ៃ់ ឌី្កាអុៃ, បញ្ញញ ិៃត ខ្មម រ លបីលាញ មួយ រមូ, ពៃយល់

 ក្យ សម បា ថ្ន17 : ‹សៅ ក្ន ុង គ្រួសារ ៃីមួយៗ សមាជិក្ គ្រួសារ  

ោម ៃ ឯក្ភាព គ្រប់គ្ោៃ់ ក្ន ុង ការសសគ្មច ចិតត សដ្ឋយ មល ៃួ 

ឯង សឡើយ សទោះ សរឿង សសនហា ខ្ដល ជា សរឿង ផ្ទា ល់ មល ៃួ សុទធសាធ 

សនាោះ ក៏្ សដ្ឋយ។ សបើ ក្សមាល ោះ គ្ក្មុំ គ្សឡាញ់  ោន  សរ គ្តូិ  សួរ ចិតត 

សម បា សិៃ ថ្ន សតើ គ្ពម ឬ មិៃ គ្ពម។ សបើ គ្សឡាញ ់ោន  យ៉ា ង 

ណា ក៏្ សដ្ឋយ ខ្ត សបើ សម បា មិៃ គ្ពម ក្ ៏ពុំ អាច គ្សឡាញ់ ោន

សក្ើត ខ្ដរ›។ ការសោរព សៃោះ វា ជា ការសោរព ចាស ់ទុំ ដូច មាៃ

ខ្ចង សៅ ក្ន ុង ចាប់ សលបើក្ របស ់គ្ពោះភិរមយ ភាសា អ៊ាូ  សៅ ងុយ 

ថ្ន : ‹សរៀៃ បទ សរៀៃ បាទ ក្ុ ំសកាង ហួ្ស ខាន ត ក្ុ ំភាល ត់ មុស ល្ ូិ   

ក្ុ ំគ្ពសហ្ើៃ សភលច ខ្ម៉ា ក្ុ ំខ្គ្ប ហួ្ស ឱ្ ស ើញ ចាស ់សក្់ សក ូិ  ក្ុ ំគ្តូិ

សមើល ង្ហយ›។ 

 
17 ដក្គ្សង់សចញពី អតាបទ របស់សោក្ វា៉េ ៃ់ ឌ្ីកាអុៃ មាៃចែំងសជើងថ្ន សងគម
សក្តភូិមខ្មម រ សៅក្ន ុងសរឿងទុំទិ។ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សោក្ វា៉េ ៃ់ ឌី្កាអុៃ យល់ ស ើញ ថ្ន ការសោរព សម បា តាម

ដំបូនាម ៃ ៃិចា ័យ (le sens morale) សបើ មាៃ លក្ខែៈ តឹងខ្តង

សពក្ វា ជា ការកាច់ ឲ បាក្ ់ជា ន្ត់ នៃ អក្បក្ិរយិ របស់

មៃុសស មាន ក្់ៗ ឲ រស់ តាម ទំសៃៀមទមាល ប់ តឹងរុងង សនាោះ ឯង។ 

សដើមប ីរក្ា ទំនាម ទមាល ប់ ឲ បាៃ រង់ិង់ សមាជិក្ នៃ សងគម 

មាៃ សម បា ជា សកាក រៈ ដ្ឋច ់ខាត គ្តូិ ខ្ត សបាោះ បង់សចាល ៃូិ 

រំៃិត  រោិះរៃ់ ពុំ សនាោះ សសាត សរ ទុក្ ជា មៃុសស  ល ខ្ដល សរ

ឈប់ រាប ់អាៃ។    

តាម ទសសៃៈ សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់សាក់្ ‹ការសោរព សម បា› ជា

គ្បព័ៃធ  នៃ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ មាៃ ជសគ្ៅ សគ្ៅ ណាស់ ររ សគ្បៀប

សធៀប សៅ ៃឹង របូភាព នៃ មៃុសស សាប គ្ោប់ពូជ ឲ សចញ

ពៃលក្ សៅ ៃិទ  រដូិ, ិកិ្សិត18 ជា បុបាភ  សៅ ិសាៃ រដូិ, 

មាៃ ខ្ ល្ សៅ សរទ រដូិ, សំរាប់ រក្ា គ្ោប់ ពូជ សៅ សហ្មៃត  រដូ

ិ។ ររ ជា វាល ខ្ិង ិដតសងារ (cycle de vie) នៃ ធមមជាតិ ឬ 

មៃុសសជាតិ។ ររ ជា ចិតតរំៃិត ជា ថ្នមពល សចោះ សគ្ោង 

ខ្្ៃការ សៅ ក្ន ុង សងគម ខ្មម រ សំរាប់ អនារត។  ក្យ មេ ជា 

ឧតតម ចិតតរំៃិត មាៃ គ្បភព សចញ ម ក្ពី សហ្ អរយិធម៏ 

ទងំឡាយ នៃ គ្ក្មុ មៃុសស ស្សងៗ ោន  សដើមបី ក្សាង អរយិធម៏ 

ថ្មី ឲ  រតិខ្ត មពង់មពស់ ៃិង កាៃ់ ខ្ត មាៃ ថ្នមពល ខាល ំងកាល   

ខ្ថ្ម សទៀត ស ល ថ្ន បសងក ើត ជា គ្បជាជាតិ មួយ ខ្ដល មាៃ 

 
18  ិ កិ្សិត :  រ ើក្ ; s’épanouir។ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សមាជិក្ មាន ក្់ៗ សាគ ល់ ជាក្់ោក្់ ៃូិ សិទធិ ៃិង ក្រែីយកិ្ចច  

របស់មល ៃួ។ សរឿង គ្ពោះសថ្នង ៃិង នាងនារ ជា ឧទហ្រែ៏ មួយ 

បញ្ញច ក្់ ៃូិ សហ្ អរយិធម៏ សៃោះ ឯង។ សៅ ក្ន ុង  ក្យ បា សៅ 

ថ្ន ‹ ល្ ូិ › មាៃ សញ្ញញ ែ បី យ៉ា ង : គ្ពោះ, សៅ ៃិង តា។ បា ជា 

រំៃិត នៃ រំសរាង នៃ សងគមមួយ ខ្ដល មាៃ សោលសៅ 

ចាស់ោស់ សំរាប់ ការរស់សៅ។ រំសរាង នៃ សងគម សនាោះ ររ ព្រះ 

ក្ន ុង សនាោះ មាៃ អនក្ ដឹក្នាំ ជា ទីសសនហា19 ររ សៅ, ខ្ដល ជា អនក្

ដឹង មាៃ ក្បួ ៃ ដឹក្នាំ ររ តា។ ដូច សៃោះ ព្រះ ជា គ្ពលឹង ជាតិ, 

មៅ ជា អនក្ ដឹក្នាំ ជាតិ សចោះ បគ្ងួបបគ្ងួម គ្បជារាស្តសត  សៅ 

ក្ន ុង រំៃិត បំសរ ើ ៃិង ការ រ, តា ជា គ្បភព នៃ ចាប់ ដឹក្នាំ 

ៃិង ការពិសសាធ របស់ បុពវបុរស ជាតិ សនាោះ ឯង។ ការសោរព 

សម បា សៃោះ ជា មូលដ្ឋា ៃ ិ បបធម៏ សដើម របស់ ជៃជាតិ ខ្មម រ ខ្ដល

អាច តទល ់បាៃ ៃឹង ឥទធិពល អរយិធម៏ ឥណាឌ  ខ្ដល ហូ្រ ចូល

មក្ ក្ន ុង គ្សកុ្ខ្មម រ។ សៅ ចំស ោះ មុម ការតទល់សៃោះ តគ្មូិ ឲ 

ពួក្ គ្ ហ្មែ៍ គ្ពឹទធបែឌ ិត សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ សធវ ើ សិថ្ិលភាព20 ជា

សគ្ចើៃ សដើមបី ក្ុំ ឲ មាៃ ការប៉ាោះទងគ ិច ទងំ ក្សគ្មាល រវាង គ្ទឹសត ី

សាសនា របស់ ពួក្ មល ៃួ ៃឹង ជំសៃឿអាយ ខ្ដល ជា ជំសៃឿ មាៃ 

គ្រឹោះ ចាស់ោស់ រចួ មក្ សហ្ើយ។ សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់សាក់្ មិៃ 

ខ្ដល បញ្ញច ក្់ ថ្ន ការសោរព សម បា សៃោះ ជា  ិ សិិដាភាព ខ្មម រ សលើ 

គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា សនាោះ សទ ខ្ត ជា ចិតតរំៃិត 

 
19 អនក្ដកឹ្នំាជាទសីសនហា ; un dirigeant charismatique។ 
20 សិថ្ិលភាព : ដសំែើរធូរថ្យ ឬ បៃធ រូបៃាយ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ខ្មម រ អំពី សងគម ខ្ដល ពួក្គ្ ហ្មែ៍ គ្ពឹទធបែឌ ិត គ្តូិ  យក្ មក្ 

សគ្មបសគ្មួល ជា មួយ ៃឹង សាសនា មល ៃួ សដើមបី ឲ គ្បជាជៃ 

អាយ អាច សរ ើសយក្ សាសនាថ្មី សៃោះ ជា ជំសៃឿ រមួ បាៃ។ 

ការសោរព ចំស ោះ នាង គងាីង និង ម្កសពើ            

មាៃ សៅ ក្ន ុង សរឿងសគ្ពង ខ្មម រ ថ្ន គ្សកុ្ខ្មម រ សដើម ដំបូង ជា ជល

សា។ សគ្កាយ មក្ សលច សចញ សទិតា គ្សី មាន ក្់ ស ម្ ោះ រងាងី ឈរ 

សលើ គ្ក្សពើ យក្ នដ ចបូ ត សក់្ 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 គ្ស ីសនាោះ នាង រងា ីង ជា  

ៃិមិតតរបូ នៃ ពសុធា, រ ើឯ គ្ក្សពើ ជា ៃិមិតតរបូ ជលសា។ រូ សទិ

តា គ្សី ៃិង គ្ក្សពើ សនាោះ ជា តូតិម នៃ ជៃជាតិ ខ្មម រ ៃិង ទឹក្ដី 

ខ្មម រ។ របូ តំណាង នៃ តូតិម នាង រងា ីង-គ្ក្សពើ ររ មាែិ ើ21 ៃិង  

សតវ គ្ក្សពើ។ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ សពវនថ្ៃ សៅ គ្រប់ បូជៃីយដ្ឋា ៃ ទងំ 

គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ពុទធ សាសនា ៃិង ជំសៃឿ ស្សងៗ សទៀត សរ  

តំណាង គ្ក្សពើ ជា ទង់ សៅ ថ្ន ‹ទង់ គ្ក្សពើ› ឬ ‹ទង់ រលក្› ខ្ដល 

សគ្ក្ើៃ រំឭក្ ៃូិ ធមមជាតិ ជា បាយប22 នៃ គ្ក្សពើ។ សរ ស ើញ សៅ 

មុម ា្ោះ ណា មាៃ មៃុសស សាល ប់ សដ្ឋត ទង់ គ្ក្សពើ មាៃ ពែ៏ ស 

នាំ សអាយ សរ សៅ ទង់ សនាោះ ថ្ន ‹ទង់ គ្ពលឹង›។ ខ្ត ពួក្ អនក្

 
21 មាែិ ើ, គ្សីសៅិយ័សក្មង, jeune fille។ 
22  បាយប, អនក្តាទឹក្, génie des eaux។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

គ្បឆ្លំង ៃឹង ជំសៃឿ សនាោះ នាំ ោន  សៅ ទង ់សនាោះ ថ្ន ‹ទង់ សខាម ច›  

រួរ ក្ត់ សំោល់ ថ្ន គ្ក្សពើ ក្៏ ជា តំណាង នៃ ជៃ ក្បត់ ឬ ជៃ 

រមិលរុែ។ ទសសៃៈ សៃោះ មាៃ អនក្ មលោះ ថ្ន សចញ ពី គ្បភព ពុទធ

សាសនា សគ្ ោះ ទុក្ ជំសៃឿ សដើម ខ្មម រ ជា សគ្តូិ  ៃឹង មល ៃួ ដូច 

មាៃ សៅ ក្ន ុងសរឿង គ្ក្សពើ សៃៃ ធុៃ : សៃៃ ធុៃ សគ្ ោះ ខ្ត ក្បត់

ៃឹង ពុទធ សាសនា បាៃ ជា ពុំ អាច ខ្គ្ប មល ៃួ មក្ ជា មៃុសស 

 ិ ញិ បាៃ។ 

មួយ  ិ ញិ សទៀត ពុទធសាសៃិក្ ខ្តងខ្ត គ្បដូច នាង រងា ីង សៅ

ៃឹង នាង មារា ខ្ដល មាៃ ចារ ក្ន ុង 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 មួយ ៃឹង ក្ងទ័ព របស់ នាង មក្ ទមទរ អាស

ៃៈ ខ្ដល គ្ពោះអងគ ក្ំពុង រង់ សលើ។ សដើមប ីទប់ទល ់ៃឹង បាប ចិតត

សនាោះ គ្ពោះដ៍មាៃគ្ពោះភារ គ្ពោះអងគ យក្ នដ សាត ំ  ល់ ដី សហ្ើយ  

បួងសួង ដល់ គ្ពលឹង គ្ពោះពសុធា សអាយ ជួយ គ្ពោះអងគ ឯកា សៅ 

ចំស ោះ មុម ទ័ព យក្ស នាំ សអាយ រញ្ជ យួ ដី គ្បាំ មួយ យ៉ា ង អាច 

ក្ំចាត់ នាង មារា បាៃ។ តាម រសបៀប ៃិទៃ សរឿងខ្មម រ  ិ ញិ ររ 

នាង រងា ីង ជា អនក្ ជួយ គ្ពោះសមាម សមព ុទធ សៅ ិញិ ររ ថ្ន សដ្ឋយ

ចបូ ត សក់្ 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 សពវនថ្ៃ ខ្ត ពុំ ទុក្ ជា សទិតា គ្សី ធំ 

ចមបង សទៀត សនាោះសឡើយ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ជំសនឿ ចំស ោះ អនកតា 

អនក្តា ជា គ្ពលឹង សា ិត សៅ ក្ន ុង រុក្ខជាតិ, ក្ន ុង ភន ំ ៃិង ទី ក្ខ្ៃលង

ដនទ សទៀត។ ខ្មម រ យក្ ដុំ ថ្ម ជា តំណាង របូ អនក្តា យក្ សៅ 

ដ្ឋក្់ សគ្កាម រល់ សដើម សឈើ។ ជួៃ សង់ កូ្ៃ មាម គ្ទ សដ្ឋយ សសរ  

សំរាប់ ដំក្ល់។ សៃោះ ជា ជំសៃឿ គ្ពលឹង ៃិយម : ក្ន ុង សរឿង គ្ពោះបាទ 

ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ៃិង គ្ពោះនាង លីិ យី កាល ជៃ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ឬ សៅែឌ ិ

ៃយ សៅ ឥណាឌ  យល់សបត ិ  ស ើញ អនក្តា ឬ សទិតា រក្ា មល ៃួ  

គ្បរល់ ធន  ូទិពវ សអាយ សហ្ើយ បញ្ញា  សអាយ សឡើង ជិោះ សំសៅ ជំៃួញ 

ដ៏ ធំ មួយ សដើមប ីសធវ ើ ដំសែើរ មក្ គ្សកុ្ខ្មម រ ចាំង យក្ រាជសមបតត ិ 

(សៅ ក់្ក្ណាត ល ស.ិ. ទី៣ ក្.រ.ស.)។ ដូសចនោះ ខ្មម រ ខ្តងខ្ត ទុក្ 

គ្ពោះបាទ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ជា សាា បៃិក្ ក្សគ្ត ៃររ ហ្វ ែូៃ។ 

គ្ពលឹង អនក្តា ជា អនក្ ការ រ អនក្ ភូម ិទងំឡាយ សហ្ើយ ជួយ 

ដល់ ជៃ ណា ខ្ដល បៃ់គ្សៃ់ ដល់ សោក្ សូម សអាយ ជួយ មល ៃួ។ 

អនក្តា ក្ ៏ជា អនក្ ខ្ថ្រក្ា គ្បចាំ ទីក្ខ្ៃលង មួយ។ ទំនាក្់ទំៃង 

រវាង មៃុសស ៃឹង គ្ពលឹង អនក្តា ររ ង្ហយគ្សួល បំ្ុត ររ គ្ោៃ់

ខ្ត សធវ ើ ការបៃ់គ្សៃ់ ថ្នវ យ ដង្ហវ យ ដូច ជា បាយ, មាៃ់ អាំង, 

ទឹក្ ដូង ឬ សចក្ សដើមបី សូមពរ ពី អនក្តា សអាយ មល ៃួ បាៃ សំ

សរច ៃូិ បំែៃ់ មល ៃួ។ ខ្ត កាល ណា បាៃ សំសរច ដូច គ្បាថ្នន  គ្តូិ  

ខ្ត អនក្ បៃ់ សនាោះ សធវ ើ ពិធ ីោ បំែៃ ់ជា ដ្ឋច ់ខាត ពុំ សនាោះ

សសាត ររ ចាស់ ជា គ្ពលឹង អនក្តា សធវ ើ សទស។ អនក្ ណា មួយ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សសើច សដ្ឋយ ឮ សំដី របស់ ជៃ មាន ក្់ ៃិយយ ឡក្ឡរយ ដល់ 

អនក្តា ររ អនក្សសើច ជា អនក្ ទទួល សទស ពុំ ខ្មៃ អនក្ ៃិយយ 

ចំអក្ សនាោះ សទ ដូចយ៉ា ង សធវ ើ ឱ្យ អនក្ សសើច សនាោះ ឈរ ស ោះ នគ្ក្

ខ្លង។ លុោះ គ្តាខ្តសរៀបចំ សធវ ើ ពិធ ីោង សទស សទើប អាច បាត ់

ឈរ ស ោះ។ 

ជំសៃឿ សលើ អនក្តា របស់ គ្បជាពលរដា ខ្មម រ មាៃ លក្ខែៈ ពីរ 

យ៉ា ង : 

១. ជា ការសំខ្មតង រំៃិត នៃ ថ្នមពល ធរែី ខ្ដល ដី  ុំ  គ្សកុ្ 

សមតត មាៃ ពហ្ុ ្លភាព មាៃ  ិ បុិលភាព សដ្ឋយសារ អនក្តា

គ្បចាំ  ុំ  គ្សកុ្ សមតត ៃីមួយៗ សនាោះ ឯង។ សហ្តុ សៃោះ ឯង សរៀង

រាល ់ឆ្លន ំ អនក្ គ្សកុ្ នាំ ោន  សធវ ើ ពិធី ខ្សៃ ខ្ដល សរ សៅ ថ្ន បុ 

ែយ សលើក្ អនក្តា សដើមបី សូម សសចក្ត ីសុម ៃិង សសចក្ត ីចំសរ ើៃ ពី

គ្ពោះ ធរែី សៃោះ។ 

២. ជា ការសំខ្ដង រំៃិត នៃ ការទុក្ អនក្តា ជា ទីក្ខ្ៃលង ខ្ត

មតង សដ្ឋយ យក្ គ្ពឹតត ិការែ៏ គ្បិតត ិសាស្តសត  ៃិង អៃុសាិរ ើយ៏ 

របស់ អនក្ គ្សកុ្ សៅ ទីក្ខ្ៃលង សនាោះ មក្ បញ្ញច ក្ ់ថ្ន ជំសៃឿ សៃោះ 

ររ ជា ការពិត ដូចយ៉ា ង អនក្ គ្សកុ្ សៅ សមតតស ធិសាត់ ទុក្ 

អនក្តា ឃ្ល ំងសមឿង ជា សមតតស ធិសាត់ ខ្ត មតង។ សដើម ដំបូង 

នៃ ជំសៃឿ សៃោះ ររ ក្ន ុង សតិតស ទី១៦ មាៃ សម ទ័ព ខ្មម រ មាន ក្ ់

ស ម្ ោះ ឧក្ញា៉ា  ឃ្ល ំងសមឿង សោក្ សុមចិតត បូជា ជីិតិ សោក្ 

សដ្ឋយ សមាល ប់ មល ៃួ ឯង សដើមបី ការ រ ពញាចៃា  ខ្ដល ជាប់ 
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ក្ន ុង បនាា យ ជ័យ ពី ការសឡាមព័ទធ របស់ ក្ងទ័ព របស់ សសត ច ក្

ៃ។ ការបូជា ជីិតិ របស់ ឧក្ញា៉ា  ឃ្ល ំងសមឿង សៅហាវ យ សមតត

ស ធិសាត់ មាៃ សោលបំែង សៅ ខ្ក្ៃ ទ័ព សខាម ច ឲ មក្ ជួយ 

វាយ រំសដ្ឋោះ ពញា អងគចៃា  ពី ការសឡាមព័ទធ របស់ សគ្តូិ។  ចំសែរ

កាល តៗ មក្ អនក្ គ្សកុ្ សៅ សមតត ស ធិសាត់ ក្ ៏នាំ ោន  សជឿ 

ថ្ន  គ្ពលឹង សខាម ច ឧក្ញា៉ា  ឃ្ល ំងសមឿង កាល យ សៅ ជា អនក្តា រក្ា 

ទឹក្ដី សមតត ស ធិសាត់ សហ្ើយ មក្ ដល់ បចច ុបបៃនកាល រាល់ ខ្ម 

សមសា គ្រប ់មស្តៃត ី គ្បចាំ សនាោះ ៃិង អនក្ គ្សកុ្ នាំ ោន  សធវ ើ ពិធ ី

បៃ់គ្សៃ ់ ដល ់ អនក្តា ឃ្ល ំងសមឿង សដើមបី សូម សសចក្ត ីសុម 

សបាយ ពី មាច ស់ ទឹក្ដី។ 

ជំសៃឿ ខ្បប សៃោះ សរ ស ើញ មាៃ ខ្ដរ សៅ គ្សកុ្ តបូ ង ំុ្ សៅ ក្ន ុង

សមតត ក្ំពង់ចាម, គ្រប់ សៅហាវ យ គ្សកុ្ ថ្មី គ្តូិ  ខ្ត សធវ ើ ពិធ ីបៃ់

គ្សៃ ់ដល់ អនក្តា អជូៃ សៅ ភូមិ អជូៃ ខ្ដល ជា មាច ស់ ទឹក្ដី

ទី សនាោះ សដើមបី សូម សសចក្ត ីសុម។ គ្តូិ  ដឹង ថ្ន អជូៃ ជា អតីត 

សៅហាវ យ សមតត តបូ ង ំុ្ ក្ន ុង សតិតស ទី១៦ ខ្ដល គ្ពោះរាជា កាត់

សទស គ្បហារ ជីិតិ ពី បទ សធវ ើ ឃ្តក្មម សដ្ឋយ សចតនា បំ ៃ  

អាជាញ  សសត ច សលើ បុរគល ទុំ។ ចំសែរកាល តៗ មក្ អនក្ គ្សកុ្

តបូ ង ំុ្ មាៃ ជំសៃឿ ថ្ន គ្ពលឹង អជូៃ កាល យ ជា អនក្តា រក្ា ទឹក្

ដី សហ្ើយ នាំ ោន  សធវ ើ ការបៃ់គ្សៃ់ សដើមប ីសូម សសចក្ត ីសុម។ សរឿង 

អជូៃ សៃោះ ខ្មម រ ភារ សគ្ចើៃ ដឹង ចាស់ សដ្ឋយសារ មាៃ អនក្ ៃិ

ពៃធ  ខ្មម រ មាន ក្់ បាៃ ដក្គ្សង ់គ្ពឹតត ិការែ៏ គ្បិតត ិសាស្តសត  សៃោះ មក្
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ខ្តង ជា គ្បសោមសោក្ ដ ៏លបី ខ្ដល មាៃ ចំែងសជើង ថ្ន «

សរឿង ទុំ ទិ» ឬ ទិ ឯក្។ 

ម្ពហ្ែញ្ញ សាសនា 

គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ទំៃង ហូ្រ ចូល គ្សកុ្ខ្មម រ តាម រយៈ ពួក្ ឈ្ញួ 

ឥណាឌ  ខ្ដល សធវ ើ ដំសែើរ តាម សំសៅ ទក់្ទង លក់្ដូរ ជា មួយ 

អនក្ គ្សកុ្។ មាៃ ឈ្ញួ មលោះ ជា អនក្ សចោះដឹង ខាង គ្ពហ្មញ្ញ   

សាសនា ជួៃ បាៃ សរៀបការ ជា មួយ ស្តសត ី ខ្មម រ ក្ ៏នាំ សអាយ មាៃ 

ឥទធិពល សៅ សលើ ជៃជាតិ ខ្មម រ។ មា៉ាង សទៀត សរ ដឹង តាម 

គ្បិតត ិសាស្តសត  ថ្ន កាលសណាោះ គ្សកុ្ខ្មម រ គ្រប់គ្រង សដ្ឋយ គ្ពោះ នាង 

លីិ យី សហ្ើយ មាៃ សសតច ឥណាឌ  គ្ពោះ នាម ហ្៊ាុៃ សទៀៃ បាៃ សលើក្

ទ័ព មក្ ចាំង ដសែត ើម យក្ ទឹក្ដី ខ្មម រ។ សគ្កាយ ខ្ដល បាៃ 

ជ័យជំៃោះ គ្ពោះអងគ ក៏្ បាៃ សរៀបអភិសសក្ ជា មួយ គ្ពោះ នាង លីិ 

យី សហ្ើយ បាៃ គ្បកាស តាំង មល ៃួ ជា សសត ច គ្រងរាជយ គ្ពម ទងំ

បាៃ សរៀបច ំ គ្សកុ្ខ្មម រ តាមទសសៃៈ ខ្បប គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា 

ខ្ថ្ម សទៀត។ សមាល ោះសហ្ើយ ឥទធិពល លទធិគ្ ហ្មែ៏ ក្៏  រ ើក្ ដុោះដ្ឋល 

សឡើង  ជា លំដ្ឋប់ សៅគ្សកុ្ ខ្មម រ សហ្ើយ កាល យ ជា សាសនា ជាត ិ

ខ្ត មតង ជា  ពិសសស សៅ ក្ន ុង មជឈដ្ឋា ៃ ពួក្ អនក្ ដឹក្នាំ រហូ្ត 

ដល់ សតិតសរ៏ ទី១៤។ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ សរ ៃិយម សោរព គ្ពោះឥសូរ 

ជា ធំ, ឯ គ្ពោះិសិណ ុ , គ្ពោះហ្រហិ្រៈ (ឥសូរ ៃិង នារាយែ៏ រមួ ោន ), គ្ពោះ

គ្ពហ្ម  ក្ ៏មាៃសរ សោរព មលោះៗ ខ្ដរ។ 
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ពុទធ សាសនា 

ពុទធ សាសនា ខ្ចក្ ជា ពីរ ៃិកាយ : មហា យៃ ៃិង ហ្ីៃយៃ។ 

ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ ខ្ចក្ សចញ សៅ ទិស ខាង តបូ ង នៃ គ្បសទស 

ឥណាឌ  (ទក្ខ ិែ ៃិកាយ) ជា យៃ តូច ចសងអៀត ទ្ ុក្ សតវសោក្ 

សៅ កាៃ ់ៃិ វ ៃ បាៃ ចំៃួៃ តិច ស ល ររ គ្ក្ បាៃ សំសរច 

ៃិ វ ៃ សគ្ ោះ ិៃ័ិយ តឹងខ្តង ម៉ាត់ចត់។ ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ  

ៃិយម ចាស់ ររ សោរព គ្បតិបតត ិ តាម ពុសទធ វាទ ខ្ដល គ្ពោះពុទធ  

គ្ទង់ បាៃ សំខ្ដង រចួ មក្ សហ្ើយ (ក្ន ុង រមព ីរ នគ្តបិដក្) ៃិកាយ 

សៃោះ សោរព គ្ពោះពុទធ សមែសោតម ខ្ដល គ្តាស់ ដឹង សមាម

សសមាព ធិញ្ញញ ែ សហ្ើយ ខ្ដល បាៃ ចូល បរៃិិ វ ៃ សៅ សហ្ើយ។ 

សពវនថ្ៃ គ្បសទស ខ្ដល ៃិយម ពុទធសាសនា ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ  

មាៃ គ្បសទស ខ្មម រ-សសៀម-ោិ-ភូមា-សៃបា៉ា ល-់សិរ ើលកាក  ។ល។ 

ឯ ៃិកាយ មហាយៃ ខ្ចក្សចញ សៅ ទិស ខាង សជើង (ឧតតរ 

ៃិកាយ) ជា យៃ ធំ អាច ទ្ ុក្ សតវសោក្ បាៃ សគ្ចើៃ ោន  សៅ 

កាៃ ់សោលសៅ គ្តឹម ស ធិសតវ ខ្ដល អាច ជួយ ខ្ែនាំ សគ្បាស 

សតវសោក្ បាៃ។ ៃិកាយ មហាយៃ ៃិយម ធម៏ ថ្មី ររ ធម៏ 

ខ្ដល មាៃ ៃ័យ ធូរ គ្សាល សហ្ើយ សោរព គ្បតិបតត ិ តាម លទធិ  

អាចរយិវាទ (តាម គ្រូ អាចារយ របស ់មល ៃួ តៗ ោន ) ពុំ ខ្មៃ តាម 

ពុសទធ វាទ ដូច ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ សឡើយ។ ដូច សៃោះ ៃិកាយ មហា 

យៃ ពុំ សោរព គ្ពោះពុទធ ជា ធំ សទ ខ្ត សោរព ស ធិសតវ ដូច ជា  
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ស ធិសតវ អិសោក្ិសតសវ រៈ ឬ សោក្សក្សវ រៈ មញ្ច ុ គ្សី នអតសរយ  

គ្បាជាញ  បារមិតា ជា សដើម។ សពវនថ្ៃ គ្បសទស ខ្ដល ៃិយម ពុទធ

សាសនា មហាយៃ មាៃ គ្បសទស យួៃ-ជប៉ាុៃ-ទីសប-ឥែឌ សូែ

សុី ។ល។ 

សៅ សតិតស ទី៣ មុៃ រ.ស. ក្ន ុង រជាកាល គ្ពោះបាទ អសសាក្ ពុទធ

សាសនា គ្តូិ  បាៃ ្សពវ្ាយ  សសពញ ទងំ គ្បសទស ឥណាឌ   

ទងំ សគ្ៅ គ្បសទស។ តាម គ្បិតត ិសាស្តសត  សរ ដឹង ថ្ន សៅ ពុទធ សត

ិតស ទី៣ (ព.ស. ២៣៤) ររ តាំង ពី មុៃ រ.ស. ៣០០ ឆ្លន ំ សមលោះ  

គ្ពោះបាទ អសសាក្ ពុទធសាសៃិក្ ដ៏ សឆ្ន ើម ក្ន ុង គ្បសទស ឥណាឌ   

បាៃ បញ្ជ ៃូ សមែទូត ពីរ អងគ ររ គ្ពោះ សសាែសតារ ៃិង គ្ពោះ ឧតត

រសតារ សអាយ នាំ យក្ ពុទធ សាសនា សថ្រសិទ (ហ្ីៃយៃ) មក្ 

្ាយ សៅ សុិែណ ភូមិ (អាសីុអាសរនយ៏)។ តាម សិោចារ ងក្ ៉ិេកូាញ់ 

(សៅ គ្សកុ្យួៃ ខាង តបូ ង) ទំៃង ជា ពុទធសាសនា ចូល មក្

គ្បតិសាា ៃ ក្ន ុង គ្សកុ្ខ្មម រ សៅ សតិតស ទី២ នៃ រ.ស. ក្ន ុង

រជាកាល គ្ពោះបាទ គ្សីមារៈ ឬ ហាវ ៃ់សចម័ៃ។ 
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វិវត្តនិ៏ នន ម្ពហ្ែញ្ញ សាសនា និង ពុទធ សាសនា 

ក. សរ័យ នគរ ភនំ (ស.វ. ទី១ ដល្់ ទី៦) 

សៅ សម័យ សនាោះ ខ្មម រ មលោះ សោរព គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា មលោះសទៀត

សោរព ពុទធ សាសនា។ ពុទធ សាសៃិក្ សពញចិតត ៃឹង ពុទធ 

សាសនា សថ្រវាទ (ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ)។ សៅ សតិតស ទី២ ពុទធ 

សាសនា ចំសរ ើៃ លូតោស ់ជាង គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា។ 

ម. សរ័យ សចនឡា (ស.វ. ទី៦ ដល្់ ទី៨) 

មក្ ដល់ សម័យ សចៃឡា គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា លូតោស ់ជាង ពុទធ 

សាសនា រហូ្ត ដល់ ស.ិ. ទី១២។ ប៉ាុខ្ៃត  ពុទធ សាសនា ហ្ីៃយៃ 

មិៃ សាបសូៃយ ភាល ម សទ ជា ភសុ្តាង សរ គ្បសទោះ ស ើញ គ្ពោះពុទធ

របូ សៅ នគ្ពក្បាស ខ្ដល បាៃ សាង សឡើង សៅ ស.ិ. ទី៧ ៃិង 

សិោចារ ងក្ ជា សគ្ចើៃ សទៀត។ សៅ ចុង សតិតស ទី៧ ៃិកាយ  

មហាយៃ ក៏្ ្ាយ ចូល មក្ ដល់ គ្សកុ្ខ្មម រ សហ្ើយ លូតោស ់

រហូ្ត ដល់ ស.ិ. ទី១៣ ប៉ាុខ្ៃត  មិៃ សូិ ស ើញ មាៃ របូបដិមា 

ស ធិសតវ សោសក្សវ រៈ សទ, សរ គ្បទោះ ស ើញ មាៃ របូ មួយ សៅ 
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គ្ក្មួៃ ស (ក្មព ុជាសគ្កាម) ៃិង របូ មួយ សទៀត សៅ គ្បាសាទ តា

សគ្ក្ៀម (សសៀមរាប)។ ដល់ ស.ិ. ទី៨ គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា សៅ ខ្ត 

លូតោស ់សទៀត។ 

គ. សរ័យ រហា នគរ (ស.វ. ទី៨ ដល្់ ទី១៥) 

សៅ ស.ិ.ទី៩ គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា កាៃ ់ ខ្ត លូតោស់ សគ្ ោះ 

គ្ពោះបាទ ជ័យិរ ម័ៃ ទី២ គ្ទង់ សពវ គ្ពោះទ័យ កាៃ់ គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា 

ៃិយម គ្ពោះឥសូរ ជា ធំ។ គ្ពោះអងគ គ្ទង់ បាៃ ចាត់ខ្ចង សអាយ 

អសញ្ា ើញ គ្ ហ្មែ៏ ដ៏ គ្បសសើរ មាន ក្់ ស ម្ ោះ ហ្ិរែយនាម ជា អនក្

គ្បាជញ សចោះចប់ នគ្តសិទ មក្ ជួយ សរៀបច ំសធវ ើ ពិធី សទិរាជ (culte 

du roi-dieu) សដើមបី គ្បកាស ឯក្រាជយ ដល់ គ្បសទស ក្មព ុជា 

សហ្ើយ សធវ ើ គ្ពោះរាជា សអាយ សៅ ជា គ្ពោះរាជចគ្ក្វាល សៅ សលើ ភន ំ រូ

ខ្លៃ។ គ្ពោះអងគ សអាយ សរ សាង លិងគ គ្ពោះឥសូរ តំក្ល់ ក្ន ុង 

គ្បាសាទ ភន ំ ទុក្ ជា ទីសោរព។ សៅ សតិតស ទី៩ (រ.ស. ៨៨៩) 

គ្ពោះបាទ យសសាិរ ័ មៃទី១ គ្ទង់ បាៃ សឡើង សសាយរាជយ បៃត  សទៀត 

សហ្ើយ គ្ទង ់ គ្បកាៃ់ គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា ៃិយម គ្ពោះឥសូរ ជា ធំ 

ប៉ាុខ្ៃត  គ្ពោះអងគ គ្ទង់ សគ្បាស គ្បាែ ពុទធ សាសនា ខ្ដរ, ជា ភសុ្

តាង គ្ពោះអងគ  បាៃ សាង អាគ្សម ជា សគ្ចើៃ ក្ខ្ៃលង សំរាប់ ឱ្យ 

អនក្ កាៃ ់សាសនា ទងំ បី គ្បសភទ (ពុទធ សាសនា ហ្ីៃយៃ 

ពុទធ សាសនា មហាយៃ ៃិង គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា) សៅ សរៀៃ អំព ី

សាសនា នារហូ្ត ដល់ សៅ ទសសៃិជិាា  សៅ ទីក្ខ្ៃលង សនាោះ។ 
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លុោះ ដល់ ស.ិ. ទី១២ ក្ន ុង រាជយ គ្ពោះបាទ សុរយិិរ ័ មៃ ទី២ (រ.ស. 

១១១៣) មាៃ ការខ្គ្បបគ្បួល មលោះ ក្ន ុង គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា ររ គ្ពោះ

រាជា អងគ សៃោះ ជា គ្ ហ្មែ៏ សាសៃិក្ សោរព គ្ពោះិសិណ ុ  ជា ធំ។ សៅ

ចុង ស.ិ. ទី១២ សរ បាៃ សសងកត ស ើញ មាៃ ការ ិ ងល មក្ រក្ 

កាៃ ់ពុទធ សាសនា។ មក្ ដល់ ស.ិ. ទី១៣ ពុទធ សាសនា ចំសរ ើៃ 

លូតោស ់មតង  ិ ញិ។ គ្ពោះបាទ ជ័យិរ ័ មៃ 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 ផ្ទល ស ់ គ្បនពែី ខ្ដល ធាល ប់ សោរព សទិរាជ  

តាំង ពី គ្ពោះបាទ ជ័យិរ ័ មៃ ទី២ មក្ សហ្ើយ មក្ សោរព ពុទធរាជ 

(culte du roi-Bouddha)  ិ ញិ។ សទោះ បី គ្ពោះអងគ ជា ពុទធសាសៃិក្ 

មុតមាំ ក៏្ សដ្ឋយ ក្៏ គ្ពោះអងគ សៅ ខ្ត សគ្បាសគ្បាែ គ្ពហ្មញ្ញ   

សាសនា ខ្ដរ។ គ្ពោះអងគ បាៃ សាង គ្បាសាទ ជា សគ្ចើៃ សដើមបី 

ឧទាិសថ្នវ យ គ្ពោះពុទធ សាសនា មាៃ គ្បាសាទ បាយ័ៃ ជា សដើម  

សហ្ើយ គ្ទង ់បាៃ សាង ពុទធបដិមា ជា តួអងគ ពុទធរាជ តំក្ល់ 

ក្ន ុង គ្បាសាទ បាយ័ៃ សដើមបី ទុក្ ជា តំណាង គ្ពោះអងគ បនាា ប់ ពី 

គ្ទង់ ចូល ទីិងគត សៅ។ ខ្ត សគ្កាយ រជាកាល គ្ពោះបាទ ជ័យិរ ័ មៃ ទី

៧ គ្ពោះរាជា ខ្ដល សសាយរាជយ ជា តំែ រាជិងស គ្តឡប់ មក្ កាៃ់ 

គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា រែៈ គ្ពោះឥសូរ  ិ ញិ។ សរ ស ើញ មាៃ គ្បតិក្មម 

នៃ គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា សដ្ឋយ មាៃ ការបំផ្ទល ញ គ្ពោះពុទធរបូ (វាយ 

បំខ្បក្ មលោះ  រ ដាដ្ឋប់ យក្ ពុទធរបូ សចញ)។ លុោះ មក្ ដល់ ចុង ស.ិ. 

ទី១៣ ពុទធ សាសនា មហាយៃ ក៏្ សាបរោប សៅ សហ្ើយ មក្ 
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ដល់ ស.ិ. ទី១៤ គ្ពហ្មញ្ញ   សាសនា ក៏្ បាត់បង់ សៅ សទៀត សៅ 

សល់ ខ្ត ពិធ ីមលោះ ក្ន ុង រាជវាងំ។ ចំខ្ែក្ ឯ ពុទធ សាសនា ភាសា 

បាលី (ខ្ដល នាំ ចូល មក្ សៅ ស.ិ. ទី១២) ក្៏ បាៃ លូតោស់ 

ដុោះដ្ឋល ចំសរ ើៃ  យ៉ា ង នគ្ក្ខ្លង រហូ្ត មក្ ដល់ សម័យ បចច ុបបៃន  

សៃោះ។ 

អាគ្ស័យ សដ្ឋយ ខ្មម រ បាៃ ទទួល កាៃ់ គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ៃិង ពុទធ 

សាសនា សគ្ចើៃ សតិតស មក្ សហ្ើយ សហ្ើយ សទោះ បី គ្ពហ្មញ្ញ   

សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា មហាយៃ សាបរោប សៅិញិ ក៏្ 

សដ្ឋយ ក្ ៏ឥទធិពល នៃ សាសនា ទងំ ពីរ សនាោះ បាៃ ចាក្ ់ឫស  

យ៉ា ង មាំ ក្ន ុង សនាត ៃ ចិតត ខ្មម រ ៃិង ក្ន ុង សងគម ខ្មម រ។ ពុទធ 

សាសនា សថ្រវាទ (ៃិកាយ ហ្ីៃយៃ) គ្បជួស ៃិកាយ មហាយៃ 

ចាប់  ពី សតិតស ទី១៤ មក្ សហ្ើយ ៃិកាយ ថ្មី សៃោះ មិៃ គ្ោៃ ់

ខ្ត ជា សាសនា ចំស ោះ ពុទធសាសៃិក្ ប៉ាុសណាណ ោះ សទ ររ បៃត  សគ្កាយ 

មក្ កាល យ សៅ ជា របប ជីិតិ សំរាប់ ការរស់សៅ របស់ គ្បជារា

ស្តសត  ខ្មម រ ខ្ត មតង។ សគ្កាយ  មក្ សទៀត ពុទធ សាសនា សថ្រវាទ សៅ 

គ្សកុ្ខ្មម រ ខ្បក្ ជា ពីរ រែៈ : ធមមយុតត ិក្ ៃិកាយ ៃិង មហា

ៃិកាយ រហូ្ត មក្ ដល់ សពវនថ្ៃ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

 

ភាសា ខ្មែរ 

ជៃជាត ិខ្មម រ មាៃ ភាសា សំរាប់ គ្បាគ្ស័យ ទក្់ទង ោន  សៅ  ិ ញិ

សៅ មក្ សៅ ក្ន ុង សងគម ជាត ិរបស់ មល ៃួ តាំង ពី ក្ំសែើត ជាតិ

សាសៃ ៏ខ្មម រ មក្ សមលោះ (៣០០០ ឆ្លន ំ មុៃ រ.ស.)។ សៅ ក្ន ុង សាក្ល

សោក្ សពវនថ្ៃ មាៃ អំបូរ ភាសា ធំៗ ចំៃួៃ ២០។ ភាសាិទូិ បាៃ 

បញ្ច លូ ភាសា ខ្មម រ សៅ ក្ន ុង អំបូរ ខ្មម រ-មៃ ខ្ដល ជា អំបូរ ភាសា 

ធំ មួយ ជាង សរ ក្ន ុង បណាត  ភាសា សៅ អាសុ ីភារ ខាង តបូ ង 

ដូចយ៉ា ង អំបូរ ភាសា អូសស្តៅត  អាសុី, មា៉ា ឡាយូ-ប៉ាូលីសៃសុី ៃិង 

អំបូរ ភាសា នថ្-សិៀតណាម។ ភាសា ខ្មម រ មាៃ  ិ ិិ តតៃ៏ បី កាល 

ធំៗ :  ភាសា ខ្មម រ បុរាែ (តាំង ព ីក្ំសែើត មក្ ដល់ សតិតស ទី

១៥ - ភាសា ខ្មម រ ក្ណាត ល (ស.ិ. ទី១៦ ដល់ ស.ិ. ទី ១៩) - ភាសា 

ខ្មម រ បចច ុបបៃន។ លក្ខែៈ ពិសសស នៃ ភាសា ខ្មម រ សៅ ៃឹង ភាសា 

មលោះសទៀត ជា ពិសសស ភាសា បាល-ីសំស្តសក ឹត ររ សៅ គ្តង់ ភាសា 

ខ្មម រ  ពុំ មាៃ សសមលង សឡើង ចុោះ ឬ សលើក្ ដ្ឋក្ ់មពស់ ទប សៅ 

តាម សញ្ញញ  ដ្ឋក្់ ពី សលើ  ក្យ ខ្ដល នាំ សអាយ ផ្ទល ស់ ប្រូ ៃ័យ 

របស់  ក្យ សនាោះ សទ។ សៃោះ ជា ចំែុច សំខាៃ ់មួយ ខ្ដល បង្ហា ញ 

ៃូិ សភាព ខ្បលក្ ោន  រវាង ភាសា ខ្មម រ-មៃ ៃិង គ្ក្មុ ភាសា 

ចិៃ-យួៃ-សសៀម-ោិ ខ្ដល ជា ភាសា ភាា ប់ ង្ហយ សៅ ៃឹង ស

សមលង មពស់ ទប ឬ ចុោះ សឡើង (langues toniques)។ ចំែុច 
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ពិសសស សៃោះ ក្៏ អាច បញ្ញច ក្ ់ ថ្ន ភាសា ខ្មម រ មាៃ លក្ខែៈ 

ពិសសស មល ៃួ  ស ល ររ ពុំ ខ្មៃ សក្ើត សចញ ពី ភាសា ណា មួយ 

សឡើយ។ ទំនាក្់ទំៃង រវាង ខ្មម រ ៃិង បរសទស សធវ ើ សអាយ មាៃ 

លាយ ភាសា បរសទស ក្ន ុង ភាសា ខ្មម រ ពិត ខ្មៃ ក្៏ ប៉ាុខ្ៃត  ការ

ទទួល ឥទធិពល ភាសា បរសទស សៃោះ ខ្តង គ្បគ្ពឹតត សៅ សដ្ឋយ ការ

ខ្គ្បសំរលួ សអាយ គ្សបគ្សួល សៅ ៃឹង ភាសា ជាតិ ជា ដរាប 

តួយ៉ា ង ដូច ជា សមមរៃីយក្មម ចំស ោះ ភាសា បាល-ីសំស្តសក ឹត។ 
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អកសរ ខ្មែរ 

អក្សរ ខ្មម រ ខ្ដល ខ្មម រ យក្ រំរ ូតាម អក្សរ ឥណាឌ  ខាង តបូ ង មក្

សគ្បើគ្បាស់ ក្ន ុង សម័យ បុរាែ ពុំ ដូច ោន  ៃឹង អក្សរ សម័យ

បចច ុបបៃន  សៃោះ សទ ររ គ្តូិ  បាៃ ខ្ក្ខ្គ្ប គ្ទង់គ្ទយ ចំៃួៃ ១០ ដង 

រចួ មក្ សហ្ើយ សទើប បាៃ ជា របូរាង ពិត គ្បាក្ដ ដូច តួ អក្សរ 

ខ្ដល ខ្មម រ សគ្បើគ្បាស់ សពវនថ្ៃ។ អក្សរ ខ្មម រ ក្ ៏ពុំ ខ្មៃ ជា សញ្ញញ  

ដ្ឋច ់សចញ ពី ោន  ខ្ដល សរ សចោះ ខ្ត យក្ មក្ ក្ត់ សំោល់ ស

សមលង សនាោះ សឡើយ។ ខ្ត ជា អក្សរ មាៃ ក្គ្មង សញ្ញញ  ខ្ដល 

ទក់្ទង ោន  ជា ក្បួ ៃ សៅ សលើ មូលិធីិ ពិត គ្បាក្ដ។ ខ្មម រ បាៃ 

យក្ លំៃំ តាម អក្សរ ឥណាឌ  មក្ សគ្បើគ្បាស់ ជា សលើក្ ដំបូង ក្៏

ពិត ខ្មៃ ក្ ៏ប៉ាុខ្ៃត  បនាា ប់ មក្ ខ្មម រ មាៃ សទពសកាលសលប ខាង 

នឆ្ន សអាយ បាៃ សមសួៃ ខាង បសងក ើត ថ្មី សអាយ សមបូ រ គ្រប់

គ្ោៃ់ គ្ពម ទងំ សអាយ មាៃ ក្បួ ៃ ខាន ត មាៃ  ិ ធីិ ចាស់ោស់  

សំរាប់ ជាតិ ខ្មម រ យក្ សៅ សគ្បើការ បាៃ យ៉ា ង ង្ហយ ក្ន ុង ការ 

ក្ត់គ្តា រំៃិត មសនាសសញ្ញច តនា គ្ពឹតត ិការែ៏ គ្បិតត ិសាស្តសត  ។ល។ 

ខ្មម រ បសងក ើត ិចនាៃុគ្ក្ម សៅ ឆ្លន ំ ១៩១៥23 សដើមបី សគ្មួល ដល់ 

 
23 ជាសាន នដរបស់រែក្មមការមួយគ្ក្មុធំ សអាយសរៀបច។ំ រែក្មមការសនាោះ បាៃ
គ្បឹក្ាយ៉ា ងយូរ ក្មូ៏លមតិោន ជាឯក្ចាៃា  ក្ន ុងការសសសសរអក្សរខ្មម រ ជា ល្ ូិ ការ។ 
សគ្កាយមក្ មាៃការសសន ើ សុំការឧបតាមភ សរំាប់សបាោះពុមពគ្ោទី៥ ពីរែក្មមការ នៃ 
ពុទធសាសនាបែឌ គិ្ត ដល់ សសមតចគ្ពោះសង័ឃរាជ រែៈមហាៃិកាយ ជួៃ ណាត សជាត
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ការសរសសរ ជា ល្ ូិ ការ សអាយ ស ម្ ោះ ថ្ន ិចនាៃុគ្ក្ម ខ្មម រ របស់

រាជការ ប៉ាុខ្ៃត  កាល ខ្ដល សបាោះពុមព គ្ោទី១ ជា ដំបូង បងអស់  

អស់ សោក្ ក្ុងសីយ ៏សសនាបតី ក្ន ុង សម័យ សនាោះ សុំ ថ្ន សអាយ 

ដ្ឋក្ ់ស ម្ ោះ គ្តឹមខ្ត ិចនាៃុគ្ក្ម ភារ ទី១ ភារ ទី២ ក្ុំ ដ្ឋក្់ 

 ក្យ ថ្ន របស់ រាជការ សគ្ ោះ សបើ ដ្ឋក្ ់ស ម្ ោះ ថ្ន របស់ រាជការ  

ក៏្ សៅ ជា បងខ ំ សអាយ សរ សគ្បើ តាម ទងំអស់ ោន  សដ្ឋយ ដ្ឋច់

ខាត, សដ្ឋយ សហ្តុសៃោះ គ្តូិ  ទុក្ ឱ្កាស សអាយ សរ សៅ សិៃ សបើ 

អនក្ ណា សរ មិៃ គ្តូិ  ការសគ្បើ តាម ក្៏ ឥត មាៃ ក្ំហុ្ស អវ ី  

សឡើយ, យូរៗ សៅ រង់ ខ្ត ៃឹង សគ្បើ តាម ទងំអស់ ោន  ឯងៗ សៅ

សទ។ 

 

 

 

 

 

 

 
ញ្ញញ សណា សអាយគ្ពោះអងគជួយខ្ក្សគ្មួលសអាយបាៃគ្ោៃ់សបើជាងពីមុៃសដ្ឋយអសៃល ើ
ងៗ សគ្ ោះ ិចនាៃុគ្ក្មសៃោះ ជាសាន នដថ្វីរៃំតិចាសរ់បស់គ្ពោះអងគ។  
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អកសរសិល្ប៏ ខ្មែរ 

សរ សាគ ល ់អក្សរសិលប ៏ ខ្មម រ តិច ជាង សិលបៈ ខ្មម រ សទោះ បី មាៃ 

ក្ំសែើត ក្ន ុង សពលសិោ ជា មួយ ោន  ក្ត ី។ គ្រប់ មហា

ក្សតយសាា បៃិក្ មហា ៃររ ខ្មម រ គ្ពោះអងគ បាៃ ចារ ទុក្ អតា

បទ ជា សគ្ចើៃ សលើ ផ្ទា ងំ គ្បាសាទ សលើ សល ឹក្ ភាល ់ ជា ហូ្រខ្ហ្ បៃត

ោន  មាៃ សៅ ក្ន ុង មហា រយៈសពល នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  ខ្មម រ ខ្ដល ជា 

ការបញ្ញច ក្ ់អំពី អតា ិភាព នៃ អក្សរសិលប៍ ខ្មម រ សទោះ បី អក្សរ 

សិលប៍ ទងំឡាយ សនាោះ ោម ៃ របូី ជា ទិស្សមាន24 ដូច មហា 

គ្បាសាទ អងគរ ខ្ដល ទក្់ទញ អារមមែ៏ អនក្ សិក្ា  ិ ជិាា  ខាង 

បូ ៍ គ្បសទស, ខ្ត ចំណារ ខ្ដល មាៃ ចារ ទកុ្ ជា ទូសៅ 

សនាោះ អាច ជា ជំៃួយ សំរាប់ បំភល រ អំព ីគ្បិតត ិសាស្តសត , ិបបធម៌ ៃិង

អារយធម៌ ខ្មម រ បាៃ ដូច របូភាព នៃ គ្បាសាទ សនាោះ ខ្ដរ។ 

សហ្តុ ដូសចនោះ មៃា ិល អំព ីអតា ិភាព នៃ អក្សរសិលប៍ ខ្មម រ ទុក្ ជា  

សមា ភាព។ ខ្ត បញ្ញា  សៅ មាៃ សចាទ ររ ថ្ិៃ សៅ សលើ សំែួរ 

សួរ ថ្ន សតើ អក្សរសិលប ៏ខ្មម រ ជា  ិ ទិាសយងស ខ្ដរ ឬសទ ខ្ដល មាៃ

ចារ ទុក្ ក្ន ុង គ្បិតត ិសាស្តសត  របស់ មល ៃួ។ ខ្ត គ្បិតត ិសាស្តសត  អក្សរ 

សិលប ៍ ខ្មម រ ជា  ិ ទិាសងស មិៃ ដូច ជា  ិ ទិាសងស ខ្ដល សរ យក្

មក្ សិក្ា សៅ មសច ឹម គ្បសទស សនាោះសឡើយ។ សហ្ើយ ចុោះ សបើ ិទិា

សងស នៃ អក្សរសិលប ៍ សៃោះ សទៀត សទើប ខ្ត ចាប់ ស ត្ ើម មាៃ 

 
24 ទិសសមាៃ= អាចសមើលស ើញ ; visible។ 
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សគ្កាយ ក្ំសែើត នៃ អតាបទ ចំណារ សរឿង ៃិទៃ សរឿង សគ្ពង 

ក្ំណាពយ អខ្ែត ត អែ្ងូ អតាបទ ជា ឧបសទស សរឿង សោខ ៃ

គ្បសោមសោក្ សសសរ សាក្លបង មាៃ លក្ខែៈ ជា សាសនា 

ក្ត ី ជា ទសសៃិជិាា  ក្ត ី បសញ្ចញ ឲ ដឹង ៃូិ មសនាសសញ្ចញនា របស់ 

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 គ្ពឹតត ិការែ៏ ស្សងៗ នៃ សងគម ជា សដើម ក្៏ 

សដ្ឋយសារ អតាបទ សរសសរ ឬ ចារ ទុក្ តាំង ពី សពល សនាោះ សមលោះ។ 

ជា ភសុ្តាង ររ អតាបទ ចារ សលើ ផ្ទា ងំ សិោ ខ្ដល មាៃ ចំណា

ស់ៗ សហ្ើយ ខ្ដល សរសសរ សល់ រង់ិង់ រហូ្ត មក្ ដល់ សពវនថ្ៃ 

សៃោះ។ សគ្ៅ ព ីសិោចារ ងក្ សៅ មាៃ អតាបទ អក្សរសិលប៏ ជា 

សគ្ចើៃ សទៀត ខ្ដល ក្ត់គ្តា បៃត  បនាា ប់ សៅ សលើ សមាភ រៈ ស្សងៗ 

ដូច ជា : ខ្សបក្ សតវ សល ឹក្រតិ គ្កាំង គ្ក្ដ្ឋស។ អក្សរសិលប៏ ក្៏ ដូច

អក្សរ ខ្មម រ ខ្ដរ ខ្តង បាៃ ទទួល ឥទធិពល បរសទស ្ាយ ចូល 

មក្ ជា ហូ្រខ្ហ្។ ឯ អក្សរសិលប៏ បរសទស មាៃ ឥទធិពល ខាល ំង 

ជាង សរ ររ អក្សរសិលប៏ សាសនា ៃិយម មាៃ អក្សរសិលប៏ គ្ពហ្ម

ញ្ញ   សាសនា ៃិង អក្សរសិលប៏ ពុទធ សាសនា សៃោះ ឯង។ 

ចំស ោះ អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ សរ សសងកត ស ើញ ថ្ន មាៃ ិ ិិតតៃ៏ យ៉ា ង 

ខាល ំង សៅ តាម សម័យ កាល ធំៗ នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  របស់ គ្សកុ្ខ្មម

រ។ សៅ សម័យ អងគរ សរ បាៃ ដឹង ចាស់ ថ្ន មហិ្ទធិឫទធិ ខ្មម រ  
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បាៃ សឡើង ដល់ ក្ំរតិ ជា ក្ំពូល  រ ើឯ អក្សរសិលប៏ ក្៏ រ ើក្ចំសរ ើៃ 

ខាល ំងកាល  ខ្ដរ ប៉ាុខ្ៃត  ចុោះ ថ្យ  ិ ញិ សៅ សពល ខ្ដល គ្សកុ្ខ្មម រ គ្តូិ 

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

១៩ សាន នដ អក្សរសិលប ៏ក៏្ សទ ុ ោះសងើប សឡើង បៃត ិច ប៉ាុខ្ៃត  គ្តូិ  ថ្យ 

ឥទធិពល មតង សទៀត សៅ សពល ខ្ដល ខ្មម រ ធាល ក្ ់មល ៃួ សៅ សគ្កាម 

អាណាពាបាល បារាងំ រចួ សទើប លូតោស ់ចំសរ ើៃ សឡើង ជា ថ្មី  

នា សម័យ ខ្មម រ បាៃ ឯក្រាជយ។ សៅ សម័យ ដឹក្នាំ សដ្ឋយ របប

ក្ុមុ្យៃិសត  (ពីឆ្លន ំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្លន ំ ១៩៩១) អក្សរសិលប៏ ចុោះ ថ្យ 

ឥទធិពល ជា ថ្មី រហូ្ត មក្ ដល់ សពវនថ្ៃ សគ្ ោះ គ្សកុ្ខ្មម រ សទោះ បី 

កាល យ មក្  ិ ញិ ជា របប រាជាៃិយម អាគ្ស័យ រដាធមមៃុញ្ញ  ខ្ត  

ពួក្ អនក្ ដឹក្នាំ សពវនថ្ៃ ជា ពួក្ អតីត ក្ុមុ្យៃិសត  ដ៏ខ្ដល។ ជា

ពិសសស គ្សកុ្ខ្មម រ សពវនថ្ៃ រស់ សៅ សគ្កាម ឥទធិពល ខាល ំងកាល  យួៃ-

ចិៃ ខ្ដល ពួក្ សៃោះ សរ នាំ ចូល មក្ គ្សកុ្ខ្មម រ ទងំ គ្បជាជៃ 

សរ សគ្ចើៃ នគ្ក្ខ្លង ្ង ៃិង អរយិធម៏ ខាល ំងកាល  របស់ សរ ្ង។ 

អក្សរសិលប ៏ខ្មម រ សពវនថ្ៃ កាល យ ជា អក្សរសិលប៏ បនាា ប់បៃស ំសំរាប់

ខ្មម រ សៅ ក្ន ុង គ្សកុ្ខ្មម រ ខ្ដល ជា  ទីលំហ្ (espace) ខ្ដល យួៃ-

ចិៃ សរ ដសែត ើម បាៃ ៃិង សៅ ក្ន ុង ឥទធិពល នៃ សាក្លសោ

កូ្បរ ើយក្មម សនាោះ ឯង។ 

 

 

 



ទំព័រ 49 sur 123 

ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

 

សិល្បៈ ខ្មែរ 

ភសុ្តាង ជា របូភាព ពិត នៃ គ្បាសាទ ដ៏  ិ ចិិគ្ត ទងំឡាយ 

បញ្ញច ក្់ ៃូិ សទពសកាសលប នៃ បុពវបុរស ខ្មម រ ខ្ដល សោក្ ខ្ចក្ 

ទុក្ ជា សក្រ ត៍ ដល់ ខ្មម រ ជំនាៃ់ សគ្កាយ បៃត  មក្ រហូ្ត មក្ ដល់ 

សពវនថ្ៃ។ ដូច សៃោះ សតើ ខ្មម រ បចច ុបបៃន  មាៃ សមតាភាព អាច ខ្ថ្ 

រក្ា ៃឹង សធវ ើ  ិ គិ្កិ្តការ មរតក្ រមួ ទងំ សនាោះ បាៃ ខ្ដរ ឬសទ ? 

សៅ ទីសៃោះ សយើង មិៃ យក្ ខ្ ន្ក្ សិលបៈ ខ្មម រ មក្ ពិពែ៍នា  

យ៉ា ង ពិសាត រ សនាោះ សទ សគ្ ោះ វា មាៃ ទំហ្ ំធំ ណាស់ ស ល ថ្ន សបើ 

ចង់ អធិបាយ គ្តូិ  សរសសរ ជា សសៀិសៅ មួយ ខ្ត មតង។ មួយ  ិ ញិ 

សទៀត ក៏្ ពុំ ខ្មៃ ជា សោលសៅ ចមបង របស់ ការសាក្លបង  

របស់ សយើង សនាោះ ខ្ដរ។ ខ្ត សបើ អនក្អាៃ មាៃ ចំែង់ ចង់ ដឹង 

អំព ីភូមិ សិលបៈ ខ្មម រ អនក្អាៃ អាច រក្ អាៃ សសៀិសៅ ជា សគ្ចើៃ 

ខ្ដល សរសសរ សដ្ឋយ គ្បិតត ិិទូិ បរសទស ៃិង ខ្មម រ។ 
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សាា ប័ន ជាត្ិ ខ្មែរ 

តាម អនក្ គ្សាិគ្ជាិ សរ មិៃ ស ើញ មាៃ លំអាៃ នៃ រសបៀប បក្

គ្សាយ ជា ភាសារ ខ្មម រ សត ី ពី ក្បួ ៃ សយបាយ ឥណាឌ  ខ្ត សរ ស ើញ 

មាៃ ចំណារ ជា សគ្ចើៃ ជា ភាសារ សំស្តសក ឹត ក្ន ុង ចារ ងក្សាស្តសត  ខ្មម រ  

ក្ំែត់ អំព ីៃសយបាយិទិា ដូចយ៉ា ង សគ្បើ  ក្យ : arthaçâstra, 

râjadharma, dandanîti, nîtiçastra, etc. 

គ្ពោះមហាក្សតយ ខ្មម រ គ្តូិ  សិក្ា ចាប់ dandanîti សហ្ើយ យក្

សោលការែ ៏ទងំឡាយ របស់ វា មក្ អៃុិតត ក្ន ុង ក្ិចចការ រដា

បាល សគ្ ោះ ថ្ន ចាប់ សៃោះ ររ ជា មសធាបាយ សំរាប់ គ្ពោះអងគ  

បំសពញ ក្រែីយក្ិចច របស់ គ្ពោះអងគ ជា មហាក្សគ្ត សនាោះ ឯង។ 

 ិញិ្ញញ តិ râjavidyâ កំ្ែត់ រាជយិទិា (science royale) ខ្ដល គ្ពោះ

មហាក្សគ្ត ខ្មម រ ទុក្ ជា  ិ ទិារត (science héréditaire) សំរាប់  

ទយទ នៃ រាជយសមបតត ិ។ nîtiçâstra ឬ ិទិាសីលរៃធ  (science 

conduite) ទំៃង ជា ិទិា មាៃ គ្បជាគ្បិយភាព ណាស់ សគ្ ោះ  

គ្បជារាស្តសត  ខ្តងខ្ត សរសសើរ សលើក្ តសមក ើង គ្ពោះមហាក្សគ្ត អំពី 

ចរយិសមបតត ិ របស់ គ្ពោះអងគ ររ ថ្ន គ្ពោះមហាក្សគ្ត លអ  ររ ជា គ្ពោះ

មហាក្សគ្ត មាៃ សីលរៃធ។ 
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ររ ោម ៃ អវ ី ជា មៃា ិល ថ្ន សរឿង  ិ ើរភាព (épopée) Mahâbhârata 

ៃិង Râmâyana ឥែឌ  ូោម ៃ អតាភាព សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ សនាោះសឡើយ 

សគ្ ោះ សរ ស ើញ មាៃ ចំណារ សលើ សីោចារកិ្ មួយ សៅ សតិតស

ទី៦ សត ីពី អំសណាយ សាគ្តា សល ឹក្រ ងត Sambhava ដល់ ិហិារ មួយ 

ស ម្ ោះ គ្បាសាទ គ្ពោះថ្នទ ៃិង គ្ ហ្មែ៏ Somaçarman សៅ សត

ិតស ទី៧ គ្បសរៃ សាគ្តា គ្រប ់សលម Mahâbhârata, Râmâyana 

ៃិង Purânas ជូៃ គ្ពោះ សំរាប់ ទុក្ សធវ ើ បាឋក្ថ្ន សរៀងរាល់ នថ្ៃ។ 

សៅ គ្បាសាទ អងគរិតា 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 ក្ន ុង សាច់សរឿង វា ជា  

មូលដ្ឋា ៃ សំខាៃ់ នៃ ព័ត៍មាៃ សលើ គ្បភព នៃ សាា ប័ៃ  

ៃសយបាយ អធុនារត25; វា បង្ហា ញ អំព ី ទសសៃៈ ឥែឌ  ូសត ីពី  

រាជាធិបសតយយ ្ង ខ្ដរ។ ដូសចនោះ សសិៃៈ26 របស់ ខ្មម រ ជា មួយ 

មហា សរឿង  ិ ើរភាព ទងំ ពីរ សនាោះ វា រមួ បញ្ច លូ ្ង ខ្ដរ ចំសែោះ 

សចោះដឹង ពិត គ្បាក្ដ អំពី សាា ប័ៃ ៃិង ចិតតរំៃិត ៃសយបាយ 

ឥណាឌ ។ បុពវបុរស ខ្មម រ ចាស់ ជា បាៃ អាៃ ពី បរយិយ អំពី 

រជាកាល រតិបែឌ ិត របស់ គ្ពោះរាជា Dusyanta ខ្ដល គ្ទង់ សចោះ 

 
25 សាា បៃ ៃសយបាយ អធនុារត ; instutions politiques contemporaines. 
26 សសិៃៈ : ការរាប់រក្ ; familiarité។ 
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រក្ា សណាត ប់ធាន ប់ នៃ ិែណ ៈ សងគម ៃិង ការដឹក្នាំ ៃររ តាម 

សិកាខ បទ នៃ ធម៏។ 

បុពវបុរស ខ្មម រ សាគ ល់ ្ង ខ្ដរ dharmaçâstra សគ្ ោះ មាៃ ចារ  

សលើ សិោចរ ងក្ អំពី សសចក្ត ីសរសសើរ ដល់ គ្ពោះមហាក្សគ្ត សូរយិរ័ មៃ

ទី១ (១០០២-១០៥០) សដ្ឋយ សគ្បៀប គ្បដូច បញ្ញញ  ៃិង ស ៍ងគ  

របស់ គ្ពោះអងគ ខ្ ន្ក្ អិៈយិៈ ជា ិទិាសាស្តសត  ស្សងៗ សហ្ើយ គ្ពោះសក្

សី  ជា dharmaçâstra។ សៅ សតិតស ទី៧ គ្ ហ្មែ៏ Jaimini 

បសងក ើត សាោ pûrvamîmâmsâ ក្ន ុង សោល បំែង សំខាៃ ់ររ  

សដើមបី សិក្ា ខ្ិក្ខ្យក្ អំព ី ិ ធិាៃ នៃ dharmaçâstra។ អតាភាព 

នៃ សាោ សនាោះ ស សអាយ ស ើញ ថ្ន ការសិក្ា នៃ 

dharmaçâstra មាៃ ជសគ្ៅ ខាល ំង ក្ន ុង សម័យ បុរាែ ខ្មម រ។ រួរ

ក្ត់ សំោល់ ថ្ន សៅ ក្ន ុង dharmaçâstra មាៃ មែឌ  អភិគ្បាយ 

អំពី គ្ពោះរាជ ក្រែីយកិ្ចច (râjadharma) ៃិង រដាបាល នៃ តុោ

ការ។ 

ម្ទឹសតី នន វត្ាុធាត្ុ ៧ យ៉ា ង ទុក ជា បត្ិដ្ឋា បន័ នន រដា 

គ្ទឹសត ី នៃ ិតថ ុធាតុ ៧ យ៉ា ង ទុក្ ជា បតិដ្ឋា ប័ៃ នៃ រដា27 មាៃ  

សៅ ក្ន ុង គ្ទឹសត ី ឥែឌ  ូររ : svâmin (គ្បមុមរដា), amâtya (នាយ

ទហាៃ), janapada (គ្បជាជៃ ៃិង ខ្្ៃដី), durga (បនាា យ បូ

 រ ើ), koça (ឃ្ល ំង គ្ទពា), danda (ក្ងទ័ព) ៃិង mitra (សមពៃធ

 
27 La théorie des sept éléments constitutifs de l’Etat. 
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មិតត)។ សៅ ក្ន ុង ចំណារ ខ្មម រ ក្ ៏ ដូច សៅ ក្ន ុង ក្បួ ៃ ឥែឌ  ូ សរ 

ក្ំែត់ ិតថ ុធាតុ ទងំ ៧ យ៉ា ង ក្ន ុង លក្ខមែឌ   ក្យ (termes) 

anga ៃិង prakrti : លក្ខមែឌ   ក្យ ទី១ ររ សំសៅ សលើ ិតថ ុធាតុ 

៧ យ៉ា ង ទុក្ ជា បតិដ្ឋា ប័ៃ នៃ រដា។ លក្ខមែឌ   ក្យ ទី២ ររ  

មាៃ អតាៃ័យ ជា រំៃិត លអ ិតលអៃ់ ៃិង ជា ៃិមិតតសហ្ត ុ

(nuancé) ខ្ដល គ្ ហ្មែ៏ Aparâka ពៃយល់ ថ្ន ‹សចញ ពី prakrti 

សៃោះ ឯង ខ្ដល មាៃ សញ្ញា តអៃុភាព28 ជា ៃិយតភាព ដូច ជា 

មាស ខ្ដល ជាង ទង យក្ មក្ ឆ្លល ក្់ សធវ ើ ជា គ្ក្ិលិ ដ៏ សុិចិិគ្ត។ 

ក្ន ុង ចំសណាម ិ តថ ុធាតុ ទងំ ៧ ក្បួ ៃ ខ្មម រ ៃិង ឥណាឌ  ទុក្ svâmin 

(គ្បមុមរដា) ជា ិតថ ុធាតុ ចម (pradhâna prakrti) ដូច មាៃ សៅ

ក្ន ុង ចំសែរ របស់ គ្ ហ្មែ៏ Kautilya : ‹គ្ពោះមហាក្សតយ មាៃ 

អភិសមាចារ29 អាច សអាយ ិ តថ ុធាតុ ដនទ សទៀត ខ្ដល ោម ៃ ការ

 រ ើក្ចំសរ ើៃ កាល យ បាៃ ជា ិតថ ុធាតុ បំែិៃ..›។ 

មូលដ្ឋា ៃ សំខាៃ់ នៃ ចិតតរំៃិត នៃ ៃសយបាយិទិា សត ីពី គ្ទឹសត ី 

នៃ ិតថ ុធាតុ ៧ យ៉ា ង ជា បតិដ្ឋា ប័ៃ នៃ រដា មាៃ សៅ ក្ន ុង បុពវ 

សម័យ អងគរ ខ្ដល បុពវបុរស ខ្មម រ សចោះ នឆ្ន ជា ជសគ្ៅ សអាយ  

កាល យ ជា គ្ទឹសត ី ខ្មម រ ពិត សំរាប់ សធវ ើ ជា ក្បួ ៃ សំខាៃ់ សំរាប់  

ដឹក្នា ំជាតិ។ ការបំខ្បលក្ ដ៏ មាៃ សមាភាព សៃោះ ឯង ខ្ដល ទុក្ 

ជា សទពសកាសលប នៃ បុពវបុរស ខ្មម រ។ 

 
28 សញ្ញា តអៃភុាព; អៃុភាពខ្ដលសក្ើតឯង។ 
29 អភសិមាចារ ររ មាៃមារយទលអ នគ្ក្ ឬ ការគ្បគ្ពតឹតសរៀបរយរួរសអាយសពញចតិត។ 
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តាម ការសិក្ា របស់ សោក្ Jean IMBERT30 ជៃជាត ិ

បារាងំខ្សស ជា អតីត គ្ពឹទធសាស្តសតចារយ មហាិទិាល័យ ចាប់ 

ៃិង ិទិាសាស្តសត  សសដាក្ិចច សៅ ភន ំសពញ សោក្ ខ្ចក្ ិ ិិតត ិៃ៏ នៃ 

សាា ប័ៃ ខ្មម រ ជា បី កាល : 

កាល ទី១ : ចាបព់ី ឆ្លន ំ ៨០២ ររ ជា ឆ្លន ំ សឡើង គ្រង រាជសមបតត ិ 

គ្ពោះបាទ ជ័យិរៃ័ម  ទី២ រហូ្ត ដល់ឆ្លន ំ ១៥៩៣ ជា ឆ្លន ំ សសៀម វាយ

ខ្បក្ បនាា យ លខ្ងវក្។ អំឡុង កាល សនាោះ សាា ប័ៃ ខ្មម រ មាៃ  

ចរ ងត លក្ខែៈ ជា សាា ប័ៃ យុរ ក្ណាត ល។ មាៃ សសចក្ត ីរុងសរឿង 

សៅ សម័យ មហា ៃររ ខ្ត ចាប ់ពី គ្បមាែ ឆ្លន ំ ១៣០០ សៅ 

ក្ន ុង ិសសបិតត ិ (les annales) ខ្មម រ ចាប់ មាៃ ការគ្ចបូក្គ្ចបល់ 

សហ្ើយ  ខ្លង គ្សប ោន  ៃឹង ឯក្សារ ចិៃ ៃិង សសៀម។ គ្ពឹតត ិការ

ែ៏ បី សនាោះ អាច ៃឹង ពៃយល់ បាៃ អំពី បំោស់ប្រូ សនាោះ : 

- សតើ មក្ ពី ការរុក្រាៃ គ្បសទស សសៀម មក្ ក្ន ុង គ្សកុ្ខ្មម រ 

ៃិង ិ ិិតតៃ៏ នៃ ពុទធសាសនា ដល់ ការិនិាស នៃ គ្ពហ្មញ្ញ   

សាសនា មក្ ព ីឥទធិពល សសៀម ខ្ដល ជា ៃររ សោរព ពុទធ 

សាសនា មុរងមាត់ ? 

- សតើ មក្ ពី ការប្រូ សៃតតិិងស មហា ៃររ មក្ តាគ្តសក់្

ខ្ អ្ម ជា រាស្តសត  សាមញ្ញ  ជា ឧទាៃបាល របស់ គ្ពោះរាជា  

ខ្ដល នាំ សអាយ បាត់ ក្ិតាៃុភាព នៃ គ្សកុ្ខ្មម រ ? 

 
30 Histoire des institutions khmères par Jean IMBERT (1961). 
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- សតើ មក្ ពី ពលកាក រ សសៀម31 កាៃ់ ខ្ត ខាល ំង សឡើងៗ ចំស ោះ 

គ្សកុ្ខ្មម  ខ្ដល នាំ សអាយ មហាក្សគ្ត ខ្មម រ សបាោះបង់ ទីគ្ក្ងុ

មហា ៃររ មក្ តាំង សៅ គ្សកុ្គ្សីសៃធ  បនាា ប់ មក្ សៅ 

ភន ំសពញ (១៤៣៤ ឬ ១៤៤៦) ?          

កាល ទី២ : ព ីឆ្លន ំ ១៥៩៣ ដល់ ឆ្លន ំ ១៨៦៣ ឆ្លន ំ ខ្ដល បារាងំ  

ទទួល ការ រ គ្សកុ្ខ្មម រ តាម ការសសន ើ ពី គ្ពោះរាជា ខ្មម រ សៅ ក្ន ុង  

គ្ក្បមែឌ  ក្តិកាសញ្ញញ  អាណាពាបាល ខ្មម រ-បារាងំ ខ្ដល 

បារាងំ សរ ខ្តង ទុក្ ជា ការសសស្តង្ហគ ោះ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ពី មហិ្ចា ិត

តា ទឹក្ដី នៃ គ្បសទស ជិត ខាង ខ្មម រ មាៃ សសៀម ៃិង យួៃ 

ខ្ដល ក្ំពុង នាំ ោន  ខ្ចក្ ទឹក្ដី ខ្មម រ ជា ពីរ។ អំឡុង សពល សនាោះ 

គ្សកុ្ខ្មម រ ជួបគ្បទោះៃឹង ិបិតត ិ ធំ ចមបង ររ អសា ិរភាព 

ៃសយបាយ ក្ន ុង គ្បសទស ខ្ដល នាំ សអាយ គ្សកុ្ខ្មម រ ខ្លង មាៃ 

មុម មាត់  សៅ អាសុី អាសរនយ៏។                    

កាល ទី៣ : ចាប់ ពី ឆ្លន ំ ១៩០៧ ឆ្លន ំ ខ្ដល ចាប់ មាៃ អៃុភាព

 ិជិាមាៃ ពី ការកំ្ខ្ែទំរង់ របស់ បារាងំ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ (១៨៨៤ 

ៃិង ១៨៩៧) សអាយ មាៃ សាា បៃ័ ទំសៃើប មលោះៗ ទងំ ខ្ ន្ក្ រដាបា

ល ៃិង យុតត ិធម៏ ខ្ដល នាំ សអាយ មាៃ ការរ ើក្ចំសរ ើៃ សសដាក្ិចច។ 

សគ្កាយ ពី គ្សកុ្ខ្មម រ ទទួល បាៃ ឯក្រាជយ បរបូិែ៏ សៅឆ្លន ំ 

១៩៥៣, ជា គ្បសទស មាៃ សាា ប័ៃ ទំសៃើប រចួ មលោះ សហ្ើយ, អនក្ 

ដឹក្នា ំខ្មម រ បៃត  ខ្ក្ នឆ្ន ៃូិ សាា ប័ៃ ជាត ិសនាោះ សអាយ កាៃ់ ខ្ត

 
31 ពលកាក រសសៀម, ការររំាមសសៀម ; menace thaïlandaise.  
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ទំសៃើប ៃិង កាៃ់ ខ្ត គ្បសសើរ ខ្ដល មល ៃួ គ្តូិការ សំរាប់ អភិិឌ្ឍ

ៃ៏ គ្រប់  ិ ស័ិយ ជាតិ។ 
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ភាពទូសៅ ននចិត្តគំនិត្ 

សងគរពហ្ុវិជាា  

ខ្ត គ្តូិ  ដឹង ខ្ដរ ថ្ន សៅ ក្ន ុង បចច ុបបៃនកាល ការទទួល ព័ត៌មាៃ

សគ្ចើៃ ហួ្ស គ្បមាែ តាម រយៈ ឧបក្រែ៍ អសៃាែូ32  វា នាំឲ 

សយើង មាៃ ការលំបាក្ កាៃ ់ខ្ត សគ្ចើៃ សំរាប់ សធវ ើ បរបិទក្មម , 

សរៀប ចំចាត់ខ្ចង, ខ្សវ  រក្ ការពិត សសា ើរ ខ្ត មិៃ អាច សធវ ើ សៅ 

រចួ ក្ន ុង ការយល់ ៃិង រិតរូរ អំពី បញ្ញា  គ្រឹោះ ៃិង ទងំអស់ នៃ 

ចំសែោះដឹង។ ជំនាញ មពង់មពស ់ហួ្សសហ្តុ វា នាំ បំខ្បក្ មិសស ជា

លិកា (tissu complexe) នៃ ការពិត សហ្ើយ លំនាំ  ិ សិិដាភាព 

ខ្ដល មិៃ ក្ំរតិ បាៃ វា គ្រប បាំង ភាព ពិត ជាក្់ ខ្សត ង នៃ 

ជីិភាព រាល ់ នថ្ៃ របស់ មៃុសស។ ជា ឧទហ្រែ៏ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ  

សពវ នថ្ៃ វា មាៃ អតិ្រណា នៃ គ្ក្មុ បែឌ ិត គ្រប់ មជឈដ្ឋា ៃ  

គ្រប ់ ិ ស័ិយ ខ្ដល វា គ្រប បាំង ភាព ពិត ក្គ្មិត នៃ ចំសែោះដឹង 

របស់ គ្បជាពលរដា សគ្ ោះ សសា ើរ គ្រប់ ការ ត្ល់ សយបល់ ៃិង សធវ ើ 

 ិ ភិារ ទងំអស់ សុទធ ខ្ត សធវ ើ សឡើង ក្ន ុង ការសគ្បើ នាម ជា បែឌ ិត  

ជា អនក្ ជំនាញ សៅ ក្ន ុង លំនា ំមពស់ បំ្ុត ខ្ដល ជា ការខាឃ្ំង 

ចង់ ឬ មិៃ ចង់ ដល់ អនក្ ដនទ ជា បថ្ុជាៃ មិៃ ឱ្យ បសញ្ចញ 

 
32 អសៃាែូ : សអឡិចគ្តូៃិច។ 
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មតិ បាៃ ៃិង ចូលរមួ ពិភាក្ា សគ្ ោះ មាៃ ហ្ីៃមាៃៈ  សៅ 

ចំស ោះ មុម សោក្ ឬ ឯក្ឧតតម បែឌ ិត ដ៏ សគ្ចើៃនគ្ក្។  

មា៉ាង មួយ សទៀត  ិ ធីិ នៃ ការខ្បក្ខ្ចក្ ចំសែោះដឹង ជា ចំខ្ែ

ក្ៗ ដ្ឋច់ ោន  ្លិត ៃូិ ភាព លៃង់សមល  ទងំអស ់ សៅ  ិ ញិ សបើ  

សិៃ ជា វា ោម ៃ សំសយរ តំែ ោន  សដើមប ីឱ្យ មាៃ ខ្មស នាយក្  

នៃ រំៃិត គ្រឹោះ ខ្ដល អាច ទុក្ បាៃ ជា ចំសែោះដឹង ទងំមូល។ 

មួយ  ិ ញិ សទៀត ិធីិ នៃ ការរិត កាត់ ភារ មលោះ សចញ ក្៏ នាំ ឱ្យ 

សធវ ើ សក្មមភាព ជា ភារៗ នាំ ឱ្យ មវោះ ចក្ខ ុ ិស័ិយ រមួ ខ្ដល តគ្មូិ 

ឱ្យ មាៃ សំរាប់ ដំសែើរការ នៃ សក្មមភាព រមួ ឱ្យ រលូៃ។ 

 ិ ធីិ ទងំ ពីរ សៃោះ បគ្ងួប ខ្ដៃ ក្ំែត់ ជា សគ្ចើៃ ដូច យ៉ា ង :   ១. 

ឬក្ ៏ជា ការបៃាយ ៃិយម ( ខ្ដល បៃាយ ចំសែោះដឹង ជា ឯក្

ភាព នៃ មិសស រំៃិត33 ឲ សៅ ជា ិតថ ុធាតុ ខ្ដល សៃមត ់ថ្ន វា 

សាមញ្ញ  ខ្ដល បងក បសងក ើត ចំសែោះដឹង សដ្ឋយ សធវ ើ ការសៃមត់ ថ្ន 

វា ដូសចនោះ ឯង) ; ២. ឬក្ ៏ជា ការ សធវ ើ បដិសយរ ទវិភារ ៃិយម  

(binarisme) ខ្ដល ជា រសបៀប បំខ្បក្ ធាតុ នៃ ឯក្ភាព 

ទងំឡាយ សៅ ជា ពីរ ភារ ជំទស ់ោន  ររ ពិត/មិៃ ពិត ; ទំនាក្់

ទំៃង សហ្តុ ៃិង ្ល នៃ បនាា ត់ គ្តង ់ (causalité linéaire) 

ខ្ដល មិៃ រិល ់ៃឹង រងវ ិលជុំ (boucle) គ្បតិសក្មម (rétroactif) 

 
33 មិសសរំៃិត : pensée complexe។ សយើងសគ្បើវាក្យសពា មិសស (complexe) 

ខ្ដលខ្មម រសយើងសគ្បើ ដូចយ៉ា ង មិសសភារ (nombre complexe), មិសសូ សា
ហ្ក្មម (complexe industriel)។ វាក្សសពាសៃោះ វាគ្បសសើរជាង ក្យ សុ្គ្រ
សាម ញ ឬ ចគ្មូងចគ្មាស់ ខ្ដលវាឱ្យអតាៃ័យ ជាអិជិាមាៃ។ 
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ដូច យ៉ា ង បដិសយរ នៃ ក្ុសល ៃិង អក្ុសល (manichéisme) 

ខ្ដល វា មិៃ អាច ឱ្យ សមើល ស ើញ ៃូិ ទំនាក្់ទំៃង គ្បតិសក្មម  

រវាង ក្ុសល ៃិង អកុ្សល សៃោះ ខ្ដល ជា ទំនាក្់ទំៃង មាៃ អតា

គ្បសយជៃ៏ ្ង ៃិង  ិ ជិាមាៃ ្ង។ 

 

កំខ្ែទម្រង់ជាសាកល្ 

ការពិៃិតយ ក្ត់គ្តា សៃោះ ឯង ខ្ដល នាំ ឱ្យ អនក្គ្បាជញ មួយ ចំៃួៃ 

សសន ើ សធវ ើ កំ្ខ្ែទគ្មង់ នៃ ចំសែោះដឹង សពវ នថ្ៃ។ កំ្ខ្ែទគ្មង់ សៃោះ  

សៅ រក្ កំ្ខ្ែទគ្មង់ នៃ ចិតតរំៃិត សនាោះឯង។ កំ្ខ្ែទគ្មង់ នៃ 

ចិតតរំៃិត សៅ រក្ ការរិត នៃ ការចងភាា ប់ រំៃិត ខ្ដល បៃតៗ 

ភាា ប់ ោន , ភាា ប់ ខ្ ន្ក្ ៃិមួយ សៅៃឹង ទងំអស,់ ភាា ប់ ទងំអស់ 

សៅៃឹង ខ្ ន្ក្ ៃិមួយៗ ៃិង អាច ឲ យល់បាៃ ទំនាក្់ទំៃង នៃ 

សាក្ល សៅៃឹង មូលដ្ឋា ៃ, មូលដ្ឋា ៃ សៅៃឹង សាក្ល។ ិធីិ នៃ 

ការរិត របស់ មៃុសស សយើង គ្តូិ  បញ្ច លូ ការសឡើង ៃិង ចុោះ សទៀង

ទត់ នៃ ការរិត ជួៃកាល វា ជា រំៃិត មពស់ ជួៃកាល វា ជា 

រំៃិត ទប ខ្ត រវាង មពស់ ៃិង ទប សនាោះ វា មាៃ ក្ំពស់ មធយម 

របស់វា ខ្ដល អាច ទុក្ ជា រំៃិត ិជិាមាៃ។ 

មួយ  ិ ញិ សទៀត កំ្ខ្ែទគ្មង់ សៃោះ តគ្មូិ ឲ មាៃ លក្ខែៈ នៃ ការ

ពិចារណា ខ្បប សោលការែ៏  ិ ទិាសាស្តសត  ៃិង ឆ្ល ុោះគ្តឡប់34។ ការ

 
34 ឆ្ល ុោះគ្តឡប់ :  réflexion។ 
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ពិចារែ ខ្បប សោលការែ៏  ិ ទិាសាស្តសត  សៃោះ ររ គ្បជួស រំរ ូ នៃ 

ការគ្សាិគ្ជាិ ខ្បប  ិ ទិាសាស្តសត  ខ្ដល បងខ ំ សអាយ ទទួល សាគ ល់ 

តាម ការខ្ញក្ សចញ ព ីោន  ៃិង ការជួប ោន ។ ការបញ្ច លូ សឡើង

 ិ ញិ នៃ ការឆ្ល ុោះគ្តឡប់ វា តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ ការិលិគ្តឡប់ នៃ សវ ័យ 

ពិៃិតយ ៃិង សវ ័យទិសតៀៃ ជា អចិនស្តៃតយ៍ នៃ សាម រតី របស់ មល ៃួ 

ឯង ផ្ទា ល់។ 

មួយ  ិ ញិ សទៀត សយើង គ្តូិ បំបាត ់ សចាល ៃូិ ការគ្សសមើគ្សនម 

ខ្ដល គ្បថ្នន  ថ្ន ការរិត របស់ មៃុសស សយើង ៃឹង អាច ្ៃ  

សៅ ដល់ សងគម នៃ ចំសែោះដឹង ទងំអស។់ តាម ការែ៏ពិត 

សយើង គ្ោៃ់ ខ្ត អាច ្ៃ សៅ ដល់ សងគម នៃ ចំសែោះដឹង

ទងំឡាយ ដ្ឋច ់សចញ ពី ោន  ពី មួយ សៅ មួយ សទៀត។ ការដ្ឋច់

សចញ សៃោះ ឯង ខ្ដល នាំ ឱ្យ សយើង មិៃ អាច ភាា ប់ វា បាៃ សដើមប ី

យល់ អំព ីបញ្ញា  គ្រឹោះ ៃីមួយៗ ៃិង ទងំអស់ នៃ ជីិតិ ផ្ទា ល ់មល ៃួ  

ៃិង វាសនា រមួ បាៃ សនាោះ សឡើយ។ 

ទី បញ្ចប់ សយើង គ្តូិ  បំបាត ់សចាល ខ្ដរ ការគ្សសមើគ្សនម  ទុក្ ជា 

ការពិត ដ្ឋច់ខាត សដ្ឋយ សយង តាម ចំសែោះដឹង សយើង រមួ 

ទងំ ចំសែោះដឹង  ិ ទិាសាស្តសត  ខ្ដល សយើង ៃឹក្សាម ៃ ថ្ន មាៃ ការ

សរៀបច ំ គ្បក្ប សៅ សដ្ឋយ  ិ ចិារណាភាព (rationalité) សពញសល

ញ។ ជា ការពិត   ិ ចិារណាភាព វា មាៃ ទគ្មង ់ស្សងៗ ោន  ដូច 

ជា : ិចិារណាភាព ទិសតៀៃ ខ្ដល សគ្បើ ការសងស័យ ;  ិ ចិារណាភាព 

គ្ទឹសត ី ខ្ដល សាា បនា គ្ទឹសត ី ទងំឡាយ យក្ វា មក្ អៃុិតត ជា  ិ ធីិ 
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ជាប់ោប់ គ្សប ជា មួយ បាតុភូត ទងំឡាយ ;  ិ ចិារណាភាព សវ ័

យទិសតៀៃ  ខ្ដល យល់ដឹង អំពី ក្ំរតិ របស់ វា ៃិង ិកិារភារ នៃ 

 ិ ចិារណាភាព សៅ ជា អិចិារែភាព (ទសសៃៈ សមសហ្តុ សម

្ល ខ្ដល មាៃ សៅ ក្ន ុង ចិតត , ខ្ត វា មិៃ គ្សបោន ៃឹង មូលដ្ឋា ៃ 

ខ្ដល អាង សលើ ការពិសសាធ ណា មួយ ; សហ្តុ្ល ឧបក្រែ៍ ខ្ដល 

បំសរ ើ អំសពើ សគ្ោោះថ្នន ក្់, ឧគ្កិ្ដា ៃិង ិកិ្លចរតិ ដូច យ៉ា ង ពួក្ 

ណាសីុ  យក្ មក្ អៃុិតត សៅ ជំរំ គ្បមូល ្ំុ្ ជៃជាត ិហ្វ សិហ្វ  ៃិង 

របប ខ្មម រ គ្ក្ហ្ម យក្ គ្បសទស សធវ ើ ជា រុក្ សំរាប់ ខ្ក្ ជា ដ្ឋច់

ខាត  ចិតតរំៃិត នៃ គ្បជាជៃខ្មម រ)។ 

ដូសចនោះ ភាពខាវ ក់្ ររ អាច ទុក្ ជា លទធ្ល នៃ ចំសែោះដឹង  ខ្ចក្ 

ជា ភារ ៃិង ក្ំចាត់កំ្ចាយ, ខ្ដល ជា របស់ ផ្ទា ល់ នៃ ចក្ខ ុ ិស័ិ

យ បរមិាគ្ត សទល សលើ គ្រប ់របស ់ទងំឡាយ ខ្ដល វា សដើរ ទៃា ឹម 

ោន  ៃឹង ភាពគ្ចបូក្គ្ចបល់ ក្ន ុង សងគម នៃ ចំសែោះដឹង ៃិង  

ការសគ្បើ គ្រប់ ខ្បប យ៉ា ង នៃ  ិ ចិារណាភាព។ 

សបើ សិៃ ជា សាម រតី សយើង វា សា ិត សៅ សគ្កាម គ្បការ មួយ តាម 

ការកាត ់ភារ មលោះ ៃិង អរបូិយ សដើមបី សាគ ល ់តាម អសមតាភាព

ក្ន ុង ការចាប់យក្ ការពិត សៅ ក្ន ុង ភាព មិសស រំៃិត ៃិង 

ភាព ទងំអស ់របស់ វា, សបើ សិៃ ជា ការរិត ខ្បប ទសសៃិជិាា   

ខ្បរ ជា ង្ហក្ សចញ ពី ពិភពសោក្ សហ្ើយ មិៃ គ្បឈមមុមៃឹង 
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វា សដើមបី យល់ អំពី បញ្ញា , ដូសចនោះ, សដ្ឋយ គ្បតិមតិ35, បញ្ញញ  សយើង 

វា សធវ ើ ឱ្យ សយើង ខាវ ក្់ សនាោះ ឯង។ 

ពិត ណាស់ សហ្ើយ ថ្ន គ្បនពែី នៃ ការរិត វា ចាក្ ់ឫស សគ្ៅ សៅ 

ក្ន ុង ិបបធម ៏មៃុសស សយើង ៃិង គ្ក្ង ជា សាម រតី តាំង ពី សៅ 

សាោ ក្ុមាដ្ឋា ៃ ខ្ដល គ្តូិ បាៃ សរ បសគ្ងៀៃ សយើង ឱ្យ សាគ ល់

សោកា របស់ សយើង តាម « រំៃិត ចាស់ោស ់» ; គ្បនពែី សៃោះ 

វា រំលឹក្ ដ្ឋស់សតឿៃ សយើង ឱ្យ បៃាយ ពី មិសស រំៃិត សៅ ជា

រំៃិត សាមញ្ញ , ស ល ថ្ន បំខ្បក្ អវ ី ខ្ដល  ក្់ព័ៃធ , បគ្ងួម សៅ

ជា សាមញ្ញ , ទមាល ក្់ សចាល អវ ី ខ្ដល នាំ មក្ ៃូិ ការគ្ចឡំបល់ ឬ 

ទ្ ុយ ោន  សៅ ក្ន ុង បញ្ញញ ។ ខ្ត ថ្ន បញ្ញា  សំខាៃ់ សៅ សម័យ របស់ 

សយើង ខ្ដល ក្ំពុង រស់សៅ ររ ជា ការចាំបាច់ នៃ ការរិត លមម 

ៃឹង សសើយសឡើង ៃូិ បញ្ញា  គ្បឈមមុម នៃ ភាព មិសស រំៃិត នៃ 

ការពិត, ស ល ថ្ន ចាប់ យក្ ការគ្បមូល រមួផ្ទា ប់, អៃតរក្មម 

ៃិង ការចូលរមួ សៅិញិ សៅ មក្, បាតុភូត ពហ្ុ បរមិាគ្ត, ភាព 

ពិត ទងំ សាមរគ ីភាព ៃិង ជសមាល ោះ។ ការពិត ទងំឡាយ គ្ពមោន  

ៃឹង សាមរគ ីភាព ៃិង ទំនាស់ (ដូច គ្បជាធិបតី មល ៃួ ឯង, 

គ្បព័ៃធ  ខ្ដល ចិញ្ច ឹម បដិបក្ខ  ៃិយម ទងំឡាយ សដ្ឋយ សធវ ើ ៃិយ័

តក្មម36 វា)។ 

 
35 គ្បតិមតិ  : paradoxalement. 
36 ៃិយ័តក្មម  : alternative. 
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ការពិត គ្រប់  ិ ទិាសាស្តសត  ្ៃមុម, ដូច យ៉ា ង  ិ ទិាសាស្តសត  នៃ 

ខ្្ៃដី, បរសិាា ៃិទិា, សោក្ិទិា ររ ជា  ិ ទិាសាស្តសត  ខ្ដល ក្ំសទច 

ជាមួយ ៃឹង តំែ នៃ បៃាយ ៃិយម របស ់ការពៃយល់ តាម 

ខ្បប ង្ហយ បំ្ុត : ិទិាសាស្តសត  សៃោះ ទុក្ គ្បព័ៃធ  មិសស រំៃិត ក្ន ុង 

សនាោះ ភារ ទងំឡាយ ៃិង ទងំអស់ បសងក ើត ោន  សៅ  ិ ញិ សៅ 

មក្ ៃិង សរៀបចំ ោន  សៅ  ិ ញិ សៅ មក្, ៃិង, សៅ ក្ន ុងក្រែី នៃ 

បរសិាា ៃិទិា, ទុក្ ភាព មិសស រំៃិត សលើស ពី គ្រប់ គ្បព័ៃធ  សៅ

សទៀត។ 

សលើស ពី សៃោះ សៅសទៀត, សោលការែ៍ នៃ ភាព និឆ្លល ត ទងំឡាយ 

ខ្ដល សក្ើត រចួ សហ្ើយ, លមម ៃឹង យល់ អំពី សវ ័យភាព, សញ្ញញ ែ 

នៃ គ្បធាៃបទ, សមើល ស ើញ សសរ ើភាព, អវ ី ខ្ដល មិៃ អាច សធវ ើ 

បាៃ តាម រំរ ូនៃ  ិ ទិាសាស្តសត  បសិែី។ ការពិៃិតយ  រោិះរៃ់ នៃ តក្ក

ភាព37 (logique) នៃ សោលការែ ៏បុរាែ នៃ ភាព និឆ្លល ត របស់ 

សយើង វា ចាប់ ស ត្ ើម សៅ សពល ជាមួយ ោន  : ិចិារណាភាព ៃិង 

 ិ ទិាសាស្តសតក្មម គ្តូិ  ក្ំែត់ សឡើងិញិ ៃិង  សធវ ើ ឱ្យ កាៃ់ ខ្ត មាៃ 

មិសស រំៃិត សដើមបី ៃឹង អាច ពិៃិគ្ត គ្រប់ គ្ជងុ នៃ បញ្ញា  ដូច 

ខ្មម រសយើង ខ្ត ៃិយយ ថ្ន « ក្ុំ រិត ង្ហយ សពក្ វា អាច នាំ ឱ្យ 

គ្ចឡ ំ»។ ខ្មៃខ្ទៃ ក្ិចចការ នៃ កំ្ខ្ែទគ្មង់ សៃោះ វា មិៃ 

ទក់្ទង ៃឹង បញ្ញ ិៃត  ឬ ជា មុមការ  របស់ បញ្ញញ ជៃ សនាោះ 

 
37 តក្កភាព សយើងសគ្បើក្ន ុងៃ័យ ក្យបារាងំ logique។  ក្យ មំុ្ បសងក ើត ជា 
ការសៃមត់ សដើមបី សចៀសវាង សគ្បើ ភាសា បរសទស ដូសចនោះ សូម អក្សរិទូិ 
ទងំឡាយ សមតាត  អភ័យសទស សបើ ការបសងក ើត សៃោះ វា មាៃ លក្ខែៈ មុស 
ពី ក្បួ ៃ នៃ សិយាក្រែ៏ខ្មម រ។  
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សឡើយ ; ខ្ត វា ទក់្ទង ៃឹង ិបបធម៏ របស់ មៃុសសសយើង   ខ្ត 

មតង : អវ ី គ្រប ់យ៉ា ង ខ្ដល គ្តូិ  បាៃ សធវ ើ ក្ន ុង នាម ពិចារណាក្មម 

(rationalisation) សហ្ើយ ជា ការរិត ខ្ដល នាំ ឱ្យ ស ា្រ សិទធិ មល ៃួ 

ឯង ឱ្យ អនក្ ដនទ, សួរ ថ្ន សតើ វា មាៃ ពិចារណាភាព ឬសទ ? សតើ 

វា មិៃខ្មៃ ជា សរឿង បនាា ៃ ់ ខ្ដល បញ្ច លូ សឡើងិញិ ៃូិ មូល

សហ្តុ ខ្ដល បសងក ើត សគ្តូិ  ដ៏ អាគ្ក្ក្ ់បំ្ុត សៅ ក្ន ុង រំៃិត 

របស់ មល ៃួ ឯង សៅិញិ ឬសទ ? 

ចំសែោះដឹង គ្តូិខ្ត សចោះ សធវ ើ បរបិទក្មម , សធវ ើ សរុបក្មម 

(globaliser), សធវ ើ ឱ្យ មាៃ ភាព មិសស រំៃិត។ ការរិត ខ្ត មួយ  

លមម ៃឹង យល់ដឹង អំពី ភាព មិសស រំៃិត វា មិៃ គ្តឹមខ្ត មាៃ

សៅ ក្ន ុង ជីិតិ របស់ សយើង, វាសនា របស ់ សយើង, ការគ្បាស័យ 

ទក់្ទង បុរគល/សងគម/គ្បសភទ ខ្ត ក៏្ មាៃ សៅ ក្ន ុង គ្រហ្យុរ 

(ère planétaire) ខ្ដល វា អាច សាក្លបង សធវ ើ សរារិៃិិចា ័យ សលើ 

ដំសែើរ  នៃ អនារត របស់ សយើង ៃិង ក្ំែត់ ទគ្មង់ ទងំឡាយ 

ខ្ដល មាៃ សារៈសំខាៃ់ សដើមបី ផ្ទល ស ់ប្រូ ល្ ូិ ។ មាៃ ខ្ត ការរិត 

ខ្បប មិសស រំៃិត សទ ខ្ដល អាច បំ ក់្ អាិុធ ដល ់សយើង សដើមបី 

សរៀបច ំ សធវ ើ ឱ្យ មាៃ ការខ្គ្បគ្បួល សងគម, បុរគល ៃិង ៃរិទិា 

គ្ពមោន ។ 

ចំសែោះដឹង គ្តូិ  យល់ ដឹង អំពី ភាព ទ្ ុយ ោន  មាៃ តក្កភាព  

ខ្ដល សយើង គ្តូិ គ្បឈរ មុម : 

- សណាត ប់ធាន ប់ ក៏្ មាៃ អសណាត ប់ធាន ប់ (ការគ្ចឡំបល់) ; 
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-  ិ ទិាសាស្តសត  បំភល រ ការលៃ ង់សមល  ; 

- ិបបធម៏ ក៏្ មាៃ អនារយធម ៍សៃោះ ខ្ដរ ; 

- សហ្តុ្ល បរសិុទធ ក៏្ វា អាច មិៃ សមសហ្តុ្ល ; 

- សហ្តុ្ល ៃិង តណាា  គ្តូិ ការ ោន  សៅ  ិ ញិ សៅ មក្ ; 

- របស់ ខ្ត មួយ ក្៏ មាៃ អសៃក្រុែ ផ្ទា ល ់មល ៃួ របស ់វា។ 

ការរិត នៃ មិសស រំៃិត ខ្ដល សយើង បាៃ ក្ំែត់ សោលការែ ៏

របស់ វា វា ជួយ បែុ្ោះបណាត ល ៃូិ សមបទ (aptitude) ក្ន ុង 

គ្បតិក្មម តាម រសបៀប ជាក្់ចាស់ សៅ ចំស ោះ មុម សាា ៃភាព 

ថ្មី។ ដូច ខ្ដល សរ បាៃ ៃិយយ ថ្ន « ការ មិៃសចោះ អក្សរ សៅ 

សតិតស ៏ទី ២១ មិៃ ខ្មៃ ជា ពួក្ អនក្ ខ្ដល មិៃ សចោះ អាៃ ៃិង  

សរសសរ សនាោះ សទ ខ្ត ជា ពួក្ អនក្ ខ្ដល មិៃ អាច សរៀៃ បាៃ,  

មិៃ អាច ៃឹង មិៃ សរៀៃ បាៃ ៃិង អាច ៃឹង សរៀៃ សឡើងិញិ 

បាៃ » 

 

ចំសែោះដឹងថ្ែី ននវិទាសាស្តសត 

គ្រប ់កំ្ខ្ែទគ្មង់ នៃ ចំសែោះដឹង ៃិង ការរិត វា មិៃ អាច ទុក្ 

បដិិតត  ិ ទិាសាស្តសត  ធំ ពីរ សក្ើត សឡើង សៅ សតិតសរ៍ ទី២០ ខ្ដល 

សរ ទុក្ វា ជា ការរ ើក្ចំសរ ើៃ នៃ មៃុសសជាតិ ថ្ន ជា កំ្ខ្ែទគ្មង់ 

គ្រប់គ្ោៃ់ ៃិង ចប់ សពវ គ្រប់ បាៃ សនាោះសឡើយ។ រហូ្ត មក្ 

ដល់ សតិតស ៏ទី ១៩ ិទិាសាស្តសត  ចាក់្ឫស សំែង ់របស់ មល ៃួ សលើ 
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សសរសត មភ បី : សសរ ទី ១ ររ ជំសៃឿ សលើ តនមល របស់  ិ ទិាសាស្តសត  

សៅ ក្ន ុង សសចក្ត ី សបតជាញ  ដ្ឋច់ខាត ថ្ន ជា តនមល នៃ សចចៈភាព ; 

សសរ ទី ២ ររ សលើ ការបំខ្បក្  ិ ជិាា  ទងំឡាយ សដ្ឋយ ខ្ឡក្ ពី ោន ។ 

អនក្  ិ ទិាសាស្តសត  យល់ ស ើញ ថ្ន  សដើមប ីអាច សាគ ល ់ ិតថ ុ មួយ វា 

គ្ោៃ់ ខ្ត បំខ្បក្ វា ឱ្យ សចញ ពីមជឈដ្ឋា ៃ សដើម របស់ វា សដ្ឋយ 

យក្ វា សៅ ដ្ឋក្់ សៅ ទី ក្ខ្ៃលង សិបបៃិមម ិត សដើមបី សំោល់ 

គ្បតិក្មម របស ់វា សៅ ទី ក្ខ្ៃលង សនាោះ។ សសរ ទ ី៣ ររ សជឿ សលើ 

ការ ឱ្យ តនមល នៃ ភសុ្តាង ដ្ឋច់ខាត ខ្ដល ជា  ិ សិសសាៃុមាៃ  

(induction) ៃិង អៃុមាៃ (déduction) តាម ការពិសសាធ ត្ល ់

ឱ្យ។ 

តាម ទសងវ ើ បដិិតត  ិ ទិាសាស្តសត  សលើក្ ទី ១ ចាប់ ស ត្ ើម ពី របូសាស្តសត

 ិ ទិា តាម សោលការែ៏ ទី ២ នៃ ឧែា ក្មបនា38 សហ្ើយ បញ្ចប ់

បាៃ សសគ្មច ជា មួយ ៃឹង មីគ្កូ្ របូសាស្តសត ិទិា ៃិង សោក្ធាតុ 

របូសាស្តសត ិទិា។ ចំខ្ែក្ ឯ បដិិតត  ិ ទិាសាស្តសត  សលើក្ ទ ី២  ិ ញិ 

ទទួលបាៃ ជ័យជំៃោះ សលើ សសរសតមភ ទី ១ ររ : សោលការែ៏ នៃ 

បចច័យៃិយម (déterminisme) បៃត  សៅ មុម គ្តូិ  ខ្ត រមួ ជា 

មួយ ៃឹង សោលការែ៍ នៃ មិសស រំៃិត សហ្ើយ ៃិង សោលការែ៍ 

នៃ ព័ៃធភាព  (relativité) ្ង ខ្ដរ។ 

បដិិតត  ិ ទិាសាស្តសត  សលើក្ ទី ២ សៃោះ ឯង ខ្ដល វា សំខ្ដង សឡើង 

សៅ  ក់្ ក្ណាត ល សតិតស ៏ទី ២០, ខ្ដល ជា ដំសែើរការ នៃ អៃតរ 

 
38 ឧែា ក្មបនា :  thermodynamique. 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ទំនាក្់ទំៃង រវាង  ិ ជិាា  ទងំឡាយ ខ្ដល ពី មុៃ មក្ វា មាៃ 

ដំសែើរការ ដ្ឋច ់ខ្ឡក្ ពី ោន ។ ដូចយ៉ា ង ិទិាសាស្តសត  នៃ ខ្្ៃដី, 

សោក្ិទិា ៃិង ជា ពិសសស  បរសិាា ៃិទិា ខ្ដល គ្តូិ  មាៃ ទំនាក្់

ទំៃង ៃឹង ចំសែោះដឹង របូសាស្តសត , ភូមិសាស្តសត  ឧតុៃិយមិទិា សៅ 

ៃឹង ចំសែោះដឹង ជីិិទិា (ជីិិទិានៃ អតិសុមុមគ្បាែ, ជីិិទិា 

នៃ សតត ិទិា) ខ្ដល វា រមួ ្ ង ខ្ដរ ជាមួយ ចំសែោះដឹង នៃ សងគម

 ិ ទិា ដបិត មៃុសសជាតិ ខ្គ្ប ប្រូ កាៃ់ ខ្ត សគ្ចើៃ សៅ រក្ គ្បព័ៃធ  

បរសិាា ៃ ៃិង ជីិមែឌ ល (biosphère)។ 

ប៉ា ខ្ៃត  ការបដិិតតៃ៏ ទងំ ពីរ សទោះបី មាៃ បញ្ច លូ ៃូិ មិសស រំៃិត    

សៅ ខ្ត មិៃ ទៃ់ ចប់ សពវ គ្រប់ សគ្ ោះ សរ យល់ ស ើញ ថ្ន 

បដិិតតៃ៏ ខ្ដល ទុក្ ចំសែោះ  ិ ទិាសាស្តសត  ជា ិតថ ុ (épistémologie)  

វា មិៃ ទៃ់ ចប់ សពវ គ្រប់ វា គ្ោៃ់ ខ្ត ជា បដិិតតៃ៏ មាៃ ការ

សរៀបច ំរំៃិត របស់ អនក្ គ្បាជញ ធំៗ ដូច មាៃ រំៃិត សរៀបចំ ពី 

សោក្ Héraclite («  ភាញ ក្ ់សៅ សពល សរ សគ្មាៃត   », « រស ់ពី ការ

សាល ប់ », « សាល ប ់ នៃ ការរស់ »), ពី សោក្ Pascal (ជាលិកា នៃ 

ភាព ទ្ ុយ ោន  ខ្ដល ជា ជាតិ មៃុសស), ពី សោក្ Hegel ( ការរិត 

របស់ សយើង គ្តូិ  គ្ក្សសាប ភាព ទ្ ុយ ោន ), ពី សោក្ Marx (  ិ ទិា

សាស្តសត   នៃ មៃុសស គ្តូិ គ្ក្សសាប ិទិាសាស្តសត  នៃ ធមមជាតិ)។  ិ ទិា

សាស្តសត  សៃោះ ចាប់ ស ត្ ើម ចូល សៅ ក្ន ុង  ិ ទិាសាស្តសត  ទងំឡាយ 

ជាមួយ ៃឹង ចំសែោះដឹង ខ្ដល សោក្ Niels Bohr យក្ វា មក្ 

សធវ ើ សលើ ខ្ត សញ្ញញ ែ នៃ ការ ទ្ ុយ ោន  ពីរ យ៉ា ង - រលក្ (onde) 

ៃិង សទហាែូ (corpuscule) - វា គ្តូិ  រមួ ោន  ជា ការចាំបាច់ សៅ 
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ក្ន ុង ទសសៃៈ  នៃ ធមមជាតិ មិសស រំៃិត នៃ ចុែណ ភាព 

(particule)។ វា សក្ើតសឡើង សៅ ក្ន ុង របូិទិា ៃិង សោក្ិទិា 

សដើមប ី ពិចារណា អំព ី សាក្លសោក្ ៃិង ធមមជាតិ ខ្ដល ជា 

របស់ ពិត។ ិទិាសាស្តសត  សៃោះ វា ជា សន លូ នៃ ការទក់្ទង លំហ្-

បុរគល-សងគម, ជា សន លូ  នៃ ជីិិទិា ៃិង ៃរិទិា។ 

សពវ នថ្ៃ ក្ងវោះ នៃ ការសិក្ា ថ្មី នៃ  ិ ទិាសាស្តសត  ររ ការបញ្ច លូ នៃ 

ការឆ្ល ុោះគ្តឡប់ក្មម (réflexivité) សដើមប ី សចាទ សួរ ជា ៃិចច ៃូិ 

ពំៃិត  នៃ ចំសែោះដឹង នៃ  ិ ទិាសាស្តសត ។ ជា ការពិត អនក្  ិ ទិាសា

ស្តសត  ក្ន ុង នាម ជា មៃុសស ររ ជា បុរគល-គ្បធាៃបទ សលច សចញ 

មក្ ពី ិបបធម៏ ខ្ដល មល ៃួ បាៃ ទទួល ឥទធពល, សទោះបី អនក្ 

 ិ ទិាសាស្តសត   ៃឹក្សាម ៃ ថ្ន ោត ់បាៃ បសងក ើត មសធាបាយ លអ  

 ិ សុិទធ ៃិង ចគ្មាញ់ ចាស់ោស់ សដើមបី សាគ ល ់សោក្ ខាង សគ្ៅ, 

ប៉ាុខ្ៃត  ចំស ោះ មល ៃួ ោត ់ ិ ញិ ោត ់សា ិត សៅ ជា មៃុសស ខាវ ក្ ់សលើ 

មល ៃួ ឯង ជា ៃិចច ដូច ោន  ៃឹង ភាព ខាវ ក្ ់អំព ីអនារត នៃ 

 ិ ទិាសាស្តសត  ខ្ដរ។ ក្ងវោះ សៃោះ វា ៃឹង អាច ជា ការចាំបាច់ នាំ ឱ្យ 

អនក្  ិ ទិាសាស្តសត  សពវ នថ្ៃ ៃិង ជំនាៃ់ បៃតៗ បសងក ើត ៃូិ ិបបធម៏ 

ថ្មី មួយ ខ្ដល រមួ បញ្ច លូ ៃូិ ការង្ហរ នៃ ទសសៃិជិាា  ខ្ដល ទុក្ 

ជា  ិ ទិាសាស្តសត   នៃ មៃុសសសាស្តសត  ខ្ដល ជា  ិ ទិាសាស្តសត  ថ្មី មួយ 

សៅ ក្ន ុង សងគម  សៅ ក្ន ុង គ្បិតត ិសាស្តសត  នៃ មៃុសសជាតិ សំរាប់ 

យល់ ដឹង អំព ីការ ខ្គ្បគ្បួល សក្ើត ពី ការអភិិឌ្ឍៃ៏ ដ៏ អសាច រយ 

នៃ  ិ ទិាសាស្តសត  មាៃ សៅ សលើ សងគម ៃិង គ្បិតត ិសាស្តសត  នៃ មៃុសស

ជាតិ។ 
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សៅ ទី បញ្ចប់ ការបំខ្បក្ សចញ ពី ោន  ខ្ដល គ្តូិ សធវ ើ ចាំបាច់ សៅ 

ក្ន ុង សតិតស៏ សដើម នៃ  ិ ទិាសាស្តសត  សោក្ ខាង លិច រវាង   ិ ទិា

សាស្តសត  ៃិង រុែធម៏ មិៃ អាច រក្ា សទៀត បាៃ  សឡើយ សយង 

តាម បញ្ញា  ជសគ្ៅ រវាង រុែធម៏ ៃិង ៃសយបាយ  ខ្ដល សចាទ 

សឡើង ពី ការអភិិឌ្ឍៃ៏ សហ្សម័យ នៃ  ិ ទិាសាស្តសត  ទងំឡាយ។ 

ក្រែីក្ិចច សាស្តសត  ថ្មី នៃ  ិ ទិាសាស្តសត  តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ បញ្ច លូ ៃូិ 

រុែធម ៏ជា ចាំបាច់ សំរាប់ របូិទិា តាំង ពី អាិុធ បរមាែូ 

(១៩៤៥), សំរាប់ ជីិិទិា តាំង ពី ការ រក្ស ើញ នៃ ADN (១៩៥០), 

ការ សធវ ើ ឱ្យ មាៃ កូ្ដ នៃ សិបបៃិមម ិត (១៩៧៣), ការបសងក ើត 

រំៃិត រសិ ើរវាយ (១៩៧៤), ទរក្ សៅ ក្ន ុង ខ្ក្ិ បំពង់ (១៩៧៨), 

ក្ល ៃូក្មម ៃិង សរៀបចំ សកាសិកា សដើម។ 

សលើ ការទំនាក្់ទំៃង នៃ កំ្ខ្ែទគ្មង់ មៃុសសសាស្តសត  សយើង បាៃ 

បង្ហា ញ សោលការែ៏ ទងំឡាយ ខ្ដល អៃុញ្ញញ ត សវ ័យពិៃិតយ 

របស់ អនក្ គ្សាិគ្ជាិ, ការយល់ដឹង ថ្ន មៃុសស ខ្ដល ជា ិតថ ុធាតុ 

នៃ ការគ្សាិគ្ជាិ មិៃ ខ្មៃ ជា មៃុសស មាៃ ិបបធម៏ ឆ្ក តួ ខ្ត 

ជា ជៃ សរៀបបំរុង ការសចោះដឹង របស់ មល ៃួ ផ្ទា ល់ ; ជា ជៃ អាច 

សធវ ើ ការ សលើ ការពិត ៃិង ក្ិចចការ មិសស រំៃិត ្ង ខ្ដរ, ៃិង  

បង្ហា ញ ិធីិសាស្តសត  ខ្ដល គ្តូិ សធវ ើ សដើមបី ពិៃិតយ គ្ពឹតត ិការែ៏ ៃិង 

ព័ត៏មាៃ ឱ្យ យល់ ដឹង ចាស់ោស់ សៅ សលើ ពិភពសោក្ សពវ 

នថ្ៃ  ខ្ដល ជា សោក្ មួយ គ្បក្ប សដ្ឋយ ការ សុ្ញសាម ញ ជា ទី 

បំ្ុត។ 
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ចិត្តគំនិត្ខ្មែរ 

សព សោក្ បុែណ  ចៃាម៉ាុល កាល សៅ មាៃ ជីិតិ សោក្ បាៃ សរ

សសរ សសៀិសៅ39 ក្ន ុង សនាោះ សោក្ បាៃ សធវ ើ ការ  ិ ភិារ សៅ សលើ 

ចរតិ ខ្មម រ សហ្ើយ សសន ើ សុ ំឱ្យ ខ្មម រ ខ្ក្ ចរតិ អិជិាមាៃ របស់ មល ៃួ 

សដើមប ី សចៀសវាង អំសពើ អក្ុសល គ្រប់ ខ្បប យ៉ា ង ៃិង សដើមប ី

ក្សាង សងគម ដ៏ គ្បសសើរ មួយ ខ្ដល ជា ការ ចាំបាច់ សំរាប់ ការ 

រស់រាៃ មាៃ ជីិតិ របស់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ សលើ មាោ៍ នៃ ិឌ្ឍៃ

ភាព ៃិង សុភមងគល។ 

សោក្ គ្សី Marie Alexandre Martin , ស្តសត ី បារាងំខ្សស មាន ក្់ ជា 

ធមមជាត ិិ ទូិ ៃិង ជាតិពិៃធ ុ ិទូិ, ោត់ ធាល ប់ បាៃ រស ់សៅ គ្សកុ្ 

ខ្មម រ មួយ រយៈកាល, បាៃ សរសសរ សសៀិសៅ សបាោះ ្ាយ សៅ 

គ្បសទស បារាងំ សៅ ឆ្លន ំ ១៩៨៩ សត ី អំពី « អកុ្សល ខ្មម រ »។ សសៀ

សៅ សៃោះ ជា ្ោ នៃ ដំសែើរ សិក្ា របស់ សោក្ គ្សី សៅ ទសស

ិតសរ៏ ៦០  សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ ៃិង សមាភ សៃ៏ សៅ ទសសិតសរ៏ ៧០ ជា 

មួយ បញ្ញញ ិៃត  ខ្មម រ មួយ ចំៃួៃ រស់ សៅ គ្សកុ្ បារាងំ។ សៅ ទី សៃោះ 

 
39 បុែណ  ចៃាម៉ាុល ជា គ្បធាៃពុទធិសមារមមជឈមែឌ លសាធារែរដាខ្មម រ, 
តំណាងរាស្តសត  មែឌ លភន ំសពញ, គ្បធាៃរែៈក្មមការិបបធម៏ ៃិង ធមមការ 
នៃសភាជាតិ: ចរតិខ្មម រ សបាោះពុមភ្ាយសៅឆ្លន ំ ១៩៧៣។ សោក្ ក្៏បាៃ
សរសសរសសៀិសៅមួយក្ាលសទៀត ខ្ដរមាៃចំែងសជើងថ្ន រុក្
ៃសយបាយ ក្ន ុងសនាោះសោក្ សរៀបរាប់អំពីជីិតិសោក្ ៃិង ភិក្ខ ុ  សហ្ៀម 
ជាិ សៅក្ន ុងរុក្សកាោះគ្តឡាច សៅសម័យអាណាៃិរមបារាងំខ្សស។  
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សយើង សលើក្ យក្ ខ្ ន្ក្ មួយ សៅ ក្ន ុងសសៀសៅ មាៃ ចំែង សជើង 

ថ្ន  « សិក្ា ខ្មម រ » ក្ន ុង សនាោះ សោក្ គ្សី ដក្គ្សង ់យក្ រំៃិត 

របស់ បុរគល មួយ គ្ក្មុ មាៃ ខ្មម រ ៃិង បរសទស ខ្ដល សោក្ គ្សី 

បាៃ សធវ ើ សមាភ សៃ៏ ឬ បាៃ អាៃ អតាបទ ឬ សសៀិសៅ របស់ 

អនក្ ទងំ សនាោះ ដូច មាៃ សោក្ សម សុម (សមាភ សៃ៏) ៃិង ខ្មម រ 

ស្សង សទៀត,  សិជាបែឌ ិត Pannetier ៃិង A. Pavie40។ សោល

បំែង ចមបង របស់ សោក្ គ្សី ររ  ិ ភិារ សលើ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ 

មួយ ចំៃួៃ ខ្ដល ោត ់ទុក្ ជា អកុ្សល ដល់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ 

សតើ សសៀិសៅ របស ់សោក្   បុែណ  ចៃាម៉ាុល ៃិង សោក្ គ្សី Marie 

Alexandre Martin វា ជា ការ សមើលស ើញ គ្រប់គ្ោៃ់ សំរាប់ យល់

ដឹង អំព ីចិតតរំៃិត ខ្មម រ ខ្ដរ ឬសទ ? 

សៅ សម័យ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ មាៃ  ិ បុិលភាព ជា មហា ៃររ ក្ន ុង 

ដំបៃ ់អាសុ,ី គ្សកុ្ ខ្មម រ នាកាល សនាោះ មាៃ អារយធម៏ ៃិង ិបបធ

ម៏ មពង់មពស់ ខ្ដល មាៃ សាន ម របូប ី ជា ភសុ្តាង ររ គ្បាងគ  

គ្បាសាទ ជា សគ្ចើៃ ខ្ដល រំសលច សចញ ៃូិ រសម ី គ្តសចោះគ្តចង់ នៃ 

ចំសែោះដឹង នៃ បុពវបុរស ខ្មម រ ខ្ដល ោម ៃ ៃរណា អាច លុប សចាល 

បាៃ។ ិបបធម ៏សនាោះ មាៃ ស ម្ ោះ លបីលាញ សៅ សលើ ពិភពសោក្  

សទោះបី សរ ទុក្ ជា ិ បបធម៏ បាៃ ទទួលឥទធិពល ពី ិ បបធម៏ ឥណាឌ   

ខ្ត បុពវបុរស ខ្មម រ ជា អនក្ គ្បាជញ បាៃ យក្ មក្ នឆ្ន  គ្បឌ្ិត សៅ 

ក្ន ុង សាម រតី ខ្មម រ សអាយ កាល យ ជា ិបបធម ៏ ដ៏ ពិសសស។ សាន នដ 

 
40 សសៀិសៅទសងពីរសៃោះ សរសសរសៅសម័យអណាពាបាលបារាងំខ្សស។  
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

គ្បក្ប សដ្ឋយ បញ្ញញ  សៃោះ បង្ហា ញ សអាយ ស ើង អំពី ភាព និឆ្លល ត 

មុត គ្សួច របស់ បុពវបុរស ខ្មម រ ខ្ដល ជា សាា បតយក្រ ក្សាង មហា 

ៃររ ខ្មម រ។ ខ្ត គ្រប់ ិបបធម៏ គ្តូិ ចាំបាច់ មាៃ ការិ ិិតតៃ៏ សដើមបី 

សឆ្ល ើយ តប ៃឹង  សសចក្ត ី គ្តូិ ការ របស់ សងគម ក្ន ុង ចរភាព ជា ចីរ

កាល។ ការ ប៉ាោះទងគ ិច ោន  រវាង ិបបធម ៏ៃិង ិបបធម៏ សៅ សលើ 

ពិភពសោក្ ្ តល់  ៃូិ ទសសៃ  ិ ស័ិយ ថ្មី ដល់ មៃុសសជាតិ សៅ ក្ន ុង 

ដំសែើរ ្ៃ សៅ រក្ ការ  រ ើក្ចំសរ ើៃ គ្រប់  ិ ស័ិយ។ ក្ងវោះ របស់ អវ ី 

សៅ ក្ន ុង ិ បបធម៏ មួយ គ្តូិ បាៃ បំសពញ បខ្ៃាម សដ្ឋយ ធមមជាតិ 

តាម ការ ហូ្រ ចូល នៃ ិបបធម ៏មួយ សទៀត។ ខ្ត ការ ប៉ាោះទងគ ិច នាំ 

សអាយ មាៃ ការ ោយ នៃ ិបបធម៏ ជា  ិ ជិាមាៃ ខ្ត ក៏្ អាច ជា 

ការ ទទួល យក្ ជា អិជិាមាៃ ៃិង ជា អំសពើ ឃ្តក្មម  របស់ អនក្ 

ខាល ំង សៅ សលើ អនក្ សមាយ សនាោះ ខ្ដរ។ ខ្ត ិបបធម៏ បិទ ជិត សៅ 

ក្ន ុង សហ្រមៃ៏ ឬ  សងគម មួយ ោម ៃ ការ  ិ ិិ តតៃ៏ សសាោះ ក្៏ វា អាច 

ៃឹង សាល ប ់ជា ធមមជាតិ សដ្ឋយ មល ៃួ ឯង ្ង ខ្ដរ។ 

សួរ ថ្ន សតើ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ តាំង ពី សម័យ គ្សកុ្ខ្មម រ រុងសរឿង មក្ 

ដល់ សពវ  នថ្ៃ មាៃ ការ  ិ ិិ តតៃ៏ បៃតៗ ោន  ោម ៃ ដ្ឋច់ ឬ ក៏្ មាៃ 

ការ កាត់ផ្ទត ច់ ពី ដំណាក់្ការ មួយ សៅ ដំណាក់្ការ មួយ សទៀត 

ោម ៃ មាៃ  ខ្មស តំែ ត ផ្ទា ប ់ោន  ខ្ដល នាំ មិៃ អាច ឱ្យ សមើល 

ស ើញ ចំែង  នៃ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ទងំមូល ? សតើ ចិតតរំៃិត 

របស់ ខ្មម រ រស់ សៅ គ្បសទស នថ្ ៃិង ក្មព ុជាសគ្កាម ក្ន ុង គ្បសទស 

សយៀក្ណាម សគ្ចើៃ ជំនាៃ់ មក្ សហ្ើយ សហ្ើយ កាល យ សៅ ជា គ្បជា
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ជៃ របស់ សរ  ៃិយយ ភាសា របស ់សរ សៅ មាៃ ចិតតរំៃិត ដូច 

ខ្មម រ រស ់សៅ ក្ន ុង ទឹក្ ដី ខ្មម រ ចបច ុបបៃន  ខ្ដរ ឬ សទ ? 

 

រូល្ដ្ឋា នម្គរោះ ននជាត្ិខ្មែរ 

គ្បនពែី 

 

ខ្មម រ ខ្តង ខ្ត យក្ ិតថ ុធាតុ បី យ៉ា ង ទុក្ ជា គ្រឹោះ នៃ គ្បជាជាតិ 

មល ៃួ ររ : គ្បនពែី, ភាសា ៃិង ពុទធ សាសនា។ ក្តាត  ទងំ បី សៃោះ  

ខ្មម រ ទុក្ ជា អាិធុ សំរាប់ បង្ហា ញ អតាភាព នៃ គ្បជាជាតិ របស់ 

មល ៃួ។ គ្រប់ ទី ក្ខ្ៃលង ខ្ដល មាៃ ខ្មម រ រស ់សៅ ៃិង សៅ រស ់សៅ 

ខ្មម រ ខ្តង ខ្ត រក្ា គ្បនពែី មល ៃួ ជា  ៃិចច ដូច យ៉ា ង សៅ ក្ន ុង 

ពិធ ី សធវ ើបុែយ ទងំឡាយ, អា ហ៏្ពិ ហ៏្ សទោះ បី សៅ ក្ន ុង 

សមពងស ជា មួយ ជៃ បរសទស ក៏្ សដ្ឋយ។ សញ្ញញ  ខ្ដល អាច សមើល 

ស ើញ ជាក់្ខ្សតង នៃ គ្បនពែី ខ្មម រ ររ សំសលៀក្ បំ ក្់ ជា ពិសសស 

សំសលៀក្ បំ ក់្ របស់ ស្តសត ី ខ្មម រ ខ្ដល អាច ឱ្យ សាគ ល ់ភាល ម ថ្ន ជា 

ជៃ ខ្មម រ  ខ្ដល មល ៃួ មំ ខ្ថ្ រក្ា សៅ ក្ន ុង គ្រប់ ពិធ ីបុែយ គ្បនព

ែី។ គ្បនពែី សៃោះ ឯង ខ្ដល ជា ក្តាត  នៃ ការ បគ្ងួបបគ្ងួម ខ្មម រ 

សៅ ក្ន ុង សាម រត ីរមួ មួយ ររ សាម រតី អភិរក្ស និយេ។ ការ រស ់សៅ 

របស់ ខ្មម រ ររ សៅ សគ្កាម ចាប់ គ្បនពែី ដូច យ៉ា ង ចាប់ គ្សី, 

ចាប ់ គ្បសុ, ចាប ់កូ្ៃសៅ ។ល។ សហ្ើយ ការរស់សៅ ណា  ខ្ដល 

ឃ្ល ត សចញ ព ី ល្ ូិ  ចាប ់សនាោះ ខ្មម រ ខ្តង ទុក្ អនក្ ខ្ដល បាៃ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

គ្បគ្ពឹតត  អំសពើ មុស ឆ្គង សនាោះ ជា ជៃ ិសងវង បឹង ឬ ជៃ  ល ខ្ត 

មតង។ សាម រតី អភិរក្ស ៃិយម ជា ន្ត់ រំៃិត តឹងរុងង របស ់ខ្មម រ 

ខ្ដល គ្តូិ  ខ្ត មាៃ ជា ចាំបាច់ សៅ ក្ន ុង ការរសស់ៅ របស់ គ្រួសារ 

ខ្មម រ ររ កូ្ៃ គ្តូិ ខ្ត សកាត សោរព មាតា បិតា, បអ ៃូ គ្តូិ  ខ្ត សកាត 

សោរព បង។ ដូសចនោះ សងគម ខ្មម រ ជា ស្ង្គេ ឋានានុព្ក្េ មាៃ ស

ណាត ប់ធាន ប់ តាម ថ្នន ក្ ់អាយ ុពី ចាស ់ សៅ សក្មង ដូច ជា : តា 

យយ, ពុក្ ខ្ម៉ា មា មីង, បង បអ ៃូ ៃិង សៅ41។ មុស ពី លទធិ 

សាសនា ហ្ិែឌ  ូខ្ដល ខ្បង ខ្ចក្ សងគម ជា ិែណ ៈ 42 ខ្ដល ិរៈ ជៃ 

ខ្មម រ សៅ សម័យ គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា យក្ មក្ សធវ ើ ជា លទធិ ដឹក្នាំ  

សហ្ើយ បងខ ំ ឱ្យ គ្បជាៃុរាស្តសត  ខ្មម រ ទទួល សាគ ល ់ដ្ឋច់ខាត ិែណ ៈ ពីរ  

ររ ក្សគ្តិយៈ ៃិង គ្ ហ្មែៈ ជា ិែណ ៈ ដឹក្នាំ តំែ ិងស ៃិង ពូជ, 

មួយ ជា ិែណ ៈ ដឹក្នាំ ៃសយបាយ, មួយ សទៀត ជា ិ ែណ ៈ ដឹក្នាំ សា

សនា។ ប៉ាុខ្ៃត  សសត ច សាា បៃិក្ នៃ រាជាៃិយម ហ្ិែឌ  ូៃិយម សៅ 

គ្សកុ្ខ្មម រ ររ គ្ពោះបាទ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ គ្ទង់ មិៃ បាៃ បងខ ំ ឱ្យ គ្បជាៃុ

រាស្តសត  ខ្មម រ ប្រូ ជំសៃឿ សដើម របស់ មល ៃួ សនាោះ សឡើយ ខ្ដល នាំ ឱ្យ ោម ៃ 

ការបសងក ើត ដ្ឋច់ខាត ិែណ ៈ និសសៈ ៃិង សូគ្ទៈ សៅ ក្ន ុង សងគម ខ្មម

រ។ ដូសចនោះ សៅ សគ្កាម ិែណ ៈ ដឹក្នាំ ររ មាៃ ខ្ត ិែណ ៈខ្ត មួយ ររ 

គ្បជាៃុរាស្តសត  ខ្ដល គ្ពោះមហាក្សគ្ត គ្ទង់ សៅ ថ្ន សៅ ជា រាស្តសត  

(sujet)  សា ិត សៅ សគ្កាម អំណាច របស់ គ្ពោះអងគ ជា គ្ពោះសៅ ខ្ដល 

 
41  ក្យ « សៅ » មាៃអតាៃ័យសគ្ចើៃយ៉ា ង : អនក្, នាយ ; មាច ស់ ; យសរបស់
អាណាគ្បជាៃុរាស្តសត ខ្ដលឥតបណាត ស័ក្ត ិ ; កូ្ៃរបស់កូ្ៃ។ អាតីតកាល សសត
ច មាៃបៃទ លូសៅកាៃ់គ្បជាៃុរាស្តសតថ្ន សដ្ឋយសៅថ្ន សៅ។ 
42 ក្សគ្តិយៈ, គ្ ហ្មែៈ, និសសៈ, សូគ្ទៈ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ជា មាច ស ់ ដ្ឋច ់ មុម របស ់ រាស្តសត ។ ទសសៃៈ នៃ រាជាធិបសតយយ 

ៃិយម ខ្បប សៃោះ វា មិៃ រំខាៃ សលើ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ សនាោះសឡើយ 

ទ្ ុយ សៅិញិ វា សគ្មប មល ៃួ បាៃ លអ  សៅ  ិ ញិ សគ្ ោះ សៅ ក្ន ុង ចិតត

រំៃិត  ទុក្ គ្រួសារ ជា គ្ក្មុ ឋានាៃុគ្ក្ម ខ្ដល មាៃ មាតា បិតា 

ជា មាច ស ់ដ្ឋច ់មុម នៃ គ្រួសារ។ ដូសចនោះ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ជា មាច ស ់

ដ្ឋច ់មុម របស់ គ្បជាៃុរាស្តសត  វា គ្ោៃ់ ខ្ត ជា ការ ទុក្ គ្បសទស ជា 

មហា គ្រួសារ ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះឯ ង ខ្ដល មាៃ គ្ពោះ សៅ ជា មាច ស ់របស់ 

គ្បសទស ៃិង គ្បជាៃុរាស្តសត ។ សគ្ ោះ ថ្ន រាស្តសត  ោម ៃ សចាទ ជា សំៃួរ 

អវ ី សត ីពី អតាភាព សពញសិទធិ នៃ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ជា មាច ស់ សលើ មល ៃួ

សនាោះសឡើយ សគ្ៅ ខ្ត ពី ទុក្ គ្ពោះអងគ ជា បិតា ជា ធមមជាតិ របស ់

មល ៃួ ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ សគ្ ោះ អតាភាព នៃ របប រាជាៃិយម, ខ្មម រ ទុក្ 

ជា ិតថ ុធាតុ ចមបង របស់ គ្បនពែី ខ្មម រ សហ្ើយ វា សធវ ើ បូរែក្មម  

សដ្ឋយ ធមមជាត ិសៅ ក្ន ុង ជាត ិខ្មម រ។ ដូសចនោះ សញ្ញញ ែ នៃ ជាត ិខ្មម រ  

ររ ជា គ្បជាៃុរាស្តសត  ខ្មម រ សោរព ដ្ឋច់ខាត គ្បនពែី របស់ មល ៃួ  

ខ្ដល មាៃ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ជា មាច ស ់សៅ ថ្ន គ្ពោះ សៅ ឬ មាច ស ់នៃ 

គ្ក្ងុក្មព ុជា។ 

ភាសា ៃិង អក្សរ 

សមមរៈ ភាសា, ខ្មម រ ទុក្ ជា គ្រឹោះ របស់ ជាត ិសាសៃ៏ ខ្មម រ។ ភាសា 

សៃោះ ឯង ខ្ដល បសញ្ចញ ចិតតរំៃិត តាម សំសៃៀង។ វា ជា 

មសធាបាយ នៃ ការ ទំនាក្់ទំៃង ោន  រវាង បុរគល ៃិង បុរគល 

សៅ ក្ន ុង សងគម។ ដូសចនោះ សរ អាច ឆ្ល ុោះ សមើល សងគម ៃីមួយៗ បាៃ  

តាម ភាសា។ ជា ថ្មី មតង សទៀត ភាសា ខ្មម រ បញ្ញច ក្ ់បង្ហា ញ អំពី  



ទំព័រ 76 sur 123 

ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

រចនាសមព ័ៃធ  បញ្ឈរ របស់ សងគម ខ្មម រ សគ្ ោះ សៅ ក្ន ុង ភាសា ខ្មម រ  

វា មាៃ ឋានាៃុគ្ក្ម នៃ  ក្យ សំដី ពី សគ្កាម សៅ សលើ ្ង ពី សលើ 

មក្ សគ្កាម ្ ង ៃិង ក្ន ុង មជឈដ្ឋា ៃ ៃីមួយៗ ្ង។ ដូច ជា មាៃ 

ភាសា សំរាប់ រាជិងាៃុិងស, ភិកាខ សវា, មស្តៃត ី សសនាធិបតី ៃិង 

គ្បជាៃុរាស្តសត ។ ពី សគ្កាម សៅ សលើ ររ ថ្ន អនក្ សៅ ក្ន ុង មជឈដ្ឋា ៃ 

ទប សបើ ចង់ ៃិយយ សត ី  សៅ រក្ អនក្ សៅ ក្ន ុង មជឈដ្ឋា ៃ មពស់ 

គ្តូិ  ខ្ត សចោះ  ក្យ សំដី  របស់ អនក្ ធំ ឬ សោក្ ពុំ សនាោះ សសាធ 

សរ ទុក្ ជា មៃុសស សឈល ើយ ឬ អត ់ពូជ សហ្ើយ វា គ្បខ្ហ្ល ជា អាច 

ទុក្ ជា ការ គ្បមាថ្ គ្ពោះ សចសាត  សបើ សិៃ ជា រាស្តសត  ៃិយយ សៅ 

កាៃ ់ សសត ច សដ្ឋយ មិៃ បាៃ សគ្បើ រាជ ភាសា។ អនក្ ខ្ដល សចោះ 

ៃិយយ រួរ ដល់ គ្បមាែ ឬ សចោះ ៃិយយ សត ី លអ , ខ្មម រ សយើង សៅ 

ថ្ន មិតភាែី។ ខ្ត ជញ្ញា ំង ខាៃ់ នៃ ភាសា ពី មជឈដ្ឋា ៃ មួយ  សៅ 

មួយ សទៀត វា មិៃ បិទ ជិត សល ុង សនាោះ សឡើយ សគ្ ោះ មាៃ មៃត ី 

សគ្ចើៃ សៅ ក្ន ុង សងគម ខ្មម រ ចាប់ ពី សម័យ ពុទធ សាសនា មក្។ 

គ្តូិ  ដឹង ថ្ន សៅ សម័យ សដើម យុិជៃ ខ្មម រ សចោះ រាជ ភាសា សគ្ ោះ 

ធាល ប់ បាៃ បួស សរៀៃ សូគ្ត ពុទធ ធម៏ សហ្ើយ សៅ ក្ន ុង ធម៏ សនាោះ 

មាៃ សគ្បើ រាជ ភាសា សគ្ចើៃ ណាស់ សគ្ ោះ គ្ពោះសមាម សមព ុទធ ជា មាច ស ់

គ្ពោះអងគ  មាៃ សដើម ក្ំសែើត សៅ ក្ន ុង ិ ែណ ៈ ក្សគ្តិយៈ។ ចំែុច សៃោះ 

ឯង ទុក្ បាៃ ថ្ន ជា ចសមល ើយ ៃឹង សំៃួរ ថ្ន សបើ រាជ ភាសា មិៃ 

បាៃ យក្ មក្ បសគ្ងៀៃ សៅ ក្ន ុង សាោសរៀៃ ចុោះ សហ្តុ អវ ី បាៃ 

ជា ជៃខ្មម រ ភារ សគ្ចើៃ សចោះ ភាសា សៃោះ ? សចោះ រាជ ភាសា សគ្ ោះ 

ខ្មម រ ជា អនក្ កាៃ់គ្ពោះពុទធ សាសនា សនាោះ ឯង។ គ្តូិ  ដឹង ខ្ដរ ថ្ន 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ភាសា ខ្មម រ មាៃ គ្បភព សចញ ពី ភាសា បាល ីៃិង សំស្តសក ឹត មួយ 

ចំៃួៃ សគ្ចើៃ ខ្ដល ជា ពុទធ សាសនា ភាសា។ ភាសា សៃោះ ឯង 

ខ្ដល អនក្ គ្បាជញ អក្សរសាស្តសត  ខ្មម រ ពី ជំនាៃ់ មួយ សៅ ជំនាៃ់ 

មួយ សទៀត យក្ មក្ នឆ្ន  គ្បឌិ្ត សៅ ក្ន ុង សាម រត ីសធវ ើ សមមរៈយៃ

ក្មម សដើមបី យក្ មក្ សគ្បើ ជា ភាសា បញ្ញញ 43 ខ្បក្ សចញ ពី ភាសា 

សាសនា ខ្ដល ខ្មម រ សគ្បើ រហូ្ត មក្ ដល់ សពវ  នថ្ៃ សៃោះ សៅ ក្ន ុង 

មជឈដ្ឋា ៃ អនក្ សចោះ ដឹង។ ដូសចនោះ សមមរៈ ភាសា មិៃ ខ្មៃ ជា 

ភាសា សាល ប ់ៃិង ៃិចចល សនាោះ សឡើយ ខ្ត ជា ភាសា គ្បាជាញ 44 រស ់

រសិ ើក្ សហ្ើយ មាៃ ការិ ិិតតៃ៏ ជា ៃិចច សៅ តាម សពល សិោ នៃ 

ពិភពសោក្ ៃិង មៃុសសជាតិ45។ 

ជាត ិសាសៃ៏ ខ្មម រ មិៃ គ្តឹម ខ្ត មាៃ ភាសា ខ្ត ក៏្ មាៃ អក្សរ 

សំរាប់ សរសសរ ្ាយ រំៃិត ៃិង ក្ត់ទុក្ ចិតតរំៃិត, គ្បិតត ិសា

ស្តសត  ៃិង  ិ ជិាា  គ្រប់ ខ្បប យ៉ា ង សំរាប់ ខ្មម រ ជំនាៃ់ សគ្កាយ។ អក្សរ 

សៃោះឯង ជា ភសុ្តាង នៃ អតាភាព នៃ បុរាែកាល ជា ៃររ 

 
43 ភាសាបញ្ញញ  : langue intellectuelle. 
44 ភាសាគ្បាជាញ  : langage savant.  ក្យ គ្បាជាញ  សគ្បើជារែុនាម។ 

45 សុំរក្អាៃសសៀិសៅ មាៃចំែងសជើងថ្ន « ភាសាខ្មម រ » ៃិពៃធសដ្ឋយ
សោក្ សអៀិ សក្ើស សបាោះពុមព្ាយសឡើងិញិរបស់ពុទធសាសៃបែឌ ិតយ សៅ 
ព.ស. ២៥៣៩ (រ.ស. ១៩៩៥)។ សោក្ សអៀិ សក្ើស (១៩០៥-១៩៥០) ជា ៃ
យៈជៃ (អនក្ៃសយបាយ) ដ៏លបីមាន ក្់សៅសតិតសទី២០ សៅក្ន ុងសម័យ
ស ត្ើមឯក្រាជយជាតិ ខ្ដលគ្តូិសរសមាល ប់សៅឆ្លន ំ ១៩៤៩ ជាឃ្តក្មម
ៃសយបាយ សគ្ ោះសោក្ ជាសមាជិក្សាា បៃិក្ នៃរែបក្សគ្បជាធិប
សតយយ ខ្ដលជារែបក្សឈន ោះសឆ្លន ត បាៃទទួលបាៃអាសៃៈភារសគ្ចើៃ
ដ្ឋច់ខាត សៅក្ន ុងសភាធមមៃុញ្ញ សៅឆ្លន ំ ១៩៤៦ សហ្ើយគ្តូិជាប់សឆ្លន តជា
គ្បធាៃសភាសនាោះ ពីឆ្លន ំ ១៩៤៧ ដល់ ឆ្លន ំ ១៩៤៩។ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ខ្មម រ រុងសរឿង ដូចយ៉ា ង អតាភាព នៃ មហាគ្បាសាទ នានា ្ង 

ខ្ដរ។ សដ្ឋយសារ អក្សរ សៃោះឯង ខ្ដល បុពវបុរស ខ្មម រ ចារ សលើ 

សិោ ជា អតាបទ មល ីៗ ជាប់ ទក់្ទង ៃិង ក្ំសែើត គ្បាសាទ ៃិង 

សទិរាជ សដើមប ីបំភល រ ការគ្សាិគ្ជាិ សលើ បុរាែិជិាា  សហ្ើយ ៃិង អតា

បទ អក្សរសាស្តសត  ឯសទៀតៗ ខ្ដល មាៃ សគ្ចើៃ ឥតរែនា ខ្ដល 

ជា ដំណាង ចំសែោះ សចោះ ដឹង មួយ ចំៃួៃ ធំ នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ 

ការសិក្ា គ្សាិគ្ជាិ សលើ ខ្ត បុរាែិជិាា  ខ្មម រ វា មៃិ គ្រប់ មុម 

សដើមបី ឱ្យ សាគ ល់ យល់ ិបបធម៏ ៃិង អារយធម៏ ខ្មម រ បាៃ សនាោះ 

សឡើយ សបើ ោម ៃ ការសិក្ា បខ្ៃាម សលើ អក្សរសាស្តសត  ខ្មម រ។ ដូសចនោះ 

ឯង សគ្កាយ ពី គ្សកុ្ខ្មម រ ទទួល បាៃ ឯក្រាជយ ពី បារាងំ មាៃ 

ការ គ្សាិគ្ជាិ សលើ អតាបទ អក្សរសាស្តសត  ជា សគ្ចើៃ ខ្ដល នាំ ឱ្យ 

មាៃ សៃទ ុោះ ៃិង ដសងា ើម សឡើង ិញិ ដល់ តនមល នៃ អក្សរសាស្តសត  

ជាត ិសៅ ក្ន ុង ិបបធម៏ ខ្មម រ។ ដូច សព សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់សាក់្ 

បាៃ សរសសរ សៅ ក្ន ុង អតាបទ នៃ ការសិក្ា46 សលើ អក្សរសាស្តសត  

ខ្មម រ ថ្ន វា មាៃ លក្ខែៈ សំខាៃ់ អាច សអាយ យល់ ដឹង ចាស់ 

ពិត គ្បាក្ដ អំពី តួ នាទី  នៃ អក្សរសាស្តសត  សៅ ក្ន ុង សងគម ខ្មម រ 

ៃិង អាច បំភល រ សអាយ ស ើញ ថ្ន អវ ី ជា ចិតតរំៃិត របស់ ខ្មម រ។  

 
46 ការសិក្ា របស់ សព សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់សាក្់ ោត់ សរសសរ ជា ភាសា 
បារាងំ ខ្ដល មំុ្ ធាល ប់ យក្ មក្ ខ្គ្ប ជា ភាសា បារាងំ ចុោះ ្ាយ សៅ 
ក្ន ុង បល ុក្ របស់ មំុ្ សៅ នថ្ៃ ទី ១៤ តុោ ឆ្លន ំ ២០១៧។ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

អក្សរ ខ្មម រ ជា ការ គ្បឌ្ិដា  គ្បាជាញ  ខ្ដល ជា សាន នដ ដ៏ សឆ្ន ើម របស ់

អនក្ គ្បាជញ អក្សរសាស្តសត  ខ្មម រ សៅ សម័យ បុរាែ ៃិង បៃត  បនាា ប់ 

មក្។ 

ទងំ ភសា ៃិង អក្សរសិលប៏, ភាសាិទូិ បាៃ ខ្ចក្ ចសង្ហក ម អក្សរ

សិលប៏ តាម ការ  ិ ិិ តតៃ៏ នៃ ភាសា ៃិង ៃរសាស្តសត  ជា បី តំណាក់្ 

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 ផ្ទា ងំ ថ្មដ្ឋ  សសពញ 

សលើ អាណាចគ្ក្ ខ្មម រ គ្បសិទធិនាម សៅថ្ន « សិោចារ ងក្ »។ ភាសា 

បុរាែ ររ រាប់ ពី សតិតស ទី ៧ សល់ សតិតស ទី ១៤។ 

សម័យ ក្ណាត ល ឬ សម័យ « ភាសាខ្មមរ ក្ណាត ល » ររ ជា ភាសា 

ខ្មម រ ខ្ដល សយើង ស ើញ សលើ សិោចារ ងក្ មល ោះៗ ៃិង សៅ សលើ សាស្តសាត  

សល ឹក្រ ងត គ្កាំង រមព ីរ ក្បួ ៃ ចាប់ ស្សងៗ ក្ន ុង ក្ំឡុង សតិតស ទី 

១៩។ 

សម័យ បចច ុបបៃនកាល ររ ជា ភាសា សម័យ នៃ ភាសា ខ្មម រ 

ទំសៃើប ឬ ខ្មម រ ថ្មី ររ ភាសា ខ្ដល ខ្មម រ ៃិយយ សរសសរ សគ្បើ ការ 

រហូ្ត មក្ ដល់ សពវ នថ្ៃ សៃោះ ឯង ររ តាំង ពី ក្ណាត ល សតិតស 

ទី ១៩ ដល់ ទី ២១ សៃោះ47។ 

 
47  ិៃ ហ្ុក្ដី : ទិដាភាព ទូសៅ នៃ អក្សរសាស្តសត ខ្មម រ - Edition L’Harmattan. 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សពវនថ្ៃ សៃោះ ជាមួយ ៃឹង ជំសៃឿៃ នៃ ឧបក្រែ៏ ទំសៃើប សំរាប់ 

សរសសរ អក្សរ ខ្មម រ នាំ ឱ្យ មាៃ សៃទ ុោះ ខាល ំង ក្ន ុង ការ្ាយ រំៃិត 

សដ្ឋយ សគ្បើ អក្សរ ខ្មម រ សៅ ក្ន ុង គ្បព័ៃធ  អុិៃធរែិត។ ការ្ាយ 

សៅ ក្ន ុង បណាត ញ សងគម ជា សមមរភាសា តគ្មូិ ឱ្យ បសងក ើត  ក្យ 

បសចចក្សទស,  ិ ទិាសាស្តសត , ទសសៃិជិាា  ៃិង សងគមិជិាា  ជា សគ្ចើៃ 

សដើមបី ង្ហយ គ្សួល គ្បាគ្ស័យទក្់ទង រំៃិត សហ្ើយ បំបាៃ ភាសា 

ខ្មម រ ឱ្យ កាល យ ជា ភាសា មាៃ លទធភាព គ្រប់គ្ោៃ់ សដើមបី សំខ្ដង 

ចិតតរំៃិត មពង់មពស់ បំ្ុត។ ការ្ាយ សៃោះ ជា ការជួយ បំសពញ 

ក្ងវោះខាត នៃ បណាណ ល័យ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ។ ការង្ហរ សំខាៃ់ មួយ 

សំរាប់ ពួក្ អក្សរសាស្តសត ិទូិ ខ្មម រ ររ សធវ ើ ចរៃតការ នៃ ិចនាៃុគ្ក្ម 

ខ្មម រ របស់ ពុទធសាសៃបែឌ ិតយ48 ខ្ដល ជា ិចនាៃុគ្ក្ម ជា ល្ ូិ

ការ របស់ ជាតិខ្មម រ។          

 

ពុទធសាសនា  

 

គ្បិតត ិិ ើទូ ទងំឡាយ ខ្តង សរសសរ ថ្ន អារយធម៏ ខ្មម រ មាៃ

សាសនា ជា មូលដ្ឋា ៃ ចបង។ ការ អោះអាង សៃោះ វា មិៃ អាច គ្ប

ខ្ក្ង បាៃ សបើ សរ ធាល ប់ បាៃ ទសសនា គ្បាងគ   គ្បាសាទ ខ្ដល 

មាៃ ទិដាភាព ជា ទី សកាក រៈ នៃ គ្ពោះអាទសិទព។ សៅ ទី សនាោះ វា 

ហាក្ ់បី ដូច ជា មាៃ ការ របួរមួ រវាង ការ រស់សៅ របស់ ខ្មម រ ជា 

 
48 ិចនាៃុគ្ក្មខ្មម រ : សបាោះពុមព សហ្ើយ ្ាយ សៅ ឆ្លន ំ ១៩៦៧ គ្តូិ ៃឹង ព.
ស. ២៥១១។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

មួយ ៃឹង ជំសៃឿ សាសនា ៃិង ការ សរៀបចំ សងគម មួយ ខ្ដល ជា 

ការ បៃត  នៃ ជីិតិ សមាភ រៈ សៅ ក្ន ុង ជីិតិ រំៃិត, ដូច អនក្គ្បាជញ 

ៃិយយ ថ្ន វា ជា ការ មិៃ អាច រិត បាៃ ថ្ន មាៃ អងគរិតត ខ្ត 

ោម ៃ វាល ខ្គ្ស សហ្ើយ មាៃ វាល ខ្គ្ស ខ្ត ោម ៃ អងគរិតត។ ដូសចនោះ 

សមពៃធ  សៃោះ មិៃ អាច ខ្ញក្ ដ្ឋច ់ពី ោន  ខ្ដល ជា ការ្ស ំជា អារយ

ធម៏ ខ្មម រ។ ព ីគ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ខ្ដល សពវ  នថ្ៃ សៅ មាៃ អតាភាព 

សៅ ខ្ត ក្ន ុង គ្ពោះបរមរាជវាងំ, សៅ សលើ សធន ើ មាៃ ចំៃួៃ តិចតួច 

ក្ន ុង បណាណ ល័យ នានា, តាម  ិ ចិិគ្តសាល នៃ របូ ចំោក្ ់ក្ន ុង 

គ្បាសាទ ទងំឡាយ ៃិង ក្ន ុង សសៀិសៅ នៃ បដិមាសាស្តសត , មក្ 

ដល់ ពុទធ សាសនា  ខ្ដល មាៃ អតាភាព រស់ រសិ ើង សៅ ក្ន ុង ការ 

រស់សៅ របស់ ខ្មម រ សពវ នថ្ៃ, ខ្ត សរ សៅ ស ើញ មាៃ ការោយ ោន  

សៅ សឡើយ ខ្ដរ ក្ន ុង ជំសៃឿ របស់ ខ្មម រ រវាង ពុទធ សាសនា គ្ពហ្មញ្ញ  

សាសនា ៃិង ជំសៃឿ សលើ ធមមជាតិ។ ដូច មាៃ គ្បិតត ិ ិ ទូិ មល ោះ សរ 

ៃិយយ ៃិង សរសសរ ថ្ន : គ្ពោះ អាទិសទព នៃ គ្ពហ្មមញ្ញ  សាសនា 

សោក្ មាៃ ក្ិចច រិល់ សគ្ចើៃ ណាស់ សៅ ក្ន ុង គ្ពោះ បរមរាជវាងំ, 

ខ្ត អវ ី ខ្ដល ខ្មម រ ទុក្ ជា របស់ ពិសិដា សំរាប់ គ្សកុ្ខ្មម រ ខ្ដល រស់

សៅ ោម ៃ របូី សៅ សលើ ភន ំ ក្ន ុង នគ្ព តាម វាល ខ្គ្ស សលើ សដើមសឈើ 

ៃិង សៅ ក្ន ុង ថ្មដ្ឋ ខ្ដល ខ្មម រ សអាយ ស ម្ ោះ ថ្ន ពួក្ អនក្តា ខ្ដល 

រសស់ៅ ខ្ក្បរ មៃុសស ជា ៃិចច សៅ គ្រប់ ទី ក្ខ្ៃលង សហ្ើយ ចាំ 

សសងកត សមើល គ្រប់ សក្មមភាព របស់ មៃុសស ថ្ន សតើ មាៃ សធវ ើ 

អវ ី មុស មល ោះ ពី ទំសៃៀម ខ្មម រ ខ្ដល អាច ៃឹង ដ្ឋក្់ ទែឌ ក្មម ដល់ 

ជៃ ញុោះញង់ សនាោះ បាៃ។ ដូសចនោះ មៃុសស គ្តូិ  មាៃ ការ គ្បយ័តន 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សហ្ើយ បង្ហា ញ ៃូិ ការ សោរព របស់ មល ៃួ តាម ការ បៃ់គ្សៃ់ សធវ ើ 

ិនាា  សៅ សពល ខ្ដល តគ្មូិ សដើរ កាត់ ទី ក្ខ្ៃលង ពិសិទធ ណាមួយ។ 

សធវ ើ គ្ទៃឹប ថ្នវ យ ជូៃ ចំស ោះ របស់ ពិសិទធ ទងំ សនាោះ ជា សញ្ញញ  

ោិរៈ សដើមបី សូម សសចក្ត ី សមតាត  ៃិង សុម គ្រប់ ខ្បប យ៉ា ង សៅ 

ក្ន ុង ការរស់សៅ សរៀង រាល់ នថ្ៃ។  រ ើ ឯ ពុទធ សាសនា  ិញិ ជា ល្ ូិ  សដើរ 

សៅ រក្ ៃិ វ ៃ ររ សំរាប់ ជីិតិ សក្ើត សៅ ជាតិ សគ្កាយ ឱ្យ  បាៃ 

គ្បសសើរ ជាង ជីិតិ សៅ ជាតិ បចច ុបបៃន  : សធវ ើ បុែយ ទទួល បាៃ 

បុែយ, សធវ ើ បាប ទទួល បាៃ បាប សៅ ជាតិ សគ្កាយ។ ល្ ូិ  សនាោះ 

ររ ការអប់រំ ចិតត មល ៃួ ឯង សដ្ឋយ មល ៃួ ឯង សំរាប់ មល ៃួ ឯង ររ 

ថ្ន ក្ន ុង ៃ័យ ថ្ន មាៃ ខ្ត មល ៃួ ឯង សទ ខ្ដល អាច ជួយ មល ៃួ 

ឯង បាៃ។ ខ្ត ទសសៃៈ ពុទធ សាសនា សៅ មាៃ សគ្ចើៃ សទៀត ដូច 

យ៉ា ង : អៃិចច, សងារ, ភពចគ្ក្, ្ល, សពៀរ ។ល។  

ខ្ត សៅ ក្ន ុង អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ សៅ ក្ន ុង សរឿង សរមសក្រ៏49 បាៃ 

បង្ហា ញ ៃូិ លក្ខែៈ ពិសសស របស់ ពុទធ សាសនា ខ្មម រ ដូច សោក្ 

 ិៃ ហុ្ក្ឌ្ី បាៃ ដក្គ្សង់ ក្ន ុង ិរគ  ៥៨៩ ខ្ ន្ក្ ទី ១ ថ្ន : 

« លុោះ បាៃ ៃិ វ ៃ ជា បសងា ើយ ឥត បាៃ កំ្ដឹង សឡើយ រំសដ្ឋោះ

សលង ជាតិ ជរា។ »   

រមួ សសចក្ត ី មក្ ររ ថ្ន គ្ពោះ អាទិសទព ររ សំរាប់ ការ រ ៃិង រក្ា 

ិែណ ៈ ក្សគ្តិយៈ, អនក្តា ជា អនក្ អៃុរក្ស សុចរតិ បំ្ុត នៃ 

 
49 រាមសក្រ៏ មាៃ ៃ័យ ថ្ន ជា សរឿង ឬ្ សសចក្ត ី សរសសើរ សចសាត  លបីលាញ 
របស់ គ្ពោះ រាម។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

គ្បនពែី ៃិង ទំសៃៀម ខ្មម រ ចំខ្ែក្ ពុទធ សាសនា  ិញិ ជា ល្ ូិ  

ខ្សវ ង រក្ ៃិ វ ៃ ឬ ចិតត ខ្ដល សចញ ្ុត គ្សឡោះ ចាក្ វាៃៈ 

សដ្ឋយ បរយិយ ថ្ន អស់ មាៃ ក្មម50។  

មូលដ្ឋា ៃ គ្ររោះ ទងំ បី គ្បនពែី ភាសា ៃិង ជំសៃឿ សាសនា សៃោះ 

្ស ំជា មូលដ្ឋា ៃ នៃ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ខ្ដល អាច ខ្ចក្ ជា បី 

សោលការែ ៏ធំៗ ររ : រតិ នៃ អភិរក្ស ៃិយម, រតិ នៃ អតាភាព 

ៃិយម ៃិង ជំសៃឿ សលើ សាសនា ៃិង ធមមជាតិ។ 

គ្បិតត ិិទូិ បាៃ ខ្ចក្ គ្បិតត ិសាស្តសត  ខ្មម រ តាម លំដ្ឋប់ សម័យ ររ : 

- សម័យ មុៃ អងគរ ពី សតិតស ទី១ ដល់ ស.ត. ទី៨ 

- សម័យ អងគរ ពី ស.ត. ទី៩ ដល់ ស.ត. ទី ១៤ 

- សម័យ សគ្កាយ អងគរ ពី ស.ត. ទី១៥ ដល់ ស.ត. ទី១៨ 

- សម័យ អាណាៃិរម បារាងំ ពី រ.ស. ១៨៦៣ ដល់ រ.ស. 

១៩៥៣ 

- សម័យ បចច ុបបៃន  ពី រ.ស. ១៩៥៣ រហូ្ត ដល់ សពវ នថ្ៃ។ 

ចំខ្ែក្ ឯ ភាសាិទូិ ិញិ បាៃ ខ្ចក្ ចសង្ហគ ម អក្សរសិលប៏ ខ្មម រ 

តាម ការ ិ ិិតតៃ៏ នៃ ភាសា ៃិង ៃិរុតត ិសាស្តសត  ដូច បាៃ សរសសរ 

រចួ សហ្ើយ សៅ សលើ ទំពរ៏ ទី២៥ ខាង សលើ សៃោះ។      

 
50 សៃោះ ជា អតាៃ័យ ដូច  ក្យ សំស្តសក ឹត។ 
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គត្ិ នន អភរិកសនយិរ           

សយើង អាច សួរ ជា សំៃួរ ថ្ន សតើ សៅ ក្ន ុង សម័យ ៃីមួយៗ ទងំ 

តាម ការ ខ្ចក្ របស់ គ្បិតត ិិទូិ ៃិង ភាសាិទូិ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ 

មាៃ ភាព មិៃ ដូច ោន  ខ្ដរ ឬសទ ដូច យ៉ា ង រតិ នៃ អភិរក្ស 

ៃិយម, រតិ នៃ អតាភាព ៃិយម ៃិង ជំសៃឿ សាសនា ? 

ពី សម័យ មុៃ អងគរ មក្ ដល់ សម័យ បចច ុបបៃន  សងគម ខ្មម រ មាៃ 

ដូរ របូភាព ពី សងគម មាៃ ជាតិ សាសៃ៏ ខ្ត មួយ មក្ សងគម 

ពហ្ ុជាតិ សាសៃ៏។ សៅ ក្ន ុង ដំណាក្់កាល ៃីមួយៗ វា ចាស់ ជា 

មាៃ ការ ប្រូ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ពី ការរិត សាមញ្ញ  សៅ រក្ ការ

រិត មិសស រំៃិត ខ្ដល អាច ទុក្ ជា ការិ ិិតតៃ៏ ជា ិជិាមាៃ 

សគ្ ោះ វា តគ្មូិ ៃឹង សសចក្ត ី គ្តូិ ការ របស់ សងគម ខ្ត ក្៏ វា អាច 

ទុក្ ជា ការិ ិិតតៃ៏ ជា អិជិាមាៃ ្ង ខ្ដរ សបើ សិៃ ជា មាៃ អនក្ 

ឈន ោះ ៃិង អនក្ ចាញ់ សក្ើត សចញ ពី ការ គ្បយុទធ មួយ សដើមបី ខ្សវ ង 

រក្ ការ ចាញ់ ៃិង ឈន ោះ។ សយើង ស ើញ ថ្ន ការគ្បយទុធ រវាង គ្ពហ្ម

ញ្ញ  សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា សៅ ក្ន ុង ិែណ ៈ របស់ ពួក្ អនក្ 

ដឹក្នាំ ខ្មម រ ពី សម័យ អងគរ មក្ ដល់ សម័យ សគ្កាយ អងគរ ររ 

សធវ ើ សឡើយ សៅ ក្ន ុង សោលបំែង ក្សមាច សដើមបី លុប បំបាត។់ 

ជ័យ ជំៃោះ  ជា សាា ពរ របស់ ពុទធ សាសនា សលើ គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ររ 

មាៃ របូភាព ជា ការ សធវ ើ រុត គ្ពោះ មហាក្សគ្ត ខ្ដល មាៃ ចារ 

សៅ ក្ន ុង សរឿងសគ្ពង តា គ្តសក់្ ខ្ អ្ម ខ្ដល ខ្មម រ ទុក្ ជា ការសដើម 

នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  សគ្កាយ សម័យ អងគរ សហ្ើយ ជា ខ្មស បនាា ត ់ថ្មី 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

នៃ ដំសែើរ នៃ រាជាៃិយម ថ្មី ខ្ដល ផ្ទត ច់មល ៃួ ពី រាជិងស អងគរ។ 

ការសមាល ប់ សសត ច សៃោះ ឯង ជា ៃិមិតតរបូ នៃ ការក្ំសទច លុប 

បំបាត ់របស់ ចាស់ សដើមបី យក្ របស់ ថ្មី មក្ ជំៃួស។ ដូសចនោះ ចាស់ 

ៃិង ថ្មី មិៃ អាច រស់សៅ ជា មួយ ោន  បាៃ ជា ដ្ឋច់ ខាត។ 

សយើង សួរ ថ្ន សតើ រំៃិត ខ្បប សៃោះ វា មិៃ ទ្ ុយ ពី រតិ នៃ អភិ

រក្ស ៃិយម ខ្ដល បាៃ អោះអាង សនាោះ ឬ ? 

ខ្ត សោល រំៃិត បដិិតតៃ៏ សៅ ក្ន ុង គ្ពឹតត ិការែ៏ នៃ តា គ្តសក្់ 

ខ្ អ្ម ររ សធវ ើ សឡើង សៅ ក្ន ុង រតិ នៃ អភិរក្ស ៃិយម សនាោះឯង។ 

សៅ សិោ ខ្ដល រាជិងស អងគរ សាគ ល ់អសតងគត សៅ  ក់្ ក្ណាត ល 

សតិតស ទី១៤ សៅ ក្ន ុង រាជយ គ្ពោះបាទ ជ័យិរ័ មៃ ទី៩ (១៣២៨-

១៣៤០) ខ្ដល ជា សសត ច ចុង សគ្កាយ បងអស់ នៃ មហាក្សគ្ត អងគរ 

វា មាៃ សក្ើត គ្ពឹតត ិការែ៏ សំខាៃ់ មួយ សៅ ក្ន ុង គ្បិតត ិសាស្តសត  

ខ្មម រ ខ្ដល នាំ ឱ្យ មាៃ ការសគ្បោះឆ្ល ដ៏ សឃ្រសៅ សៅ ក្ន ុង សងគម 

ខ្មម រ។ សសត ច ខ្មម រ ខ្ដល គ្តូិ  បាៃ តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម សធវ ើ រុត គ្តូិ 

បាៃ គ្បិតត ិសាស្តសត ិទូិ  ភារ សគ្ចើៃ ៃិយម ថ្ន ជា គ្ពោះបាទ ជ័យិ ័

រ មៃ ទី៩ សនាោះឯង សគ្ ោះ អនក្ គ្បិតត ិសាស្តសត  ទងំសនាោះ ដ្ឋក្់ តា 

គ្តសក្់ ខ្ អ្ម ជា សសត ច សឡើង សសាយរាជយ បៃត  ពី អងគ ក្សគ្ត 

សនាោះ។ សបើ សយើង យក្ រាជពងាិតាររ សត ីពី តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម, សសត

ច ខ្ដល ទទួល សគ្ោោះថ្នន ក្់ ដល់ មរណា ពី លំខ្ពង របស់ តា 

គ្តសក្់ ខ្ អ្ម ររ ជា សសត ច ខ្ដល សបាោះបង ់រាជធាៃ ីនៃ មហាៃររ 

មក្ តាំង រាជធាៃី ថ្មី សៅ ខ្ក្បរ ភន ំ គ្បសិទធ (?)។ ទី ក្ខ្ៃលង សនាោះ 

វា គ្បខ្ហ្ល សា ិត សៅ ក្ន ុង ទឹក្ដី ក្មព ុជាសគ្កាម បចច ុបបៃន  ររ សៅ 
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ក្ន ុង សមតត ឃ្ល ំង (បាសាក្់) សបើ យក្ គ្ក្មុ សោខ ៃ បាសាក្់ ខ្ដល 

មាៃ តា គ្តសក់្ ខ្ អ្ម ជា មាច ស់ ្ង ជា អនក្ ដឹក្នាំ សរឿង ្ង 

មក្ សធវ ើ ជា សយង នៃ ភូមិសាស្តសត ។ សសចក្ត ីសយង មួយ សទៀត 

ខ្ដល បញ្ញច ក្់ បខ្ៃាម ថ្ន រាជធាៃី ថ្មី របស់ គ្ពោះបាទ ជ័យិរ័ មៃ ទី

៩ សៅ ក្ន ុង ទឹក្ដី ក្មព ុជាសគ្កាម បចច ុបបៃន  ររ គ្ពោះអងគ សៃោះសហ្ើយ 

ខ្ដល ចាត់ រែៈ គ្បតិភូ មួយ សអាយ សៅ សធវ ើ ិៃាៃ ក្ិចច ចំស ោះ 

គ្បសទស នដសិៀត (សយៀក្ណាម) សៅ គ្ចក្ ភន ំ សក្ឿស ៉េ  សៅ ឆ្លន  ំ

១៣៣៥។ ិ ៃាៃ ក្ិចច សនាោះ គ្បខ្ហ្ល ជា គ្ពោះអងគ មក្ រស់ ខ្ក្បរ ទឹក្

ដី គ្បសទស ចំបា៉ា  ខ្ដល គ្បសទស នដសិៀត ចាប់ ស ត្ ើម មាៃ មហិ្ចា ិ

តា ខ្ដៃដី មក្ ក្ន ុង គ្បសទស សនាោះ ដូសចនោះ គ្ពោះអងគ គ្តូិ  ខ្សវ ងរក្ 

មិតតភាព ជា មួយ គ្ពោះមហាក្សគ្ត របស់ ៃររ សៃោះ សដើមប ីសុិតត ិ

ភាព របស់ គ្ពោះអងគ។ រំៃិត សៃោះ ជា ការសាម ៃ របស់ មំុ្ ផ្ទា ល់ 

សដ្ឋយ ោម ៃ ព័សុ្តាង ជា សមាភ រៈ ក្ត ី ជា គ្បិតត ិសាស្តសត  ក្ត ី ជា សរឿង

សគ្ពង ក្ត ី ខ្ត មំុ្ មាៃ សោលបំែង សដ្ឋយ សចតនា សបើក្ ទវ រ 

រំៃិត ឱ្យ អនក្គ្បាជញ ខ្មម រ រោិះរៃ់ ការសាម ៃ សៃោះ សដើមបី ខ្សវ ង រក្ 

រំៃិត អវ ី មួយ ថ្មី ខ្ដល សមរមយ អាច ឆ្ល ុោះសមើល សហ្តុ្ល នៃ 

បដិិតតៃ៏ ខ្ដល សក្ើត សឡើង សៅ សពល សនាោះ សគ្ ោះ បដិិតតៃ៏ សនាោះ 

ជា របត់ សំខាៃ់ នៃ មជឈដ្ឋា ៃ របស់ អនក្ ដឹក្នាំ ខ្មម រ ៃិង 

 ិ បិរយិស51 ជា ល្ ូិ ការ នៃ លទធិ សាសនា របស់ សមមរជាតិ។ 

សដើមបី សមើល ស ើញ ខាង ក្ន ុង តគ្មូិ ឱ្យ សយើង សដើរ សចញ សិៃ ពី 

ក្ន ុង ិង ់បិទ បញ្ញា  ជិត សហ្ើយ សមើល បញ្ញា  ពី ខាង សគ្ៅ មក្  ិ ញិ 

 
51  ិ បិរយិស : ការផ្ទល ស់ខ្គ្ប, ដំសែើរខ្គ្បគ្បួល។ 
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ជាមួយ ៃឹង សមបធាៃ52 ថ្មី សដ្ឋយ មិៃ ខាល ច ៃឹង សសន ើ ជា ការ

សាម ៃ សមរមយ សដើមបី បំខ្បក្ បញ្ញា  ខ្ដល វា សា ិត សៅ ក្ន ុង រំៃិត 

សុញ្ញ  សដើមបី សរ ើរុោះ ការសា ោះ គ្បាជាញ ។ ដូសចនោះ សៅ ក្ន ុង បដិិតតៃ៏ នៃ តា 

គ្តសក្់ ខ្ អ្ម សៃោះ ឯង ខ្ដល មំុ្ អូស ការឆ្ល ុោះសមើល របស់ មំុ្ យូរ 

បៃត ិច សដ្ឋយ ោម ៃ បំែង សធវ ើ សមិតបា៉ា កា53 ជា មួយ បញ្ញញ ជៃ 

ទងំឡាយ សនាោះសឡើយ សហ្ើយ ក្៏ ោម ៃ រំៃិត ចង់ សធវ ើ សមបរ ិិតត

ៃ៏54 សលើ ៃិសក្ខបបទ ខ្ដល អនក្គ្បាជញ បាៃ សំសរច យក្ ជា ល្ ូិ

ការ រចួ មក្ សហ្ើយ ខ្ត គ្ោៃ់ ខ្ត សសន ើ រំៃិត មួយ ថ្មី អំពី មល ឹម

សារ នៃ បដិិតតៃ៏ មាៃ សៅ ក្ន ុង រាជយ របស់ គ្ពោះបាទ ជ័យិរ័ មៃ ទី

៩ ខ្ដល សរ ទុក្ តា គ្តសក់្ ខ្ អ្ម ជា សម ដឹក្នាំ។   

បដិិតតៃ៏ របស់ តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម ររ សធវ ើ សឡើង សៅ ក្ន ុង រតិ នៃ 

អភិរក្សៃិយម គ្សប ៃឹង ចិតតរំៃិត ខ្មម រ : គ្រួសារ ជា សារៈ, ការ

សោរព នៃ ឋានាៃុគ្ក្ម, សសចក្ត ីគ្បាថ្នន  នៃ ចំសែោះដឹង, ចំែង់ 

នៃ ការមិតមំ សធវ ើការ, គ្បសយជៃ៏ នៃ ការសៃសទំុក្ នៃ គ្ទពា។ 

សៅ សម័យ មហាៃររ ិតថ ុធាតុ ទងំឡាយ សនាោះ វា មាៃ សៅ 

ក្ន ុង រតិ នៃ គ្បជារាស្តសត  ខ្មម រ ខ្ដល ជា ិតថ ុធាតុ ្ ស ំជា ក្មាល ំង នៃ 

សមមរជាតិ។ អតាងគត នៃ រាជាៃិយម អងគរ សធវ ើ ឱ្យ វា បាតប់ង់ 

ក្មាល ំង សៃោះ។ គ្បិតត ិិទូិ បរសទស មួយ ចំៃួៃ ៃិយម បង្ហា ញ ពី 

មូលសហ្តុ សំខាៃ់ៗ អំពី ការចុោះអៃ់ថ្យ នៃ មហាៃររ ខ្មម រ 

 
52 សមបធាៃ : ការពិចារណា, ការរិតសឈលចឈល ីរក្ឱ្យស ើញ។ 
53 សមិតបា៉ា កា : សស្តង្ហគ មបា៉ា កា។ មំុ្សគ្បើ ក្យ សមិត ជំៃួស  ក្យ សស្តង្ហគ ម 
សដើមបី បៃាយ អតាៃ័យ ហ្ិងា សៅ ក្ន ុង  ក្យ សស្តង្ហគ ម។ 
54  សធវ ើ សមបរ ិិតតៃ៏ : សរ ើរុោះ។ 
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សក្ើត មក្ ពី មហ្ៃតរាយ ធមមជាតិ ដូចយ៉ា ង ភាពសង តួ ្ង ៃិង 

ទឹក្លិច ្ង សៅ ដំបៃ់ ទសៃលសាប ខ្ដល ជា គ្បភព ធមមជាតិ 

នៃ ការរ ើក្ចំសរ ើៃ នៃ មហាៃររ ខ្មម រ។ សៅ សលើ ចំែុច សៃោះ ពួក្ 

អនក្គ្សាិគ្ជាិ សរ មាៃ ភសុ្តាង  ិ ទិាសាស្តសត  សដើមបី បញ្ញច ក្់ សលើ 

ការអោះអាង របស់ សរ ខ្ដល ោម ៃ ៃរណា អាច គ្បខ្ក្ក្ បាៃ ជា 

ពិសសស ពួក្ គ្បិតត ិិទូិ ខ្មម រ ខ្ដល ោត់ ទទួល បាៃ ចំសែោះដឹង 

ពី អនក្គ្បាជញ បរសទស។ ពិត ណាស់ សហ្ើយ អនក្ សចោះដឹង ខ្មម រ ោត់ 

មិៃ សូិ ហា៊ា ៃ សដើរ សចញ ពី ិង់ បិទ នៃ ចំសែោះដឹង ខ្ដល ោត់ 

បាៃ ទទួល សនាោះសឡើយ សគ្ ោះ ោត់ ខាល ច ពួក្ គ្រូ បរសទស របស់ 

ោត់ សសើចចំអក្ ឱ្យ ោត់ ថ្ន ោត់ មិៃ ខ្មៃ ជា បញ្ញញ ិៃត  ។ សួរ 

ថ្ន ការសចោះដឹង ខ្បប សៃោះ សតើ វា មាៃ គ្បសយជៃ៏ ដល់ ជាតិ ខ្មម រ 

ខ្ដរ ឬ សទ សបើ ោត់ មិៃ បៃត  យក្ ចំសែោះ មូលដ្ឋា ៃ ខ្ដល ោត់ 

បាៃ ទទួល សៅ សបើក្ រតិ របស់ ោត់ សដើមបី សធវ ើ ការគ្សាិគ្ជាិ 

សលើ អវ ី ខ្ដល សៅ ជា ភាព អាថ្ក៏្ំបាំង សៅ ក្ន ុង គ្បិតត ិសាស្តសត  

ជាត ិសដ្ឋយ សរ ើរុោះ សលើ អវ ី ខ្ដល ជា ចំែុច សួរ សៅ សឡើយ មាៃ សៅ 

ក្ន ុង ចិតតរំៃិត ខ្មម រ។ សរឿង សៃោះ មិៃ ខ្មៃ ជា ការសត ីរំឭក្ សនាោះ

សឡើយ ខ្ត គ្ោៃ់ ជា ការសសាក្សាត យ ជាមួយ ៃឹង អារមមែ៏ មក្

ចិតត សគ្ ោះ បញ្ញ ជៃ ខ្មម រ ោត់ សុទធ ខ្ត អនក្ គ្បាជាញ  មពង់មពស់ ជា 

បញ្ញ ិៃត  ្ៃមុម សំរាប់ បំបាៃ បខ្ៃាម ៃូិ ចំសែោះដឹក្ ខ្មម រ 

ក្ន ុង ខ្ ន្ក្ មៃុសសសាស្តសត ។ មំុ្ សៅ ចាំ សៅសឡើយ កាល មំុ្ ជា 

ៃិសសិត សៅ មហាិទិាល័យ អក្សរសាស្តសត  ៃិង មៃុសសសាស្តសត  ខ្ ន្ក្ 

គ្បិតត ិសាស្តសត  ៃិង ភូមិសាស្តសត  មាៃ សាស្តសាត ចារយ ជា សគ្ចើៃ ជា ជៃ
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ជាតិបារាងំ សរ មក្ បសគ្ងៀៃ អំពី មូលដ្ឋា ៃ  ិ ទិាសាស្តសត  នៃ មុម

 ិជិាា  សនាោះ ខ្ដល ជា មូលដ្ឋា ៃ ចាំបាច់ ដូចយ៉ា ង : មូលដ្ឋា ៃសោល 

នៃ ចំសែោះដឹង នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  ៃិង ជំៃួយ ដល់ ការអភិិឌ្ឍៃ៏ 

នៃ ចំសែោះ  រោិះរៃ់ តាម ការ្្តួស ត្ ើម ជា ការសលើក្ បញ្ញា  ស្សងៗ 

មក្ សចាទ ជា សំៃួរ បញ្ញញ  ៃិង សោលិធីិ នៃ ការគ្សាិគ្ជាិ គ្បិតត ិ

សាស្តសត ។ 

មូលដ្ឋា ៃសោល នៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  ខ្មម រ មាៃ ពិត ខ្ដល អនក្គ្បាជញ 

បរសទស សរ បាៃ សិក្ា ៃិង គ្សាិគ្ជាិ ជា ជសគ្ៅ ជា ពិសសស 

សៅ សម័យ មុៃ អងគរ ៃិង សម័យ អងគរ។ សៅ សម័យ សគ្កាយ 

អងគរ មាៃ ពងាិតារ ខ្មម រ ខ្ដល បុពវបុរស ខ្មម រ សរសសរ ទុក្ សទោះ 

បី ោម ៃ ភាពតឹងរ ងង នៃ ិទិាសាស្តសត  ក្៏ អាច ទុក្ បាៃ ជា មូល

ដ្ឋា ៃ គ្បិតត ិសាស្តសត  ជាតិ ខ្មម រ បៃត  ពី សម័យ អងគរ។ ដូសចនោះ សមមរ

ជាតិ មាៃ ដំសែើរ គ្បិតត ិសាស្តសត  រលូៃ ពី សដើម ទី រហូ្ត មក្ ដល់ 

សពវនថ្ៃ សៃោះ។ ពិត គ្បាក្ដ ណាស់ សហ្ើយ ថ្ន មាៃ ចសនាល ោះ មល ោះៗ 

ខ្ដល មិៃ បាៃ បង្ហា ញ គ្ពឹតត ិការែ៏ ឱ្យ បាៃ ពិសាត  ខ្ត ការត

ផ្ទា ប់ សដើមបី បៃត  ក្៏ វា មាៃ ភាពជាប់ោប់ របស់ វា ខ្ដល នាំ ឱ្យ 

ខ្មម រ យល ់បាៃ, ដូចយ៉ា ង គ្បិតត ិសាស្តសត  នៃ តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម 

ខ្ដល បញ្ញ ជៃ មួយ ចំៃួៃ ទុក្ ជា គ្ពឹតត ិការែ៏ បដិិតត ខ្ត  ោម ៃ 

អនក្ណា អាច ពៃយល់ ឱ្យ បាៃ លអ ិតលអៃ់ អំពី មូលសហ្តុ នៃ 

បដិិតតៃ ៏ សនាោះ។ សព សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក្់55 ធាល ប់ បាៃ 

 
55 សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក្ ់: សោក្ ជា បញ្ញ ិៃត  ខ្មម រ មាន ក្់ លបីលាញ ក្ន ុង ខ្ ន្ក្ អក្សរ
សាស្តសត  ៃិង មៃុសសសាស្តសត ។ 



ទំព័រ 90 sur 123 

ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
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បរយិយ សរឿយៗ សធវ ើ សដ្ឋយ វាចា56 ថ្ន អតាងគត ខ្មម រ មាៃ មូល

សហ្តុ ពី ខ្មម រ បាត់ ក្បួ ៃ សដើម របស់ ជាតិ សាសៃ៏ ខ្មម រ ររ ការ

សោរព គ្រ ូ៥ មាៃ : សម បា គ្ពោះ តា សៅិ57 (សៅ)។ ក្បួ ៃ សនាោះ ជា 

ការក្តគ់្តា ទុក្ ជំសៃឿ ខ្មម រ សដើម ខ្ដល មាៃ ស ម្ ោះ ថ្ន ‹ជី58› 

ខ្ដល ោម ៃ ដំែូច ៃិង លទធិ គ្ពលឹង ៃិយម (animisme)។ សគ្ ោះ 

លទធិ គ្ពលឹង ៃិយម ខ្ដល ខ្ អ្ក្ សៅ សលើ ការបៃ់គ្សៃ់ សូម សសច

ក្ត ីសុម ពី គ្ពលឹង អរបូ រស់ សៅ ក្ន ុង ធមមជាតិ ខ្ដល មាៃ  របូ 

អនក្តា ជា តំណាង នៃ អំណាច របស់ ធមមជាតិ, ចំខ្ែក្ លទធិ ជី 

 ិ ញិ ររ ការអៃុិតតៃ៏ ក្បួ ៃ របស់ មៃុសស ខ្ដល បសងក ើត សឡើង ពី 

មៃុសស សំរាប់ មៃុសស។ ក្បួ ៃ ក្សនាល ង សនាោះ ររ ការសោរព គ្រូ ៥ 

សនាោះ ឯង : សម បា ជា ៃិមិតតរបូ ទឹក្ ៃិង ដី, ជា ធាតុ ស្តសត ី ៃិង 

បុរស, ស្តសត ី ខ្មម រ យក្ របូ នាង រងា ីង ជា ៃិមិតតរបូ  រ ើឯ បុរស ិញិ 

ររ យក្ សតវ គ្ក្សពើ។ តូតិម59 ខ្មម រ ក្ន ុង លទធិ ជី ររ នាង រងា ីង 

គ្ពោះធរែី ៃិង គ្ក្សពើ។ សម បា សៃោះ ជា ិតថ ុធាតុ ពីរ ខ្ត រមួ ោន  ខ្ត 

មួយ បសងក ើត ជា ក្មាល ំង គ្ទគ្ទង់ ទឹក្ដី នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ គ្ពោះ 

 
56 សូមសាត ប់ សតិ ចងចាំ របស់ សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក្់ ្ាយ សដ្ឋយ ិទិយុ  
អាសុី សសរ ើ។ 
57 សៅិ ជា សសមលង សៅ អូស ខ្ិង។ 
58 ជី :  ក្យ សៃោះ មាៃ សៅ ក្ន ុង ិចនាៃុគ្ក្មខ្មម រ ពុទធ សាសបែឌ ិត មាៃ 
អតាៃ័យ ថ្ន អនក្, ឯង ;  ក្យ រួរសម សំរាប់ សៅ សក្មង គ្បសុ ខ្ដល សទើប 
សឹក្ ពី សមសែរ ៃិង អនក្ ចាស់ សៅ អនក្ តូច ឬ សក្មង ជាង សដ្ឋយ រាប់ 
អាៃ ; ស្តសត ី ខ្ដល សការ សក្់ សសល ៀក្ ដែត ប់ សំពត់ កាៃ់ សីល ១០ ; ទមៃៃ់ 
អៃុភាព អំពី តមល ឹង : មាស មួយ ជី ; អវ ី ខ្ដល មាៃ រសជាតិ សធវ ើ ឱ្យ ដំណាំ
លូតោស់ លអ  ; សគ្រឿង ដ្ឋ ំតបូ ង រាងសណាធ ៃ សល ឹក្ សីមា សំរាប់ បំ ក្់ កូ្ៃ
សក្មង។ 
59 តូតិម (Totem) : សញ្ញញ  លក្ខែ៏ នៃ សតវ ខ្ដល ជា សដើម សៃតតិិងស។ 
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ជា សោលលទធិ ឈរ សលើ សចាៈ60, ភាព មពងម់ពស ់ខ្ដល រួរគ្បាថ្នន ។ 

តា ជា អនក្ ខ្ែនាំ ក្ិចចការ គ្រប់ ខ្បប យ៉ា ង ក្ន ុង ការរស់់សៅ, 

ក៏្ ជា ឃ្ល ំង នៃ ចំសែោះដឹង, ក្៏ ជា គ្រូ ឬ បារូរ61 បង្ហា ត់បសគ្ងៀៃ 

គ្រប់ ចំសែោះដឹង ដល់ ខ្មម រ គ្រប់ ិយ័ ខ្ដល ចង់ សចោះដឹង។ អនក្ 

ទទួល ការអប់រំ ទងំឡាយ សនាោះ ឯង ខ្ដល សៅ ថ្ន សៅ (សៅិ) 

បសងក ើត ជា ក្មាល ំង ជាតិ សដើមបី ការ រ គ្បជាជាតិ ខ្ដល មាៃ 

សម-បា ជា អនក្ គ្ទគ្ទង់។ សៃោះ ជា សសចក្ត ីសសងខប នៃ លទធិ ជី 

ខ្ដល សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក់្ សជឿ ថ្ន ជា ជំសៃឿ សដើម របស់ ខ្មម រ។ 

គ្ទឹសត ី សៃោះ សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក់្ ោត់ មិៃ ខ្ដល យក្ មក្ ចង

គ្ក្ង ជា ឯក្សារ សំរាប់ ឱ្យ ខ្មម រ យក្ មក្ អាៃ សនាោះសឡើយ សទោះ 

បី សោក្ មាៃ សពលសិោ គ្រប់គ្ោៃ់ សៅ ក្ន ុង ជីិតិ របស់ ោត់ 

ជា អនក្ គ្សាិគ្ជាិ ដ៏ សឆ្ន ើម មាន ក់្ ក្ន ុង ចំសណាម អនក្ សចោះដឹង ខ្មម រ 

សៅ ក្ន ុង ភូមិ នៃ មៃុសសសាស្តសត ។ សគ្ ោះ សហ្តុអវ ី ? សតើ សៃោះ ជា អា

ថ្៏កំ្បាំង របស់ សរឿង ចិតត បុរគល សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក់្ ខ្ដល ោម ៃ 

អនក្ ណា អាច ដឹង សនាោះសឡើយ ? ខ្ត សទោះបី យ៉ា ង សោក្ ក្៏ បាៃ 

ទុក្ គ្ទឹសត ី ក្សនាល ង របស់ ោត់ តាម ការសធវ ើសមាភ សៃ៏ ជាមួយ 

 ិ ទិយុ  អាសុី សសរ ើ សំរាប់ ឱ្យ ខ្មម រ សាត ប់ សនាោះ ខ្ដរ។ សរុែ របស់ 

សោក្ សទោះ ប ីគ្ទឹសត ី សនាោះ ោម ៃ មូលដ្ឋា ៃ ិទិាសាស្តសត  ចាស់ោស់ 

ខ្ត សោក្ មាៃ ជំសៃឿ ថ្ន ជា ការពិត មួយ មាៃ សៅ ក្ន ុង 

 
60 សចចៈ : សសចក្ត ីពិត, ដំសែើរសទៀងគ្តង់។ 
61 តាម ទសសៃៈ របស់ សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក្់ បារូរ សៃោះ ជា អនក្គ្បាជញ 
សៅ ក្ន ុង លទធិ ជី ខ្ត សគ្កាយ មក្ មាៃ អនក្ មល ោះ ក្៏ នាំ ោន  ចូល គ្ពហ្មញ្ញ  
សាសនា។ 
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សងគម សដើម របស់ ខ្មម រ ខ្ដល គ្តូិ  សាសនា បរសទស ក្សមាច 

សចាល ររ មាៃ គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា សៅ សពល 

ខ្ដល សាសនា សនាោះ ហូ្រ ចូល មក្ ក្ន ុង គ្សកុ្ខ្មម រ ខ្ដល ជា ជំសៃឿ 

សបើក្ ទវ រ រំៃិត សំរាប់ ខ្មម រ យក្ មក្ ពិចារណា បខ្ៃាម សដើមបី 

រក្ ចសមល ើយ ថ្ន មហិ្ទធ ៃុភាព នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ សា ិត សៅ សលើ 

មូលដ្ឋា ៃ អវ ី សគ្ៅ ពី គ្បភព នៃ គ្ ហ្មញ្ញ  សាសនា សាសនា ៃិង 

ពុទធ សាសនា។ ជំសៃឿ របស់ សោក្ ខ្បប សៃោះ ខ្ដល នាំ ឱ្យ 

អនក្្ង ទុក្ សោក្ ជា មៃុសស ោម ៃ ជំសៃឿ សាសនា ឬ សុញ្ញ

វាទ62 ៃិង ជា ជៃកុ្មុ្យៃិសត ។ គ្តូិ  ដឹង ថ្ន អតាភាព នៃ 

សាសនា ទី៣ មាៃ ក្បួ ៃ ពិត គ្បាក្ដ សនាោះ មាៃ សរសសរ សៅ 

ក្ន ុង សសៀិសៅ របស់ អនក្គ្បាជញ បារាងំ ៃិង ជៃចិៃ ខ្ដល បាៃ 

មក្ គ្សកុ្ខ្មម រ សៅ សម័យ អងគរ។ សួរ ថ្ន សតើ សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ 

សាក្់ មាៃ រំៃិត បិទបាំង សគ្បើ អតាភាព នៃ សាសនា ទី៣ 

មាៃ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ ពី ជំនាៃ់ សដើម សដើមបី យក្ មក្ សធវ ើ អាិុធ 

ៃសយបាយ វាយ គ្បហារ របប រាជាធិបសតយយ ៃិយម ខ្ដល ជា 

របប ដឹក្នាំ ទុក្ សាសនា គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា 

ជា មល ឹមសារ របស់ មល ៃួ។ ចសមល ើយ ថ្ន វា អាច ៃឹង មាៃ សគ្ ោះ 

សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក់្ សដើម សឡើយ ោត់ ជា ៃយៈជៃ63 សធវ ើ 

ៃសយបាយ សដើមបី ជំសៃឿៃ នៃ គ្បជាធិបតី, ជា អនក្ សជឿៃសលឿៃ 

 
62 សុញ្ញ វាទ : លទធិ ខ្ដល គ្បកាៃ់ ថ្ន សាល ប់ សូៃយ មិៃ សក្ើត សទៀត, លទធិ ខ្ដល 
គ្បកាៃ់ ថ្ន ោម ៃ គ្ពោះ។ 
63 ៃយៈជៃ : អនក្ ៃសយបាយ។ 
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ៃិយម ឈរ សលើ សចចៈ, ជា អនក្ គ្បឆ្លំង ៃឹង អាណាៃិរម ៃិយ

ម។ លទធិ ជី ខ្ដល សោក្ យក្ មក្ សលើក្ តសមក ើង វា មាៃ សសមលង 

ជា ការតស៊ាូ  នៃ ិែណ ៈ ររ ថ្ន ការវាយ ក្ំសទច លទធិ ខ្មម រ សដើម ពី 

សំណាក្់ សាសនា បរសទស ខ្ដល របប រាជាធិបសតយយ ៃិយម 

យក្ មក្ សធវ ើ ជា បូជៃីយ ជំសៃឿ ។ សៅ ក្ន ុង ចិតតរំៃិត របស់ 

សោក្, លទធិ ជី ជា លទធិ របស់ គ្បជារាស្តសត  សក្ើត សចញ ពី គ្បជារា

ស្តសត , បសងក ើត សដ្ឋយ គ្បជារាស្តសត  សំរាប់ បំសរ ើ ្លគ្បសយជៃ៏ ដល់ 

គ្បជារាស្តសត ។ លទធិ សៃោះ ឯង ជា គ្បជាក្មាល ំង ក្សាង មហាៃររ 

ខ្មម រ ជា ឧទហ្រែ៏ គ្រប់ គ្បាសាទ ខ្មម រ, ខ្មម រ មិៃ ខ្ដល យក្ 

ស ម្ ោះ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ឥែឌ  ូៃិយម ឬ ពុទធ ៃិយម មក្ គ្បថ្នប់

នាម ឱ្យ សនាោះសឡើយ ដូច យ៉ា ង គ្បាសាទ លបីៗ មាៃ គ្បសាទ 

បនាា យ គ្សី, គ្ពោះ អងគរ, គ្ពោះខាៃ,់ បាយ័ៃ ។ល។ សយើង ស ើញ ថ្ន 

សៅ ក្ន ុង ការស លអោះអាង សៃោះ សោក្ មិៃ បាៃ ខ្សវ ង រក្ 

សំសយរ លទធិ សាសនា ទងំឡាយ ខ្ដល មាៃ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ ថ្ន 

ជា ការរមួ ក្មាល ំង ឬ ក្មាល ំង បស្តងកប់ នៃ ការក្សាង មហាៃររ 

ខ្មម រ សសាោះសឡើយ ខ្ត សោក្ ក្៏ មិៃ បាៃ ទុក្ សាសនា សដើម ខ្មម រ 

ថ្ន មាៃ  ិ សិិដាភាព ដ្ឋច់ខាត សលើ សាសនា ដនទ សទៀត ខ្ដរ ខ្ត 

អតាភាព ពិត សៅ ក្ន ុង សនាត ៃចិតត ខ្មម រ វា នាំ ឱ្យ គ្ពហ្មញ្ញ  

សាសនា ក្ត ី ពុទធ សាសនា វាយគ្បហារ មក្ សលើ សាសនា សដើម ខ្មម រ 

្ង ៃិង សគ្មបសគ្មួល ្ង សដើមបី ក្សមាច មូលដ្ឋា ៃ គ្រឹោះ ខ្ត 

រក្ា គ្បនពែី។ សួរ ថ្ន សលើ ចំែុច ‹ ក្សមាច › សៃោះ សតើ សយើង អាច 

ទុក្ វា ជា គ្ក្ខ្ហ្ង សៅ ក្ន ុង ទសសៃៈ របស់ សោក្ បាៃ ខ្ដរ ឬសទ 
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? សគ្ ោះ ថ្ន វា ោម ៃ ភាពរ ើក្ចំសរ ើៃ ណា មួយ ខ្ដល យក្ ការបាក្់

ខ្បក្ ក្មាល ំង ជា មូលដ្ឋា ៃ នៃ ការក្សាង សនាោះសឡើយ។ 

សបើ សយង តាម ទសសៃៈ របស ់សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក្់, បដិិតតៃ៏ 

របស់ តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម ជា ការសសស្តង្ហគ ោះជាតិ សដ្ឋយ យក្ លទធិ 

សដើម ខ្មម រ មក្ សលើក្ តសមក ើង សឡើង ិញិ។ ដូសចនោះ មិៃខ្មៃ ជា 

បដិិតតៃ៏ សំរាប់ ដូរ លទធិ សសានា ដូច ការយល់ស ើញ របស់ អនក្

គ្បាជញ មល ោះ សនាោះសឡើយ។ សតើ លក្ខែៈ ណា មួយ ខ្ដល បញ្ញច ក្់ អំពី 

គ្បតាសាា ប័ៃ នៃ លទធិ សដើម ខ្មម រ ? សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក់្ ោត់ 

ៃិយម សលើក្ យក្ រំៃិតបក្គ្សាយ របស់ អនក្ គ្បិតត ិសាស្តសត  

ខ្មម រ64 ថ្ន មាៃ ៃិនាន ការ ការ រ សាសនា ជា ល្ ូិ ការ សគ្ ោះ មល ៃួ 

ជា អនក្ កាៃ់ គ្ពោះពុទធ សាសនា សៅ សម័យ សដើម សហ្ើយ នាំ ោន  

គ្ក្នឡ គ្ពឹតត ិការែ៏ សដ្ឋយ គ្ោៃ់ ខ្ត ទុក្ ឃ្តក្មម សសត ច ជា 

អំសពើ នចដៃយ ោម ៃ 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 ក្ន ុង សោល ទសសៃៈ បុែយ ៃិង 

បាប របស់ ពុទធ សាសនា ររ ថ្ន តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម ជា អនក្ ទទួល 

បុែយ  រ ើឯ សសត ច ជា អនក្ ទទួល បាប ពី អាតីត ជាត។ិ សួរ ថ្ន សតើ 

សសចក្ត ីសំអាង សៃោះ វា មាៃ តក្កភាព (logique) ខ្ដរ ឬសទ ? 

ចសមល ើយ សមសហ្តុសម្ល ររ ថ្ន សទ, សគ្ ោះ ថ្ន សបើ តា គ្តសក់្ 

 
64 សោក្ សក្ង វា៉េ ៃ់ សាក្់ មាៃ មតិ ថ្ន សរឿង គ្ពោះបាទ ហ្៊ាុៃ សទៀៃ ជា សរឿង 
គ្បឌ្ិត សដ្ឋយ ពួក្ អនក្ គ្បិតត ិសាស្តសត  សដើមបី ការ រ រាជាធិបសតយយ 
ៃិយម ៃិយម គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា។ សោក្ ក្៏ សៃមត់ ខ្ដរ ថ្ន សរឿង គ្ពោះ សថ្ន
ង ៃិង នាង នារ ក្៏ ជា សរឿង គ្បឌ្ិត ការ រ រាជាៃិយម សនាោះ ខ្ដរ។ 
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ខ្ អ្ម ោម ៃ គ្បជាក្រ ោំគ្ទ សគ្ ោះ ទុក្ ោត់ ជា បារូរ ចាស់ ជា 

ោម ៃ រដាគ្បហារ រំលំ រាជិងស មហាៃររ បាៃ សនាោះសឡើយ។ ពិត

គ្បាក្ដ ណាស់ ថ្ន រដាគ្បហារ សនាោះ មាៃ សសចក្ត ីទីពឹង ពី សំណាក្ ់

មស្តៃត ីវាងំ មួយ ចំៃួៃ ខ្ដល ជា ពួក្ អនក្ សៅ សោរព លទធិ ជី 

សហ្ើយ គ្បខ្ហ្ល ជា ពួក្ ទងំ សនាោះ ឯង ជា ពួក្ អនក្ នដដល់ 

សមាល ប់ សសត ច ្ង។ ចុោះ សហ្តុអវ ី បាៃ ជា តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម មាៃ 

សថ្លើមធំ ហា៊ា ៃ សធវ ើ រដាគ្បហារ ? ររ សឆ្លៀត ឆ្ក់្ យក្ ឱ្កាស ខ្ដល 

របប ដឹក្នាំ ៃិយម គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា ៃិង ពុទធ សាសនា មហា

យៃ ខ្លង មាៃ ការោំគ្ទ ពី សំណាក្់ គ្បជារាស្តសត  ៃិង 

គ្បជាគ្បិយភាព របស់ មល ៃួ ខ្ដល គ្បខ្ហ្ល តាំង មល ៃួ ជា បារូរ 

ខ្ត ោក្់ មល ៃួ ក្ន ុង តួ នាទី ជា អនក្ ដឹក្នាំ សរឿង មល ៃួ។ សរឿង 

សោខ ៃ ខ្ដល ោត់ ខ្តង គ្បខ្ហ្ល ជា ការរោិះរៃ់ សដ្ឋយ គ្បសយល 

ដល់ របប ដឹក្នាំ ខ្ដល ទក់្ទញ ចិតត ពួក្ អនក្គ្សកុ្ ឱ្យ មក្ 

ទសសនា សគ្ចើៃ ក្ុោះក្រ ៃិង មស្តៃត ីវាងំ មួយ ចំៃួៃ ខ្ដល យល់ 

ស ើញ ថ្ន បារូរ សៃោះ ោត់ ៃឹងអាច ជា អនក្ ដឹក្នាំ បដិិតតៃ៏ 

គ្បក្ប សដ្ឋយ គ្បសិទធិភាព សគ្ ោះ ោត់ មាៃ រំៃិត ៃសយបាយ 

ឧតុ្ងគ ឧតតម សហ្ើយ មាៃ គ្បជាគ្បិយភាព ខាល ំង ណាស់។ បនាា ប់ 

ភាល ម សឡើង គ្រង រាជសមបតត ិ តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម គ្បញាប់ បសងក ើត 

សឡើង ិញិ គ្ក្មុ បារូរ ៃិង គ្បញាប់គ្បញាល បញ្ច ៃូ បារូរ មួយ 
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ចំៃួៃ សៅ ខ្សវ ង រក្ ក្បួ ៃ បុរាែ ខ្មម រ សៅ គ្សកុ្ ោិ6566។ អវ  ី

ខ្ដល សរសសរ ខាង សលើ សៃោះ វា អាច ជា ការគ្បឌិ្ត សុទធសាធ 

សដើមប ីបសងក ើត រសបៀបបក្គ្សាយ មួយ មុស ពី សរឿងសគ្ពង នៃ តា 

គ្តសក្់ ខ្ អ្ម ខ្ត សគ្កាយមក្ គ្សកុ្ខ្មម រ កាល យ ជា គ្សកុ្ នៃ ពុទធ 

សាសនា, ពួក្ អនក្គ្បាជញ ក្៏ បាៃ នាំ ោន  សរ ើសយក្ សរឿងសគ្ពង ជា 

សរឿង គ្បិតត ិសាស្តសត  ជា ល្ ូិ ការ ខ្ដល មាៃ ចារ ទុក្ សៅ ក្ន ុង គ្ពោះ

រាជពងាិតារ ខ្មម រ។ ខ្ត សារៈសំខាៃ់ នៃ ការបក្គ្សាយ មុស ពី 

គ្ពោះរាជពងាិតារ ររ ចង់ បង្ហា ញ ថ្ន បដិិតតៃ៏ របស់ តា គ្តសក្់ 

ខ្ អ្ម ររ សធវ ើ សឡើង សៅ ក្ន ុង រតិ អភិរក្សៃិយម ររ ថ្ន បំែង 

 ិ ងល គ្តឡប់ សៅ រក្ គ្បភព សដើម ខ្មម រ ររ លទធិ ជី ខ្ដល មាៃ មូល

ដ្ឋា ៃ : គ្រួសារ ជា សារៈ, ការសោរព នៃ ឋានាៃុគ្ក្ម, សសចក្ត ី

គ្បាថ្នន  នៃ ចំសែោះដឹង, ចំែង់ នៃ ការមិតមំ សធវ ើការ, គ្បសយជៃ៏ 

នៃ ការសៃសទំុក្ នៃ គ្ទពា។ 

សួរ ថ្ន សតើ បដិិតតៃ៏ របស់ តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម ទទួល បាៃ 

សជារជ័យ ខ្ដរ ឬសទ ? សត ីពី ការដូរ របប ដឹក្នាំ ររ អាច ថ្ន 

ទទួល បាៃ, ខ្ត សត ីពី ការ្្លួ នៃ សាា ៃភាព ទងំមូល នៃ 

អតាងគត ខ្មម រ ររ អាច ថ្ន វា ោម ៃ សជារជ័យ ជាក់្ខ្សត ង សនាោះសទ 

 
65 គ្តង់ ចំែុច សៃោះ ពួក្ ភិក្ខ ុ  ជា អនក្ សរសសរ ពងាិតារ ខ្តង បក្គ្សាយ 
ថ្ន តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម បសងក ើត ពួក្ បារូរ ររ ពួក្ គ្ ហ្ម  បុសរាហ្ិត សនាោះ 
ឯង  រ ើឯ សៅ ខ្សវ ង រក្ ក្បួ ៃ  ិ ញិ ថ្ន សៅ ចំឡង គ្ពោះនគ្តបិដក្ សៅ ិញិ។ 
66 គ្បខ្ហ្ល មាៃ ពួក្ បារូរ នៃ លទធិ ជី ខ្ដល មិៃ គ្ពម ចុោះចូល ៃឹង គ្ពហ្ម
ញ្ញ  ៃិង ពុទធ សាសនា នាំ ោន  សៅ រស់សៅ គ្សកុ្ោិ ខ្ដល សៅ ជំនាៃ់ 
សនាោះ សៅ ជា ទឹក្ដី គ្សកុ្ខ្មម រ សៅសឡើយ។ 
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សគ្ ោះ អតាងគត ខ្មម រ វា មិៃ សា ិត សៅ គ្តឹម ខ្ត របប ៃសយបាយ 

ដឹក្នាំ ជាតិ សនាោះសឡើយ, វា សុី ជសគ្ៅ រហូ្ត ដល់ ចិតតរំៃិត ខ្ត

មតង។ ដូច យ៉ា ង ខ្មម រ ភារ សគ្ចើៃ នាំ ោន  ៃិយយ តៗ ោន  ថ្ន 

ខ្មម រ ចុោះអៃ់ថ្យ សដ្ឋយ សារ ខ្មម រ បាត់ ក្បួ ៃ ខ្ដល បុពវបុរស យក្ 

សៅ ោក្់ ទុក្ ក្ន ុង ស ោះ គ្ពោះសោ សហ្ើយ គ្ពោះសោ សនាោះ គ្តូិ  សសៀម 

សរ យក្ សៅ គ្សកុ្ សរ សៅ សម័យ លខ្ងវង ខ្ដល ខ្មម រ ចាញ់ ស

ស្តង្ហគ ម សសៀម (១៥៩៣)។ ការែ៏ សៃោះ វា មាៃ ការពិត សគ្ ោះ 

ជំនាៃ់ សនាោះ សសៀម សរ សក្ែឌ  យក្ អនក្គ្បាជញ ខ្មម រ ជា សគ្ចើៃ យក្ 

សៅ គ្សកុ្ សរ ខ្ដល នាំ ឱ្យ ខ្មម រ បាត់ គ្បភព នៃ ចំសែោះដឹង។ 

ដូសចនោះ របូភាព នៃ ការបាត់បង់ សនាោះ អនក្គ្បាជញ ខ្មម រ ោត់ យក្ 

ការជញ្ជ ៃូ យក្ សបតិក្ភ័ែឌ  មាៃ គ្ពោះសោ ៃិង គ្ពោះខ្ក្ិ ជា 

ៃិមិតតរបូ នៃ ការបាត់បង់ បញ្ញញ  ខ្មម រ។ ប៉ាុខ្ៃត   ការបាត់បង់ បញ្ញញ  

សៅ សម័យ សនាោះ មិៃ ខ្មៃ បាត់ សគ្កាយ ពី បរាជ័យ សយធា 

សនាោះសឡើយ ររ បាត់ ពី មុៃ មក្ សមលោះ។ ដូសចនោះ បរាជ័យ សយធា វា 

គ្ោៃ់ខ្ត ជា អៃុភាព នៃ ការបាត់ បញ្ញញ  សនាោះ ឯង។ បនាា ប់ ពី 

សម័យ លខ្ងវក្ មក្ គ្សកុ្ខ្មម រ រំអិលមល ៃួ ធាល ក្់ ចុោះ សៅ ក្ន ុង 

អៃលង ់ងងឹត សហ្ើយ សំសតាក្ មល ៃួ សៅ ក្ន ុង  សភាព សហ្ិហ្ត់ 

រហូ្ត ដល់ សម័យ បារាងំ ចូល គ្សកុ្ ខ្ដល ខ្មម រ ៃិយម ទុក្ ជា 

ការសសស្តង្ហគ ោះជាតិ ពី យួៃ ៃិង សសៀម ខ្ដល ជា បរគិ្បសទស67 

ក្ំណាច របស់ គ្សកុ្ខ្មម រ។ សតើ មក្ ដល់ សាា ៃភាព សៃោះ សតើ ខ្មម រ 

មាៃ ខ្ដល សួរ មល ៃួ ឯង ថ្ន មក្ ពី សហ្តុអវ ី ? ពិត ជា មាៃ ដូច 

 
67 បរគិ្បសទស : គ្បសទស ជិតខាង។ 
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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 ជួប គ្បសទោះ ខ្ដរ ឬសទ ? 
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ការខ្កទម្រង់ 

មាៃ កំ្ខ្ែទគ្មង់ ជា សគ្ចើៃ សៅ ក្ន ុង គ្បិតត ិសាស្តសត  ខ្មម រ សដើមប ី

សឆ្ល ើយ តម ៃឹង បញ្ញា  ធំៗ របស់ គ្បជាជាតិខ្មម រ។ ដូច សោក្ 

Jean IMBERT (ទពំ័រ ទី៤៩) សចាទ ជា សំៃួរ មួយ ចំៃួៃ អំពី មូល

សហ្តុ នៃ អតាងគត របស់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ សយើង សលើក្ សំៃួរ ស្ស

ងៗ សទៀត ខ្ដល បញ្ញញ ជៃ ៃិង អនក្គ្បាជញ មល ោះ សរ សចាទ ជា សំៃួ

រ ថ្ន : 

ឯណា សម្ោោះថ្នន ក់ សំរាប់ ម្បជាជាត្ិ ខ្មែរ ? 

ចំស ោះ សោក្ ៃួៃ ស ឿៃ សគ្ោោះថ្នន ក្់ នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ររ បញ្ញញ  

នៃ គ្បជាជាតិ យួៃ សនាោះ ឯង ខ្ដល ជា អនក្ ជិតខាង ខ្មម រ សៅ 

មាៃ ជា ៃិចច  មហិ្ចា ិតា ទឹក្ដី មក្ សលើ ខ្មម រ។ សោក្ រាប់សរៀប 

ក្តាត  ជា សគ្ោោះថ្នន ក្់ ធំ បី យ៉ា ង ដូចជា ក្មាល ំង ៃសយបាយ - 

រុែសមបតត ិ នៃ គ្បជាជៃ - ការិ ិិតតៃ៏ នៃ បណាត ជៃ ខ្ដល ជៃ

ជាត ិយួៃ មាៃ ទងំអស់ សដ្ឋយ ឥត គ្បខ្ក្ក្ បាៃ។ ិបបធម ៏

ខ្មម រ ៃិង យួៃ មាៃ ការិ ិិតតៃ៏ ទ្ ុយោន  ស ល ថ្ន ិបបធម៏ យួៃ 

សចោះ ខ្ត មាៃ ការចំសរ ើៃ សឡើង រ ើឯ ិបបធម៏ ខ្មម រ  ិ ញិ សៅៃឹង 

សហ្ើយ ោម ៃ ជំហា៊ា ៃ ្ ៃមុម, សតើ មក្ ពី ជាតិសាសៃ៏ ខ្មម រ អត់ 

គ្បាជាញ  ជាង ជាតិសាៃ៏ យួៃ ?  
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ជៃ បារាងំខ្សស មាន ក្់ ស ម្ ោះ អ. បូៃួរ សរសសរ ក្ន ុង ឆ្លន ំ ១៩០០ 

សសៀិសៅ មួយ មាៃ ចំែងសជើង ថ្ន ‹ ឥែឌ ចូិៃ › ថ្ន : ‹ គ្បជា

ជៃសៅ ក្មព ុជា គ្បខ្ហ្ល ជា ខាល ំង តាម ល្ ូិ កាយ ជាង គ្បជា

ជៃ អណាណ ម ខ្មៃ ប៉ាុខ្ៃត  មវ ោះ ថ្នមពល មវោះ សមតាភាព។ ការ

សរៀបច ំសលើ  ន ា្  សងគម សៅ រាក្់ កំ្ខ្ភល សហ្ើយ គ្សសដៀង ៃឹង 

រសបៀប នគ្ព។ ោម ៃ ការបែុ្ោះបណាត ល រំៃិត គ្បាជាញ  សឡើយ (ក្ន ុង 

សពល ខ្ដល សៅ អណាណ ម យួៃ គ្ក្ យ៉ា ង ណា ក៏្ សដ្ឋយ សហ្ើយ 

គ្រួសារ មល ៃួ តូចតាច យ៉ា ង ណា ក៏្ សដ្ឋយ ក្ ៏សៅ ខ្ត មាៃ ការ

អប់រំ រំលឹក្ ខ្ត គ្រប់ ោន ។ ភូមិ យួៃ ទងំអស់ មាៃ សាោសរៀៃ  

បសគ្ងៀៃ ឥត យក្ នថ្ល សបើ មិៃ ចង់ ថ្ន សរ តគ្មូិ សអាយ កូ្ៃ

សក្មង សៅ សរៀៃ គ្រប់ ោន ) រ ើឯ ភូមិខ្មម រ ោម ៃ សាមរគ ីធម៏ តាម 

ល្ ូិ  ចិតត សឡើយ សហ្ើយ សដ្ឋយ សហ្តុ សៃោះ ឥត មាៃ មសនាស

សញ្ចតនា ជាតិ បៃត ិបៃ្ចួ ឥត មាៃ រំៃិត ថ្ន មាតុភូមិ ជា អវ ី 

សឡើយ។ ជៃខ្មម រ អៃ់ ជាង ជៃយួៃ យ៉ា ង ឆ្លៃ យ ក្ន ុង គ្រប ់ខ្ ន្ក្ 

ទងំអស់។ ប៉ាុខ្ៃត  សបើ ខ្មម រ ោម ៃ រុែសមបតត ិ យួៃ ខ្មម រ មាៃ រុែ

 ិបិតត  ិយួៃ រហូ្ត ដល់ សៅ គ្បាក់្ ចំែូល ខ្មៃ ខ្ទៃ នៃ សសត ច 

ខ្មម រ បាៃ មក្ ខ្ត ពី ការយក្តុង សលើ បៃ ខ្លបង សុីសង ខ្ដល 

ចិៃ ជា អនក្ កាៃ់កាប់ សហ្ើយ ខ្ដល សធវ ើ សអាយ គ្បសទស ហ្ិៃ

សហាច.... ែិជក្មម ទងំមូល សៅ ក្ន ុង នដ បរសទស : យួៃ ចិៃ 

ចាម ជាវ  › ។ 

រំៃៃ់ (ការសសងកត) ដ៏ អបបិយ ខ្បប សៃោះ មាៃ សៅ ក្ន ុង 

សសៀិសៅ ‹ទំោប់ ៃិង ទំសៃៀម នៃ ខ្មម រ› សបាោះពុមព ្ាយ សៅ ឆ្លន ំ 
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១៩៣៨ សរសសរ សដ្ឋយ សោក្ ៃិង សោក្គ្សី ហ្គ ីប៉ាូ សរ៉េ ៃិង សអិុដាលី

ៃ មា៉ា សសប៉ារ៉េ ូ68 មាៃ សសចក្ត ី ដូច ត សៅ : « ខ្មម រ ទងំឡាយ ខ្ដល 

ថ្ន  លូតោស ់សគ្ចើៃ ខ្ត មិៃសូិ គ្បាជាញ  មិៃសូិ សចោះដងឹ អវ ី សទ 

សហ្ើយ ឥត យក្ ចិតត ទុក្ដ្ឋក្់ សលើ អវ ី ទងំអស់។ តាម  ក្យ 

ៃិយយ  របស ់សិសស សក្មង មាន ក្់ នៃ  ិ ទិាល័យ សីុសុិតត ិ ថ្ន ‹ មួយ 

ពួក្ ជា  គ្ក្បី អត់ឃ្ល ៃ › ខ្ដល សុ ី គ្បសទស ឯង, ‹ មួយ ពួក្

សទៀត ជា ពខ្ព លៃ ីសលៃ ើ › ខ្ដល សចោះ ខ្ត ខ្គ្សក្ ខ្តពីសខ្ត ស ឥត 

ដងឹ មុស គ្តូិ ។ ពួក្ ទី១ សបើ មល ៃួ មាៃ បង បអ ៃូ ឬ អនក្ រំ រ 

ធំ បាៃ មុម ង្ហរ ‹ខាល ញ់› ជា អនក្ រាជការ សហ្ើយ ទញ យក្ ក្ំនរ 

សអាយ អស់ ពី នដ។ យរតសព ឹក្ គ្បាជាញ  ទល ប៉ាុខ្ៃត  សាម ៃ ខ្ត មល ៃួ និ

ឆ្លល ត, ពួក្ សៃោះ សមើលង្ហយ ជួៃកាល ជៃជាត ិអុររ៉េុប ក្ន ុង នាម 

នៃ គ្បនពែី អាថ្៍កំ្បាំង អវ ី មា៉ាង ខ្ដល សយើង សៅ មិៃ ដល់

សឡើយ  សហ្ើយ ខ្ដល សៅ សគ្កាយ សនាោះ សរ ោក្់បាំង ការលៃង់សមល  

របស់ សរ ជួៃកាល ដល់ បង បអ ៃូ រមួ ជាត ិឯង ខ្ដល ោន  គ្កី្គ្ក្ 

សហ្ើយ មិៃ លូតោស់។ សារៈសំខាៃ់ ចំស ោះ អស ់ សោក្ ទងំ 

សៃោះ ររ មិៃ បាច់ សធវ ើ អវ ី មាៃ ឋាៃៃតរសក្ត ិ មួយ (បែណ ទូត ក្ន ុង 

រដាការ សឹង ខ្ត ជា ង្ហរ អភិជៃ មួយ សហ្ើយ) វាយ ឫក្ ‹ ពូជ 

អងគរិតត › សៅ មុម ពួក្ អុររ៉េុប សធវ ើ គ្តាប ់តាម ជៃជាតិ អុររ៉េុប 

សដើមបី សអាយ អនក្ សៅ សគ្កាម បង្ហគ ប់ មល ៃួ សកាត សហ្ើយៃឹង 

សាា ប អខ្ងអល សៃល ឹក្ គ្បាក់្ សៅ គ្រប ់ សពលណា សបើក្ ឱ្កាស 

 
68 Guy Porée et Evelyne Maspero, Mœurs et coutumes des Khmèrs : 
origines, histoire, religions, croyances, rites, évolution, Payot, Paris, 1938. 
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សអាយ។ គ្តង ់ក្ខ្ៃលង សៃោះ ពួក្ សៃោះ សធវ ើ តាម គ្បនពែី មួយ 

យ៉ា ង ចាស ់យូរ មក្ សហ្ើយ  សហ្ើយ មំុ្ យល់ ថ្ន ក្ិចចការ នៃ ជដូីៃ 

ជតីា ពួក្ សៃោះ ក្ន ុង សម័យអងគរ សៅ គ្តឹម ខ្ត គ្តង់ ភារៈ យ៉ា ង 

ធៃៃ់ នៃ អនក្ ទ លុយ។ ‹ គ្ក្មុ ទី២ ពួក្ ពខ្ព ខ្ដល មាៃ ចំៃួៃ 

ធំ ជាង សរ មាៃ សគ្ចើៃ ខ្ត ជា អនក្ រងសគ្ោោះ។ ពិត សហ្ើយ ពួក្ 

សៃោះ ចង់ បាៃ សជារជយ័  ដូច ពួក្ ទ១ី ខ្ដរ ប៉ាុខ្ៃត  ោន  ដងឹ មល ៃួ 

ថ្ន អស់ ក្មាល ំង សពក្ សដើមបី សៅ ដល់ ទី សនាោះ រចួ។ តាម សំដ ី

ពួក្ សៃោះ ការមឹតមំ នៃ ជដូីៃជតីា មល ៃួ ខ្ដល ជា ជាង (ក្សាង

អងគរ) ៃិង ជា អនក្ ចាំង បាៃ សធវ ើ សអាយ មល ៃួ សហ្ិរហ្ីរនហ្។ មល ៃួ 

មិៃអាច សៅ ជា សិជាបែត ិតសក្ើត សទ - សាស្តសាត ចារយ ក៏្ មិៃសក្ើត 

- រិោៃុបដ្ឋា ក្ ក៏្ មិៃសក្ើត - អនក្ ជំៃួញ ក៏្ មិៃសក្ើត - 

ៃិសយជិក្ ក៏្ មិៃសក្ើត - ក្មមក្រ ក៏្ មិៃបាៃ - អវ ី ក៏្ មិៃបាៃ 

ខ្ដរ សគ្ៅ ពី នាមុរៃ ឬ មួយ បែណ ទូត ›។ 

ចំខ្ែក្ សោក្ ប៉ាូល ឌូ្ខ្បរ រូរ៏ិៃ៏រ69 សហ្ស៊ាសែរា៉េ ល់  នៃ ឥែឌ ចូិៃ 

ពីឆ្លន ំ ១៨៩៧ សៅ ១៩០២ បាៃ សរសសរ រហូ្ត ដល់ ការសជតមោះ ដល់ 

ជៃជាត ិ ខ្មម រ ខ្ត មតង ក្ន ុង សសៀិសៅ មួយ ស ម្ ោះ ‹ឥែឌ ចូិៃ 

 
69 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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បារាងំ› សចញ សៅ ឆ្លន ំ ១៩០៥ ខ្ដល មាៃ សសចក្ត ី ថ្ន : « សតើ សា

សៃ៏ ខ្មម រ សៃោះ មាៃ សៅ សល់ សទ ? សាសៃ ៏សៃោះ បាៃ ស ើញ ការ

ចុោះអាប់សអាៃ នៃ មល ៃួ សទ ? ជនាៃុជៃ ក្មព ុជា សពវនថ្ៃ សតើ 

សសៀម ជា កូ្ៃ របស់ មល ៃួ ឬសទ ? មិៃខ្មៃ សទ។ ពួក្ អនក្ ឈនោះ  

មិៃ សៅ គ្តឹម ខ្ត យក្ គ្ទពយសមបតត ិ សទ សរ បាៃ ទងំ ក្ំសទច 

សាសៃ ៏សៃោះ លប់ សចញ ពី បញ្ា ី មៃុសស រស់។ ភសុ្តាង ររ សៅ 

ក្ន ុង ជនាៃុជៃ ក្មព ុជា ោម ៃ សល ់គ្បនពែី អវ ី មួយ អៃុសាិរ ើ

អវ ី បៃត ិច នៃ ភាសា ខ្មម រ។ សយើង បាៃ ស ើញ ពួក្ សៃោះ ឈរ ជា ទ

សសៃិក្ជៃ គ្ពសងើយ ក្សៃត ើយ ៃិង ឥត យល់ អវ ី សៅ មុម អចា រ ិ

យភាព នៃ សាា បតយក្មម បុរាែ ឥត ដងឹ យល់ អវ ី ទងំអស់ អំពី 

អក្សរចារ ងក្ សលើ ថ្ម នៃ សំែល់ គ្បាសាទ ដ៏ សឆ្ន ើម ទងំ សៃោះ, ររ 

ជា បរសទស ដូច សយើង ខ្ដរ ចំស ោះ មុម មៃុសស ខ្ដល រស់សៅ 

ក្ន ុង ទី សៃោះ មុៃ មល ៃួ ក្ន ុង ជីិតិ មួយ ខ្ដល មពស់ ជាង។ ោម ៃ 

គ្បជាជៃ ណា មួយ សឡើយ សហ្ើយ សឹង ខ្ត ោម ៃ បុរគល ណា មាន ក្់

្ង ខ្ដល អាច អួត មល ៃួ ថ្ន មាៃ ពូជ អំបូរ ជា ខ្មម រ។ ក្រែី 

ជាត ិខ្មម រ សៅ អាសុី ររ ដូច ជា ក្រែី ជាត ិគ្កិ្ក្ ៃិង រ៉េមូាំង សៅ

អុររ៉េុបខ្ដរ។ 

សសចក្ត ីសាល ប់ បាៃ ផ្ទត ច ់ជីិតិ មៃុសស ទងំឡាយ ខ្ដរ ក្ន ុង សពល 

ជា មួយ ោន  ខ្ដល មល ៃួ បាៃ ផ្ទត ច ់ជីិតិ គ្បជាជាតិ ទងំពួង។ ក្៏

ប៉ាុខ្ៃត  មាៃ ភូមិពីរ ដ៏ ឆ្លៃ យ ពី ោន  ដ្ឋច ់ គ្សយល ក្ន ុង ក្មព ុជា 

ក្ប់បាត់ ក្ន ុង នគ្ពសគ្សាង ធំ ចូល មិៃចុោះ ខ្ដល មាៃ បណាត ជៃ  

ក្ន ុង សាសៃ ៏មួយ មុស ពី សាសៃ ៏ក្មព ុជា សហ្ើយ ខ្ដល ៃិយយ  
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ភាសា បុរាែ ខ្លង ពីសរាោះ អស់សហ្ើយ រយីក្រយក្ អស់សហ្ើយ  

ប៉ាុខ្ៃត  ខ្ដល សរ សាគ ល ់ភាល ម។ សតើ មៃុសស គ្ក្មុ តូច សៃោះ មាៃ ខ្មម រ  

ដ៏ ឧតតម ជា បុពវការ ើ ឬ ? ការែ ៏សៃោះ អាច ពិត ខ្ដរ។ គ្រួសារ  

មួយ ពីរ បី មិៃ ដងឹ គ្បខ្ហ្ល ជា បាៃ ្ុត មល ៃួ ពី ការបំស ល្ច

បំផ្ទល ញ ខ្ដល បាៃ គ្តូិ សធវ ើ សឡើង កាល ពី គ្បាំ គ្បាំមួយ សតិតស

រ៏ មុៃ សហ្ើយ សៅ រស់រាៃ មាៃ ជីិតិ បនាា ប់ ពី បាៃ សភៀស មល ៃួ  

សៅ សៅ ទី ដំបៃ់ នគ្ពភន ំ សហ្ើយ បៃត  ពូជ សរៀងរហូ្ត មក្ ក្ន ុង 

ភាពសតាក្យ៉ា ក្ ៃិង ភាពអាប់សអាៃ នៃ ការភ័យខាល ច ជា ៃិចច

ៃិរៃត រ៏។ សតើ មៃុសស រសហ្មរហាម ទងំ សៃោះ ជា កូ្ៃ អនក្ ចំបាំង

ដហំ័្ ជា កូ្ៃ នៃ សិលបក្រ ដ៏ ឧតតម នៃ រាជាណាចគ្ក្ ខ្ដល រោយ 

បាត ់សនាោះ ឬ ? ការែ ៏សៃោះ អាច ពិត ខ្ដរ។ ប៉ាុខ្ៃត  សបើ ដូសចនោះ ខ្មៃ 

មិៃ ដងឹ ជា ឱ្ពុក្ មល ៃួ ខ្ដល សមើល ស ើញ កូ្ៃ ពី សលើ ឋាៃសួរ៏ 

គ្ពោះពុទធ សនាោះ ឈរ ចិតត ចុក្ចាប់ ក្ន ុង មល ៃួ យ៉ា ង ណា សទ, ចាស់

ជា ោត់ ចង់ សអាយ ការសមាល ប់ រង្ហគ ល (ខ្ដល បាៃ យក្ ជីិតិ 

ោត ់ សនាោះ) ក្ុ ំទុក្ កូ្ៃ ោត់ សអាយ សៅ សល់ មាន ក្់ ជាជាង 

ទុក្ សអាយ សល់ សលើ ដ ីៃូិ អៃុសាិរ ើយ៏ របស់ ោត ់រសបៀប សៃោះ  

សអាយ សល់ ដំបូនាម ៃ រសបៀប សៃោះ ដល់ គ្បជាជៃ ទងំឡាយ  

ខ្ដល សបាោះបង ់មល ៃួ សចាល »។ (ដក្ គ្សង់ សចញ ពី ឯក្សារ របស់ 

សោក្ ចាៃ់ ដ្ឋរា ៃិង ខ្ប៉ាៃ នារិ ើ - ក្មព ុជា ៃិង សហ្ព័ៃធ

ឥែឌ ចូិៃ, សបាោះពុមភ្ាយ សៅ ទីគ្ក្ងុ ម៉ាុងសរអាល គ្បសទស កា

ណាដ្ឋ សៅ ឆ្លន ំ ១៩៨៣)។ 
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ការពិៃិតយក្ត់គ្តា ខាង សលើ ចាស់ ជា សធវ ើ ឱ្យ ចិតត ខ្មម រ មាៃ ការ

សគ្ក្ៀមគ្កំ្ ៃិង មាៃ ក្ំហឹ្ង អាច ទុក្ ជា រហារ70 ដល់ ជាតិ សា

សៃ៏ ខ្មម រ ខ្ត គ្តូិ  សយើង ខ្ដល ជា ខ្មម រ ក្ុំ សភលច ថ្ន ពួក្ អនក្គ្បាជញ 

បារាងំ ខ្សស ទងំ សនាោះ សុទធ ជា អតីត គ្រូ ៃិង ជា អនក្ ដឹក្នាំ 

ជាតិ ខ្មម រ សៅ រាជយបារាងំ គ្តួតគ្តា ខ្មម រ សហ្ើយ ខ្ដល សរ សមើល 

ស ើញ រមាល ត វា ធំ នគ្ក្ សពក្ រវាង របូភាព ខ្មម រ នា បចជ ុបប

ៃនកាល ៃិង របូភាព នៃ គ្បាសាទ ខ្មម រ ពី អតីតកាល, ក្បួ ៃ 

គ្បនពែី គ្រប់សពវ ៃូិ ចាប ់សសា ើរ គ្រប់  ិ ស័ិយ ជា សគ្ចើៃ ខ្ដល នាំ 

ឱ្យ ពួក្ សរ គ្ទ ំមិៃ អាច ៃឹង ៃិយយ សត ីពី អិជិាា  របស់ ខ្មម រ 

សៅ សលើ រំៃរ ភាពសមបូ ែ៍ នៃ ិបបធម៏ របស់ មល ៃួ។ សួរ ថ្ន សតើ 

សំសែរ ទងំសនាោះ ជា ការតិសទៀៃ ឬ ជា ការរំឭក្ ? ចសមល ើយ វា 

សៅ សលើ ទឹក្ចិតត របស់ ខ្មម រ មាន ក្់ៗ ខ្ដល យលស់ ើញ អំពី ការ

ពិត ឬ ការមិៃពិត សៅ ក្ន ុង សំសែរ ទងំសនាោះ។ សបើ ថ្ន វា ជា 

ការមិៃពិត គ្តូិ  ចាំបាច់ រក្ សសចក្ត ីសំអាង មក្ ការ រ ជា 

គ្បតិៃិសក្ខបបទ។ ពុំសនាោះសសាធ វា គ្ោៃ់ ខ្ត ជា ការជំទស់ ក្ន ុង 

អារមមែ៏ ខ្គ្ក្ិសគ្កាធ ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

សៅ ក្ន ុង ការសាក្លបង ពិចារណា របស់ សយើង សយើង មិៃ សលើក្ 

យក្ ការខ្ក្ទគ្មង់ ជា សគ្ចើៃ សៅ សម័យ អងគរ ក្ត ី សគ្កាយ សម័យ 

អងគរ ក្ត ី មក្ សិក្ា ជា ពិសាត  សនាោះសឡើយ សគ្ ោះ សៅ ឆ្លៃ យ ពី ការ

គ្សសមើលគ្សនម របស់ ខ្មម រ សយើង សពក្ សហ្ើយ ការខ្ក្ទគ្មង ់ខ្ដរ 

 
70 រហារ : ការតិោះសដៀល។ 
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ធាល ប់ មាៃ សៅ ក្ន ុង សម័យ សនាោះ ដូចយ៉ា ង ការយក្ លទធិសទិ

រាជ ជា លទធិ ដឹក្នាំ ជាតិ, ការប្រូ សាសនា ពី គ្ពហ្មញ្ញ  សាសនា 

សៅ ពុទធ សាសនា ៃិង បដិិតតៃ៏ របស់ តា គ្តសក្់ ខ្ អ្ម វា នាំ 

មក្ ពិត ៃូិ ចិតតរំៃិត ថ្មី សំរាប់ អនក្ ដឹក្នាំ ខ្ត មិៃ ពិត ជា 

អាច ប្រូ ជា ជសគ្ៅ ដល់ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ សនាោះសឡើយ។ សហ្ើយ អនក្ 

ដឹក្នាំ ខ្មម រ សគ្ចើៃ ខ្ត ទំោក់្ កំ្ហុ្ស សៅ សលើ គ្បជារាស្តសត  សៅ 

សពលណា មល ៃួ ទទួល បរាជ័យ, ដូចយ៉ា ង សៅ សម័យ សសៀម វាយ 

ខ្បក្ បនាា យ លខ្ងវក្ សៅ ក្ន ុង ពងាិតារ ខ្មម រ ខ្ដល ទុក្ ជា 

គ្បិតត ិសាស្តសត  ជា ល្ ូិ ការ របស់ ខ្មម រ សរ សគ្ចើៃ សងកត់ ថ្ន សសៀម 

ឈន ោះ ខ្មម រ សដ្ឋយសារ រាស្តសត  ខ្មម រ នាំ ោន  កាប់ សដើមឫសសី ខ្ដល ជា 

របង ធមមជាតិ សំរាប់ ការ រ បនាា យ លខ្ងវក្ សដើមបី រក្សរ ើស 

គ្បាក់្ ដួង ខ្ដល សសៀម សរ បាច សៅ ក្ន ុង នគ្ព ឫសសី សដើមបី ឱ្យ 

ខ្មម រ សយើង កាប់ បំផ្ទល ញ របង ការ រ សនាោះ។ សតើ សយើង អាច សជឿ 

បាៃ ខ្ដរ ឬ សទ ? សរឿង មួយ សទៀត ខ្ដល របប រាជាៃិយម សរ 

ខ្តងខ្ត ទមាល ក្់ ក្ំហុ្ស ដល់ គ្ពោះបាទ ជ័យសជដ្ឋា  ទី២ ខ្ដល មាៃ 

គ្ពោះមសហ្សី ជា កូ្ៃ គ្សី សសត ច យួៃ សហ្ើយ សដ្ឋយ គ្សឡាញ់ គ្ពោះ

មសហ្សី សពក្ ក្៏ សុមចិតត អៃុញ្ញញ ត តាម ការសសន ើ របស់ សសត ច 

យួៃ ជា គ្ពោះសសសុ សរា (បិតាសក្មង) ឱ្យ ទ័ព យួៃ ចូល មក្ តាំង ទី 

សដើមបី ហាត់សរៀៃ សឹក្ សៅ សមតត នគ្ពៃររ ដបិត ៃររ យួៃ ក្ំពុង 

ចាំង ៃឹង ចិៃ។ ខ្ត មិៃ បាៃ បង្ហា ញ ថ្ន សៅ ក្ន ុង រជាកាល 

របស់ គ្ពោះអងគ គ្ទង់ បាៃ ទប់ទល់ ៃឹង ការវាយលុក្ យ៉ា ង ធំ ពី 

សំណាក្់ សសៀម បី ដង ខ្ត ចាំង មិៃ ឈន ោះ ខ្មម រ។ ចំស ោះ របប 
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រាជាៃិយម សដើមបី សិៀរចាក្ ទទួល មុសគ្តូិ សលើ ការបាត់បង់ ទឹក្

ដី ក្មព ុជា សគ្កាម ររ សរ យក្ គ្ពោះបាទ ជ័យសជដ្ឋា  ទី២ ជា 

ៃិមិតតរបូ នៃ ក្ំហ្ុស ក្ន ុង ឋាៃៈ ជា បុរគល ខ្ត មិៃខ្មៃ ជា 

របប រាជាៃិយម សនាោះសឡើយ។ 

សោក្ ឧតតមសសៃីយ Douglas MacArthur ខ្ដល ជា អនក្ 

គ្តួតគ្តា គ្បសទស ជប៉ាុៃ ពី ឆ្លន ំ ១៩៤៥ ដល់ ១៩៥២ សោក្ មាៃ 

សោលរំៃិត ថ្ន រាជាៃិយម សៅ គ្បសទស ជប៉ាុៃ ជា គ្បនពែី 

មិៃខ្មៃ ជា គ្បព័ៃធ  ដឹក្នាំ សនាោះសទ, ដូសចនោះ វា មិៃ ចាំបាច់ ដូរ 

របប រាជាៃិយម សនាោះសឡើយ ររ គ្តូិ  ដូរ ខ្ត របប ដឹក្នាំ ខ្ដល វា 

ៃឹង នាំ ដូរ ចិតតរំៃិត នៃ គ្បជាពលរដា ជប៉ាុៃ។ ដូសចនោះ សោក្ 

បសងក ើត របប រាជាៃិយម អាគ្ស័យ រដាធមមៃុញ្ញ  ខ្ដល មាៃ 

គ្បព័ៃធ  ដឹក្នា ំររ លទធិគ្បជាធិបសតយយ សសរ ើ ពហ្ុបក្ស។  ិធិាៃ

ការ សៃោះ ររ សោក្ ភាង់ សៅ សលើ ការខ្ក្ទគ្មង់ ចិតតរំៃិត ខ្ដល 

សោក្ យល់ស ើញ ថ្ន វា ជា ការសបើក្ ទវ រ សសរ ើភាព ខ្ដល ជា ច

លក្រ នៃ បញ្ញញ  ខ្ដល ជៃជប៉ាុៃ មាៃ រចួសហ្ើយ។ សោក្ ទុក្ 

គ្បនពែី ជា មូលដ្ឋា ៃ គ្ររោះ សំរាប់ គ្ទគ្ទង់ ចលនា នៃ បញ្ញញ  ខ្ដល 

មាៃ ដំសែើរ ជា សលបឿៃ សៅ មុម ជា ៃិចច។ ដូសចនោះ ដំសែើរ សៃោះ គ្តូិ

ការ មាៃ ក្ខ្ៃលងគ្ក្ិត សំរាប់ វាយ តនមល នៃ ការសជឿៃសលឿៃ 

របស់ មល ៃួ សៅ សលើ របស់ ពិត មួយ ខ្ដល គ្បជាជាតិ មួយ មាៃ 

សំរាប់ មល ៃួ សហ្ើយ ជា របស់ មល ៃួ ផ្ទា ល់។ ដូសចនោះ អតាភាព ពិត 

របស់ ជាតិសាសៃ៏ ជប៉ាុៃ ររ គ្បនពែី សនាោះ ឯង។ 
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រតិ សៃោះ វា ក្៏ មាៃ សៅ ក្ន ុង ចិតតរំៃិត ខ្មម រ តាំង ពី បុរាែ

កាល មក្, ដូចយ៉ា ង ការខ្ក្ទគ្មង់ ិបបធម៏ ឥណាឌ  ខ្ដល ហូ្រ 

ចូល មក្ គ្សកុ្ខ្មម រ ឱ្យ កាល យ ជា ិបបធម៏ មហា ៃររ ខ្ដល មាៃ 

មូលដ្ឋា ៃ សដើម ខ្មម រ ជា សសរ គ្ទគ្ទង់។ ចំែុច សៃោះ ខ្ដល សោក្ 

សក្ង វា៉េ ៃ់សាក់្ ោត់ សលើក្ មក្ បញ្ញច ក់្ គ្បក្ប សដ្ឋយ រំៃិត

មនម ថ្ន វា ជា ការពិត។ ខ្ត បញ្ញ ជៃ ខ្មម រ ទងំឡាយ ខ្បរ ជា នាំ 

ោន  ខ្ត សញ្ា ឹងរិត យក្ សំែង់ គ្បាសាទ ទងំឡាយ ជា 

ៃិមិតតរបូ ចមបង នៃ អតាភាព នៃ បញ្ញញ  ខ្មម រ មិៃ នាំ រិត 

សដ្ឋយ សួរ ថ្ន សតើ សំែង់ ទងំសនាោះ វា មាៃ គ្បសយជៃ៏ អវ ីមល ោះ 

ដល់ ការរស់សៅ របស់ គ្បជារាស្តសត  ខ្មម រ ? គ្តូិ ខ្មម រសយើង ពិចារណា 

ថ្ន សសៀម ៃិង យួៃ សរ ោម ៃ គ្បាសាទ ដូច ខ្មម រ សនាោះសឡើយ ខ្ត 

គ្បជាជាតិ របស់ សរ មាៃ ការិ ិិតតៃ៏  ិ ជិាមាៃ ទ្ ុយ ពី គ្បជាជាតិ 

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 គ្សកុ្ខ្មម រ សៅ សម័យ អាណាពាបាល បារាងំ ខ្សស 

(១៨៦៣-១៩៥៣) ខ្ដល បារាងំ សរ ទុក្ ជា ការសសស្តង្ហគ ោះ ខ្មម រ ពី 

ការរុលចូល នៃ គ្បសទស សសៀម ៃិង យួៃ ចូល មក្ ក្ន ុង ទឹក្ដី 
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ខ្មម រ ្ង ៃិង ការខ្ក្ទគ្មង់ ចិតតរំៃិត ខ្មម រ ្ង។ បារាងំ ចូល 

មក្ ក្ន ុង គ្សកុ្ខ្មម រ សរ មាៃ សោលបំែង ជា សបសក្ក្មម អរយិ

ធមូបៃីយក្មម, សសដាក្ិចច ៃិង អាណាៃិរមៃិយម។ អរយិធមូ

បៃីយក្មម ររ ការ្ាយ សាសនា ្ង ៃិង ិបបធម៏ ្ង, សសដា

ក្ិចច ររ ខ្សវ ង រក្ ្លគ្បសយជៃ៏ ពី ធៃធាៃ ធមមជាតិ គ្រប់ 

ខ្បប យ៉ា ង ៃិង អាណាៃិរមៃិយម ររ គ្តួតគ្តា ៃររ ទងំមូល 

ជា អនក្ ដឹក្នាំ។ សយើង ស ើញ ថ្ន សោលបំែង បារាងំ ខ្សស ៃិង 

សោលសៅ អាសមរកិាំង វា មុស ោន  ឆ្លៃ យ ណាស់ ខ្ត សម័យ ក្៏ វា 

មុស ោន  ខ្ដរ។ ខ្ត គ្តូិ ដឹង ខ្ដរ ថ្ន អាសមរកិ្ ធាល ប់ ជា អនក្ រង

សគ្ោោះ ៃឹង អាណាៃិរមៃិយម ដូសចនោះ អនក្ ដឹក្នាំ ៃិង គ្បជា

ពលរដា អាសមរកិាំង ពុំ អាច មាៃ ចិតតរំៃិត ជា អនក្ ជញ្ចក្់

្លគ្បសយជ៏ សៅ សលើ ជាតិសាសៃ៏ ដនទ សនាោះសឡើយ។ សហ្តុ សៃោះ 

ឯង បាៃ ជា សគ្កាយ សស្តង្ហគ ម សោក្ សលើក្ ទី២, អាសមរកិ្ មិៃ 

ោំគ្ទ ជា ្ ល ូិ ការ ការបៃត  អាណាៃិរមៃិយម នៃ មសច ឹមគ្បសទស 

សៅ សលើ ពិភពសោក្។ 

ខ្ត សបសក្ក្មម បារាងំ ខ្សស ក្៏ មាៃ ចំែុច មួយ មុស ពី អា

សមរកិាំង ខ្ដរ ររ សៅ ក្ន ុង សៃធ ិសញ្ញញ  អាណាពាបាល សៅ ឆ្លន  ំ

១៨៦៣ បារាងំ គ្តូិ  ការ រ មហាក្សគ្ត ខ្មម រ ជា ដ្ឋច់ខាត សដ្ឋយ 

ប្រូ ៃឹង ការសបាោះបង់ រាជ អំណាច នៃ ក្ិចចការ បរសទស ទងំ

អស់ របស់ គ្ពោះអងគ។ ប៉ាខុ្ៃត  ការយល់គ្ចឡំ រវាង គ្ពោះបាទ ៃសរាតតម 

ៃិង បារាងំ វា នាំ បសងក ើត បញ្ញា  មួយ ចំៃួៃ។ បំែង របស់ សសត

ច ខ្មម រ សៅ ពឹង បារាងំ ររ ចង់ ឱ្យ បារាងំ ជួយ ដសែត ើម ទឹក្ដី 
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ក្មព ុជា សគ្កាម ពី យួៃ ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ សហ្ើយ គ្ពោះអងគ ក្៏ ោម ៃ រំៃិត 

អវ ី ចង់ សរ ើរុោះ ទំនាក្់ទំៃង រវាង ខ្មម រ ៃិង សសៀម សនាោះ សទ។ ខ្ត 

ចំស ោះ បារាងំ សរ យល់ ស ើញ ថ្ន ការ រ ររ ការ រ ទងំអស់ 

សហ្ើយ សឆ្លៀត ឱ្កាស សសើសរ ើ ទំនាក្់ទំៃង សសត ច ខ្មម រ ៃិង គ្បសទស

សសៀម ខ្ដល មាៃ ឥទធិពល ខាល ំង មក្ សលើ សសត ច ខ្មម រ សគ្ ោះ បញ្ញា  

ខ្ដល បារាងំ សរ អាច ៃឹង ជួប គ្បទោះ សៅ នថ្ៃ មុម ររ ជា មួយ 

សសៀម សគ្ចើៃ ជាង យួៃ សគ្ ោះ សៅ សពល សនាោះ បារាងំ សរ មាៃ 

ក្ងទ័ព របស់ សរ មក្ សបាោះ ទី សៅ គ្សកុ្យួៃ រចួ មក្សហ្ើយ 

សហ្ើយ គ្សកុ្សសៀម ក្៏ ជា ទីសៅ មួយ ខ្ដល បារាងំ សរ មាៃ សោល

បំែង ចង់ យក្ មក្ ដ្ឋក់្ សៅ សគ្កាម ការគ្តួតគ្តា របស់ សរ។ 

ខ្ត សៅ សពល សនាោះ សបើ ោម ៃ គ្បសទស អង់សរលស សចញមុម 

ជំទស ់សហ្ើយ តគ្មូិ ឱ្យ គ្បសទស ទងំពីរ សុមចិតត ទុក្ គ្បសទស 

សសៀម ជា ដំបៃ់គ្ទ រវាង អាណាៃិរម អង់សរលស ៃិង បារាងំ 

សៅ អាសុី ភារ អាសរនយ ៍ខ្ដល ជា ក្តាត  នាំ ឱ្យ គ្បសទស សសៀម 

មិៃ កាល យ សៅ ជា គ្បសទស អាណាៃិរម។ ចំខ្ែក្ ខាង យួៃ 

 ិ ញិ បារាងំ សរ ការ រ គ្ពំខ្ដៃ ខ្មម រ-យួៃ ររ គ្ោៃ់ ខ្ត សំរាប់ 

ទប់ សាក ត់ ពួក្ បោះសបារ យួៃ គ្បឆ្លំង ៃឹង បារាងំ នាំ ោន  រត់ 

មក្ ពួៃ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ។ 

ពី ឆ្លន ំ ១៨៦៣ ដល់ ឆ្លន ំ ១៨៨៤ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ សៅ សគ្កាម អាណា

ពាបាល បារាងំ ខ្សស, អជាញ ធរ បារាងំ សរ សដើរ តួ ជា ឧបតាមភក្ 

សៅ ក្ន ុង ក្ិចចការ រាជការ ខ្មម រ។ រយៈសពល សនាោះ ខ្ដល សោក្ 
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Alain Forest71 ឱ្យ ស ម្ ោះ ថ្ន រយៈសពល នៃ អនក្ គ្តួសគ្តាយ ល្ ូិ  

(sic)។ អវ ីៗ ខ្ដល ខ្ដល អាជាញ ធរ បារាងំ សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ សធវ ើ សសច

ក្ត ីរាយការែ៏ សៅ អរគសទសាភិបាល បារាងំ សៅ ទគី្ក្ងុ ហាែូយ 

សហ្ើយ ពី ទីគ្ក្ងុ ហាែូយ សៅ គ្បធានាធិបតី បារាងំ ររ សរ 

បង្ហា ញ  ខ្ត អំពី ឧតតមភាព នៃ អាណាៃិរមៃិយម ជា របូភាព 

នៃ គ្សកុ្ខ្មម រ ជា គ្បសទស ៃិង គ្បជារាស្តសត  មិៃរ ងងរសូ ៃឹង អជាញ

ធរ របស់ បារាងំ។ 

ចាប់ ពី ឆ្លន ំ ១៨៨៤ បារាងំ ចាប់ ស ត្ ើម សធវ ើ ការខ្ក្ទគ្មង់ នៃ 

គ្បព័ៃធ  រដាបាល ៃិង សហ្រញ្ញ ិតថ ុ ៃិង គ្ពម ទងំ ដក្ សចញ ពី មុម 

ដំខ្ែង ក្ុងសី សសនាបតី ខ្មម រ ខ្ដល មាៃ ឥទធិពល សៅ សលើ សសត ច 

ខ្មម រ ៃិង ខ្តងតាំង មស្តៃត ី ខ្មម រ ថ្មី ខ្ដល សរ សមើល ស ើញ ថ្ន ជា 

អនក្ ចុោះចូល ទងំគ្សកុ្ ៃឹង រំៃិត ខ្ក្ទគ្មង់ របស់ សរ។ ការខ្ក្

ទគ្មង់ តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ ការខ្ក្ ចិតតរំៃិត ថ្មី ដូសចនោះ បារាងំ សរ 

បសងក ើត សាោ គ្ក្មការ សដើមបី បង្ហា ត់បសគ្ងៀៃ អនក្ រាជការ ខ្មម រ 

ឱ្យ សចោះ  ិ ជិាា  រដាបាល តុោការ ទំសៃើប, សរ បសងក ើត សាោ អប់រំ 

ថ្មី សំរាប់ បសគ្ងៀៃ យុិជៃ ខ្មម រ ឱ្យ សចោះ មុម ិជិាា  ទំសៃើប គ្រប់ ិ ិ

ស័យ  ិ ទិាសាស្តសត  ជាៃ់ដំបូង ៃិង សំខាៃ់ៗ ខ្ដល ជា មូលដ្ឋា ៃ សំ

រាប់ បែុ្ោះបណាត ល ចិតតរំៃិត នៃ តក្កភាព ៃិង ិចិារែភាព 

ខ្ដល ជា សគ្តូិ  ៃឹង អបិយជំសៃឿ។ ខ្មៃពិត ការខ្ក្ទគ្មង់ 

ទងំឡាយ សនាោះ វា ជា  ិធិាៃការ  ិ ជិាមាៃ ដល់ គ្បជារាស្តសត  ខ្មម រ  

 
71 សោក្ បាៃ សរសសរ សសៀិសៅ មួយ មាៃ ចំែងសជើង ថ្ន Le Cambodge 
et la colonisation française – Edition L’HARMATTAN - 1980.  
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ខ្ដល មិៃ អាច គ្បខ្ក្ក្ បាៃ សនាោះសឡើយ ខ្ត បារាងំ សរ សធវ ើ សៅ 

ក្ន ុង រំៃិត អាណាៃិរមៃិយម ររថ្ន សំរាប់ បំសរ ើ ្លគ្បសយជ

ៃ៏ ៃសយបាយ របស់ សរ សគ្ចើៃ ជាង ្លគ្បសយជៃ៏ ខ្មម រ ដូច

យ៉ា ង បងខ ំ ខ្មម រ ឱ្យ ទទួល សាគ ល់ តនមល នៃ អរយិធម៏ បារាងំ ថ្ន 

ជា អរយិធម៏ គ្បសសើរ ដ្ឋច់ខាត។ ដូសចនោះ ការបែុ្ោះបណាត ល ឱ្យ 

មាៃ ចិតតរំៃិត តក្កភាព ៃិង  ិចិារណាភាព ររ សធវ ើសឡើង សៅ 

ក្ន ុង ចិតតរំៃិត សទល សនាោះឯង ខ្ដល នាំ បសងក ើត ិែណ ៈ អនក្ សចោះ

ដឹង ខ្មម រ ថ្មី ខ្ដល ជា ិែណ ៈ កាត់ ផ្ទត ច់ ពី មូលដ្ឋា ៃ ជាតិ ពិត

គ្បាក្ដ។ សបើ ៃិយយ មល ី ឱ្យ គ្សួល យល់ ររថ្ន ការខ្ក្ទគ្មង់ របស់ 

បារាងំ វា មាៃ លក្ខែៈ ជា ការយក្ ចំសែោះដឹង ថ្មី មក្ គ្បជួស 

ៃឹង ចំសែោះដឹង ខ្មម រ ខ្ត មតង។ ដូច សោក្ បុែណ  ចៃាម៉ាុល ោត់ 

សរសសរ សៅ ក្ន ុង សសៀិសៅ របស់ ោត់ ថ្ន សៅ សម័យ រាជយ

បារាងំ អវ ី ខ្ដល ជា រំៃិត បារាងំ ររ គ្បសសើរ ជាង រំៃិត ខ្មម រ ជា 

ៃិចច សំរាប់ អនក្ សចោះដឹង ខ្មម រ, សូមបី ៃិយយ ៃិង អាៃ ជា ភាសា 

បារាងំ ក្៏ ទុក្ ជា សញ្ញញ  នៃ ការសចោះដឹង សនាោះខ្ដរ។ សៃោះសហ្ើយ 

ខ្ដល ជា មរតក្ ខ្ដល សរ ទុក្ ឱ្យ ខ្មម រ សៅ ក្ន ុង រយៈសពល ៩០ 

ឆ្លន ំ នៃ អាណាៃិរមៃិយម បារាងំ សៅ ក្ន ុង ចិតតរំៃិត អនក្ សចោះ

ដឹង ខ្មម រ។ សតើ ការែ៏ សៃោះ វា ជា ក្ំហុ្ស របស់ បារាងំ ឬ ជា 

ក្ំហុ្ស របស់ ខ្មម រ ? ជា ក្ំហុ្ស របស់ បារាងំ សៅ សលើ ចំែុច ថ្ន 

អនក្ ខាល ំង សគ្បើ ក្មាល ំង ជិោះជាៃ់ អនក្ សមាយ។ ជា ក្ំហុ្ស របស់ 

ខ្មម រ សៅ គ្តង់ ថ្ន អនក្ សមាយ ទុក្ ឱ្យ អនក្ ខាល ំង ជិោះជាៃ់ មល ៃួ 

តាម សសរ ើ។ សលើ ចំែុច សៃោះ ឯង ខ្ដល វា មុស ោន  ពី ចិតតរំៃិត 
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អាសមរកិាំង សៅ សពល សរ គ្តួតគ្តា គ្បសទស ជប៉ាុៃ ររ សរ សធវ ើ 

សៅ ក្ន ុង រំៃិត ជួយ គ្បជារាស្តសត  ជប៉ាុៃ ឱ្យ យល់ ដឹង អំពី តនមល 

ិបបធម៏ ជាតិ របស់ មល ៃួ សដ្ឋយ ត្ល់ សសរ ើភាព តាម ល្ ូិ  លទធិ

គ្បជាធិបសតយយ ឱ្យ ជៃជប៉ាុៃ រិតពិចារណា សដ្ឋយ សសរ ើ សដើមបី 

ក្សាង សជារវាសនា របស់ គ្បជាជាតិ មល ៃួ សដ្ឋយ មល ៃួ ឯង, រ ើ 

ឯ អនក្ សចោះដឹង ជប៉ាុៃ ិញិ សរ សឆ្លៀត យក្ អវ ី ខ្ដល ជា  ិជិាា  

ទំសៃើប មក្ ក្សាង គ្បជាជាតិ របស់ សរ សៅ ក្ន ុង ចិតតរំៃិត ជ

ប៉ាុៃ។ គ្បសយរ ដ៏ ពិសសុ ត របស់ ជៃជាតិ ជប៉ាុៃ សៅ សម័យ 

សនាោះ ររ ‹ សគ្បើ បសចចក្សទស នៃ មសច ឹមគ្បសទស សៅ ក្ន ុង ចិតត

រំៃិត ជប៉ាុៃ› ខ្ដល ជា  ក្យ សសងខប មួយ ថ្ន ‹បុៃកាក រ› 

(rénovation)។ 

ការសសងកត សៃោះ មិៃខ្មៃ ជា រំៃិត រមិលរុែ ចំស ោះ គ្បជា

ជាតិ បារាងំ សនាោះសឡើយ ខ្ត គ្បជាជាតិ បារាងំ ក្៏ មិៃខ្មៃ ជា 

អាណាៃិរមៃិយម សនាោះខ្ដរ សគ្ ោះ អាណាៃិរមៃិយម ជា 

គ្បព័ៃធ  ៃសយបាយ បសងក ើត សឡើង សដ្ឋយ មៃុសស មួយ គ្ក្មុ យក្ 

មក្ អៃុិតត សដើមបី បំសរ ើ ្លគ្បសយជៃ៏ អវ ីមួយ សហ្ើយ គ្បព័ៃធ  

សៃោះ សរ អាច ទុក្ បាៃ ជា ការ ិ ិិតតៃ៏ ថ្យសគ្កាយ នៃ ដំសែើរ នៃ 

មៃុសសជាតិ ខ្ដល សរ អាច បសនាា ស បាៃ សហ្ើយ គ្តូិ  សរ ត្នាា

សទស តាម ្ ល ូិ  ចិតត សគ្កាយ ពី សស្តង្ហគ ម សោក្ សលើក្ ទី២។ ដូសចនោះ 

ខ្មម រ មិៃ អាច អរុែ គ្បព័ៃធ  គ្បឆ្លំង ៃឹង មៃុសសជាតិ មួយ 

ថ្ន ជា ការសសស្តង្ហគ ោះជាតិ ខ្មម រ បាៃ សនាោះសឡើយ សហ្ើយ អាណា

ៃិរមៃិយម បារាងំ ខ្សស ក្៏ មិៃ បាៃ ខ្ក្ទគ្មង់ ចិតតរំៃិត 
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អនក្ ដឹក្នាំ ខ្មម រ បៃត ិច សសាោះសឡើយ ឬ ត្ល់ ៃូិ របូធាតុ នៃ ចិតត

រំៃិត អវ ីមួយ សំរាប់ យក្ មក្ រិត បំភល រ ល្ ូិ  ក្សាង ជាតិ។ ខ្ត 

ជៃខ្មម រ ភារ សគ្ចើៃ ទុក្ អាណាៃិរមៃិយម បារាងំ ខ្សស ជា 

ជសគ្មើស គ្តឹមគ្តូិ  មួយ សដើមបី ការ រ គ្បជាជាតិ ពី ការ

ល្ ៃ ៃ របស់ បរសទស សសៀម ៃិង យួៃ។ ពិតណាស់ បារាងំ  

សរ មិៃ បាៃ លុបបំបាត់ សចាល អំណាច ផ្ទត ច់ការ របស់ របប 

រាជាៃិយម ខ្ត សរ បាៃ សធវ ើ ឱ្យ មាៃ ការ រ ើក្ចំសរ ើៃ មួយ ចំៃួៃ 

សៅ ក្ន ុង សងគម ខ្មម រ ដូចយ៉ា ង សៅ ក្ន ុង ិស័ិយ សុខាភិបាល សា

ធារែៈ, សហ្ដ្ឋា រចនាសមព ័ៃធ , ជំសរឿៃ នៃ បុរគល តាម គ្បព័ៃធ  នៃ 

ការអប់រំ ជាតិ ខ្បប ទំសៃើប ៃិង ការយល់ដឹង អំពី តនមល នៃ 

គ្បជាជាត ិតាម ការគ្សាិគ្ជាិ រក្ ស ើញ អរយិធម៏ រុងសរឿង របស់ 

ជាតិ សាសៃ៏ ខ្មម រ សៅ សម័យ មហា ៃររ។    

សគ្កាយ ពី គ្សកុ្ខ្មម រ ទទួល បាៃ ឯក្រាជយ ជាតិ សពញសលញ សៅ 

ឆ្លន ំ ១៩៥៣ ៃិង បនាា ប់ ពី ការសាក្លបង អៃុិតត គ្បព័ៃធ  នៃ 

លទធិគ្បជាធិបសតយយ ចាប់ ពី ឆ្លន ំ ១៩៤៦ សៅ សគ្កាម ទមៃៃ់ នៃ 

ចិតតរំៃិត ហួ្សសម័យ។ សព សសមតច សីហ្ៃុ គ្ទង់ សគ្បើ 

មសធាបាយ គ្រប់ ខ្បបយ៉ា ង សដើមបី បញ្ចប់ ដំសែើរ នៃ លទធិគ្បជា

ធិបសតយយ សសរ ើ ពហ្ុបក្ស សៅ គ្សកុ្ខ្មម រ សដ្ឋយ បសងក ើត គ្បព័ៃធ  

ៃសយបាយ ថ្មី មួយ ខ្ដល គ្ពោះអងគ យល់ស ើញ ថ្ន ជា គ្បព័ៃធ  

ង្ហយយល់ សំរាប់ គ្បជារាស្តសត , គ្ពោះអងគ គ្បទៃ នាម ថ្ន ‹ចលនា 

សងគមរាស្តសត ៃិយម› ខ្ដល មិៃខ្មៃ ជា ចលនា ៃសយបាយ។ ៃ
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យៈ ិ ទូិ72 បរសទស មលោះ ទុក្ ការបសងក ើត សៃោះ ជា ដំណាក្់ការ អៃត រ

ការ នៃ ការខ្ក្ទគ្មង់ នៃ គ្បព័ៃធ  ៃសយបាយ ខ្មម រ សៅ រក្ លទធិ

គ្បជាធិបសតយយ។ បញ្ញញ ជៃ ខ្មម រ សគ្ចើៃ ទុក្ ដំណាក្់ការ អៃត រ

ការ សៃោះ ថ្ន ជា ល្ ូិ  ក្ណាត ល ររ ជា ការ្ស ំរវាង លទធិគ្បជាធិបសត

យយ សសរ ើ នៃ មសច ឹមគ្បសទស ៃិង លទធិសងគមៃិយម ឬ ក្ុមុ្យៃិសត  

នៃ ពួក្ គ្បសទស នៃ សោក្ ខាង សក្ើត ឬ ជា សំសយរ រវាង លទធិ

គ្បជាធិបសតយយ សសរ ើ, សងគមៃិយម ៃិង គ្បនពែី ជាតិ។ តាម 

ការពិត សព សសមតច សីហ្ៃុ គ្ពោះអងគ យក្ រំៃិត តាម រំរ ូនៃ 

គ្បសទស ប ីររ គ្បសទស យូសហាគ សាល ិ ើ, អុីគ្សាខ្អល ៃិង ចិៃគ្បជាមា

ៃិត មក្ សធវ ើ ជា សំសយរ។ ខ្ត មូលដ្ឋា ៃ សៃោះ វា មិៃ អាច 

បសងក ើត បាៃ ជា  ឧតតមរតិ ៃសយបាយ មាំមួៃ ៃិង អាច យក្  

វា មក្ អៃុិតត សៅ ក្ន ុង សក្មមភាព របស់ រដ្ឋា ភិបាល ឱ្យ គ្តូិ 

ៃឹង បញ្ញា  ជាត ិខ្មម រ ពិត គ្បាក្ដ។ ខ្ត សរ អាច យល់គ្ពម បាៃ 

ថ្ន គ្បជាធិបតី វា ជា ទគ្មង់ មួយ នៃ ការសរៀបចំ នៃ អំណាច 

ៃសយបាយ សៅ រក្  ការរក្ស ើញ អតតសញ្ញញ ែ (identification) 

នៃ ការរបួរមួ រវាង អនក្ ដឹក្នាំ ៃិង គ្បជារាស្តសត  សំរាប់ អនារត 

ខ្ដល ទុក្ ជា រតិបែឌ ិត មួយ ខ្ដល គ្តូិ  ខ្ត សធវ ើ ឱ្យ សំសរច បាៃ 

ជា ចាំបាច់។ សោលសៅ សៃោះ ឯង ខ្ដល តគ្មូិ ឱ្យ មាៃ ការរ ើក្ចំ

សរ ើៃ ោម ៃក្ំរតិ ៃិង ិឌ្ឍៃក្មម មិៃ សចោះ ឈប់ សដើរ សៅ រក្ 

សងគម ដ៏ លអ  មួយ ខ្ដល គ្បជាជាតិ គ្បាថ្នន  ចង់ បាៃ។ ការរក្

ស ើញ អតតសញ្ញញ ែ សៃោះ ខ្ដល គ្ពោះបាទ ជ័យិរ័ មៃ ទី៧ (១១៨១-

 
72 ៃយ់ិទូិ : ៃសយបាយិទូិ ; politicologue។ 
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១២១៨) គ្តាស់ ឱ្យ ចារ  ក្យ សសាល ក្ ថ្ន ‹ទុក្ខ  របស់ គ្បជារាស្តសត  ជា 

ទុក្ខ  របស់ គ្ពោះមហាក្សគ្ត ផ្ទា ល›់។ 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 ចៃាម៉ាុល ក្ត់ 

សំោល់ សៅ ក្ន ុង សសៀិសៅ របស់ ោត់ ថ្ន បញ្ញា  ខ្ដល នាំ ឱ្យ 

គ្បជាជាតិ ខ្មម រ មវ ោះ ការរបួរមួ សៅ ក្ន ុង សងគម ររ បញ្ញា  ចរតិ 

របស់ ខ្មម រ ខ្ត មតង។ 

ចរតិ ររ ចិតតរំៃិត, មិៃ អញ្ច ឹង សទ ? ចិតតរំៃិត ៃសយបាយ 

នៃ គ្បជាជៃ វា អាច ជា ចិតតរំៃិត បសងក ើត ឬ បំផ្ទល ញ, ជា 

រំៃិត ដុោះដ្ឋល ឬ  រំៃិត មសត់សមាយ ខ្ដល វា បញ្ញច ំង សចញ 

មក្ សគ្ៅ ជា របូភាព  ិ ជិាមាៃ ឬ អិជិាមាៃ របស់ គ្បជាជាតិ។ 

សហ្ើយ សយើង ដឹង ថ្ន ក្មាល ំង ខាល ំងកាល  របស់ គ្បជាជាតិ សរ អាច 

វាស់ វា បាៃ ខ្ត ឱ្ៃភាព របស់ វា ិញិ វា គ្ោៃ់ ខ្ត មាៃ សៅ 

ក្ន ុង អារមមែ៏ ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ, សហ្ើយ សៅ សពល ខ្ដល គ្បជាជាតិ 

រោយ ឬ ធាល ក្់ មល ៃួ ជា មំុ្ បរសទស សទើប ដឹង ថ្ន វា យរត សពល 

សៅ សហ្ើយ។  បាតុភូត ខ្បប សៃោះ ឯង ខ្ដល មាៃ សក្ើត សឡើង 

សៅ សម័យ មហា ៃររ ខ្មម រ។ សួរ ថ្ន សតើ បុពវបុរស ខ្មម រ បាៃ សធវ ើ 

អវ ី មល ោះ ខ្ដល អាច ឱ្យ បាតុភូត ខ្បប សៃោះ អាច សក្ើត មាៃ បាៃ 

ដល់ គ្សកុ្ខ្មម រ ? គ្តូិ  ដឹង ថ្ន គ្បសិៃ សបើ ខ្មម រសយើង សលើក្ យក្ 

លទធ្ល ជា មរតក្ ខ្ដល បុពវបុរស សយើង ទុក្ ឱ្យ មក្ ពិចារណា 

សយើង ក្៏ អាច ៃិយយ បាៃ ថ្ន ោត ់ ក្៏ ជា អនក្ ក្សាង 
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គ្បាសាទ អចា រយិៈ ទងំឡាយ  សហ្ើយ ោត់ ក្៏ ជា អនក្ សបាោះបង់ 

គ្បាសាទ ទងំសនាោះ សចាល សៅ ក្ណាត ល នគ្ពសាត សនាោះខ្ដរ ខ្ដល 

កាល យ សៅ ជា ទីសាា ៃ ខ្ដល ធមមជាតិ យក្ មក្ ឆ្លល ក្់ ជា បូរ ើ ថ្មី 

សំរាប់ សទ រក្ស សធវ ើ ជា ពនាល័យ73 សគ្កាយ ពី ពួក្ អាទិសទព 

ៃិង សទ ត  នាំ ោន  ចាក្សចញ សដ្ឋយ ោម ៃ អាល័យ សគ្ ោះ នាំ ោន  

យង តាម គ្ពោះបាទ ពញា យត (១៣៨៤-១៤២៧) សៅ ឆ្លន ំ 

១៣៩២ សៅ សាង រាជធាៃី ថ្មី សៅ គ្សកុ្ បាសាៃ (គ្សកុ្ គ្សីសៃធ  

បចច ុបបៃន )។ ការស ា្រ រាជធាៃី សៃោះ  វា សៅ ជា ទសសៃៈ ថ្មី នៃ យុទធ

សាស្តសត  ការ រ ជាតិ របស់ អនក្ ដឹក្នាំ ខ្មម រ សៅ ចំស ោះមុម 

ៃសយបាយ វាត ទឹក្ដី របស់ ៃររ សសៀម, ររថ្ន ឱ្យ អាទិភាព 

ដ្ឋច់ខាត សៅ សលើ ការទប់ទល់ៃឹង ការវាយ គ្បហារ របស់ សគ្តូិ  

សៅ ក្ន ុង ន ា្ក្ន ុង នៃ ៃររ ខ្ដល ជា យុទធសាស្តសត  សបាោះបង់ ការ

ការ រ គ្ពំខ្ដៃ ជាត។ិ យុទធសាស្តសត  សៃោះ វា មាៃ អៃុភាព 

អិជិាមាៃ សគ្ ោះ សសៀម សរ មក្ សធវ ើ សស្តង្ហគ ម សៅ ក្ន ុង គ្សកុ្ខ្មម រ 

តាម ខ្ត ចិតត សរ ចង់ សគ្ ោះ ខ្មម រ សបើក្ ចំហ្រ គ្ពំខ្ដៃ ឱ្យ សរ 

ចូល បាៃ យ៉ា ង ង្ហយគ្សួល, សហ្ើយ មាៃ សស្តង្ហគ ម មតងៗ ខ្តង

ខ្ត នាំ ទុក្ខ  សិទនា ដល់ គ្បជារាស្តសត  ខ្មម រ នគ្ក្ខ្លង។ សៃោះ ជា ចិតត

រំៃិត របស់ អនក្ ដឹក្នាំ ខ្មម រ សៅ សម័យ សនាោះ ខ្ដល យក្ 

រំៃិត សាមញ្ញ  មក្ សដ្ឋោះគ្សាយ មិសស បញ្ញា  (problème 

complexe)។ 

 
73 ពនាល័យ : លំសៅក្ន ុងនគ្ព។ 
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ក៏្ ដូច សព សសមតច សីហ្ៃុ គ្ពោះអងគ យក្ ចលនា សងគមរាស្តសត  

ៃិយម ជា ដសំណាោះគ្សាយ សាមញ្ញ  ខ្ដល គ្ពោះអងគ យល់ស ើញ 

សដ្ឋយ មាៃ ជំសៃឿ ថ្ន រាស្តសត  ង្ហយ យល់ បាៃ មក្ សដ្ឋោះគ្សាយ មិ

សស បញ្ញា  របស់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ ខ្មៃខ្ទៃ គ្ទឹសត ី នៃ សងគមរាស្តសត  

ៃិយម វា អាច ជា ដំសណាោះគ្សាយ មួយ សំរាប់ រយៈសពល មួយ សៅ 

បរបិទ មួយ ររ ការគ្បមូល ក្មាល ំង ជាតិ សដើមបី បំសរ ើ គ្បសយជៃ៏ 

ជាត ិខ្ដល វា នាំ ឱ្យ សងគមរាស្តសត ៃិយម ទទួល បាៃ សជារជ័យ 

មួយ រយៈ ខ្ដល ោម ៃ ៃរណា អាច គ្បខ្ក្ក្ បាៃ។ ខ្ត ិឌ្ឍៃក្មម 

របស់ សងគមរាស្តសត ៃិយម វា ោម ៃ ការខ្ក្ទគ្មង់ នៃ ចិតតរំៃិត 

ជា ជសគ្ៅ នៃ ពពួក្ អនក្ ដឹក្នាំ ជាតិ វា នាំ ទញ ចលនា សនាោះ 

ឱ្យ  ិ ងលគ្តឡប់ មក្ រក្ ទមាល ប់ ចាស់ ររ អំណាច ផ្ទត ច់ការ សគ្ ោះ 

វា ជា របស់ សាមញ្ញ  សហ្ើយ ង្ហយគ្សួល សំរាប់ គ្បគ្ពឹតត អំសពើ ជិោះ

ជាៃ ់ដល់ មៃុសស។ សងគមរាស្តសត ៃិយម ជា មសធាបាយ សំរាប់ សធវ ើ 

អភិិដឍៃ៏ ជាតិ ក្៏ វា កាល យ តាម ខ្បប សៃោះ សៅ ជា ឧបក្រែ៏ 

ៃសយបាយ ផ្ទត ច់ការ របស់ សព សសមតច សីហ្ៃុ។ ខ្ត វា ោម ៃ អវ ី 

ជា ការចខ្មលក្ សនាោះសឡើយ សគ្ ោះ វា សា ិត សៅ ក្ន ុង ការគ្បតិបតត ិ 

ៃិង ចិតតរំៃិត របស់ ខ្មម រ តាំង ពី អតីតកាល មក្ សមលោះ ខ្ដល 

ជា ចិតតរំៃិត សៅៃឹងមួយក្ខ្ៃលង។ 

មក្ ដល់ សម័យ ដ៏មល ីមួយ នៃ របប សាធារែរដា ខ្មម រ ចិតតរំៃិត 

សៃោះ វា មិៃ បាៃ ក្សគ្មើក្ សនាោះសឡើយ សទោះបី មាៃ បំែង លអ  ពី 

សំណាក្់ របស់ ពួក្ អនក្ ដឹក្នាំ ថ្ន ៃឹងនាំ ោន  ខ្ក្ ចិតតរំៃិត 

ខ្មម រ តាម ការប្រូ របប រាជាៃិយម មក្ ជា របប សាធារែរដា។ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

សួរ ថ្ន សតើ សស្តង្ហគ ម វា សធវ ើ ឲ អាក្់ខាៃ នៃ ការខ្ក្ទគ្មង់ សនាោះ ? 

យក្ សស្តង្ហគ ម មក្ សធវ ើ ជា សលស វា មិៃ គ្តឹមគ្តូិ សនាោះសឡើយ។ 

ទ្ ុយ សៅ ិញិ សស្តង្ហគ ម ការ រ ជាតិ សនាោះឯង ខ្ដល ពួក្ អនក្

ដឹក្នាំ គ្តូិ  ចាំបាច់ សធវ ើ ការខ្ក្ទគ្មង់ សនាោះ ឱ្យ បាៃ ជា ដ្ឋច់

ខាត សគ្ ោះ ជា ក្តាត  សំខាៃ់ មួយ សំរាប់ យក្ មក្ សធវ ើ អាិុធ 

ចិតត សដើមបី ការ រ ជាតិ ពី ការ ល្ ៃ ៃ ពី សំណាក្់ ទ័ព យួៃ 

ក្ុមុ្យៃិសត ។ សៅ សពល ខ្ដល គ្បជារាស្តសត  ខ្មម រ ចាប់ ស ត្ ើម សួរ ថ្ន 

សតើ សស្តង្ហគ ម សនាោះ សធវ ើ សដើមបី អនក្ណា ររ ពិត ជា ការស ត្ើម នៃ 

បរាជ័យ សនាោះឯង។ 

សតើ សរ អាច ទុក្ របប ក្មព ុជា គ្បជាធិបសតយយ សៅ ថ្ន របប 

ខ្មម រ គ្ក្ហ្ម ជា អនក្ ខ្ក្ទគ្មង់ ដ្ឋច់ខាត នៃ ចិតតរំៃិត 

អិជិាមាៃ ខ្មម រ ? ចសមល ើយ ររ ពិត ជា ថ្ន សទ សគ្ ោះ របប សៃោះ នាំ 

យក្ លទធិក្ុមុ្យៃិសត  មក្ អៃុិតត សដើមបី វាយ ក្សមាច សងគម ខ្មម រ 

សដើមបី ក្សាង សងគម សិបបៃិមម ិត ថ្មី មួយ ខ្ដល វា ោម ៃ មល ឹមសារ

ជាត ិអវ ី បៃត ិច សសាោះសឡើយ។ ពួក្ បញ្ញញ ជៃ ខ្មម រ គ្ក្ហ្ម សរ ខ្តង 

នាំ ោន  ៃិយយ ថ្ន របប របស់ សរ ររ ខ្ អ្ក្ សលើ មូលដ្ឋា ៃ ិទិា

សាស្តសត  សគ្ ោះ លទធិក្ុមុ្យៃិសត  ជា ិទិាសាស្តសត  នៃ បដិិតតៃ៏ សំរាប់ 

ប្រូ របប ដឹក្នាំ សដើមបី ក្សាង សងគម ក្ុមុ្យៃិសត  ខ្ដល ជា 

សងគម ោម ៃ ិែណ ៈ។ ខ្ត ពួក្ ទងំសនាោះ សភលច រិត ថ្ន ការសមាល ប់

មហាជៃ មិៃខ្មៃ ជា ការខ្ក្ទគ្មង់ សនាោះសទ។ ការភាៃ់គ្ចឡំ 

សៃោះឯង ខ្ដល នាំ ឱ្យ របប សៃោះ ទទួល បរាជ័យ មិៃគ្តឹម ខ្ត ជា 

បរាជ័យ នៃ របប របស់ មល ៃួ ខ្ត ប៉ាុសណាណ ោះ សទ ររ ខ្ថ្ម ទងំ នាំ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

ឱ្យ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ធាល ក្់ សៅ សគ្កាម ការគ្តួតគ្តា របស់ យួៃ 

ខ្ដល ធាល ប់ ជា មិតត រមួ អាិុធ។ សតើ សៃោះ មិៃខ្មៃ ជា ភាព 

សលៃ សលៃ ើ របស់ ពួក្ អនក្ ដឹក្នាំ សនាោះ សទឬ ? សៃោះ សហ្ើយ ខ្ដល 

សោក្ ប៊ាុែណ ចៃា  ម៉ាុល ោត់ ថ្ន ជា ចារតិ សាវ   ក់្ មក ុដ។ 

របប ដឹក្នាំ បចច ុបបៃន  ជា របប ល្ចួ ររ ពួក្ អនក្ ដឹក្នាំ រិត 

ខ្ត ពី លួច ជាតិ សហ្ើយ នាំ ោន  ថ្ន គ្សកុ្ មាៃ សៃត ិភាព សហ្ើយ 

បងខ ំ ឱ្យ គ្បជារាស្តសត  ខ្មម រ អរុែ ដល់ សៃត ិភាព។ សួរ ថ្ន សបើ មាៃ 

គ្បជាជៃ យួៃ រាប់ ោៃ នាក្់ សរ ចូល មក្ រស់សៅ ក្ន ុង គ្សកុ្

ខ្មម រ តាម សសរ ើ , សហ្ើយ គ្ពំខ្ដៃ សមុគ្ទ ក្ត ី ទឹក្ដី ក្ត ី របស់ ខ្មម រ 

គ្តូិ  យួៃ បងខ ិត តាម អំសពើ ចិតត ចូល មក្ ក្ន ុង ន ា្ដី ខ្មម រ, សហ្ើយ 

គ្បជាពលរដា នាំ ោន  ចំណាក្ គ្សកុ្ សៅ សធវ ើ ការ សៅ បរសទស 

មាៃ ចំៃួៃ ដល់ ោៃ នាក្់, សួរ ថ្ន សតើ សៃត ិភាព អោះអាង សនាោះ 

ជា សៃត ិភាព សំរាប់ អនក្ណា ? មិៃ នាំ ោន  ខ្ក្ ចិតតរំៃិត ពួក្ 

អនក្ ដឹក្នាំ នាំ ោន   ក្់ ង្ហរ ិែណ អភិជៃ នៃ របប សក្ត ិភូមិ 

ដូច សាវ   ក់្ មក ុដ សនាោះឯង។          

សត្ើ ខ្មែរ អាច សធវើ អវី បាន ? 

សយើង  ិ ងល គ្តឡប់ មក្ រក្ មសស ិ ចិតតរំៃិត (pensées 

complexes) សដើមបី ឆ្ល ុោះសមើល ថ្ន សតើ ការខ្ក្ទគ្មង់ នៃ ចិតតរំៃិត 

វា អាច សធវ ើ សៅ សលើ ចំែុច ណា បាៃ មលោះ ? ដូច ពពួក្ សងគម

 ិ ទូិ មល ោះ យល់ស ើញ ថ្ន ចំសែោះដឹង គ្តូិ  យល់ ដឹង អំពី ភាព ទ្ ុយ 

ោន  មាៃ តក្កភាព  (logique) ខ្ដល សយើង គ្តូិ  គ្បឈរ មុម។ : 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

- សណាត ប់ធាន ប់ ក៏្ មាៃ អសណាត ប់ធាន ប់ (ការគ្ចឡំបល់) ; 

-  ិ ទិាសាស្តសត  បំភល រ ការលៃ ង់សមល  ; 

- ិបបធម៏ ក៏្ មាៃ អនារយធម៍ សៃោះ ខ្ដរ ; 

- សហ្តុ្ល បរសិុទធ ក្៏ វា អាច មិៃ សមសហ្តុ្ល ; 

- សហ្តុ្ល ៃិង តណាា  គ្តូិ ការ ោន  សៅ ិញិ សៅ មក្ ; 

- របស់ ខ្ត មួយ ក្៏ មាៃ អសៃក្រុែ ផ្ទា ល់ មល ៃួ របស់ វា។ 

ចំែុច ទងំ ៦ ខាង សលើ សៃោះ វា បង្ហា ញ ថ្ន អវ ី ខ្ដល សយើង យល់ 

ថ្ន គ្តូិ  ក្៏ វា អាច មុស សនាោះ ខ្ដរ, ដូសចនោះ វា ោម ៃ អវ ី ជា ការពិត 

ដ្ឋច់ខាៃ សៅ ក្ន ុង ចិតតរំៃិត របស់ មៃុសស សនាោះសឡើយ។ ដូច 

បុរាែ ភាសិត ខ្មម រ ខ្ថ្លង 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 ទំសៃៀមទំោប ់ហួ្ស សម័យ 

សហ្ើយ មិៃ សមរមយ ក្៏ រួរ សចាល សៅ ចុោះ ខ្ត ក្៏ មិៃ គ្តូិ  យក្ 

អវ ី មក្ ប្រូ សដ្ឋយ ោម ៃ ការរិតពិចារណា សនាោះ ខ្ដរ។ សៅ ក្ន ុង 

សសៀិសៅ របស់ សោក្ ប៊ាែុណ ចៃា  ម៉ាុល ោត់ បាៃ សលើក្សឡើង 

ចរតិ ខ្មម រ មួយ ចំៃួៃ ខ្ដល ោត់ ទុក្ ជា ចរតិ អិជិាមាៃ ដូច

យ៉ា ង : រំៃិត ‹ មាៃ ខ្ត អញ ›, រំៃិត លួច យក្ សយបល់ សរ, 

រួរ ខ្ត ពីសគ្ោោះ សាក្សួរ, រំៃិត ខាល ច ៃសយបាយ, រំៃិត សង

សឹក្ សួរពូជ, រំៃិត ផ្ទា ញ់ផ្ទា ល, រំៃិត សោភ ពសគ្ងចពគ្ងលឹ, 

រំៃិត ចនគ្ង, ចូល គ្បយ័តន មៃុសស ជំៃិត, សមអំសៅ, សាវ   ក់្ ម



ទំព័រ 122 sur 123 
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ក្ក ុដ, សបើ មិៃ ចាស់ ក្ុំ អោះអាង, រួរ ៃិយយ ខ្ត សរឿង មាៃ 

គ្បសយជៃ៏, រួរ ពត់ ឈរ ពី សៅ តូច, រួរ សង ៃួ គ្រប់ លក្ខែៈ ខ្មម រ 

មល ោះ ្ង, រមបី មុរងមា៉ា ត់ ឱ្យ បាៃ យូរអខ្ងវង។ 

សតើ ចរតិ ទងំឡាយ សនាោះឬ ខ្ដល ខ្មម រ គ្តូិ ខ្ក្ទគ្មង់ សដើមបី ប្រូ 

ចិតតរំៃិត សំរាប់ ក្សាង គ្បជាជាតិ ?  

សៅ ក្ន ុង ការសាក្លបង ពិចារណា របស់ មំុ្, មំុ្ មិៃ យក្ រំៃិត 

អិជិាមាៃ ខាង សលើ សៃោះ មក្ ពិពែ៍នា លមអ ិត សនាោះ សទ, សូម 

អនក្អាៃ អាៃ សសៀិសៅ របស់ សោក្ ប៊ាុែណ ចៃា  ម៉ាុល សដ្ឋយ មល ៃួ 

ឯង។ សហ្ើយ ក្៏ មំុ្ ោម ៃ ចសមល ើយ សលើ សំៃួរ ថ្ន សតើ ខ្មម រ អាច សធវ ើ 

អវ ី មល ោះ សំរាប់ ក្សាង គ្បជាជាតិ ឱ្យ បាៃ គ្បសសើរ ជាង ខ្មម រ ពី 

ជំនាៃ់ មួយ សៅ ជំនាៃ់ មួយ សទៀត។ ចិតតរំៃិត ខ្សវ ង រក្ សាន នដ 

ពិសសស ៃិង រុែក្រ ជា ៃិចាភាព ខ្ដល ជា ិបបធម៏ នៃ ឧតតម

ភាព វា ជា ចលក្រ នៃ ការរ ើក្ចំសរ ើៃ សំរាប់ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ។ ខ្ត 

សបើ ខ្មម រសយើង មិៃ សធវ ើ កំ្ខ្ែទគ្មង់ ចិតតរំៃិត អិជិាមាៃ ឬក៏្ 

តាម ការខ្ក្ទគ្មង់ សាក្ល ខ្ដល បាៃ សរៀបរាប់ ខាង សលើ សៃោះ 

ឬក្៏ ខ្សវ ង រក្ ល្ ូិ  ផ្ទា ល់ មល ៃួ ខ្ត ខ្ អ្ក្ សលើ មូលដ្ឋា ៃ លទធិគ្បជា

ធិបសតយយ សសរ ើ ខ្ដល ជា ចរៃត  បាៃ បញ្ញា ក្ ់រចួសហ្ើយ ពី គ្បសិទធ

ភាព របស់ មល ៃួ សគ្មាប ់ិឌ្ឍៃភាព នៃ សងគម សៅ សលើ ពិភព

សោក្ ររ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ៃឹង កាល យ សៅ ជា ទកឹ្ដី របស់ គ្បសទស 

ជិតខាង សៅ សពល អនារត ដ៏ មល ី មួយ ជា ពុំខាត។ ដូច សោក្ 

ៃិង សោក្គ្ស ីGuy Porée ៃិង Evelyne Maspero ៃិង សោក្ 
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ចតិ្តគំនិត្ខ្មែរ នងិ កខំ្ែទម្រង ់
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ៩ អករា ២០២០ 

Paul Doumer  រោិះរៃ់ សលើ ចរតិ ខ្មម រ ថ្ន ជា ជាតសិាសៃ៏ មាៃ 

ចរតិ អិជិាមាៃ ខ្ដល នាំ ឱ្យ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ ចុោះ ដុៃដ្ឋប់ ជា 

ៃិចច សៅ ចំស ោះ មុម ការរ ើក្ចំសរ ើៃ នៃ គ្បសទស ជិតខាង មល ៃួ 

ររ គ្បសទស សសៀម ៃិង យួៃ។ សបើ ខ្មម រសយើង ឆ្ល ុោះសមើល សដ្ឋយ មល ៃួ 

ឯង សលើ សងគម ៃិង សាា ៃភាព នៃ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ សពវនថ្ៃ, សួរ 

ថ្ន សតើ ការតិសទៀៃ សៃោះ វា គ្តឹមគ្តូិ  ខ្ដរ ឬសទ ? សោក្ ប៊ាុៃចៃា  

ម៉ាុល ក្ត ី សោក្ ៃួៃ ស ឿៃ ក្ត ី សោក្ ធាល ប់ បាៃ សបើក្ ទវ រ នៃ 

ចិតតរំៃិត  ិ ជិាា មាៃ ខ្មម រ រចួ មក្សហ្ើយ ខ្ត ហាក្់បី សពវនថ្ៃ សៃោះ 

ខ្មម រសយើង លោះបង់សចាល សិទធិ ជា ពលរដា ប្រូ ៃឹង ការរស់សៅ ក្ន ុង 

ទុក្ខ សិទនា ក្ន ុង សៃត ិភាព មួយ ខ្ដល ោម ៃ ទសសៃិស័ិយ នៃ អ

នារត។ រំៃិត សៃោះ វា ជា សសចក្ត ី សៃន ិដ្ឋា ៃ ផ្ទា ល់ របស់ មំុ្។ 

សូម ឱ្យ គ្បជាជាតិ ខ្មម រ រស់ សៅ ជា ខ្មម រ ឱ្យ បាៃ រង់ិង់ ជា ៃិចច 

សៅ ក្ន ុង ការរ ើក្ចំសរ ើៃ គ្រប់ ិស័ិយ នៃ សងគម៕ 

ចប់ 


