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ទំនាក់ទំនងរវាងអរយិធម៌និងច្បាប់ 
 

បណ្ឌិ ត ហែម ឡាច្ប មន្ត្រីនាយកដ្ឋា ្្ីតិសាន្ត្រ 
វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាសាន្ត្រ្ ងគម 

ន្រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុជា 
 
 

១-កំណកំណណើ តអរយិធម៌ហ្មរ 
 នៅកនុ ងនោកន្េះ ជាតិសា្្៍ណាក៏
នដ្ឋយ   ្ុទ្យធតតមា្អរយិធម៌ជាមូលដ្ឋធ ្ន្
ប្បនទ្យ្ជាតិនរៀងៗខ្លួ ្។ ប្បនទ្យ្ណាតែល
មា្អរយិធម៌លូតោ្់នជឿ្នលឿ្ ប្តូវបា្
ចាត់ទុ្យកជាអរយិប្បនទ្យ្។ តខ្ែរមា្អរយិធម៌
រប្់ខ្លួ្យ៉ា ងជាក់ោក់ណា្់។  ប្បវតរិសាន្ត្រ 
បា្ប្បាប់នយើងថា  ជាតិតខ្ែរបា្កសាងអរយិ
ធម៌ែ៏ខ្ព្់ខ្ពង់  លបលីាញ្ុ្សាយនេញ
េិភេនោក ន ើយតែលប្សល់នករែតំណ្ល
រ ូតមកែល់្េវ នងៃ ន្េះ   ែូចជាប្បាងគ
ប្បាសាទ្យមា្ចំ្ ួ្រាប់រយ  ្ិោចារកឹមា្
ចំ្ ួ្រាប់ពា្់ផ្ទ ងំ្ិងបណារ ញតប្េកជីក  វតាុ
បុរាណ្ជានប្ចើ្  មា្រូបបែិមា  រួចចមាល ក់ជា
នែើម។ អរយិធម៌តខ្ែរបា្ន ើងែល់កប្មិត
កំេូលនៅ្ម័យអងគរ  ជាន តុនាឱំ្យអនក
ប្បវតរិសាន្ត្រចាត់ទុ្យកថា  ប្បនទ្យ្តខ្ែរកនុ ង
្ម័យននាេះ  ជាមហាអណំាចមួយនៅភូមិភាគ
អា្ីុអានគនយ៍នយើងន្េះ។ អនកប្សាវប្ជាវជាតិ   

 
្ិងអ្ររជាតិបា្បងហូ រទឹ្យកនមែ ជានប្ចើ្នែើមប ី
េិេណ៌្នាេ្យល់្ិងនោត្រន ើ្រេីអរយិធម៌
អងគរ ជាេិន្្ប្បាសាទ្យអងគរវតរតែលនគបា្
មូលមតិចាត់ទុ្យកថា ជាអចឆរយិវតាុ មួយកនុ ង
េិភេនោក។ 
 អាប្្័យន តុន្េះ គបបតីខ្ែរប្គប់រូប
េាយម្ិកាអរយិធម៌ជាតិរប្់ខ្លួ្ នែើមប ី
សាគ ល់ប្បភេលកខណ្ៈផ្ទ ល់ ្ិងតនមលន្អរយិ
ធម៌ គឺោរែឹង្ិងសាគ ល់តនមល ន ើយ្ិងធាតុ
នសសងៗយ៉ា ងជាក់ចា្់ន្អរយិជាតិន្េះ 
ន ើយតែលនធវើឱ្យនយើងមា្នមាទ្យ្ភាេ ្ិង
នេញចិតរប្្ឡាញ់អរយិធម៌ជាតិរប្់នយើង 
ក៏នកើតមា្ន ើង។ ែរាបណានយើងមា្ចិតរ
ប្្ឡាញ់ ែរាបននាេះនយើងមុខ្ជា្ឹងេាយម
នលើកតនមរើង ន ើយខិ្តខ្ំតងរកាោរពារអរយិ
ធម៌ជានករមរតក តែលែូ្តាបា្កសាងទុ្យក
មកអ្់រយៈនេលនប្ចើ្្តវតសឱ្យបា្គង់វងស
យូរអតងវងនៅនទ្យៀត។ 
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 ោរសាគ ល់ប្តឹមតតអរយិធម៌ជាតិរប្់
ខ្លួ្េុំទា្់ប្គប់ប្ា្់នទ្យ លុេះប្តាតតបា្សាគ ល់
អរយិធម៌បរនទ្យ្តងមនទ្យៀតនទ្យើបប្បន ើ្រ។ នរៀ្
អរយិធម៌បរនទ្យ្េុំតម្នរៀ្នែើមបនីធវើតាមនគ
ទាងំប្្ុង ្ិងបនណារ យឱ្យនគបបំាត់លកខណ្ៈ
ជាតិឯងនទ្យ ប៉ាុត្រប្តូវនចេះប្្ូបយកគំ្ ិត្ខំា្់  ៗ
មកតសសសស ំឬនចនបញ្ចូ លជាមួយអរយិធម៌ជាតិ
ឱ្យោ្់តតលអប្បន ើ្រន ើង ែូចជាោរនរៀបចំ 
ប្្ុកនទ្យ្ ោររ្់នៅ ោរអប់រ ំទ្យនំ្ៀមទ្យមាល ប់
នែើម ។ ោរនធវើឱ្យមា្លកខណ្ៈជាតិតបបន្េះេុំ
តម្មា្ចនំពាេះតតោរ្ិកាអរយិធម៌បរនទ្យ្
ប៉ាុនណាណ េះនទ្យ គឺមា្ចនំពាេះឥទិ្យធេលន្អរយិធម៌
បរនទ្យ្តែលជេះមកនលើអរយិធម៌ជាតិកនុ ង
នេលមា្ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងាន  ឬកនុ ងនេលទ្យទួ្យល
ោរប្គប់ប្គងន្បរនទ្យ្សងតែរ។ ឯោប៉ាេះទ្យងិគច
ាន រវាងអរយិធម៌ជាតិ ្ិងអរយិធម៌បរនទ្យ្នគ
ចាត់ទុ្យកជាោរធមែតា នប្ពាេះនគបា្្នងគត
ន ើញថា អរយិធម៌រប្់ប្បនទ្យ្ធំៗ  តែលរកី
ចំនរ ើ្ គឺ្ុទ្យធតតសលរួមន្អរយិធម៌ជានប្ចើ្ 
ែូចជាអរយិធម៌អឺរ ៉ាុប អានមរកិ រុ្ស ីចិ្ ជប៉ាុ្ 
ជានែើម។ 
 
២-ការវិវតតអរយិធម៌ហ្មរ 
 នតើតខ្ែរមា្អរយិធម៌ផ្ទ ល់ខ្លួ្រងឹបុឹង
មុ្ឥណាឌ ចូលមកតម្ឬនទ្យ? 

 ចាប់េី្តវតសទី្យ១មក តខ្ែរបា្ទ្យទួ្យល
យកអរយិធម៌ឥណាឌ ជាសលូ វោរែបូំងមកបន្តជា ប 
នលើអរយិធម៌តខ្ែរមា្រនបៀបនរៀបរយជានប្្ច
នៅន ើយ នទ្យើបនធវើឱ្យអរយិធម៌តខ្ែរវ វិតរលូត
ោ្់ែល់កេូំលនៅ្ម័យអងគរ។ 
 អរយិធម៌តខ្ែរេុំតម្នទ្យើបតតរកីែុេះដ្ឋល
ន ើងនៅនេលទ្យទួ្យលអរយិធម៌ឥណាឌ ប៉ាុនណាណ េះ
នទ្យ នពាលគឺជាអរយិធម៌មួយមា្ចណំា្់កនុង
ចំនណាមអរយិធម៌តែលមា្ចំណា្់ៗកនុ ង
េិភេនោក ន ើយតែលបា្នកើតន ើងនៅ
ភូមិភាគអា្ីុអានគនយ៍ន្េះ តាងំេី្ម័យបុនរ
ប្បវតរិសាន្ត្រែ៏យូរលង់ណា្់មកន ើយ គឺ
តាងំេីមុ្អរយិធម៌ឥណាឌ ចូលមកនម៉ាលេះ។ 
 -អំណ្េះអំណាងរប្់អនក ប្បាជញជា
នប្ចើ្ែូចជានោក ប្កូលីនយ (Groslier) មា៉ា
សាល់ (Marshal) តាឡាបូ(Talabot) ជាតិតខ្ែរ
ជាជ្ជាតិេិន្្មួយនៅកនុងអំបូរតខ្ែរ-ម្ 
ន ើយបា្នកើតន ើងនៅអា្ីុអានគនយ៍ន្េះតត
មរង។ 
 -នបើ តសអកនលើោរប្សាវប្ជាវតែលនធវើ
កណំាយនៅសាា ្ីយនានា ក៏រងឹរតឹតតបជា ក់
ចា្់ថា តខ្ែរមិ្តម្ជាឥណាឌ ។ 
 នៅសាា ្ីយសាអ ងសាព ្ន្ភនទំាកប្ទាងំ 
មា្ចមាៃ យប្បត ល ៥ គី ូតម៉ាប្ត  េីអនណ្រើ ក
ត ល នខ្តរបាត់ែបំង នោក្ិងនោកប្្ីមួនរ 



 
 

-3- 

 

(Mourer) បា្ែឹកនា ំ្ ិ ្ិសតមហាវទិ្យាល័យ
បុរាណ្វទិ្យានៅនធវើកណំាយនៅទី្យននាេះ (េីឆ្ន ំ
១៩៦៦-១៩៦៩)។ វតាុ តែលនគបា្រកន ើញ
មា្ នប្គឿងប្បដ្ឋប់នធវើអំេីងែ  ្ំណ្ល់សទេះ
សាក្េ្តវលអិត បំតណ្កនប្គឿងចា្ឆ្ន ងំ 
ឆ្អឹង្តវ ឆ្អឹងម្ុ្ស វតាុទាងំន្េះយកនៅនធវើ
េិនសាធ្៍នៅប្បនទ្យ្បារាងំតាមវទិ្យយុ្កមែ
នែើមបកីណំ្ត់អាយុោល។ នប្ោយេិនសាធ្៍នគ
បា្ឱ្យែឹងថា នៅទី្យននាេះមា្ម្ុ្សរ្់នៅ
តាងំេី ៥.០០០ឆ្ន មុំ្ប្គិ្រ្ ករាជ(គ.្.)។ 
 នៅសាា ្ីយ្ំនរាងត្្ (ប្្ុកកេំង់
តលង នខ្តរកំេង់ឆ្ន ងំ) នៅខាងនជើងបឹងទ្យន្ល
សាប។ សាា ្ីយន្េះរកន ើញនដ្ឋយនោក រ ៉ាូក 
(Roques) នៅឆ្ន ១ំ៩០២ នោក ម៉ាង់  ្ុ យ 
(Mansuy) បា្រកន ើញសាា ្ីយអ្លង់នតរ ។ 
សាា ្ីយន្េះ្ិាតនៅចមាៃ យ ៣០ គី ូតម៉ាត 
ប្តង់ទិ្យ្អានគនយ៍្ំនរាងត្្ ន ើយមា្
បុរាណ្វតាុ ែូចសាា ្ីយ្នំរាងត្្តែរ។ 
 នៅឆ្ន ១ំ៩៤៣ នោក ប៉ាូល ន វ ី( Paul 
Levy) បា្រកន ើញសាា ្ីយងែី មួយនទ្យៀតគឺ
មលូ នប្េ (នខ្តរប្េេះវហិារ)។ នៅសាា ្ីយន្េះនគ
បា្រកន ើញប្បដ្ឋប់ប្បដ្ឋនធវើអេីំនោ ធាតុ
ជានប្ចើ្។ វតាុ តែលនគបា្រកន ើញនៅតាម
សាា ្ីយទាងំ៣ន្េះមា្៖ 

 -ងែរលីំង៖ េូនៅមា្េ្លូញ ញញួរ 
នតាែ ងែំ្ ំបកន ើ ប្ទ្យនាប់ោបំិត កនណ្រ ៀវ ងែ
្នំលៀង េុមពចាក់កនណ្រ ៀវ កងនែ តាល់ ប្តល់ 
អតប្ង តសល្ ្ទូច ។ល។ 
 -្បំកខ្យង៖ អង្ក  ំទ្យង្វ ។ល។ 
 -កុោលភាជ្៍៖ កអម ឆ្ន ងំ ចា្ ។ល។ 
 -្ំរទឹ្យធិ៖ តសលប្េួញ កនណ្រ ៀវ េូនៅ ជួង 
តសល្ ្ទូច ។ល។ 
 -តែក៖ មា្តតេនាល កមួយគត់ នៅ
សាា ្ីយមលូ នប្េ។ 
 សាា ្ីយទាងំបី ន្េះមា្អាយុោល
ប្បត លេី២ នៅ៣ ពា្់ឆ្ន មុំ្ គ.្។ វតាុ
តាងតែលនគបា្ប្សាវប្ជាវរកន ើញន្េះ ជា
ោរប្គប់ប្ា្់អាចបជា ក់ថា តខ្ែរបា្កសាង
អរយិធម៌មួយរងឹបុឹងរួចជានប្្ចនៅន ើយ 
តាងំេីមុ្តខ្ែរ ទ្យទួ្យលយកអរយិធម៌ឥណាឌ ។ 
 តសអកនលើលកខណ្ៈភាសាក៏ន ើញថា
ខុ្្ាន ប្្ េះ។ ភាសាតខ្ែរ្ាិតនៅកនុ ងអំបូរ
តខ្ែរ -ម្ ឯភាសាឥណាឌ ្ាិ ត នៅកនុ ងអំបូ រ 
ឥណាឌ  អឺរ ៉ាុប។ 
 ភាសាតខ្ែរមា្លកខណ្ៈេិន្្រប្់
ខ្លួ្ ជាភាសាមា្េាងគតិច ភាសាាែ ្វភិតិរ 
ាែ ្វច្ៈ ាែ ្លិងគ នទ្យ រឯីភាសាបាលី ្បំ្្ឹកត 
តែលឥណាឌ នប្បើជាភាសា ុេាងគ មា្លិងគ 
មា្វភិតរិ ្ិងមា្វច្ៈ។ 
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 ឧទា រណ៍្៖ 
 ភាសាតខ្ែរមា្េាងគតិច ែូចជាពាកយ 
ជួយ សលូ វ រួម (១េាងគ) ប្គប់ប្គង (២េាងគ)។ល។ 
រឯី ភាសាបាលី ្ំប្្ឹកតជាភាសាេ ុេាងគ
ែូចជា អ្ររាគម្៍ សាធារណ្ៈ នទ្យសាភិបាល 
(៤េាងគ)។ល។ 
 ភាសាតខ្ែរាែ ្វភិតរិគឺ ាែ ្ោរបំតបក
នាម ឬកិរយិ្េទនទ្យ ែូចជាពាកយ នែើរ រឯី
ភាសាបាលី ្ំន្ត្កឹត ចរ បតំបកជា ចរតិ ចរ្រិ  
ចរ ិ្ ិ ចរង ចរមិ ចរាម។ល។ 
 ភាសាបាលី ្ំប្្ឹកតមា្វច្ៈ ្ិង
លិងគ ែូចជាពាកយ ម្ុ្ស (ឯកវច្ៈ) ម្ុ្ស 
(េ ុវច្ៈ) ម្ុ្ស ី(ម្ុ្សប្្ី)។ល។ 
 -តសអកនលើជំន្ឿ៖ តខ្ែរមា្ជំន្ឿនលើ
ប្េលឹងែូ្តា (នមបា) គឺនគមា្ជនំ្ឿថានខាែ ច
តែលសាល ប់នៅនៅមា្ប្េលឹងចាតំងរកាកូ្
នៅ (អនកតា អនកជី)។ 
 -តសអកនលើ្ិលបៈ៖ គឺតខ្ែរមា្តាងំេីមុ្
នរៀងរ ូតមក ែូចជា នេលនរៀបអភិន្ក 
  ុ្-នទ្យៀ្ ្ិងនាង លីវ-យី តខ្ែរមា្របា ំនភលង 
្ិងប្បនេណី្រួចជានប្្ចនៅន ើយ។ ប្េេះបាទ្យ 
  ុ ្ -នទ្យៀ្ នតាង ន្បនាង លីវ -យី គឺជា
្ិមិតររូបបជា ក់យ៉ា ងចា្់ថា អនកចណូំ្លេី
                                                            
1 សាកលវទិ្យាល័យភននំេញអ្ររជាត៖ិ រែាបាលសាធារណ្ៈ 
ឆ្ន ំ្ ិកា២០១៦-២០១៧ 

នប្ៅប្តូវនារេតាម នែើរតាមប្បនេណី្អនក
ប្្ុកអាយ។ 
 -នេលមា្អនក ឺថាក ត់ នគនលងនភលង
ប្់អនកជី ជីែូ្ ជីតា តែរ។ 
 -មុ្   ុ្-នទ្យៀ្ ចូលមកែល់ តខ្ែរនចេះ
នធវើ្ិបបកមែតាញរនវ នធវើទូ្យក ្នំៅ ធនូ  សាន  ្ិង 
នចេះនរៀបចកំបូ្យុទ្យធសាន្ត្រនប្្ចនៅន ើយ។1 

 ជារួម អំណ្េះអំណាងទាងំប៉ាុនាែ ្ន្េះ 
បជា ក់ថាតខ្ែរមា្វបបធម៌ អរយិធម៌ផ្ទ ល់ខ្លួ្ 
រងឹបុឹងរួចជានប្្ចនៅន ើយ មុ្ឥណាឌ យក
អរយិធម៌រប្់ខ្លួ្មកសសេវសាយ។ 

  
២.១-អរយិធម៌នគរភ្នំ 
 ក-ហននកវបបធម៌ 
 នយងតាមឯកសារចិ្្ិងតសនកនលើ

្ិោចារ ឹកអនក្គរភនំមា្ជំន្ ឿ នលើ េុទ្យធ
សា្នា(  ី្យ្) ្ិង ប្េ ែញ្ញសានា 
(នារេប្េេះឥ្ូរ)។ ្ិោចារកឹេុទ្យធសា្នា
េីរ៖ 

 -្ិោចារកឹវ ៉ាូោញ់៖ ជាបឯម្ិោ
ចារកឹតខ្ែរ ន ើយមា្ចណំា្់ជាងនគនៅអា្ីុ
អានគនយ៍ទ្យំ្ង្រន្រនៅ្តវតសទី្យ២ ឬទី្យ៣ 
កត់ប្តាជាភាសា្ំន្ត្កឹត តងលងេីប្េេះបាទ្យប្្ី
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មារ (ហាវ ្់នចមា៉ា ្់) ប្ទ្យង់មា្្ទាធ ប្ជេះថាល កនុង
ប្េេះេុទ្យធសា្នា។ 

 -្ិោចារកឹទ្យន្លបាទី្យ៖ នៅប្បាសាទ្យ
ទ្យន្លបាទី្យ កត់ប្តាជាភាសា្បំ្្ឹកត ្តវតសរទី៍្យ
៦ ន្គ.្. េីប្េេះបាទ្យរុប្ទ្យវរ ែ័្  នារេប្េេះបរម
សាររិកិធាតុ ្ិងប្េេះនក្មួយ្រន្ប្បតវង
៣តម៉ាប្ត តែលប្េេះនៅរាជវងស្ីុលួចនៅ។ 
្ិោចារកឹប្េ ែញ្ញសា្នាេីរ៖ 
 -្ិោចារកឹអនកតាែំបងតែក (ខាង
តបូងនខ្តរតាតកវ) កត់ប្តាជាភាសា្ំប្្ឹកត
្ិយយអំេីប្េេះនាងកុលប្បភាវតី  ជាអគគ
មន ្ីប្េេះបាទ្យនៅណ្ឌិ ្យ កសាងនទ្យវាល័យ
តមកល់ប្េេះបែិមាប្េេះវ ិ្ ណុ នធវើអំេីមា្្ុទ្យធ 
ប្្េះ ្ិងលនំៅ្ប្មាប់េួកប្ញ្ ែណ៍្ ។ 
 -្ិោចារកឹប្បាសាទ្យប្បាតំលវង ្ាិត
នៅប្្ុកទឹ្យកនមែ  នខ្តរតប្េកឫ្ស ី(ប្តាវញិ) កមពុ
ជានប្ោម កត់ប្តាជាភាសា្ំប្្ឹកត ្ិយយេី
ប្េេះបាទ្យគុណ្វរ ែ័្ ប្តូវបា្ប្េេះបាទ្យរុប្ទ្យវរ ែ័្  
តែលប្េេះមាតាជា្នឯំកប្េេះបាទ្យនៅណ្ឌិ ្យនធវើ
គត ន ើយន ើងនសាយរាជយប្ទ្យង់បជា ឱ្យចារកឹ
ទុ្យកថា «ទី្យន្េះប្េេះវរបិតារប្់ប្េេះអងគយក
បា្េី ទឹ្យកភក់  ន ើ យ តតងតា ំង ប្េេះអងគ
ឱ្យប្តួតប្តា»។ 

 ្-ហននកនណោបាយ និងរដ្ឋបាល 
 អាណាចប្កភនំនរៀបចំ្នយបាយតាម

តបបឥណាឌ ។  ប្េេះរាជាជាអនកែឹកនាមំា្

ឋា្្ររនាមថា  «ប្កុងភន»ំ គង់កនុងប្បាសាទ្យន ើ
មា្នប្ចើ្ជា្់ ្ិងមា្របងេ័ទ្យធជុំវញិ។ នធវើ
្នយបាយេប្ងីកទឹ្យកែីវាយយករែាជានប្ចើ្
ដ្ឋក់នប្ោមចំណុ្េះ យកន លើយ្ឹកមកនធវើជា   
ទាសាទា្ី។ រែាចណុំ្េះ្ុទ្យធតតមា្ន្រចនសាយ
រាជយ  «សាម្ររាជ» តែលជារាជបុប្ត ្ិងជាប្េេះ
ញាតិវងសរប្់អធិរាជភនំ ន ើយប្តូវនា ំ្ ួយ
សារអាករមកថាវ យអធិរាជជានរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

 ្នយបាយនប្ៅប្បនទ្យ្៖ អធិរាជភនំ
មា្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងវ ិ្ ័យ្នយបាយ ពាណិ្ជាកមែ 
្ិងវបបធម៌ ជាមួយប្បនទ្យ្ធំៗ  ែូចជា ឥណាឌ  
្ិងចិ្។ 

 -រាជបនប្មើ៖មា្មន្ត្រី នឆ្វង អងគុយខាង
នឆ្វង ្ិងមន្ត្រីសារ  ំ្ិងមន្ត្រីថាន ក់បនាទ ប់ប្តួតប្តា
តាមនខ្តរ។ 

 -ប្េេះរាជាតតងតតប្បទា្្វ្ោរជា
ញឹកញាប់ែល់ប្បជារាន្ត្រ ្ិងបរនទ្យ្តែល
យកតង្វ យមកថាវ យ។ ន្រចយងនៅណាមក
ណាតតងគង់ប្បថាប់នលើែរំ ីឯមន្ត្រីជាបរវិារ ជិេះ
ែរំតី  មតែរ ។ 

 -ោរបង់េ្ធជូ្រាជោរ ប្តូ វបង់ជា
មា្ ប្បាក់ តបូង គជ់ ្ិងនប្គឿងប្កអូប។ 

 គ-ជីវភាពសងគម   
 លកខណ្ៈម្ុ្ស ទ្យនំ្ៀមទ្យមាល ប់៖ ឯកសារ 

ចិ្បជា ក់ថា អនក្គរភនមំា្្មបុរនមែ  ្ក់
រួញ អង្គ ែី នប្ចើ្តលងខ្លួ្ ន្លៀកសារុងអនំបាេះ 
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នែើរនជើងទ្យនទ្យ អនកមា្ នាមុឺ្ពាក់ត្បកនជើង 
ន្លៀកសារុងសារបាប់ ។ល។ ជាម្ុ្សប្តង់
មិ្នចេះលួចាន  នេលទ្យំន្រចូលចិតរប្បជល់
មា្់ ្ិងប្បជល់ប្ជូក ្ង់សទេះសុតេីែី នធវើន ើ
ប្បក់្លឹកចាករ្់នៅសរុ ំាន ជាភូមិ េី៥០ នៅ 
៦០ខ្នង មា្ប្្េះទឹ្យករួម។ ្ងគមអាណាចប្កភនំ
ជា្ងគម ”នម្ិយម”ទុ្យកន្ត្រីជាធំកនុ ងប្គួសារ
សង ្ិងកនុ ង្ងគមសង។ កនុ ងករណី្ោ្់ទុ្យកខ
ម្ុ្សសាល ប់នគប្តូវតតនោរ្ក់ ្ិងេុកមាត់។ 

 េិធីបូជា្េមា្៤យ៉ា ង៖ នបាេះនចាល
កនុងទឹ្យក បូជានដ្ឋយនភលើង យក្េនៅកប់ ្ិង
យក្េនៅនបាេះនចាលកនុ ងនប្េ។ នបើបូជា
នដ្ឋយនភលើង នគយកធាតុដ្ឋក់កនុ ងនោែាបិទ្យ
ឱ្យជិត រួចយកនៅនបាេះនចាលកនុងទ្យន្ល។ 

 វធិីរកយុតរិធម៌៖ ោលណានគបាត់អវី
មួយ នគយកបាយនៅដ្ឋក់ចបំ្េេះភន្តកគនទ្យពារ រួច
្ុំអងវរឱ្យជួយបង្ហ ញមុខ្ជ្ទុ្យចចរតិ។ ត្អក
ន ើងនគយកបាយននាេះនៅឱ្យអនក្ងសយ័ ូប 
នបើអនកនទ្យៀងប្តង់ាែ ្បជហ នទ្យ តតជ្ទុ្យចចរតិ
នេលបរនិភាគ្ឹងមា្ឈាមនចញតាមមាត់។ 

 នបើមា្ជ្ជាប់នចាទ្យ នគឱ្យជ្ននាេះ
អត់បាយ៣នងៃ រួចនគឱ្យលូកយកវតាុ នសសងៗេី
កនុ ងទឹ្យកកំេុងេុេះ ឬោ្់េូនៅ ឬប្ចវាក់ែុត
ប្ក ម នែើរ៧ជហំា្ នបើមា្ក ុំ្តម្នែ

ជ្ននាេះរោករលួយ សទុយនៅវញិនបើាែ ្
ក ុំ្គឺាែ ្អវីទាងំអ្់។  

 ឃ-សកមមភាពណសដ្ឋកិច្បច  
 ្កមែភាេចមបងនៅ្ម័យ្គរភន ំគឺ

ក្ិកមែ ពាណិ្ជាកមែ ្ិង្ិបបកមែ។ 
 -ក្ិកមែរកីលូតោ្់ខាល ងំនដ្ឋយមា្

នជាគជ័យខាង្នយបាយទឹ្យក។ នគជីកតប្េក
ខាវ ត់តខ្វង្ប្មាប់បនញ្ចញ បញ្ចូ លទឹ្យក (នេល
ទឹ្យកជំ្្់)្ប្មាប់ប្ាបជាតិអំបិលតែល
ប្ជាបនៅកនុងែី ្ប្មាប់គមនាគម្៍(នគន ើញ
្ល់ដ្ឋ្ប្តង់កមពុជានប្ោមភាគខាងតបូង)។ 
កនុងមួយឆ្ន នំគអាចនធវើប្្ូវបា្៣ែង នប្ៅេីនធវើ
តប្្ នគដ្ឋបំ្កូច អនំៅ ទ្យទឹ្យម សាល ។ល។ 

 -ពាណិ្ជាកមែលូតោ្់ខាល ងំតាមរយៈ
កេំង់តសអូរតកវ។ អាណាចប្កភនជំាកត្លងនកើត
មា្ ប្បាក់ ទ្យង់តែង ្ំណ្បា៉ា ហាងំ នប្គឿង
ប្កអូប ភលុកែរំ ី្ិងនេប្ជ។ អនក្គរភនបុំិ្ប្ប្ប់
កនុ ងមុខ្របរនធវើជាងមា្ ឬប្បាក់  ្ូ្ រូប 
តាញ្ូប្ត ចរបាប់ ្លតកវ ។ល។ 

 ្រុបន្ចកដីមក អរយិធម៌្គរភនមំា្
លកខណ្ៈខ្ពង់ខ្ព្់ជាងជ្ជាតិជិតខាងកនុ ង
្ម័យជាមួយាន ននាេះ។ វាជាមរតកែ៏្ំខា្់
្ប្មាប់ជំនា្់ នប្ោយៗយកនៅនចនប្បឌិត
បនងកើតអរយិធម៌មួយរងឹបុឹង។ 
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 ២.២-អរយិធម៌សម័យណច្បនឡា 
 ក-ហននកវបបធម៌ 
 នប្ៅេី្ិោចារកឹនប្បើភាសា្ំប្្ឹកត 

នគប្បទ្យេះន ើញ្ិោចារកឹ នប្បើភាសាតខ្ែរ
បុរាណ្ជានលើកែំបូងនៅអងគរបុរ ីរវាង គ.្. 
៦១១។ តាម្ិោចារកឹតែលនគបា្រកន ើញ 
អនកប្្ុកនច្ឡា នារេប្េ ែញ្ញសា្នា        
គណ្ៈប្េេះឥ្ូរ(្ិវៈ) ្ិងេុទ្យធសា្នាមហា
យ្។ 

 ប្បវតរិសាន្ត្របជា ក់ថា ចាប់េីប្េេះបាទ្យ
ភវវរ ែ័្ ទី្យ១(បឋមកសប្តនច្ឡា) រ ូតមក ប្េេះ
មហាកសប្ត្ុទ្យធតតនារេសា្នាប្ពា ែណ៍្
ទាងំអ្់។ ប្េេះបាទ្យភវវរ ែ័្ បា្កសាង្ិោ
ចារកឹនៅភនបំនាទ យនាង (បនាទ យមា្ជ័យ) ្ិង
្ីុតងប (ន្ៀម)។ ប្េេះមន ន្ត្ទវរ ែ័្  (ចិប្តន្្) 
បអូ្ជីែូ្មួយប្េេះបាទ្យភវវរ ែ័្  មុ្នេលន ើង
នសាយរាជយប្រេីប្េេះបាទ្យភវវរ ែ័្  បា្កសាង
្ិោចារ ឹកជាភាសា្ំន្ត្កឹ តខ្លី ៗ  នៅតាម
បនណារ យទ្យន្លនមគងគ ្ិងនៅខាងលិចបុររីា៉ា ម
(ន្ៀម)។ នប្ោយនេលន ើងនសាយរាជយ ប្េេះ
អងគបា្កសាង្ិោចារកឹនសសងៗជានប្ចើ្
នទ្យៀត នៅតាមទ្យន្លមូល ្ិងនៅ្ូរ ិ្ ទ ្ិយយ
េីោរកសាងលិងគគិរ្ៈ ្ិង នា្្ទិ។ 

                                                            
2 សាកលវទិ្យាល័យភននំេញអ្ររជាត៖ិ រែាបាលសាធារណ្ៈ 
ែ.ឯ.ម. 

 នៅប្បាសាទ្យអតណ្ដ ត (ប្្ុកនសាទ ង នខ្តរ 
កំេង់ធំ) នគបា្ប្បទ្យេះន ើញបែិមា រ ិរៈ 
(្ិវៈវ ិ្ ណុ ) មា្រាងយ៉ា ង្ង្ហ សាងនៅ គ.្. 
ទី្យ៨។ ្េវនងៃតាងំនៅសារម្ទីរជាតិភននំេញ។ 
េិតតម្តតប្េេះរាជានារេប្េ ែញ្ញសា្នា
តតេុទ្យធសា្នា ី្យ្ក៏នៅតតមា្ឥទ្យធិេល2។ 

 ្ិោចារកឹេុទ្យធសា្នា ី្យ្៖ 
 -្ិោចារ ឹក្ំបូ រ ន ប្េគុក (៦២៦)

្ិយយេីោរនារេប្េេះេុទ្យធនាគរាជមុចឆលិ្។ 
 -្ិោចារ ឹក នៅ នមរា ំង ( ន្ ៀម )

្ិយយេីោរប្ជេះថាល រប្់ឧបា្ក្ិនា វ    
កសាងប្េេះវហិារ។ 

 -្ិោចារកឹវតរនប្េនវៀរ (កេំង់ប្តតបក 
នប្េតវង) ្ិយយេីជាតិជាកសប្ត (រាជបុប្ត) េីរ
អងគបួ្នៅកនុងនប្េនវៀរ។ 

 នៅចុង្ម័យនច្ឡា មា្បតប្មបប្មួល 
គួរឱ្យកត់្មាគ ល់ គឺេុទ្យធសា្នាមហាយ្ 
 ូរចូលមកប្បនទ្យ្កមពុជានលើកែបូំងបងអ្់។ 
្ិោចារកឹវតរប្បាសាទ្យ (កំេង់ប្តតបក នប្េ
ត វង )  ្ិយយេីោរថាវ យ  ទា្ៈចំ នពាេះ
នពាធិ្តវបីអងគគឺ ប្េេះប្បាជាញ បរមី ប្េេះ្ិអារយ
នម ប្តី  ្ិង  អ វ នោនក្វៈ។  ្ិោចារ ឹក
ប្បាសាទ្យតានកៀម (៧៩១) នៅន្ៀមរាប 
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្ិយយេីោរកសាងរូបនពាធិ្តវ តែលប្តូវ
នគនារេជាងនគនៅប្្ុកតខ្ែរនយើង។ ប្េេះេុទ្យធ
សា្នាន្េះចូលមកប្្ុកតខ្ែរនៅ្តវតសរទី៍្យ
៧ ន ើយរកីលូតោ្់ែល់កេូំលនៅរជាោល
ប្េេះបាទ្យជ័យវរ ែ័្ ទី្យ៧។ 

  
្-ហននកនណោបាយ និងរដ្ឋបាល 

 ចាប់តាងំេីប្េេះបាទ្យឦសា្វរ ែ័្  នលើក
រាជធា្ីនៅនៅឦសា្បុរៈ នៅកណាដ លប្កុង
មា្សាោប្បជុមួំយយ៉ា ងធំ្ ប្មាប់ប្េេះរាជា
ប្បទា្្វ្ោរនរៀងរាល់៣នងៃមដង។ ចនំពាេះ
ារវកិចច មន្ត្រីឱ្្កាលែល់ែី៣ែង។ នេល
ប្េេះរាជានៅ មន្ត្រីប្តូវលុតជងគង់នៅជុវំញិប្េេះ
រាជា នែើមបេិីភាកាោរង្រប្បនទ្យ្ជាតិ។ នគ
ន ើញមា្ទាហា្ពាក់អាវនប្ោេះ រយម
ប្គប់ទី្យកត្លង តាងំេីជុវំញិបលល័ងករ ូតែល់ទាវ រ
ទាងំឡាយ។ 

 ោរនសទររាជ្មបតរិ គឺមា្តតរាជបុប្ត
ន្អគគមន ្ីនទ្យ តែលអាចន ើងនសាយរាជយ
បា្។ នៅនងៃប្បារេធេិធីអភិន្កប្េេះរាជាងែី 
នគោត់ប្មាមនែ ប្ចមុេះ បុប្តឯនទ្យៀត រួចយកនៅ
 ុទុំ្យកនៅកត្លងទី្យនទ្យេីាន ។  

 គ-ជីវភាពសងគម 
 -លកខណ្ៈម្ុ្ស៖ អនកប្្ុកនច្ឡា 

មា្មាឌតូច ្មបុរនមែ ែូចអនក្រគភនតំែរ ប៉ាុត្រ

ប្្ីភាគនប្ចើ្្មបុរ្ ទាងំប្បុ្ ទាងំប្្ីបួង
្ក់ ពាក់រយ៉ា តងមនទ្យៀត (ែូចតខ្ែរ្េវនងៃ)។ 

 -ទ្យំន្ៀមទ្យមាល ប់៖  អនកប្្ុកនច្ឡា 
វាងនវណា្់ នគចាត់ទុ្យកនែសាដ  ំជានែបរ ិ្ ុទ្យធ 
នែនឆ្វងមិ្បរ ិ្ ុទ្យធនទ្យ។ នរៀងរាល់ប្េឹកនគតតង
លុបោង ែុ្នធែញ្ិង្ំបកសាល  រួចអា្
ន្ៀវនៅ ឬ្ូប្តធម៌។ មុ្នេលទ្យទួ្យលទា្
អាហារ នគតតងតតនធវើោរលុបោងសាជាងែី។ 
នេលបរនិភាគរួចនគចាក់នធែញន ើយ្ូប្តធម៌
មដងនទ្យៀត។ 
 ្ិោចារកឹបជា ក់ថា នគ្ិយមរាប់
ញាតិតាមតខ្សខាងមាដ យ។ កនុងោរនប្ជើ្នរ ើ្ គូ
ប្្ករ គឺេួកប្បុ្ៗនៅែណ្ដឹ ងប្្ី។ នេលោរ
រួច កូ្ប្បុ្ប្តូវទ្យទួ្យលមរតកេីឪេុកមាដ យ រួច
តបកសទេះ។ នបើឪេុកមាដ យសាល ប់ កូ្តែលនៅរ្់
អាចទ្យទួ្យលមរតកតែលនៅន្្្ល់។ នបើ
កូ្មា្បដីប្បេ្ធ ន ើយបា្ទ្យទួ្យលមរតករួច
ន ើយ ននាេះប្ទ្យេយ្មបតរិតែលនៅន្្្ល់
ប្តូវបញ្ចូ លនៅកនុងឃ្ល ងំជាតិ។  
 កនុ ងេិធីបុណ្យ្េ កូ្ទាងំអ្់ប្តូវ
អត់បាយ៧នងៃ នោរ្ក់ យតំប្្កយ៉ា ងខាល ងំ។ 
ប្គួសារត ្េមា្នភលង ប្េេះ្ងឃនៅបា៉ា ឆ្
តែល្ង់នដ្ឋយន ើប្កអូប។ ោលណានគនរ ើ្
ធាតុរួចន ើយ ប្តូវយកធាតុននាេះនៅដ្ឋក់កនុ ង
នោែា  រួ ចយកនៅទ្យមាល ក់ នចាលកនុ ង ទឹ្យ ក។ 
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ជួ្ោលនគប្ា្់តតយកនៅដ្ឋក់នចាលកនុ ង
នប្េ។ នេលនៅណាមកណាអនកប្្ុកពាក់អាវ
នប្ោេះ ្ិង ោ្់អាវុធទុ្យកនែើមបោីរពារ្ុវតាិ
ភាេខ្លួ្។ 

ឃ-សកមមភាពណសដ្ឋកិច្បច 
 ្ម័យនច្ឡា ្នយបាលទឹ្យកោ្់
តតរងឹមា ំក្ិកមែោ្់តតរកីចនប្មើ្តងមនទ្យៀត។ 
ប្កុងធំៗ នប្ចើ្នរៀបចសំាា បនានៅតាមមាត់្ទឹង 
នប្ពាេះប្តូវបងហូ រ ទឹ្យកចូលកនុ ងប្្េះ ឬប្បេ័្ធ
ប្បឡាយេ័ទ្យធជុវំញិទី្យប្កុង ្ិងអាងទឹ្យកនៅកនុងទី្យ
ប្កុង។ (ឧទា រណ៍្៖ ប្កុងឦសា្បុរៈ សាងនៅ
តកបរ្ទឹងត្្) ែណំាបំ្្ូវ ្ិងែណំា ំឯនទ្យៀតៗ 
នគែឹងថាមា្្មបូរតបប។ 
 នៅ្ម័យ នច្ឡា េុ ទ្យធសា្នា
 ី្យ្ ងយឥទ្យធិ េលបនណ្រើ រៗ  តតេុទ្យធ
សា្នាមហាយ្ចាប់ នសរើ ម រ ីកច ន ប្មើ ្         
សាា បតយកមែនៅជាប់ឥទ្យធិេលឥណាឌ ប្រិចប្រួច 
តតភាគនប្ចើ្បង្ហ ញកាច់រចនាតបបតខ្ែរ។ តសនក
្នយបាយនៅទ្យ្់នខ្ាយ នដ្ឋយបា្ទ្យទួ្យលោរ
ឈាល ្ពា្រប្់ជាវ  មកនលើកសប្តបុរតីខ្ែរ ឯវ ិ្ ័យ
ន្ែាកិចច រកីលូតោ្់ខាល ងំណា្់នដ្ឋយោរ
រកីចនប្មើ្ខាង្នយបាយទឹ្យក។ 
 

២.៣-អរយិធម៌សម័យមហានគរ 
 អរយិធម៌តខ្ែរឈា្ែល់កំេូលចាប់េី
្តវតសទី្យ៩ ែល់្តវតសទី្យ១៥។ តខ្ែរន ើងឋា្ៈ 

ជាមហាអំណាចនៅអា្ីុអានគនយ៍ ទឹ្យកែីធំ
ទូ្យោយ ោត្្ធឹងន្ទើរតតអ្់នសទែីឥណ្ឌូ ចិ្
ទាងំមូល មា្ប្បាសាទ្យ្ិោរាប់ពា្់ ្ិោ
ចារ ឹកទា ំងភាសា្ំ ន្ត្កឹ ត  ទា ំងភាសាតខ្ែ រ 
ជួ ្ោលមា្ភាសាទាំង េី រោយាន ។ 
ប្បឡាយ បារាយណ៍្ ទ្យំ្ ប់ទឹ្យក សាព ្ងនល់ ម្ទីរ
នេទ្យយ សាោ្ំណាក់។ល។ មា្ប្គប់ទិ្យ្ទី្យ
នេញនសទប្បនទ្យ្។ 
  ក-ហននកវបបធម៌ 
 -សា្នា៖ នៅ្ម័យអងគរ សា្នា
មា្តួនាទី្យយ៉ា ង្ខំា្់ខាង្នយបាយ។ ប្េេះ
រាជាោ្់សា្នាប្ពា ែណ៍្ នារេប្េេះឥ្ូរ 
ខ្លេះោ្់សា្នាប្ពា ែណ៍្តែរ តតនារេប្េេះ
វ ិ្ ណុ  ន ើយខ្លេះនទ្យៀតោ្់ប្េេះេុទ្យធសា្នាមហា
យ្។ េី្តវតសរទី៍្យ៩ ែល់ទី្យ១១ គណ្ៈ្ិវៈ
មា្ឧតរមភាេជាងនគនដ្ឋយប្េេះរាជាចាត់
ទុ្យកជាសា្នារែា (នធវើេីធីនទ្យវរាជ)។ 

នៅ្តវតសរទី៍្យ១២ ប្េេះបាទ្យ្ូរយវរ ែ័្ ទី្យ២ 
នារេរាប់អា្យ៉ា ងខាល ងំគណ្ៈវ ិ្ ណុ  មា្
ប្បាសាទ្យអងគរវតរជាវមិា្តមកល់បែិមាប្េេះ       
វ ិ្ ណុ ។ ឯកាច់រចនានសសងៗ ក៏្ិយមអំេីនរឿង
ប្េេះវ ិ្ ណុ តែរ ែូចជា នរឿងរាមនករ រិ៍   មហាភារតៈ 
កូរ្មុប្ទ្យែឹកនដ្ឋេះ។ល។ 

នប្ោយមក ប្េេះបាទ្យជ័យវរ ែ័្ ទី្យ៧ នារេ
ប្េេះេុទ្យធសា្នាមហាយ្ តែលនាចូំលមក
តាងំេី្ម័យនច្ឡា តែលប្េេះបាទ្យ្ូរយវរ ែ័្ ទី្យ១ 
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ោ្់មរងរួចមកន ើយ។ ប្េេះអងគកសាងប្បាសាទ្យ
បាយ័្នែើមបតីមកល់បែិមាប្េេះេុទ្យធេិតតម្ក៏
ប៉ាុ ត្រប្បាសាទ្យន្េះជា្ិមិតរ រូបខាងប្េ ែញ្ញ
សា្នាសងតែរនដ្ឋយសារប្េេះភ័ន្តករប្េេះប្េ ែ។ 

ែូចន្េះនទ្យវរាជករី វ ិ្ ណុរាជករី (្ូរយវរ ែ័្ ទី្យ
២) េុទ្យធរាជករី  ្ុទ្យធតតបា្រួមចំតណ្កយ៉ា ង
្កមែកនុងោរអភិវឌឍ្ម័យអងគរ។ 

កណំ្ត់្មាគ ល់៖ េី្តវតសរទី៍្យ៩ែល់
ទី្យ១០ នប្ៅេីបែិមាទិ្យនទ្យេ ឬនពាធិ្តវ ឬប្េេះ
េុទ្យធ នគន ើញមា្បែិមា(តំណាងឱ្យបុគគល
្ិយម)តែលជាប្េេះរាជវងស ប្េេះរាជប្គូ ឬវរី
ជ្រប្់ជាតិ ។ 

្-នណោបាយ និងរដ្ឋបាល 
-ប្េេះរាជាប្បារេធេិធីនទ្យវរាជ ឬវ ិ្ ណុរាជ 

មា្ឋា្ៈន្ែើ្ឹងអាទិ្យនទ្យេ។ 
-ប្េេះរាជាប្បារេធ េិធីនពាធិរាជ មា្   

ឋា្ៈន្ែើ្ឹងនពាធិ្តវ(ជ័យវរ ែ័្ ទី្យ៧)។ 
-មុ្នេលចូលទី្យវងគត ប្េេះអងគ្ឹង

ឈា្នៅោ្់នទ្យវនោក។ 
-ប្បាសាទ្យភននំៅពាក់កណារ លប្កុង ជា

្ិមិតរ រូបភនំប្េេះ្ុនមរុ កំតេង ្ិងគូទឹ្យកជា
្ិមិតររូបជួរភនំ ្ិង  ្មុប្ទ្យេ័ទ្យធជុំវញិភនំប្េេះ     
្ុនមរុ។ 

                                                            
3 នៅ សានរឿ  ្៖ ប្បវតរសិាា ប័ ត្ខ្ែរ នបាេះេុមពនលើទី្យ
១ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

ប្េេះអងគជាអនកនប្ជើ្នរ ើ្ មន្ត្រីជា្់ខ្ព្ ់ 
ជាអគគនមបជា ោរ ជាអនកោត់ករី ជានមសា្នា។ 
ប្េេះអងគជាអនកមា្អំណាចធំនធង ប៉ាុ ត្រមិ្
តម្ជាអនកផ្រ ច់ោរនទ្យ តតជាអនកនារេវ ិ្ ័យ      
វណ្ណៈកសប្ត មា្ប្េ ែវហិារធម៌ ្ិងទ្យ្េិធ
រាជធម៌។ 

ឧទា រណ៍្៖ ្ិោចារ ឹកប្េេះនា 
្ិយយេីប្េេះបាទ្យឥន្ត្រវរ ែ័្ ទី្យ១នរៀបរាប់ថា      
”ប្េេះបាទ្យឥន្ត្រីវរ ែ័្ ទី្យ១ នធវើឱ្យប្បជារាន្ត្រ្ំបូរ 
្បាយ នដ្ឋយោរប្បតិបតរិវ ិ្ ័យ៣ប្បោរ”។ 

្ិោចារកឹ្ិយយេីប្េេះបាទ្យជ័យ     
វរ ័ែ្  នៅម្ទីរនេទ្យយ “ជងំឺប្បជារាន្ត្រ នធវើឱ្យប្េេះ
អងគ ឺចាប់ជាងជងំឺផ្ទ ល់រប្់ប្េេះអងគ”។ 

ោរប្ររាជយ៖ បុប្តចបងន ើងនសាយ
រាជយ្នងប្េេះបិតា តតនបើាែ ្បុប្តចបង ញាតិ
មិតរណាមាន ក់អាចន ើងនសាយរាជយជំ្ ួ្បា្ 
(ឯកសារខ្លេះបជា ក់ថាទាល់តតជាញាតិតខ្ស
ខាងប្្ី ជាមួយន្រចមុ្ ឬប្តូវយកកសប្តណា
មួយកនុងប្គួសារន្រចមុ្នទ្យើបអាចទ្យទួ្យលរាជ
្មបតរិបា្)។ កនុងករណី្អនក្នងរាជយនៅវយ័     
នកែងនេកននាេះ រាជកិចចប្តូវបា្នៅប្េេះប្គូ 
ឬឧបរាជ ជាអនកទ្យទួ្យលខុ្្ប្តូវជំ្ ួ្ប្េេះអងគ3។ 
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-រែាបាលកណារ ល៖ ោរប្គប់ប្គងរែា
្ាិតនៅកនុងកណារ ប់នែអភិជ្មួយប្កុមតូច។ 
តំតណ្ងធំៗ ប្តូវបា្នៅប្េេះរាជវងា្ុងស។    
វណ្ណៈកសប្ត ្ិងប្ពា ែណ៍្ជាវណ្ណៈខ្ព្ ់ ន ើយ
វណ្ណៈទាងំេីរតតងតតចង្មព័្ធនមប្តី្ឹងាន ។ 
ប្េេះរាជាប្បទា្្វ្ោរចំ្ួ្េីរែងកនុ ងមួយ
នងៃ្ប្មាប់នដ្ឋេះប្សាយកិចចោររែា េួកនា ឺែ្ 
្ិងរាន្ត្រអងគុយផ្ទ ល់ែី។ មន្ត្រីធំៗ ខ្លេះជាទី្យប្បឹកា
ខ្លេះទ្យទួ្យលប្ទុកធកំនុងវាងំ ឬោ្់ទ្យេ័ រនជើងនៅ
តាមនខ្តរ ខ្ណ្ឌ ។ មន្ត្រីជា្់ទាប ប្តូវនប្ជើ្នរ ើ្
នដ្ឋយមន្ត្រីជា្់ខ្ព្ ់។ តប្គត្នង (មា្ ឬប្បាក់) 
្ិងចំ្ួ្កល្់  (ែងមា្ ឬែងប្បាក់ )  ជា
តណំាង្ជញ ្ករិ។ 

-រែធបាលភូមិភាគ៖ មា្នៅហាវ យនខ្តរ 
នមប្្ុក នមភូមិ នមឃ្ល ងំ។ល។ ន្ត្រីមា្មុខ្ង្រ
្ំខា្់ តែរ  ខ្លេះ នធវើជានហារា ខ្លេះ នទ្យ ៀតជា
នៅប្កម កនុងរាជវាងំ។ល។ 

គ-ណសដ្ឋកិច្បច និងសងគមកិច្បច 
្នយបាយទឹ្យក ជាមនធាបាយមួយ

យ៉ា ង្ខំា្់ កនុងោរអភិវឌឍវ ិ្ ័យក្ិកមែឱ្យ
បា្លូតោ្់ជាអតិបរមា។ ឧទា រណ៍្ៈ 
បារាយណ៍្នប្ចើ្ប្តូវបា្កសាងន ើងនដ្ឋយ
រាន្ត្រ។ 

បណារ ញសលូ វងនល់ បូករួមទាងំសលូ វទឹ្យកជា
មនធាបាយយ៉ា ង្ំខា្់បំសុត  ខាងតសនក
ពាណិ្ជាកមែទាងំកនុង ្ិងនប្ៅប្បនទ្យ្។ 

តសនកសាា បតយកមែវញិ នគន ើញមា្
ប្បាសាទ្យ២តបប៖ 

-ប្បាសាទ្យភន ំជាប្បាសាទ្យ្ង់នលើនខ្ឿ្
នប្ចើ្ជា្់្ប្មាប់លទ្យធិនទ្យវរាជ (បាតខ្ង បាគង 
បកស ីចាបំ្កុង អងគរវតរ បាយ័្។ល។ 

-ប្បាសាទ្យ្ង់រាប្ឹងែី្ប្មាប់លទ្យធិ
បុគគល្ិយម (ប្េេះនា លនល បនាទ យឆ្ែ  ប្េេះខ្័្  
តាប្េ ែ ។ល។) េីន្រចមួយនៅន្រចមួយ 
ប្បាសាទ្យោ្់តតធ ំ្ិងោ្់តតនប្ចើ្។ 

នយើងអាច្្និដ្ឋា ្បា្ថា ្ម័យ
អងគរជា្ម័យតែលអរយិធម៌តខ្ែរន ើងែល់
កេូំល នដ្ឋយវ ិ្ ័យន្ែាកិចច ្នយបាយ ្ិង
វបបធម៌ ន ើងែល់កេូំល។  

ប្េេះបាទ្យជ័យវរ ័ែ្ ទី្យ៧ បា្កសាង
សាោ្ណំាក់ចំ្ ួ្១២១ នៅតាមបនណារ យ
សលូ វទូ្យទាងំប្បនទ្យ្េីមួយនៅមួយចមាៃ យ១៥ គ.ម.៖ 

-េីអងគរ នៅចមា៉ា មា្ ៥៧សាោ 
-េីអងគរ នៅភីនម៉ា មា្ ១៧សាោ 
-កត្លងែតទ្យនទ្យៀត មា្ ៤៦សាោ 
-ភនជំី្ូរ មា្១សាោ 
ប្េេះអងគបា្ កសាងម្ទី រនេទ្យយចំ្ួ្ 

១០២ នៅពា្នេញប្បនទ្យ្ នែើមបឱី្យម្ុ្ស
កនុងវណ្ណៈទាងំ៤ ចូលេាបាលជងំឺែូចាន  ។ 

នប្ោយេីរាជយប្េេះបាទ្យជ័យវរ ែ័្ ទី្យ៧ 
ប្េេះបាទ្យជ័យវរ ែ័្ ទី្យ៨ ប្ត ប់នៅរក្ិវៈ្ិយម
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វញិ តែលជាន តុបណារ លឱ្យមា្ប្បតិកមែ
យ៉ា ងខាល ងំោល េីេួកប្េ ែណ៍្ប្បឆ្ងំ្ឹងប្េេះ
េុទ្យធសា្នា រ ូតែល់មា្ោរកនមទច ឬ
នោ្លុបប្េេះេុទ្យធបែិមានចាល4។  

                                                             
៣-ទំនាក់ទំនងរវាងអរយិធម៌និងច្បាប់ 

នៅកនុងសាន នែអកសរ្ិលបទ៍ាក់ទ្យង្ឹង
យុតរិធម៌ អនកតែលមា្មុខ្ង្រោត់ករីប្តូវបា្
កំណ្ត់ នឈាែ េះចំ្ួ្បីយ៉ា ងគឺ  ” នៅប្កម ” 
“្ុភា” ្ិង “តុោោរ” ។ 

វចនា្ុប្កមតខ្ែរបា្កំណ្ត់្ិយម
្័យន្ពាកយ “នៅប្កម” ថាជាមន្ត្រីតុោោរ ឬ
មន្ត្រីអនកជប្មេះករីនដ្ឋយេុំបា្បជា ក់អេីំឫ្
ន្ពាកយន្េះន ើយ។ ោរេិត “នៅប្កម” មកេី
ពាកយថា ”នៅ” ្ិង”ប្កម”។ កនុ ង្័យន្េះ 
នៅប្កម ្មាគ ល់ អនកនាយ អនកតែលមិ្ធាល ប់
បា្បួ ន្សាេះ មាច ្់ ែូចជា ”ប្េេះនៅប្កុងកមពុជា” 
្ំ នៅែល់មាច ្់ ប្ កុ ងកមពុ ជា  គឺ ន្រច  ឬ                 
”នៅនទ្យ្” ្នំៅនលើមាច ្់ប្បនទ្យ្ គឺប្េេះរាជា។ 
រឯី ”ប្កម” មា្្័យថា លំដ្ឋប់ កបួ្ កប្មង
មាប្តាចាប់ ្ប្មាប់តុោោរោត់ករី តបប េួក 
តប៉ាក។ ែូនចនេះ ”នៅប្កម” ្នំៅែល់មាច ្់ចាប់ 
អនកោ្់ចាប់អនកប្ទ្យប្ទ្យង់ ្ិងោរពារចាប់ អនក
តែលបា្្ិកាត្វងយល់អេីំចាប់ អនកតែល
                                                            

4 នៅ សានរឿ្ ៖ ប្បវតរសិាា ប័ ត្ខ្ែរ ែ.ឯ.ម. 

អ្ុវតរប្តឹមប្តូវតាមចាប់ អនកតណំាងចាប់។ 
តសអកនលើោរេ្យល់ន្េះ ”នៅប្កម” ្នំៅែល់
អនកោត់ករី តែលនផ្រ តមុខ្ង្រជា្ខំា្់នលើោរ
អ្ុវតរចាប់  ប្បតិបតរិចាប់  ឬោត់ករីសរល់
យុតរិធម៌នដ្ឋយអ្ុវតរប្តឹមប្តូវ ្ិងនទ្យៀងប្តង់
តាមចាប់។ 

“្ុភា”  ជាពាកយតែលតប្បោល យមកេី 
“្ភា” តែលមា្្័យថា “ទី្យប្បជុេិំភាកាកិចច
ោរ,ទី្យតុោោរ” រឯី “្ុភា” គឺអនកេិភាកាករី ឬ
ឋា្្ររនៅប្កមខាងតុោោរជាអនកេិភាកា
ករី។ ែូនចនេះ “្ុភា” ្ំនៅែល់អនកោត់ករីតែល
នផ្រ តមុខ្ង្រចមបងនលើោរេិភាកាជំ្ ុ ំជប្មេះ
ន្ចករី។ 

“តុោោរ” មកេីពាកយ “តុោ” តប្បថា 
ជញ្ាី ង ឬ ប្តាជូ, សសជំាមួយ្ឹង “ោរៈ ឬអាោ” 
មា្្័យថាោរងលឹង ោរ្ទង់មិ្ឱ្យនលអៀងឬអនក
្ទង់តប្មង់ន្ចករី ឬកិចចោរតែលនគជប្មេះករី
នគោ្់យុតរិធម៌ឱ្យន្ែើ នដ្ឋយងលឹងែូចជញ្ាី ង
ប្ក្ួងជប្មេះករី  ឬនៅប្កម អនកវ ិ្ ិ ចឆ័យករី។ 
ែូនចនេះ “តុោោរ” គឺជាោត់ករីឬសាា ប័្ោត់ករី
តែលនលើកតនមរើងមុខ្ង្រ្ំខា្់ខាងោរងលឹង
តងលងមិ្ឱ្យនលអៀង។ 

ចំតណ្កឯពាកយ “អនកោត់ករី ”  គឺជា
ពាកយទូ្យនៅតែល្មាគ ល់បា្ទាងំនៅប្កម 
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ទាងំ្ុភា ទាងំតុោោរ េីនប្ពាេះនបើវភិាគនលើ
ឫ្ន្ពាកយន្េះ “អនក” តប្បថាបុគគល ជ្ ឬ
ម្ុ្ស។ “ោត់” គឺផ្រ ច់នដ្ឋយប្បដ្ឋប់មា្មុខ្
មុតមា្កនន្ត្រ រណារជានែើម ន តុែូនចនេះ
ន ើយនទ្យើបមា្ពាកយថា “អារោត់ ”  តែល
្នំៅែល់ោរ្នប្មចចិតរ ោរ្នប្មចកិចចោរ
អវីមួយឱ្យដ្ឋច់នប្្ចសាា េរ។ មា៉ាងនទ្យៀត “ោត់” 
ន្េះមា្្័យប្ជាលនប្ៅណា្់កនុ ងអកសរ
សាន្ត្រតខ្ែរ ែូចជាោត់្ុបិ្ គឺជាោរទ្យ្ស្៍
ទាយ ឬនដ្ឋេះប្សាយ្័យន្ចករីរប្់្ុបិ្។ 
ោត់ ប្បសនូ លគឺជាោរទ្យ្ស្៍ទាយ ឬនដ្ឋេះ
ប្សាយ អាង៌កបំាងំតែលបងកប់នៅកនុងប្បសនូល
ននាេះ។ េិធីោត់្ក់បងកក់្ិរែីល់កូ្ប្បុ្ប្្ី
នរៀបមងគលោរ គឺជាេិធីតែលសរល់្ូវ្ិរ ី្ ួ្រី 
ជ័យមងគល ឱ្យ្នប្មចប្បនយជ្៍តាមន្ចករី
ប៉ាងប្បាថាន នពាលគឺោត់្ក់នែើមបបីងកក់្ិរ  ី
តែលមា្្័យថានធវើឱ្យមា ន្ជាគជ័យ ្ ិរ ី្ ួ្រី។ 
ោត់នទា្ គឺ្នប្មចអេីំនទា្តែលប្តូវអ្ុវតរ 
ចំនពាេះអនកតែលបា្ប្បប្េឹតរនលែើ្ចាប់។ 
ោត់ចិតរ គឺ្នប្មចចិតរឱ្យដ្ឋច់ប្្ េះ កុឱំ្យនចេះ
តត្ឹកនាសារ យប្្នណាេះតនៅនទ្យៀត។ ែូនចនេះ 
“ោត់”  មា្្័យ្ំខា្់ គឺជាកិរយិ នធវើឱ្យ 
្នប្មចែល់នជាគជ័យែល់ន្ចករីេិតន្អាង៌
កបំាងំ។ 

រឯី “ករី ”  មា្្័យថា ែំនណ្ើ រ ន តុ
ោរណ៍្តែលទា្់តទ្យងាន  តែលបរឹងសរល់ាន
រ ូតែល់ទី្យតុោោរវ ិ្ ិចឆ័យ ែូចជា “ករីោរ ”ំ 
្ំនៅនលើវវិាទ្យ អធិករណ៍្។ នកើតករី នកើតមា្
វវិាទ្យ្ឹងាន ។ “អនកោត់ករី” ្ំនៅែល់បុគគល
ទាងំឡាយណាតែលមា្មុខ្ង្រនដ្ឋេះប្សាយ
ឬ្នប្មច្ូវទ្យនំា្់ ឬវវិាទ្យនសសងៗឱ្យបា្ដ្ឋច់
ន ប្្ចជាសាា េរនដ្ឋយ្ិរ ី្ ួ្រី ។ អាប្្័យ
នដ្ឋយពាកយន្េះមា្លកខណ្ៈទូ្យ នៅ ្ិង 
សាមញ្ញ ប្បកបនដ្ឋយប្បជាប្បិយភាេនៅកនុ ង
្ងគមតខ្ែរ នទ្យើបសាន្តសារ តែលទាក់ទ្យង្ឹងោរ
ោត់ករីមា្នឈាែ េះថា ”កឹងកនន្ត្រ” តែលត្រងឱ្យ
ជាក់្ូវោរោត់ករីនដ្ឋយកនន្ត្រយុតរិធម។៌ 

្រុបន្ចករីមក អនកោត់ករី នទាេះមា្
នឈាែ េះជា នៅប្កុម  ្ុភា ឬ តុោោរ  គឺ
អាប្្័យនលើោរកំណ្ត់ រប្់ថាន ក់ែឹកនា ំ
ប្បនទ្យ  ្ឬោរ្ិយមចូលចិតរនប្បើរប្់ប្បជាេល
រែា។ អវីតែល្ំខា្់ គឺនសរើមនចញេី្ិយម្័យ 
តែលបា្វភិាគខាងនលើន្េះអនកោត់ករីគឺជាអនក
នដ្ឋេះប្សាយ ្នប្មចរាល់បជហ ទ្យំនា្់ ឬវវិាទ្យ
តែលនកើតមា្ន ើងឱ្យដ្ឋច់នប្្ចជាសាា េរ 
ប្បកបនដ្ឋយ្ិរ ី្ ួ្រី ន ើយោរ្នប្មចបា្
នជាគជ័យនលើភារកិចចន្េះ ប្តូវេឹងតសនកជាមូលដ្ឋធ  ្
នលើោរអ្ុវតរចាប់ ោរេិភាកាជំ្ុំន្ចករី
ោរងលឹងតងលងមិ្ឱ្យនលអៀង នែើមប ី្ នប្មចជប្មេះ
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នរឿងទ្យំនា្់ ឬវវិាទ្យទាងំអមាលឱ្យបា្ប្ជេះ
ប្្ េះដ្ឋច់នប្្ចែល់ន្ចករីេិត ្ិងន្ចករី
ប្តឹមប្តូវ។ 

ែូនចនេះ មុខ្ង្រោត់ករី នែើមបសីរល់យុតិរធម៌ 
យ៉ា ងនហាចណា្់តប្មូវឱ្យបនំេញភារកិចចបី
ជេូំក គឺអ្ុវតរចាប់ េិភាកា ្ិងងលឹងតងលងមិ្
ឱ្យនលអៀង នទាេះបីអនកោត់ករីននាេះមា្នឈាែ េះជា
នៅប្កម ្ុភា ឬតុោោរក៏នដ្ឋយ។ 

 
៣.១-ក្កមសលីធម៌អនកកាត់កតី 
នែើមបបីនំេញមុខ្ង្ររប្់ខ្លួ្កនុងោរ

សរល់យុតរិធម៌ អនកោត់ករីទាងំឡាយប្តូវនវៀរចាក 
អគតិ ធម៌សង ្ិងប្បតិបតរិតាម្ុគតិធម៌សង 
ប្េមទាងំោ្់្ីលប្បាជំាប្បចា ំ្ិងចា ំ្ ីល
ប្បាបំី នៅនរៀងរាល់នងៃ្ីលសង។ ចនំពាេះប្េេះ
មហាកសប្ត តែលជានៅប្កមែ៏កេូំលននាេះនប្ៅេី
ករណី្យកិចចទាងំននាេះក៏ប្តូវបត្ាមទ្យ្េិធរាជ
ធម៌ តែលមា្ែប់ប្បោរតងមនទ្យៀត។ 

ក-ពាកយទ្យនំ្ៀមបង្ក រទ្យនំា្់៖ តាមពាកយ
ទ្យំន្ៀមតខ្ែរ ចា្់បុរាណ្តតងទូ្យនាែ ្ឱ្យជ្
ទាងំឡាយនវៀរចាក្ូវទ្យំនា្់្ឹងាន  េីនប្ពាេះ
ោលណាវវិាទ្យន ើងែល់នៅប្កមោត់ករី ភាគី
ទ្យំនា្់ទាងំ្ងខាងរតមងតតងតតខាតបង់     
ែូចៗាន េុំតលងន ើយ។ នែើមបបីង្ក រមិ្ឱ្យមា្
ទ្យំនា្់ ចា្់បុរាណ្តតងហាមថា ”កុំនធវើតប្្
ប្បវា្់ កុំ្ ង់សទេះជាមួយ” ឬ ”កុនំធវើតប្្ប្បវា្់ 

កុំ្ ង់សទេះចូលាន ” េីនប្ពាេះ នោកតតង្នងកត
ន ើញមា្ទ្យំនា្់ជាញឹកញាប់ ទាក់ទ្យង្ឹង
ោរតបងតចកភាគសលែំណាបំ្្ូវ ្ិងោរ
្ង់សទេះរនំោភបពំា្ាន នៅវញិនៅមក បងកជា
ទ្យំនា្់ែ៏រុានំរ ៉ាែូច  ុ្ឧតរម ប្បីជា ចាប េិ្ 
បា្េ្យល់្ុភា្ិតន្េះថា៖ «្ុភា្ិតន្េះ
នពាលប្តង់ៗ នបើនយើងេិ្ិតយនដ្ឋយសចិតសចង់ ក៏
គង់ន ើញជាក់ប្បាកែណា្់។ បា្ជានោក
ឃ្ត់អំនេើ ន្ោរនធវើតប្្ប្បវា្់ នប្ពាេះរតមង
នប្ចើ្តតទា្់ ទ្យនំា្់នានំកើតទុ្យកខនវទ្យនា។ មួយ
នទ្យៀតោរ្ង់សទេះ្ំតបង ចូលាន តតងតតទា្់
ាន  ន តុន្េះនទ្យើបនោកហាមឃ្ត់ថា “កុំនធវើ
ចូលាន ឱ្យនសាេះន ើយ”។» 

កនុ ងនរឿងទិ្យញែូររប្់ប្ទ្យេយ បុរាណ្
នោកតតងតតទូ្យនាែ ្ថា “្ូវទិ្យញ កុំឱ្យែូរ” 
េី ន ប្ពាេះោលណាទិ្យញនៅគឺ តតងតតដ្ឋច់
នប្្ចលអរឯីែូររប្់ាន វញិរតមងនាមំក្ូវោរ
មិ្នេញចិតរនដ្ឋយប្បោរនសសងៗ។ ចំនពាេះ
រប្់ជាបនញ្ញើ នគ  បុរាណ្នោកទូ្យនាែ ្ថា           
”បនញ្ញើ ន្ែើបំណុ្ល” េីនប្ពាេះោលណាប្ទ្យេយ
បនញ្ញើ តែលនគនសញើននាេះតប្បបាត់បង់ ឬវនិា្
 ិចនហាចនដ្ឋយប្បោរណាមួយ អនកទ្យទួ្យល
បនញ្ញើ រតមងមា្ោតេវកិចច្ ងប្ទ្យេយបាត់ននាេះ
នៅមាច ្់បនញ្ញើ វញិ ែូនចនេះអនកទ្យទួ្យលបនញ្ញើ មិ្
ប្តូវគិតនធវ្ប្បត ល ឬទ្យទួ្យលបនញ្ញើ ឱ្យតតរួច
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េីនែននាេះនទ្យនតាងគិតអំេីទ្យំ ំោរទ្យទួ្យលខុ្្
ប្តូវរប្់ខ្លួ្សងកនុងករណី្មា្ោរបាត់បង់។ 

បុរាណ្នោកទូ្យនាែ ្ប្រនទ្យៀតថា ”កុំ
នឈាល េះ្ឹងប្្ី កុំករី ្ឹងចិ្” េីនប្ពាេះនោក
យល់ន ើញថាម្ុ្សប្្ីតតងតតមា្ចិតរមិ្
្ឹង្រ។ នប្ចើ្ឆ្ប់ខឹ្ងន ើយក៏ឆ្ប់ជាតែរ
ចតំណ្កឯនឈាល េះ្ឹងាន ឯងរតមងនាមំក្ូវោរ
បាត់បង់ប្ទ្យេា េុំតលងន ើង ន ើយនបើនឈាល េះ
្ឹងចិ្វញិ គឺមុខ្ជាមិ្អាច ឬកប្ម្ឹង នេះករី
ណា្់ែបតិអីចិ្នៅប្្ុកតខ្ែរតតងមា្នឈាែ េះ
លបខីាងេូតករក្ីុរបរជំ្ ួញ មា្មា្ប្បាក់
ធ្ធា្នប្ចើ្ ្ប្មាប់្ូកនៅប្កមោត់ករីឱ្យ
ខ្លួ ្ នេះជា្ិចច។ ្ុភា្ិតន្េះ  ុ្ឧតរម
ប្បីជា ចាបេិ្ បា្អធិបាយទុ្យកមកថា៖ 

“ពាកយន្េះនោកនពាលថាឃ្ត់ កុឱំ្យ
ប្បុ្ៗនធវើភាល ងំភាល ត់ ទា្់មាត់ទា្់នឈាល េះវវិាទ្យ។ 
ែបតិនោកចាត់ប្្ីនៅនដ្ឋយតប៉ាក ចតមលកេី
ប្បុ្ នដ្ឋយធមែជាតិ  ទា ំងចិ តរគំ ្ិ តឫក
មារយទ្យ ្ឹងឃ្ល តេីប្បុ្មិ្ែូចាន ។ ធមែ
ជាតិប្្ីៗ ចិតរមិ្្ឹង នប្ចើ្ឆ្ប់នខ្ខឹ្ងតតឆ្ប់
ជា ប្បុ្ណាឆ្ប់ខឹ្ង្ឹងប៉ាេះពារនឈាល េះទា្់
តទ្យងាន ជាមិ្ខា្។ នទ្យើបនោកថា “កុនំឈាល េះ
្ឹងប្្ី”  វាអាប់្ួ្រីែល់ខ្លួ្ប្បាណ្ មិ្បា្
ជាោរអវីប៉ាុនាែ ្ បា្តតរុេះខា្ចិតរអាតាែ ។ មួយ
នទ្យៀតទុ្យកជាប្បុ្ ឬប្្ី មិ្ប្តូវនកើតករីអវី្ឹងាន

នប្ពាេះករីតតងខូ្ចខាតប្ទ្យេា ទាងំអ្់ាន ទាងំ
 នេះចាញ់។ អនក នេះក៏ដ្ឋច់ប្ទ្យេាធ្ធា្នា ំ
ឱ្យរខំា្ចិតរខ្ែួលខាែ ញ់ ចតំណ្កខាងឯអនកតែល 
ចាញ់ខូ្ចប្ទ្យេានកើតោន ញ់យ៉ា ងនប្កតលង។ 

ែូនចនេះ ោរបងកជនមាល េះករីោរ ំ្ ឹងាន  តតង
នា ំមក ្ូ វ ន្ចករី វ ិនា្ ប្កលំបាក  ែូ ច
្ុភា្ិតមួយបា្នពាលថា “ធៃ្ ់្ឹងងែ ប្ក្ឹង
ករី” ឬ “ធៃ្់នៅងែ ប្កនៅករី” ន ើយតែល ុ្
ឧតរមប្បីជា ចាប េិ្ បា្េ្យល់ជាពាកយ
ោេយែូចខាងនប្ោមន្េះ៖ 

្ុភា្ិត ន្េះ នបើ រ ិេះ រក  តាម្័យ
បុរាណ្នោកនពាលមក អ្់នយើងគួរយកជា
នាលបា្ ។ ជាពាកយបនាល ចជ្ប្្ីប្បុ្ មិ្
ឱ្យគិតខុ្្ ួ្ប្បមាណ្ ប្បមាងអនកសងមិ្គិត
ប្បាណ្ នកើតបា្ជានរឿងករីោរ នំ ើយ។ នប្ពាេះោរ
ករីោរ នំាបំនងកើ្ ចនប្មើ្នវោនទា្ឥតន្ប ើយ 
ទាងំខាងនចាទ្យ ចុងចនមលើយ នមាល៉ា េះន ើយតតខាត
ខូ្ចប្ទ្យេា។ ែូចកលតាល់កិ្តតងនរចប្េម 
ទាងំនលើទាងំនប្ោម ន្ែើៗាន ន តុន្េះនទ្យើប
ប្បាជញនោកនពាលថា ែូចមាតិោខាងនែើម
ននាេះ។ 

អនកប្េេះភិរមយភាសា អ ូ  នៅ ង៉ាុយ ក៏
បា្ទូ្យនាែ ្កូ្នៅអនកប្្ុកតប្្ចមាក ឱ្យនវៀរ
ចាកអំនេើ តែលបងកឱ្យមា្នកើតករីោរ សំងតែរ 
នៅកនុងោរប្បកបជីវភាេរ្់នៅប្បចានំងៃរប្់
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ខ្លួ ្ ។  នោកបា្ ទូ្យនាែ ្ អន ក ត ប្្ចមាក រ
ទាងំឡាយកុំឱ្យនលើកែីឯងនៅដ្ឋក់នៅតប្្
ខាងនគតាមបទ្យកណំាេយនៅកនុងចាប់នលប ើកងែី
ែូនចនេះថា៖ 

“កូ្នអើយធរណី្ នបើតាមគមពីរ តែល
នោក្តមរង កុចំង់បា្ធ ំប្បមុនំឆ្វៀលតឆ្វង កុំ
នលើកែីឯងលបដ្ឋក់តប្្នគ។ អំនេើអាប្កក់ 
មួយចំនរ ៀក្ក់  ធាល ក់ នៅ្ិរនយ បចចុ បប្ន
នោកិយ នកើតករីវាយនជរ មិ្តែល្ុខ្នទ្យ 
នប្ពាេះែីមួយ តា។ 

នោកបា្ផ្ដ ែំល់អ្់កូ្នៅអនកតប្្
ចមាក រឱ្យឧ្ា ៍ប្សា្់របង តតកុំឱ្យប្សា្់
របងឆ្លងចូលនៅកនុងែីនគ៖ 

“រនបៀបចមាក រ តងទារំកា យូរៗប្សា្់
មដង ប្សា្់ឱ្យប្តូវជួរ នមើលគួរ្មសង កុនំបើក
មុងឆ្លង នៅប្សា្់ខាងនប្ៅ។ មិ្ាប់ប្បន ើ្រ 
របងវានែើរ អនកមាខ ងវានៅដ  នកើតកដីនកើតោដ  ំអ្់
នខាអ្់អាវ ខឹ្ងអ្់ញាតិនត េីនប្ពាេះចមាក រ”។ 

ចំនពាេះនរ ឿងប្បគល់ប្ទ្យេយខ្លួ ្ែល់
អនកសង តែលទុ្យរគត ប្កខ្សត់ខ្ចីន្េះនោកទូ្យនាែ ្
ឱ្យនមើល េិ្ិតយឱ្យលអិតលអ្់អំេីឫកមារយទ្យ
រប្់ជ្ននាេះជាមុ្្ិ្ តប្កងប្តូវប៉ាេះចំនលើ
ជ្តែល “នធវើគុណ្បា្នទា្” មកវញិននាេះ

                                                            
5 អងគោរ្្រិ្័ែប្គចតិរកមពុជា៖ បណាដ បំ្កមង៉ាុយ គ.្
.២០០៥ 

ជាន តុនាឱំ្យនកើតកដីោដ អំ្់តប្្ចមាក រ ចា្ 
ឆ្ន ងំ ទ្យរំាែំឹងចាញ់ែឹង នេះ៖ 

“ចិតរលអប្កខ្លួ្ ចាទុំ្យកជាកបួ្ ជាកាល
្ិទា្ ន ើញអនកទុ្យរគត កមសត់អត់ឃ្ល ្ មិ្
សាគ ល់នពាេះនវៀ្ ហា ្ឱ្យនជឿខ្ចី។ នៅទារមិ្ឱ្យ 
តឹងនតឿ្ញយៗ ខឹ្ងបដឹងនកើតកដី ខាតទាងំប្ទ្យេយ
ចា្់ អ្់ទាងំប្ទ្យេយងែី ្គមនាប្កបី រវល់កដី
ខា្តង។ ចិតរលអមួយ នមប្តីជាញាតិ ្មដីខ្ចីតប្្ 
បា្ប្្ូវ្ីុ្កប់ ប្ត ប់ោច់តក រលំងឆ្ន តំខ្ 
ែក ូតមិ្បា្។ ឯងបដឹងវា ត កដីទាល់តតប្ក 
អ្់ឆ្ន ងំ អ្់ចា្ រប្់ក៏ខាត របរក៏ខា្ ែឹង
អ្់ប៉ាុនាែ ្ ទ្យំរាចំាញ់ នេះ។ ប្ទ្យេយធ្អវីៗ 
ចងោរនជឿខ្ចី នមើលមុខ្ឱ្យចា្់ កុនំចាលចាប់
តខ្ែរ កុំនភលចចាប់ប្េេះ តាមតតប្បទ្យេះ ប្បទាញ
្ងខាង”5។ 

្ុភា្ិត្ិងពាកយទ្យំន្ៀមេីបុរាណ្ 
តែលអនកប្បាជញនោកបា្ទូ្យនាែ ្ជាបណាដ ំ
្ប្មាប់កូ្នៅជំនា្់នប្ោយ ឱ្យនជៀ្វាង
វវិាទ្យ ឬកដីោដ ំ្ ឹងាន ន្េះ ទ្យំ្ ងជាមា្មូលន តុ
មកេីវវិាទ្យទាងំឡាយេុំអាចនដ្ឋេះប្សាយបា្
នដ្ឋយោរបដឹ ងសដ ល់ នៅ នៅ ប្កម ន ើយ។ 
េីនប្ពាេះនោកយល់ថា ជាទូ្យនៅ នៅកនុង្ងគម
តខ្ែរ នៅប្កមទាងំឡាយេុំអាចសដល់យុតរិធម៌
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ជូ្ែល់អនកសងន ើយ។ ្ុភា្ិតទាងំន្េះ
ត្ដង បជា ក់អេីំោរបាត់បង់ជនំ្ឿនលើប្បេ័្ធ
យុតរិធម៌តខ្ែរន្ទើ រតតទាងំប្្ុង អ្់ជានប្ចើ្
្តវតសក្លងមកន ើយ។ តតនទាេះជាយ៉ា ង
ណាក៏នដ្ឋយ នៅកនុង្ងគម ទ្យំនា្់គឺជានរឿង
តែលមិ្អាចនជៀ្វាងបា្ន ើយ។ រឯីោរ
បដឹ ងសដ ល់ាន ន ើ ងែល់ នៅ ប្កមក៏ ត តងជា
មនធាបាយ នដ្ឋេះប្សាយទ្យំនា្់ន្េះសងតែរ 
ន តុែូនចនេះន ើយនទ្យើបមា្បុរាណ្ភា្ិតមួយ
បា្នពាលទុ្យកមកថា “នខ្ពើមអាចម៍ន ើងជិេះែរំ ី
នខ្ពើមកដីន ើងចុងនតាន ត” ន ើយនបើនកើតកដី មិ្ប្តូវ
ប្បឆ្ងំតវា៉ា ្ឹងពាកយបង្គ ប់បជា រប្់នៅប្កម
ន ើយ នប្ពាេះបុរាណ្នោកបា ន្ពាលថា “កុោំច់ 
ឧ្ប្បកួតែំរ ីនកើតករីកុ ំប្បកួត្ឹងនៅប្កម”។ 
ពាកយទ្យំន្ៀមន្េះ  ុ្ឧតរមប្បីជា ចាប េិ្ 
បា្េ្យល់ជាពាកយោេយទុ្យកែូនចនេះថា៖ 

“ពាកយន្េះអនកប្បាជញនពាលឃ្ត់ឃ្ងំ 
មិ្ឱ្យម្ុ្សនយើងប្បប្េឹតរឆ្ន ងំ  ប្បណាងំ
វា្នា្ឺងែំរ។ី េីនប្ពាេះែំរជីា្តវោច មា្
ចិតរកណំាចខ្លួ្ឥតបី កនុងនប្េណាមួយមា្ែរំ ី
កុបំីោច់ឧ្ប្បកួតវា ។ ោលនបើប្បកួតែរំោីច 
វាអាច្ឹងនប្េចឱ្យមរណា ន តុន្េះបុរាណ្
នោកនពាលថា កុហំា ្តវា៉ា ្ឹង្តវធ។ំ ពាកយ
ន្េះអនកប្បាជញនោកប្្ែីថាែូចកូ្ករីជាែណំា ំ
ប្តូវកុបំ្បកួត្ឹងនៅប្កម គឺនោកអនកធជំាប្បធា្។ 

កនុ ងនរឿងករីោរ រំប្់ខ្លួ្ ប្តូវ្ៃួ្ចិតរនោកកុំ
ឈាល ្ពា្ តតមិ្ប្តូវខាល ចប្តូវតតហា ្នពាល
នរឿងខ្លួ្មា្ឱ្យចា្់ោ្់”។ 

ខ្-ពាកយទ្យនំ្ៀមទូ្យនាែ ្អនកោត់ករី៖ នប្ៅ
េីទូ្យនាែ ្ប្បជាជ្ទូ្យនៅឱ្យនជៀ្វាងទ្យំនា្់ ឬ
ោរបងកជានរឿងករីបរឹងសរល់ាន  ចា្់បុរាណ្ក៏
បា្ ទូ្យនាែ ្ អ ្់ អន កោត់ ករី ទា ំឡាយ  ឱ្ យ
ប្បកបនដ្ឋយ្ុចរតិ្ិងយុតរិធម៌ នដ្ឋយបា្
នពាលជា្ុភា្ិតទុ្យកមកជាអាទ្យិ៍ថា “នោែ ភ
ឥតខាែ ្ វនិា្ចា្់”។ ពាកយទ្យនំ្ៀមន្េះចង់
នពាល្ំនៅែល់នៅប្កមទាងំឡាយតែល
នោភល្់ប្បាថាន ប្បនយជ្៍ ឬោភ្ោក រៈ
ផ្ទ ល់ខ្លួ្ េីនរឿងករីតែលខ្លួ្ប្តូវជំ្ ុ ំជប្មេះ តែល
ជាន តុនាឱំ្យនៅប្កមននាេះបពំា្ចាប់ ឬេុំយក
ចាប់មកអ្ុវតរនែើមបសីរល់យុតរិធម៌ន ើយ។ 
ជួ្ោលនទ្យៀត នៅប្កមមា្ញាតិមិតរសាច់
សានោ ិតជាភាគីទ្យនំា្់ តែលជាមូលន តុ
នាឱំ្យនៅប្កមលនមអៀងនៅរកគូករីននាេះ ន ើយ
កនុ ងករណី្ន្េះ ោរជំ្ុំជប្មេះករីក៏ប្តូវប្បា្
ចាកេីចាប់្ិងយុតរិធម៌សងតែរ ែូចពាកយ
ទ្យំន្ៀមមួយបា្នពាលទុ្យកថា ”យល់ញាតិ 
ឃ្ល តចាប់”។ ខ្លឹមសារន្្ុភា្ិតន្េះ ប្តូវ
បា្បកប្សាយជាពាកយោេយនដ្ឋយ ុ្ឧតរម
ប្បីជា ចាប េិ្ តែលមា្ន្ចករីែូចតនៅ៖ 
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“ បុរាណ្ភា្ិតន្េះ នងលថាល ជាពាកយ    
ប្តង់ៗ មិ្ប្បសាន តែលនយើងរាល់ាន ក៏អាច
ន ើញេិត។ ធមែតាេួកជ្ជានប្េៀងោ្ ជា
ញាតិ្នារ ្ទាងំឆ្ៃ យជិត ោលនបើប្្ឡាញ់
ាន យ៉ា ង្និទ្យធ តតគិតនយគយល់មុខ្មាត់ាន ។ 
នបើនកើតនរឿងអវី ្ីមួយ តតងជួយ្នន្តង្គ េះឱ្យ       
វឌឍនា នទាេះបីជាមា្នទា្ធៃ្់យ៉ា ងណា ក៏
តកកុ្ាន ឱ្យបា្ប្សាល។ នបើនទា្ប្សាល
ប្សាប់តត្ប្មួល ឱ្យញាតិបា្ប្្ួលយ៉ា ង
វសិាលនែើមបឱី្យញាតិបា្ប្តោល  ឺឆ្អ លឱ្យ
បា្្ុខ្ន្រ។ី នទាេះបីចាប់ថាប្តូវមា្នទា្
ក៏ គង់្ននារ ្នប្បា្ប្បណី្ ្ប្មាប់ចាប់
ននាេះឱ្យប្សាល នដ្ឋយករីយល់មុខ្ញាតិ្នារ ្។ 
ោលនបើែូនចាន េះតតងន លៀងឃ្ល ត ចាកចាប់
នប្ពាេះញាតិនារំខំា្ ន តុន្េះអនកប្បាជញេី
បុរាណ្ ទូ្យនាែ ្ឱ្យនយើងខ្បំ្បយ័តន”។ 

ែូនចនេះភាេមិ្លនមអៀងន្នៅប្កម គឺ
ជាលកខខ្ណ្ឌ ្ប្មាប់ឱ្យបា្យុតរិធម៌ នពាលគឺ
យុតរិធម៌ េុំអាចត្រងនចញជារូបរាងបា្ន ើយ 
ែរាបណានៅប្កមនៅតតលនមអៀងននាេះ។ ន្េះគឺ
ជាករណី្យកិចចរប្់អនកោត់ករីទាងំឡាយ 
តែលប្តូវប្បុងប្បយ័តនជាប់ជា្ិចច ្ិងនជៀ្វាង
ឱ្យខាងតតបា្្ូវន្ចករីលនមអៀង ែូចបុរាណ្
ភា្ិតមួយបា្នពាលបណារ ទុំ្យកថា៖ 

“នហារាប្បយ័តនមាត់រអិល ជាងទ្យងោ្់
្ីលប្បយ័តននទ្យៀង នៅប្កមប្បយ័តនមិ្លនមអៀង 
អនកនសអៀងប្បយ័តនបាត់អកខរា”។ 

រឯីអនកប្េេះភិរមយភាសា អ ូ  នៅ  ង៉ាុយ    
ក៏បា្ផ្រ ទុំ្យក្ប្មាប់នៅប្កមទាងំឡាយឱ្យ
ប្បោ្់យកធម៌កណារ ល នជៀ្វាងអគតិធម៌
ទាងំឡាយ កុំនភលើតនភលើ្នមើលន ើញតតមា្
ប្បាក់ ឱ្យតាងំខ្លួ្ជាទឹ្យកតែលប្តូវរលំត់នភលើង
វវិាទ្យន្គូទ្យំនា្់ ជាេិន្្គឺ្ប្មប្ប្មួល
រវាងចាប់ចា្់ ្ ិងចាប់ងែី ឱ្យ្មប្្បតាមោរ 
វវិតរន្្ងគមែូចមា្ន្ចករីបជា ក់កនុងចាប់
ងែីជាពាកយោេយខាងនប្ោមន្េះប្សាប់៖ 

“នចេះចាប់បារាងំ កុនំភលច្ចច ំកតញ្ញូ ខ្្រី 
កុនំឆ្ែើង ួ្មាឌ នភលចញាតិប្បុ្ប្្ី ជំ្ ុ ំោត់ករី
យកឧនបោខ ។ កុោំ្់្ី នោ កុោំ្់នោនភា 
នទានសានមានហា កុំជក់អានភៀ្ កុំឃ្ល ្សឹក
ប្សា កុំ្អប់ខាងណា ្ចាច យកប្តង់។ លួង
នោមេិនសាធ កុឆំ្បនជា ត បញ្ចូ លឱ្យបង់ ឱ្យ
តបកឱ្យបាក់ ពាកយ្តយពាកយ្ងឃ កូ្នអើយ
សចិតសចង់ តប្មង់សាែ រតី។ កុនំភលើ្ន ើញប្បាក់ កុំ
នភលើ្ភាល ត់្ករិ ធាល ក់នៅអវចិី ោ្់ធម៌ទ្យ្េិធ 
រតឹន ើងរា្ី ាប់េីនោកិយ ែល់បរនោកនាយ។ 
អន កករីជា នភលើ ង កុំោត់ោ្់ ន ជើ ង  អន កមាខ ង
នមើលង្យ នៅប្កមជាទឹ្យក រឭំករោំយ កុនំជរ
កុំវាយ បងខំនាខុំ្្។ នចារខូ្ចលួចបល្់ រនីចារ
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្ែ័ប្គ្ែ្់ តណាហ ប្្ីប្បុ្ កុំ្អប់ខាងនណ្េះ 
បនញ្ច េះខាងនណាេះ លួមនោមបញ្ចុ េះបញ្ចូ ល
ចិតរករី។ កុែុំតឱ្យនៅរ  នបើន ើញាន នមល  ប្បាជាញ ាន
ខ្ចី  កុ ំឃ្ល ្ប្បាក់ប្បុ្ប្រុ េះខាងប្្ី នបើោ្់
ចាប់ងែី កុនំចាលចាប់ចា្់”។  

នដ្ឋយ្នងកត ន ើញថា នៅ ប្កុ ម
ទាងំឡាយេុំបែិបតរិតាមករណី្យកិចចរប្់
ខ្លួ្ អយុតរិធម៌នចេះតតរកីរាលពា្នេញកនុ ង
្ងគម ប្បជាជ្ខិ្តខ្ំត្វងយល់េីមូលន តុ
នាឱំ្យនកើតមា្អយុតរិធម៌ននាេះ។ កនុ ងនាល
បណំ្ងត្វងយល់អេីំមូលន តុទាងំន្េះ មា្
អនកប្បាជញតខ្ែរខ្លេះបា្បកប្សាយថាន្េះជាេុទ្យធ
ទ្យនំាយតែលបា្ទ្យ្ស្៍ទាយតាងំេី្ម័យេុទ្យធ
ោលមកនមល៉ាេះថា អំនេើអយុតរិធម៌្ឹងនកើតមា្
នជៀ្មិ្រួចន ើយែរាបណាោរនរៀបចំ្ ិងោរ
ប្គប់ ប្គងប្បនទ្យ្ជាតិេុំ ប្បកបនដ្ឋយធម៌         
បញ្ញតរិ។ 

គ-ខ្លឹមសារន្អគតិធម៌៖ តាមឫ្ន្
ពាកយ យុតរិធម៌គឺជាន្ចករីប្តឹមប្តូវនទ្យៀងប្តង់
តាមធម៌ ឬចាប់។ នែើមប ី្ នប្មចបា្្ូវន្ចករី
ប្តឹមប្តូវតាមចាប់ន្េះប្បនេណី្យុតរិធម៌តខ្ែរ 
តែលតសអកនលើមូលដ្ឋា ្ន្លទ្យធិ េុទ្យធសា្នា 
បា្ចងអុលមូលន តុន្ែនំណ្ើ រតែលមិ្ប្តឹម

                                                            
6 ត  ល ចនំរ ើ្  ៖ មរតកយុតរធិម៌តខ្ែរ ភននំេញ ឆ្ន ២ំ០០៩-
២០១០ 

ប្តូវ ឬមិ្នទ្យៀងប្តង់តាមចាប់។ មូលន តុ
ននាេះមា្នឈាែ េះថា “អគតិធម៌” តែល្ំនៅ
ែល់ន្ចករីលនមអៀងទាងំ៤ ប្បោរគឺ ឆ្នាទ គតិ 
លនមអៀងនប្ពាេះប្្ឡាញ់, នទាសាគតិ លនមអៀង
នប្ពាេះ្អប់ ឬនប្ោធ ភយគតិ លនមអៀងនប្ពាេះ
ភ័យ ឬខាល ច ្ិងនមាហាគតិ លនមអៀងនប្ពាេះ
វនងវង ឬលៃង់6។ 

 
៣.២-ណោលការណ៍យតុតិធម៌ 
ក-ចាបន់ តុសល៖“ចាប់ន តុសល” គឺ

ជា្ណំុំ្វធិា្តែលមា្នាលបណំ្ងកណំ្ត់
សលរប្់ន តុ ឬ កំណ្ត់សលតែលប្តូវ្ឹង
ន តុ ឬកណំ្ត់ចណំ្ងតែលចងភាា ប់ន តុនៅ
្ឹងសលតែលអាចនៅថា “ចំណ្ងន តុ្ិង
សល” ឬ ចំណ្ងន តុសល”។ ចាប់ន្េះមា្
នាលនៅត្វងរកសលតែល្មចនំពាេះន តុ
ប្្បតាម្ុភា្ិតបុរាណ្បា្នពាលថា “ទ្យេំ
ក់វានៅ នទ្យើបនៅន វាប្ជុេះ“ “មា្ប្បឡាយ នទ្យើប
ទឹ្យកវា ូរ” “មា្្រំាម នទ្យើបតឆ្កវាជុេះ” “មា្នភលើ
ងនទ្យើបមា្តសសង” ជានែើម។ នដ្ឋយអ្ុនោម
តាមចាប់ន តុសលន្េះ នាលោរណ៍្ចាប់
មួយចំ្្ួបា្បនងកើតន ើង ្ិងបងកប់នៅកនុ ង
ន្ចករីវ ិ្ ិចឆ័យរប្់អនកោត់ករីទាងំឡាយ។ 
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ខ្ -ចាប់េិត៖ ចាប់ េិត្ំនៅែល់
ចាប់ ឬវធិា្ទាងំឡាយណាតែលនកើតនចញ
េីោរ្នងកតនលើែនំណ្ើ រប្បប្េឹតរិនៅន្ធមែជាតិ 
នពាលគឺជាចាប់ធមែជាតិតែលនកើតមា្ន ើង
ជាក់ត្រងនទ្យៀងទាត់ ្ិងប្បាកែប្បជាេុំអាច
ប្ ប ត កកបា្។  ចាប់ ន ្ េះ ន កើ ត ន ចញ េី
ប្ េឹតរិោរណ៍្ធមែជាតិ តែលម្ុ្ស នោក
្នងកតន ើញ្ិងប្្ង់យកទុ្យកជាវធិា្ែឹកនា ំ
្ិងប្គប់ប្គង្ងគមេីនប្ពាេះជាចាប់តែលមា្
លកខណ្ៈេិតប្បាកែនដ្ឋយឯកឯង តាម
លកខណ្ធមែជាតិ។ ្ិលបៈន្ោរោត់ករីកនុ ង
នរឿងនប្េងតខ្ែរ បា្បំភលឺបត្ាមចំនពាេះ្ិយម
្័យន្េះ នដ្ឋយបា្នលើកន ើង្ូវចាប់េិត ឬ
ចាប់ធមែជាតិមួយចំ្ួ្ទុ្យកជាឧទា រណ៍្ 
តែលកនុងននាេះមា្ន្ចករី្នងកតនលើ្ភាេ
ធមែជាតិ ជាអាទ្យិ៍ថា៖ 

-“នែកនៅនលើរ្ធេ្់រតមងប្តូវេ្់ចឹក
មិ្ខា្”  

-“ប្តីឯណានៅជាប់ជុចនលើចុងន ើនកើត”   
-“កមាល ងំប្បាជាញ តតងមា្ជ័យជមនេះ នលើ

កមាល ងំោយជា្ិចច” 
-“នែើមបអីាចនែកកណារ លប្គប់ាន  គឺ

ប្តូវនែកយកកាល មជុចូំលាន ” 
-“មារ យេិតអាណិ្តកូ្ ទុ្យកឱ្យមារ យ

តកលងែនណ្រើ មកូ្ឥតអា្ូរយកតត នេះនែ”។ 

គ-ចាប់នារេពាកយ្្ា៖ ្ំនៅ
ែល់ចាប់ ឬ្ណំុំ្វធិា្ទាងំឡាយណា តែល
តប្មូវឱ្យបុគគលមាន ក់ៗប្បោ្់ខាា ប់ ្ូ វពាកយ
្្ារប្់ខ្លួ្ចនំពាេះអនកែនទ្យ ប្េមទាងំចាប់
បងខំអនក្្ាឱ្យទ្យទួ្យលខុ្្ប្តូវចំនពាេះោរ
បំពា្ពាកយ្្ារប្់ខ្លួ ្។  វធិា្ន្េះ
ទ្យំ្ងជាមា្ប្បភេ នចញេីប្កម្ីលធម៌រប្់
បុគគលមាន ក់ៗ តែលប្តូវប្បោ្់យក្ូវពាកយ
្តយ ឬពាកយេិត រកាន្ចករីនទ្យៀងប្តង់ជាប់
ជា្ិចចទាងំតសនកពាកយ្មរី  ទាងំតសនកអំនេើ
ប្បប្េឹតររប្់ខ្លួ្ ប្កម្ីលធម៌ន្េះ ប្តូវបា្
ចា្់បុរាណ្នលើកយកមកនប្បៀ្ប្បនៅជ្
ជនំា្់នប្ោយ នដ្ឋយចារកឹទុ្យកជា្ុភា្ិតមួយ
ចំ្ ួ្តែលតខ្ែរនយើងនៅចងចា ំ្ិង្ិយយរត់
មាត់ែល់្េវនងៃ។ ្ុភា្ិតមួយបា្នពាលថា 
”ម្ុ្សយក្មរី ែរំយីកភលុក”៖ ្ុភា្ិតន្េះ
នធវើោរនប្បៀបនធៀបតនមលន្ោរប្បោ្់ពាកយ   
្មរីរប្់ម្ុ្សមាន ក់ៗ នៅ្ឹងភលុ កែំរតីែល
តខ្ែរនយើងមា្ទ្យំន្ៀមទុ្យកែូចជាវតាុែ៏មា្តនមល
ខាល ងំណា្់កនុងចនំណាមអវយវៈមួយតួខ្លួ្ែរំ ី
ទាងំមូល។ ោរនារេពាកយ្្ា ឬោរ
ប្បោ្់ពាកយ្មរីមិ្ប្តឹម តតជាតនមល្ីលធម៌
នៅកនុង្ងគមប៉ាុនណាណ េះនទ្យ ប៉ាុត្រតងមទាងំជាបុេវ
ន តុតែលអាចនាមំក្ូវន្ចករី្ុខ្ ឬន្ចករី
ទុ្យកខ អាប្្័យនលើលកខណ្ៈលអ ឬអាប្កក់ន្
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ពាកយ្មរីននាេះនទ្យៀតសងែូច្ុភា្ិតមួយ
បា្នពាលថា “អណារ តជាអាទ្យិ៍ក្លង បា្្ុខ្
ទុ្យកខសងេីនប្ពាេះអណារ ត”។ ែូនចនេះ អណារ ត
តែលតណំាងឱ្យពាកយ្មរីឬពាកយ្្ាននាេះ 
គឺជានែើមន តុែំបូងបងអ្់តែលអាចញុាងំ
ទាងំន្ចករី ្ុខ្ ទាងំន្ចករី ទុ្យកខែល់អនក
នពាលពាកយ្មរី ននាេះ។ ្ាិតកនុ ង្័យន្េះ 
ពាកយ្មរីឬពាកយ្្ារប្់ម្ុ្សមាន ក់ៗ 
តប្មូវជាចាបំាច់ឱ្យអនកប្្ែីននាេះទ្យទួ្យលខុ្្
ប្តូវទាងំប្្ុង ចនំពាេះខ្លឹមសារន្ពាកយ្្ា 
្មរី ននាេះ ែូចមា្្ុភា្ិតជានប្ចើ្បា្
នពាលទុ្យកមកថា“រនាបបាក់យករនាបជួ្ ្មរី 
 ួ្មា្តតបង់ប្បាក់” ឬ “ជេំប់នជើងគង់បាក់ 
ជេំប់មាត់បង់ប្បាក់”។ ោរទ្យទួ្យលខុ្្ប្តូវចនំពាេះ 
ពាកយ្មរី  ឬពាកយ្្ារប្់បុគគលមាន ក់ៗ
អាចមា្ទ្យមៃ្់រ ូតែល់នធវើឱ្យមា្មាច ្់្មរី 
ឬមាច ្់្្ាននាេះបាត់បង់ជីវតិបា្នទ្យៀតសង 
នបើនយងតាមខ្លឹមសារន្្ុភា្ិតមួយចំ្ ួ្៖ 
“កភំាល ញសាល ប់នប្ពាេះមាត់” ឬ “ង្ប់្ឹង្មរីែូច
ប្តីកភំាល ញ” េីនប្ពាេះបុរាណ្នោកបា្្្ែត
ថា្មរីតែលនពាល ួ្នៅេុំអាចវលិប្ត ប់
នប្ោយបា្ន ើយ “បនាល មុតយកបនាល នជាេះ្មរី
 ួ្ជួ្មិ្បា្ន ើយ” ឬ “រនាបបាក់យក
រនាបជួ្ ្មរី ួ្ាែ ្អវីជួ្បា្ន ើយ”។ 
កនុ ង្័យន្េះ ចាប់បណារ បំិតាបា្ទូ្យនាែ ្ទុ្យក

មកថា “ទូ្យក ួ្កេំង់ រាតចវបងអង់ ងយមកចូល
ចាប់ ពាកយនលឿ្ ួ្ខាន ត នៅឥតគនំាប់ ងយ
មករកាប់ េុំបា្ន ើយណា”។ នសរើមនចញេី
តនមលជា្ីលធម៌តែលឆ្លុ េះបង្ហ ញតាមរយៈ
ពាកយទ្យនំ្ៀម តែលបា្នពាលទុ្យកជា្ុភា្ិត
ទាងំន្េះនយើង្នងកតន ើញថា ោរវ ិ្ ិចឆ័យករី
នរឿងនប្េងតខ្ែរ ក៏េុំឃ្ល តអំេីនាលោរណ៍្
នារេពាកយ្មរី ឬពាកយ្មរី្្ាន្េះតែរ។ 
ជាក់ត្រងែូចជានៅកនុងនរឿង នួញមាន ក់មា្
នែើមទុ្យ្តត១ ួង ្នមរចប្េេះវររាជមាតា កនុង
ឋា្ៈជាអនកោត់ករីបា្្នប្មចយក ”ប្ទ្យេយ
្មាល ញ់នេញចិតរ” តាមោរ្្ារប្់ នួញ
ចនំពាេះអនកចមលងមកនធវើជាមូលដ្ឋា ្ន្ោរតបង
តចករវាងគួវវិាទ្យទាងំេីរ នដ្ឋយអ្ុនោមតាម
ោរ្្ាសង ្ិងនាលោរណ៍្តបងតចក
ប្ទ្យេយតាមទ្យ ំំគុណ្កមែសង។ 

 -ចាប់បែិោរ៖ គឺជាចាប់ ឬវធិា្
ទាងំឡាយណាតែលតប្មូវឱ្យតប្នង្ងវតាុឬ
អំនេើអវី មួយនៅឱ្យមាច ្់វតាុ  ឬអំនេើ ននាេះវញិ 
មា្្័យថានបើជ្ណាមាន ក់ប្បប្េឹតរអនំេើអវីមួយ 
ជានទា្ជ្ននាេះ្ឹងទ្យទួ្យលបា្តប្នង្ង
នទា្ននាេះវញិ។ តតនបើជ្ណាប្បប្េឹតរអនំេើជា
គុណ្ ជ្ននាេះ្ឹងទ្យទួ្យលបា្្ូវោរតប្នង
្ងគុណ្វញិ។ ជាឧទា រណ៍្កនុ ងនរឿងែឹង
្ងែឹង អំតបង្ងអំតបង  ប្េេះមហាកសប្ត



 
 

-22- 

 

បា្យកចាប់បែិោរន្េះមកអ្ុវតរចំនពាេះ
វវិាទ្យ តែលនកើតមា្ន ើងរវាងន្ែាី្ិងបុរ្បរី
ប្បេ្ធកំ្ ត់។ នៅនេលតែលបុរ្កំ្ត់នធវើ
ឱ្យបាត់ែឹងរប្់ន្ែាីៗបា្តប្មូវឱ្យបុរ្កំ្ ត់ 
យកកូ្ប្បុ្រប្់ខ្លួ្មកនធវើជាខ្ញុ ំបនប្មើន្ែាី 
លុេះែល់នេលន្ែាីនធវើឱ្យតបក អតំបងកអមបុរ្
កំ្ត់ វ ញិ  ប្េេះមហាកស ប្តក៏បា្ោត់ករី
្នប្មចឱ្យន្ែាីយកកូ្ប្្ីរប្់ខ្លួ្នៅនធវើជា
ខ្ញុ ំបនប្មើបុរ្កំ្ត់ននាេះវញិតែរ នដ្ឋយប្េេះ
អងគន វងយល់ថានធវើតបបន្េះនទ្យើបប្តឹមប្តូវ
តាមនដ្ឋយគ្លងធម៌។ គ្លងធម៌ន្េះគឺប្េេះអងគ
ប្ទ្យង់នពាល្នំៅែល់ “ចាប់បែិោរ” ន្េះឯង។ 

ង-ចាប់្មធម៌៖  គឺជាវធិា្តែល
េិបាក្ឹងកំណ្ត់្ិយម្័យឱ្យបា្ប្បាកែ
ណា្់ េីនប្ពាេះជាវធិា្តែលតប្បប្បួលនៅតាម
ន តុ នៅតាមោលៈនទ្យ្ៈ តតមា្លកខណ្ៈ
្មាគ ល់រួមមួយគឺជាមាា៌កណារ ល សលូ វកណារ ល 
ឬជាវធិា្កណារ ល តែលបា្មកេីោរងលឹងតងលង
ឱ្យបា្ន្ែើភាេ នដ្ឋយនប្បៀបនធៀបនៅ្ឹង     
លកខណ្ៈប្ជុល្ិយម។ ្មធម៌អាចមា្្័យ
ថាន្ចករីប្តឹមប្តូវតាមធម៌ តាមចាប់ ឬវធិា្
តែលតចងអំេីន្ចករីន្ែើ  ែំនណ្ើ រន្ែើ  ឬសលូ វ     
កណារ ល។ ្មធម៌ គឺជាវធិា្ទាងំឡាយណា
តែលប្គប់ប្គង ្ិងនដ្ឋេះប្សាយទ្យំនាក់ទ្យំ្ង
្ងគម នដ្ឋយធម៌ ន្ែើ  ប្បា្ចាកន្ចករី

លនមអៀង នដ្ឋយន តុអគតិទាងំបួ្ប្បោរ 
នពាលគឺជាវធិា្តែលកណំ្ត់យកសលូ វកណារ ល
មួយតែលមិ្ប្សាលនេក មិ្ធៃ្់នេក មិ្
នខ្ាយនេក មិ្ខាល ងំនេក មិ្ខ្ព្់នេក មិ្
ទាបនេក ជានែើម។ 

នៅកនុង “នរឿងបុរ្កំ្ ត់ខ្ទមតកបរសទេះ
ន្ែាីនធវើប្តាប់ន្ែាី” នប្ពាេះតតមា្ចិតរប្បកប 
នដ្ឋយកតញ្ញូ កតនវទិ្យតាធម៌ បុរ្កំ្ ត់តែល
នធវើប្តាប់អនំេើប្បកបរបរចិញ្ចឹ មជីវតិរប្់ន្ែធី
រ ូតមា្ប្ទ្យេយ្មបតរិ នប្ចើ្្្ធឹក្នាធ ប់  
បា្យកមា្មួយ្ទក់មកជូ្ន្ែាី ទុ្យកជា
ែឹងគុណ្។ ន្ែាីចិតរនោភបា្ទាមទារឱ្យ
បុរ្កំ្ត់យកប្ទ្យេយទាងំអ្់មកតចកាន ។ 
បុរ្កមសត់េុំ្ុខ្ចិតរក៏បា្បឹរងសរល់ាន រ ូត
ែល់ប្េេះមហាកសប្ត។ ប្េេះមហាកសប្តេុំបា្
ជំ្ ុ ំជប្មេះន្ចករីឱ្យភាគីណាមួយ នេះឬចាញ់
ន ើយ តតតបរជាប្តា្់បង្អ ប់ឱ្យន្ែាី ្ិងបុរ្
កំ្ត់ចង្មព័្ធនមប្តី្ឹងាន  នដ្ឋយប្បទា្ 
មងគលោរែល់ កូ្ប្បុ្ន្ែាី  ្ិងកូ្ប្្ី
បុរ្កំ្ត់ឱ្យបា្ាន ជាបរីប្បេ្ធតនៅនែើមប ី
បញ្ច ប់វវិាទ្យែនណ្រើ មប្ទ្យេយន្េះ។ ោរវ ិ្ ិចឆ័យ
ន្េះតសនកនលើ នាលោរណ៍្មួយតែលអាច
កណំ្ត់បា្ថា “មូលប្ទ្យេយែបតិចងេ្ធ” ន ើយ
ន្េះជានាលោរណ៍្តែលអាចចាត់ទុ្យកថាជា 
្មធម៌ នដ្ឋយន តុថាោរោត់ករីន្េះេុំបា្
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ភាេចាញ់- នេះ ែល់គូវវិាទ្យណាមួយន ើយ។ 
ភាគីទ្យំនា្់ទាងំ្ងខាងអាចចាត់ទុ្យកថាន្ែើ
ាន  មិ្ នេះមិ្ចាញ់ នប្ពាេះតតោរោត់ករីរប្់
ប្េេះមហាកសប្តបា្អ្ុវតរតាមវធិា្្មធម៌
មួយគឺ “មួយប្ទ្យេយែបតិចងេ្ធ”។ 
 ឆ្លងតាមរយៈោរោត់នៅកនុងនរឿងនប្េង
នសសងនទ្យៀត ្មធម៌ធាល ប់បា្នធវើជាមូលដ្ឋា ្ន្
ោរជប្មេះន្ចករីសរល់យុតរិធម៌ជានប្ចើ្នលើកសង
តែរ។ កនុង្័យន្េះ “ោរ្នន្តង្គ េះអនកទ្យ្់នខ្ាយ
ឱ្យរួចសុតេីោរនបៀតនបៀ្ន្ជ្មា្អណំាច”។ 
គឺជាវធិា្្មធម៌តែលធានាភាេន្ែើាន កនុ ង
ោរង្ររ្់នៅ នដ្ឋយមិ្ប្តូវឱ្យអនកទ្យ្់នខ្ាយ
ទ្យទួ្យលរងោរប្បមាងេីអនកោចសាហាវយង់ នង 
ន ើយ។ ែូចាន តែរ “បន្តង្ក បជ្អកតញ្ញូ  ្ិង  
ន្ន្តង្គ េះអនកនធវើគុណ្” អាចចាត់ទុ្យកថាជា្មធម៌ 

េីនប្ពាេះអនំេើជាគុណ្កមែ្ មតតទ្យទួ្យលបា្្ូវ
កុ្លកមែ  មិ្ គួ រណាទ្យទួ្យលបា្្ូវោរ
នបៀតនបៀ្េីជ្រមិលគុណ្ន ើយ។ ម៉ាាង
នទ្យៀត “កមាច ត់បង់្ូវអំនេើេុករលួយប្គប់ជា្់
ថាន ក់” គឺជា្មធម៌តែលមា្នាលបំណ្ង  
្នន្តង្គ េះជ្្លូ តប្តង់ តែលទ្យទួ្យលរងអំនេើ
អយុតរិធម៌ ្ិងោរនធវើទុ្យកខបុកនមនញេីជ្េុក    
រលួយ។ 

                                                            
7 ត  ល ចនំរ ើ្ ៖ មរតកយុតរធិម៌តខ្ែរ ែ.ឯ.ម.  

ច-ចាប់ទ្យនំ្ៀម៖ គឺជាវធិា្ទាងំឡាយ 
តែលនកើត នចញេីទ្យមាល ប់ជាប់ជាទ្យំ ន្ ៀម 
ប្បនេណី្រប្់អនកប្្ុកែ៏យូរលង់ណា្់មក
ន ើយ។ ចាប់ទ្យំន្ៀមន្េះមា្ជាអាទ្យិ៍គឺ “ប្កមុ ំ 
ែណ្រឹ ងមារ យ នមមា៉ា យែណ្រឹ ងចិតរ”។ នែើមបតី្វង
យល់អេីំខ្លឹមសារន្ពាកយទ្យនំ្ៀមន្េះ នយើង្ូម 
នលើកយកន្ចករីេ្យល់ជាពាកយរប្់  ុ្
ឧតរម ប្បីជា ចាប េិ្ មកបង្ហ ញែូចតនៅ7៖ 

“ពាកយន្េះនោកនពាលតាមធមែតាន្
ន្ត្រី  តែលនៅជាកជញ  គឺជាប្កមុំប្េ ែចារ។ី 
អនកណាចង់បា្ជាភរយិ ប្តូវតតនាាំន ចូល
នៅ្រី ែ ល់មារ យឪ េុក នទ្យើ បគប ប ីតាមសលូ វ
នោកិយេីនប្េងនាយ។ នប្ពាេះប្្ីប្កមុំតូច
ប្ទ្យលុកនៅកនុ ងប្ទុ កឪ េុកមារ យមិ្អាច
្នប្មចនលើរូបោយចាត់ចាយខ្លួ្ឯងេុំទា្់
បា្។ នបើែល់នៅចា្់ជានមមា៉ា យ នទ្យើបអាច
ចណំាយនរៀបខ្លួ្ប្បាណ្តាមខ្លួ្នេញចិតរលែម
ប្បមាណ្។ នប្ពាេះនគធាល ប់នរៀបោរមុ្មរង។ អនក
តែលែណ្រឹ ងប្តូវ្ួរចិតរ បជា ក់ឱ្យេិតតាម
ទ្យំ្ង កុំបីរនំោភ ួ្រលំង នបើនគ្ែ័ប្គសង
្ឹមយកចុេះ។” 

នៅកនុង “នរឿងប្្ី២នាក់នឈាល េះែនណ្រើ ម 
នធែញន ើ” ប្េេះមហាកសប្តបា្វ ិ្ ិចឆ័យន្ចករី 
នដ្ឋយអ្ុវតរចាប់ទ្យំន្ៀមតែលបា្្្ែតថា
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កូ្បុរាណ្ប្តូវបា្ប្ទ្យេយ២ភាគ ចតំណ្កឯកូ្
បចចុបប្នបា្ប្ទ្យេយតតមួយភាគប៉ាុ នណាណ េះ។ កនុ ង
្័យន្េះ “កូ្បុរាណ្” ្ំនៅជ្ទាងំឡាយ
តែលបា្បិទ្យមាត់ប្ត ប់តភនកឱ្យម្ុ្សតែល
សាល ប់នលើនៅល រប្់ខ្លួ្។ ន្េះបង្ហ ញឱ្យន ើញ

ថា តាមទ្យំន្ៀមទ្យមាល ប់កូ្នៅទាងំឡាយប្តូវ
្ិាតនៅជិតជាប់ជុំវញិឪេុកមារ យ តែល ឺ
នរៀប្ឹងសាល ប់នែើមបនីមើលតងទាជំងំឺតមាក ត់រប្់
នោករ ូតែល់សុតជនាែ  មិ្ប្តូវនែើរនចាល ឬ
ចាកឆ្ៃ យេីនោកអនកមា្គុណ្ន ើយ។ 
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ឯកសារពិណក្ោោះ 
-ជួ្ ណាត ៖ វចនា្ុប្កមតខ្ែរ ភននំេញ ោរសាយរប្់វទិ្យាសាា ្េុទ្យធសា្នាបណ្ឌិ តយឆ្ន ១ំ៩៦៧ 

-ប្តឹង ង្ ៖ អរយិធមត៌ខ្ែរ ោរសាយរប្់អនក្ិេ្ធ គ.្. ១៩៧៥ 

-នៅ សានរឿ្ ៖ ប្បវតរសិាា ប័្ តខ្ែរ នបាេះេុមភនលើទី្យ១ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

-មីត្ល ប្តានណ្ ៖ មូលដ្ឋា ្ប្គេឹះអរយិធមត៌ខ្ែរ ភាគ១ គ.្. ២០១៣ 

-សាកលវទិ្យាល័យភននំេញអ្ររជាតិ ៖ រែាបាលសាធារណ្ៈ ឆ្ន ំ្ ិកា២០១៦-២០១៧ 

-សាយ បូរ ី៖ ្ីតរិែាបាលទូ្យនៅ នបាេះេុមពនលើកទី្យ៣ ភននំេញ ២០០២ 

-ត ម ឡាច ៖ សាា ប័្ ្នយបាលកមពុជាបចចុបប្ន៖ សាោភូមិ្ទរែាបាល ឆ្ន ២ំ០១៩ 

-ត  ល ចនំរ ើ្  ៖ មរតកយុតរធិមត៌ខ្ែរ ភននំេញ ឆ្ន ២ំ០០៩-២០១០ 

-អងគោរ្្រិ្័ែប្គចិតរកមពុជា៖ បណាដ បំ្កមង៉ាុយ គ.្.២០០៥ 


