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១. ទស្សនៈបារាំងស្រសសម័យអាណនិគម

 ពួកបារំាងសេសសម័យអាណានិគមជាអ្នកដេលបានសិកេសាបេវត្តសិាសេ្តខ្មេរម៊នគេ ហើយកាលនោះ 

គេតេងយលថ់ាសមយ័បរ៊ាណជាសមយ័ល្អបេសើរខ្ពងខ់្ពស។់ ផ្ទយុទៅវញិគេគតិថាសមយ័កណា្តាលជា សមយ័ 

មយួដេលអ្វីៗ ព៊សំវូតេមឹតេវូ ដោយសារគោលធំៗ នេអារេយធមប៌រ៊ាណរលាយឬស្ទើរសាបសនូេយទៅហើយ ដចូ្នេះ 

បេវត្តិវិទូមិនចាំបាច់យកមកសិកេសាឡើយ។ គឺបេព័ន្ធអប់រំនៅទ្វីបអឺរ៉៊បដេលធ្វើឲេយយល់របៀបនេះ។ កាលនោះ 

អ្នកបេជ្ញឲេយតម្លេចេើនទៅលើបេវត្តិសាស្តេសម័យប៊រាណ។ សូមបញ្ជាក់ថាន័យនេពាកេយ "ប៊រាណ" គឺបារាំង 

យោងទៅពាកេយ Antiquité ហើយចេើនតេយកអាណាចកេរ៉មូាុងំមកធ្វើជាគោល ដោយចាតទ់ក៊ថាជាអារេយធម៌

ដេលបេសើរជាងគេ បានសេចក្តីថាគេចាត់ទ៊កអាណាចកេរ៉ូមាុំងថាជាគមេូសមេប់អារេយធម៌ទាំងឡាយក្នុង 

ពិភពលោកទាំងមូល។ សូមរំឮកថាអាណាចកេរ៉ូមាុំងមានជីវិតនិងវិវឌេឍន៍ក្នុងរយៈពេលបេំសតវតេស ពោលគឺ

ចាប់ពីឆ្នាំ២៧ម៊នគ.ស.ដល់ឆ្នាំ៤៧៦កេយគ.ស.។

 ពេលមកដល់សេ៊កខ្មេរ អ្នកបេជ្ញបារាំងជួបបេទះឃើញអារេយធម៌អង្គរ ហើយយល់ថាអារេយធម៌នេះ 

មានលក្ខណៈទូទៅបេហាក់បេហេលគ្នានឹងអារេយធម៌រ៉ូមាុំង។ លក្ខណៈនោះមានបួន ៖ ទីមួយជាអារេយធម៌ដេល 

ចាស់ប៊រាណ,  ទីពីរមានទឹកដីធំធេងបេៀបដូចអាណាចកេរ៉ូមាុំង, ទីបីមានបេសាទថ្មធំៗ (ដូចជាអង្គរវត្តនិង 

បាយ័ន្ត), ទីបួនមានសិលាចារឹកជាចេើនដេលបេើភាសាមួយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពោលគឺសំសេ្កឹត ដេលអាចយកមក

បេៀបធៀបនឹងភាសាឡាតាំងបាន។ គំនិតនេះមានជាទូទៅនៅចនោ្លោះទសវតេស១៨៥០និងទសវតេស១៩៥០ 

(រូបលេខ១)។ 

១ កំណត់និពន្ធនាយក ៖ នេះព៊ំមេនជាអត្ថបទកេបោះកេបោយដេលចំណុចលើកឡើងនិមួយៗនៅក្នុងនោះមានភាពល្អិតល្អន់ឡើយ គឺគេន់

តេជាការដាក់មកជាសំណេរវិញដោយមានការកេសមេួលបន្តិចបន្តួចនូវបាឋកថាមួយដេលអ្នកនិពន្ធធ្វើនៅថ្ងេទី២៥ កក្កដា ២០១៤ ជា 

ភាសាខ្មេរ ហើយបនា្ទាប់មកជាភាសាបារាំង កេមការចាត់ចេងរួមនេ យសោធរ និង សាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទវិចិតេសិលេបៈ។
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 ល៊ះដល់មានគំនិតថាអង្គរជាអាណាចកេរ៊ងរឿងដូច្នេះហើយ ទើបគេមានគំនិតជាប់ជាមួយនោះថា

សម័យកេយអង្គរជាសម័យឱនថយនៅក្នុងបេវត្តិសាស្ត្រខ្មេរ។ យល់យា៉ាងនេះដោយសារតេសម័យកេយ 

អង្គរខ្វះលក្ខណៈទាំងបួននោះឯង គឺថាទីមួយជាអារេយធម៌ដេលមិនចាស់ប៉៊នា្មានទេ រហូតដល់អ្នកបេជ្ញបារាំង 

បេើពាកេយថា Moderne (ទំនើប) ទៀតផង, ទីពីរជានគរតូចមួយដេលបានបាត់បង់ទឹកដីចេើន, ទីបីសំណង់

ធ្វើអំពីឈើសឹងតេទាំងអស់ ស្ទើរលេងបេើថ្ម ហើយលេងសាងបេសាទធំៗដូចម៊នទៀត, ទីបួនមន៊សេសនិយម

សរសេរចារអ្វីៗទ៊កលើតេកេដាសឬស្លឹកចេើនជាងលើផ្ទាំងថ្ម ព៊ំតេប៉៊ណោ្ណោះលេងចារអត្ថបទអ្វីមួយទាំងមូល

ជាភាសាសំសេ្កឹតដូចប៊រាណកាលទៀត។ 

 ជាការពិតហើយ ការគិតនិងការជឿតាមគ្នាថាសម័យកេយអង្គរជាសម័យឱនថយនោះ មានផល 

បេយោជន៍ចំពោះនយោបាយអាណានិគមបារាំង ដេបិតគេតេងតេឃោសនាថាគេមកសេ៊កខ្មេរដើមេបីជួយសា្តារ 

សង្គេះអារេយធម៌ខ្មេរដេលសេ៊តច៊ះកេយពីសម័យអង្គរមក (រូបលេខ២)។ គេមិនតេឹមតេឃោសនាទេ គឺគេ 

ជឿពាកេយខ្លួនឯងនោះទៅទៀត។ គេជឿថាគេមានបេសកកម្មជួយលើកតម្កើងអារេយធម៌ខ្មេរ ដោយបេើពាកេយថា 

Mission civilisatrice មានន័យថាគេតេូវផ្តល់អារេយធម៌មួយថ្មីទៅខ្មេរ ពេះខ្មេរបាត់បង់អារេយធម៌ខ្លួនតាំងពី

អង្គរធ្លោក់ច៊ះមក។

រូបលេខ១ រូបលេខ២
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 កេពីបេព័ន្ធអប់រំនៅអឺរ៉៊ប ហើយកេពីការជឿខ្លួនឯងថាគេតេូវផ្តល់អារេយធម៌ថ្មីទៅខ្មេរ  ពួកបារាំង

កើតឬបង្កើតគំនិតថាខ្មេរច៊ះឱនថយនៅសម័យកណា្តាលដោយសារតេសា្ថានការទូទៅនេសេ៊កខ្មេរក្នុងស.វ.

ទី១៩លំបាកយកភ្នេកមើលខា្លោំងណាស់។ កាលនោះខ្មេរកេីកេបំផ៊ត ពេះតេធ្វើសង្គេមមិនចេះចប់មិនចេះ

ហើយក្នុងរវាងបេមាណកន្លះសតវតេស មិនថាជាមួយសៀមឬជាមួយយួនឡើយ។ ល៊ះបារាំងចូលមកឃើញ 

ថានៅសមយ័បរ៊ាណមានការថ្កុថំ្កើងរង៊រឿង គេចៀសព៊ផំត៊ទេពកីារយលថ់ាបេទេសនេះធ្លោកខ់្លនួដន៊ដាបតាងំ 

ពីចប់សម័យអង្គរមក។

 រឿងទំាងអស់នេះហើយដេលធ្វើឲេយលោក Bernard

Philippe Groslier យល់ថាគឺពួកបារាំងខ្លួនឯងតេម្តង

ដេលជាអ្នកបង្កើតគំនិតថា ខ្មេរធ្លោក់ខ្លួនសេ៊តច៊ះនៅសម័យ 

កណា្តាល2

២។ គេពំ៊តេមឹតេសរសេរអំពីរឿងនេះនៅក្នងុទសេសនាវដ្ដី

សេវជេវដូចជា Bulletin de l’École française d’Extrême-

Orient ប៉៊ណោ្ណោះឡើយ គឺគេបញ្ចូលគំនិតថាឱនថយនេះទៅ

ក្នុងសៀវភៅសិកេសាទៀតផង (រូបលេខ៣)។ សូមេបីតេកេយ 

ពីបានឯករាជេយហើយក៏ដោយ ក៏គេនៅតេយល់ជាទូទៅថា 

គ្មានអ្វីដេលគួរឲេយចាប់អារម្មណ៍កេពីអង្គរឡើយ រហូតដល់ 

មានពាកេយថាកេយពីអង្គរមកគឺជា   "សម័យខ្មាងងឹត"  (Cam-

bodia’s Dark Age)។ ប៉៊ន្តេទោះជាយា៉ាងណាក៏គង់មាន

អ្នកបេជ្ញខ្មេរពីរនាក់ ដេលពេយាយាមពនេយល់ថាសម័យកណា្តាល 

មិនដាច់ ពីសម័យអង្គរទាំងសេ៊ងទេ។ តាំងពីទសវតេស១៩៥០ 

មក  លោកគេូ អូ ឈៀង ហើយបនា្ទាប់មកអ្នកគេូ ពៅ សាវរស 

តេងតេបង្ហាញពីភាពល្អបេសើរនេវបេបធម៌សម័យកណា្តាល។

២. ទស្សនៈខ្ម្ររន្រចុងសម័យកណ្ត្រលស្តីអំពីការចុះស្រុតឱនថយ

 ប៉៊ន្តេបេសិនបើយើងយកបេធនបទនេះមកពិចារណាវេងឆ្ងាយ យើងនៅតេពិបាកអះអាងថាមាន

តេបារាំងស៊ទ្ធសាធដេលបង្កើតគំនិតថាខ្មេរធ្លោក់ច៊ះដ៊នដាបនៅសម័យកណា្តាល។ តាមពិតទៅគំនិតនេះមាន 

តាំងពីម៊នបារាំងចូលមកសេ៊កខ្មេរម៉េ្លះ គេន់តេថា "ឱនថយ" នេះ ខ្មេរនិងបារាំងឲេយហេត៊មិនដូចគ្នាទេ។ 

 ចាប់តាំងពីច៊ងស.វ.ទី១៨មក ខ្មេរជាទូទៅយល់ថាសេ៊កខ្លួនច៊ះដ៊នដាបដោយសារតេបាត់ពេះគោ។ 

ទោះជាបេភពណាក៏ដោយ មិនថាពេះរាជពងេសាវតារ, ព៊ទ្ធទំនាយ, ឬការនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយឡើយ 

២ Grolier 1985-1986: 5-30។

រូបលេខ៣
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ដេបិតសាច់រឿងមានតេមួយ។ បើសង្ខេបតេមួយមា៉ាត់មកគឺថា 

តំាងពីបនា្ទាយលង្វេករលំ ហើយបាត់ពេះគោដេលមានកេបួន 

នៅក្នុងពោះនោះ ខ្មេរដេលធ្លោប់កប់ពពកកា្លោយធ្លោក់ខ្លួនមក 

ជេកអាចម៍ជន្លេន។ សៀមឈ្លោនពានក៏មាន, យួនឈ្លោនពាន 

ក៏មាន, ចេបោំងគ្នាឯងក៏មាន។ ក្នុងន័យនេះ សម័យលង្វេក 

ម៊នពេលបេកបនា្ទាយនោះជាសម័យដ៏ល្អបេសើរ។ សូមេបីតេ 

សព្វថ្ងេនេះហើយក៏ដោយ ក៏នៅមានគេជឿរឿងពេះគោពេះ 

កេវរហូតដល់មានបោះព៊ម្ពជាសៀវភៅទៀតផង (រូបលេខ៤)។ 

 បេការដេលខ្មេរនិងបារាំងបកសេយខ៊សគ្នាអំពី

រឿងច៊ះសេ៊តតេមួយនេះទាក់ទងទៅនឹងការយល់អំពីពេល។ 

បារាំងយល់ថាពេលជាខេសេបនា្ទាត់ ឬក៏ថាជាកាំជណ្តើរដេល 

មន៊សេសឡើងពីកេមទៅលើ។ ក្នុងន័យនេះ កាំខាងលើតេងតេ 

ល្អជាងកាំដេលនៅកេម មានន័យថាអនាគត តេងតេល្អ 

បេសើរជាអតីតកាល។ បើមើលទៅបច្ចេកទេសឃើញថាគួរ

ឲេយគិតដូច្នេះមេន ដោយសារការលូតលាស់តេងទៅម៊ខមិន

ដេលចប់ (Progrès)។ សេ៊កណាមិនសា្គល់បច្ចេកទេសទំនើប

ដូចជាសេ៊កខ្មេរ ពួកអឺរ៉៊បយល់ថាគេតេូវផ្តល់អារេយធម៌ថ្មីឲេយ ហើយអារេយធម៌នោះមានន័យដូចបច្ចេកទេស 

ទនំើបនោះឯង។  ចពំោះខ្មេរវញិ ពេលជាកងម់យួដេលវលិព៊ឈំប,់ ជាវដ្ដដេលចបម់យួហើយមយួថ្មផី្តើមឡើង 

ទៀត, ជាកលេបដេលតពីមួយទៅមួយ។ បើនិយាយក្នងុពេះព៊ទ្ធសាសនា គេជឿថាសាសនាពេះសមណគោតម 

មាន៥០០០ឆ្នាំកេយពីពេះអង្គចូលនិពា្វនទៅ។ បច្ចុបេបន្ននេះជាពេលដេលសាសនាទេ៊តទេមខា្លោំងទៅៗ រី

ឯការបាក់បេកខា្ចាត់ខា្ចាយបនា្ទាយលង្វេកជាសញ្ញាឲេយដឹងថាមន៊សេសលោកចូលមកក្នុងសម័យកលិយ៊គហើយ  

រហូតដល់គេបេើពាកេយថា "លង្វេកសាសនា" គឺថាជាពេលចេបូកចេបល់វឹងស៊៊ងដេលស្ថតិនៅចនោ្លោះកលេបពីរ។ 

 រឿងនិទានទំាងប៊៉នា្មានស្តីពីការបាក់បេកបនា្ទាយលង្វេកតេងតេទាក់ទងទៅនឹងហេត៊ការណ៍បេវត្តិសាស្តេ

អំពីចមេបោំងនៅច៊ងស.វ.ទី១៨ ដេលសៀមជាអ្នកវាយល៊ក3

៣។ ពេឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងនៅគ.ស.១៧៧៨ 

កាលដេលសន្តតិវងេសសៀម     "ចកេី"   វាយនគរវៀងចន្ទន៍ ហើយយកបេតិមាពេះកេវមរកតមកទ៊កនៅកេ៊ងទេព 

(បាងកក) ដេលគេបេតិសា្ឋានជាឱឡារិកនៅឆ្នាំ១៧៨៥ថាជាពេះព៊ទ្ធរូបដេលថេរកេសាពេះញាតិវងេសសៀម4

៤ 

៣ Ang 1997: 62-69  និង Chandler 2008: 101។
៤ Woodward 1997: 506 និង Lingat 1935: 8-38។

រូបលេខ៤
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(រូបលេខ៥)។ នេះជាពេឹត្តិការណ៍ធំធេងពន់បេមាណនៅឥណ្ឌាូចិនជាន់នោះ រហូតដល់ខ្មេរយករឿងពេះកេវ 

មកផេសំជាមួយនឹងរឿងបាក់បេកបនា្ទាយលង្វេកហើយចារក្នងុពេះរាជពងេសាវតារទៀតផង។ ឃើញថាគេបញ្ចលូ 

រឿងនេះមកក្នងុបរិបទពេះព៊ទ្ធសាសនាពេញទី។ មេយា៉ាងទៀត រំឭកពីការបាក់បេកបនា្ទាយលង្វេកជាមធេយាបាយ 

មួយសមេប់ថ្កោលទោសការឈ្លោនពានពីសំណាក់សតេូវទាំងឡាយ ជាពិសេសសៀមដេលជាសតេូវធំជាង 

គេនេខ្មេរនៅដើមស.វ.ទី១៩ (រាជេយពេះបាទអង្គច័ន្ទទី៣ ៖ គ.ស.១៨០៦ - ១៨៣៥)។ តាមពិតទៅ នៅម៊ន 

ស.វ.ទី១៨ យើងមិនឃើញមានសា្លោកសា្នាមអ្វីបេកដដេលបង្ហាញថាខ្មេរសោកសា្តាយខា្លោំងពីការបាក់បេកខា្ចាត់

ខា្ចាយបនា្ទាយលង្វេកនោះទេ។ 

៣. ការប្រឹងងើបឡើងវិញន្រសម័យកណ្ត្រល

 បេការដេលព៊ំសូវមានការសោកសា្តាយពីការបាក់បេកបនា្ទាយលង្វេក គឺទីមួយមកពីរាជេយអំណាចខ្មេរ 

កាលនោះនៅរឹងមាំ។ ពេះរាជាខ្មេរបង្កើតរាជធនីឧត្ដុង្គតមកទៀតនៅដើមស.វ.ទី១៧ ហើយរាជេយអំណាច 

ពេលនោះនៅមានពេញលេញ។ ការជួញដូរជាមួយបេទេសជិតឆ្ងាយធ្វើឡើងជាធម្មតា ហើយគួរឲេយចាប់ 

រូបលេខ៥
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អារម្មណ៍ថាខ្មេរមានលទ្ធភាពទិញអាវ៊ធទំនើបដើមេបីទប់ទល់នឹងសៀម, ចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាយ៊ទ្ធសាស្តេជាមួយ 

ស្តេចយួនតេកូល Nguyên, ឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយមណ្ឌាលអំណាចឆ្ងាយៗដូចជា Goa, ជប៉៊ន។ល។ ទាំងនេះ

បង្ហាញថាគ្មានមូលហេត៊ដេលធ្វើឲេយមានការសោកសា្តាយខា្លោងំពីបនា្ទាយលង្វេករលំនោះទេ។ បេការទីពីរ ពេះរាជា 

ដេលគង់នៅឧត្តុង្គហាក់ដូចជាគេន់តេយល់ថាពេះអង្គគេងរាជេយបន្តមកពីលង្វេកជាធម្មតាតេប៉៊ណោ្ណោះ ដេបិត 

គេប់អង្គទាំងម៊នទាំងកេយនៅក្នុងសន្តតិវងេសតេមួយ។ មេយា៉ាងវិញទៀតអតីតពេះរាជវាំងឧត្តុង្គនិងវត្តតេឡេង 

កេងនៅលង្វេកស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាបេមាណតេ៦គ.ម.ប៉៊ណោ្ណោះ បើទាញខេសេបនា្ទាត់ឲេយតេង់ពីមួយទៅមួយ។ រី

ឯរាជបេវេណីដេលមានមកនៅលង្វេកតេូវតេរកេសាគោរពតមកទៀតនៅឧត្តុង្គជាធម្មតា មិនតេូវឲេយមានការ

បាត់បង់ឬបេសចាកអ្វីទាំងអស់។

 បើនិយាយពីទិន្នន័យដេលបានតេង់មកពីស.វ.ទី១៧ គឺមានដោយកមេ ឬក៏ថាមានមិនចេើនទេ។  

បេពេណីដេលយើងអាចរកដានឃើញ មិនពិសេសអ្វីតេនឹងលង្វេកប៉៊ណោ្ណោះឡើយ តេគឺអាចនិយាយបាន 

សមេប់សម័យកណា្តាលទាំងមូល បានសេចក្តីថាតេងមានតាំងពីសម័យអង្គរមក  ដេបិតគេចេើនតេផ្អេកលើ 

គំនិតអំពី "មហានគរ" (អង្គរធំ) ដេលមានបេសាទបាយ័ន្តនៅចំកណា្តាល។ ឧទាហរណ៍ ទីបូជាធំនៅលង្វេក 

គឺវត្តតេឡេងកេង។ ឈ្មាះវត្តនេះគេដាក់ឡើងតាមរូបរាងដំបូលបេភេទ "ម៊ខដាច់" ពោលគឺដេលមានហោជាង 

លយចេញមកទិសទាំងបួន ហើយដេលចំពីកេមនោះគេតម្កល់ពេះព៊ទ្ធរូបបួនអង្គឈរបេមកទិសទាំងបួន 

ដូចគ្នា។ បេពេណីម៊ខបួនឬចត៊ម៊ខ5 

៥ ចេបោស់ជាម៊ខបួននៅបេសាទបាយ័ន្តនោះឯងដេលជាបេភព ហើយ

ដេលយកមកសមេបនឹងពេះព៊ទ្ធសាសនាសម័យកណា្តាលដេលផ្អេកខា្លោំងលើពេះសេីអារេយមេតេីយ៍ ពេះគេ

ជឿថាពេះអង្គទាំងបួននោះក៏ជានិមិត្តរូបនេពេះទីបេំដេលនឹងច៊ះមកបេសមន៊សេសនៅអនាគតដេរ6

៦។ 

 ពិនិតេយតេសិលាចារឹកទៅឃើញថានៅស.វ.ទី១៦និងទី១៧ ស្តេចខ្មេរធ្វើអ្វីៗតេងតេយោងទៅអង្គរ។ 

គេយកឈ្មាះរាជធនីអង្គរ ពោលគឺ "សេីយសោធរ" មកដាក់ឈ្មាះរាជធនីកេយមក ហើយដេលកា្លោយ 

ជា "សេីសន្ធរ"។ បើនិយាយតេរឿងឈ្មាះដដេល នៅមានឧទាហរណ៍ផេសេងៗទៀត ដូចជា  "សូរេយវម៌" នៅ 

សម័យអង្គរកា្លោយមកជា "សូរិយោពម៌" នៅសម័យកណា្តាល7

 ៧ ។ ព៊ំតេប៉៊ណ្ណេះ បេភពនៅសម័យកណា្តាលចេើន

និយាយថា ស្តេចជា "កំពូលឥន្ទេបេស្ឋនគរ" ហើយយើងដឹងថា ឥន្ទេបេស្ឋ (បាលីថា ឥន្ទបត្ត) នេះជាឈ្មាះ 

កេ៊ងដេលពេះឥន្ទេគង់នៅ រីឯវាំងនេពេះឥន្ទេមានឈ្មាះជាបាលីថា    "ពេជយន្ត" 8

៨ សឲេយឃើញថាអ្វីៗក៏យោង

ទៅមហានគរនោះឯង។ 

 ទោះបីកេមជេឈដា្ឋានវាំងក៏មន៊សេសមា្នាទូទៅតេងតេយោងលើមរតកអង្គរជាធំ ហើយមរតកនេះជា 

ខ្លឹមសារនេបេពន័្ធអប់រំ ដូចអ្នកគេូ ពៅ  សាវរស ធ្លោប់បង្ហាញនៅតាមសំណេរផេសេងៗជាចេើន។ អ្វីៗដេលជា 

៥ អាំង ជូលាន ២០១៤: ៨៣-៨៩។
៦ Thompson 1995: 153-166។
៧ សំសេ្កឹត "សូរេយ" បើជាបាលីគឺ "សូរិយ"។
៨ អានមួយមា៉ាត់ៗគឺ             /picy╡╟n/                   បើអានញាប់តាមមាត់និយាយគឺ  /p╡y╡╟n/ ល៊ះបកមកសរសេរវិញកា្លោយទៅជា "បាយ័ន្ត"។
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មរតកអង្គរ គេហៅថា "តេភេទ"9 

៩ នៅសម័យកណា្តាល។ ដើមឡើយតេភេទបេថា "វេទទាំងបី" (វិជា្ជាទាំង

បី) រាយមកគឺ ឬគវេទ, សាមវេទ, យជ៊វ៌េទ។ តេការយល់ជាទូទៅចេើនសម្តាទៅន័យពីរយា៉ាង ៖ មេយា៉ាងសម្តា 

លើសតេ ឬក៏វិជា្ជាណាដេលមានលក្ខណៈជាពេហ្មញ្ញសាសនា ឯមេយា៉ាងទៀតគឺជាឈ្មាះសតេដេលមាន 

ចំណងជើងថា "តេភេទតេតយ៊គ" ដេលរៀបរាប់ពីកំណើតលោកតាំងពីកេិតយ៊គ (យ៊គម៊នគេបង្អស់) ត 

មកដល់តេតយ៊គ (យ៊គជាទី២បនា្ទាប់មក) ឈនចូលមកដល់យ៊គទី៣ដេលហៅថាទា្វបរយ៊គ។ នៅសម័យ 

កណា្តាលនរណាដេលចង់ចូលបមេើហ្លួងក្នុងរាជការតេូវតេចេះតេភេទជាចាំបាច់។ មរតកពេហ្មញ្ញសាសនា

ទាំងអស់នេះជាខ្លឹមសារនេបេព័ន្ធអប់រំនាសម័យកណា្តាល។ 

 មេយា៉ាងវិញទៀត ចំពោះកវីបណ្ឌាិតនៅសម័យកណា្តាល តេភេទនេះតេូវមានទំនាក់ទំនងចេបោស់នឹង 

បេសាទអង្គរវត្ត។ កេយពីយ៊គទាំងពីរដំបូង (កេិតតយ៊គ និងតេតយ៊គ) មន៊សេសឈនចូលក្នុងយ៊គទី៣ 

ហៅថាទា្វបរយ៊គ។ គឺនៅពេលនោះហើយដេលសាសនាពេះព៊ទ្ធចាប់ផ្តើមលូតលាស់។ ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ តួ 

អង្គទាំងប៉៊នា្មានស៊ទ្ធសឹងកើតឡើងក្នុងយ៊គនោះ។ ពេះរាមដេលជាអ្នកកាន់ពេះព៊ទ្ធសាសនាទៅវាយបង្កោេប 

នគរលង្កោ ដេលគេប់គេងដោយកេ៊ងរាពណ៍ជាអ្នកកាន់ពេហ្មញ្ញសាសនា។ ក្នុងសំណេររាមកេរ្តិ៍នៅស.វ. 

ទី១៧ គេរៀបរាប់ពីនគរលង្កោហាក់ដូចជារៀបរាប់ពីរាជធនីអង្គរតេម្តង។ គមេូមានតេមួយ ឯអ្នកសាងក៏ 

មានតេមា្នាក់ ពោលគឺពេះពិស្ណុការ បានសេចក្តីថាចំពោះគេ លង្កោជានិម្មិតរូបអង្គរដេលជាទីកេ៊ងប៊រាណ 

ហើយដេលកាន់ពេហ្មញ្ញសាសនា10 

១០។ 

 ផ៊តពីយ៊គទី៣ទៅ  យ៊គទី៤ជាយ៊គច៊ងកេយ ហៅថា កលិយ៊គ។ ខ្មេរជឿថាខ្លនួរស់នៅក្នងុកលិយ៊គ 

នោះឯង។ ក្នុងកលិយ៊គនេះហើយដេលសាសនាពេះសមណគោត្តមនឹងតេូវរលាយ ទាល់តេកេយមក 

ទៀតទើបពេះសេីអារេយមេតេីយ៍យាងច៊ះមកបេស។   ស្តេចខ្មេរនៅសម័យកណា្តាលមានករណីយកិច្ចកេរ 

ទមេង់នគរខ្មេរតាមគន្លងធម៌ពេះព៊ទ្ធ ដើមេបីបានទាន់ពេះសេីអារេយ។ ដើមេបីទៅដល់គោលដៅនេះ ស្តេចតេង 

តេយោងទៅលើប៊ព្វកាលនឹងបេពេណីសម័យអង្គរ គឺហាក់ដូចជាតេឡប់មកទា្វបរយ៊គសម័យពេះរាមវាយ 

កេ៊ងលង្កោ ឬក៏អាចនិយាយថាសម័យដេលពេះព៊ទ្ធសាសនាមានជោគជ័យលើពេហ្មញ្ញសាសនា។ ហេត៊នេះ 

ហើយបានជាស្តេចខ្មេរតេងតេយកពេះរាមជាគមេូ។ សរ៊បសេចក្តីទៅ ដោយសារពេះអង្គយល់ថារស់ក្នុង 

សម័យកលិយ៊គ ដេលជាសម័យច៊ះសេត៊ឱនថយ ពេះអង្គក៏ខំបេងឹងើបឡើងវិញដោយលើកយកប៊រាណកាល 

ធ្វើជាគមេូ។ ឧទាហរណ៍មានចេើន តេនៅទីនេះយកតេមួយចំនួនតូចមកនិយាយក៏ល្មមគេប់គេន់ដេរ ៖

 - នៅស.វ.ទី១៦ មានពេះរាជាដ៏ឆើតមួយអង្គពេះនាមអង្គច័ន្ទ ឬហៅថាច័ន្ទរាជា (បេ. គ.ស.១៥២៨ 

- ១៥៦៦) ដេលកសាងឬសា្តារអ្វីៗដោយយកមរតកចាស់នេដូនតាមកធ្វើជាគមេូ។ ឧទាហរណ៍ស្តេងមួយគឺ

ពេះអង្គឲេយគេឆ្លោក់បំពេញផ្ទាំងជញ្ជាំងរបៀងអង្គរវត្តនៅជេ៊ងឦសានដេលកាលនោះនៅទំនេរតេឯងព៊ំទាន់

៩ Pou 2011: 6-7និង Mikaelian 2012: 285។
១០  Mikaelian 2008: 51-71។
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មានចមា្លោក់។ សាច់រឿងចមា្លោក់បន្ថេមនោះសេង់ចេញពីរឿងក្នុងសាសនាពេហ្មណ៍និកាយពេះនារាយណ៍ 

ហើយបើពិនិតេយមើលសិលាចារឹកដេលនិយាយពីការឲេយឆ្លោក់នេះ យើងឃើញថាពេះអង្គច័ន្ទបញ្ជាឲេយគេឆ្លោក់ 

"រូេ្រវង" (បេថា "ដូចពេងនាយ, ដូចប៊រាណកាល")11 

១១។ 

-  ដោយសារធ្លោប់ផ្អេកមូលដា្ឋានលើបេពេណីអង្គរបានបីសតវតេសមកដូច្នេះហើយ ទើបបានជានៅ 

ស.វ.ទី១៧ពេះរាជាហា៊ានកេទមេង់នគរតាមវិធីបរទេស។ "ពេះរាមចូលសាសន៍" បេើវិធីជា្វដើមេបី 

កេទមេង់សេដ្ឋកិច្ចនៅពាក់កណា្តាលស.វ.ទី១៧12 

១២។ ល៊ះមកដល់ច៊ងសតវតេសដដេលនោះ ពេះបាទ

ជ័យជេដា្ឋាទី៣ងកទៅបេើវិធីសៀមវិញ13 

១៣។

- នៅស.វ.ទី១៩ពេះបាទអង្គឌួង (បេ. គ.ស.១៨៤៦-១៨៦០) ជាអ្នកចាប់ផ្តើមគោរពបូជាពេះគោ 

ដេលធ្លោប់លេបីលេបោញខា្លោំងក្នុងពេហ្មញ្ញសាសនាដោយភា្ជាប់មកនឹងពេះកេវ (១៨៥១)14។ មេយា៉ាង

ទៀតក្នុងរាជេយនេះមានការកេទមេង់ចេើនវិស័យទៀត។ បើនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ច គេអាចលើក 

ឧទាហរណ៍ផ្លូវពីឧត៊ង្គទៅកំពត, ខាងសាសនាមានការបង្កើតនិកាយធម្មយ៊ត្ត, ខាងចេបោប់មាន 

ការរៀបចំកេិតកេមសាជាថ្មីចេើន,  បើខាងអកេសរសិលេបិ៍វិញគឺមានការបេជាតកពីភាសាសៀម15 

១៥។ 

 បើនិយាយសង្ខេបមក គំនិតថាសេ៊កខ្មេរច៊ះសេ៊តឱនថយមានបីយា៉ាង ក្នុងបីដំណាក់កាលដេលជាន់

គ្នាខ្លះៗ ៖

-  នៅស.វ.ទី១៦និងទី១៧ ពេះរាជាតេងតេលើកបេពេណីអង្គរមកធ្វើជាគោលឬជាគេិះនេការបេឹង 

ងើបឡើងវិញក្នុងបរិបទ "លង្វេកសាសនា" មានន័យថាច៊ះសេ៊តនោះមកពីឃ្លោតឆ្ងាយពីបេពេណី 

អង្គរ។ 

- នៅស.វ.ទី១៨និងទី១៩ មានកើតជំនឿលើសពីនោះទៅទៀត គឺថាការបាក់បេកលង្វេកជានិម្មិត

រូបនេការបាត់បង់បេពេណីអង្គរ។ ដូច្នេះបាក់បេកលង្វេកមានន័យថាជាពេលដេលបេទេសចាប់

ផ្តើមច៊ះសេ៊តឱនថយ។ 

- ល៊ះមកដល់សម័យអាណានិគមបារាំងគេបេរទៅគំនិតដើមថា ការច៊ះសេ៊តនោះកើតឡើងមកពី 

ឃ្លោតឆ្ងាយបេពេណីអង្គរ។ ដេលខ៊សពីម៊ននោះគឺនៅតេង់ថាពេះរាជាលេងមានអំណាចដូចម៊ន 

ទៀត ដូច្នេះហើយលេងមានសកម្មភាពអ្វីក្នុងការកេទមេង់បេទេស។ នៅជំនាន់នោះ បារាំងយក 

វិធីទំនើបមកកេ បេសេក៊ ហើយចេើនតេធ្វើឲេយបាត់បង់បេពេណីប៊រាណជាពិសេសបេពេណីកេសតេ។

១១ អាំង ជូលាន ២០០៧-២០០៨: ៧៥-៧៧ និង ២០០៨-២០០៩: ៧៩-៨០។
១២ Kerstern 2006: 1-22។
១៣ Mikaelian 2009។
១៤ Baptiste et Zephyr 2008: 50-51។
១៥ Népote 2000: 124-134។



គំនិតថាប្រទ្រសខ្ម្ររចុះស្រុតឱនថយនិងប្រឹងងើបឡើងវិញនៅសម័យកណ្តាល

43

U
D

A
YA

, Journal of Khmer Studies, 13, 2015

បេការនេះឯងដេលធ្វើឲេយនាមឺ៊នខ្មេរជាចេើនយល់ថាច៊ះសេត៊នេះដោយសារពួក       "អស៊រា"   ចូលសេក៊ 

 (កាលនោះគេខេសឹបខេសៀវគ្នាហៅពួកបារាំងថា "អស៊រាដេដេកភ្នេកបេក់")16 

១៦។

ឯកសារយ្រង

អាំង ជូលាន, “ខ្មេរបេឹងងើបឡើងវិញនៅស.វ.ទី១៦”, KhmeRenaissance 2, ២០០៦-២០០៧: ១០៥-១០៨។

 _____________, “ដូចប៊រាណកាល!”, KhmeRenaissance 3, ២០០៧-២០០៨: ៧៥-៧៧។ 

 _____________, “អតីត - បច្ចុបេបន្ន - អនាគត”, KhmeRenaissance 4, ២០០៨-២០០៩: ៧៩-៨០។

 _____________, “ចត៊ម៊ខ”, KhmeRenaissance 9, ២០១៣-២០១៤: ៨៣-៨៩។

Ang, Chouléan. “Nandin et ses avatars”, In. H. Jessup et T. Zéphir (éd.). Angkor et dix siècles d’art 
khmer.  Réunion des Musées Nationaux. Paris. 1997: 62-69.

Au, Chhieng. Fondements du deuxième traité de protectorat sur le Cambodge. Domat-Moncherstien. Paris. 
1941.

Baptiste, Pierre & Zephyr, Thierry. L’Art khmer dans les collections du Musée Guimet. Réunion des 
Musées Nationaux. Paris. 2008.

Chandler, David. A History of  Cambodia. Fourth Edition. Westview Press. 2008.

Groslier, Bernard Philippe. “L’image d’Angkor dans la conscience khmère.” Seksa Khmer 8-9. 1985-
1986: 5-30.

Kersten, Carool. “Cambodia’s Muslim King: Khmer and Dutch Sources on the Conversion of   
Reameathipadei I, 1642-1658.” Journal of  Southeast Asian Studies 37. 2006: 1-22.

Lingat, Robert. “Le culte du Bouddha d’Emeraude.” Journal of  the Siam Society XXVII. 1935: 8-38. 

Mikaelian, Grégory. “La Gloire du Prince charmant. De la reconfiguration des pratiques discursives 
du pouvoir dans le royaume khmer du XVIIe siècle.” Péninsule 56, Hommage à Jacques Népote 
(II),. 2008: 51-70.

______. La royauté d’Oudong. Réformes institutionnelles et crise du pouvoir dans le royaume khmer du XVIIe 

siècle. PUPS. Paris. 2009.

______. “Des sources lacunaires de l’histoire à l’histoire complexifiée des sources. Eléments pour 
une histoire des renaissances khmères (c. XIVe-c. XVIIIe siècles).” Péninsule 65. 2012: 259-
304. 

______. “L’arrivée des démons aux mains de fer”, In. Christophe Bertrand, Caroline Herbelin, 
Jean-François Klein (éd.). Indochine. Des territoires et des hommes. 1856-1956. Gallimard- Musée 
de l’Armée. Paris. 2013.

១៦ Au 1941 និង Mikaelian 2013: 50-51។



Grégory Mikaelian

44

U
D

A
YA

, J
ou

rn
al 

of
 K

hm
er 

St
ud

ies
, 1

3,
 2

01
5

Népote, Jacques. “Le Cambodge (1782-1866) et les Britanniques.” Péninsule 41. 2000: 107-137.

Pou, Saveros.  “L’épigraphie post-angkorienne”, transcription d’une communication inédite à la 
Société Asiatique prononcée le 28 avril 2011. Paris. 2011: 6-7.

Thompson, Ashley. Mémoires du Cambodge. Université de Paris-VIII. 1999: 153-166.

Woodward, Hiram, “The Emerald and Sihing Buddhas: interpretations of  their significance.” In. 

Living a Life in Accord with Dhamma. Silpakorn University. Bangkok. 1997: 502-513.

សង្ខ្រប

គំនិតថាប្រទ្រសខ្ម្ររចុះស្រុតឱនថយនិងប្រឹងងើបឡើងវិញន្រសម័យកណ្ត្រល

Grégory Mikaelian

គនំតិដេលថាកម្ពជុាធ្លោកច់៊ះសេត៊តាងំពផីត៊សមយ័អង្គរមកទលស់ព្វថ្ងេនេះ មានមកតាងំពមីន៊ជនំានអ់ាណា 

និគមន៍មេ្ល៉ះ គឺថាមិនដូចអ្នកខ្លះសា្មានឬអះអាងនោះទេ។ ចាប់តាំងពីដើមសម័យកណា្តាលមក ខ្មេរយល់ថាខ្លួន 

រស់នៅក្នុងយ៊គខ្មាងងិតវឹងស៊៊ងមួយដេលពេះរាជានានាតេូវធ្វើឱេយបេសើរឡើងវិញដើមេបីពេលណាមួយឈន 

ទៅដល់យ៊គភ្លឺសា្វង។ ការកេទមេង់ទាំងអមេបោលមា៉ានធ្វើឡើងដោយយកសម័យអង្គរដ៏រ៊ងរឿងនិងគន្លងដេល 

ប៊ព្វការីដើរពីជំនាន់នោះមកជាគមេូ ពោលគឺថាបេពេណីប៊រាណជាផ្លូវសមេប់រកចេកចេញផ៊តពីទ៊ក្ខសោក

នាបច្ចុបេបន្ន ហើយនាំទៅរកក្តីស៊ខនៅអនាគតផង។ ការយល់ឃើញពីយ៊គងងិតនោះមានចេើនបេបផេន ប៉៊ន្តេ 

ទាំងអស់នោះស៊ទ្ធសឹងជមេ៊ញឱេយមានសន្ទុះចិត្តលើកសា្ថានភាពវបេបធម៌និងនយោបាយឱេយខ្ពស់ថ្កុំថ្កើងឡើង

វិញចេើនលើកចេើនសា ចាប់តាំងពីស.វ.ទី១៤មក។ 

RÉSUMÉ

L’idée de déclin et de renaissance du Cambodge à l’Epoque moyenne

Grégory Mikaelian

Contrairement aux apparences, l’idée que le Cambodge est entré dans une période de déclin depuis 
la fin de l’époque angkorienne et jusqu’à l’époque contemporaine trouve sa source en amont de la 
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période coloniale. Dès le début de la période moyenne, les Cambodgiens pensent vivre un âge du 
chaos dans lequel les rois ont pour mission de réformer le royaume dans l’attente d’un nouvel âge 
d’or. Ces réformes ont pour inspiration les temps glorieux d’Angkor et la haute culture des Anciens, 
la Tradition servant alors de recours au désarois du présent, contre l’inquiétude que procure l’avenir. 
Variable dans ses formes, cette croyance décliniste fut le moteur d’une renaissance culturelle et 
politique, à plusieurs reprises depuis le XIVe siècle.

ABSTRACT

The idea of  decline and of  attempts at renaissance of  Middle Period Cambodia

Grégory Mikaelian

Contrary to appearances, the idea that Cambodia entered a period of  decline from the end of  the 
Angkorian to the Modern period finds its origins before the colonial era itself. From the beginnings 
of  the Middle Period, Cambodians considered themselves to be living in an age of  chaos, in which 
kings were to reform the kingdom while awaiting a new golden age. These reforms were inspired 
by the glorious era of  Angkor and the high culture of  the Ancients, Tradition serving as a recourse 
against the disarray of  the present, staving off  concerns harboured by the future. This belief  in 
decline was varied in form and served as the driver of  a cultural and political renaissance at mutiple 
junctures from the fourteenth century on.


