
ត ើពាក្យថា ក្ម្ពជុា មានន័យយ៉ាងណា ? ត ើយតក្ើ តេញពី
តពលណាម្ក្ នរណាជាអ្នក្បតងកើ ត្មោះតនោះត ើង ? 
 

 

អាណាចក្រខ្មែរ 

 
កម្មវត្ថុនៃអត្ថបទនៃេះ គឺន ើម្បបីង្ហាញ អពំីប្បវត្តិ ៃងិ សារៈសខំាៃ់ផ្នែកប្បវត្តសិាប្សត ក ៏ូចជាផ្នែករបូារម្មណ៍របសព់ាកយកម្ពជុា
ផ្ ល បុពវការីផ្មមរបាៃបនងកើត្ន ើងនោយសិលប៍វិធី នោយពងឹផ្នែកនលើប្ពឹត្តកិារណ៍ប្បវត្តសិាប្សត ន ើម្បតីំងន ម្េះនៃទឹក ី
កំនណើត្របស់ជាត្សិាសៃ៍មលៃួ តំងពីអត្តី្កាលម្ួយ យ៏ូរលង់ ។ន ើម្បីបភំ្លឺនោយប្ត្សួៗ ៃវូប្បភ្ពនៃពាកយ កម្ពជុ ឬ កម្ពុជា 
ន ើយន ើម្បីកណំត្់បរិនវណនៃការសិកា នយើងប្ត្ូវនប្ជើសនរើស យកផ្ត្សលិាចារឹកសខំាៃ់ៗ  ម្កពៃិិត្យប ុន្ណេះ ។ ទៃទឹម្ៃឹងនៃេះ 
នយើងក៏នធវើការវិភាគថ្មមី្ួយ នោយពឹងផ្នែក នលើការបកប្សាយម្យួចៃំួៃ ធ្លាបម់ាៃពីម្ុៃម្ក ន ើម្បីនតលៃ់ូវពៃលឺថ្មី ជុវំិញប្បធ្លៃបទ
ខាងនលើ ។ 
 
ជាបឋម្ ប្ត្ូវប្ជាបថា កែងុភាសាផ្មមរនាសម្យ័បុនរអងគរ ៃិងអងគរ មាៃចមាាសស់័ពទ "វ” ៃិង "ព” ។  ូនចែេះពាកយ កម្ពុ, កម្ពជុ, កម្ពុ
ជា សពវនថ្ៃនៃេះ កែុងសលិាចារឹក សរនសរ កម្វុ ឬ កម្វុជ នៅវិញ ។ ចំនពាេះពាកយ នទស វញិ វាកជ៏ាពាកយសបំ្សកតឹ្ផ្ រ មាៃៃយ័ថា 
ប្បនទស, ៃគរ ឬអា្ចប្ក ។ន េះជាយ៉ាង្ក៏នោយ កម៏ាៃម្ូលន ត្ុផ្ លអាចឲ្យនយើងកំណត្ប់ាៃចាសល់ាសថ់ា 
ប្បជាជៃផ្មមរន ើម្បនីៅទកឹ ីប្សុកកំនណើត្របស់មលៃួ ជួៃកាល នប្បើពាកយប្បនទស, ៃគរ,ចប្កភ្ពផ្មមរ នោយជួៃកាលនទៀត្ក៏នប្បើ
ពាកយប្សកុ, ប្កុង, ទកឹ ី ឬផ្ ៃ  ីផ្ លជាស័ពទម្ៃផ្មមរ ប្សបៃឹងៃយ័កែងុភាសាសំប្សកឹត្ផ្ រ ។ ឧ  រណ៍ ពាកយប្បនទសផ្មមរ 
ក៏មាៃៃយ័ ចូគ្នាៃឹងពាកយ ប្សុកផ្មមរផ្ រ ។ 
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១.ប្បភពសិលាចារឹក្ 

នយើងប្ត្ូវទទលួសាាលថ់ានគបាៃ ងឹជា ូរផ្ រនប្ចើៃ្ស់ម្កន ើយ ពីប្បភ្ពនៃពាកយកម្វុ (កម្ពុ)។ តម្ពិត្នៅពាកយ នៃេះប្ត្ូវ
បាៃសិកាវភិាគម្ុៃនគ បំូងបងែស់នោយ នលាក សកផ្សន ស កែុងអត្ថបទម្យួ  ល៏បីលាញ សតពីី ប្បភ្ពនៃប្ពេះរាជយវងាៃុ
វងស សម្យ័អងគរ ។ នលាកបាៃទទួលសាាល់ថា ពាកយ កម្វនុៃេះជាពាកយសំប្សកឹត្ មាៃៃ័យថា មយងស័ងខ សម្ុប្ទ ផ្ លជានកត្ៃ
ភ្័ណឌ របស់ប្ពេះវសិណុ ។ ម្ួយវិញនទៀត្ពាកយនៃេះ ក៏ជាន ម្េះរបស់ ម្ហាឥសីផ្ លបាៃបនងកើត្ ទកឹ ី ៃងិ ប្បវត្តសិាប្សតកម្ពជុាផ្ រ 
នបើនយងតម្មលឹម្សារ នៃសលិាចារឹកប្បាសាទបកសី ចាំប្កុងចារនៅឆ្ាំ ៩៤៧ ។ ជុំវញិបញ្ហានៃេះ នលាកបាៃបញ្ហាក់បផ្ៃថម្ថា 
ពាកយផ្មមរ ប្ត្ូវបាៃនកើត្នោយការរមួ្នសគំ្នា រវាងពាកយ កម្វុ ផ្ លជាប្ពេះសាាម្ ីៃិង នម្រា ប្ពេះម្ន សី នងផ្ រ ផ្ លជាអនំ្យ
 ៏ពសិិ ឋរបសប់្ពេះវសិណុ ។ 
 
នៃេះជាន ត្នុលនធវើឲ្យនយើង ឹងថា បៃតិចម្តងៗ ន្មេះរបសប់ពវជិត្តម្ហាឥសកីម្វុនៃេះ បាៃកាាយនៅជាន្មេះរបស់ប្បនទស
ផ្មមរគឺ កម្វុនទស ផ្ លប្ត្ូវនគសាាល់ជានលូវការ តម្រយៈសិលាចារកឹ K400 មាៃកាលបរិនចេទ ឆ្ាំ ៨៦៨ នៅ បអ ៊ីកា កែុងនមត្ត
ៃគររាជសមិា ប្បនទសនថ្បចចបុបៃែ។ ការោក់ន ម្េះកម្វុនទស ផ្បបនៃេះ នាសម្័យនចៃឡា ឬជួៃកាលនទៀត្កម្វុជនទស  ូច
ករណសីិលាចារកឹនាសម្័យអងគរ ចារនៅវត្តសនំរាង ប្សុកបាភ្ែ,ំ នមត្ត តផ្កវ ក៏ន ើម្បីរលំឹក លប់្បវត្តិនៃការកនកើត្ នៃប្បនទស
ផ្មមរផ្ រ នពាលគឺការរួម្សង្ហាសរវាងសមាសធ្លត្ុឥ្ាត្ំ្ងនោយតម្ហាឥសី កម្វុ(កម្ពុ) ៃិងផ្មមរ ត្ំ្ងនោយប្ពេះនាង
នម្រា ឬនាងនាគ ផ្ លជាមាាស់ទកឹមាាស់ ី ។ 
 
មាៃៃ័យថា ទឹក ីផ្មមរ គជឺាទឹក ីផ្ លប្ត្វូបាៃបនងកើត្ន ើងនោយប្ពេះ សថរបសត់ម្ហាឥសី កម្វ(ុកម្ព)ុ ៃិងប្ពេះនាងនម្រា 
ន ើម្បទីុកជានករតិ៍ ល់ កុលបុប្ត្ កុលធីត ផ្មមរផ្ លជាកូៃនៅ។ នម្ល៉ាេះន ើយបាៃជាមាៃការនប្បើពាកយផ្មមរជានទវនាម្ ជានលើក
 ំបូងបងែស់ នៅកែុងសលិាចារឹក K.227 កែុងៃ័យជាកៃូនៅរបស់ ម្ហាឥសកីម្ពុ ៃងិប្ពេះនាងនម្រា ផ្ លបាៃកាាយជា សាាៃ
នាម្ យ៉ាងប្បាក  ។នបើតម្ការប្សាវប្ជាវ នយើងក៏ ងឹនទៀត្ថា ពាកយចប្កភ្ពកម្វុជនទស (ប្បនទសផ្មមរផ្ លជាចប្កភ្ព ឬ ម្ហា
ប្បនទស) នទើបផ្ត្ប្ត្ូវបាៃៃិយម្ នប្បើប្បាសន់ៅកែុងរាជយរបស់នសតច ប្ពេះបាទជ័យវរម័ៃទី២ ( ៨០២-៨៥០គ.ស) ផ្ លជានសតច
ចប្កវាទិៃ ។ កុនំភ្លចថា នសតច ខ៏ាាងំពូផ្កអងគនៃេះ បាៃននតើម្ ការបប្ងបួបប្ងួម្ផ្ ៃ ី នចៃឡាៃទកឹ ៃឹង នចៃឡានគ្នកឲ្យកាាយជា
ធលុង ឬជាទកឹ ីផ្ត្ម្យួ។ 



 

ក្រះរាជាខ្មែរ 

 

២.បដិមាសាប្សរ 
ប្សបៃឹងទិៃែៃ័យ សលិាចារឹកនៃេះផ្ រ ផ្ លបាៃបញ្ហាក់ៃយ័នៃពាកយកម្ពុជា យ៉ាងចបសល់ាស់ នៅមាៃកតាននសងៗ ម្ួយចំៃៃួ 
កែុងននាេះរួម្មាៃជំនៃឿរបស់ប្បជាជៃផ្មមរ នាសម្័យៃគរភ្ែំ កែុងអម្លងុស.ត្ទី៦ នៃគ.សនងផ្ រ ។មលមឹ្សារនៃសលិាចារឹក ពី
សម្យ័បនុរអងគរ  លស់ម្យ័អងគរ គឺជាភ្សតតុង យ៉ាងសំខាៃ់ពាកព់័ៃធ នៅៃងឹការនប្បើពាកយ កម្វុជ ន ើម្បីនៅប្បនទសផ្មមរកែុង
ៃ័យផ្ លថាប្បនទសបនងកើត្ន ើង នោយម្ហាឥសី កម្វុ ឬជាប្បនទសរបស់ពកួកម្វុ ។  ចូនៃេះ នយើងអាចៃិយយបាៃថា ពាកយ
កម្វជុាកែុងសងគម្បុរាណ ជាពាកយម្ួយបងកប់នៅនោយអត្ថៃ័យ ៏ពសិិ ឋ នោយន ត្ថុា ជាទឹក  ី របសម់្ហាឥសី ម៏ាៃ 
ម្ ទិធិឫទធអិសាារយ ។ ជាឧ  រណ៍ កែុងសលិាចារឹក សតុកកកធ់ចំារនៅឆ្ា ំ១០៥២នៃ គ.ស (K.935) នៅនមត្តប្សេះផ្កវ កែងុ
ប្បនទសនថ្បចចុបបៃែ ផ្ត្ជាអត្ីត្ទកឹ ីផ្មមរពមី្ុៃនគន ើញមាៃការនប្បើពាកយប្ពេះកម្វជុនទស ។ 
 
អាប្ស័យន ត្ុនៃេះន ើយ បាៃជានយើងអាចៃយិយបាៃថា ជាប្បនពណី រាល់ជៃជាត្សិុទធសឹងផ្ត្ោក់ន្មេះ ទកឹ ី ប្សកុភ្មូ្ិ
កំនណើត្ ឬប្បនទស ផ្ លបាៃឲ្យកនំណើត្ឲ្យមលួៃ យ៉ាង្ម្ញិ ជៃជាត្ិផ្មមរកែងុអត្ីត្កាលក ៏ូនចាាេះផ្ រ ។  ូនចែេះការោក់ន ម្េះ
ប្បនទស របសម់លួៃមាៃសារៈសំខាៃ់្ស់សប្មាប់ជាត្ិៃមី្ួយៗ ប ុផ្ៃតន េះជាយ៉ាង្ក៏នោយ ការោក់ន ម្េះ កម្វជុនទស ឬ 
ប្បនទសកម្ពជុាខាងនលើនៃេះ មាៃលកខណៈជាប្បវត្តសិាប្សត គួរឲ្យនយើងយកម្កវភិាគ សុីជនប្ៅ ។ 
 
នៅទនីៃេះ នយើងចង់ៃយិយថា ការោក់ន ម្េះ កម្វជុា ទំៃងជាជំៃសួន្មេះនគ្នកធលក ផ្ លប្ត្ូវបាៃអៃុម្ត័្ន ើងនាសម្យ័ 
ៃគរភ្ែំ ៃិង ប្ត្ូវបាៃនធវើន ើងនោយឈរនលើនគ្នលការណ៍  ជ៏ាក់ចាស់ នោយសម្ន ត្ុនល ជាទបីំនុត្ ។ ន ើម្បជីាភ្សតុតង 
ជាក់ផ្សតង សមូ្ពៃិិត្យពាកយ  រកិម្វុនជន្ទៃទៈ ផ្ លជាន ម្េះប្ពេះអាទិនទពចម្បងសខំាៃជ់ាងនគបនំុត្ នៅនលើប្បាសាទភ្ែំោ នា
សម្យ័ៃគរភ្ែំ ផ្ លជាប្បាសាទរាជនៃប្ពេះរាជធ្លៃអីងគរបុរី ឬវាធបុរៈកែុងនមត្តតផ្កវ បចចុបបៃែ។ 
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សូម្រំលឹកថា កែុងចំន្ម្ចមាាក់នទវរូប រកិម្វជុនជន្ទៃទៈ ផ្ លត្ំ្ងប្ពេះវសិណុនៅកែងុសម្័យបុរាណ ចមាាក់នៅប្បាសាទខាង
នលើមាៃទ ំធំំជាងនគបំនតុ្ នោយមាៃកពំសន់ៅ ល់ ២,៩០ ផ្ម្ ប្ត្ ផ្ លសពវនថ្ៃត្ំកល់ទកុនៅសារម្ៃទីរជាត្ភិ្ែំនពញ ។ ការ
សាាបនា ៃូវចមាាក់ថ្ម  ស៏នម្បើម្នៃេះ ផ្ លកែងុប្បវត្តសិាប្សតផ្មមរ នគម្ិៃធ្លាប់ជបួប្បទេះននាេះ អាចៃងឹនធវើន ើងនៅបាៃ លេុះប្តផ្ត្
មាៃជាងជំ្ៃៗ  ៏នប្ចើៃ ៃិងមាៃភាពសាាត្់ជនំាញ  ំងបនចចកនទស  ំងបញ្ហាញាណ ។ 
 
ជុំវិញចមាាក់ប្ពេះវសិណកុម្វុនជន្ទៃទៈ  ចូនលាកសាប្សតចារយ  ងុ នសៀម្ផ្ រ នយើងមាៃនយបលថ់ា ពាកយនៃេះ គជឺាពាកយត្ំ្ ងឲ្យ
នទវនាម្ៃងិ សាាៃនាម្។ ឧ  រណ៍ជាកផ់្សតង តម្សលិាចារកឹ K.272 នាសម្យ័បុនរអងគរ នយើងអាចយលអ់ំពបីំណង ៃងិ 
អត្ថៃយ័ ផ្ លផ្មមរនពញៃយិម្ ចំនពាេះពាកយកម្វរុាជលកមសី ៃងិពាកយកម្វុបរុី ឬទីប្កងុកម្វុកែុងសលិាចារកឹនាសម្យ័ អងគរ K.283 
។ការបង្ហាញនៃេះ ថ្វីត្បតិ្ផ្ត្មាៃសភាពជានសចកតមីលី ក៏ប ផុ្ៃតនយើងក៏ម្ិៃប្ត្ូវនម្ើលរលំងៃវូអត្តៃយ័សុជីនប្ៅនៃពាកយ ងំននាេះផ្ រ 
។ ចំនពាេះនយើងៗមាៃនយបលថ់ា ការយកន ម្េះនទវម្កភាាបៃ់ឹងសាាៃនាម្គឺប្បនទស (កម្វជុ) ផ្បបនៃេះ គឺនធវើន ើងន ើម្បបីង្ហាញ
ភាព ៏រឹងមាំ ឬភាពអម្ត្ៈនៃប្បនទសកម្ពជុា មាៃៃយ័ថា រាប្ប្ពេះប ិមានៃេះផ្ លជាប្ពេះអាទិ នទព នៃប្ពេះរាជា្ចប្ក
កម្ពជុា នៅគង់វងសសថិត្នសថរ រាបននាេះ ប្បនទសផ្មមរកន៏ៅសថិត្នសថរ ផ្ ល ផ្ រ ។ 
 
ជាការពិត្្ស់ សប្មាបស់ាសៃិកជៃផ្មមរ នាជនំាៃន់នាេះ ការនៅ ពាកយវិសណកុម្វជុនជន្ទៃទៈនៃេះ ផ្ លកវបីណឌតិ្បាៃបនងកើត្
នោយនគ្នលការណ៍ៃិយម្ យ៉ាងចាស់លាស់ នាសម្យ័បុនរអងគរ បាៃបងកបៃ់ូវរបូារម្មណ៍ ប៏្ជាលនប្ៅ ៃងិ ឧ៏ត្តុងគឧត្តម្បនំតុ្ 
។ នប្ៅពីអំ្ ចពិស ិឋ អំ្ ចសីលធម្៌ ៃិងគុណធម្៌ឥត្នប្ត្ើយប្តៃ ប្ពេះវសិណកុម្វុជនជន្ទៃទៈ កប៏ំនពញ កែុងអត្តី្ៃូវត្នួាទី ជា
អត្ថភិាពម្យួនទៀត្ គឺការនសៈនាបប្ងួបបប្ងមួ្ជាត្ិតម្រយៈជំនៃឿ ។នគ្នលបំណង ចម្បងគ ឺ ក៏ន ើម្បីនធវើឲ្យន្មេះនៃេះ 
ប្បកបនោយភាពមទ័រខាា ទូ ងំចប្កភ្ពផ្មមរ នោយនធវើឲ្យនគនគ្នរពនកាត្ខាាច រំនភ្ើបញាបញ់័រ កាលនបើសាាបឬ់ ឮពាកយនៃេះ ។ មាៃ
ៃ័យថាសប្ត្ូវម្ិៃហា៊ាៃនបៀត្នបៀៃ ឬនម្ើលង្ហយជាត្សិាសៃ៍ផ្មមរ ផ្ លប្បកបនោយគុណសម្បត្ត ិំងប ុនាមៃ ូចនពាលខាងនលើ
បាៃន ើយ ។ 
 
ប្បសៃិនបើនយើងរស់នៅកែងុរងវង់ស គម្ៃ៍ម្ៃសុសនាជនំាៃ់ននាេះ នយើងពិត្ជាមាៃអារម្មណ៍ ូនចែេះពុខំាៃ នោយរកន ើញថា 
សងគម្វបបធម្ត៌្ប្ម្ូវឲ្យមាៃជំនៃឿផ្បបនៃេះ ។  ំងនៃេះ ម្ិៃប្គ្នៃផ់្ត្បាៃនធវើឲ្យកូៃកម្ពជុា ឬផ្មមរប្គប់របូមាៃទឹកចតិ្តប្ជេះថាា មាៃ
សីលធម្៌ ៃងិ គុណសម្បត្តមិពស់ នោយមាៃ ជំនៃឿទុកចិត្តនលើមលួៃឯង ៃិងនលើជាត្ិឯង កែុងនាម្ជាកម្ពុជា ឬជាផ្មមរផ្ត្ប ុន្ណេះ
នទ នលើសពីនៃេះនទៀត្ ភាពសាម្គគីរវាងគ្នាៃឹងគ្នា នោយសារផ្ត្ចណំងជំនៃឿប្បនពណី បាៃចងជាបព់ួកនគឲ្យរមួ្រសជ់ាធលុងម្យួ 
។ នៃេះជាៃិម្តិ្តរូបម្ួយយ៉ាងសខំាៃ់ ផ្ លការនគ្នរពបជូាប្ពេះវិសណុនលើកពំូលភ្ែំោ បាៃនតលឲ់្យកែុងអត្ីត្កាល ៏យរូលង់ ។ នបើ
ៃិយយម្ា៉ាងនទៀត្ វត្តមាៃរបស់ចមាាក់នៃេះ គឺជាៃិម្តិ្តរូបនៃការប្បម្លូនតុកំមាាងំរបសជ់ាត្ិផ្មមរ ំងម្ូល តម្រយៈ ជំនៃឿ
សាសនា ។ 



 

ក្រះរុទ្ធបដិមាខ្មែរ 

 
ម្ា៉ាងនទៀត្ ឆៃទៈនៃេះក៏អាចគសូបញ្ហាក់  ូចនទើបនពាល តម្រយៈនៃទំ ំនៃប្ពេះប មិាបរុាណនៃេះ ផ្ លពុធំ្លាបម់ាៃកែុងប្បវត្តសិា
ប្សតផ្មមរន ើយ ។ កុំនភ្លចថាអត្ថៃយ័នៃការនគ្នរពបជូា គជឺាចលនាបួងសួងឲ្យប្បនទសជាត្ិ ឬ ម្ៃសុសផ្មមរប្គប់របូបាៃផ្ត្នសចកតី
សុម នសចកតីរងុនរឿង នថ្កើៃថាាៃ។ ក៏ប ុផ្ៃតទៃទមឹ្ៃងឹនៃេះ នធវើឲ្យមាៃសាម្គគីភាព រវាងប្បជាៃរុាប្សត ៃងិ ប្បម្ុម ឹកនាជំាត្ិ គឺ ប្ពេះ
ម្ហាកសប្ត្ ៃងិសពវនាម្ុឺៃ ម្ន្ទៃត ី ផ្ លជានម្សាាប័ៃ ឬជាអែក ឹកនាំជាត្ិ ។នបើៃយិយម្ា៉ាងនទៀត្ ប្ពេះវសិណកុម្វុជនជន្ទៃទៈ បាៃ
បំនពញ ត្ួនាទីម្យួយ៉ាងសខំាៃ ់ គឺការពប្ងឹងពប្ងីកសាាបៃ័អំ្ ចរបស់ប្ពេះម្ហាកសប្ត្រានជន្ទៃទវរម័ៃ តម្រយៈរូបចមាាក់ផ្ ល
មាៃប្ពេះនាម្របស់ប្ទង់គឺ វសិណកុម្វជុនជន្ទៃទៈ ។ 
 
ខាងនលើនៃេះក៏ជាឧបករណ៍ ម្យួ ក៏ប្ម្ បង្ហាញៃូវនទពនកាសលយ ៃងិបញ្ហាញាណ ម៏ពងម់ពស់ កែងុការបនងកើត្ពាកយម្យួផ្ លម្ិៃ
ប្គ្នៃផ់្ត្ត្ំ្ ងឲ្យប្បនទសផ្ត្ប ុន ណ្េះ ក៏ប ុផ្ៃតត្ំ្ ងឲ្យប្ពេះអាទិនទពកម៏ាៃម្ ទិធិរិទធិ ប្ពម្ ំងប្ពេះម្ហា កសប្ត្ប្គបប់្គង
អំ្ចនងផ្ រ ។រមួ្នសចកតីម្ក ប្ពេះវសិណុកម្វុជនជន្ទៃទៈ ខាងនលើគសូបញ្ហាក់ឲ្យនយើងន ើញៃូវលកខណៈ ពិសិ ឋ  ៏ឧត្តុងគឧត្តម្ ៃិង
សកាា ៃុពល នៃកមាាំង ពសិិ ឋ ស័កតសិិទធិ របស់ប្បនទសផ្មមរ ផ្ លជាទកឹ ីរបសប់្ពេះ (ម្ហាឥសីកម្ពជុ ៃិងនាងនម្រា) ។ កុនំភ្លច
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