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ត្រូវដវែងយលអំ់ពីលក្ខេះពិណវវននដម ែរណយើង…!                              ដោយ : និស្សិត ដ ៅ៉  ស្ុខា 



លក្ខណៈពិេសសៃនជនជាតិែខ្មរ 
្រសាវ្រជាវេដាយេលាក  េហៀន  វណ្ណ រត័្ន 

(ដក្រសងេចញពីទស នាវដ្ត ីកម្ពជុសុរយិា ឆា្ន ទីំ៤៨  
ព.ស.២៥៣៨  គ.ស.១៩៩៤) 

 ជនជាតែិខ្មរ ភាគេ្រចើនមានសម ុរ្រសែអម គមិឺនេ ្ម េពក មិនសេពក មាន
កម្ពស់មធ ម្របមាណ១៦០ស.ម. សម ុរែភ្នក្រទងេ ្ម  សក់រញួឬរញួអងា្គ ដ ី មិន
ធាត់មិនស្គម លលាដក លមិនែវង មិនមូល គកឺណា្ត ល (Meso-cephalic) បបូរ
មាត់មិន្រកាស់េពក មិនេស្តើងេពក។ លក្ខណៈដេូច្នះ េយើងអាចេ្របៀបេធៀប្រស
េដៀងឬលក្ខណៈដចូពួកមនសុ េ េលើេកាះេមឡាេណសីុ (Melanesia) តំាងេ
េលើៃផ្ទសមុ្រទែប៉កខាងេកើត ខាងត ូងនិងខាងលិច្របេទសអូ្រសា្ត លី (Australia)។ 
េមឡាេណសីុ ្របកបេដាយេកាះេ្រចើនណាស់ មានេកាះនគូេីនៀ (New Guinea) ជា
េដើម មាន្របជាជនេ្រចើនអម ូរ។ េគែចកជា្រកមុធ៣ំគៈឺ Papuan, Negrid និង Mela-
nesian។ ពាក ថា Melanesia ជាពាក ្រកកិ ែញកបាន២ម៉ាត់ៈ Melas (េ ្ម ) និង 
Nesos (េកាះ) រមួជា Melanesia ែ្របថា េកាះមានមនសុ សម ុរេ ្ម ។ ែតមនសុ េលើ
េកាះែដលេ ថា េមឡាេណសីុេនាះ មានពណ៌េ ្ម ល្មមេទ សក់រញួ បបូរមាត់និង
លលាដក លមិនធមិំនតចូ។ 
 ឯ្របជាជាតែិខ្មរសព្វៃថ្ង េ្របើពាក ថា េមឬែម។៉ អ្នកមានមខុតែំណងក្នុងឃំុ 
្រសុក េគែតងេ ថា េមឃំុ េម្រសកុ េមក្រនា្ទ ញ េមបា េមធ្មប់ េមកង េមទ័ព។ល។ 
្របវត្តែិខ្មរពីអតតីៈប ្ជ ក់ឱ េឃើញថា យក្រសីជាធ ំគបឺូជា្រស្តីេភទ ឧទាហរណ៍ៈ 
្រពះនាងរាជនីិឬលីវយី ជារាជនីិ្របមខុែខ្មរ សមយ័េផ្តើម្របវត្តសិា្រស្ត។ េបើេយើង
ពិចារណាវប ធម៌ជនជាតេិមឡាេណសីុ ដចូេពាលមកេហើយេនាះ ក៏េឃើញថាមាន
លក្ខណៈ្រសេដៀងគា្ន េទៀត គជឺនជាតេិមឡាេណសីុេនះរាប់ពូជខាងមា្ត យជាេគាល 
(Maternally) ក្នុងការបន្តពូជក្នុង្រគួសារមួយៗ។ េលាក សឺេដស (G. Coedes) បាន
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នាំសម្តីេលាក Vanleur មកអាងក្នុងេសៀវេ របស់េលាកថា ពូជមនសុ េ េលើៃផ្ទ
សមុ្រទែដលេគឱ េឈា្ម ះ Austronesoid េនះ សុទ្ធែតេលើកមា្ត យជាធទំំាងអស់ 
(Matriachate)។ 
 ជេនឿអ្នកតា ្របជាជនែខ្មរសព្វៃថ្ង មានជេនឿម ៉ ង យ៉ាងខា្ជ ប់ខ្ជនួថា 
េ តាមភមូ ិឃំុ ្រសុក េខត្តនិងនគររបស់ខ្លួន មានវិ ្ញ ណក្ខន្ធបុព្វបុរសរបស់ខ្លួន 
ែដលមានេឈា្ម ះថាអ្នកតា បីបាច់រក េ តាមជាន់ថា្ន ក់។ អ្នកតាទំាងឡាយេនាះ 
េចះេរៀបចតំបំន់្រសុកេទស េហើយេរ ើសេ ភា្ន ក់ងារែដលមានបេច្ចកេទស ឱ
េ េ ្របចាំ ដចូជា អ្នកតា្រពះឥសូរ, អ្នកតា្រពះនារាយណ៍, អ្នកតាដងេកើ ជា
អ្នកចាំ្រតួត្រតា រក អាណាេខត្ត្របេទសកម្ពុជាទំាងមលូ។ ឯេ តាមេខត្ត េគ
្របគល់តែំណងជនូដល់អ្នកតាឃា្ល ំងេមឿង ែតេ តាម្រសុកេដាយេ្រចើន េគេ
តែំណងេ តាម្រសុកែដលអ្នកតាេ , ឧទាហរណ៍ៈ អ្នកតាបាណន់ (បាត់ដបង) 
អ្នកតាពាមសីមា, អ្នកតាប (បៃប៉លិន)។ល។ េ តាមផ្ទះសែម ង េគ្របគល់ឱ
អ្នកតាេមភមូ ិ ែដលមានេឈា្ម ះថា្រពះភមូ ិ ជាអ្នករក អាណាេខត្ត ្រតមឹបរេិវណ
ភមូបិ៉ុេណា្ណ ះ។ ក្នុងេសៀវេ ្រពះរាជពិធទីា្វ រទសមាស បានសន្និដា្ឋ នតាមេសចក្តី
ក្នុងច ប់្រពះរាជ្រគូមហាឫសីបន្ទូលទកុ េលខ គ.៥០ ថា មានពាក ថា “អ្នកេទពា្ត ” 
េ្រចើនអេន្លើក្នុងបទបួងសួង។ ពាក  “អ្នកេទពា្ត ” េនះ អាចរញួេ ជាអ្នកតា។ ពាក
េនះ េឃើញថាមនិអាចកា្ល យេ បានេទ េ្រពាះេ ទំព័រទី១ េលាកថា ពាក ថា 
“អ្នកតា” ជាភាសាែខ្មរ គគូា្ន នឹង “អ្នកដនូ”។ េយើងយកពាក ថា “អ្នកតា” មក
ពិចារណាេមើល េតើដចូពាក ថា “អ្នកេទពតា េទ?” េយើងក៏េឃើញថាៈ ពាក ថា 
អ្នកតា ជាពាក ែខ្មរសុទ្ធ ដចូេលាកអាងែមន ប៉ុែន្ត ពាក ថា អ្នកេទពតា ជាពាក
កនូកាត់ ែខ្មរ+បាលី។ ម ៉ ងេទៀត ែខ្មរមានពាក ថា អ្នកដនូ កា្ល យមកពី អ្នកេទព
ដនូ បានឬអី? េឆ្លើយថា មនិអាចដេូច្នះបានេទ គពឺាក ថា អ្នកតា ក៏ជាអ្នកតារបស់
ែខ្មរ ឯពាក ថា េទពតា ក៏ជា េទវតា របស់ឥណា្ឌ េទើប្រតូវ។ 
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 ែខ្មរេយើងរាប់អានអ្នកតា តាំងពីបុរាណកាលមក។ កណំត់កត់េហតចុនិ
សមយ័រាជវង ឆនិ (ព.ស.៨០៨—៩៦២) បានេពាលដល់្របេទសនគរភ្នថំា អ្នក
្រសុកនគរភ្ន ំេគារពរាប់អានេខា្ម ច េទវតាណាស់ េគេធ្វើរបូដែណលេដាយសំឫទ្ធិ។ 
ដល់ែខ្មរេឡើងកាន់ភាពជាមហាអំណាចរវាងព.ស.១៣៥០—១៨៥០ ក៏េឃើញថា
េ កាន់ខា្ជ ប់អ្នកតាេ េឡើយែដរ។ 
 តាមកចិ្ចការ្រសាវ្រជាវ មានទស នៈយល់េឃើញអំពីេរឿងអ្នកតា ដចូតេ
េនះ ៖ 
 ្របជាជនែខ្មរ តាំងពីបុរាណេ្រពងនាយ មានការេគារពបូជារហូតដល់ឱ
អភសិិទ្ធិេផ ងៗក្នុង្រកុមរបស់ខ្លួន ឱ ដល់វរីបុរសែដលបានបង្ហូរឈាមការពារ
អម ូរនិងទីលំេ ៃនអម ូររបស់ខ្លួន។ វរីបុរសដចូេនះ មានេឈា្ម ះថាជាអ្នកតសូ៊។ 
ពាក ថា “ត” េនះ មានន័យ២គៈឺ ១—បានដល់ន័យថា ភា្ជ ប់, ២—បានដល់ន័យថា 
ការពារឬសូ៊។ ពាក ថា “ត” េបើេធ្វើឱ េ ជាករណនាម េ ជា តណំ (បន្ត), តណំ 
េបើជានាមនាមែដលជាេឈា្ម ះវត្ថុឬមនសុ  េយើងមានពាក  ថ្ម (វត្ថុែដលតគា្ន ) អ្នក
ត (គអឺ្នកតសូ៊)។ តាមលំអាន្របៃពណីនិងរេបៀបភាសាែខ្មរដចូជ្រមាបមកេនះ 
េឃើញថា ពាក ថា “អ្នកតា គរួវវិត្តន៍មកអំពី អ្នកត”។ ឯពាក មយួេទៀតគ ឺពាក ថា 
“តល្ល” ែដលធា្ល ប់េ្របើពីបុរាណ សព្វៃថ្ងសរេសរថា “ដល់” េបើេធ្វើឱ េ ជានាម 
្រតូវថា “ត្នល់”។ សព្វៃថ្ងថា “ថ្នល់” (ផ្លូវែដលសន្ធឹងពីមា្ខ ងេ ដល់មា្ខ ង)។ មនសុ
ែដលយកៃដឱ េ ដល់អ្នកមា្ន ក់េទៀត េ ថា អ្នកដល់ (អ្នកដាល់) តាមលំអាន
េនះេឃើញថា ពាក ថា “អ្នកត” គរួគនឹូងពាក ថា អ្នកតល្ល (អ្នកដល់)។ អ្នកទាំងពីរ
េនះ សុទ្ធែតខា្ល ំងពូែកទាំងអស់ គជឺាអ្នកតទល់នឹងស្រតូវ េដើម ី្រសុកេទសរបស់  
ខ្លួន។ ពាក ទាំងពីរម៉ាត់េនះ គរួកា្ល យមកជា អ្នកតា អ្នកដនូ ដេូច្នះ។ 
 ្របជាជនពួក Pigmoid, Negroid, Papuan េហើយនឹង Melanesian េ េលើ
េកាះែដលេ ថា Melanesia េនាះ តាមេសចក្តរីាយការណ៍របស់េលាក Roland 
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W. Force បានឱ ដងឹថា ្របមខុឬេមដកឹនាំ្រកុមរបស់ខ្លួន ្រតូវែតជា “អ្នកតសូ៊” ដ
ល ី េហើយមានេឈា្ម ះសំេឡងល្អ (prowess) េទើប្រតូវេ្រជើសជា្របមខុរបស់េគ  
បាន។ ពួកអ្នកេ ម្តុេំកាះៃនអាណាបរេិវណអូ្រសា្ត លីេនះ និយមេធ្វើរបូេគារព 
េ្រពាះេគមានជេនឿក្នុងរបូេគារព (Totimic belief) េនះ យ៉ាងខា្ជ ប់ខ្ជួន។ ខ្ញុំេជឿជាក់
ថា របូេគារពដេូច្នះ គជឺារបូតណំាងវរីបុរសរបស់ពួកខ្លួនជាមនិខាន, ្រតងេនះ 
េយើងគរួេ្របៀបេធៀបនឹងែខ្មរេយើងែដលេគសាងរបូអ្នកតា េដើម ីជាតណំាងវរីជន
ែដលតសូ៊េដើម ីការពារពូជឬទឹកដរីបស់ខ្លួន (សព្វៃថ្ង េយើងេឃើញេគសាងរបូ
សំណាកអ្នកពូែក សឹង្រគប់េខត្ត ប៉ែុន្តេគនិយមេ ថា អនសុ វរយ៍ីេ វញិ)។ 
 អំពីការែសនេ្រពន បន់្រសន់ តាមេសចក្តរីាយការណ៍របស់េលាក 
Roland ដែដលេនះ បានប ្ជ ក់ថា “...េ្រគឿងឧបករណ៍េ្របើក្នុងពិធ ី (បួងសួង
ថា្វ យដល់េខា្ម ច) េនាះ េគ្រតូវេ្រតៀមយ៉ាងវចិ្ិរតបញ្ចង។ ក្នុងពិធេីនះ ែតងែតមាន
ការជប់េលៀងនិងមានរបាំរំាែរកផង។ អ្នកេកាះ Melanesia េនាះ មានការខា្ល ច
វិ ្ញ ណក្ខន្ធបុព្វបុរស, ខា្ល ចេខា្ម ច, ខា្ល ចសា្ថ នទី, រហូតដល់ខា្ល ចរបស់ែដលេគ
េមើលមនិេឃើញ (ដេូច្នះ កាលេបើមានអ្វីមយួ) េកើតេឡើង េគែតងែតបួងសួង បន់
្រសន់ថា្វ យេនះ-េនាះ េដាយមានេមមត់ (Behaviour) ជាអ្នកបញ្ចូលរបូ...”។ 
 េសចក្តរីាយការណ៍ខ្លីរបស់េលាក Roland ដចូជ្រមាបមកេនះ គរួឱ េជឿ
ែតម្តងថា ្របជាជាតែិខ្មរ គរួបានបន្តទំេនៀមការែសនេ្រពន េលៀងអារក  ថា្វ យ
តងា្វ យដល់េខា្ម ចបិសាច េឡើងអ្នកតា មកពីពួក Melanesia ជាមនិខាន! 
 អំពីេ្រគឿងអាវធុ អំពីការអាវធុ ធ្នូ ្រពួញ សរ សា្ន  លំែពង។ល។ ែខ្មរេយើង
ហាក់ដចូេទើបែតឈប់េ្របើអាវធុែបបេនះ េ េពលមិនយូរកន្លងមកេហើយ។ ការ
េ្របើអាវធុែបបេនះ ែខ្មរធា្ល ប់េ្របើមកយូរយារណាស់េហើយ ព័ស្តុតាងែដលេយើង
សមា្អ ងក្នុងេរឿងេនះ េគេឃើញមានេសចក្តកី្នុងសិលាចារកឹចម ៉  ថា េ ណ្ឌ ិន  
េ្រកាយពីបានលំែពងអំពី្រពាហ្មណ៍អស្វទមន កនូរបស់េ្រទាណៈេហើយ ក៏្រគែវង
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េ េដើម ីជាេ្រគឿងសមា្គ ល់ដល់កែន្លងតាំង្រកុងនាអនាគតកាល េ្រសចេហើយ
បានអភេិសករមួរស់ជាមយួ្រពះរាជបុ្រតេីស្តចនាគ ្រពះនាម្រពះនាង េសាមា...។ 
ព័ស្តុតាងក្នុងេរឿងេនះមយួកែន្លងេទៀត េហើយបានមកពីកណំត់កត់េហតរុបស់
រាជទតូចនិពីរគណៈ្របតភិគូៈឺ កាំងៃថនិងជយិូង ថា េ ណ្ឌ ិន  អាចមកពី
្របេទសឥណា្ឌ ឬមាេលយ៍ បានយល់សប្តថា បុព្វបុរស (េទវតាបុព្វបុរស) របស់
ខ្លួន បានឱ ធ្នូមកខ្លួន េហើយបានដកឹនាំខ្លួនឱ េ េដាយសារសំេ ជនញួ។ ្រពឹក
េឡើងបានេ កាន់្រពះវហិារ (បូជនីយដា្ឋ ន) េ ទីេនាះ បានេឃើញធ្នូេ នឹងគល់
េឈើរបស់បិសាច។ តមក បានេដាយសារសំេ មកដល់្រកុងនគរភ្ន ំ េដាយ
អំណាចេទវឫទ្ធិេស្តច្រសីៃននគរេនះ ្រពះនាម លីវ យី ចងប្លន់ដេណ្ត ើ មយក
សំេ  េដាយេហតេុនះ េ ណ្ឌ ិន  េទើបបាញ់សរពីធ្នូសិល ៍របស់ខ្លនួ្រតវូសំេ
្រពះនាង លីវ យី។ េដាយការភតិភយ័ េទើប្រពះនាងញ៉មចាញ់។ េ ណ្ឌ ិន  
បានយក្រពះនាងជាភរយិា...”។ 
 េ តាមផា្ទ ងំជ ្ជ ំងថ្មេ អង្គរ េយើងអាចសេង្កតេឃើញពលទាហានឬ
្រពះរាជាកាន់ធ្នូឬលំែពងជាប់េ ៃដេ្រចើនណាស់ រាប់មនិអស់។ 
 ែខ្មរមានអាវធុដេូច្នះ គរួេជឿថាមានពូជមកពីពួកមនសុ េ តាមេកាះនានា
ៃនអូ្រសា្ត លីែដរ េ្រពាះមនសុ ដចូេពាលមកេនះ មានេ្របើធ្នូ ្របសរ រហូតដល់
សព្វៃថ្ង។ 
 ទិសេខា្ម ច គរួឱ សេង្កតថា ទិសេផ ងៗ ែដលែខ្មរេ សព្វៃថ្ង ជាពាក
ែខ្មរសុទ្ធ គា្ម នខ្ចីឬ្រចឡំយកសម្តជីាតណិាមកេ្របើេទ។ អំពីការសន្មតេ ទិសថា 
ខាងេជើង ខាងត ូង ខាងេកើតនិងខាងលិចដេូច្នះ អាចេកើតេឡើងេដាយសារពិធកីប់
េខា្ម ច។ ែខ្មរពីបុរាណ មុនទទលួកាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនា គងនិយមការកប់សាកសព 
េ្រកាយេពលសា្ល ប់ទាំងអស់។ លុះដល់សព្វៃថ្ង េយើងក៏េឃើញថា ្របជាជាតេិ
ែតនិយមកប់សាកសពេ េឡើយ។ 
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 ឯទិសែដលែខ្មរខា្ល ច មនិហ៊ានេដកែបរក លេ រកសព្វៃថ្ងគ ឺ ទិសខាង
លិច (ជនួកាលហាក់ដចូជាមនិហ៊ានែបរក លេ ខាងត ូងផង) ្របៃពណីដេូច្នះ 
គងមកអំពីពិធកីប់សាកសព គេឺគនិយមឱ ក លសពេ ទិសខាងលិចឬខាង
ត ូង។ ឯេហតផុលែដលេយើងអាង ហាក់ដចូជាថា ទិសខាងេកើត បានដល់
កេំណើតែដលេយើងេកើតជាមនសុ  លុះដល់េយើងបាត់បងជវីតិេ  ហាក់ដចូជា
កេំណើតមនសុ លិចបាត់េ ែដរ។ េបើតាមទស នៈខ្ញុំផា្ទ ល់ ែខ្មរបុរាណ ្របែហល
េជឿថា ទិសែដល្រពះអាទិត រះ គជឺាកេំណើតរបស់មនសុ  ឯទិសែដល្រពះទិនករ
លិចេ វញិេនាះ េ្របៀបបាននឹងការចាកេលាកេនះេ វញិៃនមនសុ មា្ន ក់ៗ។ 
 ទស នៈខាងេលើេនះ ្រគាន់ែត្រពាងៗ ្រសពិច្រសពិល មនិច ស់លាស់ 
េយើងអាចេជឿថា ែខ្មរជនាន់មនុ អាចមានេហតទុលំូទលូាយជាងេនះេ េទៀតក៏
សឹងបាន។ េហតែុដលបុព្វបុរសែខ្មរេយើងមានពិធដីេូច្នះ អាចមានទំនាក់ទំនងអំពី
ជេនឿខាងលទ្ធិ ែដលេយើងបេង្កើតយូរណាស់ មនុទទលួកាន់្រពះពុទ្ធសាសនាេម្ល៉ះ។ 
 តាមលទ្ធផលែដលអ្នក្របាជ្ញបុរាណវទិ  (Archeologist) បានពិនិត រក
ទិសសាកសព ែដលេគបានជកីេឃើញេ យុគេណអូលីទិច (Neolithic) េ េលើ
ៃផ្ទដ្ីរបេទសៃថ មានលក្ខណៈជាភាគរយ ដចូតេ េនះ ៖ 
 —សពែបរក ល់េ ទិសខាងត ូងមាន២១,៩% 
 —សពែបរក លេ ទិសខាងលិចេឆៀងខាងេជើងមាន៣៤,១% 
 —ឯទិសេ្រ ពីេនះ មានលទ្ធផល២-៣%ប៉ុេណា្ណ ះ។ 
 ជេនឿែខ្មរអពីំទិសេខា្ម ច ដចូជ្រមាបមកេនះ េ្រ អំពីមានលក្ខណៈដចូគា្ន  
នឹងសាកសពែដលេគបានជកីេឃើញសពមនសុ ជនាន់ Neolithic េហើយ ក៏េ
មានលក្ខណៈដចូគា្ន នឹងពួកមនសុ ែដលេលាក ពីេវត P. Pivet េ ថា “ពួក         
សម្ុរទ” (Oceanien)។ ពួកសម្ុរទេនះ ខ្ញុំសេ ្ត យកមនសុ  ែដលេលាក ជនី យូឌីន 
បានេពាលទកុក្នងុេសៀវេ របស់េលាក (Foot Note) ថា គជឺាពួកឥណ្ឌ ូេណសីុ 
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ចាកន (Jakan) េមន្រតា (Mentra) េសមំាង (Semung) និងសាៃក (Sakai)។ េនះជា
ឧបករណ៍ក្នុងការេ្របៀបេធៀបៈ 
 ជាតឥិណ្ឌ ូេណសីុ និយមកប់េខា្ម ចឱ ែបរក លេ ទិសខាងលិច េ្រពាះេគ
េជឿថា េ ទិសេនះមានរងូែដលអាចចះុេ កាន់ពិភពបាតាលបាន —រងូេនះជា
ផ្លូវែដល្រពះអាទិត ចះុេ ប ្ច ំងរស្មីេ ពិភពបាតាល េ្រកាយែដលប ្ច ំងេលើ
មនសុ េលាករចួេហើយ។ ជនួកាល កប់េខា្ម ចេ េពល្រពះអាទិត កពុំងែត
អស្តង្គត េដើម ីឱ ្រពះអាទិត ជយួនាំវិ ្ញ ណក្ខន្ធេ ផង។ 
 ពួកអ៊ូសុ៊ន (Ousun) ក៏និយមឱ សពែបរក លេ ទិសខាងលិចែដរ េ្រពាះ
មានជេនឿថា ពិភពបាតាលេ ទិសខាងលិច។ 
 ពួកេមន្រតា (Mentra) និយមកប់េខា្ម ចេដាយឱ សាកសពអង្គុយឬឈរ
ែបរមខុេ ខាងលិច (ពិធេីនះេទដងឹ ែដលែខ្មរអ្នកមានឋានន្តរស័ក្តខិ្ពស់ បាន
ទទលួយក... េ្រពាះេដាយេ្រចើន ែខ្មរឱ សពអង្គុយក្នុងេកាដ្ឋ...)។ 
 ពួកេសមាំង េ ្របេទសម៉ាេឡសីុ មានជេនឿថា មនសុ សា្ល ប់េហើយ 
វិ ្ញ ណក៏នឹងេធ្វើដេណើ រេ កាន់្រសុកែដលមានេដើម្រសល់ (Screw Pines and 
Match-Pines) េ ទីេនាះ មានរងូែដលជាផ្លូវៃន្រពះអាទិត េគាចរេ្រកាយៃថ្ងលិច។ 
 ពួកេន្រគតីសូ (Negritos) និងពួកសាៃក ែដលេ េលើេ្រជាយម៉ាេឡសីុ ក៏
និយមកប់សាកសពែបរេ ខាងលិចែដរ េ្រពាះមានជេនឿថា ទិសេនះជាផ្លូវ
ែដលេខា្ម ចេដើរ។ 
 រចួមកេហើយេនះ េយើងកពុំងែត្រសាវ្រជាវរកដាន េដើម ីឱ ដល់ចណុំច
ែដលថា “េតើ ខម និង ែខ្មរ ជាជាតែិតមយួឬេផ ងគា្ន ?” 
 តាមលក្ខណៈផ្លូវកាយនិងវប ធមៃ៌នសង្គមែដល្រសេដៀងឬដចូគា្ន  រវាង
ជនជាតែិខ្មរនិងពពួកមនសុ បុរាណ ែដលសព្វៃថ្ងរស់េ េលើៃផ្ទមហាសមុ្រទ 
ប៉ាសីុហ្វិ កនិងតាមៃ្រព្រពឹក េ្រ ក្នុងអាសីុអាេគ្នយ៍េនាះ េឃើញថា ល្មមវនិិច្ឆយ័
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រកតណំបបាន ្របជាជាតែិខ្មរសព្វៃថ្ង ភាគខ្លះមានពូជតណំអម ូរពីជនជាតែិដល
សព្វៃថ្ង មានជវីភាពរស់េ ្រសេដៀងយុគថ្មៃនេ្រពងនាយ។ ពពួកមនសុ
បុរាណអស់េនាះ គជឺាមនសុ ែដលមានេឈា្ម ះថា អូ្រស្តូឡូអុីត (Austroloid) េមឡា
េនសូអុីត (Melanesid)។ ្របជាជនែដលេ ថា Astroloid និង Melanesoid េនាះ 
បានដល់អម ូរជាតនិានាែដលសព្វៃថ្ងេ ថា Papuan; Negritos; Melanesian; 
Semung។ល។ អម ូរមនសុ ដចូេពាលមកេនះឯង បានេចាលគេ្រមាងឆ្អងឹនិង
េ្រគឿងេ្របើ្របាស់រាត់រាយេដរដាសពាសេពញេលើភាគទំាង៥ ៃនអាសីុអាេគ្នយ៍
េយើង។ តមក អ្នក្របាជ្ញបុរាណវទិ  (Archeologist) បានរកេឃើញ េហើយឱ េយើង
្រជាបថា ពពួកមនសុ អស់េនះេហើយ ែដលធា្ល ប់យឹតយកែដនដអីាសីុអាេគ្នយ៍
េនះ ជាទីអា្រស័យរហូត តាំងពីយុគថ្មចាស់ែដលេ ថា យុគប៉ាលីអូលីទីក 
(Palaeolithic perriod) ដល់យុគថ្មថ្ម ី ែដលេ ថា Neolithic ដចូជ្រមាបមកតាម
លំដាប់្រសាប់េហើយ។ ជនាន់យុគថ្មចាស់និងថ្មកណា្ដ ល េឃើញថាមនសុ បុរាណ 
មនិបានសាងអារ ធមទ៌កុេ្រចើនេទ, េគបានរកេឃើញ្រតមឹែតេ្រគឿងេ្របើ្របាស់
ែដលេគេធ្វើពីថ្ម ត ូង ឆ្អងឹសត្វ ្រពមទំាងវប ធម៌ម ៉ ង ែដលេ ថា Megalith និង 
Microlith គជឺាវប ធមថ៌្មតេ្រមៀបឬថ្មជរួ, កនូេ មនសុ បុរាណពួកេនះ មានេ
ទេួ សព្វៃថ្ង។ េលាក  James Hornell បានមាន្របសាសន៍ថា ៖ “ពួកមនសុ ែដល
មានេដើមកេំណើ តេលើេ្រជាយឥណ្ឌ ូចនិឬតាមេកាះនានាេនះ បានផ យេ េ
ពាសេពញេលើៃផ្ទដ ី ែដលេ ថាឥណា្ឌ សព្វៃថ្ងេនះ មនុសមយ័កាលចលូមក
រកុរានៃនជនជាតអិារ ៈ”។ 
 េសចក្ដេីនះ សឱ េឃើញថា ពួកមនសុ បុរាណែដលជាពូជែខ្មរមយួភាគ
េនះ ធា្ល ប់បានចលូេ េ េពញ្របេទសឥណា្ឌ  មនុយុគែដលជាតអិរយិកៈចលូ
មករកុរានេ សមយ័ែដល្របេទសឥណា្ឌ  មនិទាន់បានេកើតជា្របេទសេ
េឡើយេម្លះ៉។ េ សមយ័េនាះ េបើតាមលក្ខឋានខាង្រពះពុទ្ធសាសនា្របាប់ថា ពួក
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ជនែដលេ មនុជាតអិរយិកៈេនះ មានេឈា្ម ះថាមលិក្ខៈ គជឺនមនិមានសីុវល័ិយ
ឬមនសុ េថាកទាប។ េពលេនាះ ពូជែខ្មរ្រតូវជនអរយិកៈបងា្អ ប់ណាស់ េគស្អប់
មនិហ៊ានឱ ចលូរមួសង្គមរបស់េគេទ េ្រពាះពួកអរយិកៈ្របកាន់ជាត ិ្របកាន់ថា្ន ក់
ណាស់ (្រពះពុទ្ធជាមា្ច ស់របស់េយើង ្រពះអង្គមនិេពញ្រពះទ័យនឹងអំេពើឈា្ល ន 
ពានមនសុ ៃនជាតអិរយិកៈេទ)។ 
 ព័ស្តុតាងែដលឱ េឃើញម ៉ ងេទៀតថា ពួកមនសុ អម ូរ Austro Asiatic 
បានធា្ល ប់េ េលើដ ី ែដលសព្វៃថ្ងេ ថាឥណា្ឌ េនាះ គេឺគបានជបួេ្រគឿងេ្របើ
្របាស់ែដលេ ថា Shouldered celts ឬ Shouldered Tenen គេឺ្រគឿឧបករណ៍ជាថ្ម 
មានលក្ខណៈដចូ “ដងឹមានសា្ម ” ជារបស់្របចាំពួក Austro Asiatic។ យុគ Neolithic  
េនះេ ពាសេពញ្រតងទិស្រជុងខាងេជើង េឆៀងខាងេកើតៃនៃផ្ទដ្ីរបេទសឥណា្ឌ
និងែប៉កខាងេជើង្របេទសចនិ ្រពមទាំងមានទេួ េ េលើៃផ្ទដភីាគកណា្ដ លៃន
អាសីុអាេគ្នយ៍។ េលាក R.C.Majumdar អ្នក្របាជ្ញល ីេឈា្ម ះមា្ន ក់ បានេពាលថា 
ពួក Dravidian ឬែដលេ ថាអារ ជនេនះ បានចលូរកុរានែដនដ ី ែដលសព្វៃថ្ង
មានេឈា្ម ះថាឥណា្ឌ េនះ ពីទិសខាងត ូងេឆៀងខាងលិច ជាេហតរុញុឱ ពូជ
មនសុ េដើមេ ឥណា្ឌ ពីមនុេនះ េ េ ឥណា្ឌ ែប៉កខាងេកើតនិងខាងត ូងេ វញិ។ 
 លុះចេំណរកាលតមក ពួកមនសុ ែដល្រតូវពួកអរយិកៈបេណ្ដ ញេនះ
បាននាំគា្ន រត់េភៀសខ្លួនេ េ អាសីុអាេគ្នយ៍ េដាយបាននាំអារ ធមជ៌នាន់េដើម
របស់ខ្លូនជាប់មកផង។ 
 ដល់្រតងេនះ សូមប ្ជ ក់ថា ពួកមនសុ ែដលេ ថាអម ូរ Austro Asiatic 
េ ែប៉កខាងឥណា្ឌ  បានរត់មកេ រមួជាមួយ Austro Asiatic ដចូគា្ន ែដលេ
េ្រសចេហើយេលើៃផ្ទដអីាសីុអាេគ្នយ៍េនះ។ បុ៉ែន្តពួកខាងេ្រកាយេនះ េយើងេ មិន
ទាន់ដងឹថា ជាអម ូរជាតណិា, មកពីបុ៉នា្ម នឆា្ន ំេហើយេ េឡើយេទ។ 
 េរឿងេនះ េយើងគរួ្របគល់ឱ េលាក Eric Seidenfaden ែដលេលាកបាន
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មាន្របសាសន៍ក្នុងេសៀវេ មយួរបស់េលាក ែដលបានែ្របជាភាសាៃថ េឈា្ម ះ
ជាតវិង វទិ  (ឆាតវិង វទិយ៉ា) ២៥១៩ ទំព័រ៧-៨, េសចក្ដថីាៈ “្របមាណ៣៥០០ 
ឆា្ន ំមកេហើយ ជនជាតែិដលនិយាយភាសា Austro Asiatic អម ូរមន-ែខ្មរ បាននាំ
គា្ន េភៀសខ្លនួពីឥណា្ឌ ែប៉កខាងេជើង មកេ អាសីុអាេគ្នយ៍េនះ។ អម ូរមន-ែខ្មរ។ .
ឯឆា្ន ំេនាះ េគ្របមាណ៣៥០០ ឆា្ន ំមនុេនះ។ 
 ដេូច្នះ ជេនឿកាលពីយូរណាស់មកេហើយ ែដលថាែខ្មរេដើម គជឺាតឥិណា្ឌ
េនាះហាក់ដចូជាខុស គរួមានពាក េសា្ល កថ្មថីា ឥណា្ឌ េដើម គជឺាតែិខ្មរេ វញិ 
េទើបហាក់ដចូ្រតូវល្អជាង! 
 តេ េនះ េយើង្រតូវរកទីកែន្លងែដលអម ូរមន-ែខ្មរ ពីសមយ័៣៥០០មុន
េនះ បានមកេ េលើទឹកដអីាសីុ។ ែតសូមយល់ថា មនុយុគែដលអម ូរមន-ែខ្មរពី
ែដនដែីដលេ ថា្របេទសឥណា្ឌ សព្វៃថ្ងមកអាសីុអាេគ្នយ៍េនាះ មានមនសុ ជា
បុព្វបុរសមន-ែខ្មរ បានេ េ្រសចអស់េហើយ ពួកេនះេបើេយើងសមា្អ ងេ តាម
លក្ខឋានបុរាណវត្ថុ ែដលជកីេឃើញេ  បានេឆៀង (នឹងជ្រមាបតេ េ យុគ
េលាហៈ) បានឱ ដងឹថា ពួកមនសុ ែដលេ អាសីុអាេគ្នយ៍ ពិេសស គ្ឺរតងភមូិ
ភាគៃផ្ទកណា្ដ លៃនអាសីុអាេគ្នយ៍ េ ភាគឦសានៃថនិង្របេទសលាវ មាន     
វប ធមខ៌្ពស់ណាស់េ េហើយ។ 
 េដើម ីជា្របេយាជន៍ក្នុងការ្រសាវ្រជាវអំពីកែន្លង ែដលមន-ែខ្មរ មកេ
េនាះ េយើង្រតូវអាងឯកសារែដលជា្របេយាជន៍ក្នុងេរឿងេនះ េហើយសឹមេយើង
សរបុយកន័យខ្លះមកនិយាយ។ 
 តេ េនះ េយើងងាកមកពិចារណាអំពីភមូភិាគេដើមកេំណើត មន-ែខ្មរ េ
ភមូភិាគខាងត ូងភ្នហិំមាល័យ ដចូតេ ៈ 
 ភ្នហិំមាល័យ (Himalayas) ជាភ្នធំ ំ មានជរួែវងអនា្ល យ ្របចាំអាសីុភាគ      
កណា្ត ល តាំងេ រវាង្របេទសទីេបត ៍(Tibet) ឥណា្ឌ និងប៉ាគសីា្ថ ន (Pakistan)។ ជរួ
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ភ្នដំែវងអនា្ល យេនះ េបើវាស់ពីទីេដើមកេំណើតទេន្លហិណ្ឌ ូ (Indus) ែដលេ ែប៉ក
ខាងេជើង ជរួភ្នខំាងត ូងេឆៀងខាងលិច្របេទសទីេបត្៍រតងម្តុភំ្នៃំកលាស (Kailas) 
មកដល់ទីេដើមកេំណើតទេន្ល្រពហ្មបុ្រត (Brahmaputra) ែដលមានពីេកើតេ ្រតង
ជរួភ្នហិំមាល័យ ខាងេកើតេឆៀងខាងលិច្របេទស មាន្របែវង២.៤០០គឡូីែម្៉រត 
មានកពូំលខ្ពស់៨.៨៨២ែម្៉រត។ កពូំលភ្នទំំាងឡាយេនះ មានលក្ខណៈធខំ្ពស់
ស្ឹកមៃស្ក តាំងេ ខាងត ូងវាលធទីំេបត។៍ េ ែប៉កខាងេជើងៃនភ្នធំំៗ េនះ គជឺរួភ្ន ំ
Kun-Lun ែដលតាំងេ ក្នុងអាណាេខត្ត្របេទសទីេបត។៍ 
 េ ទិសខាងេជើង បនា្ទ ប់ពីជរួភ្នយំក េនះ មានកែន្លងធំៗ ពីរកែន្លង ែដល
េយើងគរួយកមកពិចារណានវូេដើមកេំណើតអម ូរជាតេិយើងៈ កែន្លងទី១ គប៉ឺាមរី 
(Pamir) ទី២ គកឺស្មីរ (Kashmir)។ 
 Pamir: េឈា្ម ះកែន្លងេនះ អ្នក្រសុកេ ទីេនាះ េ ថា Bami (គរួឱ          
សន្និដា្ឋ នថា តាមច ប់កមា្ល យភាសាៃននិរតុ្តសិា្រស្ត “Philology” ថាមកពីពាក ថា 
ឧប េមរ ុបានដល់ទីខ្ពស់បនា្ទ ប់ពីភ្នសុំេមរ)ុ ជាភមូភិាគតាំងេ េលើខ្នងជរួភ្នេំចាត
សន្លឹម (Lofty mountains region) ឬម ៉ ងេទៀត េគេ ថាដបូលេលាក (The roof 
of the world) ៃផ្ទទីឧប េមរេុនះ ភាគេ្រចើនតាំងេ ក្នុងសហភាពសូេវៀត (រសុ ុ)ី 
ភាគតចូពីរេទៀត តាំងេ េលើៃផ្ទដចីនិនិងអាហ្វហា្គ និសា្ត ន (Afghanistan)។ 
 ជរួភ្នខំ្ពស់ៗទំាងឡាយ ដចូជា Himalaya, the Kara Koram, the Kunlun។ល។ 
បានមកជបួគា្ន េ ទីេនាះ ជាេហតឱុ មានេឈា្ម ះថា ប៉ាមរីក្នតុ (Pamir knot) េ ្រតង
ខាងលិចឧប េមរ ុជាប់នឹងភ្នហិំមាល័យែបក៉ខាងត ងូ គ្ឺរសកុកស្មីរ (Kashmir)។ 
 Kashmir: ភមូភិាគេនះ តាំងេ ខាងេជើងរដ្ឋប ្ជ ប់ (Punjab) ខាងេកើតជា
្របេទសទីេបត,៍ ចនិខាងត ូង គៃឺផ្ទដ្ីរបេទសឥណា្ឌ  ខាងលិចជាប់្របេទស         
ប៉ាគសីា្ថ ន, ខាងេជើងទល់្របេទសអាហ្វហា្គ និសា្ថ ននិងចនិ មានទំហំដ៨ី៤.៤៧១ 
តារាងៃមល៍៉ឬ១៣៥.១៣៣គ.ម.២។ 
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 ពាក  Kashmir េនះ សន្និដា្ឋ នថាជាពាក ែតមយួនិងពាក ថា កស្មីរ ែដល
មាន្របាកដក្នុងអដ្ឋកថាបាលី ភមូវិគ្គៃន្រពះពុទ្ធសាសនា ក្នុងកថាេនះថា កស្មីរ 
ជានគរមយួ ក្នុងចេំណាម២១នគរ ែដល្រពះពុទ្ធកាល្រទងមាន្រពះជន្មគងេ  
បាន្រទងផ យសាសនា្រពះអង្គេ ដល់។ 
 ភមូភិាគកស្មីរេនះ កាលពីេ្រពងនាយយូរណាស់មកេហើយ គងេ ដាច់ពី
ៃផ្ទដ ី ែដលេ ថា ជម្ពូទ្វីប។ ែដលថាដចូេនះ េ្រពាះអ្នក្របាជ្ញខាងធរណីសា្រស្ត 
(Geologist) និងអ្នក្របាជ្ញបុរាណសា្រស្ត (Archeologist) ថា េ្រកាយជនាន់លិចទឹកកក 
្របមាណ១០០.០០០ឆា្ន ំ អាណាបរេិវណែដលតំាងេ តាមដងស្ទឹងេមគង្គ (គចឺាប់
តំាងពីទល់ែដនប ្ជ ប់ ែដលេ ខាងេជើងរហូតដល់ៃផ្ទដអីស )ំ គងជាទេន្ល េ្រពាះ
េគមនិអាចរកេឃើញវត្ថចុណំាស់ក្នងុយុគ ប៉ាេឡអលីូទិក (Palaeolithic) េសាះ។ 
 េបើដេូច្នះ េឃើញថា្របេទសឥណា្ឌ េ ជនាន់េនាះ គងែបកជាពីរែផ្នកគ ឺ
អាណាបរេិវណែប៉កខាងេជើងទេន្លគងា្គ  ែដលរាប់ចាប់ពីរដ្ឋប ្ជ ប់ដល់កស្មីរមយួ
ែផ្នកេ ថា ឧត្តរនិងែប៉កខាងលិចេឆៀងខាងត ូងៃនភមូភិាគទេន្លគងា្គ  តាំងពីរដ្ឋ
ពិហារ រហូតដល់ជាប់ៃផ្ទសម្ុរទ មយួែផ្នកេទៀត េ ថា េកាះ្រពីងឬជម្ពូទ្វីប 
ដេូច្នះ។ 
 ្រតងេនះេយើងេឃើញថា អាណាបរេិវណ្រតងប ្ជ ប់និងកស្មីរ ជាភមូភិាគ
មានៃផ្ទដេីដាយែឡក។ ក្នុងគម្ពរី្រពះអភធិម្មបាន្របាប់ថា េ សមយ័បុរាណមាន
៤ទ្វីបៈ ឧត្តរករុទុ្វីប, បុព្វវេិទហទ្វីប, អមរេគាយានទ្វីបនិងជម្ពូទ្វីប។ ដេូច្នះេយើង
េឃើញថា ក្នុងទ្វីបទំាង៤េនះ មានទ្វីបមយួេ ែប៉កខាងេជើង េឈា្ម ះថា ករុ ុ (ឧត្តរ-  
ករុ=ុករុ ុេ ខាងេជើង)។ ក្នុងមហាសតបិដា្ឋ នសូ្រត ក៏បាន្របាប់ថា េស្តចច្រកពត្ត ិ
្រពះនាម មនា្ធ តរុាជ ធា្ល ប់នាំបរវិារែដលតាមេស្តចែដលមកពីទ្វីបទំាង៣ ដចូ
េពាលេនាះ មកតាំងេ ទំាង៣កែន្លងេលើ្របេទសឥណា្ឌ  គពួឺកែដលនំាមកអំពី
ឧត្តរករុ ុ ឱ តាំង្រសុកេ ្រតងករុ ុ (ករុខុាងេជើង) ពួកមកពីបុព្វវេិទហទ្វីប ឱ តាំង
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េ េលើៃផ្ទដេីទហរដ្ឋ ពួកមកពីអមរេគាយានទ្វីប ឱ តាំងេ េលើៃផ្ទដែីដលេ
ថា អមរន្តៈ។ 
 ពាក ថា េកសមរី (Kashmir) និងកស្មីរ ជាពាក ែតមយួពិត្របាកដ ែត
េយើងសង យ័ថា ពាក ថា កស្មីរ េនះ ជាពាក ែតមយួនឹង ករុ ុ បានឬេទ? តាម
ព័ស្តុតាងបានចង្អុលពីេលើមក ដចូបានជ្រមាបមកេនះ េឃើញថាជាភមូភិាគែត
មយួជាមយួគា្ន  គេឺ ្រតងភាគខាងេជើងេនះម ៉ ង ម ៉ ងេទៀត តាមកមា្ល យភាសា 
ែដលេរចរលឹរាប់ពាន់ឆា្ន ំមកេនះ េឃើញថា ពាក ទំាងពីរម៉ាត់េនះ ច ស់ជាកា្ល យ
ពីមយួមកមួយបាន ឧទាហរណ៍ ពាក ែដលេរចរលឹដេូច្នះ គ ឺឧប េមរ ុអ្នក្រសុក
េ ទីេនះថា បាមរី (Bamir) អងេគ្លសសរេសរថា Pamir (ពាមរី), បារំាងសរេសរ
ថា Palmyr (ពាលមរី) ឯពាក ថា សុេមរ ុ អភធិម្មថា សិេនរ ុ ែខ្មរថា ភ្ន្ំរពះែស្មរ 
េសៀមថា ធងុ្រពះេមន (វាលេមរ)ុ ដេូច្នះជាេដើម េទើបសូមសរបុថា Kasimir កស្មីរ
និងករុ ុជាពាក ែតមយួ។  
 ពីសមយ័បុរាណ គអឺាចេ ក្នុងសមយ័ែដលមានទេន្លខ័ណ្ឌ កណា្ត ល រវាង
ជម្ពូទ្វីបនិងភ្នហិំមាល័យេនះ សមយ័េនាះគជឺាសមយ័មុនសាសន៍អរយិកៈចលូរកុ
រានឥណា្ឌ  ពួកអ្នកេកាះជម្ពូទ្វីប មិនែដលមាននរណាហ៊ានឆ្លងេ េ្រតើយមា្ខ ងេសាះ 
េ្រពាះទេន្លកាលេណាះធណំាស់ េបើមាននរណាបានឆ្លងេ  គងសា្ល ប់គា្ម នជវីតិ   
្រតឡប់មកវញិបាន ពួកអ្នកជម្ពូទ្វីបបាន្រតមឹែតេមើលេឃើញកពូំលភ្នហិំមាល័យ
ខ្ពស់កប់ពពកដេូច្នះ អាចគងគតិថា ភ្នខំ្ពស់អស់េនាះ សុទ្ធែតជាទីេ ៃនពួកអ្នក
មានឫទ្ធិេចសា្ត បារមខី្ពស់ េទើបពួកេគនំាគា្ន យល់េឃើញថា េ េលើភ្នខំ្ពស់ៗេនាះ 
សុទ្ធែតទីេ របស់ពួកអ្នកមានឫទ្ធី។ កពូំលភ្នែំដលខ្ពស់ជាងេគេនាះ េគឱ េឈា្ម ះ
េ ថា េមររុាជ មាន្រសះអេនាតត្ត ែដលមានកែំពងែកវ៧ជាន់ មានកពំងមជុ
ទឹក៤, កពំងអស់េនាះ ស្រមាប់ពួកអ្នកវេិសស ដចូជា មាណព, កមុ្ភណ្ឌ , គន្ធព្វ, 
អសុរ, វទិ ធរ, កនិ្នរ, ្រគុឌ, េហើយនឹងពួកជដលិ។ រឯីភ្នែំដលមានកម្ពស់ទាបចះុ
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មកតាមលំដាប់ (្រតងែដលេយើងេ ថា ឧប េមរ)ុ េនាះ មានេឈា្ម ះខុសគា្ន  មាន
៧ជរួ។ ជរួមយួៗ មានេឈា្ម ះដចូតេ គៈឺ សុទស នៈ, ករវកិៈ, ឥសិន្ធរៈ, យុគន្ធរៈ, 
េនមនិ្ធរៈ, វនិតកៈ, អស កណ្ឋ ៈ។ ក្នុងរវាងចេនា្ល ះភ្នមំយួៗ មានទេន្លខ័ណ្ឌ  មាន
េឈា្ម ះដចូគា្ន ថា សីទន្តរ ទាំងអស់ ទេន្លអស់េនាះមានសរៃសល្អិតណាស់ សូម ីែត
សរៃសតចូមយួរបស់សត្វេកា្ង ក ក៏អាលិចេ បាន។ 
 ឯដងភ្នែំដលទាបជាងេគឬែដលមានៃផ្ទរាបល្មមេនាះ ជាទីេ របស់អសុរៈ, 
យក , វទិ ធរ, គន្ធព្វឬពួកអមនសុ ។ ពាក ថា អសុរៈ គរួបានដល់ជនជាតែិដល
គា្ម នេសចក្តកីា្ល ហាន គមឺនិអាចតសូ៊។ េបើពិចារណាតាម្របវត្តសិា្រស្តឥណា្ឌ  តាម
គម្ពរី្រពះេវទ ក៏េឃើញថាពួកជនជាត ិអរយិកៈ មានចលូមកវាយពួក មលិក្ខៈ ពី
ទិសខាងេជើងេឆៀងខាងត ូងៃនតបំន់ែដលេ ថាកស្មីរែដរ។ ពួកអ្នក្រសុកេដើម 
គពួឺកមលិក្ខៈ ែដលពួកអរយិកៈ បងា្អ ប់ថាជាទាសៈទស េនះ បានចាញ់ៃដពួក
អរយិកៈ េហើយនាំគា្ន រត់មកេ រាត់រាយក្នុងភមូភិាគែដលេ ថា ទក ិណរធ-
េសាល (ខាងត ូង)។ េសចក្តេីនះ េឃើញថា្រតវូនឹងទស នៈេលាកអ្នក្របាជ្ញែប៉ក
ខាងបុរាណសា្រស្តនិង្របវត្តសិា្រស្ត ដចូេពាលមកថា ពួកអម ូរមន-ែខ្មរ បាននាំ
គា្ន រត់មកពីភាគខាងេជើងភ្នហិំមាល័យ េហើយបានមកេ ភាគខាងត ងូ រហូត
ដល់អាសីុអាេគ្នយ៍េយើងេនះ។  
 ដល់មក្រតងេនះ ខ្ញុំសូមសរបុេសចក្តថីា ពាក ថា កេុមរ ុអាចកា្ល យេ ជា               
ករុ ុ
កស្មីរ បានេហើយ េបើេយើងចាប់េសចក្តព័ីស្តុតាងទំាងឡាយ ដចូេពាលមក
Kashmir  

េហើយេនះថា អម ូរមន-ែខ្មរ បានមកពីខាងេជើងភ្នហិំមាល័យ ដេូច្នះែមន ក៏
េឃើញថា តបំន់ខាងេជើងភ្នហិំមាល័យ គរួជារដ្ឋកស្មីរ។ ពាក ថា កស្មីរ និងពាក
ថា ែខ្មរ េនះ ្រសេដៀងគា្ន ណាស់ គរួឱ ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងសមេហតផុលថា 
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ពាក ថា កស្មីរ ្រសេដៀងនឹងពាក ថា កមរី។ ពាក  កមរី េនះ មាន្របាកដេ ក្នុង
សិលាចារកឹចាម (ដចូធា្ល ប់អាងមកពីមនុៗ្រសាប់េហើយ) ពួកទតូចនិ ក្នុងសមយ័
រាជវង សុង (Song period) បានមក្រសុកែខ្មរក្នុងសមយ័កណា្ត លៃន្រគសិ្តសត-
វត រទី៍៧ បានេ ែខ្មរថា កមិ ិ(Ki-mir) ដេូច្នះឬែដលចនិកនា្ត ំង េ ថា កមិតិ។ 
 ពាក ថា កមរី ក្នុងសិលាចារកឹ មានលក្ខណៈជតិដចូពាក ថា កស្មីរ ជាទី
បំផតុ េឃើញពាក ថា កមរី េនះ គងមានកមា្ល យេរចរលឹដចូពាក ឯេទៀតែដរ។ 
តាម្របវត្តសិា្រស្ត្រគប់មជ ដា្ឋ នៃនអ្នក្របាជ្ញ្របាប់ថា បុព្វបុរសជាត ិ កមរី េនះ 
មកពីឥណា្ឌ ។ ដេូច្នះ េបើអ្នក្របាជ្ញែខ្មរ ចនិនិងអឺរ ៉បុ បានទទលួសា្គ ល់ថា កមរី េនះ 
គជឺាតែិខ្មរេនាះឯងេហើយ េយើងក៏គរួទទលួថា ពាក ថា “ែខ្មរ” េនះ គជឺាពាក ែត
មយួនឹងពាក ថា “កស្មីរ” េនះែដរ។ 
 ឥឡូវេនះ គបឺានេសចក្តកីាន់ែតច ស់េហើយថា ជនជាតែិដលេភៀសខ្លួន
មកពីខាងេជើងភ្នហិំមាល័យ ក៏គជឺនជាតអិម ូរែខ្មរែតម្តង េ្រពាះេយើងសមា្អ ងេ
តាម ៖ 
 ១—មតិ្តអ្នក្របាជ្ញ 
 ២—្របវត្តសិា្រស្តយុគថ្ម 
 ៣—ទីសា្ថ ន 
 ៤—កមា្ល យពាក េរចរលឹ ផ្លូវនិរតុ្តសិា្រស្ត (Philology) 
 កមា្ល យពាក េនះ មានដចូតេ ៈ ែខ្មរ េខ្មរ េក្មរ កមរី ករុ ុកេុមរ ុដេូច្នះ។ 
 ខ្ញុំមានទស នៈដេូច្នះ គ្ឺរគាន់ែតេលើកយកមកជនូអស់េលាកនិងប្អូនៗ
អនជុនពិចារណា េដើម ីជាផ្លូវរកេដើមកេំណើត្របវត្តសិា្រស្តជាតែិតបុ៉េណា្ណ ះ។ 
 តាមទស នៈែដលសមគរួេ តាមេហតផុលខាងេលើេនះ េតើអស់េលាក
និងប្អូនៗ យល់ថាេតើ មននិងែខ្មរ អ្នកណាេកើតមនុ? តាមទស នៈខ្ញុំ, ខ្ញុំសូមជ្រមាប
យ៉ាងផា្ត ច់្រពាត់ថា កាលេដើមេឡើយ ពាក ថា មន មនិទាន់មាន្របាកដេទ។ មនឬ
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ជាតែិដលនិយាយភាសាអម ូរែខ្មរ-មនទំាងឡាយ កាលជនាន់េ្រពងនាយ ដចូ
បានជ្រមាបមកតាមលំដាប់េនាះ គងបានេ ខ្លួនឯងថាជាត ិ កស្មីរឬកមរី ែត
ម្តង! ឯពាក ថា មណុ្ឌ ៈក្ត ីមនក្ត ីេកើតជាខាងេ្រកាយេទ។ ឯពាក ថា មន-ែខ្មរ េទើប
ែតអ្នក្របាជ្ញអាឡឺមង៉េឈា្ម ះ Wilhem Schmidt សន្មតេ មនុេគបង្អស់ ្របមាណ
ជតិ៧០ឆា្ន ំបា្ល យមកប៉ុេណា្ណ ះឯង។ ក្នុងពង វតារេយានកៈឬក្នុងដណាក់កាលៃន
គម្ពរីចាម េទវវីង  េ  មន ថា េមង បាលីថា េមង្គបុត្ត (កនូជាតេិមង) ពាក ថា 
េមង ្រសេដៀងគា្ន នឹងពាក ចនិទាជវី ែដលេ ែខ្មរេយើងបច្ចុប ន្នេនះថា ការ-
េមៀង ឬ ការេមង ភាសាេវៀតណាមេ ែខ្មរថា កាវេមៀង (Cao Mien)។ ពាក ថា 
េមង្គបុត្ត និងពាក ថា េមង ែដលចនិេ េនាះ្រសេដៀងគា្ន ណាស់។ 
 េហតែុដលែញកែខ្មរមយួ្រកុមែប៉កខាងលិចឱ េ ជា មន េហើយែញក
ែខ្មរខាងេកើតឱ េ ជា ខម េនះ អាចជានេយាបាយ ក្នុងជនាន់ពុទ្ធសតវត រទី៍១៩ 
កន្លងមកេហើយក៏សឹងបាន។ 
 ដល់មក្រតងេនះ ខ្ញុំសូមជ្រមាបអស់េលាកនិងប្អូនៗ េដើម ីរឭំកថា “េយើង
កពុំងែតបែណ្ត តអារម្មណ៍ក្នុងការ្រសាវ្រជាវរកឱ េឃើញថាេតើ ខមនិងែខ្មរ ជាជន
ជាតែិតមយួឬអ្វី? េ ្រតងែផ្នកកណា្ត ល េយើងបានែវកែញកអំពីេដើមកេំណើត
មនសុ ៃនយុគថ្មថ្ម ី ែដលេ ថា Neolithic Period គមឺានអាយុ្របមាណ
៣.៥០០.៥០០ឆា្ន ំមនុ្រគសិ្តសករាជ េហើយែផ្នកចងុខាងេ្រកាយបង្អស់ េយើង  
បានមកដល់ចណុំចមួយែដលថា អម ូរមន-ែខ្មរ ទំាងអស់ បានេភៀសខ្លួនរត់
េដាយភយ័ស្រងា្គ មពីភមូភិាគែប៉កខាងត ូងភ្នហិំមាល័យ ្រតងកែន្លងែដលេ
ថា កស្មីរ សព្វៃថ្ងេនះ”។ 
 តេ េនះ សូមពិនិត តេ េទៀតៈ 

ដេណើរអម រូមន-ែខ្មរមកកាន់អាសីុអាេគ្នយ៍ 
 អំពីដេណើ រមន-ែខ្មរ រត់ពីែដនខាងត ូងៃនភ្នហិំមាល័យ មកកាន់អាសីុ    
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អាេគ្នយ៍ េបើេយើងពិចារណាតាមលំនាំបុរាណវទិ និង្របវត្តសិា្រស្ត េឃើញថា 
មនិែមនមកម្តងមយួ្រកុមេនាះេទ គថឺា រត់េភៀសខ្លួនេ្រចើនេលើក េ្រចើន្រគារាប់មនិ
អស់ េហើយេ្រចើនរយសតវត រផ៍ង គរឺាប់តាំងពីយុគថ្មចាស់ ែដលេ ថា Palae-
olithic Period ចះុមក មនុយុគគម្ពរី្រពះេវទ រហូតដល់សមយ័ក ្រតយ៍ិកនិស កៈ
ៃនរាជវង កសុាណៈ ក្នុងសតវត រទី៍៧—៨។ 
 េ ្របេទសឥណា្ឌ  ្រតងរដ្ឋប ្ជ ប់ ែដលេ ជតិកស្មីរេនាះ េគបានរក
េឃើញេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ ែដលេ ថា Pebble (ថ្ម្រកួស) ក្នុងស្ទឹង Soan។ វប ធម៌
ែបបេនះ េ ថា Soan Culture មានលក្ខណៈដចូ Pebble ែដលបានរកេឃើញេ
្របេទសម៉ាេឡសីុនិងលាវ។ េរឿងេនះ ធា្ល ប់បានជ្រមាបមកេហើយ ដេូច្នះេទើប
េឃើញថា េ យុគេនាះ ពួកមនសុ យុគ Palaeolithic មានរត់មកេ អាសីុ        
អាេគ្នយ៍េ េហើយ។ េ យុគ Mesolithic ក៏មានរកេឃើញេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ជា
ពូេ  ថ្មរលីំង ែដលជាសា្ន ៃដកាន់ែតល្អេឡើង (Handaxe) ទំាងេលើៃផ្ទដឥីណា្ឌ  ៃថ 
លាវ យួន រហូតដល់ឥណ្ឌ ូេណសីុ។ លុះដល់យុគថ្មថ្ម ី េគក៏បានរកេឃើញេ្រគឿង
េ្របើ្របាស់ ែដលេ ថា Shouldered celt េលើៃផ្ទដឥីណា្ឌ ែប៉កខាងេជើងផតុនិង
េ េលើៃផ្ទដអីាសីុអាេគ្នយ៍។ ដេូច្នះ ក៏េឃើញថាេ យុគថ្មថ្មឬី Neolithic Period 
េនះ មានមនសុ ពីឥណា្ឌ មកេ អាសីុអាេគ្នយ៍ កាន់ែតេ្រចើនេឡើងេហើយ។ 
 ការេភៀសខ្លនួៃនអម ូរែខ្មរសមយ័េនាះែដលែបកមកខាងត ូង គងេ
សភាពមនិចេ្រមើនេ េឡើយ ប៉ុែន្ត េបើេយើងសិក អំពីវប ធម ៌“បានេឆៀង” ែដល
េ ្រតងអាណាច្រកេគា្រតបូរពីេដើម ក៏េឃើញថា យុគេលាហៈៃនអាសីុភាគកណា្ត ល 
្រតងេនះ បានេឡើងកាន់ឋានៈជាអារ ជនមនុភាគឯេទៀតៃនអាសីុអាេគ្នយ៍ េ្រពាះ
េគបានជកីរកេឃើញវប ធមដ៌ដីតុនិងដប៉ីាន់លាបពណ៌មានអាយុ ៧.០៦៩—
៦.០៧៩មកេហើយ េឃើញថាេ ម្តុ្ំរតងេនះអាចមានអម ូរមន-ែខ្មរ មកេ យូរ
យារណាស់ គអឺាចបានមកពីទិសខាងេជើងភ្នហិំមាល័យ មនុជនាន់ជាតអិរយិកៈ
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មកេដញអម ូរែខ្មរ-មន ឱ េចញពីអាណាបរេិវណទេន្លសិន្ធូ។ 
 ការេភៀសខ្លនួរត់េ កាន់អាសីុែប៉កអាេគ្នយ៍ មានបន្តមកេ្រចើន្រគា េ
សមយ័ែដល្របេទសឥណា្ឌ មាន្របវត្តសិា្រស្តពិត្របាកដេហើយ។ ការរត់េភៀស
ខ្លួនេ សមយ័េនះ េបើពិចារណាតាមលក្ខឋានែផ្នកពុទ្ធសាសនា មានគម្ពរីមហា
វង និងមលិិន្ទប ្ហ ជាេដើមេនះមយួ, មយួេទៀត េបើពិចារណាតាមព័ស្តុតាងជា
ឯកសាររបស់រាជទតូចនិ អ្នកជនញួជាត្ិរកកិនិងអារ៉ាប់ ក៏គរួឱ េឃើញថា ការ
េភៀសខ្លួនេ សមយ័្របវត្តសា្រស្តេនះ មានមូលដា្ឋ ន៣្របការគៈឺ 
 ១—មកពីការរកសីុចញិ្ចឹ មជវីតិ, 
 ២—មកពីស្រងា្គ ម, 
 ៣—មកពីេរឿងសាសនា។ 
 តេ េនះ ខ្ញុំសូមទាញេរឿងរ៉ាវែដលមានេ ក្នុង្របវត្តសិា្រស្តឥណា្ឌ ខ្លះ 
មកពិចារណា ដចូតេ ៈ 
 តាមព័ស្តុតាងែដលបាន្រសាវ្រជាវក្នុងគម្ពរី្រពះេវទ េគបានឱ ដងឹថា ជន
ជាតអិរយិកៈ បានផ យឥទ្ធិពលេលើែផនដតីាមដងទេន្លសិន្ធូ តាមដងទេន្លគងា្គ  
េហើយបានតាំងអាណាច្រកយ៉ាងសំខាន់ៗេ្រចើនកែន្លង ែដលសំខាន់ជាងេគគ ឺ
អាណាច្រកមគធរដ្ឋ។ អាណាច្រកេនះ ជាមជ មណ្ឌ លសំខាន់ៃនឥទ្ធិពលជនជាត ិ
អរយិកៈ មានអំណាចផ យទំាងផ្លូវពុទ្ធច្រកនិងអាណាច្រកក្នុងសមយ័ពុទ្ធកាល។ 
 តមក សមយ័េដើមពុទ្ធកាល ្របេទសេអៀរង៉ (Iran) ក្នុងសមយ័រាជវង     
អាចាេមនីដ (Achaemenid) ក៏បានផ យចលូ្រគប់្រគងឥណា្ឌ ែប៉កខាងទេន្លសិន្ធូ
ែដរ ជាេហតនុាំឱ មានអ្នកេភៀសខ្លួនរត់េគចេចញពីកែន្លងេនះេ េទៀត។ 
 ក្នុយរយៈសតវត រទី៍៦ មនុ្រគសិ្តសករាជ អាណាច្រកគនា្ធ រៈ (Gandhāra) 
ែដលេ ែប៉កខាងេលើទេន្លសិន្ធូ មាន្រសុកេឈា្ម ះថា េប៉សវារ (Peshawar) និងរ៉ា-
វាល់ពិនឌី (Rawalpindi) បានឱ រាជទតូនាំសារចលូមកថា្វ យ្រពះេ ពិម្ពសិារៃន
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មគធរដ្ឋ ក្នងុសំបុ្រតេនាះមនិ្របាកដថាជាអ្វី ប៉ុែន្តែដលដងឹទេួ គ ឺ ែដនគនា្ធ ររដ្ឋ 
បាន្រតូវេស្តចវង អាចាេមនាន (Achaemenian) មកវាយ។ អាណាច្រកបរេិវណ
េឆ្នរទេន្លសិន្ធូ បានធា្ល ក់េ ក្នុងកណា្ដ ប់ៃដេអៀរង៉ (Iran) តាំងែតពី ៥២២-៤៨៦ ឆា្ន ំ
មនុគ.ស. េម្លះ៉។ 
 តមក ៣២៧ ឆា្ន ំមនុគ.ស. ្រពះេ អាឡិចក ័នដារ (Alexander) មហារាជ
ៃនម៉ាេសដនូា (Macedonia) បានចលូមកពីហិណ្ឌ ូគជូ េហើយបានវាយយក
អាណាេខត្តតាមដងទេន្លសិន្ធូ ែដលពួកេអៀរង៉្រគប់្រគងេនាះេ វញិេហើយបាន
េលើកទ័ពឆ្លងទេន្លសិន្ធូេឆា្ព ះេ កាន់ទេន្លគងា្គ  ែតពួកេសនាទាហានបានឃាត់េទើប
្រតឡប់េ វញិ។ េពលេនាះ អម ូរមន-ែខ្មរ ែដលេ ទីេនាះ ក៏បាននាំគា្ន រត់
េភៀសខ្លួនពីភយ័ស្រងា្គ មម្ដងេទៀត។ 
 ្រពះេ ច្រន្ទគបុ្ត ( ៣២១-២៩២ មនុគ.ស.) ៃនរាជវង េមារយិៈេ្រកាយ
ែដលអាឡិក ័នដារ (Alexander) មហារាជ្រទងេសាយទិវង្គតេហើយ ឥទ្ធិពល្រកកិ
េ ខាងលិចេឆៀងខាងេជើងៃន្របេទសឥណា្ឌ  ក៏អស់េ ែដរ។ ក្នុងឆា្ន  ំ៣២១ មនុ
គ.ស.្រពះេ ច្រន្ទគបុ្ត បាន្របាប្របាមែដនដនីានាែប៉កខាងេជើងៃនឥណា្ឌ បាន
ចាត់តាំងអាណាច្រកធ ំមានទី្រកុងេឈា្ម ះបាតលីបុ្រត។ េពលេនះ អម ូរមន-ែខ្មរ 
ក៏គងរត់េគចពីរាជភយ័ម្ដងេទៀត។ តពីសមយ័្រពះេ ច្រន្ទគបុ្តមក ្រពះរាជបុ្រត
្រទង្រពះនាម ពិន្ធុសារ ក៏្រទងេសាយរាជ ត ្រពះអង្គ្រទងមាន្រពះរាជសម្ពន័្ធេម្រតី
នឹងអាណាច្រក បុីេសៀ អាណាច្រកេនះ ក៏សុខស្ងប់រហូតមក។ 
 ្របមាណ៣០០ឆា្ន ំមនុគ.ស. ្រពះពុទ្ធសាសនាចេ្រមើនរងុេរឿងណាស់េ
្របេទសឥណា្ឌ  េ្រពាះមានេស្ដចសំខាន់ៗ ដចូជា្រពះេ អេសាកមហារាជៃនេមា-
រយិវង  ជយួឧបត្ថម្ភទំនកុប្រមុង។ 
 ្រពះេ អេសាក (២៧៤-២៣៧ឆា្ន ំមនុគ.ស.) ្រពះេ អេសាកជា្រពះរាជ
បុ្រត្រពះេ ពិន្ធុសារ បាន្រតូវេគេលើកថាជាក ្រតយ៍ិខា្ល ំងពូែកមយួ្រពះអង្គ ែដល
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មនិងាយរកបានក្នុងេលាកេនះ។ ក្នុងរជ្ជសមយ័្រពះបាទអេសាកេនះ មានេធ្វើសឹក
ស្រងា្គ មជាញឹកញាប់ េដើម ីផ យរាជអាណាច្រកឱ បានរកីធទំលូាយេឡើងេទៀត
្រពះអង្គវាយបានែដនដេី ថា អាហា្វ ហា្គ និសា្ថ ន បាលូចសិា្ថ ន កស្មីរ េនប៉ាល់ 
សិក្ខមិ េហើយនឹងែដនដភីាគខាងេជើងៃន្របេទសឥណា្ឌ ទំាងអស់ គរឺាប់ចាប់តាំង
ពីដងទេន្លសិន្ធូេ  រហូតដល់ឈូងេបងកាល ែប៉កខាងលិចរហូតេ ដល់ទេន្ល  
កប្ញសា្ណ ។ 
 ក្នុងឆា្ន ំ២៦២មនុគ.ស. ្រពះអង្គបានេលើកទ័ពេ ្របាប្របាមពួកក្លងិ ្គក្នុងរដ្ឋ
អូវសី ែដលេ រវាងស្ទឹងមហានទីនិងេគាទាវរ។ី ពួកក្លងិ ្គបានតសូ៊យ៉ាងមុងឹម៉ាត់ 
ប៉ុែន្ត្រតូវចាញ់េ ទីបំផតុ។ ការ្របយុទ្ធគា្ន េពលេនាះជាេហតេុធ្វើឱ សា្ល ប់បាត់បង
ជវីតិៃនទាហានទំាងពីរែផ្នកអស់េ្រចើនណាស់។ តាំពីេនាះមក ្រពះបាទអេសាក
្រទងមាន្រពះទ័យតក់ស្លុតណាស់ េទើប្រទង្រពះត្រមះិយក្រពះពុទ្ធសាសនាជាទី
ពឹង្របកាសឈប់េធ្វើសឹកស្រងា្គ មេដាយកមា្ល ំងតាំងពីេពលេនាះមក ្រទងយក
្រពះធមជ៌ាធ ំ ្រទង្របកាន់្រពះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខា្ជ ប់ខ្ជនួ ្រទងផ យបរមរាជា-     
នភុាពេដាយធមា្ម នភុាពេ វញិ។ 
 េ្រកាយរជ្ជសមយ័្រពះបាទអេសាក ្របេទសឥណា្ឌ បានថយកតិ នភុាព
ក ្រតយ៍ិអង្គតៗមក គា្ម នបានសាងថ្វៃីដអ្វីេឡើយ េមារយិវង ក៏អស់អំណាចក្នុងឆា្ន  ំ
១៨៤ មនុគ.ស.ឬ្របមាណព.ស.៣៥៦។ 
 ក្នុងជនាន់្រពះបាទអេសាកមហារាជេនះ មានជនជាតឥិណា្ឌ ទាំងអម ូរមន-
ែខ្មរនិងពួកឥណា្ឌ ែដលេ ថាអរយិកៈ បានេភៀសខ្លួនេចញពី្របេទសឥណា្ឌ
េ្រចើនណាស់។ ការេចញពី្របេទសឥណា្ឌ  េ េ ទីេផ ងៗេ្រ ្របេទស គរួឱ
សន្និដា្ឋ នថា មកពីេហត៤ុ្របការគៈឺ 
 ១—មកពី្រពះរាជបំណងរបស់្រពះបាទអេសាក ែដល្រទងមានអ្នក្របាជ្ញ
រាជបណ្ឌ ិ ត ទំាង្រគហស្ថ ទំាងបព្វជតិ ជយួផ ព្វផ យ្រពះពុទ្ធសាសនា េមា្ល៉ ះ
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េហើយជនជាតឥិណា្ឌ សមយ័េនាះ ក៏បានេចញេ កាន់ែដនដនីានាេ្រ ្របេទស 
េដាយអំណាចរាជានភុាព សុវណ្ណ ភមូឬិអាសីុអាេគ្នយ៍ ជាែផនដមីយួែដលពួក
ឥណា្ឌ ទំាងអម ូរមន-ែខ្មរនិងអរយិកៈបានចលូមកេ  សមយ័េនះៃផ្ទដអីាសីុ-    
អាេគ្នយ៍េ មនិទាន់េគាកសព្វ្រគប់ដចូសព្វៃថ្ងេទ ែតេ េលើទីនានាៃនៃផ្ទដី
េគាក ក៏គងមានអម ូរមន-ែខ្មរ មកេ េពញអស់េ េហើយ។ គរួឱ េជឿជាក់ថា 
ពួកនាគឬពួកជនជាតនិាគ ក៏ជាអម ូរែខ្មរមយួ្រកុម អាចមកេ ទីេនះមនុេគ     
បង្អស់។ េហតែុដលេជឿជាក់ថា នាគជាបុព្វបុរសែខ្មរមយួ្រកុមេនាះ ពីេ្រពាះ
េរឿងរ៉ាវនាគេនះ មានទាក់ទងនឹង្របវត្តសិា្រស្តេយើងជាេ្រចើនអេន្លើ។ េយើងជា
អនជុន គរួគប ីសិក ្រសាវ្រជាវេរឿងេនះឱ ពិត្របាកដ េយើងកពុំង្របមលូចតិ្ត
េយើងក្នុងជេនឿថា “នាគជាសត្វ” ែតគរួឱ េជឿថា មនសុ ឬអម ូរមនសុ ែដល
ទាក់ទងជាកលុសម្ពន័្ធនឹងេយើងេ វញិ។ សព្វៃថ្ងពូជមនសុ នាគេនះ មានេ ក្នុង
ៃផ្ទដេី្រជាយម៉ាឡាយូនិង្រពំែដនឥណា្ឌ  ភមូា។ 
 ២—ពួកេ្រ សាសនា បានដល់ជនជាតអិរយិកៈនិងអម ូរមន-ែខ្មរែដល
ធា្ល ប់កាន់្រពហ្មញ្ញសាសនារចួមកេហើយ ែតលុះ្រពះបាទអេសាកែបរមកទំនកុ
ប្រមុង្រពះពុទ្ធសាសនាវញិេនាះ ក៏ជាេហតនុាំឱ ពួកសាសនា្រពាហ្មណ៍មិនេពញ
ចតិ្តេទើបរត់េភៀសខ្លួន ្រពមទំាងនំាសាសនា្រពាហ្មណ៍ចលូមកអាសីុអាេគ្នយ៍ 
េដើម ីបន្តជេនឿរបស់ខ្លួនេលើទីេនះតេ  េដាយពំុចងឱ មានអ្នកណាមកេបៀត 
េបៀនបានេទៀតេឡើយ។ 
 ៣—រត់ភយ័េគចពីស្រងា្គ ម ែដលេពលេនាះ្របេទសឥណា្ឌ រជំយួេដាយ
ែសន នភុាពៃនកងទ័ព្រពះបាទអេសាក ពួកែដលេភៀសខ្លួនមកេ អាសីុ      
អាេគ្នយ៍េពលេនាះ មានជនជាត្ិរគប់ជាន់ ្រគប់អម ូរ ្រគប់ភាគពីី្របេទសឥណា្ឌ  
ប៉ុែន្តអាចមានពួកវណ្ណ ៈជាន់ខ្ពស់ ដចូជាវណ្ណ ៈក ្រតយ៍ិ េហើយនិង្រពាហ្មណ៍ែដល
មនិ្រពមេ េ្រកាមអំណាច្រពះេ អេសាកេនាះ ក៏បាននាំគា្ន មករកកែន្លងថ្មេី
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អាសីុអាេគ្នយ៍ែដរ េដើម ីតាំងជារដ្ឋធានីថ្មេីដាយែឡក។ ក្នុងដណាលបុរាណ មាន
ដណាលសុវណ្ណ ខូមខំាជាេដើម ក៏បាននិយាយអំពី្រពះវង េស្ដចែដលមកពី
្របេទសឥណា្ឌ េនាះ េហើយែដលបានមកេធ្វើធេំ អាសីុអាេគ្នយ៍េនាះែដរ។ 
 ៤—ពួកអ្នកផ ងេ្រពង បានដល់ជនែដលចងរកសីុមានបាន េ្រពាះឮ
ដណឹងថា ៃផ្ទដភីមូភិាគអាសីុអាេគ្នយ៍េនាះែដរ សម ូរសប យរកសីុ្រសួលងាយ
ណាស់ បានជានំាគា្ន ហូរចលូមក។ េរឿងមកលក់ដរូេធ្វើចមា្ក រដេូច្នះ គងមានមក
តាំងពីមនុសមយ័្រពះេ អេសាកមហារាជក៏សឹងបាន ប ្ហ េនះសូមឱ េមើល
ក្នុងជាតកនានាែផ្នកពុទ្ធសាសនា មានមហាជនកជាតក សង្ខុ្រពាហ្មណ៍ជាតក 
និងសុសន្ធីជាតកជាេដើម ក៏នឹងេឃើញេសចក្ដចី ស់។ 
 ្របវត្តសិា្រស្តៃន្របេទសឥណា្ឌ  តាំងពីព.ស.៥៥០ ចះុមកដល់ព.ស.
១០៥០ េឃើញថាជាសមយ័្រចបូក្រចបល់ណាស់ ខ្ញុំសូមេលើកមកជនូ េដើម ីជា
្របេយាជន៍ក្នុងការ្រសាវ្រជាវអំពីអម ូរមន-ែខ្មរ េ្រពាះ្របេទសេនះ មានការទាក់
ទងនឹងៃផ្ទេដើមៃន្របវត្តសិា្រស្តជាតេិយើងជាេ្រចើន។ 
 េ រយៈេ្រកាយ្រពះេ អេសាកមក មានេស្ដចេ្រចើនអង្គែដរ បុ៉ែន្តអំណាច
ែដលធា្ល ប់មានកាលពីជនាន់្រពះេ អេសាកេនាះ ដល់មកជនាន់េនះ ក៏េខ យ
អំណាចអស់។ មជ ដា្ឋ នអំណាចៃន្របេទសឥណា្ឌ  បានមក្របាកដេ ពីរកែន្លងគៈឺ 
 —កែន្លងទី១ េ ភាគខាងពាយព ្របេទស ៃផ្ទដ្ីរតងេនះធា្ល ក់េ ក្នុង
កណា្ដ ប់ៃដ្រកកិ ែតតមកបានេ ក្នុងអំណាចជនជាតសីិេធៀន (Scythian)។  
 —កែន្លងទី២ េ ក្នុងភាគកណា្ដ លៃនេ្រជាយេដកខាន អាណាច្រកែដល
រាជវង អាន្ធរៈបានចាត់តាំងេឡើង ទកុណាេ រយៈេនះ ឥទ្ធិពលជាតបិរេទសអាច
ចលូមកឥណា្ឌ ពីខាង (និរត)ី ក៏េដាយ ក៏ប៉ែុន្ត វប ធមនិ៌ង្របៃពណីែបបទមឡិេ
វញិ េហើយបានេ េ្រកាមការ្រគប់្រគងរាជវង អាន្ធរៈ ែដលជារាជវង របស់
ឥណា្ឌ េដើមសុទ្ធ។ តមក រាជវង េនះបានព្រងកីអំណាចកាន់ែតធេំឡើងេ េលើភមូិ
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ភាគដៃទៃន្របេទស គពីឺេ្រជាយេដកខាន េឡើងេ ដល់រដ្ឋមល្វៈ( Malwa) និងរដ្ឋ
មហារា្រស្ត ( Maharashtra) ទាល់ែតដល់ឈូងកាំេបយ៍ ( Cambay ) មខុ្រសុកបុម
េបយ៍ (Mombay) ទិសខាងលិច។ រឯីែដនដភីមូភិាគខាងលិចេឆៀងខាងេជើង បាន
េផ្ទរពីៃដ្រកកិេ ឱ ជនជាតែិដលបុករកុមកថ្មេីទៀតគ ឺជនជាតសិកៈ ( Saka)។ 
 ជនជាត ិ Saka េនះជាពូជជនជាតសីិេធៀង ( Scythian) ែដលកាលពីមនុ
ធា្ល ប់េ េលើៃផ្ទដភីាគខាងេកើតៃន្របេទសេអៀរង៉ (Iran )។ តមក ្រតូវបានជនជាតិ
េនចរ គយុឺយ-ច ិ (Youh-chih) បេណ្ត ញឱ ចលូមកេ ្របេទសឥណា្ឌ  រមួជនជាតិ
យុយ-ច ិ ខ្លនួឯងក៏្រតូវបានពួកហួង-ន ូ (Hiong-nu) ឬហាន់ (Hun) បេណ្ត ញឱ   
េចញពីែដនដមីងុកលុមយួតណំេ េទៀត េហតកុារណ៍េនះបានឧប ត្តេិឡើងរវាង       
ព.ស.៤២៥—៤៥០។ េដាយអា្រស័យេហតេុនះឯង េទើបពួកជនជាតយុិយ-ចែិបក
បាក់គា្ន  បានមក្របាកដខ្លួនេ ពាសេពញេលើអាណាបរេិវណែដលធា្ល ក់េ
េ្រកាមឥទ្ធិពលរបស់ជាត្ិរកកិនិងេអៀរង៉កាលពីមនុ។ តមក ពួកយុយ-ចេិនះ 
មានឥទ្ធិពលកាន់ែតខា្ល ំងេឡើងៗ េទើបបានចលូវាយយកែដលដែីដលេ ថា 
Bactria និង Seistan ឱ េ េ្រកាមអាណាព បាលរបស់ខ្លួន។ ែដនដទំីាងពីរេនះ 
េ ខាងត ូង្របេទសអាហ្វហា្គ និសា្ថ ន រមួទំាងរដ្ឋគនា្ធ រៈផង រដ្ឋេនះគែឺដនដែីដល
េ ថា េប៉សា្វ រ (Peshawar) បច្ចុប ន្នេនះឯង។ តមក ក្នុងពុទ្ធសតវត រទី៍៦-៧ រដ្ឋ
នានា ដចូជាប ្ច បខាងលិច គ្ឺរកុងតក្កសិលា រដ្ឋកាបិសៈ (Kapisa) គអឺាណា
បរេិវណេប្រគាម (Begram) ក្នុង្របេទសអាហ្វហា្គ និសា្ថ ន រដ្ឋប ្ច បខាងលិចនិង
រដ្ឋសិន្ទ ក៏ធា្ល ក់េ េ ក្នុងកណា្ត ប់ៃដរាជវង កសុាណៈ (Kusāna) ែដលជាពូជជន
ជាតយុិយ-ចដិែដលេនះ។ 
 រាជវង កសុាណៈេនះ បានតាំងអាណាច្រកយ៉ាងធ ំ មានអំណាចតាំងែតពី
ដងទេន្លអកស័ស (Oxus) ែដលជាែដនដេី ែប៉កខាងពាយព ៃន្របេទសឥណា្ឌ  
រហូតដល់អាណាបរេិវណទេន្លគងា្គ  មាន្រកុង Bactaria (បាក់េតេរៀ) និងកាប៊លុ
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(Kabul) ជាមជ មណ្ឌ ល្រទ្រទងឥទ្ធិពលៃនរាជវង កសុាណៈេនះ។ អំណាចរាជវង
េនះ បានផ យេ ដល់រដ្ឋសកឌីយ៉ាណា (Sogdiana) េហើយនឹងភាគកណា្ត លៃនទ្វី
អាសីុ េហើយផ យមកេ្រជាយឥណ្ឌ ូចនិផង េ្រពាះេ ទីេនះេគបានរកេឃើញ
សិល ៈែបបេអៀរង៉ (Iran) លាយឡំជាមយួខ្លះ។ ក ្រតយ៍ិរាជវង កសុាណៈ ែដល
មាន្រពះនាមល ីជាងេគ គ្ឺរពះេ កនិស្កៈ (Kaniska) ែដលជាពុទ្ធសាសនិក 
េហើយអាចជាអ្នកតាំងមហាសករាជេឡើងក្នុងព.ស.៦២១ក៏សឹងបាន េ្រពាះឆា្ន ំ
េនាះ គជឺាឆា្ន ំែដលេឡើងេសាយរាជ ។ 
 ច្រកវត្តេិនះ មានអំណាចរងុេរឿង្របមាណ១០០ឆា្ន ំ តពីេនាះ អំណាចបាន
្រតូវថយចះុ េ្រពាះមហាក ្រត្របេទសឥណា្ឌ បាន្រតូវែបងជារដ្ឋតចូធជំាេ្រចើន 
ែដលមានរាជវង សកៈេឡើងកាន់អំណាចជទាស់។ អាណាបរេិវណែក រ្រកុងបុម
េបយ៍ ក៏បាន្រតូវែបងែចក េហើយេ េពលជាមយួគា្ន េនាះ អាណាបរេិវណែប៉ក
ខាងត ូងេ េ្រកាមឥទ្ធិពលរាជវង អានា្ធ រៈ ក៏្រតូវបានែបងែចកជា២ភាគ ក្នុងពុទ្ធ
សតវត រទី៍៨។ តមក រាជវង សំខាន់របស់ឥណា្ឌ មួយេទៀត គរឺាជវង គបុ្តៈ (Gupta) 
បានរបួរមួ្របេទសឥណា្ឌ ជាថ្មមី្តងេទៀត។ 
 ក្នុងយុគេនះ ្របេទសឥណា្ឌ បានចេ្រមើនលូតលាស់ក្នុងវស័ិយេសដ្ឋកចិ្ច ជា
ទីបំផតុ មានការទាក់ទងតាមផ្លូវពាណិជ្ជជាមួយ្របេទសនានា ែដលេ ខាងលិច
ៃនទ្វីបអាសីុ េហើយនឹងែដនដមី្តុទំេន្លេមឌីេធើេរនាន (Mediteranian) ក្នុងទ្វីបអឺរ ៉បុ។ 
េ្រ ពីេនះមានការទាក់ទងនឹង្របេទសេ ែប៉កទេន្លភាគខាងត ូងៃនទ្វីបអាសីុផង
ែដរ។ ការទាក់ទងដេូច្នះ េយើងដងឹមកពីការជកីរកេឃើញព័ស្តុតាងតាមអាណា
បរេិវណទេួ បានយ៉ាងេ្រចើនេលើសលប់។ ព័ស្តុតាងែដលបានរកេឃើញេ ្រកុង
តក្កសិលា ជាេហតឱុ េឃើញច ស់អំពីការទាក់ទងរវាង្របេទសឥណា្ឌ និង្របេទស
េមសូបូ៉តានី ក្នុងរយៈ១០០ឆា្ន ំមនុពុទ្ធសករាជ រហូតដល់សមយ័ពុទ្ធកាល។ ការ
ទាក់ទងរវាង្របេទសឥណា្ឌ នឹងេអៀរង៉ (Iran) បានមានេឡើងតាំងពីពុទ្ធសតវត រទី៍
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១ េហើយនឹងការទាក់ទងរវាង្របេទស្រកកិ បានមានេឡើង្របមាណពុទ្ធសតវត រទី៍
២។ វត្ថុព័ស្តុតាងែដលបានរកេឃើញតៗមក បានជាសាក ីឱ េឃើញច ស់នវូការ
ទាក់ទងយ៉ាងទលំូទលូាយែផ្នកពាណិជ្ជកម្មក្នុងសមយ័េនាះ។ េ្រ ពី្របាក់េរៀល
េរាមន៍ ែដលបានរកេឃើញេដាយទេួ ក្នុងៃផ្ទ្របេទសឥណា្ឌ  េហើយេគបានជកី
េឃើញវត្ថុេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ េធ្វើេដាយៃដពីកេំបារែដលជារបស់្រកកិ-េរាមន៍ឬវត្ថុ
ែដលបានមកពី្រកុងអាឡិកសាន្រដា (Alexandria) ្របេទសអីុហ ុីប។ េ្រគឿងសំ-
ឫទ្ធិ្រកក-េរាមន៍និងេ្រគឿងែកវទំាងអស់េនះ េគបានរកេឃើញេ ្រសុកកាពិសីុ 
(Kapisi) ឬ្រសុកេប្រគាម ែដលជា្រកុងចាស់ៃនរដ្ឋកាមសិៈ។ ្រសុកេនះសព្វៃថ្ង 
តាំងេ ក្នុង្របេទសអាហ្វហា្គ និសា្ថ ន ែដលេគបានរកេឃើញេ្រគឿងេ្របើ្របាស់
ែដលេធ្វើពីខ្មុកជារបស់ចនិ។  េ្រ ពីេនះ េ មានអំែបងដដីតុនិងក លចេិញ្ច ន
េរាមន៍ជនាន់្រពះេ អ័គសតស័ (Augustus) េហើយនឹង្រពះេ គ្លូឌិស (Claudis) 
ក្នុងពុទ្ធសតវត រទី៍៦។ របស់អស់េនះ បានរកេឃើញេ ភាគខាងត ងូៃនែដនដី
្របេទសឥណា្ឌ  ្រតង្រសុកែដលមានេឈា្ម ះថា អរកិៈេមទ ុ (Arikamedu) េហើយនឹង
្រសុកវរីប័តណាំ (Virapatnam) ជតិ្រសុកប៉នទិេច្ឆរ ី (Pondichery) េ្រ ពីេនះ េ កូ
សំាងសីុន (Cochinchina) ក្នុង្របេទសេវៀតណាមខាងត ូង (កម្ពុជាេ្រកាម) ្រតង
កពំងែផែខ្មរបុរាណ ែដលមានេឈា្ម ះថា អរូែកវ (Oc-Eo) េនាះ េគបានរកេឃើញ
ក លចេិញ្ច ន្របាក់េរៀលនិងេ្រគឿងេ្របើ្របាស់េរាមន៍ សមយ័ច្រកពត្តេិរាមន៍៧
អង្គ ក្នុងរវាងព.ស.៦៣៤—៧៣៥ េហើយនឹងសិល ៈែបបេអៀរង៉ (Iran) ជនាន់រាជ
វង សស និតេទៀតផង។ 
 េហតេុនះ េទើបេឃើញថាក្នុងយុគេនះ ្របេទសឥណា្ឌ មានការទាក់ទងយ៉ាង
ទលំូទលូាយរវាង្របេទស្រកកិ េអៀរង៉និង្របេទសនានាេ អាសីុអាេគ្នយ៍។ 
 ខ្ញុំសូមសរបុេសចក្តៃីនការែ្រប្របួល ែបកែញកយ៉ាង្រចបូក្រចបល់ៃន
្របេទសឥណា្ឌ េនះឱ ខ្ីលម្តងេទៀត េដើម ីងាយ្រសួលក្នុងការ្រសាវ្រជាវ។ 
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 ែផនដឥីណា្ឌ ែប៉កខាងលិចេឆៀងខាងេជើងបន្តិច គ្ឺរតងែដលេ ថា បុម
េបយ៍ រដ្ឋមហារា្រស្ត រដ្ឋមល្វៈជាេដើម បានធា្ល ក់េ ក្នុងកណា្ត ប់ៃដជនបរេទស គឺ
ជាតសីិេធៀន (Scythian) ក្នុងពុទ្ធសតវត រទី៍៥-៦។ គរួឱ សេង្កតថា រដ្ឋកេមា្ព ជៈ 
ែដលជាែដនដជីាតអិម ូរមន-ែខ្មរ បានេ តាំងេ េ្រកាយពីការរត់េភៀសខ្លួនពី
រដ្ឋកស្មីរេនាះ ក៏បានេ េ្រកាមអំណាចជាតបិរេទសែដរ េ្រពាះ្រសុកេនាះេ
ខាងត ូងគនា្ធ ររដ្ឋ េ េឆ្នរសម្ុរទខាងេជើង្រកងុបុមេបយ៍ សព្វៃថ្ងេ ថា គជុរដ្ឋ។ 
កាលពីជនាន់េដើម គជុរដ្ឋេនះ មានេឈា្ម ះថារដ្ឋវលភឬីអាណាច្រកវលភ។ី រឯី
្រសុកកេមា្ព ជៈេនាះ ្រពះអង្គបានតាំង្រកុមមយួេឈា្ម ះថា ទា្វ រកៈ ដល់មកជនាន់សី-
េធៀនមក្រគប់្រគង អម ូរមន-ែខ្មរ អាចមនិេពញចតិ្ត េទើបរត់េភៀសខ្លួនេចញមក 
ប៉ុែន្តបន្តិចបន្តួចេទ។ តមក ភាគខាងលិចេនះបានេផ្ទរអំណាចេ ឱ រាជវង អនា្ធ រៈ 
ែដលមកពីេដកខានទិសខាងត ូងេ វញិ ក៏អាចជាេហតឱុ អម ូរមន-ែខ្មរ ែដល
េ ្រតងេនះមានការភតិភយ័ម្តងេទៀត ប៉ុែន្តអាចមនិជាប៉នុា្ម នែដរេទ។ 
 ភមូភិាគខាងពាយព  ្រតងដងស្ទឹងសិន្ធូ កស្មីរ ប ្ច បជាេដើម ែដលជា
កែន្លងអម ូរមន-ែខ្មរេ ពីជនាន់េដើមេនាះ បានេផ្ទរអំណាចពីកណា្ត ប់ៃដ្រកកិ 
ែដលបានបន្តពូជពីអាឡិកក ិនដារ (Alexander) េនាះ ឱ មកេ េ្រកាមអំណាច
ជាតបិរេទសថ្ម ី ែដលមានេឈា្ម ះថា សកៈ េ វញិ ែដលមានពូជមកពីជាត ិ     
សីេធៀន។ ពួកេនះ កាលពីេដើមេ ្រតងតបំន់ខាងេកើតៃន្របេទសេអៀរង៉ ែតត 
មក្រតូវពួកយុយ-ចបិេណ្ត ញេចញមក បានមកមានឥទ្ធិពលេលើែដនដអីម ូរ 
មន-ែខ្មរ ែប៉កខាងេជើងេនាះឯង។ រឯីពួកយុយ-ចេិនះ ពីដបូងបាន្រតូវពួកហុ៊ន 
(Hun) បេណ្ត ញេចញពីែដនដមី៉ងុេហា្គ ល េហើយបានមកែ្រជកេ ពាសេពញ
េលើៃផ្ទដ្ីរបេទសឥណា្ឌ ។ តមកពួកេនះមានមហិទា្ធ នភុាពកាន់ែតខា្ល ំងេឡើងៗ ទាល់
ែតមានអំណាច្រគបសង្កត់េលើែដនដនីានាែដលេ ជតិខាងគរឺដ្ឋបាក់្រទា (Bactria) 
និងេសសា្ថ ន (Seistan) ែដលសព្វៃថ្ងេ ក្នុងែដនដ្ីរបេទសអាហ្វហា្គ និសា្ថ ន 
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(Afghanistan)។ រដ្ឋគនា្ធ រៈ, េប៉សវារ (Peshawar) ក៏បានេ េ្រកាមឥទ្ធិពលពួក
យុយ-ចែិដរ។ តមក ែដនដដីងទេន្លសិន្ធូ គ្ឺរកុងតក្កសិលា (ែដលធា្ល ប់ជា្រកុងៃន
អម ូរមន-ែខ្មរ ែប៉កខាងត ូងភ្នហិំមាល័យខាងត ូងពីេដើម) រដ្ឋកាបិសៈ (Kapisa) 
រដ្ឋប ្ច ប, រដ្ឋទំាងអស់េនះ បានធា្ល ក់េ េ្រកាមកណា្ត ប់ៃដរាជវង យុយ-ច ិែដល
មានេឈា្ម ះថា កសុាណៈ (Kusāna) ក្នុងពុទ្ធសតវត រទី៍៦-៧។ 
 ឥទ្ធិពលៃនរាជវង កសុាណៈេនះ មានទលំូទលូាយផ យេ ឆា្ង យណាស់ 
រហូតដល់មកេ្រជាយឥណ្ឌ ូចនិេយើងេនះ, ែតេ អូរែកវ (Oc-Eo) ែដលជាកពំងែផ
ែខ្មរបុរាណេនះ េបើពិចារណាេលើវត្ថែុដលេគបានជកីេឃើញ ដចូក លចេិញ្ច ន
និងវត្ថុេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ឯេទៀតៗជាេដើម គរួឱ េឃើញថាមានការទាក់ទងរវាងែដន
ដ្ីរតងេនះនិងជាតេិអៀរង៉េហើយនឹងជាតេិរាមន៍ផង រចួគរួឱ េជឿថា ការទាក់ទង
េនះ គងមានតាំងពីសមយ័េដើមពុទ្ធកាល រហូតដល់ពុទ្ធសតវត រទី៍៨មុនេនះ។ 
 តេ េនះ ខ្ញុំសូមវនិិច្ឆយ័តាមទស នៈផា្ទ ល់ខ្លួនសុទ្ធសាធ ែដលខ្ញុំពំុបាន
ចាត់ទកុថា ជាការវនិិច្ឆយ័ផា្ត ច់្រពាត់េដាយឱ អស់ែត្រតមឹេនះេទ គថឺា អាចមាន
តលុាការជាន់ខ្ពស់ែដលមានទស នៈ មានព័ស្តុតាងល្អជាងខ្ញុំរកេឃើញេ ៃថ្ង
េ្រកាយេទៀត។ ពួកតលុាការជាន់ខ្ពស់េនាះ បានដល់្រពះេតជ្រពះគណុ អស់
េលាកនិងប្អូនៗបញ្ញវន្តជនាន់េ្រកាយេនាះឯង ែដលបាន្រសាវ្រជាវ េហើយបាន
វនិិច្ឆយ័េដាយមានព័ស្តុតាងល្អជាង ្របេសើរជាងខ្ញុំក៏បានែដរ ្រគាន់ែតេធ្វើដចូេម្តច
ឱ អស់េលាកនិងប្អូនៗ បានបេញ្ចញនវូគនិំតែដល្របកបេដាយជេ្រ ៃនអ្នក
្របាជ្ញក្នុងការស្វះែស្វងរកលក្ខឋានអម ូរជាតេិយើង ឱ បានពិត្របាកដេឡើង េដើម ី
ជា្របេយាជន៍ក្នុងការបន្តពូជពង របស់ខ្លួន ឱ បានស្ថិតេស្ថរចរីកាលតេរៀងេ  
ក្នុងឆាកអន្តរជាត ិ េហើយជាកមា្ល ំងពលំមួយដអសា្ច រ ដល់អនជុនជនាន់េ្រកាយ 
ឱ យល់ថា អម ូររបស់ខ្លួនេនាះ ជាអម ូរខ្ពស់ ជាអម ូរធា្ល ប់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិ ែសន
នភុាព ជាអម ូរែដល្របវត្តសិា្រស្ត្របាប់ថា មានអារ ធម៌ វប ធមលូ៌តលាស់មនុ
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េគ េ អាសីុអាេគ្នយ៍ឬអាចេ អាសីុេនះែតម្តង! ដចូតេ េនះ ៖ 
 ្របេទសឥណា្ឌ ែដលមានការផា្ល ស់ប្តូរ ្រចបូក្រចបល់ វរវកឹជាញឹកញយ
េនាះ បានេធ្វើឱ អម ូរែខ្មរែបកបាក់ រត់េភៀសខ្លនួេ េ រាត់រាយតាមកែន្លងនានា 
តាំងពីៃផ្ទ្របេទសឥណា្ឌ  ដងភ្ន ំដងទេន្ល តាមេកាះនានា រហូតដល់អាសីុអាេគ្នយ៍
េនះ បុ៉ែន្តលក្ខឋានែដលេឃើញច ស់ជាចងុបេង្ហើយៃនការេភៀសខ្លួនអំពី្របេទស
ឥណា្ឌ មកកាន់អាសីុអាេគ្នយ៍ ដចូបានជ្រមាបមកតាមលំដាប់អំពី្របវត្តសិា្រស្ត
្របេទសឥណា្ឌ េនាះ ក៏េឃើញបានថា េ សតវត រទី៍៦ ទី៧ ទី៨ ៃនជនាន់រាជវង
កសុាណៈ អម ូរមន-ែខ្មរបានេភៀសខ្លួនេចញពី្របេទសឥណា្ឌ  មកតាំង្រសុក
េទសេ េលើៃផ្ទដអីាសីុអាេគ្នយ៍េនះទំាងអស់។ 
 ការេភៀសខ្លនួមកេនះ មនិែមនមកែតខ្លួនេទ គថឺាមាននាំអារ ធមនិ៌ងវប
ធមែ៌ដលខ្លួនធា្ល ប់កាន់េនាះមកជាមយួផង េហើយបានមកផ យេពញៃផ្ទភមូិ
ភាគអាសីុអាេគ្នយ៍េយើងេនះ ទាល់ែតេមើេ ហាក់ដចូជា្របេទសឥណា្ឌ ទី២ែត
ម្តង! េ្រពាះេហតដុេូច្នះ អ្នក្របាជ្ញល ីេឈា្ម ះនានា មានេលាក េសេដស៍, ហ្វី
ល្វិបែស្តននិងេលាក េប៉លីយុ៉ត (Pelliot) ជាេដើម បានេ ភមូភិាគអាសីុែប៉ក   
អាេគ្នយ៍ថា អាណាច្រកឥណា្ឌ េ វញិ ដចូគា្ន នឹង្របជាជនែខ្មរជនាន់បុរាណរហូត
ដល់សព្វៃថ្ង ខ្លះបានេ សា្ថ បត កម្ម បដមិាកម្ម ែដលជាថ្វលី្អអសា្ច រ ថា សុទ្ធជា
សា្ន ៃដ្រពះឥ្រន្ទទំាងអស់ (ពាក ថា “្រពះឥ្រន្ទ” ែដលេយើងេ តាងំពីបុរាណមក 
គរួឱ សន្និដា្ឋ នថា “គជឺនជាតឥិណា្ឌ ” េនាះឯង)។ រឯីនគរេផ ងៗ ែដលមានេឈា្ម ះ
្របាកដេ ក្នុងែដនដ្ីរបេទសឥណា្ឌ  ដចូជាឥ្រន្ទ្របស្ថ, តក្កសិលា, កេមា្ព ជៈ, អមរ-
វត,ី ចាម ៉ , ទា្វ រវត,ី ក្លងិ្គ ក៏្រតូវបានពួកអម ូរមន-ែខ្មរ នាមំកេ តាមកែន្លងនានា 
ែដលខ្លួនបានមកកសាងឥទ្ធិពលថ្មែីដរ។ 
 ពួកអម ូរមន-ែខ្មរ ែដលរត់ពី្រកុងឥ្រន្ទ្របស្ថ មកេ េលើដងទេន្លមុនា ជតិ
្រកុងែដល្លីសព្វៃថ្ងេនះ បានមកតាំង្រកុងឥ្រន្ទ្របស្ថេលើៃផ្ទដលីាវ ្រតង្រពំែដន
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សព្វៃថ្ង េ ថា ប៉ាកហិនបូរ េឆ្នរខាងេកើតទេន្លេមគង្គ។ គរួឱ េជឿថា កលុសម្ពន័្ធ 
េ ក្នុង្របេទសលាវ គងមានតណំពីពូជឥ្រន្ទ្របស្ថៈ 
 លូវនិ (Loven)   ស៊ក (Sork)  លាេមត៉ (Lamet) 
 សាពូន (Sapuan)  េងះ (Ngeh)  ថាប (Thap) 
 ងងុបូរ (Ngung Bo)  េ អយ (Tou oi) ញ៉ាហិន (Nha Heun) 
 ថ ឹ(The)   ពូណយ (Pü Noi) វ ុនិ (Ven) 

(មានេ ត) 
ដក្រសងេដាយៈ ថាច់ សុតឹម 
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