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3 

កម្មងឯកសារដែលម្រង់ អនកអងគម្ចច ស់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្សី សាស្រ្សាត

ចារយ និសសិត្ និង អនកសិកាស្សាវម្ាវកំពុងដត្អានលនេះម្ចនចំណងលជើងថា “ដ ើមកំដ ើតជាតិខ្មែរ” 

ដែលាសមិរឋផលននការខិត្ខំម្រឹងដម្រងស្សាវម្ាវ និង លរៀរចំលោយលយើងខ្ុំាម្កុមនិសសតិ្ថាន ក់
ឆ្ន ំសិកាមូលោឋ ន ម្កមុL1B6 ដផនកនីតិ្សាស្រ្សត ននសាកលវរិ័ល យភូមិនទនីតិ្សាស្រ្សត និងវរិ័
សាស្រ្សតលសែឋកិចច។ 

កម្មងឯកសារមួយលនេះ ម្ត្ូវបានម្រសូត្លឡើងលោយការសិកាស្សាវម្ាវពីឯកសារនានា 
និងតាមរសសនៈអនកម្បាជ្ និងកវកីនុងម្ពេះរាាណាចម្កកមពុា ក៏ែូចាកនុងពិភពលោកដែលបាន
ល្វើការសិកាពីលែើមកំលណើ ត្ននាតិ្ដខែរ យកមកចងម្កងរញ្ចូ លគ្នន កនុងលគ្នលរំណងផតល់ភាព
ងាយស្សូលែល់ការសិកាស្សាវម្ាវ និងរលងកើនចំលណេះែឹងែល់ម្កុមនិសសិត្ឲ្យយល់ពីាតិ្ររស់
ខលួនឲ្យកាន់ដត្ចាស់ផងដែរ។ 
 លយើងខ្ុំម្ចនលសចកតីលសាមនសរកីរាយឥត្គណនា ដែលម្ចនឱកាសចងម្កងឯកសារលនេះ
លឡើង។ ទំាងអស់លនេះគឺលែើមបីជួយជំរញុឲ្យម្រាពលរែឋដខែរម្ចនចំលណេះែឹង និងសាគ ល់ពីាតិ្ររស់
ខលួនកាន់ដត្ចាស់ ម្ពមទំាងរណតុ េះសាែ រតី្លចេះលសនហា និងដែរកាាតិ្ដខែរឲ្យគង់វងសរហូត្ត្លៅ។ 
លយើងខ្ុំសងឃឹមលជឿាក់ថា ឯកសារលនេះនឹងផតល់នួវពុរឋិ និងជេះឥរធិពលែល់និសសិត្ និង ពលរែឋ
ម្គរ់ររូឲ្យលគ្នរពស្សោញ់ាតិ្ដខែរយ៉ាងពិត្ម្បាកែ ម្ពមទាំងលជៀសវាងនូវការយល់ម្ចឡំលផសងៗ
ននកំលណើ ត្ាតិ្ដខែរ។ 
 ាចុងរញ្ច រ់លយើងខ្ុំសូមម្រសិរឋិពរជ យែល់ម្កុមនិសសិត្ ក៏ែូចាម្រាពលរែឋរូលៅឲ្យជួរ
ម្ររេះនឹងសំណាងលអ សុខភាពលអ ចិត្តគំនិត្ម្ជេះថាល  និង ការសិកាស្សាវម្ាវម្រករលោយ
លាគជ យ ម្គរ់លពលលវោ និង ម្គរ់រីកដនលង។   

សូមជនរមួាតិ្ដខែរម្គរ់ររូចងចំាថា ត្នមលពិត្ម្បាកែររស់ាតិ្ គឺសថិត្លៅម្ត្ង់ការខិត្ខំ
ម្រឹងដម្រង យកចិត្តរុកោក់កនុងការសិកា ដសវងយល់ពីាតិ្សាសន៍ ររស់យុវនិសសិត្រចចុរបនន រមួ
ទំាងកូនដខែរជំនាន់លម្កាយៗលរៀត្។ 
                                                                     

    ល្វើលៅភនំលពញ, នែងរី១៨  ដខកកកោ  ឆ្ន ំ២០១១ 
                                                                                       ថាន ក់ L1B6 ដផនកនីតិ្សាស្រ្សត 
                                                                                                   ម្កុមរី ១៦  
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគណុ 
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យយើងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្ន ុំសិ្ក្សាមូលដ្ឋា ន រក្សមុL1B6 ននសាក្សលវទិាល័យភូមិនទនីតិសាស្តស្រ និង  
វទិាសាស្តស្រយស្ដ្ាកិ្សច្ច សូ្មថ្ថលងអុំណរគញណ និងស្ថ្មរងនូវការយោរពយ៉ាងយសាម ោះស្ម័រគច្ុំយ ោះ ៖ 

 មាតាបិតាយយើងខ្ញុំ ថ្ដ្លបានផរល់ក្សុំយណើ ត ជួយផគត់ផគង់ យរជាមថ្រជង ឧបតថមភទុំងស្មាភ រៈ 
និងថវកិារគប់ថ្បបយ៉ាង រពមទុំងជុំរញញយលើក្សទឹក្សចិ្តរ ឲ្យយយើងខ្ញុំបានសិ្ក្សាយរក្សបយក្សច្ុំយណោះដឹ្ង  
និងកាល យជាពលរដ្ាលអក្សនញងស្ងគមដូ្ច្នថៃយនោះ។ 

 ឯក្សឧតរម សាក្សលវទិាធិការ សាក្សលវទិាធិការរង គណៈក្សមមការ និងសាស្តសារ ចារយនន
សាក្សលវទិាល័យភូមិនទនីតិសាស្តស្រ និងវទិាសាស្តស្រយស្ដ្ាកិ្សច្ច ថ្ដ្លបានខិតខុំដឹ្ក្សនុំ និងរគប់រគង 
ក្សនញងយោលបុំណងបណរញ ោះបណ្តរ លធនធានមនញស្ស យដ្ើមបីីជាស្រស្ររទងងននរបយទស្ជាតិ។ 

 យោក្សសាស្តសារ ចារយ អ ៊ុក វិប៊ុល ថ្ដ្លជាសាស្តសារ ចារយមញខវជិាា វបបីធម៌ទូយៅននថ្នន ក់្សឆ្ន ុំសិ្ក្សា
មូលដ្ឋា ន ថ្ដ្លបានបង្ហា ត់បយរងៀន ជួយយលើក្សទឹក្សចិ្តរ រតួស្រតាយផលូវ និងផរល់ដ្ុំបូនម នលអៗ ដ្ល់
កិ្សច្ចការស្រសាវរជាវយនោះ។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        1           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

 

І. សេចក្តីសផីើម 
 គ្រប់គ្បទេសទៅទលើសាកលទោក តែងតែទកើែទេញពីគ្កុមមនុសសតដលជាៃនកបទងកើែជាែិ
សាសន៍ទរៀងៗខ្លួន។ ជាែិសាសន៍របស់មនុសស រឺបានមកពីមនុសសជាៃនកបទងកើែ និងតកច្េន។ ពួក
ទរទាំងទ ោះបានបទងកើែេឹកដី ៃរយិធម៌ វបបធម៌ េាំទនៀមេាំោប់ គ្បច្ពណី ភាសា ៃកសរ និងរទបៀប
រស់ទៅកនុងសងគមរបស់ពួកទរ។ ជាែិសាសន៍ខ្លោះពុាំមានៃរយិធម៌របស់ខ្លួនទេ រឺលួេេមលងពីជាែិ
សាសន៍ដ៏ច្េ ឬយកមកតកច្េនឲយក្លល យជារបស់ខ្លួន។ ទោយតែកជាែិសាសន៍ខ្លោះក៏មានៃរយិធម៌
របស់ទរផ្ទទ ល់តដរ។ ជនជាែិតខ្ែរគ្ែូវបានចាែ់េុកថាជាជនជាែិមួយតដលមានៃរយិធម៌េាំណាស់
ជាងទរ។ យ៉ាងណាមិញ ជនជាែិតខ្ែរបានឆ្លងក្លែ់នូវេិដឋភាពជាទគ្េើនតាមសម័យក្លលនីមួយៗ 
មានទាំងភាពរងុទរឿង និងជូរេែ់។ មិនតែប៉ាុទណាណ ោះ គ្បទេសតខ្ែរបានជួបគ្បេោះនូវភាពវកឹវរទៅកនុង
ច្ផទគ្បទេសទោយសារតែភាពទធេសគ្បទេសរបស់ៃនកដឹក ាំតខ្ែរមួយេាំនួន និងក្លរឈ្លល នពាន
យ៉ាងទោរទៅរបស់គ្បទេសជិែខាង។ ទោយទេែុទនោះទេើយ ទេើបទធេើឲយតខ្ែរេេួលរងទគ្រោះ 
ទោយបាែ់បង់នូវភសតុតាងជាទគ្េើនតដលបញ្ជជ ក់ពីៃែតសញ្ជា ណ និងទដើមកាំទណើ ែរបស់ខ្លួន។ 
បញ្ជា ទនោះតែងតែទចាេទែើង ទៅទពលតដលទរទធេើក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវពីៃរយិធម៌ និងគ្បវែតិសាស្រសត
តខ្ែរ។ កូនតខ្ែរគ្រប់ៗរបូរួតែយល់ដឹងឲយបានេាស់ពីបញ្ជា ទនោះ។ ទដើមបីទោោះស្រសាយនូវបញ្ជា  និង
ទដើមបីបទ ជ្ ៀសនូវរាល់ក្លរភាន់គ្េលាំ ទទោះបីជាមានឧបសរគយ៉ាងណាក៏ទោយ ក៏មានៃនកសិកា
ស្រសាវគ្ជាវមួយេាំនួនបានពាយមទបើកកក្លយនូវេាំព័រគ្បវែតិសាស្រសត ទោយទធេើក្លរស្រសាវគ្ជាវតាម    
រយៈភសតុតាងខ្លោះតដលបនសល់តាាំងពីបុរាណក្លលមក។ កនុងទ ោះ ៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវបានសិកា
ទៅទលើសាថ នីយ៍គ្បវែតិសាស្រសត ជីកកក្លយ និងពិទសាធវែថុទគ្បើគ្បាស់ទផសងៗពីបុរាណ គ្ពមទាំងបាន
សិកាបតនថមទៅទលើសាស  េាំទនៀមេាំោប់គ្បច្ពណី ៃកសរ ភាសា កតាត ជីវសាស្រសត និងគ្បភព
ទរឿងទគ្ពងទផសងៗទេៀែ។ ទោយសារតែភសតុតាងទាំងទនោះទេើយទេើបទធេើឲយៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវ
អាេទធេើក្លរសននិោឋ នពីទដើមកាំទណើ ែជាែិតខ្ែរទនោះបាន។ 
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 ទទោះបីជាបានឆ្លងក្លែ់ក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវយ៉ាងលអិែលអន់យ៉ាងណាក៏ទោយ ក៏វាទៅតែ
មានេាំទណាេបញ្ជា តដលទកើែទេញពីក្លរយល់ទ ើញរបស់ៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវ ទោយពួកទរទធេើ
ក្លរបទ ច្ ញេសសនៈខុ្សៗរន ទោយសមាអ ងទលើភសតុតាងទរៀងៗខ្លួន។ ដូេទនោះ បញ្ជា ទនោះទៅតែជា
េមងល់របស់កូនតខ្ែរ។ ប៉ាុតនតទយើងក៏អាេថទធេើក្លរគ្បមូលផតុាំនូវសមិេធកមែច្នបញ្ជា ទដើមកាំទណើ ែជាែិ
តខ្ែរទនោះតដរ រឺមែិតដលថាតខ្ែរមានទដើមកាំទណើ ែមកពីឥណាា  និងមែិតដលថាតខ្ែរមានទដើមកាំទណើ ែ
ជាជាែិពិទសសមួយ។ ទោយសារតែមានមែិទាំងទនោះទេើយ ទេើបទកើែមានក្លរទចាេសួរថា “ទែើ
តខ្ែរមានទដើមកាំទណើ ែពីណាពិែគ្បាកដ ទេើយទោយសមាអ ងទលើភសតុតាងៃេីខ្លោះ?” ។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        3           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ІІ. តសួេចក្តី 

 ក. តាមទេសនៈរបេអ់្នកស្រាវស្រាវ 

  ៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវពីតខ្ែរជាទគ្េើន បានពាយមសិកាស្រសាវគ្ជាវតសេងរកពីទដើមកាំទណើ ែ
ពិែគ្បាកដរបស់តខ្ែរ។ មែិតដលទរគ្បមូលបានទ ោះមានពីរខុ្សៗរន រឺ តខ្ែរមានទដើមកាំទណើ ែមកពី
ឥណាា  និងតខ្ែរមានទដើមកាំទណើ ែជាជាែិពិទសសមួយ។ 

 ១. ខ្មែរមានស ើមកំស ើតមកពើឥណ្ឌា  

  េសសនៈតបបទនោះ ទោកឧកញ៉ាឈឹម គ្កទសម បានបញ្ជជ ក់យ៉ាងពឹសាា រកនុងទសៀវទៅ 
“ពងាវតារតខ្ែរភារ១” ទបាោះពុមពទៅភនាំទពញរ.ស១៩៧១។ ទោកបានសរទសរជាអាេ៏ិថា ៖   តាម
តដលបានស្រសាវគ្ជាវតាមផលូវគ្បវែាិសាស្រសាមកទេើយ គ្បាកដថា តដនឥណាា ភារខាងែបូងកនុង
េាំទណាមគ្បទេសឯទេៀែ រឺគ្ែង់តដលទៅថាេកខិណាបថ ឬ េកសណិាេធីទរលមានគ្បទេសមួយ
ទឈ្លែ ោះ“កុទមរ”ុ តដលជាគ្បទេសធាំមានគ្បជាជនកុោះករទគ្េើនរឺជាគ្បទេសរបស់តខ្ែរៃាំពីបុរាណក្លល
មក ។...ទឈ្លែ ោះជាែិតខ្ែរទៅគ្ែឹមគ្ែូវតាមសូរស័ពទ ទដើមថា“កុទមរ”ុ ដូទេនោះតែតាមសាំទលងនិយយជា
ធមែតាថាកុទមរុេ៏ាំនងដូេទឈ្លែ ោះភនាំសុទមរុ។៏  លុោះយូរមកទឈ្លែ ោះទនោះបានក្លល យទេញទៅទេៀែគ្បាកដ
ទៅសិោចារកឹរបស់តខ្ែរថា “ទកែរ” ទៅជាសទមលងផសាំ ទគ្ក្លយសម័យសិោចារកឹមកបានតគ្បថា
“តខ្ែរ”។...តាាំងពីទគ្ក្លយពុេទក្លលគ្បមាណ២០០ឆ្ន ាំជាទដើមមក ជនជាែិតខ្ែរបានទផាើមផាយមកកនុង
តដនសុវណណភូមិ។...ពួកខ្លោះមកទោយប៉ាងទដើមបីរកសីុលក់ដូរតាមធមែតា ពួកខ្លោះមកទោយរែ់សឹក។ 
...ៃនកតដល ាំអារយធម៌ពីឥណាា មកផាយកនុងតផនដីអាយទនោះរឺ តខ្ែរអាស្រស័យជាែិតខ្ែរជាៃនកមាន
អារយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ ទាំងមានឥេធិពលទេើបអាេផាយអារយធម៌របស់ខ្លួនទៅទលើជាែិទាំងឡាយតដល
ទៅទគ្ក្លមៃាំណាេ និងជាែិទាំងឡាយតដលទៅជិែខាងទេៀែផង ទោយទេែុទនោះទេើបមានឆ្យ
ថាៈ“តខ្ែរជាឥណាា េី២ទៅកនុងតដនសុវណណភូមិ”។ ខ្តដលថា “តខ្ែរទយើងផាយមកពីឥណាា ” ដូទេនោះទែើ
មានៃេីខ្លោះជាសាំអាងែបថាទគ្ៅពីជាែិ និងទឈ្លែ ោះគ្បទេសដូេទពាលទេើយទៅមានភសាុតាងយ៉ាង
ដច្េទេៀែជាទគ្េើនយ៉ាងជាសាំអាងៈ 

 លកខណៈៃកសរនិងភាសា 
 លេិធគ្បច្ពណីនិងសាស      
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 ពងាវតាវនិងទសេកាីកែ់ទេែុ 

 ...ជាែិតខ្ែរ និងជាែិជាេ ជាមាច ស់ស្រសុកទដើម បានរមួរន ទៅជាជាែិមួយទៅថាកុទមររឺុជាតខ្ែរ
សពេច្ថងទនោះ។...តខ្ែរកនុងជាំ ន់ទដើមរបូរាងទគ្េើនស្រសងុៗគ្េមុោះស្រសួេ សមបុរក្លយទមែ ស្រសតៃម..ឯជន
ជាែិជាេ លកខណៈរបូរាងជាយ៉ាងមធយមសបបុរក្លយសគ្ជោះរបូទគ្េើនលអ។...ពងាវតារភូមាថាមន និង
តខ្ែរជាបងបអូនផងរន េុោះមកៃាំពីឥណាា ទាំងពីរពួក តែពួកមនផាយមកមុនទរបនាិេ ។ 

 េសសនៈរបស់ទោកឧកញ៉ាឈឹម គ្កទសម ខាងទលើទនោះមានជនបរទេសយល់ស្រសបតាម 
និងយកទៅទគ្បើគ្បាស់ជាផលគ្បទយជន៏របស់ទរតថមទេៀែ ។ ទោកPierre Loti ៃនកនិពនធបារាាំង
ដ៏លបីលាញមួយរបូបានសរទសរកនុងទសៀវទៅទឈ្លែ ោះ                  ថា « le people khmer, 
Rameau détaché de la grande race aryenne… »(គ្បជារាស្រសាតខ្ែរជាតមកធាងតដលោេ់ទេញពី
មហាៃាំបូរអារយ...) ។ េាំតនកទោកមុាំទសនីគ្បាទមាជទមធារចី្ថៃមែុោក្លរៃនារជាែិ េីគ្កងុឡា 
ទៃ (La Haye) បានទលើកយកេសសនៈតបបទនោះមកទធេើជាេមិែទដើមបីគ្បឆ្ាំងនឹងតខ្ែរទយើងកនុងទរឿង
កាីគ្បាសាេគ្ពោះវហិារទេើយតដលសារពែ៌មានទសៀមទឈ្លែ ោះ“ឆ្វ ច្ថ” េុោះច្ថងេី៣១ែុោ១៩៥៩បាន
រ ាំលឹកថាៈ “មុាំទសនីគ្បាទមាជ បាននិយយថាពពួក“ខ្ម”ជាជនពូជៃាំបូរឥណាា ។ ជនជាែិច្ថមាន
ទដើមកាំទណើ ែកនុងទខ្ែាេិនយូនណាន បានវាយយកទជារជ័យទៅទលើជាែិខ្មរេូែដល់ពួកទន 
គ្ែលប់ទៅស្រសកុឥណាា វញិ។ តដនដីតដលពីទដើមពួកខ្មតាាំងទៅក៏ក្លល យទៅជាដីច្ថទេើយគ្បជាជន
ច្ថក៏តេកខ្លួនឯងជាពីរគ្កមុ។ គ្កុមេីមួយមកតាាំងទៅែាំបន់េាំ បតដលទរឲយទឈ្លែ ោះសពេច្ថង“កមពុជា”
ឯគ្កុមមួយទេៀែ បានតាាំងទៅែាំបន់ខ្ពស់ទេើយទៅតថរកាទឈ្លែ ោះច្ថដតដល ។   

 ២. ខ្មែរមានស ើមកំស ើតាាតិពិសេេមយួ 

 ទយបល់តដលេេួលសាគ ល់ថា ជាែិតខ្ែរជាជាែិពិទសសមួយសថិែកនុងៃាំបូរមន-តខ្ែរទេើយ
បានកទកើែទែើង ទៅភូមិភារអាសីុអាទរនយ៍ទនោះតែមាង។ ទនោះរឺជាេសសនៈរបស់ទោក Bernard 

Philipe Groslier និង Marcel Talabot ជាទដើម។ ទោកទាំងពីរទនោះយល់ថាកនុងសម័យ បុពេគ្បវែាិ
សាស្រសាដ៏យូរលង់ណាស់មកទេើយ មានមនុសសពូជខុ្សៗរន បានទធេើដាំទណើ រពីខាងទជើងេុោះមក
អាសីុអាទរនយ៍ ទេើយផសាំក្លែ់ជាមួយរន ។ តាមក្លរបា៉ានសាែ នរបស់ទោកទាំងពីរ ៃាំបូរតខ្ែរ-មន
ទយើងទកើែពីរក្លរផសាំក្លែ់រវាងពូជទមឡាទនសីុយង និងពូជឥណាូ ទនសីុយង ទេើយបានរស់ទៅទលើ
េឹកដីោែសនធឹងពីទឆ្នរសមុគ្េេិន រេូែដល់គ្ពាំគ្បេល់គ្បទេសឥណាា ។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        5           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

 រួរកែ់សមាគ ល់ផងតដរថា ទយបល់េីបីទនោះមានលកខណៈស្រសបទៅនឹងេសសនៈរបស់តខ្ែរ 
ពីទគ្ពាោះទបើទយើងសាំអាងទៅទលើទរឿងទគ្ពងតខ្ែរក៏ទោយ លុោះគ្តាតែមាន ង រទៅស្រសុកតខ្ែរទនោះ
ឯង ទេើបគ្ពោះទថាង (តដលទរថាមកពីគ្បទេសណាា ) បានជួបគ្បភពរន ទោយបានគ្រប់គ្រងស្រសកុ
រកធលកទនោះតដរ ទេើបឥណាា អាេផាយៃរយិធម៌របស់ខ្លួនបានខ្លោះ េូលកនុងស្រសកុតខ្ែរ ទេើយមា៉ាង
ទេៀែ ៃរយិធម៌តខ្ែរពុាំតមនទេើបតែរកីដុោះោលទែើង ទៅទពលេេួលៃរយិធម៌ឥណាា ប៉ាុទណាណ ោះទេ 
ទពាលរឺជាៃរយិធម៌មួយមានេាំណាស់ទៅកនុងេាំទណាមៃរយិធម៌ តដលមានេាំណាស់ជាងទរកនុង
ពិភពទោក ទេើយបានទកើែទែើងទៅកនុងអាសីុអាទរនយ៍ តាាំងពីសម័យបុពេគ្បវែាិសាស្រសាដ៏យូរលង់
ណាស់មកទេើយ រឺតាាំងពីមុនឥណាា េូលមកទមល៉ាោះ។ 

 ទលើសពីទនោះទៅទេៀែទោក Maurice Glaize  តដលជាៃែីែៃភិរកសៃងគរបានសរទសរជា
អាេិថាៈ ´´Cenest nullement, comme certains le croient, un puremen tindinne qui ser air 
venu, a la suiote de migrations, se fixer dans ume region vide d́habitants, ou en aurait 
elements indigenes en masse: les people khmer est un people autochtone hindouisé́ (មិន
តមនដូេៃនកខ្លោះបានយល់ទ ោះទេថាជាគ្បជារាស្រសាមួយ តដលមានទដើមកាំទណើ ែជាឥណាា សុេធសាធ
ទេើយបានមកតាាំងទៅកនុងែាំបន់មួយរែ នមនុសស ឬក៏បានកាំចាែ់ពួកៃនកស្រសុកទោយសមាល ប់ ឬ
និរទេសទាំងេេូង គ្បជារាស្រសាតខ្ែរ រឺជាៃនកស្រសកុទដើមតដលបានេេួលឥេធិពលៃរយិធម៌ឥណាា )។ 

 ឯទោក Henri Marchal តដលជាៃែីែៃភិរកសៃងគរបានសរទសរថាៈ ´´le Cambodgien n´est 
pes de race hindoue, il est le resultat de nombreux croisements avec un fond malayo 
indonesien......́́ តខ្ែរ មិនតមនជាពូជសាសន៏ឥណាា ទេ ទនោះជាលេធផលច្នក្លរផសាំក្លែ់ទគ្េើនជាមួយ
នឹងទមឡានីទសយង-ឥណាា សីុយង....)។ 

 េាំតណកឯទោក Philippe Devillers តដលជាៃនកស្រសាវគ្ជាវបារាាំងមាន ក់ទេៀែ បានសរទសរ
កនុងទសៀវទៅ ĹAsie du SudEst កាលេី២ថា «.....Khmers, peuple de meme souche 
ethnolinguistique que les Mons».......(តខ្ែរជាជនជាែិតដលមានឬសរល់ខាងជាែិសាសន៍ និង
ភាសាជាមួយនឹងជនជាែិមន)។ 

 សរបុទសេកាីមក ទយើងទ ើញថាលេធផលច្នក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវរបស់ទោក Maurice 
Glaize  ទោក Henri Marchal និង ទោក Philippe Devillers ដូេបានទរៀបរាប់រេួមកទេើយរឺជា
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ក្លររាំគ្េនូវេសសនៈរបស់ទោកៃនកគ្បាជញទាំងឡាយ តដលបានចាែ់េុកជាៃាំបូរតខ្ែរ-មន ជាៃាំបូរ
ពិទសសមួយ។ 

 ទបើតាមឯកសារថែី តដលទបាោះពុមពផាយទៅសេរដឋអាទមរកិទៅឆ្ន ាំ១៩៦៤ (Ethnic groups 
of mainland south- East Asia) ៃាំបូរតខ្ែរ-មនមានរន ទាំងៃស់ ៧៦ គ្កុមរស់ទៅចាប់ពីគ្បទេស
ឥណាា ភារខាងទកើែរេូែដល់សមុគ្េេិន ទោយក្លែ់តាមគ្បទេសភូមា គ្បទេសច្ថ គ្បទេសឡាវ 
គ្បទេសទវៀែណាម និងសាធារណរដឋតខ្ែរ។ កនុងេាំទណាមជនជាែិតខ្ែរ-មនទាំងឡាយ មានតែតខ្ែរ 
និងមនទេតដលបានកសាងៃរយិធម៌ខ្ពស់ជាងទរ ទគ្ពាោះមា៉ាងទោយ ទេែុជនជាែិទាំងទនោះ បាន
ទៅរស់ទៅគ្ែង់វាលេាំ បច្នេទនលធាំៗតដលមានជីជាែិលអ  តដលអាេគ្បកប របរកសិកមែ បាន
យ៉ាងគ្បទសើរ ទេើយមា៉ាងទេៀែទោយមានក្លរគ្បាស្រស័យទក់េងនឹងជនបរទេសតថមទេៀែផង។ 
ជនជាែិតខ្ែររស់ទៅគ្ែង់វាលេាំ បច្នេទនលទមរងគ ឯជនជាែិមន រស់ទៅគ្ែង់ែាំបន់ទមណាម 
(គ្បទេសទសៀម) និងែាំបន់វាលេាំ បច្នេទនលឥរាវែី (គ្បទេសភូមាសពេច្ថង)។ េាំតណកឯជនជាែិ
តខ្ែរ-មនឯទេៀែតដលរស់ទៅតាមច្គ្ពភនាំ ទសទើរតែរែ នេាំ ក់េាំនងជាមួយរន ផងទ ោះក៏ទ ើញថារែ ន
ក្លររកីេទគ្មើនលូែោស់ ទៅេន់ទខ្ាយសឹងតែគ្រប់វស័ិយទាំងៃស់។ ទោយទេែុទនោះទេើយបាន
ជាៃនកគ្បាជញទោកបានយកទឈ្លែ ោះពីរទនោះរឺមន និងតខ្ែរ សគ្មាប់សមាគ ល់ៃាំបូរ ទាំងមូល រឺៃាំបូរតខ្ែរ
មន ប៉ាុតនាតខ្ែរទយើងបានផ្ទល ស់ទឈ្លែ ោះទនោះពីមន-តខ្ែរ មកជាតខ្ែរមនវញិទគ្ពាោះទយើងយល់ថាតខ្ែរ ទយើង
ជាធាែុសាំខាន់ជាងទរ ទគ្ពាោះជាជនជាែិមួយមានរន ទគ្េើនជាងទរ ទេើយ មានឋានៈគ្បកបទោយ
ឯករាជយ ៃធិបទែយយ និងៃរយិធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់តថមទេៀែផង។ រួរបញ្ជជ ក់ផងតដលថាក្លរតកតគ្បរេួ
មកទេើយទនោះ បានេេួក្លរយល់គ្ពមពីៃងគក្លរយូទណសកូ កនុងសម័យគ្បជុាំក្លលពីតខ្ែុោ-វេិឆិក្ល 
ឆ្ន ាំ១៩៧០ ទេើយ។ 

 ឈរទលើមូលោឋ នច្នក្លរស្រសាវគ្ជាវរបស់ៃនកគ្បាជញមួយេាំនួន ទោកបានទលើកនូវភសាុតាង
ទដើមបីជាសកខីភាពមកបញ្ជជ ក់កនុងក្លររាំគ្េនូវៃាំណៈៃាំណាងរបស់ខ្លួន តដលថាតខ្ែរពិែជាមានទដើម
កាំទណើ ែជាជាែិពិទសសមួយតដលសថិែកនុងៃាំបូរ តខ្ែរមនពិែគ្បាកដទ ោះមានដូេខាងទគ្ក្លមៈ 

 ម. ភេីុតាងខ្ លបញ្ជា កថ់ាខ្មែរាាតិពិសេេមយួៈ           
   ១. ាេនា 
 មនុសសជាន់ទដើមទជឿថាមនុសសសាល ប់ទៅមិនសូនយទេ រឺមានគ្ពលឹងទៅចាប់ជាែិថែីទេៀែ។ 
ពួកតខ្ែរទលើតដលរស់ទៅទលើខ្ពង់រាបសពេច្ថង ក៏ទៅមានជាំទនឿតបបទនោះតដរពួកទនោះតេកគ្ពលឹងជាបី
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        7           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

គ្បទភេរឺ គ្ពលឹងធាំតដលទេញពីខ្លួនមនុសស៦តខ្មុនទពលសាល ប់ គ្ពលឹងែូេទេញទៅទពលសាល ប់ 
និងគ្ពលឹងខ្លោះទេៀែសាល ប់៦តខ្ទេើយទេើបគ្ពមទេញ(១៦)។ ដល់ក្លលណាមនុសសសាល ប់ទៅទរយក
ទៅកប់ ទេើយយកទគ្រឿងគ្បោប់តដលបុរគលទ ោះធាល ប់ទគ្បើយកទៅកប់ជាមួយតដរ ទដើមបីេុកឲយទគ្បើ
គ្បាស់ែទៅទេៀែ។ តខ្ែរទយើងសម័យឥែូវ តែក្លលណាមនុសសសាល ប់ទរតែងទរៀបទគ្រឿងបនលុង
គ្បទរនេាំទពាោះគ្ពោះសងឃ ទដើមបីប ជ្ូ នឲយៃនកសាល ប់ទ ោះតដរ។ ទបើតាមក្លរស្រសាវគ្ជាវរបស់បុពេគ្បវែាិ
វេូិ មនុសសជាន់ទដើមនិយមប ច្ុ ោះទខាែ េកែនុងគ្កែ ឬទគ្ក្លមថែដុល(dolmen ឬ menhir)ទោយោក់
ឲយសពៃងគុយ។ េមាល ប់ទៅសថិែទសថររេូែមកដល់សពេច្ថងៈ ទបើក្លលណាមានវរជនសាល ប់ ទរយក
ទៅោក់កនុងទក្លដធតដលគ្បតេលជាក្លល យមកពីគ្កែទ ោះទេើយ ឯធាែុរបស់រាស្រសាសាម ា្ក៏ទរ
យកទៅោក់កនុងទក្លដធទេើយប ច្ុ ោះកនុងទេែិយតដរ។     

 ផលវបិាកសាំខាន់តដលេូរទេញពីជាំទនឿតដលថា មនុសសសាល ប់ទៅមិនសូនយរឺជាំទនឿទលើ
ទខាែ េអារកសៃនកតាទនោះឯង។ ៃនកតាជាគ្ពលឹងច្នជនតដលសាល ប់ទៅ ទេើយតែទៅតថរកាទមើលសុខ្
េុកខដល់កូនទៅែទៅទេៀែ(ទបើជាស្រសីទរទៅថាៃនកដូន)។តខ្ែរទយើងសពេច្ថងទៅមានជាំទនឿទលើៃនកតា
ទគ្េើនទៅទែើយ ជាពិទសសកនុងេាំទណាមៃនកតស្រសេាំក្លរ ទោយតខ្ែរទយើងទជឿថា ៃនកតាមានកាំោាំង
ខាល ាំងពូតកណាស់ មានមេិេធិរេិធិៃសាច រយ។ ៃនកតារឺជាបុពេជនតដលជាៃនកក្លប់ឆ្ក រច្គ្ពកសាងភូមិ
ស្រសុកដាំបូងបងអស់ ទមកន្ទ្ ទ ញ ទមេ័ពខាល ាំងពូតកតដលបានសាល ប់ទៅកនុងបុពេទេែុជាែិ មាែុភូមិជា  
ទដើម។ ៃនកតាខ្លោះមានខ្ទម ទរាង អាស្រសម ជាលាំទៅ ៃនកតាខ្លោះរែ នលាំទៅទេ។ ៃនកតាមានឋានៈមិន
ទសែើរន ទេ មានជាន់ មានថាន ក់តាមលាំោប់លាំទោយ។ ៃនកតាតខ្ែរទៅពាសទពញគ្បទេសកមពុជាគ្រប់
គ្េកលាក ដូេជាតាមវែាអារាម វាលតស្រសេាំក្លរ ច្គ្ពភនាំគ្កាំថែ េទនល សទឹង បឹងបួ សមុគ្េ ទដើមទឈើធាំៗ េី
េួលខ្ពស់ៗជាទដើម។ ៃនកតាទៅភូមិណាជាៃនកេេួលបនទុកទមើលក្លរខុ្សគ្ែូវតថរកាភូមិទ ោះ។ ទបើ
ៃនកណាទធេើៃាំទពើមិនរបបីទៅទលើៃនកតា ៃនកទ ោះនឹងេេួលេណា កមែ។ ទគ្ក្លយពីតសនទគ្ពនរេួ
ទេើយទរក៏បានជាសោះទសបើយទែើងវញិ។ ៃនកស្រសុកេូលេិែាទៅបន់ស្រសន់ៃនកតា សុាំឲយបានសុខ្
សបាយ ឲយបានផលតផលផ្ទក លអ ឲយសែេពាេនៈ គ្បាសចាកជាំងឺ ឲយមានេឹកទភលៀងគ្រប់គ្រន់ កុាំឲយ
សែេសីុដាំ ាំ កុាំឲយមានេាំបាាំង កុាំឲយមានៃសនាិសុខ្ជាទដើម។ ែាំបន់ខ្លោះទរទធេើពីធីបុណយទែើងៃនកតា 
គ្បចាាំឆ្ន ាំយ៉ាងរគ្រឹករទគ្រង ទដើមបសុីាំទសេកាីសុខ្ពីៃនកតាជាទដើម។ ពួកតខ្ែរទលើក៏មានជាំទនឿដូេរន
ទនោះតដរ ទេើយទរទៅៃនកតាថា“គ្ពោះ”។ ដូទេនោះទយើងទ ើញថា ពួកៃនកស្រសុកមានេមាល ប់ទររព បូជា 
ដូនតាទនោះទស្រសេទៅទេើយ ទៅទពលឥណាា េូលមកដល់។ លុោះលេធិពុេធសាស  ាំេូលមក ជាំទនឿ
តដលចាែ់ថាមនុសសសាល ប់ទៅមិនសូនយ ទគ្ពាោះមានវញិ្ជា ណទៅកទកើែជារបូថែីទេៀែក៏មានលកខណៈ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        8           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

គ្បហាក់គ្បតេល និងជាំទនឿរបស់ៃនកស្រសុកឲយ (គ្ពលឹងទេើយនឹងវញិ្ជា ណមិនដូេទបោះបិេទេ)ទេើយ
ក៏បានពួកទនោះេេួលយកទៅ។ សពេច្ថងទនោះ បុណយភជុាំបិណា រឺជាបុណយសាំទយររវាងជាំទនឿតបបពុេធ
សាស  និងជាំទនឿរបស់ៃនកស្រសកុឲយ។ 

 មនុសសជាំ ន់ទដើមមានជាំទនឿមា៉ាងទេៀែថា កតនលងសាំរាប់ទររពបូជារឺសថិែទៅទលើកាំពស់
មានកាំពូលភនាំជាទដើម។ រឺជាំទនឿតបបទនោះទេើយតដលបទងកើែឲយមានេសសនៈឲយមានកសាងគ្បាសាេ
ភនាំៈ ទៃែណូវេូិខ្លោះដូេជាទោក Quarit Ches WaTes បានពនយល់ថាគ្បាសាេភនាំជាែាំណាងភនាំ ឯ
លិងគែមកល់កនុងគ្បាសាេភនាំរឺជាែួៃនកតាទនោះឯង។ 

 ជាំទនឿមួយទេៀែរបស់ៃនកស្រសុកទដើមតដលរួរទអាយកែ់សាំរល់តដរ រឺក្លរទររពទេពាា ដី 
ទគ្ពាោះដីជាមូលោធ នផាល់នូវស្រសូវៃងករជាអាហារសាំខាន់។ ជាំទនឿទនោះ ទរទ ើញមានរ ាំលឹកទែើងវញិ
កនុងពិធី “គ្េែ់គ្ពោះនងគ័ល” ទបើករដូវទធេើតស្រសេាំក្លរ។  

 ២. ទំសនៀមទំលាប ់

 កនុងវស័ិយទនោះមានក្លរេុកស្រសីជាធាំកនុងគ្រួសារ និងកនុងសងគម(Matriarcat) និងក្លររាប់ញែិ
តាមតខ្សស្រសឡាយ ខាងមាា យ(filiation en ligne maternelle)។ េាំទពាោះតខ្ែរទយើងទរលសាំខាន់ខាង
ទលើទនោះ តែងបានបនសល់នូវោនជាក់ោក់់តាាំងតែពីទដើមរេូែមកដល់សពេច្ថង។ យ៉ាងណា  មិញ 
ទរឿងទគ្ពងតដលទក់េងនឹងក្លរបទងកើែបឋមវងស ទេើយតដលៃនកគ្បវែាិសាស្រសាេិនបានកែ់គ្តាេុក
(េ ុនទេៀន និង ងលីវយី)បានបង្ហា ញថាៃនកដឹក ាំសងគមតខ្ែរកនុងសម័យទដើមមានទភេជាស្រសី។
 ឯសិោចារកឹបានឲយពែ៌មានថា ទៅសម័យៃងគរស្រសីមានៃាំណាេេុកោក់តេកចាយគ្េពយ
សមបែាិគ្រួសារតាមេាំណង់េិែារបស់ខ្លួនទោយមិនបាេ់សុាំទយបល់ពីបាីទេេាំតណកបាីវញិ ទបើេង់ទធេើ
ៃាំទណាយគ្ែូវេេួលក្លរយល់គ្ពមពីគ្បពនធជាមុន ឬទបើពុាំដូទចាន ោះទេទល់តែបញ្ជជ ក់ថាគ្េពយទ ោះជា
គ្េពយផ្ទទ ល់របស់ខ្លួនជាបាីឥែមានទក់េង និងគ្បពនធទេ។ មា៉ាងទេៀែ ក្លរតេកទករមែ៌កតែងទធេើ
តាមតខ្សស្រសឡាយខាងស្រសីជាដរាបៈ ក្លរទផទរង្ហរជាគ្ពាេែណ៏មិនគ្ែូវទផទរពីឪពុកទៅកូនទេ តែគ្ែវូ
ទផទរពីឪពុកមាទៅកូនគ្បសុរបស់កូនស្រសី ឬក៏ពីឪពុកមាទៅកូនគ្បុសរបស់កូនស្រសីច្នបអូនស្រសីរបស់ខ្លួ
ន។ របបតេកទករមែ៌កទោយចាប់យកតខ្សស្រសឡាយខាងមាា យជាធាំ (matrilinéarité) គ្ែូវទរយក
ទៅៃនុវែាកនុងក្លរទផទររាជសមបែាិទេៀែៈ សិោចារកឹតគ្បរបូ(៩៦១)បានឲយដឹងថា គ្ពោះបាេរាទជន្ទ្នទ
វរ ែន័េី២ មានគ្ពោះបិតាគ្ពោះ មមទេន្ទ្នទវរ ែន័ តដលមានទដើមកាំទណើ ែទៅភវបុរ (ទេនឡាដីទរក) ឯ
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        9           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

គ្ពោះមាតាគ្ពោះ មមទេន្ទ្នទទេវជីាបងបទងកើែរបស់គ្ពោះបាេយទសាវរ ែន័េី១ ជាកសគ្ែខាង ទសាមវងស 
ទោយទេែុទនោះទេើយទេើបគ្េង់អាេេេួលរាជសមបែាិពីគ្ពោះបាេេសិវរ ែន័េី៤ ជាកសគ្ែទសាមវងស
បាន(១១)។ រួរកែ់សាំរល់ថាមានទរឿងទគ្ពងតខ្ែរជាទគ្េើន បាននិទនពីក្លរគ្បកួែគ្បតជងរវាង
ស្រសី និងគ្បសុកនុងវស័ិយទផសងៗ មានក្លរជីកស្រសោះ ពូនភនាំ សង់គ្បាសាេជាទដើម ទេើយទទោះបីទរឿង
ទាំងទ ោះបានបញ្ជជ ក់ថាទភេស្រសីមានជ័យជាំនោះទលើគ្បុសក៏ទោយ ក៏សពេច្ថងទនោះសងគមតខ្ែរបានវវិែា 
មកដល់ដាំណាក់ក្លរមួយតដលទភេស្រសី គ្ែូវបាែ់បង់ឧែាមភាពរបស់ខ្លួនទៅទលើទភេគ្បសុទៅ    
ទេើយ។ ក៏ប៉ាុតនាសងគមទនោះទៅរកាោនខ្លោះលែមឲយទយើងទជឿបាននូវៃែថិភាពរបស់េសសនៈេុកស្រសី
ជាធាំទៅទែើយ។ យ៉ាងណាមិញ របស់ ឬមនុសសតដលមានភាព ឬែួ េីជាធាំេាំបងទលើទរឯងទេៀែ 
តខ្ែរទយើងទៅតែទៅថា ទម ដូេជាទមច្ដ ទមទជើង ទមដាំបូល ទមតដក ទមេ័ព ទម ុាំ ទមស្រសុក ទមរយ 
ទមក្លរ។ល។ កនុងក្លរសាីដណាឹ ងរូស្រសករគ្ែូវគ្បុសេូលទៅនិយយ សុាំទសេកាីយល់គ្ពមពីខាងស្រសី 
លុោះដល់ទពលទរៀបក្លរក៏តខ្ែរទយើងនិយមទៅទធេើផទោះខាងស្រសីទេៀែ។ ទេើយភសាុតាងតដលជាក់តសាង
ជាងទនោះទៅទេៀែ រឺពាកយទសាល កតខ្ែរមួយវរគតដលបានតេងថា “សូវសាល ប់បាកុាំឲយសាល ប់ទម សូវលិេ
េឹកកណាា លេទនល កុាំឲយទភលើងទឆ្ោះផទោះ។  

 ទោយអាងទៅទលើទរលធាំមួយច្នៃរយិធម៌តខ្ែរ រឺក្លរេុកស្រសីជាធាំកនុងគ្រួសារ និងកនុង
សងគមទនោះទេើយ ទេើបទយើងយល់ថា តខ្ែរ េាំនងជាក្លល យមកពី ក + ទម  ដូេមានក្លរវវិែាន៏ដូេែទៅ
ទនោះ ៖    

  ក  +    ទម   >   កទម    >   ទកែ   >   ទកែរ ៌   >     ទខ្ែរ ៌    >     តខ្ែរ 

 កនុងភាសាតខ្នរពយពាជ នៈ “ក” ជាបុពេបេមួយមួយសាំរាប់ទធេើន័យរបស់ពាកយណាមួយ ឲយមាន
លកខណៈក្លន់ តែខាល ាំងក្លល ទែើង។ ឧទេរណ៏ៈ  កក្លយ(ក្លយញប់ជាងធមែតា) កកូរ(កូញប់
ជាងធមែតា) កខឹ្ក(ទសាេ ឮខឹ្កៗ ញប់ជាងធមែតា)។ 

 ទម សាំរល់ស្រសាីជាមាា យទៅកនុងគ្រួសារឬស្រសាីជាៃនកដឹក ាំទៅកនុងសងគម។ 
 ទកែរ ិ បានន័យថា ៃនកទររពទម រឺៃនកទធេើទអាយទមមានលកខណៈក្លន់តែេាស់ទែើង។ពាកយ

ទនោះមានទគ្បើទៅកនុងសិោចារកឹមុនសម័យៃងគរ ដូេជាទៅសិោចារកឹគ្បាសាេជាន់ជុាំជា  ទដើម។ 
 ទខ្ែរ ិក្លល យមកពីទកែរទិេៀែរឺ “ក” ក្លល យមកជា “ខ្”។ ពាកយទនោះមានទគ្បើទៅសម័យៃងគរ កនុង

សិោចារកឹគ្បាសាេប ទ យឆ្ែ រជាទដើម រឺទៅទពលតដលតខ្ែរទយើងបានបទងកើែែួ “ខ្” សាំរាប់ សរ
ទសរពាកយបាលីសាំស្រសកឹែ។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        10           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

 ទខ្ែរកិ្លល យមកពីទខ្ែរទនោះទេៀែ ដូេជាតម៉ាតដលបានក្លល យមកពីទមដូទចាន ោះតដរ។  
 ទដើមបីជាក្លរទគ្បៀបទធៀប រួររបបីគ្ជាបថាជនជាែិឥណាា និងជនជាែិេិន តដលធាល ប់តែជោះ
ឥេធិពលរបស់ខ្លួនមកទលើ ជាែិតខ្ែរទយើងទ ោះ ទរមិននិយមេុកស្រសាីជាធាំដូេតខ្ែរទយើងទេ តែផទុយទៅ
វញិរឺទរេុកគ្បសុជាធាែុមានែច្មលជាងស្រសី។ 

 េាំទពាោះជនជាែិឥណាា ទរដឹងថា តាាំងតែពីទគ្ពង យមកស្រសីទមមា៉ាយពុាំមានសិេធយកបាីថែី
ទេៀែទែើយៈ ក្លលណាបាីសាល ប់ទៅ ស្រសីឥណាា គ្ែូវទៅបាំទរ ើគ្រួសារបាីែទៅទេៀែ ឬមួយទោែទៅ
កនុងទភលើងសាល ប់តាមបាីទដើមបីទជៀសទអាយផុែពីលាំបាកទវេ កនុងក្លររស់ទៅ(15)។ មា៉ាងទេៀែពាកយ
បាី តដលក្លល យមកពីពាកយ បែិ (=មាច ស់) ក៏អាេបង្ហា ញឲយទ ើញថាជនជាែិឥណាា មានេសសនៈខុ្ស
ឆ្ង យពីតខ្ែរណាស់។    

 េាំតណកឯកែុងសងគមេិនវញិ ទរទ ើញមានក្លរទររពបូជាដូនតា។កនុងគ្រសួារនីមួយៗ រឺបាី
ជាៃនកមានមុខ្ង្ហរសាំខាន់ កនុងក្លរេេួលខុ្សគ្ែវូទធេើយ៉ាងណា ឲយក្លរទររពបូជាទនោះអាេគ្បគ្ពឹែា
ទៅទោយរែ នឧបសរគ។ ទបើឪពុកសាល ប់ទៅ រឺកូនគ្បសុេបងទនោះទេើយតដលគ្ែវូេេួលែាំតណង
សាំខាន់ខាងទលើជាំនួសឪពុក ឯកូនស្រសីរែ ន េីបនាិេបនាួេទសាោះទែើយ កនុងបនទុកទ ោះ។ ទេែុទនោះ
ទេើយបានជាជនជាែិេិន មិនឲយែច្មលទៅទលើកូនស្រសីទេៈ តែក្លលណាទរៀបក្លរទេើយ ទរតែង 
ប ជ្ូ នឲយទៅទៅគ្រួសារខាងគ្បសុ។ ទបើក្លលណាបាីសាល ប់ គ្ែូវទៅបាំទរ ើគ្រួសារខាងបាីែទៅ  ទេៀែ។ 
តាមេមាល ប់េិន កូនស្រសីទបើមិនទន់មានបាីគ្ែូវសាា ប់បង្ហគ ប់ឪពុក ទបើមានបាីគ្ែូវសាា ប់បង្ហគ ប់បាី ទេើយ
ទបើផុែពីបាីទៅ គ្ែូវសាា ប់បង្ហគ ប់កូនគ្បសុេបង (régle des trois soumissions )។ រួរកែ់សមាគ ល់
មា៉ាងទេៀែថា ជនជាែិេិននិយមឲយែច្មលទៅញែិខាងឪពុក៖ ឧទេរណ៏ៈ ដូេជាជីដូនជីតាខាង
ឪពុកទរទៅថា ជីដូនជីតាកនុង ឯជីដូនជីតាខាងមាា យទរទៅថា ជីដូនជីតាទគ្ៅ (កនុងរឺកនុងរងេង់
គ្រួសារ ទគ្ៅ រឺទគ្ៅរងេង់គ្រួសារទរមិនសូវរាប់រកទេ)។ 

 ៣. ភាា និងអ្កសរ 

  ៣.១.ភាា 

 ភាសា រឺជាពាកយសមាីតដលទយើងនិយយគ្បាស្រស័យទក់េងរន ទៅវញិទៅមក រជឺាក្លរ
សតមាងនូវសកមែភាព ទដើមបីសតមាងនូវឆ្នទៈ សទ ច្ ែ   េិែារាំនិែាៃេីមួយ។ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ ត្ ន្ិងវទិ្យាសាស្រ ត្ស្ដ្ឋកិច្ច                                                             មុខវជិ្ជ ាៈ វប្បធម៌ទូ្យសៅ  
                                                                                                                                        សដ្ីមកំស ីតជ្តិខ្ខែរ 
 

                                                                                                                                                                        

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        11           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

   ៣.១.១. ការវិវតិីនភ៍ាា 

   នៅក្នុងនោក្ន ើងននេះ ររប់ជាតិសាសន៍សុទធតតមានភាសាផ្ទា ល់របស់ខ្លួនសរមាប់
នរបើទាក់្ទងគ្នន នៅក្នុងសងគមជាតិនរៀងៗខ្លួន។ ភាសាននជាតិសាសន៍នីមួ ៗមានកំ្ន ើ តន ើង
ដំណាលគ្នន នឹងកំ្ កំ្ន ើ តននជាតិសាសន៍ន េះតដរ ន ើ បានវវិតដិតរបរបួលចនរមើនលូតោស់ 

ឬអន់ថ នៅតាមសងគមមនុសសតថមនទៀតផង។ 

   តាមរបវតដិសាស្ដសដមនុសសនោក្ ភាសានក្ើតមុនអក្សរជា ូរអតងវងណាស់។ ភាសា
នក្ើតន ើងដំណាលនឹងកំ្ន ើ តមនុសស។ ភាសានក្ើតន ើងន ើ តរបរបលួតាមតរមូវការ និងការ
ចំបាច់របស់សងគម។ វាតរបរបលួផ្ទល ស់បដូរតាមចាប់ពិតរបស់ខ្លួន។ ភាសាជាក្ញ្ច ក់្ពិនសស 

សរមាប់ឆលុេះនមើលចិតដរំនិត ទសសនៈ មន រមវជិាា  វបបធម៌អរ ិធម៌ រនបៀបរស់នៅននជនជាតិ         
នីមួ ៗ។ ភាសាសថិតជាប់នឹងសងគម ឬជាតិ នបើសងគម ឬជាតិរកី្ចនរមើន ភាសាក៏្រងឹបឹុងលូតោស់ 

តតផាុ នបើសងគម ឬជាតិទន់នខ្ោ  រនខ្ក្រខាក្វញិន េះភាសាក៏្ទន់នខ្ោ  និងរនខ្ក្រខាក្តដរ។ 

ភាសាននេះធំធាត់រកី្ចនរមើន ឬអន់ថ  រ ូតដល់សាល ប់ដូចមនុសសតដរ។  ការតរបរបលួននេះធមមតានធវើ
ន ើង ក្នុងរ ៈនពលនរចើនឆ្ន ំពំុតមនតរបរបួលរ ័សក្នុងនថៃននេះ ឬនថៃតសែក្ន ើ ។ ធមមតាការវវិតដិ
ភាសាន ើងនមើលពំុដឹងនទ។ ដូចមនុសសន ើងតរបរបួលរាល់នថៃ នក្ើតធំចស់នោ មិនដឹងខ្លួនដូច
ន េះតដរ។ 

   ភាសាអាចសាល ប់ អាចរោ នៅជាផង់ធូលី ឬនៅសល់តតរំនរឆែឹងតដលពិបាក្នឹង
របមូល ក្មក្ផដុំឲ្យមានជីវតិន ើងវញិណាស់ អដឋិសងខលិក្ឥតជីវតិនររគ្នន់តតតមកល់ទុក្សគ្មាប់
ឲយមនុសសជំ ន់នរកា ពិនិតយតតប ុនណាណ េះ។ ភាសាវវិតដតាមធមមជាតិស្សបតាមដំន ើ រចាប់របស់
ភាសា។  នរពំុអាចបងខំ ពត់ភាសាឱ្យនៅតាមទិសននេះ ឫ ទិសន េះបាននទ នបើពត់បានរឺក្រមបំផុត។ 

ភាសារស់បាននោ មានក្បួនងា ស្សួលន ើ មានលក្ខ ៈរបជារបិ ។ 

៣.១.២. អ្ំបរូភាា 

  គ្រប់ជនជាែិទាំងៃស់ សុេធតែមានភាសាផ្ទទ ល់របស់ខ្លួន សាំរាប់ទធេើេាំ ក់េាំនងរន
ទៅកនុងសងគមជាែិទរៀងៗខ្លួនភាសានីមួយៗមានកាំទណើ ែដាំណាលរន  នឹងកាំទណើ ែច្នសាសន៍ទ ោះ
តដរ ទេើយបាន   វវិែារកីេាំទរ ើនលូែោស់ ឫៃន់ថយទៅតាមដាំទណើ រវវិែា ច្នសងគមទ ោះតថមទេៀែផ
ង។ ភាសាវេូិបានសិកាស្រសាវគ្ជាវៃាំពីភាសាទាំងៃស់ទៅកនុងទោកទ ើញថាភាសាមានេាំនួន
ទគ្េើនណាស់ ទបើរាប់ទាំងភាសាែូេ ធាំសាល ប់ រស់មានេាំនួនពីពីរពាន់គ្បាាំរយទៅបីពាន់គ្បាាំរយភា
សា។ កនុងេាំទណាមភាសាទាំងទ ោះភាសាវេូិបានទធេើគ្បទភេវភិារតេកភាសាជាគ្កុម ឬៃាំបូរ។  
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ ត្ ន្ិងវទិ្យាសាស្រ ត្ស្ដ្ឋកិច្ច                                                             មុខវជិ្ជ ាៈ វប្បធម៌ទូ្យសៅ  
                                                                                                                                        សដ្ីមកំស ីតជ្តិខ្ខែរ 
 

                                                                                                                                                                        

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        12           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ភាសាតដលអាេសថិែទៅកនុង ៃាំបូរជាមួយរន បានលុោះគ្តាតែមានលកខណៈពិទសសគ្បតេលៗរន ។ 
ៃាំបូរភាសាធាំៗមានេាំនួន២០តែទយើងទលើកយកមកបង្ហា ញ មួយេាំនួនដូេជាៈ 

 ៃាំបូរឥណាូ រ-ៃឺរ ៉ាបុ រឺជាៃាំបូរភាសាមួយ េូលាំេូោយកនុងបណាា ៃាំបូរភសាកនុងទោក
គ្របដណា ប់ទលើេេីបៃឺរ ៉ាបុជិែតែទាំងៃស់  និងទលើមួយភារធាំច្នគ្បទេសឥណាា ។ 

 ៃាំបូរតខ្ែរ-មន រឺជាៃាំបូរសាំខាន់មួយតដលទៅេេីប អាសីុអាទរនយ៍។ 
 ៃាំបូរមា៉ាឡាយ៉ា-ូប៉ាូលីទណសីុ រឺជាៃាំបូរធាំរួរសមសថិែទៅតាមទក្លោះ និង ទៅ ទេៀបទក្លោះ

កនុងភារខ្លោះច្នមហា សមុគ្េ បា៉ា សីុេេិក និង មហាសមុគ្េឥណាា ។ 

 ភាសាតខ្ែរសថិែទៅកនុងៃាំបូរតខ្ែរ-មន។ ៃាំបូរទនោះតបកទេញមកពីៃាំបូរធាំមួយទេៀែរឺ 
ៃាំបូរៃូស្រសាូអាសីុ។ 

 ៃាំបូរៃូស្រសាូអាសីុមាន ៖ ១.មុណា    ២.តខ្ែរមន   ៣.នីកូបា     ៤.មលក្លក     ៥.ទវៀែ-
ទមឿង  

 ៃាំបូរតខ្ែរ-មន តបកទេញពីៃាំបូរ ៃូស្រសាូអាសីុមាន ៖ ១.គ្កុមព័រ ២.តខ្ែរ ៣.គ្កុមបា
ណាង ៤.គ្កុមេែ     ៥.គ្កុមក្លេុ ៦.មន    ៧.គ្កមុបា៉ា ទឡាង  ៨.ខាសិ។ ទៅកនុងគ្កុមនីមួយៗខាង
ទលើមានជនជាែិមួយេាំនួនទេៀែរស់ទៅកនុងគ្កុមទ ោះមានដូេជាៈ 

១. គ្កុមព័រមាន៖   ព័រ ជង សតគ្ម សអូេ..... 
២. តខ្ែរមាន៖    តខ្ែរបុរាណ សុរនិ បាសាក់..... 
៣.គ្កុមបាណាងមាន៖  បាណាង ទសដង់ ទសទៀង មនង.... 
៤. គ្កុមេែមាន៖  ខ្ែុរ ខាវ ខា....... 
៥. គ្កុមក្លេុមាន៖  ក្លេុ គ្ពុ រួយ.... 
៦. មនមាន៖  មនបុរាណ មនតាាំង...... 
៧.គ្កុមបា៉ា ទឡាងមាន៖  បា៉ា ទឡា វា៉ា លេោះ...... 
៣.១.៣. ស្ររវតិីននភាាខ្មែរ 

  ដូេទយើងបានទពាលរេួមកទេើយថា ភាសាមានកាំទណើ ែដាំណាលរន នឹងកាំទណើ ែ
មនុសស។ យ៉ាងណាមិញ គ្បវែាិសាស្រសាតខ្ែរបានតេងថា ជាែិសាសន៏តខ្ែរមានយូរយរណាស់មក
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ ត្ ន្ិងវទិ្យាសាស្រ ត្ស្ដ្ឋកិច្ច                                                             មុខវជិ្ជ ាៈ វប្បធម៌ទូ្យសៅ  
                                                                                                                                        សដ្ីមកំស ីតជ្តិខ្ខែរ 
 

                                                                                                                                                                        

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        13           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ទេើយ (គ្បមាណ ៣០០០ឆ្ន ាំមុនរ.ស) រឺជាជាែិសាសន៏តដលធាល ប់មានៃរយិធម៌រងុទរឿងកនុង
េាំទណាមជាែិសាសន៏ដច្េកនុងភូមិភារអាសីុអាទរនយ៍។ ដូេទនោះភាសាតខ្ែរតដលមានគ្បភពជាប់រន
នឹងជាែិកាំទណើ ែមនុសសតខ្ែរក៏ទកើែមានតាាំងពីយូរណាស់មកទេើយតដរ។ ទគ្ក្លយតដលបានសិកា
ស្រសាវគ្ជាវៃាំពីភាសាតខ្ែរៃស់ទពលជាយូរមក ភាសាវេូិបរទេសបានប ច្ូ លភាសាទនោះ ទៅកនុងៃាំបូរ
ភាសាធាំមួយកនុងេាំទណាមៃាំបូរភាសា ទៅេេីបអាសីុ  អាទរនយ៍ រឺៃាំបូរតខ្ែរ-មន ទនោះឯង។ តាមទោក
ពីណូវ H.j.pinnow ៃាំបូរភាសាតខ្ែរ-មន ជាៃាំបូរគ្កុមភាសាមួយតដលរួរទអាយចាប់អារមែណ៍ជាង
ទរកនុងបណាា ភាសាអាសីុ ភារខាងែបូង (ៃាំបូរភាសាៃូស្រសាូអាសីុៈ ៃាំបូរភាសាមា៉ាឡាយូប៉ាូលីទនសីុ 
ៃាំបូរភាសាច្ថ ទវៀែណាម ៃាំបូរតខ្ែរមន) ទគ្ពាោះជាៃកសរតដលមានគ្បវែាិតបលកពីភាសាដច្េទេៀែ
តដលទេើបតែមានភាសាសរទសរទេើយខ្លោះទេៀែទៅតែរែ នៃកសរសរទសរដតដល។ 

   េាំទពាោះពាកយតខ្ែរមនទនោះទធេើឱយទយើងមានេមងល់ែទៅទេៀែថាទែើមនជាៃេី?ទេើយទៅ
ឯណា?ទែើមានជាែិសាសន៍តខ្ែរ និងមនពីរទនោះទេ ឬតដលទៅកនុងៃាំបូរទនោះ? 

   តាមក្លរស្រសាវគ្ជាវ ទរបានដឹងថា ទៅកនុងៃាំបូរតខ្ែរ-មន ពុាំតមនមានតែជាែិតខ្ែរ និង
ជាែិមនប៉ាុទណាណ ោះទេ រឺមានជាែិជាទគ្េើនទេៀែតដលរស់ទៅកនុងគ្បទេស  ច្នអាសីុអាទរនយ៍
ទេើយតដលមានភាសាស្រសទដៀងរន កនុងតផនកសូរសាស្រសា(La phonetique) របូសាស្រសត(La 
morphologie) និងនិ ណា សាស្រសា (La semantique)។  ឯជនជាែិទាំងទ ោះមានជាអាេ៏ិៈ 

 ទសណូយទសមា៉ាង....ទៅសេពនធមា៉ា ទែសីុយ៉ា  
 បា៉ា ទឡាង វា៉ា...ទៅគ្បទេសភូមា 
 ខ្ែុ អាឡាក់ លែុិែ....ទៅគ្បទេសឡាវ 
 ទសទៀង កួយ ព័រ សអូេ ជង ពនង....ទៅសាធារណរដឋតខ្ែរ 
 មនង បាហាន រ ទសដ់ង់ គ្ព ុ....ទៅគ្បទេសទវៀែណាម។ 

   កនុងេាំទណាមជនជាែិទាំងទ ោះ មានតែជនជាែិតខ្ែរ និងមនទេតដលមានៃរយិធម៌
ខ្ពស់ជាងទរ ពីទគ្ពាោះជនជាែិទាំងពីរទនោះមានៃរយិធម៌វបបធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងទរ។ ទោយទេែុតែ
ៃរយិធម៌តខ្ែរ និងមនលូែោស់រងុទរឿងទនោះទេើយទេើបទរនិយមទគ្បើពាកយមន-តខ្នរ(តាមេសសនៈ
ៃនកគ្បាជញបរទេស)ឬតខ្ែរ-មន (តាមេសសនៈតខ្ែរ) ដូេពាកយៃាំបូរតខ្ែរ-មន ៃរយិធម៌តខ្ែរ-មនជាទដើម។ 
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ ត្ ន្ិងវទិ្យាសាស្រ ត្ស្ដ្ឋកិច្ច                                                             មុខវជិ្ជ ាៈ វប្បធម៌ទូ្យសៅ  
                                                                                                                                        សដ្ីមកំស ីតជ្តិខ្ខែរ 
 

                                                                                                                                                                        

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        14           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ប៉ាុតនាចាប់ពីស.វេី១៦មកជនជាែិមនក៏បាែ់បង់េឹកដី និង ៃធិបទែយយរបស់ខ្លួនរេូែមក ដូេជន
ជាែិចាមសពេច្ថងទនោះតដរ។ 

៣.១.៤. វិវតនីន៏នភាាខ្មែរ 

   ភាសាក៏ដូេជាធាែុឯទេៀែៗច្នៃរយិធម៌តដរ តែតគ្បគ្បួលេទគ្មើនលូែោស់ ឬៃន់
ថយស្រសបតាមក្លររស់ទៅរបស់មនុសសកនុងសងគម។ ទរបានកែ់សមាគ ល់ទ ើញថា ភាសាសរទសរវវិ
ែាពុាំទន់ភាសានិយយទេ។ 

    េាំទពាោះកាំណកាំទណើ ែភាសាតខ្ែរតដលមានជីវែិរេូែមកដល់សម័យបេចុបបននទនោះ 
ៃនកគ្បាជញខាងភាសាបានសទងកែទ ើញ មានក្លរវវិែាន៍៣ទលើកធាំៗរឺៈ 

 ភាសាតខ្ែរបុរាណ (តាាំងពីកាំណកាំទណើ ែមកដល់ស.វ.េី១៥) 
 ភាសាតខ្ែរកណាា ល (ស.វ.េី១៦ ដល់ ស.វេី១៩) 
 ភាសាតខ្ែរបេចុបបនន (ស.វ.េី២០...)។ 

    ទៅសម័យអាណាពាបាលបារាាំង វវិ ាន៍ច្នភាសាតខ្ែរគ្ែូវបានបនថយទលបឿនទេើយរែ់
ទៅសមងាំកនុងវែាអារាមតដលមានគ្ពោះសងឃជួយតថរកាេុកទអាយ។ ទរបងខាំទអាយទរៀនភាសាបារាាំង
ជាយន ជាផលូវក្លរណ៍តដលជាទេែុ ាំឱយខូ្េគ្បទយជន៍ដល់ភាសាជាែិទនោះឯង។ 

   ទៅសម័យឯករាជយ ភាសាតខ្ែរគ្ែូវបានគ្បក្លសឱយទគ្បើជាផលូវក្លរ។ កាំទណើ ែរណៈ
កមែក្លរមហាវេិាល័យររទុក្លសលយ(ៃែីែវេីាសាថ នជាែិររទុក្លសលយ) មហាវេិាល័យៃកសរសា
ស្រសា វេិាសាថ នជាែិទខ្មរយនកមែ ជគ្មុញឱយមានក្លរបទងកើែពាកយទពេន៍ថែីៗជាទគ្េើនទេៀែ ទដើមបី
ទគ្បើក្លរឱយទន់សម័យនិយម។ ទគ្ៅពីពាកយកាំទណើ ែ ពាកយបទងកើែថែី ទរគ្បេោះទ ើញពាកយបរទេស
ជាទគ្េើន ទៅោយែាំកនុងភាសាតខ្ែរ។ 

   ឯភាសាទនោះទកើែទែើងទៅទពលតដលតខ្ែរមានេាំ ក់េាំនងជាមួយបរទេស ដូេជា
ទក់េងកនុងកិេចក្លរេូែទេសេរណ៍ ពាណិជចកមែ សិកាៃប់រ ាំ ជាំទនឿសាស ។ល។ ទរបានកែ់
សមាគ ល់ទ ើញថាភាសាមានអាយុតវងក្លលណាលាយភាសាក្លន់តែមានទគ្េើនទែើងៗ សឹងរក
ភាពសុេធរបស់ខ្លួនពុាំទ ើញ។ ឯភាសាបរទេសតដលទៅោយែាំទគ្េើនជាងទរកនុងភាសាតខ្ែរទយើង
សពេច្ថងរឺ ភាសាបាលី និង សាំស្រសកឹែ។ ភាសាបាលីេូរមកេូលកនុងភាសាតខ្ែរតាមរយៈពុេធ
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        15           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

សាស  េីនយន ឯភាសាសាំស្រសកឹែេូរេូលតាមរយៈពុេធសាស មហាយន និងគ្ពាេែណ៍
សាស  ទោយជនជាែិតខ្ែរទយើងនិយមទររពសាស ឥណាា  ទាំងទនោះទេើយបានជាភាសាសាំ
ស្រសកឹែ គ្ពមទាំងកបួនខាន ែទវយាករណ៍មានឥេធិពលខាល ាំងក្លល មកទលើភាសាតខ្ែរ ទេើយចាក់រសឹមក
ដល់សពេច្ថង ជាទេែុ ាំឱយ ៃនកខ្លោះតដលទមើលលកខណៈទដើមច្នភាសាតខ្ែរពុាំទ ើញ  ទេើយក៏តាាំង
ទចាេថាភាសាតខ្ែរមានគ្បភពមកពីភាសាបាលី សាំស្រសកឹែទនោះឯង។ ក្លរពិែ ភាសាទាំងពីរទនោះេូល
មកទគ្ក្លយទពលតដលតខ្ែរមានភាសាផ្ទទ ល់ ខ្លួនរេួទស្រសេមកទេើយ។ ដូេទនោះភាសាតខ្ែរពុាំតមន 
ទកើែទេញមកពីភាសាបាលី សាំស្រសកឹែ ឬភាសាបាលីសាំស្រសកឹែជាមាា យ ច្នភាសាតខ្ែរ ដូេេសសនៈ
របស់ទោក J. Taupin ទ ោះទេ។  តខ្ែរទគ្បើពាកយ បាលី-សាំស្រសកឹែ ជាពាកយកមចី ទដើមបីបន្ទ្ងគប់ នូវកងេោះ
ខាែ តែប៉ាុទណាណ ោះ។ រឯីពាកយបាលីសាំស្រសកឹែទនោះទេៀែទសាែ ក៏គ្ែូវតកតគ្បទាំងសូរស័ពទទាំងរបូស័ពទ 
ទដើមបីទអាយស្រសបស្រសួលនឹងសមាីតខ្ែរ េាំណង់េាំណូលេិែារបស់តខ្ែរ។  ទខ្មរនីយកមែតបបទនោះពុាំតមន
ទធេើេាំទពាោះតែពាកយបាលី-សាំស្រសកឹែប៉ាុទណាណ ោះទេ ភាសាបរទេសណាក៏ទោយ តដលគ្ជាបេូលមកកនុង
ភាសាតខ្ែរគ្ែូវេេួលក្លរផ្ទល ស់បាូរទអាយមានលកខណៈជាតខ្ែរតដរ។ មា៉ាងទេៀែ ភាសាបាលី-សាំ
ស្រសកឹែសថិែោេ់ៃាំពីៃាំបូរតខ្ែរ-មន ទគ្ពាោះមានវភិែាិដូេភាសាច្នជនជាែិៃឺរ ៉ាបុតដរ។ ដូេទនោះភាសា
បាលី-សាំស្រសកឹែទៅកនុងៃាំបូរឥណាូ -ៃឺរ ៉ាបុឯទណាោះទេ។ 

   ៣.១.៥. ការេមាា លព់ាកយកមចើបាលើ េសំ្កេរតឹសៅកនុងភាាខ្មែរ 

   ទរអាេសមាគ ល់ពាកយកមចីបាលីសាំស្រសកឹែមួយេាំនួនទៅកនុងភាសាតខ្ែរ ដូេខាងទគ្ក្លម
ទនោះ ៖ 
  ១. ពាកយតដលមានទគ្បើយុរលពិនទុ “ៈៈ”  ឧទេរណ៍ ៖  រយៈ ឆ្នទៈ លកខណៈ េុកខៈ...។ 
  ២. ពាកយតដលមានទគ្បើសញបដិទសធ “ៈ៍” ឧទេរណ៍៖  ៃនុវែាន៍ របាយក្លរណ៍...។ 
  ៣. ពាកយតដលមានទគ្បើសាំទយរសញ “ៈ័” ឧទេរណ៍ ៖ សម័យ វស័ិយ....។ 
  ៤. ពាកយតដលមិនទគ្បើសញបនាក់ “ៈ់”  ឧទេរណ៍៖ នរក គ្បជាជន...។ 
  ៥. ពាកយតដលមិនទគ្បើសញរបាេ “ៈ៌”  ឧទេរណ៍៖ ព៌ែ័មាន ពណ៌...។ 
  ៦. ពាកយតដលមិនទគ្បើសញទលខ្ទទ “ៗ” ឧទេរណ៍៖   ។ 
  ៧. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជជ នៈ “េ”  ឧទេរណ៍៖ រូេ ៃែថបេ...។ 

៨. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជជ នៈ“ណ” ឧទេរណ៍៖ គ្បាណ រុណ...។ 
៩. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជជ នៈ “រ“ ឧទេរណ៍៖  រ ភារ....។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        16           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

  ១០. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជជ នៈ “ឌ” ឧទេរណ៍៖ មាឌ គ្រុឌ...។ 
  ១១. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជជ នៈ “ព”  ឧទេរណ៍៖ ភាព ទេព...។ 
  ១២. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជជ នៈគ្ែួែទជើង ឧទេរណ៍៖គ្េពយ ទពេយ....។ 
  ១៣. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជជ នៈគ្ែួែទជើង បូកស្រសោះ  ឧទេរណ៍៖ សមបែាិ 
គ្បែិបែាិ...។ 
  ១៤. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជជ នៈបូកស្រសោះ ឧទេរណ៍៖ ទេែុ មែិ...។ 

   ៣.១.៦. លកខ ៈពិសេេននភាាខ្មែរ 

   ទដើមបីបាំផុសឱយទ ើញលកខណៈពិទសសច្នភាសាតខ្ែរ និងទដើមបីកុាំឱយមានក្លរយល់
គ្េែាំដូេេសសនៈខាងទលើទៅទេៀែ ទយើងសូមទធេើក្លរទគ្បៀបទធៀបេាំណុេសាំខាន់ៗខ្លោះច្នភាសាតខ្ែរ
ទៅនឹងភាសាខ្លោះទេៀែជាពិទសសភាសាបាលី-សាំស្រសកឹែ។ 

  ១. ក្លរបនលឺសទមលង៖ កនុងក្លរបនលឺសទមលងពាកយតខ្ែរកាី មនកាី ពុាំមានសទមលងទែើងេុោះ ឬទលើក
ោក់ខ្ពស់ទបទៅតាមសញ្ជា ទគ្បើោក់ទលើពាកយ តដល ាំឱយផ្ទល ស់បាូរន័យរបស់ពាកយទ ោះទេ។ ទនោះ
ជាេាំណុេសាំខាន់មួយតដលបង្ហា ញនូវសភាពតបលករន រវាងភាសាតខ្ែរ-មន និងគ្កុមភាសាេិន យួន 
ទសៀម ឡាវ តដលជាភាសាភាជ ប់ន័យទៅនឹងសទមលងខ្ពស់ទប ឬ េុោះទែើង។ ឧទេរណ៍ ៖ 

 ទៅកនុងភាសាេិន ៖ mã=មាា យ  má=ច្ធែ  ma=ទសោះ  mà= ទជរ 
 ទៅកនុងភាសាទវៀែណាម ៖ ma=ទខាែ េ  má=ទដើមបី   mà=ទសោះ 

   ដូេទនោះភាសាទវៀែណាមកាី េិន កាី សុេធតែបានភាជ ប់ន័យទៅនឹងសទមលងទែើងេុោះ 
ខ្ពស់ទបជានិេច។ 

  ២. េាំនួនពាងគ៖ ពាកយតខ្ែរសុេធទគ្េើនមានេាំនួនពាងគែិេរឺសមបូណ៌ពាកយមួយពាងគ តបលក
ៃាំពីពាកយបាលី-សាំស្រសកឹែតដលទគ្េើនតែមានេាំនួនពាងគទគ្េើន។ កនុងករណីពាកយតខ្ែរសុេធ២ពាងគ ឬ
ទគ្េើនពាងគ ទរបានសទងកែទ ើញថាក្លរបនលឺសទមលងតែងមានេាំទ រទៅរកក្លរបគ្ងួញពាងគទគ្េើនឱយ
ទៅសល់ែិេបាំផុេទោយបទនថើរ សនគូរ ឬបគ្ងញួសនូរទៅពាងគមុខ្ ទេើយសងកែ់សនូរទៅពាងគ  ដូេ
ពាកយ ៖ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        17           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

   គ្បៃប់ > បអប់  បបរ > បបរ   ទសៀវទៅ > សទៅ 
   គ្កមា > កមា  ជទណាើ រ > ទជាើរ             គ្ែតបក >ែតបក។ល។ 

   េាំទ របគ្ងួញពាងគទនោះ មានឥេធិពលយ៉ាងខាល ាំង ទៅទលើពាកយបាលី-សាំស្រសកឹែ តដល
េូលមកោយែាំកនុងភាសាតខ្ែរទេើយតដលមានេាំនួនពាងគដូេពាកយ ៖ 

 ជាែិ [ ជាែ ែិ  ]     អានជាែ               ២ ពាងគទៅសល់១ពាងគ 
 េុកខៈ   [ េុក ខ្ៈ]     អានេុក                   ២ ពាងគទៅសល់១ពាងគ 
 និរនារៈ [ និ រាន់ ែៈរៈ]     អាននិរាន់               ៤ ពាងគទៅសល់២ពាងគ 
 សមាធិ [សៈ មា៉ា  ធិ ]     ក្លល យទៅជាសាែ ធ៏ិ      ៣ ពាងគទៅសល់១ពាងគ 
 ៃផ្ទសុក [ ៃៈផ្ទ សុកៈ] ក្លល យទៅជាៃផសុក    ៤ ពាងគទៅសល់២ពាងគ 
 េែុរងគ [ េៈែុ រង័ រៈ]     ក្លល យទៅជាេគ្ែងគ    ៤ ពាងគទៅសល់២ពាងគ 

    ទៅមានវធីិទគ្េើនតបបយ៉ាងទេៀែតដលតខ្ែរយកមកៃនុវែា ទដើមបីតកតគ្ប ឬបគ្ងញួ
ពាងគបាលី-សាំស្រសកឹែឱយមានលកខណៈតបបតខ្ែរទែើង (ទខ្មរនីយកមែេាំនួនពាងគ)។ លកខណៈតកតគ្ប
ទនោះសឱយទ ើញថាតខ្ែរពុាំតមនទេោះតែេេួលយកពាកយបរទេសមកទគ្បើទាំងស្រសុងទេ។ 

   ៣. ៃាំពីស្រសៈ ពយញ្ជជ នៈ ពាងគ 

 មូលទភេៃ-ៃ  ទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើងមានមូលទភេធាំពីរ រឺៃ-ៃ ។ មូលទភេ ៃ-ៃ  
ទនោះជាទមខ្យល់កនុងភាសាតខ្ែរទយើង។ ភាសាមនទរតេកជាខ្យល់ ៃ-ទៃ ឯភាសាបាលីសាំស្រសកឹែមាន
ខ្យល់ ៃៈមួយទេ។ 

 សញ្ជា ពយញ្ជជ នៈកនុងភាសាតខ្ែរមានពីរពួករូរៗរន  ខុ្សពីសញ្ជា ពយញ្ជជ នៈកនុងភាសា
បាលីតដលមានតែមួយពួក។ រឯីស្រសៈកនុងភាសាតខ្ែរ មានពីរពួកខុ្សពីសូរស្រសៈកនុងភាសាបាលី
តដលមានតែមួយពួក។ 

    កនុងក្លរទធេើគ្បទភេវភិារស្រសៈ ពយញ្ជជ ន ពាងគ ឱយមានរូរន ភាសាតខ្ែរបានសាំអាងទៅ
ទរលពិទសសមួយេាំនួនរឺ ខ្យល់ ៃ-ៃ ។ ភាសាមនទរតេកជាខ្យល់ ៃ-ទៃ ឯភាសាបាលីសាំស្រសកឹែ
មានតែខ្យល់ ៃៈ (a) មួយទេ។ េាំទពាោះខ្យល់ ៃ-ៃ  រេួមកទេើយ មានៃនកខ្លោះយល់គ្េែាំថាពយញ្ជជ នៈ
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        18           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ណាតដលមានខ្យល់ ៃ ជាពយញ្ជជ នៈៃទោសៈ  ឯពយញ្ជជ នៈណាតដលមានខ្យល់ ៃ  ជាពយញ្ជជ នៈ
ទោសៈ។ ប៉ាុតនាតាមក្លរពិទសាធន៍ទោយទគ្រឿងមា៉ា សីុនថែសទមលង ទរបានដឹងថាពយញ្ជជ នៈពួក
ខ្យល់ ៃ កាី ខ្យល់ ៃ  កាីតដលមានសទមលងមិនខ្ទរខាទ រ(ថលង់) ទៅថាពយញ្ជជ នៈ ៃទោសៈ។ េាំតណក  
ពយញ្ជជ នៈទោសៈវញិ រឺពយញ្ជជ នៈពួកខ្យល់ ៃ កាី ពួកខ្យល់ ៃៈ  កាីតដលមានសទមលងខ្ទរខាទ រ (លឺ)។ 
ពយញ្ជជ នៈខ្យល់លឺមានេាំនួនែិេណាស់ ៖ បប -ដឌ-ម៉ាម-ណន-ញ៉ាញ-ង៉ាង-វ ៉ាវ-ែល-រ ៉ារ-យ៉ាយ។ ដូេ
ទនោះខ្យល់ពុាំដូេខ្យល់ៃទោសៈទេ ទេើយខ្យល់ក៏ពុាំដូេខ្យល់ទោសៈតដរ។ កនុងក្លរតេកមូលសេទ 
(ស្រសៈ-ពយញ្ជជ នៈ-ពាងគ) ខ្យល់ ៃ-ៃ  បានតវកតញកមូលសេទទ ោះជារូៗរន ដូេជាៈ 

o ស្រសៈខ្យល់ ៃ ៖ ៈ   ៈិ   ៈី   ៈឹ   ៈឺ  .....ឧទេរណ៍៖ តា បី..... 
o ស្រសៈខ្យល់ ៃ  ៖ ៈ    ៈិ   ៈី   ៈឹ   ៈឺ.......ឧទេរណ៍៖ ទ ពី.... 
o សញស្រសៈតែមួយតបប ប៉ាុតនាសមាគ ល់ខ្យល់ ៃ ផង និង ៃ  ផង។ 
o ពយញ្ជជ នៈខ្យល់ៃ ៖ ក ខ្ េ ឆ្ ដ.......... 
o ពយញ្ជជ នៈខ្យល់ ៃ  ៖ រ   ជ ឈ ឌ..... 

   ៤. ស្រសៈៃនុស័យ៖ ពយញ្ជជ នៈនីមួយៗតដលទយើងអាេបនលឺបានអាស្រស័យទោយមានខ្យល់ 
ៃ ឬ ៃ  កប់ទៅកនុងពយញ្ជជ នៈ  ទ ោះប៉ាុតនាស្រសៈកប់ ឬ ស្រសៈៃនុស័យ ទ ោះពុាំទ ើញរបូរាងទេ។ កនុង  
ពយញ្ជជ នៈ ក មានស្រសៈកប់ “ៃ”  កនុងពយញ្ជច នៈ ជ មាន ស្រសៈកប់ “ៃ ”។  ទោយសារមានស្រសៈកប់ទៅ
កនុងទ ោះទេើយបានជាពយញ្ជជ នៈមួយែួអាេទៅជាពាងគមួយមបានដូេជាៈ ក(កតដ-កដប) រ
(មនុសសរ)   ែ(ែជាប់រន ) ជាទដើម។ 

    ប៉ាុតនាទរអាេផ្ទា េ់ស្រសៈកប់ទេញពីពយញ្ជជ នៈ ក្លលណាពយញ្ជជ នៈទ ោះមានមុខ្ង្ហរជា
ែួគ្បកបដូេពាកយ ក្លេ រិែ (េ និង ែ រែ នស្រសៈកប់ទេមានតែខ្យល់ផទប់)។ 

o ពាងគខ្យល់ ៃ ៖ ក-កម-េុក-ញុាំ..... 
o ពាងគខ្យល់ ៃ  ៖ រ-រម-ជុក-ញាំ.... 

៥. ៃាំពីវធីិកមាល យពាកយ៖ ភាសាតខ្ែរទយើងមានវធីិកមាល យពាកយទដើម ឬរសឹ ឱយក្លល យជា
ពាកយទផសងៗ   ទេើយមានន័យតបលកៗរន  ប៉ាុតនាសថិែទៅកនុងគ្កុមញែិតែមួយទោយទគ្បើផនែ់ទដើម និង 
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ផនែ់តជក។  
 ឧទេរណ៍៖ 

o ផនែ់ទដើម ៖ េូល > ប ច្ូ ល    ទកើែ > បទងកើែ.... 
o ផនែ់តជក ៖ លង > លបង       ជាន់ > ជាន ន់..... 

    ឯរសឹតដលជារុណ ម ក៏អាេរ ាំោយទៅជា មបានតដរដូេជា៖  ធាំ > េាំេាំ     
ទប > េាំ ប។ល។ 

    ផនែ់តជកកនុងភាសាតខ្ែរតបលកពីផនែ់តជកកនុងភាសាបាលី-សាំស្រសកឹែ តដលទរទៅថាអា 
រម។ អារមគ្រន់តែេុោះមកសគ្មួលក្លរភាជ ប់សនធិឱយពិទរាោះតែប៉ាុទណាណ ោះ ពុាំតមនេុោះមកបាំតបកឬសឱយ
មានន័យតបលករន ដូេផនែ់តជកកនុងភាសាតខ្ែរទែើយ។ 
 ឧទេរណ៍៖   

o ៃ + ៃែា   > ៃ + ន+ ៃែា   >  ៃនែា (ន=អារម) 
o េែុ +ៃងគ > េែុ + រ + ៃងគ >  េែុរងគ (រ=អារម) 

     េាំតណកផនែ់េុង ពុាំទ ើញមានទគ្បើកនុងភាសាតខ្ែរទេ តដលមានលកខណ៖ខុ្សពីភាសា
បរទេស ជាពិទសសភាសាបារាាំង និង ៃង់ទរលស។ 

   ៦. ៃាំពីទភេ៖ ពាកយទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើងពុាំមានទភេទេ ប៉ាុតនាមានពាកយសគ្មាប់
សមាគ ល់ទភេ។  
  ឧទេរណ៍៖ 

o ទភេបុរស ៖ គ្បុស ទឈ្លែ ល បា ទោក អា..... 
o ទភេស្រសី ៖ ស្រសី ទម ៃនក ង ញី .......... 

     េាំតណកឯពាកយទៅកនុងភាសាបាលីសាំស្រសកឹែ  មានលកខណៈសមាគ ល់ទភេរបស់វា។  
  ឧទេរណ៍ ៖ 

o ទភេបុរស ៖ ៃ-ឥ-ឦ-ឧ-ឧ-។ ឧទេរណ៍ ៖ មនុសស មនុ ទសដឋី ររ.ុ....។ 
o ទភេស្រសាី ៖ អា-ឥ-ឦ-ឧ-ឧ-។ ឧទេរណ៍ ៖ វាចា មែិ  រ ីធាែុ វធូ.....។ 
o ៃទភេ ៖ ៃ-ឥ-ឧ-។ ឧទេរណ៍ៈ ផល ៃដឋិ អាយុ....។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        20           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

   ៧. ៃាំពីវេនៈ ៖ ពាកយទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើងពុាំមានវេនៈទេ ប៉ាុតនាមានពាកយសគ្មាប់
សមាគ ល់វេនៈរបស់ពាកយ។  
  ឧទេរណ៍៖ 

o ឯកវេនៈ ៖ មួយ ទទល មាន ក់ ឯក.... 
o ពេុវេនៈ ៖ ពីរ បី.....ទគ្េើន ទាំងៃស់ ទាំងស្រសុង..... 

     រឯីពាកយទៅកនុងភាសាបាលីសាំស្រសកឹែវញិមានលកខណៈសគ្មាប់សមាគ ល់វេនៈរបស់វា
ជាទស្រសេ។  
 ឧទេរណ៍៖ 

ឯកវេនៈ ពេុវេនៈ 

កុ្មារ 

បុរស 

រកុ្ខ 

មនុសស 

 ក្ស 

កុ្មារា 

បុរសិា 

រកុាខ  

មនុសោ 

 ក្ោ 

   ៨. ថាន ក់ពាកយ  

 រ ប់៖ តខ្ែរទយើងមានថាន ក់ពាកយមួយតបបរឺ“រ ប់“។រ ប់មានទគ្េើនយ៉ាងដូេជា៖ 
o កាល សគ្មាប់ទគ្បើកនុងក្លររាប់សែេ ទសៀវទៅ ៖ ទរគ្បាាំកាល ទសៀវទៅ

មួយកាល ។  
o នឹម សគ្មាប់ទគ្បើកនុងក្លររាប់សែេសគ្មាប់េឹម ៖ ទរមួយនឹម (មូយរូរពីរ

កាល) គ្កបីពីរនឹម។ 
o  ក់ សគ្មាប់ទគ្បើកនុងក្លររាប់់មនុសស ៖ មនុសសបី ក់ សិសសបួន ក់។ 
o ៃងគ សគ្មាប់ទគ្បើកនុងក្លររាប់គ្ពោះសងឃ ៖ គ្ពោះសងឃដប់ៃងគ។ 
o េាំទរៀក សគ្មាប់របាប់ៃេីៗតដលបានមកៃាំពីក្លរទគ្េៀក៖គ្ែីទងៀែមួយេាំទរៀក។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        21           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

 រុណ ម៖ រុណ មតខ្ែរទយើងអាេទគ្បើជាកិរយិសនូលរបស់លបោះបាន។ ទយើង
ទៅថា “ រុណ មកិរយិ “ ៖ 
     ឧទេរណ៍៖ 

o កុមារសុកឧសាេ៍ ណាស់។ 
o កសិករភូមិទយើង បិុនគ្បសប់ កនុងក្លរង្ហរតស្រសេាំក្លរ។ 

 ជាំនួយកិរយិ៖ ជាំនួយកិរយិមានទគ្េើនយ៉ាង តែជាំនួយខាងសាា ាំកិរយិមាន     
លកខណៈរួរទអាយចាប់អារមែណ៍៖ 

o ជាំនួយគ្បាប់េិសទៅ ៖ សុក ទេញ ទៅ ទេើយ។ 
o ជាំនួយគ្បាប់លេធផល ៖ វា រក ទ ើញ។ 
o ជាំនួយគ្បាប់លេធភាព ៖ វា ទដើរ ទកើែ។ 

  ៩. ៃាំពីសមព័នធ៖ ពាកយទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើង តដលទរយកទៅទគ្បើទៅកនុងោល លបោះ ពុាំ
មានក្លរតគ្បគ្បលួរបូរាងរបស់ពាកយទ ោះទេ។ 
   ឧទេរណ៍៖  

o ខ្ញុាំស្រសោញ់ ង ។ 
o  ងស្រសោញ់ខ្ញុាំ ។ 

    រឯីពាកយកិរយិកាី  មកាី រុណ មកាី ក្លលណាមានេាំ ក់េាំនងរន កនុងលបោះគ្ែូវតែ
មានក្លរផ្ទល ស់បាូររបូរាងរបស់វាជានិេច។  
  ឧទេរណ៍៖ 

o ៃេាំ  ក្លែាំ  សុនខ្ាំ  បសាមិ (ឯកវេនៈ)។ 
           ខ្ញុាំ    ទមែ        តឆ្ក      ទ ើញ ។ 

o មយាំ   ក្លទែ   សុនទខ្    បសាម (ពេុវេនៈ)។ 
           ទយើង   ទមែ      តឆ្កទគ្េើន   ទ ើញ  ។ 

   ទរទ ើញមានទគ្បើភាសា តដលទរអាេបទងកើែពាកយថែីបាន ទោយទគ្បើបេទដើម 
(prefixes) បេតជក(infixes) និងបេេុង(suffixes)។ េាំទពាោះតខ្ែរទយើងវធីិកមាល យពាកយទោយទគ្បើបេ
ទដើម និងបេតជកទ ើញទៅសថិែទសថររេូែដល់សពេច្ថង ទេើយគ្បកបទោយកបួនខាន ែេាស់ោស់
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        22           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ណាស់។ មា៉ាងទេៀែ ក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវបានបង្ហា ញទអាយទ ើញថាវធីិតបបទនោះ ក៏មានទគ្បើពិែ
គ្បាកដកនុងភាសាមនតដល ៖ 

ក្នងុភាសាខ្មែរ 

    ព  +  យល់  >  ពនយល់ 
      ប  +  ទដើរ  >  បទណាើ រ 
              រិែ  >  រាំនិែ (រ + ន  + ˍៈិែ)                
           ក្លយ  >  កាំណាយ (ក + ណ + ៈ  យ) 

ក្នងុភាសាមន 
             ទរែ (វលិ)  >  បៈ ទរែ (បងេិល) 
              ទរើ (ទឆ្ោះ)   >  ពទរើ (បទពាឆ ោះ)    

កលូន (ទធេើក្លរ)  >  កមលូន (កិេចក្លរ) 
             កលូន (លួេ)  >  កមលូែ (ទចារ)

    

៣.២. អ្កសរ 

ៃកសររឺជារាំនូរសញ្ជា សាំរាប់កែ់គ្តាពាកយសាំដីទរឿងគ្ពឺែតីក្លរណ៏ទផសងៗតដលតែងតែទកើែ
ទែើងទៅកនុងសងគមមនុសស។ 

៣.២.១. ស្ររវតិីននអ្កសរ 

 ក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវខាងគ្បវែតិៃកសរ បានឱយដឹងថា ទៅគ្បមាណ៤០០០ឆ្ន ាំមុន      
រ.ស ជនជាែិទៃសីុបបានបទងកើែែួៃកសរជាទលើកដាំបូងមុនទរប៉ាុតនតរឺជាសញ្ជា  របូសែេ របូមនុសស 
របូរកុខជាែិ របូផ្ទក  របូផ្ទក យជាទដើមតដលទៅថាសកតិទលខ្។  
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        23           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

 
ៃកសររបូតបបទនោះពុាំមានៃនកណាអានរេួទេ។ ទេើបតែទៅឆ្ន ាំ១៨២៤ ដល់១៨៤៤ 

ទោកសាំប៉ាូលយូង ទេោះអានៃកសរជនជាែិទៃសីុបទនោះមុនទរ។  

 
ប ទ ប់មក ទរបានរកទ ើញៃែថបេសិោចារកឹជាសកតិទលខ្េិនមានអាយុគ្បតេល

២០០០ឆ្ន ាំមុនរ.ស។ 

លុោះទគ្ក្លយមកទេៀែ គ្បវែតិវេូិបានស្រសាវគ្ជាវរកទ ើញថា ជនជាែិទេេនីសីុជាៃនក
សាងែួៃកសរសាំទរេទែើងជាដាំបូងបងអស់ ទេើយៃកសរទេេនីសីុទនោះ ក៏បានទៅជាទដើមគ្ែកូលច្ន
ៃកសររបស់ជនជាែិ  ទផសងៗទេៀែកនុងៃកសរគ្កិក-ឡាតាាំង និងៃកសរគ្ពាេែី ទៅគ្បទេសឥណាា ។  
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        24           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

តាមក្លរស្រសាវគ្ជាវរបស់ទោកយូសីុ មានៃកសរ២តបប បានទកើែទែើងទៅគ្បទេស
ឥណាណ  គ្បមាណជា១០០០ឆ្ន ាំមុន  រ.សរឺៃកសរគ្ពាេែី និងខាទរាស្រសតី។ បណាត ៃកសរទាំងពីរតបបទនោះ
បានផតល់ទដើមកាំទនើែៃកសរឯទេៀែជាទគ្េើនទៅគ្បទេសឥណាណ ។ ឯែួៃកសរគ្ពាេែីទ ោះទកើែទេញមក
ៃាំពីៃកខរគ្កមបុរាណៃាំបូរទសមីែ។ កនុងេាំទណាមៃកសរឥណាា ជាទគ្េើន តដលទកើែទេញពីៃកសរគ្ពា
េែី ៃកសរទេវ ររ ី ឬ ររគី្ែវូបានសាគ ល់ជាងទរ ទេើយតដលទរយកមកកែ់គ្តាភាសាសាំស្រសកឹ
ែ។   លុោះទគ្ក្លយមក ៃកសរទេវ ររក៏ីបានក្លល យទៅជាៃកសរសាំរាប់ជនជាែិឥណាណ ទគ្បើជាផលូវក្លរ
រេូែមកដល់សពេច្ថង។ ទែើៃកសរ តខ្ែរមានទដើមកាំទណើ ែមកពីៃកសរណាតដរ? ទៅសម័យនររភនាំ(េេូ
ណន) ទរបានរកទ ើញសិោចារកឹមួយទៅវ ៉ាកូ្លញ់ កនុងភូមិភារញ៉ាគ្តាង(យួនខាងែបូង) តដលទរ
បានចាែ់េុកថាជាសិោចារកឹតខ្ែរដាំបូងបងអស់ ប៉ាុតនតទសេកតីកនុងសិោចារកឹទនោះជាភាសាសាំស្រសកឹែ។ 
តាមក្លរសិកាទគ្បៀបទធៀបៃកសរតខ្ែរបុរាណទនោះទៅៃកសរឥណាណ តប៉ាកខាងែបូងូ ទរបានរកទ ើញ
គ្េង់គ្ទយដូេរន ។ ម៉ាាងទេៀែ ទរបានរកទ ើញទៅៃូតកវ (កាំពង់តផរបស់តខ្ែរទៅមាែ់សមុគ្េកមពុ
ជាទគ្ក្លម) នូវគ្បាក់ក្លក់របស់ឥណាា  តដលទៅទលើទ ោះទរចារៃកសរគ្ពាេែីមានគ្េង់គ្ទយដូេែួ
ៃកសរតខ្ែរបុរាណតដរ។ ស្រសបតាមសម័យទ ោះតខ្ែរ និងឥណាា មាន េាំ ក់េាំនងរន ញឹកញប់ផង ទរ
សននិក៏ោឋ នថាតខ្ែរបានខ្ចីយកែួៃកសរឥណាា គ្ពាេែមកទគ្បើ។  

៣.២.២. វិវតិនីន៍នអ្កសរខ្មែរ 

ៃកសរតដលតខ្ែរយករាំរតូាមៃកសរឥណាា ខាងែបូងមកទគ្បើគ្បាស់កនុងសម័យទ ោះ ពុាំ
ដូេរន នឹងៃកសរសម័យបេចុបបុននទនោះទេរឺ គ្ែូវបានតកតគ្បគ្េង់គ្ទយេាំនួន១០ដងរេួមកទេើយ ទេើប
បានជារបូរាងពិែគ្បាកដ ដូេជាែួៃកសរតខ្ែរតដលទយើងទគ្បើគ្បាស់សពេច្ថង។ ដាំទណើ រច្នក្លរវវិែតិ      
ពយ ជ្ នៈតខ្ែរបុរាណមានេាំនួនបីសម័យក្លលតដលមានសណាឋ នខុ្សរន ឆ្ង យ ទេើយក្លន់តែឆ្ង យ
ណាស់ទៅទេៀែនឹងែួពយ ជ្ នៈសម័យបេចុបបននទនោះ។ 

 ពយញ្ជជ នៈសម័យមុនៃងគរ ៖មានរាងទគ្រែគ្រែ មិនទសែើ មិនសម សក់ខ្លី ទជើងខ្លី
ទេើយមានេាំនួនែិេ។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        25           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

 ពយញ្ជជ នៈសម័យៃងគរ ៖ មានរាងសង្ហា  មានសក់ជាកាេ់រេ  ទជើងមានសឹងគ្រប់
ែួ។           

 
 
 
 

                  

 

 ពយញ្ជជ នៈសម័យទគ្ក្លយៃងគរ ៖ មានរាងទគ្េែ សក់ និង ទជើងតវងៗ។ 

 
            ដាំទណើ រវវិែតិមានទគ្េើនទលើកទគ្េើនគ្រ ែួៃកសររែិតែទគ្េើនទែើង រែឹតែង្ហយសរទសរ
ទែើង ទេើយរែឹតែលអទែើងគ្បកបទោយកបូរកាេ់យ៉ាងសមរមយ។ ទនោះទេើយជាសាន ច្ដច្នបុពេបុរស
តខ្ែរតដលមានទេពទក្លសលយខាងតកសគ្មួល និងខាងបទងកើែថែី ទដើមបបីាំទពញនូវកងេោះខាែទនោះឯង។ 
ទគ្ក្លយតដលមានកាំទណើ ែមាាំមួនទេើយ ប ទ ប់មកមានក្លរវវិែតទពញរបូរាងតមនតេនទេើយ ទែើ
ៃកសរតខ្ែរមានលកខណៈពិទសសរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាទៅតដរ? 

៣.២.៣. លកខ ៈពិសេេននអ្កសរខ្មែរ 

១. ៃកសរពុាំតមនជាសញ្ជា ោេ់ទោយទេញពីរន  តដលទរទេោះតែយកមកកែ់សមាគ ល់    
សទមលង កនុងភាសានីមួយៗទ ោះទែើយ ប៉ាុតនតៃកសររឺជាកគ្មងសញ្ជា តដលទក់េងរន ជាកបួនច្នែួ
សញ្ជា តដលទក់េងរន ទៅទលើមូលវធីិ (principle) ដ៏សាំខាន់។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        26           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

           ២. ទៅកនុងៃកសរតខ្ែរទរនិយមភាជ ប់ស្រសៈ និងពយញ្ជជ នៈឱយជាប់រន  តដលជាទេែុ ាំឱយ
មានេាំ ក់េាំនងទៅវញិទៅមករវាងស្រសៈ និងពយញ្ជជ នៈ។ េាំ ក់េាំនងទនោះបណាត លទអាយទកើែមាន
ស្រសៈកប់ ឬស្រសៈៃនុស័យកនុងពយ ច្ នៈទនោះឯង។ ដូេទយើងបានទពាលកនុងតផនកភាសារេួមកទេើយ
ថា ស្រសៈកប់តខ្ែរមានពីរគ្បទភេរឺ ៃ-ៃ៌។ ឯស្រសៈកប់បាលីមានតែមួយរឺ ៃៈ(a)។ ទោយមានស្រសៈៃនុ
ស័យពីរតបបកប់ទៅកនុងពយ ជ្ នៈ ទេើយ ាំឱយមានពយញ្ជច នៈៃនុស័យ ២តបបតដរ   រឺពយ ជ្ នៈៃនុ
ស័យពួក ៃ ដូេជា ក ខ្ េ ឆ្ ដ ថ......... និងពយ ជ្ នៈៃនុស័យពួកៃ៌ ដូេជា រ   ឈ េ ធ.....។ 
េាំតណកស្រសៈនិស័យមាន ដូេជ ៈ   ៈិ  ៈី  ៈឹ  ៈឺ ៈុ  ៈូ ក៏តេកជាពីរគ្បទភេស្រសបទៅនឹងពយញ្ជជ នៈៃនុ
ស័យពួកៃ និងពួកៃ៌ ដូេទនោះទេៀែ ប៉ាុតនតមានសញ្ជា សមាគ ល់តែមួយ តបប(ឧ.សញ្ជា សមាគ ល់អា ផង 
អ៌ា ផង)។   

           ៣. អាស្រស័យទោយមានស្រសៈៃនុស័យកនុងពយ ផ្ នៈតបបខាងទលើទនោះទេើយទេើបពយ ផ្ នៈ
ៃនុស័យមួយែូៗអាេទៅជា ពាងគមួយបាន។ ឧទេរណ៏ ៖ែ (ែេល់) ខ្ (ខ្គ្ែី) ស (ពណ៏ស) ែ 
(មនុសសរ)។ លកខណៈពិទសសទនោះខុ្សតបលកៃាំពី ៃកសររ ៉ាមុូាាំង (Romain) មានៃកសរបារាាំងជាទដើម
តដលពយ ជ្ នៈមួយែួពុាំអាេទៅពាងគមួយបានទេ ដូេជាពយ ផ្ នៈ b-k-p-l-m ជាទដើម។ 

         ៤. កនុងៃកសរតខ្ែរ ពយ ផ្ នៈ២ែួទៅទរៀងរន  ក៏អាេទៅជាពាងគមួយបានតដរ ដូេជាពាកយ ៖ 
មក បង (ែួ ម និង ែួ បជា ពយ ជ្ នៈទដើមពាងគ(consonant initial) ឯែួ ក និងែួ ង ជាពយ ជ្ នៈគ្បកប
(consonant female))។ ពយ ជ្ នៈតដលមាន មុខ្ង្ហរជាខ្យល់គ្បកបពុាំមានស្រសៈៃនុស័យទែើយ រឺមាន
តែខ្យល់ពយ ជ្ នៈតែប៉ាុទណាណ ោះ។ ពិែតមនតែពុាំមានសញ្ជា សាំរល់ថាពុាំ មានស្រសៈៃនុស័យកនុងពយ ជ្
នៈគ្បកបដូេទនោះក៏ទោយ ក៏តខ្ែរទយើងពុាំអាេគ្េែាំបានទេ ទគ្ពាោះទរអាេដឹងបានទោយន័យរបស់ 
ពាកយទ ោះ ឧទេរណ៍៖ េូកងទលើកោក់ទលើក ពា ស។ េាំតណកទៅកនុងៃកសររ ៉ាមុូាាំង តដលនិយម
ផ្ទត េ់ស្រសៈទេញៃាំពីពយ ជ្ នៈ ទេើយពុាំនិយមទគ្បើស្រសៈៃនុស័យពយ ជ្ នៈៃនុស័យដូេតខ្ែរទ ោះ  ពយ ជ្
នៈ២ ឬ៣ែួទៅជិែរន ពុាំអាេទៅពាងគបានទេ ប៉ាុតនតជាពយ ជ្ នៈសាំទយរ(ពយ ជ្ នៈផសាំ) (group 

consonant antique) ទៅវញិ ឧទេរណ៍៖  tr (trouver),  spl (splendeur) ។ 

         ៥. រឯី ពយ ជ្ នៈសាំទយរតខ្ែរ    ពុាំសរទសរែួព ជ្ នៈទរៀងរន ដូេទនោះទេ     រឺសរទសរគ្ែែួ
ពយ ជ្ នៈទលើរន ទៅវញិ      ជាបុពេទេែុមួយយ៉ាងសាំខាន់បណាត លឱយមានក្លរបទងកើែជាទជើងរបស់
ពយ ជ្ នៈទែើយ។ ដូេទនោះទេើយបានជាទយើងថា ពយ ជ្ នៈនីមួយៗទៅសម័យបេចុបបននសុេធតែមាន
ទជើង។ ក្លរបទងកើែទជើងច្នពយ ជ្ នៈទនោះរឺទដើមបយីកទៅសរទសរ ទផញើរទគ្ក្លមពយ ជ្ នៈមួយទេៀែឱយ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        27           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

មានសភាពគ្ែែួរន ផសាំសទមលងរន ជាពយ ជ្ នៈសាំទយរ រឺពយ ជ្ នៈផសាំទនោះឯង។ ឧទេរណ៍៖ ខ្យ 
(ខ្យល់) ខ្ល (ខ្លី) គ្ក........ 

៦. ទគ្ៅពីទនោះ  ទជើងច្នពយ ជ្ នៈសគ្មាប់ទគ្បើជាពយ ជ្ នៈទដើមពាងគច្នពាងគែាំរែួតថម   
ទេៀែ។ ឧទេរណ៍៖ ពនយល់=ពន់ (ពាងគេី១)+ យល់ (ពាងគេី២)។ ទជើង“ៈយ” កនុងពាកយ“ខ្យល់” និង
ទជើង “ៈយ”កនុងពាកយ “ពនយល់” ពិែតមនតែមានរបូរាងដូេរន ក៏ទោយ ក៏ពុាំមានមុខ្ង្ហរដូេរន ទេ។ កនុង
ពយ ជ្ នៈ សាំទយរទជើងពយ ជ្ នៈរឺ ខ្យល់ផសាំជាមួយ ពយ ជ្ នៈគ្ែែួទលើ។ េាំតនកទជើងពយ ជ្ នៈកនុង
ពាងគែាំរែួវញិពុាំតមនជាសទមលងផសាំទេ រឺជាពយ ជ្ នៈទដើមពាងគច្នពាងគែាំរែួទនោះឯង         ទយើងបាន
ទ ើញថា វធីិទផញើទជើងទនោះជាតមកធាងតបកទេញៃាំពីមូលវធីិៃនុស័យស្រសៈ-ពយ ជ្ នៈ (Principle des 

voyelles  et consonnes inhérentes) ទេើយវធីិទផញើទជើងទនោះ មានផលវបិាក (consequence) សាំខាន់ៗ
តដលគ្បគ្ពឹែតទៅទៅទលើកបួនវធីិេាស់ោស់ណាស់។ ទោយកបួនវធីិទាំងទ ោះតវងឆ្ង យទពក ទយើង
សូមមិនទលើកយកមកៃធិបាយកនុងទពលទនោះទេ។ 

៧. ព ជ្ នៈសាំទយរទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើង ក៏អាេជាពាកយមួយតដរ។ ឧទេរណ៍៖ គ្ក 
(សិសសគ្ក) គ្េ (គ្េតខ្ែរ)  េែ (ដាំរ)ី។ 

៨. លកខណៈពិទសសមួយទេៀែរបស់ៃកសរតខ្ែរទយើង រឺពយ ជ្ នៈមានសក់។ ទែើសក់ទ ោះ
មានគ្បទយជន៍យ៉ាងណាតដរ?  

រេួមកទេើយទយើងបានទ ើញទរយកសក់“ ៈ ”(ៃនកខ្លោះទៅសក់ “ក”) តដលមាន
សណាឋ នដូេជាទលខ្៣ ទេើយតដលបាលី ទៅថាគ្ែីស័ពទមកទគ្បើោក់ទលើពយ ជ្ នៈពួក “ៃ”៖ ប ស 
េ ឱយទទជាព ជ្ នៈពួក“ៃ ”៖ ប  ស  េ  វញិ។ សក់របស់ពយ ជ្ នៈឯទេៀែ ពុាំទ ើញយកមកទគ្បើផង
ទេ។ ទយើងថាក្លរទធេើឱយពយ ជ្ នៈមានសក់ពុាំតមន ជាក្លរឥែគ្បទយជន៍ទ ោះទែើយ ផទុយទៅវញិសក់
ពយ ជ្ នៈ រឺជាកាេ់តដលបុពេបុរសទយើងបានរេ ទែើង ទដើមបីលាំៃពយ ជ្ នៈនីមួយៗឱយមានសភាព
សមសួនទែើង។ េាំតណកៃកសរ ទសៀម ោវ តដលយកលាំ ាំៃកសរ តាមតខ្ែរទយើង ទេើយយកទៅ
តកតគ្បលុបសក់ទេញ ទមើលទៅហាក់ដូេជា មនុសសតដលមានកាល ប៉ាុតនតៃែ់សក់ដូេទ ោះតដរ។ 
ទគ្ក្លយពីបានសិកាៃាំពីគ្បភពវវិែតន៍ និងលកខណៈពិទសសច្នៃកសរតខ្ែរ មកទយើងបានទ ើញថា 
តខ្ែរបានយកលាំ ាំ តាមៃកសរឥណាា មកទគ្បើគ្បាស់ជាទលើកដាំបូងក៏ពិែតមន ក៏ប៉ាុតនតប ទ ប់មកតខ្ែរ
មានទេពទក្លសលយខាងច្េនឱយបានសមសួន ខាងបទងកើែថែីឱយសាំបូរគ្រប់គ្រន់គ្ពមទាំងមានកបួន
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        28           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ខាន ែមានវធីិេាស់ោស់ សគ្មាប់ ជនជាែិតខ្ែរយកទៅទគ្បើក្លរបាន យ៉ាងង្ហយកនុងក្លរកែ់គ្តា
រាំនិែ សទញ្ជច ែ  គ្ពឹែតិក្លរណ៍ គ្បវែតិសាស្រសត៘ 
៤. ាា នើយប៏សុរស្ររវតិី  

៤.១. ាា នើយខ្ស្រពកឆលងូ 

  ទនោះជាសាថ នីយថែរ ាំលីងមួយតដលទោកB.P.Grosiler បានរកទ ើញទៅតគ្ពកឆ្លូង(ស្រសុក
ទមមែ់ទខ្ែាកាំពង់ចាម)ទៅឆ្ន ាំ១៩៦៣(1០)។ ជាយូរទេើយ ទោកGroslier បានសិកាពីទលើយនា
ទហាោះនូវសាន ច្ដទធេើពីដីមានរាងមូល តដលទៅរាយបា៉ាយ ចាប់តាាំងពីឡាបាទសៀក ដល់ែុកនិញ
(LoxNinh) កនុងគ្បទេសទវៀែណាមខាងែបូងទោយឆ្លងក្លែ់តាមទមមែ់ បានទសេកាីថា សាន ច្ដទាំង
ទ ោះសថិែទៅកនុងែាំបន់ដីគ្កេមច្នេាំក្លរទៅស ូធាំៗ។ មានសញ និងសមែែិកមែជាទគ្េើនបានស្រសប
រន  ជាទេែុ ាំទអាយទោកGroslier ទជឿថាេីកតនលងទាំងទ ោះ ជាេីលាំទៅរបស់ជនជាែិតខ្ែរជា   
ទដើម។ ដូទេនោះទដើមបីទធេើក្លរ បញ្ជជ ក់ពីរាំនិែទនោះទៅឆ្ន ាំ១៩៦២ទោកGroslier បានទគ្ជើសទរ ើសយកេី 
កតនលងមួយទៅតគ្ពកឆ្លូងទដើមបីទធេើកាំណាយ ទគ្ពាោះកតនលងទ ោះសថិែទៅេាំកណាា លគ្បពនធ័ទាំងមូល។
កនុងក្លររកុរកទនោះទោក Groslier បានរកទ ើញរបស់ទធេើពីថែ និងទគ្រឿងចាន ឆ្ន ាំងមួយេាំនួនធាំ។ វែថុ
ទាំងទ ោះ បានបង្ហា ញទអាយទ ើញថា ទៅគ្ែង់កតនលងតដលជាជាំរ ាំក្លរពារយ៉ាងមាាំមួនទ ោះមាន 
មនុសសរស់ទៅទោយមានក្លរទរៀបេាំយ៉ាងេែែ់េែ់ទេើយ។ ជុាំរ ាំតដលទោកGroslierបានសិកា 
មានកាំតពងរាងមួលព័េធជុាំវញិ(វជិជមាគ្ែជាង២០០ម.) ទេើយមានផលូវេូលពីរ។ អាយុច្នជាំរ ាំមាន
គ្បតេលពី១៥០០ដល់៥០០ឆ្ន ាំមុនរ.ស។ គ្បោប់គ្បោតដលទធេើពីថែរលីង មានរាងតបលកៗខ្លោះមាន
រាងជាពង ខ្លោះមានរាងជាេែុមុខ្យកលាំ ាំតាមរបស់តដលទធេើពីលងាិនដាំបូង។ ទគ្រឿងចាន ឆ្ន ាំង
មានរាងទគ្េើនតបបយ៉ាង ទេើយមានកាេ់រេ លអវេិិគ្ែ ប៉ាុតនាទគ្ក្លយមកតបរជាមានសភាពទគ្រែ
គ្រែរែ នលាំៃៃេីទសាោះ។ វែថុទាំងៃស់ទនោះទរចាែ់េុកថាជាសាន ច្ដរបស់ជនជាែិតខ្ែរទដើមមុនទពល
តដលជនជាែិទនោះេុោះមករស់ទៅគ្ែង់វាលេាំ បច្នេទនលទមរងគ និងមុនទពលតដលបានេេួលៃរយិ
ធម៌ឥណាា ។        
 ៤.២. ាា នើយលាា ងាា ន     
 ពីឆ្ន ាំ១៩៦៦ដល់១៩៦៩ ទោក និងទោកស្រសីMourer សាស្រសាា ចារយទៅមហាវេិាល័យ
បុរាណវែថុវេិា ទោយមាននិសសិែច្នមហាវេិាល័យទនោះេូលរមួផង បានទធេើកាំណាយទៅរងូភនាំ
ោអ ងសាព នច្នភនាំទកគ្ទាំង មានេមាង យគ្បមាណ៥រ.មពីៃទណាើ កតេបទខ្ែាបាែ់ដាំបង។ វែថុតដល
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        29           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ទរបានរកទ ើញមានេាំនួនគ្បមាណជា២០០០ ទេើយមានជាអាេ៏ិទគ្រឿងគ្បោប់ទធេើពីថែសាំណល់
ផទោះបាយសាកសពសែេលអិែេាំតណកទគ្រឿងចាន ឆ្ន ាំង ឆ្អឹងសែេ(Rhino cerosSondaicusmDesm)
និងឆ្អឹងមនុសស(ឆ្អឹងទដើមច្ដនិងឆ្អឹងដងក្លាំបិែ)។ វែថុទាំងទនោះគ្ែូវបានទរទផញើទៅគ្បទេសបារាាំងទដើមបី
ទធេើក្លរសិកា។ ដុាំធយូងជាទគ្េើន តដលទរទ ើញកនុងស្រសទប់ទលើៃនុញែទអាយទរេុោះក្លលកាំណែ់
ទោយវធីិវេិយុសកមែ ៖   

 ស្រសទប់េី១ ៖១២០០BP(75០ ទគ្ក្លយរ.ស) 
 ស្រសទប់េី៣ ៖៤២០០BP(2០5០ មុនរ.ស)  
 ស្រសទប់េី៤ ៖៦២៥០BP(429០ មុនរ.ស)  

៤.៣. ាា នើយភនកំាលរមាេ    
 ទៅេទ ល ោះឆ្ន ាំ១៩៦៦ និង១៩៦៩ ទោកCarbonnel និងDalibrias  បានទធេើក្លររកុរកកនុង
រងូភនាំ   តដលជាលាំទៅរបស់មនុសសបុពេគ្បវែាិសាស្រសាទៅភនាំកាលរមាសកនុងទខ្ែាកាំពែ។   ទៅេីទ ោះ 
ទោកទាំងពីរបានរកទ ើញនូវទគ្រឿងចានឆ្ន ាំង តដលមានអាយុ៣៤២០ ឆ្ន ាំមុនរ.ស។ 

៤.៤. ាា នើយេ៏ំសោងខ្េន-អ្នលងស់តី-មលូនស្រព 
សាំទរាងតសនជាសាថ នីយ៏មួយ សថិែទៅកនុងទខ្ែតកាំពង់ឆ្ន ាំង ខាងទជើងបឹងេទនលសាប។    

សាថ នីយ៏ទនោះជាដីេូលមួយ មានកាំពស់៥តម៉ាគ្ែ ទេើយមានច្ផទគ្បមាណជា៦០០០តម៉ាគ្ែគ្កឡា
ប៉ាុទណាណ ោះ។ ទោក Roques បានរកទ ើញសាថ នីយ៏ទនោះទៅឆ្ន ាំ ១៨៧៦ ឯទោក Corre បានទបាោះពុមព
ផាយពីរបស់តដលទរបានរកទ ើញទៅេីទ ោះទៅឆ្ន ាំ១៨៧៩។ ទគ្ក្លយមកទោក Mouraទោក
Aymonier (១៩០១) ទោក Mansuy(១៩០២) និង(១៩២៣)បានទៅទធេើក្លររកុរកទៅេីទ ោះទេៀែ។ 
ក្លររកទ ើញសាថ នីយ៏ទនោះទៅឆ្ន ាំ១៨៧៦ ជាជាំហានដាំបូងកនុងក្លរស្រសាវគ្ជាវតផនកបុពេគ្បវែតិសាស្រសត 
ទៅអាសីុអាទរនយ៏។ ៃនលង់ទតត ជាសាថ នីយ៏មួយសថិែទៅេមាង យ៣០រ.មគ្ែង់េិសអាទរនយ៏ ពីសាំទរាង
តសន ទេើយមានគ្បោប់គ្បោដូេទៅសាថ នីយ៏ខាងទលើទនោះតដរ ទោក Mansuy បានរកទ ើញ
សាថ នីយ៏ទនោះទៅឆ្ន ាំ១៩០២ ទេើយបានោក់ទឈ្លែ ោះទៅថាLong Praoទេៀែផង។ មលូច្គ្ពសថិែទៅ
ខាងទជើងទខ្ែតគ្ពោះវហិារ ទេើយគ្ែូវបានរកទ ើញទោយទោក P.Levy ទៅឆ្ន ាំ១៩៤៣។ សាថ នីយ៏
ទនោះថែីជាងសាថ នីយ៏ពីរខាងទលើ ទគ្ពាោះមានគ្បោប់គ្បោទធេើពីទោេៈធាែុទគ្េើន។ វែថុតដលទរបាន
រកទ ើញទៅសាថ នីយ៏ទាំងបីទនោះមានៈ              
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        30           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

 ពីថែរ ាំលីង ៖ ពូទៅតដលមានពនលូញព ល ក ញញួរទតាែ ង ដុាំសាំបកទឈើយកសរច្សគ្េ ប់
ក្លាំបិែ កទណា ៀវថែសាំ ទលៀងពុមពចាក់កទណា ៀវកងច្ដកាលគ្ែល់ៃតគ្ងតផលសនទូេ។         

 ពីឆ្អឹងសែេ ៖  េុងគ្ពួញ ក្លាំបិែ តផលសនទូេ កទណា ៀវ ទគ្រឿងៃលង្ហក រ។      
 ពីសាំបកខ្យង ៖  េាំេូៃង្ហក ាំ កអម ឆ្ន ាំង ចានទប ចានគ្កែូម ចានទជើង។ 
 ពីលងាិន ៖  េុងគ្ពួញ កទណា ៀវ ពូទៅ ជូង តផលសនទូេ។      
 ពីតដក ៖  មានតែព ល ក១រែ់ទៅសាថ នីយ៏មលូច្គ្ព។                                   
 ឆ្អឹងមនុសស ៖  ឆ្អឹងសែង ឆ្អឹងទៅល  ឆ្អឹងទដើមច្ដ លោដ៏កាល១។        
 សាំណល់ ៖  ផទោះបាយធយូង។                                      

កនុងេាំទណាមរបស់ទាំងឡាយតដលបានទរៀបរាប់ពីខាងទលើ ទយើងបានសទងកែទ ើញថា
វែថុទធេើពីថែរ ាំលីងបានទៅោយែាំជាមួយ នឹងវែថុទធេើពីទោេោះធាែុ។ ដូទេនោះទយើងអាេសននិោឋ នបាន
ថា ទៅគ្បទេសតខ្ែរទយើងពុាំមានគ្ពាំតដនទអាយេាស់ោស់រវាងយុរថែ និងយុរទោេៈទេ។ ឯ
របស់តដលទធេើពីតដកមានតែ១រែ់ រឺព ល ទៅមលូច្គ្ពគ្ែង់ទនោះសឲយទ ើញថាមនុសសបុពេគ្បវែតិសាស្រសត
គ្បតេលជាមិនទន់ទេោះសលតដកទៅទែើយទេ ទេើយក៏បានទរៀនបទេចកទេសទនោះពីឥណាា  ទគ្ពាោះទរ
បានសទងកែទ ើញថា ពួកកូយតដលទេោះសលតដកទៅកនុងទខ្ែតកាំពង់ធាំ ទៅទគ្បើគ្បាស់សនប់តដលទរ
ទ ើញមានទគ្បើកនុងរដឋឧរសិសរបស់ឥណាា ទៅទែើយ។  ម៉ាាងទេៀែ ពិធីតសនទគ្ពនតដលពួកកួយគ្បា
រឰទធេើមុនទពលសលតដកមតងៗក៏ជាពិធីខាងសាស គ្ពាេែណ៍។                                                 

រួរបញ្ជជ ក់ថាទៅឆ្ន ាំ១៩០១ ទរបានរកទ ើញទៅទក្លោះសាំទរាងតសននូវលោដ៏កាល១ 
តដលពុកផុយទគ្េើនណាស់ទៅទេើយទោយសារតែេឹកជាំនន់ទៅេីទ ោះ។ ទគ្ក្លយពីបានសិកា ពួក
បុពេគ្បវែតិវេូិ បានចាែ់េុកថាឆ្អឹងលោដ៏ទនោះសថិែទៅ េទ ល ោះពួកកាលកណាត ល(mesocephalie) 
និងពួកកាលមូល។ ទបើដូទេនោះទយើងទ ើញថាេាំណាែ់ខាងទលើទនោះ មានលកខណោះស្រសបនឹងលេធ
ផលរបស់ទោកតដលទោកបានរកទ ើញថាជនជាែិតខ្ែរបេចុបបននទនោះ ជាពូជតដលមានកាលមូល
ទោយមានសនទសសន៏លោដ៏៨៣,៦។ ក្លរទគ្បៀបទធៀបទនោះៃនុញ្ជា ែទអាយទយើងសននិោធ នបានថា 
មនុសសតដលបានរស់ទៅសម័យសាំទរាង តសនរឺពិែជាបុពេបុរសរបស់ជនជាែិតខ្ែរសពេច្ថងទេើយ
ទោកមិនទន់បានេេួលឥេធិពលឥណាា ទៅទែើយកនុងវស័ិយបូជាសព។ ទោយសាំអាងទៅទលើ    
កាំពស់ដីលាប់(៥ម) តដលគ្របពីទលើសាថ នីយ៏សាំទរាងតសន ៃនកបទេចកទេសបានសននិោធ នថា      
សាថ នីយ៏ទនោះ មានអាយុគ្បតេលជា១០០ ឬ២០០ឆ្ន ាំមុនរ.ស។ 
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សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        31           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

៥. កតីាជីវាស្កេ ី

 ភាសាវេូិជនជាែិអាលលឺម៉ាង់ P.W. Schmidt បាននិយយថាៃាំបូរ តខ្ែរ-មន មិនគ្រន់តែជា 
ៃាំបូរភាសាទេ តែជាៃាំបូរជាែិសាសន៍ផងតដរ។កនុងទសៀវទៅ Lespeuples   mon-Khmer ទបាោះពុមព
ផាយទៅឆ្ន ាំ១៩០៨ ទៅហាណូយ ទោកបានបង្ហា ញនូវលកខណៈរបូរាងក្លយរបស់ជនជាែិទាំង
ទ ោះតដលមានដូេែទៅៈ 

 មាឌែូេលែម អាេទែើងដល់មធយម 
 តសបកសមបុរសតណា កបាយ 
 តភនកមានសណាឋ នគ្ែង់ ទេើយទផាក ទបើកធាំៗ 
 គ្េមុោះេូោយ 
 កាលពយ 

 រួរកែ់សមាគ ល់ថា េាំទពាោះមាឌកាី លោដ៏កាលកតីទោក P.W. Schmidt ពុាំបានបង្ហា ញទលខ្
កនុងក្លរវាស់តវងឲយបានេាស់ោស់ទេ ទេើយមានេាំណុេខ្លោះដូេជាលោដ៏កាលជាទដើម ទោក
បានបង្ហា ញលេធផលតដលមានេាំ ស់នឹងលេធផលផាល់ទោយៃនកគ្បាជញទផសងទេៀែ។កនុងទសៀវទៅ
មានេាំណងទជើងថា Les populations du Cambodge ទោក បណាិ ែ G.Olivier និងលេធផលច្ន
ក្លរស្រសាវគ្ជាវរបស់ទោក Henri Vallois នរវេូិកនុងពិភពទោក មកពិនិែយទមើលទ ើញថា មនុសស
តខ្ែរ និងមនុសសឥណាា (ទាំងពួកស ទាំងពួកទមែ ) មានលកខណៈរបូរាងក្លយខុ្សរន ឆ្ង យណាស់។  
ទោយលេធផលច្នក្លរស្រសាវគ្ជាវបង្ហា ញ ឱយទ ើញមានដូេខាងទគ្ក្លមៈ 

 តខ្ែរមានកាំពស់ជាមធយម ១.៦១ម និងសនទសសន៍លោដ៍កាល ៨៤.៥ មានកាលមូល 
 មនមានកាំពស់ជាមធយម ១.៦២ម និងសនទសសន៍លោដ៍កាល ៨៥.៦ មានកាលមូល 
 ពួកឥណាា ស(អារយ) មានកាំពស់មធយម១.៧២ម និងសនទសសន៍លោដ៍កាល៧៣.៨ម មាន

កាលពយ 
 ពួកឥណាា ទមែ (គ្ទវឌិ) មានកាំពស់មធយម ១.៦២ម សនទសសន៍លោដ៍កាល ៧៦.២ មាន

កាលពយ 
 ពួកទមឡាទនសីុយង មានកាំពស់មធយម ១.៦៥ម មានកាលពយ 
 ពួកឥណាូ ទនសីុយង មានកាំពស់ចាប់ពី ១.៦០ម-១.៦៣ម មានកាលមូល 
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 ទបើទយងតាមលេធផលខាងទលើទនោះទយើងទ ើញថា តខ្ែរ និងមនមានកាំពស់មធយមដូេរន  
(ខុ្សរន តែ១ភាររយ តែប៉ាុទណាណ ោះ) ឯកាលក៏មូលដូេរន ទេៀែ (ខុ្សរន តែ១.១) មិនតមនពយដូេ
ទោក P.W. Schmidt យល់ទ ោះទេ។    ប៉ាុតនាទទោះជាយ៉ាងទនោះក៏ទោយ ក៏ទយើងអាេយល់ថាគ្ែង់
េនឹងគ្រន់តែជាក្លរភ័នាគ្េែាំទេទគ្ពាោះទោកបានសរទសរសននិោឋ នថា លកខណៈទាំងទ ោះៃនុញែ
ឲយទោកៃោះអាងថា ពួកមនុសសទ ោះសថិែោេ់ទេញពីៃាំបូរម៉ាុងទហាគ លផង និងៃាំបូរ អារយផង។ 

 កនុងទ ោះទេៀែទសាែ គ្កមៃនកស្រសាវបានស្រសាវគ្ជាវ ក៏ដូេជាបានពិនិែយទៅទលើគ្បទភេ
ឈ្លមៃាំបូរមនុសសតដលសថិែទៅកនុងៃាំបូរតខ្ែរមនទៅទ ើញថា សុេធតែមានគ្បទភេឈ្លមទៃម៉ាូកលូប ីន 
E ដូេរន  ។  

៦. ស្ររភពសរឿងសស្រពង 

អភិសេក្ព្រះសោងនាងនាគ 

 ច្ថងមួយគ្ពោះទថាងបាន ាំទស ពលទរេ៍ទៅគ្កសាលតាមទឆ្នរកាេ់ទក្លោះ បានយងទៅ
ដល់េួលដាំបូកទរកធលក។ ទោយទេវេែ់ៃស់កមាល ាំងខ្លោះ គ្ពោះៃងគបានេូលទៅសគ្មាកទគ្ក្លមទដើម
ធលក។ ដល់ទពលរទសៀលទេើបគ្ពោះៃងគភាញ ក់។តែេឹកបានទែើងទលេព័េធព័នធជិែជុាំវញិេួលទរកធលក។ 
ទោយមិនអាេគ្ែែប់ទៅវាាំងគ្បាសាេវញិបាន គ្ពោះទថាងគ្េង់ក៏រង់សគ្មាកទៅេីទ ោះរង់ចាាំដល់
ទពលេឹកស្រសកដកទៅវញិ។ ទៅគ្រទ ោះ រាគ្ែីដ៏តសនសាង ែ់គ្ជងាំ គ្ពោះ ងធារាវែតី បុគ្ែីទសតេ
ភុជងគ រ បាន ាំៃស់ពពួកភាទលៀងបរវិារទេញមកគ្កសាលទលងកាំសានតេឹកទលើទក្លោះទរកធលក។ 
គ្ពោះទថាងេែទ ើញគ្ពោះ ងក្លលណា ក៏លបលួេចាប់េិែតគ្បែិព័េធទសនហាភាល ម។ ទគ្ក្លយតដល
បានទផ្ទត ោះផតងសាកសួរជាមួយរន ទៅវញិទៅមកគ្ពោះទថាង និង ង រក៏ចាប់ទផតើមមានេិែតទសនហា
ទសាែ ោះសែ័គ្រនឹងរន ទៅវញិទៅមក។ កនុងរវាងគ្បាាំច្ថងតាមទពលកាំណែ់រវាងរូទសនេ៍ទាំងពីរគ្ពោះទថាង 
គ្ែូវទរៀបេាំជាំនូន និងៃណាត ប់ បណាណ ក្លរ គ្រប់តបបយ៉ាងមករង់ចាាំទៅគ្ែង់េីកតនលងដតដល។ 
េាំតណកឯ គ្ពោះ ងធារាវែតីក្លលទបើទៅដល់ឋានភុជងគ រ  ក៍បានរា៉ាយរាប់ទរឿងរា៉ា វទាំងប៉ាុ ែ ន 
តាមដាំទណើ រេូលថាេ យដល់គ្ពោះបិតា និងគ្ពោះមាតា។ ទសតេភុជងគ រមិនបានយល់ជាំទស់ទេ។ 
គ្ពោះៃងគបានសុខ្េិែត និងយល់គ្ពមទៅតាមសាំណូមពរទរលបាំណងរបស់កូន។ គ្បាាំពីរច្ថងកនលង
មកគ្ពោះទថាង បាន ាំពលទរេ៍ទស  ទលើកជាំនូនសួយសារអាករគ្រប់តបបយ៉ាងទរៀបេាំទោយ
គ្បណិែយ៉ាងបរបូិរណ៌ឥែមានទខាច ោះគ្ែង់ណា យកមកេុកទគ្ែៀមខ្លួន រង់ចាាំទៅគ្ែង់ទដើមធលក។ 
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            ដល់ច្ថងកាំណែ់ ទសតេភុជងគ រ និងគ្ពោះៃរគមទេសីបានយងទេញមកគ្ែង់កតនលងទដើមធលក
តមន។ បានយល់បានទ ើញគ្ពោះមាតា គ្ពោះបិតាគ្ពោះ ងធារាវែតីភាល មក្លលណា គ្ពោះទថាងលែ់
ជងគង់គ្ក្លបថាេ យបងគាំទោយកតីទររព។ ទសតេភុជងគ រ និងមទេសីទពញេិែតទគ្ែកៃរសាេរណាស់
បានេេួលគ្ពោះទថាងជាកូនគ្បសា ទេើយក៍បានទរៀបេាំៃភិទសកកូនស្រសីកូន គ្បុសជារូសាេ មីភរយិ
ែទរៀងមក ទសតេភុជងគ រគ្ពមទាំងបរវិារ ទដើមបីេុកជាេាំណងច្ដដល់កូនគ្បសុស្រសី បាន ាំពល   
ទរេ៍ទស បឺែពគ្ងីងេឹកសមុគ្េ បងកបទងកើែបានជាដីសងួែធាំទធងេូលាំេូោយ ទេើយបានកសាង
គ្បាងគគ្បាសាេវាាំងែូេធាំេុកថាេ យជា ទគ្េើន។ 

គ្ពោះទថាង ង រគ្ែូវបានទរៀបេាំៃភិទសក ជារូសាេ មីភរយិ ទៅទវោទមា៉ាង៧គ្ពឹក ទៅច្ថង
១១ទកើែ តខ្ពិសាខ្ ព.ស.២៧៧ឆ្ន ាំមាញ់ គ្ែូវជាឆ្ន ាំ២៦៧មុនរ.ស។ ក្លលទ ោះគ្ពោះទថាងបាន
គ្ពោះជនែ៤៦វសា។ កនុងទពលជាមួយរន ទនោះតដរ គ្ពោះទថាងក៍បានេេួលគ្ពោះរាជាភិទសកទែើង
ទសាយរាជយសមបែតិនររទរកធលកតដរ។ គ្ពោះៃងគបានេេួលទររមយ ម “ជាគ្ពោះបាេសទមតេកុតម៉ា
រាជទសោឋ ធមែិក វទរាែតមបឋមទខ្មរា ខ្ែតិយវងសសកូល កាំពូលគ្កុងកមពុជាធិបែីសិរយីសទសាភា 
បវររាជធានីបូណ៍មី ឧែតមមហាោឋ ន”។ គ្ពោះៃរគមទេសី  ង រ ឬគ្ពោះ ងធារាវែតី បានេេួល
គ្ពោះ មជា“សទមតេគ្ពោះវរែតី កសគ្ែីរប់លកខណ៍ឯកៃរគទេវ”ី។  ពិធីបុណយៃភិទសក េប់សពេគ្រប់
ក្លលណាទសតេភុជងគ រ និងគ្ពោះៃរគមទេសីបាន ាំបរវិារ មឺុនមុខ្មន្ទ្នតី គ្ែែប់េុោះទៅគ្ពោះនររ
វញិ។ ទដើមបីជូនដាំទណើ រគ្ពោះបិតាគ្ពោះមាតាទកែកេុោះទៅឋានភុជងគ រ គ្ពោះទថាង ឬគ្ពោះបាេសទមតេ 
កុតម៉ារាជ បានចាប់ទតាងច្សប ង រេុោះតាមទៅជាមួយតដរ។ ក្លលទ ោះគ្ពោះទថាងបានទរៀបេាំ
សាងសង់គ្ពោះបរមរាជវាាំងរង់ទៅមហានររធាំ ឬមហានររ ឬនររធាំ ឬៃងគរ តដលជាកតនលងទដើម
ធលកបានដុោះ។ 
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ІІІ. សេចក្តីបញ្ចប ់
 ទគ្ក្លយពីបានទធេើក្លរបកស្រសាយយ៉ាងទកាោះកាយ ៃាំពីទដើមកាំទណើ ែជាែិតខ្ែរដូេខាងទលើរេួ
មក ទយើងអាេទធេើទសេកតីសននិោឋ នបានយ៉ាងគ្បែយកសជាក់េាស់ឥែមានមនទិលសងសយ័ថា ក្លរ
សិកាស្រសាវគ្ជាវពីទដើមកាំទណើ ែជាែិតខ្ែរពិែជាមានែច្មលឲយទយើងបានយល់ដឹងក្លន់តែេាស់ពីជាែិ
សាសន៍ និងទដើមកាំទណើ ែរបស់ខ្លួន។ ទយើងទ ើញថា មានៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវមួយេាំនួន ខិ្ែខ្ាំ
សេោះតសេងរកវែថុតាងជាទគ្េើន ទដើមបជីាជាំនួយកនុងក្លរទោោះស្រសាយេាំទ េសតីពីបញ្ជា ទដើមកាំទណើ ែ
ជាែិតខ្ែរទនោះឯង។ ប៉ាុតនតជាលេធផលទយើងសទងកែទ ើញថា មានេសសនៈទផសងៗរន ជាទគ្េើនបាន
ទលើកទែើងៃាំពីបញ្ជា ទនោះទោយសមាអ ងទលើៃាំណោះៃាំណាងៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវនីមួយៗទរៀងៗខ្លួន។ 
ទេែុទនោះទេើយបានជាេមងល់មួយទនោះទៅតែសថិែទៅកនុងេិែតរបស់គ្បជាជនេូទៅ ជាពិទសសៃនក
តដលសិកាពីគ្បវែតិសាស្រសត និងៃរយិធម៌តខ្ែរ។ យ៉ាងណាមិញ ទទោះបីជាមានេសសនៈរបស់ៃនក
គ្បាជញទផសងៗរន ជាទគ្េើនតដលថាតខ្ែរ និង ឥណាា ជាជាែិតែមួយ ខ្លោះទេៀែថាតខ្ែរជាជាែិគ្បទវសន៍
ទេញពីឥណាា មកលុកលុយដទណតើ មេឹកដីរបស់ជនជាែិៃាំបូរមា៉ា ទែយូ-ប៉ាូលីទណសីុតយន ឬជន
ជាែិច្ថយ៉ាងណាក៏ទោយកតី េសសនៈតដលមានលកខណៈសមទេែុផល និងស្រសបទៅតាមេសសនៈ
របស់គ្បជាជនតខ្ែរភារទគ្េើនទ ោះ រឺេសសនៈតដលថា តខ្ែរជាជាែិពិទសសមួយសថិែទៅកនុងៃាំបូរ
តខ្ែរ-មនតដលមានវយ័េាំណាស់ជាងទរ ទេើយបានកទកើែទៅទលើេឹកដីភូមិភារអាសីុអាទរនយ៍ទនោះ
តែមតង។ ទលើសពីទនោះទៅទេៀែទយើងក៏មានភសតុតាងបញ្ជជ ក់យ៉ាងេាស់ផងតដរដូេជា សាស  
េាំទនៀមេាំោប់ ភាសានិងៃកសរ វែថុទគ្បើគ្បាស់ពីបុរាណតាមរយៈសាថ នីយ៍បុទរគ្បវែតិ កតាត ជីវសាស្រសត
ដូេជាគ្បទភេឈ្លម និងរង្ហេ ស់លោដ៍កាលជាទដើម និង គ្បភពទរឿងទគ្ពងតដលមានែាំណាល
ែៗរន ជាយូរលង់ណាស់មកទេើយ។   

 សរបុមក ក្លរសិកាពីទដើមកាំទណើ ែជាែិតខ្ែរទនោះពិែជាមានសារៈសាំខាន់ និងផតល់ៃែថ
គ្បទយជន៍ជាទគ្េើនដល់គ្បជាពលរដឋតខ្ែរទៅកនុងេូទាំងគ្បទេស។ ក្លរយល់ដឹងទនោះនឹងបណតុ ោះ
សាែ រែីគ្បជាពលរដឋតខ្ែរ ជាពិទសសកូនតខ្ែរជាំ ន់ទគ្ក្លយតដលជាេាំពាាំងសនងឬសសឲីយទេោះស្រសោញ់
ជាែិរបស់ខ្លួន ទពាលរឺមានទមាេនភាពកនុងក្លរទកើែមកជាកូនតខ្ែរ និងមិនមានក្លរអាក់ៃន់េិែតនឹង
ជាែិសាសន៍របស់ខ្លួនទោយក្លរភាន់គ្េលាំមួយណាទែើយ។ ក្លរបកស្រសាយបង្ហា ញទែើងទៅកនុង
ឯកសារជាទគ្េើន ទធេើឲយទយើងមានេាំនុកេិែតកនុងក្លរៃោះអាងថាតខ្ែរពិែជាបានទកើែទៅ និង មានវបប
ធម៌ៃរយិធម៌ផ្ទទ ល់ខ្លួនរេួមកទេើយ កនុងភូមិភារអាសីុអាទរនយ៍ទនោះដូេតដលមានភសតុតាងបញ្ជជ ក់
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្រ ត្ ន្ិងវទិ្យាសាស្រ ត្ស្ដ្ឋកិច្ច                                                             មុខវជិ្ជ ាៈ វប្បធម៌ទូ្យសៅ  
                                                                                                                                        សដ្ីមកំស ីតជ្តិខ្ខែរ 
 

                                                                                                                                                                        

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សតិថ្នា ក់ឆ្ា ំ្ ិកាមូលោឋ ន្        35           ខ្ នសំោយសាស្រសាត ចារយ អ ុក វបុិ្ល 

ខាងទលើ។ ដូេទនោះ កនុង មទយើងជាកុលបុគ្ែ កុលធីតាតខ្ែរជាំ ន់ទគ្ក្លយរួររបបីខិ្ែខ្ាំសិកា និង
តសេងយល់បតនថមទេៀែឲយក្លន់តែេាស់ពីទដើមកាំទណើ ែជាែិខ្លួន ទដើមបទីជៀសវាងរាល់ក្លរភាន់គ្េែាំ 
និងយល់ខុ្សពីទដើមកាំទណើ ែច្នជាែិតខ្ែរដូេជាេសសនៈមួយេាំនួន ក្លន់តែទគ្េើនទែើងទេៀែ ទពាល
រឺពាយមសេោះតសេងរករាំនិែទដើមបីទលើកែាំទកើងជាែិសាសន៍របស់ខ្លួនឲយទរេេួលសាគ ល់ ទររព 
និងទក្លែសរទសើរគ្រប់ៗរន  ទដើមបីបញ្ជជ ក់ថាកូនតខ្ែរសាគ ល់េាស់ពីជាែិសាសន៍ខ្លួនជាងៃនកណាៗ
ទាំងៃស់។ ទយើងគ្ែូវរបួរមួរន ែស ូទធេើៃេីៗទដើមបីជាែិសាសន៍របស់ទយើង ទដើមបីបង្ហា ញពីសមែថភាព 
និងភាពបិុនគ្បសប់របស់ទយើងតដលជាកូនតខ្ែរ៕ 
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ឯកសារយោង 
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 ស ៀវសៅវបបធម៌ទូទៅ ទរៀបទរៀងទោយទោកសាស្ដ្សាា ចារយ អ ៊ុក វបិ៊ុល និងសោកសាស្ដ្្ត

ចារយ នួន សាទរឿន  ទំព័រទី ៨-១១ និងទំព័រទី៤៧-៦៤  
 ស ៀវសៅប្បវត្តិសាស្ត តរប ់សោក រ ់ ចន្ត្រត បុប្ត្ ទំព័រទី៣៣-៣៤ ស ោះពុម្ពសៅឆ្ន ំ 

១៩៩៨ 
 ស ៀវសៅអរយិធម៌្ខ្មែរ សរៀបសរៀងសោយសោក  ូ មុ្យស ៀង    សោក ទិត្ ស ៀង   និង 

សោក ជា ឈិន ទំព័រទី១៣៧-១៧០ 
 ទ្ៀវទៅអរយិធម៌្ខ្មែរ រប ់សោកស្ ី ប្តឹ្ង ងា ស ោះពុម្ពសៅគ.  ១៩៧៥ ព.  ២៥១៨ 

ទំព័រទី ១៤-១៥  និងទំព័រទី ៤៧-៥៩ 
 ទ្ៀវទៅប្បវត្ដិសាស្ត ដខ្មែរ រប ់ សោកស្ ី ប្តឹ្ង ងា 
 ស ៀវសៅប្បវត្ដិសាស្ត ដកម្ពុជា សរៀបសរៀងសោយសោកសាស្តសាដ ចារយ ប្បវត្ដិវទិា ខ្ែលមាន

ែូចជា៖ សោក ជូ ច័នទ ោរ ី  សោក ចាន់ ប ុននី   សោក សែៀប  ុផល  និងសោក ស្  ុន ប ុណ្ណា រទិធិ   
ទំព័រទី ១-៣ 

 ស ៀវសៅប្បសទ ខ្មែរ ពីបុពវ ម័្យរហូត្ែល់ការស ោះបង់សចាលរាជធានីអងគរ ទំព័រទី
២០-៣២ និង ៦៣-៦៨ ។ 
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