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លក្ខ ណៈពិ េសសៃនជនជាតិ ែខ្មរ
្រសាវ្រជាវេដាយេលាក េហៀន វណ្ណរ័ត្ន

(ដក្រសងេចញពី ទស នាវដ្តី កម្ពជ
ុ សុរយា
ិ
ឆា្នទ
ំ ី៤៨
ព.ស.២៥៣៨ គ.ស.១៩៩៤)
ជនជាតិែខ្ម រ ភាគេ្រចើនមានសម ុរ្រសែអម គឺមន
ិ េ ្ម េពក មិនសេពក មាន

កម្ពស់មធ ម្របមាណ១៦០ស.ម. សម ុរែភ្នក្រទងេ ្ម

សក់ រ ួញឬរ ួញអងា្គដី មិន

ធាត់ មិនស្គម លលាដក លមិនែវង មិនមូល គឺកណា
្ត ល (Meso-cephalic) បបូរ
មាត់ មិន្រកាស់ េពក មិនេស្តើងេពក។ លក្ខណៈដូេច្នះ េយើ ងអាចេ្របៀបេធៀប្រស
េដៀងឬលក្ខណៈដូចពួ កមនុស េ

េលើេកាះេមឡាេណសុី (Melanesia) តាំងេ

េលើៃផ្ទសមុ្រទែប៉កខាងេកើត ខាងត ូងនិងខាងលិច្របេទសអូ្រសា្តលី (Australia)។

េមឡាេណសុី ្របកបេដាយេកាះេ្រចើនណាស់ មានេកាះនូគេី នៀ (New Guinea) ជា
េដើម មាន្របជាជនេ្រចើនអម ូរ។ េគែចកជា្រកុមធំ៣គឺៈ Papuan, Negrid និង Mela-

nesian។ ពាក ថា Melanesia ជាពាក ្រកិក ែញកបាន២មា៉ត់ ៈ Melas (េ ្ម ) និង
Nesos (េកាះ) រ ួមជា Melanesia ែ្របថា េកាះមានមនុស សម ុរេ ្ម ។ ែតមនុស េលើ

េកាះែដលេ

ថា េមឡាេណសុីេនាះ មានពណ៌ េ ្ម ល្មមេទ សក់ រ ួញ បបូរមាត់ និង

លលាដក លមិនធំមិនតូច។
ឯ្របជាជាតិែខ្មរសព្វ ៃថ្ង េ្របើពាក ថា េមឬែម៉។ អ្នកមានមុខតំែណងក្នុងឃុំ
្រសុក េគែតងេ

ថា េមឃុំ េម្រសុក េមក្រនា្ទញ េមបា េមធ្មប់ េមកង េមទ័ព។ល។

្របវត្តែិ ខ្មរពី អតីតៈប

្ជ ក់ ឱ េឃើញថា យក្រសីជាធំ គឺបូជា្រស្តីេភទ ឧទាហរណ៍ ៈ

្រពះនាងរាជិនីឬលីវយី ជារាជិនី្របមុខែខ្មរ សម័យេផ្តម
ើ ្របវត្តសា
ិ ្រស្ត។ េបើេយើ ង
ពិ ចារណាវប ធម៌ជនជាតិេមឡាេណសុី ដូចេពាលមកេហើ យេនាះ ក៏ េឃើញថាមាន
លក្ខណៈ្រសេដៀងគា្នេទៀត គឺជនជាតិេមឡាេណសុីេនះរាប់ ពូជខាងមា្តយជាេគាល
(Maternally) ក្នុងការបន្តពូជក្នុង្រគួសារមួយៗ។ េលាក សឺេដស (G. Coedes) បាន
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នាំសម្តីេលាក Vanleur មកអាងក្នុងេសៀវេ
សមុ្រទែដលេគឱ េឈា្មះ

(Matriachate)។
េ

របស់ េលាកថា ពូ ជមនុស េ

Austronesoid

េនះ

សុទែ្ធ តេលើកមា្តយជាធំទាំងអស់

ជេនឿអ្ន កតា ្របជាជនែខ្មរសព្វ ៃថ្ង មានជេនឿម ៉ ង យា៉ងខា្ជប់ ខ្ជន
ួ ថា

តាមភូមិ ឃុំ ្រសុក េខត្តនិងនគររបស់ ខ្លួន មានវិ

ែដលមានេឈា្មះថាអ្នកតា បីបាច់ រក េ
េ

្ញ ណក្ខនប
្ធ ព
ុ ្វ បុរសរបស់ ខ្លួន

តាមជាន់ ថា្នក់ ។ អ្នកតាទាំងឡាយេនាះ

េចះេរៀបចំតប
ំ ន់ ្រសុកេទស េហើ យេរើសេ
េ

េលើៃផ្ទ

ភា្នក់ ងារែដលមានបេច្ចកេទស ឱ

្របចាំ ដូចជា អ្នកតា្រពះឥសូរ, អ្នកតា្រពះនារាយណ៍ , អ្នកតាដងេកើ ជា

អ្នកចាំ្រតួត្រតា រក អាណាេខត្ត្របេទសកម្ពុជាទាំងមូល។ ឯេ
្របគល់ តែំ ណងជូនដល់ អ្នកតាឃា្លំងេមឿង ែតេ
តំែណងេ

តាម្រសុកែដលអ្នកតាេ

តាមេខត្ត េគ

តាម្រសុកេដាយេ្រចើន េគេ

, ឧទាហរណ៍ ៈ អ្នកតាបាណន់ (បាត់ ដបង)

អ្នកតាពាមសីមា, អ្នកតាប (បៃប៉លិន)។ល។ េ

តាមផ្ទះសែម ង េគ្របគល់ ឱ

អ្នកតាេមភូមិ ែដលមានេឈា្មះថា្រពះភូមិ ជាអ្នករក អាណាេខត្ត ្រតឹមបរិេវណ
ភូមប
ិ ៉ុេណា
្ណ ះ។ ក្នុងេសៀវេ

្រពះរាជពិ ធទា
ី ្វ រទសមាស បានសន្និដា្ឋនតាមេសចក្តី

ក្នុងច ប់ ្រពះរាជ្រគូមហាឫសីបន្ទូលទុក េលខ គ.៥០ ថា មានពាក ថា “អ្នកេទពា្ត”
េ្រចើនអេន្លើកុង
្ន បទបួងសួង។ ពាក “អ្នកេទពា្ត” េនះ អាចរ ួញេ
េនះ េឃើញថាមិនអាចកា្លយេ

បានេទ េ្រពាះេ

ជាអ្នកតា។ ពាក

ទំព័រទី១ េលាកថា ពាក ថា

“អ្នកតា” ជាភាសាែខ្មរ គូគា្ននឹង “អ្នកដូន”។ េយើ ងយកពាក ថា “អ្នកតា” មក

ពិ ចារណាេមើល េតើដច
ូ ពាក ថា “អ្នកេទពតា េទ?” េយើ ងក៏េឃើញថាៈ ពាក ថា

អ្នកតា ជាពាក ែខ្មរសុទ ្ធ ដូចេលាកអាងែមន ប៉ុែន្ត ពាក ថា អ្នកេទពតា ជាពាក
កូនកាត់ ែខ្មរ+បាលី។ ម ៉ ងេទៀត ែខ្មរមានពាក ថា អ្នកដូន កា្លយមកពី អ្នកេទព
ដូន បានឬអី? េឆ្លយ
ើ ថា មិនអាចដូេច្នះបានេទ គឺពាក ថា អ្នកតា ក៏ជាអ្នកតារបស់

ែខ្មរ ឯពាក ថា េទពតា ក៏ជា េទវតា របស់ ឥណា
្ឌ េទើប្រតូវ។
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ែខ្មរេយើ ងរាប់ អានអ្នកតា

តាំងពី បរា
ុ ណកាលមក។

កំណត់ កត់ េហតុចន
ិ

សម័យរាជវង ឆិន (ព.ស.៨០៨—៩៦២) បានេពាលដល់ ្របេទសនគរភ្នថា
ំ
អ្នក

្រសុកនគរភ្នំ េគារពរាប់ អានេខា្មច េទវតាណាស់ េគេធ្វរើ ូបដែណលេដាយសំឫទ្ធិ។
ដល់ ែខ្មរេឡើងកាន់ ភាពជាមហាអំណាចរវាងព.ស.១៣៥០—១៨៥០ ក៏េឃើញថា
េ

កាន់ ខា្ជប់ អ្នកតាេ

េនះ ៖

េឡើយែដរ។

តាមកិចកា
្ច រ្រសាវ្រជាវ មានទស នៈយល់ េឃើញអំពីេរឿងអ្នកតា ដូចតេ
្របជាជនែខ្មរ តាំងពី បុរាណេ្រពងនាយ មានការេគារពបូជារហូ តដល់ ឱ

អភិសិទិេ្ធ ផ ងៗក្នុង្រកុមរបស់ ខ្លួន
អម ូរនិងទីលំេ

ឱ ដល់ វរី បុរសែដលបានបង្ហូរឈាមការពារ

ៃនអម ូររបស់ ខ្លួន។ វីរបុរសដូចេនះ មានេឈា្មះថាជាអ្នកតស៊ូ។

ពាក ថា “ត” េនះ មានន័យ២គឺៈ ១—បានដល់ ន័យថា ភា្ជប់ , ២—បានដល់ ន័យថា

ការពារឬស៊ូ។ ពាក ថា “ត” េបើេធ្វឱ
ើ េ

ជាករណនាម េ

ជា តំណ (បន្ត), តំណ

េបើជានាមនាមែដលជាេឈា្មះវត្ថុឬមនុស េយើ ងមានពាក ថ្ម (វត្ថុែដលតគា្ន) អ្នក
ត

(គឺអ្នកតស៊ូ)។

តាមលំអាន្របៃពណី និងរេបៀបភាសាែខ្មរដូចជ្រមាបមកេនះ

េឃើញថា ពាក ថា “អ្នកតា គួរវិវត្តន៍មកអំពី អ្នកត”។ ឯពាក មួយេទៀតគឺ ពាក ថា

ើ េ
“តល្ល” ែដលធា្លប់ េ្របើពីបុរាណ សព្វ ៃថ្ងសរេសរថា “ដល់ ” េបើេធ្វឱ
្រតូវថា “ត្នល់”។ សព្វ ៃថ្ងថា “ថ្នល់” (ផ្លូវែដលសន្ធឹងពី មា្ខងេ
ែដលយកៃដឱ េ

ដល់ អ្នកមា្នក់ េទៀត េ

ជានាម

ដល់ មា្ខង)។ មនុស

ថា អ្នកដល់ (អ្នកដាល់ ) តាមលំអាន

េនះេឃើញថា ពាក ថា “អ្នកត” គួរគូនឹងពាក ថា អ្នកតល្ល (អ្នកដល់ )។ អ្នកទាំងពី រ

េនះ សុទែ្ធ តខា្លំងពូ ែកទាំងអស់ គឺជាអ្នកតទល់ នឹងស្រតូវ េដើម ី្រសុកេទសរបស់
ខ្លួន។ ពាក ទាំងពី រមា៉ត់ េនះ គួរកា្លយមកជា អ្នកតា អ្នកដូន ដូេច្នះ។
្របជាជនពួ ក Pigmoid, Negroid, Papuan េហើ យនឹង Melanesian េ
េកាះែដលេ

េលើ

ថា Melanesia េនាះ តាមេសចក្តរា
ី យការណ៍ របស់ េលាក Roland
០៣
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W. Force បានឱ ដឹងថា ្របមុខឬេមដឹកនាំ្រកុមរបស់ ខ្លួន ្រតូវែតជា “អ្នកតស៊ូ” ដ
ល ី េហើ យមានេឈា្មះសំេឡងល្អ (prowess) េទើប្រតូវេ្រជើសជា្របមុខរបស់ េគ
បាន។

ពួ កអ្នកេ

ម្តេុំ កាះៃនអាណាបរិេវណអូ្រសា្តលីេនះ

និយមេធ្វរើ ូបេគារព

េ្រពាះេគមានជេនឿក្នុងរ ូបេគារព (Totimic belief) េនះ យា៉ងខា្ជប់ ខ្ជួន។ ខ្ញំេុ ជឿជាក់
ថា រ ូបេគារពដូេច្នះ គឺជារ ូបតំណាងវីរបុរសរបស់ ពួកខ្លួនជាមិនខាន, ្រតងេនះ
េយើ ងគួរេ្របៀបេធៀបនឹងែខ្មរេយើ ងែដលេគសាងរ ូបអ្នកតា េដើម ីជាតំណាងវីរជន

ែដលតស៊ូេដើម ីការពារពូ ជឬទឹកដីរបស់ ខ្លួន (សព្វ ៃថ្ង េយើ ងេឃើញេគសាងរ ូប
សំណាកអ្នកពូ ែក សឹង្រគប់ េខត្ត ប៉ែុ ន្តេគនិយមេ

ថា អនុស វរីយ៍េ

វិញ)។

អំ ពីការែសនេ្រពន បន់ ្រសន់ តាមេសចក្តរា
ី យការណ៍ របស់ េលាក
Roland ដែដលេនះ បានប

្ជ ក់ ថា “...េ្រគឿងឧបករណ៍ េ្របើកុង
្ន ពិ ធី (បួងសួង

ថា្វយដល់ េខា្មច) េនាះ េគ្រតូវេ្រតៀមយា៉ងវិច្រិ តបញ្ច ង។ ក្នុងពិ ធេី នះ ែតងែតមាន
ការជប់ េលៀងនិងមានរបាំរាំែរកផង។ អ្នកេកាះ Melanesia េនាះ មានការខា្លច
វិ

្ញ ណក្ខនប
្ធ ព
ុ ្វ បុរស, ខា្លចេខា្មច, ខា្លចសា្ថនទី, រហូ តដល់ ខា្លចរបស់ ែដលេគ

េមើលមិនេឃើញ (ដូេច្នះ កាលេបើមានអ្វីមយ
ួ ) េកើតេឡើង េគែតងែតបួងសួង បន់
្រសន់ ថា្វយេនះ-េនាះ េដាយមានេមមត់ (Behaviour) ជាអ្នកបញ្ច ូលរ ូប...”។

េសចក្តរា
ី យការណ៍ ខ្លីរបស់ េលាក Roland ដូចជ្រមាបមកេនះ គួរឱ េជឿ
ែតម្តងថា ្របជាជាតិែខ្មរ គួរបានបន្តទំេនៀមការែសនេ្រពន េលៀងអារក ថា្វយ
តងា្វយដល់ េខា្មចបិសាច េឡើងអ្នកតា មកពី ពួក Melanesia ជាមិនខាន!
អំ ពី េ្រគឿងអាវុធ អំពីការអាវ ុធ ធ្នូ ្រពួញ សរ សា្ន លំែពង។ល។ ែខ្មរេយើ ង
ហាក់ ដច
ូ េទើបែតឈប់ េ្របើអាវ ុធែបបេនះ េ

េពលមិនយូ រកន្លងមកេហើ យ។ ការ

េ្របើអាវ ុធែបបេនះ ែខ្មរធា្លប់ េ្របើមកយូ រយារណាស់ េហើ យ ព័ ស្តុតាងែដលេយើ ង

សមា្អងក្នុងេរឿងេនះ េគេឃើញមានេសចក្តក
ី ុង
្ន សិលាចារឹកចម ៉ ថា េ

ណ្ឌិន

េ្រកាយពី បានលំែពងអំពី្រពាហ្ម ណ៍អស្វទមន កូនរបស់ េ្រទាណៈេហើ យ ក៏្រគែវង
០៤
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េ

េដើម ីជាេ្រគឿងសមា្គល់ ដល់ កែន្លងតាំង្រកុងនាអនាគតកាល

េ្រសចេហើ យ

បានអភិេសករ ួមរស់ ជាមួយ្រពះរាជបុ្រតីេស្តចនាគ ្រពះនាម្រពះនាង េសាមា...។
ព័ ស្តុតាងក្នុងេរឿងេនះមួយកែន្លងេទៀត

េហើ យបានមកពី កណ
ំ ត់ កត់ េហតុរបស់

រាជទូតចិនពី រគណៈ្របតិភគ
ូ ៈឺ កាំងៃថនិងជូយិង ថា េ

ណ្ឌិន

អាចមកពី

្របេទសឥណា
្ឌ ឬមាេលយ៍ បានយល់ សប្តថា បុព្វបរុ ស (េទវតាបុព្វបុរស) របស់
ខ្លួន បានឱ ធ្នូមកខ្លួន េហើ យបានដឹកនាំខ្លួនឱ េ
េឡើងបានេ

កាន់ ្រពះវិហារ (បូជនីយដា្ឋន) េ

េឈើ របស់ បិសាច។

តមក

េដាយសារសំេ

ទីេនាះ បានេឃើញធ្នូេ

បានេដាយសារសំេ

មកដល់ ្រកុងនគរភ្នំ

អំណាចេទវឫទ្ធិេស្តច្រសីៃននគរេនះ ្រពះនាម លី វ
សំេ

េដាយេហតុេនះ េ

ជនួញ។ ្រពឹ ក

យី

ណ្ឌិន េទើបបាញ់សរពី ធូស
្ន ិល ៍របស់ ខ្លន
ួ ្រតូវសំេ

បានយក្រពះនាងជាភរិយា...”។
តាមផា្ទង
ំ ជ

េដាយ

ចងប្លន់ដេណ្តើមយក

្រពះនាង លី វ យី ។ េដាយការភិតភ័យ េទើប្រពះនាងញ៉មចាញ់។ េ
េ

នឹងគល់

្ជ ំងថ្មេ

្រពះរាជាកាន់ ធូឬ
្ន លំែពងជាប់ េ

អង្គរ

ណ្ឌិន

េយើ ងអាចសេង្កតេឃើញពលទាហានឬ

ៃដេ្រចើនណាស់ រាប់ មន
ិ អស់ ។

ែខ្មរមានអាវ ុធដូេច្នះ គួរេជឿថាមានពូ ជមកពី ពួកមនុស េ

តាមេកាះនានា

ៃនអូ្រសា្តលីែដរ េ្រពាះមនុស ដូចេពាលមកេនះ មានេ្របើធូ្ន ្របសរ រហូ តដល់
សព្វ ៃថ្ង។
ទិ សេខា្មច គួរឱ សេង្កតថា ទិសេផ ងៗ ែដលែខ្មរេ

សព្វ ៃថ្ង ជាពាក

ែខ្មរសុទ ្ធ គា្មនខ្ចីឬ្រចឡំយកសម្តជា
ី តិណាមកេ្របើេទ។ អំពីការសន្មតេ

ទិសថា

ខាងេជើង ខាងត ូង ខាងេកើតនិងខាងលិចដូេច្នះ អាចេកើតេឡើងេដាយសារពិ ធក
ី ប់
េខា្មច។ ែខ្មរពី បុរាណ មុនទទួលកាន់ លទ្ធិពុទសា
្ធ សនា គងនិយមការកប់ សាកសព
េ្រកាយេពលសា្លប់ ទាំងអស់ ។ លុះដល់ សព្វ ៃថ្ង េយើ ងក៏េឃើញថា ្របជាជាតិេ
ែតនិយមកប់ សាកសពេ

េឡើយ។

០៥
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ឯទិសែដលែខ្មរខា្លច មិនហា៊នេដកែបរក លេ
លិច (ជួនកាលហាក់ ដច
ូ ជាមិនហា៊នែបរក លេ

គងមកអំពីពិធក
ី ប់ សាកសព

រកសព្វ ៃថ្ងគឺ ទិសខាង

ខាងត ូងផង) ្របៃពណី ដូេច្នះ

គឺេគនិយមឱ ក លសពេ

ទិសខាងលិចឬខាង

ត ូង។ ឯេហតុផលែដលេយើ ងអាង ហាក់ ដច
ូ ជាថា ទិសខាងេកើត បានដល់
កំេណើ តែដលេយើ ងេកើតជាមនុស
កំេណើ តមនុស លិចបាត់ េ

លុះដល់ េយើ ងបាត់ បងជីវត
ិ េ

ហាក់ ដច
ូ ជា

ែដរ។ េបើតាមទស នៈខ្ញំផា
ុ ្ទ ល់ ែខ្មរបុរាណ ្របែហល

េជឿថា ទិសែដល្រពះអាទិត រះ គឺជាកំេណើ តរបស់ មនុស ឯទិសែដល្រពះទិនករ
លិចេ

វិញេនាះ េ្របៀបបាននឹងការចាកេលាកេនះេ

វិញៃនមនុស មា្នក់ ៗ។

ទស នៈខាងេលើេនះ ្រគាន់ ែត្រពាងៗ ្រសពិ ច្រសពិ ល មិនច ស់ លាស់
េយើ ងអាចេជឿថា ែខ្មរជនាន់ មន
ុ
អាចមានេហតុទល
ូ ំទលា
ូ យជាងេនះេ

េទៀតក៏

សឹងបាន។ េហតុែដលបុព្វបុរសែខ្មរេយើ ងមានពិ ធដ
ី េូ ច្នះ អាចមានទំនាក់ ទំនងអំពី
ជេនឿខាងលទ្ធិ ែដលេយើ ងបេង្កត
ើ យូ រណាស់ មុនទទួលកាន់ ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាេម្ល៉ះ។
តាមលទ្ធផលែដលអ្នក្របាជ្ញបរា
ុ ណវិទ
ទិសសាកសព ែដលេគបានជីកេឃើញេ

(Archeologist)

បានពិ និត រក

យុ គេណអូលីទិច (Neolithic) េ

ៃផ្ទដ្រី បេទសៃថ មានលក្ខណៈជាភាគរយ ដូចតេ

េនះ ៖

—សពែបរក ល់ េ

ទិសខាងត ូងមាន២១,៩%

—សពែបរក លេ

ទិសខាងលិចេឆៀងខាងេជើងមាន៣៤,១%

—ឯទិសេ្រ

េលើ

ពី េនះ មានលទ្ធផល២-៣%ប៉ុេណា
្ណ ះ។

ជេនឿែខ្មរអំពីទិសេខា្មច

ដូចជ្រមាបមកេនះ

េ្រ

អំពីមានលក្ខណៈដូចគា្ន

នឹងសាកសពែដលេគបានជីកេឃើញសពមនុស ជនាន់ Neolithic េហើ យ ក៏េ
មានលក្ខណៈដូចគា្ននឹងពួ កមនុស ែដលេលាក ពី េវត P. Pivet េ

ថា “ពួ ក

សមុ្រទ” (Oceanien)។ ពួ កសមុ្រទេនះ ខ្ញំស
ុ េ ្ត យកមនុស ែដលេលាក ជីន យូ ឌីន
បានេពាលទុកក្នង
ុ េសៀវេ

របស់ េលាក (Foot Note) ថា គឺជាពួ កឥណ្ឌូេណសុី
០៦
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ចាកន (Jakan) េមន្រតា (Mentra) េសមាំង (Semung) និងសាៃក (Sakai)។ េនះជា
ឧបករណ៍ ក្នុងការេ្របៀបេធៀបៈ

ជាតិឥណ្ឌូេណសុី និយមកប់ េខា្មចឱ ែបរក លេ

េជឿថា េ

ទិសេនះមានរ ូងែដលអាចចុះេ

ផ្លូវែដល្រពះអាទិត ចុះេ

ប

មនុស េលាករ ួចេហើ យ។

្ច ំងរស្មីេ
ជួនកាល

អស្តងត
្គ េដើម ីឱ ្រពះអាទិត ជួយនាំវិ

កាន់ ពិភពបាតាលបាន —រ ូងេនះជា

ពិ ភពបាតាល េ្រកាយែដលប
កប់ េខា្មចេ

្ញ ណក្ខនេ្ធ

្ច ំងេលើ

េពល្រពះអាទិត កំពុងែត

ផង។

ពួ កអ៊ូស៊ុន (Ousun) ក៏និយមឱ សពែបរក លេ
មានជេនឿថា ពិ ភពបាតាលេ

ទិសខាងលិច េ្រពាះេគ

ទិសខាងលិចែដរ េ្រពាះ

ទិសខាងលិច។

ពួ កេមន្រតា (Mentra) និយមកប់ េខា្មចេដាយឱ សាកសពអង្គុយឬឈរ
ែបរមុខេ

ខាងលិច (ពិ ធេី នះេទដឹង ែដលែខ្មរអ្នកមានឋានន្តរស័កខ
្តិ ្ពស់ បាន

ទទួលយក... េ្រពាះេដាយេ្រចើន ែខ្មរឱ សពអង្គុយក្នុងេកាដ្ឋ...)។
ពួ កេសមាំង
វិ

េ

្របេទសមា៉េឡសុី

្ញ ណក៏នឹងេធ្វដ
ើ េណើ រេ

Match-Pines) េ

មានជេនឿថា

មនុស សា្លប់ េហើ យ

កាន់ ្រសុកែដលមានេដើម្រសល់ (Screw Pines and

ទីេនាះ មានរ ូងែដលជាផ្លូវៃន្រពះអាទិត េគាចរេ្រកាយៃថ្ងលិច។

ពួ កេន្រគីតស
ូ
(Negritos) និងពួ កសាៃក ែដលេ

និយមកប់ សាកសពែបរេ

ខាងលិចែដរ

េលើេ្រជាយមា៉េឡសុី ក៏

េ្រពាះមានជេនឿថា

ទិសេនះជាផ្លូវ

ែដលេខា្មចេដើរ។
រ ួចមកេហើ យេនះ េយើ ងកំពុងែត្រសាវ្រជាវរកដាន េដើម ីឱ ដល់ ចណ
ំ ុច

ែដលថា “េតើ ខម និង ែខ្មរ ជាជាតិែតមួយឬេផ ងគា្ន?”

តាមលក្ខណៈផ្លូវកាយនិងវប ធម៌ៃនសង្គមែដល្រសេដៀងឬដូចគា្ន រវាង
ជនជាតិែខ្មរនិងពពួ កមនុស បុរាណ
បា៉សុីហិ ្វ កនិងតាមៃ្រព្រពឹ ក េ្រ

ែដលសព្វ ៃថ្ងរស់ េ

េលើៃផ្ទមហាសមុ្រទ

ក្នុងអាសុីអាេគ្នយ៍េនាះ េឃើញថា ល្មមវិនិចយ
្ឆ័
០៧
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រកតំណបបាន ្របជាជាតិែខ្មរសព្វ ៃថ្ង ភាគខ្លះមានពូ ជតំណអម ូរពី ជនជាតិែដល
សព្វ ៃថ្ង

មានជីវភាពរស់ េ

្រសេដៀងយុ គថ្មៃនេ្រពងនាយ។

ពពួ កមនុស

បុរាណអស់ េនាះ គឺជាមនុស ែដលមានេឈា្មះថា អូ្រស្តូឡូអុីត (Austroloid) េមឡា
េនសូអុីត (Melanesid)។ ្របជាជនែដលេ
បានដល់ អម ូរជាតិនានាែដលសព្វ ៃថ្ងេ

ថា Astroloid និង Melanesoid េនាះ
ថា Papuan; Negritos; Melanesian;

Semung។ល។ អម ូរមនុស ដូចេពាលមកេនះឯង បានេចាលគេ្រមាងឆ្អង
ឹ និង

េ្រគឿងេ្របើ្របាស់ រាត់ រាយេដរដាសពាសេពញេលើភាគទាំង៥
េយើ ង។ តមក អ្នក្របាជ្ញបរា
ុ ណវិទ

ៃនអាសុីអាេគ្នយ៍

(Archeologist) បានរកេឃើញ េហើ យឱ េយើ ង

្រជាបថា ពពួ កមនុស អស់ េនះេហើ យ ែដលធា្លប់ យឹតយកែដនដីអាសុីអាេគ្នយ៍
េនះ

ជាទីអា្រស័យរហូ ត

តាំងពី យុគថ្មចាស់ ែដលេ

(Palaeolithic perriod) ដល់ យុគថ្មថ្មី ែដលេ

ថា

យុ គបា៉លីអូលីទីក

ថា Neolithic ដូចជ្រមាបមកតាម

លំដាប់ ្រសាប់ េហើ យ។ ជនាន់ យុគថ្មចាស់ និងថ្មកណា
្ដ ល េឃើញថាមនុស បុរាណ
មិនបានសាងអារ ធម៌ទក
ុ េ្រចើនេទ,

េគបានរកេឃើញ្រតឹមែតេ្រគឿងេ្របើ្របាស់

ែដលេគេធ្វព
ើ ី ថ្ម ត ូង ឆ្អង
ឹ សត្វ ្រពមទាំងវប ធម៌ម ៉ ង ែដលេ
Microlith គឺជាវប ធម៌ថត
្ម េ្រមៀបឬថ្មជរួ , កូនេ

ទួេ

ថា Megalith និង

មនុស បុរាណពួ កេនះ មានេ

សព្វ ៃថ្ង។ េលាក James Hornell បានមាន្របសាសន៍ថា ៖ “ពួ កមនុស ែដល

មានេដើមកំេណើ តេលើេ្រជាយឥណ្ឌូចន
ិ ឬតាមេកាះនានាេនះ
ពាសេពញេលើៃផ្ទដី ែដលេ

បានផ យេ

េ

ថាឥណា
្ឌ សព្វ ៃថ្ងេនះ មុនសម័យកាលចូលមក

រ ុករានៃនជនជាតិអារ ៈ”។

េសចក្ដេី នះ សឱ េឃើញថា ពួ កមនុស បុរាណែដលជាពូ ជែខ្មរមួយភាគ

េនះ ធា្លប់ បានចូលេ
មករ ុករានេ
េឡើយេម្លះ៉ ។ េ

េ

េពញ្របេទសឥណា
្ឌ មុនយុ គែដលជាតិអរិយកៈចូល

សម័យែដល្របេទសឥណា
្ឌ

មិនទាន់ បានេកើតជា្របេទសេ

សម័យេនាះ េបើតាមលក្ខឋានខាង្រពះពុ ទសា
្ធ សនា្របាប់ ថា ពួ ក
០៨

ផ្�ល ់ជូននូវចំណេះដង
ឹ ដដលមាន!

www.facebook.com/Sokha Kimly
លក្ខណៈពិ េសសៃនជនជាតិែខ្មរ

ជនែដលេ

មុនជាតិអរិយកៈេនះ មានេឈា្មះថាមិលក្ខៈ គឺជនមិនមានសុីវល
ិ ័យ

ឬមនុស េថាកទាប។ េពលេនាះ ពូ ជែខ្មរ្រតូវជនអរិយកៈបងា្អប់ ណាស់ េគស្អប់

មិនហា៊នឱ ចូលរ ួមសង្គមរបស់ េគេទ េ្រពាះពួ កអរិយកៈ្របកាន់ ជាតិ ្របកាន់ ថា្នក់
ណាស់

(្រពះពុ ទជា
្ធ មា្ចស់ របស់ េយើ ង

្រពះអង្គមន
ិ េពញ្រពះទ័យនឹងអំេពើ ឈា្លន

ពានមនុស ៃនជាតិអរិយកៈេទ)។
ព័ ស្តុតាងែដលឱ េឃើញម ៉ ងេទៀតថា ពួ កមនុស អម ូរ Austro Asiatic

បានធា្លប់ េ

េលើដី

្របាស់ ែដលេ

ែដលសព្វ ៃថ្ងេ

ថាឥណា
្ឌ េនាះ

គឺេគបានជួបេ្រគឿងេ្របើ

ថា Shouldered celts ឬ Shouldered Tenen គឺេ្រគឿឧបករណ៍ ជាថ្ម

មានលក្ខណៈដូច “ដឹងមានសា្ម” ជារបស់ ្របចាំពួក Austro Asiatic។ យុ គ Neolithic
េនះេ

ពាសេពញ្រតងទិស្រជុងខាងេជើង

និងែប៉កខាងេជើង្របេទសចិន

េឆៀងខាងេកើតៃនៃផ្ទដ្រី បេទសឥណា
្ឌ

្រពមទាំងមានទួេ

េ

េលើៃផ្ទដភា
ី គកណា
្ដ លៃន

អាសុីអាេគ្នយ៍។ េលាក R.C.Majumdar អ្នក្របាជ្ញល ីេឈា្មះមា្នក់ បានេពាលថា

ពួ ក Dravidian ឬែដលេ

ថាអារ ជនេនះ បានចូលរ ុករានែដនដី ែដលសព្វ ៃថ្ង

មានេឈា្មះថាឥណា
្ឌ េនះ

ពី ទិសខាងត ូងេឆៀងខាងលិច

មនុស េដើមេ

ឥណា
្ឌ ពី មន
ុ េនះ េ

លុះចំេណរកាលតមក

បាននាំគា្នរត់ េភៀសខ្លួនេ

េ

េ

ជាេហតុរ ុញឱ ពូ ជ

ឥណា
្ឌ ែប៉កខាងេកើតនិងខាងត ូងេ

វិញ។

ពួ កមនុស ែដល្រតូវពួ កអរិយកៈបេណ្ដញេនះ

អាសុីអាេគ្នយ៍

េដាយបាននាំអារ ធម៌ជនាន់ េដើម

របស់ ខ្លូនជាប់ មកផង។
េ

ដល់ ្រតងេនះ សូមប

្ជ ក់ ថា ពួ កមនុស ែដលេ

ែប៉កខាងឥណា
្ឌ បានរត់ មកេ

ថាអម ូរ Austro Asiatic

រ ួមជាមួយ Austro Asiatic ដូចគា្នែដលេ

េ្រសចេហើ យេលើៃផ្ទដអា
ី សុីអាេគ្នយ៍េនះ។ ប៉ុែន្តពួកខាងេ្រកាយេនះ េយើ ងេ
ទាន់ ដង
ឹ ថា ជាអម ូរជាតិណា, មកពី ប៉ុនា្មនឆា្នំេហើ យេ

មិន

េឡើយេទ។

េរឿងេនះ េយើ ងគួរ្របគល់ ឱ េលាក Eric Seidenfaden ែដលេលាកបាន
០៩
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មាន្របសាសន៍កុង
្ន េសៀវេ
ជាតិវង វិទ

មួយរបស់ េលាក ែដលបានែ្របជាភាសាៃថ េឈា្មះ

(ឆាតិវង វិទយា៉) ២៥១៩ ទំព័រ៧-៨, េសចក្ដថា
ី ៈ “្របមាណ៣៥០០

ឆា្នំមកេហើ យ ជនជាតិែដលនិយាយភាសា Austro Asiatic អម ូរមន-ែខ្មរ បាននាំ
គា្នេភៀសខ្លន
ួ ពី ឥណា
្ឌ ែប៉កខាងេជើង មកេ

អាសុីអាេគ្នយ៍េនះ។ អម ូរមន-ែខ្មរ។ .

ឯឆា្នំេនាះ េគ្របមាណ៣៥០០ ឆា្នំមន
ុ េនះ។
ដូេច្នះ ជេនឿកាលពី យូរណាស់ មកេហើ យ ែដលថាែខ្មរេដើម គឺជាតិឥណា
្ឌ

េនាះហាក់ ដច
ូ ជាខុស គួរមានពាក េសា្លកថ្មថា
ី
ឥណា
្ឌ េដើម គឺជាតិែខ្មរេ

វិញ

េទើបហាក់ ដច
ូ ្រតូវល្អជាង!
តេ

េនះ េយើ ង្រតូវរកទីកែន្លងែដលអម ូរមន-ែខ្មរ ពី សម័យ៣៥០០មុន

េនះ បានមកេ

េលើទឹកដីអាសុី។ ែតសូមយល់ ថា មុនយុ គែដលអម ូរមន-ែខ្មរពី

ែដនដីែដលេ

ថា្របេទសឥណា
្ឌ សព្វ ៃថ្ងមកអាសុីអាេគ្នយ៍េនាះ មានមនុស ជា

បុព្វបរុ សមន-ែខ្មរ

បានេ

េ្រសចអស់ េហើ យ ពួ កេនះេបើេយើ ងសមា្អងេ

លក្ខឋានបុរាណវត្ថុ ែដលជីកេឃើញេ

បានេឆៀង (នឹងជ្រមាបតេ

េលាហៈ) បានឱ ដឹងថា ពួ កមនុស ែដលេ
ភាគៃផ្ទកណា
្ដ លៃនអាសុីអាេគ្នយ៍

វប ធម៌ខ្ពស់ណាស់ េ

េហើ យ។

េ

េ

តាម

យុ គ

អាសុីអាេគ្នយ៍ ពិ េសស គឺ្រតងភូមិ

ភាគឦសានៃថនិង្របេទសលាវ

មាន

េដើម ីជា្របេយាជន៍កុង
្ន ការ្រសាវ្រជាវអំពីកែន្លង ែដលមន-ែខ្មរ មកេ
េនាះ េយើ ង្រតូវអាងឯកសារែដលជា្របេយាជន៍កុង
្ន េរឿងេនះ េហើ យសឹមេយើ ង
សរ ុបយកន័យខ្លះមកនិយាយ។
តេ

េនះ េយើ ងងាកមកពិ ចារណាអំពីភម
ូ ភា
ិ គេដើមកំេណើ ត មន-ែខ្មរ េ

ភូមភា
ិ គខាងត ូងភ្នហ
ំ ិ មាល័យ ដូចតេ

ៈ

ភ្នហ
ំ ិ មាល័យ (Himalayas) ជាភ្នធ
ំ ំ មានជួរែវងអនា្លយ ្របចាំអាសុីភាគ
កណា
្ត ល តាំងេ

រវាង្របេទសទីេបត៍ (Tibet) ឥណា
្ឌ និងបា៉គីសា្ថន (Pakistan)។ ជួរ
១០
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ភ្នដ
ំ ែវងអនា្លយេនះ េបើវាស់ ពីទីេដើមកំេណើ តទេន្លហិណ្ឌូ (Indus) ែដលេ

ែប៉ក

ខាងេជើង ជួរភ្នខា
ំ ងត ូងេឆៀងខាងលិច្របេទសទីេបត៍្រតងម្តភ
ុំ ៃ្នំ កលាស (Kailas)

មកដល់ ទីេដើមកំេណើ តទេន្ល្រពហ្ម បុ្រត (Brahmaputra) ែដលមានពី េកើតេ

្រតង

ជួរភ្នហ
ំ ិ មាល័យ ខាងេកើតេឆៀងខាងលិច្របេទស មាន្របែវង២.៤០០គីឡូែម៉្រត
មានកំពូលខ្ពស់៨.៨៨២ែម៉្រត។
ស្កឹមៃស្ក តាំងេ

ខាងត ូងវាលធំទីេបត៍។ េ

Kun-Lun ែដលតាំងេ
េ

កំពូលភ្នទា
ំ ំងឡាយេនះ

មានលក្ខណៈធំខ្ពស់

ែប៉កខាងេជើងៃនភ្នធ
ំ ៗ
ំ េនះ គឺជរួ ភ្នំ

ក្នុងអាណាេខត្ត្របេទសទីេបត៍។

ទិសខាងេជើង បនា្ទប់ ពីជរួ ភ្នយ
ំ ក េនះ មានកែន្លងធំៗពី រកែន្លង ែដល

េយើ ងគួរយកមកពិ ចារណានូវេដើមកំេណើ តអម ូរជាតិេយើ ងៈ កែន្លងទី១ គឺបា៉មីរ
(Pamir) ទី២ គឺកស្មីរ (Kashmir)។
Pamir: េឈា្មះកែន្លងេនះ អ្នក្រសុកេ

ទីេនាះ េ

ថា Bami (គួរឱ

សន្និដា្ឋនថា តាមច ប់ កមា្លយភាសាៃននិរ ុត្តសា
ិ ្រស្ត “Philology” ថាមកពី ពាក ថា
ឧប េមរ ុ បានដល់ ទីខ្ពស់បនា្ទប់ ពីភស
្នំ ុេមរ ុ) ជាភូមភា
ិ គតាំងេ
សន្លឹម (Lofty mountains region) ឬម ៉ ងេទៀត េគេ
of the world) ៃផ្ទទីឧប េមរ ុេនះ ភាគេ្រចើនតាំងេ

ភាគតូចពី រេទៀត តាំងេ

េលើខ្នងជួរភ្នេំ ចាត

ថាដបូលេលាក (The roof
ក្នុងសហភាពសូេវៀត (រ ុស )ុី

េលើៃផ្ទដច
ី ន
ិ និងអាហ្វ ហា្គនិសា្តន (Afghanistan)។

ជួរភ្នខ
ំ ្ព ស់ៗទាំងឡាយ ដូចជា Himalaya, the Kara Koram, the Kunlun។ល។
បានមកជួបគា្នេ

ទីេនាះ ជាេហតុឱ មានេឈា្មះថា បា៉មីរក្នត
ុ (Pamir knot) េ

្រតង

ខាងលិចឧប េមរ ុ ជាប់ នឹងភ្នហ
ំ ិ មាល័យែប៉កខាងត ង
ូ គឺ្រសុកកស្មីរ (Kashmir)។
Kashmir: ភូមភា
ិ គេនះ តាំងេ

្របេទសទីេបត៍,

ចិនខាងត ូង

ខាងេជើងរដ្ឋប

្ជ ប់ (Punjab) ខាងេកើតជា

គឺៃផ្ទដ្រី បេទសឥណា
្ឌ

ខាងលិចជាប់ ្របេទស

បា៉គីសា្ថន, ខាងេជើងទល់ ្របេទសអាហ្វ ហា្គនិសា្ថននិងចិន មានទំហំដី៨៤.៤៧១
តារាងៃម៉ល៍ឬ១៣៥.១៣៣គ.ម. ។
២

១១
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ពាក Kashmir េនះ សន្និដា្ឋនថាជាពាក ែតមួយនិងពាក ថា កស្មីរ ែដល
មាន្របាកដក្នុងអដ្ឋកថាបាលី ភូមវិ គ្គៃន្រពះពុ ទសា
្ធ សនា ក្នុងកថាេនះថា កស្មីរ

ជានគរមួយ ក្នុងចំេណាម២១នគរ ែដល្រពះពុ ទកា
្ធ ល្រទងមាន្រពះជន្មគងេ
បាន្រទងផ យសាសនា្រពះអង្គេ

ដល់ ។

ភូមភា
ិ គកស្មីរេនះ កាលពី េ្រពងនាយយូ រណាស់ មកេហើ យ គងេ
ៃផ្ទដី ែដលេ

ដាច់ ពី

ថា ជម្ពូទីប
្វ ។ ែដលថាដូចេនះ េ្រពាះអ្នក្របាជ្ញខាងធរណី សា្រស្ត

(Geologist) និងអ្នក្របាជ្ញបុរាណសា្រស្ត (Archeologist) ថា េ្រកាយជនាន់ លិចទឹកកក

្របមាណ១០០.០០០ឆា្នំ អាណាបរិេវណែដលតាំងេ
តាំងពី ទល់ ែដនប

្ជ ប់ ែដលេ

តាមដងស្ទឹងេមគង្គ (គឺចាប់

ខាងេជើងរហូ តដល់ ៃផ្ទដអ
ី ស )ំ គងជាទេន្ល េ្រពាះ

េគមិនអាចរកេឃើញវត្ថច
ុ ណា
ំ
ស់ កង
ុ្ន យុ គ បា៉េឡអូលីទិក (Palaeolithic) េសាះ។
េបើដេូ ច្នះ

េឃើញថា្របេទសឥណា
្ឌ េ

ជនាន់ េនាះ

គងែបកជាពី រែផ្នកគឺ

អាណាបរិេវណែប៉កខាងេជើងទេន្លគងា្គ ែដលរាប់ ចាប់ ពីរដ្ឋប
ែផ្នកេ

្ជ ប់ ដល់ កស្មីរមួយ

ថា ឧត្តរនិងែប៉កខាងលិចេឆៀងខាងត ូងៃនភូមភា
ិ គទេន្លគងា្គ តាំងពី រដ្ឋ

ពិ ហារ រហូ តដល់ ជាប់ ៃផ្ទសមុ្រទ មួយែផ្នកេទៀត េ
ដូេច្នះ។

្រតងេនះេយើ ងេឃើញថា អាណាបរិេវណ្រតងប

ថា េកាះ្រពី ងឬជម្ពូទីប
្វ
ិ គ
្ជ ប់ និងកស្មីរ ជាភូមភា

មានៃផ្ទដេី ដាយែឡក។ ក្នុងគម្ពរី ្រពះអភិធម្មបាន្របាប់ ថា េ

សម័យបុរាណមាន

៤ទ្វីបៈ ឧត្តរកុរ ុទ្វីប, បុព្វវេិ ទហទ្វីប, អមរេគាយានទ្វីបនិងជម្ពូទីប
្វ ។ ដូេច្នះេយើ ង
េឃើញថា ក្នុងទ្វីបទាំង៤េនះ មានទ្វីបមួយេ
កុរ ុ=កុរ ុ េ

ែប៉កខាងេជើង េឈា្មះថា កុរ ុ (ឧត្តរ-

ខាងេជើង)។ ក្នុងមហាសតិបដា្ឋនសូ្រត ក៏បាន្របាប់ ថា េស្តចច្រកពត្តិ

្រពះនាម មនា្ធតុរាជ ធា្លប់ នាំបរិវារែដលតាមេស្តចែដលមកពី ទីប
្វ ទាំង៣ ដូច
េពាលេនាះ មកតាំងេ

ទាំង៣កែន្លងេលើ្របេទសឥណា
្ឌ គឺពួកែដលនាំមកអំពី

ឧត្តរកុរ ុ ឱ តាំង្រសុកេ

្រតងកុរ ុ (កុរ ុខាងេជើង) ពួ កមកពី បព
ុ ្វ វេិ ទហទ្វីប ឱ តាំង
១២
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េ

េលើៃផ្ទដេី ទហរដ្ឋ ពួ កមកពី អមរេគាយានទ្វីប ឱ តាំងេ

េលើៃផ្ទដែី ដលេ

ថា អមរន្តៈ។

ពាក ថា េកសមីរ (Kashmir) និងកស្មីរ ជាពាក ែតមួយពិ ត្របាកដ ែត

េយើ ងសង យ
័ ថា ពាក ថា កស្មីរ េនះ ជាពាក ែតមួយនឹង កុរ ុ បានឬេទ? តាម
ព័ ស្តុតាងបានចង្អុលពី េលើមក ដូចបានជ្រមាបមកេនះ េឃើញថាជាភូមភា
ិ គែត
មួយជាមួយគា្ន គឺេ

្រតងភាគខាងេជើងេនះម ៉ ង ម ៉ ងេទៀត តាមកមា្លយភាសា

ែដលេរចរឹលរាប់ ពាន់ ឆា្នំមកេនះ េឃើញថា ពាក ទាំងពី រមា៉ត់ េនះ ច ស់ ជាកា្លយ
ពី មយ
ួ មកមួយបាន ឧទាហរណ៍ ពាក ែដលេរចរឹលដូេច្នះ គឺ ឧប េមរ ុ អ្នក្រសុក
េ

ទីេនះថា បាមីរ (Bamir) អងេគ្លសសរេសរថា Pamir (ពាមីរ), បារាំងសរេសរ

ថា Palmyr (ពាលមីរ) ឯពាក ថា សុេមរ ុ អភិធម្មថា សិេនរ ុ ែខ្មរថា ភ្ន្រំ ពះែស្មរ
េសៀមថា ធុង្រពះេមន (វាលេមរ ុ) ដូេច្នះជាេដើម េទើបសូមសរ ុបថា Kasimir កស្មីរ

និងកុរ ុ ជាពាក ែតមួយ។

ពី សម័យបុរាណ គឺអាចេ

ក្នុងសម័យែដលមានទេន្លខ័ណ្ឌកណា
្ត ល រវាង

ជម្ពូទីប
្វ និងភ្នហ
ំ ិ មាល័យេនះ សម័យេនាះគឺជាសម័យមុនសាសន៍អរិយកៈចូលរ ុក
រានឥណា
្ឌ ពួ កអ្នកេកាះជម្ពូទីប
្វ មិនែដលមាននរណាហា៊នឆ្លងេ

េ្រពាះទេន្លកាលេណាះធំណាស់
្រតឡប់ មកវិញបាន

េបើមាននរណាបានឆ្លងេ

េ្រតើយមា្ខងេសាះ

គងសា្លប់ គា្មនជីវត
ិ

ពួ កអ្នកជម្ពូទីប
្វ បាន្រតឹមែតេមើលេឃើញកំពូលភ្នហ
ំ ិ មាល័យ

ំ ្ពស់អស់ េនាះ សុទែ្ធ តជាទីេ
ខ្ពស់កប់ ពពកដូេច្នះ អាចគងគិតថា ភ្នខ
មានឫទ្ធិេចសា្តបារមីខ្ពស់ េទើបពួ កេគនាំគា្នយល់ េឃើញថា េ
សុទែ្ធ តទីេ

េ

ៃនពួ កអ្នក

េលើភខ
្នំ ្ពស់ៗេនាះ

របស់ ពួកអ្នកមានឫទ្ធី។ កំពូលភ្នែំ ដលខ្ពស់ជាងេគេនាះ េគឱ េឈា្មះ

ថា េមរ ុរាជ មាន្រសះអេនាតត្ត ែដលមានកំែពងែកវ៧ជាន់ មានកំពងមុជ

ទឹក៤, កំពងអស់ េនាះ ស្រមាប់ ពួកអ្នកវិេសស ដូចជា មាណព, កុមណ
្ភ ្ឌ , គន្ធព្វ,
អសុរ, វិទ ធរ, កិនរ្ន , ្រគុឌ, េហើ យនឹងពួ កជដិល។ រីឯភ្នែំ ដលមានកម្ពស់ទាបចុះ
១៣
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មកតាមលំដាប់ (្រតងែដលេយើ ងេ

ថា ឧប េមរ ុ) េនាះ មានេឈា្មះខុសគា្ន មាន

៧ជួរ។ ជួរមួយៗ មានេឈា្មះដូចតេ

គឺៈ សុទស នៈ, ករវិកៈ, ឥសិនរ្ធ ៈ, យុ គន្ធរៈ,

េនមិនរ្ធ ៈ, វិនតកៈ, អស កណ្ឋៈ។ ក្នុងរវាងចេនា្លះភ្នម
ំ យ
ួ ៗ មានទេន្លខ័ណ្ឌ មាន
េឈា្មះដូចគា្នថា សីទន្តរ ទាំងអស់ ទេន្លអស់ េនាះមានសរៃសល្អិតណាស់ សូម ីែត
សរៃសតូចមួយរបស់ សត្វេកា្ងក ក៏អាលិចេ

បាន។

ឯដងភ្នែំ ដលទាបជាងេគឬែដលមានៃផ្ទរាបល្មមេនាះ ជាទីេ

របស់ អសុរៈ,

យក , វិទ ធរ, គន្ធព្វឬពួ កអមនុស ។ ពាក ថា អសុរៈ គួរបានដល់ ជនជាតិែដល
គា្មនេសចក្តកា
ី ្ល ហាន គឺមន
ិ អាចតស៊ូ។ េបើពិចារណាតាម្របវត្តសា
ិ ្រស្តឥណា
្ឌ តាម
គម្ពរី ្រពះេវទ ក៏េឃើញថាពួ កជនជាតិ អរិយកៈ មានចូលមកវាយពួ ក មិលក្ខៈ ពី
ទិសខាងេជើងេឆៀងខាងត ូងៃនតំបន់ ែដលេ

ថាកស្មីរែដរ។ ពួ កអ្នក្រសុកេដើម

គឺពួកមិលក្ខៈ ែដលពួ កអរិយកៈ បងា្អប់ ថាជាទាសៈទស េនះ បានចាញ់ៃដពួ ក

អរិយកៈ េហើ យនាំគា្នរត់ មកេ

រាត់ រាយក្នុងភូមភា
ិ គែដលេ

ថា ទក ិណរធ-

េសាល (ខាងត ូង)។ េសចក្តេី នះ េឃើញថា្រតូវនឹងទស នៈេលាកអ្នក្របាជ្ញែប៉ក
ខាងបុរាណសា្រស្តនិង្របវត្តសា
ិ ្រស្ត ដូចេពាលមកថា ពួ កអម ូរមន-ែខ្មរ បាននាំ
គា្នរត់ មកពី ភាគខាងេជើងភ្នហ
ំ ិ មាល័យ

ដល់ អាសុីអាេគ្នយ៍េយើ ងេនះ។

េហើ យបានមកេ

ភាគខាងត ង
ូ

រហូ ត

ដល់ មក្រតងេនះ ខ្ញំស
ុ ូមសរ ុបេសចក្តថា
ី ពាក ថា កុេមរ ុ អាចកា្លយេ

ជា

កុរ ុ
កស្មីរ

Kashmir

បានេហើ យ េបើេយើ ងចាប់ េសចក្តព
ី ័ ស្តុតាងទាំងឡាយ ដូចេពាលមក

េហើ យេនះថា អម ូរមន-ែខ្មរ បានមកពី ខាងេជើងភ្នហ
ំ ិ មាល័យ ដូេច្នះែមន ក៏
េឃើញថា តំបន់ ខាងេជើងភ្នហ
ំ ិ មាល័យ គួរជារដ្ឋកស្មីរ។ ពាក ថា កស្មីរ និងពាក
ថា ែខ្មរ េនះ ្រសេដៀងគា្នណាស់ គួរឱ ចាប់ អារម្មណ៍យា៉ងសមេហតុផលថា
១៤
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ពាក ថា កស្មីរ ្រសេដៀងនឹងពាក ថា កមីរ។ ពាក កមីរ េនះ មាន្របាកដេ

ក្នុង

សិលាចារឹកចាម (ដូចធា្លប់ អាងមកពី មន
ុ ៗ្រសាប់ េហើ យ) ពួ កទូតចិន ក្នុងសម័យ

រាជវង សុង (Song period) បានមក្រសុកែខ្មរក្នុងសម័យកណា
្ត លៃន្រគិស្តសតវត រ៍ទី៧ បានេ

ែខ្មរថា កិមិ (Ki-mir) ដូេច្នះឬែដលចិនកនា្តំង េ

ថា កិមត
ិ ។

ពាក ថា កមីរ ក្នុងសិលាចារឹក មានលក្ខណៈជិតដូចពាក ថា កស្មីរ ជាទី
បំផត
ុ េឃើញពាក ថា កមីរ េនះ គងមានកមា្លយេរចរឹលដូចពាក ឯេទៀតែដរ។

តាម្របវត្តសា
ិ ្រស្ត្រគប់ មជ ដា្ឋនៃនអ្នក្របាជ្ញ្របាប់ ថា បុព្វបុរសជាតិ កមីរ េនះ

មកពី ឥណា
្ឌ ។ ដូេច្នះ េបើអ្នក្របាជ្ញែខ្មរ ចិននិងអឺរប
៉ ុ បានទទួលសា្គល់ ថា កមីរ េនះ
គឺជាតិែខ្មរេនាះឯងេហើ យ េយើ ងក៏គរួ ទទួលថា ពាក ថា “ែខ្មរ” េនះ គឺជាពាក ែត
មួយនឹងពាក ថា “កស្មីរ” េនះែដរ។
ឥឡូវេនះ គឺបានេសចក្តកា
ី ន់ ែតច ស់ េហើ យថា ជនជាតិែដលេភៀសខ្លួន

មកពី ខាងេជើងភ្នហ
ំ ិ មាល័យ ក៏គជ
ឺ នជាតិអម ូរែខ្មរែតម្តង េ្រពាះេយើ ងសមា្អងេ
តាម ៖
១—មិតអ
្ត ្នក្របាជ្ញ
២—្របវត្តសា
ិ ្រស្តយុគថ្ម
៣—ទីសា្ថន

៤—កមា្លយពាក េរចរឹល ផ្លូវនិរ ុត្តសា
ិ ្រស្ត (Philology)
កមា្លយពាក េនះ មានដូចតេ
ខ្ញំមា
ុ នទស នៈដូេច្នះ

ៈ ែខ្មរ េខ្មរ េក្មរ កមីរ កុរ ុ កុេមរ ុ ដូេច្នះ។

គឺ្រគាន់ ែតេលើកយកមកជូនអស់ េលាកនិងប្អូនៗ

អនុជនពិ ចារណា េដើម ីជាផ្លូវរកេដើមកំេណើ ត្របវត្តសា
ិ ្រស្តជាតិែតប៉េុ ណា
្ណ ះ។
តាមទស នៈែដលសមគួរេ

តាមេហតុផលខាងេលើេនះ

េតើអស់ េលាក

និងប្អូនៗ យល់ ថាេតើ មននិងែខ្មរ អ្នកណាេកើតមុន? តាមទស នៈខ្ញំ,ុ ខ្ញំស
ុ ូមជ្រមាប
យា៉ងផា្តច់ ្រពាត់ ថា កាលេដើមេឡើយ ពាក ថា មន មិនទាន់ មាន្របាកដេទ។ មនឬ
១៥
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ជាតិែដលនិយាយភាសាអម ូរែខ្មរ-មនទាំងឡាយ
បានជ្រមាបមកតាមលំដាប់ េនាះ គងបានេ

កាលជនាន់ េ្រពងនាយ

ដូច

ខ្លួនឯងថាជាតិ កស្មីរឬកមីរ ែត

ម្តង! ឯពាក ថា មុណ្ឌៈក្តី មនក្តី េកើតជាខាងេ្រកាយេទ។ ឯពាក ថា មន-ែខ្មរ េទើប
ែតអ្នក្របាជ្ញអាឡឺមង
៉ េឈា្មះ Wilhem Schmidt សន្មតេ

មុនេគបង្អស់ ្របមាណ

ជិត៧០ឆា្នំបា្លយមកប៉ុេណា
្ណ ះឯង។ ក្នុងពង វតារេយានកៈឬក្នង
ុ ដណាក់ កាលៃន

គម្ពរី ចាម េទវីវង េ

មន ថា េមង បាលីថា េមង្គបុត្ត (កូនជាតិេមង) ពាក ថា

េមង ្រសេដៀងគា្ននឹងពាក ចិនទាជីវ ែដលេ

ែខ្មរេយើ ងបច្ចុប ន្នេនះថា ការ-

េមៀង ឬ ការេមង ភាសាេវៀតណាមេ

ែខ្មរថា កាវេមៀង (Cao Mien)។ ពាក ថា

េមង្គបុត្ត និងពាក ថា េមង ែដលចិនេ

េនាះ្រសេដៀងគា្នណាស់ ។

េហតុែដលែញកែខ្មរមួយ្រកុមែប៉កខាងលិចឱ េ
ែខ្មរខាងេកើតឱ េ

ជា មន េហើ យែញក

ជា ខម េនះ អាចជានេយាបាយ ក្នុងជនាន់ ពុទស
្ធ តវត រ៍ទី១៩

កន្លងមកេហើ យក៏សឹងបាន។

ដល់ មក្រតងេនះ ខ្ញំស
ុ ូមជ្រមាបអស់ េលាកនិងប្អូនៗ េដើម ីរឭ
ំ កថា “េយើ ង
កំពុងែតបែណ្តតអារម្មណ៍ក្នុងការ្រសាវ្រជាវរកឱ េឃើញថាេតើ ខមនិងែខ្មរ ជាជន
ជាតិែតមួយឬអ្វី? េ

មនុស ៃនយុ គថ្មថ្មី

្រតងែផ្នកកណា
្ត ល េយើ ងបានែវកែញកអំពីេដើមកំេណើ ត

ែដលេ

ថា

៣.៥០០.៥០០ឆា្នំមន
ុ ្រគិស្តសករាជ

Neolithic

Period

គឺមានអាយុ ្របមាណ

េហើ យែផ្នកចុងខាងេ្រកាយបង្អស់

បានមកដល់ ចណ
ំ ុ ចមួយែដលថា អម ូរមន-ែខ្មរ ទាំងអស់

េយើ ង

បានេភៀសខ្លួនរត់

េដាយភ័យស្រងា្គមពី ភម
ូ ភា
ិ គែប៉កខាងត ូងភ្នហ
ំ ិ មាល័យ ្រតងកែន្លងែដលេ
ថា កស្មីរ សព្វ ៃថ្ងេនះ”។
តេ

េនះ សូមពិ និត តេ

េទៀតៈ

ដេណើ រអម រ
ូ មន-ែខ្មរមកកាន់ អាសុីអាេគ្នយ៍

អំពីដេណើ រមន-ែខ្មរ

រត់ ពីែដនខាងត ូងៃនភ្នហ
ំ ិ មាល័យ

មកកាន់ អាសុី
១៦
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អាេគ្នយ៍

េបើេយើ ងពិ ចារណាតាមលំនាំបុរាណវិទ និង្របវត្តសា
ិ ្រស្ត

េឃើញថា

មិនែមនមកម្តងមួយ្រកុមេនាះេទ គឺថា រត់ េភៀសខ្លួនេ្រចើនេលើក េ្រចើន្រគារាប់ មន
ិ

អស់ េហើ យេ្រចើនរយសតវត រ៍ផង គឺរាប់ តាំងពី យុគថ្មចាស់ ែដលេ

ថា Palae-

olithic Period ចុះមក មុនយុ គគម្ពរី ្រពះេវទ រហូ តដល់ សម័យក ្រតិយ៍កនិស កៈ
ៃនរាជវង កុសាណៈ ក្នុងសតវត រ៍ទី៧—៨។
េ

្របេទសឥណា
្ឌ
្រតងរដ្ឋប

េឃើញេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ ែដលេ
ែបបេនះ េ

្ជ ប់ ែដលេ

ជិតកស្មីរេនាះ េគបានរក

ថា Pebble (ថ្ម្រកួស) ក្នុងស្ទឹង Soan។ វប ធម៌

ថា Soan Culture មានលក្ខណៈដូច Pebble ែដលបានរកេឃើញេ

្របេទសមា៉េឡសុីនិងលាវ។ េរឿងេនះ ធា្លប់ បានជ្រមាបមកេហើ យ ដូេច្នះេទើប
េឃើញថា

េ

អាេគ្នយ៍េ

េហើ យ។ េ

ពូ េ

យុ គេនាះ

ពួ កមនុស យុ គ

Palaeolithic មានរត់ មកេ

អាសុី

យុ គ Mesolithic ក៏មានរកេឃើញេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ ជា

ថ្មរល
ំ ីង ែដលជាសា្នៃដកាន់ ែតល្អេឡើង (Handaxe) ទាំងេលើៃផ្ទដឥ
ី ណា
្ឌ ៃថ

លាវ យួ ន រហូ តដល់ ឥណ្ឌូេណសុី។ លុះដល់ យុគថ្មថ្មី េគក៏បានរកេឃើញេ្រគឿង
េ្របើ្របាស់ ែដលេ
េ

ថា Shouldered celt េលើៃផ្ទដឥ
ី ណា
្ឌ ែប៉កខាងេជើងផុតនិង

េលើៃផ្ទដអា
ី សុីអាេគ្នយ៍។ ដូេច្នះ ក៏េឃើញថាេ

េនះ មានមនុស ពី ឥណា
្ឌ មកេ

យុ គថ្មថឬ
្មី Neolithic Period

អាសុីអាេគ្នយ៍ កាន់ ែតេ្រចើនេឡើងេហើ យ។

ការេភៀសខ្លន
ួ ៃនអម ូរែខ្មរសម័យេនាះែដលែបកមកខាងត ូង
សភាពមិនចេ្រមើនេ
េ

គងេ

េឡើយ ប៉ុែន្ត េបើេយើ ងសិក អំពីវប ធម៌ “បានេឆៀង” ែដល

្រតងអាណាច្រកេគា្រតបូរពី េដើម ក៏េឃើញថា យុ គេលាហៈៃនអាសុីភាគកណា
្ត ល

្រតងេនះ បានេឡើងកាន់ ឋានៈជាអារ ជនមុនភាគឯេទៀតៃនអាសុីអាេគ្នយ៍ េ្រពាះ
េគបានជីករកេឃើញវប ធម៌ដដ
ី ត
ុ និងដីបា៉ន់ លាបពណ៌ មានអាយុ

៦.០៧៩មកេហើ យ េឃើញថាេ

៧.០៦៩—

ម្ត្រុំ តងេនះអាចមានអម ូរមន-ែខ្មរ មកេ

យូ រ

យារណាស់ គឺអាចបានមកពី ទិសខាងេជើងភ្នហ
ំ ិ មាល័យ មុនជនាន់ ជាតិអរិយកៈ
១៧

ផ្�ល ់ជូននូវចំណេះដង
ឹ ដដលមាន!

www.facebook.com/Sokha Kimly
លក្ខណៈពិ េសសៃនជនជាតិែខ្មរ

មកេដញអម ូរែខ្មរ-មន ឱ េចញពី អាណាបរិេវណទេន្លសិនូ។
្ធ
ការេភៀសខ្លន
ួ រត់ េ

កាន់ អាសុីែប៉កអាេគ្នយ៍ មានបន្តមកេ្រចើន្រគា េ

សម័យែដល្របេទសឥណា
្ឌ មាន្របវត្តសា
ិ ្រស្តពិត្របាកដេហើ យ។ ការរត់ េភៀស
ខ្លួនេ

សម័យេនះ េបើពិចារណាតាមលក្ខឋានែផ្នកពុ ទសា
្ធ សនា មានគម្ពរី មហា

វង និងមិលិនប
្ទ

្ហ ជាេដើមេនះមួយ, មួយេទៀត េបើពិចារណាតាមព័ ស្តុតាងជា

ឯកសាររបស់ រាជទូតចិន អ្នកជនួញជាតិ្រកិកនិងអារា៉ប់ ក៏គរួ ឱ េឃើញថា ការ
េភៀសខ្លួនេ

សម័យ្របវត្តសា្រស្តេនះ មានមូលដា្ឋន៣្របការគឺៈ

១—មកពី ការរកសុីចញ
ិ ្ចឹ មជីវត
ិ ,
២—មកពី ស្រងា្គម,
៣—មកពី េរឿងសាសនា។
តេ

េនះ

មកពិ ចារណា ដូចតេ

ខ្ញំស
ុ ូមទាញេរឿងរា៉វែដលមានេ
ៈ

ក្នុង្របវត្តសា
ិ ្រស្តឥណា
្ឌ ខ្លះ

តាមព័ ស្តុតាងែដលបាន្រសាវ្រជាវក្នុងគម្ពរី ្រពះេវទ េគបានឱ ដឹងថា ជន
ជាតិអរិយកៈ បានផ យឥទ្ធិពលេលើែផនដីតាមដងទេន្លសិនូ ្ធ តាមដងទេន្លគងា្គ
េហើ យបានតាំងអាណាច្រកយា៉ងសំខាន់ ៗេ្រចើនកែន្លង

ែដលសំខាន់ ជាងេគគឺ

អាណាច្រកមគធរដ្ឋ។ អាណាច្រកេនះ ជាមជ មណ្ឌលសំខាន់ ៃនឥទ្ធិពលជនជាតិ
អរិយកៈ មានអំណាចផ យទាំងផ្លូវពុ ទច
្ធ ្រកនិងអាណាច្រកក្នុងសម័យពុ ទកា
្ធ ល។
តមក សម័យេដើមពុ ទកា
្ធ ល ្របេទសេអៀរ៉ង (Iran) ក្នុងសម័យរាជវង

អាចាេមនីដ (Achaemenid) ក៏បានផ យចូល្រគប់ ្រគងឥណា
្ឌ ែប៉កខាងទេន្លសិនូ ្ធ

ែដរ ជាេហតុនាំឱ មានអ្នកេភៀសខ្លួនរត់ េគចេចញពី កែន្លងេនះេ

េទៀត។

ក្នុយរយៈសតវត រ៍ទី៦ មុន្រគិស្តសករាជ អាណាច្រកគនា្ធរៈ (Gandhāra)
ែដលេ

ែប៉កខាងេលើទេន្លសិនូ ្ធ មាន្រសុកេឈា្មះថា េប៉សវារ (Peshawar) និងរា៉-

វាល់ ពិនឌី (Rawalpindi) បានឱ រាជទូតនាំសារចូលមកថា្វយ្រពះេ

ពិ មសា
្ពិ រៃន
១៨
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មគធរដ្ឋ ក្នង
ុ សំបុ្រតេនាះមិន្របាកដថាជាអ្វី ប៉ុែន្តែដលដឹងទួេ

គឺ ែដនគនា្ធររដ្ឋ

បាន្រតូវេស្តចវង អាចាេមនាន (Achaemenian) មកវាយ។ អាណាច្រកបរិេវណ
េឆ្នរទេន្លសិនូ ្ធ បានធា្លក់ េ

ក្នុងកណា
្ដ ប់ ៃដេអៀរ៉ង (Iran) តាំងែតពី ៥២២-៤៨៦ ឆា្នំ

មុនគ.ស. េម្លះ៉ ។
តមក ៣២៧ ឆា្នំមន
ុ គ.ស. ្រពះេ
ៃនមា៉េសដូនា

(Macedonia)

អាណាេខត្តតាមដងទេន្លសិនូ ្ធ
េលើកទ័ពឆ្លងទេន្លសិនូេ្ធ ឆា្ពះេ
្រតឡប់ េ

អាឡិចក ័នដារ (Alexander) មហារាជ

បានចូលមកពី ហិណ្ឌូគជ
ូ

េហើ យបានវាយយក

ែដលពួ កេអៀរ៉ង្រគប់ ្រគងេនាះេ

វិញេហើ យបាន

កាន់ ទេន្លគងា្គ ែតពួ កេសនាទាហានបានឃាត់ េទើប

វិញ។ េពលេនាះ អម ូរមន-ែខ្មរ ែដលេ

ទីេនាះ ក៏បាននាំគា្នរត់

េភៀសខ្លួនពី ភយ
័ ស្រងា្គមម្ដងេទៀត។
្រពះេ

ច្រន្ទគប
ុ ្ត ( ៣២១-២៩២ មុនគ.ស.) ៃនរាជវង េមារិយៈេ្រកាយ

ែដលអាឡិក ័នដារ (Alexander) មហារាជ្រទងេសាយទិវង្គតេហើ យ ឥទ្ធិពល្រកិក
េ

ខាងលិចេឆៀងខាងេជើងៃន្របេទសឥណា
្ឌ ក៏អស់ េ

គ.ស.្រពះេ

ច្រន្ទគប
ុ ្ត

ែដរ។ ក្នុងឆា្នំ ៣២១ មុន

បាន្របាប្របាមែដនដីនានាែប៉កខាងេជើងៃនឥណា
្ឌ បាន

ចាត់ តាំងអាណាច្រកធំ មានទី្រកុងេឈា្មះបាតលីប្រុ ត។ េពលេនះ អម ូរមន-ែខ្មរ

ក៏គងរត់ េគចពី រាជភ័យម្ដងេទៀត។ តពី សម័យ្រពះេ

ច្រន្ទគប
ុ ្តមក ្រពះរាជបុ្រត

្ធ រ ក៏្រទងេសាយរាជ ត ្រពះអង្គ្រទងមាន្រពះរាជសម្ពន
័ េ្ធ ម្រតី
្រទង្រពះនាម ពិ នុសា
នឹងអាណាច្រក បុីេសៀ អាណាច្រកេនះ ក៏សុខស្ងប់រហូ តមក។
្របមាណ៣០០ឆា្នំមន
ុ គ.ស.

្រពះពុ ទសា
្ធ សនាចេ្រមើនរ ុងេរឿងណាស់ េ

្របេទសឥណា
្ឌ េ្រពាះមានេស្ដចសំខាន់ ៗ ដូចជា្រពះេ

អេសាកមហារាជៃនេមា-

រិយវង ជួយឧបត្ថមទ
្ភ ំនក
ុ ប្រមុង។
្រពះេ
បុ្រត្រពះេ

អេសាក (២៧៤-២៣៧ឆា្នំមន
ុ គ.ស.) ្រពះេ

អេសាកជា្រពះរាជ

ពិ នុសា
្ធ រ បាន្រតូវេគេលើកថាជាក ្រតិយ៍ខា្លំងពូ ែកមួយ្រពះអង្គ ែដល
១៩
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មិនងាយរកបានក្នុងេលាកេនះ។ ក្នុងរជ្ជសម័យ្រពះបាទអេសាកេនះ មានេធ្វស
ើ ឹក
ស្រងា្គមជាញឹកញាប់ េដើម ីផ យរាជអាណាច្រកឱ បានរីកធំទលា
ូ យេឡើងេទៀត
្រពះអង្គវាយបានែដនដីេ

ថា អាហា្វហា្គនិសា្ថន បាលូចសា
ិ ្ថ ន កស្មីរ េនបា៉ល់

សិកម
្ខិ េហើ យនឹងែដនដីភាគខាងេជើងៃន្របេទសឥណា
្ឌ ទាំងអស់ គឺរាប់ ចាប់ តាំង
ពី ដងទេន្លសិនូេ្ធ

រហូ តដល់ ឈូងេបងកាល ែប៉កខាងលិចរហូ តេ

កប្ញសា្ណ។

ក្នុងឆា្នំ២៦២មុនគ.ស. ្រពះអង្គបានេលើកទ័ពេ

ដល់ ទេន្ល

្របាប្របាមពួ កក្លង
ិ ក
្គ ុង
្ន រដ្ឋ

អូវស
ី
ែដលេ

រវាងស្ទឹងមហានទីនិងេគាទាវរី។ ពួ កក្លង
ិ បា
្គ នតស៊ូយា៉ងមុង
ឹ មា៉ត់

ប៉ុែន្ត្រតូវចាញ់េ

ទីបំផត
ុ ។ ការ្របយុ ទគា
្ធ ្ន េពលេនាះជាេហតុេធ្វឱ
ើ សា្លប់ បាត់ បង

ជីវត
ិ ៃនទាហានទាំងពី រែផ្នកអស់ េ្រចើនណាស់ ។ តាំពីេនាះមក ្រពះបាទអេសាក
្រទងមាន្រពះទ័យតក់ ស្លុតណាស់

េទើប្រទង្រពះត្រមិះយក្រពះពុ ទសា
្ធ សនាជាទី

ពឹ ង្របកាសឈប់ េធ្វស
ើ ឹកស្រងា្គមេដាយកមា្លំងតាំងពី េពលេនាះមក
្រពះធម៌ជាធំ

្រទង្របកាន់ ្រពះពុ ទសា
្ធ សនាយា៉ងខា្ជប់ ខ្ជន
ួ

នុភាពេដាយធមា្មនុភាពេ

្រទងយក

្រទងផ យបរមរាជា-

វិញ។

េ្រកាយរជ្ជសម័យ្រពះបាទអេសាក

្របេទសឥណា
្ឌ បានថយកិត នុភាព

ក ្រតិយ៍អង្គតៗមក គា្មនបានសាងថ្វៃី ដអ្វីេឡើយ េមារិយវង ក៏អស់ អំណាចក្នុងឆា្នំ
១៨៤ មុនគ.ស.ឬ្របមាណព.ស.៣៥៦។
ក្នុងជនាន់ ្រពះបាទអេសាកមហារាជេនះ មានជនជាតិឥណា
្ឌ ទាំងអម ូរមនែខ្មរនិងពួ កឥណា
្ឌ ែដលេ

ថាអរិយកៈ

បានេភៀសខ្លួនេចញពី ្របេទសឥណា
្ឌ

េ្រចើនណាស់ ។ ការេចញពី ្របេទសឥណា
្ឌ
េ

េ

ទីេផ ងៗេ្រ

្របេទស គួរឱ

សន្និដា្ឋនថា មកពី េហតុ៤្របការគឺៈ
១—មកពី ្រពះរាជបំណងរបស់ ្រពះបាទអេសាក

ែដល្រទងមានអ្នក្របាជ្ញ

រាជបណ្ឌិត ទាំង្រគហស្ថ ទាំងបព្វ ជត
ិ
ជួយផ ព្វ ផ យ្រពះពុ ទសា
្ធ សនា េមា្ល៉ះ
២០
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េហើ យជនជាតិឥណា
្ឌ សម័យេនាះ ក៏បានេចញេ

កាន់ ែដនដីនានាេ្រ

្របេទស

េដាយអំណាចរាជានុភាព សុវណ្ណភូមឬ
ិ អាសុីអាេគ្នយ៍ ជាែផនដីមយ
ួ ែដលពួ ក

ឥណា
្ឌ ទាំងអម ូរមន-ែខ្មរនិងអរិយកៈបានចូលមកេ
អាេគ្នយ៍េ

សម័យេនះៃផ្ទដអា
ី សុី-

មិនទាន់ េគាកសព្វ ្រគប់ ដច
ូ សព្វ ៃថ្ងេទ

េគាក ក៏គងមានអម ូរមន-ែខ្មរ មកេ
ពួ កនាគឬពួ កជនជាតិនាគ

េពញអស់ េ

ែតេ

េលើទីនានាៃនៃផ្ទដី

េហើ យ។ គួរឱ េជឿជាក់ ថា

ក៏ជាអម ូរែខ្មរមួយ្រកុម

អាចមកេ

ទីេនះមុនេគ

បង្អស់។ េហតុែដលេជឿជាក់ ថា នាគជាបុព្វបុរសែខ្មរមួយ្រកុមេនាះ ពី េ្រពាះ
េរឿងរា៉វនាគេនះ

មានទាក់ ទងនឹង្របវត្តសា
ិ ្រស្តេយើ ងជាេ្រចើនអេន្លើ។

េយើ ងជា

អនុជន គួរគប ីសិក ្រសាវ្រជាវេរឿងេនះឱ ពិ ត្របាកដ េយើ ងកំពុង្របមូលចិត្ត
េយើ ងក្នុងជេនឿថា “នាគជាសត្វ” ែតគួរឱ េជឿថា មនុស ឬអម ូរមនុស ែដល
ទាក់ ទងជាកុលសម្ពន
័ ន
្ធ ឹងេយើ ងេ

វិញ។ សព្វ ៃថ្ងពូជមនុស នាគេនះ មានេ

ក្នុង

ៃផ្ទដេី ្រជាយមា៉ឡាយូ និង្រពំ ែដនឥណា
្ឌ ភូមា។
២—ពួ កេ្រ

សាសនា

បានដល់ ជនជាតិអរិយកៈនិងអម ូរមន-ែខ្មរែដល

ធា្លប់ កាន់ ្រពហ្ម ញ្ញសាសនារ ួចមកេហើ យ

ែតលុះ្រពះបាទអេសាកែបរមកទំនក
ុ

ប្រមុង្រពះពុ ទសា
្ធ សនាវិញេនាះ ក៏ជាេហតុនាំឱ ពួ កសាសនា្រពាហ្ម ណ៍មិនេពញ
ចិតេ្ត ទើបរត់ េភៀសខ្លួន

្រពមទាំងនាំសាសនា្រពាហ្ម ណ៍ចូលមកអាសុីអាេគ្នយ៍

េដើម ីបន្តជេនឿរបស់ ខ្លួនេលើទីេនះតេ

េដាយពុំ ចងឱ មានអ្នកណាមកេបៀត

េបៀនបានេទៀតេឡើយ។
៣—រត់ ភយ
័ េគចពី ស្រងា្គម

ែដលេពលេនាះ្របេទសឥណា
្ឌ រំជយ
ួ េដាយ

ែសន នុភាពៃនកងទ័ព្រពះបាទអេសាក

ពួ កែដលេភៀសខ្លួនមកេ

អាសុី

អាេគ្នយ៍េពលេនាះ មានជនជាតិ្រគប់ ជាន់ ្រគប់ អម ូរ ្រគប់ ភាគីពី្របេទសឥណា
្ឌ
ប៉ុែន្តអាចមានពួ កវណ្ណៈជាន់ ខ្ពស់ ដូចជាវណ្ណៈក ្រតិយ៍ េហើ យនិង្រពាហ្ម ណ៍ែដល
មិន្រពមេ

េ្រកាមអំណាច្រពះេ

អេសាកេនាះ ក៏បាននាំគា្នមករកកែន្លងថ្មេី
២១
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អាសុីអាេគ្នយ៍ែដរ េដើម ីតាំងជារដ្ឋធានីថេ្មី ដាយែឡក។ ក្នុងដណាលបុរាណ មាន
ដណាលសុវណ្ណខូមខាំជាេដើម

ក៏បាននិយាយអំពី្រពះវង េស្ដចែដលមកពី

្របេទសឥណា
្ឌ េនាះ េហើ យែដលបានមកេធ្វធ
ើ េំ
៤—ពួ កអ្នកផ ងេ្រពង

អាសុីអាេគ្នយ៍េនាះែដរ។

បានដល់ ជនែដលចងរកសុីមានបាន

េ្រពាះឮ

ដណឹ ងថា ៃផ្ទដភ
ី ម
ូ ភា
ិ គអាសុីអាេគ្នយ៍េនាះែដរ សម ូរសប យរកសុី្រសួលងាយ
ណាស់ បានជានាំគា្នហូ រចូលមក។ េរឿងមកលក់ ដរូ េធ្វច
ើ មា្ករដូេច្នះ គងមានមក

តាំងពី មន
ុ សម័យ្រពះេ

អេសាកមហារាជក៏ សឹងបាន

ប

្ហ េនះសូមឱ េមើល

ក្នុងជាតកនានាែផ្នកពុ ទសា
្ធ សនា មានមហាជនកជាតក សង្ខុ្រពាហ្ម ណ៍ជាតក
និងសុសន្ធីជាតកជាេដើម ក៏នឹងេឃើញេសចក្ដច
ី ស់ ។
្របវត្តសា
ិ ្រស្តៃន្របេទសឥណា
្ឌ

តាំងពី ព.ស.៥៥០

ចុះមកដល់ ព.ស.

១០៥០ េឃើញថាជាសម័យ្រចបូក្រចបល់ ណាស់ ខ្ញំស
ុ ូមេលើកមកជូន េដើម ីជា
្របេយាជន៍កុង
្ន ការ្រសាវ្រជាវអំពីអម ូរមន-ែខ្មរ េ្រពាះ្របេទសេនះ មានការទាក់
ទងនឹងៃផ្ទេដើមៃន្របវត្តសា
ិ ្រស្តជាតិេយើ ងជាេ្រចើន។
េ

រយៈេ្រកាយ្រពះេ

អេសាកមក មានេស្ដចេ្រចើនអង្គែដរ ប៉ុែន្តអំណាច

ែដលធា្លប់ មានកាលពី ជនាន់ ្រពះេ

អេសាកេនាះ ដល់ មកជនាន់ េនះ ក៏ េខ យ

អំណាចអស់ ។ មជ ដា្ឋនអំណាចៃន្របេទសឥណា
្ឌ បានមក្របាកដេ
—កែន្លងទី១

េ

ភាគខាងពាយព ្របេទស

កណា
្ដ ប់ ៃដ្រកិក ែតតមកបានេ
—កែន្លងទី២ េ

ពី រកែន្លងគឺៈ

ៃផ្ទដ្រី តងេនះធា្លក់ េ

ក្នុង

ក្នុងអំណាចជនជាតិសីេធៀន (Scythian)។

ក្នុងភាគកណា
្ដ លៃនេ្រជាយេដកខាន អាណាច្រកែដល

រាជវង អាន្ធរៈបានចាត់ តាំងេឡើង ទុកណាេ

រយៈេនះ ឥទ្ធិពលជាតិបរេទសអាច

ចូលមកឥណា
្ឌ ពី ខាង (និរតី) ក៏េដាយ ក៏បែ៉ុ ន្ត វប ធម៌និង្របៃពណី ែបបទមិឡេ
វិញ

េហើ យបានេ

េ្រកាមការ្រគប់ ្រគងរាជវង អាន្ធរៈ

ែដលជារាជវង របស់

ឥណា
្ឌ េដើមសុទ។
្ធ តមក រាជវង េនះបានព្រងីកអំណាចកាន់ ែតធំេឡើងេ

េលើភម
ូ ិ
២២
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ភាគដៃទៃន្របេទស គឺពីេ្រជាយេដកខាន េឡើងេ

ដល់ រដ្ឋមល្វៈ( Malwa) និងរដ្ឋ

មហារា្រស្ត ( Maharashtra) ទាល់ ែតដល់ ឈូងកាំេបយ៍ ( Cambay ) មុខ្រសុកបុម

េបយ៍ (Mombay) ទិសខាងលិច។ រីឯែដនដីភម
ូ ភា
ិ គខាងលិចេឆៀងខាងេជើង បាន
េផ្ទរពី ៃដ្រកិកេ

ឱ ជនជាតិែដលបុករ ុកមកថ្មេី ទៀតគឺ ជនជាតិសកៈ ( Saka)។

ជនជាតិ Saka េនះជាពូ ជជនជាតិសីេធៀង ( Scythian) ែដលកាលពី មន
ុ
ធា្លប់ េ

េលើៃផ្ទដភា
ី គខាងេកើតៃន្របេទសេអៀរ៉ង (Iran )។ តមក ្រតូវបានជនជាតិ

េនចរ គឺយុយ-ចិ (Youh-chih) បេណ្តញឱ ចូលមកេ

្របេទសឥណា
្ឌ រ ួមជនជាតិ

យុ យ-ចិ ខ្លន
ួ ឯងក៏្រតូវបានពួ កហួ ង-នូ (Hiong-nu) ឬហាន់ (Hun) បេណ្តញឱ
េចញពី ែដនដីមង
ុ កុលមួយតំណេ

េទៀត េហតុការណ៍ េនះបានឧប ត្តេិ ឡើងរវាង

ព.ស.៤២៥—៤៥០។ េដាយអា្រស័យេហតុេនះឯង េទើបពួ កជនជាតិយុយ-ចិែបក
បាក់ គា្ន

បានមក្របាកដខ្លួនេ

ពាសេពញេលើអាណាបរិេវណែដលធា្លក់ េ

េ្រកាមឥទ្ធិពលរបស់ ជាតិ្រកិកនិងេអៀរ៉ងកាលពី មន
ុ ។
មានឥទ្ធិពលកាន់ ែតខា្លំងេឡើងៗ

Bactria និង Seistan ឱ េ
េ

េ

តមក

ពួ កយុ យ-ចិេនះ

េទើបបានចូលវាយយកែដលដីែដលេ

ថា

េ្រកាមអាណាព បាលរបស់ ខ្លួន។ ែដនដីទាំងពី រេនះ

ខាងត ូង្របេទសអាហ្វ ហា្គនិសា្ថន រ ួមទាំងរដ្ឋគនា្ធរៈផង រដ្ឋេនះគឺែដនដីែដល

្ធ តវត រ៍ទី៦-៧ រដ្ឋ
ថា េប៉សា្វរ (Peshawar) បច្ចុប ន្នេនះឯង។ តមក ក្នុងពុ ទស

នានា ដូចជាប

្ច បខាងលិច គឺ្រកុងតក្កសិលា រដ្ឋកាបិសៈ (Kapisa) គឺអាណា

បរិេវណេប្រគាម (Begram) ក្នុង្របេទសអាហ្វ ហា្គនិសា្ថន រដ្ឋប
រដ្ឋសិន្ទ ក៏ ធា្លក់ េ

េ

្ច បខាងលិចនិង

ក្នុងកណា
្ត ប់ ៃដរាជវង កុសាណៈ (Kusāna) ែដលជាពូ ជជន

ជាតិយុយ-ចិដែដលេនះ។

រាជវង កុសាណៈេនះ បានតាំងអាណាច្រកយា៉ងធំ មានអំណាចតាំងែតពី
ដងទេន្លអកស័ស (Oxus) ែដលជាែដនដីេ

ែប៉កខាងពាយព ៃន្របេទសឥណា
្ឌ

រហូ តដល់ អាណាបរិេវណទេន្លគងា្គ មាន្រកុង Bactaria (បាក់ េតេរៀ) និងកាប៊ល
ុ
២៣
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(Kabul) ជាមជ មណ្ឌល្រទ្រទងឥទ្ធិពលៃនរាជវង កុសាណៈេនះ។ អំណាចរាជវង
េនះ បានផ យេ

អាសុី

ដល់ រដ្ឋសកឌី យា៉ណា (Sogdiana) េហើ យនឹងភាគកណា
្ត លៃនទ្វី

េហើ យផ យមកេ្រជាយឥណ្ឌូចន
ិ ផង

េ្រពាះេ

ទីេនះេគបានរកេឃើញ

សិល ៈែបបេអៀរ៉ង (Iran) លាយឡំជាមួយខ្លះ។ ក ្រតិយ៍រាជវង កុសាណៈ ែដល
មាន្រពះនាមល ីជាងេគ

គឺ្រពះេ

កនិស្កៈ

(Kaniska)

ែដលជាពុ ទសា
្ធ សនិក

េហើ យអាចជាអ្នកតាំងមហាសករាជេឡើងក្នុងព.ស.៦២១ក៏សឹងបាន

េនាះ គឺជាឆា្នំែដលេឡើងេសាយរាជ ។

េ្រពាះឆា្នំ

ច្រកវត្តេិ នះ មានអំណាចរ ុងេរឿង្របមាណ១០០ឆា្នំ តពី េនាះ អំណាចបាន
្រតូវថយចុះ

េ្រពាះមហាក ្រត្របេទសឥណា
្ឌ បាន្រតូវែបងជារដ្ឋតច
ូ ធំជាេ្រចើន

ែដលមានរាជវង សកៈេឡើងកាន់ អំណាចជទាស់ ។ អាណាបរិេវណែក រ្រកុងបុម
េបយ៍ ក៏បាន្រតូវែបងែចក េហើ យេ

ខាងត ូងេ

េពលជាមួយគា្នេនាះ អាណាបរិេវណែប៉ក

េ្រកាមឥទ្ធិពលរាជវង អានា្ធរៈ ក៏្រតូវបានែបងែចកជា២ភាគ ក្នុងពុ ទ ្ធ

សតវត រ៍ទី៨។ តមក រាជវង សំខាន់ របស់ ឥណា
្ឌ មួយេទៀត គឺរាជវង គុប្តៈ (Gupta)
បានរ ួបរ ួម្របេទសឥណា
្ឌ ជាថ្មម
ី ្តងេទៀត។
ក្នុងយុ គេនះ ្របេទសឥណា
្ឌ បានចេ្រមើនលូតលាស់ កុង
្ន វិស័យេសដ្ឋកច
ិ ្ច ជា

ទីបំផត
ុ មានការទាក់ ទងតាមផ្លូវពាណិ ជ្ជជាមួយ្របេទសនានា ែដលេ

ខាងលិច

ៃនទ្វីបអាសុី េហើ យនឹងែដនដីមទ
ុំ្ត េន្លេមឌី េធើេរនាន (Mediteranian) ក្នុងទ្វីបអឺរប។
៉ុ
េ្រ

ពី េនះមានការទាក់ ទងនឹង្របេទសេ

ែដរ។

ការទាក់ ទងដូេច្នះ

បរិេវណទួេ

ែប៉កទេន្លភាគខាងត ូងៃនទ្វីបអាសុីផង

េយើ ងដឹងមកពី ការជីករកេឃើញព័ ស្តុតាងតាមអាណា

បានយា៉ងេ្រចើនេលើសលប់ ។ ព័ ស្តុតាងែដលបានរកេឃើញេ

្រកុង

តក្កសិលា ជាេហតុឱ េឃើញច ស់ អំពីការទាក់ ទងរវាង្របេទសឥណា
្ឌ និង្របេទស
េមសូប៉ូតានី ក្នុងរយៈ១០០ឆា្នំមន
ុ ពុ ទស
្ធ ករាជ រហូ តដល់ សម័យពុ ទកា
្ធ ល។ ការ
ទាក់ ទងរវាង្របេទសឥណា
្ឌ នឹងេអៀរ៉ង (Iran) បានមានេឡើងតាំងពី ពុទស
្ធ តវត រ៍ទី
២៤
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១ េហើ យនឹងការទាក់ ទងរវាង្របេទស្រកិក បានមានេឡើង្របមាណពុ ទស
្ធ តវត រ៍ទី
២។ វត្ថុព័ស្តុតាងែដលបានរកេឃើញតៗមក បានជាសាក ីឱ េឃើញច ស់ នវូ ការ

ទាក់ ទងយា៉ងទូលំទលា
ូ យែផ្នកពាណិ ជ្ជកម្មកុង
្ន សម័យេនាះ។
េរាមន៍ ែដលបានរកេឃើញេដាយទួេ

េ្រ

ពី ្របាក់ េរៀល

ក្នុងៃផ្ទ្របេទសឥណា
្ឌ េហើ យេគបានជីក

េឃើញវត្ថុេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ េធ្វេើ ដាយៃដពី កេំ បារែដលជារបស់ ្រកិក-េរាមន៍ឬវត្ថុ
ែដលបានមកពី ្រកុងអាឡិកសាន្រដា (Alexandria) ្របេទសអុីហ ុីប។ េ្រគឿងសំឫទ្ធិ្រកក-េរាមន៍និងេ្រគឿងែកវទាំងអស់ េនះ

េគបានរកេឃើញេ

្រសុកកាពិ សុី

(Kapisi) ឬ្រសុកេប្រគាម ែដលជា្រកុងចាស់ ៃនរដ្ឋកាមិសៈ។ ្រសុកេនះសព្វ ៃថ្ង
តាំងេ

ក្នុង្របេទសអាហ្វ ហា្គនិសា្ថន

ែដលេធ្វព
ើ ី ខ្មុកជារបស់ ចន
ិ ។ េ្រ
េរាមន៍ជនាន់ ្រពះេ

ែដលេគបានរកេឃើញេ្រគឿងេ្របើ្របាស់

ពី េនះ េ

មានអំែបងដីដត
ុ និងក លចិេញ្ច ន

អ័គសត័ស (Augustus) េហើ យនឹង្រពះេ

ក្នុងពុ ទស
្ធ តវត រ៍ទី៦។ របស់ អស់ េនះ បានរកេឃើញេ

គ្លូឌិស (Claudis)

ភាគខាងត ង
ូ ៃនែដនដី

្របេទសឥណា
្ឌ ្រតង្រសុកែដលមានេឈា្មះថា អរិកៈេមទុ (Arikamedu) េហើ យនឹង
្រសុកវីរប័តណាំ (Virapatnam) ជិត្រសុកប៉នទិេច្ឆរ ី (Pondichery) េ្រ

ពី េនះ េ

កូ

សាំងសុីន (Cochinchina) ក្នុង្របេទសេវៀតណាមខាងត ូង (កម្ពុជាេ្រកាម) ្រតង
កំពងែផែខ្មរបុរាណ ែដលមានេឈា្មះថា អូរែកវ (Oc-Eo) េនាះ េគបានរកេឃើញ
ក លចិេញ្ច ន្របាក់ េរៀលនិងេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ េរាមន៍ សម័យច្រកពត្តេិ រាមន៍៧
អង្គ ក្នុងរវាងព.ស.៦៣៤—៧៣៥ េហើ យនឹងសិល ៈែបបេអៀរ៉ង (Iran) ជនាន់ រាជ
វង សស និតេទៀតផង។

េហតុេនះ េទើបេឃើញថាក្នុងយុ គេនះ ្របេទសឥណា
្ឌ មានការទាក់ ទងយា៉ង

ទូលំទលា
ូ យរវាង្របេទស្រកិក េអៀរ៉ងនិង្របេទសនានាេ
ខ្ញំស
ុ ូមសរ ុបេសចក្តៃី នការែ្រប្របួល

អាសុីអាេគ្នយ៍។

ែបកែញកយា៉ង្រចបូក្រចបល់ ៃន

្របេទសឥណា
្ឌ េនះឱ ខ្លីមង
្ត េទៀត េដើម ីងាយ្រសួលក្នុងការ្រសាវ្រជាវ។
២៥
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ែផនដីឥណា
្ឌ ែប៉កខាងលិចេឆៀងខាងេជើងបន្តិច គឺ្រតងែដលេ
េបយ៍ រដ្ឋមហារា្រស្ត រដ្ឋមល្វៈជាេដើម បានធា្លក់ េ

ថា បុម

ក្នុងកណា
្ត ប់ ៃដជនបរេទស គឺ

ជាតិសីេធៀន (Scythian) ក្នុងពុ ទស
្ធ តវត រ៍ទី៥-៦។ គួរឱ សេង្កតថា រដ្ឋកេមា្ពជៈ
ែដលជាែដនដីជាតិអម ូរមន-ែខ្មរ
រដ្ឋកស្មីរេនាះ

ក៏បានេ

ខាងត ូងគនា្ធររដ្ឋ េ

បានេ

តាំងេ

េ្រកាយពី ការរត់ េភៀសខ្លួនពី

េ្រកាមអំណាចជាតិបរេទសែដរ

េ្រពាះ្រសុកេនាះេ

េឆ្នរសមុ្រទខាងេជើង្រកុងបុមេបយ៍ សព្វ ៃថ្ងេ

ថា គុជរដ្ឋ។

កាលពី ជនាន់ េដើម គុជរដ្ឋេនះ មានេឈា្មះថារដ្ឋវលភីឬអាណាច្រកវលភី។ រីឯ
្រសុកកេមា្ពជៈេនាះ ្រពះអង្គបានតាំង្រកុមមួយេឈា្មះថា ទា្វរកៈ ដល់ មកជនាន់ សីេធៀនមក្រគប់ ្រគង អម ូរមន-ែខ្មរ អាចមិនេពញចិត្ត េទើបរត់ េភៀសខ្លួនេចញមក
ប៉ុែន្តបន្តិចបន្តួចេទ។ តមក ភាគខាងលិចេនះបានេផ្ទរអំណាចេ
ែដលមកពី េដកខានទិសខាងត ូងេ
េ

ឱ រាជវង អនា្ធរៈ

វិញ ក៏អាចជាេហតុឱ អម ូរមន-ែខ្មរ ែដល

្រតងេនះមានការភិតភ័យម្តងេទៀត ប៉ុែន្តអាចមិនជាប៉នា
ុ ្ម នែដរេទ។
ភូមភា
ិ គខាងពាយព ្រតងដងស្ទឹងសិនូ ្ធ កស្មីរ ប

កែន្លងអម ូរមន-ែខ្មរេ

ពី ជនាន់ េដើមេនាះ

្ច បជាេដើម ែដលជា

បានេផ្ទរអំណាចពី កណា
្ត ប់ ៃដ្រកិក

ែដលបានបន្តពូជពី អាឡិកក ិនដារ (Alexander) េនាះ ឱ មកេ
ជាតិបរេទសថ្មី ែដលមានេឈា្មះថា សកៈ េ
សីេធៀន។ ពួ កេនះ កាលពី េដើមេ

េ្រកាមអំណាច

វិញ ែដលមានពូ ជមកពី ជាតិ

្រតងតំបន់ ខាងេកើតៃន្របេទសេអៀរ៉ង ែតត

មក្រតូវពួ កយុ យ-ចិបេណ្តញេចញមក

បានមកមានឥទ្ធិពលេលើែដនដីអម ូរ

មន-ែខ្មរ ែប៉កខាងេជើងេនាះឯង។ រីឯពួ កយុ យ-ចិេនះ ពី ដបូងបាន្រតូវពួ កហ៊ ុ ន

(Hun) បេណ្តញេចញពី ែដនដីមង
៉ុ េហា្គល េហើ យបានមកែ្រជកេ

ពាសេពញ

េលើៃផ្ទដ្រី បេទសឥណា
្ឌ ។ តមកពួ កេនះមានមហិ ទា្ធនុភាពកាន់ ែតខា្លំងេឡើងៗ ទាល់
ែតមានអំណាច្រគបសង្កត់េលើែដនដីនានាែដលេ
និងេសសា្ថន

(Seistan)

ែដលសព្វ ៃថ្ងេ

ជិតខាងគឺរដ្ឋបាក់ ្រទា (Bactria)

ក្នុងែដនដី្របេទសអាហ្វ ហា្គនិសា្ថន
២៦
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(Afghanistan)។ រដ្ឋគនា្ធរៈ, េប៉សវារ (Peshawar) ក៏បានេ

េ្រកាមឥទ្ធិពលពួ ក

យុ យ-ចិែដរ។ តមក ែដនដីដងទេន្លសិនូ ្ធ គឺ្រកុងតក្កសិលា (ែដលធា្លប់ ជា្រកុងៃន
អម ូរមន-ែខ្មរ ែប៉កខាងត ូងភ្នហ
ំ ិ មាល័យខាងត ូងពី េដើម) រដ្ឋកាបិសៈ (Kapisa)
រដ្ឋប

្ច ប, រដ្ឋទាំងអស់ េនះ បានធា្លក់ េ

េ្រកាមកណា
្ត ប់ ៃដរាជវង យុ យ-ចិ ែដល

មានេឈា្មះថា កុសាណៈ (Kusāna) ក្នុងពុ ទស
្ធ តវត រ៍ទី៦-៧។
ឥទ្ធិពលៃនរាជវង កុសាណៈេនះ មានទូលំទលា
ូ យផ យេ

រហូ តដល់ មកេ្រជាយឥណ្ឌូចន
ិ េយើ ងេនះ, ែតេ

ឆា្ងយណាស់

អូរែកវ (Oc-Eo) ែដលជាកំពងែផ

ែខ្មរបុរាណេនះ េបើពិចារណាេលើវត្ថែុ ដលេគបានជីកេឃើញ ដូចក លចិេញ្ច ន
និងវត្ថុេ្រគឿងេ្របើ្របាស់ ឯេទៀតៗជាេដើម គួរឱ េឃើញថាមានការទាក់ ទងរវាងែដន
ដី្រតងេនះនិងជាតិេអៀរ៉ងេហើ យនឹងជាតិេរាមន៍ផង រ ួចគួរឱ េជឿថា ការទាក់ ទង
េនះ គងមានតាំងពី សម័យេដើមពុ ទកា
្ធ ល រហូ តដល់ ពុទស
្ធ តវត រ៍ទី៨មុនេនះ។
តេ

េនះ

ខ្ញំស
ុ ូមវិនិចយ
្ឆ័ តាមទស នៈផា្ទល់ ខ្លួនសុទសា
្ធ ធ

ែដលខ្ញំុពំុ បាន

ចាត់ ទក
ុ ថា ជាការវិនិចយ
្ឆ័ ផា្តច់ ្រពាត់ េដាយឱ អស់ ែត្រតឹមេនះេទ គឺថា អាចមាន
តុលាការជាន់ ខ្ពស់ែដលមានទស នៈ
េ្រកាយេទៀត។

មានព័ ស្តុតាងល្អជាងខ្ញំរុ កេឃើញេ

ពួ កតុលាការជាន់ ខ្ពស់េនាះ

បានដល់ ្រពះេតជ្រពះគុណ

ៃថ្ង
អស់

េលាកនិងប្អូនៗបញ្ញ វន្តជនាន់ េ្រកាយេនាះឯង ែដលបាន្រសាវ្រជាវ េហើ យបាន
ើ ច
ូ េម្តច
វិនិចយ
្ឆ័ េដាយមានព័ ស្តុតាងល្អជាង ្របេសើរជាងខ្ញំុក៏បានែដរ ្រគាន់ ែតេធ្វដ
ឱ អស់ េលាកនិងប្អូនៗ

បានបេញ្ច ញនូវគំនិតែដល្របកបេដាយជេ្រ

ៃនអ្នក

្របាជ្ញកុង
្ន ការស្វះែស្វងរកលក្ខឋានអម ូរជាតិេយើ ង ឱ បានពិ ត្របាកដេឡើង េដើម ី

ជា្របេយាជន៍កុង
្ន ការបន្តពូជពង របស់ ខ្លួន
ក្នុងឆាកអន្តរជាតិ

ឱ បានស្ថិតេស្ថរចីរកាលតេរៀងេ

េហើ យជាកមា្លំងពលំមួយដអសា្ចរ ដល់ អនុជនជនាន់ េ្រកាយ

ឱ យល់ ថា អម ូររបស់ ខ្លួនេនាះ ជាអម ូរខ្ពស់ ជាអម ូរធា្លប់ មានមហិ ទ្ធិឫទ្ធិ ែសន
ុ
នុភាព ជាអម ូរែដល្របវត្តសា
ិ ្រស្ត្របាប់ ថា មានអារ ធម៌ វប ធម៌លូតលាស់ មន
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េគ េ

អាសុីអាេគ្នយ៍ឬអាចេ

អាសុីេនះែតម្តង! ដូចតេ

េនះ ៖

្របេទសឥណា
្ឌ ែដលមានការផា្លស់ ប្តូរ ្រចបូក្រចបល់ វរវឹកជាញឹកញយ

េនាះ បានេធ្វឱ
ើ អម ូរែខ្មរែបកបាក់ រត់ េភៀសខ្លន
ួ េ

េ

រាត់ រាយតាមកែន្លងនានា

តាំងពី ៃផ្ទ្របេទសឥណា
្ឌ ដងភ្នំ ដងទេន្ល តាមេកាះនានា រហូ តដល់ អាសុីអាេគ្នយ៍
េនះ ប៉ុែន្តលក្ខឋានែដលេឃើញច ស់ ជាចុងបេង្ហយ
ើ ៃនការេភៀសខ្ល ួនអំពី្របេទស
ឥណា
្ឌ មកកាន់ អាសុីអាេគ្នយ៍

ដូចបានជ្រមាបមកតាមលំដាប់ អំពី្របវត្តសា
ិ ្រស្ត

្របេទសឥណា
្ឌ េនាះ ក៏េឃើញបានថា េ
កុសាណៈ
េទសេ

សតវត រ៍ទី៦ ទី៧ ទី៨ ៃនជនាន់ រាជវង

អម ូរមន-ែខ្មរបានេភៀសខ្លួនេចញពី ្របេទសឥណា
្ឌ

មកតាំង្រសុក

េលើៃផ្ទដអា
ី សុីអាេគ្នយ៍េនះទាំងអស់ ។
ការេភៀសខ្លន
ួ មកេនះ មិនែមនមកែតខ្លួនេទ គឺថាមាននាំអារ ធម៌និងវប

ធម៌ែដលខ្លួនធា្លប់ កាន់ េនាះមកជាមួយផង

ភាគអាសុីអាេគ្នយ៍េយើ ងេនះ

ទាល់ ែតេមើេ

េហើ យបានមកផ យេពញៃផ្ទភម
ូ ិ
ហាក់ ដច
ូ ជា្របេទសឥណា
្ឌ ទី២ែត

ម្តង! េ្រពាះេហតុដេូ ច្នះ អ្នក្របាជ្ញល ីេឈា្មះនានា មានេលាក េសេដស៍, ហ្វី
ល្វិបែស្តននិងេលាក េប៉លីយ៉ុត (Pelliot) ជាេដើម បានេ
អាេគ្នយ៍ថា អាណាច្រកឥណា
្ឌ េ
ដល់ សព្វ ៃថ្ង ខ្លះបានេ

ភូមភា
ិ គអាសុីែប៉ក

វិញ ដូចគា្ននឹង្របជាជនែខ្មរជនាន់ បុរាណរហូ ត

សា្ថបត កម្ម បដិមាកម្ម ែដលជាថ្វល
ី ្អអសា្ចរ ថា សុទជា
្ធ

សា្នៃដ្រពះឥ្រន្ទទាំងអស់ (ពាក ថា “្រពះឥ្រន្ទ” ែដលេយើ ងេ

តាំងពី បុរាណមក

គួរឱ សន្និដា្ឋនថា “គឺជនជាតិឥណា
្ឌ ” េនាះឯង)។ រីឯនគរេផ ងៗ ែដលមានេឈា្មះ
្របាកដេ

ក្នុងែដនដី្របេទសឥណា
្ឌ ដូចជាឥ្រន្ទ្របស្ថ, តក្កសិលា, កេមា្ពជៈ, អមរ-

វតី, ចាម ៉ , ទា្វរវតី, ក្លង
ិ ្គ ក៏្រតូវបានពួ កអម ូរមន-ែខ្មរ នាំមកេ

តាមកែន្លងនានា

ែដលខ្លួនបានមកកសាងឥទ្ធិពលថ្មែី ដរ។
ពួ កអម ូរមន-ែខ្មរ ែដលរត់ ពី្រកុងឥ្រន្ទ្របស្ថ មកេ
្រកុងែដល្លីសព្វ ៃថ្ងេនះ

េលើដងទេន្លមុនា ជិត

ី វ
បានមកតាំង្រកុងឥ្រន្ទ្របស្ថេលើៃផ្ទដលា

្រតង្រពំ ែដន
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សព្វ ៃថ្ង េ
េ

ថា បា៉កហិ នបូរ េឆ្នរខាងេកើតទេន្លេមគង្គ។ គួរឱ េជឿថា កុលសម្ពន
័ ្ធ

ក្នុង្របេទសលាវ គងមានតំណពី ពូជឥ្រន្ទ្របស្ថៈ
លូវន
ិ (Loven)

ស៊ក (Sork)

លាេម៉ត (Lamet)

សាពូ ន (Sapuan)

េងះ (Ngeh)

ថាប (Thap)

ងុងបូរ (Ngung Bo)

េ

ញា៉ហិ ន (Nha Heun)

ថឹ (The)

ពូ ណយ (Pü Noi)

អយ (Tou oi)

វន
ិ ុ (Ven)

(មានេ

ត)

ដក្រសងេដាយៈ ថាច់ សុតឹម

http://nakrean168.blogspot.com/
www.facebook.com/nakrean168
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