ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារ្សព្ត

uqv
អតថបទស្រាវស្រាវ

ដ ើមកំដ

ើត

ាតិខ្មែរ
សាស្ត្សា
ា ចារ្យបង្រៀន៖ ងោក អ៊ុ ក វប៊ុ
ិ ល

ងរ្ៀបងរ្ៀរងោយ៖ និស្សត្ក៊ុ
មទី១៦ (ស្.ភ.ន.វ.ស្/RULE)
ិ
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កម្មងឯកសារដែលម្រង់ អនកអងគម្ចចស់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក-លោកស្សី សាស្រ្សាត
ចារយ និសសិត្ និង អនកសិកាស្សាវម្ាវកំពុងដត្អានលនេះម្ចនចំណងលជើងថា “ដ ើមកំដ

ើតជាតិខ្មែរ”

ដែលាសមិរផ
ឋ លននការខិត្ខំម្រឹងដម្រងស្សាវម្ាវ និ ង លរៀរចំ លោយលយើងខ្ំុាម្កុមនិ សសិត្ថានក់
ឆ្នំសិកាមូលោឋន ម្កុមL1B6 ដផនកនី ត្ិសាស្រ្សត ននសាកលវ ិរ័លយភូមិនទនីត្ិសាស្រ្សត និងវ ិរ័
សាស្រ្សលត សែឋកិចច។
កម្មងឯកសារមួយលនេះ

ម្ត្ូវបានម្រសូត្លឡើងលោយការសិកាស្សាវម្ាវពីឯកសារនានា

និងតាមរសសនៈអនកម្បាជ្ និងកវ ីកនុងម្ពេះរាាណាចម្កកមពុា ក៏ ែូចាកនុងពិភពលោកដែលបាន
ល្វើការសិកាពីលែើមកំលណើត្ននាត្ិដខែរ
ងាយស្សូលែល់ការសិកាស្សាវម្ាវ

យកមកចងម្កងរញ្ូច លគ្ននកនុងលគ្នលរំណងផតល់ភាព
និងរលងកើនចំលណេះែឹងែល់ម្កុមនិសសិត្ឲ្យយល់ពីាត្ិររស់

ខលួនឲ្យកាន់ ដត្ចាស់ផងដែរ។
លយើងខ្ំុម្ចនលសចកតីលសាមនសរ ីករាយឥត្គណនា

ដែលម្ចនឱកាសចងម្កងឯកសារលនេះ

លឡើង។ ទាំងអស់លនេះគឺលែើ មបីជួយជំរញ
ុ ឲ្យម្រាពលរែឋដខែរម្ចនចំលណេះែឹង និងសាគល់ពីាត្ិររស់
ខលួនកាន់ដត្ចាស់ ម្ពមទាំងរណុត េះសាែរត្ី លចេះលសនហា និងដែរកាាត្ិដខែរឲ្យគង់វងសរហូត្ត្លៅ។
លយើងខ្ំុសងឃឹមលជឿាក់ថា ឯកសារលនេះនឹងផតល់នួវពុរិឋ និងជេះឥរធិពលែល់និសសិត្ និង ពលរែឋ
ម្គរ់ររ
ូ ឲ្យលគ្នរពស្សោញ់ាត្ិ ដខែរយ៉ា ងពិត្ម្បាកែ ម្ពមទាំងលជៀសវាងនូវការយល់ម្ចឡំលផសងៗ
ននកំលណើត្ាត្ិដខែរ។
ាចុងរញ្ចរ់លយើងខ្ំុសូមម្រសិរិព
ឋ រជយែល់ម្កុមនិ សសិត្ ក៏ែូចាម្រាពលរែឋរូលៅឲ្យជួរ
ម្ររេះនឹងសំណាងលអ

សុខភាពលអ

ចិត្តគំនិត្ម្ជេះថាល

និង

ការសិកាស្សាវម្ាវម្រករលោយ

លាគជយ ម្គរ់លពលលវោ និង ម្គរ់រីកដនលង។
សូមជនរួមាត្ិដខែរម្គរ់ររ
ូ ចងចាំថា ត្នមលពិត្ម្បាកែររស់ាត្ិ គឺសិត្
ថ លៅម្ត្ង់ ការខិត្ខំ
ម្រឹងដម្រង យកចិត្តរុកោក់ កុងការសិ
ន
កា ដសវងយល់ពីាត្ិ សាសន៍ ររស់យុវនិសសិត្រចចុរបនន រួម
ទាំងកូនដខែរជំនាន់លម្កាយៗលរៀត្។
ល្វើលៅភនំលពញ, នែងរី១៨ ដខកកកោ ឆ្នំ២០១១
ថានក់ L1B6 ដផនកនីត្ិសាស្រ្សត
ម្កុមរី ១៦
i
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យយើងខ្ុំញជានិស្សិតឆ្នុំស្ិក្សាមូលដ្ឋាន រក្សុមL1B6 ននសាក្សលវ ិទាល័យភូ មិនទនីតិសាស្តស្រ និង

វ ិទាសាស្តស្រយស្ដ្ាក្សិច្ច ស្ូមថ្ថលងអុំ ណរគញ ណ និ ងស្ថ្មរងនូ វការយោរពយ៉ា ងយសាមោះស្ម័រគច្ុំ យ

ោះ ៖

 មាតាបិតាយយើងខ្ុំញ ថ្ដ្លបានផរល់ក្សុំយណើត ជួយផគត់ផគង់ យរជាមថ្រជង ឧបតថមភទុំងស្មាភរៈ

និងថវ ិការគប់ ថ្បបយ៉ា ង រពមទុំងជុំ រញ
ញ យលើក្សទឹក្សច្ិ តរ ឲ្យយយើងខ្ុំញបានស្ិក្សាយរក្សបយក្សច្ុំយណោះដ្ឹង
និងកាលយជាពលរដ្ាលក្ស
អ ញងស្ងគ
ន
មដ្ូ ច្នថៃយនោះ។

 ឯក្សឧតរម សាក្សលវ ិទាធិ ការ សាក្សលវ ិទាធិការរង គណៈក្សមមការ និងសាស្តសារចារយនន

សាក្សលវ ិទាល័យភូមិនន
ទ ី តិសាស្តស្រ និ ងវ ិទាសាស្តស្រយស្ដ្ាក្សិច្ច ថ្ដ្លបានខិតខុំ ដ្ឹក្សនុំ និងរគប់រគង
ក្សនញងយោលបុំណងបណញរ ោះបណ្ត
រ លធនធានមនញ ស្ស យដ្ើមបីីជាស្រស្ររទងងននរបយទស្ជាតិ ។
 យោក្សសាស្តសារចារយ អ៊ុក វិប៊ុល ថ្ដ្លជាសាស្តសារចារយមញខវ ិជាាវបបីធម៌ទូយៅននថ្ននក្ស់ឆ្នុំស្ិក្សា
មូលដ្ឋាន ថ្ដ្លបានបង្ហាត់ បយរងៀន ជួយយលើក្សទឹ ក្សច្ិ តរ រតួស្រតាយផលូវ និ ងផរល់ដ្ុំបូនមនលអៗដ្ល់
ក្សិច្ចការស្រសាវរជាវយនោះ។
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

І. សេចក្តីសផីើម
គ្រប់គ្បទេសទៅទលើសាកលទោក តែងតែទកើែទេញពីគ្កុមមនុសសតដលជាៃនកបទងកើែជាែិ
សាសន៍ទរៀងៗខ្លួន។ ជាែិ សាសន៍ របស់មនុសស រឺ បានមកពី មនុ សសជាៃនកបទងកើែ និ ងតកច្េន។ ពួក
ទរទាំងទ

ោះបានបទងកើែេឹកដី ៃរ ិយធម៌ វបបធម៌ េាំទនៀមេាំោប់ គ្បច្ពណី ភាសា ៃកសរ និងរទបៀប

រស់ទៅកនុងសងគមរបស់ពួកទរ។ ជាែិ សាសន៍ ខ្លោះពុាំ មានៃរ ិយធម៌ របស់ខ្ួនទេ
ល
រឺ លួេេមលងពីជាែិ
សាសន៍ដ៏ច្េ ឬយកមកតកច្េនឲយក្លលយជារបស់ខ្ួន។
ល
ទោយតែកជាែិសាសន៍ ខ្លោះក៏ មានៃរ ិយធម៌
របស់ទរផ្ទទល់តដរ។

ជនជាែិតខ្ែរគ្ែូវបានចាែ់េុកថាជាជនជាែិមួយតដលមានៃរ ិយធម៌េាំណាស់

ជាងទរ។ យ៉ា ងណាមិញ ជនជាែិតខ្ែរបានឆ្លងក្លែ់នូវេិដភា
ឋ ពជាទគ្េើនតាមសម័យក្លលនីមួយៗ

មានទាំងភាពរុងទរឿង និងជូរេែ់។ មិនតែប៉ាុទណាណោះ គ្បទេសតខ្ែរបានជួ បគ្បេោះនូវភាពវ ឹកវរទៅកនុង
ច្ផទគ្បទេសទោយសារតែភាពទធេសគ្បទេសរបស់ៃនកដឹក
យ៉ា ងទោរទៅរបស់គ្បទេសជិែខាង។

ាំតខ្ែរមួយេាំនួន

ទោយទេែុទនោះទេើយ

និងក្លរឈ្លលនពាន

ទេើបទធេើឲយតខ្ែរេេួលរងទគ្រោះ

ទោយបាែ់ បង់នូវភសតុតាងជាទគ្េើនតដលបញ្ជ
ជ ក់ ពីៃែតសញ្ជាណ

និ ងទដើ មកាំ ទណើែរបស់ខ្ួន។
ល

បញ្ជ
ា ទនោះតែងតែទចាេទែើង ទៅទពលតដលទរទធេើក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវពីៃរ ិយធម៌ និងគ្បវែតិសាស្រសត
តខ្ែរ។ កូនតខ្ែរគ្រប់ៗរូបរួតែយល់ដឹងឲយបានេាស់ពីបញ្ជ
ា ទនោះ។ ទដើមបីទោោះស្រសាយនូវបញ្ជ
ា និង
ទដើមបីបទ្ជៀសនូវរាល់ក្លរភាន់គ្េលាំ ទទោះបីជាមានឧបសរគយ៉ាងណាក៏ទោយ ក៏មានៃនកសិកា
ស្រសាវគ្ជាវមួយេាំនួនបានពាយមទបើកកក្លយនូវេាំព័រគ្បវែតិសាស្រសត
រយៈភសតុតាងខ្លោះតដលបនសល់តាាំងពី បុរាណក្លលមក។ កនុងទ

ទោយទធេើក្លរស្រសាវគ្ជាវតាម

ោះ ៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវបានសិកា

ទៅទលើសាថនីយ៍គ្បវែតិសាស្រសត ជី កកក្លយ និ ងពិទសាធវែថុទគ្បើ គ្បាស់ទផសងៗពី បុរាណ គ្ពមទាំងបាន
សិកាបតនថមទៅទលើសាស
ទរឿងទគ្ពងទផសងៗទេៀែ។

េាំទនៀមេាំោប់គ្បច្ពណី ៃកសរ ភាសា កតាតជីវសាស្រសត និងគ្បភព

ទោយសារតែភសតតាងទាំ
ងទនោះទេើយទេើបទធេើឲយៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវ
ុ

អាេទធេើក្លរសននិោឋនពីទដើមកាំទណើែជាែិតខ្ែរទនោះបាន។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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ទទោះបីជាបានឆ្លងក្លែ់ក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវយ៉ា ងលអិែលអន់យ៉ាងណាក៏ទោយ
មានេាំទណាេបញ្ជ
ា តដលទកើែទេញពីក្លរយល់ទ

ើញរបស់ៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវ

ី តជ្តិខ្ខែរ

ក៏វាទៅតែ

ទោយពួកទរទធេើ

ក្លរបទ្ចញេសសនៈខ្ុសៗរនទោយសមាអងទលើភសតុតាងទរៀងៗខ្លួន។ ដូេទនោះ បញ្ជ
ា ទនោះទៅតែជា
េមងល់របស់កូនតខ្ែរ។

ប៉ាុ តនតទយើងក៏ អាេថទធេើក្លរគ្បមូ លផតាំុនូវសមិ េក
ធ មែច្នបញ្ជ
ា ទដើមកាំ ទណើែជាែិ

តខ្ែរទនោះតដរ រឺមែិតដលថាតខ្ែរមានទដើមកាំទណើែមកពីឥណា
ា និងមែិតដលថាតខ្ែរមានទដើមកាំទណើែ
ជាជាែិពិទសសមួយ។ ទោយសារតែមានមែិទាំងទនោះទេើយ ទេើបទកើែមានក្លរទចាេសួរថា “ទែើ
តខ្ែរមានទដើមកាំទណើែពីណាពិ ែគ្បាកដ ទេើយទោយសមាអងទលើភសតុតាងៃេីខ្លោះ?” ។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
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ី តជ្តិខ្ខែរ

ІІ. ត ួសេចក្តី
ក. តាមទេសនៈរបេ់អ្ក
ន ស្រាវស្រាវ
ៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវពីតខ្ែរជាទគ្េើន

បានពាយមសិកាស្រសាវគ្ជាវតសេងរកពីទដើមកាំទណើែ

ពិែគ្បាកដរបស់តខ្ែរ។ មែិតដលទរគ្បមូលបានទ

ោះមានពីរខ្ុសៗរនរឺ តខ្ែរមានទដើមកាំទណើែមកពី

ឥណា
ា និងតខ្ែរមានទដើមកាំទណើែជាជាែិពិទសសមួយ។
១. ខ្មែរមានស ើមកំស
េសសនៈតបបទនោះ

ើតមកពើឥណ្ឌ
ា

ទោកឧកញ៉ា ឈឹម

គ្កទសម

បានបញ្ជ
ជ ក់យ៉ាងពឹសាារកនុងទសៀវទៅ

“ពងាវតារតខ្ែរភារ១” ទបាោះពុមពទៅភនាំទពញរ.ស១៩៧១។ ទោកបានសរទសរជាអាេិ៏ថា ៖
តដលបានស្រសាវគ្ជាវតាមផលូវគ្បវែាិសាស្រសាមកទេើយ

គ្បាកដថា

តាម

តដនឥណា
ា ភារខាងែបូងកនុង

េាំទណាមគ្បទេសឯទេៀែ រឺគ្ែង់តដលទៅថាេកខិណាបថ ឬ េកសិណាេធីទរលមានគ្បទេសមួយ
ទឈ្លែោះ“កុទមរុ” តដលជាគ្បទេសធាំមានគ្បជាជនកុោះករទគ្េើនរឺជាគ្បទេសរបស់តខ្ែរៃាំពីបុរាណក្លល
មក ។...ទឈ្លែោះជាែិតខ្ែរទៅគ្ែឹមគ្ែូវតាមសូរស័ពទ ទដើមថា“កុទមរុ” ដូទេនោះតែតាមសាំទលងនិយយជា
ធមែតាថាកុទមរុេាំ
៏ នងដូេទឈ្លែោះភនាំសុទមរុ។
៏

លុោះយូរមកទឈ្លែោះទនោះបានក្លលយទេញទៅទេៀែគ្បាកដ

ទៅសិោចារ ឹករបស់តខ្ែរថា “ទកែរ” ទៅជាសទមលងផសាំ ទគ្ក្លយសម័យសិោចារ ឹកមកបានតគ្បថា
“តខ្ែរ”។...តាាំងពីទគ្ក្លយពុេទក្លលគ្បមាណ២០០ឆ្នាំជាទដើមមក ជនជាែិតខ្ែរបានទផាើមផាយមកកនុង
តដនសុវណណភូមិ។...ពួកខ្លោះមកទោយប៉ាងទដើមបីរកសុីលក់ដូរតាមធមែតា ពួកខ្លោះមកទោយរែ់សឹក។
...ៃនកតដល

ាំអារយធម៌ ពីឥណា
ា មកផាយកនុងតផនដីអាយទនោះរឺ

តខ្ែរអាស្រស័យជាែិតខ្ែរជាៃនកមាន

អារយធម៌ខ្ពង់ខ្ស
ព ់ ទាំងមានឥេធិពលទេើបអាេផាយអារយធម៌ របស់ខ្ួនទៅទលើ
ល
ជាែិ ទាំងឡាយតដល

ទៅទគ្ក្លមៃាំណាេ និងជាែិទាំងឡាយតដលទៅជិែខាងទេៀែផង ទោយទេែុទនោះទេើបមានឆ្យ
ថាៈ“តខ្ែរជាឥណា
ា េី២ទៅកនុងតដនសុវណណភូមិ”។ ខ្តដលថា “តខ្ែរទយើងផាយមកពីឥណា
ា ” ដូទេនោះទែើ

មានៃេីខ្លោះជាសាំអាងែបថាទគ្ៅពីជាែិ និ ងទឈ្លែោះគ្បទេសដូេទពាលទេើយទៅមានភសាតាងយ៉ា
ង
ុ
ដច្េទេៀែជាទគ្េើនយ៉ា ងជាសាំអាងៈ
 លកខណៈៃកសរនិងភាសា
 លេិធគ្បច្ពណីនិងសាស
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
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 ពងាវតាវនិងទសេកាីកែ់ទេែុ
...ជាែិតខ្ែរ

និងជាែិជាេជាមាចស់ស្រសុកទដើម

សពេច្ថងទនោះ។...តខ្ែរកនុងជាំ

បានរួមរនទៅជាជាែិមួយទៅថាកុទមរុរឺជាតខ្ែរ

ន់ ទដើមរូបរាងទគ្េើនស្រសុងៗគ្េមុ ោះស្រសួេ

សមបុរក្លយទមែស្រសតៃម..ឯជន

ជាែិជាេលកខណៈរូបរាងជាយ៉ា ងមធយមសបបុរក្លយសគ្ជោះរូបទគ្េើនលអ។...ពងាវតារភូមាថាមន និង
តខ្ែរជាបងបអូនផងរនេុោះមកៃាំពីឥណា
ា ទាំងពីរពួក តែពួកមនផាយមកមុនទរបនាិេ ។

េសសនៈរបស់ទោកឧកញ៉ា ឈឹម គ្កទសម ខាងទលើទនោះមានជនបរទេសយល់ស្រសបតាម

និងយកទៅទគ្បើគ្បាស់ជាផលគ្បទយជន៏របស់ទរតថមទេៀែ ។ ទោកPierre Loti ៃនកនិពនធបារាាំង
ដ៏លបីលាញមួយរូបបានសរទសរកនុងទសៀវទៅទឈ្លែោះ

ថា « le people khmer,

Rameau détaché de la grande race aryenne… »(គ្បជារាស្រសាតខ្ែរជាតមកធាងតដលោេ់ទេញពី
មហាៃាំបូរអារយ...) ។ េាំតនកទោកមុាំទសនីគ្បាទមាជទមធារ ីច្ថៃមែុោក្លរៃនារជាែិ

េី គ្កុងឡា

ទៃ (La Haye) បានទលើកយកេសសនៈតបបទនោះមកទធេើជាេមិែទដើ មបីគ្បឆ្ាំងនឹ ងតខ្ែរទយើងកនុងទរឿង

កាីគ្បាសាេគ្ពោះវ ិហារទេើយតដលសារពែ៌ មានទសៀមទឈ្លែោះ“ឆ្វ ច្ថ” េុោះច្ថងេី៣១ែុោ១៩៥៩បាន
រ ាំលឹកថាៈ “មុាំទសនីគ្បាទមាជ បាននិយយថាពពួក“ខ្ម”ជាជនពូជៃាំបូរឥណា
ា ។ ជនជាែិច្ថមាន
ទដើមកាំទណើែកនុងទខ្ែាេិនយូនណាន

បានវាយយកទជារជ័យទៅទលើជាែិខ្មរេូែដល់ពួកទន

គ្ែលប់ទៅស្រសុកឥណា
ា វ ិញ។ តដនដី តដលពីទដើ មពួ កខ្មតាាំងទៅក៏ក្លលយទៅជាដីច្ថទេើយគ្បជាជន
ច្ថក៏តេកខ្លួនឯងជាពី រគ្កុម។ គ្កុមេីមួយមកតាាំងទៅែាំបន់េាំ

បតដលទរឲយទឈ្លែោះសពេច្ថង“កមពជា”
ុ

ឯគ្កុមមួយទេៀែ បានតាាំងទៅែាំបន់ខ្ស
ព ់ទេើយទៅតថរកាទឈ្លែោះច្ថដតដល ។
២. ខ្មែរមានស ើមកំស

ើតាាតិពិសេេម ួយ

ទយបល់តដលេេួលសាគល់ថា

ជាែិ តខ្ែរជាជាែិ ពិទសសមួយសថិែកនុងៃាំបូរមន-តខ្ែរទេើយ

បានកទកើែទែើង ទៅភូមិភារអាសុីអាទរនយ៍ទនោះតែមាង។ ទនោះរឺជាេសសនៈរបស់ទោក Bernard
Philipe Groslier និង Marcel Talabot ជាទដើម។ ទោកទាំងពី រទនោះយល់ថាកនុងសម័ យ បុ ពេគ្បវែាិ
សាស្រសាដ៏យូរលង់ណាស់មកទេើយ
អាសុីអាទរនយ៍

មានមនុសសពូជខ្ុសៗរនបានទធេើដាំទណើរពី ខាងទជើងេុោះមក

ទេើយផសាំក្លែ់ជាមួយរន។

តាមក្លរបា៉ា នសាែនរបស់ទោកទាំងពីរ

ៃាំបូរតខ្ែរ-មន

ទយើងទកើែពីរក្លរផសាំក្លែ់រវាងពូជទមឡាទនសុីយង និងពូ ជឥណូា ទនសុីយង ទេើយបានរស់ទៅទលើ
េឹកដីោែសនធឹងពីទឆ្នរសមុគ្េេិន រេូែដល់គ្ពាំគ្បេល់គ្បទេសឥណា
ា ។
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

រួរកែ់សមាគល់ផងតដរថា

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

ទយបល់េីបីទនោះមានលកខណៈស្រសបទៅនឹងេសសនៈរបស់តខ្ែរ

ពីទគ្ពាោះទបើទយើងសាំអាងទៅទលើទរឿងទគ្ពងតខ្ែរក៏ទោយ

លុោះគ្តាតែមាន

ង

រទៅស្រសុកតខ្ែរទនោះ

ឯង ទេើបគ្ពោះទថាង (តដលទរថាមកពីគ្បទេសណា
ា ) បានជួបគ្បភពរនទោយបានគ្រប់គ្រងស្រសុក
រកធលកទនោះតដរ ទេើ បឥណា
ា អាេផាយៃរ ិយធម៌របស់ខ្ួនបានខ្ល
ល
ោះ េូ លកនុងស្រសុកតខ្ែរ ទេើយមា៉ា ង
ទេៀែ

ៃរ ិយធម៌តខ្ែរពុាំតមនទេើបតែរ ីកដុោះោលទែើង

ទៅទពលេេួលៃរ ិយធម៌ឥណា
ា ប៉ាុទណាណោះទេ

ទពាលរឺជាៃរ ិយធម៌មួយមានេាំ ណាស់ទៅកនុងេាំ ទណាមៃរ ិយធម៌

តដលមានេាំ ណាស់ជាងទរកនុង

ពិភពទោក ទេើយបានទកើ ែទែើងទៅកនុងអាសុីអាទរនយ៍ តាាំងពីសម័យបុពេគ្បវែាិសាស្រសាដ៏យូរលង់
ណាស់មកទេើយ រឺតាាំងពីមុនឥណា
ា េូ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 d´habitants, ou en aurait
elements indigenes en masse: les people khmer est un people autochtone hindouise´´ (មិន
តមនដូេៃនកខ្លោះបានយល់ទ

ោះទេថាជាគ្បជារាស្រសាមួយ តដលមានទដើមកាំទណើែជាឥណា
ា សុេសា
ធ
ធ

ទេើយបានមកតាាំងទៅកនុងែាំ បន់មួយរែនមនុសស

ឬក៏បានកាំចាែ់ពួកៃនកស្រសុកទោយសមាលប់

ឬ

និរទេសទាំងេេូង គ្បជារាស្រសាតខ្ែរ រឺជាៃនកស្រសុកទដើមតដលបានេេួលឥេធិពលៃរ ិយធម៌ឥណា
ា )។
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 មិនតមនជាពូជសាសន៏ឥណា
ា ទេ ទនោះជាលេធផលច្នក្លរផសាំក្លែ់ទគ្េើ នជាមួយ

-

នឹងទមឡានីទសយង ឥណា
ា សុីយង....)។
េាំតណកឯទោក Philippe Devillers តដលជាៃនកស្រសាវគ្ជាវបារាាំងមានក់ទេៀែ បានសរទសរ
កនុងទសៀវទៅ L´Asie du SudEst កាលេី ២ថា «.....Khmers, peuple de meme souche

ethnolinguistique que les Mons».......(តខ្ែរជាជនជាែិតដលមានឬសរល់ខាងជាែិសាសន៍ និង
ភាសាជាមួយនឹងជនជាែិមន)។
សរុបទសេកាីមក

ទយើងទ

ើញថាលេធផលច្នក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវរបស់ទោក

Maurice

Glaize ទោក Henri Marchal និង ទោក Philippe Devillers ដូេបានទរៀបរាប់រេ
ួ មកទេើយរឺជា
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

ក្លររាំគ្េនូវេសសនៈរបស់ទោកៃនកគ្បាជញទាំងឡាយ តដលបានចាែ់េុកជាៃាំបូរតខ្ែរ-មន ជាៃាំបូរ
ពិទសសមួយ។
ទបើតាមឯកសារថែី តដលទបាោះពុ មពផាយទៅសេរដឋអាទមរ ិកទៅឆ្នាំ១៩៦៤ (Ethnic groups
of mainland south- East Asia) ៃាំបូរតខ្ែរ-មនមានរនទាំងៃស់ ៧៦ គ្កុមរស់ទៅចាប់ពីគ្បទេស
ឥណា
ា ភារខាងទកើែរេូែដល់សមុគ្េេិន ទោយក្លែ់តាមគ្បទេសភូមា គ្បទេសច្ថ គ្បទេសឡាវ
គ្បទេសទវៀែណាម និងសាធារណរដឋតខ្ែរ។ កនុងេាំ ទណាមជនជាែិ តខ្ែរ-មនទាំងឡាយ មានតែតខ្ែរ
និងមនទេតដលបានកសាងៃរ ិយធម៌ខ្ពស់ជាងទរ ទគ្ពាោះមា៉ា ងទោយ ទេែុជនជាែិទាំងទនោះ បាន
ទៅរស់ទៅគ្ែង់វាលេាំ
យ៉ា ងគ្បទសើរ

បច្នេទនលធាំៗតដលមានជីជាែិលអ

តដលអាេគ្បកប របរកសិកមែ បាន

ទេើយមា៉ា ងទេៀែទោយមានក្លរគ្បាស្រស័យទក់េងនឹងជនបរទេសតថមទេៀែផង។

ជនជាែិតខ្ែររស់ទៅគ្ែង់វាលេាំ

បច្នេទនលទមរងគ

(គ្បទេសទសៀម) និងែាំបន់វាលេាំ

ឯជនជាែិមន

រស់ទៅគ្ែង់ែាំបន់ទមណាម

បច្នេទនលឥរាវែី (គ្បទេសភូមាសពេច្ថង)។ េាំតណកឯជនជាែិ

តខ្ែរ-មនឯទេៀែតដលរស់ទៅតាមច្គ្ពភនាំ ទសទើរតែរែនេាំ

ក់េាំនងជាមួយរនផងទ

ោះក៏ទ

ើញថារែន

ក្លររ ីកេទគ្មើ នលូែោស់ ទៅេន់ ទខ្ាយសឹងតែគ្រប់ វ ិស័យទាំងៃស់។ ទោយទេែុ ទនោះទេើយបាន
ជាៃនកគ្បាជញទោកបានយកទឈ្លែោះពីរទនោះរឺ មន និងតខ្ែរ សគ្មាប់សមាគល់ៃាំបូរ ទាំងមូល រឺៃាំបូរតខ្ែរ

មន ប៉ាុតនាតខ្ែរទយើងបានផ្ទលស់ទឈ្លែោះទនោះពីមន-តខ្ែរ មកជាតខ្ែរមនវ ិញទគ្ពាោះទយើងយល់ថាតខ្ែរ ទយើង
ជាធាែុសាំខាន់ជាងទរ ទគ្ពាោះជាជនជាែិមួយមានរនទគ្េើនជាងទរ ទេើយ មានឋានៈគ្បកបទោយ
ឯករាជយ ៃធិបទែយយ និងៃរ ិយធម៌ខ្ង
ព ់ខ្ស
ព ់តថមទេៀែផង។ រួរបញ្ជ
ជ ក់ផងតដលថាក្លរតកតគ្បរួេ

មកទេើយទនោះ បានេេួក្លរយល់ គ្ពមពីៃងគក្លរយូទណសកូ កនុងសម័យគ្បជុាំ ក្លលពី តខ្ែុ ោ-វ ិេឆិក្ល
ឆ្នាំ១៩៧០ ទេើយ។

ឈរទលើមូលោឋនច្នក្លរស្រសាវគ្ជាវរបស់ៃនកគ្បាជញមួយេាំ នួន

ទោកបានទលើកនូ វភសាតាង
ុ

ទដើមបីជាសកខីភាពមកបញ្ជ
ជ ក់ កុងក្លររាំ
ន
គ្េនូវៃាំណៈៃាំ ណាងរបស់ខ្ួន
ល
តដលថាតខ្ែរពិែជាមានទដើ ម
កាំទណើែជាជាែិ ពិទសសមួ យតដលសថិែកនុងៃាំបូរ តខ្ែរមនពិែគ្បាកដទ

ោះមានដូេខាងទគ្ក្លមៈ

ម. ភេីុតាងខ្ លបញ្ជ
ា ក់ថាខ្មែរាាតិពិសេេម ួយៈ
១. ាេនា

មនុសសជាន់ទដើមទជឿថាមនុសសសាលប់ទៅមិនសូនយទេ
ពួកតខ្ែរទលើតដលរស់ទៅទលើខ្ពង់រាបសពេច្ថង
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្

រឺមានគ្ពលឹងទៅចាប់ជាែិថីែទេៀែ។

ក៏ទៅមានជាំទនឿតបបទនោះតដរពួកទនោះតេកគ្ពលឹងជាបី
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

គ្បទភេរឺ

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

គ្ពលឹងធាំ តដលទេញពីខ្ួនមនុ
ល
សស៦តខ្មុនទពលសាលប់ គ្ពលឹងែូេទេញទៅទពលសាលប់

និងគ្ពលឹងខ្លោះទេៀែសាលប់ ៦តខ្ទេើយទេើបគ្ពមទេញ(១៦)។ ដល់ក្លលណាមនុសសសាលប់ទៅទរយក
ទៅកប់ ទេើយយកទគ្រឿងគ្បោប់តដលបុរល
គ ទ

ោះធាលប់ទគ្បើយកទៅកប់ជាមួយតដរ ទដើមបីេុកឲយទគ្បើ

គ្បាស់ែទៅទេៀែ។

តែក្លលណាមនុ សសសាលប់ ទរតែងទរៀបទគ្រឿងបនលុង

តខ្ែរទយើងសម័យឥែូវ

គ្បទរនេាំទពាោះគ្ពោះសងឃ ទដើ មបីប្ូជ នឲយៃនកសាលប់ទ

ោះតដរ។ ទបើតាមក្លរស្រសាវគ្ជាវរបស់បុពគ្េ បវែាិ

វ ិេូ មនុសសជាន់ទដើមនិយមប្ុច ោះទខាែេកែនងគ្កែ ឬទគ្ក្លមថែដុល(dolmen ឬ menhir)ទោយោក់
ុ
ឲយសពៃងគុយ។ េមាលប់ ទៅសថិែទសថររេូែមកដល់សពេច្ថងៈ ទបើក្លលណាមានវរជនសាលប់ ទរយក
ទៅោក់កុងទក្លដធ
ន
តដលគ្បតេលជាក្លលយមកពី គ្កែទ

ោះទេើយ

ឯធាែុរបស់រាស្រសាសាម្ា ក៏ទរ

យកទៅោក់កុងទក្លដធ
ន
ទេើយប្ុច ោះកនុងទេែិ យតដរ។

ផលវ ិបាកសាំខាន់ តដលេូរទេញពី ជាំទនឿតដលថា

មនុសសសាលប់ទៅមិនសូនយរឺជាំទនឿទលើ

ទខាែេអារកសៃនកតាទនោះឯង។ ៃនកតាជាគ្ពលឹងច្នជនតដលសាលប់ទៅ ទេើយតែទៅតថរកាទមើលសុខ្
េុកខដល់កូនទៅែទៅទេៀែ(ទបើជាស្រសីទរទៅថាៃនកដូន)។តខ្ែរទយើងសពេច្ថងទៅមានជាំទនឿទលើៃក
ន តា
ទគ្េើនទៅទែើយ ជាពិទសសកនុងេាំ ទណាមៃនកតស្រសេាំក្លរ ទោយតខ្ែរទយើងទជឿថា ៃនកតាមានកាំោង
ាំ
ខាលាំងពូតកណាស់ មានមេិេិធរ ិេធិៃសាចរយ។ ៃនកតារឺជាបុពេជនតដលជាៃនកក្លប់ឆ្ករច្គ្ពកសាងភូមិ

ស្រសុកដាំបូងបងអស់ ទមកន្ទ្ ទ ញ ទមេ័ពខាលាំងពូ តកតដលបានសាលប់ ទៅកនុងបុពេទេែុជាែិ មាែុភូមិជា
ទដើម។ ៃនកតាខ្លោះមានខ្ទម ទរាង អាស្រសម ជាលាំទៅ ៃនកតាខ្លោះរែនលាំទៅទេ។ ៃនកតាមានឋានៈមិន
ទសែើរនទេ មានជាន់ មានថានក់តាមលាំោប់លាំទោយ។ ៃនកតាតខ្ែរទៅពាសទពញគ្បទេសកមពុជាគ្រប់
គ្េកលាក ដូេជាតាមវែាអារាម វាលតស្រសេាំក្លរ ច្គ្ពភនាំគ្កាំថែ េទនល សទឹង បឹងបួ សមុគ្េ ទដើមទឈើ ធាំៗ េី
េួលខ្ពស់ៗជាទដើម។ ៃនកតាទៅភូមិណាជាៃនកេេួ លបនទុកទមើលក្លរខ្ុសគ្ែូវតថរកាភូ មិទ
ៃនកណាទធេើៃាំទពើមិនរបបីទៅទលើៃក
ន តា

ទេើយទរក៏បានជាសោះទសបើយទែើងវ ិញ។

ៃនកទ

ោះនឹងេេួលេណាកមែ។

ោះ។ ទបើ

ទគ្ក្លយពីតសនទគ្ពនរួេ

ៃនកស្រសុកេូលេិ ែាទៅបន់ស្រសន់ ៃនកតា

សុាំឲយបានសុខ្

សបាយ ឲយបានផលតផលផ្ទកលអ ឲយសែេពាេនៈ គ្បាសចាកជាំងឺ ឲយមានេឹកទភលៀងគ្រប់គ្រន់ កុាំឲយ
សែេសុីដាំ

ាំ កុាំ ឲយមានេាំបាាំង កុាំ ឲយមានៃសនាិសុខ្ជាទដើម។ ែាំបន់ខ្លោះទរទធេើពីធីបុណយទែើងៃនកតា

គ្បចាាំឆ្នាំយ៉ាងរគ្រឹករទគ្រង ទដើមបីសុាំទសេកាីសុខ្ពីៃនកតាជាទដើម។ ពួកតខ្ែរទលើក៏មានជាំទនឿដូេរន
ទនោះតដរ ទេើយទរទៅៃនកតាថា“គ្ពោះ”។ ដូទេនោះទយើងទ

ើញថា ពួកៃនកស្រសុកមានេមាលប់ ទររព បូជា

ដូនតាទនោះទស្រសេទៅទេើយ ទៅទពលឥណា
ា េូលមកដល់។ លុោះលេធិពុេសា
ធ
ស

ាំេូលមក ជាំទនឿ

តដលចាែ់ ថាមនុសសសាលប់ ទៅមិនសូនយ ទគ្ពាោះមានវ ិញ្ជាណទៅកទកើែជារូបថែីទេៀែក៏មានលកខណៈ
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

គ្បហាក់គ្បតេល និងជាំទនឿរបស់ៃនកស្រសុកឲយ (គ្ពលឹងទេើយនឹងវ ិញ្ជាណមិនដូេទបោះបិេទេ)ទេើយ
ក៏បានពួកទនោះេេួលយកទៅ។ សពេច្ថងទនោះ បុ ណយភជាំុបិណារឺ ជាបុ ណយសាំទយររវាងជាំ ទនឿតបបពុ េធ
សាស

និងជាំទនឿរបស់ៃនកស្រសុកឲយ។

មនុសសជាំ

ន់ទដើមមានជាំទនឿមា៉ា ងទេៀែថា

កតនលងសាំរាប់ទររពបូជារឺសិែ
ថ ទៅទលើកាំពស់

មានកាំពូលភនាំជាទដើម។ រឺ ជាំទនឿតបបទនោះទេើយតដលបទងកើែឲយមានេសសនៈឲយមានកសាងគ្បាសាេ
ភនាំៈ ទៃែណូវ ិេូខ្លោះដូេជាទោក Quarit Ches WaTes បានពនយល់ថាគ្បាសាេភនាំជាែាំណាងភនាំ ឯ
លិងគែមកល់កុងគ្បាសាេភន
ន
ាំ រឺជាែួៃនកតាទនោះឯង។
ជាំទនឿមួយទេៀែរបស់ៃនកស្រសុកទដើមតដលរួរទអាយកែ់សាំរល់តដរ
ទគ្ពាោះដី ជាមូលោធនផាល់នូវស្រសូវៃងករជាអាហារសាំខាន់ ។ ជាំ ទនឿទនោះ ទរទ

រឺក្លរទររពទេពាាដី

ើញមានរ ាំលឹកទែើងវ ិញ

កនុងពិធី “គ្េែ់គ្ពោះនងគ័ល” ទបើករដូវទធេើតស្រសេាំក្លរ។
២. ទំសនៀមទំលាប់
កនុងវ ិស័យទនោះមានក្លរេុកស្រសីជាធាំ កុងគ្រួ
ន
សារ និងកនុងសងគម(Matriarcat) និងក្លររាប់ញែិ

តាមតខ្សស្រសឡាយ ខាងមាាយ(filiation en ligne maternelle)។ េាំទពាោះតខ្ែរទយើងទរលសាំខាន់ខាង
ទលើទនោះ តែងបានបនសល់នូវោនជាក់ ោក់់តាាំងតែពី ទដើមរេូែមកដល់សពេច្ថង។ យ៉ា ងណា មិញ
ទរឿងទគ្ពងតដលទក់េងនឹងក្លរបទងកើែបឋមវងស
(េុនទេៀន

និង

ទេើយតដលៃនកគ្បវែាិសាស្រសាេិនបានកែ់គ្តាេុក

ងលីវយី)បានបង្ហាញថាៃនកដឹ ក

ាំសងគមតខ្ែរកនុងសម័ យទដើមមានទភេជាស្រសី។

ឯសិោចារ ឹកបានឲយពែ៌មានថា ទៅសម័យៃងគរស្រសីមានៃាំណាេេុកោក់តេកចាយគ្េពយ

សមបែាិគ្រួសារតាមេាំ ណង់ េិែារបស់ខ្ួនទោយមិ
ល
នបាេ់ សុាំទយបល់ពីបីទា េេាំតណកបាីវ ិញ ទបើ េង់ទធេើ
ៃាំទណាយគ្ែូវេេួលក្លរយល់គ្ពមពីគ្បពនធជាមុន ឬទបើពុាំដូទចានោះទេទល់តែបញ្ជ
ជ ក់ថាគ្េពយទ

ោះជា

គ្េពយផ្ទទល់របស់ខ្ួនជាបា
ល
ីឥែមានទក់ េង និងគ្បពនធទេ។ មា៉ា ងទេៀែ ក្លរតេកទករមែ៌កតែងទធេើ

តាមតខ្សស្រសឡាយខាងស្រសីជាដរាបៈ ក្លរទផទរង្ហរជាគ្ពាេែណ៏មិនគ្ែូវទផទរពីឪពុកទៅកូនទេ តែគ្ែូវ
ទផទរពីឪពុកមាទៅកូនគ្បុសរបស់កូនស្រសី ឬក៏ពីឪពុ កមាទៅកូ នគ្បុសរបស់កូនស្រសីច្នបអូនស្រសីរបស់ខ្ួល
ន។ របបតេកទករមែ៌កទោយចាប់យកតខ្សស្រសឡាយខាងមាាយជាធាំ (matrilinéarité) គ្ែូវទរយក
ទៅៃនុវែាកុងក្លរទផទ
ន
ររាជសមបែាិទេៀែៈ សិោចារ ឹកតគ្បរូប(៩៦១)បានឲយដឹងថា គ្ពោះបាេរាទជន្ទ្នទ
វរ ែ័នេី២ មានគ្ពោះបិតាគ្ពោះ

មមទេន្ទ្នទវរន
័ ែ តដលមានទដើមកាំទណើែទៅភវបុរ (ទេនឡាដីទរក) ឯ

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

គ្ពោះមាតាគ្ពោះ

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

មមទេន្ទ្នទទេវ ីជាបងបទងកើែរបស់គ្ពោះបាេយទសាវរនេី
័ ែ ១ ជាកសគ្ែខាង ទសាមវងស

ទោយទេែុទនោះទេើយទេើបគ្េង់អាេេេួលរាជសមបែាិពីគ្ពោះបាេេសិវរនេី
័ ែ ៤ ជាកសគ្ែទសាមវងស
បាន(១១)។

រួរកែ់សាំរល់ថាមានទរឿងទគ្ពងតខ្ែរជាទគ្េើន

បាននិទនពីក្លរគ្បកួែគ្បតជងរវាង

ស្រសី និងគ្បុសកនុងវ ិស័យទផសងៗ មានក្លរជីកស្រសោះ ពូ នភនាំ សង់ គ្បាសាេជាទដើ ម ទេើយទទោះបីទរឿង

ោះបានបញ្ជ
ជ ក់ថាទភេស្រសីមានជ័យជាំនោះទលើគ្បុសក៏ទោយ ក៏ សពេច្ថងទនោះសងគមតខ្ែរបានវ ិវែា

ទាំងទ

មកដល់ដាំណាក់ក្លរមួយតដលទភេស្រសី
ទេើយ។

គ្ែូវបាែ់ បង់ឧែាមភាពរបស់ខ្ួនទៅទលើ
ល
ទភេគ្បុសទៅ

ក៏ប៉ាុតនាសងគមទនោះទៅរកាោនខ្លោះលែមឲយទយើងទជឿបាននូវៃែថិភាពរបស់េសសនៈេុកស្រសី

ជាធាំទៅទែើយ។ យ៉ា ងណាមិញ របស់ ឬមនុសសតដលមានភាព ឬែួ

េីជាធាំេាំបងទលើទរឯងទេៀែ

តខ្ែរទយើងទៅតែទៅថា ទម ដូេជាទមច្ដ ទមទជើង ទមដាំបូល ទមតដក ទមេ័ព ទម

ុាំ ទមស្រសុក ទមរយ

ទមក្លរ។ល។ កនុងក្លរសាីដណឹ ា ងរូ ស្រសករគ្ែូវគ្បុសេូ លទៅនិ យយ សុាំទសេកាីយល់គ្ពមពី ខាងស្រសី

លុោះដល់ទពលទរៀបក្លរក៏តខ្ែរទយើងនិយមទៅទធេើផោះ
ទ ខាងស្រសីទេៀែ។ ទេើយភសាុតាងតដលជាក់ តសាង
ជាងទនោះទៅទេៀែ រឺពាកយទសាលកតខ្ែរមួយវរគតដលបានតេងថា “សូវសាលប់បាកុាំ ឲយសាលប់ទម សូវលិេ
េឹកកណា
ា លេទនល កុាំ ឲយទភលើងទឆ្ោះផទោះ។
ទោយអាងទៅទលើទរលធាំ មួយច្នៃរ ិយធម៌ តខ្ែរ

រឺ ក្លរេុ កស្រសីជាធាំ កុងគ្រួ
ន
សារ

និ ងកនុង

សងគមទនោះទេើយ ទេើបទយើងយល់ថា តខ្ែរ េាំនងជាក្លលយមកពី ក + ទម ដូ េមានក្លរវ ិវែាន៏ដូេែទៅ
ទនោះ ៖
ក +

ទម > កទម

> ទកែ > ទកែរ ៌

>

ទខ្ែរ ៌

>

តខ្ែរ

 កនុងភាសាតខ្នរពយពាជនៈ “ក” ជាបុពេបេមួយមួយសាំរាប់ទធេើន័យរបស់ពាកយណាមួយ ឲយមាន

លកខណៈក្លន់ តែខាលាំងក្លលទែើង។ ឧទេរណ៏ៈ

កក្លយ(ក្លយញប់ជាងធមែតា)

កកូរ(កូញប់

ជាងធមែតា) កខ្ឹក(ទសាេ ឮខ្ឹកៗ ញប់ជាងធមែតា)។
 ទម សាំរល់ស្រសាីជាមាាយទៅកនុងគ្រួសារឬស្រសាីជាៃនកដឹ ក

ាំទៅកនុងសងគម។

 ទកែរ ិ បានន័យថា ៃនកទររពទម រឺៃក
ន ទធេើទអាយទមមានលកខណៈក្លន់តែេាស់ទែើង។ពាកយ
ទនោះមានទគ្បើទៅកនុងសិោចារ ឹកមុ នសម័ យៃងគរ ដូេជាទៅសិោចារ ឹកគ្បាសាេជាន់ជុាំជា ទដើម។

 ទខ្ែរ ិ ក្លលយមកពីទកែរ ិទេៀែរឺ “ក” ក្លលយមកជា “ខ្”។ ពាកយទនោះមានទគ្បើទៅសម័យៃងគរ កនុង

សិោចារ ឹកគ្បាសាេប ទ យឆ្ែរជាទដើម រឺទៅទពលតដលតខ្ែរទយើងបានបទងកើែែួ “ខ្” សាំរាប់ សរ
ទសរពាកយបាលីសាំស្រសកឹែ។
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

 ទខ្ែរ ិក្លលយមកពីទខ្ែរទនោះទេៀែ ដូេជាតម៉ាតដលបានក្លលយមកពីទមដូទចានោះតដរ។
ទដើមបីជាក្លរទគ្បៀបទធៀប រួររបបីគ្ជាបថាជនជាែិឥណា
ា និងជនជាែិេិន តដលធាលប់តែជោះ
ឥេធិពលរបស់ខ្ួនមកទលើ
ល
ជាែិ តខ្ែរទយើងទ

ោះ ទរមិ ននិ យមេុ កស្រសាីជាធាំ ដូេតខ្ែរទយើងទេ តែផទុយទៅ

វ ិញរឺទរេុកគ្បុសជាធាែុមានែច្មលជាងស្រសី។
េាំទពាោះជនជាែិឥណា
ា ទរដឹងថា

តាាំងតែពីទគ្ពង

យមកស្រសីទមមា៉ា យពុាំមានសិេធយកបាីថីែ

ទេៀែទែើយៈ ក្លលណាបាីសាលប់ ទៅ ស្រសីឥណា
ា គ្ែូវទៅបាំទរ ើគ្រួសារបាីែទៅទេៀែ ឬមួយទោែទៅ
កនុងទភលើងសាលប់តាមបាីទដើមបីទជៀសទអាយផុែពីលាំបាកទវេ

បាី តដលក្លលយមកពីពាកយ បែិ (=មាចស់) ក៏អាេបង្ហាញឲយទ

កនុងក្លររស់ទៅ(15)។ មា៉ា ងទេៀែពាកយ
ើញថាជនជាែិឥណា
ា មានេសសនៈខ្ុស

ឆ្ងយពីតខ្ែរណាស់។
េាំតណកឯកែុងសងគមេិ នវ ិញ ទរទ

ើញមានក្លរទររពបូជាដូនតា។កនុងគ្រួសារនីមួយៗ រឺបីា

ជាៃនកមានមុខ្ង្ហរសាំខាន់ កនុងក្លរេេួលខ្ុសគ្ែូវទធេើយ៉ាងណា ឲយក្លរទររពបូជាទនោះអាេគ្បគ្ពឹែា
ទៅទោយរែនឧបសរគ។

ទបើឪពុកសាលប់ទៅ

សាំខាន់ខាងទលើជាំនួសឪពុក ឯកូ នស្រសីរែន
ទេើយបានជាជនជាែិេិន

រឺកូនគ្បុសេបងទនោះទេើយតដលគ្ែូវេេួលែាំតណង

េី បនាិេបនាួេទសាោះទែើយ កនុងបនទុកទ

មិនឲយែច្មលទៅទលើកូនស្រសីទេៈ

ោះ។ ទេែុទនោះ

តែក្លលណាទរៀបក្លរទេើយ

ទរតែង

ប្ូជ នឲយទៅទៅគ្រួសារខាងគ្បុស។ ទបើក្លលណាបាីសាលប់ គ្ែូវទៅបាំទរ ើគ្រួសារខាងបាីែទៅ ទេៀែ។
តាមេមាលប់ េិន កូនស្រសីទបើមិនទន់មានបាីគ្ែូវសាាប់ បង្ហគប់ឪពុក ទបើមានបាីគ្ែូវសាាប់បង្ហគប់បីា ទេើយ

ទបើផុែពីបីាទៅ គ្ែូវសាាប់បង្ហគប់កូនគ្បុសេបង (régle des trois soumissions )។ រួរកែ់សមាគល់
មា៉ា ងទេៀែថា ជនជាែិេិននិយមឲយែច្មលទៅញែិខាងឪពុក៖ ឧទេរណ៏ៈ ដូេជាជីដូនជីតាខាង
ឪពុកទរទៅថា ជីដូនជីតាកនង
ន
ង់
ុ ឯជីដូនជីតាខាងមាាយទរទៅថា ជីដូនជីតាទគ្ៅ (កនុងរឺ កុងរងេ
គ្រួសារ ទគ្ៅ រឺ ទគ្ៅរងេង់គ្រួសារទរមិនសូវរាប់រកទេ)។
៣. ភាា និងអ្កសរ
៣.១.ភាា

ភាសា រឺជាពាកយសមាីតដលទយើងនិ យយគ្បាស្រស័យទក់ េងរនទៅវ ិញទៅមក រ ឺជាក្លរ
សតមាងនូវសកមែភាព ទដើមបីសតមាងនូវឆ្នទៈ សទ្ចែ

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្

េិែារាំនិែាៃីម
េ ួ យ។
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

៣.១.១. ការវិវតិីនភា
៍ ា

នៅក្នុងនោក្ន ើងននេះ ររប់ជាតិ សាសន៍ សុទធតតមានភាសាផ្ទាល់របស់ខ្ួនសរមាប់
ល
នរបើទាក្់ទងគ្នននៅក្នុងសងគមជាតិនរៀងៗខ្លួន។
ភាសាននជាតិសាសន៍នីមួ ៗមានក្ំន ើ តន ើង
ដំណាលគ្នននឹងក្ំ
ឬអន់ថ

ក្ំន

ើ តននជាតិសាសន៍ន

េះតដរ ន

ើ

បានវ ិវតដិតរបរបួលចនរមើ នលូតោស់

នៅតាមសងគមមនុសសតថមនទៀតផង។
តាមរបវតដិសាស្ដសដមនុសសនោក្ ភាសានក្ើតមុនអក្សរជា

នក្ើតន

ើងដំណាលនឹងក្ំន

ចំបាច់របស់សងគម។

ើ តមនុសស។ ភាសានក្ើតន

ើ

តរបរបួលតាមតរមូវការ និងការ

វាតរបរបួលផ្ទលស់បូរតាមចាប់
ដ
ពិតរបស់ខ្ួន។
ល

សរមាប់ឆុេះនមើ
ល
លចិ តដរំនិត ទសសនៈ មន
នីមួ

ើងន

ូរអតងវងណាស់។ ភាសា

រមវ ិជាា វបបធម៌អរ ិ

ភាសាជាក្ញ្ចក្់ពិនសស

ធម៌ រនបៀបរស់នៅននជនជាតិ

ៗ។ ភាសាសថិតជាប់នឹងសងគម ឬជាតិ នបើសងគម ឬជាតិរ ីក្ចនរមើន ភាសាក្៏រ ឹងបុឹងលូតោស់

តតផាុ នបើ សងគម ឬជាតិទន់នខ្ោ
រនខ្ក្រខាក្វ ិញន េះភាសាក្៏ទន់ នខ្ោ
និងរនខ្ក្រខាក្តដរ។
ភាសាននេះធំធាត់រ ីក្ចនរមើន ឬអន់ថ រ ូតដល់សាលប់ដូចមនុសសតដរ។ ការតរបរបួលននេះធមមតានធវើ
ើង ក្នុងរ ៈនពលនរចើនឆ្នំពុំតមនតរបរបួលរ ័សក្នុងនថៃននេះ ឬនថៃតសែក្ន ើ ។ ធមមតាការវ ិវតដិ
ភាសាន ើងនមើលពុំដឹងនទ។ ដូចមនុសសន ើងតរបរបួលរាល់នថៃ នក្ើ តធំចស់នោ មិនដឹ ងខ្លួនដូច
ន
ន

េះតដរ។

ភាសាអាចសាលប់ អាចរោ
របមូល

ក្មក្ផដំុឲ្យមានជីវ ិតន

ឲយមនុសសជំ

ន់នរកា

នៅជាផង់ធូលី ឬនៅសល់តតរំនរឆែឹងតដលពិបាក្នឹង

ើងវ ិញណាស់ អដឋិសងខលិក្ឥតជីវ ិតនររគ្នន់ តតតមកល់ទុក្សគ្មាប់
ភាសាវ ិវតដតាមធមមជាតិស្សបតាមដំ ន

ពិនិតយតតបុនណាណេះ។

ភាសា។ នរពុំអាចបងខំ ពត់ភាសាឱ្យនៅតាមទិសននេះ ឫ ទិសន
ភាសារស់បាននោ

មានក្បួនងា

ស្សួលន

ើ

មានលក្ខ

ើ រចាប់ របស់

េះបាននទ នបើពត់បានរឺក្រមបំផុត។
ៈរបជារបិ

។

៣.១.២. អ្ំប ូរភាា

គ្រប់ ជនជាែិទាំងៃស់ សុេធតែមានភាសាផ្ទទល់របស់ខ្ួន
ល
សាំរាប់ទធេើេាំ

ក់េាំនងរន

ទៅកនុងសងគមជាែិ ទរៀងៗខ្លួនភាសានី មួយៗមានកាំទណើែដាំ ណាលរន នឹ ងកាំ ទណើែច្នសាសន៍ ទ
តដរ ទេើយបាន វ ិវែារ ីកេាំទរ ើនលូែោស់ ឫៃន់ ថយទៅតាមដាំ ទណើរវ ិវែា ច្នសងគមទ
ង។

ភាសាវ ិេូ បានសិកាស្រសាវគ្ជាវៃាំ ពីភាសាទាំងៃស់ទៅកនុងទោកទ

ោះ

ោះតថមទេៀែផ

ើញថាភាសាមានេាំនួន

ទគ្េើនណាស់ ទបើរាប់ទាំងភាសាែូេ ធាំសាលប់ រស់មានេាំនួនពីពីរពាន់គ្បាាំរយទៅបីពាន់គ្បាាំរយភា
សា។

កនុងេាំ ទណាមភាសាទាំងទ

ោះភាសាវ ិេូបានទធេើគ្បទភេវ ិភារតេកភាសាជាគ្កុម

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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ឬៃាំ បូរ។

នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

ភាសាតដលអាេសថិែទៅកនុង ៃាំ បូរជាមួ យរនបានលុោះគ្តាតែមានលកខណៈពិ ទសសគ្បតេលៗរន។
ៃាំបូរភាសាធាំៗមានេាំនួន២០តែទយើងទលើកយកមកបង្ហាញ មួយេាំនួនដូេជាៈ

 ៃាំបូរឥណូា រ-ៃឺរប
ុ ៉ា រឺ ជាៃាំបូរភាសាមួ យ េូ លាំេូោយកនុងបណា
ា ៃាំ បូរភសាកនុងទោក

គ្របដណាប់ទលើេីេបៃឺរប
ុ ៉ា ជិែតែទាំងៃស់ និងទលើមួយភារធាំច្នគ្បទេសឥណា
ា ។
 ៃាំបូរតខ្ែរ-មន រឺជាៃាំបូរសាំខាន់មួយតដលទៅេេីប អាសុីអាទរនយ៍។

 ៃាំបូរមា៉ា ឡាយ៉ា-ូ ប៉ាូលីទណសុី រឺជាៃាំបូរធាំរួរសមសថិែទៅតាមទក្លោះ និង ទៅ ទេៀបទក្លោះ
កនុងភារខ្លោះច្នមហា សមុគ្េ បា៉ា សុីេិក
េ និង មហាសមុ គ្េឥណា
ា ។
ភាសាតខ្ែរសថិែទៅកនុងៃាំបូរតខ្ែរ-មន។

ៃាំបូរទនោះតបកទេញមកពីៃាំបូរធាំមួយទេៀែរឺ

ៃាំបូរៃូស្រសាូអាសុី។

ៃាំបូរៃូស្រសាូអាសុីមាន ៖ ១.មុណា

២.តខ្ែរមន

៣.នីកូបា

៤.មលក្លក

៥.ទវៀែ-

ទមឿង
ៃាំបូរតខ្ែរ-មន តបកទេញពីៃាំបូរ ៃូស្រសាូអាសុីមាន ៖ ១.គ្កុមព័រ
ណាង ៤.គ្កុមេែ

៥.គ្កុមក្លេុ ៦.មន

២.តខ្ែរ ៣.គ្កុមបា

៧.គ្កុមបា៉ា ទឡាង ៨.ខាសិ។ ទៅកនុងគ្កុមនី មួយៗខាង

ទលើមានជនជាែិ មួយេាំ នួនទេៀែរស់ទៅកនុងគ្កុមទ

ោះមានដូេជាៈ

១. គ្កុមព័រមាន៖ ព័រ ជង សតគ្ម សអេ.....
ូ
២. តខ្ែរមាន៖

តខ្ែរបុរាណ សុរ ិន 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

ដូេទយើងបានទពាលរួេមកទេើយថា

ភាសាមានកាំទណើែដាំណាលរននឹងកាំទណើែ

មនុសស។ យ៉ា ងណាមិញ គ្បវែាិសាស្រសាតខ្ែរបានតេងថា ជាែិសាសន៏តខ្ែរមានយូរយរណាស់មក
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

ទេើយ

(គ្បមាណ

៣០០០ឆ្នាំមុនរ.ស)

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

រឺ ជាជាែិសាសន៏ តដលធាលប់ មានៃរ ិយធម៌ រង
ុ ទរឿងកនុង

េាំទណាមជាែិ សាសន៏ ដច្េកនុងភូមិភារអាសុីអាទរនយ៍។ ដូ េទនោះភាសាតខ្ែរតដលមានគ្បភពជាប់ រន
នឹងជាែិកាំទណើែមនុសសតខ្ែរក៏ទកើែមានតាាំងពីយូរណាស់មកទេើយតដរ។ ទគ្ក្លយតដលបានសិកា

ស្រសាវគ្ជាវៃាំ ពីភាសាតខ្ែរៃស់ទពលជាយូរមក ភាសាវ ិេូ បរទេសបានប្ូច លភាសាទនោះ ទៅកនុងៃាំបូរ
ភាសាធាំមួយកនុងេាំទណាមៃាំ បូរភាសា ទៅេេីបអាសុី អាទរនយ៍ រឺៃាំបូរតខ្ែរ-មន ទនោះឯង។ តាមទោក
ពីណូវ H.j.pinnow ៃាំបូរភាសាតខ្ែរ-មន ជាៃាំបូរគ្កុមភាសាមួយតដលរួរទអាយចាប់អារមែណ៍ជាង
ទរកនុងបណា
ា ភាសាអាសុី ភារខាងែបូង (ៃាំបូរភាសាៃូស្រសាូអាសុីៈ ៃាំបូរភាសាមា៉ា ឡាយូប៉ាូលីទនសុី

ៃាំបូរភាសាច្ថ ទវៀែណាម ៃាំបូរតខ្ែរមន) ទគ្ពាោះជាៃកសរតដលមានគ្បវែាិតបលកពីភាសាដច្េទេៀែ
តដលទេើបតែមានភាសាសរទសរទេើយខ្លោះទេៀែទៅតែរែនៃកសរសរទសរដតដល។
េាំទពាោះពាកយតខ្ែរមនទនោះទធេើឱយទយើងមានេមងល់ែទៅទេៀែថាទែើមនជាៃេី?ទេើយទៅ
ឯណា?ទែើមានជាែិសាសន៍ តខ្ែរ និងមនពីរទនោះទេ ឬតដលទៅកនុងៃាំ បូរទនោះ?
តាមក្លរស្រសាវគ្ជាវ ទរបានដឹ ងថា ទៅកនុងៃាំបូរតខ្ែរ-មន ពុាំតមនមានតែជាែិតខ្ែរ និង

ជាែិមនប៉ាុ ទណាណោះទេ

រឺ មានជាែិជាទគ្េើនទេៀែតដលរស់ទៅកនុងគ្បទេស

ទេើយតដលមានភាសាស្រសទដៀងរនកនុងតផនកសូរសាស្រសា(La
morphologie) និងនិ

phonetique)

ណាសាស្រសា (La semantique)។ ឯជនជាែិទាំងទ

ច្នអាសុីអាទរនយ៍
រូបសាស្រសត(La

ោះមានជាអាេិ៏ៈ

 ទសណូយទសមា៉ា ង....ទៅសេពនធមា៉ាទែសុីយ៉ា
 បា៉ា ទឡាង វា៉ា ...ទៅគ្បទេសភូមា
 ខ្ែុ អាឡាក់ លែិុែ....ទៅគ្បទេសឡាវ

 ទសទៀង កួយ ព័ រ សអូេ ជង ពនង....ទៅសាធារណរដឋតខ្ែរ
 មនង បាហានរ ទសដ់ង់ គ្ពុ ....ទៅគ្បទេសទវៀែណាម។

ខ្ពស់ជាងទរ
ៃរ ិយធម៌តខ្ែរ

កនុងេាំ ទណាមជនជាែិទាំងទ

ោះ មានតែជនជាែិតខ្ែរ និ ងមនទេតដលមានៃរ ិយធម៌

ពីទគ្ពាោះជនជាែិទាំងពីរទនោះមានៃរ ិយធម៌ វបបធម៌ខ្ពង់ខ្ស
ព ់ជាងទរ។

ទោយទេែុតែ

និងមនលូែោស់រង
ុ ទរឿងទនោះទេើយទេើបទរនិយមទគ្បើពាកយមន-តខ្នរ(តាមេសសនៈ

ៃនកគ្បាជញបរទេស)ឬតខ្ែរ-មន (តាមេសសនៈតខ្ែរ) ដូេពាកយៃាំបូរតខ្ែរ-មន ៃរ ិយធម៌តខ្ែរ-មនជាទដើម។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

ប៉ាុតនាចាប់ពីស.វេី ១៦មកជនជាែិមនក៏បាែ់បង់េឹកដី និ ង ៃធិ បទែយយរបស់ខ្ួនរេូ
ល
ែមក ដូ េជន
ជាែិចាមសពេច្ថងទនោះតដរ។

៣.១.៤. វិវតីនន៏ នភាាខ្មែរ

ភាសាក៏ដូេជាធាែុឯទេៀែៗច្នៃរ ិយធម៌តដរ តែតគ្បគ្បួលេទគ្មើនលូែោស់ ឬៃន់

ើញថា ភាសាសរទសរវ ិវ

ថយស្រសបតាមក្លររស់ទៅរបស់មនុ សសកនុងសងគម។ ទរបានកែ់សមាគល់ទ
ែាពុាំទន់ភាសានិយយទេ។

េាំ ទពាោះកាំណកាំទណើែភាសាតខ្ែរតដលមានជី វ ិែរេូែមកដល់សម័ យបេចុបបននទនោះ
ើញ មានក្លរវ ិវែាន៍៣ទលើកធាំៗរឺៈ

ៃនកគ្បាជញខាងភាសាបានសទងកែទ

 ភាសាតខ្ែរបុរាណ (តាាំងពីកាំណកាំទណើែមកដល់ស.វ.េី១៥)
 ភាសាតខ្ែរកណា
ា ល (ស.វ.េី ១៦ ដល់ ស.វេី ១៩)
 ភាសាតខ្ែរបេចុបបនន (ស.វ.េី ២០...)។
ទៅសម័យអាណាពាបាលបារាាំង វ ិវន៍
ា ច្នភាសាតខ្ែរគ្ែូវបានបនថយទលបឿនទេើយរែ់
ទៅសមងាំកុងវែា
ន
អារាមតដលមានគ្ពោះសងឃជួ យតថរកាេុ កទអាយ។
ជាយន ជាផលូវក្លរណ៍តដលជាទេែុ

ទរបងខាំទអាយទរៀនភាសាបារាាំង

ាំឱយខ្ូេគ្បទយជន៍ដល់ភាសាជាែិទនោះឯង។

ទៅសម័យឯករាជយ ភាសាតខ្ែរគ្ែូវបានគ្បក្លសឱយទគ្បើជាផលូវក្លរ។ កាំ ទណើែរណៈ

កមែក្លរមហាវ ិេាល័យររុទក្លសលយ(ៃែីែវ ីេាសាថនជាែិ ររុទក្លសលយ) មហាវ ិេាល័យៃកសរសា
ស្រសា វ ិេាសាថនជាែិទខ្មរយនកមែ ជគ្មុញឱយមានក្លរបទងកើែពាកយទពេន៍ថីែៗជាទគ្េើនទេៀែ ទដើមបី
ទគ្បើក្លរឱយទន់សម័យនិយម។ ទគ្ៅពីពាកយកាំទណើែ ពាកយបទងកើែថែី ទរគ្បេោះទ

ើញពាកយបរទេស

ជាទគ្េើន ទៅោយែាំកុងភាសាតខ្ែ
ន
រ។
ឯភាសាទនោះទកើែទែើងទៅទពលតដលតខ្ែរមានេាំ

ក់េាំនងជាមួយបរទេស

ទក់េងកនុងកិេចក្លរេូ ែទេសេរណ៍ ពាណិជចកមែ សិកាៃប់រ ាំ ជាំទនឿសាស
សមាគល់ទ

សពេច្ថងរឺ

។ល។ ទរបានកែ់

ើញថាភាសាមានអាយុតវងក្លលណាលាយភាសាក្លន់តែមានទគ្េើនទែើងៗ

ភាពសុេធរបស់ខ្ួនពុ
ល ាំទ

ដូេជា
សឹងរក

ើញ។ ឯភាសាបរទេសតដលទៅោយែាំទគ្េើ នជាងទរកនុងភាសាតខ្ែរទយើង

ភាសាបាលី

និ ង

សាំស្រសកឹែ។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្

ភាសាបាលីេូរមកេូ លកនុងភាសាតខ្ែរតាមរយៈពុ េធ
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

សាស

េីនយន ឯភាសាសាំស្រសកឹែេូរេូលតាមរយៈពុេធសាស

សាស

ទោយជនជាែិតខ្ែរទយើងនិយមទររពសាស

ី តជ្តិខ្ខែរ

មហាយន និងគ្ពាេែណ៍

ឥណា
ា
ទាំងទនោះទេើយបានជាភាសាសាំ

ស្រសកឹែ គ្ពមទាំងកបួនខានែទវយាករណ៍មានឥេធិពលខាលាំងក្លលមកទលើភាសាតខ្ែរ ទេើយចាក់រ ឹសមក
ដល់សពេច្ថង ជាទេែុ

ាំឱយ ៃនកខ្លោះតដលទមើលលកខណៈទដើមច្នភាសាតខ្ែរពុាំទ

ើញ

ទេើយក៏តាាំង

ទចាេថាភាសាតខ្ែរមានគ្បភពមកពីភាសាបាលី សាំស្រសកឹែទនោះឯង។ ក្លរពិែ ភាសាទាំងពីរទនោះេូល
មកទគ្ក្លយទពលតដលតខ្ែរមានភាសាផ្ទទល់

ខ្លួនរួេទស្រសេមកទេើយ។

ដូ េទនោះភាសាតខ្ែរពុាំ តមន

ទកើែទេញមកពីភាសាបាលី សាំស្រសកឹែ ឬភាសាបាលីសាំស្រសកឹែជាមាាយ ច្នភាសាតខ្ែរ ដូេេសសនៈ
របស់ទោក J. Taupin ទ

ោះទេ។ តខ្ែរទគ្បើពាកយ បាលី-សាំស្រសកឹែ ជាពាកយកមចី ទដើមបីបន្ទ្ងគប់ នូវកងេោះ

ខាែ តែប៉ាុទណាណោះ។ រ ីឯពាកយបាលីសាំស្រសកឹែទនោះទេៀែទសាែ ក៏គ្ែូវតកតគ្បទាំងសូរស័ពទ
ទ ាំងរូបស័ពទ
ទដើមបីទអាយស្រសបស្រសួលនឹងសមាីតខ្ែរ េាំណង់េាំណូលេិែារបស់តខ្ែរ។ ទខ្មរនីយកមែតបបទនោះពុាំតមន
ទធេើេាំទពាោះតែពាកយបាលី-សាំស្រសកឹែប៉ាុទណាណោះទេ ភាសាបរទេសណាក៏ ទោយ តដលគ្ជាបេូលមកកនុង
ភាសាតខ្ែរគ្ែូវេេួ លក្លរផ្ទលស់បូរទអាយមានលកខ
ា
ណៈជាតខ្ែរតដរ។
ស្រសកឹែសថិែោេ់ៃាំពីៃាំបូរតខ្ែរ-មន

មា៉ា ងទេៀែ

ទគ្ពាោះមានវ ិភែាិដូេភាសាច្នជនជាែិ ៃឺរប
ុ ៉ា តដរ។

ភាសាបាលី-សាំ

ដូ េទនោះភាសា

បាលី-សាំស្រសកឹែទៅកនុងៃាំបូរឥណូា -ៃឺរប
ុ ៉ា ឯទណាោះទេ។
៣.១.៥. ការេមាាល់ពាកយកមចបា
ើ លើ េំស្កេរត
ឹ សៅកនងភាាខ្មែ
រ
ុ

ទនោះ ៖

ទរអាេសមាគល់ពាកយកមចីបាលីសាំស្រសកឹែមួ យេាំនួនទៅកនុងភាសាតខ្ែរ ដូេខាងទគ្ក្លម
១. ពាកយតដលមានទគ្បើយុរលពិ នុទ “ៈៈ” ឧទេរណ៍ ៖ រយៈ ឆ្នទៈ លកខណៈ េុកខៈ...។
២. ពាកយតដលមានទគ្បើសញបដិទសធ “ៈ៍” ឧទេរណ៍៖ ៃនុវែាន៍ របាយក្លរណ៍...។
៣. ពាកយតដលមានទគ្បើសាំទយរសញ “ៈ័” ឧទេរណ៍ ៖ សម័យ វ ិស័យ....។
៤. ពាកយតដលមិនទគ្បើសញបនាក់ “ៈ់” ឧទេរណ៍៖ នរក គ្បជាជន...។
៥. ពាកយតដលមិនទគ្បើសញរបាេ “ៈ៌” ឧទេរណ៍៖ ព៌ែ័មាន ពណ៌...។
៦. ពាកយតដលមិនទគ្បើសញទលខ្ទទ “ៗ” ឧទេរណ៍៖

។

៧. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជ
ជ នៈ “េ” ឧទេរណ៍៖ រូេ ៃែថបេ...។
៨. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជ
ជ នៈ“ណ” ឧទេរណ៍៖ គ្បាណ រុណ...។
៩. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជ
ជ នៈ “រ“ ឧទេរណ៍៖
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្

រ ភារ....។
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

១០. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជ
ជ នៈ “ឌ” ឧទេរណ៍៖ មាឌ គ្រុឌ...។
១១. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជ
ជ នៈ “ព” ឧទេរណ៍៖ ភាព ទេព...។
១២. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជ
ជ នៈគ្ែួែទជើង ឧទេរណ៍៖គ្េពយ ទពេយ....។
១៣.

ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជ
ជ នៈគ្ែួែទជើង

បូកស្រសោះ

ឧទេរណ៍៖

សមបែាិ

គ្បែិបែាិ...។
១៤. ពាកយតដលគ្បកបនឹងពយញ្ជ
ជ នៈបូកស្រសោះ ឧទេរណ៍៖ ទេែុ មែិ...។
៣.១.៦. លកខ

ៈពិសេេននភាាខ្មែរ

ទដើមបីបាំផុសឱយទ

ើញលកខណៈពិទសសច្នភាសាតខ្ែរ

និងទដើមបីកុាំឱយមានក្លរយល់

គ្េែាំដូេេសសនៈខាងទលើទៅទេៀែ ទយើងសូមទធេើក្លរទគ្បៀបទធៀបេាំណុេសាំខាន់ៗខ្លោះច្នភាសាតខ្ែរ
ទៅនឹងភាសាខ្លោះទេៀែជាពិទសសភាសាបាលី-សាំស្រសកឹែ។
១. ក្លរបនលឺសទមលង៖ កនុងក្លរបនលឺសទមលងពាកយតខ្ែរកាី មនកាី ពុាំមានសទមលងទែើងេុោះ ឬទលើក

ោក់ខ្ស
ព ់ទបទៅតាមសញ្ជាទគ្បើោក់ទលើពាកយ តដល

ាំឱយផ្ទលស់បូរន័
ា យរបស់ពាកយទ

ោះទេ។ ទនោះ

ជាេាំណុេសាំខាន់មួយតដលបង្ហាញនូវសភាពតបលករនរវាងភាសាតខ្ែរ-មន និងគ្កុមភាសាេិន យួន
ទសៀម ឡាវ តដលជាភាសាភាជប់ន័យទៅនឹងសទមលងខ្ពស់ទប ឬ េុោះទែើង។ ឧទេរណ៍ ៖
 ទៅកនុងភាសាេិន ៖ mã=មាាយ má=ច្ធែ ma=ទសោះ mà= ទជរ

 ទៅកនុងភាសាទវៀែណាម ៖ ma=ទខាែេ má=ទដើមបី mà=ទសោះ
ដូេទនោះភាសាទវៀែណាមកាី េិន កាី សុេធតែបានភាជប់ន័យទៅនឹងសទមលងទែើងេុោះ
ខ្ពស់ទបជានិេច។
២. េាំនួនពាងគ៖ ពាកយតខ្ែរសុេធទគ្េើ នមានេាំនួនពាងគែិេរឺសមបូណ៌ពាកយមួយពាងគ តបលក

ៃាំពីពាកយបាលី-សាំស្រសកឹែតដលទគ្េើនតែមានេាំនួនពាងគទគ្េើន។ កនុងករណីពាកយតខ្ែរសុេ២
ធ ពាងគ ឬ
ទគ្េើនពាងគ ទរបានសទងកែទ

ើញថាក្លរបនលឺសទមលងតែងមានេាំទ

រទៅរកក្លរបគ្ងួញពាងគទគ្េើនឱយ

ទៅសល់ែិេបាំផុេទោយបទនថើរ សនគរ ឬបគ្ងួញសនរទៅពាងគ
មុខ្ ទេើយសងកែ់សូរទៅពាងគ
ន
ូ
ូ

ដូេ

ពាកយ ៖

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

គ្បៃប់ > បអប់

បបរ > បបរ

ទសៀវទៅ > សទៅ

គ្កមា > កមា

ជទណើ ា រ > ទជាើរ

គ្ែតបក >ែតបក។ល។

េាំទ

ី តជ្តិខ្ខែរ

របគ្ងួញពាងគទនោះ មានឥេធិពលយ៉ា ងខាលាំង ទៅទលើពាកយបាលី -សាំស្រសកឹែ តដល

េូលមកោយែាំកុងភាសាតខ្ែ
ន
រទេើយតដលមានេាំ នួនពាងគដូេពាកយ ៖
 ជាែិ [ ជាែ ែិ ]

អានជាែ

 ២ ពាងគទៅសល់១ពាងគ

 េុកខៈ [ េុក ខ្ៈ]

អានេុក

 ២ ពាងគទៅសល់១ពាងគ

 និរនារៈ [ និ រាន់ ែៈរៈ]

អាននិរាន់

 ៤ ពាងគទៅសល់២ពាងគ

ក្លលយទៅជាសាែធិ៏ 

៣ ពាងគទៅសល់១ពាងគ

 ៃផ្ទសុក [ ៃៈផ្ទ សុកៈ] ក្លលយទៅជាៃផសុក 

៤ ពាងគទៅសល់២ពាងគ

 សមាធិ [សៈ មា៉ា ធិ ]
 េែុរងគ [ េៈែុ រ ័ង រៈ]

ក្លលយទៅជាេគ្ែងគ 

៤ ពាងគទៅសល់២ពាងគ

ទៅមានវ ិធីទគ្េើនតបបយ៉ា ងទេៀែតដលតខ្ែរយកមកៃនុ វែា

ទដើមបីតកតគ្ប

ឬបគ្ងួញ

ពាងគបាលី-សាំស្រសកឹែឱយមានលកខណៈតបបតខ្ែរទែើង (ទខ្មរនីយកមែេាំនួនពាងគ)។ លកខណៈតកតគ្ប
ទនោះសឱយទ

ើញថាតខ្ែរពុាំតមនទេោះតែេេួលយកពាកយបរទេសមកទគ្បើទាំងស្រសុងទេ។
៣. ៃាំពីស្រសៈ ពយញ្ជ
ជ នៈ ពាងគ
 មូលទភេៃ-ៃ ទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើងមានមូ លទភេធាំ ពីរ រឺៃ-ៃ។ មូលទភេ ៃ-ៃ

ទនោះជាទមខ្យល់កុងភាសាតខ្ែ
ន
រទយើង។ ភាសាមនទរតេកជាខ្យល់ ៃ-ទៃ ឯភាសាបាលីសាំស្រសកឹែមាន
ខ្យល់ ៃៈមួយទេ។

 សញ្ជាពយញ្ជ
ជ នៈកនុងភាសាតខ្ែរមានពីរពួករូរៗរន

បាលីតដលមានតែមួយពួក។
តដលមានតែមួយពួក។

រ ីឯស្រសៈកនុងភាសាតខ្ែរ

ខ្ុសពី សញ្ជាពយញ្ជ
ជ នៈកនុងភាសា

មានពីរពួ កខ្ុសពីសូរស្រសៈកនុងភាសាបាលី

កនុងក្លរទធេើគ្បទភេវ ិភារស្រសៈ ពយញ្ជ
ជ ន ពាងគ ឱយមានរូរនភាសាតខ្ែរបានសាំអាងទៅ

ទរលពិទសសមួយេាំនួនរឺ ខ្យល់ ៃ-ៃ។ ភាសាមនទរតេកជាខ្យល់ ៃ-ទៃ ឯភាសាបាលីសាំស្រសកឹែ
មានតែខ្យល់ ៃៈ (a) មួយទេ។ េាំទពាោះខ្យល់ ៃ-ៃ រួេមកទេើយ មានៃនកខ្លោះយល់គ្េែាំថាពយញ្ជ
ជ នៈ
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ណាតដលមានខ្យល់ ៃ ជាពយញ្ជ
ជ នៈៃទោសៈ
ទោសៈ។

ី តជ្តិខ្ខែរ

ឯពយញ្ជ
ជ នៈណាតដលមានខ្យល់ ៃ ជាពយញ្ជ
ជ នៈ

ប៉ាុតនាតាមក្លរពិទសាធន៍ទោយទគ្រឿងមា៉ា សុីនថែសទមលង

ទរបានដឹងថាពយញ្ជ
ជ នៈពួក

ខ្យល់ ៃ កាី ខ្យល់ ៃ កាីតដលមានសទមលងមិនខ្ទរខាទរ(ថលង់) ទៅថាពយញ្ជ
ជ នៈ ៃទោសៈ។ េាំតណក
ពយញ្ជ
ជ នៈទោសៈវ ិញ រឺពយញ្ជ
ជ នៈពួកខ្យល់ ៃ កាី ពួកខ្យល់ ៃៈ កាីតដលមានសទមលងខ្ទរខាទរ (លឺ)។
ពយញ្ជ
ជ នៈខ្យល់លឺមានេាំនួនែិេណាស់ ៖ បប-ដឌ-ម៉ាម-ណន-ញ៉ាញ-ង៉ាង-វ ៉ាវ-ែល-រ ៉ារ-យ៉ាយ។ ដូេ
ទនោះខ្យល់ពុាំដូេខ្យល់ៃទោសៈទេ ទេើយខ្យល់ក៏ពុាំដូេខ្យល់ទោសៈតដរ។ កនុងក្លរតេកមូលសេទ
(ស្រសៈ-ពយញ្ជ
ជ នៈ-ពាងគ) ខ្យល់ ៃ-ៃ បានតវកតញកមូលសេទទ

ោះជារូៗរនដូេជាៈ

o ស្រសៈខ្យល់ ៃ ៖ ៈ ៈិ ៈី ៈឹ ៈឺ .....ឧទេរណ៍៖ តា បី.....
o ស្រសៈខ្យល់ ៃ ៖ ៈ

ៈិ ៈី ៈឹ ៈឺ.......ឧទេរណ៍៖ ទ ពី ....

o សញស្រសៈតែមួយតបប ប៉ាុតនាសមាគល់ខ្យល់ ៃ ផង និង ៃ ផង។
o ពយញ្ជ
ជ នៈខ្យល់ៃ ៖ ក ខ្ េ ឆ្ ដ..........
o ពយញ្ជ
ជ នៈខ្យល់ ៃ ៖ រ

ជ ឈ ឌ.....

៤. ស្រសៈៃនុស័យ៖ ពយញ្ជ
ជ នៈនីមួយៗតដលទយើងអាេបនលឺបានអាស្រស័យទោយមានខ្យល់
ៃ ឬ ៃ កប់ទៅកនុងពយញ្ជ
ជ នៈ ទ

ោះប៉ាុតនាស្រសៈកប់ ឬ ស្រសៈៃនុ ស័យ ទ

ោះពុាំ ទ

ើញរូបរាងទេ។ កនង
ុ

ពយញ្ជ
ជ នៈ ក មានស្រសៈកប់ “ៃ” កនុងពយញ្ជ
ច នៈ ជ មាន ស្រសៈកប់ “ៃ”។ ទោយសារមានស្រសៈកប់ទៅ
កនុងទ

ោះទេើយបានជាពយញ្ជ
ជ នៈមួ យែួ អាេទៅជាពាងគមួយមបានដូ េជាៈ

ក(កតដ-កដប)

រ

(មនុសសរ) ែ(ែជាប់រន) ជាទដើម។
ប៉ាុតនាទរអាេផ្ទាេ់ស្រសៈកប់ទេញពីពយញ្ជ
ជ នៈ ក្លលណាពយញ្ជ
ជ នៈទ

ោះមានមុខ្ង្ហរជា

ែួគ្បកបដូេពាកយ ក្លេ រិែ (េ និង ែ រែនស្រសៈកប់ទេមានតែខ្យល់ផទប់)។
o ពាងគខ្យល់ ៃ ៖ ក-កម-េុក-ញ
ុ .ាំ ....
o ពាងគខ្យល់ ៃ ៖ រ-រម-ជុក-ញាំ....
៥. ៃាំពីវ ិធីកមាលយពាកយ៖ ភាសាតខ្ែរទយើងមានវ ិធីកមាលយពាកយទដើ ម ឬរ ឹស ឱយក្លលយជា
ពាកយទផសងៗ ទេើយមានន័ យតបលកៗរន ប៉ាុតនាសិែ
ថ ទៅកនុងគ្កុមញែិ តែមួយទោយទគ្បើ ផែ
ន ់ ទដើម និង
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

ផនែ់តជក។
ឧទេរណ៍៖
o ផនែ់ទដើម ៖ េូល > ប្ូច ល
o ផនែ់តជក ៖ លង > លបង
ឯរ ឹសតដលជារុណ
ទប > េាំ

ទកើែ > បទងកើែ....
ជាន់ > ជានន់.....

ម ក៏អាេរ ាំោយទៅជា

មបានតដរដូេជា៖

ធាំ > េាំេាំ

ប។ល។
ផនែ់តជកកនុងភាសាតខ្ែរតបលកពី ផនែ់តជកកនុងភាសាបាលី-សាំស្រសកឹែ

តដលទរទៅថាអា

រម។ អារមគ្រន់តែេុោះមកសគ្មួលក្លរភាជប់សនធិឱយពិទរាោះតែប៉ាុទណាណោះ ពុាំតមនេុោះមកបាំតបកឬសឱយ
មានន័យតបលករនដូ េផនែ់តជកកនុងភាសាតខ្ែរទែើយ។
ឧទេរណ៍៖

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

ើញមានទគ្បើកុងភាសាតខ្ែ
ន
រទេ តដលមានលកខណ៖ខ្ុសពី ភាសា

បរទេស ជាពិទសសភាសាបារាាំង និង ៃង់ទរលស។
៦.

ៃាំពីទភេ៖

សមាគល់ទភេ។

ពាកយទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើងពុាំមានទភេទេ

ប៉ាុ តនាមានពាកយសគ្មាប់

ឧទេរណ៍៖
o ទភេបុរស ៖ គ្បុស ទឈ្លែល បា ទោក អា.....
o ទភេស្រសី ៖ ស្រសី ទម ៃនក

ង ញី ..........

េាំ តណកឯពាកយទៅកនុងភាសាបាលីសាំស្រសកឹែ មានលកខណៈសមាគល់ទភេរបស់វា។

ឧទេរណ៍ ៖

o ទភេបុរស ៖ ៃ-ឥ-ឦ-ឧ-ឧ-។ ឧទេរណ៍ ៖ មនុសស មនុ ទសដឋី ររុ.....។
o ទភេស្រសាី ៖ អា-ឥ-ឦ-ឧ-ឧ-។ ឧទេរណ៍ ៖ វាចា មែិ

រ ី ធាែុ វធូ .....។

o ៃទភេ ៖ ៃ-ឥ-ឧ-។ ឧទេរណ៍ៈ ផល ៃដឋិ អាយុ....។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

៧. ៃាំពីវេនៈ ៖ ពាកយទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើងពុាំមានវេនៈទេ ប៉ាុ តនាមានពាកយសគ្មាប់

សមាគល់វេនៈរបស់ពាកយ។
ឧទេរណ៍៖

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

ជាទស្រសេ។

រ ីឯពាកយទៅកនុងភាសាបាលីសាំស្រសកឹែវ ិញមានលកខណៈសគ្មាប់ សមាគល់វេនៈរបស់វា

ឧទេរណ៍៖
ឯកវេនៈ

ពេុវេនៈ

ក្ុ មារ

ក្ុ មារា

បុ រស

បុ រ ិសា

រុក្ខ

រុកាខ

មនុ សស

មនុ សោ

ក្ស

ក្ោ

៨. ថានក់ពាកយ
 រ

ប់៖ តខ្ែរទយើងមានថានក់ពាកយមួយតបបរឺ “រ

ប់“។រ

ប់មានទគ្េើនយ៉ា ងដូ េជា៖

o កាល សគ្មាប់ ទគ្បើកុងក្លររាប់
ន
សែេ ទសៀវទៅ ៖ ទរគ្បាាំកាល ទសៀវទៅ
មួយកាល ។

o នឹ ម សគ្មាប់ទគ្បើកុងក្លររាប់
ន
សែេសគ្មាប់ េឹម ៖ ទរមួ យនឹ ម (មូយរូរពីរ
កាល) គ្កបីពីរនឹម។

o

់ មនុសស ៖ មនុ សសបី
ក់ សគ្មាប់ទគ្បើកុងក្លររាប់
ន

ក់ សិសសបួ ន

ក់ ។

o ៃងគ សគ្មាប់ទគ្បើកុងក្លររាប់
ន
គ្ពោះសងឃ ៖ គ្ពោះសងឃដប់ ៃងគ។

o េាំទរៀក សគ្មាប់ របាប់ៃីៗ
េ តដលបានមកៃាំពីក្លរទគ្េៀក៖គ្ែីទងៀែមួយេាំទរៀក។
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

 រុណ
ទៅថា “ រុណ

ម៖ រុ ណ

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

មតខ្ែរទយើងអាេទគ្បើ ជាកិ រ ិយសនូលរបស់លបោះបាន។ ទយើង

មកិរ ិយ “ ៖

ឧទេរណ៍៖
o កុមារសុកឧសាេ៍ ណាស់។
o កសិករភូមិទយើង បុិនគ្បសប់ កនុងក្លរង្ហរតស្រសេាំក្លរ។

 ជាំនួយកិរ ិយ៖

ជាំនួយកិរ ិយមានទគ្េើនយ៉ា ង

តែជាំនួយខាងសាាក
ាំ ិរ ិយមាន

លកខណៈរួរទអាយចាប់អារមែណ៍៖

o ជាំនួយគ្បាប់េិសទៅ ៖ សុក ទេញ ទៅ ទេើយ។
o ជាំនួយគ្បាប់លេធផល ៖ វា រក ទ

ើញ។

o ជាំនួយគ្បាប់លេធភាព ៖ វា ទដើរ ទកើែ។

៩. ៃាំពីសមព័ន៖ធ ពាកយទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើង តដលទរយកទៅទគ្បើ ទៅកនុងោលលបោះ ពុាំ

មានក្លរតគ្បគ្បួលរូបរាងរបស់ពាកយទ

ោះទេ។

ឧទេរណ៍៖
o ខ្ញាំុស្រសោញ់
o

ង។

ងស្រសោញ់ខ្ាំុញ ។

រ ីឯពាកយកិរ ិយកាី

មកាី រុ ណ

មកាី ក្លលណាមានេាំ

ក់ េាំនងរនកនុងលបោះគ្ែូវតែ

មានក្លរផ្ទលស់បូររូ
ា បរាងរបស់វាជានិ េច។
ឧទេរណ៍៖

o ៃេាំ ក្លែាំ សុនខ្ាំ បសាមិ (ឯកវេនៈ)។
ខ្ញាំុ

ទមែ

តឆ្ក

ទ

o មយាំ ក្លទែ សុនទខ្
ទយើង ទមែ
ទរទ

ើញ ។
បសាម (ពេុវេនៈ)។

តឆ្កទគ្េើន ទ

ើញមានទគ្បើ ភាសា

ើញ ។
តដលទរអាេបទងកើែពាកយថែីបាន

ទោយទគ្បើបេទដើម

(prefixes) បេតជក(infixes) និងបេេុង(suffixes)។ េាំ ទពាោះតខ្ែរទយើងវ ិធីកមាលយពាកយទោយទគ្បើបេ
ទដើម និងបេតជកទ

ើញទៅសថិែទសថររេូែដល់សពេច្ថង ទេើយគ្បកបទោយកបួនខានែេាស់ោស់

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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ខ្

នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ណាស់។ មា៉ា ងទេៀែ ក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវបានបង្ហាញទអាយទ

ី តជ្តិខ្ខែរ

ើញថាវ ិធី តបបទនោះ ក៏ មានទគ្បើ ពិែ

គ្បាកដកនុងភាសាមនតដល ៖
ក្នង
ុ ភាសាខ្មែរ

ក្នង
ុ ភាសាមន
ទរែ (វ ិល) > បៈ ទរែ (បងេិល)

ព + យល់ > ពនយល់
ប + ទដើ រ > បទណើ ា រ

ទរើ (ទឆ្ោះ) > ពទរើ (បទពាឆោះ)

រិែ > រាំនិែ (រ + ន + ˍៈិែ)

កលូន (ទធេើក្លរ) > កមលូន (កិេចក្លរ)

ក្លយ > កាំ ណាយ (ក + ណ + ៈ យ)

កលូន (លួេ) > កមលូែ (ទចារ)

៣.២. អ្កសរ

ៃកសររឺជារាំនូរសញ្ជាសាំរាប់កែ់គ្តាពាកយសាំដីទរឿងគ្ពឺែីក្ល
ត រណ៏ទផសងៗតដលតែងតែទកើែ
ទែើងទៅកនុងសងគមមនុសស។
៣.២.១. ស្ររវតិីននអ្កសរ

ក្លរសិកាស្រសាវគ្ជាវខាងគ្បវែតិៃកសរ

បានឱយដឹងថា

ទៅគ្បមាណ៤០០០ឆ្នាំមុន

រ.ស ជនជាែិ ទៃសុីបបានបទងកើែែួៃកសរជាទលើកដាំបូងមុនទរប៉ាុតនតរឺជាសញ្ជា រូបសែេ រូបមនុសស
រូបរុកខជាែិ រូបផ្ទក រូបផ្ទកយជាទដើមតដលទៅថាសកតិទលខ្។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ៃកសររូបតបបទនោះពុាំមានៃនកណាអានរួេទេ។

ទេើបតែទៅឆ្នាំ១៨២៤

ី តជ្តិខ្ខែរ

ដល់១៨៤៤

ទោកសាំប៉ាូលយូង ទេោះអានៃកសរជនជាែិទៃសុីបទនោះមុនទរ។

ប ទ ប់មក ទរបានរកទ

ើញៃែថបេសិោចារ ឹកជាសកតិទលខ្េិនមានអាយុគ្បតេល

២០០០ឆ្នាំមុនរ.ស។
លុោះទគ្ក្លយមកទេៀែ គ្បវែតិវ ិេូបានស្រសាវគ្ជាវរកទ
សាងែួៃកសរសាំទរេទែើងជាដាំបូងបងអស់

ើញថា ជនជាែិទេេនីសុីជាៃនក

ទេើយៃកសរទេេនីសុីទនោះ

ក៏បានទៅជាទដើមគ្ែកូលច្ន

ៃកសររបស់ជនជាែិ ទផសងៗទេៀែកនុងៃកសរគ្កិ ក-ឡាតាាំង និងៃកសរគ្ពាេែី ទៅគ្បទេសឥណា
ា ។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

តាមក្លរស្រសាវគ្ជាវរបស់ទោកយូសុី មានៃកសរ២តបប បានទកើែទែើងទៅគ្បទេស
ឥណាណ គ្បមាណជា១០០០ឆ្នាំមុន រ.សរឺៃកសរគ្ពាេែី និងខាទរាស្រសតី។ បណា
ត ៃកសរទាំងពីរតបបទនោះ
បានផតល់ទដើ មកាំទនើែៃកសរឯទេៀែជាទគ្េើនទៅគ្បទេសឥណាណ។ ឯែួៃកសរគ្ពាេែីទ

ោះទកើែទេញមក

ៃាំពីៃកខរគ្កមបុរាណៃាំបូរទសមី ែ។ កនុងេាំ ទណាមៃកសរឥណា
ា ជាទគ្េើ ន តដលទកើែទេញពី ៃកសរគ្ពា
េែី

ែ។

ៃកសរទេវ

ររ ី ឬ

ររ ីគ្ែូវបានសាគល់ជាងទរ

លុោះទគ្ក្លយមក ៃកសរទេវ

ទេើយតដលទរយកមកកែ់គ្តាភាសាសាំស្រសកឹ

ររ ីក៏បានក្លលយទៅជាៃកសរសាំរាប់ជនជាែិឥណាណទគ្បើជាផលូវក្លរ

រេូែមកដល់សពេច្ថង។ ទែើៃកសរ តខ្ែរមានទដើមកាំទណើែមកពីៃកសរណាតដរ? ទៅសម័យនររភនាំ(េេូ
ណន) ទរបានរកទ

ើញសិោចារ ឹកមួយទៅវក្ល
ូ ៉ា ញ់ កនុងភូ មិភារញ៉ា គ្តាង(យួនខាងែបូង) តដលទរ

បានចាែ់េុកថាជាសិោចារ ឹកតខ្ែរដាំបូងបងអស់ ប៉ាុតនតទសេកតីកុងសិ
ន
ោចារ ឹកទនោះជាភាសាសាំស្រសកឹែ។
តាមក្លរសិកាទគ្បៀបទធៀបៃកសរតខ្ែរបុរាណទនោះទៅៃកសរឥណាណតប៉ា កខាងែបូងូ
គ្េង់គ្ទយដូេរន។ ម៉ាាងទេៀែ ទរបានរកទ
ជាទគ្ក្លម)

នូវគ្បាក់ក្លក់របស់ឥណា
ា

ើញ

ើញទៅៃូតកវ (កាំ ពង់ តផរបស់តខ្ែរទៅមាែ់ សមុ គ្េកមពុ

តដលទៅទលើទ

ៃកសរតខ្ែរបុ រាណតដរ។ ស្រសបតាមសម័យទ

ទរបានរកទ

ោះទរចារៃកសរគ្ពាេែីមានគ្េង់គ្ទយដូេែួ

ោះតខ្ែរ និងឥណា
ា មាន េាំ

ក់េាំនងរនញឹកញប់ផង ទរ

សននិក៏ោឋនថាតខ្ែរបានខ្ចីយកែួៃកសរឥណា
ា គ្ពាេែមកទគ្បើ។
៣.២.២. វិវតិីនន៍ នអ្កសរខ្មែរ

ៃកសរតដលតខ្ែរយករាំរតា
ូ មៃកសរឥណា
ា ខាងែបូងមកទគ្បើ គ្បាស់កុងសម័
ន
យទ

ោះ

ពុាំ

ដូេរននឹងៃកសរសម័យបេចុបបុននទនោះទេរឺ គ្ែូវបានតកតគ្បគ្េង់ គ្ទយេាំនួន១០ដងរួេមកទេើយ ទេើប
បានជារូបរាងពិែគ្បាកដ

ដូ េជាែួៃកសរតខ្ែរតដលទយើងទគ្បើ គ្បាស់សពេច្ថង។

ដាំ ទណើរច្នក្លរវ ិវែតិ

ពយ្ជនៈតខ្ែរបុរាណមានេាំនួនបីសម័យក្លលតដលមានសណា
ឋ នខ្ុសរនឆ្ងយ ទេើយក្លន់តែឆ្ងយ
ណាស់ទៅទេៀែនឹ ងែួពយ្ជនៈសម័យបេចុបបននទនោះ។
 ពយញ្ជ
ជ នៈសម័យមុនៃងគរ ៖មានរាងទគ្រែគ្រែ មិនទសែើ មិនសម សក់ខ្ីល ទជើងខ្លី
ទេើយមានេាំនួនែិេ។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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ខ្

នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

 ពយញ្ជ
ជ នៈសម័យៃងគរ ៖ មានរាងសង្ហា មានសក់ជាកាេ់រេ

ី តជ្តិខ្ខែរ

ទជើងមានសឹងគ្រប់

ែួ។

 ពយញ្ជ
ជ នៈសម័យទគ្ក្លយៃងគរ ៖ មានរាងទគ្េែ សក់ និង ទជើងតវងៗ។

ដាំ ទណើរវ ិវែតិមានទគ្េើនទលើកទគ្េើ នគ្រ ែួៃកសររ ិែតែទគ្េើ នទែើង រ ឹែតែង្ហយសរទសរ
ទែើង ទេើយរ ឹែតែលអទែើងគ្បកបទោយកបូរកាេ់ យ៉ាងសមរមយ។ ទនោះទេើយជាសានច្ដច្នបុពេបុរស

តខ្ែរតដលមានទេពទក្លសលយខាងតកសគ្មួល និងខាងបទងកើែថែី ទដើមបីបាំទពញនូវកងេោះខាែទនោះឯង។
ទគ្ក្លយតដលមានកាំទណើែមាាំមួនទេើយ

ប ទ ប់មកមានក្លរវ ិវែតទពញរូបរាងតមនតេនទេើយ

ទែើ

ៃកសរតខ្ែរមានលកខណៈពិ ទសសរបស់ខ្ួនយ៉ា
ល
ងណាទៅតដរ?
៣.២.៣. លកខ

១.

ៈពិសេេននអ្កសរខ្មែរ

ៃកសរពុាំតមនជាសញ្ជាោេ់ទោយទេញពីរន

សទមលង កនុងភាសានី មួយៗទ

តដលទរទេោះតែយកមកកែ់សមាគល់

ោះទែើយ ប៉ាុតនតៃកសររឺ ជាកគ្មងសញ្ជាតដលទក់េងរនជាកបួនច្នែួ

សញ្ជាតដលទក់ េងរនទៅទលើមូលវ ិធី (principle) ដ៏សាំខាន់ ។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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ខ្

នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មានេាំ

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

២. ទៅកនុងៃកសរតខ្ែរទរនិ យមភាជប់ ស្រសៈ និ ងពយញ្ជ
ជ នៈឱយជាប់ រន តដលជាទេែុ

ក់េាំនងទៅវ ិញទៅមករវាងស្រសៈ និងពយញ្ជ
ជ នៈ។ េាំ

ាំឱយ

ក់េាំនងទនោះបណា
ត លទអាយទកើែមាន

ស្រសៈកប់ ឬស្រសៈៃនុ ស័យកនុងពយ្ចនៈទនោះឯង។ ដូ េទយើងបានទពាលកនុងតផនកភាសារួេមកទេើយ
ថា ស្រសៈកប់តខ្ែរមានពីរគ្បទភេរឺ ៃ-ៃ៌។ ឯស្រសៈកប់បាលីមានតែមួយរឺ ៃៈ(a)។ ទោយមានស្រសៈៃនុ
ស័យពីរតបបកប់ ទៅកនុងពយ្ជនៈ ទេើយ

ាំឱយមានពយញ្ជ
ច នៈៃនុស័យ ២តបបតដរ

រឺពយ្ជនៈៃនុ

ស័យពួក ៃ ដូេជា ក ខ្ េ ឆ្ ដ ថ......... និងពយ្ជនៈៃនុស័យពួកៃ៌ ដូេជា រ

ឈ េ ធ.....។

េាំតណកស្រសៈនិស័យមាន ដូេជ ៈ ៈិ ៈី ៈឹ ៈឺ ៈុ ៈូ ក៏តេកជាពីរគ្បទភេស្រសបទៅនឹងពយញ្ជ
ជ នៈៃនុ
ស័យពួកៃ និងពួកៃ៌ ដូេទនោះទេៀែ ប៉ាុតនតមានសញ្ជាសមាគល់តែមួយ តបប(ឧ.សញ្ជាសមាគល់អា ផង
អា៌ ផង)។
៣. អាស្រស័យទោយមានស្រសៈៃនុ ស័យកនុងពយ្ផនៈតបបខាងទលើទនោះទេើយទេើ បពយ្ផនៈ

ៃនុស័យមួយែូៗអាេទៅជា ពាងគមួយបាន។ ឧទេរណ៏ ៖ែ (ែេល់) ខ្ (ខ្គ្ែី) ស (ពណ៏ស) ែ
(មនុសសរ)។ លកខណៈពិទសសទនោះខ្ុសតបលកៃាំពី ៃកសររមា
ូ ៉ា ុ ាំង (Romain) មានៃកសរបារាាំងជាទដើម
តដលពយ្ជនៈមួយែួពុាំអាេទៅពាងគមួយបានទេ ដូេជាពយ្ផនៈ b-k-p-l-m ជាទដើម។
៤. កនុងៃកសរតខ្ែរ ពយ្ផនៈ២ែួទៅទរៀងរន ក៏អាេទៅជាពាងគមួយបានតដរ ដូេជាពាកយ ៖

មក បង (ែួ ម និង ែួ បជា ពយ្ជនៈទដើមពាងគ(consonant initial) ឯែួ ក និងែួ ង ជាពយ្ជនៈគ្បកប
(consonant female))។ ពយ្ជនៈតដលមាន មុខ្ង្ហរជាខ្យល់គ្បកបពុាំមានស្រសៈៃនុស័យទែើយ រឺមាន
តែខ្យល់ពយ្ជនៈតែប៉ាុទណាណោះ។ ពិ ែតមនតែពុាំមានសញ្ជាសាំរល់ថាពុាំ មានស្រសៈៃនុ ស័យកនុងពយ្ជ
នៈគ្បកបដូេទនោះក៏ទោយ ក៏តខ្ែរទយើងពុាំអាេគ្េែាំបានទេ ទគ្ពាោះទរអាេដឹងបានទោយន័យរបស់
ពាកយទ

ោះ ឧទេរណ៍៖ េូកងទលើកោក់ទលើក ពា

ស។ េាំ តណកទៅកនុងៃកសររមា
ូ ៉ា ុ ាំង តដលនិយម

ផ្ទតេ់ស្រសៈទេញៃាំពីពយ្ជនៈ ទេើយពុាំនិយមទគ្បើស្រសៈៃនុស័យពយ្ជនៈៃនុស័យដូេតខ្ែរទ
នៈ២

ឬ៣ែួទៅជិែរនពុាំអាេទៅពាងគបានទេ

ប៉ាុតនតជាពយ្ជនៈសាំទយរ(ពយ្ជនៈផសាំ)

ោះ ពយ្ជ
(group

consonant antique) ទៅវ ិញ ឧទេរណ៍៖ tr (trouver), spl (splendeur) ។
៥. រ ីឯ ពយ្ជនៈសាំទយរតខ្ែរ

ពយ្ជនៈទលើរនទៅវ ិញ

ពុាំសរទសរែួព្ជនៈទរៀងរនដូេទនោះទេ

រឺសរទសរគ្ែួែ

ជាបុពេទេែុ មួយយ៉ា ងសាំខាន់បណា
ត លឱយមានក្លរបទងកើែជាទជើងរបស់

ពយ្ជនៈទែើយ។ ដូេទនោះទេើយបានជាទយើងថា ពយ្ជនៈនីមួយៗទៅសម័ យបេចុបបននសុេធតែមាន
ទជើង។

ក្លរបទងកើែទជើងច្នពយ្ជនៈទនោះរឺទដើមបីយកទៅសរទសរ

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្

ទផញើរទគ្ក្លមពយ្ជនៈមួយទេៀែឱយ
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ខ្

នំសោយសាស្រសាតចារយ អុក វ ិប្ុល

សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

មានសភាពគ្ែួែរនផសាំសទមលងរនជាពយ្ជនៈសាំទយរ រឺពយ្ជនៈផសាំទនោះឯង។ ឧទេរណ៍៖ ខ្យ
(ខ្យល់) ខ្ល (ខ្លី) គ្ក........
៦.

ទគ្ៅពីទនោះ

ទជើងច្នពយ្ជនៈសគ្មាប់ទគ្បើជាពយ្ជនៈទដើមពាងគច្នពាងគែាំរែ
ួ តថម

ទេៀែ។ ឧទេរណ៍៖ ពនយល់=ពន់ (ពាងគេី១)+ យល់ (ពាងគេី២)។ ទជើង“ៈយ” កនុងពាកយ“ខ្យល់” និង

ទជើង “ៈយ”កនុងពាកយ “ពនយល់” ពិ ែតមនតែមានរូបរាងដូ េរនក៏ ទោយ ក៏ ពុាំមានមុ ខ្ង្ហរដូ េរនទេ។ កនុង

ពយ្ជនៈ សាំទយរទជើងពយ្ជនៈរឺ ខ្យល់ផសាំជាមួយ ពយ្ជនៈគ្ែួែទលើ។ េាំ តនកទជើងពយ្ជនៈកនុង
ពាងគែាំរែ
ួ វ ិញពុាំ តមនជាសទមលងផសាំទេ រឺជាពយ្ជនៈទដើមពាងគច្នពាងគែាំរែ
ួ ទនោះឯង
ទ

ទយើងបាន

ើញថា វ ិធី ទផញើទជើងទនោះជាតមកធាងតបកទេញៃាំ ពីមូលវ ិធី ៃនុស័យស្រសៈ-ពយ្ជនៈ (Principle des

voyelles et consonnes inhérentes) ទេើយវ ិធីទផញើទជើ ងទនោះ មានផលវ ិបាក (consequence) សាំខាន់ៗ
តដលគ្បគ្ពឹែតទៅទៅទលើកបួនវ ិធីេាស់ោស់ណាស់។ ទោយកបួនវ ិធីទាំងទ

ោះតវងឆ្ងយទពក ទយើង

សូមមិនទលើកយកមកៃធិ បាយកនុងទពលទនោះទេ។

៧. ព្ជនៈសាំទយរទៅកនុងភាសាតខ្ែរទយើង ក៏អាេជាពាកយមួយតដរ។ ឧទេរណ៍៖ គ្ក

(សិសសគ្ក) គ្េ (គ្េតខ្ែរ) េែ (ដាំរ ី)។

៨. លកខណៈពិទសសមួយទេៀែរបស់ៃកសរតខ្ែរទយើង រឺ ពយ្ជនៈមានសក់។ ទែើសក់ទ

ោះ

មានគ្បទយជន៍យ៉ាងណាតដរ?
រួេមកទេើយទយើងបានទ

ើញទរយកសក់ “ ៈ”(ៃនកខ្លោះទៅសក់

“ក”)

តដលមាន

សណា
ឋ នដូេជាទលខ្៣ ទេើយតដលបាលី ទៅថាគ្ែីស័ពទមកទគ្បើោក់ទលើពយ្ជនៈពួក “ៃ”៖ ប ស
េ ឱយទទជាព្ជនៈពួក“ៃ”៖ ប ស េ វ ិញ។ សក់ របស់ពយ្ជនៈឯទេៀែ ពុាំទ
ទេ។ ទយើងថាក្លរទធេើឱយពយ្ជនៈមានសក់ពុាំតមន ជាក្លរឥែគ្បទយជន៍ ទ
ពយ្ជនៈ រឺជាកាេ់តដលបុពេបុរសទយើងបានរេ

ើញយកមកទគ្បើផង

ោះទែើយ ផទុយទៅវ ិញសក់

ទែើ ង ទដើមបីលាំៃពយ្ជនៈនីមួយៗឱយមានសភាព

សមសួនទែើង។ េាំតណកៃកសរ ទសៀម ោវ តដលយកលាំ

ាំៃកសរ តាមតខ្ែរទយើង ទេើយយកទៅ

តកតគ្បលុបសក់ ទេញ ទមើលទៅហាក់ដូេជា មនុសសតដលមានកាល ប៉ាុតនតៃែ់សក់ដូេទ
ទគ្ក្លយពីបានសិកាៃាំពីគ្បភពវ ិវែតន៍
តខ្ែរបានយកលាំ

និងលកខណៈពិទសសច្នៃកសរតខ្ែរ

មកទយើងបានទ

ោះតដរ។
ើញថា

ាំ តាមៃកសរឥណា
ា មកទគ្បើគ្បាស់ ជាទលើកដាំបូងក៏ពិែតមន ក៏ប៉ាុតនតប ទ ប់មកតខ្ែរ

មានទេពទក្លសលយខាងច្េនឱយបានសមសួន

ខាងបទងកើែថែីឱយសាំបូរគ្រប់ គ្រន់ គ្ពមទាំងមានកបួន

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

ខានែមានវ ិធី េាស់ោស់ សគ្មាប់ ជនជាែិ តខ្ែរយកទៅទគ្បើ ក្លរបាន យ៉ា ងង្ហយកនុងក្លរកែ់ គ្តា
រាំនិែ សទញ្ជ
ច ែ

គ្ពឹែិក្ល
ត រណ៍ គ្បវែតិសាស្រសត៘

៤. ាានើយប
៏ សុ រស្ររវតិី
៤.១. ាានើយខ្ស្រពកឆលង
ូ

ទនោះជាសាថនីយថែរ ាំលីងមួយតដលទោកB.P.Grosiler បានរកទ

ើញទៅតគ្ពកឆ្លូង(ស្រសុក

ទមមែ់ទខ្ែាកាំពង់ចាម)ទៅឆ្នាំ១៩៦៣(1០)។ ជាយូរទេើយ ទោកGroslier បានសិកាពីទលើយនា

ទហាោះនូវសានច្ដទធេើពីដីមានរាងមូល តដលទៅរាយបា៉ា យ ចាប់តាាំងពីឡាបាទសៀក ដល់ែុកនិ ញ

(LoxNinh) កនុងគ្បទេសទវៀែណាមខាងែបូងទោយឆ្លងក្លែ់ តាមទមមែ់ បានទសេកាីថា សានច្ដទាំង
ទ

ោះសថិែទៅកនុងែាំបន់ដីគ្កេមច្នេាំក្លរទៅសូធាំៗ។ មានសញ និងសមែែិកមែជាទគ្េើនបានស្រសប

រន ជាទេែុ

ាំទអាយទោកGroslier ទជឿថាេីកតនលងទាំងទ

ោះ ជាេីលាំទៅរបស់ជនជាែិតខ្ែរជា

ទដើម។ ដូទេនោះទដើមបីទធេើក្លរ បញ្ជ
ជ ក់ពីរាំនិែទនោះទៅឆ្នាំ១៩៦២ទោកGroslier បានទគ្ជើសទរ ើសយកេី
កតនលងមួយទៅតគ្ពកឆ្លូងទដើ មបីទធេើកាំណាយ ទគ្ពាោះកតនលងទ
កនុងក្លររុករកទនោះទោក Groslier បានរកទ
ទាំងទ

ោះ

បានបង្ហាញទអាយទ

ើញថា

ោះសថិែទៅេាំកណា
ា លគ្បពនធ័ទាំងមូល។

ើញរបស់ទធេើពីថែ និងទគ្រឿងចាន ឆ្នាំងមួយេាំនួនធាំ ។ វែថុ

ទៅគ្ែង់ កតនលងតដលជាជាំរ ាំក្លរពារយ៉ា ងមាាំមួនទ

មនុសសរស់ទៅទោយមានក្លរទរៀបេាំយ៉ាងេែែ់េែ់ទេើយ។
មានកាំតពងរាងមួលព័េធជុាំវ ិញ(វ ិជជមាគ្ែជាង២០០ម.)

ោះមាន

ជុាំ រ ាំតដលទោកGroslierបានសិកា

ទេើយមានផលូវេូ លពីរ។

អាយុច្នជាំរ ាំមាន

គ្បតេលពី ១៥០០ដល់៥០០ឆ្នាំមុនរ.ស។ គ្បោប់គ្បោតដលទធេើពីថែរលីង មានរាងតបលកៗខ្លោះមាន
រាងជាពង ខ្លោះមានរាងជាេែុមុខ្យកលាំ

ាំតាមរបស់តដលទធេើពីលងាិនដាំបូង។ ទគ្រឿងចាន ឆ្នាំង

មានរាងទគ្េើនតបបយ៉ា ង ទេើយមានកាេ់ រេ
គ្រែរែនលាំៃៃេីទសាោះ។

លអវ ិេិ គ្ែ ប៉ាុតនាទគ្ក្លយមកតបរជាមានសភាពទគ្រែ

វែថុទាំងៃស់ទនោះទរចាែ់ េុកថាជាសានច្ដរបស់ជនជាែិ តខ្ែរទដើ មមុ នទពល

តដលជនជាែិទនោះេុោះមករស់ទៅគ្ែង់វាលេាំ

បច្នេទនលទមរងគ និងមុនទពលតដលបានេេួលៃរ ិយ

ធម៌ឥណា
ា ។
៤.២. ាានើយលាាងាាន

ពីឆ្នាំ១៩៦៦ដល់១៩៦៩ ទោក និងទោកស្រសីMourer សាស្រសាាចារយទៅមហាវ ិេាល័យ

បុរាណវែថុវ ិេា

ទោយមាននិសសិែច្នមហាវ ិេាល័យទនោះេូលរួមផង

បានទធេើកាំណាយទៅរូងភនាំ

ោអងសាពនច្នភនាំទកគ្ទាំង មានេមាងយគ្បមាណ៥រ.មពី ៃទណើ ា កតេបទខ្ែាបាែ់ ដាំបង។ វែថុតដល
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

ទរបានរកទ

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

ទេើយមានជាអាេិ៏ទគ្រឿងគ្បោប់ ទធេើពីថស
ែ ាំណល់

ើញមានេាំនួនគ្បមាណជា២០០០

ផទោះបាយសាកសពសែេលិែ
អ េាំតណកទគ្រឿងចាន ឆ្នាំង ឆ្អឹងសែេ(Rhino cerosSondaicusmDesm)
និងឆ្អឹងមនុសស(ឆ្អឹងទដើមច្ដនិងឆ្អឹងដងក្លាំបិែ)។ វែថុទាំងទនោះគ្ែូវបានទរទផញើទៅគ្បទេសបារាាំងទដើ មបី
ទធេើក្លរសិកា។ ដុាំធយូងជាទគ្េើ ន តដលទរទ

ើញកនុងស្រសទប់ ទលើៃនុ ញែទអាយទរេុ ោះក្លលកាំ ណែ់

ទោយវ ិធីវ ិេយុសកមែ ៖

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

ទៅេទ ល ោះឆ្នាំ១៩៦៦ និង១៩៦៩ ទោកCarbonnel និងDalibrias បានទធេើក្លររុករកកនុង

រូងភនាំ តដលជាលាំទៅរបស់មនុសសបុ ពេគ្បវែាិសាស្រសាទៅភនាំកាលរមាសកនុងទខ្ែាកាំពែ។ ទៅេីទ
ទោកទាំងពីរបានរកទ

ើញនូវទគ្រឿងចានឆ្នាំង តដលមានអាយុ៣៤២០ ឆ្នាំមុនរ.ស។

៤.៤. ាានើយេ
៏ ំសោងខ្េន-អ្នលងស់ តី-មលនស្រព
ូ

សាំទរាងតសនជាសាថនីយ៏មួយ
សាថនីយ៏ទនោះជាដីេូលមួយ

សថិែទៅកនុងទខ្ែតកាំពង់ឆ្នាំង

មានកាំពស់៥តម៉ាគ្ែ

ប៉ាុទណាណោះ។ ទោក Roques បានរកទ
ផាយពីរបស់តដលទរបានរកទ

ខាងទជើ ងបឹងេទនលសាប។

ទេើយមានច្ផទគ្បមាណជា៦០០០តម៉ាគ្ែគ្កឡា

ើញសាថនីយ៏ទនោះទៅឆ្នាំ ១៨៧៦ ឯទោក Corre បានទបាោះពុមព

ើញទៅេីទ

ោះទៅឆ្នាំ១៨៧៩។ ទគ្ក្លយមកទោក Mouraទោក

Aymonier (១៩០១) ទោក Mansuy(១៩០២) និង(១៩២៣)បានទៅទធេើក្លររុករកទៅេីទ
ក្លររកទ

ោះ

ើញសាថនីយ៏ទនោះទៅឆ្នាំ១៨៧៦

ោះទេៀែ។

ជាជាំហានដាំ បូងកនុងក្លរស្រសាវគ្ជាវតផនកបុ ពេគ្បវែតិសាស្រសត

ទៅអាសុីអាទរនយ៏។ ៃនលង់ទតតជាសាថនីយ៏មួយសថិែទៅេមាងយ៣០រ.មគ្ែង់េិសអាទរនយ៏ ពីសាំទរាង
តសន ទេើយមានគ្បោប់គ្បោដូេទៅសាថនីយ៏ខាងទលើទនោះតដរ ទោក Mansuy បានរកទ

ើញ

សាថនីយ៏ទនោះទៅឆ្នាំ១៩០២ ទេើយបានោក់ទឈ្លែោះទៅថាLong Praoទេៀែផង។ មលូច្គ្ពសថិែទៅ
ខាងទជើងទខ្ែតគ្ពោះវ ិហារ ទេើយគ្ែូវបានរកទ

ើញទោយទោក P.Levy ទៅឆ្នាំ១៩៤៣។ សាថនីយ៏

ទនោះថែីជាងសាថនីយ៏ពីរខាងទលើ ទគ្ពាោះមានគ្បោប់គ្បោទធេើពីទោេៈធាែុទគ្េើន។ វែថុតដលទរបាន
រកទ

ើញទៅសាថនីយ៏ទាំងបីទនោះមានៈ

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

 ពីថរែ ាំលីង ៖ ពូ ទៅតដលមានពនលូញព ល ក ញញួរទតាែង ដុាំសាំបកទឈើ យកសរច្សគ្េ

ប់

ក្លាំបិែ កទណាៀវថែសាំ ទលៀងពុ មចា
ព ក់ កទណាៀវកងច្ដកាលគ្ែល់ៃតគ្ងតផលសនទូេ។
 ពីឆ្ឹង
អ សែេ ៖ េុងគ្ពួញ ក្លាំបិែ តផលសនទូេ កទណាៀវ ទគ្រឿងៃលង្ហករ។

 ពីសប
ាំ កខ្យង ៖ េាំ េូៃង្ហកាំ កអម ឆ្នាំង ចានទប ចានគ្កែូម ចានទជើ ង។
 ពីលងាិន ៖ េុងគ្ពួញ កទណាៀវ ពូ ទៅ ជូ ង តផលសនទូេ។
 ពីតដក ៖ មានតែព ល ក១រែ់ ទៅសាថនីយ៏មូច្គ្ព។
ល

 ឆ្អឹងមនុសស ៖ ឆ្អឹងសែង ឆ្អឹងទៅល ឆ្អឹងទដើមច្ដ លោដ៏កាល១។
 សាំណល់ ៖ ផទោះបាយធយូង។
កនុងេាំទណាមរបស់ទាំងឡាយតដលបានទរៀបរាប់ពីខាងទលើ ទយើងបានសទងកែទ

ើញថា

វែថុទធេើពីថែរ ាំលីងបានទៅោយែាំជាមួយ នឹងវែថុទធេើពីទោេោះធាែុ។ ដូទេនោះទយើងអាេសននិោឋនបាន
ថា ទៅគ្បទេសតខ្ែរទយើងពុាំ មានគ្ពាំតដនទអាយេាស់ោស់រវាងយុរថែ និងយុរទោេៈទេ។ ឯ
របស់តដលទធេើពីតដកមានតែ១រែ់ រឺព ល ទៅមលូច្គ្ពគ្ែង់ទនោះសឲយទ

ើញថាមនុសសបុពេគ្បវែតិសាស្រសត

គ្បតេលជាមិនទន់ទេោះសលតដកទៅទែើយទេ ទេើយក៏បានទរៀនបទេចកទេសទនោះពីឥណា
ា ទគ្ពាោះទរ
បានសទងកែទ
ទ

ើញថា

ពួកកូ យតដលទេោះសលតដកទៅកនុងទខ្ែតកាំពង់ធាំ

ទៅទគ្បើ គ្បាស់សប
ន ់តដលទរ

ើញមានទគ្បើកុងរដឋ
ន
ឧរ ិសសរបស់ឥណា
ា ទៅទែើយ។ ម៉ាាងទេៀែ ពិធីតសនទគ្ពនតដលពួកកួយគ្បា

រឰទធេើមុនទពលសលតដកមតងៗក៏ជាពិធីខាងសាស
រួរបញ្ជ
ជ ក់ថាទៅឆ្នាំ១៩០១

គ្ពាេែណ៍។

ទរបានរកទ

ើញទៅទក្លោះសាំទរាងតសននូ វលោដ៏កាល១

តដលពុកផុយទគ្េើនណាស់ ទៅទេើយទោយសារតែេឹកជាំនន់ទៅេីទ
បុពេគ្បវែតិវ ិេូ

ោះ។ ទគ្ក្លយពីបានសិកា ពួក

បានចាែ់េុកថាឆ្អឹងលោដ៏ទនោះសថិែទៅ េទ ល ោះពួកកាលកណា
ត ល(mesocephalie)

និងពួកកាលមូល។

ទបើដូទេនោះទយើងទ

ផលរបស់ទោកតដលទោកបានរកទ

ើញថាេាំណាែ់ខាងទលើទនោះ

មានលកខណោះស្រសបនឹងលេធ

ើញថាជនជាែិ តខ្ែរបេចុបបននទនោះ ជាពូជតដលមានកាលមូល

ទោយមានសនទសសន៏លោដ៏ ៨៣,៦។ ក្លរទគ្បៀបទធៀបទនោះៃនុញ្ជាែទអាយទយើងសននិោធនបានថា
មនុសសតដលបានរស់ទៅសម័យសាំទរាង

តសនរឺពិែជាបុពេបុរសរបស់ជនជាែិតខ្ែរសពេច្ថងទេើយ

ទោកមិនទន់បានេេួលឥេធិពលឥណា
ា ទៅទែើយកនុងវ ិស័យបូជាសព។
កាំពស់ដីលាប់ (៥ម)

តដលគ្របពីទលើសាថនីយ៏សាំទរាងតសន

ទោយសាំអាងទៅទលើ

ៃនកបទេចកទេសបានសននិោធនថា

សាថនីយ៏ទនោះ មានអាយុគ្បតេលជា១០០ ឬ២០០ឆ្នាំមុនរ.ស។
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

៥. កតាីជីវាស្កេី
ភាសាវ ិេូជនជាែិ អាលលឺម៉ាង់ P.W. Schmidt បាននិយយថាៃាំបូរ តខ្ែរ-មន មិនគ្រន់តែជា
ៃាំបូរភាសាទេ តែជាៃាំបូរជាែិ សាសន៍ ផងតដរ។កនុងទសៀវទៅ Lespeuples mon-Khmer ទបាោះពុមព
ផាយទៅឆ្នាំ១៩០៨ ទៅហាណូយ ទោកបានបង្ហាញនូវលកខណៈរូបរាងក្លយរបស់ជនជាែិទាំង
ទ

ោះតដលមានដូេែទៅៈ
 មាឌែូេលែម អាេទែើងដល់មធយម
 តសបកសមបុរសតណាកបាយ

 តភនកមានសណា
ឋ នគ្ែង់ ទេើយទផាក ទបើកធាំៗ
 គ្េមុោះេូោយ
 កាលពយ
រួរកែ់សមាគល់ថា េាំទពាោះមាឌកាី លោដ៏កាលកតីទោក P.W. Schmidt ពុាំ បានបង្ហាញទលខ្
កនុងក្លរវាស់តវងឲយបានេាស់ោស់ទេ ទេើយមានេាំណុេខ្លោះដូេជាលោដ៏កាលជាទដើម ទោក
បានបង្ហាញលេធផលតដលមានេាំ

ស់នឹងលេធផលផាល់ទោយៃនកគ្បាជញទផសងទេៀែ។កនុងទសៀវទៅ

មានេាំណងទជើងថា Les populations du Cambodge ទោក បណិ ា ែ G.Olivier និងលេធផលច្ន
ក្លរស្រសាវគ្ជាវរបស់ទោក Henri Vallois នរវ ិេូកុងពិ
ន
ភពទោក មកពិនិែយទមើលទ

ើញថា មនុសស

តខ្ែរ និងមនុសសឥណា
ា (ទាំងពួកស ទាំងពួកទមែ) មានលកខណៈរូបរាងក្លយខ្ុសរនឆ្ងយណាស់។
ទោយលេធផលច្នក្លរស្រសាវគ្ជាវបង្ហាញ ឱយទ

ើញមានដូេខាងទគ្ក្លមៈ

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

 ពួកឥណា
ា ទមែ(គ្ទវ ិឌ) មានកាំពស់មធយម ១.៦២ម សនទសសន៍លោដ៍កាល ៧៦.២ មាន

កាលពយ
 ពួកទមឡាទនសុីយង មានកាំពស់មធយម ១.៦៥ម មានកាលពយ
 ពួកឥណូា ទនសុីយង មានកាំពស់ចាប់ពី ១.៦០ម-១.៦៣ម មានកាលមូល
សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ទបើទយងតាមលេធផលខាងទលើទនោះទយើងទ

ើញថា

តខ្ែរ

ី តជ្តិខ្ខែរ

និងមនមានកាំពស់មធយមដូេរន

(ខ្ុសរនតែ១ភាររយ តែប៉ាុទណាណោះ) ឯកាលក៏មូលដូេរនទេៀែ (ខ្ុសរនតែ១.១) មិនតមនពយដូេ
ទោក P.W. Schmidt យល់ទ

ោះទេ។

ប៉ាុតនាទទោះជាយ៉ា ងទនោះក៏ទោយ ក៏ទយើងអាេយល់ថាគ្ែង់

េនឹងគ្រន់តែជាក្លរភ័នាគ្េែាំទេទគ្ពាោះទោកបានសរទសរសននិោឋនថា លកខណៈទាំងទ
ឲយទោកៃោះអាងថា ពួ កមនុសសទ
កនុងទ

ោះទេៀែទសាែ

ោះៃនុញែ

ោះសថិែោេ់ទេញពីៃាំបូរម៉ាុ ងទហាគលផង និងៃាំបូរ អារយផង។

គ្កមៃនកស្រសាវបានស្រសាវគ្ជាវ

ឈ្លមៃាំបូរមនុសសតដលសថិែទៅកនុងៃាំបូរតខ្ែរមនទៅទ
E ដូេរន ។

ក៏ដូេជាបានពិនិែយទៅទលើគ្បទភេ

ើញថា សុេធតែមានគ្បទភេឈ្លមទៃម៉ាូកូលបីន

៦. ស្ររភពសរឿងសស្រពង
អភិសេក្ព្រះសោងនាងនាគ
ច្ថងមួយគ្ពោះទថាងបាន

ាំទស

ពលទរេ៍ទៅគ្កសាលតាមទឆ្នរកាេ់ទក្លោះ

បានយងទៅ

ដល់េួលដាំបូកទរកធលក។ ទោយទេវេែ់ៃស់កមាលាំងខ្លោះ គ្ពោះៃងគបានេូលទៅសគ្មាកទគ្ក្លមទដើម

ធលក។ ដល់ទពលរទសៀលទេើបគ្ពោះៃងគភាញក់។តែេឹកបានទែើងទលេព័េធព័នជ
ធ ិ ែជុាំ វ ិញេួ លទរកធលក។
ទោយមិនអាេគ្ែែប់ ទៅវាាំងគ្បាសាេវ ិញបាន គ្ពោះទថាងគ្េង់ក៏រង់សគ្មាកទៅេី ទ
ទពលេឹកស្រសកដកទៅវ ិញ។ ទៅគ្រទ
ភុជងគ

រ បាន

គ្ពោះទថាងេែទ

ោះ

រាគ្ែី ដ៏តសនសាងែ់ គ្ជងាំ គ្ពោះ

ោះរង់ ចាាំដល់

ងធារាវែតី បុគ្ែីទសតេ

ាំៃស់ពពួកភាទលៀងបរ ិវារទេញមកគ្កសាលទលងកាំសានតេឹកទលើទក្លោះទរកធលក។
ើញគ្ពោះ

ងក្លលណា

ក៏លបលួេចាប់េិែតគ្បែិព័េធទសនហាភាលម។

បានទផ្ទតោះផតងសាកសួរជាមួ យរនទៅវ ិញទៅមកគ្ពោះទថាង និង

ង

ទគ្ក្លយតដល

រក៏ចាប់ទផតើមមានេិែតទសនហា

ទសាែោះសែ័គ្រនឹ ងរនទៅវ ិញទៅមក។ កនុងរវាងគ្បាាំច្ថងតាមទពលកាំ ណែ់ រវាងរូ ទសនេ៍ទាំងពី រគ្ពោះទថាង
គ្ែូវទរៀបេាំជាំនូន
េាំតណកឯ

និងៃណា
ត ប់

គ្ពោះ

បណាណក្លរ

គ្រប់តបបយ៉ា ងមករង់ចាាំទៅគ្ែង់េីកតនលងដតដល។

ងធារាវែតីក្លលទបើទៅដល់ឋានភុជងគ

តាមដាំទណើរេូលថាេយដល់គ្ពោះបិតា

និងគ្ពោះមាតា។

រ

ក៍បានរា៉ា យរាប់ទរឿងរា៉ា វទាំងប៉ាុ ែ ន

ទសតេភុជងគ

រមិនបានយល់ជាំទស់ទេ។

គ្ពោះៃងគបានសុខ្េិែត និងយល់គ្ពមទៅតាមសាំណូមពរទរលបាំណងរបស់កូន។ គ្បាាំពីរច្ថងកនលង
មកគ្ពោះទថាង

បាន

ាំពលទរេ៍ទស

ទលើកជាំនូនសួយសារអាករគ្រប់តបបយ៉ា ងទរៀបេាំទោយ

គ្បណិែយ៉ា ងបរ ិបូ រណ៌ឥែមានទខាចោះគ្ែង់ ណា យកមកេុកទគ្ែៀមខ្លួន រង់ចាាំទៅគ្ែង់ទដើមធលក។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

ដល់ច្ថងកាំណែ់ ទសតេភុជងគ
តមន។ បានយល់បានទ

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

រ និងគ្ពោះៃរគមទេសីបានយងទេញមកគ្ែង់កតនលងទដើមធលក

ើញគ្ពោះមាតា គ្ពោះបិតាគ្ពោះ

ជងគង់គ្ក្លបថាេយបងគាំទោយកតីទររព។ ទសតេភុជងគ

ងធារាវែតីភាលមក្លលណា គ្ពោះទថាងលែ់

រ និងមទេសីទពញេិែតទគ្ែកៃរសាេរណាស់

បានេេួលគ្ពោះទថាងជាកូនគ្បសា ទេើយក៍បានទរៀបេាំៃភិទសកកូនស្រសីកូន គ្បុសជារូសាេមីភរ ិយ
ែទរៀងមក ទសតេភុជងគ
ទរេ៍ទស

រគ្ពមទាំងបរ ិវារ ទដើមបីេុកជាេាំណងច្ដដល់កូនគ្បុសស្រសី បាន

ាំពល

បឺែពគ្ងីងេឹ កសមុ គ្េ បងកបទងកើែបានជាដី សែធាំ
ទធងេូ លាំេូោយ ទេើយបានកសាង
ួង

គ្បាងគគ្បាសាេវាាំងែូេធាំេុកថាេយជា ទគ្េើន។
គ្ពោះទថាង

ង

រគ្ែូវបានទរៀបេាំៃភិទសក ជារូសាេមីភរ ិយ ទៅទវោទមា៉ា ង៧គ្ពឹក ទៅច្ថង

១១ទកើែ តខ្ពិសាខ្ ព ស ២៧៧ឆ្នាំមាញ់ គ្ែូវជាឆ្នាំ២៦៧មុនរ ស។ ក្លលទ

. .

គ្ពោះជនែ៤៦វសា។

.

កនុងទពលជាមួ យរនទនោះតដរ

ោះគ្ពោះទថាងបាន

គ្ពោះទថាងក៍ បានេេួលគ្ពោះរាជាភិ ទសកទែើង

ទសាយរាជយសមបែតិនររទរកធលកតដរ។ គ្ពោះៃងគបានេេួលទររមយ

ម “ជាគ្ពោះបាេសទមតេកុតម៉ា

រាជទសោឋធមែិក វទរាែតមបឋមទខ្មរា ខ្ែតិយវងសសកូ ល កាំ ពូលគ្កុងកមពុជាធិ បែីសិរ ីយសទសាភា
បវររាជធានីបូណ៍មី ឧែតមមហាោឋន”។ គ្ពោះៃរគមទេសី
គ្ពោះ

ង

រ ឬគ្ពោះ

ងធារាវែតី បានេេួល

មជា“សទមតេគ្ពោះវរែតី កសគ្ែីរប់ លកខណ៍ឯកៃរគទេវ ី”។ ពិធីបុណយៃភិទសក េប់សពេគ្រប់

ក្លលណាទសតេភុជងគ

រ និងគ្ពោះៃរគមទេសីបាន

ាំបរ ិវារ

មុឺនមុខ្មន្ទ្នី ត គ្ែែប់េុោះទៅគ្ពោះនររ

វ ិញ។ ទដើមបីជូនដាំ ទណើរគ្ពោះបិ តាគ្ពោះមាតាទកែកេុោះទៅឋានភុជងគ

រ គ្ពោះទថាង ឬគ្ពោះបាេសទមតេ

កុតម៉ារាជ

ក្លលទ

បានចាប់ទតាងច្សប

ង

រេុោះតាមទៅជាមួយតដរ។

ោះគ្ពោះទថាងបានទរៀបេាំ

សាងសង់គ្ពោះបរមរាជវាាំងរង់ ទៅមហានររធាំ ឬមហានររ ឬនររធាំ ឬៃងគរ តដលជាកតនលងទដើម
ធលកបានដុោះ។

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

ី តជ្តិខ្ខែរ

ІІІ. សេចក្តីបញ្ច ប់
ទគ្ក្លយពីបានទធេើក្លរបកស្រសាយយ៉ា ងទកាោះកាយ ៃាំពីទដើមកាំទណើែជាែិតខ្ែរដូេខាងទលើរេ
ួ
មក

ទយើងអាេទធេើទសេកតីសននិោឋនបានយ៉ា ងគ្បែយកសជាក់េាស់ឥែមានមនទិលសងស័យថា

ក្លរ

សិកាស្រសាវគ្ជាវពីទដើមកាំទណើែជាែិតខ្ែរពិែជាមានែច្មលឲយទយើងបានយល់ដឹងក្លន់តែេាស់ពីជាែិ
សាសន៍ និងទដើមកាំទណើែរបស់ខ្ួន។
ល
ទយើងទ
សេោះតសេងរកវែថុតាងជាទគ្េើ ន
ជាែិតខ្ែរទនោះឯង។

ើញថា មានៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវមួយេាំនួន ខ្ិែខ្ាំ

ទដើមបីជាជាំនួយកនុងក្លរទោោះស្រសាយេាំទ

ប៉ាុ តនតជាលេធផលទយើងសទងកែទ

ើញថា

េសតីពីបញ្ជ
ា ទដើ មកាំទណើែ

មានេសសនៈទផសងៗរនជាទគ្េើនបាន

ទលើកទែើងៃាំពីបញ្ជ
ា ទនោះទោយសមាអងទលើៃាំណោះៃាំណាងៃនកសិកាស្រសាវគ្ជាវនីមួយៗទរៀងៗខ្លួន។

ទេែុ ទនោះទេើយបានជាេមងល់មួយទនោះទៅតែសថិែទៅកនុងេិែតរបស់គ្បជាជនេូទៅ ជាពិទសសៃនក

តដលសិកាពីគ្បវែតិសាស្រសត និងៃរ ិយធម៌តខ្ែរ។ យ៉ា ងណាមិញ ទទោះបីជាមានេសសនៈរបស់ៃនក
គ្បាជញទផសងៗរនជាទគ្េើនតដលថាតខ្ែរ និង ឥណា
ា ជាជាែិតែមួយ ខ្លោះទេៀែថាតខ្ែរជាជាែិ គ្បទវសន៍
ទេញពីឥណា
ា មកលុកលុយដទណើ ត មេឹកដីរបស់ជនជាែិៃាំបូរមា៉ា ទែយូ -ប៉ាូលីទណសុីតយន

ឬជន

ជាែិច្ថយ៉ា ងណាក៏ទោយកតី េសសនៈតដលមានលកខណៈសមទេែុផល និងស្រសបទៅតាមេសសនៈ
របស់គ្បជាជនតខ្ែរភារទគ្េើនទ

ោះ

រឺេសសនៈតដលថា

តខ្ែរ-មនតដលមានវ ័យេាំណាស់ជាងទរ

តខ្ែរជាជាែិពិទសសមួយសថិែទៅកនុងៃាំ បូរ

ទេើយបានកទកើែទៅទលើេឹកដីភូមិភារអាសុីអាទរនយ៍ទនោះ

តែមតង។ ទលើសពីទនោះទៅទេៀែទយើងក៏មានភសតតាងបញ្ជ
ជ ក់ យ៉ាងេាស់ផងតដរដូេជា សាស
ុ

េាំទនៀមេាំោប់ ភាសានិងៃកសរ វែថុទគ្បើគ្បាស់ពីបុរាណតាមរយៈសាថនីយ៍បុទរគ្បវែតិ កតាតជី វសាស្រសត
ដូេជាគ្បទភេឈ្លម និងរង្ហេស់លោដ៍កាលជាទដើម និង គ្បភពទរឿងទគ្ពងតដលមានែាំណាល
ែៗរនជាយូរលង់ណាស់មកទេើយ។
សរុបមក

ក្លរសិកាពីទដើ មកាំទណើែជាែិតខ្ែរទនោះពិែជាមានសារៈសាំខាន់

គ្បទយជន៍ ជាទគ្េើ នដល់គ្បជាពលរដឋតខ្ែរទៅកនុងេូទាំងគ្បទេស។
សាែរែីគ្បជាពលរដឋតខ្ែរ ជាពិទសសកូនតខ្ែរជាំ

និងផតល់ៃែថ

ក្លរយល់ដឹងទនោះនឹ ងបណុត ោះ

ន់ទគ្ក្លយតដលជាេាំពាាំងសនងឬសសីឲយទេោះស្រសោញ់

ជាែិរបស់ខ្ួន
ល ទពាលរឺមានទមាេនភាពកនុងក្លរទកើ ែមកជាកូ នតខ្ែរ និ ងមិនមានក្លរអាក់ៃន់េិែតនឹង
ជាែិសាសន៍ របស់ខ្ួនទោយក្លរភាន់
ល
គ្េលាំមួយណាទែើយ។

ក្លរបកស្រសាយបង្ហាញទែើងទៅកនុង

ឯកសារជាទគ្េើន ទធេើឲយទយើងមានេាំ នុកេិ ែតកុងក្លរៃោះអាងថាតខ្ែ
ន
រពិែជាបានទកើែទៅ និង មានវបប
ធម៌ៃរ ិយធម៌ផ្ទទល់ខ្ួនរួ
ល េមកទេើយ

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្

កនុងភូ មិភារអាសុីអាទរនយ៍ទនោះដូ េតដលមានភសតុតាងបញ្ជ
ជ ក់
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សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន្
ិ ទន្ត
ី ិសាស្រ្ត ន្ង
ិ វ ិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកច្
ិ ច

ខាងទលើ។ ដូេទនោះ កនុង

មុខវ ិជ្ជាៈ វប្បធម៌ទ្យូសៅ
សដ្ីមកំស

មទយើងជាកុលបុគ្ែ កុលធីតាតខ្ែរជាំ

ី តជ្តិខ្ខែរ

ន់ទគ្ក្លយរួររបបីខ្ិែខ្ាំសិកា និង

តសេងយល់បតនថមទេៀែឲយក្លន់ តែេាស់ពីទដើមកាំ ទណើែជាែិ ខ្ួន
ល ទដើ មបីទជៀសវាងរាល់ក្លរភាន់គ្េែាំ

និងយល់ខ្ុសពីទដើមកាំទណើែច្នជាែិតខ្ែរដូេជាេសសនៈមួយេាំនួន ក្លន់តែទគ្េើនទែើងទេៀែ ទពាល
រឺពាយមសេោះតសេងរករាំនិែទដើមបីទលើកែាំទកើងជាែិសាសន៍ របស់ខ្ួនឲយទរេេួ
ល
លសាគល់

ទររព

និងទក្លែសរទសើរគ្រប់ៗរន ទដើមបីបញ្ជ
ជ ក់ថាកូ នតខ្ែរសាគល់េាស់ពីជាែិសាសន៍ ខ្ួនជាងៃន
ល
កណាៗ

ទាំងៃស់។ ទយើងគ្ែូវរួបរួមរនែសូទធេើៃីៗ
េ ទដើមបីជាែិសាសន៍របស់ទយើង ទដើមបីបង្ហាញពីសមែថភាព
និងភាពបុិនគ្បសប់ របស់ទយើងតដលជាកូនតខ្ែរ៕

&'

សរៀប្សរៀងសោយក្កុមន្ិ្សត
ំ ិកាមូលោឋន្
ិ ថ្នាក់ឆ្ា្
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ឯកសារយោង

3
ស

ៀវសៅវបបធម៌ទូទៅ ទរៀបទរៀងទោយទោកសាស្ដ្សាាចារយ អ៊ុក វ ិប៊ុល និងសោកសាស្ដ្្ត

ចារយ នួន សាទរឿន ទំព័រទី ៨ ១១ និងទំព័រទី៤៧ ៦៤

-

-

ស

ៀវសៅប្បវត្តិសាស្ត

រត ប

់សោក រ

់ ចន្ត្រតបុប្ត្ ទំព័រទី ៣៣-៣៤ ស

ស

ៀវសៅអរ ិយធម្៌ខ្មែរ សរៀបសរៀងសោយសោក

ោះពុម្ពសៅឆ្នំ

១៩៩៨
ូ ម្ុយស

ៀង

សោក ទិត្ ស

ៀង និង

១៩៧៥ ព.

២៥១៨

សោក ជា ឈិន ទំព័រទី ១៣៧-១៧០
ទ្ៀវទៅអរ ិយធម្៌ ខ្មែរ រប

់សោកស្

ី ប្ត្ឹង ងា ស

ោះពុម្ពសៅគ.

ទំព័រទី ១៤-១៥ និងទំព័រទី ៤៧-៥៩
ទ្ៀវទៅប្បវត្ដិសាស្ត

ស

ខ្ដ មែរ រប

ៀវសៅប្បវត្ដិសាស្ត

់ សោកស្

ី ប្ត្ឹង ងា

ក
ដ ម្ពុជា សរៀបសរៀងសោយសោកសាស្តសាដចារយ ប្បវត្ដិវ ិទា ខ្ែលមាន

ែូចជា៖ សោក ជូ ច័នទ ោរ ី សោក ចាន់ បុនីន

សោក សែៀប

ុផល និងសោក ស្

ុន បុណ្ណារ ិទធិ

ទំព័រទី ១-៣
ស

ៀវសៅប្បសទ

ខ្មែរ

ពីបុពវ

ម្័យរហូត្ែល់ការស

ោះបង់សចាលរាជធានីអងគរ

២០-៣២ និង ៦៣-៦៨ ។
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ទំព័រទី

