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ទស្សនាវដ្ដីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិគឺជាផ្នែកមយួននការនសព្វនាយរបស់្វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 
ននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជាកែុងការល ីកកមពស់្ការស្ិកាស្រស្ថវស្រជាវភាស្ថនិងអកសរស្ថស្តស្រ
ផ្មែរឱ្យមាន កខណ្ៈស្ដង់ដានិងឈានលៅរកការរកីចលស្រមីនដូ្ចអរយិភាស្ថកែុងលោក។ 

 
 
 និពនធនាយក ទីប្រឹការច្ចេកច្ទស 
  បណ្ឌិ ត  ជួរ គារ ី  បណ្ឌិ តស្ភាចារយ   ប្ពរុំ មល៉ ់
                         បណ្ឌិ តស្ភាចារយ   ច័នទ សុំណពវ          
 និពនធនាយករង  បណ្ឌិ តស្ភាចារយ  ខ្លូត ធតីា 
   បណ្ឌិ ត   វងស ច្មង  បណ្ឌិ តស្ភាចារយ  ស ៊ុ៊ុំ ឈ៊ុុំរ ៊ុន             
     បណ្ឌិ តស្ភាចារយ  ច្ោម ស៊ុម៊ុន ី
 

 ប្ករមការងារ ទីប្រឹការដ្ឋបាល 
  មស្តនរីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ  ឯកឧតដមបណ្ឌិ តស្ភាចារយ ស៊ុខ្ ទូច 
     ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត យង៉់ ច្ៅ   
 ទុំនាក់ទុំនងទូច្ៅ  ឯកឧតដម ល ីស៊ុធីរត័ន   
  លោក  ផង់ ភិរ ៊ុណ  ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត ជូ ច័នទដារ ី
  លោកស្រស្ីបណ្ឌិ ត ភាជ ណាង  បណ្ឌិ ត សន ច្ៅ 
  លោក  កកវ លកីណត រចនានិងច្រៀរចុំទុំព័រ 
  លោកស្រស្ី  អ៊ុឹង ម៉លយ័  បណ្ឌិ ត  ជ៊ុុំ ស ៊ុនណាង 
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 ទីប្រឹការដ្ឋបាល 
  ឯកឧតដមបណ្ឌិ តស្ភាចារយ ស៊ុខ្ ទូច 
  ឯកឧតដមណ្ឌិ ត  យង់ ច្ៅ   
  ឯកឧតដម  ល ីស៊ុធីរត័ន   
  ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត ជូ ច័នទដារ ី
  បណ្ឌិ ត  សន ច្ៅ 
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ព័្ត៌មានទស្សនាវដ្ដី 
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  ទំព័្រ 
អារមភកថា ក 

ជីវស្របវតរិស្លងខបរបស់្បណ្ឌិ ត លៅ ស្ ុន គ 

លស្ចកដីលនដីម 
 បណ្ឌិ ត វងស លមង ១ 

វធីិកមាា យកែុងភាស្ថផ្មែរ : បញ្ហា កងវះនែត់ស្ស្រមាប់លធវីវធីិកមាា យឱ្យមានស្មបូរណ៍្ផ្បប, បញ្ហា
វសិ្ថ ភាព្តូចចលងអៀតនននែត់មយួចំននួ និង បញ្ហា ស្ទិស្សូ្រលវយាករណ៍្វស័ិ្យ   

  បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ស្រព្រំ ម៉ ់ ៣ 

អលនរបទ/-អ់ម.ណ្-/ឬ/-អ ់ម.ន-/ 
 បណ្ឌិ ត វងស លមង ១៤ 

កស្រមងគំនិតគរួពិ្ចារណា  
  លោក គុយ រនិ (ស្រស្ង់ពី្បណាដ ញស្ងគម) ៣៤ 

វភិាគស្ំលណ្រ ណ្ និង ន កែុងភាស្ថផ្មែរទំលនីប   
 លោក ឡុង ឆវងស ៣៩ 

ពិ្ចារណាអំពី្ ទធភាព្ភាស្ថផ្មែរ  
 បណ្ឌិ ត ជំុ ស្ ុនណាង ៦៨ 

ន័យ  អតាន័យ  បំណ្កស្រស្ថយន័យកែុងទិដ្ាភាព្អកសរស្ថស្តស្រនូវសុ្ភាស្ិតបុរាណ្ផ្មែរ 
          «កំុស្ថា ប់ដូ្ចព្ស់្ កំុរស់្ដូ្ចកផ្ងាប» 
 បណ្ឌិ ត ជរួ គារ ី ៨១ 

ការស្រគប់ស្រគងដី្ធាីលៅស្របលទស្កមពុជាស្ម័យបុរាណ្ 
 លោក ផ្កវ  ីផ្ណ្ត ៨៧ 

លោកស្រគូ លៅ ស្ ុន និងជីវតិស្ិ បៈ 
 លោក នង់ ភិ្រុណ្ ១១៣ 

ស្ថដ យបញ្ញវនដលមតដលយងី (បទោកយ៧) 
 លោក លស្ស្  ស្ថរ៉ាត់  ១១៧ 

បាត់ដំ្បងបណ្រូ  ចិតរ (បទកាកគតិ)  

 លោក អុ៊ឹម គយួ ១២០ 
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អារមភកថា 

 
 
 
 
   
  គំនិតទស្សនៈរបស់្អែកស្ិកាស្រស្ថវស្រជាវផ្ដ្ លទីបរកលឃញីថែីគឺសុ្ទធផ្តមានស្ថរៈស្ំខាន់លៅកែុង
ការរមួចំផ្ណ្កអភិ្វឌ្ឍស្ងគមជាតិផ្នែកបញ្ហញ ញាណ្។ ថាែ ក់ដ្៊ឹកនានិំងមស្តនរីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ(វ.ភ្.ជ.)
ននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជាក៏បានមិតមំស្ិកាស្រស្ថវស្រជាវ វភិាគ ស្របមូ ចងស្រកងជាឯកស្ថរមួយចំនួនផ្ដ្ 
ចុះនាយតាមរយៈទស្សនាវដ្ដីរបស់្មាួនចំនួន១០ល មនិងល មពិ្លស្ស្ចំនួន០១ល មរចួមកលហយី។ 
            ពិ្លស្ស្ជាងល មមុនៗ ទស្សនាវដ្ដីល ម១១លនះ គឺជាអតាបទស្ិកាស្រស្ថវស្រជាវវភិាគទាក់ទង
លៅន៊ឹងភាស្ថនិងអកសរស្ថស្តស្រ លដី្មបចូី រមួបុណ្យគស្រមប់មបួ១០០នថៃននស្ព្បណ្ឌិ ត លៅ ស្ ុន ផ្ដ្ 
បានទទ ួមរណ្ភាព្កា ពី្នថៃស្រព្ហស្បតិ៍ ទី១៩ ផ្មតុោ ឆ្ែ ២ំ០១៧កនាងលៅ។ ថាែ ក់ដ្៊ឹកនានិំងមស្តនរី
វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិនិងស្រករមស្រប៊ឹកាជាតិភាស្ថផ្មែរននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា រមួជាមយួន៊ឹងបណ្ឌិ ត
ស្ភាចារយ បណ្ឌិ ត ស្ថស្តស្ថរ ចារយ និស្សតិ ផ្ដ្ ជាមិតរភ្ករិ ស្ហលស្វកិ ស្ហការ ីស្សិ្សគណ្របស់្បណ្ឌិ ត 
លៅ ស្ ុន ទាងំអស់្ ចូ រមួស្រលស្រអតាបទលដី្មបសី្ផ្មដងនូវស្មានចិតរស្ថដ យស្រស្លណាះ អាល ះអា ័យ 
និង លគារព្ចំលោះវញិ្ហញ ណ្កខនធរបស់្លោកបណ្ឌិ តលៅកែុងពិ្ធីបុណ្យ គស្រមប់មបួ១០០នថៃផ្ដ្ ន៊ឹងស្របស្រព្៊ឹតរ
លៅលៅនថៃពុ្ធ ៨លកីត ផ្មមាឃ ឆ្ែ រំកា នព្វស័្ក ព្.ស្.២៥៦១ ស្រតូវន៊ឹងនថៃទី២៤ ផ្មមករា ឆ្ែ ២ំ០១៨លនះ។  

ទស្សនាវដ្ដីចុះនាយលៅឆ្ែ ទីំ១៧ ល ម១១ ឆ្ែ ២ំ០១៨លនះ មានអតាបទចស្រមរះ ផ្ដ្ កែុងលនាះ
មានអតាបទវភិាគ ផ្បបភាស្ថវទិានិងអកសរស្ថស្តស្រ, អតាបទមយួចំននួរបស់្លោកបណ្ឌិ ត លៅ ស្ ុន 
ផ្ដ្ លោកបានស្រលស្របលង្កា ះតាមបណាដ ញស្ងគមឬលហវស្ប ុក លហីយស្រតូវបានស្ិស្សគណ្លោក
ស្រស្ថវស្រជាវស្របមូ មកចុះនាយនិងអតាបទកំណាព្យរបស់្ស្ហការ ី ស្ិស្សគណ្របស់្លោកនិព្នធស្ផ្មដង
នូវមលនាស្លញ្េតនារបស់្មាួនផ្ដ្ មានចំលោះលោក បណ្ឌិ ត។ ។ 

 គណ្ៈកមែការទស្សនាវដ្ដីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា ន៊ឹងទទួ ចុះ
នាយនូវរា ់អតាបទរបស់្អែកស្រស្ថវស្រជាវទាងំ យផ្ដ្ មានលគា បំណ្ងអភិ្រកសនិងអភិ្វឌ្ឍភាស្ថ
និងអកសរផ្មែរ លដី្មបីលធវីយ៉ងណាឱ្យភាស្ថនិងអកសរស្ថស្តស្រជាតិរបស់្លយងីមានឯកភាព្និងរកីចលស្រមីន
លជឿនល ឿនដូ្ចអរយិភាស្ថកែុងលោកផ្ដ្រ។  
 កែុងឱ្កាស្លនះនងផ្ដ្រ ទូ ស្រព្ះបងគំលយងីមំុ្ទាងំអស់្គាែ ជាកូនលៅ លៅទតួ ជាថាែ ក់ដ្៊ឹកនា ំមស្តនរីវទិា
ស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា សូ្មស្រកាបថាវ យបងគំឧទទិស្ស្ថែ នដ្លនះថាវ យចំលោះស្រព្ះវញិ្ហញ ណ្
កខនធ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ព្រះវិញ្ញា ណក្ខនធអតតីព្រះមហាក្សព្តខ្មែរព្រប់ជំនាន់ និង ព្រះវិញ្ញា ណក្ខនធព្រះសងឃរាជ ជួន 
ណាត កោតញាកណា ព្រះវិញ្ញា ណក្ខនធអតតីព្រះសងឃរាជនិងព្រះសងឃកសេហាោតិនិងអក្សរសាស្តសរខ្មែរព្រប់ជំនាន់។ 
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អារមភកថា 

 
 
 
 
   
  គំនិតទស្សនៈរបស់្អែកស្ិកាស្រស្ថវស្រជាវផ្ដ្ លទីបរកលឃញីថែីគឺសុ្ទធផ្តមានស្ថរៈស្ំខាន់លៅកែុង
ការរមួចំផ្ណ្កអភិ្វឌ្ឍស្ងគមជាតិផ្នែកបញ្ហញ ញាណ្។ ថាែ ក់ដ្៊ឹកនានិំងមស្តនរីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ(វ.ភ្.ជ.)
ននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជាក៏បានមិតមំស្ិកាស្រស្ថវស្រជាវ វភិាគ ស្របមូ ចងស្រកងជាឯកស្ថរមួយចំនួនផ្ដ្ 
ចុះនាយតាមរយៈទស្សនាវដ្ដីរបស់្មាួនចំនួន១០ល មនិងល មពិ្លស្ស្ចំនួន០១ល មរចួមកលហយី។ 
            ពិ្លស្ស្ជាងល មមុនៗ ទស្សនាវដ្ដីល ម១១លនះ គឺជាអតាបទស្ិកាស្រស្ថវស្រជាវវភិាគទាក់ទង
លៅន៊ឹងភាស្ថនិងអកសរស្ថស្តស្រ លដី្មបចូី រមួបុណ្យគស្រមប់មបួ១០០នថៃននស្ព្បណ្ឌិ ត លៅ ស្ ុន ផ្ដ្ 
បានទទ ួមរណ្ភាព្កា ពី្នថៃស្រព្ហស្បតិ៍ ទី១៩ ផ្មតុោ ឆ្ែ ២ំ០១៧កនាងលៅ។ ថាែ ក់ដ្៊ឹកនានិំងមស្តនរី
វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិនិងស្រករមស្រប៊ឹកាជាតិភាស្ថផ្មែរននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា រមួជាមយួន៊ឹងបណ្ឌិ ត
ស្ភាចារយ បណ្ឌិ ត ស្ថស្តស្ថរ ចារយ និស្សតិ ផ្ដ្ ជាមិតរភ្ករិ ស្ហលស្វកិ ស្ហការ ីស្សិ្សគណ្របស់្បណ្ឌិ ត 
លៅ ស្ ុន ទាងំអស់្ ចូ រមួស្រលស្រអតាបទលដី្មបសី្ផ្មដងនូវស្មានចិតរស្ថដ យស្រស្លណាះ អាល ះអា ័យ 
និង លគារព្ចំលោះវញិ្ហញ ណ្កខនធរបស់្លោកបណ្ឌិ តលៅកែុងពិ្ធីបុណ្យ គស្រមប់មបួ១០០នថៃផ្ដ្ ន៊ឹងស្របស្រព្៊ឹតរ
លៅលៅនថៃពុ្ធ ៨លកីត ផ្មមាឃ ឆ្ែ រំកា នព្វស័្ក ព្.ស្.២៥៦១ ស្រតូវន៊ឹងនថៃទី២៤ ផ្មមករា ឆ្ែ ២ំ០១៨លនះ។  

ទស្សនាវដ្ដីចុះនាយលៅឆ្ែ ទីំ១៧ ល ម១១ ឆ្ែ ២ំ០១៨លនះ មានអតាបទចស្រមរះ ផ្ដ្ កែុងលនាះ
មានអតាបទវភិាគ ផ្បបភាស្ថវទិានិងអកសរស្ថស្តស្រ, អតាបទមយួចំននួរបស់្លោកបណ្ឌិ ត លៅ ស្ ុន 
ផ្ដ្ លោកបានស្រលស្របលង្កា ះតាមបណាដ ញស្ងគមឬលហវស្ប ុក លហីយស្រតូវបានស្ិស្សគណ្លោក
ស្រស្ថវស្រជាវស្របមូ មកចុះនាយនិងអតាបទកំណាព្យរបស់្ស្ហការ ី ស្ិស្សគណ្របស់្លោកនិព្នធស្ផ្មដង
នូវមលនាស្លញ្េតនារបស់្មាួនផ្ដ្ មានចំលោះលោក បណ្ឌិ ត។ ។ 

 គណ្ៈកមែការទស្សនាវដ្ដីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា ន៊ឹងទទួ ចុះ
នាយនូវរា ់អតាបទរបស់្អែកស្រស្ថវស្រជាវទាងំ យផ្ដ្ មានលគា បំណ្ងអភិ្រកសនិងអភិ្វឌ្ឍភាស្ថ
និងអកសរផ្មែរ លដី្មបីលធវីយ៉ងណាឱ្យភាស្ថនិងអកសរស្ថស្តស្រជាតិរបស់្លយងីមានឯកភាព្និងរកីចលស្រមីន
លជឿនល ឿនដូ្ចអរយិភាស្ថកែុងលោកផ្ដ្រ។  
 កែុងឱ្កាស្លនះនងផ្ដ្រ ទូ ស្រព្ះបងគំលយងីមំុ្ទាងំអស់្គាែ ជាកូនលៅ លៅទតួ ជាថាែ ក់ដ្៊ឹកនា ំមស្តនរីវទិា
ស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា សូ្មស្រកាបថាវ យបងគំឧទទិស្ស្ថែ នដ្លនះថាវ យចំលោះស្រព្ះវញិ្ហញ ណ្
កខនធ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ព្រះវិញ្ញា ណក្ខនធអតតីព្រះមហាក្សព្តខ្មែរព្រប់ជំនាន់ និង ព្រះវិញ្ញា ណក្ខនធព្រះសងឃរាជ ជួន 
ណាត កោតញាកណា ព្រះវិញ្ញា ណក្ខនធអតតីព្រះសងឃរាជនិងព្រះសងឃកសេហាោតិនិងអក្សរសាស្តសរខ្មែរព្រប់ជំនាន់។ 

ម 
 

 

  លយងីមំុ្ទាងំអស់្គាែ ផ្ដ្ ជា មិតរភ្ករិ  ថាែ ក់ដ្៊ឹកនា ំនិង មស្តនរី វ.ភ្.ជ. ទាងំអស់្ក៏សូ្មឧទទិស្ទស្ស
នាវដ្ដី ល ម១១លនះ ជូនចំលោះវញិ្ហញ ណ្កខនធឯកឧតដមបណ្ឌិ តស្ភាចារយ ឡុង កសៀម,  ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត
ស្ភាចារយ អុីវ ច័ន   ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត កៅ ស ុន ជាពិ្លស្ស្ និង  វរជនអកសរស្ថស្តស្រជាតិដ្នទលទៀត ផ្ដ្ 
មានគុណ្បំណាច់កែុងការល ីកស្ទួ យភាស្ថនិងវបបធម៌ជាតិផ្មែរឱ្យគង់វងសលរៀងរហូតមក។   
 សូ្មឱ្យស្រព្ះវញិ្ហញ ណ្កខនធ ស្រព្ះមហាវរីកសស្រត ស្លមដចស្រព្ះស្ងឃរាជ ស្រព្ះស្ងឃស្រគប់ស្រព្ះអងគ និង 
វញិ្ហញ ណ្កខនធ កវនិីព្នធផ្មែរស្រគប់ជំនាន់និងស្ម័យកា ទាងំអស់្  លឆ្ព ះលៅលស្ថយសុ្មកែុងសុ្គតិភ្ព្កំុបី
លឃាៀងឃ្លា តលឡយី។ 

សូ្មវញិ្ហញ ណ្កខនធឯកឧតដមបណ្ឌិ តស្ភាចារយ ឡុង កសៀម,  ឯកឧតដមបណ្ឌិ តស្ភាចារយ អុីវ ច័ន 
និង ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត កៅ ស ុន   លឆ្ព ះលៅលស្ថយសុ្មកែុងសុ្គតិភ្ព្កំុបីលឃាៀងឃ្លា តលឡយី។ 
 

 និពនធនាយក 
 បណ្ឌិ ត ជួរ គារ ី
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 ជីវប្រវតតិសច្ងេរររសច់្ោករណឌិ ត ច្ៅ ស ៊ុន 
 

មស្តនរីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ  
 

ក- ព័ត៌មនផ្ទទ លខ់្លនួ  
- នាមស្រតកូ និងនាមមាួន លៅ ស្ ុន អកសរពុ្មព តាងំ NEOU 

SUN លភ្ទ ស្របរស្ 
- លកីតនថៃទី៣ ផ្មកកាដា ឆ្ែ ១ំ៩៥៤ ស្ញ្ហា តិ ផ្មែរ លៅភូ្មិវា ស្របី
យ ៍ឃុចំំបក់ ស្រស្រកបាទី លមតរតាផ្កវ។ 

ខ្- ព័ត៌មនប្រោួរ 
លរៀបការរចួ មានកូន២នាក់។ 

រ- អាសយដាឋ នរចេ៊ុរបនន 
ភូ្មិវា ស្របីយ ៍ឃុចំំបក់ ស្រស្រកបាទី លមតរតាផ្កវ។ 

ឃ- ភាោររច្ទស   
បារាងំ អង់លគាស្ រុស្សុ ី

ង- ប្រវតតិននការសកិា 
  ១- ស្ថោបឋមស្ិកាអងគស្ងិា 
 ២- អនុវទិា ័យចំបក់ ស្ញ្ហញ បស្រតមធយមស្ិកាបឋមភូ្មិ (១៩៦៩) 
 ៣- វទិា ័យជមពូវន័ មធយមស្កិាបស្រតភាគ១ (១៩៧១) 
  ៤- វទិា ័យតាលមែ  មធយមស្កិាបស្រតភាគ២ (១៩៧២) 
 ៥- មហាវទិា ័យនតីិស្ថស្តស្រនិងវទិាស្ថស្តស្រលស្ដ្ាកិចេ (ផ្នែកតុោការ) ននស្ក វទិា ័យភ្ែំលព្ញ 

(១៩៧៣-១៩៧៥) 
  ៦- ស្ក វទិា ័យរដ្ាសុ្ីមលហវរ ៉ូបូ៉  ស្ថធារណ្រដ្ាអ ុយផ្ស្រកន (១៩៨១-១៩៨៦) ស្ញ្ហញ បស្រត Master 

of Arts en Philologie។ 
  ៧- វទិាស្ថា នបូោ៌ស្ថស្តស្រននបណ្ឌិ តយស្ភាវទិាស្ថស្តស្រស្ហព័្ទធរុស្សុ ី (១៩៨៩-១៩៩២) ស្ញ្ហញ បស្រត 

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Philology)។ 
ច- ប្រវតតកិារងារ  
  - នថៃទី៣១ ផ្មស្ីហា ឆ្ែ ២ំ០១៧ ស្របធានស្រករមស្រប៊ឹកាជាតភិាស្ថផ្មែរ។ 
           - នថៃទី០១ ផ្មកញ្ហញ  ឆ្ែ ១ំ៩៨៦ ដ្ ់ នថៃទី០១ ផ្មស្ីហា ឆ្ែ ២ំ០១៤ បលស្រមីការលៅនាយកដាា នអភ្ិវឌ្ឍកមែ

វធិីស្ិកា ស្រកស្ួងអប់រ។ំ 
 - ផ្មកញ្ហញ  ឆ្ែ ២ំ០១១ ជាស្មាជិកស្រករមស្រប៊ឹកាជាតភិាស្ថផ្មែរ។ 
  - នថៃទី៣១ ផ្មមីនា ឆ្ែ ២ំ០១៤ អនុស្របធានស្របចាកំារននស្រករមស្រប៊ឹកាជាតិភាស្ថផ្មែរ។ 
 - នថៃទី១៥ ផ្មស្ីហា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ស្រតូវបានផ្តងតាងំជា ស្មាជិកបស្រមរងននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា។ 
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 ជីវប្រវតតិសច្ងេរររសច់្ោករណឌិ ត ច្ៅ ស ៊ុន 
 

មស្តនរីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ  
 

ក- ព័ត៌មនផ្ទទ លខ់្លនួ  
- នាមស្រតកូ និងនាមមាួន លៅ ស្ ុន អកសរពុ្មព តាងំ NEOU 

SUN លភ្ទ ស្របរស្ 
- លកីតនថៃទី៣ ផ្មកកាដា ឆ្ែ ១ំ៩៥៤ ស្ញ្ហា តិ ផ្មែរ លៅភូ្មិវា ស្របី
យ ៍ឃុចំំបក់ ស្រស្រកបាទី លមតរតាផ្កវ។ 

ខ្- ព័ត៌មនប្រោួរ 
លរៀបការរចួ មានកូន២នាក់។ 

រ- អាសយដាឋ នរចេ៊ុរបនន 
ភូ្មិវា ស្របីយ ៍ឃុចំំបក់ ស្រស្រកបាទី លមតរតាផ្កវ។ 

ឃ- ភាោររច្ទស   
បារាងំ អង់លគាស្ រុស្សុ ី

ង- ប្រវតតិននការសកិា 
  ១- ស្ថោបឋមស្ិកាអងគស្ងិា 
 ២- អនុវទិា ័យចំបក់ ស្ញ្ហញ បស្រតមធយមស្ិកាបឋមភូ្មិ (១៩៦៩) 
 ៣- វទិា ័យជមពូវន័ មធយមស្កិាបស្រតភាគ១ (១៩៧១) 
  ៤- វទិា ័យតាលមែ  មធយមស្កិាបស្រតភាគ២ (១៩៧២) 
 ៥- មហាវទិា ័យនតីិស្ថស្តស្រនិងវទិាស្ថស្តស្រលស្ដ្ាកិចេ (ផ្នែកតុោការ) ននស្ក វទិា ័យភ្ែំលព្ញ 

(១៩៧៣-១៩៧៥) 
  ៦- ស្ក វទិា ័យរដ្ាសុ្ីមលហវរ ៉ូបូ៉  ស្ថធារណ្រដ្ាអ ុយផ្ស្រកន (១៩៨១-១៩៨៦) ស្ញ្ហញ បស្រត Master 

of Arts en Philologie។ 
  ៧- វទិាស្ថា នបូោ៌ស្ថស្តស្រននបណ្ឌិ តយស្ភាវទិាស្ថស្តស្រស្ហព័្ទធរុស្សុ ី (១៩៨៩-១៩៩២) ស្ញ្ហញ បស្រត 

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Philology)។ 
ច- ប្រវតតកិារងារ  
  - នថៃទី៣១ ផ្មស្ីហា ឆ្ែ ២ំ០១៧ ស្របធានស្រករមស្រប៊ឹកាជាតភិាស្ថផ្មែរ។ 
           - នថៃទី០១ ផ្មកញ្ហញ  ឆ្ែ ១ំ៩៨៦ ដ្ ់ នថៃទី០១ ផ្មស្ីហា ឆ្ែ ២ំ០១៤ បលស្រមីការលៅនាយកដាា នអភ្ិវឌ្ឍកមែ

វធិីស្ិកា ស្រកស្ួងអប់រ។ំ 
 - ផ្មកញ្ហញ  ឆ្ែ ២ំ០១១ ជាស្មាជិកស្រករមស្រប៊ឹកាជាតភិាស្ថផ្មែរ។ 
  - នថៃទី៣១ ផ្មមីនា ឆ្ែ ២ំ០១៤ អនុស្របធានស្របចាកំារននស្រករមស្រប៊ឹកាជាតិភាស្ថផ្មែរ។ 
 - នថៃទី១៥ ផ្មស្ីហា ឆ្ែ ២ំ០១៦ ស្រតូវបានផ្តងតាងំជា ស្មាជិកបស្រមរងននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា។ 
 

ឃ 
 

 

ឆ- ោន នដ្ប្ោវប្ាវនងិនិពនធ  
  ១- ទីតាងំភាស្ថផ្មែរកែុងចំលណាមភាស្ថអុីសូ្ឡង់នងិមិនផ្មនអុីសូ្ឡង់ (លស្ៀវលៅលមមរវទិាលបាះពុ្មព
នាយលដាយរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា ឆ្ែ ២ំ០០២) 
 ២- លតីព្ាងគកែុងភាស្ថផ្មែរមានទស្រមង់«ស្»នងិ«ស្ព្»ឬលទ? បាឋកថាលៅរាជបណ្ឌិ តយស្ភា (២០០៨) 
 ៣- ដ្ំលណី្រការកមាា យោកយផ្មែរមួយចំននួ បាឋកថា លៅរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា (២០០៩) 
 ៤- លវយាករណ៍្ផ្មែរស្ស្រមាប់មធយមស្ិកា(២០១៣) លបាះពុ្មពលដាយស្រគ៊ឹះស្ថា នលបាះពុ្មពនាយរបស់្
ស្រកស្ួងអប់រ ំយុវជន និង ក ី 
 ៥- ស្ទាទ នុស្រកមបឋមស្ិកាភាគ១ លរៀបចំលបាះពុ្មពលដាយស្រគ៊ឹះស្ថា នលបាះពុ្មពនាយរបស់្ស្រកស្ងួអប់រ ំ
(២០១៦) 
 ៦- ោកយមាន«រ»លរៀបចំលបាះពុ្មពលដាយស្រគ៊ឹះស្ថា នលបាះនាយរបស់្ស្រកស្ួងអប់រ(ំ២០១៦) 
 ៧- ោកយង្កយស្រចឡលំរៀបចំលបាះពុ្មពលដាយស្រគ៊ឹះស្ថា នលបាះនាយរបស់្ស្រកស្ួងអប់រ(ំ២០១៦) 
 ៨- អំបូរភាស្ថនិងនានាភាព្ននភាស្ថ(ស្ំលៅនដ្) 
 ៩- ស្ញ្ហញ ណ្ទូលៅននសូ្រវទិានិងស្ទទតាវទិា(ស្ំលៅនដ្) 
 ១០- សូ្រវទិាផ្មែរនិងបញ្ហា  (ស្ំលៅនដ្) 
 ១១-  កខណ្ៈភាស្ថផ្មែរ(ស្ំលៅនដ្) 
ជ-ការច្លើកសរច្សើរ ជនូរងាវ ន់ និងផតលច់្ប្រឿងឥសសរយិយស 
  លមដាយការង្ករ(ស្របាក់) 
ឈ- អវោនននជីវិត  

                  ស្រព្ះស្មាែ ស្មពុទធស្រព្ះបរមស្រគូននលយងី បានស្ផ្មដងថា ជីវតិស្តវលោកមិនលទៀងទាត់លឡយី មិនដ្៊ឹង
លវោណាផ្ដ្ ស្រតូវស្ថា ប់លនាះលទ យ៉ងណាមិញ លោកបណ្ឌិ ត លៅ ស្ ុន ក៏ដូ្លចាែ ះផ្ដ្រ លៅនថៃ
ស្រព្ហស្បតិ៍ ទី១៩ ផ្មតុោ ឆ្ែ ២ំ០១៧ តាងំលព្ ស្រព្៊ឹកលម៉ាង៨ ដ្ ់លវោនថៃស្រតង់ លោកលៅលធវី
ការង្ករជាមយួព្កួលយងីលៅលឡយី លយងីផ្បកគាែ លៅលម៉ាង១២.៣០ លព្ បរលិភាគអាហារនថៃស្រតង់។ 
ផ្តអនិចាេ  ស្ង្កខ រមិនលទៀង លវោលម៉ាង៥ោៃ ចនថៃដ្ផ្ដ្  ព្កួលយងីបានទទ ួដំ្ណ្៊ឹ ងមរណ្ភាព្ពី្
ស្រករមស្រគួស្ថររបស់្លោក។  
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ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

1ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 

 

សេចក្ដីស្ដើម 
 

  ទស្សនាវដ្តីរបស់្វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជាននេះ គឺជាទស្សនាវដ្តីដដ្លមាន
អាយុកាលដ្ប់ប្រាំពីរឆ្ន ាំន យីៗ ទស្សនាវដ្តីននេះគឺរនបន ក្ីតនឡី្ ពីស្ថា បនិកបណ្ឌិ តស្ភាចារយ ឡុ្ 
នស្ៀម្ និ្ បណ្ឌិ តស្ភាចារយ អីុវ ច័ន។ បចចុបបនន បណ្ឌិ ត ជរួ គារ ីនិ្ស្ នស្វកិ កាំពុ្ដតបនតការងារ
ននេះយ៉ា ្ស្កម្ម នដី្ម្បឱី្យមាននិរនតរភាព។ កនុ្នលខននេះ នយី្ មានស្ថន នដ្ចាំនួន១០ នោយដចកនចញជា
បនួដននក ដូ្ចមានអត្ថា ធិបាយដូ្ចខា្នប្កាម្។  

ដននកទីម្យួ មានបរយិយអាំពីការបន ក្ីតពាកយ។ ដននកទីម្យួននេះ មានអនកនិពនធពីររូប ទីម្ួយ 
បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ និ្ បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ រននលីកនឡី្ អាំពី«វធីិ
កមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរ» នោយ បណ្ឌិ តស្ភាចារយ រនបងាា ញបញ្ហា ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់នធវីវធីិកមាា យឱ្យមាន
ស្ម្បូរណ៍្ដបប បញ្ហា វសិ្ថលភាពតូចចន អ្ៀតនិ្ននត់ម្ួយចាំននួ និ្ បញ្ហា ស្ទិស្សូ្រនវយាករណ៍្វស័ិ្
យ។ ទាក់ទ្នឹ្វធីិកមាា យននេះ បណ្ឌិ តស្ភាចារយរននលីកនឡី្ អាំពីបញ្ហា ននត់ដដ្លមានម្តិឯកភាពគាន  
និ្ ននត់ដដ្លមិ្នមានម្តិឯកភាពកនុ្ការបន ក្ីតពាកយកនុ្ភាស្ថដខមរ។ ជាម្យួគាន ននេះន្ដដ្រ នោក រន
បងាា ញននត់ម្យួចាំននួកនុ្ភាស្ថដខមរដដ្លមានការប្តួតសុ្ីគាន  មិ្នប្តឹម្ដតប៉ាុន ណ្ េះ អនកនិពនធរននតល់ជា
នយបល់ស្ប្មាប់ការបន ក្ីតពាកយដខមរឱ្យមានឯកភាព និ្ នគារពនៅត្ថម្កបួនខាន ត ននវធីិកមាា យដដ្ល
មានពីមុ្នម្ក។ ទនទឹម្គាន ននេះ បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ រនបរយិយអាំពីននត់ដជក/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ នោយ
នស្មរ រននលីកនឡី្ ស្ម្មតិកម្មពីរននស្ គាន ទាក់ទ្នឹ្ននត់ននេះ។ ស្ម្មតិកម្មទីម្យួ នស្មររននលីកនឡី្
ថា ននត់ដជកននេះ មានត្ថា្ំ ពីបុរាណ្ម្ករ ូតម្កដ្ល់បចចុបបនន។ ស្ម្មតិកម្មទីពីរ នស្មររនបងាា ញថា ននត់
ដជក/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/គឺជាប្បនេទននត់ដជក ដដ្លនកីតម្កអាំពីននត់ដជក/-អ់ម្-/ឬ/-ម្-/ និ្ទាំនាក់
ទាំន្រវា្ននត់ដជក/-ម្-/និ្/-ន-/ប៉ាុន ណ្ េះ។ នទាេះបីជាយ៉ា ្្ក៏នោយ ក៏នស្មររនបងាា ញអាំពីមុ្ខងារ
យ នវយាករណ៍្របស់្ននត់ដជក/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ នោយមាននាម្ស្មាា ល់លទធនល នាម្ស្មាា ល់
អាំនពី គុណ្នាម្ កិរយិស្ពទ និ្និរតស្ពទ កនុ្ននាេះ ននត់ននេះមានទិននន័យចាំនួន១៥៩ពាកយ។  

ដននកទីពីរទាក់ទ្នឹ្សូ្រវទិានិ្ស្ទទត្ថវទិា។ ដននកននេះ នយី្ ន ញីមាននស្មរចាំននួពីររូប ទី
ម្យួ បណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន ប្ស្្់នចញពីប ត្ ញស្ ា្ម្នោយ នោក គុយ រនិ និ្ បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្។ 
កនុ្កប្ម្្គាំនិតននេះ នយី្ ស្ន ក្តន ញីមានម្យួដននកទាក់ទ្នឹ្អកខរាវរិុទធ និ្ ម្យួដននកនទៀតទាក់ទ្
នឹ្សូ្រវទិានិ្ស្ទទត្ថវទិាកនុ្ភាស្ថដខមរ ដដ្លមានមូ្លនេទ អនិ្អ  ជានរឿ្ស្ាំខាន់។ ដននកអកខរាវរិុទធ 
នស្មរ រននលីកនឡី្ អាំពី មូ្លន តុដដ្លម្ត្រនស្រនស្រនឹ្ ណ្ និ្ ម្ត្ស្រនស្រនឹ្ ន។ គាំនិតចុ្
នប្កាយ នស្មររនវភិាគអាំពី មូ្លន តុដដ្លប ត្ លឱ្យភាស្ថដខមរមានមូ្លនេទ អ ន្ និ្ អ  ន្។   
ប្ស្បគាន ននេះន្ដដ្រ បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ រននលីកនឡី្ អាំពី«ពិចារ្អាំពីលទធភាពភាស្ថដខមរ» 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

នោយនស្មរ រនបងាា ញគាំនិតពីរស្ាំខាន់។ ទីម្យួទាក់ទ្នឹ្រតុេូតបដប្ម្បប្មួ្លនិ្បដនាកកនុ្ភាស្ថ 
ដដ្លនស្មររននធវីការស្ិកានប្បៀបនធៀបនៅនលីទប្ម្្់ស្ទទត្ថនិ្ទប្ម្្់សូ្រវទិាភាស្ថដខមរនប្កាម្និ្ដខមរ
ក ត្ ល។ និ្ទីពីរ កម្ចីភាស្ថ នោយនស្មររនបងាា ញនគាលគាំនិតស្ាំខាន់បី រមួ្មាន កម្ចីពាកយទាា្ំ ដុ្ល 
កម្ចីបនសាំ និ្កម្ចីដប្ប។  

ដននកទីបី ទាក់ទ្នឹ្អកខរាវរិុទធ កនុ្ដននកននេះ មាននស្មរចាំននួពីររូប រននលីកនឡី្ ។ នស្មរទីម្យួ 
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន ដូ្ចរនបងាា ញជូនខា្នលីប្ស្ថប់ និ្ នស្មរទីពីរ នោក ឡុ្ ឆវ្ស។ 
នោក ឡុ្ ឆវ្ស រនពិពណ៌្នាអាំពី«វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប»។ កនុ្ការវភិាគ 
របស់្នោក នស្មររូបននេះ រនបងាា ញអាំពីនរឿ្ពីរស្ាំខាន់។ ទីម្យួគឺស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន ទាក់ទ្នឹ្ពាកយ
កម្ចីបរនទស្ដដ្លមានរលីនិ្ស្ាំស្ត្ស្កឹត នស្ៀម្ ររា ា្ំ  យនួ និ្ទីពីរការវភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន 
ទាក់ទ្នឹ្វធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរ។  

ដននកទីបួន គឺជាដននកននស្ៗ ន យី ដននកននេះមានអនកនិពនធចាំនួនប្រាំរូប។ អនកនិពនធទីម្យួ គឺ
បណ្ឌិ ត ជរួ គារ ី ដដ្លរនបរយិយអាំពី«ន័យ អតាន័យ បាំណ្កប្ស្ថយន័យកនុ្ទិដ្ឋភាពអកសរស្ថស្ត្ស្តនូវ
សុ្ភាស្ិតបុរាណ្ដខមរ«កុាំស្ថា ប់ដូ្ចពស់្ កុាំរស់្ដូ្ចកដ ក្ប»។ អនកនិពនធទីពីរ នោក ដកវ លីដណ្ត ដដ្ល
រនបរយិយអាំពី«ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម័្យបុរាណ្»។ កនុ្ស្ាំនណ្ររបស់្នស្មរ នោក 
រននរៀបរាប់អាំពីបញ្ហា បីស្ាំខាន់គឺ ទីម្យួទាក់ទ្នឹ្ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីស្ម័្យនគរេនាំ ស្ម័្យនចនឡា និ្
ស្ម្័យអ ា្រ។ ទីពីរទាក់ទ្នឹ្នគាលននយរយដី្ធាីនៅស្ម័្យទាា្ំ បីខា្នលី និ្បញ្ហា ស្ាំខាន់ទីបី 
នស្មររននលីកនឡី្ អាំពីរងាវ ស់្រងាវ ល់ម្យួចាំននួទាក់ទ្នឹ្នរឿ្ដី្ធាីស្ម័្យននាេះន្ដដ្រ។ អនកនិពនធទីបី 
នោក ន្់ េិរុណ្ ដដ្លរននលីកនឡី្ អាំពី«នោកប្គូ នៅ ស្ ុន និ្ ជីវតិស្ិលបៈ» នោយនស្មរ រន
បងាា ញអាំពីការដណ្នាាំរបស់្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន នតល់ការដណ្នាាំកនុ្ការប្ស្ថវប្ជាវអាំពីបទចាំននួ
៣៤ នដី្ម្បយីកនៅប្បគុាំជាតស្ត្នតីអ័កកាដ្្់។ អនកនិពនធទីបនួ គឺនោក នស្ស្ ស្ថរា៉ា ត់  នស្មររនស្រនស្រ
អាំពី«ស្ថត យបញ្ញវនតនខតតនយី្ » នោយច្់បញ្ហា ក់ថា ស្ថត យស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ បណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន ម្កពីនខតត 
ត្ថដកវ រនទទលួម្រណ្ភាព។ អនកនិពនធទីប្រាំចុ្នប្កាយ គឺនោក អឹុម្ គយួ ដដ្លរនស្រនស្រអាំពី«
រត់ដ្ាំប្បណ្តូ លចិតត»។  

 និពនធនាយក្រង 
 បណ្ឌិ ត វងស សមង 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

នោយនស្មរ រនបងាា ញគាំនិតពីរស្ាំខាន់។ ទីម្យួទាក់ទ្នឹ្រតុេូតបដប្ម្បប្មួ្លនិ្បដនាកកនុ្ភាស្ថ 
ដដ្លនស្មររននធវីការស្ិកានប្បៀបនធៀបនៅនលីទប្ម្្់ស្ទទត្ថនិ្ទប្ម្្់សូ្រវទិាភាស្ថដខមរនប្កាម្និ្ដខមរ
ក ត្ ល។ និ្ទីពីរ កម្ចីភាស្ថ នោយនស្មររនបងាា ញនគាលគាំនិតស្ាំខាន់បី រមួ្មាន កម្ចីពាកយទាា្ំ ដុ្ល 
កម្ចីបនសាំ និ្កម្ចីដប្ប។  

ដននកទីបី ទាក់ទ្នឹ្អកខរាវរិុទធ កនុ្ដននកននេះ មាននស្មរចាំននួពីររូប រននលីកនឡី្ ។ នស្មរទីម្យួ 
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន ដូ្ចរនបងាា ញជូនខា្នលីប្ស្ថប់ និ្ នស្មរទីពីរ នោក ឡុ្ ឆវ្ស។ 
នោក ឡុ្ ឆវ្ស រនពិពណ៌្នាអាំពី«វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប»។ កនុ្ការវភិាគ 
របស់្នោក នស្មររូបននេះ រនបងាា ញអាំពីនរឿ្ពីរស្ាំខាន់។ ទីម្យួគឺស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន ទាក់ទ្នឹ្ពាកយ
កម្ចីបរនទស្ដដ្លមានរលីនិ្ស្ាំស្ត្ស្កឹត នស្ៀម្ ររា ា្ំ  យនួ និ្ទីពីរការវភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន 
ទាក់ទ្នឹ្វធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរ។  

ដននកទីបួន គឺជាដននកននស្ៗ ន យី ដននកននេះមានអនកនិពនធចាំនួនប្រាំរូប។ អនកនិពនធទីម្យួ គឺ
បណ្ឌិ ត ជរួ គារ ី ដដ្លរនបរយិយអាំពី«ន័យ អតាន័យ បាំណ្កប្ស្ថយន័យកនុ្ទិដ្ឋភាពអកសរស្ថស្ត្ស្តនូវ
សុ្ភាស្ិតបុរាណ្ដខមរ«កុាំស្ថា ប់ដូ្ចពស់្ កុាំរស់្ដូ្ចកដ ក្ប»។ អនកនិពនធទីពីរ នោក ដកវ លីដណ្ត ដដ្ល
រនបរយិយអាំពី«ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម័្យបុរាណ្»។ កនុ្ស្ាំនណ្ររបស់្នស្មរ នោក 
រននរៀបរាប់អាំពីបញ្ហា បីស្ាំខាន់គឺ ទីម្យួទាក់ទ្នឹ្ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីស្ម័្យនគរេនាំ ស្ម័្យនចនឡា និ្
ស្ម្័យអ ា្រ។ ទីពីរទាក់ទ្នឹ្នគាលននយរយដី្ធាីនៅស្ម័្យទាា្ំ បីខា្នលី និ្បញ្ហា ស្ាំខាន់ទីបី 
នស្មររននលីកនឡី្ អាំពីរងាវ ស់្រងាវ ល់ម្យួចាំននួទាក់ទ្នឹ្នរឿ្ដី្ធាីស្ម័្យននាេះន្ដដ្រ។ អនកនិពនធទីបី 
នោក ន្់ េិរុណ្ ដដ្លរននលីកនឡី្ អាំពី«នោកប្គូ នៅ ស្ ុន និ្ ជីវតិស្ិលបៈ» នោយនស្មរ រន
បងាា ញអាំពីការដណ្នាាំរបស់្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន នតល់ការដណ្នាាំកនុ្ការប្ស្ថវប្ជាវអាំពីបទចាំននួ
៣៤ នដី្ម្បយីកនៅប្បគុាំជាតស្ត្នតីអ័កកាដ្្់។ អនកនិពនធទីបនួ គឺនោក នស្ស្ ស្ថរា៉ា ត់  នស្មររនស្រនស្រ
អាំពី«ស្ថត យបញ្ញវនតនខតតនយី្ » នោយច្់បញ្ហា ក់ថា ស្ថត យស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ បណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន ម្កពីនខតត 
ត្ថដកវ រនទទលួម្រណ្ភាព។ អនកនិពនធទីប្រាំចុ្នប្កាយ គឺនោក អឹុម្ គយួ ដដ្លរនស្រនស្រអាំពី«
រត់ដ្ាំប្បណ្តូ លចិតត»។  

 និពនធនាយក្រង 
 បណ្ឌិ ត វងស សមង 

 

 

 

វិធីក្ម្លា យក្នងុភាសាខ្មែរ 
បញ្ហា ក្ងវះ្នតេ់ម្រម្លប់សធវើវិធកី្ម្លា យឱ្យម្លនេមបរូណ៍ខ្បប, បញ្ហា វសិាលភាព 

តូចចសងអៀតនន្នត់មយួចនំួន និង បញ្ហា េទិេេរូសវយាក្រណ៍វិេយ័1 2 
 

បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ 
ទីប្បឹការាជរោឋ េិរល 

 
កំណត់សម្គា ល់ : ខ្ញំប្រើពាកយ‘សទិសសូរបេយ្យាករណ៍េិស័យ្យ’ដែលជាបដ្ែនៃពាកយបារងំ‘homonymie grammaticale’ដែលអ្នកភាសា

េិទាបារងំសាា ល់ជាទូបៅ ប ើយ្យ ដែលសម្គា ល់បាតញភូតដែលម្គៃកនញងភាសាជាប្រើៃ។ បែើែបដី្រ‘homonymie 
grammaticale’ែកជា‘សទិសសូរបេយ្យាករណ៍េិស័យ្យ’ ខ្ញំបាៃយ្យកលំនតំាែបោក តិប យ្យក់ & ថាេ គៃធ ដែលបាៃដ្រគញណ
នែបារងំ‘subjectif’ថា‘អ្តតេិស័យ្យ’ នែ‘subjectivité’ថា‘អ្តតេិស័យ្យភាព’ ៃិង នែ‘objectivité’ថា‘េតថញេិស័យ្យភាព’ 
កនញងេរនៃញ្កែបារងំ-ដខែររបស់គាត់។ 

 

សេចក្ដីស្ដើម 
 ខុ្ាំរនស្ន ក្តន ញីថា ភាស្ថខាេះបន ក្ីតពាកយរនដតត្ថម្វធីិបនសាំ និ្ ភាស្ថខាេះនទៀតអាច
បន ក្ីតពាកយរនត្ថម្វធីិបនសាំន្និ្ត្ថម្វធីិកមាា យន្3។ 
 ភាស្ថដដ្លអាចបន ក្ីតពាកយរនដតត្ថម្វធីិបនសាំ មានដូ្ចជាភាស្ថរអ ូនឡ (baoulé), ភាស្ថ
នស្-នូនូ (sénoufo) នៅប្បនទស្កូឌីវរ័ (Côte d’Ivoire) ជានដី្ម្។ ភាស្ថដខមរជាភាស្ថដដ្លនៅកនុ្
ប្ករម្ទី២ គឺអាចបន ក្ីតពាកយរនត្ថម្វធីិបនសាំន្និ្ត្ថម្វធីិកមាា យន្។ ប៉ាុដនតវធីិកមាា យននភាស្ថដខមរ
មិ្នសូ្វស្ម្បូរណ៍្ដបបនទ។ កនុ្ចាំន្ម្ភាស្ថដដ្លស្ាិតនៅកនុ្ប្ករម្ទី២ ភាស្ថររាា្ំ ជាភាស្ថម្ួយ
ដដ្លមានននត់យ៉ា ្ស្ម្បូរណ៍្ ដដ្លនគនប្បីស្ប្មាប់ទាញនាម្នចញពីនាម្គាន ឯ្ នចញពីកិរយិស្ពទ និ្ 
នចញពីគុណ្នាម្, ទាញកិរយិស្ពទនចញពីនាម្និ្នចញពីគុណ្នាម្, ទាញគុណ្នាម្នចញពីនាម្, 
ទាញគុណ្កិរយិនចញពីគុណ្នាម្,... ឧទា រណ៍្ :  
 

១- ននត់នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យនចញពីកិរយិស្ពទ : 
                                                                       formation4 (នាម្ស្មាា ល់អាំនពី/លទធនល) 

Former, កិរយិស្ពទ             formateur (នាម្ស្មាា ល់ភាន ក់ងារ) 
                                                                       formatif (គុណ្នាម្) 
                                                           
1 រឋកថា របស្ប់ណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល ់ស្ប្មាបឆ់្ន ាំ២០១៧ ដលា្នៅនលៃអងាា រ ទី៣១-១០-២០១៧ នមា៉ា ្ ៩:០០ នៅស្ថលរ ាំដ្លួនន
រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា 

2 ត្ថម្រយៈប្បធានបទននេះ ខុ្ាំនឹ្នលីកនឡី្ នូវក វ្េះខាតម្ួយចាំនួនកនុ្ភាស្ថដខមរ ប៉ាុដនតភាស្ថ្កម៏ានក វ្េះខាតដដ្រ ន យីភាស្ថដខមរពិតជា
មិ្នចាញ់ភាស្ថជានប្ចីនកនុ្នោកនឡយី។ 

3 នប្ៅពីវធីិទាា្ំ ពីរននេះដដ្លភាស្ថជានប្ចីនកនុ្នោករនស្ថា លជ់ាយូរល្ម់្កន យី នគមានវធីិបន ក្ីតពាកយម្យួដបបនទៀតដដ្លមានន ម្ េះ
កនុ្ភាស្ថររា ា្ំ ថា ‘procédés morphophonologiques’ ន យី ដដ្លនយី្ បកដប្បថា ‘វធីិរូប-ស្ទទត្ថ’, ឧ. Villes capitales > 
capitales (រដ្ឋ/រាជធានី), e(lectronic) mail > email, ការយិ(លយ័) + (អ)ធិបនតយយ > ការយិធិបនតយយ,...។ 

4 ចាំដណ្កកនុ្ពាកយនីម្យួៗដដ្លមានគាំនូស្ពីនប្កាម្ គឺជាននត។់ 
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២- ននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យនចញពីនាម្ : 
                                                                        former (កិរយិស្ពទ) 

Forme, នាម្                         informer (កិរយិស្ពទ) 
                                                                        déformer (កិរយិស្ពទ) 
                                        jardiner (កិរយិស្ពទ)              
   Jardin, នាម្   jardinage (នាម្ស្មាា ល់អាំនពី) 
                                                                     jardinier (នាម្ស្មាា ល់ភាន ក់ងារ) 
 

៣- ននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យនចញពីគុណ្នាម្ : 
                                                    blancheur (នាម្) 
    Blanche, គុណ្នាម្              blanchâtre (គុណ្នាម្) 
                                                    blanchir (កិរយិស្ពទ) 
                                                      
      Lent, គុណ្នាម្ 

 
៤- ននត់នប្បីនដី្ម្បនីធវីកមាា យពាកយជាបនតបនាទ ប់ នចញជាប្បនេទពាកយននស្ៗគាន  : 

Marge(នាម្) → marginal(គុណ្នាម្) → marginaliser(កិរយិស្ពទ) → marginalisation
(នាម្). 

បញ្ជា ក់ : ឧទា រណ៍ខាងបលើែិៃ្គបែណដ ប់បលើេិធីកម្គា យ្យនៃភាសាបារងំទាងំអ្ស់បទ : ខ្ញំ្គាៃ់ដតផ្ដល់ភសដញតាងដែលបង្ហា ញឱ្យ
ប ើញថា េិធីកម្គា យ្យកនញងភាសាបារងំម្គៃភាពសែបូរណ៍ដបប។ 

 

សេចក្តីអត្ថា ធិបាយ 
០- បុពវសោគ  
០១- តម្រមូវការ‘Alphabet Phonétique International’(API) ស ើមបកី្ត់ម្រត្ថភាសាស្សងៗក្នងុការម្រសាវម្រាវ  
ជាទូនៅ អនកភាស្ថវទិាដត្ដតនប្បី‘API’ដដ្លមានប្បេពនចញពីអកសរឡាត្ថា្ំ ស្ប្មាប់កត់ប្ត្ថភាស្ថដដ្លនគសិ្កា 

នដ្ីម្បឱី្យអនកភាស្ថវទិាឯនទៀតអាចអានរន ពីនប្ពាេះភាស្ថម្ួយចាំនួននប្បីអកសរននស្ៗគាន  ន យី នទាេះបីចាំនពាេះភាស្ថដដ្ល
នប្បីអកសរឡាត្ថា្ំ ក៏អកខរាវរុិទធមានអាំ្នម្ិនដូ្ចគាន ពីភាស្ថម្ួយនៅភាស្ថម្ួយនទៀតដដ្រ : ដូ្នចនេះខ្ុ ាំក៏មានការចាាំរច់នប្បី
‘API’ នដ្ីម្បកីត់ប្ត្ថននត់ឬពាកយដខមរដដ្លខ្ុ ាំនដល់ជាឧទា រណ៍្ន្ដដ្រ។ 
០២- បខ្ម្រមពាក្យ‘Alphabet Phonétique International’មក្ាពាក្យខ្មែរ 
 ខ្ុ ាំរនដប្ប‘Alphabet Phonétique International’ថា ‘អកខរប្កម្សូ្រវស័ិ្យអនតរជាតិ’ នោយពឹ្ដនអកនលី

វចនានុប្កម្ររា ា្ំ -ដខមរ របស់្នោក តិប យក់ & ថាវ គនធ ត្ថា្ំ ពីខ្ុ ាំចាប់ស្រនស្រអតាបទជាភាស្ថដខមរ។ កនុ្វចនានុប្កម្
ររា ា្ំ -ដខមរននាេះ អនកនរៀបនរៀ្រនដប្ប‘alphabet’ ថា ‘អកខរប្កម្’។ ចាំនពាេះពាកយ‘សូ្រវស័ិ្យ’ ខ្ុ ាំរនយកលាំនាាំត្ថម្ពាកយ
‘អតតវស័ិ្យ’(=subjectif), ‘អតតវស័ិ្យភាព’(=subjectivité) និ្ ‘វតាុវស័ិ្យភាព’(=objectivité) របស្់ពួកគាត់(អនក
នរៀបនរៀ្វចនានុប្កម្ររា ា្ំ -ដខមរននាេះរននប្បីពាកយ‘វស័ិ្យ’ នដ្ីម្បបីន្កីតគុណ្នាម្នចញពីធាតុ‘អតត’ឬពីនាម្‘វតាុ’)។ 

lenteur (នាម្) 
lentement (គុណ្កិរយិ) 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

5ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ 

 

២- ននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យនចញពីនាម្ : 
                                                                        former (កិរយិស្ពទ) 

Forme, នាម្                         informer (កិរយិស្ពទ) 
                                                                        déformer (កិរយិស្ពទ) 
                                        jardiner (កិរយិស្ពទ)              
   Jardin, នាម្   jardinage (នាម្ស្មាា ល់អាំនពី) 
                                                                     jardinier (នាម្ស្មាា ល់ភាន ក់ងារ) 
 

៣- ននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យនចញពីគុណ្នាម្ : 
                                                    blancheur (នាម្) 
    Blanche, គុណ្នាម្              blanchâtre (គុណ្នាម្) 
                                                    blanchir (កិរយិស្ពទ) 
                                                      
      Lent, គុណ្នាម្ 

 
៤- ននត់នប្បីនដី្ម្បនីធវីកមាា យពាកយជាបនតបនាទ ប់ នចញជាប្បនេទពាកយននស្ៗគាន  : 

Marge(នាម្) → marginal(គុណ្នាម្) → marginaliser(កិរយិស្ពទ) → marginalisation
(នាម្). 

បញ្ជា ក់ : ឧទា រណ៍ខាងបលើែិៃ្គបែណដ ប់បលើេិធីកម្គា យ្យនៃភាសាបារងំទាងំអ្ស់បទ : ខ្ញំ្គាៃ់ដតផ្ដល់ភសដញតាងដែលបង្ហា ញឱ្យ
ប ើញថា េិធីកម្គា យ្យកនញងភាសាបារងំម្គៃភាពសែបូរណ៍ដបប។ 

 

សេចក្តីអត្ថា ធិបាយ 
០- បុពវសោគ  
០១- តម្រមូវការ‘Alphabet Phonétique International’(API) ស ើមបកី្ត់ម្រត្ថភាសាស្សងៗក្នងុការម្រសាវម្រាវ  
ជាទូនៅ អនកភាស្ថវទិាដត្ដតនប្បី‘API’ដដ្លមានប្បេពនចញពីអកសរឡាត្ថា្ំ ស្ប្មាប់កត់ប្ត្ថភាស្ថដដ្លនគសិ្កា 

នដ្ីម្បឱី្យអនកភាស្ថវទិាឯនទៀតអាចអានរន ពីនប្ពាេះភាស្ថម្ួយចាំនួននប្បីអកសរននស្ៗគាន  ន យី នទាេះបីចាំនពាេះភាស្ថដដ្ល
នប្បីអកសរឡាត្ថា្ំ ក៏អកខរាវរុិទធមានអាំ្នម្ិនដូ្ចគាន ពីភាស្ថម្ួយនៅភាស្ថម្ួយនទៀតដដ្រ : ដូ្នចនេះខ្ុ ាំក៏មានការចាាំរច់នប្បី
‘API’ នដ្ីម្បកីត់ប្ត្ថននត់ឬពាកយដខមរដដ្លខ្ុ ាំនដល់ជាឧទា រណ៍្ន្ដដ្រ។ 
០២- បខ្ម្រមពាក្យ‘Alphabet Phonétique International’មក្ាពាក្យខ្មែរ 
 ខ្ុ ាំរនដប្ប‘Alphabet Phonétique International’ថា ‘អកខរប្កម្សូ្រវស័ិ្យអនតរជាតិ’ នោយពឹ្ដនអកនលី

វចនានុប្កម្ររា ា្ំ -ដខមរ របស់្នោក តិប យក់ & ថាវ គនធ ត្ថា្ំ ពីខ្ុ ាំចាប់ស្រនស្រអតាបទជាភាស្ថដខមរ។ កនុ្វចនានុប្កម្
ររា ា្ំ -ដខមរននាេះ អនកនរៀបនរៀ្រនដប្ប‘alphabet’ ថា ‘អកខរប្កម្’។ ចាំនពាេះពាកយ‘សូ្រវស័ិ្យ’ ខ្ុ ាំរនយកលាំនាាំត្ថម្ពាកយ
‘អតតវស័ិ្យ’(=subjectif), ‘អតតវស័ិ្យភាព’(=subjectivité) និ្ ‘វតាុវស័ិ្យភាព’(=objectivité) របស្់ពួកគាត់(អនក
នរៀបនរៀ្វចនានុប្កម្ររា ា្ំ -ដខមរននាេះរននប្បីពាកយ‘វស័ិ្យ’ នដ្ីម្បបីន្កីតគុណ្នាម្នចញពីធាតុ‘អតត’ឬពីនាម្‘វតាុ’)។ 

lenteur (នាម្) 
lentement (គុណ្កិរយិ) 

 វធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរ 

 

‘អកខរប្កម្សូ្រវស័ិ្យអនតរជាតិ’អាច ជាអកសរកាត់ នចញជា‘អ.ស្.អ.’ ប៉ាុដនត កនុ្រឋកថាននេះ ខ្ុ ាំសុ្ាំនប្បីអកសរកាត់ររា ា្ំ
‘API’ ត្ថម្ទមាា ប់ចាស់្របស់្ខ្ុ ាំវញិសិ្ន ពីនប្ពាេះ នប្កាយម្ក បដប្ម្ននស្ម្ួយនទៀតប្តូវរននប្បីន្ដដ្រ ដដ្លជាន តុនាាំឱ្យ
មានបញ្ហា ចប្ម្ូ្ចប្មាស្។ 
១- ការរលំកឹ្ាសោលៗ5អំពីខ្បបស្សងៗននវិធីក្ម្លា យពាក្យក្នងុភាសាខ្មែរ 
១.១- ចំណុចខ្ លសលើសនាះអនក្អក្សរសាស្តេតខ្មែរមូលមតិោន   

   គរួរ ាំលឹកថា អនកអកសរស្ថស្ត្ស្តដខមររនប្ស្រេះប្ស្ួលមូ្លម្តិគាន  ទទលួស្ថា ល់ថា ភាស្ថដខមរសុ្ទធ
ស្ថធ មានននត់នដី្ម្និ្ននត់ដជក។ 
(១)- ននត់នដី្ម្ 
(១.១)- ននត់នដី្ម្ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុ មានដូ្ចជា :  

- [p-/ph-], ឧ. [p-] + dœŋ(ដឹ្្) > pdœŋ(បដឹ្), [p-] + juo(យរួ) > pjuo(ពយួរ), [ph-] + 
sœk(ស្ឹក) > phsœk(នសកឹ), [ph-] + cɔap(ជាប់) >  phcɔap(ភាា ប់); 

- [bαŋ-], [bαņ-], [bαn-], [bαm-]6, ឧ. [bαŋ-] + khaŋ(ខាា្ំ ) > bαŋkhaŋ(បងាខ ា្ំ ), [bαņ-] 
+ co:l(ចូល) > bαņco:l(បញ្ចូ ល), [bαn-] + si(សុ្ី) > bαnsi(បនសុ)ី, [bαm-] + buos(
បសួ្) > bαmbuos(បាំបសួ្); 

- [rum-] + kœl(កិល) > rumkœl(រ ាំកិល),...។ 
(១.២)- ននត់នដី្ម្[lum-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្ស្មាា ល់លទធនល, ឧ. [lum-] + nɯŋ(នឹ្) > lumnɯŋ

(លាំនឹ្), [lum-] + hat(ហាត់) > lumhat (លាំហាត់),...។ 
(២)- ននត់ដជកមាន : [-m-], [-n-], [-b-], [-αmn-/-ɔmn-], [-αm-/-ɔm-]។ 

(២.១)- ននត់ដជក [-m-] នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យស្មាា ល់ភាន ក់ងារ, ឧ. cam(ចាាំ) + [-m-
] > cmam > chmam(ឆ្ម ាំ), cuoņ(ជញួ) + [-m-] > cmuoņ > chmuoņ (ឈ្មួញ),...។ 

(២.២)- ននត់ដជក [-n-] នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យស្មាា ល់ឧបករណ៍្, ឧ. kaos7(នកាស្) + [-
n-] > knaos > khnaos(នខាន ស្),...។ 

(២.៣)- ននត់ដជក [-b-] ស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យស្មាា ល់លទធនល : jɔl(យល់) + [-b-] > jbɔl 
> jbαl(យបល់) > jobαl(នយបល់), riep(នរៀប) + [-b-] > rbiep > rɔ:biep(រនបៀប), 
lɔas(ោស់្) + [-b-] > lbɔas > lbas(លាស់្),...។ 

(២.៤)- ននត់ដជក [-αmn-/-ɔmn-] នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យស្មាា ល់លទធនល, ឧ. co:l(ចូល) 
+ [-αmn-] > cαmno:l(ចាំណូ្ល), ku:s(គូស្) + [-ɔmn-] > kɔmnu:s(គាំនូស្)។ 

                                                           
5 ចាំនពាេះស្ប្ម្្ល់ាំអិតននននតទ់ាា្ំ ប៉ាុនាម ន សូ្ម្នមី្លកនុ្‘នវយាករណ៍្ទប្ម្្់និយម្’ភាគទី២ ដដ្លមានកនុ្គនានិនទទស្និ្ដដ្លមានចុេះនាយ
ត្ថម្ Facebook របស្ប់ណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់។ 

6 ស្មាជិកននគណ្ៈកម្មការភាស្ថវទិាននប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ រនប្ស្រេះប្សួ្លគាន ចាត់ទុក [bαŋ-], [bαņ-], [bαn-], [bαm-] ថាជា
កាឡា-រូបរបស្់ននតន់ដី្ម្/p-/។ គរួកត់ស្មាា លថ់ា កនុ្ករណី្ខាេះ នគអនុវតតការស្ប្ម្បសូ្រ ជាពិនស្ស្ជាម្ួយពាកយនដី្ម្នកីតនចញពីពយញ្ា នៈ 
យ, រ, ល, វ ដូ្ចជា យរ > ពនារ, រាយ > ពប្ងាយ, លូត > ពនាូត, វា្ > ពងាវ ្,...។ 

7 អនកសូ្រវទិានិយម្នប្បី [h] នដី្ម្បកីតប់្ត្ថពយញ្ានៈ‘ស្’ដដ្លនយី្ នប្បីកនុ្ភាស្ថដខមរ : ពាកយ‘នកាស្’ ប្តូវនគស្រនស្រជា API ដូ្ចននេះ : [kaoh] 
ប៉ាុដនតខុ្ាំសុ្ាំនប្បី [s] ស្ប្មាបក់តប់្ត្ថពយញ្ានៈ‘ស្’ដខមរ នដី្ម្បឱី្យស្ថធារណ្ជនដខមរងាយយល ់គឺ [kaos]។ 
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(២.៥)- ននត់ដជក [-αm-/-ɔm-] នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់លទធនលន្, នាម្កមាា យ
ស្មាា ល់ឧបករណ៍្ន្ និ្ កិរយិន តុស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ»ន្ : 

(២.៥.១)- ការនប្បីននត់ [-αm-/-ɔm-] ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់លទធនល មានដូ្ចជា : 
chŋa:j(ឆ្ៃ យ) + [-αm-] > chαmŋa:j > cαmŋa:j(ចមាៃ យ), chea:n(្ន) + [-
ɔm-] > chɔmhea:n > cɔmhea:n(ជាំហាន), khlea:t(ឃ្លា ត) + [-ɔm-] > khɔmlea:t 
> kɔmlea:t(គមាា ត)។ 

(២.៥.២)- ការនប្បីននត់ដជក [-αm-/-ɔm-] ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់ឧបករណ៍្ មានដូ្ច
ជា : trα:ŋ(ប្ត្) + [-αm-] > tαmrα:ŋ(តប្ម្្), krɔ:p(ប្គប) + [-ɔm-] > 
kɔmrɔ:p(គប្ម្ប)។ 

(២.៥.៣)- ការនប្បីននត់ដជក [-αm-/-ɔm-] ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុកមាា យស្មាា ល់ន័យថា«នធវី
ឱ្យ» មានដូ្ចជា : trov(ប្តូវ) + [-αm-] > tαmrov(តប្មូ្វ), krɔp(ប្គប់) + [-ɔm-] > 
kɔmrɔp(គប្ម្ប់)។ 

១.២- ចំណុចខ្ លសលើសនាះអនក្អក្សរសាស្តេតខ្មែរមិន/មិនទាន់មូលមតិោន  
 អនកអកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរមិ្ន/មិ្នទាន់មូ្លម្តិគាន នលីននត់ចុ /្បចឆិម្បទនៅនឡយី។ អនកខាេះយល់ថា 
ភាស្ថ-ដខមរឥតមានននត់ចុ្/បចឆិម្បទនទ។ ពាកយដដ្លខា្ចុ្មានធាតុ8‘ស្ថស្ត្ស្ត’(វទិាស្ថស្ត្ស្ត, នវជាស្ថ
ស្ត្ស្ត), ‘វទិា’(ភាស្ថវទិា), ‘វទូិ’(ភាស្ថវទូិ), ‘ករ’(ពលករ),... ប្តូវរនអនកអកសរស្ថស្ត្ស្តទាា្ំ ននាេះចាត់
ទុកថាជាពាកយបនសាំ/ពាកយស្មាស្9 : ដូ្នចនេះពកួគាត់មិ្នទទលួស្ថា ល់ថាធាតុខា្ចុ្ននពាកយទាា្ំ ប៉ាុនាម ន
ដដ្លនទីបប្តូវរនបងាា ញម្កននេះ ជាននត់ចុ្/បចឆិម្បទននាេះនឡយី។ 
 អនកអកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរខាេះនទៀត យល់ថា ភាស្ថដខមរបចចុបបននមានននត់ចុ្/បចឆិម្បទ នោយនគដនអក
នលីនិយម្ន័យននននត់/អពាា ស្បទ ដូ្ចននេះ : «ននត់/អពាា ស្បទជាកននទចពាកយដដ្លមានន័យនឹ្នរនិ្រូប
នឹ្នរ នលីកដល្ដតកនុ្ករណី្កប្ម្ដដ្លមានការវវិតតឬកនុ្ករណី្កាឡារូប»។ ពាកយ‘កននទចពាកយ’ ជា
ពាកយខចីពីនោក នអៀវ នកីស្10 កនុ្ន័យថា «ធាតុដដ្លឥតមានអតាិភាពជាពាកយឯករាជយកនុ្ភាស្ថដខមរឬ
ភាស្ថ្ម្យួ» : ដូ្នចនេះ ចាំនពាេះប្ករម្ទី២ននេះ ធាតុ‘ស្ថស្ត្ស្ត’, ‘វទិា’11, ‘វទូិ’, ‘ករ’,... (ដដ្លឥតមាន
អតាិភាពជាពាកយឯករាជយកនុ្ភាស្ថដខមរបចចុបបនន) គឺជាននត់ចុ្/បចឆិម្បទ។ 

                                                           
8 ខុ្ាំនប្បី‘ធាតុ’ស្ប្មាបស់្មាា លក់នម្ទចពាកយដដ្លឥតមានអតាិភាពជាពាកយឯករាជយកនុ្ភាស្ថដខមរបចចុបបនន។ 
9 កនុ្គនប្មា្នវយាករណ៍្ភាស្ថដខមរ(កប្មិ្តម្ធយម្ស្ប្មាបក់ារនប្បីប្រស្់ទូនៅ)ដដ្លគណ្ៈកម្មការភាស្ថវទិាននប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ
រននរៀបនរៀ្ ស្មាជិករនមូ្លម្តិគាន នៅកននាម្ពាកយនារជាប់ នកីតនចញពីការនាុ ាំពាកយដខមរនិ្ពាកយដខមរ, ពាកយដខមរនិ្ពាកយរលី/ស្ាំស្ ្
ប្កឹតដដ្លចូលស្ ុបកនុ្ភាស្ថដខមរ ឬ ពាកយរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹតនិ្ពាកយរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹតដដ្លចូលស្ ុបកនុ្ភាស្ថដខមរ ន យី ដដ្លមានស្ម្ពន័ធដបប
ដខមរ ថាជា‘ពាកយបនសាំ’, ឧ. ដស្បកនជី្, នមម នដ្, អនកប្រជ្, ប្បវតតិរូប, នទាស្ឧប្កិដ្ឋ,...។ ចាំនពាេះ‘ពាកយស្មាស្’វញិ ស្មាជិកននគណ្ៈកម្មការ
ដ្ដដ្ល រនមូ្លម្តិគាន នប្បីស្ប្មាប់ស្មាា លប់ណ្ដុ ាំ ដដ្លនកីតនចញពីការនាុ ាំពាកយឬធាតុរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹតនិ្ពាកយឬធាតុរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹត ន យី 
ដដ្លមានស្ម្ពន័ធដបបរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹត , ឧ. រដ្ឋស្ភា, ធនាគារ, ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ, វទិាលយ័,...។ 

10 នអៀវ នកីស្, ភាស្ថដខមរ ប ណ្ គារមិ្តតនស្រ ីេនាំនពញ ឆ្ន ាំ១៩៦៧ ទាំពរ័១៦៨។ 
11 ភាស្ថដខមរនប្បី‘វទិា’ជាធាតុចុ្ពាកយកនុ្ពាកយជានប្ចីន ដូ្ចជាគណិ្តវទិា, េូមិ្វទិា, ភាស្ថវទិា,...។ នប្ៅពីននេះ នគស្ន ក្តន ញីមាននប្បី
នៅនដី្ម្ពាកយដដ្រ ដូ្ចជា វទិាលយ័, វទិាស្ថា ន,... ប៉ាុដនតនទាេះយ៉ា ្្កន៏គមិ្នដដ្លប្បទេះន ញីធាតុ‘វទិា’ននេះ នប្បីជាពាកយឯករាជយដូ្ច
‘វជិាា ’ននាេះនឡយី។ 
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(២.៥)- ននត់ដជក [-αm-/-ɔm-] នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់លទធនលន្, នាម្កមាា យ
ស្មាា ល់ឧបករណ៍្ន្ និ្ កិរយិន តុស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ»ន្ : 

(២.៥.១)- ការនប្បីននត់ [-αm-/-ɔm-] ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់លទធនល មានដូ្ចជា : 
chŋa:j(ឆ្ៃ យ) + [-αm-] > chαmŋa:j > cαmŋa:j(ចមាៃ យ), chea:n(្ន) + [-
ɔm-] > chɔmhea:n > cɔmhea:n(ជាំហាន), khlea:t(ឃ្លា ត) + [-ɔm-] > khɔmlea:t 
> kɔmlea:t(គមាា ត)។ 

(២.៥.២)- ការនប្បីននត់ដជក [-αm-/-ɔm-] ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់ឧបករណ៍្ មានដូ្ច
ជា : trα:ŋ(ប្ត្) + [-αm-] > tαmrα:ŋ(តប្ម្្), krɔ:p(ប្គប) + [-ɔm-] > 
kɔmrɔ:p(គប្ម្ប)។ 

(២.៥.៣)- ការនប្បីននត់ដជក [-αm-/-ɔm-] ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុកមាា យស្មាា ល់ន័យថា«នធវី
ឱ្យ» មានដូ្ចជា : trov(ប្តូវ) + [-αm-] > tαmrov(តប្មូ្វ), krɔp(ប្គប់) + [-ɔm-] > 
kɔmrɔp(គប្ម្ប់)។ 

១.២- ចំណុចខ្ លសលើសនាះអនក្អក្សរសាស្តេតខ្មែរមិន/មិនទាន់មូលមតិោន  
 អនកអកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរមិ្ន/មិ្នទាន់មូ្លម្តិគាន នលីននត់ចុ /្បចឆិម្បទនៅនឡយី។ អនកខាេះយល់ថា 
ភាស្ថ-ដខមរឥតមានននត់ចុ្/បចឆិម្បទនទ។ ពាកយដដ្លខា្ចុ្មានធាតុ8‘ស្ថស្ត្ស្ត’(វទិាស្ថស្ត្ស្ត, នវជាស្ថ
ស្ត្ស្ត), ‘វទិា’(ភាស្ថវទិា), ‘វទូិ’(ភាស្ថវទូិ), ‘ករ’(ពលករ),... ប្តូវរនអនកអកសរស្ថស្ត្ស្តទាា្ំ ននាេះចាត់
ទុកថាជាពាកយបនសាំ/ពាកយស្មាស្9 : ដូ្នចនេះពកួគាត់មិ្នទទលួស្ថា ល់ថាធាតុខា្ចុ្ននពាកយទាា្ំ ប៉ាុនាម ន
ដដ្លនទីបប្តូវរនបងាា ញម្កននេះ ជាននត់ចុ្/បចឆិម្បទននាេះនឡយី។ 
 អនកអកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរខាេះនទៀត យល់ថា ភាស្ថដខមរបចចុបបននមានននត់ចុ្/បចឆិម្បទ នោយនគដនអក
នលីនិយម្ន័យននននត់/អពាា ស្បទ ដូ្ចននេះ : «ននត់/អពាា ស្បទជាកននទចពាកយដដ្លមានន័យនឹ្នរនិ្រូប
នឹ្នរ នលីកដល្ដតកនុ្ករណី្កប្ម្ដដ្លមានការវវិតតឬកនុ្ករណី្កាឡារូប»។ ពាកយ‘កននទចពាកយ’ ជា
ពាកយខចីពីនោក នអៀវ នកីស្10 កនុ្ន័យថា «ធាតុដដ្លឥតមានអតាិភាពជាពាកយឯករាជយកនុ្ភាស្ថដខមរឬ
ភាស្ថ្ម្យួ» : ដូ្នចនេះ ចាំនពាេះប្ករម្ទី២ននេះ ធាតុ‘ស្ថស្ត្ស្ត’, ‘វទិា’11, ‘វទូិ’, ‘ករ’,... (ដដ្លឥតមាន
អតាិភាពជាពាកយឯករាជយកនុ្ភាស្ថដខមរបចចុបបនន) គឺជាននត់ចុ្/បចឆិម្បទ។ 

                                                           
8 ខុ្ាំនប្បី‘ធាតុ’ស្ប្មាបស់្មាា លក់នម្ទចពាកយដដ្លឥតមានអតាិភាពជាពាកយឯករាជយកនុ្ភាស្ថដខមរបចចុបបនន។ 
9 កនុ្គនប្មា្នវយាករណ៍្ភាស្ថដខមរ(កប្មិ្តម្ធយម្ស្ប្មាបក់ារនប្បីប្រស្់ទូនៅ)ដដ្លគណ្ៈកម្មការភាស្ថវទិាននប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ
រននរៀបនរៀ្ ស្មាជិករនមូ្លម្តិគាន នៅកននាម្ពាកយនារជាប់ នកីតនចញពីការនាុ ាំពាកយដខមរនិ្ពាកយដខមរ, ពាកយដខមរនិ្ពាកយរលី/ស្ាំស្ ្
ប្កឹតដដ្លចូលស្ ុបកនុ្ភាស្ថដខមរ ឬ ពាកយរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹតនិ្ពាកយរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹតដដ្លចូលស្ ុបកនុ្ភាស្ថដខមរ ន យី ដដ្លមានស្ម្ពន័ធដបប
ដខមរ ថាជា‘ពាកយបនសាំ’, ឧ. ដស្បកនជី្, នមម នដ្, អនកប្រជ្, ប្បវតតិរូប, នទាស្ឧប្កិដ្ឋ,...។ ចាំនពាេះ‘ពាកយស្មាស្’វញិ ស្មាជិកននគណ្ៈកម្មការ
ដ្ដដ្ល រនមូ្លម្តិគាន នប្បីស្ប្មាប់ស្មាា លប់ណ្ដុ ាំ ដដ្លនកីតនចញពីការនាុ ាំពាកយឬធាតុរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹតនិ្ពាកយឬធាតុរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹត ន យី 
ដដ្លមានស្ម្ពន័ធដបបរលី/ស្ាំស្ត្ស្កឹត , ឧ. រដ្ឋស្ភា, ធនាគារ, ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ, វទិាលយ័,...។ 

10 នអៀវ នកីស្, ភាស្ថដខមរ ប ណ្ គារមិ្តតនស្រ ីេនាំនពញ ឆ្ន ាំ១៩៦៧ ទាំពរ័១៦៨។ 
11 ភាស្ថដខមរនប្បី‘វទិា’ជាធាតុចុ្ពាកយកនុ្ពាកយជានប្ចីន ដូ្ចជាគណិ្តវទិា, េូមិ្វទិា, ភាស្ថវទិា,...។ នប្ៅពីននេះ នគស្ន ក្តន ញីមាននប្បី
នៅនដី្ម្ពាកយដដ្រ ដូ្ចជា វទិាលយ័, វទិាស្ថា ន,... ប៉ាុដនតនទាេះយ៉ា ្្កន៏គមិ្នដដ្លប្បទេះន ញីធាតុ‘វទិា’ននេះ នប្បីជាពាកយឯករាជយដូ្ច
‘វជិាា ’ននាេះនឡយី។ 

 វធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរ 

 

 ម្ា៉្ា នទៀត នបីនយី្ ដនអកនលីពាកយឡាត្ថា្ំ ‘mente’ ដដ្លរនកាា យម្កជាបចឆិម្បទររា ា្ំ ‘-
ment’12(នោយរនបនសល់ទុកនូវពាកយកមាា យ mental និ្ mentalité) នយី្ អាចគិតថា នៅនពល
អនាគត្ម្យួ ពាកយខាេះកនុ្ចាំន្ម្ពាកយ ដូ្ចជា ‘និយម្’, ‘កម្ម’, ‘ភាព’,... ដដ្លនគនប្បីជាញឹកញាប់
ស្ប្មាប់ោក់ខា្ចុ្ននពាកយស្មាស្(ដូ្ចជា ស្ ា្ម្និយម្, នស្រនិីយម្,... ទាំននីបកម្ម, ពលកម្ម,... 
មិ្តតភាព, សុ្ខភាព,...) អាចកាា យនៅជាននត់ចុ្/បចឆិម្បទក៏មិ្នដឹ្្។ 
កំណត់សម្គា ល់ : ការដខែងគំៃិតគាន បលើបញ្ជា ផ្នត់រញង/បរឆិែបទ្គាៃ់ដតជាការបក្សាយ្យបផ្េងគាន ដតប ញប ណ្ ោះ។ កនញងភាពជាក់ដសដង ការបបងកើត

ពាកយបោយ្យប្រើធាតញ ‘សាស្តសត’, ‘េិទា’, ‘េិទូ’, ‘ករ’,... អារបធែើបៅបាៃជាប្រើៃ បោយ្យង្ហយ្យ តាែបសរកដី្តូេការ(បទាោះ
ម្គៃការដខែងគំៃិតគាន បលើបញ្ជា ផ្នត់រញង/បរឆិែបទរវាងអ្នកអ្កេរសាស្តសតដខែរកប៏ោយ្យ)។ 

២- បញ្ហា ក្ងវះ្នត់ស ើមបសីធវើវិធកី្ម្លា យឱ្យបានេមបរូណ៍ខ្បប 
២.១- ក្ងវះ្នត់េម្រម្លប់បសងកើតក្ិរោិេពទសចញពីនាម  
 ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិស្ពទនចញពីនាម្ ជាក វ្េះដដ្លរនប ដ្ លឱ្យប្បនេទពាកយមាន
ភាព-ប្ចបូកប្ចបល់, ឧទា រណ៍្ : 

- ពាកយ‘ឯកភាព’ដដ្លជានាម្ (ដូ្ចមាន‘ភាព’ខា្ចុ្ជាស្ថា កស្ថន ម្ប្ស្ថប់) នប្កាយម្កប្តូវរន
នប្បីជាកិរយិស្ពទ13 ន យី នបីនគច្់រននាម្នគប្តូវោក់‘ការ-’នៅខា្នដី្ម្ គឺ‘ការឯកភាព’ 
ប៉ាុដនតគរួកត់ស្មាា ល់ថា កនុ្បរបិទខាេះ នគនៅនប្បីពាកយ‘ឯកភាព’ជានាម្នៅនឡយី។ 
 ជាទូនៅ ពាកយដដ្លមាន‘ភាព’នៅខា្ចុ្ជានាម្ ដូ្ចជា : នស្រភីាព, ស្ម្ភាព, ភាតរ-
ភាព, នម្ប្តីភាព, ស្ថម្គាីភាព, មិ្តតភាព, ស្ ប្គិនភាព,...។ ការដដ្លនាម្‘ឯកភាព’រនដប្ប
កាា យនៅជាកិរយិស្ពទ‘ឯកភាព’នោយឥតមានរូបស្ថស្ត្ស្តអវីជានប្គឿ្ស្មាា ល់ រននធវីឱ្យប្បព័នធ
របស់្នាម្ដដ្លមាន‘ភាព’នៅខា្ចុ្ឈ្ប់ជាប្បព័នធទាា្ំ ប្ស្រ្ (ពីនប្ពាេះកិរយិស្ពទ‘ឯកភាព’ក៏
មាន‘ភាព’នៅខា្ចុ្ដដ្រ)។ 

- ពាកយ‘ទាំនាក់ទាំន្’ជានាម្នកីតនចញពីកិរយិស្ពទ‘ទាក់ទ្’ត្ថម្រយៈននត់ដជក [-ɔmn-] : teak 
(ទាក់) + [-ɔmn-] > tɔmneak (ទាំនាក់) និ្ tɔ:ŋ (ទ្) + [-ɔmn-] > tɔmnɔ:ŋ (ទាំន្) ; 
(ទាំនាក់ + ទាំន្ > ទាំនាក់ទាំន្)។ នាម្‘ទាំនាក់ទាំន្’ប្តូវរននគនប្បីជាកិរយិស្ពទ‘ទាំនាក់
ទាំន្’ជាំនសួ្កិរយិស្ពទ‘ទាក់ទ្’ ន យី នគរនបន ក្ីតនាម្លមី‘ការទាំនាក់ទាំន្’នដី្ម្បជីាំនសួ្នាម្
‘ទាំនាក់ទាំន្’(ដដ្លប្តូវរននគយកនៅនប្បីជាកិរយិស្ពទនៅន យី)។ 

កំណត់សម្គា ល់ : ផ្ទញយ្យពីពាកយ‘ឯកភាព’ដែល្តូេបាៃប្រើជាកិរយិាសពទបសទើរដតទាងំ្សុងបៅប ើយ្យ រំបពាោះពាកយ‘ទំនក់ទំៃង’េិញ ការប្រើ
្ាស់ជានែកប៏ៅម្គៃបគប្រើជាញឹកញាប់បៅប ើយ្យ។ 

                                                           
12 ខុ្ាំរនគាំនិតននេះពីនោក Walther V. Wartburg, Problèmes et Méthodes de la linguistique, PUF 1963, p.95។ 
13 លវីនបីគាម នរូបស្ថស្ត្ស្តអវីជានប្គឿ្ស្មាា ល ់ នគអាចដឹ្្រនថាពាកយ‘ឯកភាព’ប្តូវនគនប្បីជានាម្ឬជាកិរយិស្ពទ គឺនោយស្ថរ ស្ម្ពន័ធ(កនុ្
លបេះ) : 

      (១)- នប្បីជានាម្ : រាជរោឋ េិរលរនបន ក្ីតគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរនៅឆ្ន ាំ២០០៧ នដី្ម្បឱី្យរកឯកភាពជូនភាស្ថជាតិ;  
(២)- នប្បីជាកិរយិស្ពទ : អនកននយរយដខមរគរួឯកភាពគាន នលីបញ្ហា ជាតិចម្ប្ៗ។ 
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បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ 

 

- ពាកយ‘ចាំ្ក’(ប្ស្រក) ជានាម្នកីតនចញពីកិរយិស្ពទ‘ចាក’(ប្ស្រក)ប្តូវរនបន ក្ីតនឡី្ នប្កាម្
តប្មូ្វការ។ ពាកយននេះប្តូវរននគនប្បីប្ស្បត្ថម្ប្បនេទរបស់្វា, ឧ. ប្បជាពលរដ្ឋដខមរជានប្ចីនរន
នធវីចាំ្កប្ស្រកនៅប្បនទស្នប្ៅ មានប្បនទស្នល, ប្បនទស្មា៉ា នលសុ្ី ជានដី្ម្។ ប៉ាុដនតស្ថធារណ្
ជនយកគាំរូត្ថម្ ‘ទាំនាក់ទាំន្’ រននប្បី‘ចាំ្ក’ជាកិរយិស្ពទ, ឧ. ប្បជាពលរដ្ឋដខមរជានប្ចីន
រនចាំ្ក ប្ស្រក14។ 
 ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិស្ពទនចញពីនាម្ តប្មូ្វឱ្យដខមរនយី្យកនាម្ម្កនប្បី
ជាកិរយិស្ពទនោយឥតមានរូបស្ថស្ត្ស្តអវីជានប្គឿ្ស្មាា ល់ត្ថា្ំ ពីយូរយរ្ស់្ម្កន យី។ 
នប្ៅពីបីករណី្ដដ្លខុ្ាំរននលីកនឡី្  មានករណី្ជានប្ចីនស្នធឹកស្នាធ ប់នទៀត ដូ្ចមានកនុ្
ឧទា រណ៍្ននេះ ជានដី្ម្ : ខុ្ាំរនទូរស្ពទនៅមិ្តតខុ្ាំ; នតីឯ្រយន យីឬនៅ?... 

សបងកត : លទធភាពដែលបគអារយ្យកនែបៅប្រើជាកិរយិាសពទ បោយ្យឥតម្គៃរូបសាស្តសតអ្ែីជាប្គឿងសម្គា ល់បនោះ 
អ្ៃញញ្ជា តឱ្យសាធារណជៃប្រើនែ្ែួយ្យដែលបកើតបរញពីកិរយិាសពទ្ែួយ្យ បៅជំៃួសកិរយិាសពទ
បនោះឯង ែូរនែ‘ទំនក់ទំៃង’ប្រើជាកិរយិាសពទជំៃួសកិរយិាសពទ‘ទាក់ទង’(ដែលជា្រភពនៃ‘ទំនក់
ទំៃង’) : ការប្រើដបបបៃោះ នឱំ្យម្គៃភាព្របូក្របល់។ 

ស្ាំណូ្ម្ពរ : នបីអនកអកសរស្ថស្ត្ស្ត្យល់ថា ករណី្ដដ្លខុ្ាំរននលីកនឡី្ ននេះជាបញ្ហា ពិតដម្ន សូ្ម្
អស់្នោកជួយរកដ្ាំន្េះប្ស្ថយនិ្នធវីស្ាំនណី្ជាស្ថធារណ្ៈ នដី្ម្បឱី្យអនកអកសរស្ថស្ត្ស្តឯ
នទៀតពិចារ្និ្នធវីការទិនតៀនស្ថា បនា(គាាំប្ទឬប្ចាននចាល)។ 

២.២- ក្ងវះ្នត់េម្រម្លប់បសងកើតគុណនាមសចញពីនាម 
 ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតគុណ្នាម្នចញពីនាម្ មិ្នរនប ដ្ លឱ្យមានភាពប្ចបូកប្ចបល់ដូ្ច
ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិស្ពទនចញពីនាម្នទ : ភាស្ថដខមរនប្បីនាម្កនុ្មុ្ខងារជាកម្ម/កម្មបទស្ប្មាប់
នដល់លកខណ្ៈឱ្យនាម្ម្យួនទៀត, ឧទា រណ៍្ :  

- ‘ប្ករម្ប្បឹកាធម្មនុញ្ញ’ដដ្លកនុ្ននាេះ‘ប្ករម្ប្បឹកា’និ្‘ធម្មនុញ្ញ’ជានាម្ទាា្ំ ពីរ ន យី ម្យួជាពាកយ
នគាល ម្យួនទៀតជាកម្ម/កម្មបទ; 

- ‘សុ្វតាិភាពនស្បៀ្’ដដ្លកនុ្ននាេះ‘សុ្វតាិភាព’ជានាម្នគាលនិ្‘នស្បៀ្’ជានាម្ដដ្រ ដដ្លមានមុ្ខ
ងារជាកម្ម/កម្មបទ; 

- ‘ស្មាជជាតិ’ដដ្លកនុ្ននាេះ‘ស្មាជ’និ្‘ជាតិ’ជានាម្ទាា្ំ ពីរ ន យី ម្យួជាពាកយនគាល ម្យួ
នទៀតជាកម្ម/កម្មបទ។ 
ប៉ាុដនត នោក តិប យក់ និ្ ថាវ គនធ អនកដដ្លត្ថក់ដត្វចនានុប្កម្ររា ា្ំ -ដខមរ រនដប្បគុណ្

នាម្ររា ា្ំ ‘subjectif’ថា‘អតតវស័ិ្យ’, នាម្‘subjectivité’ថា‘អតតវស័ិ្យភាព’ និ្ នាម្‘objectivité’ថា

                                                           
14 កិរយិស្ពទ‘ឯកភាព’ដដ្លរននកីតនចញពីនាម្‘ឯកភាព’ មិ្នរនយកកដនា្កិរយិស្ពទ្ម្ួយដដ្លជាប្បេពនននាម្‘ឯកភាព’ននាេះនទ 

: នទុយពីននេះ កិរយិស្ពទ‘ទាំនាកទ់ាំន្’ និ្ កិរយិស្ពទ‘ចាំ្ក(ប្ស្រក)’,... រន ជាលាំោបល់ាំនោយ យកកដនា្ននកិរយិស្ពទ‘ទាកទ់្’ 
និ្ កិរយិស្ពទ‘ចាក(ប្ស្រក)’។ 
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បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ 

 

- ពាកយ‘ចាំ្ក’(ប្ស្រក) ជានាម្នកីតនចញពីកិរយិស្ពទ‘ចាក’(ប្ស្រក)ប្តូវរនបន ក្ីតនឡី្ នប្កាម្
តប្មូ្វការ។ ពាកយននេះប្តូវរននគនប្បីប្ស្បត្ថម្ប្បនេទរបស់្វា, ឧ. ប្បជាពលរដ្ឋដខមរជានប្ចីនរន
នធវីចាំ្កប្ស្រកនៅប្បនទស្នប្ៅ មានប្បនទស្នល, ប្បនទស្មា៉ា នលសុ្ី ជានដី្ម្។ ប៉ាុដនតស្ថធារណ្
ជនយកគាំរូត្ថម្ ‘ទាំនាក់ទាំន្’ រននប្បី‘ចាំ្ក’ជាកិរយិស្ពទ, ឧ. ប្បជាពលរដ្ឋដខមរជានប្ចីន
រនចាំ្ក ប្ស្រក14។ 
 ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិស្ពទនចញពីនាម្ តប្មូ្វឱ្យដខមរនយី្យកនាម្ម្កនប្បី
ជាកិរយិស្ពទនោយឥតមានរូបស្ថស្ត្ស្តអវីជានប្គឿ្ស្មាា ល់ត្ថា្ំ ពីយូរយរ្ស់្ម្កន យី។ 
នប្ៅពីបីករណី្ដដ្លខុ្ាំរននលីកនឡី្  មានករណី្ជានប្ចីនស្នធឹកស្នាធ ប់នទៀត ដូ្ចមានកនុ្
ឧទា រណ៍្ននេះ ជានដី្ម្ : ខុ្ាំរនទូរស្ពទនៅមិ្តតខុ្ាំ; នតីឯ្រយន យីឬនៅ?... 

សបងកត : លទធភាពដែលបគអារយ្យកនែបៅប្រើជាកិរយិាសពទ បោយ្យឥតម្គៃរូបសាស្តសតអ្ែីជាប្គឿងសម្គា ល់បនោះ 
អ្ៃញញ្ជា តឱ្យសាធារណជៃប្រើនែ្ែួយ្យដែលបកើតបរញពីកិរយិាសពទ្ែួយ្យ បៅជំៃួសកិរយិាសពទ
បនោះឯង ែូរនែ‘ទំនក់ទំៃង’ប្រើជាកិរយិាសពទជំៃួសកិរយិាសពទ‘ទាក់ទង’(ដែលជា្រភពនៃ‘ទំនក់
ទំៃង’) : ការប្រើដបបបៃោះ នឱំ្យម្គៃភាព្របូក្របល់។ 

ស្ាំណូ្ម្ពរ : នបីអនកអកសរស្ថស្ត្ស្ត្យល់ថា ករណី្ដដ្លខុ្ាំរននលីកនឡី្ ននេះជាបញ្ហា ពិតដម្ន សូ្ម្
អស់្នោកជួយរកដ្ាំន្េះប្ស្ថយនិ្នធវីស្ាំនណី្ជាស្ថធារណ្ៈ នដី្ម្បឱី្យអនកអកសរស្ថស្ត្ស្តឯ
នទៀតពិចារ្និ្នធវីការទិនតៀនស្ថា បនា(គាាំប្ទឬប្ចាននចាល)។ 

២.២- ក្ងវះ្នត់េម្រម្លប់បសងកើតគុណនាមសចញពីនាម 
 ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតគុណ្នាម្នចញពីនាម្ មិ្នរនប ដ្ លឱ្យមានភាពប្ចបូកប្ចបល់ដូ្ច
ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិស្ពទនចញពីនាម្នទ : ភាស្ថដខមរនប្បីនាម្កនុ្មុ្ខងារជាកម្ម/កម្មបទស្ប្មាប់
នដល់លកខណ្ៈឱ្យនាម្ម្យួនទៀត, ឧទា រណ៍្ :  

- ‘ប្ករម្ប្បឹកាធម្មនុញ្ញ’ដដ្លកនុ្ននាេះ‘ប្ករម្ប្បឹកា’និ្‘ធម្មនុញ្ញ’ជានាម្ទាា្ំ ពីរ ន យី ម្យួជាពាកយ
នគាល ម្យួនទៀតជាកម្ម/កម្មបទ; 

- ‘សុ្វតាិភាពនស្បៀ្’ដដ្លកនុ្ននាេះ‘សុ្វតាិភាព’ជានាម្នគាលនិ្‘នស្បៀ្’ជានាម្ដដ្រ ដដ្លមានមុ្ខ
ងារជាកម្ម/កម្មបទ; 

- ‘ស្មាជជាតិ’ដដ្លកនុ្ននាេះ‘ស្មាជ’និ្‘ជាតិ’ជានាម្ទាា្ំ ពីរ ន យី ម្យួជាពាកយនគាល ម្យួ
នទៀតជាកម្ម/កម្មបទ។ 
ប៉ាុដនត នោក តិប យក់ និ្ ថាវ គនធ អនកដដ្លត្ថក់ដត្វចនានុប្កម្ររា ា្ំ -ដខមរ រនដប្បគុណ្

នាម្ររា ា្ំ ‘subjectif’ថា‘អតតវស័ិ្យ’, នាម្‘subjectivité’ថា‘អតតវស័ិ្យភាព’ និ្ នាម្‘objectivité’ថា

                                                           
14 កិរយិស្ពទ‘ឯកភាព’ដដ្លរននកីតនចញពីនាម្‘ឯកភាព’ មិ្នរនយកកដនា្កិរយិស្ពទ្ម្ួយដដ្លជាប្បេពនននាម្‘ឯកភាព’ននាេះនទ 

: នទុយពីននេះ កិរយិស្ពទ‘ទាំនាកទ់ាំន្’ និ្ កិរយិស្ពទ‘ចាំ្ក(ប្ស្រក)’,... រន ជាលាំោបល់ាំនោយ យកកដនា្ននកិរយិស្ពទ‘ទាកទ់្’ 
និ្ កិរយិស្ពទ‘ចាក(ប្ស្រក)’។ 

 វធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរ 

 

‘វតាុវស័ិ្យ-ភាព’។ ត្ថម្រយៈពាកយទាា្ំ ននេះ នយី្ អាចវភិាគន ញីថា អនកវចនានុប្កម្នយី្  រននប្បី
ពាកយ‘វស័ិ្យ’នដី្ម្បបីន ក្ីតគុណ្នាម្នចញពីធាតុ‘អតត’និ្នាម្‘វតាុ’។ 
កំណត់សម្គា ល់ : កនញង្រធាៃបទនៃបាឋកថារបស់ខ្ញំ ខ្ញំបាៃប្រើបណដញំ ពាកយ15 ‘សទិសសូរបេយ្យាករណ៍េិស័យ្យ’ ពីប្ពាោះខ្ញំរងប់្រើគញណនែ

‘បេយ្យា-ករណ៍េិស័យ្យ’េិញែដង បោយ្យយ្យកលំនតំាែអ្តតេិស័យ្យ, អ្តតេិស័យ្យភាព, េតថញេិស័យ្យភាព របស់បោក តិប យ្យក់ & ថាេ 
គៃធ (បបើខ្ញំប្រើ‘សទិសសូរបេយ្យាករណ៍’ដែលម្គៃ‘បេយ្យាករណ៍’ជាកែែបទបនោះ កប៏ាៃដែរ)។ 

២.៣- ក្ងវះ្នត់េម្រម្លប់បសងកើតនាមសចញពីគុណនាម ស ើមបេីម្លា លគ់ុណភាព 
 ដូ្ចក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីតគុណ្នាម្នចញពីនាម្ដដ្រ(នមី្លចាំណុ្ច២.២) ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់
បន ក្ីតនាម្នចញពីគុណ្នាម្ មិ្នរនប ដ្ លឱ្យមានភាពប្ចបូកប្ចបល់ដូ្ចក វ្េះននត់ស្ប្មាប់បន ក្ីត
កិរយិស្ពទនចញពីនាម្នទ(នមី្លចាំណុ្ច២.១) ប៉ាុដនតកននាម្ពាកយ ដូ្ចជា ពណ៌្នមម , ពណ៌្ប្ក ម្,... 
ធាតុប្តជាក់, ធាតុនៅដ ,... ដដ្លកនុ្ននាេះ ស្ពទខា្នដី្ម្ននកននាម្ពាកយ ជាស្ពទននស្គាន ត្ថម្ករណី្ 
ន យី ដដ្លគរួដតជាស្ពទអរូបីដតម្យួដដ្លនធវីគុណ្នាម្ឱ្យនៅជានាម្ស្មាា ល់គុណ្ភាព។ ឧទា រណ៍្
ទាា្ំ ននេះ បងាា ញឱ្យន ញីថា ភាស្ថដខមរនៅមានក វ្េះខាតកនុ្ការបន ក្ីតនាម្នចញពីគុណ្នាម្នដី្ម្បី
ស្មាា ល់គុណ្ភាពនៅនឡយី ពីនប្ពាេះមិ្នទាន់មានស្ពទអរូបីដតម្យួ្ម្យួស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្នចញពី
គុណ្នាម្នដី្ម្បសី្មាា ល់គុណ្ភាពនទ។ 
បញ្ជា ក់ : ការបលើកប ើងៃូេរំណញ រខែោះខាតែួយ្យរំៃួៃកនញងភាសាដខែរ ឥតម្គៃៃ័យ្យថា ភាសាបៃោះជាភាសាខេត់បខោយ្យបនោះប ើយ្យ : ភាសា្

កម៏្គៃកងែោះខាតដែរ។ បោយ្យភាសាដខែរបាៃរកីរប្ែើៃជាប្រើៃ ជាពិបសសចាប់ពី្របទសដខែរម្គៃឯករជយ16ែក ខ្ញំសងឃែឹថាភាសា
បៃោះៃឹងបៃតការរកីរប្ែើៃ ប ើយ្យ កងែោះខាតៃឹង្តូេបាៃកាត់បៃថយ្យបៃដិរែដងៗជាលំោប់។ 

៣- បញ្ហា វិសាលភាពតូចចសងអៀតនន្នត់មួយចំនួន 
៣.១- េក្ខីភាព 
 ននត់ទាា្ំ ប៉ាុនាម ន ដដ្លនយី្ រនន ញីកនុ្ឧទា រណ៍្នៅចាំណុ្ច១.១ នប្បីរនដតជាម្យួពាកយ
នដី្ម្(ពាកយដដ្លជាប្បេពននពាកយកមាា យ) ដដ្លនកីតនចញពីពយញ្ានៈនទាល(នលីកដល្ដតននត់[-αm-/-
ɔm-])។ 
 កាល្ពាកយនដី្ម្នកីតនចញពីកននាម្ពយញ្ានៈ(ពយញ្ានៈ + ពយញ្ានៈ)ននត់ដជក[-αmn-/-
ɔmn-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់លទធនល, ននត់ដជក[-n-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់

                                                           
15 ខុ្ាំនប្បី‘បណ្ដុ ាំ ពាកយ’ កនុ្នយ័ទូោយជា្‘កននាម្ពាកយ’(‘កននាម្ពាកយ’កជ៏ា‘បណ្ដុ ាំ ពាកយ’ដដ្រ)។ ខុ្ាំគិតថា កនុ្បណ្ដុ ាំ ‘ស្ទិស្សូ្រនវយ ្
យ-ករណ៍្វសិ្យ៍’ ‘វសិ្យ័’ដដ្លរននធវីឱ្យបណ្ដុ ាំ ‘នវយាករណ៍្វសិ្យ័’មានលកខណ្ៈជាគុណ្នាម្ននាេះ នដី្រតជួាបចឆិម្បទម្យួដបប
(យកលាំនាាំត្ថម្អតតវសិ្យ័, អតតវសិ្័យភាព, វតាុ វសិ្័យភាព ននវចនានុប្កម្ររា ា្ំ -ដខមររបស្ន់ោក តិប យក ់& ថាវ គនធ)។ 

16 នៅនលៃពុធ ២១-០៥-២០១៤ ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមររនអនុម្័តទទួលយកពាកយ‘អធិបនតយយភាព’ នោយអនុនោម្ត្ថម្ទាំននារ
ននភាស្ថដខមរបចចុបបនន (នោយមិ្នយកត្ថម្កបួននវយាករណ៍្រលីនិ្នយ័នដី្ម្ទាា្ំ ប្ស្រ្នទ)។ ពិតដម្នន យី ត្ថម្វចនានុប្កម្ស្នម្ដច
ប្ពេះស្្ឃរាជយ ជួន ្ត ‘អធិបនតយយភាព’ មានន័យថា «ភាពននភាពនន...ជាអធិបតី» ប៉ាុដនតពាកយ‘តមាា ភាព’ក៏មានន័យប្តួតដូ្ច
ននេះដដ្រ គឺ«ភាពននភាពថាា »។ ស្ពវនលៃ មាននគនប្បីជាញឹកញយនូវ ពាកយ‘អធិបនតយយភាព’ជាំនួស្នាម្‘អធិបនតយយ’, ‘ភាពនជាគជយ័’

ជាំនសួ្នាម្‘នជាគជយ័’, ‘ឯករាជយភាព’ជាំនសួ្នាម្‘ឯករាជយ’,... ពីនប្ពាេះភាស្ថដខមរកាំពុ្វវិតតនឆ្ព េះនៅរកទប្ម្្ដ់បបដខមរ។ 



Journal of Institute of National Language

10 ์Vol. 17 No. 10,  January 2018

បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ 

 

ឧបករណ៍្និ្ននត់នដី្ម្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុ ប្តូវរនជាំនសួ្នោយននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]
ដតម្យួ។ 

កំណត់សម្គា ល់ : ផ្នត់ដជក[-m-]ឥត្តូេបាៃជំៃួសបោយ្យផ្នត់្ែួយ្យបទ ប ញដៃត តាែភាពជាក់ដសដង បគបាៃប្រើវាដតកនញងពាកយែួយ្យរំៃួៃ
តូរប ញប ណ្ ោះ។ 

៣.២- លទធភាពពម្រងីក្វិសាលភាព 

 នយី្ នទីបរនន ញីថា កាល្ពាកយនដី្ម្នកីតនចញពីកននាម្ពយញ្ានៈ ននត់ដជក[-αmn-/-
ɔmn-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់លទធនល, ននត់ដជក[-n-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់
ឧបករណ៍្ និ្ ននត់នដី្ម្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ» ប្តូវរនជាំនួស្
នោយននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]ដតម្យួ។ 
 ប៉ាុដនត នទាេះបីកនុ្ករណី្ននពាកយនដី្ម្ដដ្លនកីតនចញពីកននាម្ពយញ្ានៈក៏នោយ ក៏បុពវបុរស្នយី្
រនបនសល់ទុកនូវពាកយខាេះៗដដ្រ ដដ្លកនុ្ននាេះននត់ដជក[-n-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់
ឧបករណ៍្និ្ននត់នដី្ម្នានាស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិកមាា យស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ»(កិរយិន តុ) មិ្នប្តូវ
រនជាំនសួ្នោយននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]នទ គឺ : 

- កនុ្នាម្កមាា យស្មាា ល់ឧបករណ៍្ : ប្ទាប់ > ប្ទនាប់(មានននត់[-n-]) ; 
- កនុ្កិរយិកមាា យស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ» : ប្គប់ > បស្ត្ ា្ប់(មានននត់[bαŋ-], ប្ជាប > បស្ត្ញ្ហា ប
(មានននត់[bαņ-]), េាឺ > បាំេាឺ(មានននត់[bαm-]),...។ 

 ឧទា រណ៍្ខា្នលីអនុញ្ហញ តឱ្យនយី្ ពប្្ីកវសិ្ថលភាពននននត់ដជក[-n-]និ្ននត់នដី្ម្នានា
ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុ ត្ថម្រយៈពាកយលមីៗដដ្លនស្ចកតីប្តូវការតប្មូ្វឱ្យនយី្ បន ក្ីតនឡី្ ។ 
 ម្ា៉្ា នទៀត នយី្ ក៏រនស្ន ក្តន ញីថា ត្ថម្រយៈពាកយនាុ ាំ17 វសិ្ថលភាពននននត់ម្យួចាំននួប្តូវ
រនពប្្ីកបនណ្ដី រៗ, ឧទា រណ៍្ : 

- ននត់[-αmn-/-ɔmn-]ត្ថម្រយៈពាកយʻទាក់ទ្ʼបន ក្ីតរនពាកយʻទាំនាក់ទាំន្ʼ...; 
- ននត់[-αm-/-ɔm-]ត្ថម្រយៈពាកយʻដប្បប្បួលʼបន ក្ីតរនពាកយʻបដប្ម្បប្មួ្លʼ18...; 
- ននត់ចាំរុេះ[-b-]និ្[-αm-/-ɔm-]ត្ថម្រយៈពាកយʻរកន ញីʼបន ក្ីតរនពាកយʻរបកគាំន ញីʼ...។ 

៤- បញ្ហា េទិេេរូសវយាក្រណ៍វិេយ័ 

៤.១- និយមន័យនិងបសម្រមើបម្រម្លេន់ន‘េទិេេរូសវយាក្រណ៍វិេយ័’  

 ស្ទិស្សូ្រនវយាករណ៍្វស័ិ្យ គឺជាការនប្បីននត់ដូ្ចគាន (ស្ទិស្សូ្រ)19 ឬ នបីនិយយឱ្យងាយ
យល់ គឺននត់ដ្ដដ្ល/ដតម្យួស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យដដ្លស្មាា ល់បញ្ញតតិននស្គាន  ន យី ជួនកាល

                                                           
17 ខុ្ាំគិតថា ពាកយដូ្ចជា ទាកទ់្, ដប្បប្បួល, រកន ញី,... មិ្នដម្នជាពាកយបនសាំនទ : ខុ្ាំសុ្ាំនប្បីបន ដ្ េះអាស្នននូវ«ពាកយនាុ ាំ»ននេះ។ 
18 នប្ៅពីការនធវីកមាា យនៅនលីពា ា្ទាា្ំ ពីរដូ្ចមានកនុ្ឧទា រណ៍្ខា្នលី នយី្ កស៏្ន ក្តន ញីមានការនធវីកមាា យដតនៅនលីពា ា្ទី១
ដដ្រ ដូ្ចជា នោេះប្ស្ថយ > ដ្ាំន្េះប្ស្ថយ, ខវេះខាត > ក វ្េះខាត ជានដី្ម្។ 

19 និយម្នយ័ននេះ នដដ តនលី‘ស្ទិស្សូ្រនវយាករណ៍្វសិ្យ័’ទាា្ំ មូ្ល មិ្នស្ ក្តដ់តនលី‘ស្ទិស្សូ្រ’ដដ្លនគរនស្ថា លជ់ាទូនៅននាេះនទ។ 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

11ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

បណ្ឌិ តស្ភាចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ 

 

ឧបករណ៍្និ្ននត់នដី្ម្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុ ប្តូវរនជាំនសួ្នោយននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]
ដតម្យួ។ 

កំណត់សម្គា ល់ : ផ្នត់ដជក[-m-]ឥត្តូេបាៃជំៃួសបោយ្យផ្នត់្ែួយ្យបទ ប ញដៃត តាែភាពជាក់ដសដង បគបាៃប្រើវាដតកនញងពាកយែួយ្យរំៃួៃ
តូរប ញប ណ្ ោះ។ 

៣.២- លទធភាពពម្រងីក្វិសាលភាព 

 នយី្ នទីបរនន ញីថា កាល្ពាកយនដី្ម្នកីតនចញពីកននាម្ពយញ្ានៈ ននត់ដជក[-αmn-/-
ɔmn-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់លទធនល, ននត់ដជក[-n-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់
ឧបករណ៍្ និ្ ននត់នដី្ម្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ» ប្តូវរនជាំនួស្
នោយននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]ដតម្យួ។ 
 ប៉ាុដនត នទាេះបីកនុ្ករណី្ននពាកយនដី្ម្ដដ្លនកីតនចញពីកននាម្ពយញ្ានៈក៏នោយ ក៏បុពវបុរស្នយី្
រនបនសល់ទុកនូវពាកយខាេះៗដដ្រ ដដ្លកនុ្ននាេះននត់ដជក[-n-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់
ឧបករណ៍្និ្ននត់នដី្ម្នានាស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិកមាា យស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ»(កិរយិន តុ) មិ្នប្តូវ
រនជាំនសួ្នោយននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]នទ គឺ : 

- កនុ្នាម្កមាា យស្មាា ល់ឧបករណ៍្ : ប្ទាប់ > ប្ទនាប់(មានននត់[-n-]) ; 
- កនុ្កិរយិកមាា យស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ» : ប្គប់ > បស្ត្ ា្ប់(មានននត់[bαŋ-], ប្ជាប > បស្ត្ញ្ហា ប
(មានននត់[bαņ-]), េាឺ > បាំេាឺ(មានននត់[bαm-]),...។ 

 ឧទា រណ៍្ខា្នលីអនុញ្ហញ តឱ្យនយី្ ពប្្ីកវសិ្ថលភាពននននត់ដជក[-n-]និ្ននត់នដី្ម្នានា
ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុ ត្ថម្រយៈពាកយលមីៗដដ្លនស្ចកតីប្តូវការតប្មូ្វឱ្យនយី្ បន ក្ីតនឡី្ ។ 
 ម្ា៉្ា នទៀត នយី្ ក៏រនស្ន ក្តន ញីថា ត្ថម្រយៈពាកយនាុ ាំ17 វសិ្ថលភាពននននត់ម្យួចាំននួប្តូវ
រនពប្្ីកបនណ្ដី រៗ, ឧទា រណ៍្ : 

- ននត់[-αmn-/-ɔmn-]ត្ថម្រយៈពាកយʻទាក់ទ្ʼបន ក្ីតរនពាកយʻទាំនាក់ទាំន្ʼ...; 
- ននត់[-αm-/-ɔm-]ត្ថម្រយៈពាកយʻដប្បប្បួលʼបន ក្ីតរនពាកយʻបដប្ម្បប្មួ្លʼ18...; 
- ននត់ចាំរុេះ[-b-]និ្[-αm-/-ɔm-]ត្ថម្រយៈពាកយʻរកន ញីʼបន ក្ីតរនពាកយʻរបកគាំន ញីʼ...។ 

៤- បញ្ហា េទិេេរូសវយាក្រណ៍វិេយ័ 

៤.១- និយមន័យនិងបសម្រមើបម្រម្លេន់ន‘េទិេេរូសវយាក្រណ៍វិេយ័’  

 ស្ទិស្សូ្រនវយាករណ៍្វស័ិ្យ គឺជាការនប្បីននត់ដូ្ចគាន (ស្ទិស្សូ្រ)19 ឬ នបីនិយយឱ្យងាយ
យល់ គឺននត់ដ្ដដ្ល/ដតម្យួស្ប្មាប់បន ក្ីតពាកយកមាា យដដ្លស្មាា ល់បញ្ញតតិននស្គាន  ន យី ជួនកាល

                                                           
17 ខុ្ាំគិតថា ពាកយដូ្ចជា ទាកទ់្, ដប្បប្បួល, រកន ញី,... មិ្នដម្នជាពាកយបនសាំនទ : ខុ្ាំសុ្ាំនប្បីបន ដ្ េះអាស្នននូវ«ពាកយនាុ ាំ»ននេះ។ 
18 នប្ៅពីការនធវីកមាា យនៅនលីពា ា្ទាា្ំ ពីរដូ្ចមានកនុ្ឧទា រណ៍្ខា្នលី នយី្ កស៏្ន ក្តន ញីមានការនធវីកមាា យដតនៅនលីពា ា្ទី១
ដដ្រ ដូ្ចជា នោេះប្ស្ថយ > ដ្ាំន្េះប្ស្ថយ, ខវេះខាត > ក វ្េះខាត ជានដី្ម្។ 

19 និយម្នយ័ននេះ នដដ តនលី‘ស្ទិស្សូ្រនវយាករណ៍្វសិ្យ័’ទាា្ំ មូ្ល មិ្នស្ ក្តដ់តនលី‘ស្ទិស្សូ្រ’ដដ្លនគរនស្ថា លជ់ាទូនៅននាេះនទ។ 

 វធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរ 

 

ស្មាា ល់ប្បនេទពាកយននស្គាន ន្នទៀត។ ស្ទិស្សូ្រនវយាករណ៍្វស័ិ្យដដ្លខុ្ាំនឹ្នលីកម្កបងាា ញនៅ
នពលននេះ គឺស្ទិស្-សូ្រនវយាករណ៍្វស័ិ្យ[-αm-/-ɔm-]ដដ្លមានការនប្បីជាន់គាន ដូ្ចខា្នប្កាម្ : 
(១)- នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្ស្មាា ល់លទធនល : krα:ŋ(ប្ក្) + [-αm-] > kαmra:ŋ(កប្ម្្), krọŋ

(នប្គា្) + [-ɔm-] > kɔmrọŋ(គនប្មា្); 
(២)- នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្ស្មាា ល់ឧបករណ៍្ : trα:ŋ(ប្ត្) + [-αm-] > tαmrα:ŋ(តប្ម្្), krɔ:p

(ប្គប) + [-ɔm-] > kɔmrɔ:p(គប្ម្ប); 
(៣)- នប្បីស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិន តុស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ» : trœm(ប្តឹម្) + [-αm-] > tαmrœm

(តប្មឹ្ម្), thlus(ធាុេះ) + [-ɔm-] > thɔmlus > tɔmlus(ទម្ាុេះ)។ 
សបងកត :  
(១)- ប្ៅពីការប្រើផ្នត់ដជក[-αm-/-ɔm-]បែើែបបីបងកើតកិរយិាប តញែូរខ្ញំបទើបបាៃបលើកប ើងខាងបលើ(ដែលជា

ប តញនឱំ្យម្គៃសទិសសូរបេយ្យាករណ៍េិស័យ្យ) បញពែបញរសដខែរកប៏ាៃប្រើផ្នត់បែើែ[bαŋ-], [bαņ-], [bαm-],... 
បែើែបបីបងកើតកិរយិាប តញបរញពពីាកយបែើែដែលម្គៃទ្ែងជ់ាកបៃោែពយញ្ា ៃៈ(ពយញ្ា ៃៈ + ពយញ្ា ៃៈ)ដែរ, ឧ. 
្គប់ > បស្តងាប់, ្ជាប > បស្តញ្ជា ប, ភាឺ > បំភាឺ,...។ េិធីកម្គា យ្យដបបបៃោះអារបបញ្ច ៀសការប្រើផ្នត់ដជក[-αm-/-
ɔm-] បែើែបបីបងកើតកិរយិាប តញ។ 

(២)- រំបពាោះពាកយកម្គា យ្យសម្គា ល់ឧបករណ៍ បញពែបញរសបយ្យើងកប៏ាៃបៃេល់ទញកៃូេពាកយ‘្ទនប’់(បកើតបរញពី
‘្ទាប់’)ផ្ងដែរ។ តាែរយ្យៈពាកយ‘្ទនប’់បៃោះ បយ្យើងអារបបងកើតពាកយកម្គា យ្យសម្គា ល់ឧបករណ៍បោយ្យែិៃ
ប្រើផ្នត់ដជក[-αm-/-ɔm-]20(បែើែបបីរៀស‘សទិសសូរបេយ្យាករណ៍េិស័យ្យ’)។ 

កំណត់សម្គា ល់ : ប្ៅពីផ្នត់ដជក[-ααm-/-ɔm-] បយ្យើងកស៏បងកតប ើញម្គៃសទិសសូរបេយ្យាករណ៍េិស័យ្យតាែរយ្យៈផ្នត់បែើែ[រ-] ផ្ងដែរ។ ផ្នត់
បែើែ [រ-] បៃោះ ប្រើស្ម្គប់បបងកើតពាកយកម្គា យ្យសម្គា ល់ឧបករណ៍ផ្ង ៃិង ស្ម្គប់បបងកើតកិរយិាសពទអ្កែែអ្តតផ្ល21បរញពី
កិរយិាសពទសកែែផ្ង, ឧទា រណ៍ : 

 ឧបករណ៍ : [រ-] + បញក > របញក22 (្រោប់ស្ម្គប់បញក, ស្ម្គប់រញកកនញងរបដដ ,...), ( េរនៃញ្កែសបែដរ្ពោះសងឃរជ 
ជួៃ ្ត)។ 

  កិរយិាសពទអ្កែែអ្តតផ្ល : [រ-] + បបើក > របបើក។ 
 ប ញដៃតសទិសសូរបេយ្យាករណ៍េិស័យ្យតាែរយ្យៈផ្នត់បែើែ[រ-] បៃោះ ែិៃបាៃប ដ្ លឱ្យម្គៃបញ្ជា សែញកសាែ ញែូរសទិសសូរបេយ្យាករណ៍េិ
ស័យ្យ តាែរយ្យៈផ្នត់ដជក[-ααm-/-ɔm-] បនោះបទ។ 
                                                           
20 កនុ្ករណី្ដដ្លអាចនធវីរននោយឥតមានបញ្ហា ដបប្ម្យួ។ 
21 ខុ្ាំនប្បីពាកយ‘អតតនល’ននេះស្ប្មាបស់្មាា លកិ់រយិស្ពទអកម្មម្យួប្បនេទដដ្លនកីតនចញពីកិរយិស្ពទស្កម្ម ត្ថម្រយៈននតន់ដី្ម្[រ-]ននេះឯ្ 
ដូ្ច-ជា [រ-] + នបីក(កិរយិស្ពទស្កម្ម) > រនបីក(កិរយិស្ពទអកម្ម) ជានដី្ម្។ កម្មបទដទ លរ់បស្កិ់រយិស្ពទស្កម្មដដ្លរ្អាំនពីប្តូវ
កាា យជាប្បធានននកិរយិស្ពទអកម្ម ន យី នធវីអាំនពីខាួនឯ្ម្ដ្, ឧ. នគនបីកគប្ម្បឆ្ន ា្ំ  > គប្ម្បឆ្ន ា្ំ រនបីក(ខាួនឯ្)។ 

22 ត្ថម្ធម្មត្ថ ខុ្ាំកតប់្ត្ថពាកយដខមរនោយនប្បីAPI នោយោកព់ាកយដខមរជាអកសរដខមរកនុ្វ្ប់្កចក ប៉ាុដនត កនុ្ករណី្ននេះ(ដូ្ចករណី្មួ្យចាំននួ
នទៀត) ខុ្ាំនប្បីដតអកសរដខមរ ពីនប្ពាេះការនប្បីដតអកសរដខមរជាការប្គបប់្គាននិ់្ឱ្យនលលអ។ 
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៤.២- ការវិភាគ 

 នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា : 

- ននត់[-αm-/-ɔm-] កនុ្ពាកយកមាា យ(១)និ្(២) ស្មាា ល់បញ្ញតតិដបាកគាន  ដតប្បនេទពាកយដូ្ចគាន  (នាម្
ដូ្ចគាន ); 

-  កនុ្(៣) ននត់ដ្ដដ្លននេះស្មាា ល់បញ្ញតតិដបាកពីបញ្ញតតិដដ្លមានកនុ្(១)និ្(២)ន្ និ្ ស្មាា ល់
ប្បនេទពាកយដបាកពីប្បនេទពាកយដដ្លមានកនុ្(១)និ្(២)ន្ : (៣)ស្មាា ល់កិរយិន តុ នទុយពី
(១)និ្(២)ដដ្លស្មាា ល់នាម្។ 
 

សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 

 នយី្ មិ្នអាចមិ្នទទលួស្ថា ល់ថា ភាស្ថដខមរមានការរកីចនប្មី្នជានប្ចីនននាេះនឡយី។ ប៉ាុដនតខុ្ាំ
ប្គាន់ដតនលីកនឡី្ នូវចាំណុ្ចខវេះខាតម្យួចាំននួនដី្ម្បទីាញអារម្មណ៍្ស្ថធារណ្ជនទាា្ំ ឡាយនលីក វ្េះ
ខាតទាា្ំ ននាេះ ដប្ក្អស់្នោកយល់ដូ្ចខុ្ាំដដ្រ ន ីយ ពាយម្នោេះប្ស្ថយនិ្នធវីដបប្ឱ្យភាស្ថ
ដខមរនយី្កាន់ដតប្បនស្ីរនឡី្ ។ 
 កនុ្ចាំន្ម្ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់នធវីវធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរឱ្យមានស្ម្បូរណ៍្ដបបននាេះ ក វ្េះននត់
ស្ប្មាប់នធវីឱ្យកិរយិស្ពទកមាា យមានរូបស្ថស្ត្ស្តដបាកពីពាកយនដី្ម្ដដ្លជានាម្ននាេះ ជាបញ្ហា ចម្ប្ ន យី 
ខុ្ាំឥតរនន ញីតប្ម្រយអវីនដី្ម្បនីលីកនឡី្ ជាស្ាំនណី្នទ : សូ្ម្ស្ថធារណ្ជនជួយពិចារ្រកដ្ាំន្េះ
ប្ស្ថយន្ នបីអស់្នោកគិតថា ក វ្េះខាតននេះជាបញ្ហា ពិតប្រកដ្ដម្ន។  
 ចាំនពាេះវសិ្ថលភាពតូចចន អ្ៀតននននត់ម្យួចាំននួ ខុ្ាំគិតថា នបីនយី្ ពប្្ីកវាឬបនតពប្្ីក គឺជាការលអ 
នោយយកលាំនាាំត្ថម្ បស្ត្ ា្ប់, បស្ត្ញ្ហា ប, ប្ទនាប់, របកគាំន ញី, បនប្មី្បប្មាស់្, ដ្ាំន្េះប្ស្ថយ, ទាំនុកចិតត 
ជានដី្ម្។ 
 ចាំនពាេះបញ្ហា ស្ទិស្សូ្រនវយាករណ៍្វស័ិ្យ នយី្ អាចមានដ្ាំន្េះប្ស្ថយ នបីស្ថធារណ្ជន
ទាា្ំ ឡាយប្ពម្ទទលួយកស្ាំនណី្ដូ្ចតនៅននេះ23 : 

- ឈ្ប់នប្បីននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់ឧបករណ៍្នចញពីពាកយនដី្ម្
ដដ្លនកីតនឡី្ ពីកននាម្ពយញ្ានៈ គឺឈ្ប់យកលាំនាាំត្ថម្ ‘ប្គប > គប្ម្ប’ ន យី ដបរនៅយក
លាំនាាំត្ថម្ ‘ប្ទាប់ > ប្ទនាប់’វញិ; 

- ឈ្ប់នប្បីននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិស្ពទកមាា យស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ» គឺកិរយិ
ន តុ នចញពីពាកយនដី្ម្ដដ្លនកីតនឡី្ ពីកននាម្ពយញ្ានៈ គឺឈ្ប់យកលាំនាាំត្ថម្ ‘ប្គប់ > គប្ម្ប់’ 
ន យី ដបរនៅយកលាំនាាំត្ថម្ ‘ប្គប់ > បស្ត្ ា្ប់’, ‘ប្ជាប > បស្ត្ញ្ហា ប’, ‘េាឺ > បាំេាឺ’,... វញិ។ 

 ដូ្នចនេះននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]ប្តូវនប្បីដតស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យនកីតនចញពីពាកយនដី្ម្ដដ្ល
មានទប្ម្្់ជាកននាម្ពយញ្ា នៈ ស្មាា ល់លទធនល ដូ្ចជា នៅដ  > កាំនៅ, នប្គា្ > គនប្មា្,...។ 
                                                           
23 ស្ាំនណី្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នទាកទ់្ដតនឹ្ពាកយដដ្លប្តូវបន ក្ីតលមីនទ(នយី្ មិ្នប្តូវប៉ាេះពាលដ់្លព់ាកយដដ្លមានរចួម្កន យីននាេះនឡយី)។ 
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៤.២- ការវិភាគ 

 នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា : 

- ននត់[-αm-/-ɔm-] កនុ្ពាកយកមាា យ(១)និ្(២) ស្មាា ល់បញ្ញតតិដបាកគាន  ដតប្បនេទពាកយដូ្ចគាន  (នាម្
ដូ្ចគាន ); 

-  កនុ្(៣) ននត់ដ្ដដ្លននេះស្មាា ល់បញ្ញតតិដបាកពីបញ្ញតតិដដ្លមានកនុ្(១)និ្(២)ន្ និ្ ស្មាា ល់
ប្បនេទពាកយដបាកពីប្បនេទពាកយដដ្លមានកនុ្(១)និ្(២)ន្ : (៣)ស្មាា ល់កិរយិន តុ នទុយពី
(១)និ្(២)ដដ្លស្មាា ល់នាម្។ 
 

សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 

 នយី្ មិ្នអាចមិ្នទទលួស្ថា ល់ថា ភាស្ថដខមរមានការរកីចនប្មី្នជានប្ចីនននាេះនឡយី។ ប៉ាុដនតខុ្ាំ
ប្គាន់ដតនលីកនឡី្ នូវចាំណុ្ចខវេះខាតម្យួចាំននួនដី្ម្បទីាញអារម្មណ៍្ស្ថធារណ្ជនទាា្ំ ឡាយនលីក វ្េះ
ខាតទាា្ំ ននាេះ ដប្ក្អស់្នោកយល់ដូ្ចខុ្ាំដដ្រ ន ីយ ពាយម្នោេះប្ស្ថយនិ្នធវីដបប្ឱ្យភាស្ថ
ដខមរនយី្កាន់ដតប្បនស្ីរនឡី្ ។ 
 កនុ្ចាំន្ម្ក វ្េះននត់ស្ប្មាប់នធវីវធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរឱ្យមានស្ម្បូរណ៍្ដបបននាេះ ក វ្េះននត់
ស្ប្មាប់នធវីឱ្យកិរយិស្ពទកមាា យមានរូបស្ថស្ត្ស្តដបាកពីពាកយនដី្ម្ដដ្លជានាម្ននាេះ ជាបញ្ហា ចម្ប្ ន យី 
ខុ្ាំឥតរនន ញីតប្ម្រយអវីនដី្ម្បនីលីកនឡី្ ជាស្ាំនណី្នទ : សូ្ម្ស្ថធារណ្ជនជួយពិចារ្រកដ្ាំន្េះ
ប្ស្ថយន្ នបីអស់្នោកគិតថា ក វ្េះខាតននេះជាបញ្ហា ពិតប្រកដ្ដម្ន។  
 ចាំនពាេះវសិ្ថលភាពតូចចន អ្ៀតននននត់ម្យួចាំននួ ខុ្ាំគិតថា នបីនយី្ ពប្្ីកវាឬបនតពប្្ីក គឺជាការលអ 
នោយយកលាំនាាំត្ថម្ បស្ត្ ា្ប់, បស្ត្ញ្ហា ប, ប្ទនាប់, របកគាំន ញី, បនប្មី្បប្មាស់្, ដ្ាំន្េះប្ស្ថយ, ទាំនុកចិតត 
ជានដី្ម្។ 
 ចាំនពាេះបញ្ហា ស្ទិស្សូ្រនវយាករណ៍្វស័ិ្យ នយី្ អាចមានដ្ាំន្េះប្ស្ថយ នបីស្ថធារណ្ជន
ទាា្ំ ឡាយប្ពម្ទទលួយកស្ាំនណី្ដូ្ចតនៅននេះ23 : 

- ឈ្ប់នប្បីននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យស្មាា ល់ឧបករណ៍្នចញពីពាកយនដី្ម្
ដដ្លនកីតនឡី្ ពីកននាម្ពយញ្ានៈ គឺឈ្ប់យកលាំនាាំត្ថម្ ‘ប្គប > គប្ម្ប’ ន យី ដបរនៅយក
លាំនាាំត្ថម្ ‘ប្ទាប់ > ប្ទនាប់’វញិ; 

- ឈ្ប់នប្បីននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]ស្ប្មាប់បន ក្ីតកិរយិស្ពទកមាា យស្មាា ល់ន័យថា«នធវីឱ្យ» គឺកិរយិ
ន តុ នចញពីពាកយនដី្ម្ដដ្លនកីតនឡី្ ពីកននាម្ពយញ្ានៈ គឺឈ្ប់យកលាំនាាំត្ថម្ ‘ប្គប់ > គប្ម្ប់’ 
ន យី ដបរនៅយកលាំនាាំត្ថម្ ‘ប្គប់ > បស្ត្ ា្ប់’, ‘ប្ជាប > បស្ត្ញ្ហា ប’, ‘េាឺ > បាំេាឺ’,... វញិ។ 

 ដូ្នចនេះននត់ដជក[-αm-/-ɔm-]ប្តូវនប្បីដតស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្កមាា យនកីតនចញពីពាកយនដី្ម្ដដ្ល
មានទប្ម្្់ជាកននាម្ពយញ្ា នៈ ស្មាា ល់លទធនល ដូ្ចជា នៅដ  > កាំនៅ, នប្គា្ > គនប្មា្,...។ 
                                                           
23 ស្ាំនណី្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នទាកទ់្ដតនឹ្ពាកយដដ្លប្តូវបន ក្ីតលមីនទ(នយី្ មិ្នប្តូវប៉ាេះពាលដ់្លព់ាកយដដ្លមានរចួម្កន យីននាេះនឡយី)។ 

 វធីិកមាា យកនុ្ភាស្ថដខមរ 

 

កំណត់សម្គា ល់ : សំបណើ ខាងបលើដផ្ែកបលើគំរូែ៏រងឹម្គដំែលម្គៃកនញងភាសាដខែរ។ រឯីបណដញំ ែូរជា អ្តតេិស័យ្យ, អ្តតេិស័យ្យភាព, េតថញេិស័យ្យភាព 

ដែលកនញងបនោះ‘េិស័យ្យ’បាៃបធែើ‘អ្តត’ៃិង‘េតថញ’ឱ្យម្គៃលកខណៈជាគញណនែបនោះ វា្គាៃ់ដតជាបប្ែើប្ម្គស់របស់អ្នក
បរៀបបរៀងេរនៃញ្កែបារងំ-ដខែរពីរនក់ប ញប ណ្ ោះ។ ខ្ញំបាៃយ្យកលំនតំាែពួកគាត់ បោយ្យបាៃប្រើបណដញំ ʻបេយ្យាករណ៍េិស័យ្យʼ

ៃិងʻសូរេិស័យ្យʼ : បបើអ្នកអ្កេរសាស្តសតឯបទៀតសប្ែរដបប្ៗបនោះ ប្សរដតពួកគាត់បៅរញោះ។ 
 ខុ្ាំស្្ឃមឹ្ថា ការពិចារ្ខា្នលី អាចជាតប្ម្រយឬជាចលករដដ្លអាចជាំរុញអនកអកសរស្ថស្ត្ស្ត
ឯ-នទៀតឱ្យច្់ស្ិកានឡី្ វញិឬស្ិកាបនតអាំពីបនប្មី្បប្មាស់្ននននត់កនុ្ភាស្ថដខមរ។ នបីមានការភាន់ប្ចឡាំ
និ្/ឬក វ្េះខាតកនុ្ការពិចារ្ននេះ សូ្ម្អនកអកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរទាា្ំ ឡាយជយួដកតប្មូ្វនិ្/ឬបដនាម្ប្ ្
ប្គប់ន្។ 
 

គនានិសទទេ 

- នក្ វា៉ា ន់ស្ថក់, មូ្លភាពននការបន ក្ីតពាកយលមី ភាគទី១ ប្ទឹស្ដី ប ណ្ គាររស្មីកម្ពុជា ១៩៦៤ ; 
- គណ្ៈកម្មការភាស្ថវទិាននប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ, គនប្មា្នវយាករណ៍្ភាស្ថដខមរ កប្មិ្ត
ម្ធយម្ស្ប្មាប់ការនប្បីប្រស់្ទូនៅ(មិ្នទាន់នរេះពុម្ពនៅនឡយី) ; 

- ច័នទ ស្ាំណ្ពវ, បន ក្ីតពាកយ កម្ចីពាកយ បនប្មី្បប្មាស់្ពាកយ, រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា ២០១០ ; 
- ពូវ អ ុម្, នវយាករណ៍្ដខមរ, ប ណ្ គារ គឹម្ នស្្ េនាំនពញ ១៩៥៨ ; 
- ប្ពរាំ ម្៉ាល់, នវយាករណ៍្ទប្ម្្់និយម្ននភាស្ថដខមរទាំននីប ភាគទី២ : អាំពីស្ពទនិ្ពាកយ (មានកិចច-
ស្ ការពី ដកវ លីដណ្ត, វា៉ា ន់ ម្៉ាូន, ក. អឹុ្ មា៉ា ល័យ) នសពវនាយនោយអនកនិពនធ ២០០៦ ; 

- ប្ពរាំ ម្៉ាល់, «លទធភាពបន ក្ីតពាកយនិ្ការបន ក្ីតពាកយ កនុ្ភាស្ថដខមរ», បទអនតរាគម្ន៍កនុ្ស្មាជ
ជាតិ ស្ដីពីការប្ស្ថវប្ជាវកនុ្ភាស្ថដខមរ នរៀបចាំនោយវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុ
ជា ដដ្លរនប្បប្ពឹតតនៅ នៅេនាំនពញ ពីនលៃទី៧ ដ្ល់នលៃទី៩ ដខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០០០, ចុេះនាយកនុ្ទ
ស្សនាវដ្ដីនលខ២ ដខមិ្លុនា ឆ្ន ាំ២០០១ របស់្វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា ; 

- ប្ពរាំ ម្៉ាល់, «វភិាគស្ន ខ្ប អាំពីទប្ម្្់ភាស្ថដខមរ» ដកស្ប្មួ្លបដនាម្បស្ត្ ា្ប់ និ្ ចុេះនាយនឡី្ វញិ 
កនុ្ទស្សនាវដ្ដី នលខ១ ននវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០០០ ; 

- នអៀវ នកីស្, ភាស្ថដខមរ ការលប្ពិនិតយនោយរកន តុនល, ប ណ្ គារមូ្លមិ្តត េនាំនពញ
១៩៦៧។
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អសនតបទ/-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/ 
 

បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 
អនុប្បធានវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 

 
សេចក្ដីស្ដើម 

 អននតបទ /-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/នៅកនុ្នពលបចចុបបននកាា យជាប្បធានបទម្យួយ៉ា ្ស្ាំខាន់នន
ភាស្ថដខមរស្ម្័យទាំននីប ពីនប្ពាេះ អននតបទននេះមានការស្ិកានិ្ស្ម្មតិកម្មពីរននស្គាន ។ ស្ម្មតិកម្មទី
ម្យួរននលីកនឡី្ ថា អននតបទននេះមានត្ថា្ំ ពីស្ម្័យបុរាណ្កាលម្កនម្ា៉ាេះ ន តុដូ្នចចេះ ទប្ម្្់/-អ់ម្
.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/គឺជាទប្ម្្់ម្យួដដ្លមានលកខណ្ៈជាអននតបទនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ នោយរកាលកខណ្ៈ
របស់្ខាួនត្ថា្ំ ពីបុរាណ្កាលម្ក ដូ្ចមាន នោក ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ឡុ្ នស្ៀម្ រនអេះអា្បញ្ហា ក់ជាេស្តុ
ត្ថ្ថា៖ «ត្ថម្សិ្ោចារកឹម្យួចាំនួននាស្តវតសទី៧ ននត់ដជក /-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ម់្.ន-/មិ្ននប្បីជាពាកយ
កមាា យធម្មត្ថនទ នគនប្បីវាស្ប្មាប់ស្ាំដដ្្អាំនពី ទប្ម្្អ់កម្មននកិរយិស័្ពទ(le passif)។ ននត់ដជកននេះ
ទទលួន័យជាននត់ដជក ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្អរូបីនិ្នាម្ត្ថ្រូបធាតុនោយស្ថរលទធនលដដ្លទទលួ
រនពីបដម្ា្ន័យននភាពអកម្ម។»1 ជាម្យួគាន ននេះ ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ច័នទ ស្ាំណ្ពវ រននលីកនឡី្ ន្ដដ្រថា
៖«ននត់ដជក[-អ់ម្.ណ្-] ឬ [-អ ម់្.ន-] អាចកមាា យពាកយឫស្ខាេះឲ្យនកីតរនដតជានាម្ស្ពទ ន ីយក៏អាច
កមាា យពាកយឫស្ខាេះនទៀតឲ្យនកីតរននៅជាកិរយិស្ពទន្និ្នាម្ស្ពទន្។ ជាក់ដស្ត្ននត់ដជក[-អ់ម្
.ណ្-] កមាា យពាកយឫស្ នកីត ឲ្យរននៅជានាម្ស្ពទ កាំនណី្ត ដដ្លជានាម្ស្ពទ។ ននត់ដជកដ្ដដ្លននេះ
អាច កមាា យកិរយិស្ពទ ចាយ ឲ្យរននៅជា ចា្ំ យ ដដ្លអាចនប្បីជាកិរយិស្ពទក៏រន។»2 
 ស្ម្មតិកម្មទីម្យួខា្នលីស្បញ្ហា ក់ឲ្យន ញីថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ម់្.ន-/ មានការនប្បី
ប្រស់្ត្ថា្ំ ពីស្ម្័យបុរាណ្រ ូតម្កដ្ល់ស្ម្័យបចចុបបនន នោយមានេស្តុត្ថ្និ្អាំណ្េះអាំ្្ដូ្ច
រនពិពណ៌្នាដូ្ចខា្នលមី្កប្ស្ថប់។ 
 ស្ម្មតិកម្មទីពីររនអេះអា្ថា ភាស្ថដខមរពុាំមានអននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ម់្.ន-/ ននាេះនទ ដូ្ច

ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ នៅ ស្ ុន រនពិពណ៌្នាថា3៖«...នបីនយលត្ថម្ទស្សនៈទីពីរ ន ីញថាគាម ន ននត់ដជក /-អ់
ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ម់្.ន-/  ននាេះនទ គឺមានដតននត់ដជក /-អ់ម្-/ ឬ /-ម្-/ ប៉ាុន ណ្ េះនៅកនុ ្ភាស្ថដខមរ។» ទាក់
ទ្នៅនឹ្គាំនិតននការបងាា ញថា មានទស្សនៈពីរនៅកនុ្ការស្ិកាននអននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/ 

                                                           
1 ឡុ្ នស្ៀម្ «ការប្ស្ថវប្ជាវទាក់ទ្នឹ្កាំណ្កាំនណី្តវាកយស្័ពទត្ថម្បនប្ម្ីបប្មាស់្ននត់នីយកម្ម» ដ្.ឯ.ម្. ទាំព័រ១៦-១៧។ 
2 ច័នទ ស្ាំណ្ពវ បន្កីតពាកយ កម្ចីពាកយ បនប្មី្បប្មាស់្ពាកយ រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា ២០១០ ទាំព័រ១១៣។ 
3 នៅ ស្ ុន «ដ្ាំនណី្រការកាំោយពាកយដខមរ» អតាបទសិ្កាខ ស្ថោ នធវីនឡី្ នៅវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា 
នលៃទី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ ទាំព័រ៣។ 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

15ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 

 

អសនតបទ/-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/ 
 

បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 
អនុប្បធានវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 

 
សេចក្ដីស្ដើម 

 អននតបទ /-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/នៅកនុ្នពលបចចុបបននកាា យជាប្បធានបទម្យួយ៉ា ្ស្ាំខាន់នន
ភាស្ថដខមរស្ម្័យទាំននីប ពីនប្ពាេះ អននតបទននេះមានការស្ិកានិ្ស្ម្មតិកម្មពីរននស្គាន ។ ស្ម្មតិកម្មទី
ម្យួរននលីកនឡី្ ថា អននតបទននេះមានត្ថា្ំ ពីស្ម្័យបុរាណ្កាលម្កនម្ា៉ាេះ ន តុដូ្នចចេះ ទប្ម្្់/-អ់ម្
.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/គឺជាទប្ម្្់ម្យួដដ្លមានលកខណ្ៈជាអននតបទនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ នោយរកាលកខណ្ៈ
របស់្ខាួនត្ថា្ំ ពីបុរាណ្កាលម្ក ដូ្ចមាន នោក ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ឡុ្ នស្ៀម្ រនអេះអា្បញ្ហា ក់ជាេស្តុ
ត្ថ្ថា៖ «ត្ថម្សិ្ោចារកឹម្យួចាំនួននាស្តវតសទី៧ ននត់ដជក /-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ម់្.ន-/មិ្ននប្បីជាពាកយ
កមាា យធម្មត្ថនទ នគនប្បីវាស្ប្មាប់ស្ាំដដ្្អាំនពី ទប្ម្្អ់កម្មននកិរយិស័្ពទ(le passif)។ ននត់ដជកននេះ
ទទលួន័យជាននត់ដជក ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្អរូបីនិ្នាម្ត្ថ្រូបធាតុនោយស្ថរលទធនលដដ្លទទលួ
រនពីបដម្ា្ន័យននភាពអកម្ម។»1 ជាម្យួគាន ននេះ ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ច័នទ ស្ាំណ្ពវ រននលីកនឡី្ ន្ដដ្រថា
៖«ននត់ដជក[-អ់ម្.ណ្-] ឬ [-អ ម់្.ន-] អាចកមាា យពាកយឫស្ខាេះឲ្យនកីតរនដតជានាម្ស្ពទ ន ីយក៏អាច
កមាា យពាកយឫស្ខាេះនទៀតឲ្យនកីតរននៅជាកិរយិស្ពទន្និ្នាម្ស្ពទន្។ ជាក់ដស្ត្ននត់ដជក[-អ់ម្
.ណ្-] កមាា យពាកយឫស្ នកីត ឲ្យរននៅជានាម្ស្ពទ កាំនណី្ត ដដ្លជានាម្ស្ពទ។ ននត់ដជកដ្ដដ្លននេះ
អាច កមាា យកិរយិស្ពទ ចាយ ឲ្យរននៅជា ចា្ំ យ ដដ្លអាចនប្បីជាកិរយិស្ពទក៏រន។»2 
 ស្ម្មតិកម្មទីម្យួខា្នលីស្បញ្ហា ក់ឲ្យន ញីថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ម់្.ន-/ មានការនប្បី
ប្រស់្ត្ថា្ំ ពីស្ម្័យបុរាណ្រ ូតម្កដ្ល់ស្ម្័យបចចុបបនន នោយមានេស្តុត្ថ្និ្អាំណ្េះអាំ្្ដូ្ច
រនពិពណ៌្នាដូ្ចខា្នលមី្កប្ស្ថប់។ 
 ស្ម្មតិកម្មទីពីររនអេះអា្ថា ភាស្ថដខមរពុាំមានអននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ម់្.ន-/ ននាេះនទ ដូ្ច

ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ នៅ ស្ ុន រនពិពណ៌្នាថា3៖«...នបីនយលត្ថម្ទស្សនៈទីពីរ ន ីញថាគាម ន ននត់ដជក /-អ់
ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ម់្.ន-/  ននាេះនទ គឺមានដតននត់ដជក /-អ់ម្-/ ឬ /-ម្-/ ប៉ាុន ណ្ េះនៅកនុ ្ភាស្ថដខមរ។» ទាក់
ទ្នៅនឹ្គាំនិតននការបងាា ញថា មានទស្សនៈពីរនៅកនុ្ការស្ិកាននអននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/ 

                                                           
1 ឡុ្ នស្ៀម្ «ការប្ស្ថវប្ជាវទាក់ទ្នឹ្កាំណ្កាំនណី្តវាកយស្័ពទត្ថម្បនប្ម្ីបប្មាស់្ននត់នីយកម្ម» ដ្.ឯ.ម្. ទាំព័រ១៦-១៧។ 
2 ច័នទ ស្ាំណ្ពវ បន្កីតពាកយ កម្ចីពាកយ បនប្មី្បប្មាស់្ពាកយ រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា ២០១០ ទាំព័រ១១៣។ 
3 នៅ ស្ ុន «ដ្ាំនណី្រការកាំោយពាកយដខមរ» អតាបទសិ្កាខ ស្ថោ នធវីនឡី្ នៅវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា 
នលៃទី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ ទាំព័រ៣។ 

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

នោកស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ក៏រនគូស្បញ្ហា ក់ន្ដដ្រថា៖ «នោយស្ថរដតមានការនិយម្នប្បីប្រស់្ស្ប្មាប់
បន ក្ីតពាកយលមីក៏នោយ ន ីយមានស្ថន នដ្ជានប្ចីនទាា្ំ ជនជាតិដខមរ និ្ បរនទស្បងាា ញថាការនប្បីប្រស់្
ននត់ កនុ ្ការបន ក្ីតពាកយលមីជាម្នធារយម្យួនពញនិយម្ក៏នោយ ក៏នបីនយលនៅត្ថម្ទស្សនៈនយី្ដទ ល់ 
ន ីញថា អនកសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវទាា្ំ ននាេះមិ្នរនចាប់អារម្មណ៍្ខាា ា្ំ នៅនលីដ្ាំនណី្រការកាំោយពាកយកនុ ្
ភាស្ថដខមរននាេះនទ ដដ្លជាន តុនាាំឲ្យមានការយល់ប្ចឡាំ ឬ ប ត្ លឲ្យមានភាពមិ្នចាស់្ោស់្ កនុ ្ការ
រកមូ្លោឋ ន ឬ ពាកយប្គឹេះដដ្លពាកយលមីរនកាា យនចញ ដូ្ចជាពាកយ «កាំនណី្ត» អនកសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវម្យួ
ប្ករម្ថា ពាកយននេះកាា យនចញពាកយមូ្លោឋ នឬពាកយប្គឹេះ«នកីត» នោយនប្បីននត់ដជក(អននតបទ) /-ម្ន-/
ចាំដណ្កឯអនកសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវម្យួប្ករម្នទៀតថាពាកយននេះកាា យនចញពាកយមូ្លោឋ ន ឬពាកយប្គឹេះ«នកនីត» 
(នខនីត) នោយនប្បីននត់ដជក /-អ់ម្-/…។»4 

 ទស្សនៈនលីកនឡី្ របស់្នោក ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ នៅ ស្ ុន ខា្នលីច្់បងាា ញថា នៅកនុ្ភាស្ថដខមរ
អាចមានដ្ាំនណី្រការបន ក្ីតពាកយ ត្ថម្រយៈទាំនាក់ទាំន្ ពាកយមូ្លោឋ នឬពាកយប្គឹេះ>កមាា យទីម្យួ> កមាា

យទីពីរ។5 ការបងាា ញស្ម្មតិកម្មននេះនឡី្  គឺកនុ្បាំណ្្អេះអា្ថា ភាស្ថដខមរមិ្នមានអននតបទ/-អ់ម្

.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/ននាេះនទ។ ដូ្ចនោក រននលីកនឡី្ ថា៖ « នយី្យល់ថាប្បនេទននត់កនុ ្ពាកយម្យួ
ចាំននួដូ្ចជា អាំន្យ, អា្ំ ន, អាំណួ្ត ជានដី្ម្ មិ្នដម្នជាននត់ដជក /-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/ ដូ្ចដដ្ល
អនកសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវដត្ដតនិយម្យល់ននាេះនទ គឺជាននត់នដី្ម្ /-ម្.ណ្-/ (ដូ្ចជា ដរក-អាំដរក, រស់្-អាំរស់្, 
រក(រក៍)-អាំរ, ចាស់្-អាំចាស់្(អមាច ស់្) និ្ននត់ដជក -n- ោក់ដញកននត់នដី្ម្ និ្ពាកយមូ្លោឋ នឬពាកយគ ្
រេឹះ។»6 

 ស្ម្មតិកម្មដដ្លរននលីកនឡី្ របស់្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ នៅ ស្ ុន ប្ស្ប គាន នៅនឹ្គាំនិតរបស់្ស្ថស្ត្ស្ថត

ចារយ ធីធីមា៉ា  សុ្ធីវណ្ណ7 នោយនោកប្ស្រីនអេះអា្ថា ដ្ាំនណី្រការកមាា យពាកយននអននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ 

ឬ /-អ ់ម្.ន-/គឺនកីតម្កនោយស្ថរទាំនាក់ទាំន្ននអននតបទ/-ម្-/និ្/-ន-/ នោយនោកប្ស្រីនពិពណ៌្នា
ថា អននតបទ /-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/ នកីតម្កអាំពីពាកយឫស្ នោយនប្បីវធីិកមាា យទីម្យួននអននតបទ/-ន-
/ ន យីនប្បីអននតបទ/-ម្-/នលីអននតបទ/-ន-/ ស្ប្មាប់បន ក្ីតអននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/។ ការណ៍្
ននេះនោកប្ស្ ីរននលីកអាំណ្េះអាំ្្បងាា ញថា៖ 
                                                           
4 ដ្ដដ្ល ទាំព័រ២-៣។ 
5 ដ្ដដ្ល ទាំព័រ៤។ 
6 នៅ ស្ ុន «ដ្ាំនណី្រការកាំោយពាកយដខមរ» អតាបទទសិ្កាខ ស្ថោ នធវីនឡី្ នៅវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុ
ជា នលៃទី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ ទាំព័រ១៥។ 

7 ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ធីធីមា៉ា  សុ្ធីវណ្ណ ជាស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបនប្្ៀនភាស្ថនល នៅម្ហាវទិាល័យសិ្លបៈនិ្ស្្ាម្ស្ថស្ត្ស្ត ស្ថកលវទិា
ល័យជាតិសិ្្ាបុរ ី(National University of Singapore, NUS)។ ការនលីកនឡី្ ននេះជាការនតល់នយបល់នលីការដ្ឹកនាាំ 
និនកខបបទរបស់្នស្មរ នននលៃទី៤ ដខកកកោ ឆ្ន ាំ២០០៨ នៅស្ថកលវទិាល័យជាតិសិ្្ាបុរ។ី 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 នកីត + /-ន-/> នខនីត + /-ម្-/> កាំនណី្ត 
 កចួ + /-ន-/>  នួច + /-ម្-/> កាំណួ្ច 
 គាប + /-ន-/> ឃ្លន ប + /-ម្-/> គាំនាប 
 កប់ + /-ន-/> ខនប់ + /-ម្-/> កាំណ្ប់ 
 ជាន់ + /-ន-/> ន្ ន់ + /-ម្-/> ជាំនាន់ 
បដនាម្ពីនលីននេះនទៀត នោកប្ស្ីស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ រនបន ា្ីបឲ្យដឹ្្នទៀតថា ពាកយកមាា យដដ្លនប្បីប្រស់្
អននតបទ/-ន-/មិ្នមាន មានប្តឹម្ដត /-ម្-/ នោយស្ថរថា ដ្ាំ្ក់កាលទីម្ួយដដ្លនប្បីប្រស់្អននតបទ
/-ន-/រនរត់ប្់ ន យីមានប្តឹម្ដត/-ម្-/ ដូ្ចជា៖ 
 កាត់+ /-ន-/> ខាន ត់? + /-ម្-/> កាំ្ត់ 
 ដត្ + /-ន-/> ដតន្? + /-ម្-/> តាំដណ្្ 
 ចាយ + /-ន-/> ចាន យ? + /-ម្-/> ចាំ្យ 
 ជន់ + /-ន-/> ឈ្នន់? + /-ម្-/> ជាំនន់ 
 ទុក + /-ន-/> ធនុក? + /-ម្-/> ទាំនុក 
 ការរត់ប្់អននតបទ /-ន-/ នៅកនុ្ពាកយកមាា យដដ្លមានបុចឆនស្ញ្ហញ ខា្នល ីទាំន្ជាអាចរក
ន ញីឬអាចមាននៅកនុ្ពាកយដខមរបុរាណ្។ 
 នទាេះបីជាយ៉ា ្្ក៏នោយ អវីដដ្លនោកប្ស្សី្ថស្ត្ស្ថត ចារយរននលីកនឡី្ គឺជាស្ម្មតិកម្មម្យួ
ដដ្លមានលកខណ្ៈស្ម្ន តុស្ម្នល និ្ អាចជាគាំនិតពិចារ្ស្ប្មាប់ការស្ិកាអាំពីដ្ាំនណី្រការនន
ពាកយកមាា យនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ។ 
 នោក  វលីីប ដជនន័រក៏រនពិពណ៌្នាន្ដដ្រអាំពីទប្ម្្់ននអននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/។ 

នោករនបងាា ញថា8៖ «ភាស្ថដខមរទាំននីបមានពា ា្អននតបទនទាល។ អននតបទននេះបងាា ញទប្ម្្ពី់រ

ដដ្លជាវភិាគទានយ៉ា ្ស្ាំខាន់បាំនុត /-Vmn-/ ដដ្លនកីតនឡី្ជាម្យួទប្ម្្មូ់្លោឋ នទីម្យួយ៉ា ្
ចាស់្ោស់្ ន ីយ /-Vn-/នកីតនឡី្នៅកនុ ្ទប្ម្្ទី់ពីរ។ ទប្ម្្ទ់ាា្ំ ពីរននេះ V តាំ្្ «អឬអ » 
ចាំដណ្កឯ N តាំ្្ /ម្, ន, ្/។ ទប្ម្្/់-Vmn-/មានកាឡារូបCចាំដណ្កឯទប្ម្្ ់/-Vn-/ មានកាឡា
រូប /-អ ម់្-, -អ ន់-, -អ ់្ -/និ្ /-អ់ម្-, -អ់ន-, -អ់្-/។ កាឡារូប /-អ ន់-, -អា ់ ន-/មានលកខណ្ៈននស្ៗពីគ ្
នា។ ពា ា្អននតបទប្តូវនគបញ្ចូ ល ដូ្ចនៅកនុ ្អពា ា្អននតបទដដ្រ នគបញ្ចូ លនៅកនុ ្ពាកយនោយដទ ល់ 
បនាទ ប់ពីពយញ្ានៈនដី្ម្ពា ា្។ ពាកយកមាា យជាលទធនលរនកាា យនៅជានទវពា ា្ដដ្លពយញ្ានៈនដី្ម្ពា ា្
គឺជាបុពវ នទវពា ា្។ ពាកយកមាា យននទប្ម្្មូ់្លោឋ នទីម្យួមានពា ា្នដី្ម្/-n-/ បូល(to utter, talk)>
ពាំននាល (talking), ចាយ> ចាំ្យ។ ពាកយកមាា យទប្ម្្ទី់ពីរមានពាកយឫស្ជាពា ា្បនាទ ប់ពីពា ា្
ស្ាំខាន ់នប្ៅ>ជនប្ៅ, ដក ត់>បងាក ត់។» 

                                                           
8 Philip N. Jenner, Affixation in Modern Khmer, op.cit., p.165. 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

17ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 នកីត + /-ន-/> នខនីត + /-ម្-/> កាំនណី្ត 
 កចួ + /-ន-/>  នួច + /-ម្-/> កាំណួ្ច 
 គាប + /-ន-/> ឃ្លន ប + /-ម្-/> គាំនាប 
 កប់ + /-ន-/> ខនប់ + /-ម្-/> កាំណ្ប់ 
 ជាន់ + /-ន-/> ន្ ន់ + /-ម្-/> ជាំនាន់ 
បដនាម្ពីនលីននេះនទៀត នោកប្ស្ីស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ រនបន ា្ីបឲ្យដឹ្្នទៀតថា ពាកយកមាា យដដ្លនប្បីប្រស់្
អននតបទ/-ន-/មិ្នមាន មានប្តឹម្ដត /-ម្-/ នោយស្ថរថា ដ្ាំ្ក់កាលទីម្ួយដដ្លនប្បីប្រស់្អននតបទ
/-ន-/រនរត់ប្់ ន យីមានប្តឹម្ដត/-ម្-/ ដូ្ចជា៖ 
 កាត់+ /-ន-/> ខាន ត់? + /-ម្-/> កាំ្ត់ 
 ដត្ + /-ន-/> ដតន្? + /-ម្-/> តាំដណ្្ 
 ចាយ + /-ន-/> ចាន យ? + /-ម្-/> ចាំ្យ 
 ជន់ + /-ន-/> ឈ្នន់? + /-ម្-/> ជាំនន់ 
 ទុក + /-ន-/> ធនុក? + /-ម្-/> ទាំនុក 
 ការរត់ប្់អននតបទ /-ន-/ នៅកនុ្ពាកយកមាា យដដ្លមានបុចឆនស្ញ្ហញ ខា្នល ីទាំន្ជាអាចរក
ន ញីឬអាចមាននៅកនុ្ពាកយដខមរបុរាណ្។ 
 នទាេះបីជាយ៉ា ្្ក៏នោយ អវីដដ្លនោកប្ស្សី្ថស្ត្ស្ថត ចារយរននលីកនឡី្ គឺជាស្ម្មតិកម្មម្យួ
ដដ្លមានលកខណ្ៈស្ម្ន តុស្ម្នល និ្ អាចជាគាំនិតពិចារ្ស្ប្មាប់ការស្ិកាអាំពីដ្ាំនណី្រការនន
ពាកយកមាា យនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ។ 
 នោក  វលីីប ដជនន័រក៏រនពិពណ៌្នាន្ដដ្រអាំពីទប្ម្្់ននអននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ ឬ /-អ ់ម្.ន-/។ 

នោករនបងាា ញថា8៖ «ភាស្ថដខមរទាំននីបមានពា ា្អននតបទនទាល។ អននតបទននេះបងាា ញទប្ម្្ពី់រ

ដដ្លជាវភិាគទានយ៉ា ្ស្ាំខាន់បាំនុត /-Vmn-/ ដដ្លនកីតនឡី្ជាម្យួទប្ម្្មូ់្លោឋ នទីម្យួយ៉ា ្
ចាស់្ោស់្ ន ីយ /-Vn-/នកីតនឡី្នៅកនុ ្ទប្ម្្ទី់ពីរ។ ទប្ម្្ទ់ាា្ំ ពីរននេះ V តាំ្្ «អឬអ » 
ចាំដណ្កឯ N តាំ្្ /ម្, ន, ្/។ ទប្ម្្/់-Vmn-/មានកាឡារូបCចាំដណ្កឯទប្ម្្ ់/-Vn-/ មានកាឡា
រូប /-អ ម់្-, -អ ន់-, -អ ់្ -/និ្ /-អ់ម្-, -អ់ន-, -អ់្-/។ កាឡារូប /-អ ន់-, -អា ់ ន-/មានលកខណ្ៈននស្ៗពីគ ្
នា។ ពា ា្អននតបទប្តូវនគបញ្ចូ ល ដូ្ចនៅកនុ ្អពា ា្អននតបទដដ្រ នគបញ្ចូ លនៅកនុ ្ពាកយនោយដទ ល់ 
បនាទ ប់ពីពយញ្ានៈនដី្ម្ពា ា្។ ពាកយកមាា យជាលទធនលរនកាា យនៅជានទវពា ា្ដដ្លពយញ្ានៈនដី្ម្ពា ា្
គឺជាបុពវ នទវពា ា្។ ពាកយកមាា យននទប្ម្្មូ់្លោឋ នទីម្យួមានពា ា្នដី្ម្/-n-/ បូល(to utter, talk)>
ពាំននាល (talking), ចាយ> ចាំ្យ។ ពាកយកមាា យទប្ម្្ទី់ពីរមានពាកយឫស្ជាពា ា្បនាទ ប់ពីពា ា្
ស្ាំខាន ់នប្ៅ>ជនប្ៅ, ដក ត់>បងាក ត់។» 

                                                           
8 Philip N. Jenner, Affixation in Modern Khmer, op.cit., p.165. 

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

 ទប្ម្្់ដបបននេះមាន/-Vmn-/ ដដ្លនកីតពីពាកយឫស្ទីម្យួដដ្លនគនៅថា ពាកយកមាា យទីម្យួ។ 
ទប្ម្្់/-Vn-/អាចបន ក្ីតពាកយជាម្យួពាកយឫស្ទីពីរដដ្លនគនៅថាពាកយកមាា យទីពីរ។ 

 នោក  សក មា៉ា នស្ប ៉ារូ មិ្នរនកត់ស្មាា ល់ស្មានកម្មននអននតបទ/-VN-/ ននាេះនទ។9 ដោយ

នមី្លន ញីភាស្ថដខមរពីស្ាំនណ្រជាដ្ាំបូ្ គាត់រនដប្ដចកអស្មានកម្មនន /-Vm-/ ពីស្មានកម្មនន /
(V)N-/. 

 នោក ប្ស្ី ជូឌីត ចាកុប
10 ដ្វើការកត់ស្មាា ល់ទាា្ំ ទប្ម្្់ /-Vmn-/ និ្ /-VN-/ នោយនោកប្ស្ ី

រនអេះអា្ថា ទប្ម្្់ននេះបន ក្ីតពាកយនៅកនុ្ភាស្ថដខមរគឺមានមុ្ខងារស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្នីយកម្ម 
ន យីទប្ម្្់/-VN-/ ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្ឧបករណ៍្និ្នាម្ភាន ក់ងារ។ 
 ដូ្ចរននរៀបរាប់ខា្នលី នយី្ អាចនធវីការកត់ស្មាា ល់ថា ទប្ម្្់ /-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ស្ាិត
នៅនលី ការពិចារ្នៅនឡយីថានតី ទប្ម្្់ដបបននេះប្គាន់ដតជាទប្ម្្់នកីតមាន នៅកនុ្ភាស្ថដខមរ
បុរាណ្ឬយ៉ា ្្ឬម្យួអាចជាអននតបទនៅកនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីបន្។ គាំនិតនិ្ទស្សនៈចាំនពាេះទប្ម្្់
ខា្នលី នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា នយបល់អនកប្ស្ថវប្ជាវខា្បស្ចិម្ប្បនទស្បងាា ញថា ទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/
ឬ/-អ ់ម្.ន-/គឺជាដ្ាំនណី្រការឬជាទាំនាក់ទាំន្រវា្អននតបទ /-ម្-/ឬ/-ន-/ដតប៉ាុន ណ្ េះ នោយន តុថា ប្ស្ៈ«
អ»ខា្មុ្ខគឺប្គាន់ដតជាអាគម្ស្ប្មាប់ស្ប្មួ្លអាំ្ននៅកនុ្ភាស្ថដខមរ។ គាំនិតដបបននេះ នយី្ មិ្ន
ទាត់នចាលទាា្ំ ប្ស្រ្នៅកនុ្ការស្ិការបស់្នយី្ ននាេះនទ ដតនយី្ នឹ្នធវីការពិចារ្ រកន តុនលនិ្
តកកភាពនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ នោយស្មាអ ្នៅនលទិីននន័យដដ្លនយី្ ប្បមូ្លរនថានតី ទប្ម្្់ននាេះជា
អននតបទឬមិ្នដម្ន។ ទិននន័យដដ្លនយី្ មានអាំពីទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/និ្ការពនយល់ពាកយ
ននាេះរនបងាា ញថា ពាកយទាា្ំ ឡាយននាេះនកីតម្កអាំពីពាកយឫស្ដូ្ចមាននៅកនុ្ការពនយល់នៅកនុ្
វចនានុប្កម្នរេះពុម្ពឆ្ន ាំ១៩៦៧ជាេស្តុត្ថ្ប្ស្ថប់។ ននតីម្នចញអាំពី ននាេះទិននន័យទាា្ំ ១៥៩ពាកយរន
បងាា ញថាពាកយទាា្ំ ននាេះមានប្បេពម្កអាំពី ពាកយឫស្ ន យីមុ្ខងារនវយាករណ៍្មាននាម្លទធនលឬ
អាំនពី កិរយិស្ពទ គុណ្នាម្ និ្និរតស្ពទ។ 
 
៤.១. ការវិភាគទម្រមង់/-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/ 
 នោយស្ម្មតិកម្មពីររននលកីនឡី្ ខា្នលី នយី្ នឹ្នធវីការវភិាគថានតីទប្ម្្់ /-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់
ម្.ន-/ជាអននតបទនដី្ម្ឬម្យួជាទប្ម្្់កមាា យពីរជាន់។ ដូ្ចនយី្ រនបងាា ញជូននៅកនុ្នស្ចកតីននតីម្
ខា្នលីប្ស្ថប់ថា ទប្ម្្់ននេះមានស្ម្មតិកម្មពីរ។ ស្ម្មតិកម្មទីម្យួយល់ថាមិ្នមានអននតបទ /-អ់ម្.ណ្-/
ឬ/-អ ់ម្.ន-/ននាេះនទ នោយម្តិននេះរនអេះអា្ថា ទប្ម្្់ /-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ គឺនកីតនឡី្ ត្ថម្វធីិ

                                                           
9 Georges, Maspero, Grammaire de la langue khmère (cambodgien), op.cit., p.211-115. 
10 Judith M. Jacob, Introduction to Cambodian, op.cit., p.66-69. 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

កមាា យទីម្យួនឹ្ទីពីរ ពាកយកមាា យទីម្យួនកីតម្កអាំពី អននតបទ/-ន-/ ចាំដណ្កឯពាកយកមាា យទីពីរនកីត
ម្កអាំពីអននតបទ/-ន-/ជាម្ួយនឹ្អននតបទ/-អ់ម្-/ នដី្ម្បបីន ក្ីតទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ ដូ្ចមាននៅ
កនុ្ត្ថរា្ខា្នប្កាម្៖ 
 
ពាក្យមូលដ្ឋា នឬពាក្យម្រគឹះ ក្ម្លា យទីមួយ ក្ម្លា យទីពីរ 

កប់  កនប់ (ខនប់)  កាំណ្ប់ 

នកីត នខនីត កាំនណី្ត 

កចួ កនួច (ខនួច) កាំនចួ 

នកៀរ នកនៀរ (នខនៀរ) កាំនណ្ៀរ 

នកៀស្ នកនៀស្(នខនៀស្) កាំនណ្ៀស្ 

គាប គាន ប (ឃ្លន ប) គាំនាប 

គូស្ គនូស្ ( នូស្) គាំនូស្ 

ចាប់ ចាន ប់ (ឆ្ន ប់) ចាំ្ប់ (អារម្មណ៍្) 

ជាប់ ជាន ប់ ( ន្ ប់) ជាំនាប់ 

ជូត ជនូត (ឈ្នូត) ជាំនូត 

ដ្្ តន្ (លន្) ដ្ាំណ្្ 

ដូ្រ តនូរ (លនូរ) ដ្ាំណូ្រ 

ោក់ ត្ថន ក់ (ថាន ក់) (តាំ) ដ្ាំ្ក់ 

នដ្រ នតនរ (នលនរ) ដ្ាំនណ្រ 

ទាក់ ទាន ក់ (ធាន ក់) ទាំនាក់ 

នទីរ (នទនីរ) នធនីរ ទាំននីប 

ដបក ដបនក (ដននក) បាំដណ្ក 

ពាក់ ពាន ក់ (ភាន ក់) ពាំនាក់ 

 ត្ថរា្ទីម្យួ11៖ ទប្ម្្ដ់្ាំនណី្រការកមាា យពាកយមូ្លោឋ នឬពាកយប្គឹេះ នៅកមាា យទីម្យួ នោយ

                                                           
11 នៅ ស្ ុន ដ្ាំនណី្រការកមាា យពាកយដខមរ ដ្.ឯ.ម្. ទាំពរ័៨-៩។ 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

កមាា យទីម្យួនឹ្ទីពីរ ពាកយកមាា យទីម្យួនកីតម្កអាំពី អននតបទ/-ន-/ ចាំដណ្កឯពាកយកមាា យទីពីរនកីត
ម្កអាំពីអននតបទ/-ន-/ជាម្ួយនឹ្អននតបទ/-អ់ម្-/ នដី្ម្បបីន ក្ីតទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ ដូ្ចមាននៅ
កនុ្ត្ថរា្ខា្នប្កាម្៖ 
 
ពាក្យមូលដ្ឋា នឬពាក្យម្រគឹះ ក្ម្លា យទីមួយ ក្ម្លា យទីពីរ 

កប់  កនប់ (ខនប់)  កាំណ្ប់ 

នកីត នខនីត កាំនណី្ត 

កចួ កនួច (ខនួច) កាំនចួ 

នកៀរ នកនៀរ (នខនៀរ) កាំនណ្ៀរ 

នកៀស្ នកនៀស្(នខនៀស្) កាំនណ្ៀស្ 

គាប គាន ប (ឃ្លន ប) គាំនាប 

គូស្ គនូស្ ( នូស្) គាំនូស្ 

ចាប់ ចាន ប់ (ឆ្ន ប់) ចាំ្ប់ (អារម្មណ៍្) 

ជាប់ ជាន ប់ ( ន្ ប់) ជាំនាប់ 

ជូត ជនូត (ឈ្នូត) ជាំនូត 

ដ្្ តន្ (លន្) ដ្ាំណ្្ 

ដូ្រ តនូរ (លនូរ) ដ្ាំណូ្រ 

ោក់ ត្ថន ក់ (ថាន ក់) (តាំ) ដ្ាំ្ក់ 

នដ្រ នតនរ (នលនរ) ដ្ាំនណ្រ 

ទាក់ ទាន ក់ (ធាន ក់) ទាំនាក់ 

នទីរ (នទនីរ) នធនីរ ទាំននីប 

ដបក ដបនក (ដននក) បាំដណ្ក 

ពាក់ ពាន ក់ (ភាន ក់) ពាំនាក់ 

 ត្ថរា្ទីម្យួ11៖ ទប្ម្្ដ់្ាំនណី្រការកមាា យពាកយមូ្លោឋ នឬពាកយប្គឹេះ នៅកមាា យទីម្យួ នោយ

                                                           
11 នៅ ស្ ុន ដ្ាំនណី្រការកមាា យពាកយដខមរ ដ្.ឯ.ម្. ទាំពរ័៨-៩។ 

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

នប្បីននត់ដជកជាពយញ្ានៈសូ្រនទាល -n- និ្ពីកមាា យទីម្យួនៅកមាា យទីពីរនោយនប្បីននត់ដជកជាបនសាំសូ្រ
ប្ស្ៈនសាំនិ្ពយញ្ានៈ/-អ់ម្-/និ្/-ម្.ណ្-/ 
 ការបកប្ស្ថយខា្នលីគឺច្់បងាា ញថា អននតបទ /-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ជាទប្ម្្់អននតបទដដ្ល
នកីតនឡី្ នោយស្ថរ ទាំនាក់ទាំន្ ពាកយមូ្លោឋ នឬពាកយប្គឹេះ> កមាា យទីម្យួ> កមាា យទីពីរ។ ននេះរន
ន័យថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/នកីតម្កអាំពីអននតបទ/-ន-/ នោយនប្បីអននតបទ/-អ់ម្-/។ ដូ្ចគាន
ននេះន្ដដ្រ នោក  វលីីប ដជនន័រក៏រនបងាា ញន្ដដ្រថា៖«ការបកប្ស្ថយម្យួដបបនទៀតគឺថា /-អ់ម្
.ណ្-/គឺ ជាស្មាស្ដដ្លរមួ្មាន/-អ់ន-/ជាម្យួនឹ្CCVF ពាកយឫស្ដដ្ល ព២គឺអននតបទ/-ន-/៖ បសួ្>
ននួស្>បាំណួ្ស្; ោាំ>ថាន ាំ>ដ្ា្ំ ាំ។ លទធភាពពាកយកមាា យ/-អ់ម្.ណ្-/ម្យួចាំនួនអាចប្តូវនគយកម្កនធវីការ
នប្បៀបនធៀបដទ ល់ពីពាកយឫស្(មានន័យថា គាម នការស្ប្ម្បស្ប្មួ្លនៅនឹ្ឫស្ននCCVF) ដដ្លគាម ន
ទិដ្ឋភាពដា ស់្បតូ រននម្នធារយមិ្នស្ម្ប្ស្បននាេះនទ។»12  
 ទស្សនៈទីម្យួននេះគឺជានលកីនឡី្  នោយប្គាន់ដតជាអាំណ្េះអាំ្្ដតម្យួប៉ាុន ណ្ េះន យី
នយី្ យល់ថាមិ្នទាន់មានលកខណ្ៈរ ឹ្ មាាំនៅនឡយី ពីនប្ពាេះថា ដ្ាំនណី្រការននកមាា យពាកយ ពីពាកយឫស្
នៅកមាា យទីម្យួនិ្ពីកមាា យទីពីរមិ្នមានលកខណ្ៈប្បតយកសភាព។  នៅកនុ្ភាស្ថដខមរបចចុបបនន វាកយស័្
ពទខាេះមានដ្ាំនណី្រការកមាា យពាកយប្តឹម្ដតពីពាកយឫស្នៅកមាា យទីពីរ ចាំដណ្កឯវាកយស័្ពទខាេះនទៀតមាន
ប្តឹម្ដតពាកយឫស្នៅកមាា យទីម្យួដតម្ត្ នោយនយី្ មិ្នន ញីមាននៅកនុ្កមាា យទីពីរ ដូ្ចមាន
ត្ថរា្បងាា ញជូនខា្នប្កាម្៖ 
ពាក្យមូលដ្ឋា នឬពាក្យម្រគឹះ ក្ម្លា យទមីួយ ក្ម្លា យទពីីរ 

ក - កាំណ្ 
កត់ - កាំណ្ត់ 
គរ - គាំនរ 
គូរ - គាំនូរ 
គិត - គាំនិត 
ជញួ - ជាំនញួ 
ទិញ - ទាំនិញ 
ចូល - ចាំណូ្ល 

                                                           
12 Philip N. Jenner, A Dictionary of pre-Angkorian Khmer, Doug Cooper (ed.), Pacific Linguistics: Research 

school of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 2009, p.xvii. 
 << Another interpretation is that /-amn-/ is compound, consisting of /-am-/ with a CCVF wordbase in which 

C2 is infix /-n-/: pvas /  ' to enter holy orders', > phnvas  'holy orders', > pamnvas 'one in holy orders'; tāṃ 'to 
plant',>*thnāṃ (cf. Modern thnāṃ) /thnam/ 'plant', > taṃnāṃ 'plantation, land under crops'. The liklihood 
that some /-amn-/ derivatives may have ben minted analogicallly direct from primary wordbases. (i.e., with no 
mediating CCVF base) in no way invalidates this alternative view.>> 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 ត្ថរា្ទីពីរ ពាកយម្យួចាំននួដដ្លកនុ ្ការកមាា យមិ្ននដី្រត្ថម្លាំោប់លាំនោយ៖ ពាកយមូ្លោឋ នឬ

ពាកយប្គឹេះ> កមាា យទីម្យួ>កមាា យទីពីរគឺ កាា យពីពាកយមូ្លោឋ ន> កមាា យទីពីរ13 

 ការពនយល់ខា្នលី គឺកនុ្នគាលបាំណ្្បងាា ញថាភាស្ថដខមរទាក់ទ្នៅនឹ្ទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/
ហាកដូ់្ចជាមិ្នមានននាេះន្នទ នោយន តុថា ភាស្ថដខមរអាចមានដ្ាំនណី្រការកមាា យពាកយពីពាកយឫស្
> កមាា យទីម្យួ> កមាា យទីពីរ។ ស្ម្មតិកម្មននេះមានលកខណ្ៈស្ម្រម្យនឹ្មានតកកភាពអាចទទលួយក
រន ក៏ប៉ាុដនតស្ាំនណី្ននេះហាកដូ់្ចជា ប្ស្ពិចប្ស្ពិលមិ្នមានលកខណ្ៈទូនៅនិ្មិ្នស្ម្ប្ស្បនៅកនុ្
ភាស្ថដខមរ។ ពីនប្ពាេះ នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា ដ្ាំនណី្រការននេះមានតិចតចួនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ លកខណ្ៈស្តួច
នស្តី្ដបបននេះមិ្នអាចនធវីជាឧបភាស្កម្មរននឡយី ក៏ប៉ាុដនត នយី្ អាចយកចាំណុ្ចឬលកខណ្ៈទាា្ំ ននាេះ
មកដ្វើការពិចារណា។ 
 ស្ម្មតិកម្មទីពីរយល់ថា ទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/គឺជាអននតបទដដ្លមានមុ្ខងារស្ាំខាន់
ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្ស្មាា ល់លទធនលនិ្អាំនពី ប្ពម្ទាា្ំ ទប្ម្្់ទាា្ំ ននេះមានកាំនណី្តម្កអាំពី ពាកយឫស្
ជាមូ្លោឋ នន្ដដ្រ។ តួយ៉ា ្ដូ្ចជា ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ រននលីកនឡី្ ថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់

ម្.ន-/អាចនប្បីនដី្ម្បបីន ក្ីតពាកយកមាា យ ស្ប្មាប់នាម្លទធនលឬអាំនពី។14 នោក ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ  វលីីប 

ដជនន័ររនគូស្បញ្ហា ក់ន្ដដ្រថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ គឺជាអននតបទបុរាណ្ ដដ្លនកីតនឡី្

នោយដទ ល់បនាទ ប់ពីពាកយឫស្។15  

 
៤.២. មុមងារសវយាក្រណ៍ទម្រមង/់-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/ 
 នោក ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ រននលីកបងាា ញថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/អាចជាអននត

បទដដ្លនប្បីប្រស់្ នដី្ម្បបីន ក្ីតពាកយកមាា យស្មាា ល់លទធនលឬអាំនពី។16 ដូ្ចមាននៅកនុ្ឧទា រណ៍្
17៖ 

 កាត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ត់ 
 គូរ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនូរ 

                                                           
13  នៅ ស្ ុន ដ្ាំនណី្រការកមាា យពាកយដខមរ ដ្.ឯ.ម្. ទាំព័រ១២។ 
14  ប្ពរាំ ម្៉ាល់ ភាស្ថវទិាអនុវតតន៍៖ នវយាករណ៍្ទប្ម្្និ់យននភាស្ថដខមរទាំននីប ដ្.ឯ.ម្. ទាំព័រ៦-១១។ 
15 Philip N. Jenner, Dictionary of pre-Angkorian Khmer, op.cit., p.xvii <<The infixes of Old Khmer include /-ɓ-, 

-m-, -n-/ and /-əN-~əmn-/, which occur directly after the wordbase initial.>> 
16 ប្ពរាំ ម្៉ាល់ ភាស្ថវទិាអនុវតតន៍៖ នវយាករណ៍្ទប្ម្្និ់យននភាស្ថដខមរទាំននីប ដ្.ឯ.ម្. ទាំព័រ៦-៧។ 
17 ឧទា រណ៍្ទាា្ំ ននេះគឺជាឧទា រណ៍្ដដ្លនោកស្ថស្ត្ស្ថត ចារយរនយកម្កពនយល់ ន យីនយី្ នលីកយកបងាា ញនិ្
ពិចារ្។ 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 ត្ថរា្ទីពីរ ពាកយម្យួចាំននួដដ្លកនុ ្ការកមាា យមិ្ននដី្រត្ថម្លាំោប់លាំនោយ៖ ពាកយមូ្លោឋ នឬ

ពាកយប្គឹេះ> កមាា យទីម្យួ>កមាា យទីពីរគឺ កាា យពីពាកយមូ្លោឋ ន> កមាា យទីពីរ13 

 ការពនយល់ខា្នលី គឺកនុ្នគាលបាំណ្្បងាា ញថាភាស្ថដខមរទាក់ទ្នៅនឹ្ទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/
ហាកដូ់្ចជាមិ្នមានននាេះន្នទ នោយន តុថា ភាស្ថដខមរអាចមានដ្ាំនណី្រការកមាា យពាកយពីពាកយឫស្
> កមាា យទីម្យួ> កមាា យទីពីរ។ ស្ម្មតិកម្មននេះមានលកខណ្ៈស្ម្រម្យនឹ្មានតកកភាពអាចទទលួយក
រន ក៏ប៉ាុដនតស្ាំនណី្ននេះហាកដូ់្ចជា ប្ស្ពិចប្ស្ពិលមិ្នមានលកខណ្ៈទូនៅនិ្មិ្នស្ម្ប្ស្បនៅកនុ្
ភាស្ថដខមរ។ ពីនប្ពាេះ នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា ដ្ាំនណី្រការននេះមានតិចតចួនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ លកខណ្ៈស្តួច
នស្តី្ដបបននេះមិ្នអាចនធវីជាឧបភាស្កម្មរននឡយី ក៏ប៉ាុដនត នយី្ អាចយកចាំណុ្ចឬលកខណ្ៈទាា្ំ ននាេះ
មកដ្វើការពិចារណា។ 
 ស្ម្មតិកម្មទីពីរយល់ថា ទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/គឺជាអននតបទដដ្លមានមុ្ខងារស្ាំខាន់
ស្ប្មាប់បន ក្ីតនាម្ស្មាា ល់លទធនលនិ្អាំនពី ប្ពម្ទាា្ំ ទប្ម្្់ទាា្ំ ននេះមានកាំនណី្តម្កអាំពី ពាកយឫស្
ជាមូ្លោឋ នន្ដដ្រ។ តួយ៉ា ្ដូ្ចជា ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ រននលីកនឡី្ ថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់

ម្.ន-/អាចនប្បីនដី្ម្បបីន ក្ីតពាកយកមាា យ ស្ប្មាប់នាម្លទធនលឬអាំនពី។14 នោក ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ  វលីីប 

ដជនន័ររនគូស្បញ្ហា ក់ន្ដដ្រថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ គឺជាអននតបទបុរាណ្ ដដ្លនកីតនឡី្

នោយដទ ល់បនាទ ប់ពីពាកយឫស្។15  

 
៤.២. មុមងារសវយាក្រណ៍ទម្រមង/់-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/ 
 នោក ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ប្ពរាំ ម្៉ាល់ រននលីកបងាា ញថា អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/អាចជាអននត

បទដដ្លនប្បីប្រស់្ នដី្ម្បបីន ក្ីតពាកយកមាា យស្មាា ល់លទធនលឬអាំនពី។16 ដូ្ចមាននៅកនុ្ឧទា រណ៍្
17៖ 

 កាត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ត់ 
 គូរ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនូរ 

                                                           
13  នៅ ស្ ុន ដ្ាំនណី្រការកមាា យពាកយដខមរ ដ្.ឯ.ម្. ទាំព័រ១២។ 
14  ប្ពរាំ ម្៉ាល់ ភាស្ថវទិាអនុវតតន៍៖ នវយាករណ៍្ទប្ម្្និ់យននភាស្ថដខមរទាំននីប ដ្.ឯ.ម្. ទាំព័រ៦-១១។ 
15 Philip N. Jenner, Dictionary of pre-Angkorian Khmer, op.cit., p.xvii <<The infixes of Old Khmer include /-ɓ-, 

-m-, -n-/ and /-əN-~əmn-/, which occur directly after the wordbase initial.>> 
16 ប្ពរាំ ម្៉ាល់ ភាស្ថវទិាអនុវតតន៍៖ នវយាករណ៍្ទប្ម្្និ់យននភាស្ថដខមរទាំននីប ដ្.ឯ.ម្. ទាំព័រ៦-៧។ 
17 ឧទា រណ៍្ទាា្ំ ននេះគឺជាឧទា រណ៍្ដដ្លនោកស្ថស្ត្ស្ថត ចារយរនយកម្កពនយល់ ន យីនយី្ នលីកយកបងាា ញនិ្
ពិចារ្។ 

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

 ចាស់្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ស់្ 
 ចាាំ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ាំ 
 ឆី + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណី្ 
 ជិេះ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនិេះ 
 ដឹ្្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណឹ្្ 
 ត្ថ្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំ្្ 
 ទាប + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនាប 
 នាាំ + /-អ ់ម្.ន-/ > នមាន ាំ>លាំនាាំ 
 បិទ + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណិ្ទ 
 ពិត + /-អ ់ម្.ន-/ > ពាំនិត 
 សូ្ក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណូ្ក 
 អរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > អាំណ្រ 
 នោក ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ  វលីីប ដជនន័រ រនដប្ដចកប្បនេទនវយយករណ៍្ននទប្ម្្់ននេះជា៤ប្បនេទ

គឺ នាម្ដ្ាំនណី្រការ, នាម្លទធនល, នាម្ភាន ក់ងារ-ឧបករណ៍្-ទីកដនា្, និ្ នាម្ស្មូ្ ភាព។18 ប្បនេទ

ដូ្ចរននរៀបរាប់ខា្នលីគឺច្់បងាា ញថា គាំនិតរបស់្នោកគឺ ដនអកនៅនលីន័យននពាកយរបស់្ពាកយ
កមាា យ។ 
 ចាំនពាេះនយី្ វញិ ទិននន័យដដ្លនយី្ រនវភិាគនិ្រកប្បនេទនវយាករណ៍្របស់្ពាកយកមាា យ
ទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ននេះគឺដនអកនៅនលីទិននន័យចាំននួ១៥៩ ពាកយ នោយនយី្ រនដប្ដចក
នៅជា នាម្ស្មាា ល់លទធនលឬអាំនពី គុណ្នាម្ កិរយិស្ពទ និ្និរតស្ពទ។ 
 
៤.២.១. ទម្រមង់/-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/ បសងកើតនាមេពទ 
 នាម្ស្ពទននេះអាចមានប្បេពម្កអាំពីពាកយឫស្ជា កិរយិស្ពទ គុណ្នាម្ កិរយិវនិស្ស្ន៍ 
នាម្ស្ពទ ជានដី្ម្។ 
 កក + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណ្ក 
 កត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណ្ត់ 
 កប់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណ្ប់ 
 កល់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណ្ល់ 
 កាច + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ច 
 កាច់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ច់ 

                                                           
18 Philip N. Jenner, Affixation in Modern Khmer, op.cit., p.169-172. 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 កាញ់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ញ់ 
 កាត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ត់ 
 កាពយ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ពយ 
 កិន + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណិ្ន 
 កចួ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណួ្ច 
 នកីត + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណី្ត 
 នកីន + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណី្ន 
 នកីល + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណី្ល 
 នកៀ្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀ្ 
 នកៀច + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀច 
 នកៀរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀរ 
 នកៀវ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀវ 
 នកៀស្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀស្ 
 នកេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្េះ 
 ដក + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំដណ្ 
 ដកន + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំដណ្ន 
 នកា្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្្ 
 នកាត + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្ត 
 នកាន + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្ន 
 នការ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្រ 
 នកាស្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្ស្ 
 នកាេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្េះ 
 គ្ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំន្ 
 គម្ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនម្ 
 គាក់ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាក់ 
 គាត + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាត 
 គាប + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាប 
 គាប់ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាប់ 
 គាល់ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាល់ 
 គិត + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនិត 
 គូរ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនូរ 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

23ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 កាញ់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ញ់ 
 កាត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ត់ 
 កាពយ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ពយ 
 កិន + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណិ្ន 
 កចួ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណួ្ច 
 នកីត + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណី្ត 
 នកីន + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណី្ន 
 នកីល + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណី្ល 
 នកៀ្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀ្ 
 នកៀច + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀច 
 នកៀរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀរ 
 នកៀវ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀវ 
 នកៀស្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្ៀស្ 
 នកេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំនណ្េះ 
 ដក + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំដណ្ 
 ដកន + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំដណ្ន 
 នកា្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្្ 
 នកាត + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្ត 
 នកាន + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្ន 
 នការ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្រ 
 នកាស្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្ស្ 
 នកាេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំន្េះ 
 គ្ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំន្ 
 គម្ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនម្ 
 គាក់ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាក់ 
 គាត + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាត 
 គាប + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាប 
 គាប់ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាប់ 
 គាល់ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនាល់ 
 គិត + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនិត 
 គូរ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនូរ 

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

 គូស្ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនូស្ 
 គបួ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនបួ 
 គរួ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនរួ 
 នគាេះ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំននាេះ 
 គុាំ + /-អ ់ម្.ន-/ > គាំនុាំ 
 ច្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណ្្ 
 ច្់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណ្្់ 
 ចត + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណ្ត 
 ចត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណ្ត់ 
 ចាក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ក់ 
 ចាប់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ប់ 
 ចាយ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្យ 
 ចារ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្រ 
 ចាល់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ល់ 
 ចាស់្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ស់្ 
 ចិត + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណិ្ត 
 ឆី + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណី្ 
 ចុច + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណុ្ច 
 ចុេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណុ្េះ 
 ច្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណ្្ 
 ចូក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណូ្ក 
 ចូរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណូ្រ 
 ចូល + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណូ្ល 
 នចញ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំនណ្ញ 
 ចិរឬចីរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំនណ្រ 
 នចេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំនណ្េះ 
 ដចក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំដណ្ក 
 នចាត + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំន្ត 
 នចាទ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំន្ទ 
 នចាម្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំន្ម្ 
 នចាេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំន្េះ 
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 ចាាំ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ាំ 
 ចាា្ំ  + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ា្ំ  
 ចបួ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំនបួ 
 នចៀរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំននៀរ 
 ជន់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនន់ 
 ជា + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនា 
 ជា្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនា្ 
 ជាន់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនាន់ 
 ជាប់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនាប់ 
 ជិេះ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនិេះ 
 ជីក + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនីក 
 ជូន + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនូន 
 ជញួ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនញួ 
 ជយួ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនយួ 
 ជសួ្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនសួ្ 
 នជឿ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំននឿ 
 នជឿន + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំននឿន 
 នជារ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំននារ 
 ជុាំ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនុាំ 
 ឈ្ប់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំ ប់ 
 ឈ្រ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំ រ 
 ្ន + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំហាន 
 ឈូ្ស្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំ ូស្ 
 ន្្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនហា្ 
 ដឹ្្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណឹ្្ 
 ដ្ក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណ្ក 
 ដ្ក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណ្ក់ 
 ោក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំ្ក់ 
 ោច់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំ្ច់ 
 ដឹ្្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណឹ្្ 
 ោប់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំ្ប់ 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

25ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 ចាាំ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ាំ 
 ចាា្ំ  + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ា្ំ  
 ចបួ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំនបួ 
 នចៀរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំននៀរ 
 ជន់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនន់ 
 ជា + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនា 
 ជា្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនា្ 
 ជាន់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនាន់ 
 ជាប់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនាប់ 
 ជិេះ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនិេះ 
 ជីក + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនីក 
 ជូន + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនូន 
 ជញួ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនញួ 
 ជយួ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនយួ 
 ជសួ្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនសួ្ 
 នជឿ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំននឿ 
 នជឿន + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំននឿន 
 នជារ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំននារ 
 ជុាំ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនុាំ 
 ឈ្ប់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំ ប់ 
 ឈ្រ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំ រ 
 ្ន + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំហាន 
 ឈូ្ស្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំ ូស្ 
 ន្្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនហា្ 
 ដឹ្្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណឹ្្ 
 ដ្ក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណ្ក 
 ដ្ក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណ្ក់ 
 ោក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំ្ក់ 
 ោច់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំ្ច់ 
 ដឹ្្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណឹ្្ 
 ោប់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំ្ប់ 

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

 ដុ្ស្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណុ្ស្ 
 ដូ្ច + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណូ្ច 
 ដ្ចួ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណួ្ច 
 ដ្លួ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណួ្ល 
 នដី្រ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំនណី្រ 
 នដ្ៀល + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំនណ្ៀល 
 នដ្ក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំនណ្ក 
 នដ្ញ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំនណ្ញ 
 ដដ្ល + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំដណ្ល 
 នោេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំន្េះ 
 ដ្ាំ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំណ្ាំ  
 ោាំ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ដ្ាំ្ាំ 
 ត + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំណ្ 
 តក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំណ្ក់ 
 ត្ថ្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំ្្ 
 តិេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំណិ្េះ 
 តូច + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំណូ្ច 
 ដត្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំដណ្្ 
 ត្ថា្ំ  + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំ្ា្ំ  
 ទ្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំន្ 
 ទប់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនប់ 
 ទាក់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនាក់ 
 ទាញ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនាញ 
 ទាន់ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនាន់ 
 ទាប + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនាប 
 ទាយ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនាយ 
 ទាស់្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនាស់្ 
 ទិញ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនិញ 
 ទុក + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនុក 
 ទូល + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនូល 
 ទញួ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនញួ 
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 ទលួ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនលួ 
 នទី្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំននី្ 
 នទីប + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំននីប 
 ប៉ា្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណ្្ 
 បន់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណ្ន់ 
 បុល + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណុ្ល 
 ដប៉ាក + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំដណ្ក 
 ប៉ាេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណ្េះ 
 ពូត + /-អ ់ម្.ន-/ > ពាំនូត 
 នពាល + /-អ ់ម្.ន-/ > ពាំននាល 
 នស្ីម្  + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំនណី្ម្ 
 ស្ថន ក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្មាន ក់ 
 ស្ថន នដ្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្មាន នដ្ 
 ស្ថន ម្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្មាន ម្ 
 ស្ក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្ក 
 ស្្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្្ 
 ស្្់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្្់ 
 ស្ល់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្ល់ 
 ស្ថក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្ក 
 ស្ថ្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្្ 
 ស្ថញ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្ញ 
 ស្ថប + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្ប 
 ស្ឹក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណឹ្ក 
 សូ្ក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណូ្ក 
 សូ្ម្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណូ្ម្ 
 ស្ួរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណួ្រ 
 នស្ីច + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំនណី្ច 
 នស្ ី + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំនណី្ 
 ដស្ន + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំដណ្ន 
 នស្ថក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំន្ក 
 ដុ្ាំ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណុ្ាំ  
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 ទលួ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំនលួ 
 នទី្ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំននី្ 
 នទីប + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំននីប 
 ប៉ា្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណ្្ 
 បន់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណ្ន់ 
 បុល + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណុ្ល 
 ដប៉ាក + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំដណ្ក 
 ប៉ាេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > បាំណ្េះ 
 ពូត + /-អ ់ម្.ន-/ > ពាំនូត 
 នពាល + /-អ ់ម្.ន-/ > ពាំននាល 
 នស្ីម្  + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំនណី្ម្ 
 ស្ថន ក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្មាន ក់ 
 ស្ថន នដ្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្មាន នដ្ 
 ស្ថន ម្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្មាន ម្ 
 ស្ក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្ក 
 ស្្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្្ 
 ស្្់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្្់ 
 ស្ល់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្ល់ 
 ស្ថក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្ក 
 ស្ថ្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្្ 
 ស្ថញ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្ញ 
 ស្ថប + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្ប 
 ស្ឹក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណឹ្ក 
 សូ្ក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណូ្ក 
 សូ្ម្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណូ្ម្ 
 ស្ួរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណួ្រ 
 នស្ីច + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំនណី្ច 
 នស្ ី + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំនណី្ 
 ដស្ន + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំដណ្ន 
 នស្ថក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំន្ក 
 ដុ្ាំ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណុ្ាំ  

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

 អត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > អាំណ្ត់ 
 អរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > អាំណ្រ 
 អាច + /-អ់ម្.ណ្-/ > អាំ្ច 
 ឲ្យ + /-អ់ម្.ណ្-/ > អាំន្យ 
 អតួ + /-អ់ម្.ណ្-/ > អាំនតួ 
 
៤.២.២.ទម្រមង/់-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/បសងកើតគុណនាម 

 ពាកយកមាា យជាគុណ្នាម្ដបបននេះ អាចនកីតម្កអាំពីពាកយឫស្ជាកិរយិស្ពទ គុណ្នាម្ 
 កាច + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ច 
 កាញ់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំ្ញ់ 
 ចាប់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្ប់ 
 ចាយ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្យ 
 ចុេះ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណុ្េះ 
 ចូក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណូ្ក 
 ចូល + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំណូ្ល 
 ជាញ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនាញ 
 ជិត + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនិត 
 ជយួ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនយួ 
 ឈ្រ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំ រ 
 នទីប + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំននីប 
 នទ + /-អ ់ម្.ន-/ > ទាំននរ 
 ស្ល់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណ្ល់ 
 ស្ថក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំ្ក 
 ស្ួរ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណួ្រ 
 ដស្ន + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំដណ្ន 
 អត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > អាំណ្ត់ 
 
៤.២.៣.ទម្រមង់/-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/បសងកើតក្ិរោិេពទ 
 ពាកយកមាា យជាគុណ្នាម្ដបបននេះ អាចនកីតម្កអាំពីពាកយឫស្ជាកិរយិស្ពទ គុណ្នាម្ 
 កត់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > កាំណ្ត់ 
 គាប់ + /-អ ម្.ន-/ > គាំនាប់ 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 ចាយ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្យ 
 ឈ្ម្ + /-អ ម្.ន-/ > ជាំ ម្ 
 ដត្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំដណ្្ 
 ស្ថន ក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្មាន ក់ 
 ស្ឹក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណឹ្ក 
 
៤.២.៤.ទម្រមង/់-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/បសងកើតនិបាតេពទ 
 ពាកយកមាា យជាគុណ្នាម្ដបបននេះ អាចនកីតម្កអាំពីពាកយឫស្ជាកិរយិស្ពទ 
 ជុាំ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនុាំ 
 ស្ឹក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណឹ្ក 
 
េននិដ្ឋា ន 

 
 ទិដ្ឋភាពអននតបទននេះនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ ក៏ដូ្ចជាទិដ្ឋភាពម្យួចាំននួននស្នទៀតនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ
ន្ដដ្រ ពីនប្ពាេះទិដ្ឋភាពននាេះរននចាទជាបញ្ហា និ្ស្ម្មតិកម្មនោយដឡកៗស្ប្មាប់ការស្ិកាអននតបទ
ក៏ដូ្ចជាអពាា ស្បទដ្នទនទៀត។ អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/រនកាា យជាចាំន្ទន្និ្ប្បធានបទននការ
ស្ិកាន្។  

ទប្ម្្់អននតបទ /-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ រនកាា យជាប្បធានបទយ៉ា ្ស្ាំខាន់ស្ប្មាប់ការ
ប្ស្ថវប្ជាវស្ម្័យទាំននីប។ អននតបទននេះ អនកស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវស្ម្័យលមីរនបន ក្ីតស្ម្មតិកម្មដបាក នោយ
យល់ន ញីថា ទប្ម្្់អននតបទននេះមិ្នដម្នអននតបទ ក៏ប៉ាុដនត ការយល់ន ញីដបបននេះគឺប្រស្ចាកស្ម្មតិ
កម្មបុរាណ្ ពីនប្ពាេះថា ទប្ម្្់ននេះមានការនប្បីប្រស់្ត្ថា្ំ ពីស្ម្័យបុរាណ្ម្កនម្ា៉ាេះ។ អាប្ស័្យន តុននេះ 
ការស្ិការបស់្នយី្ គឺដនអកនលមិី្នប្តឹម្ដតស្ម្មតិកម្មនិ្េស្តុត្ថ្ពីបុរាណ្ននាេះនទ ន យីការស្ិកាននេះ 
ដលម្ទាា្ំ ដនអកនលីទិននន័យនិ្ន័យននពាកយកមាា យជាម្យួពាកយឫស្ដដ្លមានការជាប់ទាក់ទ្គាន ជា
ប្បព័នធដលម្នទៀតន្។ ដូ្នចនេះ លទធនលរនបងាា ញថា ទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ជាអននតបទដដ្ល
មានមុ្ខងារនវយាករណ៍្ស្ាំខាន់ជានប្ចីននៅកនុ្ការបន ក្ីតពាកយលមី នពាលគឺអននតបទននេះស្ប្មាប់បន ក្ីត 
នាម្ស្ពទស្មាា ល់អាំនពីឬលទធនល កិរយិស្ពទ គុណ្នាម្ កិរយិវនិស្ស្ន៍ និ្និរតស្ពទ។ ទិននន័យទាា្ំ
មូ្លននពាកយកមាា យ នោយនប្បីប្រស់្អននតបទននេះមានទាំននារនៅរកការបន ក្ីតពាកយលមីដដ្លមានប្បនេទ
ពាកយជានាម្ស្ពទ ស្ប្មាប់ស្មាា ល់អាំនពីឬលទធនលជា្ប្បនេទននស្ៗ។ 
 អននតបទននេះ នបីនទាេះបីមានទិននន័យនិ្មានឫស្គល់ចាស់្ោស់្នៅកនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីបន្
និ្បុរាណ្ន្ក៏នោយ ក៏អននតបទទាា្ំ មូ្លនៅកនុ្ភាស្ថដខមរឬពាកយកមាា យនៅកនុ្ភាស្ថដខមរនៅដត
នចាទជាបញ្ហា  នោយស្ថរដតបញ្ហា ដដ្លនចាទនឡី្ រននតល់ជាអាំណ្េះអាំ្្ថាអននតបទនីយកម្មនៅ
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

 ចាយ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ចាំ្យ 
 ឈ្ម្ + /-អ ម្.ន-/ > ជាំ ម្ 
 ដត្ + /-អ់ម្.ណ្-/ > តាំដណ្្ 
 ស្ថន ក់ + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្មាន ក់ 
 ស្ឹក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណឹ្ក 
 
៤.២.៤.ទម្រមង/់-អ់ម.ណ-/ឬ/-អ ់ម.ន-/បសងកើតនិបាតេពទ 
 ពាកយកមាា យជាគុណ្នាម្ដបបននេះ អាចនកីតម្កអាំពីពាកយឫស្ជាកិរយិស្ពទ 
 ជុាំ + /-អ ់ម្.ន-/ > ជាំនុាំ 
 ស្ឹក + /-អ់ម្.ណ្-/ > ស្ាំណឹ្ក 
 
េននិដ្ឋា ន 

 
 ទិដ្ឋភាពអននតបទននេះនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ ក៏ដូ្ចជាទិដ្ឋភាពម្យួចាំននួននស្នទៀតនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ
ន្ដដ្រ ពីនប្ពាេះទិដ្ឋភាពននាេះរននចាទជាបញ្ហា និ្ស្ម្មតិកម្មនោយដឡកៗស្ប្មាប់ការស្ិកាអននតបទ
ក៏ដូ្ចជាអពាា ស្បទដ្នទនទៀត។ អននតបទ/-អ់ម្.ណ្-/រនកាា យជាចាំន្ទន្និ្ប្បធានបទននការ
ស្ិកាន្។  

ទប្ម្្់អននតបទ /-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ រនកាា យជាប្បធានបទយ៉ា ្ស្ាំខាន់ស្ប្មាប់ការ
ប្ស្ថវប្ជាវស្ម្័យទាំននីប។ អននតបទននេះ អនកស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវស្ម្័យលមីរនបន ក្ីតស្ម្មតិកម្មដបាក នោយ
យល់ន ញីថា ទប្ម្្់អននតបទននេះមិ្នដម្នអននតបទ ក៏ប៉ាុដនត ការយល់ន ញីដបបននេះគឺប្រស្ចាកស្ម្មតិ
កម្មបុរាណ្ ពីនប្ពាេះថា ទប្ម្្់ននេះមានការនប្បីប្រស់្ត្ថា្ំ ពីស្ម្័យបុរាណ្ម្កនម្ា៉ាេះ។ អាប្ស័្យន តុននេះ 
ការស្ិការបស់្នយី្ គឺដនអកនលមិី្នប្តឹម្ដតស្ម្មតិកម្មនិ្េស្តុត្ថ្ពីបុរាណ្ននាេះនទ ន យីការស្ិកាននេះ 
ដលម្ទាា្ំ ដនអកនលីទិននន័យនិ្ន័យននពាកយកមាា យជាម្យួពាកយឫស្ដដ្លមានការជាប់ទាក់ទ្គាន ជា
ប្បព័នធដលម្នទៀតន្។ ដូ្នចនេះ លទធនលរនបងាា ញថា ទប្ម្្់/-អ់ម្.ណ្-/ឬ/-អ ់ម្.ន-/ជាអននតបទដដ្ល
មានមុ្ខងារនវយាករណ៍្ស្ាំខាន់ជានប្ចីននៅកនុ្ការបន ក្ីតពាកយលមី នពាលគឺអននតបទននេះស្ប្មាប់បន ក្ីត 
នាម្ស្ពទស្មាា ល់អាំនពីឬលទធនល កិរយិស្ពទ គុណ្នាម្ កិរយិវនិស្ស្ន៍ និ្និរតស្ពទ។ ទិននន័យទាា្ំ
មូ្លននពាកយកមាា យ នោយនប្បីប្រស់្អននតបទននេះមានទាំននារនៅរកការបន ក្ីតពាកយលមីដដ្លមានប្បនេទ
ពាកយជានាម្ស្ពទ ស្ប្មាប់ស្មាា ល់អាំនពីឬលទធនលជា្ប្បនេទននស្ៗ។ 
 អននតបទននេះ នបីនទាេះបីមានទិននន័យនិ្មានឫស្គល់ចាស់្ោស់្នៅកនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីបន្
និ្បុរាណ្ន្ក៏នោយ ក៏អននតបទទាា្ំ មូ្លនៅកនុ្ភាស្ថដខមរឬពាកយកមាា យនៅកនុ្ភាស្ថដខមរនៅដត
នចាទជាបញ្ហា  នោយស្ថរដតបញ្ហា ដដ្លនចាទនឡី្ រននតល់ជាអាំណ្េះអាំ្្ថាអននតបទនីយកម្មនៅ

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

កនុ្ភាស្ថដខមរមិ្នរស់្រានននាេះនទ។19 គាំនិតននេះអាចមិ្នពិត ចាំនពាេះអនកនប្បីប្រស់្ភាស្ថដខមរ ពីនប្ពាេះនបី

នទាេះបីជាពាកយកមាា យហាក់មិ្នមានការរកីចនប្មី្ននៅកនុ្ដននកបនចចកស័្ពទក៏ពិតដម្ន។ ម្ា៉្ា ការនប្បី
ប្រស់្ស្ម្័យបចចុបបនន អនកនប្បីប្រស់្និយម្នប្បីពាកយ« អនកឬការ» ស្ប្មាប់ជាំនួស្ពាកយកមាា យនៅវញិ 
ដូ្ចមានការនប្បីប្រស់្«អនកស្រនស្រ» ជាំនសួ្ឲ្យពាកយ«នស្មរ» នប្បីពាកយ«អនកនដី្រ» ជាំនសួ្ឲ្យពាកយ«នលមីរ»
។នទុយនៅវញិ នយី្ ក៏ស្ន ក្តន ញីមានការនប្បីប្រស់្ពាកយកមាា យនៅកនុ្អតាបទព័ត៌មានូករណ៍្ ម្យួ
ចាំននួន្ដដ្រដូ្ចជា «បាំនទុេះប្គាប់ដបក» ជានដី្ម្។ ម្ា៉្ា វញិនទៀត គណ្ៈកមាម ធិការនខម្រយនកម្មរននធវី
ឲ្យរស់្រាននឡី្ វញិបនាទ ប់ពីមានការអាក់ខាននប្បីពាកយកមាា យម្យួរយៈម្ក។ បចចុបបនន ការនប្បីប្រស់្ គឺ
នៅមានការោយឡាំគាន  ទាា្ំ ពាកយកមាា យនិ្ពាកយដដ្លមាន«អនកឬការ»នាាំមុ្ខ នោយនពលខាេះការនប្បី
ប្រស់្នធវីឲ្យមានការភាន់ប្ចឡាំដលម្នទៀតន្។ 
 
 

គនានិសទទេ 

 
១.សាន ន ភាសាវិទា 

១.១. សាន ន ភាសាខ្មែរ 
ច័នទ ស្ាំណ្ពវ «ពាកយកមាា យនិ្ពាកយកាា យ» នៅកនុ្៖ ទស្សនាវដ្ដីរាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា នលខ១ ឆមាស្

ទី១ ឆ្ន ាំ២០០៩ ទាំព័រ៤៧-៥៥។ 
ច័នទ ស្ាំណ្ពវ«ការបន ក្ីតពាកយនិ្កម្ចីពាកយ» នៅកនុ្៖ទស្សនាវដ្ដីស្ ា្ម្ស្ថស្ត្ស្ត-ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត ឆ្ន ាំទី៣៨ 

នលខ៦៣ ដខនម្ស្ថ ឧស្ភា មិ្លុនា ឆ្ន ាំ២០០៨ ទាំព័រ៦-១២។ 
ច័នទ ស្ាំណ្ពវ «ការកាំណ្ត់ប្បនេទពាកយកនុ្ភាស្ថដខមរ៖ តនួាទីននបុនរបទ ការនិ្ននត់ដជក[-អ់ម្/ណ្-]/[-

អ់ម្/ន-]» នៅកនុ្៖ ទស្សនាវដ្ដីស្ ា្ម្ស្ថស្ត្ស្ត-ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត ឆ្ន ាំទី៣៧ នលខ៥៩ ដខនម្ស្ថ ឧស្ភា 
មិ្លុនា ឆ្ន ាំ២០០៧ ទាំព័រ៤-១០។ 

ឌឹក គាម្ «ភាស្ថស្ថស្ត្ស្តនឹ្អកសរស្ថស្ត្ស្ត» នៅកនុ្៖ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុ ជសុ្រយិឆ្ន ាំទី៣៤ នលខ៥ ដខឧស្
ភា ឆ្ន ាំ១៩៦២ ទាំព័រ៥៥៥-៥៦៥។ 

នថា្ ដធល «កម្មវាចកៈកនុ្ភាស្ថដខមរ» នៅកនុ្៖ ទស្សនាវដ្ដីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុ
ជា ឆ្ន ាំទី២ នលខ២ ដខមិ្លុនា ឆ្ន ាំ២០០១ ទាំព័រ២៥-៣៨។ 

នៅ ស្ ុន «ភាស្ថនិ្ការដប្ដចកជាអាំបូរភាស្ថ» នៅកនុ្៖ ទស្សនាវដ្ដីរាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា នលខ១ 
ឆមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០០៩ ទាំព័រ៣៣-៤៦។ 

នៅ ស្ ុន «ភាស្ថដខមរនៅកនុ្ចាំន្ម្ភាស្ថអីុសូ្ឡ្់និ្ភាស្ថមិ្នដម្នអីុសូ្ឡ្់» នៅកនុ្៖ ស្ ន 
                                                           
19 Marjory Ellen Meechan, Register in Khmer: The Laryngeal Specification of Pharyngeal Expansion, op.cit., 

p.8. 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

ស្ា្ំ ្(អនកនរេះពុម្ពនាយ) នខម្រវទិា(ចាំនណ្េះដឹ្្អាំពីអតីតកាលនិ្ការរមួ្វភិាគទានកនុ ្ការ
ស្ថត រនិ្ស្ថា បនាប្បនទស្កម្ពុជានឡី្វញិ) ភាគទី២ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ទាំព័រ៧៣៨-៧៤០។ 

នៅ ស្ ុន ដ្ាំនណី្រការកាំោយពាកយដខមរ អតាបទស្ិកាខ ស្ថោនៅវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភា
កម្ពុជា នលៃទី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩។ 

ប្ពរាំ ម្៉ាល់ «លទធភាពបន ក្ីតពាកយនិ្ការបន ក្ីតពាកយកនុ្ភាស្ថដខមរ» នៅកនុ្៖ ទស្សនាវដ្ដីវទិាស្ថា នភាស្ថ
ជាតិននរាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា ឆ្ន ាំទី២ នលខ២ ដខមិ្លុនា ឆ្ន ាំ២០០១ ទាំព័រ៦៥-៨២។ 

ប្ពរាំ ម្៉ាល់ ៖ នវយាករណ៍្ទប្ម្្និ់យម្ននភាស្ថដខមរទាំននីប ភាគទី១ ភាគទី២ េនាំនពញ៖ ការនាយរបស់្អនក
និពនធ ២០០៦។ 

ឡុ្ នស្ៀម្៖ បញ្ហា វចនស័្ពទវទិា (Problèmes de Lexicology Khmère) េនាំនពញ៖ ការនាយរបស់្
អនកនិពនធ ១៩៩៩, ១១៣ទាំព័រ។ 

ឡុ្ នស្ៀម្«ការប្ស្ថវប្ជាវទាក់ទ្នឹ្កាំណ្កាំនណី្តវាកយស្ពទត្ថម្បនប្មី្បប្មាស់្ននត់នីយកម្ម» នៅកនុ្៖ 
ស្ននិសី្ទជាតិស្តីពី ការប្ស្ថវប្ជាវ ឯកភាព និ្អេិវឌឍន៍ភាស្ថដខមរ នរៀបចាំនោយ វទិាស្ថា នភាស្ថ
ជាតិននរាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា នលៃទី៧-៩ ដខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០០០ ទាំព័រ១១-២៩។ 
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បណ្ឌិ ត វ្ស នម្្ 

 

ស្ា្ំ ្(អនកនរេះពុម្ពនាយ) នខម្រវទិា(ចាំនណ្េះដឹ្្អាំពីអតីតកាលនិ្ការរមួ្វភិាគទានកនុ ្ការ
ស្ថត រនិ្ស្ថា បនាប្បនទស្កម្ពុជានឡី្វញិ) ភាគទី២ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ទាំព័រ៧៣៨-៧៤០។ 

នៅ ស្ ុន ដ្ាំនណី្រការកាំោយពាកយដខមរ អតាបទស្ិកាខ ស្ថោនៅវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជបណ្ឌិ តយស្ភា
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នស្ៀន ខ័នឌី និ្ ប្ព ម ស្ ុន្នរ ៉ាត៖ នវនវយាករណ៍្នឹ្នខម្រភាស្ថ (ស្ប្មាប់ថាន ក់ទី៤និ្ទី៣ទាំននីប 

វទិាល័យនិ្អនុវទិាល័យ) េនាំនពញ៖ នរា្ពុម្ពវរិយិៈ ១៩៥៦, ៥១៩ទាំព័រ។ 
នអៀវ នកីស្៖ ភាស្ថដខមរ(ការលប្ពិនិតយនោយរកន តុនល) នរេះពុម្ពនាយនឡី្ វញិ នោយវទិាស្ថា ន

ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ េនាំនពញ៖ នរា្ពុម្ពមិ្តតភាពកម្ពុជា-ជប៉ាុន ១៩៩៥, ៣៦៧ទាំព័រ។ 

អននតបទ/-អម់្.ណ្-/ឬ/-អ ម់្.ន-/ 
 

 

៣.២. សាន ន ភាសាបរសទេ 
Gorgoniyev, Ju.A. The Khmer Language. (translated from the Russian by V. Korotky),  Moscow: 

Nauka  Publishing house, 1966, 134 pages. 
 Maspero, Georges. Grammaire de la langue Khmère. Paris, Imprimerie Nationale, 1915, 

486p. 
Schiller, Eric. “Introduction to Autolexical Grammar.” Ericschiller.com (2007). 12 May 2008< 

http://www.ericschiller.com/ling/papers/autolexical.htm>. 
 
៤. វចនានុម្រក្ម 

៤.១. វចនានុម្រក្មភាសាខ្មែរ 
ប្កស្ួ្អប់រ ាំជាតិ៖ ស្ទាទ នុប្កម្ ររា ា្ំ -ដខមរ ពាកយបនចចកនទស្ នាយនចញពីគណ្ៈកមាម ធិការជាតិអចិនស្ត្នត

យ ៍េនាំនពញ៖ នរា្ពុម្ពមានជ័យ ១៩៦៩ ៥០៦ទាំព័រ។ 
ជូឌីត ចាកុប៖ វចនានុប្កម្ដខមរ-អ្ន់គាស្ ការនាយរបស់្ស្ថកលវទិាល័យឡុ្ ដុ្្, ១៩៧៤, ២៤២

ទាំព័រ។ 
ននួ ប ុត៖ អកខរានុប្កម្ដខមរ ពី ក ដ្ល់ អ នឹ្ពាកយរាយ ការនាយរបស់្ប ណ្ គារ ប ុតនា្ ១៩៥៤, 

១៩០៦ទាំព័រ។ 
យមឹ្ លីនអ្៖ វចនានុប្កម្ស្ទិស្ស្ពទដខមរ ស្ប្មាប់ម្ធយម្ស្ិកានិ្បឋម្ស្ិកា អនកស្ិកាភាស្ថដខមរ 

ការនាយរបស់្អនកនិពនធ ១៩៧៣, ៦៤០ទាំព័រ។ 
រ នគាវទិ៖ ពាកយវបបធម៌្ដខមរ ឆ្ន ាំ? ៤៤០ទាំព័រ។ 
វទិាស្ថា នពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ វចនានុប្កម្ដខមរ ភាគទី១ ភាគទី២ ការនាយរបស់្ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ 

នរា្ពុម្ព កម្ពុជា ១៩៦៧-៦៨, ១៨៥៨ទាំព័រ។ 
ហា វដម្ន ដស្ត្ វ្ លីន និ្ ប្ពាំ អឹុម្ អកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរ ការនាយរបស់្ស្ថកលវទិាល័យ នយល ១៩៧០, 

៥៦ទាំព័រ។ 
៤.២. វចនានុម្រក្មភាសាបរសទេ 
Bernard, Jean Baptiste. Dictionnaire Cambodgien-Français Hong Kong: Imprimerie de la 

Société des Missions Etrangères, 1902, 386 pages. 
Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. (translated and 

edited by Gregory P. Trauth and Kerstin Kazzazi), London and New York: Solidus 
(Bristol) Ltd, Bristol, 2006, 530 pages. 

Carr, Philip. A Glossary of Phonology. Scotland: Edinburgh Univesity Press Ltd. 2008, 206 
pages. 

Chrystal, David. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. UK: Blackwell Publisher, 1991, 
389 pages. 

Jenner, Philip N. and Saveros Pou, A Lexicon of Khmer Morphology, MKS 9-10:1-517, 1981, 
517 pages. 

Jenner, Philip N., A dictionary of Pre-Angkorian Khmer, Doug Cooper (ed.), Canberra: Pacific 
Linguistics, 2009, 620 pages. 

Jenner, Philip N., A dictionary of Angkorian Khmer, Doug Cooper (ed.), Canberra: Pacific 
Linguistics, 2009, 778 pages. 

Guesdon, Joseph. Dictionnaire Cambogien-Français. Paris: Libairie Plon, 1930. 
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ក្ម្រមងគំនិតគួរពិចារណា 
េមូជួយពិចារណានិង្ដលស់ោបលត់្ថមការគួរ!!! 

(នោយបណ្ឌិ តនៅ ស្ ុន) 
នោក គុយ រនិ (ប្ស្្់ពីប ដ្ ញស្ ា្ម្) 

ម្ស្ត្នតីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ  
 

នមី្លកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរម្ួយប្តួស្ ន ញីថាប្ស្: « ួួ» « នួឿ» « នួៀ » ជាម្ួយនឹ្ «ណ្» 
និ្ «ន» ម្ដ្ស្រនស្រនឹ្«ណ្» ដូ្ចជា កាំណួ្ច (កនុ្ននេះនោកនស្នីមិ្នឲ្យស្រនស្រនឹ្«ន» ជា«កាំនចួ» 
ដូ្ចននេះ) កាំនណ្ៀ្ កាំនណ្ៀច កាំនណ្ៀរ កាំនណ្ៀវ ដ្ាំណួ្ច ដ្ាំនណ្ៀល ស្ាំណួ្រ ដតចាំននួ ចាំនបួ ចាំននៀរ តាំននឿ 
តាំននឿន ស្ាំនឹក ស្ាំននួ អាំនតួ នោកស្រនស្រនឹ្ «ន» ននេះនបីគិតត្ថម្អកសរពយញ្ាន:នដី្ម្ពា ា្ស្ាិតកនុ្  ព ្
យញ្ាន:ពកួ«អ»ដដ្លកនុ្ននេះមាន «ក» «ច» «ដ្» «ត» «ស្»និ្តបួ្ស្:នពញត ួ«អ»។ កនុ្ននេះ នគ
ន ញីថា មិ្នដឹ្្មូ្លន តុអវី ជាម្យួពយញ្ា ន: «ច» ស្រនស្រនឹ្«ន» ទាា្ំ អស់្, ជាម្យួ«ស្» ស្រនស្រ
នឹ្«ន» នលីកដល្ដត «ស្ាំណួ្រ» ម្យួនចញជាម្យួប្ស្:នដី្ម្ពា ា្«អ» ស្រនស្រនឹ្«ន»។ ចាំនពាេះអកសរ
ពយញ្ាន:នដី្ម្ពា ា្ស្ាិតកន្ពកួ«អ » ដូ្ចជា «គ» «ជ» «ទ» ដូ្ចជា «គាំនបួ» «ជាំនញួ» «ជាំននឿ» «
ទាំនញួ» «ទាំននៀម្» ជានដី្ម្ស្រនស្រនឹ្«ន»ទាា្ំ អស់្(មិ្នដដ្លប្បទេះស្រនស្រនឹ្ «ណ្»នទ)។ ត្ថម្អវី
ដដ្លរននលីកខា្នលីន ញីថា ទាា្ំ តពួយញ្ា ន:នដី្ម្ពា ា្ពកួ«អ» (ដូ្ចដដ្លរននិយយខា្នដី្ម្
ម្កន យី) ទាា្ំ តបួ្ស្:នពញតនួដី្ម្ពា ា្ «អ» ជាម្យួប្ស្: «ួួ» «នួឿ» «នួៀ» មានការប្ចបល់កនុ្ការ
នប្បី«ន»និ្«ណ្» ដដ្លអាចជាបញ្ហា ដ្ល់អនកស្រនស្រថា នពល្នប្បី«ន» នពល្នប្បី«ណ្»។ ឬក៏
កនុ្ការស្រនស្រម្ដ្ៗទាល់ដតរត់រកវចនានុប្កម្?!!! 

នតីនយី្ គរួកាំណ្ត់ថាជាម្ួយពយញ្ាន:នដី្ម្ពា ា្ពកួ«អ»និ្ជាម្យួតបួ្ស្:នពញត«ួអ» ថាប្តូវ 
ស្រនស្រនឹ្«ណ្» ទាា្ំ អស់្ ដូ្ចជា «ចាំននួ» នៅជា«ចាំណួ្ន» «តាំននឿ» នៅជា«តាំនណ្ឿ» «ស្ាំននៀ្» 
នៅជា«ស្ាំនណ្ៀ្» «អាំនតួ» នៅជា«អាំណួ្ត»វញិរនឬនទ??!!! 

នបីការណ៍្ននេះអាចនៅរួចននាេះ អនកស្រនស្រមិ្នរច់ខវល់នប្ចីននទឲ្យដតប្ករម្«អ» ស្រនស្រនឹ្ 
«ណ្» ប្ករម្«អ » ស្រនស្រនឹ្«ន»ទាា្ំ អស់្។ 
សូ្ម្កុាំប្បកាន់អីចាំនពាេះគាំនិតននេះ ជាគាំនិតនស្ទីរនេាី្នទ!!!!!! 
 
េបាយចិតតបនតិចស ើយ ក្៏បក្ម្រសាយបនតិចពីស តុនាឲំ្យម្លនអ-អ  ក្នងុពយញ្ជន:ខ្មែរ 

 

គរួបញ្ហា ក់ថា ពីនដី្ម្ភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹត លវីតបតិដតគាម នអកសរ មានឥទធិពលនប្ចីននៅនលីប្បនទស្នានា
នៅអាសុ្ីចុ្បូព៌ា អាសុ្ីខា្តបូ្ រ ូតដ្ល់អាសុ្ីអានគនយ។៍  

អវីដដ្លមានឥទធិពលខាា ា្ំ ននាេះ គឺការនរៀបប្បព័នធសូ្រពយញ្ាន:ភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹតរបស់្អនកប្រជ្ឥ ឌ្
មាន ក់ន ម្ េះរ៉ា និនី។ រ៉ា និនី ដចកជាសូ្រកណ្ឋ ជ: (guttural) នប្កាយម្កនគនៅថាសូ្ររនាា្ំ ប្កអូម្ឬសូ្រ



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

35ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 

 

ក្ម្រមងគំនិតគួរពិចារណា 
េមូជួយពិចារណានិង្ដលស់ោបលត់្ថមការគួរ!!! 

(នោយបណ្ឌិ តនៅ ស្ ុន) 
នោក គុយ រនិ (ប្ស្្់ពីប ដ្ ញស្ ា្ម្) 

ម្ស្ត្នតីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ  
 

នមី្លកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរម្ួយប្តួស្ ន ញីថាប្ស្: « ួួ» « នួឿ» « នួៀ » ជាម្ួយនឹ្ «ណ្» 
និ្ «ន» ម្ដ្ស្រនស្រនឹ្«ណ្» ដូ្ចជា កាំណួ្ច (កនុ្ននេះនោកនស្នីមិ្នឲ្យស្រនស្រនឹ្«ន» ជា«កាំនចួ» 
ដូ្ចននេះ) កាំនណ្ៀ្ កាំនណ្ៀច កាំនណ្ៀរ កាំនណ្ៀវ ដ្ាំណួ្ច ដ្ាំនណ្ៀល ស្ាំណួ្រ ដតចាំននួ ចាំនបួ ចាំននៀរ តាំននឿ 
តាំននឿន ស្ាំនឹក ស្ាំននួ អាំនតួ នោកស្រនស្រនឹ្ «ន» ននេះនបីគិតត្ថម្អកសរពយញ្ាន:នដី្ម្ពា ា្ស្ាិតកនុ្  ព ្
យញ្ាន:ពកួ«អ»ដដ្លកនុ្ននេះមាន «ក» «ច» «ដ្» «ត» «ស្»និ្តបួ្ស្:នពញត ួ«អ»។ កនុ្ននេះ នគ
ន ញីថា មិ្នដឹ្្មូ្លន តុអវី ជាម្យួពយញ្ា ន: «ច» ស្រនស្រនឹ្«ន» ទាា្ំ អស់្, ជាម្យួ«ស្» ស្រនស្រ
នឹ្«ន» នលីកដល្ដត «ស្ាំណួ្រ» ម្យួនចញជាម្យួប្ស្:នដី្ម្ពា ា្«អ» ស្រនស្រនឹ្«ន»។ ចាំនពាេះអកសរ
ពយញ្ាន:នដី្ម្ពា ា្ស្ាិតកន្ពកួ«អ » ដូ្ចជា «គ» «ជ» «ទ» ដូ្ចជា «គាំនបួ» «ជាំនញួ» «ជាំននឿ» «
ទាំនញួ» «ទាំននៀម្» ជានដី្ម្ស្រនស្រនឹ្«ន»ទាា្ំ អស់្(មិ្នដដ្លប្បទេះស្រនស្រនឹ្ «ណ្»នទ)។ ត្ថម្អវី
ដដ្លរននលីកខា្នលីន ញីថា ទាា្ំ តពួយញ្ា ន:នដី្ម្ពា ា្ពកួ«អ» (ដូ្ចដដ្លរននិយយខា្នដី្ម្
ម្កន យី) ទាា្ំ តបួ្ស្:នពញតនួដី្ម្ពា ា្ «អ» ជាម្យួប្ស្: «ួួ» «នួឿ» «នួៀ» មានការប្ចបល់កនុ្ការ
នប្បី«ន»និ្«ណ្» ដដ្លអាចជាបញ្ហា ដ្ល់អនកស្រនស្រថា នពល្នប្បី«ន» នពល្នប្បី«ណ្»។ ឬក៏
កនុ្ការស្រនស្រម្ដ្ៗទាល់ដតរត់រកវចនានុប្កម្?!!! 

នតីនយី្ គរួកាំណ្ត់ថាជាម្ួយពយញ្ាន:នដី្ម្ពា ា្ពកួ«អ»និ្ជាម្យួតបួ្ស្:នពញត«ួអ» ថាប្តូវ 
ស្រនស្រនឹ្«ណ្» ទាា្ំ អស់្ ដូ្ចជា «ចាំននួ» នៅជា«ចាំណួ្ន» «តាំននឿ» នៅជា«តាំនណ្ឿ» «ស្ាំននៀ្» 
នៅជា«ស្ាំនណ្ៀ្» «អាំនតួ» នៅជា«អាំណួ្ត»វញិរនឬនទ??!!! 

នបីការណ៍្ននេះអាចនៅរួចននាេះ អនកស្រនស្រមិ្នរច់ខវល់នប្ចីននទឲ្យដតប្ករម្«អ» ស្រនស្រនឹ្ 
«ណ្» ប្ករម្«អ » ស្រនស្រនឹ្«ន»ទាា្ំ អស់្។ 
សូ្ម្កុាំប្បកាន់អីចាំនពាេះគាំនិតននេះ ជាគាំនិតនស្ទីរនេាី្នទ!!!!!! 
 
េបាយចិតតបនតិចស ើយ ក្៏បក្ម្រសាយបនតិចពីស តុនាឲំ្យម្លនអ-អ  ក្នងុពយញ្ជន:ខ្មែរ 

 

គរួបញ្ហា ក់ថា ពីនដី្ម្ភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹត លវីតបតិដតគាម នអកសរ មានឥទធិពលនប្ចីននៅនលីប្បនទស្នានា
នៅអាសុ្ីចុ្បូព៌ា អាសុ្ីខា្តបូ្ រ ូតដ្ល់អាសុ្ីអានគនយ។៍  

អវីដដ្លមានឥទធិពលខាា ា្ំ ននាេះ គឺការនរៀបប្បព័នធសូ្រពយញ្ាន:ភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹតរបស់្អនកប្រជ្ឥ ឌ្
មាន ក់ន ម្ េះរ៉ា និនី។ រ៉ា និនី ដចកជាសូ្រកណ្ឋ ជ: (guttural) នប្កាយម្កនគនៅថាសូ្ររនាា្ំ ប្កអូម្ឬសូ្រ

បណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន និ្ កប្ម្្គាំនិតគរួពិចារ្ 
 

 

ប្កអូម្នប្កាយ ដដ្លកនុ្ននាេះ មានសូ្រ[k] [kh] [g] [gh] និ្ [ṅ] មាន៥សូ្រ ដដ្លត្ថ្នោយអកសរប្ព មី
ដដ្លដខមរដកកនុ្ទប្ម្្់បចចុបបនន (នៅមុ្ខនទៀត នយី្ នៅថាអកសរដខមរ) ក ស្ប្មាប់សូ្រ [k], ខ ស្ប្មាប់
សូ្រ [kh], គ ស្ប្មាប់សូ្រ [g],   ស្ប្មាប់សូ្រ [gh] និ្ ្ ស្ប្មាប់សូ្រ [ṅ] ។កនុ្ននេះ នយី្ ន ញីមាន
៥សូ្រត្ថ្នោយ៥តអួកសរ។ 

បនាទ ប់ពីសូ្ររនាា្ំ ប្កអូម្ម្ក រ៉ា និនីដចកជាសូ្រ ត្ថលជ:(palatal) សូ្រប្កអូម្ កនុ្ននាេះមាន ៥ 
សូ្រ គឺ[c] [ch] [j] [jh] និ្ [ň] ដដ្លត្ថ្នោយអកសរដខមរ ច ឆ ជ ឈ្ ញ (៥សូ្រត្ថ្នោយ៥តអួកសរ) 
ដចកជាសូ្រមុ្ទធជ: (retroflex) កនុ្ននាេះមាន៥សូ្រ គឺ [ṭ ] [ṭh] [ ḍ] [ḍh] និ្[ṇ] (៥ សូ្រ ៥តអួកសរ) 
ត្ថ្នោយ ដ្ ឋ ឌ ឍ ណ្ ដចកជាសូ្រទនតជ:(dental) សូ្រធមញ កនុ្ននាេះមានសូ្រ [t] [th] [d] [dh] 
និ្ [n] (៥សូ្រ ៥តអួកសរ) ត្ថ្នោយ ត ល ទ ធ ន ដចកជាសូ្រឱ្ដ្ឋជ: (labial) សូ្របបូរមាត់ ដដ្ល
កនុ្ននាេះមាន[p] [ph] [b] [bh] [m] (៥សូ្រ) ត្ថ្នោយ ៥អកសរ ប ន ព េ ម្ និ្ពកួសូ្រចប្ម្រេះ ដដ្ល
នគនិយម្នៅនស្ស្វគាននាេះ មាន យ [y] រ [r] ល [l] វ [w] ស្ [s] ស្-គ[c] (អកសរ c ននេះមានកនទុយ 
ដតគាម នfont) ស្-ប [š]   [h] ឡ[ḷ] និ្ នឹគា តិ [ṃ] ។ 

ដ្ល់នពលស្ប្មាកន យី រាប្តីស្ួស្ដី!!!! នឹ្នឆាៀតបនតនរឿ្ននេះនទៀតនៅនពលនប្កាយ។ សុ្ខ
ស្បាយទាា្ំ អស់្គាន !!! 

 
សាក្លបងបក្ម្រសាយទាងំម្របថុយពីមូលស តុនាឲំ្យម្លនមូលសេទ អ-អ  ក្នងុភាសាខ្មែរ 

 

រ ាំលឹកបនតិចពីនរឿ្អ-អ កនុ្ភាស្ថដខមរ។ នោក  សក មា៉ា នស្ពរ ៉ាូ កនុ្នស្ៀវនៅ La grammaire de 
la langue Khmère(1919) នលីកនឡី្ ថា ពយញ្ាន:ដខមរដចកជាពីរពកួ គឺពកួអនិ្ពកួអ ។ ពកួអគឺពយញ្
ជន:្ដដ្លមាន ប្ស្:អ កប់កនុ្ នឹ្  (voyelle inhérent ɒ) ចាំដណ្កពួកអ  គឺពយញ្ាន: ដដ្លមាន
ប្ស្:អ កប់កនុ្ នឹ្ (voyelle inhérent ɔ)។ ប្ត្់ន តុថា ន តុដដ្លនាាំឲ្យនគស្នមតថាមានប្ស្:អឬប្ស្:
កប់កនុ្តពួយញ្ាន: គឺនោក មា៉ា ស្ពរ ៉ាូមិ្ន រននលីកនឡយី។ 

នោក នក្ វា៉ា នស្ថក់ កនុ្នស្ៀវនៅ សូ្រស្ទទវទិាដខមរ ថាពយញ្ាន:ដខមរគាម ននឃ្លស្: អនឃ្លស្:នទ 
ដតមានមូ្លនេទ អ-អ ។ នោកថាដតប៉ាុណ្ណឹ ្នោយមិ្នរនពនយល់ថា ន តុអវីរនជាមានមូ្លនេទអ-អ 
ននាេះក៏នទដដ្រ។ 

នោកយូរ ី អាឡចិស្ថន់ប្ដូ្វចិ នហាា រនហាា នយ៉ាវ កនុ្នស្ៀវនៅ Grammatika khmerskovo 
Yazyka នលីកនឡី្  ពីការដចកប្ស្:ដខមរជានស្រ(ីsérie) ទី១និ្ នស្រទីី២ នោយស្ថរតម្ា្់កម្ម 
(អនឃ្លស្កម្ម) ននសូ្រពយញ្ាន:ដដ្លចម្ា្ត្ថម្ភាស្ថឥ ឌ្ បុរាណ្ (ស្ាំស្ត្ស្កឹត )។ នោក នហាា រនហាា ញី
នយ៉ាវ ក៏មិ្នរនពនយល់ពីន តុនាាំឲ្យមានមូ្លនេទអ-អ កនុ្ពយញ្ា ន:ដខមរននាេះដដ្រ។ មានអនកខាេះនទៀតថា 
អ-អ  ជាលកខណ្:ពិនស្ស្ននភាស្ថដខមរនទៀតន្ ដតក៏មិ្នរននិយយពីន តុនាាំឲ្យមានអ-អ ននាេះ       
នឡយី។ នោយស្ថរដតន តុននេះ ខុ្ាំនឹ្ស្ថកលប្ពនយល់ពីន តុនាាំឲ្យមានអ-អ  កនុ្ពយញ្ាន:ដខមរ នៅ
នពល្ខុ្ាំស្បាយចិតត៕ 
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នោក គុយ រនិ 

 

តនរឿ្ អ-អ  បនតិចចុេះ!!!!! 
នពលដខមរនយី្ យកទប្ម្្់អកសរប្ព ម(ីbrahmi) ម្កកត់ប្ត្ថសូ្រភាស្ថខាួន ក៏យកត្ថម្ចាំដណ្ក

ថាន ក់សូ្រ ដដ្លនោករ៉ា និនីរនកាំណ្ត់កនុ្ភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹតដដ្រ គឺដខមរយកទាា្ំ អកសរយកទាា្ំ សូ្រ។ 
តឹកត្ថ្ជាក់ដស្ដ្ នគន ញីនរឿ្ននេះនៅកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរដដ្លនយី្ និយម្នៅវចនានុប្កម្ ស្នម្ដច 
ជនួ ្ត។ ការយកទាា្ំ អកសរទាា្ំ សូ្រននេះន យី ដដ្លនធវីឲ្យអនកប្រជ្អកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរនយី្ ដខវ្គាំនិត
គាន ពីនរឿ្នឃ្លស្: អនឃ្លស្:និ្នរឿ្ អ-អ ។ 

ប្ករម្អនកប្រជ្ម្យួប្ករម្ដដ្លនគារពត្ថម្ឥតនខាច េះនូវចាំដណ្កថាន ក់សូ្ររបស់្នោករ៉ា និនី ដចក
អកសរទី១ និ្ ទី២ ជាអនឃ្លស្: ចាំដណ្កអកសរទី៣ ទី៤ ទី៥ននវគានីម្យួៗជាអកសរនឃ្លស្: (សូ្ម្អាន
នរឿ្ននេះកនុ្វចនានុប្កម្ នស្ៀវនៅនវយាករណ៍្ភាស្ថដខមរឬនខម្រភាស្ថរបស់្នោកពូវ អ ុម្ នោក អ ុយ 
ជនួ នប្កាយម្កនោក ធន់  ុនិ នោក ស្ួន ឱ្ស្ល ជានដី្ម្និ្វចនានុប្កម្ដខមរ)។  ននេះជាការដចក      ព ្
យញ្ានៈនឃ្លស្ៈនិ្អនឃ្លស្ៈកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរ«នឃ្លស្ឬនឃ្លស្ៈ ន. (រ.នឃ្លស្ “សូ្រ, ស្ាំនឡ្គឹក
ក្”) ន ម្ េះពយញ្ានៈ ដដ្លមានស្ាំនឡ្គឹកក្មាន ២១ តួ គឺ គ ្, ជឈ្ញ, ឌឍណ្, ទធន, ព
េម្; យរលវ ឡ; និ្ប្ស្ៈនពញតទួាា្ំ អស់្ ក៏រាប់បញ្ចូ លកនុ្ពកួអកសរនឃ្លស្ៈដដ្រ» ។ អនឃ្លស្ អៈ
នឃ្លស្ៈ ( គុ. ) រ. ដដ្លមិ្នគឹកក្, ដដ្លមានសូ្រស្ពទមិ្នក្រ ាំព្ ។ ន. អកសរដដ្លមានស្ាំនឡ្មិ្ន
គឹកក្, មាន ១១ តគឺួ ក ខ, ច ឆ, ដ្ ឋ, ត ល, ប ន; ស្, នបីរាប់ ឝ, ឞ ត្ថម្ ស្ាំ. នសាំន្ជា ១៣ តួ(ព. 
វ.) ។ អនឃ្លស្ស្ពទ សូ្រមិ្នគឹកក្»។ ត្ថម្អវីដដ្លវចនានុប្កម្ដខមរនលីកនឡី្ ននេះហាក់ដូ្ចជាមានការ
ប្ចបល់រវា្សូ្រនិ្អកសរ ន យីនពទយខាេះនមី្លនៅហាក់នគារពត្ថម្ចាំដណ្កថាន ក់សូ្ររបស់្រ៉ា និនី នពល
ខាេះនទៀតហាក់ដូ្ចជាមិ្ននគារពត្ថម្ចាំដណ្កថាន ក់សូ្រនោករ៉ា និនី ដបរនិយយពីអកសរនៅវញិ។ ត្ថម្ពិត
កាល្នគនិយយពីនរឿ្នឃ្លស្ៈអនឃ្លស្ៈ នគនិយយពីសូ្រដដ្លបនាឺនឡី្ នោយមានការចូលរមួ្
របស់្ដខសស្ាំនឡ្(នឃ្លស្ៈ)ឬមិ្នចូលរមួ្នោយដខសស្ាំនឡ្ (អនឃ្លស្:) នៅវញិនទ មិ្នដម្នគឹកក្ 
រ ាំព្ឬមិ្នគឹកក្រ ាំព្ននាេះនឡយី។ ជាក់ដស្ដ្ សូ្រ[k] ដដ្លដខមរត្ថ្នោយស្ញ្ហញ  «ក» ដបបននេះនិ្សូ្រ
[g] ដដ្ល ដខមរត្ថ្នោយស្ញ្ហញ «គ»ដបបននេះ ន ញីថាសូ្រទាា្ំ ននេះគាម នសូ្រ្ម្យួក្រ ាំព្ជា្សូ្រ
្ម្យួន្នទ ខុស្គាន  ប្ត្់បនាឺសូ្រ[k] គាម នការចូលរមួ្ននដខសស្ាំនឡ្និ្នពលបនាឺសូ្រ[g]មានការចូល
រមួ្របស់្ដខសស្ាំនឡ្ប៉ាុន ណ្ េះ។ នស្ាេះ ស្ិន។  

ត្ថា្ំ ដតពីរនប្ស្ឡេះខាួនពីជាំ្ឺបនតិចម្ក ស្តិខុ្ាំដូ្ចជាប្តឡប់ប្តឡនិខុស្ធម្មត្ថយ៉ា ្នម្៉ាចមិ្ន
ដឹ្្នទ។  

បនតិចគិតននេះ បនតិចគិតននាេះ។ សុ្ខៗនស្ថេះ នៅគិតពីនរឿ្«អ» «អ » កនុ្ភាស្ថដខមរឯ្ដត
ដដ ស្នៅ។ គិតថា ត្ថា្ំ ពីនោក សក មា៉ា នស្ពរ ៉ាូ ម្កអនកប្រជ្ដននកអកសរស្ថស្ត្ស្តលបីៗ ន ម្ េះខា្នប្កាយម្ក
នទៀតថាលកខណ្:ពិនស្ស្ននភាស្ថដខមរកឺស្ាិតប្ត្់ថាមានមូ្លនេទអ-អ ននេះឯ្។ ខុ្ាំដស្វ្រកអានឯក
ស្ថររបស់្អនកប្រជ្ទាា្ំ ននាេះ មិ្នន ញី នោកអនកប្រជ្ទាា្ំ ននាេះប្រប់ថា «ន តុអវីរនជាភាស្ថដខមរ
មានមូ្លនេទអ-អ »ទាល់ដតនស្ថេះ។ នបីមិ្នប្រប់ពីមូ្លន តុអីុចឹ្ នបីមាននរ្ម្យួស្ួរដខមរនល្ថា «
ន តុអវីរនជាអនកឯ្ហា នអេះអា្ថា ភាស្ថអនកឯ្មានមូ្លនេទអ-អ ?  



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

37ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

នោក គុយ រនិ 

 

តនរឿ្ អ-អ  បនតិចចុេះ!!!!! 
នពលដខមរនយី្ យកទប្ម្្់អកសរប្ព ម(ីbrahmi) ម្កកត់ប្ត្ថសូ្រភាស្ថខាួន ក៏យកត្ថម្ចាំដណ្ក

ថាន ក់សូ្រ ដដ្លនោករ៉ា និនីរនកាំណ្ត់កនុ្ភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹតដដ្រ គឺដខមរយកទាា្ំ អកសរយកទាា្ំ សូ្រ។ 
តឹកត្ថ្ជាក់ដស្ដ្ នគន ញីនរឿ្ននេះនៅកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរដដ្លនយី្ និយម្នៅវចនានុប្កម្ ស្នម្ដច 
ជនួ ្ត។ ការយកទាា្ំ អកសរទាា្ំ សូ្រននេះន យី ដដ្លនធវីឲ្យអនកប្រជ្អកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរនយី្ ដខវ្គាំនិត
គាន ពីនរឿ្នឃ្លស្: អនឃ្លស្:និ្នរឿ្ អ-អ ។ 

ប្ករម្អនកប្រជ្ម្យួប្ករម្ដដ្លនគារពត្ថម្ឥតនខាច េះនូវចាំដណ្កថាន ក់សូ្ររបស់្នោករ៉ា និនី ដចក
អកសរទី១ និ្ ទី២ ជាអនឃ្លស្: ចាំដណ្កអកសរទី៣ ទី៤ ទី៥ននវគានីម្យួៗជាអកសរនឃ្លស្: (សូ្ម្អាន
នរឿ្ននេះកនុ្វចនានុប្កម្ នស្ៀវនៅនវយាករណ៍្ភាស្ថដខមរឬនខម្រភាស្ថរបស់្នោកពូវ អ ុម្ នោក អ ុយ 
ជនួ នប្កាយម្កនោក ធន់  ុនិ នោក ស្ួន ឱ្ស្ល ជានដី្ម្និ្វចនានុប្កម្ដខមរ)។  ននេះជាការដចក      ព ្
យញ្ានៈនឃ្លស្ៈនិ្អនឃ្លស្ៈកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរ«នឃ្លស្ឬនឃ្លស្ៈ ន. (រ.នឃ្លស្ “សូ្រ, ស្ាំនឡ្គឹក
ក្”) ន ម្ េះពយញ្ានៈ ដដ្លមានស្ាំនឡ្គឹកក្មាន ២១ តួ គឺ គ ្, ជឈ្ញ, ឌឍណ្, ទធន, ព
េម្; យរលវ ឡ; និ្ប្ស្ៈនពញតទួាា្ំ អស់្ ក៏រាប់បញ្ចូ លកនុ្ពកួអកសរនឃ្លស្ៈដដ្រ» ។ អនឃ្លស្ អៈ
នឃ្លស្ៈ ( គុ. ) រ. ដដ្លមិ្នគឹកក្, ដដ្លមានសូ្រស្ពទមិ្នក្រ ាំព្ ។ ន. អកសរដដ្លមានស្ាំនឡ្មិ្ន
គឹកក្, មាន ១១ តគឺួ ក ខ, ច ឆ, ដ្ ឋ, ត ល, ប ន; ស្, នបីរាប់ ឝ, ឞ ត្ថម្ ស្ាំ. នសាំន្ជា ១៣ តួ(ព. 
វ.) ។ អនឃ្លស្ស្ពទ សូ្រមិ្នគឹកក្»។ ត្ថម្អវីដដ្លវចនានុប្កម្ដខមរនលីកនឡី្ ននេះហាក់ដូ្ចជាមានការ
ប្ចបល់រវា្សូ្រនិ្អកសរ ន យីនពទយខាេះនមី្លនៅហាក់នគារពត្ថម្ចាំដណ្កថាន ក់សូ្ររបស់្រ៉ា និនី នពល
ខាេះនទៀតហាក់ដូ្ចជាមិ្ននគារពត្ថម្ចាំដណ្កថាន ក់សូ្រនោករ៉ា និនី ដបរនិយយពីអកសរនៅវញិ។ ត្ថម្ពិត
កាល្នគនិយយពីនរឿ្នឃ្លស្ៈអនឃ្លស្ៈ នគនិយយពីសូ្រដដ្លបនាឺនឡី្ នោយមានការចូលរមួ្
របស់្ដខសស្ាំនឡ្(នឃ្លស្ៈ)ឬមិ្នចូលរមួ្នោយដខសស្ាំនឡ្ (អនឃ្លស្:) នៅវញិនទ មិ្នដម្នគឹកក្ 
រ ាំព្ឬមិ្នគឹកក្រ ាំព្ននាេះនឡយី។ ជាក់ដស្ដ្ សូ្រ[k] ដដ្លដខមរត្ថ្នោយស្ញ្ហញ  «ក» ដបបននេះនិ្សូ្រ
[g] ដដ្ល ដខមរត្ថ្នោយស្ញ្ហញ «គ»ដបបននេះ ន ញីថាសូ្រទាា្ំ ននេះគាម នសូ្រ្ម្យួក្រ ាំព្ជា្សូ្រ
្ម្យួន្នទ ខុស្គាន  ប្ត្់បនាឺសូ្រ[k] គាម នការចូលរមួ្ននដខសស្ាំនឡ្និ្នពលបនាឺសូ្រ[g]មានការចូល
រមួ្របស់្ដខសស្ាំនឡ្ប៉ាុន ណ្ េះ។ នស្ាេះ ស្ិន។  

ត្ថា្ំ ដតពីរនប្ស្ឡេះខាួនពីជាំ្ឺបនតិចម្ក ស្តិខុ្ាំដូ្ចជាប្តឡប់ប្តឡនិខុស្ធម្មត្ថយ៉ា ្នម្៉ាចមិ្ន
ដឹ្្នទ។  

បនតិចគិតននេះ បនតិចគិតននាេះ។ សុ្ខៗនស្ថេះ នៅគិតពីនរឿ្«អ» «អ » កនុ្ភាស្ថដខមរឯ្ដត
ដដ ស្នៅ។ គិតថា ត្ថា្ំ ពីនោក សក មា៉ា នស្ពរ ៉ាូ ម្កអនកប្រជ្ដននកអកសរស្ថស្ត្ស្តលបីៗ ន ម្ េះខា្នប្កាយម្ក
នទៀតថាលកខណ្:ពិនស្ស្ននភាស្ថដខមរកឺស្ាិតប្ត្់ថាមានមូ្លនេទអ-អ ននេះឯ្។ ខុ្ាំដស្វ្រកអានឯក
ស្ថររបស់្អនកប្រជ្ទាា្ំ ននាេះ មិ្នន ញី នោកអនកប្រជ្ទាា្ំ ននាេះប្រប់ថា «ន តុអវីរនជាភាស្ថដខមរ
មានមូ្លនេទអ-អ »ទាល់ដតនស្ថេះ។ នបីមិ្នប្រប់ពីមូ្លន តុអីុចឹ្ នបីមាននរ្ម្យួស្ួរដខមរនល្ថា «
ន តុអវីរនជាអនកឯ្ហា នអេះអា្ថា ភាស្ថអនកឯ្មានមូ្លនេទអ-អ ?  

បណ្ឌិ ត នៅ ស្ ុន និ្ កប្ម្្គាំនិតគរួពិចារ្ 
 

 

នតីមូ្លនេទននេះនគស្ាំនៅនៅនលីសូ្រភាស្ថដខមរឬក៏ស្ាំនៅនៅនលីការកត់ប្ត្ថសូ្រភាស្ថដខមរនោយ
យកត្ថម្លាំនាាំអកសរប្ព មមី្កនប្បី? ត្ថម្ទមាា ប់ម្កនគដចកអកសរដខមរជាវគា ក ច ដ្ ត ប នគន ញីមានតួ
អកសរ ដដ្លនគថាពកួ«អ»ននាេះ គឺតអួកសរទី១ និ្ទី២កនុ្វគា គឺ ក ខ ច ឆ ដ្ ឋ តល ប ន ចាំដណ្កតអួកសរ
ទី៣និ្ទី៤កនុ្វគា ដូ្ចជា គ   ជ ឈ្ ឌ ឍ ទ ធ ព េ។ កនុ្នស្ស្វគាពកួ «អ» មាន ស្   ឡ ពកួ«
អ » មាន យ រ ល វ។ នបីរាប់ជាគូអ-អ  ភាគនប្ចីនអកសរទី១ គូអ-អ នឹ្អកសរទី៣។ អកសរទី២ភាគនប្ចីន
មានគូអ-អ  ជាម្យួអកសរទី៤ ដូ្ចជា ក គូនឹ្ គ ខ គូនឹ្   ន គូនឹ្េ ជានដី្ម្។ នោយដឡក «ប» ជា
អកសរទី១កនុ្វគាប គាម នគូអ-អ  ជាម្យួតួអកសរទី៣ ដូ្ចនគដូ្ចឯ្នទ ឯតួអកសរទី៣ «ព» ក៏គាម នគូអ-អ  
ដដ្រ។ ន តុអីរនជាអីុចឹ្? សូ្ម្អនកមាន ចាំនណ្េះដឹ្្ខា្អកសរស្ថស្ត្ស្ត នម្ត្ថត ជួយបាំេាឺឲ្យទានន្ និ្
គរួមានដ្ាំន្េះប្ស្ថយយ៉ា្។ សូ្ម្អរគុណ្ទុកជាមុ្ន។ យ៉ា ប់ដម្នដទន នពលនដី្រហាត់ប្រណ្
អាំរញ់មិ្ញ កនុ្កាលសុ្ទធដតអ-អ  ដឹ្្អីុចឹ្មិ្ននលីកនរឿ្ននេះ នាាំដតលាំរកខាួននទ ដតរនជានុ្គូទ
របូតគាំនិតនិយយពីនរឿ្ននេះនៅន យី ក៏បនតនិយយទាា្ំ ទឹកដេនកនៅចុេះ។ ដតស្រនស្រខាីៗរនន យី 
កុាំឲ្យនគធុញនឹ្អាន មិ្នពីនរាេះដូ្ចបទចនប្ម្ៀ្ឬកាំ្ពយឯកឧតដម្ ចាប ពូក កាំ្ពយប្ពេះនរៀម្ ្ 
នឈ្ៀន កាំ្ពយដុ្កទ៍រ ឌុក  ុកនឈ្ឿ្ ជានដី្ម្នឡយីននាេះនទ។ 

ត្ថម្ពិតនៅប្ករម្អនកដដ្លថា ក[k] ខ[kh] ច[c] ឆ [ch] ដ្[d] ល[th] ប[b] ន [ph] ជានដី្ម្ជា
អនឃ្លស្ៈ ម្កពីនគអានត្ថម្សូ្រស្ាំស្ត្ស្កឹតឬរលីថា កាក់ ខាក់ ចាក់ ឆ្ក់ ោក់(អានត្ថម្ដខមរ) ថាក់ រក់
(អានត្ថម្ដខមរ) ដក់ជានដី្ម្។ ដតអវីដដ្លជាសូ្រនឃ្លស្ៈតយួ៉ា ្ គ   ជ ឈ្ ជានដី្ម្ នគអានគាក់ 
ស្ប្មាប់ ត ួគ(ត្ថម្ពិតមិ្នដម្នគាក់នទ ដត [ga]) ឃ្លក់ ស្ប្មាប់ត ួ  (សូ្រពិតគឺ [gha]) ស្ប្មាប់តួ 
ជ នគអានថា ជាក់(សូ្រពិត[ja]) ស្ប្មាប់ត ួឈ្ នគអានថា ្ក់(សូ្រពិត[jha])។ ត្ថម្ពិតននាេះ មាន
ដតសូ្រ[a] នទដដ្លនសាំប្បកបនឹ្សូ្រពយញ្ានៈទាា្ំ ននាេះ គឺគាម នសូ្រ [ea]នឡយី នប្ពាេះសូ្រប្ស្ៈស្ាំស្ត្ស្កឹតគាម ន
អា  គាម នអិ គាម នអ  ជានដី្ម្ននាេះនទ(សូ្ម្នមី្លប្ស្ៈស្ាំស្ត្ស្កឹត និ្ការបនាឺសូ្រប្ស្ៈទាា្ំ ននាេះ)។ ការណ៍្ដដ្ល
នគយកសូ្រ[a]ម្កោក់នសាំ ប្បកបជាម្យួសូ្រពយញ្ា នៈទាា្ំ ននេះនោយស្ថរ[a]ននេះមានសូ្រខាីជា្នគកនុ្សូ្រ
ប្ស្ៈស្ាំស្ត្ស្កឹតនិ្នដី្ម្បសី្ប្មួ្លកនុ្ការអានសូ្រពយញ្ានៈដដ្លប្តនចៀកម្នុស្សធម្មត្ថពិរកចាប់ នបីសូ្រ
ពកួស្ទេះ អនឃ្លស្ៈវញិរតឹដតពិរកចាប់នៅនទៀត សូ្ម្បដីតមា៉ា សុ្ីនកត់ប្ត្ថសូ្រក៏នោយ (អនកសូ្រវទិា
នប្កាយម្កនគនិយម្យក[ə]ម្កនសាំនៅវញិ)។ ដ្ល់នពល ថាសូ្រ [ga] [gha [ja] [jha] ជានដី្ម្រនប្តឹម្
ដត គាក់ ឃ្លក់ ជាក់ ្ក់ អនកសូ្រវទិាចាប់រនថា ដខមរ ថា គាក់ក៏ដូ្ចជាថាកាក់ នប្ពាេះសូ្រពយញ្ាននដី្ម្
ពា ា្បនាឺនចញសូ្ររ[k] ដូ្ចដតគាន  ដូ្នចនេះនបី កាក់ [ka] ត្ថ្នោយត ួក អនឃ្លស្ៈននាេះគាក់ [kea] ត្ថ្
នោយត ួគ ក៏អនឃ្លស្ៈដដ្រ នប្ពាេះដខមរមានថា [ga]ឯ្? រនន័យថាត ួក និ្ គ ស្ប្មាប់ភាស្ថដខមរ 
មានសូ្រ[k] អនឃ្លស្ៈស្ទេះ រនាា្ំ ្ ប្កអូម្ ជាពយញ្ានៈមាត់ (មុ្ខជៈ) ដូ្ចគាន ។  ប្ត្់ចាំណុ្ច ននេះន យី 
ដដ្លអនកប្រជ្ខា្អកសរស្ថស្ត្ស្តម្យួប្ករម្នទៀតបដិ្នស្ធនរឿ្នឃ្លស្ៈអនឃ្លស្ៈកនុ្ពយញ្ានៈដខមរ (សូ្ម្
អាន នក្ វា៉ានស្ថក់ សូ្រស្ទទវទិាដខមរ ភាគ២ ១៩៦៦)ថាមានដតអ-អ ។ ននេះជាកូន មូ្លន តុដដ្លនាាំ 
ឲ្យមានទស្សនៈកនុ្ពយញ្ានៈដខមរ។ មិ្នទាន់ចប់នទ!! 
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សាក្លបងបក្ម្រសាយទាងំម្របថុយពីមូលស តុនាឲំ្យម្លនមូលសេទអ-អ  ក្នងុភាសាខ្មែរ 
 

រ ាំលឹកបនតិចពីនរឿ្អ-អ កនុ្ភាស្ថដខមរ។ នោក  សក មា៉ា នស្ពរ ៉ាូ កនុ្នស្ៀវនៅ La grammaire de la 
langue Khmère(1919)នលីកនឡី្ ថា ពយញ្ានៈដខមរដចកជាពីរពួក គឺពកួអនិ្ពួកអ ។ ពួកអគឺពយញ្ានៈ
្ដដ្លមានប្ស្ៈអ កប់កនុ្ នឹ្  (voyelle inhérent ɒ) ចាំដណ្កពកួអ  គឺពយញ្ា នៈ ដដ្លមានប្ស្ៈអ 
កប់កនុ្ នឹ្ (voyelle inhérent ɔ)។ ប្ត្់ន តុថា ន តុដដ្លនាាំឲ្យនគស្នមតថាមានប្ស្ៈអឬប្ស្ៈកប់
កនុ្តពួយញ្ា នៈ គឺនោកមា៉ា ស្ពរ ៉ាូមិ្ន រននលីកនឡយី។ 

នោកនក្ វា៉ានស្ថក់ កនុ្នស្ៀវនៅ សូ្រស្ទទវទិាដខមរថាពយញ្ានៈដខមរគាម ន នឃ្លស្ៈ អនឃ្លស្ៈនទ 
ដតមានមូ្លនេទ អ-អ ។ នោកថាដតប៉ាុណ្ណឹ ្នោយមិ្នរនពនយល់ថា ន តុអវីរនជាមានមូ្លនេទអ-អ 
ននាេះក៏ នទដដ្រ។ 

នោកយូរ ី អាឡចិស្ថន់ប្ដូ្វចិ នហាា រនហាា នយ៉ាវ កនុ្នស្ៀវនៅ Grammatika khmerskovo 
Yazyka នលីកនឡី្ ពីការដចកប្ស្ៈដខមរជានស្រ(ីsérie)ទី១ និ្ នស្រទីី២ នោយស្ថរតម្ា្់កម្ម(អ-
នឃ្លស្កម្ម)ននសូ្រពយញ្ានៈ ដដ្លចម្ា្ត្ថម្ភាស្ថឥ ឌ្ បុរាណ្ (ស្ាំស្ត្ស្កឹត)។ នោកនហាា រនហាា ញីនយ៉ាវ 
ក៏មិ្នរនពនយល់ពីន តុនាាំឲ្យមានមូ្លនេទអ-អ កនុ្ពយញ្ានៈដខមរននាេះដដ្រ។ មានអនកខាេះនទៀតថា អ-អ  
ជាលកខណ្ៈពិនស្ស្ននភាស្ថដខមរនទៀតន្ ដតក៏មិ្នរននិយយពីន តុនាាំឲ្យមានអ-អ ននាេះនឡយី។ 
នោយស្ថរដតន តុននេះ ខុ្ាំនឹ្ស្ថកលប្ពនយល់ពីន តុនាាំឲ្យមានអ-អ  ។   
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សាក្លបងបក្ម្រសាយទាងំម្របថុយពីមូលស តុនាឲំ្យម្លនមូលសេទអ-អ  ក្នងុភាសាខ្មែរ 
 

រ ាំលឹកបនតិចពីនរឿ្អ-អ កនុ្ភាស្ថដខមរ។ នោក  សក មា៉ា នស្ពរ ៉ាូ កនុ្នស្ៀវនៅ La grammaire de la 
langue Khmère(1919)នលីកនឡី្ ថា ពយញ្ានៈដខមរដចកជាពីរពួក គឺពកួអនិ្ពួកអ ។ ពួកអគឺពយញ្ានៈ
្ដដ្លមានប្ស្ៈអ កប់កនុ្ នឹ្  (voyelle inhérent ɒ) ចាំដណ្កពកួអ  គឺពយញ្ា នៈ ដដ្លមានប្ស្ៈអ 
កប់កនុ្ នឹ្ (voyelle inhérent ɔ)។ ប្ត្់ន តុថា ន តុដដ្លនាាំឲ្យនគស្នមតថាមានប្ស្ៈអឬប្ស្ៈកប់
កនុ្តពួយញ្ា នៈ គឺនោកមា៉ា ស្ពរ ៉ាូមិ្ន រននលីកនឡយី។ 

នោកនក្ វា៉ានស្ថក់ កនុ្នស្ៀវនៅ សូ្រស្ទទវទិាដខមរថាពយញ្ានៈដខមរគាម ន នឃ្លស្ៈ អនឃ្លស្ៈនទ 
ដតមានមូ្លនេទ អ-អ ។ នោកថាដតប៉ាុណ្ណឹ ្នោយមិ្នរនពនយល់ថា ន តុអវីរនជាមានមូ្លនេទអ-អ 
ននាេះក៏ នទដដ្រ។ 

នោកយូរ ី អាឡចិស្ថន់ប្ដូ្វចិ នហាា រនហាា នយ៉ាវ កនុ្នស្ៀវនៅ Grammatika khmerskovo 
Yazyka នលីកនឡី្ ពីការដចកប្ស្ៈដខមរជានស្រ(ីsérie)ទី១ និ្ នស្រទីី២ នោយស្ថរតម្ា្់កម្ម(អ-
នឃ្លស្កម្ម)ននសូ្រពយញ្ានៈ ដដ្លចម្ា្ត្ថម្ភាស្ថឥ ឌ្ បុរាណ្ (ស្ាំស្ត្ស្កឹត)។ នោកនហាា រនហាា ញីនយ៉ាវ 
ក៏មិ្នរនពនយល់ពីន តុនាាំឲ្យមានមូ្លនេទអ-អ កនុ្ពយញ្ានៈដខមរននាេះដដ្រ។ មានអនកខាេះនទៀតថា អ-អ  
ជាលកខណ្ៈពិនស្ស្ននភាស្ថដខមរនទៀតន្ ដតក៏មិ្នរននិយយពីន តុនាាំឲ្យមានអ-អ ននាេះនឡយី។ 
នោយស្ថរដតន តុននេះ ខុ្ាំនឹ្ស្ថកលប្ពនយល់ពីន តុនាាំឲ្យមានអ-អ  ។   
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ឧទទិេក្ថា 
 អតាបទននេះនកតីម្កពីការស្កិាប្ស្ថវប្ជាវរបស់្ខ្ុ ាំរទ ដដ្លពាយម្ដស្វ្យល់និ្ នឆាីយចាំនពាេះស្ាំណួ្រ
របស់្នោកប្គូ នៅ ស្ ុន ដដ្លនោកប្គូដត្ដតរននលីកជាស្ាំណួ្រនឡី្ នៅនលីប ដ្ ញស្្ាម្ន វកប ុកកាំឡុ្
នពលដដ្លនោកប្គូនៅមានជនាម យុនៅនឡយី។ ការរត់ប្់នោកប្គូ នៅ ស្ ុន គជឺាការរត់ប្់ធនធានម្នុស្ស
ដ៏្ស្ាំខាន់មាន ក់របស់្ជាតិដខមរ ជាពិនស្ស្ដននកអកសរស្ថស្ត្ស្ត និ្ភាស្ថវទិា។ កនុ្នាម្ខ្ុ ាំរទជាស្សិ្សមាន ក់ ខ្ុ ាំពតិជា
មានការនស្ថកស្ថដ យយ៉ា ្ខាា ា្ំ  នប្ពាេះម្ិននកឹស្ថម នថានោកប្គូចាកនចញពីពកួខ្ុ ាំយ៉ា ្នលឿនដបបននេះ នោយម្និ
មាននលៃប្តឡប់ម្កវញិរន។ ស្ថន នដ្ដ៏្តូចម្ួយននេះ ខ្ុ ាំរទសូ្ម្ឧទទសិ្ចាំនពាេះវញិ្ហញ ណ្កខនធនោកប្គូ នៅ ស្ ុន និ្
សូ្ម្បួ្ ស្ួ្ឱ្យវញិ្ហញ ណ្កខនធនោកប្គូរននៅកាន់សុ្គតេិពកុាំបីខាន។ 
 
សេចក្ដីស្ដើម 

បញ្ហា ស្ាំនណ្រកនុ្ភាស្ថដខមរប្តវូរនអនកស្ិកានិ្ម្ហាជនទូនៅចាត់ទុកថាម្ិនទាន់មានឯកភាពគាន នៅ
កនុ្ការនប្បីប្រស់្ឱ្យរនប្តឹម្ប្តូវត្ថម្អកខរាវរុិទធរបស់្ពាកយនៅនឡីយនទ នបីនទាេះបជីាគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថ
ដខមរ រនកាំណ្ត់ឱ្យយកវចនានុប្កម្ដខមរជានគាលចាំនពាេះស្ាំនណ្រពាកយយ៉ា ្្ក៏នោយ ក៏នស្មរម្ួយចាំនួននៅ
ដតស្រនស្ររ ាំល្វចនានុប្កម្ជានរឿយៗដដ្រ។ 1 

  នស្មរខាេះនិយម្ស្ាំនណ្រពាកយរាយពា្ា   នស្មរខាេះនិយម្ស្ាំនណ្រពាកយពាកយតប្ម្តួពា្ា ចាំដណ្កនស្មរម្ួយ
ចាំនួននទៀតនិយម្ស្ាំនណ្រពាកយត្ថម្ដបបទាំនាញសូ្រ។ល។ នោយម្ិនរនដ្ឹ្ចាស់្ពីប្បវតតិនិ្ដ្ា្ំ ក់កាលនន
ស្ាំនណ្រទាាំ្ននាេះន្នទ។2  នោយស្ថរដតអតាបទម្ួយននេះមាន លកខណ្ៈជាអតាបទនទិស្សន៍ និ្វភិាគតចិតួច
ទាក់ទ្នឹ្ «វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននបី» ដូ្នចនេះនៅទីននេះ នស្មរសូ្ម្នលីកបងាា ញដូ្ចមានខា្
នប្កាម្ននេះ។ 

ត្ថា្ំ ពីដខមរមានតួអកសរស្ប្មាប់កត់ប្ត្ថសូ្រស្ពទភាស្ថរ ូតម្កទល់នឹ្ នពលននេះ នយី្ ស្ន្កតន ញីថា
ស្ាំនណ្រពាកយដដ្លទាក់ទ្នឹ្  ណ្ ឬ ន ននេះ ប្តូវរននប្បីប្រស់្ម្ិនមានឯកភាពគាន នទ ម្ដ្ នប្បីតួ ណ្ ម្ដ្ នប្បីត ួ
ន ដូ្ចជាពាកយថា អាំននាយ អាំន្យ ឬអនមាន យ... ននេះជាទិដ្ឋភាពពីមុ្នម្កដ៏្យូរអដ្វ្។ ប៉ាុដនតនប្កាយម្កប្តូវ
រននោេះប្ស្ថយបនតចិម្ដ្ៗ ឆា្ត្ថម្ស្ម័្យកាលនីម្យួៗ រ ូតដ្ល់ស្ម័្យដដ្លមានវចនានុប្កម្នប្បីប្រស់្

                                                           
1 ចាំនពាេះនស្មរដដ្លស្រនស្រពាកយខុស្ ឬប្រស្ចាកពីពាកយដដ្លមាននៅកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរដដ្លនរេះពុម្ពប្គាទី៥នៅឆ្ន ាំ១៩៦៧ នោយ

វទិាស្ថា នពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ ប្តូវរននគចាតទុ់កពាកយននាេះថា ខុស្អកខរាវរិុទធ។ 
2 ស្ាំនណ្រពាកយត្ថម្ទាំនាញសូ្រមានទាា្ំ ស្ាំនណ្ររាយពា ា្ន្និ្តប្មួ្តពា ា្ន្។ ចាំនពាេះភាស្ថដខមរ ករណី្ទាំនាញសូ្រមាននៅកនុ្ពា ា្។ 

ប៉ាុដនតនគមិ្នអាចយកចាបទ់ាំនាញសូ្រម្កនធវីការកាំណ្តអ់កខរាវរិុទធរបស្ព់ាកយរនទាា្ំ ប្ស្រ្នឡយី។  
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នដ្ីម្បកីាំណ្ត់អកខរាវរុិទធរបស់្ពាកយ។ នបីនទាេះបីជាវចនានុប្កម្រនពាយម្នោេះប្ស្ថយបញ្ហា អកខរាវរុិទធរបស់្ពាកយ
(ត្ថម្រយៈការនរេះពុម្ពនឡី្ វញិនលីកទ២ី ទី៣ ទី៤ និ្ ទ៥ី) ក៏ពិតដម្ន ក៏ប៉ាុដនតនៅមានបញ្ហា ម្ួយចាំនួននទៀត
ដដ្លនៅនស្ស្ស្ល់ម្ិនទាន់នោេះប្ស្ថយរនចប់ស្ពវប្គប់នៅនឡយី។ តួយ៉ា ្នៅស្ល់ស្ាំនណ្រពាកយម្ួយចាំនួន
ដដ្លវចនានុប្កម្ដខមរម្ិនទាន់រននរៀបចាំឱ្យប្ស្ួលប្ស្បត្ថម្កបួន ឬគាំរូជាធាុ្ម្ួយនៅនឡយីដូ្ចជាពាកយ កាំនចួ 
កាំននៀរ ចាំនួន ចាំនួប ចាំននៀរ តាំននឿ តាំននឿន ស្ាំនឹក ស្ាំនួន ស្ាំននៀ្ និ្ អាំនួត។ល។ ដដ្លកបួនឬគាំរូ នគប្តូវស្រនស្រ
ពាកយទាា្ំ ននេះជាម្យួនឹ្តួអកសរ ណ្ ដតនៅទីននេះនគដបរជាស្រនស្រជាម្ួយនឹ្តអួកសរ ន នៅវញិ។  

ត្ថម្ពិតនៅបញ្ហា ដដ្លទាក់ទ្នឹ្ ស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន វាម្ិនដម្នជានរឿ្លមីដដ្លខ្ុ ាំនទីបនឹ្នលីកនឡី្
នៅនពលននេះននាេះនទ នពាលគមឺានការនលីកនឡី្ ជាយូរម្កន យី ដដ្លនយី្ ន ញីមានដូ្ចខា្នប្កាម្៖ 

នោក នអៀវ នកីស្ ត្ថម្រយៈនស្ៀវនៅ ភាស្ថដខមរ(១៩៤៧) ទាំព័រ៩០ នោករនស្រនស្រថា កនុ ្ស្ម័្យ
បូរាណ្ ពយញ្ានៈមុ្ទធជៈ (cérébrales) ដ្ ឋ ឌ ឍ ណ្ ឡ ន ីយនិ្ ឞ ឝ ទុកស្ប្មាប់នប្បីដតចាំនពាេះពាកយដដ្ល
ម្កពីស្ាំស្ត្ស្កឹត ឬរលី កនុ ្ពាកយដខមរសុ្ទធនោកមិ្ននប្បីនទ។  ប្បស្ិននយី្ ស្ន្កតនូវអវីដដ្លនោកនលកីនឡី្ នៅទី
ននេះ នយី្ អាចយល់រនថាកនុ្ស្ម័្យបុរាណ្  នគនប្បតីួពយញ្ានៈ ណ្ ចាំនពាេះដតពាកយដដ្លម្កពសី្ាំស្ត្ស្កតឹ ឬ រល ី
ម្ិននប្បីចាំនពាេះពាកយដខមរសុ្ទធនទ។ ស្ម័្យបចចុបបននដដ្លដខមរនប្បីតួ ណ្ នដ្ីម្បកីត់ពាកយដខមរសុ្ទធ នោកម្និរននលីក
លម្អិតឱ្យនយី្ រនដ្ឹ្ពតិប្រកដ្នឡយីថា ស្ម្គួរនប្បីឬម្និគួរនប្បី។ 

នោក នក្ វា៉ា ន់ស្ថក់ ត្ថម្រយៈនស្ៀវនៅ សូ្រស្ទទដខមរ ទាំព័រ៧០-៧១ នោករនបងាា ញប្ស្បគាន នឹ្
នោក នអៀវ នកីស្ ដដ្រថា ឯការយកតួ ណ្ ឡ ម្កស្រនស្រដខមរសុ្ទធជាកាំ ុស្នៅវញិ។ តួ ឌ ឍ ណ្ ឡ ទាា្ំ ននេះ
នគរនបន្កីតនឡី្ស្ប្មាប់ដតពាកយរលី-ស្ាំស្ត្ស្កឹតប៉ាុន ណ្ េះ គឺពុាំដម្នពាកយដខមរនទ។ ត្ថម្ការនលីកនឡី្ ននេះតួ ណ្ 
នបីកាល្នគយកវាម្កស្រនស្រឬកត់ប្ត្ថពាកយដខមរសុ្ទធ វាជាកាំ ុស្ នពាលគឺតួ ណ្ ម្ិនប្តូវស្រនស្រចាំនពាេះពាកយ
ដខមរសុ្ទធនឡយី។   
 វចនានុប្កម្ដខមររបស់្វទិាស្ថា នពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ(១៩៦៧) នរេះពុម្ពប្គាទ៥ី ក៏រននធវីការដកដប្ប   
ស្ាំនណ្រពាកយជានប្ចីន កនុ្ននាេះស្ាំនណ្រពាកយដដ្លទាក់ទ្នឹ្ តួពយញ្ានៈ ណ្ និ្ ន ននេះ នយី្ ន ញីមានជា
តឹកត្ថ្ដូ្ចជា៖ ទាំព័រ-ញ- ដ្ាំននៀល ន. ជា ដ្ាំនណ្ៀល (បដូរពី ន>ណ្)។ ទាំព័រ៥៦ ស្ាំនណ្រនម្ពាកយ កាំនចួ និ្  
កាំននៀរ  វចនានុប្កម្រនដណ្នាាំឱ្យស្រនស្រជា កាំណួ្ច និ្ កាំនណ្ៀរ ដបបននេះ (បដូរពីតួ ន>ណ្)។ ទាំព័រ១៤១៩ 
ប្ត្់នម្ពាកយ ស្ាំណួ្រ វចនានុប្កម្បញ្ហា ក់ថា ... ធាា ប់ស្រនស្រជា ស្ាំនួរ ខាេះម្កន ីយ ប៉ាុដនតប្តូវស្រនស្រជា ស្ាំណួ្រ 
វញិឱ្យដូ្ចពាកយឯនទៀត។  ទាំព័រ១៤២១ ស្ាំនណ្រនម្ពាកយ ស្ាំនឹក នោកឱ្យនៅនម្លីពាកយ ស្ាំណឹ្ក ។  
នោយដឡកប្ត្់ស្ាំនណ្រនម្ពាកយនៅទាំព័រដ្នទនទៀត វចនានុប្កម្ម្ិនរនដណ្នាាំឱ្យបដូរតួពី (ន>ណ្) នឡយី  ដូ្ច 
ជាទាំព័រ២១១ មាននម្ពាកយ ចាំនួប ឬ ជាំនបួ, ចាំននួ, ចាំននៀរ។ ទាំព័រ៩៣៧ មាននម្ពាកយ តាំននឿ, តាំននឿន។ ទាំព័រ
១៤២១ មាននម្ពាកយ ស្ាំនួន, ស្ាំននៀ្។ និ្ទាំព័រ១៨៤៨ នម្ពាកយ អាំនួត។ល។ 

នោក លី សុ្វរី ៍ 3 នៅកនុ្អតាបទស្ដីពី ន ជាំនសួ្ ណ្ ល ជាំនសួ្ ឡ  ន តុអវីប្កស្ួ្ អប់រ ាំយុវជននិ្កីឡា
ស្រនស្រដបបននេះ?(២០០៤) ប្ត្់ទាំព័រ២៣ នោករនស្រនស្រថា៖ «ខ្ុ ាំសូ្ម្បញ្ហា ក់ថា ប្កស្ួ្ មិ្នរនបាំរត់អវី
ទាា្ំ អស់្។ មានដតនរៀបអកសរត្ថម្នាទីកនុ ្ពាកយដតប៉ាុនននាេះ»។ 

                                                           
3 នោក លី សុ្វរី ៍គឺជាអតីតគណ្ៈកម្មការស្រនស្រនស្ៀវនៅប្កស្ួ្ អបរ់ ាំ យុវជន និ្កីឡា មាន ក ់ដដ្លប្តូវរនប្កស្ួ្ បញ្ហា ឱ្យប្ករម្នោក
ស្រនស្របនតស្ថន នដ្របស្ន់ខម្រយនកម្ម។ នោយមានការរេិះគនស់្ាំនណ្ររបស្ប់្កស្ួ្  នទីបនោកនធវីគនប្មា្បទស្មាា ស្នៅប៉ាុស្តិ៍អាសីុ្
នស្រ ីពីនលៃទី១ តុោ ២០០៤ ន យីរនច្ប្ក្ជាកូននស្ៀវនៅននេះនឡី្ ។ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

នដ្ីម្បកីាំណ្ត់អកខរាវរុិទធរបស់្ពាកយ។ នបីនទាេះបីជាវចនានុប្កម្រនពាយម្នោេះប្ស្ថយបញ្ហា អកខរាវរុិទធរបស់្ពាកយ
(ត្ថម្រយៈការនរេះពុម្ពនឡី្ វញិនលីកទ២ី ទី៣ ទី៤ និ្ ទ៥ី) ក៏ពិតដម្ន ក៏ប៉ាុដនតនៅមានបញ្ហា ម្ួយចាំនួននទៀត
ដដ្លនៅនស្ស្ស្ល់ម្ិនទាន់នោេះប្ស្ថយរនចប់ស្ពវប្គប់នៅនឡយី។ តួយ៉ា ្នៅស្ល់ស្ាំនណ្រពាកយម្ួយចាំនួន
ដដ្លវចនានុប្កម្ដខមរម្ិនទាន់រននរៀបចាំឱ្យប្ស្ួលប្ស្បត្ថម្កបួន ឬគាំរូជាធាុ្ម្ួយនៅនឡយីដូ្ចជាពាកយ កាំនចួ 
កាំននៀរ ចាំនួន ចាំនួប ចាំននៀរ តាំននឿ តាំននឿន ស្ាំនឹក ស្ាំនួន ស្ាំននៀ្ និ្ អាំនួត។ល។ ដដ្លកបួនឬគាំរូ នគប្តូវស្រនស្រ
ពាកយទាា្ំ ននេះជាម្យួនឹ្តួអកសរ ណ្ ដតនៅទីននេះនគដបរជាស្រនស្រជាម្ួយនឹ្តអួកសរ ន នៅវញិ។  

ត្ថម្ពិតនៅបញ្ហា ដដ្លទាក់ទ្នឹ្ ស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន វាម្ិនដម្នជានរឿ្លមីដដ្លខ្ុ ាំនទីបនឹ្នលីកនឡី្
នៅនពលននេះននាេះនទ នពាលគមឺានការនលីកនឡី្ ជាយូរម្កន យី ដដ្លនយី្ ន ញីមានដូ្ចខា្នប្កាម្៖ 

នោក នអៀវ នកីស្ ត្ថម្រយៈនស្ៀវនៅ ភាស្ថដខមរ(១៩៤៧) ទាំព័រ៩០ នោករនស្រនស្រថា កនុ ្ស្ម័្យ
បូរាណ្ ពយញ្ានៈមុ្ទធជៈ (cérébrales) ដ្ ឋ ឌ ឍ ណ្ ឡ ន ីយនិ្ ឞ ឝ ទុកស្ប្មាប់នប្បីដតចាំនពាេះពាកយដដ្ល
ម្កពីស្ាំស្ត្ស្កឹត ឬរលី កនុ ្ពាកយដខមរសុ្ទធនោកមិ្ននប្បីនទ។  ប្បស្ិននយី្ ស្ន្កតនូវអវីដដ្លនោកនលកីនឡី្ នៅទី
ននេះ នយី្ អាចយល់រនថាកនុ្ស្ម័្យបុរាណ្  នគនប្បតីួពយញ្ានៈ ណ្ ចាំនពាេះដតពាកយដដ្លម្កពសី្ាំស្ត្ស្កតឹ ឬ រល ី
ម្ិននប្បីចាំនពាេះពាកយដខមរសុ្ទធនទ។ ស្ម័្យបចចុបបននដដ្លដខមរនប្បីតួ ណ្ នដ្ីម្បកីត់ពាកយដខមរសុ្ទធ នោកម្និរននលីក
លម្អិតឱ្យនយី្ រនដ្ឹ្ពតិប្រកដ្នឡយីថា ស្ម្គួរនប្បីឬម្និគួរនប្បី។ 

នោក នក្ វា៉ា ន់ស្ថក់ ត្ថម្រយៈនស្ៀវនៅ សូ្រស្ទទដខមរ ទាំព័រ៧០-៧១ នោករនបងាា ញប្ស្បគាន នឹ្
នោក នអៀវ នកីស្ ដដ្រថា ឯការយកតួ ណ្ ឡ ម្កស្រនស្រដខមរសុ្ទធជាកាំ ុស្នៅវញិ។ តួ ឌ ឍ ណ្ ឡ ទាា្ំ ននេះ
នគរនបន្កីតនឡី្ស្ប្មាប់ដតពាកយរលី-ស្ាំស្ត្ស្កឹតប៉ាុន ណ្ េះ គឺពុាំដម្នពាកយដខមរនទ។ ត្ថម្ការនលីកនឡី្ ននេះតួ ណ្ 
នបីកាល្នគយកវាម្កស្រនស្រឬកត់ប្ត្ថពាកយដខមរសុ្ទធ វាជាកាំ ុស្ នពាលគឺតួ ណ្ ម្ិនប្តូវស្រនស្រចាំនពាេះពាកយ
ដខមរសុ្ទធនឡយី។   
 វចនានុប្កម្ដខមររបស់្វទិាស្ថា នពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ(១៩៦៧) នរេះពុម្ពប្គាទ៥ី ក៏រននធវីការដកដប្ប   
ស្ាំនណ្រពាកយជានប្ចីន កនុ្ននាេះស្ាំនណ្រពាកយដដ្លទាក់ទ្នឹ្ តួពយញ្ានៈ ណ្ និ្ ន ននេះ នយី្ ន ញីមានជា
តឹកត្ថ្ដូ្ចជា៖ ទាំព័រ-ញ- ដ្ាំននៀល ន. ជា ដ្ាំនណ្ៀល (បដូរពី ន>ណ្)។ ទាំព័រ៥៦ ស្ាំនណ្រនម្ពាកយ កាំនចួ និ្  
កាំននៀរ  វចនានុប្កម្រនដណ្នាាំឱ្យស្រនស្រជា កាំណួ្ច និ្ កាំនណ្ៀរ ដបបននេះ (បដូរពីតួ ន>ណ្)។ ទាំព័រ១៤១៩ 
ប្ត្់នម្ពាកយ ស្ាំណួ្រ វចនានុប្កម្បញ្ហា ក់ថា ... ធាា ប់ស្រនស្រជា ស្ាំនួរ ខាេះម្កន ីយ ប៉ាុដនតប្តូវស្រនស្រជា ស្ាំណួ្រ 
វញិឱ្យដូ្ចពាកយឯនទៀត។  ទាំព័រ១៤២១ ស្ាំនណ្រនម្ពាកយ ស្ាំនឹក នោកឱ្យនៅនម្លីពាកយ ស្ាំណឹ្ក ។  
នោយដឡកប្ត្់ស្ាំនណ្រនម្ពាកយនៅទាំព័រដ្នទនទៀត វចនានុប្កម្ម្ិនរនដណ្នាាំឱ្យបដូរតួពី (ន>ណ្) នឡយី  ដូ្ច 
ជាទាំព័រ២១១ មាននម្ពាកយ ចាំនួប ឬ ជាំនបួ, ចាំននួ, ចាំននៀរ។ ទាំព័រ៩៣៧ មាននម្ពាកយ តាំននឿ, តាំននឿន។ ទាំព័រ
១៤២១ មាននម្ពាកយ ស្ាំនួន, ស្ាំននៀ្។ និ្ទាំព័រ១៨៤៨ នម្ពាកយ អាំនួត។ល។ 

នោក លី សុ្វរី ៍ 3 នៅកនុ្អតាបទស្ដីពី ន ជាំនសួ្ ណ្ ល ជាំនសួ្ ឡ  ន តុអវីប្កស្ួ្ អប់រ ាំយុវជននិ្កីឡា
ស្រនស្រដបបននេះ?(២០០៤) ប្ត្់ទាំព័រ២៣ នោករនស្រនស្រថា៖ «ខ្ុ ាំសូ្ម្បញ្ហា ក់ថា ប្កស្ួ្ មិ្នរនបាំរត់អវី
ទាា្ំ អស់្។ មានដតនរៀបអកសរត្ថម្នាទីកនុ ្ពាកយដតប៉ាុនននាេះ»។ 

                                                           
3 នោក លី សុ្វរី ៍គឺជាអតីតគណ្ៈកម្មការស្រនស្រនស្ៀវនៅប្កស្ួ្ អបរ់ ាំ យុវជន និ្កីឡា មាន ក ់ដដ្លប្តូវរនប្កស្ួ្ បញ្ហា ឱ្យប្ករម្នោក
ស្រនស្របនតស្ថន នដ្របស្ន់ខម្រយនកម្ម។ នោយមានការរេិះគនស់្ាំនណ្ររបស្ប់្កស្ួ្  នទីបនោកនធវីគនប្មា្បទស្មាា ស្នៅប៉ាុស្តិ៍អាសីុ្
នស្រ ីពីនលៃទី១ តុោ ២០០៤ ន យីរនច្ប្ក្ជាកូននស្ៀវនៅននេះនឡី្ ។ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

ឧ. នកាស្ > នខាន ស្ > កាំននាស្ (មិ្ននប្បី ណ្ ដតនប្បី ន ត្ថម្រូបភាពកាំោយ) 
 ស្្ > ស្ន្ > ស្ាំន្ (មិ្ននប្បី ណ្ ដតនប្បី ន ត្ថម្រូបភាពកាំោយ) ...  
 នោយនយ្ត្ថម្កបួនវចនានុប្កម្ដខមរ 
 ស្ថៃ ត់ > ស្ាំងាត់, ប្ស្ស់្ > ស្ាំរស់្ 
 ដស្្្ > ស្ាំដញ្, នស្ញ្ > ស្ាំនញញ ...។ 
 ដតនបីទុកជាយកនគាលការណ៍្ននេះម្កនធវីក៏នោយ ក៏កនុ ្នស្ៀវនៅប្កស្ួ្អប់រ ាំ នៅមានអកសរ ណ្ និ្ ឡ នពញ
នស្ៀវនៅ។ .... នបីពយញ្ានៈ ណ្ មាននជី្អាចយកម្កជាំនួស្នជី្ ន រនននាេះ ចុេះន តុអវីរនជានស្ៀវនៅ
វចនានុប្កម្ទាា្ំ មូ្ល គាម ននន្ីនជី្ ណ្ នៅពាកយ្ម្ួយនឡីយ? ការបាំរត់អកសរ ន៉ា + ល៉ា ប្តូវដូ្ររ ាំោយកបួន
វចនានុប្កម្ដខមរនិ្ឯកស្ថរននស្ៗនទៀតទាា្ំ អស់្។  ការបងាា ញម្កននេះនាាំនយី្ ឱ្យដ្ឹ្ថា នពលននាេះមានការទិេះ
នតៀនស្ាំនណ្ររបស់្ប្កស្ួ្ នោយនចាទប្បកាន់ថា ប្កស្ួ្ ច្់លុបបាំរត់តួពយញ្ានៈ ន ប៉ាុដនតនោករនបញ្ហា ក់ថា
ម្ិនមានតួពយញ្ានៈ្ម្យួប្តូវរនលុបបាំរត់នទ។ 

ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ ស្ប្ម្្ព់ាកយដដ្លស្រនស្រជាម្ួយ «ណ្» (មិ្នស្រនស្រជាម្ួយ «ន» នទ) និ្
ពាកយដដ្លស្រនស្រជាម្យួ «ឡ» ឬជាពា្ាតប្ម្ួត (មិ្នស្រនស្រជាម្ួយ «ល» នទ) (២០០៨) ក៏រនប្ស្្់ពាកយ
ដដ្លមានស្រនស្រជាម្ួយនឹ្តួ ណ្ និ្ ន ននេះពីវចនានុប្កម្ដខមរ(នរេះពុម្ពប្គាទ៥ី)ដដ្រ ប៉ាុដនតស្ប្ម្្់    នៅកនុ្
ទិដ្ឋភាពជាពាកយកមាា យដដ្លមានជាប់ទាក់ទ្នៅនឹ្ប្បេពពាកយរសឹ្និ្ននត់កមាា យដត និ្ម្ិនមានការបក
ប្ស្ថយឱ្យរនជាក់ចាស់្ពីមូ្លន តុដដ្លនាាំឱ្យស្រនស្រជាម្ួយតួ ណ្ ឬ ន នឡយី។ 

នោកស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត ច័នទ ស្ាំណ្ពវ ទាក់ទ្នឹ្ ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន នយី្ អាចស្ន្ខបរនបីចាំណុ្ច
ដូ្ចតនៅ៖ ទី១ នបីមានសូ្រអានជាពួក អ ប្តូវស្រនស្រនឹ្  ណ្ ដតនបីសូ្រអានជាពកួ អ  ប្តូវស្រនស្រនឹ្ ន។
ឧទា រណ៍្ នាាំ នា្ នាំ នាម្ នៅ។ល។ ្ ្ស់្ នណ្េះ នណ្ាី យ។ល។ ទី២ នោករននលីកនឡី្ ទាក់ទ្
នឹ្ពាកយខចពីីរលីម្ួយចាំនួនមានស្ាំនណ្រនិ្សូ្រអានម្ិនប្ស្បត្ថម្ការប្បកបសូ្រននភាស្ថដខមរដដ្លមានមូ្ល 
នេទ អ-អ ។ នពាលគឺសូ្រ អ ដតកត់នឹ្  ន ន យីសូ្រ អ  ដបរជាកត់នឹ្  ណ្។ ឧទា រណ៍្ នស្នា ស្ថស្នា(សូ្រ 
អ ដតកត់នឹ្ ន) និ្  ប្បនពណី្ នប្បស្ណី្យ ៍រដ្ឋបបនវណី្(សូ្រ អ  ដតកត់នឹ្ ណ្)។ និ្ ទី៣ នោករននលកី
នឡី្ ទាក់ទ្នឹ្បញ្ហា  ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន (កនុ្ពាកយកមាា យ) ត្ថម្រយៈននត់ដជក [-អ’ម្/ន-] ឬ [-អ’ម្/ណ្-] 
នោយរននដល់ជាដ្ាំន្េះប្ស្ថយថា នបីកមាា យនចញពីពាកយឫស្ដដ្លពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាមានសូ្រ អ ប្តូវនប្បនីនត់ 
[-អ’ម្/ណ្-]។ ន យីនបីឫស្មានសូ្រ អ  នគប្តូវនប្បីននត់ដជក[-អ’ម្/ន-]។ (ច័នទ ស្ាំណ្ពវ, ២០១២ : ២៤-២៦)។       

ខា្នប្កាម្ននេះគឺជានស្ចកដខីាេះៗដដ្លខ្ុ ាំរនស្ន្កតពិនតិយនលីបញ្ហា  ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ដដ្លស្ន្ខបជា
រមួ្មានបីចាំណុ្ច។ នបីនទាេះបជីាចាំណុ្ច្ម្ួយននាេះម្ិនដម្នជាបញ្ហា នចាទខាា ា្ំ ចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន ក៏
នោយ ក៏ទាា្ំ ននេះជាអវីដដ្លនយី្ ស្ន្កតន ញីមាននៅកនុ្ភាស្ថដខមរនយី្ ដដ្រ។ 
១- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុកនុ្ពាកយដដ្លដខមរខចពីីបរនទស្ 
 ប្គប់ភាស្ថនៅកនុ្នោកម្ិនមានភាស្ថ្ម្ួយសុ្ទធោច់នោយដឡកពីនគ ដដ្លម្ិនពាក់ព័នធនឹ្ ភាស្ថ
ដ្នទ្ម្យួននាេះនឡយី នពាលគឺវាដត្មានទាំនាក់ទាំន្គាន នៅកនុ្ប្កបខណ្ឌ ននកម្ចីពាកយ វធិីបន្កីតពាកយ ឬកបួន
នវយាករណ៍្។ល។ ដូ្នចនេះន យី នទីបមានការដប្ដចកភាស្ថជាអម្បូរ ប្ករម្ និ្ប្បនេទ នៅត្ថម្ទាំនាក់ទាំន្ដដ្ល
វាមានប្បហាក់ប្បដ លគាន ។  នលីស្ពីននេះនបីនទាេះបីជាភាស្ថឋតិនៅកនុ្អម្បូរននស្គាន    ក៏វាអាចមានទាំនាក់ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ទាំន្គាន នៅកនុ្ប្កបខណ្ឌ្ម្ួយដដ្រ។ តួយ៉ា ្ភាស្ថរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ជាភាស្ថឋតិកនុ្អម្បូរឥណ្ឌូ អឺរ ៉ាបុ ចាំដណ្ក
ភាស្ថដខមរឋតិកនុ្អម្បូរអូស្ត្ស្តអូាសុ្ីយ៉ា ទកិ ដតកនុ្ភាស្ថដខមរមាននប្បីប្រស់្កបួននវយាករណ៍្ដបបរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត-
ដខមរ ោយឡាំគាន  និ្មានខចីពាកយពីភាស្ថរល-ីស្ាំស្ត្ស្កតឹយ៉ា ្នប្ចីន។ នៅកនុ្ការខចីពាកយពរីល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ដខមរម្និ
រនខចមី្កទាា្ំ ដុ្លននាេះនឡយី នពាលគនឺធវដីខមរនយីកម្មឱ្យមានលកខណ្ៈជាដខមរ ឱ្យប្ស្លួប្ស្បស្ប្មាប់ដខមរនប្ប ី  ប្រ
ស់្។ ម្ិនថាដតចាំនពាេះកម្ចពីាកយពីភាស្ថរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ទដិ្ឋភាពដខមរនីយកម្មធាំៗបីនលីពាកយកម្ចីពីបរនទស្ គឺ  ស្ាំ
នណ្រនីយកម្ម ស្ាំណូ្រនយីកម្ម និ្ន័យនីយកម្ម។ ស្ាំនណ្រនីយកម្ម ដខមរម្និមានការដកដប្បឱ្យឃ្លា តឆ្ៃ យពី និរុតតិ
ស្ថស្ត្ស្តរបស់្ភាស្ថនដ្មី្ប៉ាុនាម ននឡយី ទាា្ំ ប្បព័នធស្ាំនណ្រពាកយ និ្ពយញ្ានៈឬប្ស្ៈ ភាគនប្ចីននយី្ រកាម្ិនដកដប្ប 
ដតក៏មានម្យួចាំននួដដ្លនយី្ មានដលម្លយស្ាំនណ្រខាេះៗ(នយី្ នប្បីវណ្ណយុតតិម្យួចាំននួដូ្ចជា ួ ៍ួ័ និ្ ួៈ ជា
នដ្ីម្) ឧទា រណ៍្ពាកយ នវយាករណ្(រ.) នវយករណ្(ស្ាំ.) ដ្ល់ម្កដខមរជា នវយាករណ៍្ ពាកយ េយ (ស្ាំ.រ.) 
ដ្ល់ម្កដខមរជា េ័យ និ្ពាកយ អាស្ន(ស្ាំ.រ.) ដ្ល់ម្កដខមរជា អាស្នៈ។ល។ ស្ាំណូ្រនយីកម្ម មានការដកដប្ប
នស្ទីរដតទាា្ំ ប្ស្រ្ ឱ្យម្កជាដខមរ នដ្ីម្បបី្ស្លួនិយយឬប្ស្លួអាន ឧទា រណ៍្ពាកយ សុ្វណ្ណ (រ.ស្ាំ. អាចអានថា 
សុ្វា៉ា ន់ណ្ៈ ដខមរអានថា សុ្វា៉ា ន់) និ្ ជន(រលីអាន ជៈនៈ ដខមរអានថា ជន់)។ល។  
ចាំដណ្កឯន័យនីយកម្ម មាននប្បីឃ្លា តន័យតិចតចួបាំនុតពីពាកយនដ្ីម្របស់្នគ ដូ្ចជាដខមរនប្ប ីស្ថម្ញ្ញ(រ.) ឬ ស្ថ
មានយ(ស្ាំ.) ស្ាំនៅន័យននស្គាន  និ្ ស្ងាខ រ(រ.) ឬ ស្ាំស្ថរ(ស្ាំ.) ឬ ស្្ារ(ស្ាំ.រ.)។ល។ 
 ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុកនុ្ពាកយកម្ចីដដ្លដខមរខចពីីបរនទស្ មានទាា្ំ នៅនដ្ីម្ពា្ា ក ដ្ លពា្ា និ្
ចុ្ពា្ា ន យីម្ិនដម្នមានដតកម្ចីពរីល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ប៉ាុន ណ្ េះនទ ដដ្លន ញីមានដូ្ចតនៅ៖ 
ក- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុនៅនដី្ម្ពា ា្ននពាកយកម្ច ី
- កម្ចីពីរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ 

ឧទា រណ៍្៖ នកខតតឫកស នគរ នទី នពវ នបុាំស្កលិ្ា នភា នរក នរនាល នរបតី នាគ នានា នាម្ នាយក។ល។ 
នៅកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរនរេះពុម្ពប្គាទី៥ ឆ្ន ាំ១៩៦៧ ប្ត្់នម្ពាកយននដីម្នោយពយញ្ានៈ ណ្ ចាប់ពីទាំព័រ៣២៨ដ្ល់
ទាំព័រ៣៣១ នយី្ ស្ន្កតន ញីថាម្ិនមានពាកយកម្ចីពីរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ដដ្លននដមី្នោយតពួយញ្ានៈ ណ្ ជាពយញ្ានៈ
នដ្ីម្ពា្ា នៅកនុ្វចនានុប្កម្នឡយី។ 

- កម្ចីពីនស្ៀម្៖ 
ឧទា រណ៍្៖ ្ម្ប្ស្្់ ដណ្ណ្ន ្ាំននួ  ្ា្ំ (ឬហាន ា្ំ )។ល។ ននន(ខចីប្តឡប់ម្កវញិ)។ នស្ៀម្កត់
ពាកយទាា្ំ ននេះ នឹ្ តួ ន ទាា្ំ អស់្។ 

- កម្ចីពីររា ា្ំ ៖ 
ឧទា រណ៍្៖ នីឡុ្។   

- កម្ចីពីយួន៖ 
ឧទា រណ៍្៖ ននឿក។ 
 ស្រុបម្ក ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុនៅនដ្ីម្ពា្ាននពាកយកម្ចីពីបរនទស្ម្កស្រនស្រនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ
មាននលចនឡី្ នូវទដិ្ឋភាពពីរយ៉ា ្យ៉ា ្តចិគឺ ទី១រកាស្ាំនណ្រនៅដ្ដដ្ល និ្ទ២ីគឺដា ស់្បដូរស្ាំនណ្រព ី ន>ណ្ 
ឬពី ណ្>ន នោយនយី្ ម្ិននប្បីការកត់ប្ត្ថជា ន៉ា ឬ *ណ្  គនឺដ្ីម្បរីកាស្ាំណូ្រនដ្ីម្ននពាកយរបស់្នគ។  
ខ- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុនៅក ដ្ លពា ា្ននពាកយកម្ចី 4    

                                                           
4 សូ្ម្នមី្លទិនននយ័ប្ត្ឧ់បស្ម្ពនធ១ ប្ត្ទ់ាំពរ័១០។ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ទាំន្គាន នៅកនុ្ប្កបខណ្ឌ្ម្ួយដដ្រ។ តួយ៉ា ្ភាស្ថរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ជាភាស្ថឋតិកនុ្អម្បូរឥណ្ឌូ អឺរ ៉ាបុ ចាំដណ្ក
ភាស្ថដខមរឋតិកនុ្អម្បូរអូស្ត្ស្តអូាសុ្ីយ៉ា ទកិ ដតកនុ្ភាស្ថដខមរមាននប្បីប្រស់្កបួននវយាករណ៍្ដបបរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត-
ដខមរ ោយឡាំគាន  និ្មានខចីពាកយពីភាស្ថរល-ីស្ាំស្ត្ស្កតឹយ៉ា ្នប្ចីន។ នៅកនុ្ការខចីពាកយពរីល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ដខមរម្និ
រនខចមី្កទាា្ំ ដុ្លននាេះនឡយី នពាលគនឺធវដីខមរនយីកម្មឱ្យមានលកខណ្ៈជាដខមរ ឱ្យប្ស្លួប្ស្បស្ប្មាប់ដខមរនប្ប ី  ប្រ
ស់្។ ម្ិនថាដតចាំនពាេះកម្ចពីាកយពីភាស្ថរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ទដិ្ឋភាពដខមរនីយកម្មធាំៗបីនលីពាកយកម្ចីពីបរនទស្ គឺ  ស្ាំ
នណ្រនីយកម្ម ស្ាំណូ្រនយីកម្ម និ្ន័យនីយកម្ម។ ស្ាំនណ្រនីយកម្ម ដខមរម្និមានការដកដប្បឱ្យឃ្លា តឆ្ៃ យពី និរុតតិ
ស្ថស្ត្ស្តរបស់្ភាស្ថនដ្មី្ប៉ាុនាម ននឡយី ទាា្ំ ប្បព័នធស្ាំនណ្រពាកយ និ្ពយញ្ានៈឬប្ស្ៈ ភាគនប្ចីននយី្ រកាម្ិនដកដប្ប 
ដតក៏មានម្យួចាំននួដដ្លនយី្ មានដលម្លយស្ាំនណ្រខាេះៗ(នយី្ នប្បីវណ្ណយុតតិម្យួចាំននួដូ្ចជា ួ ៍ួ័ និ្ ួៈ ជា
នដ្ីម្) ឧទា រណ៍្ពាកយ នវយាករណ្(រ.) នវយករណ្(ស្ាំ.) ដ្ល់ម្កដខមរជា នវយាករណ៍្ ពាកយ េយ (ស្ាំ.រ.) 
ដ្ល់ម្កដខមរជា េ័យ និ្ពាកយ អាស្ន(ស្ាំ.រ.) ដ្ល់ម្កដខមរជា អាស្នៈ។ល។ ស្ាំណូ្រនយីកម្ម មានការដកដប្ប
នស្ទីរដតទាា្ំ ប្ស្រ្ ឱ្យម្កជាដខមរ នដ្ីម្បបី្ស្លួនិយយឬប្ស្លួអាន ឧទា រណ៍្ពាកយ សុ្វណ្ណ (រ.ស្ាំ. អាចអានថា 
សុ្វា៉ា ន់ណ្ៈ ដខមរអានថា សុ្វា៉ា ន់) និ្ ជន(រលីអាន ជៈនៈ ដខមរអានថា ជន់)។ល។  
ចាំដណ្កឯន័យនីយកម្ម មាននប្បីឃ្លា តន័យតិចតចួបាំនុតពីពាកយនដ្ីម្របស់្នគ ដូ្ចជាដខមរនប្ប ីស្ថម្ញ្ញ(រ.) ឬ ស្ថ
មានយ(ស្ាំ.) ស្ាំនៅន័យននស្គាន  និ្ ស្ងាខ រ(រ.) ឬ ស្ាំស្ថរ(ស្ាំ.) ឬ ស្្ារ(ស្ាំ.រ.)។ល។ 
 ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុកនុ្ពាកយកម្ចីដដ្លដខមរខចពីីបរនទស្ មានទាា្ំ នៅនដ្ីម្ពា្ា ក ដ្ លពា្ា និ្
ចុ្ពា្ា ន យីម្ិនដម្នមានដតកម្ចីពរីល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ប៉ាុន ណ្ េះនទ ដដ្លន ញីមានដូ្ចតនៅ៖ 
ក- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុនៅនដី្ម្ពា ា្ននពាកយកម្ច ី
- កម្ចីពីរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ 

ឧទា រណ៍្៖ នកខតតឫកស នគរ នទី នពវ នបុាំស្កលិ្ា នភា នរក នរនាល នរបតី នាគ នានា នាម្ នាយក។ល។ 
នៅកនុ្វចនានុប្កម្ដខមរនរេះពុម្ពប្គាទី៥ ឆ្ន ាំ១៩៦៧ ប្ត្់នម្ពាកយននដីម្នោយពយញ្ានៈ ណ្ ចាប់ពីទាំព័រ៣២៨ដ្ល់
ទាំព័រ៣៣១ នយី្ ស្ន្កតន ញីថាម្ិនមានពាកយកម្ចីពីរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ដដ្លននដមី្នោយតពួយញ្ានៈ ណ្ ជាពយញ្ានៈ
នដ្ីម្ពា្ា នៅកនុ្វចនានុប្កម្នឡយី។ 

- កម្ចីពីនស្ៀម្៖ 
ឧទា រណ៍្៖ ្ម្ប្ស្្់ ដណ្ណ្ន ្ាំននួ  ្ា្ំ (ឬហាន ា្ំ )។ល។ ននន(ខចីប្តឡប់ម្កវញិ)។ នស្ៀម្កត់
ពាកយទាា្ំ ននេះ នឹ្ តួ ន ទាា្ំ អស់្។ 

- កម្ចីពីររា ា្ំ ៖ 
ឧទា រណ៍្៖ នីឡុ្។   

- កម្ចីពីយួន៖ 
ឧទា រណ៍្៖ ននឿក។ 
 ស្រុបម្ក ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុនៅនដ្ីម្ពា្ាននពាកយកម្ចីពីបរនទស្ម្កស្រនស្រនៅកនុ្ភាស្ថដខមរ
មាននលចនឡី្ នូវទដិ្ឋភាពពីរយ៉ា ្យ៉ា ្តចិគឺ ទី១រកាស្ាំនណ្រនៅដ្ដដ្ល និ្ទ២ីគឺដា ស់្បដូរស្ាំនណ្រព ី ន>ណ្ 
ឬពី ណ្>ន នោយនយី្ ម្ិននប្បីការកត់ប្ត្ថជា ន៉ា ឬ *ណ្  គនឺដ្ីម្បរីកាស្ាំណូ្រនដ្ីម្ននពាកយរបស់្នគ។  
ខ- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុនៅក ដ្ លពា ា្ននពាកយកម្ចី 4    

                                                           
4 សូ្ម្នមី្លទិនននយ័ប្ត្ឧ់បស្ម្ពនធ១ ប្ត្ទ់ាំពរ័១០។ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

- កម្ចីពីរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ 
ឧទា រណ៍្៖ ច ឌ្ ល ជនន ីតស្ត្នតី ធរណិ្ស្ត្នទ និនាន ការ និនាន ទ ប ណ្ ការ ប ណ្ ល័យ។ល។ នៅទីននេះគឺនយី្ រកា
ស្ាំនណ្រពាកយនដ្ីម្ទាា្ំ ប្ស្រ្ ។ 
គ- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុឬពយញ្ានៈប្បកបចុ្ពា ា្ននពាកយកម្ច ី

 ស្ញ្ហញ ណ្នវយាករណ៍្ប្បនពណី្រនឱ្យនយី្ ដ្ឹ្ថា ពយញ្ានៈប្បកប ណ្ ខា្ចុ្ស្មាា ល់ជាពាកយកម្ចីពី
ភាស្ថរលនីិ្ស្ាំស្ត្ស្កឹត ដូ្ចជាពាកយ កសិ្ណ្ នកណ្ឌ  នកាណ្ កសិណ្ កសីណ្ េិរុណ្ ប្បមាណ្ ប្រណ្ និ្       ពិ
ណ្។ល។ ការនលកីនឡី្ ននេះម្ិនមានអវីខុស្ននាេះនទ នប្ពាេះនបីនយ្ត្ថម្ទិននន័យស្ប្ម្្់ពាកយប្បកបនឹ្ ណ្ នៅ
កនុ្ភាស្ថដខមរ នយី្ ន ញីថាវាជាពាកយកម្ចមី្កពីភាស្ថរលី-ស្ាំស្ត្ស្កឹត ទាា្ំ អស់្។ ចាំដណ្កពយញ្ានៈប្បកប ន ខា្
ចុ្មានទាា្ំ ចាំនពាេះពាកយដខមរសុ្ទធ ពាកយកម្ចពីីរល-ីស្ាំស្ត្ស្កតឹ កម្ចពីីនស្ៀម្ កម្ចីពោីវ កម្ចពីីចិន កម្ចីពីជាវ  កម្ចពីីរ
រា ា្ំ ។ល។ 5  នោយស្ថរវាម្ិនដម្នជាបញ្ហា នចាទស្ាំខាន់ ដូ្នចនេះខ្ុ ាំសូ្ម្ម្ិនលម្អិតប្ត្់ចាំណុ្ចននេះនទ។   
 
២- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុម្យួនៅកនុ្ននត់កមាា យ 
 ការបន្កីតពាកយនោយវធិីកមាា យ ជាវធិីដ៏្ស្ាំខាន់ម្ួយស្ប្មាប់ភាស្ថកនុ្ប្ករម្ម្ន-ដខមរ ន យីដដ្លនៅកនុ្
ភាស្ថដខមរនយី្ អាចបន្កតីពាកយរនយ៉ា ្នប្ចនីស្ម្បូរដបបន្ដដ្រ។ កនា្ម្កទល់នឹ្នពលននេះ នយី្ រននប្បី
ប្រស់្ននត់កមាា យពីរគឺ ននត់នដ្មី្ និ្ននត់ដជក។ ននត់នដ្មី្ និ្ ននត់ដជក មាននប្ចីនទប្ម្្់ និ្មានដប្ដចកជាននត់
ននស្ៗជានប្ចីននទៀតនៅត្ថម្ទប្ម្្់នមី្ួយៗ ប៉ាុដនតនោយន តុថានៅទីននេះ នយី្ និយយដតចាំនពាេះតួ ណ្ និ្ ន 
ដូ្នចនេះខ្ុ ាំសូ្ម្នលីកយកដតននត់្ដដ្លមានតួ ណ្ ឬ ន ជាចាំដណ្កធាតុនៅកនុ្ននត់ននាេះម្កបងាា ញដតប៉ាុន ណ្ េះ។ 
២.១- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុម្យួនៅកនុ្ននត់នដី្ម្ 

ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន កនុ្ននត់នដ្មី្ម្ួយចាំនួនដូ្ចជា /ក'ណ្-; ក'ន- : kan-/, /គ'ន- : kun-/, /ច'ន- : can-/, 
/ជ'ន- : cun-/, /ដ្'ណ្- ; ដ្'ន- : dan-/, /ទ'ន- : tan-/, /ប'ណ្- ; ប'ន- : ban-/, /ព'ន- : pun-/, /រ'ណ្- ; រ'ន- : 
run-/, /ល'ន- : lun-/, /ស្'ណ្- ; ស្'ន- : san-/, /អ'ណ្- ; អ'ន- : an-/ ... វាម្ិនមានរូបឯករាជយនពញនលញនោយ
ខាួនវានឡយីប្បស្ិនវាឈ្រជាស្ាំនណ្រននត់ដបបននេះ នប្ពាេះបរបិទស្ាំនណ្រននត់កនុ្ទីននេះវាម្និដស្ដ្ជាពាកយ ប៉ាុដនតវា
នឹ្កាា យនៅជាស្ាំនណ្រនពញនលញនៅកនុ្ពាកយកមាា យ។ ជាការពិតទដិ្ឋភាពស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន នៅកនុ្ននត់នដ្ីម្
ទាា្ំ ឡាយននេះ ខ្ុ ាំម្ិនសូ្វន ញី(ឬម្ិនន ញី) នគចាប់អារម្មណ៍្បកប្ស្ថយឱ្យរនទូោយនទ នប្ចីនដតន ញីបក
ប្ស្ថយកនុ្ទិដ្ឋភាពននត់ដជក។ ខា្នប្កាម្ននេះ ខ្ុ ាំនឹ្លប្វភិាគបងាា ញពតីួ ណ្  ឬ ន  នៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ម្ួយចាំនួន
ន យីដដ្លទាញជាគូនធៀបនលីតួ ណ្ និ្  នដូ្ចតនៅននេះ៖ 

២.១.ក- ននត់នដី្ម្ /ក'ណ្-; ក'ន- : kan-/ 
កនុ្ទិដ្ឋភាពននននត់នដ្ីម្ទាា្ំ ននេះនគនប្ចីនដតយល់ថា មូ្លន តុស្រនស្រនឹ្ ណ្ ឬ ន គឺនយ្នៅនលី  

ពយញ្ា នៈនដ្មី្ពា្ាននពាកយរសឹ្។ ប្បស្ិននបពីយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្ជាពួក អ ប្តូវស្រនស្រពាកយកមាា យមាន
តួ ណ្ ដូ្ចជា /ក'ណ្-/ + ដ្ក់(ដ្ ជាពួក អ) > កណ្ដ ក់។ ន យីប្បស្និនបីពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយឫស្ជាពកួ 
អ  ប្តូវស្រនស្រពាកយកមាា យមានតួ ន ដូ្ចជា  /ក’ន-/  +  នប្ទី្ (ទ  ជាពួក  អ )  >  កនស្ត្នទី្ ។  ប៉ាុដនតវាម្ិនដម្នដបប
ននេះទាា្ំ ប្ស្រ្នទ នប្ពាេះនយី្ ចាស់្ជាស្ន្កតន ញីថា មានពយញ្ានៈនដ្មី្ពា្ាននពាកយរសឹ្ម្ួយចាំននួជាពួក អ ដត

                                                           
5 សូ្ម្នមី្លទិនននយ័ប្ត្ឧ់បស្ម្ពនធ១ ប្ត្ទ់ាំពរ័១០។ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ស្ាំនណ្រពាកយកមាា យម្ិនដម្នស្រនស្រនឹ្តួ ណ្ នឡយី ដបរជាម្កស្រនស្រនឹ្តួ ន វញិដូ្ចជា /ក'ន-/ + តុញ > 
កនតុញ, /ប'ន-/ + ត > បនត ...។ ប្ត្់ននេះមូ្លន តុដដ្លស្រនស្រនឹ្ត ួណ្ ឬ ន គឺម្និដម្នម្កពីនគារពត្ថម្មូ្ល
នេទពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយឫស្នឡយី ប៉ាុដនតវាដបរជាអនុនោម្នៅត្ថម្ពយញ្ានៈដដ្លឋតិនៅកនុ្វគាជាម្ួយគាន
នៅវញិនទ។ 6 តួ ណ្ នៅកនុ្វគាជាម្ួយ ដ្ ឋ ឌ ឍ ដូ្នចនេះនបពីាកយឫស្ននដីម្នោយពយញ្ានៈទាា្ំ បួនននេះ និ្ ឋតិកនុ្
ប្កបខណ្ឌ ននននត់ដដ្លនយី្ កាំពុ្និយយនៅនពលននេះ នពាលគឺនគកត់ននត់នោយមានធាតុឬតួ ណ្ ដូ្ចជា /ក’
ណ្-/ + ោច > ក ដ្ ច, /ក’ណ្-/ + ោច់ > ក ដ្ ច់។ល។ ដូ្ចគាន ននេះដដ្រតួ ន នៅកនុ្វគាជាម្ួយ ត ល ទ និ្  
ធ គឺនគកត់ននត់នោយមានធាតុឬតួ ន ដូ្ចជា /ក’ន-/ + ប្ត្ > កស្ត្នត្, /ក’ន-/ + ធាត់ > 
កនាធ ត់។ល។  

២.១.ខ- ននត់នដី្ម្ /ប'ណ្- ; ប'ន- : ban-/ , ននត់នដី្ម្ /ស្'ណ្- ; ស្'ន- : san-/  
និ្ននត់នដី្ម្ /អ’ណ្- ; អ’ន- an : / 

 ចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ណ្  នៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ /ប'ណ្-/, ននត់នដ្មី្ /ស្'ណ្-/ និ្ននត់នដ្ីម្ /អ’ណ្-/  នបីពិនិតយត្ថម្
ទិននន័យពាកយដដ្លប្ស្្់រន 7 គឺមានមូ្លន តុដូ្ចនៅនឹ្ស្ាំនណ្រ ណ្ នៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ /ក’ណ្-/ ដដ្រ។ នោយ
ដឡកចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ន នៅកនុ្ននត់នដ្មី្ /ប'ន-/, ននត់នដ្មី្ /ស្'ន-/  និ្ននត់នដ្ីម្ /អ’ន-/ នប្ៅពីនប្បីជាម្ួយពាកយ
ឫស្ដដ្លមានពយញ្ានៈកនុ្វគាជាម្ួយគាន  វាមានលទធភាពអាចនប្បីជាម្យួពយញ្ានៈនៅកនុ្ប្ករម្នស្ស្វគារនដលម្
នទៀតដូ្ចជា /ប’ន-/ + លឺ > បនាឺ, /ប’ន-/ + ស្ល់ > បនសល់។ល។ /ស្’ន-/ + ោ្ > ស្នាា ្, ល។ 
/ស្’ន-/ + លឹម្ > ស្នាឹម្, /ស្’ន-/ + លឹម្ > ស្នាឹម្, /ស្’ន-/ + នស្ីម្ > ស្ននសមី្។ល។  
/អ’ន-/ + នប្ត្ថក> អនស្ត្នាត ក, /អ’ន-/ + ទាក់ > អនាទ ក់។ល។ នយ្ត្ថម្វចនានុប្កម្ដខមរនរេះពុម្ពប្គាទ៥ី ទាំព័រ៤៩១ 
រនបញ្ហា ក់ឱ្យដ្ឹ្ថា៖ «ន ...  តប្ម្ួតនលីពយញ្ានៈទាា្ំ ៤តកួនុ ្វគារបស់្ខាួ នគឺ ត, ល, ទ, ធ និ្នលីតឯួ្ ន ីយនិ្
នលីពយញ្ានៈនស្ស្វគា៦តគឺួ យ, រ, ល, វ, ស្,   នទៀតន្ ត្ថម្អកខរវធីិដខមរ»។ 
២.២- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុម្យួនៅកនុ្ននត់ដជក  

នប្ៅពីស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ដដ្លជាធាតុម្ួយនៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ នយី្ ក៏នប្បសី្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុកនុ្ននត់
ដជកម្ួយចាំនួនដដ្រ ដូ្ចជា /-អ'ណ្- ; -អ'ន- : -an-/, /-អ'ម្/ណ្- ; -អ'ម្/ន- : -am/n-/, /-អ 'ម្/ន- : -um/n-/, /-
ន- : -n-/, /- អ /ន- : -ɔ/n-/, /-រ/ន- : -rɔ/n-/ ...។ 
 ២.២.១- ននត់ដជក /-អ'ណ្-/ និ្ /-អ'ន-/  : /-an-/   

ចាំនពាេះននត់ /-អ'ណ្-/ ន ញីនប្បីស្ាំនណ្រ ណ្ និ្នប្បីរនដតជាម្ួយពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្ដដ្ល
ជាពួក អ ដូ្ចជា : កាដ ប់ + /-អ'ណ្-/ > ក ដ្ ប់, នដុ ាំ + /-អ'ណ្-/ > បណ្ដុ ាំ ...។ វាដូ្ចគាន នៅនឹ្ ស្ាំនណ្រ ណ្ ដដ្ល
ជាធាតុម្ួយនៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ដដ្រ នប្ពាេះវានប្បីរនដតជាម្ួយពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយឫស្ដដ្លមានសូ្រ អ និ្
ឋតិនៅកនុ្វគាជាម្យួវាដតប៉ាុន ណ្ េះ។ 8 

ចាំនពាេះននត់ /-អ'ន-/ ន ញីមានទិដ្ឋភាពពីរនលចនឡី្ គ៖ឺ ទ១ី ពយញ្ានៈនសាំនដ្មី្នដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្ជា
ពួក អ ដូ្ចជា នតក់ + /-អ'ន-/ > បនតក់, នសាំ + /-អ'ន-/ > បនសាំ....។ 9 នយ្ត្ថម្ឧទា រណ៍្ននេះ នបីនយី្ ដញកពយ
                                                           
6  សូ្ម្នមី្លទិនននយ័កនុ្ឧបស្ម្ពនធ២ ប្ត្ទ់ាំពរ័១៧។ 
7  សូ្ម្នមី្លទិនននយ័កនុ្ឧបស្ម្ពនធ២ ប្ត្ទ់ាំពរ័១៧, ២០។ 
8  សូ្ម្នមី្លទិនននយ័កនុ្ឧបស្ម្ពនធ២ ប្ត្ទ់ាំពរ័២១។ 

 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

45ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ស្ាំនណ្រពាកយកមាា យម្ិនដម្នស្រនស្រនឹ្តួ ណ្ នឡយី ដបរជាម្កស្រនស្រនឹ្តួ ន វញិដូ្ចជា /ក'ន-/ + តុញ > 
កនតុញ, /ប'ន-/ + ត > បនត ...។ ប្ត្់ននេះមូ្លន តុដដ្លស្រនស្រនឹ្ត ួណ្ ឬ ន គឺម្និដម្នម្កពីនគារពត្ថម្មូ្ល
នេទពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយឫស្នឡយី ប៉ាុដនតវាដបរជាអនុនោម្នៅត្ថម្ពយញ្ានៈដដ្លឋតិនៅកនុ្វគាជាម្ួយគាន
នៅវញិនទ។ 6 តួ ណ្ នៅកនុ្វគាជាម្ួយ ដ្ ឋ ឌ ឍ ដូ្នចនេះនបពីាកយឫស្ននដីម្នោយពយញ្ានៈទាា្ំ បួនននេះ និ្ ឋតិកនុ្
ប្កបខណ្ឌ ននននត់ដដ្លនយី្ កាំពុ្និយយនៅនពលននេះ នពាលគឺនគកត់ននត់នោយមានធាតុឬតួ ណ្ ដូ្ចជា /ក’
ណ្-/ + ោច > ក ដ្ ច, /ក’ណ្-/ + ោច់ > ក ដ្ ច់។ល។ ដូ្ចគាន ននេះដដ្រតួ ន នៅកនុ្វគាជាម្ួយ ត ល ទ និ្  
ធ គឺនគកត់ននត់នោយមានធាតុឬតួ ន ដូ្ចជា /ក’ន-/ + ប្ត្ > កស្ត្នត្, /ក’ន-/ + ធាត់ > 
កនាធ ត់។ល។  

២.១.ខ- ននត់នដី្ម្ /ប'ណ្- ; ប'ន- : ban-/ , ននត់នដី្ម្ /ស្'ណ្- ; ស្'ន- : san-/  
និ្ននត់នដី្ម្ /អ’ណ្- ; អ’ន- an : / 

 ចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ណ្  នៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ /ប'ណ្-/, ននត់នដ្មី្ /ស្'ណ្-/ និ្ននត់នដ្ីម្ /អ’ណ្-/  នបីពិនិតយត្ថម្
ទិននន័យពាកយដដ្លប្ស្្់រន 7 គឺមានមូ្លន តុដូ្ចនៅនឹ្ស្ាំនណ្រ ណ្ នៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ /ក’ណ្-/ ដដ្រ។ នោយ
ដឡកចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ន នៅកនុ្ននត់នដ្មី្ /ប'ន-/, ននត់នដ្មី្ /ស្'ន-/  និ្ននត់នដ្ីម្ /អ’ន-/ នប្ៅពីនប្បីជាម្ួយពាកយ
ឫស្ដដ្លមានពយញ្ានៈកនុ្វគាជាម្ួយគាន  វាមានលទធភាពអាចនប្បីជាម្យួពយញ្ានៈនៅកនុ្ប្ករម្នស្ស្វគារនដលម្
នទៀតដូ្ចជា /ប’ន-/ + លឺ > បនាឺ, /ប’ន-/ + ស្ល់ > បនសល់។ល។ /ស្’ន-/ + ោ្ > ស្នាា ្, ល។ 
/ស្’ន-/ + លឹម្ > ស្នាឹម្, /ស្’ន-/ + លឹម្ > ស្នាឹម្, /ស្’ន-/ + នស្ីម្ > ស្ននសមី្។ល។  
/អ’ន-/ + នប្ត្ថក> អនស្ត្នាត ក, /អ’ន-/ + ទាក់ > អនាទ ក់។ល។ នយ្ត្ថម្វចនានុប្កម្ដខមរនរេះពុម្ពប្គាទ៥ី ទាំព័រ៤៩១ 
រនបញ្ហា ក់ឱ្យដ្ឹ្ថា៖ «ន ...  តប្ម្ួតនលីពយញ្ានៈទាា្ំ ៤តកួនុ ្វគារបស់្ខាួ នគឺ ត, ល, ទ, ធ និ្នលីតឯួ្ ន ីយនិ្
នលីពយញ្ានៈនស្ស្វគា៦តគឺួ យ, រ, ល, វ, ស្,   នទៀតន្ ត្ថម្អកខរវធីិដខមរ»។ 
២.២- ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុម្យួនៅកនុ្ននត់ដជក  

នប្ៅពីស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ដដ្លជាធាតុម្ួយនៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ នយី្ ក៏នប្បសី្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន ជាធាតុកនុ្ននត់
ដជកម្ួយចាំនួនដដ្រ ដូ្ចជា /-អ'ណ្- ; -អ'ន- : -an-/, /-អ'ម្/ណ្- ; -អ'ម្/ន- : -am/n-/, /-អ 'ម្/ន- : -um/n-/, /-
ន- : -n-/, /- អ /ន- : -ɔ/n-/, /-រ/ន- : -rɔ/n-/ ...។ 
 ២.២.១- ននត់ដជក /-អ'ណ្-/ និ្ /-អ'ន-/  : /-an-/   

ចាំនពាេះននត់ /-អ'ណ្-/ ន ញីនប្បីស្ាំនណ្រ ណ្ និ្នប្បីរនដតជាម្ួយពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្ដដ្ល
ជាពួក អ ដូ្ចជា : កាដ ប់ + /-អ'ណ្-/ > ក ដ្ ប់, នដុ ាំ + /-អ'ណ្-/ > បណ្ដុ ាំ ...។ វាដូ្ចគាន នៅនឹ្ ស្ាំនណ្រ ណ្ ដដ្ល
ជាធាតុម្ួយនៅកនុ្ននត់នដ្ីម្ដដ្រ នប្ពាេះវានប្បីរនដតជាម្ួយពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយឫស្ដដ្លមានសូ្រ អ និ្
ឋតិនៅកនុ្វគាជាម្យួវាដតប៉ាុន ណ្ េះ។ 8 

ចាំនពាេះននត់ /-អ'ន-/ ន ញីមានទិដ្ឋភាពពីរនលចនឡី្ គ៖ឺ ទ១ី ពយញ្ានៈនសាំនដ្មី្នដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្ជា
ពួក អ ដូ្ចជា នតក់ + /-អ'ន-/ > បនតក់, នសាំ + /-អ'ន-/ > បនសាំ....។ 9 នយ្ត្ថម្ឧទា រណ៍្ននេះ នបីនយី្ ដញកពយ
                                                           
6  សូ្ម្នមី្លទិនននយ័កនុ្ឧបស្ម្ពនធ២ ប្ត្ទ់ាំពរ័១៧។ 
7  សូ្ម្នមី្លទិនននយ័កនុ្ឧបស្ម្ពនធ២ ប្ត្ទ់ាំពរ័១៧, ២០។ 
8  សូ្ម្នមី្លទិនននយ័កនុ្ឧបស្ម្ពនធ២ ប្ត្ទ់ាំពរ័២១។ 

 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

ញ្ានៈនសាំនដ្មី្ពា្ាននពាកយឫស្ វានលចនឡី្ នូវទដិ្ឋភាពពីរនទៀតគឺ ពយញ្ានៈនសាំនដ្ីម្ពា្ាជាសូ្រ អ ទាា្ំ ពីរ នោយ
មានពយញ្ានៈម្ួយឋតិនៅកនុ្ប្ករម្ជាម្ួយ ន និ្ពយញ្ានៈម្យួនទៀតម្ិនឋតិនៅកនុ្ប្ករម្ជាម្ួយ ន នឡយី(វាអាច
ជាពយញ្ានៈនៅកនុ្វគា ឬនស្ស្វគា)។ ទី២ ពយញ្ានៈនសាំនដ្មី្ពា្ាននពាកយរសឹ្ជាសូ្រពួក អ (អាចនកីតនឡី្ ត្ថម្
ទាំនាញសូ្រ(កនុ្ប្កបខណ្ឌ ជាពា្ា)ននពាកយឫស្ មុ្ននឹ្នប្បីននត់ដជកនដ្ីម្បកីមាា យពាកយ) ដូ្ចជា :  
នទុក + /-អ'ន-/ > បនទុក, ស្ទុេះ + /-អ'ន-/ > ស្នទុេះ...។ ន យីកត្ថត កាំណ្ត់ស្ាំនណ្រ ន ជាធាតុម្ួយននស្ាំនណ្រននត់ 
ឬនលចនចញចាស់្ និ្ឯករាជយនពញនលញនៅកនុ្ស្ាំនណ្រននពាកយកមាា យនោយស្ថរដត ធាតុននពយញ្ានៈនសាំនន
ពាកយឫស្ វាមានពយញ្ានៈ្ម្ួយឋតិនៅកនុ្វគាជាម្ួយ ន។ 
 ២.២.២- ននត់ដជក /-អ'ម្/ណ្-/ និ្ /-អ'ម្/ន-/  : /-am/n-/ និ្ /-អ 'ម្/ន-/     

ចាំនពាេះននត់ /-អ'ម្/ណ្-/ ន ញីថា ស្ាំនណ្រ ណ្ កនុ្ពាកយកមាា យអនុនោម្ត្ថម្សូ្រ អ ននពយញ្ានៈនដ្ីម្
ពា្ាននពាកយឫស្ទាា្ំ ប្ស្រ្។ ឧទា រណ៍្ កក + /-អ'ម្/ណ្-/ > កាំណ្ក, ដ្ក + /-អ'ម្/ណ្-/ > ដ្ាំណ្ក, 
តក់ + /-អ'ម្/ណ្-/ > តាំណ្ក់, ច្់ + /-អ'ម្/ណ្-/ > ចាំណ្្់, បក + /-អ'ម្/ណ្-/ > បាំណ្ក, សូ្ក + /-អ'ម្/ណ្-
/ > ស្ាំណូ្ក, អាច + /-អ'ម្/ណ្-/ > អាំ្ច...។ នយី្ ស្ន្កតន ញីមានទិដ្ឋភាពបីនលចនឡី្ គឺ ទ១ី     ស្ាំនណ្
រ ណ្ កនុ្បរបិទននេះវាអនុនោម្ត្ថម្សូ្រ អ ននពាកយឫស្ នប្ពាេះ ណ្ ក៏មានសូ្រឬជាពួក អ ដូ្ចគាន ។ ទី២ ណ្ អាច
មានលទធភាពនប្បីជាម្ួយពាកយឫស្ដដ្លនៅនប្ៅវគាខាួនរន។ និ្ទី៣ ណ្ អាចនប្បីជាស្ាំនណ្រ(ធាតុម្យួ)នដ្ីម្បី
កត់ប្ត្ថពាកយកមាា យដដ្លពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា ា្ននពាកយឫស្ឋតិនៅកនុ្វគា ន(មានតួ ត ជានដ្ីម្) ទីននេះនោយស្ថរ
ដតការកាំណ្ត់ស្ាំនណ្រ ណ្ ប្តវូអនុនោម្ត្ថម្សូ្រ អ ននពាកយឫស្ ។  

ចាំនពាេះននត់ /-អ'ម្/ន-/ ន ញីថាស្ាំនណ្រ ន កនុ្ពាកយកមាា យ ជាស្ាំនណ្រដដ្លរត់ឬចាកពីមូ្លនេទរបស់្
ពយញ្ានៈនដ្មី្ពា្ាននពាកយរសឹ្ ដដ្លត្ថម្ពិតគួរប្តូវស្រនស្រពាកយកមាា យនោយមានតួពយញ្ានៈ ណ្ នទីបប្តមឹ្ប្តូវ
ជា្ នបីនទាេះបីជានប្បីជាម្ួយប្ស្ៈ ួួ នួឿ នួៀ ដដ្លអាចមានសូ្រ អ  ឬទុកថាវាមានសូ្រដូ្ចគាន ក៏នោយចុេះ(ចាំនពាេះ
ខ្ុ ាំនិយយឬអាននចញសូ្រដតម្យួ ដតចាំនពាេះអនកដ្នទប្បដ លជានគនិយយឬអាននចញសូ្រម្ិនដូ្ចគាន  ការននេះ
ស្ប្មាប់សូ្រវទូិ ឬអនកចូលចតិតដននកសូ្រប្រកដ្ជាដ្ឹ្ ចាស់្)។ ទិដ្ឋភាពននេះវានកតីមានចាំនពាេះពាកយម្ួយចាំននួដូ្ច
ជា ចួន + /-អ'ម្/ន-/ > ចាំនួន, ចួប ឬ ជួប + /-អ'ម្/ន-/ > ចាំនួប ឬ ជាំនួប, នចៀរ + /-អ'ម្/ន-/ > ចាំននៀរ, អួត + /-
អ'ម្/ន-/ > អាំនួតល។ល។ ។ ប្ត្់ននេះដដ្រ ក៏ប្តូវពិនិតយនម្លីលាំដណ្នាាំរបស់្ស្នម្ដចស្្ឃ ជួន ្ត ប្ត្់ទាំព័រ-
ញ- ទាំព័រ៥៦ ទាំព័រ១៤១៩ និ្ទាំព័រ១៤២១ ននវចនានុប្កម្ដខមរ ន យីនដ្មី្បឱី្យមានភាពប្តឹម្ប្តូវត្ថម្កបួននិ្
ប្ស្បត្ថម្លាំដណ្នាាំននេះន្ គរួប្តូវស្រនស្រនឹ្តួ ណ្  វញិ។ ស្រុបម្កចាំនពាេះពាកយកមាា យម្ួយចាំននួកនុ្ននត់ /-អ'
ម្/ន-/ ននេះ នបីយកឱ្យប្ត្់ត្ថម្មូ្លនេទននពយញ្ានៈនដ្មី្ពា្ារបស់្ពាកយឫស្ន ញីថានឹ្ ដកដប្បពី ន នៅ ណ្ 
ន យីនបីដប្បនៅស្រនស្រនឹ្ ណ្ ដូ្នចនេះននត់ /-អ'ម្/ន-/ក៏អាចរត់ប្់ដដ្រ (ការដកដប្បស្ាំនណ្រព ីន នៅ ណ្ ម្ិន
មានការរត់ប្់ពយញ្ានៈ្ម្ួយពីត្ថរា្ពយញ្ានៈដខមរដដ្រ)។ ការដដ្លស្ាំខាន់ នតីបនតទុកដបបននេះ ឬកាំណ្ត់ស្រ
នស្រ ឬនប្ជីស្នរសី្ដតម្ួយ(ស្រនស្រនឹ្ ច ជ ...ក៏ដូ្ចគាន ដដ្រ)។  

២.២.៣- ននត់ដជក /-ន-/ 
ចាំនពាេះននត់ដជក /-ន-/ ន ញីថាស្ាំនណ្រ ន ដដ្លនគត្ថ្តសួ្ប្មាប់កត់ស្ាំនណ្រននត់ វារនកាា យនៅជា

នជី្(ួន)នៅកនុ្ពាកយកមាា យ ន យីនយី្ ម្និអាចននទៀ្ដទ ត់ដូ្ចនម្ដចរនជាម្យួនឹ្មូ្លនេទរបស់្ពយញ្ានៈនដ្ីម្
ពា្ាននពាកយរសឹ្។ ឧទា រណ៍្៖ នកាស្ + /-ន-/ > នខាន ស្(នគម្ិនស្រនស្រវាជា *នខាណស្), ជាន់ + /-ន-/ > ន្ ន់
(នគម្ិនអាចស្រនស្រវាជា *្ណន់)។ល។ ការននេះនប្ពាេះប្បដ លត្ថា្ំ ពីយូរម្កន យីដដ្រ ដដ្លនប្បីត ួន ននេះ កនុ្
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ទិដ្ឋភាពននត់នដ្ីម្បបីន្កីតពាកយ (នោកម្ិននប្បីត ួណ្ នោយន តុថាតួ ណ្ ននេះនប្បចីាំនពាេះពាកយរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ដត
នបីស្ន្កតត្ថម្រយៈននត់កមាា យ ន ញីថាមាននប្បតីួ ណ្ ននេះយ៉ា ្នប្ចីនចាំនពាេះពាកយដខមរ(ម្ន-ដខមរ)។  
 
េននិដ្ឋា ន 

 ដូ្នចនេះស្រុបជារមួ្ម្កវញិ ការដដ្លថាស្រនស្រនឹ្ ណ្ ឬ ន គឺនយ្នៅត្ថម្ន តុនលម្ួយចាំនួន
ដូ្ចដដ្លនយី្ រននលីកនឡី្  ន យីនយី្ អាចស្ន្ខបម្កមានដូ្ចខា្នប្កាម្៖  

- នៅនដ្ីម្ពា្ាលឺសូ្រ អ ស្រនស្រនឹ្ ណ្ លសូឺ្រ អ  ស្រនស្រនឹ្  ន។ 
- នគារពនិរុតតិស្ពទពាកសកម្ចី (ដតសូ្រអាចម្និនគារពត្ថម្មូ្លនេទកនុ្ភាស្ថដខមរ)។ 
- ពយញ្ានៈប្បកបចុ្ពា្ា ណ្ នប្បីចាំនពាេះពាកយកម្ចពីីភាស្ថរលី-ស្ាំស្ត្ស្កឹត។ 
- ពយញ្ានៈប្បកបចុ្ពា្ា ន នប្បីទាា្ំ ចាំនពាេះពាកយដខមរ និ្ពាកយកម្ចីពីភាស្ថបរនទស្។ 
- ពយញ្ានៈ ណ្ អាចប្តតួរនដតនលីតួ ណ្ ខាួនឯ្(ពាកយកម្ចីពីរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត) និ្តួ   ដតប៉ាុន ណ្ េះ 

ន យីវានៅនប្កាម្តួពយញ្ានៈ ស្។ 
- ពយញ្ានៈ ន អាចនប្បរីននលតី ួន ខាួនឯ្ នលតីួ ម្ ន យីអាចនៅនប្កាម្តពួយញ្ានៈជានប្ចីន។ 
-  ករណី្កនុ្ពាកយកមាា យ ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន គឺវាអនុនោម្ត្ថម្មូ្លនេទ អ-អ៊ ននពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ានន

ពាកយឫស្។ ចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ណ្ ភាគនប្ចីនឬទាា្ំ ប្ស្រ្នគារពត្ថម្មូ្លនេទ(អ)របស់្ពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ា
ននពាកយរសឹ្(កនុ្ទិដ្ឋភាពននត់កមាា យ)។ ចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ន មាននប្ចីននគារពត្ថម្មូ្លនេទ(អ )របស់្ពយញ្ានៈ
នដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្ ន យីក៏មាននប្ចីនដដ្រដដ្លឃ្លា តពីមូ្លនេទននពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្។  

- ករណី្កនុ្ពាកយកមាា យ ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន គឺវាអនុនោម្ត្ថម្មូ្លនេទ អ-អ៊ ននពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ានន
ពាកយឫស្ ប្ពម្ទាា្ំ កាំណ្ត់ត្ថម្វគាននពយញ្ានៈ ណ្ ឬ ន ន្ដដ្រ។ ពយញ្ានៈនដ្មី្ពា្ាននពាកយឫស្ឋតិ
កនុ្វគា ណ្ នគកត់ពាកយកមាា យមានតួ ណ្។ ពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយឫស្ឋតិកនុ្វគា ន នគកត់ពាកយ
កមាា យមានតួ ន។ ករណី្ននេះប្បស្ិនមានការស្រនស្រជាតប្ម្តួពា្ា អាចនាាំនយី្ ឱ្យយល់រនម្ួយដននក
ដដ្រ ទាក់ទ្នឹ្ ការនប្បីនជី្ ពយញ្ានៈ នពាលគឺនាាំនយី្ ឱ្យដ្ឹ្ថា ម្ួយ្ជានជី្  ដ្(ួដ) និ្ ម្ួយ្
ជានជី្ ត(ួត)។  

- ករណី្កនុ្ពាកយកមាា យ ស្ាំនណ្រ ណ្ គឺវាអនុនោម្ត្ថម្មូ្លនេទ អ-អ៊ ននពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយ
ឫស្ន យី ប៉ាុដនតវាអាចកត់ជាម្ួយពយញ្ានៈដដ្លនៅវគា ន រនដដ្រដដ្លមានតួ ត ននេះជានដ្ីម្៕ 

 
ឧបេមព័នធ 

១- ស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន ជាពយញ្ានៈប្បកប  
  

ស្ទទនដ្ីម្ពា្ា ប្បកប ពាកយ 
ក 
គ 
ឆ 
ត 

ណ្ +រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ កស្ណិ្ នកណ្ឌ  នកាណ្ កសណិ្ កសណី្។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ គណ្ គុណ្។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ឆវវីណ្ណ។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ប្ត្ថណ្។  



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

47ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ទិដ្ឋភាពននត់នដ្ីម្បបីន្កីតពាកយ (នោកម្ិននប្បីត ួណ្ នោយន តុថាតួ ណ្ ននេះនប្បចីាំនពាេះពាកយរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត ដត
នបីស្ន្កតត្ថម្រយៈននត់កមាា យ ន ញីថាមាននប្បតីួ ណ្ ននេះយ៉ា ្នប្ចីនចាំនពាេះពាកយដខមរ(ម្ន-ដខមរ)។  
 
េននិដ្ឋា ន 

 ដូ្នចនេះស្រុបជារមួ្ម្កវញិ ការដដ្លថាស្រនស្រនឹ្ ណ្ ឬ ន គឺនយ្នៅត្ថម្ន តុនលម្ួយចាំនួន
ដូ្ចដដ្លនយី្ រននលីកនឡី្  ន យីនយី្ អាចស្ន្ខបម្កមានដូ្ចខា្នប្កាម្៖  

- នៅនដ្ីម្ពា្ាលឺសូ្រ អ ស្រនស្រនឹ្ ណ្ លសូឺ្រ អ  ស្រនស្រនឹ្  ន។ 
- នគារពនិរុតតិស្ពទពាកសកម្ចី (ដតសូ្រអាចម្និនគារពត្ថម្មូ្លនេទកនុ្ភាស្ថដខមរ)។ 
- ពយញ្ានៈប្បកបចុ្ពា្ា ណ្ នប្បីចាំនពាេះពាកយកម្ចពីីភាស្ថរលី-ស្ាំស្ត្ស្កឹត។ 
- ពយញ្ានៈប្បកបចុ្ពា្ា ន នប្បីទាា្ំ ចាំនពាេះពាកយដខមរ និ្ពាកយកម្ចីពីភាស្ថបរនទស្។ 
- ពយញ្ានៈ ណ្ អាចប្តតួរនដតនលីតួ ណ្ ខាួនឯ្(ពាកយកម្ចីពីរល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត) និ្តួ   ដតប៉ាុន ណ្ េះ 

ន យីវានៅនប្កាម្តួពយញ្ានៈ ស្។ 
- ពយញ្ានៈ ន អាចនប្បរីននលតី ួន ខាួនឯ្ នលតីួ ម្ ន យីអាចនៅនប្កាម្តពួយញ្ានៈជានប្ចីន។ 
-  ករណី្កនុ្ពាកយកមាា យ ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន គឺវាអនុនោម្ត្ថម្មូ្លនេទ អ-អ៊ ននពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ានន

ពាកយឫស្។ ចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ណ្ ភាគនប្ចីនឬទាា្ំ ប្ស្រ្នគារពត្ថម្មូ្លនេទ(អ)របស់្ពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ា
ននពាកយរសឹ្(កនុ្ទិដ្ឋភាពននត់កមាា យ)។ ចាំនពាេះស្ាំនណ្រ ន មាននប្ចីននគារពត្ថម្មូ្លនេទ(អ )របស់្ពយញ្ានៈ
នដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្ ន យីក៏មាននប្ចីនដដ្រដដ្លឃ្លា តពីមូ្លនេទននពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយរសឹ្។  

- ករណី្កនុ្ពាកយកមាា យ ស្ាំនណ្រ ណ្ ឬ ន គឺវាអនុនោម្ត្ថម្មូ្លនេទ អ-អ៊ ននពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ានន
ពាកយឫស្ ប្ពម្ទាា្ំ កាំណ្ត់ត្ថម្វគាននពយញ្ានៈ ណ្ ឬ ន ន្ដដ្រ។ ពយញ្ានៈនដ្មី្ពា្ាននពាកយឫស្ឋតិ
កនុ្វគា ណ្ នគកត់ពាកយកមាា យមានតួ ណ្។ ពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយឫស្ឋតិកនុ្វគា ន នគកត់ពាកយ
កមាា យមានតួ ន។ ករណី្ននេះប្បស្ិនមានការស្រនស្រជាតប្ម្តួពា្ា អាចនាាំនយី្ ឱ្យយល់រនម្ួយដននក
ដដ្រ ទាក់ទ្នឹ្ ការនប្បីនជី្ ពយញ្ានៈ នពាលគឺនាាំនយី្ ឱ្យដ្ឹ្ថា ម្ួយ្ជានជី្  ដ្(ួដ) និ្ ម្ួយ្
ជានជី្ ត(ួត)។  

- ករណី្កនុ្ពាកយកមាា យ ស្ាំនណ្រ ណ្ គឺវាអនុនោម្ត្ថម្មូ្លនេទ អ-អ៊ ននពយញ្ានៈនដ្ីម្ពា្ាននពាកយ
ឫស្ន យី ប៉ាុដនតវាអាចកត់ជាម្ួយពយញ្ានៈដដ្លនៅវគា ន រនដដ្រដដ្លមានតួ ត ននេះជានដ្ីម្៕ 

 
ឧបេមព័នធ 

១- ស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន ជាពយញ្ានៈប្បកប  
  

ស្ទទនដ្ីម្ពា្ា ប្បកប ពាកយ 
ក 
គ 
ឆ 
ត 

ណ្ +រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ កស្ណិ្ នកណ្ឌ  នកាណ្ កសណិ្ កសណី្។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ គណ្ គុណ្។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ឆវវីណ្ណ។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ប្ត្ថណ្។  

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

ទ 
ប 
 
 
ន 
ព 
េ 
រ 
ល 
វ 
 
ស្ 
 
 
  
អ 

+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ទារុណ្។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ បរមិាណ្(រ.) បរនិវណ្ បុណ្យ(ស្ាំ.រ.) បុប្ត្ថធីន(ស្ាំ.) 
បុបផគនធ(រ.ស្ាំ.) បុរាណ្ បញ្ហញ ណ្ បដ្ិភាណ្ បឋវកីស្ិណ្(រ.) បទោឋ ន(រ.) 
បធាន(រ.) ប្បចណ្ឌ (ស្ាំ.) ប្បមាណ្ ប្រណ្(ស្ាំ.រ.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ នគាុណ្(រ.ស្ាំ.) ដក បណិ្ឌ (រ.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ពណិ្(ស្ាំ.រ.) ពិរុណ្(ស្ាំ.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ េណ្ឌ (រ.ស្ាំ.) ភាណ្(រ.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ រវណ័្ឌ  រុណ្ណ(រ.) ឫណ្(ស្ាំ.រ.)។ 
+ស្ាំស្ត្ស្កតឹ៖ ោវណ័្យ(ស្ាំ.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ វណ្ដ (ស្ាំ.រ.) វណ័្ដ (ស្ាំ.រ.) វចិារណ្ញ្ហញ ណ្(រ.) វញិ្ហញ ណ្
(រ.ស្ាំ.)។           
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ស្កុណ្ណ្ឌ (រ.ស្ាំ.) ស្គុណ្(រ.) ស្ថណ្(រ.ស្ាំ.) ស្ថន់
វុណ័្ត (ស្ាំ.) សុ្បណ្ណ(រ.ស្ាំ.) នស្ថេ័ណ្(រ.ស្ាំ.) នស្ថវណ្ណ(រ.ស្ាំ.) 
ស្វ័យប្ត្ថណ្(ស្ាំ.)។ 
+ស្ាំស្ត្ស្កតឹ៖  រិណ្យ(ស្ាំ.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ អធគុិណ្(ស្ាំ.រ.) អន្ាណ្(រ.ស្ាំ.) អបរមិាណ្(ស្ាំ.រ.) 
អនបតវញិ្ហញ ណ្(រ.) អនរគណ្ឌ (ស្ាំ.) អបបមាណ្(រ.ស្ាំ.) 
អេិញ្ហញ ណ្(រ.ស្ាំ.) អរណុ្(ស្ាំ.រ.) អានាប្រណ្(រ.ស្ាំ.) 
អានីតេណ្ឌ (រ.) ឰរាវណ័្(ស្ាំ.)។            

ក 
 
 
 
 
 
ខ 
 
 
គ 
 
 
 
  
 

ន 
 
 
 
 
 
ន 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ដខមរ៖ កដ្ាន ក្ព័នធ កឋនិ កន កនស្ត្នាត ន កនទក់អងាក ន់ កនទុយដលាន កនទុយលឹន 
កនណ្ដ ៀន កម្ានត កាន់ ការោឋ ន កិន កីដលន កីឡោឋ ន កុន កូន កនួ នកនី នកៀន 
ដកន នកាន កាំញាន កាំនប្រន កាំេួន កាៃ ន កដន់ កាដ ន់ កាដ រឆនួន នកដៀន កាន កបនិ កបូន 
កបួន ប្កនញាន ប្កនតីន ប្កនពន ប្កម្ួន ប្កយស្មាដ ន់ ប្កវាន់ ប្កនវនី ប្កនវនីប្កនតនី 
ប្កឡាន ប្កអនួ ប្កាន ប្កិន កាន កាា ហាន កាិន ដកវន កានត។ 
+នស្ៀម្៖ កាដ រនខៀន(ស្.) ប្កនស្ៀន(ស្.) កា្យ៉ាូន។ 
+ដខមរ៖ ខន ខន់ ខាន ខនន់ ខាួន ខាវ ន ខាវ ន់ ខាន ខវិន ។  
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ខ័ន ខនធ ខាន់។ 
+នស្ៀម្៖ ខុន(ស្.) នខឿន នខៀន នខន(ស្.) ខាន ន(ស្.)។ 
+ដខមរ៖ គប្គន់ គន ានី គងាា ន គ្ាួន គន គន់ គុន គូដលន គាំ នឹ គាន ន់ គាម ន ប្គាន់ 
ប្គរន នប្គឿន។  
+ោវ៖ ដគន(ល.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ គជទនត គនជស្ត្នទ គាថាពនធ នគ ជន គោិន។      
 +ដខមរ៖ ឃ្លា ន។ 
+នស្ៀម្៖  ុន។  
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+ដខមរ៖ ចស្ត្ងាក ន ចាន ចិនញ្ច ៀន ចិន ចឺន ចួន នចៀន ចា្ំ ន ប្ចដណ្ន ប្ចម្នួ 
ប្ចាន នប្ចីន។   
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ច័កកច័ន ច័ន ចនទ ចនទន៍ ចស្ត្នទ ចរនត ចូឡពន  នចលកជន 
នចដ្ន់។ 
+នស្ៀម្៖ ចុន(ស្.)។ 
+ដខមរ៖ ឆ្ន់ ឆនួន ឆពិន ឆអិន។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ឆទទនត ឆនទ។  
+ដខមរ៖ ជញ្ាូ ន ជន ជន់ ជននាន ជាន់ ជិន ជីដូ្ន ជីតុន  ជូន ជនួ នជី្ ប្កាន 
នជី្នទីន នជី្មាន់ នជឿន។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ជន(២ ស្ាំ.រ.) ជនម ជម្ពូពាន ជីវនិ ជីវន័ ជីវនត ជុតិម្នត 
នជី្ពាន នជតពន នជតវន នជន ។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ្ន (២ រ.ស្ាំ.)។  
+ដខមរ៖ ញន ញឹន នញៀន។   
+ដខមរ៖ ដ្្ាន់ ដ្្វិន ោន ោស់្នតឿន ដុ្កោន់ ដុ្ន ដូ្ន ដ្នួ ដដ្ន នោេះគន់ ដ្ាំបន់ 
ដ្ាំឡាន់ ។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ឋាន ។ 
+នស្ៀម្៖ ឌិន (ស្.) ឌុោន់(ស្.) ឌុន(ស្.)។  
+ស្ាំស្ត្ស្កតឹ៖ ឍាលិន(ស្ាំ.) ។ 
+នស្ៀម្៖ ដណ្ណ្ន(ស្.) ្ាំនួន(ស្.) ។ 
+ដខមរ៖ ដណ្ន ដណ្ន្ន់។ 
+ដខមរ៖ តន់ តននាីន ត្ថន ត្ថន់ ត្ថប់ត្ថន់ តុករងាវ ន់ នតឿន នតៀន នតន នត្ថន តាំបន់ 
ត្ថា្ំ ន ប្តកួន ប្តពឹន ប្តលនិ ប្តនអៀន ប្តឱ្ន ប្តរនៗ ។ 
+ជាវ ៖  តួន(ជាវ )។ 
+នស្ៀម្៖ នតីន(ស្.)។ 
+ចិន៖ នៅស្ ន(ចិន) ។  
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ តនរធន(ស្ាំ.រ.) ត្ថលវន័(ស្ាំ.រ.) តិរចាឆ ន(រ.ស្ាំ.) 
នតជវនត(រ.)។ 
+ររា ា្ំ -អ្់នគាស្៖ តុ្ទនី(ររ.) តូន(ររ.) ដតនតិ៍(អ. ររ.)។ 
+នស្ៀម្៖ ល្ម្ួន(ស្.) ល្យន់(ស្.)។  
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ លលយន(រ.ស្ាំ.) ថាម្វនត(រ.ស្ាំ.) លូន(រ.) ទកខណិ្ទាន 
ទកខិ្នុបបទាន ទន់ ទនត(ស្ាំ.រ.) ទារាធីន(ស្ាំ.រ.) ទាហាន ទិនតៀន ទិន(ស្ាំ
.រ.) ទនិិកជន(ស្ាំ.) ទិវន័(ស្ាំ.) ទុរជន ទុរន់(រ.) ទុនរន ទុជ៌ន(ស្ាំ.រ.) 
នទយយទាន(រ.) នទវនិទ(រ.ស្ាំ.) នទាចប្កយន(រ.ស្ាំ.) ទវនទ(ស្ាំ.រ.) ទវិទនត
(ស្ាំ.រ.) នទវស្សជន(ស្ាំ.) ធន(ស្ាំ.រ.) ធន់ ធនធាន(រ.ស្ាំ.)។ 
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+ដខមរ៖ ចស្ត្ងាក ន ចាន ចិនញ្ច ៀន ចិន ចឺន ចួន នចៀន ចា្ំ ន ប្ចដណ្ន ប្ចម្នួ 
ប្ចាន នប្ចីន។   
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ច័កកច័ន ច័ន ចនទ ចនទន៍ ចស្ត្នទ ចរនត ចូឡពន  នចលកជន 
នចដ្ន់។ 
+នស្ៀម្៖ ចុន(ស្.)។ 
+ដខមរ៖ ឆ្ន់ ឆនួន ឆពិន ឆអិន។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ឆទទនត ឆនទ។  
+ដខមរ៖ ជញ្ាូ ន ជន ជន់ ជននាន ជាន់ ជិន ជីដូ្ន ជីតុន  ជូន ជនួ នជី្ ប្កាន 
នជី្នទីន នជី្មាន់ នជឿន។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ជន(២ ស្ាំ.រ.) ជនម ជម្ពូពាន ជីវនិ ជីវន័ ជីវនត ជុតិម្នត 
នជី្ពាន នជតពន នជតវន នជន ។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ្ន (២ រ.ស្ាំ.)។  
+ដខមរ៖ ញន ញឹន នញៀន។   
+ដខមរ៖ ដ្្ាន់ ដ្្វិន ោន ោស់្នតឿន ដុ្កោន់ ដុ្ន ដូ្ន ដ្នួ ដដ្ន នោេះគន់ ដ្ាំបន់ 
ដ្ាំឡាន់ ។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ឋាន ។ 
+នស្ៀម្៖ ឌិន (ស្.) ឌុោន់(ស្.) ឌុន(ស្.)។  
+ស្ាំស្ត្ស្កតឹ៖ ឍាលិន(ស្ាំ.) ។ 
+នស្ៀម្៖ ដណ្ណ្ន(ស្.) ្ាំនួន(ស្.) ។ 
+ដខមរ៖ ដណ្ន ដណ្ន្ន់។ 
+ដខមរ៖ តន់ តននាីន ត្ថន ត្ថន់ ត្ថប់ត្ថន់ តុករងាវ ន់ នតឿន នតៀន នតន នត្ថន តាំបន់ 
ត្ថា្ំ ន ប្តកួន ប្តពឹន ប្តលនិ ប្តនអៀន ប្តឱ្ន ប្តរនៗ ។ 
+ជាវ ៖  តួន(ជាវ )។ 
+នស្ៀម្៖ នតីន(ស្.)។ 
+ចិន៖ នៅស្ ន(ចិន) ។  
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ តនរធន(ស្ាំ.រ.) ត្ថលវន័(ស្ាំ.រ.) តិរចាឆ ន(រ.ស្ាំ.) 
នតជវនត(រ.)។ 
+ររា ា្ំ -អ្់នគាស្៖ តុ្ទនី(ររ.) តូន(ររ.) ដតនតិ៍(អ. ររ.)។ 
+នស្ៀម្៖ ល្ម្ួន(ស្.) ល្យន់(ស្.)។  
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ លលយន(រ.ស្ាំ.) ថាម្វនត(រ.ស្ាំ.) លូន(រ.) ទកខណិ្ទាន 
ទកខិ្នុបបទាន ទន់ ទនត(ស្ាំ.រ.) ទារាធីន(ស្ាំ.រ.) ទាហាន ទិនតៀន ទិន(ស្ាំ
.រ.) ទនិិកជន(ស្ាំ.) ទិវន័(ស្ាំ.) ទុរជន ទុរន់(រ.) ទុនរន ទុជ៌ន(ស្ាំ.រ.) 
នទយយទាន(រ.) នទវនិទ(រ.ស្ាំ.) នទាចប្កយន(រ.ស្ាំ.) ទវនទ(ស្ាំ.រ.) ទវិទនត
(ស្ាំ.រ.) នទវស្សជន(ស្ាំ.) ធន(ស្ាំ.រ.) ធន់ ធនធាន(រ.ស្ាំ.)។ 
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+ដខមរ៖ លួន ថាក ន ថាៃ ន់ លពិន លពនឹ ថាា ន់ ដលាន ។ 
+ដខមរ៖ ទទួលទាន ទននាីន ទៈរន ទាក់ទិន ទាន ទាន់ ទាន់ ន់  ទូរន់ ទួន នទៀន 
ដទន ទាំពនួ ប្ទយន ប្ទយន ប្ទាន់។  
+នស្ៀម្៖  ទាំពុន(ស្.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ធននិ ធរណិ្នទ(រ.ស្ាំ.) ធរមាន(រ.ស្ាំ.) ធាន ធុន ធនួ ធៃន់ 
ធាន នគាជន(រ.) នរនិទ(រ.ស្ាំ.) ននរស្ត្នទ(ស្ាំ.) ននវាតបនន(ស្ាំ.រ.) នាគទនត
(ស្ាំ.រ.) នាគព័នធ(រ.) នាស្ន(រ.) នទិាន(ស្ាំ.រ.) និពនធ នពិាវ ន(ស្ាំ.រ.) 
និម្នត(រ.) និស្សយជន។ 
+ដខមរ៖ នា្ននួ នួន ននន។ 
+នស្ៀម្៖ នាមុ្នឺ។ 
+ដខមរ៖ ប្ាន់ បងាា ន រកាន រន រពួន រយខុន រយមា៉ា ន បទិពួន បូករ៉ា ន់ 
បួន នបឿន នបៀតនបៀន ដបន នរស្ោន បាំប៉ាន ប៉ាន់ ប៉ាប៉ាេះប៉ាប៉ាុន រ៉ា ន រ៉ា ន់ បុិន 
បុិនរ៉ា ន់ បុឺន ប៉ាុកបុឺន ប៉ាុនាម ន ដប៉ាន នប៉ាលិន ប្បនគន ប្បោន់ ប្បថាន ប្បវនិប្បវាន់ 
ប្បិតនប្បៀន ប្បនិប្បរន នប្បៀន ប្រាំធាន ប្រាំបនួ បាន់ ដបាន បអូន។ 
+នស្ៀម្៖ រនរៀន(ស្.) នបម្ន់(ស្.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ រយន័(ស្ាំ.រ.) បុរនិទ(រ.) បកតទិិន(រ.ស្ាំ.) បកខព័នធ(រ
.ស្ាំ.) បចចុបបនន(រ.) បញ្ចកខនធ(រ.ស្ាំ.) បញ្ច វនត(រ.) បដ្ិទាន(រ.) បដ្ទិិន
(រ.ស្ាំ.) បរម្ិនទ(រ.ស្ាំ.) បរជិន(រ.) បរនិយស្ថន(រ.ស្ាំ.)   
នលាុន(រ.) បុលុជាន(រ.ស្ាំ.) នបកខជន(រ.) នបស្កជន(រ.) ប្បប្កតិទនិ(ស្ាំ
.រ.) ប្បឈួ្ន(ស្ាំ.) ប្បណិ្ធាន(ស្ាំ.រ.) ប្បតិទិន(ស្ាំ.) ប្បតិពនធ(ស្ាំ.រ.) 
ប្បលុជាន ប្បទាន(ស្ាំ.រ.) ប្បធាន(ស្ាំ.រ.) ប្បពនធ(ស្ាំ.រ.) ប្បព័នធ(ស្ាំ.រ.) 
ប្បហារទាន(ស្ាំ.រ.) ប្រចិន(ស្ាំ.រ.) នប្បតវន័(ស្ាំ.រ.)។  
+ដខមរ៖ ដនន នាុន ននាីន នទួន នដន េះប្កាន ដា ន នាូន។ 
+ដខមរ៖ ពន ពាន ពិបនិ ពុន ពូន ពួន នពន ដពន នពាន នពាេះនវៀន ប្ពមាន ប្ពន នី 
ប្ពាន ប្ពូន នប្ពៀ្ោន នប្ពន នប្ពាន។  
+រលី-ស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ពន់(ស្.) ពនទ ពនធ(ស្ាំ.រ.) ព័នធ(ស្ាំ.រ.) ពលិទាន(ស្ាំ.រ.) 
ពាធជនម(ស្ាំ.) ពាន់ ពានរនិទ(រ.ស្ាំ.) ពាននរស្ត្នទ(ស្ាំ.) ពិត្ថន(ស្ាំ.) ពិមាន(ស្ាំ.
រ.) ពុធជន(ស្ាំ.រ.) នពទយស្ថា ន(ស្ាំ.)  នពស្ាស្ថា ន(ស្ាំ.) ប្ពហាវន(រ.
ស្ាំ.)  េគវនត(រ.) េត្ថត វស្ថន(រ.) េទនត(រ.) េ័នត(រ.) 
េម្រនិទ(រ.ស្ាំ.) ភាន ភាន់(រ.) ភាពយនត(រ.) េិន(ស្ាំ.រ.) ប្ពឹនទ(ស្ាំ.) 
េុជិស្សជន(រ.ស្ាំ.) េូធន(ស្ាំ.រ.) េូម្រនិទ(រ.) េូម្ិនទ(រ.ស្ាំ.) នភាជន(ស្ាំ.
រ.)។         
+ររា ា្ំ ៖ ពរសដឺឡន(ររ.)។  
+នស្ៀម្៖ ពិន(ស្.) ពុាំដស្ន(ស្.)។ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 
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ម្ 
 
 
 
 
 
 
 
យ 
 
 
 
 
រ 
 
 
 
 
 
 
ល 
 
 
 
 
 
វ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ន 
 
 
 
 
 
 
 
 

េឹន(ស្.) នេាតីនេាីន(ស្.) េាន(ស្.) នេាីន(ស្.)។   
+ោវ-នស្ៀម្៖ នេឿន(ល. ស្.)  
+ដខមរ៖ េុាំនេឿន េ្ីនទៀន ភាន ន នេនីន។ 
+ស្ាំស្ត្ស្កតឹ៖ ម្ករនទ(ស្ាំ.រ.) ម្ការនត(រ.) ម្កខជន(រ.) ម្ចឆព័នធ(រ.ស្ាំ.)    
ម្នុជិនទ(រ.ស្ាំ.) ម្នត(រ.ស្ាំ.) ម្នទនលនម្ ទធន(ស្ាំ.រ.) ម្ នត(រ.ស្ាំ.) 
មានទណ្ឌ (ស្ាំ.រ.)មាស្ិកជន(ស្ាំ.រ.) មា៉ា សុ្ីន(ររ.) ម្ិគទាយពន(រ.ស្ាំ.) ម្ិ
គព័នធន៍(រ.ស្ាំ.) ម្ិលុន(ស្ាំ.រ.) ម្នី(ស្ាំ.រ.) មុ្នឺ(ស្.) មុ្ន មូ្ស្កិទនត(រ.ស្ាំ.) 
នម្លុន(រ.ស្ាំ.)  នមាគាោន(រ.ស្ាំ.) នមា នត(ស្ាំ.រ.)។   
+ដខមរ៖ ម្ន មាក់ដប៉ាន មាក់ស្ថន់ មាន មាន់ មាស្ស្ៃួន ម្ិន ម្ឹន ម្ួន នម្ៀន នម្ន 
ដម្ន ដម្នមាន មាច ន មាា ន់ ។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ យថាថាន(រ.ស្ាំ.) យនត(រ.ស្ាំ.) យន័ត(រ.ស្ាំ.) យន(ស្ាំ
.រ) នយគិន(ស្ាំ.រ.) នយធិន(ស្ាំ.) នយន(រ.) នៅវន័។ 
+ដខមរ៖ យ ី ុន យួន។ 
+នស្ៀម្៖ យន់(ស្.) យ៉ា ប់យុនឺ(ស្.) យសី្ ុន(ស្.) យនឹ(ស្.) នយនយន
(ស្.)។     
+ដខមរ៖ រខិន រងាន់ រងាវ ន់ រដ្នឺ រនដ្ៀន រត់យួន រន រនាា ន់ រយន រនយន រវាន 
រវាន់  រអឹករអឺន រ ូន រាន រាន់ រានកាន រាប់អាន រុកកនួ រុករាន រុន រូហាន 
រសួ្រាន់ នរៀន។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ រនធ(រ.ស្ាំ.) រវនិ រវនិទ(ស្ាំ.) រ ទោឋ ន(រ.ស្ាំ.) រ ស្ថា ន
(ស្ាំ.រ.) រនហាឋាន រឱ្ស្ឋាន រាម្ចស្ត្នទ នរាទន(ស្ាំ.រ.) នរាធន(ស្ាំ.រ.) 
នរាបន(រ.ស្ាំ.)។  
+នស្ៀម្៖ រាយងា៉ា ន(ស្.)  រនួ(ស្ រ ាំខាន(ស្.)។       
+នស្ៀម្៖ ល័កកចាន់(ស្.)  លូក ុន(ស្.) នោខ ន(ស្.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ លកខខណ្ឌ (រ.) ោស្ន(ស្ាំ.រ.)។   
+ដខមរ៖ ល្់ និ ឬ ល្ាិន លន លន់ ោន ោន់ លីកោន លឹន លឺោន់ លុន 
លូកោន់ លូន នលឿន នលៀន ដលនដពន ដលនលន លាំនទាន លាំបិន លាំពាន់ 
លាំនពីន លាំអិតលាំអូន នលាន ោៃ ន់ លវន់ ោវ ស្លវន់ លអន់ ោអ ន លអនិ ឮោន់។ 
+ដខមរ៖ វងាវ ន់  នវៀន នវៀេះនវៀន នវេះនវៀន ដវន វា ា្ំ នន។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ វតតមាន(រ.ស្ាំ.) វតាពនធ(រ.ស្ាំ.) វទ័ន(ស្ាំ.រ.) វធយស្ថា ន
(រ.ស្ាំ.) វនត(រ.) វនទនត(ស្ាំ.រ.) វរ មន័(ស្ាំ.) វស្នោឋ ន(រ.ស្ាំ.) វាគមិន(ស្ាំ.) 
វាន់(ស្ាំ.) វានរនិទ(រ.ស្ាំ.) វាននរស្ត្នទ(ស្ាំ.) វាស្នោឋ ន(រ.ស្ាំ.) វកិបបស្នាធ ន
(រ.) វបិ្កានត(ស្ាំ.រ.) វនិចយយទាន(រ.) វនិចស្តន(ស្ាំ.) វជិនោឋ ន(រ.ស្ាំ.) 
វជិយនិ(ស្ាំ.រ.) វជិលោឋ ន(រ.ស្ាំ.) វជិាមាន(រ.) វធិាន(ស្ាំ.រ.) វនិទ(ស្ាំ.រ.) 
វបិ្បចឆនន(ស្ាំ.) វពិានត(រ.) វភិាគទាន(រ.) វមិាន(រ.ស្ាំ.) វតី្ថម្ីន(ររ.) 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 
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ល 
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េឹន(ស្.) នេាតីនេាីន(ស្.) េាន(ស្.) នេាីន(ស្.)។   
+ោវ-នស្ៀម្៖ នេឿន(ល. ស្.)  
+ដខមរ៖ េុាំនេឿន េ្ីនទៀន ភាន ន នេនីន។ 
+ស្ាំស្ត្ស្កតឹ៖ ម្ករនទ(ស្ាំ.រ.) ម្ការនត(រ.) ម្កខជន(រ.) ម្ចឆព័នធ(រ.ស្ាំ.)    
ម្នុជិនទ(រ.ស្ាំ.) ម្នត(រ.ស្ាំ.) ម្នទនលនម្ ទធន(ស្ាំ.រ.) ម្ នត(រ.ស្ាំ.) 
មានទណ្ឌ (ស្ាំ.រ.)មាស្ិកជន(ស្ាំ.រ.) មា៉ា សុ្ីន(ររ.) ម្ិគទាយពន(រ.ស្ាំ.) ម្ិ
គព័នធន៍(រ.ស្ាំ.) ម្ិលុន(ស្ាំ.រ.) ម្នី(ស្ាំ.រ.) មុ្នឺ(ស្.) មុ្ន មូ្ស្កិទនត(រ.ស្ាំ.) 
នម្លុន(រ.ស្ាំ.)  នមាគាោន(រ.ស្ាំ.) នមា នត(ស្ាំ.រ.)។   
+ដខមរ៖ ម្ន មាក់ដប៉ាន មាក់ស្ថន់ មាន មាន់ មាស្ស្ៃួន ម្ិន ម្ឹន ម្ួន នម្ៀន នម្ន 
ដម្ន ដម្នមាន មាច ន មាា ន់ ។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ យថាថាន(រ.ស្ាំ.) យនត(រ.ស្ាំ.) យន័ត(រ.ស្ាំ.) យន(ស្ាំ
.រ) នយគិន(ស្ាំ.រ.) នយធិន(ស្ាំ.) នយន(រ.) នៅវន័។ 
+ដខមរ៖ យ ី ុន យួន។ 
+នស្ៀម្៖ យន់(ស្.) យ៉ា ប់យុនឺ(ស្.) យសី្ ុន(ស្.) យនឹ(ស្.) នយនយន
(ស្.)។     
+ដខមរ៖ រខិន រងាន់ រងាវ ន់ រដ្នឺ រនដ្ៀន រត់យួន រន រនាា ន់ រយន រនយន រវាន 
រវាន់  រអឹករអឺន រ ូន រាន រាន់ រានកាន រាប់អាន រុកកនួ រុករាន រុន រូហាន 
រសួ្រាន់ នរៀន។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ រនធ(រ.ស្ាំ.) រវនិ រវនិទ(ស្ាំ.) រ ទោឋ ន(រ.ស្ាំ.) រ ស្ថា ន
(ស្ាំ.រ.) រនហាឋាន រឱ្ស្ឋាន រាម្ចស្ត្នទ នរាទន(ស្ាំ.រ.) នរាធន(ស្ាំ.រ.) 
នរាបន(រ.ស្ាំ.)។  
+នស្ៀម្៖ រាយងា៉ា ន(ស្.)  រនួ(ស្ រ ាំខាន(ស្.)។       
+នស្ៀម្៖ ល័កកចាន់(ស្.)  លូក ុន(ស្.) នោខ ន(ស្.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ លកខខណ្ឌ (រ.) ោស្ន(ស្ាំ.រ.)។   
+ដខមរ៖ ល្់ និ ឬ ល្ាិន លន លន់ ោន ោន់ លីកោន លឹន លឺោន់ លុន 
លូកោន់ លូន នលឿន នលៀន ដលនដពន ដលនលន លាំនទាន លាំបិន លាំពាន់ 
លាំនពីន លាំអិតលាំអូន នលាន ោៃ ន់ លវន់ ោវ ស្លវន់ លអន់ ោអ ន លអនិ ឮោន់។ 
+ដខមរ៖ វងាវ ន់  នវៀន នវៀេះនវៀន នវេះនវៀន ដវន វា ា្ំ នន។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ វតតមាន(រ.ស្ាំ.) វតាពនធ(រ.ស្ាំ.) វទ័ន(ស្ាំ.រ.) វធយស្ថា ន
(រ.ស្ាំ.) វនត(រ.) វនទនត(ស្ាំ.រ.) វរ មន័(ស្ាំ.) វស្នោឋ ន(រ.ស្ាំ.) វាគមិន(ស្ាំ.) 
វាន់(ស្ាំ.) វានរនិទ(រ.ស្ាំ.) វាននរស្ត្នទ(ស្ាំ.) វាស្នោឋ ន(រ.ស្ាំ.) វកិបបស្នាធ ន
(រ.) វបិ្កានត(ស្ាំ.រ.) វនិចយយទាន(រ.) វនិចស្តន(ស្ាំ.) វជិនោឋ ន(រ.ស្ាំ.) 
វជិយនិ(ស្ាំ.រ.) វជិលោឋ ន(រ.ស្ាំ.) វជិាមាន(រ.) វធិាន(ស្ាំ.រ.) វនិទ(ស្ាំ.រ.) 
វបិ្បចឆនន(ស្ាំ.) វពិានត(រ.) វភិាគទាន(រ.) វមិាន(រ.ស្ាំ.) វតី្ថម្ីន(ររ.) 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

 
 
 
 
 
 
 
ស្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ន 
 
 
 
 
 
 
 
 

វូបស្នត(រ.) នវជយន័ត(រ.ស្ាំ.) នវទានត(ស្ាំ.រ.) នវន(រ.) នវស្ម័ន(ស្ាំ.រ.) 
នវឡុវន័(រ.ស្ាំ.)។  
+នស្ៀម្-ោវ៖ វុន(ស្.) នវដកវន(ស្.ល.)។    
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ ស្ក់ក័នត  ស្កាក រស្មាម ន(រ.) ស្ចាច ធោិឋ ន(រ.ស្ាំ.) 
ស្ចាច ប្បណិ្ធាន(រ.ស្ាំ.) ស្ចឆនទ(រ.ស្ាំ.) ស្ជន(រ.ស្ាំ.) ស្ញ្ា ីវន័(ស្ាំ.រ.) 
ស្នញ្ហញ ជន(រ.)  ស្ ឋ្ ន(រ.ស្ាំ.) ស្ទាទាន(ស្ាំ.រ.)ស្នាដ ន(ស្ាំ.រ.) 
ស្នាធ ន(ស្ាំ.រ.) ស្ននិោឋ ន(រ.ស្ាំ.) ស្ននិពនធន៍(រ.ស្ាំ.)  ស្បតតជន(រ.ស្ាំ.) 
ស្ភាជន(ស្ាំ.រ.) ស្មាទាន(ស្ាំ.រ.) ស្មាធាន(ស្ាំ.រ.) ស្ម្ិនធន៍(ស្ាំ.រ.) 
ស្មុ្ោឋ ន(រ.ស្ាំ.) ស្នមាធាន(រ.ស្ាំ.) ស្ម្បទាន(រ.ស្ាំ.) 
ស្ម្បធាន(រ.ស្ាំ.) ស្ម្ពនធ(ស្ាំ.រ.) ស្ម្ាិនន(ស្ាំ.រ.) ស្ម្មជាន(រ.ស្ាំ.) 
ស្មាម ន(ស្ាំ.រ.) ស្ររីនិទ(ស្ាំ.រ.) ស្ស្ិន(ស្ាំ.រ.) ស្ថទនិ(ស្ាំ.) 
ស្ថទុនភាជន(រ.ស្ាំ.) ស្ថនត(ស្ាំ.រ.) ស្ថរន(រ.ស្ាំ.) ស្ថម្នត(ស្ាំ.រ.)  
ស្ថមានយ(ស្ាំ.រ.) ស្ថម្សី្ម្ពនធ(រ.ស្ាំ.) ស្ថរព័ន(ស្ាំ.) ស្ថស្ន(រ.ស្ាំ.) 
ស្ិខណ្ឌិ ន(ស្ាំ.រ.) ស្និទ(រ.) ស្និធពអម្រនិទ(រ.) ស្ិខរនិ(ស្ាំ.រ.) ស្ិខិន
(ស្ាំ.រ.) សុ្ក័នត សុ្គនធ(ស្ាំ.រ.) សុ្ជន(ស្ាំ.រ.) សុ្ទនត(រ.ស្ាំ.) សុ្ទិន(ស្ាំ
.រ.) សុ្ទិនន(រ.) សុ្នទរទ៍ាន(ស្ាំ.រ.)  សុ្បនិ(រ.ស្ាំ.) សុ្នភាជន(ស្ាំ.រ.) 
សុ្រស្នភាជន(ស្ាំ.រ.) សុ្រនិទ សុ្រយិន័(រ.ស្ាំ.) សុ្នរស្ត្នទ សុ្វណ្ណ(រ.ស្ាំ.) 
សុ្ស្ថន(រ.ស្ាំ.) សុ្ស្ម័ន(ស្ាំ.) សុ្ស្មនិ(ស្ាំ.) សូ្ន សូ្នយ(ស្ាំ.រ.) 
សូ្រយកានត(ស្ាំ.រ.) ដស្នយ(ស្ាំ.កា ឬ ស្ាំ.រ.) នស្ថកានត នស្ថធន(រ.ស្ាំ.) 
នស្ថរន(ស្ាំ.រ.) នស្ថមាន(ស្ាំ.) នៅគនធ(ស្ាំ.រ.) នៅវគនធ(ស្ាំ.រ.) 
នស្ថក័នត ស្កនទ(ស្ាំ.) ស្កនធ(ស្ាំ.) ស្ដិន(ស្ាំ.រ.) ស្ថា ន(ស្ាំ.រ.) ស្ថន ន(ស្ាំ.រ.) 
ស្មនធ ស្មស្ថន(ស្ាំ.រ.) ស្ថម ទាន(រ.ស្ាំ.) ប្ស្ថនត(ស្ាំ.រ.) ស្វចឆនទ(ស្ាំ.រ.) 
ស្វជន(ស្ាំ.រ.) ស្ថវ ធនី(ស្ាំ.រ.) ស្ថវ ធាយនិ(ស្ាំ.រ.) ស្ថវ ន(ស្ាំ.រ.) 
+នស្ៀម្៖ ស្ន្វៀន(ស្.) ស្ ដ្ ន់(ស្.) ស្ ន(ស្.) ស្បបធន់(ស្.) ស្ួន 
(ស្.) នស្យុនឺ(ស្.) សុ្ថាំស្ ន(ស្.) នស្មៀន(ស្.) ប្ស្លន(ស្.) 
+ដខមរ៖ ស្ណ្ដូ ន ស្នាិន ស្រស្ន់ ស្ថន ស្ថន់វា៉ា ន់ ស្ថយនឺ ស្និ ស្រិមាន់  
សុ្ីសូ្នុន សុ្ដ្ន់ ស្ ុន សុ្នប្តរន នស្នី នស្ៀន នស្ៀនម្នម្ៀន នស្រមាន់ ដស្ន 
ស្ាំខាន់ស្ាំរ៉ា ន ស្ាំពនិ ស្កុន ស្ាន់ ស្ៃួន នស្ៃនី នស្ដៀន ស្ទន់ ស្ទួន ស្ាន់ ស្បូន ស្ថព ន 
ស្ថព ន់ នស្ពនី ស្មន់ ស្ថម ន ស្ថម ន់ ស្មូរជន ប្ស្ន់ ប្ស្ពន់ ប្ស្នពាន ប្ស្នម្ៀន ប្ស្លូន 
ប្ស្វាក់ប្ស្វាន់ ប្ស្នវនី ប្ស្ឡន ដប្ស្នយ ស្ាន់ ស្ថា កាំញាន ស្ថា ត្ថឱ្ន នស្វរនិ ស្ថអ ន។  
+ររា ា្ំ ៖ នស្ន(ររ.)។ 
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖  ័ន(ស្ាំ.រ.)  នុមាន(ស្ាំ.)  យនិ(ស្ាំ.រ.)  ស្ដនិ(រ.ស្ាំ.) 
ហារនិ(ស្ាំ.រ.)  និ(ស្ាំ.រ.)  និ ុន(ស្.)  មិ្ពានត(រ.)  នី(ស្ាំ.រ.) 
 នីយន(ស្ាំ.រ.)   ូពាន់(ស្ាំ.) ន ម្នត(ស្ាំ.រ.) 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 
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ន ម្ពានត(រ.ស្ាំ.) ន ម្វន័ត(រ.ស្ាំ.) ន ម្បូពានត(រ.ស្ាំ.)  
+ដខមរ៖ ហាន ហាន់ ហា ន  ូ្ដ ន ន ៀន  វកឹ វនឺ។ 
+ចិន៖   ុន(ចនិ)  
+នស្ៀម្៖ ន ស្ថន នៅហាន(ស្.)  មនឺ  វូ្ដ្ិន(ស្.)។ 
+ដខមរ៖ ឡាន ឡាន់ ដឡកឡាន់។  
+នស្ៀម្៖ ឡនិ(ស្.)។  
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ អកសរនទវនិ(រ.ស្ាំ.) អ្កន់(ស្ាំ.រ.)  អនចដ្នយ(ស្ាំ.)  
អជឈតតស្នាដ ន(រ.ស្ាំ.) អជឈតតិកទាន(រ.) អនជោស្ថន(រ.) អញ្ា ័ន(ស្ាំ.រ.) 
អញាតកជន ឬ អញ្ហញ តកជន(រ.) អដ្ឋរន(រ.) អឌឍចនទ(រ.ស្ាំ.) 
អប្ត្ថនុកូលោឋ ន(រ.ស្ាំ.) អល័ន(រ.ស្ាំ.) អទារជន(ស្ាំ.រ.) អទិស្សមាន(រ.) 
អទាធ ន(រ.ស្ាំ.) អធរមាន(រ.) អធោិឋ ន ឬ អធិស្ថឋ ន(រ.ស្ាំ.) អធនី(ស្ាំ.រ.) 
អធវ័ន(ស្ាំ.រ.) អន(ស្.) អន់ អននត(ស្ាំ.រ.) អនវ ៉ាន(ស្.) អនាតម័ន(ស្ាំ.) 
អនមិ្នតន៍(រ.ស្ាំ.) អនុបវាទនិ(រ.ស្ាំ.) អនុបស្ម្បនន(ស្ាំ.រ.) 
អនុរទិនស្ស្និពាវ ន(រ.) អនតរធាន(ស្ាំ.រ.) អននតវាស្ិន(ស្ាំ.រ.) អបរនគាយន
(ស្ាំ.រ.) អបរនិយស្ថន(រ.ស្ាំ.) អបបស្ថនត(រ.ស្ាំ.) អបានត(រ.ស្ាំ.) អពាកាខ ន
(រ.ស្ាំ.) អពាា ន(រ.) អេិធាន(ស្ាំ.រ.) អេិវនទ ឬ អេិវនទន៍(ស្ាំ.រ.) 
អម្រនគាយន(រ.ស្ាំ.) អម្រនិទ(រ.ស្ាំ.) អយស្ថក នត(ស្ាំ.រ.) អនយគនិ(រ.ស្ាំ.) 
អនយធនិ(រ.ស្ាំ.) អរជុន(ស្ាំ.រ.) អរជូន(រ.ស្ាំ.) អរពនិទ(ស្ាំ.រ.) អរ នត(រ
.ស្ាំ.) អជ៌ន(រ.ស្ាំ.) អវជោន(រ.) អវទាន(ស្ាំ.រ.) អវធាន(ស្ាំ.រ.) អវមាន
(ស្ាំ.រ.) អវស្ថន(ស្ាំ.រ.) អវជិាមាន(រ.) អស្ទសិ្ទាន(រ.ស្ាំ.) អសុ្រនិទ(រ.
ស្ាំ.) អស្វនិ(ស្ាំ.) អនស្វរនិ(រ.ស្ាំ.) អ ងាក រនិ(ស្ាំ.រ.) អាខាន(ស្ាំ.រ.) 
អាគតោឋ ន(ស្ាំ.រ.) អាណិ្កជន(រ.) អាតម័ន(ស្ាំ.រ.) អាត្ថម ធនី(ស្ាំ.រ.) 
អានត្ថម បជីវនិ(ស្ាំ.រ.) អាទា នស្ថា ន(រ.ស្ាំ.) អាទយូន(ស្ាំ.) អាបុចឆន(រ.) 
អានម្ណ្ឌ ន(រ.ស្ាំ.) អានយន៌(រ.ស្ាំ.) អាលិ្ ាន(ស្ាំ.រ.) អាស្យោឋ ន(រ.) 
អាស្ថា ន(ស្ាំ.) អាឡា ណ្ោឋ ន(រ.ស្ាំ) ឥនទ(រ.ស្ាំ.) ឥនទវជិរចឆនទ(រ.ស្ាំ.) 
ឦស្ថន(រ.ស្ាំ.) ឧជោន(រ.ស្ាំ.) ឧោឋ ន(រ.ស្ាំ.) ឧត្ថត ន(ស្ាំ.រ.) ឧទាន(ស្ាំ.
រ.) ឧនទន(ស្ាំ.រ.) ឧទាទ ន(ស្ាំ.រ.) ឧទទនិ(ស្ាំ.) ឧទាន(ស្ាំ.រ.) ឧបជាតចិឆនទ
(ស្ាំ.រ.) ឧបជីវនិ(ស្ាំ.រ.) ឧបោឋ ន(រ.ស្ាំ.) ឧបនមិ្នតន៍(រ.ស្ាំ.) ឧបមាន(ស្ាំ.
រ.) ឧរទាន(ស្ាំ.រ.) ឧរ ន(រ.ស្ាំ.) ឧនបនទវជិរចឆនទ(រ.ស្ាំ.) ឧយាន(រ.
ស្ាំ.) ឱ្ទាន(រ.ស្ាំ.) ឱ្ន(រ.) អាំព័នធ(រ.ស្ាំ.) 
+ដខមរ៖ អងាក ន់ អប្្ន់ អប្្ួន អនាន អាន អានេៀន ឥណ្ឌូ ចិន អីវា៉ា ន់ ឪទនឹ អូន អនួ 
នអៀន ដអនអន អាំពាន់ អនកដូ្ន។            
+នស្ៀម្-ោវ៖ អាប់ចុន(ស្.ល.)។  
+ររា ា្ំ ៖ ឥណ្ឌូ សុ្នី(ររ.)។  
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ន 

ន ម្ពានត(រ.ស្ាំ.) ន ម្វន័ត(រ.ស្ាំ.) ន ម្បូពានត(រ.ស្ាំ.)  
+ដខមរ៖ ហាន ហាន់ ហា ន  ូ្ដ ន ន ៀន  វកឹ វនឺ។ 
+ចិន៖   ុន(ចនិ)  
+នស្ៀម្៖ ន ស្ថន នៅហាន(ស្.)  មនឺ  វូ្ដ្ិន(ស្.)។ 
+ដខមរ៖ ឡាន ឡាន់ ដឡកឡាន់។  
+នស្ៀម្៖ ឡនិ(ស្.)។  
+រល-ីស្ាំស្ត្ស្កឹត៖ អកសរនទវនិ(រ.ស្ាំ.) អ្កន់(ស្ាំ.រ.)  អនចដ្នយ(ស្ាំ.)  
អជឈតតស្នាដ ន(រ.ស្ាំ.) អជឈតតិកទាន(រ.) អនជោស្ថន(រ.) អញ្ា ័ន(ស្ាំ.រ.) 
អញាតកជន ឬ អញ្ហញ តកជន(រ.) អដ្ឋរន(រ.) អឌឍចនទ(រ.ស្ាំ.) 
អប្ត្ថនុកូលោឋ ន(រ.ស្ាំ.) អល័ន(រ.ស្ាំ.) អទារជន(ស្ាំ.រ.) អទិស្សមាន(រ.) 
អទាធ ន(រ.ស្ាំ.) អធរមាន(រ.) អធោិឋ ន ឬ អធិស្ថឋ ន(រ.ស្ាំ.) អធនី(ស្ាំ.រ.) 
អធវ័ន(ស្ាំ.រ.) អន(ស្.) អន់ អននត(ស្ាំ.រ.) អនវ ៉ាន(ស្.) អនាតម័ន(ស្ាំ.) 
អនមិ្នតន៍(រ.ស្ាំ.) អនុបវាទនិ(រ.ស្ាំ.) អនុបស្ម្បនន(ស្ាំ.រ.) 
អនុរទិនស្ស្និពាវ ន(រ.) អនតរធាន(ស្ាំ.រ.) អននតវាស្ិន(ស្ាំ.រ.) អបរនគាយន
(ស្ាំ.រ.) អបរនិយស្ថន(រ.ស្ាំ.) អបបស្ថនត(រ.ស្ាំ.) អបានត(រ.ស្ាំ.) អពាកាខ ន
(រ.ស្ាំ.) អពាា ន(រ.) អេិធាន(ស្ាំ.រ.) អេិវនទ ឬ អេិវនទន៍(ស្ាំ.រ.) 
អម្រនគាយន(រ.ស្ាំ.) អម្រនិទ(រ.ស្ាំ.) អយស្ថក នត(ស្ាំ.រ.) អនយគនិ(រ.ស្ាំ.) 
អនយធនិ(រ.ស្ាំ.) អរជុន(ស្ាំ.រ.) អរជូន(រ.ស្ាំ.) អរពនិទ(ស្ាំ.រ.) អរ នត(រ
.ស្ាំ.) អជ៌ន(រ.ស្ាំ.) អវជោន(រ.) អវទាន(ស្ាំ.រ.) អវធាន(ស្ាំ.រ.) អវមាន
(ស្ាំ.រ.) អវស្ថន(ស្ាំ.រ.) អវជិាមាន(រ.) អស្ទសិ្ទាន(រ.ស្ាំ.) អសុ្រនិទ(រ.
ស្ាំ.) អស្វនិ(ស្ាំ.) អនស្វរនិ(រ.ស្ាំ.) អ ងាក រនិ(ស្ាំ.រ.) អាខាន(ស្ាំ.រ.) 
អាគតោឋ ន(ស្ាំ.រ.) អាណិ្កជន(រ.) អាតម័ន(ស្ាំ.រ.) អាត្ថម ធនី(ស្ាំ.រ.) 
អានត្ថម បជីវនិ(ស្ាំ.រ.) អាទា នស្ថា ន(រ.ស្ាំ.) អាទយូន(ស្ាំ.) អាបុចឆន(រ.) 
អានម្ណ្ឌ ន(រ.ស្ាំ.) អានយន៌(រ.ស្ាំ.) អាលិ្ ាន(ស្ាំ.រ.) អាស្យោឋ ន(រ.) 
អាស្ថា ន(ស្ាំ.) អាឡា ណ្ោឋ ន(រ.ស្ាំ) ឥនទ(រ.ស្ាំ.) ឥនទវជិរចឆនទ(រ.ស្ាំ.) 
ឦស្ថន(រ.ស្ាំ.) ឧជោន(រ.ស្ាំ.) ឧោឋ ន(រ.ស្ាំ.) ឧត្ថត ន(ស្ាំ.រ.) ឧទាន(ស្ាំ.
រ.) ឧនទន(ស្ាំ.រ.) ឧទាទ ន(ស្ាំ.រ.) ឧទទនិ(ស្ាំ.) ឧទាន(ស្ាំ.រ.) ឧបជាតចិឆនទ
(ស្ាំ.រ.) ឧបជីវនិ(ស្ាំ.រ.) ឧបោឋ ន(រ.ស្ាំ.) ឧបនមិ្នតន៍(រ.ស្ាំ.) ឧបមាន(ស្ាំ.
រ.) ឧរទាន(ស្ាំ.រ.) ឧរ ន(រ.ស្ាំ.) ឧនបនទវជិរចឆនទ(រ.ស្ាំ.) ឧយាន(រ.
ស្ាំ.) ឱ្ទាន(រ.ស្ាំ.) ឱ្ន(រ.) អាំព័នធ(រ.ស្ាំ.) 
+ដខមរ៖ អងាក ន់ អប្្ន់ អប្្ួន អនាន អាន អានេៀន ឥណ្ឌូ ចិន អីវា៉ា ន់ ឪទនឹ អូន អនួ 
នអៀន ដអនអន អាំពាន់ អនកដូ្ន។            
+នស្ៀម្-ោវ៖ អាប់ចុន(ស្.ល.)។  
+ររា ា្ំ ៖ ឥណ្ឌូ សុ្នី(ររ.)។  

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

 
២- ស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន ជាធាតុម្យួននននត់កមាា យ 
២.១- ននត់នដី្ម្ 

ននត់នដ្មី្ ពាកយឫស្ ពាកយកាា យ ទប្ម្្់ននត់ 
[ក’ណ្-] ដ្ក់ កណ្ដ ក់ /ពស្ព-/ 

ដ្ក កណ្ដ ក /ពស្ព-/ 
ោច ក ដ្ ច /ពស្ព-/ 
ោច់ ក ដ្ ច់ /ពស្ព-/ 

[ក’ន-] តុញ កនតុញ /ពស្ព-/ 
តុល កនតុល /ពស្ព-/ 
ប្ត កស្ត្នត /ពស្ព-/ 
ប្ត្ កស្ត្នត្ /ពស្ព-/ 
ប្ត្ថក កស្ត្នាត ក /ពស្ព-/ 
ដទក កដនទក /ពស្ព-/ 
ប្ទម្ កស្ត្នទម្ /ពស្ព-/ 
ប្ទរប កស្ត្នទុប /ពស្ព-/ 
ប្ទួក កស្ត្នទួក /ពស្ព-/ 
ប្ទួប កស្ត្នទួប /ពស្ព-/ 
នប្ទី្ កនស្ត្នទី្ /ពស្ព-/ 
ធាត់ កនាធ ត់ /ពស្ព-/ 
ល្ គនា្ /ពស្ព-/ 

/គ’ន-/ ោក់ គនាា ក់ /ពស្ព-/ 
/ជ’ន-/ នដ្ីរ ជនណ្ដី រ /ពស្ព-/ 

ល ជនា /ពស្ព-/ 
/ដ្’ណ្-/ ដ្ឹ្ ដ្ណ្ដឹ ្ /ពស្ព-/ 

ោាំ ដ្ ដ្ ាំ /ពស្ព-/ 
/ទ’ន-/ ប្ទាន ទស្ត្នាទ ន /ពស្ព-/ 
/ប’ណ្-/ ោក់ ប ដ្ ក់ /ពស្ព-/ 

ោច់ ប ដ្ ច់ /ពស្ព-/ 
ោល ប ដ្ ល /ពស្ព-/ 

/ប’ណ្-/ 
 
 

ដុ្ន បណ្ដុ ន /ពស្ព-/ 
ដុ្េះ បណ្ដុ េះ /ពស្ព-/ 
នដ្ីរ បនណ្ដី រ /ពស្ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

 
/ប’ណ្-/ 
 

នដ្ញ បនណ្ដ ញ /ពស្ព-/ 
នោយ បន ដ្ យ /ពស្ព-/ 
នោេះ បន ដ្ េះ /ពស្ព-/ 
នៅ បនដដ  /ពស្ព-/ 
ដុ្ាំ បណ្ដុ ាំ  /ពស្ព-/ 

/ប’ន-/ ត បនត /ពស្ព-/ 
តម្ បនតម្ /-ពស្ព-/ 
តិច បនតិច /-ពស្ព-/ 
តឹ្ បនតឹ្ /-ពស្ព-/ 
តុប បនតុប /-ពស្ព-/ 
តុេះ បនតុេះ /-ពស្ព-/ 
តូច បនតូច /-ពស្ព-/ 
តួច បនតួច /-ពស្ព-/ 
នត្ថ្ បននាត ្ /-ពស្ព-/ 
លយ បនាយ /-ពស្ព-/ 
លុច បនាុច /-ពស្ព-/ 
នលីរ បននាីរ /-ពស្ព-/ 
ដល បដនា /-ពស្ព-/ 
ដលម្ បដនាម្ /-ពស្ព-/ 
នថាក បននាា ក /-ពស្ព-/ 
ទច់ បនទច់ /-ពស្ព-/ 
ទន់ បនទន់ /-ពស្ព-/ 
ទាន់ បនាទ ន់ /-ពស្ព-/ 
ទាប បនាទ ប /-ពស្ព-/ 
ទាល បនាទ ល /-ពស្ព-/ 

/ប’ន-/ 
 
 
 
 
 
 
 

ទាល់ បនាទ ល់ /-ពស្ព-/ 
ទាស្ បនាទ ស្ /-ពស្ព-/ 
ទុល បនទុល /-ពស្ព-/ 
ទូល បនទូល /-ពស្ព-/ 
នទីរ បននទីរ /-ពស្ព-/ 
នទរ បននទរ /-ពស្ព-/ 
នទាស្ បននាទ ស្ /-ពស្ព-/ 
ទុាំ បនទុ ាំ /-ពស្ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

 
/ប’ណ្-/ 
 

នដ្ញ បនណ្ដ ញ /ពស្ព-/ 
នោយ បន ដ្ យ /ពស្ព-/ 
នោេះ បន ដ្ េះ /ពស្ព-/ 
នៅ បនដដ  /ពស្ព-/ 
ដុ្ាំ បណ្ដុ ាំ  /ពស្ព-/ 

/ប’ន-/ ត បនត /ពស្ព-/ 
តម្ បនតម្ /-ពស្ព-/ 
តិច បនតិច /-ពស្ព-/ 
តឹ្ បនតឹ្ /-ពស្ព-/ 
តុប បនតុប /-ពស្ព-/ 
តុេះ បនតុេះ /-ពស្ព-/ 
តូច បនតូច /-ពស្ព-/ 
តួច បនតួច /-ពស្ព-/ 
នត្ថ្ បននាត ្ /-ពស្ព-/ 
លយ បនាយ /-ពស្ព-/ 
លុច បនាុច /-ពស្ព-/ 
នលីរ បននាីរ /-ពស្ព-/ 
ដល បដនា /-ពស្ព-/ 
ដលម្ បដនាម្ /-ពស្ព-/ 
នថាក បននាា ក /-ពស្ព-/ 
ទច់ បនទច់ /-ពស្ព-/ 
ទន់ បនទន់ /-ពស្ព-/ 
ទាន់ បនាទ ន់ /-ពស្ព-/ 
ទាប បនាទ ប /-ពស្ព-/ 
ទាល បនាទ ល /-ពស្ព-/ 

/ប’ន-/ 
 
 
 
 
 
 
 

ទាល់ បនាទ ល់ /-ពស្ព-/ 
ទាស្ បនាទ ស្ /-ពស្ព-/ 
ទុល បនទុល /-ពស្ព-/ 
ទូល បនទូល /-ពស្ព-/ 
នទីរ បននទីរ /-ពស្ព-/ 
នទរ បននទរ /-ពស្ព-/ 
នទាស្ បននាទ ស្ /-ពស្ព-/ 
ទុាំ បនទុ ាំ /-ពស្ព-/ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

 
/ប’ន-/ 
 

ទាំ បនទាំ /-ពស្ព-/ 
ប្ទាន់ បស្ត្នាទ ន់ /-ពស្ព-/ 
នប្ទត បនស្ត្នទត /-ពស្ព-/ 
នប្ទាម្ បនស្ត្នាទ ម្ /-ពស្ព-/ 
ធាត់ បនាធ ត់ /-ពស្ព-/ 
ធូរ បនធូរ /-ពស្ព-/ 
ធាំ បនធាំ /-ពស្ព-/ 
ឡប់ បនាប់ /-ពស្ព-/ 
នលច បនាិច /-ពស្ព-/ 
លឹម្ បនាឹម្ /-ពស្ព-/ 
លឺ បនា ឺ /-ពស្ព-/ 
នលៀន បននាៀន, ពននាៀន /-ពស្ព-/ 
នល្ បដនា្ /-ពស្ព-/ 
ស្ល់ បនសល់ /-ពស្ព-/ 
ស្ថប បនាប /-ពស្ព-/ 
ស្ថល់ បនាល់ /-ពស្ព-/ 
សុ្ ី បនសុ ី /-ពស្ព-/ 
សុ្ទធ បនសុទធ /-ពស្ព-/ 
នស្ីច បននសចី /-ពស្ព-/ 
នស្ីម្ បននសមី្ /-ពស្ព-/ 

/ប’ន-/ នស្ថេះ បននាេះ /-ពស្ព-/ 
ស្ថាំ បនាាំ /-ពស្ព-/ 
ស្េះ បនសេះ /-ពស្ព-/ 

/ព’ន-/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

យល់ ពនយល់ /-ពស្ព-/ 
យរ ពនារ /-ពស្ព-/ 
យ ី ពនយ ី /-ពស្ព-/ 
យតឺ ពនយតឺ /-ពស្ព-/ 
យនឺ ពនយនឺ /-ពស្ព-/ 
យុយ ពនយុយ, ពនយូយ /-ពស្ព-/ 
យុល ពនយុល /-ពស្ព-/ 
យុេះ ពនយុេះ /-ពស្ព-/ 
នយ ី ពននយ ី /-ពស្ព-/ 
នយល ពននាល /-ពស្ព-/ 
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/ព’ន-/ 
 

យេះ ពនយេះ /-ពស្ព-/ 
ល្់ ពនា្់ /-ពស្ព-/ 
ោញ ពនាា ញ /-ពស្ព-/ 
ោត់ ពនាា ត់ /-ពស្ព-/ 
លិច ពនាិច /-ពស្ព-/ 
លឹប ពនាឹប /-ពស្ព-/ 
លុត ពនាុត /-ពស្ព-/ 
លុន ពនាុន /-ពស្ព-/ 
លូត ពនាូត /-ពស្ព-/ 
លូន ពនាូន /-ពស្ព-/ 
នលីស្ ពននាីស្ /-ពស្ព-/ 
នលៀន ពននាៀន, បននាៀន /-ពស្ព-/ 
ដល្ ពដនា្ /-ពស្ព-/ 
នោត ពននាា ត /-ពស្ព-/ 
លេះ ពនាេះ /-ពស្ព-/ 

/រ’ណ្-/ ដ្ាំ រណ្ដាំ  /ពស្ព-/ 
/ល’ន-/ លឹម្ លនាឹម្ /ពស្ព-/ 
/ស្’ណ្-/ ដ្ក ស្ណ្ដ ក /ពស្ព-/ 
/ស្’ន-/ ោ្ ស្នាា ្ /ពស្ព-/ 

នស្ីម្ ស្ននសមី្ /ពស្ព-/ 
/អ’ណ្-/ នោត អន ដ្ ត /ពស្ព-/ 
/អ’ន-/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្តតៗ អស្ត្នតត /ពស្ព-/ 
ប្ត្ថក់ៗ អស្ត្នាត ក់ /ពស្ព-/ 
ប្តឹកៗ អស្ត្នតឹក /ពស្ព-/ 
ប្តរកៗ អស្ត្នតុក /ពស្ព-/ 
នប្តីកៗ អនស្ត្នតីក /ពស្ព-/ 
នប្ត្ថក អនស្ត្នាត ក /ពស្ព-/ 
ទាក់ អនាទ ក់ /ពស្ព-/ 
ប្ទក់ៗ អស្ត្នទក់ /ពស្ព-/ 
ប្ទតៗ អស្ត្នទត /ពស្ព-/ 
ប្ទាកៗ អស្ត្នាទ ក /ពស្ព-/ 
ប្ទឺតៗ អស្ត្នទឺត /ពស្ព-/ 
ប្ទរកៗ អស្ត្នទុក /ពស្ព-/ 
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/ព’ន-/ 
 

យេះ ពនយេះ /-ពស្ព-/ 
ល្់ ពនា្់ /-ពស្ព-/ 
ោញ ពនាា ញ /-ពស្ព-/ 
ោត់ ពនាា ត់ /-ពស្ព-/ 
លិច ពនាិច /-ពស្ព-/ 
លឹប ពនាឹប /-ពស្ព-/ 
លុត ពនាុត /-ពស្ព-/ 
លុន ពនាុន /-ពស្ព-/ 
លូត ពនាូត /-ពស្ព-/ 
លូន ពនាូន /-ពស្ព-/ 
នលីស្ ពននាីស្ /-ពស្ព-/ 
នលៀន ពននាៀន, បននាៀន /-ពស្ព-/ 
ដល្ ពដនា្ /-ពស្ព-/ 
នោត ពននាា ត /-ពស្ព-/ 
លេះ ពនាេះ /-ពស្ព-/ 

/រ’ណ្-/ ដ្ាំ រណ្ដាំ  /ពស្ព-/ 
/ល’ន-/ លឹម្ លនាឹម្ /ពស្ព-/ 
/ស្’ណ្-/ ដ្ក ស្ណ្ដ ក /ពស្ព-/ 
/ស្’ន-/ ោ្ ស្នាា ្ /ពស្ព-/ 

នស្ីម្ ស្ននសមី្ /ពស្ព-/ 
/អ’ណ្-/ នោត អន ដ្ ត /ពស្ព-/ 
/អ’ន-/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្តតៗ អស្ត្នតត /ពស្ព-/ 
ប្ត្ថក់ៗ អស្ត្នាត ក់ /ពស្ព-/ 
ប្តឹកៗ អស្ត្នតឹក /ពស្ព-/ 
ប្តរកៗ អស្ត្នតុក /ពស្ព-/ 
នប្តីកៗ អនស្ត្នតីក /ពស្ព-/ 
នប្ត្ថក អនស្ត្នាត ក /ពស្ព-/ 
ទាក់ អនាទ ក់ /ពស្ព-/ 
ប្ទក់ៗ អស្ត្នទក់ /ពស្ព-/ 
ប្ទតៗ អស្ត្នទត /ពស្ព-/ 
ប្ទាកៗ អស្ត្នាទ ក /ពស្ព-/ 
ប្ទឺតៗ អស្ត្នទឺត /ពស្ព-/ 
ប្ទរកៗ អស្ត្នទុក /ពស្ព-/ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

 
/អ’ន-/ 

នប្ទីតៗ អនស្ត្នទីតៗ /ពស្ព-/ 
នប្ទីម្ៗ អនស្ត្នទីម្ /ពស្ព-/ 

 
២.២- ននត់ដជក 

ពាកយឫស្ ននត់ដជក ពាកយកាា យ ទប្ម្្់ននត់ 
កាដ ប់ /-អ’ណ្-/ ក ដ្ ប់ /-ស្ព-/ 
កាដ រ ក ដ្ រ /-ស្ព-/ 
បដឹ្ បណ្ដឹ ្ /-ស្ព-/ 
នដុ ាំ បណ្ដុ ាំ  /-ស្ព-/ 
ដដ ាំ ប ដ្ ាំ /-ស្ព-/ 
ស្ថដ ប់ ស្ ដ្ ប់ /ពស្ព-/ 
ស្ដូក ស្ណ្ដូ ក /ពស្ព-/ 
ស្ាិត ស្ណ្ឋិ ត /ពស្ព-/ 
នតក់ /-អ’ន-/ 

 
បនតក់ /-ស្ព-/ 

ដទ ប់ បនាទ ប់ /-ស្ព-/ 
នសាំ បនសាំ /-ស្ព-/ 
នទុក បនទុក /-ស្ព-/ 
ដា ស់្ បនាា ស់្ /-ស្ព-/ 
កាា ស់្ កនាា ស់្ /-ស្ព-/ 
ខាុេះ កនាុេះ /-ស្ព-/ 
នខាា ្ កននាា ្ /-ស្ព-/ 
ខាេះ កនាេះ /-ស្ព-/ 
ននាៀក បននាៀក, ពននាៀក /-ស្ព-/ 
នារ បនារ /-ស្ព-/ 
ននសមី្ បននសមី្ /-ស្ព-/ 
ននាេះ បននាេះ /-ស្ព-/ 
នាាំ បនាាំ /-ស្ព-/ 
នសេះ បនសេះ /-ស្ព-/ 
ស្ទុេះ ស្នទុេះ /-ស្ព-/ 
ស្ទូ្ ស្នទូ្ /-ស្ព-/ 
ស្ទូច ស្នទូច /-ស្ព-/ 
ស្ទេះ ស្នទេះ /-ស្ព-/ 
ស្ា្់ ស្នា្់ /-ស្ព-/ 
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ស្ាឹក ស្នាឹក /-ស្ព-/ 
នឃ្លា ្ /-អ ’ន-/ 

 
 

 
 
 

 
/-អ ’/ន-/ 

គននាា ្ /-ស្ព-/ 
ធាា ក់ ទនាា ក់ /-ស្ព-/ 
េាកឹ ពនាកឹ /-ស្ព-/ 
េាឹប ពនាឹប /-ស្ព-/ 
េា ឺ ពនា ឺ /-ស្ព-/ 
េាូក ពនាូក /-ស្ព-/ 
រាប រនាប /-ស្ព-/ 
រាស់្ រនាស់្ /-ស្ព-/ 
រុក រនុក /-ស្ព-/ 
កក /-អ’ម្/ណ្-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណ្ក /-ស្ពព-/ 
កត់ កាំណ្ត់ /-ស្ពព-/ 
កប់ កាំណ្ប់ /-ស្ព/ព-/ 
កល់ កាំណ្ល់ /-ស្ព/ព-/ 
ការ កាំ្រ /-ស្ព/ព-/ 
កាច កាំ្ច /-ស្ព/ព-/ 
កាញ់ កាំ្ញ់ /-ស្ព/ព-/ 
កាត់ កាំ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
កាពយ កាំ្ពយ /-ស្ព/ព-/ 
កិន កាំណិ្ន /-ស្ព/ព-/ 
កួច កាំណួ្ច /-ស្ព/ព-/ 
នកីត កាំនណី្ត /-ស្ព/ព-/ 
នកីន កាំនណី្ន /-ស្ព/ព-/ 
នកីល កាំនណី្ល /-ស្ព/ព-/ 
នកៀ្ កាំនណ្ៀ្ /-ស្ព/ព-/ 
នកៀច កាំនណ្ៀច /-ស្ព/ព-/ 
នកៀរ កាំនណ្ៀរ /-ស្ព/ព-/ 
នកៀវ កាំនណ្ៀវ /-ស្ព/ព-/ 
នកៀស្ កាំនណ្ៀស្ /-ស្ព/ព-/ 
នកេះ កាំនណ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ដក កាំដណ្ /-ស្ព/ព-/ 
នកា្ កាំន្្ /-ស្ព/ព-/ 
នកាត កាំន្ត /-ស្ព/ព-/ 
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ស្ាឹក ស្នាឹក /-ស្ព-/ 
នឃ្លា ្ /-អ ’ន-/ 

 
 

 
 
 

 
/-អ ’/ន-/ 

គននាា ្ /-ស្ព-/ 
ធាា ក់ ទនាា ក់ /-ស្ព-/ 
េាកឹ ពនាកឹ /-ស្ព-/ 
េាឹប ពនាឹប /-ស្ព-/ 
េា ឺ ពនា ឺ /-ស្ព-/ 
េាូក ពនាូក /-ស្ព-/ 
រាប រនាប /-ស្ព-/ 
រាស់្ រនាស់្ /-ស្ព-/ 
រុក រនុក /-ស្ព-/ 
កក /-អ’ម្/ណ្-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណ្ក /-ស្ពព-/ 
កត់ កាំណ្ត់ /-ស្ពព-/ 
កប់ កាំណ្ប់ /-ស្ព/ព-/ 
កល់ កាំណ្ល់ /-ស្ព/ព-/ 
ការ កាំ្រ /-ស្ព/ព-/ 
កាច កាំ្ច /-ស្ព/ព-/ 
កាញ់ កាំ្ញ់ /-ស្ព/ព-/ 
កាត់ កាំ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
កាពយ កាំ្ពយ /-ស្ព/ព-/ 
កិន កាំណិ្ន /-ស្ព/ព-/ 
កួច កាំណួ្ច /-ស្ព/ព-/ 
នកីត កាំនណី្ត /-ស្ព/ព-/ 
នកីន កាំនណី្ន /-ស្ព/ព-/ 
នកីល កាំនណី្ល /-ស្ព/ព-/ 
នកៀ្ កាំនណ្ៀ្ /-ស្ព/ព-/ 
នកៀច កាំនណ្ៀច /-ស្ព/ព-/ 
នកៀរ កាំនណ្ៀរ /-ស្ព/ព-/ 
នកៀវ កាំនណ្ៀវ /-ស្ព/ព-/ 
នកៀស្ កាំនណ្ៀស្ /-ស្ព/ព-/ 
នកេះ កាំនណ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ដក កាំដណ្ /-ស្ព/ព-/ 
នកា្ កាំន្្ /-ស្ព/ព-/ 
នកាត កាំន្ត /-ស្ព/ព-/ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

នកាន  
/-អ’ម្/ណ្-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំន្ន /-ស្ព/ព-/ 
នការ កាំន្រ /-ស្ព/ព-/ 
នកាស្ កាំន្ស្ /-ស្ព/ព-/ 
នកាេះ កាំន្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ក ដ្ាំណ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ក់ ដ្ាំណ្ក់ /-ស្ព/ព-/ 
ដ្្ ដ្ាំណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ល់ ដ្ាំណ្ល់ /-ស្ព/ព-/ 
ោក់ ដ្ាំ្ក់ /-ស្ព/ព-/ 
ោច់ ដ្ាំ្ច់ /-ស្ព/ព-/ 
ោប់ ដ្ាំ្ប់ /-ស្ព/ព-/ 
ោល ដ្ាំ្ល /-ស្ព/ព-/ 
ោល់ ដ្ាំ្ល់ /-ស្ព/ព-/ 
ោស់្ ដ្ាំ្ស់្ /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ិត ដ្ាំណិ្ត /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ឹ្ ដ្ាំណឹ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ដុ្ត ដ្ាំណុ្ត /-ស្ព/ព-/ 
ដុ្ស្ ដ្ាំណុ្ស្ /-ស្ព/ព-/ 
ដូ្ច ដ្ាំណូ្ច /-ស្ព/ព-/ 
ដូ្រ ដ្ាំណូ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ួច ដ្ាំណួ្ច /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ួល ដ្ាំណួ្ល /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ួស្ ដ្ាំណួ្ស្ /-ស្ព/ព-/ 
នដ្ីរ ដ្ាំនណី្រ /-ស្ព/ព-/ 
នដ្ៀ្ ដ្ាំនណ្ៀ្ /-ស្ព/ព-/ 
នដ្ៀល ដ្ាំនណ្ៀល /-ស្ព/ព-/ 
នដ្ក ដ្ាំនណ្ក /-ស្ព/ព-/ 
នដ្ញ ដ្ាំនណ្ញ /-ស្ព/ព-/ 
នដ្រ ដ្ាំនណ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ដត្ ដ្ាំដណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ដដ្ល ដ្ាំដណ្ល /-ស្ព/ព-/ 
នោត ដ្ាំន្ត /-ស្ព/ព-/ 
នោយ ដ្ាំន្យ /-ស្ព/ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

នោល  
/-អ’ម្/ណ្-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដ្ាំន្ល /-ស្ព/ព-/ 
នៅ ដ្ាំនដ /-ស្ព/ព-/ 
នោេះ ដ្ាំន្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ាំ ដ្ាំណ្ាំ  /-ស្ព/ព-/ 
ោាំ ដ្ាំ្ាំ /-ស្ព/ព-/ 
ត តាំណ្ /-ស្ព/ព-/ 
តក់ តាំណ្ក់ /-ស្ព/ព-/ 
ត្ថ្ តាំ្្ /-ស្ព/ព-/ 
តិេះ តាំណិ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
តិច តាំណិ្ច /-ស្ព/ព-/ 
តឹ្ តាំណឹ្្ /-ស្ព/ព-/ 
តុេះ តាំណុ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
តូច តាំណូ្ច /-ស្ព/ព-/ 
ដត្ តាំដណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
នត្ថ្ តាំន្្ /-ស្ព/ព-/ 
ត្ថា្ំ  តាំ្ា្ំ  /-ស្ព/ព-/ 
ច ចាំណ្ /-ស្ព/ព-/ 
ចរ ចាំណ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ច្ ចាំណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ច្់ ចាំណ្្់ /-ស្ព/ព-/ 
ចត ចាំណ្ត /-ស្ព/ព-/ 
ចត់ ចាំណ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាក់ ចាំ្ក់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាញ់ ចាំ្ញ់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាប់ ចាំ្ប់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាយ ចាំ្យ /-ស្ព/ព-/ 
ចារ ចាំ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ចារ ចាំ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ចាល ចាំ្ល /-ស្ព/ព-/ 
ចាល់ ចាំ្ល់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាស់្ ចាំ្ស់្ /-ស្ព/ព-/ 
ចិត ចាំណិ្ត /-ស្ព/ព-/ 
ឆ ី ចាំណី្ /-ស្ព/ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

នោល  
/-អ’ម្/ណ្-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដ្ាំន្ល /-ស្ព/ព-/ 
នៅ ដ្ាំនដ /-ស្ព/ព-/ 
នោេះ ដ្ាំន្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ដ្ាំ ដ្ាំណ្ាំ  /-ស្ព/ព-/ 
ោាំ ដ្ាំ្ាំ /-ស្ព/ព-/ 
ត តាំណ្ /-ស្ព/ព-/ 
តក់ តាំណ្ក់ /-ស្ព/ព-/ 
ត្ថ្ តាំ្្ /-ស្ព/ព-/ 
តិេះ តាំណិ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
តិច តាំណិ្ច /-ស្ព/ព-/ 
តឹ្ តាំណឹ្្ /-ស្ព/ព-/ 
តុេះ តាំណុ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
តូច តាំណូ្ច /-ស្ព/ព-/ 
ដត្ តាំដណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
នត្ថ្ តាំន្្ /-ស្ព/ព-/ 
ត្ថា្ំ  តាំ្ា្ំ  /-ស្ព/ព-/ 
ច ចាំណ្ /-ស្ព/ព-/ 
ចរ ចាំណ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ច្ ចាំណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ច្់ ចាំណ្្់ /-ស្ព/ព-/ 
ចត ចាំណ្ត /-ស្ព/ព-/ 
ចត់ ចាំណ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាក់ ចាំ្ក់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាញ់ ចាំ្ញ់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាប់ ចាំ្ប់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាយ ចាំ្យ /-ស្ព/ព-/ 
ចារ ចាំ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ចារ ចាំ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ចាល ចាំ្ល /-ស្ព/ព-/ 
ចាល់ ចាំ្ល់ /-ស្ព/ព-/ 
ចាស់្ ចាំ្ស់្ /-ស្ព/ព-/ 
ចិត ចាំណិ្ត /-ស្ព/ព-/ 
ឆ ី ចាំណី្ /-ស្ព/ព-/ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

ចឹក  
/-អ’ម្/ណ្-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ចាំណឹ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ចឹប ចាំណឹ្ប /-ស្ព/ព-/ 
ចុក ចាំណុ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ចុច ចាំណុ្ច /-ស្ព/ព-/ 
ចុេះ ចាំណុ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ចូក ចាំណូ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ចូរ ចាំណូ្រ /-ស្ព/ព-/ 
ចូល ចាំណូ្ល /-ស្ព/ព-/ 
នចៀស្ ចាំនណ្ៀស្ /-ស្ព/ព-/ 
នចញ ចាំនណ្ញ /-ស្ព/ព-/ 
ចិរ,ចីរ ចាំនណ្រ /-ស្ព/ព-/ 
នចេះ ចាំនណ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ដចក ចាំដណ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ដឆ្ ចាំដណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ដចវ ចាំដណ្វ /-ស្ព/ព-/ 
នចាត ចាំន្ទ /-ស្ព/ព-/ 
នចាទ ចាំន្ទ /-ស្ព/ព-/ 
នចាម្ ចាំន្ម្ /-ស្ព/ព-/ 
នចាល ចាំន្ល /-ស្ព/ព-/ 
នចាេះ ចាំន្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ចាំ ចាំណ្ាំ  /-ស្ព/ព-/ 
ចាាំ ចាំ្ាំ /-ស្ព/ព-/ 
ចាា្ំ  ចាំ្ា្ំ  /-ស្ព/ព-/ 
ឆ្ប ចាំហាប /-ស្ព/ព-/ 
ឆួល ចាំ ួល /-ស្ព/ព-/ 
នឆេះ ចាំន េះ /-ស្ព/ព-/ 
ប៉ា្ បាំណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
បន់ បាំណ្ន់ /-ស្ព/ព-/ 
រក់ បាំ្ក់ /-ស្ព/ព-/ 
រច់ បាំ្ច់ /-ស្ព/ព-/ 
រត់ បាំ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
បិទ បាំណិ្ទ /-ស្ព/ព-/ 
បុល បាំណុ្ល /-ស្ព/ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ដប៉ាក  
/-អ’ម្/ណ្-/ 

 

បាំដណ្ក /-ស្ព/ព-/ 
នបីក បាំនណី្ក /-ស្ព/ព-/ 
នរក បាំន្ក /-ស្ព/ព-/ 
ប៉ាេះ បាំណ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ក ស្ាំណ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ស្្ ស្ាំណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ស្្់ ស្ាំណ្្់ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ល់ ស្ាំណ្ល់ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថក ស្ាំ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថ្ ស្ាំ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថញ ស្ាំ្ញ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថត់ ស្ាំ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថប ស្ាំ្ប /-ស្ព/ព-/ 
ស្ិ្ ស្ាំណិ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ឹក ស្ាំណឹ្ក /-ស្ព/ព-/ 
សុ្ស្ ស្ាំណុ្ស្ /-ស្ព/ព-/ 
សូ្ក ស្ាំណូ្ក /-ស្ព/ព-/ 
សូ្ម្ ស្ាំណូ្ម្ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ួរ ស្ាំណួ្រ /-ស្ព/ព-/ 
នស្ីច ស្ាំនណី្ច /-ស្ព/ព-/ 
នស្ីម្ ស្ាំនណី្ម្ /-ស្ព/ព-/ 
នស្ី ស្ាំនណី្ /-ស្ព/ព-/ 
ដស្ន ស្ាំដណ្ន /-ស្ព/ព-/ 
នស្ព ស្ាំដណ្ព /-ស្ព/ព-/ 
នស្ស្ ស្ាំដណ្ស្ /-ស្ព/ព-/ 
នស្ថក ស្ាំន្ក /-ស្ព/ព-/ 
នស្ៀ្ ស្ាំននៀ្ /-ស្ព/ព-/ 
អត់ អាំណ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
អរ អាំណ្រ /-ស្ព/ព-/ 
អស់្ អាំណ្ស់្ /-ស្ព/ព-/ 
អាច អាំ្ច /-ស្ព/ព-/ 
ឱ្យ អាំន្យ /-ស្ព/ព-/ 
ចួន /-អ’ម្/ន-/ ចាំននួ /-ស្ព/ព-/ 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

63ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ដប៉ាក  
/-អ’ម្/ណ្-/ 

 

បាំដណ្ក /-ស្ព/ព-/ 
នបីក បាំនណី្ក /-ស្ព/ព-/ 
នរក បាំន្ក /-ស្ព/ព-/ 
ប៉ាេះ បាំណ្េះ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ក ស្ាំណ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ស្្ ស្ាំណ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ស្្់ ស្ាំណ្្់ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ល់ ស្ាំណ្ល់ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថក ស្ាំ្ក /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថ្ ស្ាំ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថញ ស្ាំ្ញ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថត់ ស្ាំ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ថប ស្ាំ្ប /-ស្ព/ព-/ 
ស្ិ្ ស្ាំណិ្្ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ឹក ស្ាំណឹ្ក /-ស្ព/ព-/ 
សុ្ស្ ស្ាំណុ្ស្ /-ស្ព/ព-/ 
សូ្ក ស្ាំណូ្ក /-ស្ព/ព-/ 
សូ្ម្ ស្ាំណូ្ម្ /-ស្ព/ព-/ 
ស្ួរ ស្ាំណួ្រ /-ស្ព/ព-/ 
នស្ីច ស្ាំនណី្ច /-ស្ព/ព-/ 
នស្ីម្ ស្ាំនណី្ម្ /-ស្ព/ព-/ 
នស្ី ស្ាំនណី្ /-ស្ព/ព-/ 
ដស្ន ស្ាំដណ្ន /-ស្ព/ព-/ 
នស្ព ស្ាំដណ្ព /-ស្ព/ព-/ 
នស្ស្ ស្ាំដណ្ស្ /-ស្ព/ព-/ 
នស្ថក ស្ាំន្ក /-ស្ព/ព-/ 
នស្ៀ្ ស្ាំននៀ្ /-ស្ព/ព-/ 
អត់ អាំណ្ត់ /-ស្ព/ព-/ 
អរ អាំណ្រ /-ស្ព/ព-/ 
អស់្ អាំណ្ស់្ /-ស្ព/ព-/ 
អាច អាំ្ច /-ស្ព/ព-/ 
ឱ្យ អាំន្យ /-ស្ព/ព-/ 
ចួន /-អ’ម្/ន-/ ចាំននួ /-ស្ព/ព-/ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

ចួប,ជួប  
/-អ’ម្/ន-/ 

ចាំនួប,ជាំនបួ /-ស្ព/ព-/ 
នចៀរ ចាំននៀរ /-ស្ព/ព-/ 
នតឿ តាំននឿ /-ស្ព/ព-/ 
នតឿន តាំននឿន /-ស្ព/ព-/ 
អួត អាំនួត /-ស្ព/ព-/ 
កប់ /-ន-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខនប់ /-ព-/ 
កល់ ខនល់ /-ព-/ 
កាច់ ខាន ច់ /-ព-/ 
កាយ ខាន យ /-ព-/ 
ការ ខាន រ /-ព-/ 
កិចច ខនិច /-ព-/ 
កិត ខនិត /-ព-/ 
កួច ខនួច /-ព-/ 
កួត ខនួត /-ព-/ 
នកីត នខនីត /-ព-/ 
នកីយ នខនីយ /-ព-/ 
ដក្ ដខន្ /-ព-/ 
នកៀរ នខនៀរ /-ព-/ 
នកៀស្ នខនៀស្ /-ព-/ 
នកាស្ នខាន ស្ /-ព-/ 
ស្ប់ ស្នប់ /-ព-/ 
ស្ិត ស្និត /-ព-/ 
សូ្រ ស្នូរ /-ព-/ 
ស្ ួ ស្នួ /-ព-/ 
នស្ី នស្នី /-ព-/ 
នស្ៀត នស្នៀត /-ព-/ 
ដស្្ ដស្ន្ /-ព-/ 
ចាប់ ឆ្ន ប់ /-ព-/ 
ចុក ឆនុក /-ព-/ 
ឆូត ឆនូត /-ព-/ 
គ្  ន្  /-ព-/ 
គាប ឃ្លន ប /-ព-/ 
គូស្  នូស្ /-ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ជាន់  
/-ន-/ 

 
 

ន្ ន់ /-ព-/ 
ជូត ឈ្នូត /-ព-/ 
ជួត ឈ្នួត /-ព-/ 
ជួល ឈ្នួល /-ព-/ 
នឆៀ្ នឈ្នៀ្ /-ព-/ 
ដ្ក់ លនក់ /-ព-/ 
ដូ្រ លនូរ /-ព-/ 
នដ្រ នលនរ /-ព-/ 
នោល នថាន ល /-ព-/ 
ទស់្ ធនស់្ /-ព-/ 
ទាក់ ធាន ក់ /-ព-/ 
នទីរ នធនីរ /-ព-/ 
បត់ ននត់ /-ព-/ 
បូល ននូល /-ព-/ 
បួ្ ននួ្ /-ព-/ 
បួស្ ននួស្ /-ព-/ 
ដប៉ាក ដននក /-ព-/ 
នរល នដន លៗ /-ព-/ 
នរេះ នដន េះ /-ព-/ 
ពាក់ ភាន ក់ /-ព-/ 
ពាស្ ភាន ស្ /-ព-/ 
នពន នេនន /-ព-/ 
ដពន ដេនន /-ព-/ 
ប្ទាប់ /-អ ’/ន-/ 

 
ប្ទនាប់ /-ស្/ព-/ 

រាស់្ រនាស់្ /-ស្/ព-/ 
រ ឹ្  រនិ្ /-ស្/ព-/ 
រុក រនុក /-ស្/ព-/ 
នរល រននល /-ស្/ព-/ 
នរាច រននាច /-ស្/ព-/ 
រា ា្ំ  រនាា្ំ  /-ស្/ព-/ 
គ្ /-អ ’ម្/ន-/ 

 
 

គាំន្ /-ស្ព/ព-/ 
គម្ គាំនម្ /-ស្ព/ព-/ 
គប់ គាំនប់ /-ស្ព/ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ជាន់  
/-ន-/ 

 
 

ន្ ន់ /-ព-/ 
ជូត ឈ្នូត /-ព-/ 
ជួត ឈ្នួត /-ព-/ 
ជួល ឈ្នួល /-ព-/ 
នឆៀ្ នឈ្នៀ្ /-ព-/ 
ដ្ក់ លនក់ /-ព-/ 
ដូ្រ លនូរ /-ព-/ 
នដ្រ នលនរ /-ព-/ 
នោល នថាន ល /-ព-/ 
ទស់្ ធនស់្ /-ព-/ 
ទាក់ ធាន ក់ /-ព-/ 
នទីរ នធនីរ /-ព-/ 
បត់ ននត់ /-ព-/ 
បូល ននូល /-ព-/ 
បួ្ ននួ្ /-ព-/ 
បួស្ ននួស្ /-ព-/ 
ដប៉ាក ដននក /-ព-/ 
នរល នដន លៗ /-ព-/ 
នរេះ នដន េះ /-ព-/ 
ពាក់ ភាន ក់ /-ព-/ 
ពាស្ ភាន ស្ /-ព-/ 
នពន នេនន /-ព-/ 
ដពន ដេនន /-ព-/ 
ប្ទាប់ /-អ ’/ន-/ 

 
ប្ទនាប់ /-ស្/ព-/ 

រាស់្ រនាស់្ /-ស្/ព-/ 
រ ឹ្  រនិ្ /-ស្/ព-/ 
រុក រនុក /-ស្/ព-/ 
នរល រននល /-ស្/ព-/ 
នរាច រននាច /-ស្/ព-/ 
រា ា្ំ  រនាា្ំ  /-ស្/ព-/ 
គ្ /-អ ’ម្/ន-/ 

 
 

គាំន្ /-ស្ព/ព-/ 
គម្ គាំនម្ /-ស្ព/ព-/ 
គប់ គាំនប់ /-ស្ព/ព-/ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

គរ  
/-អ ’ម្/ន-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គាំនរ /-ស្ព/ព-/ 
គាក់ គាំនាក់ /-ស្ព/ព-/ 
គាត គាំនាត /-ស្ព/ព-/ 
គាប គាំនាប /-ស្ព/ព-/ 
គាប់ គាំនាប់ /-ស្ព/ព-/ 
គាល់ គាំនាល់ /-ស្ព/ព-/ 
គាស់្ គាំនាស់្ /-ស្ព/ព-/ 
គិត គាំនិត /-ស្ព/ព-/ 
គូរ គាំនូរ /-ស្ព/ព-/ 
គូស្ គាំនូស្ /-ស្ព/ព-/ 
គួប គាំនួប /-ស្ព/ព-/ 
គួរ គាំនួរ /-ស្ព/ព-/ 
នគាេះ គាំននាេះ /-ស្ព/ព-/ 
គុាំ គាំនុាំ /-ស្ព/ព-/ 
ជក់ ជាំនក់ /-ស្ព/ព-/ 
ជ្់ ជាំន្់ /-ស្ព/ព-/ 
ជច់ ជាំនច់ /-ស្ព/ព-/ 
ជាត់ ជាំនាត់ /-ស្ព/ព-/ 
ជាវ ជាំនាវ /-ស្ព/ព-/ 
ជីប ជាំនីប /-ស្ព/ព-/ 
ជួត ជាំនួត /-ស្ព/ព-/ 
ជួល ជាំនួល /-ស្ព/ព-/ 
នជរ ជាំននរ /-ស្ព/ព-/ 
ដជ្ ជាំដន្ /-ស្ព/ព-/ 
នជាេះ ជាំននាេះ /-ស្ព/ព-/ 
ទន់ ទាំនន់ /-ស្ព/ព-/ 
នទីស្ ទាំននីស្ /-ស្ព/ព-/ 
ពត់ ពាំនត់ /-ស្ព/ព-/ 
ពាក់ ពាំនាក់ /-ស្ព/ព-/ 
ពិត ពាំនិត /-ស្ព/ព-/ 
ពឹ្ ពាំនឹ្ /-ស្ព/ព-/ 
ពូក ពាំនូក /-ស្ព/ព-/ 
ពូត ពាំនូត /-ស្ព/ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ពូន  
/-អ ’ម្/ន-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពាំនូន /-ស្ព/ព-/ 
ពួត ពាំនួត /-ស្ព/ព-/ 
នពៀរ ពាំននៀរ /-ស្ព/ព-/ 
នពាល ពាំននាល /-ស្ព/ព-/ 
ទញ់ ទាំនញ់ /-ស្ព/ព-/ 
ទត ទាំនត /-ស្ព/ព-/ 
ទប់ ទាំនប់ /-ស្ព/ព-/ 
ទាក់ ទាំនាក់ /-ស្ព/ព-/ 
ទាញ ទាំនាញ /-ស្ព/ព-/ 
ទាប ទាំនាប /-ស្ព/ព-/ 
ទាយ ទាំនាយ /-ស្ព/ព-/ 
ទាល់ ទាំនាល់ /-ស្ព/ព-/ 
ទាស់្ ទាំនាស់្ /-ស្ព/ព-/ 
ទិញ ទាំនិញ /-ស្ព/ព-/ 
ទុក ទាំនុក /-ស្ព/ព-/ 
ទូល ទាំនូល /-ស្ព/ព-/ 
ទួញ ទាំនួញ /-ស្ព/ព-/ 
ទួល ទាំនួល /-ស្ព/ព-/ 
នទី្ ទាំននី្ /-ស្ព/ព-/ 
នទីប ទាំននីប /-ស្ព/ព-/ 
ជន់ ជាំនន់ /-ស្ព/ព-/ 
ជា ជាំនា /-ស្ព/ព-/ 
ជា្ ជាំនា្ /-ស្ព/ព-/ 
ជាញ ជាំនាញ /-ស្ព/ព-/ 
ជាន់ ជាំនាន់ /-ស្ព/ព-/ 
ជាប់ ជាំនាប់ /-ស្ព/ព-/ 
ជិត ជាំនិត /-ស្ព/ព-/ 
ជិេះ ជាំនិេះ /-ស្ព/ព-/ 
ជីក ជាំនីក /-ស្ព/ព-/ 
ជូន ជាំនូន /-ស្ព/ព-/ 
ជួញ ជាំនួញ /-ស្ព/ព-/ 
ជួយ ជាំនួយ /-ស្ព/ព-/ 
ជួស្ ជាំនួស្ /-ស្ព/ព-/ 
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នោក ឡុ្ ឆវ្ស 

 

ពូន  
/-អ ’ម្/ន-/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ពាំនូន /-ស្ព/ព-/ 
ពួត ពាំនួត /-ស្ព/ព-/ 
នពៀរ ពាំននៀរ /-ស្ព/ព-/ 
នពាល ពាំននាល /-ស្ព/ព-/ 
ទញ់ ទាំនញ់ /-ស្ព/ព-/ 
ទត ទាំនត /-ស្ព/ព-/ 
ទប់ ទាំនប់ /-ស្ព/ព-/ 
ទាក់ ទាំនាក់ /-ស្ព/ព-/ 
ទាញ ទាំនាញ /-ស្ព/ព-/ 
ទាប ទាំនាប /-ស្ព/ព-/ 
ទាយ ទាំនាយ /-ស្ព/ព-/ 
ទាល់ ទាំនាល់ /-ស្ព/ព-/ 
ទាស់្ ទាំនាស់្ /-ស្ព/ព-/ 
ទិញ ទាំនិញ /-ស្ព/ព-/ 
ទុក ទាំនុក /-ស្ព/ព-/ 
ទូល ទាំនូល /-ស្ព/ព-/ 
ទួញ ទាំនួញ /-ស្ព/ព-/ 
ទួល ទាំនួល /-ស្ព/ព-/ 
នទី្ ទាំននី្ /-ស្ព/ព-/ 
នទីប ទាំននីប /-ស្ព/ព-/ 
ជន់ ជាំនន់ /-ស្ព/ព-/ 
ជា ជាំនា /-ស្ព/ព-/ 
ជា្ ជាំនា្ /-ស្ព/ព-/ 
ជាញ ជាំនាញ /-ស្ព/ព-/ 
ជាន់ ជាំនាន់ /-ស្ព/ព-/ 
ជាប់ ជាំនាប់ /-ស្ព/ព-/ 
ជិត ជាំនិត /-ស្ព/ព-/ 
ជិេះ ជាំនិេះ /-ស្ព/ព-/ 
ជីក ជាំនីក /-ស្ព/ព-/ 
ជូន ជាំនូន /-ស្ព/ព-/ 
ជួញ ជាំនួញ /-ស្ព/ព-/ 
ជួយ ជាំនួយ /-ស្ព/ព-/ 
ជួស្ ជាំនួស្ /-ស្ព/ព-/ 

វភិាគស្ាំនណ្រ ណ្ និ្ ន កនុ្ភាស្ថដខមរទាំននីប 

 

នជឿ  
/-អ ’ម្/ន-/ 

ជាំននឿ /-ស្ព/ព-/ 
នជឿន ជាំននឿន /-ស្ព/ព-/ 
នជារ ជាំននារ /-ស្ព/ព-/ 
ជុាំ ជាំនុាំ /-ស្ព/ព-/ 
ជីក /-រ/ន-/ 

 
ប្ជនីក /-ពស្/ព-/ 

ទិច ប្ទនិច /-ពស្/ព-/ 
នទីរ ប្ទននីរ /-ពស្/ព-/ 
ទាំ ប្ទនាំ /-ពស្/ព-/ 
ព ប្ពនរ /-ពស្/ព-/ 
ពាក់ ប្ពនាក់ /-ពស្/ព-/ 
ពួត ប្ពនួត /-ពស្/ព-/ 
អប /-អ /ណ្-/ រណ្ប /-ស្/ព-/ 
អារ រ្រ /-ស្/ព-/ 
ដអប រដណ្ប /-ស្/ព-/ 

 

គនានិសទទេ 

នក្ វា៉ា ន់ស្ថក់ សូ្រស្ទទដខមរ : េនាំនពញ។ 
ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ (២០០៨)  ស្ប្ម្្ព់ាកយដដ្លស្រនស្រជាម្ួយ «ណ្» (មិ្នស្រនស្រជាម្ួយ «ន»  

នទ) និ្ពាកយដដ្លស្រនស្រជាម្ួយ «ឡ» ឬជាពា្ាតប្ម្តួ (មិ្នស្រនស្រជាម្ួយ «ល» នទ) : េនាំនពញ។ 
ច័នទ ស្ាំណ្ពវ (២០១២) ស្ាំនណ្រនិ្អកខរាវរុិទធកនុ ្ភាស្ថដខមរ រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា : ភ្ន ំពេញ។ 

លី សុ្វរី (តុោ ២០០៤) ន ជាំនួស្ ណ្ ល ជាំនួស្ ឡ ន តុអវីប្កស្ួ្ អប់រ ាំ យុវជន និ្កីឡាស្រនស្រដបបននេះ?  
: េនាំនពញ។ 

វទិាស្ថា នពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ (១៩៦៧) វចនានុប្កម្ដខមរភាគ១-២ វទិាស្ថា នពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ : េនាំនពញ។ 
សូ្ មុ្យន ៀ្ (២០០៤) ទាំរ្ន់នត់ដជកដខមរ(ភាគ១-៤) : េនាំនពញ។ 
នអៀវ នកីស្ (១៩៦៧) ភាស្ថដខមរ ស្ថកលប្ពិនតិយរកន តុនល ប ណ្ គារម្តិតនស្រ ី: េនាំនពញ។  
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ពិចារណាអំពីលទធភាពភាសាខ្មែរ 
 

បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 
ម្ស្ត្នតីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 

 
ខ្ញ ុំសមូឧទ្ទិសអត្ថបទ្ននេះជនូចុំន េះព្រលឹងវញិ្ញា ណក្ខនធនោក្ព្រូបណឌិ ត្ នៅ ស ញន ដែល
ជាព្រូែឹក្នុំសារណាថ្នា ក់្អនញបណឌិ ត្របស់ខ្ញ ុំបាទ្(២០០២-២០០៣) និងសមូឧទ្ទិសជនូ
ព្រលឹងវញិ្ញា ណក្ខនធវរីៈជនអាក្ព្បាជ្ដខែរទុំងអស់ ដែលបានសាងសាា ដែបនសល់ទ្ញក្
មរត្ក្អក្សរសាស្តសរភាសាជាត្ិែល់ក្នូនៅជុំនន់នព្ោយបាននព្បីព្បាស់ សិក្ាសពូ្ត្
នរៀន។ សមូព្រលឹងវញិ្ញា ណក្ខនធរបស់អស់នោក្បាននៅនសាយសញខនៅសញខរត្ិភរ។ 

 
១- សេចក្ដីស្តើម 
 

  ភាស្ថដខមរជាភាស្ថដដ្លមានវយ័ចាំ្ស់្ម្យួនៅកនុ្េូមិ្ភាគអាសុ្ីអានគនយ។៍ ដនអកត្ថម្រចនា
ស្ម្ព័នធនិ្ទិដ្ឋភាពនានាននភាស្ថដខមរ ភាស្ថននេះមានគុណ្ស្ម្បតដិប្គប់ប្គាន់កនុ្ទាំនាក់ទាំន្ និ្បាំនពញ
តប្មូ្វការម្យួចាំននួដដ្លនកីតពីលាំ ូរចូលននបនចចកវជិាា ទាំននីបៗ ទាា្ំ នៅអតីតកាលនិ្បចចុបបននកាល។ 
ប៉ាុដនដនោយអនកជាមាច ស់្ភាស្ថម្ួយចាំនួនមិ្នសូ្វរវរីវល់នអីនពីនិ្ឱ្យ១1តនម្ាភាស្ថជាតិខាួន នោយនគយល់ថា
ភាស្ថននេះរត់មិ្នទាន់ការរកីចនប្មី្នននវទិាស្ថស្ត្ស្តបចចុបបនន អនកខាេះចូលចិតដនាាំយកពាកយភាស្ថបរនទស្
ទាា្ំ ដុ្លម្កនប្បីកនុ្ភាស្ថដខមរ មិ្នពាយម្បកដប្បម្កជាភាស្ថជាតិ មិ្នស្វេះដស្វ្គាស់្កកាយអវីដដ្ល
គុណ្ស្ម្បតតិដដ្លភាស្ថននេះមានយកម្កនប្បី។ អនកនប្បីប្រស់្ភាស្ថខាេះនចេះដតនាាំគាន នប្បីភាស្ថនោយមិ្ន
សូ្វរនគិតគូរដវ្ឆ្ៃ យ ខាីខាា រ គឺនចេះដតនប្បីឱ្យរនៗ នោយគិតថាខាួនជាដខមរ នប្បីភាស្ថដខមរយ៉ា ្នម្៉ាចក៏
រន ស្រនស្រយ៉ា ្នម្៉ាចក៏រន ឱ្យដតស្ថដ ប់គាន  គឺរនន យី។ អនកខាេះត្ថា្ំ ខាួនជាអនកនចេះដខមរប្គប់ដ្ប់ ខាួន
ជាំនាញភាស្ថន យី មិ្នស្ថដ ប់ម្តិស្ថា បនាដកតប្មូ្វពីអនកឯនទៀត ន ញីដតខាួនលអ ខាួនពូដក។ បនតិចម្ដ្ៗ 
កត្ថត អវជិាមានទាា្ំ ននេះរននសាំពូតនដុ ាំនធវីឱ្យនលចនឡី្ នូវរតុភាពជាអវជិាមាននានានកីតនឡី្ ជាបនតបនាទ ប់ 
កនុ្ចរនដនប្បីប្រស់្ភាស្ថដខមរត្ថា្ំ ពីនដី្ម្នរៀ្ម្កដ្ល់បចចុបបនន។ មានកាំ ុស្ជានប្ចីនដដ្លទាា្ំ មាច ស់្អតា-
បទននេះ ទាា្ំ អនកនប្បីភាស្ថដខមរឯនទៀតរនទទលួនិ្ស្ថ្នឡី្ ទាា្ំ នោយនចតនានិ្អនចតនា។ 
  អតាបទននេះនឹ្នលីកយកបញ្ហា ម្យួចាំននួខា្នលីម្កឆាុេះបញ្ហច ា្ំ និ្ពិចារ្នដី្ម្បដីស្វ្យល់
ទាា្ំ អស់្គាន និ្ជាការរមួ្ចាំដណ្កជយួអេិរកសភាស្ថដខមរឱ្យមានឯកភាព។ 
                                                           

១ នៅកនុ្វចនានុប្កម្របស្់ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ(១៩៦៧:ក, ១៨៤៤) នោករនដណ្នាាំអាំពីស្ាំនណ្រពាកយ ឱ្យ នអាយ និ្ឱ្យ នោយ
កាំណ្តឱ់្យស្រនស្រជា ឱ្យ ដតប៉ាុន ណ្ េះ។ ប៉ាុដនដនៅនស្ទីរប្គបទ់ាំពរ័ននវចនានុប្កម្ននេះរមួ្ទាា្ំ ទាំពរ័ដដ្លពនយលអ់ាំពីពាកយននេះន្មិ្នន ញី
មានស្រនស្រជា ឱ្យ យ៉ា ្ដូ្នចនេះនទ ន ញីនប្បីដត ឲ្យ ននេះនៅវញិ។ ប្គបអ់តាបទសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវ មាច ស្អ់តាបទមានទមាា បស់្រនស្រ ឲ្យ ននេះ
ដ្រាបម្ក។ នោយស្ថរនៅកនុ្ប្ពឹតតិបប្តប្គប់នលខរបស្់ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ នោកនប្បីរូបស្ាំនណ្រ ឱ្យ ម្ួយននេះ។ ន តុននេះមាច ស្់
អតាបទនឹ្ពាយម្ដកទមាា បពី់ការស្រនស្រ ឲ្យ ម្កជា ឱ្យ វញិ នោយចាបន់នតីម្ពីអតាបទននេះតនៅ។   
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ពិចារណាអំពីលទធភាពភាសាខ្មែរ 
 

បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 
ម្ស្ត្នតីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 

 
ខ្ញ ុំសមូឧទ្ទិសអត្ថបទ្ននេះជនូចុំន េះព្រលឹងវញិ្ញា ណក្ខនធនោក្ព្រូបណឌិ ត្ នៅ ស ញន ដែល
ជាព្រូែឹក្នុំសារណាថ្នា ក់្អនញបណឌិ ត្របស់ខ្ញ ុំបាទ្(២០០២-២០០៣) និងសមូឧទ្ទិសជនូ
ព្រលឹងវញិ្ញា ណក្ខនធវរីៈជនអាក្ព្បាជ្ដខែរទុំងអស់ ដែលបានសាងសាា ដែបនសល់ទ្ញក្
មរត្ក្អក្សរសាស្តសរភាសាជាត្ិែល់ក្នូនៅជុំនន់នព្ោយបាននព្បីព្បាស់ សិក្ាសពូ្ត្
នរៀន។ សមូព្រលឹងវញិ្ញា ណក្ខនធរបស់អស់នោក្បាននៅនសាយសញខនៅសញខរត្ិភរ។ 

 
១- សេចក្ដីស្តើម 
 

  ភាស្ថដខមរជាភាស្ថដដ្លមានវយ័ចាំ្ស់្ម្យួនៅកនុ្េូមិ្ភាគអាសុ្ីអានគនយ។៍ ដនអកត្ថម្រចនា
ស្ម្ព័នធនិ្ទិដ្ឋភាពនានាននភាស្ថដខមរ ភាស្ថននេះមានគុណ្ស្ម្បតដិប្គប់ប្គាន់កនុ្ទាំនាក់ទាំន្ និ្បាំនពញ
តប្មូ្វការម្យួចាំននួដដ្លនកីតពីលាំ ូរចូលននបនចចកវជិាា ទាំននីបៗ ទាា្ំ នៅអតីតកាលនិ្បចចុបបននកាល។ 
ប៉ាុដនដនោយអនកជាមាច ស់្ភាស្ថម្ួយចាំនួនមិ្នសូ្វរវរីវល់នអីនពីនិ្ឱ្យ១1តនម្ាភាស្ថជាតិខាួន នោយនគយល់ថា
ភាស្ថននេះរត់មិ្នទាន់ការរកីចនប្មី្នននវទិាស្ថស្ត្ស្តបចចុបបនន អនកខាេះចូលចិតដនាាំយកពាកយភាស្ថបរនទស្
ទាា្ំ ដុ្លម្កនប្បីកនុ្ភាស្ថដខមរ មិ្នពាយម្បកដប្បម្កជាភាស្ថជាតិ មិ្នស្វេះដស្វ្គាស់្កកាយអវីដដ្ល
គុណ្ស្ម្បតតិដដ្លភាស្ថននេះមានយកម្កនប្បី។ អនកនប្បីប្រស់្ភាស្ថខាេះនចេះដតនាាំគាន នប្បីភាស្ថនោយមិ្ន
សូ្វរនគិតគូរដវ្ឆ្ៃ យ ខាីខាា រ គឺនចេះដតនប្បីឱ្យរនៗ នោយគិតថាខាួនជាដខមរ នប្បីភាស្ថដខមរយ៉ា ្នម្៉ាចក៏
រន ស្រនស្រយ៉ា ្នម្៉ាចក៏រន ឱ្យដតស្ថដ ប់គាន  គឺរនន យី។ អនកខាេះត្ថា្ំ ខាួនជាអនកនចេះដខមរប្គប់ដ្ប់ ខាួន
ជាំនាញភាស្ថន យី មិ្នស្ថដ ប់ម្តិស្ថា បនាដកតប្មូ្វពីអនកឯនទៀត ន ញីដតខាួនលអ ខាួនពូដក។ បនតិចម្ដ្ៗ 
កត្ថត អវជិាមានទាា្ំ ននេះរននសាំពូតនដុ ាំនធវីឱ្យនលចនឡី្ នូវរតុភាពជាអវជិាមាននានានកីតនឡី្ ជាបនតបនាទ ប់ 
កនុ្ចរនដនប្បីប្រស់្ភាស្ថដខមរត្ថា្ំ ពីនដី្ម្នរៀ្ម្កដ្ល់បចចុបបនន។ មានកាំ ុស្ជានប្ចីនដដ្លទាា្ំ មាច ស់្អតា-
បទននេះ ទាា្ំ អនកនប្បីភាស្ថដខមរឯនទៀតរនទទលួនិ្ស្ថ្នឡី្ ទាា្ំ នោយនចតនានិ្អនចតនា។ 
  អតាបទននេះនឹ្នលីកយកបញ្ហា ម្យួចាំននួខា្នលីម្កឆាុេះបញ្ហច ា្ំ និ្ពិចារ្នដី្ម្បដីស្វ្យល់
ទាា្ំ អស់្គាន និ្ជាការរមួ្ចាំដណ្កជយួអេិរកសភាស្ថដខមរឱ្យមានឯកភាព។ 
                                                           

១ នៅកនុ្វចនានុប្កម្របស្់ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ(១៩៦៧:ក, ១៨៤៤) នោករនដណ្នាាំអាំពីស្ាំនណ្រពាកយ ឱ្យ នអាយ និ្ឱ្យ នោយ
កាំណ្តឱ់្យស្រនស្រជា ឱ្យ ដតប៉ាុន ណ្ េះ។ ប៉ាុដនដនៅនស្ទីរប្គបទ់ាំពរ័ននវចនានុប្កម្ននេះរមួ្ទាា្ំ ទាំពរ័ដដ្លពនយលអ់ាំពីពាកយននេះន្មិ្នន ញី
មានស្រនស្រជា ឱ្យ យ៉ា ្ដូ្នចនេះនទ ន ញីនប្បីដត ឲ្យ ននេះនៅវញិ។ ប្គបអ់តាបទសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវ មាច ស្អ់តាបទមានទមាា បស់្រនស្រ ឲ្យ ននេះ
ដ្រាបម្ក។ នោយស្ថរនៅកនុ្ប្ពឹតតិបប្តប្គប់នលខរបស្់ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ នោកនប្បីរូបស្ាំនណ្រ ឱ្យ ម្ួយននេះ។ ន តុននេះមាច ស្់
អតាបទនឹ្ពាយម្ដកទមាា បពី់ការស្រនស្រ ឲ្យ ម្កជា ឱ្យ វញិ នោយចាបន់នតីម្ពីអតាបទននេះតនៅ។   

ពិចារ្អាំពីលទធភាពភាស្ថដខមរ 

 

 

២- បាតុេូតបខ្ម្រមបម្រមួលនិងបខ្នាក្ក្នងុភាសា 

  អនកភាស្ថរនចាត់ទុកថាភាស្ថដដ្លកាំពុ្នប្បីប្រស់្នានពលបចចុបបនននៅនឡយីជាភាស្ថមាន
ជីវតិ និ្ភាស្ថដដ្លដល្មានអនកនប្បីប្រស់្នៅន យីជាភាស្ថដដ្លស្ថា ប់ ដូ្ចយ៉ា ្ភាស្ថរលី 
ស្ាំស្ត្ស្កឹត ជានដី្ម្ (David Crystal. 2000:1)។ នោយស្ថរភាស្ថមានជីវតិ ន តុននេះនយី្ មិ្នអាច
បដិ្នស្ធន៍រតុេូតបដប្ម្បប្មួ្លនានាដដ្លដត្ដតនកីតមាននឡី្ នៅកនុ្ភាស្ថរននទ។ បដប្ម្បប្មួ្ល
ននេះគឺច្់ស្ាំនៅដ្ល់រតុេូតនានាដដ្លនកីតនឡី្ ត្ថម្ដបបធម្មជាតិននភាស្ថ មិ្នដម្នបដប្ម្បប្មួ្ល
ដដ្លនកីតនឡី្ នោយការត្ថា្ំ ចិតដរបស់្អនកនប្បីភាស្ថឬបុគាល្មាន ក់ននាេះនទ។  
  ពាកយថា ម្យួដុ្ាំ ម្យួដ្្ ម្ួយនាក់ និ្ នគរ ជានដី្ម្ រនរញួឬរនដូ្រម្កជា ម្ដុ ាំ ម្ដ្ មាន ក់ និ្ 
អ ា្រ ត្ថម្លាំោប់។ ទាា្ំ ទប្ម្្់នដី្ម្និ្ទប្ម្្់លមីនៅមានវតដមាននិ្នប្បីប្រស់្កនុ្ភាស្ថដខមរបចចុបបនន និ្
ជនួកាលមានការនប្បីប្រស់្នៅកនុ្បរបិទដូ្ចគាន ក៏មាន និ្ននស្គាន ក៏មាន។   
  ពយញ្ានៈនៅកនុ្ភាស្ថដខមរម្ួយចាំននួនៅរកាធម្មភាព(feature)របស់្ខាួននៅប្គប់បរបិទ ឯពយញ្ានៈ
ខាេះនទៀតរនរត់ប្់លកខណ្ៈរបស់្ខាួននៅកនុ្បរបិទម្យួចាំនួន។   
  ពយញ្ានៈ ក /k/ ដដ្លស្ាិតនៅទីត្ថា្ំ ចុ្ពា ា្ ឬពយញ្ា នៈប្បកប(coda) រនរត់ប្់ធម្មភាព
របស់្ខាួន នោយដូ្រពី /k/ នៅជា [] នៅកនុ្បរបិទននប្ស្ៈម្យួចាំននួ (Huffman. 1967:36, ជុាំ ស្ ុន្្. 
២០១៤:២៣)។ ប៉ាុដនតត្ថម្ការស្ន ក្តជាទូនៅ បដប្ម្បប្មួ្លដបបននេះរននកីតមាននឡី្ ដតកនុ្រ វ្្់
ភាស្ថដខមរក ត្ ល។ គរួរ ាំលឹកថា ភាស្ថដខមរប្តូវរនដប្ដចកជាបី គឺ ភាស្ថដខមរនលី(ភាគនប្ចីននប្បីប្រស់្
នៅប្បនទស្នលភាគឦស្ថនដ) ភាស្ថដខមរក ដ្ ល(នប្បីប្រស់្ជាភាស្ថនាូវការកនុ្ប្បនទស្កម្ពុជា) និ្ភាស្ថ
ដខមរនប្កាម្(នប្បីប្រស់្នៅកនុ្ទឹកដី្នវៀត្ម្ភាគខា្តបូ្) (Prakorb. 1987:3, Smaley. 1994:136)។ 
ឧទា រណ៍្(១) បងាា ញអាំពីបដនាកននេះ។  

(១)  ទប្ម្្់ស្ទទត្ថវទិា        ទប្ម្្់សូ្រវទិា 
   ដខមរនប្កាម្ ដខមរក ដ្ ល 

ក. ប្តនចៀក /tr ciek/ [tr ciek] [tr cie] 
ខ. កាក់ /kak/ [kak] [ka] 
គ. ពកួ /puok/ [puok]  [puo] 
 . ស្ក /sk/ [sk] [s] 

  ដខមរកម្ពុជានប្កាម្អាចនៅបនាឺពយញ្ានៈននេះរនប្តឹម្ប្តូវជា្ ប៉ាុដនដប្តនចៀកដខមរក ដ្ លកាលនបី
រនឮដខមរកម្ពុជានប្កាម្បនាឺដូ្ចននេះ នគជនួកាលគិតថាខុស្ ឬដបាកៗប្តនចៀកគរួឱ្យច្់នស្ីចនៅវញិ។ 
  ពយញ្ានៈ រ /r/ ដដ្លស្ាិតនៅចុ្ពា ា្កនុ្ពាកយ ការងារ ពីរ ដខមរ ជានដី្ម្ មិ្នប្តូវរនបនាឺ
(silence) សូ្ម្នមី្លឧទា រណ៍្(២ក-គ)។ ប៉ាុដនដពយញ្ានៈ រ នៅរកាលកខណ្ៈរបស់្ខាួនខាេះនៅកនុ្
ភាស្ថដខមរត្ថម្តាំបន់ ដូ្ចជាដខមរនៅនស្ៀម្រាប ដខមរសុ្រសិ្ត្នទជានដី្ម្។ ដខមរក ដ្ លទាំន្មិ្នដឹ្្ថាខាួនមិ្ន
រនបនាឺសូ្រ រ ននេះនទ ឬជនួកាលរននលីកជាស្ាំណួ្រថា ចាាំរច់មាន រ  នឹ្ នធវីអី ក៏មាន។ ពយញ្ានៈ រ នៅ
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 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

កនុ្ពាកយខាេះប្តូវរត់ធម្មភាពរបស់្ខាួននៅជាពយញ្ានៈ ល ដដ្លជាពយញ្ានៈសូ្រលាំ ូរដូ្ចគាន  ដូ្ចយ៉ា ្
ពាកយ ខនុរ កុរ កណ្ដុ រ  រឹ ស្ម្បុរ ជានដី្ម្, ឧទា រណ៍្(២ -ជ)។ 

(២)  ទប្ម្្់ស្ទទត្ថវទិា ទប្ម្្់សូ្រវទិា 
ក. ការងារ /ka:r ea:r/ [ka: ea:] 
ខ. ពីរ /pi:r/ [pi:] 
គ. ដខមរ /khmɛr/ [khmɛ] 
 . កុរ /kor/ [kol] 
្. កណ្ដុ រ /kn dor/ [kn dol] 
ច.  រឹ /hr/ [hl] 
ឆ. ស្ម្បុរ /sm bor/ [sm bol] 
ជ. ខនុរ /khnor/ [khnol] 

  ពយញ្ានៈ ស្ /s/ កនុ្នស្ៀវនៅរបស់្នោក នអៀវ នកីស្(១៩៦៧:២៧៥)២2កនុ្ពាកយ ា្ ស្ 
ដដ្លនលខចីនៅ ដូ្រជា ឆ្ា ត។ នោកស្រនស្រថា នលបនញ្ចញសូ្រអកសរ ស្ នៅកនុ្ពាកយដដ្លនលខចីពាកយពីដខមរ
នៅមិ្នប្តូវ នលអានអកសរ ស្ ជាសូ្រ ដ្។ ដខមរនៅស្ម្័យមុ្នឬ/និ្ស្ម័្យនប្កាយប្គាដដ្លនស្ៀវនៅនោក
ច្ប្ក្នឡី្ ននាេះ ទាំន្ជាមិ្នអាចបនាឺសូ្រ ស្ នៅកនុ្ទីត្ថា្ំ ចុ្ពា ា្ប្តូវត្ថម្ធម្មភាពននពយញ្ានៈននេះ
រននទ។ ប្ត្់ននេះបញ្ហា ក់ថា នោកនអៀវ នកីស្ មិ្នរនដឹ្្ថាខាួនគាត់ ក៏ដូ្ចជាដខមរទូនៅបនាឺសូ្រ ស្ ននេះ 
ខុស្នទ។ កនុ្បរបិទននការស្ិការប្ស្ថវប្ជាវអាំពីភាស្ថដខមរ នោក នអៀវ នកីស្ ប្តូវរនចាត់ទុកថាជា
ភាស្ថវទូិដខមរដ្ាំបូ្មាន ក់នាស្ម្័យននាេះ ដដ្លទម្ាុេះទមាា យប្តួស្ប្ត្ថយនលីការស្កិាភាស្ថដខមរត្ថម្ដបប
ភាស្ថវទិា(linguistics) ត្ថម្រយៈការពិនិតយ អន ក្ត ស្ថកលប្ ដដ្លជាំហានទាា្ំ ននេះប្តូវរននប្បីកនុ្
វទិាស្ថស្ត្ស្ដនានា។ 
  នទាេះការនលីកនឡី្ ទាា្ំ អម្ាលមា៉ា នខា្នលីននេះមានចាំណុ្ចខាេះស្ាិតនៅកនុ្បដនាកភាស្ថ ឬ
ពិពិធភាពននភាស្ថ(Language Variety) ពុាំដម្នជាបដប្ម្បប្មួ្លភាស្ថកដី ក៏ទាា្ំ ននេះជាចាំដណ្កម្យួ
បងាា ញអាំពីចាំណុ្ចននតីម្ននបដប្ម្បប្មួ្លកនុ្ភាស្ថដដ្លមានលកខណ្ៈជាធម្មជាតិ។ នពាលគឺ មាច ស់្ភាស្ថ
មិ្នរនត្ថា្ំ ចិតតនឹ្នធវីឱ្យមានបដនាកទាា្ំ ននេះ ឬមិ្នរនពាយម្បដូរសូ្រឱ្យខុស្ពីលកខណ្ៈនដី្ម្នឡយី។ 
  នទុយនៅវញិបដប្ម្បប្មួ្លម្ួយនទៀតរននកីតនឡី្ ពីការត្ថា្ំ ចិតដ ការបន ក្ីតកបួនចាប់ជាបុគាលឬ
ជាប្ករម្នដី្ម្បឱី្យអនកឯនទៀតនធវីត្ថម្ ដដ្លជួនកាលអាចនទុយពីប្កិតយប្កម្ធម្មជាតិននភាស្ថ ដដ្លលកខណ្ៈ
ននេះនប្ចីនប្បទេះន ញីកនុ្រ វ្្់នវយាករណ៍្ប្បនពណី្(traditional grammar)។  
  នយី្ នឹ្ពិចារ្នឡី្ វញិបនតិចអាំពីបដប្ម្បប្មួ្លននពយញ្ានៈ ស្។ ពយញ្ា នៈននេះនៅរកាធម្ម
ភាពរបស់្ខាួនដតកនុ្បរបិទននទីត្ថា្ំ នដី្ម្ពា ា្(onset)។ ប៉ាុដនដពយញ្ានៈននេះរនប្តូវដា ស់្បដូរនៅកនុ្ទី
                                                           

2 ត្ថម្រយៈ នស្ចកដីជាំរាបជាមុ្ន នោកនអៀវ នកីស្ រនចុេះកាលបរនិចឆទ នលៃ១០ ដខតុោ គ.ស្. ១៩៤៧ ដដ្លអាចជាឆ្ន ាំនស្ៀវនៅរបស្់
នោករនស្រនស្រចបស់្ពវប្គបន់ យី។ ចាំដណ្កឆ្ន ាំ១៩៦៧ ជាឆ្ន ាំនរេះពុម្ពនស្ៀវនៅរបស្ន់ោក។ 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

71ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

កនុ្ពាកយខាេះប្តូវរត់ធម្មភាពរបស់្ខាួននៅជាពយញ្ានៈ ល ដដ្លជាពយញ្ានៈសូ្រលាំ ូរដូ្ចគាន  ដូ្ចយ៉ា ្
ពាកយ ខនុរ កុរ កណ្ដុ រ  រឹ ស្ម្បុរ ជានដី្ម្, ឧទា រណ៍្(២ -ជ)។ 

(២)  ទប្ម្្់ស្ទទត្ថវទិា ទប្ម្្់សូ្រវទិា 
ក. ការងារ /ka:r ea:r/ [ka: ea:] 
ខ. ពីរ /pi:r/ [pi:] 
គ. ដខមរ /khmɛr/ [khmɛ] 
 . កុរ /kor/ [kol] 
្. កណ្ដុ រ /kn dor/ [kn dol] 
ច.  រឹ /hr/ [hl] 
ឆ. ស្ម្បុរ /sm bor/ [sm bol] 
ជ. ខនុរ /khnor/ [khnol] 

  ពយញ្ានៈ ស្ /s/ កនុ្នស្ៀវនៅរបស់្នោក នអៀវ នកីស្(១៩៦៧:២៧៥)២2កនុ្ពាកយ ា្ ស្ 
ដដ្លនលខចីនៅ ដូ្រជា ឆ្ា ត។ នោកស្រនស្រថា នលបនញ្ចញសូ្រអកសរ ស្ នៅកនុ្ពាកយដដ្លនលខចីពាកយពីដខមរ
នៅមិ្នប្តូវ នលអានអកសរ ស្ ជាសូ្រ ដ្។ ដខមរនៅស្ម្័យមុ្នឬ/និ្ស្ម័្យនប្កាយប្គាដដ្លនស្ៀវនៅនោក
ច្ប្ក្នឡី្ ននាេះ ទាំន្ជាមិ្នអាចបនាឺសូ្រ ស្ នៅកនុ្ទីត្ថា្ំ ចុ្ពា ា្ប្តូវត្ថម្ធម្មភាពននពយញ្ានៈននេះ
រននទ។ ប្ត្់ននេះបញ្ហា ក់ថា នោកនអៀវ នកីស្ មិ្នរនដឹ្្ថាខាួនគាត់ ក៏ដូ្ចជាដខមរទូនៅបនាឺសូ្រ ស្ ននេះ 
ខុស្នទ។ កនុ្បរបិទននការស្ិការប្ស្ថវប្ជាវអាំពីភាស្ថដខមរ នោក នអៀវ នកីស្ ប្តូវរនចាត់ទុកថាជា
ភាស្ថវទូិដខមរដ្ាំបូ្មាន ក់នាស្ម្័យននាេះ ដដ្លទម្ាុេះទមាា យប្តួស្ប្ត្ថយនលីការស្កិាភាស្ថដខមរត្ថម្ដបប
ភាស្ថវទិា(linguistics) ត្ថម្រយៈការពិនិតយ អន ក្ត ស្ថកលប្ ដដ្លជាំហានទាា្ំ ននេះប្តូវរននប្បីកនុ្
វទិាស្ថស្ត្ស្ដនានា។ 
  នទាេះការនលីកនឡី្ ទាា្ំ អម្ាលមា៉ា នខា្នលីននេះមានចាំណុ្ចខាេះស្ាិតនៅកនុ្បដនាកភាស្ថ ឬ
ពិពិធភាពននភាស្ថ(Language Variety) ពុាំដម្នជាបដប្ម្បប្មួ្លភាស្ថកដី ក៏ទាា្ំ ននេះជាចាំដណ្កម្យួ
បងាា ញអាំពីចាំណុ្ចននតីម្ននបដប្ម្បប្មួ្លកនុ្ភាស្ថដដ្លមានលកខណ្ៈជាធម្មជាតិ។ នពាលគឺ មាច ស់្ភាស្ថ
មិ្នរនត្ថា្ំ ចិតតនឹ្នធវីឱ្យមានបដនាកទាា្ំ ននេះ ឬមិ្នរនពាយម្បដូរសូ្រឱ្យខុស្ពីលកខណ្ៈនដី្ម្នឡយី។ 
  នទុយនៅវញិបដប្ម្បប្មួ្លម្ួយនទៀតរននកីតនឡី្ ពីការត្ថា្ំ ចិតដ ការបន ក្ីតកបួនចាប់ជាបុគាលឬ
ជាប្ករម្នដី្ម្បឱី្យអនកឯនទៀតនធវីត្ថម្ ដដ្លជួនកាលអាចនទុយពីប្កិតយប្កម្ធម្មជាតិននភាស្ថ ដដ្លលកខណ្ៈ
ននេះនប្ចីនប្បទេះន ញីកនុ្រ វ្្់នវយាករណ៍្ប្បនពណី្(traditional grammar)។  
  នយី្ នឹ្ពិចារ្នឡី្ វញិបនតិចអាំពីបដប្ម្បប្មួ្លននពយញ្ានៈ ស្។ ពយញ្ា នៈននេះនៅរកាធម្ម
ភាពរបស់្ខាួនដតកនុ្បរបិទននទីត្ថា្ំ នដី្ម្ពា ា្(onset)។ ប៉ាុដនដពយញ្ានៈននេះរនប្តូវដា ស់្បដូរនៅកនុ្ទី
                                                           

2 ត្ថម្រយៈ នស្ចកដីជាំរាបជាមុ្ន នោកនអៀវ នកីស្ រនចុេះកាលបរនិចឆទ នលៃ១០ ដខតុោ គ.ស្. ១៩៤៧ ដដ្លអាចជាឆ្ន ាំនស្ៀវនៅរបស្់
នោករនស្រនស្រចបស់្ពវប្គបន់ យី។ ចាំដណ្កឆ្ន ាំ១៩៦៧ ជាឆ្ន ាំនរេះពុម្ពនស្ៀវនៅរបស្ន់ោក។ 

ពិចារ្អាំពីលទធភាពភាស្ថដខមរ 

 

ត្ថា្ំ ចុ្ពា ា្នស្ទីរប្គប់ករណី្។ នទុយនៅវញិ ដខមរនយី្ ប្គប់រូបពិតជាចាស់្កនុ្ខាួនថាខាួនប្រកដ្ជាបនាឺ
សូ្រននេះចាស់្ប្តឹម្ប្តូវម្យួរយភាគរយ។ ដូ្ចយ៉ា ្ពាកយ៖ 
 

 (៣)  ទប្ម្្់ស្ទទត្ថវទិា ទប្ម្្់សូ្រវទិា 
ក. ចាស់្ /cas/ [cah] 
ខ. នលៀស្ /lies/ [lieh] 
គ. ប្បកាស្ /pr ka:s/ [pr ka:h] 
 . ពាស្ /peas/ [peah] 

  កនា្ម្កនៅមិ្នទាន់ន ញីមានការស្ិកា្ម្យួស្ដីអាំពីវតដមានពយញ្ានៈ s កនុ្ភាស្ថដខមរនៅ
ទីត្ថា្ំ ចុ្ពា ា្នៅនឡយីនទ។ នយី្ មិ្នដឹ្្ថាសូ្រននេះប្តូវដប្បប្បួលត្ថា្ំ ពីនពល្ម្កនទ ឬម្ួយ
ភាស្ថនយី្ គាម នសូ្រ ស្ ប្បកបក៏មិ្នដឹ្្។ នទាេះជាយ៉ា ្្កដី ជាស្ម្មតិកម្ម រូបស្ាំនណ្រជនួកាលក៏អាច
ជយួឱ្យនយី្ រនដឹ្្ថា ភាស្ថដខមរទាំន្ជាមានសូ្រននេះជាពយញ្ានៈប្បកបកនុ្ពាកយននភាស្ថរបស់្ខាួន
ត្ថា្ំ ពីនដី្ម្នរៀ្ម្កដដ្រ ន យីប្បដ លជាបុពវបុរស្នយី្ បនាឺសូ្រននេះរនដូ្ចយ៉ា ្ភាស្ថបរនទស្ម្យួ
ចាំននួដដ្រ។ កនុ្ភាស្ថររា ា្ំ អ្់នគាស្ នគមានពយញ្ានៈ s ដដ្លប្តូវឬប្ជលិេះគាន នឹ្ ស្ ដខមរនយី្ ដដ្រ។ ប៉ាុដនត
ធម្មភាពនន s របស់្ភាស្ថនគនៅរកាបដនាកលកខណ្ៈ(distinctive feature)ទាា្ំ កនុ្មុ្ខងារជាពយញ្ា នៈ
ប្បកបនិ្ពយញ្ានៈនដី្ម្ពា ា្នៅកនុ្ភាស្ថម្យួចាំននួធាំ។ នពាលគឺ នគបនាឺសូ្រ s ននេះរននស្ទីរប្គប់មុ្ខ
ងារននពយញ្ានៈននេះ, ឧទា រណ៍្(៤) ។ 

(៤)   
ក. base /beis/ 
ខ. desk /desk/ 
គ. safe /seif/ 
 . de-signs /di’zainz/ 

  (Longman. 1992:73, 277, 921, 277)  
ត្ថម្រយៈឧទា រណ៍្ខា្នលី ពយញ្ានៈ s នៅរកាតនម្ារបស់្ខាួន នទាេះជានៅកនុ្ពាកយខាេះ(៤ )លកខណ្ៈ
របស់្សូ្ររនដប្បប្បួលបនដិច(s → z)កដី ក៏មិ្នរននធវីឱ្យសូ្រឃ្លា តឆ្ៃ យពីលកខណ្ៈនដី្ម្ប៉ាុនាម ននទ នប្ពាេះ s 
ជាពយញ្ានៈអនឃ្លស្ៈ និ្ z ពយញ្ានៈនឃ្លស្ៈ។ 
  នយី្ វលិម្កពិនិតយនលីពយញ្ានៈ ស្ នៅកនុ្ពាកយ ប្បកាស្ (៣គ)។ នៅកនុ្ពាកយននេះ ពយញ្ានៈ 
ស្ រនដូ្រជា h ដូ្ចពាកយឯនទៀតកនុ្ឧទា រណ៍្(៣) ដដ្រ។ 
  វចនានុប្កម្របស់្នោក Headely (1977:564) រនស្រនស្រសូ្រអានននពាកយននេះ យ៉ា ្ដូ្នចនេះថា៖ 
  នទស្ /teeh/ (=ប្បនទស្, ប្ស្រកនទស្) 
  ប្បកាស្ /prkaah/ 
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 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

  (Headley. 1977:405, 564) 
   នពលពាកយទាា្ំ ននេះប្តូវនាាំម្កនធវីជាពាកយស្មាស្(compound word) ពយញ្ានៈ s ហាក់ដូ្ចជា
នៅរកាលកខណ្ៈនដី្ម្។ 
     នទស្កាល /teehsaɁkaal/ 
  នទស្ចរ /teehsaɁc/ 
  ប្បកាស្នីយប័ប្ត /prkaasaɁniiyeaɁbat/ 

(Headley. 1977:405, 564) 
  នទស្កាល (នទស្-កាល) 
  នទស្ចរ (នទស្ៈច)   
  ប្បកាស្នីយប័ប្ត (_ស្ៈនីយៈប័ត) 

  (ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ. ១៩៦៧:៤៥២, ៦៤០) 
  នយី្ ន ញីថា ពយញ្ា នៈ s ដដ្លនៅកនុ្លកខណ្ៈជាពាកយនទាលរនរត់បដនាកលកខណ្ៈ ប៉ាុដនដ
នពលនាាំពាកយនៅចូលរួម្ជាម្ួយពាកយឯនទៀតនដី្ម្បីបន ក្ីតពាកយស្មាស្ ពយញ្ា នៈ s នៅរកាលកខណ្ៈ
នដី្ម្។ ន តុននេះនយី្ ទាញជាស្ម្មតិកម្មជាបឋម្ថាពយញ្ានៈ s ទាំន្ជាមានកនុ្ទីត្ថា្ំ ចុ្ពា ា្នៅកនុ្
ពាកយភាស្ថដខមរ និ្មិ្នមានការដប្បប្បួលដូ្ចដដ្លរនន ញីនាបចចុបបននននេះនទ។ 
  ត្ថម្បដនាកលកខណ្ៈ(distinctive feature) ពយញ្ានៈ s មានបដនាកលកខណ្ៈ [+sibilant] និ្ 
h មានបដនាកលកខណ្ៈជា [-sibilant] ន យីពយញ្ានៈទាា្ំ ពីរមានបដនាកលកខណ្ៈ [fricative] ដូ្ចគាន ។ 
   s   h 
   [+sibilant]  [-sibilant] 
   [fricative]  [fricative] 

(Chom Sonnang. 2016 :19) 
  អនកភាស្ថមាននាទីស្ន ក្ត ពិពណ៌្នានៅនលីទិដ្ឋភាពរតុេូតនានាដដ្លនកីតនឡី្ កនុ្រ វ្្់អនក
នប្បីប្រស់្ភាស្ថ ដដ្លននេះន យីជាលកខណ្ៈពិនស្ស្របស់្ភាស្ថវទិា។ ពិពណ៌្នាថា នតីពាកយននេះនគ
បនាឺយ៉ា ្នម្៉ាច នប្បីដូ្ចនម្តច បនាទ ប់ពីការស្ិកាស្ន ក្ត នាាំនៅនធវីពិនស្ថធន៍រចួន យី នទីប្ននៅរក
នស្ចកដីស្ននិោឋ ននដី្ម្បបីងាា ញលទធនលរមួ្។ 
  ត្ថម្រយៈពាកយកនុ្ឧទា រណ៍្(៣) បដប្ម្បប្មួ្លរបស់្ពយញ្ានៈ /s/ នៅជា [h] រននកីតនឡី្
កនុ្បរបិទចុ្ពា ា្ ដដ្លនាាំឱ្យនយី្ អាចទាញជារូបម្នតដូ្ចខា្នប្កាម្៖ 

  s → h/v_ 
  អានថា៖ ពយញ្ា នៈ s បដូរនៅជា h កនុ្ករណី្ដដ្លពយញ្ា នៈ s នៅបនាទ ប់ប្ស្ៈ។  
  



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

73ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១
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  (Headley. 1977:405, 564) 
   នពលពាកយទាា្ំ ននេះប្តូវនាាំម្កនធវីជាពាកយស្មាស្(compound word) ពយញ្ានៈ s ហាក់ដូ្ចជា
នៅរកាលកខណ្ៈនដី្ម្។ 
     នទស្កាល /teehsaɁkaal/ 
  នទស្ចរ /teehsaɁc/ 
  ប្បកាស្នីយប័ប្ត /prkaasaɁniiyeaɁbat/ 

(Headley. 1977:405, 564) 
  នទស្កាល (នទស្-កាល) 
  នទស្ចរ (នទស្ៈច)   
  ប្បកាស្នីយប័ប្ត (_ស្ៈនីយៈប័ត) 

  (ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ. ១៩៦៧:៤៥២, ៦៤០) 
  នយី្ ន ញីថា ពយញ្ា នៈ s ដដ្លនៅកនុ្លកខណ្ៈជាពាកយនទាលរនរត់បដនាកលកខណ្ៈ ប៉ាុដនដ
នពលនាាំពាកយនៅចូលរួម្ជាម្ួយពាកយឯនទៀតនដី្ម្បីបន ក្ីតពាកយស្មាស្ ពយញ្ា នៈ s នៅរកាលកខណ្ៈ
នដី្ម្។ ន តុននេះនយី្ ទាញជាស្ម្មតិកម្មជាបឋម្ថាពយញ្ានៈ s ទាំន្ជាមានកនុ្ទីត្ថា្ំ ចុ្ពា ា្នៅកនុ្
ពាកយភាស្ថដខមរ និ្មិ្នមានការដប្បប្បួលដូ្ចដដ្លរនន ញីនាបចចុបបននននេះនទ។ 
  ត្ថម្បដនាកលកខណ្ៈ(distinctive feature) ពយញ្ានៈ s មានបដនាកលកខណ្ៈ [+sibilant] និ្ 
h មានបដនាកលកខណ្ៈជា [-sibilant] ន យីពយញ្ានៈទាា្ំ ពីរមានបដនាកលកខណ្ៈ [fricative] ដូ្ចគាន ។ 
   s   h 
   [+sibilant]  [-sibilant] 
   [fricative]  [fricative] 

(Chom Sonnang. 2016 :19) 
  អនកភាស្ថមាននាទីស្ន ក្ត ពិពណ៌្នានៅនលីទិដ្ឋភាពរតុេូតនានាដដ្លនកីតនឡី្ កនុ្រ វ្្់អនក
នប្បីប្រស់្ភាស្ថ ដដ្លននេះន យីជាលកខណ្ៈពិនស្ស្របស់្ភាស្ថវទិា។ ពិពណ៌្នាថា នតីពាកយននេះនគ
បនាឺយ៉ា ្នម្៉ាច នប្បីដូ្ចនម្តច បនាទ ប់ពីការស្ិកាស្ន ក្ត នាាំនៅនធវីពិនស្ថធន៍រចួន យី នទីប្ននៅរក
នស្ចកដីស្ននិោឋ ននដី្ម្បបីងាា ញលទធនលរមួ្។ 
  ត្ថម្រយៈពាកយកនុ្ឧទា រណ៍្(៣) បដប្ម្បប្មួ្លរបស់្ពយញ្ានៈ /s/ នៅជា [h] រននកីតនឡី្
កនុ្បរបិទចុ្ពា ា្ ដដ្លនាាំឱ្យនយី្ អាចទាញជារូបម្នតដូ្ចខា្នប្កាម្៖ 

  s → h/v_ 
  អានថា៖ ពយញ្ា នៈ s បដូរនៅជា h កនុ្ករណី្ដដ្លពយញ្ា នៈ s នៅបនាទ ប់ប្ស្ៈ។  
  

ពិចារ្អាំពីលទធភាពភាស្ថដខមរ 

 

៣- ក្មចីភាសា៣3 
   ភាស្ថដត្មានឥទធិពលនលីគាន នៅវញិនៅម្ក។ ជាទូនៅភាស្ថននស្ ា្ម្ដដ្លមានការរកីចនប្មី្ន
ជា្ នប្ចីនជេះឥទធិពលនលីភាស្ថននស្ ា្ម្ដដ្លមិ្នសូ្វមានការរកីចនប្មី្ន។ ការជេះឥទធិពលននេះជាបុពវ
ន តុម្យួននកម្ចីភាស្ថ។  ស្ាិតកនុ្ន័យននេះ នោកនអៀវ នកីស្ (១៩៦៧:២៦៩) រននលីកនឡី្
ទាក់ទ្នឹ្ការជេះឥទធិពលរវា្ដខមរនិ្នស្ៀម្យ៉ា ្ដូ្នចនេះថា ត្ថា្ំ ពីជាតិនយី្ធាា ក់ខាួ ននពញទី ចាប់ពី
ខូចប្ប់នាទ យលដ វ្កម្ក អារយធម៌្ដដ្លធាា ប់ ូរពីប្ស្រកដខមរនៅត្ថម្ទិស្ឯនជី្និ្ឯលិច កាលនយី្ជា
នាយនៅហាវ យនគ ក៏ប្តឡប់ ូរបស្ត្ញ្ហច ស្ម្កពីទិស្ឯលិច កាលនយី្បរាជយ័នៅនប្កាម្បងាា ប់នគវញិ។ 
ភាស្ថជាធាតុម្ួយននអារយធម៌្។ 
 លកខណ្ៈននការខចីពាកយពីភាស្ថបរនទស្មាននប្ចីនយ៉ា ្។ ប៉ាុដនតលកខណ្ៈកម្ច៤ី4ដដ្លនិយម្នប្បី
ជា្នគគឺ កម្ចីទាា្ំ ដុ្ល loanword, កម្ចីបនសាំ loanblend, កម្ចីដប្ប loanshift (Apichai. 2004:10-11)។  
  ១. កម្ចីពាកយ ឬកម្ចីទាា្ំ ដុ្ល loanword 

  សុ្ីម្៉ា្ត៍ (ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ. ១៩៦៧:១៣៥៩), ដម្៉ាប្ត, ប្កា វកិ(វទិាស្ថា នភាស្ថ
ជាតិ. ២០០៥:៥៨), អ័កស (ប្កស្ួ្អប់រ ាំយុវជននិ្កីឡា.២០០៦:១១៨), វនីដូ្ (គណ្ៈ
កម្មការវទិាស្ថស្ត្ស្តនិ្បនចចកវទិា. ២០១៤:៧០) 

  ២. កម្ចីបនសាំ Loanblend 
   ដខសកាប៥5, នាំប័ុ្, ឡានត្ថក់សុ្ី,  
  ៣. កម្ចីដប្ប Loanshift 
    កាដ រចុច, កាំដណ្ទប្ម្្់, តមាា ភាព, ព័ត៌មានវទិា, ប្រក់កម្ចី ជានដី្ម្។ 
 
  តនៅននេះនយី្ នឹ្ពិចារ្នៅនលីកម្ចីពាកយនិ្ពាកយកម្ចីម្យួចាំននួដដ្លកាំពុ្ចរាចរនៅកនុ្
ចរនដស្ាំដី្ននភាស្ថដខមរ។ 
  នៅកនុ្លកខណ្ៈកម្ចីទាា្ំ ដុ្ល គណ្ៈកម្មការវទិាស្ថស្ត្ស្តនិ្បនចចកវទិា(២០១៤:៧៣)រន
ចម្ា្ដទ ប់សូ្រ(transcribe) ពាកយ software ម្កជាភាស្ថដខមរថា សុ្ស្ដវរ។ ខណ្ៈននាេះដដ្រ មានស្ថា ប័ន
និ្អនកនប្បីប្រស់្បនចចកវទិាព័ត៌មានវទិាម្ួយចាំនួនរននាាំពាកយននេះម្កនប្បីត្ថម្វធីិកម្ចីដប្ប គឺ រនបក
ដប្បពាកយននេះជាភាស្ថដខមរថា ដននកទន់ ។ ដូ្ចជា វចនុប្កម្ dict.antkh.com (បនចចកវទិានិ្វទិាស្ថស្ត្ស្ត) 
ដប្បពាកយ software ថា នប្គឿ្ទន់, ដននកទន់ (កុាំពយូទ័រ) ជានដី្ម្។ 

                                                           
៣ អនកភាស្ថទាំន្ជានប្បីពាកយ ខចី(borrow) កនុ្បរបិទដដ្លពាកយឬធាតុ្ម្យួននភាស្ថម្យួប្តូវរននាាំយកម្កនប្បីកនុ្ភាស្ថម្យួនទៀត 
នដី្ម្បសី្ប្មួ្លដ្លក់ារនប្បីពាកយថា លួច។ ត្ថម្ពិតនៅនយ័របស្ព់ាកយ ខចី (ខចី > កម្ចី) ននេះប្តូវមានភាគីដដ្លសុ្ាំខចីនិ្ភាគីដដ្លអនុញ្ហញ ត
ឱ្យខចី។ មិ្នមានភាស្ថឬអនកនប្បីប្រស្ភ់ាស្ថ្ម្យួនធវីត្ថម្នយ័ននពាកយននេះនទ។  

៤ ខុ្ាំសូ្ម្ដប្បពាកយអ្ន់គាស្ loanword ជា កម្ចីទាា្ំ ដុ្ល, loanblend ជា កម្ចីបនសាំ, និ្ loanshift ជា កម្ចីដប្ប យ៉ា ្ដូ្នចនេះជា
បន ដ្ េះអាស្ននសិ្ន និ្ស្្ឃមឹ្ថានឹ្មានការបកដប្បពាកយទាា្ំ ននេះជានាូវការពីប្ករម្អនកជាំនាញភាស្ថនាអនាគត។ 

៥ ត្ថម្ការយលន់ ញីរបស្ខុ្់ាំ ពាកយននេះគរួស្រនស្រជា កាបាិ៍ (cable) នដី្ម្បរីកាជាតិស្ពទរបស្ព់ាកយ ដូ្ចពាកយ សីុ្ម្៉្ា ត់ ៍ជានដី្ម្។ 
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 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

  នៅកនុ្ពាកយមានពយញ្ានៈនសាំ ft ជាពយញ្ានៈចុ្ពា ា្។ នៅកនុ្ស្ទទត្ថភាស្ថដខមរបចចុបបននដដ្ល
នធវីនឡី្ នោយអនកជាំនាញភាស្ថដខមរម្យួភាគធាំជាទូនៅមិ្នមានពយញ្ានៈ f នទ។ ចាំដណ្កអនកភាស្ថម្យួ
ចាំនួននទៀតរនោក់បញ្ចូ លពយញ្ានៈននេះនៅកនុ្ត្ថរា្ស្ទទត្ថពយញ្ានៈដខមររបស់្ខាួន(Madeline. 1972:4; 
Huffman. 1967:15; Headley. 1977:35)។ 
  នប្ៅពីពយញ្ានៈ f ននេះ ក៏ន ញីមានពយញ្ានៈម្យួចាំនួននទៀត ដូ្ចជា  ា(g) ស្ស(z) ជានដី្ម្ប្តូវ
រននប្បីនៅកនុ្ការកត់សូ្រពាកយកម្ចីបរនទស្ម្កកនុ្ភាស្ថដខមរ។   នទាេះបីវទិាស្ថា ននខម្រយនកម្ម 
ដដ្លនិយម្នៅខាីៗថា នខម្រយនកម្ម រនពាយម្បកដប្បពាកយពីបរនទស្រនម្យួចាំនួនធាំកដី និ្
ពាយម្បនញ្ច ៀស្ការបដនាម្អកសរននសូ្រភាស្ថបរនទស្ទាា្ំ អម្ាលមា៉ា នននេះកដី ក៏អនកនប្បីប្រស់្ភាស្ថ
ម្យួចាំនួននិយម្នប្បីពយញ្ានៈទាា្ំ ននេះនៅកនុ្ពាកយជានប្ចីនដូ្ចជា៖ 
 

(៥) 
  ក. អាស្ត្ វ ិក (ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ. ២០១៣:១៧) 
  ខ. កាន វ (Headley. 1977:35; វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ. ២០០៥:២៤; ...) 
  គ. ប្កា វ (ននត ររ ៉ាុម្. ២០១៧:១៨៩, ប្កស្ួ្អប់រ ាំយុវជននិ្កីឡា. ២០០៨:៧; ...) 
   .  វ ីលីពីន (ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ. ២០១៣:១៥) 
 

  ពាកយ អាស្ត្ វ ិក (៥ក) នៅកនុ្វចនានុប្កម្អកខរាវរិុទធននភាស្ថដខមររបស់្វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 
(២០០៥:៨៣២) ស្រនស្រពាកយននេះ ជា អាស្ត្ វកិ។ 
  ពាកយ កាន វ(café) ដដ្លពាកយននេះកាលនដី្ម្នឡយី រាម្ចប្នយី្ រនពាយម្ស្រនស្រជា កា
ដន ដតនប្កាយម្កប្តូវនិយម្ស្រនស្រជា កាន វ អស់្នៅន យី។ ននេះក៏នោយស្ថរដតដខមរម្យួភាគធាំអាច
បនាឺសូ្រ f ននេះរនឬយ៉ា ្្? 
  នតីពយញ្ានៈ f មានវតដមាននៅកនុ្ភាស្ថដខមរយូរម្កន យីឬដខមរនទីបទទលួពីបរនទស្លមីៗននេះនទ? 
  នៅកនុ្ភាស្ថដខមរបូរាណ្ន ញីមានរូបស្ាំនណ្រ  វ ននេះទាា្ំ នៅនដី្ម្ពា ា្និ្នៅចុ្ពា ា្៖  

 
          jāhv, jāv to barter   (Jacob. 1993:3, 15) 
  នយី្ នៅមិ្នទាន់ដឹ្្ចាស់្ថា ដខមរបូរាណ្នោកអានបនសាំអកសរ  វ នៅកនុ្ពាកយ រវល់ ឬ រ វល់, 
នវ្ ឬ ន វ្  (ដវ្) និ្ ន វក (ដវក) យ៉ា ្ដូ្ចនម្ដចនទ។ នោកមា៉ា នស្បរ ៉ាូ(Maspéro. 1915:25) អាន
ពាកយ នៅហាវ យ ថា caovhày នពាលគឺ  វ ប្តូវនឹ្ vh នៅវញិ។ នៅកនុ្ភាស្ថនលមានពាកយដដ្លមាន
ពយញ្ានៈ f ន យីពាកយទាា្ំ ននាេះប្តូវគាន នឹ្ពាកយដខមរម្យួចាំននួ សូ្ម្នមី្លឧទា រណ៍្(៦)។  

(៦) នល  ដខមរ  
ក. ฝูง /fǔŋ/  វូ្ /fo:ŋ/ ឬ /wo:ŋ/ 
ខ. ฝึก /fɯk/  វកឹ /fɯk/ ឬ /wɯk/ 
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 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

  នៅកនុ្ពាកយមានពយញ្ានៈនសាំ ft ជាពយញ្ានៈចុ្ពា ា្។ នៅកនុ្ស្ទទត្ថភាស្ថដខមរបចចុបបននដដ្ល
នធវីនឡី្ នោយអនកជាំនាញភាស្ថដខមរម្យួភាគធាំជាទូនៅមិ្នមានពយញ្ានៈ f នទ។ ចាំដណ្កអនកភាស្ថម្យួ
ចាំនួននទៀតរនោក់បញ្ចូ លពយញ្ានៈននេះនៅកនុ្ត្ថរា្ស្ទទត្ថពយញ្ានៈដខមររបស់្ខាួន(Madeline. 1972:4; 
Huffman. 1967:15; Headley. 1977:35)។ 
  នប្ៅពីពយញ្ានៈ f ននេះ ក៏ន ញីមានពយញ្ានៈម្យួចាំនួននទៀត ដូ្ចជា  ា(g) ស្ស(z) ជានដី្ម្ប្តូវ
រននប្បីនៅកនុ្ការកត់សូ្រពាកយកម្ចីបរនទស្ម្កកនុ្ភាស្ថដខមរ។   នទាេះបីវទិាស្ថា ននខម្រយនកម្ម 
ដដ្លនិយម្នៅខាីៗថា នខម្រយនកម្ម រនពាយម្បកដប្បពាកយពីបរនទស្រនម្យួចាំនួនធាំកដី និ្
ពាយម្បនញ្ច ៀស្ការបដនាម្អកសរននសូ្រភាស្ថបរនទស្ទាា្ំ អម្ាលមា៉ា នននេះកដី ក៏អនកនប្បីប្រស់្ភាស្ថ
ម្យួចាំនួននិយម្នប្បីពយញ្ានៈទាា្ំ ននេះនៅកនុ្ពាកយជានប្ចីនដូ្ចជា៖ 
 

(៥) 
  ក. អាស្ត្ វ ិក (ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ. ២០១៣:១៧) 
  ខ. កាន វ (Headley. 1977:35; វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ. ២០០៥:២៤; ...) 
  គ. ប្កា វ (ននត ររ ៉ាុម្. ២០១៧:១៨៩, ប្កស្ួ្អប់រ ាំយុវជននិ្កីឡា. ២០០៨:៧; ...) 
   .  វ ីលីពីន (ប្ករម្ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ. ២០១៣:១៥) 
 

  ពាកយ អាស្ត្ វ ិក (៥ក) នៅកនុ្វចនានុប្កម្អកខរាវរិុទធននភាស្ថដខមររបស់្វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 
(២០០៥:៨៣២) ស្រនស្រពាកយននេះ ជា អាស្ត្ វកិ។ 
  ពាកយ កាន វ(café) ដដ្លពាកយននេះកាលនដី្ម្នឡយី រាម្ចប្នយី្ រនពាយម្ស្រនស្រជា កា
ដន ដតនប្កាយម្កប្តូវនិយម្ស្រនស្រជា កាន វ អស់្នៅន យី។ ននេះក៏នោយស្ថរដតដខមរម្យួភាគធាំអាច
បនាឺសូ្រ f ននេះរនឬយ៉ា ្្? 
  នតីពយញ្ានៈ f មានវតដមាននៅកនុ្ភាស្ថដខមរយូរម្កន យីឬដខមរនទីបទទលួពីបរនទស្លមីៗននេះនទ? 
  នៅកនុ្ភាស្ថដខមរបូរាណ្ន ញីមានរូបស្ាំនណ្រ  វ ននេះទាា្ំ នៅនដី្ម្ពា ា្និ្នៅចុ្ពា ា្៖  

 
          jāhv, jāv to barter   (Jacob. 1993:3, 15) 
  នយី្ នៅមិ្នទាន់ដឹ្្ចាស់្ថា ដខមរបូរាណ្នោកអានបនសាំអកសរ  វ នៅកនុ្ពាកយ រវល់ ឬ រ វល់, 
នវ្ ឬ ន វ្  (ដវ្) និ្ ន វក (ដវក) យ៉ា ្ដូ្ចនម្ដចនទ។ នោកមា៉ា នស្បរ ៉ាូ(Maspéro. 1915:25) អាន
ពាកយ នៅហាវ យ ថា caovhày នពាលគឺ  វ ប្តូវនឹ្ vh នៅវញិ។ នៅកនុ្ភាស្ថនលមានពាកយដដ្លមាន
ពយញ្ានៈ f ន យីពាកយទាា្ំ ននាេះប្តូវគាន នឹ្ពាកយដខមរម្យួចាំននួ សូ្ម្នមី្លឧទា រណ៍្(៦)។  

(៦) នល  ដខមរ  
ក. ฝูง /fǔŋ/  វូ្ /fo:ŋ/ ឬ /wo:ŋ/ 
ខ. ฝึก /fɯk/  វកឹ /fɯk/ ឬ /wɯk/ 

ពិចារ្អាំពីលទធភាពភាស្ថដខមរ 

 

  នតីពាកយទាា្ំ ននេះមានទាំនាក់ទាំន្នឹ្គាន នទ?  
  ទាា្ំ វចនានុប្កម្ភាស្ថដខមររបស់្ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ(១៩៦៧) និ្របស់្នោក Headley
(១៩៧៧) សុ្ទធដតបងាា ញថា ពាកយទាា្ំ ននេះជាពាកយកម្ចីភាស្ថនល។ ប៉ាុដនដនយី្ នឹ្នៅមានចម្ៃល់ថា នតី
ទប្ម្្់  វ ដដ្លមានរូបស្ាំនណ្រនៅកនុ្ភាស្ថដខមរបូរាណ្មានសូ្រដូ្ចនម្ដច ឬពាកយខា្នលីនលខចីពីដខមរនៅ
នទដឹ្្? ការននេះទាម្ទារឱ្យមានការស្ិកាសុ្ីជនប្ៅនលីបញ្ហា ននេះ។   
  នោកនអៀវ នកីស្(១៩៦៧:៣៣៤) រនបងាា ញអាំពីគនា្ននការបន ក្ីតពាកយលមីនៅកនុ្ស្ថន នដ្
របស់្នោក។ កនុ្ននាេះនោករននប្បី  វ កនុ្ការកត់សូ្រភាស្ថបរនទស្ ដូ្ចជា នតនឡប្កា វ, នតនឡ វូន, 
ន វហាវ , ស្ ុហាវ ត ជានដី្ម្។ 
  នោយស្ថរវតដមាននន  វ នទាេះជានយី្ មានម្កពីបូរាណ្ម្កកដី ឬនទីបទទលួនាបចចុបបននកដី ក៏  វ 
ប្តូវរនស្ថធារណ្ជនដខមរម្យួភាគធាំរនស្ថា ល់ពយញ្ា នៈនៅន យី។ ន តុននេះ ពាកយ software មិ្នគរួ
ប្ត្ថប់សូ្រនៅជា សុ្ស្ដវរ នទ ន យីម្ា៉្ា នទៀត នតីប្តូវអានថា soh wae ឬ sos wae? 
   ត្ថម្លកខណ្ៈបនាឺសូ្រ ពយញ្ា នៈដដ្លនៅដកបរពយញ្ានៈ f គឺ p និ្ b។ ជាការពិតន យីដដ្លមាច ស់្
ភាស្ថម្យួពិរកនឹ្បនាឺសូ្រពាកយននភាស្ថម្យួនទៀតឱ្យរនដូ្ចគាន នបេះបិទនៅនឹ្មាច ស់្ភាស្ថនគ្ស់្។ 
ប៉ាុដនដនយី្ ក៏មិ្នគរួនធវីឱ្យពាកយដដ្លខចីម្កននាេះស្ាិតនៅឆ្ៃ យនពកពីភាស្ថនដី្ម្ដដ្រ។  
  ត្ថម្រយៈការនលីកនឡី្ ខា្នលី ភាស្ថដខមរមានលទធភាពនប្ចីនដដ្លអាចស្្នៅនឹ្អវីដដ្ល ូរ
ម្កពីនប្ៅរននប្ចីនស្ម្លមម្។ មាច ស់្ភាស្ថគរួខិតខាំឱ្យអស់្លទធភាពនោយនប្បីធនធានននភាស្ថ។ ដូ្ច
យ៉ា ្ករណី្ ft ឬ f នហាច្ស់្គរួរកាសូ្រឱ្យនៅប្បហាក់ប្បដ លគាន  f > p។ ប្បស្ិននបី ft កនុ្ពាកយ 
software ប្តូវរនស្ប្មួ្លម្កជា h អាំណឹ្េះតនៅអនាគតអនកស្ិកាជាំនាន់នប្កាយនឹ្នលីកយកប្បធាន
បដប្ម្បប្មួ្លពយញ្ានៈ ft នៅកនុ្ភាស្ថដខមរម្កជា h។ នទាេះករណី្ននេះចាត់ទុកជាបញ្ហា តូចត្ថចរបស់្អនក
ស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវម្យួចាំនួនកដី ក៏បញ្ហា ននេះមិ្នគរួនមី្លរ ាំល្ដដ្រ គរួនាាំគាន នោេះប្ស្ថយឱ្យរនប្ជេះប្ស្ឡេះ
នទីបជាការលអ។ បញ្ហា តូចជាធាតុនសាំននបញ្ហា ធាំ។ 
  កម្ចីទាា្ំ ដុ្ល(loanword) គរួដនអកនលីនគាលការណ៍្ចាស់្ោស់្ ឱ្យស្ម្ប្ស្បនៅត្ថម្ភាពពិត
ននសូ្រកនុ្ភាស្ថនិ្អនកនប្បីប្រស់្ទូនៅ នោយមានការស្ថទ បស្ទ្់អាំពីការនប្បីប្រស់្ពាកយននេះ នតីនគ
និយម្និយយ ឬបនាឺសូ្រដូ្ចនម្ដច? 
  ត្ថម្រយៈការដស្វ្រក(search engine)នៅកនុ្ Google(៣ ម្ករា ២០១៨) រវា្រូបស្ាំនណ្រនន
ពាកយ software ជាភាស្ថដខមរ លទធនលបងាា ញដូ្ចខា្នប្កាម្៖ 
 

  (៧) 

    ក. សុ្ស្ដវរ About 109 results (0.46 seconds)   
    ខ. សុ្ វដវរ About 153 results (0.41 seconds)   
   គ. ស្ វដវរ About 1,120 results (0.47 seconds) 
    . សូ្ វដវរ About 99,700 results (0.41 seconds)  
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 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

  ត្ថម្រយៈលទធនលខា្នលី ការខចីពាកយ software ម្កជារូបស្ាំនណ្រដខមរ សូ្ វដវរ ហាក់ដូ្ចជា
មានអនកនិយម្នប្បីនប្ចីនជា្រូបស្ាំនណ្រននស្នទៀត។ កនា្ម្ក ប្កស្ួ្អប់រ ាំ(២០០៨:៧) ក៏រនស្រ
នស្រ នម្៉ាប្កូសូ្ វ របស់្ពាកយកម្ចី Microsoft ម្កន យីដដ្រ។ 
  ន តុននេះគរួមានស្ិកាប្បកបនោយលកខណ្ៈវទិាស្ថស្ត្ស្តមុ្ននឹ្្ននៅប្បកាស្ឱ្យនប្បីពាកយ
លមី្ម្យួជានាូវការ នពាលគឺពាយម្កាត់បនាយកាំ ុស្ឱ្យនៅស្ល់តិចបាំនុត។ 
  កម្ចីដប្ប(loanshift) ជាវធីិខចីភាស្ថម្យួដបបនទៀតនោយបដប្ម្ពាកយននភាស្ថដដ្លខចីម្កជាពាកយ
ននភាស្ថម្យួនទៀត។ ប្បស្ិននបីភាស្ថដដ្លសុ្ាំខចីពាកយពីភាស្ថម្យួនទៀតមានលទធភាពប្គប់ប្គាន់នឹ្រក
ន័យប្តូវពាកយដដ្លប្តូវខចីម្កននាេះ នគអាចដប្បពាកយដដ្លខចីននាេះម្កជាភាស្ថរបស់្ខាួនឱ្យប្តូវនឹ្បញ្ញតិត
លមី។ ទាក់ទ្នឹ្បញ្ហា ននេះ នៅត្ថម្ស្ថា ប័នឧតដម្ស្ិកាម្យួចាំននួមាននប្បីពាកយ នដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់ ប្តូវនឹ្
ពាកយររា ា្ំ ថា départmente។ ដូ្ចជានដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់ប្បវតដិវទិា នដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់េូមិ្វទិា ជានដី្ម្។ នតីពាកយននេះ
គរួប្តូវបកដប្បម្កជាភាស្ថដខមរដូ្ចនម្ដចខាេះ?  
  ខា្នប្កាម្ននេះជានស្ចកដីបកដប្បពាកយ départmente និ្ department ពីកនុ្ប្បេពននស្ៗ៖  
  départmente n.m. នខតត, ប្ករ្ (តឹប យក់ និ្ ថាវ គនធ (១៩៦៧:៣៣៤)  
  départmente m. ម្នទីររដ្ឋម្ស្ត្នតី(អនុវចនានុប្កម្ ររា ា្ំ -ដខមរ-តូច.១៩៦?:១២២) 
  department n. x of Defense ប្កស្ួ្, history x ដននក (Huffman.1978:159)  
   ត្ថម្រយៈបដប្ម្ពាកយខា្នលី នយី្ ន ញីថា ពាកយមានន័យននស្ៗគាន នយ្នៅត្ថម្បរបិទនន
ការនប្បីប្រស់្ពាកយ។ កនុ្ននាេះនោក Huffman ដប្បពាកយ department ថា ដននក ដូ្ចជាដននកប្បវតដិស្ថស្ត្ស្ត។ 
មាច ស់្អតាបទននេះចាប់អារម្មណ៍្នឹ្នស្ចកដីដប្បពាកយននេះថា ដននក។ នតីពាកយននេះមានន័យដូ្ចនម្ដចខាេះ? 
  
  ដននក ន. ដប៉ាក, ស្ងាក ត់, ប្ករម្៖ របស់្ននេះម្ួយដននក, របស់្ននាេះម្យួដននក; ដននកទី១, ដននកទី២ 

នាយដននក (ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ. ១៩៦៧:៧១២)  
 ដននក /pnaek/ n. part, portion, section, division, department. <ដបក ‘to be broken’> 

(Headley. 1977:620) 
 

  ទាំន្ម្កពីន័យរបស់្ពាកយខា្នលីននេះន យី នទីបមានប្កស្ួ្ ស្ថា ប័នខាេះនប្បីពាកយ ដននក ដប្ប
ស្្នៅនឹ្ពាកយ department ឬ départmente ននេះ នពាលគឺនគមិ្នរននប្បីពាកយ នដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់ នទ។ នៅ
កនុ្ភាស្ថនលមានពាកយ แผนก(ដននក) ដដ្លជាពាកយកម្ចីពីភាស្ថដខមរនៅ។ ពាកយននេះមានន័យប្តូវនឹ្ពាកយ 
department ដដ្លនគនប្បីស្ប្មាប់នៅដននកនានាដដ្លឋានៈទាបជា្ឬនៅនប្កាម្ឱ្វាទម្ហាវទិាល័យ។ 
ន តុអវីរនជាដខមរនយី្ ម្ួយចាំននួមិ្នហា ននប្បីនដី្ម្បនីៅទីកដនា្ដូ្ចននេះ ដបរជានាាំគាន ប្ត្ថប់សូ្រស្ពទ
ពាកយននបរនទស្ នដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់ ជាំនសួ្ឱ្យការនប្បីពាកយ ដននក នៅវញិ? សូ្ម្ទុកចាំណុ្ចននេះឱ្យអនកអានជា
អនកពិចារ្ស្ិកាបនត។ 
  ដខមរនយី្ ម្យួចាំនួននប្ចីនមានទមាា ប់នប្បីពាកយខពស់្ស្ប្មាប់កាំណ្ត់បញ្ញតិដម្យួឬអវីម្យួដដ្លខាួន
ឱ្យតនម្ា ឬនលីកតនម្កី្ជា្នគ ដូ្ចជា ម្ហានោតនដា េះ ម្ហាអស្ថច រយ។  



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

77ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

  ត្ថម្រយៈលទធនលខា្នលី ការខចីពាកយ software ម្កជារូបស្ាំនណ្រដខមរ សូ្ វដវរ ហាក់ដូ្ចជា
មានអនកនិយម្នប្បីនប្ចីនជា្រូបស្ាំនណ្រននស្នទៀត។ កនា្ម្ក ប្កស្ួ្អប់រ ាំ(២០០៨:៧) ក៏រនស្រ
នស្រ នម្៉ាប្កូសូ្ វ របស់្ពាកយកម្ចី Microsoft ម្កន យីដដ្រ។ 
  ន តុននេះគរួមានស្ិកាប្បកបនោយលកខណ្ៈវទិាស្ថស្ត្ស្តមុ្ននឹ្្ននៅប្បកាស្ឱ្យនប្បីពាកយ
លមី្ម្យួជានាូវការ នពាលគឺពាយម្កាត់បនាយកាំ ុស្ឱ្យនៅស្ល់តិចបាំនុត។ 
  កម្ចីដប្ប(loanshift) ជាវធីិខចីភាស្ថម្យួដបបនទៀតនោយបដប្ម្ពាកយននភាស្ថដដ្លខចីម្កជាពាកយ
ននភាស្ថម្យួនទៀត។ ប្បស្ិននបីភាស្ថដដ្លសុ្ាំខចីពាកយពីភាស្ថម្យួនទៀតមានលទធភាពប្គប់ប្គាន់នឹ្រក
ន័យប្តូវពាកយដដ្លប្តូវខចីម្កននាេះ នគអាចដប្បពាកយដដ្លខចីននាេះម្កជាភាស្ថរបស់្ខាួនឱ្យប្តូវនឹ្បញ្ញតិត
លមី។ ទាក់ទ្នឹ្បញ្ហា ននេះ នៅត្ថម្ស្ថា ប័នឧតដម្ស្ិកាម្យួចាំននួមាននប្បីពាកយ នដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់ ប្តូវនឹ្
ពាកយររា ា្ំ ថា départmente។ ដូ្ចជានដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់ប្បវតដិវទិា នដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់េូមិ្វទិា ជានដី្ម្។ នតីពាកយននេះ
គរួប្តូវបកដប្បម្កជាភាស្ថដខមរដូ្ចនម្ដចខាេះ?  
  ខា្នប្កាម្ននេះជានស្ចកដីបកដប្បពាកយ départmente និ្ department ពីកនុ្ប្បេពននស្ៗ៖  
  départmente n.m. នខតត, ប្ករ្ (តឹប យក់ និ្ ថាវ គនធ (១៩៦៧:៣៣៤)  
  départmente m. ម្នទីររដ្ឋម្ស្ត្នតី(អនុវចនានុប្កម្ ររា ា្ំ -ដខមរ-តូច.១៩៦?:១២២) 
  department n. x of Defense ប្កស្ួ្, history x ដននក (Huffman.1978:159)  
   ត្ថម្រយៈបដប្ម្ពាកយខា្នលី នយី្ ន ញីថា ពាកយមានន័យននស្ៗគាន នយ្នៅត្ថម្បរបិទនន
ការនប្បីប្រស់្ពាកយ។ កនុ្ននាេះនោក Huffman ដប្បពាកយ department ថា ដននក ដូ្ចជាដននកប្បវតដិស្ថស្ត្ស្ត។ 
មាច ស់្អតាបទននេះចាប់អារម្មណ៍្នឹ្នស្ចកដីដប្បពាកយននេះថា ដននក។ នតីពាកយននេះមានន័យដូ្ចនម្ដចខាេះ? 
  
  ដននក ន. ដប៉ាក, ស្ងាក ត់, ប្ករម្៖ របស់្ននេះម្ួយដននក, របស់្ននាេះម្យួដននក; ដននកទី១, ដននកទី២ 

នាយដននក (ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ. ១៩៦៧:៧១២)  
 ដននក /pnaek/ n. part, portion, section, division, department. <ដបក ‘to be broken’> 

(Headley. 1977:620) 
 

  ទាំន្ម្កពីន័យរបស់្ពាកយខា្នលីននេះន យី នទីបមានប្កស្ួ្ ស្ថា ប័នខាេះនប្បីពាកយ ដននក ដប្ប
ស្្នៅនឹ្ពាកយ department ឬ départmente ននេះ នពាលគឺនគមិ្នរននប្បីពាកយ នដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់ នទ។ នៅ
កនុ្ភាស្ថនលមានពាកយ แผนก(ដននក) ដដ្លជាពាកយកម្ចីពីភាស្ថដខមរនៅ។ ពាកយននេះមានន័យប្តូវនឹ្ពាកយ 
department ដដ្លនគនប្បីស្ប្មាប់នៅដននកនានាដដ្លឋានៈទាបជា្ឬនៅនប្កាម្ឱ្វាទម្ហាវទិាល័យ។ 
ន តុអវីរនជាដខមរនយី្ ម្ួយចាំននួមិ្នហា ននប្បីនដី្ម្បនីៅទីកដនា្ដូ្ចននេះ ដបរជានាាំគាន ប្ត្ថប់សូ្រស្ពទ
ពាកយននបរនទស្ នដ្រ៉ា តឺម្៉ា្់ ជាំនសួ្ឱ្យការនប្បីពាកយ ដននក នៅវញិ? សូ្ម្ទុកចាំណុ្ចននេះឱ្យអនកអានជា
អនកពិចារ្ស្ិកាបនត។ 
  ដខមរនយី្ ម្យួចាំនួននប្ចីនមានទមាា ប់នប្បីពាកយខពស់្ស្ប្មាប់កាំណ្ត់បញ្ញតិដម្យួឬអវីម្យួដដ្លខាួន
ឱ្យតនម្ា ឬនលីកតនម្កី្ជា្នគ ដូ្ចជា ម្ហានោតនដា េះ ម្ហាអស្ថច រយ។  

ពិចារ្អាំពីលទធភាពភាស្ថដខមរ 

 

  នយី្ និយម្នៅអនកដដ្លមាននាទីបនប្្ៀនត្ថា្ំ ពីបឋម្ស្ិការ ូតដ្ល់ថាន ក់ម្ហាវទិាល័យថា 
ស្ថស្ត្ស្ថដ ចារយ(professor) ន យីពាកយននេះ ប្តូវរននប្បីយ៉ា ្ទូលាំទូោយនានពលបចចុបបនន។ នតីន័យ
របស់្ពាកយននេះដូ្ចនម្តចដដ្រ? 
 

  ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ (ស្ាំ. គាស្ត្ស្ត + អាចាយ)៌ ប្គូបនប្្ៀនស្ថស្ត្ស្ត ។ល។ (ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ. 
១៩៦៧:១៣៤៥) 

  ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ (ស្ថស្-ស្ត្ស្ថដ -ចា) ន. ប្គូបនប្្ៀនថាន ក់ម្ធយម្ស្ិកា (Professeur) ឧទា. ខុ្ាំធាា ប់នធវី
ជាស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ នៅវទិាល័យសុ្ីសុ្វតាិ។ (រ.នគាវទិ. ១៩៦១:៣៦៣) 

 

  និយម្ន័យរបស់្ពាកយដូ្ចដដ្លរននលីកនឡី្ ខា្នលីរនបងាា ញថា ដខមរនយី្ រននប្បីពាកយ
ននេះស្ាំនៅដ្ល់ ប្គូបនប្្ៀន ដដ្លរនដ្ក់កនុ្ននត់គាំនិតអនកនប្បីភាស្ថដខមរយូរដដ្រន យី។ នោយដឡក 
នៅកនុ្ភាស្ថម្ួយចាំនួន ពាកយ ស្ថស្ត្ស្ថដ ចារយ ជាពាកយនប្បីស្ប្មាប់នៅតាំដណ្្គុណ្វុឍឍសិ្ិកាប្ស្ថវប្ជាវ 
(Academic Position) របស់្ប្បព័នធអប់រ ាំខា្ដប៉ាកបស្ចឹម្ប្បនទស្ ជាអាទិ៍ អ្់នគាស្ អានម្រកិ... ដដ្លឥទធិ-
ពលននេះរនប្តូវទទលួយកម្កនប្បីនោយប្បនទស្ម្យួចាំននួនៅអាសុ្ី ដូ្ចជា នល េូមា ជានដី្ម្។ អនក
ដដ្លទទលួរនតាំដណ្្ជា ស្ថស្ត្ស្ថដ ចារយ គឺជាអនកដដ្លរនឆា្កាត់ការស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវជាន់ខពស់្ត្ថម្
លកខខ័ណ្ឌ ននស្ថា ប័នស្ិកាននប្បនទស្ននាេះកាំណ្ត់ឱ្យ។ ប្គូខាេះឬអនកស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវខាេះរនស្នប្ម្ច
នគាលនៅរបស់្ខាួនប្តឹម្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយជាំនយួ(Assistant Professor) ក៏ដ្ល់អាយុចូលនិវតដន៍នៅន យី។ 
ដខមរនយី្ ទាំន្ជានប្បីពាកយននេះត្ថម្លាំនាាំការស្ិកាអប់រ ាំដបបររា ា្ំ នទដឹ្្? ទីននេះប្គាន់ដតស្ួរថា នតីដខមរ
នយី្ មានកាំណ្ត់តាំដណ្្កនុ្វស័ិ្យស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវដដ្រឬនទ? ប្បស្ិននបីមានដម្ននតីនយី្ នៅអនក
ដដ្លស្ាិតកនុ្តាំដណ្្ទាា្ំ ននាេះស្ម្មូ្លនៅនឹ្ពាកយ Assistant Professor, Associate Professor និ្ 
Professor ដដ្រឬនទ? មាច ស់្អតាបទនពញចិតដនឹ្ពាកយទាា្ំ បីខា្នលីស្ប្មាប់នប្បីកាំណ្ត់តាំដណ្្ស្ិកា
ប្ស្ថវប្ជាវននេះត្ថម្ដបបប្បនទស្ម្យួចាំនួនដូ្ចរននលីកនឡី្ ខា្នលី។  
  ប្ពេះរាជប្កិតយស្ដីពីការដដ ល់ឋានៈស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ(២០១៣:៥) រនដប្ដចកឋានៈរបស់្ស្ថស្ត្ស្ថត
ចារយជាបី គឺ៖ 
   ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយជាំនយួ 
   ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយរ្ និ្ 
   ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ 
  ដតនទាេះជាយ៉ា ្ននេះកដី ការនប្បីពាកយស្ថស្ត្ស្ថត ចារយរនប្ជួតប្ជាបនិ្ជាទីនពញនិយម្របស់្អនក
នប្បីភាស្ថដខមររចួនៅន យី។ ន តុននេះការនប្បីពាកយ ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ នានពលបចចុបបននហាក់នៅមិ្នទាន់
ប្ស្បត្ថម្ខាឹម្ស្ថរដដ្លមានដច្កនុ្រាជប្កិតយននាេះនៅនឡយីនទ នពាលគឺឱ្យដតមានអាជីពជាប្គូបនប្្ៀន 
ដខមរនយី្ ចូលចិតតនៅអនកននាេះថាជា ស្ថស្ថត ចារយ ទាា្ំ នៅកនុ្ភាស្ថនប្បីប្រស់្ទូនៅនិ្នៅកនុ្លិខិត
បទោឋ នម្យួចាំនួន។ ម្ា៉្ា នទៀតពាកយ នោយដនអកនលីលកខណ្ៈស្ម្ព័នធ ថានតីពាកយ ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយជាំនយួ 
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 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

និ្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយរ្ ប្តូវគាន នឹ្ ជាំនយួស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ និ្ រ្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ត្ថម្លាំោប់ននាេះដដ្រឬនទ។ ននេះ
ក៏ជាចាំណុ្ចដដ្លប្តូវពិភាកានៅកនុ្ការស្ិការ្ម្ួយដដ្រ។  
 
 សេចក្ដីេននិដ្ឋា ន 
   ទឡាកីរណ៍្ទាា្ំ អម្ាលមា៉ា នដដ្លរននលីកម្កបងាា ញខា្នលី បញ្ហា ក់ថាភាស្ថដខមរមានគុណ្
ស្ម្បតដិនិ្លទធភាពប្គប់ប្គាន់នឆាីយតបនៅនឹ្លាំ ូរចូលននភាស្ថបរនទស្ម្កកនុ្ភាស្ថដខមរ។ អនក
ជាំនាញភាស្ថអាចនប្បីលទធភាពទាា្ំ ននេះស្ប្មាប់បកដប្បពាកយពីបរនទស្ ឬប្បស្ិននបីនយី្ ខចីភាស្ថនគ
ទាា្ំ ដុ្ល(loanword)ម្កនប្បី ក៏នយី្ អាចរកាលកខណ្ៈសូ្រនដី្ម្ននភាស្ថនគរនកនុ្កប្មិ្តម្យួខពស់្ 
នពាលគឺមិ្នឆ្ៃ យពីសូ្រនដី្ម្ប៉ាុនាម ននទ។  
  រាល់ភាពមិ្នប្បប្កតីម្ួយចាំនួនននការនប្បីភាស្ថ ដដ្លរននលីកនឡី្ ខា្នលីប្គាន់ដតជាចាំដណ្ក
តូចម្យួននបញ្ហា  ដដ្លរននកីតមាននឡី្ នៅកនុ្រ វ្្់ភាស្ថដខមរត្ថា្ំ ពីនពលអតីតកាលរ ូតដ្ល់
បចចុបបននកាល។ មានម្តិម្ួយចាំននួចាត់ទុកថា ននេះជានរឿ្កាំបិុកកាំប៉ាុក។ មាច ស់្អតាបទយល់ថា នទាេះជា
ននេះជាបញ្ហា តូចក៏ពិតដម្ន ប៉ាុដនដគរួយល់ថា បញ្ហា តូចអាចពូតនដុ ាំជាបញ្ហា ធាំរន ប្បស្ិននបីនគមិ្ននាាំគាន
ពាយម្នោេះប្ស្ថយឱ្យទាន់នពលនវោ។ បញ្ហា ម្យួចាំននួគរួប្តូវរននោេះប្ស្ថយនោយរលូន ប្បស្ិននបី
អនកជាំនាញខា្ភាស្ថឈ្រនលីមូ្លោឋ នវទិាស្ថស្ត្ស្ត មាននគាលការណ៍្មាាំទាាំប្បកបនោយន តុនល
ចាស់្ោស់្ នោយនវៀរដល្ទាំននារគាំនិតជាបុគាល ពិនស្ស្ប្តូវមានការស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវបដនាម្ឲ្យរន
លអិតលអន់។ ការនប្បីភាស្ថត្ថម្ដតអាំនពីចិតដមិ្នរននដល់នលវជិាមានដ្ល់ភាស្ថប៉ាុនាម ននទ មានដតជាំរុញឱ្យ
ភាស្ថនរនៅរកវបិតដិកាន់ដតធៃន់ធៃរនៅៗ។ ការបន ក្ីតពាកយនស្អកស្កេះស្ប្មាប់បញ្ញតិម្យួ មិ្នរនឆាុេះបញ្ហច ាំ
អាំពីភាពស្ម្បូរដបបននភាស្ថនទ។ អវីដដ្លលអ គឺការរេិះរកបន ក្ីតអវីដដ្លលមីនឆាីយតបនៅនឹ្តប្មូ្វការជាក់
ដស្ដ្ នដី្រឱ្យទាន់លាំ ូរចូលននភាស្ថបរនទស្ត្ថម្រយៈបនចចកវទិានានពលបចចុបបនន។   
  ការនធវស្ប្បដ ស្នឹ្ភាស្ថរបស់្ខាួននឹ្នាាំនៅរកការមិ្នឱ្យតនម្ាភាស្ថខាួន រ ូតអនកខាេះមាន 
ទស្សនៈថា ភាស្ថននេះគាម ននវយាករណ៍្ មានការកាំណ្ត់ន័យមិ្នចាស់្ោស់្ ពិនស្ស្ន័យនៅកនុ្ស្ម្ព័នធ
ស្ថស្ត្ស្ដ។ នទុយនៅវញិអនកដដ្លមានទស្សនៈដបបននេះនប្ចីនដតជាអនកដដ្លមានទស្សនៈប្បសូ្ប្តនចញ
ពីការទននទញត្ថម្ទស្សនៈជនជាតិបរនទស្ម្ួយចាំនួនប៉ាុន ណ្ េះ គឺមិ្នដម្ននចញពីការពិនិតយពិច័យ
ប្បកបនោយន តុនលរបស់្ខាួននៅកនុ្ភាស្ថនទ។ ប្បស្ិននបីការនលីកនឡី្ ននេះខុស្ពីការពិត សូ្ម្ខនដី
អេ័យនទាស្ន្ ។ 
   
េណូំមពរ 
  គរួមានការស្ិកាឱ្យរនទូលាំទូោយ ពិចារ្ឱ្យរនប្គប់ប្ជរ្នប្ជាយមុ្ននឹ្ស្នប្ម្ចនលី
បញ្ហា នានាកនុ្រ វ្្់ភាស្ថ។ ការនធវីឱ្យដតរចួ ឬត្ថម្ម្តិយល់ន ញីជាបុគាលិកនឹ្នាាំដ្ល់ការនររីុេះគាម នទី
បាំនុត និ្នាាំនៅវបិតតិកនុ្បនប្មី្បប្មាស់្ភាស្ថ។ 
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 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

និ្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយរ្ ប្តូវគាន នឹ្ ជាំនយួស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ និ្ រ្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ត្ថម្លាំោប់ននាេះដដ្រឬនទ។ ននេះ
ក៏ជាចាំណុ្ចដដ្លប្តូវពិភាកានៅកនុ្ការស្ិការ្ម្ួយដដ្រ។  
 
 សេចក្ដីេននិដ្ឋា ន 
   ទឡាកីរណ៍្ទាា្ំ អម្ាលមា៉ា នដដ្លរននលីកម្កបងាា ញខា្នលី បញ្ហា ក់ថាភាស្ថដខមរមានគុណ្
ស្ម្បតដិនិ្លទធភាពប្គប់ប្គាន់នឆាីយតបនៅនឹ្លាំ ូរចូលននភាស្ថបរនទស្ម្កកនុ្ភាស្ថដខមរ។ អនក
ជាំនាញភាស្ថអាចនប្បីលទធភាពទាា្ំ ននេះស្ប្មាប់បកដប្បពាកយពីបរនទស្ ឬប្បស្ិននបីនយី្ ខចីភាស្ថនគ
ទាា្ំ ដុ្ល(loanword)ម្កនប្បី ក៏នយី្ អាចរកាលកខណ្ៈសូ្រនដី្ម្ននភាស្ថនគរនកនុ្កប្មិ្តម្យួខពស់្ 
នពាលគឺមិ្នឆ្ៃ យពីសូ្រនដី្ម្ប៉ាុនាម ននទ។  
  រាល់ភាពមិ្នប្បប្កតីម្ួយចាំនួនននការនប្បីភាស្ថ ដដ្លរននលីកនឡី្ ខា្នលីប្គាន់ដតជាចាំដណ្ក
តូចម្យួននបញ្ហា  ដដ្លរននកីតមាននឡី្ នៅកនុ្រ វ្្់ភាស្ថដខមរត្ថា្ំ ពីនពលអតីតកាលរ ូតដ្ល់
បចចុបបននកាល។ មានម្តិម្ួយចាំននួចាត់ទុកថា ននេះជានរឿ្កាំបិុកកាំប៉ាុក។ មាច ស់្អតាបទយល់ថា នទាេះជា
ននេះជាបញ្ហា តូចក៏ពិតដម្ន ប៉ាុដនដគរួយល់ថា បញ្ហា តូចអាចពូតនដុ ាំជាបញ្ហា ធាំរន ប្បស្ិននបីនគមិ្ននាាំគាន
ពាយម្នោេះប្ស្ថយឱ្យទាន់នពលនវោ។ បញ្ហា ម្យួចាំននួគរួប្តូវរននោេះប្ស្ថយនោយរលូន ប្បស្ិននបី
អនកជាំនាញខា្ភាស្ថឈ្រនលីមូ្លោឋ នវទិាស្ថស្ត្ស្ត មាននគាលការណ៍្មាាំទាាំប្បកបនោយន តុនល
ចាស់្ោស់្ នោយនវៀរដល្ទាំននារគាំនិតជាបុគាល ពិនស្ស្ប្តូវមានការស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវបដនាម្ឲ្យរន
លអិតលអន់។ ការនប្បីភាស្ថត្ថម្ដតអាំនពីចិតដមិ្នរននដល់នលវជិាមានដ្ល់ភាស្ថប៉ាុនាម ននទ មានដតជាំរុញឱ្យ
ភាស្ថនរនៅរកវបិតដិកាន់ដតធៃន់ធៃរនៅៗ។ ការបន ក្ីតពាកយនស្អកស្កេះស្ប្មាប់បញ្ញតិម្យួ មិ្នរនឆាុេះបញ្ហច ាំ
អាំពីភាពស្ម្បូរដបបននភាស្ថនទ។ អវីដដ្លលអ គឺការរេិះរកបន ក្ីតអវីដដ្លលមីនឆាីយតបនៅនឹ្តប្មូ្វការជាក់
ដស្ដ្ នដី្រឱ្យទាន់លាំ ូរចូលននភាស្ថបរនទស្ត្ថម្រយៈបនចចកវទិានានពលបចចុបបនន។   
  ការនធវស្ប្បដ ស្នឹ្ភាស្ថរបស់្ខាួននឹ្នាាំនៅរកការមិ្នឱ្យតនម្ាភាស្ថខាួន រ ូតអនកខាេះមាន 
ទស្សនៈថា ភាស្ថននេះគាម ននវយាករណ៍្ មានការកាំណ្ត់ន័យមិ្នចាស់្ោស់្ ពិនស្ស្ន័យនៅកនុ្ស្ម្ព័នធ
ស្ថស្ត្ស្ដ។ នទុយនៅវញិអនកដដ្លមានទស្សនៈដបបននេះនប្ចីនដតជាអនកដដ្លមានទស្សនៈប្បសូ្ប្តនចញ
ពីការទននទញត្ថម្ទស្សនៈជនជាតិបរនទស្ម្ួយចាំនួនប៉ាុន ណ្ េះ គឺមិ្នដម្ននចញពីការពិនិតយពិច័យ
ប្បកបនោយន តុនលរបស់្ខាួននៅកនុ្ភាស្ថនទ។ ប្បស្ិននបីការនលីកនឡី្ ននេះខុស្ពីការពិត សូ្ម្ខនដី
អេ័យនទាស្ន្ ។ 
   
េណូំមពរ 
  គរួមានការស្ិកាឱ្យរនទូលាំទូោយ ពិចារ្ឱ្យរនប្គប់ប្ជរ្នប្ជាយមុ្ននឹ្ស្នប្ម្ចនលី
បញ្ហា នានាកនុ្រ វ្្់ភាស្ថ។ ការនធវីឱ្យដតរចួ ឬត្ថម្ម្តិយល់ន ញីជាបុគាលិកនឹ្នាាំដ្ល់ការនររីុេះគាម នទី
បាំនុត និ្នាាំនៅវបិតតិកនុ្បនប្មី្បប្មាស់្ភាស្ថ។ 

ពិចារ្អាំពីលទធភាពភាស្ថដខមរ 

 

  ពាកយពីបរនទស្ទាា្ំ ឡាយ ប្បស្ិននបីអាចនធវីរនគរួពាយម្បកដប្បពាកយលមីទាា្ំ ននេះជាភាស្ថ
ដខមរឱ្យអស់្ពីលទធភាព នប្ពាេះដូ្ចដដ្លរននលីកនឡី្ ខា្នលី ភាស្ថដខមរមានលទធភាពប្គប់ប្គាន់កនុ្
ការនឆាីយតបនឹ្លាំ ូរចូលននបនចចកវទិាលមី នោយពាយម្លេះប្់នូវទស្សនៈដដ្លដត្ដតថា មិ្នដឹ្្
ថាអនកនប្បីនគនឹ្នប្បីត្ថម្ដដ្រឬនទ នប្ពាេះពាកយ នឹ្ នគនិយយម្យួនគរនៅន យី នតីប្បឹ្ដប្បនធវីអីនទៀត 
ជានដី្ម្។ ត្ថម្ចាំនណ្េះដឹ្្ពីនរៀម្ចប្ បញ្ហា ប្ស្នដ្ៀ្គាន ននេះក៏រននកីតនឡី្ មិ្នតិចដដ្រនៅកនុ្ប្គាដដ្ល
នខម្រយនកម្មកាំពុ្នធវីនានពលននាេះ។ កនុ្នមាទនភាពជាតិ អនកជាំនាញភាស្ថពិតប្រកដ្គរួនាាំគាន បក
ដប្បឱ្យអស់្ពីលទធភាពមុ្ននឹ្្ននៅនប្បីកម្ចីទាា្ំ ដុ្ល និ្កម្ចីបនសាំ។ 
  ពាកយបរនទស្ដដ្លបកដប្បមិ្នរន គរួរកាជាតិស្ពទរបស់្ពាកយឱ្យស្ាិតនៅកនុ្កប្មិ្តអតិបរមា។ 
អនកស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវជាំនាន់នប្កាយៗនឹ្មិ្នពិរកស្ិកាដស្វ្យល់អាំពីប្បេពពាកយទាា្ំ ននាេះ។ អនកប្រជ្
អកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរក៏មានកម្ចីនោយរកាជាតិស្ពទរបស់្ពាកយម្កន យីដដ្រ ដូ្ចជាពាកយ សុ្ីម្៉ា្់ត៍។ វធីិននេះក៏
មាននប្បីនៅកនុ្ភាស្ថជានប្ចីនន្ដដ្រ។ ភាា ប់នៅនឹ្បញ្ហា ននេះ ពាកយ cable គរួខចីម្កជា កាបាិ៍។ 
 

គនានិសទទេ 
ប្កស្ួ្អប់រ ាំយុវជននិ្កីឡា, គណិ្តវទិាថាន ក់ទី១១, េនាំនពញ : ប្កស្ួ្អប់រ ាំ, ២០០៦; 
ប្កស្ួ្អប់រ ាំយុវជននិ្កីឡា, នស្ៀវនៅកុាំពយូទ័រស្ប្មាប់បនប្្ៀននិ្ការនរៀន នរេះពុម្ពនលីកទី១, េនាំនពញ 

: ប្កស្ួ្អប់រ ាំ, ២០០៨; 
គណ្ៈកម្មការវទិាស្ថស្ត្ស្តនិ្បនចចកវទិា. ស្ទទនានុប្កម្វទិាស្ថស្ត្ស្តនិ្បនចចកវទិា. េនាំនពញ : ប្ករម្

ប្បឹកាជាតិភាស្ថដខមរ, ២០១៤; 
ជុាំ ស្ ុន្្, “ឥទធិពលននការនប្បីប្រស់្ពាកយ ‘អ ា្រ’ នៅកនុ្ស្ ា្ម្ដខមរ” អតាបទអនតរាគម្ន៍នៅកនុ្

ស្ននិស្ីទអនតរជាតិនលីកទី៤ ស្ដីពីតនម្ាវបបធម៌្អាសីុ្អានគនយ៖៍ អ ា្រជានិមិ្តតរូបនន
កិតានុភាពវបបធម៌្កនុ ្តាំបន់អាសីុ្អាគនយ,៍ ១៥-១៦ ធនូ ២០០៨, ១២៩-១៤០, េនាំនពញ : 
រាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា; 

ជុាំ ស្ ុន្្, ការសិ្កានប្បៀបនធៀបពយញ្ានៈធនិតកនុ ្ភាស្ថដខមរនិ្នល, នៅកនុ្ទស្សនាវដ្ដីរម្យស្ថរ, ឆ្ន ាំ
ទី១២ ចាប់ទី២ (កកកោ-ធនូ) ទាំព័រ១៧-៣៨. បុររីម្យ : ស្ថកលវទិាល័យរាជេ័ដ្ឋបុររីម្យ, 
២០១៤; 

តិប យក់ និ្ ថាវ គនធ. វចនានុប្កម្តូច ររា ា្ំ -ដខមរ.  េនាំនពញ : ប ណ្ គារេនាំនពញ, ១៩៦៧; 
ននត ររ ៉ាុម្. វធីិស្ថស្ត្ស្តប្ស្ថវប្ជាវនឆ្ព េះនៅការនរៀបចាំនិនកខបបទ, េនាំនពញ : រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា; 
ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ, វចនានុប្កម្ភាស្ថដខមរ ភាគទី១និ្ទី២, េនាំនពញ : ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ, ១៩៦៧; 
ប្ពេះបរម្រាជវា ា្ំ .  ប្ពេះរាជប្កិតយស្ដីពីការនដល់ឋានៈស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ(២៣ ម្ករា ២០១៣); 
មិ្នស្ថា ល់អនកនិពនធ. អនុវចនានុប្កម្ររា ា្ំ -ដខមរ-តូច Petit dictionnaire franco-khmer, េនាំនពញ : 

ប ណ្ គារេនាំនពញ៥៩រ៉ា ស្ទ័រ, ១៩??; 
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 បណ្ឌិ ត ជុាំ ស្ ុន្្ 

 

រ.នគាវទិ. វចនានុប្កម្ពាកយលមី. េនាំនពញ, ១៩៦១; 
វទិាស្ថា ននខម្រយនកម្ម, ស្ទទនុប្កម្នខម្រយនកម្ម, េនាំនពញ : ១៩៧២; 
វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ. វចនានុប្កម្អកខរាវរិុទធននភាស្ថដខមរ. េនាំនពញ : ការនាយរបស់្វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ

ននរាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា, ២០០៥; 
នអៀវ នកីស្, ភាស្ថដខមរ ការលប្ពិនិតយនោយរកន តុនល, ប ណ្ គារមូ្លមិ្តត េនាំនពញ ១៩៦៧។ 
Chom Sonnang, The Consonant Adaptation of Khmer Loanwords in Thai: Based on the 

Optimality Theory, Mahasarakham: Mahasarakham University, 2016; 
David Crystal. Language Death. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
Google. Google Search (នលៃទី៣ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨); 
Headleay, Robert K. Cambodian-English Dictionary. Washington, DC.: The Catholic 

University of America Press, 1977; 
http://dict.antkh.com/dictionaries/software.aspx (Retrieved: 5 January 2016); 
Huffman, Franklin E. An Outline of Cambodian Grammar. Doctor’s Thesis. Cornell 

University, 1967; 
Huffman, E. Franklin. វជិាា នខម្រភាស្ថ Modern Spoken Cambodian. New York: Cornell 

University, 1970;  
Huffman, Franklin E. English-Khmer Dictionary (with phonetic symbol). Yale University 

Press, 1978; 
Jacob, Judith M. Cambodian Linguistics, Literature and History. London: School of 

Oriental and African Studies, 1993; 
Longman, Longman Dictionary of Contemporary English, New edition, Essex: Longman 

Group UK Limited, 1992; 
Madeline E. Ehrman and others, Contemporary Cambodian: Grammatical Sketch, 

Wasington, D.C.: Foreign Service Institute, 1972; 
Maspéro, Georges. Grammaire de la langue khmère. Paris: École française d’Extrême-

Orient, 1915; 
Prakorb Phon-ngam. A Phonology Comparison of Spoken Central Khmer (Phnom 

Penh) and Nothern Khmer (Surin). M.A.’s Thesis. Bangkok: Mahidol 
University, 1987; 

Smalley, William A. Linguistic Diversity and National Unity Language Ecology in 
Thailand. London: The University of Chicago Press, 1994. 
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ន័យ  អតាន័យ  បណំក្ម្រសាយន័យក្នងុទិ ាភាពអក្សរសាស្តេតនវូេភុាេតិបុរាណខ្មែរ 
«ក្ុំសាា ប់ ូចពេ ់ក្ុំរេ ់ូចក្ខ្ងកប» 

បណ្ឌិ ត ជួរ គារ ី
ប្បធានវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 

 
សេចក្ដីស្ដើម 

នោយនមី្លន ញីការប្បប្ពឹតតរបស់្កូននៅជាំនាន់នប្កាយនៅដតនដី្រជាន់ោននូវអវីដដ្លដូ្នត្ថ
ដខមរ រនហាម្ប្រម្ ខុ្ាំក៏រននឹកន ញីដ្ល់សុ្ភាស្ិតម្យួឃ្លា ដដ្លបុរាណ្នោកនលីកនឡី្  «កុាំស្ថា ប់
ដូ្ចពស់្ កុាំរស់្ដូ្ចកដ ក្ប»ននេះដដ្លមានន័យហាម្ប្រម្ោច់ខាតកុាំឱ្យកូននៅប្បរស្ប្ស្ីប្បប្ពឹតតដូ្ចស្តវ
ទាា្ំ ពីរ។ ការយល់នៅដ្ល់គាំនិតននការអប់រ ាំរបស់្សុ្ភាស្ិតននេះ ខុ្ាំក៏រនស្ថកលប្វភិាគដវកដញកឆាុេះ
បញ្ហច ា្ំ ពីស្ភាពពិតននស្កម្មភាពរបស់្ស្តវទាា្ំ ពីរ នៅនឹ្ការប្បប្ពឹតតរបស់្កូននៅប្បរស្ប្ស្ី ន យី
រនបកប្ស្ថយនៅត្ថម្លាំោប់លាំនោយមានន័យនស្ចកដី ដូ្ចខា្នប្កាម្ននេះ។ 

 
ក្ុំសាា ប់ ូចពេ ់ក្ុំរេ ់ូចក្ខ្ងកប 

កុាំស្ថា ប់ដូ្ចពស់្ នតីស្តវពស់្ស្ថា ប់នោយរនបៀប្ខាេះ? នតីគុណ្វបិតតិននរូបរា្កាយរបស់្ស្តវ
ពស់្និ្ឥរយិបលរស់្នៅរបស់្ស្តវពស់្មានគុណ្វបិតតិដបប្នៅ នទីបបុរាណ្នោកប្បនៅកុាំឱ្យកូន
នៅស្ថា ប់ដូ្ចស្តវពស់្ដបបននេះ? និ្ កុាំឱ្យរស់្ដូ្ចស្តវកដ ក្បដបបននេះ?  

ន័យប្ត្់(ន័យអត្ថា នុរបូ) 
ជាទូនៅស្តវពស់្មានពីរប្បនេទគឺ ពស់្មានពិស្និ្ពស់្អត់ពិស្។ ស្តវពស់្មានពិស្ជាស្តវ 

ដដ្លកាចស្ថហាវប្ពន នី នកា្កាច នធវីឱ្យអនកន្ដត្ដតខាា ចរអាស្តវននេះចឹកឬខាាំនពលវានៅរស់្។ 
នៅនពលវាស្ថា ប់នៅ ម្នុស្សក៏នៅដតខាា ចឆអឹ្ឬនធមញរបស់្វានទៀត នប្ពាេះអាចមានពិស្នៅជាប់នឹ្ឆអឹ្ 
ននាេះ នៅនពលមុ្ត គឺអាចនឹ្ស្ថា ប់រនដដ្រ។ ស្តវពស់្មានពិស្វាអាចចិកឬខាាំស្មាា ប់នគភាា ម្ៗ ន តុ 
ននេះនៅនពលម្នុស្សរនជួបវា ដត្ដតនដ្ញវាយស្មាា ប់នចាលមិ្នទុកឱ្យវារស់្នៅនឡយី។ រឯីស្តវពស់្
គាម នពិស្ដូ្ចជាពស់្ប្ពលិត ពស់្ថាា ន់ ជានដី្ម្ គឺជាពពកួស្តវពស់្ដ៏្ស្ាូត ម្នុស្សចាប់ឬស្មាា ប់រន 
ប្គប់នពល គឺជាស្តវដដ្លស្ាូតស្ថា ប់ខាួនដូ្ចពាកយដខមរម្យួឃ្លា នលីកនឡី្ ថាស្ាូ តស្ថា ប់ ។ ដូ្ចននេះ ស្តវ 
ពស់្ទាា្ំ ពីរប្បនេទននេះ ទាា្ំ កាចទាា្ំ ស្ាូតអាចស្ថា ប់ខាួនរនប្គប់នពល គឺនគដត្ដតត្ថម្ស្មាា ប់ពកួវា 
ប្គប់កដនា្នៅនពលរនជួប។  

ម្យួវញិនទៀត ធម្មជាតិរបស់្ស្តវពស់្រស់្នៅដត្ដតនចាលោនជានិចច។ ដ្ល់នវោស្ក វាដត្ 
នចាលស្ាំណ្កនៅត្ថម្ទីដដ្លវារនវារនចញចូល។ នពលលូនក៏ដូ្នចាន េះដដ្រ វាដត្ដតនចាលោនឬស្ថន ម្ 
នៅនលីដី្ជានិចច ជាពិនស្ស្នៅនលីដី្នុស្ៗប្បនេទដី្លាយខាច់។ ត្ថម្រយៈោនទាា្ំ ននេះ ម្នុស្សអាច 
ដឹ្្ថាមានស្តវពស់្រស់្នៅទីននេះមានទាំ ាំប៉ាុ ណ្ ៗជាប្បនេទពស់្អវីដលម្នទៀតន្ រចួន យីម្នុស្សនឹ្ 



Journal of Institute of National Language

82 ์Vol. 17 No. 10,  January 2018

 បណ្ឌិ ត ជរួ គារ ី

 

ត្ថម្ោននឹ្រកន ញីស្តវពស់្រននោយងាយ។ នពលននាេះ ស្តវពស់្នឹ្ស្ថា ប់ខាួនត្ថម្រយៈស្ថា ក 
ស្ថន ម្ដដ្លខាួនរនបនសល់ទុក។  

ធម្មជាតិននស្តវពស់្មានដ្្ខាួនដវ្ដដ្លជាគុណ្វបិតតរបស់្ស្តវននេះ។ នៅនពលមានការប្បយុទធ 
គាន  គូស្ប្តូវអាចវាយប្បហារប្ត្់កដនា្្ក៏រនឬស្ប្តូវងាយប្ស្ួលខាា ា្ំ កនុ្ការត្ថម្ស្មាា ប់។ ពាកយ
បុរាណ្ដខមររននពាលម្កថា«ទូកនគទូកខាីងាយនឹ្បត់ដបន ទូកឯ្ទូកដវ្ពិរកនឹ្បត់ដបនត្ថម្»។ 

ពស់្ក៏ជាស្តវដដ្លចូលចិតតប្បយុទធជាម្យួនឹ្គាន ឯ្ ន យីខាាំសុ្ីគាន ឯ្ជាអាហារ នោយគាម ន 
ប្ត្ថប្បណី្។ គឺពស់្ស្ថា ប់ខាួននប្ពាេះដតខាាំសុ្ីគាន ឯ្ ស្មាា ប់ពូជឯ្។ 

លកខណ្ៈម្ា៉្ា នទៀត ការស្ថា ប់របស់្ស្តវពស់្ គឺនៅនពលនគវាយ វាមិ្នងាយនឹ្បនញ្ចញ 
ស្ដប្ម្កឱ្យឮដូ្ចស្តវដ្នទនឡយី នទាេះបីវាយវារ ូតដ្ល់ស្ថា ប់ខាួន ក៏វាដប្ស្កមិ្នឮដដ្រ។  

ស្តវពស់្សុ្ីចាំណី្ ដូ្ចជា ឈ្ាូស្ នប្បីស្ កាដ ន់ រមាា្ំ  ជានដី្ម្ ទាា្ំ មូ្លមិ្នមានបនសល់ទុកកាក 
ស្ាំណ្ល់អវីឱ្យកូននៅឬស្តវដ្នទសុ្ីនឡយី។ នពលខាេះ វាសុ្ីទាល់ដតធាា យនពាេះ ន យីរលួយទាា្ំ នពាេះ 
នទៀតន្ នៅនពលដដ្លស្តវវារនសុ្ីននាេះន មី្រលួយ។ 

នមី្លន ញីចាំណុ្ចអវជិាា មានកនុ្ការរស់្នៅរបស់្ស្តវពស់្ដបបននេះ នទីបចាស់្បុរាណ្នោក 
ប្បនៅកូននៅ រស់្នៅប្តូវប្បយត័នខាួន កុាំឱ្យស្ថា ប់ដូ្ចស្តវពស់្។  

ន័យនធៀប(ន័យអតាបដិ្របូ) 
ចាស់្បុរាណ្នោកប្បដូ្ចនឹ្ម្នុស្ស្ដដ្លមានចរតិកាំ្ចនឃ្លរនៅ អា្កាប់អា្ចាក់ 

ស្មាា ប់ រស់្នៅនដី្ររាតតាតនធវីទុកបុកនម្នញនគឯ្ រស់្នៅបាំដា ញស្ ា្ម្ជាតិ។ ម្នុស្សប្បនេទននេះ អនក 
ន្នគស្អប់ នគនខពីម្មិ្នច្់ឱ្យរស់្នៅជិតនឡយី។ នពលខាេះ នោយស្ថរដតអាំនពីកាំ្ចរបស់្ខាួន អនកដ្នទ 
អាចត្ថម្យយយីកជីវតិក៏មាន។ ម្នុស្សប្បនេទននេះ នទាេះបីមិ្នទាន់ស្ថា ប់ក៏នគឯ្បន់ឱ្យដតស្ថា ប់ឆ្ប់ 
ដដ្រ ន យីកុាំថានឡយីនៅរស់្ដដ្លនគមិ្នច្់ជួបមុ្ខ សូ្ម្បសី្ថា ប់នៅន យីកដី ក៏នគនៅដតស្អប់មិ្នច្់ 
ន ញីស្ថកស្ពដដ្រ ន យីម្នុស្សប្បនេទននេះ នគន ញីមានជា ូរដ នៅត្ថម្ប្ស្រកេូមិ្ម្យួចាំននួនិ្
នៅប ដ្ ប្បនទស្ម្យួចាំនួនន្ដដ្រ។ ម្ា៉្ា នទៀត ម្នុស្ស្ដដ្លស្ាូតខាា ា្ំ នពក នគដត្ដតនធវីរប នគ
ដត្ដតជិេះជាន់ត្ថម្អាំនពីចិតត នទាេះបីនគម្កកាប់ស្មាា ប់ ឆក់បាន់ ក៏មិ្នហា នតនដ្នៅនគវញិដដ្រ ដដ្ល
បុរាណ្នោកដត្នពាលម្កថា «ស្ាូ តស្ថា ប់ » គឺបុរាណ្នោកប្បដូ្ចនៅនឹ្ស្តវពស់្ដដ្លគាម នពិស្ននេះ
ឯ្។ 

បុរាណ្នោកប្បនៅកូននៅជាំនាន់នប្កាយនធវីអវីៗនៅកនុ្ជីវភាពរស់្នៅប្តូវដតនចេះោក់កាំរា្ំ ឬ
ោក់ការណ៍្ស្មាៃ ត់  ពិនស្ស្ អនកដដ្លជានម្នគ អនកដឹ្កនាាំនគ នធវីការអវីនីម្យួៗ កុាំបនសល់ទុកនូវោនឱ្យ 
ស្ប្តូវរបស់្ខាួនចាប់ចាំណុ្ចនខាយរនឱ្យនស្ថេះឬនៅថាដបកការណ៍្ស្មាៃ ត់ នបីមិ្នដូ្នចាន េះនទ មុ្ខជា
ស្ថា ប់ខាួនឬបរាជ័យកនុ្មុ្ខរបរ្ម្យួ នបីដបកការណ៍្ស្មាៃ ត់របស់្ប្បនទស្ជាតិ ជាតិនឹ្បរាជ័យ 
វនិាស្ដ្ល់នគរនិ្ប្បជារាស្ត្ស្តរ្ទុកខនវទនានខាា ចនាជាក់ជាមិ្នខាន នប្បៀបដូ្ចជាស្តវពស់្ដដ្លម្នុស្ស
អាចដឹ្្រនត្ថម្រយៈការបនសល់ស្ថា កស្ថន ម្ ការនចាលស្ាំណ្ក ការនចាលោនរបស់្វា ដូ្នចាន េះដដ្រ។ 
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 បណ្ឌិ ត ជរួ គារ ី

 

ត្ថម្ោននឹ្រកន ញីស្តវពស់្រននោយងាយ។ នពលននាេះ ស្តវពស់្នឹ្ស្ថា ប់ខាួនត្ថម្រយៈស្ថា ក 
ស្ថន ម្ដដ្លខាួនរនបនសល់ទុក។  

ធម្មជាតិននស្តវពស់្មានដ្្ខាួនដវ្ដដ្លជាគុណ្វបិតតរបស់្ស្តវននេះ។ នៅនពលមានការប្បយុទធ 
គាន  គូស្ប្តូវអាចវាយប្បហារប្ត្់កដនា្្ក៏រនឬស្ប្តូវងាយប្ស្ួលខាា ា្ំ កនុ្ការត្ថម្ស្មាា ប់។ ពាកយ
បុរាណ្ដខមររននពាលម្កថា«ទូកនគទូកខាីងាយនឹ្បត់ដបន ទូកឯ្ទូកដវ្ពិរកនឹ្បត់ដបនត្ថម្»។ 

ពស់្ក៏ជាស្តវដដ្លចូលចិតតប្បយុទធជាម្យួនឹ្គាន ឯ្ ន យីខាាំសុ្ីគាន ឯ្ជាអាហារ នោយគាម ន 
ប្ត្ថប្បណី្។ គឺពស់្ស្ថា ប់ខាួននប្ពាេះដតខាាំសុ្ីគាន ឯ្ ស្មាា ប់ពូជឯ្។ 

លកខណ្ៈម្ា៉្ា នទៀត ការស្ថា ប់របស់្ស្តវពស់្ គឺនៅនពលនគវាយ វាមិ្នងាយនឹ្បនញ្ចញ 
ស្ដប្ម្កឱ្យឮដូ្ចស្តវដ្នទនឡយី នទាេះបីវាយវារ ូតដ្ល់ស្ថា ប់ខាួន ក៏វាដប្ស្កមិ្នឮដដ្រ។  

ស្តវពស់្សុ្ីចាំណី្ ដូ្ចជា ឈ្ាូស្ នប្បីស្ កាដ ន់ រមាា្ំ  ជានដី្ម្ ទាា្ំ មូ្លមិ្នមានបនសល់ទុកកាក 
ស្ាំណ្ល់អវីឱ្យកូននៅឬស្តវដ្នទសុ្ីនឡយី។ នពលខាេះ វាសុ្ីទាល់ដតធាា យនពាេះ ន យីរលួយទាា្ំ នពាេះ 
នទៀតន្ នៅនពលដដ្លស្តវវារនសុ្ីននាេះន មី្រលួយ។ 

នមី្លន ញីចាំណុ្ចអវជិាា មានកនុ្ការរស់្នៅរបស់្ស្តវពស់្ដបបននេះ នទីបចាស់្បុរាណ្នោក 
ប្បនៅកូននៅ រស់្នៅប្តូវប្បយត័នខាួន កុាំឱ្យស្ថា ប់ដូ្ចស្តវពស់្។  

ន័យនធៀប(ន័យអតាបដិ្របូ) 
ចាស់្បុរាណ្នោកប្បដូ្ចនឹ្ម្នុស្ស្ដដ្លមានចរតិកាំ្ចនឃ្លរនៅ អា្កាប់អា្ចាក់ 

ស្មាា ប់ រស់្នៅនដី្ររាតតាតនធវីទុកបុកនម្នញនគឯ្ រស់្នៅបាំដា ញស្ ា្ម្ជាតិ។ ម្នុស្សប្បនេទននេះ អនក 
ន្នគស្អប់ នគនខពីម្មិ្នច្់ឱ្យរស់្នៅជិតនឡយី។ នពលខាេះ នោយស្ថរដតអាំនពីកាំ្ចរបស់្ខាួន អនកដ្នទ 
អាចត្ថម្យយយីកជីវតិក៏មាន។ ម្នុស្សប្បនេទននេះ នទាេះបីមិ្នទាន់ស្ថា ប់ក៏នគឯ្បន់ឱ្យដតស្ថា ប់ឆ្ប់ 
ដដ្រ ន យីកុាំថានឡយីនៅរស់្ដដ្លនគមិ្នច្់ជួបមុ្ខ សូ្ម្បសី្ថា ប់នៅន យីកដី ក៏នគនៅដតស្អប់មិ្នច្់ 
ន ញីស្ថកស្ពដដ្រ ន យីម្នុស្សប្បនេទននេះ នគន ញីមានជា ូរដ នៅត្ថម្ប្ស្រកេូមិ្ម្យួចាំននួនិ្
នៅប ដ្ ប្បនទស្ម្យួចាំនួនន្ដដ្រ។ ម្ា៉្ា នទៀត ម្នុស្ស្ដដ្លស្ាូតខាា ា្ំ នពក នគដត្ដតនធវីរប នគ
ដត្ដតជិេះជាន់ត្ថម្អាំនពីចិតត នទាេះបីនគម្កកាប់ស្មាា ប់ ឆក់បាន់ ក៏មិ្នហា នតនដ្នៅនគវញិដដ្រ ដដ្ល
បុរាណ្នោកដត្នពាលម្កថា «ស្ាូ តស្ថា ប់ » គឺបុរាណ្នោកប្បដូ្ចនៅនឹ្ស្តវពស់្ដដ្លគាម នពិស្ននេះ
ឯ្។ 

បុរាណ្នោកប្បនៅកូននៅជាំនាន់នប្កាយនធវីអវីៗនៅកនុ្ជីវភាពរស់្នៅប្តូវដតនចេះោក់កាំរា្ំ ឬ
ោក់ការណ៍្ស្មាៃ ត់  ពិនស្ស្ អនកដដ្លជានម្នគ អនកដឹ្កនាាំនគ នធវីការអវីនីម្យួៗ កុាំបនសល់ទុកនូវោនឱ្យ 
ស្ប្តូវរបស់្ខាួនចាប់ចាំណុ្ចនខាយរនឱ្យនស្ថេះឬនៅថាដបកការណ៍្ស្មាៃ ត់ នបីមិ្នដូ្នចាន េះនទ មុ្ខជា
ស្ថា ប់ខាួនឬបរាជ័យកនុ្មុ្ខរបរ្ម្យួ នបីដបកការណ៍្ស្មាៃ ត់របស់្ប្បនទស្ជាតិ ជាតិនឹ្បរាជ័យ 
វនិាស្ដ្ល់នគរនិ្ប្បជារាស្ត្ស្តរ្ទុកខនវទនានខាា ចនាជាក់ជាមិ្នខាន នប្បៀបដូ្ចជាស្តវពស់្ដដ្លម្នុស្ស
អាចដឹ្្រនត្ថម្រយៈការបនសល់ស្ថា កស្ថន ម្ ការនចាលស្ាំណ្ក ការនចាលោនរបស់្វា ដូ្នចាន េះដដ្រ។ 

កុាំស្ថា បដូ់្ចពស្ ់កុាំរស្ដូ់្ចកដ្កប 

 

នៅនពលប្បនទស្ជាតិមាននកីតភាន់ដប្បដា ស់្បដូររបបស្ ា្ម្ឬដា ស់្បដូរអនកដឹ្កនាាំម្ដ្ៗ ចាស់្ៗ 
ដត្និយយថា ទូកនគខាីងាយប្ស្ួលបត់ដបន រឯីទូកឯ្ដវ្ពិរកបត់ដបនត្ថម្ ។ កនុ្ន័យននេះន យី 
ដដ្លអនកដឹ្កនាាំជាតិ ក៏ដូ្ចជាប្បជារាស្ត្ស្តស្ថម្ញ្ញ ប្តូវដតនចេះដស្វ្យល់ពីមាគ៌ាននយរយ ចាប់ទមាា ប់ 
របស់្ប្បនទស្ជាតិឬអនតរជាតិឱ្យរននប្ចីននិ្ទូោយ កុាំ្ប់្ល់នឹ្ម្ននាគម្វជិាា ្ម្យួឱ្យនស្ថេះ។ 
ទាា្ំ អស់្គាន ប្តូវដតនរៀនដស្វ្យល់ពីស្ភាពការណ៍្ប្ស្រកនទស្ក៏ដូ្ចជាពិេពនោក នទីបការរស់្នៅអាច 
បត់ដបននៅត្ថម្ស្ភាពការណ៍្ដដ្លបប្ម្រ្នឹ្នកីតឬកាំពុ្នឹ្នកីតនឡី្ រន។ ប្បស្ិននបីនយី្ មិ្ន 
ត្ថម្ោនស្ភាពការណ៍្ននយរយ របបស្ ា្ម្ និ្នស្ដ្ឋកិចចរបស់្ប្ស្រកនទស្និ្ពិេពនោកនទ នយី្  
មិ្នអាចត្ថម្ទាន់ស្ភាពការណ៍្ប្បនទស្និ្ពិេពនោករននឡយី។ ករណី្ស្ស្ត្ងាា ម្ដដ្លនកីតនឡី្  
នៅប្ស្រកដខមរកនុ្ទស្វតសរន៍នឆ្ន ាំ១៩៧០ នបីត្ថម្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយប្បវតតិវទិាក៏ដូ្ចស្ថស្ត្ស្ថត ចារយវទិាស្ថស្ត្ស្ត 
ននយរយម្យួចាំនួន នោករននលីកនឡី្ ថា ដខមរនយី្ ជាំនាន់ននាេះត្ថម្ស្ភាពការណ៍្របស់្ពិេព 
នោកមិ្នទាន់ នទីបប ក្ឱ្យមានស្ស្ត្ងាា ម្កនុ្ប្ស្រកនកីតនឡី្ ...។ នប្បៀបរននឹ្ស្តវពស់្មានដ្្ខាួនដវ្ 
ដដ្លពិរកនឹ្រត់នគចខាួនឬការពារខាួននៅនពលប្បយុទធជាម្យួស្ប្តូវដូ្នចាន េះឯ្។  

ស្តវពស់្វាខាាំសុ្ីដតគាន ឯ្ បុរាណ្នោកប្បនៅកូននៅកុាំឱ្យស្ថា ប់ដូ្ចពស់្ដបបននេះ កនុ្ស្ ា្ម្ 
ជាតិដតម្យួ កូននៅប្តូវនចេះស្ថម្គាីរបួរមួ្គាន  កុាំន ា្ េះគាន  សុ្ីដតពីគាន ឯ្ឬសុ្ីពីជាតិឯ្ ពុករលួយឬនក្ 
ប្បវញ្ច ពីស្ ា្ម្ជាតិ កុាំកាប់ស្មាា ប់ដតគាន ឯ្ នប្ពាេះដតគាំនុាំគុាំកនួ ពីនប្ពាេះដតការ្ប់នឹ្ម្ននាគម្វជិាា  
បរនទស្ ពីនប្ពាេះដតោេស្កាក រៈដទ ល់ខាួនម្កបាំដា ញគាន  ស្្ស្ឹកគាន  ប ដ្ លឱ្យកិចចការប្បនទស្ជាតិ 
មិ្នដ្ាំនណី្រការ ខូចការ ឬអនតរាយដ្ល់នគរ... ដូ្ចនៅកនុ្ស្ម័្យប៉ាុល ពត គឺដខមរស្មាា ប់ដខមរននេះន យី 
ដដ្លស្ថា ប់ដូ្ចពស់្ ននាេះ។ ស្ ា្ម្ជាតិម្យួប្តូវមានឯកភាពជាតិជាដ្រាប មិ្នប្តូវដបករក់គាន ប ក្ឱ្យនៅ 
ជាពកួននេះ ប្ករម្ននាេះ ប្បកាន់ឯ្អញ ន ា្ េះទាស់្ដទ្ប ក្ទាំនាស់្នឹ្គាន ដដ្លនាាំឱ្យដបករក់ស្ថម្គាី 
ទាា្ំ នៅមូ្លោឋ ន េូមិ្- ុាំ ទាា្ំ នៅកនុ្ស្ ា្ម្ជាតិ។ល។   

ការដដ្លនគវាយស្មាា ប់ស្តវពស់្ វាមិ្នរនដប្ស្កឬបនាឺស្ាំនឡ្ឱ្យឮននាេះនទ បុរាណ្នោក
ប្បនៅម្នុស្ស កុាំឱ្យស្ថា ប់ដបបននេះ ប្បស្ិននបីមានអាំនពីជិេះជាន់នក្ប្បវញ្ច  ជញ្ា ក់្ម្ នធវីរប ឆក់បាន់ 
ឬរ្ការជិេះជាន់ពីបរនទស្្ម្យួ នយី្ ប្តូវដតនចេះដប្ស្កតវា៉ា  នរបីប្ម្េះ នដី្ម្បឱី្យនគឯ្រនដឹ្្ឮ ប្តូវរត់
រកនាូវចាប់ជាតិឬអនតរជាតិម្កគាាំពារ មិ្នប្តូវស្ាំ ា្ំនស្ៃៀម្ឱ្យនគរ ាំនោេបាំពានត្ថម្អាំនពីចិតតននាេះនទ។ ដូ្ច
ស្ម្័យប៉ាុល ពត មានការកាប់ស្មាា ប់ប្បជាជនដខមរទូទាា្ំ ប្បនទស្ ដតមានវរីជនដខមរម្យួប្ករម្មានស្នម្ដច 
ធម្មនពាធិស្ថល ជា សុ្មី្ ស្នម្ដចអគាម្ហានស្នាបតីនតនជា   ុន ដស្ន ស្នម្ដចពញាចប្កី ន ្ ស្ាំរនិ ពកួ
នោករនរត់នចញនប្ៅប្បនទស្ នៅមិ្តតេកតិបរនទស្ម្កជយួរ ាំនោេះប្បជាជនពីការកាប់ស្មាា ប់របស់្ពកួ 
ប៉ាុល ពត គឺរននស្ចកដីថា ពួកនោកមិ្នសុ្ខចិតតស្ថា ប់នោយគាម នស្ដប្ម្កដូ្ចស្តវពស់្ននាេះនទ។ 
នទុយនៅវញិ ប្បជាជន បញ្ញវនត អនកតស្ ូដខមរដ៏្នប្ចីនដដ្លពកួឈ្ាបប៉ាុលពតចាប់ច្ម្ដ្មាន ក់ៗ យកនៅ
ស្មាា ប់ មិ្នដដ្លហា នដប្ស្កតវា៉ា ចាំនពាេះការកាប់ស្មាា ប់ននាេះនឡយី នទាេះបីជាដឹ្្ខាួនថា នគនឹ្យកខាួន
នៅស្មាា ប់ឥឡូវន យីកដី គឺអនកទាា្ំ ននាេះសុ្ខចិតតស្ថា ប់ខាួន នប្បៀបដូ្ចស្តវពស់្ដដ្លមិ្នហា នដប្ស្កននេះ
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ឯ្។ បញ្ហា ននេះន យីដដ្លបុរាណ្នោកប្បនៅកូននៅ កុាំឱ្យស្ថា ប់ដូ្ចពស់្   គឺស្ថា ប់នោយនស្ៃៀម្ស្ថៃ ត់ 
មិ្នមានការតវា៉ាអវីនស្ថេះ សុ្ខចិតតស្ាំ ា្ំឱ្យនគស្មាា ប់ រ ាំនោេបាំរនត្ថម្អាំនពីចិតត នោយមិ្នដប្ស្កតវា៉ា រក
ខុស្ប្តូវឬរកយុតតិធម៌្។  

នោកប្បនៅកូននៅនៅនពលរនទទលួប្បនយជន៍ឬោេស្កាក រៈអវីៗ ប្តូវនចេះដចករ ាំដលកដ្ល់គនី 
គាន   កុាំនោេលន់ សួ្ន តុ កុាំនក្ប្បវញ្ច ជញ្ា ក់្ម្ជាតិនិ្ប្បជាជនយកនៅនធវីជាកម្មស្ិទធិដទ ល់ 
ខាួនឯ្ ប្បយត័នប្បជាជនឬនាូវចាប់រកខុស្ប្តូវ ប្តូវស្អុយន ម្ េះ ស្ថា ប់ទាា្ំ នករ ត ិ៍ន ម្ េះស្ថា ប់ទាា្ំ ខាួន 
នប្បៀបដូ្ចជាស្តវពស់្ដដ្លវាសុ្ីចាំណី្ទាល់ដបកនពាេះឬនពលចាំណី្ននាេះវាន មី្នឡី្  នពាេះរបស់្ស្តវពស់្ 
ក៏នឡី្ នរ៉ា ្ធាា យធាុេះរនលេះរលួយទាា្ំ រ ាំពា រលួយទាា្ំ ខាួនពស់្ អាចស្ថា ប់ខាួននោយស្ថរដតសុ្ីចាំណី្មិ្ន
ដឹ្្ប្បមាណ្ខាួនឬនោយស្ថរដតការនោេលន់គាម នប្ពាំដដ្ន ប្បប្ពឹតតដតអាំនពីពុករលួយរ ូតអនតរាយដ្ល់
ប្បនទស្ជាតិ ស្ ា្ម្ជាតិក៏នៅដតប្បប្ពឹតតអាំនពីពុករលួយ នក្ប្បវញ្ច ពីជាតិមិ្នឈ្ប់ឈ្រ។  

 
          កុាំរស់្ដូ្ចកដ ក្ប  

នតីស្តវកដ ក្បវារស់្នៅដបប្ នទីបបុរាណ្នោកប្បនៅ កូននៅ កុាំឱ្យរស់្ដូ្ចស្តវម្យួននេះ? 
ន័យប្ត្់(ន័យអត្ថា នុរបូ ) 
ជីវតិស្តវកដ ក្បរស់្នៅទី្ក៏រនដដ្រ នលីនគាក កនុ្ទឹក នប្កាម្េក់ ប្កាា្ំ កនុ្ដី្ នប្កាម្កននាៀត 

លម នប្កាម្គាំនរស្ប្មាម្ ។ល។ គឺទី្ដដ្លមានស្ាំនណី្ម្...។ 
ស្តវកដ ក្បមិ្ននចេះនធវីរូ្នោយខាួនឯ្ននាេះនទ វារស់្នៅអាប្ស័្យដតជាម្យួនឹ្រូ្កាដ ម្ ស្ាំនឡ្ 

ដប្ស្ករបស់្វាប ក្ទុកខលាំរកដ្ល់ស្តវកាដ ម្ដដ្លមិ្នមានស្ដប្ម្ក។ 
នៅកនុ្វាលដប្ស្មានស្តវកដ ក្បដតពីរបីកាល វាដប្ស្កប្ទ ឹ្ នប្បៀបដូ្ចមាននប្ចីនរយកាល អីុ

ចឹ្។ 
ត្ថម្កត្ថត ជីវស្ថស្ត្ស្ត ស្តវកដ ក្បគាម នឃ្លនវញិ្ហញ ណ្នទ ប្ចមុ្េះវាមិ្នដឹ្្កាិនអវីទាា្ំ អស់្។ វារស់្នៅ

កនុ្បឹ្ឈូ្ក ដតវាមិ្នដដ្លស្ថា ល់កាិនប្កអូបននដក ឈូ្កដូ្ចនម្ដចនឡយី។ 
នៅនពលមាននេាៀ្ធាា ក់នដី្ម្ឆ្ន ាំ ស្តវកដ ក្បស្បាយនេាចខាួន (នគនប្ចីននិយយថា កដ ក្បពុល ) 

ប្ពាននដី្រឆាុេះយកចបូកចាក់ឬនដី្រចាប់ោក់កនុ្ប្ទរ្ ក៏ស្តវននេះមិ្នខាា ចនស្ចកដីស្ថា ប់ដដ្រ វានពាបពីនលីគាន  
ន យីនៅដតដប្ស្ក អូប!អូប! កូប!កូប! យ៉ា ្នប្តកប្តអាលមិ្នឈ្ប់។ 

ន័យនធៀប(ន័យអតាបដិ្របូ) 
បុរាណ្នោកប្បនៅកូននៅកុាំឱ្យរស់្នៅដបបស្តវកដ ក្បននាេះគឺ មុ្នដ្ាំបូ្ម្នុស្សប្តូវមានទីលាំ 

នៅ(អស្យោឋ ន)មានជប្ម្កពិតប្រកដ្។ កុាំឱ្យរស់្នៅទី្ក៏រន ត្ថម្ស្ាំយបនទេះនារក៏រន ត្ថម្ 
ចិនញ្ច ីម្នាូវក៏រន ត្ថម្វតតនោកក៏រន...។ល។ នបីមានជប្ម្កន យី ជប្ម្កប្តូវបិទរា្ំ ជញ្ហា ា្ំ មាន 
ដ្ាំបូលគត់ម្ត់លអមិ្នឱ្យមានធាុេះធាា យ រនាបកដី ជនណ្ដី រកដី ប្បស្ិននបីវារក់ដបកប្ត្់្ ប្តូវដតជសួ្ជុល 
វញិភាា ម្ មិ្នប្តូវរស់្នៅទាា្ំ រក់ដបកធាុេះធាា យននាេះនឡយី។ ម្នុស្សរស់្នៅប្តូវនចេះនរៀបចាំប្ទពយស្ម្បតតិ 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ
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 បណ្ឌិ ត ជរួ គារ ី

 

ឯ្។ បញ្ហា ននេះន យីដដ្លបុរាណ្នោកប្បនៅកូននៅ កុាំឱ្យស្ថា ប់ដូ្ចពស់្   គឺស្ថា ប់នោយនស្ៃៀម្ស្ថៃ ត់ 
មិ្នមានការតវា៉ាអវីនស្ថេះ សុ្ខចិតតស្ាំ ា្ំឱ្យនគស្មាា ប់ រ ាំនោេបាំរនត្ថម្អាំនពីចិតត នោយមិ្នដប្ស្កតវា៉ា រក
ខុស្ប្តូវឬរកយុតតិធម៌្។  

នោកប្បនៅកូននៅនៅនពលរនទទលួប្បនយជន៍ឬោេស្កាក រៈអវីៗ ប្តូវនចេះដចករ ាំដលកដ្ល់គនី 
គាន   កុាំនោេលន់ សួ្ន តុ កុាំនក្ប្បវញ្ច ជញ្ា ក់្ម្ជាតិនិ្ប្បជាជនយកនៅនធវីជាកម្មស្ិទធិដទ ល់ 
ខាួនឯ្ ប្បយត័នប្បជាជនឬនាូវចាប់រកខុស្ប្តូវ ប្តូវស្អុយន ម្ េះ ស្ថា ប់ទាា្ំ នករ ត ិ៍ន ម្ េះស្ថា ប់ទាា្ំ ខាួន 
នប្បៀបដូ្ចជាស្តវពស់្ដដ្លវាសុ្ីចាំណី្ទាល់ដបកនពាេះឬនពលចាំណី្ននាេះវាន មី្នឡី្  នពាេះរបស់្ស្តវពស់្ 
ក៏នឡី្ នរ៉ា ្ធាា យធាុេះរនលេះរលួយទាា្ំ រ ាំពា រលួយទាា្ំ ខាួនពស់្ អាចស្ថា ប់ខាួននោយស្ថរដតសុ្ីចាំណី្មិ្ន
ដឹ្្ប្បមាណ្ខាួនឬនោយស្ថរដតការនោេលន់គាម នប្ពាំដដ្ន ប្បប្ពឹតតដតអាំនពីពុករលួយរ ូតអនតរាយដ្ល់
ប្បនទស្ជាតិ ស្ ា្ម្ជាតិក៏នៅដតប្បប្ពឹតតអាំនពីពុករលួយ នក្ប្បវញ្ច ពីជាតិមិ្នឈ្ប់ឈ្រ។  

 
          កុាំរស់្ដូ្ចកដ ក្ប  

នតីស្តវកដ ក្បវារស់្នៅដបប្ នទីបបុរាណ្នោកប្បនៅ កូននៅ កុាំឱ្យរស់្ដូ្ចស្តវម្យួននេះ? 
ន័យប្ត្់(ន័យអត្ថា នុរបូ ) 
ជីវតិស្តវកដ ក្បរស់្នៅទី្ក៏រនដដ្រ នលីនគាក កនុ្ទឹក នប្កាម្េក់ ប្កាា្ំ កនុ្ដី្ នប្កាម្កននាៀត 

លម នប្កាម្គាំនរស្ប្មាម្ ។ល។ គឺទី្ដដ្លមានស្ាំនណី្ម្...។ 
ស្តវកដ ក្បមិ្ននចេះនធវីរូ្នោយខាួនឯ្ននាេះនទ វារស់្នៅអាប្ស័្យដតជាម្យួនឹ្រូ្កាដ ម្ ស្ាំនឡ្ 

ដប្ស្ករបស់្វាប ក្ទុកខលាំរកដ្ល់ស្តវកាដ ម្ដដ្លមិ្នមានស្ដប្ម្ក។ 
នៅកនុ្វាលដប្ស្មានស្តវកដ ក្បដតពីរបីកាល វាដប្ស្កប្ទ ឹ្ នប្បៀបដូ្ចមាននប្ចីនរយកាល អីុ

ចឹ្។ 
ត្ថម្កត្ថត ជីវស្ថស្ត្ស្ត ស្តវកដ ក្បគាម នឃ្លនវញិ្ហញ ណ្នទ ប្ចមុ្េះវាមិ្នដឹ្្កាិនអវីទាា្ំ អស់្។ វារស់្នៅ

កនុ្បឹ្ឈូ្ក ដតវាមិ្នដដ្លស្ថា ល់កាិនប្កអូបននដក ឈូ្កដូ្ចនម្ដចនឡយី។ 
នៅនពលមាននេាៀ្ធាា ក់នដី្ម្ឆ្ន ាំ ស្តវកដ ក្បស្បាយនេាចខាួន (នគនប្ចីននិយយថា កដ ក្បពុល ) 

ប្ពាននដី្រឆាុេះយកចបូកចាក់ឬនដី្រចាប់ោក់កនុ្ប្ទរ្ ក៏ស្តវននេះមិ្នខាា ចនស្ចកដីស្ថា ប់ដដ្រ វានពាបពីនលីគាន  
ន យីនៅដតដប្ស្ក អូប!អូប! កូប!កូប! យ៉ា ្នប្តកប្តអាលមិ្នឈ្ប់។ 

ន័យនធៀប(ន័យអតាបដិ្របូ) 
បុរាណ្នោកប្បនៅកូននៅកុាំឱ្យរស់្នៅដបបស្តវកដ ក្បននាេះគឺ មុ្នដ្ាំបូ្ម្នុស្សប្តូវមានទីលាំ 

នៅ(អស្យោឋ ន)មានជប្ម្កពិតប្រកដ្។ កុាំឱ្យរស់្នៅទី្ក៏រន ត្ថម្ស្ាំយបនទេះនារក៏រន ត្ថម្ 
ចិនញ្ច ីម្នាូវក៏រន ត្ថម្វតតនោកក៏រន...។ល។ នបីមានជប្ម្កន យី ជប្ម្កប្តូវបិទរា្ំ ជញ្ហា ា្ំ មាន 
ដ្ាំបូលគត់ម្ត់លអមិ្នឱ្យមានធាុេះធាា យ រនាបកដី ជនណ្ដី រកដី ប្បស្ិននបីវារក់ដបកប្ត្់្ ប្តូវដតជសួ្ជុល 
វញិភាា ម្ មិ្នប្តូវរស់្នៅទាា្ំ រក់ដបកធាុេះធាា យននាេះនឡយី។ ម្នុស្សរស់្នៅប្តូវនចេះនរៀបចាំប្ទពយស្ម្បតតិ 

កុាំស្ថា បដូ់្ចពស្ ់កុាំរស្ដូ់្ចកដ្កប 

 

កនុ្នទេះឱ្យមានរនបៀបនរៀបរយ នរស្ស្មាអ តនទេះស្ដម្ប្ជាអលជាី មិ្នប្តូវទុកនទេះស្ដម្ប្ឱ្យមានដី្ ធូលី 
ស្ម្បុកពី្ពា្ប្ស្នកកប្ស្កាក នោយរស់្នៅរុលទាា្ំ ស្ម្បុកពី្ពា្ ទាា្ំ ធូលីដី្ននាេះនទ។ ការនស្ាៀក 
ពាក់ក៏ដូ្នចាន េះដដ្រ ប្តូវដតនចេះប្បិតនប្បៀ្ស្ម្អិតស្មាអ តនិ្ប្តូវនចេះនរៀបចាំខាួនប្រណ្ឱ្យរនស្ថអ តរតជា 
និចច កុាំនចេះដតខាីខាា  កុាំនចេះដតយល់ថាមិ្នអី។  

បុរាណ្ប្បនៅកូននៅ កុាំរស់្នៅយ៉ា ្នម្៉ាចក៏រន ដបបនម្៉ាចក៏រន រនបៀបស្តវកដ ក្បដបបននេះ 
នប្ពាេះវាមិ្នមាននស្ចកដីសុ្ខ នស្ចកដីចប្ម្រ្ចនប្មី្ន និ្ស្ិរសី្ួស្ដនីនាេះនទ។ 

បុរាណ្នោកអប់រ ាំកូននៅកនុ្ការរស់្នៅប្តូវមានជាំ ររ ឹ្ បឹុ្ មិ្នប្តូវពឹ្ដនអកនលីនគននាេះនទ 
ន យីនបីមានពឹ្ពាក់ឱ្យនគជយួយកអាស្ថខាួន ក៏មិ្នប្តូវប ក្ការលាំរកដ្ល់នគឯ្ឬអនកដដ្លជយួយក 
អាស្ថនយី្ ននាេះដដ្រ។ ម្ា៉្ា នទៀត រស់្នៅជាម្នុស្សមិ្នប្តូវមាត់នកាកកាកឥតប្បនយជន៍នាាំឱ្យខាត 
ោេស្កាក រៈរបស់្អនកដ្នទ ប៉ាេះពាល់ដ្ល់នគឯ្ឬស្ ា្ម្ជាតិ នាាំឱ្យខាតោេ ខាតប្បនយជន៍ នោយ 
ស្ថរដតមាត់ឥតគប្ម្បរបស់្ខាួនននាេះនទ។ នពលខាេះអាចស្ថា ប់ខាួននប្ពាេះដតមាត់មិ្នរនការននេះឯ្។ 
នពលខាេះរស់្នៅកនុ្ស្ ា្ម្ជាតិ មិ្នប្តូវដ ក គួាន យកនរឿ្ជាតិម្កបងាា ញជាស្ថធារណ្ៈននាេះនទករណី្ 
ដូ្ចជាអនកមានស្ិទធិបនញ្ចញស្ាំនឡ្នសពវនាយទូោយមាន អនកព័ត៌មាន អនកនិពនធ អនកននយរយ ឬ 
ប្បជារាស្ត្ស្តកនុ្នគរកដី មិ្នប្តូវយកនរឿ្ឬកិចចការងាប់រស់្របស់្នគរ របស់្ជាតិស្ថស្ន៍ខាួនម្កោត
ប្តោ្នប្ពាេះដតនលប្បនយជន៍របស់្ខាួនម្យួកាដ ប់តូចឬបកសពកួខាួនម្យួប្ករម្្ននាេះនទ នយី្ ប្តូវដឹ្្
ថា នរឿ្ខាេះជានរឿ្ប្តូវដតស្ាំ ា្ំោក់ទុក មិ្នប្តូវបនញ្ចញជាស្ថធារណ្ៈននាេះនឡយី នទាេះបីនរឿ្ននាេះជា
នរឿ្ពិតឬនរឿ្ដដ្លខាួនរនដឹ្្ចាស់្ក៏នោយ ដតនដី្ម្បនីលប្បនយជន៍ជាតិទាា្ំ មូ្ល នយី្ មិ្នគបបី
នលីកយកម្កនិយយនដី្ម្បចីាំនណ្ញនហាន ៉ា ខាួនដតមាន ក់ននាេះនទ។ ករណី្ស្តវកដ ក្បដដ្លរស់្នៅកនុ្រូ្
កាដ ម្ឬប្តពាា្ំ ម្យួមានកដ ក្បដតពីរឬបីកាលដប្ស្កឮរ ាំព្នពញប្តពាា្ំ  បឹ្ប ួ នធវីឱ្យប្ពាននដី្រចាប់ខាវ រ
នោយម្ករនទាា្ំ កដ ក្ប ទាា្ំ កាដ ម្ ងាប់អស្ថរប្់។ 

នោកច្់ប្បនៅកូននៅប្បរស្ប្ស្ីថា នបីដម្៉ាឳឱ្យនៅស្កិានរៀនសូ្ប្ត ប្តូវដតនចេះប្ត្ប្ត្ថប់ស្ថដ ប់ 
ប្គូរអាចារយ ខិតខាំប្បឹ្ដប្ប្នោយយកចិតតទុកោក់នប្កបជញ្ា ក់យកចាំនណ្េះពីនោកឱ្យរន កុាំខាិល 
នឡេះនឡាេះ។ ម្ា៉្ា វញិនទៀត កាលនបីរស់្នៅជិតអនកនចេះដឹ្្ឬអនកប្រជ្បណ្ឌិ ត នយី្ ប្តូវដតខិតខាំស្ិកា 
នរៀនសូ្ប្តដស្វ្យល់ពីអស់្នោកទាា្ំ ននាេះ នោយប្តូវនប្កបជញ្ា ក់យកចាំនណ្េះដឹ្្ពីអស់្នោកអនក 
ប្រជ្ទាា្ំ ននាេះឱ្យរន កុាំនធវីនឡេះនឡាេះនចាលនម្សៀត។ កាលនបីរនរស់្នៅជាម្យួឬនៅជិតអនកនចេះដឹ្្ 
ឬអនកប្រជ្ន យី ដបរជាមិ្នខិតខាំស្ថវ ធាយយកចាំនណ្េះដឹ្្ទុកកនុ្ខាួន គឺនប្បៀបដូ្ចជាស្តវកដ ក្បដដ្ល 
វារស់្កនុ្បឹ្ឈូ្ក ដតមិ្នស្ថា ល់កាិនដក ឬគនធពិនោរដ៏្ប្កអូបននដក ឈូ្កននេះនស្ថេះ។ ការស្ិកានរៀនសូ្ប្ត 
ទីននេះ គឺមិ្នស្ាំនៅដតនៅនលីការស្ិកានៅត្ថម្ស្ថោននាេះនទ ចាំនណ្េះដឹ្្មាននៅប្គប់ទីកដនា្ នៅជិត 
អនកមានចាំនណ្េះអវីម្យួ នយី្ ប្តូវនចេះស្ន ក្តពិនិតយប្ត្ប្ត្ថប់ត្ថម្ យកចាំនណ្េះននាេះម្កោក់កនុ្ខាួន រមួ្ 
ទាា្ំ គាំនិតនគន្ដដ្រ។ ប្តូវនចេះស្ន ក្តនិ្នរៀនសូ្ប្តពីស្ ា្ម្ដដ្លខាួនកាំព្់រស់្នៅ មិ្នប្តូវប្ពន្ីយ 
កននតីយកនុ្ការត្ថម្ោនព័ត៌មានស្ ា្ម្ ឥរយិបលស្ ា្ម្ ទាំននារស្ ា្ម្ននាេះនទ។ 
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កនុ្ការរស់្នៅ ចាស់្បុរាណ្នោកហាម្មិ្នឱ្យកូននៅស្បាយនេាចខាួន នេាីតនេាីននៅត្ថម្អវី 
ដដ្លជាម្ននាគម្វជិាា បរនទស្ វបបធម៌្បរនទស្ដដ្លមិ្នដម្នជារបស់្ជាតិខាួន មានដូ្ចជា វបបធម៌្ពាោ 
អាវាដស្ នប្បីប្រស់្ថាន ាំនញៀន នស្ាៀកស្នម្ាៀកបាំពាក់ប្រស្ចាកប្បនពណី្ជាតិ ឈ្ាក់វន វ្្នឹ្របស់្របរ 
បរនទស្ ស្មាា រៈនិយម្ នឹកសុ្ីមិ្នគិតរកសុ្ី នឹកសុ្ីមិ្នខាា ចខាួនប្ក នឹកសុ្ីមិ្នខាា ចឈ្សឺ្ថា ប់ បន ក្ីតបន 
ររឬចូលបនររ ...។ល។ នោយមិ្នគិតពីនរឿ្ការងារ ប្បកបរបររកសុ្ីចិញ្ច ឹម្ ប្គួស្ថរឬមិ្ននអីនពីនឹ្ 
កិចចការរមួ្របស់្ស្ គម្ន៍ឬប្បនទស្ជាតិ ជានដី្ម្។  ការរស់្នៅស្បាយមិ្នដឹ្្ស្ថា ប់ខាួន មិ្នដឹ្្ស្ថា ប់ 
ជាតិយ៉ា ្ននេះឯ្ នទីបចាស់្ទុាំបុរាណ្នោកហាម្នោយនប្បីពាកយថា«កុាំ» គឺ កុាំឱ្យរស់្នៅដូ្ចស្តវកដ ក្ប 
ដដ្លស្បាយមិ្នដឹ្្ស្ថា ប់ នទាេះបីជាប្ពានចាប់ោក់កនុ្ប្ទរ្ន យីកដី ក៏នៅដតស្បាយនោយញី 
ន ម្ ល ពពាក់ពពូនពីនលីគាន  ដប្ស្កប ក្ូក អូក!អូក! ដអប!ដអប! នពញប្ទរ្ប្ពាន។ 
េរបុមក្ 

ពាកយសុ្ភាស្ិតននេះ នោកនប្បៀនប្បនៅដ្ល់នយី្ ប្គប់គាន កុាំឱ្យមានឥរយិបលនិ្រនបៀបរស់្នៅ  
ដូ្ចស្តវទាា្ំ ពីរ នោយនោកនប្បីពាកយថា កុាំឱ្យស្ថា ប់ និ្ កុាំឱ្យរស់្ ប្បស្ិននបីនយី្ រស់្នៅប្បប្ពឹតតដូ្ច 
ស្តវទាា្ំ ននេះ កដីអនតររាយនឹ្នកីតមានដ្ល់ខាួន។ ជនប្ៅននន័យសុ្ភាស្ិតដូ្ចនស្ចកដីបកប្ស្ថយខា្នល ី
ននេះ កូននៅជាំនាន់នប្កាយប្តូវនជៀស្វា្ឱ្យរនជាោច់ខាត នទីបការរស់្នៅមាននស្ចកដីចប្ម្រ្ចនប្មី្ន៕ 
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កនុ្ការរស់្នៅ ចាស់្បុរាណ្នោកហាម្មិ្នឱ្យកូននៅស្បាយនេាចខាួន នេាីតនេាីននៅត្ថម្អវី 
ដដ្លជាម្ននាគម្វជិាា បរនទស្ វបបធម៌្បរនទស្ដដ្លមិ្នដម្នជារបស់្ជាតិខាួន មានដូ្ចជា វបបធម៌្ពាោ 
អាវាដស្ នប្បីប្រស់្ថាន ាំនញៀន នស្ាៀកស្នម្ាៀកបាំពាក់ប្រស្ចាកប្បនពណី្ជាតិ ឈ្ាក់វន វ្្នឹ្របស់្របរ 
បរនទស្ ស្មាា រៈនិយម្ នឹកសុ្ីមិ្នគិតរកសុ្ី នឹកសុ្ីមិ្នខាា ចខាួនប្ក នឹកសុ្ីមិ្នខាា ចឈ្សឺ្ថា ប់ បន ក្ីតបន 
ររឬចូលបនររ ...។ល។ នោយមិ្នគិតពីនរឿ្ការងារ ប្បកបរបររកសុ្ីចិញ្ច ឹម្ ប្គួស្ថរឬមិ្ននអីនពីនឹ្ 
កិចចការរមួ្របស់្ស្ គម្ន៍ឬប្បនទស្ជាតិ ជានដី្ម្។  ការរស់្នៅស្បាយមិ្នដឹ្្ស្ថា ប់ខាួន មិ្នដឹ្្ស្ថា ប់ 
ជាតិយ៉ា ្ននេះឯ្ នទីបចាស់្ទុាំបុរាណ្នោកហាម្នោយនប្បីពាកយថា«កុាំ» គឺ កុាំឱ្យរស់្នៅដូ្ចស្តវកដ ក្ប 
ដដ្លស្បាយមិ្នដឹ្្ស្ថា ប់ នទាេះបីជាប្ពានចាប់ោក់កនុ្ប្ទរ្ន យីកដី ក៏នៅដតស្បាយនោយញី 
ន ម្ ល ពពាក់ពពូនពីនលីគាន  ដប្ស្កប ក្ូក អូក!អូក! ដអប!ដអប! នពញប្ទរ្ប្ពាន។ 
េរបុមក្ 

ពាកយសុ្ភាស្ិតននេះ នោកនប្បៀនប្បនៅដ្ល់នយី្ ប្គប់គាន កុាំឱ្យមានឥរយិបលនិ្រនបៀបរស់្នៅ  
ដូ្ចស្តវទាា្ំ ពីរ នោយនោកនប្បីពាកយថា កុាំឱ្យស្ថា ប់ និ្ កុាំឱ្យរស់្ ប្បស្ិននបីនយី្ រស់្នៅប្បប្ពឹតតដូ្ច 
ស្តវទាា្ំ ននេះ កដីអនតររាយនឹ្នកីតមានដ្ល់ខាួន។ ជនប្ៅននន័យសុ្ភាស្ិតដូ្ចនស្ចកដីបកប្ស្ថយខា្នល ី
ននេះ កូននៅជាំនាន់នប្កាយប្តូវនជៀស្វា្ឱ្យរនជាោច់ខាត នទីបការរស់្នៅមាននស្ចកដីចប្ម្រ្ចនប្មី្ន៕ 

 
                                           នលៃអងាា រ ១០នកីត ដខមិ្គស្ិរ ឆ្ន ាំរកា នពវស័្ក ព.ស្.២៥៦១ 
                                                            ប្តូវនឹ្នលៃទី២៨ ដខវចិឆិកា គ.ស្.២០១៧ 
 
 

 

 

ការម្រគប់ម្រគង ីធាីសៅម្របសទេក្មពុាេម័យបុរាណ 
 

នោក ដកវ លីដណ្ត 
ម្ស្ត្នតីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 

 
១.០- លនំាសំ ើម  

ប្ពេះអ ា្មាច ស់្ យុគនធរ ជាប្ពេះរាជបុប្តម្យួប្ពេះអ ា្របស់្ប្ពេះរទ ននរាតតម្។ ប្ទ្់កត់ស្មាា ល់
ទាក់ទ្នឹ្ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាថា «កាលពីនដី្ម្ ដី្ធាីទាា្ំ អស់្របស់្គឺជាកម្មស្ិទធិនពញ
ចាប់របស់្ប្ពេះម្ហាកសប្ត។ ត្ថម្ពិត វាជាកម្មស្ិទធិរបស់្អនក្ដដ្លកាន់កាប់ និ្ដដ្លោាំដុ្េះវា»1។ 
 ជាទូនៅ អនកប្បវតតិស្ថស្ត្ស្តដត្ដចកប្ពឹតតិការណ៍្ប្បវតតិស្ថស្ត្ស្តដខមរមុ្នស្ម្័យអ ា្រជា២គឺ ស្ម្័យ
នគរេនាំនិ្ស្ម្័យនចនឡា។ ស្ម្័យនគរេនាំមានកសប្តចាំននួ១០អ ា្ដដ្លោតស្នធឹ្ពីស្តវតសរទី៍១ដ្ល់
ស្តវតសរទី៍៦, ស្ម្័យ នចនឡាមានកសប្តចាំននួ៥អ ា្ដដ្លោតស្នធឹ្ពីស្តវតសរទី៍៦ដ្ល់ស្តវតសរទី៍៨
។ នោយដឡក ស្ម្័យអ ា្រមានកសប្តចាំននួជា្៣០អ ា្ដដ្លោតស្នធឹ្ពីស្តវតសរទី៍៩ដ្ល់ស្តវតសរទី៍
១៥។2  
 ប្ពេះម្ហាកសប្តជានម្ដឹ្កនាាំស្ថា ប័នកាំពូលរបស់្ជាតិ។ ប្ពេះអ ា្មានអាំ្ចប្គបដ្ណ្ត ប់នលដីននក
ស្ថស្នានិ្ស្្ាម្។ នៅអាំឡុ្នពលននាេះ, ជាពិនស្ស្ ពីស្តវតសរទី៍១ដ្ល់ទី១៥, ប្បនទស្នៅតាំបន់
អាសុ្ីអានគនយន៍នេះទទលួឥទធិពលលទធិស្ថស្នាពីប្បនទស្ឥ ឌ្ ។ ការប្គប់ប្គ្រដ្ឋទទលួឥទធិពលនោយ
ដទ ល់ពីចាប់ស្ថស្នា។ លទធិប្ពា មណ៍្កតីលទធិពុទធស្ថស្ន៍កតីមានគម្ពីរកបួនចាប់ ន យី លទធិទាា្ំ ននេះ
រនដបកដញកជានិកាយជានប្ចីន។ លទធិនដី្ម្និ្និកាយទាា្ំ ននេះក៏មានឥទធិពលនិ្វតតមានកនុ្ប្បនទស្
កម្ពុជាដដ្រ។  
 នយ្ត្ថម្ចាប់ខា្នលី ប្ពេះរាជាមានកាតពវកិចច នគារពស្ថស្នា និ្ ប្គប់ប្គ្ចាត់ដច្នលី
អនកដដ្លស្ាិតកនុ្ដដ្នអាំ្ច។ ប្ទ្់មានកាតពវកិចចនធវីឱ្យប្បនទស្ជាតិនិ្ប្បជារាស្ត្ស្តរស់្នៅស្ម្បូរ
ស្បាយនិ្ការពារេយនតរាយទាា្ំ ឡាយ។ ប្ទ្់មានស្ិទធិប្បទានដី្ធាីដប្ស្ចមាក រចារដ្ាំ្ាំដ្ល់ជនទាា្ំ
ឡាយដដ្លម្កសុ្ាំប្ពេះរាជទានឬមានគុណ្បាំ្ច់កនុ្រាជការ។ «រាជស្ភា» នៅនពលននាេះ ជា
តុោការដដ្លមានអាំ្ចកាត់កតីទាា្ំ ដននកប្ព មទណ្ឌ ទាា្ំ ដននករដ្ឋបបនវណី្។ ដ្ាំនណី្រការកតីមានលាំោប់
លាំនោយរដ្ឋរលពីថាន ក់រាជធានីដ្ល់ថាន ក់នខតត។ 
 បុគាល្មាន ក់ដដ្លកាន់កាប់ដី្ធាីមានស្ិទធិលក់ដូ្រ នោយនប្បីរូបិយវតាុជានោ ៈ មានមាស្
ប្រក់ជានដី្ម្ និ្ នោយនោេះដូ្រនឹ្វតាុដ្នទជាចលនៈកតីអចលនៈកតី មាននគាប្កបីនិ្នប្គឿ្ឧបនភាគ
បរនិភាគជានដី្ម្។ ស្ិទធិននការកាន់កាប់ដី្ធាីមានលកខណ្ៈពិនស្ស្កនុ្ប្បវតតិស្ថស្ត្ស្តដខមរ។ អនកមានដី្ធាីមាន
                                                           
1 ទីឃ្លយុ (ដប្បស្ប្មួ្ល), នរឿ្រា៉ា វរបស្ប់្ពេះអ ា្មាច ស្់ យុគនធរ (L’affaire Yukanthor: Autopsie d’un scandale colonial), ទាំ.202។ 
2 Cf. A. Dauphin-Meunier, Histoire du Cambodge. Paris : Presse universitaires de France, 1961; G. Coedès, The 

Indianized States of Southeast Asia, Walter F. Vella, ed. Sue Brown Cowing, trans. Honolulu: University of 
Hawaii Press, 1968.M. Giteau, Histoire du Cambodge, Paris : Didier, 1957. 
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ស្ិទធិប្គប់ប្គ្ជានរៀ្រ ូត គឺ  សួ្ពីរាជយដដ្លប្ពេះរាជាម្យួប្ពេះអ ា្នស្ថយរាជយនៅនទៀត។ ត្ថម្ដបប
ស្ិោចារកឹ ដ្រាប្ប្ពេះអាទិតយប្ពេះចស្ត្នទនៅដតមាន ដ្រាបមាច ស់្ដី្មានស្ិទធិប្គប់ប្គ្ជានិចច។ 
 នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា អនកមានដី្ធាីមិ្នដម្នសុ្ទធដតវណ្ណៈអេិជនជាន់ខពស់្ននាេះនទ សូ្ម្បបី្បជារា
ស្ត្ស្តប្ស្ទាប ់ ក ត្ លត្ថម្នខតតខណ្ឌ ដដ្លនយី្ អាចនៅថា កុដុ្ម្ពីក៍ ននាេះក៏ទទួលរនស្ិទធិនិ្មានការ
នគារពស្ិទធិប្គប់ប្គ្ពីអាជ្ាធររដ្ឋរលដដ្នដី្របស់្ខាួនរស់្នៅ។ កនុ្ករណី្ននេះ នយី្ រាប់បញ្ចូ លដី្ធាីដប្ស្
ចមាក រទាា្ំ ឡាយដដ្លជាដី្ពិស្ិដ្ឋន្ មានន័យថា តងាវ យដដ្លនគថាវ យដ្ល់ ប្ពេះពុទធ, ប្ពេះអាទិនទព, 
ប្ពេះវហិារ ឬ អាប្ស្ម្ ជានដី្ម្។ ខាឹម្ស្ថរននបញ្ហា ដដ្លនយី្ នលីកននេះបងាា ញពីកាតពវកិចចរបស់្ប្ពេះរាជា
ក៏ដូ្ចនាមឺុ្នមុ្ខម្ស្ត្នតីតូចធាំដដ្លប្តូវបាំនពញត្ថម្តនួាទីទាក់ទ្នឹ្នស្ចកតីសុ្ខទុកខរបស់្ប្បជារាស្ត្ស្តរបស់្
អនកប្បប្ពឹតតធម៌្កនុ្ស្ថស្នានិ្នដី្ម្បភីាពរកីចនប្មី្នរបស់្ស្្ាម្ទាា្ំ មូ្ល។  
 ជាញឹកញយ កនុ្ស្ិោចារកឹ ដដ្លនគន ញីមានបណ្តឹ ្ឱ្យទទលួស្ថា ល់កម្មស្ិទធិនលីដី្ធាីដដ្ល
មានប្បវតតិជា្២០០ឆ្ន ាំម្កន យី ន យី តុោការនៅដតនតល់ស្ិទធិដ្ល់មាច ស់្ដី្ដដ្លបតឹ្និ្ដដ្លមាន
បុពវបុរស្រនស្ថា ប់នៅរាប់តាំណ្ម្កន យីននាេះ។ 
 ជាការពិត នយី្ ទទលួស្ថា ល់វណ្ណៈម្នុស្សជាន់ទាបប្តូវនគទិញដូ្រឬលក់ជាប់ជាម្យួនឹ្ដី្ធាី
ដប្ស្ចមាក រដដ្លទិញដូ្រឬលក ់ ដត នយី្ ប្តូវទទលួស្ថា ល់, ជាទិដ្ឋភាពទូនៅ, ចាំនពាេះស្ថា នភាពចាប់និ្
ទាំននៀម្ទមាា ប់ននប្បនទស្នានានានពលននាេះ និ្, ជាទិដ្ឋភាពនោយដឡក, ចាំនពាេះស្ថា នភាពស្្ាម្ដខមរ
និ្ចាប់ដខមរ។  
 ដី្ធាីជាអចនវតាុដដ្លនគទទួលរនត្ថម្រយៈការនោេះដូ្រជាម្យួនឹ្វតាុឯនទៀតឬជាម្ួយនឹ្វតាុ
មានតនម្ា មានមាស្ប្រក់ជានដី្ម្។ កាស្ជារូបិយវតាុកនុ្អាជីវកម្មពាណិ្ជាកម្មឬជាតងាវ យដ្ល់អាទិនទព
ឬវតតអារាម្។ ការនប្បីកាស្មានជាទូនៅកនុ្តាំបន់អាសុ្អីានគនយពី៍នដី្ម្ប្គិស្តស្ករាជដ្ល់ស្តវតសរទី៍៧។ 
នប្ៅពីននេះ នោ ៈមានតនម្ានានាប្តូវរននប្បីនោយការលាឹ្ត្ថម្រងាវ ស់្ទម្ៃន់ដដ្លនគប្ពម្នប្ពៀ្គាន ។3 

                                                           
3 ត្ថម្អនកប្ស្ថវប្ជាវរូបិយវតាុបុរាណ្ នគដឹ្្ថា ប្រកក់ាស្ដដ្លនប្បីនៅតាំបនអ់ាសីុ្អានគនយត៍្ថម្រយៈវតាុដដ្លនគរកន ញីនៅ អូរដកវ (កាំព្់
ដនរបស្ន់គរេនាំ, ប្បនទស្នវៀត្ម្ភាគខា្តបូ្ស្ពវនលៃ),  រនិកលៈ (តាំបនបឹ់្ហាក លស់្ពវនលៃ); អារា៉ាកាន,់ ហាលិ, ប្សី្នកសតន័
(ប្បនទស្េូមាស្ពវនលៃ); នគរបឋម្, បស្ចិម្បុរ(ីប្បនទស្នលស្ពវនលៃ)។ ជាទូនៅ រូបនលីកាស្មានលកខណ្ៈ៥ដបប៖ ប្សី្វតស(ប្ពេះអាទិតយ), ស្
ខ្, បលា្ ក, ប្ពេះអាទិតយរេះ និ្ នគា។ កាស្នៅអូរដកវ, អ ូល្, នបកថាននា (Beikthano), ហាលិន និ្ ប្សី្នកសប្ត មានរូបប្សី្វតសនិ្រូប
ប្ពេះអាទិតយរេះ ដដ្លរូបននេះនមី្លនៅមានជារូបរា្ម្នុស្ស។ 

នៅឆ្ន ាំ២០១៣ អនកប្ស្ថវប្ជាវរនរកន ញីកាស្មាស្ស្ម្យ័ប្ពេះរទ ឥស្ថនវរ មន័។ រូបមាខ ្ននកាស្ជារូបនគាមានបូកដដ្លចារកឹន ម្ េះ
រាជធានីប្ពេះរទ ឥស្ថនវរ មន័ (៥៩០-៦៣៧) គឺ ឥឝានបុ[រ] និ្ រូបមាខ ្នទៀតជារូបប្ពេះអាទិនទពប្សី្ដដ្លនគនៅថា ប្ឝី  ជានន់លី
ដក ឈូ្ក, ខា្នលីប្ពេះអាទិនទពមានចារកឹប្ពេះនាម្ប្ពេះរទ ប្គីឝានវម្៌ម ។ កាស្ននេះមានលកខណ្ៈដូ្ចគាន នប្ចីននឹ្ប្បនេទកាស្ស្មាត្ថត្ថ 
(Samatata), នគរបុរាណ្នៅភាគនិរតីបឹ្ហាក ល់ស្ពវនលៃ, ដដ្លមានទម្ៃន់ប្បមាណ្៥.៧៥ប្កាម្។ ជាទូនៅ កាស្ដដ្លនគរកន ញី
កនា្ម្កនៅតាំបនអ់ាសីុ្អានគនយស៍្ម្យ័បុរាណ្មានទម្ៃន់រវា្ពី២នៅ៩ប្កាម្។ លវីតបតិរូបស្ញ្ហញ នលីកាស្ទទួលឥទធិពលពីប្បនទស្ឥ ឌ្  
ជាពិនស្ស្ពីស្តវតសរទី៍៤ដ្លទី់៦កតី កច៏ាំណុ្ចខាេះជាគាំនិតមាច ស្ប់្ស្រក ដូ្ចជា ប្សិ្វតសនិ្ស្ញ្ហញ ទាកទ់្នោកធាតុនៅខា្នលីន យី
ស្ញ្ហញ ទាកទ់្នឹ្ទឹកនៅខា្នប្កាម្ជានដី្ម្។ Cf. Pamela Gutman, The Ancient Coinage of Southeast Asia, paper 
presented at the 7th Conference of the International Association of Historians of Asia, at Bangkok, August 1977; 
Joe Cribb, First Coin of Ancient Khmer Kingdom Discovered, Revue de la Société de Numismatique Asiatique, 
Noméro 6, Juin 2013. 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

ស្ិទធិប្គប់ប្គ្ជានរៀ្រ ូត គឺ  សួ្ពីរាជយដដ្លប្ពេះរាជាម្យួប្ពេះអ ា្នស្ថយរាជយនៅនទៀត។ ត្ថម្ដបប
ស្ិោចារកឹ ដ្រាប្ប្ពេះអាទិតយប្ពេះចស្ត្នទនៅដតមាន ដ្រាបមាច ស់្ដី្មានស្ិទធិប្គប់ប្គ្ជានិចច។ 
 នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា អនកមានដី្ធាីមិ្នដម្នសុ្ទធដតវណ្ណៈអេិជនជាន់ខពស់្ននាេះនទ សូ្ម្បបី្បជារា
ស្ត្ស្តប្ស្ទាប ់ ក ត្ លត្ថម្នខតតខណ្ឌ ដដ្លនយី្ អាចនៅថា កុដុ្ម្ពីក៍ ននាេះក៏ទទួលរនស្ិទធិនិ្មានការ
នគារពស្ិទធិប្គប់ប្គ្ពីអាជ្ាធររដ្ឋរលដដ្នដី្របស់្ខាួនរស់្នៅ។ កនុ្ករណី្ននេះ នយី្ រាប់បញ្ចូ លដី្ធាីដប្ស្
ចមាក រទាា្ំ ឡាយដដ្លជាដី្ពិស្ិដ្ឋន្ មានន័យថា តងាវ យដដ្លនគថាវ យដ្ល់ ប្ពេះពុទធ, ប្ពេះអាទិនទព, 
ប្ពេះវហិារ ឬ អាប្ស្ម្ ជានដី្ម្។ ខាឹម្ស្ថរននបញ្ហា ដដ្លនយី្ នលីកននេះបងាា ញពីកាតពវកិចចរបស់្ប្ពេះរាជា
ក៏ដូ្ចនាមឺុ្នមុ្ខម្ស្ត្នតីតូចធាំដដ្លប្តូវបាំនពញត្ថម្តនួាទីទាក់ទ្នឹ្នស្ចកតីសុ្ខទុកខរបស់្ប្បជារាស្ត្ស្តរបស់្
អនកប្បប្ពឹតតធម៌្កនុ្ស្ថស្នានិ្នដី្ម្បភីាពរកីចនប្មី្នរបស់្ស្្ាម្ទាា្ំ មូ្ល។  
 ជាញឹកញយ កនុ្ស្ិោចារកឹ ដដ្លនគន ញីមានបណ្តឹ ្ឱ្យទទលួស្ថា ល់កម្មស្ិទធិនលីដី្ធាីដដ្ល
មានប្បវតតិជា្២០០ឆ្ន ាំម្កន យី ន យី តុោការនៅដតនតល់ស្ិទធិដ្ល់មាច ស់្ដី្ដដ្លបតឹ្និ្ដដ្លមាន
បុពវបុរស្រនស្ថា ប់នៅរាប់តាំណ្ម្កន យីននាេះ។ 
 ជាការពិត នយី្ ទទលួស្ថា ល់វណ្ណៈម្នុស្សជាន់ទាបប្តូវនគទិញដូ្រឬលក់ជាប់ជាម្យួនឹ្ដី្ធាី
ដប្ស្ចមាក រដដ្លទិញដូ្រឬលក ់ ដត នយី្ ប្តូវទទលួស្ថា ល់, ជាទិដ្ឋភាពទូនៅ, ចាំនពាេះស្ថា នភាពចាប់និ្
ទាំននៀម្ទមាា ប់ននប្បនទស្នានានានពលននាេះ និ្, ជាទិដ្ឋភាពនោយដឡក, ចាំនពាេះស្ថា នភាពស្្ាម្ដខមរ
និ្ចាប់ដខមរ។  
 ដី្ធាីជាអចនវតាុដដ្លនគទទួលរនត្ថម្រយៈការនោេះដូ្រជាម្យួនឹ្វតាុឯនទៀតឬជាម្ួយនឹ្វតាុ
មានតនម្ា មានមាស្ប្រក់ជានដី្ម្។ កាស្ជារូបិយវតាុកនុ្អាជីវកម្មពាណិ្ជាកម្មឬជាតងាវ យដ្ល់អាទិនទព
ឬវតតអារាម្។ ការនប្បីកាស្មានជាទូនៅកនុ្តាំបន់អាសុ្អីានគនយពី៍នដី្ម្ប្គិស្តស្ករាជដ្ល់ស្តវតសរទី៍៧។ 
នប្ៅពីននេះ នោ ៈមានតនម្ានានាប្តូវរននប្បីនោយការលាឹ្ត្ថម្រងាវ ស់្ទម្ៃន់ដដ្លនគប្ពម្នប្ពៀ្គាន ។3 

                                                           
3 ត្ថម្អនកប្ស្ថវប្ជាវរូបិយវតាុបុរាណ្ នគដឹ្្ថា ប្រកក់ាស្ដដ្លនប្បីនៅតាំបនអ់ាសីុ្អានគនយត៍្ថម្រយៈវតាុដដ្លនគរកន ញីនៅ អូរដកវ (កាំព្់
ដនរបស្ន់គរេនាំ, ប្បនទស្នវៀត្ម្ភាគខា្តបូ្ស្ពវនលៃ),  រនិកលៈ (តាំបនបឹ់្ហាក លស់្ពវនលៃ); អារា៉ាកាន,់ ហាលិ, ប្សី្នកសតន័
(ប្បនទស្េូមាស្ពវនលៃ); នគរបឋម្, បស្ចិម្បុរ(ីប្បនទស្នលស្ពវនលៃ)។ ជាទូនៅ រូបនលីកាស្មានលកខណ្ៈ៥ដបប៖ ប្សី្វតស(ប្ពេះអាទិតយ), ស្
ខ្, បលា្ ក, ប្ពេះអាទិតយរេះ និ្ នគា។ កាស្នៅអូរដកវ, អ ូល្, នបកថាននា (Beikthano), ហាលិន និ្ ប្សី្នកសប្ត មានរូបប្សី្វតសនិ្រូប
ប្ពេះអាទិតយរេះ ដដ្លរូបននេះនមី្លនៅមានជារូបរា្ម្នុស្ស។ 

នៅឆ្ន ាំ២០១៣ អនកប្ស្ថវប្ជាវរនរកន ញីកាស្មាស្ស្ម្យ័ប្ពេះរទ ឥស្ថនវរ មន័។ រូបមាខ ្ននកាស្ជារូបនគាមានបូកដដ្លចារកឹន ម្ េះ
រាជធានីប្ពេះរទ ឥស្ថនវរ មន័ (៥៩០-៦៣៧) គឺ ឥឝានបុ[រ] និ្ រូបមាខ ្នទៀតជារូបប្ពេះអាទិនទពប្សី្ដដ្លនគនៅថា ប្ឝី  ជានន់លី
ដក ឈូ្ក, ខា្នលីប្ពេះអាទិនទពមានចារកឹប្ពេះនាម្ប្ពេះរទ ប្គីឝានវម្៌ម ។ កាស្ននេះមានលកខណ្ៈដូ្ចគាន នប្ចីននឹ្ប្បនេទកាស្ស្មាត្ថត្ថ 
(Samatata), នគរបុរាណ្នៅភាគនិរតីបឹ្ហាក ល់ស្ពវនលៃ, ដដ្លមានទម្ៃន់ប្បមាណ្៥.៧៥ប្កាម្។ ជាទូនៅ កាស្ដដ្លនគរកន ញី
កនា្ម្កនៅតាំបនអ់ាសីុ្អានគនយស៍្ម្យ័បុរាណ្មានទម្ៃន់រវា្ពី២នៅ៩ប្កាម្។ លវីតបតិរូបស្ញ្ហញ នលីកាស្ទទួលឥទធិពលពីប្បនទស្ឥ ឌ្  
ជាពិនស្ស្ពីស្តវតសរទី៍៤ដ្លទី់៦កតី កច៏ាំណុ្ចខាេះជាគាំនិតមាច ស្ប់្ស្រក ដូ្ចជា ប្សិ្វតសនិ្ស្ញ្ហញ ទាកទ់្នោកធាតុនៅខា្នលីន យី
ស្ញ្ហញ ទាកទ់្នឹ្ទឹកនៅខា្នប្កាម្ជានដី្ម្។ Cf. Pamela Gutman, The Ancient Coinage of Southeast Asia, paper 
presented at the 7th Conference of the International Association of Historians of Asia, at Bangkok, August 1977; 
Joe Cribb, First Coin of Ancient Khmer Kingdom Discovered, Revue de la Société de Numismatique Asiatique, 
Noméro 6, Juin 2013. 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

ការស្ិកាស្្ាម្បុរាណ្ នគពិតជាពិរកនឹ្យកចាប់ទមាា ប់បចចុបបននវាយតនម្ាស្្ាម្ម្នុស្ស
កាលពីពីរបីរយឆ្ន ាំមុ្ន។4 ដូ្នចនេះ ការនឈ្វ្ យល់ពីប្បេពចាប់ទាំននៀម្ទមាា ប់និ្គម្ពីរដី្កាស្ថស្ត្ស្ថត
ទាា្ំ ឡាយជានដី្ម្នៅស្ម្័យននាេះ ជាជាំនយួស្ាំខាន់ដដ្លអាចឱ្យនយី្ ស្ថា ល់ប្បព័នធចាប់និ្ទិដ្ឋភាព
ស្្ាម្នស្ដ្ឋកិចចក៏ដូ្ចជាស្ថា នភាពននយរយនាយុគស្ម្័យននាេះ។  

នយី្ នឹ្នលីកប្បវតតិខាេះទាក់ទ្នឹ្ស្្ាម្ស្ថស្នាឥ ឌ្ ស្ម្័យបុរាណ្ដដ្លមានឥទធិពល, 
នទាេះតិចកតីនប្ចីនកតី, នលីស្្ាម្នៅតាំបន់អាសុ្ីអានគនយន៍នេះ, ជាពិនស្ស្, ត្ថា្ំ ពីនដី្ម្ប្គិស្តស្ករាជម្កទល់
នឹ្ស្តវតសរទី៍១៦។ ត្ថម្លទធិ ណិ្ឌូ និ្លទធិនវទ ចាប់ត្ថា្ំ ពីនលៃនប្គា្រាជយម្ក ប្ពេះរាជាមានកាតពវកិចច
ការងារវណ្ណៈទាា្ំ ៤និ្អាប្ស្ម្នានា។ ប្ពេះអ ា្ ប្តូវការពារដដ្នដី្, ប្តូវយកចិតតទុកោក់គាាំពារម្នុស្ស 
កាំប្ពា, ពិកល, ពិការ, ប្ស្ីនម្មា៉ា យ, ប្ស្ីមានននទនពាេះ នោយនតល់ជា ថាន ាំស្ ក្ូវ, ទីជប្ម្ក, ចាំណី្អាហារ, ស្
នម្ាៀកបាំពាក់។5 ប្ទ្់ក៏មានកាតពវកិចច ជាំរុញការអប់រ ាំ, ស្ថ្ម្នទីរនពទយ, ស្ថ្ស្ថោឆទាន, ស្្់ប្បព័នធ
នប្ស្ថចប្ស្ព និ្ នតល់ការងារដ្ល់អនកអត់ការងារនធវី។6 ប្ពេះអ ា្ប្តូវចាត់ទុកប្បជារាស្ត្ស្តជាកូនរបស់្
ខាួន។7 

រាល់ជនមាា េះទាា្ំ ឡាយប្តូវនោេះប្ស្ថយកនុ្ស្ភា។ «ស្ភា»កនុ្ន័យកាលននាេះ គឺប្តូវនឹ្«តុោការ» 
នានពលបចចុបបនន។ ស្ភានោេះប្ស្ថយទាា្ំ វវិាទរដ្ឋបបនវណី្ទាា្ំ វវិាទប្ព មទណ្ឌ ។  

នៅកនុ្ស្្ាម្ឥ ឌ្ បុរាណ្ ប្ពេះម្ហាកសប្តក៏ដូ្ចជាម្ស្ត្នតីតុោការប្តូវមានចាំនណ្េះដឹ្្ដននកនាូវ
នោកនិ្នាូវធម៌្ឬប្តូវនចេះគម្ពីរធម៌្ស្ថស្ត្ស្តនិ្គម្ពីរអាល៌ស្ថស្ត្ស្ត។ នៅប្កម្ប្តូវមានប្ពា មណ៍្ជាជាំនយួ
កនុ្ការងាររបស់្ខាួន។ នៅប្កម្, នប្ៅពីមានចាំនណ្េះដឹ្្ខា្នាូវនោកនាូវធម៌្, ប្តូវមានគុណ្ធម៌្ដូ្ចជា 
មិ្នកាត់កតីមិ្នលនម្អៀ្នោយអគតិធម៌្។ មិ្នដតប៉ាុន ណ្ េះ នគប្តូវនប្ជីស្នៅប្កម្តុលការននេះពីប្គួស្ថរ
ដដ្លមាននករ ត ិ៍ន ម្ េះលអនទៀតន្។8 

កនុ្ការកាត់នស្ចកតី ប្ពេះរាជាប្តូវលាឹ្ដលា្ចាប់នាូវនោកនិ្នាូវធម៌្ប្ពម្ទាា្ំ ពិភាកាជាម្យួនឹ្
ប្ពា មណ៍្ដដ្លមានចាំនណ្េះដឹ្្និ្ម្ស្ត្នតីតុោការ។ ត្ថម្ចាប់បុរាណ្ខាេះ ប្ពេះរាជានិ្ម្ស្ត្នតីរបស់្ប្ពេះអ ា្
មិ្នប្តូវនធវីជាអនកបតឹ្នទន យីមិ្នប្តូវនៅនស្ៃៀម្ស្ថៃ ត់ នពលមានបណ្ដឹ ្ម្កដ្ល់ននាេះដដ្រ។ នៅនពល
ដដ្លភាគីទាា្ំ ២មានអាំ្ចដូ្ចគាន  ប្ពេះរាជាជាអនកនចញនស្ចកតីស្នប្ម្ច។9 
                                                           
4 នោក Adhir Chakravarti រនសិ្កានលីការស្ន្រាជយនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្។ កនុ្នស្ចកតីស្ននិោឋ ន នោកបញ្ហា កឱ់្យនយី្
ដឹ្្ថា នគាលការណ៍្ស្ន្រាជយដបបបិត្ថធិបនតយយ (patrilineal succession) របស្់ឥ ឌ្ មិ្នប្តូវរនអនុវតតនៅប្បនទស្កម្ពុជា 
ដដ្លនគារពត្ថម្នគាលការណ៍្ស្ន្រាជយដបបមាត្ថធិបនតយយ (matrilineal succession)ននាេះនទ។ ករណី្ននេះទាកទ់្នឹ្អនក
ប្គបប់្គ្ជានខ់ពស្់ន្ ននេះនឹ្ចាាំរចនិ់យយលវីដ្លទិ់ដ្ឋភាពស្ ា្ម្ដ្នទនទៀតននាេះ។ ដូ្នចនេះ នោកទទលួស្ថា លថ់ា ឥទធិពលវបបធម្៌
ឥ ឌ្ នលីប្បនទស្កម្ពុជាមិ្នដម្នប្ជាលនប្ៅដូ្ចដដ្លអនកសិ្កាឥ ឌ្ រនគិតននាេះនឡយី។ Cf. Adhir Chakravarti, Royal 
Succession in Ancient Cambodia, (Calcutta: The Asiatic Society), 1982, p. 106. 

5 Pandurang Vaman Kane, History of Dhamrmaśastra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India), Vol. 
I, Poona: Bhandarkar Oriental Research Instittue, 1930, p. 59. 

6 Ibid, p. 60. 
7 Ibid, p. 62-63.  
8 Ibid, p. 271, 273. 
9 Ibid, p. 251, 269. 
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ដូ្នចនេះ ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីនៅស្ម្័យបុរាណ្ដនអកនប្ចីននលីនគាលស្ថស្នា។ ប៉ាុដនត ការអនុវតតចាប់
មិ្នសុ្ទធដតប្តូវនធវីត្ថម្ចាប់ដដ្លមានកនុ្គម្ពីរចាប់ទាា្ំ ននាេះនឡយី។ ចាំណុ្ចននេះជាការបងាា ញពីឥទធិ
ពលចាប់និ្ប្បនពណី្កនុ្ប្ស្រកនលកីារប្គប់ប្គ្ស្្ាម្។ 
១.១- ការម្រគបម់្រគង ធីាីសៅេម័យមុនអងារ  
១.១.១- ការម្រគបម់្រគង ីធាីសៅេម័យនគរេន ំ
 នៅស្ម្័យនគរេនាំ រាជបុប្តនិ្ម្ស្ត្នតីជាន់ខពស់្នានាមានស្ិទធិប្គប់ប្គ្េូមិ្ភាគនៅត្ថម្ការ
ប្បទានរបស់្ប្ពេះរាជា10។ ប្ពេះរាជានធវីអាំន្យដ្ល់វតតអារាម្និ្អាប្ស្ម្បទនានា។ កនុ្អាំន្យជាដី្
ននាេះ មានជាប់ទាា្ំ ស្ាំណ្្់ប្បព័នធធារាស្ថស្ត្ស្ត។ នៅរេនាំ កម្មស្ិទធិនលីដប្ស្ចមាក រនកីតមាននឡី្ ត្ថម្រ
យៈ«ការប្តួស្ប្ត្ថយដី្លាុកប្តពាា្ំ »នៅជិតទាំនាបទននានម្គ ា្។11 ទាំនាស់្ននទកនុ្រាជវ្សប ត្ លឱ្យអនក
ប្គប់ប្គ្ដខមរមានការលាំរកកនុ្ការប្គប់ប្គ្ដី្នៅភាគបស្ចិម្និ្ពាយព័យ ជាពិនស្ស្ ទាំនាស់្ននទកនុ្
រនរកីរាលោលខាា ា្ំ នៅទស្វតសរទី៍៤ដ្ល់ទី៥ននស្តវតសរទី៍៦។12 នគស្ន ក្តន ញីថា អេិជនដដ្ល
មានដី្កាន់កាប់ភាគនប្ចីននៅជាំនាន់ននាេះគឺ «ប្ម្ត្ថ្» និ្ «នរ៉ា ញ»។ ទាក់ទ្នឹ្ឋានៈប្ម្ត្ថ្ននេះ នគ
អាចនប្បៀបនប្បៀបគាត់នៅនឹ្កុដុ្ម្ពីមាន ក់ន យីនរ៉ា ញនៅនឹ្មាច ស់្ដី្ម្ធយម្មាន ក់13។  
១.១.២- ការម្រគប់ម្រគង ីធាីសៅេម័យសចនឡា 
 ជិតចូលស្តវតសរទី៍៧រដ្ឋរលនគរេនាំរនធាា ក់ម្កកនុ្ការប្គប់ប្គ្របស់្ប្ពេះរទ ម្ន ស្ត្នទវរ មន័ 
(គ.ស្.៦០០-៦១៥)។ កាលប្ពេះអ ា្មិ្នទាន់នឡី្ ប្គ្រាជយ  ជាការពិត ប្ពេះរាជាជាមាច ស់្ដី្ទាា្ំ អស់្។ 
 មានការប្តួស្ប្ត្ថយដី្លមីនៅភាគខា្នជី្ប្បនទស្។ នគអាចកាន់កាប់ដី្ននេះរនត្ថម្រយៈការ
ទិញ។ នៅភាគក ត្ លនិ្ខា្តបូ្ប្បនទស្ នៅហាវ យប្ករ្នានាមានស្ិទធិចាត់ដច្ដី្ដូ្ចជានធវី
អាំន្យឬលកដូ់្រដី្ដដ្លខាួនកាន់កាប់។ កនុ្រាជវ្ានុវ្ស ដី្េូមិ្ស្ថា នមានលកខណ្ៈកម្មស្ិទធិនិ្ឯក
ស្ិទវិ។ នគអាចប្បគល់ជាម្រតកដ្ល់កូននៅខាួន។ ចាំនពាេះអេិជន នគប្តូវប្់ពនធម្យួភាគដ្ល់រដ្ឋន យី
មិ្នអាចប្បគល់ជាម្រតកដ្ល់កូននៅនឡយី។ កស្ិករប្តូវប្់ពនធនោយដនអកនលនីលដ្ាំ្ាំរបស់្ខាួន មិ្ន
ដម្នទាំ ាំដី្នទ។14 
 ម្ស្ត្នតីរាជការមានឋានៈពី «ត្ថ្» ដដ្លជាឋានៈថាន ក់ម្ធយម្ដ្ល់ឋានៈខពស់្បនាទ ប់គឺ «នរ៉ា ញ» 
និ្ ដ្ល់ឋានៈខពស់្បាំនុតគឺ «ប្ម្ត្ថ្»។ «នរ៉ា ញ»និ្«ប្ម្ត្ថ្»បាំនពញមុ្ខងារជានៅហាវ យប្ស្រក
នៅហាវ យនខប្ត។ ដី្ដប្ស្ចមាក រមានពីរប្បនេទគឺ របស់្អេិជននរ៉ា ញនិ្ប្ម្ត្ថ្ និ្ របស់្វតតអារាម្និ្

                                                           
10 ឡុ្ នស្ៀម្ (ដប្បស្ប្ម្ួល), ប្បវតតិស្ថស្ត្ស្តស្ន ខ្បននប្បនទស្កម្ពុជា, យ.យ. មី្ន នយវ (និពនធនាយក), មូ្ស្ាូ , ការយិលយ័និពនធនាយក

ដននកអកសរសិ្លបបូ៍ព៌ា ននអ ា្ការនរេះពុម្ពនាយ«្អ ូកា», ១៩៨១, ទាំ.19។ 
11 -ដ្-, ទាំ.26។ 
12 -ដ្-, ទាំ.31។ 
13 -ដ្-, ទាំ.28។ 
14 -ដ្-, ទាំ.38-39។ 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

ដូ្នចនេះ ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីនៅស្ម្័យបុរាណ្ដនអកនប្ចីននលីនគាលស្ថស្នា។ ប៉ាុដនត ការអនុវតតចាប់
មិ្នសុ្ទធដតប្តូវនធវីត្ថម្ចាប់ដដ្លមានកនុ្គម្ពីរចាប់ទាា្ំ ននាេះនឡយី។ ចាំណុ្ចននេះជាការបងាា ញពីឥទធិ
ពលចាប់និ្ប្បនពណី្កនុ្ប្ស្រកនលកីារប្គប់ប្គ្ស្្ាម្។ 
១.១- ការម្រគបម់្រគង ធីាីសៅេម័យមុនអងារ  
១.១.១- ការម្រគបម់្រគង ីធាីសៅេម័យនគរេន ំ
 នៅស្ម្័យនគរេនាំ រាជបុប្តនិ្ម្ស្ត្នតីជាន់ខពស់្នានាមានស្ិទធិប្គប់ប្គ្េូមិ្ភាគនៅត្ថម្ការ
ប្បទានរបស់្ប្ពេះរាជា10។ ប្ពេះរាជានធវីអាំន្យដ្ល់វតតអារាម្និ្អាប្ស្ម្បទនានា។ កនុ្អាំន្យជាដី្
ននាេះ មានជាប់ទាា្ំ ស្ាំណ្្់ប្បព័នធធារាស្ថស្ត្ស្ត។ នៅរេនាំ កម្មស្ិទធិនលីដប្ស្ចមាក រនកីតមាននឡី្ ត្ថម្រ
យៈ«ការប្តួស្ប្ត្ថយដី្លាុកប្តពាា្ំ »នៅជិតទាំនាបទននានម្គ ា្។11 ទាំនាស់្ននទកនុ្រាជវ្សប ត្ លឱ្យអនក
ប្គប់ប្គ្ដខមរមានការលាំរកកនុ្ការប្គប់ប្គ្ដី្នៅភាគបស្ចិម្និ្ពាយព័យ ជាពិនស្ស្ ទាំនាស់្ននទកនុ្
រនរកីរាលោលខាា ា្ំ នៅទស្វតសរទី៍៤ដ្ល់ទី៥ននស្តវតសរទី៍៦។12 នគស្ន ក្តន ញីថា អេិជនដដ្ល
មានដី្កាន់កាប់ភាគនប្ចីននៅជាំនាន់ននាេះគឺ «ប្ម្ត្ថ្» និ្ «នរ៉ា ញ»។ ទាក់ទ្នឹ្ឋានៈប្ម្ត្ថ្ននេះ នគ
អាចនប្បៀបនប្បៀបគាត់នៅនឹ្កុដុ្ម្ពីមាន ក់ន យីនរ៉ា ញនៅនឹ្មាច ស់្ដី្ម្ធយម្មាន ក់13។  
១.១.២- ការម្រគប់ម្រគង ីធាីសៅេម័យសចនឡា 
 ជិតចូលស្តវតសរទី៍៧រដ្ឋរលនគរេនាំរនធាា ក់ម្កកនុ្ការប្គប់ប្គ្របស់្ប្ពេះរទ ម្ន ស្ត្នទវរ មន័ 
(គ.ស្.៦០០-៦១៥)។ កាលប្ពេះអ ា្មិ្នទាន់នឡី្ ប្គ្រាជយ  ជាការពិត ប្ពេះរាជាជាមាច ស់្ដី្ទាា្ំ អស់្។ 
 មានការប្តួស្ប្ត្ថយដី្លមីនៅភាគខា្នជី្ប្បនទស្។ នគអាចកាន់កាប់ដី្ននេះរនត្ថម្រយៈការ
ទិញ។ នៅភាគក ត្ លនិ្ខា្តបូ្ប្បនទស្ នៅហាវ យប្ករ្នានាមានស្ិទធិចាត់ដច្ដី្ដូ្ចជានធវី
អាំន្យឬលកដូ់្រដី្ដដ្លខាួនកាន់កាប់។ កនុ្រាជវ្ានុវ្ស ដី្េូមិ្ស្ថា នមានលកខណ្ៈកម្មស្ិទធិនិ្ឯក
ស្ិទវិ។ នគអាចប្បគល់ជាម្រតកដ្ល់កូននៅខាួន។ ចាំនពាេះអេិជន នគប្តូវប្់ពនធម្យួភាគដ្ល់រដ្ឋន យី
មិ្នអាចប្បគល់ជាម្រតកដ្ល់កូននៅនឡយី។ កស្ិករប្តូវប្់ពនធនោយដនអកនលនីលដ្ាំ្ាំរបស់្ខាួន មិ្ន
ដម្នទាំ ាំដី្នទ។14 
 ម្ស្ត្នតីរាជការមានឋានៈពី «ត្ថ្» ដដ្លជាឋានៈថាន ក់ម្ធយម្ដ្ល់ឋានៈខពស់្បនាទ ប់គឺ «នរ៉ា ញ» 
និ្ ដ្ល់ឋានៈខពស់្បាំនុតគឺ «ប្ម្ត្ថ្»។ «នរ៉ា ញ»និ្«ប្ម្ត្ថ្»បាំនពញមុ្ខងារជានៅហាវ យប្ស្រក
នៅហាវ យនខប្ត។ ដី្ដប្ស្ចមាក រមានពីរប្បនេទគឺ របស់្អេិជននរ៉ា ញនិ្ប្ម្ត្ថ្ និ្ របស់្វតតអារាម្និ្

                                                           
10 ឡុ្ នស្ៀម្ (ដប្បស្ប្ម្ួល), ប្បវតតិស្ថស្ត្ស្តស្ន ខ្បននប្បនទស្កម្ពុជា, យ.យ. មី្ន នយវ (និពនធនាយក), មូ្ស្ាូ , ការយិលយ័និពនធនាយក

ដននកអកសរសិ្លបបូ៍ព៌ា ននអ ា្ការនរេះពុម្ពនាយ«្អ ូកា», ១៩៨១, ទាំ.19។ 
11 -ដ្-, ទាំ.26។ 
12 -ដ្-, ទាំ.31។ 
13 -ដ្-, ទាំ.28។ 
14 -ដ្-, ទាំ.38-39។ 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

អាប្ស្ម្បទទាា្ំ ឡាយ។ នៅនពលដដ្លអេិជនទាា្ំ ននេះនធវីអាំន្យដ្ល់វតតអារាម្ នគក៏រនទទលួ
ស្ិទធិកនុ្ការនប្បីប្រស់្ដី្ដដ្លនៅស្ល់ឬទទលួនលចាំណូ្លពីដី្អាំន្យននាេះន្ដដ្រ។15 
 «កម្មស្ិទធិដី្ជាមូ្លោឋ ន មិ្នដម្នជាដី្េូមិ្នទ គឺដី្ស្ាំរាប់ដ្ាំ្ាំប្ស្ូវ។» កម្មស្ិទធិននេះរាប់ទាា្ំ ចារ
ដ្ាំ្ាំ ស្ួនចារ ដី្នប្ព និ្ ប្តពាា្ំ ទឹក។16 

ត្ថម្ការស្ិកាត្ថម្ស្ិោចារកឹស្ម្័យមុ្នអ ា្រ  ទាក់ទ្នឹ្ដី្កស្ិកម្មនិ្ដី្នប្ពដដ្លនតល់ជា
ទិនននលននស្ៗ នគអាចកត់ស្មាា ល់នលីចាំណុ្ចបី គឺ ១. ប្បនេទដី្ និ្ ២. នលិតនលដដ្លនកីតនចញពី
ដី្ននាេះ។17  

មានពាកយម្យួចាំនួនបងាា ញឱ្យនយី្ ដឹ្្ពីប្បនេទដី្ទាក់ទ្នឹ្កស្ិកម្ម ដូ្ចជា កនរាម៑្, ចាំកា 
(នពលខាេះ នគនប្បីពាកយស្ាំស្ត្ស្កឹត មាល ), ចាំនយលមុ រ,៑ ចនមាន ម៑្, ចារ,៑ ទាំរ ី្ ,៑ នប្ស្ ។ កនរាម៑្ ជាប្បនេទដី្ទាំនាប
, ចាំនយលមុរ ៑ជាវាលនៅម ,   ចារ ៑ជាស្ួនបដនា, ទាំរ ី្ ៑ ជាស្ួនបដនានឡី្ នប្ទី្ និ្ នប្ស្ ជាប្បនេទដី្នធវីដប្ស្។  

មានពាកយម្យួចាំននួបងាា ញឱ្យនយី្ ដឹ្្ពីនលិតនលនិ្អនុនលនប្ពនឈ្ដីដ្លទាក់ទ្នឹ្ដី្ធាី
ោាំដុ្េះដ្ាំ្ាំនិ្នប្ពនឈ្។ី នលិតនលអនុនលទាា្ំ ននាេះមាន ដូ្ចជា កនោម ន៑ (ប្កម្នួ), ប្ករស៑្ 
(កបាស្), កសីរ (ទឹកនោេះ),  មុ ាំ, ្រន៑អារ ៑(រ្ូ), នត្ថ្ ៑(ដូ្្), នៅវ  (នពព ), ទនាុ ាំ (ទឹកអប់), បនរ្ ៑
(នប្ប្), ម្ធុ (ទឹក មុ ាំ), ម្ធុចឆិឞត (ប្កម្នួ), យវ (ប្គាប់ធញ្ញជាតិ), រនងាក  (អ ក្រ), នោៃ  (លៃ), វនាិ 
(ពននា), នប្ម្ច, ប្កវាញ, ស្ននតក (ស្ដណ្ត ក), ប្ស្រ ឬ ប្ស្ូ (ប្ស្ូវ), ឞូនាិ (ខី្), អាំនបល (អាំបិល) ជានដី្ម្។ 

ចាំនពាេះ តិណ្ជាតិ ដ្ាំ្ាំ ូបដនា និ្ អនុនលនប្ពនឈ្ ីមានដូ្ចជា ចនទន (ចនទន៍), រក នឈ្ 
(ដក នឈ្)ី, នវ ៃ (ដក េី្), នៅម , ស្ថវ យ ៑(ស្ថវ យ), អនាិក៑ (ឪឡកឹ), អាំនៅ (អាំនៅ) ជានដី្ម្។ 

ករណីសិកាទី១៖ ការប្រទានដីធ្លរីរស់ប្រះរាជាថ្វា យវត្តអារាម 
នៅស្តវតសរទី៍៧, ត្ថម្ស្ិោចារកឹវតតនប្ពនវៀរ(K.49)នខតតនប្ពដវ្, នគដឹ្្ថា កនុ្រាជយប្ពេះរទ 

ជ័យវរ មន័ទីម្យួ មានេិកខុ២អ ា្មានប្ពេះនាម្ថា រតនភានុ និ្ រតនស្ិ ា្ ជាដខសរាជវ្ស ជាប្បអូនបន ក្ីតនឹ្
គាន  គ្់នៅទីត្ថា្ំ វតតនប្ពនវៀរននេះ។ ប្ពេះេិកខុទាា្ំ ពីរអ ា្ ប្ទ្់ស្ីល, មានចាំនណ្េះដឹ្្, មាននស្ចកតីស្ៃប់កនុ្
ខាួន, មានខនតី, មានករុ្ និ្ មានការទូនាម នខាួន។ ប្ពេះម្ហាកសប្តប្ទ្់ប្ត្ថស់្បញ្ហា មិ្នឲ្យអនក្
នបៀតនបៀនស្តវទាា្ំ ឡាយប្ពម្ទាា្ំ ទីនប្ពដី្ដប្ស្ស្ួនចារនិ្េូមិ្ករដដ្លមាននៅទីននាេះនឡយី នពាលគឺ 
នវៀរមិ្នប្តូវនបៀតនបៀន។ នាបចចុបបននកាល ទីត្ថា្ំ វតត«សុ្រយិវ្ស» នៅ នប្ពនវៀរ ននេះស្ាិតកនុ្ េូមិ្នៅន   ុាំ
នប្ជ ប្ស្រកកាំព្់ប្តដបក នខតតនប្ពដវ្។ 

 

                                                           
15 -ដ្-, ទាំ.36-37។ 
16 -ដ្-, ទាំ.40-41។ 
17 សូ្ម្នមី្ល Judith Jacob, “Pre-Angkor Cambodia: Evidence from Khmer Inscriptions”, in Cambodian Linguistics, 

Literature and History, David A. Smyth, ed.  (London: School of Oriental and African Studies, University of 
London, 1993), pp. 311-312. 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

ករណីសិកាទី២៖ ការរួចរនធនិងការផ្ទេរសិទធិដីមួយកន្នលង 
ត្ថម្ស្ិោចារកឹរដស្ត(K. 205), នខតតរត់ដ្ាំប្, ប្បវតតិប្គួស្ថរននេះមានប្បវតតិត្ថា្ំ ពីរាជយ

ប្ពេះរទសូ្រយវរ មន័ទី១ម្កដ្ល់រាជយប្ពេះរទ  ស៌្វរ មន័ទី៣។ ដ្ាំបូ្នឡយី មានប្តកូលម្យួ មានបុរស្ជា
ស្ថវ មី្មានឋានៈជាអេិរលប្ស្រក។ នោកមានេរយិមានេកតីភាពមានកិរយិមារយទ នប្បៀបបីដូ្ចនទព
ធីត្ថម្យួអ ា្។ នោកមានកូនចាំនួន៨នាក់ កនុ្ននាេះ ប្បរស្៥នាក់, ប្ស្ី៣នាក់។ កូនទាា្ំ អស់្របស់្
នោកមានគុណ្ធម៌្មានចរតិលអ មានបវរេកតីចាំនពាេះប្ពេះស្ិវៈ និ្ ជាទីគាប់ប្ពេះទ័យរបស់្ប្ពេះម្ហា
កសប្តន យីក៏ជាប្ពេះរាជប្គូរបស់្ ប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១, ប្ពេះរទ ឧទយទិតយវរ មន័ទី២ និ្ ប្ពេះរទ  
ស៌្វរ មន័ទី៣។  

ប ត្ កូនប្បរស្ទាា្ំ ៥ កូនប្បរស្មាន ក់ជាស្ិលបករម្យួរូបដូ្ចឪពុករបស់្ខាួនដដ្រ។ ប្ពេះរទ ឧទ
យទិតយវរ មន័ទី២ រនប្បទានងារដ្ល់កូនប្បរស្មាន ក់ននេះថាជា វសិ្វករ ជាអធិបតីននស្ិលបករទាា្ំ ឡាយ។ 
វសិ្វកររូបននេះរនស្ថា បនាររាយណ៍្ខា្នកីត និ្ ប្រស្ថទរេួន ន យី ក៏មានភារៈធាំជាក់ នពាលគឺ
ជាអនកប្តួតការងារស្ថ្ស្្់រាជធានី។ នានពលយ្ស្នមាព ធស្មិ្ទធនល ប្ពេះម្ហាកសប្តរនប្បទាន
ដដ្នដី្ម្យួកដនា្ដដ្លរចួនុតរលត់ពីការទារពនធអាកររបស់្ប្ពេះនគរដ្ល់រាជវសិ្វករបវរស្ម័្យអ ា្រននេះ។ 
ដដ្នដី្ននាេះប្តូវរននគនៅថា ឧទយទិតយប្រស្ថទ (ឬ ដី្ប្ពេះរាជអាំន្យប្ពេះរទ ឧទយទិតយ)។  

នោយមានការចូលរមួ្នធវីជាស្ថកសពីីស្មាន ក់ប្ពា មណ៍្និ្ប្ពេះអមាច ស់្ទាា្ំ ឡាយ ប្ពេះរាជាប្ទ្់
រនប្បទានជាកិតតិយស្នោយរនយ្នឆ្ព េះនធវីជាប្ពេះប្បធានននរាជស្ភាកនុ្ដ្ាំនណី្រការនរេះបនងាា ល
ប្ពាំដី្ននរាជវសិ្វករ។ ប្ពេះម្ហាកសប្តប្ទ្់បញ្ហា ឲ្យោក់ដដ្នដី្របស់្វសិ្វករននេះស្ាិតកនុ្កម្មស្ិទធិននដដ្នដី្
របស់្វណ្ណៈ ន ម្ករ ក្ ស្ាិតកនុ្ប្ស្រកេីម្បុរៈ។ ដី្ននេះស្ាិតនៅនលីេនាំម្យួមានចមាក រនិ្មានអនកចាាំោាំដុ្េះ។ 
វសិ្វករជាគុណ្កររូបននេះរនទទលួនគារម្យងារជាអធិបតីស្តីនលីវចិិប្តករទាា្ំ ឡាយកនុ្ប្ពេះនគរ។ 

នៅនពលដដ្លប្ពេះរទ ឧទយទិតយវរ មន័ទី២ ចូលទិវ ា្តនៅ នៅមានបនតចរចូលម្ករាជយ
ប្ពេះរទ ប្ស្ី  ស៌្-វរ មន័ ដដ្លប្ទ្់ប្បកាន់ស្ ក្ត់កាំណ្ត់ជាលមីននប្ពាំដី្ខា្នលី នោយប្ទ្់រននយ្នលី
គុណ្ធម៌្បវររបស់្រាជវសិ្វករ។ នពលរាជវសិ្វកររូបននេះទទលួអនិចចកម្ម ប្ពេះម្ហាកសប្តរនប្បទានពិធី
បុណ្យជូនគាត់។ ប្ទ្់រនអនុញ្ហញ តឲ្យកមួយននរាជវសិ្វករន ម្ េះ កុមារៈ ទទលួស្ិទធិអាប្ស័្យនលបនត។  

ករណីសិកាទី៣៖ ការប្ចតូ្ប្សូវនិងការដករផ្គោ លប្រំដីន្ប្សអ្នកដទទផ្ៅសម័យអ្ងោរ 
ដ្ាំនណី្រនរឿ្ននេះប្តូវរនដប្បស្ប្មួ្លពីស្ិោចារកឹអនកត្ថចារកឹ(K.181)នខតតប្ពេះវហិារ។ ស្ិោ

ចារកឹននេះមានកាលបរនិចឆទស្ាិតកនុ្ស្តវតសរទី៍១០ នៅកនុ្រាជយប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ (៩៤៤-៩៦៨ នន
គ.ស្.)។ 

ប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ មានប្ពេះរាជបញ្ហា ឲ្យតុោកាត់កតីនរឿ្ខា្នលីនោយស្ថរបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ 
វរីេកតិគរជាិត។ នោក ជាអេិរលប្ស្រក វរីបុរៈ។ នោករននប្បីម្នុស្សឲ្យនៅប្ចូតប្ស្ូវនិ្ដ្កបនងាា លដី្
ម្យួកដនា្ដដ្លរននរេះបនងាា លត្ថម្ប្ពេះរាជបញ្ហា ។ ប្បវតតិននដី្ននេះ គឺ ដ្ាំបូ្នឡយី មានម្ស្ត្នតី២នាក់
ន ម្ េះ ប្ស្ី វនីរស្ត្នទវម៌្មៈ និ្ ប្ស្ី នឫនបស្ត្នាទ រមិ្-លនៈ រនទិញជាប្ទពយពីបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ ងាច នដី្ម្បជូីនដី្
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

ករណីសិកាទី២៖ ការរួចរនធនិងការផ្ទេរសិទធិដីមួយកន្នលង 
ត្ថម្ស្ិោចារកឹរដស្ត(K. 205), នខតតរត់ដ្ាំប្, ប្បវតតិប្គួស្ថរននេះមានប្បវតតិត្ថា្ំ ពីរាជយ

ប្ពេះរទសូ្រយវរ មន័ទី១ម្កដ្ល់រាជយប្ពេះរទ  ស៌្វរ មន័ទី៣។ ដ្ាំបូ្នឡយី មានប្តកូលម្យួ មានបុរស្ជា
ស្ថវ មី្មានឋានៈជាអេិរលប្ស្រក។ នោកមានេរយិមានេកតីភាពមានកិរយិមារយទ នប្បៀបបីដូ្ចនទព
ធីត្ថម្យួអ ា្។ នោកមានកូនចាំនួន៨នាក់ កនុ្ននាេះ ប្បរស្៥នាក់, ប្ស្ី៣នាក់។ កូនទាា្ំ អស់្របស់្
នោកមានគុណ្ធម៌្មានចរតិលអ មានបវរេកតីចាំនពាេះប្ពេះស្ិវៈ និ្ ជាទីគាប់ប្ពេះទ័យរបស់្ប្ពេះម្ហា
កសប្តន យីក៏ជាប្ពេះរាជប្គូរបស់្ ប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១, ប្ពេះរទ ឧទយទិតយវរ មន័ទី២ និ្ ប្ពេះរទ  
ស៌្វរ មន័ទី៣។  

ប ត្ កូនប្បរស្ទាា្ំ ៥ កូនប្បរស្មាន ក់ជាស្ិលបករម្យួរូបដូ្ចឪពុករបស់្ខាួនដដ្រ។ ប្ពេះរទ ឧទ
យទិតយវរ មន័ទី២ រនប្បទានងារដ្ល់កូនប្បរស្មាន ក់ននេះថាជា វសិ្វករ ជាអធិបតីននស្ិលបករទាា្ំ ឡាយ។ 
វសិ្វកររូបននេះរនស្ថា បនាររាយណ៍្ខា្នកីត និ្ ប្រស្ថទរេួន ន យី ក៏មានភារៈធាំជាក់ នពាលគឺ
ជាអនកប្តួតការងារស្ថ្ស្្់រាជធានី។ នានពលយ្ស្នមាព ធស្មិ្ទធនល ប្ពេះម្ហាកសប្តរនប្បទាន
ដដ្នដី្ម្យួកដនា្ដដ្លរចួនុតរលត់ពីការទារពនធអាកររបស់្ប្ពេះនគរដ្ល់រាជវសិ្វករបវរស្ម័្យអ ា្រននេះ។ 
ដដ្នដី្ននាេះប្តូវរននគនៅថា ឧទយទិតយប្រស្ថទ (ឬ ដី្ប្ពេះរាជអាំន្យប្ពេះរទ ឧទយទិតយ)។  

នោយមានការចូលរមួ្នធវីជាស្ថកសពីីស្មាន ក់ប្ពា មណ៍្និ្ប្ពេះអមាច ស់្ទាា្ំ ឡាយ ប្ពេះរាជាប្ទ្់
រនប្បទានជាកិតតិយស្នោយរនយ្នឆ្ព េះនធវីជាប្ពេះប្បធានននរាជស្ភាកនុ្ដ្ាំនណី្រការនរេះបនងាា ល
ប្ពាំដី្ននរាជវសិ្វករ។ ប្ពេះម្ហាកសប្តប្ទ្់បញ្ហា ឲ្យោក់ដដ្នដី្របស់្វសិ្វករននេះស្ាិតកនុ្កម្មស្ិទធិននដដ្នដី្
របស់្វណ្ណៈ ន ម្ករ ក្ ស្ាិតកនុ្ប្ស្រកេីម្បុរៈ។ ដី្ននេះស្ាិតនៅនលីេនាំម្យួមានចមាក រនិ្មានអនកចាាំោាំដុ្េះ។ 
វសិ្វករជាគុណ្កររូបននេះរនទទលួនគារម្យងារជាអធិបតីស្តីនលីវចិិប្តករទាា្ំ ឡាយកនុ្ប្ពេះនគរ។ 

នៅនពលដដ្លប្ពេះរទ ឧទយទិតយវរ មន័ទី២ ចូលទិវ ា្តនៅ នៅមានបនតចរចូលម្ករាជយ
ប្ពេះរទ ប្ស្ី  ស៌្-វរ មន័ ដដ្លប្ទ្់ប្បកាន់ស្ ក្ត់កាំណ្ត់ជាលមីននប្ពាំដី្ខា្នលី នោយប្ទ្់រននយ្នលី
គុណ្ធម៌្បវររបស់្រាជវសិ្វករ។ នពលរាជវសិ្វកររូបននេះទទលួអនិចចកម្ម ប្ពេះម្ហាកសប្តរនប្បទានពិធី
បុណ្យជូនគាត់។ ប្ទ្់រនអនុញ្ហញ តឲ្យកមួយននរាជវសិ្វករន ម្ េះ កុមារៈ ទទលួស្ិទធិអាប្ស័្យនលបនត។  

ករណីសិកាទី៣៖ ការប្ចតូ្ប្សូវនិងការដករផ្គោ លប្រំដីន្ប្សអ្នកដទទផ្ៅសម័យអ្ងោរ 
ដ្ាំនណី្រនរឿ្ននេះប្តូវរនដប្បស្ប្មួ្លពីស្ិោចារកឹអនកត្ថចារកឹ(K.181)នខតតប្ពេះវហិារ។ ស្ិោ

ចារកឹននេះមានកាលបរនិចឆទស្ាិតកនុ្ស្តវតសរទី៍១០ នៅកនុ្រាជយប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ (៩៤៤-៩៦៨ នន
គ.ស្.)។ 

ប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ មានប្ពេះរាជបញ្ហា ឲ្យតុោកាត់កតីនរឿ្ខា្នលីនោយស្ថរបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ 
វរីេកតិគរជាិត។ នោក ជាអេិរលប្ស្រក វរីបុរៈ។ នោករននប្បីម្នុស្សឲ្យនៅប្ចូតប្ស្ូវនិ្ដ្កបនងាា លដី្
ម្យួកដនា្ដដ្លរននរេះបនងាា លត្ថម្ប្ពេះរាជបញ្ហា ។ ប្បវតតិននដី្ននេះ គឺ ដ្ាំបូ្នឡយី មានម្ស្ត្នតី២នាក់
ន ម្ េះ ប្ស្ី វនីរស្ត្នទវម៌្មៈ និ្ ប្ស្ី នឫនបស្ត្នាទ រមិ្-លនៈ រនទិញជាប្ទពយពីបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ ងាច នដី្ម្បជូីនដី្

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

ននេះដ្ល់ប្គូនេា្មាន ក់ន ម្ េះ ចូ និ្ ប្ករម្ប្គួស្ថរ ន យី ប្ពម្ទាា្ំ រនសុ្ាំប្ពេះរាជបញ្ហា នរេះប្ពាំដី្ន្។ េូមិ្
ខា្នលីននេះន យីដដ្លនោកអេិរលប្ស្រករនបាំពាន។ តុោការរនស្ថកស្ួរ។ នោកអេិរល
ប្ស្រករនទទលួកាំ ុស្ថា គាត់រនប្បប្ពឹតតដូ្ចការនចាទដម្ន ដត មានស្ថកសមីាន ក់ន ម្ េះ អប្មឹ្ត រន
ប្រប់តុោការថា ដី្ដដ្លនោកអេិរលប្ស្រកខា្នលីនប្បីនគឲ្យនៅដ្កបនងាា លននាេះ គឺជាដី្ស្ាិតនៅ
កដនា្ននស្នទ។  

ជាចុ្នប្កាយ តុោការរនពិន័យនោកអេិរល ប្ស្រករូបននេះជា មាស្១០តម្ាឹ្ ន យី បអូន
របស់្គាត់ដដ្លបញ្ហា ឲ្យនគនៅប្ចូតប្ស្ូវ នៅដី្ននាេះប្តូវវាយខន្ចាំននួ១០២នតត  ចាំដណ្កស្ថកស ី ដដ្លនតល់ 
ចនម្ាីយខុស្ការពិត ប្តូវទទលួនទាស្នោយប្តូវវាយខន្ចាំននួ១០២នតត  ដដ្រ។ ចាំនពាេះបុរស្មាន ក់នទៀត
ន ម្ េះ បិត ដដ្លនាាំគនីគាន នៅប្ចូតប្ស្ូវននាេះក៏ប្តូវពិន័យន្ដដ្រ។  
ករណីសិកាទី៤៖ ការលក់ដីន្ប្សនិងទហំំដីន្ប្ស 
ស្ិោចារកឹវតតនពាធិ៍(K. 22), ស្តវតសរទី៍៧, នខតតត្ថដកវ នរៀបរាប់ពីអាំន្យរបស់្ស្ីលពវ័ត

មុ្នីម្យួរូបមាននាម្ថា ឥឝានទតត។ នោករនកស្ថ្រូបបដិ្មាប្ពេះនរាយណ៍្និ្ប្ពេះលិ ា្នៅទី
ប្រស្ថទននេះជាម្យួនឹ្អនកបនប្មី្ប្រស្ថទនិ្ដី្ប្ស្ីដដ្លរនថាវ យដ្ល់ប្ពេះអាទិនទពនោយម្នុស្ស
ម្យួចាំនួន។ កនុ្ចាំន្ម្ននេះ មានដី្ដប្ស្ខាេះរនម្កនោយការទិញ។ កនុ្ស្ិោចារកឹ ទាក់ទ្នឹ្
ស្ថា នភាពលកនិ់្ស្ថា នភាពដី្ នគរនប្រប់ ន ម្ េះអនកលកដ់ប្ស្ ទីត្ថា្ំ ដី្ និ្ បរមិាណ្ដី្។ នយី្ សូ្ម្
ប្ស្្់ឧទា រណ៍្ខាេះដូ្ចខា្នប្កាម្ ៖ 
ផ្កាល ញ៑ផ្ោញ៑ទិនរុទ្រទេឝភុំលក៑ផ្ប្សអ្វំបិ្ត្វង៑រាមោលផ្ ះប្ត្វង៑រុទ្រទេការត្តិមាស៑៣ 

(ប.២៥-២៦) 
ឃ្លា ពាកយខា្នលមីានន័យថា ម្ស្ត្នតីមាន ក់មានងារជា នកាា ញនរញ ន ម្ េះ ទិនរុស្ត្ទទស្ាំេុល លក់

ដប្ស្ដដ្លមានទីត្ថា្ំ ចាប់ពីប្តពាា្ំ រាម្រលរ ូតដ្ល់ប្តពាា្ំ រុស្ត្ទទការតតិ មានទាំ ាំចាំននួ៣មាស្។ 
នាគវទិេុលកផ្ប្សត្ាឰំកមផ្រាផំ្កេល៑ប្ត្វង៑រាមោលវាលក៑ត្ប្វះអ្រុំង៑Kui មាស៣ (ប.២៦-

២៧) 
ឃ្លា ពាកយខា្នលមីានន័យថា បុរស្មាន ក់ន ម្ េះ នាគវទិទុ  លក់ដប្ស្នដី្ម្នៅនប្កាម្ខយល់ប្តពាា្ំ

រាម្រល គាត់លកថ់ាវ យប្ពេះ, ដី្ននាេះទាំ ាំ៣មាស្។ 
ផ្ប្សឰផ្លផ្កេ[ល៑]ប្វះវនិាយលុះប្ត្វង៑ផ្ោញ៑ភាញិសមាស៑១-១០ 
ឃ្លា ពាកយខា្នលមីានន័យថា នប្ស្នលីខយល់ប្ពេះវនិាយរ ូតដ្ល់ប្តពាា្ំ នរញភាញិស្មាន

ទាំ ាំចាំនួន១០មាស្ ។ 
ផ្ប្សកផ្រាម៑ផ្កេល៑ប្វះវនិាយផ្ ះញង៑ផ្ប្សផ្គទត្ៃលុចច៑អ្រុំង៑Kiuមាស៑្៣ (ប.៣១-៣២) 

ឃ្លា ពាកយខា្នលមីានន័យថា ដប្ស្នប្កាម្ខយល់(ទិស្ខា្នជី្)ប្ពេះវនិាយរ ូតដ្ល់ជិតនឹ្
ដប្ស្នលៃលិច(ទិស្ខា្លិច)របស់្មាច ស់្ម្យួនទៀតមានទាំ ាំ៣មាស្។ 
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ផ្ប្សឰទត្ៃលុចប្ត្វង៑ភាញិសមានទុញ៑អ្រុំង៑Kiuផ្េ៣ (ប.៣៣-៣៤) 
ដប្ស្នលៃលិច(ទិស្ខា្លិច)ប្តពាា្ំ ភាញិស្រនទិញទាំ ាំ៣នជ។ 

ករណីសិកាទី៥៖ ការអ្ភិវឌ្ឍទឹកដី 
ស្ិោចារកឹថាប់នម្ឿយ, ស្តវតសរទី៍៦, នខតតដុ្្ថាប់ ប្បនទស្នវៀត្ម្បចចុបបនន, បញ្ហា ក់ពី

ប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី១, ប្ពេះរាជានននគរេនាំ, ដដ្លដត្ត្ថា្ំ ប្ពេះរាជបុប្តរបស់្ប្ពេះអ ា្ប្ពេះនាម្ គុណ្វរ មន័ 
ឱ្យនធវីជាអនកប្គប់ប្គ្គណ្ៈស្្ឃនៅតាំបន់ននាេះ។ អនកប្ស្ថវប្ជាវរនបកប្ស្ថយត្ថម្រយៈស្ិោចារកឹថា 
ប្ពេះរាជារនបញ្ហា ឱ្យប ា្ូរទឹកនៅតាំបន់វាលេក់ននាេះស្ប្មាប់នធវីកស្ិកម្ម។18  

ស្ិោចារកឹមានបរមិាណ្នប្ចីនជា្ស្ម្័យមុ្នអ ា្រដដ្លប្បការននេះអនុញ្ហញ តឱ្យអនកប្ស្ថវប្ជាវ
ទូនៅយល់រននប្ចីនពីការវវិតតស្្ាម្ននយរយនស្ដ្ឋកិចច។ 
១.២- ការម្រគបម់្រគង ធីាសីៅេម័យអងារ 

ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីមានលកខណ្ៈចាស់្ោស់្នៅស្ម្័យអ ា្រ។ ទី១ បញ្ហា កម្មស្ិទធិមានបញ្ហា ក់
កនុ្ស្ិោចារកឹ, ទី២ ប្ពេះរាជានតល់ភាពប្ស្បចាប់ដ្ល់មាច ស់្កម្មស្ិទធិ, ទី៣ តុោទទលួពាកយបណ្តឹ ្
និ្នោេះប្ស្ថយកនុ្ករណី្មានវវិាទដី្ធាី។ 

ទាក់ទ្នឹ្ប្បវតតិដី្ធាីនីម្យួៗនៅស្ម័្យអ ា្រ ជាពិនស្ស្ នាស្តវតសរទី៍១០ដ្ល់១៤  អនក
ស្ិកាស្ិោចារកឹរនចាប់អារម្មណ៍្នលីពាកយ«ឝាខា»។ ន័យនដី្ម្របស់្ពាកយននេះមានន័យថា«ស្ថខា, 
ដម្កធា្» វាក៏អាចមានន័យថា «ដ្ាំនណី្រនរឿ្, ប្បវតតិ» ន្ដដ្រ។ ន័យចុ្នប្កាយខា្នដី្ម្នប្ចីននលច
នឡី្ កនុ្កននាម្ពាកយ«ឝាខាខុ្ាំ»ឬ«ឝាខាស្នាត ន »។ លវីតបតិដតកននាម្ពាកយបញ្ហា ក់ពីប្បវតតិរបស់្អនក
បនប្មី្ឬអនកនធវីត្ថម្ដប្ស្ចមាក រចារដ្ាំ្ាំក៏ពិតដម្ន ដត វាក៏បញ្ហា ក់ន្ដដ្រពីប្បវតតិនិ្ពូជព្សអនកប្គប់
ប្គ្ដី្ធាី។ ស្ិោចារកឹដដ្លមាននប្បីពាកយឬកននាម្ពាកយទាា្ំ ននេះនប្ចីននចញនោយម្ស្ត្នតីនៅត្ថម្នខតត
ប្ករ្និ្អេិជន។ នទាេះបីខាឹម្ស្ថរដ្ាំបូ្មានការស្រនស្រនលីកតនម្កី្ប្ពេះរាជាយ៉ា ្្កតី ក៏ខាឹម្ស្ថរ
ស្ាំខាន ់អនកនិពនធច្់បញ្ហា ក់ពីទទលួស្ិទធិប្គប់ប្គ្អនកបនប្មី្និ្ដី្ធាីទាា្ំ ននាេះ។19 

ករណីសិកាទី៦៖ អ្នកភូមិប្រមផ្ប្រៀងគ្នន លក់ដីភូមិ 
ស្ិោចារកឹចារកឹវតតរដស្ត(K. 207), នខតតរត់ដ្ាំប្, និយយពីអនកេូមិ្រនប្ពម្នប្ពៀ្គាន  

លក់ដី្េូមិ្ឱ្យម្ស្ត្នតីមាន ក់ជាលនូរនឹ្ប្ទពយម្យួចាំនួន (តស្មាយុគនយក៑ឥស្សប៑្ទវយននាេះនដ្៑តជានលាេូមិ្, ប
.២៧) និ្ នធវីស្ម្បលមិ្ននគចដកស្ម្តី (ឝបលនុប្វេះប្ឝីយនវ នក៑និតកប្ម្នត្៑ជគត៑វទធប្បតិជ្ានរាេះ ៑ននេះ ៑)។  

ចាំណុ្ចខា្នលីបងាា ញថា ការលក់ដូ្រដី្ធាីមិ្នដម្ននកីតនឡី្ ប្តឹម្បុគាលនិ្បុគាលននាេះនទ។  
 

                                                           
18 Coedès Georges. Etudes cambodgiennes. XXV, «Deux inscriptions sanskrites du Fou-nan». In: BEFEO. Tome 31, 

1931. pp.1-9. 
19 Ian Nathaniel Lowman, The Descendants of Kambu: The Political Imagination of Angkorian Cambodia (PhD diss. 

University of California, Berkeley, 2011), pp. 85-88. 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

ផ្ប្សឰទត្ៃលុចប្ត្វង៑ភាញិសមានទុញ៑អ្រុំង៑Kiuផ្េ៣ (ប.៣៣-៣៤) 
ដប្ស្នលៃលិច(ទិស្ខា្លិច)ប្តពាា្ំ ភាញិស្រនទិញទាំ ាំ៣នជ។ 

ករណីសិកាទី៥៖ ការអ្ភិវឌ្ឍទឹកដី 
ស្ិោចារកឹថាប់នម្ឿយ, ស្តវតសរទី៍៦, នខតតដុ្្ថាប់ ប្បនទស្នវៀត្ម្បចចុបបនន, បញ្ហា ក់ពី

ប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី១, ប្ពេះរាជានននគរេនាំ, ដដ្លដត្ត្ថា្ំ ប្ពេះរាជបុប្តរបស់្ប្ពេះអ ា្ប្ពេះនាម្ គុណ្វរ មន័ 
ឱ្យនធវីជាអនកប្គប់ប្គ្គណ្ៈស្្ឃនៅតាំបន់ននាេះ។ អនកប្ស្ថវប្ជាវរនបកប្ស្ថយត្ថម្រយៈស្ិោចារកឹថា 
ប្ពេះរាជារនបញ្ហា ឱ្យប ា្ូរទឹកនៅតាំបន់វាលេក់ននាេះស្ប្មាប់នធវីកស្ិកម្ម។18  

ស្ិោចារកឹមានបរមិាណ្នប្ចីនជា្ស្ម្័យមុ្នអ ា្រដដ្លប្បការននេះអនុញ្ហញ តឱ្យអនកប្ស្ថវប្ជាវ
ទូនៅយល់រននប្ចីនពីការវវិតតស្្ាម្ននយរយនស្ដ្ឋកិចច។ 
១.២- ការម្រគបម់្រគង ធីាសីៅេមយ័អងារ 

ការប្គប់ប្គ្ដី្ធាីមានលកខណ្ៈចាស់្ោស់្នៅស្ម្័យអ ា្រ។ ទី១ បញ្ហា កម្មស្ិទធិមានបញ្ហា ក់
កនុ្ស្ិោចារកឹ, ទី២ ប្ពេះរាជានតល់ភាពប្ស្បចាប់ដ្ល់មាច ស់្កម្មស្ិទធិ, ទី៣ តុោទទលួពាកយបណ្តឹ ្
និ្នោេះប្ស្ថយកនុ្ករណី្មានវវិាទដី្ធាី។ 

ទាក់ទ្នឹ្ប្បវតតិដី្ធាីនីម្យួៗនៅស្ម័្យអ ា្រ ជាពិនស្ស្ នាស្តវតសរទី៍១០ដ្ល់១៤  អនក
ស្ិកាស្ិោចារកឹរនចាប់អារម្មណ៍្នលីពាកយ«ឝាខា»។ ន័យនដី្ម្របស់្ពាកយននេះមានន័យថា«ស្ថខា, 
ដម្កធា្» វាក៏អាចមានន័យថា «ដ្ាំនណី្រនរឿ្, ប្បវតតិ» ន្ដដ្រ។ ន័យចុ្នប្កាយខា្នដី្ម្នប្ចីននលច
នឡី្ កនុ្កននាម្ពាកយ«ឝាខាខុ្ាំ»ឬ«ឝាខាស្នាត ន »។ លវីតបតិដតកននាម្ពាកយបញ្ហា ក់ពីប្បវតតិរបស់្អនក
បនប្មី្ឬអនកនធវីត្ថម្ដប្ស្ចមាក រចារដ្ាំ្ាំក៏ពិតដម្ន ដត វាក៏បញ្ហា ក់ន្ដដ្រពីប្បវតតិនិ្ពូជព្សអនកប្គប់
ប្គ្ដី្ធាី។ ស្ិោចារកឹដដ្លមាននប្បីពាកយឬកននាម្ពាកយទាា្ំ ននេះនប្ចីននចញនោយម្ស្ត្នតីនៅត្ថម្នខតត
ប្ករ្និ្អេិជន។ នទាេះបីខាឹម្ស្ថរដ្ាំបូ្មានការស្រនស្រនលីកតនម្កី្ប្ពេះរាជាយ៉ា ្្កតី ក៏ខាឹម្ស្ថរ
ស្ាំខាន ់អនកនិពនធច្់បញ្ហា ក់ពីទទលួស្ិទធិប្គប់ប្គ្អនកបនប្មី្និ្ដី្ធាីទាា្ំ ននាេះ។19 

ករណីសិកាទី៦៖ អ្នកភូមិប្រមផ្ប្រៀងគ្នន លក់ដីភូមិ 
ស្ិោចារកឹចារកឹវតតរដស្ត(K. 207), នខតតរត់ដ្ាំប្, និយយពីអនកេូមិ្រនប្ពម្នប្ពៀ្គាន  

លក់ដី្េូមិ្ឱ្យម្ស្ត្នតីមាន ក់ជាលនូរនឹ្ប្ទពយម្យួចាំនួន (តស្មាយុគនយក៑ឥស្សប៑្ទវយននាេះនដ្៑តជានលាេូមិ្, ប
.២៧) និ្ នធវីស្ម្បលមិ្ននគចដកស្ម្តី (ឝបលនុប្វេះប្ឝីយនវ នក៑និតកប្ម្នត្៑ជគត៑វទធប្បតិជ្ានរាេះ ៑ននេះ ៑)។  

ចាំណុ្ចខា្នលីបងាា ញថា ការលក់ដូ្រដី្ធាីមិ្នដម្ននកីតនឡី្ ប្តឹម្បុគាលនិ្បុគាលននាេះនទ។  
 

                                                           
18 Coedès Georges. Etudes cambodgiennes. XXV, «Deux inscriptions sanskrites du Fou-nan». In: BEFEO. Tome 31, 

1931. pp.1-9. 
19 Ian Nathaniel Lowman, The Descendants of Kambu: The Political Imagination of Angkorian Cambodia (PhD diss. 

University of California, Berkeley, 2011), pp. 85-88. 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

ករណីសិកាទី៧៖ កមមសិទធិដីមួយកន្នលងមានប្រវត្តបិ្រមាណ២០០ឆ្ន  ំ
ប្បវតតិកម្មស្ិទធិដី្ម្យួកដនា្កនុ្ស្ម័្យអ ា្រននេះ នយី្ រនដឹ្្ត្ថម្រយៈអនកចារស្ិោចារកឹ 

ន យី អនកចារននេះមានដី្ជានករដ្ាំដណ្លរបស់្បុពវបុរស្ខាួនប្បមាណ្១១រាជយប្ពេះម្ហាកសប្តធាំៗឬប្តូវ
នឹ្រយៈនពលប្បមាណ្២០០ឆ្ន ាំ មុ្ននឹ្ដី្ប្តូវរនប្បទានដ្ល់ប្ពេះម្ន ស្ីននប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១។  

រាជយប្ពេះម្ហាកសប្តដដ្លជាប់ទាក់ទ្នឹ្កម្មស្ិទធិដី្ននេះមានរាជយ ប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី៣ (គ.ស្
. ៨៥៤-៨៧៧), ប្ពេះរទ ឥស្ត្នទវរ មន័ទី១ (គ.ស្. ៨៧៧-៨៨៩), ប្ពេះរទ យនស្ថវរ មន័ទី១ (គ.ស្. 
៨៨៩-៩០០), ប្ពេះរទ  ស៌្វរ មន័ទី១ (គ.ស្. ៩០០-៩២២), ឥស្ថនវរ មន័ទី២ (៩២២-៩២៨), 
ប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី៤ (គ.ស្. ៩២៨-៩៤១), ប្ពេះរទ  ស៌្វរ មន័ទី២ (គ.ស្. ៩៤១-៩៤៤), ប្ពេះរទ 
រានជស្ត្នទវរ មន័ទី១ (គ.ស្. ៩៤៤-៩៦៨), ប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី៥ (គ.ស្. ៩៦៨-១០០១), ប្ពេះរទ ឧទ
យទិតយវរ មន័ទី១ (១០០១-១០០២) និ្ រាជយប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១ (១០០២-១០៥០)។ 

ត្ថម្ស្ិោចារកឹប្រស្ថទចក នខតតនស្ៀម្រាប (K. 521) នគដឹ្្ថា កនុ្ឆ្ន ាំ៨៥០ ប្ពេះរទ ជ័យ
វរ មន័ទី៣ (ឬ ប្ពេះនាម្ត្ថម្ស្ិោចារកឹគឺ ប្ស្ីជយវម៌្នទវៈ) កនុ្ប្ពេះជនម១៦ប្ពេះវស្ា រនយ្នៅចាប់
ដ្ាំរដីដ្លរត់ចូលនប្ពប្ត្់ទីម្ួយន ម្ េះ នប្ពស្ថា ។ គរួបញ្ហា ក់ថា ប្ពេះនាម្របស់្ប្ពេះអ ា្នពលមិ្នទាន់នឡី្
ប្គ្រាជយគឺ ជយវធ៌ន។  

នានពលរាប្តីប្ទ្់រនសុ្បិនន ញីប្ពេះវសិ្ណុ។ ប្ពេះវសិ្ណុរនមានបនទូលថា ប្ពេះអ ា្នឹ្ប្បគល់ដ្ាំរ ី
ដ្ល់ប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី៣ វញិ ប្បស្ិននបីប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី៣ ស្ថា បនាប្ពេះរូបប្ពេះវសិ្ណុប្ពម្ទាា្ំ មាន
ការនគារពបូជាន្។ ប្គាន់ដតចូលដ្ល់ឧទយនវោកាល្ ដ្ាំរដីដ្លរត់ននាេះន ញីកនុ្នប្ពននាេះប្តូវ
រនរកន ញីវញិ។ ប្ពេះម្ហាកសប្តរនបញ្ហា  ឲ្យនគកាប់ឆ្ក រនប្ពទីននាេះនដី្ម្បសី្ថា បនាបដិ្មាប្ពេះវសិ្ណុដដ្ល
មានប្ពេះនាម្ថា «ស្កប្ពា មណ្ៈ» និ្ រនប្បទានន ម្ េះកដនា្ននាេះថា «វសិ្ណុប្គាម្»។ មិ្នដតប៉ាុន ណ្ េះ 
ប្ពេះរាជារនថាវ យដី្ម្ួយកដនា្ន ម្ េះ «ជន្ប្រា្ំ » និ្ អនកបនប្មី្ដទ ល់របស់្ប្ទ្់ចាំននួ២នាក់ជាស្ថវ មី្
េរយិនឹ្គាន ដដ្លមានជាប់ជាស្ថច់នលាខា្ប្ទ្់ ដ្ល់ប្រស្ថទ «ស្កប្ពា មណ្ៈ» នទៀតន្។ អនកបនប្មី្
ទាា្ំ ពីរននេះជាបុពវបុរស្របស់្អនកចារស្ិោចារកឹ។ គូស្ថវ មី្េរយិទាា្ំ ពីររនសុ្ាំឲ្យប្ពេះរាជាប្បទានេូមិ្ម្ួ
យ។ ប្ពេះអ ា្រនប្ពេះរាជទានេូមិ្ម្យួនៅអនមា បុរៈឲ្យ។  

លុេះចូលម្កដ្ល់រាជយប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១ (១០០២-១០៥០) េូមិ្ដដ្លជាប្ពេះរាជប្ទពយខា្
នលីប្តូវរនប្បទាននៅប្ពេះនា្ ប្ស្ីវរីលកសម,ី ប្ពេះម្ន ស្ីប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១។ ជីត្ថខា្មាត្ថរបស់្អនក
ចារស្ិោចារកឹន ម្ េះ ជុន ជាម្ស្ត្នតីរបស់្ប្ពេះនា្ ប្ស្ីវរីលកសម ីរនតាំ្លប្បវតតិដ៏្ដវ្អនាា យននដី្ននេះ
ថាវ យដ្ល់ប្ពេះនា្ ជាពិនស្ស្ននាេះ នោករនប្រប់ពីការដដ្លដី្ននេះធាា ប់មាននគាលជាចាំ្ាំរ ូត
ដ្ល់េូមិ្ ជន្ប្រា្ំ ។ 

ប្ពេះម្ន ស្ី ប្ស្ីវរីលកសម ី រនយកបញ្ហា ដី្ននេះនៅប ា្ាំទូលប្ពេះរាជាសូ្ម្ប្ពេះអ ា្ប្ទ្់ប្ជាបនិ្
សូ្ម្ប្ពេះស្ភា, ឬ តុោការនានពលននាេះ, ឲ្យចុេះនៅនរេះបនងាា លកាំណ្ត់ប្ពាំដី្។ រាជស្ភារនចាត់ ស្ភា
បតីចាំនួន៤រូប, ម្ស្ត្នតីស្ភាចាំននួ៤រូប និ្ ម្ស្ត្នតីកិចចការទូនៅចាំននួ៤រូប។ គរួបញ្ហា ក់បដនាម្ថា ប្ពេះនា្ 
ប្ស្ីវរីលកសម ី មិ្នដម្នជាអគាម្ន ស្ីននាេះនទ, ប្ពេះនា្ជាម្ន ស្ីបនាទ ប់។ ត្ថម្ស្ិោចារកឹប្រស្ថទ
ប្ស្នៅ (K. 449B) ម្ន ស្ីចប្ឬអគាម្ន ស្ីប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១ គឺប្ពេះនា្ ប្ស្ីនរបតីស្ត្នទលកសម។ី 
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ស្ិោចារកឹខា្នលីនាាំឲ្យនយី្ ដឹ្្ថា គិតចាប់ពីរាជយប្ពេះរទជ័យវរ មន័ទី៣ ម្កប្តឹម្រាជយប្ពេះរទ 
សូ្រយវរ មន័ទី១ ដី្ម្យួកដនា្នៅស្ម័្យអ ា្រខា្នលីឆា្កាត់រជាកាលធាំៗចាំននួ១១និ្មានរយៈនពល
ប្បដ ល២០០ឆ្ន ាំ។ 

ករណីសិកាទី៨៖ ការចារ់យកដីផ្ោយខុសចារ់ 
ស្ិោចារកឹទលួប្រស្ថទ (K. 158), ស្ាិតកនុ្ ប្ស្រកកាំព្់ស្ថវ យ នខតតកាំព្់ធាំ ដដ្លទីត្ថា្ំ ននេះ 

ពីនដី្ម្ ត្ថម្ស្ិោចារកឹ មានន ម្ េះ នទវបី្គាម្, បញ្ហា ក់ពីប្ពេះរាជារបស់្ប្ពេះរទ ជយវរីវរ មន័, នស្ថយរាជយ
នៅអ ា្រ, ត្ថម្រយៈបណ្តឹ ្របស់្ វាប ស្េះ (ន ម្ េះជាភាស្ថដខមរ) ឬ ស្ នទវៈ (ន ម្ េះជាភាស្ថស្ាំស្ ្
ប្កឹត) កនុ្ឆ្ន ាំ១០០៣ននគ.ស្.។ វាប ស្េះ ជាប្តួតប្ពេះបញ្ា ី (ឆ្ម ាំប្វេះបញ្ា ី) និយយនរៀបរាប់ពីប្បវតតិដី្
របស់្ខាួន។ មាត យរបស់្ វាប ស្េះ ជានៅរបស់្នស្នាបតីម្យួរូបន ម្ េះ វនីរស្ត្នទវរីៈ, កនុ្រាជយប្ពេះរទ  ស៌្
វរ មន័ទី២ ដដ្លនស្ថយរាជយនៅនកាេះនករ, និ្ ជានៅទតួរបស់្បុរស្មាន ក់ន ម្ េះ គវយៈ។ គវយៈ, ត្ថម្រយៈ
ជីដូ្នជីត្ថរបស់្ខាួន, រនទទលួដី្ម្យួកដនា្ដដ្លខាួនរនសុ្ាំពីប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័។ ប្ពេះរាជារន
នចញប្ពេះរាជបញ្ហា ឱ្យនរេះបនងាា លប្ពាំដី្ឱ្យ គវយៈ។  

នប្កាយពី គវយៈ ស្ថា ប់នៅ មានម្នុស្ស៣នាក់គឺន ម្ េះ  ,ី ន ម្ េះ បូ និ្ ន ម្ េះ នក នចញម្ក
អេះអា្ថា ដី្ននេះជាកម្មស្ិទធិរបស់្ខាួន។ ត្ថម្រយៈការញុេះញ្់ពីន ម្ េះ ន ម្, ន ម្ េះ បូ រននៅដ្ក
បនងាា លប្ពាំដី្។ វាប ស្េះ រនបតឹ្ដ្ល់ប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី៥។ ប្ពេះរាជារននចញបញ្ហា ឱ្យនគកាត់នដ្និ្
បបូរមាត់ពិរុទធិកជនទាា្ំ ២ (  ី និ្ បូ) ចាំដណ្កឯន ម្ េះ នក ប្តូវរចួខាួនរស់្នៅជាម្យួប្គួស្ថរវញិ 
នោយស្ថរជាពូរបស់្ វាប ស្េះ។ 

នប្កាយម្ក មានម្នុស្សអាប្កក់៥នាក់នទៀតរនយកដី្នកររបស់្ វាប ស្េះ ននេះ។ វាប ស្េះ រន
បតឹ្ជាលមីដ្ល់ប្ពេះករុ្ប្ពេះរទ ជយវរីវរ មន័។ ប្ពេះរាជារននចញបញ្ហា ឱ្យនគគាបកាលជននលមីស្ទាា្ំ
ននាេះ។ នប្កាយម្កនទៀត វាប ស្េះ រននធវីអាំន្យដី្ននេះប្ពម្ទាា្ំ វតាុជាតងាវ យននស្ៗ ដ្ល់ប្ពេះវហិារ 
លិន ា្ឝវរៈ, ដ្ល់ប្ពេះពុទធ និ្ ដ្ល់ប្ពេះនពាធិស្តវនោនកឝវរៈ។ 

ត្ថម្ការនរៀបរាប់ប្បវតតិដី្របស់្ វាប ស្េះ នគដឹ្្ថា ដី្ទាំនាស់្ខា្នលីមានប្បវតតិប្បមាណ្៣០០ឆ្ន ាំ
ម្កន យី នពាលគឺ ត្ថា្ំ ពីរាជយរបស់្ប្ពេះរទ ជយវរ មន័ទី២ ម្កនម្ា៉ាេះ។ 

 

ករណីសិកាទី៩៖ ការទទួលស្គោ ល់ផ្ោយចារ់ផ្លើកមមសិទធិដីធ្ល ី
ស្ិោចារកឹចារកឹអូរស្ថម ច់នខតតឧតតរមានជ័យ(Ka 17, Ka 1820) រនបញ្ហា ក់ពីវតតមានរបស់្ប្ពេះ

ម្ហាកសប្តកនុ្ការបញ្ហា ក់កម្មស្ិទធិកាន់កាប់ដី្ធាី។ ត្ថម្ការស្ន ខ្បន័យរបស់្នោកបណ្ឌិ ត ឡុ្ នស្ៀម្ 

                                                           
20 សូ្ម្នមី្ល ឡុ្ នស្ៀម្ «សិ្កាកថាសិ្ោចារកឹរកន ញីលមីរបស្ប់្ពេះរទសុ្រយវរ មន័ទីម្យួ (នៅស្ថរម្នទីរអេិរកសអ ា្រ)», ទស្សនាវដ្តីភាស្ថ 
និ្ សិ្ោចារកឹវទិា, វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ ននរាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា, ឆ្ន ាំទី១, នលខ១, ដខកញ្ហញ ព.ស្.២៥៤៤ គ.ស្.២០០០, ទាំ. 19-
43។ កនុ្ការសិ្ការបស្ន់ោកស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត ឡុ្ នស្ៀម្ សិ្ោចារកឹននេះមាននលខស្មាា ល ់Ka 17 ន យី  នោកសិ្កានោយ
នធវីនស្ចកតីស្ន្ខបខាឹម្ស្ថរនិ្ដប្បចាំន ៀ្ជាភាស្ថដខមរប៉ាុន ណ្ េះ (៥៧បនាទ តសិ់្ោចារកឹ), ម្យួចាំន ៀ្នទៀតជាភាស្ថដខមរោយភាស្ថ
ស្ាំស្ត្ស្កឹត នោកមិ្នទានសិ់្កានៅនឡយីនទ។ សិ្ោចារកឹដ្នដ្លប្តូវរនសិ្កានោយនោកប្សី្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត នៅ ស្ថវរស្ ទាា្ំ
ដននកភាស្ថដខមរសុ្ទធទាា្ំ ដននកភាស្ថដខមរោយភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹត (៣០បនាទ តសិ់្ោចារកឹជាភាស្ថដខមរនិ្២៩នទៀតជាភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹត)។ 
កនុ្ការសិ្ការបស្ន់ោកប្សី្ សិ្ោ-ចារកឹននេះមាននលខស្មាា ល ់Ka. 18។ ដូ្នចនេះ, នោយគិតថា ការោកន់លខស្មាា លជ់ាបញ្ហា បនចចក
នទស្, បញ្ហា របស្់នយី្ នៅទីននេះ គឺនដត តនលីខាឹម្សិ្ោចារកឹប៉ាុន ណ្ េះ។ Cf. “Stèle de O Smach (Oudor Mean Chey) Ka. 18, 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

97ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

ស្ិោចារកឹខា្នលីនាាំឲ្យនយី្ ដឹ្្ថា គិតចាប់ពីរាជយប្ពេះរទជ័យវរ មន័ទី៣ ម្កប្តឹម្រាជយប្ពេះរទ 
សូ្រយវរ មន័ទី១ ដី្ម្យួកដនា្នៅស្ម័្យអ ា្រខា្នលីឆា្កាត់រជាកាលធាំៗចាំននួ១១និ្មានរយៈនពល
ប្បដ ល២០០ឆ្ន ាំ។ 

ករណីសិកាទី៨៖ ការចារ់យកដីផ្ោយខុសចារ់ 
ស្ិោចារកឹទលួប្រស្ថទ (K. 158), ស្ាិតកនុ្ ប្ស្រកកាំព្់ស្ថវ យ នខតតកាំព្់ធាំ ដដ្លទីត្ថា្ំ ននេះ 

ពីនដី្ម្ ត្ថម្ស្ិោចារកឹ មានន ម្ េះ នទវបី្គាម្, បញ្ហា ក់ពីប្ពេះរាជារបស់្ប្ពេះរទ ជយវរីវរ មន័, នស្ថយរាជយ
នៅអ ា្រ, ត្ថម្រយៈបណ្តឹ ្របស់្ វាប ស្េះ (ន ម្ េះជាភាស្ថដខមរ) ឬ ស្ នទវៈ (ន ម្ េះជាភាស្ថស្ាំស្ ្
ប្កឹត) កនុ្ឆ្ន ាំ១០០៣ននគ.ស្.។ វាប ស្េះ ជាប្តួតប្ពេះបញ្ា ី (ឆ្ម ាំប្វេះបញ្ា ី) និយយនរៀបរាប់ពីប្បវតតិដី្
របស់្ខាួន។ មាត យរបស់្ វាប ស្េះ ជានៅរបស់្នស្នាបតីម្យួរូបន ម្ េះ វនីរស្ត្នទវរីៈ, កនុ្រាជយប្ពេះរទ  ស៌្
វរ មន័ទី២ ដដ្លនស្ថយរាជយនៅនកាេះនករ, និ្ ជានៅទតួរបស់្បុរស្មាន ក់ន ម្ េះ គវយៈ។ គវយៈ, ត្ថម្រយៈ
ជីដូ្នជីត្ថរបស់្ខាួន, រនទទលួដី្ម្យួកដនា្ដដ្លខាួនរនសុ្ាំពីប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័។ ប្ពេះរាជារន
នចញប្ពេះរាជបញ្ហា ឱ្យនរេះបនងាា លប្ពាំដី្ឱ្យ គវយៈ។  

នប្កាយពី គវយៈ ស្ថា ប់នៅ មានម្នុស្ស៣នាក់គឺន ម្ េះ  ,ី ន ម្ េះ បូ និ្ ន ម្ េះ នក នចញម្ក
អេះអា្ថា ដី្ននេះជាកម្មស្ិទធិរបស់្ខាួន។ ត្ថម្រយៈការញុេះញ្់ពីន ម្ េះ ន ម្, ន ម្ េះ បូ រននៅដ្ក
បនងាា លប្ពាំដី្។ វាប ស្េះ រនបតឹ្ដ្ល់ប្ពេះរទ ជ័យវរ មន័ទី៥។ ប្ពេះរាជារននចញបញ្ហា ឱ្យនគកាត់នដ្និ្
បបូរមាត់ពិរុទធិកជនទាា្ំ ២ (  ី និ្ បូ) ចាំដណ្កឯន ម្ េះ នក ប្តូវរចួខាួនរស់្នៅជាម្យួប្គួស្ថរវញិ 
នោយស្ថរជាពូរបស់្ វាប ស្េះ។ 

នប្កាយម្ក មានម្នុស្សអាប្កក់៥នាក់នទៀតរនយកដី្នកររបស់្ វាប ស្េះ ននេះ។ វាប ស្េះ រន
បតឹ្ជាលមីដ្ល់ប្ពេះករុ្ប្ពេះរទ ជយវរីវរ មន័។ ប្ពេះរាជារននចញបញ្ហា ឱ្យនគគាបកាលជននលមីស្ទាា្ំ
ននាេះ។ នប្កាយម្កនទៀត វាប ស្េះ រននធវីអាំន្យដី្ននេះប្ពម្ទាា្ំ វតាុជាតងាវ យននស្ៗ ដ្ល់ប្ពេះវហិារ 
លិន ា្ឝវរៈ, ដ្ល់ប្ពេះពុទធ និ្ ដ្ល់ប្ពេះនពាធិស្តវនោនកឝវរៈ។ 

ត្ថម្ការនរៀបរាប់ប្បវតតិដី្របស់្ វាប ស្េះ នគដឹ្្ថា ដី្ទាំនាស់្ខា្នលីមានប្បវតតិប្បមាណ្៣០០ឆ្ន ាំ
ម្កន យី នពាលគឺ ត្ថា្ំ ពីរាជយរបស់្ប្ពេះរទ ជយវរ មន័ទី២ ម្កនម្ា៉ាេះ។ 

 

ករណីសិកាទី៩៖ ការទទួលស្គោ ល់ផ្ោយចារ់ផ្លើកមមសិទធិដីធ្ល ី
ស្ិោចារកឹចារកឹអូរស្ថម ច់នខតតឧតតរមានជ័យ(Ka 17, Ka 1820) រនបញ្ហា ក់ពីវតតមានរបស់្ប្ពេះ

ម្ហាកសប្តកនុ្ការបញ្ហា ក់កម្មស្ិទធិកាន់កាប់ដី្ធាី។ ត្ថម្ការស្ន ខ្បន័យរបស់្នោកបណ្ឌិ ត ឡុ្ នស្ៀម្ 

                                                           
20 សូ្ម្នមី្ល ឡុ្ នស្ៀម្ «សិ្កាកថាសិ្ោចារកឹរកន ញីលមីរបស្ប់្ពេះរទសុ្រយវរ មន័ទីម្យួ (នៅស្ថរម្នទីរអេិរកសអ ា្រ)», ទស្សនាវដ្តីភាស្ថ 
និ្ សិ្ោចារកឹវទិា, វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ ននរាជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា, ឆ្ន ាំទី១, នលខ១, ដខកញ្ហញ ព.ស្.២៥៤៤ គ.ស្.២០០០, ទាំ. 19-
43។ កនុ្ការសិ្ការបស្ន់ោកស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត ឡុ្ នស្ៀម្ សិ្ោចារកឹននេះមាននលខស្មាា ល ់Ka 17 ន យី  នោកសិ្កានោយ
នធវីនស្ចកតីស្ន្ខបខាឹម្ស្ថរនិ្ដប្បចាំន ៀ្ជាភាស្ថដខមរប៉ាុន ណ្ េះ (៥៧បនាទ តសិ់្ោចារកឹ), ម្យួចាំន ៀ្នទៀតជាភាស្ថដខមរោយភាស្ថ
ស្ាំស្ត្ស្កឹត នោកមិ្នទានសិ់្កានៅនឡយីនទ។ សិ្ោចារកឹដ្នដ្លប្តូវរនសិ្កានោយនោកប្សី្ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយបណ្ឌិ ត នៅ ស្ថវរស្ ទាា្ំ
ដននកភាស្ថដខមរសុ្ទធទាា្ំ ដននកភាស្ថដខមរោយភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹត (៣០បនាទ តសិ់្ោចារកឹជាភាស្ថដខមរនិ្២៩នទៀតជាភាស្ថស្ាំស្ត្ស្កឹត)។ 
កនុ្ការសិ្ការបស្ន់ោកប្សី្ សិ្ោ-ចារកឹននេះមាននលខស្មាា ល ់Ka. 18។ ដូ្នចនេះ, នោយគិតថា ការោកន់លខស្មាា លជ់ាបញ្ហា បនចចក
នទស្, បញ្ហា របស្់នយី្ នៅទីននេះ គឺនដត តនលីខាឹម្សិ្ោចារកឹប៉ាុន ណ្ េះ។ Cf. “Stèle de O Smach (Oudor Mean Chey) Ka. 18, 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

ស្ិោចារកឹនរៀបរាប់ពីប្ពេះបញ្ហា របស់្ប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១ ឱ្យចារនៅប្ពេះវហិារស្ិវលិ ា្នៅម្ធយនទស្ពី
ប្ពេះប្បទល់ដី្ជាកម្មស្ិទធិរបស់្ម្ស្ត្នតីជាន់ខពស់្ម្យួរូបន ម្ េះ ប្វេះកាំនស្ត្អញ៑ លកសមបីតិវម៌្។ នៅប្ពេះវហិារ
ស្ិវលិ ា្ នគរននរៀបចាំពិធីស្ថស្នាម្យួចាំននួ ដូ្ចជា ពិធីបូជាយញ្ញដ្ល់ប្ពា មណ៍្, ពិធីបូជាយញ្ញដ្ល់
ប្ពេះមាត្ថ និ្ ពិធីអេិនស្កស្ិវលិ ា្។ ពិធីទាា្ំ ននេះនធវីនឡី្ នដី្ម្បនីតល់ភាពប្ស្បចាប់កនុ្ការកាន់កាប់ដី្
ធាីរបស់្ម្ហាម្ស្ត្នតី លកសមបីតិវម៌្។ នលីស្ពីននេះ អាយុកាលននការកាប់ដី្ធាីននេះមានប្បស្ិទធភាពតកូនតនៅ
នតស្នាត ន។ ត្ថម្ស្ិលចារកឹ មានប្តកូលប្គួស្ថរម្យួន ម្ េះ នវា ប្បទូស្តនឹ្រាជយប្ពេះរទ សូ្រយ-វរ មន័ទី១។ 
ដី្ធាីនិ្ប្ពេះវហិារ សុ្ខាវាស្ ជាអារាម្ប្ពេះពុទធស្ថស្នា ដដ្លប្គប់ប្គ្នោយប្គួស្ថរននេះប្តូវរនរបឹអូស្
ន យីប្បគល់ដ្ល់ម្ហាម្ស្ត្នតី លកមសីបតិវម៌្។ ប្ពេះរាជារនបញ្ហា ឱ្យនោកម្ហាម្ស្ត្នតីរូបននេះស្ថា បនាស្ិវ
លិ ា្ជាជាំនសួ្ប្ពេះពុទធរូបនៅប្ពេះវហិារសុ្ខាវាស្វញិ។ 

ករណីសិកាទី១០៖ ការន្រងន្ចកប្ទរេសមបត្តដីិធ្លសីប្មារ់ប្គួស្គរនិងអាទិផ្ទរ 
ប្រស្ថទកនទប់ស្ាិតកនុ្នខតតប្ពេះវហិារ ស្ាិតនៅខា្តបូ្ប្រស្ថទត្ថរស់្ មានចមាៃ យ១៥០០

ដម្៉ាប្តខា្នជី្ប្រស្ថទលនល់ស្ថវ យ និ្ មានចមាៃ យ១៥០០ដម្៉ាប្តដូ្ចគាន ខា្លិចនឆៀ្នៅពាយពយនន
ប្រស្ថទលនល់ឈូ្ក។ 

នៅស្តវតសរទី៍១០ ប្រស្ថទកនទប់, ប្រស្ថទត្ថរស់្, ប្រស្ថទលនល់ស្ថវ យ និ្ ប្រស្ថទលនល់
ឈូ្ក ស្ាិតនប្កាម្ការឧបតាម្ាពីប្រស្ថទអនកបសួ្។ នដី្ម្នឡយី ប្រស្ថទកនទប់ស្ាិតកនុ្តាំបន់ជាាំកានត។ 
ត្ថម្នគ ទាំព័រ CISARK របស់្ស្ថោររាា្ំ ចុ្បូព៌ា បចចុបបនន ប្រស្ថទននេះស្ាិតកនុ្ប្ស្រកស្ ា្ម្លមីនខតត
ប្ពេះវហិារ។ 

ស្ិោចារកឹនទប់(K.352)ចារកនុ្រាជយប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ នាស្តវតសរទី៍១០ រនប្រប់នយី្ ឲ្្
យដឹ្្ពីស្ត្ស្តីមាន ក់ន ម្ េះ ម្ន ស្ត្នទណី្ រនប្កាបប ា្ាំទូលដ្ល់ប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ ទាក់ទ្នឹ្ការកស្ថ្
ស្មិ្ទធនលរបស់្ខាួនគឺ ការស្ថា បនាប្ពេះស្ិវលិ ា្រុប្ទារទ (ប្រស្ថទកនទប់) កនុ្ប្ស្រក រុប្ទារទ ។  

នោកប្ស្ី ម្ន ស្ត្នទណី្ មានបាំណ្្ឲ្យប្រស្ថទកនទប់ស្ាិតនប្កាម្ការឧបតាម្ារបស់្ប្រស្ថទស្ិវ
រទ (ប្រស្ថទអនកបសួ្)។ គាត់នធវីបុញ្ញកម្មននេះរមួ្គាន ជាម្យួនឹ្កូនប្បរស្របស់្គាត់ន ម្ េះ ប្បភាព ជា
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ។ គាត់និ្កូនប្បរស្ នាត់នា្់អ ក្រប្រាំលអីជានរៀ្រាល់នលៃ និ្ នតល់អនកដ្ ត្ ាំស្ាមាន ក់ ដ្ល់
ប្រស្ថទ នដី្ម្បនីធវីម្ាូបស្ប្មាប់ពិធីបូជាយញ្ញ។ ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ប្បភាព ទទលួស្ិទធិដត ច់មុ្ខកនុ្ការនធវីពិធី
បូជាយញ្ញចាំនពាេះប្ពេះស្ិវលិ ា្ននប្រស្ថទកនទប់។  

ម្ន ស្ត្នទណី្និ្កូនប្បរស្រនថាវ យដ្ល់ប្ពេះអាទិនទពនូវ រតនៈ, មាស្, ប្រក់, នគា, ប្កបី, ខុ្ាំ
បនប្មី្ប្បរស្ប្ស្ី។ ពកួនគរនទិញដី្ដប្ស្និ្ដី្េូមិ្ពីម្នុស្សជានប្ចីន។ 

ប្ពេះករុ្ប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ មានប្ពេះរាជបញ្ហា ឲ្យអនកប្គប់ប្គ្ប្រស្ថទអនកបួស្ វាស់្ដី្េូមិ្
និ្ពិនិតយប្ទពយស្ម្បតតិដដ្លប្តូវថាវ យនៅប្ពេះអាទិនទព (ប្ពេះស្ិវៈ, ប្ពេះវសិ្ណុ និ្ ប្ពេះនា្ស្រស្វតី) និ្ 

                                                           
Nouvelles inscriptions du Cambodge, II & III, Traduites et éditées par Saveros Pou, (Paris : École française 
d’Etrême-Orient), 2001, pp. 240-259។ 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

នរេះបនងាា លប្ពាំដី្។ ប្ពេះរាជាបញ្ញតតិមិ្នឲ្យម្ស្ត្នតីមូ្លោឋ ន្យក ម្នុស្ស, ប្ទពយធន, េូមិ្អាករ ដដ្លជា
តងាវ យរបស់្ នោកប្ស្ី ម្ន ស្ត្នទណី្ និ្ កូនប្បរស្ នឡយី។ នោកប្ស្ី ម្ន ស្ត្នទណី្ រនទូលថាវ យប្ពេះ
រាជាថា េូមិ្អាករនិ្ប្ទពយដដ្លគាត់មាន ១ភាគស្ប្មាប់ថាវ យប្ពេះអាទិនទព ១ភាគនទៀតស្ប្មាប់កូន
នៅគាត់ ដដ្លបនប្មី្ប្ពេះរាជការ នដី្ម្បចិីញ្ច ឹម្ជីវតិ។ គាត់បញ្ហា ក់បញ្ហា ននេះចាំនួន២ដ្្កនុ្ស្ិោចារកឹ។ 
បនាទ ប់ម្កគាត់បដនាម្នទៀតថា របស់្ប្ទពយដដ្លមិ្នប្តូវរនស្រនស្រនរៀបរាប់កនុ្ស្ិោចារកឹ គឺស្ប្មាប់
កូននៅគាត់ រឯីរបស់្ប្ទពយដដ្លរនស្រនស្រនរៀបរាប់កនុ្ស្ិោចារកឹ គឺស្ប្មាប់អាទិនទព ។ 

នៅចុ្នប្កាយ គឺប ត្ ស្ថ។ គាត់សូ្ម្ឲ្យអនកដដ្លនធវីឲ្យចនប្មី្នដ្ល់ការបូជាទាា្ំ ឡាយចាំនពាេះ
ប្ពេះអាទិនទព ទទលួរននលបុណ្យពាក់ក ត្ ល មាននស្ចកតីសុ្ខត្ថម្បាំណ្្ប្រថាន  ត្ថា្ំ ពីនោកននេះ
រ ូតដ្ល់បរនោក ដ្រាប្ប្ពេះអាទិតយនិ្ប្ពេះចស្ត្នទនៅដតមាន គឺនស្ថយនស្ចកតីសុ្ខជានិចច។ ចាំនពាេះ
អនក លួចឆក់ ឬ ប៉ាេះពាល់អនកបនប្មី្, មាស្, ប្រក់, របស់្របរ ដដ្លបូជាដ្ល់ប្ពេះអាទិនទព សូ្ម្ឲ្យអនកននាេះ
នស្ថយនស្ចកតីទុកខ ដ្រាប្ប្ពេះអាទិតយនិ្ប្ពេះចស្ត្នទនៅដតមាន គឺនស្ថយនស្ចកតីទុកខជានិចច។ 

ករណីសិកាទី១១៖ ការប្ចតូ្ប្សូវនិងការដករផ្គោ លប្រំដីន្ប្សអ្នកដទទ 
នរឿ្កតីម្យួននេះទាក់ទ្នឹ្ការនាាំម្នុស្សនៅប្ចូតប្ស្ូវនលីដី្អនកដ្នទនិ្ការដ្កបនងាា លស្មាា ល់

ប្ពាំដី្ដប្ស្របស់្មាច ស់្ដប្ស្ដលម្នទៀត។ នយី្ រនប្ស្្់ដ្ាំនណី្រនរឿ្ននេះ នោយរនដប្បស្ប្មួ្លពីស្ិោ
ចារកឹ អនកត្ថចារកឹ K.181 នខតតប្ពេះវហិារ។ ស្ិោចារកឹននេះមានកាលបរនិចឆទស្ាិតកនុ្ស្តវតសរទី៍១០ នៅ
កនុ្រាជយប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ (៩៤៤-៩៦៨ គ.ស្.)។ 

ប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ មានប្ពេះរាជបញ្ហា ឲ្យតុោកាត់កតីនរឿ្ខា្នលីនោយស្ថរបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ 
វរីេកតិគរជាិត។ នោក ជាអេិរលប្ស្រក វរីបុរៈ។ នោករននប្បីម្នុស្សឲ្យនៅប្ចូតប្ស្ូវនិ្ដ្កបនងាា លដី្
ម្យួកដនា្ដដ្លរននរេះបនងាា លត្ថម្ប្ពេះរាជបញ្ហា ។  

ប្បវតតិននដី្ននេះ គឺ ដ្ាំបូ្នឡយី មានម្ស្ត្នតី២នាក់ន ម្ េះ ប្ស្ ី វនីរស្ត្នទវម៌្មៈ និ្ ប្ស្ី នឫនបស្ត្នាទ រមិ្លនៈ 
រនទិញជាប្ទពយពីបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ ងាច នដី្ម្បជូីនដី្ននេះដ្ល់ប្គូនេា្មាន ក់ន ម្ េះ ចូ និ្ ប្ករម្ប្គួស្ថរ 
ន យី ប្ពម្ ទាា្ំ រនសុ្ាំប្ពេះរាជបញ្ហា នរេះប្ពាំដី្ន្។ គឺេូមិ្ខា្នលីននេះន យីដដ្លនោកអេិរល
ប្ស្រករនបាំពាន។ តុោការរនស្ថកស្ួរ។ នោក អេិរលប្ស្រករនទទលួកាំ ុស្ថា គាត់រន
ប្បប្ពឹតតដូ្ចការនចាទដម្ន ដត មានស្ថកសមីាន ក់ន ម្ េះ អប្មឹ្ត រនប្រប់តុោការថា ដី្ដដ្លនោក
អេិរលប្ស្រកខា្នលីនប្បីនគឲ្យនៅដ្កបនងាា លននាេះ គឺជាដី្ស្ាិតនៅកដនា្ននស្នទ។  

ជាចុ្នប្កាយ តុោការរនពិន័យនោកអេិរល ប្ស្រករូបននេះជា មាស្១០តម្ាឹ្ ន យី បអូន
របស់្គាត់ដដ្លបញ្ហា ឲ្យនគនៅប្ចូតប្ស្ូវ នៅដី្ននាេះប្តូវវាយខន្ចាំននួ១០២នតត  ចាំដណ្កស្ថកស ី ដដ្លនត
ល់ចនម្ាីយខុស្ការពិត ប្តូវទទលួនទាស្នោយប្តូវវាយខន្ចាំនួន១០២នតត ដដ្រ។ ចាំនពាេះបុរស្មាន ក់នទៀត
ន ម្ េះ បិត ដដ្លនាាំគនីគាន នៅប្ចូតប្ស្ូវននាេះក៏ប្តូវពិន័យន្ដដ្រ។ ប្ពេះរាជានិ្តុោការរននតល់យុតតិធម៌្
និ្ស្នប្ម្ចប្បគល់ដី្ជូនមាច ស់្នដី្ម្វញិ។ 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

នរេះបនងាា លប្ពាំដី្។ ប្ពេះរាជាបញ្ញតតិមិ្នឲ្យម្ស្ត្នតីមូ្លោឋ ន្យក ម្នុស្ស, ប្ទពយធន, េូមិ្អាករ ដដ្លជា
តងាវ យរបស់្ នោកប្ស្ី ម្ន ស្ត្នទណី្ និ្ កូនប្បរស្ នឡយី។ នោកប្ស្ី ម្ន ស្ត្នទណី្ រនទូលថាវ យប្ពេះ
រាជាថា េូមិ្អាករនិ្ប្ទពយដដ្លគាត់មាន ១ភាគស្ប្មាប់ថាវ យប្ពេះអាទិនទព ១ភាគនទៀតស្ប្មាប់កូន
នៅគាត់ ដដ្លបនប្មី្ប្ពេះរាជការ នដី្ម្បចិីញ្ច ឹម្ជីវតិ។ គាត់បញ្ហា ក់បញ្ហា ននេះចាំនួន២ដ្្កនុ្ស្ិោចារកឹ។ 
បនាទ ប់ម្កគាត់បដនាម្នទៀតថា របស់្ប្ទពយដដ្លមិ្នប្តូវរនស្រនស្រនរៀបរាប់កនុ្ស្ិោចារកឹ គឺស្ប្មាប់
កូននៅគាត់ រឯីរបស់្ប្ទពយដដ្លរនស្រនស្រនរៀបរាប់កនុ្ស្ិោចារកឹ គឺស្ប្មាប់អាទិនទព ។ 

នៅចុ្នប្កាយ គឺប ត្ ស្ថ។ គាត់សូ្ម្ឲ្យអនកដដ្លនធវីឲ្យចនប្មី្នដ្ល់ការបូជាទាា្ំ ឡាយចាំនពាេះ
ប្ពេះអាទិនទព ទទលួរននលបុណ្យពាក់ក ត្ ល មាននស្ចកតីសុ្ខត្ថម្បាំណ្្ប្រថាន  ត្ថា្ំ ពីនោកននេះ
រ ូតដ្ល់បរនោក ដ្រាប្ប្ពេះអាទិតយនិ្ប្ពេះចស្ត្នទនៅដតមាន គឺនស្ថយនស្ចកតីសុ្ខជានិចច។ ចាំនពាេះ
អនក លួចឆក់ ឬ ប៉ាេះពាល់អនកបនប្មី្, មាស្, ប្រក់, របស់្របរ ដដ្លបូជាដ្ល់ប្ពេះអាទិនទព សូ្ម្ឲ្យអនកននាេះ
នស្ថយនស្ចកតីទុកខ ដ្រាប្ប្ពេះអាទិតយនិ្ប្ពេះចស្ត្នទនៅដតមាន គឺនស្ថយនស្ចកតីទុកខជានិចច។ 

ករណីសិកាទី១១៖ ការប្ចតូ្ប្សូវនិងការដករផ្គោ លប្រំដីន្ប្សអ្នកដទទ 
នរឿ្កតីម្យួននេះទាក់ទ្នឹ្ការនាាំម្នុស្សនៅប្ចូតប្ស្ូវនលីដី្អនកដ្នទនិ្ការដ្កបនងាា លស្មាា ល់

ប្ពាំដី្ដប្ស្របស់្មាច ស់្ដប្ស្ដលម្នទៀត។ នយី្ រនប្ស្្់ដ្ាំនណី្រនរឿ្ននេះ នោយរនដប្បស្ប្មួ្លពីស្ិោ
ចារកឹ អនកត្ថចារកឹ K.181 នខតតប្ពេះវហិារ។ ស្ិោចារកឹននេះមានកាលបរនិចឆទស្ាិតកនុ្ស្តវតសរទី៍១០ នៅ
កនុ្រាជយប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ (៩៤៤-៩៦៨ គ.ស្.)។ 

ប្ពេះរទ រានជស្ត្នទវរ មន័ មានប្ពេះរាជបញ្ហា ឲ្យតុោកាត់កតីនរឿ្ខា្នលីនោយស្ថរបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ 
វរីេកតិគរជាិត។ នោក ជាអេិរលប្ស្រក វរីបុរៈ។ នោករននប្បីម្នុស្សឲ្យនៅប្ចូតប្ស្ូវនិ្ដ្កបនងាា លដី្
ម្យួកដនា្ដដ្លរននរេះបនងាា លត្ថម្ប្ពេះរាជបញ្ហា ។  

ប្បវតតិននដី្ននេះ គឺ ដ្ាំបូ្នឡយី មានម្ស្ត្នតី២នាក់ន ម្ េះ ប្ស្ ី វនីរស្ត្នទវម៌្មៈ និ្ ប្ស្ី នឫនបស្ត្នាទ រមិ្លនៈ 
រនទិញជាប្ទពយពីបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ ងាច នដី្ម្បជូីនដី្ននេះដ្ល់ប្គូនេា្មាន ក់ន ម្ េះ ចូ និ្ ប្ករម្ប្គួស្ថរ 
ន យី ប្ពម្ ទាា្ំ រនសុ្ាំប្ពេះរាជបញ្ហា នរេះប្ពាំដី្ន្។ គឺេូមិ្ខា្នលីននេះន យីដដ្លនោកអេិរល
ប្ស្រករនបាំពាន។ តុោការរនស្ថកស្ួរ។ នោក អេិរលប្ស្រករនទទលួកាំ ុស្ថា គាត់រន
ប្បប្ពឹតតដូ្ចការនចាទដម្ន ដត មានស្ថកសមីាន ក់ន ម្ េះ អប្មឹ្ត រនប្រប់តុោការថា ដី្ដដ្លនោក
អេិរលប្ស្រកខា្នលីនប្បីនគឲ្យនៅដ្កបនងាា លននាេះ គឺជាដី្ស្ាិតនៅកដនា្ននស្នទ។  

ជាចុ្នប្កាយ តុោការរនពិន័យនោកអេិរល ប្ស្រករូបននេះជា មាស្១០តម្ាឹ្ ន យី បអូន
របស់្គាត់ដដ្លបញ្ហា ឲ្យនគនៅប្ចូតប្ស្ូវ នៅដី្ននាេះប្តូវវាយខន្ចាំននួ១០២នតត  ចាំដណ្កស្ថកស ី ដដ្លនត
ល់ចនម្ាីយខុស្ការពិត ប្តូវទទលួនទាស្នោយប្តូវវាយខន្ចាំនួន១០២នតត ដដ្រ។ ចាំនពាេះបុរស្មាន ក់នទៀត
ន ម្ េះ បិត ដដ្លនាាំគនីគាន នៅប្ចូតប្ស្ូវននាេះក៏ប្តូវពិន័យន្ដដ្រ។ ប្ពេះរាជានិ្តុោការរននតល់យុតតិធម៌្
និ្ស្នប្ម្ចប្បគល់ដី្ជូនមាច ស់្នដី្ម្វញិ។ 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

នយី្ សូ្ម្ប្ស្្់ដ្ាំនណី្រនរឿ្កតីដី្ធាីម្ួយនទៀតត្ថម្រយៈការដប្បស្ប្មួ្លពីស្ិោចារកឹអូរស្ថម ច់ នខតត
ឧតតរមានជ័យ Ka.18។ ស្ិោចារកឹននេះមានកាលបរនិចឆទស្ាិតកនុ្ស្តវតសរទី៍១២ នៅកនុ្រាជយប្ពេះរទ 
សូ្រយវរ មន័ទី២ (១១១៣-១១៥០គ.ស្.)។ 

ដ្ាំនណី្រនរឿ្មានដូ្ចតនៅ នាប្គិស្តស្ករាជ១១១២ ម្ស្ត្នតីជាន់ខពស់្មាន ក់ន ម្ េះ ប្ពេះកាំដស្ត្ ប្ស្ី
លកសមបិតិវរ មន័ រនទិញេូមិ្មាត់ចងាវ ពីបុរស្មាន ក់ន ម្ េះ ជូ នៅប្បឡាយ ប្មឹ្តកធន នោយនោេះដូ្រគាន
ជាម្យួនឹ្របស់្ម្ួយចាំនួន។ ស្ិោចារកឹមានបញ្ហា ក់ចាស់្ពីប្ពាំប្បទល់ដី្េូមិ្ននេះថាជាប់នឹ្េូមិ្
្ៗ។ គរួកត់ស្មាា ល់ថា នៅខា្នជី្េូមិ្មាត់ចងាវ ននេះ មានេូមិ្ម្ួយជាកម្មស្ិទធិរបស់្កាំដស្ត្ ជលវនធ។ 

ម្កដ្ល់ប្គិស្តស្ករាជ១១១៣ ទាំនាស់្រននកីតនឡី្ នោយស្ថរម្ស្ត្នតីមាន ក់ន ម្ េះ កាំដស្ត្ ម្លួ
យ, នោយអា្អាំ្ច, រននប្បីម្នុស្សឲ្យនៅប្ចូតប្ស្ូវនៅេូមិ្ប្ពេះពនួក។ េូមិ្ននេះក៏ជារបស់្ប្ពេះកាំដស្ត្ 
ប្ស្ីលកសមបិតិវរ មន័ ដដ្រ។ កាំដស្ត្ ម្លួយ រនឲ្យេូមិ្ប្ពេះពនួកនៅបុរស្ន ម្ េះ ជូ។ ប្ពេះកាំដស្ត្ ប្ស្ីលកសមបិ
តិវរ មន័ រនទូលប្ពេះរាជាប្គប់ដ្ាំនណី្រនដី្ម្ទ្ននប្បវតតិរបស់្េូមិ្ប្ពេះពនួកននេះ។ នប្កាយពីប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័
ទី២ប្ទ្់ប្ជាបន យី ប្ទ្់ពិនរាធយ៉ា ្ខាា ា្ំ  ន យី ប្ទ្់បងាា ប់តុោការ, ដដ្លស្ម័្យននាេះ នគនៅថា «
ប្ពេះស្ភា» (ឬ «ប្វេះស្ភា» ត្ថម្ស្ិោចារកឹ), វនិិចឆ័យនរឿ្កតនីនេះ។ ស្មាស្ភាពននអ ា្ជាំនុាំជប្ម្េះមាន 
ប្ពេះកាំដស្ត្ ស្ិវរទ ជាប្បធានតុោការកប្មិ្ត៣, ប្ពេះកាំដស្ត្អញ គិររិទ ជាប្បធានតុោការកប្មិ្ត២ 
និ្ កាំដស្ត្ កុតិ រុ្ ជាម្ស្ត្នតីដននកគុណ្នទាស្កប្មិ្ត២។ 

តុោការរនស្នប្ម្ចឲ្យ បុរស្ន ម្ េះ ជូ ចាញ់កតីប្ពេះកាំដស្ត្ ប្ស្ីលកសមបិតិវរ មន័ និ្ បងាា ប់ឲ្យនគ
ោក់ប្ចវាក់ន ម្ េះ ជូ ននេះ។ បុរស្ន ម្ េះ ជូ រនថាវ យប្ទពយនដី្ម្បសុី្ាំរស់្ជីវតិ ន យី ប្បគល់កម្មស្ិទធិេូមិ្
ប្ពេះពនួកនៅប្ពេះកាំដស្ត្ ប្ស្ីលកសមបិតិវរ មន័វញិ។ 

នប្កាយម្ក ប្ពេះរាជារនថាវ យេូមិ្ប្ពេះពនួកចាំនពាេះប្ពេះអាទិនទពស្ិវលិ ា្ដដ្លមានកម្ពស់្១២
 តា នៅមាទធា-នទស្។ ប្ពេះអ ា្រនប្ត្ថស់្បងាា ប់ នស្ត្អញ េវនាទិតយ ជាម្ស្ត្នតីតុោការ និ្ ម្ស្ត្នតីនសុ្ីប
អន ក្តកប្មិ្តបី១រូប ឲ្យនៅនាាំចាស់្ទុាំនិ្អនកប្គប់ប្គ្ម្នុស្សប្បរស្កនុ្េូមិ្ប្ពេះពនួកចាំននួ៤នាក់ម្កនធវីជា
ស្ថកសកីនុ្ការនរេះបនងាា លប្ពាំដី្េូមិ្ននេះ។ នលីស្ពីននេះ ប្ពេះបរម្រាជារន«សូ្ម្»កាំដស្ត្ ជលវនធ ដដ្ល
មានេូមិ្ជាប់នឹ្េូមិ្ប្ពេះពនួកននេះឲ្យចូលរមួ្ការនរេះបនងាា លប្ពាំដី្ននាេះន្។ 

ករណីសិកាទី១២៖ ការសុទំទូលស្គោ ល់ភារជាមាច ស់កមមសិទធិតាមរយៈតុ្ ការ 
ស្ិោចារកឹនគាកនពាធិ៍ននប្ករម្ប្រស្ថទនគាកនពាធិ៍ ស្ាិតនៅខា្នជី្ររាយណ៍្ខា្លិច នខតត

នស្ៀម្រាប គ.ស្.៩៧៩ នរៀបរាប់ពីបណ្តឹ ្របស់្ម្ស្ត្នតីមាន ក់មានជា នខាា ញពល ន ម្ េះ ប្តវា្៑ប្វា មណ្ 
(ប្តពាា្ំ ប្ពា មណ៍្) នៅតុោការ(នៅស្ម្័យននាេះ នគនៅថា រាជស្ភា) សុ្ាំឱ្យវាស់្ដវ្ដី្និ្ទទលួ
ស្ថា ល់កម្មស្ិទធិដី្ធាីដដ្លខាួនមាន។ មាននស្ចកតីស្នប្ម្ចរបស់្តុោការ (ប្វេះអាកឞណ្) ដ្ល់ម្ស្ត្នតី
តុោការនិ្អនកពាក់ព័នធម្ួយចាំននួអនុវតត។ ម្ស្ត្នតីនិ្អនកពាក់ព័នធទាា្ំ ននាេះមាន ប្ម្ត្ថញ៑ ប្ឝី បឫលិវសី្ត្នទ
បណ្ឌិ ត ជាគុណ្នទាឞទរឝី (អនកកាត់នស្ចកតីខុស្ប្តូវ), អនកលក់ គឺ វាប៑ នៅ និ្ វាប៑ វស៑ិ្ ជាធម៌ាម ធិការ
ណ្រល (អនកទទលួបនទុកនរឿ្បណ្តឹ ្), វាប៑ បិត៑ ជាតប្មួ្តអម្ឫតកធន (អនកកាប់ប្ទពយស្ម្បតិតអាទិ
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នទព), វាប៑ ធម៌ាចារយ ជាតប្មួ្តរងាវ ្៑កប្មិ្ត៣។ អនកទាា្ំ អស់្ប្តូវបាំនពញកាតពវកិចច កាំណ្ត់ប្ពេះដី្ន ម្ េះ 
អារាម្ និ្ នៅអនកដឹ្្ឮ(ស្ថកស)ីដដ្លមាន បុរុឞប្បធាន, ប្គាម្វ ឫធ និ្ ចាស់្ទុាំកនុ្ទិស្ទាា្ំ បនួនៅេូមិ្
ននាេះឱ្យម្កចូលរមួ្កិចចការកាំណ្ត់ប្ពាំដី្ជូននោកម្ស្ត្នតី ប្តពាា្ំ ប្ពា មណ៍្។ នោក នៅ និ្ នោក វសិ្ ជា
អនកបងាា ញទីត្ថា្ំ ដី្នដី្ម្បនីរេះបនងាា លនៅទិស្ទាា្ំ បនួ (នជី្, តបូ្, លិច, នកីត) ន យី មាច ស់្កម្មស្ិទធ
គឺនោក ប្តពាា្ំ ប្ពា មណ៍្ ទូ្ស្ារជុាំវញិដី្ននាេះ។ ស្កម្មកាពវាស់្ដវ្និ្នរេះបនងាា លននេះប្តូវនធវីនៅ
ចាំនពាេះមុ្ខអនកពាក់ព័នធ។ 

នៅគ.ស្.១០០៤ នោក ប្តពាា្ំ ប្ពា មណ៍្ រនទិញដី្ដប្ស្ពីម្នុស្សម្យួចាំននួ។ ប្បហាក់
ប្បហាកដ់ លនឹ្ករណី្ខា្នលីដដ្រ អនកពាក់ព័នធនិ្អនកចូលរមួ្មាន មាច ស់្ដី្និ្អនកលក់ និ្ ម្ស្ត្នតីម្យួ
ចាំននួ៖ នស្តញ៑អញ៑ វទិាប្ឝម្ ជាប្បធានននអាចារយទាា្ំ ឡាយនិ្ជាប្បធានតុោការ, ប្ម្ត្ថញ៑ ជនយស្ត្នទ
បណ្ឌិ ត ជាអនកកាត់នស្ចកតីខុស្ប្តូវ, ប្ម្ត្ថញ៑  បឫលិវសី្ត្នទបណ្ឌិ ត ជាអនកសូ្ប្តគម្ាីរធម្មស្ថស្ត្ស្ត, ប្ម្ត្ថញ៑ នឫប
តីស្ត្នាទ ទិតា ជាអនកប្តួតនកម្បនប្មី្នៅប្ស្រក លបូ្ រមាា្ំ  និ្ វាប៑ ធម៌ាចារយ ជាតប្មួ្តរងាវ ្៑កប្មិ្ត៣។21

  
២.១- សោលនសោបាយរ ាបាល ីធាីសៅេម័យមុនអងារ 
 ប្បវតតិវទូិ នម្៉ាន លី វកីន រី ី រនស្ននិោឋ នទាក់ទ្នឹ្កម្មស្ិទធិដី្ធាីនៅស្ម្័យមុ្នអ ា្រថា ប្ពេះ
រាជាមិ្នមានភាពជាមាច ស់្កម្មស្ិទធិជាក់ោក់នលដីី្ធាីននាេះនទ។ នោយដនអកនលសី្ិោចារកឹ នោកកត់
ស្មាា ល់ថា ដី្ធាីដដ្លថាវ យប្ពេះអាទិនទពឬប្ពេះវហិារ ឬ ដី្ធាីដដ្លនោេះដូ្រគាន  នោយ នរ៉ា ញ, ប្ម្ត្ថញ និ្ 
ម្ស្ត្នតីដ្នទនទៀតននាេះ មិ្នដម្នជារបស់្ដទ ល់ខាួនននាេះនទ ប៉ាុដនត ជារបស់្ស្ គម្ន៍ឬអនកដដ្លស្ាិតនប្កាម្
អាំ្ចរបស់្ នរ៉ា ញ, ប្ម្ត្ថញ, កុរាក ជានដី្ម្។22 
២.២- សោលនសោបាយរ ាបាល ីធាីសៅេម័យអងារ 

កម្មស្ិទធិដី្ធាីមានលកខណ្ៈចាស់្ោស់្នៅស្ម្័យអ ា្រ។ កនុ្ការកាន់កាប់ននេះ នគស្ន ក្តន ញី
មានមានមូ្លោឋ នបីដដ្លបញ្ហា ក់ភាពជាមាច ស់្នលដីី្ធាី។ មូ្លោឋ នទីម្យួ គឺ ការទិញដូ្រឬលក់រវា្ភាគី
អនកលក់អនកដូ្រនិ្អនកទិញ, មូ្លោឋ នទីពីរ គឺ ការវាស់្ចារនលលីមចារកឹពី ន ម្ េះម្នុស្សដដ្លទាក់ទ្ វតាុ
ដដ្លប្តូវរនយកម្កនធវីម្នធារយននការនោេះដូ្រឬទិញ និ្ ទីត្ថា្ំ ឬប្ពាំប្បទល់បញ្ហា ក់ទីត្ថា្ំ , មូ្លដ្ ្
ឋានបី គឺ ការទទលួស្ថា ល់របស់្តុោការដដ្នដី្នលកីារនោេះដូ្រឬទិញលក់ននាេះ។ កនុ្ករណី្ពិនស្ស្ 
មាច ស់្កម្មស្ិទធិនឹ្ទទលួការបញ្ហា ក់នូវស្ិទធិពីប្ពេះរាជាកនុ្ការកាន់កាប់ដី្ធាីននាេះអស់្ម្យួពូជអម្បូររបស់្
ខាួន ដដ្លត្ថម្ស្ិោចារកឹ មានន័យមាច ស់្ដី្ននាេះអាចនឹ្កាន់កាប់ដី្របស់្ខាួនរ ូត«ដ្រាប្ប្ពេះ
អាទិតយប្ពេះចនទនៅដតមាន»។ 

                                                           
21 Coedès Georges, Dupont Pierre. Les inscriptions du Pràsàt Kôk Pô. In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-

Orient. Tome 37, 1937. pp. 379-413; R. C. Majumdar, Inscriptions of Kambuja, (Calcutta: The Asiatic Society, 
1953), pp. 311-319. 

22 Michael Vickery, Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia: The 7th-8th Centuries, (Tokyo: The 
Centre for East Asian Cultural Studies for Unesco, The Toyo Bunko, 1998), p.299. 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

នទព), វាប៑ ធម៌ាចារយ ជាតប្មួ្តរងាវ ្៑កប្មិ្ត៣។ អនកទាា្ំ អស់្ប្តូវបាំនពញកាតពវកិចច កាំណ្ត់ប្ពេះដី្ន ម្ េះ 
អារាម្ និ្ នៅអនកដឹ្្ឮ(ស្ថកស)ីដដ្លមាន បុរុឞប្បធាន, ប្គាម្វ ឫធ និ្ ចាស់្ទុាំកនុ្ទិស្ទាា្ំ បនួនៅេូមិ្
ននាេះឱ្យម្កចូលរមួ្កិចចការកាំណ្ត់ប្ពាំដី្ជូននោកម្ស្ត្នតី ប្តពាា្ំ ប្ពា មណ៍្។ នោក នៅ និ្ នោក វសិ្ ជា
អនកបងាា ញទីត្ថា្ំ ដី្នដី្ម្បនីរេះបនងាា លនៅទិស្ទាា្ំ បនួ (នជី្, តបូ្, លិច, នកីត) ន យី មាច ស់្កម្មស្ិទធ
គឺនោក ប្តពាា្ំ ប្ពា មណ៍្ ទូ្ស្ារជុាំវញិដី្ននាេះ។ ស្កម្មកាពវាស់្ដវ្និ្នរេះបនងាា លននេះប្តូវនធវីនៅ
ចាំនពាេះមុ្ខអនកពាក់ព័នធ។ 

នៅគ.ស្.១០០៤ នោក ប្តពាា្ំ ប្ពា មណ៍្ រនទិញដី្ដប្ស្ពីម្នុស្សម្យួចាំននួ។ ប្បហាក់
ប្បហាកដ់ លនឹ្ករណី្ខា្នលីដដ្រ អនកពាក់ព័នធនិ្អនកចូលរមួ្មាន មាច ស់្ដី្និ្អនកលក់ និ្ ម្ស្ត្នតីម្យួ
ចាំននួ៖ នស្តញ៑អញ៑ វទិាប្ឝម្ ជាប្បធានននអាចារយទាា្ំ ឡាយនិ្ជាប្បធានតុោការ, ប្ម្ត្ថញ៑ ជនយស្ត្នទ
បណ្ឌិ ត ជាអនកកាត់នស្ចកតីខុស្ប្តូវ, ប្ម្ត្ថញ៑  បឫលិវសី្ត្នទបណ្ឌិ ត ជាអនកសូ្ប្តគម្ាីរធម្មស្ថស្ត្ស្ត, ប្ម្ត្ថញ៑ នឫប
តីស្ត្នាទ ទិតា ជាអនកប្តួតនកម្បនប្មី្នៅប្ស្រក លបូ្ រមាា្ំ  និ្ វាប៑ ធម៌ាចារយ ជាតប្មួ្តរងាវ ្៑កប្មិ្ត៣។21

  
២.១- សោលនសោបាយរ ាបាល ីធាីសៅេម័យមុនអងារ 
 ប្បវតតិវទូិ នម្៉ាន លី វកីន រី ី រនស្ននិោឋ នទាក់ទ្នឹ្កម្មស្ិទធិដី្ធាីនៅស្ម្័យមុ្នអ ា្រថា ប្ពេះ
រាជាមិ្នមានភាពជាមាច ស់្កម្មស្ិទធិជាក់ោក់នលដីី្ធាីននាេះនទ។ នោយដនអកនលសី្ិោចារកឹ នោកកត់
ស្មាា ល់ថា ដី្ធាីដដ្លថាវ យប្ពេះអាទិនទពឬប្ពេះវហិារ ឬ ដី្ធាីដដ្លនោេះដូ្រគាន  នោយ នរ៉ា ញ, ប្ម្ត្ថញ និ្ 
ម្ស្ត្នតីដ្នទនទៀតននាេះ មិ្នដម្នជារបស់្ដទ ល់ខាួនននាេះនទ ប៉ាុដនត ជារបស់្ស្ គម្ន៍ឬអនកដដ្លស្ាិតនប្កាម្
អាំ្ចរបស់្ នរ៉ា ញ, ប្ម្ត្ថញ, កុរាក ជានដី្ម្។22 
២.២- សោលនសោបាយរ ាបាល ីធាីសៅេម័យអងារ 

កម្មស្ិទធិដី្ធាីមានលកខណ្ៈចាស់្ោស់្នៅស្ម្័យអ ា្រ។ កនុ្ការកាន់កាប់ននេះ នគស្ន ក្តន ញី
មានមានមូ្លោឋ នបីដដ្លបញ្ហា ក់ភាពជាមាច ស់្នលដីី្ធាី។ មូ្លោឋ នទីម្យួ គឺ ការទិញដូ្រឬលក់រវា្ភាគី
អនកលក់អនកដូ្រនិ្អនកទិញ, មូ្លោឋ នទីពីរ គឺ ការវាស់្ចារនលលីមចារកឹពី ន ម្ េះម្នុស្សដដ្លទាក់ទ្ វតាុ
ដដ្លប្តូវរនយកម្កនធវីម្នធារយននការនោេះដូ្រឬទិញ និ្ ទីត្ថា្ំ ឬប្ពាំប្បទល់បញ្ហា ក់ទីត្ថា្ំ , មូ្លដ្ ្
ឋានបី គឺ ការទទលួស្ថា ល់របស់្តុោការដដ្នដី្នលកីារនោេះដូ្រឬទិញលក់ននាេះ។ កនុ្ករណី្ពិនស្ស្ 
មាច ស់្កម្មស្ិទធិនឹ្ទទលួការបញ្ហា ក់នូវស្ិទធិពីប្ពេះរាជាកនុ្ការកាន់កាប់ដី្ធាីននាេះអស់្ម្យួពូជអម្បូររបស់្
ខាួន ដដ្លត្ថម្ស្ិោចារកឹ មានន័យមាច ស់្ដី្ននាេះអាចនឹ្កាន់កាប់ដី្របស់្ខាួនរ ូត«ដ្រាប្ប្ពេះ
អាទិតយប្ពេះចនទនៅដតមាន»។ 

                                                           
21 Coedès Georges, Dupont Pierre. Les inscriptions du Pràsàt Kôk Pô. In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-

Orient. Tome 37, 1937. pp. 379-413; R. C. Majumdar, Inscriptions of Kambuja, (Calcutta: The Asiatic Society, 
1953), pp. 311-319. 

22 Michael Vickery, Society, Economics, and Politics in Pre-Angkor Cambodia: The 7th-8th Centuries, (Tokyo: The 
Centre for East Asian Cultural Studies for Unesco, The Toyo Bunko, 1998), p.299. 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

នដី្ម្បយីល់ស្ថា នភាពននការប្គប់ប្គ្ដី្នៅស្ម្័យអ ា្រ នគគបបយីល់បនចចកស្ពទខាេះនៅស្ម្័យ
ននាេះដដ្លនគនប្បីស្មាា ល់ឬស្ប្មាប់ដចករដ្ឋរលដដ្នដី្, ពាកយទាា្ំ ននាេះគឺ ប្គាម្, ប្បមាណ្, ប្ស្រក, វឞិយ ។ 
អនកប្ស្ថវប្ជាវរនកត់ស្មាា ល់ន ញីថា ប្បមាណ្អាចមានធាំនិ្ប្គបដ្ណ្ត ប់នលបី្ស្រក។ នពលខាេះ ប្គាម្
ប្តូវរននគនប្បីនោយមានន័យប្បហាកប់្បដ លនឹ្ប្ស្រក ដូ្ចជា ប្គាម្វនិេទ ឬ ប្ស្រកវនិេទ ។ នពលខាេះ 
ប្គាម្នប្ចីននតុ ាំគាន បន ក្ីតជាប្ស្រក ដូ្ចជាន ម្ េះថា ប្ស្រកតនប្តវ ិ្ ឞតិ ។ នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា ប្បមាណ្ននេះ
មានលកខណ្ៈជាការដប្ដចកតាំបន់ដី្ធាំៗប្គប់ដ្ណ្ត ប់នលី បុរៈ នទៀត ដូ្ចជា ប្ស្រកននទអាយន៑ប្វវយក៑
ប្បមាណ្ប្ឝីឥស្ត្នទបុរ (K. 105)។ បុរៈម្យួចាំននួអាចជាប្បមាណ្ឬវស័ិ្យ។ នៅស្ម្័យអ ា្រ មានបុរៈជា
នប្ចីនជាប្បមាណ្ដូ្ចជា ឝម្ាុ បុរ, នប្វវយក, ឥស្ត្នទបុរ (និ្ក៏ជា វឞិយ), ម្លយ្ ៑ (នប្កាយម្កកាា យជា វ ិ
ឞយ), ឧប្គបុរ, អនមា បុរ, េីម្បុរ, បុរនទរបុរ, នជ្វ ន ាំ, ប្បឝាននប្វរម្យត៑, នជ្តរាញ៑, បូវទិ៌ឝ, លនវា ។ ស្ថា ន
នាម្ខាេះជាវស័ិ្យដូ្ចជា វាធបុរ, ស្នទុ ក, ធនយបុរ, ស្្ខេះ ជានដី្ម្។23 
២.៣- សោលនសោបាយរ ាបាល ីធាីសៅេម័យមុនអងារនិងេម័យអងារ 

ត្ថម្ទិននន័យស្ិោចារកឹ នយី្ រនដឹ្្ពីការប្បកបកស្ិកម្មនៅស្ម្័យមុ្នអ ា្រនិ្ស្ម្័យអ ា្រ។ 
ការស្ិកាបញ្ហា ម្យួកនុ្ស្ ា្ម្ បញ្ហា ដ្នទនទៀតដដ្លពាក់ព័នធរននលចនឡី្ ។ ការស្ិកាទិដ្ឋភាពស្ ា្ម្
ននយរយទាក់ទ្នឹ្ដី្ធាីជាការស្ិកាមានលកខណ្ៈបរយិបនន ពីនប្ពាេះ វស័ិ្យននស្ៗកនុ្ទប្ម្្់
ស្្ាម្, នទាេះបចចុបបននកតី នៅអតីតកាលកតី, សុ្ទធដតមាននគាលនៅបនប្មី្ម្នុស្សកនុ្ស្្ាម្ននាេះ។ វាជាការ
ចាាំរច់ដដ្លនយី្ ប្តូវយល់ដឹ្្ដននកចាប់ដននកស្ថស្នានៅស្ម្័យកាលននាេះថាមានលកខណ្ៈដូ្ចនម្តច 
នទីបនយី្ អាចទាញនស្ចកតីស្ននិោឋ នម្យួមានរ ឹ្ មាាំ។ 
២.៣.១- ចាប់, មនុេស និង សាា ប័ន 

ស្ម្័យបុរាណ្មានចាប់ទមាា ប់នោយដឡកពីស្ម្័យបចចុបបនន ន យី ការប្បតិបតតិពីប្បនទស្ម្យួ
នៅប្បនទស្ម្យួក៏មានលកខណ្ៈនោយដឡកដដ្រ។ ត្ថម្ស្ិោចារកឹ នគដឹ្្អនកដឹ្កនាាំដខមរទាា្ំ ដននក
អា្ចប្កនិ្ធម្មចប្កមានចាំនណ្េះដឹ្្ដននកគម្ពីរ នវទ, នវទា ា្,24 បុរាណ្ៈ, សិ្ទាធ ន, តស្ត្នតៈ និ្ គម្ពីរ
ឥ ឌ្ ជានប្ចីននទៀត។ កនុ្ការប្គប់ប្គ្ដននកស្ថស្នា គម្ពីរនវទជាមូ្លោឋ ន ន យី កនុ្ការប្គប់ប្គ្រដ្ឋ 
គម្ពីរអាល៌ស្ថស្ត្ស្តនិ្ធម៌្ស្ថស្ត្ស្តជាមូ្លោឋ ន។ 

                                                           
23 Sachchidanand SAHAI, Les institutions politiques et l’organisation administrative du Cambodge ancient (VIe-XIIIe 

siècle), (Paris : EFEO, 1970), pp. 71-79. 
24 សិ្ោចារកឹត្ថា្ំ ប្ក្ ប្ស្រកនជី្នប្ព នខតតកាំព្ច់ាម្ បញ្ហា កពី់ប្ពា មណ៍្មាន កន់ ម្ េះ ធម្ស៌្ថវ មី្, កនុ្រាជយប្ពេះរទ ជយ័វរ មន័ទី១, ស្តវតសរ ៍
ទី៧, ជាអនកមានចាំនណ្េះដឹ្្ដននកគម្ពីរនវទនិ្នវទា ា្។ សិ្ោចារកឹប្រស្ថទ នគាកនពាធិ៍, ប្រ្ាB (K. 256), ខា្នជី្ររាយណ៍្ខា្
លិច, នខតតនស្ៀម្រាប, និយយពីប្ពា មណ៍្មាន កន់ៅស្តវតសរទី៍៩ន ម្ េះ ប្ឝី និវាស្កវទីិ១ ឬ បឫលិវសី្ត្នទបណ្ឌិ ត ជាប្ពេះរាជប្គបូ្ពេះរទ 
ជយ័វរ មន័ទី៣។ ប្ពា មណ៍្ននេះ មានចាំនណ្េះដឹ្្ដននកគម្ពីរ នវទ, នវយាករណ្ៈ, ចាកធ់ាុេះកនុ្ប្បពន័ធទស្សនវជិាា ។ សិ្ោចារកឹប្រស្ថទ 
បនាទ យប្សី្, ស្តវតសរទី៍១០, និយយពីកាតពវកិចចរបស្់អនកប្គបប់្គ្ប្រស្ថទដដ្លប្តូវទទលួនេ្ៀវនិ្ការសូ្ប្តគម្ពីរនវទមិ្នឈ្ប់
នោយស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ។ សិ្ោ-ចារកឹប្រស្ថទម្ ា្ោល៌នៅអ ា្រធាំ(K. 488)និយយពីប្ពា មណ៍្មាន ក ់ ជាភារទាវ ជនគាប្ត មានកាំនណី្ត
នៅនរបតិនទឝ, ដដ្លអនកប្រជ្ខាេះយលថ់ាប្តូវនឹ្ប្បនទស្េូមាបចចុបបនន, រននធវីដ្ាំនណី្រម្កកានប់្បនទស្កម្ពុជានៅស្តវតសរទី៍១២ 
នប្កាយពីដឹ្្ប្បនទស្ននេះមានអនកប្រជដ្ននកគម្ពីរនវទនប្ចីន។ គាតរ់នបន ក្ីតប្ករម្ប្គួស្ថរដ្៏ធាំម្យួនៅប្បនទស្កម្ពុជានៅស្ម្យ័អ ា្រ។ 
គាតម់ានរស្ន់ៅរ ូតដ្លអ់ាយុ១០៤ឆ្ន ាំ។ 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

អាល៌ស្ថស្ត្ស្តទាក់ទ្នឹ្ននយរយប្គប់ប្គ្ប្បនទស្។ គម្ពីរននេះនិយយពីតនួាទីរបស់្ ប្ពេះ
រាជា, ម្ស្ត្នតីនស្នាបតី, រាជវ្ានុវ្ស និ្ បពវជិត; ការពារពាណិ្ជាករស្ិបបករ, ការោក់នទាស្ទណ្ឌ ននស
្ៗ; ការច្ស្ម្ព័នធនម្ប្តីជាម្យួនានាប្បនទស្, ស្ស្ត្ងាា ម្, ស្នតិភាព, ការប្បកាន់ជាំ រននយរយ; ...។25 
ធម៌្ស្ថស្ត្ស្តជាគម្ពីរចាប់ដដ្លនិយយពីការប្គប់ប្គ្រដ្ឋដដ្រ ប៉ាុដនត វាមានលកខណ្ៈលអិតលអន់ជា្ពិស្ថត រ
ជា្បរយិបននជា្និ្មានបុរាណ្ភាពជា្។26 

ត្ថម្ស្ិោចារកឹដខមរ កនុ្ការកាត់កតី «រាជស្ភា»ជាតុោការ។ តុោការស្នប្ម្ចកតីនោយអនុវតត
ត្ថម្គម្ពីរធម្មស្ថស្ត្ស្តដដ្លនយី្ អាចនិយយរនមានម្ស្ត្នតីចាប់ដដ្លមានចាំនណ្េះដឹ្្នលគីម្ពីរននេះចូល
រមួ្ត្ថម្តប្មូ្វការរបស់្តុោការ។ គរួកត់ស្មាា ល់ប្ត្់ចាំណុ្ចននេះថា ត្ថម្ស្ិោចារកឹ ចាំនណ្េះដឹ្្របស់្
បុពវជនដខមរស្ម្័យបុរាណ្មានគម្ាីរភាពនលីគម្ពីរធម្មស្ថស្ត្ស្ត។ នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា កនុ្វស័ិ្យចាប់ឬ
តុោការស្ម្័យននាេះ នគទាម្ទារចាាំរច់មានអនកជាំនាញខា្ដននកធម្មស្ថស្ត្ស្ត ពីនប្ពាេះ វាជាចាប់នគាល
កនុ្ការកាត់នស្ចកតី។27 

                                                           
25 Cf. Kaultiya’s Arthashastra, Trans. R. Shamasastry. Bangalore: Government Press, 1915. 
26 Cf. Pandurang Vaman Kane, History of Dhamrmaśastra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India), 

Vol. I, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1930, p. 9. នគពិរកនឹ្កាំណ្តឱ់្យរនចាស្ោ់ស្់ពីកាលបរនិចឆទ
របស្គ់ម្ពីរធម្ស៌្ថស្ត្ស្តនិ្អលស៌្ថស្ត្ស្ត ន យី វាកដូ៏្ចគាន នឹ្គម្ពីរបុរាណ្ម្យួចាំននួដដ្រ ពីនប្ពាេះ ជាទីនៅ នគដឹ្្ត្ថម្រយៈស្ាំនណ្ររបស្់
អនកនិពនធ្មាន ក់។ នទាេះយ៉ា ្្កតី នដី្ម្បជីានគាលកនុ្ការសិ្កា នយី្ ដនអកនលីការប្ស្ថវប្ស្ថវរបស្ន់ោកបណ្ឌិ ត Pandurang 
Vaman Kane ដដ្លរននធវីជាកាលបបវតតិស្ប្មាបត់្ថម្ោនប្បវតតិននគម្ពីរឥ ឌ្ ម្យួចាំននួ (Cf. pp. xvii-xxiii)៖ 

ស្ ស្សវតសរទី៍៥‒ស្ ស្សវតសរទី៍២មុ្នគ.ស្.ជា នវទ; ស្.វ.ទី៩‒ស្.វ.ទី៦មុ្នគ.ស្. និរកុត, ស្.វ.ទី៩មុ្នគ.ស្.‒ស្.វ.ទី៥មុ្ន  
គ.ស្. នប្ៅតសូ្ប្ត; ស្.វ.ទី៧ដ្ល់ស្.វ.ទី៤មុ្នគ.ស្. ធម្សូ៌្ប្តរបស្ ់នៅតម្, អាបស្តម្ព, ន ធាយនៈ, វសិ្ស្ា និ្ គឫ យសូ្ប្តរបស្ ់
ររស្ករៈ និ្ អនកនិពនធដ្នទនទៀត; ស្.វ.ទី៦មុ្នគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៣មុ្នគ.ស្. រណិ្និ; ស្.វ.ទី៦មុ្នគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៣មុ្នគ.ស្. បូវមិ៌្-
ម្ាំស្សូ្ប្តរបស្ ់នជមិ្និ;  ស្.វ.ទី៤មុ្នគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី២ននគ.ស្. អាលស៌្ថស្ត្ស្តរបស្ ់នៅតិលយ; ឆ្ន ាំ១៥០មុ្នគ.ស្. ម្ហាភាឞសរបស្ ់   ប
តញ្ា លិ; ស្.វ.ទី៣មុ្នគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី២ននគ.ស្. ម្នុស្មរតិ; ស្.វ.ទី២ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៤មុ្នគ.ស្. យជ្វលកយស្មរតិ; ស្.វ.ទី២នន គ.
ស្. ‒ស្.វ.ទី៤ននគ.ស្. វសិ្ណុធម្សូ៌្ប្ត; ស្.វ.ទី២ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៥ននគ.ស្. នារទស្មរតិ; ស្.វ.ទី៣ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៦ននគ.ស្. ឝពរ 
របស្ន់ជមិ្និ; ស្.វ.ទី៤ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៦ននគ.ស្. ពឫ ស្បតិស្មរតិ ស្តីពី វយវហារ; ស្.វ.ទី៤ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្. មានគម្ពីរបុរា
ណ្ៈម្យួចាំននួដូ្ចជា វាយុ, វសិ្ណុ,  មាកន៌នទយៈ, ម្តសយ, កូម្;៌ ស្.វ.ទី៥ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៧មុ្នគ.ស្. កាតាយនស្មរតិ ស្តីពី វយវហារ; 
ស្.វ.ទី៥ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្. កាម្នទ កីយនីតិស្ថរ; ស្.វ.ទី៦ននគ.ស្. ពឫ តស្ាំសិ្ត្ថ, ពឫ ជជាតក, បញ្ច សិ្ទាធ ន និ្ ស្ថន នដ្
ដ្នទនទៀតរបស្ ់វរា មិ្ រិៈ; ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្. កាទពរ ីនិ្  រស្ចរតិ របស្ ់ពានៈ; ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៨ននគ.ស្. នឝាា កវារតិ
កៈ, តស្ត្នតវារតិកៈ និ្ ដុ្បទីកា របស្ ់កុមារលិេតត; ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្., ស្.វ.ទី១០ននគ.ស្. ស្មរតិនស្ទីរដតទាា្ំ អស្និ់្       បុរាណ្ៈ
ម្យួចាំននួ; ស្.វ.ទី៨ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៩ននគ.ស្. ឝ ក្រាចារយ;   ស្.វ.ទី៩ននគ.ស្. យជ្វលកយស្មរតិរបស្ ់វសិ្វរូប; ស្.វ.ទី១០ននគ.ស្. ‒
ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. ឝាស្ត្ស្តទីបិកា, តស្ត្នតរតនៈ និ  ្នាយរត្ថន ករៈ របស្ ់ររលស្ថរលិមិ្ប្ស្ៈ; ស្.វ.ទី១០ននគ.ស្. ពឫ តស្ាំ តិ្ថ និ្ ពឫ 
ជជាតកៈ របស្ ់ឧតបលៈ; ស្.វ.ទី១១ននគ.ស្. ធានរស្វរៈ (នភាជៈ); ស្.វ.ទី១១ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. មិ្ត្ថកសរា-របស្ ់វជ្ិា
ននឝវរៈ; ស្.វ.ទី១១ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. ម្នុស្មរតិ  របស្ ់នគាវទិរាជ; ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. កឫតយកលបតរុ ឬ កលបតរុរបស្ ់ល
កមសីធរៈ; ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. ទាយភាគៈ,  កាលវនិវកៈ និ្ វយវហារមាប្តកា របស្ ់ជិមូ្តវា នៈ; ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. សិ្-ទាធ នតសិ្នរាមា
និរបស្ ់ភាស្ករាចារយ ដដ្ល លីោវតី រនចូលរមួ្ចាំដណ្ដដ្រ។ នយី្ សូ្ម្ប្ស្្់ឆ្ន ាំស្ថន នដ្និ្អនកនិពនធប្តឹម្ននេះ ពីនប្ពាេះ នយី្ យលថ់ា 
គាំនិតដដ្លនកីតនចញពីគម្ពីរខា្នលីអាចជាជាំនយួដ្ល់ការពិចារ្ទាកទ់្នឹ្នឹ្ប្បពន័ធគាំនិតឬប្បពន័ធចាបស់្ម្យ័មុ្នអ ា្រនិ្
ស្ម្យ័អ ា្រ។ 

27 សិ្ោចារកឹម្យួចាំននួរនបញ្ហា ក់ពីបញ្ហា ននេះដូ្ចជា ប្វេះកប្ម្នត្អ៑ញ៑វទិាប្ឝម្ស្វតប៑្វេះធម្ឝ៌ាស្ត្ស្ត (សិ្ោចារកឹរដស្តឆ្ន ាំ៩៦៤ឝកៈ, 
ប្គិស្តស្ករាជ១០៤២, ដនតរខា្តបូ្ននទាវ រខា្លិច, ប.៦១); សិ្ោចារកឹនិយយស្រនសី្រពីប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១ ដដ្លមាន
ចាំនណ្េះដឹ្្ដននក ម្ហាភាឞយៈ, កាពយ, ទស្ន៌ៈទាា្ំ ៦ និ្ គម្ពីរនវយាករណ៍្ដ្នទនទៀត (សិ្ោចារកឹប្ពេះខាន,់ ប.៦); សិ្ោចារកឹស្តុក
កក់កនុ្រាជយប្ពេះរទ ឧទយទិតយវរ មន័ទី២ ស្រនសី្រពីប្ពេះរាជប្គូរបស្ប់្ទ្ន់ាម្ ប្វេះប្កប្ម្នត្អ៑ញ៑ ប្ឝីជនយស្ត្នទវរ មន័។ ប្ពេះរាជារនសិ្កា
ពីប្ពេះរាជប្គូននេះប្គបវ់ជិាា ទាា្ំ អស្់មានដូ្ចជា សិ្ទាធ ន, វាករណ្ៈ, ធម្ស៌្ថស្ត្ស្ត និ្ ស្ថស្ត្ស្តៈ ដ្នទនទៀត (សិ្ោចារកឹស្តុកកកធ់ាំ, ស្.វ.



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

103ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

អាល៌ស្ថស្ត្ស្តទាក់ទ្នឹ្ននយរយប្គប់ប្គ្ប្បនទស្។ គម្ពីរននេះនិយយពីតនួាទីរបស់្ ប្ពេះ
រាជា, ម្ស្ត្នតីនស្នាបតី, រាជវ្ានុវ្ស និ្ បពវជិត; ការពារពាណិ្ជាករស្ិបបករ, ការោក់នទាស្ទណ្ឌ ននស
្ៗ; ការច្ស្ម្ព័នធនម្ប្តីជាម្យួនានាប្បនទស្, ស្ស្ត្ងាា ម្, ស្នតិភាព, ការប្បកាន់ជាំ រននយរយ; ...។25 
ធម៌្ស្ថស្ត្ស្តជាគម្ពីរចាប់ដដ្លនិយយពីការប្គប់ប្គ្រដ្ឋដដ្រ ប៉ាុដនត វាមានលកខណ្ៈលអិតលអន់ជា្ពិស្ថត រ
ជា្បរយិបននជា្និ្មានបុរាណ្ភាពជា្។26 

ត្ថម្ស្ិោចារកឹដខមរ កនុ្ការកាត់កតី «រាជស្ភា»ជាតុោការ។ តុោការស្នប្ម្ចកតីនោយអនុវតត
ត្ថម្គម្ពីរធម្មស្ថស្ត្ស្តដដ្លនយី្ អាចនិយយរនមានម្ស្ត្នតីចាប់ដដ្លមានចាំនណ្េះដឹ្្នលគីម្ពីរននេះចូល
រមួ្ត្ថម្តប្មូ្វការរបស់្តុោការ។ គរួកត់ស្មាា ល់ប្ត្់ចាំណុ្ចននេះថា ត្ថម្ស្ិោចារកឹ ចាំនណ្េះដឹ្្របស់្
បុពវជនដខមរស្ម្័យបុរាណ្មានគម្ាីរភាពនលីគម្ពីរធម្មស្ថស្ត្ស្ត។ នយី្ ស្ន ក្តន ញីថា កនុ្វស័ិ្យចាប់ឬ
តុោការស្ម្័យននាេះ នគទាម្ទារចាាំរច់មានអនកជាំនាញខា្ដននកធម្មស្ថស្ត្ស្ត ពីនប្ពាេះ វាជាចាប់នគាល
កនុ្ការកាត់នស្ចកតី។27 

                                                           
25 Cf. Kaultiya’s Arthashastra, Trans. R. Shamasastry. Bangalore: Government Press, 1915. 
26 Cf. Pandurang Vaman Kane, History of Dhamrmaśastra (Ancient and Mediaeval Religious and Civil Law in India), 

Vol. I, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1930, p. 9. នគពិរកនឹ្កាំណ្តឱ់្យរនចាស្ោ់ស្់ពីកាលបរនិចឆទ
របស្គ់ម្ពីរធម្ស៌្ថស្ត្ស្តនិ្អលស៌្ថស្ត្ស្ត ន យី វាកដូ៏្ចគាន នឹ្គម្ពីរបុរាណ្ម្យួចាំននួដដ្រ ពីនប្ពាេះ ជាទីនៅ នគដឹ្្ត្ថម្រយៈស្ាំនណ្ររបស្់
អនកនិពនធ្មាន ក់។ នទាេះយ៉ា ្្កតី នដី្ម្បជីានគាលកនុ្ការសិ្កា នយី្ ដនអកនលីការប្ស្ថវប្ស្ថវរបស្ន់ោកបណ្ឌិ ត Pandurang 
Vaman Kane ដដ្លរននធវីជាកាលបបវតតិស្ប្មាបត់្ថម្ោនប្បវតតិននគម្ពីរឥ ឌ្ ម្យួចាំននួ (Cf. pp. xvii-xxiii)៖ 

ស្ ស្សវតសរទី៍៥‒ស្ ស្សវតសរទី៍២មុ្នគ.ស្.ជា នវទ; ស្.វ.ទី៩‒ស្.វ.ទី៦មុ្នគ.ស្. និរកុត, ស្.វ.ទី៩មុ្នគ.ស្.‒ស្.វ.ទី៥មុ្ន  
គ.ស្. នប្ៅតសូ្ប្ត; ស្.វ.ទី៧ដ្ល់ស្.វ.ទី៤មុ្នគ.ស្. ធម្សូ៌្ប្តរបស្ ់នៅតម្, អាបស្តម្ព, ន ធាយនៈ, វសិ្ស្ា និ្ គឫ យសូ្ប្តរបស្ ់
ររស្ករៈ និ្ អនកនិពនធដ្នទនទៀត; ស្.វ.ទី៦មុ្នគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៣មុ្នគ.ស្. រណិ្និ; ស្.វ.ទី៦មុ្នគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៣មុ្នគ.ស្. បូវមិ៌្-
ម្ាំស្សូ្ប្តរបស្ ់នជមិ្និ;  ស្.វ.ទី៤មុ្នគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី២ននគ.ស្. អាលស៌្ថស្ត្ស្តរបស្ ់នៅតិលយ; ឆ្ន ាំ១៥០មុ្នគ.ស្. ម្ហាភាឞសរបស្ ់   ប
តញ្ា លិ; ស្.វ.ទី៣មុ្នគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី២ននគ.ស្. ម្នុស្មរតិ; ស្.វ.ទី២ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៤មុ្នគ.ស្. យជ្វលកយស្មរតិ; ស្.វ.ទី២នន គ.
ស្. ‒ស្.វ.ទី៤ននគ.ស្. វសិ្ណុធម្សូ៌្ប្ត; ស្.វ.ទី២ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៥ននគ.ស្. នារទស្មរតិ; ស្.វ.ទី៣ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៦ននគ.ស្. ឝពរ 
របស្ន់ជមិ្និ; ស្.វ.ទី៤ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៦ននគ.ស្. ពឫ ស្បតិស្មរតិ ស្តីពី វយវហារ; ស្.វ.ទី៤ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្. មានគម្ពីរបុរា
ណ្ៈម្យួចាំននួដូ្ចជា វាយុ, វសិ្ណុ,  មាកន៌នទយៈ, ម្តសយ, កូម្;៌ ស្.វ.ទី៥ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៧មុ្នគ.ស្. កាតាយនស្មរតិ ស្តីពី វយវហារ; 
ស្.វ.ទី៥ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្. កាម្នទ កីយនីតិស្ថរ; ស្.វ.ទី៦ននគ.ស្. ពឫ តស្ាំសិ្ត្ថ, ពឫ ជជាតក, បញ្ច សិ្ទាធ ន និ្ ស្ថន នដ្
ដ្នទនទៀតរបស្ ់វរា មិ្ រិៈ; ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្. កាទពរ ីនិ្  រស្ចរតិ របស្ ់ពានៈ; ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៨ននគ.ស្. នឝាា កវារតិ
កៈ, តស្ត្នតវារតិកៈ និ្ ដុ្បទីកា របស្ ់កុមារលិេតត; ស្.វ.ទី៧ននគ.ស្., ស្.វ.ទី១០ននគ.ស្. ស្មរតិនស្ទីរដតទាា្ំ អស្និ់្       បុរាណ្ៈ
ម្យួចាំននួ; ស្.វ.ទី៨ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី៩ននគ.ស្. ឝ ក្រាចារយ;   ស្.វ.ទី៩ននគ.ស្. យជ្វលកយស្មរតិរបស្ ់វសិ្វរូប; ស្.វ.ទី១០ននគ.ស្. ‒
ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. ឝាស្ត្ស្តទីបិកា, តស្ត្នតរតនៈ និ  ្នាយរត្ថន ករៈ របស្ ់ររលស្ថរលិមិ្ប្ស្ៈ; ស្.វ.ទី១០ននគ.ស្. ពឫ តស្ាំ តិ្ថ និ្ ពឫ 
ជជាតកៈ របស្ ់ឧតបលៈ; ស្.វ.ទី១១ននគ.ស្. ធានរស្វរៈ (នភាជៈ); ស្.វ.ទី១១ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. មិ្ត្ថកសរា-របស្ ់វជ្ិា
ននឝវរៈ; ស្.វ.ទី១១ននគ.ស្. ‒ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. ម្នុស្មរតិ  របស្ ់នគាវទិរាជ; ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. កឫតយកលបតរុ ឬ កលបតរុរបស្ ់ល
កមសីធរៈ; ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. ទាយភាគៈ,  កាលវនិវកៈ និ្ វយវហារមាប្តកា របស្ ់ជិមូ្តវា នៈ; ស្.វ.ទី១២ននគ.ស្. សិ្-ទាធ នតសិ្នរាមា
និរបស្ ់ភាស្ករាចារយ ដដ្ល លីោវតី រនចូលរមួ្ចាំដណ្ដដ្រ។ នយី្ សូ្ម្ប្ស្្់ឆ្ន ាំស្ថន នដ្និ្អនកនិពនធប្តឹម្ននេះ ពីនប្ពាេះ នយី្ យលថ់ា 
គាំនិតដដ្លនកីតនចញពីគម្ពីរខា្នលីអាចជាជាំនយួដ្ល់ការពិចារ្ទាកទ់្នឹ្នឹ្ប្បពន័ធគាំនិតឬប្បពន័ធចាបស់្ម្យ័មុ្នអ ា្រនិ្
ស្ម្យ័អ ា្រ។ 

27 សិ្ោចារកឹម្យួចាំននួរនបញ្ហា ក់ពីបញ្ហា ននេះដូ្ចជា ប្វេះកប្ម្នត្អ៑ញ៑វទិាប្ឝម្ស្វតប៑្វេះធម្ឝ៌ាស្ត្ស្ត (សិ្ោចារកឹរដស្តឆ្ន ាំ៩៦៤ឝកៈ, 
ប្គិស្តស្ករាជ១០៤២, ដនតរខា្តបូ្ននទាវ រខា្លិច, ប.៦១); សិ្ោចារកឹនិយយស្រនសី្រពីប្ពេះរទ សូ្រយវរ មន័ទី១ ដដ្លមាន
ចាំនណ្េះដឹ្្ដននក ម្ហាភាឞយៈ, កាពយ, ទស្ន៌ៈទាា្ំ ៦ និ្ គម្ពីរនវយាករណ៍្ដ្នទនទៀត (សិ្ោចារកឹប្ពេះខាន,់ ប.៦); សិ្ោចារកឹស្តុក
កក់កនុ្រាជយប្ពេះរទ ឧទយទិតយវរ មន័ទី២ ស្រនសី្រពីប្ពេះរាជប្គូរបស្ប់្ទ្ន់ាម្ ប្វេះប្កប្ម្នត្អ៑ញ៑ ប្ឝីជនយស្ត្នទវរ មន័។ ប្ពេះរាជារនសិ្កា
ពីប្ពេះរាជប្គូននេះប្គបវ់ជិាា ទាា្ំ អស្់មានដូ្ចជា សិ្ទាធ ន, វាករណ្ៈ, ធម្ស៌្ថស្ត្ស្ត និ្ ស្ថស្ត្ស្តៈ ដ្នទនទៀត (សិ្ោចារកឹស្តុកកកធ់ាំ, ស្.វ.

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

កនុ្លទធិប្ពា មណ៍្ មុ្នកាា យជាប្ពេះម្ហាកសប្ត នគប្តូវឆា្កាត់ការស្ិកាគម្ពីរនវទនិ្គម្ពីរដ្នទ
នទៀតត្ថម្កម្មវធីិស្ិកាដូ្ចជា ប្តយ,ី អាវកីឞកីិ; វាត៌្ថត  និ្ ទណ្ឌ នីតិ ដដ្លមុ្ខវជិាា ទាា្ំ ននេះបនប្្ៀននោយ 
អនកប្រជ្លប,ី នៅប្កស្ួ្ និ្ អនកជាំនាញដននកប្ទឹស្តីប្គប់ប្គ្រដ្ឋ។ នប្ៅពីននេះ ប្ទ្់ប្តូវស្ថត ប់រឋកថាពី
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយនានានូវគម្ពីរម្យួចាំននួ ដូ្ចជា បុរាណ្ៈ, ឥតិវ ឫតត, អាខាយកិា, ឧទា រណ្ៈ, ធម៌្ឝាស្ត្ស្ត និ្ 
អាល៌ឝាស្ត្ស្ត។ នប្ៅពីននេះ ប្ទ្់ប្តូវស្ិកាមុ្ខវជិាា ដននកក្ទ័ព ដូ្ចជា  ស្តិវទិា (វជិាា ទាក់ទ្នឹ្ដ្ាំរ)ី, អ
ឞវវទិា វជិាា ទាក់ទ្នឹ្នស្េះ), រលវទិា (វជិាា ទាក់ទ្នឹ្រល) និ្ ប្ប រណ្វទិា (វជិាា ទាក់ទ្នឹ្
អាវុធ)។ យុវកសប្តប្តូវនរៀ្រ ូតអាយុ១៦ឆ្ន ាំ។28 

នយី្ ដត្ស្ន ក្តន ញីថា កនុ្ការទិញលក់ដី្ធាីឬនរឿ្កតីកាត ាំ នប្កាយពីមាច ស់្ដី្បតឹ្នៅតុោការឱ្យ
ដឹ្្ឮ។ ចុ្នប្កាយប្បេពនចញនស្ចកតីស្នប្ម្ចគឺប្ពេះរាជា។ នស្ចកតីស្នប្ម្ចននេះជាការបដនាម្ភាពប្ស្ប
ចាប់នាូវការ។ ប្ពេះរាជាមានស្ិទធិចាត់ដច្នលដីី្ទាា្ំ អស់្ ទាា្ំ នាូវនោក ទាា្ំ នាូវធម៌្។ កនុ្ដននកស្ថស្នា 
ប្ទ្់មានភារកិចចប្បទានដី្ធាីដី្នប្ពនឈ្2ី9ស្ប្មាប់វតតអារាម្និ្ការពារេ័យនតរាយទាា្ំ ឡាយដដ្លប៉ាេះ
ពាល់ដ្ល់ប្ពេះរាជប្បទាន។ កនុ្ដននកស្្ាម្ ប្ពេះរាជាជាតាំ្្គុណ្ធម៌្និ្យុតតិធម៌្ដដ្លនតល់ភាពសុ្ខ
ស្ថនតនិ្ភាពស្ម្បូរស្បាយដ្ល់ប្បជារាស្ត្ស្តនិ្ម្ស្ត្នតីកនុ្ដដ្នដី្។ 

នប្ៅពីនរឿ្កតីប្ព មទណ្ឌ  នគស្ន ក្តមានកតីរដ្ឋបបនវណី្ម្យួចាំននួដដ្រដដ្លនគរនបតឹ្នៅតុោការ
នដី្ម្បនីោេះប្ស្ថយ និយយម្យួដបបនទៀត តុោការនោេះប្ស្ថយទាា្ំ នរឿ្កតីប្ព មទណ្ឌ ទាា្ំ នរឿ្កតីរដ្ឋប ្
បនវណី្ ដូ្ចករណី្ស្ិកាម្យួចាំននួដដ្លនយី្ រនបងាា ញខា្នលី។ 

ត្ថម្ស្ិោចារកឹ បនាទ ប់ពីមានការនតល់ន យី អាជ្ាស្ថោ(រងាវ ្)ប្តូវចុេះត្ថម្ោន ន យី នៅ
នពលស្នប្ម្ច ប្តូវមានម្ស្ត្នតីជាំនាញដននកគម្ពីរធម៌្ស្ថស្ត្ស្តនដី្ម្បពិីភាកា។ កនុ្ករណី្ទិញលកដី់្ធាី នគប្តូវប ្
តឹ្នៅរាជស្ភានដី្ម្បនីចញនស្ចកតីស្នប្ម្ច នប្កាយពីនដី្ម្បណ្ដឹ ្រនទិញដូ្ររចួនប្ស្ចរច់ (វតាុដដ្ល
ប្តូវទិញដូ្រនឹ្គាន )។ ប្ពេះរាជាប្បទានស្ិទធិដ្ល់តុោការជាអនកចាត់ដច្នលីកិចចការវាស់្ដវ្ដី្ធាីជូននដី្ម្
បណ្ដឹ ្ដដ្លមានការចូលរមួ្ពីចាស់្ទុាំកនុ្ប្ស្រកេូមិ្ជាស្ថកស។ី ស្ថកសបី្តូវនធវីស្ម្បលបញ្ហា ក់ពីការស្ម្តី
របស់្ខាួន។ 

ជាទូនៅ ម្ស្ត្នតីនិ្អេិជនស្ម្័យននាេះចូលរមួ្កនុ្ស្កម្មភាពទិញលក់នោេះដូ្រដី្ធាី។ ប៉ាុដនត ចាំណុ្ច
គរួកត់ស្មាា ល់ននាេះគឹ ករណី្ភាគនប្ចីនដដ្លអនកទាា្ំ ននាេះទិញដី្ដប្ស្ចមាក រចារដ្ាំ្ាំប្ពម្ទាា្ំ អនកនប្បី

                                                           
ទី១១, ប.៦៤-៧០); កនុ្សិ្ោចារកឹគុកប្តពាា្ំ ប្ស្រក មាននិយយពីម្ស្ត្នតីធាំម្យួរូបជាអនកនចេះដឹ្្មាននាម្ ប្វេះកប្ម្នត្អ៑ញ៑ ប្ឝី    
កណ្ឋ បណ្ឌិ ត ជាអនកនចេះគម្ពីរធម្៌ស្ថស្ត្ស្ត (K. 91, ប្ស្រកនជី្នប្ព, នខតតកាំព្ច់ាម្, ស្.វ.ទី១១, ២២-២៥)។ 

28 Cf. Narendra Nath Law, Aspects of Ancient Indian Polity, (Oxford: The Clarendon Press, 1921), pp. 72-73.  
29 សិ្ោចារកឹត្ថា្ំ ប្ក្ (IC, Vol. I :7-12) និយយពីប្ពា មណ៍្មាន កន់ ម្ េះ ធម្ស៌្ថវ មិ្ន កនុ្រាជយប្ពេះរទ ជយ័វរ មន័ទី១ ដដ្លជានៅហាវ យ
ប្ករ្ធម្បុ៌រៈ។ គាត់មានកូនប្ដដ្លរនដត្ត្ថា្ំ ជា នៅហាវ យប្ករ្ នប្ស្ឞឋបុរៈ និ្ នៅហាវ យប្ករ្ ប្ធរវបុរៈ ន យី កូននៅន ម្ េះ 
ប្បចណ្ឌ សិ្ ា្ ទទួលខុស្ប្តូវនប្ជីស្នរសី្ក្ការពាររាជវា ា្ំ និ្ទទលួខុស្ប្តូវស្ថា បន័ម្យួចាំននួនទៀត។ គរួបញ្ហា កថ់ា ប្ធរវបុរៈជាទឹកដី្
ប្គបដ្ណ្ត បន់ោយនប្ពនឈ្និី្មានម្នុស្សនប្ពរស្ន់ៅ។ ត្ថម្សិ្ោចារកឹ កូនរបស្ប់្ពា មណ៍្ ធម្ស៌្ថវ មិ្ន ប្គប់ប្គ្ប្ករ្ប្ធរវបុរៈនដី្ម្បី
ការពារេយ័នតរាយទាា្ំ ឡាយ។ 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

(ខុ្ាំ)ថាវ យវតតអារាម្។ នភាគនលកស្ិកម្មពីដប្ស្ចមាក រននេះ មាច ស់្ទានមានស្ិទធិចាត់ដច្ថាឱ្យវតតអារាម្
្នប្បីប្រស់្ឬអាចទាញយកនលម្យួចាំដណ្កស្ប្មាប់ខាួនន្។ 

ទាក់ទ្នឹ្ឋាននតរនាម្ត្ថម្ស្ិោចារកឹស្ម្័យមុ្នននេះ នោកស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ឡុ្ នស្ៀម្ រន
ដចកឋាននតរនាម្ជាពីរប្ករម្ធាំៗ។ ប្ករម្ទី១មាន រាជវ្ានុវ្ស, ប្ពា មណ៍្បុនរា តិ ប្ពេះរាជប្គូ ម្ស្ត្នតីស្្ឃ
ជាន់ខពស់្, ពកួអេិជន, ពួកកុដុ្ម្ពីក៍, អនកបនប្មី្រាជការ ជានដី្ម្; ប្ករម្ទី២មាន អនកបនប្មី្ត្ថម្ប្រស្ថទវតត
អារាម្ អនកនធវីដប្ស្ចមាក រចារដ្ាំ្ាំឧទាន, គងាវ លស្តវពា នៈ, ឆ្ម ាំវហិារ ឆ្ម ាំចារ ឆ្ម ាំស្ថោ ឆ្ម ាំមាស្
ប្រក់, ស្ិបបករ, ស្ិលបករ, អនកោាំស្ា, អនកនធវីអ ក្រ, អនកនលិតនប្គឿ្ប្កអូប ជានដី្ម្។ 
 ប្ករម្ពី១មានឋាននតរនាម្ស្មាា ល់ដូ្ចជា បុ/នរ; នរញ៑; ចស៑្/ចេះ, អចស៑្/អចេះ, អាំចស៑្; នោញ៑; ក ្
នោញ៑, បននាា ញ៑; ន ្,៑ កននា្;៑ រុ្,៑ កុរុ្;៑ កុរាក៑; ត្ថ្,៑ ត្ថ្អ៑ញ៑, ប្ម្ត្ថ្/៑ប្ម្ត្ថញ៑, ប្ម្ត្ថ្ន៑កាា ញ៑, ម្ ្
រត្ថ្កុ៑រុ្,៑ កាំប្ម្ត្ថ្/៑កាំប្ម្ត្ថញ៑, ប្វេះកាំប្ម្ត្ថ្,៑ ប្វេះកាំប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑; យ្/៑យ្ ៑។ ប្ករម្ទី២មានឋាននតរ
នាម្ស្មាា ល់ដូ្ចជា កុ, វ/វា។ 

ត្ថម្នោកស្ថស្ត្ស្តចារយ ឡុ្ នស្ៀម្ ឧតតម្ភាពឋានៈនកីននឡី្ អាប្ស័្យពាកយកមាា យនិ្ស្មាស្ 
 មានន័យថា ឋាននតរនាម្ដដ្លជាពាកយមានននត់ពីរជាន់មានឧតតម្ភាពជា្ពាកយដដ្លមានននត់ម្យួជាន់ 
ន យី ឋាននតរនាម្ដដ្លជាពាកយស្មាស្មានឧតតម្ភាពជា្ពាកយនទាល។30  

នៅស្ម្័យអ ា្រ ឋាននតរនាម្ដដ្លនយី្ អាចបដនាម្កនុ្ប្ករម្ទី១ននេះមានដូ្ចជា កាំប្ម្នត្,៑ កាំប្ម្
នត្អ៑ញ៑, កប្ម្នត្ក៑ាំតវន៑អញ៑, កប្ម្នត៑្ជគត, នស្ត្/៑នស្តញ៑, នស្ត្អ៑ញ៑, កាំនស្ត្,៑ ប្វេះកាំនស្ត្ ៑។31  
                                                           
30 ឡុ្ នស្ៀម្, វចនានុប្កម្ដខមរ (ត្ថម្សិ្ោចារកឹបុនរអ ា្រ ស្តវតសទី ៦-៨)/Dictionnaire du khmèr ancient (D’après les 

inscriptions du Cambodge du VIe. – VIIIe. siècles, េនាំនពញ, វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ,២០០០, ទាំ.1G-8G. 
31 - កាំនស្ត្  ៑ឋាននតរនាម្ស្មាា លម់្ស្ត្នតីជានខ់ពស្ឬ់ប្ពេះអាទិនទព។ ឧ. កាំនស្ត្ប៑្ស្ន្ (K. 313, ស្.វ.ទី៩, ប.៣៦), កាំនស្ត្ជ៑គតលិ៑ ា្បុរ (K. 

780, ស្.វ.ទី១០, ប.១៣), កាំនស្ត្អ៑ញ៑រាជកុលាម្ហាម្ស្ត្នតី (K. 231, ស្.វ.ទី១០, ប.៣០), ជវនត៑ប្វេះកាំនស្ត្អ៑ញ៑ឝិវលិ ា្ (K. 741, 
ស្.វ.ទី១១, ប.១៦...), កាំនស្ត្ច៑ាាំប្វេះបញ្ា ីយ ៑ (K. 374, ស្.វ.ទី១១, ប.១៨)។; នស្ត្ /៑នស្តញ៑ ឋាននតរនាម្ស្មាា ល់ម្ស្ត្នតីជានខ់ពស្់
ស្ម្យ័អ ា្រ។ ឧ. នស្តញ៑ម្ន ស្ត្នទបតិ (K. 352, ស្.វ.ទី10, ប.២៧...), នស្តញ៑កុលបតិ (K. 262, ស្.វ.ទី១០, ប.៣), នស្តញ៑រុប្ទាចារ ្
យយបូនរា ិត (K. 231, ស្.វ.ទី១០, ប.៥៣), នស្ត្េ៑គវនក៑ននាា ្ប៑្វេះកប្ម្នត្អ៑ញ៑រាជគុហា (K. 221, ស្.វ.ទី១១, ប.៩), សិ្នស្ត្ ៑(K. 
366, ស្.វ.ទី១២, ប.១៧)។; នស្ត្ អ៑ញ៑ ឋាននតរនាម្ស្មាា ល់បុរស្អនកមានចាំនណ្េះដឹ្្ស្ម្យ័អ ា្រ។ ឧ. អាំននាយន៑រញ៑ជាន៑យជមាន (K. 
709, មុ្នអ ា្រ, ប.៤), គុនរញ៑ប្វេះអញ៑ (K. 137, មុ្នអ ា្រ, ប.១៣), នស្ត្អ៑ញ៑ប្វេះគុរុ (K. 262, ស្.វ.ទី១០, ប.៨...), នស្ត្អ៑ញ៑អាចា
រយយប្បធាននាប្តីណិ្ (K. 693, ស្.វ.ទី១១, ប.៦), នស្តញ៑អញ៑ឝិវនកវលយតអាិប្រជ្ (K. 235, ស្.វ.ទី១១, ប.៦១)។; នរញ៑ ឋាននតរនាម្
ស្មាា ល់ម្ស្ត្នតីឬបពវជិត។ ឧ. នរញ៑ឧយឱ៑្យកុ្៑ាំឰតនកាញ៑កប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑ (K. 600, ស្.វ.ទី៧, ប.១), នប្ស្នតលន៑រញឝិវទតតឱ្យឰ៑តអ
ញ៑ (K. 54, ស្.វ.ទី៧, ប.៨), នរញ៑នកាា ញ៑នប្កាាំតអាចារយយយជមាន (K. 423, ស្.វ.ទី៧, ប.១), នរញ៑ភានឝាឞម (K. 493, ស្.វ.ទី៧, 
ប.២៤), នរញ៑វរានស្ន (K. 44,   ស្.វ.ទី៧, ប.៩), នរញ៑នត្ថតិលត្ថ្អ៑ាជ្ាប្វេះកប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑ (K. 44, ស្.វ.ទី៧, ប.១៣), នគតនកាា ញ
ប្ស្រកគិ៑តទាំននប្បនរញ៑ឝិវរកឞ (K. 41, ស្.វ.ទី៧, ប.៤-៥), នរញ៑ស្វ ៌វទតតនកានប៑្ម្ត្ថញ៑ (K. 113, ស្.វ.ទី៧, ប.៤), បុណ្យនរញ៑កឫ
ស្ណទតត (K. 8, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១),   កុ្ាំអាំននាយន៑រញ (K. 129, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១), នរញ៑ប្បជ្ាចស្ត្នទ (K. 163, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១), 
ប្បវ្ន៑រញឝិលនទវ (K. 1, ស្.វ.ទី៧-៨,    ប.២៣), នរញ៑ប្វេះអញ៑ (K. 557, ស្.វ.ទី៧, ប.៨), នរញ៑នកាា ញ៑បញ្ាស្ (K. 9, ស្.វ.ទី៧, 
ប.២៦), បុណ្យអាិនរញ៑ត្ថ្ ៑(K. 38, ស្.វ.ទី៧, ប.៥)។; ប្ម្ត្ថ្ ៑/ប្ម្ត្ថញ៑/ប្ម្នតញ៑ កុ្ាំប្វេះកប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑ ... ម្នប៑្ម្ត្ថ្អ៑នាត រឱ៑្យស៑្ាំ
បរនិភាគឰតប្វេះកប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑កប្ម្ត្ថ្ន៑តាំនប្កាាំ (K. 600E, ស្.វ.ទី៧, ប.១), នកាា ញ៑ប្ម្ត្ថ្៑ (K. 600, ស្.វ.ទី៧, ប.៩), នកាា ញ៑ប្ម្ត្ថ្៑
នកានន៑កាា ញ៑ប្ម្ត្ថ្ ៑... (K. 748, ស្.វ.ទី៧, ប.១៤),  អាំននាយប៑្ម្ត្ថ្យ៑ជមានអាយត៑ប្វេះ (K. 78, ស្.វ.ទី៧, ប.២២), ប្វេះប្ម្ត្ថ្អ៑ត្ថ 
(K. 137, ស្.វ.ទី៧, ប.១១), បនាស្៑ប្ម្ត្ថញ៑យជមាន (K. 46B, ស្.វ.ទី៧, ប.១១), បុណ្យប្ម្ត្ថញ៑នកាា ញ៑ (K. 818, ស្.វ.ទី៧-៨, ប
.១០), អាំននាយប៑្ម្ត្ថញ៑អននតស្ថវ មិ្តប្វេះកាំប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑ (K. 910, ស្.វ.ទី៧, ប.៣), ប្ម្ត្ថញ៑នម្ធាវនិទុ  (K. 493, ស្.វ.ទី៧, ប.៣០), 
ប្ម្ត្ថញ៑ទុគ៌ាស្ថវ មិ្ (K. 438, ស្.វ.ទី៧, ប.១១), ប្ម្ត្ថញ៑កាំប្ម្ត្ថ្ ៑(K. 137, ស្.វ.ទី៧, ប.២),   ប្ម្ត្ថញ៑ឝប្កស្ថវ មិ្អប្គាស្ន (K. 
904A, ស្.វ.ទី៨, ប.១៦, ២៧),   ប្ម្ត្ថញ៑កុរុ្វ៑បិ្កម្បុរ (K. 68, មុ្នអ ា្រ, ប.១១; K. 904A, ស្.វ.ទី៨, ប.១៦, ២៧), ប្ម្ត្ថញ៑
យជមានឱ្យ ៑... (K. 115, មុ្នអ ា្រ, ប.១៨), ប្ម្នតញ៑ឝិវនស្ថម្ស្ថា ប-នាប្វេះកប្ម្នត្អ៑ញ៑ (K. 809, ស្.វ.ទី៩, ប.១), ប្ម្នតញ៑រុ
ប្ទាចត្ថវ ចារយយតអាច ស្ (K. 831, ស្.វ.ទី១០, ប.១១), ប្ម្ត្ថញ៑ប្ឝីរណ្នកស្ថរនិខាា ញ៑គាា ្ន៑ានទា (K. 158, ស្.វ.ទី១១, ប.១៨)។; កុរា



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

105ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

(ខុ្ាំ)ថាវ យវតតអារាម្។ នភាគនលកស្ិកម្មពីដប្ស្ចមាក រននេះ មាច ស់្ទានមានស្ិទធិចាត់ដច្ថាឱ្យវតតអារាម្
្នប្បីប្រស់្ឬអាចទាញយកនលម្យួចាំដណ្កស្ប្មាប់ខាួនន្។ 

ទាក់ទ្នឹ្ឋាននតរនាម្ត្ថម្ស្ិោចារកឹស្ម្័យមុ្នននេះ នោកស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ ឡុ្ នស្ៀម្ រន
ដចកឋាននតរនាម្ជាពីរប្ករម្ធាំៗ។ ប្ករម្ទី១មាន រាជវ្ានុវ្ស, ប្ពា មណ៍្បុនរា តិ ប្ពេះរាជប្គូ ម្ស្ត្នតីស្្ឃ
ជាន់ខពស់្, ពកួអេិជន, ពួកកុដុ្ម្ពីក៍, អនកបនប្មី្រាជការ ជានដី្ម្; ប្ករម្ទី២មាន អនកបនប្មី្ត្ថម្ប្រស្ថទវតត
អារាម្ អនកនធវីដប្ស្ចមាក រចារដ្ាំ្ាំឧទាន, គងាវ លស្តវពា នៈ, ឆ្ម ាំវហិារ ឆ្ម ាំចារ ឆ្ម ាំស្ថោ ឆ្ម ាំមាស្
ប្រក់, ស្ិបបករ, ស្ិលបករ, អនកោាំស្ា, អនកនធវីអ ក្រ, អនកនលិតនប្គឿ្ប្កអូប ជានដី្ម្។ 
 ប្ករម្ពី១មានឋាននតរនាម្ស្មាា ល់ដូ្ចជា បុ/នរ; នរញ៑; ចស៑្/ចេះ, អចស៑្/អចេះ, អាំចស៑្; នោញ៑; ក ្
នោញ៑, បននាា ញ៑; ន ្,៑ កននា្;៑ រុ្,៑ កុរុ្;៑ កុរាក៑; ត្ថ្,៑ ត្ថ្អ៑ញ៑, ប្ម្ត្ថ្/៑ប្ម្ត្ថញ៑, ប្ម្ត្ថ្ន៑កាា ញ៑, ម្ ្
រត្ថ្កុ៑រុ្,៑ កាំប្ម្ត្ថ្/៑កាំប្ម្ត្ថញ៑, ប្វេះកាំប្ម្ត្ថ្,៑ ប្វេះកាំប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑; យ្/៑យ្ ៑។ ប្ករម្ទី២មានឋាននតរ
នាម្ស្មាា ល់ដូ្ចជា កុ, វ/វា។ 

ត្ថម្នោកស្ថស្ត្ស្តចារយ ឡុ្ នស្ៀម្ ឧតតម្ភាពឋានៈនកីននឡី្ អាប្ស័្យពាកយកមាា យនិ្ស្មាស្ 
 មានន័យថា ឋាននតរនាម្ដដ្លជាពាកយមានននត់ពីរជាន់មានឧតតម្ភាពជា្ពាកយដដ្លមានននត់ម្យួជាន់ 
ន យី ឋាននតរនាម្ដដ្លជាពាកយស្មាស្មានឧតតម្ភាពជា្ពាកយនទាល។30  

នៅស្ម្័យអ ា្រ ឋាននតរនាម្ដដ្លនយី្ អាចបដនាម្កនុ្ប្ករម្ទី១ននេះមានដូ្ចជា កាំប្ម្នត្,៑ កាំប្ម្
នត្អ៑ញ៑, កប្ម្នត្ក៑ាំតវន៑អញ៑, កប្ម្នត៑្ជគត, នស្ត្/៑នស្តញ៑, នស្ត្អ៑ញ៑, កាំនស្ត្,៑ ប្វេះកាំនស្ត្ ៑។31  
                                                           
30 ឡុ្ នស្ៀម្, វចនានុប្កម្ដខមរ (ត្ថម្សិ្ោចារកឹបុនរអ ា្រ ស្តវតសទី ៦-៨)/Dictionnaire du khmèr ancient (D’après les 

inscriptions du Cambodge du VIe. – VIIIe. siècles, េនាំនពញ, វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ,២០០០, ទាំ.1G-8G. 
31 - កាំនស្ត្  ៑ឋាននតរនាម្ស្មាា លម់្ស្ត្នតីជានខ់ពស្ឬ់ប្ពេះអាទិនទព។ ឧ. កាំនស្ត្ប៑្ស្ន្ (K. 313, ស្.វ.ទី៩, ប.៣៦), កាំនស្ត្ជ៑គតលិ៑ ា្បុរ (K. 

780, ស្.វ.ទី១០, ប.១៣), កាំនស្ត្អ៑ញ៑រាជកុលាម្ហាម្ស្ត្នតី (K. 231, ស្.វ.ទី១០, ប.៣០), ជវនត៑ប្វេះកាំនស្ត្អ៑ញ៑ឝិវលិ ា្ (K. 741, 
ស្.វ.ទី១១, ប.១៦...), កាំនស្ត្ច៑ាាំប្វេះបញ្ា ីយ ៑ (K. 374, ស្.វ.ទី១១, ប.១៨)។; នស្ត្ /៑នស្តញ៑ ឋាននតរនាម្ស្មាា ល់ម្ស្ត្នតីជានខ់ពស្់
ស្ម្យ័អ ា្រ។ ឧ. នស្តញ៑ម្ន ស្ត្នទបតិ (K. 352, ស្.វ.ទី10, ប.២៧...), នស្តញ៑កុលបតិ (K. 262, ស្.វ.ទី១០, ប.៣), នស្តញ៑រុប្ទាចារ ្
យយបូនរា ិត (K. 231, ស្.វ.ទី១០, ប.៥៣), នស្ត្េ៑គវនក៑ននាា ្ប៑្វេះកប្ម្នត្អ៑ញ៑រាជគុហា (K. 221, ស្.វ.ទី១១, ប.៩), សិ្នស្ត្ ៑(K. 
366, ស្.វ.ទី១២, ប.១៧)។; នស្ត្ អ៑ញ៑ ឋាននតរនាម្ស្មាា ល់បុរស្អនកមានចាំនណ្េះដឹ្្ស្ម្យ័អ ា្រ។ ឧ. អាំននាយន៑រញ៑ជាន៑យជមាន (K. 
709, មុ្នអ ា្រ, ប.៤), គុនរញ៑ប្វេះអញ៑ (K. 137, មុ្នអ ា្រ, ប.១៣), នស្ត្អ៑ញ៑ប្វេះគុរុ (K. 262, ស្.វ.ទី១០, ប.៨...), នស្ត្អ៑ញ៑អាចា
រយយប្បធាននាប្តីណិ្ (K. 693, ស្.វ.ទី១១, ប.៦), នស្តញ៑អញ៑ឝិវនកវលយតអាិប្រជ្ (K. 235, ស្.វ.ទី១១, ប.៦១)។; នរញ៑ ឋាននតរនាម្
ស្មាា ល់ម្ស្ត្នតីឬបពវជិត។ ឧ. នរញ៑ឧយឱ៑្យកុ្៑ាំឰតនកាញ៑កប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑ (K. 600, ស្.វ.ទី៧, ប.១), នប្ស្នតលន៑រញឝិវទតតឱ្យឰ៑តអ
ញ៑ (K. 54, ស្.វ.ទី៧, ប.៨), នរញ៑នកាា ញ៑នប្កាាំតអាចារយយយជមាន (K. 423, ស្.វ.ទី៧, ប.១), នរញ៑ភានឝាឞម (K. 493, ស្.វ.ទី៧, 
ប.២៤), នរញ៑វរានស្ន (K. 44,   ស្.វ.ទី៧, ប.៩), នរញ៑នត្ថតិលត្ថ្អ៑ាជ្ាប្វេះកប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑ (K. 44, ស្.វ.ទី៧, ប.១៣), នគតនកាា ញ
ប្ស្រកគិ៑តទាំននប្បនរញ៑ឝិវរកឞ (K. 41, ស្.វ.ទី៧, ប.៤-៥), នរញ៑ស្វ ៌វទតតនកានប៑្ម្ត្ថញ៑ (K. 113, ស្.វ.ទី៧, ប.៤), បុណ្យនរញ៑កឫ
ស្ណទតត (K. 8, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១),   កុ្ាំអាំននាយន៑រញ (K. 129, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១), នរញ៑ប្បជ្ាចស្ត្នទ (K. 163, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១), 
ប្បវ្ន៑រញឝិលនទវ (K. 1, ស្.វ.ទី៧-៨,    ប.២៣), នរញ៑ប្វេះអញ៑ (K. 557, ស្.វ.ទី៧, ប.៨), នរញ៑នកាា ញ៑បញ្ាស្ (K. 9, ស្.វ.ទី៧, 
ប.២៦), បុណ្យអាិនរញ៑ត្ថ្ ៑(K. 38, ស្.វ.ទី៧, ប.៥)។; ប្ម្ត្ថ្ ៑/ប្ម្ត្ថញ៑/ប្ម្នតញ៑ កុ្ាំប្វេះកប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑ ... ម្នប៑្ម្ត្ថ្អ៑នាត រឱ៑្យស៑្ាំ
បរនិភាគឰតប្វេះកប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑កប្ម្ត្ថ្ន៑តាំនប្កាាំ (K. 600E, ស្.វ.ទី៧, ប.១), នកាា ញ៑ប្ម្ត្ថ្៑ (K. 600, ស្.វ.ទី៧, ប.៩), នកាា ញ៑ប្ម្ត្ថ្៑
នកានន៑កាា ញ៑ប្ម្ត្ថ្ ៑... (K. 748, ស្.វ.ទី៧, ប.១៤),  អាំននាយប៑្ម្ត្ថ្យ៑ជមានអាយត៑ប្វេះ (K. 78, ស្.វ.ទី៧, ប.២២), ប្វេះប្ម្ត្ថ្អ៑ត្ថ 
(K. 137, ស្.វ.ទី៧, ប.១១), បនាស្៑ប្ម្ត្ថញ៑យជមាន (K. 46B, ស្.វ.ទី៧, ប.១១), បុណ្យប្ម្ត្ថញ៑នកាា ញ៑ (K. 818, ស្.វ.ទី៧-៨, ប
.១០), អាំននាយប៑្ម្ត្ថញ៑អននតស្ថវ មិ្តប្វេះកាំប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑ (K. 910, ស្.វ.ទី៧, ប.៣), ប្ម្ត្ថញ៑នម្ធាវនិទុ  (K. 493, ស្.វ.ទី៧, ប.៣០), 
ប្ម្ត្ថញ៑ទុគ៌ាស្ថវ មិ្ (K. 438, ស្.វ.ទី៧, ប.១១), ប្ម្ត្ថញ៑កាំប្ម្ត្ថ្ ៑(K. 137, ស្.វ.ទី៧, ប.២),   ប្ម្ត្ថញ៑ឝប្កស្ថវ មិ្អប្គាស្ន (K. 
904A, ស្.វ.ទី៨, ប.១៦, ២៧),   ប្ម្ត្ថញ៑កុរុ្វ៑បិ្កម្បុរ (K. 68, មុ្នអ ា្រ, ប.១១; K. 904A, ស្.វ.ទី៨, ប.១៦, ២៧), ប្ម្ត្ថញ៑
យជមានឱ្យ ៑... (K. 115, មុ្នអ ា្រ, ប.១៨), ប្ម្នតញ៑ឝិវនស្ថម្ស្ថា ប-នាប្វេះកប្ម្នត្អ៑ញ៑ (K. 809, ស្.វ.ទី៩, ប.១), ប្ម្នតញ៑រុ
ប្ទាចត្ថវ ចារយយតអាច ស្ (K. 831, ស្.វ.ទី១០, ប.១១), ប្ម្ត្ថញ៑ប្ឝីរណ្នកស្ថរនិខាា ញ៑គាា ្ន៑ានទា (K. 158, ស្.វ.ទី១១, ប.១៨)។; កុរា

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

ប ត្ ពាកយជាឋាននតរនាម្ខា្នលី ពាកយខាេះមិ្នមាននប្បីនទៀតកនុ្ស្ម្័យបចចុបបនន ពាកយខាេះ
រនវវិតតរូបឬន័យជាពាកយម្យួប្បនេទនទៀត។32 
២.៣.២- ម្របសេទមាះៗនន ីធាី 

ត្ថម្ការពិនិតយ នយី្ សូ្ម្ដចកបនចចកស្ពទទាក់ទ្នឹ្ដី្ធាីជា៤ប្បនេទ៖ ដី្រដ្ឋប្តូវរនស្មាា ល់
ដដ្នរដ្ឋរល, ដី្េូមិ្, ដី្កស្ិកម្ម និ្ ដី្ពិស្ិដ្ឋ។ ដី្ដដ្លជាដដ្នរដ្ឋរលប្តូវរនស្មាា ល់នោយពាកយ 
ប្បមាណ៑្ ឬ ប្បមាន៑, វឞិយ និ្ ប្ស្រក៑។ ដី្េូមិ្ស្មាា ល់នោយពាកយ គាអ ្ ៑(លាំនៅ), ចបរ/៑ឆារ ៑(ស្ួន, ចារ
ដ្ាំ្ាំ), េូមិ្, ចាំនត៑ និ្ អប្នាយ ៑។ ដី្កស្ិកម្មប្តូវរនស្មាា ល់នោយពាកយ នប្ស្, ចាំការ ៑។ 

ត្ថម្នោកបណ្ឌិ ត ឡុ្ នស្ៀម្ ប្បមាណ៑្ ជាដដ្នដី្រដ្ឋមានទាំ ាំធាំ។ ពាកយននេះមានវតតមានទាា្ំ
កនុ្ស្ម្័យមុ្នអ ា្រទាា្ំ កនុ្ស្ម្័យអ ា្រ។ វសិ្យ ៑ជាតាំបន់ឬនខតត។ នៅមុ្នស្ម្័យអ ា្រ ប្ស្រក៑ ស្មាា ល់
េូមិ្តូចត្ថច លុេះចូលដ្ល់ស្្ាម្អ ា្រ ពាកយននេះរនពប្្ីកនិយម្ន័យរបស់្ខាួន ត្ថម្រយៈននយរយ
ពប្្ីកទឹកដី្។ ចាំនត៑ ជាេូមិ្នទីបបន ក្ីតលមី។ េូមិ្លមីននេះជាកម្មស្ិទធិរបស់្អេិជន។ អប្នាយ ៑ ជាេូមិ្ដដ្ល
មានភារៈបាំនពញការងារស្ប្មាប់ប្បនយជន៍វតត។ េូមិ្  ជាដី្  ុម្ព័ទធនោយរប្ឬនោយប្ពាំប្បទល់។ នៅ
ស្ម្័យអ ា្រ េូមិ្ជាកម្មស្ិទធិរបស់្ កុដុ្ម្ពីក៍ វតត នស្ដ្ឋី ឬ អេិជន។33 

ដី្េូមិ្នកីតពីនគាលននយរយរបស់្ប្ពេះម្ហាកសប្តនៅស្ម្័យននាេះកនុ្ការអេិវឌឍដី្លមីឬជាលមី
កនុ្រាជយរបស់្ប្ទ្់។ នានពលននាេះ ប្បជារាស្ត្ស្តនិ្ម្ស្ត្នតីមានស្ិទធិសុ្ាំប្ពេះរាជទានជាដី្ធាី នប្ៅពីវតាុនប្បី
ប្រស់្និ្រតនវតាុ។ 

ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់្នោកប្ស្ី Judith Jacob នលីស្ិោចារកឹមុ្នអ ា្រចាំនួន១២៥ បងាា ញពី
ដដ្នដី្ដដ្លស្ិលចារកឹស្ាិតនៅនាស្ម្័យបុរាណ្។ ភាគពាយពយ ដី្ោតស្នធឹ្ដ្ល់ដ្ាំបន់ខព្់រាប

                                                           
ក ៑ឋាននតរនាម្ស្មាា លន់ៅហាវ យនខតតឬនៅហាវ យប្ករ្។ ឧ. កុ្ាំអាំននាយកុ៑រាកហ៑ាវ រត៑ប្វេះ (K. 54, ស្.វ.ទី៧, ប.១២), តបល៑អាំននាយកុ៑
រាកអ៑ញ្ចន ៑(K. 9, ស្.វ.ទី៧, ប.១២), អាំននាយកុ៑រាកន៑កាា ញ៑វាធបុរអាយត៑ប្វេះកប្ម្- ត្ថ្អ៑ញ៑ប្ឝីរុប្ទម្ហាលយ (K. 109,  ស្.វ.ទី៧, 
ប.២០), កុរាក៑ទននានប្ៅ (K. 22, ស្.វ.ទី៧, ប.១៧), កុរាក៑នកាា ញ៑ប្ស្រកន៑ប្ៅ (K. 648, ស្.វ.ទី៧, ប.២; K. 38, ស្.វ.ទី៧, ប.៤))។; 
កុ ឋាននតរនាម្ស្មាា ល់ប្សី្តវណ្ណៈជានទ់ាបនៅស្ម្យ័មុ្នអ ា្រ។ ស្ត្ស្តីទាា្ំ ននេះ កនុ្សិ្ោចារកឹ ប្តូវរនថាវ យជាអាំន្យដ្ល់ប្ពេះអាទិ
នទពឬប្ពេះវហិារជាម្យួនឹ្វតាុនានាប្ពម្ទាា្ំ នគាប្កបីដី្ដប្ស្ចមាក រ។ ឧ. កុរក យ១៑នកាន៣៑ (K. 127, មុ្នអ ា្រ, ប.១៨), កុប្កហាវ ញ៑ 
(K. 561, មុ្នអ ា្រ, ប.៣៩), កុតនាម រុវលនវា (K. 557, ស្.វ.ទី៧, ប.៣), កុនប្ស្នកានកុ៑កុវ នរុ (K. 926, ស្.វ.ទី៧, ប.៩), កុនិឞតធុរ
នកានកុ៑៣ (K. 926, ស្.វ.ទី៧, ប.៩), កុនយនីនកានកុ៑៤នៅកុ២ (K. ៦៦៤, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.6)។; ត្ថ្/៑ត្ថញ៑ ត្ថ្ ៑ស្មាា លឋ់ាននតរ
នាម្អេិជននៅស្ម្យ័មុ្នអ ា្រ, ត្ថញ៑ ស្មាា លឋ់ាននតរនាម្ស្មាា ល់អេិជននៅស្ម្យ័អ ា្រ។ ឧ. ត្ថ្ក៑ននម្ប៑្ម្សិ្រ (K. 9, ស្ម្យ័
មុ្នអ ា្រ, ប.១៤), ត្ថ្វ៑ទិានទវ (K. 80, ស្ម្យ័មុ្នអ ា្រ, ប.8), ត្ថ្ប៑្បជ្ានស្ន ៑(K. 54, ស្.វ.ទី៧, ប.១៥-៦), ត្ថ្ស៑្បុនត៑្ថ្៑
នភា (K. 1, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.៧),   ត្ថញ៑កប្ម្នត្អ៑ញ៑ម្ន ស្ត្នទនទវ ី(K. 165, ស្.វ.ទី១០, ប.២), ត្ថញ៑ធម្៌ម (K. 349, ស្ម្យ័ទី១០
, ប.២៥)។; វា ឋាននតរនាម្ស្មាា លបុ់រស្វណ្ណៈជានទ់ាបត្ថា្ំ ពីស្ម្យ័មុ្នអ ា្រ។ ស្ត្ស្តីទាា្ំ ននេះ កនុ្សិ្ោចារកឹ ប្តូវរនថាវ យជា
អាំន្យដ្ល់ប្ពេះអាទិនទពឬប្ពេះវហិារជាម្យួនឹ្វតាុនានាប្ពម្ទាា្ំ នគាប្កបីដី្ដប្ស្ចមាក រ។ 

32 ត្ថម្និរុតតិស្ថស្ត្ស្ត ពាកយ នត្ ៑ជាពាកយនដី្ម្ដដ្លជាស្មាស្ភាគស្ាំខាន់កនុ្ការបន ក្ីតពាកយ កាំនស្ត្,៑ កប្ម្នត្,៑ កប្ម្ដត្, គដម្ត្, (អា)
ដដ្្, ...។ ត្ថ្ ៑ជាពាកយនដី្ម្ស្ាំខាន់ស្ប្មាបប់ន ក្ីតពាកយ ត្ថ្អ៑ញ៑, កប្ម្ត្ថ្,៑ កប្ម្ត្ថ្អ៑ញ៑, ...។ នៅនពលនគបដនាម្ ប្វេះ ពីប ត្
ពាកយទាា្ំ ននេះត្ថម្ភាពជាកដ់ស្ត្ននវណ្ណៈនៅស្ ា្ម្ននាេះ ពាកយដដ្លនកីតននេះរតឹដតបញ្ហា ក់ពីឋានៈខព្់ខពស្់របស្ម់្នុស្សឬបុគាល
ននាេះ។ វា រនកាា យជានាម្ស្ពទស្មាា លម់្នុស្សវយ័នកម្ ដដ្លនគនៅ អាវា៉ា  និ្ រនកាា យជា វា កនុ្ប្បនេទពាកយជាបុរសិ្ស្ពវនាម្។ 
កុរាក ៑ប្តូវរននប្បីជាពិនស្ស្ស្មាា ល់ម្នុស្សប្បរស្ដដ្លមានឋានៈរដ្ឋរលខពស្់កនុ្ស្ម្យ័មុ្នអ ា្រ។ នៅស្ម្យ័អ ា្រ ពាកយននេះវវិតតជា 
កុនរក ៑។ ស្ម្យ័នប្កាយម្ក ពាកយដ្ដដ្លននេះវវិតតជាពាកយឯកពា ា្ ដប្កក ដដ្លនគន ញីកនុ្ស្មាស្ភាគននពាកយដូ្ចជា ពញាដប្កក 
ជានដី្ម្។  

33 ឡុ្ នស្ៀម្, ស្ថា ននាម្វទិាដខមរ (Toponymie khmère), េនាំនពញ, ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ, ១៩៩៧, ទាំ. ១៨-២៩។ 



Journal of Institute of National Language

106 ์Vol. 17 No. 10,  January 2018

 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

នគររាជប្បនទស្នលបចចុបបនន, ភាគឥស្ថន ដ្ល់ដ្ាំបន់រ៉ា កនស្ប្បនទស្ឡាវបចចុបបនន និ្ ភាគនីរតី ដ្ល់
នខតតេូវញិប្បនទស្នវៀត្ម្បចចុបបនន។34  

នប្កាយពីស្ិកាពីចាប់ទមាា ប់ទាក់ទ្នឹ្ការកាន់កាប់ឬប្គប់ប្គ្ដី្ធាីនៅស្ម្័យអ ា្រស្តវតសរ ៍
ទី១០ នោក M. C. Ricklefs រនកត់ស្មាា ល់ថា នៅស្ម្័យននាេះ នប្ៅពីរាជធានី ប្បជារាស្ត្ស្តធម្មត្ថ
មានស្ិទធិកាន់កាប់ដី្ធាី។ ប្ពេះរាជានៅដតជាមាច ស់្ដននកប្ពលឹ្វញិ្ហញ ណ្នលីទឹកដី្ទាា្ំ អស់្កនុ្ប្បនទស្។ 
កិតានុភាពននេះជាការជាំរុញឱ្យមានប្បស្ិទធ-ភាពដននកប្បព័នធយុតតិធម៌្ ពីនប្ពាេះ ប្បស្ិននបីគាម នប្ទ្់នទ 
ននាេះអនកកាន់កាប់ដី្ធាីទាា្ំ អស់្មិ្នមានភាពកក់នៅត នឡយី។ ជាការគាាំប្ទដននកនាូវចាប់នានពលននាេះជា
ការបញ្ហា ក់ពីទាំនុកចាំនពាេះស្ម្តាភាពស្ថា ប័នរាជការកនុ្ការរកានូវស្ ត្ ប់និ្ស្ាិរភាពស្ ា្ម្។35 

ការអេិវឌឍលមីរនបញ្ហា ក់ត្ថម្រយៈបនចចកស្ពទម្យួចាំននួ ដូ្ចជា ចាំនត៑ និ្ តមី  ដដ្លនសាំបន ក្ីតជា
កននាម្ពាកយចាំនួនដូ្ចជា ចាត៑េូមិ្, ប្ស្រក៑តមី ជានដី្ម្។ 

បនចចកពាកយជលនាម្ជាជាំនយួស្ាំខានន់ដី្ម្បយីល់បញ្ហា ទាា្ំ ននេះ។ បនចចកស្ពទទាា្ំ ននាេះមាន 
ទននា, ចទិ្ ឬ ឆទិ្ (ស្ទឹ្), ចននាា រ ឬ ចនាូ រ (ច ា្ូ រ, ច អ្ូ រ), ប្បោយ ៑(ប្បឡាយ), បិ្ ៑(បឹ្), ប្តវ្ ៑ឬ 
ប្តវា្ ៑(ប្តពាា្ំ ), ស្តុ ក៑ (នប្ពស្តុ ក), ល ា្្ ៑(អនា្)់ និ្ ទាំនប់ ។  

កនុ្ការស្ិកាស្ថា ននាម្ត្ថម្ស្ិោចារកឹស្ម្័យមុ្នអ ា្រនិ្ស្ម្័យអ ា្រ នោកបណ្ឌិ ត ឡុ្ 
នស្ៀម្ រនកត់ស្មាា ល់ថា «ស្ថា ននាម្ដដ្លមានពាកយ វាល, ដប្ស្, ចាំការ, ស្ួន, ចារ, ទាំនប់, បឹ្បរួ 
ដដ្លនយី្ រនពណ៌្នារចួម្កន យី គឺជាេស្តុត្ថ្បញ្ហា ក់នអាយដឹ្្ថា មុ្ខរបរស្ាំខានរ់បស់្ប្បជាជន 
គឺ (នធវីដប្ស្, ចាំការ)។»36 «ចាំដណ្កស្ថា ននាម្ដដ្លមានបនចចកពាកយស្តតវទិា (ដូ្ចជានគា, ប្កបី, នស្េះ, 
ដ្ាំរ)ី អាចបញ្ហា ក់នអាយនយី្ ដឹ្្អាំពីស្តវពា នៈ ដដ្លនគនប្បីស្ាំរាប់អូស្ទាញកនុ្ការេាួររាស់្ និ្
ដឹ្កនាាំ ។37» នលីស្ពីននេះ កនុ្ការវាយតនម្ានលីលទធភាពននការនលិតកនុ្វស័ិ្យកស្ិកម្មនៅស្ម្័យននាេះ 
នោកបណ្ឌិ តរនគូស្បងាា ញថា «នោយស្ថរប្បព័នធទឹកពីធម្មជាតិ និ្ប្បព័នធនប្ស្ថចប្ស្ពដខវ្ខាវ ត់ 
មានដូ្ចជាដប្ពកជីក ប្ស្េះតូចធាំ ទាំនប់ជានដី្ម្ នធវីនអាយកម្ពុជនទស្ កាា យជានលិតករដ៏្ខាា ា្ំ ដននកដ្ាំ្ាំ
ប្ស្ូវ និ្មានប្បេពទឹកដ៏្ធាំនធ្ ។38» 
២.៣.៣- រងាវ េរ់ងាវ លម់ួយចំនួនសម្របើក្នងុការទិញលក្់ ីធាីនិងទំនញិ 
 ប ត្ ន ម្ េះរងាវ ស់្រងាវ ល់ដដ្លនយី្ រនយកបងាា ញននេះមិ្នមាន ន ម្ េះរងាវ ស់្រងាវ ល់ខាេះនៅ
នប្បីចូលម្កដ្ល់ស្ម្័យក ត្ ល ន យី ន ម្ េះខាេះនទៀតរនវវិតតន័យនៅជាន ម្ េះរងាវ ស់្រងាវ ល់ននស្
នទៀត។ 

                                                           
34 Judith Jacob, op.cit., p. 305។ 
35 M. C. Ricklefs,”Land and the Law in the Epigraphy of Tenth-Century Cambodia”, The Journal of Asian Studies,  

Vol. 26, No. 3. (May, 1967), pp. 411-420. 
36 ឡុ្ នស្ៀម្, ស្ថា ននាម្វទិាដខមរ, េនាំនពញ, ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ, ១៩៩៧, ទាំ.៩៥។ 
37 -ដ្-, ទាំ.៩៥។ 
38 -ដ្-, ទាំ.៩៧។ 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

នគររាជប្បនទស្នលបចចុបបនន, ភាគឥស្ថន ដ្ល់ដ្ាំបន់រ៉ា កនស្ប្បនទស្ឡាវបចចុបបនន និ្ ភាគនីរតី ដ្ល់
នខតតេូវញិប្បនទស្នវៀត្ម្បចចុបបនន។34  

នប្កាយពីស្ិកាពីចាប់ទមាា ប់ទាក់ទ្នឹ្ការកាន់កាប់ឬប្គប់ប្គ្ដី្ធាីនៅស្ម្័យអ ា្រស្តវតសរ ៍
ទី១០ នោក M. C. Ricklefs រនកត់ស្មាា ល់ថា នៅស្ម្័យននាេះ នប្ៅពីរាជធានី ប្បជារាស្ត្ស្តធម្មត្ថ
មានស្ិទធិកាន់កាប់ដី្ធាី។ ប្ពេះរាជានៅដតជាមាច ស់្ដននកប្ពលឹ្វញិ្ហញ ណ្នលីទឹកដី្ទាា្ំ អស់្កនុ្ប្បនទស្។ 
កិតានុភាពននេះជាការជាំរុញឱ្យមានប្បស្ិទធ-ភាពដននកប្បព័នធយុតតិធម៌្ ពីនប្ពាេះ ប្បស្ិននបីគាម នប្ទ្់នទ 
ននាេះអនកកាន់កាប់ដី្ធាីទាា្ំ អស់្មិ្នមានភាពកក់នៅត នឡយី។ ជាការគាាំប្ទដននកនាូវចាប់នានពលននាេះជា
ការបញ្ហា ក់ពីទាំនុកចាំនពាេះស្ម្តាភាពស្ថា ប័នរាជការកនុ្ការរកានូវស្ ត្ ប់និ្ស្ាិរភាពស្ ា្ម្។35 

ការអេិវឌឍលមីរនបញ្ហា ក់ត្ថម្រយៈបនចចកស្ពទម្យួចាំននួ ដូ្ចជា ចាំនត៑ និ្ តមី  ដដ្លនសាំបន ក្ីតជា
កននាម្ពាកយចាំនួនដូ្ចជា ចាត៑េូមិ្, ប្ស្រក៑តមី ជានដី្ម្។ 

បនចចកពាកយជលនាម្ជាជាំនយួស្ាំខានន់ដី្ម្បយីល់បញ្ហា ទាា្ំ ននេះ។ បនចចកស្ពទទាា្ំ ននាេះមាន 
ទននា, ចទិ្ ឬ ឆទិ្ (ស្ទឹ្), ចននាា រ ឬ ចនាូ រ (ច ា្ូ រ, ច អ្ូ រ), ប្បោយ ៑(ប្បឡាយ), បិ្ ៑(បឹ្), ប្តវ្ ៑ឬ 
ប្តវា្ ៑(ប្តពាា្ំ ), ស្តុ ក៑ (នប្ពស្តុ ក), ល ា្្ ៑(អនា្)់ និ្ ទាំនប់ ។  

កនុ្ការស្ិកាស្ថា ននាម្ត្ថម្ស្ិោចារកឹស្ម្័យមុ្នអ ា្រនិ្ស្ម្័យអ ា្រ នោកបណ្ឌិ ត ឡុ្ 
នស្ៀម្ រនកត់ស្មាា ល់ថា «ស្ថា ននាម្ដដ្លមានពាកយ វាល, ដប្ស្, ចាំការ, ស្ួន, ចារ, ទាំនប់, បឹ្បរួ 
ដដ្លនយី្ រនពណ៌្នារចួម្កន យី គឺជាេស្តុត្ថ្បញ្ហា ក់នអាយដឹ្្ថា មុ្ខរបរស្ាំខានរ់បស់្ប្បជាជន 
គឺ (នធវីដប្ស្, ចាំការ)។»36 «ចាំដណ្កស្ថា ននាម្ដដ្លមានបនចចកពាកយស្តតវទិា (ដូ្ចជានគា, ប្កបី, នស្េះ, 
ដ្ាំរ)ី អាចបញ្ហា ក់នអាយនយី្ ដឹ្្អាំពីស្តវពា នៈ ដដ្លនគនប្បីស្ាំរាប់អូស្ទាញកនុ្ការេាួររាស់្ និ្
ដឹ្កនាាំ ។37» នលីស្ពីននេះ កនុ្ការវាយតនម្ានលីលទធភាពននការនលិតកនុ្វស័ិ្យកស្ិកម្មនៅស្ម្័យននាេះ 
នោកបណ្ឌិ តរនគូស្បងាា ញថា «នោយស្ថរប្បព័នធទឹកពីធម្មជាតិ និ្ប្បព័នធនប្ស្ថចប្ស្ពដខវ្ខាវ ត់ 
មានដូ្ចជាដប្ពកជីក ប្ស្េះតូចធាំ ទាំនប់ជានដី្ម្ នធវីនអាយកម្ពុជនទស្ កាា យជានលិតករដ៏្ខាា ា្ំ ដននកដ្ាំ្ាំ
ប្ស្ូវ និ្មានប្បេពទឹកដ៏្ធាំនធ្ ។38» 
២.៣.៣- រងាវ េរ់ងាវ លម់ួយចំនួនសម្របើក្នងុការទិញលក្់ ីធាីនិងទំនញិ 
 ប ត្ ន ម្ េះរងាវ ស់្រងាវ ល់ដដ្លនយី្ រនយកបងាា ញននេះមិ្នមាន ន ម្ េះរងាវ ស់្រងាវ ល់ខាេះនៅ
នប្បីចូលម្កដ្ល់ស្ម្័យក ត្ ល ន យី ន ម្ េះខាេះនទៀតរនវវិតតន័យនៅជាន ម្ េះរងាវ ស់្រងាវ ល់ននស្
នទៀត។ 

                                                           
34 Judith Jacob, op.cit., p. 305។ 
35 M. C. Ricklefs,”Land and the Law in the Epigraphy of Tenth-Century Cambodia”, The Journal of Asian Studies,  

Vol. 26, No. 3. (May, 1967), pp. 411-420. 
36 ឡុ្ នស្ៀម្, ស្ថា ននាម្វទិាដខមរ, េនាំនពញ, ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ, ១៩៩៧, ទាំ.៩៥។ 
37 -ដ្-, ទាំ.៩៥។ 
38 -ដ្-, ទាំ.៩៧។ 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

២.៣.៣.១- រងាវ េ ់
កនុ្ស្ិោចារកឹ នយី្ ស្ន ក្តន ញីមាននប្បីរងាវ ស់្ប្បដវ្ម្យួចាំននួដូ្ចជា ឆ្ន ញ់, ថាា ស្, រទ, 

មាស្, វាម្(ពាម្),  តា, ស្នប្ន/ស្នរ, ស្ាឹក, ជានដី្ម្។39 គរួកត់ស្មាា ល់ ភាគនប្ចីនរងាវ ស់្ប្បដវ្ដប្ស្
ចមាក រ នគន ញីស្ិោចារកឹនប្បីពាកយ ស្នប្ន/ស្នរ នប្ចីន។ ពាកយម្យួចាំននួដូ្ចជា ពាម្,  តា ប្តូវរន
នប្បីជារងាវ ស់្ប្បដវ្ដបបបុរាណ្ស្ប្មាប់ជនជាតិដខមរបចចុបបនន ឯ ស្ាឹក ប្តូវរននប្បីជាពាកយរនាប់ស្ប្មាប់
ចាំននួដដ្លបរមិាណ្៤០០។ 
២.៣.៣.២- រងាវ ល ់
 ត្ថម្រាជទូតចិន នោក ជីវ ត្ថកាវ ន់ ដដ្លម្កនធវីទស្សនកិចចនៅស្ម្័យអ ា្រនាចុ្ស្តវតសរទី៍
១៣ និ្ ត្ថម្ការស្ន ក្ត នយី្ ដឹ្្ថា កនុ្ជាំនញួជញួដូ្រ នគនប្បីនរៀប៣ដបប៖ ម្ួយដបប គឺ ការយក
ទាំនិញដូ្រជាម្ួយនឹ្ទាំនិញ, ម្យួនទៀត គឺ ការប្់ជាកាស្ស្ថព ន់, ម្ួយដបបនទៀត គឺ ការប្់ជាមាស្ប្រក់។ 
 ការយកទាំនិញដូ្រនឹ្ទាំនិញនិ្ការប្់ជាមាស្ប្រក់ននាេះ នយី្ រនន ញីជាឧទា រណ៍្
ប្ស្ថប់ត្ថម្ការបងាា ញរបស់្ស្ិោចារកឹនានា។ ចាំដណ្កនប្បីប្់កាស្, នទាេះជាកាស្អវីក៏នោយ, នយី្ ខវេះ
ឧទា រណ៍្ចាស់្ោស់្ជាឯកស្ថរស្ាំនណ្រ។ នទាេះយ៉ា ្្កតី ការបញ្ហា ក់របស់្ ជីវ ត្ថកាវ ន់ ននេះជាពនាឺ
ស្ាំខានម់្យួ។  

នោក Groslier រនបញ្ហា ក់ថា ប្ពេះស្ត្ថា ទី១ រននលិតប្រក់កាស្ជានលីកដ្ាំបូ្កនុ្ឆ្ន ាំ
១៥៩៥ ន យី នប្បីនរៀ្រ ូតម្កដ្ល់នឹ្ស្ម្័យអា្ពារលររា ា្ំ ។ នោករននយ្នលសី្ិោ
ចារកឹនគរវតតម្យួដដ្លបញ្ហា ក់ពីអាំន្យជាប្រក់«១តម្ាឹ្៣ស្ាឹ្១នព»40។ នោក Groslier បញ្ហច ក់ពី
ការរកន ញីដ្្ជញ្ា ី្លាឹ្ម្យួនៅតាំបន់អ ា្រនធវីពីទ្់ដដ្្ខា្ចុ្លម្អជាកាលនាគ41។  

                                                           
39 - ឆ្ន ញ៑ ឧ. តិឧតតរនៅវបត៑នគាលតិ៑ឧតតរវ ន ាំនប្វ្ប៑្បស្បនុ៑េូមិ្ប្ស្រក៑នឈ្នោប្ស្រកត៑វ្ម៑្វយន៑តាំចាំងាយឆ៑្ន ញ៑១ស្ាិក៥១៨០ថាា ស្៦៑ (សិ្ោ
ចារកឹស្តុកកកធ់ាំ, ស្.វ.ទី១១, ចាំន ៀ្D, ប.១១១-១១២)។; ថាា ស្ ៑ឧ. តិឧតតរនៅវបត៑នគាលតិ៑ឧតតរវ ន ាំនប្វ្ប៑្បស្ប៑នុេូមិ្ប្ស្រក៑នឈ្នោ
ប្ស្រកត៑វ្ម៑្វយន៑តាំចាំងាយឆ៑្ន ញ៑១ស្ាិក៥១៨០ថាា ស្៦៑ (សិ្ោចារកឹស្តុកកកធ់ាំ, ស្.វ.ទី១១, ចាំន ៀ្D, ប.១១១-១១២)។; មាស្ ៑ឧ. 
ឰនតលអ៑ាំនវាល២៑មាស្១៑ (K. 910, ស្.វ.ទី៧, ប.១១), អាំរុ្K៑iuមាស្៣៑ (K. 22, ស្.វ.ទី៧, ប.៣២), នប្ស្មាស្៧៑ (K. 728, ស្.វ.ទី
៨, ប.២), នស្បពយេះ អនប្នាាំមាស្៑នជ្មាស្១៑ (K. 713, ស្.វ.ទី៩, ប.២), នស្បពយេះអនv’¿នជ្ម៑ាស្១៑ (K. 188, ស្.វ.ទី១០, ប.៤); កសីរ
មាស្៤៑ (K. 689, ស្.វ. ទី៧-៨, ប.៦), មាធុអននាតវ ្៤៑មាស្១៑០ (K. 421, ស្.វ.ទី៧, ប.៨)។; វាម្ ឧ. ឝក៌កនៅនឃ្លបលកឫតប្រការា
្ាំ ស្ម្នតតេះ វាមាស្ ៑ស្ នប្ស្ នទវ ស្បត ឝត្ថនិ នៅវ  ច ស្ាំខយយ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, ស្.វ.ទី១២, លបេះទី៨០, ប.១៥-១៦)។; 
ស្ាកិ ឧ. តិឧតតរនៅវបត៑នគាលតិ៑ឧតតរវ ន ាំនប្វ្ប៑្បស្ប៑នុេូមិ្ប្ស្រកនឈ្ប្ស្រកត៑វ្ម៑ាវ យន៑តាំចាំងាយឆ៑្ន ញ៑១ស្ាិក៥១៨០ថាា ស្៦៑ (សិ្ោចារកឹ
ស្តុកកក់ធាំ, ស្.វ.ទី១១, ដទ ា្ំ D, ប. ១១១-១១២)។;  ស្ត ឧ. ស្ថា បនាប្វេះលិ ា្ទវិ ស្ត (សិ្ោចារកឹស្តុកកក់ធាំ, ស្.វ.ទី១១, ដទ ា្ំ D, 
ប.៧៥)។ 

40 នយី្ រនននទៀ្ដទ តនឹ់្នស្ៀវនៅរបស្ន់ោក Groslier។ នស្ៀវនៅននេះជាប្បេពខុស្ដដ្លនធវីឱ្យមានេនតប្ចឡាំដ្ល់នោក Le May ដដ្ល
សិ្កាពីប្បវតតិរូបិយវតាុនស្ៀម្។ ចាំដណ្កនោក Groslier វញិ នោកកមិ៏្នរនននទៀ្ដទ តព់តម៌ានន យីនជឿត្ថម្នោក Aymonier។ កនុ្
ទាំពរ័៣១នននស្ៀវនៅរបស្ខ់ាួន នោក Groslier  ស្រនស្រដូ្ចននេះ “Au xve s. une inscription d’Angkor Vat dont Aymonier a 
donné une traduction nous met Presque sur la voie et du moins signale en 1444 une relation pondérale et des 
noms qui devaient devenir dans la suite des noms de monnaie.”។ នោក Le May យលប់្ចឡាំថា 1444 ជាឆ្ន ាំប្គិស្តស្ករាជ
។ នយី្ រនននទៀ្ដទ ត់នឹ្អតាបទសិ្ោចារកឹនដី្ម្។ សិ្ោចារកឹននាេះជាសិ្ោចារកឹ នលខ១០ n0 23 មានកាលបរនិចឆទ១៥៥៤ នពាល
គឺ វាជាឆ្ន ាំម្ហាស្ករាជដដ្លម្នុស្សដខមរនប្បីត្ថា្ំ ពីស្ម្យ័មុ្នអ ា្រនម្ា៉ាេះ។ ដូ្នចនេះ ដននកត្ថម្កាលបរនិចឆទននេះ សិ្ោចារកឹប្តូវនឹ្គ.ស្.
១៦៣២។ នោយស្ថរការសិ្ការបស្ន់ដត តប្តឹម្ស្ម្យ័មុ្នអ ា្រនិ្ស្ម្យ័អ ា្រ នយី្ មិ្នចូលនប្ៅពិភាកាបញ្ហា ស្ម្យ័នប្កាយម្ក
នទៀតនទ។ Cf. R. S. Le May, “The Coinage of Siam: The Coins of the Bangkok Dynasty, 1782-1924”, JSS, Vol. 18.3, 
1924, p.160; G. Groslier, Recherches sur les Cambodgiens d'après les textes et les monuments depuis les 
premiers siècles de notre ère, (Paris : A.Challamel, 1921), p.31; ប្កនស្ម្, សិ្ោចារកឹនគរវតត, Paris, Cedoreck, 1984, 
ទាំ.៣៩៖ «តូនបុស្ឲ្យប្បក័នា្ម្លលិ្១រទ៣ស្ាិ្១នព១»។ 

41 Goslier, op.cit., p. 27.  
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

នគអាចយល់ជាទូនៅរនថា ប្បជារាស្ត្ស្តមានស្ិទធិកនុ្ការរកសុ្ីទទលួទាន។ ការទិញដូ្រឬលក់
ជាការបងាា ញពីការពប្្ីកប្ទពយស្ម្បតិតឬការនោេះបាំណុ្លនានា។ ការនោេះដូ្រដី្ដប្ស្ចមាក រឆារដ្ាំ្ាំនិ្
ប្ទពយមានវញិ្ហញ ណ្ឬឥតវញិ្ហញ ណ្ជាការនតល់លទធភាពជនប្មី្ស្កនុ្ការនប្បីម្នធារយពាណិ្ជាកម្ម។ កនុ្
ករណី្ខាេះ នៅនពលដដ្លប្បជារាស្ត្ស្តទិញស្ប្មាប់ប្បនយជន៍ស្ថស្នាននាេះ ប្ពេះរាជា, នោយនស្ចកតី
អនុនប្គាេះ, រនបនធូរបនាយបញ្ចុ េះភាគរយ។ 

នៅស្ម្័យអ ា្រឬមុ្នអ ា្រការលកដូ់្រប្បប្ពឹតតនៅនោយការនប្បីវតាុជាអចលនៈនិ្អចលនៈ។ វតាុ
ជាចលនៈមាន ដី្ធាី, ស្នម្ាៀកបាំពាក់, ទឹក មុ ាំ, ទឹកនោេះ, នប្ប្ ជានដី្ម្, វតាុជាចលនៈមាន នគា ប្កបី ដ្ាំរ ី
ជានដី្ម្ ន យី វតាុនប្បីប្រស់្ និ្ នោ ៈមានតនម្ាមាន ប្រក់, ស្ថព ន់, ស្ាំរទឹធិ, ស្ាំណ្ ជានដី្ម្។  

វតាុនិ្នោ ៈធម្មត្ថ(ដដ្ក, ស្ថព ន់, ស្ាំណ្ និ្ ស្ ក្ស្ី ជានដី្ម្)និ្នោ ៈមានតនម្ាប្តូវរន
វាស់្លាឹ្នោយឧបករណ៍្ដដ្លមានន ម្ េះននស្ៗនៅត្ថម្បរមិាណ្ដូ្ចជា  ដិ្កៈ, នប្ទាណ្ៈ, ប្បស្ា, អា
ឍកៈ, កុទុវៈ, ភារៈ, តុលៈ, នថាា ្, នជ, ជយ្/ជិ្, លិ្, កដ្តី, បណ្ៈ, រទ, មាស្, ពិម្ពកៈ ជានដី្ម្។ 

ស្នម្ាៀកបាំពាក់នស្បស្ប្់ជានដី្ម្ នគនប្បី នៅ 42 ជារណ្ប។ 
ន ម្ េះននរងាវ ស់្រងាវ ស់្ដខមរបុរាណ្បងាា ញពីស្មាននយគននប្បេពវបបធម៌្៣៖ ដខមរ, ឥ ឌ្ , 

ចិន។43 
ន ម្ េះរងាវ ស់្រងាវ ល់ខាេះប្តូវរននប្បីស្ប្មាប់រងាវ ស់្ន្ស្ប្មាប់រងាវ ល់ន្ ដូ្ចជា មាស្ ។ ន ម្ េះ

ខាេះមានវតតមានរ ូតម្កដ្ល់បចចុបបនន។ លវីតបតិនយី្ អាចត្ថម្ោនការវវិតតរូបពាកយននេះកតី ក៏ពាកយម្យួ
                                                           
42 ពាកយននេះ នគមិ្នន ញីមាននប្បីតម្កស្ម្យ័នប្កាយនទ។  
43 - កដ្តិកៈ ឧ. ប្តិនប្ទានដស្ ៑ចាធិកាេះ បញ្ច vi¿ឝតិរ  ដិ្កា  ឫតម្៑ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៤៨, ប.២៤)។; កុទុវៈ ឧ. តិោ ឯកាទឝ 
ប្បស្ថា  នៅវ  កុទុវាវ ៑អពិ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៤៨, ប.២៤)។; ខារកិៈ រងាវ លទ់ម្ៃនម់្យួប្បនេទ។ ឧ. នប្ទានដ រកាឞត្ថេះ ប្រ
នៅា  ប្តយយស្ស្បតតិខារកិាេះ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៣៨, ប.៤), បញ្ច  ប្បស្ថា ស្ ៑ប្តនយ នប្ទា្ ម្រចិានាាំ ទវិខារនិក (សិ្ោ
ចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៩០, ប.៣)។;  ដី្ ឧ.  ដី្ ប្បនៅា  ទវិកុទុនៅ នតោាំ ប្បស្ាប្តយាំស្ ៑តថា (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៩១, ប
.៩)។;  ដិ្កា ឧ. ឯកាRti¿ឝទ ៑ទធិកឞីនរ ប្បនតយកាាំ  ដិ្កា ម្ធុ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៤៩, ប.២៥)។; ជយ្/៑នជយ្ ៑ឧ. ម្ធុចឆិភារ២
ជយ្១៑០-៥លិ្១៑០ (K. 421, ស្.វ.ទី៨-១១?, ប.២-៣), ប្ករស្តុ៑ល៤៑នជយ្១៑០ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១០-១១), កនតិកា
ប្រម្តុលម្វយជ៑យ្ម៑្វយលិ៑្ត៑បវ៑យរ ៑(K. 258, ស្.វ.ទី១២, ប.៤៣...)។; នប្ទាណ្ៈ ឧ. នឝវតតនទុលនប្ទាណ្ម្វយ ៑(K. 570, ស្.វ.ទី១០, 
ប.២៥); នប្ទានដ រកាឞត្ថេះ ប្រនៅា  ប្តយយស្ស្បតតិខារកិាេះ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៣៨, ប.៤)។; តុល ឧ. ប្ករស្តុ៑
ល៤៑នជយ្១៑០ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១០-១១), កនតិកាប្រម្តុលម្វយជ៑យ្ម៑្វយលិ៑្ត៑បវ៑យរ ៑(K. 258, ស្.វ.ទី១២, ប.៤៣...)។; 
ពិម្ពៈិ ឧ. រទស្ ៑ប្តិមាឞេះ កប៌ូរស្ ៑តថា វមិ្វចតុឞតយម្ ៑ (សិ្ោចារកឹប្រស្ថទត្ថប្ព ម, លបេះ៩៩, ប.៥៤)។; ភារៈ ឧ. ម្ធុចឆិភារ២ជយ
្១៑០-៥លិ្១៑០ (K. 421, ស្.វ.ទី៨-១១?, ប.២-៣), ម្ធុចឆិឞតភារ២តុល១០ (K. 421, ស្.វ.ទី៨-១១?, ប.១៤)។; លិ្ ៑ឧ. ប ្
រកន៑ស្ថលិ្១៑ (K. 79, មុ្នអ ា្រ, ប.១៧), កដ្តិ៣លិ្១៧ (K. 877, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១២), ចនចយន១៑លិ្១៑ (K. 420, ស្.វ.ទី
១១, ប.២២), នស្ថវ ក១៑ជយ្លិ៑្១៑០ (K. 33, ស្.វ.ទី១១, ប.៨),   កនតិកាប្រម្តុលម្វយជ៑យ្ម៑្វយលិ៑្ត៑បវ៑យរ ៑(K. 258, ស្.វ.ទី
១២, ប.៤៣...)។; លាវ្ /៑នថាា ្/៑លលុ្ ៑ឧ. រនងាក នថាា ្៥៑ (K. 56, ស្.វ.ទី៧, ប.១៤), ប្សូ្នត្ថា ្៣៑នជ២ (K. 79, ស្.វ.ទី៧, ប.១៦), 
នោៃ នត្ថា ្១៑នជ១នៅវ នត្ថា ្១៑នជ១ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១១)។; ប្បស្ា ឧ. ស្ថា បនានននវទយប្បស្ា៥មុ្ទាា ២ (K. 341S, ស្.វ.ទី៨, ប
.៦), តនទុលប្បស្ា២ (K. 187, ស្.វ.ទី១០, ប.៩...), បរយយ្ប៑្បស្ា៤ (K. 232, ស្.វ.ទី១១, ប.៨)។; អននាតវ ្ ៑ឧ. បនរ្អ៑ននាត ្៣៑ (K. 
451, ស្.វ.ទី៧, ប.៧), គមុ ាំអននាតវ ្៣៑មាស្៦៑ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១២៤)។; នៅ ឧ. ចននាកយុ៑គលនៅ៣អាំវលន៑ៅ១ (K. 79, ស្
.វ.ទី៧, ប.១៥), ចននាកនយ វ១ (K. 154 B, ស្.វ.ទី៧, ប.៣), ជាីនៅ៧ (K. 505, មុ្នអ ា្រ, ប.២០...), វឞ៌បាំននាវ ស្ត៑បាុ េះនៅ
៣ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១៤), ចនាយកន៑ៅ វ៑ម្វយ ៑(K. 370, ស្.វ.ទី១១, ប.១០) ចាលមិតប ៑តន៑ៅ (K. 258, ស្.វ.ទី១២, ប
.១១)។; ស្នប្ន/ស្នរ ឧ. នប្ស្ស្នរ១ (K. 76, មុ្នអ ា្រ, ប.១៦), នមាយស៑្នប្ន (K. 790, មុ្នអ ា្រ, ប.៨...), កនាេះស្នប្ន (K. 18, 
មុ្នអ ា្រ, ប.៥), នប្ស្នល(ម្)នជ៑ា វតកុរាកន៑ជា្ន៑ទា្ន៑រញ៑វទិាឝកតិស្នរកនាេះ (K. 493, ស្.វ.ទី៧, ប.២០), ស្នរ១រទ១ (K. 
719, ស្.វ.ទី៧, ប.១២), នប្ស្ស្នរ៣ (K. 78, ស្.វ.ទី៧, ប.២១), នប្ស្ធនវ៑រសិ្នរ១ (K. 757, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១៨)។; បណ្ៈ ឧ. 
ម្ធូចឆិឞតស្យ ភារាស្ ៑តុ គណិ្ត្ថ ទឝ ស្បត ច អឞត ទឝ តុោេះ បញ្ច  កនតតា នវ ប្ស្ ៑តថា (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, ស្.វ.ទី១២, លបេះ
ទី៦០, ប.៤៧-៤៨)។; រទ ឧ. បញ្ច  vi¿ឝតិ ភារាឝ ច រូបា្ាំ ទឝ បញ្ច  ច តុោ នទវ កដ្តិនក នៅវ  ច រនៅ បណ្ ចតុឞតយាំ (សិ្ោ
ចារកឹត្ថប្ព ម, ស្.វ.ទី១២, លបេះទី៦៩, ប.៦៥-៦៦)។ 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

នគអាចយល់ជាទូនៅរនថា ប្បជារាស្ត្ស្តមានស្ិទធិកនុ្ការរកសុ្ីទទលួទាន។ ការទិញដូ្រឬលក់
ជាការបងាា ញពីការពប្្ីកប្ទពយស្ម្បតិតឬការនោេះបាំណុ្លនានា។ ការនោេះដូ្រដី្ដប្ស្ចមាក រឆារដ្ាំ្ាំនិ្
ប្ទពយមានវញិ្ហញ ណ្ឬឥតវញិ្ហញ ណ្ជាការនតល់លទធភាពជនប្មី្ស្កនុ្ការនប្បីម្នធារយពាណិ្ជាកម្ម។ កនុ្
ករណី្ខាេះ នៅនពលដដ្លប្បជារាស្ត្ស្តទិញស្ប្មាប់ប្បនយជន៍ស្ថស្នាននាេះ ប្ពេះរាជា, នោយនស្ចកតី
អនុនប្គាេះ, រនបនធូរបនាយបញ្ចុ េះភាគរយ។ 

នៅស្ម្័យអ ា្រឬមុ្នអ ា្រការលកដូ់្រប្បប្ពឹតតនៅនោយការនប្បីវតាុជាអចលនៈនិ្អចលនៈ។ វតាុ
ជាចលនៈមាន ដី្ធាី, ស្នម្ាៀកបាំពាក់, ទឹក មុ ាំ, ទឹកនោេះ, នប្ប្ ជានដី្ម្, វតាុជាចលនៈមាន នគា ប្កបី ដ្ាំរ ី
ជានដី្ម្ ន យី វតាុនប្បីប្រស់្ និ្ នោ ៈមានតនម្ាមាន ប្រក់, ស្ថព ន់, ស្ាំរទឹធិ, ស្ាំណ្ ជានដី្ម្។  

វតាុនិ្នោ ៈធម្មត្ថ(ដដ្ក, ស្ថព ន់, ស្ាំណ្ និ្ ស្ ក្ស្ី ជានដី្ម្)និ្នោ ៈមានតនម្ាប្តូវរន
វាស់្លាឹ្នោយឧបករណ៍្ដដ្លមានន ម្ េះននស្ៗនៅត្ថម្បរមិាណ្ដូ្ចជា  ដិ្កៈ, នប្ទាណ្ៈ, ប្បស្ា, អា
ឍកៈ, កុទុវៈ, ភារៈ, តុលៈ, នថាា ្, នជ, ជយ្/ជិ្, លិ្, កដ្តី, បណ្ៈ, រទ, មាស្, ពិម្ពកៈ ជានដី្ម្។ 

ស្នម្ាៀកបាំពាក់នស្បស្ប្់ជានដី្ម្ នគនប្បី នៅ 42 ជារណ្ប។ 
ន ម្ េះននរងាវ ស់្រងាវ ស់្ដខមរបុរាណ្បងាា ញពីស្មាននយគននប្បេពវបបធម៌្៣៖ ដខមរ, ឥ ឌ្ , 

ចិន។43 
ន ម្ េះរងាវ ស់្រងាវ ល់ខាេះប្តូវរននប្បីស្ប្មាប់រងាវ ស់្ន្ស្ប្មាប់រងាវ ល់ន្ ដូ្ចជា មាស្ ។ ន ម្ េះ

ខាេះមានវតតមានរ ូតម្កដ្ល់បចចុបបនន។ លវីតបតិនយី្ អាចត្ថម្ោនការវវិតតរូបពាកយននេះកតី ក៏ពាកយម្យួ
                                                           
42 ពាកយននេះ នគមិ្នន ញីមាននប្បីតម្កស្ម្យ័នប្កាយនទ។  
43 - កដ្តិកៈ ឧ. ប្តិនប្ទានដស្ ៑ចាធិកាេះ បញ្ច vi¿ឝតិរ  ដិ្កា  ឫតម្៑ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៤៨, ប.២៤)។; កុទុវៈ ឧ. តិោ ឯកាទឝ 
ប្បស្ថា  នៅវ  កុទុវាវ ៑អពិ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៤៨, ប.២៤)។; ខារកិៈ រងាវ លទ់ម្ៃនម់្យួប្បនេទ។ ឧ. នប្ទានដ រកាឞត្ថេះ ប្រ
នៅា  ប្តយយស្ស្បតតិខារកិាេះ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៣៨, ប.៤), បញ្ច  ប្បស្ថា ស្ ៑ប្តនយ នប្ទា្ ម្រចិានាាំ ទវិខារនិក (សិ្ោ
ចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៩០, ប.៣)។;  ដី្ ឧ.  ដី្ ប្បនៅា  ទវិកុទុនៅ នតោាំ ប្បស្ាប្តយាំស្ ៑តថា (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៩១, ប
.៩)។;  ដិ្កា ឧ. ឯកាRti¿ឝទ ៑ទធិកឞីនរ ប្បនតយកាាំ  ដិ្កា ម្ធុ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៤៩, ប.២៥)។; ជយ្/៑នជយ្ ៑ឧ. ម្ធុចឆិភារ២
ជយ្១៑០-៥លិ្១៑០ (K. 421, ស្.វ.ទី៨-១១?, ប.២-៣), ប្ករស្តុ៑ល៤៑នជយ្១៑០ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១០-១១), កនតិកា
ប្រម្តុលម្វយជ៑យ្ម៑្វយលិ៑្ត៑បវ៑យរ ៑(K. 258, ស្.វ.ទី១២, ប.៤៣...)។; នប្ទាណ្ៈ ឧ. នឝវតតនទុលនប្ទាណ្ម្វយ ៑(K. 570, ស្.វ.ទី១០, 
ប.២៥); នប្ទានដ រកាឞត្ថេះ ប្រនៅា  ប្តយយស្ស្បតតិខារកិាេះ (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, លបេះ៣៨, ប.៤)។; តុល ឧ. ប្ករស្តុ៑
ល៤៑នជយ្១៑០ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១០-១១), កនតិកាប្រម្តុលម្វយជ៑យ្ម៑្វយលិ៑្ត៑បវ៑យរ ៑(K. 258, ស្.វ.ទី១២, ប.៤៣...)។; 
ពិម្ពៈិ ឧ. រទស្ ៑ប្តិមាឞេះ កប៌ូរស្ ៑តថា វមិ្វចតុឞតយម្ ៑ (សិ្ោចារកឹប្រស្ថទត្ថប្ព ម, លបេះ៩៩, ប.៥៤)។; ភារៈ ឧ. ម្ធុចឆិភារ២ជយ
្១៑០-៥លិ្១៑០ (K. 421, ស្.វ.ទី៨-១១?, ប.២-៣), ម្ធុចឆិឞតភារ២តុល១០ (K. 421, ស្.វ.ទី៨-១១?, ប.១៤)។; លិ្ ៑ឧ. ប ្
រកន៑ស្ថលិ្១៑ (K. 79, មុ្នអ ា្រ, ប.១៧), កដ្តិ៣លិ្១៧ (K. 877, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១២), ចនចយន១៑លិ្១៑ (K. 420, ស្.វ.ទី
១១, ប.២២), នស្ថវ ក១៑ជយ្លិ៑្១៑០ (K. 33, ស្.វ.ទី១១, ប.៨),   កនតិកាប្រម្តុលម្វយជ៑យ្ម៑្វយលិ៑្ត៑បវ៑យរ ៑(K. 258, ស្.វ.ទី
១២, ប.៤៣...)។; លាវ្ /៑នថាា ្/៑លលុ្ ៑ឧ. រនងាក នថាា ្៥៑ (K. 56, ស្.វ.ទី៧, ប.១៤), ប្សូ្នត្ថា ្៣៑នជ២ (K. 79, ស្.វ.ទី៧, ប.១៦), 
នោៃ នត្ថា ្១៑នជ១នៅវ នត្ថា ្១៑នជ១ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១១)។; ប្បស្ា ឧ. ស្ថា បនានននវទយប្បស្ា៥មុ្ទាា ២ (K. 341S, ស្.វ.ទី៨, ប
.៦), តនទុលប្បស្ា២ (K. 187, ស្.វ.ទី១០, ប.៩...), បរយយ្ប៑្បស្ា៤ (K. 232, ស្.វ.ទី១១, ប.៨)។; អននាតវ ្ ៑ឧ. បនរ្អ៑ននាត ្៣៑ (K. 
451, ស្.វ.ទី៧, ប.៧), គមុ ាំអននាតវ ្៣៑មាស្៦៑ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១២៤)។; នៅ ឧ. ចននាកយុ៑គលនៅ៣អាំវលន៑ៅ១ (K. 79, ស្
.វ.ទី៧, ប.១៥), ចននាកនយ វ១ (K. 154 B, ស្.វ.ទី៧, ប.៣), ជាីនៅ៧ (K. 505, មុ្នអ ា្រ, ប.២០...), វឞ៌បាំននាវ ស្ត៑បាុ េះនៅ
៣ (K. 124, ស្.វ.ទី៩, ប.១៤), ចនាយកន៑ៅ វ៑ម្វយ ៑(K. 370, ស្.វ.ទី១១, ប.១០) ចាលមិតប ៑តន៑ៅ (K. 258, ស្.វ.ទី១២, ប
.១១)។; ស្នប្ន/ស្នរ ឧ. នប្ស្ស្នរ១ (K. 76, មុ្នអ ា្រ, ប.១៦), នមាយស៑្នប្ន (K. 790, មុ្នអ ា្រ, ប.៨...), កនាេះស្នប្ន (K. 18, 
មុ្នអ ា្រ, ប.៥), នប្ស្នល(ម្)នជ៑ា វតកុរាកន៑ជា្ន៑ទា្ន៑រញ៑វទិាឝកតិស្នរកនាេះ (K. 493, ស្.វ.ទី៧, ប.២០), ស្នរ១រទ១ (K. 
719, ស្.វ.ទី៧, ប.១២), នប្ស្ស្នរ៣ (K. 78, ស្.វ.ទី៧, ប.២១), នប្ស្ធនវ៑រសិ្នរ១ (K. 757, ស្.វ.ទី៧-៨, ប.១៨)។; បណ្ៈ ឧ. 
ម្ធូចឆិឞតស្យ ភារាស្ ៑តុ គណិ្ត្ថ ទឝ ស្បត ច អឞត ទឝ តុោេះ បញ្ច  កនតតា នវ ប្ស្ ៑តថា (សិ្ោចារកឹត្ថប្ព ម, ស្.វ.ទី១២, លបេះ
ទី៦០, ប.៤៧-៤៨)។; រទ ឧ. បញ្ច  vi¿ឝតិ ភារាឝ ច រូបា្ាំ ទឝ បញ្ច  ច តុោ នទវ កដ្តិនក នៅវ  ច រនៅ បណ្ ចតុឞតយាំ (សិ្ោ
ចារកឹត្ថប្ព ម, ស្.វ.ទី១២, លបេះទី៦៩, ប.៦៥-៦៦)។ 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

ចាំននួរនដប្បប្បួលន័យឃ្លា តពីន័យនដី្ម្ ន យី ប្តូវរននប្បីកនុ្បរបិទននស្ដូ្ចជា ស្ាឹក (វវិតតពី ស្ាិក; 
ស្ាឹក នៅនពលបចចុបបនន ររប់ចាំននួ៤០០ ដូ្ចជា ស្ាំ្ប១ស្ាឹក, ដនានឈី្១ស្ាឹក ជានដី្ម្), ជញ្ា ី្ (វវិតត
ពី ជី្ ), តម្ាឹ្ (វវិតតពី លិ្ ), ជនញ្ា ី (វវិតតពី នជ ), រទ (នៅនប្បីស្ម្័យក ត្ លនរៀ្រ ូតម្កដ្ល់
នពលដដ្លប្បនទស្ោក់អា្ពារលនិ្នប្បីរូបិយវតាុដដ្លនគនៅថា ពា៉ាស្(piastre), នរៀល 
ជាំនសួ្)។ បចចុបបនន រត ជាន ម្ េះរូបិយបណ្ណប្បនទស្នល), ពាកយ ដុ្ល (វវិតតពី     តុលៈ ) ដដ្លនយី្
ន័យកនុ្កននាម្ពាកយឬលបេះដូ្ចជា ដដ្ក១ដុ្ល ស្មាា ល់ដដ្កម្យួដុ្ាំធាំ, ចម្ា្ទាា្ំ ដុ្ល គឺចម្ា្ទាា្ំ ប្ស្រ្
នោយមិ្នដកដប្បឬស្ប្មួ្ល។ 

នប្ៅពីការកាំណ្ត់ដី្ដប្ស្ចមាក រចារដ្ាំ្ាំនោយរងាវ ស់្ខាន តទាា្ំ ឡាយ ប្ពាំប្បទល់ននដី្ធាីប្តូវរន
កាំណ្ត់ត្ថម្  រយៈទិស្ (នប្កាម្ខយល់, នលីខយល់, នលៃលិច, ឧតតរ, ឦស្ថន, បូព៌, ...) ន យី ជាប់នឹ្ដី្
របស់្មាច ស់្្, ជាប់ប្តពាា្ំ អវី, លនល់ទិស្ខា្្ ជានដី្ម្។ 

នៅស្ម្័យមុ្នអ ា្រនិ្ស្ម្័យអ ា្រ ប្ពេះរាជាមានកាតពវកិចច នគារពស្ថស្នា និ្ ប្គប់ប្គ្ចាត់
ដច្នលីអនកដដ្លស្ាិតកនុ្ដដ្នអាំ្ច។ ប្ទ្់មានកាតពវកិចចនធវីឱ្យប្បនទស្ជាតិនិ្ប្បជារាស្ត្ស្តរស់្នៅ
ស្ម្បូរស្បាយនិ្ការពារេយនតរាយនានា។ «រាជស្ភា» នៅនពលននាេះ ជាតុោការដដ្លមានអាំ្ច
កាត់កតីទាា្ំ ដននកប្ព មទណ្ឌ ទាា្ំ ដននករដ្ឋបបនវណី្។ ដ្ាំនណី្រការកតីមានលាំោប់លាំនោយរដ្ឋរលពីថាន ក់នខតត
ដ្ល់ថាន ក់រាជធានី44។  

មុ្ននចញនស្ចកតសី្នប្ម្ចនានាជាពិនស្ស្ ទាក់ទ្នឹ្នរឿ្ដី្ធាីននេះ ប្បព័នធចាប់នៅស្ម័្យននាេះ
មានលកខណ្ៈលអិតលអន់និ្រ ឹ្ មាាំ នពាលគឺ មិ្នដម្នស្នប្ម្ចនលី ម្តិដទ ល់ខាួនឬប្ករម្ម្នុស្សថាន ក់នលី ឬ ប
ណ្តឹ ្របស់្មាច ស់្បណ្តឹ ្ននាេះនទ។ ជាទូនៅ នគតប្មូ្វឱ្យមានស្ថកសនីប្ចីននាក់ទាា្ំ ម្ស្ត្នតីនៅថាន ក់នលីទាា្ំ
ប្បជារាស្ត្ស្តនៅមូ្លោឋ ន។ 

ការោក់នទាស្ទណ្ឌ មានកប្មិ្តពីប្ស្ថលដ្ល់ធៃន់ (នទាស្ប្បហារជីវតិ)។ នយី្ ស្ន ក្តន ញី 
ចាប់មិ្នដម្នោច់ន តុនទ នប្ពាេះ កនុ្ករណី្ខាេះ នទាេះបីជន្មាន ក់មាននទាស្ធៃន់ធៃរកតីក៏នគអាចទទលួ
រនស្ិទធិបនធូរបនាយនទាស្ដដ្រ។ 

 
សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 
កនុ្ការអេិវឌឍជាតិក៏ដូ្ចជាននយរយដី្ធាី នគន ញីមាន ការចាត់ត្ថា្ំ កាប់គាស់្រានឆ្ក រដី្, ដី្

ដដ្លមិ្នទាន់មានម្នុស្សនៅឱ្យមានម្នុស្សនៅ, ដី្ឬកដនា្ដដ្លប្តូវអេិវឌឍ នគនឹ្នកណ្ឌ ម្នុស្សឱ្យម្ក
រស់្នៅ និ្ ការប្បគល់ដី្ដ្ល់ម្ស្ត្នតីឬអនកមានលទធភាពអេិវឌឍដី្ដដ្លទាំននរ។ មិ្នដតប៉ាុន ណ្ េះនស្ថត ការ
អេិវឌឍដី្លមីតាំបន់លមីប្តូវនធវីប្ស្បគាន នឹ្ការអេិវឌឍដននកស្ថស្នា។ 

                                                           

44 នយី្ ស្ន្កតថា ប្បពន័ធតុោការនពលននាេះមានការដប្ដចកជា៤កប្មិ្ត។ ចាំណុ្ចននេះមានលកខណ្ៈចាស្់ោស្ជ់ា្ការបញ្ហា កក់នុ្ឯក
ស្ថរទាកទ់្នឹ្បាំដណ្្ដចកននប្បពន័ធតុោការឥ ឌ្ បុរាណ្។ ប្បពន័ធតុោការដខមរស្ម្យ័អ ា្រអាចនឹ្សិ្ការននោយនដ្ញម្ក
រកស្ម្យ័ក ត្ លរ ូតម្កដ្លស់្ម្យ័អា្និគម្ររា ា្ំ ។ នទាេះយ៉ា ្្កតី ការសិ្ការបស្ន់យី្ នដត តនលីបញ្ហា ដី្ធាីកនុ្បរបិទ
ស្ម្យ័មុ្នអ ា្រនិ្ស្ម្យ័អ ា្រ។ 
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 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

ជាធម្មត្ថ នៅនពលនគថាវ យដី្ដប្ស្ចមាក រកដនា្្ម្យួដ្ល់ប្ពេះវហិារឬប្ពេះអាទិនទព នគដត្
ភាា ប់ម្កជាម្យួខុ្ាំបនប្មី្ប្បរស្ប្ស្។ី អនកទាា្ំ ននេះជាកមាា ា្ំ ពលកម្មដដ្លចូលនៅកាប់គាស់្នធវដីប្ស្ចារ
ដ្ាំ្ាំ។ នភាគនលរនពីដី្ដប្ស្ននេះ មាច ស់្កម្មស្ិទធិអាចមានស្ិទធិនប្បីប្រស់្ឬនតល់នៅប្ពេះវហិារឬប្ពេះ
អាទិនទព (ននប្រស្ថទ) ្ ម្យួននស្ៗនទៀតនប្បីរមួ្គាន  (ស្ាំបរនិភាគ)។ ដូ្នចនេះ នៅប្ស្រក្ម្យួមាន 
វតតអារាម្, ដី្ដប្ស្ចមាក រ, អនកនធវីការនលីដី្ដប្ស្ចមាក រននាេះ និ្ ការទទលួដនាដក នននភាគនលការងារដដ្ល
រននធវី។ ននេះជាទប្ម្្់ននការបន ក្ីតស្ គម្ន៍និ្ការរស់្នៅដបបស្ គម្ន៍កនុ្ទប្ម្្់មី្ប្កូស្្ាម្។  

  បុគាល្មាន ក់ដដ្លកាន់កាប់ដី្ធាីមានស្ិទធិលក់ដូ្រ នោយនប្បីរូបិយវតាុជានោ ៈ មានមាស្
ប្រក់ជានដី្ម្ និ្ នោយនោេះដូ្រនឹ្វតាុដ្នទជាចលនៈកតីអចលនៈកតី មាននគាប្កបីនិ្នប្គឿ្ឧបនភាគ
បរនិភាគជានដី្ម្។ ស្ិទធិននការកាន់កាប់ដី្ធាីមានលកខណ្ៈពិនស្ស្កនុ្ប្បវតតិស្ថស្ត្ស្តដខមរ។ អនកមានដី្ធាីមាន
ស្ិទធិប្គប់ប្គ្ជានរៀ្រ ូត។  កនុ្ដននកស្្ាម្ ប្ពេះរាជាជាតាំ្្គុណ្ធម៌្និ្យុតតិធម៌្ដដ្លនតល់ភាព
សុ្ខស្ថនតនិ្ការភាពស្ម្បូរស្បាយដ្ល់ប្បជារាស្ត្ស្តនិ្ម្ស្ត្នតីកនុ្ដដ្នដី្។  

តុោការនោេះប្ស្ថយទាា្ំ នរឿ្កតីប្ព មទណ្ឌ ទាា្ំ នរឿ្កតីរដ្ឋបបនវណី្។ ប្បព័នធតុោការក៏ដូ្ចជា
ប្បព័នធរដ្ឋរលម្យួចាំននួនទៀតប្តូវរនដចកជាជាន់ថាន ក់ពីកប្មិ្ត១ដ្ល់កប្មិ្ត៤។ ការដប្ដចកមានជា
េស្តុត្ថ្ចាស់្ោស់្, ដដ្លប្ត្់ចាំណុ្ចខាេះ, នតល់ជាពនាឺជា្ឯកស្ថរដដ្លនគស្ិកាទាក់ទ្នឹ្ប្បព័នធ
តុោការនៅប្បនទស្ឥ ឌ្ បុរាណ្។ 

លទធភាពននការនលិតកនុ្វស័ិ្យកស្ិកម្មនៅស្ម្័យននាេះរនពឹ្ដនអកនលីធម្មជាតិនិ្ប្បព័នធ
នប្ស្ថចប្ស្ពដខវ្ខាវ ត់ដដ្លជាចលនករនធវីឱ្យប្បនទស្កម្ពុជាស្ម័្យបុរាណ្មានស្កាត នុពលដននក
កស្ិកម្ម៕ 

 
គនានិសទទេ 

[ឈ្មិ្] ប្កនស្ម្, សិ្ោចារកឹនគរវតត, Paris, Cedoreck, 1984។ 
ទីឃ្លយុ (ដប្បស្ប្មួ្ល), នរឿ្រា៉ា វរបស់្ប្ពេះអ ា្មាច ស់្ យុគនធរ (L’affaire Yukanthor: Autopsie d’un 

scandale colonial), ????។ 
ពុទធស្ថស្នា ២៥០០, េនាំនពញ, ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ, ១៩៥៧។ 
លី ធាម្នត្, បកដប្ប, កាំណ្ត់ន តុរបស់្ ជីវត្ថកាវ ន់ អាំពីប្បនពណី្ននអនកប្ស្រកនចនឡា, េនាំនពញ, នរេះ
ពុម្ពនលីកទី៣, ១៩៧៣។ 

ឡុ្ នស្ៀម្, វចនានុប្កម្ដខមរ (ត្ថម្សិ្ោចារកឹបុនរអ ា្រ ស្តវតសទី ៦-៨)/Dictionnaire du khmèr 
ancient (D’après les inscriptions du Cambodge du VIe. – VIIIe. siècles, េនាំនពញ, 
វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ,២០០០។ 

____, ស្ថា ននាម្វទិាដខមរ, េនាំនពញ, ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ,១៩៩៧។ 



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

111ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

 នោក ដកវ លីដណ្ត 

 

ជាធម្មត្ថ នៅនពលនគថាវ យដី្ដប្ស្ចមាក រកដនា្្ម្យួដ្ល់ប្ពេះវហិារឬប្ពេះអាទិនទព នគដត្
ភាា ប់ម្កជាម្យួខុ្ាំបនប្មី្ប្បរស្ប្ស្។ី អនកទាា្ំ ននេះជាកមាា ា្ំ ពលកម្មដដ្លចូលនៅកាប់គាស់្នធវដីប្ស្ចារ
ដ្ាំ្ាំ។ នភាគនលរនពីដី្ដប្ស្ននេះ មាច ស់្កម្មស្ិទធិអាចមានស្ិទធិនប្បីប្រស់្ឬនតល់នៅប្ពេះវហិារឬប្ពេះ
អាទិនទព (ននប្រស្ថទ) ្ ម្យួននស្ៗនទៀតនប្បីរមួ្គាន  (ស្ាំបរនិភាគ)។ ដូ្នចនេះ នៅប្ស្រក្ម្យួមាន 
វតតអារាម្, ដី្ដប្ស្ចមាក រ, អនកនធវីការនលីដី្ដប្ស្ចមាក រននាេះ និ្ ការទទលួដនាដក នននភាគនលការងារដដ្ល
រននធវី។ ននេះជាទប្ម្្់ននការបន ក្ីតស្ គម្ន៍និ្ការរស់្នៅដបបស្ គម្ន៍កនុ្ទប្ម្្់មី្ប្កូស្្ាម្។  

  បុគាល្មាន ក់ដដ្លកាន់កាប់ដី្ធាីមានស្ិទធិលក់ដូ្រ នោយនប្បីរូបិយវតាុជានោ ៈ មានមាស្
ប្រក់ជានដី្ម្ និ្ នោយនោេះដូ្រនឹ្វតាុដ្នទជាចលនៈកតីអចលនៈកតី មាននគាប្កបីនិ្នប្គឿ្ឧបនភាគ
បរនិភាគជានដី្ម្។ ស្ិទធិននការកាន់កាប់ដី្ធាីមានលកខណ្ៈពិនស្ស្កនុ្ប្បវតតិស្ថស្ត្ស្តដខមរ។ អនកមានដី្ធាីមាន
ស្ិទធិប្គប់ប្គ្ជានរៀ្រ ូត។  កនុ្ដននកស្្ាម្ ប្ពេះរាជាជាតាំ្្គុណ្ធម៌្និ្យុតតិធម៌្ដដ្លនតល់ភាព
សុ្ខស្ថនតនិ្ការភាពស្ម្បូរស្បាយដ្ល់ប្បជារាស្ត្ស្តនិ្ម្ស្ត្នតីកនុ្ដដ្នដី្។  

តុោការនោេះប្ស្ថយទាា្ំ នរឿ្កតីប្ព មទណ្ឌ ទាា្ំ នរឿ្កតីរដ្ឋបបនវណី្។ ប្បព័នធតុោការក៏ដូ្ចជា
ប្បព័នធរដ្ឋរលម្យួចាំននួនទៀតប្តូវរនដចកជាជាន់ថាន ក់ពីកប្មិ្ត១ដ្ល់កប្មិ្ត៤។ ការដប្ដចកមានជា
េស្តុត្ថ្ចាស់្ោស់្, ដដ្លប្ត្់ចាំណុ្ចខាេះ, នតល់ជាពនាឺជា្ឯកស្ថរដដ្លនគស្ិកាទាក់ទ្នឹ្ប្បព័នធ
តុោការនៅប្បនទស្ឥ ឌ្ បុរាណ្។ 

លទធភាពននការនលិតកនុ្វស័ិ្យកស្ិកម្មនៅស្ម្័យននាេះរនពឹ្ដនអកនលីធម្មជាតិនិ្ប្បព័នធ
នប្ស្ថចប្ស្ពដខវ្ខាវ ត់ដដ្លជាចលនករនធវីឱ្យប្បនទស្កម្ពុជាស្ម័្យបុរាណ្មានស្កាត នុពលដននក
កស្ិកម្ម៕ 

 
គនានិសទទេ 

[ឈ្មិ្] ប្កនស្ម្, សិ្ោចារកឹនគរវតត, Paris, Cedoreck, 1984។ 
ទីឃ្លយុ (ដប្បស្ប្មួ្ល), នរឿ្រា៉ា វរបស់្ប្ពេះអ ា្មាច ស់្ យុគនធរ (L’affaire Yukanthor: Autopsie d’un 

scandale colonial), ????។ 
ពុទធស្ថស្នា ២៥០០, េនាំនពញ, ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ, ១៩៥៧។ 
លី ធាម្នត្, បកដប្ប, កាំណ្ត់ន តុរបស់្ ជីវត្ថកាវ ន់ អាំពីប្បនពណី្ននអនកប្ស្រកនចនឡា, េនាំនពញ, នរេះ
ពុម្ពនលីកទី៣, ១៩៧៣។ 

ឡុ្ នស្ៀម្, វចនានុប្កម្ដខមរ (ត្ថម្សិ្ោចារកឹបុនរអ ា្រ ស្តវតសទី ៦-៨)/Dictionnaire du khmèr 
ancient (D’après les inscriptions du Cambodge du VIe. – VIIIe. siècles, េនាំនពញ, 
វទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ,២០០០។ 

____, ស្ថា ននាម្វទិាដខមរ, េនាំនពញ, ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ,១៩៩៧។ 

ការប្គបប់្គ្ដី្ធាីនៅប្បនទស្កម្ពុជាស្ម្យ័បុរាណ្ 
 

 

____ (ដប្បស្ប្មួ្ល), ប្បវតតិស្ថស្ត្ស្តស្ន ខ្បននប្បនទស្កម្ពុជា, យ.យ. មី្ន នយវ (និពនធនាយក), 
មូ្ស្ាូ, ការយិល័យនិពនធនាយកដននកអកសរស្ិលបបូ៍ព៌ា ននអ ា្ការនរេះពុម្ពនាយ«្អ ូកា», 
១៩៨១។ 
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សោក្ម្រគូ សៅ េ នុ និងជីវិតេលិបៈ 
នោក ន្់ េិរុណ្ 

ម្ស្ត្នតីវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ    
 
នបេះដូ្្បញ្ញវនត ជារ ស្សនាម្ម្យួដដ្លហាក់ដូ្ចជាស្ ៃ្ាំខាួនយ៉ា ្អាល៌កាំរា្ំ ន យីក៏មាន

ម្នុស្សមាន  ជានប្ចីននាក់ នប្ចីនវយ័ នប្ចីនស្ម័្យកាលនស្ទីរដតមិ្នចាប់អារម្មណ៍្ឬមិ្នរនយល់ថាយ៉ា ្
នម្៉ាចដដ្រនៅនលីអតាន័យ ននពាកយ«នបេះដូ្្បញ្ញវនត »ននេះយ៉ា ្្ននាេះនឡយី។ នបេះដូ្្បញ្ញវនតកនុ្ទី
ននេះ ស្ាំនៅនលីស្ថម រតី ម្ននាស្នញ្ចតនា ទឹកចិតតនិ្ការនតល់តនម្ាខពស់្នៅនលីបុគាល្ដដ្លរនបសួ្
នរៀនឬស្ិកាអកសរស្ថស្ត្ស្ត នលខនពវនតនានាពី ស្ាំ្ក់ចាស់្ៗឬ ប្ពឹទាធ ចារយ។  ម្ួយវញិនទៀត  នបេះដូ្្
បញ្ញវនត ម្យួឃ្លា ននេះ រនចាក់ដប្ស្េះ នៅកនុ្នបេះដូ្្អនកនខតត ត្ថដកវកាលពីអតីតកាល។ ប្គាប់ពូជននទឹក
ដី្នបេះដូ្្បញ្ញវន័តរនបនតតាំដណ្លនៅនឡយី។ កនុ្ននាេះ ក៏មាននោកប្គូ នៅ ស្ ុន ម្យួរូបដដ្រដដ្លរន
កាា យ ជាប្គាប់នពប្ជនៅនលទឹីកដី្នបេះដូ្្បញ្ញវនតន្ដដ្រ។  
 នប្ៅពីតនួាទីទាក់ទ្នឹ្កិចចការងារប្បចាាំនលៃ  នពលស្ប្មាកកាយឬកនុ្ពិធីបុណ្យនានាម្ត្ៗ 
នោកប្គូ ដត្ ដតនប្ជីស្នរសី្យកបទចនប្ម្ៀ្ដខមរតិចឬនប្ចីនម្កនប្ចៀ្កនុ្ពិធីននាេះនដី្ម្បបីាំនពរអារម្មណ៍្
ឬុម្យួស្បាយរកីរាយ នស្ីចកាំដបា្ជូនអនកចូលរមួ្ស្ថត ប់ត្ថម្ប្បនេទបទដដ្លចនប្ម្ៀ្ទាា្ំ ននាេះ។ ការ
នប្ចៀ្ចនប្ម្ៀ្របស់្នោកប្គូ មិ្នដម្នជាការងារម្ួយនប្ចៀ្នៅទីស្ថធារណ្:ដូ្ចត្ថរាចនប្ម្ៀ្អាជីព
ដដ្លប្បកបមុ្ខរបរននាេះនឡយី។ នោកនប្ចៀ្ដតនៅកនុ្ប្ស្រកកាំនណី្តរបស់្នោក(នគ ោឋ នរបស់្
នោក េូមិ្វាលប្បីយ ៍  ុាំចាំបក់ ប្ស្រករទី ) កនុ្ពិធីបុណ្យោរេូមិ្ បុណ្យចូល ឆ្ន ាំជាម្យួកូនកមួយនិ្
ញាតិមិ្តតកនុ្េូមិ្នដី្ម្បជីាការកាំស្ថនត ស្ថម្គាីភាព ស្បាយរកីរាយប៉ាុន ណ្ េះ។  
 ត្ថម្ការពិនិតយនិ្ធាា ប់ចូលរមួ្កនុ្កម្មវធីិជាម្យួនោកប្គូ ជាញឹកញាប់នៅេូមិ្កាំនណី្តរបស់្
នោកប្គូ កាលពីរូបនោកនៅមានជីវតិននាេះ  ខុ្ាំ ន្់ េិរុណ្ ជាកូនស្ិស្ស ម្យួរូបកនុ្ចាំន្ម្ស្ិស្ស
គណ្ជានប្ចីនរបស់្ នោកប្គូគឺនោករនទទលួយកខុ្ាំជានិស្សតិស្រនស្រស្ថរ្ថាន ក់អនុបណ្ឌិ តដននក
ភាស្ថវទិារ ូតទទលួរនជាជ័យោេីនៅឆ្ន ាំ២០០២ន យីរ ូតម្កដ្ល់នដី្ម្ឆ្ន ាំ២០០៩ ម្កទល់
នឹ្បចចុបបនន នោកប្គូនៅដតជាប្គូដឹ្កនាាំខុ្ាំកនុ្កប្មិ្តថាន ក់បណ្ឌិ តបនតនទៀត។ ដតជាអកុស្លនោកប្គូ
រនោចាកពីខុ្ាំ នៅរត់ដដ្លខុ្ាំមិ្នទាន់រនការពារចប់ស្ពវប្គប់នៅនឡយី។ ចាំដណ្កបទចនប្ម្ៀ្
ដដ្លនោកប្គូចូលចិតតយកម្កនប្ចៀ្កនុ្កម្មវធីិនានា ជាពិនស្ស្ នៅ េូមិ្កាំនណី្តរបស់្គាត់ន យីក៏ជា
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នោក ន្ ់េិរុណ្  
 

 

បទដដ្លនោកប្គូរននអាយខុ្ាំដស្វ្រកប្ស្ថវប្ជាវនិ្យកនៅប្បគុាំជាតស្ត្នតីអ័កកាដ្្់ចាំនួនបីនលីក។  បទ
ទាា្ំ ននាេះជារមួ្មានចាំននួ ៣៤ ចាំណ្្នជី្ ដូ្ចខា្នប្កាម្ ៖ 
 
ល រ ចាំណ្្នជី្បទចនប្ម្ៀ្ ចងាវ ក់ អតាន័យ ននស្ៗ 
១ នឹកប្គារមួ្រក័ស Bosston*=(ចងាវ ក់៣) អនុស្ាវរយីនស្នហា  
២ បញ្ច ពិតកលាណី្ Bosston*=(ចងាវ ក់៣) ស្ប្ម្ស់្  
៣ បញ្ា ីនខាម ច  Pop Walth ម្រណ្ភាពតួអ ា្  
៤ រនជបួគាន ន យី Slow  រ ាំលឹកពីការជបួគាន   
៥ បុរផ កាំព្់ហាវ Slow ស្ប្ម្ស់្ ការលួចប្ស្ឡាញ់  
៦ ប្បវតតិនស្នហា Cha Cha Cha ស្ថវត្ថននការស្ថ្នស្ន ៍  
៧ ប្ពេះចនទប្បចាាំជាតិ Cha Cha Cha ររមី្របស់្ប្ពេះម្ហាកសប្ត  
៨ នម្៉ារា៉ា នស្នហាប្ SlowRock សុ្ាំនស្នហា  
៩ នប៉ាបពីតូល Cha Cha Cha សុ្ាំនស្នហា  
១០ កប្ម្្នស្នហា Pop Walth ចាំណ្្អនុស្ាវរយី ៍  
១១ ចាំនពាេះវរលកខណ៍្ Bolerotwise អ វ្រសុ្ាំនស្ន ៍  
១២ ឈ្សឺ្ថន ម្កតិច Bolerolente អ វ្រករ លួម្នោម្  
១៣ ញញឹម្នទៀតនៅ Slow Rock ស្រនស្ីរស្ប្ម្ស់្និ្សុ្ាំនស្ន ៍  
១៤ ទិពវនារ ី Bolerolente ស្រនស្ីរស្ប្ម្ស់្  
១៥ ទីប្ករ្ដកប Bolerolente ស្ម្ផស្ស  
១៦ ទឹកដេនកខុ្ាំ Bosston ទុកខនស្ថក  
១៧ និស្សយ័អបសរា Bolerotwise ស្រនស្ីរស្ប្ម្ស់្  
១៨ េរយិពីរ Slow Rock ចាំណ្្នស្ន ៍ចាក់ដប្ស្េះ  
១៩ នេាៀ្នជាគជាាំ  Tongo ប ត្ ាំនស្ន ៍  
២០ មុ្ខប្កញ៉ាូ វ Cha Cha Cha នលបខាយ  
២១ ញញឹម្ម្ក Slow Rock ស្ថត យនស្ន ៍  
២២ រាប្តីចុ្នប្កាយ Bolerolente លនម្នស្ន ៍  
២៣ វានយកាំពូលេនាំ Bolerolente អនុស្ាវរយី ៍  
២៤ បុរផ កនុ្សុ្បិន Bolerolente នស្ន ៍ឥតន័យ  
២៥ ននេះគឺវាស្នា Bosston ជាំពាក់ចិតត  
២៦ វាស្នាដខសទឹកឈូ្ Bolerolente  អ វ្រចិតត  
២៧ ស្ថយ ណ្ រា៉ា  Cha Cha Cha ោគាន នពលចប់កម្មវធីិ  
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នោក ន្ ់េិរុណ្  
 

 

បទដដ្លនោកប្គូរននអាយខុ្ាំដស្វ្រកប្ស្ថវប្ជាវនិ្យកនៅប្បគុាំជាតស្ត្នតីអ័កកាដ្្់ចាំនួនបីនលីក។  បទ
ទាា្ំ ននាេះជារមួ្មានចាំននួ ៣៤ ចាំណ្្នជី្ ដូ្ចខា្នប្កាម្ ៖ 
 
ល រ ចាំណ្្នជី្បទចនប្ម្ៀ្ ចងាវ ក់ អតាន័យ ននស្ៗ 
១ នឹកប្គារមួ្រក័ស Bosston*=(ចងាវ ក់៣) អនុស្ាវរយីនស្នហា  
២ បញ្ច ពិតកលាណី្ Bosston*=(ចងាវ ក់៣) ស្ប្ម្ស់្  
៣ បញ្ា ីនខាម ច  Pop Walth ម្រណ្ភាពតួអ ា្  
៤ រនជបួគាន ន យី Slow  រ ាំលឹកពីការជបួគាន   
៥ បុរផ កាំព្់ហាវ Slow ស្ប្ម្ស់្ ការលួចប្ស្ឡាញ់  
៦ ប្បវតតិនស្នហា Cha Cha Cha ស្ថវត្ថននការស្ថ្នស្ន ៍  
៧ ប្ពេះចនទប្បចាាំជាតិ Cha Cha Cha ររមី្របស់្ប្ពេះម្ហាកសប្ត  
៨ នម្៉ារា៉ា នស្នហាប្ SlowRock សុ្ាំនស្នហា  
៩ នប៉ាបពីតូល Cha Cha Cha សុ្ាំនស្នហា  
១០ កប្ម្្នស្នហា Pop Walth ចាំណ្្អនុស្ាវរយី ៍  
១១ ចាំនពាេះវរលកខណ៍្ Bolerotwise អ វ្រសុ្ាំនស្ន ៍  
១២ ឈ្សឺ្ថន ម្កតិច Bolerolente អ វ្រករ លួម្នោម្  
១៣ ញញឹម្នទៀតនៅ Slow Rock ស្រនស្ីរស្ប្ម្ស់្និ្សុ្ាំនស្ន ៍  
១៤ ទិពវនារ ី Bolerolente ស្រនស្ីរស្ប្ម្ស់្  
១៥ ទីប្ករ្ដកប Bolerolente ស្ម្ផស្ស  
១៦ ទឹកដេនកខុ្ាំ Bosston ទុកខនស្ថក  
១៧ និស្សយ័អបសរា Bolerotwise ស្រនស្ីរស្ប្ម្ស់្  
១៨ េរយិពីរ Slow Rock ចាំណ្្នស្ន ៍ចាក់ដប្ស្េះ  
១៩ នេាៀ្នជាគជាាំ  Tongo ប ត្ ាំនស្ន ៍  
២០ មុ្ខប្កញ៉ាូ វ Cha Cha Cha នលបខាយ  
២១ ញញឹម្ម្ក Slow Rock ស្ថត យនស្ន ៍  
២២ រាប្តីចុ្នប្កាយ Bolerolente លនម្នស្ន ៍  
២៣ វានយកាំពូលេនាំ Bolerolente អនុស្ាវរយី ៍  
២៤ បុរផ កនុ្សុ្បិន Bolerolente នស្ន ៍ឥតន័យ  
២៥ ននេះគឺវាស្នា Bosston ជាំពាក់ចិតត  
២៦ វាស្នាដខសទឹកឈូ្ Bolerolente  អ វ្រចិតត  
២៧ ស្ថយ ណ្ រា៉ា  Cha Cha Cha ោគាន នពលចប់កម្មវធីិ  

នោកប្គូ នៅ ស្ ុន និ្ជីវតិសិ្លបៈ 
 

 

២៨ ស្ថត យកាិនកូោបនរាយ Bolerotwise នស្ថកស្ថត យ  
២៩ ស្ថព ននយល Bolerotwise ស្ថត យអនុស្ាវរយី ៍  
៣០ ស្ាំបូរទឹក ូរគប្គាាំ Bolerotwise ស្ថត យប្ស្ន្េះ  
៣១ ជាំរ ាំវតតដស្ា្ Bolerotwise អនុស្ាវរយីក៍្ទ័ព  
៣២ នអាយដតស្ម័ប្គ Bolerotwise រ ាំលឹកអនុស្ាវរយី ៍  
៣៣ ទីដកប Bolerotwise ស្ប្ម្ស់្នទស្ភាព  
៣៤ យុវជនខូចចិតត Jerk Twise ឈ្ចិឺតត  

  
កនុ្ចាំន្ម្បទចនប្ម្ៀ្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នខា្នលី  ត្ថម្ការកត់ស្ាំគាល់និ្ធាា ប់នៅប្បគុាំជាម្យួ

នោកប្គូគឺនោកចូលចិតតនប្ចៀ្បទ«យុវជនខូចចិតត » បទ« ស្ាំបូរទឹក ូរគប្គាាំ» និ្ បទ«ជាំរ ាំវតតដស្ា្» 
ជា្បទ ្ៗទាា្ំ អស់្។ ខា្នប្កាម្ ជាអតាន័យទាា្ំ ប្ស្រ្ត្ថម្រយ:បទចនប្ម្ៀ្នប្កាម្ចាំណ្្នជី្
ថា«ជាំរ ាំវតតដស្ា្» 

 
បទចនប្ម្ៀ្    ជាំរ ាំវតតដស្ា្  (ចងាវ ក់បុលនឡរ ៉ាូ ) 

I- ជាំរ ាំវតតដស្ា្   នប្ពដវ្ព្ទឹក             ខុ្ាំនឹកមិ្ននេាច អនុស្ាវរយី ៍
ប្ស្នម្ន ញីអូនប្គប់ដតនាទី               សុ្បិនញុាាំញី យល់ដតេស្ត្កតនលា។ 

  
II- ជាំរ ាំវតតដស្ា្ ខុ្ាំដរ្ប្ស្ន្េះ              ប្ប្ស្ឡាញ់នស្ថម េះ ចាំនពាេះរូបប្ស្ី 
ប្នគ្សុ្បិន ម្នមី្លប្ស្នម្                 ឱ្យប្នោេះប្ស្ថយរនបៀបយ៉ា ្្? 
 

R កនុ្នាម្យុទធជន ការពារទឹកដី្             កាំពុ្ជាប់នដ្ត្ថម្វាយប្បហារ 
នបីស្ស្ត្ងាា ម្ចប់ ដប្ក្មានវាស្នា          រនជបួជីវា ប្ពលឹ្ប្ស្ីនៅ។ 

 
 III-ជាំរ ាំវតតដស្ា្ កដនា្យុទធជន                   ប្ខាំដបរបន់ឱ្យឈ្នេះស្ប្តូវ 

ឱ្យទ័ពដខមរឈ្នេះ រ ័ស្ឆ្ប់នៅ              វាស្នានបីកនាូវ ជបួនៅជាគូ។  
                                                                            មាច ស់្ស្ាំននៀ្នដី្ម្ នោក នលត ស្ម្បតតិ 
  

ត្ថម្ចាំណ្្់ចាំណូ្លចិតតននប្បនេទបទចនប្ម្ៀ្ខា្នលីដដ្លនោកប្គូធាា ប់រន យកម្ក នប្ចៀ្ 
នយី្ អាចស្ននិោឋ នរនថា  នោក ប្គូជាកុលបុប្តដ៏្លអមាន ក់ទទលួរនការនគារពនកាតស្រ នស្ីរពីស្សិ្ស 
និស្សតិក៏ដូ្ចជាប្បជាពលរដ្ឋទូនៅន្ដដ្រ។  នោកប្គូជាបុគាលមាន ក់ដដ្លប ក្ប់ ម្ននាស្នញ្ចតនាប្ជាល
នប្ៅកនុ្ដ្ួ្ ចិតត ដូ្ចជា មានភាពរសួ្រាយ ស្ថវហាប់ នលីកដល្ អនុនប្គាេះ ទន់េាន់ នម្ត្ថត  ករុ្ ឧនបកាខ  
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នោក ន្ ់េិរុណ្  
 

 

អធាប្ស័្យ ដចករ ាំដលក មានគតិយុតតិធម៌្ កនុ ្ការវនិិចឆ័យ អវីម្យួរនស្ម្ប្ស្ប។ នប្ៅពី លកខណ្:ចិតត
ដននកខា្កនុ្ នោកប្គូក៏ជាអនកដដ្លពូដកនចាទស្រួ នដ្ញនោល ឆកឹេះកកាយបញ្ហា នានា និ្មានភាពរ ឹ្
មាាំទទលួខុស្និ្ប្តូវនលីការងារដដ្លនោក រនទទលួយក។  
    វា ា្ំ ននជីវតិននស្កម្មភាពលអៗ ទាា្ំ ប៉ាុនាម នរបស់្នោកប្គូដដ្លធាា ប់ដតបន ា្ីរស្ាំននៀ្បាំនព
រអារម្មណ៍្    បន ក្ីនភាពស្បាយរកីរាយដ្ល់ញាតិមិ្តតកនុ្វលីិស្ិលប:ចនប្ម្ៀ្ស្ម័្យក៏រនោក់ខាួន
បាំពនួប្រណ្ស្ៃប់នស្ៃៀម្ពីនយី្ ទាា្ំ អស់្គាន ដូ្នចនេះដដ្រ។ នទាេះជាយ៉ា ្ននេះកតី ស្ថន ម្អនុស្ាវរយី៍
ទាា្ំ ឡាយរបស់្នោកប្គូកនុ្ពិេពស្ិលប:ចនប្ម្ៀ្ស្ម័្យហាក់ដូ្ចជានៅដតរស់្រនវកីជានិចច    កនុ្ពិេព
អារម្មណ៍្ញាតិមិ្តតទាា្ំ ឡាយ្ដដ្លធាា ប់រនចូលរមួ្កម្មវធីិជាម្យួគាត់។កាយវកិារនិ្ស្ាំននៀ្ត្ថម្
ប្បនេទននបទចនប្ម្ៀ្ទាា្ំ ននាេះនធវីឱ្យនយី្ នឹកន ញី   ប្ស្ន្េះគាត់   នគារពប្ស្ឡាញ់គាត់និ្ប្ស្នម្
ន ញីគាត់ហាក់មិ្ននៅ្ឆ្ៃ យពីនយី្ នទ។   
 បទចនប្ម្ៀ្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នខា្នលីដដ្លជាម្រតកអនុស្ាវរយីក៍នុ្ដខសជីវតិរបស់្នោកប្គូគឺជាអ ា្
ច្ចាាំចាក់ដប្ស្េះនវញជាប់កនុ្ប្បអប់នបេះដូ្្និ្នាូវចិតតរបស់្ខុ្ាំនិ្ម្នុស្សដ្នទនទៀតគាម ននលៃ្បាំនេាច
រននឡយី។      សូ្ម្ឧទទិស្កុស្លននបទចនប្ម្ៀ្ទាា្ំ ននេះប្ពម្ជាម្យួនិ្ទឹកចិតតដ៏្បរសុិ្ទធពីស្ាំ្ក់
រូបខុ្ាំ ស្ិស្សគណ្ក៏ដូ្ចជាញាតិមិ្តត កូននៅនៅេូមិ្ប្ស្រកជូនដ្ល់ដ្ួ្វញិ្ហញ ណ្កខនធនោកប្គូកុាំបីន ាៀ្
ឃ្លា តនឡយី។/ 

ស្ិលប:ចនប្ម្ៀ្ជាបដ អ្ម្ជីវតិស្ប្មាប់ម្នុស្ស 
ស្ថត ប់កាំស្ថនត  រកីរាយ ជាំពាក់ចិតត និ្ដប្បប្បួលឥរយិបលប្គប់យ៉ា ្ 

នដី្ម្បរីស់្នៅកនុ្ស្ ា្ម្ ។ 
                                                                នលៃពុធ ទី១៣  ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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នោក ន្ ់េិរុណ្  
 

 

អធាប្ស័្យ ដចករ ាំដលក មានគតិយុតតិធម៌្ កនុ ្ការវនិិចឆ័យ អវីម្យួរនស្ម្ប្ស្ប។ នប្ៅពី លកខណ្:ចិតត
ដននកខា្កនុ្ នោកប្គូក៏ជាអនកដដ្លពូដកនចាទស្រួ នដ្ញនោល ឆកឹេះកកាយបញ្ហា នានា និ្មានភាពរ ឹ្
មាាំទទលួខុស្និ្ប្តូវនលីការងារដដ្លនោក រនទទលួយក។  
    វា ា្ំ ននជីវតិននស្កម្មភាពលអៗ ទាា្ំ ប៉ាុនាម នរបស់្នោកប្គូដដ្លធាា ប់ដតបន ា្ីរស្ាំននៀ្បាំនព
រអារម្មណ៍្    បន ក្ីនភាពស្បាយរកីរាយដ្ល់ញាតិមិ្តតកនុ្វលីិស្ិលប:ចនប្ម្ៀ្ស្ម័្យក៏រនោក់ខាួន
បាំពនួប្រណ្ស្ៃប់នស្ៃៀម្ពីនយី្ ទាា្ំ អស់្គាន ដូ្នចនេះដដ្រ។ នទាេះជាយ៉ា ្ននេះកតី ស្ថន ម្អនុស្ាវរយី៍
ទាា្ំ ឡាយរបស់្នោកប្គូកនុ្ពិេពស្ិលប:ចនប្ម្ៀ្ស្ម័្យហាក់ដូ្ចជានៅដតរស់្រនវកីជានិចច    កនុ្ពិេព
អារម្មណ៍្ញាតិមិ្តតទាា្ំ ឡាយ្ដដ្លធាា ប់រនចូលរមួ្កម្មវធីិជាម្យួគាត់។កាយវកិារនិ្ស្ាំននៀ្ត្ថម្
ប្បនេទននបទចនប្ម្ៀ្ទាា្ំ ននាេះនធវីឱ្យនយី្ នឹកន ញី   ប្ស្ន្េះគាត់   នគារពប្ស្ឡាញ់គាត់និ្ប្ស្នម្
ន ញីគាត់ហាក់មិ្ននៅ្ឆ្ៃ យពីនយី្ នទ។   
 បទចនប្ម្ៀ្ទាា្ំ ប៉ាុនាម នខា្នលីដដ្លជាម្រតកអនុស្ាវរយីក៍នុ្ដខសជីវតិរបស់្នោកប្គូគឺជាអ ា្
ច្ចាាំចាក់ដប្ស្េះនវញជាប់កនុ្ប្បអប់នបេះដូ្្និ្នាូវចិតតរបស់្ខុ្ាំនិ្ម្នុស្សដ្នទនទៀតគាម ននលៃ្បាំនេាច
រននឡយី។      សូ្ម្ឧទទិស្កុស្លននបទចនប្ម្ៀ្ទាា្ំ ននេះប្ពម្ជាម្យួនិ្ទឹកចិតតដ៏្បរសុិ្ទធពីស្ាំ្ក់
រូបខុ្ាំ ស្ិស្សគណ្ក៏ដូ្ចជាញាតិមិ្តត កូននៅនៅេូមិ្ប្ស្រកជូនដ្ល់ដ្ួ្វញិ្ហញ ណ្កខនធនោកប្គូកុាំបីន ាៀ្
ឃ្លា តនឡយី។/ 

ស្ិលប:ចនប្ម្ៀ្ជាបដ អ្ម្ជីវតិស្ប្មាប់ម្នុស្ស 
ស្ថត ប់កាំស្ថនត  រកីរាយ ជាំពាក់ចិតត និ្ដប្បប្បួលឥរយិបលប្គប់យ៉ា ្ 

នដី្ម្បរីស់្នៅកនុ្ស្ ា្ម្ ។ 
                                                                នលៃពុធ ទី១៣  ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

េនួក្ំណាពយ                  
 

សាដ យបញ្ញវនដសមតដសយើង 
(បទពាកយ៧) 

នោក នស្ស្  ស្ថរា៉ា ត់  
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយអកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរ នៅវទិាល័យនប្ពស្ដណ្ត ក  

ប្ស្រកប្ទាា្ំ   នខតតត្ថដកវ 

 
 ១-  នខតតខណ្ឌ ចាំ្ស់្ភាគខា្តបូ្ ទឹកដី្ដ្ាំបូ្ជាប់ប្ពាំដដ្ន 
  មានប្បជាជនរាប់មឺុ្នដស្ន រស់្កនុ្េពដនន្ម្ដតម្ួយ។ 
 ២- ដី្ចាស់្ប្ស្ស់្នឆីតនគនៅថា ត្ថដកវដូ្នត្ថ1ប្បឹ្នលីកស្ទួយ 
  េនាំោរចារកឹដី្2ទីម្យួ ដខមរនអីយកុាំប្ពួយស្ថម្គាីគាន ។ 
 ៣- កស្ិចាំការនពញ ូរដ  ជាស្ថន នដ្ដខមរលអនស្ថភា 
  គុណ្ភាពខពស់្ជា្ជាតិនានា ឈូ្ឆរម្នីមាន ទិញរសួ្រាន់។ 
 ៤- រឯីម្នុស្សកនុ្ស្ ា្ម្ នប្ចីនប្បមូ្លនតុ ាំនោយបញ្ញវនត 
  ម្ស្ត្នតីតូចធាំប្គប់ថាន ក់ជាន់ អនកនចេះរយពាន់នៅនខតតនយី្ ។ 
 ៥- មា៉ា ស្ទ័របណ្ឌិ តនិ្បរញិ្ហញ  នោ តិអនកជា3ជយួតាំនកី្ 
  នស្ថម េះស្ប្បឹ្ដប្ប្ជយួជាតិនលកី្  រុ្នរឿ្្ននឡី្ លបខីទរខាទ រ។ 
 ៦- ពលរដ្ឋត្ថដកវជាអនកនចេះ ប្ស្ឡាញ់ចាំនណ្េះប្គប់អងាា  
  បញ្ហញ េាឺថាា ចិតតពុេះពារ4 មាននាម្ម្យួថានោយនស្ថេ័ណ្។ 
 ៧- ធនធានពុទធិ5មានប្ចា្ប្ចូ្6  ទឹកដី្នបេះដូ្្ននបញ្ញវនត 

                                                           
1 នខតតម្យួដដ្លរនកនកីតមុ្ននគ ចាស្ជ់ា្នគ ន យីប្តូវរនចារកនុ្សិ្ោចារកឹ េនាំោ K . 600 ននព្ាវត្ថរដខមរ។   
2 ទីឋានឬទឹកដី្ដដ្លមានកតប់្ត្ថត្ថម្សិ្ោចារកឹ។  
3 អនកឬម្នុស្សននប្បជាជាតិដដ្លមានស្នាត នចិតតលអ នស្ថម េះស្នឹ្មាតុេូមិ្ខាួន។  
4 ត្ថម្ការស្ន ក្តនិ្ត្ថម្ស្ថន នដ្នានា ន ញីថា អនកត្ថដកវជាម្នុស្សមានចិតតនមាេះមុ្ត កាា ហាន ដតថាគឺនធវី។ ដូ្ចជា ត្ថម្៉ាុក    
  ឧបនាយករដ្ឋម្ស្ត្នតី សុ្ខ អាន នោកប្គូ នៅ ស្ ុន  និ្ អនកននស្នទៀត ជាឧទា រណ៍្។  
5 បតូរ លមីនដី្ម្បកុីាំនអាយប្ចាំដដ្ល អនកនចេះ មាននប្ចីនដ្្ គឺនយី្  ដូ្រម្កជា(ធនធានពុទធិ) ជាំនសួ្វញិម្ត្។ មានន័យថា អនកដដ្លរនសិ្កា

នរៀនសូ្ប្តរនកាា យនៅជាធនធានឬ ស្ម្បតតិខា្ប្រជ្ា ខា្គាំនិតដ្ម៏ានតនម្ាស្ប្មាបទឹ់កដី្កាំនណី្តរបស្ខ់ាួ ននិ្មាតុេូមិ្។    
6 ប្ចា្ប្ចូ្ឬពាកយនដី្ម្គឺប្ចូ្ប្ចា្ដតនយី្ ប្តឡបន់ៅជា  ( ប្ចា្ប្ចូ្) នដី្ម្បនីអាយចនួនឹ្ (នបេះដូ្្) វញិប្បនសី្រជា្។ មាននយ័ថា 

ដដ្លឈ្រកឹ្ដូ្ចជាចប្មូ្្ឬបងាា ញពីភាពរ ឹ្ មាាំននចាំនណ្េះដឹ្្ដដ្លយកនៅនប្បីជាតិមាតុេូមិ្រន។  
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នោក នស្ស្ ស្ថរា៉ាត ់
 

 

  ដ្ួ្ ចិតតអនកប្រជ្វនិស្ស្គនធ7 ចិតតមិ្នទុរន់ជន8នខម្រា។  
 ៨- បណ្ឌិ តអនកប្រជ្ត្ថដកវនយី្  មិ្ននចេះនរសី្នអី្ម្នុស្សន្គាន  
  ស្ថា ល់គុណ្បុណ្យនទាស្ករុ្ អនកខាេះម្រ្គរួនស្ថកស្ថត យ។ 
 ៩- ដ្ួ្ ចិតតច្ចាាំពិព៌ណ្នា ខា្កិចចចចារបិុនបកប្ស្ថយ 
  បញ្ហញ វបុិលគិតដវ្ឆ្ៃ យ នករ ត ិ៍ន ម្ េះសុ្ស្ស្ថយប្គប់ទិស្ទី។ 
 ១០- បណ្ឌិ តយស្ភាចារយ សុ្ខ អាន នវ ា្ ស្រកគាម នលបគីាម នពីរ 
  វហិារប្រស្ថទចូលបញ្ា ី ចិតតនោកស្ាំេីដខមរនប្តកអរ។ 
 ១១- វជិាា នប្ៅប្ជេះន ម្ េះបណ្ឌិ ត ជាអនកនចេះពិតចិតតក៏លអ 
  ស្ថន នដ្ជានប្ចីនដស្នបវរ ជាតិដខមរស្ថទរកត់ច្ចាាំ។ 
 ១២- កស្ថ្ស្ថោនប្ចីនអគារ ទុកជូននខម្រានរៀនចាំ្ាំ 
  តនម្ាវជិាា ដដ្លនោកដត ាំ មិ្នច្់រ្កម្មប្តូវខាំនរៀន។ 
 ១៣- រូបកាយឃ្លា តនៅនៅគាំនិត ទុកជានិមិ្តតកប្ម្មាន 
  វញិ្ហញ ណ្កខនធនោកនៅនិពាវ ន សុ្ខគតិេពឋានទីសុ្ខា។  
 ១៤- អនកប្រជ្ម្យួនទៀតនៅរទី ស្វេះដស្វ្មាន ម្នីរកវជិាា  
  ជយួជនរមួ្ជាតិប្គប់អងាា  នុតកតីនវទនាពីលៃ្ ់នមា ។ 
 ១៥- នរៀនកនុ្ប្បនទស្មិ្នទាន់ស្កប់ នចេះចាាំពុាំចប់នៅនរៀននប្ៅ 
  ប្បនទស្នានាឆ្ៃ យដម្៉ាឪ នទាេះប្តជាក់នៅត នោយត្ថា្ំ ចិតត។ 
 ១៦- នរៀននៅអ ុយដប្កននិ្រុស្សុ ី ម្នុស្សមាន មូ្លមី្រនចាម្នស្ន ៍ស្និទធ 
  ប្បមូ្លចាំនណ្េះដលម្រាប់មិ្តត រស់្នៅដនបនិតយចិតតមូ្លនតុ ាំ។   
 ១៧- ឆ្ន ាំនៅស្ិបពីរនោកនរៀនចប់ ោចាកប្តឡប់ម្កប្ស្រកេូមិ្ 
  ជយួកិចចការជាតិកនុ្ស្ ា្ម្ កស្ថ្ប្ទនាំស្ទួយជីវតិ។ 
 ១៨- ពីរពាន់ដ្ប់ម្យួដខកញ្ហញ  ដត្ត្ថា្ំ មុ្ខងារត្ថម្ចាប់ប្កឹតយ9 
  ប្ស្ថវប្ជាវនោេះប្ស្ថយនតល់គាំនិត ពាកយដខមរលអន់លអិតរកខុស្ប្តូវ។ 
 ១៩- ឆ្ន ាំដ្ប់ប្រាំម្យួនោកនឡី្ ជា អនុប្បចាាំការត្ថម្តប្មូ្វ  

                                                           
7 ចាំនណ្េះប្បនសី្រនលាថាា  នចារលចួកមិ៏្នរន និ្នចេះយកចាំនណ្េះរបស្ខ់ាួននៅនប្បីប្រស្ជ់ាប្បនយជនដ៍្លម់្នុស្សជាតិជា្កាិន   
 បុរផ ដដ្លប្កអូបដតម្យួប្គា។ ចាំដណ្កចាំនណ្េះវជិាា  ប្កអូបម្យួជីវតិ។ 
8 ចិតតមិ្នចុេះញ៉ាម្នឹ្ឧបស្គា មិ្នប្គាាំប្គា ប្តោបប្តដ្សួ្គឺរ ឹ្ មាាំ មិ្នពឹ្នលីនប្ព្វាស្នាគឺពឹ្នលីស្ម្តាភាពដទ លរ់បស្ខ់ាួន ( ម្នុស្ស
និយម្ ) ។  

9 ដត្ត្ថា្ំ នោយប្ពេះរាជប្កឹតយ ឬ អនុប្កឹតយ ត្ថម្នាូវចាបប់្តឹម្ប្តូវ  ជានដី្ម្។  



ទស្សនាវដ្ដីវទិយាស្ថា នភាស្ជាតិ

119ឆ្នា ទំី១៧  លេខ១០ ខខមាឃ  ឆ្នា រំកា នព្វស័ក ព.ស.  ២៥៦១

នោក នស្ស្ ស្ថរា៉ាត ់
 

 

  ដ្ួ្ ចិតតអនកប្រជ្វនិស្ស្គនធ7 ចិតតមិ្នទុរន់ជន8នខម្រា។  
 ៨- បណ្ឌិ តអនកប្រជ្ត្ថដកវនយី្  មិ្ននចេះនរសី្នអី្ម្នុស្សន្គាន  
  ស្ថា ល់គុណ្បុណ្យនទាស្ករុ្ អនកខាេះម្រ្គរួនស្ថកស្ថត យ។ 
 ៩- ដ្ួ្ ចិតតច្ចាាំពិព៌ណ្នា ខា្កិចចចចារបិុនបកប្ស្ថយ 
  បញ្ហញ វបុិលគិតដវ្ឆ្ៃ យ នករ ត ិ៍ន ម្ េះសុ្ស្ស្ថយប្គប់ទិស្ទី។ 
 ១០- បណ្ឌិ តយស្ភាចារយ សុ្ខ អាន នវ ា្ ស្រកគាម នលបគីាម នពីរ 
  វហិារប្រស្ថទចូលបញ្ា ី ចិតតនោកស្ាំេីដខមរនប្តកអរ។ 
 ១១- វជិាា នប្ៅប្ជេះន ម្ េះបណ្ឌិ ត ជាអនកនចេះពិតចិតតក៏លអ 
  ស្ថន នដ្ជានប្ចីនដស្នបវរ ជាតិដខមរស្ថទរកត់ច្ចាាំ។ 
 ១២- កស្ថ្ស្ថោនប្ចីនអគារ ទុកជូននខម្រានរៀនចាំ្ាំ 
  តនម្ាវជិាា ដដ្លនោកដត ាំ មិ្នច្់រ្កម្មប្តូវខាំនរៀន។ 
 ១៣- រូបកាយឃ្លា តនៅនៅគាំនិត ទុកជានិមិ្តតកប្ម្មាន 
  វញិ្ហញ ណ្កខនធនោកនៅនិពាវ ន សុ្ខគតិេពឋានទីសុ្ខា។  
 ១៤- អនកប្រជ្ម្យួនទៀតនៅរទី ស្វេះដស្វ្មាន ម្នីរកវជិាា  
  ជយួជនរមួ្ជាតិប្គប់អងាា  នុតកតីនវទនាពីលៃ្ ់នមា ។ 
 ១៥- នរៀនកនុ្ប្បនទស្មិ្នទាន់ស្កប់ នចេះចាាំពុាំចប់នៅនរៀននប្ៅ 
  ប្បនទស្នានាឆ្ៃ យដម្៉ាឪ នទាេះប្តជាក់នៅត នោយត្ថា្ំ ចិតត។ 
 ១៦- នរៀននៅអ ុយដប្កននិ្រុស្សុ ី ម្នុស្សមាន មូ្លមី្រនចាម្នស្ន ៍ស្និទធ 
  ប្បមូ្លចាំនណ្េះដលម្រាប់មិ្តត រស់្នៅដនបនិតយចិតតមូ្លនតុ ាំ។   
 ១៧- ឆ្ន ាំនៅស្ិបពីរនោកនរៀនចប់ ោចាកប្តឡប់ម្កប្ស្រកេូមិ្ 
  ជយួកិចចការជាតិកនុ្ស្ ា្ម្ កស្ថ្ប្ទនាំស្ទួយជីវតិ។ 
 ១៨- ពីរពាន់ដ្ប់ម្យួដខកញ្ហញ  ដត្ត្ថា្ំ មុ្ខងារត្ថម្ចាប់ប្កឹតយ9 
  ប្ស្ថវប្ជាវនោេះប្ស្ថយនតល់គាំនិត ពាកយដខមរលអន់លអិតរកខុស្ប្តូវ។ 
 ១៩- ឆ្ន ាំដ្ប់ប្រាំម្យួនោកនឡី្ ជា អនុប្បចាាំការត្ថម្តប្មូ្វ  

                                                           
7 ចាំនណ្េះប្បនសី្រនលាថាា  នចារលចួកមិ៏្នរន និ្នចេះយកចាំនណ្េះរបស្ខ់ាួននៅនប្បីប្រស្ជ់ាប្បនយជនដ៍្លម់្នុស្សជាតិជា្កាិន   
 បុរផ ដដ្លប្កអូបដតម្យួប្គា។ ចាំដណ្កចាំនណ្េះវជិាា  ប្កអូបម្យួជីវតិ។ 
8 ចិតតមិ្នចុេះញ៉ាម្នឹ្ឧបស្គា មិ្នប្គាាំប្គា ប្តោបប្តដ្សួ្គឺរ ឹ្ មាាំ មិ្នពឹ្នលីនប្ព្វាស្នាគឺពឹ្នលីស្ម្តាភាពដទ លរ់បស្ខ់ាួន ( ម្នុស្ស
និយម្ ) ។  

9 ដត្ត្ថា្ំ នោយប្ពេះរាជប្កឹតយ ឬ អនុប្កឹតយ ត្ថម្នាូវចាបប់្តឹម្ប្តូវ  ជានដី្ម្។  

ចិតតស្ថដ យបញ្ញវនដនខតដនយី្  
 

 

  ប្បឹ្គិតខាំគូស្ប្ត្់ត្ថម្នាូវ10 ទុកជូនកូននៅជារូបម្នត។ 
 ២០- បណ្ឌិ តខា្សូ្រមាននាម្ថា ចាំនណ្េះប្រជ្ាប្គូ នៅ ស្ ុន 
  នកីតនៅវាលប្បីយដី៍្មានគុណ្11 ចាំបក់ចិតតបុណ្យប្ស្រករទី។ 
 ២១- នោកប្គូនចេះចាាំបនួភាស្ថ អកខរ:នខម្រានិ្រុស្សុ ី
  អ្់នគាស្ភាស្ថនៅទីពីរ ររា ា្ំ ស្ាំេីនប្បីប្រស់្រន។ 
 ២២- ដ្ប់ប្រាំបនួនលៃនចដ្នយអវី តុោប្បល័យឃ្លា តស្នាត ន 
  ជនរមួ្នោ តិស្ថត យរកគាម ន នោកប្គូដចកឋាននចាលនយី្ ន យី។ 
 ២៣- ម្រណ្ភាពនោកដស្ននស្ថកស្ថត យ ញាតិមិ្តតជិតឆ្ៃ យទុកខមិ្ននស្បយី 
  ស្ថត យនករស្ថត យន ម្ េះស្ថត យចនម្ាីយ ជយួជាតិដ្ល់នប្តីយសុ្ខនកសម្កានត។ 
 ២៤- ទញួនស្ថកយាំដយកដ្នងាា យនៅ ច្់នអាយនោកនៅនបីវលិថាក ន 
  ប្ទូ្នស្ទីរដបកនប្បេះរនលេះប្រណ្ ដូ្ចទីស្មស្ថនគាម នវាចា។ 
 ២៥- ប្បណ្ម្យបួ្ ស្ួ្អ ា្ស្កតិស្ិទធ មានម្ ទិធឬទធិកនុ្នោកា 
  ត្ថម្ជយួការពារដលរកា វញិ្ហញ ណ្រូរដ្ល់ឋានសុ្ខ។ 
 ២៦- កាំ្ពយកាពយនឃ្លា ្ខុ្ាំសូ្ម្ននី្ ស្ថទរស្រនស្ីរនិ្រមួ្ទុកខ 
  បុណ្យ១០០នលៃជាទាំនុក ចិតតចាាំចារទុកនិ្នស្ថកស្ថត យ។  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 ការអនុម្ត័ពាកយដដ្លខុស្ ឬនយ័នស្ចកតីពុាំប្គបប់្គានន់អាយប្តូវត្ថម្កបួនខាន តននភាស្ថនិ្អកសរស្ថស្ត្ស្តជាតិ។  
11 ទីដដ្លនតលនូ់វកាំនណី្ត គុណ្ធម៌្ និ្ សិ្រសី្សួ្តីប្គបយ់៉ា ្។  
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បាត់ ំបងបណតូ លចិតត 
(បទកាកគតិ) 

នោក អុឹម្ គួយ  
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ អកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរ 
ស្ថកលវទិាល័យរត់ដ្ាំប្ 

០១៧ ៣៤៣ ៤៤៧ 
 
 ១ ម្ដម្ស្បតស័្ក កកកោនលីកោក់ ោច់ដ្ល់ស្ីហា 
  ពីរពាន់ដ្ប់ប្រាំ ឆ្ន ាំនជាគជត្ថ ច្់ដលា្អកខរា 
   ស្ថរស្ពទនស្ចកតី។ 
             ២ ខុ្ាំសូ្ម្ប ា្ុ ាំ នលីកករប្បណ្ម្យ ោក់នលីស្ិរស្ ី
  គុណ្ប្ពេះប្ត័យរតន៍ គុណ្ដកវទាា្ំ បី សូ្ម្មានស្ិរ ី
   ឈ្នេះអស់្ឥត ម្ ។ 
 ៣ ខុ្ាំសូ្ម្នរៀបរាប់ ទុកជាស្ ត្ ប់ ដ្ល់អស់្អនកន្ 
  តបតិប្ស្រកឥឡូវ ស្បាយកនា្ ប្បជាបអូនប្ 
   មានស្ិទធិនស្រ។ី 
 ៤ នខតតរត់ដ្ាំប្ នានពលកនា្ នករ ត ិ៍ន ម្ េះលាញលប ី
  ពានទីប្ករ្ស្ថអ ត ដក រ ាំដ្លួបី ប្បជាប្បរស្ប្ស្ី  
   អបអរនបតី។ 
 ៥ នមី្លត្ថម្ស្ួនចារ លអប្ស្ស់្នពក្ មាននាររាប្តី 
  តូបត្ថា្ំ លក់នាំ លក់ស្ពវអវីៗ ម្ាូបដខមរលាញលប ី 
   អតតជាតិដខមរ។ 
 ៦ មានន ម្ េះប្គប់មុ្ខ កកូរអាម្៉ាុក ស្ម្ាម្ាូរដប្ស្ 
  ទឹកនប្គឿ្អនាក់ នស្ថៃ រប្ជក់ោក់ដកបរ នយី្ ខិតខាំដល 
   នករដខមរអ ា្រ។ 
 ៧ នមី្លនប្តីយខា្លិច ទ្់បក់រវចិ បងាា ញជាំ រ  
  មានប្គប់ជាតិស្ថស្ន៍ ទូទាា្ំ នគរ ស្ម្័យនតនជា  
   រុ្នរឿ្ឧតតម្។ 
 ៨ រនីប្តីយខា្នកីត បុរផ លអនឆីត ទទលួស្ថវ គម្ន៍ 
  ស្ួនប្កឡានហាម្ ប្បជាជបួជុាំ ទាា្ំ តូចទាា្ំ ធាំ  
   មាននប្ចីន ូរដ ។ 
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បាត់ ំបងបណតូ លចិតត 
(បទកាកគតិ) 

នោក អុឹម្ គួយ  
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ អកសរស្ថស្ត្ស្តដខមរ 
ស្ថកលវទិាល័យរត់ដ្ាំប្ 

០១៧ ៣៤៣ ៤៤៧ 
 
 ១ ម្ដម្ស្បតស័្ក កកកោនលីកោក់ ោច់ដ្ល់ស្ីហា 
  ពីរពាន់ដ្ប់ប្រាំ ឆ្ន ាំនជាគជត្ថ ច្់ដលា្អកខរា 
   ស្ថរស្ពទនស្ចកតី។ 
             ២ ខុ្ាំសូ្ម្ប ា្ុ ាំ នលីកករប្បណ្ម្យ ោក់នលីស្ិរស្ ី
  គុណ្ប្ពេះប្ត័យរតន៍ គុណ្ដកវទាា្ំ បី សូ្ម្មានស្ិរ ី
   ឈ្នេះអស់្ឥត ម្ ។ 
 ៣ ខុ្ាំសូ្ម្នរៀបរាប់ ទុកជាស្ ត្ ប់ ដ្ល់អស់្អនកន្ 
  តបតិប្ស្រកឥឡូវ ស្បាយកនា្ ប្បជាបអូនប្ 
   មានស្ិទធិនស្រ។ី 
 ៤ នខតតរត់ដ្ាំប្ នានពលកនា្ នករ ត ិ៍ន ម្ េះលាញលប ី
  ពានទីប្ករ្ស្ថអ ត ដក រ ាំដ្លួបី ប្បជាប្បរស្ប្ស្ី  
   អបអរនបតី។ 
 ៥ នមី្លត្ថម្ស្ួនចារ លអប្ស្ស់្នពក្ មាននាររាប្តី 
  តូបត្ថា្ំ លក់នាំ លក់ស្ពវអវីៗ ម្ាូបដខមរលាញលប ី 
   អតតជាតិដខមរ។ 
 ៦ មានន ម្ េះប្គប់មុ្ខ កកូរអាម្៉ាុក ស្ម្ាម្ាូរដប្ស្ 
  ទឹកនប្គឿ្អនាក់ នស្ថៃ រប្ជក់ោក់ដកបរ នយី្ ខិតខាំដល 
   នករដខមរអ ា្រ។ 
 ៧ នមី្លនប្តីយខា្លិច ទ្់បក់រវចិ បងាា ញជាំ រ  
  មានប្គប់ជាតិស្ថស្ន៍ ទូទាា្ំ នគរ ស្ម្័យនតនជា  
   រុ្នរឿ្ឧតតម្។ 
 ៨ រនីប្តីយខា្នកីត បុរផ លអនឆីត ទទលួស្ថវ គម្ន៍ 
  ស្ួនប្កឡានហាម្ ប្បជាជបួជុាំ ទាា្ំ តូចទាា្ំ ធាំ  
   មាននប្ចីន ូរដ ។ 

រតដ់្ាំប្បណ្តូ លចិតត 

 

 ៩ នមី្លប្ចាា្ំ ទាបនទរ លអឥតគាន ន់នគនរ ដ្្ស្ទឹ្ស្ដ ក្ 
  បុរផ រកីប្ស្ស់្ ស្ប្ម្ស់្មាននស្ន ៍ វស្ានដី្ម្ដខ 
   នេាៀ្ធាា ក់ស្នធឹក។ 
 ១០ មានស្ថព នប្ស្ួលឆា្ ប្បជាបអូនប្ យប់នលៃោៃ ចប្ពឹក  
  ដឹ្កនភាគនោា  ោន់ឮគប្គឹក ដ្ួ្ ចិតតគចួនឹក 
   គុណ្ដ៏្នលាថាា ។ 
 ១១ ស្ងាក ត់ខណ្ឌ នខតត នាូវលាំនាូវដបក នចញជាដនាដក  
  មានប្គប់កដនា្ លអលអេះអស្ថច រយ អេិវឌឍនប្ក្ 
   លអគាប់ដេនកញាតិ។ 
 ១២ មានស្ថោនរៀន មាននាូវមានស្ថព ន អគារខពស់្នទៀត 
  នទេះលមក៏នប្ចីន លូតនកីននប្ពា្ប្ពាត នទស្ចរមិ្នឃ្លា ត 
   ប្គប់ជាតិស្ថវ គម្ន៍។ 
 ១៣ បរសិ្ថា នលអ ប្បជាស្ថទរ មូ្លមី្រជបួប្បជុាំ 
  មានស្ួនកម្ាន កុមារតូចធាំ នល្នោតរ ា្ំ 
   ជុាំជិតស្និទធស្ថន ល។ 
 ១៤ រនីលដ្ាំ្ាំ ប្បជារនោាំ ប្គប់រដូ្វកាល 
  មានទាា្ំ ប្កូចលាុ្ នពាធិ៍ស្ថត់វសិ្ថល នចកមាន ស់្ប្តកាល 
   រននលចាំនណ្ញ។ 
 ១៥ ទាំពាា្ំ រយជូរ នធវីប្ស្ថយនឺយូរ ឱ្ជារស្ឆ្ៃ ញ់  
  គុណ្ភាពលអគាប់ លអជាប់មិ្នចាញ់ បរនទស្ប្តរញ់ 
   មូ្លមី្រជបួជុាំ។ 
 ១៦ រណ្ន់ខុ្ាំនអីយ នៅនកៀកបន ក្ីយ ទាក់ទាញរូបខុ្ាំ 
  មានប្រ ា្ប្រស្ថទ លអស្ថអ តន យីធាំ នលីកាំពូលេនាំ 
   ខព្់ខពស់្បាំនុត។ 
 ១៧ គឺទីននេះន យី វាលធាំលវឹ្នលវីយ អាកាស្បរសុិ្ទធ 
  អារម្មណ៍្ស្បាយ ដប្បកាា យឆា្នុត ពីចិតតប្ស្យុត 
   ម្កប្ស្ស់្កាយ។ 
 ១៨ នយី្ រការន នទេះដខមរបុរាណ្ នករពីដូ្នត្ថ 
  មានកបូរកាច់លអ ឈ្រអតួស្ងាា រ កនុ្េូមិ្ននាេះ្ 
   ន ម្ េះថាវតតគរ។ 
 ១៩ អា្កាំពី្ពយួ នស្កស្កនលីកស្ទួយ វស័ិ្យនទស្ចរណ៍្ 
  ប្ជល្បុពវត្ថ នស្វាកម្មលអ                      ដនអម្ឆ្ៃ ញ់បវរ  
   ទុនរនស្ាំឡូត។ 
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នោក អឹុម្ គយួ 
 

 

 ២០ កាំនរៀ្េនាំប្ពឹក ស្ាំនៅលូនរឭក                  នឹកន ញីរ ូត 
  ទឹកដី្ជាយដដ្ន មិ្នឱ្យរបូត                        អេិវឌឍប្ស្ូត 
   ដី្ដខមរដី្នករ។ 
 ២១ កិចចការទាា្ំ ននេះ គឺជាតនប្ម្េះ                       ដដ្លខាំរេិះនរ  
  ពីថាន ក់ដឹ្កនាាំ ខាា ា្ំ ពីបុនពវ                        គាម នស្ថា ល់ទាំននរ 
   ប្គប់ៗអាត្ថម ។ 
 ២២ រត់ដ្ាំប្សុ្េះស្ថយ នទាេះនខតតជិតឆ្ៃ យ             ដត្យល់ចាស់្ការ 
  ថាន ក់ដឹ្កនាាំលអ ទឹកចិតតនលាថាា                      បនប្មី្នខម្រា  
   រនសុ្ខកាយ។ 
 ២៣ នយី្ សូ្ម្ច្ចាាំ ទុកជាប ត្ ាំ                      កុាំគិតស្ងាក  
  ស្ទួយស្មិ្ទធនល តម្កល់នខម្រា                      នទីបជាតិនលាថាា  
   រុ្នរឿ្រនឆ្ប់៕  
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