
 1 

 

ប្រវត្តិលេខសនូ្យ 

(A History of Zero) 

 

 
 

លោក យមឹ អាយវុឌ្ឍន្ៈវិជ្ជា  
ផ្នែកគណិតវទិ្យានិងស្ថតិិ ននវទិ្យាស្ថថ នវទិ្យាស្ថស្រស្តនិងបច្ចេកវទិ្យា 

 
 
 
 



 2 

១. លសចកតីល្តើម   
 តាមការវវិឌ្ឍននមនុស្សច្ៅមុនគគរឹះស្ករាជ មនុស្សច្ ើមទាក់ទ្យងគ្នែ
ច្ោយកាយវកិារ ឬ ច្គបើស្ញ្ញា  ច្ ើមបើស្ម្គា ល់អ្វើមួយជាបនតបន្ទា ប់ រហូត ល់ច្គបើ
ស្ញ្ញា តណំាងជាច្លខ ចនំួន  ូចជាពកួស្ ូច្មៀរ (Sumerians)1 បច្ងកើតគបព័នធ     រា
ប់។ ផ្តច្ៅច្គកាយគគរឹះស្ករាជ តាមឯកស្ថរន្ទន្ទថា ច្លខសូ្នយ (០) ច្កើតម្គន
ច្ ើងច្គកាយច្គ គឺច្គកាយពើច្លខ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ច្តើវាពិតផ្ រឬច្ទ្យ?  ច្តើ
ជនជាតិផ្ខែរបុរាណបច្ងកើតសូ្នយឬច្ទ្យ? ច្យើងនរងពិពណ៌ន្ទនូវគបវតតិខលឹះៗននច្លខ
សូ្នយ ូចតច្ៅ៖ 
 
២. លេខសនូ្យលៅសមយ័ស លូមៀរ ន្ិង បារ ីឡនូ្   
 តាមស្មតើរបស់្បណឌិ ត Annette van der Hoek ផ្ លជាអ្ែក
ឯកច្ទ្យស្ខាងការគស្ថវគជាវ នងិ ជាអ្ែកស្គមបស្គមលួច្លើគច្គម្គងសូ្នយ (Zero 
Project) ថា2 សូ្នយ ជាកផ្នលងោក់មួយផ្ លគតូវបានបច្ងកើតច្ោយឯករាជយច្ៅ
កែុងអ្រយិធម៌ជុំវញិពិភពច្ោក។ ពួកបាប ើ ូន (Babylonians)3 បានទ្យទ្យួល
គបព័នធចនំួន (number system) របស់្ពួកច្គពើពួកស្ ូច្មៀរផ្ លជាមនុស្ស បូំង
                                                 
1
 Sumerians ជាគបជាជនបុរាណផ្ លបានកាន់កាប់ Sumer ផ្ លជាតំបន់ភាគខាង
តបូងនន Mesopotamia ផ្ លឥ ូវច្នឹះគឺច្ៅភាគខាងតបូងគបច្ទ្យស្អុ្ើរា៉ា ក់។  
2https://www.google.com.kh/search?source=hp&ei=fKZTXO6oKtjrwQOP2K3
AAw&q=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&btnK=Google+Sea
rch&oq=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&gs_l=psy-
ab.3..33i22i29i30l2.3271.3271..5663...0.0..0.178.178.0j1......0....2j1..gws-
wiz.....0.psoS5i9jZGs 
3
 ពកួបាប ើ ូន (Babylonians) ជាអ្ែកគសុ្កបាប ើ ូនពើបុរាណ។ បាប ើ ូន (Babylon) ជា
នគរ សំ៏្ខានច់្ៅកែុង Mesopotamia បុរាណពើស្តវតសទ្យើ 18  លទ់្យើ 6 មុនគគរឹះស្ករាជ។ 

https://www.google.com.kh/search?source=hp&ei=fKZTXO6oKtjrwQOP2K3AAw&q=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&btnK=Google+Search&oq=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30l2.3271.3271..5663...0.0..0.178.178.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.psoS5i9jZGs
https://www.google.com.kh/search?source=hp&ei=fKZTXO6oKtjrwQOP2K3AAw&q=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&btnK=Google+Search&oq=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30l2.3271.3271..5663...0.0..0.178.178.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.psoS5i9jZGs
https://www.google.com.kh/search?source=hp&ei=fKZTXO6oKtjrwQOP2K3AAw&q=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&btnK=Google+Search&oq=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30l2.3271.3271..5663...0.0..0.178.178.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.psoS5i9jZGs
https://www.google.com.kh/search?source=hp&ei=fKZTXO6oKtjrwQOP2K3AAw&q=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&btnK=Google+Search&oq=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30l2.3271.3271..5663...0.0..0.178.178.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.psoS5i9jZGs
https://www.google.com.kh/search?source=hp&ei=fKZTXO6oKtjrwQOP2K3AAw&q=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&btnK=Google+Search&oq=History+of+mathematics+on+The+Number+Zero&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30l2.3271.3271..5663...0.0..0.178.178.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.psoS5i9jZGs
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ច្ៅច្លើពិភពច្ោកកែុងការបច្ងកើតគបព័នធរាប់ (counting system)។ គបព័នធរាប់ 
ឬ គបព័នធស្ ូច្មៀរ (Sumerian system) គតូវបានោក់ទ្យើតាងំ និង តនមលនននិមិតត
ស្ញ្ញា អាគស័្យច្លើទ្យើតាងំរបស់្វាទាក់ទ្យងច្ៅនរងនិមិតតស្ញ្ញា ច្នសងច្ទ្យៀត ច្ហើយវា
បានអ្ភិវឌ្ឍចាប់ពើ 4 000 ច្ៅ 5 000 ឆ្ែ មុំន។ 
 ច្ទាឹះបើជាមនុស្សផ្តងផ្តយល់ពើគំនិតននគ្នែ នអ្វើឬគ្នែ នអ្វើក៏ច្ោយ គំនតិនន
សូ្នយគឺថ្ែើ។ វាបានអ្ភិវឌ្ឍយ៉ា ងច្ពញច្លញច្ៅកែុងគបច្ទ្យស្ឥណាឌ ច្ៅគបផ្ហលស្ត
វតសទ្យើគបា។ំ មុនច្ពលច្ន្ទឹះមក គណិតវទូិ្យបានខិតខំច្ធវើការគណន្ទនពវនតស្ថ   មញ្ា
បំនុត។ ស្ពវនថ្ៃ សូ្នយ ផ្ លជានិមិតតស្ញ្ញា  (ឬ ច្លខ) នងិគំនិតផ្ លម្គនន័យថា 
អ្វតតម្គនននបរមិ្គណណាមួយ ច្ហើយវាអ្នុញ្ញា តតិឱ្យច្យើងច្ធវើការគណន្ទ ច្ោឹះ
គស្ថយស្មើការស្ែុគស្ថែ ញ នងិ បច្ងកើតកុំពយូទ័្យរ។ 
 ច្ោក Peter Gobets ច្លខាធិការមូលនិធិ គច្គម្គងសូ្នយ បាននិយយ
ថា4 " សូ្នយ (ឬ ច្លខ) របស់្ឥណាឌ ផ្ លគតូវបានច្គច្មើលច្ ើញយ៉ា ងទូ្យលំទូ្យោយ
ថាជាការបច្ងកើតថ្ែើបនុំតមួយច្ៅកែុងគបវតតសិ្ថស្រស្តមនុស្ស គជឺាមូលោា នគគរឹះនន        គ
ណិតវទិ្យាទ្យំច្នើប និង រូបវទិ្យាទ្យំច្នើបគពមជាមួយបច្ចេកវជិាា នងផ្ រ"។ មូលនធិិច្នឹះ
ម្គនមូលោា នច្ៅគបច្ទ្យស្ហូ ង់ (Netherlands) ផ្ លគស្ថវគជាវពើគបភពច្ ើមនន
ច្លខសូ្នយ។  
 ច្ោក Robert Kaplan ជាអ្ែកនិពនធច្ស្ៀវច្ៅ " គ្នែ នអ្វើផ្ លជា៖ គបវតតិ
ធមែជាតិននសូ្នយ " បានច្លើកច្ ើងថាបុពវបុរស្យល់កផ្នលងោក់សូ្នយថា គបផ្ហលជា
ពើរគជុងមុំ (a pair of angled wedges) ផ្ លគតូវបានច្គបើ ច្ ើមបើតំណាងឱ្យជួរឈរ
ច្លខទ្យច្ទ្យ។ ច្ទាឹះជាយ៉ា ងណាក៏ច្ោយ ច្ោក Charles Seife ផ្ លជាអ្ែក   នពិនធ 
" សូ្នយ៖ ជើវគបវតតិននគំនតិច្គគ្នឹះថាែ ក់ " មិនយល់គស្បថា គជុងមុំតណំាងឱ្យកផ្នលង
ោក់ច្នឹះច្ទ្យ។ 

                                                 
4 https://www.livescience.com/27853-who-invented-zero.html 

https://www.livescience.com/2283-writing-changed-world.html
https://www.livescience.com/27853-who-invented-zero.html
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 គបព័នធស្ ូច្មៀរ បានឆ្លងកាត់អាណាចគក Akkadian ច្ៅ Babylonians 
គបផ្ហល 300 B.C.។ ច្ៅច្ពលច្ន្ទឹះ Kaplan យល់គស្បថា និមិតតស្ញ្ញា សូ្នយបាន
បង្ហា ញយ៉ា ងចាស់្ថា ជាកផ្នលងោក់មួយ ឬ ជាវធិើមួយ ច្ ើមបើគបាប់ចំននួ 10, 100 
ឬក៏ច្ ើមបើបង្ហា ញថា ច្ៅកែុងចនំួន 2025 គ្នែ នច្លខច្ៅកែុងខាង់រយ។ មុន បូំង ពកួ
បាប ើ ូនបានទុ្យកចច្ន្ទល ឹះទ្យំច្នរច្ៅកែុងគបព័នធច្លខសូ្នយ ប៉ាុផ្នតច្ៅច្ពលផ្ លម្គនការ
យល់គច  ំពកួច្គបានបផ្នថមនិមិតតស្ញ្ញា  គជុងមុំច្ទ្យវ ច្ ើមបើតំណាងឱ្យជួរឈរទ្យច្ទ្យ។ 
ច្ទាឹះជាយ៉ា ងណា ពកួច្គមនិផ្ លបានបច្ងកើតគំនិតននសូ្នយជាចំនួនមួយច្ទ្យ។ 
 
៣. លេខសនូ្យលៅអាលម៉េរកិ   
 គបាមំួយរយឆ្ែ ចំ្គកាយមក នងិ 12 000 ម្គ៉ា យពើបាប ើ ូន, ពួកម្គ៉ា យ៉ា ន 
(Mayans) បានបច្ងកើតសូ្នយ ជាកផ្នលងោក់ច្ៅឆ្ែ គំបផ្ហល 350 A.D. ច្ហើយបាន
ច្គបើវា ច្ ើមបើស្ម្គា ល់កផ្នលងោក់ច្ៅកែុងគបព័នធគបតិទ្យិនលអិតលអន់របស់្ពួកច្គ។ យ៉ា ង
ណាក៏ច្ោយច្ទាឹះបើជាអ្ែកគណិតវទូិ្យផ្ លម្គនជំន្ទញខពស់្ក៏ច្ោយក៏ពកួម្គ៉ា យ៉ា ន
មិនច្គបើសូ្នយកែុងស្មើការ។ Kaplan ពិពណ៌ន្ទអ្ំពើការបច្ងកើតសូ្នយរបស់្ពួកម្គ៉ា យ៉ា ន 
ផ្ លជាគំរូភាពទាក់ទាញននសូ្នយផ្ លគតូវបានបច្ងកើតច្ ើងទាងំគស្ងុពើ បូំង។ 
 
៤. លេខសនូ្យលៅឥណ្ឌា  
 អ្ែកគបាជញមយួចំននួបានអ្ឹះអាងថា គំនតិរបស់្ជនជាតិបាប ើ ូនបានន្ទំ
នលូវរបស់្ខលួនចុឹះច្ៅ ល់គបច្ទ្យស្ឥណាឌ  ប៉ាុផ្នតអ្ែកច្នសងច្ទ្យៀតរមួទាងំអ្ែកផ្ លច្ៅ
គច្គម្គងសូ្នយ នតល់ឱ្យជនជាតិឥណាឌ នូវការនតល់ឥណទានស្គម្គប់ការអ្ភិវឌ្ឍច្លខ
សូ្នយច្ោយឯករាជយ។ ច្ោក Gobets ម្គនទ្យស្សនៈថា ច្ៅឥណាឌ បុរាណគតូវបានច្គ
រកច្ ើញជាច្គចើនផ្ លច្គច្ៅថា " វបបធម៌មុន " ផ្ លច្ធវើឱ្យវាអាចច្ជឿទុ្យកចតិតបាន
ថា ច្លខសូ្នយគណិតវទិ្យាគតូវបានបច្ងកើតច្ៅទ្យើច្ន្ទឹះ។ ច្ោក Gobets ម្គនអ្ងាការ
មួយផ្ លម្គនស្ម្គស្ភាព ជាអ្ែកស្កិា និង និស្សតិបញ្េ ប់ការស្ិកា ច្ ើមបើស្ិកា 
ការអ្ភិវឌ្ឍននសូ្នយច្ៅកែុងគបច្ទ្យស្ឥណាឌ ។ ច្ោកបានបនតថា គច្គម្គងសូ្នយ ស្នែត
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ថា សូ្នយគណិតវទិ្យា (shunya ជាភាស្ថស្ំស្រស្ករត) អាចច្កើតច្ ើងពើទ្យស្សនវជិាា នន
ភាពទ្យច្ទ្យ ឬ Shunyata។ Van der Hoek បាននិយយថា គបស្ិនច្បើកតាត ទ្យស្សន
វទិ្យា និង វបបធម៌ច្ៅកែុងគបច្ទ្យស្ឥណាឌ ម្គនស្ថរៈស្ំខាន់ចចំ្ ឹះការអ្ភិវឌ្ឍននសូ្នយ 
ជាគំនិតគណិតវទិ្យា ច្ន្ទឹះវានរងពនយល់ពើមូលច្ហតុផ្ លអ្រយិធម៌ច្នសងៗមិនបាន
អ្ភិវឌ្ឍសូ្នយ ជាគនំិតគណិតវទិ្យានងផ្ រ។ 
 ច្យងច្ៅតាមច្ស្ៀវច្ៅមួយកាលផ្ លម្គនចណំងច្ជើងថា"The Crest 
of the Peacock; Non-European Roots of Mathematics " ច្ោយច្ោក
បណឌិ ត George Gheverghese Joseph ច្ន្ទឹះគនំិតននសូ្នយ ំបូងបានបង្ហា ញខលួន
ច្ៅកែុងគបច្ទ្យស្ឥណាឌ ច្ៅគបផ្ហលឆ្ែ  ំ 458 គ.ស្.។ Joseph បានច្ស្ែើថា  កយ
ស្ំស្រស្ករតស្គម្គប់សូ្នយគ ឺśūnya ផ្ លម្គនន័យថា "ចាត់ទុ្យកជាច្ម្គ ៈ"  ឬ "ទ្យច្ទ្យ" 
និងបានមកពើ កយស្គម្គប់ការរ ើកចច្គមើនរមួជាមួយនយិមន័យ ំបូងច្គផ្ លរក
ច្ ើញកែុង Rig-Veda នន "កងវឹះ" ។ ការទាញបាននិយមន័យពើរគឺ Śūnyata ផ្ ល
ជាច្គ្នលលទ្យធិពុទ្យធស្ថស្ន្ទនន "ភាពទ្យច្ទ្យ" ឬ ច្ធវើឱ្យចិតតរបស់្មនុស្សម្គែ ក់ៗបានស្ថអ ត
ច្ចញពើចណំាប់អារមែណ៍និងគនំិត។ 
 Van der Hoek បាននិយយថា "ពើទ្យស្សនវជិាា ច្នឹះ ច្យើងគិតថាច្លខ 
គតូវច្គបើកែុងស្មើការគណិតវទិ្យាផ្ លបានបច្ងកើតច្ ើង" ។ ច្យើងកំពុងផ្ស្វងរកស្ថព ន
រវាងទ្យស្សនវជិាា ឥណាឌ  និង គណិតវទិ្យា " ។ 
 Gobets បាននិយយថា " សូ្នយ និង គបម្គណវធិើរបស់្វាគតូវបានកណំត់
 ំបូងច្ោយ (តារាវទូិ្យ និង គណិតវទូិ្យហណិឌូ  Hindu) Brahmagupta ច្ៅឆ្ែ  ំ628 
។ Gobets បានបផ្នថមថា គ្នត់បានបច្ងកើតនិមតិតស្ញ្ញា ស្គម្គប់សូ្នយ៖ ចំណុចមួយ
ស្ថិតច្ៅច្គកាមចំនួន។ ប៉ាុផ្នតគ្នត់ក៏មិនបានអ្ឹះអាងថា បានបច្ងកើតសូ្នយច្ន្ទឹះច្ទ្យ ផ្ ល
ស្នែតថាបានច្ៅជុំវញិស្គម្គប់ច្ពលច្វោខលឹះ។ 
 ស្ិោចារ រកមួយច្ៅច្លើជញ្ញា ងំគបាស្ថទ្យមួយច្ៅ Gwalior គបច្ទ្យស្
ឥណាឌ  ផ្ លម្គនអាយុកាលតាងំពើស្តវតសទ្យើ 9 មកច្ម៉ាលឹះ ច្ហើយគតូវបានច្គចាត់ទុ្យក
ថា ជាឧទាហរណ៍ផ្ លបានកត់គតាចាស់្បំនុតននសូ្នយ ច្នឹះច្បើច្យងតាមស្ថកល
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វទិ្យាល័យ Oxford ។ ឧទាហរណ៍មួយច្ទ្យៀតគឺ រមណើ យោា នឥណាឌ បុរាណផ្ លច្ៅ
ថា ស្ថគតាស្លរករ រត Bhakshali។ រកច្ ើញច្ៅកែុងទ្យើវាលមយួច្ៅឆ្ែ  ំ1881 គកុមអ្ែក
គស្ថវគជាវបានគិតថា វាក៏ម្គនច្ ើមកំច្ណើ តច្ៅស្តវតសទ្យើ 9 ផ្ រ។ ច្ទាឹះយ៉ា ងណា 
កាលបរចិ្ចេតកាបូនន្ទច្ពលថ្ែើៗ ច្នឹះ បានបង្ហា ញថាវាគបផ្ហលជាគតូវបានស្រច្ស្រ
ច្ៅស្តវតសទ្យើ 3 ឬទ្យើ 4 ផ្ លរុញគចានការច្គបើកណំត់គតា ំបូងបំនុតននសូ្នយ គត ប់
មកវញិ 500 ឆ្ែ ។ំ 
 Marcus du Sautoy ជាស្ថស្រស្ថត ចារយគណិតវទិ្យាច្ៅស្ថកលវទិ្យាល័យ 
Oxford បាននិយយថា "ស្ពវនថ្ៃច្នឹះ ច្យើងយល់ថា គនំតិននសូ្នយគតូវបានច្គច្គបើ
ច្ៅទូ្យទាងំពភិពច្ោក និង ជាបលុក ៏ស្ំខាន់មួយននពភិពឌ្ើជើថ្ល ប៉ាុផ្នតការបច្ងកើត
សូ្នយ ជាចំននួមួយច្ៅខាងស្ថដ ផំ្ទា ល់របស់្វា ផ្ លវវិតតពើនិមិតតស្ញ្ញា ចណុំចទ្យើតាងំ 
ផ្ លរកច្ ើញច្ៅកែុងស្ថគតាស្លរករ រត Bakhshali គឺជារបកគំច្ ើញ ៏អ្ស្ថេ រយមួយ
ច្ៅកែុងគបវតតសិ្ថស្រស្តគណិតវទិ្យា។ 
 

 

          ស្ថគតាស្លរករ រត Bakhshali  
          ឥណទាន៖ បណាា ល័យ Bodleian 
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 ឥ ូវច្នឹះ ច្យើង រងថា វាម្គនអាយុកាលតាងំពើស្តវតសទ្យើ 3 ផ្ លអ្ែក  គ
ណិតវទូិ្យច្ៅឥណាឌ បានោ ុំឹះនូវគំនិតផ្ លច្គកាយមកកាល យច្ៅជាមូលោា នគគរឹះ ល់
ពិភពច្ោកស្ម័យទ្យំច្នើប។ ការរកច្ ើញច្នឹះបង្ហា ញពើគណិតវទិ្យា ៏រស់្រច្វ ើកច្ៅកែុង
អ្នុទ្យវើបឥណាឌ អ្ស់្ជាច្គចើនស្តវតសមកច្ហើយ។ 
 
៥. លេខសនូ្យលៅកមពុជ្ជ 
 ច្ៅច្លើ ើច្ៅមជឈមណឌ លអ្ភិរកសអ្ងារម្គនរូបប មិ្គគពឹះពុទ្យធ និង កាលច្ធវើ
អ្ំពើថ្ែជាច្គចើនបានបាក់ផ្បក  ូចជា គពឹះបាទ្យជ័យវរ ែន័ទ្យើ៧ច្ៅទ្យើច្នឹះផ្ រផ្ លម្គន 

ធូលើ ើហុយគទ្យច្ោម។ ច្ោក Amir Aczel 5 ជាគណិតវទូិ្យ និង ជាអ្ែកនិពនធ ផ្ ល 
បានផ្ស្វងរកភស្ដុតាងអ្ស់្រយៈច្ពលគបាឆំ្ែ មំកច្ហើយ ស្គម្គប់បនាឹះថ្ែបុរាណមយួ
ផ្ លគតូវបានច្គកត់គតានូវអ្វើផ្ លគ្នត់ច្ជឿថាជា ច្លខសូ្នយ ំបូងផ្ លមិនធ្លល ប់   ម្គ
ន។ ច្ៅចច្ន្ទល ឹះគម្គមន របស់្គ្នត់ ច្ោក Aczel បានចាប់យកគនូំរច្មែ ន នងិឯក
ស្ថរផ្ លគ្នត់ច្ជឿនិងបង្ហា ញថាជនជាតកិមពុជា ជាមនុស្សកែុងចំច្ណាមមនុស្ស ំបូង
ច្ៅច្លើផ្នន ើ គឺមុនច្ពលផ្ លជនជាតិអ្ឺរ ៉ាុបនិងអារា៉ា ប់ច្គបើ 0 ច្ ើមបើបង្ហា ញពើគ្នែ នអ្វើ
ទាងំអ្ស់្។ សូ្មបើផ្តពកួរ ៉ាូម (Romans) ក៏មិនបានបច្ងកើតគបព័នធទ្យំច្នើបមយួផ្បប
ច្នឹះផ្ រ ច្ោយគូររូបច្ោយថ្ែផ្ លស្ម្គា ល់ថា " K-127" ។ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 https://www.smithsonianmag.com/history/origin-number-zero-

180953392/#uolh92SymlEEW4qJ.99 
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                          ការស្រច្ស្រច្ៅច្លើថ្ែ គជឺារបស់្ផ្ខែរបុរាណ 
 
 
 
 
 
 
ច្ោក Amir Aczel 
នងិ បនាឹះថ្ែបុរាណ 
 
 
 

https://www.phnompenhpost.com/sites/default/files/styles/full-screen/public/dsc_0021.jpg?itok=NtU8PN36
https://www.phnompenhpost.com/sites/default/files/styles/full-screen/public/dsc_0052.jpg?itok=gYzDRLCr
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 របកគំច្ហើញថ្ែើៗបំនុតរបស់្ច្ោក Aczel គឺ ការផ្ស្វងររកច្លខសូ្នយ 
"Finding Zero" ផ្ លគបាប់ច្រឿងរា៉ា វននការគស្ថវគជាវថ្ែើៗរបស់្គ្នត់ច្ ើមបើរកភស្តុតាង
ថា គំនតិននច្លខសូ្នយគតូវបានបច្ងកើតច្ ើងច្ៅអាសុ្ើនិងអាចជាគបច្ទ្យស្កមពុជាផ្ ល
ជាច្ពលច្វោមយួផ្ លច្គច្ៅថា "ការបច្ងកើត ៏អ្ស្ថេ រយបំនុតននគំនិតមនុស្ស" 
ច្ហើយច្ស្ៀវច្ៅច្នឹះនរងគតូវបានច្បាឹះពុមពនាយច្ោយ MacMillian ។ 
 សូ្នយ ំបូងច្គគតូវបានច្គច្ជឿថាគតូវបានរកច្ ើញច្ៅគបាស្ថទ្យ Chatur-
bujha (Chaturbhuj Temple)6 កែុងទ្យើគកងុ Gwalior ។ "ខញុ ំបានច្ ើញអ្វើៗជា
ច្គចើនច្ៅទ្យើច្ន្ទឹះ។ បន្ទា ប់មកនរណាម្គែ ក់បានគបាប់ខញុ ំថា ម្គនសូ្នយមុនជាងច្ៅ
ឥណាឌ »។ សូ្នយច្ន្ទឹះគតូវបានរកច្ ើញច្ោយច្ោក George Cœdès, អ្ែកគបាជញជន
ជាតិបារាងំស្តវតសរទ៍្យើ 20 ផ្ លបានឧទ្យាិស្ ល់ការង្ហរជើវតិរបស់្គ្នត់ចំច្ ឹះបុរាណ
វទិ្យាអាសុ្ើនិងគបវតតិស្ថស្រស្តអាសុ្ើអាច្គែយ។៍ អ្ែកឯកច្ទ្យស្ននអ្កសរផ្ខែរបុរាណបាន
ច្រៀបអា ហ៍ពិ ហ៍និងបកផ្គបស្ិោចារ រករាប់ ន់កាលពើវមិ្គនផ្ លបានរក
ច្ ើញច្ៅកែុងតំបន់ផ្ លគតូវបានច្គស្ថា ល់ថាជាឥណឌូ ចិន។ 
 
 

 

 

 

 

 

គបាស្ថទ្យ Chaturbhuj 
Gwalior 
 
 
  
                                                 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Chaturbhuj_Temple,_Gwalior 
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 ច្ៅច្ពលច្ន្ទឹះអ្ែកគបាជញភាគច្គចើនបានយល់គស្បថា ច្លខសូ្នយ គឺ
គបផ្ហលជាការបច្ងកើតច្ចញពើជនជាតអុិ្ឺរ ៉ាុបឬជនជាតអិារា៉ា ប់។ អ្ែកគ្នគំទ្យម្គែ ក់ននគទ្យរស្តើ
ច្នឹះ គឺអ្ែកគបាជញជនជាតអិ្ង់ច្គលស្ម្គែ ក់ច្ ែ្ ឹះ G.R Kaye ផ្ លបានចាប់ច្នដើមវាយ
គបហារច្លើ Cœdès ផ្ លបានអ្ឹះអាងថា ច្លខមនិផ្មនមកពើភាគខាងលចិប៉ាុផ្នដពើ
ខាងច្កើតនងិជាពិច្ស្ស្គបច្ទ្យស្កមពុជា។ Aczel បាននិយយថា "វាជាការគបឈម
មុខគ្នែ យ៉ា ងខាល ងំ គជឺាជច្ម្គល ឹះរវាងពួកច្គ" ។ 
 ការច្គបើគបាស់្ជាច្លើក បូំងននច្លខសូ្នយច្ៅកែុងគបច្ទ្យស្ឥណាឌ គតូវបាន
ច្គចុឹះកាលបរចិ្ចេទ្យ ក់កណាត លស្តវតសទ្យើ៩ កែុងស្ម័យមយួផ្ លគស្បជាមួយគ្នែ
និង Arab Caliphate គឺគទ្យរស្តើ Kaye ផ្ លបានច្លើកច្ ើងថា ច្លខ បានឆ្លងច្ៅ
ខាងច្កើតតាមរយៈឈែួញអារា៉ា ប់។ Aczel បានពនយល់ថា " ប៉ាុផ្នត ច្ោក Cœdèsម្គន
អារមែណ៍ថា សូ្នយ គតូវផ្តមកពើអាសុ្ើ " ច្ោយបផ្នថមថាអ្ែកគស្ថវគជាវ គឺម្គនជនជាតិ
អាសុ្ើច្គចើនកែុងការគតិរបស់្គ្នត់ជាងច្ោកខាងលិច។ វាគជឺាច្ោក Cœdès ផ្ ល
បានបច្ងកើត កយ "អ្រយិធម៌ឥណាឌ " ច្ ើមបើស្ំច្ៅច្ៅច្លើគបច្ទ្យស្ឥណឌូ ចនិ។ ឃ្លល ច្នឹះ
គតូវបានច្គច្គបើញរកញាប់ ច្ ើមបើពិពណ៌ន្ទអ្ពំើអ្ងារ។ គំនូរជាច្គចើនច្ៅច្លើជញ្ញា ងំនន
អ្គ្នរគបាស្ថទ្យបុរាណច្នឹះគតូវបាន កច្ចញពើច្រឿងរាម្គយណៈ (Ramayana) និង
ម្គ៉ា ហាបហារា៉ាតា (Mahabharata)។ 
 កែុងអ្ំ ុងច្ពលននការគស្ថវគជាវរបស់្គ្នត់ Cœdès បានឮអ្ំពើថ្ែមយួកែុង
ចំច្ណាមថ្ែននគបាស្ថទ្យច្ៅស្តវតសទ្យើ៧ ននគបច្ទ្យស្កមពុជាផ្ លគតូវបានច្គនិយយ
ថានរងគតូវចារ រកច្ោយច្លខសូ្នយ។ ច្ៅច្ ើមទ្យស្វតសរឆ៍្ែ  ំ 1900 គ្នត់បានបរបាញ់វា
ច្ៅទ្យរក ើស្មបូរច្ៅច្លើ ងទ្យច្នលច្មគងាច្ៅច្ខតតគកច្ចឹះន្ទច្ពលបចេុបបនែ ច្ហើយបាន
បកផ្គបអ្តថបទ្យច្ន្ទឹះច្ៅច្លើថ្ែច្ស្ាើរផ្តច្ពញ។ ច្ៅច្លើផ្ទា ងំថ្ែច្នឹះគតូវបានច្គស្រច្ស្រជា
បញ្ា ើផ្វងននច្ ែ្ ឹះរបស់្ទាស្ករផ្ លនរងគតូវនតល់ជូនគពឹះមហាកសគតជាមួយនរងកូ
នៗរបស់្ពកួច្គរមួជាមួយច្គ្នញើ 5 គគ្នប់ នងិ អ្ងករពណ៌ស្ច្ោយ «មនុស្សផ្ លគួរ
ឱ្យច្គ្នរពច្ៅទ្យើច្នឹះ»។ ប៉ាុផ្នតឃ្លល គនលរឹះច្នឹះ គឺជាកាលបរចិ្ចេទ្យមួយកែុង " យុគ Chaka 
បាន្ន ល់ 605 ច្ៅកែុងឆ្ែ នំនគពឹះច័នាផ្ លមិនសូ្វម្គនពនលឺ"។ កាលបរចិ្ចេទ្យច្គបើ
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ច្លខសូ្នយ នងិស្ម័យ Chaka (ឬ Saka) បានចាប់ច្នតើមច្ៅកែុង AD 78 ម្គនន័យ
ថា ស្ិោចារ រកគតូវបានច្ធវើច្ ើងច្ៅកែុង AD 683 គឺោក់សូ្នយកែុងរយៈច្ពលច្ពញពើរ
ស្តវតសមុនជាងសូ្នយឥណាឌ ។ គកោស្ Cœdès 'គតូវបានច្បាឹះពុមភនាយច្ៅឆ្ែ  ំ
1931 និងបានោក់ច្ចញគទ្យរស្តើអ្ំពើគបភពអ្ឺរ ៉ាុបនងិអារា៉ា ប់។ 
 
 
 
 
 
 

       ចនំនួ 605 ច្គបើច្លខផ្ខែរពើស្ោិចារ រក  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ស្ោិចារ រកផ្ លស្រច្ស្រជាភាស្ថផ្ខែរបុរាណ7 
                                                 
7 https://www.smithsonianmag.com/history/origin-number-zero- 

  180953392/#uolh92SymlEEW4qJ.99 

https://www.smithsonianmag.com/history/origin-number-zero-
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Khmer_Numerals_-_605_from_the_Sambor_inscriptions.jpg
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 Aczel បាននិយយថា «ស្ថរៈស្ំខាន់នន K-127 ចំច្ ឹះគបច្ទ្យស្កមពុជា 
គឺបង្ហា ញថា ចំច្ណឹះ រងបចេុបបនែច្លខសូ្នយ ំបូងផ្ លជាចនំួន ៏ស្ខំាន់បនុំត គជឺា
ការបច្ងកើតរបស់្ជនជាតិផ្ខែរបុរាណ»។ "នរណាម្គែ ក់អាចរកច្លខសូ្នយច្ ើមមុនច្គ
ច្ៅកែុងគបច្ទ្យស្ឥណាឌ  ប៉ាុផ្នតខញុផំ្ទា ល់បានភាែ ល់គបឆ្ងំនរងវា" ។ "ការច្មើលច្ ើញគកឺារ
ច្ជឿច្លើ K-127 ផ្ លអាចម្គនអារមែណ៍ អាចប៉ាឹះ ពនិិតយយ៉ា ងលអិតលអន់ ច្រៀនពើ បាន
ច្កាតស្រច្ស្ើរ និង បានគបារពធ។ វាស្ំខាន់ខាល ងំណាស់្។ " 
 គបឌ្ិតច្លខគឺគបផ្ហលជាអ្រូបើ ៏អ្ស្ថេ រយបនុំតផ្ លគំនតិមនុស្សបាន
បច្ងកើតច្ ើង។ ច្ស្ាើរផ្តអ្វើគគប់យ៉ា ងច្ៅកែុងជើវតិរបស់្ច្យើងគឺឌ្ើជើថ្លច្លខឬបរមិ្គ
ណ។ ច្រឿងអ្ពំើរច្បៀបនងិកផ្នលងផ្ លច្យើងទ្យទ្យួលបានច្លខទាងំច្នឹះផ្ លច្យើងពរង
ផ្នអកច្លើវាម្គនរាប់ ន់ឆ្ែ មំកច្ហើយគតូវបានគគប ណត ប់ច្ៅកែុងអាថ៌្កំបាងំ។ " ការ
ផ្ស្វងរកសូ្នយ" ជាច្រឿងគប ងនសងច្គពងមួយផ្ លច្ពញច្ៅច្ោយការគស្ច្មើគស្នម
ច្ពញមួយជើវតិរបស់្ Amir Aczel ៖ ច្ ើមបើរកគបភពច្ ើមននតចួ្លខរបស់្ច្យើង។ 
 ជាស្រុបមក ច្លខសូ្នយ (០) ជាកផ្នលងោក់មួយ ឬ ជាវធិើមួយច្ ើមបើ
គបាប់ចំនួន 10, 100, 1000, … ឬច្ ើមបើបង្ហា ញថា ច្ៅកែុងចំនួនណាមួយផ្ លគ្នែ ន
ច្លខច្ៅកែុងខាង់។ វាម្គនស្ថរៈស្ំខាន់ស្គម្គប់គណន្ទ ឬ ច្គបើគបាស់្កែុងជើវភាព
គបចានំថ្ៃ ជាពិច្ស្ស្ច្គច្គបើវាកែុងគបព័នធចំនួន គបព័នធឌ្ើជើថ្ល និង កុំពយូទ័្យរ។ ច្យើងក៏
ម្គនច្ម្គនភាពនូវ ូនតាផ្ខែរច្យើងបានបនសល់ទុ្យកនូវផ្ទា ងំថ្ែ K-127 ផ្ លបញ្ញា ក់ពើភ
ស្តុតាងថា ច្លខសូ្នយ ម្គនវយ័ចំណាស់្ជាងច្គ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ឥណទាន៖ Shutterstock 
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