
លក្ខណៈពិសេេ នៃជៃជាតិខ្មែរ 
 

 ជនជាតិខ្មែរ ភាគច្រើនមានសម្បុរ្សខ្ែម្ គឺមិ្នចមែ ចេក មិ្នសចេក មានកេំស់ម្ធ្យម្
្រមាណ ១៦០ ស.ម្ សម្បុរខ្នែក្រង់ចមែ  សក់រួញ ឬរួញែង្គា ដី មិ្នធាត់ មិ្នសាម្ លលាដ៏កាលមិ្ន
ខ្ែង មិ្នមូ្ល គឺកណ្ដា ល (Meso-cephalic) ររូរមាត់មិ្ន្ាស់ចេក មិ្នចសាើងចេក ។ លកខណៈដូចរែេះ 
ច ើងអារច្រៀរចធ្ៀរ្សចដៀង ឬលកខណៈដូរេួកម្នុសសចៅចលើចាេះចម្ឡាចណសីុ (Melanesia) 
តងំចៅចលើផ្ទៃម្នុសសសមុ្្រខ្រ៉ែកខាងចកើត ខាងតបូង និងខាងលិរ្រចរសែូស្ត្រា លី (Australia) ។ ចម្
ឡាចណសីុ ្ រករចោ ចាេះច្រើនណ្ដស់ មានចាេះនូគីចនៀ New Guinea ជាចដើម្ មាន្រជាជនច្រើន
ែរូំរ ។ ចគខ្រកជា្កុម្ធ្រីំគឺ Papuan Negroid និង Melanesian ។ ពាកយថា Melanesia ជាពាកយ្កិត 
ខ្ញកបានេីរមា៉ែ ត់ : Melas (ចមែ ) និង Nesos (ចាេះ) រួម្ជា Melanesia ខ្្រថា ចាេះមានម្នុសសសម្បុរ
ចមែ  ។ ខ្តម្នុសសចលើចាេះខ្ដលចៅថាចម្ឡាចណសីុច េះ មានេណ៌ចមែ លែម្ចរ សក់រួញ ររូរមាត់ 
និងលលាដ៍កាលមិ្នធ្ ំមិ្នតូរ ។ 

 ឯ្រជាជាតិខ្មែរសេវផ្ងៃ ច្រើពាកយថា ចម្ ឬ ខ្ម្៉ែ ។ ែែកមានមុ្មដខំ្ណងកែុងឃុ ំ- ្ សុក ចគខ្តងចៅ
ថា ចម្ឃុ ំចម្្សុក ចម្កស្ត្ ៃ ញ ចម្បា ចម្ធ្ែរ់ ចម្កង ចម្រេ័ ។ល។ ្រែតាិខ្មែរែតីតៈ រញ្ជា ក់ចអា ចឃើញ
ថា  ក្សីជាធ្ ំគឺរូជាស្ត្សាីចនរ ឧទាហរណ៍ : ្ េេះ ងរាជិនី ឬ លីែ ី ជារាជិនី្រមុ្មខ្មែរ សម័្ ចទាើម្
្រែតាិរស្ត្សា ។ ចរើច ើងេិចារណ្ដែរបធ្ម៌្ជនជាតិចម្ឡាចណសីុ ដូរចពាលម្កចហើ ច េះ ក៏ចឃើញថា
មានលកខណៈ្សចដៀងគ្នែ ចរៀត គឺជនជាតិចម្ឡាចណសីុចនេះ រារ់េូជខាងមាា  ជាចគ្នល (Meternally) 
កែុងាររនាេូជកែុង្គួររមួ្  ៗ ។ ចលាកសឺខ្ដស (G.Coedes) បាន សំដីំចលាក Venleur ម្កអាង
កែុងចសៀែចៅររស់ចលាកថា េួកម្នុសសចៅចលើផ្ទៃសមុ្្រខ្ដលចគចអា ច ែ្ េះ Austronesoid ចនេះ 
សុរធខ្តចលើកមាា  ជាធ្ទំាងំែស់ (Metriachate) ។ 

 ជចំនឿែែកត : ្រជាជាតិខ្មែរសេវផ្ងៃ មានជចំនឿម្យ៉ែង យ៉ែ ងខាា រ់មាួនថា ចៅតម្នូមិ្ ឃុ ំ ្សុក 
ចមតា និងនគរររស់មលួន មានែញិ្ជា ណកខនធរុេវរុរសមលួន ខ្ដលមានច ែ្ េះថាែែកត រីបារ់រកាចៅតម្
ជាន់ថាែ ក់ ។ ែែកតទាងំឡា ច េះ ចរេះចរៀររតំរំន់្សុកចរស ចហើ ចរ ើសចៅភាែ ក់ង្គរខ្ដលមាន
រចរេកចរស ចអា ចៅចៅ្រចា ំដូរជា ែែកត្េេះឥសូរ, ែែកត្េេះ រា ន៍, ែែកតដងចកើ ជាែែកចា ំ
្តួត្ត រកាអាណ្ដខ្មតា្ រចរសទាងំមូ្ល ។ ឯចៅតម្ចមតា ចគ្រគល់តខំ្ណងជូនដល់ែែកតឃ្ល ងំ
ចម្ឿង ខ្តចៅតម្្សុកចោ ច្រើន ចគចៅតខំ្ណងចៅតម្្សុកខ្ដលែែកតចៅ, ឧទាហរណ៍ : 
ែែកតបាណន់ (បាត់ដរំង) ែែកតពាម្សីមា, ែែកត រ (ផ្រ៉ែលិន) ។ល។ ចៅតម្ទៃេះសខំ្រង ចគ្រគល់



ឱ្យែែកតចម្នូមិ្ ខ្ដលមានច ែ្ េះថា្េេះនូមិ្ ជាែែករកាអាណ្ដចមតា ្តឹម្ររចិែណនូមិ្រ៉ែុចណ្ដណ េះ ។ កែុង
ចសៀែចភា្េេះរាជេិធី្ទាវ រសមាស បានសនែិោា នតម្ចសរកាីកែុងរារ់្េេះរាជ្គូម្ហាឫសីរនៃូលរុក 
ចលម គ. ៥០ មានពាកយថា «ែែកចរពាា » ច្រើនែចនលើកែុងរររួងសួង ។ ពាកយ «ែែកចរពាា » ចនេះ អាររួញ
ចៅជា ែែកត ។ ពាកយចនេះ ចឃើញថាមិ្នអារាល  ចៅបានចរ ច្ពាេះចៅរេំ័ររី ១ ចលាកថា ពាកយថា «
ែែកត» ជាភារខ្មែរ គូគ្នែ នឹង «ែែកដូន» ។ ច ើង កពាកយថា «ែែកត» ម្កេិចារណ្ដចម្ើល ចតើដូរ
ច ពាកយថា «ែែកចរេតចរ ?» ច ើងក៏ចឃើញថា : ពាកយថា ែែកត ជាពាកយខ្មែរសុរធ ដូរចលាកអាងខ្ម្ន 
រ៉ែុខ្នា ពាកយថា ែែកចរេត ជាពាកយកូនាត់ខ្មែរ + បាលី ។ ម្យ៉ែងចរៀត ខ្មែរមានពាកយថា ែែកដូន ាល  
ម្កេីែែកចរេដូន បានឬចរ ? ច្លើ ថា មិ្នអារដូចរែេះបានចរ គឺពាកយថា ែែកត ក៏ជាែែកតររស់ខ្មែរ 
ឯពាកយថាចរេត ក៏ជាចរេតររស់ឥណ្ដា  ចរើរ្តូែ ។ 

 ខ្មែរច ើងរារ់អានែែកត តងំេីរូរាណាលម្ក ។ កណំត់កត់ចហតុរិនសម័្ រាជែងស្ិន     
(េ.ស ៨០៨ – ៩៦២) បានចពាលដល់្រចរសនគរនែថំា ែែក្សុកនគរនែ ំចគ្នរេរារ់អានចខាែ រ ចរែត
ណ្ដស់ ចគចធ្វើរូរដខំ្ណលចោ សរំរឹធិ ។ ដល់ខ្មែរច ើងាន់ភាេជាម្ហាែណំ្ដរ រវាង េ.ស ១៣៥០ 
– ១៨៥០ ក៏ចឃើញថា ចៅាន់ខាា រ់ែែកត ចៅច ើ ខ្ដរ ។ 

 តម្កិរេារ្រែ្ជាែ មានរសសនៈ ល់ចឃើញែេីំចរឿងែែកត ដូរតចៅចនេះ : 
  ្រជាជនខ្មែរ តងំេីរូរាណច្េង   មានារចគ្នរេរូជារហូតដល់ចអា ែនិសិរធិចទសង ៗ 
កែុង្កុម្ររស់មលួន ។ ែរីរុរសដូរចនេះ មានច ែ្ េះថាជាែែកតស ូ ។ ពាកយថា ត ចនេះ មានន័ េីរគឺ ១- 
បានដល់ន័ ថាភាា រ់, ២- បានដល់ន័ ថា ារពារ ឬស ូ ។ ពាកយថា រ ចរើចធ្វើចអា ចៅជាករណ ម្ 
ចៅជាតណំ (រនា), តណំ ចរើជា ម្ ម្ខ្ដលជាច ែ្ េះែតថុ  ឬម្នុសស ច ើងមានពាកយថាងែ (ែតថុ ខ្ដលត
គ្នែ ) ែែកត (គឺែែកតស ូ), តម្លអំាន្រផ្េណី និងរចរៀរភារខ្មែរ ដូរជរំារម្កចនេះ ចឃើញថា ពាកយ
ថា «ែែកត គួរែែិតាន៍ម្កែេីំ «ែែកត» ។ ឯពាកយមួ្ ចរៀតគឺ ពាកយថា «តលល» ខ្ដលធាល រ់ច្រើេីរូរាណ 
សេវផ្ងៃសរចសរថា "ដល់" ចរើចធ្វើចអា ចៅជា ម្ ្តូែថា «តែល់» ។ សេវផ្ងៃថា «ងែល់» (ទលូែខ្ដលសនធឹង
េីមាខ ងចៅដល់មាខ ង) ។ ម្នុសសខ្ដល កផ្ដចអា ចៅដល់ែែកមាែ ក់ចរៀត ចៅថា ែែកដល់ (ែែកោល់) 
ចរើតម្លអំានចនេះចឃើញថា ពាកយថា «ែែកត» គួរគូនឹងពាកយថា ែែកតលល (ែែកដល់) ែែកទាងំេីរចនេះ 
សុរធខ្តខាល េូំខ្កទាងំែស់ គឺជាែែកតរល់នឹងស្តូែ ចដើម្ប ី្ សុកចរររស់មលួន ។ ពាកយទាងំេីរមា៉ែ ត់ចនេះ គួរ
ាល  ម្កជា ែែកត, ែែកដូន ដូចរែេះ ។ 

 ្រជជនេួក Pigmoid, Negroid, Papuan ចហើ និង Melanesian ចៅចលើចាេះខ្ដលចៅថា 
Melanesia ច េះ តម្ចសរកាីរា ារណ៍ររស់ចលាក Roland W. Force បានចអា ដឹងថា ្រមុ្ម ឬ



ចម្ ំ្ កុម្ររស់មលួន ្ តូែខ្តជា «ែែកតស ូ» ដ៏លប ីចហើ មានច ែ្ េះសចំ ងលអ (prowess) ចរើរ្តូែច្ជើស
ចរ ើសជា្រមុ្មររស់ចគបាន ។ េួកែែកចៅម្ាុ ចំាេះ ផ្នអាណ្ដររចិែណែូស្ត្រា លីចនេះ និ ម្ចធ្វើរូរចគ្នរេ 
ច្ពាេះចគមានជចំនឿកែុងរូរចគ្នរេ (Totemic belief) ចនេះ យ៉ែ ងខាា រ់មាួន ។ ម្ុ ចំជឿជាក់ថា រូរចគ្នរេដូចរែេះ 
គឺជារូរតណំ្ដងែរីរុរសររស់េួកមលួនជាមិ្នខាន, ្តង់ចនេះ ច ើងគួរច្រៀរចធ្ៀរនឹងខ្មែរច ើងខ្ដលចគ
រងរូរែែកត ចដើម្បជីាតណំ្ដងែរីជនខ្ដលតស ូចដើម្បាីរពារេូជ ឬរឹកដីររស់មលួន (សេវផ្ងៃ ច ើង
ចឃើញចគរងរូរសណំ្ដកែែកេូខ្ក សឹង្គរ់ចមតា រ៉ែុខ្នា ចគនិ ម្ចៅថា ែនុសាែរ ៍ីចៅែញិ) ។ 

 ែេីំារខ្សនច្េន រន់្សន់ : តម្ចសរកាីរា ារណ៍ររស់ចលាក Roland ដខ្ដលចនេះ បាន
រញ្ជា ក់ថា «..... ច្គឿងឧរករណ៍ច្រើកែុងេិធី្ (រួងសួងថាវ  ដល់ចខាែ រ) ច េះ ចគ្តូែ្តេះច្តៀម្យ៉ែ ង
ែរិិ្តរញ្េ ង់ ។ កែុងេិធី្ចនេះ ខ្តងខ្តមានារជរ់ចលៀង និងមានរបារំាខំ្រកទង ។ ែែកចាេះ Melanesia 
ច េះមានារខាល រែញិ្ជា ណកខនធរុេវរុរស, ខាល រចខាែ រ, ខាល ររថ នរី, រហូតដល់ខាល រររស់ខ្ដលចគចម្ើល
មិ្នចឃើញ (ដូចរែេះ ាលចរើមានែវីមួ្ ) ចកើតច ើង ចគខ្តងខ្តរួងសួង រន់្សន់ថាវ  ចនេះ - ច េះ ចោ 
មានចម្ម្ត់ (Behaviour) ជាែែករញ្េូ លរូរ .....» ។ 

 តម្ចសរកាីរា ារណ៍មលីររស់ចលាក Roland ដូរជរំារម្កចនេះ គួរចអា ចជឿខ្តម្ាងថា ្រជា
ជាតិខ្មែរ គួរបានរនារចំនៀម្ារខ្សនច្េន ចលៀងអារកសថាវ  តង្គវ  ដល់ចខាែ ររីររ ច ើងែែកត 
ម្កេីេួក Melanesia ជាមិ្នខាន ! 
 ែេីំច្គឿងអាែុធ្ : ែេីំារច្រើអាែុធ្ ធ្ែូ  ្េួញ សរ រែ  លខំ្េង ។ល។ ខ្មែរច ើងហាក់ដូរចរើរខ្ត
ឈរ់ច្រើអាែុធ្ខ្ររចនេះ ចៅចេលមិ្ន ូរកនលងម្កចហើ  ។ ារច្រើអាែុធ្ខ្ររចនេះ ខ្មែរធាល រ់ច្រើម្ក ូរ
យរណ្ដស់ម្កចហើ  ន័សាុតងខ្ដលច ើងសអំាងកែុងចរឿងចនេះ ចគចឃើញមានចសរកាីកែុងសិលាចារកឹ
ចាម្ា៉ែ ថា ចៅណាិ នយ ច្ា េីបានលខំ្េងែេីំ្ពាហែណ៍ែសវរម្ន កូនររស់ច្ទាណៈចហើ  ក៏្គខ្ែង
ចៅចដើម្បជីាច្គឿងសគំ្នល់ដល់កខ្នលងតងំ្កុង ែ គតាល ច្សរចហើ បានែនិចសករួម្រស់ជា
មួ្ ្េេះរាជរុ្តីចសារ គ ្េេះ ម្្េេះ ងចរមា ..... ។ ន័សាុតងកែុងចរឿងចនេះមួ្ កខ្នលងចរៀត 
ច ើងបានម្កេីកណំត់កត់ចហតុររស់រាជរូតរិនេីរគណៈ្រតិនូគឺ ាងំផ្ង និងជូ ិង ថា ចៅណាិ នយ 
អារម្កេី្រចរសឥណ្ដា  ឬមាចល ៍ បាន ល់សរាថារុេវរុរស (ចរែតរុេវរុរស) ររស់មលួន បានចអា
 ធ្ែូម្កមលួន ចហើ បានដឹក មំលួនចអា ចៅចោ ររសចំៅជនួំញ ។ ្េឹកច ើងបានចៅាន់្េេះ
ែហិារ (រូជនី ោា ន) ចៅរីច េះ បានចឃើញធ្ែូ ចៅនឹងគល់ចឈើររស់រីររ ។ តម្ក បានចោ ររ
សចំៅម្កដល់្កុងនគរនែ ំ ចោ ែណំ្ដរចរែឫរធិចសារ្សីផ្ននគរចនេះ ្េេះ ម្ លីែ  ី រង់រលន់
ដចណាើ ម្ កសចំៅ ចោ ចហតុចនេះ ចៅណាិ នយ ចរើរបាញ់សរេីធ្ែូសិលបរ៍រស់មលួន្តូែ សចំៅ្េេះ ង 



លីែ  ី ។ ចោ ារនិតន័  ចរើរ្េេះ ងញ៉ែម្ចាញ់ ។ ចៅឌិនយបាន ក្េេះ ងជានរយិ ....» ។ 

 ចៅតម្ផ្ៃ ងំជញ្ជា ងំងែចៅែងារ ច ើងអារសចងេតចឃើញេលទាហាន ឬ្េេះរាជាាន់ធ្ែូ  ឬ
លខំ្េងជារ់ចៅផ្ដច្រើនណ្ដស់ រារ់មិ្នែស់ ។ 

 ខ្មែរមានអាែុធ្ដូចរែេះ គួរចជឿថាមានេូជម្កេីេួកម្នុសសចៅតម្ចាេះ  ផ្នែូស្ត្រា លីខ្ដរ 
ច្ពាេះម្នុសសដូរចពាលម្កចនេះ មានច្រើធ្ែូ  ច្រើសរ រហូតដល់សេវផ្ងៃ ។ 

 រិសចខាែ រ : គួរចអា សចងេតថា រិសចទសង ៗ ខ្ដលខ្មែរច ើងចៅសេវផ្ងៃ ជាពាកយខ្មែរសុរធ គ្នែ ន
មែី ឬ ្រ  ំកសដីំជាតិណ្ដម្កច្រើចរ ។ ែេីំារសនែតចៅរិសថា ខាងចជើង ខាងតបូង ខាងចកើត និង
ខាងលិរដូចរែេះអារចកើតច ើងចោ ររេិធី្ករ់ចខាែ រ ។ ខ្មែរេីរូរាណ មុ្នររួលាន់លរធិេុរធ
រស  គង់និ ម្ារករ់រកសេ ច្ា ចេលរល រ់ទាងំែស់ ។ លុេះដល់សេវផ្ងៃ ច ើងក៏ចឃើញថា 
្រជាជាតិចៅខ្តនិ ម្ករ់រកសេចៅច ើ  ។ 

 ឯរិសខ្ដលខ្មែរខាល រ មិ្នហា នចដកខ្ររកាលចៅរកសេវផ្ងៃគឺ រិសខាងលិរ (ជួនាល ហាក់
ដូរជាមិ្នហា នខ្ររកាលចៅខាងតបូងទង) ្រផ្េណីដូចរែេះ គង់ម្កែេីំេិធី្ករ់រកសេ គឺចគនិ ម្
ចអា កាលសេចៅរិសខាងលិរ ឬខាងតបូង ។ ឯចហតុទលខ្ដលច ើងអាង ហាក់ដូរជាថា រិស
ខាងចកើត បានដល់កចំណើ តខ្ដលច ើងបានចកើតជាម្នុសស លុេះដល់ច ើងបាត់រង់ជីែតិចៅ ហាក់ដូរ
ជាកចំណើ តម្នុសសលិរបាត់ចៅខ្ដរ ។ ចរើតម្រសសនៈម្ុផំ្ៃ ល់ ខ្មែររូរាណ ្រខ្ហលចជឿថា រិសខ្ដល
្េេះអារិតយរេះ គឺជាកចំណើ តររស់ម្នុសស ឯរិសខ្ដល្េេះរិនែករលិរចៅែញិច េះ ច្រៀរបាននឹងារ
ចាកចលាកចនេះចៅែញិផ្នម្នុសសមាែ ក់ ៗ ។ 

 រសសនៈខាងចលើចនេះ ្គ្នន់ខ្ត្ពាង ៗ ្សេិរ្សេិល មិ្នរាស់លាស់ ច ើងអារចជឿថា ខ្មែរ
ជ ំន់មុ្ន អារមានចហតុរូលរូំលា ជាងចនេះចៅចរៀត ក៏សឹងបាន ។ ចហតុខ្ដលរុេវរុរសខ្មែរច ើង
មានេិធី្ដូចរែេះ អារមានរ ំក់រនំងែេីំជចំនឿខាងលរធិ ខ្ដលច ើងរចងេើត ូរណ្ដស់ មុ្នររួលាន់
្េេះេុរធរស ចម្៉ែលេះ ។ 

 តម្លរធទល ខ្ដលែែក្បាជរុ្រាណែរិយ (Archeoligist) បានេិនិតយរករិសរកសេខ្ដលចគ
បានជីកចឃើញចៅ ុគចណែូលីរិរ (Neolithic) ចៅចលើផ្ទៃដី្រចរសផ្ង មានលកខណៈជាភាគរ  ដូរ
តចៅចនេះ : 
 - សេខ្ររកាលចៅរិសខាងតបូង មាន ២១,៩ % 

 -  សេខ្ររកាលចៅរិសខាងលិរច្ៀងខាងតបូង មាន ៣៤,១ % 

 - ឯរិសច្ៅេីចនេះ មានលរធទល ២ – ៣ % រ៉ែុចណ្ដណ េះ ។ 



 ជចំនឿខ្មែរែេីំរិសចខាែ រ ដូរជរំារម្កចនេះ ច្ៅែេីំមានលកខណៈដូរគ្នែ នឹងរកសេខ្ដលចគ
បានជីកចឃើញសេម្នុសសជ ំន់  Neolithic ចហើ  ក៏ចៅមានលកខណៈដូរគ្នែ នឹងេួកម្នុសសខ្ដល
ចលាក េីចែត P. Pivet ចៅថា «េួកសមុ្្រ» (Oceanien) ។ េួកសមុ្្រចនេះ ម្ុសំចំៅ កម្នុសស ខ្ដល
ចលាក ជីន  ូឌីន បានចពាលរុកកែុងចសៀែចៅររស់ចលាក (Foot Note) ថា គឺជាេួកឥណាូ ចនសីុ ចាកន 
(Jakan) ចម្ន្ត (Mentra) ចសមាងំ (Semung) និងរផ្ក (Sakai) ។ ចនេះជាឧទាហរណ៍ កែុងារច្រៀរ
ចធ្ៀរ : 
 ជាតិទណាូ ចនសីុ និ ម្ករ់ចខាែ រចអា ខ្ររកាលចៅរិសខាងលិរ ច្ពាេះចគចជឿថា ចៅរិស
ចនេះមានរូងខ្ដលអាររុេះចៅាន់េិនេបាតលបាន – រូងចនេះជាទលូែខ្ដល្េេះអារិតយរុេះចៅរញ្ជេ ងំ
រសែីចៅេិនេបាតល ច្ា ខ្ដលរញ្ជេ ងំចលើម្នុសសចលាករួរចហើ  ។ ជួនាល ករ់ចខាែ រចៅចេល
្េេះអារិតយកេុំងខ្តែសាងាត ចដើម្បចីអា ្េេះអារិតយជួ  ែំញិ្ជា ណកខនធចៅទង ។ 

 េួកែ ូស ុន (Ousun) ក៏និ ម្ចអា សេខ្ររកាលចៅខាងលិរខ្ដរ ច្ពាេះមានជចំនឿថា េិនេ
បាតលចៅខាងលិរ ។ 

 េួកចម្ន្ត (Mentra) និ ម្ករ់ចខាែ រចោ ចអា រកសេែងាុ  ឬឈរខ្ររមុ្មចៅខាង
លិរ (េិធី្ចនេះចរដឹង ខ្ដលខ្មែរែែកមានឋាននារសកាិមពស់បានររួលម្ក .... ច្ពាេះចោ ច្រើន ខ្មែរចអា
 សេែងេូ កែុងចាដា .....») ។ 

 េួកចសមាងំចៅ្រចរសមា៉ែ ច សីុ មានជចំនឿថា ម្នុសសរល រ់ចហើ  ែញិ្ជា ណក៏នឹងចធ្វើដចំណើ រ
ចៅាន់្សុកខ្ដលមានចដើម្្សស់ (Screw Pines and Match-Pines) ចៅរីច េះ មានរូងខ្ដលជាទលូែផ្ន
្េេះអារិតយចគ្នររ ច្ា ផ្ងៃលិរ ។ 

 េួកចន្គីតូស (Megritos) និងេួករផ្ក ខ្ដលចៅចលើច្ជា មា៉ែ ច សីុ ក៏និ ម្រកសេខ្ររ
ចៅខាងលិរខ្ដរ ច្ពាេះមានជចំនឿថា រិសចនេះជាទលូែខ្ដលចខាែ រចដើរ ។ 

 រួរម្កចហើ ចនេះ ច ើងកេុំងខ្ត្រែ្ជាែរកោន ចដើម្បចីដើរចអា ដល់រណុំរខ្ដលថា «ចតើ 
មម្ និង ខ្មែរ ជាជាតិខ្តមួ្  ឬចទសងគ្នែ  ?» ។ 

 តម្លកខណៈទលូែា  និងែរបធ្ម៌្ផ្នសងាម្ ខ្ដល្សចដៀង ឬដូរគ្នែ រវាងជនជាតិខ្មែរ និងេេួក
ម្នុសសរូរាណ ខ្ដលសេវផ្ងៃរស់ចៅចលើផ្ទៃម្ហាសមុ្្របា៉ែ សីុហវិក និងតម្ផ្្េ្េឹកាច្ៅកែុងអាសីុអា
ចគែ ៍ច េះ ចឃើញថា លែម្នឹងែនិិរឆ័ រកតណំរថា ្រជាជាតិខ្មែរសេវផ្ងៃ ភាគមលេះមានេូជតណំែរូំរេី
ជនជាតិខ្ដលសេវផ្ងៃមានជីែភាេរស់ចៅ្សចដៀង ុគងែផ្នច្េង   ។ េេួកម្នុសសរូរាណែស់
ច េះ គឺជាម្នុសសខ្ដលមានច ែ្ េះថា ែូស្ត្សាូ ូែីុត ចម្ឡាចនសូែីុត Austroloid Melanesoid ។ ្រជាជន



ខ្ដលចៅថា Austroloid និង Melanesoid ច េះ បានដល់ែរូំរជាតិ  ខ្ដលសេវផ្ងៃចៅថា Papuan 
; Negritos ; Melanesian ; Semung ។ល។ ែរូំរម្នុសសដូរចពាលម្កចហើ ចនេះឯងបានចចាលគចំរាង
្អឹង និងច្គឿងច្រើ្បាស់រាត់រា  ចដរោសពាសចេញចលើភាគទាងំ ៥ ផ្នអាសីុអាចគែ ៍ច ើង ។ តម្ក 
ែែក្បាជរុ្រាណែរិយ (Archeologits) បានរកចឃើញ ចហើ ចអា ច ើង្ជារថា េេួកម្នុសសែស់ចនេះ
ចហើ ខ្ដលធាល រ់ ឹត កខ្ទនដីអាសីុអាចគែ ៍ចនេះ ជារីអា្ស័ រហូត តងំេី ុគងែចាស់ ខ្ដលចៅ
ថា  ុគបា៉ែ លីែូលីរីក (Palaeolithic period) ដល់ ុគងែងែី ខ្ដលចៅថា Neolithic ដូរជរំារម្កតម្
លោំរ់្ររ់ចហើ  ។ ជ ំន់ ុគងែចាស់ និងងែកណ្ដា ល ចឃើញថាម្នុសសរូរាណ មិ្នបានរងអារយ
ធ្ម៌្រុកច្រើនចរ, ចគបានរកចឃើញ្តឹម្ខ្តច្គឿងច្រើ្បាស់ខ្ដលចធ្វើេីងែ តបូង ្អឹងសតវ ្េម្ទាងំែរបធ្ម៌្
ម្យ៉ែង ខ្ដលចៅថា Megalith និង Microlith គឺជាែរបធ្ម៌្ងែតច្ម្ៀរ ឬងែជួរ ; កូនចៅម្នុសសរូរាណេួក
ចនេះ មានចៅរូចៅសេវផ្ងៃ ។ ចលាក Janes Hornell បាន តម្ចាេះ  ចនេះ បានទា ចៅចៅពាស
ចេញចលើផ្ទៃដី ខ្ដលចៅថាឥណា សេវផ្ងៃចនេះ មុ្នសម័្ ាលរូលរុករានផ្នជនជាតិអារយៈ» ។ 

 ចសរកាចីនេះ សចអា ចឃើញថា េួកម្នុសសរូរាណខ្ដលជាេូជខ្មែរមួ្ ភាគចនេះ ធាល រ់បានរូល
ចៅចៅចេញ្រចរសឥណ្ដា  មុ្ន ុគខ្ដលជាតិែរ ិកៈរូលម្ករុករានចៅសម័្ ខ្ដល្រចរស
ឥណ្ដា  មិ្នទាន់បានចកើតជា្រចរសចៅច ើ ចម្៉ែលេះ ។ ចៅសម័្ ច េះ ចរើតម្លកខឋានខាង្េេះេុរធ
រស ្បារ់ថា េួកជនខ្ដលចៅមុ្នជាតិែរ ិកៈចនេះ មានច ែ្ េះថាមិ្លកខៈ គឺជម្មិ្នមានសីុែល័ិ  
ឬម្នុសសចថាកទារ ។ ចេលចនេះ េូជខ្មែរ្តូែជនែរ ិកៈរង្គអ រ់ណ្ដស់ ចគសអរ់មិ្នហា នចអា រូលរួម្
សងារ់ររស់ចគ ច្ពាេះេួកែរ ិកៈ្រាន់ជាតិ ្រាន់ថាែ ក់ណ្ដស់ (្េេះេុរធជាមាេ ស់ររស់ច ើង ្េេះ
ែងាមិ្នចេញ្េេះរ ័នឹងែចំេើ ល្ នពានម្នុសសផ្នជាតិែរ ិកៈចរ) ។ 

 នសាុតងខ្ដលចអា ចឃើញម្យ៉ែងចរៀតថា េួកម្នុសសែរូំរ Austro Asiatic បានធាល រ់ចៅចលើដី 
ខ្ដលសេវផ្ងៃចៅថាឥណ្ដា ច េះ គឺចគបានជួរច្គឿងច្រើ្បាស់ ខ្ដលចៅថា Shouldered celts 
Shiuldered Tenen គឺច្គឿងឧរករណ៍ជាងែ មានលកខណៈដូរ «ដឹងមានរែ » ជាររស់្រចាេួំក  
Austro Asiatic ។  ុគ Neolithic ចនេះ ចៅពាសចេញ្តង់រិស្ជុងខាងចជើង ច្ៀងខាងចកើតផ្នផ្ទៃដី
្រចរសឥណ្ដា  និងខ្រ៉ែកខាង្រចរសរិន ្េម្ទាងំមានរូចៅចៅចលើផ្ទៃដីភាគកណ្ដា លផ្នអាសីុអាចគែ
 ៍ ។ ចលាក R.C.Majumdar ែែក្បាជល្បចី ែ្ េះមាែ ក់ បានចពាលថាេួក Dravidian ឬខ្ដលចៅថាអារយ
ជនចនេះ បានរូលរុករានខ្ទនដី ខ្ដលសេវផ្ងៃមានច ែ្ េះថាឥណ្ដា ចនេះ េីរិសខាងតបូងច្ៀងខាងលិរ 
ជាចហតុរុញចអា េូជម្នុសសចដើម្ចៅឥណ្ដា េីមុ្នចនេះ ចៅចៅឥណ្ដា ខ្រ៉ែកខាងចកើត និងខាងតបូងចៅ
ែញិ ។ 



 លុេះរចំណរាលតម្ក េួកម្នុសសខ្ដល្តូែេួកែរ ិកៈរចណា ញចនេះ បាន គំ្នែ រត់ចនៀសមលួន
ចៅចៅអាសីុអាចគែ ៍ ចោ បាន អំារយធ្ម៌្ជ ំន់ចដើម្ររស់មលួនជារ់ម្កទង ។ 

 ដល់្តង់ចនេះ សូម្រញ្ជា ក់ថា េួកម្នុសសខ្ដលចៅថាែរូំរ  Austro Asiatic ចៅខ្រ៉ែកខាងឥណ្ដា  
បានរត់ម្កចៅរួម្ជាមួ្   Austro Asiatic ដូរគ្នែ  ខ្ដលចៅច្សរចហើ ចលើផ្ទៃដីអាសីុអាចគែ ៍ចនេះ ។ 
រ៉ែុខ្នាេួកខាងច្ា ចនេះ ច ើងចៅមិ្នទាន់ដឹងថា ជាែរូំរជាតិណ្ដ, ម្កេីរ៉ែុនែ ឆ្ែ ចំហើ  ចៅច ើ 
ចរ ។ 

 ចរឿងចនេះ ច ើងគួរ្រគល់ចអា ចលាក Eric Seidenfaden ខ្ដលចលាកបានមាន្ររសន៍កែុង
ចសៀែចៅមួ្ ររស់ចលាក ខ្ដលចគបានខ្្រជាភារផ្ង ច ែ្ េះជាតិែងសែរិយ (ឆ្តិែងសែរិយ៉ែ ) ២៥១៩ 
រេំ័រ ៧ – ៨, ចសរកាីថា : «្រមាណ ៣៥០០ ឆ្ែ មំ្កចហើ  ជនជាតិខ្ដលនិយ ភារ  Austro 
Asiatic ែរូំរ ម្ន – ខ្មែរ បាន គំ្នែ ចនៀសមលួនេីឥណ្ដា ខ្រ៉ែកខាងចជើង ម្កចៅអាសីុអាចគែ ៍ចនេះ ។ ែរូំរ
ម្ន – ខ្មែរ ។ ឯឆ្ែ ចំ េះ ចគ្រមាណ ៣៥០០ ឆ្ែ មុំ្នចនេះ ។ 

 ដូចរែេះ ជចំនឿាលេី ូរណ្ដស់ចហើ  ខ្ដលថាខ្មែរចដើម្ គឺជាតិឥណ្ដា ចនេះ ហាក់ដូរជាមុស គួរ
មានពាកយចរល កងែីថា ឥណ្ដា ចដើម្ គឺជាតិខ្មែរចៅែញិ ចរើរហាក់ដូរ្តូែលអជាង ! 
 តចៅចនេះ ច ើង្តូែរករីកខ្នលងខ្ដលែរូំរម្ន – ខ្មែរ េីសម័្  ៣៥០០ មុ្នចនេះ បានម្កចៅចលើ
រឹកដីអាសីុ ។ ខ្តសូម្ ល់ថា មុ្ន ុគខ្ដលែរូំរម្ន – ខ្មែរ េីខ្ដនដីខ្ដលចៅថា្រចរសឥណ្ដា សេវ
ផ្ងៃម្កអាសីុអាចគែ ៍ច េះ មានម្នុសសជារុេវរុរសម្ន – ខ្មែរ បានចៅច្សរែស់ចហើ  េួកចនេះ ចរើ
ច ើងសអំាងចៅតម្ល័កខឋានរុរាណែតថុ  ខ្ដលជីកចឃើញចៅ បានច្ៀង (និងជរំារតចៅចៅ ុគចលា
ហៈ) បានចអា ដឹងថា េួកម្នុសសខ្ដលចៅអាសីុអាចគែ ៍ េិចសស គឺ្តង់នូមិ្ភាគផ្ទៃកណ្ដា លផ្ន
អាសីុអាចគែ ៍ ចៅភាគឦរនផ្ង និង្រចរសលាែ មានែរបធ្ម៌្មពស់ណ្ដស់ចៅចហើ  ។ 

 ចដើម្បជីា្រចយជន៍កែុងារ្រែ្ជាែែេីំកខ្នលង ខ្ដលម្ន – ខ្មែរ ម្កចៅច េះ ច ើង្តូែអាងឯក
ររខ្ដលជា្រចយជន៍កែុងចរឿងចនេះ ចហើ សឹម្ច ើងសរុរន័ មលេះម្កនិយ  ។ 
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តចៅចនេះ ច ើងង្គកម្កេិចារណ្ដែេីំនូមិ្ភាគចដើម្កចំណើ ត មៃ – ខ្មែរ ចៅនូមិ្ភាគខាងតបូងនែំ
ហិមាល័  ដូរតចៅ : 
 ភ្នំ ិមាល័យ (Himalayas) ជានែធំ្ ំមានជួរខ្ែងែ ល   ្រចាអំាសីុភាគកណ្ដា ល តងំចៅរវាង
្រចរសរីចរត៍ (Tibet) ឥណ្ដា  និង បា៉ែ គីរថ ន (Pakistan) ។ ជួរនែដ៏ំខ្ែងែ ល  ចនេះ ចរើវាស់េីរីចដើម្
កចំណើ តរចនលហិណាូ  (Indus) ខ្ដលចៅខ្រ៉ែកខាងចជើង ជួរនែខំាងតបូងច្ៀងខាងលិរ្រចរសរីចរត៍ ្តង់
ម្ាុ នំែផំ្កលាស (Kailas) ម្កដល់រីចដើម្កចំណើ តរចនល្ េហែរុ្ត (Brahmaputra) ខ្ដលមានេីចកើតចៅ
្តង់រុងជួរនែហិំមាល័  ខាងចកើតច្ៀងខាងលិរ្រចរស មាន្រខ្ែង ២.៤០០ គី ូខ្ម្៉ែ្ត មានកេូំល
មពស់ ៨.៨៨២ ខ្ម្៉ែ្ត ។ កេូំលនែទំាងំឡា ចនេះ មានលកខណៈធ្មំពស់សេឹម្ផ្សេ តងំចៅខាងតបូងវាលធ្រីំ
ចរត៍ ។ ចៅខ្រ៉ែកខាងចជើងផ្នជួរនែធំ្ ំៗ ចនេះ គឺជួរនែ ំKun-Lun ខ្ដលតងំចៅកែុងអាណ្ដចមតា្ រចរសរីចរ
ត៍ ។ 
 ចៅរិសខាងចជើង រ ៃ រ់េីជួរនែ ំកសចនេះ មានកខ្នលងធ្ ំ ៗ េីរកខ្នលង ខ្ដលច ើងគួរ កម្ក
េិចារណ្ដ នូែចដើម្កចំណើ តែរូំរជាតិច ើង : កខ្នលងរី ១ គឺ បា៉ែ មី្រ (Pamir) រី ២ គឺ កសែីរ (Kashmir) ។ 
 Pamir : ច ែ្ េះកខ្នលងចនេះ ែែក្សុកចៅរីច េះ ចៅថា Bami (គួរចអា សនែិោា នថា តម្រារ់
កមាល  ភារផ្ននិរុតាិរស្ត្សា (Philology) ថាម្កេីពាកយថា ឧរបចម្រុ បានដល់រីមពស់រ ៃ រ់េិនែ ំសុចម្រុ) 
ជានូមិ្ភាគតងំចៅចលើមែងជួរនែចំចាតសនលឹម្ (Lofty mountains region) ឬ ម្យ៉ែងចរៀត ចគចៅថាដរូំល
ចលាក (The roof of the world) ផ្ទៃរីឧរបចម្រុចនេះ ភាគច្រើនតងំចៅកែុងសហភាេសូចែៀត (រុសស)ី ភាគ
តូរេីរចរៀត តងំចៅចលើផ្ទៃដីរិន និង អាហវហាា នីរថ ន (Afghanistan) ។ 
 ជួរនែមំ ពស់ ៗ ទាងំឡា ដូរជា Himalayas, the Kara Koram, the Kunlun ។ល។ បានម្កជួរគ្នែ
ចៅរីច េះ ជាចហតុចអា មានច ែ្ េះថាបាមី្រកែុត (Pamir knot) ចៅ្តង់ខាងលិរឧរបចម្រុ ជារ់នឹងជួរ
នែហិំមាល័  ខ្រ៉ែកខាងតបូង គឺ្សុកកសែីរ (Kashmir) ។ 
  Kashmir : នូមិ្ភាគចនេះ តងំចៅខាងចជើងរដារញ្ជា រ់ (Punjab) ខាងចកើតជារ់្រចរសរីចរត៍, 
រិនខាងតបូង គឺផ្ទៃដី្រចរសឥណ្ដា  ខាងលិរជារ់្រចរសបា៉ែ គីរថ ន, ខាងចជើងរល់្រចរសអាហវហាា នី
រថ ន និងរិន មានរហំំដី ៨៤.៤៧១ តរាងផ្ម្៉ែល៍ ឬ ១៣៥.១៣៣ គម្២ 
 ពាកយ  Kashmir ចនេះ សនែិោា នថាជាពាកយខ្តមួ្  និងពាកយថា កសែីរ ខ្ដលមាន្បាកដកែុង
ែដាកថាបាលី នូមិ្ែគាផ្ន្េេះេុរធរស  កែុងកថាចនេះថា កសែីរ ជានគរមួ្  កែុងរចំណ្ដម្ ២១ នគរ 
ខ្ដល្េេះេុរធាល្រង់មាន្េេះជនែគង់ចៅ បាន្រង់ទា រស ្េេះែងាចៅដល់ ។ 



 នូមិ្ភាគកសែីរចនេះ ាលេីច្េង   ូរណ្ដស់ម្កចហើ  គង់ចៅោរ់េីផ្ទៃដី ខ្ដលចៅថា 
ជម្ពូរវីរ ។ ខ្ដលថាដូរចនេះ ច្ពាេះែែក្បាជខ្ាងធ្រណីរស្ត្សា (Geologist) និងែែក្បាជរុ្រាណរស្ត្សា 
(Archeologist) ថា ច្ា ជ ំន់លិររឹកកក ្រមាណ ១០០.០០០ ឆ្ែ  ំអាណ្ដររចិែណខ្ដលតងំចៅ
តម្ដងសៃឹងចម្គងា (គឺចារ់តងំេីរល់ខ្ដនរញ្ជា រ់ ខ្ដលចៅខាងចជើងរហូតដល់ផ្ទៃដីែសាំ) គង់ជា
រចនល ច្ពាេះចគមិ្នអាររកចឃើញែតថុរណំ្ដស់កែុង ុគ បា៉ែ ច ែូលីរិក (Palaeolithic) ចរេះ ។ 
 ចរើដូចរែេះ ចឃើញថា្រចរសឥណ្ដា ចៅជ ំន់ច េះ គង់ខ្រកជាេីរខ្ទែកគឺអាណ្ដររចិែណខ្រ៉ែក
ខាងចជើងរចនលចម្គង្គា  ខ្ដលរារ់ចារ់េីរដារញ្ជា រ់ដល់កសែីរ មួ្ ខ្ទែកចៅថា ឧតារ និងខ្រ៉ែកខាងលិរ
ច្ៀងខាងតបូងផ្ននូមិ្ភាគរចនលគង្គា  តងំេីរដាេិហារ រហូតដល់ជារ់ផ្ទៃសមុ្្រ មួ្ ខ្ទែកចរៀត ចៅថា 
ចាេះ្េីង ឬ ជម្ពូរវីរ ដូចរែេះ ។ 
 ្តង់ចនេះ ច ើងចឃើញថា អាណ្ដររចិែណ្តង់រញ្ជា រ់ និងកសែីរ ជានូមិ្ភាគមានផ្ទៃដីចោ 
ខ្ ក ។ កែុងគម្ពីរ្េេះែនិធ្ម្ែ បាន្បារ់ថា ចៅសម័្ រូរាណមានរួនរវីរ : ឧតារកុរុរវីរ, រុេវែចិរហរវីរ
, ែម្រចគ្នយនរវីរ និងជម្ពូរវីរ ។ ដូចរែេះ ច ើងចឃើញថា កែុងរវីរទាងំរួនចនេះ មានរវីរមួ្ ចៅខ្រ៉ែកខាង
ចជើង ច ែ្ េះថា កុរុ (ឧតារកុរុ = កុរុ ចៅខាងចជើង) ។ កែុងម្ហាសតិរោា នសូ្ត ក៏បាន្បារ់ថា ចសាររ្ក
េ្ត ្េេះ ម្ ម្ ធ តុរាជ ធាល រ់ រំរវិារខ្ដលតម្ចសារម្កេីរវីរទាងំរីដូរចពាលច េះ ម្កតងំចៅ
ទាងំរីកខ្នលងចលើ្រចរសឥណា  គឺេួកខ្ដល មំ្កេីឧ្តកុរុ ចអា តងំ្សុកចៅ្តង់កុរុ (កុរុខាងចជើង) 
េួកម្កេីរុេវែចិរហរវីរ ចអា តងំចៅចលើផ្ទៃដីចរហរដា េួកម្កេីែម្រចគ្នយនីរវីរ ចអា តងំចៅ
ចលើផ្ទៃដីខ្ដលចៅ ែម្រនាៈ ។ 
 ពាកយថា ចកសមី្រ (Kashmir) និង កសែីរ ជាពាកយខ្តមួ្ េិត្បាកដ ខ្តច ើងសងស ័ថា ពាកយ
ថា កសែីរ ចនេះ ជាពាកយខ្តមួ្ និង កុរុ បានឬចរ ? តម្នសាុតងបានរងអុលេីចលើម្ក ដូរបានជ្មារ
ម្កចនេះ ចឃើញថាជានូមិ្ភាគខ្តមួ្ ជាមួ្ គ្នែ  គឺចៅ្តង់ភាគខាងចជើងចនេះម្យ៉ែង ម្យ៉ែងចរៀត តម្
កមាល  ភារ ខ្ដលចរររលឹរារ់ពាន់ឆ្ែ មំ្កចនេះ ចឃើញថា ពាកយទាងំេីរមា៉ែ ត់ចនេះ រាស់ជាាល  េីមួ្ 
ម្កមួ្ បាន ឧទាហរណ៍ ពាកយខ្ដលចរររលឹដូចរែេះ គឺ ឧរបចម្រុ ែែក្សុកចៅរីចនេះថា បាមី្រ (Bamir) 
ែង់ចគលសសរចសរថា (pamir) (ពាមី្រ) ; បារាងំសរចសរថា Palmyr (ពាលមី្រ)  ឯពាកយថា សុចម្រុ ែនិធ្ម្ែ
ថា សិចនរុ សរុរថា Kasmir កសែីរ និង កុរុ ជាពាកយខ្តមួ្  ។ 
 េីសម័្ រុរាណ គឺអារចៅកែុងសម័្ ខ្ដលមានរចនលមណ័ា កណ្ដា ល រវាងជម្ពូរវីរ និងនែំ
ហិមាល័ ចនេះ សម័្ ច េះគឺជាសម័្ មុ្នរសន៍ែរ ិកៈ រូលរុករានឥណ្ដា  េួកែែកចាេះជម្ពូរវីរ 
មិ្នខ្ដលមាននរណ្ដហា ន្លងចៅច្តើ មាខ ងចរេះ ច្ពាេះរចនលាលចណ្ដេះធ្ណំ្ដស់ ចរើមាននរណ្ដ



បាន្លងចៅ គង់រល រ់គ្នែ នជីែតិ្ត រ់ម្កែញិបាន េួកែែកជម្ពូរវីរបាន្តឹម្ខ្តចម្ើលចឃើញកេូំលនែំ
ហិមាល័ មពស់ករ់េេកដូចរែេះ អារគង់គិតថា នែមំ ពស់ែស់ច េះ សុរធខ្តជារីចៅផ្នេួកែែកមានឫរធី
ចររា បារមី្មពស់ ចរើរេួកចគ គំ្នែ  ល់ចឃើញថា ចៅចលើនែមំ ពស់ ៗ ច េះ សុរធខ្តរីចៅររស់េួកែែកមាន
ឫរធី ។ កេូំលនែខំ្ដលមពស់ជាងចគច េះ ចគចអា ច ែ្ េះចៅថា ចម្រុរាជ មាន្សេះែច ោត ខ្ដលមាន
កខំ្ទងខ្កែ ៧ ជាន់ មានគេំង់មុ្ជរឹក ៥, កេំង់ែស់ច េះ ស្មារ់េួកែែកែចិសស ដូរជា មាណេ, 
កុម្ភណា , គនធេ, ែសុរ, ែរិយធ្រ, កិនែរ, ្គុឌ ចហើ និងេួកជដិល ។ រឯីនែខំ្ដលមានកេំស់ទាររុេះម្ក
តម្លោំរ់ (្តង់ខ្ដលច ើងចឃើញថា ឧរបចម្រុ) ច េះ មានច ែ្ េះមុសគ្នែ  មាន ៧ ជួរ ។ ជួរមួ្  ៗ  មាន
ច ែ្ េះដូរតចៅគឺ : សុរសសនៈ, ករែកិ, ឥសិនធរ,  ុគនធរ, ចនមិ្នធរ, ែន័ិនតកៈ, ែសសក័ណា  ។ កែុងរវាង
រច ល េះនែមួំ្  ៗ មានរចនលមណ័ា  មានច ែ្ េះដូរគ្នែ ថា សីរនារ ទាងំែស់ រចនលែស់ច េះមានសរផ្សលអិត
ណ្ដស់ សូម្បខី្តសរផ្សតូរមួ្ ររស់សតវចាៃ ក ក៏អារលិរចៅបាន ។ 
 ឯដងនែខំ្ដលទារជាងចគ ឬ ខ្ដលមានផ្ទៃរារលែម្ច េះ ជារីចៅររស់ែសុរ,  កខ, ែរិយធ្រ, គនធ
េ ឬ េួកែម្នុសស ។ ពាកយថា ែសុរ គួរបានដល់ជនជាតិខ្ដលគ្នែ នចសរកាីាល ហាន គឺមិ្នអារស ូ ។ ចរើ
េិចារណ្ដតម្្រែតាិរស្ត្សាឥណ្ដា  តម្គម្ពីរ្េេះចែរ ក៏ចឃើញថាេួកជនជាតិ ែរ ិកៈ មានរូលម្ក
វា េួក មិ្លកខៈ េីរិសខាងចជើងច្ៀងខាងតបូងផ្នតរំន់ខ្ដលចៅថាកសែីរខ្ដរ ។ េួកែែក្សុកចដើម្  ឺ
េួកមិ្លកខៈ ខ្ដលេួកែរ ិកៈ រង្គអ រ់ថាជាទាសៈរសយចនេះ បានចាញ់ផ្ដេួកែរ ិកៈ ចហើ  គំ្នែ រត់
ម្កចៅរាត់រា កែុងនូមិ្ភាគ ខ្ដលចៅថា រកសណិរធ្ចរល (ខាងតបូង) ។ ចសរកាីចនេះ ចឃើញថា្តូែ
នឹងរសសនៈចលាកែែក្បាជខ្្រ៉ែកខាងរុរាណរស្ត្សា និង្រែតាិរស្ត្សា ដូរចពាលចហើ ថា េួកែរូំរម្ន 
– ខ្មែរ បាន គំ្នែ រត់ម្កេីភាគខាងចជើងនែហិំមាល័  ចហើ បានម្កចៅភាគខាងតបូង រហូតដល់អាសីុ
អាចគែ ៍ច ើងចនេះ ។ 
 ដល់ម្ក្តង់ចនេះ ម្ុសូំម្សរុរចសរកាីថា ពាកយថា កុចម្រុ អារាល   
  កុរុ 
ចៅជា  កសែីរ  បានចហើ  ចរើច ើងចារ់ចសរកាីនសាុតងទាងំឡា  ដូរចពាលម្កចហើ  
  Kashmir 
ចនេះថា ែរូំរម្ន – ខ្មែរ បានម្កេីខាងចជើងនែហិំមាល័  ដូចរែេះខ្ម្ន ក៏ចឃើញថា តរំន់ខាងចជើងនែំ
ហិមាល័  គួរជារដាកសែីរ ។ ពាកយថា កសែីរ និង ពាកយថា ខ្មែរ ចនេះ ្សចដៀងគ្នែ ណ្ដស់ គួរចអា ចារ់
អារម្ែណ៍យ៉ែ ងសម្ចហតុទលថា ពាកយថា កសែីរ ្សចដៀងនឹងពាកយថា កមី្រ ។ ពាកយថា កមី្រ ចនេះ មាន
្បាកដចៅកែុងសិលាចារកឹចាម្ (ដូរធាល រ់អាងម្កេីមុ្ន ៗ ្ររ់ចហើ ) េួករូតរិន ផ្ន្គិសាសតែតស

  



រី ៧ បានចៅខ្មែរថា កិមិ្ (Ki-mir) ដូចរែេះ ឬខ្ដលរិនក ា ងំ ចៅថា កិមិ្ត ។ 
 ពាកយ កមី្រ កែុងសិលាចារកឹ មានលកខណៈជិតដូរពាកយថា កសែីរ ជារីរទុំត ចឃើញថាពាកយ 
កមី្រ ចនេះ គង់មានកមាល  ចរររលឹដូរពាកយឯចរៀតខ្ដរ ។ តម្្រែតាិរស្ត្សា្ គរ់ម្ជឈោា នផ្នែែក្បាជ្
្បារ់ថា រុេវរុរសជាតិ កមី្រ ចនេះ ម្កេីឥណ្ដា  ។ ដូចរែេះ ចរើែែក្បាជខ្្មែរ រិន និងែឺរ ៉ែុរ បានររួលរា ល់
ថា កមី្រ ចនេះ គឺជាតិ ខ្មែរ ច េះឯងចហើ  ច ើងក៏គួរររួលថា ពាកយថា «ខ្មែរ» ចនេះ គឺជាពាកយខ្តមួ្ 
នឹងពាកយថា «កសែីរ» ចនេះខ្ដរ ។ 
 ឥ ូែចនេះ គឺបានចសរកាីាន់ខ្តរាស់ចហើ ថា ជនជាតិខ្ដលចនៀសមលួនម្កេីខាងចជើងនែំ
ហិមាល័  ក៍គឺជនជាតិែរូំរខ្មែរខ្តម្ាង ច្ពាេះច ើងសអំាងចៅតម្ 
 ១- មិ្តាែែក្បាជ ្
 ២- ្រែតាិរស្ត្សា ុគងែ 
 ៣- រីរថ ន 
 ៤- កមាល  ពាកយចរររលិ ទលូ ែនិរុតាិរស្ត្សា (Philology) 
 កមាល  ពាកយចនេះ មានដូរតចៅ : ខ្មែរ ចមែរ ចកែរ កមី្រ កុរុ កុចម្រុ ដូចរែេះ ។ 
 ម្ុមំានរសសនៈដូចរែេះ គឺ្គ្នន់ខ្តចលើក កម្កជូនែស់ចលាក និងរអូន ៗ ែនុជនេិចារណ្ដ 
ចដើម្បជីាទលូ ែរកចដើម្កចំណើ ត្រែតាិរស្ត្សាជាតិ ខ្តរ៉ែុចណ្ដណ េះ ។ 
 តម្រសសនៈខ្ដលសម្គួរចៅតម្ចហតុទលខាងចលើចនេះ ចតើែស់ចលាក និងរអូន ៗ  ល់ថាចតើ 
មៃ និង ខ្មែរ ែែកណ្ដចកើតមុ្ន ? តម្រសសនៈម្ុ ,ំ ម្ុសូំម្ជ្មារយ៉ែ ងផ្ា រ់្ពាត់ថា ាលចដើម្ច ើ  
ពាកយថា មៃ មិ្នទាន់មាន្បាកដចរ ។ មៃ ឬជាតិខ្ដលនិយ ភារែរូំរ ខ្មែរ – មៃ ទាងំឡា  
ាលជ ំន់ច្េង   ដូរបានជ្មារម្កតម្លោំរ់ច េះ គង់បានចៅមលួនឯងថាជាតិ កសែីរ ឬ 
កមី្រ ខ្តម្ាង ! ឯពាកយថា មុ្ណា ៈ កាី ម្ន កាី ចកើតជាខាងច្គ្ន ចរ ។ ឯពាកយថា មៃ – ខ្មែរ ចរើរខ្តែែក
្បាជអ្ា ឺម្៉ែង់ច ែ្ េះ Wilhem Schmidt សនែតចៅមុ្នចគរងអស់ ្រមាណជិតរិតសិរឆ្ែ មំ្កចហើ 
រ៉ែុចណ្ដណ េះឯង ។ កែុងេងាែតរចយនកៈ ឬ កែុងដណំ្ដក់ាលផ្នគម្ពីរចាម្ ចរែែីងស ចៅ ម្ន ថា ចម្ង 
បាលីថា ចម្ងារុតា (កូនជាតិចម្ង) ពាកយថា ចម្ង ្សចដៀងគ្នែ នឹងពាកយរិនទាជីែ ខ្ដលចៅខ្មែរច ើង
ររេុរបនែចនេះថា ារចម្ៀង ឬ ារចម្ង ភារចែៀត ចៅខ្មែរថា Cao Mien ។ ពាកយថា ចម្ងារុតា និងពាកយ
ថា ចម្ង ខ្ដលរិនចៅច េះ ្សចដៀងគ្នែ ណ្ដស់ ។ 
 ចហតុខ្ដលខ្ញកខ្មែរមួ្ ្កុម្ខ្រ៉ែកខាងលិរ ចអា ចៅជា ម្ន ចហើ ខ្ញកខ្មែរខាងចកើតចអា 
ចៅជា មម្ ចនេះ អារជានចយបា  កែុងជ ំន់េុរធសតែតសរី ១៩ កនលងម្កចហើ  ក៏សឹងបាន ។ 



 ដល់ម្ក្តង់ចនេះ ម្ុសូំម្ជ្មារែស់ចលាក និងរអូន ៗ ចដើម្បរីលឹំកថា «ច ើងកេុំងខ្តរខ្ណា ត
អារម្ែណ៍កែុងារ្រែ្ជាែរកចអា ចឃើញថាចតើ មម្ និង ខ្មែរ ជាជនជាតិខ្តមួ្  ឬែវី ? ចៅ្តង់ខ្ទែក
កណ្ដា ល ច ើងបានខ្ែកខ្ញកែេីំចដើម្កចំណើ តម្នុសសផ្ន ុគងែងែី ខ្ដលចៅថា Neolithic Period គឺ
មានអា ុ្រមាណ ៣.៥០០.៥០០ ឆ្ែ  ំមុ្ន្គឹសាសករាជ ចហើ ខ្ទែករុងច្ា រងអស់ ច ើងបានម្ក
ដល់រណុំរមួ្ ខ្ដលថា ែរូំរ ម្ន – ខ្មែរ ទាងំែស់ បានចនៀសមលួនរត់ចោ ន័ សស្ត្ង្គា ម្េីនូមិ្ភាគ
ខ្រ៉ែកខាងតបូងនែហិំមាល័  ្តង់កខ្នលងខ្ដលចៅថា កសែីរ សេវផ្ងៃចនេះ» ។ 
 តចៅចនេះ សូម្េិនិតយតចៅចរៀត : 
 ដំសណើ រអំបរូមៃ – ខ្មែរ មក្កាៃអ់ាេ ើអាសននយ៍ 
 ែេីំដចំណើ រម្ន – ខ្មែរ រត់េីខ្ដនខាងតបូងផ្ននែហិំមាល័  ម្កាន់អាសីុអាចគែ ៍ ចរើច ើង
េិចារណ្ដតម្ល ំរុំរាណែរិយ និង្រែតាិរស្ត្សា ចឃើញថា មិ្នខ្ម្នម្កម្ាងមួ្ ្កមុ្ច េះចរ គឺថា រត់
ចនៀសមលួនច្រើនចលើក ច្រើន្គ្នរារ់មិ្នែស់ ចហើ ច្រើនរ សតែតសទង គឺរារ់តងំេី ុគងែចាស់ 
ខ្ដលចៅថា Palaeolithic Period រុេះម្ក មុ្ន ុគគម្ពីរ្េេះចែរ រហូតដល់សម័្ កស្តី ៍កនិសសកៈ 
ផ្នរាជែងសកុរណៈ កែុងសតែតសរី ៧ – ៨ ។ 
 ចៅ្រចរសឥណ្ដា  ្តង់រដារញ្ជា រ់ ខ្ដលចៅជិតកសែីរច េះ ចគបានរកចឃើញច្គឿងច្រើ្បាស់ 
ខ្ដលចៅថា Pebble (ងែ្ កួស) កែុងសៃឹង Soan ។ ែរបធ្ម៌្ខ្ររចនេះ ចៅថា Soan Culture មានលកខណៈ
ដូរ  Pebble ខ្ដលបានរកចឃើញចៅ្រចរសមា៉ែ ច សីុ និង លាែ ។ ចរឿងចនេះ ធាល រ់បានជ្មារម្កចហើ  
ដូចរែេះចរើរចឃើញថា ចៅ ុគច េះ េួកម្នុសស ុគ Palaeolithic មានរត់ម្កចៅអាសីុអាចគែ ៍ចៅ
ចហើ  ។ ចៅ ុគ Mesolithic ក៏មានរកចឃើញច្គឿងច្រើ្បាស់ជាេូចៅ ងែរលីំង ខ្ដលជារែ ផ្ដាន់ខ្ត
លអច ើង (Handaxe) ទាងំចលើផ្ទៃដីឥណ្ដា , ផ្ង, លាែ,  ួន រហូតដល់ឥណាូ ចនសីុ ។ លុេះដល់ ុគងែងែី ចគ
ក៏បានរកចឃើញច្គឿងច្រើ្បាស់ ខ្ដលចៅថា Shouldered celt ចលើផ្ទៃដីឥណ្ដា ខ្រ៉ែកខាងចជើងទុត, និង
រូចៅចលើផ្ទៃដីអាសីុអាចគែ ៍ ។ ដូចរែេះ ក៏ចឃើញថាចៅ ុគងែងែី ឬ Neolithic Pariod ចនេះ មានម្នុសសេី
ឥណ្ដា ម្កចៅអាសីុអាចគែ ៍ ាន់ខ្តច្រើនច ើងចហើ  ។ 
          (ចៅមានត) 
 

         សិកា្រែ្ជាែ ចោ  
               ស ៀៃ វណណរតន 
 
 



ារចនៀសមលួនផ្នែរូំរខ្មែរសម័្ ច េះខ្ដលខ្រកម្កខាងតបូង គង់ចៅសភាេមិ្នរចំរ ើនចៅ
ច ើ  រ៉ែុខ្នា ចរើច ើងសិកាែេីំែរបធ្ម៌្ «បានច្ៀង» ខ្ដលចៅ្តង់អាណ្ដរ្កចគ្ន្តរូរេីចដើម្ ក៏
ចឃើញថា ុគចលាហៈភាគកណ្ដា ល្តង់ចនេះ បានច ើងាន់ឋានៈជាអារយជនមុ្នភាគឯចរៀតផ្នអាសីុ
អាចគែ ៍ ច្ពាេះចគបានជីករកចឃើញែរបធ្ម៌្ដីដុត និងដីប់ាន់លារេណ៌មានអា ុ ៧០៦៩ – ៦០៧៩ 
ម្កចហើ  ចឃើញថាចៅម្ាុ ំ្ តង់ចនេះអារមានែរូំរម្ន – ខ្មែរ ម្កចៅ ូរយរណ្ដស់គឺ អារបានម្កេី
រិសខាងចជើងនែហិំមាល័  មុ្នជ ំន់ជាតិអារ ិកៈម្កចដញែរូំរខ្មែរម្ន ចអា ចរញេីអាណ្ដ
ររចិែណរចនលសិនធូ  ។ 

 ារចនៀសមលួនរត់ចៅាន់អាសីុខ្រ៉ែកអាចគែ ៍ មានរនាម្កច្រើន្គ្នចៅសម័្ ខ្ដល
្រចរសឥណ្ដា មាន្រែតាិរស្ត្សាេិត្បាកដចហើ  ។ ាររត់ចនៀសមលួនចៅសម័្ ចនេះ ចរើេិចារណ្ដ
តម្លកខឋានខ្ទែកេុរធរស  មានគម្ពីរម្ហាែងស និងមិ្លិនៃរញ្ជា ជាចដើម្ចនេះមួ្ , មួ្ ចរៀត ចរើ
េិចារណ្ដតម្នសាុតងជាឯកររររស់រាជរូតរិន ែែកជនួំញជាតិ្កិក និងអារា៉ែ រ់ ក៏គួរឲ្យចឃើញថា 
ារចនៀសមលួនចៅសម័្ ្រែតាិរស្ត្សាចនេះ មានមូ្លចហតុរី្រារគឺ : 

១- ម្កេីាររកសីុរិញ្េឹ ម្ជីែតិ, 

២- ម្កេីសស្ត្ង្គា ម្, 

៣- ម្កេីចរឿងរស  ។ 

 តចៅចនេះ ម្ុសូំម្ទាញចរឿងរា៉ែ ែខ្ដលមានចៅកែុង្រែតាិរស្ត្សាឥណ្ដា មលេះម្កេិចារណ្ដ 
ដូរតចៅ : 

តម្នសាុតងខ្ដលបាន្រែ្ជាែតម្គម្ពីរ្េេះចែរ ចគបានឲ្យដឹងថា ជនជាតិែរ ិកៈ បាន
ទា ឥរធិេលចលើខ្ទនដីតម្ដងរចនលសិនធូ  តម្ដងរចនលគង្គា  ចហើ បានតងំអាណ្ដរ្កសខំាន់ ៗ 
ច្រើនកខ្នលង ខ្ដលសខំាន់ជាងចគគឺ អាណ្ដរ្កម្គធ្រដា ។ អាណ្ដរ្កចនេះ ជាម្ជឈម្ណា លសខំាន់ផ្ន
ឥរធិេលជនជាតិែរ ិកៈ មានែណំ្ដរទា ទាងំទលូែេុរធរ្ក និងអាណ្ដរ្កកែុងសម័្ េុរធាល ។ 

 តម្ក សម័្ ចដើម្េុរធាល ្រចរសចែៀរ ៉ែង់ (Iran) កែុងសម័្ រាជែងសអាចាចម្នីដ 
(Achaemenid) ក៏បានទា ្គរ់្គងឥណ្ដា ខ្រ៉ែកខាងរចនលសិនធូ ខ្ដរ ជាចហតុ ចំអា មានែែកចនៀសមលួន
រត់ចគរចរញេីកខ្នលងចនេះចៅចរៀត ។ 

 កែុងរ ៈសតែតសរី ៦ មុ្ន្គិសាសករាជ អាណ្ដរ្កគ ធ រៈ (Gandhāra) ខ្ដលចៅខ្រ៉ែក
ចលើរចនលសិនធូ  មាន្សុកច ែ្ េះថាចរ៉ែសវារ (Peshawar) និងរា៉ែ វា៉ែ ល់េិនឌី (Rawalpindi) បានចអា រាជរូត
 រំររូលម្កថាវ  ្េេះចៅេិម្ពិររផ្នម្គធ្រដា – កែុងសរុំ្តច េះមិ្ន្បាកដថាជាែវី រ៉ែុខ្នាខ្ដលដឹង



រូចៅគឺខ្ដនគ ធ ររដា បាន្តូែចសារែងសអាចាចម្ ន (Achaemenian) ម្កវា  ។ អាណ្ដរ្កររចិែណ
ច្ែររចនលសិនធូ  បានធាល ក់ចៅកែុងកណ្ដា រ់ផ្ដចែៀរ ៉ែង់ (Iran) តងំខ្តេី ៥២២ – ៤៨៦ ឆ្ែ  ំមុ្នគ.ស ចម្ល៉ែេះ ។ 

តម្ក ៣២៧ ឆ្ែ មុំ្នគ.ស ្េេះចៅអា ិរកសន័ោ (Alexander) ម្ហារាជផ្នមា៉ែ ចសដូ  
(Macedonia) បានរូលម្កេីហិណាូ គូជ ចហើ បានវា  កអាណ្ដចមតាតម្ដងរចនលសិនធូ  ខ្ដលេួគ
ចែៀរ ៉ែង់្គរ់្គងច េះចៅែញិ ។ ចេលច េះ ែរូំរម្ន – ខ្មែរ ខ្ដលចៅរីច េះ ក៏បាន គំ្នែ រត់ចនៀសមលួនេី
ន័ សស្ត្ង្គា ម្ ម្ាងចរៀត ។ 

 ្េេះចៅរស្ត្នៃគុរា (៣២១ – ២៩២ មុ្ន គ.ស) ផ្នរាជែងសចមារ ិៈ ច្ា ខ្ដលអា ិរកស ័
នោរ (Alexander) ម្ហារាជ្រង់ចរ រិែងាតចហើ  ឥរធិេល្កកចៅខាងលិរ ច្ៀងខាងចជើងផ្ន
្រចរសឥណ្ដា  ក៏ែស់ចៅខ្ដរ ។ កែុងឆ្ែ  ំ៣២១ មុ្ន គ.ស ្េេះចៅរស្ត្នៃគុរាបាន្បារ្បាម្ខ្ដនដី  
ខ្រ៉ែកខាងចជើង ផ្នឥណ្ដា  បានចាត់តងំអាណ្ដរ្កធ្ ំមានរី្កុងច ែ្ េះបាតលីរុ្ត ។ ចេលចនេះ ែរូំរ
ម្ន – ខ្មែរ ក៏គង់រត់ចរញេីរាជន័ ម្ាងចរៀត ។ តេីសម័្ ្េេះចៅរស្ត្នៃគុរាម្ក ្េេះរាជរុ្ត្រង់្េេះ
 ម្ េិនធុររ ក៏្រង់ចរ រាជយត ្េេះែងា្ រង់មាន្េេះរាជសម្ពនធចម្្តីនឹងអាណ្ដរ្ក រីុចសៀ 
អាណ្ដរ្កចនេះ ក៏សុមសៃរ់រហូតម្ក ។ 

្រមាណ ៣០០ ឆ្ែ មុំ្ន គ.ស ្េេះេុរធរស រចំរ ើនរុងចរឿងណ្ដស់ ចៅ្រចរសឥណ្ដា  ច្ពាេះ
មានចសារសខំាន់ ៗ ដូរជា្េេះចៅែចរកម្ហារាជផ្នចមារ ិែងស  ជួ ឧរតថម្ភរនុំកររុំង ។ 

្េេះចៅែចរក (២៧៤ - ២៣៧ ឆ្ែ  ំមុ្ន គ.ស) ្េេះចៅែចរកជា្េេះរាជរុ្ត្េេះចៅេិនធុ
ររ បាន្តូែចគចលើកថាជាកស្តិ៍ខាល ងំេូខ្កមួ្ ្េេះែងាខ្ដលមិ្នង្គ រកបានកែុងចលាកចនេះ ។ កែុងរជា
សម័្ ្េេះបារែចរកចនេះ មានធ្ញចែ ើសឹកសស្ត្ង្គា ម្ជាញឹកញារ់ ចដើម្បទីា រាជអាណ្ដរ្កឲ្យ
បានរកីធ្រូំលា ច ើងចរៀត ្េេះែងាវា បានខ្ដនដីខ្ដលចៅថា អាហវហាា នីរថ ន បាលីរិរថ ន កសែី
រ ចនប់ាល់ សិកខិម្ ចហើ និងខ្ដនដីភាគខាងចជើងផ្ន្រចរសឥណ្ដា ទាងំែស់ គឺរារ់ចារ់តងំេិដងរចនល
សិនធូ ចៅរហូរដល់ឈូងចរងាល ខ្រ៉ែកខាងលិររហូតចៅដល់រចនលកឫរា  ។ 

 កែុងឆ្ែ  ំ២៦២ មុ្ន គ.ស ្ េេះែងាបានចលើករេ័ចៅ្បារ្បាម្េួកកលឹងា កែុងរដាែូែូសាខ្ដល
ចៅកែុងរវាងសៃឹងម្ហានរី និងចគ្នទាែរ ី។ េួកកលឹងាបានតស ូយ៉ែ ងមឺុ្ងមា៉ែ ត់ រ៉ែុខ្នា្ តូែចាញ់ចៅរីរទុំត ។ 
ារ្រ ុរធគ្នែ ចេលច េះជាចហតុចធ្វើចអា រល រ់បាត់រង់ជីែតិផ្នទាហានទាងំេីរខ្ទែក ែស់ច្រើន
ណ្ដស់ ។ តងំេីច េះម្ក  ្ េេះបារែចរក្រង់មាន្េេះរ ័តក់សលុតណ្ដស់ ចរើរ្រង់្េេះត្មិ្េះ ក
្េេះេុរធរស ជារីេឹង្រាសឈរ់ចធ្វើសឹកសស្ត្ង្គា ម្ចោ កលំាងំតងំេីចេលច េះរហូតម្ក ្រង់
 ក្េេះធ្ម៌្ជាធ្ ំ្រង់្រាន់្េេះេុរធរស យ៉ែ ងខាា រ់មាួន ្រង់ទា ររម្រាជានុភាេចោ ធ្មាែ នុ



ភាេចៅែញិ ។ 

 ច្ា រជាសម័្ ្េេះបារែចរក ្ រចរសឥណ្ដា បានង កិតយនុភាេ កស្តិ៍ែងាត ៗ  ម្ក គ្នែ ន
បានរងងវផី្ដែវីច ើ  ចមារ ិែងសក៏ែស់ែណំ្ដរកែុងឆ្ែ  ំ១៨៤ មុ្ន គ.ស ឬ្ មាណ េ.ស ៣៥៦ ។ 

 កែុងជ ំន់្េេះបារែចរកម្ហារាជចនេះ មានជនជាតិឥណ្ដា ទាងំែរូំរម្ន – ខ្មែរ និងេួកឥណ្ដា
ខ្ដលចៅថាែរ ិកៈ បានចនៀសមលួនចរញេី្រចរសឥណ្ដា ច្រើនណ្ដស់ ។ ារចរញេី្រចរសឥណ្ដា  
ចៅចៅចៅចទសង ៗ ច្ៅ្រចរស គួរចអា សនែិោា នថា ម្កេីចហតុ ៤ ្រារគឺ : 
 ១- ម្កេី្េេះរាជរណំងររស់្េេះបារែចរក ខ្ដល្រង់មានែែក្បាជរ្ាជរណាិ តទាងំ
្គហសថ ទាងំរេវជិតជួ ទា ្េេះេុរធរស  ចមាល៉ែ េះចហើ ជនជាតិឥណ្ដា សម័្ ច េះ ក៏បានចរញ
ចៅាន់ខ្ដនដី  ច្ៅ្រចរស ចោ ែណំ្ដររាជានុភាេ សុែណណនូមិ្ ឬអាសីុអាចគែ ៍ ជាខ្ទនដី
មួ្ ខ្ដលេួកឥណ្ដា ទាងំែរូំរម្ន – ខ្មែរ និងែរ ិកៈបានរូលម្កចៅ សម័្ ចនេះផ្ទៃដីអាសីុអាចគែ ៍
ចៅមិ្នទាន់ចគ្នកសេវ្គរ់ដូរសេវផ្ងៃចរ ខ្តចៅចលើរី  ផ្នផ្ទៃដីចគ្នក ក៏គង់មានែរូំរម្ន – ខ្មែរ ម្ក
ចៅចេញែស់ចៅចហើ  ។ គួរឲ្យចជឿជាក់ថា េួក គ ឬេួកជនជាតិ គ ក៏ជាែរូំរខ្មែរមួ្ ្កុម្ អារ
ម្កចៅរីចនេះមុ្នចគរងអស់ ។ ចហតុខ្ដលចជឿជាក់ថា  គជារុេវរុរសខ្មែរមួ្ ្កុម្ច េះ េីច្ពាេះចរឿង
រា៉ែ ែ គចនេះ មានទាក់រងនឹង្រែតាិរស្ត្សាច ើងជាច្រើនែចនលើ ។ ច ើងជាែនុជន គួរគរបសិីកា
្រែ្ជាែចរឿងចនេះចអា េិត្បាកដ ច ើងកេុំង្រមូ្លរិតាច ើងកែុងជចំនឿថា « គជាសតវ» ខ្តគួរ
ចអា ចជឿថា ម្នុសស ឬែរូំរម្នុសសខ្ដលទាក់រងជាកុលសម្ពនធនឹងច ើងចៅែញិ ។ សេវផ្ងៃេូជម្នុសស
 គចនេះ មានចៅកែុងផ្ទៃដីច្ជា មា៉ែ ឡា ូ និង្េំខ្ដនឥណ្ដា នូមា ។ 

 ២- េួកច្ៅរស  បានដល់ជនជាតិែរ ិកៈ និងែរូំរម្ន – ខ្មែរ ខ្ដលធាល រ់ាន់្េហែញ្ា
រស រួរម្កចហើ  ខ្តលុេះ្េេះបារែចរកខ្ររម្ករនុំកររុំង្េេះេុរធរស ែញិច េះ ក៏ជាចហតុ
 ចំអា េួករស ្ពាហែណ៍មិ្នចេញរិតាចរើររត់ចនៀសមលួន ្េម្ទាងំ រំស ្ពាហែណ៍រូល
ម្កអាសីុអាចគែ ៍ ចដើម្បរីនាជចំនឿររស់មលួនចលើរីចនេះតចៅ ចោ េុរំង់ឲ្យែែកណ្ដម្កចរៀតចរៀនបាន
ចរៀតច ើ  ។ 

 ៣- រត់ន័ ចគរេីសស្ត្ង្គា ម្ ខ្ដលចេលច េះ្រចរសឥណ្ដា រញ្ាួ  ចោ ខ្សនយនុភាេផ្នកង
រេ័្េេះបារែចរក េួកខ្ដលចនៀសមលួនម្កចៅអាសីុអាចគែ ៍ចេលច េះ មានជនជាតិ្គរ់ជាន់ ្គរ់
ែរូំរ ្គរ់ភាគីេី្រចរសឥណ្ដា  រ៉ែុខ្នាអារមានេួកែណណៈជាន់មពស់ ដូរជាែណណៈកស្តិ ៍ ចហើ និង
្ពាហែណ៍ខ្ដលមិ្ន្េម្ចៅច្ាម្ែណំ្ដរ្េេះចៅែចរកច េះ ក៏បាន គំ្នែ ម្ករកកខ្នលងងែីចៅអាសីុ
អាចគែ ៍ខ្ដរ ចដើម្បតីងំជារដាធានីងែីចោ ខ្ ក ។ កែុងដណំ្ដលរូរាណ មានដណំ្ដលសុែណណមូម្ខាម្



ជាចដើម្ ក៏បាននិយ ែេីំ្េេះែងសចសារខ្ដលម្កេី្រចរសឥណ្ដា ច េះ ចហើ ខ្ដលបានម្កចធ្វើធ្ចំៅ
អាសីុអាចគែ ៍ច េះខ្ដរ ។ 

 ៤- េួកែែកទសងច្េង បានដល់ជនខ្ដលរង់រកសីុមានបាន ច្ពាេះឮដណឹំងថា ផ្ទៃដីផ្ននូមិ្ភាគ
អាសីុអាចគែ ៍ច េះខ្ដរ សម្បូរសរា រកសីុ្សួលង្គ ណ្ដស់ បានជា គំ្នែ ហូររូលម្ក ។ ចរឿងម្ក
លក់ដូរចធ្វើរាំរដូចរែេះ គង់មានម្កតងំេីមុ្នសម័្ ្េេះចៅែចរកម្ហារាជក៏សឹងបាន រញ្ជា ចនេះ
សូម្ចអា ចម្ើលកែុងជាតក  ខ្ទែកេុរធរស  មានម្ហាជនកជាតក សងខុ ្ពាហែណ៍ជាតក និង
សុសនធីជាតកជាចដើម្ ក៏នឹងចឃើញចសរកាីរាស់ ។ 

 ្រែតាិរស្ត្សាផ្ន្រចរសឥណ្ដា  តងំេី េ.ស ៥៥០ រុេះម្កដល់ េ.ស ១០៥០ ចឃើញថាជា
សម័្ ្ររូក្ររល់ណ្ដស់ ។ ម្ុសូំម្ចលើកម្កជូន ចដើម្បជីា្រចយជន៍កែុងារ្រែ្ជាែែេីំែរូំរម្ន 
– ខ្មែរ ច្ពាេះ្រចរសចនេះ មានារទាក់រងនឹងផ្ទៃចដើម្ផ្ន្រែតាិរស្ត្សាជាតិច ើងជាច្រើន ។ 

 ចៅរ ៈច្ា ្េេះចៅែចរកម្ក មានចសារច្រើនែងាខ្ដរ រ៉ែុខ្នាែណំ្ដរខ្ដលធាល រ់មានាល
េីជ ំន់្េេះចៅែចរកច េះ ដល់ម្កជ ំន់ចនេះ ក៏ចមា ែណំ្ដរែស់ ។ ម្ជឈោា នែណំ្ដរផ្ន
្រចរសឥណ្ដា  បានម្ក្បាកដចៅេីរកខ្នលងគឺ : 
 • កខ្នលងរី ១ ចៅភាគខាងពា ័េយ្រចរស ផ្ទៃដី្តង់ចនេះធាល ក់ចៅកែុងកណ្ដា រ់ផ្ដ្កិក ខ្តតម្ក 
បានចៅកែុងែណំ្ដរជនជាតិសីចធ្ៀន (Scythian) 

 • កខ្នលងរី ២ ចៅកែុងភាគកណ្ដា លផ្នច្ជា ចដកខាន អាណ្ដរ្កខ្ដលរាជែងសអានធរៈបាន
ចាត់តងំច ើង រុកណ្ដចៅរ ៈចនេះ ឥរធិេលជាតិររចរសអាររូលម្កឥណ្ដា េីខាង (និរតី) ក៏ចោ  
ក៏រ៉ែុខ្នា ែរបធ្ម៌្ និង្រផ្េណីខ្រររមិ្ ចៅែញិ ចហើ បានចៅច្ាម្ារ្គរ់្គងរាជែងសអានធរៈខ្ដល
ជារាជែងសររស់ឥណ្ដា ចដើម្សុរធ ។ តម្ក គឺេីច្ជា ចដកខាន ច ើងចៅដល់រដាម្លវៈ (Malwa) និងរដា
ម្ហារស្ត្សា (Mahārashtra) ទាល់ខ្តដល់ឈូងាចំរ ៍ (Cambay) មុ្ម្សុករុម្ចរ ៍ (Bombay) រិស
ខាងលិរ ។ រឯីខ្ដលដីនូមិ្ភាគខាងលិរច្ៀងខាងចជើង បានចទៃរេីផ្ដ្កិកចៅចអា ជនជាតិខ្ដលរុក
រុកម្កងែីចរៀតគឺ ជនជាតិសកៈ (Saka) ។ 

 ជនជាតិ Saka ចនេះជាេូជជនជាតិសីចធ្ៀន (Scythian) ខ្ដលាលេីមុ្នធាល រ់ចៅចលើផ្ទៃដីភាគ
ខាងចកើតផ្ន្រចរសចែៀរ ៉ែង់ (Iran) ។ តម្ក ្តូែបានជនជាតិេចនររ គឺ ុ -រិ (Youh-chih) រចណា ញ
ចអា រូលម្កចៅ្រចរសឥណ្ដា  រួម្ជនជាតិ ុ -រិ មលួនឯងក៏្តូែបានេួក ហួង-នូ (Hiong-nu) 

ារណ៍ចនេះបានឧរបតាិច ើងរវាង េ.ស ២៥ – ៤៥០ ។ ចោ អា្ស័ ចហតុចនេះឯង ចរើរេួកជនជាតិ
 ុ រិ ខ្រកបាក់គ្នែ  បានម្ក្បាកដមលួនចៅពាសចេញចលើអាណ្ដររចិែណខ្ដលធាល រ់ចៅច្ាម្ឥរធិ



េលររស់ជាតិ្កិក និងចែៀរ ៉ែង់ាលេីមុ្ន ។ តម្ក េួក ុ រិចនេះ មានឥរធិេលាន់ខ្តខាល ងំច ើង ៗ 
ចរើរបានរូលវា  កខ្ដនដីខ្ដលចៅថា Bactria និង Seistan ចអា ចៅច្ាម្អាណ្ដេយបាលររស់
មលួន ។ ខ្ដលដីទាងំេីរចនេះ ចៅខាងតបូង្រចរសអាហវហាា និរថ ន  រួម្ទាងំរដាគ ធ រៈទង រដាចនេះគឺខ្ដនដី
ខ្ដលចៅថា ចរ៉ែរវ រ (Peshawar) ររេុរបនែចនេះឯង ។ តម្ក កែុងេុរធសតែតសរី ៦ – ៧ រដា   ដូរជា 
រញ្ជេ រខាងលិរ គឺ្កុងតកេសិលា រដាារិសៈ (Kapisa) គឺអាណ្ដររចិែណម្ាុ រំដាចរ្គ្នម្ (Begram) កែុង
្រចរសអាហវហាា នីរថ ន រដារញ្ជេ រខាងលិរ និងរដាសិនៃ ក៏បានធាល រ់ចៅចៅកែុងកណ្ដា រ់ផ្ដរាជែងសកុ
រណៈ (Kusāna) ខ្ដលជាេូជជនជាតិ ុ រិដខ្ដលចនេះ ។ 

 រាជែងសកុរណៈចនេះ បានតងំអាណ្ដរ្កយ៉ែ ងធ្ ំ មានែណំ្ដរតងំខ្តេីដងរចនលែកស័ស 
(Oxus) ខ្ដលជាខ្ដនដីចៅខ្រ៉ែកខាងពា ័េយ ផ្ន្រចរសឥណ្ដា  រហូតដល់អាណ្ដររចិែណរចនលគង្គា  
មាន្កុង Bactaria (បាក់ចតចរៀ)  និងារ ុល (Kabul) ជាម្ជឈម្ណា ល្រ្រង់ឥរធិេលផ្នរាជែងសកុរ
ណៈចនេះ ។ ែណំ្ដររាជែ ៃសចនេះ បានទា ចៅដល់រដាសកឌីយ៉ែ ណ្ដ (Sogdiana) ចហើ និងភាគ
កណ្ដា លផ្នរវីរអាសីុ ចហើ ទា ម្កច្ជា ឥណាូ រិនទង ច្ពាេះចៅរីចនេះចគបានរកចឃើញសិលបៈ
ខ្ររចែៀរ ៉ែង់ (Iran) លា  ជំាមួ្ មលេះ ។ កស្តិ ៍រាជែងសកុរណៈ ខ្ដលមាន្េេះ ម្លបជីាងចគ គឺ
្េេះចៅកនិសកៈ (KanisKa) ខ្ដលជាេុរធរសនិក ចហើ អារជាែែកតងំម្ហាសករាជច ើងកែុង េ.
ស. ៦២១ ក៏សឹងបាន ច្ពាេះឆ្ែ ចំ េះគឺជាឆ្ែ ខំ្ដលច ើងចរ រាជយ ។ 

 រ្កែតាចិនេះ មានែណំ្ដររុងចរឿង្រមាណ ១០០ ឆ្ែ  ំតេីច េះ ែណំ្ដរបាន្តូែង រុេះ ច្ពាេះ
ម្ហា្រចរសឥណ្ដា បាន្តូែខ្រងជារដាតូរធ្ជំាច្រើន ចោ មានរាជែងសសកៈច ើងាន់ែណំ្ដរ
ជទំាស់ ។ អាណ្ដររចិែណខ្កបរ្កុងរុម្ចរ ៍ក៏បាន្តូែខ្រងខ្រក ចហើ ចៅចេលជាមួ្ គ្នែ ច េះ 
អាណ្ដររចិែណខ្រ៉ែកខាងតបូងចៅច្ាម្ឥរធិេលរាជែងសអា ធ រៈ ក៏្តូែបានខ្រងខ្រកជា ២ ភាគ កែុង
េុរធសតែតសរី ៨ ។ តម្ក រាជែងសសខំាន់ររស់្រចរសឥណ្ដា មួ្ ចរៀត គឺរាជែងសគុរាៈ (Gupta) បានរួរ
រួម្្រចរសឥណ្ដា ជាងែីម្ាងចរៀត ។ 

 កែុង ុគសម័្ ចនេះ ្រចរសឥណ្ដា បានរចំរ ើនលូតលាស់កែុងែស័ិ ចសដាកិរេ ជារីរទុំត មាន
ារទាក់រងតម្ទលូែពាណិជាជាមួ្ ្រចរស   ខ្ដលចៅភាគខាងលិរផ្នរវីរអាសីុ ចហើ និងខ្ដន
ដីម្ាុ រំចនលចម្ឌីចធ្ើចរ ន (Mediteranian) កែុងរវីរែឺរ ៉ែុរ ។ ច្ៅេីចនេះមានារទាក់រង និង្រចរសចៅខ្រ៉ែក
រចនលភាគខាងតបូង ផ្នរវីរអាសីុទងខ្ដរ ។ ារទាក់រងដូចរែេះ ច ើងដឹងម្កេីារជីករកចឃើញនសាុតង
តម្អាណ្ដររចិែណរូចៅបានយ៉ែ ងច្រើនចលើសលរ់ ។ នសាុតងខ្ដលបានរកចឃើញចៅ្កុងតកេ
សិលា ជាចហតុឲ្យចឃើញរាស់េីារទាក់រងរវាង្រចរសឥណ្ដា  និង្រចរសចម្សូរ៉ែូតមី្ កែុងរ ៈ 



១០០ ឆ្ែ មុំ្នេុរធាល រហូតដល់សម័្ េុរធាល ។ ារទាក់រងរវាង្រចរសឥណ្ដា  និងចែៀរ ៉ែង់ (Iran) 

បានមានច ើងតងំេីេុរធសតែតសរី ១ ចហើ និងារទាក់រងរវាង្រចរស្កិក បានមានច ើង
្រមាណេុរធសតែតសរី ២ ។ ែតថុនសាុតងខ្ដលបានរកចឃើញត ៗ ម្ក បានជារកសចីអា ចឃើញ
រាស់នូែារទាក់រងយ៉ែ ងរូលរូំលា ខ្ទែកពាណិជាកម្ែកែុងសម័្ ច េះ ។ ច្ៅេី្បាក់ចរៀលចរាម្ន៍ 
ខ្ដលបានរកចឃើញរូចៅកែុង្រចរសឥណ្ដា  ចហើ ចគបានជីកចឃើញែតថុ ច្គឿងច្រើ្បាស់ ចធ្វើចោ ផ្ដ
េីកចំបារខ្ដលជាររស់ក្ ិក – ចរាម្ន៍ ឬែតថុ ខ្ដលបានម្កេី្កុងអា ិររន្ោ (Alexandria) ្រចរស
ែីុហសុរី ។ ច្គឿងសរំរឹធិ្កិក – ចរាម្ន៍ និងច្គឿងខ្កែទាងំែស់ចនេះ ចគបានរកចឃើញចៅ្សុកាេិសីុ 
(Kapisi) ឬ្សុកចរ្គ្នម្ ខ្ដលជា្កុងចាស់ផ្នរដាាមិ្សៈ ។ ្សុកចនេះសេវផ្ងៃ តងំចៅកែុង្រចរសអា
ហវហាា នីរថ នខ្ដលចគបានរកចឃើញច្គឿងច្រើ្ បាស់ខ្ដលចធ្វើេីមែុកជាររស់រិន ។ ច្ៅេីចនេះ ចៅមាន
ែខំ្រងដីដុត និងកាលរិចញ្េ ៀនចរាម្ន៍ជ ំន់្េេះចៅែគ័សត័ស (Augustus) ចហើ និង្េេះចៅគលូ ឌិស 
(Claudis) កែុងេុរធសតែតសរី ៦ ។ ររស់ែស់ចនេះ បានរកចឃើញចៅភាគខាងតបូងផ្នខ្ដនដី្រចរស
ឥណ្ដា  ្តង់្សុកខ្ដលមានច ែ្ េះថា ែរកិៈចម្រុ (Arikamedu) ចហើ និង្សុកែរីរ័តណ្ដ ំ(Virapatnam) 

ជិត្សុករ៉ែនរិចរឆរ ី(Pondichery) ច្ៅេីចនេះ ចៅកូរងំសីុន (Cochinchina) កែុង្រចរសចែៀតណ្ដម្ខាង
តបូង ្តង់កេំង់ខ្ទខ្មែររូរាណ ខ្ដលមានច ែ្ េះថា ែូខ្កែ (Oc – Eo) ច េះ ចគបានរកចឃៀញកាល
រិចញ្េ ៀន្បាក់ចរៀល និងច្គឿងច្រើ្បាស់ចរាម្ន៍ សម័្ រ្កេ័្តចរាម្ន៍ ៧ ែងា កែុងរវាង េ.ស. ៦៣៤ 
– ៧៣៥ ចហើ និងសិលបៈខ្ររចែៀរ ៉ែង់ (Iran) ជ ំន់រាជែងសសសានិត ចរៀតទង ។ 

 ចហតុចនេះ ចរើរចឃើញថាកែុង ុគចនេះ ្រចរសឥណ្ដា មានារទាក់រងយ៉ែ ងរូលរូំលា រវាង
្រចរស្កិក ចែៀរ ៉ែង់ និង្រចរស  ចៅអាសីុអាចគែ ៍ ។ 

 ម្ុសូំម្សរុរចសរកាីផ្នារខ្្រ្រួល ខ្រកខ្ញកយ៉ែ ង្ររូក្ររល់ ផ្ន្រចរសឥណ្ដា ចនេះចអា 
មលីម្ាងចរៀត ចដើម្បងី្គ ្សួលកែុងារ្រែ្ជាែ ។ 

 ខ្ទនដីឥណ្ដា ខ្រ៉ែកខាងលិរច្ៀងខាងចជើងរនាិរ គឺ្តង់ខ្ដលចៅថារុម្ចរ ៍ រដាម្ហារាស្ត្សា រដា
ម្លវៈ ជាចដើម្ បានធាល ក់ចៅកែុងកណ្ដា រ់ផ្ដជនររចរស គឺជាតិសីចធ្ៀន (Scythian) កែុងេុរធសតែតសរី ៥ 
– ៦ ។ គួរចអា សចងេតថា រដាកម្ពិជ៖ ខ្ដលជាខ្ដនដីជាតិែរូំរម្ន – ខ្មែរ បានចៅតងំចៅច្ា េីារ
រត់ចនៀសមលួនេីរដាកសែីរច េះ ក៏បានចៅច្ាម្ែណំ្ដរជាតិររចរសខ្ដរ ច្ពាេះ្សុកច េះចៅខាងតបូង
គ ធ រៈរដា ចៅច្ែរសមុ្្រខាងចជើង្កុងរុម្ចរ ៍ សេវផ្ងៃចៅថា គុជរដា ។ ាលេីជ ំន់ចដើម្ គុជរដា
ចនេះ មានច ែ្ េះថារដាែលនី ឬអាណ្ដរ្កែលនី ។ រឯី្សុកកចមាព ជៈច េះ ្េេះែងាបានតងំ្កុម្មួ្  
ច ែ្ េះថាទាវ រកៈ ដល់ម្កជ ំន់សីចធ្ៀនម្ក្គរ់្គង ែរូំរម្ន – ខ្មែរអារមិ្នចេញរិតា ចរើររត់ចនៀស



មលួនចរញម្ក រ៉ែុខ្នារនាិររនាួរចរ ។ តម្ក ភាគខាងលិរចនេះបានចទៃរែណំ្ដរចៅចអា រាជែងសែ ធ រៈ 
ខ្ដលម្កេីចដកខានរិសខាងតបូងចៅែញិ ក៏អារជាចហតុចអា ែរូំរម្ន – ខ្មែរ ខ្ដលចៅ្តង់ចនេះមាន
ារនិតន័ ម្ាងចរៀត រ៉ែុខ្នាអារមិ្នជារ៉ែុ ែ នខ្ដរចរ ។ 

 នូមិ្ភាគខាងពា ័េយ ្ តង់ដងសៃឹងសនធូ  កសែីរ រញ្ជេ រជាចដើម្ខ្ដលជាកខ្នលងែរូំរម្ន – ខ្មែរ ចៅ
េីជ ំន់ចដើម្ច េះ បានចទៃរែណំ្ដរេីកណ្ដា រ់ផ្ដ្កិកខ្ដលបានរនាេូជេីអា ិកកសនិោរ (Alexandra) 

ច េះ ចអា ម្កចៅច្ាម្ែណំ្ដរជាតិររចរសងែី ខ្ដលមានច ែ្ េះថាសកៈចៅែញិ ខ្ដលមានេូជម្ក
េីជាតិសីចធ្ៀន ។ េួកចនេះ ាលចដើម្ចៅ្តង់តរំន់ខាងចកើត ផ្ន្រចរសចែៀរ ៉ែង់ ខ្ត តម្ក្តូែេួក ុ 
រិរចណា ញចរញម្ក បានម្កមានឥរធិេលចលើខ្ដនដីែរូំរម្ន – ខ្មែរ ខ្រ៉ែកខាងចជើងច េះឯង ។ រឯីេួក
 ុ រិចនេះ េីដរូំងបាន្តូែេួកហ ុន (Hun) រចណា ញចរញេិខ្ដនដីម្៉ែុងចហាា ល ចហើ បានម្កខ្្ជក
ចៅពាសចេញចលើផ្ទៃដី្រចរសឥណ្ដា  ។ តម្ក េួកចនេះមានម្ហិទាធ នុភាេាន់ខ្តខាល ងំច ើង ៗ ទាល់
ខ្តមានែណំ្ដរ្គរសងេត់ចលើខ្ដនដី  ខ្ដលចៅជិតខាង គឺរដាបាក់្ទា (Bactria) និងចសរថ ន 
(Seistan) ខ្ដលសេវផ្ងៃចៅកែុងខ្ដនដី្រចរសអាហវហាា នីរថ ន(Afghanistan) ។ រដាគ ធ រៈ, ចរ៉ែសវា៉ែ រ 
(Peshawar) ក៏បានចៅច្ាម្ឥរធិេលេួក ុ រិខ្ដរ ។ តម្ក ខ្ដនដីដងរចនលសិនធូ  គឺ្កុងតកេសិលា 
(ខ្ដលធាល រ់ជារី្កុហផ្នែរូំរម្ន – ខ្មែរ ខ្រ៉ែកខាងតបូងនែហិំមាល័ ខាងតបូងេីចដើម្) រដាារិស (Kapisa) 

រដារញ្ជវ រ, រដាទាងំែស់ចនេះ បានធាល ក់ចៅច្ាម្កណ្ដា រ់ផ្ដរាជែងស ុ  – រិ ខ្ដលមានច ែ្ េះថាកុរ
ណៈ (Kusāna) កែុងេុរធសតែតសរី ៦ – ៧ ។ 

 ឥរធិេលផ្នរាជែងសកុរណៈចនេះ មានរូលរូំលា ទា ចៅឆ្ៃ  ណ្ដស់ រហូតដល់ម្ក
ច្ជា ឥណាូ រិនច ើងចនេះ, ខ្តចៅែូខ្កែ (Oc – Eo) ខ្ដលជាកេំង់ខ្ទខ្មែររូរាណចនេះ ចរើេិចារណ្ដចលើ
ែតថុ ខ្ដលចគបានជីកចឃើញ ដូរកាលរិចញ្េ ៀន និងែតថុ ច្គឿងច្រើ្បាស់ឯចរៀត ៗ ជាចដើម្ គួរចអា 
ចឃើញថាមានារទាក់រងរវាងខ្ដនដី្តង់ចនេះ និងជាតិចែៀរ ៉ែង់ ចហើ និងជាតិចរាម្ន៍ទង រួរចគចអា 
ចជឿថាារទាក់រងចនេះ គង់មានតងំេីសម័្ ចដើម្េុរធាល រហូតដល់េុរធសតែតសរី ៨ មុ្នចនេះ ។ 

 តចៅចនេះ ម្ុសូំម្ែនិិរឆ័ តម្រសសនៈផ្ៃ ល់មលួនសុរធរធ្ ខ្ដលម្ុេុំបំានចាត់រុកថាជាារែនិិរឆ័
 ផ្ា រ់្ពាត់ចោ ចអា ែស់ខ្ត្តឹម្ចនេះចរ គឺថា អារមានតុលាារជាន់មពស់ខ្ដលមានរសសនៈ, 
មាននសាុតងលអជាងម្ុរំកចឃើញ ចៅផ្ងៃច្ា ចរៀត ។ តុលាារជាន់មពស់ច េះ បានដល់្េេះចតជ្េេះ
គុណ, ែស់ចលាក និងរអូន ៗ រញ្ាែនាជ ំន់ច្ា ច េះឯង ខ្ដលបាន្រែ្ជាែ ចហើ បានែនិិរឆ័ 
ចោ មាននសាុតងលអជាង, ្រចសើរជាងម្ុក៏ំបានខ្ដរ ្គ្នន់ខ្តចធ្វើដូរចម្ារចអា ែស់ចលាកនិងរអូន ៗ 
បានរចញ្េញនូែគនិំតខ្ដល្រករចោ ជច្ៅផ្នែែក្បាជក្ែុងារសវេះខ្សវងរកលកខឋានែរូំរជាតិ



ច ើងចអា បានេិត្បាកដច ើង ចដើម្បជីា្រចយជន៍កែុងាររនាេូជេងសររស់មលួន ចអា បានសថិតស្
ចងររីរាលតចរៀងចៅ កែុងឆ្កែនារជាតិ ចហើ ជាកលំាងំ េលមួំ្ ដ៏ែរេ រយដល់ែនុជនជ ំន់
ច្ា  ចអា  ល់ថា ែរូំរររស់មលួនច េះ ជាែរូំរមពស់ ជាែរូំរធាល រ់មានម្ហិរធិឫរធិ ខ្សនយនុភាេ ជា
ែរូំរខ្ដល្រែតាិរស្ត្សា្ បារ់ថា មានអារយធ្ម៌្ ែរបធ្ម៌្លូតលាស់មុ្នចគ ចៅអាសីុអាចគែ ៍ ឬអារចៅ
អាសីុចនេះខ្តម្ាង ! ដូររចៅ : 
 ្រចរសឥណ្ដា ខ្ដលមានារផ្ល ស់រាូ រ ្ររូក្ររល់ ែរែកឹជាញឹកញ ច េះ បានចធ្វើចអា ែរូំរ
ខ្មែរខ្រកបាក់ រត់ចនៀសមលួនចៅចៅរាត់រា តម្កខ្នលង   តងំេីផ្ទៃ្ រចរសឥណ្ដា  ដងនែ ំ ដងរចនល 
តម្ចាេះ   រហូតដល់អាសីុអាចគែ ៍ចនេះ រ៉ែុខ្នា ល័កខឋានខ្ដលចឃើញរាស់ជារុងរចងាើ ផ្នារ
ចនៀសមលួនែេីំ្រចរសឥណ្ដា ម្កាន់អាសីុអាចគែ ៍ ដូរបានជ្មារម្កតម្លោំរ់ែេីំ្រែតាិរស្ត្សា
្រចរសឥណ្ដា ច េះ ក៏ចឃើញបានថា នីសតែតសរី ៦ រី ៧ រី ៨ ផ្នជ ំន់រាជែងសកុរណៈ ែរូំរម្ន – 

ខ្មែរបានចនៀសមលួនចរញេី្រចរសឥណ្ដា  ម្កតងំ្សុកចរសចៅចលើផ្ទៃដីអាសីុអាចគែ ៍ចនេះទាងំែស់ ។ 

 ារចនៀសមលួនម្កចនេះ មិ្នខ្ម្នម្កខ្តមលួនចរ គឺថា មាន អំារយធ្ម៌្ និងែរបធ្ម៌្ខ្ដលមលួនធាល រ់
ាន់ច េះម្កជាមួ្ ទង ចហើ បានម្កទា ចេញផ្ទៃនូមិ្ភាគអាសីុអាចគែ ៍ច ើងចនេះ ទាល់ខ្តចម្ើល
ចៅហាក់ដូរជា្រចរសឥណ្ដា រី ២ ខ្តម្ាង ! ច្ពាេះចហតុដូចរែេះ ែែក្បាជល្បចី ែ្ េះ   មានចលាក
ចសចដស៍, ហវីលីេខ្សាន និងចលាកចរ៉ែលី ៉ែុត (Pelliot) ជាចដើម្ បានចៅនូមិ្ភាគអាសីុខ្រ៉ែកអាចគែ ៍ថា 
អាណ្ដរ្កឥណ្ដា ចៅែញិ ដូរគ្នែ នឹង្រជាជនខ្មែរជ ំន់រូរាណរហូតដល់សេវផ្ងៃមលេះបានចៅរថ រត្
 កម្ែ រដិមាកម្ែ ខ្ដកជាងវីផ្ដលអែរេ រយថា សុរធជារែ ផ្ដ្េេះឥស្ត្នៃទាងំែស់ (ពាកយថា «្េេះឥស្ត្នៃ» 

ខ្ដលច ើងចៅតងំេីរូរាណម្កគួរចអា សនែិោា នថា «គឺជនជាតិឥណ្ដា » ច េះឯង) ។ រឯីច ែ្ េះ
នគរចទសង ៗ ខ្ដលមានច ែ្ េះ្បាកដចៅកែុងខ្ដនដី្រចរសឥណ្ដា  ដូរជាឥស្ត្នៃ្ រសថ, តកេសិលា, កចមាព
ជៈ, ែម្រែតី, ចាម្ា៉ែ, ទាវ រែតី កលឹងា ក៏្តូែបានេួកែរូំរម្ន – ខ្មែរ  មំ្កចៅតម្កខ្នលង   ខ្ដលមលួនបាន
ម្កករងឥរធិេលងែីខ្ដរ ។ 

 េួកែរូំរម្ន – ខ្មែរ ខ្ដលរត់េី្កុងឥស្ត្នៃ្ រសថ ម្កចៅចលើដងរចនលមុ្  ជិត្កុងខ្ដលលីសេវផ្ងៃចនេះ 
បានម្កតងំ្កុងឥស្ត្នៃ្ រសថចលើផ្ទៃដីលាែ ្ តង់្េំខ្ដនសេវផ្ងៃ ចៅថាបា៉ែ កហិនរូរ ច្ែរខាងចកើតរចនលចម្
គងា ។ គួរចអា ចជឿថា កុលសម្ព័នធ ចៅកែុង្រចរសលាែ គង់មានតណំេីេូជឥស្ត្នៃ្ រសថ : 
 កូែនិ   (Loven)  ស ក   (Sork) 

 លាចម្៉ែត  (Lamet)  រេូន  (Sapuan) 

 ចង៉ែេះ   (Ngeh)   ថារ   (Thap) 



 ងុងរូរ  (Ngung Bo)  ចៅែ   (Tou oi) 

 ញា៉ែ ហិន (Nha Heun)  ងឹ   (The) 

 េូណ   (Pü Noi)  ែុនិ  (Ven) 

 

            (ចៅមានត) 
         ្រែ្ជាែចោ  

         ស ៀៃ វណណរតន 
 
 


