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១. េសចកដីេផដម 
 

េនកនុងេលកេយងេនះអវីែតងែតមនករែរបរបួលរគន់ែតថ ករែរបរបួល
េនះ វមនទំហំបុ៉ណណ ែតបុ៉េណណ ះ។ េដយែឡក ករេរបរបស់ភសរបស់មនុសស
ក៏មនភពែរបរបួលែដរ ភសែដលេគេរបេនកនុងសងគមអចែរបរបួលេទតមេពល
េវល ករទំនក់ទំនង នេយបយ េសដឋកិចចជេដម។ េដយែឡក ចំេពះភសែខមរ
ែដលឆលងកត់សម័យកលជេរចនមកេហយេនះក៏មនរបវតតិ របស់ខលួនែដល 
ពីសម័យកលមួយេទសម័យកលមួយភសែខមរែតងមនករវវិតតែរបរបួលជនិចច។ 
ជក់ែសដងេនកនុងសម័យអណពយបលបរងំ ភសែខមរក៏ឈនវវិតតដល់ដំណក់
កលថមីមួយេទៀតៃនករេរជៀតចូលៃនភសថមី។  

េនេពលែដលរបេទសកមពុជមនទំនក់ទំនងជមួយរបេទសបរំង េហយ
របេទសបរងំបនដក់កររគប់រគងមកេលភសែខមរេទៀតេនះ េធវឱយវបបធម៌របស់
បរងំកដី អរយធម៌កដី ភសកដី បនចូលមកលឡំពក់ព័នធជមួយែខមរ ជពិេសសេល
ករេរបរបស់ភសែខមរ។ មូលេហតុសំខន់ែដលេធវឱយភសផល ស់បដូរ ឬែរបរបួលគឺ
េដយសរែតភសទំងេនះមនភពទក់ទងជមួយភសដៃទេទៀត េហយវក៏
ពក់ព័នធជមួយនឹងករេរបរបស់េទវភសផងែដរ (Schendl, 2009:55)។ េនកនុង
សម័យអណពយបលបរងំភសបររំតូវបនេរបកនុងវស័ិយរដឋបល េហយភស
ែខមរក៏រតូវបនេរបផងែដរ។  

េនកនុងអតថបទរសវរជវេនះរកុមេយងខញុំនឹងបងហ ញពីករេរបរបស់ភសែខមរ 
ករផសពវផសយអំពីភសែខមរ ករអភិវឌឍភសែខមរ និងករេរជៀតចូលៃនភស
បរេទស(បរងំ) មកកនុងភសែខមរទំងកនុងករសរេសរ និងកនុងករនិយយ។ 
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១.១ សងគមបរយិកសសម័យអនិគមនប៍រងំ 
កររតួតរតរបស់បរំងមកេលរបេទសកមពុជរតូវេគែបងែចកជ៣ដំណក់

កលសំខន់ៗ។ ដំណក់កលទី១ គឺចប់ពីេពលែដលបរងំបនដក់កររតួតរតេល
របេទសកមពុជនឆន ំ១៨៦៣ រហូតដល់មនករបះេបរៃនចលនជតិនិយមេន
ឆន ំ១៨៨៤ េហយដំណក់កលទី២ គឺចប់ពីឆន ំ១៨៨៦ េពលែដលករបះេបរបនផុត
រលត់រហូតដល់រពះបទនេរតដមេសយទិវងគតឆន ំ១៩០៤  រួមទំងរជជកលរបស់
រពះបទសីុសុវតថិ និងរពះបទមុនីវងស (ដំណក់ កលអណនិគមេពញទី)។ រឯី
ដំណក់កលទី៣ ចប់ពីេពលែដលរពះបទនេរតដមសីហនុបនេឡងេសយរជយ 
គឺដំណក់កលចុងេរកយេនះេហយជេពលែដលអណនិគមបរំងបនចុះទន់
េខសយ (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៥:១៤៩)។ 

ចំេពះជីវភពរបស់របជជនគឺរតូវរបរពឹតដេទេនេរកមអំណចៃនចបប់
អណនិគមបរងំ និងចបប់រពហមទណឌ ។ របជររសដរគប់រូបែដលរគប់អយុមន
នទីរតូវបង់ពនធជូនរដឋ េហយសិទធិេសរភីពក៏រតូវេគករមិតផងែដរ។ េបសិនជគម ន
សំបុរតបញជ ក់ពីករបង់ពនធ ឬមួយគម នអតដសញញ ណប័ណណែដលមនផដិតេខយៃដរតឹម
រតូវេនះេទ េនះរបជជនគម នសិទធិេធវដំេណ រេដយេសរេីទកែនលងននៃនរបេទស
បនេឡយ េហយេបអនកណរេំលភបំពនេទេលេសចកដីហមរបមេនះ អនកេនះនឹង
រតូវពិន័យជទឹករបក់ ឬក៏រតូវជប់ពនធនគរ (យ.យ.មីេហេយវ ១៩៩៩:២៩១)។  

 ១.២. រពឹតតិករណ៍សខំន់ៗ 
កកកក. . . . រពឹរពឹរពឹរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទនេរតដមតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទនេរតដមតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទនេរតដមតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទនេរតដម    ((((១៨៥៩១៨៥៩១៨៥៩១៨៥៩----១៩០៤១៩០៤១៩០៤១៩០៤))))    

រពះបទនេរតដម បនេឡងេសយរជយសមបតដិេនឆន ំ១៨៥៩ េហយេនកនុង
េដមរជយរបស់រពះអងគ បរងំបនបងខំរពះអងគឱយឡយរពះហសថេលសនធិសញញ ចុះៃថង
ទី១១ សីហ ឆន ំ១៨៦៣ ែដលេបកឱយបរងំេធវអណនិគមេលរសុកែខមរ (សូរ េអឿ 
២០០៤:១៦៧)។ លុះេនពក់កណដ លរជយរបស់រពះអងគ េទសភិបលបរងំមន ក់ គឺ
េលក សហ ល ថំុសុន បនបងខំឱយរពះរពះអងគឡយរពះហសថេលអនុសញញ ចុះៃថងទី១៧ 
ែខមីន ឆន ំ១៨៨៤ េដមបីដកហូតអំណចទំងអស់ពីរពះមហកសរតែខមរ។ េពលេនះ
េហយែដលេធវឱយេកតមនចលនរបឆំងនឹងបរំងេនេសទររគប់ទីកែនលងចប់ពី
ែខវចិឆិក ឆន ំ១៨៨៤ រហូតដល់ែខមករឆន ំ១៨៨៧។ កនុងចលនេនះមនេលក 
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ឧកញ៉រកឡេហមគង់ ែដលជវរីជនដ៏េឆនមមួយរូបែដរេនះ ក៏រតូវបនបរងំចប់
យកមកេធវឃតេដយចងេផអ បនឹងបំពង់ែផសងកប៉ល់ (សូរ េអឿ ២០០៤:១៦៧)។ េន
ឆន ំ១៨៩៧ បរងំបនេរបរបស់កមល ំង និងករគំរមកំែហងេដមបីដកហូតយកសិទធិ
អំណចែដលេនេសសសល់ពីសំណក់រពះមហកសរតែខមរ ។  

រពះបទនេរតដម បនេសយទិវងគតេនឆន ំ១៩០៤។ េពលេនះរពះបទ
សីុសុវតថិែដលជរពះរជអនុជរបស់រទង់ក៏បនេឡងរគងរជយបនដ ែដលជករេរជស
តំងរបស់ពួកបរងំែសស (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៥:១៦១)។ 

ខខខខ. . . . រពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទសីុសុវតថិរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទសីុសុវតថិរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទសីុសុវតថិរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទសីុសុវតថិ    ((((១៩០៤១៩០៤១៩០៤១៩០៤----១៩២៧១៩២៧១៩២៧១៩២៧)))) 
េនកនុងរជជកលរបស់រពះបទសីុសុវតថិ េគបនចប់េផដមែកែរបសថ ប័នរដឋបល

ននឱយមនភពទំេនបេឡង េហយសមមិទធិផលេផសងៗ រពមទំងរបព័នធគមនគមន៍ក៏
រតូវបនេគយកចិតដទុកដក់កសងផងែដរ (ឃីង ហុកឌី ២០០៧:៩)។ េនេពលេនះ 
របេទសែខមរមនភ័ពវសំណងទទួលេខតដមួយចំនួនរបស់ខលួនែដលបនបត់បង់កលពី
មុនមកវញិ។ ជក់ែសដង េសៀមបនរបគល់េខតដមលូៃរព និងទេនលរេពមកឱយែខមរវញិេន
ឆន ំ១៩០៤ ឯេខតដបត់ដំបង និងេសៀមរបក៏បនមកកមពុជវញិែដរេនឆន ំ១៩០៧ 
(បូ៉ល របូ៊ណុង និងសុ៊នេហង េម៉ងឈង ២០០៤:៣៤)។ េនឆន ំដែដលេនះែដរ 
េដយពួកបរងំបនេមលេឃញរបេទសែខមរសមបូរេទេដយសមបតដិវបបធម៌ែដលគួរ
ឱយទក់ទញ ជពិេសសគឺរបសទបុរណននេនះបរំងក៏បនបេងកតសល
បរងំចុងបូព៌របេទសេនឆន ំ១៨៩៨ េហយបនចប់េផដមបញជូ នរកុមអនករបជញ និងអនក
រសវរជវមកសិកសរសវរជវ និងអភិរកសរបងគរបសទបុរណននរបស់ែខមរ។ 

កនុងរជយៃនរពះបទសីុសុវតថិ គឺរតូវនឹងេពលែដលពិភពេលកេកតសរងគ ម
េលកេលកទី១(១៩១៤-១៩១៨) ែដលជសរងគ មេនតំបន់អឺរ ៉ុប។ េនេពលេនះ 
បរំងបនេកណឌ របជជនេនកនុងសហព័នធឥណឌូ ចិនែដលមនរបេទសលវ យួន 
និងែខមរបនចំនួន១៣០,០០០ នក់េដមបីេទជួយចបំងជំនួសបរងំេនទវីបអឺរ ៉ុប (ឃឹះ 
មននី ២០០៣:៦)។ មយ៉ងេទៀត េនកនុងសរងគ មេលកេលកទី១េនះផងែដរ េរកពីទ័ព
ែដលបរងំេកណឌ េដយបងខំ ក៏មនអនកសម័រគចិតដែខមរមួយចំនួនេទៀតែដរ ែដលេនកនុង
េនះរួមមនរពះអងគមច ស់ ៦អងគ ក៏បនយងេទជួយបរងំេដមបីចបំងនឹងអឡឺម៉ង់
េទៀតផង។ េហតុេនះេហយេទបេកតមនចលនរបឆំងនឹងបរំងចំនួន២េលក
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េទៀត។ េលកទី១ គឺរបឆំងនឹងករែកនែខមរឱយេទជួយចបំងបរងំកនុង សរងគ មេលក
េលកទី១ េហយេលកទី២ គឺរបឆំងនឹងករដំេឡងពនធដរ។ 

េនកនុងវស័ិយអកសរសរសតែខមរវញិ រពះបទសីុសុវតថិរទង់បនរពះរជបញញតដិចុះ
ៃថង០៤ កញញ  ១៩១៥ បេងកតគណៈកមមករមួយេដមបីចងរកងវចននុរកមែខមរ។ េលស
ពីេនះេទេទៀតេនឆន ំ១៩១២ រពះបទសីុសុវតថិ បនេចញរពះរជបញជ ឱយកសង
សលបឡីជន់ខពស់ និងរពះរជបណណ ល័យ។ កនុងវស័ិយតុលករ រពះអងគបនរពះ
រជបញញតដិចុះៃថង១៤ កញញ  ១៩២២ បនបេងកតឱយមនសលដំបូង សលឧទធរណ៍ 
សលឧរកិដឋ និងសលវនិិចឆ័យ ក៏បុ៉ែនដវស័ិយតុលករេនះេនែតសថិតេរកមអំណច
របស់រដឋករអណពយបលបរងំ (សូរ េអឿ ២០០៤:១៥៥)។  

រពះបទសីុសុវតថិេសយទិវងគតេនឆន ំ១៩២៧។ រពះបទសីុសុវតថិមុនីវងស ជ
រពះរជបុរតចបងែដលបនេរៀនចប់េនសលទហន សំង មិុចសង់ (Saint 
Maixent)េនរបេទសបរងំតំងពីឆន ំ១៩០៨ ក៏បនេឡងេសយរជយបនដពីរពះបិត 
(ឃីង ហុកឌី ២០០៧:៩)។  

គគគគ. . . . រពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទមុនីវងសបទមុនីវងសបទមុនីវងសបទមុនីវងស((((១៩២៧១៩២៧១៩២៧១៩២៧----១៩៤១១៩៤១១៩៤១១៩៤១))))    
េនកនុងរជយរបស់រពះបទមុនីវងស របេទសកមពុជបនជួបរបទះនូវវបិតដិ

េសដឋកិចចយ៉ងខល ំងេនកនុងរវងឆន ំ១៩២៩-១៩៣៦ គឺមុនករផទុះេឡងនូវសរងគ ម
េលកេលកទី២។ ែតេទះជយ៉ងណក៏េដយក៏េគេឃញមនសមមិទធិជេរចនបនដុះ
ដលេឡងជបនដបនទ ប់ (ឃីង ហុកឌី ២០០៧:៩)។ ជក់ែសដងសព នរពះមុនីវងស របែវង
២៩២ម រតូវបនសេមព ធឱយេរបរបស់េនែខវចិឆិក ឆន ំ១៩២៨  ផលូវរថេភលងពីភនំេពញេទ
រពំែដនេសៀមមនរបែវង២៧៥ គ.ម រតូវបនកសងេឡងេនឆន ំ១៩៣២ (សូរ េអឿ 
២០០៤:១៥៧)។ េនសម័យេនះផងែដរ េគក៏េឃញមនសមមិទធផលេផសងៗេទៀតដូច
ជសរមនទីរជតិ សលបឡីជន់ខពស់ វទិយសថ នពុទធសសនបណឌិ តយ និងសល
សិលបៈផងែដរ។ 

ចប់ពីឆន ំ១៩៣០ េទមនចលនអនកជតិនិយមេកតកនុងរកបខណឌ បញញវន័ដ 
ែដលមនជអទ© ចលនជតិនិយមៃនវទិយសថ នពុទធសសនបណឌិ តយបេងកតេឡង
េនឆន ំ១៩៣០ និងសមគមអតីតសិសសអនុវទិយល័យរពះសីុសុវតថិេនឆន ំ១៩៣៥ 
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េហយ និងសរពត៌មននគរវតដ បេងកតឆន ំ១៩៣៦ ែដលដឹកនំេដយេលក ប៉ច ឈឺន 
សឹុម វ៉រ សឹន ងុ៉កថញ់ (សូរ េអឿ ២០០៤:១៥៧) ។ 

េនឆន ំ១៩៣៩ សរងគ មេលកេលកទី២បនេកតេឡងេនអឺរ ៉ុបរវងភគីមខ ងគឺ
បរងំ និងអង់េគលស េហយមខ ងេទៀតគឺអឡឺម៉ង់។ ចំែណកេនអសីុវញិ ជបុ៉នបនគំ
រទអឡឺម៉ង់យ៉ងេពញទំហឹង។ កងទ័ពជបុ៉នបនចូលរតតបតេនពសេពញឥណឌូ
ចិន េហយក៏បនចូលមករបេទសកមពុជេនឆន ំ១៩៤១។ េឆលៀតឱកសេនះែដរ ៃថ
ែដលមនជបុ៉នជអនកគំរទេនះ បនរបឹអូសយកេខតដបត់ដំបង េខតដេសៀមរបមួយ
ភគ េខតដកំពង់ធំមួយភគ និងេខតដសទឹងែរតងមួយភគ (បូ៉ល របូ៊ណុង និង សុ៊នេហង 
េម៉ងឈង ២០០៤:៣៦)។ េពលេនះេហយែដលកងទ័ពជបុ៉ន បនមករគប់រគងែខមរ
ជំនួសរដឋអំណចបរងំវញិ។ 

េនឆន ំ១៩៤១ រពះបទមុនីវងសសុគត េដយរពះទ័យេរកៀមរកំេរពះបរជ័យ
របស់បរងំែដលមិនបនបំេពញតមពកយសនយរបស់ខលួន។ េរកយមករពះអងគមច ស់
សីហនុបនេឡងរគងរជយបនដកនុងរពះជនម១៩ រពះវសស (បូ៉ល របូ៊ណុង និង សុ៊នេហង 
េម៉ងឈង ២០០៤:៣៦)។ ចំេពះករេឡងរគងរជយរបស់រពះអងគក៏ជករេរៀប
ចំរបស់ពួកអណនិគមនិយមបរងំផងែដរ។ 

ឃឃឃឃ. . . . រពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទសីហនុរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទសីហនុរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទសីហនុរពឹតដិករណ៍កនុងរជយរពះបទសីហនុ    ((((រជជកលទីរជជកលទីរជជកលទីរជជកលទី១១១១: : : : ១៩៤១១៩៤១១៩៤១១៩៤១----១៩៥៥១៩៥៥១៩៥៥១៩៥៥)))) 
េនកនុងរជជកលទីមួយរបស់រពះបទសីហនុ រពឹតដិករណ៍សំខន់ៗជេរចនបន

េកតេឡង េហយជេពលែដលឥទធិពលរបស់បរងំចប់េផដមចុះេខសយជបនដបនទ ប់ 
រហូតដល់របេទសកមពុជទទួលបនឯករជយយ៉ងពិតរបកដ។ 

េនែខកកកដ ឆន ំ១៩៤៥ សរងគ មឆ័រតបនេកតមនេឡង។ ចលនេនះមនអនក
ចូលរួមរបមណជ២,០០០ នក់កនុងេនះមនរពះសងឃ៥០០អងគែដលរទង់កន់ឆ័រត
េរពងរពតេធវបតុកមមេនទីរកុងភនំេពញេដមបីរបឆំងនឹងបរងំែដលមនបំណងលុប
បំបត់អកសរែខមរ និងកររេំលភជិះជន់េផសងៗ (សូរ េអឿ ២០០៤:១៩០)។ 

េនែខមីន ឆន ំ១៩៤៥ ជបុ៉នបនចប់បរំងឃំុឃំង េហយរបគល់ឯករជយ
ឱយកមពុជ។ េនឆន ំ១៩៤៥េនះដែដល ជបុ៉នបរជ័យកនុងសរងគ មេលក េហយដកកង
ទ័ពេចញពីកមពុជ េឆលៀតកនុងឱកសេនះបរងំក៏បនវលិរតលប់មកវញិ។ រឯីៃថក៏បន 
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របគល់ទឹកដីែដលេគបនរបឹអូសកលពីឆន ំ១៩៤១ មកឱយែខមរវញិេនឆន ំ១៩៤៦ (បូ៉ល 
របូ៊ណុង និងសុ៊នេហង េម៉ងឈង ២០០៤:៣៦)។ 

េនេពលឆន ំ១៩៤៦ របេទសកមពុជមនរដឋសភែដលេកតេឡងពីករេបះ
េឆន តសកល េហយបនកល យេទជសថ ប័នបញញតដិចបប់សរមប់តក់ែតងរដឋធមមនុញញ 
ែដលជរបបសភែបបបញច ឹមរបេទស។ រទង់់យុតដិវងស ែដលេទបមកពីបរេទស 
គឺជសថ បនិកៃនរដឋធមមនុញញទី១ របស់កមពុជេដយបនដករសង់ែបបែផនរដឋធមមនុញញ
បរងំជំនន់េនះ េហយេនឆន ំ១៩៤៧ រពះបទសីហនុក៏បនឡយរពះហសដេលខ 
និងរបទនរដឋធមមនុញញទី១េនះឱយដល់របជររសដែខមរសរមប់េរបរបស់ (ឃីង ហុកឌី 
២០០៧:១០)។  

ឆន ំ១៩៤៩ បរំងបនរបគល់ឯករជយមិនេពញេលញឱយែខមរ មនន័យថ
អណនិគមបរងំមិនទន់រពមរបគល់នូវអធិបេតយយភពេពញេលញមកឱយរបេទស
ែខមរេនេឡយេទ ជពិេសសេគេនរគប់រគងវស័ិយេយធេនេឡយ។ លុះរហូត
ដល់ឆន ំ១៩៥៣ េដយសរកិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់រពះបទនេរតតមសីហនុ បរំង
ក៏បនរបគល់ឯករជយឱយកមពុជយ៉ងេពញេលញេនៃថងទី៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៥៣ រួច
រពះបទនេរតដមសីហនុ ក៏បនរបកសរពះរជណចរកកមពុជជរបេទសអពយរកឹតយ 
គឺមិនចូលបលុកបកសសមព័នធណមួយេឡយ ពីេរពះថេនេរកយសរងគ មេលកេលក
ទី២ សរងគ មរតជក់ (សរងគ មមេនគមវជិជ )បនេកតមនេឡងរវងបលុកេសរ ី និងបលុក
កំុមមុយនិសដ(បូ៉ល របូ៊ណុង និងសុ៊នេហង េម៉ងឈង ២០០៤:៣៧) ។ 

រួមេសចកដីមកេយងេឃញថ របេទសែខមររតូវសថិតេរកមកររតួតរតរបស់
អណពយបលបរំងអស់រយៈេពលជិតមួយសតវតសពីឆន ំ១៨៦៣-១៩៥៣។ កនុង
អំឡុងេពលដ៏យូរែបបេនះេយងអចនិយយបនថកររគប់រគងេនះមនទំង
គុណវបិតដិ និងគុណសមបតដិសរមប់របេទសកមពុជ។ េយងសេងកតេឃញថ េរកមករ
រតួតរតរបស់បរងំបនេធវឱយរបជររសតបនបត់បង់នូវសិទធិេសរភីពរបស់ខលួន និង
រងនូវករឈឺចប់េរកមករគបសងកត់ពីបរំងតំងពីមូលដឋ នដល់ថន ក់កំពូល។ ែត
េទះជយ៉ងណក៏េដយបរំងក៏បនជួយករពរករឈល នពនពីរបេទសជិតខង
មកេលរបេទសកមពុជផងែដរ។   
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២. ភសែខមរសម័យអណនិគមបរងំ 
២.១. ករផសពវផសយភសែខមរ 
២.១.១. ករសកិសអប់រសំម័យអណពយបលបរងំ 
ករសិកសអប់រេំនសម័យែដលបរំងរគប់រគងមិនសូវមនកររកីចេរមន

បុ៉នម នេនះេទ ក៏បុ៉ែនដេនេពលេនះេយងេឃញថបរងំបនយករបព័នធអប់រថំមីមក
បំពក់បែនថមេលករសិកសអប់រែំបបរបៃពណីរបស់ែខមរ។ ទនទឹមគន េនះែដរ បរំង
ហក់ដូចជមិនសូវខវល់ខវ យកនុងករជួយេរជមែរជងេលវស័ិយអប់រេំនរសុកែខមរ
បុ៉នម នេទ េហយេគក៏ែថមទំងបនខិតខំេធវយ៉ងណរកវធីីេធវឱយរបជជនែខមរទទួល
យកវបបធម៌បរំងជំនួសវបបធម៌ផទ ល់ខលួនជពិេសសគឺេគចង់ឱយរបជជនែខមរេរប
របស់ភសបរងំ។ 
 កកកក. . . . រេបៀបសិកសអប់រតំមែបបរបៃពណីរេបៀបសិកសអប់រតំមែបបរបៃពណីរេបៀបសិកសអប់រតំមែបបរបៃពណីរេបៀបសិកសអប់រតំមែបបរបៃពណី 

េនសម័យពីេដមរបជជនែខមរែតងែតបញជូ នកូនេចឱយេទេរៀនេនវតដរពះពុទធ
សសនែដលជមជឈមណឌ លដ៏សំខន់សរមប់ករអប់រនំសម័យេនះ។ ែតគួរឱយ
សដ យណស់ែដលកុមរមិីនរតូវបនេគអនុញញ តិឱយចូលេទសិកសជមួយកុមរ
េដយសរែតបញហ ទំេនៀមទមល ប់ េលកែលងែតកនុងរពះរជដំណក់ៃនរជវងំ
ែតបុ៉េណណ ះ។ ែតេទះជយ៉ងេនះកដី វតដអរមេនែតជកែនលងសរមប់អប់របំណដុ ះ
បណដ លដ៏របេសរែដលមនរពះសងឃជរគូអចរយសរមប់បងហ ត់បេរងៀន។ រពះសងឃ
ែខមរនេពលេនះសុទធែតមនេសចកដីេមតដ យ៉ងៃរកែលងកនុងកររបឹងែរបងបងហ ត់
បងហ ញកុមរទំងឡយលុះរតែតេចះអន េចះសរេសរលមមអចេរបករបន េទបេគ
អនុញញ តឱយវលិរតឡប់មកផទះវញិេដមបីរករបកបអជីវកមមតេទៃថងមុខ (លី ធមេតង 
១៩៦៩:១៦០)។ ចំែណកកុមរទំងឡយណែដលចង់េរៀនបនដេគក៏រតូវចូលសង
ផនួសបួសេរៀនទទួលចំេណះដឹងែផនកសសនបនតេទេទៀត។ ករសិកសតមែបប
របៃពណីេនះក៏េនែតបនដរហូតដល់សម័យអណនិគមផងែដរ។  

ខខខខ. . . . សលេរៀនែបបទំេនបេនវតដសលេរៀនែបបទំេនបេនវតដសលេរៀនែបបទំេនបេនវតដសលេរៀនែបបទំេនបេនវតដ((((សលវតដែបបថមីសលវតដែបបថមីសលវតដែបបថមីសលវតដែបបថមី)))) 
 េនសម័យបរងំ េដយសរែតសលេរៀនទំេនបបរងំ-ែខមរមិនទន់អច
មនលទធភពរកីសយភយដល់និគមជនបទរសុកភូមិទូទំងរបេទស របជជនែខមរ
េនែតបញជូ នកូនេចឱយេទសិកសេនតមវតដដែដល ែតសលវតដេនះមនលកខណៈ
ខុសពីមុន េដយរតូវបនបរងំបំពក់នូវគរុេកសលយថមីែបបបសចិម របេទសបែនថមេល
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ករសិកសតមផលូវរពះធម៌។ េទះជយ៉ងណក៏េដយក៏សលវតដែបបថមីដំបូង មិន
ទន់ទទួលបនករេពញនិយមភល មៗេនះេទ គឺមនន័យថករចប់េផដមថមី ែដលជ
ជំហនដំបូងៃនករែកទរមង់ករសិកសេនះមិនទន់បនទទួលេជគជ័យភល មៗេនះ
េទ។ 

សលវតដរតូវបនចត់ទុកជកែនលងអប់រមូំលដឋ នេនតមភូមិរសុកនន 
េហយកលបរេិចឆទៃនករែកែរបសលវតដរបែហលជេធវេនឆន ំ១៩០៨ គឺរយៈពីរ
ឆន ំេរកយពីរកុមរបឹកសៃនករសិកសបនដក់េចញេគលករណ៍ថ “េនរបេទស
កមពុជ សលវតដគឺជមូលដឋ នធំៃនករចត់ែចងែផនកសិកសធិករ” (ឆន ំ១៩០៦) (ឃឹន 
សុខ ២០០៣:៤៩)។ េនរវងឆន ំ១៩០៨ មនេរសីុដង់បរងំរបចំេខតដកំពង់ចមមន ក់ 
េឈម ះេលក បូឌ័ង រពមទំងសហកររីបស់េលកេឈម ះ េមេណរទីេយ បនយកវតដ
មួយេនេខតដេនះមកបណដុ ះបណដ លវធីិសរសដថមីដល់រគូែដលជរពះសងឃ (ជ 
េសភរ ី ហុ៊យ សីុវង ២០០៧:២៣)។ ជំហនដំបូងេនះមិនបនទទួលេជគជ័យ
េនះេទ ែដលេធវឱយបរងំមិនសបបយចិតដេនះេឡយ េហយែថមទំងបេនទ សដល់
រពះសងឃែដលជរគូអចរយេទៀតផង។ េហតុេនះេហយបនជេនៃថង១១ េមស 
១៩១២ មនរពះរជបញញតតមួយបនកំណត់ចំេពះឪពុកមដ យគឺរតូវែតបញជូ នកូនេចឱយ
េទេរៀនេនសលវតដេបមិនដូេចន ះេទនឹងរតូវទទួលពិន័យ (សូរ េអឿ ២០០៤:១៤៨)។ 
តមរពះរជបញញតតេនះបនកំណត់េទៀតថ “ឪពុកមដ យែដលមិនបញជូ នកូនេទេរៀន
េនសលវតដេដយពំុមនបុពវេហតុរតឹមរតូវ គឺរតូវជប់ពិន័យជរបក់១ពយ៉ស
(១េរៀល)េនេលកទី១ េហយរបក់ពិន័យេនះនឹងរតូវេឡងេទជ២ពយ៉ស េបេនែត
មិនរពមេធវតមរពះរជបញញតត” (ឃឹន សុខ ២០០៣:៥១)។ េនេពលេរកយមកក៏មន
សរចរមួយឱយអភិបលេខតដេចញេទផសពវផសយជំរុញបែនថមសដីពីករសិកសេនះ។ 
កលណែដលរបជជនេនែតមិនរពមបញជូ នកូនឱយេទេរៀនេទៀតេនះ េគរតូវយក
រពះរជបញញតតមកអនុវតដ។ 

េនេពលដំបូង ករបណដុ ះបណដ លមិនទទួលេជគជ័យេទេដយសរែតរគូខវះ
ខតនូវគរុេកសលយកនុងករបេរងៀន។ េលសពីេនះេទេទៀត បរងំចង់ឱយកុមរបីន
ចូលេរៀនែដរ ក៏បុ៉ែនតទេងវេនះវខុសពីរបៃពណីែខមរែដលមិនអនុញញ តឱយេកមងរសីចូល
េរៀនេនសលវតត។ អរស័យេហតុេនះេហយេទបករែកទរមង់ថមីរបស់បរងំមិនសូវ
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ជទទួលបនផលភល មៗេនះេទ េរពះេគមិនសូវេឃញេកមងេទេរៀនតមរបព័នធសិកស
ែបបថមីេនះេឡយ។  ជក់ែសដងរហូតដល់ឆន ំ១៩៣៦ េយងេឃញមនសិសសរសីរតឹម
ែត១២១នក់បុ៉េណណ ះែដលបនេទចូលេរៀនេនសលវតដេនទូទំងរបេទស។ (សូម
េមលតរងទី១ខងេរកម) 
 រយៈេពលៃនករបណដុ ះបណដ លកនុងសលវតតទំេនប គឺបេរងៀនកុមរករមិត
បឋមសិកសរយៈេពលបីឆន ំ  េហយភសែដលេរបកនុងករបេរងៀនជភសែខមរ 
ែដលេរៀនេនេពលរេសៀលពីេម៉ង៣កនលះដល់េម៉ង៦កនលះ េលកែលងែតៃថងសីល
ែដលមនបួនដងកនុងមួយែខ។ េនេពលបញច ប់ករសិកស សិសសអចរបឡងយក
សញញ បរតបឋមសិកសករមិតដំបូង Certificat d’études primaires élémentaires 

(Elementary Primary School Certificate)។ េនឆន ំសិកស១៩៥១-៥២ មនរគូជសងឃ
របមណ១៨១០អងគ និងមនកុមរចំនួន៧៦ ៩៤៣ សរមប់សលវតតទំេនបចំនួន
១៤៤៧។ រពះសងឃជរគូបនទទួលករបណដុ ះបណដ លរយៈេពល១មួយឆន ំពីសល
បណដុ ះបណដ លេខតតែដលេពលេនះមនចំនួន២០។ សលបណដុ ះបណដ លជន់ខពស់
មនទីតំងេនភនំេពញែដលទទួលបនទុកបណដុ ះបណដ លអតីតរពះសងឃែដលជរគូេន
តមសលវតតរយៈេពល២ឆន ំេដមបីឱយកល យេទជរគូបេងគ លរបចំសលបណដុ ះប
ណដ លរបចំេខតតនីមួយៗ (Charles Bilodeau, Somlith Pathammavong, Le Quang Hong, 

១៩៥៥:២៤)។ 

 បនទ ប់ករពីករសិកសេនសលវតតែបបទំេនបេហយេនះសិសសអចមន
ជេរមស៣យ៉ងេទៀតដូចជ បនដករសិកសេនសលរបស់រដឋេហយេនទីេនះសិសស
សលវតដែដលបនរបឡងជប់សញញ ប័រតបឋមសិកសជន់ដំបូងរតូវេរៀនរតឹមថន ក់
បរេិវចឆនដឋ នកនុងសលបរំងេរពះេនទីេនះមនកមមវធីិសិកសភសបរំងចប់
ពីថន ក់េនះេទ។ ទីពីរសិសសអចចូលបួសេរៀនជសមេណរកនុងវតដែដលខលួនេរៀន
បន។ ចុងេរកយ សិសសអចផអ កករសិកសេនរតឹមេនះ េហយវលិមករបកបករងរ
ែរសចមក រជមួយឪពុកមដ យរបស់ខលួនវញិបន។ 

ឆលងតមករសិកសខងេលេនះមកេយងេឃញថ វតដអរមេនែតជមជឈ
មណឌ លសិកសដ៏សំខន់េនកនុងរបេទសែខមរែដលបនជួយកត់បនថយអនកខរភពន
េពលេនះ។ 
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គគគគ. . . . សលទំេនបសលទំេនបសលទំេនបសលទំេនប    ((((សលរដឋសលរដឋសលរដឋសលរដឋ)))) 
គគគគ....១១១១. . . . បឋមសិកសបរងំបឋមសិកសបរងំបឋមសិកសបរងំបឋមសិកសបរងំ----ែខមរែខមរែខមរែខមរ    
សលេរៀនទំេនប(សលែបបបរងំ-ែខមរ)របែហលជបនចប់េផដមតំងពីចុង

ទសវតស១៨៦០មកេមល៉ះ។ កលពីរវងឆន ំ១៨៦៩ រពះបទនេរតដមបនេសនឱយរជករ
បរងំបេងកតសលេរៀនេនភនំេពញេដមបីបេរងៀនដល់កូនែខមរ។ េនឆន ំដែដលេនះ
ែដរេលក ខរ៉ែម៉ន (Caraman) ែដលជជនជតិបរងំមន ក់បនមកបេរងៀនកូន
រពះមហកសរត និងរពះញតិវងសនូវចំេណះែបបបសចិមរបេទសជពិេសសគឺភស
បរងំ។  េនឆន ំ១៨៧០ ជនជតិបរងំរូបេនះបនេសនសំុរជករេនរកុងៃរពនគរនូវ 
ែផនទីពិភពេលកធំៗចំនួន៥ ភូេគល េសៀវេភេវយយករណ៍ភសបរងំ  រពមទំង
េលបកឡហវុងែតន (Lafontaine) េទៀងតផង (Muller, 2006:79)។ េលសពីេនះេទ
េទៀតេនេដមឆន ំ១៨៧៣ េលក មូ៊រ៉ ជេរសីុដង់បរងំបន ពយយមបេងកតសលថមី
មួយេទៀតែដលសថិតេរកមកររតួតរតរបស់អណពយបលបរំង។ មនេលក 
ែផរុរី ៉ុល (Ferreyrolles) កបូ៉រ៉ល់ទហនេជងេគកបរងំជនយកសល េហយ 
សលេនះមនេឈម ះថ សលអណពយបលបរងំ (Protectorate School)។ 
េនេពលេរកយមកេទៀត សលបឋមសិកសជន់ខពស់ក៏េកតមនេនភនំេពញន
ឆន ំ១៨៩៣ ែដលេគឱយេឈម ះថ អនុវទិយល័យៃនអណពយបលបរងំ។  

េយងេឃញថសលទំេនបែដលចមលងកមមវធីិសិកសតមរបេទសបរំងេនះ
បនេកតេឡងជបនដបនទ ប់េនរកុងភនំេពញ និងេនតមបណដ េខតដនន។ េលក
បណឌិ តឃីង ហុកឌី បនបញជ ក់យ៉ងដូេចនះថ េនេដមសតវតសទី២០េនះមនករ
ផល ស់បដូរេរចនខងែផនកសិកសអប់រេំនបឋមសិកសបឋមភូមិ គឺសលបរងំ-ែខមរបន
ចប់កំេណ តេឡង។ េនឆន ំ១៩០៣ េនភនំេពញេសដចនេរតដម បនេបកសលេរតៀម 
(សលនេរតដម) សរមប់បុរតធីត និងកូនរជករ។ រឯីេនតមបណដ េខតដវញិ 
សលបឋមសិកសបរំង-ែខមរ២េទៀតបនេបកទវ រេឡង គឺមួយេនេខតដកំពង់ចម 
េហយមួយេទៀតេនេខតដេពត©សត់ (ឃីង ហុកឌី ២០០៧:១៧)។  

េនបុ៉នម នឆន ំេរកយមកេទៀតេនទីរកុងភនំេពញក៏មនសលបរងំ-ែខមរេផសង
េទៀតផងែដរដូចជសលឌូដដឺឡេរគ ( Doudard de Lagrée) សលរហវង់សីុគហ
េញ (Francis Garnier)ជេដម េហយេនតមេខតដនីមួយៗបរងំចប់េផដមកសង
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សលបឋមសិកសេខតដ ែដលមនកមមវធីិរបហក់របែហលនឹងកមមវធីិសិកសេន
សលវតដផងែដរ េដយសលទំងេនះទទួលបនសិសសចប់ពី២០នក់េទ៣០
នក់។ ចំនួនសិសសមិនសូវជេកនបុ៉នម នេនះេទេនជំហនដំបូង េរពះមនែតកូនអនក
មនបុ៉េណណ ះែដលអចមនលទធភពេទេរៀនេនទីេនះ ឯកូនអនករកេនជនបទរតូវ
េទេរៀនេនសលវតដ។ េលសពីេនះេទៀតេនរវងឆន ំ១៩០៥ អនុវទិយល័យ
អណពយបលបរងំរតូវេគបនដូរេឈម ះេទជសលសីុសុវតថិ។ សលេនះមន
សិសសរតឹមែត៦៥នក់បុ៉េណណ ះេនឆន ំ១៩០៧។  

េនបុ៉នម នឆម ំ េរកយមកេទៀតេយងេឃញថករអប់រែំបបថមី េនះបនផដល់
ឱកសឱយេកមងរសីបនចូលេរៀនដូចេកមងរបុសែដរ។ ជក់ែសដងេនឆន ំ១៩១១ នទីរកុង
ភនំេពញ េគេឃញមនសលេរៀនសរមប់េកមងរសីេកតមនេឡងេហយ េនះគឺ
សលនេរតដម។ េលសពីេនះេទេទៀតសលឯកជនក៏រតូវបនេគបេងកតេឡង
នេពលេនះែដរ គឺមនដូចជ សលម៉លីក និង សលសុធរស ែដលរតូវបន 
បេងកតេឡងេដយរពះអងគមច ស់ម៉លីក និង សុធរសសរមប់កូនអនកមនេនទីរកុង
បនសិកស។ េនឆន ំ១៩១៩ េគក៏បនបេងកតសលសរមប់នរមួីយេទៀតែដរ ែដល
មនទីតំងេដមេនវលេមរុ េនះគឺសលដូដដឺឡេរហគ (ជ េសភរ ី ហុ៊យ សីុវង 
២០០៧:៤៣)។  េនះបញជ ក់ឱយេឃញថ រសដីែខមរមួយចំនួនចប់េផដមមនឱកសទទួល
បនចំេណះដឹងែបបទំេនបនឹងេគផងែដរ។ 
  មយ៉ងវញិេទៀតេនទសវតសេរកយៗេទៀត សលបឋមសិកសេនទូទំង
របេទសបនេកនចំនួនេរចនជងកលពីេពលមុន រឯីចំនួនសិសសក៏បនេកនេឡងេទ
តមេនះផងែដរ។ េនឆន ំ១៩២១េនកនុងរបេទសកមពុជទំងមូលមនសលបឋម
សិកសរបែហល៣០ខនង េហយេនឆន ំ១៩៣៧ សលបឋមសិកសមនចំនួនរហូតដល់
៨១៣ខនង េដយមនសិសសនុសិសសដល់េទ៣៤ពន់នក់ (យ.យ.មីេហេយវ 
១៩៩៩:២៦)។ ចំេពះភសែដលេគេរបេនកនុងករបណដុ ះបណដ លកនុងសលបឋម
សិកសបរំង-ែខមរេនះគឺេនឆន ំដំបូងេគបេរងៀនេដយេរបភសែខមរ ចំេពះភស
បរំងរតូវបនេគេរបេនឆន ំទី២និងឆន ំបនតបនទ ប់េលកែលងែតេមេរៀនសីលធម៌ និង
េមេរៀនភសែខមរ (Charles Bilodeau, Somlith Pathammavong, Le Quang Hong, 

១៩៥៥:២៣)។ 
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គគគគ....២២២២....    សលសលសលសលមធយមសិមធយមសិមធយមសិមធយមសិកសកសកសកស 
មយ៉ងវញិេទៀតេនឆន ំ១៩១១ េហយេដមបីេធវឱយករអប់រមំនភពរបេសរ 

អណ ពយ បលប រំងក៏ប នបេ ងក តអនុ វ ិទយ ល័យទីមួ យេ ន រ កុងភនំ េ ពញ គឺ
អនុវទិយល័យសីុសុវតថិនឆន ំ១៩១១។ េហយេនទីេនះមនករអប់រេំរៀបចំរកបខណឌ
រដឋបលនិងរគូបេរងៀនទំងឡយសំរប់បឋមសិកសេនរបេទសកមពុជ (យ.យ.មីេហ
េយវ ១៩៩៩:២៧)។ អនុវទិយល័យេនះក៏មិនសូវជមនសិសសេរៀនេរចនបុ៉នម នេនះ
ែដរ (សូមេមលតរងទី២ខងេរកម)។ េនឆន ំ១៩២០ អនុវទិយល័យេនះមនសិសស
ចំនួន១២៩នក់។ េពលបនទ ប់មកេគែចកសលេនះេចញជពីរែផនក មួយែផនកជ
សលបឋមសិកសជន់ខពស់ មួយែផនកេទៀតជសលបឋមធយមសិកស េហយេន
ៃថងទី១០ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩២២េគបនបេងកតែផនកមួយេទៀតេហថែផនក “គរុវជិជ ” 
សរមប់បណដុ ះបណដ លសិសសឱយេទជរគូបេរងៀន (ឃឹន សុខ ២០០៣:៥០)។ េដយ
សរែតេនកនុងរបេទសទំងមូលមនអនុវទិយល័យតិចតួចេពក េទបេធវឱយសិសសភគ
េរចនមិនអចមនលទធភពេរៀនចប់មធយមសិកសេឡយ។ េហតុេនះរហូតដល់
ឆន ំ១៩៥២ េទេហយេគេឃញថមនសិសសថន ក់មធយមសិកសែត៧៦.៩៤៣ នក់ែត 
បុ៉េណណ ះ (ជ េសភរ,ី ហុ៊យ សីុវង, ២០០៧, ៥៦)។     

េនមុនឆន ំ១៩៣៦ សិសសែខមរភគេរចនែដលបនរបឡងជប់អនុវទិយល័យ
សីុសុវតថិរតូវបញឈប់ករសិកស េរពះេនរសុកែខមរេនេពលេនះមិនទន់មនវទិយល័យ
េនេឡយេទ។ ែតេបសិសសេនះមនលទធភពេគអចបនដករសិកសេនទីរកុងៃរពនគរ
បែនថមេទៀត ែតមនសិសសតិចតួចណស់ែដលបនេទេរៀនេនទីេនះ។ តួយ៉ងេន
រវងឆន ំ១៩៣០ មននិសសិតែខមរដំបូងេគមួយចំនួនបនរបឡងេចញពីវទិយល័យបរងំ
ែសសេនទីរកុងៃរពនគរ។ កនុងេនះមនរពះញតិពីរអងគ និងបុរសបួននក់ ែដល
េរកយមកជរដឋមរនដីកនុងទសវតសឆន ំ១៩៤០ និង ទសវតសឆន ំ១៩៥០ (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ 
២០០៥:១៧៣)។ រតូវរង់ចំរហូតដល់ឆន ំ១៩៣៦ េទបរបេទសកមពុជមន
វទិយល័យរបស់ខលួន ែដលមនេឈម ះថ វទិយល័យរពះសីុសុវតថិសថិតេនេលទីតំងៃន
អតីតវងំរបស់រពះអងគ(េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៨៨)។ មកទល់នឹងឆន ំ១៩៣៩ ចំនួន
សិសសែដលបនរបឡងជប់មធយមសិកសបរតភគទី២ (បក់ឌុប) េចញពីវទិយល័យ
រពះសីុសុវតថិ មនែតរបែហល៦នក់បុ៉េណណ ះ (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៩៣)។ េន
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កនុងករបណដុ ះបណដ លករមិតមធយមសិកសគឺរតូវបេរងៀនជភសបរំង េហយរគូ
ែដលមកបេរងៀនមួយចំនួនធំក៏ជជនជតិបរងំេរពះថរគូែខមរពំុមនសមតថភពរគប់
រគន់(Charles Bilodeau, Somlith Pathammavong, Le Quang Hong, ១៩៥៥:២៤)។ 

គគគគ....៣៣៣៣....    ករមិតឧតដមសិកសករមិតឧតដមសិកសករមិតឧតដមសិកសករមិតឧតដមសិកស    
តមេលកឃឹន សុខ បនឱយដឹងថ រគឹះសថ នឧតដមសិកសដំបូងបំផុតបនេកត

េឡងេនឆន ំ១៩៤៨ េនះគឺវទិយសថ នជតិខងចបប់ នេយបយ និង េសដឋកិចច រពម
ទំងសលភូមិនទេពទយ” (ឃឹន សុខ ២០០៣:៥០)។ អរស័យេហតុេនះេហយេទបេន
មុនឆន ំេនះសិសសែដលបនបញច ប់ករសិកសេនវទិយល័យសីុសុវតថិរតូវបនដេទ សិកស
េនបរេទស។ មិនខុសពីមុនែដរេនះ មននិសសិតែខមរតិចណស់ែដលមនសំណង
បនេរៀនដល់ករមិតឧតដមសិកសេនមុនឆន ំ១៩៤៨។ ជក់ែសដងេលក ដវឌិ ឆណឌ ល័រ 
បនបញជ ក់ថ មននិសសិតែខមរចំនួនរបែហលជ១២នក់បុ៉េណណ ះែដលបនេទបនដ 
ករសិកសកនុងសកលវទិយល័យេនឯបរេទស (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៩៣)។ 

២.១.២. ករេបះពុមពផសយេនកមពុជ 
កកកក. . . . របវតដិៃនករេបះពុមពផសយេសៀវេភរបវតដិៃនករេបះពុមពផសយេសៀវេភរបវតដិៃនករេបះពុមពផសយេសៀវេភរបវតដិៃនករេបះពុមពផសយេសៀវេភ 

ករេបះពុមពផសយេនរបេទសកមពុជេទបែតនឹងចប់េផដមមនេឡងេនចុង
សតវតសទី១៩ និងេដមសតវតសទី២០បុ៉េណណ ះ េបេទះបីជរបេទសកមពុជរតូវសថិតេន
េរកមកររគប់រគងរបស់ពួកអណពយបលបរំងចប់តំងពីឆន ំ១៨៦៣ក៏េដយ។ 
េបតមកររសវរជវរបស់េលក ឃីង ហុកឌី បនបញជ ក់ឱយដឹងថ េរងពុមពែដលពួក
អណពយបលបរងំេរបជេលកដំបូងេនតំបន់ឥណឌូ ចិន គឺសថិតេនរកុងហណូយ 
និងេនរកុងៃរពនគរ េហយេនេពលេរកយមកេទបមនេនកមពុជបុ៉ែនដទំរែំតមក
ដល់កមពុជគឺមនរយៈេពលយូរណស់ (ឃីង ហុកឌី ២០០៣: ១៤៧)។  

ែតេគក៏សេងកតេឃញផងែដរថ េនមុនេពលករកេកតនូវេរងពុមពែដលេបះ
ពុមពជភសែខមរនេដមសតវតសទី២០ េនះេនកនុងរបេទសកមពុជក៏មនេរងពុមព
ជអកសរែខមររួចេទេហយែដរ គឺមនតំងពីឆន ំ១៨៨០េមល៉ះ ក៏បុ៉ែនដករេបះពុមពទំងេនះ 
គឺេរបរបស់សរមប់ែតករងររបស់ពួកអណពយបលបរងំែតបុ៉េណណ ះ។ មយ៉ង
េទៀតេនមុនដំណក់កលេនះេទេទៀត គឺកនុងឆន ំ១៨៧៨ េលកៃអមូ៉នីេញ ក៏បនេធវ
ករេបះពុមពផសយេសៀវេភរបជំុអតថបទែខមរ និងវចននុរកមបរងំ-ែខមរែដរ ក៏បុ៉ែនដ
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កលេនះករេបះពុមពេធវេឡងេដយេរបរបស់ពុមពជអកសរថមេនេឡយ (ឃីង ហុកឌី 
២០០៣:១៤៧)។ 

េគក៏សេងកតេឃញែដរថ មុននឹងមនករេបះពុមពផសយែដលមនករេរប
របស់អកសរែខមរសរមប់េបះពុមពេនកមពុជេនះ េនរបេទសបរងំនទីរកុងបរសី េគ
បនសេរមចករេបះពុមពេសៀវេភជភសែខមរបនមួយចំនួនធំរួចេទេហយ។ 
ករេបះពុមពេនះចប់េផដមតំងពីចុងសតវតសទី១៩ និងេនេដមសតវតសទី២០ េដយ
បនេបះពុមពផសយនូវេសៀវេភរបស់អនកនិពនធែខមរជេរចនចំណងេជង រពម ទំងមន
េបះពុមពនូវេសៀវេភែដលបេរមឱយែផនកសសនកតូលីក មនគមពីរកនុងរគឹសដសសន
េទៀតផង។ ដូចជករបញជ ក់របស់េលកឃីង ហុកឌី ថ េនចុងសតវតសទី១៩ និង
េដមសតវតសទី២០ េលកសងឃកតូលិកជនជតិបរងំែដលមនេឈម ះថ េគដុង 
(Guesdon) បនេធវករចត់ែចងេបះពុមពេសៀវេភេផសងៗជភសែខមរេនបណណ គ
បលង់នូរ ី(Plon-nourrit) េនទីរកុងប៉រសីរបេទសបរងំ (ឃីង ហុកឌី ២០០៧:២៣)។  

េសៀវេភែដលបនេធវករេបះពុមពផសយេនេពលេនះមនចំណងេជងដូច
ខងេរកមេនះ (ឃីង ហុកឌី ២០០៣:១៤៨-១៥០)៖ 
-គំនូរែខមរេដយចបប់បុរណ  -សុភសិត 
-ចបប់រកម    -ចបប់កូនេច 
-ចបប់រកមសរកវឡ   -ចបប់ទូនម នខលួន 
-ចបប់រជសមភ រ    -ចបប់រសី 
-ចបប់េករ ដ©កល    -ចបប់ថមី 
-ចបប់បពិរតមហរជ   -ចបប់របេយជន៍ជន 
-ចបប់ៃរតេនតិ    -ចបប់សួសដី 
-រពលឹងមស (ជកំណពយ)        -េរឿងេសកេសមនិងសរកិ(ជកំណពយ) 
-េរឿងេចកែងកប (ជេរឿងេរពង)  -េរឿងកុមរបងបអូន      (ជេរឿងេរពង) 
-េរឿងេចបយកដ ំង (ជេរឿងេរពង)  -េរឿងកូនេលកបណឌិ ត  (ជេរឿងេរពង) 
-េរឿងមដ យពិត ឪពុកពិត រសីពិត (ជេរឿងេរពង)  
-េរឿងមេយង (ជេរឿងេរពង)  -េរឿងកដ ន់ជប់អនទ ក់ (ជេរឿងេរពង) 
-េរឿងេចរកពត (ជេរឿងេរពង)  -េរឿងរកុងសុភមិរត (ជេរឿងែលបង) 
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-េរឿងឫទធិែសន (ជេរឿងែលបង)  -េរឿងជ័យទតដ (ជេរឿងែលបង)  
-េរឿងេកហយ (ជេរឿងែលបង)  -េរឿងវរវងសសូរវងស (ជេរឿងែលបង) 
-េរឿងេពរជមកុដ (ជេរឿងែលបង)  -េរឿងនងកកី (ជេរឿងែលបង) 
-េរឿងរពះចនទេគរព (ជេរឿងែលបង) -េរឿងេសដចេកមង (ជេរឿងែលបង)  
-េរឿងនងវណ (ជេរឿងែលបង)  -េរឿងបុញញសសិរស (ជេរឿងែលបង) 
-េរឿងរពះចិនដកុមរ (ជេរឿងែលបង)  -េសៀវេភរជស័ពទ រពះរគូសងឃរជ 
-េលបកេលកតមផលូវេទរសុកបរងំែសសេនទីតំងតុេនរកុងប៉រសីេដយ 
សុន េឌៀបឆន ំ១៩០០ 
-ែផនទីរសុកែខមរជភសែខមរ 
-េសៀវេភបេណដ ជធម៌េយសូ៊ 
-េសៀវេភធម៌សូរតជធម៌េយសូ៊ ។ 
 េបតមករេលកេឡងជបនដេទៀតរបស់េលក ឃីង ហុកឌី បនឱយដឹងថ ករ
េបះពុមពផសយជភសែខមរេនបរេទសេរកពីទីរកុងប៉រសី េគក៏េឃញមនករេបះ
ពុមពេនទីរកុងហុងកុងផងែដរ ែដលករេបះពុមពផសយេនទីេនះេធវេឡងេដយពួក
អនកផសពវផសយសសនរគឹសដ។ េរកយមកេទៀតេទបមនេនៃរពនគរ េហយចុង
េរកយបនធល យមកដល់ទីរកុងភនំេពញ (ឃីង ហុកឌី ២០០៣:១៥០)។ េនេពល
វតដមនៃនេរងពុមពជភសែខមរេកតមនេនកមពុជេនះ េទបេគអចេធវករេបះពុមព
េសៀវេភជភសែខមរេនកនុងរសុកេដយផទ ល់ែតមដង ក៏បុ៉ែនដរល់ករេបះពុមពទំង
េនះរតូវសថិតេនេរកមកររគប់រគងពីសំណក់អណពយបលបរំង េហយេសរ ី
ភពៃនករេបះពុមពេទៀតេសត ក៏មិនទន់មនសភពទូលំទូលយេនេឡយែដរ។ 
េយងេឃញថេសៀវេភែដលេគេបះពុមពផសយជភសែខមរ េលកដំបូងេគេនកមពុជ
េនឆន ំ១៩០៨ មនចំណងេជងថ “បណដ ំតមស”។ ករេបះពុមពេនះអចដំេណ រករ
េទបន ក៏េដយមនករជួយរជុមែរជងពីសំណក់េលក អេដម៉ ឡឺែកលរ េហយ
េសៀវេភេនះេទៀតេសតជេសៀវេភរបវតដិសរសដែដលមនខលឹមសរបេរមឱយពួក
អណពយបលបរំងែដរ េទបេគអនុញតឱយេបះពុមពផសយ (ឃីង ហុកឌី 
២០០៣:១៥០)។  
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េបេទះបីជមនបេចចកេទសទំេនបែផនកេបះពុមពបនចូលមករសុកែខមរយ៉ង
ណក៏េដយ ក៏ករេបះពុមពផសយរតូវបនេគចត់ទុកថមិនសូវមនសរៈសំខន់ខល ំង
េនេឡយេទ។ ជក់ែសដងេនមុនឆន ំ១៩២០ ករេបះពុមពផសយេសៀវេភធម៌ែតងែត
មនករជំទស់តវ៉របឆំងពីសំណក់រពះសងឃែដលរបកន់នូវលកខណៈរបៃពណី
និយម េរពះថករេបះពុមពអតថបទពីកនុងគមពីរមកជេសៀវេភ ែតងរតូវបនេគេចទថ
ជករបេងកតធម៌ថមីរបសចកពីរបៃពណីទំេនៀមទមល ប់ និងខុសែបលកពីធម៌េនេលសលឹក
រតឹ ែដលជធម៌របកបេដយលកខណៈសកក រៈបូជជងធម៌ែដលេគេបះពុមពេនេល
រកដសេសៀវេភ។ មយ៉ងេទៀត ធម៌ទំងឡយណែដលេគបនេបះពុមពេនេល
េសៀវេភមិនរតូវបនេគយកេទបេរងៀនេឡយ (ឃីង ហុកឌី ២០០៣:១៥១)។  
េនរតង់ចំណុចេនះ អនករសី ខលូត ធីត ក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ បេចចកេទសថមីមន
ឥទធិពលតិចតួចណស់េទេលវបបធម៌ែខមរ េដយសរែតមនករជំទស់ពីសំណក់
រពះសងឃ និងចស់រពឹទធ ចរយែខមរ ែដលេនរបកន់គំនិតរកសនិយម េហយេនែត
យល់ថធម៌ទំងឡយែដលេគចរេនេលសលឹករតឹ ឬ រកំងគមពីរេផសងៗ មនលកខណៈ
ជទីសកក រៈបូជ ផទុយពីអវីែដលបេចចកេទសថមីបនេធវេនេលរកដស (ខលូត ធីត 
១៩៩៩:៦០)។  

េលសពីេនះេទេទៀត ករេបះពុមពេសៀវេភក៏មនករលំបកផងែដរ េរពះថ
រល់ករេបះពុមពេសៀវេភធម៌វន័ិយទំងឡយរតូវឆលងកត់ករយល់រពម និងអនុញត
ពីសំណក់ភគីែខមរ និងខងបរំងជមុនសិន។ ដូចមនករបញជ ក់របស់សេមដច
សងឃរជ ហួត តត ែដលបនេលកេឡងពីរករលំបកកនុងករេបះពុមពផសយ
េសៀវេភធម៌វន័ិយខងពុទធសសន គឺមិនមនភពងយរសួលេនះេទ។ េដយេន
កនុងសម័យេនះ មុននឹងេគេធវករេបះពុមពេសៀវេភធម៌វន័ិយណមួយេគរតូវែតសំុ
ករអនុញតពីសេមដចសងឃនយកទំងពីរគណៈ និងពីកុងសីយ៍េសនបតីជមុនសិន។ 
េបមនករអនុញតេទបេគេបះពុមព ែតេបគម នករអនុញតេគមិនអចេបះពុមព
បនេទ (ហួត តត ១៩៩៣:៥១)។  

លុះរយៈកលេរកយមកេទៀត េទបករេបះពុមពផសយេសៀវេភធម៌វន័ិយ
ទំងឡយរបស់រពះពុទធសសនអចដំេណ រករបនលអ កតដ េនះក៏េដយសរែតកិចច
ខិតខំរបឹងែរបងរបស់សេមដចសងឃរជ ហួត តត និងសេមដចសងឃរជ ជួន ណត 
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ែដរ។  េនកលេនះរពះអងគទំងពីរ កលរទង់េនជរពះភិកខុេនេឡយ មនឱកស
បនេទសិកសភសសំរសកឹតេនទីរកុងហណូយ។ កនុងសិកសេនទីេនះរពះអងគទំង 
ពីរបនសិកសជមួយេលក លវី ហវីណូត៍ េហយបនេឆលៀតជរមបដល់េលក លវី 
ហវីណូត៍ អំពីករលំបកកនុងករេបះពុមពេសៀវេភេនកមពុជ េហយរពះអងគទំងពីរ
ក៏បនេសនឱយេលក លវី ហវីណូត៍ ជួយសរមួលដល់ករេបះពុមពេសៀវេភេនកមពុជែដរ 
េរពះថេនមនេសៀវេភជេរចនែដលមិនទន់េធវករេបះពុមព។ បនទ ប់ពីដឹងពី
បញហ េនះ េលក លវី ហវីណូត៍ ក៏បនជួយសរមួលដល់ករេបះពុមពេនេពលែដល
េលកអេញជ ញមករបេទសកមពុជ េដយសរែតករសរមួលេនះេហយ េទបេធវឱយករ
េបះពុមពេនកមពុជមនដំេណ រករេទបនរសួល រឯីរកុមែដលរបកន់លកខណៈ
របៃពណីនិយមក៏ែលងហ៊នរបឆំងេទៀតែដរ (ហួត តត ១៩៩៣:៥២-៥៣)។  
 ដូចេនះេគអចនិយយបនថ េនកនុងសម័យអណពយបលបរំង ពួក
បរំងបននំចូលនូវបេចចកវទិយថមីខងែផនកេបះពុមពមកកមពុជតំងពីេនកនុងចុង
សតវតសទី១៩េមល៉ះ េហយពុមពអកសរជភសែខមរក៏មនតំពីេពលេនះមកែដរ ែតអជញ
ធរបរងំេរបសរមប់ែតកិចចកររបស់ខលួនែតបុ៉េណណ ះ។ មយ៉ងេទៀតេបមនករេបះពុមព
េសៀវេភឯកសរណមួយេនះ ក៏រតូវមនករជួយអនដរគមន៍ពីពួកបរងំែដរ  េហយ
េសៀវេភេនះក៏រតូវែតមនខលឹមសរបរមីឱយមេនគមន៍អណពយបលរបស់ខលួនែថម
េទៀតេទបេគេបះពុមពផសយឱយ។ ជក់ែសដងសេមដចសងឃរជ ហួត តត បនគូស
បញជ ក់ថ កនុងសម័យអណពយបលបរំងរបេទសកមពុជរតូវសថិតេនេរកម
អំណចៃនពួកបរងំ េរពះបរងំជអនកឧបតថមភ។ ដូចេនះរល់ករ សេរមចេធវអវីៗ
េផសងៗ រតូវសថិតេនកនុងអំណចបរងំទំងអស់ េហយរជករែខមរពំុមនអំណចកនុង
ករសេរមចចិតដេដយខលួនឯងេឡយ (ហួត តត ១៩៩៣:៥៣)។ 

ខខខខ. . . . ករេបះពុមពផសយែផនកសរព័ត៌មនករេបះពុមពផសយែផនកសរព័ត៌មនករេបះពុមពផសយែផនកសរព័ត៌មនករេបះពុមពផសយែផនកសរព័ត៌មន    រពឹតដិបរតរពឹតដិបរតរពឹតដិបរតរពឹតដិបរត    និងទសសនវដដីនិងទសសនវដដីនិងទសសនវដដីនិងទសសនវដដី 
តមពិតេទែផនកសរព័ត៌មនជភសបរំង គឺមនមុនករេបះពុមពផសយ

សរព័ត៌មនជភសែខមរេទេទៀត េរពះថពួកអណពយបលបរំងបនេធវករ
េបះពុមពផសយនូវអតថបទ និងរពឹតដិបរតផលូវករេផសងៗជភសបរងំសដីពីឥណឌូ ចិន 
េហយក៏មនទុកទំព័រខលះេដមបីនិយយពីរបេទសកមពុជែដរ ែតករេបះពុមពទំងេនះ គឺ
េធវេឡងេនរកុងហណូយ និងេនរកុងៃរពនគរឯេណះ (ឃីង ហុកឌី ២០០៧:២២)។   



 18

េរកយេពលែដលមនករេបះពុមពផសយេសៀវេភជភសែខមរេនកនុង
របេទសកមពុជជេលកដំបូងេនឆន ំ១៩០៨ េគសេងកតេឃញថេនឆន ំបនដបនទ ប់មក 
គឺេរកយឆន ំ១៩១០ េរងពុមពឯកជនជេរចនរតូវបនបេងកតេឡងជបនដបនទ ប់េនកនុង
របេទស េហយជពិេសសេនឆន ំ១៩១១ ជដំណក់កលែដលរបេទសកមពុជអច
បេងកតនូវរពឹតដិបរតជភសែខមរ ែដលមនចំណងេជងថ “រជកិចចរជករ” រពឹតដិបរត
េនះយកគំរូ ពី រ ពឹតដិ បរតផលូ វកររបស់ពួកអណពយបលបរំង (ឃីង ហុកឌី 
២០០៧:២៣)។ េនេពលេរកយមកេទៀត េពលែដលករេបះពុមពរតូវបនេគទទួល
សគ ល់ និងែលងមនករជំទស់របឆំងតេទេទៀតេហយេនះទសសនវដដីដៃទៗេទៀត 
ក៏ចប់េផដមេលចរបូរងេឡងជបនដបនទ ប់ដូចែដលេលក ឃីង ហុកឌី បនេរៀបរប់ថ 
មនទសសនវដដីបឋមសិកសបឋមភូមិបរងំែខមរេនឆន ំ១៩២៥ ទសសនវដដីរសុកែខមរឆន ំ
១៩២៧ ែដលបនចុះផសយនូវអតថបទជេរឿងេរពងននមន េរឿងសុភទនសយ
ជេដម (ឃីង ហុកឌី ២០០៣:១៤៧)។ ជមួយគន េនះែដរ ទសសនវដដីកមពុជសុរយិ
ក៏រតូវបនបេងកតេឡងេដយវទិយសថ នពុទធសសនបណឌិ តយេនឆន ំ១៩២៦ េហយេន
កនុងទសសនវដដី េនះេទៀតេសតេគបនចុះផសយនូវរបេលមេលកដំបូងៗមួយ
ជំពូកមដងៗ ដូចជេរឿងទឹកទេនលសបរបស់េលក គឹម ហក់ េនឆន ំ១៩៤១ 
េរឿងបិសចេសនហ របស់េលក ញុ៉ក ែថម េនឆន ំ១៩៤២ និងេរឿងកុលបៃប៉លិន 
េនឆន ំ១៩៤៣។ េនេរកយមកេទៀតពុទធសសនបណឌិ តយបនេបះពុមពទសសនវដដី
រូបភពែដលមនចំណងេជងថ “ររតីៃថងេសរ”៍ (ឃីង ហុកឌី ២០០៣:១៥៥)។ 
ទនទឹមនឹងកររកីចេរមនែផនកទសសនវដដីជភសែខមរេនះ កែសតែដលបនេបះពុមព
ជភសបរំងចប់តំងពីចុងសតវតសទី១៩មក ក៏កន់ែតមនកររកីលូតលស់
ផុសផុលខល ំងផងែដរ េរពះថមនជនជតិបរងំែដលមករស់េនេលដីកមពុជក៏មន
ចំនួនេរចន គឺេកនពីចំនួន៥០០នក់កនុងចុងសតវតសទី១៩ េកនដល់ចំនួន ១០០០នក់
េនកនុងឆន ំ១៩៣០ េហយរបជជនែខមរែដលេចះភសបរងំក៏មនចំនួនេកនេឡង
ផងែដរ។ លកខណៈទំងអស់េនះេហយែដលបនជំរុញឱយកែសតបរងំកន់ែតរកីដុះ
ដលេឡងេទៀត (ឃីង ហុកឌី ២០០៣:១៥៤)។   

េរកពីករេចញផសយនូវកែសតបរំង េគក៏េឃញមនករេចញផសយនូវ
កែសតនេយបយែដលរបឆំងេទនឹងពួកអណនិគមនិយម និងេសដចនិយម
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េទៀតផង េនះគឺកែសត “នគរវតដ” ែដលចប់កំេណ តេឡងេនចុងឆន ំ១៩៣៦។ ែតករ
រស់េរៀនមនជីវៃិនកែសត និងទសសនវដដី រពឹតដិបរតេផសងៗជភសែខមរកដី ឬជភស
បរេទសកដីរតូវបត់បង់េទវញិេនកំឡុងេពលៃនសរងគ មេលកេលកទី២ ១៩៣៩-
១៩៤៥។ េទះជយ៉ងណកដី ក៏ទសសនវដដីកមពុជសុរយិេនែតមនជីវតិគង់វងសជបនដ
េទៀតដែដលទំងមុនសរងគ មេលក និងេរកយសរងគ មេលក។  

េពលេនះែដរ ក៏េគេឃញមនវតដមនៃនទសសនវដដីថមីមួយេទៀតែដលមន
ចំណងេជងថ ទសសនវដដី “រគូបេរងៀន” រតូវបនេគបេងកតេឡងេនកនុងឆន ំ១៩៤៦ និង
មនកែសត “មតុភូមិ” ែដលចប់កំេណ តេឡងេនឆន ំ១៩៥២ េហយមនេលក សឹង 
ភឹកថ ជចងហវ ង (ឃីង ហុកឌី ២០០៣:១៥៦)។ ែតេបតមករអះអងរបស់េលក 
លី ធមេតង វញិបនឱយេយងដឹងថ ពីឆន ំ១៩៤៩ ដល់ឆន ំ១៩៥១ ករេបះពុមព
េសៀវេភេនកមពុជមិនសូវមនកររកីចេរមនខល ំងេនះេទ គឺមនភពយឺតយ៉វណស់ 
បុ៉ែនដផទុយេទវញិករេបះពុមពផសយែផនកសរព័ត៌មន គឺរកីចេរមនខល ំង និងបនេធវករ
េចញផសយបនយ៉ងេរចន (លី ធមេតង ១៩៦០:២០៣)។ េនះបញជ ក់ ឱយេឃញថ
េនេពលេរកយសរងគ មេលកេលកទី២ ករេបះពុមពផសយែផនកសរព័ត៌មនបនរស់
េរៀនមនជីវតិេឡងវញិ និងមនកររកីចេរមនេរចនជងករេបះពុមពែផនកេសៀវេភ
របេលមេលកេផសងៗ។             

គគគគ. . . . រគឹះសថ នេបះពុមពផសយរគឹះសថ នេបះពុមពផសយរគឹះសថ នេបះពុមពផសយរគឹះសថ នេបះពុមពផសយ  

េនេដមសតវតសទី២០ េគសេងកតេឃញថរគឹះសថ នេបះពុមពផសយមិនទន់
មនកររកីលូតលស់េនេឡយេនះេទ េរពះេគេឃញមនែតវទិយសថ នពុទធសសន
បណឌិ តយមួយែតបុ៉េណណ ះែដលេដរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករេបះពុមពផសពវផសយទំង
អតថបទជភសែខមរ និងភសបរេទស។ ពុទធសសនបណឌិ តយជវទិយសថ នមួយែដល
រតូវបនបេងកតេឡងេនៃថងទី២៥ ែខមករ ឆន ំ១៩៣០ េដយមនទីតំងេនជមួយ
រពះរជបណណ ល័យ េហយេនកនុងឆន ំ១៩៤៣ រពះរជបណណ ល័យរតូវបត់បង់េឈម ះ
េដមរបស់ខលួន េគក៏បនេរបនមថមីជំនួសវញិ គឺមននមថ ពុទធសសនបណឌិ តយ
េនះឯង េដយមនអនករសី សុ៊យហសន ករបឺុែឡស ជអគគេលខធិករេលកទី១។ 
ករេធវកំែណទរមង់េនះ គឺេដមបីផសរភជ ប់ពុទធសសនបណឌិ តយ ជមួយរពះរជ
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បណណ ល័យ ទីបំផុតេនឆន ំ១៩៤៣ បនកល យេទជ “បណណ ល័យៃនវទិយសថ ន
ពុទធសសនបណឌិ តយ” (ពុទធសសនបណឌិ តយ ២០០៥:៣៤)។  

េបតមករបញជ ក់របស់េលក ឃីង ហុកឌី វទិយសថ នពុទធសសនបណឌិ តយ 
មនតួនទីសំខន់កនុងករេបះពុមពផសយនូវអតថបទែដលមនតៃមលចំេពះវបបធម៌ែខមរ
ជេរចន។ មិនរតឹមែតបុ៉េណណ ះេទ េនកនុងវទិយសថ នេនះក៏មនរគឹះសថ នមួយចំនួនដូច
ជវទិយល័យរពះសុររមិត សកលវទិយល័យរពះសីហនុ បណណ ល័យធំមួយ និង
បណណ គរមួយែថមេទៀតផង ែដលមិនរតឹមែតជកែនលងេបះពុមពផសយបុ៉េណណ ះេទ ែត
ែថមទំងជកែនលងសរមប់ផទុក និងរកសនូវេសៀវេភចបប់កបួនជេរចនែថមេទៀតផង 
(ឃីង ហុកឌី ២០០៧:២៨)។  

ទនទឹមនឹងកររកីចេរមនៃនករេបះពុមពេនវទិយសថ នពុទធសសនបណឌិ តយ ករ
េបះពុមពេនតមបណណ គរឯកជនក៏មនសកមមភពរបស់ខលួនែដរ េដយេគេឃញមន
េនទីរកុងភនំេពញ និងេខតដសំខន់ៗខលះដូចជេនេខតដបត់ដំបង និងេនេខតដកំពង់
ចមតំងពីឆន ំ១៩៥០។ ជក់ែសដងេនកនុងេខតដកំពង់ចមមនគូសវ មីភរយិមួយគូ គឺ
េលក លីវូអុង និងអនករសីសុ៊យេហៀង បនបេងកតបណណ គរ និងរគឹះសថ នេបះពុមព
ផសយែដលមនេឈម ះថ េខមរៈបណណ គរ (ឃីង ហុកឌី ២០០៧:២៨) ។ ទនទឹមនឹង
េនះែដរ េលក លី ធមេតង បនេលកេឡងថ ចប់ពីឆន ំ១៩៥២ ដល់ឆន ំ១៩៥៦ 
ចលនអកសរសរសដ ែខមរមនកររ ីកលូតលស់េឡងតមរយៈរបេលមេលក 
ទសសនវដដី េរឿងេលខ ន ឬេសៀវេភរទឹសដីេផសងៗ េហយក៏មនអនកនិពនធេរចនេទៀតផង 
ែដរែដលរបឡងរបែជងគន េបះពុមពសន ៃដរបស់ខលួន ក៏បុ៉ែនដមនករខវះខតទីកែនលង
ផសពវផសយលក់េសៀវេភ េរពះថបណណ គរមិនទន់មនរគប់រគន់េនេឡយ។ 
រឯីេរងពុមពេទៀតេសតក៏ពំុសូវសមបូរេនេឡយែដរ (លី ធមេតង ១៩៦០ 
២០៦:២០៧)។  

េនឆន ំ១៩៥២ បណណ គរេនះបនេធវករេបះពុមពេសៀវេភជេលកដំបូង 
បនចំនួនរបំចំណងេជងែតកនុងរយៈេពលមួយែខបុ៉េណណ ះ េហយេសៀវេភដំបូង 
ែដលបនេបះពុមពេនះគឺជរបេលមេលករបស់អនករសី សុ៊យ េហៀង មនចំណង
េជងថ “វសនៃននងណរគី”។ េនកនុងឆន ំដែដលេនះក៏មនរបេលមេលកមួយ
េផសងេទៀតមនចំណងេជងថ “គូសងមិតដ រទុសដមិតដ” របស់អនករសី សូសិទធិ ែដលបន 
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េបះពុមពេនបណណ គរអនករសី សុ៊យ េហៀង ែដរ េដយករេបះពុមពេនះមនករជួយ
េរជមែរជងពីសំណក់េលក លី ធមេតង ែដលរតូវជកមួយមច ស់បណណ គរ។ មិន
រតឹមែតបុ៉េណណ ះេលក រមឹ គីន ក៏បនេចញផសយសន ៃដរបេលមេលក របស់ខលួន
ចំនួនពីរែដលចុះផសយេនកនុងទសសនវដដីររតីៃថងេសរ ៍ មនចំណងេជងថ េមលដួង
រពះរច័នទ  និងេរឿងនងសុមភវ ី(ឃីង ហុកឌី ២០០៧:២៨)។       

ដូចេនះេយងសេងកតេឃញថ េរងពុមព និងរគឹះសថ នសរមប់េធវករេបះពុមព
ផសយកនុងរបេទសកមពុជនេដមសតវតសទី២០ មិនទន់មនកររកីចេរមនខល ំងេន
េឡយេទ េគេឃញមនែតេរងពុមពវទិយសថ នពុទធសសនបណឌិ តយមួយបុ៉េណណ ះែដល
េនែតបនដអតថិភពរបស់ខលួនដែដល េហយេរងពុមពឯកជនែដលេកតមនថមីមនេនែត
ទីរកុងភនំេពញ និងតមបណដ េខតដធំៗែតបុ៉េណណ ះ េនះក៏េដយសរែតមុខរបរេបះពុមព 
គឺជរបរថមីមួយែដលមិនទន់មនករេពញនិយមេនេឡយេទ។ ែតេទះជយ៉ង
េនះក៏េដយក៏ករេបះពុមពសន ៃដេផសងៗេនែតមនដំេណ រករេទមុខឥតឈប់ឈរ 
េហយករេចញផសយនូវេសៀវេភថមីៗក៏មនជបនដបនទ ប់ែដរ។ រឯីពុមពអកសរែខមរ 
សរមប់ពុមពអតថបទ ឬឯកសរជភសែខមរេនះគឺមនេរកយពុមពអកសរបរំង េហយ
រល់ករេបះពុមពផសយសុទធរតូវមនករអនុញញ តពីខងបរងំែដរ េបេគអនុញញ តេទប
អចេបះពុមពបន។  

២.២. ទិដឋភពៃនករេរបរបសភ់សែខមរ 
២.២.១. អកសរែខមរ 
ចប់តំងពីសម័យអងគរមក អកខរកមមភសែខមរែដលមនេនកនុងរបេទសែខមរ 

បនពឹងែផអកេទេលករសិកស និងអតថបទផសពវផសយខងសសន។ ចំែណកេនកនុង
សម័យអណនិគមបរំង ភពេចះអន និងេចះសរេសរភសែខមរសថិតេនកនុងករ
រគប់រគងៃនរពះសងឃសឹងែតទំងរសុង (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៨៦-១៨៧)។ 

ចប់តំងពីេពលែដលមនករកេកតៃនសំេណរអកសរែខមរមករហូតដល់អកសរ
ែបបបចចុបបននេនះ អកសរែខមរមនករវវិតត៩ែបបរចួមកេហយ េហយែដល អកសរែខមរែបប
ទី៩គឺេនកនុងសតវតសរ១៍៨ ជអកសរែបបមហសិលចរកឹអងគរកនុងឆន ំ១៧០២ ៃនគ.ស. 
(លង ហប់អន ១៩៦៧:១៧)។ េនកនុងសម័យអណពយបលបរំងករបេរងៀន
អកសរែខមរមនបនតតមរយៈវតតអរម និងករបេរងៀនេនកនុងសលទំេនបែបបបរំង
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ែដលបនបេងកតេឡងេនឆន ំ១៨៧៣ ែដលជករផដួចេផដមគំនិតរបស់រពះបទនេរតតម 
(ឃឹន សុខ ២០០៧:២១)។ េនេរកមកររតួតរតបរងំ បរងំបនពយយមផល ស់បដូរ 
វបបធម៌ អរយិធម៌ែខមរសូមបីែតអកសររបស់ែខមរក៏បរំងចង់លុបបំបត់េចលែដរ។ ជក់
ែសដងេនកនុងឆន ំ១៩៤៣ េលកេរសីុ៉ដង់បរំងែសសថមីេឈម ះ ហស៊ក េហគ េតយរ ៍
(Georges Gautier) បនរបកសអំពីបំណងរបស់គត់ចង់យកអកសរឡតំងមកេរប
ជំនួសអកសរែខមរ ែដលេចញមកពីអកសរឥណឌ ៃនមជឈិមសម័យ។ េនេពលេនះ េលក 
ហស៊ក េសែដស គឺជអនកេរៀបចំករបែមលងតួអកសរែខមរ េដយេរបតួអកសរឡតំង 
(េហថអកសររ ៉ូម៉នីេហស ឬកុកងឺែខមរ)។ គំរូែដលេគបេងកតេឡងបងហ ញថ របព័នធេនះ
មនសំេឡងអនដូចភសនិយយែខមរលអណស់។ េលក េហគ េតយរ ៍និងសហេសវកិ
យល់េឃញថ ករែកទរមង់េនះ គឺជករេបះជំហនមួយេទរក “ទំេនបនិយម” 
ែដលេមលេទដូចជរបករលអមួយយ៉ងជក់ចបស់។ េនកនុងកូនេសៀវេភពនយល់អំពី
ករែកទរមង់េនះ េលក េហគ េតយរ ៍ បននិយយវយរបហរថ “អកបបកិរយិរបស់
របេទសកមពុជចំេពះពិភពេលកដូចជហួសសម័យ” េហយបនេរបៀបេធៀបភស
ែខមររបដូចេទនឹង “េខអវកញច ស់”។ ករបែនថមវកយសពទបរងំែសសេទកនុងភស
ែខមរកនុងករេរបកុកងឺែខមរ េលក េហគ េតយរ ៍ គិតថ នឹងអចជួយេធវឱយែបបែផនគំនិត
របស់របជររសតែខមរបនរបេសរេឡង។ េដយេលកឧទហរណ៍មួយអំពីរ ៉ូមំុង
ភវូបនីយកមមកនុងរបេទសទួរគី ែតមិននិយយអំពីអវីចំេពះរ ៉ូមំុងភវូបនីយកមមេន
របេទសយួន េលក េហគ េតយរ ៍ទំនងជមនជំេនឿជក់ថ របសិទធភពៃនករែកទរមង់
េនះគឺជសវ័យរបតយកសភពដូចគន នឹងភពជពនងៃន “ចិតតគំនិតរបស់ែខមរ” (េដវឌិ 
ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៩៧)។  

េបេមលេទេលបំណងរបស់េលក េហគ េតយរ ៍បងហ ញថ បរងំហក់ចង់លុប
បំបត់អកសរសរសដែខមរ េហយជំនួសមកវញិេដយវបបធម៌របស់បរំងែដលេគធល ប់
បនអនុវតដវធីិែបបេនះរួចេទេហយេនរបេទសេវៀតណម។ បរងំបនេរបរបស់
រគប់វធីិកនុងេគលបំណងចង់លុបបំបត់អកសរសរសដែខមរ េដយបេរងៀនឱយកូនែខមរ 
សអប់វបបធម៌របស់ខលួន គឺតមរយៈករបេងកតនូវសលបរំងជេដម (ខឹម សំឱរ 
១៩៥៦:៧៣)។ ក៏បុ៉ែនដេបេទះជបរំងមនបំណងចង់បំបត់េចលវបបធម៌ែខមរ 
អរយធម៌ែខមរ ជពិេសសវស័ិយអកសរសរសដ និងភសែខមរ យ៉ងណក៏េដយក៏បរងំ 
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មិនអចេធវេទបនដូចេនរបេទសេវៀតណមេនះែដរ េរពះែខមរមនទីវតដអរម និង 
រពះសងឃែដលជរគឹះដ៏រងឹមំតមជួយគំពរវស័ិយេនះឱយបនដអតថិភពេលទឹកដីរបស់
ខលួនដែដល។ េហតុេនះេហយបនជសរងគ មឆ័រតេកតមនេឡងេនឆន ំ១៩៤៥។ េន
កនុងចលនេនះមនអនកចូលរួមរបមណជ ២០០០ នក់ ែដលេនកនុងេនះមនរពះ
សងឃ៥០០អងគ រទង់បនកន់ឆ័រតេរពងរពតេធវបតុកមមេនភនំេពញេដមបីរបឆំងនឹង
បរងំែដលមនបំណងលុបបំបត់អកសរែខមរ និងកររេំលភជិះជន់េផសងៗេទៀត(សូរ 
េអឿ ២០០៤:១៩០)។ 

េយងសេងកតេឃញថ េនសម័យអណពយបលបរងំ រពះសងឃមនតួនទី
សំខន់ណស់កនុងករែថរកស អភិរកស និងអភិវឌឍវស័ិយអកសរសរសតែខមរ។ តមរយៈ
សរងគ មឆ័រតេនះ ែខមរអចករពរមិនឱយអកសរែខមរបត់បង់ និងបនតរហូតមកលទល់
សពវៃថងេនះ។ 

២.២.២. ករេរបរបសភ់សែខមរ 
ទនទឹមនឹងេពលែដលអកសរែខមររង់នូវករចង់លុបបំបត់ពីសំណក់អណពយប

លបរំងេនះ ភសែខមរក៏រងនូវផលប៉ះពល់ពីសំណក់ពួកអណពយបលបរំង
ែដរ។ េនដំណក់កលេដមសតវតសទី២០ ភសែខមរមិនសូវមនកររកីចេរមនបុ៉នម ន
េនះេទ េរពះថេនេពលេនះភសបរងំរតូវបនេគយកេទេរបរបស់ជភសផលូវ
ករ ជពិេសសេនកនុងរបព័នធអប់រនំសម័យេនះភសបរំងរតូវបនេលកតេមកង
យ៉ងខល ំង (ឆយ យីហ៊ង ២០០១:២៥)។ ដូចគន េនះែដរ េលក ឃឹន សុខ (២០០៧
:២២) ក៏បនេលកេឡងពីករែលងវវិតតេទមុខៃនពកយែខមរ ឃល ែខមរ និងករនិយម
និយយភសបរំងជំនួសភសែខមរេនកនុងរសទប់ៃនអនកេចះដឹង េរពះេគេរបែត
ភសបរំង និងឱយតៃមលេទេលែតអនកេចះនិយយភសបរំង។ ជក់ែសដងេនកនុង
រពះបរមរជវងំេនកនុងដំណក់កលេនះ ភសបរំងរតូវបនេគេរបជផលូវករកនុង
ករទំនក់ទំនងែផនករដឋបល រហូតមនេពលមួយេនះរពះបទនេរតតមបនហម
របមមិនឱយនរណមន ក់សនទនជភសបរងំេនកនុងរជវងំេឡយ ករហមេនះេធវ
េឡង៣ែខមុនេពលរពះអងគសុគតេនឆន ំ១៩៤១ េដយសរែតបរំងមិនបនករពរ
ទឹកដីែខមរ េធវឱយេខតតែខមរមួយចំនួនបត់បង់េទរបេទសេសៀម (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ 
២០០៩:១៩៥)។ នេយបយអណនិគមនបរងំ បនកំណត់យកភសបរងំជផលូវ
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ករេនកនុងរសុកែខមរ េនេលវស័ិយរដឋបល និងវស័ិយវបបធម៌ េធវឱយករេរបរបស់
ភសែខមរេនេរបរតឹមែតកនុងរងវង់រគួសរ េហយកនុងចំេណមរបជពលរដឋបុ៉េណណ ះ 
(ឃឹន សុខ ២០០៧:៣៣)។ េលសពីេនះេទេទៀតេទះបីជលិខិតសន មមួយចំនួន
ែដលសរេសរជភសែខមរកដីក៏មនករេរជៀតចូលៃនពកយៃនភសបរំងមួយចំនួន
េនកនុងេនះែដរ។ ជក់ែសដងលិខិតរបស់រពះអងគមច ស់កសរតី ម៉លិក បនចុះកល
បរេិចឆទជភសបរំង “ រកុងភនេមពញ ៃថង៧᧩ ៤ ឆន ំឆលូ វ សបស័កស រតូវនឹងៃថង២០ 
េហវវេីយរ ឆន ំ ១៩២៦ ...ខញុំបនទទួលបូលលឺតំង ...” ជេដម។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ េនកនុង
អតថបទសរព័ត៌មនក៏មនករចុះកលបរេិចឆទជែខមរ និងជបរងំជមួយគន ែដរ ទំព័រ
ទី២-ផសយពីសមគមសុធរស េលខ១០៧ ផលូវហសសកន េចញរល់ៃថង េលកែត
ៃថងអទិតយ-ៃថង ៨ ឧកតូប ១៩៤៥ (កមពុជ ឆន ំទី១ េលខ១៦៣ ១៩៤៥ទំព័រទី២)។   

កកកក. . . . ករចងរកងវចននុរកមែខមរករចងរកងវចននុរកមែខមរករចងរកងវចននុរកមែខមរករចងរកងវចននុរកមែខមរ    
មុននឹងមនករឈនេទដល់ករេបះពុមពវចននុរកមែខមរែដលេលចជរបូរង

េឡងចំនួនពីរភគ គឺភគទី១េនឆន ំ១៩៣៨ និងភគទី២េនឆន ំ១៩៤៣ មនភព
ចរមូងចរមស់មួយចំនួនបនេកតេឡងទក់ទងេទនឹងអកខរវរិុទធែខមរ។ ជក់ែសដងេន
ៃថងទី៤ ែខកញញ  ឆន ំ១៩១៥ មនគណៈកមមករមួយដឹកនំេដយេលក េពរជ បុ៉ណណ 
មនមុខងរជរដឋមរនតីរកសួងសិកសសធរណៈេលកទទួលបនទុកេរៀបចំវចននុរកម
ែខមរ។ គណៈកមមករេរៀបចំវចននុរកមមនសមជិក១៨រូប កនុងេនះមនរពះរជវងស
នុវងស២អងគ រដឋមរនតី ឬតំនងរដឋមរនតី៤រូប អនកចបប់១រូប អនករបជញរជបណឌិ ត៤រូប និង
រពះសងឃ៤អងគ គណៈកមមករេនះមនករចូលរួមពីបរេទសមួយរូបគឺេលក សឺេដស 
ែដលជចងហវ ងសលបរំងចុងបូព៌ែតេលកបនជួយែតេពលដំបូង។ លុះមក
ដល់ឆន ំ១៩២១ គណៈកមមករេនះបនេបះពុមពេសៀវេភសិកសមួយកបលែដលមន
ចំណងេជងថ ចបប់េរៀនឆ័ប េនកនុងេសៀវេភេនះេគេឃញមនករេរបអកខរវរិុទធ
ែបលកេដយមនបែនថមសញញ ថមីពីរ គឺ អឌឍចនទ ◌៝ ែដលអចអនជ [អ] ឬ[អ៊] េហយនិង
សញញ មួយេទៀតគឺ ◌័ សរមប់បញជ ក់ពីពយងគសំេឡងខលី (ឃឹន សុខ ២០០៧:២៣)។ 
េបតមករបញជ ក់របស់េលក ឃឹន សុខ (២០០៧:២៣-២៤) េនេពលេនះ
េវយយករណ៍ែខមរគឺមនសញញ រគប់រគន់សរមប់កត់រតពកយែខមរ និងពកយែដលខចីមក
ពីភសបឡី ឬសំរសកឹត។ 
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បនទ ប់ពីមនករផសពវផសយេសៀវេភថមី មនមតិរះិគន់ជេរចនរហូតេទដល់
មនករេកះរបជំុពីសំណក់ដំណងអណនិគមបរំង េនៃថងទី២២ ែខកញញ  
ឆន ំ១៩២៤។ េរកយមកមនករសេរមចឱយេរបសញញ ថមីទំងពីរ គឺអឌឍចនទ ◌៝ និង
សំេយគសញញ  ◌័ រតូវបនអនុវតតជផលូវករកនុងេសៀវេភសិកស ទសសនវដដីបឋមសិកស 
បឋមភូមិបរងំែខមរ និងកនុងទសសនវដដីកមពុជសុរយិ។ តមេសចកដីពនយល់របស់ េលក 
ឃឹន សុខ (២០០៧:២៤-២៥) សញញ អឌឍចនទ ◌៝ ែដលេរបដក់េលពយញជ នៈណែដល
េគអនេដយបេញច ញរសៈបងកប់ ែតករអនុតតមិនបនេពញេលញេទេពលខលះក៏ដក់ 
េពលខលះក៏មិនមនដក់ ដូចជមនឧទហរណ៍ លអ៝លអ៝លអ៝លអ៝ “សអ ត” និងពកយ រប៝រប៝រប៝រប៝ក៝ក៝ក៝ក៝បបបប “មន” 
(កមពុជសុរយិ ឆន ំ១៩២៦ េលខ១ ទំព័រ៦១)។ ចំេពះសញញ សំេយគ ◌័ េរបដក់េល
ពយញជ នៈពីរសមគ ល់ថពយងគខលី  ដូចជពកយ ណ័ស ណ័ស ណ័ស ណ័ស (រតូវនឹងពកយ ណស់ សពវៃថង) 
សគ័ល សគ័ល សគ័ល សគ័ល (រតូវនឹងពកយ សគ ល់ សពវៃថង) (កមពុជសុរយិ ឆន ំ១៩២៦ េលខ១ ទំព័រទី១៥)។ 

បនទ ប់ពីមនករេចញផសយនូវទសសនវដដីបឋមសិកសបឋមភូមិបរំង-ែខមរ 
ែដលមនេរបសញញ ខងេលេនះ មនរពះអងគមច ស់កសរតី ម៉លិក រទង់ជបុរតីរបស់
រពះបទនេរតតម មនភពេងឿងឆងល់ជខល ំងរហូតបនសរេសរសំបុរតមួយេន
ៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ១៩២៦ េដមបីតវ៉េទនឹងអណនិគមបរំង។ េនកនុងេសចកដី
សំបុរតេនះ រទង់បនេលកពីកររះិគន់ចំេពះករេរបសញញ ថមីែដលេធវឱយមនភព
លំបកដល់អនកជំនន់ថមី  េរពះថអនករបជញពីមុនេគេរប េរគឿងឧបតថមភពយញជ នៈ
(វណណយុតតិ) សរមប់ជួយសរមួលដល់កររបកបខយល់អកសរមិនដួលតមខយល់សំេឡង
ភសអនករសុក គឺរសបតមសំេឡងភស (ឃឹន សុខ ២០០៧:២៥-២៦)។ 

បនទ ប់ពីមនករតវ៉ពីរពះអងគមច ស់កសរតី ម៉លិក មកក៏មនកររបជំុេរកម
អធិបតីៃនឧកញ៉ចរកី េពរជ បុ៉ណណ រដឋមរនតីរកសួងសិកសសធរណៈ ែដលេធវេឡង
េនៃថងទី៨ ែខកញញ  ឆន ំ១៩២៦ េដមបីពិនិតយសញញ វណណយុតតិទំងអស់ែដលបនសេរមច
េហយេឡងវញិ។ តមរយៈកិចចរបជំុេនះ េគក៏បនសេរមចលុបសញញ អឌឍចនទ ◌៝ 
េចលេដយសរមនអនកមិនចូលចិតតេរចន។ ែតទនទឹមនឹងេនះែដរ កររបជំុក៏សេរមច
ទុកនូវអកសរ អ អ អ អ សរមប់កត់រតសូរសំេឡង [អ] ដូចជពកយ ដីសអ[ដីស] កកអ [កក] 
តអេទ [តេទ]ជេដម។ ជមួយគន េនះែដរ កររបជំុក៏បនសេរមចទុកនិងេរបសញញ
មួយចំនួនដូចជ៖ 
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១. ៃម៉ឯក (◌់) រតូវេរបកនុងពកយដូចជ បក់ របក់ វស់ ទស់។ 
២. សំេយគសញញ  (◌័) េរបកនុងពកយមកពីបឡី និងសំរសកឹតដូចជ វន័ិយ 

សម័យ ។ល។ 
៣. ទណឌ ឃដ ឬបដិេសធ (◌៍) េរបកនុងពកយដូចជ របេយជន៍ អរមមណ៍។ 
៤. មូសិកទនត (◌៉) េរបសរមប់ែកសំេឡង [ប] េទ [ប៉]។ 
៥. វសិជជនីយ ឬវសិគ៌ៈ (◌ះ) េរបកនុងពកយដូចជ េទះ េនះ ផទះ។ 
៦. រតីសពទ (◌៊) េរបសរមប់ែកសំេឡងពយញជ នៈដូចជ [ប] េទ [ប៊]។ 
៧. កកបទ (◌៎) េរបសរមប់សមគ ល់សំេឡងតូចដូចច ទំុហ៎ូ៊។ល។ 
៨. របទ (◌៌) េរបកនុងពកយដូចជ ធម៌ ព៌រ។ 
៩. អសដ សពទ (◌៏) េរបេលតួអកសរដូចជ៖ ក៏ ដ៏។ 
១០. េគមូត  ៚ សរមប់ខណឌ បញច ប់វគគ ឬជំពូក។ 
េសចកដីសេរមចរបស់អងគរបជំុេនះបនទទួលករយល់រពមពីរកុមរបឹកសរដឋមរនតី 

េនៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ំ១៩២៧ េរកមអធិបតីភពរបស់េលក ឡឺផុល (A. Le Fol) 
តំណងៃនអណនិគមបរងំរបចំកមពុជ េហយនឹងករឡយរពះហសថេលខយល់
រពមពីរពះបទមុនីវងស (ឃឹន សុខ ២០០៧:២៧)។ ចប់តំងពីឆន ំ១៩២៧ មករពះរគូ 
ជួន ណត បនទទួលបនទុកពិនិតយេសចកដីពនយល់ទំងអស់កនុងវចននុរកម េហយនិង
េរៀបចំេបះពុមពសរមប់េលកទី១។ វចននុរកមែខមរែដលមនពីរភគរតូវបនេគ
េបះពុមពជបនតបនទ ប់េនកនុងឆន ំ១៩៣៨ សរមប់ភគទី១ និងេនឆន ំ១៩៤៣ សរមប់
ភគទី២(ឃឹន សុខ ២០០៧:២៨)។  

ខខខខ....    ករបេងកតពកយថមីករបេងកតពកយថមីករបេងកតពកយថមីករបេងកតពកយថមី    
----    របវតតិៃនករបេងកតពកយថមីរបវតតិៃនករបេងកតពកយថមីរបវតតិៃនករបេងកតពកយថមីរបវតតិៃនករបេងកតពកយថមី    
កនុងអំឡុងេពលៃនកររគប់រគងៃនពួកបរំងមកេលរបេទសកមពុជ េបេទះបី

ជបរំងបនកំណត់យកភសបរំងមកេរបជភសផលូវករកនុងវស័ិយរដឋបល 
និងវបបធម៌កដី  ក៏បនពយយមបេងកតពកយថមីមួយចំនួនេដមបីសងេទនឹងករខចីពកយ
បរងំទំងរសុងផងែដរកនុងករយកេទេរបរបស់កនុងវស័ិយរដឋបល និងករសិកស។ 
េនេពលេនះ េគបនបេងកតគណៈកមមករវបបធម៌មួយេឡង គឺកនុងឆន ំ១៩២៦ េដមបី
បេងកតពកយយកមកេរបកនុងវស័ិយខងេល។ គណៈកមមករវបបធម៌េនះមនសមជិក
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ចំនួន១៥រូប ជរពះសងឃ ឬអចរយែដលេចញពីសលបឡីជន់ខពស់េនភនំេពញ គឺ
មនលកខណៈរសេដៀងគន េទនឹងគណៈកមមករេរៀបចំវចននុរកមែដរ ែដលមនអនក
របជញរជបណឌិ ត និងរពះសងឃ សុទធសឹងជសរសត ចរយេនសលបឡីជន់ខពស់។  
េហតុេនះេហយបនជពកយថមីែដលេគបេងកតេឡង តមរយៈគណៈកមមករវបបធម៌កដី 
ឬពកយបេងកតេនកនុងវចននុរកមកដីសុទធែតយកមកពីបឡី ពីសំរសកឹត េហយនិង
អតថបទខលះេនកនុងវចននុរកមជប់ទក់ទងនឹងរពះពុទធសសនេទៀតផង (ឃឹន សុខ 
២០០៧:២៨-៣៣)។ 

សមមិទធិផលែដលបនរបសូរតេចញពីគណៈកមមករវបបធម៌មនពកយជេរចន
កនុងេនះមននម១៨៣២ មនកិរយិសពទចំនួន៧៧ (សទទ នុរកមបរំង-ែខមរ 
១៩៥០)។ េនេពលេនះេទះបីជពកយបេងកតថមីមនេរចនយ៉ងណក៏េដយក៏របជ
ពលរដឋែខមរមនករលំបកកនុងករយកេទេរបរបស់ មនន័យថយកេទេរបមិនេកត 
ពីេរពះពកយែដលបេងកតថមីទំងេនះជពកយថមីមកពីបឡី-សំរសកឹតែដលជភសមួយ
គម នទក់ទងនឹងភសែខមរេយងេសះ េហយមយ៉ងេទៀតពកយថមីទំងេនះរតូវអនេទ
តមែបបៃនភសបឡី សំរសកឹតេទៀតផង។ េនះសបញជ ក់ថ ករបេងកតពកយថមីគឺ
បេងកតរគន់ែតឲយបនបេងកតបុ៉េណណ ះ (ឃឹន សុខ ២០០៧:៣៣)។ 

- វធីិសរសតៃនករបេងកតពកយថមីវធីិសរសតៃនករបេងកតពកយថមីវធីិសរសតៃនករបេងកតពកយថមីវធីិសរសតៃនករបេងកតពកយថមី    
កនុងករបេងកតពកយថមី  គណៈកមមករវបបធម៌ បនេរបនូវវធីិសរសតចំនួន៤ 

សំខន់ៗេដមបីបេងកតពកយេរបរបស់ (ឈឹម ទូច ???:១១២-១១៣)។ 
១១១១. . . . បនលបនលបនលបនល យន័យៃនពកយែខមយន័យៃនពកយែខមយន័យៃនពកយែខមយន័យៃនពកយែខមរែដលមនរចួេហយរែដលមនរចួេហយរែដលមនរចួេហយរែដលមនរចួេហយសរមសរមសរមសរមប់សគ ល់អវីែដលមនប់សគ ល់អវីែដលមនប់សគ ល់អវីែដលមនប់សគ ល់អវីែដលមនលំនំលំនំលំនំលំនំ

ដូចដូចដូចដូចគន  គឺេរបវធីិដូចគន ។គន  គឺេរបវធីិដូចគន ។គន  គឺេរបវធីិដូចគន ។គន  គឺេរបវធីិដូចគន ។    
ឧទហរណ៍៖ - ចំពួយ សរមប់ពកយបរងំ “Robinet” គឺកបលម៉សីុនទឹក។ 
 - ហិប  សរមប់ពកយបរងំ “Caisse de trésorerie” 

 ក៏បុ៉ែនតគណៈកមមករេនះែបបជមិនទទួលយកនូវពកយែដលរបជជនរគប់
ជន់ថន ក់ទូេទេរបដូចជពកយ ឡន រេទះេភលង ែខសលួស េទ។ េគែបរជយកពកយពី
បឡីសំរសកឹតមកជំនួសពកយទំងេនះវញិ េដយបនេរបពកយ រថយនត [ឡន] 
អយសម័យយន [រេទះេភលង] ទូរេលខ[ែខសលួស]។ 
 ២២២២....    វធីិរកសពកយបរងំែដលេគេរបជទូេទេហយវធីិរកសពកយបរងំែដលេគេរបជទូេទេហយវធីិរកសពកយបរងំែដលេគេរបជទូេទេហយវធីិរកសពកយបរងំែដលេគេរបជទូេទេហយ        
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 ឧទហរណ៍៖ - បូ៉លីស (បូ៉លិស) មកពីពកយបរងំ “Police”។ 
   - សីុវលិ មកពីពកយបរងំ “Civil ”។ 
   - កុងសុ៊ល មកពីពកយបរងំ “Consul”។ 

េបតមករបញជ ក់ ពកយទំងេនះគឺមនេរបរបស់េរចនេនកនុងរសទប់របជ
ជនធមមត េហយក៏មិនមនេរចនែដរ រអីនកែដលេចះបឡីែតងចង់ជំនួសពកយទំងេនះ
ជពកយបឡី។ 

៣៣៣៣. . . . វធីិបេងកតពកយថមីេដយចមលងយកន័វធីិបេងកតពកយថមីេដយចមលងយកន័វធីិបេងកតពកយថមីេដយចមលងយកន័វធីិបេងកតពកយថមីេដយចមលងយកន័យពីពកយបរងំយពីពកយបរងំយពីពកយបរងំយពីពកយបរងំ    
ចលនេនះគឺេដយសរែតអនករបជញែដលេចះភសបឡី ឬសំរសកឹតមិនចង់

េរបពកយកមចីពីបរេទសទំងរសុង ដូចេនះបនជេគេរបវធីិចមលងន័យេដមបីបេងកត
ពកយ។ 

ឧទហរណ៍៖  
- សរចរ មកពី សរៈ (ខលឹម ករសំខន់) + ចរ (រតច់ េដរ) ឱយរតូវនឹងពកយ

បរងំ “Circulaire”។ 
- ទូរទសសន៍ មកពីពកយបឡី ទូរ (ឆង យ) + ទសសន (ករេឃញ) សរមប់ពកយ

បរងំ “Television”។  
- កកបទរកហម មកពីពកយបឡី កក (ែកអក) + បទ (េជង) + រកហម 

សរមប់ពកយបរងំ “Croix-rouge”។ 
៤៤៤៤. . . . វធីិបេងកតពកយេដយេរបបចឆិមបទវធីិបេងកតពកយេដយេរបបចឆិមបទវធីិបេងកតពកយេដយេរបបចឆិមបទវធីិបេងកតពកយេដយេរបបចឆិមបទពីបឡីពីបឡីពីបឡីពីបឡី----សំរសកឹតសំរសកឹតសំរសកឹតសំរសកឹត    
េនកនុងពកយបរងំ ពកយមួយេគអចបដូរបចឆិមបទេដមបីបេងកតពកយមួយេផសង

េទៀតដូចជពកយថ Social (សងគម) េគបែនថមបចឆិមបទ -isme េទជ Socialisme 
(សងគមនិយម) ឬបែនថមបចឆិបទ -iste េដមបីបេងកតេទជពកយថ Socialiste (អនកសងគម
និយម)។ េនេពលេឃញភសបរំងមនែបបេនះ ចំែណកភសែខមរអត់មនេនះ 
គណៈកមមករវបបធម៌បនសេរមចេរបបចឆិមបទរបស់ភសបឡី សំរសកឹត មកជំនួស
វញិ។ ជក់ែសដងដូចមនឧទហរណ៍ខងេរកមេនះ៖ 

- ភព ភព ភព ភព  ជពកយសំរសកឹតែដលមនន័យថ៖ ែបប ែបបបទ លំនំ ឫកព ទរមង់ 
សណឋ ន។ េគយកពកយេនះមកផគុំជមួយនឹង េបកខ (សមលឹង ប៉ងរបថន ) េដមបីឱយបន
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ពកយ េបកខភព រតូវនឹងពកយបរថំ “Candidature” ដក់ពកយរបឡង ដក់ពកយរបកួត
របែជង។ 

- ជន ជន ជន ជន ជពកយសំរសកឹត មនន័យថ “មនុសស”។ េបកខជន “មនន័យថ មនុសស
ែដលដក់ពកយចូលរបកួតរបែជង” រតូវនឹងពកយបរងំ “Candidat” ។ 

- និយម និយម និយម និយម ជពកយសំរសកឹត មនន័យថ “េសចកដីកំណត់ ធមមត ធមមជតិ”។ េគផគុំ
ជមួយនឹងពកយ សងគម បនជសងគមនិយម រតូវនឹងពកយបរងំ “Socialisme” គំនិត
នេយបយសងគមនិយម។ 

ទំងេនះជវធីិែដលគណៈកមមករវបបធម៌េរបេដមបីបេងកតពកយទំងពកយែខមរថមី 
ទំងពកយែដលខចីពីបរងំ និងពកយែដលចមលងន័យពីបរងំ។ 

២.២.៣. ករសេងកតតមរយៈអតថបទេបះពុមពផសយ 
កកកក. . . . អកខរវរិទុធអកខរវរិទុធអកខរវរិទុធអកខរវរិទុធ    
តមរយៈអតថបទែដលបនេបះពុមពផសយេនកនុងអំឡុងេពលៃនកររតួតរត

របស់បរងំេយងសេងកតេឃញថ កនុងេដមសតវតសរទី៍២០ អតថបទែដលេបះពុមពមន
អកខរវរិុទធមួយចំនួនធំខុសែបលកពីសម័យបចចុបបនន េហយសូមបីែតពកយដែដល ក៏មន
អកខរវរិុទធខុសគន ពីពីរេទបីែដរ។ េយងអចទញលកខណៈៃនអកខរវរិុទធែខមរតមរយៈ
អតថបទែដលេបះពុមពកនុងអំឡុងកររតួតរតរបស់បរងំបនដូចតេទ៖ 

កកកក....១១១១. . . . ករេរបវណណករេរបវណណករេរបវណណករេរបវណណយុតតិយុតតិយុតតិយុតតិ    
---- រសសសញញ  ឬបនតក់ (◌់) សរមប់េរបដក់ែថមេលតួរបកបៃនពកយែដលេកត

េឡងពីរសៈ “អអអអ”””” និងរសៈ “អអអអ”””” េហយកត់ស័ពទែវងឲយេទជខលីែដលរតូវអនេលឿន
រហ័ស។ ឧទហរណ៍ ៖ កតកតកតកត    = = = = ស័ពទស័ពទស័ពទស័ពទែវងែវងែវងែវង, , , , កត់កត់កត់កត់    = = = = ស័ពទស័ពទស័ពទស័ពទខលី។ខលី។ខលី។ខលី។    ចំេពះពកយទំងឡយណ 
ែដលកល យមកពីភសបឡី ឬសំរសកឹត មិនរតូវេរបសញញ  ((((◌់◌◌់់◌់)))) េនះេឡយ ដូចជពកយ 
បទបទបទបទ    សពសពសពសព    ភពភពភពភព    កុសលកុសលកុសលកុសល    ផលផលផលផល    កិចចកលកិចចកលកិចចកលកិចចកល    ធនធនធនធនធនធនធនធន    រសរសរសរសជតិជតិជតិជតិ    លមកលមកលមកលមក......... ពកយទំងេនះមន
សំេឡងខលីេរសចេហយតមទមល ប់អនែបបបឡី និងសំរសកឹត (េមៀច បុ៉ណណ ២០០៩)។    

េបេយងរកេឡកេមលអកខរវរិុទធែដលមនេនកនុងអតថបទបណដ ំតមស េយង
េឃញថ ករេរបរសសសញញ  ឬបនតក់ េនះគឺេរបកនុងន័យេធវឱយសូរែវងមកជខលីែដរដូច

ជ ដបំដបំដបំដបំន់ន់ន់ន់    មិនទ ន់មិនទ ន់មិនទ ន់មិនទ ន់    សឌ ប់សឌ ប់សឌ ប់សឌ ប់    រហ៍ស់រហ៍ស់រហ៍ស់រហ៍ស់...។ ក៏បុ៉ែនត េគក៏េឃញមនករេរបសញញ ដែដលេនះ
ចំេពះករេធវឱយសូរែវងេទជខលីៃនពកយែដលមនរបភពពីបឡី សំរសកឹតែដរ ដូចជ
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 អកុសល់អកុសល់អកុសល់អកុសល់    សបបរស់សបបរស់សបបរស់សបបរស់    ទព់ទព់ទព់ទព់    នពភ់ស័កសនពភ់ស័កសនពភ់ស័កសនពភ់ស័កស    េសមនស់សេសមនស់សេសមនស់សេសមនស់ស    ពំុសពវ់ពុំសពវ់ពុំសពវ់ពុំសពវ់    កបថ់កបថ់កបថ់កបថ់    របពនធ់របពនធ់របពនធ់របពនធ់...ែដល
េនះហក់ដូចជខុសែបលកពីករកំណត់ៃនសម័យេរកយមកេទៀត។    

- ទណឌ ឃត ឬបដិេសធ (◌៍) វណណយុតតិេនះមនរូបសណឋ នដូចសក់េលខ“៩៩៩៩”””” 
ែដលេគេរបេដមបីដក់េលអកសរពយញជ នៈណែដលេគមិនអន បុ៉ែនតេគរតូវែតរកសទុក
ពយញជ នៈេនះជចំបច់កនុងន័យរកសអកខរវរិុទធរបស់ពកយ និងជេរគឿងសមគ ល់ជតិ
ស័ពទរបស់ពកយ។ ឧទហរណ៍៖ ទូរទសសន៍ទូរទសសន៍ទូរទសសន៍ទូរទសសន៍    របេយជន៍របេយជន៍របេយជន៍របេយជន៍    គមនគមន៍គមនគមន៍គមនគមន៍គមនគមន៍    េគេរចនេរប
ទណឌ ឃតេលពកយកល យពីបឡី និងសំរសកឹត (េមៀច បុ៉ណណ ២០០៩)។ ដូចគន េនះែដរ 
េនកនុងអតថបទបណដ ំតមសដែដល ករេរបសញញ  ទណឌ ឃត (◌៍) គឺេដមបីបំបត់ករ

អនសូរៃនពយញជ នៈណែដលេគមិនអន ឬមិនរបកបសូរដូចជ អយូសម៍អយូសម៍អយូសម៍អយូសម៍    រសឋ៍រសឋ៍រសឋ៍រសឋ៍    អេនលហ៍អេនលហ៍អេនលហ៍អេនលហ៍    
ជត,ជត,ជត,ជត,    ទេនលរេ៍ពទេនលរេ៍ពទេនលរេ៍ពទេនលរេ៍ព    បុនយ ៍បុនយ ៍បុនយ ៍បុនយ ៍   សសន៍សសន៍សសន៍សសន៍     សសន៍រគិះសត ងំសសន៍រគិះសត ងំសសន៍រគិះសត ងំសសន៍រគិះសត ងំ    អស់បុនយ ៍អស់បុនយ ៍អស់បុនយ ៍អស់បុនយ ៍   េរគយ ៍េរគយ ៍េរគយ ៍េរគយ ៍   ពករសឋ៍ពករសឋ៍ពករសឋ៍ពករសឋ៍     ពិត៍យពិត៍យពិត៍យពិត៍យ    មតឋ៍មតឋ៍មតឋ៍មតឋ៍    
េលកយ ៍េលកយ ៍េលកយ ៍េលកយ ៍   បភំលឺហ៍បភំលឺហ៍បភំលឺហ៍បភំលឺហ៍    រគូែពធយ ៍រគូែពធយ ៍រគូែពធយ ៍រគូែពធយ.៍...........។ 

- យុគលពិនទុ(◌ៈ) ឬេហថ “ ចុចពីរ ” ក៏បន ជសញញ ែដលេគេរបវណណយុតតិ
េនះសរមប់ដក់េនចុងពកយមនកំេណ តពីបឡី ឬសំរសកឹត ែដលមនសូរ “អក់អក់អក់អក់”””” ឬ 
“អ៊ក់” ដូចជ េលភៈេលភៈេលភៈេលភៈ    េមហៈេមហៈេមហៈេមហៈ    េទសៈេទសៈេទសៈេទសៈ... (េមៀច បុ៉ណណ ២០០៩)។ ផទុយេទវញិេយង
មិនេឃញមនេគេរបសញញ េនះ ដូចជេនកនុងអតថបទបណដ ំតមសែដលេបះពុមព
ផសយកនុងឆន ំ១៩០៨ សរមប់ដក់េនចុងពកយែដលមនកំេណ តពីបឡី ឬសំរសកឹតេទ 

ែតេគែបរជេឃញមនករេរបសញញ រសៈ (◌ះ) ជំនួសវញិ ដូចជពកយ សមណះជីសមណះជីសមណះជីសមណះជី    
អសនះរពះអសនះរពះអសនះរពះអសនះរពះ    ពហះណះពហះណះពហះណះពហះណះ...។    

- រតីស័ពទ ( ◌៊) ជសញញ សរមប់ដក់េលពយញជ នៈ ៤ តួ ជពយញជ នៈសូរ [អ] 
បបបប សសសស    ហហហហ    អអអអ ឲយេទជសូរ [អ៊] វញិ ប៊ប៊ប៊ប៊    ស៊ស៊ស៊ស៊    ហ៊ហ៊ហ៊ហ៊    អ៊អ៊អ៊អ៊    (េមៀច បុ៉ណណ ២០០៩)។ ។ ។ ។ តមរយៈ

អតថបទែដលេយងមនគឺេឃញមនេរបែតេនេលពយញជ នៈ ហ ដូចជ េសហុ៊យ 
រពះែកវហវ៊ ...។ បុ៉ែនតមិនែមនមនន័យថេនសម័យេនះេរបែតេនេលពយញជ នៈ ហ 
មួយេនះេទ េរពះេយងែផអកេលែតអតថបទែតមួយបុ៉េណណ ះ។ 

- សំេយគសញញ  (◌័) រតូវបនេគេរបសរមប់លេមអៀងស័ពទរបស់ពកយកល យមក
ពីភសបឡី ឬសំរសកឹត ដូចជ៖ ភយភយភយភយ    > > > > ភ័យភ័យភ័យភ័យ និងេរបេលពកយែខមរខលះ ែដលមន
សំេឡងេសទររសៈ “អអអអ”””” និងរសៈ “អអអអ”””” េដមបីឲយមនសូរសំេឡងមួយរតូវចំនឹងសំេឡង



 31

ពិតៃនពកយដូចជ ញ័រ ជ័រ ទំព័រ... (េមៀច បុ៉ណណ ២០០៩)។ េបរកេឡកេមលអតថបទ
ែដលេយងយកមកេធវករសិកស េយងេឃញថ ◌័ មនេរបសរមប់េធវឱយសូរេសទរ (អ) 
និង (អ) ផដួលសូរតមសំេឡងៃនពកយទំងជពកយែដលមនរបភពពីបឡី សំរសកឹត 

េដមបីឱយរតូវនឹងសូរតមរែបបែខមរដូចជ ស័រតូវស័រតូវស័រតូវស័រតូវ    ស័រតស័រតស័រតស័រត    អនិចចក័មមអនិចចក័មមអនិចចក័មមអនិចចក័មម    ក័មពីរក័មពីរក័មពីរក័មពីរ    រកុងក័មពូជធិបឌីរកុងក័មពូជធិបឌីរកុងក័មពូជធិបឌីរកុងក័មពូជធិបឌី    
បថមក័មមបថមក័មមបថមក័មមបថមក័មម    អ័កសរចែំណះអ័កសរចែំណះអ័កសរចែំណះអ័កសរចែំណះ............។ បុ៉ែនតេបេយងេមលពកយែដលមនេរប ◌័◌◌័័◌័ េពលេនះ េន
េពលបចចុបបននេគមិនេរប ◌័◌◌័័◌័ ដូចេពលេនះេឡយ ដូចជ សរតូវ សរសត  អនិចចកមម សរតូវ សរសត  អនិចចកមម សរតូវ សរសត  អនិចចកមម សរតូវ សរសត  អនិចចកមម 
រកុងកមពុជធិបតី បឋមកមម អកសរចំេណះរកុងកមពុជធិបតី បឋមកមម អកសរចំេណះរកុងកមពុជធិបតី បឋមកមម អកសរចំេណះរកុងកមពុជធិបតី បឋមកមម អកសរចំេណះ។ 

-    អសត  (◌៏) វណណយុតតិេនះ គឺមនរទង់ទយជេលខ ៨៨៨៨ បុ៉ែនតបរងួញឲយតូចេដមបី
ងយយកមកដក់េលពយញជ នៈ “ កកកក ”””” និង “ ដដដដ ”””” ែដលជនិបតស័ពទ។ ឧទហរណ៍ ៖ ខញុំ
ក៏េទ អនកក៏េទ...។ េរកពីេនះេគេរបេលខអសត  សរមប់ដក់េលពកយឧទនស័ពទខលះ
ជពកយភញ ក់ េសងច រេំភប... ឱហន៏ ន៎ុះហន៏ (េមៀច បុ៉ណណ ២០០៩)។ េបេធៀបនឹងករ
ស««រេសរេនេពលេនះ ករេរប  ◌៏ គឺេរប េនេលតួពយញជ នៈេលសពី ក ក ក ក និង ដ ដ ដ ដ 
េទេទៀត គឺេគេរបេលពយញជ នៈេដមបីអនសូរតួៃនពយញជ នៈេនះេពលែដលមិនរបកប

ជមួយនឹងរសៈ ឬមិនែមនជពយញជ នៈចុងពយងគ ដូចជ ត៏ៗេទត៏ៗេទត៏ៗេទត៏ៗេទ    ដ៏រ៉បដ៏រ៉បដ៏រ៉បដ៏រ៉ប    ន៏ណន៏ណន៏ណន៏ណ    រវល់៏រវល់៏រវល់៏រវល់៏    
របូ៏តរបូ៏តរបូ៏តរបូ៏ត    រ ៏រ ៏រ ៏រហ៏ស់ហស់ហស់ហស់    ប៏េទមកប៏េទមកប៏េទមកប៏េទមក។ 

- មូសិកទនត ឬេធមញកណតុ រ “ ◌៉ ” ជសញញ េរបសរមប់សមល ប់បំែបរសំេឡង
ពយញជ នៈ៧តួ ែដលមនសំេឡង [អ៊] េទជ [អ] គឺ ងងងង    ញញញញ    បបបប    មមមម    យយយយ ររររ    វវវវ ឲយេទជសំេឡង
[អ] វញិ ង៉ង៉ង៉ង៉    ញ៉ញ៉ញ៉ញ៉    ប៉ប៉ប៉ប៉    ម៉ម៉ម៉ម៉    យ៉យ៉យ៉យ៉    រ ៉រ ៉រ ៉រ ៉   វ ៉វ ៉វ ៉វ។៉ រគន់ែតថតួ “ប” ែដលមនសំេឡង [អ] រសប់ រគន់ែត
បែនថមេដមបីលេមអៀងសូរពី បបបប េទ ប៉ប៉ប៉ប៉ បុ៉េណណ ះ(េមៀច បុ៉ណណ ២០០៩)។ ចំែណកករេរប
មូសិកទនត ◌៉ េនកនុងករសរេសរសម័យេនះ គឺេដមបីបដូរសូរពី អ៊ េទ អ ដូចគន ែដរ ដូច

ជ បល៉ យបល៉ យបល៉ យបល៉ យ    អរ៉មអរ៉មអរ៉មអរ៉ម    រសេង៉ះរសេង៉ចរសេង៉ះរសេង៉ចរសេង៉ះរសេង៉ចរសេង៉ះរសេង៉ច    របម៉ណរបម៉ណរបម៉ណរបម៉ណ    រសមុ៉ទរសមុ៉ទរសមុ៉ទរសមុ៉ទ    វនិសអនតរ៉យវនិសអនតរ៉យវនិសអនតរ៉យវនិសអនតរ៉យ    យ៉វ៉យ៉វ៉យ៉វ៉យ៉វ៉    អបបរ៉ៃជយអបបរ៉ៃជយអបបរ៉ៃជយអបបរ៉ៃជយ    
របម៉ទមគ់ងយរបម៉ទមគ់ងយរបម៉ទមគ់ងយរបម៉ទមគ់ងយ    របជញ៉របជញ៉របជញ៉របជញ៉     ែម៉លះសំមែម៉លះសំមែម៉លះសំមែម៉លះសំម    អែងវ៉ងរប់រយឆន ំអែងវ៉ងរប់រយឆន ំអែងវ៉ងរប់រយឆន ំអែងវ៉ងរប់រយឆន  ំ   រសុកបូរ៉ណែខមរេដមរសុកបូរ៉ណែខមរេដមរសុកបូរ៉ណែខមរេដមរសុកបូរ៉ណែខមរេដម។ ក៏បុ៉ែនត
េនេពលេនះេគក៏េរបរហូតដល់េទបដូរសូរៃនពយញជ នៈ នននន និង លលលល ែថមេទៀតផង ដូចជ 

កលន៉កលន៉កលន៉កលន៉     េសេសេសេសន៉ន៉ន៉ន៉    សល៉បេរងៀនសល៉បេរងៀនសល៉បេរងៀនសល៉បេរងៀន    កេលន៉ ះកេលន៉ ះកេលន៉ ះកេលន៉ ះ    ទីកែន៉លងទីកែន៉លងទីកែន៉លងទីកែន៉លង............។ 
េបេយងសេងកតេមលពីពកយែដលមនមូសិកទនតេលពយញជ នៈមួយចំនួនេនះ 

េយងអចយល់បនថ េនេពលេនះមិនទន់មនករទញសូរពយញជ នៈរវងពយញជ នៈ 
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អ៊ និង អ េនេឡយេទ ដូចជពកយ េសន អរម រសេងះរសេងច របមណ អនតរយ េសន អរម រសេងះរសេងច របមណ អនតរយ េសន អរម រសេងះរសេងច របមណ អនតរយ េសន អរម រសេងះរសេងច របមណ អនតរយ 
របមទ របជញ  អែងវង បុរណរបមទ របជញ  អែងវង បុរណរបមទ របជញ  អែងវង បុរណរបមទ របជញ  អែងវង បុរណ    ែដលបចចុបបននមិនមនសរេសរេរបមូសិកទនតេនះេទ។ 

- វសិជ៌នី (◌ះ) ឬរះមុខ េគេរបសរមប់របកបជំនួសខយល់ “ហហហហ”””” ជពកយកត់
កំបុតខលី េហយអនេដយេបកចំហមត់ដូចជ តិះ រះិ ចុះ េឈម ះ ទះ។ល។ វមនសូរ
សំេឡងរសេដៀងនឹងពកយែដលរបកបនឹងពយញជ នៈ “ស” ែដរ (េមៀច បុ៉ណណ ២០០៩)។ 
េបេធៀបនឹងអកខរវរិុទធែដលមនកនុងអតថបទ េយងេឃញថ េនេពលេនះេគមិនេរប 
វសិជ៌នីែតឯងៗេនះេទ េបេគចង់បនសូរ [អះ] គឺរតូវេរបរសៈ [◌ា] + [◌ះ] ដូចែដល

មនពកយ ខញុកំនជ ះខញុកំនជ ះខញុកំនជ ះខញុកំនជ ះ    [[[[ខញុកំនជះខញុកំនជះខញុកំនជះខញុកំនជះ]]]]    ខវ ះខវ ះខវ ះខវ ះ    [[[[ខវះខវះខវះខវះ]]]]    ខល ះខល ះខល ះខល ះ    [[[[ខលះខលះខលះខលះ]]]]។ 
ទនទឹមនឹងេនះែដរ េគក៏េឃញមនករេរបពយញជ នៈ ស ជំនួសឱយវសិជ៌នីផងែដរ

ដូចជមនកនុងពកយ អណិំសត៍មកអណិំសត៍មកអណិំសត៍មកអណិំសត៍មក (អណឹំះតមក)។ 
កកកក....២២២២. . . . ករេរបសញញ រសៈករេរបសញញ រសៈករេរបសញញ រសៈករេរបសញញ រសៈ    
តមរយៈអតថបទបណដ ំតមស ករេរបសញញ រសៈមួយចំនួនមនករខុសែបលក

ពីសម័យបចចុបបនន។ 
- រសៈ [◌ំ] ឬសញញ ដំេល េនេពលែដលេគេរបដក់េលពកយណេហយ គឺរតូវ

របកបនឹងពយញជ នៈ [ម] ែថមេទៀតដូចជ ធំមធំមធំមធំម    ខំមខំមខំមខំម    គុំនំមគុំនំមគុំនំមគុំនំម    ៃភយបរមំភៃភយបរមំភៃភយបរមំភៃភយបរមំភ    រពះនេរតតំមរពះនេរតតំមរពះនេរតតំមរពះនេរតតំម    
តបូងឃមុ មំតបូងឃមុ មំតបូងឃមុ មំតបូងឃមុ មំ    ែម៉លះសមំែម៉លះសមំែម៉លះសមំែម៉លះសមំ    ែថទមំែថទមំែថទមំែថទមំ    េគរុមំយ ៍េគរុមំយ ៍េគរុមំយ ៍េគរុមំយ ៍   សមំសមំសមំសមំ    េរៀបចមំេរៀបចមំេរៀបចមំេរៀបចមំ............។ ក៏បុ៉ែនតករណីេនះមិនែមនសុទធែត
ដូចគន ទំងអស់េទ ផទុយេទវញិេគេឃញមនពកយមួយចំនួនែដលេរបរសៈ ◌ំ េហយ 

មិនមនផសុំនឹងពយញជ នៈ ម ក៏មនែដរដូចជ សេំរច់សេំរច់សេំរច់សេំរច់    សដីំយសដីំយសដីំយសដីំយ    ត៍មកត៍មកត៍មកត៍មក    សំពតថ់សំពតថ់សំពតថ់សំពតថ់សំេដងសំេដងសំេដងសំេដង    
ទនិំញទនិំញទនិំញទនិំញ    ចឡំងចឡំងចឡំងចឡំង...។ 

តមរយៈពកយឧទហរណ៍ខងេលេយងេឃញថពយញជ នៈែដលមន រសៈ ◌ំ 
េហយរតូវបែនថម ម េទៀត គឺពយញជ នៈែដលេនចុងពយងគ ចំែណកពយញជ នៈេដមពយងគវញិ
កលណដក់រសៈ ◌ំ េហយ េគមិនមនបែនថមពយញជ នៈ ម េទៀតេនះេទ។ ក៏បុ៉ែនតេប
េយងេមលមកពកយខងេរកមេនះវញិែដលសថិតេនកនុងេសៀវេភដែដលេនះេយង
អចដឹងបនបែនថមេទៀតថ េនពយញជ នៈខងេដមមួយចំនួនេនេពលេរបរសៈ ◌ំ 

េហយក៏បែនថមពយញជ នៈ ម េទៀតែដរដូចជពកយ ចមំបំងចមំបំងចមំបំងចមំបំង    សេំមឌច់សេំមឌច់សេំមឌច់សេំមឌច់    ចមំង៉ យចមំង៉ យចមំង៉ យចមំង៉ យ...។ 
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- រសៈ [◌ា◌ំ] ដូចគន នឹងរសៈ [◌ំ] ែដរ ចំេពះរសៈ [◌ា◌ំ] េនេពលែដលេគេរប

ដក់េលពយញជ នៈណេហយគឺរតូវរបកបនឹងពយញជ នៈ [ម] បែនថមេទៀតដូចជ នមំនមំនមំនមំ    
បនឌ មំបនឌ មំបនឌ មំបនឌ មំ    រទមំរទមំរទមំរទមំ...។ ករេរបេនះគឺេនចំេពះពយញជ នៈែដលេនចុងពយងគ ឬពយងគេទល។ 

 ----    ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ [[[[◌ិ◌◌ិិ◌ិ]]]]    និងរសៈ និងរសៈ និងរសៈ និងរសៈ [[[[◌ី◌◌ីី◌ី]]]]    ជំនួសឱយរសៈ ជំនួសឱយរសៈ ជំនួសឱយរសៈ ជំនួសឱយរសៈ [[[[◌ឹ◌◌ឹឹ◌ឹ]]]]    
េនកនុងអតថបទដែដលក៏បនងហ ញឱយេឃញថ េនេដមសតវតសទី២០េនះករ

េរបរសៈ [◌ឹ] ហក់ដូចជមិនទន់េឃញមន គឺេគេរបរសៈ [◌ិ] ជំនួសេទវញិ។ ដូចជ

ពកយ ទិកទិកទិកទិក (ទឹក) សទិងសទិងសទិងសទិង    ((((សទឹង) ដិកដិកដិកដិក (ដឹក) បិងបិងបិងបិង (បឹង) ដណិំងដណិំងដណិំងដណិំង (ដណឹំង) ទ៏ទិងទ៏ទិងទ៏ទិងទ៏ទិង (ទទឹង) 
ពរពិទពរពិទពរពិទពរពិទ (របរពឹតត) រពិឍចរយ៍ីរពិឍចរយ៍ីរពិឍចរយ៍ីរពិឍចរយ៍ី (រពឹទធ ចរយ)ទនទិមទនទិមទនទិមទនទិម    (ទនទឹម) ពំុដិងពុំដិងពុំដិងពុំដិង    (ពំុដឹង)    អណិំសត៍មកអណិំសត៍មកអណិំសត៍មកអណិំសត៍មក    
(អណឹំះតមក) ជេដម...។ េលសពីេនះេទេទៀត េគក៏េរបរសៈ [◌ី] ជំនួសឱយរសៈ [◌ឹ] 

ែដរ ដូចជពកយ ែចះដីងែចះដីងែចះដីងែចះដីង    (េចះដឹង)។ 
 ----    ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ [[[[◌ី◌◌ីី◌ី]]]]    ជំនួសករេរបរសៈ ជំនួសករេរបរសៈ ជំនួសករេរបរសៈ ជំនួសករេរបរសៈ [[[[◌ិ◌◌ិិ◌ិ] ] ] ]     
 បែនលកៃនអកខរវរិុទធេនកនុងេពលេនះមនដូចជករេរបរសៈ [◌ី] ចំេពះពកយ

មួយចំនួនែដលេនេពលបចចុបបននេនះ ពកយទំងេនះគឺេរបជរសៈ [◌ិ]  ដូចជ នយីនយីនយីនយីយយយយ    
((((និយយនិយយនិយយនិយយ))))    រពះវហីររ៉មរពះវហីររ៉មរពះវហីររ៉មរពះវហីររ៉ម (រពះវហិរ)...។  

ែតទនទឹមនឹងេនះែដរេគក៏េឃញមនករេរបទំងរសៈ [◌ិ] ផង និងរសៈ [◌ី] ផង

ចំេពះពកយែតមួយដូចគន ជក់ែសដងពកយ ទីសទីសទីសទីស    ទិសទិសទិសទិស។ ករណីេនះក៏េកតមនផងែដរ
ចំេពះរសៈ [េ◌] ែដលពកយែតមួយដូចគន  មដងសរេសររសៈ [េ◌] មដងសរេសររសៈ 

[េ◌◌ិ] ែបបេនះដូចជពកយ េហយេហយេហយេហយ ii ii    េហយេហយេហយេហយ    េយង េយង េយង េយង េយេយេយេយ ii iiងងងង។ 
 ----    ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ ករេរបរសៈ [[[[ែ◌◌ះែ◌◌ះែ◌◌ះែ◌◌ះ]]]]    ែបបេនះេដមបជំីនួសឱយរសៈ ែបបេនះេដមបជំីនួសឱយរសៈ ែបបេនះេដមបជំីនួសឱយរសៈ ែបបេនះេដមបជំីនួសឱយរសៈ [[[[េ◌◌ះេ◌◌ះេ◌◌ះេ◌◌ះ]]]]        
 ភពែបលកៃនករេរបសញញ រសៈក៏មនផងែដរចំេពះរសៈ [េ◌◌ះ] េរពះថ
ពកយជេរចនែដលរតូវអនសូរ [េ◌◌ះ] ែតេគមិនបនសរេសររបូសញញ រសៈ [េ◌◌ះ] 

េនះេទ េគែបរជេរបសញញ មួយេផសងេទៀតគឺរសៈ [ែ◌]+[◌ះ] ដូចជ ែម៉លះែម៉លះែម៉លះែម៉លះ    ែសះែសះែសះែសះ    រែទះរែទះរែទះរែទះ    
ែចះែចះែចះែចះ    ចែំណះចែំណះចែំណះចែំណះ    ឥឡូែវ នះឥឡូែវ នះឥឡូែវ នះឥឡូែវ នះ    ែខរតរកែចះែខរតរកែចះែខរតរកែចះែខរតរកែចះ    ែចះែចះែចះែចះ    ដូែចនះដូែចនះដូែចនះដូែចនះ    េភលែឆះេភលែឆះេភលែឆះេភលែឆះ    ចែំណះចែំណះចែំណះចែំណះ    ែចះែចះែចះែចះ េលកែលងែត
ពកយ រសេង៉ះរសេង៉ចរសេង៉ះរសេង៉ចរសេង៉ះរសេង៉ចរសេង៉ះរសេង៉ច ែដលេគេរបរសៈ [េ◌◌ះ]។  
 កកកក....៣៣៣៣. . . . ករេរបពយញជ នៈរបកបជេជងករេរបពយញជ នៈរបកបជេជងករេរបពយញជ នៈរបកបជេជងករេរបពយញជ នៈរបកបជេជង 
 ----    ករេរបេជង ◌យ ជតួពយញជ នៈរបកបករេរបេជង ◌យ ជតួពយញជ នៈរបកបករេរបេជង ◌យ ជតួពយញជ នៈរបកបករេរបេជង ◌យ ជតួពយញជ នៈរបកប        
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 េបេយងេមលមកពយញជ នៈែដលសរេសរកនុងអតថបទវញិ េនះេយងេឃញថ 
ករសរេសរហក់េនមនឥទធិពលមកពីសម័យកណដ ល ែដលេយងបនេឃញតម
រយៈករេរបេជង ◌យ ជតួពយញជ នៈរបកបេនខងចុង ែដលខុសពីសម័យបចចុបបនន 
េដយសរែតតួពយញជ នៈ យ ែដលេនខងចុងគឺមិនែមនជេជងេទ។ ជក់ែសដងេយង

អចេឃញតមរយៈពកយមួយចំនួនដូចជ បល៉ យបល៉ យបល៉ យបល៉ យ    េរកយេរកយេរកយេរកយ    នយីយនយីយនយីយនយីយ    េចហវ យេចហវ យេចហវ យេចហវ យ    េហយេហយេហយេហយ    េឈល្េឈល្េឈល្េឈល្យយយយ    
មឌ យមឌ យមឌ យមឌ យ    េសវ យេសវ យេសវ យេសវ យ    ចយចយចយចយ    អនតរ៉យអនតរ៉យអនតរ៉យអនតរ៉យ    េដយសរេដយសរេដយសរេដយសរ    ទងំហល យទងំហល យទងំហល យទងំហល យ    ទូលយទូលយទូលយទូលយ    អធបយរយអធបយរយអធបយរយអធបយរយ    រជក រថវ យរជក រថវ យរជក រថវ យរជក រថវ យ    របម៉ទមគ់ងយរបម៉ទមគ់ងយរបម៉ទមគ់ងយរបម៉ទមគ់ងយ    
សុកខសបយសុកខសបយសុកខសបយសុកខសបយ    ទងំហល យទងំហល យទងំហល យទងំហល យ    ែខរតកុពំង់សវ យែខរតកុពំង់សវ យែខរតកុពំង់សវ យែខរតកុពំង់សវ យ    ចមំង៉ យចមំង៉ យចមំង៉ យចមំង៉ យ    អពុកមដ យអពុកមដ យអពុកមដ យអពុកមដ យ    កុហំយកុហំយកុហំយកុហំយ    បរយីយបរយីយបរយីយបរយីយ។  

េលសពីេនះេទេទៀត ចំេពះពកយណែដលមនផសុំជមួយរសៈ ៃ◌ ◌ី និង េ◌ 

ក៏េគភជ ប់ យ ជេជងេដមបីរបកបបែនថមេទៀតែដរដូចជមនពកយ អបបរ៉ៃជយអបបរ៉ៃជយអបបរ៉ៃជយអបបរ៉ៃជយ    
ទិសនិរតីយទិសនិរតីយទិសនិរតីយទិសនិរតីយ    សដីំយសដីំយសដីំយសដីំយ    រពះៃទយរពះៃទយរពះៃទយរពះៃទយ    ឪដុងមនៃជយឪដុងមនៃជយឪដុងមនៃជយឪដុងមនៃជយ    ឥយឥយឥយឥយ    រតីយរតីយរតីយរតីយអេធយកអធយអេធយកអធយអេធយកអធយអេធយកអធយ    ដីយដីយដីយដីយ    ពីកនុងដីយពីកនុងដីយពីកនុងដីយពីកនុងដីយ    េគយេគយេគយេគយ    ៃរសយៃរសយៃរសយៃរសយ។ 

----    ករេរបករេរបករេរបករេរបេជង ◌ឌ ជំនួសឱយេជង ◌ដ កនុងករកត់រតេជង ◌ឌ ជំនួសឱយេជង ◌ដ កនុងករកត់រតេជង ◌ឌ ជំនួសឱយេជង ◌ដ កនុងករកត់រតេជង ◌ឌ ជំនួសឱយេជង ◌ដ កនុងករកត់រត    
ករសេងកតេឃញេផសងេទៀតអំពីករេរបេជងពយញជ នៈេនះ គឺករេរបេជង

ពយញជ នៈ ឌ [◌ឌ] ជំនួសឱយ ករេរបេជងពយញជ នៈ ដ [◌ត] េដមបីកត់រតសូរពយញជ នៈ ដ។ 
េនកនុងករេរបេនះេគមិនេឃញមនករេរបសញញ សមល ប់ពីរ ◌៉ េដមបីបដូរសូរពី [អ៊] េទ 
[អ] េនះេទ ផទុយេទវញិសូរពយញជ នៈឌ ែដលជសូរ អ៊ បនបដូរសូរេទ [អ] េនេពល
េរបជេជងពយញជ នៈ ែដលេនះហក់បងហ ញពីករទញសូរៃនពយញជ នៈ [អ]។ មយ៉ងេទៀត 
ករេរបេនះរបែហលជមិនចង់ឱយមនកររចឡំរវងេជងពយញជ នៈត [◌ត] និងេជង
ពយញជ នៈដ [◌ដ] ែដលមនសណឋ នដូចគន េនេពលេរបជេជង ក៏បុ៉ែនតេគែបរជេឃញ
ពកយមួយចំនួនេផសងេទៀតែបរជេរបេជងពយញជ នៈដ [◌ដ] ផទ ល់ែតមដងេដយមិនេរប 
េជងពយញជ នៈឌ [◌ឌ] េនះេទ។ 

ឧទហរណ៍េនះបងហ ញពីពកយែដលេរបេជងពយញជ នៈឌ [◌ឌ] ជំនួសឱយករេរប

េជងពយញជ នៈ [◌ដ] ដូចមនពកយ សឌ ប់សឌ ប់សឌ ប់សឌ ប់    អត៌ថេសច់កឌីអត៌ថេសច់កឌីអត៌ថេសច់កឌីអត៌ថេសច់កឌី    េកឌ ងេកឌ ងេកឌ ងេកឌ ង    សេំមឌច់សេំមឌច់សេំមឌច់សេំមឌច់    ផឌនទ់ផឌនទ់ផឌនទ់ផឌនទ់     រកុងក័មពូជធិបឌីរកុងក័មពូជធិបឌីរកុងក័មពូជធិបឌីរកុងក័មពូជធិបឌី    
ធមឌធមឌធមឌធមឌ     ដូចេមឌច់ដូចេមឌច់ដូចេមឌច់ដូចេមឌច់    ដេនឌមដេនឌមដេនឌមដេនឌម    េសច់កឌីេសច់កឌីេសច់កឌីេសច់កឌី    សនឌ នសនឌ នសនឌ នសនឌ ន    េសឌច់េសឌច់េសឌច់េសឌច់    កនឌ ល់កនឌ ល់កនឌ ល់កនឌ ល់    មឌ យមឌ យមឌ យមឌ យ    កនឌ លកនឌ លកនឌ លកនឌ ល    បនឌ មំបនឌ មំបនឌ មំបនឌ មំ............។ 

រឯីពកយទំងបុ៉នម នេនះបងហ ញពីករមិនេរបេជងពយញជ នៈឌ [◌ឌ] េដមបជំីនួស

េជងពយញជ នៈដ [◌ដ] េឡយ ដូចជ អនតូងអនតូងអនតូងអនតូង    ែចសដែចសដែចសដែចសដ     អពុកមដ យអពុកមដ យអពុកមដ យអពុកមដ យ    រពះនេរតតមំរពះនេរតតមំរពះនេរតតមំរពះនេរតតមំ    ែផនតីែផនតីែផនតីែផនតី............។ 
តមរយៈភសតុតងេនះ បនបងហ ញឱយេយងេឃញថ     
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កកកក....៤៤៤៤. . . . ករសរេសរពយងគករសរេសរពយងគករសរេសរពយងគករសរេសរពយងគ    
េនកនុងអតថបទបណដ ំតមសដែដល េយងអចេមលេឃញពីករសរេសរ

ពកយេនកនុងអតថបទផងែដរ ែដលេនកនុងេនះេយងេឃញថ មនករសរេសរពីរែបប 
គឺសរេសរជពយងគតរមួត និងជពយងគរយ។  

----    ពយងគតរមតួពយងគតរមតួពយងគតរមតួពយងគតរមតួ    
ពយងគតរមួតែដលមនេនកនុងអតថបទេនះ ពយងគខលះគឺដូចនឹងេពលបចចុបបនន បុ៉ែនត

មនពយងគមួយចំនួនខុសពីបចចុបបនន េដយសរែតេគសរេសរជពយងគរយ។ 
ពកយែដលសរេសរតរមួតពយងគេនេពលេនះ េហយបនតរហូតដល់បចចុបបនន

មនដូចជ បនឌ មំបនឌ មំបនឌ មំបនឌ មំ    (បណដ )ំ    កនឌ លកនឌ លកនឌ លកនឌ ល    (កណដ ល)    ចំមបំងចំមបំងចំមបំងចំមបំង    (ចមបំង)    ជនជូនជនជូនជនជូនជនជូន    (ជញជូ ន)    
សនឌ នសនឌ នសនឌ នសនឌ ន    (សណដ ន)    ដេនឌមដេនឌមដេនឌមដេនឌម    (ដេណដ ម)    បនជបនជបនជបនជ     (បញជ )    ផឌនទផឌនទផឌនទផឌនទ     (ផដនទ )ទីកែន៉លងទីកែន៉លងទីកែន៉លងទីកែន៉លង    (ទីកែនលង)    
ចមំង៉ យចមំង៉ យចមំង៉ យចមំង៉ យ    (ចមង យ)    អនតូងអនតូងអនតូងអនតូង    (អណដូ ង)    សងវ៉ តសងវ៉ តសងវ៉ តសងវ៉ ត    (សងវ ត)    អនតរ៉យអនតរ៉យអនតរ៉យអនតរ៉យ    (អនតរយ)    បុែនតបុែនតបុែនតបុែនត    (បុ៉ែនត)    
បនចូលបនចូលបនចូលបនចូល    (បញចូ ល) បនតិចបនតិចបនតិចបនតិច    (បនតិច)............។ 

ចំែណកពកយែដលសរេសរតរមួតពយងគេនេពលេនះ េហយបចចុបបននសរេសរ

ជពយងគរយវញិមនដូចជ កេលន៉ ះកេលន៉ ះកេលន៉ ះកេលន៉ ះ    (កលេណះ)    ធមឌធមឌធមឌធមឌ     (ធមមត)    មិនទ ន់មិនទ ន់មិនទ ន់មិនទ ន់    (មិនទន់)    
រគែនតរគែនតរគែនតរគែនត    (រគន់ែត)    កែនតកែនតកែនតកែនត    (កន់ែត)    មែនតមែនតមែនតមែនត    (មនែត) ឥឡូែវ នះឥឡូែវ នះឥឡូែវ នះឥឡូែវ នះ (ឥឡូវេនះ)...។  

----    ពយងគរយពយងគរយពយងគរយពយងគរយ    
ពយងគមួយចំនួនែដលពកយបចចុបបននសរេសរតរមតួ ែតេនកនុងេសៀវេភេនះែបរ

ជសរេសររយេទវញិ បន់ចូលបន់ចូលបន់ចូលបន់ចូល (បញចូ ល) កុឡំងំកុឡំងំកុឡំងំកុឡំងំ (កមល ងំ) ចឡំងចឡំងចឡំងចឡំង (ចមលង)...។ 
េយងេឃញថ េនកនុងអតថបទេនះ មនករនិយមសរេសរពយងគតរមួតេរចន

េហយករសរេសរវញិ មនពកយខលះមដងសរេសររយ មដងសរេសរតរមួត មិនមនភព
ចបស់លស់ែដលបងហ ញពីភពមិនឯកភពកនុងករសរេសរ។  

កកកក....៥៥៥៥. . . . ករកត់រតតមសំណូរករកត់រតតមសំណូរករកត់រតតមសំណូរករកត់រតតមសំណូរ    
េរកពីលកខណៈបែនលកដូចបនេលកេឡងខងេល េយងេឃញថ ករសរេសរ

េនេពលេនះហក់មិនទន់មនកបួនកំណត់ឱយបនចបស់លស់ ឬមកពីមិនទន់មន
វចននុរកមសរមប់ជកបួនខន ត់គំរូ េរពះថករសរេសរពកយខលះគឺជករកត់រតប់
តមកររបកបរបស់ខលួនែដលេចះ េដយមិនមនរកសនូវជតិសពទ ឬរបភពពកយរបស់
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ពកយទំងេនះ។ ឧទហរណ៍ពកយ េឡកេឡកេឡកេឡក    (េលខ)    ជនជូនជនជូនជនជូនជនជូន    (ជញជូ ន)    រសមុ៉ទរសមុ៉ទរសមុ៉ទរសមុ៉ទ    (សមុរទ)    
ពរពិទពរពិទពរពិទពរពិទ    (របរពឹតតិ)    បថមក័មមបថមក័មមបថមក័មមបថមក័មម    (បឋមកមម)    ដណំងដណំងដណំងដណំង    (តណំង)    រជពរជពរជពរជព    (រជប)    ែខសមខសនែខសមខសនែខសមខសនែខសមខសន    
(េកសមកសនត)    ដបំន់ដបំន់ដបំន់ដបំន់    (តបំន់)    េទពេទពេទពេទព    (េទប)    េផលកមនទល់េផលកមនទល់េផលកមនទល់េផលកមនទល់        (េផលកបេនទ រ)    បន់ចូលបន់ចូលបន់ចូលបន់ចូល    (បញចូ ល)    
រគូវរគូវរគូវរគូវ    (រគូ)    ទព់ទព់ទព់ទព់    (ទព័)    ភូមភូមភូមភូម    (ភូមិ)    រពស់សបរពស់សបរពស់សបរពស់សប    (េរពះសប)    បស់េបរបស់េបរបស់េបរបស់េបរ    (បះេបរ)...។ 

េយងេឃញថបញហ អកខរវរិុទធភសែខមរេនកនុងេដមសតវតសរទី៍២០ តមរយៈ
អតថបទបណដ ំតមសែដលេបះពុមពផសយកនុងឆន ំ១៩០៨ បនបងហ ញពីចំណុចមិន
ឯកភពជេរចកែនលងទំងករេរបរបស់វណណយុតតិសរមប់ពកយែខមរ និងពកយកមចីបឡី
សំរសកឹត ករេរបរសៈ និងពយញជ នៈេដមបីរបកបសូរក៏មិនមនលំនឹងេដយសរែតមដង
េរបែបបេនះមដងេរបែបបេនះ េហយបញហ ែដលេចទមួយេទៀតេនះគឺករសរេសរ
ពកយតមករនិយយ ឬរបកបសូររបស់ខលួនឯង។ 

ខខខខ. . . . សមពនធសមពនធសមពនធសមពនធ    
ខខខខ....១១១១. . . . ទរមង់អតថបទទរមង់អតថបទទរមង់អតថបទទរមង់អតថបទ    
េនកនុងអតថបទបណដ ំតមស (១៩០៨) បងហ ញឱយេយងេឃញនូវទរមង់សមពនធ

ៃនភសែខមរមួយចំនួនតេទ៖ 
េនែផនកេផដមេសចកដីៃនអតថបទេនះមនេរបសញញ កុកកុដេនរត ឬែភនកមន់ (៙)។ 

សញញ េនះជសញញ ែដលបុពវកវនិីពនធែខមរធល ប់េរបសរមប់ចប់េផតមសរេសរអតថបទ ឬ
េសចកតីេរឿងអវីមួយេដមបីកំណត់ទុកជចំណុចចប់េផតម។ ជពិេសសេនេពលចប់
េផតមសរេសរកំណពយេនះកវបុីរណេយងេរចនេរបសញញ  ((((៙)))) ដូេចនះ(េមៀច បុ៉ណណ 
២០០៩)។ ែតេពលបចចុបបននេនះ េយងែលងេរបសញញ េនះេដមបីសមគ ល់ករចប់េផដម
ៃនអតថបទ ឬេរឿងរ៉វអវីេទៀតេហយ។ ដូចមនឧទហរណ៍កនុងេសៀវេភបណដ ំតមស
ទំព័រ៣ “៙ ĜĦĜĦĜĦĜĦŠńОеЮěŊ йŌ₤ŠńОеЮěŊ йŌ₤ŠńОеЮěŊ йŌ₤ŠńОеЮěŊ йŌ₤    ďČ₤сŪĮЊαČũВŎч ΖŎР₤Ŋ чď₣ ďČ₤сŪĮЊαČũВŎч ΖŎР₤Ŋ чď₣ ďČ₤сŪĮЊαČũВŎч ΖŎР₤Ŋ чď₣ ďČ₤сŪĮЊαČũВŎч ΖŎР₤Ŋ чď₣ �Ơ�Ơ�Ơ�Ơăųл ŏ Ю˝Чĳ ö̋О₣Ăö еĄРĳ₤еũЋ◦ëБăųл ŏ Ю˝Чĳ ö̋О₣Ăö еĄРĳ₤еũЋ◦ëБăųл ŏ Ю˝Чĳ ö̋О₣Ăö еĄРĳ₤еũЋ◦ëБăųл ŏ Ю˝Чĳ ö̋О₣Ăö еĄРĳ₤еũЋ◦ëБ₤њ̋ ℮ ₤њ̋ ℮ ₤њ̋ ℮ ₤њ̋ ℮ 
şНŲ₤њ˝ŬĄşНŲ₤њ˝ŬĄşНŲ₤њ˝ŬĄşНŲ₤њ˝ŬĄơơ3Ơơơ3Ơơơ3Ơơơ3Ơ    ЮĀЧÐЊĳď₤њ˝ŬĄăŬе₣ ŪĳСŷЯℓĦЮΌ˝ ЮĀЧÐЊĳď₤њ˝ŬĄăŬе₣ ŪĳСŷЯℓĦЮΌ˝ ЮĀЧÐЊĳď₤њ˝ŬĄăŬе₣ ŪĳСŷЯℓĦЮΌ˝ ЮĀЧÐЊĳď₤њ˝ŬĄăŬе₣ ŪĳСŷЯℓĦЮΌ˝ ơơơơЮ◦Ьĳ Ю◦ЧĮſũŪĳСŷĕЕ₣Ăö еЮ◦Ьĳ Ю◦ЧĮſũŪĳСŷĕЕ₣Ăö еЮ◦Ьĳ Ю◦ЧĮſũŪĳСŷĕЕ₣Ăö еЮ◦Ьĳ Ю◦ЧĮſũŪĳСŷĕЕ₣Ăö е ơ�Ư� ơ�Ư� ơ�Ư� ơ�Ư� 
Яĳ₣ďĵ˝ĀĜŹ еĦЮĕй◦Н˝ όŏ˝РĕЮčЮĝυЮŪŁŏşРŲČеĦŪÐĀсýö  ĕŜБ ŎŪăĀсýö ĳєJЮĉЯĳ₣ďĵ˝ĀĜŹ еĦЮĕй◦Н˝ όŏ˝РĕЮčЮĝυЮŪŁŏşРŲČеĦŪÐĀсýö  ĕŜБ ŎŪăĀсýö ĳєJЮĉЯĳ₣ďĵ˝ĀĜŹ еĦЮĕй◦Н˝ όŏ˝РĕЮčЮĝυЮŪŁŏşРŲČеĦŪÐĀсýö  ĕŜБ ŎŪăĀсýö ĳєJЮĉЯĳ₣ďĵ˝ĀĜŹ еĦЮĕй◦Н˝ όŏ˝РĕЮčЮĝυЮŪŁŏşРŲČеĦŪÐĀсýö  ĕŜБ ŎŪăĀсýö ĳєJЮĉ    ”។ 
(តមស ១៩០៨:៣) 

េលសពីេនះេទេទៀត េនកនុងអតថបទែដលក៏េយងមិនេឃញមនករេរបសញញ
ខណឌ េនេពលបញច ប់របេយគ ឬលបះែដរ។ េបតមករពនយល់របស់េលក េមៀច 
បុ៉ណណ (២០០៩) ខណឌ  ឬខណឌ សញញ  (។) គឺេរប សរមប់រងំខំងរបេយគ ឬសងក ត់ៃន
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េសចកតីនីមួយៗឲយដច់រសឡះពីគន ។ កលណរបេយគមួយចប់េសចកតីេហយ េគ
រតូវដក់សញញ  ((((។។។។)))) េនះមុននឹងបនតេទរបេយគមួយេទៀត។ ខណឌ សញញ េធវឲយេគងយ
យល់ អចែញកេសចកតីពីរបេយគមួយេទរបេយគមួយមិនឲយរចឡំន័យនំរចបូក
របបល់។ បុ៉ែនតកលណេគរតូវបតូរគំនិតចូលេទវគគ ឬកថខណឌ ថមីេនះេគរតូវដក់
សញញ ខណឌ េទចុងបញច ប់របេយគ រួចេហយរតូវចប់សរេសរេដយចុះេទបនទ ត់ថមី។ 
ផទុយេទវញិ ពីមួយវគគេទមួយវគគ ពីមួយលបះេទមួយលបះ ពីមួយកថខណឌ  េទមួយ
កថខណឌ  អនកនិពនធអតថបទបណដ ំតមស មិនបនេរបសញញ ខណឌ េនះេទ ែដលករ
សរេសរែបបេនះេធវឱយអនកអនពិបកនឹងែញកឱយដច់នូវន័យេសចកដី ែដលេលកចង់
បងហ ញ េហយករសរេសរេនះេទៀតេសតក៏ខុសពីករសរេសរកនុងេពលបចចុបបននែដល
េយងមនេរបសញញ ខណឌ ទំងឃល  របេយគ និងកថខណឌ ។  ជក់ែសដងដូចមនកនុង
ឧទហរណ៍ខងេរកម៖ 

“ŁŲЮřЧĦЮΌЧŎΖĮН̋ Š ńОе ЮêſЧďăΐĳсЯŠŪĳŲЯ₣ſ̋  ďЯŠŪĳЯřũŁЮŵöл й ĄЊ″ŠńОеЮêſЧЮčΉſ ŏŁŲЮřЧĦЮΌЧŎΖĮН̋ Š ńОе ЮêſЧďăΐĳсЯŠŪĳŲЯ₣ſ̋  ďЯŠŪĳЯřũŁЮŵöл й ĄЊ″ŠńОеЮêſЧЮčΉſ ŏŁŲЮřЧĦЮΌЧŎΖĮН̋ Š ńОе ЮêſЧďăΐĳсЯŠŪĳŲЯ₣ſ̋  ďЯŠŪĳЯřũŁЮŵöл й ĄЊ″ŠńОеЮêſЧЮčΉſ ŏŁŲЮřЧĦЮΌЧŎΖĮН̋ Š ńОе ЮêſЧďăΐĳсЯŠŪĳŲЯ₣ſ̋  ďЯŠŪĳЯřũŁЮŵöл й ĄЊ″ŠńОеЮêſЧЮčΉſ ŏ
Ū₤О̋  ЮĜйŠ ńОеĈĕсĄБ″ŠńОе ýĳсşĤе₣ĕЊ₣ŎУĕ ŁŲŬĄ ų̈́Ф₣Β₣ðĦНБ Ю Ӵ́ŏýĳсăĳсĀ₣с̋ öОŪ₤О̋  ЮĜйŠ ńОеĈĕсĄБ″ŠńОе ýĳсşĤе₣ĕЊ₣ŎУĕ ŁŲŬĄ ų̈́Ф₣Β₣ðĦНБ Ю Ӵ́ŏýĳсăĳсĀ₣с̋ öОŪ₤О̋  ЮĜйŠ ńОеĈĕсĄБ″ŠńОе ýĳсşĤе₣ĕЊ₣ŎУĕ ŁŲŬĄ ų̈́Ф₣Β₣ðĦНБ Ю Ӵ́ŏýĳсăĳсĀ₣с̋ öОŪ₤О̋  ЮĜйŠ ńОеĈĕсĄБ″ŠńОе ýĳсşĤе₣ĕЊ₣ŎУĕ ŁŲŬĄ ų̈́Ф₣Β₣ðĦНБ Ю Ӵ́ŏýĳсăĳсĀ₣с̋ öО₣ĈĮс ĳєĦ˝₣ĈĮс ĳєĦ˝₣ĈĮс ĳєĦ˝₣ĈĮс ĳєĦ˝
Ю◦ЬĳЮ◦ЬĳЮ◦ЬĳЮ◦ЬĳΖĮН̋ΖĮН̋ΖĮН̋ΖĮН̋ Š ńОе ýĳсĜеĦ˝₣ĈĮЮĉЮřŀŎУĕŠńОе ýĳсĜеĦ˝₣ĈĮЮĉЮřŀŎУĕŠńОе ýĳсĜеĦ˝₣ĈĮЮĉЮřŀŎУĕŠńОе ýĳсĜеĦ˝₣ĈĮЮĉЮřŀŎУĕ    J ˝єă˝сũĳсžĆ ĳсžĆ ŎЮĉŪÐĀс◦Њ₤ υŠųФĕýĳс̋ єJ ˝єă˝сũĳсžĆ ĳсžĆ ŎЮĉŪÐĀс◦Њ₤ υŠųФĕýĳс̋ єJ ˝єă˝сũĳсžĆ ĳсžĆ ŎЮĉŪÐĀс◦Њ₤ υŠųФĕýĳс̋ єJ ˝єă˝сũĳсžĆ ĳсžĆ ŎЮĉŪÐĀс◦Њ₤ υŠųФĕýĳс̋ єăĳсăĳсăĳсăĳс
ĦЊĕĦЊĕĦЊĕĦЊĕřЊ₣ďЮĉυ₧ ĦЊĕЮþЧŀýĳсřЊ₣ďЮĉυ₧ ĦЊĕЮþЧŀýĳсřЊ₣ďЮĉυ₧ ĦЊĕЮþЧŀýĳсřЊ₣ďЮĉυ₧ ĦЊĕЮþЧŀýĳсŪĳΌĀсĦ˝ĩĀйŷЋŀ ĄБřРĕŠ ńОеýĳсăĳсĀ₣сŪĳΌĀсĦ˝ĩĀйŷЋŀ ĄБřРĕŠ ńОеýĳсăĳсĀ₣сŪĳΌĀсĦ˝ĩĀйŷЋŀ ĄБřРĕŠ ńОеýĳсăĳсĀ₣сŪĳΌĀсĦ˝ĩĀйŷЋŀ ĄБřРĕŠ ńОеýĳсăĳсĀ₣сď₣ ď₣ ď₣ ď₣ ơơ ơơ ơơ ơơ Ăö е Ăö е Ăö е Ăö е ơƯ ơƯ ơƯ ơƯ Ăö е Ăö е Ăö е Ăö е 
ĦНĕĄБ″ĦНĕĄБ″ĦНĕĄБ″ĦНĕĄБ″ŠńОе Юĝ˝ĜŹ ŲĩųСŷЯřũЮĉĮБŠ ńОе Юĝ˝ĜŹ ŲĩųСŷЯřũЮĉĮБŠ ńОе Юĝ˝ĜŹ ŲĩųСŷЯřũЮĉĮБŠ ńОе Юĝ˝ĜŹ ŲĩųСŷЯřũЮĉĮБăĳсřеĀ₣Юĉă₣˝˝ řāЊ◦ŁЮŵöл йĮӲ ˝₣ăĳсřеĀ₣Юĉă₣˝˝ řāЊ◦ŁЮŵöл йĮӲ ˝₣ăĳсřеĀ₣Юĉă₣˝˝ řāЊ◦ŁЮŵöл йĮӲ ˝₣ăĳсřеĀ₣Юĉă₣˝˝ řāЊ◦ŁЮŵöл йĮӲ ˝₣ĈĮсЮ₤ЬĦ ЮÐЬũýĳсĈĮсЮ₤ЬĦ ЮÐЬũýĳсĈĮсЮ₤ЬĦ ЮÐЬũýĳсĈĮсЮ₤ЬĦ ЮÐЬũýĳс
ĜеĦĜеĦĜеĦĜеĦЮĉďЮĘų Чŏ υŌŹ ŏŠ ńОеýĳсăĳсЮĉďЮĘų Чŏ υŌŹ ŏŠ ńОеýĳсăĳсЮĉďЮĘų Чŏ υŌŹ ŏŠ ńОеýĳсăĳсЮĉďЮĘų Чŏ υŌŹ ŏŠ ńОеýĳсăĳсĀ₣ ЮĝЮŷŵЯřũŎУĕЮŲЧ̋ Ħ˝ŲН̋ ĀųлĕсĀĜĀ ŎŲЯ₣ſ̋  Ā₣Ā∆СĕŪĀО₤Ā₣ ЮĝЮŷŵЯřũŎУĕЮŲЧ̋ Ħ˝ŲН̋ ĀųлĕсĀĜĀ ŎŲЯ₣ſ̋  Ā₣Ā∆СĕŪĀО₤Ā₣ ЮĝЮŷŵЯřũŎУĕЮŲЧ̋ Ħ˝ŲН̋ ĀųлĕсĀĜĀ ŎŲЯ₣ſ̋  Ā₣Ā∆СĕŪĀО₤Ā₣ ЮĝЮŷŵЯřũŎУĕЮŲЧ̋ Ħ˝ŲН̋ ĀųлĕсĀĜĀ ŎŲЯ₣ſ̋  Ā₣Ā∆СĕŪĀО₤
ŠńОе Š ńОе Š ńОе Š ńОе ư ư ư ư Ĝ˝с ΒĕЊşĆ˝ĦŊ ö̋О₣◦БşеĦĤе₣ ŁЮŵöл йЮĉşĤе₣ďĦУŎĕЊ₣Ōýĳс Ĝ˝с ΒĕЊşĆ˝ĦŊ ö̋О₣◦БşеĦĤе₣ ŁЮŵöл йЮĉşĤе₣ďĦУŎĕЊ₣Ōýĳс Ĝ˝с ΒĕЊşĆ˝ĦŊ ö̋О₣◦БşеĦĤе₣ ŁЮŵöл йЮĉşĤе₣ďĦУŎĕЊ₣Ōýĳс Ĝ˝с ΒĕЊşĆ˝ĦŊ ö̋О₣◦БşеĦĤе₣ ŁЮŵöл йЮĉşĤе₣ďĦУŎĕЊ₣Ōýĳс Ư Ư Ư Ư Ĝ˝с Ю Ӵ́ŏĕЊ₣Ā₣Ā∆СĕĜ˝с Ю Ӵ́ŏĕЊ₣Ā₣Ā∆СĕĜ˝с Ю Ӵ́ŏĕЊ₣Ā₣Ā∆СĕĜ˝с Ю Ӵ́ŏĕЊ₣Ā₣Ā∆СĕĄБřРĕĄБřРĕĄБřРĕĄБřРĕ
ĦУŎĦУŎĦУŎĦУŎЮŪşЧĕĜ˝с ЯřũĜеĮӲЮŪşЧĕĜ˝с ЯřũĜеĮӲЮŪşЧĕĜ˝с ЯřũĜеĮӲЮŪşЧĕĜ˝с ЯřũĜеĮӲ ˝₣˝₣˝₣˝₣ĈĮсĈĮсĈĮсĈĮсŪ₤ОйşЊŪĳýö ЮĉşĤеŪ₤ОйşЊŪĳýö ЮĉşĤеŪ₤ОйşЊŪĳýö ЮĉşĤеŪ₤ОйşЊŪĳýö ЮĉşĤе₣ υŠųФĕŠ ńОеşРŲşĤе₣ĕЊ₣ЮÐŏăĕ ₣ υŠųФĕŠ ńОеşРŲşĤе₣ĕЊ₣ЮÐŏăĕ ₣ υŠųФĕŠ ńОеşРŲşĤе₣ĕЊ₣ЮÐŏăĕ ₣ υŠųФĕŠ ńОеşРŲşĤе₣ĕЊ₣ЮÐŏăĕ ư ư ư ư Ăö е řєŬм ĀсĂö е řєŬм ĀсĂö е řєŬм ĀсĂö е řєŬм Āс
ĈŲсĈŲсĈŲсĈŲсЯĳŪ₤О̋ ⅜ĕŪ″ĕ Ю Ӵ́ŏ ų̈́Ф₣ЯĳŪ₤О̋ ⅜ĕŪ″ĕ Ю Ӵ́ŏ ų̈́Ф₣ЯĳŪ₤О̋ ⅜ĕŪ″ĕ Ю Ӵ́ŏ ų̈́Ф₣ЯĳŪ₤О̋ ⅜ĕŪ″ĕ Ю Ӵ́ŏ ų̈́Ф₣Β₣ðőУ₣şНй₤ĕŜл  ЮêſЧď⅜į ĕЮĦŪĳБĕЊ₣Ю₤ЬĦĕЊ₣ŎУĕΒ₣ðőУ₣şНй₤ĕŜл  ЮêſЧď⅜į ĕЮĦŪĳБĕЊ₣Ю₤ЬĦĕЊ₣ŎУĕΒ₣ðőУ₣şНй₤ĕŜл  ЮêſЧď⅜į ĕЮĦŪĳБĕЊ₣Ю₤ЬĦĕЊ₣ŎУĕΒ₣ðőУ₣şНй₤ĕŜл  ЮêſЧď⅜į ĕЮĦŪĳБĕЊ₣Ю₤ЬĦĕЊ₣ŎУĕ    

ЮĝЮŷŵЮĜйŠńОе̋ єêеĦŌĕΖŎР₤Ŋ чЯŪ˝Ų ŲŊĦЮþЧŀ⅜ð ŲсČеĦŁũŪÐĀсĄНеĮР̋ ăĕ Ю Ӵ́ŏăĕЮĝЮŷŵЮĜйŠńОе̋ єêеĦŌĕΖŎР₤Ŋ чЯŪ˝Ų ŲŊĦЮþЧŀ⅜ð ŲсČеĦŁũŪÐĀсĄНеĮР̋ ăĕ Ю Ӵ́ŏăĕЮĝЮŷŵЮĜйŠńОе̋ єêеĦŌĕΖŎР₤Ŋ чЯŪ˝Ų ŲŊĦЮþЧŀ⅜ð ŲсČеĦŁũŪÐĀсĄНеĮР̋ ăĕ Ю Ӵ́ŏăĕЮĝЮŷŵЮĜйŠńОе̋ єêеĦŌĕΖŎР₤Ŋ чЯŪ˝Ų ŲŊĦЮþЧŀ⅜ð ŲсČеĦŁũŪÐĀсĄНеĮР̋ ăĕ Ю Ӵ́ŏăĕ
ŎŲсοşĤ₤сЯřũĮӲ ″ĦНЙĕ J ЮÐŏĕŜБ Ŏýö ЮĝŪĀĀŠńОеŎŲсοşĤ₤сЯřũĮӲ ″ĦНЙĕ J ЮÐŏĕŜБ Ŏýö ЮĝŪĀĀŠńОеŎŲсοşĤ₤сЯřũĮӲ ″ĦНЙĕ J ЮÐŏĕŜБ Ŏýö ЮĝŪĀĀŠńОеŎŲсοşĤ₤сЯřũĮӲ ″ĦНЙĕ J ЮÐŏĕŜБ Ŏýö ЮĝŪĀĀŠńОе J ČеĦăĕĈе₣Β₤с J ČеĦăĕĈе₣Β₤с J ČеĦăĕĈе₣Β₤с J ČеĦăĕĈе₣Β₤с ” (តមស ១៩០៨:
៣-៤) 

“............υЮ₤ŹşсŎУĕŎ˝řБŏЯřĕŪ₤О̋ ЯŠŊũĈе₣ĀлНĜŊ ĕ Юĝž₣ĳāС₣ ÐЙаŪĮĕÐũ˝Р⅜е₣₤НБĕ₤ĮſаℓĞυЮ₤ŹşсŎУĕŎ˝řБŏЯřĕŪ₤О̋ ЯŠŊũĈе₣ĀлНĜŊ ĕ Юĝž₣ĳāС₣ ÐЙаŪĮĕÐũ˝Р⅜е₣₤НБĕ₤ĮſаℓĞυЮ₤ŹşсŎУĕŎ˝řБŏЯřĕŪ₤О̋ ЯŠŊũĈе₣ĀлНĜŊ ĕ Юĝž₣ĳāС₣ ÐЙаŪĮĕÐũ˝Р⅜е₣₤НБĕ₤ĮſаℓĞυЮ₤ŹşсŎУĕŎ˝řБŏЯřĕŪ₤О̋ ЯŠŊũĈе₣ĀлНĜŊ ĕ Юĝž₣ĳāС₣ ÐЙаŪĮĕÐũ˝Р⅜е₣₤НБĕ₤ĮſаℓĞ
Юĕй ũѕ̈́ РĳЮĉřŲс◦ŲсĕЊ₣ЯŪĮ˝ĄБ̋ ЯŠŪĳĵĦž₣υΌЊş ž₣υЮ˝Чĳ Ŏ˝ũѕ̈́ РĳЮĉ ◦ĕĀЊĦĕЊ₣Юĕй ũѕ̈́ РĳЮĉřŲс◦ŲсĕЊ₣ЯŪĮ˝ĄБ̋ ЯŠŪĳĵĦž₣υΌЊş ž₣υЮ˝Чĳ Ŏ˝ũѕ̈́ РĳЮĉ ◦ĕĀЊĦĕЊ₣Юĕй ũѕ̈́ РĳЮĉřŲс◦ŲсĕЊ₣ЯŪĮ˝ĄБ̋ ЯŠŪĳĵĦž₣υΌЊş ž₣υЮ˝Чĳ Ŏ˝ũѕ̈́ РĳЮĉ ◦ĕĀЊĦĕЊ₣Юĕй ũѕ̈́ РĳЮĉřŲс◦ŲсĕЊ₣ЯŪĮ˝ĄБ̋ ЯŠŪĳĵĦž₣υΌЊş ž₣υЮ˝Чĳ Ŏ˝ũѕ̈́ РĳЮĉ ◦ĕĀЊĦĕЊ₣Ū˝О₣Ū˝О₣Ū˝О₣Ū˝О₣
ėöеĦЮĮŀ ¤ υЮ₤ŹşсŌĆ ₤сЯĩĕŚБЮŎЧ₣Юŵ˝Ю˝Ч◦Н̋ šŪĮФŎŪĮйėöеĦЮĮŀ ¤ υЮ₤ŹşсŌĆ ₤сЯĩĕŚБЮŎЧ₣Юŵ˝Ю˝Ч◦Н̋ šŪĮФŎŪĮйėöеĦЮĮŀ ¤ υЮ₤ŹşсŌĆ ₤сЯĩĕŚБЮŎЧ₣Юŵ˝Ю˝Ч◦Н̋ šŪĮФŎŪĮйėöеĦЮĮŀ ¤ υЮ₤ŹşсŌĆ ₤сЯĩĕŚБЮŎЧ₣Юŵ˝Ю˝Ч◦Н̋ šŪĮФŎŪĮйа◦ŏřРşďŬ₤ť чЯřũ ЮŪĵйŪ◦₣сЮĘſ ₣ŎŲс▫а◦ŏřРşďŬ₤ť чЯřũ ЮŪĵйŪ◦₣сЮĘſ ₣ŎŲс▫а◦ŏřРşďŬ₤ť чЯřũ ЮŪĵйŪ◦₣сЮĘſ ₣ŎŲс▫а◦ŏřРşďŬ₤ť чЯřũ ЮŪĵйŪ◦₣сЮĘſ ₣ŎŲс▫
Ю₤ЬĦЮ₤ЬĦЮ₤ЬĦЮ₤ЬĦЮ Ӵ́ŏЮ Ӵ́ŏЮ Ӵ́ŏЮ Ӵ́ŏĕЊ₣ŎУĕǻÐЊĳŎ˝Ū₤О̋ ЯŠŊũ ĀĕĆСŲ ö̋О₣Ū₤О̋ ǻŬŲсýö  ĀНЯĕŉǻĀĕĆСŲĦЊĜĀ ĕсă ЮŪĵйĕЊ₣ŎУĕǻÐЊĳŎ˝Ū₤О̋ ЯŠŊũ ĀĕĆСŲ ö̋О₣Ū₤О̋ ǻŬŲсýö  ĀНЯĕŉǻĀĕĆСŲĦЊĜĀ ĕсă ЮŪĵйĕЊ₣ŎУĕǻÐЊĳŎ˝Ū₤О̋ ЯŠŊũ ĀĕĆСŲ ö̋О₣Ū₤О̋ ǻŬŲсýö  ĀНЯĕŉǻĀĕĆСŲĦЊĜĀ ĕсă ЮŪĵйĕЊ₣ŎУĕǻÐЊĳŎ˝Ū₤О̋ ЯŠŊũ ĀĕĆСŲ ö̋О₣Ū₤О̋ ǻŬŲсýö  ĀНЯĕŉǻĀĕĆСŲĦЊĜĀ ĕсă ЮŪĵй
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ǻ₤њŪĳСŷĕЊ₣ýö  Ю Ӵ́ŏЯş˝ýö ĦЊĕЮ˝Чĳ řāЊ◦ǻş₣сăĕЯĳĈе₣Β₤сŬŲсŠųФĕ ¤ ŌĆ ₤сЮŎЧ₣Юŵ˝ǻ₤њŪĳСŷĕЊ₣ýö  Ю Ӵ́ŏЯş˝ýö ĦЊĕЮ˝Чĳ řāЊ◦ǻş₣сăĕЯĳĈе₣Β₤сŬŲсŠųФĕ ¤ ŌĆ ₤сЮŎЧ₣Юŵ˝ǻ₤њŪĳСŷĕЊ₣ýö  Ю Ӵ́ŏЯş˝ýö ĦЊĕЮ˝Чĳ řāЊ◦ǻş₣сăĕЯĳĈе₣Β₤сŬŲсŠųФĕ ¤ ŌĆ ₤сЮŎЧ₣Юŵ˝ǻ₤њŪĳСŷĕЊ₣ýö  Ю Ӵ́ŏЯş˝ýö ĦЊĕЮ˝Чĳ řāЊ◦ǻş₣сăĕЯĳĈе₣Β₤сŬŲсŠųФĕ ¤ ŌĆ ₤сЮŎЧ₣Юŵ˝............” 
(តមស ១៩០៨:៧-៨) 

“............ΟΌСЯŷ öй ŬŲсĩĀйΒНΟΌСЯŷ öй ŬŲсĩĀйΒНΟΌСЯŷ öй ŬŲсĩĀйΒНΟΌСЯŷ öй ŬŲсĩĀйΒНşşЮ₣Э̨₣ЮŪĀ₣Łĳ υЮŪĀ₣ŁĳЮĜй ďЮŪĀ₣ΒĕŉС₣Ю˝ЧĳĮБşşЮ₣Э̨₣ЮŪĀ₣Łĳ υЮŪĀ₣ŁĳЮĜй ďЮŪĀ₣ΒĕŉС₣Ю˝ЧĳĮБşşЮ₣Э̨₣ЮŪĀ₣Łĳ υЮŪĀ₣ŁĳЮĜй ďЮŪĀ₣ΒĕŉС₣Ю˝ЧĳĮБşşЮ₣Э̨₣ЮŪĀ₣Łĳ υЮŪĀ₣ŁĳЮĜй ďЮŪĀ₣ΒĕŉС₣Ю˝ЧĳĮБ ö̋О₣řŏБ ö̋О₣řŏБ ö̋О₣řŏБ ö̋О₣řŏБ 
ЮĝŪĀЮ◦₤ĂĞ ŏ₧₤с Яřũ˝Рăл ŲсăŬе₣ĜеĦŎ˝Ħ˝Ų˝с̋ öО₣Ū₤О̋ ЯŠŊũ ¤ υşЮ₣Э̨₣ЮĝŪĀЮ◦₤ĂĞ ŏ₧₤с Яřũ˝Рăл ŲсăŬе₣ĜеĦŎ˝Ħ˝Ų˝с̋ öО₣Ū₤О̋ ЯŠŊũ ¤ υşЮ₣Э̨₣ЮĝŪĀЮ◦₤ĂĞ ŏ₧₤с Яřũ˝Рăл ŲсăŬе₣ĜеĦŎ˝Ħ˝Ų˝с̋ öО₣Ū₤О̋ ЯŠŊũ ¤ υşЮ₣Э̨₣ЮĝŪĀЮ◦₤ĂĞ ŏ₧₤с Яřũ˝Рăл ŲсăŬе₣ĜеĦŎ˝Ħ˝Ų˝с̋ öО₣Ū₤О̋ ЯŠŊũ ¤ υşЮ₣Э̨₣Ĉе₣ Ĉе₣ Ĉе₣ Ĉе₣ �ƠƠ �ƠƠ �ƠƠ �ƠƠ 
ЯřũĀеėų Й̈́ ч Ū˝О₣ėöеĦЮĮŀ₤ĮſсаℓĞЮĕйЯřũĀеėų Й̈́ ч Ū˝О₣ėöеĦЮĮŀ₤ĮſсаℓĞЮĕйЯřũĀеėų Й̈́ ч Ū˝О₣ėöеĦЮĮŀ₤ĮſсаℓĞЮĕйЯřũĀеėų Й̈́ ч Ū˝О₣ėöеĦЮĮŀ₤ĮſсаℓĞЮĕй............” (តមស ១៩០៨:៣០)    

សញញ ខណឌ  (។) ែដលេរបសរមប់ខណឌ បញច ប់លបះ កថខណឌ  ឬអតថបទ មិន
េឃញមនេរបែត៣កែនលងបុ៉េណណ ះតំងែតពីចប់េផដមរហូតដល់បញច ប់  េហយករ
បញច ប់អតថបទេគេរបសញញ ខណឌ េគមូរតែតមដង។ េបតមករពនយល់សញញ េគមូរត ឬ
ខណឌ បរេិយសន (។៚) គឺជសញញ យកតមរូបសណឋ នដនេនមេគែដលេនម
ផងេដរផង បណត លឲយមនរងកងិកងក់ែបបេនះ េហយែខមរបុរណក៏សនមតយកមកេធវ
ជសញញ ខណឌ បញច ប់ែដលេហតមពកយបឡីថ “េគេគេគេគមូរតមូរតមូរតមូរត”””” គឺេនមេគដូេចនះេទ។ 
សពវៃថងេនះ អនកនិពនធមួយចំនួនបនេរបសញញ ពីរគឺ៖ ឬមួយ ៕៕៕៕ ឬមួយ ។៚។៚។៚។៚ (េមៀច 
បុ៉ណណ ២០០៩)។ ែតេទះជយ៉ងណក៏ពំុសូវេឃញមនករេរបសញញ េគមូរតេនះេទ
េនកនុងករដក់បញច ប់អតថបទេនះ។ 

“Яĳ₣ ö̋О₣şНŲ₤њ˝ŬĄ Яĳ₣ ö̋О₣şНŲ₤њ˝ŬĄ Яĳ₣ ö̋О₣şНŲ₤њ˝ŬĄ Яĳ₣ ö̋О₣şНŲ₤њ˝ŬĄ ơỪ3 ơỪ3 ơỪ3 ơỪ3 Ăö еĦЯĦĕĮĸс₤њ˝℮ ŁŲ″ΖŎР₤Ŋ чăĕ Ăö еĦЯĦĕĮĸс₤њ˝℮ ŁŲ″ΖŎР₤Ŋ чăĕ Ăö еĦЯĦĕĮĸс₤њ˝℮ ŁŲ″ΖŎР₤Ŋ чăĕ Ăö еĦЯĦĕĮĸс₤њ˝℮ ŁŲ″ΖŎР₤Ŋ чăĕ �Ơ �Ơ �Ơ �Ơ Ăö еăлų ŏЮ Ӵ́ŏ ¤Ăö еăлų ŏЮ Ӵ́ŏ ¤Ăö еăлų ŏЮ Ӵ́ŏ ¤Ăö еăлų ŏЮ Ӵ́ŏ ¤៚៚៚៚” 
ដូចគន េនះែដរ ចំេពះលិខិតរបស់រពះអងគមច ស់កសរតី ម៉លិក ែដលសរេសរេផញ

េទកន់តំណងអណនិគមបរងំរបចំរបេទសកមពុជកលឆន ំ១៩២៦ ក៏មិនេឃញ
មនេរបសញញ ខណឌ  (។) ទំងកនុងលបះ ទំងកថខណឌ  ឬខណឌ ចប់េឡយ។ 

“ រកុងភនេមពញ ៃថង ៧᧩ ៤ ឆន ំឆលូវ សបស័កស រតូវនឹងៃថង២០ េហវវេីយរ ឆន ំ ១៩២៦ 
    

រពះអងគមច សក់សរតី ម៉លកិ 
    

ជំុរបមក មុនសីុអឺរ ឡឺ ែសហវ េឌែសរវសិអងែសងយមុ៉ង 
បនរជប 

ខញុំបនទទួលបូលលឺតំង រប់សរជក រទំនុកបំរងុរកុងក័មពុជរកុមថមីឆន ំទី១ កិចសិកស
បថមរផឺរ់ងែសសរសុកអយ នឹងេចញរល់ែខសំរប់សល៉េរៀនចែមនកខងែខមរ 

អំពីេស់ចកដីែដលរជក រផរ់ងែសសទំនុកបំរុងបេងកតឱយមនបូលលឺត់ងកិចសិកស
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េចញរ់លែខេនះ ខញុំក៏េឃញថជរបេយជន៍លអ៉របក់ដ េតែបបអកសែខមរែដលរកុមថមី
តក់ែតងផលះែបលង សេសជវបិឡសយកឯេរគឿងសំគ់ល សឹងរកុមថមីស់នមត©េហថ 
អឍច័នេនះ េរបជស់ងក់ត ដូចជពកយ៍ខងេរកយេនះ... 

ខញុំសូមឱយមុសីុអឺរ ឡឺ ែសហវេឌែសរវសិ អងែសងយម់ងត ត់ងកំុមីសយុងឱយពិនិតយ៍
អកសរែបបថមីដូចមនេសចកដីសរស័ពទរប់សខញុំខងេលេនះ    ” 

េយងេឃញថ    េនកនុងករសរេសរអតថបទទំងជអតថបទេបះពុមពជេសៀវេភ 
កដី ជលិខិតផលូវកររបស់រពះអងគមច ស់កដី គឺពំុេឃញមនករេរបសញញ ខណឌ  េនកនុងឃល  
លបះ ឬកថខណឌ េទ ចំេពះករខណឌ បញច ប់អតថបទមនែតកនុងអតថបទេសៀវេភែតជ
សញញ ខណឌ េគមូរត េហយេបលិខិតរបស់រពះអងគមច ស់កសរតី ម៉លិក េគមិនេឃញ
េរបសញញ ខណឌ ចប់ ឬេគមូរតអវីេឡយ។        

ខខខខ....២២២២. . . . សមពនធឃលសមពនធឃលសមពនធឃលសមពនធឃល     
េនកនុងករសរេសរសមពនធឃល េនេពលេនះេយងេឃញមនទិដឋភពមួយចំនួន

ទក់ទងេទនឹងករេរប លបះ និងថន ក់ពកយជេដម។  
ទក់ទងនឹងលបះ េយងេឃញថ អតថបទបណដ ំតមស េរបនូវលបះែដលមន

តំងពី លបះេទល លបះផសុំ និងលបះរកង ក៏បុ៉ែនតេនកនុងករសរេសរេលកមិនេរប
សញញ ខណឌ េនរតង់លបះនីមួយៗែដលេធវឱយេយងពិបកកនុងករែបងែចក។ េលសពី
េនះេទេទៀត ពីកថខណឌ មួយេទកថខណឌ មួយក៏េលកមិនមនេរបសញញ ខណឌ ែដរ 
គឺរគន់ែតចុះបនទ ត់េដមបីចប់េផដមកថខណឌ ថមីែតបុ៉េណណ ះ។ ក៏បុ៉ែនត េយងេឃញថ 
េនកនុងលបះខលះេនេពលចប់េផដមគឺមិនមនរបធនៃនរបេយគ ែតមិនែមនរគប់ែត
កថខណឌ េនះេទ។ 

ឧទហរណ៍ទី១ បងហ ញពីលបះែដលមនរបធន មនបរមប់របធនែដលដូច
គន នឹងសមពនធភសែខមរបចចុបបនន លបះលបះលបះលបះ  របធនរបធនរបធនរបធន++++បរមប់របធនបរមប់របធនបរមប់របធនបរមប់របធន    គឺសមពនធ ែខម រ
េគរពតមលំដប់ពកយ (េន សុ៊ន ២០១១:៦៣)។ 

...ŁŲЮřЧĦЮΌЧŎЮÐŏĦЊĜĀ ĕс⅜ð ŲсŪ₤О˝ЮŎЧ₣ЮÐŏĦЊĜĀ ĕс⅜ð ŲсŪ₤О˝ЮŎЧ₣ЮÐŏĦЊĜĀ ĕс⅜ð ŲсŪ₤О˝ЮŎЧ₣ЮÐŏĦЊĜĀ ĕс⅜ð ŲсŪ₤О˝ЮŎЧ₣ ΟΌСŷЮÐŏĦ˝ĮБŪÐĀс◦Њ₤řеĀĕс Ħ˝ЮĦЧŲŪ˝О₣
ėöеĦЮĮŀ ĕÐũêеĦ ĕÐũŷĳ℮ч Ю Ӵ́ŏЮĀЧş₣с◦Њŀ◦еĕЊŀΒſБŏ J ŌĕŪÐĀс ŪĀЮ◦₤ЮŪŁĦЮĦþЮĕй˝єŌĕ
όŏ◦ЊŀĈе₣Β₤с ö̋О₣Ū₤О˝ЯŠŊũ... (តមស ១៩០៨:២៦) 

ឧទហរណ៍ទី២ បងហ ញពីលបះែដលអត់មនរបធន មនែតបរមប់របធន 
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...ЮĀЧЮĉĮБėö еЮĮŀЮĉăĳсřеĀ₣ ЮĉŪ˝Яşй şеŌĞл ŏĩųСŷЯĳ ЮĀЧЮĉĮБėö еЮĮŀЮĉăĳсřеĀ₣ ЮĉŪ˝Яşй şеŌĞл ŏĩųСŷЯĳ ЮĀЧЮĉĮБėö еЮĮŀЮĉăĳсřеĀ₣ ЮĉŪ˝Яşй şеŌĞл ŏĩųСŷЯĳ ЮĀЧЮĉĮБėö еЮĮŀЮĉăĳсřеĀ₣ ЮĉŪ˝Яşй şеŌĞл ŏĩųСŷЯĳ ơƯ ơƯ ơƯ ơƯ ЮŌл ₣řŲсЮŌл ₣řŲсЮŌл ₣řŲсЮŌл ₣řŲс ЯřũŁŲĮБЮřЧĦ
şеŌĞл ŏĩųСŷЯĳ � аℓĞ ЮĀЧЮĉ″ĦĩųСŷ◦ЮĕųêеĦ ЮĉŪ₤О˝ŵŷŪ₤О˝Юž₣ şеŌĞл ŏĩųСŷ₤ĮſсаℓĞЯĳ Ử ЮŌл ₣ 
Ю Ӵ́ŏЮĀЧЮΌЧ₣Ū₤О˝ŲУ₣ŪĀă₣ şеŌлĞ ŏĩųСŷĦЊĕřŲс ƯƠ аℓĞЮ◦ ЮĀЧЮĉ″ĦĩųСŷŪ₤ĦлН◦... (តមស 
១៩០៨:២៧)  

ចំេពះថន ក់ពកយេនកនុងលបះ េយងសូមសកលបងេមលមកឃល មួយចំនួនខង
េរកមេនះ៖ 

- ករេរប និងនិងនិងនិង ែតេដរតួនទីជ នឹងនឹងនឹងនឹង    (តមស ១៩០៨:៣-៤) 
ឧទហរណ៍ទី១. ...ýĳсşĤе₣ĕЊ₣ĕЊ₣ĕЊ₣ĕЊ₣ŎУŎУŎУŎУĕ     
ឧទហរណ៍ទី២. ...Ю Ӵ́ŏ ų̈́Ф ₣Β₣ðőУ₣şНй₤ĕŜл  ЮêſЧď⅜į ĕЮĦŪĳБĕЊ₣ĕЊ₣ĕЊ₣ĕЊ₣Ю₤ЬĦĕЊ₣ŎУĕ    

  េយងេឃញថ េនកនុងឃល ទំងពីរេនះ មនេរបពកយ និងនិងនិងនិង េដមបីបញជ ក់ពី
សកមមភពៃនករេធវអំេពជមួយនឹងនរណមួយ ឬរកុមណមួយ ែដលតមរតូវគឺរតូវ
េរប នឹងនឹងនឹងនឹង ែបបេនះ មិនែមន និងនិងនិងនិង ែបបេនះេទ េរពះថ និងនិងនិងនិងជសនធ ន សរមប់និយយត
ពកយ ឬតឃល លបះពីមួយេទមួយែដលមនេសចកដីថ ទំង រពមទំង ផង ដូចជ អនក
និងខញុំ េគនិងរកបី ចំែណក នឹងនឹងនឹងនឹង    ជអយតនិបទសរមប់របប់ដំេណ រសេរមចនូវអំេព 
សរមប់េរបនិយយនំមុខនមស័ពទ មនន័យថ េដយ ជមួយ េដយសរ ដូចជ 
ដួសសមលនឹងែវក។ 
 - ករេរប ែដរែដរែដរែដរ េដរតួនទីជ ែដលែដលែដលែដល    (តមស ១៩០៨:៣០) 

ឧទហរណ៍ទី១. ...υЮŪĀ₣ŁĳЮĜй ďЮŪĀ₣ΒĕŉС₣Ю˝ЧĳĮБ ö̋О₣řŏБ ЮĝŪĀЮ◦₤ĂĞ ŏ₧₤с    
ЯřũЯřũЯřũЯřũ˝Рăл ŲсăŬе₣ĜеĦŎ˝Ħ˝Ų˝с ö̋О₣Ū₤О˝ЯŠŊũ ¤        

ឧទហរណ៍ទី២. ...υşЮ₣˛Э₣Ĉе₣ �ƠƠ ЯřũЯřũЯřũЯřũĀеėųЙ΅ч Ū˝О₣ėöеĦЮĮŀ₤ĮſсаℓĞЮĕй... 
តមរយៈឧទហរណ៍ទំងពីរេនះ េយងេឃញថ ពកយ ែដរែដរែដរែដរ    ែដលមនតួនទីជ

និបទសរមប់របប់ពីសភពដូចគន  ផង ដូចជកនុងឃល ថ ខញុំេទែដរ ែបរជរតវូយក
េទេរបកនុងតួនទីជ ែដលែដលែដលែដល អយតនិបត សរមប់ភជ ប់នំមុខនមសពទេទវញិ។  

- ករេរប នក់នក់នក់នក់ មដងជរនប់ មដងជនមែដលបចចុបបននរតូវនឹងពកយ អនកអនកអនកអនក    
(តមស ១៩០៨:១៦) 

ឧទហរណ៍ទី១...ЮĜйĮӲ Ю₤Ĝл ĈΉп ĕăŬе₣Я₤₤ ĄНеĕУĕ ơƯ Ĝ˝сĜ˝сĜ˝сĜ˝с... 
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ឧទហរណ៍ទី២...Ħ˝ăŀсĀĕŉ˝сŪýĀсЯĀ˝ЮŲЧŪ₤О˝◦РŬм ĕЯñйĩĀй₤еЯĦā₣Ĝ˝сĜ˝сĜ˝сĜ˝сŪ₤О̋ Ĉе₣
ĀНĜŊл ĕΒ₤с... 

តមរយៈឧទហរណ៍ខងេលេនះ េយងេឃញមនករេរបពកយមិនបនរតឹម
រតូវសមរសប េរពះថ ពកយ នក់នក់នក់នក់    ែតមួយែដលរតូវេរបសរមប់ជសំខយសពទ រតូវ
បនេគេរបកនុងមុខងរដូចេទនឹងពកយ អនកអនកអនកអនក (េរបសរមប់េហមនុសសជំនួសឱយករមិន
េហេឈម ះ) េទវញិ។ 
 ជរួមេយងេឃញថ ទរមង់សមពនធែដលមនេរបកនុងសម័យអណពយបល
បរងំកនុងេដមសតវតសរទី៍២០ ចប់ពីេពលែដលមនករសរេសរជអតថបទពកយរយ
េគមិនទន់មនេរបសញញ ខណឌ េដមបីបញច ប់លបះ េដមបីែញកជែផនកៗេនះេទ គឺេគ
ចូលចិតតេរៀបរប់តមអវីែដលមនេចញពីគំនិតរបស់េគែតមដង។ ក៏បុ៉ែនតេយងអច
េឃញថ េនកនុងសមពនធៃនរបេយគ ឬលបះគឺមនទរមង់ដូចនឹងបចចុបបននែដលជ
លកខណៈៃនទរមង់លបះែខមរ េបេទះបីជែខមរសថិតេនេរកមឥទធិពលៃនបរំង េរប
របស់ភសបរំងកនុងលកខណៈផលូវករក៏េដយ ក៏ែខមរេនរកសបននូវទរមង់សមពនធ
របស់ខលួនែដរ។ ចំែណកឯករេរបរបស់េវយយករណ៍វញិ េយងេឃញថេនមនករេរប
មួយចំនួនមិនចបស់លស់ ដូចជករេរបមិនបនរតឹមរតូវតមទរមង់ជក់ែសដងៃន
េវយយករណ៍ែខមរ។ 

២.២.៤. ឋននតរនម    
កំឡុងេពលៃនអណពយបលបរំង របេទសែខមរក៏េនែតមននូវរបព័នធៃន

ឋននុរកមរបស់ខលួនែដរ រគន់ែតេពលេនះមនបែនថមនូវឋននុរកមែបបបរងំមួយ
ចំនួនចូលែតបុ៉េណណ ះ។ តមកររសវរជវេទេលឯកសរមួយចំនួនេយងេឃញថ 
ឋននតរនមៃនឋននុរកមសរមប់មរនតីកនុងរបេទសែខមរេនេពលេនះមនដូចជ៖  

កកកក. . . . ឋននុរកមសម័យរពះឋននុរកមសម័យរពះឋននុរកមសម័យរពះឋននុរកមសម័យរពះបទនេរតតមមុនករេរៀបចំរបស់បរងំបទនេរតតមមុនករេរៀបចំរបស់បរងំបទនេរតតមមុនករេរៀបចំរបស់បរងំបទនេរតតមមុនករេរៀបចំរបស់បរងំ    
កកកក....១១១១. . . .     ឋននុរកមៃនរជវងសឋននុរកមៃនរជវងសឋននុរកមៃនរជវងសឋននុរកមៃនរជវងស    
----    រពះអងគមច ស់រពះអងគមច ស់រពះអងគមច ស់រពះអងគមច ស់     
----    រពះនតត កសរត រពះនតត កសរត រពះនតត កសរត រពះនតត កសរត (េចរបុស)    
----    សេមដចសេមដចសេមដចសេមដច    
សេមដចរពះមហឧបរជ 
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សេមតចរពះមេហយយក  
សេមតចេចហ៊វ  
សេមតចរពះមេហយយិក 
កកកក....២២២២. . . . ឋននុរកមមរនតីឋននុរកមមរនតីឋននុរកមមរនតីឋននុរកមមរនតី    
----    សេមដចសេមដចសេមដចសេមដច    
សេមដចរពះែកហ៊វ  
សេមតចរពះឥសីភទទ / រពះរជរគូបុេរហិត 
សេមតចរពះែកវ  
សេមតចរពះភគិេនយយ 
----    ឧកញ៉ឧកញ៉ឧកញ៉ឧកញ៉    
ឧកញ៉វងំវរេវៀងជ័យ  
ឧកញ៉វងំ  
ឧកញ៉អគគមហេសន 
ឧកញ៉អកខរចិនត  / អយយេក 
ឧកញ៉វងសអគគរជ / ឧកញ៉យមរជ 
ឧកញ៉ធមមេតេជ  
ឧកញ៉មហឥសសរ 
ឧកញ៉ពីភិតសឡី 
ឧកញ៉រទិធីៃរក 
ឧកញ៉េហរទិពវន័យេនរត 
ឧកញ៉ទិពធចកខុ 
ឧកញ៉មហេទព/បឡត់ទ័ព 
ឧកញ៉របេសរសុររិងស 
ឧកញ៉េទពវរជូន 
ឧកញ៉តរងគេសន 
ឧកញ៉វងសសុរសិកតិរកឡេហម 
ឧកញ៉េសនភូេបត 
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ឧកញ៉មហេសន 
ឧកញ៉រជេតជៈ 
ឧកញ៉ពិករកកចរកវឌុឍ 
ឧកញ៉សូរេតជៈ 
ឧកញ៉ឥសសររៈអកខរ / ចងហវ រពះអលកស    
----    ពញអភ័យធិេបសពញអភ័យធិេបសពញអភ័យធិេបសពញអភ័យធិេបស    
ពញអភ័យធិេបស ែបន 
----    េចហវ យរសុកេចហវ យរសុកេចហវ យរសុកេចហវ យរសុក    
កកកក....៣៣៣៣. . . . ឋននុរកមសងឃឋននុរកមសងឃឋននុរកមសងឃឋននុរកមសងឃ        
សេមតចរពះសងឃរជ 
េគសេងកតេឃញថ េនកនុងរជយរបស់រពះបទនេរតតមមនឋនៈជេរចន 

េហយកនុងេនះក៏មនករលុបឋនៈមួយចំនួនផងែដរ េបតម រពះរជរកិតយមួយេន
ៃថងទី១៥ ែខមករ ឆន ំ១៨៧៧ បនលុបបំបត់ឋនៈមួយចំនួន៖ ឧបរជ  ឧភេយរជ 
រពះវររជជនី និងឋនៈមុខងរមរនតីសំខន់ៗមួយចំនួនេទៀត។ 

ខខខខ. . . . ឋនុរកមេរកយេពលបរងំមកដល់ចប់ពីហលងួសីុសុវតថិឋនុរកមេរកយេពលបរងំមកដល់ចប់ពីហលងួសីុសុវតថិឋនុរកមេរកយេពលបរងំមកដល់ចប់ពីហលងួសីុសុវតថិឋនុរកមេរកយេពលបរងំមកដល់ចប់ពីហលងួសីុសុវតថិ    
ឧកញ៉ឧកញ៉ឧកញ៉ឧកញ៉    
- ឧកញ៉អគគមហេសន៖ មហៃផទ, ធមមករ,អធិបតីៃនគណៈរដឋមរនតី 
- ឧកញ៉យមរជ៖ រកសួងយុតតិធម៌ 
- ឧកញ៉វងំ៖ កិចចកររជវងំ ហិរញញវតថុ វចិិរតសិលបៈ 
- ឧកញ៉រកឡេហម៖ រដឋមរនតីកងទ័ពេជងទឹក ពណិជជកមម ឧសសហកមម

កសិកមម 
- ឧកញ៉ចរកី ៖ រដឋមរនតីខងសរងគ ម សធរណករ ករសិកសសធរណៈ 
២.២.៥ ឥទធិពលៃនភសបរេទសមកកនងុភសែខមរ 
េនកនុងេពលែដលមនចប់េផតមទំនក់ទំនងជមួយបណត របេទសេផសងៗជ

ពិេសសបណដ របេទសែដលមនទំងអំណចេយធ និងអំណចេសដឋកិចចករហូរ
ចូលៃនវបបធម៌ សិលបៈ និងភសចបស់ជទទួលឥទធិពលខលះពីភសរបស់បរេទស
ជក់ជមិនខន។ េនអំឡុងទសសវតសរឆ៍ន ំ១៨៦៣ រហូតដល់របេទសកមពុជទទួលបន
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ឯករជយ របេទសកមពុជបនទទួលនូវពកយេពចន៏កដីដូចជភសៃនរបេទសមួយចំនួន
ទំងេនកនុងតំបន់ និងមកពីបណដ របេទសមួយចំនួនេនអឺរ ៉ុប។ តមរទឹសដីែបបសងគម
ភសវទិយ កលណរបេទសមួយដក់កររតួតរតេទេលរបេទសមួយ េពលេនះ
របេទសែដលេធវអណនិគមេលរបេទសមួយេទៀតអចពយយមកនុងករយកភស
របស់ខលួនរគបដណដ ប់េលភសរបស់របេទសេរកមករពិនិតយរបស់ខលួន (Elgin, 
1992:112)។ ជក់ែសដងករដក់អណនិគមបរំងមកេលកមពុជ បរងំបនេធវករ
កំណត់ៃនករេរបភសផលូវករគឺភសបរងំកនុងរដឋបលែខមរ។ 

២២២២....២២២២....១១១១. . . . ករេរជៀតចូលៃនភសបរងំមកករេរជៀតចូលៃនភសបរងំមកករេរជៀតចូលៃនភសបរងំមកករេរជៀតចូលៃនភសបរងំមកកនុងសងគមែខមរកនុងសងគមែខមរកនុងសងគមែខមរកនុងសងគមែខមរ    
ចំេពះសងគមែខមរ េនេពលែដលសថិតេនេរកមកររគប់រគងរបស់បរំង េន

េពលេនះអវីៗជេរចនែដលជរបស់ែខមរ រតូវសថិតេនេរកមកររគប់រគងៃនរដឋករ
បរងំែសសទំងអស់។ កនុងទិដឋភពែបបេនះ េបេទះបីជចង់ ឬមិនចង់ភសបរំង 
ក៏មនឥទធិពមកេលភសែខមរនសម័យេនះែដរ។ េបតមរទឹសដីែផនកភសវទិយ ករ
ទទួលយក ឬករខចីពកយៃនភសដៃទមកេរបកនុងភសរបស់ខលួនមនមូលេហតុមួយ
ចំនួនដូចជ កតត នេយបយ វបបធម៌ ករអប់រ ំករខវះពកយសរមប់េរបកនុងភស
របស់ខលួនជេហតុែដលរតូវយកពកយេគទំងរសុង និងមូលេហតុមួយេទៀត គឺកិតយ-
នុភពៃនភស (Schendl, 2009:55-58)។ ចំណុចទំងបុ៉នម នេនះបនបងហ ញឱយេយង
ដឹងថភសែខមរកនុងសម័យបរំង គឺេនេរកមឥទធិពលរបស់បរំងេរពះេពលេនះ
បរងំជអនករគប់រគងរបេទសកមពុជ។ 

កកកក. . . . ករេរជៀតចូលៃនភសបរងំករេរជៀតចូលៃនភសបរងំករេរជៀតចូលៃនភសបរងំករេរជៀតចូលៃនភសបរងំកនុងវស័ិយេផសងៗកនុងវស័ិយេផសងៗកនុងវស័ិយេផសងៗកនុងវស័ិយេផសងៗ            
េនេរកមកររតួតរតរបស់បរំង េយងេឃញថភសបរងំរតូវបនេគេរប

េទតមវស័ិយេផសងៗជេរចន ែដលេនកនុងេនះមនវស័ិយដូចជ៖ 
កកកក....១១១១....    វស័ិយរដឋបលវស័ិយរដឋបលវស័ិយរដឋបលវស័ិយរដឋបល    
- កូែវរេណ រេហសេណរ៉ល់ (អគគេទសភិបល) (េដវឌី ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៦៨) 
- កូនសំងសីុន (Cojinchin មនន័យថកិចចសហរបតិបតតិកររវងឥណឌ និង

ចិន) 
- េរសីុ៉ដង់សុ៊េប៉រេីយរ ឬេរសីុ៉ដង់ជន់ខពស់ (េទសភិបលជន់ខពស់) 

 (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៨៩) 
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- េរសីុដង់រង (េទសភិបលរង) (រតឹង ង ១៩៧៣:២៦៤) 
- េរសីុ៉ដង់ (េទសភិបល) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៦៩) 
- ឥណឌូ ចិន (Indochine) (រតឹង ង ១៩៧៣: ២៦៤) 
- កុងសុ៊ល (Console) (រតឹង ង ១៩៧៣:២៥៨) 
- េមសៀ (Monsieur) េលក 
- ម៉ដម (Madame) េលក/េលករសី 
- កុងសីយ (Conseil) រកមុរបឹកស  

 កកកក....២២២២....    វស័ិយេសដឋកិចចវស័ិយេសដឋកិចចវស័ិយេសដឋកិចចវស័ិយេសដឋកិចច    
- េរៀល (សរមប់ែខមរ) ឬពិយ៉រសតឥណឌូ ចិន (បរងំេហ) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ 

២០០៩:១៨២) 
- េសន (Cent លុយតូច ១០០េសន េទបបនមួយេរៀល) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ 

២០០៩:១៨២) 
- េតន (Tonne តូន ទមងន់១ពន់គីឡូេរកម) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៩០) 
កកកក....៣៣៣៣. . . .     វស័ិយអប់រសិំកសធិករវស័ិយអប់រសិំកសធិករវស័ិយអប់រសិំកសធិករវស័ិយអប់រសិំកសធិករ    
- មុនសីុអឺរ ឡឺែសហវ េឌែសរវសី អង់ែសងយម៉ង (Monsieur le chef de service 

enseignement) េលករបធនែផនកសិកសធិករ 
-លីេស (វទិយល័យ) (មលដួងចិតត ទំព័រ ៤) 

 កកកក....៤៤៤៤....    វស័ិយសនតិសុខវស័ិយសនតិសុខវស័ិយសនតិសុខវស័ិយសនតិសុខ    
- កំុម៉ង់ដង់ (េមបញជ ករ) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៦៦) 
- កុេមសៀ (Commisaire)  អធិករ 
- បុ៉សត© (Post) (រតឹង ង ១៩៧៣:២៦៤) 
- េបលិស (បូ៉លិស) 
- កបូ៉រ៉ល់េសហវ (Caporal) នយឯក 
- កបូ៉រ៉ល់ (Caporal chef) នយេទ 
កកកក....៥៥៥៥. . . . វស័ិយគមនគមន៍វស័ិយគមនគមន៍វស័ិយគមនគមន៍វស័ិយគមនគមន៍    
- វថីិរហវង់សវ ហវុងែតន (មលដួងចិតត ទំព័រ ៣) 

    កកកក....៦៦៦៦. . . . វស័ិយទូរគមនគមន៍វស័ិយទូរគមនគមន៍វស័ិយទូរគមនគមន៍វស័ិយទូរគមនគមន៍    
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 - បុ៉សតិៃរបសណីយ (Post Office) (ឡុង េសៀម ១៩៨៥:៣៣១) 
 កកកក....៧៧៧៧. . . . វស័ិវស័ិវស័ិវស័ិយកសិកមមយកសិកមមយកសិកមមយកសិកមម    

- េកសូ៊ (Caoutchouc) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៨៨) 
 កកកក....៨៨៨៨. . . . វស័ិយសសនវស័ិយសសនវស័ិយសសនវស័ិយសសន    

- សសនទូតរបូេតសតង់ (Protestant) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៩១) 
- សសនរគឹះសត ំង (Christine) 
កកកក....៩៩៩៩. . . . វស័ិយតុលករវស័ិយតុលករវស័ិយតុលករវស័ិយតុលករ    
- បុ៉ករ ៉(Procureur) រពះរជអជញ សលដំបូង 
- របូកូេរ  (Procureur) រពះរជអជញ  

 ២២២២....២២២២....២២២២. . . . ករខចីពកយពីរបេទសេផសងមកេរបកនុងភសែខមរករខចីពកយពីរបេទសេផសងមកេរបកនុងភសែខមរករខចីពកយពីរបេទសេផសងមកេរបកនុងភសែខមរករខចីពកយពីរបេទសេផសងមកេរបកនុងភសែខមរ    
 - េសហុ៊យ (ពកយចិន) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៨៨) 
 - ថី (ពកយយួន មនន័យថ រគូ េលខធិករ គឺេសមៀនអនកេចះបរងំែសស) 
(េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៨៤) 

- គិញ (នគរបលេសុបករណ៍) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:១៩៤) 
- សសនកវដយ (សសនរបស់េវៀតណម) (េដវឌិ ឆណឌ ល័រ ២០០៩:

១៨៩) 
ដូេចនះ េយងេឃញថេនកនុងសម័យអណនិគមនិយមបរងំ ែខមរបនខចីពកយ

មួយចំនួនេដមបីយកមកេរបកនុងសងគមែដលេនកនុងេនះមនេទតមែផនកេផសងៗ ជ
ពិេសសេនកនុងែផនករដឋបលែដលមនទំងតួនទីថន ក់កំពូលផងែដរ។ 
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៣. េសចកដីសននិដឋ ន 
  

េរកយពីបនេធវករសិកសពីភសែខមរកនុងសម័យអណនិគមននិយមបរំង
េយងបនដឹងថ េនកនុងសម័យអណនិគមនិយមបរំង របេទសបរំងបនេរប
អំណចរតួតរតខល ំងមកេលរបេទសែខមរ ែដលកនុងេនះរបេទសេនះបនបងខំឱយែខមរ
េរបភសខលួនជភសផលូវករេទតមវស័ិយេផសងៗ េហយករេរបរបស់ែបបេនះវ
បនរកីសយភយេទដល់របជជនមូលដឋ នផងែដរ។ សពវៃថងពកយែដលែខមរកមចីពី
បរំងមួយចំនួនេនែតមនវតតមនកនុងជីវភពរបស់របជជន េបេទះបីជែខមរបន
ពយយមបេងកតពកយថមីមកជំនួនពកយបរំងទំងេនះក៏េដយ ក៏ករេរបរបស់របស់
របជជនេនែតេរបពកយបរងំែដលគត់េចះរត់មត់ដែដល។  
 េលសពីេនះេទេទៀត ទក់ទងេទនឹងករេរបរបស់ ឬករសរេសរភសែខមរ
កនុងសម័យែដលមិនទន់មនវចននុរកមែខមរ (េបះពុមពេលកដំបូងកនុងឆន ំ១៩៣៨) ករ
េរបរបស់ភសែខមរេនមិនទន់មនឯកភពេនេឡយេទ ទំងសំេណរ អកខរវរិទុធ និង
ែផនកេវយយករណ៍។ ម៉យងេទៀត  ចំេពះករបេងកតពកយថមីវញិ េនេពលេនះក៏មន
គណៈកមមករេដមបីេធវករេលវស័ិយេនះែដរ ក៏បុ៉ែនតពកយថមីែដលបេងកតេឡងមិនបន
រតូវយកេទេរបរបស់េដយរបជជនេឡយ េនះមកពីេហតុែតពកយថមីបេងកតេឡង
ភគេរចនយកមកពីភសបឡី ឬសំរសកឹត។   
 ទនទឹមនឹងេនះែដរ  េយងេឃញថ ែខមរបនពយយមកនុងករបេងកតពកយថមី
សរមប់បេរមឱយតរមូវករៃនករេរបរបស់កនុងសងគមេដមបីជំនួសឱយករេរបរបស់
ភសបរំង េហយអនករសវរជវែខមរបនពយយមរហូតឈនេទដល់ករសេរមច
បននូវករេបះពុមពវចននុរកមែខមរដំបូងភគ១និងភគ២បនតនទ ប់គន ។ េលសពីេនះ
េទេទៀត ែខមរបនជមនះបននឹងករពយយមលុបបំបត់អកសរែខមរពីសំណក់បរំង
ែដលេនះជកររកសបននូវអតតសញញ នអកសរសរសតែខមរមិនឱយបត់បង។  
 សរុបមក េយងេឃញថេនកនុងសម័យអណពយបលបរំងភសែខមរ
េនមិនទន់មនលកខណៈឯកភពេនេឡយេទ ទំងសំេណរ អកខរវ ិរុទធ  និង
េវយយករណ៍ ែតេទះជយ៉ងណក៏េដយេនះជករវវិតតៃនភសែខមរេនសម័យកល
េនះ េហយេនះជលកខណៈសមគ ល់របស់សម័យមួយផងែដរ។  
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ឯកសរពិេរគះ 
ឯកសរភសែខមរ 
រកសួងអប់រជំតិ. (១៩៥០). សទទ នុរកមបរងំ-ែខមរ. ភនំេពញ: រកសួងអប់រជំតិ។ 
ខឹម សំឱរ. (១៩៥៦). របវតតិអកសរសរសតែខមរ (២ ែកសំរលួ). ភនំេពញ។ 
ខលូត ធីត. (១៩៩៩). ទិដឋភពទូេទៃនគំនិតែខមរ. ភនំេពញ: 

សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ។ 
ខលូត ធីត. (២០០៥). ទំនក់ទំនងសីលធម៌និងចបប់េនកនុងសងគមែខមរ. ភនំេពញ។ 
ឃីង ហុកឌី. (២០០៣). ទិដឋភពទូេទៃនអកសសរសតែខមរ. ភនំេពញ: 

មជឈមណឌ លឯកសររសវរជវអរយធម៌ែខមរ។ 
ឃីង ហុកឌី. (២០០៧). អកសរសិលប៍ែខមរសតវតសទី២០ កវនិីពនធនិងករមងអតថបទ. 

ភនំេពញ: បណណ គរអងគរ។ 
ឃឹន សុខ. (២០០៣). កមមវធីិរបវតតិសរសតែខមរ. ភនំេពញ: សលភូមិនទរដឋបល។ 
ឃឹន សុខ. (២០០៧). េវយយករណ៍ភសែខមរ. ភនំេពញ: រជបណឌិ តសភកមពុជ 

សហករណ៍ជមួយអងគករសនតិសម័រគចិតតកមពុជ។ 
ឃឹះ មននី. (២០០៣). តថនិយមេនកនុងអកសរសិលប៍ឧបេទសតមរយៈសន ៃដភិរមយងុ៉យ. 

ភនំេពញ។ 
ចន់ រដឋសុផ. (១៩៩៧). គរេុកសលយ. ភនំេពញ។ 
ឆយ យីហ៊ង. (២០០១). ឯកភវបូនីយកមមភសែខមរ. ទសសនវដតីកមពុជសុរយិ, 

១(៥៥), ២៥។ 
ជ េសភរ,ី ហុ៊យ សីុវង. (២០០៧). ករវវិតតរបព័នធអប់រពីំសលវតតមកសលទំេនប. 

ភនំេពញ។ 
ឈឹម ចនទតរ. (២០០៩). ភសែខមរសម័យអណពយបលបរងំអំឡុងឆន ំ១៩០០-

១៩៥៣។ 
ឈឹម ទូច. (???). វចនធិបបយ ។ 
េដវឌិ ឆណឌ ល័រ. (២០០៥). របវតតិសរសតែខមរ (៣ ែកសំរលួ). ភនំេពញ: 

មជឈមណឌ លេខមរសិកស។ 
េដវឌិ ឆណឌ ល័រ. (២០០៩). របវតតិសរសតែខមរ. ភនំេពញ: មជឈមណឌ លេខមរសិកស។ 
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េន សុ៊ន. (២០១១). លកខណៈភសែខមរ។ 
បូ៉ល របូ៊ណុង និង សុ៊នេហង េម៉ងឈង. (២០០៤). ខញុំចង់ដឹងជនជតិែខមរ (វ ៉លូុម ២). 

ភនំេពញ: សីុប៉។ 
ពុទធសសនបណឌិ តយ. (២០០៥). របវតតិពុទធសសនបណឌិ តយ. ភនំេពញ: 

វទិយសថ នពុទធសសនបណឌិ តយ។ 
េមៀច បុ៉ណណ. (២០០៧). ករមងឯកសរសដីពីរបៃពណីនិងទំេនៀមទមល ប់ែខមរ. ភនំេពញ: 

ករផសយរបស់អនកនិពនធ។ 
េមៀច បុ៉ណណ. (២០០៩).េវយយករណ៍. ភនំេពញ: ករផសយពុទធសសនបណឌិ តយ។ 
យ.យ.មីេហេយវ. (១៩៩៩). របវតតិសរសតសេងខបៃនរបេទសកមពុជ. (ឡូង េសៀម, 

អនកបកែរប) មូ៉សគូ: របេូរហក សស។ 
លិខិតផលូវកររបស់រពះអងគមច ស់កសរតីម៉លីក (១៩២៦) ។ 
លី ធមេតង. (១៩៦០). អកសរសរសតែខមរ. បណណ គរ េសង ងួនហួ៊ត។ 
លី ធមេតង. (១៩៦៩). សិកសសេងខបអំពីអរយធម៌ែខមរ. ភនំេពញ: បណណ គរ េសង 

ងួនហួត។ 
សូ េអឿ. (២០០៤). របវតតិសរសតៃនរបេទសកមពុជជមួយរបេទសអណណ ម 

និងរបេទសេសៀមេរកយសតវតសទី១៦ (វ ៉លូុម ៣). ភនំេពញ។ 
េស ឆត. (១៩៩៣). ឯកសររបវតតិសរសតវបិតតិកមពុជ. ភនំេពញ: េជកគិនបូ៊កថុន។ 
ហួត តត. (១៩៩៣). កលយណមិតតរបស់ខញុំ. ភនំេពញ: ពុទធសសនបណឌិ តយ។ 
អេដម៉រ ឡឺែកលរ. (២០០៦). របវតតិសរសតរបេទសកមពុជ។ 
អំង ជូលន, រពប ចន់ម៉រ៉, សុ៊ន ចន់ដឹប. (២០០៧). ដំេណ រជីវតិមនុសសែខមរ

េមលតមពិធីឆលងវយ័ (១ ែកសំរលួ). ភនំេពញ: ហនុមនេទសចរណ៍។ 
ឯកសរភសបរេទស 

Charles Bilodeau, Somlith Pathammavong, Le Quang Hong. (1955). Compulsory 
Education in Cambodia, Laos, and Viet Nam. Paris: UNESCO. 

Elgin, S.H. (1992). What is Linguistics? Singapore. 

Gregor Muller. (2006). Colonial Cambodia's 'Bad Frenchmen'. Routledge. 

Schendl, H. (2009). Historical Linguistics. Oxford University Press. 



 50

ឧបសមពនធ 
 
 

តរងទីតរងទីតរងទីតរងទី១១១១::::    សលវតដែបបថមីសលវតដែបបថមីសលវតដែបបថមីសលវតដែបបថមី    (ខលូត ធីត ២០០៥:១២០)    
ឆន ំសិកស ចំនួនសល ចំនួនសិសសសរបុ សិសសរសី 

១៩៣៥-១៩៣៦ 
១៩៣៧-១៩៣៨ 
១៩៣៩-១៩៤០ 
១៩៤១-១៩៤២ 
១៩៤៣-១៩៤៤ 
១៩៤៥-១៩៤៦ 
១៩៤៧-១៩៤៨ 
១៩៤៩-១៩៥០ 
១៩៥២-១៩៥៣ 

៨១៣ 
៨៩៥ 

១០០៦ 
៨៦០ 

១០២៨ 
១១១០ 
១៣៨៧ 
១៤៤១ 
១៤៣១ 

៣៤.៥៨៣ 
៣៨.០១៧ 
៤៣.៨២៥ 
៣៧.០៩៦ 
៤៩.៥១៥ 
៥២.៩៤៦ 
៦១.៧៩៨ 
៦៧.៤៥៩ 
៧៦.៣០៧ 

១២១ 
១០៦ 
៩៤ 
...... 

២៥០ 
១២០ 
...... 
...... 
...... 

 
តរងទីតរងទីតរងទីតរងទី២២២២: : : : ចំនួនសិសសេនសលសីុសុវតថិចំនួនសិសសេនសលសីុសុវតថិចំនួនសិសសេនសលសីុសុវតថិចំនួនសិសសេនសលសីុសុវតថិ((((ឆន ំឆនឆំន ំឆន ំ១៩១៣១៩១៣១៩១៣១៩១៣----១៩៣០១៩៣០១៩៣០១៩៣០)))) (ជ េសភរ,ី ហុ៊យ 

សីុវង, ២០០៧, ៥៦) 
 

 
 
 

    
    

  
 
 
 

ឆន ំសិកស ចំនួនសិសស ឆន ំសិកស ចំនួនសិសស 
១៩១៣ 
១៩១៤ 
១៩១៥ 
១៩១៦ 
១៩១៧ 
១៩១៨ 
១៩១៩ 
១៩២០ 
១៩២១ 

១០១ 
១០៨ 
៨៦ 
៨៦ 

១០២ 
៨៩ 

១២៥ 
១២៩ 
១៤៥ 

១៩២២ 
១៩២៣ 
១៩២៤ 
១៩២៥ 
១៩២៦ 
១៩២៧ 
១៩២៨ 
១៩២៩ 
១៩៣០ 

១៨៨ 
១៦៣ 
១៤៦ 
១៧៩ 
២០៧ 
២០៧ 
១៥៣ 
២៣៦ 
២២៩ 
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វកយសពទែដលរសងេចញពីេសៀវេភវកយសពទែដលរសងេចញពីេសៀវេភវកយសពទែដលរសងេចញពីេសៀវេភវកយសពទែដលរសងេចញពីេសៀវេភបណដ ំតមសបណដ ំតមសបណដ ំតមសបណដ ំតមស    
    

ពកយសម័យអណពយបល ពកយបចចុបបនន  ទពំ័រ អតថន័យ 
រពិឍចរយ៍ី  ៣  
អយូសម៍  ៣  
បល៉ យ  ៣  
េឡក  ៣  
េទពវ  ៣  
បនឌ មំ  ៣  
េរកយ  ៣  
នយីយ  ៣  
ត៏ៗេទ  ៣  
អពុក  ៣  
កេលន៉ ះ  ៣  
េចហវ យ  ៣  
េហយ  ៣  
ទព់  ៣  
កនឌ ល  ៤  
ដបទិ  ៤  
េឈលយ  ៤  
មឌ យ  ៤  
អនិចចក័មម  ៤  
ចមំបំង  ៤  
នមំ  ៤  
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េគយ  ៤  
ដ៏រ៉ប  ៤  
មឺុនៗ  ៤  
នីយយ  ៤  
ភូមៗ  ៤  
ដណំមំ  ៤  
ដមំ  ៤  
រពស់សប  ៥  
កនឌ ល់  ៥  
រសឋ៍  ៥  
សមណះជី  ៥  
រពះវហីររ៉ម  ៥  
ជនជូន  ៥  
អរ៉ម  ៥  
អេនលហ៍  ៥  
អសនះរពះ  ៥  
ន៏ណ  ៥  
រវល់៏  ៥  
សូន  ៥  
មុកខ  ៥  
រសេង៉ះរសេង៉ច  ៥  
រចមិស់  ៥  
េសវ យ  ៦  
េសឌច់  ៦  
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រពះៃទយ  ៦  
សបបរស់  ៦  
អេធយកអធយៃរសយ  ៦  
បុែនត  ៦  
ខសទ ់  ៦  
របម៉ណ  ៦  
ែចះ  ៦  
រទមំ  ៦  
សនឌ ន  ៦  
ចែំណះ  ៦  
េសច់កឌី  ៦  
ដឡំ  ៦  
េរសច់  ៦  
ឧ៊ប  ៦  
សមបទ  ៦  
រពះពុទធសសន   ៦  
ឪដុងមនៃជយ  ៦  
ជត,  ៦  
អកុសល់  ៦  
ធម៌មអត៌ថ  ៦  
ស័រត  ៦  
េភលែឆះ  ៧  
អនតរ៉យ  ៧  
ខល ះ  ៧  
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ក័មពីរ  ៧  
រពះៃរតបិដក់  ៧  
ស័រតូវ  ៧  
ដីយ  ៧  
ធមំ  ៧  
ទេនលរេ៍ព  ៧  
រសមុ៉ទ  ៧  
ទីស  ៧  
សពវ់  ៧  
ខងឡិច  ៧  
ទនទិម  ៧  
ភនមំេពញ  ៧  
ែផនតី  ៧  
រពះៃទ្យ  ៧  
ពុំសពវ់  ៨  
ែហតុដូែចនះ  ៨  
វនិសអនតរ៉យ  ៨  
ែចះ  ៨  
ខមំ  ៨  
ចឡំង  ៨  
បុនយ ៍  ៩  
អងំេកលស  ៩  
សីងគះពួរ  ៩  
វឡីនឌ   ៩  
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យ៉វ៉  ៩  
សូម៉រត  ៩  
អិះសបញុ៉៉ល  ៩  
របូតូេកស  ៩  
សេំរច់  ៩  
សបបរស  ១០  
លួង  ១០  
របូ៏ត  ១០  
អមំបរឺរឺេសដច់បរងំែសស  ១០  
រពះរជហរៃទយ  ១០  
េដយសរ  ១០  
ដេនឌម  ១១  
រពះែកវហវ៊   ១១  
ឧ៊បរជ  ១១  
សសន៍  ១១  
កលន៉   ១១  
ទងំហល យ  ១១  
ពុំដិង  ១១  
ដូចេមឌច់  ១១  
អធបយរយដេណរជូនសឌ ប  ១២  
កបថ់  ១២  
បស់ចបំង  ១២  
េសន៉  ១២  
រជក រថវ យ  ១២  
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សសន រគិះសដ ងំ  ១២  
បនជ   ១២  
អបបរ៉ៃជយ  ១៣  
ទូលយ  ១៣  
ទិសនិរតីយ  ១៣  
ធមឌ   ១៣  
េសវ យរជត៏វងស  ១៣  
ន៏ណ  ១៤  
សះគុណ  ១៤  
ជុនួំន  ១៤  
របពនធ់  ១៤  
របពនធ  ១៤  
សសន៍រគិះសត ងំ  ១៤  
សឌ ប់  ១៤  
ទទិ៏ង  ១៥  
សដីំយ  ១៥  
ទទួ៏ល  ១៥  
នមំ  ១៥  
ហលួងមច ស់អងគឌួង  ១៥  
េសវ យរជសមំបតត,  ១៥  
រកុងក័មពូជធិបឌី  ១៥  
ផឌនទ   ១៥  
ពរពិទបទ ់  ១៥  
អន់កុណំច  ១៥  
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គុនំំមគុគួំន  ១៥  
កុម៉ំនឌ ងំ  ១៦  
កូប៉លចមំបំង  ១៦  
អណិំសត៍មក  ១៦  
ជុនំុំមជុរំះ  ១៦  
សបបរស់  ១៦  
រសុកទូរ៉ន  ១៦  
ៃភយបរមំភ  ១៦  
អស់បុនយទ៍ទួ៏ល  ១៦  
អនីចចក៌មម  ១៦  
នពភ់ស័កស  ១៦  
បថមក័មម  ១៦  
េរគយ ៍  ១៦  
របម៉ទមគ់ងយ  ១៧  
រកុងចិនត  ១៧  
ផឌនទ់   ១៧  
រសុកអដូំសិុន  ១៧  
សេំមឌច់រពះនេរតតមំ  ១៨  
រពះបទសេំមឌច់រពះហររិក័ខរមម
ឥសសរ៉ធិបឌី (រពះអងគឌួង) 

 ១៨  

ពករសឋ៍  ១៨  
គបបយី  ១៨  
ដណំង  ១៨  
បស់េបរ  ១៨  
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រសុកកុពំត  ១៩  
ែខរតរកែចះ  ១៩  
ែខរតឆលូង  ១៩  
ែខរតតបូងឃមុ មំ  ១៩  
ែខរតបភនមំ  ១៩  
េរសច់  ១៩  
រតតបត  ១៩  
េជងទិក  ២០  
ថវ យបងគមំ  ២០  
បរងំែសស១នក់  ២០  
រជព  ២០  
េសមនស់ស  ២០  
ផឌ ច់  ២០  
សបូំណ៌េសភីនី  ២១  
ស័រតូវ  ២១  
សុកខសបយ  ២១  
ពិត៍យ  ២១  
រសុកកុពំង់ធមំ  ២១  
ែខរតកុពំង់សវ យ  ២១  
េហ◌ិ◌យ  ២១  
េហយ  ២២  
ដងសទិង  ២២  
ទូកែថវចិនត  ២២  
ដិក  ២២  
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ផទះឆង យពីេជងកុពំង់  ២២  
ផលូ វរែទះ  ២២  
មិនទ ន់  ២២  
សពំតថ់  ២២  
េកឌ ង  ២២  
រល៏ក  ២៣  
ព៏ពុះ  ២៣  
ផលូ វវធីី  ២៣  
ឥឡូែវ នះ  ២៤  
ទងំហល យ  ២៤  
នមឺុនកឌី រសឋ៍កឌ ី  ២៤  
ទីកែន៉លង  ២៤  
ែខសមខសន  ២៤  
ខវ ះ  ២៤  
ចយ  ២៤  
ែហតុ  ២៤  
ឥយ  ២៤  
មិនយូវេឡយ  ២៥  
នីទន  ២៥  
មតឋ៍  ២៥  
ផគុ មំ  ២៥  
េហៀបៗ  ២៦  
រតីយ  ២៦  
បិង  ២៦  
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រសុកមនីល  ២៦  
រសុកយីពុន  ២៦  
រសុកយ៉វ៉  ២៦  
របេទសយូរ ៉ុប  ២៦  
ដបំន់  ២៦  
នគរវតស ៍  ២៦  
សេំដង  ២៧  
ចមំង៉ យ  ២៧  
រពះអងគមច ស់ខសរ័តី  ២៨  
គិតគនន   ២៨  
េទព  ២៨  
អ័កសរចែំណះវជីជ   ២៨  
ែចះដីង  ២៨  
ដណិំង  ២៨  
អពុកមដ យ  ២៩  
េលកយ ៍  ២៩  
បភំលឺហ៍  ២៩  
ែម៉លះសមំ  ២៩  
រគែនត  ២៩  
មនុសសស៏  ២៩  
បុណណិ ង  ២៩  
របជញ៉   ២៩  
េរគឿងមសុនិ  ២៩  
ែចសដ   ២៩  
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កុឡំងំ  ២៩  
កង់រែទះ  ២៩  
កុឡំងំែសះ  ២៩  
ពហះណះ  ៣០  
ែចវរកជីង  ៣០  
អនតូង  ៣០  
ពីកនុងដីយ  ៣០  
ឆង រយ  ៣០  
េផលកមនទល់  ៣០  
កុហំយ  ៣០  
មិនទ ន់  ៣១  
សឌ ប់  ៣១  
មនែខសលួសៃវេ៉ទមករកគន   ៣១  
ហន់េណយ  ៣១  
មីនុត  ៣១  
រហ៍ស់  ៣១  
របជ៉ញ   ៣១  
របេសដឋ៍  ៣១  
មសុនីហិបេរជៀង  ៣១  
ថតសេំមល៉ង  ៣១  
កុនរសេម៉លឆលុះរូប  ៣១  
វៃីសយ  ៣១  
រកសទុក  ៣២  
អែងវ៉ងរប់រយឆន  ំ  ៣២  
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យនត់េគមេហះ  ៣២  
យនត់េហះ  ៣២  
បឡត់  ៣៣  
សុភេយកបត់  ៣៣  
ពនធ់  ៣៣  
ប៏េទមក  ៣៣  
ទុនិំញ  ៣៣  
េដយងង យ  ៣៣  
េសហុ៊យ  ៣៣  
ទនិំញ  ៣៤  
ផលូ វរថ់េភលង  ៣៤  
ជុមំវញិ  ៣៤  
ធមំថកុ មំេថកង  ៣៤  
រសុកបូរ៉ណែខមរេដម  ៣៤  
កុេំណ តជត,  ៣៤  
ៃភយបរមំភ  ៣៤  
សល៉បេរងៀន  ៣៤  
វតសវ៉៍  ៣៤  
សងវ៉ ត  ៣៤  
ឱសហ៍  ៣៥  
េយ◌ិង  ៣៦  
រទពយស៍មំបតត,  ៣៦  
ខញុកំនជ ះ  ៣៦  
េរគពយធីែម៉លះ  ៣៦  
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រគូែពធយ ៍  ៣៦  
ែថទមំនក់ជុមំងឺហ៍  ៣៦  
ែខរតេពធីស័តយ ៍  ៣៧  
កែនត  ៣៧  
ែខរតមងគល់បូរ ី  ៣៨  
ែខរតសីុសូផុន  ៣៨  
ែខរតេសៀមរប  ៣៨  
បន់ចូល  ៣៨  
បបកមំ  ៣៨  
មែនត  ៣៨  
បនតិច  ៣៨  
អលបន  ៣៨  
បនចូល  ៣៩  
រសឡញ  ៣៩  
រគូវ  ៣៩  
បរយីយ  ៣៩  
េគរុមំយស៍មំ  ៣៩  
អត៌ថេសច់កឌី  ៣៩  
ឱនថយ  ៣៩  
បរសុីទធ  ៣៩  
ទុកឱយនក់េរកយេមល  ៤០  
សឌ ប់  ៤០  
េរៀបចមំ  ៤០  
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