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ភាពជាខខែរ ឬទស្សនវជិាា ខខែរ តាមរយៈ        
ឥសី្ “កមព៉ុ ” និងព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” 
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*បណ្ឌិ ត អ ៉ុន លាង គឺជាព្ពឹទធប៉ុរស្មហាវទិាល័យស្ងគមសាស្រស្ត និងមន៉ុស្សសាស្រស្ត ថ្នសាកលវទិាល័យភូមិនទភនាំលពញ 
និងជាស្មាជិកព្កុមព្បឹកាភិបាលថ្នមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កមព៉ុជា។ 

 

© រកាសិ្ទធលោយ មអក | ខលឹមសារថ្នអតថបទលនះគឺជាគាំនិតរបស់្អនកនិពនធផ្ទទ ល់ និងមិនឆល៉ុ ះបញ្ច ាំងអាំពីទស្សនៈរបស់្
មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កមព៉ុជា។ 

 

ខ្៉ុ ាំនឹងចាប់ល ត្ីមខស្ែងរកព្បភពថ្នភាពជាខខែរ ឬទស្សនវជិាា ខខែរ
តាមរយៈស្ាំណួ្រ៖ លតីឥស្ី “កមព៉ុ” និងព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” 
ជាអនកណា? លតីឥស្ី “កមព៉ុ” និងព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” ខែល
ជាប៉ុពែប៉ុរស្ខខែរលយីងមានព្បភពមកពីណា? លតីលយីងអាច
ស្ិកាពីភាពជាខខែរ ឬទស្សនវជិាា ខខែរ តាមរយៈចលមលីយចាំល ះ
ស្ាំណួ្រទាំងលនះបានខែរ ឬលទ? 

ចាប់តាាំងពីស្ម័យព្បវតតិសាស្រស្ត ព្បលទស្កមព៉ុជា ព្តូវបានលគ
សាគ ល់ថាជាអាណាចព្កនគរភនាំ ឬហ្ែូណ្ន និងលព្ោយមក
អាណាចព្កលចនឡា ម៉ុនលពលចព្កភពអងគរ ព្តូវបានបលងកីត
ល ីង និងោរបលងកីត/រកល ីញ  កយកមព៉ុជលទស្/កមែ៉ុជលទស្
ស្ិលាចារកិបកសីចាាំព្កុង (K.២៨៦) និងស្ិលាចារកិស្ត៉ុក
កក់ធ្ាំ (K.២៣៥)។ លយីងធ្លល ប់បានឮលរឿងលព្ពងមួយខែល
និទនថា ព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” មកពីព្បលទស្ឥណាឌ បាននាំ
រាជបរ ិរ និងស្ាំលៅមកនគរភនាំ លហ្ីយក៏បានចបាំងជាមួយ
ទ័ពមាច ស្់ព្សុ្ករបស្់ព្ពះនង “លសាមា” បានទទួលជ័យជាំនះ 
រួចលរៀបអភិលស្កជាមួយព្ពះនង លរៀបចាំទឹកែីនគរភនាំឱ្យលកីត
ជាអាណាអាចព្កខបបឥណាឌ ។ លព្ោយមក នគរភនាំបានោល យ
ជាលចនឡា និងបានវវិតតមកជាព្បលទស្កមព៉ុជា ខែលោល យ
មកពី កយ កមព៉ុជ:។ លយងីក៏ធ្លល ប់បានឮលរឿងលព្ពងនិទនមួយ
លទៀតតាមស្ិលាចារកិបកសីចាាំព្កុង ខែលបានលរៀបរាប់អាំពី
ប៉ុពែោរជីនែាំបូងបងអស្់ថ្នជនជាតិខខែរ ថាមានតាំណ្ពូជពងស

មកពីឥស្ីមួយអងគព្ពះនម “កមព៉ុ” ខែលបលងកីតលោយឯកឯង 
(សាែ យមភូ)។ លព្ោយមក ឥស្ីលនះបានលរៀបោរជាមួយលទព
កញ្ា ល ែ្ ះ “លមរា” រួចបលងកីតជាកូនជាលៅតលរៀងមក លហ្ីយ
ោក់ល ែ្ ះព្បលទស្ថា “កមព៉ុជា”។ 

ប ៉ុខនតអែីខែលស្ាំខាន់បាំ ៉្ុត លតីព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” និង ឥស្ី
“កមព៉ុ” មកពីទីណាពិតព្បាកែ? លៅលពលខែលលយីងលជឿថា 
មន៉ុស្សខែលលកីតលៅកន៉ុងព្បលទស្កមព៉ុជាជាកូនលៅ ឥស្ី “កមព៉ុ” 
និងព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” ខែលជាប៉ុពែប៉ុរស្របស្់លយីងមកពី
ព្បលទស្ឥណាឌ  លហ្យីលយងីលៅព្បលទស្របស្់លយងីថាព្បលទស្
កមព៉ុជា លនះនាំឱ្យលយីងនឹកែល់ព្កុមក៉ុលស្មព័នធមួយ ឬ
អាណាចព្កមួយលៅព្បលទស្ឥណាឌ ភាគ យពយ ខែលមាន
ល ែ្ ះថា “កលមាព ជ” (Kambojas)។ មានោរអះអាងខលះៗ
ថា  កយ “កមព៉ុជា” លនះ ទាំនងយកពីល ែ្ ះព្កុមក៉ុលស្មព័នធ 
ឬអាណាចព្កកលមាព ជលនះ ខែលល ែ្ ះលនះពិតជាមានលៅកន៉ុង
គមពីរននរបស្់ព៉ុទធសាស្ន និងហ្ិណ្ឌូ សាស្នទាំងលៅកន៉ុង
ព្បលទស្ខខែរ និងលៅលព្ៅព្បលទស្ខខែរ។ ស្ាំណួ្រមួយខែលលយងី
អាចលចាទស្ួរល ងីលនះគឺថា លតីអាចលទខែលព្កុមក៉ុលស្មព័នធ
កលមាព ជ (Kambojas) ពិតជាបានលធ្ែីែាំលណី្រមកែល់ទឹកែី 
ខខែរ នគរភនាំ/ហ្ែូណ្ន ឬលចនឡា រួចបលងកីតជាចព្កភពខខែរ ឬ
កមព៉ុជលទស្របស្់លយងី? 
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លតីជនជាតិកលមាព ជជាអនកណា? ជនជាតិកលមាព ជ ជាក៉ុលស្មព័នធ
មួយរស្់លៅតាំបន់ឥណាឌ ភាគ យពយ កន៉ុងយ៉ុគស្ម័យខែក។ 
លហ្ត៉ុអែីបានជាពួកលគអាចលធ្ែីែាំ លណី្រមកែល់ទឹកែីខខែរ? 
លោងតាមលគហ្ទាំព័ររបស្់ស្មាគមកលមាព ជ៖ លវទិោសាកល
ស្ព្មាប់ស្ហ្គមន៍កលមាព ជ បានស្រលស្រថា ព្បឈមនឹងោរ
ល្ ន នរបស់្ពួកឥណ្ឌូ ស្៉ុឺលឌ្ៀន (Indo-Scythian) មក

លលីព្បលទស្ឥណាឌ កន៉ុងអាំ ៉ុងលពលម៉ុនោរបលងកីតចព្កភព
គូសាណ្ៈ (Kushana) ជនជាតិកលមាព ជបានលធ្ែីចាំណាក
ព្ស្ុកមកោន់តាំបន់ ខប ងហ្គល ព្សី្លង្កក  និងកមព៉ុជាកន៉ុង
ចលនល ះ ស្តវតសរទី៍២ម៉ុនគ.ស្ និងស្តវតសរទី៍៥ថ្នគ.ស្1។ 
លពលលវលាហាក់ែូចជាែាំណាលគ្នន ណាស្់នឹងោរបលងកីតរែឋ
ែាំបូងលៅស្ម័យនគរភនាំ/ហ្ែូណ្ន និងលព្ោយមកលទៀតោរ
បលងកីតរែឋលចនឡា។ មានោរស្ិកាជាលព្ចីន ពិតជាបានគ្នាំព្ទ
ថា ជនជាតិកលមាព ជ បានមកែល់ទឹកែីឥណ្ឌូ ចិនខមន លទះបី
ជាព៉ុាំទន់មានោរយល់ព្ស្បគ្នន ថា មកតាមរយៈ ល្ូវលគ្នកឆលង
តាមទីលប ឬ ល្ូ វស្ម៉ុព្ទក៏លោយ2។  

ប ៉ុខនត មកតាមព្បភពណាមិនខមនជាស្ាំណួ្រ និងចលមលីយស្ាំខាន់
របស្់ខ្៉ុ ាំខែលមិនខមនជាព្បវតតិវទូិ និងប៉ុរាណ្វទូិលនះលទ។ ខ្៉ុ ាំ
គិតថា លនះជាោតពែកិចចរបស្់ព្បវតតិវទូិ និងប៉ុរាណ្វទូិ។ អែី
ខែលខ្៉ុ ាំប ៉ុនប ងបញ្ា ក់ លនះគឺោរែកព្ស្ង់ភស្ត៉ុតាងស្មែតិកមែ
ព្បវតតិសាស្រស្ត 3 ថា ជនជាតិកលមាព ជព្បខហ្លពិតជាបានមក
ែល់ទឹកែីខខែរខមន លហ្យីលនះគឺព្គ្នន់ខតជាសាវតាមួយស្ព្មាប់
ចាំណាប់អារមែណ៍្ែ៏ធ្ាំជាងលនះរបស្់ខ្៉ុ ាំ លនះគឺោរស្ិកាអាំពី
ភាពជាខខែរ  និងថាលតីវាអាចមានទស្សនវជិាា ខខែ រ ខែរឬលទ 
បនទ ប់ពីពួកលគបានមកែល់ និងបលងកីតបានជាចព្កភពអងគរ
មួយខែលមានអរយិធ្ម៌ខពង់ខពស្់ និងចាំណាស្់ជាងលគលៅ

 
1 ព្បសិ្នលបីមិនមានោរោក់ព្បភពណាល្សងលទ រាល់ោរស្ននិោន ន និងស្ព្មង់ទាំងអស់្ជាោរស្លងេបែកព្ស្ង់លចញពី https://www.kambojsociety.com/post/who-

are-kamboj ចូលលមីលលៅថ្ងៃទី២៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
2 ប ៉ុខនតជាោរស្ននិោឋ នខែលអាចលៅរួចទាំងពីរតាមលរឿងនិទនរបស់្ខខែរ។ តាម ល្ូវលគ្នក ព្បខហ្ល ឥសី្ “កមព៉ុ”។ សាថ នភាពខែលសិ្លាចារកិមានលៅតាំបន់អងគរឆ្ៃ យពី
នគរភនាំ/ហ្ែូណ្នខែលលៅលកៀកស្ម៉ុព្ទ។ តាម ល្ូ វស្ម៉ុព្ទ ព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” ខែលតាមលរឿងលព្ពងនិទនបានលចញស្ាំលៅមកពីឥណាឌ ។ 

3 ស្មែតិកមែខែលទមទរឱ្យមានោរសិ្កាស្៉ុីជលព្ៅ និងចបស់្លាស់្តាមវធីិ្សាស្រស្តថ្នម៉ុខវជិាា ននែូចជា ប៉ុរាណ្វទិា ព្បវតតិវទិា នរវទិាវបបធ្ម៌ និងភាសាវទិា។ល។ 

អាស្៉ុីអាលគនយែី៍លគ្នក? លហ្យីព្បស្ិនលបីមានភាពជាខខែរ និង
ទស្សនវជិាា ខខែរលៅកន៉ុងស្ម័យោលលនះខមន លតីវាមានោន
ណាខលះ ខែលបានបនសល់ទ៉ុកកន៉ុងលពលបចច៉ុបបនន ឬលតីភាព
ជាខខែរ ឬទស្សនវជិាា ខខែរលនះ អាចលៅមានតថ្មលស្ព្មាប់ស្ងគម
ស្ហ្ស្ម័យកមព៉ុជាខែរឬលទ? 

ខ្៉ុ ាំនឹងលស្នីឱ្យមានស្ិកាអាំពីព្បភពភាពជាខខែរតាមរយៈពងាវតា
របស្់ក៉ុលស្មព័នធកលមាព ជ និងព្បព័នធវណ្ណៈហ្ិណ្ឌូ លៅព្បលទស្
ឥណាឌ  ព្បស្ិនលបីស្មែតិកមែព្បវតតិសាស្រស្តខែលថាជនជាតិ
កលមាព ជ ពិតជាបានមកែល់ទឹកែីខខែរខមន។ តាមលគហ្ទាំព័រ
របស្់ស្មាគមកលមាព ជ៖ លវទិោសាកលស្ព្មាប់ស្ហ្គមន៍
កលមាព ជបានស្រលស្រថា កលមាព ជ គឺជាមន៉ុស្សខែលមានភាព      
អសាច រយខាងសិ្លបៈ និងវទិាសាស្រស្ត ជាអនកព្បាជ្ និងព្ពះរាជ
ព្គូថ្នគមពីរលវទ។ លៅកន៉ុងអកសរស្ិលបឥ៍ណាឌ ប៉ុរាណ្ ពិតជាបាន
ពិពណ៌្នពីភាពខ៉ុស្គ្នន រវាង ព្កុមកលមាព ជជាវណ្ណៈព្ ហ្ែណ៍្ 
និងព្កុមកលមាព ជជាវណ្ណៈកសព្តខមន។ ជនជាតិកលមាព ជ គឺមាន
សារជាតិជាវណ្ណៈកសព្ត/អនកលធ្ែីស្ស្រង្កគ ម (ែឹកនាំ ោរ រ
ស្ងគម ចាត់ខចងោរង្កររែឋបាលកន៉ុងព្បលទស្) និងវណ្ណៈ
ព្ ហ្ែណ៍្ (បញ្ាវនត បលងកីតវបបធ្ម៌ ព៉ុទធិ ព្កមសី្លធ្ម៌ និង
ោរ រយ៉ុតតិធ្ម៌)។ ទាំងលនះព្បខហ្លជាអាចបញ្ា ក់បានថា 
ឥស្ ី“កមព៉ុ” និងព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” ព្បខហ្លជាបានមកែល់
នគរភនាំ/ហ្ែូណ្ន ឬលចនឡាខមន លទះបីជាកន៉ុងលពលខតមួយ 
ឬកន៉ុងលពលខ៉ុស្គ្នន ក៏លោយ។ និោយមា ងវញិលទៀត តាម
ព្ទឹស្តីវណ្ណៈថ្នសាស្នហ្ណិ្ឌូ  ព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” គឺជាអនក
លធ្ែីស្ស្រង្កគ មែ៏អសាច រយស្ថិតកន៉ុងវណ្ណៈកសព្ត លហ្ត៉ុលនះោល យជា
ព្ពះមហាកសព្តលព្ោយឈនះស្ស្រង្កគ ម ែឹកនាំអាណាចព្កជាមួយ
ព្កុមរាជបរ ិររបស្់ព្ពះអងគ លហ្យីឥស្ី “កមព៉ុ” ស្ថិតកន៉ុងវណ្ណៈ
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ព្ ហ្ែណ៍្ គឺជាអនកព្បាជ្ ជាបញ្ាវនត ជាព្ពះរាជព្គូ លពលបាន
លរៀបោរជាមួយលទពកញ្ា  “លមរា” បានជួយលរៀបចាំបលងកីត
វបបធ្ម៌កន៉ុងអាណាចព្កងែីលនះ4។ ោរស្នែតលនះ គឺលោងតាម
ោរស្ិកាពីពងាវតារបស្់ព្ ហ្ែណ៍្លៅកន៉ុងគមពីរលវទ និង
អកសរស្ិលបឥ៍ណាឌ ប៉ុរាណ្ខែលបាននិោយពីព្ ហ្ែណ៍្ និង
កសព្តព្តកូលកលមាព ជ និងលៅណ្ឌិ នយ។  

ខ្៉ុ ាំបញ្ច ប់អតថបទលនះជាមួយស្ព្មង់ឃ្លល មួយលៅកន៉ុងគមពីរឥណាឌ
ប៉ុរាណ្ “ព្ ហ្ែណ៍្កលមាព ជមានទាំនក់ទាំនងជិតស្និទធទាំងកន៉ុង
ជីវតិស្ងគម និងវបបធ្ម៌ជាមួយព្គួសារព្ ហ្ែណ៍្ វា ស្៉ុីស្៉ុីងៈ 
(Vasishtha) ខែលព្តូវបានចាត់ទ៉ុកថា ជាវរីប៉ុរស្ខាងវបបធ្ម៌
លៅកន៉ុងអរយិធ្ម៌លវទលៅព្បលទស្ឥណាឌ ”។ ោតពែកិចចបនត គឺ
ព្តូវស្ិកាអាំពីអកសរសាស្រស្ត និងអកសរស្ិលបរ៍បស្់ព្កុមក៉ុល
ស្មព័នធកលមាព ជ ខែលបាននាំមកព្បលទស្កមព៉ុជា គាំនិត/ទស្សនៈ
ខែលជាព្បភពអាំពីភាពជាខខែរ ឬអាចថាជាទស្សនវជិាា ខខែរ5។ 
លនះនឹងអន៉ុញ្ា តឱ្យលយងីមានលទធភាពខស្ែងរកោនខលះៗ 
ខែលបានបនសល់ទ៉ុកកន៉ុងលពលបចច៉ុបបនន លហ្ីយថាលតីភាពជា
ខខែរ ឬទស្សនវជិាា ខខែរលនះ អាចលៅមានតថ្មលស្ព្មាប់ស្ងគមស្ហ្
ស្ម័យកមព៉ុជាខែរ ឬលទ?  

ោរណ៍្លនះមិនខមនមានន័យថា លយីងបាំលភលចគាំនិត/ទស្សនៈ 
លទពកញ្ា  “លមរា” និងព្ពះនង “លសាមា” លនះលទ។ មានោរ
ស្ិកាខលះៗអាំពីគាំនិតលនះខែរ ែូចជា លលាក ងួន ញ៉ុ ិល បាន
ស្ិកាអាំពីព្ពលឹងមាតាធិ្បលតយយកន៉ុងស្ងគមខខែរ និងអនកស្ិកា
ទាំងខខែរ និងទាំងបរលទស្ខែលកាំព៉ុងពិភាកា ថាលតីកមព៉ុជា
ពិតជាមានរបបមាតាធិ្បលតយយ ឬព្គ្នន់ខតជាោរព្បតិបតតិយក

 
4 លរឿងនិទនទាំងពីររបស់្ខខែរអាំពី ឥសី្ “កមព៉ុ” និងព្ពះបាទ “លៅណ្ឌិ នយ” ហាក់ែូចជាឆល៉ុះបញ្ច ាំងអាំពីព្បព័នធវណ្ណៈថ្នសាស្នហ្ិណ្ឌូ ។ 
5 លទះបីជាមិនមានោរសិ្កាអាំពីអកសរសាស្រស្ត និងអកសរសិ្លបរ៍បស់្ព្កុមក៉ុលស្មព័នធកលមាព ជ ោរសិ្កាតាមរលបៀបមួយលទៀតក៏អាចនាំលយីងលៅខស្ែងរកព្បភពថ្ន
ភាពជាខខែរ ឬទស្សនវជិាា ខខែរបានខែរ លនះគឺោរសិ្កាអាំពីល ែ្ ះអនកព្បាជ្ និងល ែ្ ះគមពីរ/កបួនខាន តខែលអនកព្បាជ្ទាំងលនះលចះែឹងតាមសិ្លាចារកិខខែរខែល
បានរកល ីញកនលងមក។ លយីងអាចរកល ីញខលះៗតាមនិលកេបបទថាន ក់បណ្ឌិ តរបស់្លលាកព្សី្ លឆ្ម គនធ  ខែលបចច៉ុបបននកាំព៉ុងលធ្ែីោរលៅអាជ្ាធ្រជាតិអបសរា។ ោរ
បូកបញ្ចូ លគ្នន រវាងោរសិ្កាទាំងពីរខបបលនះ រតឹខតបខនថមស្៉ុពលភាពថ្នព្បភព និងស្៉ុព្កឹតភាពថ្នភាពជាខខែរ ឬទស្សនវជិាា ខខែរ ព្បសិ្នលបីអកសរសាស្រស្ត និង
អកសរសិ្លប ៍និងគមពីរ/កបួនខាន តទាំងលនះស្៉ុីចង្កែ ក់គ្នន ។ 

6 កនលងមក ោរសិ្កាអាំពីគាំនិតទាំងលនះ ភាគលព្ចីនបាំ ៉្ុតលចញពីអនកសិ្កាបរលទស្។ 

លាំនាំតាមខាងមាត យ? ថាលតីព្ពលឹងមាតាធិ្បលតយយ ឬោរ
ព្បតិបតតិយកលាំនាំតាមខាងមាត យពិតជាមានវតតមានកន៉ុងោរ
ចាត់ខចងរែឋ/ស្ងគម ឬព្គ្នន់ខតជាោរព្បតិបតតិកន៉ុងជីវភាពព្បចាាំ
ថ្ងៃកន៉ុងព្ស្ទប់មហាជនទូលៅ? បញ្ា ខែលពិតជាទមទរឱ្យមាន
ោរស្ិកាខវកខញក លែីមបខីស្ែងរកមរតកគាំនិត/ទស្សនៈទាំងលនះ
លៅកន៉ុងស្ងគមស្ហ្ស្ម័យកមព៉ុជា។ ប ៉ុខនត លនះជាអាទិភាពបនទ ប់។ 

អាទិភាពទីមួយស្ព្មាប់ខ្៉ុ ាំ គឺោរស្ិកាគាំនិត/ទស្សនៈក៉ុលស្មព័នធ
កលមាព ជខែលអាចជាព្បភពអាំពីភាពជាខខែរ ឬអាចថាជា
ទស្សនវជិាា ខខែរ។ លនះមិនខមនពីលព្ ះខតកនលងមក បញ្ា លនះ
ព្តូវបានលគបាំលភលចលចាលលនះលទ បញ្ា ស្ាំខាន់បាំ ៉្ុតលនះ គឺ
ខស្ែងរកស្ិលបៈថ្នោរែឹកនាំ និងចាត់ខចងរែឋ/ស្ងគមខែលនាំ
ឱ្យកមព៉ុជាកន៉ុងលពលមួយ្នែល់ភាពកាំពូលខាងអរយិធ្ម៌6។ 

លយងីព្បខហ្លជាអាចលរៀនសូ្ព្តបានខលះ ពីស្ិលបៈថ្នោរែឹកនាំ 
និងចាត់ខចងរែឋ/ស្ងគមនលពលលនះ និងលចាទស្ួរថាលតីបទ
ពិលសាធ្ន៍ទាំងលនះ អាចខណ្នាំលយងីកន៉ុងោរលោះព្សាយបញ្ា
លៅកមព៉ុជានស្ហ្ស្ម័យបានខែរ ឬលទ? 

 

*អនកនិពនធលព្ជីស្យកោរលព្បីនិលទទស្លជីងទាំព័រស្ព្មាប់
ឯកសារលោង។ 

 

 
 



វ  ៉ុល២, លលខ២៣, ថ្ងៃទី៣០ ខខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២០ 
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