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បម្រែបរែលួសណំេរពាក្យ «ណោយ» (ភាគ១) 
 នៅក្នុងការសិក្ាអពីំភាសា ន ើងអាចពិនិត្យតាមការសិក្ានោ ផ្អែក្ន ើអ័ក្សសម
កា  (Synchrony) និងតាមអ័ក្សវសិមកា  (Diachrony)។ អ័ក្សសមកា  នដោ ត្ការ
 ក្ចិត្តទុក្ោក់្ន ើការសិក្ាភាសាក្នុងនព ជាក់្លាក់្ណាមួ  ជាពិនសស គឺនព 
បចចុបបនន នោ មិនគិត្ន ើក្តាត ប្បវត្តិឬអតី្ត្កា ។ ចផំ្ែក្ឯ អ័ក្សវសិមកា  នដោ ត្ន ើ
ការវវិត្តឬអភិវឌ្ឍរបស់ភាសាតាមរ ៈកា ប្បវត្តិ។ វធីិសាស្តសតននេះ នគនប្ចើននប្បើនៅក្នុងការ
សិក្ាភាសាវទិាប្បវត្តិ (Historical Linguistics)។ ភាសា រផ្មងមានការផ្ប្បប្បួ ជានិចច។ 
ភាសាមានបផ្ប្មបប្មួ ន ើសូរនិងសទទតា វចនសពទ សនំែរនិងអក្ខរាវរុិទធ ន័  និងសមព័នធ
ជាន ើម។ នៅក្នុងការសិក្ា សងគមភាសាវទិា នគពិនិត្យការវវិត្តភាសាតាមរ ៈទិស៣គឺ 
តាមរ ៈកា  តាមរ ៈត្បំន់ និងតាមរ ៈប្ក្ុម។១ ការពិនិត្យតាមរ ៈកា ននេះន ើ  
ផ្  ន ើងអាចសិក្ាផ្អែក្ន ើអ័ក្សសមកា  ឬវសិមកា ។ នៅក្នុងអត្ថបទននេះ នឹងពិនិត្យ
ន ើបផ្ប្មបប្មួ សនំែរពាក្យ «នសា » នោ ផ្អែក្ន ើការសិក្ាតាមអ័ក្សវសិមកា ។  
 តាមរ ៈឯក្សារសិលាចារកឹ្ភាសាផ្មែរ ន ើងន ើញពាក្យ «នសា » កា ពី
សម័ អងគរមានសនំែរជា «នសេ ៑» និង «នសេ » ផ្  ន ចន ើងក្នុងអត្ថបទយ៉ា ង
នោចណាស់ចនួំន៥៣ ង ផ្  កា មុន នលាក្  េី ីព នេនននើរ រក្ន ើញប្តឹ្មផ្ត្៤៧
 ងប៉ាុនណាណ េះ។ ចនួំនននេះនឹងនក្ើនន ើងបនោនៅនទៀត្ អាប្ស័ នឹងសិលាចារកឹ្ផ្  រក្
ន ើញជាបនោបន្ទទ ប់។ នៅសម័ មុនអងគរ ន ើងពុំប្បទេះន ើញពាក្យននេះន ើ ។ ប៉ាុផ្នោន ើង
អាចសននិោា នបានថា នៅសម័ មុនអងគរ ក៏្ទនំងជាមានសនំែរជា «*នសេ ៑» ផ្  ជា
សនំែរបនស ់មក្  ់សម័ អងគរ។ ការសននិោា នននេះ ផ្អែក្ន ើភសោុតាងពាក្យ «សនំ េ ៑» 
ផ្  មាននៅក្នុងសិលាចារកឹ្ថ្ែផ្ប្គ K.១៣៧១ ជាសិលាចារកឹ្នៅចនន្ទល េះអនោរកា រវាង
សម័ មុនអងគរនិងសម័ អងគរ។២ នបើន ើងនមើ មក្សម័ ក្ណាោ   សនំែរពាក្យននេះ
មាននប្ចើនរនបៀប ូចជា៖ នសាេ   នសាេ យ  នសាេ  យ និងនសា ។ សនំែរពាក្យ «នសាេ យ» ននេះ

 
១ ប្ពំ ម៉ា ់ ២០១៣: ១៥។ 
២   ុន ឈុននត្ង ២០១៨:១២-១៨។ 
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នៅបនោនប្បើរ ូត្មក្  ់រាេយប្ពេះបាទសីុសុវត្ថិ  ូចមានន ើញនៅតាមចារកឹ្ថ្ែ(សីុម៉ាង់)នៅ
តាមនចតិ្ វត្តភន ំ និងភនបំ្ពេះរាេប្ទពយ។ នៅក្នុងអត្ថបទទសសន្ទវ ោីក្មពុេសុរយិ បូំងៗ ក៏្
នៅនប្បើពាក្យ «នសាេ  » ននេះផ្ រ។   ុេះមក្  ់ប្ាមានវចន្ទនុប្ក្មផ្មែរ ផ្  ន ើរតួ្យ៉ា ង
សខំាន់ក្នុងការក្ែំត់្អក្ខរាវរុិទធអលូ វការរបស់សនំែរពាក្យននេះ សរនសរជា «នសា » អង និង 
«នសាេ  » អង ប៉ាុផ្នោបចចុបបនន ន ើងនប្បើផ្ត្សនំែរ «នសា » ផ្ត្មួ ប៉ាុនណាណ េះ។ 
 នៅក្នុងវចន្ទនុប្ក្មផ្មែរ ក៏្បានបញ្ជា ក់្អងផ្ រថា ពាក្យ «នសា » ននេះ ពីបុរាែនប្បើ
ជា «នសាេ  » ចផំ្ែក្ឯនសៀមនប្បើជា «នសេ » (เสวย) អានថា «ស្វឺ៎យ»។ ចផំ្ែក្ឯពាក្យ 
«នសាេ  » នៅក្នុងវចន្ទនុប្ក្មផ្មែរ បញ្ជា ក់្ពីប្បភពពាក្យននេះថាមក្ពីពាក្យបា ីថា «នសវ» ឬ 
«នសវ » ផ្  ប្តូ្វនឹងពាក្យសំស្តសរឹត្ថា «នសវ»៑ មានន័ ថានសព។ បផ្នថមពីននេះ វចន្ទនុប្ក្ម 
នៅផ្ត្ោក់្ប្បភពពាក្យនសៀមមក្ជាមួ ផ្ រ។ ន ើងពំុ  ់ពីមូ ន តុ្ចាស់លាស់ ផ្  
វចន្ទនុប្ក្មផ្មែរបានោក់្ក្នុងចែុំចពនយ ់ប្បភពពាក្យ នោ ប្បាប់អពីំពាក្យនសៀមនន្ទេះ
ន ើ ។ យ៉ា ងននេះក្ោី ន ើងអាច  ់បានយ៉ា ងចាស់តាមភសោុតាងសិលាចារកឹ្ថាពាក្យ 
នសៀម «เสวย» ជាពាក្យមចីពីផ្មែរបុរាែ «នសេ ៑» ឬ «នសេ » យ៉ា ងប្បាក្  ន ើ ក៏្ពំុសម
ជាពាក្យមានប្បភពមក្ពីបា ីអងផ្ រ។ ខាងនប្កាមននេះ គឺជា ែំក្ប្សង់ឃ្លល មានពាក្យ 
«នសេ » ក្នុងសិលាចារកឹ្សម័ អងគរ ៖ 

- រ ៑ិអនក្ត្បបំាត៑្ធម្ែននេះនគនសេ ៑នោឞត្គិ (K.៣៣៖ ប.៣៥-៣៦) = រអីនក្ផ្  
បបំាត់្បុែយននេះ អនក្នន្ទេះ(ប្ត្ូវ)នសា នោស។ 

- រតិ្បរបិា ននសេ វភិវ (K.១៣៩ ដទ ងំម៖ បន្ទទ ត់្១៧) = រ(ិអនក្)ផ្  ផ្ថ្រក្ា 
(សិលាចារកឹ្ននេះ នឹង) នសា នូវវភិព(គឺប្ទពយសមបត្តិ នសចក្ោីចនប្មើន...)។ 

- ធូ ិប្វេះបាទធូ ិនេង៑ប្វេះក្ប្មនត្ង៑អញ៑ប្រីេ វម្ែនទវ ត្នសេ ប្វេះធម្ែរាេយនុឯក្
នវអឞោរក្ (K.១៧៥ ដទ ងំខាងត្បូង ៖ បន្ទទ ត់្១៥) = ធូ ីប្ពេះបាទធូ ីនេើងប្ពេះ
គផ្មោងអញប្សីេ័ វម្ែនទវនសា ប្ពេះធមែរាេយន្ទមោសក្រាេ(ឆ្ន )ំ៨៩១។ 

- នៅរុកុ្ នុរិឞយនុអនក៑្សញ្ា ក៑្ត្ប្រោធ វនទ្ធបរបិា នធម្ែននេះ នសេ ៑អ សមភាគ
នុប្វេះក្ប្មនត្ង៑អញ៑ប្រីនយគីរេរបនទិត្ (K.២១១៖ បន្ទទ ត់្៥) = នៅបងបែូន សិសស 
និងអនក្សញ្ាក្ផ្  មានសោធ ចនប្មើននិងផ្ថ្រក្ាបុែយននេះ (សូម)នសា អ  
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នសែើភាគនិងប្ពេះគផ្មោងអញប្សីនយគីសូរបែឌិ ត្។ 
- នៅនគត្សក្រក្ បន្ទននេះ នគនសេ ៑ត្ប្ត្ប្តឹ្រនរក្យវត្ចស្តន្ទទ ទិត្យមានន  ៑ 

(K.២១៤ ដទ ងំម៖ បន្ទទ ត់្១៨-១៩) = នូវអនក្ផ្   ួចនប្គឿងរណាោ ប់បូជាននេះ 
អនក្នន្ទេះនសា នូវនរក្សាមសិបពីរជាន់  រាបណាប្ពេះចស្តនទនិងប្ពេះអាទិត្យ
នៅផ្ត្មាន។ 

នៅក្នុងការផ្ប្បប្បួ ពាក្យ/សនំែរពាក្យ ពី «នសាេ  /នសាេ យ» មក្ជា «នសា » បាន
បង្ហា ញបផ្ប្មបប្មួ មួ ក្នុងភាសាផ្មែរ ផ្  តួ្នេើងវ ឬសូរពយញ្ានៈ «វ» នៅ ោំប់ទីពីរក្នុង
ទប្មង់ពាងគ «ពពស» បានធ្លល ក់្បាត់្សូរក្នុងពាក្យ «នសាេ   នធេើ អេី ថ្េី» ផ្  ន្ទឱំ្យពាក្យនន្ទេះ
កាល  ជា «នសា ៣ អី ថី្ នធើ៤»។ មូ ន តុ្ផ្  ន្ទឱំ្យពាក្យោងំបួនននេះ បាត់្សូរ «វ» មែៈ
ពាក្យជានប្ចើននទៀត្ផ្  មានសូរនិងពយញ្ានៈ «វ» នៅ ោំប់ទីពីរ ក្នុងទប្មង់ពាងគ «ពពស» 
ផ្ត្ពំុបាត់្បង់សូរនន្ទេះ ជាក្មែវត្ថុ ផ្  គួរពិនិត្យនិងប្សាវប្ជាវបនោ។ នៅទីននេះ ម្ុោំក់្ការ
សងស ័ថា «នសា  អី ថី្ នធើ» អាចជាពាក្យឫសផ្  ក្មាល  នោ អនត់្ផ្េក្ [-វ-]។ ចែុំច
ននេះ អាច ូចក្រែីពាក្យ សល សលុក្ សាល ប់... ផ្  អនក្ប្សុក្មលេះនិយ ជា    ុក្ ឡាប់ 
និងអនក្ប្សាវប្ជាវមលេះពនយ ់ថាជាធ្លល ក់្ចុេះឬបាត់្បង់សូរន ើមពាងគ។ ប៉ាុផ្នោន ើងអាចពិនិត្យ
ន ើញថាពាក្យោងំនន្ទេះជាពាក្យឫសនៅវញិ  ូចក្រែីផ្មែរនប្បើពាក្យ «បា  ុក្បា  »។ 
ឬពាក្យោងំបួននន្ទេះ អាចជាពាក្យមក្ពីភាសា ត្ទ? ប្បសិននបើពាក្យ «នសេ ៑» មានពាក្យ
ឫសជា «នស ៑» ផ្  អាចវវិត្តមក្ជាសូរថា «នសុើ » នន្ទេះអាចន្ទឱំ្យន ើងគិត្  ់ពាក្យ 
«xơi» ក្នុងភាសានវៀត្ណាម ផ្  មានន័ ថា « ូប អឹក្ សីុ...»  បតិ្ពាក្យផ្មែរក៏្មាន
ទនំ្ទក់្ទនំងជាមួ ពាក្យក្នុងប្សឡា ភាសានវៀត្ណាមបុរាែមួ ចនួំនអងផ្ រ៕៥ 

(នៅមានត្) 
 

៣ ក្នុងសនំែរនិងសមោីអលូ វការ។ 
៤ ពាក្យោងំបីននេះនៅក្នុងភាសាផ្មែរ ោក្់ចាត្់ទុក្ជាសំនែរនិងសមោីមិនអលូ វការ នោេះបីជាក្នុងវចន្ទនុប្ក្ម
ផ្មែរ មានពាក្យ «ថ្?ី» និង «អី?» ផ្  ពនយ ់ថាមានន័  ូចពាក្យ ថ្េ ី និង អេី ផ្  នប្បើក្នុងទប្មង់សែួំរក្៏
នោ ។ ចផំ្ែក្ឯពាក្យ «នធើ» ពុំមានសំនែរក្នុងវចន្ទនុប្ក្មន ើ ។ ពាក្យ នធើ អី និង ថ្ី មនុសសផ្មែរ  ់
ថាពាក្យោងំននេះ មានន័ ពុំសមរមយ ឬ ប្ទនាេះ។  
៥ សូមអានបផ្នថម៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/20098 ។ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/20098
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អត្ថបទណោយ៖ ហ ៊ុន ឈ៊ុនណត្ង 

តារាងសប្មង់ពាក្យ 

សនំែរពាក្យបុរាែ ប្សង់នចញពីសិលាចារកឹ្ 
នសេ ៑ នសេ  K.33: 35; K.139: B 17; K.175: S15 & W10; K.194: 

A10, 13 & 27; K.211: 5; K.214: B18; K.219: 2; 

K.230: C3; K.235: D4, 64 & 81; K.277: S14 & 15; 

K.292 (x4); K.324: S14; K.327: S15; K.330: S18; 

K.331: S20; K.342: W18; K.350: N3, 5 & 6; K.352: 

N39 & 43; K.413: A13 & B10; K.444: A4 & C13; 

K.467: 8; K.523: C22 & 26; K.583: B7; K.598: B2; 

K.697: B3, 26 & 27; K.705: 10 & 11; K.817: 15, 17 & 

19; K.868: A3 & B7; K.956: 48; K.1065: 4 & 5 

នសាេ   នសាេ យ K.261: A20, K. 285: 17 & 21; K.301: 8, 18 (x2), 25 & 

44; K.465: 12 & 15 

នសាេ  យ IMA 13:29 

នសា  K.261: B26, D26, E12 & E15; K.301: 46; K.303 

No10: 12 

សនំ េ ៑ K.1371 

សនំវ ៑ K.99: N26; K.349: 15 

សនងេ  K.143: A10; K.299: 5; K.315: N12; K.318: N13; 

K.353: S33; K.702: B12; K.1073 

សនំងេ  K.99: S22;  

 
ឯក្ោរណោង 

ប្ពំ ម៉ា ់ 
២០១៣. មូ ោា នត្នសងគមភាសាវទិា (នោ នរៀបចថំ្ែីនិងបស្តងគប់បផ្នថម), អា 

នចញន ើក្ទី៤,  ភននំពញ។ 
  ុន ឈុននត្ង 

២០១៨. “សិលាចារកឹ្មក្ពីភូមិថ្ែផ្ប្គ  K.១៣៧១”, ក្នុងក្មពុេសុរយិ ន ម៤, 
ពុទធសាសនបែឌិ ត្យ, ភននំពញ។ 



បម្រែបរែលួសណំេរពាក្យ «ណោយ» (ភាគ១)                        

អត្ថបទណោយ៖ ហ ៊ុន ឈ៊ុនណត្ង 

បញ្ជី រូបភាព 
 

 
ពាក្យប្សង់នចញពីសំនៅអោិត្សិលាចារកឹ្ 

  

 
សនំែរពាក្យ «នសាេ  » ក្នុងសិលាចារកឹ្វត្តអធ្លេ  (រូបថត្៖ EFEO) 


