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ពកយ «មួយដណដ ប់ ពីរដណដ ប់...» 

េនកនុងរបព័នធរបប់េលខែខមរ កររប់េលខខទង់ដប់ ចនួំនេលសដប់និងេរកមៃមភ គឺ

រតូវយកដប់បូកនឹងេលខខទង់រយដៃទេទៀតដូចជ ដប់មួយ ដប់ពីរ ដប់បី ដប់បួន... ។ 

យ៉ងេនះកដី េនកនុងសមដីរបចៃំថងរបស់មនុសសែខមរ ក៏េឃញមនរប់ជ មួយដណដ ប់ ពីរ

ដណដ ប់ បីដណដ ប់ បួនដណដ ប់... យ៉ងទូលទូំលយផងែដរ បុ៉ែនដេគពុំរប់ជសេំណរឬករ

េរបរបស់ផលូវករេនះេឡយ ។ េតពកយទងំេនះរតឹមរតូវឬេទ ? មនរបភពមកពីណ ? 

េនកនុងអតថបទេនះ េយងនឹងពិនិតយពកយទងំេនះ ជហូរែហតមរយៈសិលចរកឹ រពម

ទងំឯកសរសេំណរមួយចនួំន។  

 េនសម័យបុរណ តមរយៈសិលចរកឹសម័យមុនអងគរ សម័យអងគរ និងសម័យ

កណដ ល ជទូេទ កររប់េលខខទង់ដប់ េលសដប់ គឺែថមខទង់រយខងេរកយដូចបចចុបបនន

ែដរ ដូចជ តប៑មវយ៑/តប៑មវ យ៑(១១) តប៑វយរ(៑១២) តប៑បិ/តប៑បិយ៑(១៣) តប៑បវន៑/តប៑បវ ន៑

(១៤)...1 ។ េរកពីរបព័នធេនះ ក៏មនរបព័នធេទៀត គឺយកពកយខទង់រយ ផសនឹំងពកយ «ទង៑» 

ផសនឹំងពកយ «តប៑» ដូចជ មវយ៑/មវ យ៑ទង៑តប៑(១១)  វយរទ៑ង៑តប៑(១២) បិ/បិយ៑ទង៑តប៑(១៣) 

បវន៑/បវ ន៑ទង៑តប៑(១៤)... ។ ពកយ «ទង៑» មនន័យថ «ជមួយ និង ទងំ» ដូេចនះពកយ មវ យ៑

ទង៑តប៑ មនន័យថ មួយនិងដប់ គឺដប់មួយ េនះឯង ។ េយងមនភសដុតងកនុងសិលចរកឹ

ភនហូំរេពន  ស.វ.ទី៧-៨ មនចរកឹឃល ថ «េរសតិេលេកយល៑ថលតេបលេវរទ៑ង៑តប៑តេនល ងង» 

(K.76: 9-10) មនេសចកដីថ «ែរសេនខងតបូងទួលែដលឱយផលពីរដណដ ប់(១២)តេនល ង» ។ 

េនសម័យមុនអងគរ េយងរបទះករេរបែបបេនះែតេនកនុងសិលចរកឹភនហូំរេពន បុ៉េណណ ះ ។ 

                                                             
1 សូមអនបែនថម៖ វង់ សុធរ៉, ២០០៩: ២១ ។ ពកយបុរណ តប៑ =១០, មវយ៑/មវ យ៑ = ១, វយរ ៑=២, ប/ិបិយ៑ =

៣, បវន/៑បវ ន៑ =៤ ។ 
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 លុះមកដល់សម័យអងគរ ពកយ «ទង៑តប៑» េនសម័យមុនអងគរ មនន័យថ «និងដប់  

ឬ ទងំដប់» េនះមនកឡរូប(allomorph) ឬែរបរូបរងជ «ទនដប៑» វញិ ដូចេឃញមនេន

សិលចរកឹរបសទបនទ យឆម រ ស.វ.ទី១៣ កនុងរជយរពះបទជ័យវម៌មទី៧ថ «វយរទ៑នដប៑» 

(K.227: 18) មនន័យថ ពីរដណដ ប់ ឬ ដប់ពីរ ។  ពកយេនះ េនែតបនដរូបរងដូេចនះ រហូត

មកដល់សម័យកណដ ល ជ «ទនដប» និង «ទនដបប» ដូចមនេនកនុងសិលចរកឹសុេខទយ័ 

ស.វ.ទី១៤ ចរថ  «េមទនដប៑េកត៑ អឞធ សុរកពរ» (K.413: 51) មនន័យថ មួយដណដ ប់

េកត ឬ ដប់មួយេកត ែខអសឍ ៃថងសុរក ។ ដូចគន ែដរ េនកនុងសិលចរកឹជ័យននទ េន

របសទអងគរវតត េដមស. វ.ទី១៨ សរេសរថ «រុងេរឿងបលងេំពជញ ពីយចិរតេរសចរចិចន ឆល ក

េឆល វជភញីផក  បរបូរបួនទនដបបហត» (IMA38: 2-3 ) សរមួលជអកខរវរុិទធទេំនបថ «រុងេរឿង

បលល័ងកេពរជ ពិចិរតេរសចរចន ឆល ក់េឆល ជភញីផក  បរបូិណ៌បួនដណដ ប់ហតថ» ។ រហូតមកដល់ 

ស.វ.ទី១៩ េនកនុងសិលចរកឹវតតចរ េខតតតែកវ សរេសរជ «ទនដប់» ដូចកនុងឃល ថ «សពភ

ម៉សសដុ រពះពុធធសរកជជ រពះសសន  អតិកនដ កនលងេទវបន ពីពន់បួនរយរបមំបទីនដប់ រពះ

វសរ...» សរមួលអកខរវរុិទធទេំនបជ «សុភមសដុ រពះពុទធសករជ រពះសសន អតិកនដ រ

កនលងេទបន ពីរពន់បួនរយរបបីំដណដ ប់រពះវសស...»។ 

 េរកពីសិលចរកឹ េយងសេងកតេឃញមនឯកសរសេំណរនិងឯកសរេបះពុមព

មួយចនួំនេនចុងស.វ.ទី១៩និងេដមស.វ.ទី២០  ែដលេនែតបនដេរបពកយ «ទនដប់» «តនឌប់» 

និង «ដនដប» ដែដល ។ ជក់ែសដង េនកនុងឯកសររបស់េលក G. Janneau ែដលមនចណំង

េជងថ Manuel Pratique de Langue Cambodgienne2 រតង់ចណុំចអធិបបយអពីំេលខ េលក

បនសរេសរជ៖ មូយទន់ដប់ ពីទន់ដប់ បីយទន់ដប់ បួនទន់ដប់... មិនេរបជ ដប់មូយ ដប់ពី ដប់

បីយ ដប់បួន... េនះេទ ។ េនះរបែហលមកពីេលក រសង់តមសមដីអនករសុកនេពលេនះ 

ែដលអចបញជ ក់ថកររប់ែបបេនះជករេពញនិយមកនុងសងគមែខមរ ។ ចែំណកឯេលក 

                                                             
2 G. Janneau, 1870: 71 
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េហគស៍ដុង ែដលេលកយកេរឿងពីននសរតេទេបះពុមពផសយេនះ េយងក៏េឃញមន 

ែដលេយងបចចុបបននសគ ល់ថជេរឿងរទិធិែសន ឬ េរឿងនងដប់ពីរេនះ បនដក់តមចណំង

េជងបុរណថ «សរត រតតីែសន រ ីនងពីដនដប»។  

 រហូតមកដល់សម័យទេំនប េនេពលមនវចននុរកមែខមរ និងេសៀវេភសិកសកនុង

កមមវធីិអប់រសំម័យទេំនប េយងសេងកតែលងេឃញមនសេំណររប់េលខជ មួយដណដ ប់ 

ពីរដណដ ប់ បីដណដ ប់ បួនដណដ ប់... េទៀតេហយ េឃញមនែតកនុងសមដីរបចៃំថងបុ៉េណណ ះ។ 

របករេនះជបញហ នឱំយេយងមនបញហ មដង ៗ េនេពលចង់សរេសរពកយទងំេនះ ដបតិ

សេំណរ «ដណដ ប់» អចនឱំយេគយកមកគិតថអចរចឡនឹំងពកយជកិរយិសពទែដល

មនន័យថ រគបខលួនេដយសពំត់
3 ជេដម ។ 

 ជសរុបមក កររប់េលខនេពលបចចុបបននជ មួយដណដ ប់ ពីរដណដ ប់ បីដណដ ប់ 

បួនដណដ ប់... ជកររប់ែដលមនលអំនតងំពីសម័យមុនអងគរមកេមលះ៉។ មួយដណដ ប់ 

មនន័យថ មួយនិងដប់...។  

បញជី រូបភព 

 
សិលចរកឹភនហូំរេពន  K.76 

                                                             
3 វចននុរកមែខមរ, ១៩៦៧: ៣០២។ 
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សិលចរកឹរបសទបនទ យឆម រ K.227 
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រកបេសៀវេភេរឿងរទិធិែសនឬនងដប់ពីរ ឆន ១ំ៩០១ 

 
អតថបទកនុងេសៀវេភ Manuel Pratique de Langue Cambodgienne 
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