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    សសរកីារ                                                                                                                          ថ្ងៃទី ២ កុេភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 
ភាសា ខ្មែរ មាន អាយុ ច្រើន សតវតសមកច ើយ ច ើ រតួ យ៉ា ងសខំាន់ ចៅកនងុ ការវិតតន៍ នន 

អារយធម៍្រជាជាតិខ្មែរ, មាន ទុកសាន ម ចៅ កនុង អកសរសាស្តសតជាតិ ្រប់្ាន់ សំរាប់ បញ្ចា ក់ នូវ អតថ
ភាព វិភ1ូ របស់ មលួន។ ជា ភាសា មាន  ុុះដាល ចដាយ មចោរតិ ោ ំចអាយមាន លទធភាព អារ 
សំខ្ ង នូវ អារមែណ៍ ជា សំ ី កតី ជា ការសរចសរ កត ីបានងាយ្សលួ។ ចដាយ សមបូណ៍ ពាកយ ចវវរ
នៈ ខ្ ល អារចអាយ អនកនិពនធ យក ពាកយនមិួយៗ មកច្រើ តាម ជច្ៅរិតត ខ្ ល មលួន មាន ចៅកនងុ
អារមែណ៍ អខ្នតតអណតូ ង ជា កវីនពិនធ។ ខ្មែរបូរាណចយើង ទុក អនកនពិនធ ជា កវី ច្ពាុះ ាតទ់ុក ការ
សរចសរ ជា វិរិ្តសិលបៈ  បតិ ជា សាន ខ្  ពិចសសពសិាល របស់ វិញូ មាន សធុី, ជា ្រូ នន រំចណុះ
ចរុះ ឹង ផង នងិ ជា ជន ពិសមយ័ ផង ច្រើ ភាសាជាតិ សំរាប់ កស្តោត ក់ អារមែណ៍ធមែតា របស់អនក
សាត ប់ ឬ អនកអាន ចអាយមក សថតិចៅកនុង បរយិការណ៍ ្រកបចដាយ ចសរកតីរចំភើបរិតត។ ចរ ឹងថា
ភាសា មនិខ្មន ្ាន់ខ្ត ជា ឧបករណ៍ សរំាប់ ចធវើការទាកទ់ងាន  កនុងជីវភាពរាល់នងៃ, សរំាប់ ចធវើការ
អប់រ ំនូវ សពវមមុវិជាា , សរំាប់ សំខ្ ង អារមែណ៍ ្រប់ខ្បបយ៉ា ង ខ្តប៉ាុច ណ្ ុះច ើយ, វា រឺ ជា សារ
ជាតិ នន ជាតសិាសន៍មយួ កនុង លកខណៈ ជា ្រិុះ នន ្រជាជាតិ។ 

ការវិវតតន៍ នន ភាសា ជា  ំចណើ រមួយ យ៉ា ងយូរ កនងុចពលចវលា នន មនុសសជាត។ិ ចៅ ្សកុ
ខ្មែរ ឧទធងគត នន សម័យមហានររ រឺ ជា លទធផល នូវ ការរកីរំចរ ើន សពវការចរុះ ឹង របស់ជាតិសាន៍
ខ្មែរ ; មនិខ្មន ្ាន់ខ្ត ចរុះចធវើសស្តងាគ ម, ចរុះសង ់្ ាសាទ, ចរុះចធវើកសិកមែ ខ្ត ចលើស ព ី រំចណុះ 
ទាងំឡាយចនុះ ចៅចទៀត រឺ ខ្មែរ មាន ភាសា ជា ថាមវន័ត សំរាប់ ផាយ ្រប់ រំចណុះចរុះ ឹង កនុង
សងគម ចអាយមាន លកខណៈ ជា រំចណុះជាតិ និង សាកល ខ្ ល អារ មារខាា យ  ល់ ជាតិសាសន ៍
                                                           
1 វិ ភ ូ ; puissant. 

សោភន័ភាព នន ភាោ ខ្មែរ 
 La beauté de la langue khmère 
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 នទចទៀត ខ្ ល រស់ចៅច្កាម ឥទធិពល របស់ ្រជាជាតិខ្មែរ។ ខ្ត ភាសា ខ្មែរ ក៍ទទលួ ឥទធិ
ពល ច្រើន្ស់ខ្ រ ពី អារយធម ៍នន ជាតិសាសន៍  នទ  ូរយ៉ា ង អារយធម ៍ឥ ា្  ខ្ លជា អារយធម ៍
ធំមយួ កនងុរំច្ម អារយធម ៍ ោោ ចៅកនងុ ពភិពចលាក។ ខ្ត ជាតសិាន៍ខ្មែរ មាន លទធភាព 
នន បញ្ចា  អារ ខ្កនរន អវ ីខ្ ល មលួនបានទទួល ចអាយកាល យ ជា របសជ់ាត។ិ អា្ស័យច តុចនុះ បាន 
ជា ភាសាខ្មែរ សមបូណ៍ ពាកយ សំរាប់ បចចាញរំនតិ ឬ សំខ្ ង មចោសចចា តោ ចដាយ វាចា ចៅកនុង
កំរតិមពស ់ ពិចរាុះសាត ប់។  ូចរនុះ ខ្មែរចយើង កុោំាំន  ទកុភាសាមលនួ ខ្ ល មាន ្រភពចរញពី ភាសា
បាលី នងិ ភាសាសំស្តសរតឹ ជា ការពិបាក ឬ ជា ភាសាបរចទស យកមកច្រើ ខ្ត្តូវយល់ថា ភាសា
ទាងំចោុះ វាកាល យ ជា ភាសាជាតិ សទុធសាតចៅច ើយ ច្ពាុះ អនក្ាជញបូរាណខ្មែរ ាតយ់កវាមក
ចធវើ ចមមរូបនយីកមែ រួរច្សរ ច ើយ យកវាមក ច្រើអស់ច្រើនសតវតស ចៅកនុង អកសរសាស្តសតខ្មែរ។
ពាកយខ្មែរ មាន ចពារពា សរំាប់ច្រើ កនងុ រាជវងានុវងស, កនងុ ស ធមែិក, កនងុ អកសរសាស្តសត, កនងុ ស ីំ
ធមែតា នងិ កនងុ ស ីំ អសុចរាុះ ច ើយ ពាកយទាងំអស់ចនុះឯង វា ផសជំា ភាសាជាតិ ខ្ លខ្មែរ ្តូវខ្ត
រកា សរំាប់ ខ្មែរ ជំោន់ច្កាយ។ ចទាុះបី មាន វណណៈ ចៅកនុង ការច្រើពាកយ ខ្ត ពាកយទាងំចោុះ រឺ វិ
ញូបរូាណខ្មែរ ជា អនកបចងរើត សរំាប់ ខ្ញក ពាកយ ចអាយមាន ភាពលអិតលអន់ កនងុការច្រើភាសា,  ូចរនុះ
ចបើ ចរុះ យល់ ពាកយ មួយ្ច ើយ ចទាុះ បី ពាកយ ចោុះ មាន ធាតុ ជា វណណៈពាកយ រួរ កុំចបាុះបង ់
វាចចាល ច្ពាុះថា ពាកយ វា ាែ នក ំុស អវីចោុះចទ រឺ អនកយកវា មកច្រើចទ ខ្ ល ជា អនកទទលួ មុស
្តូវ កនុងការច្រើពាកយ។  

ខ្មែរចយើង មាន វរោនុ្កម របស់ សចមតរ ្ពុះស័ងឃរាជ រណៈមហានិកាយ ជនួ ្ត ចជា
តញ្ចា ច្ សរំាប់ ពនយល ់ពាកយ នងិ វរោនុ្កម  នទចទៀត ជាច្រើន សំរាប់ បកខ្្រ ភាសាពីខ្មែរ 
ខ្ ល សំរួល  ល់ ការសរចសរ, អាន និង ្ សាវ្ជាវ សំរាប់ផាយ រំចណុះ  ល ់ខ្មែរចយើង ខ្ ល មិន
ចរុះអាន ភាសាបរចទស។ មួយវិញចទៀត ភាសាខ្មែរ មានលកខណៈ ជា ជិពភាសា2 មាន លទធភាព 

                                                           
2 ជិពភាសា ; langue vivante.    
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អារ ស្មបនងឹ ពាកយសម័យ នងិ វិទាសសងស សាកល បានងាយ្សលួ។ ជិពភាសា ចនុះចទៀត 
ខ្ លជា រុណសមបតតិ នន ភាសាខ្មែរ អារ សរចសរ ជា កំ្ពយ ឬ ្រចលាមចលាក កនងុ ំចណើ រពាកយ 
មាន វិភាព3 និង បញ្ចា ភា4 ច្ពាុះ ភាសាខ្មែរ មាន សារជាតិ ជា ភាសា នន អកសរសាស្តសត ខ្ លជា
វិរិ្តសលិបៈ  រូាន និង របូរមាល ក់ មួយឆ្លល កង់ែ, មួយចទៀត ចរៀបពាកយ ស ីំ កនងុចាលបណំង ខ្តមយួ 
រឺ រកចសាភ័នភាព នន សាន ន ។ 

អនកចរុះ ឹងខ្មែរ រួរខ្ត អាន និង សរចសរ ជាភាសាខ្មែរ ចអាយបានច្រើន ចទើបសាគ ល់ តនមល នន
ភាសាជាត ិខ្ លជា ភាសា មាន សចមលង ពិចរាុះ នងិ មាន ពាកយ ខ្ ល រនោ នូវ រនំិតពិសាល  រូ
ភាសា នន ្រជាជាតិធំៗ  ខ្ លមាន អារយធមម៍ពងម់ពស ់ចៅកនុង ពិភពចលាកចនុះ។ រួរខ្មែរចយើង ទមាល ប់
យក ពាកយកវី មកច្រើ ខ្ត ចៅខ្ត រកា ពាកយរាយ សំរាប់នយិយ កនុង បរបិទ របស់វា ចៅកនងុ មចោ
សាស្តសត រកា ភាសាជាត,ិ អមាលយ៉ា ង ការច្រើ ពាកយ អាសុចរាុះ កម៍ិនខ្មន សុទធខ្ត ជា មនុសស
លាមក ចបើអនកច្រើ យកវា មកច្រើ ច ើមប ីបងាា ញ ររតិ របស់ មហាត ្រ្ពតឹតិ ខ្ត អំចពើ ទុរារតិ បំផ្លល ញ 
សងគមជាតិ។ អវី ខ្ ល ជា ច្ាុះថាន ក់  ល់ វរបធម៍ខ្មែរ រឺ ចបើសនិជា អនកចរុះ ឹងខ្មែរ ោាំន  មាន
រំនតិ ចមើលងាយ ភាសាជាតិ មលួនឯង ច ើយ យក ភាសាបរចទស ជា យីចហា នន ការចរុះ ឹង របស់
មលួន។ ខ្ត កា៍ែ ន នរ្ ចរ ហាមឃាត់ មិនចអាយ ខ្មែរចយើង មំចរៀន ជា ជច្ៅ នន ភាសាបរចទស
ចោុះខ្ រ រឺ មាន ខ្ត ការចលើកទឹករិតត ច្ពាុះ ភាសា និមយួៗ ជា សមបតតិរួម នន បញ្ចា  ននមនសុស
ជាតិ ាែ ន សមីា ; ខ្តចបើ ចរុះច្ៅ្ជុះ ភាសា បរចទស ខ្តទកុ ភាសាជាតមិលនួឯង ជា រំចណុះ
បោា ប់បនស,ំ ចរឿងចនុះ នឹងចចាទ ជា បញ្ចា  នន សាែ រតីជាតិ ខ្ត កម៍និទកុ ជា ឧ្កិ ឋកមែ អវីចោុះខ្ រ
ច្ពាុះ បុរគលមាន ក់ៗ ជាមាា ស់ នន ការចរុះ ឹង របស់មលនួ និង ជា ចសរជីន, ប៉ាុខ្នត ពលរ ឋមាន ក់ៗ ជា
មាា សផ់ង និង ជា អនកការពារផង នន ចកតនភ័ណា  ននបញ្ចា ជាតិ បី រូ ភាសាជាតិ កនងុរំច្ម ចកត
នភណ័ា   នទចទៀត។ ការការពារ ្រកបចដាយ ្រសិទធភិាព រឺ ការចរុះ ឹង ចអាយបាន ច្ៅ
                                                           
3 វិ ភភាព ; charme. 
4 បញ្ញា ភា ; lumière. 



ឧប សៅ សង្ហា  
៦ សេសា ២០១៦ 
 

្ជុះ នន ភាសាជាតមិលនួឯងសិន ចទើប អារ ចមើល ច ើញ នូវ ទកីខ្នលងកិតតយិស នន ភាសាខ្មែរ ចៅកនងុ
រំច្ម ភាសាបរចទសោោ។ ចទាុះបី ភាសាខ្មែរ សំរាប់ ច្រើខ្ត ចៅ កនងុ្សុកខ្មែរ និង និរមជន
ខ្មែរ ចៅបរចទស ខ្ត ជា ភាសាជាតិ សរំាប់សាំល់ ជាតិសាសន៍ នងិ ្រជាជាតិ មួយ ច ើយជា មលូ
ដាឋ ននន ចមាទនភាពខ្មែរ ខ្ ល ខ្មែរ្រប់ជំោន់ មំបបីារ់ខ្ងរកា ចទាុះបី ជាតមិលនួ បានជួប្រទុះនូវ្រប ់
ចសរកតីវិោសធំៗ  ចៅកនុង ្រវតតិសាស្តសតជាតិ។ ទចងវើចនុះច ើយ ជា ការតស ូ អងអ់ារ នន ជាតិ
សាសន៍ខ្មែរ ចៅរំចពាុះមមុ ការររំាម ្រប់ខ្បបយ៉ា ង ពសីំ្ក់ បរចទស ច ើមប ីបផំ្លល ញ ឬ បនាប
រាបម់ុនឺឆ្លន  ំវរបធម៍ជាតិខ្មែរ។ មា៉ាងមួយចទៀត ចសាភន័ភាព នន ភាសាខ្មែរ វាជា កំខ្ពង ធមែជាតិ មយួ
 ៍សខំាន់ សរំាប់ ការពារមលនួចដាយមលនួឯង ច្ពាុះ ភាសាខ្មែរ ជា ្ពលងឹនន ជាតិខ្មែរ។ សួរថា ចតើចៅ
អាោរត ចតើ ភាសាខ្មែរ ចៅខ្តមាន ថាមពល អារ ការពារមលួន បានខ្ រឫចទ ចៅកនងុនចយបាយ 
សិកាធកិារជាត ិ បរារុបនន  ឹកោ ំ ចដាយ បរចទស ? សពវនងៃចនុះ អនក ឹកោជំាត,ិ រស់ចៅកនងុ 
្រពន័ធ នចយបាយ ាែ នការទទួលមុស្តូវ  លអ់ាោរតជាតិ, ពួកាត់ នយិយភាសាខ្មែរពតិ ខ្ត
ចៅកនងុ រនំិតបរចទស ច្ពាុះ រាលទ់ចងវើ របស់ ពួកាត់ រឺ ជា ពនលឆឺលុុះ នូវ រនំិតបរចទស ទាងំអស់ជា
ពិចសសរនំិត យួនកុមែយុនិសត រឺ អប់រផំាងំ ពកួាត់ កុំចអាយ ចលើកតចមរើង តនមលជាតិ ច ើយឲមាន 
កតចាុតា  ល់ ចយៀក្ម ចដាយយក នងៃ ទ៧ី មករា ជា មួប រលំឹក កតចវទិតា5  ូរ្តូវ ឹង
រុណ មាតាបតិា។ រួមចសរកតមីក រឺថា ចបើ្ាន់ខ្តចរុះនិយយ ភាសាខ្មែរ ខ្តាែ ន សាែ រតជីាខ្មែរ ក៍
មិន អារទុក ជា ជាតិសាសន៍ខ្មែរ បានចោុះច ើយ ច្ពាុះ ភាសាខ្មែរ វា ជា រតិតរនំតិ នន ្រជាជាតិ
ខ្មែរ  រូបាន ជំរាប ខាងចលើ ថាភាសាជាតិ ជា ្ពលឹងជាតិ ច ើយ ្ពលឹងជាតិ ចនុះឯង ជាមលមឹសារ 
នន ចសាភន័ភាព ឥត្សចពាន នន ភាសាខ្មែរ ខ្ លជា ្រិុះ នន ្រជាជាតិ ចមមរា ជា ស សសវតស៕ 
 

 

                                                           
5 កតវិទិតា ; gratitude éternelle. 


