
 

 

 

 

 

 





សម្មោ ទនយីកថា 
ខ្ញ ុំតុំណាងឲ្យក្រុមរចនាគមពីរវេយ្យាររណ៍បាលីខ្ខែរ សូមវោតសរវសើរនិង 

វក្តរអរយ៉ា ងក្ក្រខ្លងចុំវ ោះរញ្ញា  មស ស ថីា ជានារដ៏ីវ្នើមម្នន រ់រនញងចុំវណាម
នារខី្ខែរជាវក្ចើនរូបខ្ដលបានសិរាបាលីរហូតអាចខ្ក្បជាវខមរភាសានិងបានវចញ
ថេោិផ្ទា ល់ខលួនរួមនឹងញាតិមិក្តទ ុំងអស់វបាោះពញមពសក្ម្នប់ខ្ចរជាធមែទនដល់រញល
បញក្តរញលធិតាវយ្យើង ។ ខ្ញ ុំធ្លល ប់បានដឹងខលោះ ៗ ថា ម្ននស្តសរីខ្ខែរវសេងវ ៀតបានសិរា
បាលីនិងសុំស្តសកឹតវៅក្បវ ស ភូម្ន និងឥណាា សងខ្ដរ ខ្ដលអាចរាប់បានថាជាក្ាប់
ពូជដ៏ម្ននតក្មលសក្ម្នប់ក្បវ សខ្ខែរវយ្យើងវៅក្ថៃអនាគតក្បារដមិនខានវ ើយ្យ ។  

មា៉ាងវ ៀត វបើម្ននោរចូលរួមវក្ចើនពីមនញសេក្គប់មជឈដ្ឋា ន វ ើបេស័ិយ្យនានា
ររីចវក្មើនវៅបាន ។ រនញងវនាោះ ស្តសរីជាគឺជារម្នល ុំងសុំខាន់មួយ្យសក្ម្នប់សងគម វទោះ
តូចររីធុំររី ឬក្បវ សជាតិសាសនារួមទ ុំងោររចនាគមពីរវនោះជាវដើម ។ គមពីរ វាចចវាចរ 
ជាបររណ៍ថែីក្សឡាង ម្ននខ្ក្បវោតក្បវយគ សមគួរដល់សិោា ោមទ ុំងឡាយ្យ 
យ្យរវៅសិរាបខ្នែមចុំវណោះដឹងវ ៀត រនញងក្ាខ្ដលគមពីរ រច្ចច យ្យន ភាគ ី ៥ មិន
ទនបានវ ើងោន់វរាងពញមពវៅវ ើយ្យ ។ គមពីរវនោះរ៏នឹងបានជាសិរាូបររណ៍សក្ម្នប់
េស័ិយ្យពញ ធិរសិរា និងច្ចត់ ញរជាសមបតរិជាតិវយ្យើងទ ុំងមូលសងខ្ដរ ។ ជាោរក្រ
ក្ក្រខ្លងនិងហារ់ដូចជាមិនគួរឲ្យវជឿថាម្នននារខី្ខែរម្នន រ់វចោះភាសាបាលីវហើយ្យអាច 
ខ្ក្បមរជាវខមរភាសាបាន វក្ ោះវយ្យើងធ្លល ប់ដឹងមរថាភាគវក្ចើនម្ននខ្តក្ពោះសងឃ 
និងបញរស ៗ វ ខ្ដលវចោះភាសាបាលី ។ ឯភាសាដក្ ម្នន អង់វគលស បារា ុំង ក្ថ ចិន 
និង ជប៉ាញន ជាវដើម មិនខវោះវ អនរសិរាក្ពមទ ុំងវចោះសាា ត់ជុំនាញ ។ ជាោរពិត
ណាស់ភាសាបាលីម្ននវេយ្យាររណ៍វក្ចើនសាុំញាញ ុំជាងភាសាដក្ ខ្មន ប៉ាញខ្នរភាសា
វនោះធ្លល ប់ម្ននមនញសេវក្បើក្បាស់រនញងក្បវ សមគធៈ និងរនញងសម័យ្យពញ ធោលដូចភាសា
ខ្ដលវយ្យើងវក្បើសពវក្ថៃវនោះខ្ដរ ។ បចចញបបននក្បវ សមគធៈបានោល យ្យជារដាមួយ្យក្ន
ក្បវ សឥណាា  វៅថា ប ហីា (Bihar) ចុំខ្ណរភាសាបាលីេញិ រ៏បានរោយ្យខលួន
ចូលជាមួយ្យភាសា ហញិនឌី ឬភាសាជនភាគតិចក្នជនជាតិឥណាា វៅវហើយ្យ ។ វដ្ឋយ្យ



សម្មោ ទនយីកថា 
ខ្ញ ុំតុំណាងឲ្យក្រុមរចនាគមពីរវេយ្យាររណ៍បាលីខ្ខែរ សូមវោតសរវសើរនិង 

វក្តរអរយ៉ា ងក្ក្រខ្លងចុំវ ោះរញ្ញា  មស ស ថីា ជានារដ៏ីវ្នើមម្នន រ់រនញងចុំវណាម
នារខី្ខែរជាវក្ចើនរូបខ្ដលបានសិរាបាលីរហូតអាចខ្ក្បជាវខមរភាសានិងបានវចញ
ថេោិផ្ទា ល់ខលួនរួមនឹងញាតិមិក្តទ ុំងអស់វបាោះពញមពសក្ម្នប់ខ្ចរជាធមែទនដល់រញល
បញក្តរញលធិតាវយ្យើង ។ ខ្ញ ុំធ្លល ប់បានដឹងខលោះ ៗ ថា ម្ននស្តសរីខ្ខែរវសេងវ ៀតបានសិរា
បាលីនិងសុំស្តសកឹតវៅក្បវ ស ភូម្ន និងឥណាា សងខ្ដរ ខ្ដលអាចរាប់បានថាជាក្ាប់
ពូជដ៏ម្ននតក្មលសក្ម្នប់ក្បវ សខ្ខែរវយ្យើងវៅក្ថៃអនាគតក្បារដមិនខានវ ើយ្យ ។  

មា៉ាងវ ៀត វបើម្ននោរចូលរួមវក្ចើនពីមនញសេក្គប់មជឈដ្ឋា ន វ ើបេស័ិយ្យនានា
ររីចវក្មើនវៅបាន ។ រនញងវនាោះ ស្តសរីជាគឺជារម្នល ុំងសុំខាន់មួយ្យសក្ម្នប់សងគម វទោះ
តូចររីធុំររី ឬក្បវ សជាតិសាសនារួមទ ុំងោររចនាគមពីរវនោះជាវដើម ។ គមពីរ វាចចវាចរ 
ជាបររណ៍ថែីក្សឡាង ម្ននខ្ក្បវោតក្បវយគ សមគួរដល់សិោា ោមទ ុំងឡាយ្យ 
យ្យរវៅសិរាបខ្នែមចុំវណោះដឹងវ ៀត រនញងក្ាខ្ដលគមពីរ រច្ចច យ្យន ភាគ ី ៥ មិន
ទនបានវ ើងោន់វរាងពញមពវៅវ ើយ្យ ។ គមពីរវនោះរ៏នឹងបានជាសិរាូបររណ៍សក្ម្នប់
េស័ិយ្យពញ ធិរសិរា និងច្ចត់ ញរជាសមបតរិជាតិវយ្យើងទ ុំងមូលសងខ្ដរ ។ ជាោរក្រ
ក្ក្រខ្លងនិងហារ់ដូចជាមិនគួរឲ្យវជឿថាម្នននារខី្ខែរម្នន រ់វចោះភាសាបាលីវហើយ្យអាច 
ខ្ក្បមរជាវខមរភាសាបាន វក្ ោះវយ្យើងធ្លល ប់ដឹងមរថាភាគវក្ចើនម្ននខ្តក្ពោះសងឃ 
និងបញរស ៗ វ ខ្ដលវចោះភាសាបាលី ។ ឯភាសាដក្ ម្នន អង់វគលស បារា ុំង ក្ថ ចិន 
និង ជប៉ាញន ជាវដើម មិនខវោះវ អនរសិរាក្ពមទ ុំងវចោះសាា ត់ជុំនាញ ។ ជាោរពិត
ណាស់ភាសាបាលីម្ននវេយ្យាររណ៍វក្ចើនសាុំញាញ ុំជាងភាសាដក្ ខ្មន ប៉ាញខ្នរភាសា
វនោះធ្លល ប់ម្ននមនញសេវក្បើក្បាស់រនញងក្បវ សមគធៈ និងរនញងសម័យ្យពញ ធោលដូចភាសា
ខ្ដលវយ្យើងវក្បើសពវក្ថៃវនោះខ្ដរ ។ បចចញបបននក្បវ សមគធៈបានោល យ្យជារដាមួយ្យក្ន
ក្បវ សឥណាា  វៅថា ប ហីា (Bihar) ចុំខ្ណរភាសាបាលីេញិ រ៏បានរោយ្យខលួន
ចូលជាមួយ្យភាសា ហញិនឌី ឬភាសាជនភាគតិចក្នជនជាតិឥណាា វៅវហើយ្យ ។ វដ្ឋយ្យ



សេចក្ដេីរសេើរ 
 

 សរោយពបីានអានេំសៅស ើមរចួ ខ ្ញមំានសេចក្ដសីរេក្អរយ៉ាងខ្ល ងំ នងិេូមស្វើ
ោរសោេេរសេើរចសំ ោះក្ញ្ញា  មាេ េញីថា ដ លបានសរៀនភាសាបាលីរហូេ ល់ក្រមេិ 
អាចដរែគមពរី វាចចវាចក្ែក្រណ សនោះ ទងំដរែយក្អេថនងិដរែសោេរែសយគ ។  

េមទិ្ ធផិលសនោះអាចចាេជ់ាសាា ដ មញន ែូំងសគែងអេ់រែេ់ស្តេរីដខ ែរសយើង ខ្ងដផាក្ 
ភាសាបាលី សរ ោះថាក្ាញងោលក្ន លងមក្ ោរេិក្ាភាសាសនោះមានដេភកិ្ខញនងិសាមសណរ 
សទ្ នងិជាអាក្បានែក្ដរែឬរចនាជាគមពរីមួយចនំនួដ លសយើងក្ពំញងសរៀនតាមក្ាញងសពល 
េពវដងៃសនោះ ។ 

ខ ្ញមំនិមាន ក្យសពចនអ៍វីដែងឆ្ងៃ យសរៅពសីេចក្ដសីរេក្អរ នងិោរសោេេរសេើរ
សនោះសទ្ នងិក្េូ៏មជូនពរ ល់ក្ញ្ញា ឱ្យបានជួែដេសេចក្រេីញខ ក្មាល ងំែរែូិរមាមួំន នងិ
មានែញ្ញា ោនដ់េឈ្លល េដែដងមសទ្ៀេ ស ើមបីជួយស្វើក្ចិ ចោរសនោះែន រសៅសទ្ៀេ ។  

 
 

ែេរេញែណណមញនសីាគរដខ ែរសរោម ទ្រីក្ុងអូក្ឡនិ រែសទ្េញូហ ញ្ ីឡនិ ,៍ 
ដងៃសៅរ ៍២ សោច ដខរសាពណ៍ ឆ្ងា កំ្ញរ ឯក្េ័ក្ ព.េ. ២៥៦៣ 

រេូែនងឹដងៃទ្ ី១៧ ដខេីហា ២០១៩  
រពោះភកិ្ ខញចេរភសយ គិម រចនា  

គ

សេចក្ដេីរសេើរ 
 

 សរោយពបីានអានេំសៅស ើមរចួ ខ ្ញមំានសេចក្ដសីរេក្អរយ៉ាងខ្ល ងំ នងិេូមស្វើ
ោរសោេេរសេើរចសំ ោះក្ញ្ញា  មាេ េញីថា ដ លបានសរៀនភាសាបាលីរហូេ ល់ក្រមេិ 
អាចដរែគមពរី វាចចវាចក្ែក្រណ សនោះ ទងំដរែយក្អេថនងិដរែសោេរែសយគ ។  

េមទិ្ ធផិលសនោះអាចចាេជ់ាសាា ដ មញន ែូំងសគែងអេ់រែេ់ស្តេរីដខ ែរសយើង ខ្ងដផាក្ 
ភាសាបាលី សរ ោះថាក្ាញងោលក្ន លងមក្ ោរេិក្ាភាសាសនោះមានដេភកិ្ខញនងិសាមសណរ 
សទ្ នងិជាអាក្បានែក្ដរែឬរចនាជាគមពរីមួយចនំនួដ លសយើងក្ពំញងសរៀនតាមក្ាញងសពល 
េពវដងៃសនោះ ។ 

ខ ្ញមំនិមាន ក្យសពចនអ៍វីដែងឆ្ងៃ យសរៅពសីេចក្ដសីរេក្អរ នងិោរសោេេរសេើរ
សនោះសទ្ នងិក្េូ៏មជូនពរ ល់ក្ញ្ញា ឱ្យបានជួែដេសេចក្រេីញខ ក្មាល ងំែរែូិរមាមួំន នងិ
មានែញ្ញា ោនដ់េឈ្លល េដែដងមសទ្ៀេ ស ើមបីជួយស្វើក្ចិ ចោរសនោះែន រសៅសទ្ៀេ ។  

 
 

ែេរេញែណណមញនសីាគរដខ ែរសរោម ទ្រីក្ុងអូក្ឡនិ រែសទ្េញូហ ញ្ ីឡនិ ,៍ 
ដងៃសៅរ ៍២ សោច ដខរសាពណ៍ ឆ្ងា កំ្ញរ ឯក្េ័ក្ ព.េ. ២៥៦៣ 

រេូែនងឹដងៃទ្ ី១៧ ដខេីហា ២០១៩  
រពោះភកិ្ ខញចេរភសយ គិម រចនា  

សារម្ននោរផ្ទល ស់បរូ រតាមសម័យ្យោលរបត់សងគមនិង សេនមួយ្យចុំនួនក្ពមទ ុំងោរ
ឲ្យតក្មលវៅវលើោរច្ច ុំបាច់ក្នចុំវណោះដឹងវដើមបអីាជីព វ ើបភាសាវនោះមិនសូេវពញ
និយ្យម វក្ ោះមនញសេភាគវក្ចើនវក្ៅអុំពីក្ពោះសងឃឬមនញសេមួយ្យចុំនួនតូចប៉ាញវណាណ ោះ ។ 
ថវីតបតិភាសាបាលីមិនសូេម្ននោរវពញនិយ្យមរ៏វដ្ឋយ្យ រ៏ភាសាវនោះវៅខ្តម្ននសារៈ
សុំខាន់បុំសញតសក្ម្នប់ក្ពោះពញ ធសាសនា អរេរសាស្តសរនិងក្បេតរិសាស្តសរខ្ខែរវយ្យើង ។  

ដូវចនោះោរវធវើគមពីរបាលីវនោះជាតឹរតាងបង្ហា ញថា ស្តសរីខ្ខែររ៏ម្ននសមតែភាព 
វធវើអវី ៗ ក្គប់យ៉ា ងនិងជាខ្សនរមួយ្យដ៏សុំខាន់រនញងោរចូលរួមរសាងជាតិ និងខ្ថររា 
ក្ពោះពញ ធសាសនាឲ្យររីចវក្មើនវៅមញខជាមួយ្យបញរសខ្ដរ ។  

សងឃមឹថា រនញងអនាគតោលនឹងម្ននស្តសរីជាវក្ចើនវ ៀតបវចចញនូេចុំវណោះដឹង 
របស់ខលួនវដើមបជួីយ្យរចនាគមពីរបាលី និងគមពីរដក្  ៗ ឲ្យបានវក្ចើនវដើមបវីធវើឲ្យជាតិនិង 
ក្ពោះពញ ធសាសនាខ្ខែរវយ្យើងរញងវរឿងនិងសែិតវសែរអស់ោលដ៏យូ្យរ ។ 

វៅ ីបចច ប់ខ្ញ ុំសូមវលើរយ្យរនូេមហារញសលខ្ដលវរើតវ ើងវដ្ឋយ្យោររចនា
និងវបាោះពញមពគមពីរ វាចចវាចរ ជូនដល់រញ្ញា  មស ស ថីា និងក្រុមក្គួសារទ ុំងអស់ 
មួយ្យអវនលើវដ្ឋយ្យក្រុមអនររចនា និងម្ននឧបោរៈរនញងោរជួយ្យវក្ជាមខ្ក្ជងរចនាគមពីរ 
វនោះ ម្ននភិរាញ ចិតរភវយ រឹម រចនា វោរ សាស្តសរច្ចរយ  ូច សញេណណមញនី វោរ 
ឧវ ាសាច្ចរយ ញឹម ថារ ីនិងអនរដក្ វ ៀតខ្ដលមិនបានដឹងវ ែ្ ោះឲ្យម្ននសញខភាពលអ 
បរបូិណ៍ម្ននក្បាជ្ាវក្ចើន ជួបក្ពោះពញ ធ ក្ពោះធម៌ និងក្ពោះសងឃ វហើយ្យបានដល់ក្ពោះ 
និ វ នវៅ ីបុំសញតជាតិរញ ុំបីខានវ ើយ្យ ។ 

   ចិរ ំព ទធសាសនំ តិដ្ឋត   
          សូមក្ពោះពញ ធសាសនាសែិតវៅអស់ោលដ៏យូ្យរ ។ 

េតរពញ ធជ័យ្យមហានាថ  ីក្រុងខ្េលលិងតញន ក្បវ សញូហេញ  ិីនដ៍ 
ក្ថៃ ច័នា ១២ វរើត ខ្ខ ក្សាពណ៍ ឆ្ន ុំ រញរ ឯរស័រ ព.ស ២៥៦៣  

ក្តូេនឹងក្ថៃ ី ១២ ខ្ខ សីហា ឆ្ន ុំ ២០១៩ 
   ភិក្ខុ ញាណសារោ មុុំ យ៉ា ោុុំង 

ខ



សេចក្ដេីរសេើរ 
 

 សរោយពបីានអានេំសៅស ើមរចួ ខ ្ញមំានសេចក្ដសីរេក្អរយ៉ាងខ្ល ងំ នងិេូមស្វើ
ោរសោេេរសេើរចសំ ោះក្ញ្ញា  មាេ េញីថា ដ លបានសរៀនភាសាបាលីរហូេ ល់ក្រមេិ 
អាចដរែគមពរី វាចចវាចក្ែក្រណ សនោះ ទងំដរែយក្អេថនងិដរែសោេរែសយគ ។  

េមទិ្ ធផិលសនោះអាចចាេជ់ាសាា ដ មញន ែូំងសគែងអេ់រែេ់ស្តេរីដខ ែរសយើង ខ្ងដផាក្ 
ភាសាបាលី សរ ោះថាក្ាញងោលក្ន លងមក្ ោរេិក្ាភាសាសនោះមានដេភកិ្ខញនងិសាមសណរ 
សទ្ នងិជាអាក្បានែក្ដរែឬរចនាជាគមពរីមួយចនំនួដ លសយើងក្ពំញងសរៀនតាមក្ាញងសពល 
េពវដងៃសនោះ ។ 

ខ ្ញមំនិមាន ក្យសពចនអ៍វីដែងឆ្ងៃ យសរៅពសីេចក្ដសីរេក្អរ នងិោរសោេេរសេើរ
សនោះសទ្ នងិក្េូ៏មជូនពរ ល់ក្ញ្ញា ឱ្យបានជួែដេសេចក្រេីញខ ក្មាល ងំែរែូិរមាមួំន នងិ
មានែញ្ញា ោនដ់េឈ្លល េដែដងមសទ្ៀេ ស ើមបីជួយស្វើក្ចិ ចោរសនោះែន រសៅសទ្ៀេ ។  

 
 

ែេរេញែណណមញនសីាគរដខ ែរសរោម ទ្រីក្ុងអូក្ឡនិ រែសទ្េញូហ ញ្ ីឡនិ ,៍ 
ដងៃសៅរ ៍២ សោច ដខរសាពណ៍ ឆ្ងា កំ្ញរ ឯក្េ័ក្ ព.េ. ២៥៦៣ 

រេូែនងឹដងៃទ្ ី១៧ ដខេីហា ២០១៩  
រពោះភកិ្ ខញចេរភសយ គិម រចនា  

គ



សេចក្ដយីល់ស ើញ 
 

ជាបឋមខ ្ញ ុំេូមជ្រជាបថាខ ្ញ ុំមានសេចក្ដរីកី្រាយចតិ្តពរីយ៉ាង គទឺ ី ១ សជ្ររោះបាន
ចូលរមួអានកក្ជជ្រមោះគមពរីស ម្ ោះ “វាចចវាចក្” សនោះ ។ រក្យពរីមា៉ាត្ស់នោះមានរក្យមួយ 
គ ឺ “វាចច” ទ ុំនងអ្នក្េិក្ាមនិទានប់ានជួបជ្របទោះឬស្គា ល់សៅស ើយសទ (ខ ្ញ ុំេូមអ្ភយ័
សទាេចុំសរោះសោក្អ្នក្កែលបានសចោះរចួស ើយផង ជ្របេិនសបើមាន) ។ ចុំសរោះរក្យថា 
“វាចក្” គសឺោក្អ្នក្សរៀនបានស្គា ល់បានសចោះជ្រគប់គ្នន ស ើយ ប៉ាញកន តរក្យថា “វាចក្” ក្នញង
គមពរីសនោះ មនិកមនមាននយ័ែចូអ្វីកែលសោក្អ្នក្េិក្ាធ្លា ប់សចោះស ើយ កែលបានែល់
ជ្របសយគែចូជា ក្ត្តញវាចក្ ក្មមវាចក្ ភាវវាចក្ នងិ ស ត្ញវាចក្ស ោះសទ ។ ចុំសរោះ
សេចក្ដលីមអតិ្ក្នញងសរឿងសនោះ េូមអ្ស ជ្ ើញអានឱ្យចប់សទើបយល់បាន ។ 

សេចក្ដរីកី្រាយចតិ្តរបេ់ខ ្ញ ុំទ ី ២ ស ោះគថឺា គមពរីសនោះជាស្គន ដែបក្កជ្របជាភាស្គ
កខ មរទា ុំងកជ្របសរៀងសេចក្ដនីងិកជ្របសោត្ជ្របសយគរបេ់ រ ី កែលអាចស្វើឱ្យសោក្អ្នក្
េិក្ា នងិបណ្ឌិ ត្ប ញ្ វន ត ស្គស្ត្ស្គត ចារយនងិឧសទ េស្គចារយទា ុំងឡាយអាចមនិសជឿ ក្ប៏ាន
ថា បចចញបបន នសនោះមាន រកីខ មរសយើងបានសរៀនភាស្គបាលីែល់ក្ជ្រមតិ្ កែលមានេមត្ថ
ភាពអាចកជ្របគមពរីបាន ។ ខ ្ញ ុំបាទបានស ើញថាេពវដងៃមាន រកីខ មរក្ុំពញងសរៀននងិខ ាោះបាន
សក្ើត្ជាអ្នក្ជ្រគូសទៀត្ផង ប៉ាញកន តែចូជាមនិទានស់ ើញមានបស ច្ញស្គន ដែជាការកជ្របសៅ
ស ើយសទ (ជ្របេិនសបើមានរចួស ើយ ខ ្ញ ុំេូមអ្ភយ័សទាេផង) ។ ចុំសរោះរបូខ ្ញ ុំផ្ទេ ល់ ក្នញង
េម័យសនោះេូមចាត្ទ់ញក្គមពរីកជ្របសនោះជាស្គន ដែែ ុំបូងសគបងអេ់របេ់ រកីខ មរសយើង ។ 

សៅមានមន េលិមួយសទៀត្កែលអាចស្វើឱ្យសោក្អ្នក្េិក្ា នងិបណ្ឌិ ត្ប ញ្ វន ត 
ស្គស្ត្ស្គត ចារយនងិឧសទ េស្គចរយទា ុំងឡាយសក្ើត្ការសងឿងឆ្ៃល់ថា សបើសរៀនសចោះែល់ក្ជ្រមតិ្
សនោះស ើយ ស ត្ញអ្វីមនិសៅបសជ្រងៀនសៅស្គោពញទ ធកិ្ ឱ្យសចញមញខសចញមាត្ម់ានស ម្ ោះ
សបាោះេុំស ងនងឹសគសៅ ? (រក្យសនោះខ ្ញ ុំធ្លា ប់ឮ) ។ សបើតាមពត័្ម៌ានកែលខ ្ញ ុំបានែងឹគថឺា 
គ្នត្ម់ានគ្នន មួយជ្រក្ុមបានេិក្ាភាស្គបាលីសនោះជាកបបឯក្ជន គមឺនិបានសៅសរៀនសៅ
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ជាបឋមខ ្ញ ុំេូមជ្រជាបថាខ ្ញ ុំមានសេចក្ដរីកី្រាយចតិ្តពរីយ៉ាង គទឺ ី ១ សជ្ររោះបាន
ចូលរមួអានកក្ជជ្រមោះគមពរីស ម្ ោះ “វាចចវាចក្” សនោះ ។ រក្យពរីមា៉ាត្ស់នោះមានរក្យមួយ 
គ ឺ “វាចច” ទ ុំនងអ្នក្េិក្ាមនិទានប់ានជួបជ្របទោះឬស្គា ល់សៅស ើយសទ (ខ ្ញ ុំេូមអ្ភយ័
សទាេចុំសរោះសោក្អ្នក្កែលបានសចោះរចួស ើយផង ជ្របេិនសបើមាន) ។ ចុំសរោះរក្យថា 
“វាចក្” គសឺោក្អ្នក្សរៀនបានស្គា ល់បានសចោះជ្រគប់គ្នន ស ើយ ប៉ាញកន តរក្យថា “វាចក្” ក្នញង
គមពរីសនោះ មនិកមនមាននយ័ែចូអ្វីកែលសោក្អ្នក្េិក្ាធ្លា ប់សចោះស ើយ កែលបានែល់
ជ្របសយគែចូជា ក្ត្តញវាចក្ ក្មមវាចក្ ភាវវាចក្ នងិ ស ត្ញវាចក្ស ោះសទ ។ ចុំសរោះ
សេចក្ដលីមអតិ្ក្នញងសរឿងសនោះ េូមអ្ស ជ្ ើញអានឱ្យចប់សទើបយល់បាន ។ 

សេចក្ដរីកី្រាយចតិ្តរបេ់ខ ្ញ ុំទ ី ២ ស ោះគថឺា គមពរីសនោះជាស្គន ដែបក្កជ្របជាភាស្គ
កខ មរទា ុំងកជ្របសរៀងសេចក្ដនីងិកជ្របសោត្ជ្របសយគរបេ់ រ ី កែលអាចស្វើឱ្យសោក្អ្នក្
េិក្ា នងិបណ្ឌិ ត្ប ញ្ វន ត ស្គស្ត្ស្គត ចារយនងិឧសទ េស្គចារយទា ុំងឡាយអាចមនិសជឿ ក្ប៏ាន
ថា បចចញបបន នសនោះមាន រកីខ មរសយើងបានសរៀនភាស្គបាលីែល់ក្ជ្រមតិ្ កែលមានេមត្ថ
ភាពអាចកជ្របគមពរីបាន ។ ខ ្ញ ុំបាទបានស ើញថាេពវដងៃមាន រកីខ មរក្ុំពញងសរៀននងិខ ាោះបាន
សក្ើត្ជាអ្នក្ជ្រគូសទៀត្ផង ប៉ាញកន តែចូជាមនិទានស់ ើញមានបស ច្ញស្គន ដែជាការកជ្របសៅ
ស ើយសទ (ជ្របេិនសបើមានរចួស ើយ ខ ្ញ ុំេូមអ្ភយ័សទាេផង) ។ ចុំសរោះរបូខ ្ញ ុំផ្ទេ ល់ ក្នញង
េម័យសនោះេូមចាត្ទ់ញក្គមពរីកជ្របសនោះជាស្គន ដែែ ុំបូងសគបងអេ់របេ់ រកីខ មរសយើង ។ 

សៅមានមន េលិមួយសទៀត្កែលអាចស្វើឱ្យសោក្អ្នក្េិក្ា នងិបណ្ឌិ ត្ប ញ្ វន ត 
ស្គស្ត្ស្គត ចារយនងិឧសទ េស្គចរយទា ុំងឡាយសក្ើត្ការសងឿងឆ្ៃល់ថា សបើសរៀនសចោះែល់ក្ជ្រមតិ្
សនោះស ើយ ស ត្ញអ្វីមនិសៅបសជ្រងៀនសៅស្គោពញទ ធកិ្ ឱ្យសចញមញខសចញមាត្ម់ានស ម្ ោះ
សបាោះេុំស ងនងឹសគសៅ ? (រក្យសនោះខ ្ញ ុំធ្លា ប់ឮ) ។ សបើតាមពត័្ម៌ានកែលខ ្ញ ុំបានែងឹគថឺា 
គ្នត្ម់ានគ្នន មួយជ្រក្ុមបានេិក្ាភាស្គបាលីសនោះជាកបបឯក្ជន គមឺនិបានសៅសរៀនសៅ

ការយល់ឃ ើញរបស់ខ្ញុំ 

ស ៀវសៅស ម្ ោះថា វាច្ចវាច្កប្បករណ៍ សនោះ ខ្ញុំបានទទួលឱ្យជួយពិនិត្យកកត្ម្រូវពីសោក  

ទូច សុវណ្ណមុនី សាស្រ្សាា ចារយភាសាបាលី។ ខ្ញុំមានបី្តិ្សសារន សរកីរាយនឹងទទួលយករកពិនិត្យ 

ស ើយបានញញ ុំងស ច្កាីពាយារឱ្យដល់ម្ពរកន ញងកិច្ចការសនោះ។ ត្រក ខ្ញុំបានពិនិត្យសរើលយា៉ា ងលអិត្

លអ ន់ទុំងខលឹរសារស ច្កាីទុំងរសប្ៀប្ននការប្កកម្ប្ (កម្ប្សរៀងស ច្កាី  និងកម្ប្សោត្ម្ប្សយាគ) ពី

បាលីភាសារកជាសខររភាសា ស ើញថាមានលកខណៈលអម្ប្ស ើរគួរកាន់យកជាកបួនត្ម្មា ម្មាប់្

 ិកាបាន។ 

 វាច្ចវាច្កប្បករណ៍កដលម្តូ្វបានប្កកម្ប្ស ើងសោយកញ្ញា  មាស សុីថា សនោះចាត់្ជាប្ករណ៍
កននកបាលីភាសារួយយា៉ា ង ុំខាន់ ម្មាប់្ជាជំនួយដល់សោកអ្នក ិកាបាលីភាសាទុំងឡាយ។ ប្ករណ៍

ពិស  សនោះឯង  សងខប្ខលីប្៉ា៉ុ កនាខលឹរ សម្រោះបានម្កសសាប្ឱ្ប្កាន់យកស ច្កាីននសវយយករណ៍បាលី-

ភាសាទុំងរូល។ ខ្ញុំយល់ស ើញថា ថ្វីត្បិត្កត្ម្ប្សទ ករព ញជាសយើងបាន ិកាបាលីភាសាអ្ ់រយៈ

សពលជាសម្ច្ើន ត្វត្សរក៍នលងរកស ើយក៏សោយ ក៏ប្៉ា៉ុ កនាប្ករណ៍បាលីប្កកម្ប្ពិស  ៗកប្ប្សនោះ 

សយើងពិត្ជាព៉ុុំទន់មានករន។ សនោះចាត់្ជាភពវ ុំណាងរប្ ់សខររក៉ុលប្៉ុម្ត្អ្នក ិកាបាលីភាសា

 រ័យសនោះឯង។ 

ខ្ញុំ ភិកខ ញរហា   ៉ុំ   ៉ុទា   ូរ ករែងនូវការសកាត្ រស ើរ ្ប់្ក ្ងយា៉ា ងនម្កកលងច្ុំសរោះកញ្ញា  

មា   ៉ុីថា កដលកញ្ញា បានស វ្ើរហាវរីយិភាពដ៏ឧដ៉ុងគឧត្ារកន ញងការប្រវិត្ាន៍ពីបាលីភាសារកជាសខររភាសា

បានយា៉ា ងលអម្ប្នពឱ្យ សម្រច្បានជាសាា ពរ។ ខ្ញុំមានស ច្កាី ងឃឹរថា សាន នដដ៏តូ្ច្ពិ ិដឋរួយសនោះ នឹងបាន

ចូ្លររួច្ុំកណកយា៉ា ង ុំខាន់កន ញងការជំរ៉ុញសលើកទឹកចិ្ត្ាឱ្យបាលី ិកាខ ការក៉ុលប្៉ុម្ត្ទុំងឡាយ ច្ង់ ិកា

ម្សាវម្ជាវបាលីភាសាត្សៅសទៀត្ សដើរបីជារូលោឋ នដ៏រងឹមាុំកន ញងការម្ទម្ទង់នូវម្ពោះព៉ុទាសា នា និងអ្កសរ

សាស្រ្ ាជាតិ្កខមរសយើង។ 

      ស វ្ ើសៅវត្ាប្ទ៉ុរវតី្រាជវរារារ, ភនុំសពញ, នថ្ៃទី ១៩ កខ ីហា ឆ្ន ុំ ២០១៩ 

      សាស្រ្សាា ចារយ 

ភិក្ខ ុឧត្តមវីរយិោ មហា ហ ុ៊ុំ សទុ្ធា    
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ជាបឋមខ ្ញ ុំេូមជ្រជាបថាខ ្ញ ុំមានសេចក្ដរីកី្រាយចតិ្តពរីយ៉ាង គទឺ ី ១ សជ្ររោះបាន
ចូលរមួអានកក្ជជ្រមោះគមពរីស ម្ ោះ “វាចចវាចក្” សនោះ ។ រក្យពរីមា៉ាត្ស់នោះមានរក្យមួយ 
គ ឺ “វាចច” ទ ុំនងអ្នក្េិក្ាមនិទានប់ានជួបជ្របទោះឬស្គា ល់សៅស ើយសទ (ខ ្ញ ុំេូមអ្ភយ័
សទាេចុំសរោះសោក្អ្នក្កែលបានសចោះរចួស ើយផង ជ្របេិនសបើមាន) ។ ចុំសរោះរក្យថា 
“វាចក្” គសឺោក្អ្នក្សរៀនបានស្គា ល់បានសចោះជ្រគប់គ្នន ស ើយ ប៉ាញកន តរក្យថា “វាចក្” ក្នញង
គមពរីសនោះ មនិកមនមាននយ័ែចូអ្វីកែលសោក្អ្នក្េិក្ាធ្លា ប់សចោះស ើយ កែលបានែល់
ជ្របសយគែចូជា ក្ត្តញវាចក្ ក្មមវាចក្ ភាវវាចក្ នងិ ស ត្ញវាចក្ស ោះសទ ។ ចុំសរោះ
សេចក្ដលីមអតិ្ក្នញងសរឿងសនោះ េូមអ្ស ជ្ ើញអានឱ្យចប់សទើបយល់បាន ។ 

សេចក្ដរីកី្រាយចតិ្តរបេ់ខ ្ញ ុំទ ី ២ ស ោះគថឺា គមពរីសនោះជាស្គន ដែបក្កជ្របជាភាស្គ
កខ មរទា ុំងកជ្របសរៀងសេចក្ដនីងិកជ្របសោត្ជ្របសយគរបេ់ រ ី កែលអាចស្វើឱ្យសោក្អ្នក្
េិក្ា នងិបណ្ឌិ ត្ប ញ្ វន ត ស្គស្ត្ស្គត ចារយនងិឧសទ េស្គចារយទា ុំងឡាយអាចមនិសជឿ ក្ប៏ាន
ថា បចចញបបន នសនោះមាន រកីខ មរសយើងបានសរៀនភាស្គបាលីែល់ក្ជ្រមតិ្ កែលមានេមត្ថ
ភាពអាចកជ្របគមពរីបាន ។ ខ ្ញ ុំបាទបានស ើញថាេពវដងៃមាន រកីខ មរក្ុំពញងសរៀននងិខ ាោះបាន
សក្ើត្ជាអ្នក្ជ្រគូសទៀត្ផង ប៉ាញកន តែចូជាមនិទានស់ ើញមានបស ច្ញស្គន ដែជាការកជ្របសៅ
ស ើយសទ (ជ្របេិនសបើមានរចួស ើយ ខ ្ញ ុំេូមអ្ភយ័សទាេផង) ។ ចុំសរោះរបូខ ្ញ ុំផ្ទេ ល់ ក្នញង
េម័យសនោះេូមចាត្ទ់ញក្គមពរីកជ្របសនោះជាស្គន ដែែ ុំបូងសគបងអេ់របេ់ រកីខ មរសយើង ។ 

សៅមានមន េលិមួយសទៀត្កែលអាចស្វើឱ្យសោក្អ្នក្េិក្ា នងិបណ្ឌិ ត្ប ញ្ វន ត 
ស្គស្ត្ស្គត ចារយនងិឧសទ េស្គចរយទា ុំងឡាយសក្ើត្ការសងឿងឆ្ៃល់ថា សបើសរៀនសចោះែល់ក្ជ្រមតិ្
សនោះស ើយ ស ត្ញអ្វីមនិសៅបសជ្រងៀនសៅស្គោពញទ ធកិ្ ឱ្យសចញមញខសចញមាត្ម់ានស ម្ ោះ
សបាោះេុំស ងនងឹសគសៅ ? (រក្យសនោះខ ្ញ ុំធ្លា ប់ឮ) ។ សបើតាមពត័្ម៌ានកែលខ ្ញ ុំបានែងឹគថឺា 
គ្នត្ម់ានគ្នន មួយជ្រក្ុមបានេិក្ាភាស្គបាលីសនោះជាកបបឯក្ជន គមឺនិបានសៅសរៀនសៅ

ង



នេិវទនក� 
 �ច��ចកប�ករណ �បករណ៍�ង�លិេវយ�ករណ៍ែដល�ត�វអ�ក��ជ�ែផ�ក 
���លី�ត�់គម�រី�បពន័ �ក�� យនព�ករណៈ ។ គម�រីេនះ�ត�វ�នរច�េឡង�
���លីេ�យ�ពះេថរៈមួយ�ពះអង��ម� េតជវន �ៈ ជន�តភូិ�ក�ុងសម័យ     
ពុ�មេ�យេ�កែតងគម�រីេនះ េដ ម�ី�ប�សនវូ�ពះកតិ �គុិណរបស់�ពះម�េថរៈ
�អ�ក��ជ�ដល៏�ីមួយអង�គ ឺ �ពះ�ណល�� រម�េថរៈ��គ�របស់េ�ក ។ �ម
ឯក�រ The Pali Literature Of Burma. Page 22 របស់េ�ក Mabel Haynes 
Bode (Ph.D.) ន�ិយ� ��រ�ែតងគម�រីេនះ�នេ�� ះ� ធម�ទស� ី(�មេណរ)
ែដល�ន�គត�� ន�មគម�រី�សនវសំ ។ 
 គម�រីេនះ�ប�ប់េ�យ��សុទ ��នចនំនួ ៥៩ បទ ។ ខ �ុ�ំនបរវិត�មក�អក�រ
ែខ �រេយងេហយ�បគល់េ�ក��  �ស សីុ� េធ��របកែ�ប���ែខ �រេយង�ងំ
ែ�បេរ�ងេសចក� ី នងិែ�បេ�ត�បេ�គ េដ ម�ី�ត�តពនិតិ�ចេំណះដងឹក�ុង�រសិក�អស់  
រយៈ�ល�េ�ចន�� រំបស់ក��  ។ លុះក��  �ស សីុ� ែ�បចប់េហយក�៏ន�បគល់
ជូនសំេ�ឯក�រែ�បេ�ឧេទ ���រ� ញឹម �រ ីនងឹខ �ុេំដ ម�ីេធ ��រវនិចិ �យ័ នងិេផ��ង
�� តេ់មល េ��យមកឧេទ ���រ� ញឹម �រ ី �ន�បគល់គម�រី�ច��ចកទបីនេី�ឱ�
ក�� ែ�បមួយច�ប់េទ�ត ក�� ក�៏នែ�បចប់��� ពរ ។ េ��យេពលេផ��ង�� តច់ប់
េហយ �ក�មេយងខ �ុ�ំនបណំងេ�ះពុម�ផ�យ�ធម��ន ប៉ុែន �លទ ��ពៃនថវ�ិេ�ះពុម�
ផ�យរបស់�ក�មេយងខ �ុមំនិ�ច�ប�ពតឹ �េ��ន ក��  �ស សីុ� ក�៏នច�ំយ
ថវ�ិ�� ល់េដ ម�ីេ�ះពុម�ផ�យ�ធម��នដល់សិ�� �មកុលបុ�ត�ងំ�យ នងិឧទ �សិ
�សម�ត��ិពះពុទ ��ស�ក�ុង�ពះ���ច�កកម�ុ�តេ� ។ 
 
   េ�ងឫស�ី, ៃថ��ទតិ� ១១ េកតែខ��ពណ៍ �� កុំរ ឯកស័ក
    ព.ស. ២៥៦១ �ត�វនងឹៃថ�ទ ី១១ ែខសី� ��  ំ២០១៩ 
       ទូច សវុណ� មុនី  

នវិេទនកថា 
 វាច្ចវាច្កប្បករណ ជាប្ករណ៍ខាងបាលិវេយ្យាករណ៍ដែលត្រូេអ្នកត្បាជ្ញដននក 
ភាសាបាលីចារជ់ាគម្ពរីត្ប្ពន័ ធកចាច យ្យនពាករណៈ ។ គម្ពរីវនេះត្រូេបានរច្នាវ ើងជា
ភាសាបាលីវោយ្យត្ពេះវេរៈមួ្យ្យត្ពេះអ្ងគនាម្ថា វរជ្េន តៈ ជ្នជារភូិមាកនុងសម័្យ្យ     
ពុកាម្វោយ្យវោកដរងគម្ពរីវនេះ វែ ើម្បីត្ប្កាសនេូត្ពេះករិ តគុិណរប្ស់ត្ពេះម្ហាវេរៈ
ដែលជាអ្នកត្បាជ្ញែល៏បីមួ្យ្យអ្ងគគ ឺត្ពេះញាណលង្កា រម្ហាវេរៈ ជាត្គូរប្ស់វោក ។ 
 គម្ពរីវនេះត្ប្ោប់្វោយ្យគាថាសុទ ធមានច្នំនួ ៥៩ ប្ទវោយ្យខ ញុបំានប្រេិរតម្កជា
អ្កសរដខ ែរវយ្យើងវ ើយ្យត្ប្គល់វៅកញ្ញា  មាស សីុថា វ្វើការប្កដត្ប្ជាភាសាដខ ែរវយ្យើង
ទងំដត្ប្វរៀងវសច្កត ី នងិដត្ប្វោរត្ប្វោគ វែ ើម្បីត្រួរពនិរិយច្វំណេះែងឹកនុងការសិកា
អ្ស់រយ្យៈកាលជាវត្ច្ើនឆ្ន រំប្ស់កញ្ញា កនុងកាលកន លងម្ក ។ 
 លុេះកញ្ញា  មាស សីុថា ដត្ប្ច្ប់្វ ើយ្យកប៏ានត្ប្គល់ជូ្នសំវៅឯកសារដត្ប្វៅ
ឧវទ េសាចារយ ញឹម្ ថារ ី នងឹខ ញុវំែ ើម្បីវ្ វើការេនិចិ្ ឆយ័្យ នងិវនេៀងផ្ទេ រវ់ម្ើល វត្កាយ្យម្ក 
ឧវទ េសាចារយ ញឹម្ ថារ ីបានត្ប្គល់គម្ពរីវាច្ចវាច្កទបី្នវីៅឱ្យកញ្ញា ដត្ប្មួ្យ្យច្ាប់្វទៀរ 
នាងកប៏ានដត្ប្ច្ប់្ជាសាា ពរ ។ វោយ្យលទធភាពននេេកិាវបាេះពុម្ពនាយ្យរប្ស់ត្កុម្វយ្យើងខ ញុ ំ
ម្និអាច្ត្ប្ត្ពរឹ តវៅបាន កញ្ញា  មាស សីុថា កប៏ានច្ណំាយ្យេេកិាផ្ទេ ល់វែ ើម្បីវបាេះពុម្ព
នាយ្យជា្ម្ែទនែល់សិកាា ម្កុលបុ្ត្រទងំឡាយ្យ នងិឧទ េសិជាសម្បរតតិ្ពេះពុទ ធសាសនា
កនុងត្ពេះរាជាណាច្ត្កកម្ពុជារវៅ ។ 
 ខ ញុមំានច្រិ តរកីរាយ្យោ៉ាងនត្កដលង សូម្ចូ្លរមួ្អ្នវុមាទនាច្វំ េះវសច្កតតី្ជ្េះថាល
កនុងការពាោម្សិកាវរៀនសូត្រភាសាបាលី ការដត្ប្នងិការប្រចិាច គ្នធានវបាេះពុម្ព
នាយ្យជា្ម្ែទនរប្ស់កញ្ញា  ។ 
   វមាងឫសសី, នេៃអាទរិយ ១១ វកើរដខត្សាពណ៍ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក
    ព.ស. ២៥៦១ ត្រូេនងឹនេៃទ ី១១ ដខសីហា ឆ្ន  ំ២០១៩ 
       ទូច សវុណ្ណ មុនី  

ឯស្គោពញទ ធកិ្សទ ពសីជ្ររោះកាលជ្រក្ុមគ្នត្ក់្ុំពញងសរៀនសៅស្គក្លវទិាល័យ មញខវជិាជ
កែលជ្រក្ុមគ្នត្ស់រៀនត្ជ្រមូវឱ្យសចោះភាស្គបាលីសនោះខ ាោះ ៗ សទើបបានងាយជ្រេួលេិក្ា ។ 

អាជ្រេ័យែចូបានសរៀបរាប់មក្ខាងសលើសនោះ ការកជ្របទា ុំងពរីកបប គកឺារកជ្របសរៀង
សេចក្ដនីងិការកជ្របសោក្ជ្របសយគគងម់ានការឆ្ា ុំឆ្ ាងខ ាោះ ពទីមាា ប់របេ់ស្គោពញទ ធកិ្ ឬ 
ជ្របដពណី្ដនការកជ្របបាលីមនិខានសទ ។ ែសូចនោះជ្របេិនសបើសោក្អ្នក្បានអានឬសរៀនសៅ 
បានជួបជ្របទោះជ្រត្ងក់្កន ាងណាមនិេូវេមគួរ េូមសមតាត ខន តអី្ភយ័សទាេែល់អ្នក្កជ្រប 
នងិគណ្ៈសយើងខ ្ញ ុំជាអ្នក្អានកក្ជជ្រមោះផង សជ្ររោះស ត្ញថាសយើងខ ្ញ ុំមនិមានបុំណ្ងក់ក្ឱ្យ
ជ្រត្ូវសៅតាមជ្របដពណី្ទា ុំងជ្រេុងសទ សោយស្គរកត្ចងរ់ក្ាស្គន ដែសែ ើមរបេ់អ្នក្កជ្របឱ្យ
បានសជ្រចើនតាមកត្អាចស្វើសៅបាន ។  

ទអី្វស្គនសនោះ ខ ្ញ ុំបាទេូមស្វើការសកាត្េរសេើរចុំសរោះ រកីខ មរសយើងកែលបាន 
បស ច្ញស្គន ដែជូនជាត្មិាត្ញភូមែិក៏្ ុំេត្មួ់យសនោះ នងិេងឃឹមថាសៅដងៃអ្ គត្នងឹមាន
 រកីខ មរ ជាសជ្រចើនសទៀត្អាចមានេមត្ថភាពែសូចនោះកែរ ជាពសិេេខាងភាស្គបាលីសនោះ ។ 

េូមឱ្យការេិក្ាភាស្គបាលីមានការរកី្ចសជ្រមើនសជឿនសលឿនសៅមញខ   
េូមឱ្យស្គេ របេ់ជ្រពោះេមពញទ ធឋតិ្សឋរចរិកាលជាអ្កងវងសៅ   
 
ទជី្រក្ុងេញីែនយ៍ី ជ្របសទេអូ្ស្ត្ស្គត លី ដងៃទ ី១១ សក្ើត្ កខជ្រស្គពណ៍្ ឆ្ន ុំក្ញរ ឯក្េ័ក្ 

ព. េ. ២៥៦៣, ជ្រត្ូវនងឹដងៃទ ី១១ កខេីហា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
 

ញមឹ ថារ ី

ច



នេិវទនក� 
 �ច��ចកប�ករណ �បករណ៍�ង�លិេវយ�ករណ៍ែដល�ត�វអ�ក��ជ�ែផ�ក 
���លី�ត�់គម�រី�បពន័ �ក�� យនព�ករណៈ ។ គម�រីេនះ�ត�វ�នរច�េឡង�
���លីេ�យ�ពះេថរៈមួយ�ពះអង��ម� េតជវន �ៈ ជន�តភូិ�ក�ុងសម័យ     
ពុ�មេ�យេ�កែតងគម�រីេនះ េដ ម�ី�ប�សនវូ�ពះកតិ �គុិណរបស់�ពះម�េថរៈ
�អ�ក��ជ�ដល៏�ីមួយអង�គ ឺ �ពះ�ណល�� រម�េថរៈ��គ�របស់េ�ក ។ �ម
ឯក�រ The Pali Literature Of Burma. Page 22 របស់េ�ក Mabel Haynes 
Bode (Ph.D.) ន�ិយ� ��រ�ែតងគម�រីេនះ�នេ�� ះ� ធម�ទស� ី(�មេណរ)
ែដល�ន�គត�� ន�មគម�រី�សនវសំ ។ 
 គម�រីេនះ�ប�ប់េ�យ��សុទ ��នចនំនួ ៥៩ បទ ។ ខ �ុ�ំនបរវិត�មក�អក�រ
ែខ �រេយងេហយ�បគល់េ�ក��  �ស សីុ� េធ��របកែ�ប���ែខ �រេយង�ងំ
ែ�បេរ�ងេសចក� ី នងិែ�បេ�ត�បេ�គ េដ ម�ី�ត�តពនិតិ�ចេំណះដងឹក�ុង�រសិក�អស់  
រយៈ�ល�េ�ចន�� រំបស់ក��  ។ លុះក��  �ស សីុ� ែ�បចប់េហយក�៏ន�បគល់
ជូនសំេ�ឯក�រែ�បេ�ឧេទ ���រ� ញឹម �រ ីនងឹខ �ុេំដ ម�ីេធ ��រវនិចិ �យ័ នងិេផ��ង
�� តេ់មល េ��យមកឧេទ ���រ� ញឹម �រ ី �ន�បគល់គម�រី�ច��ចកទបីនេី�ឱ�
ក�� ែ�បមួយច�ប់េទ�ត ក�� ក�៏នែ�បចប់��� ពរ ។ េ��យេពលេផ��ង�� តច់ប់
េហយ �ក�មេយងខ �ុ�ំនបណំងេ�ះពុម�ផ�យ�ធម��ន ប៉ុែន �លទ ��ពៃនថវ�ិេ�ះពុម�
ផ�យរបស់�ក�មេយងខ �ុមំនិ�ច�ប�ពតឹ �េ��ន ក��  �ស សីុ� ក�៏នច�ំយ
ថវ�ិ�� ល់េដ ម�ីេ�ះពុម�ផ�យ�ធម��នដល់សិ�� �មកុលបុ�ត�ងំ�យ នងិឧទ �សិ
�សម�ត��ិពះពុទ ��ស�ក�ុង�ពះ���ច�កកម�ុ�តេ� ។ 
 
   េ�ងឫស�ី, ៃថ��ទតិ� ១១ េកតែខ��ពណ៍ �� កុំរ ឯកស័ក
    ព.ស. ២៥៦១ �ត�វនងឹៃថ�ទ ី១១ ែខសី� ��  ំ២០១៩ 
       ទូច សវុណ� មុនី  

៣
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វាចាអ្នកប្រែ 
 គម្ពីរ “វាច្ចវាច្កប្បករណ” ន េះនាងខ្ញុំបា ទទួលភារកិច្ចអុំពីនោកគ្គូរប្ស់នាង
ខ្ញុំ គឺនោកឱ្យសាកលបងន្វើការប្កប្គ្ប្ន ើម្បីឱ្យ ឹងសម្ត្ថភាពថា “នត្ើការសិកាភាសា
បាលីរប្ស់នាងខ្ញុំកនញងរយៈកាលក លងម្កនច្េះចុំបា ប្ ញនាា  ប្ រ” ។ លញេះនពលនាងខ្ញុំបា 
ប្គ្ប្ច្ប់្ន ើយ ក៏បា ជូ សុំនៅប្គ្ប្ន េះនៅនោកគ្គូទុំងពីររបូ្គឺ នោកសាស្ត្សាា ចរយ 
ទូច្ សញវណណម្ញ ី  ិងនោកគ្គូ ញឹម្ ថារ ី ន ើម្បីពិ ិត្យវ ិិច្ឆ័យនម្ើលការប្គ្ប្រប្ស់នាងខ្ញុំ
កនញងននាេះនោកគ្គូម្ចច ស់គ្ពេះនាម្ គិម្ រច្នា ក៏បា ជួយអា ផងប្ រ ។ នគ្កាយពីនោក
គ្គូទុំងពីរ ិងនោកគ្គូម្ចច ស់បា ពិ ិត្យប្កសគ្ម្ួលលអន ើយ ក៏គិត្ថារកាទញកសិ  ចុំ
រកថវកិានទើប្នបាេះពញម្ពផាយ កនញងខណៈនាងខ្ញុំក៏ម្ច សទា គ្ជេះថាល  នទើប្សុំនរច្ចិ្ត្ានច្ញ
ថវកិាន ើម្បីនបាេះពញម្ពផាយប្ច្កជូ  ល់អនកសិកាភាសាបាលី ឱ្យបា សិកានរៀ សូគ្ត្
ទុំងអស់គ្នន ត្នៅ ស្រសាប់្កនញងនពលក៏ម្ច ប្ងប្អូ   ិងគ្ពេះនត្ជគញណម្ច  សទា គ្ជេះថាល  
ចូ្លរមួ្ជាថវកិាមួ្យច្ុំ ួ នទៀត្ ។ 
 នាងខ្ញុំសូម្អភ័យនទសទញកជាម្ញ ផង ច្ុំន េះការប្គ្ប្នសច្កាីជាភាសាប្ខារ ិង
ការនោត្គ្ប្នោគកនញងគម្ពីរន េះទុំងមូ្ល នគ្ េះការសិកាភាសាបាលីរប្ស់នាងខ្ញុំ 
បា គ្ប្គ្ពឹត្ានៅនគ្ៅគ្ប្ព័ ារប្ស់ពញទាិកសិកាន គ្ពេះរាជាណាច្គ្កកម្ពញជា ។  ូនច្នេះ ការ
ប្គ្ប្នសច្កាីជាភាសាប្ខារ  ិងការប្គ្ប្នោត្គ្ប្នោគអាច្ម្ច  ុំនណើ រខញសប្ប្លកគ្នន ខលេះពញុំ
ខា ន ើយ ។ 
 

គ្កុងតានមា , នថៃអាទិត្យ ១១ នកើត្ប្ខស្រសាពណ៍ ឆ្ន ុំកញរ ឯកស័ក  
ព.ស ២៥៦៣ គ្ត្ូវ ឹងនថៃទី ១១ ប្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៩  

 
កញ្ញា  មាស ស ៊ីថា 
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[៨.]  ស្កោា ទ្ហី ិតកិមោា ,  ប្កតយមោា ត ិជ្ជនមិោ; 
 ស្ង្ខ្ាាក្ខរកសាម្ាទ្,ិ  វភិតយមោា ត ិវញុ្ិន្ថ ។ 

[៩.]  អនោុត  មតសុ្ អន តតា,ំ  ព្វហរិតាវំ វាច្ក្ខ; 
 ឧោត  មហាន ត ិទ្តុយិាទ្,ិ  ឥត ិជ្ជមនយយ វញុ្ិន្ថ ។ 

[១០.]   បុ្ម្ ំប្ស្សតមិតយតា ហ,ិ  ទ្តុយិមន្ថត  បុ្ម្ ំឥត;ិ 
 កម្ាក្ខរកស្ង្ខា ត,ំ   ឯកតតមម្វ អាវមទ្ ។ 

[១១.]  បុ្ម្ អំ ឥត ិប្មច្ចក,ំ  កមត ប្ន វភិាគមិត; 
  បុ្ម្ស្មទទ  ស្កោា ទ្,ិ  អតតតតយវំ អាវមទ្ ។ 
[១២.]  អំវភិតត ិតុ ស្ង្ខ្ាា ច្,  កម្ាញ្ចច ត ិទ្មុក វមទ្; 
  ទ្កុមោា  មសា វាច្ច ំន្ថម្,  វភិតត ិប្ន វាច្ក្ខ ។ 
[១៣.]  យថា កម្ាក្ខរកម្ហ,ិ   វភិោត  វាច្ចវាច្ក្ខ 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ សាមម្យ ច្, វភិោត  ឯកវញុ្ិន្ថ ។ 
[១៤.]  យថា គរមុេន ហមោ ន្ថមោ, រកុ ា ំតច្ឆត ិវា សិ្យា; 
  ទន ំទ្ទត ិសំ្ឃស្ស,  មោមសា ប្តត ិទ្កុ ាមោ; 
  រមសា តដិ្ ឋត ិឧច្ឆូសុ្,  ភកិ ាុមន្ថ ប្តតច្វីរ ំ។ 
[១៥.]  ស្មុ្ច្ចមយាវ ទ្ ាមន ទន,  ទ្គុិន្ថ កម្ាធារយា; 
  តុល្យមោា វ វុមោត  មតហ,ិ  ន ស្ម្ពមន្ថធ  ន ក្ខរមក្ខ ។ 
[១៦.]  កុមវរវាស្មវាមតយតា,  វាមកយ ច្ស្ស តុ មោប្មោ; 
  ស្មុ្ច្ចស្ស ទ្ ាមន ទន,   ច្មោា  វុមោត ត ិជ្ជនមិោ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា ច្មោា  មសា,  ស្ោមសា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

វាច្ចវាច្កប្បករណំ 
នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ ធស្ស 

.......................... 
គន្ថា រម្ភកថា 

[១.]  ជនិ ំនោា  នរិតុ តញំុ្,   វក្ខា ម្ ិវាច្ចវាច្ក;ំ 
  បុ្ព្វា ច្រយិសី្ហាន,ំ  នយ ំនសិ្ាយ សាស្មន ។ 

គន្ថា រម្ភកថា នដិ្ ឋោិ ។ 
 

[២.]  ឆក្ខរមក្ខ ច្ ភាមវា ច្,  ស្ម្ពមន្ថធ  ចាដ្ ឋធា វាចាច ; 
  ទ្តុយិា តតយិា ចាប្,ិ  ច្តុតា ីប្ញចម្ ីឆដ្ ឋ ី។ 
[៣.]  ស្តតម្ ីចាត ិមឆមត ច្,  ស្ោស្តទ្ ធោិខ្យាត-; 

 កតិក្ខ ចាត ិវញូ្ិហ,ិ  ទ្ស្ធា វាច្ក្ខ មេយា ។ 
[៤.]  វាច្មកហ ិទ្ស្ហយុោត ,  អដ្ ឋ វាចាច  យថារហ;ំ 

 តតយិាមយតា កោត  ច្,  ករណញ្ចច ប្ ិវុច្ចត ិ។ 
[៥.]  ស្មវា វុោត  ស្ោមស្ន,  តទ្ ធមិតន តថា ក្កយិា; 

 កតតុកោា នាខ្យាមតន,  សាម្វិជ្ជា  កមិតន តុ ។ 
[៦.]  ប្ឋោ តុ ប្រតាវំ,   វាច្កោត  ន អតតតា;ំ 

 ន វាចាក្ខត ិភាស្នត,ិ  មោច្រា ស្ទ្ ទស្មតាសុ្ ។ 
[៧.]  អន តមោា  ព្វហរិមោា  ច្,  ទ្វុមិធា មហាត ិស្ទ្ ទមោា ; 

 ប្កតយមតាតាអន តមោា ,  ព្វហយមោា  ទ្តុយិាទ្យមោា  ។ 



[៨.]  ស្កោា ទ្ហី ិតកិមោា ,  ប្កតយមោា ត ិជ្ជនមិោ; 
 ស្ង្ខ្ាាក្ខរកសាម្ាទ្,ិ  វភិតយមោា ត ិវញុ្ិន្ថ ។ 

[៩.]  អនោុត  មតសុ្ អន តតា,ំ  ព្វហរិតាវំ វាច្ក្ខ; 
 ឧោត  មហាន ត ិទ្តុយិាទ្,ិ  ឥត ិជ្ជមនយយ វញុ្ិន្ថ ។ 

[១០.]   បុ្ម្ ំប្ស្សតមិតយតា ហ,ិ  ទ្តុយិមន្ថត  បុ្ម្ ំឥត;ិ 
 កម្ាក្ខរកស្ង្ខា ត,ំ   ឯកតតមម្វ អាវមទ្ ។ 

[១១.]  បុ្ម្ អំ ឥត ិប្មច្ចក,ំ  កមត ប្ន វភិាគមិត; 
  បុ្ម្ស្មទទ  ស្កោា ទ្,ិ  អតតតតយវំ អាវមទ្ ។ 
[១២.]  អំវភិតត ិតុ ស្ង្ខ្ាា ច្,  កម្ាញ្ចច ត ិទ្មុក វមទ្; 
  ទ្កុមោា  មសា វាច្ច ំន្ថម្,  វភិតត ិប្ន វាច្ក្ខ ។ 
[១៣.]  យថា កម្ាក្ខរកម្ហ,ិ   វភិោត  វាច្ចវាច្ក្ខ 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ សាមម្យ ច្, វភិោត  ឯកវញុ្ិន្ថ ។ 
[១៤.]  យថា គរមុេន ហមោ ន្ថមោ, រកុ ា ំតច្ឆត ិវា សិ្យា; 
  ទន ំទ្ទត ិសំ្ឃស្ស,  មោមសា ប្តត ិទ្កុ ាមោ; 
  រមសា តដិ្ ឋត ិឧច្ឆូសុ្,  ភកិ ាុមន្ថ ប្តតច្វីរ ំ។ 
[១៥.]  ស្មុ្ច្ចមយាវ ទ្ ាមន ទន,  ទ្គុិន្ថ កម្ាធារយា; 
  តុល្យមោា វ វុមោត  មតហ,ិ  ន ស្ម្ពមន្ថធ  ន ក្ខរមក្ខ ។ 
[១៦.]  កុមវរវាស្មវាមតយតា,  វាមកយ ច្ស្ស តុ មោប្មោ; 
  ស្មុ្ច្ចស្ស ទ្ ាមន ទន,   ច្មោា  វុមោត ត ិជ្ជនមិោ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា ច្មោា  មសា,  ស្ោមសា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

វាច្ចវាច្កប្បករណំ 
នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ ធស្ស 

.......................... 
គន្ថា រម្ភកថា 

[១.]  ជនិ ំនោា  នរិតុ តញំុ្,   វក្ខា ម្ ិវាច្ចវាច្ក;ំ 
  បុ្ព្វា ច្រយិសី្ហាន,ំ  នយ ំនសិ្ាយ សាស្មន ។ 

គន្ថា រម្ភកថា នដិ្ ឋោិ ។ 
 

[២.]  ឆក្ខរមក្ខ ច្ ភាមវា ច្,  ស្ម្ពមន្ថធ  ចាដ្ ឋធា វាចាច ; 
  ទ្តុយិា តតយិា ចាប្,ិ  ច្តុតា ីប្ញចម្ ីឆដ្ ឋ ី។ 
[៣.]  ស្តតម្ ីចាត ិមឆមត ច្,  ស្ោស្តទ្ ធោិខ្យាត-; 

 កតិក្ខ ចាត ិវញូ្ិហ,ិ  ទ្ស្ធា វាច្ក្ខ មេយា ។ 
[៤.]  វាច្មកហ ិទ្ស្ហយុោត ,  អដ្ ឋ វាចាច  យថារហ;ំ 

 តតយិាមយតា កោត  ច្,  ករណញ្ចច ប្ ិវុច្ចត ិ។ 
[៥.]  ស្មវា វុោត  ស្ោមស្ន,  តទ្ ធមិតន តថា ក្កយិា; 

 កតតុកោា នាខ្យាមតន,  សាម្វិជ្ជា  កមិតន តុ ។ 
[៦.]  ប្ឋោ តុ ប្រតាវំ,   វាច្កោត  ន អតតតា;ំ 

 ន វាចាក្ខត ិភាស្នត,ិ  មោច្រា ស្ទ្ ទស្មតាសុ្ ។ 
[៧.]  អន តមោា  ព្វហរិមោា  ច្,  ទ្វុមិធា មហាត ិស្ទ្ ទមោា ; 

 ប្កតយមតាតាអន តមោា ,  ព្វហយមោា  ទ្តុយិាទ្យមោា  ។ 



[៨.]  ស្កោា ទ្ហី ិតកិមោា ,  ប្កតយមោា ត ិជ្ជនមិោ; 
 ស្ង្ខ្ាាក្ខរកសាម្ាទ្,ិ  វភិតយមោា ត ិវញុ្ិន្ថ ។ 

[៩.]  អនោុត  មតសុ្ អន តតា,ំ  ព្វហរិតាវំ វាច្ក្ខ; 
 ឧោត  មហាន ត ិទ្តុយិាទ្,ិ  ឥត ិជ្ជមនយយ វញុ្ិន្ថ ។ 

[១០.]   បុ្ម្ ំប្ស្សតមិតយតា ហ,ិ  ទ្តុយិមន្ថត  បុ្ម្ ំឥត;ិ 
 កម្ាក្ខរកស្ង្ខា ត,ំ   ឯកតតមម្វ អាវមទ្ ។ 

[១១.]  បុ្ម្ អំ ឥត ិប្មច្ចក,ំ  កមត ប្ន វភិាគមិត; 
  បុ្ម្ស្មទទ  ស្កោា ទ្,ិ  អតតតតយវំ អាវមទ្ ។ 
[១២.]  អំវភិតត ិតុ ស្ង្ខ្ាា ច្,  កម្ាញ្ចច ត ិទ្មុក វមទ្; 
  ទ្កុមោា  មសា វាច្ច ំន្ថម្,  វភិតត ិប្ន វាច្ក្ខ ។ 
[១៣.]  យថា កម្ាក្ខរកម្ហ,ិ   វភិោត  វាច្ចវាច្ក្ខ 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ សាមម្យ ច្, វភិោត  ឯកវញុ្ិន្ថ ។ 
[១៤.]  យថា គរមុេន ហមោ ន្ថមោ, រកុ ា ំតច្ឆត ិវា សិ្យា; 
  ទន ំទ្ទត ិសំ្ឃស្ស,  មោមសា ប្តត ិទ្កុ ាមោ; 
  រមសា តដិ្ ឋត ិឧច្ឆូសុ្,  ភកិ ាុមន្ថ ប្តតច្វីរ ំ។ 
[១៥.]  ស្មុ្ច្ចមយាវ ទ្ ាមន ទន,  ទ្គុិន្ថ កម្ាធារយា; 
  តុល្យមោា វ វុមោត  មតហ,ិ  ន ស្ម្ពមន្ថធ  ន ក្ខរមក្ខ ។ 
[១៦.]  កុមវរវាស្មវាមតយតា,  វាមកយ ច្ស្ស តុ មោប្មោ; 
  ស្មុ្ច្ចស្ស ទ្ ាមន ទន,   ច្មោា  វុមោត ត ិជ្ជនមិោ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា ច្មោា  មសា,  ស្ោមសា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

២ វាច្ចវាចកប្បករណំ

[២៤.]  ទសិ្កមំតយតា វាកយម្ហ,ិ  លុ្ោត  កតាតាវាច្កិ្ខ; 
  តតយិាសាា  ស្កតាមោា ,  ណិមកនមុោត ត ិជ្ជនមិោ ។ 
[២៥.]  មនម្មិោត តថិ វា វាមកយ,  កតតុវាច្ស្ស មោប្មោ; 
  អធមីត ស្ទ្ ទស្ស ស្ាមោា ,  ណប្ច្ចមយន ឧច្ចមត ។ 
[២៦.]  មនម្មិោត មតយតា វាកយស្ាឹ,  ទ្តុយិា កម្ាវាច្ក្ខ; 
  តសាា  តស្ាឹ លុ្មតត ស្ាមោា ,  ណប្ច្ចមយន ឧច្ចមត ។ 
[២៧.]  ទសិ្កន តថិ វា វាមកយ,   កតស្មទទ  វមទ្ កម្ា;ំ 
  តសាា  តស្ាឹ លុ្មតត ស្ាមោា , ណិមកនមុោត ត ិជ្ជនមិោ ។ 
[២៨.]  យថា ច្ កតតុកមម្ាសុ្,  វភិោត  វាច្ចវាច្ក្ខ; 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ សាមម្យ ច្, វភិោត  ស្ម្យញុ្ន្ថ ។ 
[២៩.]  ក្ខយកិ ំមសាវគគកិញច ,  ប្វាមតមយា ច្ វុទ្ ធមិក្ខ; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំភារទា មជ្ជត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកកម្ ំ។ 
[៣០.] អថ វា ⸻ 

  វាសិ្មឋឋ  ទ្កាមិណមយា ច្, ច្តិ តត ត ំរកុ ាវា តថា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំមវណិមក្ខ ចាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកកម្ ំ។ 
[៣១.]  វាមកយ វភិតតបិ្មទ្ហ,ិ  មយា អមោា  ប្រទិ្បី្មោ; 
  តទ្មោា វ តទ្ ធមិតន,   វុមោត  ឥត ិវភិាវមិោ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា ច្មោា  មសា,  ប្ច្ចមយា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

 
តទ្ ធតិវាច្ក ំ។ 

[១៧.]  ទ្គុិប្មទ្ តមិោកន ត,ិ  វាមកយ តុល្យតាវាច្ស្ស; 
  ស្ោហតស្ស មោមប្ន,  វុមោត  ប្មទ្ន តុល្យមោា ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា តុល្យមោា ,  ស្ោមសា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 
[១៨.]  ម្ហាន្ថមោត ិឯតាប្,ិ  វាមកយ តុល្យតាវាច្ស្ស; 
  មោប្មោ ច្ តស្ទ្ ទស្ស,  វុមោត  ប្មទ្ន តុល្យមោា ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា តុល្យមោា ,  ស្ោមសា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 
[១៩.]  អវយយភីាវស្ោមសា ច្, តប្បុរមិសា វហុវាហី;ិ 
  ឯមត ហ ិភាវវជាុោត ,  ស្តតោា ត ិមុ្ទ្រីតិ ំ។ 
[២០.]  វយយភីាមវ យថាវុឌ្ឍ,ំ  អធចិ្តិ ត ំយថារចុ្;ិ 
  វហោិម្ម្ធតិា ិច្,   យាវជវី ំយថាកកម្ ំ។ 
[២១.] តប្បុរមិស្ ⸻ 

  ឥស្សកត ំភូម្គិមោ,  ស្ល្លវមិទធ  យថាកកម្;ំ 
  កថនិទ្សុ្សំ មចារភយ,ំ  របូ្ស្ញ្្ច គវបំ្ត ិ។ 
[២២.] វហុវាហីមិ្ហ ិ⸻ 

  ជតិោមរា ប្តតមស្មន្ថ,  ឆនិ នរមុក្ខា  យថាកកម្;ំ 
  ទ្និ នសុ្មង្ខក  នគិ គមស្មន្ថ,  វហុស្មស្ា ទ្ស្វមោ ។ 
[២៣.]  វាមកយ វភិតតយិា យាមោា ,  វុមោត  មសាវ ស្ោមស្ន; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា អមោា  មសា,  ស្ោមសា វាច្មក្ខ ន្ថម្ ។ 

 
ស្ោស្វាច្ក ំ។ 

៣ វាច្ចវាចកប្បករណំ២ វាច្ចវាចកប្បករណំ



[២៤.]  ទសិ្កមំតយតា វាកយម្ហ,ិ  លុ្ោត  កតាតាវាច្កិ្ខ; 
  តតយិាសាា  ស្កតាមោា ,  ណិមកនមុោត ត ិជ្ជនមិោ ។ 
[២៥.]  មនម្មិោត តថិ វា វាមកយ,  កតតុវាច្ស្ស មោប្មោ; 
  អធមីត ស្ទ្ ទស្ស ស្ាមោា ,  ណប្ច្ចមយន ឧច្ចមត ។ 
[២៦.]  មនម្មិោត មតយតា វាកយស្ាឹ,  ទ្តុយិា កម្ាវាច្ក្ខ; 
  តសាា  តស្ាឹ លុ្មតត ស្ាមោា ,  ណប្ច្ចមយន ឧច្ចមត ។ 
[២៧.]  ទសិ្កន តថិ វា វាមកយ,   កតស្មទទ  វមទ្ កម្ា;ំ 
  តសាា  តស្ាឹ លុ្មតត ស្ាមោា , ណិមកនមុោត ត ិជ្ជនមិោ ។ 
[២៨.]  យថា ច្ កតតុកមម្ាសុ្,  វភិោត  វាច្ចវាច្ក្ខ; 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ សាមម្យ ច្, វភិោត  ស្ម្យញុ្ន្ថ ។ 
[២៩.]  ក្ខយកិ ំមសាវគគកិញច ,  ប្វាមតមយា ច្ វុទ្ ធមិក្ខ; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំភារទា មជ្ជត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកកម្ ំ។ 
[៣០.] អថ វា ⸻ 

  វាសិ្មឋឋ  ទ្កាមិណមយា ច្, ច្តិ តត ត ំរកុ ាវា តថា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំមវណិមក្ខ ចាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកកម្ ំ។ 
[៣១.]  វាមកយ វភិតតបិ្មទ្ហ,ិ  មយា អមោា  ប្រទិ្បី្មោ; 
  តទ្មោា វ តទ្ ធមិតន,   វុមោត  ឥត ិវភិាវមិោ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា ច្មោា  មសា,  ប្ច្ចមយា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

 
តទ្ ធតិវាច្ក ំ។ 

[១៧.]  ទ្គុិប្មទ្ តមិោកន ត,ិ  វាមកយ តុល្យតាវាច្ស្ស; 
  ស្ោហតស្ស មោមប្ន,  វុមោត  ប្មទ្ន តុល្យមោា ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា តុល្យមោា ,  ស្ោមសា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 
[១៨.]  ម្ហាន្ថមោត ិឯតាប្,ិ  វាមកយ តុល្យតាវាច្ស្ស; 
  មោប្មោ ច្ តស្ទ្ ទស្ស,  វុមោត  ប្មទ្ន តុល្យមោា ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា តុល្យមោា ,  ស្ោមសា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 
[១៩.]  អវយយភីាវស្ោមសា ច្, តប្បុរមិសា វហុវាហី;ិ 
  ឯមត ហ ិភាវវជាុោត ,  ស្តតោា ត ិមុ្ទ្រីតិ ំ។ 
[២០.]  វយយភីាមវ យថាវុឌ្ឍ,ំ  អធចិ្តិ ត ំយថារចុ្;ិ 
  វហោិម្ម្ធតិា ិច្,   យាវជវី ំយថាកកម្ ំ។ 
[២១.] តប្បុរមិស្ ⸻ 

  ឥស្សកត ំភូម្គិមោ,  ស្ល្លវមិទធ  យថាកកម្;ំ 
  កថនិទ្សុ្សំ មចារភយ,ំ  របូ្ស្ញ្្ច គវបំ្ត ិ។ 
[២២.] វហុវាហីមិ្ហ ិ⸻ 

  ជតិោមរា ប្តតមស្មន្ថ,  ឆនិ នរមុក្ខា  យថាកកម្;ំ 
  ទ្និ នសុ្មង្ខក  នគិ គមស្មន្ថ,  វហុស្មស្ា ទ្ស្វមោ ។ 
[២៣.]  វាមកយ វភិតតយិា យាមោា ,  វុមោត  មសាវ ស្ោមស្ន; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា អមោា  មសា,  ស្ោមសា វាច្មក្ខ ន្ថម្ ។ 

 
ស្ោស្វាច្ក ំ។ 

៣ វាច្ចវាចកប្បករណំ៣វាច្ចវាចកប្បករណំ



[២៤.]  ទសិ្កមំតយតា វាកយម្ហ,ិ  លុ្ោត  កតាតាវាច្កិ្ខ; 
  តតយិាសាា  ស្កតាមោា ,  ណិមកនមុោត ត ិជ្ជនមិោ ។ 
[២៥.]  មនម្មិោត តថិ វា វាមកយ,  កតតុវាច្ស្ស មោប្មោ; 
  អធមីត ស្ទ្ ទស្ស ស្ាមោា ,  ណប្ច្ចមយន ឧច្ចមត ។ 
[២៦.]  មនម្មិោត មតយតា វាកយស្ាឹ,  ទ្តុយិា កម្ាវាច្ក្ខ; 
  តសាា  តស្ាឹ លុ្មតត ស្ាមោា ,  ណប្ច្ចមយន ឧច្ចមត ។ 
[២៧.]  ទសិ្កន តថិ វា វាមកយ,   កតស្មទទ  វមទ្ កម្ា;ំ 
  តសាា  តស្ាឹ លុ្មតត ស្ាមោា , ណិមកនមុោត ត ិជ្ជនមិោ ។ 
[២៨.]  យថា ច្ កតតុកមម្ាសុ្,  វភិោត  វាច្ចវាច្ក្ខ; 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ សាមម្យ ច្, វភិោត  ស្ម្យញុ្ន្ថ ។ 
[២៩.]  ក្ខយកិ ំមសាវគគកិញច ,  ប្វាមតមយា ច្ វុទ្ ធមិក្ខ; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំភារទា មជ្ជត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកកម្ ំ។ 
[៣០.] អថ វា ⸻ 

  វាសិ្មឋឋ  ទ្កាមិណមយា ច្, ច្តិ តត ត ំរកុ ាវា តថា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំមវណិមក្ខ ចាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកកម្ ំ។ 
[៣១.]  វាមកយ វភិតតបិ្មទ្ហ,ិ  មយា អមោា  ប្រទិ្បី្មោ; 
  តទ្មោា វ តទ្ ធមិតន,   វុមោត  ឥត ិវភិាវមិោ; 
  វាច្ច ំន្ថមម្តា ច្មោា  មសា,  ប្ច្ចមយា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

 
តទ្ ធតិវាច្ក ំ។ 

៤វាច្ចវាចកប្បករណំ

[៤០.]  វុមទធ ត ិហ ិវុជឈតតី,ិ  វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ប្ឋោយ តុ កោត រ,ំ  សិ្មទ្ ធ តប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 
[៤១.]  មេមយាតយក្ត ញាតមព្វា ត,ិ វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ប្ឋោយ តុ កម្ាតា,ំ  សិ្មទ្ ធ ណយប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤២.]  កមរាតយមនន្ថត ិវាមកយ,  នទិ្ ទដិ្ ឋ ំន្ថវភិតតយិា; 
  ករណតាម្មនន្ថត,ិ   សិ្មទ្ ធ អប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៣.]  មទ្មយាត ិទតមព្វា ស្ាត,ិ វាមកយ អស្ាត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្ម្បទន ំច្តុតាយិា,  សិ្មទ្ ធ ណយប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៤.]  មហតូត ិហមិន្ថតយសាា ត,ិ  វាមកយ អសាា ត ិទ្ស្សតិ;ំ 
  ប្ញចម្យិា អោទន,ំ  សិ្មទ្ ធ តុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 
[៤៥.]  ឋានន ត ិតដិ្ ឋតយស្ាឹត,ិ   វាមកយ អស្ាិន ត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្តតម្យិាធកិរណំ,  សិ្មទ្ ធ យុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៦.]  នន ទនន ត ិនន ទយិមត,   វាកយុតត ំមតវភិតតយិា; 
  ក្កយិ ំនន ទនស្ង្ខា ត,ំ  សិ្មទ្ ធ យុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៧.]  ភាមវា ហ ិន្ថម្ ធាតាមោា ,  ធាតាមោា  ន្ថម្ មក្ខ ក្កយិា; 
  យទ ក្កយិាយន តរាមប្ក្ខា , មសា ភាមវា ក្ខរមក្ខ ភមវ; 
  វច្ច ំន្ថម្ កមិតប្យមោា ,  ប្ច្ចមយា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

[៤៨.]  មភា រាជ្ជត ិរាជស្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  ភមុិ្ខ្យភីាវស្ង្ខា ត,ំ   ប្ឋោល្ប្ន ំវមទ្; 
  វាច្ច ំអាល្ប្នមោា  មសា,  ប្ឋោ ប្ន វាច្ក្ខ ។ 

[៣២.]  ប្រស្សប្ទ្ោខ្យាត,ំ  កតតរមិយវ វតតត;ិ 
  អតតមន្ថ តសុី្ វមិញ្យយំ,  ភាមវ កតតរ ិកម្ាន ិ។ 
[៣៣.]  មោ គច្ឆតតី ិមោស្មទទ ,  ស្កតាទ្វាលិ្ង្ខ្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ ប្ឋោ,   មជ្ជមតត ិស្ង្ខ្ាាក្ខរក ំ។ 
[៣៤.]  តវិភិតតបិ្ឋោយ,   មជ្ជតតិ ំកតតុក្ខរក;ំ 
  វមទ្ អប្ច្ចមយា របូ្-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជ្ជយត ិ។ 
[៣៥.]  ហញ្មត មោត ិមោស្មទទ , ស្កតាទ្វាលិ្ង្ខ្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ ប្ឋោ,   មជ្ជមតត ិស្ង្ខ្ាាក្ខរក ំ។  
[៣៦.]  មតវភិតតបិ្ឋោយ,   មជ្ជតតិ ំកម្ាក្ខរក;ំ 
  វមទ្ យប្ច្ចមយា របូ្-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជ្ជយត ិ។ 
[៣៧.]  ភូយមតតយក្ត ភូធាតុ,  ស្តតស្ង្ខា តោវមទ្; 
  ក្កយិ ំតវំ វមទ្ មតប្,ិ  វុត តនមយាវ ប្ច្ចមយា ។ 
[៣៨.]  ស្វាតាមោា  វាច្ច ំន្ថម្,  វភិតត ិប្ន វាច្ក្ខ; 
  ឯវ ំមស្ស្សាា ខ្យាមតសុ្,  វមិញ្យា វាច្ចវាច្ក្ខ ។ 

 
អាខ្យាតវាច្ក ំ។ 

 
 

[៣៩.]  វុមទធ  មេមយា កមរា មទ្មយា, មហតុឋឋ នញច  នន ទន;ំ 
  ស្តតមិម្ សាធន្ថ មហាន ត,ិ  វាមច្ច ស្ ភាវក្ខរមក ។ 

៥ វាច្ចវាចកប្បករណំ៤ វាច្ចវាចកប្បករណំ



[៤០.]  វុមទធ ត ិហ ិវុជឈតតី,ិ  វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ប្ឋោយ តុ កោត រ,ំ  សិ្មទ្ ធ តប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 
[៤១.]  មេមយាតយក្ត ញាតមព្វា ត,ិ វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ប្ឋោយ តុ កម្ាតា,ំ  សិ្មទ្ ធ ណយប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤២.]  កមរាតយមនន្ថត ិវាមកយ,  នទិ្ ទដិ្ ឋ ំន្ថវភិតតយិា; 
  ករណតាម្មនន្ថត,ិ   សិ្មទ្ ធ អប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៣.]  មទ្មយាត ិទតមព្វា ស្ាត,ិ វាមកយ អស្ាត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្ម្បទន ំច្តុតាយិា,  សិ្មទ្ ធ ណយប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៤.]  មហតូត ិហមិន្ថតយសាា ត,ិ  វាមកយ អសាា ត ិទ្ស្សតិ;ំ 
  ប្ញចម្យិា អោទន,ំ  សិ្មទ្ ធ តុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 
[៤៥.]  ឋានន ត ិតដិ្ ឋតយស្ាឹត,ិ   វាមកយ អស្ាិន ត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្តតម្យិាធកិរណំ,  សិ្មទ្ ធ យុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៦.]  នន ទនន ត ិនន ទយិមត,   វាកយុតត ំមតវភិតតយិា; 
  ក្កយិ ំនន ទនស្ង្ខា ត,ំ  សិ្មទ្ ធ យុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៧.]  ភាមវា ហ ិន្ថម្ ធាតាមោា ,  ធាតាមោា  ន្ថម្ មក្ខ ក្កយិា; 
  យទ ក្កយិាយន តរាមប្ក្ខា , មសា ភាមវា ក្ខរមក្ខ ភមវ; 
  វច្ច ំន្ថម្ កមិតប្យមោា ,  ប្ច្ចមយា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

[៤៨.]  មភា រាជ្ជត ិរាជស្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  ភមុិ្ខ្យភីាវស្ង្ខា ត,ំ   ប្ឋោល្ប្ន ំវមទ្; 
  វាច្ច ំអាល្ប្នមោា  មសា,  ប្ឋោ ប្ន វាច្ក្ខ ។ 

[៣២.]  ប្រស្សប្ទ្ោខ្យាត,ំ  កតតរមិយវ វតតត;ិ 
  អតតមន្ថ តសុី្ វមិញ្យយំ,  ភាមវ កតតរ ិកម្ាន ិ។ 
[៣៣.]  មោ គច្ឆតតី ិមោស្មទទ ,  ស្កតាទ្វាលិ្ង្ខ្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ ប្ឋោ,   មជ្ជមតត ិស្ង្ខ្ាាក្ខរក ំ។ 
[៣៤.]  តវិភិតតបិ្ឋោយ,   មជ្ជតតិ ំកតតុក្ខរក;ំ 
  វមទ្ អប្ច្ចមយា របូ្-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជ្ជយត ិ។ 
[៣៥.]  ហញ្មត មោត ិមោស្មទទ , ស្កតាទ្វាលិ្ង្ខ្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ ប្ឋោ,   មជ្ជមតត ិស្ង្ខ្ាាក្ខរក ំ។  
[៣៦.]  មតវភិតតបិ្ឋោយ,   មជ្ជតតិ ំកម្ាក្ខរក;ំ 
  វមទ្ យប្ច្ចមយា របូ្-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជ្ជយត ិ។ 
[៣៧.]  ភូយមតតយក្ត ភូធាតុ,  ស្តតស្ង្ខា តោវមទ្; 
  ក្កយិ ំតវំ វមទ្ មតប្,ិ  វុត តនមយាវ ប្ច្ចមយា ។ 
[៣៨.]  ស្វាតាមោា  វាច្ច ំន្ថម្,  វភិតត ិប្ន វាច្ក្ខ; 
  ឯវ ំមស្ស្សាា ខ្យាមតសុ្,  វមិញ្យា វាច្ចវាច្ក្ខ ។ 

 
អាខ្យាតវាច្ក ំ។ 

 
 

[៣៩.]  វុមទធ  មេមយា កមរា មទ្មយា, មហតុឋឋ នញច  នន ទន;ំ 
  ស្តតមិម្ សាធន្ថ មហាន ត,ិ  វាមច្ច ស្ ភាវក្ខរមក ។ 

៥ វាច្ចវាចកប្បករណំ៥វាច្ចវាចកប្បករណំ



[៤០.]  វុមទធ ត ិហ ិវុជឈតតី,ិ  វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ប្ឋោយ តុ កោត រ,ំ  សិ្មទ្ ធ តប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 
[៤១.]  មេមយាតយក្ត ញាតមព្វា ត,ិ វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ប្ឋោយ តុ កម្ាតា,ំ  សិ្មទ្ ធ ណយប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤២.]  កមរាតយមនន្ថត ិវាមកយ,  នទិ្ ទដិ្ ឋ ំន្ថវភិតតយិា; 
  ករណតាម្មនន្ថត,ិ   សិ្មទ្ ធ អប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៣.]  មទ្មយាត ិទតមព្វា ស្ាត,ិ វាមកយ អស្ាត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្ម្បទន ំច្តុតាយិា,  សិ្មទ្ ធ ណយប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៤.]  មហតូត ិហមិន្ថតយសាា ត,ិ  វាមកយ អសាា ត ិទ្ស្សតិ;ំ 
  ប្ញចម្យិា អោទន,ំ  សិ្មទ្ ធ តុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 
[៤៥.]  ឋានន ត ិតដិ្ ឋតយស្ាឹត,ិ   វាមកយ អស្ាិន ត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្តតម្យិាធកិរណំ,  សិ្មទ្ ធ យុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៦.]  នន ទនន ត ិនន ទយិមត,   វាកយុតត ំមតវភិតតយិា; 
  ក្កយិ ំនន ទនស្ង្ខា ត,ំ  សិ្មទ្ ធ យុប្ច្ចមយា វមទ្ ។ 

[៤៧.]  ភាមវា ហ ិន្ថម្ ធាតាមោា ,  ធាតាមោា  ន្ថម្ មក្ខ ក្កយិា; 
  យទ ក្កយិាយន តរាមប្ក្ខា , មសា ភាមវា ក្ខរមក្ខ ភមវ; 
  វច្ច ំន្ថម្ កមិតប្យមោា ,  ប្ច្ចមយា ប្ន វាច្មក្ខ ។ 

[៤៨.]  មភា រាជ្ជត ិរាជស្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  ភមុិ្ខ្យភីាវស្ង្ខា ត,ំ   ប្ឋោល្ប្ន ំវមទ្; 
  វាច្ច ំអាល្ប្នមោា  មសា,  ប្ឋោ ប្ន វាច្ក្ខ ។ 

៦វាច្ចវាចកប្បករណំ

[៥៧.]  មសា មថមរា ញាណល្ង្ខក មរា, វរមស្ដ្ ឋគុណាកមរា; 
  ស្ទ ជលំ្វ ស្វាតា,  មជ្ជមតត ិជនិសាស្ន ំ។ 
[៥៨.]  តស្ស សុ្តស្ម្បន នស្ស,  ប្ញ្្ចខ្យរីានោុយនិ្ថ; 
  ស្ទ មតមជ្ជតយស្សតាម្ហ,ិ  សិ្ទ្ ធន្ថមម្ន ជន តនុ្ថ ។ 

[៥៩.]  ភកិ ាុន្ថ ប្ញចវមស្សន,  កត ំយ ំវាច្ចវាច្ក;ំ 
  ញាណវឌ្ឍនក្ខោ ត,ំ  នចិ្ ច ំធាមរន ត ុសាធមវា ។ 

 
វាច្ចវាច្កប្បករណំ នដិ្ ឋតិ ំ។ 

 

 

 

 

 
 

[៤៩.]  ោវនីន ត ិោវសី្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  បុ្ថកករណស្ង្ខា ត,ំ   ឆដ្ ឋ ីនទិធ រណំ វមទ្; 
  វាច្ច ំនទិធ រណមោា  មសា,  ឆដ្ ឋវីភិតត ិវាច្កិ្ខ ។ 

[៥០.]  មោមតតន មោតមោតយក្ត,  ស្មទទ  វុតតនមយន ច្; 
  វមទ្ ស្កោា ទ្តិកិ,ំ   តតយិា តុ វមិស្ស្ន;ំ 
  វាច្ច ំវមិស្ស្នមោា  មសា,  តតយិា ប្ន វាច្កិ្ខ ។ 
[៥១.]  អមន នន វស្តតិយក្ត,  វុតតនមយាវ ស្ទ្ ទមោា ; 
  តតយិា ប្ន មហតាតា,ំ  ជនក្ខទ្សិ្ង្ខា ត;ំ 
  មហតាមោា  មសា វាច្ច ំន្ថម្, តតយិា ប្ន វាច្កិ្ខ ។ 

[៥២.]  ភុមតតសាា គមោត ិស្មទទ ,  តកិ ំវទ្ត ិស្តតម្;ី 
  ក្កយិន តរស្ញ្ចា នន-,  មហតុក ំល្កាណំ វមទ្; 
  វាច្ច ំល្កាណមោា  មសា,  ស្តតម្វីភិតត ិវាច្កិ្ខ ។ 

[៥៣.]  អាល្ប្ន្ថទ្មយា អោា ,  វាច្ចមភមទ្ ន សំ្សិ្ោ; 
  វាច្មក្ខ ប្នមិម្ស្ន ត,ុ  ម្មោ វភិតត ិវាច្មក្ខ ។ 

[៥៤.]  វាច្ចន ត ិវុច្ ចត ិយាមោា ,  ទ្តុយិាទ្ហី ិវុច្ចត;ិ 
  អតា ំវុច្ ចត ិមយាស្មទទ ,  ឥតសិ្មទទ  ស្ វាច្មក្ខ ។ 

[៥៥.]  ឧប្ស្ោគ  នោិោ ច្,  មទ្ ា មត មហាន ត ិអវាច្ក្ខ; 
  កតតុោទ្វិមុិ្តតោត ,   អញ្វសិ្យមោប្ ិច្ ។ 

[៥៦.]  វណណិ ោចារគុណិមន្ថ,  យស្ស អាច្រយិស្ស មម្; 
  ជមល្ មតលំ្វ ស្វាតា,  ប្តាដ្ ំគុណកតិតន ំ។ 

៧ វាច្ចវាចកប្បករណំ៦ វាច្ចវាចកប្បករណំ



[៥៧.]  មសា មថមរា ញាណល្ង្ខក មរា, វរមស្ដ្ ឋគុណាកមរា; 
  ស្ទ ជលំ្វ ស្វាតា,  មជ្ជមតត ិជនិសាស្ន ំ។ 
[៥៨.]  តស្ស សុ្តស្ម្បន នស្ស,  ប្ញ្្ចខ្យរីានោុយនិ្ថ; 
  ស្ទ មតមជ្ជតយស្សតាម្ហ,ិ  សិ្ទ្ ធន្ថមម្ន ជន តនុ្ថ ។ 

[៥៩.]  ភកិ ាុន្ថ ប្ញចវមស្សន,  កត ំយ ំវាច្ចវាច្ក;ំ 
  ញាណវឌ្ឍនក្ខោ ត,ំ  នចិ្ ច ំធាមរន ត ុសាធមវា ។ 

 
វាច្ចវាច្កប្បករណំ នដិ្ ឋតិ ំ។ 

 

 

 

 

 
 

[៤៩.]  ោវនីន ត ិោវសី្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  បុ្ថកករណស្ង្ខា ត,ំ   ឆដ្ ឋ ីនទិធ រណំ វមទ្; 
  វាច្ច ំនទិធ រណមោា  មសា,  ឆដ្ ឋវីភិតត ិវាច្កិ្ខ ។ 

[៥០.]  មោមតតន មោតមោតយក្ត,  ស្មទទ  វុតតនមយន ច្; 
  វមទ្ ស្កោា ទ្តិកិ,ំ   តតយិា តុ វមិស្ស្ន;ំ 
  វាច្ច ំវមិស្ស្នមោា  មសា,  តតយិា ប្ន វាច្កិ្ខ ។ 
[៥១.]  អមន នន វស្តតិយក្ត,  វុតតនមយាវ ស្ទ្ ទមោា ; 
  តតយិា ប្ន មហតាតា,ំ  ជនក្ខទ្សិ្ង្ខា ត;ំ 
  មហតាមោា  មសា វាច្ច ំន្ថម្, តតយិា ប្ន វាច្កិ្ខ ។ 

[៥២.]  ភុមតតសាា គមោត ិស្មទទ ,  តកិ ំវទ្ត ិស្តតម្;ី 
  ក្កយិន តរស្ញ្ចា នន-,  មហតុក ំល្កាណំ វមទ្; 
  វាច្ច ំល្កាណមោា  មសា,  ស្តតម្វីភិតត ិវាច្កិ្ខ ។ 

[៥៣.]  អាល្ប្ន្ថទ្មយា អោា ,  វាច្ចមភមទ្ ន សំ្សិ្ោ; 
  វាច្មក្ខ ប្នមិម្ស្ន ត,ុ  ម្មោ វភិតត ិវាច្មក្ខ ។ 

[៥៤.]  វាច្ចន ត ិវុច្ ចត ិយាមោា ,  ទ្តុយិាទ្ហី ិវុច្ចត;ិ 
  អតា ំវុច្ ចត ិមយាស្មទទ ,  ឥតសិ្មទទ  ស្ វាច្មក្ខ ។ 

[៥៥.]  ឧប្ស្ោគ  នោិោ ច្,  មទ្ ា មត មហាន ត ិអវាច្ក្ខ; 
  កតតុោទ្វិមុិ្តតោត ,   អញ្វសិ្យមោប្ ិច្ ។ 

[៥៦.]  វណណិ ោចារគុណិមន្ថ,  យស្ស អាច្រយិស្ស មម្; 
  ជមល្ មតលំ្វ ស្វាតា,  ប្តាដ្ ំគុណកតិតន ំ។ 

៧ វាច្ចវាចកប្បករណំ៧វាច្ចវាចកប្បករណំ



[៥៧.]  មសា មថមរា ញាណល្ង្ខក មរា, វរមស្ដ្ ឋគុណាកមរា; 
  ស្ទ ជលំ្វ ស្វាតា,  មជ្ជមតត ិជនិសាស្ន ំ។ 
[៥៨.]  តស្ស សុ្តស្ម្បន នស្ស,  ប្ញ្្ចខ្យរីានោុយនិ្ថ; 
  ស្ទ មតមជ្ជតយស្សតាម្ហ,ិ  សិ្ទ្ ធន្ថមម្ន ជន តនុ្ថ ។ 

[៥៩.]  ភកិ ាុន្ថ ប្ញចវមស្សន,  កត ំយ ំវាច្ចវាច្ក;ំ 
  ញាណវឌ្ឍនក្ខោ ត,ំ  នចិ្ ច ំធាមរន ត ុសាធមវា ។ 

 
វាច្ចវាច្កប្បករណំ នដិ្ ឋតិ ំ។ 

 

 

 

 

 
 

៨វាច្ចវាចកប្បករណំ

[២.]  ឆការមកា ច ភាមវា ច,  ស្ម្ពម ធ  ចាដ ឋធា វាចាច ; 
  ទ្តុយិា តតយិា ចាប,ិ  ចតុតា ីបញចម្ ីឆដ ឋ ី។ 
[៣.]  ស្តតម្ ីចាត ិមឆមត ច,  ស្ោស្តទ្ ធោិខាត-; 

 កតិកា ចាត ិវញូ្ិហ,ិ  ទ្ស្ធា វាចកា មេយា ។ 
  បណឌិ តទងំ្ឡាយគបបីព្ជាបថា វាចចៈោន ៨ ព្បការគ ឺការកៈ ៦ ភាវៈ ១ នងិ្
ស្ម្ពន ធ ១, (ចណំណក) វាចកៈោន ១០ ព្បការ ានដល់ វភិតតណិដលជាវាចកៈទងំ្ឡាយ 
៦ នុ  ោះគ ឺ ទ្តុយិាវភិតត ិ ១ តតយិាវភិតត ិ ១ ចតុតាវីភិតត ិ ១ បញចម្វីភិតត ិ ១ ឆដ ឋវីភិតត ិ ១   
ស្តតម្វីភិតត ិ១ ស្ោស្ ១ តទ្ ធតិ ១ អាខាត ១ នងិ្កតិក ១ ។  

វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ អដ ឋធា ោនព្ាបំពី្បការ វញូ្ិហ ិ គបឺណឌិ តទងំ្ឡាយ 
មេយា គបបីព្ជាប (ឥត ិដមូចនោះ) ឆការមកា ច រកីារកៈទងំ្ព្ាមួំ្យ្ង្ ភាមវា ច រភីាវៈ
្ង្ ស្ម្ពម ធ  ច រសី្ម្ពន ធៈ្ង្ ។ វាចកា រវីាចកៈទងំ្ឡាយ ទ្ស្ធា ោនដប់ព្បការ     
វញូ្ិហ ិ គបឺណឌិ តទងំ្ឡាយ មេយា គបបីព្ជាប “ទ្តុយិា តតយិា ចាប.ិ.. ។មប។ ...     
កតិកា ច” ឥត ិដមូចនោះ ⸻ 

ឯមត (វភិតតវិាចកា រវីភិតតវិាចកៈទងំ្ឡាយ)នុ ោះ ឆ ព្ាមួំ្យ ឥត ិគ ឺទ្តុយិា (ច)   
រទី្តុយិាវភិតតវិាចកៈមួ្យ តតយិា ច អប ិរតីតយិាវភិតតវិាចកៈមួ្យ ចតុតា ី (ច) រចីតុតា-ី
វភិតតវិាចកៈមួ្យ បញចម្ ី (ច) របីញចម្វីភិតតវិាចកៈមួ្យ ឆដ ឋ ី (ច) រឆីដ ឋវីភិតតវិាចកៈមួ្យ 
ស្តតម្ ី ច រសី្តតម្វីភិតតវិាចកៈមួ្យ ស្ោស្តទ្ ធោិខាតកតិកា ច រសី្ោស្វាចកៈនងិ្  
តទ្ ធតិវាចកៈនងិ្អាខាតវាចកៈនងិ្កតិកវាចកៈទងំ្ឡាយ ។ 

 
[៤.]  វាចមកហ ិទ្ស្ហយុោត ,  អដ ឋ វាចាច  យថារហ;ំ 

 តតយិាមយតា កោត  ច,  ករណញ្ចច ប ិវុចចត ិ។ 
[៥.]  ស្មរា វុោត  ស្ោមស្ន,  តទ្ ធមិតន តថា ព្កយិា; 

វាច្ចវាច្កប្បករណំ 
 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ ធស្ស 
សូ្ម្នម្ស្កា រចមំ ោះព្រោះោនព្រោះភាគព្រោះអរហន តស្ោា ស្ម្ពុទ្ ធអង្គម ោះ 

.......................... 
គ ា រម្ភកថា 

កថាម លមោយការម្តើម្បករណ៍ 
[១.]  ជនិ ំនោា  នរិតុ តញំុ្,   វកាា ម្ ិវាចចវាចក;ំ 
  បុ ា ចរយិសី្ហាន,ំ  នយ ំនសិ្ាយ ស្កស្មន ។ 
 ខ ្ុ ំ (ម ា្ ោះថា មតជវន តៈ) សូ្ម្នម្ស្កា រនវូព្រោះរុទ្ ធព្ទ្ង្ជ់ាអនកព្ជាបនវូនរិតុ តសិ្កស្តស្ត
អាព្ស័្យមហើយនវូនយ័របស់្បុ ា ចារយដព៏្បមស្ើរទងំ្ឡាយកនុង្ព្រោះស្កស្ នងឹ្រច 
នវូបករណ៍ម ា្ ោះថា វាចចវាចក ។ 

គ ា រម្ភកថា រកីថាម លមោយការព្ាររធនវូបករណ៍ “ជនិ ំ នោា  នរិតុ តញំុ្... 
។មប។ ... នយ ំនសិ្ាយ ស្កស្មន” (ឥត ិដមូចនោះ)  

(អហ ំ រខី ្ុ ំ មតជវម ត   ម្ ម ា្ ោះថា មតជវន តៈ) នោា  នម្ស្កា រមហើយ នរិតុ តញំុ្        
ជនិ ំ នវូព្រោះរុទ្ ធព្ទ្ង្ជ់ាអនកព្ជាបនវូនរិតុ តសិ្កស្តស្ត នសិ្ាយ អាព្ស័្យមហើយ នយ ំ នវូ
នយ័ បុ ា ចរយិសី្ហាន ំ របស់្បុ ា ចារយដព៏្បមស្ើរទងំ្ឡាយ ស្កស្មន កនុង្ព្រោះស្កស្       
វកាា ម្ ិនងឹ្ម ល វាចចវាចក ំនវូបករណ៍ម ា្ ោះថា វាចចវាចក ។  

 
គ ា រម្ភកថា នដិ ឋោិ ។ 

កថាម លមោយការម្តើម្បករណ៍ចប់មហើយ ។ 
គ ា រម្ភកថា រកីថាម លមោយការព្ាររធនវូបករណ៍ នដិ ឋោិ ចប់មហើយ ។ 

៨ វាច្ចវាចកប្បករណំ



[២.]  ឆការមកា ច ភាមវា ច,  ស្ម្ពម ធ  ចាដ ឋធា វាចាច ; 
  ទ្តុយិា តតយិា ចាប,ិ  ចតុតា ីបញចម្ ីឆដ ឋ ី។ 
[៣.]  ស្តតម្ ីចាត ិមឆមត ច,  ស្ោស្តទ្ ធោិខាត-; 

 កតិកា ចាត ិវញូ្ិហ,ិ  ទ្ស្ធា វាចកា មេយា ។ 
  បណឌិ តទងំ្ឡាយគបបីព្ជាបថា វាចចៈោន ៨ ព្បការគ ឺការកៈ ៦ ភាវៈ ១ នងិ្
ស្ម្ពន ធ ១, (ចណំណក) វាចកៈោន ១០ ព្បការ ានដល់ វភិតតណិដលជាវាចកៈទងំ្ឡាយ 
៦ នុ  ោះគ ឺ ទ្តុយិាវភិតត ិ ១ តតយិាវភិតត ិ ១ ចតុតាវីភិតត ិ ១ បញចម្វីភិតត ិ ១ ឆដ ឋវីភិតត ិ ១   
ស្តតម្វីភិតត ិ១ ស្ោស្ ១ តទ្ ធតិ ១ អាខាត ១ នងិ្កតិក ១ ។  

វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ អដ ឋធា ោនព្ាបំពី្បការ វញូ្ិហ ិ គបឺណឌិ តទងំ្ឡាយ 
មេយា គបបីព្ជាប (ឥត ិដមូចនោះ) ឆការមកា ច រកីារកៈទងំ្ព្ាមួំ្យ្ង្ ភាមវា ច រភីាវៈ
្ង្ ស្ម្ពម ធ  ច រសី្ម្ពន ធៈ្ង្ ។ វាចកា រវីាចកៈទងំ្ឡាយ ទ្ស្ធា ោនដប់ព្បការ     
វញូ្ិហ ិ គបឺណឌិ តទងំ្ឡាយ មេយា គបបីព្ជាប “ទ្តុយិា តតយិា ចាប.ិ.. ។មប។ ...     
កតិកា ច” ឥត ិដមូចនោះ ⸻ 

ឯមត (វភិតតវិាចកា រវីភិតតវិាចកៈទងំ្ឡាយ)នុ ោះ ឆ ព្ាមួំ្យ ឥត ិគ ឺទ្តុយិា (ច)   
រទី្តុយិាវភិតតវិាចកៈមួ្យ តតយិា ច អប ិរតីតយិាវភិតតវិាចកៈមួ្យ ចតុតា ី (ច) រចីតុតា-ី
វភិតតវិាចកៈមួ្យ បញចម្ ី (ច) របីញចម្វីភិតតវិាចកៈមួ្យ ឆដ ឋ ី (ច) រឆីដ ឋវីភិតតវិាចកៈមួ្យ 
ស្តតម្ ី ច រសី្តតម្វីភិតតវិាចកៈមួ្យ ស្ោស្តទ្ ធោិខាតកតិកា ច រសី្ោស្វាចកៈនងិ្  
តទ្ ធតិវាចកៈនងិ្អាខាតវាចកៈនងិ្កតិកវាចកៈទងំ្ឡាយ ។ 

 
[៤.]  វាចមកហ ិទ្ស្ហយុោត ,  អដ ឋ វាចាច  យថារហ;ំ 

 តតយិាមយតា កោត  ច,  ករណញ្ចច ប ិវុចចត ិ។ 
[៥.]  ស្មរា វុោត  ស្ោមស្ន,  តទ្ ធមិតន តថា ព្កយិា; 

វាច្ចវាច្កប្បករណំ 
 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ ធស្ស 
សូ្ម្នម្ស្កា រចមំ ោះព្រោះោនព្រោះភាគព្រោះអរហន តស្ោា ស្ម្ពុទ្ ធអង្គម ោះ 

.......................... 
គ ា រម្ភកថា 

កថាម លមោយការម្តើម្បករណ៍ 
[១.]  ជនិ ំនោា  នរិតុ តញំុ្,   វកាា ម្ ិវាចចវាចក;ំ 
  បុ ា ចរយិសី្ហាន,ំ  នយ ំនសិ្ាយ ស្កស្មន ។ 
 ខ ្ុ ំ (ម ា្ ោះថា មតជវន តៈ) សូ្ម្នម្ស្កា រនវូព្រោះរុទ្ ធព្ទ្ង្ជ់ាអនកព្ជាបនវូនរិតុ តសិ្កស្តស្ត
អាព្ស័្យមហើយនវូនយ័របស់្បុ ា ចារយដព៏្បមស្ើរទងំ្ឡាយកនុង្ព្រោះស្កស្ នងឹ្រច 
នវូបករណ៍ម ា្ ោះថា វាចចវាចក ។ 

គ ា រម្ភកថា រកីថាម លមោយការព្ាររធនវូបករណ៍ “ជនិ ំ នោា  នរិតុ តញំុ្... 
។មប។ ... នយ ំនសិ្ាយ ស្កស្មន” (ឥត ិដមូចនោះ)  

(អហ ំ រខី ្ុ ំ មតជវម ត   ម្ ម ា្ ោះថា មតជវន តៈ) នោា  នម្ស្កា រមហើយ នរិតុ តញំុ្        
ជនិ ំ នវូព្រោះរុទ្ ធព្ទ្ង្ជ់ាអនកព្ជាបនវូនរិតុ តសិ្កស្តស្ត នសិ្ាយ អាព្ស័្យមហើយ នយ ំ នវូ
នយ័ បុ ា ចរយិសី្ហាន ំ របស់្បុ ា ចារយដព៏្បមស្ើរទងំ្ឡាយ ស្កស្មន កនុង្ព្រោះស្កស្       
វកាា ម្ ិនងឹ្ម ល វាចចវាចក ំនវូបករណ៍ម ា្ ោះថា វាចចវាចក ។  

 
គ ា រម្ភកថា នដិ ឋោិ ។ 

កថាម លមោយការម្តើម្បករណ៍ចប់មហើយ ។ 
គ ា រម្ភកថា រកីថាម លមោយការព្ាររធនវូបករណ៍ នដិ ឋោិ ចប់មហើយ ។ 



[២.]  ឆការមកា ច ភាមវា ច,  ស្ម្ពម ធ  ចាដ ឋធា វាចាច ; 
  ទ្តុយិា តតយិា ចាប,ិ  ចតុតា ីបញចម្ ីឆដ ឋ ី។ 
[៣.]  ស្តតម្ ីចាត ិមឆមត ច,  ស្ោស្តទ្ ធោិខាត-; 

 កតិកា ចាត ិវញូ្ិហ,ិ  ទ្ស្ធា វាចកា មេយា ។ 
  បណឌិ តទងំ្ឡាយគបបីព្ជាបថា វាចចៈោន ៨ ព្បការគ ឺការកៈ ៦ ភាវៈ ១ នងិ្
ស្ម្ពន ធ ១, (ចណំណក) វាចកៈោន ១០ ព្បការ ានដល់ វភិតតណិដលជាវាចកៈទងំ្ឡាយ 
៦ នុ  ោះគ ឺ ទ្តុយិាវភិតត ិ ១ តតយិាវភិតត ិ ១ ចតុតាវីភិតត ិ ១ បញចម្វីភិតត ិ ១ ឆដ ឋវីភិតត ិ ១   
ស្តតម្វីភិតត ិ១ ស្ោស្ ១ តទ្ ធតិ ១ អាខាត ១ នងិ្កតិក ១ ។  

វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ អដ ឋធា ោនព្ាបំពី្បការ វញូ្ិហ ិ គបឺណឌិ តទងំ្ឡាយ 
មេយា គបបីព្ជាប (ឥត ិដមូចនោះ) ឆការមកា ច រកីារកៈទងំ្ព្ាមួំ្យ្ង្ ភាមវា ច រភីាវៈ
្ង្ ស្ម្ពម ធ  ច រសី្ម្ពន ធៈ្ង្ ។ វាចកា រវីាចកៈទងំ្ឡាយ ទ្ស្ធា ោនដប់ព្បការ     
វញូ្ិហ ិ គបឺណឌិ តទងំ្ឡាយ មេយា គបបីព្ជាប “ទ្តុយិា តតយិា ចាប.ិ.. ។មប។ ...     
កតិកា ច” ឥត ិដមូចនោះ ⸻ 

ឯមត (វភិតតវិាចកា រវីភិតតវិាចកៈទងំ្ឡាយ)នុ ោះ ឆ ព្ាមួំ្យ ឥត ិគ ឺទ្តុយិា (ច)   
រទី្តុយិាវភិតតវិាចកៈមួ្យ តតយិា ច អប ិរតីតយិាវភិតតវិាចកៈមួ្យ ចតុតា ី (ច) រចីតុតា-ី
វភិតតវិាចកៈមួ្យ បញចម្ ី (ច) របីញចម្វីភិតតវិាចកៈមួ្យ ឆដ ឋ ី (ច) រឆីដ ឋវីភិតតវិាចកៈមួ្យ 
ស្តតម្ ី ច រសី្តតម្វីភិតតវិាចកៈមួ្យ ស្ោស្តទ្ ធោិខាតកតិកា ច រសី្ោស្វាចកៈនងិ្  
តទ្ ធតិវាចកៈនងិ្អាខាតវាចកៈនងិ្កតិកវាចកៈទងំ្ឡាយ ។ 

 
[៤.]  វាចមកហ ិទ្ស្ហយុោត ,  អដ ឋ វាចាច  យថារហ;ំ 

 តតយិាមយតា កោត  ច,  ករណញ្ចច ប ិវុចចត ិ។ 
[៥.]  ស្មរា វុោត  ស្ោមស្ន,  តទ្ ធមិតន តថា ព្កយិា; 

១០វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

មោចរា រអីនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរទងំ្ឡាយ ភាស្នត ិរណម្ង្ម ល ស្ទ្ ទស្មតាសុ្ កនុង្
គម្ពរីមវយាករណ៍ទងំ្ឡាយ “បឋោ តុ បរតាវំ... ។មប។ ...ន វាចកា” ឥត ិដមូចនោះ ⸻ 

តុ ក ៏បឋោ របីឋោវភិតត ិវាចកោត  ជាអនកម ល បរតា ំវ នវូអតាដទទ្ណតប ុមណ្តណ ោះ     
ន (វាចកោត  ម្និណម្នជាអនកម ល) អតតតា ំនវូអតារបស់្ខ លនួ ន វាចកា (មហាត ិមទ្ើបម្និ
ម ា្ ោះថា) វាចកៈ ។ 

 

[៧.]  អន តមោា   ហរិមោា  ច,  ទ្វុមិធា មហាត ិស្ទ្ ទមោា ; 
 បកតយមតាតាអន តមោា ,   ហយមោា  ទ្តុយិាទ្យមោា  ។ 
អតារបស់្ស្រទោន ២ ព្បការគ ឺអន តតា (អតាខាង្កនុង្) ១  ហរិតា (អតាខាង្មព្ៅ) ១,  

បណ្តត អតាទងំ្ឡាយ ២ ព្បការនុ ោះ បកតយតា (អតាោម្ព្បព្កត)ី ម ា្ ោះថា អន តតា, អតា
របស់្ទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា  ហរិតា ( ហយតា) ។ 

ស្ទ្ ទមោា  រអីតារបស់្ស្រទ ទ្វុមិធា មហាត ិ ោនររីព្បការ អន តមោា  (ច) គអឺន តត ា      
(អតាខាង្កនុង្មួ្យ),  ហរិមោា  ច គ ឺហរិតា (អតាខាង្មព្ៅមួ្យ) ។ ឯតា (ទ្សុី្ ស្ទ្ ទមតាសុ្      
បណ្តត អតារបស់្ស្រទទងំ្ឡាយ)នុ ោះ បកតយមោា  របីកតអីតា អន តមោា  (មហាត ិម ា្ ោះថា) 
អតាខាង្កនុង្, ទ្តុយិាទ្យមោា  រអីតារបស់្វភិតតោិនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្  ហយមោា  (មហាតិ
ម ា្ ោះថា) អតាខាង្មព្ៅ ។ 

 
[៨.]  ស្កោា ទ្ហី ិតកិមោា ,  បកតយមោា ត ិជានមិោ; 

 ស្ង្ាាការកស្កម្ាទ្,ិ  វភិតយមោា ត ិវញុ្ិ  ។ 
អនកព្ាជទ្ងំ្ឡាយគបបីព្ជាបថា “អតា ៣ រួកោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតា ជា-

មដ ើម្) ម ា្ ោះថា បកតយតា (បកតអីតា), វចនៈ ការកៈនងិ្ស្កម្ជីាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា វភិតយតា 
(អតារបស់្វភិតត)ិ” ។ 

តកិមោា  រអីតាបរួីក ស្កោា ទ្ហី ិ ោនស្កតាៈជាមដ ើម្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ តទងំ្-

 កតតុកោា នាខាមតន,  ស្កម្វិជាា  កមិតន តុ ។ 
វាចចៈទងំ្ឡាយ ៨ គមឺោកម លមហើយមោយវាចកៈទងំ្ឡាយ ១០ ោម្   

ស្ម្គួរ, បណ្តត វាចកៈទងំ្ឡាយនុ ោះ កោត  ១ នងិ្ករណៈ ១ គមឺោករណម្ង្ម លមោយ
តតយិាវភិតត ិ។  

វាចចៈទងំ្ឡាយទងំ្រួង្ ៨ ព្បការគមឺោកម លមហើយមោយស្ោស្, វាចចៈ
ទងំ្ឡាយទងំ្រួង្ ៨ ព្បការគមឺោកម លមហើយមោយតទ្ ធតិ, អំមរើនងិ្កោត នងិ្កម្ា
ទងំ្ឡាយ គមឺោកម លមហើយមោយអាខាត, ចណំណកវាចចៈ ៧ មវៀរស្កម្មីចេ គឺ
មោកម លមហើយមោយកតិកៈ ។ 

វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ អដ ឋ ព្ាបំ ីឧោត  គមឺោកម លមហើយ វាចមកហ ិមោយ
វាចកៈទងំ្ឡាយ ទ្ស្ហ ិដប់ យថារហ ំោម្ស្ម្គួរ, ឯតា (វាចចវាចមកសុ្ បណ្តត វាចចៈ
នងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ)នុ ោះ កោត  រកីោត ្ង្ ករណំ ច អប ិ សូ្ម្បីករណៈ្ង្ វុចចត ិ គឺ
មោករណម្ង្ម ល តតយិាយ មោយតតយិាវភិតត ិ។ ស្មរា (អដ ឋ វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ
ព្ាបំ)ីទងំ្អស់្ វុោត  គមឺោកម លមហើយ ស្ោមស្ន មោយស្ោស្វាចកៈ ។ តថា 
មោយព្បការដមូចាន ោះ (ស្មរា អដ ឋ វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយព្ាបំទីងំ្អស់្) (វុោត  គមឺោក
ម លមហើយ) តទ្ ធមិតន មោយតទ្ ធតិវាចកៈ ។ ព្កយិាកតតុកោា ន ិ រអំីមរើនងិ្កោត នងិ្     
កម្ាទងំ្ឡាយ (វុោត ន ិ គមឺោកម លមហើយ) អាខាមតន មោយអាខាតវាចកៈ, តុ 
ចណំណក (វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ ស្តត ព្ារំរី) ស្កម្វិជាា  ណដលមវៀរមហើយចាកឆដ ឋវីភិតត ិ
(វុោត  គមឺោកម លមហើយ) កមិតន មោយកតិវាចកៈ ។ 

 
[៦.]  បឋោ តុ បរតាវំ,   វាចកោត  ន អតតតា;ំ 

 ន វាចាកាត ិភាស្នត,ិ  មោចរា ស្ទ្ ទស្មតាសុ្ ។ 
បណឌិ តទងំ្ឡាយរណម្ង្ម លទ្កុកនុង្គម្ពរីមវយាករណ៍ទងំ្ឡាយថា “បឋោ-

វភិតតជិាវភិតតមិ លនវូអតាដទទ្ណតប ុមណ្តណ ោះ, ម្និណម្នជាវភិតតមិ លនវូអតារបស់្ខ លនួមទ្” ។ 

១១ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១០ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



មោចរា រអីនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរទងំ្ឡាយ ភាស្នត ិរណម្ង្ម ល ស្ទ្ ទស្មតាសុ្ កនុង្
គម្ពរីមវយាករណ៍ទងំ្ឡាយ “បឋោ តុ បរតាវំ... ។មប។ ...ន វាចកា” ឥត ិដមូចនោះ ⸻ 

តុ ក ៏បឋោ របីឋោវភិតត ិវាចកោត  ជាអនកម ល បរតា ំវ នវូអតាដទទ្ណតប ុមណ្តណ ោះ     
ន (វាចកោត  ម្និណម្នជាអនកម ល) អតតតា ំនវូអតារបស់្ខ លនួ ន វាចកា (មហាត ិមទ្ើបម្និ
ម ា្ ោះថា) វាចកៈ ។ 

 

[៧.]  អន តមោា   ហរិមោា  ច,  ទ្វុមិធា មហាត ិស្ទ្ ទមោា ; 
 បកតយមតាតាអន តមោា ,   ហយមោា  ទ្តុយិាទ្យមោា  ។ 
អតារបស់្ស្រទោន ២ ព្បការគ ឺអន តតា (អតាខាង្កនុង្) ១  ហរិតា (អតាខាង្មព្ៅ) ១,  

បណ្តត អតាទងំ្ឡាយ ២ ព្បការនុ ោះ បកតយតា (អតាោម្ព្បព្កត)ី ម ា្ ោះថា អន តតា, អតា
របស់្ទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា  ហរិតា ( ហយតា) ។ 

ស្ទ្ ទមោា  រអីតារបស់្ស្រទ ទ្វុមិធា មហាត ិ ោនររីព្បការ អន តមោា  (ច) គអឺន តត ា      
(អតាខាង្កនុង្មួ្យ),  ហរិមោា  ច គ ឺហរិតា (អតាខាង្មព្ៅមួ្យ) ។ ឯតា (ទ្សុី្ ស្ទ្ ទមតាសុ្      
បណ្តត អតារបស់្ស្រទទងំ្ឡាយ)នុ ោះ បកតយមោា  របីកតអីតា អន តមោា  (មហាត ិម ា្ ោះថា) 
អតាខាង្កនុង្, ទ្តុយិាទ្យមោា  រអីតារបស់្វភិតតោិនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្  ហយមោា  (មហាតិ
ម ា្ ោះថា) អតាខាង្មព្ៅ ។ 

 
[៨.]  ស្កោា ទ្ហី ិតកិមោា ,  បកតយមោា ត ិជានមិោ; 

 ស្ង្ាាការកស្កម្ាទ្,ិ  វភិតយមោា ត ិវញុ្ិ  ។ 
អនកព្ាជទ្ងំ្ឡាយគបបីព្ជាបថា “អតា ៣ រួកោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតា ជា-

មដ ើម្) ម ា្ ោះថា បកតយតា (បកតអីតា), វចនៈ ការកៈនងិ្ស្កម្ជីាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា វភិតយតា 
(អតារបស់្វភិតត)ិ” ។ 

តកិមោា  រអីតាបរួីក ស្កោា ទ្ហី ិ ោនស្កតាៈជាមដ ើម្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ តទងំ្-

 កតតុកោា នាខាមតន,  ស្កម្វិជាា  កមិតន តុ ។ 
វាចចៈទងំ្ឡាយ ៨ គមឺោកម លមហើយមោយវាចកៈទងំ្ឡាយ ១០ ោម្   

ស្ម្គួរ, បណ្តត វាចកៈទងំ្ឡាយនុ ោះ កោត  ១ នងិ្ករណៈ ១ គមឺោករណម្ង្ម លមោយ
តតយិាវភិតត ិ។  

វាចចៈទងំ្ឡាយទងំ្រួង្ ៨ ព្បការគមឺោកម លមហើយមោយស្ោស្, វាចចៈ
ទងំ្ឡាយទងំ្រួង្ ៨ ព្បការគមឺោកម លមហើយមោយតទ្ ធតិ, អំមរើនងិ្កោត នងិ្កម្ា
ទងំ្ឡាយ គមឺោកម លមហើយមោយអាខាត, ចណំណកវាចចៈ ៧ មវៀរស្កម្មីចេ គឺ
មោកម លមហើយមោយកតិកៈ ។ 

វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ អដ ឋ ព្ាបំ ីឧោត  គមឺោកម លមហើយ វាចមកហ ិមោយ
វាចកៈទងំ្ឡាយ ទ្ស្ហ ិដប់ យថារហ ំោម្ស្ម្គួរ, ឯតា (វាចចវាចមកសុ្ បណ្តត វាចចៈ
នងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ)នុ ោះ កោត  រកីោត ្ង្ ករណំ ច អប ិ សូ្ម្បីករណៈ្ង្ វុចចត ិ គឺ
មោករណម្ង្ម ល តតយិាយ មោយតតយិាវភិតត ិ។ ស្មរា (អដ ឋ វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ
ព្ាបំ)ីទងំ្អស់្ វុោត  គមឺោកម លមហើយ ស្ោមស្ន មោយស្ោស្វាចកៈ ។ តថា 
មោយព្បការដមូចាន ោះ (ស្មរា អដ ឋ វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយព្ាបំទីងំ្អស់្) (វុោត  គមឺោក
ម លមហើយ) តទ្ ធមិតន មោយតទ្ ធតិវាចកៈ ។ ព្កយិាកតតុកោា ន ិ រអំីមរើនងិ្កោត នងិ្     
កម្ាទងំ្ឡាយ (វុោត ន ិ គមឺោកម លមហើយ) អាខាមតន មោយអាខាតវាចកៈ, តុ 
ចណំណក (វាចាច  រវីាចចៈទងំ្ឡាយ ស្តត ព្ារំរី) ស្កម្វិជាា  ណដលមវៀរមហើយចាកឆដ ឋវីភិតត ិ
(វុោត  គមឺោកម លមហើយ) កមិតន មោយកតិវាចកៈ ។ 

 
[៦.]  បឋោ តុ បរតាវំ,   វាចកោត  ន អតតតា;ំ 

 ន វាចាកាត ិភាស្នត,ិ  មោចរា ស្ទ្ ទស្មតាសុ្ ។ 
បណឌិ តទងំ្ឡាយរណម្ង្ម លទ្កុកនុង្គម្ពរីមវយាករណ៍ទងំ្ឡាយថា “បឋោ-

វភិតតជិាវភិតតមិ លនវូអតាដទទ្ណតប ុមណ្តណ ោះ, ម្និណម្នជាវភិតតមិ លនវូអតារបស់្ខ លនួមទ្” ។ 

១១ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១១វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



មោចរា រអីនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរទងំ្ឡាយ ភាស្នត ិរណម្ង្ម ល ស្ទ្ ទស្មតាសុ្ កនុង្
គម្ពរីមវយាករណ៍ទងំ្ឡាយ “បឋោ តុ បរតាវំ... ។មប។ ...ន វាចកា” ឥត ិដមូចនោះ ⸻ 

តុ ក ៏បឋោ របីឋោវភិតត ិវាចកោត  ជាអនកម ល បរតា ំវ នវូអតាដទទ្ណតប ុមណ្តណ ោះ     
ន (វាចកោត  ម្និណម្នជាអនកម ល) អតតតា ំនវូអតារបស់្ខ លនួ ន វាចកា (មហាត ិមទ្ើបម្និ
ម ា្ ោះថា) វាចកៈ ។ 

 

[៧.]  អន តមោា   ហរិមោា  ច,  ទ្វុមិធា មហាត ិស្ទ្ ទមោា ; 
 បកតយមតាតាអន តមោា ,   ហយមោា  ទ្តុយិាទ្យមោា  ។ 
អតារបស់្ស្រទោន ២ ព្បការគ ឺអន តតា (អតាខាង្កនុង្) ១  ហរិតា (អតាខាង្មព្ៅ) ១,  

បណ្តត អតាទងំ្ឡាយ ២ ព្បការនុ ោះ បកតយតា (អតាោម្ព្បព្កត)ី ម ា្ ោះថា អន តតា, អតា
របស់្ទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា  ហរិតា ( ហយតា) ។ 

ស្ទ្ ទមោា  រអីតារបស់្ស្រទ ទ្វុមិធា មហាត ិ ោនររីព្បការ អន តមោា  (ច) គអឺន តត ា      
(អតាខាង្កនុង្មួ្យ),  ហរិមោា  ច គ ឺហរិតា (អតាខាង្មព្ៅមួ្យ) ។ ឯតា (ទ្សុី្ ស្ទ្ ទមតាសុ្      
បណ្តត អតារបស់្ស្រទទងំ្ឡាយ)នុ ោះ បកតយមោា  របីកតអីតា អន តមោា  (មហាត ិម ា្ ោះថា) 
អតាខាង្កនុង្, ទ្តុយិាទ្យមោា  រអីតារបស់្វភិតតោិនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្  ហយមោា  (មហាតិ
ម ា្ ោះថា) អតាខាង្មព្ៅ ។ 

 
[៨.]  ស្កោា ទ្ហី ិតកិមោា ,  បកតយមោា ត ិជានមិោ; 

 ស្ង្ាាការកស្កម្ាទ្,ិ  វភិតយមោា ត ិវញុ្ិ  ។ 
អនកព្ាជទ្ងំ្ឡាយគបបីព្ជាបថា “អតា ៣ រួកោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតា ជា-

មដ ើម្) ម ា្ ោះថា បកតយតា (បកតអីតា), វចនៈ ការកៈនងិ្ស្កម្ជីាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា វភិតយតា 
(អតារបស់្វភិតត)ិ” ។ 

តកិមោា  រអីតាបរួីក ស្កោា ទ្ហី ិ ោនស្កតាៈជាមដ ើម្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ តទងំ្-

១២វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

[១១.]  បុម្ អំ ឥត ិបមចចក,ំ  កមត បន វភិាគមិត; 
  បុម្ស្មទទ  ស្កោា ទ្,ិ  អតាតតយវំ អាវមទ្ ។ 
 កក៏ាលមបើណចកឱ្យជាចណំណកថា “បុម្ អំ” ណដលបណឌិ តម្ាើមហើយ, បុម្-ស្រទ
រណម្ង្ម លនវូព្បជុ ំ៣ ទនអតាោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតា) ជាមដ ើម្ណម្នរតិ ។ 

បន ក ៏ វភិាគមិត កាលមបើស្រទណដលព្តូវណចក បមចចក ំ ឱ្យជាចណំណកនមួី្យ ៗ    
មោយចមំ ោះ កមត គអឺនកសិ្កាម្ាើមហើយ (ស្ត ិករុំង្ោន) បុម្ អំ ឥត ិថា “បុម្ អំ”,            
បុម្ស្មទទ  របុីម្-ស្រទ អាវមទ្ រណម្ង្ម ល អតាតតយ ំវ នវូព្បជុបំទីនភារជាអតាណម្នរតិ 
ស្កោា ទ្ ិោនស្កតាៈជាមដ ើម្ ។ 
 

[១២.]  អំវភិតត ិតុ ស្ង្ាា ច,  កម្ាញ្ចច ត ិទ្មុក វមទ្; 
  ទ្កុមោា  មស្ក វាចច ំ ម្,  វភិតត ិបន វាចកា ។ 
 ក ៏អំ-វភិតតរិណម្ង្ម លនវូអតា ២ រួកគ ឺ“វចនៈនងិ្កម្ា” អតា ២ រួកម ោះ ម ា្ ោះ
ថា វាចច, ចណំណកវភិតត ិម ា្ ោះថា វាចក ។ 

តុ ក ៏អំវភិតត ិរអំី-វភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម លនវូ ទ្មុក នវូអតាររីរួក ស្ង្ាា 
ច កម្ា ំច ឥត ិថា រវីចនៈ ១ រកីម្ាការកៈ ១ ។ ទ្កុមោា  រអីតាររីរួក មស្ក ម ោះ វាចច ំ ម្  
(មហាត ិរណម្ង្ោន)ម ា្ ោះថា វាចចៈ, បន ចណំណកឯ វភិតត ិ រវីភិតត ិវាចកា (មហាត ិរណម្ង្
ោនម ា្ ោះថា) វាចកៈ ។ 

 

[១៣.]  យថា កម្ាការកម្ហ,ិ   វភិោត  វាចចវាចកា 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ ស្កមម្យ ច, វភិោត  ឯកវញុ្ិ  ។ 
 វាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយព្តូវណបង្ណចកកនុង្អតាកម្ាការកៈមោយព្បការយា ង្-
ណ្ត ចណំណកវាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរណបង្ណចកមហើយកនុង្ការកៈ 
ទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់នងិ្កនុង្ស្កម្ជីាមដ ើម្មោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

ឡាយ) ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប បកតយមោា  ឥត ិថា បកតអីតា ។ (អមោា  រអីតា) 
ស្ង្ាាការកស្កម្ាទ្ ិោនវចនៈនងិ្ការកៈនងិ្ស្កម្ជីាមដ ើម្ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត ជានមិោ 
គបបីព្ជាប វភិតយមោា  ឥត ិថា អតារបស់្វភិតត ិ។ 

 
[៩.]  អនោុត  មតសុ្ អន តតា,ំ   ហរិតាវំ វាចកា; 

 ឧោត  មហាន ត ិទ្តុយិាទ្,ិ  ឥត ិជាមនយយ វញុ្ិ  ។ 
អនកព្ាជគ្បបីព្ជាបថា “បណ្តត អន តតាៈនងិ្ ហរិតាៈទងំ្ឡាយម ោះ វាចកៈោន

ទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ជាវភិតតណិដលម្និម លនវូអន តតាៈ (អតាខាង្កនុង្) មទ្, ជាវភិតតណិដល
ម លនវូអតាខាង្មព្ៅណតប ុមណ្តណ ោះ” ។ 

មតសុ្ (អន តតា ហរិមតាសុ្ បណ្តត អន តតាៈនងិ្ ហរិតាៈទងំ្ឡាយ)ម ោះ វាចកា រ ី
វាចកៈទងំ្ឡាយ ទ្តុយិាទ្ ីោនទ្តុយិាវាចកៈជាមដ ើម្ អន តតា ំអនោុត  (មហាន ត)ិ រណម្ង្ជា
វភិតតណិដលម្និព្តូវមោកម លមហើយនវូអតាខាង្កនុង្,  ហរិតា ំវ ឧោត  មហាន ត ិរណម្ង្ជា
វភិតតណិដលព្តូវមោកម លមហើយនវូអតាខាង្មព្ៅណម្នរតិ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត ជាមនយយ 
គបបីព្ជាប ឥត ិដចូតមៅមនោះ  
 
[១០.]   បុម្ ំបស្សតមិតយតា ហ,ិ  ទ្តុយិម ត  បុម្ ំឥត;ិ 

 កម្ាការកស្ង្ខា ត,ំ   ឯកតតមម្វ អាវមទ្ ។ 
ដចូកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា “បុម្ ំ បស្សត ិ (រណម្ង្ម ើេនវូបុរស្)”, បទ្ថា “បុម្ ំ

(នវូបុរស្)” ោនទ្តុយិាវភិតតជិាទ្បីំ្ ុតរណម្ង្ម លនវូអតាណតមួ្យគត ់គកឺម្ាការកៈ ។ 
ហ ិ ដចូជា បុម្ ំ បស្សត ិ ឥត ិ ឯតា (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍)នុ  ោះថា “បុម្ ំ       

បស្សត”ិ (ស្មទទ  រសី្រទ) ទ្តុយិម ត  ណដលោនទ្តុយិាវភិតតជិាទ្បីំ្ ុត បុម្ ំឥត ិថា “បុម្”ំ 
អាវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ឯកតត ំឯវ នវូភារទនអតាណតមួ្យប ុមណ្តណ ោះ កម្ាការកស្ង្ខា ត ំ
គអឺតាកម្ាការកៈ ។ 

១៣ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១២ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[១១.]  បុម្ អំ ឥត ិបមចចក,ំ  កមត បន វភិាគមិត; 
  បុម្ស្មទទ  ស្កោា ទ្,ិ  អតាតតយវំ អាវមទ្ ។ 
 កក៏ាលមបើណចកឱ្យជាចណំណកថា “បុម្ អំ” ណដលបណឌិ តម្ាើមហើយ, បុម្-ស្រទ
រណម្ង្ម លនវូព្បជុ ំ៣ ទនអតាោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតា) ជាមដ ើម្ណម្នរតិ ។ 

បន ក ៏ វភិាគមិត កាលមបើស្រទណដលព្តូវណចក បមចចក ំ ឱ្យជាចណំណកនមួី្យ ៗ    
មោយចមំ ោះ កមត គអឺនកសិ្កាម្ាើមហើយ (ស្ត ិករុំង្ោន) បុម្ អំ ឥត ិថា “បុម្ អំ”,            
បុម្ស្មទទ  របុីម្-ស្រទ អាវមទ្ រណម្ង្ម ល អតាតតយ ំវ នវូព្បជុបំទីនភារជាអតាណម្នរតិ 
ស្កោា ទ្ ិោនស្កតាៈជាមដ ើម្ ។ 
 

[១២.]  អំវភិតត ិតុ ស្ង្ាា ច,  កម្ាញ្ចច ត ិទ្មុក វមទ្; 
  ទ្កុមោា  មស្ក វាចច ំ ម្,  វភិតត ិបន វាចកា ។ 
 ក ៏អំ-វភិតតរិណម្ង្ម លនវូអតា ២ រួកគ ឺ“វចនៈនងិ្កម្ា” អតា ២ រួកម ោះ ម ា្ ោះ
ថា វាចច, ចណំណកវភិតត ិម ា្ ោះថា វាចក ។ 

តុ ក ៏អំវភិតត ិរអំី-វភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម លនវូ ទ្មុក នវូអតាររីរួក ស្ង្ាា 
ច កម្ា ំច ឥត ិថា រវីចនៈ ១ រកីម្ាការកៈ ១ ។ ទ្កុមោា  រអីតាររីរួក មស្ក ម ោះ វាចច ំ ម្  
(មហាត ិរណម្ង្ោន)ម ា្ ោះថា វាចចៈ, បន ចណំណកឯ វភិតត ិ រវីភិតត ិវាចកា (មហាត ិរណម្ង្
ោនម ា្ ោះថា) វាចកៈ ។ 

 

[១៣.]  យថា កម្ាការកម្ហ,ិ   វភិោត  វាចចវាចកា 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ ស្កមម្យ ច, វភិោត  ឯកវញុ្ិ  ។ 
 វាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយព្តូវណបង្ណចកកនុង្អតាកម្ាការកៈមោយព្បការយា ង្-
ណ្ត ចណំណកវាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរណបង្ណចកមហើយកនុង្ការកៈ 
ទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់នងិ្កនុង្ស្កម្ជីាមដ ើម្មោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

ឡាយ) ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប បកតយមោា  ឥត ិថា បកតអីតា ។ (អមោា  រអីតា) 
ស្ង្ាាការកស្កម្ាទ្ ិោនវចនៈនងិ្ការកៈនងិ្ស្កម្ជីាមដ ើម្ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត ជានមិោ 
គបបីព្ជាប វភិតយមោា  ឥត ិថា អតារបស់្វភិតត ិ។ 

 
[៩.]  អនោុត  មតសុ្ អន តតា,ំ   ហរិតាវំ វាចកា; 

 ឧោត  មហាន ត ិទ្តុយិាទ្,ិ  ឥត ិជាមនយយ វញុ្ិ  ។ 
អនកព្ាជគ្បបីព្ជាបថា “បណ្តត អន តតាៈនងិ្ ហរិតាៈទងំ្ឡាយម ោះ វាចកៈោន

ទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ជាវភិតតណិដលម្និម លនវូអន តតាៈ (អតាខាង្កនុង្) មទ្, ជាវភិតតណិដល
ម លនវូអតាខាង្មព្ៅណតប ុមណ្តណ ោះ” ។ 

មតសុ្ (អន តតា ហរិមតាសុ្ បណ្តត អន តតាៈនងិ្ ហរិតាៈទងំ្ឡាយ)ម ោះ វាចកា រ ី
វាចកៈទងំ្ឡាយ ទ្តុយិាទ្ ីោនទ្តុយិាវាចកៈជាមដ ើម្ អន តតា ំអនោុត  (មហាន ត)ិ រណម្ង្ជា
វភិតតណិដលម្និព្តូវមោកម លមហើយនវូអតាខាង្កនុង្,  ហរិតា ំវ ឧោត  មហាន ត ិរណម្ង្ជា
វភិតតណិដលព្តូវមោកម លមហើយនវូអតាខាង្មព្ៅណម្នរតិ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត ជាមនយយ 
គបបីព្ជាប ឥត ិដចូតមៅមនោះ  
 
[១០.]   បុម្ ំបស្សតមិតយតា ហ,ិ  ទ្តុយិម ត  បុម្ ំឥត;ិ 

 កម្ាការកស្ង្ខា ត,ំ   ឯកតតមម្វ អាវមទ្ ។ 
ដចូកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា “បុម្ ំ បស្សត ិ (រណម្ង្ម ើេនវូបុរស្)”, បទ្ថា “បុម្ ំ

(នវូបុរស្)” ោនទ្តុយិាវភិតតជិាទ្បីំ្ ុតរណម្ង្ម លនវូអតាណតមួ្យគត ់គកឺម្ាការកៈ ។ 
ហ ិ ដចូជា បុម្ ំ បស្សត ិ ឥត ិ ឯតា (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍)នុ  ោះថា “បុម្ ំ       

បស្សត”ិ (ស្មទទ  រសី្រទ) ទ្តុយិម ត  ណដលោនទ្តុយិាវភិតតជិាទ្បីំ្ ុត បុម្ ំឥត ិថា “បុម្”ំ 
អាវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ឯកតត ំឯវ នវូភារទនអតាណតមួ្យប ុមណ្តណ ោះ កម្ាការកស្ង្ខា ត ំ
គអឺតាកម្ាការកៈ ។ 

១៣ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១៣វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[១១.]  បុម្ អំ ឥត ិបមចចក,ំ  កមត បន វភិាគមិត; 
  បុម្ស្មទទ  ស្កោា ទ្,ិ  អតាតតយវំ អាវមទ្ ។ 
 កក៏ាលមបើណចកឱ្យជាចណំណកថា “បុម្ អំ” ណដលបណឌិ តម្ាើមហើយ, បុម្-ស្រទ
រណម្ង្ម លនវូព្បជុ ំ៣ ទនអតាោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតា) ជាមដ ើម្ណម្នរតិ ។ 

បន ក ៏ វភិាគមិត កាលមបើស្រទណដលព្តូវណចក បមចចក ំ ឱ្យជាចណំណកនមួី្យ ៗ    
មោយចមំ ោះ កមត គអឺនកសិ្កាម្ាើមហើយ (ស្ត ិករុំង្ោន) បុម្ អំ ឥត ិថា “បុម្ អំ”,            
បុម្ស្មទទ  របុីម្-ស្រទ អាវមទ្ រណម្ង្ម ល អតាតតយ ំវ នវូព្បជុបំទីនភារជាអតាណម្នរតិ 
ស្កោា ទ្ ិោនស្កតាៈជាមដ ើម្ ។ 
 

[១២.]  អំវភិតត ិតុ ស្ង្ាា ច,  កម្ាញ្ចច ត ិទ្មុក វមទ្; 
  ទ្កុមោា  មស្ក វាចច ំ ម្,  វភិតត ិបន វាចកា ។ 
 ក ៏អំ-វភិតតរិណម្ង្ម លនវូអតា ២ រួកគ ឺ“វចនៈនងិ្កម្ា” អតា ២ រួកម ោះ ម ា្ ោះ
ថា វាចច, ចណំណកវភិតត ិម ា្ ោះថា វាចក ។ 

តុ ក ៏អំវភិតត ិរអំី-វភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម លនវូ ទ្មុក នវូអតាររីរួក ស្ង្ាា 
ច កម្ា ំច ឥត ិថា រវីចនៈ ១ រកីម្ាការកៈ ១ ។ ទ្កុមោា  រអីតាររីរួក មស្ក ម ោះ វាចច ំ ម្  
(មហាត ិរណម្ង្ោន)ម ា្ ោះថា វាចចៈ, បន ចណំណកឯ វភិតត ិ រវីភិតត ិវាចកា (មហាត ិរណម្ង្
ោនម ា្ ោះថា) វាចកៈ ។ 

 

[១៣.]  យថា កម្ាការកម្ហ,ិ   វភិោត  វាចចវាចកា 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ ស្កមម្យ ច, វភិោត  ឯកវញុ្ិ  ។ 
 វាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយព្តូវណបង្ណចកកនុង្អតាកម្ាការកៈមោយព្បការយា ង្-
ណ្ត ចណំណកវាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរណបង្ណចកមហើយកនុង្ការកៈ 
ទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់នងិ្កនុង្ស្កម្ជីាមដ ើម្មោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

១៤វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

ទ្តុយិាវភិតតវិាចកា នដិ ឋោិ ។ 
ទ្តុយិាវភិតតវិាចកៈចប់មហើយ ។ 

ទ្តុយិាវភិតតវិាចកា រទី្តុយិាវភិតតវិាចកៈ នដិ ឋោិ ចប់មហើយ ។ 
 

[១៥.]  ស្មុ្ចចមយាវ ទ្ ាមន ទន,  ទ្គុិ  កម្ាធារយា; 
  តុលយមោា វ វុមោត  មតហ,ិ  ន ស្ម្ពម ធ  ន ការមកា ។ 
 ការរបួរមួ្ណម្នរតិ គមឺោកម លមហើយមោយទ្ាន ទស្ោស្នងិ្មោយទ្គុិស្ោស្, 
តុលយត្ថ (អតាណដលមស្ាើោន ) ណម្នរតិ គមឺោកម លមហើយមោយទ្គុិស្ោស្នងិ្មោយ 
កម្ាធារយស្ោស្, ស្ម្ពន ធៈនងិ្ការកៈ គមឺោកម្និម លមហើយមោយទ្ាន ទស្ោស្នងិ្
មោយទ្គុិស្ោស្នងិ្មោយកម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយម ោះមទ្ ។ 

ស្មុ្ចចមយា វ រកីាររបួរមួ្ណម្នរតិ (វុមោត  គមឺោកម លមហើយ) ទ្ ាមន ទន មោយ 
ទ្ ាន ទស្ោស្, តុលយមោា  វ រអីតាណដលមស្ាើោន ណម្នរតិ វុមោត  គមឺោកម លមហើយ ទ្គុិ  
(ច) មោយទ្គុិស្ោស្(្ង្) កម្ាធារយា (ច) មោយកម្ាធារយស្ោស្(្ង្), ស្ម្ពម ធ  
រសី្ម្ពន ធៈ ន វុមោត  គមឺោកម្និម លមហើយ មតហ ិ(ទ្ ាន ទទ្គុិកម្ាធារយស្ោមស្ហ ិមោយ
ទ្ ាន ទស្ោស្នងិ្ទ្គុិស្ោស្នងិ្កម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយ)ម ោះ, ការមកា = ការកា       
រកីារកៈទងំ្ឡាយ ន (វុោត  គមឺោកម្និម លមហើយ មតហ ិទ្ ាន ទទ្គុិកម្ាធារយស្ោមស្ហ ិ
មោយទ្ ាន ទស្ោស្នងិ្ទ្គុិស្ោស្នងិ្កម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយម ោះ)  ។ 
 
[១៦.]  កុមវរវាស្មវាមតយតា,  វាមកយ ចស្ស តុ មោបមោ; 
  ស្មុ្ចចស្ស ទ្ ាមន ទន,   ចមោា  វុមោត ត ិជានមិោ; 
  វាចច ំ មម្តា ចមោា  មស្ក,  ស្ោមស្ក បន វាចមកា ។ 
 (អ្បិាយថា)  
 បណឌិ តគបបីព្ជាបថា “អតាទនការរបួរមួ្ណដលជាអតារបស់្ ច-ស្រទណដលមោក

វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ (ឯកវញុ្ិ  គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរ) វភិោត  
ណចកមោយចណំណកមហើយ កម្ាការកម្ហ ិ ក នុង្កម្ាការកៈ យថា មោយព្បការយា ង្ណ្ត,  
(វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ) ឯកវញុ្ិ  គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរ វភិោត  ណចក
មោយចណំណកមហើយ មស្មស្សុ្ (កតតុការកាទ្សុី្ ច កនុង្កតតុការកៈជាមដ ើម្ទងំ្ឡាយ)
ណដលមៅស្ល់្ង្ ស្កមម្យ ច កនុង្ស្កម្ី្ ង្ ឯវ ំមោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 
 
[១៤.] យថា— 

 គរមុេន ហមោ  មោ,  រកុ ា ំតចឆត ិវាសិ្យា; 
  ទន ំទ្ទត ិសំ្ ស្ស,  មាមស្ក បតត ិទ្កុ ាមោ; 
  រមស្ក តដិ ឋត ិឧចឆូសុ្,  ភកិ ាុម  បតតចវីរ ំ។ 
 ដចូឧទហរណ៍ថា “គរមុេន ហមោ  មោ ( គគពឺ្គុឌស្ោល ប់មហើយ)”, រកុ ា ំ   
តចឆត ិវាសិ្យា (ជនរណម្ង្មចាោះនវូមដ ើម្ម ើមោយកាបំតិ), ទន ំទ្ទត ិសំ្ ស្ស (ជន
រណម្ង្ឱ្យនវូទនដល់ព្រោះស្ង្ឃ), មាមស្ក បតត ិ ទ្កុ ាមោ (ស្តាចញិច ឹម្រចួចាកការមបៀត-
មបៀន), រមស្ក តដិ ឋត ិឧចឆូសុ្ (រស្រណម្ង្ោងំ្មៅកនុង្អំមៅទងំ្ឡាយ), ភកិ ាុម  បតតចវីរ ំ
(ាព្តនងិ្ចវីររបស់្ភកិ ាុ)” ។ 

យថា (ឧទហរណ្តន ិ ដចូរឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយ) គរមុេន ហមោ  មោ ... 
។មប។ ... ភកិ ាុម  បតតចវីរ ំ(ឥត ិដមូចនោះ), 
  មោ រសី្តា គ គរមុេន គសឺ្តាព្គុឌ ហមោ ព្បហារមហើយ ។ (ជម  រជីន)    
តចឆត ិរណម្ង្មចាោះ រកុ ា ំនវូមដ ើម្ម ើ វាសិ្យា មោយកាបំតិ ។ (ជម  រជីន) ទ្ទត ិរណម្ង្
ឱ្យ ទន ំនវូទន សំ្ ស្ស ដល់ព្រោះស្ង្ឃ ។ មាស្ក រសី្តាចញិច ឹម្ បតត ិ រចួមហើយ ទ្កុ ាមោ 
ចាកការមបៀតមបៀន ។ រមស្ក ររីស្ តដិ ឋត ិរណម្ង្ោងំ្មៅ ឧចឆូសុ្ កនុង្អំមៅទងំ្ឡាយ ។ 
បតតចវីរ ំរាីព្តនងិ្ចរីរ ភកិ ាុម  របស់្ភកិ ាុ ។ 
 

១៥ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១៤ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



ទ្តុយិាវភិតតវិាចកា នដិ ឋោិ ។ 
ទ្តុយិាវភិតតវិាចកៈចប់មហើយ ។ 

ទ្តុយិាវភិតតវិាចកា រទី្តុយិាវភិតតវិាចកៈ នដិ ឋោិ ចប់មហើយ ។ 
 

[១៥.]  ស្មុ្ចចមយាវ ទ្ ាមន ទន,  ទ្គុិ  កម្ាធារយា; 
  តុលយមោា វ វុមោត  មតហ,ិ  ន ស្ម្ពម ធ  ន ការមកា ។ 
 ការរបួរមួ្ណម្នរតិ គមឺោកម លមហើយមោយទ្ាន ទស្ោស្នងិ្មោយទ្គុិស្ោស្, 
តុលយត្ថ (អតាណដលមស្ាើោន ) ណម្នរតិ គមឺោកម លមហើយមោយទ្គុិស្ោស្នងិ្មោយ 
កម្ាធារយស្ោស្, ស្ម្ពន ធៈនងិ្ការកៈ គមឺោកម្និម លមហើយមោយទ្ាន ទស្ោស្នងិ្
មោយទ្គុិស្ោស្នងិ្មោយកម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយម ោះមទ្ ។ 

ស្មុ្ចចមយា វ រកីាររបួរមួ្ណម្នរតិ (វុមោត  គមឺោកម លមហើយ) ទ្ ាមន ទន មោយ 
ទ្ ាន ទស្ោស្, តុលយមោា  វ រអីតាណដលមស្ាើោន ណម្នរតិ វុមោត  គមឺោកម លមហើយ ទ្គុិ  
(ច) មោយទ្គុិស្ោស្(្ង្) កម្ាធារយា (ច) មោយកម្ាធារយស្ោស្(្ង្), ស្ម្ពម ធ  
រសី្ម្ពន ធៈ ន វុមោត  គមឺោកម្និម លមហើយ មតហ ិ(ទ្ ាន ទទ្គុិកម្ាធារយស្ោមស្ហ ិមោយ
ទ្ ាន ទស្ោស្នងិ្ទ្គុិស្ោស្នងិ្កម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយ)ម ោះ, ការមកា = ការកា       
រកីារកៈទងំ្ឡាយ ន (វុោត  គមឺោកម្និម លមហើយ មតហ ិទ្ ាន ទទ្គុិកម្ាធារយស្ោមស្ហ ិ
មោយទ្ ាន ទស្ោស្នងិ្ទ្គុិស្ោស្នងិ្កម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយម ោះ)  ។ 
 
[១៦.]  កុមវរវាស្មវាមតយតា,  វាមកយ ចស្ស តុ មោបមោ; 
  ស្មុ្ចចស្ស ទ្ ាមន ទន,   ចមោា  វុមោត ត ិជានមិោ; 
  វាចច ំ មម្តា ចមោា  មស្ក,  ស្ោមស្ក បន វាចមកា ។ 
 (អ្បិាយថា)  
 បណឌិ តគបបីព្ជាបថា “អតាទនការរបួរមួ្ណដលជាអតារបស់្ ច-ស្រទណដលមោក

វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ (ឯកវញុ្ិ  គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរ) វភិោត  
ណចកមោយចណំណកមហើយ កម្ាការកម្ហ ិ ក នុង្កម្ាការកៈ យថា មោយព្បការយា ង្ណ្ត,  
(វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ) ឯកវញុ្ិ  គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរ វភិោត  ណចក
មោយចណំណកមហើយ មស្មស្សុ្ (កតតុការកាទ្សុី្ ច កនុង្កតតុការកៈជាមដ ើម្ទងំ្ឡាយ)
ណដលមៅស្ល់្ង្ ស្កមម្យ ច កនុង្ស្កម្ី្ ង្ ឯវ ំមោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 
 
[១៤.] យថា— 

 គរមុេន ហមោ  មោ,  រកុ ា ំតចឆត ិវាសិ្យា; 
  ទន ំទ្ទត ិសំ្ ស្ស,  មាមស្ក បតត ិទ្កុ ាមោ; 
  រមស្ក តដិ ឋត ិឧចឆូសុ្,  ភកិ ាុម  បតតចវីរ ំ។ 
 ដចូឧទហរណ៍ថា “គរមុេន ហមោ  មោ ( គគពឺ្គុឌស្ោល ប់មហើយ)”, រកុ ា ំ   
តចឆត ិវាសិ្យា (ជនរណម្ង្មចាោះនវូមដ ើម្ម ើមោយកាបំតិ), ទន ំទ្ទត ិសំ្ ស្ស (ជន
រណម្ង្ឱ្យនវូទនដល់ព្រោះស្ង្ឃ), មាមស្ក បតត ិ ទ្កុ ាមោ (ស្តាចញិច ឹម្រចួចាកការមបៀត-
មបៀន), រមស្ក តដិ ឋត ិឧចឆូសុ្ (រស្រណម្ង្ោងំ្មៅកនុង្អំមៅទងំ្ឡាយ), ភកិ ាុម  បតតចវីរ ំ
(ាព្តនងិ្ចវីររបស់្ភកិ ាុ)” ។ 

យថា (ឧទហរណ្តន ិ ដចូរឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយ) គរមុេន ហមោ  មោ ... 
។មប។ ... ភកិ ាុម  បតតចវីរ ំ(ឥត ិដមូចនោះ), 
  មោ រសី្តា គ គរមុេន គសឺ្តាព្គុឌ ហមោ ព្បហារមហើយ ។ (ជម  រជីន)    
តចឆត ិរណម្ង្មចាោះ រកុ ា ំនវូមដ ើម្ម ើ វាសិ្យា មោយកាបំតិ ។ (ជម  រជីន) ទ្ទត ិរណម្ង្
ឱ្យ ទន ំនវូទន សំ្ ស្ស ដល់ព្រោះស្ង្ឃ ។ មាស្ក រសី្តាចញិច ឹម្ បតត ិ រចួមហើយ ទ្កុ ាមោ 
ចាកការមបៀតមបៀន ។ រមស្ក ររីស្ តដិ ឋត ិរណម្ង្ោងំ្មៅ ឧចឆូសុ្ កនុង្អំមៅទងំ្ឡាយ ។ 
បតតចវីរ ំរាីព្តនងិ្ចរីរ ភកិ ាុម  របស់្ភកិ ាុ ។ 
 

១៥ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១៥វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



ទ្តុយិាវភិតតវិាចកា នដិ ឋោិ ។ 
ទ្តុយិាវភិតតវិាចកៈចប់មហើយ ។ 

ទ្តុយិាវភិតតវិាចកា រទី្តុយិាវភិតតវិាចកៈ នដិ ឋោិ ចប់មហើយ ។ 
 

[១៥.]  ស្មុ្ចចមយាវ ទ្ ាមន ទន,  ទ្គុិ  កម្ាធារយា; 
  តុលយមោា វ វុមោត  មតហ,ិ  ន ស្ម្ពម ធ  ន ការមកា ។ 
 ការរបួរមួ្ណម្នរតិ គមឺោកម លមហើយមោយទ្ាន ទស្ោស្នងិ្មោយទ្គុិស្ោស្, 
តុលយត្ថ (អតាណដលមស្ាើោន ) ណម្នរតិ គមឺោកម លមហើយមោយទ្គុិស្ោស្នងិ្មោយ 
កម្ាធារយស្ោស្, ស្ម្ពន ធៈនងិ្ការកៈ គមឺោកម្និម លមហើយមោយទ្ាន ទស្ោស្នងិ្
មោយទ្គុិស្ោស្នងិ្មោយកម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយម ោះមទ្ ។ 

ស្មុ្ចចមយា វ រកីាររបួរមួ្ណម្នរតិ (វុមោត  គមឺោកម លមហើយ) ទ្ ាមន ទន មោយ 
ទ្ ាន ទស្ោស្, តុលយមោា  វ រអីតាណដលមស្ាើោន ណម្នរតិ វុមោត  គមឺោកម លមហើយ ទ្គុិ  
(ច) មោយទ្គុិស្ោស្(្ង្) កម្ាធារយា (ច) មោយកម្ាធារយស្ោស្(្ង្), ស្ម្ពម ធ  
រសី្ម្ពន ធៈ ន វុមោត  គមឺោកម្និម លមហើយ មតហ ិ(ទ្ ាន ទទ្គុិកម្ាធារយស្ោមស្ហ ិមោយ
ទ្ ាន ទស្ោស្នងិ្ទ្គុិស្ោស្នងិ្កម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយ)ម ោះ, ការមកា = ការកា       
រកីារកៈទងំ្ឡាយ ន (វុោត  គមឺោកម្និម លមហើយ មតហ ិទ្ ាន ទទ្គុិកម្ាធារយស្ោមស្ហ ិ
មោយទ្ ាន ទស្ោស្នងិ្ទ្គុិស្ោស្នងិ្កម្ាធារយស្ោស្ទងំ្ឡាយម ោះ)  ។ 
 
[១៦.]  កុមវរវាស្មវាមតយតា,  វាមកយ ចស្ស តុ មោបមោ; 
  ស្មុ្ចចស្ស ទ្ ាមន ទន,   ចមោា  វុមោត ត ិជានមិោ; 
  វាចច ំ មម្តា ចមោា  មស្ក,  ស្ោមស្ក បន វាចមកា ។ 
 (អ្បិាយថា)  
 បណឌិ តគបបីព្ជាបថា “អតាទនការរបួរមួ្ណដលជាអតារបស់្ ច-ស្រទណដលមោក

១៦វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើោន  វុមោត  គមឺោកម លមហើយ តុលយតាវាចស្ស ស្ោ-
ហតស្ស មោមបន (ទ្គុិស្ោមស្ន) បមទ្ន មោយបទ្(ទ្គុិស្ោស្) មព្ ោះការលុបនវូ
ស្រទណដលរបួរមួ្មហើយជាអនកម លនវូអតាណដលមស្ាើោន  ទ្គុិបមទ្ វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍
ណដលជាទ្គុិស្ោស្បទ្ តមិោក ំ ឥត ិ ថា “តមិោក”ំ, ឯតា (តុលយតាទ្គុិស្ោមស្សុ្  
កនុង្ទ្គុិស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន ទងំ្ឡាយ)នុ ោះ, តុលយមោា  រអីតាមស្ាើោន  វាចច ំ  ម្  
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ (ទ្គុិ)ស្ោមស្ក រ(ីទ្គុិ)ស្ោស្ វាចមកា  ម្ 
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 
[១៨.]  ម្ហា មោត ិឯតាប,ិ  វាមកយ តុលយតាវាចស្ស; 
  មោបមោ ច តស្ទ្ ទស្ស,  វុមោត  បមទ្ន តុលយមោា ; 
  វាចច ំ មម្តា តុលយមោា ,  ស្ោមស្ក បន វាចមកា ។ 
 តុលយតាៈណដលព្តូវមោកម លមហើយមោយបទ្ោនការលុបនវូ ច-ស្រទ នងិ្ 
ត-ស្រទទន កយណដលជាតុលយតាៈកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា “ម្ហា មោ”, កនុង្កម្ាធារយ- 
ស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន នុ  ោះ តុលយតាៈកនុង្ឧទហរណ៍ថា “ម្ហា មោ” ម ា្ ោះថា 
វាចច, ចណំណកកម្ាធាយស្ោស្ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើោន  វុមោត  គមឺោកម លមហើយ (ស្ោមស្ន) បមទ្ន 
(មោយស្ោស្)បទ្ តុលយតាវាចស្ស ចតស្ទ្ ទស្ស មោបមោ មព្ ោះការលុបនវូ ត-
ស្រទនងិ្ ច-ស្រទជាអនកម លនវូអតាណដលមស្ាើោន  ឯតា វាមកយ អប ិ សូ្ម្បីកនុង្ឧទ-     
ហរណ៍នុ ោះ ម្ហា មោ ឥត ិថា “ម្ហា មោ” ។ ឯតា (តុលយតាកម្ាធារយស្ោមស្សុ្ 
បណ្តា កម្ាធារយស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន ទងំ្ឡាយ)នុ ោះ តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើ
ោន  វាចច ំ  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ (កម្ាធារមយា) ស្ោមស្ក រ ី   
(កម្ាធារយៈ)ស្ោស្ វាចមកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

ម លមហើយមោយទ្ាន ទស្ោស្ មព្ ោះការលុបនវូ ច-ស្រទកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា      
“កុមវរវាស្វា (ព្រោះាទ្កុមវរៈនងិ្ព្រោះាទ្មវស្វៈ)”, កនុង្ទ្ ាន ទស្ោស្ណដលោនអតារបួ 
រមួ្ណដលជាអតារបស់្ ច-ស្រទទងំ្ឡាយមនោះ, កនុង្ឧទហរណ៍ថា “កុមវរវាស្វា” នុ  ោះ 
អតារបស់្ ច-ស្រទណដលោនអតារបួរមួ្ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកស្ោស្ថា “កុមវរ-
វាស្វា” ជានបិផន នបទ្ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

(ហ ិដចូជា អហ ំរខី ្ុ ំវោិា រយសិ្ាម្ ិនងឹ្ម លឱ្យរសិ្កត រ អយ ំដចូតមៅមនោះ) 
 (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប “ចស្ស តុ មោបមោ ... 
។មប។ ... ចមោា  វុមោត ” ឥត ិ ដមូចនោះ, វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍ ឯតា នុ  ោះ កុមវរវាស្វា ឥត ិ     
ថា “កុមវរវាស្វា”, ចមោា  រអីតាទន ច-ស្រទ វុមោត  គមឺោកម លមហើយ ទ្ ាមន ទន មោយ
ទ្ ាន ទស្ោស្ ស្មុ្ចចយស្ស (វាចកស្ស) ចស្ស មោបមោ មព្ ោះការលុបនវូ ច-ស្រទ
ណដលម លនវូអតារបួរមួ្, ឯតា (ចការតាភូតស្មុ្ចចយតាទ្ ាន ទស្ោមស្សុ្ បណ្តត ទ្ ាន ទ-
ស្ោស្ណដលោនអតាម លនវូការរបួរមួ្ជាអតារបស់្ ច-ស្រទទងំ្ឡាយ)នុ ោះ មស្ក   
ចមោា  រអីតាទនការរបួរមួ្ណដលជាអតារបស់្ ច-ស្រទម ោះ វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា 
វាចច, បន ចណំណកឯ (ទ្ ាម ទ ) ស្ោមស្ក (រទី្ ាន ទ)ស្ោស្ វាចមកា ( ម្ មហាត ិម ា្ ោះថា) 
វាចក ។ 
 
[១៧.]  ទ្គុិបមទ្ តមិោកន ត,ិ  វាមកយ តុលយតាវាចស្ស; 
  ស្ោហតស្ស មោមបន,  វុមោត  បមទ្ន តុលយមោា ; 
  វាចច ំ មម្តា តុលយមោា ,  ស្ោមស្ក បន វាចមកា ។ 
 តុលយតាៈ (អតាមស្ាើោន ) ណដលមោកម លមហើយកនុង្ទ្គុិស្ោស្ោនការលុប
នវូបទ្ណដលព្តូវបពំ្បួេនវូ កយ ណដលោនអតាមស្ាើោន កនុង្ឧទហរណ៍ថា “តមិោក ំ
(មោកទងំ្ប)ី”, កនុង្ទ្គុិស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន ទងំ្ឡាយនុ ោះ តុលយតាៈកនុង្
ឧទហរណ៍ថា “តមិោក”ំ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកទ្គុិស្ោស្ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

១៧ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១៦ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើោន  វុមោត  គមឺោកម លមហើយ តុលយតាវាចស្ស ស្ោ-
ហតស្ស មោមបន (ទ្គុិស្ោមស្ន) បមទ្ន មោយបទ្(ទ្គុិស្ោស្) មព្ ោះការលុបនវូ
ស្រទណដលរបួរមួ្មហើយជាអនកម លនវូអតាណដលមស្ាើោន  ទ្គុិបមទ្ វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍
ណដលជាទ្គុិស្ោស្បទ្ តមិោក ំ ឥត ិ ថា “តមិោក”ំ, ឯតា (តុលយតាទ្គុិស្ោមស្សុ្  
កនុង្ទ្គុិស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន ទងំ្ឡាយ)នុ ោះ, តុលយមោា  រអីតាមស្ាើោន  វាចច ំ  ម្  
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ (ទ្គុិ)ស្ោមស្ក រ(ីទ្គុិ)ស្ោស្ វាចមកា  ម្ 
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 
[១៨.]  ម្ហា មោត ិឯតាប,ិ  វាមកយ តុលយតាវាចស្ស; 
  មោបមោ ច តស្ទ្ ទស្ស,  វុមោត  បមទ្ន តុលយមោា ; 
  វាចច ំ មម្តា តុលយមោា ,  ស្ោមស្ក បន វាចមកា ។ 
 តុលយតាៈណដលព្តូវមោកម លមហើយមោយបទ្ោនការលុបនវូ ច-ស្រទ នងិ្ 
ត-ស្រទទន កយណដលជាតុលយតាៈកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា “ម្ហា មោ”, កនុង្កម្ាធារយ- 
ស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន នុ  ោះ តុលយតាៈកនុង្ឧទហរណ៍ថា “ម្ហា មោ” ម ា្ ោះថា 
វាចច, ចណំណកកម្ាធាយស្ោស្ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើោន  វុមោត  គមឺោកម លមហើយ (ស្ោមស្ន) បមទ្ន 
(មោយស្ោស្)បទ្ តុលយតាវាចស្ស ចតស្ទ្ ទស្ស មោបមោ មព្ ោះការលុបនវូ ត-
ស្រទនងិ្ ច-ស្រទជាអនកម លនវូអតាណដលមស្ាើោន  ឯតា វាមកយ អប ិ សូ្ម្បីកនុង្ឧទ-     
ហរណ៍នុ ោះ ម្ហា មោ ឥត ិថា “ម្ហា មោ” ។ ឯតា (តុលយតាកម្ាធារយស្ោមស្សុ្ 
បណ្តា កម្ាធារយស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន ទងំ្ឡាយ)នុ ោះ តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើ
ោន  វាចច ំ  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ (កម្ាធារមយា) ស្ោមស្ក រ ី   
(កម្ាធារយៈ)ស្ោស្ វាចមកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

ម លមហើយមោយទ្ាន ទស្ោស្ មព្ ោះការលុបនវូ ច-ស្រទកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា      
“កុមវរវាស្វា (ព្រោះាទ្កុមវរៈនងិ្ព្រោះាទ្មវស្វៈ)”, កនុង្ទ្ ាន ទស្ោស្ណដលោនអតារបួ 
រមួ្ណដលជាអតារបស់្ ច-ស្រទទងំ្ឡាយមនោះ, កនុង្ឧទហរណ៍ថា “កុមវរវាស្វា” នុ  ោះ 
អតារបស់្ ច-ស្រទណដលោនអតារបួរមួ្ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកស្ោស្ថា “កុមវរ-
វាស្វា” ជានបិផន នបទ្ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

(ហ ិដចូជា អហ ំរខី ្ុ ំវោិា រយសិ្ាម្ ិនងឹ្ម លឱ្យរសិ្កត រ អយ ំដចូតមៅមនោះ) 
 (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប “ចស្ស តុ មោបមោ ... 
។មប។ ... ចមោា  វុមោត ” ឥត ិ ដមូចនោះ, វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍ ឯតា នុ  ោះ កុមវរវាស្វា ឥត ិ     
ថា “កុមវរវាស្វា”, ចមោា  រអីតាទន ច-ស្រទ វុមោត  គមឺោកម លមហើយ ទ្ ាមន ទន មោយ
ទ្ ាន ទស្ោស្ ស្មុ្ចចយស្ស (វាចកស្ស) ចស្ស មោបមោ មព្ ោះការលុបនវូ ច-ស្រទ
ណដលម លនវូអតារបួរមួ្, ឯតា (ចការតាភូតស្មុ្ចចយតាទ្ ាន ទស្ោមស្សុ្ បណ្តត ទ្ ាន ទ-
ស្ោស្ណដលោនអតាម លនវូការរបួរមួ្ជាអតារបស់្ ច-ស្រទទងំ្ឡាយ)នុ ោះ មស្ក   
ចមោា  រអីតាទនការរបួរមួ្ណដលជាអតារបស់្ ច-ស្រទម ោះ វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា 
វាចច, បន ចណំណកឯ (ទ្ ាម ទ ) ស្ោមស្ក (រទី្ ាន ទ)ស្ោស្ វាចមកា ( ម្ មហាត ិម ា្ ោះថា) 
វាចក ។ 
 
[១៧.]  ទ្គុិបមទ្ តមិោកន ត,ិ  វាមកយ តុលយតាវាចស្ស; 
  ស្ោហតស្ស មោមបន,  វុមោត  បមទ្ន តុលយមោា ; 
  វាចច ំ មម្តា តុលយមោា ,  ស្ោមស្ក បន វាចមកា ។ 
 តុលយតាៈ (អតាមស្ាើោន ) ណដលមោកម លមហើយកនុង្ទ្គុិស្ោស្ោនការលុប
នវូបទ្ណដលព្តូវបពំ្បួេនវូ កយ ណដលោនអតាមស្ាើោន កនុង្ឧទហរណ៍ថា “តមិោក ំ
(មោកទងំ្ប)ី”, កនុង្ទ្គុិស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន ទងំ្ឡាយនុ ោះ តុលយតាៈកនុង្
ឧទហរណ៍ថា “តមិោក”ំ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកទ្គុិស្ោស្ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

១៧ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១៧វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើោន  វុមោត  គមឺោកម លមហើយ តុលយតាវាចស្ស ស្ោ-
ហតស្ស មោមបន (ទ្គុិស្ោមស្ន) បមទ្ន មោយបទ្(ទ្គុិស្ោស្) មព្ ោះការលុបនវូ
ស្រទណដលរបួរមួ្មហើយជាអនកម លនវូអតាណដលមស្ាើោន  ទ្គុិបមទ្ វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍
ណដលជាទ្គុិស្ោស្បទ្ តមិោក ំ ឥត ិ ថា “តមិោក”ំ, ឯតា (តុលយតាទ្គុិស្ោមស្សុ្  
កនុង្ទ្គុិស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន ទងំ្ឡាយ)នុ ោះ, តុលយមោា  រអីតាមស្ាើោន  វាចច ំ  ម្  
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ (ទ្គុិ)ស្ោមស្ក រ(ីទ្គុិ)ស្ោស្ វាចមកា  ម្ 
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 
[១៨.]  ម្ហា មោត ិឯតាប,ិ  វាមកយ តុលយតាវាចស្ស; 
  មោបមោ ច តស្ទ្ ទស្ស,  វុមោត  បមទ្ន តុលយមោា ; 
  វាចច ំ មម្តា តុលយមោា ,  ស្ោមស្ក បន វាចមកា ។ 
 តុលយតាៈណដលព្តូវមោកម លមហើយមោយបទ្ោនការលុបនវូ ច-ស្រទ នងិ្ 
ត-ស្រទទន កយណដលជាតុលយតាៈកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា “ម្ហា មោ”, កនុង្កម្ាធារយ- 
ស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន នុ  ោះ តុលយតាៈកនុង្ឧទហរណ៍ថា “ម្ហា មោ” ម ា្ ោះថា 
វាចច, ចណំណកកម្ាធាយស្ោស្ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើោន  វុមោត  គមឺោកម លមហើយ (ស្ោមស្ន) បមទ្ន 
(មោយស្ោស្)បទ្ តុលយតាវាចស្ស ចតស្ទ្ ទស្ស មោបមោ មព្ ោះការលុបនវូ ត-
ស្រទនងិ្ ច-ស្រទជាអនកម លនវូអតាណដលមស្ាើោន  ឯតា វាមកយ អប ិ សូ្ម្បីកនុង្ឧទ-     
ហរណ៍នុ ោះ ម្ហា មោ ឥត ិថា “ម្ហា មោ” ។ ឯតា (តុលយតាកម្ាធារយស្ោមស្សុ្ 
បណ្តា កម្ាធារយស្ោស្ណដលោនអតាមស្ាើោន ទងំ្ឡាយ)នុ ោះ តុលយមោា  រអីតាណដលមស្ាើ
ោន  វាចច ំ  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ (កម្ាធារមយា) ស្ោមស្ក រ ី   
(កម្ាធារយៈ)ស្ោស្ វាចមកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

១៨វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

[២១.] តបបុរមិស្ ⸻ 

  ឥស្សកត ំភូម្គិមោ,  ស្លលវមិទធ  យថាកាម្;ំ 
  កថនិទ្សុ្សំ មចារភយ,ំ  របូស្ញ្្ច គវបំត ិ។ 
 កនុង្តបបុរសិ្ស្ោស្ោនដចូតមៅមនោះ 
 ឥស្សរកត ំ (កម្ាគឥឺស្សរជនម្ាើមហើយ) ភូម្គិមោ (មៅមហើយកានភូ់ម្)ិ, ស្លល-
វមិទធ  (មុ្តមហើយមោយស្រ), កថនិទ្សុ្ស ំ (សំ្រតម់ដ ើម្បីកថនិ), មចារភយ ំ (ភយ័អំរី
មចារ), របូស្ញ្្ច (ការសំ្ោល់កនុង្របូ), គវបំត ិ(ោច ស់្មោ) ោម្លំោប់ ។ 

(ឥោន ិ ឧទហរណ្តន ិ រឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ) ឥស្សរកត ំ (ច) ភូម្គិមោ 
(ច) ស្លលវមិទធ  (ច) កថនិទ្សុ្ស ំ(ច) មចារភយ ំ(ច) របូស្ញ្្ច (ច) គវបំត ិ(ច ឥត ិថា) 
“ឥស្សរកត ំ្ង្ ភូម្គិមោ ្ង្ ស្លលវមិទធ  ្ង្ កថនិទ្សុ្ស ំ្ង្ មចារភយ ំ្ង្ របូស្ញ្្ច 
្ង្ គវបំត ិ ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិ ា ន ិ គបបីព្ជាប) តបបុរមិស្ កនុង្តបបុរសិ្- 
ស្ោស្ យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 

[២២.] រហុរាហីមិ្ហ ិ⸻ 

  ជតិោមរា បតតមស្ម ,  ឆនិ នរមុកាា  យថាកាម្;ំ 
  ទ្និ នសុ្មង្ខា  នគិ គមស្ម ,  រហុស្មស្ា ទ្ស្រមោ ។ 
 កនុង្រហុរាហីសិ្ោស្ោនដចូតមៅមនោះ 
 ជតិោមរា (ោនោរ នោះមហើយ), បតតមស្ម  (ោនមស្ ដល់មហើយ), ឆនិ នរមុកាា  
(ោនមដ ើម្ម ើកាតម់ហើយ), ទ្និ នសុ្មង្ខា  (ោនសួ្យឱ្យមហើយ), នគិ គមស្ម  (ោនមស្ 
មចេមៅមហើយ), រហុស្មស្ា (ោនស្ន ទងូ្មព្ចើន), ទ្ស្រមោ (ោនកោំងំ្ដប់) ។ 

(ឥោន ិឧទហរណ្តន ិ រឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ) ជតិោមរា (ច) បតតមស្ម  
(ច) ឆនិ នរមុកាា  (ច) ទ្និ នសុ្មង្ខា  (ច) នគិ គតមស្ម  (ច) រហុស្មស្ា (ច) ទ្ស្រមោ (ច)  
ឥត ិថា “ជតិោមរា ្ង្ បតតមស្  ្ង្ ឆនិ នរមុកាា  ្ង្ ទ្និ នសុ្មង្ខា  ្ង្ នគិ គតមស្ម  ្ង្  

[១៩.]  អរយយភីាវស្ោមស្ក ច, តបបុរមិស្ក រហុរាហី;ិ 
  ឯមតហ ិភាវវជាុោត ,   ស្តតោា ត ិមុ្ទ្រីតិ ំ។ 
  អតាទងំ្ឡាយ ៧ គមឺោកម លមហើយមោយស្ោស្ទងំ្ឡាយនុ ោះគ ឺអរយយ-ី
ភាវស្ោស្ ្ង្ តបបុរសិ្ស្ោស្ ្ង្ រហុរាហីសិ្ោស្ ្ង្ នងិ្ព្បមភទ្ទនការកៈ ៦ 
្ង្ ស្ម្ពន ធៈ ្ង្ មវៀរចាកភាវៈ ។ 

អោា  រអីតាទងំ្ឡាយ ស្តត ព្ារំរី ឧទ្រីតិ ំ= ឧទ្រីោិ ណដលមោកម លមហើយ  
“អរយយភីាវស្ោមស្ក ច តបបុរមិស្ក ច រហុរាហី ិ ច ឯមតហ ិ (ស្ោមស្ហ ិ ឥត)ិ ច        
ថា (មោយស្ោស្ទងំ្ឡាយ)នុ ោះ គអឺរយយភីាវស្ោស្្ង្ តបបុរសិ្ស្ោស្្ង្      
រហុរាហីសិ្ោស្្ង្”, ភាវវជាុោត  មោយការកៈទងំ្ព្ាមួំ្យនងិ្ស្ម្ពន ធៈ មវៀរចាកភាវៈ 
(ច ្ង្) ។ 
 
[២០.]  រយយភីាមវ យថាវុឌឍ,ំ  អ្ចិតិ ត ំយថារចុ;ិ 
  រហោិម្ម្្តិា ិច,   យាវជវី ំយថាកាម្ ំ។ 
 ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ កនុង្អរយយភីាវស្ោស្ បណឌិ តគបបីព្ជាបោម្
លំោប់ដចូតមៅមនោះ 
 យថាវុឌឍ ំ (លំោប់ទនម្នសុ្សចាស់្), អ្ចិតិ ត ំ (ស្ោ្ចិតិ ត), យថារចុ ិ (ោម្    
មស្ចកតោីប់ចតិ ត), រហោិម្ ំ (ខាង្មព្ៅទនព្ស្ុក), អ្តិ ា ិ (កថាអាព្ស័្យកនុង្ស្តស្តី), នងិ្ 
យាវជវី ំ(ដរាបអស់្ជវីតិ) ។ 

(ឥោន ិ ឧទហរណ្តន ិ រឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ) យថាវុឌឍ ំ (ច) អ្ចិតិ ត ំ      
យថារចុ ិ(ច) រហោិម្ ំ(ច) អ្តិ ា ិច យាវជវី ំ(ច ឥត ិថា) “យថាវុឌឍ ំ្ង្, អ្ចិតិ ត ំ្ង្    
យថារចុ ិ ្ង្ រហោិម្ ំ ្ង្ អ្តិា ិ ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិ ា ន ិ គបបីព្ជាប)       
យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 

១៩ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១៨ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[២១.] តបបុរមិស្ ⸻ 

  ឥស្សកត ំភូម្គិមោ,  ស្លលវមិទធ  យថាកាម្;ំ 
  កថនិទ្សុ្សំ មចារភយ,ំ  របូស្ញ្្ច គវបំត ិ។ 
 កនុង្តបបុរសិ្ស្ោស្ោនដចូតមៅមនោះ 
 ឥស្សរកត ំ (កម្ាគឥឺស្សរជនម្ាើមហើយ) ភូម្គិមោ (មៅមហើយកានភូ់ម្)ិ, ស្លល-
វមិទធ  (មុ្តមហើយមោយស្រ), កថនិទ្សុ្ស ំ (សំ្រតម់ដ ើម្បីកថនិ), មចារភយ ំ (ភយ័អំរី
មចារ), របូស្ញ្្ច (ការសំ្ោល់កនុង្របូ), គវបំត ិ(ោច ស់្មោ) ោម្លំោប់ ។ 

(ឥោន ិ ឧទហរណ្តន ិ រឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ) ឥស្សរកត ំ (ច) ភូម្គិមោ 
(ច) ស្លលវមិទធ  (ច) កថនិទ្សុ្ស ំ(ច) មចារភយ ំ(ច) របូស្ញ្្ច (ច) គវបំត ិ(ច ឥត ិថា) 
“ឥស្សរកត ំ្ង្ ភូម្គិមោ ្ង្ ស្លលវមិទធ  ្ង្ កថនិទ្សុ្ស ំ្ង្ មចារភយ ំ្ង្ របូស្ញ្្ច 
្ង្ គវបំត ិ ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិ ា ន ិ គបបីព្ជាប) តបបុរមិស្ កនុង្តបបុរសិ្- 
ស្ោស្ យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 

[២២.] រហុរាហីមិ្ហ ិ⸻ 

  ជតិោមរា បតតមស្ម ,  ឆនិ នរមុកាា  យថាកាម្;ំ 
  ទ្និ នសុ្មង្ខា  នគិ គមស្ម ,  រហុស្មស្ា ទ្ស្រមោ ។ 
 កនុង្រហុរាហីសិ្ោស្ោនដចូតមៅមនោះ 
 ជតិោមរា (ោនោរ នោះមហើយ), បតតមស្ម  (ោនមស្ ដល់មហើយ), ឆនិ នរមុកាា  
(ោនមដ ើម្ម ើកាតម់ហើយ), ទ្និ នសុ្មង្ខា  (ោនសួ្យឱ្យមហើយ), នគិ គមស្ម  (ោនមស្ 
មចេមៅមហើយ), រហុស្មស្ា (ោនស្ន ទងូ្មព្ចើន), ទ្ស្រមោ (ោនកោំងំ្ដប់) ។ 

(ឥោន ិឧទហរណ្តន ិ រឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ) ជតិោមរា (ច) បតតមស្ម  
(ច) ឆនិ នរមុកាា  (ច) ទ្និ នសុ្មង្ខា  (ច) នគិ គតមស្ម  (ច) រហុស្មស្ា (ច) ទ្ស្រមោ (ច)  
ឥត ិថា “ជតិោមរា ្ង្ បតតមស្  ្ង្ ឆនិ នរមុកាា  ្ង្ ទ្និ នសុ្មង្ខា  ្ង្ នគិ គតមស្ម  ្ង្  

[១៩.]  អរយយភីាវស្ោមស្ក ច, តបបុរមិស្ក រហុរាហី;ិ 
  ឯមតហ ិភាវវជាុោត ,   ស្តតោា ត ិមុ្ទ្រីតិ ំ។ 
  អតាទងំ្ឡាយ ៧ គមឺោកម លមហើយមោយស្ោស្ទងំ្ឡាយនុ ោះគ ឺអរយយ-ី
ភាវស្ោស្ ្ង្ តបបុរសិ្ស្ោស្ ្ង្ រហុរាហីសិ្ោស្ ្ង្ នងិ្ព្បមភទ្ទនការកៈ ៦ 
្ង្ ស្ម្ពន ធៈ ្ង្ មវៀរចាកភាវៈ ។ 

អោា  រអីតាទងំ្ឡាយ ស្តត ព្ារំរី ឧទ្រីតិ ំ= ឧទ្រីោិ ណដលមោកម លមហើយ  
“អរយយភីាវស្ោមស្ក ច តបបុរមិស្ក ច រហុរាហី ិ ច ឯមតហ ិ (ស្ោមស្ហ ិ ឥត)ិ ច        
ថា (មោយស្ោស្ទងំ្ឡាយ)នុ ោះ គអឺរយយភីាវស្ោស្្ង្ តបបុរសិ្ស្ោស្្ង្      
រហុរាហីសិ្ោស្្ង្”, ភាវវជាុោត  មោយការកៈទងំ្ព្ាមួំ្យនងិ្ស្ម្ពន ធៈ មវៀរចាកភាវៈ 
(ច ្ង្) ។ 
 
[២០.]  រយយភីាមវ យថាវុឌឍ,ំ  អ្ចិតិ ត ំយថារចុ;ិ 
  រហោិម្ម្្តិា ិច,   យាវជវី ំយថាកាម្ ំ។ 
 ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ កនុង្អរយយភីាវស្ោស្ បណឌិ តគបបីព្ជាបោម្
លំោប់ដចូតមៅមនោះ 
 យថាវុឌឍ ំ (លំោប់ទនម្នសុ្សចាស់្), អ្ចិតិ ត ំ (ស្ោ្ចិតិ ត), យថារចុ ិ (ោម្    
មស្ចកតោីប់ចតិ ត), រហោិម្ ំ (ខាង្មព្ៅទនព្ស្ុក), អ្តិ ា ិ (កថាអាព្ស័្យកនុង្ស្តស្តី), នងិ្ 
យាវជវី ំ(ដរាបអស់្ជវីតិ) ។ 

(ឥោន ិ ឧទហរណ្តន ិ រឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ) យថាវុឌឍ ំ (ច) អ្ចិតិ ត ំ      
យថារចុ ិ(ច) រហោិម្ ំ(ច) អ្តិ ា ិច យាវជវី ំ(ច ឥត ិថា) “យថាវុឌឍ ំ្ង្, អ្ចិតិ ត ំ្ង្    
យថារចុ ិ ្ង្ រហោិម្ ំ ្ង្ អ្តិា ិ ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិ ា ន ិ គបបីព្ជាប)       
យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 

១៩ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្១៩វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[២១.] តបបុរមិស្ ⸻ 

  ឥស្សកត ំភូម្គិមោ,  ស្លលវមិទធ  យថាកាម្;ំ 
  កថនិទ្សុ្សំ មចារភយ,ំ  របូស្ញ្្ច គវបំត ិ។ 
 កនុង្តបបុរសិ្ស្ោស្ោនដចូតមៅមនោះ 
 ឥស្សរកត ំ (កម្ាគឥឺស្សរជនម្ាើមហើយ) ភូម្គិមោ (មៅមហើយកានភូ់ម្)ិ, ស្លល-
វមិទធ  (មុ្តមហើយមោយស្រ), កថនិទ្សុ្ស ំ (សំ្រតម់ដ ើម្បីកថនិ), មចារភយ ំ (ភយ័អំរី
មចារ), របូស្ញ្្ច (ការសំ្ោល់កនុង្របូ), គវបំត ិ(ោច ស់្មោ) ោម្លំោប់ ។ 

(ឥោន ិ ឧទហរណ្តន ិ រឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ) ឥស្សរកត ំ (ច) ភូម្គិមោ 
(ច) ស្លលវមិទធ  (ច) កថនិទ្សុ្ស ំ(ច) មចារភយ ំ(ច) របូស្ញ្្ច (ច) គវបំត ិ(ច ឥត ិថា) 
“ឥស្សរកត ំ្ង្ ភូម្គិមោ ្ង្ ស្លលវមិទធ  ្ង្ កថនិទ្សុ្ស ំ្ង្ មចារភយ ំ្ង្ របូស្ញ្្ច 
្ង្ គវបំត ិ ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិ ា ន ិ គបបីព្ជាប) តបបុរមិស្ កនុង្តបបុរសិ្- 
ស្ោស្ យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 

[២២.] រហុរាហីមិ្ហ ិ⸻ 

  ជតិោមរា បតតមស្ម ,  ឆនិ នរមុកាា  យថាកាម្;ំ 
  ទ្និ នសុ្មង្ខា  នគិ គមស្ម ,  រហុស្មស្ា ទ្ស្រមោ ។ 
 កនុង្រហុរាហីសិ្ោស្ោនដចូតមៅមនោះ 
 ជតិោមរា (ោនោរ នោះមហើយ), បតតមស្ម  (ោនមស្ ដល់មហើយ), ឆនិ នរមុកាា  
(ោនមដ ើម្ម ើកាតម់ហើយ), ទ្និ នសុ្មង្ខា  (ោនសួ្យឱ្យមហើយ), នគិ គមស្ម  (ោនមស្ 
មចេមៅមហើយ), រហុស្មស្ា (ោនស្ន ទងូ្មព្ចើន), ទ្ស្រមោ (ោនកោំងំ្ដប់) ។ 

(ឥោន ិឧទហរណ្តន ិ រឧីទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ) ជតិោមរា (ច) បតតមស្ម  
(ច) ឆនិ នរមុកាា  (ច) ទ្និ នសុ្មង្ខា  (ច) នគិ គតមស្ម  (ច) រហុស្មស្ា (ច) ទ្ស្រមោ (ច)  
ឥត ិថា “ជតិោមរា ្ង្ បតតមស្  ្ង្ ឆនិ នរមុកាា  ្ង្ ទ្និ នសុ្មង្ខា  ្ង្ នគិ គតមស្ម  ្ង្  

២០វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

ម លមហើយមោយ ណិក-បចចយ័ ។ 
តតយិា រតីតយិាវភិតត ិ កតាតាវាចកិា ណដលម លនវូអតាកោត  វាកយម្ហ ិ ក នុង្ឧទ-  

ហរណ៍ ឯតា នុ  ោះ ទសិ្ក ំឥត ិថា “ទសិ្ក”ំ លុោត  គមឺោកលុបមហើយ (យស្កា  មព្ ោះ
មហតុណ្ត), ស្កតាមោា  រអីតាកោត ម ោះ (វចមិោ គមឺោកម លមហើយ) លុតតោត  មព្ ោះ   
ភាវៈទនការលុប អស្កា  ម ោះ ឧមោត  ណដលមោកម លមហើយ ណិមកន មោយ ណិក- 
បចចយ័ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប ឥត ិមោយព្បការដមូចនោះ ។  
 
[២៥.]  មនម្មិោត តថិ វា វាមកយ,  កតតុវាចស្ស មោបមោ; 
  អ្មីត ស្ទ្ ទស្ស ស្ាមោា ,  ណបចចមយន ឧចចមត ។ 
 ម្ា ង្មទ្ៀត អតាម ោះណដលព្តូវម លមោយ អ្មីត ស្រទមព្ ោះការលុប អ្មីត 
ស្រទណដលម លនវូកោត កនុង្ឧទហរណ៍ថា “មនម្តិត (អនកមរៀននវូនមិ្តិ ត)” អតាកោត ម ោះ 
គមឺោករណម្ង្ម លមោយ ណ-បចចយ័ ។ 

អថ វា ម្ា ង្មទ្ៀត អមោា  រអីតា (វចមិោ គមឺោកម លមហើយ) (អ្មីត ឥត ិ    
ស្មទ្ ទន មោយស្រទថា “អ្មីត”) កតតុវាចស្ស (អ្មីត ឥត ិស្ទ្ ទស្ស) មោបមោ មព្ ោះ
ការលុបនវូស្រទថា “អ្មីត” ណដលម លនវូអតាកោត  វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍ មនម្តិតមោ 
ឥត ិថា “មនម្មិោត ” មស្ក អមោា  រអីតាកោត ម ោះ ឧចចមត គមឺោករណម្ង្ម ល ណបចចមយន 
មោយ ណ-បចចយ័ ។  
 
[២៦.]  មនម្មិោត មតយតា វាកយស្ាឹ,  ទ្តុយិា កម្ាវាចកា; 
  តស្កា  តស្ាឹ លុមតត ស្ាមោា ,  ណបចចមយន ឧចចមត ។ 
 ទ្តុយិាវភិតតណិដលម លនវូកម្ាកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា “មនម្មិោត ”  វភិតតមិ លនវូ
កម្ា, ការលុបរណម្ង្ោនមព្ ោះមហតុណ្ត, មព្ ោះមហតុម ោះ កាលទ្តុយិាវភិតតណិដលព្តូវ
លុបមហើយម ោះ, អតាណដលព្តូវម លមោយទ្តុយិាវភិតតមិ ោះ គមឺោករណម្ង្ម ល

រហុស្មស្ា ្ង្ ទ្ស្រមោ ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិ ា ន ិគបបីព្ជាប) រហុរា-ី 
ហមិ្ហ ិក នុង្រហុរាហីសិ្ោស្ យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 
[២៣.]  វាមកយ វភិតតយិា យាមោា ,  វុមោត  មស្កវ ស្ោមស្ន; 
  វាចច ំ មម្តា អមោា  មស្ក,  ស្ោមស្ក វាចមកា  ម្ ។ 
 អតាឯណ្តណដលខ ្ុមំ លមហើយមោយវភិតតកិ នុង្ឧទហរណ៍, អតាឯណ្តណដលខ ្ុ ំ
ម លមហើយមោយស្ោស្, អតាម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណក ស្ោស្ ម ា្ ោះថា 
វាចក ។ 

អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត វុមោត  ណដលខ ្ុមំ លមហើយ វភិតតយិា មោយវភិតត ិវាមកយ 
កនុង្ឧទហរណ៍ (ឯតា យថាវុឌឍ ំ ឥត ិ អាទ្ឧិទហរមណសុ្ កនុង្ឧទហរណ៍ជាមដ ើម្     
ទងំ្ឡាយថា) “យថាវុឌឍ”ំ នុ  ោះ មយា (អមោា ) ឯវ រអីតាឯណ្តណម្នរតិ (វុមោត  ណដល
មោកម លមហើយ) ស្ោមស្ន មោយស្ោស្បទ្ មស្ក អមោា  រអីតាម ោះ វាចច ំ(មហាត ិ
ម ា្ ោះថា) វាចច, ស្ោមស្ក រសី្ោស្ វាចមកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

ស្ោស្វាចក ំ។ 
ស្ោស្វាចកៈចប់ ។ 

ស្ោស្វាចក ំរសី្ោស្វាចកៈ នដិ ឋតិ ំចប់មហើយ ។ 
 
[២៤.]  ទសិ្កមំតយតា វាកយម្ហ,ិ  លុោត  កតាតាវាចកិា; 
  តតយិាស្កា  ស្កតាមោា ,  ណិមកនមុោត ត ិជានមិោ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា “ទសិ្ក ំ (អនកបមព្ម្ើ)” នុ  ោះ តតយិាវភិតតណិដលម លនវូអតា
កោត ណដលព្តូវលុបមហើយមព្ ោះមហតុណ្ត, មព្ ោះមហតុម ោះ ភាវៈទនការលុបម ោះ គឺ
មោកម លមហើយមោយតតយិាវភិតត,ិ បណឌិ តព្ជាបមហើយថា អតាកោត ម ោះ គមឺោក

២១ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២០ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



ម លមហើយមោយ ណិក-បចចយ័ ។ 
តតយិា រតីតយិាវភិតត ិ កតាតាវាចកិា ណដលម លនវូអតាកោត  វាកយម្ហ ិ ក នុង្ឧទ-  

ហរណ៍ ឯតា នុ  ោះ ទសិ្ក ំឥត ិថា “ទសិ្ក”ំ លុោត  គមឺោកលុបមហើយ (យស្កា  មព្ ោះ
មហតុណ្ត), ស្កតាមោា  រអីតាកោត ម ោះ (វចមិោ គមឺោកម លមហើយ) លុតតោត  មព្ ោះ   
ភាវៈទនការលុប អស្កា  ម ោះ ឧមោត  ណដលមោកម លមហើយ ណិមកន មោយ ណិក- 
បចចយ័ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប ឥត ិមោយព្បការដមូចនោះ ។  
 
[២៥.]  មនម្មិោត តថិ វា វាមកយ,  កតតុវាចស្ស មោបមោ; 
  អ្មីត ស្ទ្ ទស្ស ស្ាមោា ,  ណបចចមយន ឧចចមត ។ 
 ម្ា ង្មទ្ៀត អតាម ោះណដលព្តូវម លមោយ អ្មីត ស្រទមព្ ោះការលុប អ្មីត 
ស្រទណដលម លនវូកោត កនុង្ឧទហរណ៍ថា “មនម្តិត (អនកមរៀននវូនមិ្តិ ត)” អតាកោត ម ោះ 
គមឺោករណម្ង្ម លមោយ ណ-បចចយ័ ។ 

អថ វា ម្ា ង្មទ្ៀត អមោា  រអីតា (វចមិោ គមឺោកម លមហើយ) (អ្មីត ឥត ិ    
ស្មទ្ ទន មោយស្រទថា “អ្មីត”) កតតុវាចស្ស (អ្មីត ឥត ិស្ទ្ ទស្ស) មោបមោ មព្ ោះ
ការលុបនវូស្រទថា “អ្មីត” ណដលម លនវូអតាកោត  វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍ មនម្តិតមោ 
ឥត ិថា “មនម្មិោត ” មស្ក អមោា  រអីតាកោត ម ោះ ឧចចមត គមឺោករណម្ង្ម ល ណបចចមយន 
មោយ ណ-បចចយ័ ។  
 
[២៦.]  មនម្មិោត មតយតា វាកយស្ាឹ,  ទ្តុយិា កម្ាវាចកា; 
  តស្កា  តស្ាឹ លុមតត ស្ាមោា ,  ណបចចមយន ឧចចមត ។ 
 ទ្តុយិាវភិតតណិដលម លនវូកម្ាកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា “មនម្មិោត ”  វភិតតមិ លនវូ
កម្ា, ការលុបរណម្ង្ោនមព្ ោះមហតុណ្ត, មព្ ោះមហតុម ោះ កាលទ្តុយិាវភិតតណិដលព្តូវ
លុបមហើយម ោះ, អតាណដលព្តូវម លមោយទ្តុយិាវភិតតមិ ោះ គមឺោករណម្ង្ម ល

រហុស្មស្ា ្ង្ ទ្ស្រមោ ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិ ា ន ិគបបីព្ជាប) រហុរា-ី 
ហមិ្ហ ិក នុង្រហុរាហីសិ្ោស្ យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 
[២៣.]  វាមកយ វភិតតយិា យាមោា ,  វុមោត  មស្កវ ស្ោមស្ន; 
  វាចច ំ មម្តា អមោា  មស្ក,  ស្ោមស្ក វាចមកា  ម្ ។ 
 អតាឯណ្តណដលខ ្ុមំ លមហើយមោយវភិតតកិ នុង្ឧទហរណ៍, អតាឯណ្តណដលខ ្ុ ំ
ម លមហើយមោយស្ោស្, អតាម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណក ស្ោស្ ម ា្ ោះថា 
វាចក ។ 

អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត វុមោត  ណដលខ ្ុមំ លមហើយ វភិតតយិា មោយវភិតត ិវាមកយ 
កនុង្ឧទហរណ៍ (ឯតា យថាវុឌឍ ំ ឥត ិ អាទ្ឧិទហរមណសុ្ កនុង្ឧទហរណ៍ជាមដ ើម្     
ទងំ្ឡាយថា) “យថាវុឌឍ”ំ នុ  ោះ មយា (អមោា ) ឯវ រអីតាឯណ្តណម្នរតិ (វុមោត  ណដល
មោកម លមហើយ) ស្ោមស្ន មោយស្ោស្បទ្ មស្ក អមោា  រអីតាម ោះ វាចច ំ(មហាត ិ
ម ា្ ោះថា) វាចច, ស្ោមស្ក រសី្ោស្ វាចមកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

ស្ោស្វាចក ំ។ 
ស្ោស្វាចកៈចប់ ។ 

ស្ោស្វាចក ំរសី្ោស្វាចកៈ នដិ ឋតិ ំចប់មហើយ ។ 
 
[២៤.]  ទសិ្កមំតយតា វាកយម្ហ,ិ  លុោត  កតាតាវាចកិា; 
  តតយិាស្កា  ស្កតាមោា ,  ណិមកនមុោត ត ិជានមិោ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា “ទសិ្ក ំ (អនកបមព្ម្ើ)” នុ  ោះ តតយិាវភិតតណិដលម លនវូអតា
កោត ណដលព្តូវលុបមហើយមព្ ោះមហតុណ្ត, មព្ ោះមហតុម ោះ ភាវៈទនការលុបម ោះ គឺ
មោកម លមហើយមោយតតយិាវភិតត,ិ បណឌិ តព្ជាបមហើយថា អតាកោត ម ោះ គមឺោក

២១ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២១វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



ម លមហើយមោយ ណិក-បចចយ័ ។ 
តតយិា រតីតយិាវភិតត ិ កតាតាវាចកិា ណដលម លនវូអតាកោត  វាកយម្ហ ិ ក នុង្ឧទ-  

ហរណ៍ ឯតា នុ  ោះ ទសិ្ក ំឥត ិថា “ទសិ្ក”ំ លុោត  គមឺោកលុបមហើយ (យស្កា  មព្ ោះ
មហតុណ្ត), ស្កតាមោា  រអីតាកោត ម ោះ (វចមិោ គមឺោកម លមហើយ) លុតតោត  មព្ ោះ   
ភាវៈទនការលុប អស្កា  ម ោះ ឧមោត  ណដលមោកម លមហើយ ណិមកន មោយ ណិក- 
បចចយ័ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប ឥត ិមោយព្បការដមូចនោះ ។  
 
[២៥.]  មនម្មិោត តថិ វា វាមកយ,  កតតុវាចស្ស មោបមោ; 
  អ្មីត ស្ទ្ ទស្ស ស្ាមោា ,  ណបចចមយន ឧចចមត ។ 
 ម្ា ង្មទ្ៀត អតាម ោះណដលព្តូវម លមោយ អ្មីត ស្រទមព្ ោះការលុប អ្មីត 
ស្រទណដលម លនវូកោត កនុង្ឧទហរណ៍ថា “មនម្តិត (អនកមរៀននវូនមិ្តិ ត)” អតាកោត ម ោះ 
គមឺោករណម្ង្ម លមោយ ណ-បចចយ័ ។ 

អថ វា ម្ា ង្មទ្ៀត អមោា  រអីតា (វចមិោ គមឺោកម លមហើយ) (អ្មីត ឥត ិ    
ស្មទ្ ទន មោយស្រទថា “អ្មីត”) កតតុវាចស្ស (អ្មីត ឥត ិស្ទ្ ទស្ស) មោបមោ មព្ ោះ
ការលុបនវូស្រទថា “អ្មីត” ណដលម លនវូអតាកោត  វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍ មនម្តិតមោ 
ឥត ិថា “មនម្មិោត ” មស្ក អមោា  រអីតាកោត ម ោះ ឧចចមត គមឺោករណម្ង្ម ល ណបចចមយន 
មោយ ណ-បចចយ័ ។  
 
[២៦.]  មនម្មិោត មតយតា វាកយស្ាឹ,  ទ្តុយិា កម្ាវាចកា; 
  តស្កា  តស្ាឹ លុមតត ស្ាមោា ,  ណបចចមយន ឧចចមត ។ 
 ទ្តុយិាវភិតតណិដលម លនវូកម្ាកនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា “មនម្មិោត ”  វភិតតមិ លនវូ
កម្ា, ការលុបរណម្ង្ោនមព្ ោះមហតុណ្ត, មព្ ោះមហតុម ោះ កាលទ្តុយិាវភិតតណិដលព្តូវ
លុបមហើយម ោះ, អតាណដលព្តូវម លមោយទ្តុយិាវភិតតមិ ោះ គមឺោករណម្ង្ម ល

២២វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

ព្ាស់្ព្តូវណបង្ណចកកនុង្ករណៈជាមដ ើម្ទងំ្ឡាយ ណដលមៅស្ល់នងិ្កនុង្ស្កម្មីោយ
ព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ វភិោត  ណដលមោកណបង្ណចកមហើយ កតតុ-
កមម្ាសុ្ កនុង្អតាកោត នងិ្អតាកម្ាទងំ្ឡាយ យថា មោយព្បការយា ង្ណ្ត, (វាចចវាចកា  
រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ) ស្ម្យញុ្  គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរ (=អនកដងឹ្នវូការមព្បើ
ព្ាស់្) វភិោត  ណបង្ណចកមហើយ មស្មស្សុ្ (ករណ្តទ្សុី្ ច កនុង្អតាករណៈជាមដ ើម្ទងំ្
ឡាយ)ណដលមៅស្ល់្ង្ ស្កមម្យ ច កនុង្អតាស្កម្ី្ ង្ ឯវ ំមោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 
 
[២៩.]  កាយកិ ំមស្កវគគកិញច ,  បរាមតមយា ច រុទ្ ធមិកា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំភារទា មជាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកាម្ ំ។ 
 ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះោម្លំោប់ថា 
 កាយកិ ំ (កម្ាណដលម្ាើមហើយមោយកាយ), មស្កវគគកិ ំ (ទ្ឋីានណដលម្ាើមហើយ
មោយលអបំ្ ុត), បរាមតមយា (ស្ទឹង្ណដលហូរចាកភន)ំ, រុទ្ ធមិកា (ណដលព្ជោះថាល កនុង្ព្រោះ-
រុទ្ ធ), ទ្ណឌិ ត ត ំ(ភារទនម្នសុ្សចាស់្), ភារទា មជា (រូជរង្សទនភារទា ជៈ) ។  

នទិ្ស្សន ំ រឧីទហរណ៍ កាយកិ ំ (ច) មស្កវគគកិ ំ ច បរាមតមយា ច រុទ្ ធមិកា (ច)        
ទ្ណឌិ ត ត ំ(ច) ភារទា មជា (ច) ឥត ិថា កាយកិ ំ្ង្ មស្កវគគកិ ំ្ង្ បរាមតមយា ្ង្ រុទ្ ធមិកា 
្ង្ ទ្ណឌិ ត ត ំ្ង្ ភារទា មជា ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិរា ំគបបីព្ជាប) យថាកាម្ ំោម្
លំោប់ ។  
 
[៣០.] អថ វា ⸻ 

  វាសិ្មោឋ  ទ្កាមិណមយា ច, ចតិ តត ត ំរកុ ាវា តថា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំមវណិមកា ចាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកាម្ ំ។ 
 ម្ា ង្មទ្ៀត ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះរណម្ង្ោនោម្លំោប់ដចូតមៅមនោះ 

មោយ ណ-បចចយ័ ។ 
ទ្តុយិា រទី្តុយិាវភិតត ិ កម្ាវាចកា ណដលម លនវូកម្ា វាកយស្ាឹ ក នុង្ឧទហរណ៍   

ឯតា នុ  ោះ មនម្មិោត  ឥត ិថា “មនម្មិោត ” (លុោត  ណដលព្តូវលុបមហើយ យស្កា  មព្ ោះមហតុ
ឯណ្ត), តស្កា  មព្ ោះមហតុម ោះ តស្ាឹ (ទ្តុយិាវភិតតយិា កាលទ្តុយិាវភិតត)ិម ោះ លុមតត 
ព្តូវលុបមហើយ (ស្ត ិកាលោន លុតតោត  មព្ ោះភាវទនការលុប) មស្ក (អមោា  រអីតា)
ម ោះ ឧចចមត គមឺោករណម្ង្ម ល ណបចចមយន មោយ ណ-បចចយ័ ។  
 
[២៧.]  ទសិ្កន តថិ វា វាមកយ,   កតស្មទទ  វមទ្ កម្ា;ំ 
  តស្កា  តស្ាឹ លុមតត ស្ាមោា , ណិមកនមុោត ត ិជានមិោ ។ 
 ម្ា ង្មទ្ៀត កត-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតាកម្ាកនុង្ឧទហរណ៍ថា “ទសិ្ក”ំ មព្ ោះ
មហតុណ្ត, មព្ ោះមហតុម ោះ កាល កត-ស្រទណដលព្តូវលុបមហើយម ោះ បណឌិ តគបបី
ព្ជាបថា មោករណម្ង្ម លមោយ ណិក-បចចយ័ ។ 

អថ វា ម្ា ង្មទ្ៀត កតស្មទទ  រកីត-ស្រទ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល កម្ា ំនវូកម្ា 
វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍ ទសិ្ក ំឥត ិថា “ទសិ្ក”ំ (លុមោត  ណដលមោកលុបមហើយ យស្កា    
មព្ ោះមហតុឯណ្ត), តស្កា  មព្ ោះមហតុម ោះ តស្ាឹ (កតស្មទ្ ទ កាលមបើ កត-ស្រទ) លុមតត 
ណដលព្តូវមោកលុបមហើយ (ស្ត ិោន) មស្ក អមោា  រអីតា(កម្ា)ម ោះ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត)         
ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប ណិមកន ឧមោត  ឥត ិ ថា “មោកម លមហើយមោយ    
ណិក-បចចយ័” ។ 
 
[២៨.]  យថា ច កតតុកមម្ាសុ្,  វភិោត  វាចចវាចកា; 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ ស្កមម្យ ច, វភិោត  ស្ម្យញុ្  ។ 
 កវ៏ាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយណដលមោកណចកមហើយ កនុង្កតតុនងិ្កម្ាទងំ្ឡាយ
រណម្ង្ោនមោយព្បការយា ង្ណ្ត, វាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយណដលអនកដងឹ្នវូការមព្បើ-

២៣ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២២ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



ព្ាស់្ព្តូវណបង្ណចកកនុង្ករណៈជាមដ ើម្ទងំ្ឡាយ ណដលមៅស្ល់នងិ្កនុង្ស្កម្មីោយ
ព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ វភិោត  ណដលមោកណបង្ណចកមហើយ កតតុ-
កមម្ាសុ្ កនុង្អតាកោត នងិ្អតាកម្ាទងំ្ឡាយ យថា មោយព្បការយា ង្ណ្ត, (វាចចវាចកា  
រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ) ស្ម្យញុ្  គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរ (=អនកដងឹ្នវូការមព្បើ
ព្ាស់្) វភិោត  ណបង្ណចកមហើយ មស្មស្សុ្ (ករណ្តទ្សុី្ ច កនុង្អតាករណៈជាមដ ើម្ទងំ្
ឡាយ)ណដលមៅស្ល់្ង្ ស្កមម្យ ច កនុង្អតាស្កម្ី្ ង្ ឯវ ំមោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 
 
[២៩.]  កាយកិ ំមស្កវគគកិញច ,  បរាមតមយា ច រុទ្ ធមិកា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំភារទា មជាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកាម្ ំ។ 
 ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះោម្លំោប់ថា 
 កាយកិ ំ (កម្ាណដលម្ាើមហើយមោយកាយ), មស្កវគគកិ ំ (ទ្ឋីានណដលម្ាើមហើយ
មោយលអបំ្ ុត), បរាមតមយា (ស្ទឹង្ណដលហូរចាកភន)ំ, រុទ្ ធមិកា (ណដលព្ជោះថាល កនុង្ព្រោះ-
រុទ្ ធ), ទ្ណឌិ ត ត ំ(ភារទនម្នសុ្សចាស់្), ភារទា មជា (រូជរង្សទនភារទា ជៈ) ។  

នទិ្ស្សន ំ រឧីទហរណ៍ កាយកិ ំ (ច) មស្កវគគកិ ំ ច បរាមតមយា ច រុទ្ ធមិកា (ច)        
ទ្ណឌិ ត ត ំ(ច) ភារទា មជា (ច) ឥត ិថា កាយកិ ំ្ង្ មស្កវគគកិ ំ្ង្ បរាមតមយា ្ង្ រុទ្ ធមិកា 
្ង្ ទ្ណឌិ ត ត ំ្ង្ ភារទា មជា ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិរា ំគបបីព្ជាប) យថាកាម្ ំោម្
លំោប់ ។  
 
[៣០.] អថ វា ⸻ 

  វាសិ្មោឋ  ទ្កាមិណមយា ច, ចតិ តត ត ំរកុ ាវា តថា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំមវណិមកា ចាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកាម្ ំ។ 
 ម្ា ង្មទ្ៀត ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះរណម្ង្ោនោម្លំោប់ដចូតមៅមនោះ 

មោយ ណ-បចចយ័ ។ 
ទ្តុយិា រទី្តុយិាវភិតត ិ កម្ាវាចកា ណដលម លនវូកម្ា វាកយស្ាឹ ក នុង្ឧទហរណ៍   

ឯតា នុ  ោះ មនម្មិោត  ឥត ិថា “មនម្មិោត ” (លុោត  ណដលព្តូវលុបមហើយ យស្កា  មព្ ោះមហតុ
ឯណ្ត), តស្កា  មព្ ោះមហតុម ោះ តស្ាឹ (ទ្តុយិាវភិតតយិា កាលទ្តុយិាវភិតត)ិម ោះ លុមតត 
ព្តូវលុបមហើយ (ស្ត ិកាលោន លុតតោត  មព្ ោះភាវទនការលុប) មស្ក (អមោា  រអីតា)
ម ោះ ឧចចមត គមឺោករណម្ង្ម ល ណបចចមយន មោយ ណ-បចចយ័ ។  
 
[២៧.]  ទសិ្កន តថិ វា វាមកយ,   កតស្មទទ  វមទ្ កម្ា;ំ 
  តស្កា  តស្ាឹ លុមតត ស្ាមោា , ណិមកនមុោត ត ិជានមិោ ។ 
 ម្ា ង្មទ្ៀត កត-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតាកម្ាកនុង្ឧទហរណ៍ថា “ទសិ្ក”ំ មព្ ោះ
មហតុណ្ត, មព្ ោះមហតុម ោះ កាល កត-ស្រទណដលព្តូវលុបមហើយម ោះ បណឌិ តគបបី
ព្ជាបថា មោករណម្ង្ម លមោយ ណិក-បចចយ័ ។ 

អថ វា ម្ា ង្មទ្ៀត កតស្មទទ  រកីត-ស្រទ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល កម្ា ំនវូកម្ា 
វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍ ទសិ្ក ំឥត ិថា “ទសិ្ក”ំ (លុមោត  ណដលមោកលុបមហើយ យស្កា    
មព្ ោះមហតុឯណ្ត), តស្កា  មព្ ោះមហតុម ោះ តស្ាឹ (កតស្មទ្ ទ កាលមបើ កត-ស្រទ) លុមតត 
ណដលព្តូវមោកលុបមហើយ (ស្ត ិោន) មស្ក អមោា  រអីតា(កម្ា)ម ោះ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត)         
ជានមិោ = ជានមិយា គបបីព្ជាប ណិមកន ឧមោត  ឥត ិ ថា “មោកម លមហើយមោយ    
ណិក-បចចយ័” ។ 
 
[២៨.]  យថា ច កតតុកមម្ាសុ្,  វភិោត  វាចចវាចកា; 
  ឯវ ំមស្មស្សុ្ ស្កមម្យ ច, វភិោត  ស្ម្យញុ្  ។ 
 កវ៏ាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយណដលមោកណចកមហើយ កនុង្កតតុនងិ្កម្ាទងំ្ឡាយ
រណម្ង្ោនមោយព្បការយា ង្ណ្ត, វាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយណដលអនកដងឹ្នវូការមព្បើ-

២៣ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២៣វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



ព្ាស់្ព្តូវណបង្ណចកកនុង្ករណៈជាមដ ើម្ទងំ្ឡាយ ណដលមៅស្ល់នងិ្កនុង្ស្កម្មីោយ
ព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ វភិោត  ណដលមោកណបង្ណចកមហើយ កតតុ-
កមម្ាសុ្ កនុង្អតាកោត នងិ្អតាកម្ាទងំ្ឡាយ យថា មោយព្បការយា ង្ណ្ត, (វាចចវាចកា  
រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ) ស្ម្យញុ្  គអឺនកព្ាជដ្ព៏្បមស្ើរ (=អនកដងឹ្នវូការមព្បើ
ព្ាស់្) វភិោត  ណបង្ណចកមហើយ មស្មស្សុ្ (ករណ្តទ្សុី្ ច កនុង្អតាករណៈជាមដ ើម្ទងំ្
ឡាយ)ណដលមៅស្ល់្ង្ ស្កមម្យ ច កនុង្អតាស្កម្ី្ ង្ ឯវ ំមោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 
 
[២៩.]  កាយកិ ំមស្កវគគកិញច ,  បរាមតមយា ច រុទ្ ធមិកា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំភារទា មជាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកាម្ ំ។ 
 ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះោម្លំោប់ថា 
 កាយកិ ំ (កម្ាណដលម្ាើមហើយមោយកាយ), មស្កវគគកិ ំ (ទ្ឋីានណដលម្ាើមហើយ
មោយលអបំ្ ុត), បរាមតមយា (ស្ទឹង្ណដលហូរចាកភន)ំ, រុទ្ ធមិកា (ណដលព្ជោះថាល កនុង្ព្រោះ-
រុទ្ ធ), ទ្ណឌិ ត ត ំ(ភារទនម្នសុ្សចាស់្), ភារទា មជា (រូជរង្សទនភារទា ជៈ) ។  

នទិ្ស្សន ំ រឧីទហរណ៍ កាយកិ ំ (ច) មស្កវគគកិ ំ ច បរាមតមយា ច រុទ្ ធមិកា (ច)        
ទ្ណឌិ ត ត ំ(ច) ភារទា មជា (ច) ឥត ិថា កាយកិ ំ្ង្ មស្កវគគកិ ំ្ង្ បរាមតមយា ្ង្ រុទ្ ធមិកា 
្ង្ ទ្ណឌិ ត ត ំ្ង្ ភារទា មជា ្ង្ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត មវទ្តិរា ំគបបីព្ជាប) យថាកាម្ ំោម្
លំោប់ ។  
 
[៣០.] អថ វា ⸻ 

  វាសិ្មោឋ  ទ្កាមិណមយា ច, ចតិ តត ត ំរកុ ាវា តថា; 
  ទ្ណឌិ ត ត ំមវណិមកា ចាត,ិ  នទិ្ស្សន ំយថាកាម្ ំ។ 
 ម្ា ង្មទ្ៀត ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះរណម្ង្ោនោម្លំោប់ដចូតមៅមនោះ 

២៤វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

[៣២.]  បរស្សបទ្ោខាត,ំ  កតតរមិយវ វតតត;ិ 
  អតតម  តសុី្ វមិញ្យយំ,  ភាមវ កតតរ ិកម្ាន ិ។ 
 អាខាតណដលជាបរស្សបទ្រណម្ង្ព្បព្រតឹ តមៅកនុង្កតតុវាចកៈណតប ុមណ្តណ ោះ, អតតម -
បទ្ បណឌិ តគបបីព្ជាបកនុង្វាចកៈ ៣ គភឺាវវាចកៈ ១ កតតុវាចកៈ ១ កម្ាវាចកៈ ។ 

(អាខាតវាចក ំរអីាខាតវាចកៈ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យយ ំគបបីព្ជាប ឥត ិថា 
“អាខាត ំរអីាខាតបទ្ បរស្សបទ្ ំណដលជាបរស្សបទ្ វតតត ិរណម្ង្ព្បព្រតឹ តមៅ កតតរ ិឯវ 
កនុង្អតាកោត ណតប ុមណ្តណ ោះ ។ បន ចណំណកឯ អតតម  (បទ្)ំ រអីតតម  (បទ្) វតតត ិ រណម្ង្
ព្បព្រតឹ តមៅ តសុី្ (អមតាសុ្ កនុង្អតាទងំ្ឡាយប)ី ភមវ (ច) គភឺាវៈ(្ង្) កតតរ ិ (ច) គឺ
កោត (្ង្) កម្ាន ិ(ច) គកឺម្ា(្ង្) ។ 
 
[៣៣.]  មោ គចឆតតី ិមោស្មទទ ,  ស្កតាទ្រាលិង្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ បឋោ,   មជាមតត ិស្ង្ាាការក ំ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “មោ គចឆត ិ (មោរណម្ង្មៅ)” មោ-ស្រទម លនវូអតា ៣ រួកគឺ
ម លមោយស្កតា ១ ទ្រាៈ ១ លិង្គ ១, បឋោវភិតតរិណម្ង្ស្ណម្តង្នវូវចនៈនងិ្ការកៈ ។ 

មោស្មទទ  រមីោ-ស្រទ មោ គចឆត ិ ឥត ិ (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា “មោ    
គចឆត”ិ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល តកិតា ំនវូអតាបរួីក ស្កតាទ្រាលិង្គមោ មោយស្កតា 
នងិ្ទ្រាៈនងិ្លិង្គ, បឋោ របីឋោវភិតត ិមជាមតត ិរណម្ង្សំ្ណដង្ ស្ង្ាាការក ំនវូវចនៈនងិ្   
ការកៈ ។ 
 

[៣៤.]  តវិភិតត ិបឋោយ,   មជាតតិ ំកតតុការក;ំ 
  វមទ្ អបចចមយា របូ-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជាយត ិ។ 

ត-ិវភិតតិរណម្ង្ម លនូវកតតុការកៈ ណដលសំ្ណដង្មហើយមោយបឋោវភិតត,ិ    
អ-បចចយ័រណម្ង្ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូស្រទឱ្យស្មព្ម្ចប ុមណ្តណ ោះ ។ 

 វាសិ្មោឋ  (រូជរង្សវាសិ្ដ ឋៈ), ទ្កាមិណមយា (គួរនវូទន), ចតិ តត ត ំ (ភារទនចតិត, 
ភារទនម ា្ ោះរបស់្ចតិ ត), រកុ ាវា (ោនមដ ើម្ម ើ), ទ្ណឌិ ត ត ំ (ភារទនម្នសុ្សចាស់្),       
មវណិមកា (អនកមដេរណិ) ។ 

អថ វា ម្ា ង្មទ្ៀត នទិ្ស្សន ំរឧីទហរណ៍ វាសិ្មោឋ  (ច) ទ្កាមិណមយា ច ចតិ តត ត ំ
(ច) រកុ ាវា (ច) តថា ទ្ណឌិ ត ត ំ(ច) មវណិមកា ច ឥត ិថា វាសិ្មោឋ  ្ង្ ទ្កាមិណមយា ្ង្ 
ចតិ តត ត ំ ្ង្ រកុ ាវា ្ង្ ទ្ណឌិ ត ត ំ ្ង្ មវណិមកា ្ង្” (វញុ្ិ  គអឺនកព្ាជ ្ មវទ្តិរា ំ គបបី
ព្ជាប) យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 
[៣១.]  វាមកយ វភិតតបិមទ្ហ,ិ  មយា អមោា  បរទិ្បីមោ; 
  តទ្មោា វ តទ្ ធមិតន,   វុមោត  ឥត ិវភិាវមិោ; 
  វាចច ំ មម្តា ចមោា  មស្ក,  បចចមយា បន វាចមកា ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ អតាឯណ្តណដលព្តូវមោកស្ណម្តង្មហើយមោយ
បទ្ណដលោនវភិតតទិងំ្ឡាយ, អតាម ោះឯង្គមឺោកស្ណម្តង្មហើយថា ព្តូវម លមោយ
តទ្ ធតិបចចយ័, អតាម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកបចចយ័ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត បរទិ្បីមិោ គមឺោកស្ណម្តង្មហើយ វភិតតបិមទ្ហ ិមោយ 
វភិតតបិទ្ទងំ្ឡាយ វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍, (អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត) វភិាវមិោ គឺ
មោកស្ណម្តង្មហើយ ឥត ិថា “តទ្មោា  ឯវ រអីតាម ោះឯង្ វុមោត  គមឺោកម លមហើយ   
តទ្ ធមិតន មោយតទ្ ធតិបចចយ័”, ច ក ៏ឯតា (វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍)នុ  ោះ អមោា  រអីតា មស្ក 
ម ោះ វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, បន ចណំណកឯ បចចមយា របីចចយ័ វាចមកា  ម្ 
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ 

តទ្ ធតិវាចក ំ។ 
តទ្ ធតិវាចកៈចប់ ។ 

តទ្ ធតិវាចក ំរតីទ្ ធតិវាចកៈ នដិ ឋតិ ំចប់មហើយ ។ 

២៥ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២៤ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[៣២.]  បរស្សបទ្ោខាត,ំ  កតតរមិយវ វតតត;ិ 
  អតតម  តសុី្ វមិញ្យយំ,  ភាមវ កតតរ ិកម្ាន ិ។ 
 អាខាតណដលជាបរស្សបទ្រណម្ង្ព្បព្រតឹ តមៅកនុង្កតតុវាចកៈណតប ុមណ្តណ ោះ, អតតម -
បទ្ បណឌិ តគបបីព្ជាបកនុង្វាចកៈ ៣ គភឺាវវាចកៈ ១ កតតុវាចកៈ ១ កម្ាវាចកៈ ។ 

(អាខាតវាចក ំរអីាខាតវាចកៈ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យយ ំគបបីព្ជាប ឥត ិថា 
“អាខាត ំរអីាខាតបទ្ បរស្សបទ្ ំណដលជាបរស្សបទ្ វតតត ិរណម្ង្ព្បព្រតឹ តមៅ កតតរ ិឯវ 
កនុង្អតាកោត ណតប ុមណ្តណ ោះ ។ បន ចណំណកឯ អតតម  (បទ្)ំ រអីតតម  (បទ្) វតតត ិ រណម្ង្
ព្បព្រតឹ តមៅ តសុី្ (អមតាសុ្ កនុង្អតាទងំ្ឡាយប)ី ភមវ (ច) គភឺាវៈ(្ង្) កតតរ ិ (ច) គឺ
កោត (្ង្) កម្ាន ិ(ច) គកឺម្ា(្ង្) ។ 
 
[៣៣.]  មោ គចឆតតី ិមោស្មទទ ,  ស្កតាទ្រាលិង្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ បឋោ,   មជាមតត ិស្ង្ាាការក ំ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “មោ គចឆត ិ (មោរណម្ង្មៅ)” មោ-ស្រទម លនវូអតា ៣ រួកគឺ
ម លមោយស្កតា ១ ទ្រាៈ ១ លិង្គ ១, បឋោវភិតតរិណម្ង្ស្ណម្តង្នវូវចនៈនងិ្ការកៈ ។ 

មោស្មទទ  រមីោ-ស្រទ មោ គចឆត ិ ឥត ិ (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា “មោ    
គចឆត”ិ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល តកិតា ំនវូអតាបរួីក ស្កតាទ្រាលិង្គមោ មោយស្កតា 
នងិ្ទ្រាៈនងិ្លិង្គ, បឋោ របីឋោវភិតត ិមជាមតត ិរណម្ង្សំ្ណដង្ ស្ង្ាាការក ំនវូវចនៈនងិ្   
ការកៈ ។ 
 

[៣៤.]  តវិភិតត ិបឋោយ,   មជាតតិ ំកតតុការក;ំ 
  វមទ្ អបចចមយា របូ-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជាយត ិ។ 

ត-ិវភិតតិរណម្ង្ម លនូវកតតុការកៈ ណដលសំ្ណដង្មហើយមោយបឋោវភិតត,ិ    
អ-បចចយ័រណម្ង្ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូស្រទឱ្យស្មព្ម្ចប ុមណ្តណ ោះ ។ 

 វាសិ្មោឋ  (រូជរង្សវាសិ្ដ ឋៈ), ទ្កាមិណមយា (គួរនវូទន), ចតិ តត ត ំ (ភារទនចតិត, 
ភារទនម ា្ ោះរបស់្ចតិ ត), រកុ ាវា (ោនមដ ើម្ម ើ), ទ្ណឌិ ត ត ំ (ភារទនម្នសុ្សចាស់្),       
មវណិមកា (អនកមដេរណិ) ។ 

អថ វា ម្ា ង្មទ្ៀត នទិ្ស្សន ំរឧីទហរណ៍ វាសិ្មោឋ  (ច) ទ្កាមិណមយា ច ចតិ តត ត ំ
(ច) រកុ ាវា (ច) តថា ទ្ណឌិ ត ត ំ(ច) មវណិមកា ច ឥត ិថា វាសិ្មោឋ  ្ង្ ទ្កាមិណមយា ្ង្ 
ចតិ តត ត ំ ្ង្ រកុ ាវា ្ង្ ទ្ណឌិ ត ត ំ ្ង្ មវណិមកា ្ង្” (វញុ្ិ  គអឺនកព្ាជ ្ មវទ្តិរា ំ គបបី
ព្ជាប) យថាកាម្ ំោម្លំោប់ ។ 
 
[៣១.]  វាមកយ វភិតតបិមទ្ហ,ិ  មយា អមោា  បរទិ្បីមោ; 
  តទ្មោា វ តទ្ ធមិតន,   វុមោត  ឥត ិវភិាវមិោ; 
  វាចច ំ មម្តា ចមោា  មស្ក,  បចចមយា បន វាចមកា ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយមនោះ អតាឯណ្តណដលព្តូវមោកស្ណម្តង្មហើយមោយ
បទ្ណដលោនវភិតតទិងំ្ឡាយ, អតាម ោះឯង្គមឺោកស្ណម្តង្មហើយថា ព្តូវម លមោយ
តទ្ ធតិបចចយ័, អតាម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកបចចយ័ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត បរទិ្បីមិោ គមឺោកស្ណម្តង្មហើយ វភិតតបិមទ្ហ ិមោយ 
វភិតតបិទ្ទងំ្ឡាយ វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍, (អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត) វភិាវមិោ គឺ
មោកស្ណម្តង្មហើយ ឥត ិថា “តទ្មោា  ឯវ រអីតាម ោះឯង្ វុមោត  គមឺោកម លមហើយ   
តទ្ ធមិតន មោយតទ្ ធតិបចចយ័”, ច ក ៏ឯតា (វាមកយ កនុង្ឧទហរណ៍)នុ  ោះ អមោា  រអីតា មស្ក 
ម ោះ វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, បន ចណំណកឯ បចចមយា របីចចយ័ វាចមកា  ម្ 
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ 

តទ្ ធតិវាចក ំ។ 
តទ្ ធតិវាចកៈចប់ ។ 

តទ្ ធតិវាចក ំរតីទ្ ធតិវាចកៈ នដិ ឋតិ ំចប់មហើយ ។ 

២៥ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២៥វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[៣២.]  បរស្សបទ្ោខាត,ំ  កតតរមិយវ វតតត;ិ 
  អតតម  តសុី្ វមិញ្យយំ,  ភាមវ កតតរ ិកម្ាន ិ។ 
 អាខាតណដលជាបរស្សបទ្រណម្ង្ព្បព្រតឹ តមៅកនុង្កតតុវាចកៈណតប ុមណ្តណ ោះ, អតតម -
បទ្ បណឌិ តគបបីព្ជាបកនុង្វាចកៈ ៣ គភឺាវវាចកៈ ១ កតតុវាចកៈ ១ កម្ាវាចកៈ ។ 

(អាខាតវាចក ំរអីាខាតវាចកៈ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យយ ំគបបីព្ជាប ឥត ិថា 
“អាខាត ំរអីាខាតបទ្ បរស្សបទ្ ំណដលជាបរស្សបទ្ វតតត ិរណម្ង្ព្បព្រតឹ តមៅ កតតរ ិឯវ 
កនុង្អតាកោត ណតប ុមណ្តណ ោះ ។ បន ចណំណកឯ អតតម  (បទ្)ំ រអីតតម  (បទ្) វតតត ិ រណម្ង្
ព្បព្រតឹ តមៅ តសុី្ (អមតាសុ្ កនុង្អតាទងំ្ឡាយប)ី ភមវ (ច) គភឺាវៈ(្ង្) កតតរ ិ (ច) គឺ
កោត (្ង្) កម្ាន ិ(ច) គកឺម្ា(្ង្) ។ 
 
[៣៣.]  មោ គចឆតតី ិមោស្មទទ ,  ស្កតាទ្រាលិង្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ បឋោ,   មជាមតត ិស្ង្ាាការក ំ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “មោ គចឆត ិ (មោរណម្ង្មៅ)” មោ-ស្រទម លនវូអតា ៣ រួកគឺ
ម លមោយស្កតា ១ ទ្រាៈ ១ លិង្គ ១, បឋោវភិតតរិណម្ង្ស្ណម្តង្នវូវចនៈនងិ្ការកៈ ។ 

មោស្មទទ  រមីោ-ស្រទ មោ គចឆត ិ ឥត ិ (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា “មោ    
គចឆត”ិ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល តកិតា ំនវូអតាបរួីក ស្កតាទ្រាលិង្គមោ មោយស្កតា 
នងិ្ទ្រាៈនងិ្លិង្គ, បឋោ របីឋោវភិតត ិមជាមតត ិរណម្ង្សំ្ណដង្ ស្ង្ាាការក ំនវូវចនៈនងិ្   
ការកៈ ។ 
 

[៣៤.]  តវិភិតត ិបឋោយ,   មជាតតិ ំកតតុការក;ំ 
  វមទ្ អបចចមយា របូ-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជាយត ិ។ 

ត-ិវភិតតិរណម្ង្ម លនូវកតតុការកៈ ណដលសំ្ណដង្មហើយមោយបឋោវភិតត,ិ    
អ-បចចយ័រណម្ង្ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូស្រទឱ្យស្មព្ម្ចប ុមណ្តណ ោះ ។ 

២៦វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

 ក នុង្ឧទហរណ៍ថា “ភូយមត” មនោះ ភូ-ធាតុរណម្ង្ម លនវូអំមរើ គកឺារមកើតមេើង្ 
(ស្តត, ភវនករិយិា), សូ្ម្បី មត-វភិតតកិរ៏ណម្ង្ម លនវូអំមរើម ោះណដរ, (យ)-បចចយ័ោន
នយ័ដចូខ ្ុមំ លមហើយ ។ 

ភូធាតុ រភូីធាតុ អព្ត (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ ភូយមត ឥត ិ ថា          
“ភូយមត” អាវមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល (ភវនព្កយិ ំ នវូអំមរើគកឺារមកើត) ស្តតស្ង្ខា ត ំ
ានដល់ ស្តា, មតប ិសូ្ម្បីរមីត-វភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ត ំព្កយិ ំឯវ នវូអំមរើ
ម ោះណតប ុមណ្តណ ោះ, (មយា) បចចមយា រយី-បចចយ័(ឯណ្ត) វុតតនមយា ឯវ (មហាត)ិ រណម្ង្
ោននយ័ គខឺ ្ុមំ លមហើយណម្នរតិ ។ 
 
[៣៨.]  ស្រាតាមោា  វាចច ំ ម្,  វភិតត ិបន វាចកា; 
  ឯវ ំមស្ស្ស្កា ខាមតសុ្,  វមិញ្យា វាចចវាចកា ។ 
 អតាកនុង្ឧទហរណ៍ទងំ្រួង្ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, ចណំណកវភិតត ិ ម ា្ ោះថា វាចកៈ,  
វាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ បណឌិ តគបបីព្ជាបកនុង្អាខាតទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់
មោយព្បការយា ង្មនោះ ។ 

អមោា  រអីតា ស្រាតា (បមយាមគសុ្ កនុង្ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយ)ទងំ្រួង្ (កោត ទ្-ិ 
អមោា  ោនអតាកោត ជាមដ ើម្) វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, បន ចណំណកឯ វភិតត ិ       
រវីភិតត ិវាចកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ 
(វុតតបមយាមគសុ្ កនុង្ឧទហរណ៍ណដលម លមហើយ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យា  គបបី
ព្ជាប (យថា មោយព្បការយា ង្ណ្ត), វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ មស្មស្សុ្ 
អាខាមតសុ្ កនុង្អាខាតវាចកៈទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យា 
គបបីព្ជាប ឯវ ំមោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

 
អាខាតវាចក ំ។ 

តវិភិតត ិ រតី-ិវភិតត ិ វមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល កតតុការក ំ នវូកតតុការកៈ មជាតតិ ំ
ណដលសំ្ណដង្មហើយ បឋោយ មោយបឋោវភិតត,ិ អបចចមយា រអី-បចចយ័ របូសិ្ទ្ ធមិ្មោត
វ ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូស្រទឱ្យស្មព្ម្ច ជាយត ិរណម្ង្ព្ាកដ ។ 
 

[៣៥.]  ហញ្មត មោត ិមោស្មទទ , ស្កតាទ្រាលិង្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ បឋោ,   មជាមតត ិស្ង្ាាការក ំ។ 
[៣៦.]  មតវភិតតបិឋោយ,   មជាតតិ ំកម្ាការក;ំ 
  វមទ្ យបចចមយា របូ-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជាយត ិ។ 

ឧទហរណ៍ថា “ហញ្មត មោ (មោព្តូវមគស្ោល ប់)” មោ-ស្រទរណម្ង្ម លនវូ
អតា ៣ រួកមោយស្កតាៈ ១ ទ្រាៈ ១ នងិ្លិង្គ ១, បឋោវភិតតរិណម្ង្ស្ណម្តង្នវូវចនៈនងិ្   
ការកៈ ។ 
 មត-វភិតតរិណម្ង្ព្តូវស្ណម្តង្នវូកម្ាការកៈ ណដលស្ណម្ាង្មហើយមោយបឋោវភិតត,ិ 
យ-បចចយ័រណម្ង្ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូស្រទឱ្យស្មព្ម្ចប ុមណ្តណ ោះ ។ 

មោស្មទទ  រមីោ-ស្រទ ហញ្មត មោ ឥត ិ (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍) ថា  
“ហញ្មត មោ” វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល តកិតា ំនវូអតាបរួីក ស្កតាទ្រាលិង្គមោ មោយ
ស្កតាៈនងិ្ទ្រាៈនងិ្លិង្គ, បឋោ របីឋោវភិតត ិ មជាមតត ិ រណម្ង្សំ្ណដង្ ស្ង្ាាការក ំនវូ
អតាវចនៈនងិ្ការកៈ ។ 

មតវភិតត ិ រមីត-វភិតត ិ វមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល កម្ាការក ំ នវូកម្ាការកៈ មជាតតិ ំ
ណដលស្ណម្ាង្មហើយ បឋោយ មោយបឋោវភិតត ិ។ យបចចមយា រយី-បចចយ័ របូសិ្ទ្ ធ-ិ  
ម្មោត វ ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូឱ្យស្មព្ម្ច ជាយត ិរណម្ង្ព្ាកដ ។ 
 
[៣៧.]  ភូយមតតយព្ត ភូធាតុ,  ស្តតស្ង្ខា តោវមទ្; 
  ព្កយិ ំតវំ វមទ្ មតប,ិ  វុត តនមយាវ បចចមយា ។ 

២៧ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២៦ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



 ក នុង្ឧទហរណ៍ថា “ភូយមត” មនោះ ភូ-ធាតុរណម្ង្ម លនវូអំមរើ គកឺារមកើតមេើង្ 
(ស្តត, ភវនករិយិា), សូ្ម្បី មត-វភិតតកិរ៏ណម្ង្ម លនវូអំមរើម ោះណដរ, (យ)-បចចយ័ោន
នយ័ដចូខ ្ុមំ លមហើយ ។ 

ភូធាតុ រភូីធាតុ អព្ត (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ ភូយមត ឥត ិ ថា          
“ភូយមត” អាវមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល (ភវនព្កយិ ំ នវូអំមរើគកឺារមកើត) ស្តតស្ង្ខា ត ំ
ានដល់ ស្តា, មតប ិសូ្ម្បីរមីត-វភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ត ំព្កយិ ំឯវ នវូអំមរើ
ម ោះណតប ុមណ្តណ ោះ, (មយា) បចចមយា រយី-បចចយ័(ឯណ្ត) វុតតនមយា ឯវ (មហាត)ិ រណម្ង្
ោននយ័ គខឺ ្ុមំ លមហើយណម្នរតិ ។ 
 
[៣៨.]  ស្រាតាមោា  វាចច ំ ម្,  វភិតត ិបន វាចកា; 
  ឯវ ំមស្ស្ស្កា ខាមតសុ្,  វមិញ្យា វាចចវាចកា ។ 
 អតាកនុង្ឧទហរណ៍ទងំ្រួង្ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, ចណំណកវភិតត ិ ម ា្ ោះថា វាចកៈ,  
វាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ បណឌិ តគបបីព្ជាបកនុង្អាខាតទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់
មោយព្បការយា ង្មនោះ ។ 

អមោា  រអីតា ស្រាតា (បមយាមគសុ្ កនុង្ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយ)ទងំ្រួង្ (កោត ទ្-ិ 
អមោា  ោនអតាកោត ជាមដ ើម្) វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, បន ចណំណកឯ វភិតត ិ       
រវីភិតត ិវាចកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ 
(វុតតបមយាមគសុ្ កនុង្ឧទហរណ៍ណដលម លមហើយ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យា  គបបី
ព្ជាប (យថា មោយព្បការយា ង្ណ្ត), វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ មស្មស្សុ្ 
អាខាមតសុ្ កនុង្អាខាតវាចកៈទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យា 
គបបីព្ជាប ឯវ ំមោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

 
អាខាតវាចក ំ។ 

តវិភិតត ិ រតី-ិវភិតត ិ វមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល កតតុការក ំ នវូកតតុការកៈ មជាតតិ ំ
ណដលសំ្ណដង្មហើយ បឋោយ មោយបឋោវភិតត,ិ អបចចមយា រអី-បចចយ័ របូសិ្ទ្ ធមិ្មោត
វ ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូស្រទឱ្យស្មព្ម្ច ជាយត ិរណម្ង្ព្ាកដ ។ 
 

[៣៥.]  ហញ្មត មោត ិមោស្មទទ , ស្កតាទ្រាលិង្គមោ; 
  តកិតា ំវមទ្ បឋោ,   មជាមតត ិស្ង្ាាការក ំ។ 
[៣៦.]  មតវភិតតបិឋោយ,   មជាតតិ ំកម្ាការក;ំ 
  វមទ្ យបចចមយា របូ-,  សិ្ទ្ ធមិ្មោត វ ជាយត ិ។ 

ឧទហរណ៍ថា “ហញ្មត មោ (មោព្តូវមគស្ោល ប់)” មោ-ស្រទរណម្ង្ម លនវូ
អតា ៣ រួកមោយស្កតាៈ ១ ទ្រាៈ ១ នងិ្លិង្គ ១, បឋោវភិតតរិណម្ង្ស្ណម្តង្នវូវចនៈនងិ្   
ការកៈ ។ 
 មត-វភិតតរិណម្ង្ព្តូវស្ណម្តង្នវូកម្ាការកៈ ណដលស្ណម្ាង្មហើយមោយបឋោវភិតត,ិ 
យ-បចចយ័រណម្ង្ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូស្រទឱ្យស្មព្ម្ចប ុមណ្តណ ោះ ។ 

មោស្មទទ  រមីោ-ស្រទ ហញ្មត មោ ឥត ិ (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍) ថា  
“ហញ្មត មោ” វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល តកិតា ំនវូអតាបរួីក ស្កតាទ្រាលិង្គមោ មោយ
ស្កតាៈនងិ្ទ្រាៈនងិ្លិង្គ, បឋោ របីឋោវភិតត ិ មជាមតត ិ រណម្ង្សំ្ណដង្ ស្ង្ាាការក ំនវូ
អតាវចនៈនងិ្ការកៈ ។ 

មតវភិតត ិ រមីត-វភិតត ិ វមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល កម្ាការក ំ នវូកម្ាការកៈ មជាតតិ ំ
ណដលស្ណម្ាង្មហើយ បឋោយ មោយបឋោវភិតត ិ។ យបចចមយា រយី-បចចយ័ របូសិ្ទ្ ធ-ិ  
ម្មោត វ ព្តមឹ្ណតជាស្រទញុងំ្របូឱ្យស្មព្ម្ច ជាយត ិរណម្ង្ព្ាកដ ។ 
 
[៣៧.]  ភូយមតតយព្ត ភូធាតុ,  ស្តតស្ង្ខា តោវមទ្; 
  ព្កយិ ំតវំ វមទ្ មតប,ិ  វុត តនមយាវ បចចមយា ។ 

២៧ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២៧វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



 ក នុង្ឧទហរណ៍ថា “ភូយមត” មនោះ ភូ-ធាតុរណម្ង្ម លនវូអំមរើ គកឺារមកើតមេើង្ 
(ស្តត, ភវនករិយិា), សូ្ម្បី មត-វភិតតកិរ៏ណម្ង្ម លនវូអំមរើម ោះណដរ, (យ)-បចចយ័ោន
នយ័ដចូខ ្ុមំ លមហើយ ។ 

ភូធាតុ រភូីធាតុ អព្ត (ឧទហរមណ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ ភូយមត ឥត ិ ថា          
“ភូយមត” អាវមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល (ភវនព្កយិ ំ នវូអំមរើគកឺារមកើត) ស្តតស្ង្ខា ត ំ
ានដល់ ស្តា, មតប ិសូ្ម្បីរមីត-វភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ត ំព្កយិ ំឯវ នវូអំមរើ
ម ោះណតប ុមណ្តណ ោះ, (មយា) បចចមយា រយី-បចចយ័(ឯណ្ត) វុតតនមយា ឯវ (មហាត)ិ រណម្ង្
ោននយ័ គខឺ ្ុមំ លមហើយណម្នរតិ ។ 
 
[៣៨.]  ស្រាតាមោា  វាចច ំ ម្,  វភិតត ិបន វាចកា; 
  ឯវ ំមស្ស្ស្កា ខាមតសុ្,  វមិញ្យា វាចចវាចកា ។ 
 អតាកនុង្ឧទហរណ៍ទងំ្រួង្ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, ចណំណកវភិតត ិ ម ា្ ោះថា វាចកៈ,  
វាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ បណឌិ តគបបីព្ជាបកនុង្អាខាតទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់
មោយព្បការយា ង្មនោះ ។ 

អមោា  រអីតា ស្រាតា (បមយាមគសុ្ កនុង្ឧទហរណ៍ទងំ្ឡាយ)ទងំ្រួង្ (កោត ទ្-ិ 
អមោា  ោនអតាកោត ជាមដ ើម្) វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, បន ចណំណកឯ វភិតត ិ       
រវីភិតត ិវាចកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ 
(វុតតបមយាមគសុ្ កនុង្ឧទហរណ៍ណដលម លមហើយ វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យា  គបបី
ព្ជាប (យថា មោយព្បការយា ង្ណ្ត), វាចចវាចកា រវីាចចៈនងិ្វាចកៈទងំ្ឡាយ មស្មស្សុ្ 
អាខាមតសុ្ កនុង្អាខាតវាចកៈទងំ្ឡាយណដលមៅស្ល់ (វញុ្ិ  គបឺណឌិ ត) វមិញ្យា 
គបបីព្ជាប ឯវ ំមោយព្បការយា ង្ម ោះ ។ 

 
អាខាតវាចក ំ។ 

២៨វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

[៤១.]  មេមយាតយព្ត ញតម ា ត,ិ វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  បឋោយ តុ កម្ាតា,ំ  សិ្មទ្ ធ ណយបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា មេមយា, កាលមបើកតិកបទ្ថា “មេមយា” ណដលមោកឱ្យ 
ស្មព្ម្ចមហើយ, ណយ-បចចយ័រណម្ង្ស្ណម្ាង្នវូអតាកម្ាមោយបឋោវភិតតកិ នុង្បទ្ថា មយា 
កនុង្វគិ គហៈថា ញតម ា  ។ 

អព្ត (បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ មេមយា ឥត ិថា “មេមយា” តុ ក ៏សិ្មទ្ ធ
កាលការស្មព្ម្ច (មេមយា ឥត)ិ របូ ំ នវូរបូថា “មេមយា” កមត ណដលមោកម្ាើ
មហើយ ស្ត ិោន, ណយបចចមយា រណីយ-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល កម្ាតា ំនវូអតាកម្ា 
ទ្ស្សតិ ំណដលសំ្ណដង្មហើយ មយា ឥត ិ(បមទ្) បឋោយ មោយបឋោវភិតត(ិក នុង្បទ្)ថា 
“មយា”, ញតម ា  ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “ញតម ា ” ។ 
 
[៤២.]  កមរាតយមន ត ិវាមកយ,  នទិ្ ទដិ ឋ ំ វភិតតយិា; 
  ករណតាម្មន ត,ិ   សិ្មទ្ ធ អបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា កមរា, កាលមបើកតិកបទ្ថា “កមរា” ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ, អ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាករណៈណដលស្ណម្ាង្មោយ   តតយិាវភិតតកិ នុង្
បទ្ថា អមនន កនុង្វគិ គហៈថា កមរាត ិអមនន ។ 

(កមិត កាលមបើកតិកបទ្) កមរា ឥត ិថា “កមរា” សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ ស្ត ិោន, អបចចមយា រអី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ករណតា ំនវូអតាករ
ណៈនទិ្ ទដិ ឋ ំ ណដលស្ណម្ាង្មហើយ  វភិតតយិា មោយ -តតយិាវភិតត ិអមនន ឥត ិ (បមទ្) 
កនុង្បទ្ថា “អមនន”, កមរាត ិអមនន ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “កមរាត ិអមនន” ។ 
 

[៤៣.]  មទ្មយាត ិទតម ា ស្ាត,ិ វាមកយ អស្ាត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្ម្បទន ំចតុតាយិា,  សិ្មទ្ ធ ណយបចចមយា វមទ្ ។ 

អាខាតវាចកៈចប់ ។ 
អាខាតវាចក ំរអីាខាតវាចកៈ នដិ ឋតិ ំចប់មហើយ ។ 

 

[៣៩.]  រុមទធ  មេមយា កមរា មទ្មយា, មហតុោឋ នញច  នន ទន;ំ 
  ស្តតមិម្ ស្ក្  មហាន ត,ិ  វាមចច ស្ភាវការមក ។ 
 ស្ក្នៈទងំ្ឡាយ ៧ មនោះគ ឺ រុមទធ , មេមយា, កមរា, មទ្មយា, មហតុ, ឋាន ំ     
នងិ្ នន ទន ំរណម្ង្ោនកនុង្វាចចៈ ណដលព្បព្រតឹតមៅជាមួ្យនងឹ្ភាវៈនងិ្ការកៈ ។  

ស្ក្  រសី្ក្នៈទងំ្ឡាយ ឥមម្ មនោះ ស្តត ព្ារំរី រុមទធ  (ច) មេមយា (ច)   
កមរា (ច) មទ្មយា (ច) មហតុ (ច) ឋាន ំ(ច) នន ទន ំ(ច ឥត)ិ ថា “រុមទធ  ្ង្ មេមយា ្ង្  
កមរា ្ង្ មទ្មយា ្ង្ មហតុ ្ង្ ឋាន ំ្ង្ នន ទន ំ្ង្ មហាន ត ិរណម្ង្ោន វាមចច ក នុង្វាចចៈ 
ស្ភាវការមក ណដលជាព្បព្រតឹតមៅជាមួ្យភាវៈនងិ្ការកៈ ។ 
 
[៤០.]  រុមទធ ត ិហ ិរុជឈតតី,ិ  វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  បឋោយ តុ កោត រ,ំ  សិ្មទ្ ធ តបចចមយា វមទ្ ។ 
 ខ ្ុនំងឹ្អ្បិាយដចូតមៅមនោះ 
 កនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា រុមទធ  (អនកដងឹ្នវូស្ចចៈ), កាលមបើកតិកបទ្ថា រុមទធ  
ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, ត-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាកោត ណដលស្ណម្តង្មោយ
បឋោវភិតតកិ នុង្បទ្ថា មយា កនុង្វគិ គហៈថា រុជឈត ិ។  

ហ ិដចូជា រុមទធ  ឥត ិ (បមយាមគ កាលមបើឧទហរណ៍)ថា “រុមទធ ” សិ្មទ្ ធ ណដល   
មោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ តុ ក ៏តបចចមយា រ ីត-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល កោត រ ំ
នវូអតាកោត  ទ្ស្សតិ ំណដលស្ណម្ាង្មហើយ មយា ឥត ិ(បមទ្) បឋោយ មោយបឋោវភិតតិ
(ក នុង្បទ្)ថា “មយា”, រុជឈត ិឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា រុជឈត ិ។ 
 

២៩ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២៨ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[៤១.]  មេមយាតយព្ត ញតម ា ត,ិ វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  បឋោយ តុ កម្ាតា,ំ  សិ្មទ្ ធ ណយបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា មេមយា, កាលមបើកតិកបទ្ថា “មេមយា” ណដលមោកឱ្យ 
ស្មព្ម្ចមហើយ, ណយ-បចចយ័រណម្ង្ស្ណម្ាង្នវូអតាកម្ាមោយបឋោវភិតតកិ នុង្បទ្ថា មយា 
កនុង្វគិ គហៈថា ញតម ា  ។ 

អព្ត (បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ មេមយា ឥត ិថា “មេមយា” តុ ក ៏សិ្មទ្ ធ
កាលការស្មព្ម្ច (មេមយា ឥត)ិ របូ ំ នវូរបូថា “មេមយា” កមត ណដលមោកម្ាើ
មហើយ ស្ត ិោន, ណយបចចមយា រណីយ-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល កម្ាតា ំនវូអតាកម្ា 
ទ្ស្សតិ ំណដលសំ្ណដង្មហើយ មយា ឥត ិ(បមទ្) បឋោយ មោយបឋោវភិតត(ិក នុង្បទ្)ថា 
“មយា”, ញតម ា  ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “ញតម ា ” ។ 
 
[៤២.]  កមរាតយមន ត ិវាមកយ,  នទិ្ ទដិ ឋ ំ វភិតតយិា; 
  ករណតាម្មន ត,ិ   សិ្មទ្ ធ អបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា កមរា, កាលមបើកតិកបទ្ថា “កមរា” ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ, អ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាករណៈណដលស្ណម្ាង្មោយ   តតយិាវភិតតកិ នុង្
បទ្ថា អមនន កនុង្វគិ គហៈថា កមរាត ិអមនន ។ 

(កមិត កាលមបើកតិកបទ្) កមរា ឥត ិថា “កមរា” សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ ស្ត ិោន, អបចចមយា រអី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ករណតា ំនវូអតាករ
ណៈនទិ្ ទដិ ឋ ំ ណដលស្ណម្ាង្មហើយ  វភិតតយិា មោយ -តតយិាវភិតត ិអមនន ឥត ិ (បមទ្) 
កនុង្បទ្ថា “អមនន”, កមរាត ិអមនន ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “កមរាត ិអមនន” ។ 
 

[៤៣.]  មទ្មយាត ិទតម ា ស្ាត,ិ វាមកយ អស្ាត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្ម្បទន ំចតុតាយិា,  សិ្មទ្ ធ ណយបចចមយា វមទ្ ។ 

អាខាតវាចកៈចប់ ។ 
អាខាតវាចក ំរអីាខាតវាចកៈ នដិ ឋតិ ំចប់មហើយ ។ 

 

[៣៩.]  រុមទធ  មេមយា កមរា មទ្មយា, មហតុោឋ នញច  នន ទន;ំ 
  ស្តតមិម្ ស្ក្  មហាន ត,ិ  វាមចច ស្ភាវការមក ។ 
 ស្ក្នៈទងំ្ឡាយ ៧ មនោះគ ឺ រុមទធ , មេមយា, កមរា, មទ្មយា, មហតុ, ឋាន ំ     
នងិ្ នន ទន ំរណម្ង្ោនកនុង្វាចចៈ ណដលព្បព្រតឹតមៅជាមួ្យនងឹ្ភាវៈនងិ្ការកៈ ។  

ស្ក្  រសី្ក្នៈទងំ្ឡាយ ឥមម្ មនោះ ស្តត ព្ារំរី រុមទធ  (ច) មេមយា (ច)   
កមរា (ច) មទ្មយា (ច) មហតុ (ច) ឋាន ំ(ច) នន ទន ំ(ច ឥត)ិ ថា “រុមទធ  ្ង្ មេមយា ្ង្  
កមរា ្ង្ មទ្មយា ្ង្ មហតុ ្ង្ ឋាន ំ្ង្ នន ទន ំ្ង្ មហាន ត ិរណម្ង្ោន វាមចច ក នុង្វាចចៈ 
ស្ភាវការមក ណដលជាព្បព្រតឹតមៅជាមួ្យភាវៈនងិ្ការកៈ ។ 
 
[៤០.]  រុមទធ ត ិហ ិរុជឈតតី,ិ  វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  បឋោយ តុ កោត រ,ំ  សិ្មទ្ ធ តបចចមយា វមទ្ ។ 
 ខ ្ុនំងឹ្អ្បិាយដចូតមៅមនោះ 
 កនុង្ឧទហរណ៍នុ ោះថា រុមទធ  (អនកដងឹ្នវូស្ចចៈ), កាលមបើកតិកបទ្ថា រុមទធ  
ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, ត-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាកោត ណដលស្ណម្តង្មោយ
បឋោវភិតតកិ នុង្បទ្ថា មយា កនុង្វគិ គហៈថា រុជឈត ិ។  

ហ ិដចូជា រុមទធ  ឥត ិ (បមយាមគ កាលមបើឧទហរណ៍)ថា “រុមទធ ” សិ្មទ្ ធ ណដល   
មោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ តុ ក ៏តបចចមយា រ ីត-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល កោត រ ំ
នវូអតាកោត  ទ្ស្សតិ ំណដលស្ណម្ាង្មហើយ មយា ឥត ិ(បមទ្) បឋោយ មោយបឋោវភិតតិ
(ក នុង្បទ្)ថា “មយា”, រុជឈត ិឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា រុជឈត ិ។ 
 

២៩ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្២៩វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[៤១.]  មេមយាតយព្ត ញតម ា ត,ិ វាមកយ មយា ឥត ិទ្ស្សិត;ំ 
  បឋោយ តុ កម្ាតា,ំ  សិ្មទ្ ធ ណយបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា មេមយា, កាលមបើកតិកបទ្ថា “មេមយា” ណដលមោកឱ្យ 
ស្មព្ម្ចមហើយ, ណយ-បចចយ័រណម្ង្ស្ណម្ាង្នវូអតាកម្ាមោយបឋោវភិតតកិ នុង្បទ្ថា មយា 
កនុង្វគិ គហៈថា ញតម ា  ។ 

អព្ត (បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ មេមយា ឥត ិថា “មេមយា” តុ ក ៏សិ្មទ្ ធ
កាលការស្មព្ម្ច (មេមយា ឥត)ិ របូ ំ នវូរបូថា “មេមយា” កមត ណដលមោកម្ាើ
មហើយ ស្ត ិោន, ណយបចចមយា រណីយ-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល កម្ាតា ំនវូអតាកម្ា 
ទ្ស្សតិ ំណដលសំ្ណដង្មហើយ មយា ឥត ិ(បមទ្) បឋោយ មោយបឋោវភិតត(ិក នុង្បទ្)ថា 
“មយា”, ញតម ា  ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “ញតម ា ” ។ 
 
[៤២.]  កមរាតយមន ត ិវាមកយ,  នទិ្ ទដិ ឋ ំ វភិតតយិា; 
  ករណតាម្មន ត,ិ   សិ្មទ្ ធ អបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា កមរា, កាលមបើកតិកបទ្ថា “កមរា” ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ, អ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាករណៈណដលស្ណម្ាង្មោយ   តតយិាវភិតតកិ នុង្
បទ្ថា អមនន កនុង្វគិ គហៈថា កមរាត ិអមនន ។ 

(កមិត កាលមបើកតិកបទ្) កមរា ឥត ិថា “កមរា” សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ ស្ត ិោន, អបចចមយា រអី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ករណតា ំនវូអតាករ
ណៈនទិ្ ទដិ ឋ ំ ណដលស្ណម្ាង្មហើយ  វភិតតយិា មោយ -តតយិាវភិតត ិអមនន ឥត ិ (បមទ្) 
កនុង្បទ្ថា “អមនន”, កមរាត ិអមនន ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “កមរាត ិអមនន” ។ 
 

[៤៣.]  មទ្មយាត ិទតម ា ស្ាត,ិ វាមកយ អស្ាត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្ម្បទន ំចតុតាយិា,  សិ្មទ្ ធ ណយបចចមយា វមទ្ ។ 

៣០វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

(កមិត កាលកតិកបទ្) ឋាន ំឥត ិថា “ឋាន”ំ សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុបចចមយា រយុី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល អ្កិរណំ នវូអតាអ្កិរណៈ ទ្ស្សតិ ំ
ណដលស្ណម្ាង្មហើយ ស្តតម្យិា មោយស្តតម្វីភិតត ិ អស្ាឹ ឥត ិ បមទ្ កនុង្បទ្ថា “អស្ាឹ”    
តដិ ឋត ិអស្ាឹ ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “តដិ ឋត ិអស្ាឹ” ។ 
 
[៤៦.]  នន ទនន ត ិនន ទយិមត,   វាកយុតត ំមតវភិតតយិា; 
  ព្កយិ ំនន ទនស្ង្ខា ត,ំ  សិ្មទ្ ធ យុបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា នន ទន,ំ កាលកតិកបទ្ថា នន ទន ំណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាអំមរើ គនឺន ទនៈ (ការរកីរាយ) ណដលម លមហើយមោយ 
មត វភិតតកិ នុង្វគិ គហៈថា នន ទយិមត ។ 

(កមិត កាលមបើកតិកបទ្) នន ទន ំឥត ិថា “នន ទន”ំ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុបចចមយា រយុី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ព្កយិ ំនវូអំមរើ នន ទនស្ង្ខា ត ំគកឺារ
រកីរាយ មតវភិតតយិា មោយមត-វភិតត ិ ឧតត ំ ណដលមោកម លមហើយ នន ទយិមត (ឥត)ិ      
វាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “នន ទយិមត” ។ 
 
[៤៧.]  ភាមវា ហ ិ ម្ ធាតាមោា ,  ធាតាមោា   ម្ មកា ព្កយិា; 
  យទ ព្កយិាយន តរាមបកាា , មស្ក ភាមវា ការមកា ភមវ; 
  វចច ំ ម្ កមិតបយមោា ,  បចចមយា បន វាចមកា ។ 
 ណម្នរតិ អតារបស់្ធាតុ ម ា្ ោះថា ភាវៈ, ភាវៈអាីជាអំមរើណដលម ា្ ោះថា ធាតាតា 
(អតារបស់្ធាតុ) ? កនុង្កាលណ្តភាវៈម ោះជាអនកសំ្េងឹ្រកនវូអំមរើដទទ្, កនុង្កាល
ម ោះ ការកៈរណម្ង្ោន, អតាសូ្ម្បីកនុង្កតិកបទ្ោនកោត ជាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណក
បចចយ័ ម ា្ ោះថា វាចក ។  

ហ ិ ណម្នរតិ ធាតាមោា  រអីតារបស់្ធាតុ ភាមវា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា ភាវៈ,     

 ក នុង្ឧទហរណ៍ថា មទ្មយា, កាលកតិកបទ្ថា មទ្មយា ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ, ណយ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាស្ម្បទនៈមោយចតុតាវីភិតតណិដលស្ណម្ាង្មហើយ
កនុង្បទ្ថា អស្ស កនុង្វគិ គហៈថា ទតម ា  អស្ស ។ 

(កមិត កាលមបើកតិបទ្) មទ្មយា  ឥត ិថា “មទ្មយា” សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ ស្ត ិោន, ណយបចចមយា រណីយ-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្ម្បទន ំនវូ
អតាស្ម្បទនៈ ទ្ស្សតិ ំណដលស្ណម្ាង្មហើយ ចតុតាយិា មោយចតុតាវីភិតត ិអស្ស ឥត ិថា 
“អស្ស” ទតម ា  អស្ស ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “ទតម ា  អស្ស” ។ 
 
[៤៤.]  មហតូត ិហមិ តយស្កា ត,ិ  វាមកយ អស្កា ត ិទ្ស្សតិ;ំ 
  បញចម្យិា អាទន,ំ  សិ្មទ្ ធ តុបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា មហតុ, កាលកតិកបទ្ថា មហតុ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ តុ បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាអាទនៈណដលស្ណម្ាង្មហើយមោយបញចម្វីភិតតិ
ក នុង្បទ្ថា អស្កា  កនុង្វគិ គហៈថា ហមិ ត ិអស្កា  ។ 

(កមិត កាលមបើកតិកបទ្) មហតុ ឥត ិថា “មហតុ” សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ ស្ត ិោន, តុបចចមយា រតុី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល អាទន ំនវូអតា     
អាទនៈ ទ្ស្សតិ ំ ណដលស្ណម្ាង្មហើយ បញចម្យិា មោយបញចម្វីភិតត ិអស្កា  ឥត ិបមទ្ 
កនុង្បទ្ថា “អស្កា ” ហមិ ត ិអស្កា  ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “ហមិ ត ិអស្កា ” ។ 
 
[៤៥.]  ឋានន ត ិតដិ ឋតយស្ាឹត,ិ   វាមកយ អស្ាិន ត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្តតម្យិា្កិរណំ,  សិ្មទ្ ធ យុបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា ឋាន,ំ កាលកតិកបទ្ ឋាន ំ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ,  
យុ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាអ្កិរណៈ ណដលស្ណម្ាង្មហើយមោយស្តតម្វីភិតតកិ នុង្បទ្
ថា អស្ាឹ ក នុង្វគិ គហៈថា តដិ ឋត ិអស្ាឹ ។ 

៣១ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣០ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



(កមិត កាលកតិកបទ្) ឋាន ំឥត ិថា “ឋាន”ំ សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុបចចមយា រយុី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល អ្កិរណំ នវូអតាអ្កិរណៈ ទ្ស្សតិ ំ
ណដលស្ណម្ាង្មហើយ ស្តតម្យិា មោយស្តតម្វីភិតត ិ អស្ាឹ ឥត ិ បមទ្ កនុង្បទ្ថា “អស្ាឹ”    
តដិ ឋត ិអស្ាឹ ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “តដិ ឋត ិអស្ាឹ” ។ 
 
[៤៦.]  នន ទនន ត ិនន ទយិមត,   វាកយុតត ំមតវភិតតយិា; 
  ព្កយិ ំនន ទនស្ង្ខា ត,ំ  សិ្មទ្ ធ យុបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា នន ទន,ំ កាលកតិកបទ្ថា នន ទន ំណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាអំមរើ គនឺន ទនៈ (ការរកីរាយ) ណដលម លមហើយមោយ 
មត វភិតតកិ នុង្វគិ គហៈថា នន ទយិមត ។ 

(កមិត កាលមបើកតិកបទ្) នន ទន ំឥត ិថា “នន ទន”ំ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុបចចមយា រយុី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ព្កយិ ំនវូអំមរើ នន ទនស្ង្ខា ត ំគកឺារ
រកីរាយ មតវភិតតយិា មោយមត-វភិតត ិ ឧតត ំ ណដលមោកម លមហើយ នន ទយិមត (ឥត)ិ      
វាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “នន ទយិមត” ។ 
 
[៤៧.]  ភាមវា ហ ិ ម្ ធាតាមោា ,  ធាតាមោា   ម្ មកា ព្កយិា; 
  យទ ព្កយិាយន តរាមបកាា , មស្ក ភាមវា ការមកា ភមវ; 
  វចច ំ ម្ កមិតបយមោា ,  បចចមយា បន វាចមកា ។ 
 ណម្នរតិ អតារបស់្ធាតុ ម ា្ ោះថា ភាវៈ, ភាវៈអាីជាអំមរើណដលម ា្ ោះថា ធាតាតា 
(អតារបស់្ធាតុ) ? កនុង្កាលណ្តភាវៈម ោះជាអនកសំ្េងឹ្រកនវូអំមរើដទទ្, កនុង្កាល
ម ោះ ការកៈរណម្ង្ោន, អតាសូ្ម្បីកនុង្កតិកបទ្ោនកោត ជាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណក
បចចយ័ ម ា្ ោះថា វាចក ។  

ហ ិ ណម្នរតិ ធាតាមោា  រអីតារបស់្ធាតុ ភាមវា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា ភាវៈ,     

 ក នុង្ឧទហរណ៍ថា មទ្មយា, កាលកតិកបទ្ថា មទ្មយា ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ, ណយ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាស្ម្បទនៈមោយចតុតាវីភិតតណិដលស្ណម្ាង្មហើយ
កនុង្បទ្ថា អស្ស កនុង្វគិ គហៈថា ទតម ា  អស្ស ។ 

(កមិត កាលមបើកតិបទ្) មទ្មយា  ឥត ិថា “មទ្មយា” សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ ស្ត ិោន, ណយបចចមយា រណីយ-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្ម្បទន ំនវូ
អតាស្ម្បទនៈ ទ្ស្សតិ ំណដលស្ណម្ាង្មហើយ ចតុតាយិា មោយចតុតាវីភិតត ិអស្ស ឥត ិថា 
“អស្ស” ទតម ា  អស្ស ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “ទតម ា  អស្ស” ។ 
 
[៤៤.]  មហតូត ិហមិ តយស្កា ត,ិ  វាមកយ អស្កា ត ិទ្ស្សតិ;ំ 
  បញចម្យិា អាទន,ំ  សិ្មទ្ ធ តុបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា មហតុ, កាលកតិកបទ្ថា មហតុ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ តុ បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាអាទនៈណដលស្ណម្ាង្មហើយមោយបញចម្វីភិតតិ
ក នុង្បទ្ថា អស្កា  កនុង្វគិ គហៈថា ហមិ ត ិអស្កា  ។ 

(កមិត កាលមបើកតិកបទ្) មហតុ ឥត ិថា “មហតុ” សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ច
មហើយ ស្ត ិោន, តុបចចមយា រតុី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល អាទន ំនវូអតា     
អាទនៈ ទ្ស្សតិ ំ ណដលស្ណម្ាង្មហើយ បញចម្យិា មោយបញចម្វីភិតត ិអស្កា  ឥត ិបមទ្ 
កនុង្បទ្ថា “អស្កា ” ហមិ ត ិអស្កា  ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “ហមិ ត ិអស្កា ” ។ 
 
[៤៥.]  ឋានន ត ិតដិ ឋតយស្ាឹត,ិ   វាមកយ អស្ាិន ត ិទ្ស្សិត;ំ 
  ស្តតម្យិា្កិរណំ,  សិ្មទ្ ធ យុបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា ឋាន,ំ កាលកតិកបទ្ ឋាន ំ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ,  
យុ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាអ្កិរណៈ ណដលស្ណម្ាង្មហើយមោយស្តតម្វីភិតតកិ នុង្បទ្
ថា អស្ាឹ ក នុង្វគិ គហៈថា តដិ ឋត ិអស្ាឹ ។ 

៣១ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣១វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



(កមិត កាលកតិកបទ្) ឋាន ំឥត ិថា “ឋាន”ំ សិ្មទ្ ធ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុបចចមយា រយុី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល អ្កិរណំ នវូអតាអ្កិរណៈ ទ្ស្សតិ ំ
ណដលស្ណម្ាង្មហើយ ស្តតម្យិា មោយស្តតម្វីភិតត ិ អស្ាឹ ឥត ិ បមទ្ កនុង្បទ្ថា “អស្ាឹ”    
តដិ ឋត ិអស្ាឹ ឥត ិវាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “តដិ ឋត ិអស្ាឹ” ។ 
 
[៤៦.]  នន ទនន ត ិនន ទយិមត,   វាកយុតត ំមតវភិតតយិា; 
  ព្កយិ ំនន ទនស្ង្ខា ត,ំ  សិ្មទ្ ធ យុបចចមយា វមទ្ ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា នន ទន,ំ កាលកតិកបទ្ថា នន ទន ំណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុ-បចចយ័រណម្ង្ម លនវូអតាអំមរើ គនឺន ទនៈ (ការរកីរាយ) ណដលម លមហើយមោយ 
មត វភិតតកិ នុង្វគិ គហៈថា នន ទយិមត ។ 

(កមិត កាលមបើកតិកបទ្) នន ទន ំឥត ិថា “នន ទន”ំ ណដលមោកឱ្យស្មព្ម្ចមហើយ, 
យុបចចមយា រយុី-បចចយ័ វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ព្កយិ ំនវូអំមរើ នន ទនស្ង្ខា ត ំគកឺារ
រកីរាយ មតវភិតតយិា មោយមត-វភិតត ិ ឧតត ំ ណដលមោកម លមហើយ នន ទយិមត (ឥត)ិ      
វាមកយ កនុង្វគិ គហៈថា “នន ទយិមត” ។ 
 
[៤៧.]  ភាមវា ហ ិ ម្ ធាតាមោា ,  ធាតាមោា   ម្ មកា ព្កយិា; 
  យទ ព្កយិាយន តរាមបកាា , មស្ក ភាមវា ការមកា ភមវ; 
  វចច ំ ម្ កមិតបយមោា ,  បចចមយា បន វាចមកា ។ 
 ណម្នរតិ អតារបស់្ធាតុ ម ា្ ោះថា ភាវៈ, ភាវៈអាីជាអំមរើណដលម ា្ ោះថា ធាតាតា 
(អតារបស់្ធាតុ) ? កនុង្កាលណ្តភាវៈម ោះជាអនកសំ្េងឹ្រកនវូអំមរើដទទ្, កនុង្កាល
ម ោះ ការកៈរណម្ង្ោន, អតាសូ្ម្បីកនុង្កតិកបទ្ោនកោត ជាមដ ើម្ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណក
បចចយ័ ម ា្ ោះថា វាចក ។  

ហ ិ ណម្នរតិ ធាតាមោា  រអីតារបស់្ធាតុ ភាមវា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា ភាវៈ,     

៣២វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

[៤៩.]  ោវនីន ត ិោវសី្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  បុថការណស្ង្ខា ត,ំ   ឆដ ឋ ីនទិធ រណំ វមទ្; 
  វាចច ំនទិធ រណមោា  មស្ក,  ឆដ ឋវីភិតត ិវាចកិា ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “ោវនី ំ(បណ្តត មោេីទងំ្ឡាយ) ោវ-ីស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា 
៣ រួកោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតាៈ) ជាមដ ើម្, ឆដ ឋវីភិតតរិណម្ង្ម លនវូអតានទិធ រណៈ គឺ
មហតុម្ាើឱ្យមព្ចើន, អតានទិធ រណៈម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ឆដ ឋវីភិតត ិម ា្ ោះថា វាចក ។ 

ោវសី្មទទ  រោីវ-ីស្រទ ោវនី ំឥត ិ(បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា “ោវនី”ំ វមទ្ = 
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្កោា ទ្តិកិ ំនវូអតាបរួីកោនស្កតាៈជាមដ ើម្, ឆដ ឋ ីរឆីដ ឋវីភិត ត ិវមទ្ =  
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល នទិធ រណំ នវូអតាទនការ មំចេចាករួក បុថការណស្ង្ខា ត ំគកឺារម្ាើ
ឱ្យមព្ចើន, នទិធ រណមោា  រអីតាទនការ មំចេចាករួក មស្ក ម ោះ វាចច ំ ( ម្ មហាត)ិ 
ម ា្ ោះថា វាចច, ឆដ ឋវីភិតត ិរឆីដ ឋវីភិត ត ិវាចកា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

[៥០.]  មោមតតន មោតមោតយព្ត,  ស្មទទ  វុតតនមយន ច; 
  វមទ្ ស្កោា ទ្តិកិ,ំ   តតយិា តុ វមិស្ស្ន;ំ 
  វាចច ំវមិស្ស្នមោា  មស្ក,  តតយិា បន វាចកិា ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា “មោមតតន មោតមោ” មោតត-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា ៣ រួក
ោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតាៈ) ជាមដ ើម្មោយនយ័ណដលខ ្ុមំ លមហើយ, ចណំណកតតយិា-
វភិតតមិ លអតាវមិស្ស្នៈ, អតាវមិស្ស្នៈម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកតតយិាវភិតត ិ
ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

(មោតត)ស្មទទ  រ(ីមោតត)-ស្រទ អព្ត (បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ មោមតតន   
មោតមោ ឥត ិថា “មោមតតន មោតមោ” វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្កោា ទ្កិ ំនវូអតា ៣ 
រួកោនស្កតាៈជាមដ ើម្ វុតតនមយន ច = វុតតនមយន ឯវ មោយនយ័ណដលខ ្ុមំ លមហើយ
ណម្នរតិ, តុ ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិាវភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល វមិស្ស្ន ំនវូ

ធាតាមោា  រអីតារបស់្ធាតុ មកា = កតមោ មតើដចូមម្តច ? ព្កយិា រអំីមរើ (ធាតាមោា   ម្   
មហាត ិ ម ា្ ោះថា អតារបស់្ធាតុ), មស្ក ភមវា រភីាវៈម ោះ ព្កយិាយ អន តរាមបមកាា  
(មហាត)ិ រណម្ង្ជាអនកសំ្េងឹ្រកនវូអំមរើដទទ្ យទ កនុង្កាលណ្ត, ការមកា រកីារកៈ    
ភមវ គបបីោន (តទ កនុង្កាលម ោះ), អមោា  រអីតា កមិតប ិសូ្ម្បីកនុង្កតិកបទ្ វាចច ំ ម្ 
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណក បចចមយា របីចចយ័ វាចមកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះ
ថា វាចក ។ 

 
កតិវាចក ំ។ 

រកីតិវាចកៈចប់មហើយ ។ 
កតិវាចក ំរកីតិវាចកៈ នដិ ឋតិ ំចប់មហើយ ។ 

 
[៤៨.]  មភា រាជាត ិរាជស្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  ភមុិ្ខភីាវស្ង្ខា ត,ំ   បឋោលបន ំវមទ្; 
  វាចច ំអាលបនមោា  មស្ក,  បឋោ បន វាចកា ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “មភា រាជា” រាជ-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា ៣ រួកោនស្កតាៈ  
ជាមដ ើម្, បឋោវភិតតរិណម្ង្ម លនវូអាលបនៈ គភឺាវៈចមំ ោះមុ្ខ, អតារបស់្អាលបនៈ
ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, ចណំណកបឋោវភិតត ិម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ 

រាជស្មទទ  រ ីរាជ-ស្រទ មភា រាជា ឥត ិ(បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា “មភា រាជា” 
វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្កោា ទ្តិកិ ំនវូអតាបរួីកោនស្កតាៈជាមដ ើម្, បឋោ របីឋោ-
វភិតត ិ វមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល អាលបន ំ នវូការមៅរក អភមុិ្ខភីាវស្ង្ខា ត ំ គភឺារ
ណដលោនចមំ ោះមុ្ខ, អាលបនមោា  រអីតាទនការមៅរក មស្ក ម ោះ វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ 
ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ បឋោ របីឋោវភិតត ិ វាចកា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា 
វាចក ។ 

៣៣ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣២ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[៤៩.]  ោវនីន ត ិោវសី្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  បុថការណស្ង្ខា ត,ំ   ឆដ ឋ ីនទិធ រណំ វមទ្; 
  វាចច ំនទិធ រណមោា  មស្ក,  ឆដ ឋវីភិតត ិវាចកិា ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “ោវនី ំ(បណ្តត មោេីទងំ្ឡាយ) ោវ-ីស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា 
៣ រួកោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតាៈ) ជាមដ ើម្, ឆដ ឋវីភិតតរិណម្ង្ម លនវូអតានទិធ រណៈ គឺ
មហតុម្ាើឱ្យមព្ចើន, អតានទិធ រណៈម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ឆដ ឋវីភិតត ិម ា្ ោះថា វាចក ។ 

ោវសី្មទទ  រោីវ-ីស្រទ ោវនី ំឥត ិ(បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា “ោវនី”ំ វមទ្ = 
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្កោា ទ្តិកិ ំនវូអតាបរួីកោនស្កតាៈជាមដ ើម្, ឆដ ឋ ីរឆីដ ឋវីភិត ត ិវមទ្ =  
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល នទិធ រណំ នវូអតាទនការ មំចេចាករួក បុថការណស្ង្ខា ត ំគកឺារម្ាើ
ឱ្យមព្ចើន, នទិធ រណមោា  រអីតាទនការ មំចេចាករួក មស្ក ម ោះ វាចច ំ ( ម្ មហាត)ិ 
ម ា្ ោះថា វាចច, ឆដ ឋវីភិតត ិរឆីដ ឋវីភិត ត ិវាចកា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

[៥០.]  មោមតតន មោតមោតយព្ត,  ស្មទទ  វុតតនមយន ច; 
  វមទ្ ស្កោា ទ្តិកិ,ំ   តតយិា តុ វមិស្ស្ន;ំ 
  វាចច ំវមិស្ស្នមោា  មស្ក,  តតយិា បន វាចកិា ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា “មោមតតន មោតមោ” មោតត-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា ៣ រួក
ោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតាៈ) ជាមដ ើម្មោយនយ័ណដលខ ្ុមំ លមហើយ, ចណំណកតតយិា-
វភិតតមិ លអតាវមិស្ស្នៈ, អតាវមិស្ស្នៈម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកតតយិាវភិតត ិ
ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

(មោតត)ស្មទទ  រ(ីមោតត)-ស្រទ អព្ត (បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ មោមតតន   
មោតមោ ឥត ិថា “មោមតតន មោតមោ” វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្កោា ទ្កិ ំនវូអតា ៣ 
រួកោនស្កតាៈជាមដ ើម្ វុតតនមយន ច = វុតតនមយន ឯវ មោយនយ័ណដលខ ្ុមំ លមហើយ
ណម្នរតិ, តុ ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិាវភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល វមិស្ស្ន ំនវូ

ធាតាមោា  រអីតារបស់្ធាតុ មកា = កតមោ មតើដចូមម្តច ? ព្កយិា រអំីមរើ (ធាតាមោា   ម្   
មហាត ិ ម ា្ ោះថា អតារបស់្ធាតុ), មស្ក ភមវា រភីាវៈម ោះ ព្កយិាយ អន តរាមបមកាា  
(មហាត)ិ រណម្ង្ជាអនកសំ្េងឹ្រកនវូអំមរើដទទ្ យទ កនុង្កាលណ្ត, ការមកា រកីារកៈ    
ភមវ គបបីោន (តទ កនុង្កាលម ោះ), អមោា  រអីតា កមិតប ិសូ្ម្បីកនុង្កតិកបទ្ វាចច ំ ម្ 
(មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណក បចចមយា របីចចយ័ វាចមកា  ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះ
ថា វាចក ។ 

 
កតិវាចក ំ។ 

រកីតិវាចកៈចប់មហើយ ។ 
កតិវាចក ំរកីតិវាចកៈ នដិ ឋតិ ំចប់មហើយ ។ 

 
[៤៨.]  មភា រាជាត ិរាជស្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  ភមុិ្ខភីាវស្ង្ខា ត,ំ   បឋោលបន ំវមទ្; 
  វាចច ំអាលបនមោា  មស្ក,  បឋោ បន វាចកា ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “មភា រាជា” រាជ-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា ៣ រួកោនស្កតាៈ  
ជាមដ ើម្, បឋោវភិតតរិណម្ង្ម លនវូអាលបនៈ គភឺាវៈចមំ ោះមុ្ខ, អតារបស់្អាលបនៈ
ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, ចណំណកបឋោវភិតត ិម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ 

រាជស្មទទ  រ ីរាជ-ស្រទ មភា រាជា ឥត ិ(បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា “មភា រាជា” 
វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្កោា ទ្តិកិ ំនវូអតាបរួីកោនស្កតាៈជាមដ ើម្, បឋោ របីឋោ-
វភិតត ិ វមទ្ = វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល អាលបន ំ នវូការមៅរក អភមុិ្ខភីាវស្ង្ខា ត ំ គភឺារ
ណដលោនចមំ ោះមុ្ខ, អាលបនមោា  រអីតាទនការមៅរក មស្ក ម ោះ វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ 
ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ បឋោ របីឋោវភិតត ិ វាចកា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា 
វាចក ។ 

៣៣ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣៣វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



[៤៩.]  ោវនីន ត ិោវសី្មទទ ,  ស្កោា ទ្តិកិ ំវមទ្; 
  បុថការណស្ង្ខា ត,ំ   ឆដ ឋ ីនទិធ រណំ វមទ្; 
  វាចច ំនទិធ រណមោា  មស្ក,  ឆដ ឋវីភិតត ិវាចកិា ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “ោវនី ំ(បណ្តត មោេីទងំ្ឡាយ) ោវ-ីស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា 
៣ រួកោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតាៈ) ជាមដ ើម្, ឆដ ឋវីភិតតរិណម្ង្ម លនវូអតានទិធ រណៈ គឺ
មហតុម្ាើឱ្យមព្ចើន, អតានទិធ រណៈម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ឆដ ឋវីភិតត ិម ា្ ោះថា វាចក ។ 

ោវសី្មទទ  រោីវ-ីស្រទ ោវនី ំឥត ិ(បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា “ោវនី”ំ វមទ្ = 
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្កោា ទ្តិកិ ំនវូអតាបរួីកោនស្កតាៈជាមដ ើម្, ឆដ ឋ ីរឆីដ ឋវីភិត ត ិវមទ្ =  
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល នទិធ រណំ នវូអតាទនការ មំចេចាករួក បុថការណស្ង្ខា ត ំគកឺារម្ាើ
ឱ្យមព្ចើន, នទិធ រណមោា  រអីតាទនការ មំចេចាករួក មស្ក ម ោះ វាចច ំ ( ម្ មហាត)ិ 
ម ា្ ោះថា វាចច, ឆដ ឋវីភិតត ិរឆីដ ឋវីភិត ត ិវាចកា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

[៥០.]  មោមតតន មោតមោតយព្ត,  ស្មទទ  វុតតនមយន ច; 
  វមទ្ ស្កោា ទ្តិកិ,ំ   តតយិា តុ វមិស្ស្ន;ំ 
  វាចច ំវមិស្ស្នមោា  មស្ក,  តតយិា បន វាចកិា ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ថា “មោមតតន មោតមោ” មោតត-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា ៣ រួក
ោនអតារបស់្ខ លនួ (ស្កតាៈ) ជាមដ ើម្មោយនយ័ណដលខ ្ុមំ លមហើយ, ចណំណកតតយិា-
វភិតតមិ លអតាវមិស្ស្នៈ, អតាវមិស្ស្នៈម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកតតយិាវភិតត ិ
ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

(មោតត)ស្មទទ  រ(ីមោតត)-ស្រទ អព្ត (បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)មនោះ មោមតតន   
មោតមោ ឥត ិថា “មោមតតន មោតមោ” វមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល ស្កោា ទ្កិ ំនវូអតា ៣ 
រួកោនស្កតាៈជាមដ ើម្ វុតតនមយន ច = វុតតនមយន ឯវ មោយនយ័ណដលខ ្ុមំ លមហើយ
ណម្នរតិ, តុ ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិាវភិតត ិវមទ្ = វទ្ត ិរណម្ង្ម ល វមិស្ស្ន ំនវូ

៣៤វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

(ភុតត)ស្មទទ  រ(ីភុតត)-ស្រទ ភុមតតសុ្ អាគមោ ឥត ិ(បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា 
“ភុមតតសុ្ អាគមោ” វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល តកិ ំ នវូអតាបរួីក, ស្តតម្ ី រសី្តតម្វីភិតត ិ វមទ្ =     
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល លកាណំ នវូការសំ្ោល់ ព្កយិន តរស្ញ្ចា ននមហតុក ំណដលជាមហតុឱ្យ
ដងឹ្នវូអំមរើដទទ្កនុង្ចម ល ោះ, លកាណមោា  រអីតាលកាណៈ មស្ក ម ោះ វាចច ំ ( ម្ មហាត)ិ
ម ា្ ោះថា វាចច, ស្តតម្វីភិតត ិរសី្តតម្វីភិតត ិវាចកិា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

[៥៣.]  អាលប ទ្មយា អោា ,  វាចចមភមទ្ ន សំ្សិ្ោ; 
  វាចមកា បនមិម្ស្ន ត,ុ  ម្មោ វភិតត ិវាចមកា ។ 
 អតាទងំ្ឡាយោនអាលបនៈជាមដ ើម្ ម្និានម លទ្កុមោយព្បមភទ្ទនវាចចៈ, 
ចណំណវាចកៈោនអតារបស់្អាលបនៈជាមដ ើម្ទងំ្ឡាយម ោះ វភិតត ិ គមឺោកដងឹ្មហើយ
ថា វាចកៈ ។ 

អោា  រអីតាទងំ្ឡាយ អាលប ទ្មយា ោនអតាអាលបនៈជាមដ ើម្ ន សំ្សិ្ោ 
គមឺោកម្និម លមហើយ វាចចមភមទ្ កនុង្ព្បមភទ្ទនវាចចៈ, បន ចណំណកឯ វាចមកា រវីាចកៈ 
ឥមម្សំ្ (អោា ន ំ របស់្អតាទងំ្ឡាយ)មនោះ ម្មោ គមឺោកដងឹ្មហើយ វភិតត ិ វាចមកា 
(ឥត)ិ ថា វភិតតវិាចកៈ ។ 
 
[៥៤.]  វាចចន ត ិវុច ចត ិយាមោា ,  ទ្តុយិាទ្ហី ិវុចចត;ិ 
  អតា ំវុច ចត ិមយាស្មទទ ,  ឥត ិស្មទទ  ស្ វាចមកា ។ 
 អតាឯណ្តរណម្ង្ព្តូវម ល មព្ ោះមហតុម ោះ អតាម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ស្រទឯណ្ត
រណម្ង្ព្តូវម លនវូអតាោនអតាទនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ទងំ្ឡាយ មព្ ោះមហតុម ោះ ស្រទ
ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត ទ្តុយិាទ្ហី ិោនអតាទនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ វុចចត ិ រណម្ង្
ព្តូវម ល (មស្ក អមោា  រអីតាម ោះ) វាចច ំឥត ិវុចចត ិរណម្ង្ព្តូវមោកមៅម ា្ ោះថា វាចចៈ, 

អតាវមិស្ស្នៈ, វមិស្ស្នមោា  រអីតាវមិស្ស្នៈ មស្ក ម ោះ វាចច ំ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា 
វាចច, បន ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិាវភិតត ិវាចកិា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 
[៥១.]  អមន នន វស្តតិយព្ត,  វុតតនមយាវ ស្ទ្ ទមោា ; 
  តតយិា បន មហតាតា,ំ  ជនកាទ្សិ្ង្ខា ត;ំ 
  មហតាមោា  មស្ក វាចច ំ ម្, តតយិា បន វាចកិា ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ម ោះថា “អមន នន វស្ត ិ(រណម្ង្មៅមោយាយ)” អតារបស់្ស្រទ
ោននយ័ដចូណដលានម លមហើយណម្នរតិ, ចណំណកតតយិាវភិតតរិណម្ង្ម លនវូអតា
មហតុ គជឺនកមហតុជាមដ ើម្, អតារបស់្មហតុម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកតតយិាវភិតត ិ
ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

ស្ទ្ ទមោា  រអីតារបស់្ស្រទ (អន នស្ទ្ ទស្ស) របស់្ អន ន ស្រទ អព្ត (បមយាមគ កនុង្
ឧទហរណ៍)មនោះ អមន នន វស្ត ិឥត ិថា “អមន នន វស្ត”ិ វុតតនមយា ឯវ មហាត ិរណម្ង្ោន
នយ័ណដលខ ្ុមំ លមហើយណម្នរតិ, បន ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិាវភិតត ិ (វទ្ត ិ រណម្ង្
ម ល) មហតាតា ំ នវូអតាមហតុ ជនកាទ្សិ្ង្ខា ត ំ គកឺារឱ្យមកើតមេើង្ជាមដ ើម្, មហតាមោា  រ ី
អតាមហតុ មស្ក ម ោះ វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិា
វភិតត ិវាចកិា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

[៥២.]  ភុមតតស្កា គមោត ិស្មទទ ,  តកិ ំវទ្ត ិស្តតម្;ី 
  ព្កយិន តរស្ញ្ចា នន-,  មហតុក ំលកាណំ វមទ្; 
  វាចច ំលកាណមោា  មស្ក,  ស្តតម្វីភិតត ិវាចកិា ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “ភុមតតសុ្ អាគមោ”, ភុតត-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា ៣ រួក, 
ស្តតម្វីភិតតរិណម្ង្ម លនវូលកាណៈណដលជាមហតុឱ្យដងឹ្នវូអំមរើក នុង្ចម ល ោះ, ស្រទោន
អតាលកាណៈម ោះ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, ស្តតម្វីភិតត ិម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ 

៣៥ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣៤ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



(ភុតត)ស្មទទ  រ(ីភុតត)-ស្រទ ភុមតតសុ្ អាគមោ ឥត ិ(បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា 
“ភុមតតសុ្ អាគមោ” វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល តកិ ំ នវូអតាបរួីក, ស្តតម្ ី រសី្តតម្វីភិតត ិ វមទ្ =     
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល លកាណំ នវូការសំ្ោល់ ព្កយិន តរស្ញ្ចា ននមហតុក ំណដលជាមហតុឱ្យ
ដងឹ្នវូអំមរើដទទ្កនុង្ចម ល ោះ, លកាណមោា  រអីតាលកាណៈ មស្ក ម ោះ វាចច ំ ( ម្ មហាត)ិ
ម ា្ ោះថា វាចច, ស្តតម្វីភិតត ិរសី្តតម្វីភិតត ិវាចកិា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

[៥៣.]  អាលប ទ្មយា អោា ,  វាចចមភមទ្ ន សំ្សិ្ោ; 
  វាចមកា បនមិម្ស្ន ត,ុ  ម្មោ វភិតត ិវាចមកា ។ 
 អតាទងំ្ឡាយោនអាលបនៈជាមដ ើម្ ម្និានម លទ្កុមោយព្បមភទ្ទនវាចចៈ, 
ចណំណវាចកៈោនអតារបស់្អាលបនៈជាមដ ើម្ទងំ្ឡាយម ោះ វភិតត ិ គមឺោកដងឹ្មហើយ
ថា វាចកៈ ។ 

អោា  រអីតាទងំ្ឡាយ អាលប ទ្មយា ោនអតាអាលបនៈជាមដ ើម្ ន សំ្សិ្ោ 
គមឺោកម្និម លមហើយ វាចចមភមទ្ កនុង្ព្បមភទ្ទនវាចចៈ, បន ចណំណកឯ វាចមកា រវីាចកៈ 
ឥមម្សំ្ (អោា ន ំ របស់្អតាទងំ្ឡាយ)មនោះ ម្មោ គមឺោកដងឹ្មហើយ វភិតត ិ វាចមកា 
(ឥត)ិ ថា វភិតតវិាចកៈ ។ 
 
[៥៤.]  វាចចន ត ិវុច ចត ិយាមោា ,  ទ្តុយិាទ្ហី ិវុចចត;ិ 
  អតា ំវុច ចត ិមយាស្មទទ ,  ឥត ិស្មទទ  ស្ វាចមកា ។ 
 អតាឯណ្តរណម្ង្ព្តូវម ល មព្ ោះមហតុម ោះ អតាម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ស្រទឯណ្ត
រណម្ង្ព្តូវម លនវូអតាោនអតាទនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ទងំ្ឡាយ មព្ ោះមហតុម ោះ ស្រទ
ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត ទ្តុយិាទ្ហី ិោនអតាទនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ វុចចត ិ រណម្ង្
ព្តូវម ល (មស្ក អមោា  រអីតាម ោះ) វាចច ំឥត ិវុចចត ិរណម្ង្ព្តូវមោកមៅម ា្ ោះថា វាចចៈ, 

អតាវមិស្ស្នៈ, វមិស្ស្នមោា  រអីតាវមិស្ស្នៈ មស្ក ម ោះ វាចច ំ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា 
វាចច, បន ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិាវភិតត ិវាចកិា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 
[៥១.]  អមន នន វស្តតិយព្ត,  វុតតនមយាវ ស្ទ្ ទមោា ; 
  តតយិា បន មហតាតា,ំ  ជនកាទ្សិ្ង្ខា ត;ំ 
  មហតាមោា  មស្ក វាចច ំ ម្, តតយិា បន វាចកិា ។ 
 កនុង្ឧទហរណ៍ម ោះថា “អមន នន វស្ត ិ(រណម្ង្មៅមោយាយ)” អតារបស់្ស្រទ
ោននយ័ដចូណដលានម លមហើយណម្នរតិ, ចណំណកតតយិាវភិតតរិណម្ង្ម លនវូអតា
មហតុ គជឺនកមហតុជាមដ ើម្, អតារបស់្មហតុម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ចណំណកតតយិាវភិតត ិ
ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

ស្ទ្ ទមោា  រអីតារបស់្ស្រទ (អន នស្ទ្ ទស្ស) របស់្ អន ន ស្រទ អព្ត (បមយាមគ កនុង្
ឧទហរណ៍)មនោះ អមន នន វស្ត ិឥត ិថា “អមន នន វស្ត”ិ វុតតនមយា ឯវ មហាត ិរណម្ង្ោន
នយ័ណដលខ ្ុមំ លមហើយណម្នរតិ, បន ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិាវភិតត ិ (វទ្ត ិ រណម្ង្
ម ល) មហតាតា ំ នវូអតាមហតុ ជនកាទ្សិ្ង្ខា ត ំ គកឺារឱ្យមកើតមេើង្ជាមដ ើម្, មហតាមោា  រ ី
អតាមហតុ មស្ក ម ោះ វាចច ំ ម្ (មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចច, បន ចណំណកឯ តតយិា រតីតយិា
វភិតត ិវាចកិា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

[៥២.]  ភុមតតស្កា គមោត ិស្មទទ ,  តកិ ំវទ្ត ិស្តតម្;ី 
  ព្កយិន តរស្ញ្ចា នន-,  មហតុក ំលកាណំ វមទ្; 
  វាចច ំលកាណមោា  មស្ក,  ស្តតម្វីភិតត ិវាចកិា ។ 
 ឧទហរណ៍ថា “ភុមតតសុ្ អាគមោ”, ភុតត-ស្រទរណម្ង្ម លនវូអតា ៣ រួក, 
ស្តតម្វីភិតតរិណម្ង្ម លនវូលកាណៈណដលជាមហតុឱ្យដងឹ្នវូអំមរើក នុង្ចម ល ោះ, ស្រទោន
អតាលកាណៈម ោះ ម ា្ ោះថា វាចចៈ, ស្តតម្វីភិតត ិម ា្ ោះថា វាចកៈ ។ 

៣៥ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣៥វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



(ភុតត)ស្មទទ  រ(ីភុតត)-ស្រទ ភុមតតសុ្ អាគមោ ឥត ិ(បមយាមគ កនុង្ឧទហរណ៍)ថា 
“ភុមតតសុ្ អាគមោ” វទ្ត ិ រណម្ង្ម ល តកិ ំ នវូអតាបរួីក, ស្តតម្ ី រសី្តតម្វីភិតត ិ វមទ្ =     
វទ្ត ិរណម្ង្ម ល លកាណំ នវូការសំ្ោល់ ព្កយិន តរស្ញ្ចា ននមហតុក ំណដលជាមហតុឱ្យ
ដងឹ្នវូអំមរើដទទ្កនុង្ចម ល ោះ, លកាណមោា  រអីតាលកាណៈ មស្ក ម ោះ វាចច ំ ( ម្ មហាត)ិ
ម ា្ ោះថា វាចច, ស្តតម្វីភិតត ិរសី្តតម្វីភិតត ិវាចកិា ( ម្ មហាត)ិ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 
 

[៥៣.]  អាលប ទ្មយា អោា ,  វាចចមភមទ្ ន សំ្សិ្ោ; 
  វាចមកា បនមិម្ស្ន ត,ុ  ម្មោ វភិតត ិវាចមកា ។ 
 អតាទងំ្ឡាយោនអាលបនៈជាមដ ើម្ ម្និានម លទ្កុមោយព្បមភទ្ទនវាចចៈ, 
ចណំណវាចកៈោនអតារបស់្អាលបនៈជាមដ ើម្ទងំ្ឡាយម ោះ វភិតត ិ គមឺោកដងឹ្មហើយ
ថា វាចកៈ ។ 

អោា  រអីតាទងំ្ឡាយ អាលប ទ្មយា ោនអតាអាលបនៈជាមដ ើម្ ន សំ្សិ្ោ 
គមឺោកម្និម លមហើយ វាចចមភមទ្ កនុង្ព្បមភទ្ទនវាចចៈ, បន ចណំណកឯ វាចមកា រវីាចកៈ 
ឥមម្សំ្ (អោា ន ំ របស់្អតាទងំ្ឡាយ)មនោះ ម្មោ គមឺោកដងឹ្មហើយ វភិតត ិ វាចមកា 
(ឥត)ិ ថា វភិតតវិាចកៈ ។ 
 
[៥៤.]  វាចចន ត ិវុច ចត ិយាមោា ,  ទ្តុយិាទ្ហី ិវុចចត;ិ 
  អតា ំវុច ចត ិមយាស្មទទ ,  ឥត ិស្មទទ  ស្ វាចមកា ។ 
 អតាឯណ្តរណម្ង្ព្តូវម ល មព្ ោះមហតុម ោះ អតាម ោះ ម ា្ ោះថា វាចច, ស្រទឯណ្ត
រណម្ង្ព្តូវម លនវូអតាោនអតាទនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ទងំ្ឡាយ មព្ ោះមហតុម ោះ ស្រទ
ម ោះ ម ា្ ោះថា វាចក ។ 

អមោា  រអីតា មយា ឯណ្ត ទ្តុយិាទ្ហី ិោនអតាទនទ្តុយិាវភិតតជិាមដ ើម្ វុចចត ិ រណម្ង្
ព្តូវម ល (មស្ក អមោា  រអីតាម ោះ) វាចច ំឥត ិវុចចត ិរណម្ង្ព្តូវមោកមៅម ា្ ោះថា វាចចៈ, 

៣៦វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្

-រួង្ដចូជាមព្បង្កនុង្ទ្កឹ ។ 
ព្រោះមថរៈអង្គម ោះ ម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈ ជាអនកម្ាើនវូគុណដព៏្បមស្ើរបំ្ ុត

រណម្ង្ញុងំ្ព្រោះរុទ្ ធស្កស្ ឱ្យរងុ្មរឿង្ ដចូជាមភលើង្រណម្ង្បភំលកឺ នុង្ទ្ទីងំ្រួង្ស្រាកាល ។ 
 បញ្្ចណដលហូរដចូជាទ្កឹមោោះព្ស្ស់្ទនព្រោះអាចារយម ោះ ណដលជាអនកដល់ព្រម្
មោយសុ្តៈរណម្ង្រងុ្មរឿង្ស្រាកាល, វាចចវាចកបករណ៍ឯណ្តគភឺកិាុោនម ា្ ោះថា មតជៈ 
ណដលស្មព្ម្ចមហើយមោយ វន ត-ុបចចយ័ កនុង្អតាទនអស្សតាតិទ្ ធតិ, ោនវស្ាព្ារំច 
មហើយមដ ើម្បីជាមព្គឿង្ចមព្ម្ើននវូបញ្្ច, សូ្ម្ស្ក្ុជនទងំ្ឡាយព្ទ្ព្ទ្ង្ច់ានំវូវាចចវាចក
បករណ៍ម ោះអស់្កាលជានចិច ។ 

យស្ស វណណិ ោចារគុណិម  មម្ អាចរយិស្ស គុណកតិតន ំ រកីារព្បកាស្នវូ    
ព្រោះគុណទនព្រោះអាចារយរបស់្ខ ្ុមំោកជាអនកោនោរយាទ្នងិ្គុណឯណ្ត ណដលព្ាកដ
មហើយ ស្រាតា (ទ្សិ្កសុ្ កនុង្ទ្សិ្ទងំ្ឡាយ)ទងំ្រួង្ ជមល មតលំ (ស្រាតា បតាដ)ំ ឥវ 
ដចូជារមីព្បង្(ណដល្ាយមៅមហើយ)កនុង្ទ្កឹទងំ្អស់្ ។ 

មស្ក មថមរា រពី្រោះមថរៈអង្គម ោះ ញណលង្ាមរា ម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈ វរ-
មស្ដ ឋគុណ្តកមរា ជាអនកព្ទ្ព្ទ្ង្ន់វូព្រោះគុណដព៏្បមស្ើរបំ្ ុត ជនិស្កស្ន ំញុងំ្ព្រោះរុទ្ ធ-
ស្កស្  មជាមតត ិ រណម្ង្ឱ្យរងុ្មរឿង្ ជលំ = អគគជិាលំ ស្រាតា = ស្ទ (មជាមតត)ិ ឥវ 
ដចូជារមីភលើង្រណម្ង្ញុងំ្អណ្តត តមភលើង្ឱ្យភលសឺ្កា ង្កនុង្កាលទងំ្រួង្ ។ 

យ ំវាចចវាចក ំ រវីាចចវាចកបករណ៍ឯណ្ត ភកិាុ  គភឺកិ ាុ បញចវមស្សន ោនឆ្ន ពំ្ា ំ 
វន ត ុ សិ្ទ្ ធ ិមម្ន មោយម ា្ ោះណដលស្មព្ម្ចមហើយមោយ វន ត-ុបចចយ័ អស្សតាមិ្ហ ិក នុង្
អតាទនអស្សតាតិទ្ ធតិ មតមជា ឥត ិ(បទ្ស្កា  ចាកបទ្)ថា “មតមជា” បញ្្ចខរីានាុយ ិ ជា
អនកោនព្បព្កតីព្បព្រឹតតោម្នូវបញ្្ចណដលហូរមចេម្ក សុ្តស្ម្បន នស្ស តស្ស 
(ញណលង្ខា រស្ស មថរស្ស) របស់្ព្រោះមថរៈម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈម ោះណដលជាអនក 
បូរបូិណ៍មោយចមំណោះដងឹ្ កត ំ ម្ាើមហើយ, ស្ក្មវា រសី្ក្ុជនទងំ្ឡាយ ធាមរន ត ុ ចូរ
ព្ទ្ព្ទ្ង្ ់ ត ំ (វាចចវាចកគន ា ំ នវូវាចចវាចកបករណ៍)ម ោះ នចិ ច ំ អស់្កាលជានចិច ញណ-

មយា ស្មទទ  រសី្រទ ឯណ្ត វុចចត ិ= វទ្ត ិរណម្ង្ម ល អតា ំនវូអតា ឥត ិមព្ ោះមហតុម ោះ 
មស្ក (ស្មទទ  រសី្រទ)ម ោះ វាចមកា (ឥត ិវុចចត ិរណម្ង្ព្តូវមោកមៅម ា្ ោះថា) វាចកៈ ។ 
 
[៥៥.]  ឧបស្ោគ  នាិោ ច,  មទ្ ា មត មហាន ត ិអវាចកា; 
  កតតុោទ្វិមុិ្តតោត ,   អញ្វសិ្យមោប ិច ។ 
 ស្រទទងំ្ឡាយ ២ រួកគ ឺឧបស្គគស្រទនងិ្នាិតស្រទ ម ា្ ោះថា អវាចកៈ មវៀរ
ចាកភារជាកោត ជាមដ ើម្្ង្ មព្ ោះជាវស័ិ្យកនុង្អតាដទទ្្ង្ ។ 

មត (ស្ទទ  រសី្រទទងំ្ឡាយ)ម ោះ មទ្ ា ររី ឧបស្ោគ  (ច) គឧឺបស្គគទងំ្ឡាយ
្ង្ នាិោ ច គនឺាិតទងំ្ឡាយ្ង្ អវាចកា មហាន ត ិ ម ា្ ោះថា អវាចក កតតុោទ្-ិ
វមុិ្តតោត  (ច) មព្ ោះរចួ្ុតចាកអតាោនកោត ជាមដ ើម្្ង្ អញ្វសិ្យមោប ិច សូ្ម្បីមព្ ោះ
ជាវស័ិ្យទនសូ្ព្តដទទ្្ង្ ។ 
 
[៥៦.]  វណណិ ោចារគុណិម ,  យស្ស អាចរយិស្ស មម្; 
  ជមល មតលំវ ស្រាតា,  បតាដ ំគុណកតិតន ំ។ 
[៥៧.]  មស្ក មថមរា ញណលង្ខា មរា, វរមស្ដ ឋគុណ្តកមរា; 
  ស្ទ ជលំវ ស្រាតា,  មជាមតត ិជនិស្កស្ន ំ។ 
[៥៨.]  តស្ស សុ្តស្ម្បន នស្ស,  បញ្្ចខរីានាុយ ិ; 
  ស្ទ មតមជាតយស្សតាម្ហ,ិ  សិ្ទ្ ធ មម្ន វន ត ុ ។ 
[៥៩.]  ភកិ ាុ  បញចវមស្សន,  កត ំយ ំវាចចវាចក;ំ 
  ញណវឌឍនកាោ ត,ំ  នចិ ច ំធាមរន ត ុស្ក្មវា ។ 

ការព្បកាស្នវូព្រោះគុណទនព្រោះអាចារយរបស់្ខ ្ុឯំណ្ត ណដលជាអនកោនអាចារៈ
នងិ្ោនគុណណដលបុគគលស្រមស្ើរមហើយ រណម្ង្ព្ាកដ្ាយកនុង្ទ្សិ្ទងំ្ឡាយទងំ្

៣៧ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣៦ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



-រួង្ដចូជាមព្បង្កនុង្ទ្កឹ ។ 
ព្រោះមថរៈអង្គម ោះ ម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈ ជាអនកម្ាើនវូគុណដព៏្បមស្ើរបំ្ ុត

រណម្ង្ញុងំ្ព្រោះរុទ្ ធស្កស្ ឱ្យរងុ្មរឿង្ ដចូជាមភលើង្រណម្ង្បភំលកឺ នុង្ទ្ទីងំ្រួង្ស្រាកាល ។ 
 បញ្្ចណដលហូរដចូជាទ្កឹមោោះព្ស្ស់្ទនព្រោះអាចារយម ោះ ណដលជាអនកដល់ព្រម្
មោយសុ្តៈរណម្ង្រងុ្មរឿង្ស្រាកាល, វាចចវាចកបករណ៍ឯណ្តគភឺកិាុោនម ា្ ោះថា មតជៈ 
ណដលស្មព្ម្ចមហើយមោយ វន ត-ុបចចយ័ កនុង្អតាទនអស្សតាតិទ្ ធតិ, ោនវស្ាព្ារំច 
មហើយមដ ើម្បីជាមព្គឿង្ចមព្ម្ើននវូបញ្្ច, សូ្ម្ស្ក្ុជនទងំ្ឡាយព្ទ្ព្ទ្ង្ច់ានំវូវាចចវាចក
បករណ៍ម ោះអស់្កាលជានចិច ។ 

យស្ស វណណិ ោចារគុណិម  មម្ អាចរយិស្ស គុណកតិតន ំ រកីារព្បកាស្នវូ    
ព្រោះគុណទនព្រោះអាចារយរបស់្ខ ្ុមំោកជាអនកោនោរយាទ្នងិ្គុណឯណ្ត ណដលព្ាកដ
មហើយ ស្រាតា (ទ្សិ្កសុ្ កនុង្ទ្សិ្ទងំ្ឡាយ)ទងំ្រួង្ ជមល មតលំ (ស្រាតា បតាដ)ំ ឥវ 
ដចូជារមីព្បង្(ណដល្ាយមៅមហើយ)កនុង្ទ្កឹទងំ្អស់្ ។ 

មស្ក មថមរា រពី្រោះមថរៈអង្គម ោះ ញណលង្ាមរា ម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈ វរ-
មស្ដ ឋគុណ្តកមរា ជាអនកព្ទ្ព្ទ្ង្ន់វូព្រោះគុណដព៏្បមស្ើរបំ្ ុត ជនិស្កស្ន ំញុងំ្ព្រោះរុទ្ ធ-
ស្កស្  មជាមតត ិ រណម្ង្ឱ្យរងុ្មរឿង្ ជលំ = អគគជិាលំ ស្រាតា = ស្ទ (មជាមតត)ិ ឥវ 
ដចូជារមីភលើង្រណម្ង្ញុងំ្អណ្តត តមភលើង្ឱ្យភលសឺ្កា ង្កនុង្កាលទងំ្រួង្ ។ 

យ ំវាចចវាចក ំ រវីាចចវាចកបករណ៍ឯណ្ត ភកិាុ  គភឺកិ ាុ បញចវមស្សន ោនឆ្ន ពំ្ា ំ 
វន ត ុ សិ្ទ្ ធ ិមម្ន មោយម ា្ ោះណដលស្មព្ម្ចមហើយមោយ វន ត-ុបចចយ័ អស្សតាមិ្ហ ិក នុង្
អតាទនអស្សតាតិទ្ ធតិ មតមជា ឥត ិ(បទ្ស្កា  ចាកបទ្)ថា “មតមជា” បញ្្ចខរីានាុយ ិ ជា
អនកោនព្បព្កតីព្បព្រឹតតោម្នូវបញ្្ចណដលហូរមចេម្ក សុ្តស្ម្បន នស្ស តស្ស 
(ញណលង្ខា រស្ស មថរស្ស) របស់្ព្រោះមថរៈម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈម ោះណដលជាអនក 
បូរបូិណ៍មោយចមំណោះដងឹ្ កត ំ ម្ាើមហើយ, ស្ក្មវា រសី្ក្ុជនទងំ្ឡាយ ធាមរន ត ុ ចូរ
ព្ទ្ព្ទ្ង្ ់ ត ំ (វាចចវាចកគន ា ំ នវូវាចចវាចកបករណ៍)ម ោះ នចិ ច ំ អស់្កាលជានចិច ញណ-

មយា ស្មទទ  រសី្រទ ឯណ្ត វុចចត ិ= វទ្ត ិរណម្ង្ម ល អតា ំនវូអតា ឥត ិមព្ ោះមហតុម ោះ 
មស្ក (ស្មទទ  រសី្រទ)ម ោះ វាចមកា (ឥត ិវុចចត ិរណម្ង្ព្តូវមោកមៅម ា្ ោះថា) វាចកៈ ។ 
 
[៥៥.]  ឧបស្ោគ  នាិោ ច,  មទ្ ា មត មហាន ត ិអវាចកា; 
  កតតុោទ្វិមុិ្តតោត ,   អញ្វសិ្យមោប ិច ។ 
 ស្រទទងំ្ឡាយ ២ រួកគ ឺឧបស្គគស្រទនងិ្នាិតស្រទ ម ា្ ោះថា អវាចកៈ មវៀរ
ចាកភារជាកោត ជាមដ ើម្្ង្ មព្ ោះជាវស័ិ្យកនុង្អតាដទទ្្ង្ ។ 

មត (ស្ទទ  រសី្រទទងំ្ឡាយ)ម ោះ មទ្ ា ររី ឧបស្ោគ  (ច) គឧឺបស្គគទងំ្ឡាយ
្ង្ នាិោ ច គនឺាិតទងំ្ឡាយ្ង្ អវាចកា មហាន ត ិ ម ា្ ោះថា អវាចក កតតុោទ្-ិ
វមុិ្តតោត  (ច) មព្ ោះរចួ្ុតចាកអតាោនកោត ជាមដ ើម្្ង្ អញ្វសិ្យមោប ិច សូ្ម្បីមព្ ោះ
ជាវស័ិ្យទនសូ្ព្តដទទ្្ង្ ។ 
 
[៥៦.]  វណណិ ោចារគុណិម ,  យស្ស អាចរយិស្ស មម្; 
  ជមល មតលំវ ស្រាតា,  បតាដ ំគុណកតិតន ំ។ 
[៥៧.]  មស្ក មថមរា ញណលង្ខា មរា, វរមស្ដ ឋគុណ្តកមរា; 
  ស្ទ ជលំវ ស្រាតា,  មជាមតត ិជនិស្កស្ន ំ។ 
[៥៨.]  តស្ស សុ្តស្ម្បន នស្ស,  បញ្្ចខរីានាុយ ិ; 
  ស្ទ មតមជាតយស្សតាម្ហ,ិ  សិ្ទ្ ធ មម្ន វន ត ុ ។ 
[៥៩.]  ភកិ ាុ  បញចវមស្សន,  កត ំយ ំវាចចវាចក;ំ 
  ញណវឌឍនកាោ ត,ំ  នចិ ច ំធាមរន ត ុស្ក្មវា ។ 

ការព្បកាស្នវូព្រោះគុណទនព្រោះអាចារយរបស់្ខ ្ុឯំណ្ត ណដលជាអនកោនអាចារៈ
នងិ្ោនគុណណដលបុគគលស្រមស្ើរមហើយ រណម្ង្ព្ាកដ្ាយកនុង្ទ្សិ្ទងំ្ឡាយទងំ្

៣៧ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣៧វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



-រួង្ដចូជាមព្បង្កនុង្ទ្កឹ ។ 
ព្រោះមថរៈអង្គម ោះ ម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈ ជាអនកម្ាើនវូគុណដព៏្បមស្ើរបំ្ ុត

រណម្ង្ញុងំ្ព្រោះរុទ្ ធស្កស្ ឱ្យរងុ្មរឿង្ ដចូជាមភលើង្រណម្ង្បភំលកឺ នុង្ទ្ទីងំ្រួង្ស្រាកាល ។ 
 បញ្្ចណដលហូរដចូជាទ្កឹមោោះព្ស្ស់្ទនព្រោះអាចារយម ោះ ណដលជាអនកដល់ព្រម្
មោយសុ្តៈរណម្ង្រងុ្មរឿង្ស្រាកាល, វាចចវាចកបករណ៍ឯណ្តគភឺកិាុោនម ា្ ោះថា មតជៈ 
ណដលស្មព្ម្ចមហើយមោយ វន ត-ុបចចយ័ កនុង្អតាទនអស្សតាតិទ្ ធតិ, ោនវស្ាព្ារំច 
មហើយមដ ើម្បីជាមព្គឿង្ចមព្ម្ើននវូបញ្្ច, សូ្ម្ស្ក្ុជនទងំ្ឡាយព្ទ្ព្ទ្ង្ច់ានំវូវាចចវាចក
បករណ៍ម ោះអស់្កាលជានចិច ។ 

យស្ស វណណិ ោចារគុណិម  មម្ អាចរយិស្ស គុណកតិតន ំ រកីារព្បកាស្នវូ    
ព្រោះគុណទនព្រោះអាចារយរបស់្ខ ្ុមំោកជាអនកោនោរយាទ្នងិ្គុណឯណ្ត ណដលព្ាកដ
មហើយ ស្រាតា (ទ្សិ្កសុ្ កនុង្ទ្សិ្ទងំ្ឡាយ)ទងំ្រួង្ ជមល មតលំ (ស្រាតា បតាដ)ំ ឥវ 
ដចូជារមីព្បង្(ណដល្ាយមៅមហើយ)កនុង្ទ្កឹទងំ្អស់្ ។ 

មស្ក មថមរា រពី្រោះមថរៈអង្គម ោះ ញណលង្ាមរា ម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈ វរ-
មស្ដ ឋគុណ្តកមរា ជាអនកព្ទ្ព្ទ្ង្ន់វូព្រោះគុណដព៏្បមស្ើរបំ្ ុត ជនិស្កស្ន ំញុងំ្ព្រោះរុទ្ ធ-
ស្កស្  មជាមតត ិ រណម្ង្ឱ្យរងុ្មរឿង្ ជលំ = អគគជិាលំ ស្រាតា = ស្ទ (មជាមតត)ិ ឥវ 
ដចូជារមីភលើង្រណម្ង្ញុងំ្អណ្តត តមភលើង្ឱ្យភលសឺ្កា ង្កនុង្កាលទងំ្រួង្ ។ 

យ ំវាចចវាចក ំ រវីាចចវាចកបករណ៍ឯណ្ត ភកិាុ  គភឺកិ ាុ បញចវមស្សន ោនឆ្ន ពំ្ា ំ 
វន ត ុ សិ្ទ្ ធ ិមម្ន មោយម ា្ ោះណដលស្មព្ម្ចមហើយមោយ វន ត-ុបចចយ័ អស្សតាមិ្ហ ិក នុង្
អតាទនអស្សតាតិទ្ ធតិ មតមជា ឥត ិ(បទ្ស្កា  ចាកបទ្)ថា “មតមជា” បញ្្ចខរីានាុយ ិ ជា
អនកោនព្បព្កតីព្បព្រឹតតោម្នូវបញ្្ចណដលហូរមចេម្ក សុ្តស្ម្បន នស្ស តស្ស 
(ញណលង្ខា រស្ស មថរស្ស) របស់្ព្រោះមថរៈម ា្ ោះថា ញណលង្ខា រៈម ោះណដលជាអនក 
បូរបូិណ៍មោយចមំណោះដងឹ្ កត ំ ម្ាើមហើយ, ស្ក្មវា រសី្ក្ុជនទងំ្ឡាយ ធាមរន ត ុ ចូរ
ព្ទ្ព្ទ្ង្ ់ ត ំ (វាចចវាចកគន ា ំ នវូវាចចវាចកបករណ៍)ម ោះ នចិ ច ំ អស់្កាលជានចិច ញណ-

៣៨វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្ ៣៩ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣៨ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



៣៩ វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្៣៩វាច្ចវាចកប្បករណ-បាលិប្្



នាមពទុ្ធបរិសទ័្ចលូប ោះពមុពវាចចវាចកប្បករណ ៍
១. ព្រះមហាវិនយរក្ខតិោ វ៉ន ថាន     ៥០ ដុល្លារ 
២. ឧបាសកិា  ណៃ តេង នងិឧបាសក្ តម៉ង ស ៊ូឃ ួ  ២៥០ ដុល្លារ 
៣. ឧបាសកិា  ធី ព្រុុំ      ១០០ ដុល្លារ 
៤. ឧបាសិកា  តេង សាយតេៀង 
  ម៉៊ូនីកាតេវ ី     ៧០ ដុល្លារ 
  ដានីកា សុី 
៥. ឧបាសិកា ជា វួចល្ង     ៥០ ដុល្លារ 
៦. ឧបាសកិា ឯម ម៉ុន នងិឧបាសក្ ជា តេង  ៥០ ដុល្លារ 
៧. ឧបាសកិា គមិ េ ន ឧបាសិកា េ ៊ិន វុ៉ឺន សាយ នងិ បុព្រ ៥០ ដុល្លារ 
៨. តល្ក្ យឹម សារ៉ន      ៥០ ដុល្លារ 
៩. ឧបាសកិា ឈីវ សុតេមរា     ៥០ ដុល្លារ 
១០. តល្ក្តសេេ៍រិរ (.......)     ១០ ដុល្លារ 
១១. Sophea Bmc នងិសាវាមី (មងគលបុរី)   ១០ មុ៉ឺនតរៀល 

ឧបរថមភតបាះរុមពតដាយ ក្ញ្ញា មាស សុថីា 
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