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បម្រែបរែលួសណំេរពាក្យ «ណោយ» (ភាគ២) 
 ចពំពាោះពាក្យ «ពវេយ៑/ពវេយ» ពៅវម័យមុនអង្គរនិង្អង្គរ បានក្ម្លា យពោយផ្នត់ជែក្ 
[-អម់-] ឬ [-អង់្-] បពង្កើតបានជាពាក្យ «វពំវេយ៑» ឬ «វពង្េយ/វពំង្េយ៑» ជែលតាមការវវិតត
ភាសាជមែរ ពាក្យពនោះអាចកាា យមក្ជាពាក្យ «វពង្េើយ» ប ុជនែពំុព ើញម្លនពៅក្នុង្វចនានុក្ក្ម
ជមែរព ើយ។ ពាក្យ «ពសាេ យ» កាលពបើក្ម្លា យពោយផ្នត់ជែក្ [-អង់្-] បពង្កើតបានជាពាក្យ 
«វពវេ យ» ជែលតាមវចនានុក្ក្មជមែរពនយល់ពាក្យពនោះម្លនន័យថា ពក្គឿង្ពសាយ ក្ពោះ
ពសាោ យ ឬវជំែនបូជាពេវតា។១ ពៅវម័យបុរាែ «វពង្េយ» (វពង្េើយ/វពវេ យ) វពំៅ
ែល់ែវេ យែល់អាេិពេពជាពែើម ែូចជា សាា វពំវយ៑ (K.១៣៧១) = សាា វពវេ យ គឺសាា
វក្ម្លប់ថាេ យក្ពោះ។ ពៅក្នុង្វិលាចារកឹ្ក្បាសាេពែើង្អង្ម្លនបញ្ជា ក់្អពីំក្ពោះវពវេ យែូច
ឃ្លា ថា៖ [...] •ររះសណំរយ៑សបថ្វា យ៑រណកោ ត្ជាយជ្ញ • ណថ្វោ ង៑៤ • នំថ៊ុន៑ • សណនេក្ហាប៑រទិ • រទា 
• ររណលង៑ • ផ៊ុរ ិ• ផ៊ុរា • ធមាយ • ក្ណំៅ • បរមាន • ក្ឞរិ • តិ្លណមាន • (K.៩៩ ពមទ្វេ រខាង្
ពែើង្) ជែលអាចវក្ម្លយជាភាសាជមែរេពំនើបថា៖ [...] ររះសណកា យរបចថំ្ថៃ អងោរសរមាប់
បូជាយជ្ញ៤ណថ្វោ ង នំថ៊ុន សម្េេ ក្ហូប រទិ រទា ររណលង ផ៊ុរ ិផ៊ុរា ធមាយ ក្ណំោរ(?) បរមិាេ 
ទឹក្ណោះណោ ណរបងរក្អូប។២ 

ថ្េីែបតិជតពៅក្នុង្វចនានុក្ក្មជមែរ ពុំម្លនពាក្យ «វពង្េើយ» ក្ែ ី ប ុជនែពយើង្ព ើញម្លន
ពាក្យពនោះពក្បើជាសាា ននាម ជែលជានាម ុមួំយវាិតពៅក្នុង្ក្វុក្ែីជក្ក្ង្ ពមតតពវៀមរាប។ 
មយ ង្ពេៀត រណ្ដែ ប់ជវនឬវជំែនបានបាយវមានំបជង្ែមជាពែើម ជែលពគជវនឱ្យពខាែ ច 
ក៏្ពៅថា បាយវពង្េើយ។៣ រណ្ដែ ប់វជំែនក្នុង្ពិធីវពំោះក្គូរបានិំង្ពលាោ ន ក៏្ពៅថា 
«វពង្េើយ» ផ្ង្ជែរ។ ចជំែក្ឯពក្គឿង្រណ្ដែ ប់វក្ម្លប់បូជាថាេ យក្ពោះបិតរ ពៅក្នុង្កិ្ចចពិធី

 
១វចនានុក្ក្មជមែរ ១៩៦៨: ១៤១២។ 
២វូមអានបជនាម៖ https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/9827 និង្ https://ams.com.kh/khmerciviliz
ation/detail/10051។ 
៣វូមពមើល៖ https://web.facebook.com/watch/?v=269535627269732 និង្ https://web.facebook.com/
watch/?v=420742382024971 ។ 

https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/9827
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/10051
https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/10051
https://web.facebook.com/watch/?v=269535627269732
https://web.facebook.com/watch/?v=420742382024971
https://web.facebook.com/watch/?v=420742382024971
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ចាក់្េឹក្ែូង្ថាេ យក្ពោះបិតរក្នុង្ក្ពោះបរមរាែវងំ្ក៏្ពៅថា ពក្គឿង្វពវេ យ ឬ ពក្គឿង្វពង្េើយ។ 
ណយើងណ ើញថ្វពាក្យ «សណងាើយ» រ៊ុ ំណរបើរោស់សរមាប់ែន៊ុសសរស់ណ ើយ ណរណរបើសរមាប់
រណ្ដេ ប់ម្សនណមោ ច រណ្ដេ ប់ររូ រណ្ដេ ប់ថ្វា យរញិ្ញា េក្ខនធររះែហាក្សរត្ និងរណ្ដេ ប់ថ្វា យ
ណទរតា។  

តាមរយៈការពិនិតយខាង្ពលើពនោះ ពយើង្ព ើញកាន់ជតចាវ់ថា ពាក្យពវៀម «สังเวย» ជា
ពាក្យយក្ពីជមែរបុរាែពៅពក្បើក្បាវ់ ែបតិពាក្យពវៀមពុំម្លនក្ម្លា យពោយផ្នត់ ែូចភាសា
ជមែរព ើយ។ ែូពចនោះ ពុំគួរម្លនមនទិលវង្សយ័ថាពាក្យ «វពង្េើយ» ជែលពុំម្លនពៅក្នុង្
វចនានុក្ក្មជមែរពនាោះ ជាពាក្យពក្បើតាមពវៀមព ើយ ប ុជនែជាពាក្យជែលក្តូវបញ្ចូ លក្នុង្
វចនានុក្ក្មជមែរនាក្ាពក្កាយៗពេៀត។ 

ែូពចនោះ ពយើង្អាចពិនិតយជារួមបានថា ពាក្យ «ពសាយ» ជាពាក្យជែលម្លនពក្បើតាងំ្ពី
វម័យមុនអង្គរ ជែលម្លនវពំែរជា «ពវេយ៑» និង្បនែពក្បើរវូតមក្ែល់វម័យអង្គរ។ 
ពៅវម័យក្ណ្ដែ ល ពាក្យពនោះម្លនបជក្មបក្មួលមក្ជា «ពសាេ យ» វញិ ជែលវពង្កតព ើញ
ម្លនពៅពលើវិលាចារកឹ្។ មក្ែល់ពែើមវ.វ.េី២០ ពាក្យពនោះចាប់ពផ្ែើមនិយមពក្បើជា «ពសាយ» 
បនែិចមែង្ៗ រវូតពវទើរជតជលង្ម្លនអនក្សាគ ល់ពាក្យ «ពសាេ យ» នាពពលបចចុបបនន។ ពាក្យ 
«ពវេយ» បានបពង្កើតពាក្យថ្ែីតាមរយៈផ្នត់ក្ម្លា យជា «វពង្េយ > វពង្េើយ»។ ែូចាន ជែរ 
ពាក្យ «ពសាេ យ» បពង្កើតពាក្យថ្ែីតាមរយៈផ្នត់ក្ម្លា យជា «វពវេ យ»។ ពាក្យ «ពសាេ យ» កាា យ
វូរមក្ជា «ពសាយ» និង្ក្បជវលជាបពង្កើតបានជាពាក្យក្ម្លា យមួយពេៀតគឺ «ពសាោ យ»។ 
ពាក្យ «ពសាោ យ» ពនោះ ក៏្េនំង្ជាអាចជាពាក្យកាា យវូរមក្ពីពាក្យ «វពវេ យ» ផ្ង្ជែរ ែបតិ
ពយើង្វពង្កតព ើញន័យរបវ់ពាក្យ «ពសាោ យ» និង្ «វពវេ យ» ពនោះ ជែលទ្វក់្េង្ាន ពនាោះ 
គឺវពំៅែល់ពក្គឿង្ពសាយ វជំែនវក្ម្លប់បូជាែល់អមនុវស ម្លនពេវតា ពខាែ ច។ល។ 

ពៅក្នុង្អតាបេពនោះ ពុំទ្វន់វិក្ាពលើេនំាក់្េនំង្ពាក្យ «ពវេយ» និង្ពាក្យ «វីុ/ឆី» 
ពៅព ើយពេ ែបតិពាក្យទ្វងំ្ពនោះ ម្លនេនំាក់្េនំង្ាន ជែលគួរជតពលើក្យក្មក្ពិនិតយពមើល
បជនាមពេៀតពៅពពលពក្កាយ៕ 
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ឯក្ោរណោង 
ក្ពំ ម ល់ 

២០១៣. មូលោា នននវង្គមភាសាវេិយ (ពោយពរៀបចថំ្ែីនិង្បង្គង្គប់បជនាម), ផ្ាយ
ពចញពលើក្េី៤,  ភ្នពំពញ។ 

វ ុន ឈុនពតង្ 
២០១៨. “វិលាចារកឹ្មក្ពីភូ្មិថ្ែជក្គ  K.១៣៧១”, ក្នុង្ក្មពុែវុរយិា ពលម៤, 

ពុេធសាវនបែឌិ តយ, ភ្នពំពញ។ 
 

តារាង្វក្មង់្ពាក្យ 

វពំែរពាក្យបុរាែ ក្វង់្ពចញពីវិលាចារកឹ្ 
ពវេយ៑ ពវេយ K.33: 35; K.139: B 17; K.175: S15 & W10; K.194: A10, 

13 & 27; K.211: 5; K.214: B18; K.219: 2; K.230: C3; 

K.235: D4, 64 & 81; K.277: S14 & 15; K.292 (x4); K.324: 

S14; K.327: S15; K.330: S18; K.331: S20; K.342: W18; 

K.350: N3, 5 & 6; K.352: N39 & 43; K.413: A13 & B10; 

K.444: A4 & C13; K.467: 8; K.523: C22 & 26; K.583: B7; 

K.598: B2; K.697: B3, 26 & 27; K.705: 10 & 11; K.817: 

15, 17 & 19; K.868: A3 & B7; K.956: 48; K.1065: 4 & 5 

ពសាេ យ ពសាេ យ K.261: A20, K. 285: 17 & 21; K.301: 8, 18 (x2), 25 & 44; 

K.465: 12 & 15 

ពសាេ យយ IMA 13:29 

ពសាយ K.261: B26, D26, E12 & E15; K.301: 46; K.303 No10: 12 

វពំវេយ៑  

វពំវយ៑ K.99: N26; K.349: 15 

វពង្េយ K.143: A10; K.299: 5; K.315: N12; K.318: N13; K.353: 

S33; K.702: B12; K.1073 

 
 
 

វពំ ង្វម្លា វអនក្ក្វុក្ែីផាត់ អពីំ  «វពង្េើយ» ពោយពលាក្ អាន រវែី
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បញ្ជី រូបភារ 
 

 
គនូំវបវា ញពីបជក្មបក្មួលវពំែរពាក្យ ពសាយ (ពោយ វ ុន ឈុនពតង្) 

 

 
ពាក្យក្វង្់ពចញពីវំពៅផ្ែិតវិលាចារកឹ្  
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បាយវពង្េើយ ភូែិជ្នំាប់ រស៊ុក្ថោោងំ ណេត្តណ ះក្៊ុង (ត្បំន់អាម្រ ៉ែង) (រូបថត្៖ អាន រវែី) 

 
ភូែិជ្នំាប់ រស៊ុក្ថោោងំ ណេត្តណ ះក្៊ុង ពរៀបបាយវពង្េើយ ជវនពខាែ ចសាច់ញាតិ (រូបថ្ត៖ អាន រវែី) 



បម្រែបរែលួសណំេរពាក្យ «ណោយ» (ភាគ២)                        

អត្ថបទណោយ៖ ហ ៊ុន ឈ៊ុនណត្ង 

 

 
រិធីថ្វា យណររឿងសណងាើយពៅមុមក្បាសាេបនាទ យឆ្មែ រ (រូបថ្ត៖ https://web.facebook.com/tatoultompong) 
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