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ក�មុខ 

 ���លី ឬ ��មគធៈ ���ែដលកត�់��ពះធម ៌ �ក�
េ�ប�ន�បេ�របស់�ពះស�� សម�ុទ�ក�ុងរូបរបស់គម�រី�ពះៃ�តបិដក ឬគម�រីរងៗ 
មកដូច� អដ�ក� ដី� �េដម េ��ះេហតុដូេ�� ះ អ�កនឹងសិក��លី�ពះ
ៃ�តបិដក អដ�ក� ដី�។ល។ ��ំច�់ត�វសិក�េវយ�ករណ៍���លីឲ�
យល់ល�ិតល�នសីុ់ជំេ��មុនសិន �រសិក�េវយ�ករណ៍ែបបធម��ៗ 
(េវយ�ករណ៍ទូេ�) េ�មនិ�ន�់គប�់�នែ់ដលនឹង�ចសិក��ពះៃ�តបិដក  
�ន  ែត�ត�វសិក�េវយ�ករណ៍�លីែដល�នក�ុង�ក�មគម�រី «ស�� វេិសស» 
គឺ៖ 
 ១. �ក�មគម�រីេវយ�ករណ៍ គឺគម�រីសែម�ងេ�ល�� ឬេវយ�ករណ៍
�លី ដូច� គម�រីក�� យន, េ�គ��� ន និងសទ�នីតិ�េដម។ 
 ២. �ក�មគម�រីនិឃណ�ុ  គឺគម�រី�បេភទវច�នុ�កម ដូច� គម�រីអភ�ិន
ប�ទីបិ� �េដម។ 
 ៣. �ក�មគម�រីឆន�លក�ណ គឺគម�រីេ�លេ�យេ�ល ឬវធីិ�បពន័�ឆន�/
�����លី ដូច� គម�រីវុេ�� ទយ �េដម។ 
 ៤. �ក�មគម�រីេកដុភ គឺគម�រីសែម�ងកលវធីិែតង�ក� និង�បេ�គ
ឲ�ពីេ�ះ សែម�ងវធីិេ�ប�ក�ែដល��ស�កេ�ស និងអត�រសរបស់�ក� 
និង�បេ�គ ដូច� គម�រីសុេ��ល�� រ។ 
 គម�រីស�� វេិសស�ងំេនះ ��រ�អ�ករច�គម�រី�នចំេណះដឹង
ខ�ស់ជំ�ញក�ុង�ពះៃ�តបិដក     េ��ពីេ�ះេ�ក�នរួបរួម�បមូលេ�ល 
��ែដល�នេ�ក�ុង�ពះៃ�តបិដក មកែតង�េ�ល�� ឬេវយ�ករណ៍ 
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ែដល�គបេល�ពះៃ�តបិដក�ងំអស់។ 
 �លេបកុលបុ�តែដល���� សិក� �នសិក�គម�រីស�� វេិសស
�នជំ�ញេហយ េ�សិក��លី�ពះៃ�តបិដក នឹងមនិ�ន�រសង�យ័ក�ុង
បទ�ពះ�លី នឹង�នែតេសចក�ី�ជះ�� ក�ុង�ពះសទ�ម� ដូច��ចេ់�ក�ុង
ឧទ�នែដលមេីដរ�សេ�យ�� �នពណ៌េផ�ងៗ េ��ះេហតុដូេ�� ះ បុ�
�−�រ�េទបេ�ល� គម�រីស�� វេិសស�គម�រីគូ�រម�ីពះៃ�តបិដក ដូច
សូ�ត ក�� យនេ�ល� «ជិនវចនយុត�ំ ហិ» = សូ�តែដលសែម�ងតេ�េនះ 
សមគួរដល់�ពះត��ស់របស់ជិន�សីប៉ុេ�� ះ។ ខ�ុ ំសង�មឹ� េស�វេ�តូច
មយួក�លេនះនឹងជួយ ឲ�េ�កអ�ក សិក�អដ�ក� ដី� �េដម�យ
�ស�ល�ងមុនេ�ះមនិេ�ចនក�៏នមយួចំនួនផងែដរ ។ ម�៉ងេទ�តខ�ុ ំសូម
ែចក      ចំែនកបុណ�កុសលែដលេកតពី�រ�បឹងែ�បងព��មសរេសរេនះ 
�ងំពីេដមរហូតដល់�នសេ�មច�េស�វេ�េនះេឡង ដល់សព�សត�
�ងំ�យអ�ក�ត�វ�រេ�យបុណ� ។ ឥទំ េម និ�� នេស�វ បច�េ� េ�តុ 
= បុណ�របស់ខ�ុ ំេនះសូមឲ��ន�បច�យ័ៃន�ពះនិ�� នកំុបី�ក�់នេឡយ។ 

ែ�ពក�ក�ច ៃថ��ទិត� ៩េ�ច ែខអស�ុជ ព.ស. ២៥៦៥ 
៣០ ែខតុ� ២០២១ 
ខ�ុ ំ�ពះករុ� ខ�ុ ំ�ទ 
��រ� ហម េ�តិ 
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�រម�ក� 
គម�រី «សំវណ� �ម�� រ»ី ែដលរច�េ�យ �ពះគន���ភវិង� �

គម�រីេវយ�ករណ៍ ែដលេ�លេ�យវធីិអធិប�យរូបសព� និងេសចក�ីក�ុង
អដ�ក� ដី� េ�កអ�កសរេសរ�ន�ងគម�រីសំវណ� �វ�ិរ ែដលរច�
េ�យ�ពះ�ណេត�រ �ពះេថរៈជន�តិភូ� ក�ុងសមយ័�ងំវៈ ៃនពុទ�សត
វត�ទី២២ ឧ�ហរណ៍េ�យេ�ចនែដល��កដក�ុងគម�រីេនះ ��ធកៈ
ែដល�មំកពីអដ�ក� និងដី� េ��ពីេ�ះអ�កសរេសរេ��នអធិប�យ
ក�ួនេវយ�ករណ៍ែដល�កទ់ងេ�នឹង សំវណ� �េ�ះៗ �មមតិែដល�ន
េ�លទុកក�ុង គម�រីក�� យន, បទរូបសិទ�ិ និងេ�គ��� ន�េដម។ េ�យ
យល់េឃញ� គម�រីេនះ�ន�រសំ�នក់�ុង�រែ�បអដ�ក� និងដី��េដម 
ខ�ុ ំ�ពះករុ� ខ�ុ ំ�ទក�៏នសរេសរេចញពីច�ប�់�ៃថទុកស��បសិ់ក�
ខ�ួនឯង និងចងែ់ចករែំលកដល់អ�កសិក��ងំ�យ�ន�ពះសង��េដម 
ម�៉ងេទ�តេ�យ�ន�រចូលរមួពីសប�ុរសជនកស៏េ�មចេ�ះពុម�េឡង
េដម�ទុីកឯក�រសិក���វ��វតេ�។  

ខ�ុ ំ�ពះករុ� ខ�ុ ំ�ទសូមខន�ីអភយ័េ�ស�ល់កំហុសឆ�ង�ងំ�យ 
ែដលេកតេឡងេ�យអេចត� ពីសំ�ក់េវយ�ករណបណ�ិ ត�ំង�យ 
េហយសូមជួយ ែកត�ម�វេ�យ�រអនុេ��ះផងចុះ េដម��ីបេ�ជនដ៍ល់
�ស�របស់េយង�ងំអស់�� ។ 

ែ�ពក�ក�ច ៦េ�ច ែខអស�ុជ ព.ស. ២៥៦៥ 
បរវិត� និងែ�ប ខ�ុ ំ�ពះករុ� ខ�ុ ំ�ទ 

��រ� ហម េ�តិ 
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                            គ�� ទិស��  
គម�រី  សំវណ� �ម�� រ ី
រច�េ�យ គន���ភវិង� 
បរវិត�េ�យ  ��រ� ហម េ�តិ 
កែន�ងេធ�  �ស�កឯកភ� ំេខត��តដំ់បង 
អ�កពិនិត�ែកស�ម�ល �ពះភកិ�ុេ�ភេិ� ែសម ឈុនលី(បណ�ិ ត�� 
 �លី ពី�បេទស�សីល�� ) 
 �ពះភកិ�ុ វរីយបណ�ិ េ� េ� មុនី (�យក�� 
  ពុទ�ិកបឋមសិក�វត��� យដង�ំ �តដំ់បង) 

�ពះភកិ�ុ ចិត�ភេ� គិម រច� (ធ�� �រ� �បេទសញូ
ហ�ុឡីិនដ)៍ 

  �ពះភកិ�ុ �ន ់សុចន� (ឧេទ���រ�) 
  �ពះភកិ�ុសន�ិធេ��  េទព ច�រទិ�ិ (ឧេទ���រ�) 
  េ��គ�ឧេទ���រ� �ង សុ�ព  
 ក��  �ស សីុ� (�� ត�� សក�ុង���លី) 

 េ�ក�គ�ឧេទ���រ� ែកវ មុនី 
រច��កបេ�យ េ�ក�� ស់ � វណ� �   
ទីកែន�ងេ�ះពុម� �តដំ់បង, �ពះ���ច�កកម�ុ� 
េ�ះពុម�េលកទី១ ចំនួន ១០០០ក�ល 
ឧបត�ម�ថវ�ិេ�ះពុម� េ�យបរស័ិទក�ុង និង េ���បេទស 
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�តិ� 
សវំណ��ម�� រ ី

ល.រ                             ទំពរ័ 

ក�មុខ.....                                                                         ក-ត  
បទ�ងំ និង បទែក       ១ 
សំវណ� � ៣�បេភទ       ២          
បទសំវណ� �       ២ 
អត�សំវណ� �                   ២ 
បទត�សំវណ� �       ៣ 
 បទសំវណ� � ១៣�បេភទ       ៤ 

១. សន�ិបទសំវណ� �       ៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �វ�� ិទំ       ៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �� យំ       ៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឥេត�េក       ៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� សេចតំ  ៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អស�វន�យ       ៦ 
នយ័របស់សន�ិ       ៦ 
សន�ិ ៧�បេភទ       ៧ 

២. �មបទសំវណ� �       ៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ម�       ៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� នំ       ៩ 
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ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� េ�      ១០ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� េម                     ១០ 

�មបទសំវណ� � (នយ័ម�៉ងេទ�ត)       ១០ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� េម      ១១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� វុត�ំ ភគវ�  ១១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អស�     ១២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� េតន     ១២ 
នយ័របស់�ម     ១២ 
�បេភទរបស់�ម ១៣ 
�ម ២�បេភទ ១៣ 
�ម ៣�បេភទ ១៣ 
�ម ៤�បេភទ ១៤ 
�ម ៨�បេភទ ១៤ 
 ៣.ឧបសគ�បទសំវណ� � ១៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� បដិ (បដិបេ�� ) ១៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ប (បជហថ) ១៥ 
ឧបសគ� និងនិ�ត�ត�់បទ ១៥ 
នយ័របស់ឧបសគ� ១៦ 
�បេភទរបស់ឧបសគ� ១៧ 
ចំនួនឧបសគ� ១៧ 
 ៤.និ�តបទសំវណ� � ១៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឯវ ំ ១៨ 
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ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឥតិ ១៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� េសយ�ថិទំ ១៩ 
េសយ�ថិទំ, េសយ�ថីទំ ១៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� យទិទំ ២០ 
នយ័របស់និ�ត ២០
 ៥. �រកបទសំវណ� � ២២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� យស� ២២ 
នយ័/�បេភទរបស់�រកៈ ២២ 
 ៦. ស�សបទសំវណ� � ២៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ចតុសច�ំ ២៥      
នយ័របស់ស�ស ២៥ 
ស�ស ៦�បេភទ ២៦ 
 ៧. តទ�ិតបទសំវណ� � ២៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� េសដ�ំ ២៨ 
�ក�ែដល�ច�� ស់� ស ២៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� សព���ុ � ២៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� រជ�ំ ២៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� កនិេ�, កនិេ��  ២៩ 
នយ័របស់តទ�ិត ៣០ 
តទ�ិត ៣�បេភទ ៣០ 
 ៨. �មវភិត�ិសំវណ� � ៣១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អនុស�រេ� ៣១ 
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ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� តេ�និ�នំ ៣១ 
�មវភិត�ិសំវណ� � (នយ័ម�៉ងេទ�ត ៣២ 

ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� បុរេិ� ៣២ 
នយ័របស់វភិត�ិ�ម ៣៣ 
វភិត�ិ ៧�បេភទ ៣៣ 

៩. �ខ�តវភិត�ិសំវណ� � ៣៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឧេច��� ម ិ ៣៤ 
�ខ�តវភិត�ិសំវណ� � (នយ័ម�៉ងេទ�ត) ៣៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �មន�យតំ ៣៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� សមនុយុ��ន�ំ  ៣៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� មន�េ��  ៣៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ករសិ� ំ ៣៦ 
នយ័របស់�ខ�ត ៣៦ 
វភិត�ិ�ខ�ត ៨ពួក ៣៨ 
 ១០. �ខ�ត�តុសំវណ� � ៤០ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �ហតិ ៤១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ទេជ� ៤១ 
�តុ ៣�បេភទ ៤២ 
 ១១. កិតក�តុសំវណ� � ៤៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �តេ� ៤៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឌំសិេ� ៤៤ 
នយ័របស់កិតកៈ ៤៤ 
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 ១២. តទ�ិតបច�យសំវណ� � ៤៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �បិេ� ៤៥ 
 ១៣. កិតកបច�យសំវណ� � ៤៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �ចិណ�ំ  ៤៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អទ��  ៤៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ផុស� ៤៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អភ�ិ�  ៤៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អវលម� ៤៧ 
កិតកៈ ២�បេភទ ៤៧ 
កិតកៈ ៣�បេភទ ៤៨ 
 បទសំវណ� �េ�ចន�បេភទក�ុងបទ�ងំែតមយួ ៤៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឯវ�ហ ៤៩ 
       អត�សំវណ� �  
 អត�សំវណ� � ១២�បេភទ ៤៩ 

១. �មបទត�សំវណ� � ៥០ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� បរ�ិេយន ៥១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េទវ ំ ៥១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ធេ��  ៥១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អេ��  ៥២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អណុមេត�សុ ៥២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� សុេ� ៥៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� សម�� គេ� ៥៣ 
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ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េ� ៥៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េត ៥៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ឯតំ ៥៤ 
អត�ពិេសសរបស់ ឯតសព� ៥៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អ��ត� ៥៥ 
 ២. ឧបសគ�បទត�សំវណ� � ៥៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អភ ិ(អភកិ�ន�ត�) ៥៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អភ ិ ៥៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អធិ ៥៦ 
ឧបសគ�/ឧបសគ�មត� ៥៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� វ ិ(វបិ�សេ�� ) ៥៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អតិ (អតិវ�ិេ�) ៥៧ 
 ៣. និ�តបទត�សំវណ� � ៥៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ខលុ ៥៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េតន ហិ ៥៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អលំ ៥៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េ� បន ៥៨ 
និ�ត/និ�តមត� ៥៩ 
 ៤. �រកបទត�សំវណ� � ៥៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� បុព�ំ ៥៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អសរូ� ៦០ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េយន ៦០ 
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 ៥. ស�សបទត�សំវណ� � ៦១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ប�� ភត�ំ ៦១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េ��បេ��  ៦១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� សុេខធិេ� ៦២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អវនិិ�តធេ��  ៦២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� សេទវកំ ៦២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ��រេ��រសម�េ��  ៦៣ 
 ៦. តទ�ិតបទត�សំវណ� � ៦៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េវនយិេ�           ៦៤
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� �វត�ិយំ ៦៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អ�ថបិណ�ិ កស� ៦៥ 
តទ�ិត�សព�វចិិ�ត ៦៦ 
 ៧. �មវភិត�ត�សំវណ� � ៦៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� សហ��  ៦៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ម�ភូ�នំ ៦៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� យុទ�ស� ៦៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ស�បត�ិ� ៦៨ 
វភិត�ិវបិ�� ស ៦៩ 
វបិ�� សនយ័ ៦ ៦៩ 
 ៨. �ខ�តវភិត�ត�សំណ� � ៧១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ស�� វសិ� ំ ៧១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អវណ�ឹ សុ ៧២ 
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ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អនុស�រសិ�តិ ៧២ 
�លរបស់វភិត�ិ�ខ�ត ៧៣ 

៩. �ខ�ត�ត�ត�សំវណ� � ៧៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� បេវេទតិ ៧៤ 
វទិ�តុ�នអត�១០�៉ង ៧៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ហ�យន�ិ ៧៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អេវ �យ� ៧៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� បរ�ិបុ�ម ិ ៧៥ 
េសចក�ីពិ�� ររបស់�តុ ៧៥ 
 ១០. កិតក�ត�ត�សំវណ� � ៧៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� �នេ��  ៧៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ខំុេសេ��  ៧៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� វេម�េ��  ៧៨ 
 ១១. តទ�ិតបច�យត�សំវណ� � ៧៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� មេ�មេ� ៧៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� �តុម�ភូតិេ� ៧៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� េ�មុទិ� ៧៩ 
 ១២. កិតកបច�យត�សំវណ� � ៧៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� គេត ៨០ 
�ធនៈរបស់ តបច�យ័ ៨០ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� អនុធម��រេិ� ៨០ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ីរបស់បទ� ភុ�� វ ឹ ៨១ 
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វកិរណបច�យ័, េ�តកបច�យ័, �ចកបច�យ័          ៨១ 
 អត�សំវណ� �េ�ចន�បេភទក�ុងបទ�ងំែតមយួ          ៨៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ម�ភូម�ិេ�          ៨៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឧ�� របស�វកេម�          ៨៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឯកំ សមយំ          ៨៤ 
 បទត�សំវណ� �          ៨៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យ�ងំបទនិងអត�របស់បទ� អភវិន�ិយ  ៨៤ 

បកិណ� កសំវណ� �          ៨៦ 
បកិណ� កសំវណ� � ៨�បេភទ          ៨៦ 
១. បកត�ត�សំវណ� �          ៨៧ 

ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� បរ�ិេយន          ៨៧ 
នយ័របស់បកតិ          ៨៧ 
នយ័របស់�តុ          ៨៨ 

២. បច�យត�សំវណ� �          ៨៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� សហ��  ៨៩                    
នយ័របស់បច�យ័          ៩០ 

៣. អភ�ិនត�សំវណ� �          ៩២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� េជតវេន          ៩៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� បូជេនយ�នំ         ៩៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ��         ៩៤ 
នយ័និង�បេភទរបស់វគិ�ហៈ         ៩៤ 
បទែដលចងវគិ�ហៈមនិ�ន ៦�៉ង         ៩៥ 
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៤. អភេិធយ�ត�សំវណ� � ៩៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ��         ៩៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �� (នយ័ម�៉ងេទ�ត) ៩៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ពុ�� នំ         ៩៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� មជ��ិ បដិប� ៩៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ធម�មយំ ��ទំ ៩៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អន��េ� ៩៨ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� វ�ិ�          ៩៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ��េ� ៩៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អនេ� ៩៩ 
សព� ៥�បេភទ         ១០០ 

៥. េវវចនសំវណ� �         ១០២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� បច�េ�         ១០២ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� តិតិ��          ១០៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អចិន�យុំ         ១០៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ភយទស�វ ី         ១០៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �តុ�សិនិ�         ១០៤ 

៦. �វត�សំវណ� �         ១០៤ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឯវ ំវតិេក�ថ         ១០៥ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ឯវ ំមនសិកេ�ថ         ១០៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� និព�ុេត         ១០៦ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� សុេខន�ិ         ១០៦ 
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៧. នីតត�សំវណ� �         ១០៧ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� ពហូ         ១០៨ 

៨. េនយ�ត�សំវណ� �         ១០៩ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ី� សេព� តសន�ិ         ១១១ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យេសចក�ី� សេព�សំ ជីវតំិ បិយំ         ១១១ 
សព�សព� ២�បេភទ         ១១២ 
◌ាសំវណ� �ផ� ំ         ១១៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� �គរ��          ១១៣ 
ឧ�ហរណ៍�រអធិប�យបទ� អភកិ�មថ         ១១៣ 
សំវណ� �នយ         ១១៤ 

សំវណ� �នយ ៣�បេភទ         ១១៤ 
១. ឧល�ិង�នយ         ១១៥ 
២. វុត�ិនយ         ១២២ 

វុត�ិនយ �មយួ�មសព�         ១២៧ 
វុត�ិនយ �មយួេហតុសព�         ១២៨ 
វុត�ិនយ �មយួបទអធិប�យ         ១២៩ 
៣.សម�ន�នយ         ១៣០ 
សម�ន�នយ ៣�នៈ         ១៣១ 
ប�� ីេ�� ះអ�កចូលរមួេ�ះពុម�         ១៣៦ 
េស�វេ�ែដល�នសរេសរេហយ         ១៣៩ 

ណ
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សវំណ្ណនាមញ្ជ រ ី
rs 

នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុទ្ធស្ស 
សូ្ម្នម្ស្កា រព្រះដោ៏នព្រះភាគ ព្ទ្ងឆ់្ងា យចាកកិមេស្ 
              ព្ោស់្ដឹងមោយព្រពរ ព្រះអងគម ះ 

7 
រទ្ោាំង និង រទ្កក 

 រទ្ោាំង  គឺរូរស្រទកដេបានទ្ទួ្េការអធិរាយ។ 
        រទ្កក  គឺរូរស្រទកដេមធវើ ទី្អធិរាយ។ 
           រទ្ោាំង  មៅថា វវិរយិៈ ឬស្ាំវមណេ តរវៈ (ពាកយកដេមោកយក-   
ម្កអធិរាយ) ចាំកណករទ្កក ឬពាកយអធិរាយមៅថា វវិរណៈ ឬមៅថា    
ស្ាំវណេ   (ពាកយកដេជាមព្គឿងអធិរាយ) គម្ពរីរទ្វចិារគណឋិ  មពាេថា៖ 
 រទ្ោាំង គឺពាកយកដេោនេកខណៈជាឧមទ្ទស្, ោតិកា, ស្មងខរ, 
វមិស្ស្យៈ (ពាកយកដេព្តូវអធិរាយ), និទ្មស្សតរវៈ   (ពាកយកដេព្តូវស្កម្ែង) 
និង វធិិ (ពាកយកដេព្តូវស្កម្ែងមុ្ន) ។ 
 រទ្កក គឺពាកយកដេមោកអធិរាយោនេកខណៈដូចមនះគឺ និមទ្ទស្ 
(ពាកយស្កម្ែង), រទ្ភាជនី (ពាកយអធិរាយរូរស្រទ), វោិា រ (ពាកយអធិរាយ
មស្ចកែី), វមិស្ស្នៈ (ពាកយចងអុេចាំមពាះ) និទ្ស្ស ការៈ (ពាកយស្កម្ែង−    
មស្ចកែី) និង អនុវាទ្ៈ (ពាកយខាងចុង)។ 

អដឋកថា,  ដីកា  មោយមព្ចើនពៃរូរស្រទ, មស្ចកែី  ឬទាំងរូរស្រទ  និង 
មស្ចកែីកដេរិបាកយេ់ ដូមចាន ះការអធិរាយកនុងអដឋកថា, ដីកា មទ្ើរោន៣ 
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យ៉ា ងគឺ៖  
១. រទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរូរស្រទ 
២. អតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រូរស្រទ 
៣. រទ្តាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរូរស្រទ និងមស្ចកែី 

6 
រទ្ស្ាំវណេ   

ឧទហរណ ៈ យវញ្ច ិទ្នែិ យវ ច ឥទ្ាំ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
ពាកយថា យវញ្ច ិទ្ាំ កាតរ់ទ្ថា យវ ច និង ឥទ្ាំ ។ 
កនុងឧទហរណ យ៉ា ងមនះ ពាកយថា យវញ្ច ិទ្ាំ ស្មព្ម្ចម្ករី យវ ច 

និង ឥទ្ាំ ចុះនិគគហិតអាគម្ និងផ្លា ស់្និគគហិតជា ញ៑ ការអធិរាយរូរស្រទកនុង
េកខណៈដូចមនះមៅថា រទ្ស្ាំវណេ  ។ 

ននែិ តាំ។ ពាកយថា នាំ មស្ចកែីថា នូវ (រុគគេ) ម ះ។ (បាចិតាទិ្.) 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា តាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ន អកសរររស់្

ពាកយថា នាំ កនុងទី្មនះផ្លា ស់្ម្ករី ត-ស្រវ ម្ ទាំងមនះមព្ពាះោម្មោេ
មវយាករណ  មោកអធិរាយថា ន អកសរកនុងពាកយថា នាំ, មន, មនន, មនហិ  
ជាមដើម្ ជារូរកដេផ្លា ស់្ម្ករី តស្រវ ម្ ការអធិរាយរូរស្រទកនុងេកខ
ណៈ យ៉ា ងមនះ មៅថា រទ្ស្ាំវណេ  ។ 

អតាស្ាំវណេ   
ឧទហរណ ដូចជា៖ ររយិមយ តិ ការមណន។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
ពាកយថា ររយិមយន ោនមស្ចកែីថា មោយមហតុ។ 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ការមណន ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ររយិយ 
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កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា មហតុ មនះមព្ពាះ ររយិយស្រទ ោនអតា៦យ៉ា ងគឺ 
មហតុ, មទ្ស្ , វារ, ពាកយមវវចនៈ, ព្រមភទ្ និង ឱកាស្ (អភធិានរបទី្រិកា   
ោថា ៨៣៧) មោកបានផ្លា ស់្ពាកយ ម្ថា ររយិយ ជា ការណ ស្កម្ែងថា
មោកពៃ ឬអធិរាយមស្ចកែីររស់្ពាកយ ម្ម ះ គឺពាកយថា ររយិយ ការ
អធិរាយមស្ចកែីកនុងេកខណៈយ៉ា ងមនះមៅថា អតាស្ាំវណេ  ។ 

រុរាណាចារយភូោបានកណ ាំវធីិស្មងាតការពៃមនះទុ្កម្កថា ផ្លា ស់្តួ
ណា ពៃតួម ះ បានមស្ចកែីថា មរើមោកផ្លា ស់្វភិតែិកព៏ៃមស្ចកែីររស់្វភិតែិ
ម ះ មរើផ្លា ស់្ធាតុ ឬរចចយ័ កព៏ៃមស្ចកែីររស់្ធាតុ ឬរចចយ័ម ះជាមដើម្។ 
 ឧទហរណ ទី្២ មស្ក ឥម្ាំ មោកនែិ មស្ក ភគវា ឥម្ាំ មោកាំ។  
ពាកយថា មស្ក ឥម្ាំ មោកាំ ោនមស្ចកែីថា ព្រះោនព្រះភាគអងគម ះ (ព្ទ្ងម់ធវើ
ឲ្យចាស់្មហើយ) នូវមោកមនះ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ភគវា រាំណងដេ់ មស្ក កនុងទី្មនះ    
ស្ាំមៅយកព្រះោនព្រះភាគ មនះមព្ពាះពាកយថា មស្ក ជាស្រវ ម្កដេ     
មព្រើជាំនួស្ ម្ទូ្មៅ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្កនុងេកខណៈយ៉ា ងមនះ   
មៅថា អតាស្ាំវណេ  ។ 

រទ្តាស្ាំវណេ   
 ឧទហរណ ទី្១  ននែិ តាំ ឧរជាយាំ ។ (បាចិតាទិ្មយជ ) 
         ពាកយថា នាំ ោនមស្ចកែីថា នូវឧរជាយ ម ះ។ 

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា តាំ រាំណងដេ់ពាកយថា ន អកសរររស់្
ពាកយថា នាំ កនុងទី្មនះផ្លា ស់្ម្ករី ត ស្រវ ម្ ចាំកណកពាកយថា ឧរជាយាំ 
រាំណងដេ់ពាកយថា  នាំ  ស្ាំមៅដេ់ ឧរជាយ  ទាំងមនះមព្ពាះពាកយថា នាំ ជា
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ស្រវ ម្កដេមព្រើជាំនួស្ ម្ទូ្មៅ ការអធិរាយរូរស្រទ និងមស្ចកែីកនុង
េកខណៈយ៉ា ងមនះមៅថា រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. តិមោកម្ហិតនែិ តិមោមកន រូជិតាំ។  

ពាកយថា តិមោកម្ហិតាំ ោនមស្ចកែីថា កដេមោក៣រូជាមហើយ។ 
(នាស្ៈ អធិរាយគ ា រម្ភោថា) 

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា តិមោមកន រូជិតាំ រាំណងដេ់ពាកយថា 
តិមោកម្ហិតាំ កនុងទី្មនះ វគិគហៈជាតតិយតរបុរសិ្ស្ោស្ថា តិមោមកន    
ម្ហិតាំ តិមោកម្ហិតាំ និងពាកយថា ម្ហិតាំ ោនមស្ចកែីថា រូជាមហើយ ការ
អធិរាយរូរស្រទ និងមស្ចកែីកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

6 
រទ្ស្ាំវណេ   ១៣ 

រទ្ស្ាំវណេ   ោន១៣ព្រមភទ្គឺ៖ 
១.    ស្នធិរទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ស្នធិ 
២.    ម្រទ្ស្ាំវណេ    គឺការអធិរាយរទ្ ម្ 
៣.   ឧរស្គគរទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ឧរស្គគ 
៤.    និបាតរទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្និបាត 
៥.   ការករទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ការកៈ 
៦.    ស្ោស្រទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ស្ោស្ 
៧.    តទ្ធិតរទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្តទ្ធិត 
៨.     ម្វភិតែិស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្វភិតែិ ម្ 
៩.    អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយវភិតែិអាៃាត 
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១០. អាៃាតធាតុស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយធាតុកនុងអាៃាត 
១១. កិតកធាតុស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយធាតុកនុងកិតកៈ 
១២. តទ្ធិតរចចយស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរចចយ័តទ្ធិត 
១៣. កិតករចចយស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរចចយ័កិតកៈ 

 កនុងរទ្ស្ាំវណេ   ១៣ព្រមភទ្មនះ ស្ាំវណេ   ៧ព្រមភទ្ខាងមដើម្ 
អធិរាយរូរស្រទព្រម្ទាំងពាកយ ចាំកណកឯស្ាំវណេ   ៦ព្រមភទ្ខាងចុង 
អធិរាយអងគព្រករកនុងរូរស្រទមពាេ គឺវភិតែិនិងរចចយ័ជាមដើម្។ 

6 
១. ស្នធិរទ្ស្ាំវណេ   

 ស្នធិរទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ស្នធិមោយការកាតរ់ទ្ កនុង
កកនាងៃាះមោកមៅស្ាំវណេ  មនះថា រទ្មចេទ្ស្ាំវណេ   (ការអធិរាយវធីិ
កាតរ់ទ្) ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. យវញ្ច ិទ្នែិ យវ ច ឥទ្ាំ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា យវញ្ច ិទ្ាំ កាតរ់ទ្ជា យវ ច និង ឥទ្ាំ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា យវញ្ច ិទ្ាំ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី យវ ច និង 
ឥទ្ាំ ចុះនិគគហិតអាគម្ និង ផ្លា ស់្និគគហិតជា ញ៑ ការអធិរាយរទ្ស្នធិកនុង
េកខណៈដូចមនះមៅថា ស្នធិរទ្ស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ  ២.  យវ យនែិ មយ អយាំ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា យវ យាំ កាតរ់ទ្ជា មយ និង អយាំ។ 

ឧទហរណ ទី្ ៣.  ឥមតាមកតិ ឥតាាំ ឯមក។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា ឥមតាមក កាតរ់ទ្ជា ឥតាាំ និង ឯមក។ 



6 

 

ឧទហរណ  ៤.  ស្មចតនែិ ស្មច ឯតាំ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា ស្មចតាំ កាតរ់ទ្ជា ស្មច និង ឯតាំ។ 

ឧទហរណ  ៥. អស្សវនោតិ អស្សវនោយ។ (ស្ករតារកាសិ្នី) 
ពាកយថា អស្សវនោ ោនមស្ចកែីថា មព្ពាះការម្និបានស្កែ រ។់ កនុង

ឧទហរណ មនះ ពាកយថា អស្សវនោ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី អស្សវនោយ េុរ 
យ-អកសរ ដូចពាកយថា រដិស្ង្ខខ  (រដិស្ង្ខខ យ) មយនិមស្ក (រិចារណាមហើយ
មោយរញ្ញា ) ការអធិរាយរទ្ស្នធិកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា ស្នធិរទ្ស្ាំ-
វណេ  ។ 
 កនុងពាកយថា អស្សវនោ ធម្ាស្ស ររហិាយនែិ = រកម្ងស្ករសូ្នយចាក
ព្រះធម្ ៌ មព្ពាះការម្និបានស្កែ រ។់ ពាកយថា អស្សវនោ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី 
អស្សវនោស្រទ+ស្កា វភិតែិ, ផ្លា ស់្ ស្កា  ជា អាយ និង េុរ យ អកសរមព្ពាះ     
រយញ្ជនៈខាងចុងគឺ ធ អកសរ កនុងពាកយថា ធម្ាស្ស។ 
 ស្នធិព្រមភទ្មនះ  មៅថា វណេ ស្នធិ  គឺការតអកសរកដេេុរ ឬ ផ្លា ស់្ 
អកសររទ្ខាងមដើម្មោយម្និតជាម្យួរទ្ខាងចុងមទ្ ដូចជា ស្កហុ ទ្ស្សនាំ    
(ការម ើញជាការព្រពរ) ផ្លា ស់្ម្ករីពាកយថា ស្កធុ ទ្ស្សនាំ, ស្ សី្េវា (ភកិខុ
ម ះជាអនកោនសី្េ) ផ្លា ស់្ម្ករីពាកយថា មស្ក សី្េវា។ 
 ស្នធិកដេតរទ្រីររទ្ឲ្យជារទ្ម្ួយមៅថារទ្ស្នធិ គឺការតរទ្   
ដូចជា តព្ោយាំ = តព្ត+អយាំ (ស្ទ្ទនីតិ សុ្តែោោ សូ្ព្ត២៧) 

នយ័ររស់្ស្នធ ិ
ស្នធិ   គឺជាការតរទ្ តអកខរោាំងកតរីរីររទ្ម ើងមៅឲ្យជារោ់ន ោម្ 

កបួនមវយាករណ បាេី និងស្ាំស្រស្ាឹត ដូចជា វចន+អនុព្កម្ = វច នុព្កម្ 
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រាជ+ឧរតាម្ភ = រាជូរតាម្ភ ។ 
 គម្ពរីស្ទ្ទនីតិ (សុ្តែោោ សូ្ព្ត៣០) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា ស្នធិយនែិ 
ឯតា រទនិ អកខរានិ ចាតិ ស្នធិ, ស្ាំហិតរទ្ាំ = រទ្និងអកសរកដេព្តូវត កនុង
រទ្មនះ មព្ពាះមហតុម ះ រទ្ម ះម ា្ ះថា ស្នធិ បានដេ់រទ្កដេព្តូវត។ 
 ការតរទ្រីររទ្ឲ្យជារទ្ម្យួ 
 ឧទហរណ  តព្ោយាំ = តព្ត+អយាំ 
 ការតពាកយ២រទ្ឲ្យជាពាកយម្យួរទ្ 
 ឧទហរណ  មោកគគរុគគមោ = មោក+អគគរុគគមោ 
 កាំណតស់្ោគ េ់ ៖    ការកញកស្នធិដូចមពាេមនះោនមស្ចកែីស្ាំខាន ់
ណាស់្មព្ពាះថាកញកៃុស្   កនឹ៏ងមធវើឲ្យយេ់មស្ចកែីៃុស្បានកដរ   ជាដាំរូង 
អនកអានគរបកីញកស្នធិជាមុ្នសិ្ន   មហើយោាំងរូរវគិគហៈស្ោស្,  តទ្ធិត  ឬ 
កិតកៈ ោម្ឋានៈមទ្ើរដឹងមស្ចកែីបានព្តឹម្ព្តូវ។ 
 រឋម្ាំ កមរ រទ្មចេទ្ាំ  ស្ោស្កទឹ្ តមោ កមរ 
 ស្ោស្កមទ កមត រចាេ   អតាាំ និយាថ រណឌិ មោ។ 
 រណឌិ តគរបមីធវើការកាតរ់ទ្ជាមុ្ន រ ទ រម់្កគរបមីធវើវមិព្ោះស្ោស្
ជាមដើម្ កាេមរើមធវើវមិព្ោះស្ោស្ជាមដើម្មហើយ រណឌិ តគរបដឹីងមស្ចកែីជា
ខាងមព្កាយ។ 

ស្នធិ ៧ព្រមភទ្ 
(ោម្ម្តិររស់្គម្ពរីកចាច យនៈ) 

១. មោរស្នធិ   គឺតមោយការេុរដូចជា ៖  
មោកគគរុគគមោ  = មោក+អគគរុគគមោ (េុរ អ កនុង មោក) 
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២. អាមទ្ស្ស្នធិ    គឺតមោយការផ្លា ស់្  គឺផ្លា ស់្ព្ស្ៈជារយញ្ជនៈ   ឬ 
ផ្លា ស់្រយញ្ជនៈជារយញ្ជនៈ ដូចជា ៖  

ម្ាយាំ = មម្+ អយាំ (ឯ→យ) 
រមយយស្  = ររ+ិឯស្  (រ→យ)៑ 
៣. អាគម្ស្នធិ  គឺតមោយការចុះអាគម្  ដូចជា ៖ 
រុថមគវ  = រុថ+ឯវ (ចុះ គ ៑អាគម្) 
៤. វកិារស្នធិ គឺតមោយវកិារគឺផ្លា ស់្ព្ស្ៈឲ្យករាកចាករូរមដើម្ ឬផ្លា ស់្ 

រយញ្ជនៈជារយញ្ជនៈ ដូចជា ៖ រនធុមស្សវ = រនធុស្ស+ឥវ (ឥ→ឯ) 
ស្កធុ      = ស្កហុ (ធ→ហ) 
៥. រកតិស្នធិ     គឺតមោយទុ្កឲ្យមៅដូចមដើម្មោយម្ិនមធវើវធីិណា 

ម្យួម ើយ ដូចជា ៖ ភាស្តិ វា កមរាតិ វា។ 
៦. ទី្ ស្នធិ      គឺតមោយទី្ ៈព្ស្ៈដូចជា ៖ 
មុ្នី ចមរ = មុ្និ+ចមរ (ឥ→ឦ) 
៧. រស្សស្នធិ   គឺតមោយការរស្សៈព្ស្ៈដូចជា ៖  
មភាវាទិ្   ម្  = មភាវាទី្+ ម្ (ឦ→ឥ)  
កនុងគម្ពរីកចាច យនសុ្តែតា អធិរាយសូ្ព្ត៥១ បានចងមស្ចកែីខាង

មដើម្មនះជាោថាមដើម្បឲី្យង្ខយចាាំថា៖ 
មោបាមទ្មស្ក ច អាគមោ វកិាមរា រកតីតិ ច  
ទី្មោ រមស្ោតិ ស្មតែមត ស្នធិមភទ វជិានិយ។ 
រណឌិ តគរបពី្ជារព្រមភទ្ររស់្ស្នធិ ៧យ៉ា ងមនះគឺ៖ មោរស្នធិ, 

 អាមទ្ស្ស្នធិ, អាគម្ស្នធិ, វកិារស្នធិ, រកតិស្នធិ, ទី្ ស្នធិ, និងរស្សស្នធ។ិ 
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២.  ម្រទ្ស្ាំវណេ   
 ម្រទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ ម្មោយការរញ្ញជ ករី់ការ

ផ្លា ស់្ររស់្រទ្ ម្កដេចុះវភិតែិមហើយ ការផ្លា ស់្រទ្ ម្មនះ ជាការផ្លា ស់្
ស្រទទាំងមូ្េកោ៏នដូចជាផ្លា ស់្ ម្ហនែ→ម្ហា ឬផ្លា ស់្ព្ស្ៈជាព្ស្ៈកោ៏ន 
ដូចជាផ្លា ស់្ អ→ឯ កនុងពាកយថា រុរមិស្ហិ, រុរមិស្សុ្។  

ឧទហរណ    ម្ហាតិ ម្ហតី។ 
ស្ោមស្ វយិ ហិ វាមកយរិ ម្ហនែស្ទ្ទស្ស ម្ហាមទ្មស្ក។ 
ពាកយថា ម្ហា ោនមស្ចកែីថា មព្ចើន កម្នរិត ផ្លា ស់្ ម្ហនែស្រទ ជា 

ម្ហា សូ្ម្បកីនុងពាកយ (កដេម្និកម្នជាស្ោស្បាន) ដូចកនុងស្ោស្។ 
(សី្េកខនធវគគដីកាថាី) 

ឧទហរណ មនះ ពាកយថា ម្ហតី ។ ស្ោមស្ វយិ... ម្ហាមទ្មស្ក 
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ម្ហា កនុងទី្មនះ ផ្លា ស់្ម្ករី ម្ហនែស្រទ ដូចពាកយថា 
ម្ហារុរមិស្ក (រុរស្ព្រមស្ើរ) ការអធិរាយរទ្ ម្កនុងេកខណៈយ៉ា ងមនះ
មៅថា  ម្រទ្ស្ាំវណេ  ។ 

សូ្ម្បសី្រវ ម្ករ៏ារចូ់េកនុងរទ្ ម្ ការផ្លា ស់្ររស់្ស្រវ ម្មទ្ើរ
ចាតថ់ាជា  ម្រទ្ស្ាំវណេ  ដូចជា៖ 

ឧទហរណ  ២. ននែិ តាំ។ (បាចិតាទិ្មយជ ) 
ពាកយថា នាំ មស្ចកែីថា នូវ (រុគគេ) ម ះ។ 
កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  តាំ  ស្ាំមៅដេ់ ន អកសរររស់្ពាកយថា 

នាំ  កនុងទី្មនះផ្លា ស់្ម្ករី  ត-ស្រវ ម្ទាំងមនះមព្ពាះោម្កបួនមវយាករណ  
មោកអធិរាយថា ន អកសរ កនុងពាកយថា នាំ, មន, មនន, មនហិ  ជាមដើម្ ជារូរ 
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កដេផ្លា ស់្ម្ករី  ត-ស្រវ ម្ ការអធិរាយរូរស្រទកនុង  េកខណៈយ៉ា ងមនះ 
មៅថា  ម្រទ្ស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្ ៣. មវាតិ តុោា កាំ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
ពាកយថា មវា ោនមស្ចកែីថា ររស់្អនកទាំងឡាយ។ 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា តុោា កាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា មវា កនុងទី្

មនះផ្លា ស់្ម្ករី តុម្ាស្រទ និង នាំ វភិតែិ ទាំងមនះមព្ពាះពាកយថា មវា ជារូរកដេ
ផ្លា ស់្ម្ករី តុម្ាស្រទកដេចុះ មយ វភិតែិ និង នាំ វភិតែិ ការអធិរាយរទ្ ម្ 
កនុងេកខណៈយ៉ា ងមនះមៅថា  ម្រទ្ស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្ ៤. អារទ្ធាំ មខា រន មម្ ព្ពាហាណ វរីយិាំ អមហាសី្តិ 
មពាធិម្មណឌ  និសិ្មននន ម្យ ចតុរងគស្ម្ ន គតាំ វរីយិាំ អារទ្ធាំ អមហាសិ្។ 
 ពាកយថា អារទ្ធាំ មខា រន មម្ ព្ពាហាណ វរីយិាំ អមហាសិ្ ោនមស្ចកែីថា 
ការរាយម្កដេព្រករមោយអងគ៤ កដេតថាគតគងម់ៅកកបរគេ់មពាធិ
ព្បាររធមហើយ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ម្យ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា មម្ កនុងទី្មនះ
ផ្លា ស់្ម្ករីអម្ាស្រទនិង វភិតែិ ទាំងមនះមព្ពាះពាកយថា មម្ ជារូរកដេផ្លា ស់្
ម្ករីអម្ាស្រទ កដេចុះ វភិតែិនិងស្វភិតែិ  ការអធិរាយរទ្ ម្កនុងេកខណៈ 
យ៉ា ងមនះមៅថា  ម្រទ្ស្ាំវណេ  ។ 

នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត   ម្រទ្ស្ាំវណេ    គឺការអធិរាយរទ្ ម្មោយ 
រញ្ញជ ក់ថាជា រទ្ ម្  មដើម្បហីាម្ោត់រទ្ដពទ្មព្ៅរីរទ្ ម្មនះ  មព្ពាះ 
ស្រទៃាះបានទាំង ម្, អាៃាត និង និបាត ដូចជា៖ 

អតាិ ស្រទកដេចុះវភិតែិដូចរទ្ ម្កនុងពាកយថា អតាិៃីរា  ព្ពាហាណី = 
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 ងព្ពាហាណីមនះោនទឹ្កមោះ, អតាិយ  នវ = រចចយ័៩ព្រមភទ្ររស់្អតាិរចចយ័, 
អតាិកនុងឧទហរណ ទាំងមនះជារទ្ ម្។ 

អតាិ ស្រទកដេជាឯកវចនៈកនុងពាកយថា អតាិ ទិ្ននាំ = ផេររស់្ទន
កដេឲ្យមហើយោន ចាតថ់ាជារទ្អាៃាត, អតាិស្រទកដេជារហុវចនៈកនុង
ពាកយថា អតាិ ឥម្ស្ាឹ កាមយ មកស្ក មោោ... កនុងកាយមនះោន ស្ក ់មរាម្...
, អតាិស្រទកនុងឧទហរណ មនះ ចាតថ់ាជារទ្និបាត។ 

ឧទហរណ ទី្ ១. មម្តិអាទី្និ  ម្រទនិ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
ពាកយថា មម្ ជាមដើម្ ជារទ្ ម្។ 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា  ម្រទនិ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា មម្ ជា

មដើម្ (ពាកយថាជាមដើម្កនុងទី្មនះស្ាំមៅយកពាកយថា សុ្តាំ) ជារទ្ ម្ ទាំង
មនះមព្ពាះពាកយថា ឯវ ាំ កនុងព្រមយគជាម្យួោន ថា ឯវ ាំ មម្ សុ្តាំ ជារទ្និបាត 
ការអធិរាយរទ្ ម្ កនុងេកខណៈយ៉ា ងមនះ មៅថា  ម្រទ្ស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្ ២. វុតែាំ ភគវោតិអាទី្និ   ម្រទនិ។  
ពាកយថា វុតែាំ ភគវោ ជាមដើម្ ជារទ្ ម្។ (ររម្តា. ឥតិវុតែក.) 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា  ម្រទនិ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា វុតែាំ      

ភគវោ   ជាមដើម្ជារទ្ ម្    ការអធិរាយរទ្ ម្កនុងេកខណៈយ៉ា ងមនះ 
មៅថា  ម្រទ្ស្ាំវណេ  ។ 

ការអធិរាយរទ្ដូចមពាេម្កមនះ មោយរញ្ញជ ក់ថា  ជារទ្ ម្, 
រទ្អាៃាត, រទ្ឧរស្គគ ឬរទ្និបាត មៅថា រទ្វភិាគ (ការកចករទ្) 
ដូចកដេព្រះអដឋកថាមពាេទុ្កថា៖ 

តតា ឯវនែិ និបាតរទ្ាំ ។ មម្តិអាទី្និ  ម្រទនិ ។ រដិរម ន  មហាតីតិ 
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ឯតា រដីតិ ឧរស្គគរទ្ាំ។ មហាតីតិ អាៃាតរទ្ាំ។ ឥម្ ិ ោវ នមយន រទ្−

វភិាមោ មវទិ្តមពាវ ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
រណាែ រទ្ទាំងម ះ ពាកយថា  ឯវ ាំ ជារទ្និបាត, ពាកយថា មម្ ជាមដើម្ 

ជារទ្ ម្, ពាកយថា រដិ កនុងពាកយថា រដិរម ន  មហាតិ ជារទ្ឧរស្គគ, 
ពាកយថា មហាតិ ជារទ្អាៃាត រណឌិ តគរបពី្ជារការកចករទ្ោម្នយ័មនះ  
មុ្ន។ 

ឧទហរណ ទី្ ៣. អស្ោតិ ស្រវ ម្រទ្ាំ។ 
ពាកយថា អស្ស ជារទ្ស្រវ ម្។ (នាស្. អធិ. គ ា រម្ភោថា) 
ឧទហរណ ទី្ ៤. មត តិ ស្រវ ម្រទ្ាំ។  
ពាកយថា មតន ជារទ្ស្រវ ម្។ (នាស្ៈ អធិ. គ ា រម្ភោថា) 

នយ័ររស់្ ម្ 
  ម្ គឺពាកយម្យួព្រមភទ្កនុងមវយាករណ  ស្ព្ោរម់ព្រើមៅ ម្នុស្ស 
ស្តវ និង វតាុមផសងៗ ជាមដើម្ គម្ពរីស្ទ្ទនីតិ (សុ្តែោោ ចតុរទ្វភិាគ) បាន
ស្កម្ែងរូរវគិគហៈ ររស់្រទ្ ម្ទុ្កថា៖ អោា ភមុិ្ៃាំ នម្តីតិ  ម្ាំ។ រទ្ណា 
កតងរមង្ខអ នមៅកានម់ស្ចកែ ីមព្ពាះមហតុម ះ រទ្ម ះ ម ា្ ះថា  ម្។ 

អតែនិ អតាាំ  មម្តីតិ  ម្ាំ ។  រទ្ណាញុាំងមស្ចកែីឲ្យរមង្ខអ នម្កកនុង 
ៃាួន មព្ពាះមហតុម ះ រទ្ម ះម ា្ ះថា  ម្។ 
 ពាកយថា « ាំមៅកានម់ស្ចកែី» គឺរញ្ញជ កដ់េ់អតា មព្ពាះកាេោនអតា 
មទ្ើរមកើតម ា្ ះមៅម្ក។ 
 ពាកយថា  «ញុាំងមស្ចកែីឲ្យរមង្ខអ នម្កកនុងៃាួន»  គឺមធវើឲ្យអនកស្កែ រដឹ់ង 
អតាបាន កាេមរើម្និោនម ា្ ះ កដឹ៏ងអតាម្និបាន។ 
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ព្រមភទ្ររស់្ ម្ 
 គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត ៦០) បានកចក ម្ជា២ព្រមភទ្, 
៣ព្រមភទ្, ៤ព្រមភទ្ និង ៨ព្រមភទ្ ដូចតមៅមនះ៖ 

 ម្២ព្រមភទ្ 
 ១. អនវតា ម្ គឺ ម្ោម្អតានយ័ ស្ាំមៅដេ់ ម្កដេោនអតានយ័
ោម្មស្ចកែីរិត ដូចម្នុស្សម ា្ ះ «ធាំ» ោនរូររាងធាំស្ម្ោម្ម ា្ ះ ពាកយ
ថា «ធាំ» មទ្ើរជាម ា្ ះកដេព្តងោ់ម្ស្ភាររិត ឬម្នុស្សម ា្ ះ សិ្រវិឌ្ឍមកា 
(អនកមធវើសិ្រឲី្យចមព្ម្ើន) មរើអនកម ះជាមស្ដឋីកម្នករ៏ារថ់ាម ា្ ះម ះព្តងោ់ម្
ស្ភាររិត មទ្ើរម ា្ ះថាជាអនវតា ម្។ 
 ២. រូ ា ីម្ គឺ ម្កដេោនអតានយ័ម្និព្តងោ់ម្មស្ចកែីរិតដូច
ម្នុស្សម ា្ ះ «ធាំ» កតោនរូររាងតូច ពាកយថា «ធាំ» ជាម ា្ ះកដេម្និព្តង់
ោម្មស្ចកែីរិត ឬម្នុស្សម ា្ ះ សិ្រវិឌ្ឍមកា (អនកមធវើសិ្រឲី្យចមព្ម្ើន) មរើអនក
ម ះជាទស្ៈ ករ៏ារថ់ាម ា្ ះម ះម្និព្តងោ់ម្ស្ភាររិត មទ្ើររារថ់ាជា    
រូ ា ីម្។ 

 ម្៣ព្រមភទ្ 
 ១. រុាំេិងគ          គឺម ា្ ះកដេស្នាតថាជាព្រុស្ដូចជា ៖ 
                                  វហិាមរា = ព្រះវហិារ, រុមកាខ  = មដើម្ម ើ 
 ២. ឥតាីេិងគ        គឺម ា្ ះកដេស្នាតថាជាព្សី្ដូចជា ៖ 
                                  ោោ = កព្ម្ងផ្លា , ស្កោ = ស្កោ។ 

៣. នរុាំស្កេិងគ  គឺម ា្ ះកដេស្នាតថា ម្និកម្នព្រុស្ម្និកម្នព្សី្ 
      ដូចជា ធនាំ = ព្ទ្រយ, វតាាំ = ស្ាំរត។់ 
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 ម្៤ព្រមភទ្ 
 ១. ស្កម្ញ្ា ម្ គឺម ា្ ះទូ្មៅ ដូចជា រុមកាខ  = មដើម្ម ើ 
 ២. គុណ ម្    គឺម ា្ ះកដេស្កម្ែងេកខណៈចាំមពាះ ដូចជា ៖ 
                                 នីមោ = រណ៌មៃៀវ, រតែ = ព្កហម្។ 
 ៣. កិរយិ ម្   គឺម ា្ ះកដេស្កម្ែងកិរយិ ដូចជា ៖ 
                                 បាចមកា = អនកចម្អនិ, រិវមកា = អនកផឹក។ 

៤. យទិ្ចាេ  ម្  គឺម ា្ ះកដេម្នុស្សមោករញ្ាតែិោម្មស្ចកែី 
                      ព្បាថាន  ដូចជា សិ្រវិមឌ្ោ = អនកមធវើសិ្រឲី្យចមព្ម្ើន។ 

 ម្ ៨ព្រមភទ្ 
 ១−២. អវណេ នែរកតិ ម្ គឺ ម្កដេោនព្ស្ៈអវណេ ៈជាទី្រាំផុត 
បានដេ់ពាកយ ម្កដេោន អ ជាទី្រាំផុត ដូចជា រុរសិ្ និង ពាកយ ម្កដេ
ោនព្ស្ៈ អា ជាទី្រាំផុត ដូចជា កញ្ញា ។ 
 ៣−៤. ឥវណេ នែរកតិ ម្ គឺ ម្កដេោនព្ស្ៈ ឥវណេ ៈជាទី្រាំផុត 
បានដេ់ ពាកយ ម្កដេោនព្ស្ៈ ឥ ជាទី្រាំផុត ដូចជា អគគិ និង ពាកយ ម្
កដេោនព្ស្ៈ ឦ ជាទី្រាំផុត ដូចជាទ្ណឌី ។ 
 ៥−៦. ឧវណេ នែរកតិ ម្    គឺ ម្កដេោនព្ស្ៈឧវណេ ៈជាទី្រាំផុត 
បានដេ់ ពាកយ ម្កដេោនព្ស្ៈ ឧ ជាទី្រាំផុត ដូចជា ស្តាុ និង ពាកយ ម្ 
កដេជាព្ស្ៈ ឩ ជាទី្រាំផុតដូចជា ស្រវញ្ាូ ។ 

៧. ឱការនែរកតិ ម្   គឺ ម្កដេោនព្ស្ៈ ឱ ការនែ ដូចជា មោ។ 
 ៨. និគគហិតនែរកតិ ម្   គឺ ម្កដេចុះខាងចុងមោយនិគគហិតដូច 
ជា កឹ។  
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៣. ឧរស្គគរទ្ស្ាំវណេ   
 ឧរស្គគរទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ឧរស្គគមោយរញ្ញជ ក់
ភារជាឧរស្គគមដើម្បហីាម្ភារជារទ្ ម្, រទ្អាៃាត ឬរទ្និបាតដូចជា៖ 

ឧទហរណ ទី្ ១.  
 រដិរម ន  មហាតីតិ ឯតា រដីតិ ឧរស្គគរទ្ាំ។ (សុ្ម្ងគវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា រដិ កនុងពាកយថា រដិរម ន  មហាតិ មនះជារទ្ឧរស្គគ។ កនុង
ឧទហរណ មនះ ពាកយថា ឧរស្គគរទ្ាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  រដិ កនុងពាកយថា 
រដិរម ន  មហាតិ ជាឧរស្គគ ោម្រិតមៅ ពាកយថា រដិ មនះផ្លា ស់្ម្ករី
ឧរស្គគគឺ រតិ ដូចពាកយថា រដគគិ = រតិ+អគគិ (មភាើងតរ), រដិហញ្ា តិ = រតិ
ហញ្ា តិ (កតងព្តូវមរៀតមរៀន) ការអធិរាយរទ្ឧរស្គគកនុងេកខណៈដូចមនះ 
មៅថា ឧរស្គគរទ្ស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២.  
 រជហថាតិ ឯតា រឥតិ ឧរស្គគរទ្ាំ។ (ររម្តាទី្រនី ឥតិវុតែក) 
 រទ្ថា រ កនុងពាកយថា រជហថ មនះជារទ្ឧរស្គគ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ឧរស្គគរទ្ាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រ កនុង 
ពាកយថា រជហថ ជាឧរស្គគ ការអធិរាយរទ្ឧរស្គគកនុងេកខណៈដូចមនះ 
មៅថា ឧរស្គគរទ្ស្ាំវណេ  ។ 
  ឧរស្គគ, និបាត ចាតថ់ាជារទ្ 
 ឧរស្គគនិងនិបាតជាស្រទកដេចុះវភិតែិដូចរទ្ ម្  និងរទ្អាៃាត 
មទ្ើរបានស្នាតិថាជារទ្ កដេជាការព្ស្រោន កនុងគម្ពរីមវយាករណ ទាំងអស់្
គឺ កចាច យនៈ, មោគគោា ន និងស្ទ្ទនីតិ។ 
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 តតា  ម្កិរទ្ាំ អាៃាតរទ្ាំ ឧរស្គគរទ្ាំ និបាតរទ្នែិ ចោែ រ ិវាមចាគ-
ធរទនិ  ម្ មហានែិ។ ឯតស្ាិញ្ា ិ រទ្ចតុមកា តិរិដមក វុោែ និ  ស្ពាវ និ វមុិ្តែិ-
រស្ស្កធកានិ វច និ ឱោហនែិ។ (ស្ទ្ទនីតិ សុ្តែោោ) 

រណាែ រទ្ទាំងម ះ រទ្ទាំង៤ ព្រមភទ្គឺ រទ្ ម្, រទ្អាៃាត, រទ្
ឧរស្គគ និង រទ្និបាត រាររ់ញ្ចូ េជាព្រះរុទ្ធវចនៈ មព្ពាះព្រះរុទ្ធវចនៈទាំង
អស់្ កដេញុាំងវមុិ្តែិរស្ឲ្យស្មព្ម្ច គឺព្រះោនព្រះភាគព្ទ្ងព់្ោស់្ទុ្កកនុង
ព្រះពព្តរិដក រព្ងួម្ចុះកនុងរទ្ទាំង៤ព្រមភទ្មនះ។ 

គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិដីកា (អធិរាយសូ្ព្ត៦០) និងគម្ពរីសុ្មពាធាេង្ខា រ 
ដីកា (អធិរាយោថា១៧) បានព្ររន័ធមស្ចកែីខាងមដើម្មនះជាោថាទុ្កថា៖ 

  រទ្ាំ ចតុរវិធាំ វុតែាំ   ោៃាមោរស្គគិកាំ 
  និបាតកញ្ច  វញិ្ាូ ហ ិ  អមស្ោ ៃោវ ភធិាវតិ។ 
(អនកព្បាជញទាំងឡាយ) មពាេថា រទ្ោន ៤ព្រមភទ្គឺ៖ រទ្ ម្,       

រទ្អាៃាត, រទ្ឧរស្គគ និង រទ្និបាត (ដូចជា) អមស្ោ, ៃេុ, អភធិាវតិ 
(មស្ះរតម់ៅខាងមុ្ៃរិត)។ 

ឧទហរណ កដេមោកស្កម្ែងកនុងោថាមនះ រទ្ថា  អមស្ោ (មស្ះ) 
ជារទ្ ម្, រទ្ថា  ៃេុ (រិត) ជារទ្និបាត, រទ្ថា  អភ ិ(ខាងមុ្ៃ) ជារទ្ 
ឧរស្គគ, រទ្ថា ធាវតិ (រតម់ៅ) ជារទ្អាៃាត។ 

នយ័ររស់្ឧរស្គគ 
ឧរស្គគៈ   គឺពាកយកដេកថម្ខាងមដើម្ពាកយដពទ្ មដើម្បឲី្យពាកយម ះ 

ោនភាររីមរាះ ឬ ោនមស្ចកែីករាកចាកមដើម្។ 
គម្ពរីនាស្ៈ (អធិរាយសូ្ព្ត៣១៩)  ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា ឧមរចច អតាាំ 
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ស្ជនែីតិ ឧរស្ោគ  = ពាកយណាចូេជិត ( ម្ ឬអាៃាត) មហើយចាត ់កចង
អតា មព្ពាះមហតុម ះ ពាកយម ះម ា្ ះថា ឧរស្គគ។ 

  ព្រមភទ្ររស់្ឧរស្គគ 
គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត ២៨២) បានករងកចកឧរស្គគជា 

៣ព្រមភទ្គឺ៖ 
១. ធាតវតាពាធកៈ គឺឧរស្គគកដេមរៀតមរៀនអតាររស់្ធាតុ ស្ាំមៅ

ដេ់ឧរស្គគកដេោកម់្កមហើយ មធវើឲ្យអតាររស់្ធាតុព្ត រជ់ាផទុយោន  ដូច
ជា អាគចេតិ = កតងម្ក, ររាជយតិ = កតងចាញ់់។ 

២. ធាតវោា នុវតែកៈ គឺឧរស្គគកដេអនុមោម្ោម្អតាររស់្ធាតុ 
ស្ាំមៅដេ់ឧរស្គគកដេម្និោនមស្ចកែីវមិស្ស្អវីមទ្ ោកម់្កមហើយដូចម្និ
បានោក ់ដូចជា និសី្ទ្តិ = កតងអងគុយ, អធិមស្តិ = កតងមដក។ 

៣. ធាតវតាវមិស្ស្កៈ គឺឧរស្គគកដេមធវើអតាររស់្ធាតុឲ្យករាកចាក
អតាមដើម្ ស្ាំមៅដេ់ឧរស្គគកដេមធវើឲ្យអតាររស់្ធាតុរិមស្ស្ករាកចាកអតា
មដើម្ កតម្និកម្នស្ាំមៅដេ់ការផទុយោន មទ្ ដូចជា អនុភវតិ = កតងមស្កយ, 
ឧគគចេតិ = កតងម ើង, វមុិ្តែ ិ= ការរចួផុតមោយវមិស្ស្។ 

ចាំននួឧរស្គគ 
គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត ២៨២)  បានស្កម្ែងចាំនួនឧរស្គគ 

២០តួគឺ ៖ រ, ររា, និ, នី, ឧ, ទុ្, ស្ាំ, វ,ិ អវ, អនុ, ររ,ិ អធិ, អភ,ិ រតិ, សុ្, អា
, អតិ, អរិ, អរ, ឧរ ម្តិកដេមពាេកនុងគម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិមនះ ព្ស្រោម្គម្ពរី
កចាច យនៈ សូ្ម្បគីម្ពរីស្ទ្ទនីតិ (សុ្តែោោ ចតុរទ្វភិាគ) កស៏្កម្ែងឧរស្គគ
ទុ្ក ២០តួ ដូចកដេមពាេទុ្កខាងមដើម្ ោម្រិត ឧរស្គគកដេមពាេម្ក
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មហើយមនះ ជាម្តិររស់្គម្ពរីបាណិនី ចាំកណកគម្ពរីមោគគោា ន (ររមិចេទ្៥ សូ្ព្ត 
១៣១) ស្កម្ែងទុ្ក ២០តួគឺកថម្ ឱ កាត ់ នី មចញ មព្ពាះមោកព្រកានថ់ា 
ផ្លា ស់្ ឥ កនុង និ ជា នី បាន។ 

គម្ពរីពាោវោរគណឋិ  ោនការយេ់ម ើញថា ម្តិររស់្គម្ពរីមោគគ  
ោា ន ស្ម្គួរជាងម្តិររស់្គម្ពរីកចាច យនៈ មព្ពាះទី្ ៈ   និ→នី បាន ដូមចនះមទ្ើរ 
ព្រកានថ់ា និ ជាឧរស្គគតួកតម្យួ និងមធវើឲ្យឧរស្គគោនព្តឹម្កត២០តួមរើម្និ
ដូមចាន ះមទ្នឹងោនឧរស្គគមេើស្រី២០តួ មព្ពាះោនការទី្ ៈឧរស្គគតួៃាះ
ដូចមៅកនុងពាកយថា បាវចនាំ, ទូ្រម្ាំ និង សូ្រមតន ជាមដើម្។ 

6 
៤. និបាតរទ្ស្ាំវណេ   

និបាតរទ្ស្ាំវណេ     គឺជាការអធិរាយរទ្និបាតមោយរញ្ញជ កថ់ា 
ជានិបាត មដើម្បហីាម្ោតរ់ទ្ ម្, រទ្អាៃាត ឬរទ្ឧរស្គគ ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១.  ឯវនែិ និបាតរទ្ាំ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា ឯវ ាំ ជារទ្និបាត។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ   ពាកយថា និបាតរទ្ាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ឯវ ាំ ជា 
និបាត ការអធិរាយរទ្និបាតកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា និបាតរទ្ស្ាំ
វណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. ឥតីតិ និបាតរទ្ាំ។ (ររម្តាទី្រនី ឥតិវុតែកវណេ  ) 
 ពាកយថា ឥតិ ជារទ្និបាត។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ឥតិ បានទាំងរទ្និបាត និងរទ្−

អាៃាត។ កដេជានិបាត គឺស្រទកដេកញកធាតុរចចយ័ម្និបាន កព្រថា ថា, 
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ឬ, គឺ ចាំកណកកដេជារទ្អាៃាត ស្មព្ម្ចម្ករី ឥធាតុ+អរចចយ័+តិវភិតែិ 
កព្រថា កតងមៅ (ស្ទ្ទនីតិ ធាតុោោ)។ 
 ឧទហរណ  ៣. មស្យយថិទ្នែិ និបាមោ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា មស្យយថិទ្ាំ ជានិបាត។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា មស្យយថិទ្ាំ ជានិបាតស្មុ្ទយៈ ររស់្
និបាតគឺ មស្យយថា+ឥទ្ាំ មទ្ើររញ្ញជ កម់ស្ចកែីទាំង ៣េិងគ ២វចនៈបានដូចជា
អយមម្វ អរមិយ អដឋងគិមកា ម្មោគ ។ មស្យយថិទ្ាំ? ស្ោា ទិ្ដឋិ 
ម្ជឈោិរដិរទមនះឯង គឺផាូវដព៏្រមស្ើរកដេោនអងគ៨។ ផាូវទាំង៨ម ះមតើ
ដូចមម្ែច? ផាូវម ះគឺស្ោា ទិ្ដឋិ...។ 

មស្យយថិទ្នែិ និបាមោ, តស្ស កតមោ មស្ក ឥតិ មចតិ អមោា ។            
កតោនិ  វា  ោនិ  អដឋងគិកានីតិ។ ស្រវេិងគវភិតែិវចនស្កធារមណា  ហិ  អយាំ 
និបាមោ។ (ស្ករតាទី្រនី) 
 ពាកយថា មស្យយថិទ្ាំ ជានិបាត ពាកយម ះោនមស្ចកែីថា សួ្រថា ផាូវ
ម ះមតើដូចមម្ែច? នយ័ម្ា៉ាងមទ្ៀត អងគព្រករទាំង៨ម ះ មតើដូចមម្ែច? កម្ន
រិត ស្រទមនះជានិបាតកដេទូ្មៅដេ់េិងគ, វចនៈ និងវភិតែិទាំងអស់្។ 
           មស្យយថិទ្ាំ, មស្យយថីទ្ាំ 
 កនុងចារភូ់ោោនពាកយថា  មស្យយថិទ្ាំ  ចាំកណកចារក់ៃារោនពាកយ 
ថា មស្យយថីទ្ាំ ព្ស្រោម្វធីិចូេស្នធិកនុងភាស្កស្ាំស្រស្ាឹត មព្ពាះកនុងភាស្ក
ស្ាំស្រស្ាឹតម ះ ព្ស្ៈស្ាំម ងៃាីមៅខាងចុងកដេចូេស្នធិព្តូវកាា យជាព្ស្ៈ    
ស្ាំម ងកវងដូចជា ទ្ណាឌ ព្គាំ = ទ្ណឌ +អព្គាំ (ចុងម ើព្ចត)់ ចាំកណកកនុង
ភាស្កបាេីមព្រើោម្វធីិមនះៃាះ ដូចជា ម្ធូទ្កាំ = ម្ធុ+ឧទ្កាំ (ទឹ្កកផអម្) ម្និ
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មព្រើោម្វធីិមនះៃាះ ដូចជា មោកគគរុគគមោ = មោក+អគគរុគគមោ (រុគគេ
ព្រមស្ើរកនុងមោក)។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៤. យទិ្ទ្នែិ និបាមោ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា យទិ្ទ្ាំ ជានិបាត។ 
 ពាកយថា យទិ្ទ្ាំ ោនរូរដូចស្រវ ម្២តួកដេចូេស្នធោិន  កតជា
និបាតស្មុ្ទយៈររស់្និបាត គឺ យាំ+ឥទ្ាំ មទ្ើររញ្ញជ កអ់តាបានទាំង ៣េិងគ 
២វចនៈ ដូចជា៖  យទិ្ទ្ាំ រិណឌ បាមោ, យទិ្ទ្ាំ វាទធិរាមយ, យទិ្ទ្ាំ ចោែ មរា 
ស្តិរោឋ  , យទិ្ទ្ាំ អធិវមុិ្តែិ, យទិ្ទ្ាំ ចោែ រ ិរុរសិ្យុោនិ អដឋរុរសិ្រុគគោ,   
យទិ្ទ្ាំ អញ្ាម្ញ្ា វចមនន អញ្ាម្ញ្ា វុោឋ រមនន។ 
 យទិ្ទ្នែិ រទ្ស្ស យាំ ឥទ្នែិ រទ្វភិាគាំ កោវ  យនែិ ច ឥទ្នែិ ច ស្រវ ម្-
រទ្នែិ អាស្ង្ខា  ភមវយាតិ អាហ «យទិ្ទ្នែិ និបាមោ»តិ ឥម្ ិ តីសុ្ េិមងគសុ្ 
ទ្វីសុ្ ច វចមនសុ្ វ ិស្ាំ វកិារ ាំ វា វសិ្ទិ្ស្ាំ វា ន អយនោែ  ន គម្នោែ  អរយយាំ 
 ោតិ ទ្មស្សតិ។ (បាចិតាទិ្មយជ ) 
 ពាកយថា យទិ្ទ្ាំ គរបោីនមស្ចកែីស្ងសយ័ថា  មធវើការកញករទ្ជា យាំ 
និង ឥទ្ាំ ជាស្រវ ម្ (កដេចូេជាស្នធិ) រទ្ថា យាំ និង ឥទ្ាំ ដូមចាន ះ  ព្រះ
អដឋកថាចារយមទ្ើរមពាេថា យទិ្ទ្នែិ និបាមោ (ពាកយថា យទិ្ទ្ាំ ជានិបាត) 
ពាកយមនះស្កម្ែងថារទ្ថា  យទិ្ទ្ាំ ម ា្ ះថាអរយយៈ មព្ពាះម្ិនវ ិស្, ម្ិន 
ផ្លា ស់្រែូរ ឬស្ភារមផសងោន  កនុងេិងគទាំង៣ និង ២វចនៈ។ 

នយ័ររស់្និបាត 
 និបាត គឺពាកយកដេមព្រើ ាំមុ្ៃ, កណាែ េ ឬតមព្កាយពាកយដពទ្មដើម្ប ី
ឲ្យរីមរាះ ឬោនមស្ចកែីចាស់្ោស់្ម ើង គម្ពីរនាស្ៈ (អធិរាយសូ្ព្ត 
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៣១៩) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា រទនោទិ្ម្ជាវស្កមនសុ្ និបាតនែីតិ និបាោ = 
និរុរវរទ្+រតធាតុ+ណរចចយ័ (ពាកយណាធាា កចុ់ះកនុងខាងមដើម្ កណាែ េ 
និងខាងចុងររស់្រទ្ មព្ពាះមហតុម ះ ពាកយម ះ ម ា្ ះថា និបាត)។ 
 និបាតកដេមៅមដើម្រទ្ ដូចជា ោ-ស្រទ កនុងឧទហរណ ថា ោ មវា  
ៃណាំ  វរិាមធថ = រួកអនក កុាំញុាំងៃណៈឲ្យកនាងមៅម ើយ, ឬ អថ រុរមិស្ក   
អាគមចេយយ = កនុងៃណៈម ះ រុរស្គរបមី្ក។ 
 និបាតកដេមៅកណាែ េរទ្ ដូចជា មខា ស្រទ កនុងឧទហរណ ថា 
មហាតិ មខា ភកិខមវ ស្ម្មយ.. = ោន េភកិខុទាំងឡាយ ស្ម្យ័ម ះឯងោន, ឬ 
ច ស្រទ កនុងឧទហរណ ថា អាយស្កា  ច ស្កររុិមោែ  អាយស្កា  ច មោគគោា ម  
= ព្រះស្កររុីព្តដោ៏នអាយុនិងព្រះមោគគោា នដោ៏នអាយុ។ 

និបាតកដេមៅខាងចុងរទ្   ដូចជា   ច-ស្រទ   កនុងឧទហរណ ថា     
ស្កររុិមោែ  ច មោគគោា ម  ច = ព្រះស្កររុីព្តនិងព្រះមោគគោា ន, ឬ វា-ស្រទ 
កនុងឧទហរណ ថា ស្ម្មណា វា ព្ពាហាមណា វា = ស្ម្ណៈ ឬ ព្ពាហាណ ។ 
 អនកមវយាករណ ោនម្តិថា  និបាតស្រទោនចាំនួនមព្ចើនណាស់្  និង 
ោនអតាមព្ចើន សូ្ម្បរីចចយ័តទ្ធិត និងរចចយ័កិតកៈកោ៏នចាំនួនមព្ចើន និងោន 
អតាមព្ចើន ដូចនិបាតកដរ ដូចគម្ពរីនាស្ៈអធិរាយសូ្ព្តទី្២០ បានមពាេថា 
     ឧរស្គគនិបាោ ច រចចយ ច ឥមម្ តមយ 
    មនមកមនកតាវសិ្យ ឥតិ មនរុតែិកាព្រវុ ាំ។ 
 អនកមវយាករណ ទាំងឡាយមពាេមហើយថា ឧរស្គគ, និបាត 
            និងរចចយ័ ទាំង៣មនះោនមព្ចើន ោនអតាមព្ចើនជាអមនក។ 

6 
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៥. ការករទ្ស្ាំវណេ   
 ការករទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ការកៈមោយរញ្ញជ កព់្រមភទ្
ររស់្ការកៈ បានមស្ចកែីថា ពាកយៃាះោនរូរកចកដូចោន កនុងវភិតែិមផសងៗ មទ្ើរ
មធវើឲ្យរិបាកដឹងថាជាការកៈណា ដូចជា រុរសិ្ក កដេចុះ មយ-រឋោវភិតែិ ជា
កតែុការកៈ, ឬអបាទនការកៈ កនុងមរេកដេចុះ ស្កា រញ្ចម្វីភិតែិ ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. យស្ោតិ ស្ម្បទនវចនាំ។ (ស្ាំវណេ  វចិារ) 
 ពាកយថា យស្ស ជារទ្ស្ម្បទន។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ស្ម្បទនវចនាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
យស្ស ជាស្ម្បទនការកៈ កដេចុះ ស្-ចតុតាីវភិតែិ ទាំងមនះមព្ពាះពាកយថា 
យស្ស អាចបាន២រទ្ គឺរទ្ស្ម្បទនការកៈ ឬរទ្ស្ម្ពនធ ការអធិរាយរទ្
ការកៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា ការករទ្ស្ាំវណេ  ។ 
 មរឿងមនះម្និោនការមពាេទុ្កកនុងគម្ពរីអដឋកថា ឬដីកា សូ្ម្បឧីទ  
ហរណ កដេ ាំម្កមពាេមនះ កម៏្និបានព្បាកដកនុងគម្ពរីដូចមពាេម្កមនះ 
យេ់ថាគម្ពរីស្ាំវណេ  វចិារ  បានមពាេមរឿងមនះោម្ឧទហរណ   ចាកគម្ពរី 
ដីការរស់្មវយាករណ បាេីជាមដើម្ ដូចជា គម្ពរីនាស្ៈ ឬសុ្តែនិមទ្ទស្។ 

នយ័ / ព្រមភទ្ររស់្ការកៈ 
 ការកៈ  គឺ ម្ស្រទកដេមធវើ ទី្ជាអនកមធវើកិរយិជាមដើម្  មោកកចក 
មចញជា៦ព្រមភទ្ដូចតមៅមនះ៖ 
 ១. កតែុការកៈ គឺ ម្ស្រទកដេមធវើ ទី្ជាអនកមធវើកិរយិ បានដេ់រទ្
 ម្កដេចុះរឋោវភិតែិកនុងព្រមយគកតែុវាចកៈ ឬ រទ្ ម្កដេចុះតតិយ
វភិតែិ កនុងព្រមយគកម្ាវាចកៈ ដូចជា សូ្មទ ឱទ្នាំ រចតិ, សូ្មទ្ន ឱទ្ម         
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រចចមត = ចុងមៅោាំបាយ, ពាកយថា សូ្មទ, សូ្មទ្ន (ចុងមៅ) ជាអនកមធវើកិរយិ
ចម្អនិ មោកមទ្ើរមៅការកៈមនះថា កតែុការកៈ។ 
 ២. កម្ាការកៈ គឺ ម្ស្រទកដេមធវើ ទី្ជាវតាុកដេព្តូវមគមធវើ បាន  
ដេ់រទ្ ម្កដេចុះទុ្តិយវភិតែិកនុងព្រមយគកតែុវាចកៈ ឬរទ្ ម្កដេចុះ        
រឋោវភិតែិកនុងព្រមយគកម្ាវាចកៈ ដូចជា សូ្មទ ឱទ្នាំ រចតិ, សូ្មទ្ន ឱទ្ម    
រចចមត = ចុងមៅោាំបាយ, ពាកយថា ឱទ្នាំ, ឱទ្ម  (បាយ) ជាវតាុកដេព្តូវមធវើ 
គឺព្តូវោាំ មោកមទ្ើរមៅការកៈមនះថា កម្ាការកៈ។ 
 ៣. ករណការកៈ គឺ ម្ស្រទកដេមធវើ ទី្ជាមព្គឿងឧរករណ  កនុង
ការមធវើកិរយិ បានដេ់ រទ្ ម្កដេចុះតតិយវភិតែិកព្រថា «មោយ» ដូចជា      
ទមតែន វហីឹ េុ តិ = ព្ចូតព្ស្ូវមោយកមណែ ៀវ, ពាកយថា ទមតែន (កមណែ ៀវ)  
ជាមព្គឿងឧរករណ កនុងការមធវើកិរយិព្ចូតព្ស្ូវ           មោកមទ្ើរមៅការកៈមនះថា 
ករណការកៈ។ 
 ៤. ស្ម្បទនការកៈ គឺ ម្ស្រទកដេមធវើ ទី្ជាអនកទ្ទួ្េវតាុ ឬ 
កិរយិ កព្រថា «ដេ់, មដើម្ប.ី..» បានដេ់ រទ្ ម្កដេចុះចតុតាីវភិតែិ ដូចជា 
ភកិខុស្ស ចីវរ ាំ ទ្ទតិ = ព្រមគនចីវរដេ់ភកិខុ, ពាកយថា ភកិខុស្ស (ភកិខុ) ជាអនក
ទ្ទួ្េវតាុ គឺចីវរ មោកមទ្ើរមៅការកៈមនះថា ស្ម្បទនការកៈ។  
 ឬកនុងឧទហរណ ថា  ស្ម្ណស្ស  មរាចមត ស្ចចាំ  = ពាកយស្ចចៈកតង 
មរញចិតែដេ់ស្ម្ណៈ,   ពាកយថា   ស្ម្ណស្ស  (ស្ម្ណៈ)  ជាអនកទ្ទួ្េ 
កិរយិ ការមរញចិតែ មោកមទ្ើរមៅការកៈមនះថា ស្ម្បទនការកៈ។ 
 ៥. អបាទនការកៈ គឺ ម្ស្រទកដេមធវើ ទី្ជាកដនមចៀស្មចញ 
ររស់្កិរយិ បានដេ់រទ្ ម្កដេចុះរញ្ចម្វីភិតែិ កព្រថា «អាំរី, ចាក» ដូច
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ជា ោោ អមរនែិ មុ្នមយ = រួកឥសី្មចៀស្មចញអាំរីព្ស្ុក, ពាកយថា ោោ 
(ព្ស្ុក) ជាកដនមគចមចញររស់្កិរយិកដេឥសី្មចញអាំរីព្ស្ុក មោកមទ្ើរ
មៅការកៈមនះថា អបាទនការកៈ។ 
 ៦. ឱកាស្ការកៈ គឺ ម្ស្រទកដេមធវើ ទី្ជាទី្ោាំងររស់្កិរយិ 
បានដេ់ រទ្ ម្កដេចុះស្តែម្វីភិតែិកព្រថា «កនុង, ព្តង.់.» ដូចជា មទ្វទ្មោែ  
កមដ និសី្ទ្តិ = មទ្វទ្តែអងគុយមេើកមនទេ, ពាកយថា កមដ (កមនទេ) ជាទី្ោាំង
កិរយិអងគុយររស់្មទ្វទ្តែ មទ្ើរមោកមៅការកៈមនះថា  ឱកាស្ការកៈ។ 
 កនុងគម្ពរីរទ្ស្ងគហៈ បានព្ររន័ធមស្ចកែីខាងមដើម្មនះជាោថាមដើម្បី
ឲ្យចាាំង្ខយថា៖ 
 ការមកា ឆរវិមធា កោែ   កម្ាញ្ច  ករណាំ  តថា 
 ស្ម្បទនម្បាទនាំ  ឱកាមស្កតិ ស្រូរមោ។ 

ការកៈោន៦ព្រមភទ្គឺ កតែុការកៈ, កម្ាការកៈ, ករណការកៈ, 
ស្ម្បទនការកៈ, អបាទនការកៈ និង ឱកាស្ការកៈ។ 
 រទ្អាេរនៈ ជារទ្កដេមពាេម ើងម្ក មដើម្បជីាការមៅរ៉ាុមណាេ ះ 
មោកមទ្ើរម្និចាតថ់ាជាការកៈមទ្ មព្ពាះមោកព្រកានថ់ារទ្កដេនឹងចាត់
ជាការកៈបាន ព្តូវស្ម្ពនធជាម្យួកិរយិ មទះរីជា អនកកដេព្តូវមៅនឹងមធវើ
កិរយិៃាះកម៏ោយ កនុងករណីមនះព្តូវរញ្ចូ េព្រធានម្កថាី មដើម្បមីធវើព្រមយគ
ឲ្យស្ម្បូរណ ។ 

៦. ស្ោស្រទ្ស្ាំវណេ   
 ស្ោស្រទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្ស្ោស្មោយរញ្ញជ ក់
ព្រមភទ្ររស់្ស្ោស្ មនះមព្ពាះស្ោស្ព្រមភទ្ៃាះោនេកខណៈព្រហាក ់
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ព្រកហេោន  ដូចជាស្ោស្កដេោនស្ងខាមៅមុ្ៃជាទិ្គុស្ោស្ ឬរហុ-  
រវីហិស្ោស្បាន ដូចពាកយថា ចតុស្ចចាំ (ស្ចចៈ៤) ជាទិ្គុស្ោស្ ឬពាកយថា   
ទ្វតែិរោែ  (បាព្ត២ ឬបាព្ត៣) ជារហុរវីហិស្ោស្ មោកមទ្ើរអធិរាយរទ្
ស្ោស្កនុងេកខណៈមនះ។ 
 ឧទហរណ  ចោែ រ ិស្ចាច និ ស្ោហោនិ ចតុស្ចចាំ, ស្ោហាមរ ទិ្គុ។ 
ស្ចចៈ៤ព្តូវព្រមូ្េមហើយ (មោយចិតែ) មព្ពាះមហតុម ះ មទ្ើរមៅថា ចតុស្ចចាំ 
(ពាកយមនះ) ជាទិ្គុស្ោស្ កនុងស្ោហារទិ្គុ។  
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  ចោែ រ ិស្ចាច និ ស្ោហោនិ ចតុស្ចចាំ, 
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  ចតុស្ចចាំ  ជាស្ោហារទិ្គុស្ោស្  មនះមព្ពាះ ស្ោស្ 
កដេោនស្ងខាមៅខាងមុ្ៃោន ២ព្រមភទ្  គឺស្ោហារទិ្គុ និងស្ោហារ-
ទិ្គុ  ការអធិរាយរទ្ស្ោស្កនុងេកខណៈដូចមនះ  មៅថា ស្ោស្រទ្ស្ាំ-
វណេ  ។ 
 មរឿងមនះម្និោនមពាេទុ្កកនុងអដឋកថា-ដីកា សូ្ម្បឧីទហរណ កដេ
 ាំម្កមពាេមនះ កម៏្និព្បាកដកនុងគម្ពរីដូចមពាេម ះ យេ់ថាគម្ពរីស្ាំវណេ - 
 វចិារ បានមពាេមរឿងមនះោម្ឧទហរណ ចាកគម្ពរីដីការរស់្មវយាករណ - 
បាេី។ 

នយ័ររស់្ស្ោស្ 
 ស្ោស្   គឺការយកស្រទោាំងកតរីរីរស្រទម ើងមៅម្ករាំព្រួញជារទ្ 
ម្យួ ោម្កបួនមវយាករណ បាេី និងស្ាំស្រស្ាឹត ដូចជា សុ្នទរ+វចន= សុ្នទរ
វចន, រដឋ+ស្កស្រស្ែ = រដឋស្កស្រស្ែ, ឧតែម្+ការណ  = ឧតែម្ការណ ។ 
 គម្ពីររទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្តទី្៣៣១) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា៖ 
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ស្ម្ស្សមតតិ ស្ោមស្ក = ស្ាំរុរវរទ្+អស្ធាតុ+ណរចចយ័, ពាកយណាព្តូវ
រាំព្រួញ មព្ពាះមហតុម ះ ពាកយម ះម ា្ ះថា ស្ោស្។ 
 ការរាំព្រួញពាកយដូចមពាេម្កមនះ ជាការរាំព្រួញមព្ចើនរទ្ឲ្យកាា យ
ម្កជាម្យួរទ្ មដើម្បមីធវើឲ្យៃាី មៅរាំព្រួញមស្ចកែីមព្ចើនយ៉ា ងឲ្យកាា យម្កជា
មស្ចកែីកតម្យួមទ្ៀត ដូចពាកយថា  រមញ្ញា  រុរមិស្ក រាជរុរមិស្ក = រុរស្ររស់្
ព្រះរាជា។ 
 រទ្ស្ោស្ថា រាជរុរមិស្ក មនះរីមដើម្ជារីររទ្ និងោនមស្ចកែី២
យ៉ា ងគឺ ព្រះរាជា និងរុរស្ មព្ពាះពាកយថា រមញ្ញា  បានដេ់ព្រះរាជា និងពាកយ
ថា រុរមិស្ក បានដេ់ រុរស្ ចាំកណករទ្ស្ោស្គឺ រាជរុរមិស្ក ជារទ្ម្យួ
កដេៃាីជាងមដើម្មហើយោនមស្ចកែីកតម្យួគឺរាជរុរស្ មរើោនអនកណាម្យួ
មពាេថា រាជរុរមិស្ក គចេតិ = រាជរុរស្មៅ, អនកស្កែ រដឹ់ងថា អនកមៅ គឺរាជ
រុរស្ ម្និកម្នព្រះរាជា ឬកាេអនកណាម្យួមពាេថា រាជរុរសិ្ាំ រស្សតិ = 
ម ើញរាជរុរស្, អនកស្កែ រដឹ់ងថា រុគគេបានម ើញរាជរុរស្ ម្និកម្នម ើញ
ព្រះរាជាមទ្។ 

ស្ោស្ ៦ព្រមភទ្ 
 ១. អរយយីភាវស្ោស្ គឺស្ោស្កដេោនឧរស្គគ ឬនិបាតមៅ
ខាងមដើម្ ោនមស្ចកែីររស់្ឧរស្គគ និងនិបាតជាព្រធានមពាេគឺកព្រមស្ចកែី 
ររស់្ស្រទទាំងម ះមុ្ន  ដូចជា  នគរស្ស  ស្ម្រីាំ  ឧរនគរ ាំ = ទី្ជិតពននគរ, 
កម្ស្ស អនុរូរាំ យថាកាម្ាំ = ោម្ស្ម្គួរដេ់េាំោរ។់  
 ២. កម្ាធារយស្ោស្ គឺស្ោស្កដេោនរទ្ខាងមដើម្អធិរាយ
រទ្ខាងចុង និងោនរទ្ខាងចុងជាព្រធាន មពាេគឺកព្រមស្ចកែី ររស់្រទ្
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ខាងចុងមុ្ន ដូចជា ម្ហម ែ  ច មស្ក រុរមិស្ក ចាតិ ម្ហារុរមិស្ក = រុរស្
ព្រមស្ើរ។ 
 ៣. ទិ្គុស្ោស្ គឺស្ោស្កដេោនេកខណៈដូចកម្ាធារយ−

ស្ោស្ មផសងោន កតរទ្ខាងមដើម្ជាពាកយស្កម្ែងចាំនួន ដូចជា តមយ មោកា 
តិមោកាំ (មោក៣) ។ 
 ៤. តរបុរសិ្ស្ោស្ គឺស្ោស្កដេោនរទ្ខាងមដើម្ជាស្រទកដេ
ចុះវភិតែិ ម្៦ព្រមភទ្ ោនទុ្តិយវភិតែិជាមដើម្ និងោនរទ្ខាងចុងជាព្រធាន 
ដូចជា ភូម្ ឹគមោ ភូម្គិមោ = អនកមៅមហើយកានក់ដនដី (កផនដីព្ស្ូរ)។ 

៥. រហុរវីហិស្ោស្ គឺស្ោស្កដេោនមស្ចកែីររស់្រទ្កដេយក 
ចូេម្កជាព្រធាន     (អញ្ារទ្)    រូរវគិគហៈកនុងស្ោស្មនះោនស្រវ ម្ផង 
ដូចជា  រហមវា វហីមយ យស្ោតិ រហុរវីហិ (អនកោនព្ស្ូវមព្ចើន)។ 

៦. ទ្វនទស្ោស្   គឺស្ោស្កដេោនរទ្ទាំង២ជាព្រធាន  កព្រព្រម្ 
ោន ម្និោនរទ្ណាជាវមិស្ស្នៈ រូរវគិគហៈកនុងស្ោស្មនះោន ចស្រទ២តួ
មៅផងដូចជា ចកខុ ច មស្កតញ្ច  ចកខុមស្កតាំ (កភនកនិងព្តមចៀក)។ 
 កនុងគម្ពរីរទ្ស្ងគហៈ បានព្ររន័ធមស្ចកែីខាងមដើម្មនះជាោថាមដើម្បី
ឲ្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 
 ស្ោមស្ក ឆរវិមធារយយី  ភាមវា ច កម្ាធារមយ 
 ទិ្គុ តរបុរមិស្ក រហុរ៑   វហីិ ទ្វម ទ តិ  ម្មស្ក។ 
 ស្ោស្ោន៦ព្រមភទ្មោយម ា្ ះគឺ អរយយីភាវស្ោស្, កម្ាធា  
រយស្ោស្, ទិ្គុស្ោស្, តរបុរសិ្ស្ោស្, រហុរវហីិស្ោស្ និងទ្វនទ−      

ស្ោស្។ 
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៧. តទ្ធិតរទ្ស្ាំវណេ   
 តទ្ធិតរទ្ស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរទ្តទ្ធិតមោយរញ្ញជ ក ់   រីការ
ផ្លា ស់្ររស់្តទ្ធិត បានមស្ចកែីថា កាេចុះរចចយ័តទ្ធិតខាងចុងរទ្ ម្មហើយ
ោនការផ្លា ស់្រែូរអកសររទ្ ម្ៃាះមពាេគឺផ្លា ស់្ព្ស្ៈដូចជាផ្លា ស់្ព្ស្ៈអ→អា
, ដូចពាកយថា វាសិ្មោឋ  = វសិ្ដឋស្រទ+ណរចចយ័ (ព្តកូេររស់្វសិ្ដឋៈ, ឬផ្លា ស់្
រាងគដូចផ្លា ស់្ ទ្វិ→ទុ្, កនុងពាកយថា ទុ្តិមយ = ទ្វិស្រទ+តិយរចចយ័ (ទី្២)   
ដូចជា៖ ឧទហរណ ទី្ ១. 
 មស្ដឋនែិ រស្តាតរ ាំ ។ (គម្ពរីនាស្ៈ អធិរាយគ ា រម្ភ) 
 ពាកយថា មស្ដឋាំ ោនមស្ចកែីថា ព្រមស្ើរជាង។ 
 កនុងឧទហរណ យ៉ា ងមនះ រទ្ថា រស្តាតរ ាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា មស្ដឋាំ 
កនុងទី្មនះជាពាកយកដេផ្លា ស់្ រស្តា→ស្ មនះកម៏ព្ពាះ ស្ អកសរផ្លា ស់្ម្ករី
ស្រទបានមព្ចើនយ៉ា ងដូចជា ស្រវ, ស្នែ, ស្ហ ជាមដើម្ ការអធិរាយរទ្តទ្ធិត
កនុងេកខណៈយ៉ា ងមនះមៅថា តទ្ធិតរទ្ស្ាំវណេ  ។ 

ពាកយកដេអាចផ្លា ស់្ជា ស្ 
 កនុងគម្ពរីរទ្វចិារគណឋិ  មពាេថា ពាកយកដេអាចផ្លា ស់្ជា ស្ បាន
ោនដូចជា ស្រវ, ស្នែ, ស្ហ, ស្ោន, ត, អតែ, ម្។ ឧទហរណ ៖ 

ស្ទ    = ស្រវស្រទ+ទរចចយ័ (ស្រវកាេ) 
ស្ទ្ធម្ា   = ស្នែស្រទ+ធម្ាស្រទ (ធម្រ៌រស់្ស្របុរស្) 
ស្មទ្វ   =  ស្ហស្រទ+មទ្វស្រទ (អនកព្រព្រឹតែមៅជាម្យួមទ្វមោក) 
ស្វណេ   = ស្ោនស្រទ+វណេ ស្រទ (អនកោនរណ៌ដូចោន ) 
មស្ក      = តស្រទ+សិ្វភិតែិ (រុរស្) ម ះ 
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ស្ក      = អតែស្រទ+ណរចចយ័ (ររស់្ៃាួន) 
អសុ្      = អមុ្ស្រទ+សិ្វភិតែិ (រុរស្) ឯមណាះ 
ឧទហរណ ទី្ ២. ស្រវញ្ាុ ោ កវចាទិ្  ោរចចមយ រស្សតែាំ។ 
ភាវៈពនព្រះស្រវញ្ាូ  ការរស្សៈរកម្ងោនមព្ពាះោរចចយ័ មោយសូ្ព្ត

ថា កវចិ ជាមដើម្។ (រទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត ៣៨៧) 
កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា កវចាទិ្  ោរចចមយ រស្សតែាំ ស្ាំមៅដេ់ 

ពាកយថា ស្រវញ្ាុ ោ ស្មព្ម្ចម្ករី ស្រវញ្ាូ ស្រទ+ោរចចយ័ រស្សៈ ឩ→ឧ មព្ពាះ
ោរចចយ័ ការអធិរាយរចចយ័តទ្ធិតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា តទ្ធិតរទ្ស្ាំ-
វណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្ ៣. រាជិម  ភាមវា រជជាំ។ កវចាទិ្  រស្សតែាំ។ 
ភាវៈពនព្រះរាជា មៅថា  រជជៈ ការរស្សៈរកម្ងោនមោយសូ្ព្តថា កវចិ     

ជាមដើម្។ (រទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត ៣៨៧) 
កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  កវចាទិ្   រស្សតែាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 

រជជ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី រាជស្រទ+ណយរចចយ័ រស្សៈ អា កនុង រា ជា អ ការ
អធិរាយរចចយ័តទ្ធិតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា តទ្ធិតរទ្ស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៤. មតសុ្ វុទ្ធីតិអាទិ្  ណការស្ស នកាមរា។ កនិមយ 
កនិមោឋ ។ ផ្លា ស់្ ណ→ន មោយសូ្ព្តថា មតសុ្ វុទ្ធិ ជាមដើម្។ 

ដូចជា កនិមយ កនិមោឋ  (រទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត ៣៩៦) 
ពាកយថា មតសុ្ វុទ្ធីតិអាទិ្  ណការស្ស នកាមរា ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 

កនិមយ, កនិមោឋ  ស្មព្ម្ចម្ករី កណិមយ កណិមោឋ  ផ្លា ស់្ ណ→ន ការ
អធិរាយរចចយ័តទ្ធិតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា តទ្ធិតរទ្ស្ាំវណេ  ។ 
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នយ័ររស់្តទ្ធិត 
តទ្ធិត គឺការតពាកយ ម្និងរចចយ័ ជាការស្កងពាកយថាីមដើម្បឲី្យៃាី

ជាងការមព្រើពាកយ ម្សុ្ទ្ធៗ មស្ចកែីថា រចចយ័តទ្ធិតមនះជួយ រាំព្រួញពាកយឲ្យ
ៃាីចុះ ដូចនឹងមពាេថា វសិ្ដឋស្ស អរចចាំ = ព្តកូេររស់្វសិ្ដឋៈ, ចុះ ណរចចយ័
ជាំនួស្មស្ចកែថីា អរចច = ព្តកូេ, មពាេព្តឹម្កតពាកយថា វាសិ្មោឋ  = ព្តកូេ
ររស់្វសិ្ដឋ។ 

គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត ៣៦១) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា មតស្ាំ 
 ម្កិានាំ ហិោ តទ្ធិោ = តស្រទ+ហិតស្រទ (រចចយ័កដេជាព្រមយជន ដេ់
រទ្ ម្ម ះ ម ា្ ះថា តទ្ធិត),  ជាព្រមយជន ដេ់រទ្ ម្ គឺការមព្រើរចចយ័ 
ជាំនួស្រទ្ ម្មដើម្បមីធវើពាកយឲ្យៃាីចុះម ះឯង ដូចជាកាេចុះ ណរចចយ័ខាង
ចុង វសិ្មោឋ  កនុងមស្ចកែីអរចច នឹងមកើតពាកយថាីកដេៃាីជាងមដើម្ថា វាសិ្មោឋ ។ 

តទ្ធិត ៣ព្រមភទ្ 
 ១. ស្កម្ញ្ា វុតែិតទ្ធិត គឺតទ្ធិតកដេោនមស្ចកែីទូ្មៅ បានដេ់ អរចច- 
តទ្ធិត, អមនកតាតទ្ធិត, អស្សតាិតទ្ធិត និងស្ងខាតទ្ធិត។ 
 ២. ភាវតទ្ធិត     គឺតទ្ធិតកដេចុះកនុងអតាភាវៈ។ 
 ៣. អរយយតទ្ធិត   គឺតទ្ធិតកដេជាអរយយស្រទ។ 
 កនុងគម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត៤២៣ បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្ 
មនះជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញចាាំង្ខយថា៖ 
    ស្កម្ញ្ា វុតែិភាវោា   រយយមោ តទ្ធិតាំ តិធា 
    តព្ោទិ្ ចតុធារចាច -  មនកតាស្សតាិស្ងខយមោ។ 
 តទ្ធិតរចចយ័ោន៣ព្រមភទ្ គឺស្កម្ញ្ា វុតែិតទ្ធិត, ភាវតទ្ធិតនិងអរយយ  
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តទ្ធិត កនុងចាំមណាម្តទ្ធិតទាំង៣ព្រមភទ្ម ះ តទ្ធិតខាងមដើម្ោន៤ព្រមភទ្គឺ
អរចចតទ្ធិត, អមនកតាតទ្ធិត, អស្សតាិតទ្ធិត និងស្ងខាតទ្ធិត។ 

6 
៨.  ម្វភិតែិស្ាំវណេ   

  ម្វភិតែិស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយវភិតែិ ម្មោយរញ្ញជ កក់ារផ្លា ស់្
ររស់្វភិតែិ ម្ មស្ចកែីថា កាេមរើចុះវភិតែិខាងចុងពាកយ ម្មហើយ ផ្លា ស់្
អកសរកនុងវភិតែិបានៃាះ មពាេគឺផ្លា ស់្រាងគដូចជាផ្លា ស់្ ស្ វភិតែិ ជា ម  កនុង
ពាកយថា ព្រហាុម  = ព្រហាស្រទ+ស្វភិតែ ិ(ដេ់ព្រហា) ផ្លា ស់្ ស្កា វភិតែិ ជា   
កនុងពាកយថា អតែ  = អតែស្រទ+ស្កា វភិតែិ  (អាំរីៃាួន)  ឬផ្លា ស់្ ស្ាឹ វភិតែិ ជា និ 
កនុងពាកយថា អតែនិ = អតែស្រទ+ស្ាឹវភិតែិ (កនុងៃាួន) ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. អនុស្សរមោតិ អនុស្សរនែស្ស។ (សុ្ម្ងគេវោិ.) 
 ពាកយថា អនុស្សរមោ ោនមស្ចកែីថា (កាេមយើង) កាំរុងរេឹក។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  អនុស្សរនែស្ស  ស្ាំមៅដេ់ ពាកយថា 
អនុស្សរមោ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី អនុស្សរនែស្រទ+ស្វភិតែិ មនះមព្ពាះ មោ ស្រទ
ោនរូរដូច មោ រចចយ័ កនុងរូរថា រុរសិ្មោ (ចាករុរស្) ឥតាិមោ (ចាកស្រស្ែី) 
រាជមោ (ចាកព្រះរាជា) ការអធិរាយវភិតែិ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា 
 ម្វភិតែិស្ាំវណេ  ។ 
 ោម្ម្តិគម្ពរីកចាច យនៈ (សូ្ព្ត១២៧) ពាកយថា អនុស្សរមោ ស្មព្ម្ច 
រូរម្ករី អនុស្សរនែ+ស្,  ផ្លា ស់្ នែ→នែុ, នែុ+ស្→មោ។ 
  ឧទហរណ ទី្ ២. តមោនិទននែិ តាំនិទនាំ តាំមហតុកាំ។ 
 រចចតែវចនស្ស មោអាមទ្មស្ក មវទិ្តមពាវ ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
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 ពាកយថា តមោនិទនាំ ោនមស្ចកែីថា កដេោនការចារអ់ាសិ្ររិស្
ម ះជាមូ្េ គឺោនការចារអ់ាសិ្ររិស្ម ះជាមហតុ រណឌិ តគរបពី្ជារថា 
ផ្លា ស់្រឋោវភិតែិជា មោ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា រចចតែវចនស្ស មោអាមទ្មស្ក មវទិ្តមពាវ  
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា តមោនិទនាំ ស្មព្ម្ចរូរម្ករីពាកយថា ត+និទន ផ្លា ស់្ 
សិ្ ខាងចុង ត ជា មោ  ការអធិរាយវភិតែិ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា 
 ម្វភិតែិស្ាំវណេ  ។ 
 នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត  ម្វភិតែិស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមោយរញ្ញជ ក់
ព្រមភទ្ររស់្វភិតែិ ម្ថា វភិតែិ ម្កនុងរទ្ោាំងជាវភិតែិព្រមភទ្ណា កនុងវភិតែិ
 ម្ទាំង ៧រួក កាេមរើអនកសិ្កោដឹងព្រមភទ្ររស់្វភិតែិកនឹ៏ងយេ់មស្ចកែី 
ររស់្ពាកយបានមោយង្ខយ មព្ពាះវភិតែិជាមព្គឿងស្កម្ែងមស្ចកែីឲ្យព្បាកដ
ចាស់្ ដូចោនររភិាស្កមពាេថា ស្មទទ  ញរកមហតុ។ អមោា  ញមរតរវ    
ផេាំ។ (ស្រទជាមហតុឲ្យដឹង (មស្ចកែី) មស្ចកែីជាផេកដេទ្ទួ្េដឹង) ដូចជា 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. រុរមិស្កតិ រឋមម្កវចនាំ។ (ស្ាំវណេ  វចិារ) 
 ពាកយថា រុរមិស្ក ជារទ្កដេចុះរឋោវភិតែិ ឯកវចនៈ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា រឋមម្កវចនាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា         
រុរមិស្ក ជារទ្កដេចុះរឋោវភិតែិ ឯកវចនៈ គឺ សិ្ មនះមព្ពាះ ពាកយមនះអាច
ជារទ្កដេចុះស្វភិតែិមហើយ ផ្លា ស់្ជា មស្ក ដូចពាកយថា ម្នមស្ក (ដេ់ចិតែ), 
ថាម្មស្ក (ដេ់កោា ាំង) ការអធិរាយវភិតែិ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា 
 ម្វភិតែិស្ាំវណេ  ។ 
 នយ័ទី្២មនះម្និោនស្កម្ែងទុ្កកនុងអដឋកថា ឬដីកា សូ្ម្បឧីទហរណ  
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កដេ ាំម្កមពាេមនះ កម៏្និព្បាកដកនុងគម្ពរីដូចមពាេម ះ យេ់ថាគម្ពរី
រទ្វចិារបានមពាេមរឿងមនះ  ោម្ឧទហរណ ចាកគម្ពរីដីការរស់្មវយាករ-
ណ បាេី។ 

នយ័ររស់្វភិតែិ ម្ 
 វភិតែិ ម្ គឺស្រទកដេករងកចកមស្ចកែីររស់្ ម្ គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ 
(អធិរាយសូ្ព្ត ៦២) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា កោា ទិ្វមស្ន ឯកោែ ទិ្វមស្ន ច 
េិងគតាាំ វភិជនែីតិ វភិតែិមយ = វរុិរវរទ្+ភជធាតុ+តិរចចយ័ (ស្រទណាករងកចក 
មស្ចកែីររស់្េិងគោនកម្ាជាមដើម្ និងោនមស្ចកែីររស់្វតាុម្យួជាមដើម្មព្ពាះ 
មហតុម ះ ស្រទម ះម ា្ ះថា វភិតែិ។ 

វភិតែិ ម្ ៧ព្រមភទ្ 
(ោម្ម ា្ ះកនុងគម្ពរីមវយាករណ  និង អដឋកថា ដីកា) 

  គម្ពរីមវយាករណ     គម្ពរីអដឋកថា ដីកា 
  ១. រឋោវភិតែ ិ   រចចតែៈ 
  ២. ទុ្តិយវភិតែ ិ  ឧរមយគៈ 
  ៣. តតិយវភិតែ ិ  ករណៈ 
  ៤. ចតុតាីវភិតែ ិ   ស្ម្បទនៈ 
  ៥. រញ្ចម្វីភិតែ ិ   អបាទនៈ 
  ៦. ឆដឋីវភិតែ ិ   ស្កម្ ិ
  ៧. ស្តែម្វីភិតែ ិ   ភុម្ាៈ 
 កនុងគម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត៣២៩ បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្ 
មនះជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 
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 រចចតែមុ្រមយគញ្ច   ករណាំ  ស្ម្បទនិយាំ 
 និស្សកាាំ ស្កម្វិចនាំ  ភុោា េរនម្ដឋម្ាំ។ 

    រចចតែ,  ឧរមយគ, ករណ,  ស្ម្បទន,  និស្សកា, 
            ស្កម្,ិ ភុម្ា  និងអាេរនៈជាទី្៨។ 

 អាេរនៈ ជាវភិតែិកដេរាររ់ញ្ចូ េកនុងរឋោវភិតែិ ោនម ា្ ះមៅ
ដូចោន កនុងគម្ពរីមវយាករណ , អដឋកថា និង ដីកា។ 

ស្ករសូ្នយព្រមយជន មព្ពាះម្និបានសិ្កោមវយាករណ  
 មយ និរុតែឹ ន សិ្មកខយយ  សិ្កខម ែ  រិដកតែយាំ 
 រមទ្ រមទ្ វកិមងខយយ  វមន អនធគមជា យថា។ 
 បាេីម្និសិ្កោ   មៅព្ស្វាមរៀនព្រះពព្ត 
 ព្គររ់ទ្កតងស្ងសយ័  ដូចដាំរខីាវ កម់នព្ោ។ 

6 
៩. អាៃាតវភិតែសិ្ាំវណេ   

 អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ      គឺការអធិរាយវភិតែិអាៃាតមោយរញ្ញជ ក ់
ការផ្លា ស់្ររស់្វភិតែិអាៃាត មស្ចកែីថា កាេចុះវភិតែិអាៃាតខាងចុងធាតុ
មហើយ កផ៏្លា ស់្អកសរកនុងវភិតែិអាៃាតៃាះ មពាេគឺផ្លា ស់្រាងគ ដូចផ្លា ស់្  ឯយយ 
ជា ឯ កនុងពាកយថា គមចេ = គមុ្ធាតុ+អរចចយ័+ឯយយវភិតែិ  (គរបមីៅ) ឬផ្លា ស់្ 
ឦ→តា កនុងពាកយថា អេតា = េភធាតុ+ឦរចចយ័ (បានមហើយ)។ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. ឧមចេចាេ ម្តិី ឧចេិនទិស្ោម្។ិ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា ឧមចេចាេ ម្ ិោនមស្ចកែីថា នឹងកាត។់ 
 ពាកយថា  ឧចេិនទិស្ោម្ ិស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ឧមចេចាេ ម្ ិ ស្មព្ម្ចរូរម្ក 
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រីពាកយថា ឧរុរវរទ្+ឆិទ្ធាតុ+ស្ោម្វិភិតែ ិមោយផ្លា ស់្ ស្ស កនុង ស្ោម្ ិជា 
ឆ ដូចពាកយថា េចេតិ = េភធាតុ+ស្សតិវភិតែិ (នឹងបាន), វចេតិ = វស្ធាតុ+
ស្សតិវភិតែិ (នឹងមៅ) ការអធិរាយវភិតែិអាៃាតកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា
អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ  ។ 
 ពាកយថា ឧចេិនទិស្ោម្ ិស្មព្ម្ចរូរម្ករី ឧរុរវ+ឆិទ្ធាតុ+ស្ោម្វិភិតែិ 
ផ្លា ស់្ ស្ស កនុង ស្ោម្ ិជា ឆ ផ្លា ស់្ ទ្ ទី្រាំផុតធាតុជា ច, ព្រឹទ្ធិ ឥ កនុង ឆិទ្ ជា 
ឯ, ព្តួត ច អកសរកដេោន ឧរុរវរទ្។  
 នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ   គឺការរញ្ញជ កព់្រមភទ្ររស់្
វភិតែិអាៃាត មស្ចកែីថា វភិតែិអាៃាតតួៃាះោន២កកនាងដូចជា ម្,ិ ម្ ជាវតែោ -
វភិតែិ និងរញ្ចម្វីភិតែិ ឬស្សាំ ជាភវសិ្សនែិវភិតែិ និងកាោតិរតែិវភិតែិ។ 
  ឧទហរណ ទី្ ១. អាម្នែយតនែិ អាម្មនែតុ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា អាម្នែយតាំ ោនមស្ចកែីថា ចូរមៅ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា អាម្មនែតុ ស្ាំមៅដេ់ តាំ វភិតែិកនុងពាកយ
ថា អាម្នែយតាំ ជារញ្ចម្វីភិតែិ ការអធិរាយវភិតែិអាៃាតកនុងេកខណៈដូច
មនះ មៅថា អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. ស្ម្នុយុញ្ជនែនែិ ស្ម្នុយុញ្ជនែុ។ (សុ្ម្ងគេវោិ.) 
 ពាកយថា ស្ម្នុយុញ្ជនែាំ ោនមស្ចកែីថា ចូរព្រករ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  ស្ម្នុញ្ជនែុ ស្ាំមៅដេ់ អនែាំ វភិតែិកនុង 
ពាកយថា ស្ម្នុយុញ្ជនែាំ ជារញ្ចម្វីភិតិែ ការអធិរាយវភិតែិអាៃាតកនុងេកខ
ណៈ ដូចមនះមៅថា អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៤. ម្នែមវាា តិ ម្នែយថ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
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 ពាកយថា ម្នែមវាា  ោនមស្ចកែីថា ចូរព្រឹកោ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ម្នែយថ ស្ាំមៅដេ់ មវាា វភិតែិកនុងពាកយ
ថា ម្នែមវាា  ជារញ្ចម្វីភិតែិ ការអធិរាយវភិតែិអាៃាតកនុងេកខណៈដូចមនះ
មៅថា អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ  ។  
 ឧទហរណ ទី្ ៥. ករសិ្សនែិ ករសិ្ោម្។ិ 
  ពាកយថា ករសិ្សាំ ោនមស្ចកែីថា នឹងមធវើ។  (នាស្ៈ អធិ.គ ា រម្ភ) 

កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  ករសិ្ោម្ ិ ស្ាំមៅដេ់ ស្សាំ វភិតែិ កនុង 
ពាកយថា ករសិ្សាំ ជាភវសិ្សនែវិភិតែិ មនះមព្ពាះ ស្សាំ វភិតែិោន២កកនាង គឺភវសិ្សនែិ 
វភិតែិ  និងកាោតិរតែិវភិតែិ   ការអធិរាយវភិតែិអាៃាតកនុងេកខណៈដូចមនះ 
មៅថា អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ  ។ 

នយ័ររស់្អាៃាត 
អាៃាត   គឺពាកយកដេតភាជ រធ់ាតុ និងវភិតែមិដើម្បសី្កងពាកយ ស្កម្ែង 

កិរយិកនុងគម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត៤២៤) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា ព្កិយាំ 
អាចិកខតីតិ អាៃាតាំ = អារុរវរទ្+ៃាធាតុ+តរចចយ័ (ពាកយណាមពាេកិរយិ 
មព្ពាះមហតុម ះ ពាកយម ះ ម ា្ ះថាអាៃាត) អាៃាតោន ៣វាចកៈ ឬ៣
ស្កធនៈគឺ៖ 
 ១. កតែុវាចកៈ   គឺពាកយកដេរញ្ញជ កដ់េ់អនកមធវើកិរយិ  ឬពាកយកដេ 
រញ្ញជ កដ់េ់កោែ កនុងព្រមយគម ះឯង ដូចជា សូ្មទ ឱទ្នាំ រចតិ ពាកយថា   
រចតិ កនុងឧទហរណ មនះ ជាកតែុវាចកៈ មព្ពាះរញ្ញជ កក់ោែ គឺចុងមៅ។ 
 ២. កម្ាវាចកៈ  គឺពាកយកដេរញ្ញជ កដ់េ់វតាុកដេមគព្តូវមធវើដូចជា៖ 
          សូ្មទ្ន ឱ៊ទ្ម  រចចមត ។ ពាកយថា រចចមត ជាកម្ាវាចក មព្ពាះរញ្ញជ ក ់
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កម្ាគឺបាយ។ 
 ៣. ភាវវាចកៈ គឺពាកយកដេរញ្ញជ កដ់េ់កិរយិអាការៈ ដូចជា មតន    
ភូយមត (កដេមគមកើត) ពាកយថា ភូយមត ជាភាវវាចកៈ មព្ពាះរញ្ញជ កកិ់រយិ 
អាការៈមកើត។     

ចាំណាាំ ៖ ស្រទកដេជាមហតុកតែុវាចកៈ រារចូ់េកនុងកតែុវាចកៈ និង
ស្រទកដេជាមហតុកម្ាវាចកៈ  ករ៏ារចូ់េកនុងកម្ាវាចកៈ  មព្ពាះអតាររស់្មហតុ 
កដេោនព្បាកដកនុងស្រទទាំងម ះ ម្និកម្នជាអតាររស់្អាៃាតវភិតែិមទ្ កត
ជាអតាររស់្ការតិរចចយ័។ 

កនុងគម្ពរីពាោវោរ មោកបានចងមស្ចកែីខាងមដើម្ជាោថាមដើម្បឲី្យ 
ទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 
 អាៃាតរចចយ ស្មរវ  ភមវយយុាំ ស្កធនតែមយ 
 កោែ  កម្ាញ្ច  ភាមវា ច  ស្កធ នីធ វុចចមរ។ 
 វភិតែិអាៃាតទាំងអស់្មព្រើកនុងស្កធនៈ ៣ ព្រមភទ្កនុងអាៃាត 
           កណឌ មនះ នឹងមពាេស្កធនៈទាំងមនះគឺ កោែ , កម្ា និងភាវៈ។ 
 ស្កម្ាកោា  ធាតុោា   កតែុកមម្ាសុ្ មហានែិ មត 
 ន ភាមវ កម្ារហិោ  កតែុភាមវសុ្  រមរ។ 
 វភិតែិអាៃាតទាំងម ះ  កាេចុះខាងចុងស្កម្ាកធាតុ  ោនអតាកោែ  
និងកម្ា ម្និោនអតាភាវៈ កាេចុះខាងចុងអកម្ាកធាតុោនអតាកោែ  និងភាវៈ 
ម្និោនអតាកម្ា។ 

នយ័ររស់្វភិតែិ 
 វភិតែិ     គឺស្រទកដេករងកចកមស្ចកែីររស់្ធាតុ  កនុងគម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ 
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(អធិរាយសូ្ព្ត ៤២៤) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា កាោទិ្វមស្ន ធាតវតាាំ វភិជនែីតិ 
វភិតែិមយ = ស្រទណាករងកចកមស្ចកែីររស់្ធាតុ មោយអាំណាចកាេជាមដើម្ 
មព្ពាះមហតុម ះ ស្រទម ះ ម ា្ ះថា វភិតែិ។ 

វភិតែិអាៃាត ៨រួក 
១. វតែោ វភិតែិ     គឺវភិតែិកដេកាំរុងព្រព្រឹតែមៅ   មពាេគឺរញ្ញជ ក ់

អាការមៅជាមដើម្កដេកាំរុងមកើតម ើង ោនរូរវគិគហៈថា វតែតីតិ វតែោ  =           
កិរយិណាកាំរុងព្រព្រឹតែមៅ មព្ពាះមហតុម ះ កិរយិម ះ ម ា្ ះថាវតែោ 
វភិតែិ, វតែោនាំ មជាមតនែីតិ វតែោ  = វភិតែិណា ស្កម្ែងកិរយិកដេកាំរុង
ព្រព្រឹតែមៅ មព្ពាះមហតុម ះ កិរយិម ះ ម ា្ ះថា វតែោ ។ 
 ២. រញ្ចម្វីភិតែិ  គឺវភិតែិទី្៥  ោនរូរវគិគហៈថា  រញ្ចននាំ រូរណី រញ្ចម្ ី
(វភិតែិជាមហតុមរញពនវភិតែិទី្៥ ម ា្ ះថា រញ្ចម្។ី 
 ៣. ស្តែម្វីភិតែិ គឺវភិតែិទី្៧ ោនរូរវគិគហៈថា ស្តែននាំ រូរណី ស្តែម្ ី= 
វភិតែិជាមហតុមរញពនវភិតែិទី្៧ ម ា្ ះថា ស្តែម្។ី 
 ៤. រមរាកាខ វភិតែិ គឺវភិតែិស្កម្ែងកិរយិកដេអនកមពាេម្ិនបានជួរ
ព្រស្រវមោយៃាួនឯង កតបានឮរីអនកដពទ្ោនរូរវគិគហៈថា អកាខ នាំ ររ ាំ រមរាកាខ  
= កិរយិកដេជាខាងមព្កាយពនឥស្រនទិយ ៥ (កភនក, ព្តមចៀក, ព្ចមុ្ះ, អណាែ ត, 
កាយ) ម ា្ ះថា រមរាកាខ , រមរាកខាំ ទី្មរតីតិ រមរាកាខ  = វភិតែិណា ស្កម្ែងកិរយិ
កដេជាខាងមព្កាយពនឥស្រនទិយ ទាំង៥ មព្ពាះមហតុម ះ វភិតែិម ះ ម ា្ ះថា    
រមរាកាខ ។ 
 ៥. ហីយយតែនីវភិតែិ  គឺវភិតែិស្កម្ែងកិរយិកដេកនាងម្កម្សេិម្ញិ 
(ហិមយា) ោនរូរវគិគហៈថា ហិមយា ភមវា ហិយយតែម  = កិរយិកដេមកើត
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ពថាម្សេិម្ញិ ម ា្ ះថា ហិយយតែនៈ, ហិយយតែនាំ ទី្មរតីតិ ហិយយតែនី = វភិតែិ
ណាស្កម្ែងកិរយិកដេមកើតពថាម្សេិម្ញិ មព្ពាះមហតុម ះ វភិតែិម ះ ម ា្ ះ
ថា ហិយយតែនី។ 
 ៦. អជជតនីវភិតែិ គឺវភិតែិកដេស្កម្ែងកិរយិកដេកនាងម្កកនុងពថាមនះ 
(អជជ) ោនរូរវគិគហៈថា អជជ ភមវា អជជតម  = កិរយិកដេមកើតកនុងពថាមនះ 
ម ា្ ះថា អជជតនៈ) អជជតនាំ ទី្មរតីតិ អជជតនី = វភិតែិណាស្កម្ែងកិរយិកដេ
មកើតកនុងពថាមនះ មព្ពាះមហតុម ះ វភិតែិម ះម ា្ ះថា អជជតនី។ 
 ៧. ភវសិ្សនែិវភិតែិ គឺវភិតែិស្កម្ែងកិរយិកដេនឹងមកើតកនុងពថាមនះ ឬពថា
កស្អក ោនរូរវគិគហៈថា ភវសិ្សតីតិ ភវសិ្សម ែ  = កិរយិកដេនឹងមកើត ម ា្ ះ
ថា ភវសិ្សនែិ, ភវសិ្សនែាំ ទី្មរតីតិ ភវសិ្សនែី  =  វភិតែិណាស្កម្ែងកិរយិកដេនឹង 
មកើត មព្ពាះមហតុម ះ វភិតែិម ះ ម ា្ ះថា ភវសិ្សនែិ។ 
 ៨. កាោតិរតែិវភិតែិ   គឺវភិតែិស្កម្ែងកិរយិកនាងមៅមហើយ (កាោ- 
តិរតែិ) ោនរូរវគិគហៈថា កាេស្ស អតិរតនាំ កាោតិរតែិ = ការកនាងមៅ
មហើយររស់្កិរយិ ម ា្ ះថា កាោតិរតែិ, កាោតិរតែឹ ទី្មរតីតិ កាោតិរតែិ 
= វភិតែិណាស្កម្ែងការកនាងមៅររស់្កិរយិ មព្ពាះមហតុម ះ វភិតែិម ះ
ម ា្ ះថា កាោតិរតែិ។ 
 មទះជាយ៉ា ងណាកម៏ោយ  េាំោរវ់ភិតែិកដេមពាេម្កខាងមដើម្មនះ 
នឹងម ើញថា   រញ្ចម្វីភិតែិ និងស្តែម្វីភិតែិ   ម្និោនមស្ចកែីព្តងោ់ម្រូរស្រទ   
ជាម ា្ ះកដេអនុមោម្ោម្មស្ចកែី    កនុងករណីកដេរារវ់ភិតែិោម្េាំោរ ់
កាេដូចតមៅមនះគឺ៖ 
 ១. ហិយយតែនីវភិតែិ  អតីតកាេ 
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 ២. អជជតនីវភិតែិ   អតីតកាេ 
 ៣. រមរាកាខ វភិតែិ   អតីតកាេ 
 ៤. វតែោ វភិតែិ  រចចុរបននកាេ 
 ៥. រញ្ចម្វីភិតែិ   រចចុរបននកាេ 
 ៦. កាោតិរតែិវភិតែិ  កាេវមុិ្តែិ 
 ៧. ស្តែម្វីភិតែិ   កាេវមុិ្តែិ 
 ៨. ភវសិ្សនែិវភិតែិ  អ គតកាេ 
 គម្ពរីនិរុតែិទី្រនី (អធិរាយសូ្ព្ត ៥៦១) មពាេថា រុរាណាចារយ បាន
មរៀងេាំោរវ់ភិតែិោម្កាេគឺ អតីតកាេ, រចចុរបននកាេ, កាេវមុិ្តែិ និង
អ គតកាេ កតតម្កអនកមវយាករណ បានមរៀងេាំោរវ់ភិតែិថាី មោយមពាេ
រចចុរបននកាេមុ្ន ជាវតែោ , រញ្ចម្ ី និងស្តែម្ជីាមដើម្ មដើម្បឲី្យយេ់វភិតែិ
បានង្ខយ កដេោម្រិតមៅកនុងព្រះបាេីោនការមរៀងេាំោរក់ាេជាអតីត, 
រចចុរបនន និងអ គត ដូចោនព្រះរុទ្ធវចនៈជាស្កធកៈថា៖ 
 ស្មរវ ស្ទ្ធម្ាគរុម   វហិាំសុ្ វហិរនែិ ច  
 អមថារិ វហិរសិ្សនែិ  ឯស្ក រុទធ ន ធម្ាោ។ 
 ព្រះរុទ្ធជាោច ស់្ព្គរព់្រះអងគ ព្ទ្ងជ់ាអនកធានក់នុងធម្ ៌ គងម់ៅមហើយ 
កតងគងម់ៅ នឹងគងម់ៅ មនះជាធម្ាោររស់្ព្រះរុទ្ធទាំងឡាយ។ 

១០. អាៃាតធាតុស្ាំវណេ   
 អាៃាតធាតុស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយធាតុកនុងរទ្អាៃាតមោយ
រញ្ញជ កក់ារផ្លា ស់្ធាតុររស់្អាៃាត មស្ចកែីថា កាេចុះវភិតែិអាៃាតខាងចុង
ធាតុមហើយ ោនការផ្លា ស់្អកសរកនុងធាតុៃាះ មពាេគឺផ្លា ស់្រយញ្ជនៈដូចផ្លា ស់្ 
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ម្→៑ចេ កនុងពាកយថា គចេតិ = គមុ្ធាតុ+អរចចយ័ +តិវភិតែិ (កតងមៅ) ឬផ្លា ស់្
រាងគដូចផ្លា ស់្ ទ→ទ្ជជ កនុងពាកយថា ទ្ជជតិ = ទធាតុ+អរចចយ័+តិវភិតែិ 
(កតងឲ្យ) ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. កាហតីតិ ករសិ្សតិ។ 
 ពាកយថា កាហតិ ោនមស្ចកែីថា នឹងមធវើ។  
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ករសិ្សតិ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា កាហតិ 
ស្មព្ម្ចរូរម្ករី  ករធាតុ+ស្សតិវភិតែិ  ផ្លា ស់្  ករ→៑កាហ៑ និង េុរ ស្ស  កនុង 
ស្សតិ ការអធិរាយធាតុររស់្អាៃាតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា អាៃាត  
ធាតុស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ កដេ ាំម្កមនះ  ោនព្បាដកកនុងគម្ពរីរទ្វចិារ  យេ់ថា 
មោក ាំឧទហរណ មនះរីគម្ពរីដីការរស់្មវយាករណ បាេី    ោនស្កធកៈ 
ដូចតមៅមនះ៖   ឧទហរណ ទី្ ២. 
 ទ្មជជតិ ទ្មទ្យយាំ ទ្ទម្ ិវា។ (បាចិតាទិ្មយជ .) 
 ពាកយថា ទ្មជជ ោនមស្ចកែីថា គរបឲី្យ ឬកតងឲ្យ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ទ្មទ្យយាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ទ្មជជ 
ស្មព្ម្ចម្ករី ទធាតុ+អរចចយ័+ឯយយាំ-វភិតែិ, ផ្លា ស់្ ទ→ទ្ជជ, ឯយយាំ→ឯ      
ចាំកណក ពាកយថា  ទ្ទម្ ិស្ាំមៅដេ់ពាកយ ទ្មជជ កដេស្មព្ម្ចម្ករី  ទធាតុ +
អរចចយ័+ម្វិភិតែ,ិ ផ្លា ស់្ ទ→ទ្ជជ, ម្→ិឯ ការអធិរាយធាតុររស់្អាៃាត
កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា អាៃាតធាតុស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ខាងមដើម្មនះបានរញ្ញជ ក់ការផ្លា ស់្ររស់្ធាតុ  និងវភិតែិ 
កនុងរទ្អាៃាត មទ្ើរបានទាំងអាៃាតធាតុស្ាំវណេ     និងអាៃាតវភិតែិស្ាំ− 
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វណេ  ។ 
ធាតុ ៣ព្រមភទ្ 

 គម្ពរីនិរុតែិទី្រនី (អធិរាយសូ្ព្តទី្ ៣៥០) បានករងកចកធាតុកនុង
អាៃាតកណឌ ជា ៣ព្រមភទ្គឺ៖ 
 ១. រកតិធាតុ គឺធាតុរិតកដេរញ្ញជ កកិ់រយិ ដូចជា ភូធាតុ, រចធាតុ 
និងគមុ្ធាតុជាមដើម្ មោករញ្ាតែិឲ្យចុះវភិតែិខាងចុងធាតុរិតទាំងមនះជា        
ភវតិ = រកម្ងោន, រចតិ = កតងចម្អនិ, គចេតិ = កតងមៅ។ 

២. វកិតិធាតុ   គឺធាតុកដេផ្លា ស់្រែូរ ធាតុព្រមភទ្មនះម្និកម្នជាធាតុ 
រិតមទ្  កតជារចចយ័កដេចុះខាងចុងធាតុរិត និងអាចរញ្ញជ កកិ់រយិបានដូច 
ធាតុរិត ដូចជា ៖  

តិតិកខ = តិជធាតុ+ៃរចចយ័  ោនរូរជា តិតិកខតិ = កតងអតធ់ន ់
តិកិចេ = កិតធាតុ+ឆរចចយ័ ោនរូរជា តិកិចេតិ = កតងរកោ  
វមី្ាំស្  = ោនធាតុ+ស្រចចយ័ ោនរូរជា វមី្ាំស្តិ = កតងរិចារណា។ 

 ៣.  ម្ធាតុ គឺធាតុកដេជា ម្ ធាតុព្រមភទ្មនះម្និកម្នជាធាតុ
រិតមទ្ដូចវកិតិធាតុមទ្ ជារចចយ័កដេចុះខាងចុងរទ្ ម្ និងអាចរញ្ញជ ក់
កិរយិបានដូចជា ររវោយ = ររវតស្រទ+អាយរចចយ័ ោនរូរជា ររវោយតិ 
= កតងព្រព្រឹតែដូចជាភនាំ, រុតែីយ = រុតែស្រទ + ឦយរចចយ័ ោនរូរជា រុតែីយតិ 
 = ព្រព្រឹតែដូចជារុព្ត។ 
 ព្រះធោា ននទម្ហាមថរ វតែថាម្អូ បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្ជាោថា
មដើម្បឲី្យទ្មនទញចាាំង្ខយថា៖ 
  រកតី វកិតី  ម្ាំ  តិធា ធាតូ រមភទ្មោ 
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  ភាវ ទី្ រកតី ខាទ្យ ែ   វកិតាយទិ្  ម្កិា។ 
 ធាតុោន៣ព្រមភទ្មោយករងកចកជា រកតិធាតុ, វកិតិធាតុ និង ម្
ធាតុ  ធាតុកដេោនភូធាតុជាមដើម្ម ា្ ះថា រកតិធាតុ, ធាតុកដេោន ៃ−
រចចយ័ជាមដើម្ជាទី្រាំផុត ម ា្ ះថា វកិតិធាតុ, ធាតុកដេោន អាយរចចយ័  
ជាមដើម្ (ជាទី្រាំផុត) ម ា្ ះថា  ម្ធាតុ។ 

១១. កិតកធាតុស្ាំវណេ   
 កិតកធាតុស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយធាតុកនុងរទ្កិតកៈ មោយ
រញ្ញជ កក់ារផ្លា ស់្ររស់្ធាតុកនុងរទ្កិតកៈ មស្ចកែីថា កាេចុះរចចយ័កិតកៈ
ខាងចុងធាតុមហើយ កផ៏្លា ស់្អកសរកនុងធាតុៃាះ មពាេគឺផ្លា ស់្រយញ្ញជ នៈដូច
ផ្លា ស់្ រ ៑ កនុង ករធាតុជា ត ៑ កនុងពាកយថា កតែុ = ករធាតុ+តុរចចយ័ (អនកមធវើ) 
ឬផ្លា ស់្ ទ្ ៑ ររស់្ ទ្ហ៑ធាតុ ជា  ៑ កនុងពាកយថា ររឡិាមហា = រររុិរវរទ្+      
ទ្ហ៑ធាតុ+ណរចចយ័ (ការមៅែ ព្កហាយ) ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. ោតមកាតិ ហនមកា។ (ស្ាំវណេ  វចិារ) 
 ពាកយថា ោតមកា ោនមស្ចកែីថា អនកព្រហារ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ហនមកា ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ោតមកា 
ស្មព្ម្ចរូរម្ករី ហនធ៑ាតុ+ណវុ រចចយ័ ផ្លា ស់្ ហន→ោត ការអធិរាយ
ធាតុររស់្រទ្កិតកៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតកធាតុស្ាំវណេ  ។ 
 មរឿងមនះម្និោនមពាេទុ្កកនុងអដឋកថា-ដីកា សូ្ម្បឧីទហរណ កដេ
 ាំម្កមនះកម៏្និោនព្បាកដកនុងគម្ពរីកដេមពាេម ះ យេ់ថា គម្ពរីស្ាំវណេ - 
 វចិារបានមពាេមរឿងមនះ    ោម្ឧទហរណ រីគម្ពរីដីការរស់្មវយាករណ  
បាេី។  គម្ពរីមវយាករណ ោនស្កធកៈដូចតមៅមនះ៖  
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 ឧទហរណ ទី្ ២. ស្មរបន ឌ្ាំសិ្មោ វា។  
ឬរុគគេកដេរស់្ចឹកមហើយ។ 
កវចិ ធាតូតិអាទិ្  ទ្ស្ស ឌ្តែាំ។ (រទ្រូរសិ្ទ្ធិ សូ្ព្ត ៦២៦) 

 ផ្លា ស់្ ទ្→ឌ្ មោយសូ្ព្តថា កវចិ ធាតុ ជាមដើម្។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា កវចិ ធាតូតិអាទិ្  ទ្ស្ស ឌ្តែាំ ស្ាំមៅ
ដេ់ពាកយថា ឌ្ាំសិ្មោ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី ទ្ាំសិ្មោ ផ្លា ស់្ ទ្→ឌ្ ការអធិរាយ
ធាតុររស់្រទ្កិតកៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតកធាតុស្ាំវណេ  ។  

នយ័ររស់្កិតកៈ 
កិតកៈ  គឺពាកយតភាជ រធ់ាតុ និងរចចយ័ មដើម្បសី្កងពាកយកដេមធវើ ទី្ 

ជាអនកមធវើកិរយិជាមដើម្  កនុងគម្ពរីស្ទ្ទតាមភទ្ចិ ែ   (ោថា៣៤៦)  ស្កម្ែងរូរ- 
វគិគហៈថា  សិ្ស្ោនាំ  កងខាំ  កិរតិ  អរមនតីតិ  កិតមកា  = កិរធាតុ+ណវុ រចចយ័, 
រចចយ័ណាកោច តម់ស្ចកែីស្ងសយ័ររស់្សិ្ស្ស  មព្ពាះមហតុម ះ   រចចយ័ម ះ 
ម ា្ ះថា កិតកៈ។ 
 ការកោច តម់ស្ចកែីស្ងសយ័ររស់្សិ្ស្ស គឺមធវើឲ្យសិ្ស្សយេ់តួ ទី្
ររស់្ស្រទបានយ៉ា ងព្តឹម្ព្តូវ គឺស្រទកដេចុះរចចយ័កិតកៈ កនុងកតែុស្កធនៈ 
មធវើ ទី្ជាអនកមធវើកិរយិដូចជា៖ 
  ការមកា = ករធាតុ+ណវុ រចចយ័ (អនកមធវើ) 
  វោែ      = វចធាតុ+តុរចចយ័    (អនកមពាេ) 
  រុមទធ    = រុធធាតុ+តរចចយ័   (អនកដឹង) 
 ឬស្រទកដេចុះរចចយ័កិតកៈ   កនុងកម្ាស្កធនៈមធវើ ទី្ជាវតាុកដេព្តូវ 
មធវើ ដូចជា រិមយ = រីធាតុ+យរចចយ័ (អនកជាទី្ព្ស្ោញ់) 
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    ទនាំ   = ទធាតុ+យុរចចយ័ (អនកកដេព្តូវឲ្យ) ជាមដើម្។ 

6 
១២. តទ្ធិតរចចយស្ាំវណេ   

 តទ្ធិតរចចយស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរចចយ័តទ្ធិតមោយរញ្ញជ ក់
ព្រមភទ្ររស់្រចចយ័តទ្ធិត។ ឧទហរណ ៖ 
 បារិមយតិ បារតមរា។ (ស្ាំវណេ  វចិារ) 
 ពាកយថា បារិមយ ោនមស្ចកែីថា អនកអាព្កកជ់ាង។ 

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា បារតមរា  ស្ាំមៅដេ់ ឥយ−រចចយ័កនុង 
ពាកយថា បារិយ ជារចចយ័វមិស្ស្តទ្ធិត មនះមព្ពាះ តររចចយ័ជារចចយ័កដេចុះ
កនុងអតាវមិស្ស្តទ្ធិតដូច  ឥយរចចយ័   ការអធិរាយរចចយ័តទ្ធិតកនុងេកខណៈ 
យ៉ា ងមនះមៅថា តទ្ធិតរចចយស្ាំវណេ  ។ 
 មរឿងមនះម្និោនមពាេទុ្កកនុងអដឋកថា ឬដីកាសូ្ម្បកីនុងឧទហរណ  
កដេ ាំម្កមពាេមនះ កម៏្និបានព្បាកដកនុងគម្ពរីដូចមពាេមនះ យេ់ថា
គម្ពរីស្ាំវណេ  វចិារ បានមពាេមរឿងមនះោម្ឧទហរណ ចាកគម្ពរីដីការរស់្
មវយាករណ បាេី។ 

6 
១៣. កិតករចចយស្ាំវណេ   

 កិតករចចយស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយរចចយ័កិតកៈ មោយរញ្ញជ ក ់
ការផ្លា ស់្ររស់្រចចយ័កិតកៈ មស្ចកែីថា កាេចុះរចចយ័កិតកៈ ខាងចុងធាតុ
មហើយ ោនការផ្លា ស់្អកសរកនុងរចចយ័កិតកៈ ៃាះ មពាេគឺផ្លា ស់្ តរចចយ័ជា 
ឥណេ  កនុងពាកយថា តិណេ  = តរធាតុ+តរចចយ័ (ឆាងមហើយ) ឬផ្លា ស់្ ោវ រចចយ័
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ជា យ កនុងពាកយថា អភញិ្ញា យ = អភរុិរវរទ្+ញធាតុ+ោវ រចចយ័ (ដឹងពព្ក
កេងមហើយ) ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. អាចិណេ នែិ ចរតិាំ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា អាចិណេាំ  ោនមស្ចកែីថា ព្រព្រឹតែមហើយ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ចរតិាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អាចិណេាំ  ស្មព្ម្ច 
រូរម្ករី អារុរវរទ្+ចរធាតុ+តរចចយ័, ត→ឥណេ , េុរ រ ទី្រាំផុតធាតុដូច   
ពាកយ ថា អាកិណេ  = អារុរវរទ្+កិរធាតុ+តរចចយ័ (ព្ច ូកព្ច ាំមហើយ)  ការ
អធិរាយរចចយ័កិតកៈ  កនុងេកខណៈដូចមនះ  មៅថា កិតករចចយស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. អទ្ ែ តិ អទ្ម្ោិ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ពាកយថា អទ្ ែ  ោនមស្ចកែីថា ម្និទូ្ ា នមហើយ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា  អទ្ម្ោិ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា   អទ្ ែ  
ស្មព្ម្ចរូរម្ករី នរុរវរទ្+ទ្មុ្ធាតុ+តរចចយ័, ត→នែ និងេុរ ម្ ទី្រាំផុត
ធាតុ ដូចពាកយថា រកានែ = ររុរវរទ្+កមុ្ធាតុ+តរចចយ័ (មគចមចញមៅមហើយ) 
ការអធិរាយរចចយ័កិតកៈ កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតករចចយស្ាំ−
វណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣.   ផុស្ស ផុស្ស រដិមវមទ្នែីតិ ផុសិ្ោវ  ផុសិ្ោវ  រដិមវ- 
មទ្នែិ។ បាេីថា ផុស្ស ផុស្ស រដិមវមទ្នែិ ោនមស្ចកែីថា ពាេ់ព្តូវមហើយ ពាេ់
ព្តូវមហើយ កតងមស្កយ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 

ពាកយថា  ផុសិ្ោវ  ផុសិ្ោវ   ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ផុស្ស ផុស្ស ស្មព្ម្ច 
រូរម្ករី ផុស្ធាតុ+ោវ រចចយ័, ផ្លា ស់្ ោវ →យ→ស្ ការអធិរាយ រចចយ័កិតកៈ 
កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតករចចយស្ាំវណេ  ។ 
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 ឧទហរណ ទី្ ៤. អភញិ្ញា តិ អភញិ្ញា យ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា អភញិ្ញា  ោនមស្ចកែីថា ដឹងពព្កកេងមហើយ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អភញិ្ញា យ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អភញិ្ញា  
ស្មព្ម្ចរូរម្ករីពាកយថា  អភញិ្ញា យ = អភរុិរវរទ្ + ញធាតុ + ោវ -រចចយ័,   
ផ្លា ស់្ ោវ →យ, មហើយេុរ យ-អកសរ ដូចពាកយថា រដិស្ង្ខខ  = (រដិស្ង្ខខ យ) 
មយនិមស្ក = រិចារណាមហើយមោយរញ្ញា , ស្យាំ អភញិ្ញា  = អភញិ្ញា យ (ដឹង
ពព្កកេងមោយៃាួនឯង), ររមិយស្  = ររមិយស្ យ (មោយការកស្វងរក) 
ការអធិរាយរចចយ័កិតកៈ មោយេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតករចចយស្ាំ-
វណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្ ៥. អវេោព តិ អវេម្ពោិវ ។ (នាស្ៈ អធិ. គ ា រម្ភ) 
ពាកយថា អវេម្ព ោនមស្ចកែីថា អាព្ស័្យមហើយ។ 
កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អវេម្ពោិវ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  អវេម្ព 

ស្មព្ម្ចររូម្ករី អវរុរវរទ្+េរធាតុ+ោវ រចចយ័, ោវ →យ មហើយេុរ យ 
មចញ ការអធិរាយរចចយ័កិតកៈ កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតករចចយ
ស្ាំវណេ  ។ 

កិតកៈ ២ព្រមភទ្ 
 គម្ពរីកចាច យនៈ (សូ្ព្តទី្៥៤៥−៥៤៦) បានករងកចករចចយ័កិតកៈ
ជា ២ព្រមភទ្ដូចតមៅ៖ 
 ១. កិចចរចចយ័ គឺរចចយ័កដេមព្ចើនមព្រើចុះកនុងកម្ាស្កធនៈ និង ភាវ−
ស្កធនៈ ោន៥តួគឺ តរវ, អនីយ, ណយ, មតយយ, រចិច រចចយ័ទាំងមនះ អាច      
ស្កម្ែងមស្ចកែីថា អរហ (ស្ម្គួរ) និង ស្កា (អាច)  មោកមទ្ើររញ្ាតែិឲ្យកព្រ 
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ថា «គរប,ី បាន» ដូចជា កាតរវាំ = កដេមគគរបមីធវើ, កដេមគមធវើបាន។  
 ២. កិតរចចយ័ គឺរចចយ័កដេមព្ចើនមព្រើចុះកនុងកតែុស្កធនៈ បានដេ់ 
រចចយ័កិតកៈទាំងអស់្មព្ៅរីកិចចរចចយ័។ 

កិតកៈ ៣ព្រមភទ្ 
 រុរាណាចារយៃាះ ករងកចករចចយ័កិតកៈ ជា៣ព្រមភទ្គឺ៖ 
 ១. កិចចរចចយ័  គឺរចចយ័កដេមព្រើចុះកនុងកម្ាស្កធនៈ និងភាវស្កធនៈ 
 ២. កិតរចចយ័  គឺរចចយ័កដេមព្រើចុះកនុងកតែុស្កធនៈ 
 ៣. កិចចកិតរចចយ័ គឺរចចយ័កដេមព្រើចុះកនុងកតែុស្កធនៈ, កម្ាស្កធនៈ 
និងភាវស្កធនៈ។ 

កនុងគម្ពរីស្ទ្ទតាមភទ្ចិ ែ  ោថា ៣៤៧−៨  បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្ 
ជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញចាាំង្ខយថា៖ 
រចចមយ កិតមក កិចច−  កិតមភមទ្ន ទុ្រវិមធា 
រញ្ច  តពាវ ទ្មយ កិចាច   កិតមញ្ា  ណាទិ្រចចយ។ 
រចចយ័កនុងកិតកៈោន ២ព្រមភទ្    មោយករងកចកជា កិចចរចចយ័ និង 
កិតរចចយ័,  រចចយ័៥តួោន  តរវ រចចយ័ជាមដើម្  ម ា្ ះថាកិចចរចចយ័ 

(ចាំកណក) រចចយ័ដពទ្ោន ណ រចចយ័ជាមដើម្ ម ា្ ះថា កិតរចចយ័។ 
រចចមយ តិវមិធា កិចច   កិត កិចចកិតរវស្ក 
ភាវកមម្ាសុ្ កតវមតា  តីសុ្ វាតយរមរ វទូិ្។ 
នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត រណឌិ តៃាះមពាេថា រចចយ័ោន៣ព្រមភទ្ មោយ

ករងកចកជាកិចចរចចយ័, កិតរចចយ័ និងកិចចកិតរចចយ័ (កិចចរចចយ័) ជារចចយ័
កដេចុះកនុងភាវស្កធនៈ និងកម្ាស្កធនៈ, (កិតរចចយ័) ជារចចយ័កដេចុះកនុង 
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កតែុស្កធនៈ (ចាំកណកកិចចកិតរចចយ័)ជារចចយ័កដេចុះកនុងស្កធនៈទាំង៣។ 
រទ្ស្ាំវណេ  មព្ចើនព្រមភទ្កនុងរទ្ោាំងកត១ 

 រទ្ស្ាំវណេ   កដេមពាេម្កមហើយទាំងអស់្មនះោនព្បាកដ ព្រម្
ោន បានមព្ចើនព្រមភទ្ កនុងរទ្ោាំងកតម្យួៃាះ។ ឧទហរណ ដូចជា៖ 
 ឯវោហាតិ ស្ស្សតទិ្ដឋឹ គមហោវ  ឯវ ាំ វទ្តិ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 បាេីថា ឯវោហ ោនមស្ចកែីថា (មគ) ព្រកានស់្ស្សតទិ្ដឋិមហើយ 
មទ្ើរមពាេយ៉ា ងមនះ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ឯវ ាំ វទ្តិ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  ឯវោហ 
កាតរ់ទ្ជា  ឯវ ាំ អាហ ពាកយថា អាហ ស្មព្ម្ចម្ករី  ព្រូធាតុ+អរចចយ័+តិ. វ ិ
, ផ្លា ស់្ ព្រូ→អាហ និង តិ→អ (រទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត ៤៨៨) 
 ការអធិរាយរទ្ស្នធិ   មៅថា ស្នធិរទ្ស្ាំវណេ  ,  ការរញ្ញជ កក់ារ 
ផ្លា ស់្ធាតុររស់្អាៃាតមៅថា អាៃាតធាតុស្ាំវណេ  , ការរញ្ញជ កក់ារផ្លា ស់្ 
វភិតែរិរស់្អាៃាត មៅថា អាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ  ។ 

រទ្ស្ាំវណេ  ចរ ់

6 
អតាស្ាំវណេ   ១២ 

អតាស្ាំវណេ  ោន១២ ព្រមភទ្គឺ ៖ 
១.  ម្រទ្តាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្ 
២. ឧរស្គគរទ្តា... គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគ 
៣. និបាតរទ្តា...   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្និបាត 
៤. ការករទ្តា...     គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ការកៈ 
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៥. ស្ោស្រទ្តា... គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ស្ោស្ 
៦. តទ្ធិតរទ្តា...      គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្តទ្ធិត 
៧.  ម្វភិតយតា...    គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិ ម្ 
៨. អាៃាតវភិតយតា...  គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិអាៃាត 
៩. អាៃាតធាតវតា... គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងអាៃាត 

           ១០. កិតកធាតវតា... គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងរទ្កិតកៈ  
១១. តទ្ធិតរចចយតា... គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រចចយ័តទ្ធិត 
១២. កិតករចចយតា... គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រចចយ័កិតកៈ 
កនុងអតាស្ាំវណេ    ១២ព្រមភទ្មនះ  ស្ាំវណេ   ៦  ព្រមភទ្ខាងមដើម្ 

អធិរាយមស្ចកែីររស់្រូរស្រទព្រម្ទាំងពាកយ   ចាំកណកស្ាំវណេ    ៦ព្រមភទ្ 
ខាងចុង   អធិរាយមស្ចកែីររស់្អងគព្រករកនុងរូរស្រទមពាេ គឺវភិតែិ និង 
រចចយ័ជាមដើម្។ 

ម្៉ាាងវញិមទ្ៀត មោកម្និស្កម្ែងស្នធិរទ្តាស្ាំវណេ  ទុ្ក មព្ពាះ
ពាកយកដេចូេស្នធិមហើយោនមស្ចកែីដូចមដើម្ម្និផ្លា ស់្រែូរ រទ្អាៃាតជា
រទ្កដេម្និអាចោាំងវគិគហៈបាន មទ្ើរម្និោនអាៃាតរទ្តាស្ាំវណេ   ការ
ស្កម្ែង រូរវគិគហៈរទ្កិតកៈ កជ៏ាការរញ្ញជ កម់ស្ចកែីររស់្ធាតុ ឬរចចយ័មទ្ើរ
ម្និោន កិតករទ្តាស្ាំវណេ  ដូចោន ។ 

១.  ម្រទ្តាស្ាំវណេ   
  ម្រទ្តាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្កនុងទី្មនះ 
គឺ ម្ ម្, គុណ ម្ និងស្រវ ម្ រទ្ ម្ៃាះោនមស្ចកែីមព្ចើនយ៉ា ងមទ្ើរ
មធវើឲ្យកព្របានមព្ចើនយ៉ា ងោម្រររិទ្ ដូចកដេព្រះសុ្មហម្នែមតារៈ បានមពាេ 
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ទុ្កកនុងសុ្មហម្នែមតារោថាថា៖ 
 ស្តេិងគស្ស អតាស្ស  ស្តេកខណធារមិ  
 ឯកងគទ្ស្ស ីទុ្មម្ាមធា  ស្តទ្ស្ស ីច រណឌិ មោ។ 
 នយ័ោនមហតុឲ្យមកើតស្រទបានមព្ចើនរយ ោនមស្ចកែីបានមព្ចើនរយ 
ជនពាេដឹងបានព្តឹម្កតម្យួ កតរណឌិ តដឹងមស្ចកែីបានមព្ចើនរយ។ 

ឧទហរណ  ម្ ម្ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. ររយិមយ តិ ការមណន។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 

ពាកយថា ររយិមយន ោនមស្ចកែីថា មោយមហតុ។ 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា  ការមណន   ស្ាំមៅដេ់ពាកយ ររយិយ 

កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា មហតុ ទាំងមនះមព្ពាះ ររយិយស្រទ ោនអតា៦យ៉ា ង 
គឺ មហតុ, មទ្ស្ , វារ, ពាកយមវវចនៈ, ព្រមភទ្ និងឱកាស្ (អភធិានរបទី្រិកា 
ោថា៨៣៧) ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា 
 ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្២. មទ្វនែ ិអាកាស្ាំ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
ពាកយថា មទ្វ ាំ ោនមស្ចកែថីា មម្ ។ 
កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អាកាស្ាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា មទ្វ កនុងទី្

មនះោនមស្ចកែីថា មម្  មនះមព្ពាះ មទ្វស្រទោនមស្ចកែី៤យ៉ា ងគឺ មទ្រ, មភាៀង
, មម្  និងមស្ចកែីស្កា រ ់ (អភធិានរបទី្រិកា ៧៤២) ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្រទ្ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្ ៣.  ធមោា តិ មហតុ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
ពាកយថា ធមោា  ោនមស្ចកែីថា មហតុ។ 
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កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា មហតុ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ធមោា  កនុងទី្
មនះ ោនមស្ចកែីថា មហតុ មព្ពាះធម្ាស្រទោនមស្ចកែី ១៤យ៉ា ង៖ ស្ភាវ = 
ស្ភារ, ររយិតែិ = ររយិតែិធម្,៌ រញ្ញា  = ការដឹង, ញយ = មស្ចកែីព្តឹម្ព្តូវ, 
ស្ចច = មស្ចកែីរិត, រកតិ = ធម្ាោ, រុញ្ា  = រុណយ, មញយយ = មញយយធម្,៌ 
គុណ = គុណធម្,៌ អាចារ = ការព្រព្រឹតែ, ស្ោធិ = ការោាំងោាំ, និស្សតែោ 
= ភារម្និកម្នស្តវម្និកម្នរុគគេ, អារតែិ = អារតែិ, ការណ = មហតុ (គម្ពរី  
អភធិានរបទី្រិកា ៧៨៤)    ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្កនុងេកខណៈ 
ដូចមនះមៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្ ៤. អមោា តិ មហតុផេាំ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
ពាកយថា អមោា  ោនមស្ចកែីថា ផេររស់្មហតុ។ 
កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  មហតុផេាំ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  អតា 

កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា ផេ មព្ពាះអតាស្រទោនមស្ចកែី៩យ៉ា ងគឺ រមយជន 
= ព្រមយជន , ស្ទទ ភមិធយយ = មស្ចកែីររស់្ស្រទ, វុឌ្ឍ ិ= ការចមព្ម្ើន, ធន = 
ព្ទ្រយ, វតាុ = ពផទដី, ការណ = មហតុ,  ស្ = ការវ ិស្, ហិត = មស្ចកែីចមព្ម្ើន
,រចេិម្ររវត = ភនាំទិ្ស្ខាងេិច (គម្ពរីអភធិានរបទី្រិកា ៧៨៥) ការអធិរាយ 
មស្ចកែីររស់្រទ្ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ គុណ ម្ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. អណុម្មតែសូ្តិ អរបម្តែមកសុ្។ (សុ្ម្ងគេវ.ិ) 
 ពាយថា អណុម្មតែសុ្ ោនមស្ចកែីថា កដេោនព្រោណតិចតួច។ 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា អរបម្តែមកសុ្ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អណុ កនុងទី្
មនះោនមស្ចកែីថា តិច ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្ កនុងេកខណៈដូច 
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មនះមៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. សុ្មភាតិ សុ្នទមរា។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា សុ្មភា ោនមស្ចកែីថា កដេស្កអ ត។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា សុ្នទមរា ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា សុ្មភា កនុង
ទី្មនះោនមស្ចកែីថា ស្កអ ត ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្កនុងេកខណៈ
ដូចមនះមៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. ស្ម្ ន គមោតិ យុមោែ ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា ស្ម្ ន គមោ ោនមស្ចកែីថា ព្រករមហើយ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា  យុមោែ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ស្ម្ ន គមោ 

កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា  ព្រករមហើយ   ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្ 
កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ពាកយថា ស្ម្ ន គត ស្មព្ម្ចរូរម្ករី ស្ាំរុរវរទ្+អនុរុរវរទ្+អា
រុរវរទ្+គមុ្ធាតុ+តរចចយ័ ោនការេុរ ឧ កនុង អនុ មហើយ ព្តួត ន ឬោន
រូរថា ស្ម្ វ គត បាន មោយផ្លា ស់្ ឧ កនុង អនុ ជា វ។៑ 

ឧទហរណ ស្រវ ម្ 
ឧទហរណ ទី្១. មស្ក ឥម្ាំ មោកនែិ មស្ក ភគវា ឥម្ាំ មោកាំ។   
ពាកយថា មស្ក ឥម្ាំ មោកាំ ោនមស្ចកែថីា ព្រះោនព្រះភាគអងគម ះ 

(ព្ទ្ងម់ធវើឲ្យជាកច់ាស់្មហើយ) នូវមោកមនះ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ភគវា ស្ាំមៅដេ់ពាកយ មស្ក កនុងទី្មនះ

បានដេ់ ព្រះោនព្រះភាគ មនះមព្ពាះពាកយថា មស្ក ជាស្រវ ម្កដេមព្រើ
ជាំនួស្ ម្ទូ្មៅ ការអធិរាយររស់្រទ្ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះ    មៅថា 
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 ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
ឧទហរណ ទី្ ២. មតតិ រុទធ ទិ្មក។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា រុទធ ទិ្មក ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា មត កនុងទី្

មនះបានដេ់ព្រះរុទ្ធជាមដើម្ មនះមព្ពាះពាកយថា មត ជាស្រវ ម្កដេមព្រើ     
ជាំនួស្ ម្ទូ្មៅ។ 

ការយកវមិស្ស្យចូេម្ក មព្ៅរីការអធិរាយស្រវ ម្ មហើយកនុង 
ទី្ៃាះ កម៏ៅរញ្ញជ កដ់េ់មស្ចកែីររស់្ស្រវ ម្មទ្ៀតផង មព្ពាះ ស្រវ ម្ៃាះ 
ោនមស្ចកែីបានមព្ចើនយ៉ា ង ដូចជា ឯត ោនមស្ចកែីថា មនះ នុ ះ ឬ ម ះ។ 

 ឧទហរណ ទី្ ៣.  ឯតនែិ...ឥទ្ាំ អមស្វ ទិ្ តិវធិាំ កម្ាាំ ឧតែម្ាំ ម្ងគេ  
នែយមោា ។ ពាកយថា ឯតាំ ោនមស្ចកែីថា..កម្ា៣យ៉ា ងោនការម្និមស្រ (រុគគេ- 
ពាេ) ជាមដើម្មនះ ជាម្ងគេដឧ៏តែម្។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 

ពាកយថា ឥទ្ាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ឯត កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា មនះ
នុ ះ មនះមព្ពាះពាកយថា ឯត ោនមស្ចកែីថា ម ះ ដូច ត-ស្រវ ម្បានកនុងទី្ៃាះ 
ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា   ម្រតាស្ាំ- 
វណេ  ។ 

ពាកយថា  ឯត កដេកព្រថា នុ ះ ោនមស្ចកែីថា ស្ម្រីៈ (ជិត) មស្ចកែី 
មនះព្រហាកព់្រកហេជាម្យួមស្ចកែីថា មនះ កដេជាអតាអចចនែស្ម្រីៈ(ជិតៗ) 
ររស់្ ឥម្ស្រទ គម្ពរីស្ទ្ទនីតិ (រទ្ោោ) មពាេថា ឯតស្មទទ  ស្ម្រីវចម , 
ឥម្ស្មទទ  អចចនែស្ម្រីវចម  (ឯតស្រទ មពាេមស្ចកែីថា ជិត, ឥម្ស្រទ មពាេ 
មស្ចកែីថាជិតៗ) មោកមទ្ើរមព្រើពាកយថា ឥទ្ាំ អធិរាយពាកយថា ឯតាំ កនុងទី្មនះ។ 
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អតារិមស្ស្ររស់្ ឯតស្រទ 
 កនុងទី្ៃាះពាកយថា ឯត មនះ ោនមស្ចកែីថា ររម្ាុៃ (មព្កាយៃនង) ដូច 
តស្រទ មស្ចកែីមនះសូ្ម្បមី្និោនព្បាកដមៅកនុងគម្ពរីមវយាករណ  កតកោ៏ន   
ព្បាកដកនុងព្រះវនិយ័រិដកមរឿងការអធិោឋ នចីវរ មពាេគឺភកិខុអនកអធិោឋ នចីវរ
ខាងកនុងហតាបាស្ គរបអីធិោឋ នមោយមព្រើ ឥម្ស្រទថា ឥម្ាំ ស្ាំោដឹ អធិោឋ ម្ ិ
= ៃញុ ាំព្រះករុណាសូ្ម្អធិោឋ នស្ាំរតស់្ងាដីមនះ, ចាំកណកភកិខុនឹងអធិោឋ នចីវរ
កដេមៅខាងមព្ៅហតាបាស្ជាមដើម្ ម្និថាមៅកនុងវតែ, មព្ៅវតែ ឬមៅមៃតែ
មផសងកម៏ោយ  គរបអីធិោឋ នមោយមព្រើ ឯត-ស្រទថា ឯតាំ ស្ាំោដឹ អធិោឋ ម្ ិ= 
ៃញុ ាំព្រះករុណាសូ្ម្អធិោឋ ន  ស្ាំរតស់្ងាដីម ះ,  កនុងទី្មនះ  ឯតស្រទ ជាំនួស្ 
តស្រទបាន។ 

ឧទហរណ ទី្ ៤. អញ្ាតរាតិ  ម្មោតែមោ អបាកោ ឯកា។  
ពាកយថា អញ្ាតរា គឺ (មទ្វោ) ម្យួអងគម្និព្បាកដមោយ ម្ និង     

មោតែ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 កនុងពាកយថា  ឯកា ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  អញ្ាតរា កនុងទី្មនះោនមស្ចកែី 

ថា (មទ្វោ) អងគណាម្យួ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្កនុង េកខណៈ
ដូចមនះ មៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត២០៧) មពាេថា អញ្ាតរអញ្ាតម្-
ស្ទទ  អនិយម្ោា  = អញ្ាតរ និង អញ្ាតម្ ស្រទ ោនមស្ចកែីថា ម្និចាស់្ 
ោស់្, ស្រទទាំងមនះមទ្ើរកព្រថា អនកណាោន ក ់ឬ អងគណាម្យួ។ 

២. ឧរស្គគរទ្តាស្ាំវណេ   
ឧរស្គគរទ្តាស្ាំវណេ       គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគ 
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មោយរញ្ញជ កម់ស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគម ះឲ្យកានក់តចាស់្ដូចជា ៖ 
 ឧទហរណ  ១. អភកិានែតរាតិ អតិកាម្ា កនែរា។  
ពាកយថា អភកិានែតរា មស្ចកែីកគឺ៏កដេគួរព្បាថាន ពព្កកេងមេើស្ (វតាុ

ដពទ្)។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
ពាកយថា អតិកាម្ា ស្ាំមៅដេ់រទ្ឧរស្គគគឺ អភ ិកនុងពាកយថា  អភកិានែ  

តរា  មនះោនមស្ចកែីថា  មេើស្ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគកនុង 
េកខណៈ ដូចមនះមៅថា ឧរស្គគរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្២. អភតិី ឥទ្ាំ រន រទ្មស្កភណតាាំ ឧរស្គគម្តែមម្វ។ 
កព៏ាកយថា អភ ិមនះព្តឹម្កតជាឧរស្គគ មដើម្បពី្រោររ់ទ្ម ះឯង។ 

(ស្ម្នែរាស្កទិ្កា)។  ពាកយថា  ឥទ្ាំ  រន  រទ្មស្កភណតាាំ  ឧរស្គគម្តែមម្វ 
ស្ាំមៅដេ់រទ្ឧរស្គគ គឺ អភ ិ កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា ញុាំងរទ្ឲ្យមរញ 
(រទ្រូរណតា) ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគកនុងេកខណៈដូចមនះ 
មៅថា ឧរស្គគរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្៣. អធីតិ មចតាំ ឧរស្គគម្តែាំ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
កព៏ាកយថា អធិ មនះ ព្តឹម្កតជាឧរស្គគ។ 
រទ្ឧរស្គគ ឬរទ្និបាតកដេម្និោនមស្ចកែីវមិស្ស្ ជាស្រទកដេ

ព្រោរព់ាកយឲ្យរីមរាះោនម ា្ ះ៤យ៉ា ងគឺ៖ រទេង្ខា រ = ព្រោររ់ទ្, រទ្
មស្កភណ = មធវើរទ្ឲ្យេអ, វាចាសិ្េិដឋ = មធវើពាកយឲ្យរីមរាះ, វច េង្ខា រ = 
ព្រោរព់ាកយ។ 

ឧរស្គគ / ឧរស្គគម្តែ 
 ពាកយថា ឧរស្មោគ  និង ឧរស្គគម្តែាំ ោនវធីិមព្រើមផសងោន ៖ 
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 ពាកយថា ឧរស្មោគ  អធិរាយរូរស្រទថា រទ្ោាំងជាឧរស្គគ 
 ពាកយថា ឧរស្គគម្តែាំ អធិរាយមស្ចកែីថា រទ្ោាំងជាឧរស្គគកដេ
ោនអតារទ្រូរណតា (មធវើរទ្ឲ្យមរញ)  
 ឧទហរណ ទី្៤. វរិបស្ម ន តិ សុ្ដឋុ រស្ម ន ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា វរិបស្ម ន  ោនមស្ចកែីថា ព្ជះថាា មហើយមោយេអ។ 

កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា សុ្ដឋុ រស្ម ន   ស្ាំមៅដេ់រទ្ឧរស្គគ 
មពាេគឺ វ ិកនុងពាកយថា  វរិបស្ម ន   ោនមស្ចកែីថា  មោយេអ ការអធិរាយ 
មស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគកនុងេកខណៈដូចមនះ   មៅថា   ឧរស្គគរទ្តាស្ាំ- 
វណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៥. អតិវកិាមោតិ សុ្ដឋុ វកិាមោ។ (សុ្ម្ងគេវោិ.) 

ពាកយថា អតិវកិាមោ ោនមស្ចកែីថា មវោោា ព្ជុេ (ព្រេរ)់។ 
កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា សុ្ដឋុ វកិាមោ ស្ាំមៅដេ់ រទ្ឧរស្គគ 

គឺ អតិ កនុងពាកយថា អតិវកិាមោ ោនមស្ចកែីថា មេើស្ ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្រទ្ឧរស្គគកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា ឧរស្គគរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

៣. និបាតរទ្តាស្ាំវណេ   
 រទ្និបាតរទ្តាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្និបាត 
មោយរញ្ញជ កដ់េ់មស្ចកែីររស់្រទ្និបាតម ះៗ យ៉ា ងចាស់្ដូចជា៖ 

 ឧទហរណ ទី្ ១. ៃេូតិ អនុស្សវនមតា និបាមោ។ (ស្ម្នែរាស្ក.) 
 ពាកយថា ៃេុ ជានិបាតកនុងមស្ចកែីថា បានឮតៗោន ម្ក។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អនុស្សវនមតា និបាមោ ស្ាំមៅដេ់ពាកយ
ថា ៃេុ កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា «ស្កែ រ»់ មនះមព្ពាះ ៃេុ ស្រទោនមស្ចកែី
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៥យ៉ា ងគឺ រដិមស្ធ = ហាម្ោត,់ វាកាេង្ខា រ = ព្រោរព់្រមយគ (ឲ្យរីមរាះ)  
អវធារណ = កាំណតម់ស្ចកែីចាស់្ោស់្ (ររស់្ពាកយ), រសិ្ទ្ធិ = ស្មព្ម្ច, 
និង អនុស្ោវន = បានឮតៗោន ម្ក។ (អភធិានរបទី្រិកា ោថា១១៩៥) ការ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្និបាតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា និបាតរទ្តា
ស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. មតន ហីតិ ឧមយាជនមតា វភិតែិរដិរូរមកា និបាមោ។ 
(ស្ម្នែរាស្កទិ្កា)  ពាកយថា  មតន  ហិ ជានិបាតកដេោនរូរដូចវភិតែិ  ោន 
មស្ចកែីថា ឧមយាជន (អមញ្ជ ើញ, ទ្ទួ្េ)។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  ឧមយាជនមតា  និបាមោ  ស្ាំមៅដេ់ 
ពាកយថា មតន ហិ កនុងទី្មនះ ោនមស្ចកែីថា អមញ្ជ ើញ ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្រទ្និបាតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា និបាតរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. អេនែិ រដិមកខរវចនាំ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា អេាំ មនះស្កម្ែងមស្ចកែីថា រដិរមកខរ (ហាម្)។ 
 ពាកយថា   រដិមកខរវចនាំ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  អេាំ  កនុងទី្មនះោន 
មស្ចកែីថា រដិមស្ធ មនះមព្ពាះ អេាំ ោនមស្ចកែី៣យ៉ា ងគឺ ភូស្ន = ព្រោរ់
, វារណ = ហាម្ោត,់ ររយិតែិ = អាច, ស្ម្គួរ។ (អភធិានរបទី្.១១៩០)       
ការអធិរាយរទ្និបាតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថានិបាតរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៤. មខា រ តិ និបាតម្តែាំ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា មខា រន ព្តឹម្កតជានិបាត។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា និបាតម្តែាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា មខា រន 
កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា «មធវើរទ្ឲ្យមរញ» (រទ្រូរណៈ) មនះមព្ពាះ មខាស្រទ 
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ោនមស្ចកែីម្៉ាាងមទ្ៀតថា ហាម្ (អវធារណៈ) ដូចពាកយថា អមស្ោសិ្ មខា 
មវរមញ្ញជ  ព្ពាហាមណា... = មវរញ្ជ ព្ពាហាណ បានស្កែ រច់ាស់្មហើយ (ស្ម្នែរា
ស្កទិ្កា) ចាំកណករទ្ថា រនស្រទោនមស្ចកែី២យ៉ា ងគឺ វមិស្ស្ = រិមស្ស្, 
និង រទ្រូរណ = មធវើរទ្ឲ្យមរញ (អភធិានរបទី្រិកា១១៦) ការអធិរាយ  
មស្ចកែីររស់្រទ្និបាតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា និបាតរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

និបាត / និបាតម្តែ 
ពាកយថា និបាមោ និង និបាតម្តែាំ ោនវធីិមព្រើមផសងោន យ៉ា ងមនះ៖ 

  ពាកយថា និបាមោ អធិរាយរូរស្រទថា រទ្ោាំង ជានិបាត ។ 
ពាកយថា  និបាតម្តែាំ  អធិរាយមស្ចកែីថា រទ្ោាំង ជានិបាតកដេោនអតា− 

រូរណតា (មធវើរទ្ឲ្យមរញ)។ 

6 
៤. ការករទ្តាស្ាំវណេ   

ការករទ្តាស្ាំវណេ    គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ការកៈមោយ 
រញ្ញជ កដ់េ់អតាវភិតែិររស់្រទ្ម ះៗ យ៉ា ងចាស់្ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. រុរវនែិ កម្ាតានិមទ្ទមស្ក។ (សុ្តែនិមទ្ទស្ អធិ. ១០) 
 រទ្ថា រុរវាំ ជាស្រទស្កម្ែងអតាកម្ា។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា កម្ាតានិមទ្ទមស្ក ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រុរវាំ 
(នូវអកសរតួមុ្ៃ) កនុងទី្មនះ ជាកម្ាការកៈកដេោនអតាកម្ា មនះមព្ពាះទុ្តិយ
វភិតែិោនមស្ចកែីដពទ្បានការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ការកៈកនុងេកខណៈ
ដូចមនះមៅថា ការករទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 កម្ាការកៈ  គឺរទ្ ម្កដេចុះទុ្តិយវភិតែិមដើម្បមីធវើ ទី្ជាកម្ា ដូមចនះ 
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រទ្ ម្កដេចុះទុ្តិយវភិតែិកនុងអតាឆដឋីវភិតែិជាមដើម្ មទ្ើរម្និកម្នកម្ាការកៈ 
ដូចជា៖ 
 ក. អតាឆដឋីវភិតែិ 
 អនែរា ច រាជគហាំ អនែរា ច   នទាំ...    = កនុងចម ា ះពនព្កុងរាជព្គឹះ 
           និង កនុងចម ា ះពនព្កុង   ទ ..។ 
 ៃ. អតាតតិយវភិតែិ 
 ស្មច ម្ាំ  េរិស្សតិ = ព្រសិ្នមរើ (មគ) ម្និមពាេនឹងមយើង។ 
 គ. អតាស្តែម្វីភិតែិ 
 ឯកាំ ស្ម្យាំ ភគវា... = កនុងស្ម្យ័ម្យួ ព្រះោនព្រះភាគ...។ 
  . អចចនែស្ាំមយគ 
 ស្រវរតែឹ មស្កភម   = អនកស្កអ តអស់្រាព្តីទាំងមូ្េ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. អស្រូបាតិ អវធិនិមទ្ទមស្ក។ (សុ្តែ. អធិ.១០) 
 ពាកយថា អស្រូបា ជាស្រទស្កម្ែងអតារញ្ចម្។ី 
 ពាកយថា  អវធិនិមទ្ទមស្ក  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  អស្របូា  = ចាកអកសរ 
កដេោនរូរម្និមស្ាើោន , កនុងទី្មនះជាអបាទនការកៈ ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្រទ្ការកៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា ការករទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្៣. មយ តិ អទ្ស្សនកិរយិយ កតែុនិមទ្ទមស្ក។ 
           (កចចយនវណាេ  អធិរាយសូ្ព្ត ២៧៤) 
 ពាកយថា មយន ជាស្រទស្កម្ែងកោែ ររស់្កិរយិម្និម ើញ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អទ្ស្សនកិរយិយ កតែុនិមទ្ទមស្ក ស្ាំមៅ
ដេ់ពាកយថា មយន = កដេរុគគេណា, កនុងទី្មនះ ជាកតែុការកៈកដេោន 
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អតាកោែ  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ការកៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា 
ការករទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

6 
៥. ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ   

ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ     គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ស្ោស្  
មោយការស្កម្ែងរូរវគិគហៈស្ោស្   មនះមព្ពាះ   រទ្ស្ោស្ោនរូរវគិគហៈ
បានមព្ចើននយ័ដូចពាកយថា សុ្ម្តិ ោនមស្ចកែីថា «រញ្ញា េអ» ោនរូរវគិគហៈ
ជាកម្ាធារយស្ោស្ថា សុ្នទរា ម្តិ  សុ្ម្តិ = រញ្ញា េអ មៅថា សុ្ម្តិ, (ឬ) 
ោនមស្ចកែីថា    «អនកោនរញ្ញា េអ»   ោនរូរវគិគហៈជារហុរវីហិស្ោស្ថា   
សុ្នទរា  ម្តិ  យស្ោតិ  សុ្ម្តិ  = រញ្ញា េអររស់្រុគគេណាោន មព្ពាះមហតុ
ម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា សុ្ម្តិ, ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. រចាេ ភតែនែិ ភតែស្ស រចេមោ។ (សុ្ម្ងគេវោិ.) 
 ពាកយថា រចាេ ភតែាំ ោនមស្ចកែីថា កនុងខាងមព្កាយពនភតែ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា  ភតែស្ស  រចេមោ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
រចាេ ភតែាំ ោនរូរវគិគហៈជាអរយយីភាវស្ោស្ថា ភតែស្ស រចាេ  រចាេ ភតែាំ =  
ខាងមព្កាយពនភតែ ម ា្ ះថា រចាេ ភតែ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ស្ោស្ 
កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. មស្កោរម ន តិ មស្កតាំ អារម ន ។ (ស្ម្នែរា.) 

ពាកយថា មស្កោរម ន  ោនមស្ចកែីថា អនកចូេដេ់ព្កកស្ (ព្រះនិពាវ ន)  
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  មស្កតាំ  អារម ន   ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
មស្កោរម ន   ោនរូរវគិគហៈជាទុ្តិយតរបុរសិ្ស្ោស្ថា   មស្កតាំ  អារម ន  
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មស្កោរម ន  = អនកចូេដេ់ព្កកស្ ម ា្ ះថា មស្កោរនន, ការអធិរាយ   
មស្ចកែីររស់្រទ្ស្ោស្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំ−  
វណេ  ។  
 ឧទហរណ ទី្ ៣. សុ្មៃធិមោតិ សុ្មៃន ឯធិមោ។ (ស្ម្នែរាស្ក.) 
 ពាកយថា សុ្មៃធិមោ ោនមស្ចកែីថា អនកចមព្ម្ើនមោយសុ្ៃ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា    សុ្មៃន  ឯធិមោ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
សុ្មៃធិមោ   ោនរូរវគិគហៈជាតតិយតរបុរសិ្ស្ោស្ថា   សុ្មៃន   ឯធិមោ 
សុ្មៃធិមោ= អនកចមព្ម្ើនមោយសុ្ៃ មៅថា សុ្មៃធិត, ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្រទ្ស្ោស្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៤. អវនិិបាតធមោា តិ..  ស្ស វនិិបាមោ ធមោា តិ អវនិិ-
បាតធមោា ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) ពាកយថា អវនិិបាតធមោា  ោនមស្ចកែីថា 
ស្ភារគឺការធាា កចុ់ះ (កានអ់បាយភូម្)ិ ររស់្រុគគេម ះ ម្និោន មព្ពាះ
មហតុម ះ រុគគេម ះម ា្ ះថា អវនិិបាតធម្ា។  
 កនុងឧទហរណ មនះ   ពាកយថា   ស្ស វនិិបាមោ ធមោា តិ អវនិិបាត− 

ធមោា  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អវនិិបាតធមោា  ោនរូរវគិគហៈជាកម្ាធារយស្ោស្ 
ថា វនិិបាមោ ធមោា  វនិិបាតធមោា  = ស្ភារគឺការធាា កចុ់ះ មៅថា វនិិបាតធម្ា
, និងោនរូរវគិគហៈជានិបាតរហុរវីហិស្ោស្ថា នតាិ វនិិបាតធមោា  យស្ោតិ 
អវនិិបាតធមោា  = ស្ភារគឺការធាា ក ់ចុះររស់្រុគគេណាម្និោន មព្ពាះមហតុ
ម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា អវនិិបាតធម្ា, ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្
ស្ោស្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៥. ស្មទ្វកនែិ ស្ហ មទ្មវហីតិ ស្មទ្វកាំ។ 
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 ពាកយថា ស្មទ្វកាំ មស្ចកែីថា កដេមៅថា ស្មទ្វក មព្ពាះោន      
មស្ចកែីថា ព្រព្រឹតែមៅជាម្យួនឹងមទ្វោ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ស្ហ មទ្មវហីតិ ស្មទ្វកាំ ស្ាំមៅដេ់
ពាកយថា ស្មទ្វក ោនរូរវគិគហៈជាស្ហរុរវរទ្រហុរវីហិស្ោស្ថា ស្ហ 
មទ្មវហិ មយ វតែតីតិ ស្មទ្វមកា = មោកណាព្រព្រឹតែមៅជា ម្យួមទ្វោ មព្ពាះ 
មហតុម ះ  មោកម ះម ា្ ះថា  ស្មទ្វក, ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្− 

ស្ោស្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៦.  អាចារមោចរស្ម្បម ន តិ អាចាមរន មចវ មោចមរន 
ច ស្ម្បម ន ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា អាចារមោចរស្ម្បម ន  ោនមស្ចកែីថា (រុគគេ) អនកដេ់
ព្រម្មោយការព្រព្រឹតែនិងមោចរ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អាចាមរន មចវ  មោចមរន ច ស្ម្បម ន  
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អាចារមោចរស្ម្បម ន  ោនរូរវគិគហៈជាទ្វនទស្ោស្ថា 
អាចាមរា ច មោចមរា ច អាចារមោចរា = ការព្រព្រឹតែ និងមោចរ ម ា្ ះថា 
អាចារមោចរ, ោនរូរវគិគហៈជាតតិយតរបុរសិ្ស្ោស្ថា អាចារមោចមរហិ 
ស្ម្បម ន  អាចារមោចរស្ម្បម ន  = អនកដេ់ព្រម្មោយការព្រព្រឹតែ និងមោចរ 
ម ា្ ះថា អាចារមោចរស្ម្បនន, ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ស្ោស្កនុង
េកខណៈដូចមនះ មៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

6 
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៦. តទ្ធិតរទ្តាស្ាំវណេ   
 តទ្ធិតរទ្តាស្ាំវណេ      គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្តទ្ធិតមោយ 
ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈតទ្ធិត មនះមព្ពាះរទ្តទ្ធិតោនវគិគហៈបានមព្ចើននយ័ោម្
រចចយ័តទ្ធិត ដូចជាពាកយថា មកាស្េាំ «ភាវៈជាអនកឆ្ងា ត» ោនរូរវគិគហៈជា
ភាវតទ្ធិតថា កុស្េស្ស ភាមវា មកាស្េាំ = ភាវៈជាអនកឆ្ងា ត មៅថា មកាស្
េ, (ឬ) ពាកយថា មកាស្េាំ ោនមស្ចកែីថា «អនកោនភារឆ្ងា ត» ោនរូរវគិគ
ហៈជាអស្សតាិតទ្ធិតថា មកាស្េាាំ អស្ស អតាីតិ មកាស្មោា  = ភារជាអនកឆ្ងា ត
ររស់្រុគគេម ះោន មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា មកាស្េា។ 
 ឧទហរណ ទី្១. វនិយយ ធម្ាាំ មទ្មស្តីតិ មវនយិមកា  ។  រុគគេអនក 
ស្កម្ែងធម្ម៌ដើម្បកីោច ត ់(កិមេស្) មៅថា មវនយិក។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា  មវនយិមកា = វនិយស្រទ+ណិក រចចយ័ 
ោនរូរវគិគហៈជាតទ្ធិតថា វនិយយ ធម្ាាំ មទ្មស្តីតិ មវនយិមកា = អនកស្កម្ែង
ធម្ម៌ដើម្បកីោច ត ់ (កិមេស្) មៅថា មវនយិក, មនះមព្ពាះ ណិក-រចចយ័ោន  
មស្ចកែី៣១យ៉ា ង (គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត ៣៧៣ − ៣៧៤) ការ
អធិរាយ មស្ចកែី ររស់្រទ្តទ្ធិតកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា តទ្ធិតរទ្តា-
ស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. ស្កវតាិយនែិ រុមរវ ស្វតាស្ស  ម្ ឥសិ្ម  និវាស្  
នោឋ នោែ  ស្កវតាីតិ េទ្ធ ម្មក នគមរ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ពាកយថា ស្កវតាិយាំ ោនមស្ចកែីថា កនុងនគរកដេបានទ្ទួ្េម ា្ ះ
ថា ស្កវតាី មព្ពាះជាទី្ស្កន កម់ៅររស់្ឥសី្ម ា្ ះ ស្វតា។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា រុមរវ ស្វតាស្ស  ម្ ឥសិ្ម  និវាស្ន- 
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ោឋ នោែ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ស្កវតាី ោនរូរវគិគហៈជាអមនកតាតទ្ធិតថា ស្វតា-
ស្ស  អយាំ  ស្កវតាី  = ព្កុងមនះររស់្ឥសី្ស្វតា  ម ា្ ះថា ស្កវតាី, មនះមព្ពាះ 
ណរចចយ័ោនមស្ចកែី១៨យ៉ា ង (គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត ៣៦១, 
៣៧៦) ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្តទ្ធិតកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា    
តទ្ធិតរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 យ៉ា ងណាកម៏ោយទកទ់្ងនឹងមរឿងមនះ កកនាងៃាះ កោ៏នរទ្ៃាះោន
រូរវគិគហៈជាស្ោស្និងតទ្ធិតរមួ្ោន ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. អ ថរិណឌិ កស្ោតិ អ ថានាំ រិមណាឌ  ឯតា អតាីតិ 
អ ថរិណឌិ មកាតិ េទ្ធ ម្កស្ស គហរតិម ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ពាកយថា  អ ថរិណឌិ កស្ស  ោនមស្ចកែីថា  (អារាម្) ររស់្គហរតី 
កដេបានទ្ទួ្េម ា្ ះថា អ ថរិណឌិ ក មព្ពាះ  (ោន) អតាថា រុគគេោនដុាំ 
បាយមដើម្បអីនកម្និោនទី្រឹង។  
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អ ថានាំ រិមណាឌ  ឯតា អតាីតិ អ ថ-   
រិណឌិ មកា ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អ ថរិណឌិ ក ោនរូរវគិគហៈជារទ្ស្ោស្
និងរទ្តទ្ធិតថា អ ថានាំ រិមណាឌ  អ ថរិមណាឌ  = អ ថ+រិណឌ ស្រទ (ដុាំ
បាយមដើម្បអីនកម្និោនទី្រឹង ម ា្ ះថា អ ថរិណឌ ) ។ អ ថរិមណាឌ  ឯតា      
អតាីតិ អ ថរិណឌិ មកា = អ ថរិណឌ ស្រទ+ឥករចចយ័ (ដុាំបាយមដើម្បអីនក-    
ម្និោនទី្រឹងោនកនុងរុគគេម ះ មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា 
អ ថរិណឌិ ក, ការអធិរាយរទ្ស្ោស្និងរទ្តទ្ធិតកនុងេកខណៈមនះ  
មៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ  និងតទ្ធិតរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
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តទ្ធិតជាស្រទវចិិព្ត 
 រចចយ័តទ្ធិតោនមស្ចកែីមព្ចើនយ៉ា ងដូច ឧរស្គគ, និបាត និងរចចយ័
កិតកៈរចចយ័មផសងោន ោនមស្ចកែីដូចោន កោ៏ន រចចយ័ដូចោន ោនមស្ចកែី
មផសង ោន កោ៏ន មព្ពាះមហតុដូមចាន ះ រចចយ័តទ្ធិតមទ្ើរោនរូរវគិគហៈមព្ចើននយ័
ោម្មស្ចកែីររស់្រចចយ័ ដូចកដេព្រះអដឋកថាចារយ មពាេទុ្កកនុងស្ម្នែរា-
ស្កទិ្កាថា វចិិព្ោ ហិ តទ្ធិតវុតែិ = កម្នរិត រូរស្មព្ម្ចររស់្តទ្ធិតជាស្រទ
វចិិព្ត។ 
 សូ្ម្បគីម្ពរីស្ទ្ទនីតិ សុ្តែោោ (សូ្ព្ត ៨៦៤) កប៏ានោាំងសូ្ព្តទុ្ក
ោម្ពាកយខាងមដើម្ថា វចិិព្ោ តទ្ធិតវុតែិ និងមៅបានមពាេជមព្ៅររស់្តទ្ធិត
កនុងសូ្ព្តម ះមទ្ៀតថា ោទិ្ស្កនាំ អវសិ្មយ គម្ភមីរា តទ្ធិមោ នមយ តស្កា  
ស្រវរបកាមរន ន តាំ ស្មកាា ម្ ិភាសិ្តុាំ  =  នយ័តទ្ធិតកដេមព្ៅ ម្និកម្នវស័ិ្យ 
ររស់្រុគគេដូចជាមយើង មព្ពាះមហតុម ះ មយើងមទ្ើរម្និអាចមពាេនយ័តទ្ធិត 
ម ះមោយព្រការទាំងរួងបាន។ 
 រដិស្ម្ភទិ្របោែ នាំ  អរហ ែ នមម្វ មស្ក 
 វសិ្មយ មហាតិ តាំ តស្កា  ស្កាចចាំ ស្ម្បដិចេថ។ 
 នយ័ររស់្តទ្ធិតម ះជាវស័ិ្យររស់្ព្រះអរហនែកដេស្មព្ម្ច  (និរុតែិ) 
រដិស្ម្ភិទរ៉ាុមណាេ ះ   មព្ពាះមហតុដូចមពាេម ះ  (រួកអនក)  ចូរទ្ទួ្េន័យ 
ម ះមោយមោររចុះ។ (ស្ទ្ទនីតិ សុ្តែោោ សូ្ព្ត ៨៦៤) 
 នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត តទ្ធិតរទ្តាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្
រទ្តទ្ធិតកដេជា ម្ស្រទមុ្ននឹងចុះរចចយ័តទ្ធិត។ 
 ឧទហរណ ដូចជា   រណីតតរាតិ  វណេ យស្ឥស្សរយិទី្ហិ  ឧតែម្- 
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តរា។ ពាកយថា រណីតតរា ោនមស្ចកែីថា អនកឧតែម្ជាងមោយរណ៌ស្ម្បុរ 
យស្ និងភារជាធាំជាមដើម្។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ឧតែម្តរា ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រណីត- 
ស្រទកនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា ឧតែម្ (ឧតែម្, ៃពងៃ់ពស់្) ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្រទ្តទ្ធិតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា តទ្ធិតរទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ពាកយថា តទ្ធិត ជាម ា្ ះររស់្ពាកយកដេស្មព្ម្ចម្ករីពាកយ ម្
កដេចុះរចចយ័មហើយ ដូមចាន ះពាកយថា រណីតតរា មទ្ើរចាតថ់ាជា តទ្ធិត កត
កនុងទី្មនះមោកមៅពាកយ ម្ គឺរណីត ថាជាតទ្ធិត ការមៅដូចមនះព្តឹម្ 
កតជាចាំនួនម្យួររស់្ ម្ និងរចចយ័ទាំងអស់្ មវាហារព្រមភទ្មនះមៅថា      
ឯកមទ្ស្យូរចារ គឺមស្ចកែីោកប់ាាំងកដេបានរីពាកយស្កម្ែងព្កុម្ កតបាន
ដេ់ចាំកនកៃាះ ដូចពាកយថា ៖ 
 ស្មុ្មទទ  ម្យ ទិ្មោឋ  = មយើងម ើញស្មុ្ព្ទ្មហើយ។ 
 មោយព្រព្កតីរុគគេនឹងម ើញម្ហាស្មុ្ព្ទ្ទាំងអស់្ម្និបានដូមចាន ះ 
មស្ចកែីកដេរិតររស់្ព្រមយគមនះ គឺរុគគេម ើញម្ហាស្មុ្ព្ទ្ចាំកណកៃាះ
រ៉ាុមណាេ ះ េកខណៈមនះជាការមពាេដេ់ព្កុម្ កតបានដេ់ចាំកណកៃាះ។ 

6 
៧.  ម្វភិតយតាស្ាំវណេ   

  ម្វភិតយតាស្ាំវណេ      គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិ ម្កដេ 
ោនអតាកោែ  និងកម្ាជាមដើម្ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្១. ស្ហោា តិ ស្ហមតាន។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា ស្ហោា  ោនមស្ចកែីថា មោយពដររស់្ៃាួន។ 
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 ពាកយថា ស្ហមតាន ស្ាំមៅដេ់ ស្កា វភិតែិកនុងពាកយថា ស្ហោា  ចុះ
កនុងអតាតតិយវភិតែិ ដូចពាកយថា ម្ោែ  សុ្ៃររចិាច ោ = មោយការេះមស្ចកែី
សុ្ៃតិចតួច, (ស្ទ្ទនីតិ សុ្តែោោ អធិរាយសូ្ព្ត ៥៥៤) ការអធិរាយ 
មស្ចកែីររស់្វភិតែិ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា  ម្វភិតយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. ចតុននាំ ម្ហាភូោនាំ ឧបាទយ រូរនែិ ឧរមយគមតា 
ស្កម្វិចនាំ។ (ពាកយថា ចតុននាំ ម្ហាភូោនាំ) កនុងពាកយថា ចតុននាំ ម្ហាភូោនាំ 
ឧបាទយ រូរាំ = រូរមកើតអាព្ស័្យម្ហាភូត៤) ជាពាកយកដេចុះឆដឋីវភិតែិកនុង
អតាររស់្ទុ្តិយវភិតែិ។ (អដឋស្កេិនី) 

កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ឧរមយគមតា ស្កម្វិចនាំ ស្ាំមៅដេ់ នាំ  
វភិតែិ កនុងពាកយថា ចតុននាំ ភូោនាំ ចុះកនុងអតាទុ្តិយវភិតែិ ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្វភិតែិ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា  ម្វភិតយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្៣. យុទ្ធស្ោតិ ករណមតា ស្កម្វិចនាំ។  
 (ស្ វភិតែិ)  កនុងពាកយថា យុទ្ធស្ស ជាឆដឋីវភិតែចុិះកនុងអតាររស់្តតិយ 
វភិតែិ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី)  
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  ករណមតា  ស្កម្វិចនាំ ស្ាំមៅដេ់ ស្  
វភិតែិកនុងពាកយថា យុទ្ធស្ស ចុះកនុងអតាតតិយវភិតែិ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ 
វភិតែិ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា  ម្វភិតយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្៤. ស្ោរតែិយតិ ឥទ្ម្ប ិឧរមយគមតា ករណវចនាំ។ 
សូ្ម្បពីាកយថា ស្ោរតែិយ មនះ ជាពាកយកដេចុះតតិយវភិតែិ កនុងអតាររស់្
ទុ្តិយវភិតែិ។ (អដឋស្កេិនី) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ឥទ្ម្ប ិឧរមយគមតា ករណវចនាំ ស្ាំមៅ 
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ដេ់  -វភិតែិកនុងពាកយថា ស្ោរតែិយ ចុះកនុងអតាទុ្តិយ ការអធិរាយ      
មស្ចកែី ររស់្វភិតែិ ម្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា  ម្វភិតយតាស្ាំវណេ  ។ 

អតាររស់្វភិតែិ ម្ 
 វភិតែិ ម្ ោនមស្ចកែចីាស់្ោម្កដេមោកបានរញ្ញជ កទុ់្កកនុង
សូ្ព្ត មពាេគឺទុ្តិយវភិតែិ ោនអតាកម្ា, តតិយវភិតែិ ោនអតាករណៈ, ចតុតាី-
វភិតែ ិោនអតាស្ម្បទន, រញ្ចម្វីភិតិែ ោនអតាអបាទន, ឆដឋីវភិតែិ ោនអតា-
ស្កម្ ិ និងស្តែម្វីភិតែិ ោនអតាឱកាស្ៈ ចាំកណករឋោវភិតែិម្និបានស្កម្ែង 
អតាអវឲី្យរិមស្ស្ ការចុះរឋោវភិតែិ កម៏ដើម្ប ីាំម្កមព្រើកនុងព្រមយគរ៉ាុមណាេ ះ 
ដូមចនះ រឋោវភិតែិមនះមទ្ើរោនមស្ចកែីមផសងរីវភិតែិដពទ្ៗ។ 

វភិតែិវរិោា ស្ 
 កនុងកកនាងៃាះ វភិតែិ ម្ោនមស្ចកែីដពទ្មផសងរីមស្ចកែីមដើម្ មោក
មៅថា វភិតែិវរិោា ស្ (ការផ្លា ស់្រែូរមស្ចកែីររស់្វភិតែិ) ដូចជា៖ 
 ទុ្តិយវភិតែិ    អាចផ្លា ស់្រីអតាកម្ាមៅជាអតាស្តែម្វីភិតែិដូចកនុងពាកយ 
ថា ឯកាំ ស្ម្យាំ = កនុងស្ម្យ័ម្យួ។ 
 ទុ្តិយវភិតែិ អាចផ្លា ស់្រីអតាកម្ាមៅជាអតាតតិយវភិតែិដូចកនុងពាកយ
ថា វ ិ ស្ទ្ធម្ាាំ កុមោ សុ្ៃាំ = មវៀរមោយព្រះស្ទ្ធម្ានឹងោនកែីសុ្ៃម្ករីណា។ 
 ទុ្តិយវភិតែិ អាចផ្លា ស់្រីអតាកម្ាមៅជាអតាឆដឋីវភិតែិដូចកនុងពាកយថា 
អនែរា ច រាជគហាំ អនែរា ច   នទាំ = កនុងចម ា ះពនព្កុងរាជព្គឹះ និងព្កុង          
   ទ ។ 

វរិោា ស្នយ័ ៦ 
 មព្ៅរីការផ្លា ស់្មស្ចកែីររស់្វភិតែិមហើយ   ក៏មៅោនការផ្លា ស់្េិងគ, 
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វចនៈ និងកាេជាមដើម្ផង អនកមវយាករណ មទ្ើររញ្ាតែិវរិោា ស្នយ័ (នយ័
កដេោនការផ្លា ស់្រែូរ) ៦ព្រមភទ្គឺ៖ 
 ១. េិងគវរិោា ស្  គឺការផ្លា ស់្រីរុាំេិងគមៅជាឥតាីេិងគ ឬនរុាំស្កេិងគ 

    ជាមដើម្។ 
 ២. វភិតែិវរិោា ស្ គឺការផ្លា ស់្មស្ចកែីររស់្វភិតែិមដើម្មៅជាមស្ចកែី 
         ររស់្វភិតែិដពទ្មទ្ៀត។ 
 ៣. វចនវរិោា ស្  គឺការផ្លា ស់្រីឯកវចនៈមៅជារហុវចនៈ ឬផ្លា ស់្រី 

    រហុវចនៈមៅជាឯកវចនៈ។ 
 ៤. កាេវរិោា ស្ គឺការផ្លា ស់្រីរចចុរបននកាេមៅជាអតីតកាេ ឬ 
        អ គតកាេជាមដើម្។ 
 ៥. រុរសិ្វរិោា ស្ គឺការផ្លា ស់្រីរឋម្រុរស្មៅជាម្ជឈមិ្រុរស្ ឬ 

    ឧតែម្រុរស្ជាមដើម្។ 
 ៦. អកខរវរិោា ស្  គឺការផ្លា ស់្រីអកសរមដើម្មៅជាអកសរដពទ្។ 
 កនុងគម្ពរីស្ទ្ទស្ករតាជាេិនី ោថាទី្៧២    បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្ 
មនះជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញចាាំង្ខយថា៖ 
      េិងគវភិតែិវចន   កាេរុរសិ្កខរស្ស ច 
      វមស្នរិ វរិោា មស្ក  ឆរវិមធាតិ រវុចចតិ។ 
 មោកមពាេវរិោា ស្ោន ៦ព្រមភទ្មោយកចកជា េិងគវរិោា ស្, 
វភិតែិវរិោា ស្, វចនវរិោា ស្, កាេវរិោា ស្ រុរសិ្វរិោា ស្ និង អកខរវរិ−

ោា ស្។ 

6 
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៨. អាៃាតវភិតយតាស្ាំវណេ   
 អាៃាតវភិតយតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិអាៃាត
ទាំង៨រួកោន តិ-វភិតែិជាមដើម្កដេោនអតាជាកាេ៣ បានដេ់ អតីតកាេ
, រចចុរបននកាេ និងអ គតកាេដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្១. ស្ ធ វសិ្សនែិ ស្ាំស្រ ឹ ។ ពាកយថា ស្ ធ វសិ្សាំ ោន    
មស្ចកែីថា (មយើង) អម ទ េមៅមហើយ។ (ររម្តាទី្រនី មថរោថាវណេ  ) 
 ពាកយថា ស្ាំស្រ ឹស្ាំមៅដេ់ ស្សាំ វភិតែិកនុងពាកយថា ស្ ធ វសិ្សាំ ចុះកនុង
អតាអតីតកាេ មនះមព្ពាះ ស្សាំ ជាភវសិ្សនែិវភិតែិកដេោនអតាអ គតកាេ  
ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិអាៃាតកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា 
អាៃាតវភិតយតាស្ាំវណេ  ។ 
  អតីមតរិ ភវសិ្សនែ ី  តាំកាេវចនិចេយ 
  អមនកជាតិស្ាំស្ករ ាំ  ស្ ធ វសិ្សនែិអាទិ្សុ្។ 
 ចុះភវសិ្សនែិវភិតែិសូ្ម្បកីនុងអតីតកាេ    មព្ពាះរាំណងនឹងមពាេអតីត 
កាេឲ្យជា (ដូច) អ គតកាេម ះ ដូចឧទហរណ ថា  អមនកជាតិស្ាំស្ករ ាំ 
ស្ ធ វសិ្សាំ (មយើង) បានអម ទ េមៅមហើយកនុងស្ងោរវដដ អស់្ជាតិជាមព្ចើន។ 
(រទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត ៤៧៣) 
 នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត កនុងស្ទ្ទនីតិ (សុ្តែោោ សូ្ព្ត ៦០០) មពាេថា    
ោថាយម្តីតមតា ឥម្សិ្សាំ = កនុងោថាផ្លា ស់្ ឥាំ→ឥស្សាំ កនុងអតាអតីតកាេ, 
ោម្ម្តិមនះពាកយថា ស្ ធ វសិ្សាំ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី ស្ាំរុរវរទ្+ធាវុធាតុ+ឥាំ-  
អជជតនីវភិតែិ, ឥាំ→ឥស្សាំ ពាកយថា ស្ាំស្រ ឹមទ្ើរមៅថាអាៃាតវភិតែិស្ាំវណេ   
មព្ពាះរញ្ញជ កក់ារផ្លា ស់្ររស់្វភិតិែអាៃាត។ 
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 ឧទហរណ ទី្២. ន ហិ អវណេ យឹសូ្តិ ន ហិ វណេ យនែិ។  
រចចុរបននកាេមតា ហិ ឥទ្ាំ អតីតកាេវចនាំ។ (ររម្តាទី្. វោិនវតាុ) 
 ពាកយថា ន ហិ អវណេ យឹសុ្ ោនមស្ចកែីថា រកម្ងម្និមេើកស្រមស្ើរ
កម្នរិត។ រិតយ៉ា ងម ះ ពាកយមនះជាពាកយមពាេអតាអតីតកាេ កនុងអតា
រចចុរបននកាេ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ន ហិ វណេ យនែិ។ រចចុរបននកាេមតា ហិ 
ឥទ្ាំ អតីតកាេវចនាំ ស្ាំមៅដេ់ ឧាំ-វភិតែិកនុងពាកយថា អវណេ យឹសុ្ ចុះកនុង
រចចុរបននកាេ មនះមព្ពាះ ឧាំ-ជាអជជតនីវភិតែិកដេោនអតាអតីតកាេ ការ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិអាៃាតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា អាៃាត-
វភិតយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្៣. អនុស្សរសិ្សតីតិ ឥទ្ាំ យព្ោតិ និបាតវមស្ន អ -
គត វចនាំ។ អមោា  រមនតា អតីតវមស្ន មវទិ្តមពាវ ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា     អនុស្សរសិ្សតិ     មនះមពាេអ គតកាេមោយអាំណាចររស់្ 
និបាត គឺយព្ត  ចាំកណមស្ចកែីកនុងពាកយមនះ រណឌិ តគរបពី្ជារថាជាអតីត-
កាេ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ   ពាកយថា  ឥទ្ាំ យព្ោតិ និបាតវមស្ន អ គត- 
វចនាំ។ អមោា  រមនតា អតីតវមស្ន មវទិ្តមពាវ  ស្ាំមៅដេ់ ស្សតិ កនុងពាកយថា 
អនុស្សរសិ្សតិ ចុះកនុងអតាអតីតកាេមព្ពាះព្រករមោយនិបាត គឺ យព្ត ការ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិអាៃាត កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា អាៃាត-
វភិតយតាស្ាំវណេ  ។ 
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កាេររស់្វភិតែិអាៃាត 
 គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិករងកចកមស្ចកែីររស់្វភិតែិជា៣កាេ   ដូចតមៅមនះ 
 ១. រចចុរបននកាេ     បានដេ់ វតែោ វភិតែិ, រញ្ចម្វីភិតែិ និងស្តែម្-ី 
               វភិតែិ។ 
 ២. អតីតកាេ  បានដេ់ រមរាកាខ វភិតែិ, ហិយយតែនីវភិតែិ, អជជតនីវភិតែ ិ
               និងកាោតិរតែិវភិតែិ។ 
 ៣. អ គតកាេ បានដេ់ ភវសិ្សនែិវភិតែិ។ 
 គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ អធិរាយសូ្ព្ត ៤៧៥ បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្ 
មនះជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 
 រញ្ចម្ ីស្តែម្ ីវតែ-  ោ  ស្ម្បតិ គមត 
 ភវសិ្សនែី រមរាកាខ ទី្  ចតមស្ោតីតកាេិកា។ 

វតែោ វភិតែិ, រញ្ចម្វីភិតែិ , ស្តែម្វីភិតែិ ជាវភិតែិកដេចុះកនុងរចចុរបនន- 
កាេ  ភវសិ្សនែិវភិតែិ  ជាវភិតែិកដេចុះកនុងអ គតកាេ វភិតែិ ៤ព្រមភទ្  ោន 
រមរាកាខ វភិតែិជាមដើម្ ជាវភិតែិកដេចុះកនុងអតាអតីតកាេ។ 

6 
៩. អាៃាតធាតវតាស្ាំវណេ   

 អាៃាតធាតវតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងរទ្
អាៃាត មនះមព្ពាះធាតុោនមស្ចកែីមផសងោន កនុងគណៈម្យួៗដូចជា វទិ្ធាតុ
កដេជាភូវាទិ្គណៈោនរូរជា វទិ្តិ = កតងដឹង, កដេជារុធាទិ្គណៈោនរូរ
ជា វនិទតិ = កតងបាន, កដេជាទិ្វាទិ្គណៈោនរូរជា   វជិជតិ = កតងោន, ឬ
កដេជាចុរាទិ្គណៈោនរូរជា មវមទ្តិ = កតងមស្កយ, ដូចជា៖ 
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 ឧទហរណ ទី្១. រមវមទ្តីតិ មពាមធតិ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា រមវមទ្តិ ោនមស្ចកែីថា កតងឲ្យដឹង។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា មពាមធតិ = រុធធាតុ+មណការតិរចចយ័+
តិវភិតែិ ស្ាំមៅដេ់ វទិ្ធាតុកនុងពាកយថា រមវមទ្តិ = ររុរវរទ្+វទិ្ធាតុ+មណ
ការតិរចចយ័+តិវភិតែិ ោនមស្ចកែីថា ដឹង មនះមព្ពាះ វទិ្ធាតុ ោនមស្ចកែីមព្ចើន 
ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា អាៃាតធាតវតា-
ស្ាំវណេ  ។ 

វទិ្ធាតុោនអតា១០យ៉ា ង 
 កនុងគម្ពរីធាតវតាស្ងគហៈ (ោថា៣៦៦) មពាេថា វទិ្ធាតុោនមស្ចកែី 
១០យ៉ា ងគឺ៖ ញណ = ដឹង, ម្ងគេយ = ភារជាម្ងគេ, ភាវ = ោន, វមី្ាំស្ន 
= រិចារណា, ោភ = បាន, តុដឋិ = មព្តកអរ, អនុភវន = មស្កយអារម្ាណ , 
និវាស្ = មៅ, អាៃាន = មពាេ, មថរយិ = នឹងធឹង ដូមចាន ះ មស្ចកែី ររស់្វទិ្ធាតុ  
កនុងទី្មនះ មោកមទ្ើរអធិរាយមោយ រុធធាតុ កដេព្បាកដកនុងមស្ចកែីថា 
ញណ (ដឹង)។ 
 ឧទហរណ ទី្២. ហរាយនែីតិ េជជនែិ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា ហរាយនែិ ោនមស្ចកែីថា កតងខាា ស្មអៀន។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា េជជនែិ = េជជធាតុ+អរចចយ័+អនែិវភិតែិ 
ស្ាំមៅដេ់ ហមរធាតុ កនុងពាកយថា ហរាយនែិ = ហមរធាតុ+អរចចយ័ +អនែិវភិតែិ 
ោនមស្ចកែីថា  ខាា ស្មអៀន ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងេកខណៈដូច 
មនះ មៅថា អាៃាតធាតវតាស្ាំវណេ  ។  
 ឧទហរណ ទី្៣. អមវ ាយាតិ រមកាា មស្យយ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
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 ពាកយថា អមវ ាយយ ោនមស្ចកែីថា គរបកីព្ស្កមៅ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា រមកាា មស្យយ = ររុរវរទ្+កុស្ធាតុ+
អរចចយ័+ឯយយវភិតែិ ោនមស្ចកែីថា កព្ស្កមៅ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្
ធាតុកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា អាៃាតធាតវតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្៤. ររយិរុណាម្តិី ជា ម្។ិ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា ររយិរុណាម្ ិោនមស្ចកែីថា កតងដឹង។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ជា ម្ ិ = ញធាតុ+ រចចយ័+ម្វិភិតែិ 
ស្ាំមៅដេ់ អរធាតុ កនុងពាកយថា ររយិរុណាម្ ិ= រររុិរវរទ្+អារុរវរទ្+
អរធាតុ+ឧណារចចយ័+ម្វិភិតែិ ោនមស្ចកែីថា ដឹង មព្ពាះ អរធាតុកដេោន 
ររ ិនិងអារុរវរទ្ ោនមស្ចកែី២យ៉ា ងគឺ សិ្កោនិងដឹង ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្ធាតុកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា អាៃាតធាតវតាស្ាំវណេ  ។ 

មស្ចកែីរិស្កែ រររស់្ធាតុ 
 ធាតុកដេជាឫស្ស្រទររស់្រទ្អាៃាត   និងកិតកៈ   ជាស្រទកដេ 
ស្កម្ែងអាការមផសងៗ ោនការមៅជាមដើម្ ោនមស្ចកែីមព្ចើនដូចរទ្ឧរស្គគ, 
និបាត និងរចចយ័  អនកមវយាករណ បានមពាេថា ព្រះៃីណាព្ស្រកដេបាន 
ស្មព្ម្ចនិរុតែិរដិស្ម្ភទិញណរ៉ាុមណាេ ះ មទ្ើរនឹងដឹងមស្ចកែីទាំងអស់្ររស់្
ធាតុបាន។ 
 គម្ពរីស្ទ្ទនីតិ បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្មនះជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញ
ង្ខយចាាំថា៖ 
      មយមនកតាធរា ចរនែិ វវិធិា  ថស្ស បាមឋវមរ 
      មតមនកតាធរាវ មហានែិ ស្ហិោ  នូស្មគគហិ មវ 
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      ធាតូនាំ រនម្តាររម្ាំ ៃីណាស្មវ រណឌិ មត 
      វមជជោវ  រដិស្ម្ភទិម្តិយុមត មកា ស្រវមស្ក ភាស្តិ។ 
 ធាតុមផសងៗ ទាំងឡាយណា ោនមស្ចកែីមព្ចើនជាអមនក កតងព្បាកដ 
កនុងព្រះរុទ្ធវចនៈដព៏្រមស្ើរររស់្ព្រះមោក ថ ធាតុទាំងឡាយម ះ កាេ
ព្រករជាម្យួឧរស្គគមផសងៗ រកម្ងោនមស្ចកែីមព្ចើនជាអមនកមោយរិត 
នរណាហន  នឹងមពាេមស្ចកែីដម៏េើស្ររស់្ធាតុមោយព្រការទាំងរួងបាន 
មេើកកេងកតរណឌិ តអនកអស់្អាស្វៈព្រករមោយ (និរុតែិ) រដិស្ម្ភទិញណ 
(កតរ៉ាុមណាេ ះ)។ 
 កនុងគម្ពរីនិរុតែិទី្រនី អធិរាយសូ្ព្ត ១៦២ បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្
មនះជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 
 ធាតមវា រចចយ មចវ  ឧរស្គគនិបាតកា 
 អមនកោា វ មត រដិ−  ស្ម្ភទិញណមោចរា។ 
 ធាតុ រចចយ័ ឧរស្គគ និងនិបាត ោនមស្ចកែីមព្ចើនជាអមនកកម្នរិត 
ស្រទទាំងអស់្ម ះជាអារម្ាណ ររស់្ (និរុតែិ) រដិស្ម្ភទិញណ។ 

6 
១០. កិតកធាតវតាស្ាំវណេ   

 កិតកធាតវតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងរទ្-   
កិតកៈ មនះមព្ពាះធាតុោនមស្ចកែីមផសងោន កនុងគណៈនីម្យួៗដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្១. ជានម ែ តិ រុមទធ ។ (ស្ាំវណេ  វចិារ) 

រុគគេណាកាេដឹង មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា រុទ្ធ។ 
កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ជានម ែ  = ញធាតុ+អរចចយ័+អនែរចចយ័ ស្ាំមៅ 
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ដេ់ រុធធាតុកនុងពាកយថា រុមទធ  = រុធធាតុ+តរចចយ័ ោនមស្ចកែីថា ដឹង 
មព្ពាះ រុធធាតុោនមស្ចកែី ៤យ៉ា ងគឺ ញណ = ដឹង, វកិស្ន = រកី, គម្ន = 
មៅ, ជាគរ = ភាញ ករ់េឹក ដូមចាន ះ មស្ចកែីររស់្រុធធាតុកនុងទី្មនះ មោកមទ្ើរ
អធិរាយមោយញធាតុកដេព្បាកដកនុងមស្ចកែីថា ញណ (ដឹង) ការ−
អធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតកធាតវតាស្ាំ−
វណេ  ។ 

កនុងគម្ពរីម្ណិស្ករម្ញ្ជូស្ក បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្មនះជាោថា
មដើម្បឲី្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 

ញមណ វកិស្មន មចវ  គម្មន ចារិ ជាគមរ 
ចតូមស្វមតសុ្ អមតាសុ្  រុធធាតុ រវតែតិ។ 
រុធធាតុព្រព្រឹតែមៅកនុងអតា៤យ៉ា ងគឺ ដឹង (ញណ), រកី (វកិស្ន) មៅ 

(គម្ន) ភាញ ករ់េឹក (ជាគរ)។ 
ឧទហរណ កដេ ាំម្កមពាេមនះ ោនព្បាកដកនុងគម្ពរីរទ្វចិារ 

យេ់ថាមោក ាំឧទហរណ មនះរីគម្ពរីដីការរស់្មវយាករណ បាេី ោន
ស្កធកៈដូមចនះគឺ៖ 

ឧទហរណ ទី្២. ៃុាំមស្ម ែ តិ  មដដម ែ ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
ពាកយថា ៃុាំមស្ម ែ  ោនមស្ចកែីថា កាេរ៉ាះទ្ងគិច។ 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា  មដដម ែ  =  ដធាតុ+អរចចយ័+អនែរចចយ័ 

ស្ាំមៅដេ់ ៃុាំស្ធាតុកនុងពាកយថា ៃុាំមស្ម ែ  = ៃុាំស្ធាតុ+អរចចយ័+អនែរចចយ័ 

ោនមស្ចកែីថា រ៉ាះទ្ងគិច ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងេកខណៈដូចមនះ
មៅថា កិតកធាតវតាស្ាំវណេ  ។ 
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ឧទហរណ ទី្៣. វមម្ភម ែ តិ ហីម ម ែ ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
ពាកយថា វមម្ភម ែ  ោនមស្ចកែីថា កាេមម្ើេង្ខយ។ 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ហីម ម ែ  = ហ ីធាតុ+អរចចយ័+អនែ-

រចចយ័ ស្ាំមៅដេ់ វម្ធាតុកនុងពាកយថា វមម្ភម ែ  = វម្ធាតុ+អរចចយ័+អនែ-
រចចយ័ ោនមស្ចកែីថា មម្ើេង្ខយ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុកនុងេកខ
ណៈដូចមនះមៅថា កិតកធាតវតាស្ាំវណេ  ។ 

6 
១១. តទ្ធិតរចចយតាស្ាំវណេ   

 តទ្ធិតរចចយតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រចចយ័តទ្ធិត 
កដេោនអតាអរចច និង អតាអមនកតាជាមដើម្ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្១. ម្ម ម្មយតិ ្នម្មនន និរវមោែ ។ 
 ពាកយថា ម្ម ម្មយ ោនមស្ចកែីថា (អោែ ) កដេមកើតមហើយមោយ
្នចិតែ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ្នម្មនន និរវមោែ  ស្ាំមៅដេ់ម្យ-
រចចយ័កនុងពាកយថា ម្ម ម្មយ ោនមស្ចកែីថា និរវតែ (មកើត, ស្មព្ម្ច) ដូច
ពាកយថា ឥទ្ធិម្យ (មកើតមោយឫទ្ធិ) ោនរូរវគិគហៈថា ម្មនន និរវមោែ  ម្ម -
ម្មយ (អោែ ) កដេមកើតមហើយមោយ (្ន) ចិតែ ម ា្ ះថា ម្ម ម្យ, ការ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្រចចយ័តទ្ធិតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា តទ្ធិតរចច-
យតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. ចាតុម្ហាភូតិមកាតិ ចតុម្ហាភូតម្មយ។ 
 ពាកយថា  ចាតុម្ហាភូតិមកា  បានដេ់ (កាយ) កដេជាវកិារពនម្ហា 
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ភូតរូរ៤។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ចតុម្ហាភូតម្មយ ស្ាំមៅដេ់ ណិក
រចចយ័កនុងពាកយថា ចាតុម្ហាភូតិមកា ោនមស្ចកែីថា វកិារ (ការមធវើ) ោនរូរ
វគិគហៈថា ចាតុម្ហាភូោនាំ វកិាមរា ចាតុម្ហាភូតិមកា = វកិារពនម្ហាភូតរូរ 
៤ ម ា្ ះថា ចាតុម្ហាភូតិក ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រចច័យតទ្ធិតកនុង      
េកខណៈ ដូចមនះមៅថា តទ្ធិតរចចយតាស្ាំវណេ  ។ 
 គម្ពរីមោគគោា ន (ររមិចេទ្ ៤សូ្ព្ត៦៦) មពាេថា តស្ស វកិារាវយមវសុ្  
ណ ណិក មណយយ ម្យ (ចុះ ណ, ណិក, មណយយ និង ម្យ រចចយ័ កនុង 
មស្ចកែីថា វកិារ (វកិារ) និង អវយវ (ចាំកណក) ររស់្វតាុម ះ) ោម្សូ្ព្តមនះ 
ណិក និង ម្យ រចចយ័ោនមស្ចកែីថា វកិារដូចោន ។ 
 ឧទហរណ ទី្៣. មកាមុ្ទិ្យតិ កុមុ្ទ្វតិយ។ (សុ្ម្ងគេវោិ.) 
 ពាកយថា មកាមុ្ទិ្យ ោនមស្ចកែីថា (កនុងរាព្តី) កដេោនផ្លា មកាមុ្
ទ្។ កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា កុមុ្ទ្វតិយ = កុមុ្ទ្ស្រទ+វនែុរចចយ័ ស្ាំមៅ
ដេ់ ណ−រចចយ័កនុងពាកយថា មកាមុ្ទី្ ោនមស្ចកែជីា តទ្ស្សតាិ (ោន) ោន
រូរវគិគហៈថា កុមុ្ទនិ ឯតា ស្នែីតិ មកាមុ្ទី្ = ផ្លា មកាមុ្ទ្ទាំងឡាយោនកនុង
រាព្តីមនះ មព្ពាះមហតុម ះ រាព្តីម ះ មៅថា មកាមុ្ទី្, ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្រចចយ័តទ្ធិតកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា តទ្ធិតរចចយតាស្ាំវណេ  ។ 

6 
១២. កិតករចចយតាស្ាំវណេ   

 កិតករចចយតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រចចយ័កិតកៈគឺ 
ស្កធនៈទាំង៧ ោនកតែុស្កធនៈជាមដើម្ដូចជា៖ 
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 ឧទហរណ ទី្ ១. គមតតិ គម្មន។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា គមត ោនមស្ចកែីថា កនុងការមៅ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា គម្មន ស្ាំមៅដេ់ ត រចចយ័កនុងពាកយ
ថា គត ចុះកនុងភាវស្កធនៈ មព្ពាះ តរចចយ័ោនមស្ចកែីបាន ៤ស្កធនៈគឺ៖   
កតែុស្កធនៈ, កម្ាស្កធនៈ, ភាវស្កធនៈ និងអធិករណស្កធនៈ ពាកយមនះមទ្ើរ 
ោនរូរវគិគហៈថា គម្នាំ គតាំ = ការមៅ មៅថា គត ការអធិរាយមស្ចកែី  
ររស់្រចចយ័កិតកៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតករចចយតាស្ាំវណេ  ។  

ស្កធនៈររស់្ តរចចយ័ 
 គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត ៦០៦, ៦១២, ៦២២, ៦៣៣)
មពាេថា ត រចចយ័ោនមស្ចកែីបាន៤ស្កធនៈគឺ៖ 
 ១. កតែុស្កធនៈ   ដូចជា គមោ = អនកមៅ, ឋមិោ = អនក រ, 
                                 និសិ្ម ន  = អនកអងគុយ, ស្យិមោ = អនកមដក។ 
 ២. កម្ាស្កធនៈ  ដូចជា អភភូិមោ = កដេមគព្គរស្ងាតម់ហើយ,  
                                 មទ្សិ្មោ = កដេមគស្កម្ែងមហើយ។ 
 ៣. ភាវស្កធនៈ  ដូចជា គតាំ = ការមៅ, ឋតិាំ = ការ រ, និសិ្ននាំ = 
                                 ការអងគុយ, ស្យិតាំ = ការមដក។  
 ៤. អធិករណស្កធនៈ ដូចជា អាសី្តាំ = ទី្អងគុយ, និរននាំ = ទី្មដក, 
             ភុតែាំ = ទី្ររមិភាគ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. អនុធម្ាចារមិ តិ អនុធម្ាចរណសី្ោ។ 
 ពាកយថា អនុធម្ាចារមិ  ោនមស្ចកែីថា អនកោនព្រព្កតីព្រព្រឹតែធម្៌
កដេអនុមោម្ោម្ (អរយិម្គគ)។  
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 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អនុធម្ាចរណសី្ោ ស្ាំមៅដេ់ ណី-
រចចយ័កនុងពាកយថា អនុធម្ាចារមិ  ចុះកនុងកតែុស្កធនៈ និងអតាតស្សេី ោន
រូរវគិគហៈថា អនុធម្ាាំ ចរនែិ សី្មេ តិ អនុធម្ាចរណសី្ោ = អនុធម្ាស្ទ្ទូ-  
ររទ្+ចរធាតុ+ណីរចចយ័ (រុគគេណាកតងព្រព្រឹតែធម្ក៌ដេអនុមោម្ោម្
ព្រព្កតី មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា អនុធម្ាចរណសី្េ) ការ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្រចច័យកិតកៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតក−       
រចចយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្៣. ភុោែ វនិែិ ភុតែវនែាំ។ (ស្ម្នែបាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា ភុោែ វ ឹោនមស្ចកែីថា (ភកិខុ) កដេឆ្ងនម់ហើយ។ 

កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ភុតែវនែាំ ស្ាំមៅដេ់  ោវរីចចយ័កនុងពាកយ 
ថា ភុោែ វ ីចុះកនុងកតែុស្កធនៈនិងអតីតកាេដូច តវនែុរចចយ័កនុងពាកយថា ភុតែវនែាំ 
= ភុជធាតុ+តវនែុរចចយ័ ោនរូរវគិគហៈថា ភុតែវាតិ ភុោែ វ ី= ភុជធាតុ+ោវរីចចយ័   
(អនកររភិាគមហើយ ម ា្ ះថា ភុោែ វ)ី  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ 
រចចយ័កិតកៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា កិតករចចយតាស្ាំវណេ  ។ 
ចាំណុចគរួចាាំ   គម្ពរីស្ាំវណេ  វចិារកដេជាទី្អាព្ស័្យររស់្គម្ពរីមនះម្និោន 
នយ័កដេអធិរាយមស្ចកែីររស់្រចចយ័អាៃាត (អាៃាតរចចយតាស្ាំ−
វណេ  ) មព្ពាះរចចយ័អាៃាតម្និោនមស្ចកែីរិមស្ស្កដេមផសងោន រីរចចយ័
តទ្ធិត  និងរចច័យកិតកៈ  ព្តឹម្កតស្កម្ែងរូរឲ្យព្បាកដមស្ចកែីជាកតែុវាចកៈ, 
កម្ាវាចកៈ ឬភាវវាចកៈ កដេជាមស្ចកែីររស់្វភិតែិអាៃាតរ៉ាុមណាេ ះដូចជា៖ 
 វកិរណរចចយ័ ជាមព្គឿងស្កម្ែងមស្ចកែីជាកតែុវាចកៈឲ្យព្បាកដដូចជា 
គចេតិ  = គមុ្+អ+តិ (កតងមៅ) ចុះតិវភិតែិ កនុងអតាកតែុវាចកៈ អវកិរណរចចយ័ 



82 

 

មធវើឲ្យព្បាកដមស្ចកែីជាកោែ ។ 
 យរចចយ័ ជាមព្គឿងស្កម្ែងមស្ចកែីជាកម្ាវាចកៈ និងភាវវាចកៈ ឲ្យ 
ព្បាកដ ដូចជា គចេីយមត = គមុ្+យ+មត (កដេមគកតងមៅ) មត-វភិតែិ ជាវភិតែិ
កដេចុះកនុងកម្ាវាចកៈ យរចចយ័មធវើឲ្យព្បាកដមស្ចកែីជាកម្ា ឬកនុងពាកយថា    
ភូយមត = ភូយ+មត (កដេមគកតងមកើត) មត-វភិតែិ ជាវភិតែិកដេចុះកនុងភាវវាចកៈ 
យរចចយ័មធវើឲ្យព្បាកដមស្ចកែីជាភាវៈ។ 
 ោម្រិត វកិរណរចចយ័ និង យរចចយ័ កនុងអាៃាតមៅថា មជាតក-
រចចយ័ (រចចយ័កដេស្កម្ែងមស្ចកែីឲ្យព្បាកដ) មពាេគឺស្កម្ែងវាចកររស់្
អាៃាតវភិតែិឲ្យព្បាកដ មព្រៀរដូចព្រទី្រកដេរាំភាឲឺ្យម ើញវតាុមផសងៗ កនុងទី្
ងងឹត រចចយ័ទាំងម ះមធវើឲ្យស្មព្ម្ចរូរស្រទរ៉ាុមណាេ ះ ម្និអាចោនមស្ចកែី
ៃាួនឯងបានដូចកដេគម្ពរីនាស្ៈ (អធិរាយសូ្ព្ត២៨២) មពាេថា រូរស្ាំ-
សិ្ទ្ធិ (អាយោ) (ការស្មព្ម្ចពនរូរ កដេរចចយ័កតង ាំម្ក) រុរាណាចារយ
បានមពាេររភិាស្កទុ្កថា រចចមយ រូរសិ្ទ្ធិម្មោែ វ (រចចយ័ជាមព្គឿងមធវើរូរឲ្យ 
ស្មព្ម្ច កតរ៉ាុមណាេ ះ)។ 
 ចាំកណករចចយ័តទ្ធិត និងរចចយ័កិតកៈ មៅថា  វាចករចចយ័  (រចចយ័ 
កដេមពាេមស្ចកែី) គឺោនមស្ចកែីរិមស្ស្ ដូចជា វសិ្ដឋស្ស អរចចាំ វាសិ្មោឋ  
(ព្តកូេររស់្វសិ្ដឋ ម ា្ ះថា វាសិ្ដឋ) មព្រើ ណ-រចចយ័ជាំនួស្ អរចចាំ និង          
រុជឈតីតិ  រុមទធ   (អនកណាកតងដឹង មព្ពាះមហតុម ះ អនកម ះ ម ា្ ះថា រុទ្ធ) 
ចុះ ត រចចយ័កនុងកតែុស្កធនៈ។ 

6 
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អតាស្ាំវណេ  មព្ចើនព្រមភទ្ កនុងរទ្ោាំងកតម្យួ 
 អតាស្ាំវណេ  កដេមពាេម្កខាងមដើម្ទាំងអស់្មនះ ោនព្បាកដ
ព្រម្ោន បានមព្ចើនយ៉ា ងកនុងរទ្ោាំងកតម្យួដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្១. ម្ហាភូម្ចិាមោតិ ម្ហម ែ  រឋវកីមម្ា។ 
 ពាកយថា ម្ហាភូម្ចិាមោ បានដេ់ការកមព្ម្ើកពនកផនដីយ៉ា ងធាំ។ 
(សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ម្ហម ែ  រឋវកីមម្ា ស្ាំមៅដេ់ពាកយ
ថា ភូម្ ិកនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា កផនដី ពាកយថា ចាេ ោនមស្ចកែីថា ការ
កមព្ម្ើក ពាកយថា ម្ហនែ និង ភូម្ចិាេ ោនវគិគហៈជាកម្ាធារយស្ោស្ថា   
ម្ហម ែ  ភូម្ចិាមោ ម្ហាភូម្ចិាមោ = ការកមព្ម្ើកពនកផនដីយ៉ា ងធាំ មៅថា 
ម្ហាភូម្ចិាេ, ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្ មៅថា  ម្រទ្តាស្ាំ−    
វណេ   ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ស្ោស្ មៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំ-
វណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្ ២. ឧចាច ររស្ោវកមម្ាតិ  ឧចាច រស្ស  ច  រស្ោវស្ស  ច 
ករមណ។ ពាកយថា ឧចាច ររស្ោវកមម្ា បានដេ់ការមធវើឧចាច រ និង រស្ោវ។ 
(សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 

កញកជាស្ាំវណេ   បានយ៉ា ងមនះគឺពាកយថា ឧចាច រស្ស ច រស្ោវស្ស 
ច ករមណ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ឧចាច ររស្ោវ ោនរូរវគិគហៈជាទ្វនទស្ោស្ថា 
ឧចាច មរា ច រស្ោមវា ច ឧចាច ររស្ោវ ាំ (ឧចាច រនិងរស្ោវ មៅថា ឧចាច ររស្ោវ) 
ពាកយថា ករមណ ស្កម្ែងថា រទ្ថា កម្ា ចុះ រម្ារចចយ័កនុងអតាភាវស្កធនៈ
ពាកយថា ឧចាច ររស្ោវកម្ា ោនរូរវគិគហៈជាតរបុរសិ្ស្ោស្ថា ឧចាច ររស្ោ-
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វស្ស កម្ាាំ ឧចាច ររស្ោវកម្ាាំ = ការមធវើនូវឧចាច រនិងរស្ោវ មៅថា ឧចាច ររស្ោ-
វកម្ា, ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ស្ោស្កនុងពាកយថា ឧចាច ររស្ោវ និង 
ឧចាច ររស្ោវកម្ា មៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ   ចាំកណកការអធិរាយ   
មស្ចកែីររស់្រចចយ័កិតកៈ មៅថា កិតករចចយតាស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្៣. ឯកាំ ស្ម្យនែិ ឯកាំ កាេាំ ឯកស្ាឹ វា កាមេ។ 
ពាកយថា ឯកាំ ស្ម្យាំ ោនមស្ចកែីថា អស់្កាេម្យួ ឬ កនុងកាេ-    

ម្យួ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ឯកាំ កាេាំ ឯកស្ាឹ វា កាមេ ស្ាំមៅដេ់

ទុ្តិយវភិតែិ កនុងពាកយថា ឯកាំ ស្ម្យាំ ចុះកនុងអតាអចចនែស្ាំមយគ ឬអតាស្តែម្ ី
ពាកយថា ស្ម្មយ ោនមស្ចកែីថា កាេ  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិ ម្ 
មៅកនុងពាកយថា  ឯកាំ  ស្ម្យាំ  មៅថា   ម្វភិតយតាស្ាំវណេ    ចាំកណកការ 
អធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្ មៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

អតាស្ាំវណេ   ចរ ់

6 
រទ្តាស្ាំវណេ   

 រទ្តាស្ាំវណេ     គឺការអធិរាយរូរស្រទនិងមស្ចកែីទាំងរីរយ៉ា ងគួរ 
ោន ។ រទ្តាស្ាំវណេ  មនះបានរមួ្រទ្ស្ាំវណេ  ១៣ព្រមភទ្ និងអតាស្ាំវណេ   
១២ព្រមភទ្ កដេបានមពាេម្កមហើយខាងមដើម្ទុ្កោម្ស្ម្គួរដេ់ឋានៈ
កដេនឹងព្តូវអធិរាយ   ព្រមភទ្ររស់្រទ្តាស្ាំវណេ  ោម្ន័យកដេមពាេ 
ម្កមហើយកនុងរទ្ស្ាំវណេ   និងអតាស្ាំវណេ  ទាំងម ះ។ 
 ឧទហរណ ទី្១. អភវិនទិយតិ វមិស្ស្មោ វនទិោវ ។ (អភធិម្ាតាវភិាវនីិ) 
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 ពាកយថា អភវិនទិយ ោនមស្ចកែីថា ថាវ យរងគាំមហើយមោយរិមស្ស្។  
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា វមិស្ស្មោ វនទិោវ  ស្ាំមៅរទ្ឧរស្គគគឺ 
អភ ិោនមស្ចកែីថា រិមស្ស្ ពាកយថា វនទិយ ស្ាំមៅ យអកសរជាការផ្លា ស់្ររស់្ 
ោវ រចចយ័ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគ មៅថា ឧរស្គគរទ្តាស្ាំ-
វណេ   ចាំកណកការរញ្ញជ កក់ារផ្លា ស់្ររស់្រចចយ័កិតកៈ មៅថា កិតករចចយ-
ស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. ស្មោតិ វជជោនស្ស។ (សុ្ម្ងគេតាវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា ស្មោ ោនមស្ចកែីថា កាេោន។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា វជិជោនស្ស ស្ាំមៅពាកយថា ស្មោ   
ស្មព្ម្ចរូរម្ករី ស្នែស្រទ+ស្វភិតែិ, ស្នែ-ស្រទកនុងទី្មនះ ោនមស្ចកែីថា   
កាេោន ការរញ្ញជ កក់ារផ្លា ស់្ររស់្វភិតែិ ម្មៅថា  ម្វភិតែិស្ាំវណេ   
ចាំកណកចាំកណកការអធិរាយររស់្រទ្ ម្ មៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 

រទ្តាស្ាំវណេ  ចរ ់

6 
កវនីធិរាយម្ស្ទ្ទមោចរ ាំ 
រមទ្ ផុរនែាំ មុ្ទុ្កម្ា ិមកវេាំ 
វសិ្នែិ ភាវវាវគោ កតស្សោ 

រកាស្យនែាកតិមយ តុ ោទិ្ស្កតិ។ 
រណឌិ តអនកសិ្កោព្ស្កវព្ជាវយ៉ា ងេអ   រកម្ងយេ់មស្ចកែីព្បាថាន ររស់្ 

កវកីដេម្និកម្នជាឋានៈពនស្រទ  និងោនកនុងរទ្ដេ៏អិតព្ជាេមព្ៅកដេយេ់ 
យេ់មស្ចកែីរិតព្បាកដ វធីិការមព្រើស្រទនិងអតាមនះ មព្ចើនស្កម្ែងចាំនុចព្បាថាន  
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ររស់្កវបីាន។ (សុ្មពាធាេង្ខា រ ោថា ១១៩) 

6 
រកិណេ កស្ាំវណេ   

 រកិណេ កស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយទូ្មៅ ស្ាំវណេ  ព្រមភទ្មនះោន
មស្ចកែីទូ្ោយជាងស្ាំវណេ  កដេមពាេម្កមហើយ កកនាងៃាះរារចូ់េកនុង
ស្ាំវណេ  កដេមពាេម្កមុ្ន កកនាងៃាះោនេកខណៈរិមស្ស្មផសងោន ។ 

រកិណេ កស្ាំវណេ   ៨ 
 ១.   រកតយតាស្ាំវណេ          គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទមដើម្ 
បានដេ់  ម្ស្រទ និងធាតុ។ 
 ២. រចចយតាស្ាំវណេ     គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេចុះ
ខាងចុង បានដេ់វភិតែិ និងរចចយ័។ 

៣. អភធិានតាស្ាំវណេ       គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទ មោយ 
ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈ។ 

៤. អភមិធយយតាស្ាំវណេ      គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេ 
ស្កម្ែងដេ់។ 

៥. មវវចនស្ាំវណេ     គឺការអធិរាយពាកយមវវចនៈ។ 
៦. ភាវតាស្ាំវណេ      គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេព្បាថាន  

មោយការអធិរាយមស្ចកែីឲ្យចាស់្។ 
 ៧. នីតតាស្ាំវណេ          គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេដឹង 
មោយព្តង។់ 
 ៨. មនយយតាស្ាំវណេ       គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេដឹង 
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បានមោយអម្។ 

6 
មយ ស្ទ្ទស្តាកុស្មោ កុស្មោ និ ណឌុ − 
ឆម ទ អេងាតិសុ្ និចចកោភមិយមោ 
មស្កយាំ កវតិែវកិមោរិ កវសុី្ ស្ងខយ− 
មោគគយា វនិទតិ ហិ កិតែិម្ម្នទរូរាំ។ 

 អនកកដេឆ្ងា ត ា្ ស្កនុង ៤គម្ពរីទាំងមនះគឺ មវយាករណ  អភធិាន 
ឆនទ និងអេង្ខា រ ោនមស្ចតែីរាយម្សិ្កោព្ស្កវព្ជាវជានិចច សូ្ម្បមី្និោន
អងគររស់្កវ ី ករ៏ារចូ់េកនុងព្កុម្កវបីាន ស្ម្គួរបានទ្ទួ្េមករ ែិ៍ម ា្ ះ កិតែិ 
គុណដូចោន ។ (សុ្មពាធាេង្ខា រ ោថា១៦៣) 

6 
១. រកតយតាស្ាំវណេ   

 រកតយតាស្ាំវណេ     គឺកាអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទមដើម្  បានដេ់ 
 ម្ស្រទ (េិងគ) និង ធាតុ។ 
ឧទហរណ ទី្១. ររយិមយ តិ ការមណន។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ពាកយថា ររយិមយន ោនមស្ចកែីថា មោយមហតុ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ការមណន ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  
ររយិយ កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា មហតុ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទ
មដើម្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា រកតយតាស្ាំវណេ  ។ 

នយ័ររស់្ រកតិ 
រកតិ ឬ ស្រទមដើម្ោននយ័២យ៉ា ងគឺ៖ 
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 ១.  ម្ស្រទ គឺស្រទមដើម្ររស់្រទ្ ម្ (េិងគ) 
 ២. ធាតុ គឺស្រទមដើម្ររស់្រទ្កិរយិអាៃាត និងកិតកៈ 
  ម្ស្រទ (េិងគ) គឺស្រទ ម្កដេមៅម្និទនប់ានព្រករវភិតែិ កាេ
មរើព្រករវភិតែិមផសងៗ មហើយ  ម្ស្រទម ះកម៏្និដូចរូរមដើម្ មព្ពាះវភិតែិបាន
ផ្លា ស់្រូរស្រទម ះឲ្យមផសងរីរូរមដើម្ គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត ១១) 
មពាេថា េកខណៈររស់្ ម្ស្រទ ឬ េិងគថា ធាតុរបចចយវភិតែិវជជិតម្តាវ ាំ េិងគាំ 
= ពាកយកដេមព្ៅរីធាតុ, រចចយ័ និងវភិតែិ កដេោនមស្ចកែី ម ា្ ះថា េិងគ, 
ដូចពាកយថា ធម្ា កនុង ធោា  ោនមស្ចកែីថា ស្ភាវធម្។៌ 
 ពាកយកដេមពាេមនះ មផសងរីធាតុគឺ គមុ្ ឬ រច កដេស្កម្ែងអាការ
, មផសងរីរចចយ័កិតកៈគឺ តរវ, អនីយ កដេស្កម្ែងស្កធនៈ និង មផសងរីវភិតែិ
គឺ សិ្, មយ, អាំ, មយ កដេមធវើ ទី្ជាកម្ា និង ករណជាមដើម្។ 

នយ័ររស់្ធាតុ 
 ធាតុ  គឺស្រទកដេព្ទ្ព្ទ្ងកិ់រយិទុ្ក មោយការស្កម្ែងអាការមផសងៗ 
ដូចជា  រ, មដើរ, អងគុ ឬមដកជាមដើម្ គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត៤២៤) 
ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា ព្កិយាំ ធាមរនែីតិ ធាតមវា = ធរ ធាតុ+រាតុរចចយ័ (ស្រទណា
ព្ទ្ព្ទ្ងកិ់រយិទុ្ក មព្ពាះមហតុម ះ ស្រទម ះ ម ា្ ះថា ធាតុ។  
 នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត ធាតុគឺស្រទកដេព្ទ្ព្ទ្ងម់ស្ចកែីររស់្ៃាួន និងអនក
ដពទ្ទុ្ក ការព្ទ្ព្ទ្ងម់ស្ចកែីររស់្ៃាួន គឺការមពាេមស្ចកែីកដេមព្រើមោយ
មព្ចើនោម្គម្ពរីធាតុបានស្កម្ែងទុ្ក ចាំកណកការព្ទ្ព្ទ្ងម់ស្ចកែីររស់្អនកដពទ្  
គឺការមពាេមស្ចកែីរិមស្ស្កដេផទុយោន ជាម្យួមស្ចកែីមដើម្ ដូចជា ជិធាតុ 
កនុងពាកយថា មជតិ មពាេមស្ចកែីោម្ព្រព្កតីគឺ  នះ ចាំកនក ជិធាតុ កនុងពាកយ
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ថា ររាមជតិ មពាេមស្ចកែីរិមស្ស្គឺ ចាញ់ មព្ពាះការព្រករមោយឧរស្គគថា 
ររា កដេមធវើ ទី្រែូរមស្ចកែីររស់្ធាតុ ម្តិមនះោនមពាេទុ្កកនុងគម្ពរីស្ទ្ទ-
នីតិ ថា ស្កតាម្ប ិធាមរតីតិ ធាតុ, ររតាម្ប ិធាមរតីតិ ធាតុ = ម ា្ ះថា ធាតុ 
មព្ពាះ ព្ទ្ព្ទ្ងម់ស្ចកែីររស់្ៃាួនផង និងមព្ពាះព្ទ្ព្ទ្ងម់ស្ចកែីររស់្អនកដពទ្    
ផង។ 
 មពាេស្រុរម្ក រកតយតាស្ាំវណេ   គឺអតាស្ាំវណេ  កដេអធិរាយ
មស្ចកែីររស់្ ម្ស្រទ និងធាតុព្រករមោយស្ាំវណេ   ដូចមនះ គឺ  ម្រទ្-
តាស្ាំវណេ  , ការករទ្តាស្ាំវណេ  , ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ  , តទ្ធិតរទ្តាស្ាំ-
វណេ  , ឧរស្គគរទ្តាស្ាំវណេ  , និបាតរទ្តាស្ាំវណេ  , អាៃាតរទ្តាស្ាំ-
វណេ   និង កិតកធាតវតាស្ាំវណេ  ។ 

6 
២. រចចយតាស្ាំវណេ   

 រចចយ័តាស្ាំវណេ      គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេចុះខាង 
ចុង បានដេ់ វភិតែិនិងរចចយ័។ 
 ឧទហរណ ដូចជា ស្ហោា តិ ស្ហមតាន។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា ស្ហោា  ោនមស្ចកែីថា មោយពដររស់្ៃាួន។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា ស្ហមតាន ស្ាំមៅដេ់ ស្កា វភិតែិ កនុង
ពាកយថា ស្ហោា  ចុះកនុងអតាតតិយវភិតែិ ដូចពាកយថា ម្ោែ  សុ្ៃររចិាច ោ = 
មោយការេះមស្ចកែីសុ្ៃតិចតួច,   ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេចុះ 
ខាងចុងកនុងេកខណៈដូចមនះ  មៅថា  រចចយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ពាកយថា  ស្ហោា   ស្មព្ម្ចរូរម្ករី ស្ហតាស្រទ+ស្កា វភិតែិ ពាកយថា 
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ស្ហតា ជាស្រទមដើម្កដេោាំងទុ្កមុ្នការចុះវភិតែិ មទ្ើរមៅថា រកតិ ចាំកណក 
វភិតែិកដេចុះខាងចុងស្រទមដើម្ម ះមៅថា រចច័យ កនុងគម្ពីរសុ្តែនិមទ្ទស្ 
(អធិរាយសូ្ព្ត៣១៨) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា រូរនិរាទ្នមោរិ រឋម្ាំ          
ករយីតីតិ រកតិ = ររុរវរទ្ + ករធាតុ + តិរចចយ័ (ស្រទណាកដេមធវើទុ្កមុ្ន
ការញុាំងរូរឲ្យស្មព្ម្ច មព្ពាះមហតុម ះ ស្រទម ះ មៅថា រកតិ,  គម្ពរីរទ្-
រូរសិ្ទ្ធិដីកា (អធិរាយសូ្ព្ត ៣៦២) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា រកតិមោ ររ ាំ        
ឯតីតិ រចចមយ = រតិរុរវរទ្+ឥធាតុ+អរចចយ័ (ស្រទណាព្រព្រឹតែមៅខាងចុង
មព្ៅរីរកតិ មព្ពាះមហតុម ះ ស្រទម ះ មៅថា រចចយ័។ 

នយ័ររស់្រចចយ័ 
រចចយ័ោននយ័២យ៉ា ងគឺ៖ 

១. វភិតែិ       គឺស្រទកដេចុះខាងចុង ម្ស្រទមដើម្បមីធវើឲ្យស្មព្ម្ចជា 
រទ្ ម្ និងចុះខាងចុងធាតុមដើម្បមីធវើឲ្យស្មព្ម្ចជារទ្អាៃាត។ 

វភិតែិករងកចកជា២យ៉ា ងគឺ៖ 
 ក. វភិតែិ ម្  គឺស្រទកដេចុះខាងចុង ម្ស្រទដូចជា ៖ 

រុរមិស្ក = រុរសិ្ស្រទ+សិ្វភិតែិ  (រុរស្)  
ឥតាី      = ឥតាីស្រទ+សិ្វភិតែ ិ   (ស្រស្ែី) 
ចិតែាំ      = ចិតែស្រទ+សិ្វភិតែិ    (ចិតែ) 

 ៃ. វភិតែិអាៃាត គឺស្រទកដេចុះខាងចុងធាតុដូចជា៖  
គចេតិ   = គម្ធុាតុ+អរចចយ័+តិវភិតែិ    (កតងមៅ)  
រចតិ   = រចធាតុ+អរចចយ័+តិវភិតែិ    (កតងចម្អនិ) 

 ២. រចចយ័    គឺស្រទកដេចុះខាងចុង ម្ស្រទមដើម្បមីធវើឲ្យស្មព្ម្ចជា 
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ជារទ្តទ្ធិត និងចុះខាងចុងធាតុមដើម្បមីធវើឲ្យស្មព្ម្ចជារទ្កិតកៈ។ 
រចចយ័ករងកចកជា២ព្រមភទ្៖ 

 ក. រចចយ័តទ្ធិត គឺស្រទកដេចុះខាងចុង ម្ស្រទដូចជា ៖   
វាសិ្ដឋ     = វសិ្ដឋស្រទ+ណរចចយ័ (ព្តកូេររស់្វសិ្ដឋ)  
 វកិ      =  វាស្រទ+ណិករចចយ័  (អនកឆាងមោយទូ្ក)  
អាេស្យ = អេស្ស្រទ+ណយរចចយ័ (ភាវៈពនអនកៃជិេព្ចអូស្) 

 ៃ. រចចយ័កិតកៈ គឺស្រទកដេចុះខាងចុងធាតុ ដូចជា៖  
គត      = គមុ្ធាតុ+តរចចយ័ (មៅមហើយ) 
បាចក  = រចធាតុ+ណវុ រចចយ័ (អនកចម្អនិ) 
ជាទូ្មៅពាកយថា រចចយ័ ជាម ា្ ះររស់្រចចយ័តទ្ធិត និងរចចយ័      

កិតកៈ កតកនុងទី្មនះពាកយថា រចចយ័ ជាម ា្ ះរមួ្ទាំងវភិតែិ និងរចចយ័កនុងគម្ពរី
កចាច យនៈ (សូ្ព្ត៤៣២) មពាេថា ធាតុេិមងគហិ ររា រចចយ = ចុះរចចយ័  
(គឺវភិតែិនិងរចចយ័) ខាងចុងធាតុ និង ម្ស្រទ) និងោនររភិាស្កកនុងគម្ពរី 
រទ្វចិារគណឋិ  មពាេទុ្កថា រទ្ស្ស មូ្េភាមោ រកតិ, រតីយមត វធីិយមតតិ       
រចចមយ = ចាំកនកខាងមដើម្ររស់្រទ្ម ា្ ះថា រកតិ, ស្រទកដេព្តូវមធវើទុ្ក 
(ខាងចុង) ម ា្ ះថា រចចយ័។ 
   រកតី េិងគធាមតវវ  វភិតែិរចចយ រន 
   រចចមយ មកាចិ ស្ាទ្យ ែ  តាទ្យ ែ  រកតីតិ ច។ 

េិងគ និងធាតុម ះឯងម ា្ ះថា រកតិ ចាំកណកវភិតែ ិនិងរចចយ័ម ា្ ះ 
ថា រចចយ័  អាចារយៃាះមពាេថា  រទ្កដេោនវភិតែិ ម្ោន   សិ្ជាមដើម្មៅ 
ខាងចុង  និងរទ្កដេោនកដេវភិតែិោន  តិជាមដើម្មៅខាងចុង   ម ា្ ះថា 
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រកតិ។ (ស្ទ្ទតាមភទ្ចិ ែ  ោថា ១០៩) 
 មពាេមោយស្រុរម្ក រចចយតាស្ាំវណេ   គឺអតាស្ាំវណេ  កដេ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្វភិតែិនិងរចចយ័ ព្រករមោយស្ាំវណេ  ដូចមនះគឺ  
 ម្វភិតយតាស្ាំវណេ  , អាៃាតវភិតយតាស្ាំវណេ  , តទ្ធិតរចចយតាស្ាំវណេ   
និងកិតករចចយតាស្ាំវណេ  ។ 

6 
៣. អភធិានតាស្ាំវណេ   

អភធិានតាស្ាំវណេ       គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទមោយការ  
ស្កម្ែងរូរវគិគហៈ កដេមធវើឲ្យដឹងមស្ចកែីររស់្ស្រទបានមោយេអិត    (មោក
មពាេអភធិានតាស្ាំវណេ  មនះមដើម្បពី្គរស្ងាតព់្រមភទ្ររស់្វគិគហៈទាំងអស់្ 
អស់្) ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈមនះោនមស្ចកែីមផសងោន ដូចតមៅមនះ៖ 
 ១.  ការស្កម្ែងរូរវគិគហស្ោស្   ជាស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ   
 ២. ការស្កម្ែងរូរវគិគហតទ្ធិត       ជាតទ្ធិតរទ្តាស្ាំវណេ   
 ៣. ការស្កម្ែងរូរវគិគហកិតកៈ     មោយអធិរាយរចចយ័កិតកៈជា 
                       កិតករចចយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ៤. ការស្កម្ែងរូរវគិគហកិតកៈ     មោយអធិរាយធាតុកនុងកិតកៈ 
                                  ជាកិតកធាតវតាស្ាំវណេ  ។ 

ពាកយថា អភធិានតា ស្មព្ម្ចរូរម្ករី អភធិានស្រទ+អតាស្រទ ពាកយ
ថា អភធិាន កព្រថា ស្រទ ឬម ា្ ះ កនុងគម្ពរីរទ្វចិារគណឋិ  ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា 
អភធិាតីតិ អភធិាន = អភសិ្រទ+ធាធាតុ+យុរចចយ័ (ស្រទណាមពាេមស្ចកែ ី
មព្ពាះមហតុម ះ ស្រទម ះ ម ា្ ះថា អភធិាន) អភធិានស្ស អមោា  អភធិាន
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មោា  = មស្ចកែីររស់្ស្រទ ម ា្ ះថា អភធិានតា, អភធិានតាស្ស ស្ាំវណេ   
អភធិានតាស្ាំវណេ   = ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទ ម ា្ ះថាអភធិានតា-
ស្ាំវណេ  , ដូចជា៖ 

ឧទហរណ ទី្១. មជតវមនតិ...មជតស្ស វននែិ មជតវននែិ េទ្ធ ម្មក។ 
ពាកយថា មជតវមន ោនមស្ចកែីថាកនុងវហិារកដេបានទ្ទួ្េ ម្ថា មជតវន 
មព្ពាះ (ោន) មស្ចកែីថា ឧទ្ានររស់្មៅមជត។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា មជតស្ស វននែិ មជតវននែិ េទ្ធ ម្មក 
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា មជតវន ោនរូរវគិគហៈជា ឆដឋីតរបុរសិ្ស្ោស្ថា  មជត
ស្ស វនាំ មជតវនាំ = ឧទ្ានររស់្មៅមជតម ា្ ះថា មជតវន, ការអធិរាយមស្
ចកែី ររស់្ស្រទកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា អភធិានតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. រូជមនយាននែិ រូជារហានាំ វតាូនាំ។ (ម្ងគេតា.) 
 ពាកយថា រូជមនយានាំ ោនមស្ចកែីថា នូវព្រះរតនពព្តកដេគួររូជា។  
កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា រូជារហានាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រូជមនយា 
ោនរូរវគិគហៈជាតទ្ធិតកនុងអតាថា រូជនាំ អរហនែីតិ រូជមនយា = ព្រះរតនពព្ត
ណា គួរនូវការរូជា មព្ពាះមហតុម ះ ព្រះរតនពព្តម ះ ម ា្ ះថា រូជមនយយ,  
ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា  អភធិានតាស្ាំ− 

 វណេ  ។ 
 ពាកយថា រូជមនយយ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី រូជនស្រទ+ឯយយរចចយ័ ចុះ    
ឯយយរចចយ័កនុងអតាអរហ មោយសូ្ព្តថា អរហមតា ឦមយយា = ចុះ ឦយ,   
ឯយយរចចយ័ កនុងអតាអរហ, កនុងស្ទ្ទនីតិ (សុ្តែោោ ៧៧៥) ោនពាកយថា   
ឯយយរចចយ័កដេចុះកនុងមស្ចកែីមនះ កនុងបាឋៈដពទ្កោ៏នស្កម្ែងៃាះ ដូចជា       
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វនទនាំ អរហតីតិ វនទមនមយា = វនទន+ឯយយ (រុគគេណា គួរនូវការថាវ យរងគាំ 
មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា វនទមនយយ ។ ទ្កខិណាំ  អរហតីតិ              
ទ្កខិមណមយា = ទ្កខិណា+ឯយយ (រុគគេណា គួរនូវទ្កខិណា មព្ពាះមហតុម ះ 
រុគគេម ះ ម ា្ ះថា ទ្កខិមណយយ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. រេនែីតិ ពាោ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ជនទាំងឡាយណា   កតងមៅ  មព្ពាះមហតុម ះ ជនទាំងឡាយម ះ 
ម ា្ ះថា ជនពាេ។ 

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា រេនែិ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ពាោ ោន
រូរវគិគហៈជាកតែុស្កធនៈ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកនុងេកខណៈ ដូចមនះ 
មៅថា អភធិានតាស្ាំវណេ  ។ 

នយ័ និងព្រមភទ្ររស់្វគិគហៈ 
 ពាកយថា វគិគហៈ កព្រថា ពាកយជាមព្គឿងដឹងមស្ចកែីមោយរិមស្ស្ គឺ
មធវើឲ្យយេ់មស្ចកែីររស់្ស្រទបានយ៉ា ងចាស់្ កនុងគម្ពរីរទ្វចិារស្កម្ែងរូរ- 
វគិគហៈថា វមិស្មស្ន គយាតិ និរបននស្ស អមោា  ឯមត តិ វគិគមហា = វរុិរវរទ្+
គហធាតុ+អរចចយ័ (មស្ចកែីររស់្រទ្ស្មព្ម្ចកដេរុគគេរកម្ងដឹងបានមោយ 
រិមស្ស្មោយពាកយម ះ មព្ពាះមហតុម ះ ពាកយម ះ ម ា្ ះថា វគិគហៈ,គម្ពរី
រទ្រូរសិ្ទ្ធិដីកា (អធិរាយសូ្ព្ត ២) មពាេថា រូរវគិគហៈោន៣ព្រមភទ្ គឺ៖
 ១. រូរវគិគហស្ោស្   គឺការរាំព្រួញរទ្ ម្ោាំងរី២រទ្ម ើងមៅឲ្យ 

        ជារទ្ម្យួ។ 
 ២. រូរវគិគហតទ្ធិត   គឺការតរទ្ ម្ជាម្យួរចចយ័តទ្ធិតកដេមធវើ ទី្ 

     ជាំនួស្រទ្ ម្។ 
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 ៣. រូរវគិគហកិតកៈ  គឺការតធាតុជាម្យួរចចយ័កិតកៈកដេមធវើ ទី្ជា 
     អនកមធវើកិរយិជាមដើម្។ 

រទ្កដេចងវគិគហៈម្និបាន ៦យ៉ា ង 
 ោនពាកយ ម្ៃាះ ចងវគិគហៈម្និបានមព្ពាះម្និបានស្មព្ម្ចម្ករីឫស្
ពាកយដូចរទ្កដេវគិគហៈបានដូចជា តិមស្ោ =  យតិស្សៈ, ឌិ្មោែ  =  យឌិ្តែៈ
,  មោ = កអម្, រមោ = ស្ាំរត,់ ពាកយ ម្ដូចមនះ មៅថា រូ ាី ម្ ( ម្
កដេោនមស្ចកែីម្និព្តងោ់ម្ស្ភាររិត) រទ្ កដេចងវគិគហៈម្និបានមៅ
ោនមព្ចើនរទ្ គឺ រទ្អាៃាត, រទ្ឧរស្គគ, រទ្និបាត, រទ្អាេរនៈ និង
រទ្ស្រវ ម្។ 
 កនុងគម្ពរីនិរុតែិស្ករម្ញ្ជូស្កដីកា        បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្មនះជា 
ោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 
 រូ ាិៃាតាំ និបាតញ្ចុ -  រស្ោគ េរនម្ប ិច 
 ស្រវ ម្នែិមម្មតសុ្  ន កមោ វគិគមហា ឆសុ្។ 
 រណឌិ តចងវគិគហៈម្និបានកនុងស្រទ ៦ព្រមភទ្មនះគឺ ៖ រូ ាី ម្   
រទ្អាៃាត, រទ្និបាត, រទ្ឧរស្គគ, រទ្អាេរនៈ និងរទ្ស្រវ ម្។ 
 មទះជាយ៉ា ងណាកម៏ោយ អនកស្រមស្រយេ់ម ើញថា រទ្និបាត, 
រទ្ឧរស្គគ, និងរទ្ស្រវ ម្ ជារទ្កដេោាំងវគិគហៈបាន មនះមព្ពាះកនុង
វច នុព្កម្ស្ាំស្រស្ាឹត គឺគម្ពរីស្មោម្ម្ហានិធិ, គម្ពរីវាចស្រតិ និងគម្ពរីស្រទ
ទ្កេទ្រុម្ បានស្កម្ែងរូរវគិគហៈរទ្ទាំងម ះទុ្ក មព្ៅរីមនះរទ្អាេរន  
កោ៏នរូរវគិគហៈបានដូចោន  មព្ពាះគម្ពរីសុ្មពាធាេង្ខា រដីកាថាី បានស្កម្ែងរូរ
វគិគហៈរទ្អាេរនៈកនុងពាកយអធិរាយោថា ១៥៥។ 
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៤. អភមិធយយតាស្ាំវណេ   
អភមិធយយតាស្ាំវណេ           គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេ 

ស្កម្ែងដេ់ថា  មស្ចកែីដូចកដេមពាេគឺអវី? ឬបានដេ់អវី? រទ្មនះោន   
រូរវគិគហៈថា អភធីិយមត អភមិធមយា, អភមិធមយា អមោា  អភមិធយយមោា  = 
មស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់ ម ា្ ះថា អភមិធយយតា,  អភមិធយយតាស្ស 
ស្ាំវណេ    អភមិធយយតាស្ាំវណេ     =  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេ 
ស្កម្ែងដេ់ម ា្ ះថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ដូចជា៖   
 ឧទហរណ ទី្១. ពាោ  ម្ មយ មកចិ បាណាតិបាោទិ្ទ្ស្អកុស្-
េកម្ារថស្ម្ ន គោ ស្ោែ ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ស្តវទាំងឡាយណាម្យួ ដេ់ព្រម្មោយអកុស្េកម្ារថ ១០ោន
បាណាតិបាតជាមដើម្ ម ា្ ះថា ជនពាេ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា មយ មកចិ..ស្ោែ  ស្ាំមៅពាកយថា ពាោ 
កនុងបាឋថា អមស្វ  ច ពាោនាំ ស្ាំមៅដេ់ស្តវអនកមធវើអកុស្េកម្ារថ១០ 
មនះមព្ពាះ ពាេស្រទោនមស្ចកែី៣យ៉ា ងគឺ ជនពាេ, ជនេាងម់លា  និងយុវ    
វយ័កដេោនអាយុតិចជាង១៦ឆ្ងន ាំ (អភធិានរបទី្រិកា ោថាទី្៧២១) ការ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា 
អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. អរិច រូរមណា កស្សមបា ម្កខេិ មោស្កមោ                    
និគមណាឋ   ដរុមោែ  ស្ញ្ជ មយ មវេដឋរុមោែ  រកុមទធ  កចាច យម  អជិមោ 
មកស្កម្ពមោតិ ឥមម្ ឆ ស្ោា មរា តទ្មញ្ា  ច មទ្វទ្តែមកាកាេិកាទ្មយ     
បាររុគគោ ពាោតិ មវទិ្តពាវ ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
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 ម្៉ាាងវញិមទ្ៀត ព្គូទាំង៦ កម់នះគឺ រូរណកស្សរ, ម្កខេិមោស្កេ
, និព្គនា ដរុព្ត, ស្ញ្ជយមវេដឋរុព្ត, រកុទ្ធកចាច យនៈ, អជិតមកស្កម្ពេ 
និងរុគគេអាព្កកដ់ពទ្មព្ៅរីមនះោនព្រះមទ្វទ្តែ និងព្រះមកាកាេិកជាមដើម្
គរបពី្ជារថា ជាជនពាេ។ 

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា អរិច... បាររុគគោ ស្ាំមៅដេ់ពាកយ
ថា ពាោ ោម្ទុ្តិយនយ័មនះ ស្ាំមៅដេ់ព្គូទាំង៦ ក ់ោនរូរណកស្សរៈ 
ជាមដើម្និងរុគគេកដេអាព្កកោ់នព្រះមទ្វទ្តែជាមដើម្ ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់កនុងេកខណៈ ដូចមនះមៅថា អភមិធយយតាស្ាំ−
វណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. មតស្ាំ រុទធ ននែិ មតស្ាំ វរិស្សអីាទី្នាំ តិណេាំ  រុទធ នាំ។ 
ពាកយថា មតស្ាំ រុទធ នាំ ោនមស្ចកែីថា (មព្ពាះការអនែរាយ) ររស់្ព្រះរុទ្ធ៣
អងគោនព្រះរុទ្ធវរិស្សជីាមដើម្ម ះ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា មតស្ាំ វរិស្សអីាទី្នាំ តិណេាំ  រុទធ នាំ ស្ាំមៅ 
ដេ់ពាកយថា មតស្ាំ រុទធ នាំ បានដេ់ព្រះរុទ្ធ៣អងគគឺព្រះរុទ្ធវរិស្ស,ី ព្រះរុទ្ធ
សិ្ៃី និង ព្រះរុទ្ធមវស្សភូ  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេ  ស្កម្ែងដេ់
កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្៤. ម្ជឈោិ រដិរទតិ អរយិម្គគាំ ស្ ធ យ វុតែាំ។ 
 ពាកយថា ម្ជឈោិ រដិរទ ជាព្រះតព្ោស់្កដេព្រះោនព្រះភាគ
ព្ោស់្ស្ាំមៅយកអរយិម្គគ។ (ស្ករតាទី្រនី) 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អរយិម្គគាំ ស្ ធ យ វុតែាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយ
ថា ម្ជឈោិ រដិរទ បានដេ់អរយិម្គគ (ោនអងគ៨) ការអធិរាយមស្ចកែី 
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ររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់កនុងេកខណៈ ដូចមនះមៅថា អភមិធយយតាស្ាំ−
វណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្៥. ធម្ាម្យាំ បាស្កទ្នែិ មោកុតែរធម្ាោហ។ 
 ស្ហម្បតីព្រហាមពាេមោកុតែរធម្ម៌ោយពាកយថា ធម្ាម្យាំ បាស្កទ្ាំ 
(ព្បាស្កទ្កដេស្មព្ម្ចមោយរញ្ញា )។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 

កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  មោកុតែរធម្ាោហ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយ 
ថា ធម្ាម្យាំ បាស្កទ្ាំ បានដេ់អរយិម្គគ (ោនអងគ៨) ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់កនុងេកខណៈ  ដូចមនះមៅថា អភមិធយយតាស្ាំ−
វណេ  ។ 
 ស្មងាតៈ កកនាងៃាះមោកបានស្កម្ែងអភមិធយយតាស្ាំវណេ  ខាង ចុង
រូរវគិគហៈ ឬោនពាកយថា អធិវចនាំ,  ម្ាំ កនុងព្រមយគរ ទ ររី់ព្រមយគកដេ
ស្កម្ែងរូរវគិគហៈដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្១. តនែាំស្ម្បតែិយ វរិនធនវមស្ន ស្តែស្ ែ នស្ស អនែមរ 
មវម្មជឈ ឯតិ អាគចេតីតិ អនែរាមយ, ទិ្ដឋធម្ាកិាទិ្អនមោា ។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 

ស្ភាវៈណាកតងម្កកនុងចម ា ះ គឺព្តងក់ណាែ េពនស្ ែ នររស់្ស្តវ 
មោយអាំណាចពនការហាម្ស្ម្បតែិម ះ  ៗ មព្ពាះមហតុម ះ ស្ភាវៈម ះម ា្ ះ 
ថា អនែរាយ បានដេ់ មទស្កដេមកើតកនុងរចចុរបននភរជាមដើម្។  

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ទិ្ដឋធម្ាកិាទិ្អនមោា  ស្ាំមៅដេ់ពាកយ
ថា អនែរាមយ បានដេ់មទស្កដេមកើតកនុងរចចុរបននភរជាមដើម្ ការអធិរាយ
មស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់ កនុងេកខណៈ  ដូចមនះ មៅថា អភមិធយយ- 
តាស្ាំវណេ   កនុងទី្មនះមោកស្កម្ែងអភមិធយយតាស្ាំវណេ   ខាងចុងរូរវគិគហៈ 
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ររស់្ពាកយថា អនែរាមយ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. វជិាជ តិ ធោា នាំ ស្ភាវ ាំ វទិិ្តាំ កមរាតីតិ វជិាជ , ញណាំ ។ 
ពាកយថា វជិាជ  ោនមស្ចកែីថា ស្ភាវធម្ណ៌ា មធវើស្ភារ ររស់្ធម្ទ៌ាំងឡាយ
ឲ្យព្បាកដ មព្ពាះមហតុម ះ ស្ភាវធម្ម៌ ះ មៅថា វជិាជ  បានដេ់ ញណ។ 
(ស្ទ្ទនីតិ ធាតុោោ) 

ពាកយថា  ញណ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  វជិាជ   បានដេ់ញណ   ការ 
អធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់ កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា 
អភមិធយយតាស្ាំវណេ   កនុងទី្មនះមោកស្កម្ែងអភមិធយយតាស្ាំវណេ   ខាង
ចុងរូរវគិគហៈររស់្ពាកយថា វជិាជ ។ 
 ឧទហរណ ទី្៣. អាហនែិ ចិតែនែិ អាោមោ, មការមស្សតាំ អធិវចនាំ។ 
(ស្ភាវធម្ណ៌ា) កតងរ៉ាះទ្ងគិចចិតែ មព្ពាះមហតុម ះ (ស្ភាវធម្ម៌ ះ) ម ា្ ះ
ថា អាោត ពាកយថា អាោត មនះជាម ា្ ះររស់្មស្ចកែីមព្កាធ។ (សុ្ម្ងគ.) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា មការមស្សតាំ អធិវចនាំ ស្ាំមៅដេ់ ពាកយ
ថា អាោមោ បានដេ់មស្ចកែីមព្កាធ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេ
ស្កម្ែងដេ់កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  កនុងទី្មនះមោក
ស្កម្ែងអភមិធយយតាស្ាំវណេ  ខាងចុងរូរវគិគហៈររស់្ពាកយថាអាោត។ 
 ឧទហរណ ទី្៤. ន អមយតិ អនមយ, អវុឌ្ឍយិ ឯតាំ  ម្ាំ។ 
 ស្ភាវៈណាម្ិនគួរចមព្ម្ើន   មព្ពាះមហតុម ះ   ស្ភាវម ះ   មៅថា 
អនយ ពាកយថា អនយ មនះជាម ា្ ះររស់្មស្ចកែីស្ករសូ្នយ។ (សុ្ម្ងគេ.) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា អវុឌ្ឍយិ ឯតាំ  ម្ាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
អនមយ  បានដេ់ការស្ករសូ្នយ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្កម្ែង 
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ដេ់កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា អភិមធយយតាស្ាំវណេ   កនុងទី្មនះមោក 
ស្កម្ែងអភមិធយយតាស្ាំវណេ  ខាងចុងរូរវគិគហៈររស់្ពាកយថាអនយ។ 
 រចចុរបននោនអាចាយៃាះយេ់ថា ឥតិ កនុងទី្ៃាះកព្រថា ម ា្ ះថា មធវើ ទី្ 
ស្ញ្ញា មជាតក មទ្ើរកាំណតឲ់្យកព្រចូេជាម្យួរទ្ោាំងដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. ម្នុស្ោតិ ជម្ពុទី្រកា ជ ។  
 ជនជម្ពូទី្វរម ា្ ះថា ម្នុស្ស។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ោម្ម្តិមនះជនជម្ពូទ្វីររ៉ាុមណាេ ះកដេម ា្ ះថាម្នុស្ស   ចាំកណកជន 
ទ្វីរដពទ្   ោនជនរុរវវមិទ្ហទ្វីរជាមដើម្   ម្និម ា្ ះថាម្នុស្ស  កតពាកយមនះ 
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា   ម្នុស្ោ  កនុងម្ងគេសូ្ព្តថា  រហូ  មទ្វា  ម្នុស្ោ  ច 
ម្ងគោនិ អចិនែយុាំ = មទ្វោ និងម្នុស្សជាមព្ចើនបានគិតម្ងគេមហើយ, បាន
ដេ់ ជនជម្ពូទ្វីរ ម្និកម្នស្ាំមៅដេ់ជនកនុងទ្វីរដពទ្ ព្រមយគមនះមទ្ើរគួរ
កព្រថា ពាកយថា ម្នុស្ោ បានដេ់ជនជម្ពូទ្វីរ។ ពាកយថា ឥតិ កនុងឋានៈ    
កដេជាអភមិធយយតាស្ាំវណេ  ដូចមនះ  «គឺ, បានដេ់ ឬស្ាំមៅដេ់» ជាទូ្មៅ 
ស្រទកដេកព្រថា ម ា្ ះថា ជា ម្ស្រទកដេរញ្ញជ កម់ ា្ ះ ចាំកនកស្រទដពទ្
កដេម្និកម្នជា ម្ស្រទម្និគួរកព្រដូមចនះ មព្ពាះម្និបានរញ្ញជ កដ់េ់ម ា្ ះ
ដូច ម្ស្រទ។ 

ស្រទ ៥ព្រមភទ្ 
 ១.  ម្ស្រទ        គឺស្រទកដេរញ្ញជ កដ់េ់រុគគេ ឬ វតាុកដេព្បាកដ 
ម ា្ ះ ដូចជា មទ្វទ្មោែ  (ព្រះមទ្វទ្តែ) អានម ទ  (ព្រះអាននទ) ស្កររុិមោែ  (ព្រះ 
ស្កររុីព្ត) មោគគោា ម  (ព្រះមោគគោា ន) ពាកុមោ  (ព្រះពាកុេ) ភគុ (ព្រះ 
ភគុ) និង មកាណឌ មញ្ញា  (ព្រះមកាណឌ ញ្ា ) ជាមដើម្។ 
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២. ជាតិស្រទ   គឺស្រទកដេរញ្ញជ កដ់េ់រុគគេ  ឬវតាុកដេជាព្រមភទ្ 
ដូចោន ដូចជា  មោ  (មោ)  ហតាី (ដាំរ)ី អមស្ោ (មស្ះ) ម្ហឹមស្ក (ព្ករី) ម្នុមស្ោ 
(ម្នុស្ស) រុរមិស្ក (រុរស្) និង ឥតាី (ស្រស្ែី) ជាមដើម្។ 
 ៣. ទ្រវស្រទ គឺស្រទកដេរញ្ញជ កដ់េ់រុគគេ ឬវតាុកដេព្បាកដមស្ចកែី 
ដាំរូងជាពាកយកដេមពាេដេ់ដូចជា ទ្ណឌី  (អនកោនម ើព្ចត)់ វសិ្កណី 
(មោោនកស្នង) សិ្ៃី (មកាា កោនសិ្រ) ទឋ ី (ស្តវោនចងគូម្) ឆតែី (អនកោន
ឆព្ត) ធជី (អនកោនទ្ង)់ និង ោេី (អនកោនកព្ម្ងផ្លា ) ជាមដើម្។ 
 ៤. កិរយិស្រទ     គឺស្រទកដេរញ្ញជ កដ់េ់រុគគេ ឬវតាុកដេព្បាកដ 
កិរយិ  ដូចជា បាចមកា (អនកចម្អនិ) ការមកា (អនកមធវើ) ភុញ្ជ មកា (អនកររមិភាគ) 
រិវមកា (អនកផឹក) វាស្មកា (អនកមៅ) វាចមកា (អនកមពាេ) និង ចិតែមកា (អនក
គិត) ជាមដើម្។ 
 ៥. គុណស្រទ គឺស្រទកដេរញ្ញជ កដ់េ់រុគគេ ឬវតាុកដេព្បាកដ  
េកខណៈរិមស្ស្ ដូចជា សុ្កាាំ (វតាាំ) ស្ម្ពតស់្, កណាាំ  (វតាាំ) ស្ម្ពតម់លា , រតែាំ     
(វតាាំ) ស្ម្ពតព់្កហម្, រីតាំ (វតាាំ) ស្ម្ពតម់េឿង, ស្ណាាំ  (វតាាំ) ស្ម្ពតស់្កចេ់អិត 
និង កោា ស្ាំ (វតាាំ) ស្ម្ពតរ់ណ៌រព្រុស្ ជាមដើម្។ 
 ស្មទទ  រញ្ច វមិធា ោវ  ជាយមត រិដកតែមយ 
  ម្ជាតិទ្រវព្កិយ−  គុណស្ទទ ន មភទ្មោ។ 
 ស្រទោន៥ព្រមភទ្មុ្ន រកម្ងព្រព្រឹតែមៅកនុងព្រះពព្តរិដក មោយករង
កចកជា ម្ស្រទ, ជាតិស្រទ, ទ្រវស្រទ, កិរយិស្រទ និងគុណស្រទ។ 

មទ្វទ្តែស្មទទ  មោ ច   ទ្ណឌិ ស្មទទ  ច បាចមកា 
 សុ្កាស្មទទ  ចិមម្ រញ្ច    ម្ស្ទទ ទិ្ ម្កា។ 
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 ស្រទកដេជា ម្ស្រទជាមដើម្ ៥ព្រមភទ្មនះគឺ មទ្វទ្តែស្រទ, មោស្រទ
, ទ្ណឌី ស្រទ, បាចកស្រទ, សុ្កាស្រទ។ 
 ឯមតមស្វវ ហិ ស្មទ្ទសុ្  រញ្ច សុ្ ស្ងគហាំ គោ 
 ស្មរវ ស្ទទ តិ ភាស្នែ ិ  រណឌិ ោ ស្ទ្ទមោចរា។ 

រិតយ៉ា ងម ះ   រណឌិ តអនកនិយម្មវយាករណ មពាេថា  ស្រទទាំង 
អស់្បានដេ់ការស្មស្រង្ខគ ះកនុងស្រទ ៥ព្រមភទ្ម ះមោយរិត។ 

6 
៥. មវវចនស្ាំវណេ   

 មវវចនស្ាំវណេ     គឺការអធិរាយពាកយមវវចនៈនិយម្មព្រើស្ាំវណេ   
ព្រមភទ្មនះមដើម្បសី្កម្ែងមស្ចកែីររស់្រទ្ កនុងករណីកដេរទ្ទាំងរីរោន
មស្ចកែីដូចោន ។ 
 ពាកយថា មវវចន ស្មព្ម្ចម្ករី វរុិរវរទ្+វចធាតុ+យុរចចយ័ វរុិរវរទ្ 
ោនមស្ចកែីថា មរឿយៗ វចធាតុ ព្រព្រឹតែមៅកនុងមស្ចកែីថា មពាេ, ចុះយុ
រចចយ័ កនុងករណស្កធនៈ កនុងគម្ពរីអភធិានរបទី្រិកាដីកា (អធិរាយោថា 
១២០) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា ឯមកា អមោា  រុនរបុនាំ វុចចតិ មយ តិ មវវចនាំ =  
មស្ចកែីកតម្យួ កដេមោកកតងមពាេមរឿយៗ មោយពាកយណា មព្ពាះមហតុ
ម ះ ពាកយម ះ ម ា្ ះថា មវវចនៈ (ពាកយកដេជាមព្គឿងមពាេមស្ចកែីកត 
ម្យួដកដេៗ) មវវចនស្ស ស្ាំវណេ   មវវចនស្ាំវណេ   = ការអធិរាយពាកយ         
មវវចនៈ ម ា្ ះថា មវវចនស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្១. រចចមយតិ មហតុមវវចនមម្វ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា រចចមយ ជាពាកយមវវចនៈររស់្មហតុម ះឯង។ 
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 ពាកយថា មហតុមវវចនមម្វ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រចចមយ ជាពាកយមវវ- 
ចនៈររស់្មហតុ ការអធិរាយពាកយមវវចនៈកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា 
មវវចនស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. តិតិកាខ តិ ៃនែិយ ឯវ មវវចនាំ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា តិតិកាខ  ជាពាកយមវវចនៈររស់្ៃនែិម ះឯង។ 
 ពាកយថា   ៃនែិយ  ឯវ  មវវចនាំ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  តិតិកាខ  ជាពាកយ 
មវវចនៈររស់្ៃនែិ ការអធិរាយពាកយមវវចនៈកនុងេកខណៈដូចមនះ     មៅថា 
មវវចនស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. អចិនែយុនែិ ចិមនែសុ្ាំ។ (ម្ងគេតាទី្រទី្) 
 ពាកយថា អចិនែយុាំ កព្រថា គិតមហើយ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ចិមនែសុ្ាំ =  គិតមហើយ ស្ាំមៅដេ់ពាកយ 
ថា អចិនែយុាំ ជាពាកយមវវចនៈររស់្ពាកយថា ចិមនែសុ្ាំ ការអធិរាយពាកយមវ-     
វចនៈកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា មវវចនស្ាំវណេ  ។ 
 ពាកយថា អចិនែយុាំ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី អអាគម្+ចិនែធាតុ+ណយរចចយ័+ 
ឧាំវភិតែិ រទ្មនះោនមស្ចកែីថា គិតមហើយ ដូចពាកយថា ចិមនែសុ្ាំ កដេស្មព្ម្ច
រូរម្ករី ចិនែធាតុ+មណរចចយ័+ឧាំវភិតែិ។ 
 ឧទហរណ ទី្៤. ភយទ្ស្ោវតិី ភយទ្ស្ស។ី (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
  ពាកយថា  ភយទ្ស្ោវ ី ោនមស្ចកែីថា  អនកោនព្រព្កតីម ើញភយ័។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ភយទ្ស្ស ី(អនកោនព្រព្កតីម ើញភយ័) 
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ភយទ្ស្ោវ ី ជាពាកយមវវចនៈររស់្ពាកយថា ភយទ្ស្ស ី
ការអធិរាយពាកយមវវចនៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា មវវចនស្ាំវណេ  ។ 
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 ពាកយថា ភយទ្ស្ោវ ី ស្មព្ម្ចរូរម្ករី ភយស្ទ្ទូររទ្+ទិ្ស្ធាតុ+
អាវរីចចយ័ រទ្មនះោនមស្ចកែីថា អនកោនព្រព្កតីម ើញភយ័ ដូចពាកយថា 
ភយទ្ស្ស ីកដេស្មព្ម្ចរូរម្ករី ភយស្ទ្ទូររទ្+ទិ្ស្ធាតុ+ណីរចចយ័។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៥. ចាតុោសិ្និយតិ ចាតុោសិ្យ។ 

ពាកយថា ចាតុោសិ្និយ ោនមស្ចកែីថា  (កនុងរាព្តី) កដេជាទី្រាំផុត 
ពនកៃ (វស្ោនរដូវ) ទាំង៤។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ   ពាកយថា  ចាតុោសិ្យ   កនុងទី្មនះស្ាំមៅដេ់ 
ពាកយថា ចាតុោសិ្នី ជាពាកយមវវចនៈររស់្ពាកយថា ចាតុោសី្ ការអធិរាយ
ពាកយមវវចនៈកនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា មវវចនស្ាំវណេ  ។ 
 ពាកយថា ចាតុោសិ្នី ោនរូរវគិគហៈថា ចតុោស្កនាំ រូរណី ចាតុោ-
សិ្នី = រាព្តីជាមហតុមរញពនកៃ៤ មៅថា ចាតុោសិ្នី, ចុះណរចចយ័ កនុង    
រូរណតទ្ធិត រទ្មនះជារទ្កដេចុះឥនីរចចយ័ ឬកនុងករណីកដេចុះ ឦរចច័
យនឹងោនរូរជា ចាតុោសី្, ពាកយថា ចាតុោសី្ ចាតុោសិ្នី មទ្ើរជាពាកយ      
មវវចនៈោន  ដូចកដេគម្ពរីសី្េកខនធវគគដីកាថាី មពាេថា ចាតុោសី្ ចាតុោ-  
សិ្នីតិ ច រចចយវមិស្មស្ន ឥតាិេិមងគមយវ ររយិវចនាំ = ពាកយថា ចាតុោសី្ 
និង ចាតុោសិ្នី ជាពាកយមវវចនៈ កនុងឥតាីេិងគម ះឯង មោយមស្ចកែីរិមស្ស្ 
ររស់្រចចយ័។ 

6 
៦. ភាវតាស្ាំវណេ   

 ភាវតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេជាទី្ព្បាថាន  
មោយអធិរាយមស្ចកែីឲ្យចាស់្ ការអធិរាយមស្ចកែីោម្ស្ាំវណេ  មនះ
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ជាការអធិរាយកដេមព្ៅរីអតាស្ាំវណេ  ១២ព្រមភទ្កដេមពាេម្កមហើយ 
មព្ពាះអតាស្ាំវណេ  ទាំងម ះ បានអធិរាយមស្ចកែីោម្រូរស្រទររស់្រទ្
ោាំង កតស្ាំវណេ  ព្រមភទ្មនះ ជាការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេជាទី្
ព្បាថាន  និងជាមស្ចកែីកដេម្និព្បាកដកនុងរទ្ោាំង។ 

ពាកយថា ភាវ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី  ភូធាតុ+ណរចចយ័ ភាវស្រទកនុងទី្មនះ 
ោនមស្ចកែីថា ព្បាថាន  កនុងគម្ពរីអភធិានរបទី្រិកា (ោថា៨០៧) ស្កម្ែង    
មស្ចកែីររស់្ភាវស្រទ ៧យ៉ា ងគឺ រទ្តា = មស្ចកែីររស់្រទ្, ស្តែ = ោន, 
អធិរាយ = ព្បាថាន , កិរយិ = អាការ, ស្ភាវ = ស្ភារ, េីោ = ឫកពារ 
និង រុរសិិ្ត ថិនទរយិ = ភាវរូរ។ 
 ពាកយមនះោនរូរវគិគហៈថា ភាមវា ឯវ អមោា  ភាវមោា   =  មស្ចកែីកដេ 
មោកព្បាថាន  ម ា្ ះថា ភាវៈ, ភាវតាស្ស  ស្ាំវណេ    ភាវតាស្ាំវណេ    =  ការ 
អធិរាយមស្ចកែីកដេមោកព្បាថាន  ម ា្ ះថា ភាវតាស្ាំវណេ  ។  
 ឧទហរណ ទី្ ១. ឯវ ាំ វតិមកាថាតិ មនកខម្ាវតិកាា ទ្មយ តមយ កុស្េ
វតិមកា វតិមកាថ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា ឯវ ាំ វតិមកាថ ោនមស្ចកែីថា រួកអនកចូរព្តិះរះិកុស្េវតិកា៣ 
ោនមនកខម្ាវតិកាជាមដើម្។ 
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា មនកខម្ាវតិកាា ទ្មយ តមយ កុស្េវតិមកា 
វតិមកាថ អធិរាយមស្ចកែីឲ្យចាស់្មោយពាកយថា ឯវ ាំ វតិែមកថ = ចូរព្តិះរះិ
យ៉ា ងមនះ គឺចូរព្តិះរះិកុស្េវតិកាៈ៣ោនមនកខម្ាវតិកាៈ, អរាបាទ្វតិកាៈ និង 
អវហិិងោវតិកាៈ   ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទឲ្យចាស់្ដូចមនះ   មៅថា 
ភាវតាស្ាំវណេ  ។ 
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 ឧទហរណ ទី្ ២. ឯវ ាំ ម្នសិ្ កមរាថាតិ អនិចចាំ ទុ្កខម្នោែ  អសុ្ភនែិ  ម្ន
សិ្ កមរាថ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា ឯវ ាំ ម្នសិ្ កមរាថ ោនមស្ចកែីថា រួកអនកចូររិចារណាថា 
ម្និមទ្ៀង ជាទុ្កខ ម្និកម្នជាររស់្ៃាួន ម្និស្កអ ត។  
 កនុងឧទហរណ មនះពាកយថា អនិចចាំ ទុ្កខម្នោែ  អសុ្ភនែិ ម្នសិ្ កមរាថ 
អធិរាយឲ្យចាស់្មោយពាកយថា ឯវ ាំ ម្នសិ្ កមរាថ (ចូររិចារណាយ៉ា ង
មនះ) គឺរួកអនកចូររិចារណាថា ម្និមទ្ៀង ជាទុ្កខ ម្និកម្ជាររស់្ៃាួន ម្និស្កអ ត 
ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទឲ្យចាស់្ដូចមនះ មៅថា ភាវតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. និរវុមតតិ រាោទិ្និរវុតិយ និរវុមត។ 
 ពាកយថា និរវុមត មស្ចកែីកគឺ៏អនករេតម់ហើយ មព្ពាះរេតកិ់មេស្ ោន
រាគៈជាមដើម្។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា រាោទិ្និរវុតិយ និរវុមត អធិរាយ    
មស្ចកែីឲ្យចាស់្មោយពាកយថា និរវុត (ជាអនករេតម់ហើយ) គឺជាអនករេត់
មហើយមព្ពាះរេតកិ់មេស្បាន ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទឲ្យចាស់្ដូច
មនះ មៅថា ភាវតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៤. សុ្មៃនែីតិ សុ្ៃិតាំ កមរានែិ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា សុ្មៃនែិ ោនមស្ចកែីថា កតងមធវើឲ្យជាសុ្ៃ។ 
 កនុងឧទហរណ    មនះពាកយថា  សុ្ៃិតាំ  កមរានែិ  អធិរាយឲ្យចាស់្ 
ោស់្មោយពាកយថា សុ្មៃនែិ = សុ្ៃធាតុ+មណរចចយ័+អនែិវភិតែិ (កតងឲ្យជា-
សុ្ៃ) គឺកតងមធវើឲ្យជាសុ្ៃ ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទឲ្យចាស់្ដូចមនះ 
មៅថា ភាវតាស្ាំវណេ  ។ 
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 ពាកយថា សុ្ៃធាតុ ជារួកភូវាទិ្គណៈ ោនរូរជា សុ្ៃតិ ធាតុមនះ
ព្រព្រឹតែមៅកនុងមស្ចកែីថា ជាសុ្ៃ ដូចកដេគម្ពរីស្ទ្ទនីតិ (ធាតុោោ) មពាេ
ថា សុ្ៃ តកាិរយិយាំ (សុ្ៃធាតុ ព្រព្រឹតែមៅកនុងកិរយិ (កដេជាសុ្ៃ) ម ះ) 
មរេកដេចុះការតិរចចយ័  ោនរូរស្មព្ម្ចជា  សុ្មៃតិ សុ្ៃយតិ សុ្ខាមរតិ 
សុ្ខារយតិ = កតងឲ្យជាសុ្ៃ។ 
 ពាកយថា សុ្ៃិត = អនកោនមស្ចកែសុី្ៃមហើយ, ជារូរតទ្ធិតស្រទ ពាកយ 
 មនះស្មព្ម្ចរូរម្ករី  សុ្ៃស្រទ+ឥតរចចយ័  កនុងគម្ពរីស្ទ្ទនីតិ  (ធាតុោោ) 
ស្កម្ែងរូរវគិគហៈ៣ព្រមភទ្ដូចតមៅមនះ៖ 
 ១.   សុ្ៃតីតិ សុ្ៃិមោ។ (សុ្ៃ+ត) 
       អនកជាសុ្ៃមហើយ (រូរវគិគហៈជាកតែុស្កធនៈ) 
 ២. សុ្ៃាំ ស្ញ្ញជ តាំ ឯតស្ោតិ សុ្ៃិមោ។ (សុ្ៃ+ឥត) 
        អនកោនមស្ចកែីសុ្ៃមហើយ  (ជារូរវគិគហៈស្ញ្ញជ តទ្ធិត) 
 ៣. សុ្មៃន ឥមោ រវមោែ តិ សុ្ៃិមោ។ (សុ្ៃ+ឥត) 
       អនកព្រព្រឹតែមៅមហើយមោយមស្ចកែីសុ្ៃ។ (ត. តរបុរសិ្) 

6 
៧. នីតតាស្ាំវណេ   

 នីតតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រូរស្រទមោយព្តង ់   
ស្ាំវណេ  ព្រមភទ្មនះ កគឺ៏ស្ាំវណេ  កដេមពាេម្កមហើយទាំងអស់្ មពាេគឺ
រទ្ស្ាំវណេ  , អតាស្ាំវណេ  , រទ្តាស្ាំវណេ  , អភមិធយយតាស្ាំវណេ   និង
មវវចនស្ាំវណេ     មោកស្កម្ែងស្ាំវណេ  មនះមទ្ៀតមដើម្បនឹីងស្កម្ែងមនយយ-
តាស្ាំវណេ  កដេផទុយោន ជាម្យួស្ាំវណេ  កដេមពាេម្កមហើយទាំងម ះ។ 
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 ស្រទថា នីត ស្មព្ម្ចរូរម្ករី នីធាតុ+តរចចយ័ ជាទូ្មៅ នីធាតុ
ព្រព្រឹតែមៅកនុងមស្ចកែីថា   ាំមៅ  កតនីធាតុកនុងទី្មនះ  ព្រព្រឹតែមៅកនុងមស្ចកែី
ថា ដឹងមនះមព្ពាះធាតុោនមស្ចកែីមព្ចើន,   ចុះតរចចយ័កនុងកម្ាស្កធនៈ   អតីត-
កាេកនុងគម្ពរីរទ្វចិារគណឋិ  ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា នីយិោា តិ នីមោ, នីមោ  អមោា  
នីតមោា  = មស្ចកែីកដេដឹងបាន (មោយព្តង)់ ម ា្ ះថា នីតតា, នីតតាស្ស    
ស្ាំវណេ   នីតតាស្ាំវណេ   = ការអធិរាយមស្ចកែីកដេដឹងមោយព្តងម់ ា្ ះ 
ថា នីតតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. រហូតិ អមនកា។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ពាកយថា រហូ ោនមស្ចកែីថា ជាមព្ចើន។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា អមនកា ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រហូ  កនុង 
ទី្មនះោនមស្ចកែីថា ជាមព្ចើន ការអធិរាយមស្ចកែីកដេដឹងបានមោយព្តង ់
កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា នីតតាស្ាំវណេ  ។ 
 ពាកយថា អមនកា ោនវគិគហៈថា ន ឯមកាតិ អមនកា = រុគគេណាម្និ
កម្នម្យួ មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា អមនក, រូរវគិគហៈមនះ ពាកយ
ថា ឯក បានដេ់ រុគគេោន ក ់មទ្ើរោនពាកយជាឯកវចនៈថា ឯមកា ចាំកណករទ្ 
ស្មព្ម្ចថា  អមនកា  បានដេ់រុគគេចាំនួនមព្ចើន  មទ្ើរោនស្រទជារហុវចនៈ
ថា អមនកា កនុងគម្ពរីគ ា ភរណដីកា អធិរាយោថាទី្ ៣ បានមពាេថា៖ 
 ន ឯមកាតិ អមនកា ។ ឥធ ហិ ឯកស្មទទ  ស្ងខាវាចមការិ ស្ោស្ោែ  
រហុវចនម ែ  មហាតិ។ យថា ឯកស្មទទ  ស្ងខាវចមកា, តទ ឯកវចនម ែ មយ-
វាតិ ឥទ្ាំ រន អស្ោស្ាំមយវ ឯកស្ទ្ទាំ ស្ ធ យ វុតែនែិ ទ្ដឋរវាំ។ រុគគេណាម្និ
កម្នម្យួ មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា អមនក។ កម្នរិត ឯកស្រទ
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កនុងរូរវគិគហៈមនះ សូ្ម្បនឹីងមពាេចាំនួនកោ៏នរហុវចនៈជាទី្រាំផុតបានមព្ពាះ 
ជារទ្ស្ោស្ ពាកយ (កដេមពាេកនុងគម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ) មនះថា កនុងកាេណា 
ឯកស្រទជាស្រទមពាេចាំនួន  កនុងកាេម ះោនឯកវចនៈជាទី្រាំផុត  រណឌិ ត 
គរបពី្ជារថា  មោកមពាេស្ាំមៅដេ់  ឯកស្រទកដេម្និកម្នជារទ្ស្ោស្ 
រ៉ាុមណាេ ះ។ 
 ពាកយថា រហូស្រទ ោនមស្ចកែីថា មព្ចើន ជារូរថា អមនកា = ម្និកម្ន
ម្យួ, មព្ពាះរហុវចនៈកនុងភាស្កបាេីបានដេ់ចាំនួនោាំងកតរី ២ម ើងមៅ  
ចាំកណករហុវចនៈ កនុងភាស្កស្ាំស្រស្ាឹតស្ាំមៅដេ់ចាំនួនោាំងកតរី៣ម ើងមៅ 
មព្ពាះវចនៈកនុងភាស្កស្ាំស្រស្ែឹតោន៣ព្រមភទ្គឺឯកវចនៈ, ទ្វិវចនៈ, រហុវចនៈ 
ដូចគម្ពរីស្ទ្ទតាមភទ្ចិ ែ  ោថាទី្ ៥១ បានមពាេថា ៖ 
  ស្មងខយកតែាំ រហុតែញ្ច  ស្កស្មន ស្កាមត រន 
  ទ្វិតែញ្ច  រកខិរិោវ ន ស្ងខា វុចចតិ តញ្ាុ  ។ 
 វចនៈកនុងគម្ពរីខាងស្កស្ ោន២ព្រមភទ្គឺ ឯកវចនៈនិងរហុវចនៈ 
ចាំកនកកនុងគម្ពរីស្ាំស្រស្ាឹតអនកដឹងវចនៈម ះមពាេទុ្ក (៣) វចនៈ កថម្ ទ្វិវចនៈ
ម្យួមទ្ៀត។ 

៨. មនយយតាស្ាំវណេ   
 មនយយតាស្ាំវណេ   គឺការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេដឹងបាន
មោយអម្ ោនការកថម្មដើម្បឲី្យបានមស្ចកែីរររូិរណ៌ ស្ាំវណេ  ព្រមភទ្មនះ 
ជាស្ាំវណេ  កដេផទុយោន ជាម្យួនីតតាស្ាំវណេ   ោនព្បាកដមព្រើចាំមពាះ
កកនាងៃាះ។ 
 ពាកយថា មនយយ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី នីធាតុ+ណយរចចយ័, នីធាតុ ព្រព្រឹតែ 



110 

 

មៅកនុងមស្ចកែីថា ដឹង,ចុះណយរចចយ័ កនុងកម្ាស្កធនៈ កនុងគម្ពរីរទ្វចិារគណឋិ  
ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា៖ 

មនតមពាវ តិ មនមយា, មនមយា អមោា  មនយយមោា   = មស្ចកែីកដេគរប ី
ដឹងបាន (មោយអម្) ម ា្ ះថា មនយយតា, មនយយតាស្ស ស្ាំវណេ   មនយយតាស្ាំ-
វណេ   = ការអធិរាយមស្ចកែីកដេដឹងបានមោយអម្ ម ា្ ះថា មនយយតា- 
ស្ាំវណេ  ។ 
 មៅកនុងគម្ពរីស្ទ្ទស្ករតាជាេិនី ោថា៩១ បានព្ររន័ធមស្ចកែីខាងមដើម្ 
មនះជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 
 មនយយមោា  ច នីតមោា  ច  ស្មទទ  ទ្វិធា រកាសិ្មោ 
 ស្ទ្ទនែមរន ញមរមោ  មនយយមោា តិ រវុចចតិ 
 ស្យមម្វ គម្តិមោា   នីតមោា តិ តថា ម្មោ ។ 
 មោកស្កម្ែងស្រទទុ្ក២យ៉ា ងគឺ មនយយតា និងនីតតា, ស្រទកដេមោក 
ស្កម្ែងឲ្យដឹងមោយស្រទដពទ្ ម ា្ ះថា មនយយតា, ស្រទោនមស្ចកែីកដេ
រុគគេដឹងមោយៃាួនឯងកតម្ែង ម ា្ ះថា នីតតា។ 
 គម្ពរីរទ្វចិារគណឋិ   ឲ្យស្មងាតថា  នីតស្រទកនុង  នីតតា  ព្រករមោយ 
តរចចយ័កដេស្កម្ែងអតីតកាេ នីតតាស្ាំវណេ  មទ្ើរជាស្ាំវណេ   កដេដឹង
បានមោយព្តងច់ាករទ្មៅកនុងព្រមយគ។ 
 ចាំកនក មនយយ ស្រទកនុង មនយយតា ព្រករមោយ ណយ រចចយ័ កដេជា
កិចចរចចយ័ ោនមស្ចកែីថា ស្កា (អាច) កិចចរចចយ័កដេោនមស្ចកែីថា អរហ 
(ស្ម្គួរ), ភរវ (គួរស្ម្) ជារចចយ័កដេស្កម្ែងអ គតកាេ មនយយតាស្ាំ
វណេ   មទ្ើរជាស្ាំវណេ  កដេម្និោនមស្ចកែីមោយព្តងក់នុងព្រមយគ កត
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នឹងយេ់បានមោយអម្ ឬអាងពាកយអធិរាយរ៉ាុមណាេ ះ ឧទហរណ ររស់្ 
មនយយតាស្ាំវណេ   កដេព្បាកដកនុងអដឋកថាោនដូចមនះគឺ៖ 

ឧទហរណ ទី្ ១. ស្មរវ  តស្នែីតិ  វុមតែរិ  ហោា ជាមនមយា អស្ោ− 

ជាមនមយា ឧស្ភាជាមនមយា ៃីណាស្មវាតិ ឥមម្ ចោែ មរា ឋមរោវ  អវមស្ស្ក 
តស្នែីតិ មវទិ្តមពាវ ។ (អដឋកថាធម្ា ៥) 
 សូ្ម្បពី្រះរុទ្ធព្ទ្ងក់ប៏ានព្ោស់្ថា  ស្តវទាំងអស់្កតងតកស់្ាុត  គរប ី
ព្ជារថា ស្តវកដេមៅស្េ់មវៀររុគគេ៤រួកមនះគឺ ដាំរអីាជាមនយយ, មស្ះ
អាជាមនយយ, មោអាជាមនយយ និង ព្រះៃីណាព្ស្រ រកម្ងម្និតកស់្ាុត។ 
 ការអធិរាយមនះស្កម្ែងថា ព្រះតព្ោស់្ថា ស្មរវ តស្នែិ ទ្ណឌ ស្ស 
(ស្តវទាំងឡាយទាំងរួងរកម្ងតកស់្ាុតដេ់អាជាញ )   ជាព្រះតព្ោស់្កដេម្និ 
បានព្គរស្ងាតស់្តវព្គរព់្រមភទ្មទ្      មព្ពាះព្រះតព្ោស់្មនះស្ាំមៅដេ់រួក 
ស្តវមវៀររុគគេ ៤ជាំរូកោនដាំរអីាជាមនយយជាមដើម្  កដេម្និតកស់្ាុតដេ់
អាជាញ  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេដឹងបានមោយអម្កនុងេកខណៈ
ដូចមនះ មៅថា មនយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២.  ស្មរវស្ាំ ជីវតិាំ រិយនែិ ៃីណាស្វ ាំ ឋមរោវ  មស្ស្  
ស្ោែ នាំ ជីវតិាំ រិយតរ ាំ។ (ធម្ារទ្ដឋកថា ភាគ៥. ) 
 បាទ្ព្រះោថាថា ស្មរវស្ាំ ជីវតិាំ រិយាំ = ជីវតិជាទី្ព្ស្ោញ់ររស់្
ស្តវទាំងអស់្, ោនមស្ចកែីថា ជីវតិជាទី្ព្ស្ោញ់ររស់្ស្តវទាំងឡាយដ៏
មស្ស្មវៀរកតព្រះៃីណាព្ស្រ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ៃីណាស្វ ាំ ... រិយតរ ាំ ស្ាំមៅបាទ្ព្រះ
ោថាថា ស្មរវស្ាំ ជីវតិាំ រិយាំ = ជីវតិជាទី្ព្ស្ោញ់ររស់្ស្តវទាំងអស់្, ជា
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ព្រះតព្ោស់្កដេម្ិនបានព្គរស្ងាត់ស្តវព្គរ់ព្រមភទ្មទ្ ស្ាំមៅដេ់ស្តវ
ទាំងអស់្មវៀរកតព្រះៃីណាព្ស្រ មព្ពាះព្រះៃីណាព្ស្រជាអនកម្និអាមោះ
អាេ័យកនុងជីវតិររស់្ៃាួន       ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេដឹងបាន 
មោយអម្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា មនយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. ស្មរវធោា តិ រញ្ចកខ ធ  ឯវ អធិមរបោ។ ៃនធ៥ម ះ
ឯងកដេព្រះរុទ្ធរាំណងយកថាជាស្ភារធម្ទ៌ាំងអស់្។ (ធម្ារទ្ដឋកថា) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា រញ្ចកខ ធ  ឯវ អធិមរបោ ស្ាំមៅដេ់ព្រះ
តព្ោស់្ថា ស្មរវ ធោា  = ស្ភាវធម្ទ៌ាំងអស់្, កនុងទី្មនះស្ាំមៅយកៃនធ៥ 
ម្និបានស្ាំមៅដេ់ព្រះនិពាវ នកដេផុតចាកៃនធម ះមទ្ មនះមព្ពាះជាឋានៈ 
កដេស្កម្ែងអារម្ាណ កម្ាោឋ ន ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេដឹងបាន 
មោយអម្ កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា មនយយតាស្ាំវណេ  ។ 

ស្រវស្រទ ២ព្រមភទ្ 
 គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ (អធិរាយសូ្ព្ត១៩៩) បានមពាេថា ស្រវស្មទទ          
និរវមស្ស្មោា  = ស្រវស្រទ ោនមស្ចកែីថា ម្និោនមស្ស្ស្េ់, ោម្រិត 
ស្រវស្រទ ោនវធីិមព្រើកនុងព្រះបាេី និងអដឋកថា ២ព្រមភទ្គឺ៖ 
 ១. ស្កវមស្ស្ស្រវ គឺ ស្រវ ជាស្រទកដេោនចាំនួនមៅមស្ស្ស្េ់ 
បានមស្ចកែីថា មោកម្និមពាេស្ាំមៅដេ់ទាំងអស់្មទ្។ 
 ២. អនវមស្ស្ស្រវ គឺ ស្រវ ជាស្រទកដេម្និោនមៅមស្ស្ស្េ់ 
បានមស្ចកែីថា មោកមពាេស្ាំមៅដេ់ទាំងអស់្។ 
 មោយទូ្មៅ ស្រវស្រទជាអនវមស្ស្ស្រវ កដេព្គរមស្ចកែីទាំងអស់្ 
ោម្កដេគម្ពរីមវយាករណ ស្កម្ែងទុ្ក កតកកនាងៃាះកជ៏ាស្កវមស្ស្ស្រវ 
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កដេម្និព្គរមស្ចកែីទាំងអស់្បាន ដូចជា ស្រវស្រទកនុងឧទហរណ កដេ
មពាេម្កមហើយខាងមដើម្ថា ស្មរវ តស្នែិ ទ្ណឌ ស្ស = ស្តវទាំងអស់្រកម្ង
តកស់្ាុតចាំមពាះអាជាញ , ស្មរវស្ាំ  ជីវតិាំ  រិយាំ  = ជីវតិជាទី្ព្ស្ោញ់ររស់្ស្តវ 
ទាំងអស់្, ស្មរវ ធោា  អនោែ  = ស្ភាវធម្ទ៌ាំងអស់្ជាអនោែ ។ 
 កនុងគម្ពរីអដឋកថាជាមដើម្ កកនាងៃាះកោ៏នរកិណេ កស្ាំវណេ   រមួ្ជា 
ម្យួរទ្ស្ាំវណេ   ឬ អតាស្ាំវណេ   ផងកដរដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. រាគរោែ តិ កាម្រាមគន ភវរាមគន ទិ្ដឋិរាមគន រោែ ។ 
 ពាកយថា រាគរោែ  គឺអនកមព្តកអរមហើយមោយរាគៈ, មោយភវរាគៈ និង
មោយទិ្ដឋិរាគៈ។ (សុ្ម្ងគវោិសិ្នី) 
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  កាម្រាមគន ភវរាមគន ទិ្ដឋិរាមគន រោែ  
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រាគរោែ  ោនរូរវគិគហៈជា តតិយរហុរវីហិស្ោស្ថា    
រាមគន រោែ  រាគរោែ  = អនកព្តកអរមហើយមោយរាគៈ មៅថា រាគរតែ, និង        
រាគៈកនុងទី្មនះគឺ  កាម្រាគៈ,  ភវរាគៈ  និងទិ្ដឋិរាគៈ  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្
រទ្ស្ោស្ មៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ   ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទ
កដេស្កម្ែងដេ់ មៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. អភកិាម្ថាតិ អភមុិ្ខា កម្ថ អាគចេថាតិ អមោា ។ 
 ពាកយថា អភកិាម្ថ ោនមស្ចកែីថា ចូរ្នមៅចាំមពាះមុ្ៃ គឺ ម្ក។ 
 (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា អភមុិ្ខា ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អភ ិ កនុងពាកយថា អភកិាម្ថ 
ោនមស្ចកែីថា អភមុិ្ៃ (ចាំមពាះមុ្ៃ) ពាកយថា អាគចេថ អធិរាយមស្ចកែីឲ្យ
ចាស់្ថា ការ្នមៅចាំមពាះខាងមុ្ៃ កដេជាមស្ចកែីររស់្ អភកិាម្ថ គឺ
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ម្ក ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគ មៅថា ឧរស្គគរទ្តាស្ាំវណេ   
ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទឲ្យចាស់្ មៅថា ភាវតាស្ាំវណេ  ។ 

ឧ ទហរណ ទី្៣. អវតិកាាំ អវចិារនែិ ភាវ យ រហីនោែ  ឯតស្ាឹ ឯតស្ស 
វា វតិមកាា  នតាីតិ អវតិកាាំ។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា អវតិកាាំ អវចិារ ាំ រណឌិ តគរបពី្ជាររូរវគិគហៈថា វតិកាៈពន្ន 
ម ះម្និោន  ឬវតិកាៈម្និោនកនុង្នម ះ  មព្ពាះព្តូវកោច តម់ោយភាវ  
មព្ពាះមហតុម ះ ្នម ះ ម ា្ ះថា អវតិកាៈ។ 
 ពាកយថា ឯតស្ាឹ ឯតស្ស វា វតិមកាា  នតាីតិ អវតិកាាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយ ថា 
អវតិកាាំ ោនរូរវគិគហៈជាឆដឋីរហុរវីហិស្ោស្ថា នតាិ វតិមកាា  ឯតស្ោតិ អវតិកាាំ 
= វតិកាពន្នម ះម្និោន មព្ពាះមហតុម ះ ្នម ះ ម ា្ ះថា អវតិកាៈ 
, ឬ  ោនវគិគហៈជាស្តែម្រីហុរវីហិស្ោស្ថា នតាិ វតិមកាា  ឯតស្ាិនែិ អវតិកាាំ = 
វតិកាៈកនុង្នម ះម្និោន មព្ពាះមហតុម ះ ្ នម ះ ម ា្ ះថា អវតិកាៈ
,ពាកយថា ភាវ យ រហីនោែ  អធិរាយមស្ចកែីឲ្យចាស់្ថាការម្និោនវតិកាៈ
ដូចមពាេមកើតរីការកោច តវ់តិកាៈមោយភាវ  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្
ស្ោស្មៅថា    ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ      ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទ 
ឲ្យចាស់្មៅថា ភាវតាស្ាំវណេ  ។  

រកិណេ កស្ាំវណេ   ចរ ់

6 
ស្ាំវណេ  នយ 

ស្ាំវណេ  នយ ៣យ៉ា ង 
 ស្ាំវណេ  នយ័ គឺវធីិអធិរាយរទ្ោាំង កចកមចញជា៣ព្រមភទ្គឺ៖ 



115 

 

 ១. ឧេាិងគនយ គឺវធីិអធិរាយរទ្ោាំងមោយោន ឥតិស្រទកនុងរទ្ 
ោាំង។ 

២. វុតែនិយ    គឺវធីិអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទកនុងរទ្ 
ោាំង វធីិមនះដូចវុតែិ ឬពាកយអធិរាយសូ្ព្តកនុងគម្ពរីមវយាករណ កដេោន
សូ្ព្តមធវើតួរូរ។ 
 ៣. ស្ម្ពនធនយ    គឺវធីិអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោនឥតិស្រទ កនុង 
រទ្ោាំង វធីិមនះោនពាកយថា ស្ម្ពម ធ  កនុងទី្រាំផុតររស់្ព្រមយគ។ 

១. ឧេាិងគនយ 
 ឧេាិងគនយ គឺវធីិអធិរាយរទ្ោាំងមោយោន ឥតិស្រទកនុងរទ្ោាំង 
មដើម្បឲី្យដឹងថាជារទ្ោាំងបានចាស់្ មព្ពាះរទ្ោាំងកដេោនឥតិស្រទ រកម្ង
នឹងចាស់្ជាងរទ្ោាំងកដេម្និោនឥតិស្រទ     វធីិមនះជាវធីិកដេនិយម្មព្រើ
កនុងការអធិរាយរទ្ោាំង ោនមព្រើមព្ចើនកនុងអដឋកថា និងដីកា កតោនមព្រើតិច
កនុងព្រះបាេី។  

ព្រះបាេី និងការកកមស្ចកែីររស់្រទ្ោាំង 
 ឧទហរណ ទី្១. ស្មុ្ទចមរយាតិ អាមរាមចយយ ឥតាិយ វា រុរសិ្ស្ស 
វា គហដឋស្ស វា ររវជិតស្ស វា។ (វនិយ័. ម្ហាវភិងគ) 
 ពាកយថា ស្មុ្ទចមរយយ ោនមស្ចកែីថា គរបពី្បារដ់េ់ស្រស្ែី, រុរស្, 
ព្គហស្ា ឬររវជិត។ កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា អាមរាមចយយ ស្ាំមៅដេ់
កនុងពាកយថា ស្មុ្ទចមរយយ ចរធាតុ កដេោន ស្ាំ+ឧ+អាជារុរវរទ្ ោន 
មស្ចកែីថា ព្បារ ់ចាំកនកពាកយថា ឥតាិយ វា រុរសិ្ស្ស វា គហដឋស្ស វា ររវជិ
តស្ស វា អធិរាយមស្ចកែីឲ្យចាស់្ថា ការព្បារ ់ដូចមពាេមនះ គឺការព្បារ់
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ដេ់ស្រស្ែី, រុរស្, ព្គហស្ា ឬររវជិតកប៏ាន ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុ
រទ្អាៃាត មៅថា អាៃាតធាតុស្ាំវណេ   ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទ
ឲ្យចាស់្ មៅថា ភាវតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. អស្ាំវាមស្កតិ ស្ាំវាមស្ក  ម្ ឯកកម្ាាំ ឯកុមទ្ទមស្ក 
ស្ម្សិ្កខោ, ឯមស្ក ស្ាំវាមស្ក  ម្។ មស្ក មតន ស្ទ្ធឹ នតាិ, មតន វុចចតិ អស្ាំ
វាមស្កតិ។ ពាកយថា អស្ាំវាមស្ក ោនមស្ចកែីថា ម ា្ ះថា ស្ាំវាស្ គឺកម្ាជា 
ម្យួោន  ឧមទ្ទស្ជាម្យួោន  ោនសិ្កាខ រទ្មស្ាើោន  មនះម ា្ ះថា ស្ាំវាស្, ស្ាំវាស្ 
ម ះម្និោនជាម្យួភកិខុម ះ មព្ពាះមហតុម ះភកិខុម ះម ា្ ះថា អស្ាំវាមស្ក 
(អនកម្និោនស្ាំវាស្) ។ (វនិយ័ ម្ហាវភិងគ) 
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា ស្ាំវាមស្ក   ម្  ឯកកម្ាាំ  ឯកុមទ្ទមស្ក 
ស្ម្សិ្កខោ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ស្ាំវាស្ បានដេ់កម្ាជាម្យួោន , ឧមទ្ទស្
ជាម្យួោន  និងោនសិ្កាខ រទ្មស្ាើោន  ពាកយថា មស្ក មតន ស្ទ្ធឹ នតាិ ស្កម្ែងរូរ
វគិគហៈជានិបាតរុរវរទ្រហុរវីហិស្ោស្ថា នតា ិ ស្ាំវាមស្ក មត តិ អស្ាំវា-
មស្ក (ការមៅរមួ្ោន ជាម្យួភកិខុម ះម្និោន មព្ពាះមហតុម ះ ភកិខុម ះ 
ម ា្ ះថា អស្ាំវាស្)។ 
 ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់មៅថា អភមិធយយ-
តាស្ាំវណេ   ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈស្ោស្ មៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣.  អតែូរ យិកនែិ មត វា កុស្មេ ធមម្ា អតែនិ ឧរមន
តិ, អោែ នាំ វា មតសុ្ កុស្មេសុ្ ធមម្ាសុ្ ឧរមនតិ។ (វនិយ័ ម្ហាវភិងគ) 
 ពាកយថា អតែូរ យិកាំ ោនមស្ចកែីថា រកម្ង ាំកុស្េទាំងមនះចូេ
មៅកនុងៃាួន ឬ ាំៃាួនចូេមៅកនុងកុស្េធម្ទ៌ាំងម ះ។ 
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កនុងឧទហរណ មនះ   ពាកយថា  មត វា កុស្មេ ធមម្ា អតែនិ ឧរមនតិ 
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  អតែូរ យិក  ោនរូរវគិគហៈជាកតែុស្កធនៈ និងស្តែម្ី  
តរបុរសិ្ស្ោស្ថា  ឧរមនតីតិ   ឧរ យិមកា  =  រុគគេណាកតង ាំចូេមៅ 
មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា ឧរ យិក, អតែនិ ឧរ យិមកា       
អតែូរ យិមកា = រុគគេអនក ាំចូេមៅកនុងៃាួន ម ា្ ះថា អតែូរ យិក,        
ចាំកណកពាកយថា អោែ នាំ វា មតសុ្ កុស្មេសុ្ ធមម្ាសុ្ ឧរមនតិ ស្ាំមៅដេ់
ទុ្តិយនយ័ ពាកយថា អតែូរ យិក ោនរូរវគិគហៈជាកតែុស្កធនៈ និងទុ្តិយ-

តរបុរសិ្ស្ោស្ថា ឧរមនតីតិ ឧរ យិមកា = រុគគេណាកតង ាំចូេមៅ 
មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា ឧរ យកិ, អោែ នាំ ឧរ យិមកា      
អតែូរ យិមកា = រុគគេអនក ាំចូេមៅកានៃ់ាួន ម ា្ ះថា អតែូរ យិក, ការ 
ស្កម្ែងរូរវគិគហៈដូចមពាេម្កមនះ មៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៤. កាមយតិ មទ្វ កាយ  ម្កាមយ ច រូរកាមយ   
ច។ ពាកយថា កាមយ បានដេ់កាយោន២យ៉ា ងគឺ  ម្កាយ និង រូរកាយ។ 
(ៃុទ្ទកនិកាយ រដិស្ម្ភទិម្គគ) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា មទ្វ កាយ  ម្កាមយ ច រូរកាមយ ច 
ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា កាមយ បានដេ់ ម្កាយ និងរូរកាយ ការអធិរាយ
មស្ចកែីររស់្ស្រទកដេរាំណងដេ់ មៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៥. ភាវ តិ ចតមស្ោ ភាវ ។ (ៃុទ្ទក.រដិស្ម្ភទិ.) 
 ពាកយថា ភាវ  ោនមស្ចកែីថា ភាវ  ៤ព្រមភទ្។ 

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ចតមស្ោ ភាវ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
ភាវ   កនុងទី្មនះបានដេ់ភាវ  ៤ព្រមភទ្  ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទ 
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កដេស្ាំមៅដេ់កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៦. ថិនម្ទិធ ភភូិមត តិ ថិនាំ  ម្ យ ចិតែស្ស អកេា
ោ អកម្ានិយោ។ ម្ទិធ   ម្ យាំ ចិតែស្ស េីនតែាំ។ (មនតែិ) 
 ពាកយថា ថិនម្ទិធ ភភូិមតន ោនមស្ចកែីថា ការម្និស្ម្គួរពនចិតែ, ការ 
ម្និគួរដេ់ការង្ខរររស់្ចិតែ ម ា្ ះថា ថីន ការរញួរាពនចិតែ ម ា្ ះថា ម្ទិ្ធៈ។ 
 ពាកយថា  យ  ចិតែស្ស  អកេាោ  អកម្ានិយោ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
ថិនាំ បានដេ់ការម្និស្ម្គួរពនចិតែ, ការម្និគួរដេ់ការង្ខរររស់្ចិតែចាំកណក
ពាកយថា  ម្ យាំ ចិតែស្ស េីនតែាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ម្ទិ្ធ បានដេ់ការរញួរា
ពនចិតែ ការអធិរាយមស្ចកែីកដេស្ាំមៅដេ់មៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៧. រចាេ  រុមរ វារិ អមរកខោ តិ រុចាេ  វុចចតិ អ គតាំ។ 
រុមរ វុចចតិ អតីតាំ។ កនុងពាកយថា រចាេ  រុមរ វារិ អមរកខោ  = ស្ងឃមឹ្អ គត 
ឬស្ងឃមឹ្អតីត, អ គត មៅថា រចាេ  (មព្កាយ), អតីត មៅថា រុមរ (មុ្ន) ។ 
 ពាកយថា រចាេ  វុចចតិ អ គតាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រចាេ  បានដេ់ 
អ គត ពាកយថា រមរ វុចចតិ អតីតាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រុមរ បានដេ់ អតីត 
ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្ាំមៅដេ់  មៅថា  អភិមធយយតាស្ាំ− 

វណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៨. ស្តិោតិ តតា កតោ ស្តិ។ យ ស្តិ អនុស្សតិ 
។មរ។ ស្ោា ស្តិ។ ឥោយ ស្តិយ ឧមរមោ មហាតិ ស្មុ្មរមោ ស្មុ្បា
គមោ ឧររម ន  ស្ម្បម ន  ស្ម្ ន គមោ។ មតន វុចចតិ «ស្តិោ»តិ។ 

ពាកយថា  ស្តិោ (អនកោនស្តិ) ម ះ ោនពាកយអធិរាយថា  ស្តិ 
មតើដូចមម្ែច?  ការរេឹក ។េ។ ការរេឹកព្តូវ (ភកិខុ) ចូេមៅដេ់មហើយ ចូេ 
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មៅដេ់មហើយមោយេអ ចូេម្កមហើយ ចូេម្កមហើយមោយេអ ចូេដេ់
មហើយ ចូេដេ់មហើយមោយេអ ព្រករមហើយមោយស្តិមនះ មព្ពាះមហតុ
ម ះ មទ្ើរមៅថា ស្តិោ។ (អភ.ិ វភិងគ) 
 ពាកយថា យ ស្តិ អនុស្សតិ ។មរ។  ស្ោា ស្តិ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
ស្តិ កនុងស្តិរោឋ ន ជាពាកយមវវចនៈររស់្ អនុស្សតិ ។មរ។ ស្ោា ស្តិ ពាកយ 
ថា  ឥោយ  ស្តិយ  ឧមរមោ  មហាតិ ស្មុ្មរមោ ស្មុ្បាគមោ ឧររម ន  
ស្ម្បម ន  ស្ម្ ន គមោ ស្ាំមៅពាកយថា ស្តិោ ោនរូរវគិគហៈជាអស្សតាិតទ្ធិ
ត ថា ស្តិ អស្ស អតាីតិ ស្តិោ = ស្តិររស់្រុគគេម ះោន មព្ពាះមហតុ
ម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា ស្តិោ, កនុងឧទហរណ មនះការអធិរាយពាកយ
មវវចនៈមៅថា មវវចនស្ាំវណេ   ចាំកណកការស្កម្ែងរូរវគិគហៈតទ្ធិតមៅថា   
តទ្ធិត-រទ្តាស្ាំវណេ  ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៩. វហិរតីតិ ឥរយិតិ វតែតិ បាមេតិ រមយតិ យមរតិ 
ចរតិ វហិរតិ, មតន វុចចតិ «វហិរតី»តិ។ (អភ.ិ ្នវភិតែិ) 
 ពាកយថា វហិរតិ ោនពាកយអធិរាយថា ស្មព្ម្ច ព្រព្រឹតែ រកោ រស់្
មៅ ញុាំងអតែភារឲ្យព្រព្រឹតែមៅ ព្ោចម់ៅ មៅ មព្ពាះមហតុម ះ មទ្ើរមៅថា 
វហិរតិ។ ពាកយថា ឥរយិតិ វតែតិ បាមេតិ យមរតិ យមរតិ ចរតិ វហិរតិ ស្ាំមៅ
ពាកយថា វហិរតិ ជាពាកយមវវចនៈររស់្ពាកយថា ឥរយិតិ វតែតិ បាមេតិ យមរតិ 
យមរតិ ចរតិ វហិរតិ ការអធិរាយពាកយមវវចនៈមៅថា មវវចនស្ាំវណេ  ។ 

ឧទហរណ ទី្១០. ស្ម្បជាម តិ តតា កតម្ាំ ស្ម្បជញ្ា ាំ។ យ រញ្ញា  
រជាន  ។មរ។  អមោមហា  ធម្ាវចិមយ  ស្ោា ទិ្ដឋិ  ឥទ្ាំ  វុចចតិ  ស្ម្បជញ្ា ាំ។ 
ឥម្ ិ  ស្ម្បជមញ្ាន  ឧមរមោ  មហាតិ ។មរ។  ស្ម្ ន គមោ ។  មតន  វុចចតិ 
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«ស្ម្បជាម »តិ។ (អភ.ិ ្នវភិតែិ) 
 រទ្ថា ស្ម្បជាម  = (ការដឹងៃាួន) ម ះ ោនពាកយអធិរាយថា ការ
ដឹងៃាួន មតើដូចមម្ដច? រញ្ញា  ការដឹងចាស់្ ។េ។ ការម្និវមងវង ការរិចារ- 
ណាធម្ ៌ ការម ើញព្តូវ មនះមៅថា  ការដឹងៃាួន  (ភកិខុ)  ចូេមៅដេ់មហើយ 
។េ។ ព្រករមហើយមោយការដឹងៃាួនមនះ មព្ពាះមហតុម ះ មទ្ើរមៅថា ការ 
ដឹងៃាួន។  
 ពាកយថា រញ្ញា  រជាន  ... អមោមហា ធម្ាវចិមយ ស្ោា ទិ្ដឋិ ស្ាំមៅ
ដេ់ពាកយថា ស្ម្បជញ្ា  ជាពាកយមវវចនៈររស់្ពាកយថា រញ្ញា  រជាន  ... 
អមោមហា ធម្ាវចិមយ ស្ោា ទិ្ដឋិ ពាកយថា ឥម្ ិ ស្ម្បជមញ្ាន ឧមរមោ     
មហាតិ ។មរ។ ស្ម្ ន គមោ។ រាំណងដេ់ពាកយថា ស្ម្បជាម  គឺអនកដេ់
ព្រម្មោយរញ្ញា ដូចមពាេអធិរាយពាកយមវវចនៈ មៅថា មវវចនស្ាំវណេ   
ចាំកណកការអធិរាយមស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់កនុងេកខណៈ ដូច
មនះមៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 
 ពាកយថា  ឧេាិងគ  ស្មព្ម្ចរូរម្ករី  ឧរុរវរទ្+េិគធាតុ+មណការតិ  
រចចយ័+ណរចចយ័,  ឧ ឧរស្គគ  ោនមស្ចកែីថា  ខាងមេើ, េិគធាតុ ព្រព្រឹតែ 
មៅកនុងមស្ចកែីថា ដឹង, ចុះណរចចយ័ កនុងកតែុស្កធនៈ។ 
 កនុងគម្ពរីរទ្វចិារគណឋិ  ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា ឧទ្ធាំ េិមងគតិ មពាមធតីតិ 
ឧេាិមង្ខគ , ឧេាិមង្ខគ  ច មស្ក នមយ ចាតិ ឧេាិងគនមយ = នយ័កដេញុាំងរុគគេ
ឲ្យដឹងថាជារទ្ោាំងររស់្រទ្អធិរាយខាងមេើម ា្ ះថា ឧេាិងគនយ័, ពាកយ
ថា «រទ្អធិរាយខាងមេើ» គឺរទ្អធិរាយកដេមោកនឹងមពាេរ ទ រ ់   
រីរទ្ោាំង ពាកយមពាេព្រមភទ្មនះមៅថា រុកាខ រូ ានយ័ (នយ័កដេដូចជា     
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ការម ើងមដើម្ម ើ)  គឺចាំកណកកដេមៅម្និទនម់ ើងដេ់មៅថាខាងមេើ  
ចាំកណកកដេម ើងកនាងម្កមហើយមៅថា ខាងមព្កាម្ ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. ររយិមយ តិ ការមណន។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 ពាកយថា ររយិមយន ោនមស្ចកែីថា មោយមហតុ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ   ពាកយថា    «ការមណន»   ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 
ររយិយ  កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា  មហតុ មនះមព្ពាះពាកយថា ររយិយ ោន 
មស្ចកែី៦យ៉ា ងគឺ មហតុ, មទ្ស្ , វារ, ពាកយមវវចនៈ, ព្រមភទ្ និង ឱកាស្ 
(អភធិានរបទី្រិកា ោថា ៨៣៧) ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយោន ឥតិស្រទ 
ដូចមនះ មៅថា ឧេាិងគនយ។ 
 ស្ាំវណេ  កដេមពាេម្កខាងមដើម្គឺ រទ្ស្ាំវណេ  , អតាស្ាំវណេ  , 
រទ្តាស្ាំវណេ   ឬរកិណេ កស្ាំវណេ   កដេព្រករឥតិស្រទទុ្កកនុងរទ្ោាំង
ជាឧេាិងគនយទាំងអស់្ កនុងគម្ពរីស្ទ្ទស្ករតាជាេិនី ោថា ២០−១ បានចង
មស្ចកែីខាងមដើម្មនះជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 
 ឧទ្ធាំ េិមងគតិតយុេាិងគាំ  ឥតិ  ស្ហិតាំ ម្តាំ 
 ឧមទ្ទស្ាំ េិងគនែយេិុងគ−  ម្តិាំ អាចរយិរមរ។ 
 វធីិណា ញុាំងរុគគេឲ្យដឹងថាជារទ្ោាំងររស់្រទ្អធិរាយកដេ
មៅខាងមេើ មព្ពាះមហតុម ះ វធីិម ះ មៅថា ឧេាិងគ (ឧេាិងគនយម ះ) មោក 
ដឹងថាជាវធីិកដេព្រករមោយ ឥតិស្រទ អាចារយដពទ្មពាេថា វធីិកដេជា
មព្គឿងស្មងាតកដេមោកស្កម្ែងមោយស្មងខរ មៅថា ឧេាិងគនយ។ 
 ោម្ម្តិមនះ  ពាកយថា ឧេាិងគ ោនរូរវគិគហៈ២យ៉ា ងគឺ ឧទ្ធាំ េិមងគតីតិ 
ឧេាិងគាំ   =   នយ័កដេញុាំងរុគគេឲ្យដឹងថាជារទ្ោាំងររស់្រទ្  អធិរាយ 
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ខាងមេើ ម ា្ ះថា ឧេាិងគ ,  ឬ ឧមទ្ទស្ាំ េិងគាំ ឧេាិងគាំ = នយ័ជាមព្គឿងស្មងាត
កដេមោកស្កម្ែងមោយស្មងខរ ម ា្ ះថា ឧេាិងគ។ 

6 
២. វុតែិនយ័ 

 វុតែិនយ   គឺវធីិអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទកនុងរទ្ោាំង  
វធីិមនះដូច វុតែិ  ឬពាកយអធិរាយសូ្ព្តកនុងគម្ពរីមវយាករណ កដេោនការមធវើ 
តួរូរដូចគម្ពរីកចាច យន, គម្ពរីរទ្រូរសិ្ទ្ធិ, គម្ពរីនាស្ៈ ជាមដើម្ ជាទូ្មៅរទ្
ោាំងមព្ចើនោនឥតិស្រទជាមព្គឿងស្មងាតោម្ឧេាិងគនយ កតកោ៏នរទ្ោាំង 
កនុងទី្ៃាះម្និោន ឥតិស្រទជាមព្គឿងស្មងាត វធីិមនះដូចពាកយអធិរាយសូ្ព្ត
កនុងមវយាករណ បាេីកដេមោកម្និនិយម្មព្រើ ឥតិស្រទកនុងរទ្ោាំង។ 
 ពាកយថា វុតែិ ស្មព្ម្ចរូរម្ករី វចធាតុ+តិរចចយ័, វចធាតុ ព្រព្រឹតែមៅ
កនុងមស្ចកែីថា មពាេ, ចុះតិរចចយ័កនុងកតែុស្កធនៈគម្ពរីគរុ រកខនទន អធិរាយ       
សូ្ព្ត២) ស្កម្ែងរូរវគិគហៈថា សុ្តែស្ស អតាាំ វចតិ វវិរតីតិ វុតែិ = ពាកយកដេ    
ស្កម្ែងមស្ចកែី (ររស់្សូ្ព្ត) ម ា្ ះថា វុតែិ, វុតែិ វយិតិ វុតែិ, វុតែិ ច ស្ក នមយ 
ចាតិ វុតែិនមយ = វធីិកដេដូចពាកយអធិរាយសូ្ព្ត ម ា្ ះថា វុតែិនយ។ 
 កនុងគម្ពរីស្ទ្ទស្ករតាជាេិនី ោថាទី្២២ បានចងមស្ចកែីខាងមដើម្មនះ 
ជាោថាមដើម្បឲី្យទ្មនទញង្ខយចាាំថា៖ 

េកខមណ ស្តិ វុតែីវ វុតែិនមយ គម្យមត។    
          រណឌិ តកតងដឹងវុតែិនយ័ថាជានយ័កដេដូចវុតែិកនុងទី្កដេោនសូ្ព្ត។ 
 ឧទហរណ វុតែិនយោនដូចតមៅមនះ៖ 
 ឧទហរណ ទី្១. អថស្ស ភគវា ឯតទ្មវាច ឯតាំ អមវាច។  
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 កនុងកាេម ះ ព្រះោនព្រះភាគបានព្ោស់្ព្រះតព្ោស់្មនះដេ់ 
មគ។ (សុ្ម្ងគេវោិសិ្នី) 
 ពាកយថា ឯតាំ អមវាច ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា  ឯតទ្មវាច កាតរ់ទ្ជា ឯតាំ 
និង  អមវាច  ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទ  ដូចមនះ មៅថា 
វុតែិនយ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. សុ្មម្ធ សុ្នទររញ្ា។ (ស្ករតាទី្រនី) 
 ររិព្តព្រះអងគអនកោនរញ្ញា េអ។ 
 ពាកយថា សុ្នទររញ្ា  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា សុ្មម្ធ កនុងទី្មនះោន     
មស្ចកែីថា អនកោនរញ្ញា េអ ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទ
ដូចមនះ មៅថា វុតែិនយ។ 
 ពាកយថា សុ្នទរ អធិរាយមស្ចកែីររស់្ សុ្−ឧរស្គគ, ពាកយថា រញ្ា  
អធិរាយមស្ចកែីររស់្ មម្ធាស្រទ, ពាកយថា សុ្នទររញ្ា  ស្កម្ែងរូរវគិគហៈជា 
ឆដឋីរហុរវីហិស្ោស្ថា សុ្នទរា មម្ធា អស្ោតិ សុ្មម្មធា = រញ្ញា េអររស់្
រុគគេម ះោន មព្ពាះមហតុម ះ រុគគេម ះ ម ា្ ះថា សុ្មម្ធ។ 
 ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ឧរស្គគ មៅថា  ឧរស្គគរទ្តាស្ាំ− 

វណេ  , ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្ ម ា្ ះថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ   
ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈ មៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ  ។ 

ស្ាំវណេ  កដេមពាេម្កខាងមដើម្គឺ រទ្ស្ាំវណេ  , អតាស្ាំវណេ  , 
រទ្តាស្ាំវណេ   ឬរកិណេ កស្ាំវណេ   កដេម្និព្រករ ឥតិស្រទទុ្កកនុងរទ្
ោាំងជាវុតែិនយទាំងអស់្។ 
 ចាំណាាំៈ កកនាងៃាះ វុតែិនយស្កម្ែងពាកយកព្រ កកនាងៃាះកស៏្កម្ែងពាកយ 
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អធិរាយមរើសិ្នស្កម្ែងពាកយកព្រភូោម្និកព្រទុ្កស្រទដូចកៃារ កតកព្រព្តឹម្កត
ម្យួពាកយ មព្ពាះយេ់ថាពាកយម្យួមទ្ៀតោនមស្ចកែីដូចោន ។ 
 ដូចជា សុ្មម្ធ សុ្នទររញ្ា  ភូោកព្រថា ររិព្តព្រះអងគអនកោនរញ្ញា េអ 
ចាំកណកកៃារកព្រថា ររិព្តព្រះអងគអនកោនព្បាជាញ េអ គឺថា អនកោនរញ្ញា េអ    
ឬ កនុងរទ្រូរសិ្ទ្ធិដីកា គ ា រម្ភវណេ   ពាកយថា ស្ម ែ  វា រស្មោា ... ធមោា      
ស្ទ្ធមោា   ភូោកព្រថា  នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត ធម្ក៌ដេព្រមស្ើរម ា្ ះថា ព្រះស្ទ្ធម្ា 
ចាំកណកកៃារកព្រថា ធម្ក៌ដេេអ គឺថា ធម្ដ៌ព៏្រមស្ើរ ម ា្ ះថា ព្រះស្ទ្ធម្ា។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៣. ធម្ាម្យាំ រញ្ញា ម្យាំ បាស្កទ្ោរុយា..។ (ស្ករតា.) 

មស្ែចម ើងមហើយកានព់្រស្កទ្កដេស្មព្ម្ចមហើយមោយរញ្ញា ។ 
 រកយថា រញ្ញា ម្យាំ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ធម្ា កនុងទី្មនះ ោនមស្ចកែីថា 
រញ្ញា  ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទ ដូចមនះ មៅថា វុតែិនយ 
ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្មៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ   ពាកយថា ធម្ា 
ជាស្រទកដេោនមស្ចកែីមព្ចើន ព្រះដីកាចារយមទ្ើរអធិរាយថា រញ្ញា ម្យាំ 
មដើម្បសី្ាំមៅដេ់ពាកយថា ធម្ា កនុងទី្មនះោនមស្ចកែីថា រញ្ញា ។ 
 រញ្ញា ររយិមយ វា ឥធ ធម្ាស្មទទ ។ (ស្ករតាទី្រនី) 
 នយ័ម្៉ាាង ធម្ាស្រទកនុងទី្មនះជាពាកយមវវចនៈររស់្រញ្ញា ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ៤. ស្រនែិ គចេនែិ រវតែនែីតិ ស្រា។ 

អកសរទាំងឡាយណា  រកម្ងព្រព្រឹតែមៅ (មោយៃាួនឯង) មព្ពាះមហតុ 
ម ះ អកសរទាំងម ះ ម ា្ ះថា ស្រៈ។ (គម្ពរីនាស្ៈ អធិរាយសូ្ព្ត ៣) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា គចេនែិ ស្ាំមៅដេ់ ស្រធាតុ កនុងពាកយថា 
ស្រា ោនមស្ចកែីថា មៅ កដេជាមស្ចកែីររស់្ គមុ្ធាតុ មព្ពាះ ស្រធាតុ ោន 
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មស្ចកែី២យ៉ា ង គឺ មៅ និង គិត, ពាកយថា រវតែនែិ ស្ាំមៅដេ់ គមុ្ធាតុ កនុងពាកយ
ថា គចេនែិ ោនមស្ចកែីថា ព្រព្រឹតែមៅ មព្ពាះ គមុ្ធាតុ  ោនមស្ចកែី ៤យ៉ា ងគឺ 
មៅ, ដឹង, ព្រព្រឹតែមៅ, ដេ់។ (ស្ទ្ទនីតិ ធាតុោោ) 
 ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទ មៅថា វុតែិនយ ការ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្ធាតុ មៅថា អាៃាតធាតវតាស្ាំវណេ  ។ 

ចាំណាាំៈ ពាកយអធិរាយកដេោនមព្ចើនៗពាកយ ភូោនិយម្កព្ររមួ្ោន  
ទាំង៣ពាកយដូចជា ស្រនែិ គចេនែិ វតែនែិ កព្រថា រកម្ងព្រព្រឹតែមៅ។ 

ឧទហរណ ទី្៥. អាកងខោ តិ ឥចេោ  រដឋយោ ។ 
ពាកយថា អាកងខោ  ោនមស្ចកែីថា កាេព្បាថាន ។ 
ពាកយថា ឥចេោ  ស្ាំមៅដេ់ អារុរវរទ្  កងខធាតុ ោនមស្ចកែីថា 

ព្បាថាន  មព្ពាះ កងខធាតុ ោនមស្ចកែី២យ៉ា ងគឺ ព្បាថាន  និងស្ងសយ័, ពាកយថា  
រដឋយោ  ស្ាំមៅដេ់ ឥសុ្ធាតុ កនុងពាកយថា ឥចេោ  ោនមស្ចកែីថា 
ព្បាថាន  មព្ពាះ ឥសុ្ធាតុ ោនមស្ចកែី២យ៉ា ងគឺ ព្បាថាន  និងព្ស្ោញ់ ការ
អធិរាយមស្ចកែីររស់្រចចយ័កិតកៈ មៅថា កិតកធាតវតាស្ាំវណេ  ។ 

កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា អាកងខោ តិ ឥចេោ  មៅថា ឧេាិងគ 
នយ ពាកយថា រដឋយោ  មៅថា វុតែិនយ័ េកខណៈដូចមពាេជាទី្និយម្
មព្រើកនុងគម្ពរីដីការរស់្មវយាករណ បាេី ដូចជា៖ 

ឧទហរណ ទី្ ១. អភវិនទិយ អភវិនទិោវ ។  
ថាវ យរងគាំមហើយ។ (រទ្រូរសិ្ទ្ធិកាដី គ ា រម្ភវណេ  ) 
ឧទហរណ ទី្ ២. ករសិ្សាំ ករសិ្ោម្។ិ  
នឹងមធវើ។ (រទ្រូរសិ្ទ្ធិកាដី គ ា រម្ភវណេ  ) 
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ឧទហរណ ទី្ ៣. វរិាជមត ទិ្របតិ។ 
កតងរុងមរឿង។ (សុ្មពាធាេង្ខា រដីកាចាស់្ អធិរាយោថា ២២) 
រុរាណាចារយភូោ ព្រកានថ់ា ស្រទខាងចុងជាពាកយកព្រររស់្ស្រទមដើម្ 

កតកៃារថា ស្រទចុងជាពាកយអធិរាយកដេព្តូវកព្រតរីស្រទមដើម្ កម្នរិត កនុង
ឋានៈកដេអធិរាយរូរស្រទោម្កររកផនស្ាំវណេ   ឬអធិរាយមស្ចកែី
ោម្កររអតាស្ាំវណេ   ស្រទខាងចុងជាពាកយកព្រររស់្ស្រទមដើម្មោយរិត 
កនុងគម្ពរីមូ្េដីកា មពាេថា រចេិម្ាំ រចេិម្ាំ រុរមិ្ស្ស រុរមិ្ស្ស អតាវចនាំ = ពាកយ  
ខាងចុងៗ ស្កម្ែងមស្ចកែីររស់្ស្រទមដើម្ៗ) ចាំកណកកនុងករណីកដេអធិរាយ
មស្ចកែីោម្ភាវតាស្ាំវណេ   នឹងព្តូវកព្រម្យួស្រទៗ ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. អមស្ោសី្តិ សុ្ណិ ឧរេភ ិ មស្កតទវ រស្ម្បតែ−
វចននិមគាស្កនុស្កមរន អញ្ញា សិ្។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ពាកយថា អមស្ោសិ្ ោនមស្ចកែីថា ស្កែ រម់ហើយ គឺបានមហើយ មពាេ 
គឺដឹងមហើយមោយអនុមោម្ោម្ស្ាំម ងមពាេកដេចូេដេ់មស្កតទវ រ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  សុ្ណិ ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អមស្ោសិ្ 
ស្មព្ម្ចរូរម្ករី  សុ្ធាតុ+ណារចចយ័+ឦវភិតែ ិ   ការអធិរាយធាតុកនុងរទ្ 
អាៃាត មៅថា អាៃាតធាតុស្ាំវណេ  , ពាកយថា ឧរេភ ិអធិរាយថា ការ
ស្កែ រ ់គឺការបាន (ទ្ទួ្េស្ាំម ង) ពាកយថា មស្កតទវ រស្ម្បតែវចននិមគាស្ក
−នុស្កមរន អញ្ញា សិ្ អធិរាយមស្ចកែីថា ការបាន (ទ្ទួ្េស្មម្ាង) គឺការដឹង
មោយអនុមោម្ោម្ស្ាំម ងមពាេកដេចូេដេ់មស្កតទវ រ ការអធិរាយ
មស្ចកែីររស់្ស្រទឲ្យចាស់្  មៅថា  ភាវតាស្ាំវណេ    ពាកយថា  អមស្ោសី្តិ 
សុ្ណិ មៅថា ឧេាិងគនយ ពាកយថា ឧរេភ.ិ.. អញ្ញា សិ្  មៅថា វុតែិនយ។ 
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 ឧទហរណ ទី្ ២. អមវកខស្សុ ឧរធារយ ឧរហរកិខ។ 
 សូ្ម្មម្ើេ គឺសូ្ម្គិតស្ញ្ជ ឹង មពាេគឺសូ្ម្រិចារណា។ 
 ពាកយថា  ឧរធារយ  អធិរាយថា ការមម្ើេ គឺការគិតស្ញ្ជ ឹងមោយ 
ចិតែ ម្និកម្នមម្ើេមោយកភនកមទ្ ពាកយថា ឧរធារយ អធិរាយមស្ចកែីថា 
ការគិតស្ញ្ជ ឹង គឺការរិចារណាមហតុផេកដេស្ម្គួរ ការអធិរាយមស្ចកែី 
ររស់្ស្រទឲ្យចាស់្  មៅថា ភាវតាស្ាំវណេ    ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយ 
ម្និោន ឥតិស្រទ មៅថា វុតែិនយ។ 

វុតែិនយ ជាម្យួ ម្ស្រទ 
 ម្៉ាាងមទ្ៀត កនុងព្រមយគភាស្កបាេី ព្រមយគៃាះោន ម្ស្រទរមួ្
ជាម្យួរទ្ោាំងជាំនួស្ ឥតិស្រទ វធីិមនះចាតថ់ាជា វុតែិនយ ដូចោន ដូចជា៖ 
 ឧទហរណ ទី្ ១. វនិមយ  ម្ អ ោរយិោរយិវមស្ន ទុ្វមិធា។ 
 ម ា្ ះថា    វនិយ័ោន២ព្រមភទ្គឺ អ ោរយិវនិយ័  និងអាោរយិវ−ិ 

នយ័។ (ម្ងគេតាទី្រនី) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា អ ោរយិោរយិវមស្ន ទុ្វមិធា ស្ាំមៅ 
ដេ់វនិយ័២ព្រមភទ្គឺ  អ ោរយិវនិយ័  និង អាោរយិវនិយ័   ការអធិរាយ 
មស្ចកែីររស់្ស្រទកដេស្ាំមៅដេ់មៅថា អភមិធយយតាស្ាំវណេ   ការអធិរាយ           
រទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទ ព្រកររមួ្កនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា វុតែិ-
នយ។ 
 ឧទហរណ ទី្២. ផេករីឋាំ  ម្ ផេកម្យាំ រីឋាំ។ (ស្ម្នែរា.) 
 ោាំងកដេស្មព្ម្ចមោយកផនកាែ រ ម ា្ ះថា ផេករីឋ។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ  ពាកយថា  ផេកម្យាំ  រីឋាំ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា 



128 

 

ផេករីឋាំ បានដេ់ ោាំងកដេស្មព្ម្ចមោយកផនកាែ រ ការអធិរាយមស្ចកែី 
 ររស់្ស្រទកដេស្កម្ែងដេ់ មៅថា  អភមិធយយតាស្ាំវណេ     ការអធិរាយ 
រទ្ោាំងមោយម្និោន  ឥតិស្រទ  ព្រកររមួ្ជាម្យួកនុងេកខណៈដូចមនះ មៅថា 
វុតែិនយ។ 

វុតែិនយ ជាម្យួមហតុស្រទ 
 កនុងព្រមយគភាស្កបាេី       កកនាងៃាះមោកមព្រើរទ្មហតុជាមព្គឿង 
អធិរាយរទ្ោាំងកដេម្និោន ឥតិស្រទ មនះមដើម្បសី្កម្ែងរូរវគិគហៈរទ្ោាំង 
ដូចជា៖ ឧទហរណ ទី្ ១. រជាតោែ  រជា។ (ស្ម្នែរាស្កទិ្កា) 
 ម ា្ ះថា រជា មព្ពាះជាអនកមកើតមហើយ (មោយកម្ា និងកិមេស្) 
 ពាកយថា រជាតោែ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា រជា = ររុរវរទ្+ជនធាតុ+
កវិរចចយ័ (ស្តវកដេមកើត) ោនរូរវគិគហៈថា កម្ាកិមេមស្ហិ ជាោតិ រជា = 
ស្តវណាមកើតមព្ពាះកម្ា និងកិមេស្ មព្ពាះមហតុម ះ ស្តវម ះ ម ា្ ះថា   
រជា, ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈមៅថា អភធិានតាស្ាំវណេ   ការអធិរាយរទ្
ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទ ព្រកររមួ្កនុងេកខណៈដូចមនះមៅថា វុតែិនយ។ 
 ឧទហរណ ទី្ ២. ឯមតស្ាំ ម្មជឈ ភវោែ  ម្ជឈោិ។  
 ម ា្ ះថា ម្ជឈមិ្ មព្ពាះោនព្តងក់ណាែ េ (ពនអតែកិេម្ថានុមយគ 
និងកាម្សុ្ៃេាិកានុមយគ) ទាំងម ះ។ (ស្ករតាទី្រនី) 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ឯមតស្ាំ ម្មជឈ ភវោែ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយ
ថា ម្ជឈោិ = ម្ជឈស្រទ+ឥម្រចចយ័ ោនរូរវគិគហៈថា ម្មជឈ ភវា ម្ជឈោិ = 
(រដិរទ) កដេោនព្តងក់ណាែ េ មៅថា ម្ជឈមិ្, ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈ 
មៅថា  អភធិានតាស្ាំវណេ    ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទ 
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ដូចមនះមៅថា វុតែនយ។  
 ឧទហរណ ទី្ ៣. ឧគគតតម្ោែ  វា ឧតែមោ។ (អភធិា. អធិ. ៦៩៤) 
 នយ័ម្៉ាាងមទ្ៀត ម ា្ ះថា ឧតែម្ មព្ពាះជាអនកព្បាកដពព្កកេង។ 
 កនុងឧទហរណ មនះ ពាកយថា ឧគគតតម្ោែ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា ឧតែមោ 
=ឧរុរវរទ្+តម្រចចយ័ (អនកៃពងៃ់ពស់្) ោនរូរវគិគហៈថា អតិស្មយន ឧគគមោតិ 
ឧតែមោ=រុគគេអនកព្បាកដពព្កកេង ម ា្ ះថា ឧតែម្, ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈ
មៅថា អភធិានតាស្ាំវណេ   ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទ
ដូចមនះមៅថា វុតែនយ។ 

វុតែនយ ជាម្យួរទ្អធិរាយ 
 កនុងភាស្កបាេី      ព្រមយគៃាះកោ៏នរទ្អធិរាយមៅខាងមុ្ៃរទ្ 
ោាំងៃាះ  កដេោនមៅកតកនុងវុតែិនយរ៉ាុមណាេ ះ   វធីិដូចមពាេមនះោនមព្រើតិច 
ណាស់្កនុងបាេី។ 
 ឧទហរណ ដូចជា៖ ឯវ ាំ អារម្ាណាំ  អគគាំ ឥម្ស្ោតិ ឯកគគាំ។ 
 អារម្ាណ កតម្យួពនចិតែមនះោន មព្ពាះមហតុម ះ ចិតែម ះ ម ា្ ះថា 
ឯកគគៈ។ (អភធិម្ា  វភិាវនីិ.) 

កនុងព្រមយគមនះស្ាំមៅដេ់ ឯកគគស្រទ ោនរូរវគិគហៈថា ឯកាំ អគគាំ        
ឥម្ស្ោតិ ឯកគគាំ (អារម្ាណាំ ) ពាកយថា អារម្ាណាំ  ស្ាំមៅដេ់ពាកយថា អគគាំ កនុង 
 ទី្មនះោនមស្ចកែីថា អារម្ាណ  មនះមព្ពាះ អគគស្រទ ោនមស្ចកែី៥យ៉ា ង  
គឺខាងមដើម្, ខាងចុង, ព្រមស្ើរ, ចាំកណក និងអារម្ាណ  ការស្កម្ែងរូរវគិគហៈ 
ស្ោស្មៅថា ស្ោស្រទ្តាស្ាំវណេ   ការអធិរាយមស្ចកែីររស់្រទ្ ម្ 
មៅថា  ម្រទ្តាស្ាំវណេ    ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន  ឥតិស្រទ 
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ដូចមនះ មៅថា វុតែិនយ។ 
 កនុងឧទហរណ ររស់្ព្រមយគមនះ  នឹងស្មងាតបានថា រទ្ោាំងគឺអគគាំ 
មៅមព្កាយរទ្អធិរាយគឺ អារម្ាណាំ  កនុងគម្ពរីម្ណិស្ករម្ញ្ជូស្ក បានមពាេ 
ថា អគគស្មទទ  អាទិ្ មកាដិ មស្ដឋ មកាោឋ ស្ អារម្ាណវមស្ន រញ្ច សុ្ អមតាសុ្ 
វតែតិ។ ឥធ រន អារម្ាមណតិ ទ្មស្សម ែ  «អារម្ាណាំ  អគគ»នែិ អាហ។ 
 អគគ ស្រទ  ព្រព្រឹតែមៅកនុងមស្ចកែី ៥យ៉ា ងមោយព្រមភទ្ពន ខាងមដើម្, 
ខាងចុង, ព្រមស្ើរ, ចាំកនក និងអារម្ាណ  កាេរាំណងស្កម្ែងថា អគគស្រទ កនុង
ទី្មនះព្រព្រឹតែមៅកនុងមស្ចកែីថា អារម្ាណ  មទ្ើរមពាេថា អារម្ាណាំ  អគគាំ។ 
 ស្មងាតៈ អាចារយៃាះបានកាំណតក់ារកព្រព្រមភទ្មនះជាស្ញ្ញា ស្ញ្ា ីថា 
អារម្ាណ  ម ា្ ះថា អគគ កដេជាអារម្ាណ កតម្យួពនចិតែមនះោន កតកនុងគម្ពរី
ម្ណិស្ករម្ញ្ជូស្កមពាេថា  គួរកព្ររមួ្ោន ទាំង២រទ្ដូចមពាេម្កមហើយខាង
មដើម្។ 

៣. ស្ម្ពនធនយ 
 ស្ម្ពនធនយ    គឺវធីិអធិរាយរទ្ោាំងមោយម្និោន ឥតិស្រទកនុងរទ្ 
ោាំង កតមោកព្រករមព្រើពាកយថា «ស្ម្ពម ធ » កនុងទី្រាំផុតររស់្ព្រមយគមដើម្ប ី
ស្កម្ែងការទកទ់្ងោន ររស់្រទ្កនុងព្រមយគកដេម្និស្ម្បូរ មព្ពាះម្និោន
កោែ , កម្ា និងកិរយិជាមដើម្ៃាះ កនុងព្រមយគកដេោនរទ្ទកទ់្ងោន  កតព្តូវ 
រទ្ដពទ្ម្ករារាាំងៃាះ ឬកនុងព្រមយគកដេោនវមិស្ស្នៈ មៅខាងចុង  
វមិស្ស្យ។ 

ពាកយថា   ស្ម្ពនធ  ស្មព្ម្ចរូរម្ករី  ស្ាំរុរវរទ្+រធធាតុ+ណរចចយ័ 
រធធាតុ ជាទិ្វាទិ្គណៈ ោនមស្ចកែីថា ចង, ចុះរចចយ័កនុងកតែុស្កធនៈ ពាកយ 
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មនះោនរូរវគិគហៈថា  ស្ម្ពជឈតីតិ  ស្ម្ពម ធ , ស្ម្ពម ធ   ច  មស្ក  នមយ  ចាតិ 
ស្ម្ពនធនមយ  =  នយ័កដេព្តូវស្ម្ពនធ  (រទ្ ឬ មស្ចកែីកនុងព្រមយគ)  ម ា្ ះថា 
ស្ម្ពនធនយ, កនុងគម្ពរីស្ទ្ទស្ករតាជាេិនី ោថាទី្២២ បានមពាេថា៖ 
 អជាហរោិវ  ស្ម្ពម ធ   ស្ម្ពម ធ តិ វធីិយមត។ 
 ការ ាំ (រទ្ដពទ្) ចូេម្កស្ម្ពនធ មោកមពាេថាជា ស្ម្ពនធនយ។ 

ស្ម្ពនធនយ ៣ ឋានៈ 
 ការស្កម្ែងស្ម្ពនធនយោនកនុងឋានៈ ៣យ៉ា ងគឺ៖ 
 ១. ឋានៈកដេរញ្ចូ េរទ្ដពទ្ (មស្ស្បាឋ) គឺឋានៈកដេរញ្ចូ េ
កោែ , កម្ា ឬកិរយិជាមដើម្ មដើម្បឲី្យមស្ចកែីកនុងព្រមយគចាស់្។ 
 ២. ឋានៈកដេរទ្ទកទ់្ងោន ោនការមៅឆ្ងា យោន   គឺឋានៈកដេរទ្ 
ទកទ់្ងោន មោយភារជាកោែ  និងកិរយិជាមដើម្      ោនការមៅឆ្ងា យោន កនុង 
ព្រមយគមព្ពាះោនរទ្ដពទ្មៅរារាាំង។ 
 ៣. ឋានៈកដេវមិស្ស្នៈមៅខាងចុងវមិស្ស្យៈ គឺឋានៈកដេមោក 
មរៀងវមិស្ស្នៈ និងវមិស្ស្យៈរែូរទី្ោន មោយមរៀងវមិស្ស្នៈមៅខាងចុង  និង 
វមិស្ស្យៈខាងមដើម្។ 

ឋានៈកដេរញ្ចូ េរទ្ដពទ្ (មស្ស្បាឋ) 
 ឧទហរណ ដូចជាៈ (រទ្ោាំង) ររស្ម្ញ្ញា  រមយមគ។ 
 កាេមរើការព្រករមព្រើ (ោន) ម ា្ ះចាកមវយាករណ ស្ាំស្រស្ាឹតដពទ្
កដេរុគគេកតងព្រករ។ (កចាច យនៈ សូ្ព្តទី្៩) 
 (រទ្អធិរាយ) តស្ាឹ រមយមគ ស្តីតិ ស្ម្ពម ធ ។ (នាស្ៈ អធិ.៩) 
 ោនស្ម្ពនធថា កាេមរើការព្រករម ះោន។ 
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 គម្ពរីកចាច យនៈោាំងសូ្ព្តថា  ររស្ម្ញ្ញា   រមយមគ  = កាេមរើការ− 

ព្រករមព្រើ   (ោន)   រុគគេមព្រើម ា្ ះដពទ្បាន,  គម្ពរីនាស្ បានអធិរាយថា 
ពាកយថា  រមយមគ  ស្ម្ពនធជាម្យួពាកយថា  ស្តិ កដេរញ្ចូ េម្ក មោយចុះ 
ស្តែម្វីភិតែិកនុងអតាេកខណៈ។ 
 ពាកយថា រមយមគ មៅថា េកខណកោែ  (កោែ ជាមព្គឿងស្មងាត) 
ពាកយថា ស្តិ មៅថា េកខណកិរយិ (កិរយិជាមព្គឿងស្មងាត) ដូមចាន ះ គម្ពរី
នាស្ៈ មទ្ើរអធិរាយព្រមយគមនះមោយមព្រើពាកយថា ស្ម្ពម ធ  ខាងចុង
ព្រមយគ ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយោនពាកយថា ស្ម្ពម ធ  កនុងេកខណៈ
ដូចមនះ មៅថា ស្ម្ពនធនយ។ 

ឋានៈកដេរទ្ទកទ់្ងមផសងោន  
 ឧទហរណ ដូចជាៈ   (រទ្ោាំងកនុងព្រះបាេី)  វរ ាំ  មត  មោ រុរមិស្ក 
អាសី្វសិ្ស្ស មោរវសិ្ស្ស មុ្មៃ អងគជាតាំ រកខិតែាំ។ (វនិយ័ ម្ហាវភិងគ) 
 ោន េមោ រុរស្ ការោកអ់ងគជាតិររស់្អនកកនុងោតអ់សិ្ររិស្កដេ 
ោនរិស្ខាា ងកាា ព្រមស្ើរ (ជាងការោកក់នុងអងគជាតិររស់្ោតុព្ោម្)។ 
 (រទ្អធិរាយ) រកខិតែនែិ ឯតស្ស វរនែិ ឥម្ ិ ស្ម្ពម ធ ។ 
 ោនស្ម្ពនធរទ្ម ះថា រកខិតែាំ ជាម្យួរទ្មនះថា វរ ាំ។ (ស្ម្នែ.) 
 ពាកយថា វរ ាំ...រកខិតែាំ ជារទ្កដេោនមស្ចកែីស្ម្ពនធនឹងោន  ការោក.់.. 
ព្រមស្ើរ រទ្ទាំងរីរមនះមៅឆ្ងា យរីោន ណាស់្ មព្ពាះោន៦រទ្ម្កមៅរារាាំង 
ដូមចាន ះ ព្រះអដឋកថាចារយ មទ្ើរអធិរាយព្រមយគមនះមោយមព្រើ «ស្ម្ពម ធ » 
ខាងចុងព្រមយគ ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយោនពាកយថា «ស្ម្ពម ធ »  កនុង 
េកខណៈដូចមនះមៅថា ស្ម្ពនធនយ។ 
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 អាចារយៃាះព្រកានថ់ា ពាកយថា អងគជាតាំ  ជាព្រធានកនុងព្រមយគមនះ 
កព្រថា ោន េមោ រុរស្ អងគជាតិររស់្អនកកដេោកក់នុងោតរ់រស់្អសិ្រ
រិស្ ោនរិស្ខាា ាំងកាា  ព្រមស្ើរ (ជាងអងគជាតិររស់្អនកកដេោកក់នុងអងគជាតិ
ររស់្ោតុព្ោម្) ោម្រិតពាកយថា រកខិតែាំ ជាព្រធានកនុងព្រមយគមនះ មព្ពាះ
រទ្កដេចុះ តរចចយ័កនុងភាវស្កធនៈជាព្រធានបាន ដូចរទ្ថា គតាំ (ការមៅ)    
ឋតិាំ (ការ រ) មព្ពាះដូមចាន ះ ព្រះអដឋកថាចារយ មទ្ើរមពាេវា រកខិតែនែិ ឯតស្ស 
វរនែិ ឥម្ ិ ស្ម្ពម ធ  = ពាកយថា រកខិតែាំ ម ះ ស្ម្ពនធ (ោនមស្ចកែីទកទ់្ង) 
ជាម្យួពាកយថា វរ ាំ ម ះ។ 
 មរើមោករាំណងឲ្យពាកយថា អងគជាតាំ ជាព្រធានកនុងព្រមយគ មោក
កនឹ៏ងមពាេថា អងគជាតនែិ ឯតស្ស វរនែិ ឥម្ ិ ស្ម្ពម ធ  = ពាកយថា អងគជាតាំ 
ម ះស្ម្ពនធ (ោនការទកទ់្ង) ជាម្យួពាកយថា វរ ាំ មនះ។  
 កនុងភាស្កបាេី ោនព្រមយគៃាះកដេោនរទ្ឆ្ងា យោន ដូចកនុង
ព្រមយគមនះ កតមោកព្រកានថ់ា ម្និជាមទស្កដេជាមហតុឲ្យរិបាកយេ់ 
មព្ពាះោនស្ម្ពនធចាស់្ម្និព្ច ាំោន   កនុងគម្ពរីនាស្ៈ អធិរាយសូ្ព្ត ៣១៦ 
បានមពាេថា ៖ 
 មយន យស្ស ហិ ស្ម្ពម ធ  ទូ្រដឋម្ប ិច តស្ស តាំ 
 អតាមោ ហយស្ោនាំ  អាស្ននតែម្ការណាំ ។ 
 ការស្ម្ពនធពនរទ្ណា ជាម្យួរទ្ (កដេព្តូវស្ម្ពនធ) ណាោន រទ្
ម ះនឹងមៅឆ្ងា យជាម្យួរទ្ (កដេព្តូវស្ម្ពនធ) ម ះបាន ទាំងមនះមព្ពាះការ
មៅជិតពនរទ្កដេម្និោនមស្ចកែីស្ម្ពនធោន    ម្និកម្នជាររស់្ស្ាំខាន ់ (កនុង 
ការយេ់មស្ចកែ)ី។ 
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ឋានៈកដេវមិស្ស្នៈមៅខាងមព្កាយវមិស្ស្យៈ 
 ឧទហរណ ដូចជាៈ (រទ្ោាំ) មស្ដឋាំ តិមោកម្ហិតាំ អភវិនទិយគគាំ 
  រុទ្ធញ្ច  ធម្ាម្េាំ គណម្ុតែម្ញ្ច។ (កចាច យនៈ គ ា រម្ភោថា) 
 ៃញុ ាំព្រះករុណាសូ្ម្ថាវ យរងគាំព្រះរុទ្ធដព៏្រមស្ើររាំផុត កដេពព្តមោក
រូជាមហើយ ព្រម្មោយព្រះធម្ក៌ដេព្បាស្ចាកម្នទិេ និងគណៈអរយិស្ងឃ
ដឧ៏តែម្ (នឹងមពាេស្នធិកណឌ កដេេអ) 
 (រទ្អធិរាយ) ឧតែម្ាំ គណនែិ ស្ម្ពម ធ ។ (នាស្.អធិ.គ ា រម្ភ..) 
 ការស្ម្ពនធថា នូវគណៈព្រះអរយិស្ងឃដឧ៏តែម្ (រកម្ងោន)។ 
 ពាកយថា គណមុ្តែម្ាំ កាតរ់ទ្ជា គណាំ  និង ឧតែម្ាំ ពាកយថា គណាំ  ជា
វមិស្ស្យៈ ចាំកណកពាកយថា ឧតែម្ាំ ជាវមិស្ស្នៈ ជាធម្ាោវមិស្ស្នៈព្តូវមៅ
ខាងមដើម្វមិស្ស្យៈ មនះមព្ពាះអនកម្គធៈដឹងេកខណៈរិមស្ស្កដេពាកយ
អធិរាយបានមពាេមុ្ន មហើយដឹងវតាុកដេអនកមពាេព្តូវការនឹងរ៉ាងដេ់   
តម្ក កតកនុងទី្មនះមោកមពាេព្ត រទី់្ោន មដើម្បរីកោគណឆនទ មព្ពាះមហតុ
ដូមចាន ះ គម្ពរីនាស្ៈ មទ្ើរអធិរាយពាកយមនះមោយមព្រើពាកយថា ស្ម្ពម ធ  ខាង
ចុងព្រមយគ ការអធិរាយរទ្ោាំងមោយោនពាកយថា  ស្ម្ពម ធ   កនុងេកខណៈ 
ដូចមនះមៅថា ស្ម្ពនធនយ។ 

ស្ាំវណេ  នយ ចរ ់
 ស្ាំវណេ  ទាំងអស់្កដេមពាេម្កកនុងគម្ពរីមនះ ជាការអធិរាយមស្
ចកែីររស់្ព្រះអដឋកថាចារយ និងព្រះដីកាចារយទាំងឡាយមធវើឲ្យអនកសិ្កោយេ់
មស្ចកែីបានចាស់្ោម្ម្តិររស់្រុរាណាចារយទាំងឡាយម ះ និង     វនិិចេ័
យមស្ចកែីបានយ៉ា ងព្តឹម្ព្តូវ ថាព្រសិ្នមរើម្និយេ់ស្ាំវណេ  ទាំងមនះ តបតិ
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កតកព្រគម្ពរីបាេីបានកម្ន កម៏្និអាចយេ់មស្ចកែីបានចាស់្ មោយមហតុ
ដូចមពាេម្កមនះ អនកសិ្កោគួរកតសិ្កោស្ាំវណេ  កដេោនឧរការគុណ
មព្ចើន។ 
 បា ិយ រណឌិ មោ មហាតុាំ មយ ឥមចេយយ នមរា ឥធ 
 ឯស្ ស្ាំវណេ  មភទ្−  នយញ្ាូ  ម្តិោ ភមវ។ 
 ជនណាកនុងមោកមនះគរបពី្បាថាន  ជារណឌិ តកនុងភាស្កបាេី  
 ជនម ះគរបជីាអនកោនរញ្ញា យេ់វធីិស្ាំវណេ  មផសងៗ 

ចរស់្ាំវណេ  ម្ញ្ជ រ ី
❀❀❀❀❀ 

ស្រមស្រចរម់ៅកថា អាទិ្តយ ៣មរាច កៃអស្សុជ រ.ស្. ២៥៦៥ 
ព្តូវនឹងពថាទី្ ២៤ កៃតុោ គ.ស្. ២០២១  មវោមោ៉ា ង ១. ១៨ រមស្ៀេ 
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រញ្ជ ីម ា្ ះអនកចូេរមួ្មបាះរុម្ព ចាំនួន១០០០កាេមស្ាើនឹងទឹ្កព្បាកច់ាំនួន 
១៥៥០ដុោា រ ោនដូចតមៅ៖ 
១. ឧ.សិ្. កយ៉ាម្ សុ្ភារ និង ស្កវ ម្ ីវណេ  សុ្ៃមៃង ព្រម្ទាំងកូនមៅកនុងនិង 
     មព្ៅព្រមទ្ស្ (ភនាំមរញ) 
២. មោក អ៊ុយ ហ៊ួត និង មោកព្សី្ យន ់ស្ម្បតែិ ព្រម្ទាំងកូនមៅ (ភនាំមរញ)  
៣. មោកព្សី្  មឹ្ សុ្ខា ព្រម្ទាំងកូនមៅ   (ភនាំមរញ) 
៤. មោកព្សី្ ព្ស៊្ុន គឹម្រ ៉ាុង ព្រម្ទាំងកូនមៅ         (ភនាំមរញ) 
៥. មោកព្សី្ ោន ់គីម្ឡាខា ព្រម្ទាំងកូនមៅ                   (ភនាំមរញ) 
៦. មោក ទូ្ច មព្ទ្ៀន និង ភរយិ ព្រម្ទាំងកូនមៅ   (ភនាំមរញ) 
៧. ទូ្ច រា៉ា វុធ និង ភរយិ ព្រម្ទាំងកូនមៅ    (ភនាំមរញ) 
៨. មោក ទូ្ច រោឋ             (ភនាំមរញ) 
៩. មោកព្សី្ ទូ្ច េកខណិណា និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូន        (ភនាំមរញ) 
១០. ឧ.សិ្. េឹម្ ោ៉ា េីន ព្រម្ទាំងកូន          (ភនាំមរញ) 
១១. ឧ.សិ្. េឹម្ ណារា៉ា  និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូន  (ភនាំមរញ) 
១២. ឧ.សិ្. េឹម្ ណាវ ីនិង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ  (ភនាំមរញ) 
១៣. ឧ.សិ្. ហួរ សុ្ភ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ          (ភនាំមរញ) 
១៤. ឧ.សិ្. មៅ  ង ព្រម្ទាំងកូនមៅ          (ភនាំមរញ) 
១៥. ឧ.សិ្. ោែ យ អាយគីម្ ព្រម្ទាំងកូនមៅ         (ភនាំមរញ) 
១៦. ឧ.សិ្. សូ្ សុ្ភារ ព្រម្ទាំងកូនមៅ   (ភនាំមរញ) 
១៧. ឧ.សិ្. ងី វណិា និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងរុព្ត         (ភនាំមរញ) 
១៨. ឧ.សិ្. ោាំ កីឡាន និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងរុព្ត                    (ភនាំមរញ) 
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១៩. ឧ.សិ្. ជន ចានធី់           (អូព្ស្កេី) 
២០. ឧ.សិ្. ម្៉ាម្ ចានរូ់ ព្រម្ទាំងកូនមៅ   (អូព្ស្កេី) 
២១. ឧ.សិ្. នួន េីហ៊ាង និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ              (អូព្ស្កេី) 
២២. ឧ.សិ្.  ុន ណារ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ   (អូព្ស្កេី) 
២៣. ឧ.សិ្. យយ ព្សី្មនរ និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ            (អូព្ស្កេី) 
២៤. ឧ.សិ្. វចួ មស្ៀម្  ព្រម្ទាំងកូនមៅ   (អូព្ស្កេី) 
២៥. ឧ.សិ្. សុ្វណេ រ ី(ោ៉ា ទី្គួង្ខ និង ស្កវ ម្)ី ព្រម្ទាំងកូនមៅ     (អូព្ស្កេី) 
២៦. ឧ.សិ្. ជា ផ្លនី និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ   (អូព្ស្កេី) 
២៧. ឧ.សិ្. ោ៉ា ក ់មផង និងស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ  (អូព្ស្កេី) 
២៨. ឧ.សិ្. ជា ណារនិ និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ  (ភនាំមរញ) 
២៩. ឧ.សិ្. ោជ មហៀក និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ  (ភនាំមរញ) 
៣០. ឧ.សិ្. ោ៉ា  សីុ្នហាវ និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ        (ភនាំមរញ) 
៣១.ឧ.សិ្. គិត ហុ៊ន ព្រម្ទាំងកូនមៅ          (ភនាំមរញ)  
៣២. ឧ.សិ្. កច ព្សី្ (េកម់ព្គឿងព្កអូរ)    (ភនាំមរញ) 
៣៣. ឧ.សិ្. េឹម្ សុ្ៃជឺ និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ        (ភនាំមរញ) 
៣៤. ឧ.ស្. កុង មម្៉ាង  ោ៉ា  ស្ព្ស្ូយ ព្រម្ទាំងកូនមៅ        (ភនាំមរញ) 
៣៥. ឧ.សិ្. កច ៃុន និង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ         (ភនាំមរញ) 
៣៦. ឧ.សិ្. សូ្ មស្កោ៉ា ធារ ីនិង ស្កវ ម្ ីព្រម្ទាំងកូនមៅ        (ភនាំមរញ) 

❁❁❁❁❁ 

៣៧. មោកោច ស់្ អឹរ មៅរនិ មៅអធិការវតែទួ្េមោន តជុាំ     ៥០ដុោា រ 
៣៨. ឧ.សិ្. ម ង សុ្ៃុម្ មៅ ោច ់        ១កស្នមរៀេ 
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៣៩. មោកោច ស់្ ោវ ីស្កស្នធមរា         ២កស្នមរៀេ 
៤០. មោកោច ស់្ ភាន ់ចានម់ផង                   ៥មុ្នឺមរៀេ 
៤១. មោកោច ស់្ ៃុាំ ចានរ់ ី           ៤មុ្នឺមរៀេ 
៤២. មោកោច ស់្ មស្ង មោ           ៥មុ្នឺមរៀេ 
៤៣. មោកោច ស់្ ភារ សីុ្ធុេ           ៧ដុោា រ 
៤៤. មោកោច ស់្ កង៉ាត ចាននី           ៤មុ្នឺមរៀេ 
៤៥. មោកោច ស់្ កុយ ឌី្ណា           ២០ដុោា រ 
៤៦. មោកោច ស់្ ស្កន ថាវនី           ២០ដុោា រ 
៤៧. មោកោច ស់្ មអឿ ទី្           ៣០ដុោា រ 
៤៨. ឧ.សិ្. កស្ែង វា៉ា នថ់ា           ២០០ដុោា រ 
៤៩. ឧ.សិ្. អិុន សុ្គ ធ            ១០០ដុោា រ 
៥០. ឧ.សិ្. េីោ            ១០ដុោា រ 
៥១. ឧ.ស្. ព្រាំ មៅរោឋ             ១៥ដុោា រ 
៥២. ឧ.សិ្. ភងួ សី្េរុបាា វតី            ១០ដុោា រ 
៥៣. ឧ. ស្. រុន តូនី និង ភរយិ ព្រម្ទាំងរុព្ត          ៨០ដុោា រ 
៥៤. មោកព្គូ ម្ហាវណេ រត័ន (រា៉ា ត)់     ១កស្នមរៀេ+៥០ដុោា រ 
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មស្ៀវមៅកដេៃញុ ាំបានស្រមស្រម្កមហើយោន៖ 
 ១. ស្ាំវណេ  ម្ញ្ជ រ ី (ររវិតែ) 
 ២. ជាំនួយកនុងកព្របាេីដាំរងូ      (ព្រមូ្េនិងមរៀរមរៀង) 
 ៣. រទ្ម្ញ្ជ រ ី                         (ព្រមូ្េនិងមរៀរមរៀង) 
 ៤. ធម្ារទ្ដឋកថាោថាមយជ   (ររវិតែ) 
 ៥. ធម្ារទ្ម្ហាដីកា                (ររវិតែ) 
 មស្ៀវមៅកដេនឹងមចញកនុងមរេខាងមុ្ៃោន៖ 
 ១. ចូ ធាតុរចចយមជាតិកា ភាគ១-២    (ររវិតែ) 
 ២. វភិតែិោោ   (ព្រមូ្េនិងមរៀរមរៀង) 
 ៣. កចាច យនរូរទី្រនី  (ររវិតែ) 
 ៤. រទ្រូរសិ្ទ្ធិទី្រនី  (ររវិតែ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 






