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បទមាលា 

បលុលងិគ 

អកា ៃត 

ប ុិសសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. បុ ិរសា       បុ ិសា 

អា. បុ សិ បុ ិសា      បុ ិសា 

ទុ. បុ ិសាំ       បុ ិរស 

ត. បុ ិរសៃ       បុ ិរសហ ិបុ ិរសភ ិ

ច. បុ សិសែ       បុ ិសាៃាំ 
បញ៑. បុ ិសា បុ សិមាហ  បុ សិសាម      បុ ិរសហ ិបុ ិរសភ ិ

ឆ. បុ សិសែ       បុ ិសាៃាំ 
ស. បុ ិរស បុ សិមហ ិ     បុ ិសសមិិំ បុ ិរសសុ  

សពទដចកតាម បុ ិសសពទ  
របារសា សុរាសុ  ៃររា គ នគ យកាខ   
គៃធពព កិៃន  មៃុសែ បិសាច របតា 
មាតងគ ជងគម តុ ងគ វរាហ សីហា  
ពយគឃចឆ កចឆប ត ចឆ មិគសែ រសាណា  
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អារលាក រលាក ៃិលោៃិល ចគ រោោ  
វាោម ោម ៃិគមាគម ធមម កាមា  
សាំរោឃ រោស បដ្ិោសវ រកាធ រលាភា  
សា មភ ថមភ មទ មាៃ បមាទ មកាខ   
បុនន គ បូគ បៃសាសៃ ចមបកមាព   
ហិនត ល តាល ពកុលជជៃុ កិិំសុកា ច  
មនទ   កុៃទ បុចិមៃទ ក ញ្ជ  កុាខ   
គិរជោ មយូ  សកុៃណ្ឌ ជ រកាញ្ច ហាំសា។  

មៃសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ.  

ប. មរន       មន 

អា. មៃ មន       មន 

ទុ. មរន មៃាំ       មរៃ 

ត. មៃសា មរៃៃ      មរៃហិ មរៃភ ិ

ច. មៃរសា មៃសែ      មនៃាំ 
បញ៑. មន មៃមាហ  មៃសាម      មរៃហិ មរៃភ ិ

ឆ. មៃរសា មៃសែ      មនៃាំ 
ស. មៃសិ មរៃ មៃមហ ិ     មៃសមិិំ មរៃសុ  

សពទដចកតាម មៃសពទ 
មរន វរច វរោ រតរជា   តរបា រចរតា តរមា យរសា  
អរោ បរោ សិររា ឆរនទ    សររា ឧររា  រហោ អរហោ។  
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គណុ្វៃតុសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. គុណ្វា       គុណ្វរនត  គុណ្វនត  
អា. គុណ្វំ គុណ្វ គុណ្វា     គុណ្វរនត  គុណ្វនត  
ទុ. គុណ្វៃតាំ គុណ្វរៃត 
ត. គុណ្វតា គុណ្វរៃតៃ     គុណ្វរៃតហិ គុណ្វរៃតភិ 
ច. គុណ្វរតា គុណ្វៃតសែ     គុណ្វតាំ គុណ្វនត ៃាំ 
បញ៑. គុណ្វតា គុណ្វនត   
       គុណ្វៃតមាហ  គុណ្វៃតសាម      គុណ្វរៃតហិ គុណ្វរៃតភិ 
ឆ. គុណ្វរតា គុណ្វៃតសែ     គុណ្វតាំ គុណ្វនត ៃាំ 
ស. គុណ្វតិ គុណ្វរៃត  
គុណ្វៃតមហិ គុណ្វៃតសមិិំ      គុណ្វរៃតសុ  

សពទដចកតាម គុណ្វៃតសុពទ  

គណ្វា, កុលវា, ពលវា, យសវា, ធៃវា, សុតវា, ភគវា, ហិមវា, ផ្សលវា, សីលវា, បញ្ាវា, 
ធិតមិា, គតិមា, មតិមា, មុតិមា, មុតតិមា, ជុតិមា, សិ ិមា, ហិ ិមា, ថុតិមា,  តិមា, យតិមា, សុចិមា, កលិមា, 
ពលិមា, កសិមា,  ុចិមា, ពុទធមិា, ចកខមុា, ពៃធុមា, រហតុមា, រសតុមា, រកតុមា, រាហុមា, ភាណុ្មា, ោណុ្មា, 
វិជជមុា។  

ហមិវៃតុសទទបទមាលា បដៃថម ហិមវរនត  កនុងបំមាវិ. ឯក. ដ្៏រសដ្ដចកដូ្ចោន  គុណ្វៃត ុសពទប្គប់
ប្បកា ។ 
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សតមិៃតុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. សតិមា       សតិមរនត  សតិមនត  
អា. សតិមាំ សតិម សតិមា     សតិមរនត  សតិមនត  
ទុ. សតិមាំ សតិមៃតាំ      សតិមរៃត 
ត. សតិមតា សតិមរៃតៃ     សតិមរៃតហិ សតិមរៃតភិ 
ច. សតិមសែ សតិមរតា សតិមៃតសែ    សតិមតាំ សតិមនត ៃាំ 
បញ៑. សតិមតា សតិមនត   
        សតិមៃតមាហ  សតិមៃតសាម      សតិមរៃតហិ សតិមរៃតភិ 
ឆ. សតិមសែ សតិមរតា សតិមៃតសែ    សតិមតាំ សតិមនត ៃាំ 
ស. សតិមតិ សតិមរៃត  
      សតិមៃតមហ ិសតិមៃតសមិិំ     សតិមរៃតសុ  
ពៃធមុៃតុសពទដចកតាម សតិមៃតសុពទ។  

គចឆៃតសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. គចឆាំ គចឆរនត        គចឆរនត  គចឆនត  
អា. គចឆាំ គចឆ គចឆ       គចឆរនត  គចឆនត  
ទុ. គចឆៃតាំ       គចឆរៃត 
ត. គចឆតា គចឆរៃតៃ      គចឆរៃតហិ គចឆរៃតភិ 
ច. គចឆរតា គចឆៃតសែ      គចឆតាំ គចឆនត ៃាំ  
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បញ៑. គចឆតា គចឆនត   
         គចឆៃតមាហ  គចឆៃតសាម       គចឆរៃតហិ គចឆរៃតភិ 
ឆ. គចឆរតា គចឆៃតសែ      គចឆតាំ គចឆនត ៃាំ 
ស. គចឆតិ គចឆរៃត  
       គចឆៃតមហ ិគចឆៃតសមិិំ      គចឆរៃតសុ  

សពទដចកតាម គចឆៃតសពទ  
គចឆាំ មហាំ ច  ំតិដ្ះាំ    ទទាំ ភញុ្ជាំ សុណ្ាំ បចាំ  
ជយាំ ជី ំ ចវំ មីយាំ    ស ំ កុពពាំ ជបាំ វជាំ។ 

ភវៃតសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ភវំ        រភារនត  ភវរនត  ភវនត  
អា. រភា ភរៃត រភាៃត រភានត      រភារនត  ភវរនត  ភវនត  
ទុ. ភវៃតាំ       រភារៃត ភវរៃត 
ត. រភាតា ភវតា ភវរៃតៃ     ភវរៃតហិ ភវរៃតភ ិ

ច. រភារតា ភវរតា ភវៃតសែ     ភវតាំ ភវនត ៃាំ 
បញ៑. រភាតា ភវតា ភវនត   
          ភវៃតមាហ  ភវៃតសាម       ភវរៃតហិ ភវរៃតភ ិ

ឆ. រភារតា ភវរតា ភវៃតសែ     ភវតាំ ភវនត ៃាំ 
ស. ភវតិ ភវរៃត ភវៃតមហិ  
       ភវៃតសមិិំ       ភវរៃតសុ 
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ភទៃតសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 
ប. ភទរនត        ភទទនត  ភទនត  
អា. ភទទៃត ភទទរៃត* ភរៃត            
      ភទៃត ភទនត       ភទទនត  ភរៃត ភទនត  
ទុ. ភទៃតាំ       ភទទរៃត ភទរៃត 
ត. ភទរៃតៃ       ភទរៃតហិ ភទរៃតភ ិ

ច. ភទៃតសែ       ភទនត ៃាំ 
បញ៑. ភទនត  ភទៃតមាហ -សាម      ភទរៃតហិ ភទរៃតភ ិ

ឆ. ភទៃតសែ       ភទនត ៃាំ 
ស. ភទរៃត ភទៃតមហ ិភទៃតសមិិំ     ភទរៃតសុ 

សៃតសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. សាំ សរនត        សរនត  សនត  
អា. សាំ ស សា       សរនត  សនត  
ទុ. សៃតាំ       សរៃត 
ត. សតា សរៃតៃ      សរៃតហិ សពភិ 
ច. សរតា សៃតសែ      សតាំ សនត ៃាំ 

                                                           

* រធវើរោយ វា សពទកនុង សេរតា គរសែ វា។ 
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បញ៑. សតា សនត  សៃតមាហ -សាម      សរៃតហិ សពភិ 
ឆ. សរតា សៃតសែ      សតាំ សនត ៃាំ 
ស. សតិ សរៃត សៃតមហិ សៃតសមិិំ     សរៃតសុ 

រាជសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. រាជា       រាជារន 

អា. រាជ រាជា       រាជារន 

ទុ. រាជាៃាំ រាជាំ       រាជារន 

ត.  ញ្ញា  រារជៃ       រាជូហិ-ភ ិរារជហិ-ភ ិ

ច.  រញ្ញា  រាជិរន       ញ្ាាំ រាជូៃាំ រាជាៃាំ 
បញ៑.  ញ្ញា        រាជូហិ-ភ ិរារជហិ-ភ ិ

ឆ.  រញ្ញា  រាជិរន       ញ្ាាំ រាជូៃាំ រាជាៃាំ 
ស.  រញ្ា រាជិៃិ       រាជូសុ រារជសុ  

ប្ពហមសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 
ប. ប្ពហាម        ប្ពហាម រន 

អា. ប្ពរហម       ប្ពហាម រន 

ទុ. ប្ពហាម ៃាំ ប្ពហមាំ      ប្ពហាម រន 

ត. ប្ពហមនុ       ប្ពរហមហិ ប្ពរហមភ ិ
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ច. ប្ពហមរុន ប្ពហមសែ      ប្ពហាម ៃាំ ប្ពហមៃូាំ 
បញ៑. ប្ពហមនុ       ប្ពរហមហិ ប្ពរហមភ ិ

ឆ. ប្ពហមរុន ប្ពហមសែ      ប្ពហាម ៃាំ ប្ពហមៃូាំ 
ស. ប្ពហមៃិ       ប្ពរហមសុ 

អតតសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. អតាត        អតាត រន 

អា. អតត អតាត        អតាត រន 

ទុ. អតាត ៃាំ អតតាំ       អតាត រន 

ត. អតតន អរតតៃ      អតតរៃហិ អតតរៃភិ 
ច. អតតរន       អតាត ៃាំ 
បញ៑. អតតន       អតតរៃហិ អតតរៃភិ 
ឆ. អតតរន       អតាត ៃាំ 
ស. អតតៃិ       អរតតសុ  

សេសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. សោ       សោរន សោរោ សេិរន 

អា. សេ សោ សេិ សេី សរេ     សោរន សោរោ សេិរន 

ទុ. សោៃាំ សោ  ំសេាំ      សោរន សោរោ សេិរន 
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ត. សេិន       សោរ ហិ-ភិ សរេហិ-ភិ 
ច. សេិរន សេិសែ      សោរាៃាំ សេីៃាំ 
បញ៑. សេិន       សោរ ហិ-ភិ សរេហិ-ភិ 
ឆ. សេិរន សេិសែ      សោរាៃាំ សេីៃាំ 
ស. សរេ       សោរ សុ សរេសុ 

អាតមុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អាតុមា       អាតុមារន 

អា. អាតុម អាតុមា      អាតុមារន 

ទុ. អាតុមាៃាំ អាតុមាំ      អាតុមារន 

ត. អាតុរមៃ       អាតុរមហិ អាតុរមភ ិ

ច. អាតុមសែ       អាតុមាៃាំ 
បញ៑. អាតុមា អាតុមមាហ -សាម      អាតុរមហិ អាតុរមភ ិ

ឆ. អាតុមសែ       អាតុមាៃាំ 
ស. អាតុរម អាតុមមហិ អាតុមសមិិំ     អាតុរមសុ  

បមុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. បុមា       បុមារន 

អា. បុមាំ       បុមារន 
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ទុ. បុមាំ        បុមារន 

ត. បុមាន បុមុន បុរមៃ     បុមារៃហិ-ភិ បុរមហិ-ភ ិ

ច. បុមុរន បុមសែ      បុមាៃាំ 
បញ៑. បុមាន បុមុន បុមា  

      បុមមាហ  បុមសាម       បុមារៃហិ-ភិ បុរមហិ-ភ ិ

ឆ. បុមុរន បុមសែ      បុមាៃាំ 
ស. បុមារៃ បុរម បុមមហិ បុមសមិិំ     បុមាសុ បុរមសុ 

យុវសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. យុវា យុវារន      យុវាន យុវា 

អា. យុវ យុវា យុវាៃ យុវាន     យុវាន យុវា 

ទុ. យុវាៃាំ យុវំ      យុវារៃ យុរវ 

ត. យុវាន យុរវៃ យុវារៃៃ     យុវារៃហិ-ភិ យុរវហិ-ភ ិ

ច. យុវាៃសែ យុវសែ      យុវានៃាំ យុវាៃាំ 
បញ៑. យុវាន យុវា យុវមាហ -សាម   

     យុវាៃមាហ  យុវាៃសាម       យុវារៃហិ-ភិ យុរវហិ-ភ ិ

ឆ. យុវាៃសែ យុវសែ      យុវានៃាំ យុវាៃាំ 
ស. យុវារៃ យុរវ យុវមហ-ិសមិិំ  
     យុវាៃមហ ិយុវាៃសមិិំ      យុវារៃសុ យុវាសុ យុរវសុ 
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សពទដដ្លជារាជាទគិណ្  

ទឡ្ហធមាម ណិ្មា មុទ្ធធ     មហិមា លឃិមា ច សា  
អទ្ធធ សាម  ភសមុសាម  រភសាម     វតតហា មឃវា យុវា។  

អាកា ៃត 

សាសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. សា        សា 

អា. ស សា       សា 

ទុ. សាំ        រស 

ត. រសៃ       សាហ ិសាភ ិ

ច. សសែ សាយ      សាៃាំ 
បញ៑. សា សមាហ  សសាម       សាហ ិសាភ ិ

ឆ. សសែ       សាៃាំ 
ស. រស សមហិ សសមិិំ      សាសុ   

សពទដចកតាម សាសពទ  

បចចកខធមាម , ោណ្ឌ ីវធនវ  ជារដ្ើម។ 
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ឥកា ៃត 

អគគិសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. អគគៃិិ អគគិ       អគគ ីអគគរោ 

អា. អគគិ       អគគ ីអគគរោ 

ទុ. អគគិិំ        អគគ ីអគគរោ 

ត. អគគនិ       អគគហិី-ភិ អគគហិិ-ភ ិ

ច. អគគរិន អគគសិែ      អគគៃីាំ អគគៃិាំ 
បញ៑. អគគនិ អគគមិាហ -សាម       អគគហិី-ភិ អគគហិិ-ភ ិ

ឆ. អគគរិន អគគសិែ      អគគៃីាំ អគគៃិាំ 
ស. អគគមិហិ អគគសិមិិំ      អគគសុី អគគសុិ  

សពទដចកតាម អគគិសពទ  
រជាតិ បាណិ្ គណ្ះ ិ មុដ្ះ ិ   កុចឆ ិវតថិ សាលិ វីហិ  
ពាធ ិឱធិ រពាធិ សៃធ ិ   រាសិ រកសិ សាតិ ទីបិ។  

ឥសិ មុៃិ មណិ្ ធៃិ យតិ គិ  ិ វិ កវិ, កបិ អសិ មសិ ៃិធិ វិធិ អហិ កិមិ បតិ  

ហ  ិអ  ិតិមិ កលិ ពលិ ជលធិ គហបតិ, ឧ ុធិត ិវ មតិ ៃិ ុបធ ិអធិបតិ។  

អញ្ជលិ សា ថ ិអតិថិ សមាធិ ឧទធិបបភុតរោ។ (រវៀ  បូ អគគៃិិ) 

បភុតិ (ជារដ្ើម) សាំរៅយក សា មតិ រសដ្ះ ិចកាវតត។ិ 
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ឦកា ៃត 

ទណ្ឌ ីសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. ទណ្ឌ ី       ទណ្ឌ ី ទណ្ឌ ិរន 

អា. ទណ្ឌ ិ       ទណ្ឌ ី ទណ្ឌ ិរន 

ទុ. ទណ្ឌ ិៃាំ ទណ្ឌ ិិំ      ទណ្ឌ ី ទណ្ឌ ិរន 

ត. ទណ្ឌ ិន       ទណ្ឌ ីហិ ទណ្ឌ ីភិ 
ច. ទណ្ឌ ិរន ទណ្ឌ ិសែ      ទណ្ឌ ីៃាំ 
បញ៑. ទណ្ឌ ិន ទណ្ឌ ិមាហ -សាម      ទណ្ឌ ីហិ ទណ្ឌ ីភិ 
ឆ. ទណ្ឌ ិរន ទណ្ឌ ិសែ      ទណ្ឌ ីៃាំ 
ស. ទណ្ឌ ិៃិ ទណ្ឌ ិមហ ិទណ្ឌ ិសមិិំ     ទណ្ឌ ីសុ  

សពទដចកតាម ទណ្ឌ ីសពទ  
ធមម ីសាំឃី ញាណ្ី ហតថ ី   ចកា ីបកខ ីទ្ធំ ី ដ្ះ ី 
ឆតត ីមាលី វមម ីរោគី    ភាគី រភាគី កាមី សាមី។  
ធជី គណី្ សសី កុដ្ះ ី   ជដី្ ោៃី សុេី សិេី  
ទៃត ីមៃតី ក  ីចគី    កុសលី មុសលី ពលី។  
បាបកា  ីសតតោុតី    មាលយកា  ីទីឃជីវី  
ធមមច  ីសីឃោយី    សីហនទី ភូមិសាយី។   
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ឧកា ៃត 

ភិកខុសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. ភិកខ ុ       ភិកខ ូភិកខរវា 

អា. ភិកខ ុ      ភិកខ ូភិកខរវ ភិកខរវា 

ទុ. ភិកខុាំ        ភិកខ ូភិកខរវា 

ត. ភិកខនុ       ភិកខហិូ-ភិ ភិកខហិុ-ភិ 
ច. ភិកខរុន ភិកខសុែ      ភិកខៃូាំ ភិកខៃុាំ 
បញ៑. ភិកខនុ ភិកខមុាហ -សាម       ភិកខហិូ-ភិ ភិកខហិុ-ភិ 
ឆ. ភិកខរុន ភិកខសុែ      ភិកខៃូាំ ភិកខៃុាំ 
ស. ភិកខមុហ ិភិកខសុមិិំ      ភិកខសុូ ភិកខសុុ  

សពទដចកតាម ភិកខសុពទ  

រសតុ រកតុ រាហ ុភាៃុ, បងគ ុឧចឆុ រវឡុ្ មចច,ុ សិៃធុ ពៃធ ុ រៃ  ុ រម ,ុ សតត ុ កា  ុ រហតុ ជៃត ុ  ុ  ុបដុ្                       
ឥចច ទរោ។  

(គ ុសពទ បដៃថម ូប គ ុរន កនុង ប. ៃិង ទុ. ដ្៏រសសដចកដូ្ចភិកខ)ុ។ 

រហតុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. រហតុ       រហតូ រហតរវា រហតុរោ 

អា. រហតុ       រហតូ រហតរវ រហតរវា  
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ទុ. រហតុាំ       រហតូ រហតរវា រហតុរោ 

ត. រហតុន       រហតូហិ-ភិ រហតុហិ-ភិ 
ច. រហតុរន រហតុសែ      រហតូៃាំ រហតុៃាំ 
បញ៑. រហតុន រហតុមាហ  រហតុសាម     រហតូហិ-ភិ រហតុហិ-ភិ 
ឆ. រហតុរន រហតុសែ      រហតូៃាំ រហតុៃាំ 
ស. រហតុមហ ិរហតុសមិិំ      រហតូសុ រហតុសុ 

ជៃតុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ជៃត ុ       ជៃត ូជៃតរវា ជៃតរុន ជៃតរុោ 

អា. ជៃត ុ      ជៃត ូជៃតរវ ជៃតរវា 

ទុ. ជៃតុាំ        ជៃត ូជៃតរវា ជៃតរុន ជៃតរុោ 

ត. ជៃតនុ       ជៃតហិូ-ភ ិជៃតហិុ-ភិ 
ច. ជៃតរុន ជៃតសុែ      ជៃតៃូាំ ជៃតៃុាំ 
បញ៑. ជៃតនុ ជៃតមុាហ -សាម       ជៃតហិូ-ភ ិជៃតហិុ-ភិ 
ឆ. ជៃតរុន ជៃតសុែ      ជៃតៃូាំ ជៃតៃុាំ 
ស. ជៃតមុហ ិជៃតសុមិិំ      ជៃតសុូ ជៃតសុុ 

សតថុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. សតាថ        សតាថ ររា  
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អា. សតថ សតាថ        សតាថ ររា 

ទុ. សតាថ   ំ      សតាថ រ  សតាថ ររា 

ត. សតាថ រា សតថនុ      សតាថ រ ហិ សតាថ រ ភ ិ

ច. សតថ ុសតថរុន សតថសុែ     សតាថ រាៃាំ សតាថ ៃាំ 
បញ៑. សតាថ រា       សតាថ រ ហិ សតាថ រ ភ ិ

ឆ. សតថ ុសតថរុន សតថសុែ     សតាថ រាៃាំ សតាថ ៃាំ 
ស. សតថ  ិ      សតាថ រ សុ 

កតតុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. កតាត        កតាត ររា 

អា. កតត កតាត        កតាត ររា 

ទុ. កតាត   ំ      កតាត រ  កតាត ររា 

ត. កតាត រា       កតាត រ ហិ កតាត រ ភ ិ

ច. កតត ុកតតរុន កតតសុែ      កតាត រាៃាំ កតាត ៃាំ  
កតតៃូាំ កតតៃុាំ 

បញ៑. កតាត រា       កតាត រ ហិ កតាត រ ភ ិ

ឆ. កតត ុកតតរុន កតតសុែ      កតាត រាៃាំ កតាត ៃាំ  
កតតៃូាំ កតតៃុាំ 

ស. កតត  ិ      កតាត រ សុ កតតសុូ កតតសុុ   
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សពទដចកតាម កតតុសពទ  
ភតត ុវតតុ រៃតុ រសាតុ    ញាតុ រជតុ រឆតត ុរភតត ុ 
ទ្ធតុ ធាតុ ៃតតុ រពាទធ ុ   វិញ្ញា របតុ អាទរោបិ។  

សកមនធ តុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. សកមនធ តា       សកមនធ តាររា 

អា. សកមនធ ត សកមនធ តា     សកមនធ តាររា 

ទុ. សកមនធ តា  ំ     សកមនធ តារ -ររា 

ត. សកមនធ តារា      សកមនធ តារ ហិ-ភិ 
ច. សកមនធ តុ       សកមនធ តារាៃាំ  

សកមនធ តាៃាំ-តូៃាំ-តុៃាំ 
បញ៑. សកមនធ តារា      សកមនធ តារ ហិ-ភិ 
ឆ. សកមនធ តុ       សកមនធ តារាៃាំ  

សកមនធ តាៃាំ-តូៃាំ-តុៃាំ 
ស. សកមនធ ត  ិ     សកមនធ តារ សុ  

សកមនធ តសុូ-តុសុ  
មហាមនធ ត ុដចកតាម សកមនធ តុ។ 
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បតិុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. បិតា       បិតររា 

អា. បិត បិតា       បិតររា 

ទុ. បិត  ំ      បិតរ  បិតររា 

ត. បិតរា បិតុន      បិតរ ហិ-ភ ិបិតូហិ-ភ ិបិតុហិ-ភិ 
ច. បិតុ បិតុរន បិតុសែ      បិតរាៃាំ បិតាៃាំ បិតូៃាំ បិតុៃាំ 
បញ៑. បិតរា       បិតរ ហិ-ភ ិបិតូហិ-ភ ិបិតុហិ-ភិ 
ឆ. បិតុ បិតុរន បិតុសែ      បិតរាៃាំ បិតាៃាំ បិតូៃាំ បិតុៃាំ 
ស. បិត  ិ      បិតរ សុ បិតូសុ បិតុសុ  
ភាត ុដចកតាម បិតុ។  

ឩកា ៃត 

អភភិូសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. អភភិូ       អភភិូ អភភិុរវា 

អា. អភភិុ       អភភិូ អភភិុរវា 

ទុ. អភភិុាំ       អភភិូ អភភិុរវា 

ត. អភភិុន       អភភិូហិ អភិភូភិ 
ច. អភភិុរន អភិភុសែ      អភភិូៃាំ 
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បញ៑. អភិភនុ អភិភុមាហ -សាម      អភភិូហិ អភិភូភិ 
ឆ. អភភិុរន អភិភុសែ      អភភិូៃាំ 
ស. អភភិុមហ ិអភិភុសមិិំ      អភភិូសុ  

សយមភ,ូ រវសែភ ូៃិងបរាភភិ ូដចកតាម អភិភ។ូ  

សហភូសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. សហភូ       សហភូ សហភុរវា សហភុរន 

អា. សហភុ       សហភូ សហភុរវា សហភុរន 

ទុ. សហភុាំ       សហភូ សហភុរវា សហភុរន 

ត. សហភុន       សហភូហិ សហភភូិ 
ច. សហភុរន សហភុសែ     សហភូៃាំ 
បញ៑. សហភុន សហភុមាហ -សាម      សហភូហិ សហភភូិ 
ឆ. សហភុរន សហភុសែ     សហភូៃាំ 
ស. សហភុមហ ិសហភុសមិិំ      សហភូសុ 

សពពញ្ាូសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. សពពញ្ា ូ      សពពញ្ាូ សពពញ្ារុន 

អា. សពពញ្ាុ       សពពញ្ាូ សពពញ្ារុន 

ទុ. សពពញ្ាុាំ       សពពញ្ាូ សពពញ្ារុន 
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ត. សពពញ្ានុ       សពពញ្ាហិូ សពពញ្ាភូិ 
ច. សពពញ្ារុន សពពញ្ាសុែ     សពពញ្ាៃូាំ 
បញ៑. សពពញ្ានុ សពពញ្ាមុាហ   
        សពពញ្ាសុាម        សពពញ្ាហិូ សពពញ្ាភូិ 
ឆ. សពពញ្ារុន សពពញ្ាសុែ     សពពញ្ាៃូាំ 
ស. សពពញ្ាមុហិ សពពញ្ាសុមិិំ      សពពញ្ាសុូ  

សពទដចកតាម សពពញ្ាូសពទ  

មគគញ្ាូ,ធមមញ្ា,ូអតថញ្ាូ,កាលញ្ា,ូ តតញ្ា,ូមតតញ្ាូ, កតញ្ាូ, តថញ្ា,ូ វិញ្ា,ូ វិទូ, រវទគូ, បា គូ។ 

ឱកា ៃត 

រោសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. រោ        ោរវា គរវា 

អា. រោ       ោរវា គរវា 

ទុ. ោវុ ំោវំ គវំ      ោរវា គរវា 

ត. ោរវៃ គរវៃ      រោហិ រោភ ិ

ច. ោវសែ គវសែ      គវំ គុៃនាំ រោៃាំ 
បញ៑. ោវា ោវមាហ -សាម   

      គវា គវមាហ -សាម       រោហិ រោភ ិ

ឆ. ោវសែ គវសែ      គវំ គុៃនាំ រោៃាំ  
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ស. ោរវ ោវមហ-ិសមិិំ  
     គរវ គវមហិ-សមិិំ      ោរវសុ គរវសុ រោសុ  

(រោណ្សពទ ជា បុាំ. មិៃមាៃ បូ រោណា កនុង អា. ឯក. ដ្៏រសសដចកដូ្ច បុ ិសសពទ)។ 

សងគហោថា 

បុ ិរសា គុណ្វា រាជា    សាគគ ិទណ្ឌ ី ច ភិកខ ុច  
សតាថ ភិភូ ច សពពញ្ាូ    រោតិ បុលលិងគសងគរហោ។ 
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ឥតថលិងិគ 

អាកា ៃត 

កញ្ញា សទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. កញ្ញា        កញ្ញា  កញ្ញា រោ 

អា. ករញ្ា       កញ្ញា  កញ្ញា រោ 

ទុ. កញ្ាាំ       កញ្ញា  កញ្ញា រោ 

ត. កញ្ញា យ       កញ្ញា ហិ កញ្ញា ភ ិ

ច. កញ្ញា យ       កញ្ញា ៃាំ 
បញ៑. កញ្ញា យ       កញ្ញា ហិ កញ្ញា ភ ិ

ឆ. កញ្ញា យ       កញ្ញា ៃាំ 
ស. កញ្ញា យ កញ្ញា យាំ      កញ្ញា សុ  

សពទដចកតាម កញ្ញា សពទ  
សទ្ធធ  រមធា បញ្ញា  វិជាជ     ចិនត  មនត  វីណា តណាហ   
ឥចឆ  មុចឆ  ឯជា មាោ    រមតាត  មតាត  សិកាខ  ភិកាខ ។  
ជងា គីវា ជិវាហ  វាច    ឆាោ អាសា គងាគ  នវា  
ោថា រសន រលោ សាលា   មាលា រវលា បូជា េិឌ្ឌឌ ។  
បិបាសា រវទន សញ្ញា     រចតន តសិន បជា  
រទវតា វដ្ដកា រោធា    ពលាកា ប ិសា សភា។  
ឩកា រសផ្កលិកា លងាា     សលាកា វាលិកា សិោ  
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វិសាោ វិសិោ សាោ    វច វញ្ោ ជោ ឃោ។  
រជោះ  រសាណាឌ  វិតណាឌ  ច   ក ណុា វៃិតា លតា  
កថា ៃិទ្ធទ  សុធា រាធា    វាសន សិិំសបា បបា។  
បភា សីមា េមា ជាោ    េតតោិ សកខរា សុរា  
រទ្ធលា តុលា សិលា លីលា   លារលលា រមេលា កលា។  
វឡ្វាលមពសុា មូសា    មញ្ជសូា សុលសា ទិសា  
នសា ជុណាហ  គុហា ឦហា   លសិកា វសុធាទរោ។  

អមាម សទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អមាម        អមាម  អមាម រោ  

អា. អមម អមាម        អមាម  អមាម រោ 

ទុ. អមមាំ        អមាម  អមាម រោ 

ត. អមាម យ       អមាម ហិ អមាម ភ ិ

ច. អមាម យ       អមាម ៃាំ 
បញ៑. អមាម យ       អមាម ហិ អមាម ភ ិ

ឆ. អមាម យ       អមាម ៃាំ 
ស. អមាម យ អមាម យាំ      អមាម សុ 
អនន ៃិងអមាព  ដចកតាម អមាម ។ 
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ឥកា ៃត 

 តតិសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប.  តត ិ        តត ី តតរិោ  រតា  

អា.  តត ិ        តត ី តតរិោ 

ទុ.  តតិិំ         តត ី តតរិោ 

ត.  តតោិ        តតហិី-ភ ិ តតហិិ-ភ ិ

ច.  តតោិ        តតៃីាំ  តតៃិាំ 
បញ៑.  តតោិ  តា       តតហិី-ភ ិ តតហិិ-ភ ិ

ឆ.  តតោិ        តតៃីាំ  តតៃិាំ 
ស.  តយាំ  តតយិាំ  តា  តតិិំ  
      រតាត   តតោិ        តតសុី  តតសុិ  

សពទដចកតាម  តតិសពទ  
បតត ិយុតត ិវុតត ិកិតត ិ   មុតតិ តិតតិ េៃត ិកៃត ិ 
សៃត ិតៃត ិសិទធិ សុទធ ិ   ឥទធ ិវុទធ ិពុទធ ិរពាធិ។  
ភូមិ ជាតិ បីតិ សូតិ    ៃៃទ ិសៃធិ សាណិ្ រកាដ្ ិ 
ទិដ្ះ ិវុឌ្ឍ ិតុដ្ះ ិយដ្ះ ិ   បាឡិ្ អាឡិ្ នឡិ្ រកឡ្ិ។  

សតិ មតិ គតិ ចុតិ, ធិត ិយុវតិ វិកតិ,  តិ  ុច ិ សមិ អសៃិ, វសៃិ ឱសធិ អងគុលិ ធូល,ិ ទុៃទភុិ រទ្ធណិ្ 
អដ្វិ ឆវិ អាទីៃិ ឥកា ៃតនមាៃិ។  

(រវៀ  បូ  រតា កនុងបំមា,  តា កនុងបញ្ចមី ៃិង តា  តយាំ  តតិិំ  រតាត  កនុងសតតមី ដ្៏រសសដចកតាម  តត)ិ។ 
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បតតិសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. បតត ិ       បតត ីបតតរិោ 

អា. បតត ិ      បតត ីបតតរិោ 

ទុ. បតតិិំ        បតត ីបតតរិោ  

ត. បតតោិ       បតតហិី-ភិ បតតហិិ-ភ ិ

ច. បតតោិ       បតតៃីាំ បតតៃិាំ 
បញ៑. បតតោិ       បតតហិី-ភិ បតតហិិ-ភ ិ

ឆ. បតតោិ       បតតៃីាំ បតតៃិាំ 
ស. បតតយិាំ បតតោិ      បតតសុី បតតសុិ  

ឦកា ៃត 

ឥតថីសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. ឥតថ ី       ឥតថ ីឥតថរិោ 

អា. ឥតថិ       ឥតថ ីឥតថរិោ  

ទុ. ឥតថយិាំ ឥតថិិំ       ឥតថ ីឥតថរិោ 

ត. ឥតថោិ       ឥតថហិី ឥតថភីិ 
ច. ឥតថោិ       ឥតថៃីាំ 
បញ៑. ឥតថោិ       ឥតថហិី ឥតថភីិ 
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ឆ. ឥតថោិ       ឥតថៃីាំ 
ស. ឥតថយិាំ ឥតថោិ      ឥតថសុី  

សពទដចកតាម ឥតថីសពទ  
មហី រវត ណី្ វាបី    បាដ្ល ីកទលី ឃដី្  
ន  ីកុមា  ីត ណីុ្    វា ុណី្ ប្ពាហមណី្ សេី។  
គៃធពព ីកិៃន ី នគី    រទវី យកខ ីអជី មិគី  
វាៃ  ីសូក ី សីហី    ហាំសី កាកី ច កុកាដីុ្។  

មាៃវី,នវិកី,រវៃរតយយ,ីរោតមី,គុណ្វតី,កុលវតី,សីលវតី,យសវតី, ូបវតី,សតិមតី,រោមតី,     
មហតី,រភាតី,ភិកខៃីុ,គហបតាៃី,រាជិៃី,ទណ្ឌ ិៃី,ហតថៃីិ,រមធាវិៃី,តបសែិៃី,បិយភាណិ្ៃី,ភយទសាវិៃី,  
ភុតាត វិៃី, ធមមច ៃីិ, ប ចិតតវិទុៃី, យកខៃីិ, សីហិៃី។  

ៃទីសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ៃទី        ៃទី ៃរជាជ  ៃទិរោ 

អា. ៃទិ       ៃទី ៃរជាជ  ៃទិរោ 

ទុ. ៃទិយាំ ៃទិិំ       ៃទី ៃរជាជ  ៃទិរោ 

ត. ៃជាជ  ៃទិោ      ៃទីហិ ៃទីភិ 
ច. ៃជាជ  ៃទិោ      ៃទីៃាំ 
បញ៑. ៃជាជ  ៃទិោ      ៃទីហិ ៃទីភិ 
ឆ. ៃជាជ  ៃទិោ      ៃទីៃាំ 
ស. ៃជជាំ ៃទិយាំ       ៃទិោ ៃទីសុ  
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បថុវសីទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. បុថវី       បុថវី បុថវិរោ 

អា. បុថវិ       បុថវី បុថវិរោ 

ទុ. បុថវិយាំ បុថវិិំ      បុថវី បុថវិរោ 

ត. បុថវិោ       បុថវីហិ បុថវីភិ 
ច. បុថពា បុថវិោ      បុថវីៃាំ  
បញ៑. បុថពា បុថវិោ      បុថវីហិ បុថវីភិ 
ឆ. បុថពា បុថវិោ      បុថវីៃាំ 
ស. បុថពយាំ បុថវិយាំ បុថវិោ     បុថវីសុ  

ោវសីទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. ោវី       ោវី ោវិរោ 

អា. ោវិ       ោវី ោវិរោ 

ទុ. ោវិយាំ ោវិិំ      ោវី ោវិរោ 

ត. ោវិោ       ោវីហិ ោវីភិ 
ច. ោវិោ       ោវីៃាំ 
បញ៑. ោវិោ       ោវីហិ ោវីភិ 
ឆ. ោវិោ       ោវីៃាំ 
ស. ោវិយាំ ោវិោ      ោវីសុ  
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របាកខ ណ្ីសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. របាកខ ណី្       របាកខ ណី្ របាកខ រញ្ញា  របាកខ ណ្ិរោ  

អា. របាកខ ណិ្       របាកខ ណី្ របាកខ រញ្ញា  របាកខ ណ្ិរោ  

ទុ. របាកខ ណិ្យាំ របាកខ ណ្ិិំ     របាកខ ណី្ របាកខ រញ្ញា  របាកខ ណ្ិរោ 

ត. របាកខ ញ្ញា  របាកខ ណិ្ោ     របាកខ ណី្ហិ របាកខ ណី្ភ ិ

ច. របាកខ ញ្ញា  របាកខ ណិ្ោ     របាកខ ណី្ៃាំ 
បញ៑. របាកខ ញ្ញា  របាកខ ណិ្ោ     របាកខ ណី្ហិ របាកខ ណី្ភ ិ

ឆ. របាកខ ញ្ញា  របាកខ ណិ្ោ     របាកខ ណី្ៃាំ 
ស. របាកខ ញ្ាាំ របាកខ ណិ្យាំ របាកខ ណ្ិោ    របាកខ ណ្ីស ុ 

ឧកា ៃត 

ោគុសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. ោគុ       ោគូ ោគុរោ 

អា. ោគុ       ោគូ ោគុរោ 

ទុ. ោគុាំ       ោគូ ោគុរោ 

ត. ោគុោ       ោគូហិ-ភ ិោគុហិ-ភិ 
ច. ោគុោ       ោគូៃាំ ោគុៃាំ 
បញ៑. ោគុោ       ោគូហិ-ភ ិោគុហិ-ភិ 
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ឆ. ោគុោ       ោគូៃាំ ោគុៃាំ 
ស. ោគុយាំ ោគុោ      ោគូសុ ោគុសុ  

សពទដចកតាម ោគុសពទ  
ោគុ ធាតុ កាសុ រធៃុ    ទទទុ កណ្ឌុ  ករ ណុ្ ច  

 ជជ ុសសែុ បិយងគឡូូ្-    តយុកា ៃតិតថកិា តថា។  

មាតុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. មាតា       មាតររា 

អា. មាត មាតា       មាតររា 

ទុ. មាត  ំ      មាតរ  មាតររា 

ត. មាតរា មាតុោ មតា     មាតរ ហិ-ភិ មាតូហិ-ភ ិមាតុហ-ិភ ិ 

ច. មាតុ មាតុសែ មាតុោ     មាតរាៃាំ មាតាៃាំ មាតូៃាំ មាតុៃាំ  
បញ៑. មាតរា មាតុោ      មាតរ ហិ-ភិ មាតូហិ-ភ ិមាតុហ-ិភ ិ

ឆ. មាតុ មាតុសែ មាតុោ     មាតរាៃាំ មាតាៃាំ មាតូៃាំ មាតុៃាំ 
ស. មាត  ិ      មាតរ សុ មាតូសុ មាតុសុ 
ធតីៃុិងទហុិត ុដចកតាម មាតុ។  
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ឩកា ៃត 

ជមពូសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. ជមព ូ       ជមព ូជមពរុោ 

អា. ជមពុ       ជមព ូជមពរុោ 

ទុ. ជមពុាំ        ជមព ូជមពរុោ 

ត. ជមពោុ       ជមពហិូ ជមពភូិ 
ច. ជមពោុ       ជមពៃូាំ 
បញ៑. ជមពោុ       ជមពហិូ ជមពភូិ 
ឆ. ជមពោុ       ជមពៃូាំ 
ស. ជមពយុាំ ជមពោុ      ជមពសុូ  

សពទដចកតាម ជមពូសពទ  
វធូ ជមពូ ចមូ កចឆ ូ   ស ភូ ស ពូ សុពូ  
វាមូ  ូនគនសុ  ូ   សុតៃូកា អៃតកា។  

ឱកា ៃត 
រោសពទ ឥតថិ. ដចកតាម រោសពទ បុាំ.។ 

សងគហោថា 

កញ្ញា   តត ិៃទី ឥតថី    មាតុលាៃី ច ភិកខៃីុ  
ទណ្ឌ ិៃី ោគុ មាតា ច    ជមព ូរោតិតថិសងគរហោ។  
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ៃបុាំសកលិងគ 
អកា ៃត 

ចតិតសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. ចិតតាំ        ចិតាត  ចិតាត ៃិ 

អា. ចិតត       ចិតាត  ចិតាត ៃិ 

ទុ. ចិតតាំ        ចិរតត ចិតាត ៃិ 

ត. ចិរតតៃ       ចិរតតហិ ចិរតតភ ិ

ច. ចិតតសែ       ចិតាត ៃាំ 
បញ៑. ចិតាត  ចិតតមាហ  ចិតតសាម      ចិរតតហិ ចិរតតភ ិ

ឆ. ចិតតសែ       ចិតាត ៃាំ 
ស. ចិរតត ចិតតមហ ិចិតតសមិិំ      ចិរតតសុ  

សពទដចកតាម ចតិតសពទ  
បុញ្ា បាប ផ្សល  បូ សាធៃាំ   រសាត ោៃ សុេ ទុកខ កា ណ្ាំ  
ទ្ធៃ សីល ធៃ ឈាៃ រលាចៃាំ   មូល កូល ពល ជាល មងគលាំ។  
ៃឡិ្ៃ លិងគ មុេងគ ជលមពជុាំ   បុលិៃ ធញ្ា ហិ ញ្ា បទ្ធមតាំ  
បទុម បណ្ណ សុសាៃ វនយុធាំ   ហទយ ចីវ  វតថ កុលិស្តៃទយិាំ។  

ៃយៃ វទៃ ោរនទ្ធៃ រសាបាៃ បាៃាំ  
ភវៃ ភុវៃ រលាហាលាត តុណ្ឌ ណ្ឌ  បីំាំ  
ក ណ្ ម ណ្ ញាណា មមណា ញ្ា តាណ្ាំ  
ច ណ្ ៃគ  តី ចឆតត ឆិរទ្ធទ ទកាៃិ។  
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កមមសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. កមមាំ        កមាម  កមាម ៃិ 

អា. កមម       កមាម  កមាម ៃិ 

ទុ. កមមាំ        ករមម កមាម ៃិ 

ត. កមមនុ កមមន ករមមៃ      ករមមហិ ករមមភ ិ

ច. កមមរុន កមមសែ      កមាម ៃាំ 
បញ៑. កមមនុ កមាម  កមមមាហ -សាម      ករមមហិ ករមមភ ិ

ឆ. កមមរុន កមមសែ      កមាម ៃាំ 
ស. កមមៃិ ករមម កមមមហិ-សមិិំ     ករមមសុ 

ថាមសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ថាមាំ       ថាមា ថាមាៃិ 

អា. ថាម       ថាមា ថាមាៃិ 

ទុ. ថាមាំ       ថារម ថាមាៃិ 

ត. ថាមុន ថារមៃ ថាមសា     ថារមហិ ថារមភ ិ

ច. ថាមុរន ថាមសែ ថាមរសា     ថាមាៃាំ 
បញ៑. ថាមុន ថាមា ថាមមាហ -សាម      ថារមហិ ថារមភ ិ

ឆ. ថាមុរន ថាមសែ ថាមរសា     ថាមាៃាំ 
ស. ថាមសិ ថារម ថាមមហិ-សមិិំ     ថារមសុ 
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អទធសទទបទមាលា (បុាំ.)  
ឯក.        ពហុ. 

ប. អទ្ធធ        អទ្ធធ  អទ្ធធ រន 

អា. អទធ       អទ្ធធ  អទ្ធធ រន 

ទុ. អទ្ធធ ៃាំ       អទ្ធធ រៃ អទ្ធធ រន 

ត. អទធុន       អទ្ធធ រៃហិ អទ្ធធ រៃភ ិ

ច. អទធុរន       អទ្ធធ ៃាំ 
បញ៑. អទធុន       អទ្ធធ រៃហិ អទ្ធធ រៃភ ិ

ឆ. អទធុរន       អទ្ធធ ៃាំ 
ស. អទធៃិ អទ្ធធ រៃ      អទ្ធធ រៃសុ 

គណុ្វៃតុសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. គុណ្វ ំ      គុណ្វៃត ិគុណ្វនត -តាៃិ 

អា. គុណ្វំ គុណ្វ គុណ្វា     គុណ្វៃត ិគុណ្វនត -តាៃិ 

ទុ. គុណ្វៃតាំ       គុណ្វៃត ិគុណ្វរៃត-តាៃិ 

ត. គុណ្វតា គុណ្វរៃតៃ     គុណ្វរៃតហិ គុណ្វរៃតភិ 
ច. គុណ្វរតា គុណ្វៃតសែ     គុណ្វតាំ គុណ្វនត ៃាំ  
បញ៑. គុណ្វតា គុណ្វនត   
      គុណ្វៃតមាហ  គុណ្វៃតសាម     គុណ្វរៃតហិ គុណ្វរៃតភិ  
ឆ. គុណ្វរតា គុណ្វៃតសែ     គុណ្វតាំ គុណ្វនត ៃាំ  
ស. គុណ្វតិ គុណ្វរៃត គុណ្វៃតមហ ិគុណ្វៃតសមិិំ   គុណ្វរៃតសុ 
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គចឆៃតសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. គចឆាំ គចឆៃតាំ       គចឆនត  គចឆនត ៃិ 

អា. គចឆាំ គចឆ គចឆ       គចឆនត  គចឆនត ៃិ 

ទុ. គចឆៃតាំ       គចឆរៃត គចឆនត ៃិ 

ត. គចឆតា គចឆរៃតៃ      គចឆរៃតហិ គចឆរៃតភិ 
ច. គចឆរតា គចឆៃតសែ      គចឆតាំ គចឆនត ៃាំ  
បញ៑. គចឆតា គចឆនត  គចឆៃតមាហ  គចឆៃតសាម     គចឆរៃតហ ិគចឆរៃតភ ិ 

ឆ. គចឆរតា គចឆៃតសែ      គចឆតាំ គចឆនត ៃាំ 
ស. គចឆតិ គចឆរៃត គចឆៃតមហ ិគចឆៃតសមិិំ    គចឆរៃតសុ  

 

អាកា ៃត 

អសែទ្ធធ សទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. អសែទធាំ       អសែទ្ធធ  អសែទ្ធធ ៃិ 

អា. អសែទធ       អសែទ្ធធ  អសែទ្ធធ ៃិ 

ទុ. អសែទធាំ       អសែរទធ អសែទ្ធធ ៃិ 

ត. អសែរទធៃ       អសែរទធហិ អសែរទធភិ 
ច. អសែទធសែ       អសែទ្ធធ ៃាំ 
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បញ៑. អសែទ្ធធ  អសែទធមាហ -សាម      អសែរទធហិ អសែរទធភិ 
ឆ. អសែទធសែ       អសែទ្ធធ ៃាំ 
ស. អសែរទធ អសែទធមហិ-សមិិំ     អសែរទធសុ 

មុេនសិកាសទទបទមាលា  

ឯក. 

ប. មុេនសិកាំ 
អា. មុេនសិក 

ទុ. មុេនសិកាំ 
ត. មុេនសិរកៃ 

ច. មុេនសិកសែ 
បញ៑. មុេនសិកា មុេនសិកមាហ -សាម  

ឆ. មុេនសិកសែ 
ស. មុេនសិរក មុេនសិកមហ-ិសមិិំ  

ឥកា ៃត 

អដ្ះិសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អដ្ះ ិ       អដ្ះ ីអដ្ះៃិី 

អា. អដ្ះិ       អដ្ះ ីអដ្ះៃិី 

ទុ. អដ្ះិិំ        អដ្ះ ីអដ្ះៃិី 



បទមាលា (ភួងមាល័យនៃបទ) 
 

36 

 

ត. អដ្ះនិ       អដ្ះហិី-ភ ិអដ្ះហិិ-ភិ 
ច. អដ្ះរិន អដ្ះសិែ      អដ្ះៃីាំ អដ្ះៃិាំ 
បញ៑. អដ្ះនិ អដ្ះមិាហ  អដ្ះសិាម      អដ្ះហិី-ភ ិអដ្ះហិិ-ភិ 
ឆ. អដ្ះរិន អដ្ះសិែ      អដ្ះៃីាំ អដ្ះៃិាំ 
ស. អដ្ះមិហិ អដ្ះសិមិិំ      អដ្ះសុី អដ្ះសុិ  

សពទដចកតាម អដ្ះសិពទ  
អដ្ះ ិសតថ ិទធកខចឆ ិវា  ិសបបិ ៃបុាំសកា។ 

ឦកា ៃត 

សុេកា ីសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. សុេកា  ិ      សុេកា  ីសុេកា ីៃិ 

អា. សុេកា  ិ      សុេកា  ីសុេកា ីៃិ 

ទុ. សុេកា ិៃាំ សុេកា ិិំ      សុេកា  ីសុេកា ីៃិ 

ត. សុេកា ិន       សុេកា ីហិ សុេកា ភី ិ

ច. សុេកា រិន សុេកា ិសែ     សុេកា ីៃាំ 
បញ៑. សុេកា ិន សុេកា មិាហ -សាម     សុេកា ីហិ សុេកា ភី ិ

ឆ. សុេកា រិន សុេកា ិសែ     សុេកា ីៃាំ 
ស. សុេកា ៃិិ សុេកា ិមហិ-សមិិំ     សុេកា ីសុ  
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សពទដចកតាម សុេកា ីសពទ  

សីឃោយី, ប្ពហមច ,ី សចចវាទី, បាបកា ,ី ធមមច ។ី 

ឧកា ៃត 

អាយុសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. អាយុ       អាយូ អាយូៃិ 

អា. អាយុ       អាយូ អាយូៃិ 

ទុ. អាយុាំ       អាយូ អាយូៃិ 

ត. អាយុន អាយុសា      អាយូហិ-ភិ អាយុហិ-ភិ 
ច. អាយុរន អាយុសែ      អាយូៃាំ អាយុៃាំ 
បញ៑. អាយុន អាយុមាហ  អាយុសាម      អាយូហិ-ភិ អាយុហិ-ភិ 
ឆ. អាយុរន អាយុសែ      អាយូៃាំ អាយុៃាំ 
ស. អាយុមហ ិអាយុសមិិំ      អាយូសុ អាយុសុ  

សពទដចកតាម អាយុសពទ  
អាយុ ចកខ ុវសុ ទ្ធ  ុ   មធវមព ុតិបុ ហិងគ ុច  
សិគគ ុមតថ ុវតថ ុជតុ    សាលវសែុ ផ្សលុ ពិៃទ ុច។ 
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ឩកា ៃត 

រោប្តភូសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. រោប្តភ ុ      រោប្តភ ូរោប្តភៃិូ 

អា. រោប្តភ ុ      រោប្តភ ូរោប្តភៃិូ 

ទុ. រោប្តភុាំ       រោប្តភ ូរោប្តភៃិូ  

ត. រោប្តភុន       រោប្តភូហិ រោប្តភូភ ិ

ច. រោប្តភុរន រោប្តភុសែ     រោប្តភូៃាំ 
បញ៑. រោប្តភុន រោប្តភមុាហ -សាម     រោប្តភូហិ រោប្តភូភ ិ

ឆ. រោប្តភុរន រោប្តភុសែ     រោប្តភូៃាំ 
ស. រោប្តភុមហ ិរោប្តភុសមិិំ     រោប្តភូសុ 

អភភិ,ូ សយមភ,ូ ធមមញ្ាជូារដ្ើម ដចកតាម រោប្តភូ។  

ឱកា ៃត 

ចតិតរោសទទបទមាលា 

ឯក.        ពហុ. 

ប. ចិតតគុ       ចិតតគូ ចិតតគូៃិ 

អា. ចិតតគុ       ចិតតគូ ចិតតគូៃិ 

ទុ. ចិតតគុាំ       ចិតតគូ ចិតតគូៃិ 

ត. ចិតតគុន       ចិតតគូហិ-ភ ិចិតតគុហិ-ភិ 
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ច. ចិតតគុរន ចិតតគុសែ      ចិតតគូៃាំ ចិតតគុៃាំ 
បញ៑. ចិតតគុន ចិតតគុមាហ -សាម      ចិតតគូហិ-ភ ិចិតតគុហិ-ភិ 
ឆ. ចិតតគុរន ចិតតគុសែ      ចិតតគូៃាំ ចិតតគុៃាំ 
ស. ចិតតគុមហិ ចិតតគុសមិិំ      ចិតតគូសុ ចិតតគុសុ 

សងគហោថា 

ចិតតាំ កមមញ្ច អសែទធ-    មថដ្ះ ិសុេកា  ិច  
អាយុ រោប្តភ ុធមមញ្ា ុ   ចិតតគូតិ ៃបុាំសរក។  
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សពពនម 

សពពសទទបទមាលា បុាំ. 

ឯក.        ពហុ. 

ប. សរពាព        សរពព 
អា. សពព សពាព        សរពព 
ទុ. សពពាំ       សរពព 
ត. សរពពៃ       សរពពហិ សរពពភិ 
ច. សពពសែ       សរពពសាំ សរពពសាៃាំ 
បញ៑. សពពមាហ  សពពសាម       សរពពហិ សរពពភិ 
ឆ. សពពសែ       សរពពសាំ សរពពសាៃាំ 
ស. សពពមហ ិសពពសមិិំ      សរពពសុ 

សពាព សទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. សពាព        សពាព  សពាព រោ 

អា. សរពព       សពាព  សពាព រោ 

ទុ. សពពាំ       សពាព  សពាព រោ 

ត. សពាព យ       សពាព ហិ សពាព ភិ 
ច. សពពសា សពាព យ     សពាព សាំ សពាព សាៃាំ 
បញ៑. សពាព យ       សពាព ហិ សពាព ភិ  
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ឆ. សពពសា សពាព យ      សពាព សាំ សពាព សាៃាំ 
ស. សពពសែាំ សពាព យាំ      សពាព សុ 

សពពសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. សពពាំ       សពាព ៃិ 

អា. សពព       សពាព ៃិ 

ទុ. សពពាំ       សពាព ៃិ 

ត. សរពពៃ       សរពពហិ សរពពភិ 
ច. សពពសែ       សរពពសាំ សរពពសាៃាំ 
បញ៑. សពពមាហ  សពពសាម       សរពពហិ សរពពភិ 
ឆ. សពពសែ       សរពពសាំ សរពពសាៃាំ 
ស. សពពមហ ិសពពសមិិំ      សរពពសុ  

សពទដដ្លដចកតាម សពពសពទ ទ្ធាំង ៣ លិងគ 

កត , កតម, ឧភយ, ឥត , អញ្ា, អញ្ាត , អញ្ាតម។ 

កត កតមសទទបទមាលា បុាំ.  

ពហុ. 

ប. កត កតរម កត កតមា 

អា. កត កតរម កត កតមា  



បទមាលា (ភួងមាល័យនៃបទ) 
 

42 

 

ទុ. កត កតរម 

ត. កត កតរមហិ កត កតរមភិ 
ច. កត កតមាៃាំ 
បញ៑. កត កតរមហិ កត កតរមភិ 
ឆ. កត កតមាៃាំ 
ស. កត កតរមសុ 

កត កតមាសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ពហុ.  

ប. កត កតមា កត កតមារោ 

អា. កត កតមា កត កតមារោ 

ទុ. កត កតមា កត កតមារោ 

ត. កត កតមាហិ កត កតមាភិ 
ច. កត កតមាៃាំ 
បញ៑. កត កតមាហិ កត កតមាភិ 
ឆ. កត កតមាៃាំ 
ស. កត កតមាសុ  

កត កតមសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ពហុ. 

ប. កត កតមាៃិ 
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អា. កត កតមាៃិ 

ទុ. កត កតមាៃិ 

ត. កត កតរមហិ កត កតរមភិ 
ច. កត កតមាៃាំ 
បញ៑. កត កតរមហិ កត កតរមភិ 
ឆ. កត កតមាៃាំ 
ស. កត កតរមសុ 

បពុពសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. បុរពាព        បុរពព បុពាព  
អា. បុពព       បុរពព បុពាព  
ទុ. បុពពាំ        បុរពព  
ត. បុរពពៃ       បុរពពហិ បុរពពភ ិ

ច. បុពពសែ       បុរពពសាំ បុរពពសាៃាំ 
បញ៑. បុពាព  បុពពមាហ -សាម       បុរពពហិ បុរពពភ ិ

ឆ. បុពពសែ       បុរពពសាំ បុរពពសាៃាំ 
ស. បុរពព បុពពមហ ិបុពពសមិិំ      បុរពពសុ  
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បពុាព សទទបទមាលា ឥតថិ.  
ឯក.        ពហុ. 

ប. បុពាព        បុពាព  បុពាព រោ 

អា. បុរពព       បុពាព  បុពាព រោ 

ទុ. បុពពាំ        បុពាព  បុពាព រោ 

ត. បុពាព យ       បុពាព ហិ បុពាព ភ ិ

ច. បុពពសា បុពាព យ      បុពាព សាំ បុពាព សាៃាំ 
បញ៑. បុពាព យ       បុពាព ហិ បុពាព ភ ិ

ឆ. បុពពសា បុពាព យ      បុពាព សាំ បុពាព សាៃាំ 
ស. បុពពសែាំ បុពាព យាំ      បុពាព សុ 

បពុពសទទបទមាលា ៃបុាំ.  
ឯក.        ពហុ. 

ប. បុពពាំ        បុពាព ៃិ 

អា. បុពព       បុពាព ៃិ 

ទុ. បុពពាំ        បុពាព ៃិ 

ត. បុរពពៃ       បុរពពហិ បុរពពភ ិ

ច. បុពពសែ       បុរពពសាំ បុរពពសាៃាំ 
បញ៑. បុពាព  បុពពមាហ -សាម       បុរពពហិ បុរពពភ ិ

ឆ. បុពពសែ       បុរពពសាំ បុរពពសាៃាំ 
ស. បុរពព បុពពមហ ិបុពពសមិិំ      បុរពពសុ  
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សពទដចកតាម បពុពសពទ ទ្ធាំង ៣ លិងគ 
ប , អប , ទកខណិ្, ឧតត , អធ ។ 

បពុាព ប សទទបទមាលា បុាំ.  
ពហុ. 

ប. បុពាព បរ  បុពាព បរា 

អា. បុពាព បរ  បុពាព បរា 

ទុ. បុពាព បរ   
ត. បុពាព បរ ហិ បុពាព បរ ភ ិ

ច. បុពាព បរាៃាំ 
បញ៑. បុពាព បរ ហិ បុពាព បរ ភិ 
ឆ. បុពាព បរាៃាំ 
ស. បុពាព បរ សុ 

បពុាព បរាសទទបទមាលា ឥតថិ.  
ពហុ. 

ប. បុពាព បរា បុពាព បរារោ 

អា. បុពាព បរា បុពាព បរារោ 

ទុ. បុពាព បរា បុពាព បរារោ 

ត. បុពាព បរាហ ិបុពាព បរាភ ិ

ច. បុពាព បរាៃាំ  



បទមាលា (ភួងមាល័យនៃបទ) 
 

46 

 

បញ៑. បុពាព បរាហ ិបុពាព បរាភិ 
ឆ. បុពាព បរាៃាំ 
ស. បុពាព បរាសុ 

បពុាព ប សទទបទមាលា ៃបុាំ.  
ពហុ. 

ប. បុពាព បរាៃិ 

អា. បុពាព បរាៃិ 

ទុ. បុពាព បរាៃិ 

ត. បុពាព បរ ហិ បុពាព បរ ភ ិ

ច. បុពាព បរាៃាំ 
បញ៑. បុពាព បរ ហិ បុពាព បរ ភិ 
ឆ. បុពាព បរាៃាំ 
ស. បុពាព បរ សុ 

បពុពតុត ៃិងអធ តុត  ដចកតាម បុពាព ប ។  

មាសបពុាព សពទ  បុាំ. ដចកតាមបុ សិសពទទ្ធាំង ២ វចៃៈ  
ឥតថិ. ដចកតាមកញ្ញា សពទទ្ធាំង ២ វចៃៈ  
ៃបុាំ. ដចកតាមចិតតសពទទ្ធាំង ២ វចៃៈ។ 

បយិបពុាព  ដចកតាម មាសបុពាព ។  
ទកខណិ្បពុាព សទទបទមាលា ឥតថិ.ដតមា៉ា ង  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ទកខណិ្បុពាព        ទកខណិ្បុពាព -ពារោ 
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អា. ទកខណិ្បុរពព      ទកខណិ្បុពាព -ពារោ 

ទុ. ទកខណិ្បុពពាំ       ទកខណិ្បុពាព -ពារោ 

ត. ទកខណិ្បុពាព យ      ទកខណិ្បុពាព ហិ-ភិ 
ច. ទកខណិ្បុពពសា ទកខណិ្បុពាព យ    ទកខណិ្បុពាព ៃាំ  
បញ៑. ទកខណិ្បុពាព យ      ទកខណិ្បុពាព ហិ-ភិ 
ឆ. ទកខណិ្បុពពសា ទកខណិ្បុពាព យ    ទកខណិ្បុពាព ៃាំ  
ស. ទកខណិ្បុពពសែាំ ទកខណិ្បុពាព យាំ ទកខិណ្បុពាព យ   ទកខិណ្បុពាព សុ 

ឧតត បពុាព  ដចកតាម ទកខណិ្បុពាព ។ 

***តាាំងដត យ ជារដ្ើមរៅ មិៃមាៃអាលបៃៈ។ 

យសទទបទមាលា បុាំ. 

ឯក.        ពហុ. 

ប. រោ       រយ 

ទុ. យាំ        រយ 

ត. រយៃ       រយហិ រយភ ិ

ច. យសែ       រយសាំ រយសាៃាំ 
បញ៑. យមាហ  យសាម       រយហិ រយភ ិ

ឆ. យសែ       រយសាំ រយសាៃាំ 
ស. យមហ ិយសមិិំ       រយសុ 
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ោសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ោ        ោ ោរោ 

ទុ. យាំ        ោ ោរោ 

ត. ោយ       ោហិ ោភ ិ

ច. យសា ោយ      ោសាំ ោសាៃាំ 
បញ៑. ោយ       ោហិ ោភ ិ

ឆ. យសា ោយ      ោសាំ ោសាៃាំ 
ស. យសែាំ ោយាំ      ោសុ 

យសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. យាំ        ោៃិ 

ទុ. យាំ       ោៃិ 

ត. រយៃ       រយហិ រយភ ិ

ច. យសែ       រយសាំ រយសាៃាំ 
បញ៑. យមាហ  យសាម       រយហិ រយភ ិ

ឆ. យសែ       រយសាំ រយសាៃាំ 
ស. យមហ ិយសមិិំ       រយសុ 
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តសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. រសា       រៃ រត 

ទុ. ៃាំ តាំ       រៃ រត 

ត. រៃៃ រតៃ       រៃហិ រៃភ ិរតហិ រតភ ិ

ច. អសែ ៃសែ តសែ      រៃសាំ រៃសាៃាំ រតសាំ រតសាៃាំ 
បញ៑. អសាម  ៃសាម  តសាម  ៃមាហ  តមាហ     រៃហ ិរៃភ ិរតហ ិរតភ ិ

ឆ. អសែ ៃសែ តសែ      រៃសាំ រៃសាៃាំ រតសាំ រតសាៃាំ 
ស. អសមិិំ ៃសមិិំ តសមិិំ ៃមហ ិតមហិ     រៃសុ រតសុ 

តាសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. សា        ន តា នរោ តារោ 

ទុ. ៃាំ តាំ       ន តា នរោ តារោ 

ត. នយ តាយ       នហិ នភ ិតាហ ិតាភិ 

ច. តិសាយ តសាយ អសាយ ៃសាយ  
    អសា ៃសា តិសា តសា នយ តាយ   នសាំ នសាៃាំ តាសាំ តាសាៃាំ 
បញ៑. នយ តាយ      នហិ នភ ិតាហ ិតាភិ 

ឆ. តិសាយ តសាយ អសាយ ៃសាយ  
     អសា ៃសា តិសា តសា នយ តាយ   នសាំ នសាៃាំ តាសាំ តាសាៃាំ 
ស. អសែាំ ៃសែាំ តិសែាំ តសែាំ នយាំ តាយាំ    នសុ តាសុ 
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តសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ៃាំ តាំ       នៃិ តាៃិ 

ទុ. ៃាំ តាំ       នៃិ តាៃិ 

ត. រៃៃ រតៃ       រៃហិ រៃភ ិរតហិ រតភ ិ

ច. អសែ ៃសែ តសែ      រៃសាំ រៃសាៃាំ រតសាំ រតសាៃាំ 
បញ៑. អសាម  ៃសាម  តសាម  ៃមាហ  តមាហ     រៃហ ិរៃភ ិរតហ ិរតភ ិ 

ឆ. អសែ ៃសែ តសែ      រៃសាំ រៃសាៃាំ រតសាំ រតសាៃាំ 
ស. អសមិិំ ៃសមិិំ តសមិិំ ៃមហ ិតមហិ     រៃសុ រតសុ 

ឯតសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ឯរសា       ឯរត 

ទុ. ឯតាំ        ឯរត 

ត. ឯរតៃ       ឯរតហិ ឯរតភ ិ

ច. ឯតសែ       ឯរតសាំ ឯរតសាៃាំ 
បញ៑. ឯតមាហ  ឯតសាម       ឯរតហិ ឯរតភ ិ

ឆ. ឯតសែ       ឯរតសាំ ឯរតសាៃាំ 
ស. ឯតមហ ិឯតសមិិំ      ឯរតសុ 
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ឯតាសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ឯសា       ឯតា ឯតារោ 

ទុ. ឯតាំ        ឯតា ឯតារោ 

ត. ឯតាយ       ឯតាហ ិឯតាភិ 

ច. ឯតិសាយ ឯតិសា ឯតាយ     ឯតាសាំ ឯតាសាៃាំ 
បញ៑. ឯតាយ       ឯតាហ ិឯតាភិ 

ឆ. ឯតិសាយ ឯតិសា ឯតាយ     ឯតាសាំ ឯតាសាៃាំ 
ស. ឯតិសែាំ ឯតាយាំ      ឯតាសុ 

ឯតសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ឯតាំ        ឯតាៃិ 

ទុ. ឯតាំ        ឯតាៃិ 

ត. ឯរតៃ       ឯរតហិ ឯរតភ ិ

ច. ឯតសែ       ឯរតសាំ ឯរតសាៃាំ 
បញ៑. ឯតមាហ  ឯតសាម       ឯរតហិ ឯរតភ ិ

ឆ. ឯតសែ       ឯរតសាំ ឯរតសាៃាំ 
ស. ឯតមហ ិឯតសមិិំ      ឯរតសុ 
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អញ្ញា សទទបទមាលា ឥតថិ.ដតមា៉ា ង  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អញ្ញា        អញ្ញា  អញ្ញា រោ 

ទុ. អរញ្ា       អញ្ញា  អញ្ញា រោ 

ត. អញ្ញា យ       អញ្ញា ហិ អញ្ញា ភិ 
ច. អញ្ាសិា អញ្ញា យ      អញ្ញា សាំ អញ្ញា សាៃាំ 
បញ៑. អញ្ញា យ       អញ្ញា ហិ អញ្ញា ភិ 
ឆ. អញ្ាសិា អញ្ញា យ      អញ្ញា សាំ អញ្ញា សាៃាំ 
ស. អញ្ាសិែាំ អញ្ញា យាំ      អញ្ញា សុ 
ឯកាៃិងឥតរា ដចកតាម អញ្ញា ។ 

ឥមសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អយាំ       ឥរម 

ទុ. ឥមាំ        ឥរម 

ត. អរៃៃ ឥមិន      ឯហិ ឯភ ិឥរមហិ ឥរមភ ិ

ច. អសែ ឥមសែ      ឯសាំ ឯសាៃាំ ឥរមសាំ ឥរមសាៃាំ 
បញ៑. អសាម  ឥមសាម  ឥមមាហ      ឯហិ ឯភ ិឥរមហិ ឥរមភ ិ

ឆ. អសែ ឥមសែ      ឯសាំ ឯសាៃាំ ឥរមសាំ ឥរមសាៃាំ 
ស. អសមិិំ ឥមសមិិំ ឥមមហិ      ឯសុ ឥរមសុ 
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ឥមាសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អយាំ       ឥមា ឥមារោ 

ទុ. ឥមាំ        ឥមា ឥមារោ 

ត. ឥមាយ       ឥមាហិ ឥមាភិ 
ច. អសាយ ឥមិសាយ អសា  
     ឥមិសា ឥមាយ      ឥមាសាំ ឥមាសាៃាំ 
បញ៑. ឥមាយ       ឥមាហិ ឥមាភិ 
ឆ. អសាយ ឥមិសាយ អសា  
     ឥមិសា ឥមាយ      ឥមាសាំ ឥមាសាៃាំ 
ស. អសែាំ ឥមិសែាំ ឥមិសា ឥមាយាំ    ឥមាសុ 

ឥមសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ឥទាំ ឥមាំ       ឥមាៃិ 

ទុ. ឥទាំ ឥមាំ       ឥមាៃិ 

ត. អរៃៃ ឥមិន      ឯហិ ឯភ ិឥរមហិ ឥរមភ ិ

ច. អសែ ឥមសែ      ឯសាំ ឯសាៃាំ ឥរមសាំ ឥរមសាៃាំ 
បញ៑. អសាម  ឥមសាម  ឥមមាហ      ឯហិ ឯភ ិឥរមហិ ឥរមភ ិ

ឆ. អសែ ឥមសែ      ឯសាំ ឯសាៃាំ ឥរមសាំ ឥរមសាៃាំ 
ស. អសមិិំ ឥមសមិិំ ឥមមហិ      ឯសុ ឥរមសុ 
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អមុសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អសុ       អមូ 

ទុ. អមុាំ        អមូ 

ត. អមុន       អមូហិ អមូភិ អមុហិ អមុភិ 
ច. អទុសែ អមុសែ      អមូសាំ អមូសាៃាំ អមុសាំ អមុសាៃាំ 
បញ៑. អមុមាហ  អមុសាម       អមូហិ អមូភិ អមុហិ អមុភិ 
ឆ. អទុសែ អមុសែ      អមូសាំ អមូសាៃាំ អមុសាំ អមុសាៃាំ 
ស. អមុមហិ អមុសមិិំ      អមូសុ អមុសុ 

អមុសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អសុ       អមូ អមុរោ 

ទុ. អមុាំ        អមូ អមុរោ 

ត. អមុោ       អមូហិ អមូភិ 
ច. អមុសា អមុោ      អមូសាំ អមូសាៃាំ 
បញ៑. អមុោ       អមូហិ អមូភិ 
ឆ. អមុសា អមុោ      អមូសាំ អមូសាៃាំ 
ស. អមុសែាំ អមុសា អមុយាំ អមុោ    អមូសុ 
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អមុសទទបទមាលា ៃបុាំ. 

ឯក.        ពហុ. 

ប. អទុាំ        អមូ អមូៃិ 

ទុ. អទុាំ        អមូ អមូៃិ 

ត. អមុន       អមូហិ អមូភិ អមុហិ អមុភិ 
ច. អទុសែ អមុសែ      អមូសាំ អមូសាៃាំ អមុសាំ អមុសាៃាំ 
បញ៑. អមុមាហ  អមុសាម       អមូហិ អមូភិ អមុហិ អមុភិ 
ឆ. អទុសែ អមុសែ      អមូសាំ អមូសាៃាំ អមុសាំ អមុសាៃាំ 
ស. អមុមហិ អមុសមិិំ      អមូសុ អមុសុ 

កិិំសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. រកា        រក 

ទុ. កាំ        រក 

ត. រកៃ       រកហិ រកភ ិ

ច. កសែ កិសែ       រកសាំ រកសាៃាំ 
បញ៑. កមាហ  កសាម       រកហិ រកភ ិ

ឆ. កសែ កិសែ       រកសាំ រកសាៃាំ 
ស. កសមិិំ កិសមិិំ កមហិ កិមហ ិ     រកសុ 
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កិិំសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. កា        កា ការោ 

ទុ. កាំ        កា ការោ 

ត. កាយ       កាហិ កាភិ 
ច. កសា កាយ       កាសាំ កាសាៃាំ 
បញ៑. កាយ       កាហិ កាភិ 
ឆ. កសា កាយ       កាសាំ កាសាៃាំ 
ស. កសែាំ កាយាំ       កាសុ 

កិិំសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. កិិំ        កាៃិ 

ទុ. កិិំ        កាៃិ 

ត. រកៃ       រកហិ រកភ ិ

ច. កសែ កិសែ       រកសាំ រកសាៃាំ 
បញ៑. កមាហ  កសាម       រកហិ រកភ ិ

ឆ. កសែ កិសែ       រកសាំ រកសាៃាំ 
ស. កសមិិំ កិសមិិំ កមហិ កិមហ ិ     រកសុ  
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កិិំសទទចអិៃតសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. រកាច ិ      រកចិ 

ទុ. កញ្ច ិ      រកចិ 

ត. រកៃចិ       រកហិចិ 

ច. កសែចិ       រកសញ្ច ិ
បញ៑. កសាម ចិ       រកហិចិ 

ឆ. កសែចិ      រកសញ្ច ិ
ស. កសមញិ្ចិ កិសមិញ្ចិ      រកសុចិ 

កិិំសទទចអិៃតសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ.  

ប. កាចិ       កាចិ 

ទុ. កញ្ច ិ      កាចិ 

ត. កាយចិ       កាហិចិ 

ច. កសាចិ កាយចិ      កាសញ្ច ិ
បញ៑. កាយចិ       កាហិចិ 

ឆ. កសាចិ កាយចិ      កាសញ្ច ិ
ស. កាសញ្ច ិកាយញ្ច ិ     កាសុចិ 
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កិិំសទទចអិៃតសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. កិញ្ច ិ      កាៃិចិ 

ទុ. កិញ្ច ិ      កាៃិចិ 

ត. រកៃចិ       រកហិចិ 

ច. កសែចិ       រកសញ្ច ិ
បញ៑. កសាម ចិ       រកហិចិ 

ឆ. កសែចិ       រកសញ្ច ិ
ស. កសមញិ្ចិ កិសមិញ្ចិ      រកសុចិ 

កិិំសទទយបពុពចអិៃតសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. រោ រកាចិ       រយ រកចិ 

ទុ. យាំ កញ្ច ិ      រយ រកចិ 

ត. រយៃ រកៃចិ      រយហិ រកហិចិ 

ច. យសែ កសែចិ      រយសាំ រកសញ្ច ិ
បញ៑. យសាម  កសាម ចិ      រយហិ រកហិចិ 

ឆ. យសែ កសែចិ      រយសាំ រកសញ្ច ិ
ស. យសមិិំ កសមញិ្ច,ិយសមិិំ កិសមិញ្ចិ     រយសុ រកសុចិ  
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កិិំសទទយបពុពចអិៃតសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.        ពហុ.  

ប. ោ កាចិ       ោ កាចិ 

ទុ. យាំ កញ្ច ិ      ោ កាចិ 

ត. ោយ កាយចិ      ោហិ កាហិចិ 

ច. យសា កសាចិ ោយ កាយចិ    ោសាំ កាសញ្ចិ 
បញ៑. ោយ កាយចិ      ោហិ កាហិចិ 

ឆ. យសា កសាចិ ោយ កាយចិ    ោសាំ កាសញ្ចិ 
ស. យសែាំ កាសញ្ចិ ោយាំ កាយញ្ច ិ   ោសុ កាសុចិ 

កិិំសទទយបពុពចអិៃតសទទបទមាលា ៃបុាំ.  

ឯក.        ពហុ. 

ប. យាំ កិញ្ច ិ      ោៃិ កាៃិចិ 

ទុ. យាំ កិញ្ច ិ      ោៃិ កាៃិចិ 

ត. រយៃ រកៃចិ      រយហិ រកហិចិ 

ច. យសែ កសែចិ      រយសាំ រកសញ្ច ិ
បញ៑. យសាម  កសាម ចិ      រយហិ រកហិចិ 

ឆ. យសែ កសែចិ      រយសាំ រកសញ្ច ិ
ស. យសមិិំ កសមញិ្ច,ិយសមិិំ កិសមិញ្ចិ     រយសុ រកសុចិ  
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ឯកសទទបទមាលា បុាំ.  

ឯក.  

ប. ឯរកា  

ទុ. ឯកាំ  
ត. ឯរកៃ  

ច. ឯកសែ បញ៑. ឯកមាហ  ឯកសាម   

ឆ. ឯកសែ ស. ឯកមហ ិឯកសមិិំ  

ឯកាសទទបទមាលា ឥតថិ.  

ឯក.  

ប. ឯកា 

ទុ. ឯកាំ 
ត. ឯកាយ 

ច. ឯកិសា ឯកាយ 
បញ៑. ឯកាយ 

ឆ. ឯកិសា ឯកាយ 

ស. ឯកិសែាំ ឯកាយាំ 

ឯកសទទបទមាលា ៃបុាំ. 
ឯក. 
ប. ឯកាំ 
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ទុ. ឯកាំ 
ត. ឯរកៃ 

ច. ឯកសែ 
បញ៑. ឯកមាហ  ឯកសាម  

ឆ. ឯកសែ 
ស. ឯកមហ ិឯកសមិិំ  

ឧភសទទបទមាលា ៣ លិងគ     ទវិសទទបទមាលា ៣ លិងគ 

ពហុ.        ពហុ.  
ប. ឧរភា ឧរភ       រទវ ទុរវ 

ទុ. ឧរភា ឧរភ       រទវ ទុរវ 

ត. ឧរភាហិ-ភ ិឧរភហិ-ភ ិ    ទវហិី ទវភីិ 
ច. ឧភៃិនាំ       ទវៃិនាំ ទុវិៃនាំ 
បញ៑. ឧរភាហិ-ភិ ឧរភហិ-ភិ     ទវហិី ទវភីិ 
ឆ. ឧភៃិនាំ       ទវៃិនាំ ទុវិៃនាំ 
ស. ឧរភាសុ ឧរភសុ      ទវសុី  
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តិសទទបទមាលា ពហុ. ដតមា៉ា ង 

បុាំ.        ឥតថិ. 
ប. តរោ       តិរសា 

ទុ. តរោ       តិរសា 

ត. តីហិ តីភិ       តីហិ តីភិ 
ច. តិណ្ណាំ តិណ្ណៃនាំ      តិសែៃនាំ 
បញ៑. តីហិ តីភិ       តីហិ តីភិ 
ឆ. តិណ្ណាំ តិណ្ណៃនាំ      តិសែៃនាំ 
ស. តីសុ       តីសុ 

តិសទទបទមាលា ៃបុាំ. 

ប. តីណិ្ 

ទុ. តីណិ្ 

ត. តីហិ តីភិ 
ច. តិណ្ណាំ តិណ្ណៃនាំ 
បញ៑. តីហិ តីភិ 
ឆ. តិណ្ណាំ តិណ្ណៃនាំ 
ស. តីសុ  
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ចតុសទទបទមាលា ពហ.ុ ដតមា៉ា ង 

បុាំ.        ឥតថិ. 
ប. ចតាត ររា ចតុររា      ចតរសា 

ទុ. ចតាត ររា ចតុររា      ចតរសា 

ត. ចតូហិ ចតូភិ ចតុពភ ិ     ចតូហិ ចតូភិ ចតុពភ ិ
ច. ចតុៃនាំ       ចតសែៃនាំ 
បញ៑. ចតូហិ ចតូភិ ចតុពភ ិ    ចតូហិ ចតូភិ ចតុពភ ិ
ឆ. ចតុៃនាំ       ចតសែៃនាំ 
ស. ចតូសុ       ចតូសុ 

ចតុសទទបទមាលា ៃបុាំ. 

ប. ចតាត   ិ
ទុ. ចតាត   ិ
ត. ចតូហិ ចតូភិ ចតុពភ ិ
ច. ចតុៃនាំ 
បញ៑. ចតូហិ ចតូភិ ចតុពភ ិ
ឆ. ចតុៃនាំ 
ស. ចតូសុ  
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តមុហសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. តវាំ តុវំ       តុរមហ រវា 

ទុ. តវំ តាំ តុវំ       តវាំ តុមាហ កាំ តុរមហ រវា 

ត. តោ តវោ រត      តុរមហហិ តុរមហភិ រវា 

ច. តុមហាំ តវ តុយហាំ រត      តុមហាំ តុមាហ កាំ រវា 
បញ៑. តោ       តុរមហហិ តុរមហភិ 
ឆ. តុមហាំ តវ តុយហាំ រត      តុមហាំ តុមាហ កាំ រវា 

ស. តវយិ តយិ       តុរមហសុ 

អមហសទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. អហាំ       មយាំ អរមហ រន 

ទុ. មមាំ មាំ       អមាហ កាំ អរមហ រន 

ត. មោ រម       អរមហហិ អរមហភិ រន 

ច. អមហាំ មម មយហាំ មមាំ រម     អមហាំ អមាហ កាំ អសាម កាំ រន 
បញ៑. មោ       អរមហហិ អរមហភិ 
ឆ. អមហាំ មម មយហាំ មមាំ រម     អមហាំ អមាហ កាំ អសាម កាំ រន 

ស. មយិ       អរមហសុ   
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បញ្ចសទទបទមាលា      កតិសទទបទមាលា  

ពហុ.        ពហុ. 

ប. បញ្ច       កតិ  

ទុ. បញ្ច       កតិ 

ត. បញ្ចហិ បញ្ចភិ      កតិហិ កតិភិ 
ច. បញ្ចៃនាំ       កតីៃាំ 
បញ៑. បញ្ចហិ បញ្ចភិ      កតិហិ កតិភិ 
ឆ. បញ្ចៃនាំ       កតីៃាំ 
ស. បញ្ចសុ       កតិសុ  

ឆ,សតត,អដ្ះ,ៃវៃិងទស ដចកតាម បញ្ច។ 

ឧបៃគ សទទបទមាលា  

ឯក.        ពហុ. 

ប. ឧបៃគ  ំ      ឧបៃគ  ំ
អា. ឧបៃគ  ំ      ឧបៃគ  ំ
ទុ. ឧបៃគ  ំ      ឧបៃគ  ំ
ត. ឧបៃគ  ំឧបៃគរ ៃ      ឧបៃគ  ំឧបៃគរ ហិ 

ច. ឧបៃគ  ំ      ឧបៃគ  ំ
បញ៑. ឧបៃគរា ឧបៃគ មាហ -សាម      ឧបៃគរ ហិ  

ឆ. ឧបៃគ  ំឧបៃគ សែ     ឧបៃគ  ំឧបៃគរាៃាំ 
ស. ឧបៃគ  ំឧបៃគ មហ-ិសមិិំ     ឧបៃគ  ំឧបៃគរ សុ  
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តរិលាកសទទបទមាលា  

ឯក.  

ប. តិរលាកាំ 
អា. តិរលាក 

ទុ. តិរលាកាំ 
ត. តិរលារកៃ 

ច. តិរលាកសែ 
បញ៑. តិរលាកា តិរលាកមាហ  តិរលាកសាម  

ឆ. តិរលាកសែ 
ស. តិរលារក តិរលាកមហ ិតិរលាកសមិិំ 

បទមាលា ៃិដ្ះិតា។ 
 


