
 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

មូលដ្ឋា នរ្ឹឹះភាសាបាល ី

ររៀបររៀង និងរបមូលចងររង : វ៉ា ន់     ចាន់ធធឿន 

ពិនិតយរផទៀងផ្ទទ ត់អរខរាវរិុទធ : វន ់      ពិស ី

     សាធរឿន  សារ ី

ខ្នន តរ ៀវរៅ   : ២១ x ២៩.៧  ង់ទីមម៉ែរត 

រ ោះពុមពរលីរទី១  : មែរមសា        ឆ្ន ាំ២០២១ 

     រៅរពោះរាជាណាចរររមពុ ជា      

ទាំព័ររវវ បកុរ   : www.facebook/vanchanthouen 

ទូរ ពទ    : (+855) 81 242 890 

អីុមម៉ែល    : vanth4352@gmail.com 

 

 

 

 

@ ររា ិទធររប់មបបយ៉ែ ងរោយ វ៉ា ន់ ចាន់ធធឿន ព. .២៥៦៥ រ. .២០២១ 

គ្មម នមផនរណាមួយននរ ៀវរៅរនោះរតូវ នថតចមលង ឬផសពវផាយែលមឹសារ 

តាមរបព័នធរអឡចិរតូនចិ រនុ ងរគ្មលបាំណងម វងរររ រ់រនរម ឬបរងកីតជា 

មែសអាត់ ាំរឡងតាមររប់រូបភាព រោយមនិ ុាំការអនុញ្ញដ ត 

ជាលាយលរខណ៍អរសរពីអនរររៀបររៀងរឡយី។ 

 

 

http://www.facebook/vanchanthouen
mailto:vanth4352@gmail.com
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រ មរជានិ សតិរដ ៉ែ តឺម៉ែងអរសរសាស្ត តមែមរ ជាំនាន់ទី២៣ ននសារលវទិាល័យភូមិភនាំរពញ។ និ សតិជា 
ររចីន នតអូ ញមតអរពីការលាំ ររនុ ងការ ិរាភាសា លី មដលែលួ នពុាំធ្លល ប់ នឆលងកាត់ពីមុនមរ មិនដូចជា 
រពោះ ងឃមដល ន ិរាតា ាំងពីពុទធិរបឋម ិរាមរ រររោះមុែវជិាជ រនោះរតូវ នរលីរមរ ិរា រៅឆ្ន ាំទី២ 
 រាប់រដ ៉ែ តឺម៉ែងអរសរសាស្ត តមែមរ។ រវតុរនោះរវយី រទីបរ មរចងររងរ ៀវរៅរនោះរឡងី រនុ ងរគ្មលបាំណង
មចររ ាំមលរពុទធិដល់មិតតនិ សតិរមួជាំនាន់ និង ិ សបអូ នជាំនាន់ររកាយ តាមរយៈរមមវធីិបាំប៉ែនមូលោា នររឹោះ 
ភាសា លី រប ់ររុមបង(BANG RUPP)ននសារលវទិាល័យភូមិនទភនាំរពញ។ 

 
រ ៀវរៅរនោះ មិនមមនជារ ៀវរៅ តង់ោរ រប ់សារលវទិាល័យភូមិនទភនាំរពញរនាោះរទ រវយីរ៏មិន

មមនជារ ៀវរៅ តង់ោររប ់អគ្មគ ធិការោា នពុទធិរ ិរាជាតិ រប ់ររ ួងធមមការ និងសា នា រនាោះផងមដរ 
រគ្មន់មតជារ ៀវរៅមួយរាល មដលរ មរចងររងរឡងីរនុ ងរគ្មលបាំណងបង្ហា ត់ និងមចររ ាំមលរដល់និ សតិ 
ទូរៅតាមរយៈរមមវធីិបាំប៉ែនមូលោា នររឹោះភាសា លី រដីមបងី្ហយរ ួល ិរាភាសា លីមតប៉ែុរណាណ ោះ។ 

 
រ មរ នរធវីការដររ ង់នូវរាល់ែលឹមសារមួយចាំនួន ពីរនុ ងរ ៀវរៅអនររ ជញ និងសាស្តសាត ចារយជាំនាន់   

មុនៗដូចជា៖ រ ៀវរៅភាសា លីថ្នន រ់ដាំបូង រប ់សាស្តសាត ចារយ ជិន លន រ ៀវរៅរវយាររណ៍ ជួន  ណាត 
រប ់សាស្តសាត ចារយ ធន់ វុនិ រ ៀវរៅមបបររៀនភាសា លីភារទី១ ដល់ភារទី៥ រប ់សាស្តសាត ចារយ         
រិតតិបណឌិ ត ភាសា លី រ រ ់ ឃុន និងរ ៀវរៅររយរមចីបររទ  និងលរខណៈ ាគ ល់ររយរមចី លី-     
 ាំស្ត កឹតរនុ ងភាសាមែមរ រប ់រលារររូ រង់  ុែរវង ជារដីម។ 

 
រ មររង់ចា ាំទទួលការរោិះរន់ រដីមបសីាថ បនាអាំពី ាំណារ់ លិរកាវទិទ ាំងឡាយ នូវរាល់ចាំណុចែវោះខ្នត 

និងរាំវុ ឆគងរោយអរចតនារនុ ងរ ៀវរៅរនោះ៕ 
 

                                                                   នថងអង្ហគ រ ១ររាច មែពិសាែ ឆ្ន ាំឆលូ វ រតី ័រ ព. .២៥៦៥ 
រាជធ្លនីភនាំរពញ នថងទី២៧ មែរមសា រ. .២០២១ 

  វ៉ា ន់ ចាន់ធធឿន 
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 ជាបឋមែញុ ាំ ូមរលីរវតាថ របណមឧទទិ សាន នដរនោះ ជូនចាំររោះរលារឪពុរ  ឃួន  វ៉ែ ន់ និងអនរាត យ 
ថន អូន ជាទីរគ្មរពដ៏ែពង់ែព ់បាំផុតននជីវតិរូន។ 
 
 រូន ូម មមតងនូវរតញ្ដូ រតរវទិតាធម៌ជាអរនរ ចាំររោះរលារអនរានរុណទ ាំងរទវ មដល ន        
ផតល់រាំរណីតដល់រូបរូន និង នចិញ្ច ឹមបី ច់មថររា ការររ និងអប់រ ាំរូនឱយ ឃ្លល តចារឆ្ង យពីអវជិាជ ។  
មហាររុណាទិរុណរនោះ រូបរូននឹងចងចា ាំអ ់មួយជីវតិ រវយីមិនអាចររអវីយរមរតប នង ងរុណរលារ
ទ ាំងរទវឱយរ មី នរឡយី។ 
 
 រ ៀវរៅមដលរូន នររៀបររៀង និងរបមូលចងររងរនោះ រគ្មន់មតជាសាន នដតូចមួយប៉ែុរណាណ ោះ មតវជា
 រខីភាពបញ្ញជ រ់ថ្ន រូនមិនបរណាត យរពលរវលា ឱយរនលងផុតរៅ រោយឥតរបរយជន៍រនាោះរទ រវយីរ៏មិន
ររបីរពលរវលា រដីមបរីបពឹតតអាំរពីមិនរបបណីាមួយមដរ។ រ បជាមួយនឹងររយទូនាម នរប ់រលារឪពុរ មដល
 នផ្ទត ាំរូនជាររឿយៗថ្ន “ចូររូន ែិតែាំរបឹងមរបងររៀន ូរត ររៀនជាំនោះឧប រគ និងរឈវងយល់ពីពិភពខ្នងររៅ
ឱយ នររប់ រជងុររជាយ។ ររៀនឱយ នែព  ់ រុាំបនតមរតរជាអនរចាំការដូចមម៉ែនិងឪ។ រធវអីវីរ៏រោយ រតវូពាយម 
ថលឹមមថលងររែុ និងរតវូ នឹងរិតដល់រិតតយិ ររសួារផង”។ 
 
 រូន ូម ចាច ថ្ន រូននឹងរបពឹតតមតរុ លរមម(អាំរពីល អ)និងរ ់រៅជាពលរដាល អ រប ់ ងគមជាតិ  
និងជាសា និរល អ រប ់រពោះពុទធសា នាជាររៀងរវូត។ 
  

នថងអង្ហគ រ ១ររាច មែពិសាែ ឆ្ន ាំឆលូ វ រតី ័រ ព. .២៥៦៥ 
 រាជធ្លនីភនាំរពញ នថងទី២៧ មែរមសា រ. .២០២១ 

    វ៉ា ន់ ចានធ់ធឿន 
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 រ មរ ូមមថលងអាំណររុណជាអតិបរា ចាំររោះរលារ សាររឿន សារ ី និងរលារ វន ់ ពិ  ី មដលរលារ
ទ ាំងពីរ  នរមួចាំមណរយ៉ែ ងររចីនរនុ ងការរតួតពិនិតយអរខរាវរិុទធ ែលឹមសារ និងអតថន័យរៅរនុ ងរ ៀវរៅរនោះ 
របរបរោយភាពវមតចត់ជាទីបាំផុត។ 
  
 ជាពិរ   រ មរ ូមរគ្មរពរកាត ររ ីរ និងដឹងរុណយ៉ែ ងរជាលររៅចាំររោះ រលារ សាស្តសាត ចារយ 
រមឿន ចស្តនាទ  អនុរបធ្លនរដ ៉ែ តឺម៉ែង ិរាអភិវឌឍន៍ ននសារលវទិាល័យភូមិនទភនាំរពញ មដល ន រមប
 រមួលឱយរ ៀវរៅ មូលោា នររឹោះភាសា ល ី  រាប់និ សតិបាំប៉ែនមូលោា នររឹោះភាសា លី រមមវធីិមណនា ាំ
និ សតិឆ្ន ាំទី១ ននសារលវទិាល័យភូមិនទភនាំរពញ រនោះ  នរ ោះពុមពផាយ រនុ ងរគ្មលបាំណង រគ្មលរៅ 
វសិាលភាព រុណតនមលផសពវផាយដល់អនុជនទូរៅ  នរឈវងយល់ពីមូលោា នែលោះៗ រប ់ភាសា លី មដល
ររពុាំ នចាប់អារមមណ៍ ឬានអនររលីរយរមរ ិរាតិចតួច។ 
 
  ូមរគ្មរពមថលងអាំណររពោះរុណ និងមថលងអាំណររុណ ចាំររោះរពោះរតជរុណ  រមតច រទង់ ឯរឧតតម 
ឧរញ៉ែ  រលារជាំទវ និងរបិយមិតតអនរទ ាំងអ ់ មដល នជួយ រលីរ ទួ យរុណតនមលននការររៀបររៀង និង
របមូលចងររងរ ៀវរៅរនោះ។ 
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ក. កមមវិធីបំប៉ានមូលដ្ឋា នរ្ឹឹះភាសាបាល ី

មុែវជិាជ   ៖ មូលដ្ឋា នរ្ឹឹះភាសាបាល ី
ឧរទទ រោយ ៖ វ៉ា ន់ ចាន់ធធឿន 
រមមវធីិ  ៖ បំប៉ានមូលដ្ឋា នរ្ឹឹះភាសាបាល ី(រយៈធពល៣ថ្ែ) 
 
១. ការពិពណ៌នាអំពីមុែវិជ្ជា  (Course Description) 
រយងតាមវចនានុររមពុទធសា នបណឌិ តយ (ជួន ណាត) រ ោះពុមពរគ្មទី៥  នឱយនិយមន័យររយ

 លី ឬ ឡថី្ន (នាម ពទ) ានន័យថ្ន ជួរនរពឬដងនរព; សាព ន; ររបៀប; ភាសាានររបៀប; រពោះពុទធវចនៈ
មដលជារគ្មលចាររឹននរពោះពុទធសា នា។ ររររចីនសាគ ល់ថ្ន រពោះនរតបិដរ រៅថ្ន លី ឬ ឡ។ី រៅតាម
ទាល ប់ថ្ន : ភាសា ល,ី ររៀន ល,ី រចោះ លី, និយយ លី, . . . ។ 

ភាសា លីរនោះ រឺានរបភពរដីមរចញមរពីភាសាមរធៈ ឬារធីមដលជនជាតិឥណាឌ  ម័យ
បុរាណ នររបីរ  ់ រាបរ់ រ ័យទរ់ទងគ្មន រនុ ងជីវតិរ ់រៅរបចា ាំនថង រវូតដល់រនុ ង ម័យពុទធកាល 
(កាលមដលរពោះពុទធានរពោះជនម)ររលរឺជាង២៥០០ឆ្ន ាំមុន។ ភាសា លីរតូវ នររបីរ  ់ជារគ្មលធម៌  
ដ៏ ាំខ្នន់រនុ ងរពោះពុទធសា នា។ 

រ. មុែវជិាជ ភាសា លី រឺជាមុែវជិាជ មួយមដលានសារៈ ាំខ្នន់ណា ់ រាប់អនរ ិរា។ រៅរនុ ង
មុែវជិាជ រនោះផងមដរ រយងី ន ិរានិងរផ្ទត តរលីចាំណុច ាំខ្នន់ៗរប ់ភាសារនោះ។ មុែវជិាជ រនោះ រតូវ នររបី 
រ  ់ រាប់ឆ្ន ាំទី២ (១ឆា ) រលីរដ ៉ែ តឺម៉ែង់អរសរសាស្ត តមែមរ និងរដ ៉ែ តឺម៉ែងរផសងៗ  រាប់សារល  
វទិាល័យភូមិនទភនាំរពញ។ 

ែ. មុែវជិាជ រនោះ រឺរតូវ នរលីរយរមរ ិរារយៈរពល៣មែ+ រោយ១មែ  ិរារយៈរពល៤រា៉ែ ង  
(១៦រា៉ែ ង / ៣មែ+)។ 

 
២. លទធផលរពឹំងទុក (Learning Outcomes) 
ការ ិរា រឺជាសាព នមួយមដលអាចជួយឱយអនរ ិរា នដឹង  នយល់ពីររឿងរា៉ែ វរផសងៗនិង នដឹង

ពីដាំរណាោះរសាយននបញ្ញា ទ ាំងអ ់រនាោះ។ មិនមតប៉ែុរណាណ ោះការ ិរា រឺអាចចមលងឱយអនរ ិរាទ ាំងឡាយ  ន
ររចផុតពីភាពរឆ្តល ងង់ និងភាពអវជិាជ ផងមដរ។ រដីមបរីឆលីយតបរៅនឹងការ ិរានឹងការបង្ហា ត់បង្ហា ញ នូវមុែ
វជិាជ មួយរនោះអនរ ិរាអាចទទួល ន៖ 

• អនរ ិរា នយល់ដឹងពីរបភព រាំរណីត និងមូលោា នននភាសា លី 
• អនរ ិរាអាចយល់ដឹងពីភាសា លី(ររយរមចី)រនុ ងភាសាមែមរ 
• អនរ ិរាអាចយល់ដឹងពីទាំនារ់ទាំនងអនតររមមរវងភាសានិងភាសា 
• អនរ ិរាអាចយល់ដឹងពីអរសរ ភាសា និងរវយាររណ៍ 
• អនរ ិរាអាចាន មតថភាពមវរមញរ តាមរូបមនតរវយាររណ៍មដល ន ិរា។ 
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៣. សារបានធមធរៀន (Course Outline) 
សបាត ហ/៍ធមា៉ា ង ធមធរៀនបធរងៀន ែលឹមសារធមធរៀន វិធីសាស្តសតបធរងៀន 

មែទី១ 
 
 
 

ទី១ 

 
មណនា ាំែលួ ន 

ររូឧរទទ  
និង

 ាំរណោះ ាំណាល 
ជាមួយនិ សតិ 

របវតតិ រងខបរប ់និ សតិ (មរពីរែតតណា?) 
រវតុអវី នជាចង ់ិរាឯររទ អរសរសាស្ត ត
មែមរ? 
រវតុអវី នជាចងរ់រៀនវរគបាំប៉ែនភ់ាសា ល?ី 
រតីរ នមចងក់ាល យជាអវី? 
បង្ហា ញពីចាំណាបអ់ារមមណ៍រប ់និ សតិរពល
 ន ិរា។ 

 
 
 

 ិ សមជឈមណឌ ល 

 
ទី២ 

 ិរាអាំពី 
កាលបបវតត ិ

ភាសា ល ី

-រ ចរតីរផតីម 
-សាវតា ឬរបវតតិភាសា ល ី
-ររបៀបហាតអ់ានពយញ្ជ នៈនិងរ ៈភាសា ល ី

 
ររូមជឈមណឌ ល 

 
ទី៣ 

ជាំពូរទី១ 
អរខរនិរទទ  

-រមររៀនទី១  អរខរៈ រ ៈ និងពយញ្ជ នៈ 
-រមររៀនទី២ និរគវតិ រឃ្លសារឃ្ល ៈ អរខរ- 
បបរភទ និងឋានននអរខរៈ 

 
ររូមជឈមណឌ ល 

 
ទី៤ 

ជាំពូរទី២ 
នាមនិរទទ  

-រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី១ នាម នាម ពទ លិងគ និងវចនៈ 
-រិចចការផទោះ 

 
ររូមជឈមណឌ ល 

មែទី២ 
 

ទី៥ 
ជាំពូរទី២ 

នាមនិរទទ  
(ត) 

-រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី២ វភិតតិ ការនត 
-រិចចការផទោះ 

 
 ិ សមជឈមណឌ ល 

 
ទី៦ 

រ ាំលឹររមររៀន 
ជាំពូរទី២ 

នាមនិរទទ  

-រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី២ វធីិបាំមបរនាម ពទ 
-រិចចការផទោះ 

 
ររូមជឈមណឌ ល 

 
ទី៧ 

ជាំពូរទី២ 
នាមនិរទទ  

(ត) 

-រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី២ វធីិបាំមបរនាម ពទ (ត) 
-រិចចការផទោះ 

 
ររូមជឈមណឌ ល 

 
ទី៨ 

ជាំពូរទី៣ 
អាែាតនិរទទ  

 

-រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី១ អាែាត 
-រិចចការផទោះ 

 
ររូមជឈមណឌ ល 

មែទី៣ 
 

ទី៩ 
ជាំពូរទី៣ 

អាែាតនិរទទ  
-រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី១ អាែាត(ត) 

 
ររូមជឈមណឌ ល 
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(ត) -រិចចការផទោះ 
 

ទី១០ 
ជាំពូរទី៣ 

អាែាតនិរទទ  
(ត) 

-រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី២ កាល  
-រិចចការផទោះ 

 
 ិ សមជឈមណឌ ល 

 
ទី១១ 

ជាំពូរទី៤ 
មរបរលាតរបរយរ 

-រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី១ វធីិសាស្ត តននការមរប ល ី 
-រិចចការផទោះ 

 
 ិ សមជឈមណឌ ល 

 
ទី១២ 

ជាំពូរទី៤ 
មរបរលាតរបរយរ 

(ត) 

រ ាំលឹររមររៀន  ត វ៍មុន 
-រមររៀនទី២ មរបរលាតរបរយរ 
-រិចចការផទោះ 

 
 ិ សមជឈមណឌ ល 

ទី១៣ របឡងបញ្ច ប់ - ាំណួរផ្ទទ ល់ាត ់៥ ាំណួរ 
- ាំណួរ ររ រ    ៥ ាំណួរ 

 ិ សមជឈមណឌ ល 

 
៤. វិធីសាស្តសតបធរងៀន (Method Teaching) 

  រ. វធីិឧរទទ  
 រធវីបទអតាថ ធិបាយ ឬឧរទទ ពីបញ្ញា ជារ់ម តងមដលជាប់ទរ់ទងនឹងរមររៀន 
 ជួយ ិ សឱយកាត ប់ ននូវចាំរណោះដឹង ជាពិរ  បញ្ញា លាំ រនិង មុ រសាម ញ 
 ជាំរុញឱយ ិ សានចរតិ រមមរនុ ងការរិត និងរត់រតានូវចាំណុច ាំខ្នន់ៗ។ 
 
ែ.  វធីិររបីរ  ់រ ៀវរៅ រិា និងឯរសារ 
 ររូពនយល់និងបររសាយពីអនថន័យររយនីមួយៗ ឬររយថមី 
 មណនា ាំ ិ សឱយរចោះរត់ ាគ ល់នូវឃ្លល របរយរមដល ាំខ្នន់ៗ 
 ានរាំនិតពិចារណា និងបណតុ ោះរាំនិតចងចា ាំ តាមរយៈការអាននិងរសាវរជាវរៅរលី

រ ៀវរៅរផសងៗ 
 ជួយឱយ ិ សអាននិងរមីលរមររៀនទុរជាមុន កាត ប់ ននូវរររាង និងែលឹមសាររមររៀន

ថមីៗ។ 
 
រ.  វធីិរចាទ ួរនិងរឆលយីតប 
 ជួយមណនា ាំនិងបាំផុ រាំនិតរប ់ ិ សឱយានភាពរវ័ រៅរនុ ងការរឆលីបតប 
 មចររ ាំមលរចាំរណោះដឹង រួបផសាំចាំរណោះដឹងថមីៗរៅនឹងចាំរណោះមដល ិ សានពីមុនមរ 
 ពរងឹងការ ិរារឡងីវញិ របីរទូលាយនិង ុីជររៅចាំរណោះដឹងមដលានរចួមររវយី 
 រតួតពិនិតយពីររមិតយល់ដឹងរប ់ ិ សតាមរយៈការរចាទ ួរនិងរឆលីយផ្ទទ ល់ាត់ រពម

ទ ាំង ការរធវីរត តតាមររបៀបអភិវឌឍរាំនិត។ 
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ឃ.  វធីិរតតួពិនិតយនិងវយតនមល 
 ានជាំរនឿជារ់រលីែលួ នឯង 
 ានទាំនួលែុ រតូវសាគ ល់ពីចាំណុចខ្នល ាំង និងចាំណុចរែាយរប ់ែលួ ន 
 ទាល ប់ឱយ ិ សររៀន រសាវរជាវរោយែលួ នឯង និងែិតែាំម វងររឯរសារបមនថម 
 ានមន ិការរនុ ងការ ិរានិងបាំរពញកាតពវរិចចជា ិ ស 
 ានឆនទៈរនុ ងការ ិរា រ ឡាញ់ការអាន និងការរសាវរជាវបមនថម។ 
 

៥. ការវយតម្មលម្នការសកិា (Assessment) 
ល.រ. ការវយតម្មល ពិនទុ 
១ វតតាននិងអវតតាន ១០% 
២  ីលធម៌និង រមមភាពរនុ ងថ្នន រ់ររៀន ១០% 
៣ រិចចការរសាវរជាវនិងបទបង្ហា ញ ២០% 
៤ របឡងបញ្ច ប់ ៦០% 

 រុបពិនទុ ១០០% 
 

ែ. ធសចកតីធផតើម 
រពោះពុទធសា នារៅរបរទ រមពុ ជា ជាសា នារប ់រដា។ ានអនរ ិរាែលោះបររសាយថ្ន រពោះពុទធ

សា នា នចូលមរ ដល់របរទ រមពុ ជារយងីតា ាំងពី .វ.ទី២ ឬ .វ.ទី៣ មុនរ. .។ រោយ ាំអាងរៅរលី
របវតតិសាស្ត តននរពោះ ទ ធាម រសារ រប ់របរទ ឥណាឌ  មដលរពោះអងគជាពុទធសា នូបតថមភរ៍មួយរូប រគ្មរព
រពោះពុទធសា នារថរវទ  នបញ្ជូ ន មណទូត(អនរផសពវផាយសា នា)ពីរអងគ រឺរសាណរតថរ និងឧតតរតថរ 
មរផសពវផាយរពោះពុទធសា នារៅរលីមដនដី ុវណណភូមិ។ ចាំមណររពោះមហា ុរមធ្លធិបតី វួត តាត          
វជិិរបបរញ្ញដ  រពោះ ងឃនាយរ រណៈមហានិកាយ រនុ ងសាន រពោះវ ថរប ់រពោះអងគ តីពី “រពោះពុទធសា នារៅ 
រមពុ ជា រងខប” រ ោះពុមពរលីរទី២ រៅរ. .១៩៧០ ទាំព័រទី១ថ្ន “រពោះពុទធសា នាផាយចូលមររមពុជាដាំបូង
តាមរមពរីពុទធសា នាសាមនត សាទិកា អដារថ្ន វន័ិយបិដរជាភាសា ល ីនរ ប់ព័ត៌ានថ្ន កាលររកាយ
មដលរធវីតតិយ ង្ហគ យនារចួរវយីរៅរនុងជមពូ ទវបី រឺរៅរនុងរបរទ ឥណាឌ រនុ ងព. .ទី៣ រពោះមហារថរមយួ  
រពោះអងគរពោះនាម រពោះរារគលិបុតតតិ សៈ  នចាត់មចងបញ្ជូ នរពោះរថរពីរអងគ រឺរពោះរសាណរតថរ និងឧតតរតថរ  
រចញពីជមពូទវីប (ឥណាឌ ) មរផាយរពោះពុទធសា នារៅ ុវណណភូមិ ររកាមរពោះរាជូបតថមភ (ជាំនួយ) ននរពោះមហា-
រសរតនាមធាម រសារ”។ 

 
អនរ ិរាែលោះរទៀត  នរររឃញីរពោះពុទធសា នាចូលមរដល់របរទ មែមររយងី រៅ .វ.ទី២ នន    

រ. .រៅវញិ។ បញ្ញា រនោះរលាររ ី រតឹង ង្ហ  ន ររ ររៅរនុ ងសាន នដអរយិធម៌មែមរ រ ោះពុមពរៅឆ្ន ាំ១៩៧៣ 
ទាំព័រ៨០  ន ររ រថ្ន “តាម ិលាចាររឹវ ៉ែូកាញ់ (រៅរវៀតណាមខ្នងតបូងឬរ៏រមពុ ជាររកាម) ទាំនងជា     
រពោះពុទធសា នាចូលមររបតិសាថ នរនុ ងរ ុរមែមរ រៅ .វ.ទី២ ននរ. . រនុ ងរជជកាលរពោះ ទ រ ាីរៈ ឬ    
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ហាវ នរចា៉ែ ន់។ ទ សនៈមបបរនោះ ររ នពនយល់ថ្នរពោះពុទធសា នា ានរាំរណីតររកាយរពវមញ្ដសា នា 
របមវលនឹងអាចចូលមរដល់របរទ រមពុ ជា ររកាយការចូលមរដល់ននលទធិររវមណ៍សា នា។ 

 
 លី (Pāḷi) រឺជាភាសាឥណឌូ -អារយមជឈមិមួយ(ឬរ ររឹត)ននឧបទវីបឥណាឌ ។  លីជាភាសាបុរាណ

មួយមបប មដលមនុ សជាំនាន់រដីមនិយយទរ់ទងគ្មន ។ មនុ សែលោះនិយមរៅភាសា លីថ្ន ជាភាសារប ់
រពោះពុទធ។  ពវនថងរររឃញីានភាសារនោះរៅរនុ ងរបួនចាប់មួយចាំនួនធាំ ដូចជារនុ ងរពោះពុទធវចនៈ(រពោះនរត
បិដរ)ជារដីម និងានពុទធបរ ិ័ទខ្នងនិកាយរថរវទយររៅររបីតាមរបរទ ររៀងែលួ ន។ 

 
រយងី នដឹងរវយីថ្ន រនុ ងការររបីរ  ់ភាសាមែមរបចចុ បបនន រឺានភាសា លីរៅជាមួយ រររោះាន

ឥទធិពលតាមរយៈសា នា(ររវមណ៍សា នា និងរពោះពុទធសា នា)។  ូមបមីតវចនានុររមពុទធសា ន-
បណឌិ តយ មដលររសាគ ល់ជាទូរៅថ្នជាវចនានុររម  រមតចរពោះមហា ងឃរាជ ជួន ណាត រនាោះរទង់ នបញ្ញជ រ់
ពីភាសា លីរៅរនុ ងវចនានុររមានចាំនួន ១.២៣៥ររយឯរណាោះ។ រនោះមិនរាប់បញ្ចូ លភាសា ាំស្ត កឹត 
ភាសានថ ភាសា រា ាំង ភាសាឡាវ ភាសារវៀតណាម ភាសាឥណាឌ  ភាសាចិន និងភាសា លី- ាំស្ត កឹតជាមួយ
ផង។ រតាត ចាំ ច់ចាំររោះការ ិរាភាសា លី រររោះរដីមបទីទួល នពុទធិមផនរពុទធសា នា រដីមបរីអាយពុទធ
សា និរជនានភាពង្ហយរ ួលរនុ ងការអានរមពីររពោះពុទធសា នា។ ររៅពីខ្នងមផនរសា នា មផនរអរសរ-
សាស្ត ត កាលបបវតតិជាភាសា លី ឯរសារខ្នងវជិាជ រពទយ និងអរសរចាររឹមួយចាំនួន រឺជារបវតតិសាស្ត តរ៏ទរ់ទង
នឹងភាសារនោះមដរ។ ភាសា លី មដលររបីរ  ់បចចុ បបននរនោះ រឺានរៅមតរនុ ងពុទធសា នារថរវទមតប៉ែុរណាណ ោះ 
រមួានរបរទ អា ុីអាររនយដូ៍ចជារបរទ ភូា របរទ រ ីលង្ហក  របរទ នថ របរទ ឡាវ និងរបរទ    
រមពុ ជារយងី។ 
 

្. វិធីសមាា លព់ាកយកមចីបាល ីសសំ្តសរតឹ កនងុភាសាថ្ែមរ 
រោយសារឥទធិពលរពោះពុទធសា នា និងររវមណ៍សា នា មែមរ នទទួលយរភាសា លី និង 

ភាសា ាំស្ត កឹតមរររបីយ៉ែ ងររចីន។ ររអាច ាគ ល់ររយរមចី លី ភាសា ាំស្ត កឹតទ ាំងរនាោះ នរោយសារ 
លរខណៈ ាគ ល់មួយចាំនួនដូចតរៅ៖ 
 

១. មិនររបីបនតរ់ (់)់  ៖ ជន ផល ធនធ្លន រ ជាតិ រជ ជលធី មររត និមល មណឌ ល 
ជប ទររ នាយរ ឧ  រ ទិវងគត រុ ល បិដរ តាប  តថ្នរត ទ  រមី និរយជរ ជលធី  ារម 
 ម ( ាំ) រៅររម ជនរ នររ អនារត រភាជន  មភព ភព  ុរត មងគលាមរ ឧ យរល ពល សាដរ 
យ …។ 

២. មិនររបីរលែរទ (ៗ) ៖   នានា…។ 
៣. ររបីបដិរ ដ (់)៍  ៖ របរយជន៍ និរនតរ ៍ អភិវឌឍន៍ ររាចន៍ ទ សន៍ទយ ការណ៍ 

ឧទវរណ៍ របណិប័តន៍ ររវមណ៍ រពោះ វនីយ ៍ រតន៍ រយជន៍  រណរមណ៍  វរមន៍ របសា ន៍ 
សា ន៍ ភាជន៍ លរខណ៍ រសាពណ៍ នាវចរណ៍ រៅរ ៍  រាយណ៍ មរណ៍ រវយាររណ៍ រទ នពរ ៍
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អារវ៍ពិរវ៍ ឧបររណ៍ ឧបជាយ៍ ឧ ាវ៍ និរវ ន៍ រ នវ៍ ឧទធរណ៍ រររ ត ិ៍ ពាររណ៍ អាចន៍                 
ររយិវរិ  ន៍ រមនារមន៍ មរគុ រទ ន៍ អរសរ ិលប…៍។ ានររណីរលីរមលងររយរមចីបររទ ែលោះដូចជា៖ 
 ុីម៉ែង់ត៍ រអ ដ៍…។ 

៤. ររបីផ្ទត់រល ី(់)័  ៖ ន័យ វយ័  ម័យ អាល័យ អារ ័យ រត័យ ជ័យ របវញ័្ច   រសយ័  
ទ័ព ព័ទធ  ័ងខ ទូរ ័ពទ រវ័  អនាម័យ និ សយ័ ភ័យ មធយត័ រប ័យ ការយិល័យ រព័ត វរ មន័  ័ងខ         
អាយ ម័នយន ព័នធ វ ិ័យ ឧ ម័ន…។ ានររណីរលីរមលងររយមែមរ ុទធ រ៏ានររបី ញ្ញដ ផ្ទត់រលីែលោះមដរ 
ដូចជា ៖ ែទ័រ ញ័រ ជ័រ ទ័ល សាព ន់ធ័  ងឃរ័  ូរប័ុងៗ…។ ររយរមចីបររទ ែលោះ ដូចជា ៖ ដុរទ័រ រុងទ័រ រតារ់ទ័រ 
រាំពយូទ័រ វចិទ័រ…។ 

៥. ររបីរ ទ (់)៌  ៖  ពណ៌  មត៌រ  ព័ត៌ាន  រត៌  ធម៌ ទុរត៌ ទុយ ៌  ុពណ៌ ទ   
បព៌ត អាថ៌ អជូ៌ន បូរ៌ ាគ៌្ម  ួរ៌ បរបូិរណ៌ ទរខិណាពត៌ កាណ៌ រុម៌ វបបធម៌ អរយិធម៌ រននសសាររព៌ជញ…។ 

៦. ររបីយុរលពិនទុ (់ោះ) ៖ រយៈ ែណៈ វណណៈ ទ សនៈ ភារៈ រណៈ  ុែៈ ពលៈ រាវៈ 
រលាភៈ អវយវៈ កាលៈរទ ៈ ពយញ្ជ នៈ តបៈ រតជៈ រែមរៈ ឆនទៈ ជីវៈ ឥ សរៈ  ីវៈ  មណៈ ភាវៈ អរខរៈ 
រឃ្ល ៈ អរឃ្ល ៈ វចនៈ ធុរៈ  កាក រៈ លរខណៈ  ងគវៈ គ្មរវៈ ថ្នវរៈ រភ ជជៈ វរិយិៈ វរៈ មរណៈ មរធៈ 
រុមភៈ ទ សនៈ…។ 

៧. ររបីរ ៈរពញតួ (ឥ ឦ ឧ ឩ ឱ…) ៖ ឧតតរ ឦសាន ឥឡូវ ឥ ី ឧបា ឧទវរណ៍ ឧាភរវតី 
ឧទទិ  ឥ សរជន ឬ ឧរញ៉ែ  ឱឡាររិ ឧររោន ពទ ឥ ូរ ឫរររ ឫ ស ីឫ ី ពធដ៏ ឪពុរ ឱនភាព ឧបររណ៍ 
ឧររិដា ឯរជន ឧតតម ឧដតុ ងគ ឧតុ ឧតាត ឧទរ ឧទន ឧទទ ម ឧរទទ  ឥចាឆ  ឥដា ឥណទន ឥទធ នុភាព ឥនទធនូ 
ឯររតា ឧតុនិយម…។ 

៨.  ូរ [អ] អាន [អារ់]  ៖ រ ិររ ែារទ  រវ ីរឋនិ  ភា  ាធិ អនាម័យ អធិរអធម 
អធិការ អភិវឌឍ ថវកិា អរឃ្ល ៈ បរសិាថ ន  ម័យ វឬទ័យ ចរយិ…។ 

៩.  ូរ [អក] អាន [អាក រ់]  ៖ រណិត លតា ររុវជិាជ  ធនាគ្មរ ជនិតា ឃរាវ  វ ា ររុរទ  
មន ិការ រណបរស…។ 

១០. [ត] អាន [ដ]  ៖ តាំបន់ តារា រចតិយ បិតា រតរជា រ នាបតី ជាតរ និរតី តុ ិត 
រទវតា ឧតតម ឧដតុ ងគ  តាល ាលតី  ីតា តាំណាល រតជៈ អធិបតី…។ 

១១. [ណ] អាន [ន]  ៖ របនពណី រមណី បរវណី វ ិណុ (ពិ ណុ) មទនមណី  ុណិសា 
ាណព វណី រវរមណី រសាពណី ឃរណី ធរណី...។ 

១២. [ប] អាន [ប៉ែ]  ៖ បរាិណ បររិវណ បរាជិរ  តុរមម  តុភូត បរាមុែ បរទរមម 
ប ចិម បុ ឆ  រប ររមម របតិរភណឌ  ប ុរពទយ បរយិតតិ បរវ នកាល បឋម  ណាតិ តា បដិ ណាា ររិចច 
បរស បរចចររទ ...។ 

១៣. រ ៈ [រ់] អាន [ម់] ៖ រែតត ររបត រ នវ៍ ររណឌ   រងខប រ ដាី រពោះ ុរមរុ ររតុ...។ 
១៤. រ ៈ [់]ិ អាន [់]ី  ៖ បិតា បិសាច ែនតី...។ 
១៥. រ ៈ [់]ិ អាន  [រ់] ៖  ថិរភាព ចិរភាព  ិរ (រពោះ ិរ)...។ 
១៦. រ ៈ [់ាំ] អាន [់ង័] ៖  ចចាំ  ាំស្ត កឹត  ាំរយរ  ាំរវរ  ាំរលាវៈ  ាំសារៈ  ាំវ ...។ 
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១៧. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ែ] ៖ មុែ របមុែ  ុែ វសិាែ ពិសាែ រលែ...។ 
១៨. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [រ] ៖ នារ ររារ ពិរភរ រភារ រជារ ភារ យុរ  មុ រ  ម័ររ វភិារ បរចិាច រ 

មិរ ិរ មរគ វរិយរ រវររវរ  រងវរ ( ាំរវរ)  ភារ បររិភារ របរយរ បដិភារ  រាភ រ  ាំរយរ...។ 
១៩. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ឃ] ៖ រមឃ ាឃ រាឃ...។ 
២០. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ជ] ៖ មុជ រាជ  ាជ លាជ រភាជនាហារ ភាជន៍ ពូជ  រាភ ជ  រាជ 

អុជ  ររាជ...។ 
២១. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ដ] ៖ រ រដ រកាដា មរុដ រកាដិ រុដិ ពិឃ្លដ រពជឈឃ្លត  ិងោដ 

រូដរមម ទណឌ ឃ្លត នលាដ នាដ អរខ ដ...។ 
២២. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ឌ] ៖ ររុឌ ាឌ រទុឌររទម  កុតរទុឌ  មុ តរទុឌ អាររីឌ (អារររត)...។ 
២៣. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ឍ] ៖ អាសាឍ របថាសាឍ លិឍ...។ 
២៤. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ណ] ៖ រ ណ របាណ បរាិណ ទរុណ រុណ សានតរតាណ 

រលណោា ន រសណិ បររិវណ របទរសណិ វញិ្ញដ ណ ពិណ ភាណ ភាណវរ វរុណ ពិរុណ រលាណ រ ិណ 
រកាណ បដិភាណ របតិភាណ  ញ្ញដ ណ អរុណ អររុណ អបរាិណ...។ 

២៥. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ថ] ៖ របាថ នាថ នរនាថ រថ រចនាបថ ឥរយិបថ ឱ ថ វ ិវនាថ 
 មបថ រូថ វនាថ...។ 

២៦. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ទ] ៖ វវិទ របាទ រចាទ ពា ទ  ទ រ សាទ បររិចឆទ រុមុទ បិទ 
 ននិ ីទ រភទ បទ ចាំរណាទ អតថបទ ចតុ ទ ពុទធបាទ ឱវទ ាយទ រវទ  មុរចឆទ របសាទ  រមភទ  ូទ 
រូទ រលាទ នរនាទ រនសាទ  ូទ  ូរទ អនុបវទ ឧរចឆទ...។ 

២៧. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ធ] ៖ ពិរសាធ ររកាធ ពិររាធ និររាធ  ុទធសាធ វរិសាធនរមម បដិរ ធ 
អារធ អាវុធ ពុធ វធ័ វវិធិ  ាព ធ  រាព ធ ចរកាយុធ  ូធយ អបរាធ អាររកាធ...។ 

២៨. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ព] ៖ ភាព រទពតា រ ព អាទិរទព រ ព រសាព រទពធីតា កាពយ 
រាំណាពយ ាណព វរិាព អាជីព ជីពចរ  ព  ុររីព រគ្មរព...។ 

២៩. ពយញ្ជ នៈរបរបនឹង [ភ] ៖ លាភ រលាភ រលាម ភ រ ាំរលាភ...។ 
៣០. ពយញ្ជ នៈរបរបតរមតួរជីង ៖ រែតត វបបធម៌ ចររវឡ  មុរទ  ាំបុរត ររុរកា លយ ររុភណឌ  

 ងឃ វរគ រដា រពទយ ប័ណណ រាស្ត ត  វទិាសាស្ត ត រិចច រមម បុរត រសរត រណិជជ ទុរខ រសាយរាជយ...។ 
៣១. ពយញ្ជ នៈរបរបានរ ៈ ៖ ភូមិ ជាតិ  ុរមរុ ៍ នាឡ ិរវតុ រប ូតិ រុដិ ធ្លតុ ររតុ ររតុាលា 

រកាដិ វលរពោះរមរ ុ រតិ ចររពតត ិរបតិបតតិ បញ្ញដ តតិ ភ តុ តាង មហាវងិគុ វល ល ិរតុដិ...។ 
៣២. ររបីពយញ្ជ នៈ [ឋ]  ៖ ឋានៈ ឋានានុររម ឋតិ ឋតិរឋរ ឋាននតរ...។ 
៣៣. ររបីពយញ្ជ នៈ [ឍ]  ៖ ឍាមរា ឍាល ឍាលិន ឍុណឍ.ិ..។ 
៣៤. រមីលវចនានុររម  ៖ រគ្ម រ  ី របុ  កាល រនរ រយ ពិការ ពិររគ្មោះ ាយ ា  

លីលា  ុញ កាម កាយ នារ ីនាវ និរទ វចា ររ ររឹោះ ររ ូរលារ សាលា  ិត  ុធីរ  ុបិន  ុ  រីឡា...។ 
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បញ្ជា ក់ ៖  នជាោរ់ថ្នរមីលវចនានុររម(ចាំណុច៣៤)រររោះររយទ ាំងរនោះគ្មម នលរខណៈពិរ  
រតង់ណា រាប់ ាគ ល់ថ្នជាភាសា លី និងភាសា ាំស្ត កឹតរទ រឺវានរូប ពទដូចរនុ ងភាសាមែមរមដរ។ 

 
រយងតាមវចនានុររមមែមរពុទធសា នាបណឌិ តយ (ជួន ណាត) រ ោះពុមពរគ្មទី៥ ឆ្ន ាំ១៩៦៧-៦៨  ន

បញ្ញជ រ់ថ្ន ភាសា ាំស្ត កឹតមដលានរៅរនុ ងវចនានុររមមែមរ រុបចាំនួន ៥៤១ររយ និងភាសា លីាន ចាំនួន 
១ ២៣៥ររយ ចាំមណរឯររយ លី- ាំស្ត កឹត ានចាំនួន ៣ ៣០៧ររយ។ 
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ជំពូកទី១ 

អកខរនិធទទស 
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រមររៀនទី១      អកខរៈ រសៈ និងពយញ្ានៈ 

 
១. អកខរៈ ឬអកសរ 
អរខរៈ ឬអរសរ អនររ ជញភាសា លី ាំរៅយររវតុផលពីរ(២)យ៉ែ ងរឺ  ូរ ាំរឡងមដលលាន់ឮ 

រ រដរឡងី( រៅត ដល់ការ នទនា និងការនិយយ)ជារវតុផលទី១។ ឯរវតុផលទី២ អនររ ជញភាសា
 លី រៅត យរសាន មរាំនូ រចញជារូបរាង ល មមអាចរាំណត់ចាំណាាំ ន និងង្ហយរ ួល ិរា។ រវតុផល- 
ទ ាំង២រនោះរវយី  នជាអនររ ជញភាសា លីរៅថ្នអរខរៈ ឬអរសរ។ 

 
អរខរៈ ឬអរសររនុ ងភាសា លី មចររចញជា ៤១តួ រមួាន អ អា ឥ ឦ ឧ ឩ ឯ ឱ ៨តួរនោះ រររៅថ្ន 

 រៈ ឬរ ៈ។ ចាំមណរឯ រ ែ រ ឃ ង, ច ឆ ជ ឈ ញ, ដ ឋ ឌ ឍ ណ, ត ថ ទ ធ ន, ប ផ ព ភ ម, យ រ ល 
វ   វ ឡ ០ ៣៣តួរនោះ រររៅថ្នពយញ្ជ នៈ។ 

 
រ ៈអាចរចញ ាំរឡងតាមទាំរនីងែលួ នឯងផង រវយីអាចញុ ាំងពយញ្ជ នៈឱយរចញ ាំរឡង នផង។ 

រ ៈទ ាំង៨តួខ្នងរល ី រៅថ្ននិ សយ័ មរបថ្ន អរសរជាទីអារ យ័ននពយញ្ជ នៈ។ រ ៈាន ូរ ាំរឡងែលី រៅថ្ន 
រ សៈ។ រ សៈាន៣តួរឺ អ ឥ ឧ ឧទវរណ៍ៈ អភិរមតុ, ែមតិ។ រ ៈមដលាន ូរ ាំរឡងមវង រៅថ្នទីឃៈ។ 
ទីឃៈាន៥តួរឺ អា ឦ ឩ ឯ ឱ ឧទវរណ៍ៈ ភារី ថូរ  រថររា។ 

 
រ ៈទីឃៈ៣តួរឺ អា ឯ ឱ របីានពយញ្ជ នៈតរមួតគ្មន ពីតួរៅខ្នងចុងរ៏ាន ូរែលី ដូចជារ ៈរ សៈ រៅ

វញិ ឧទវរណ៍ៈ អាតតាំ ឯតតរាំ ឱរោា ។ រវយីមចរជារូាន៣រឺ អ អា រៅថ្នអវណណៈ ឥ ឦ រៅថ្នឥវណណៈ ឧ 
ឩ រៅថ្ន ឧវណណៈ ចាំមណរឯរ ៈ ឯ ឱ រនោះជារ ៈឥតានរូ រៅថ្ន ាំយុតត រៈ(រ ៈផសាំ)រឺ អ + ឥ > ឯ, អ 
+ ឧ > ឱ។ 
 

២. សរៈ ឬរសៈ 
រ ៈ ររយថ្នរ ៈានន័យថ្ន ជាទីអារ ័យននពយញ្ជ នៈ រឺនា ាំពយញ្ជ នៈឱយរចញ ូរលាន់ឮរងរ ាំពង

រឡងី ន។ រ ៈរនោះរលាររៅថ្ននិ សយ័ មចររចញជាពីរយ៉ែ ងរឺ៖ 
 រ សៈ ានន័យថ្ន រ ៈមដលាន ាំរឡងែលីរវយីរសាល (អ ឥ ឧ)។  
 ទីឃៈ ានន័យថ្ន រ ៈមដលាន ាំរឡងធងន់រវយីមវង (អា ឯ ឦ ឩ ឱ)។ 

 
រ ៈរនុ ងភាសា លី ាន៨តួរឺ៖ 

១ អ អានថ្ន  អារ់ (I) 
២ អា អានថ្ន  អា  (់ ) 
៣ ឥ អានថ្ន  អិុ (់ិ) 
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៤ ឦ អានថ្ន  អីុ (់ី) 
៥ ឧ អានថ្ន  អកុ (់ុ) 
៦ ឩ អានថ្ន  អកូ (់ូ) 
៧ ឯ អានថ្ន  រអ (រ់)    
៨ ឱ អានថ្ន  រអា (រ់ ) 

 
៣. ពយញ្ានៈ 
ពយញ្ជ នៈរនុ ងភាសា លី ាន៣៣តួរឺ៖ 

រ  ែ  រ  ឃ  ង 
អានថ្ន៖ ការ់  ខ្នរ់  គ្មរ់  ឃ្លរ ់  ង្ហរ់ 

ច  ឆ  ជ  ឈ  ញ 
អានថ្ន៖ ចារ់  ឆ្រ់  ជារ់  ឈារ់  ញរ ់

ដ  ឋ  ឌ  ឍ  ណ 
អានថ្ន៖ ោរ់  ឋារ់  ឌារ់  ឍារ់  ណារ់ 

ត  ថ  ទ  ធ  ន 
អានថ្ន៖ តារ់  ថ្នរ់  ទរ់  ធ្លរ់  នារ់ 

ប  ផ  ព  ភ  ម 
អានថ្ន៖  រ់  ផ្ទរ់  ររ់  ភារ់  ារ់ 

យ  រ  ល  វ    
អានថ្ន៖ យរ ់  រារ់  លារ់  វរ់  សារ់ 

វ  ឡ  ០។ 
អានថ្ន៖ ហារ ់  ឡារ់  អា ាំង។ 
 

ពយញ្ជ នៈ រនុ ងភាសា លី មតងមតានររយ អារ់ (់ រ់) រៅររប់តួទ ាំងអ ់។ ឧទវរណ៍ ៖ រ 
អានថ្ន ការ់, ែ  អានថ្ន ខ្នរ់ រលីរមលងមតពយញ្ជ នៈចុងបញ្ច ប់មួយមតប៉ែុរណាណ ោះ រតូវអានថ្ន អា ាំង (០) រររោះ
វានតួនាទីជាពយញ្ជ នៈផង ជារ ៈផង។ 

 
ពយញ្ជ នៈានន័យថ្ន អរសរញុ ាំងរ ចរតីឱយរ រដ។ ពយញ្ជ នៈរនោះរលាររៅថ្ន និ សតិ រររោះមិនអាច

រចញ ូរតាមទាំរនីងែលួ ន ន លុោះរតាមតអារ ័យនូវរ ៈផងរទីបអាចរចញ ាំរឡង ន។ ពយញ្ជ នៈរនោះ       
របីមចរជាពួរានពីររឺ៖ 

 វរគៈ 
វរគៈ រឺពយញ្ជ នៈមដលានវរគ រវយីរនុ ងវរគនីមួយៗាន ៥តួរឺ៖ 
រ    ែ  រ  ឃ  ង ទ ាំង៥តួរនោះរៅថ្ន រវរគៈ 
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ច    ឆ  ជ  ឈ  ញ ទ ាំង៥តួរនោះរៅថ្ន ចវរគៈ 
ដ    ឋ  ឌ  ឍ  ណ ទ ាំង៥តួរនោះរៅថ្ន ដវរគៈ 
ត    ថ  ទ  ធ  ន ទ ាំង៥តួរនោះរៅថ្ន តវរគៈ 
ប    ផ  ព  ផ  ម ទ ាំង៥តួរនោះរៅថ្ន បវរគៈ។ 
 អវរគៈ 
អវរគៈ រឺពយញ្ជ នៈមដលមិនានវរគ រឺមិនរាប់បញ្ចូ លរនុ ងវរគទ ាំង៥រឡយី ឬរៅថ្នរ  វរគ ាន៨តួរឺ៖ 
យ    រ  ល  វ     វ       ឡ          ០។ 
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រមររៀនទី២  និ្ាហតិ ធោសាធោសៈ អកខរបបធភទ និងឋានម្នអកខរៈ 

 
១. និ្ាហតិ 

 ពយញ្ជ នៈរឺ ០ រៅថ្ននិរគវតិ ឬរៅថ្នអនុសារៈរ៏ ន។ និរគវតិរនោះ ជាពយញ្ជ នៈ រាប់អារ ័យមត
នឹងរ ៈរ សៈ ុទធ ៣តួរឺ៖ អ ឥ ឧ ប៉ែុរណាណ ោះ តួយ៉ែ ង អាំ ឥាំ ឧាំ ឬរ៏ពយញ្ជ នៈមដលអារ ័យនឹងរ ៈនិ សយ័ជា   
រ សៈទ ាំង ៣តួរនាោះ។ ឧទវរណ៍ ការណាំ  រឹ កាតុាំ។ 
 

២. ធោសាធោសៈ 
 ពយញ្ជ នៈទី១ ទី២ រនុ ងវរគទ ាំង២ រឺរែ ចឆ ដឋ តថ និងអវរគៈ១តួ រឺ  ១១តួរនោះ រៅថ្នអរឃ្ល ៈ 
(ាន ាំរឡងមិនរឹររង)។ ពយញ្ជ នៈទី៣ ទី៤ និងទី៥ រឺរឃង ជឈញ ឌឍណ ទធន ពភម និងអវរគៈ៦តួ 
រឺយរលវវឡ ២១តួរនោះ រៅថ្នរឃ្ល ៈ(ាន ាំរឡងរឹររង)។ ចាំមណរឯពយញ្ជ នៈ ០ រនោះជារឃ្លសារឃ្ល- 
 វមុិតត ិមិនរាប់បញ្ចូ លរនុ ងរឃ្ល ៈនិងអរឃ្ល ៈរទ។ រឃ្លសារឃ្ល ៈ អរខរៈមដលាន ាំរឡងរឹងរង រៅថ្ន
រឃ្ល ៈ ាន២១តួរឺ រ ឃ ង, ជ ឈ ញ, ឌ ឍ ណ, ទ ធ ន, ព ភ ម, យ រ ល វ វ ឡ។ អរខរៈ មដលាន
 ាំរឡងមិនរឹងរង រៅថ្នអរឃ្ល ៈ ាន១១តួរឺ រ ែ, ច ឆ, ដ ឋ, ត ថ, ប ផ,  ។ 
 

៣. អកខរបបធភទ 
រូននអរខរៈមដលាន ូរជាទាំនា ់នឹងគ្មន  រៅថ្នអរខរបបរភទ។ របីរាប់ជារូាន ៥រូ របីរាប់តាម   

លាំោប់ាន ១០រូ រឺ ថិល ធនិត ទីឃៈ រ សៈ ររ ុលវុ នរគវតិ វមុិតត  មពនធៈ និងវវតថរិៈ។ 
ពយញ្ជ នៈទី១ ទី៣រនុ ងវរគទ ាំង៥ រឺររ ចជ ដឌ តទ បព ១០តួរនោះ រៅថ្ន ិថិល(ាន ាំរឡងធូរ 

រសាល)។ 
ពយញ្ជ នៈទី៤ រនុ ងវរគទ ាំង៥ រឺែឃ ឆឈ ឋឍ ថធ ផភ ១០តួរនោះ រៅថ្នធនិត(ាន ាំរឡងតឹង 

ខ្នល ាំង)រររោះានតួ វ ផសាំចូល ដូចជា រ + វ > រា = ែ, រ + វ > រា = ឃ,  ច + វ > ចា = ឆ, ជ + វ > 
ជា = ឈ ។ល។ ព + វ > ពា = ភ។ 

រ ៈទីឃៈ និងរ ៈរ សៈ មដលានពយញ្ជ នៈតរមួតគ្មន រៅខ្នងចុង ឬមដលាននិរគវតិអារ ័យផង 
ដូចជា អាការរា  ាម  មពុរទធ  តរ ា យ៉ែ ងរនោះ រៅថ្នររ(ុធងន់)រតូវររលបងអង់ឱយយូរ។ 

រ ៈរ សៈមដលមិនានពយញ្ជ នៈតរមួតរៅខ្នងចុង ឬមដលមិនាននិរគវតិអារ ័យផងរទ ដូចជា 
ឥតិបិ បរវិ ិតុ យ៉ែ ងរនោះ រៅថ្នលវុ(រសាល)រតូវររលឱយឆ្ប់រវ័ ។ 

អរខរៈមដលរវលានឹងររល(និយយ)ាន ាំរឡងដូចរបរបនឹងតួ ង ឬ ម រៅខ្នងចុងដូចជា ពុទធាំ   
ធមមាំ  ងឃាំ ពុទធម័ ធមមម័  ងឃម័ យ៉ែ ងរនោះរៅថ្ននិរគវតិ។ 

អរខរៈមដលរវលានឹងររល រតូវបរងាីបាត់ឱយរវបីរលី ជាងរបររតីបនតិចដូចជា  ណា រថររា ឱវ-
រទ ឯសា ញតត ិយ៉ែ ងរនោះរៅថ្នវមុិតត។ 
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បទ នធិដូចជា តរតាយាទិ យ៉ែ ងរនោះ រៅថ្ន មពនធៈ រតូវររលឱយជាប់គ្មន ជាបទ១ រុាំឱយររលោច់ពី 
គ្មន ។ បទមដលកាត់មញររចញពីបទ នធិ ដូចជា តរត អយាំ អាទិ រៅថ្នវវតថតិៈ រររោះរតូវកាត់បទរដីមបនឹីងមរប 
ឱយដឹងរ ចរតី។ 

  
៤. ឋាន ម្នអកខរៈ 
ទីតា ាំងមដលររីត ាំរឡងននអរខរៈ រៅថ្ន «ឋាន» ាន ៦យ៉ែ ងរឺ៖ 
អ   អា   រ   ែ   រ   ឃ   ង   វ ៨តួរនោះររីតរនុ ងរ   រៅថ្ន រណា ជៈ 
ឥ   ឦ    ច   ឆ   ជ   ឈ  ញ  យ ៨តួរនោះររីតរនុ ងពិតាន   រៅថ្ន  តាលុជៈ 
ដ    ឋ     ឌ   ឍ  ណ  រ      ឡ  ៧តួរនោះររីតរនុ ងរាល   រៅថ្ន  មុទធជៈ 
ត    ថ    ទ    ធ   ន    ល       ៧តួរនោះររីតរតង់របទល់រធមញ    រៅថ្ន ទនតជៈ 
ឧ    ឩ    ប    ផ   ព    ភ     ម  ៧តួរនោះររីតរតង់របទល់បបូរាត់ រៅថ្ន ឧដាជៈ 
និរគវតិ (0)     ររីតរនុ ងរចមុោះ      រៅថ្ន នា ិរជៈ 
 
អរខរៈទ ាំងអ ់ ុទធមតររីតរនុ ងឋានមួយ រៅថ្នឯរោា នជៈ រលីរមតអរខរៈ ៩តួរឺ៖ ង ញ ណ ន ម, ឯ 

ឱ និងវ វ រនោះរចញ។ 
ពយញ្ជ នៈជាវរគនតៈរឺ៖ ង ញ ណ ន ម រនោះ ជាទវោិា នជៈ ររីតតាមឋានរប ់ែលួ នៗនិងរចមុោះ រៅថ្ន 

 រោា ននា ិរជៈ។ 
រ ៈ ឯ ររីតរនុ ងរ និងពិតាន រៅថ្នរណា តាលុជៈ។ 
រ ៈ ឱ ររីតរនុ ងរ និងរបទល់បបូរាត់ រៅថ្នររណាា ដាជៈ។ 
វ ររីតរតង់របទល់រធមញនិងរបទល់បបូរាត់ រៅថ្នទរនាត ដាជៈ។ 
វ របីផសាំចូលនឹងពយញ្ជ នៈ ៨តួរឺ៖ ញ ណ ន ម យ ល វ ឡ ដូច តញ្ា ិ, តណាា , នាា រតា, តាា , មយាាំ,     

វលុ ាាំ, ជិវា, វុឡាាំ រនោះររីតរនុ ងរទូង រៅថ្នឧរជៈ។ របីមិនានផសាំចូលរទ រ៏រៅជារណា ជៈ ដូចរដីម។ 
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ជំពូកទី២ 

នាមនិធទទស 
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រមររៀនទី១   នាម នាមសពទ លងិា និងវចនៈ 

 
១. នាម 

 អវីទ ាំងពួងមដលានរឈាម ោះរៅ ន ដូចររយថ្ន មនុ ស  តវ ដី ទឹរជារដីម រៅថ្ននាម មរបថ្ន
រឈាម ោះ។ 
 
 ២. នាមសពទ 
  ាំរឡងមដលលាន់រចញចាំររោះនាម ដូចររយថ្ន រប ុ រ  ីជារដីម រៅថ្ននាម ពទ មរបថ្ន  ាំរឡង 
រឺ ាំដី ាំមដងនូវរឈាម ោះាន ៣យ៉ែ ងរឺ៖ 

១. នាមនាម  
២. រុណនាម 
៣.  ពវនាម។ 

 
 ២.១ នាមនាម 
 នាមមដលជារឈាម ោះអវីទ ាំងពួង ដូចររយថ្ន មនុ ស  តវ មរ  រ រុ ជារដីម រៅថ្ននាមនាម ាន២ 
យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. សាធ្លរណនាម  នាមមដលរគ្មន់មត ាំមដងរឈាម ោះ រៅទូរៅរទៀត ន ដូចររយថ្ន 
មនុ ស មដន ររងុ ជារដីម។ 
 ២. អសាធ្លរណនាម នាមមដល ាំមដងរឈាម ោះរ រដ មិនទូរៅរទៀត ន ដូចររយថ្ន ភិរខុ
ចិរធរាម  មដនរមពុ ជៈ រាជធ្លនីភនាំរពញ ជារដីម។ 
 
 ២.២. ្ុណនាម 
 នាមមដល ាំមដងលរខណៈរប ់នាមនាមណាមួយ ឱយដឹងថ្នល អ អារររ់ ដូចររយថ្ន រមម    មវង ែលី 
ជារដីម រៅថ្នរុណនាម ាន៣យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. បរតិរុណនាម  រុណនាមមដល ាំមដងលរខណៈមិនានវរិ   មបលរជាងរបររតី 
ដូចររយថ្ន កាឡ (រមម ) ឱទត ( ) ជារដីម។ 
 ២. វរិ  រុណនាម រុណនាមមដល ាំមដងលរខណៈវរិ  មបលរជាងរបររតី ដូចររយថ្ន 
កាឡតរ (រមម មបលរ, រមម ជាង) ឱទតតរ ( មបលរ,  ជាង) ជារដីម។ 
 ៣. អតិវរិ  រុណនាម រុណនាមមដល ាំមដងលរខណៈវរិ  មបលរបាំផុត ដូចររយថ្ន អតិ 
កាឡ ឬអតិវយិកាឡ (រមម ណា ់, រមម រពរណា ់) អរចាច ទត ឬឱទតរម ( ណា ,់  រពរណា ់,  
របុ ,   គុ  ) ជារដីម។ 
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 ២.៣. សពវនាម 
 នាម រាប់ររបីជាំនួ  ឬជាំនួយនាមនាម រៅថ្ន ពវនាមាន ២យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. បុរ ិ ពវនាម 
 ២. វរិ   ពវនាម។ 
 
 ៣. លងិា 
 រភទ រាប់ ាំគ្មល់នាម ពទ មដលានអាការៈមបលរៗគ្មន  រៅថ្នលិងគ ាន៣យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. បុាំលិងគ   រភទរបុ  
 ២. ឥតថលីិងគ  រភទរ ី 
 ៣. នបុាំ រលងិគ មិនមមនរភទរបុ  ឬរ ី។ 
 
 របីរាំណត់តាមរាំរណីត និង នមតាន ២យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. ជាតិលងិគ  លិងគមដលរាំណត់តាមរាំរណីត ដូចររយថ្នបុររិសា (របុ ) រនោះជាបុាំលិងគ។ 
ឥតថ ី(រ )ី រនោះជាឥតថីលិងគ។ វតថាំ ( ាំពត់) រនោះជានបុាំ រលិងគ។ 
 ២.  មមតិលងិគ លិងគមដលរាំណត់រោយ នមត ែុ ទាំនងអាំពីរាំរណីតដូចររយថ្ន ទររា 
(របពនធ) ជារ ី មត នមតថ្នបុាំលិងគរៅវញិជារដីម។ 
 
 នាមសពទមានលងិាធផសងគ្នន  
 នាមនាមរនុ ងរូប ពទមួយៗ របពឹតតរៅ នមតលិងគ១ មដលរៅថ្នឯរលិងគិរៈរ៏ាន ដូចជា អមរា 
(រទវតា) អចឆរា (រ ីអបសរ) អងគាំ (អងគរ, អវយវៈ រវតុ) ជារដីម។ របពឹតតរៅ នលិងគ២ រៅថ្នទវិលិងគិរៈ រ៏
ានរនុ ងបុាំលិងគ និងនបុាំ រលិងគ ដូចជា អរខររា, អរខរ ាំ (អរសរ, និរវ ន) ជារដីម ឬរគ្មន់មតផ្ទល  ់រ ៈទីបាំផុត 
ឱយែុ គ្មន រៅជាទវិលិងគិរៈរ៏ាន រនុ ងបុាំលិងគ និងឥតថីលិងគ ដូចជា អាជីវរកា, អាជីវកិា (អាជីវរ, អាជិវកិា) ជា
រដីម។ ឯរុណនាម និង ពវនាម របពឹតតរៅ នទ ាំង៣លិងគ រៅថ្នតិលិងគិរៈ ដូចជា រមមការរា, រមមការនីិ, 
រមមការ ាំ (អនររធវីការ) រយ, យ, យាំ (ឯណា) ជារដីម។ 
 
 ៤. វចនៈ 
 ររយ រាប់រ ប់ចាំនួនឱយដឹងថ្នតិច ឬររចីន រៅថ្នវចនៈ ាន២យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. ឯរវចនៈ រ ប់ចាំនួនតិច ដូចររយថ្ន បុររិសា (របុ ) “ាន រ់”។ 
 ២. ពវុវចនៈ រ ប់ចាំនួនររចីន ដូចររយថ្ន បរសិា (របុ ) “ររចីននារ់” មតរតូវថ្ន (ទ ាំង 
ឡាយ) ជាំនួ ររយររចីន។ 
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រមររៀនទី២   វិភតតិ ការនត វិធីបំថ្បកនាមសពទ  

 
 

១. វិភតតិ 
ការមចរនាម ពទមួយៗ ឱយានទីបាំផុតខ្នងចុងរផសងគ្មន  រដីមបនឹីងររបីអាយតនិ ត រឺ ពទ រាប់ ត

ររយឱយររីតជារ ចរតីសាត ប់ ន រៅថ្នវភិតតិ។ 
វភិតតិរនាោះ របីរាប់ររៀងជាតួាន ១៤តួ របីរាប់តាមរឈាម ោះាន ៧រឈាម ោះ។ 
 
១.១. វិភតតិ និងពាកយថ្រប 

ឯរវចនៈ     ពវុវចនៈ 
ទី១ បឋា    ិ មរបថ្ន  រ ី   រយ មរបថ្ន  រទី.  
ទី២ ទុតិយ  ០ មរបថ្ន  នូវ កាន់   រយ មរបថ្ន នូវទ. កាន់ទ. ញុ ាំងទ. អ ់   

ញុ ាំង អ ់ នឹង ចាំររោះ     ទ. នឹងទ. ចាំររោះទ. 
ទី៣ តតិយ  នា មរបថ្ន រោយ រោយនូវ  វ ិ មរបថ្ន រោយទ. រោយនូវទ.  តាម  

តាម ខ្នង រឺ មដល រវតុ រររោះ រររោះមត ាន ទ. ខ្នងទ. រឺទ. មដលទ. រវតុទ. រររោះទ. 
រររោះមតទ. ានទ. 

ទី៤ ចតុតថី    មរបថ្ន ដល់ រដីមប ីបាំរុង  នាំ មរបថ្ន ដល់ទ. រដីមបទី.     បាំរុងទ.  
 នឹង ចាំររោះ      នឹងទ. ចាំររោះទ. 
ទី៥ បញ្ច មី  សាម  មរបថ្ន  អាំពី ចារ ជាង  វ ិ មរបថ្ន អាំពីទ.    ចារទ.    ជាងទ.  
 រវតុ រររោះ រររោះមត     រវតុទ. រររោះទ. រររោះមតទ. 
ទី៦ ឆដាី    មរបថ្ន  នន រប ់ កាល  នាំ មរបថ្ន ននទ.    រប ់ទ.   កាលទ.  
 កាលរបី កាលមដល ជាំនុាំ បណាត      កាលរបីទ. កាលមដលទ. ជាំនុាំទ.   បណាត ទ. 
ទី៧  តតមី   ម ឹ មរបថ្ន រនុ ង ឰដ៏ រតង់   ុ មរបថ្ន រនុ ងទ. ឰដ៏ទ. រតង់ទ. នាទ.  

នា នាកាល កាលរបី កាលមដល និមិតត ជាំនុាំ បណាត  នាកាលទ. កាលរបីទ. កាលមដលទ.  និមិតត 
រលី រទៀប ជិត      ទ. ជាំនុាំទ. បណាត ទ. រលីទ. រទៀបទ. ជិតទ. 

ទី៨ អាលបនៈ   ិ មរបថ្ន បពិរត ាន ល មន  រយ មរបថ្ន  បពិរតទ.  ាន លទ.   មនទ. 
 នវ។       នវទ. 
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 ២. ការនត 
 រ ៈទីបាំផុតនននាម ពទ មដលរបពឹតតរៅរនុ ងលិងគទ ាំងបី រៅថ្នការនត។ ការនតរនាោះ រនុ ងបុាំលិងគាន៥  
រឺ៖ អ ឥ ឦ ឧ ឩ  រនុ ងឥតថីលិងគាន ៥រឺ៖ អា ឥ ឦ ឧ ឩ និងរនុ ងនបុាំ រលិងគាន ៣រឺ៖ អ ឥ ឧ រមួជា១៣ 
របីរាប់ឱការនតបញ្ចូ លផង នជា ១៤ការនត។ 
 
 ៣. វិធីបំថ្បកនាមសពទ  
 នាម ពទ  ុទធមតានការនតជារររឿង ាំគ្មល់ ានវធីិបាំមបរផសាំនឹងវភិតតិរតូវគ្មន ែលោះ រផសងគ្មន ែលោះ។ នាម- 
នាម និងរុណនាមរបីានការនតដូចគ្មន  ជាលិងគណារ៏ានវធីិបាំមបររតូវគ្មន ជាលិងគរនាោះ រវៀរមលងមត ពទមដល 
ានវធីិបាំមបររផសងរោយមឡររនាោះរចញ ឯ ពវនាមានវធីិបាំមបរមបលរពីនាមនាម និងរុណនាមរោយ 
ររចីន ។ 

៤.  អ-ការនត បុំលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 
ឯរវចនៈ     ពវុវចនៈ 

 ប.  រ់       ់  
 ទុ.  ា់ំ      រ់ 
 ត.  រ់ ន      រ់ វ ិ រ់ ភិ 
 ច.   ស, ់ យ, Iតថាំ     ់ នាំ 
 ប.  សាម , ាា , ់      រ់ វ ិ រ់ ភិ 
 ឆ.   ស      ់ នាំ 
  .   មឹ, មាិ, រ់     រ់  ុ 
 អា.  អ      ់   
 

៤.១. អ-ការនត បុំលងិាបំថ្បកយ៉ា ង បុរសិ “របុស” ដូធចនឹះ 
   ឯរវចនៈ     ពវុវចនៈ 
 ប.  បុររិសា      បុរសិា 
 ទុ.  បុរ ិាំ      បុររិ  
 ត.  បុររិ ន      បុររិ វ,ិ បុររិ ភិ 
 ច.  បុរ ិ ស, បុរសិាយ, បុរ ិតថាំ   បុរសិានាំ 
 ប.  បុរ ិសាម , បុរ ិាា , បុរសិា   បុររិ វ,ិ បុររិ ភិ 
 ឆ.  បុរ ិ ស     បុរសិានាំ 
  .  បុរ ិ មឹ, បុរ ិមាិ, បុររិ    បុររិ  ុ 
 អា.  បុរ ិ      បុរសិា   
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៤.២. វកយសពទជ្ជ អ-ការនតបុំលងិា 
១. ពុទធ  មរបថ្ន  រពោះពុទធ  
២. ធមម  មរបថ្ន  រពោះធម៌ 
៣.  ងឃ  មរបថ្ន  រពោះ ងឃ 
៤.  ិ ស  មរបថ្ន   ិ ស   
៥. សាមរណរ  មរបថ្ន  សាមរណរ 
៦. មនុ ស  មរបថ្ន  មនុ ស    
៧. ឧ  រ មរបថ្ន  ឧ  រ 
៨. បុរគល  មរបថ្ន  បុរគល    
៩. ទយរ  មរបថ្ន  អនរឱយ 
១០. រុារ  មរបថ្ន  ររមងរបុ ។ 

 
៤.៣. រធបៀបធរៀងភាសាបាល ី
បទរុណនាម មិនមរបរចញររយអាយតនិ តរទ មតរតូវានលិងគ វចនៈ វភិតតិ រ មីគ្មន នឹងនាមនាម ជា 

ាច  ់ រវយីរតូវររៀងទុរខ្នងរដីមនាមនាមជាដរាប។ មែមរថ្ន “បុរ  ឈាល  ”  លីថ្ន “ឈាល   បុរ ” រឆរកា 
បុររិសា។ មែមរថ្ន “រប ់បុរ  ឈាល  ”  លីថ្ន “ឈាល   រប ់បុរ ” រឆរ ស បុរ ិ ស។ មា ៉ែងរទៀតការររៀប 
ររៀងភាសា ល ីរតូវររៀងផទុ យពីភាសាមែមរដូចររយថ្ន “សាវរ័ទ ាំងឡាយ រប ់រពោះពុទធ” រតូវររៀង លីថ្ន ពុទធ- 
 ស សាវកា។ មែមរថ្ន “ទររទ ាំងឡាយ រនុ ងរ ុរ” រតូវររៀង លីថ្ន គ្មរម ទរកា ដូរចនោះជារដីម។ 

 
៤.៤. រធបៀបថ្រប 
ការមរបពី លីមរជាភាសាមែមរ  ូមពិនិតយរមីលថ្ន  ពទ(ររយ)ទ ាំងរនាោះរបរបរោយវភិតតិអវី? វច

នៈណា? អាយតនិ តមរបដូចរមតចែលោះ? របីរបរយរមិនានអាលបនៈ និងនិ តរទ រតូវមរបបឋាវភិតតិ “រ ី
...”មុន រទីបមរបបទដនទតាមលាំោប់ ប៉ែុមនត ាំរៅរ ចរតីជារបាណដូចជា “ពុទធ ស ធរាម ”  ូមពិចារណា ថ្ន
ពុទធ ស ជាចតុតថីផង ជាឆដាីផង រួរមរបតាមវភិតតិណា រទីបសាត ប់រ ចរតី នល អ។ 

ការមរបពីមែមរមរជាភាសា លី រតូវចា ាំ ពទ ការនត វភិតតិ វចនៈ និងអាយតននិ តឱយ នសាទ ត់ ដូច 
ររយមែមរថ្ន “សាវរ័ទ ាំងឡាយ រប រ់ពោះពុទធ”។ សាវរ័បាំមបរដូចអវី? ជាវភិតតិ វចនៈអវី? ររយ “ទ ាំងឡាយ” 
រ ប់ឱយដឹងថ្នពវុវចនៈ ររយថ្ន “រ.ី..” មែមរមិនមដលនិយយរទ ប៉ែុមនតអាចដឹងថ្នររយណាមរបមុនររ ររយ 
រនាោះជាបទរបធ្លន រឺបឋាវភិតតិ ឯររយថ្ន “នន រប ់” ជាឆដាីវភិតតិ ឯរវចនៈ រឺពុទធ ស។ មែមរថ្ន សាវរ័ទ ាំង 
ឡាយ  លីថ្ន សាវកា។ មែមរថ្ន រប ់រពោះពុទធទ ាំងឡាយ  លីថ្ន ពុទធ ស។ ប៉ែុមនតររបៀបររៀង លី ឱយររៀប 
ររៀងថ្ន ពុទធ ស សាវកា។ល។ 
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៤.៥. ធែមរបរវិតតន៍ លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. អរគ្មគ   ពុរទធ    មរបថ្ន  ............................................. 
២. បវរ ធរាម    មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រឆរកា  ិ ា   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. ឧរចាច  រុរកាខ    មរបថ្ន  ............................................. 
៥. កាឡា ររសា   មរបថ្ន  ............................................. 
៦. ពុទធ ស ធរាម    មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ធរមម បសារទ  មរបថ្ន  ............................................. 
៨. អាចរយិនាំ  ិ ា  មរបថ្ន  ............................................. 
៩.  ងឃ មឹ  គ្មររវ   មរបថ្ន  ............................................. 
១០.  ងឃ ស មវរនាត  អាវរសា មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៤.៦. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. អាចារយ ឈាល     មរបថ្ន  ............................................. 
២.  ិ សទ. ល ងង់   មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រពោះធម៌ បវរ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. អាវ  ធាំ   មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រនុ ងរ ុរ តូច   មរបថ្ន  ............................................. 
៦. សាវរ័ទ. រប ់រពោះពុទធ  មរបថ្ន  ............................................. 
៧. រ ចរតីរគ្មរព រនុ ងរពោះធម៌ មរបថ្ន  ............................................. 
៨. អាវ  រប ់រពោះ ងឃ   មរបថ្ន  ............................................. 
៩. រ ចរតីរជោះថ្នល  រនុ ងរពោះពុទធ  មរបថ្ន  ............................................. 
១០.  ិ សទ. ឈាល   រប ់អាចារយ មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៥. ឥ-ការនត បុំលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 
 ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ់ិ       -រយ, ់ី 
ទុ. ់ឹ       -រយ, ់ី 
ត. ់ិនា       ់ីវ,ិ នីភិ 
ច. ់ិ ស, ់ិរនា      ់ីនាំ 
ប. ់ិសាម , ់ិាា , ់ិនា     ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ឆ. ់ិ ស, ់ិរនា      ់ីនាំ 
 តត. ់ិ មឹ, ់ិមាិ      ់ី ុ 
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អា. ់ិ       -រយ, ់ី។ 
 
៥.១. ឥ-ការនតបុំលងិា បំថ្បកយ៉ា ង មុនិ “អនករបាជញ” ដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. មុនិ       មុនរយ, មុនី 
ទុ. មុនឹ       មុនរយ,មុនី 
ត. មុនិនា       មុនីវ,ិមុនីភិ 
ច. មុនិ ស,មុនិរនា      មុនីនាំ 
ប. មុនិសាម ,មុនិាា ,មុនិនា     មុនីវ,ិមុនីភិ 
ឆ. មុនិ ស,មុនិនា      មុនីនាំ 
 . មុនិ មឹ,មុនិមាិ      មុនី ុ 
អា. មុនិ       មុនរយ,មុនី។ 
 

 ៥.២  វកយសពទជ្ជ ឥ-ការនតបុំលងិា  
 ១. របិ  មរបថ្ន  សាវ    

២. ឥ ិ  មរបថ្ន  ឥ  ី
 ៣. ញតិ  មរបថ្ន  ញតិ   

៤. រវបតិ មរបថ្ន  រវបតី 
 ៥. បតិ  មរបថ្ន  បតី   

៦. បតត ិ  មរបថ្ន  ទហានរថមីររជីង 
 ៧. អវ ិ  មរបថ្ន  ព ់   

៨. រវ ិ  មរបថ្ន  រវ ី
 ៩. អតិថិ  មរបថ្ន  រភញៀវ   

១០. សាមិ  មរបថ្ន  ាច  ់។ 
 
៥.៣. ធែមរបរវិតតន៍ លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. រ កា វវីរយ វរិកីណនតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
២. វណិរជា វវី ីរីនាតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រឆរកា មុនរយ ធមមាំ ជាននតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៤. មវល លរកា ឥ ិ មណឹ រណាា តិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៥. កាឡា របរយ រិរ ិមឹ វ នតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. រុារា ការឡ របរយ ឱរលាររនតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៧. អវាំ រឆរ ស មុនិរនា ធមមាំ  ុណាមិ មរបថ្ន  ............................................. 
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៨. ទីបរយ មវរនត រិរ ិមឹ វ នតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. តវាំ មវរនតន អ ិនា អវ ឹាររ ិ មរបថ្ន  ............................................. 
១០. ររារគ្ម ការយ អតថិ   មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៥.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. អនរមរ  ទិញ សាវ ទ.  មរបថ្ន  ............................................. 
២. រវបតីទ. ររៀនយរ រពោះធម៌ មរបថ្ន  ............................................. 
៣. មនុ សចា ់ សាត ប់ នូវធម៌ មរបថ្ន  ............................................. 
៤. សាវ ទ. រៅ រលីរដីមរឈ ី មរបថ្ន  ............................................. 
៥. ឥ ីទ. មតងរចោះ ធម៌  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. មរវមណី  ថិតរៅ ជិតរដីមរឈី មរបថ្ន  ............................................. 
៧. អនរមរ  ររា នូវសាវ   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. រណិជ ថលឹង នូវរ ូវ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. រភញៀវទ. រៅ ផទោះ រវបតី មរបថ្ន  ............................................. 
១០. រវបតី រាច ត់បង់ នូវ រតូវ មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៦. ឦ-ការនត បុំលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ់ី       ់ិរនា, ់ី 
ទុ. ់ឹ, ់ិនាំ       ់ិរនា, ់ី 
ត. ់ិនា       ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ច. ់ិ ស, ់ិរនា      ់ីនាំ 
ប. ់ិសាម , ់ិាា , ់ិនា     ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ឆ. ់ិ ស, ់ិរនា      ់ីនាំ 
 . ់ិ មឹ, ់ិមាិ      ់ី ុ 
អា. ់ិ       ់ិរនា, ់ី។ 
 
៦.១ ឦ-ការនតបុំលងិា បំថ្បកយ៉ា ង ធសដាី “ធសដាី” ដធូចនឹះ 
 ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. រ ដាី       រ ដាិរនា, រ ដាី 
ទុ. រ ដាឹ, រ ដាិនាំ      រ ដាិរនា, រ ដាី 
ត. រ ដាិនា       រ ដាីវ,ិ រ ដាីភិ 
ច. រ ដាិ ស, រ ដាិរនា     រ ដាីនាំ 
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ប. រ ដាិសាម , រ ដាិាា , រ ដាិនា    រ ដាីវ,ិ រ ដាីភិ 
ឆ. រ ដាិ ស, រ ដាិរនា     រ ដាីនាំ 
 . រ ដាិ មឹ, រ ដាិមាិ     រ ដាី ុ 
អា. រ ដាិ       រ ដាិរនា, រ ដាី។ 
 
៦.២.  វកយសពទជ្ជ ឦ-ការនតបុំលងិា 
១. រមមការ ី មរបថ្ន  អនររធវីការ   
២. រមធ្លវ ី  មរបថ្ន  រមធ្លវ ី
៣.  ុែី  មរបថ្ន  ជនានរ ចរតី ុែ  
៤. វតថី  មរបថ្ន  ដាំរ ី
៥. រពវមចារ ី មរបថ្ន  អនររបពឹតតនូវធម៌របរ ីរ  
៦. អរនតវ ី មរបថ្ន  រូន ិ ស 
៧. បរខ ី  មរបថ្ន  បរស ី   
៨. រភារី  មរបថ្ន  ជនានរភារៈ 
៩. ររ ី  មរបថ្ន  ដាំរ ី   
១០.   ី  មរបថ្ន  រពោះចនទ។ 
 
៦.៣. ធែមរបរវិតតន៍ លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១.  ុែិរនា មររគន អារាមាំ រចឆនតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
២. វតថី រុររខ តិដាតិ    មរបថ្ន  ............................................. 
៣. បរខ ីរុររខ និ ីទតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. សារថិរនា អរ ស អាវរនតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៥. មវរនត  ិែិរនា ប ាមិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. រភារី ទនាំ រទនត ិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៧.  បការ ីថុរល ល វតថី រចាររតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៨. មនតិរនា ធមមាំ ចិរនតនតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៩. មវល លរកា រ ដា ីធមមាំ  ុណាតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
១០. រ ដាិរនា វតថី វវិរយ ខ្នទតិ  មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៦.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១.  តវសាល បទ. ររចីន រៅរលីរដីមរឈ ី មរបថ្ន  ............................................. 
២. រ ដាី ទិញ រកាង រទ.   មរបថ្ន  ............................................. 
៣. ដាំរទី. រមម  ឈរ    មរបថ្ន  ............................................. 
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៤. អនរបររថ របហារ រ ោះទ.  មរបថ្ន  ............................................. 
៥. ែញុ ាំ រឃញី  តវសាល បទ.   មរបថ្ន  ............................................. 
៦. រកាង រទ. ទាំ រលីរដីមរឈ ី  មរបថ្ន  ............................................. 
៧. រ ោះទ. រប ់រ ដា ីរាំពុងរដរ  មរបថ្ន  ............................................. 
៨. ដាំរ ី ុី រ ូវទ.    មរបថ្ន  ............................................. 
៩. អនរកាន់ឆរត រដីរ តាមផលូ វ  មរបថ្ន  ............................................. 
១០. អនរទ. រាំពុងរមីល រកាង រ   មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៧. ឧ-ការនតបុំលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 
 ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ់ុ       រវ, ់ូ 
ទុ. ់ុ ា់ំ       រវ, ់ូ 
ត. ់ុនា       ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ច. ់ុ ស, ់ុរនា      ់ូនាំ 
ប. ់ុសាម , ់ុាា , ់ុនា     ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ឆ. ់ុ ស, ់ុរនា      ់ូនាំ 
 . ់ុ មឹ, ់ុមាិ      ់ូ ុ 
អា. ់ុ       រវ, រវ។ 
 
៧.១. ឧ-ការនតបុំលងិា បំថ្បកយ៉ា ង ្រ ុ“រ្ូ” ដូធចនឹះ 
 ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ររុ       រររវ, ររូ 
ទុ. ររុ ាំ       រររវ, ររូ 
ត. ររុនា       ររូវ,ិ ររូភិ 
ច. ររុ ស, ររុរនា      ររូនាំ 
ប. ររុសាម , ររុាា , ររុនា     ររូវ,ិ ររូភិ 
ឆ. ររុ ស, ររុរនា      ររូនាំ 
 . ររុ មឹ, ររុមាិ      ររុ ុ 
អា. ររុ       រររវ, រររវ។ 
 
៧.២.  វកយសពទជ្ជ ឧ-ការនតបុំលងិា  

 ១. ផរ ុ  មរបថ្ន  ពូរៅ   
២. ភិរខុ  មរបថ្ន  ភិរខុ 
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 ៣. ពនធុ  មរបថ្ន  រៅពងស   
៤. ប ុ  មរបថ្ន   តវចិញ្ច ឹម 

 ៥. អាែុ  មរបថ្ន  រណតុ រ   
៦. ឧចឆុ  មរបថ្ន  អាំរៅ 

 ៧. រវឡុ  មរបថ្ន  ឫ ស ី   
៨.  ុ ុ  មរបថ្ន  ររមងតូច 

 ៩. រវុ  មរបថ្ន  រដីមនដ   
១០.  ិនធុ  មរបថ្ន  ទរនល,  ទឹង។ 
 
៧.៣. ធែមរបរវិតតន៍ លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. មវរនត គ្មរម មនុ ា អាបរណ វតថូ និ វរកីណនតិ មរបថ្ន ............................................. 
២. ឥទនិ រមរឃ្ល មវនតាំ វ សតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. វណិរជា អ សាំ រីនាតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. រុាររា រ តថកាលរយ រ តថរាំ វរីកីណាតិ មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រទវ ីអតតរនា សាមិរាំ បរចរតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. រុាររា រលាំ ា រ វតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ភិរខូ បិដរាំ  ិររខយយុាំ   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. ឧ  រកា ពុទធាំ  រកចចាំ វនទតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. ររវរោា  ធនាំ រររខយយ   មរបថ្ន  ............................................. 
១០. រញ្ញដ  រ តថរាំ ឋបតិ   មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៧.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. អនរររ រៅ រនុ ងផទោះ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. អនរាន រធវី ជាំនួញ រនុ ងផារ  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រពោះពុទធ ឈនោះ ារ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. ភិរខុ ទ. រៅ រនុ ងវតត ធាំ   មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រុារ ររា ាត យ   មរបថ្ន  ............................................. 
៦.  ស្តង្ហគ ម ររីត រនុ ងរ ុរ    មរបថ្ន  ............................................. 
៧. រចារ របហារ មនុ ស   មរបថ្ន  ............................................. 
៨.  ួន ធាំ ាន រនុ ងរ ុរ   មរបថ្ន  ............................................. 
៩. អនររ ជញ រៅ រោយធម៌   មរបថ្ន  ............................................. 
១០. រ ោះ ផឹរ ទឹរ    មរបថ្ន  .............................................។ 
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៨. ឩ-ការនត បុំលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 
ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 

ប. ់ូ       ់ុរនា, ់ូ 
ទុ. ់ុ ា់ំ       ់ុរនា, ់ូ 
ត. ់ុនា       ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ច. ់ុ ស, ់ុរនា      ់ូនាំ 
ប. ់ុសាម , ់ុាា , ់ុនា     ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ឆ. ់ុ ស, ់ុរនា      ់ូនាំ 
 . ់ុ មឹ, ់ុមាិ      ់ូ ុ 
អា. ់ុ       ់ុរនា, ់ូ។ 
 
៨.១. ឩ-ការនត បុំលងិា បំថ្បកយ៉ា ង វិញ្ញូ  “អនករបាជញ” ដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. វញិ្ដូ       វញិ្ដុ រនា, វញិ្ដូ 
ទុ. វញិ្ដុ ាំ       វញិ្ដុ រនា, វញិ្ដូ 
ត. វញិ្ដុ នា       វញិ្ដូ វ,ិ វញិ្ដូ ភិ 
ច. វញិ្ដុ  ស, វញិ្ដុ រនា      វញិ្ដូ នាំ 
ប. វញិ្ដុ សាម , វញិ្ដុ ាា , វញិ្ដុ នា     វញិ្ដូ វ,ិ វញិ្ដូ ភិ 
ឆ. វញិ្ដុ  ស, វញិ្ដុ រនា      វញិ្ដូ នាំ 
 . វញិ្ដុ  មឹ, វញិ្ដុ មាិ      វញិ្ដូ  ុ 
អា. វញិ្ដូ       វញិ្ដុ រនា, វញិ្ដូ ។ 
 
៨.២.  វកយសពទជ្ជ ឩ-ការនតបុំលងិា  

 ១. រវទរូ  មរបថ្ន  អនរដល់នូវរវទ  
២. បភូ  មរបថ្ន  អនរជាធាំ 

 ៣. វទូិ  មរបថ្ន  អនររចោះដឹង  
៤.  យមភូ  មរបថ្ន  អនររតា ់ដឹង 

 ៥. កាលញ្ដូ  មរបថ្ន  អនរដឹងនូវកាល   
៦.  ររូ  មរបថ្ន  អនរដល់នូវររតីយ 

 ៧.  ពវញ្ដូ  មរបថ្ន  អនររចោះដឹង ពវ   
៨. អភិភូ  មរបថ្ន  អនរររប់ដណត ប់ 

 ៩. រតញ្ដូ  មរបថ្ន  អនរដឹងនូវឧបការរុណ  
១០. វទញ្ដូ  មរបថ្ន  អនររចោះ ាំដី។ 
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៨.៣. ធែមរបរវិតតន៍ លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. អជជ អវាំ សាលាំ ន រចាឆ មិ  មរបថ្ន  ............................................. 
២. រ វ អវាំ សាលាំ រចឆិ ាមិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. មវរនត គ្មរម មនុ ា វណិជជាំ រររានតិ មរបថ្ន  ............................................. 
៤. មយាំ រមពុ ជបបរទ ាំ បិរយមិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៥. មយាំ រមពុ ជបបរទរ  ជាតារមា  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. តវាំ អតាត នាំ រររខយា  ិ    មរបថ្ន  ............................................. 
៧. រចារា គ្មមិរ ស រហាបណាំ  រចាររនតិ មរបថ្ន  ............................................. 
៨. នាវ រង្ហគ យាំ អតថិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៩. តុរមា ឧទរមររគន គ្មមាំ រចឆថ  មរបថ្ន  ............................................. 
១០. រុារា រថវ ិអតតរនា សាលាំ រចឆនតិ មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៨.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. រ ិររ រធវី ផទោះ រនុ ងភូមិ រប ់ែលួ ន មរបថ្ន  ............................................. 
២. ាណព ទទួល ភរយិ សាអ ត  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. ាណវ ីទទួល សាវ មី រោយភរតី  មរបថ្ន  ............................................. 
៤. រ ិររ ររា របរទ  រប ់ែលួ ន រោយរគ្មរព មរបថ្ន ............................................. 
៥. រមមររ រធវី ការង្ហរ រនុ ងររាងចររ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. រមមររ រ ់រៅ រោយបញ្ញា  ររចីន  មរបថ្ន  ............................................. 
៧. រញ្ញដ  មថររា  ួន   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. រូន ររា រតរូល រោយរគ្មរព  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. បុរ  គ្ម ាំរទ អនររ ុរ   មរបថ្ន  ............................................. 
១០. ឧបជាយ ៍ទូនាម ន អរនតវ ិរ  មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៩. អា-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ់        ់ រយ, ់  
ទុ. ា់ំ       ់ រយ, ់  
ត. ់ យ       ់ វ,ិ ់ ភិ 
ច. ់ យ       ់ នាំ 
ប. ់ យ       ់ វ,ិ ់ ភិ 
ឆ. ់ យ       ់ នាំ 
 . ់ យ, ់ យាំ      ់  ុ 
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អា. រ់       ់ រយ, ់ ។ 
 
៩.១. អា-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកយ៉ា ង កញ្ជញ  “រសរីកមុំ” ដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. រញ្ញដ        រញ្ញដ រយ, រញ្ញដ  
ទុ. រញ្ដាំ       រញ្ញដ រយ, រញ្ញដ  
ត. រញ្ញដ យ      រញ្ញដ វ,ិ រញ្ញដ ភិ 
ច. រញ្ញដ យ      រញ្ញដ នាំ 
ប. រញ្ញដ យ      រញ្ញដ វ,ិ រញ្ញដ ភិ 
ឆ. រញ្ញដ យ      រញ្ញដ នាំ 
 . រញ្ញដ យ, រញ្ញដ យាំ     រញ្ញដ  ុ 
អា. ររញ្ដ       រញ្ញដ រយ, រញ្ញដ ។ 
 
៩.២.  វកយសពទជ្ជ អា-ការនតឥតថីលងិា   

 ១. រង្ហគ   មរបថ្ន  ទរនល  
២. ជងោ  មរបថ្ន   មង  

 ៣. នាវ  មរបថ្ន  ទូរ,  ាំរៅ  
៤. ទិសា  មរបថ្ន  ទិ  

 ៥. រ នា  មរបថ្ន  រងទ័ព   
៦. បរសិា  មរបថ្ន  បរ ិ័ទ 

 ៧. រីវ  មរបថ្ន  រ   
៨. ជិវា   មរបថ្ន  អណាត ត 

 ៩. នាសា  មរបថ្ន  រចមុោះ  
១០. បញ្ញដ   មរបថ្ន  រ ជាញ ។ 
 
៩.៣. ធែមរបរវិតតន៍ លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. ចរនាទ  អាការ  តិដាតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. ភិរខុ បរសិានាំ ធមមាំ រទរ តិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រុាររា រ តថរាំ រណាា តិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. សាមរណររា  ីលាំ  រលតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៥. ពយររោ អររញ្ដ វ តិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៦. ាណរវ នារ ឹឱរលាររតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ភិរខុ វហិាររ  មណធមមាំ រររាតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
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៨. ឧ  ិកា ពុទធ ស ធមមាំ បូរជតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. រចាររា រ រ ស រគ្មណាំ  រចាររតិ មរបថ្ន  ............................................. 
១០. បុររិសា  រុណាំ  ាររតិ   មរបថ្ន  .............................................។ 
 
៩.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. ទររ យាំ ខ្នល ាំង រនុ ងផទោះ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. សាវ   ុី មផលរឈទី ាំងឡាយ  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. ាត យ ចិញ្ច ឹម រូន   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. រគ្ម  ុ ីរៅម  រនុ ងនរព   មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រុារ ររៀន របវតតិ រប ់របរទ   មរបថ្ន  ............................................. 
៦. អាចារយ បររងៀន វជិាជ  ដល់ ិ សទ.  មរបថ្ន  ............................................. 
៧. មម៉ែ ររា រូន    មរបថ្ន  ............................................. 
៨. រុារ អាន រ ៀវរៅ   មរបថ្ន  ............................................. 
៩. បុរ  ជីរ ដី    មរបថ្ន  ............................................. 
១០. រ តច រសាយ រពោះរសាង យ  មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១០. ឥ-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ់ិ       ់ិរយ, ់ី 
ទុ. ់ឹ       ់ិរយ, ់ី 
ត. ់ិយ       ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ច. ់ិយ       ់ីនាំ 
ប. ់ិយ       ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ឆ. ់ិយ       ់ីនាំ 
 . ់ិយ, ់ិយាំ      ់ី ុ 
អា. ់ិ       ់ិរយ, ់ី។ 
 
១០.១.  ឥ-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. រតតិ       រតតិរយ, រតតី 
ទុ. រតតឹ       រតតិរយ, រតតី 
ត. រតតិយ       រតតីវ,ិ រតតីភិ 
ច. រតតិយ       រតតីនាំ 
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ប. រតតិយ, រតា      រតតីវ,ិ រតតីភិ 
ឆ. រតតិយ       រតតីនាំ 
 . រតតិយ, រតតិយាំ, រតយាំ (ររតាត )    រតតឹ ុ 
អា. រតតិ       រតតិរយ, រតតី។ 
 
១០.២. វកយសពទជ្ជ ឥ-ការនតឥតថីលងិា   

 ១. ភូមិ  មរបថ្ន  មផនដី  
២. រុដិ  មរបថ្ន  រុដិ  

 ៣. រទណិ  មរបថ្ន  នាឡិ៍  
៤. អ និ  មរបថ្ន  រនទោះ 

 ៥. រិតត ិ  មរបថ្ន  រររ ត ិ៍រឈាម ោះ   
៦. អងគុ លិ  មរបថ្ន  រាមនដ 

 ៧. ភតិ  មរបថ្ន  នថលឈនួល   
៨. ថុតិ  មរបថ្ន  រ ចរតី ររ ីរ 

 ៩. នាភិ  មរបថ្ន  ផចិត, ដុាំររទោះ  
១០. ភិតត ិ  មរបថ្ន  ជញ្ញជ ាំង។ 
 
១០.៣. ធែមរបរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. មនុ ា ា អញ្ដមញ្ដាំ បីរឡយយុាំ  មរបថ្ន  ............................................. 
២. បរសិា ធមមាំ ចិរនតយយ   មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រុាររា រ តថកាលរយ រ តថរាំ ឋរបយយ មរបថ្ន  ............................................. 
៤. សាមរណររា  ីលាំ រររខយយ  មរបថ្ន  ............................................. 
៥. ពយររោ អររញ្ដ មិរាំ បីឡតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. ាណរវ ចនទាំ ឱរលាររយយ   មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ភិរខុ ពុទធ ស ធមមាំ បដិបរជជយយ  មរបថ្ន  ............................................. 
៨. ឧ  រកា ពុទធ ស បុបផាំ បូរជយយ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. រចាររា ធនាំ ា រចររយយ   មរបថ្ន  ............................................. 
១០. សាលា គ្មរម រហាតិ   មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១០.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១.  ិ ស រធវី គ្មវរៈ ដល់ររូ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. ររ ូទូនាម ន ឱវទ ដល់ ិ សទ ាំងឡាយ មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រនុ ងរ ុរ ធាំ រុារទ. ររៀន វជិាជ   មរបថ្ន  ............................................. 
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៤. រូន បររមី ពុរមម៉ែ   មរបថ្ន  ............................................. 
៥. បតី ររា របពនធ     មរបថ្ន  ............................................. 
៦. របពនធ បររមី បតី    មរបថ្ន  ............................................. 
៧. មនុ ស រុាំរធវី របៀតរបៀន   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. មនុ ស រនុ ងរ ុរ រួរររា ធម៌  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. រពោះពុទធរូប ធាំ ាន រនុ ងវតត ធាំ  មរបថ្ន  ............................................. 
១០. មនុ ស រដរ រនុ ងបនទប់   មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១១. ឦ-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ់ី       ់ិរយ, ់ី 
ទុ. ់ឹ       ់ិរយ, ់ី 
ត. ់ិយ       ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ច. ់ិយ       ់ីនាំ 
ប. ់ិយ       ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ឆ. ់ិយ       ់ីនាំ 
 . ់ិយ, ់ិយាំ      ់ី ុ 
អា. ់ិ       ់ិរយ, ់ី។ 
 
១១.១ ឦ-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកយ៉ា ង នារ ី“រស”ី ដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. នារ ី       នាររិយ, នារ ី
ទុ. នារ ឹ       នាររិយ, នារ ី
ត. នារយិ       នារវី,ិ នារភិី 
ច. នារយិ       នារនីាំ 
ប. នារយិ       នារវី,ិ នារភិី 
ឆ. នារយិ       នារនីាំ 
 . នារយិ       នារ ុី 
អា. នារ ិ       នាររិយ, នារ។ី 
 
១១.២. វកយសពទជ្ជ ឦ-ការនតឥតថីលងិា   

 ១. រុារ ី  មរបថ្ន  ររមងរ  ី
២. តរុណី  មរបថ្ន  រ ីររមុាំ, រ ីជាំទង់ 
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 ៣. ឥតថ ី  មរបថ្ន  ស្ត ត ី  
៤. មិរី  មរបថ្ន  រមឹរញី 

 ៥. រុរកុ ដី  មរបថ្ន  ាន់ញី   
៦. ការី  មរបថ្ន  មរអរញី 

 ៧. វតថីនី  មរបថ្ន  រមដាំរ ី  
៨. វបី  មរបថ្ន  បឹង 

 ៩. គ្មវ ី  មរបថ្ន  រមរគ្ម  
១០.  ែី  មរបថ្ន  ស្ត តីជា ាំឡាញ់។ 
 
១១.៣. ធែមរបរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. ភិរខុ  ធមមាំ រទរ  ិ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. ភិរខុ រនា ធមមាំ  ុណិ ាមិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. អមចាច  រចាររ រណាិ  សនត ិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៤. រវបតរយ គ្មរម វហិារ ាំ ររ ិសនត ិ មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រ រកា ពវុររ ឧចឆរវ ឆិនទិ សតិ មរបថ្ន  ............................................. 
៦. តុរមា ររ ស ឧចឆរវ ខ្នទិ សថ  មរបថ្ន  ............................................. 
៧. រចារា កាឡ វតថី វរ ិសនតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៨. វហិាររ  ងឃាំ វនទិ សថ   មរបថ្ន  ............................................. 
៩. មិតត ស បូរវ ភុញ្ជ ិ ាមិ   មរបថ្ន  ............................................. 
១០. ពុរទធ  រលាររ មនុ ានាំ ធមមាំ ភា  ិសតិ មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១១.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. អនរមរ  នឹងទិញ រគ្មទ.   មរបថ្ន  ............................................. 
២. រចារទ. នឹងលួច    មរបថ្ន  ............................................. 
៣. មឆកទ. នឹងខ្ន ាំ រចារ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. រយងីទ. នឹងចាប់ រចារ   មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រ ដាី នឹងរធវី វតត រដីមបរីពោះ ងឃ   មរបថ្ន  ............................................. 
៦. ភិរខុ  នឹងររៀនយរ ធម៌   មរបថ្ន  ............................................. 
៧. អនរទ. នឹងសាត ប់ ធម៌   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. ែញុ ាំ នឹងររៀន ធម៌ រប ់រពោះពុទធ   មរបថ្ន  ............................................. 
៩. ភិរខុ  នឹង រងួម រោយកាយ  មរបថ្ន  ............................................. 
១០. មនុ សទ. នឹងរឃញី រពោះចនទ ពធដ៏អាកា  មរបថ្ន .............................................។ 
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១២. ឧ-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 
ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 

ប. ់ុ       ់ុរយ, ់ូ 
ទុ. ់ុ ា់ំ       ់ុរយ, ់ូ 
ត. ់ុយ       ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ច. ់ុយ       ់ូនាំ 
ប. ់ុយ       ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ឆ. ់ុយ       ់ូនាំ 
 . ់ុយ, ់ុយាំ      ់ូ ុ 
អា. ់ុ       ់ុរយ, ់ូ។ 
 
១២.១. ឧ-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកយ៉ា ង រជា ុ“ថ្ែស” ដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. រជជុ       រជជុ រយ, រជជូ 
ទុ. រជជុ ាំ       រជជុ រយ, រជជូ 
ត. រជជុ យ       រជជូ វ,ិ រជជូ ភិ 
ច. រជជុ យ       រជជូ នាំ 
ប. រជជុ យ       រជជូ វ,ិ រជជូ ភិ 
ឆ. រជជុ យ       រជជូ នាំ 
 . រជជុ យ, រជជុ យាំ      រជជូ  ុ 
អា. រជជុ       រជជុ រយ, រជជូ ។ 
 
១២.២. វកយសពទជ្ជ ឧ-ការនតឥតថីលងិា   

 ១. អលាពុ  មរបថ្ន  រឃ្លល រ 
២. ឧរុ  មរបថ្ន  ែាច់ 

 ៣. រធនុ  មរបថ្ន  រមរគ្ម  
៤. នតថុ  មរបថ្ន  រចមុោះ 

 ៥. កា ុ  មរបថ្ន  ររតត , អណតូ ង  
៦. ែជជុ  មរបថ្ន  ររារមរ ង 

 ៧. សានុ  មរបថ្ន  ញរភនាំ   
៨. តនុ  មរបថ្ន  ែលួ ន, កាយ 

 ៩. យរុ  មរបថ្ន  បបរ  
១០. វជិជុ  មរបថ្ន  រផលរបរនាទ រ។ 
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១២.៣. ធែមរបរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. ភិរខុ សាមរណរា គ្មមាំ បិណាឌ យ ចរនតិ មរបថ្ន  ............................................. 
២. ររុ  ិ ានាំ វជិជាំ វរចនតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រ កា រែតតាំ រររានត ិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. ររកោ អររញ្ដ វ នត ិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៥. មយាំ ធរមម រកាខ ម    មរបថ្ន  ............................................. 
៦. ាណវ ីាណវ ាំ បិរយតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៧. រញ្ញដ  ាណវ ាំ  រតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. មយាំ  ិរខនា រថ្នរាំ វ ិសាម  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. និ សតិកា បពវតាំ រចឆនតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
១០. ឥទនិ តុរមា ររវាំ ររចឆយាថ  មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១២.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. រញ្ញដ  វូប  យ រនុ ងផទោះ  មរបថ្ន  ............................................. 
២. បុរ  វូប នាំ ររចីន   មរបថ្ន  ............................................. 
៣. ែញុ ាំ រមីល រូប    មរបថ្ន  ............................................. 
៤. រយងី អាន រ ៀវរៅ   មរបថ្ន  ............................................. 
៥. និ សតិទ.  ររ រ អរសរ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. អរសរ រប ់បុរ  សាអ ត   មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ាត យ ររា រភ៌    មរបថ្ន  ............................................. 
៨. រូន ររីត រនុ ងរតរូលររីររ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. រញ្ញដ  ររីត រនុ ងរតរូលអនរាន  មរបថ្ន  .............................................។ 

 
១៣. ឩ-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ់ូ       ់ុរយ, ់ូ 
ទុ. ់ុ ា់ំ       ់ុរយ, ់ូ 
ត. ់ុយ       ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ច. ់ុយ       ់ូនាំ 
ប. ់ុយ       ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ឆ. ់ុយ       ់ូនាំ 
 . ់ុយ, ់ុយាំ      ់ូ ុ 
អា. ់ុ       ់ុរយ, ់ូ។ 
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១៣.១. ឩ-ការនត ឥតថីលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 
ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 

ប. វធូ       វធុរយ, វធូ 
ទុ. វធុាំ       វធុរយ, វធូ 
ត. វធុយ       វធូវ,ិ វធូភិ 
ច. វធុយ       វធូនាំ 
ប. វធុយ       វធូវ,ិ វធូភិ 
ឆ. វធុយ       វធូនាំ 
 . វធុយ, វធុយាំ      វធូ ុ 
អា. វធុ       វធុរយ, វធូ។ 
 
១៣.២. វកយសពទជ្ជ ឩ-ការនតឥតថីលងិា   

 ១. ចមូ  មរបថ្ន  រ នា, រងទ័ពរជីងរគ្មរ 
២. ជមពូ  មរបថ្ន  ជមពូ, រពីង 

 ៣. ភូ  មរបថ្ន  មផនដី  
៤.  រពូ  មរបថ្ន  តុរមរ។ 
 
១៣.៣. ធែមរបរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. នាររិយ យរុាំ បុតាត នាំ រទនត ិ  មរបថ្ន  ............................................. 
២. រធនុរយ អដវយិាំ រទលឹ ខ្នទិ សនត ិ មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រឆកា   សុ បុតតាំ ឱវទិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. នារ ីទីឃ្លយ រជជុ យ ចិណឌាំ   ុនែាំ ពនធ ិ មរបថ្ន  ............................................. 
៥. តុរមា ពវូ អលាពុរយ រីណិតថ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. យុវតិរយ  រទវ ិនទឹ រមិ សនត ិ មរបថ្ន  ............................................. 
៧. អវាំ សាលាយាំ មរញ្ច   យ ិាមិ មរបថ្ន  ............................................. 
៨. គ្មវរិយ មវតិយ នទិយាំ ឱតរ ុឹ មរបថ្ន  ............................................. 
៩. ឧ  ិការយ ាលាវ ិពុទធាំ បូរជ សនត ិ មរបថ្ន  ............................................. 
១០. តុរមា អនាថបិណឌិ រ ស អារាមាំ រមិ សថ មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១៣.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. នារ ីចងរវយី នូវរគ្មញី រោយមែស មវង មរបថ្ន  ............................................. 
២. រញ្ញដ ទ. នឹងទិញ នូវាន់ញីទ. ធាំ មរបថ្ន  ............................................. 
៣. នាងទ. នឹងថ្នវ យបងគាំ នូវរពោះ ងឃ រនុ ងវតតមរបថ្ន  ............................................. 
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៤. រុារទី. នឹងរៅ កាន់សាលា រនុ ងរ ុរ មរបថ្ន  ............................................. 
៥. ស្ត តីទ. ចាំអិនរវយី នូវបបរ រដីមបភិីរខុ ទ. មរបថ្ន  ............................................. 
៦. អនរទ. នឹងនា ាំ រគ្មញី រមម   មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ឯង បររិភាររវយី នូវអាហារ រនុ ងរុដិ មរបថ្ន  ............................................. 
៨. ែញុ ាំ នឹងវុត នូវបបរ រប ់នារ ី  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. អនរទ. របបរីៅ កាន់ភូមិ រនុ ងរារតី មរបថ្ន  ............................................. 
១០. ស្ត តីររមុាំទ. នឹងរៅ វតត ជិតភនាំ  មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១៤. អ-ការនត នបុំសកលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ា់ំ       ់ និ, ់  
ទុ. ា់ំ       ់ និ, រ់ 
ត. រ់ន       រ់វ,ិ រ់ភិ 
ច. អ ស, ់ យ, អតថាំ     ់ នាំ 
ប. អសាម , អាា , ់       រ់វ,ិ រ់ភិ 
ឆ. អ ស       ់ នាំ 
 . អ មឹ, អមាិ, រ់      រ់ ុ 
អា. អ       ់ និ, ់ ។ 
 
១៤.១. អ-ការនត នបុំសកលងិា បំថ្បកយ៉ា ង កលុ “រតកលូ” ដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. រុលាំ       រុលានិ, រុលា 
ទុ. រុលាំ       រុលានិ, រុរល 
ត. រុរលន       រុរលវ,ិ រុរលភិ 
ច. រុល ស, រុលាយ, រុលតថាំ    រុលានាំ 
ប. រុលសាម , រុលាា , រុលា     រុរលវ,ិ រុរលភិ 
ឆ. រុល ស       រុលានាំ 
 . រុល មឹ, រុលមាិ, រុរល     រុរល ុ 
អា. រុល       រុលានិ, រុលា។ 
 
១៤.២. វកយសពទជ្ជ អ-ការនត នបុំសកលងិា    

 ១. នយន  មរបថ្ន  មភនរ 
២. ធន  មរបថ្ន  រទពយ  
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 ៣. ផល  មរបថ្ន  មផល  
៤. ទន  មរបថ្ន  ទន 
៥. បទុម  មរបថ្ន  ផ្ទក ឈូរ 
៦. បីឋ  មរបថ្ន  តា ាំង, រជីងា៉ែ  
៧. បណណ  មរបថ្ន   លឹររឈ ី
៨.  ុសាន  មរបថ្ន   ៉ែ ឆ្,  មសាន 
៩. ែល  មរបថ្ន  លាន 
១០. រដា  មរបថ្ន  រាំណាត់រឈ។ី 
 
១៤.៣. ធែមរបរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. ចរនាទ  អាការ  ឧរទតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. ពុរទធ  បរសិានាំ ធមមាំ រទរ តិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. រុាររា រ តថកាលរយ រ តថរាំ ឋរបតិ មរបថ្ន  ............................................. 
៤. សាមរណររា បទីបាំ ជារលតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៥. ពយររោ អររញ្ដ មិរាំ បីរឡតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. ាណរវ អាការ  ចនទាំ ឱរលាររតិ មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ភិរខុ វហិាររ ធមមាំ ចិរនតតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. ឧ  រកា ពុទធ ស បុបផាំ បូរជតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. រចាររា ររវ ធនាំ រចាររតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
១០.  រុរណា អាការ  ឧរឌឌតិ  មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១៤.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. ទររ យាំ រនុ ងផទោះ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. សាវ   ុី សាវ យ    មរបថ្ន  ............................................. 
៣. ាត យ រជរ រូន    មរបថ្ន  ............................................. 
៤. រគ្ម  ុ ីរ ូវ រនុ ងមរ    មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រុារ ររៀន របវតតិ រប ់អាចារយ  មរបថ្ន  ............................................. 
៦. អាចារយ បររងៀន  លី ដល់ ិ សទ. មរបថ្ន  ............................................. 
៧. អនរ មិនររា ធម៌   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. បុរ  លួច រគ្ម    មរបថ្ន  ............................................. 
៩. នារ ីទទួល ផ្ទក     មរបថ្ន  ............................................. 
១០. ផ្ទក  ាន រនុ ង ួន   មរបថ្ន  .............................................។ 
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១៥. ឥ-ការនត នបុំសកលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 
ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 

ប. ់ិ       ់ីនិ, ់ី 
ទុ. ់ឹ       ់ីនិ, ់ី 
ត. ់ិនា       ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ច. ់ិ ស, ់ិរនា      ់ីនាំ 
ប. ់ិសាម , ់ិាា , ់ិនា     ់ីវ,ិ ់ីភិ 
ឆ. ់ិ ស, ់ិរនា      ់ីនាំ 
 . ់ិ មឹ, ់ិមាិ      ់ី ុ 
អា. ់ិ       ់ីនិ, ់ី។ 
 
១៥.១. ឥ-ការនត នបុំសកលងិា បំថ្បកយ៉ា ង អកខិ “ថ្ភនក” ដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. អរខ ិ       អរខីនិ, អរខី 
ទុ. អរខ ឹ       អរខីនិ, អរខី 
ត. អរខិនា       អរខីវ,ិ អរខីភិ 
ច. អរខិ ស, អរខិរនា      អរខីនាំ 
ប. អរខិ ស, អរខិាា , អរខិនា     អរខីវ,ិ អរខីភិ 
ឆ. អរខិ ស, អរខិរនា      អរខីនាំ 
 . អរខិ មឹ, អរខិមា ិ      អរខី ុ 
អា. អរខ ិ       អរខីនិ, អរខី។ 
 
១៥.២. វកយសពទជ្ជ ឥ-ការនត នបុំសកលងិា    

 ១. អដា ិ  មរបថ្ន  ឆអឹង 
២. វរ ិ  មរបថ្ន  ទឹរ 

 ៣.  បប ិ  មរបថ្ន  ទឹររោោះថ្នល   
៤. ទធិ  មរបថ្ន  ទឹររោោះជូ 
៥. អចច ិ  មរបថ្ន  អណាត តរភលីង 
៦. វវ ិ  មរបថ្ន   យរទវតា, តង្ហវ យរទពតា។ 
 
១៥.៣. ធែមរបរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. មចាឆ  ឧទររ ជីវនតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. មនុ ា និចច ីលាំ ររខនតុ   មរបថ្ន  ............................................. 
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៣. មុនិ រ តថរាំ លិែតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. សាមរណររា ទ   ិកាខ បទនិ  ាទិយតិ មរបថ្ន ............................................. 
៥. ពយររោ អររញ្ដ វ តិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៦. រញ្ញដ  ឧយារន បុបផាំ ឱរលាររតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ភិរខុ វហិាររ ធមមាំ រទរ តិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. យុវតី បុ ផ នាំ ឧទរាំ  ិញ្ច តិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩. រចាររា រ ដាិរនា ធនាំ រចាររតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
១០.  រុរណា រុរខ ស ផលាំ ខ្នទតិ   មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១៥.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. នារ ីងូត ទឹរ រនុ ងផទោះ   មរបថ្ន  ............................................. 
២. បុរ  រ ីច យ៉ែ ងខ្នល ាំង   មរបថ្ន  ............................................. 
៣. ភិរខុ  ឹង រនុ ងរុដិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. ររាល ោះ និយយ ររយ ល អ    មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រូន ររា រតរូល រោយបញ្ញដ   មរបថ្ន  ............................................. 
៦. រញ្ញដ  និយយ ជាមួយ ររាល ោះ  មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ឈមួញ លរ់ រ ៀវរៅ   មរបថ្ន  ............................................. 
៨. ស្ត តី ទិញ រតីនិងសាច់ ពីផារ  មរបថ្ន  ............................................. 
៩.  ិ ស  ួរ ររូ    មរបថ្ន  ............................................. 
១០. ររ ូរឆលីយ ចរមលីយ    មរបថ្ន  .............................................។ 
 
១៦. ឧ-ការនត នបុំសកលងិា បំថ្បកថ្តរសៈដូធចនឹះ 

ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 
ប. ់ុ       ់ូនិ, ់ូ 
ទុ. ់ុ ា់ំ       ់ូនិ, ់ូ 
ត. ់ុនា       ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ច. ់ុ ស, ់ុរនា      ់ូនាំ 
ប. ់ុសាម , ់ុាា , ់ុនា     ់ូវ,ិ ់ូភិ 
ឆ. ់ុ ស, ់ុរនា      ់ូនាំ 
 . ់ុ មឹ, ់ុមាិ      ់ូ ុ 
អា. ់ុ       ់ូនិ, ់ូ។ 
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១៦.១. ឧ-ការនត នបុំសកលងិា បំថ្បកយ៉ា ង វតថុ “វតថុ” ដូធចនឹះ 
ឯរវចនៈ      ពវុវចនៈ 

ប. វតថុ       វតថូ និ, វតថូ 
ទុ. វតថុ ាំ       វតថូ និ, វតថូ 
ត. វតថុ នា       វតថូ វ,ិ វតថូ ភិ 
ច. វតថុ  ស, វតថុ រនា      វតថូ នាំ 
ប. វតថុ សាម , វតថុ ាា , វតថុ នា     វតថូ វ,ិ វតថូ ភិ 
ឆ. វតថុ  ស, វតថុ រនា      វតថូ នាំ 
 . វតថុ  មឹ, វតថុ មាិ      វតថូ  ុ 
អា. វតថុ       វតថូ និ, វតថូ ។ 
 
១៦.២. វកយសពទជ្ជ ឧ-ការនត នបុំសកលងិា    

 ១. អមពុ  មរបថ្ន  ទឹរ 
២. អ សុ  មរបថ្ន  ទឹរមភនរ 

 ៣. អាយុ  មរបថ្ន  អាយុ  
៤. ចរខុ  មរបថ្ន  មភនរ 
៥. ម សុ  មរបថ្ន  ពុរចង្ហក , ពុរាត់ 
៦.  ជឈុ  មរបថ្ន  រ រ ់
៧. ជតុ  មរបថ្ន  ជ័រ, ល័រត, អាចន៍ល័រត 
៨. តិបុ  មរបថ្ន   ាំណ 
៩. ទរុ  មរបថ្ន  រឈ,ី ឧ  
១០. ធនុ  មរបថ្ន  ធនូ ។ 
 
១៦.៣. ធែមរបរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាថ្ែមរ 
១. មចឆរ ីទនាំ ន រទតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
២.  បការ ី ីលានិ ន ររខតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៣. ររលា ចិតតាំ ន ភារវតិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៤. ជនា  ទធ យ ទនាំ រទនត ិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រុារា បពវជាជ យ ររហា និរខមិ សនតិ មរបថ្ន  ............................................. 
៦. អវាំ បុតាត នាំ ឧទរាំ រទមិ   មរបថ្ន  ............................................. 
៧. ឥតថិរយ ទរកានាំ យរុាំ រទនតិ  មរបថ្ន  ............................................. 
៨. ភិរខូ ពវូនាំ ជនានាំ ធមមាំ ភា ិ សនតិ មរបថ្ន  ............................................. 
៩. ឧ  កា រឆរ ស ភិរខុ រនា ធមមាំ  ុណិ សនតិ មរបថ្ន ............................................. 
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១០. មយាំ បទុរមវ ិរតនាំ បូរជម   មរបថ្ន  .............................................។ 
 

១៦.៤. បាលបិរវិតតន ៍លហំាត់ថ្របជ្ជភាសាបាល ី
១. មនុ សទ. របររន នូវទន ចាំររោះ មណៈទ.  មរបថ្ន ............................................. 
២. អនររបាទ រមមងដល់ នូវរ ចរតីវនិា  ដ៏ធាំ មរបថ្ន ............................................. 
៣. អនររធវីបុណយ រមមងរៅ កាន់សាថ ន ួរ៌ មរបថ្ន  ............................................. 
៤. អនររធវី បទ. មតងរៅ កាន់អ យ មរបថ្ន  ............................................. 
៥. រយងីទ. ឱយ នូវ ាំពត់ទ. ដល់រុារទី. មរបថ្ន  ............................................. 
៦. រុារទ. រលង នូវទឹរ រនុ ង ទឹង ររៅ មរបថ្ន  ............................................. 
៧. រពោះ ងឃ មតង ាំមដង នូវធម៌ ដល់បរ ិ័ទទ. មរបថ្ន ............................................. 
៨. រយងីទ. នឹងសាត ប់ នូវធម៌ រប ់ធមមរថិរ រនុ ងវហិារ មរបថ្ន   ........................................... 
៩. អនរទ. ចូរបូជា រពោះរតនរត័យ រោយផ្ទក ឈូរទ.   មរបថ្ន   ........................................... 
១០. រយងីទ. របបថី្នវ យបងគាំ នូវរពោះ ងឃ រោយរគ្មរព មរបថ្ន .............................................។ 
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ជំពូកទី៣ 

អាែាតនិធទទស 
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រមររៀនទី១       អាែាត  

 
 

រិរយិ ពទ រឺ ពទមដលរ ប់នូវដាំរណីរននអាំរពីានររយថ្ន រដរ រដីរ ឈរ អងគុ យ  ុី ផឹរ និយយ 
សាត ប់ រិត ជារដីម រៅថ្នអាែាត។ អាែាត រលាររាំណត់មបបជារររឿងរបោប់  រាប់ ាគ ល់ាន ៨
យ៉ែ ងរឺ វភិតតិ កាល បទ វចនៈ បុរ ិៈ ធ្លតុ វចរៈ និងបចច័យ។ 

 
១. វិភតតិ 
វភិតតិអាែាត ាន៨ពួរ រនុ ងមួយពួរៗ ុទធមតាន ១២ដូចគ្មន ទ ាំងអ ់យ៉ែ ងរនោះ 

១. វតតមានា 
បរ សបទៈ ឯរ.  ពវុ.   ឯរ.  ពវុ. 
ប.  តិ  អនត ិ   រត  អរនត 
ម.   ិ  ថ   រ   រវ ា 
ឧ.  មិ  ម   ឯ  រមា 

 
វតតមានា 

បរ សបទ 
បុរ ិៈ  ឯរ.   ពវុ.    
ប.  បចតិ   បចនតិ    
ម.  បច ិ   បចថ    
ឧ.  បចាមិ   បចាម    

 
២. បញ្ចម ី

បរ សបទៈ ឯរ.  ពវុ.   ឯរ.  ពវុ. 
ប.  តុ  អនតុ   តាំ  អនតាំ 
ម.  វ ិ  ថ    សុ  រវា  
ឧ.  មិ  ម   ឯ  អាមរ  

 
បញ្ចមី 

បរ សបទ 
បុរ ិៈ  ឯរ.   ពវុ.    
ប.  បចតុ   បចនតុ    
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ម.  បចាវ,ិ បច  បចថ    
ឧ.  បចាមិ   បចាម  
 

៣. សតតម ី
បរ សបទៈ ឯរ.  ពវុ.   ឯរ.  ពវុ. 

 ប.  ឯយយ  ឯយយុាំ   ឯថ  ឯរ ាំ 
ម.  ឯយា ិ ឯយាថ  ឯរថ្ន  ឯយយរវា  
ឧ.  ឯយាមិ ឯយាម  ឯយយាំ  ឯយារមា 

 
សតតមី 

បរ សបទ 
បុរ ិៈ  ឯរ.    ពវុ.    
ប.  បរចយយ, បរច, បរចថ  បរចយយុាំ    
ម.  បរចយា ិ   បរចយាថ   
ឧ.  បរចយាមិ   បរចយាម 

  
ចាំណាាំៈ បររាកាខ វភិតតិមិន ូវររបី រឃញីររបីញឹរញប់ណា ់មត អាវ. អាវុ ប៉ែុរណាណ ោះ រររោះរវតុរនាោះ 

មិនចាំ ច់បាំមបរ បច ធ្លតុផសាំនឹងបររាកាខ វភិតតិរនាោះរទ។ 
 

៤. បធោកាខ  
 បរ សបទៈ ឯរ.  ពវុ.   ឯរ.  ពវុ. 
 ប.  អ  ឧ   តថ  ររ  
 ម.  ឯ  តថ   រតាថ   រវា  
 ឧ.  អាំ  មា   ឥាំ  រមា 

 
៥. ហយីតតនី 

 បរ សបទៈ ឯរ.  ពវុ.   ឯរ.  ពវុ. 
 ប.  អា  ឩ   តថ  តថុ ាំ  
 ម.  ឱ  តថ   រ ា  វ ាាំ 
 ឧ.  អាំ  មា   ឥាំ  មារ  
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ហយីតតនី 
បរ សបទ 

បុរ ិៈ  ឯរ.    ពវុ.    
ប.  អបចា, អបច   អបចូ    
ម.  (អបរចា), អបចិ  អបចតថ   
ឧ.  អបចាំ    អបចមា 
 

៦. អជាតតន ី
 បរ សបទៈ ឯរ.  ពវុ.   ឯរ.  ពវុ. 
 ប.  ឦ  ឧាំ   អា  ឩ  
 ម.  ឱ  តថ   រ ា  វ ាាំ 
 ឧ.  ឥាំ  ាា    អាំ  រមា 
 

អជាតតនី 
បរ សបទ 

បុរ ិៈ  ឯរ.    ពវុ.    
ប.  អបចិ, អបរច ិ   អបចុាំ, អបចឹ ុ, អបចាំ ុ   
ម.  (អបរចា), អបចិ  អបចតថ, អបចិតថ   
ឧ.  អបចឹ    អបចាា , អបចិាា  

 
៧. ភវិសសនត ិ

 បរ សបទៈ ឯរ.  ពវុ.   ឯរ.  ពវុ. 
 ប.   សតិ   សនតិ    សរត   សរនត  
 ម.   ស ិ   សថ    សរ    សរវ ា 
 ឧ.   ាមិ   ាម    សាំ   ារមា 

 
ភវិសសនត ិ

បរ សបទ 
បុរ ិៈ  ឯរ.    ពវុ.    
ប.  បចិ សតិ   បចិ សនតិ    
ម.  បចិ ស ិ   បចិ សថ   
ឧ.  បចិ ាមិ, បចិ សាំ  បចិ ាម 
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៨. កាលាតិបតត ិ
 បរ សបទៈ ឯរ.  ពវុ.   ឯរ.  ពវុ. 
 ប.   ា   សាំ ុ    សថ    ស ុឹ  
 ម.  រ ស   សថ     សរ    សរវ ា 
 ឧ.   សាំ   ាាា     សាំ   ាមារ  

 
កាលាតិបតត ិ

បរ សបទ 
បុរ ិៈ  ឯរ.    ពវុ.    
ប.  (អបចិ ា), អបចិ ស  អបចិ សាំ ុ    
ម.  អបចិរ ស   អបចិ សថ   
ឧ.  អបចិ សាំ   អបចិ ាាា , (អបចិ សាា ) 

 
 ២. កិរយិនុធរគ្នឹះ 
 វភិតតិអាែាតទ ាំង ៨ពួររនាោះ ានររយមរបរផសងៗគ្មន  ររយមរបទ ាំងរនាោះរៅថ្ន រិរយិនុររគ្មោះ ឯរវ
ចនៈ និងពវុវចនៈ មរបដូចគ្មន មតមា ៉ែងដូចខ្នងររកាមរនោះ៖ 
 ១. វតតានា  ានរិរយិនុររគ្មោះថ្ន “រាំពុង, រាំពុងមត, រទីប, រទីបនឹង, រវយី, នឹង, 
រមមង, មតងមត, មតង, រង់, រង់មត”។ 
 ២. បញ្ច មី  ានរិរយិនុររគ្មោះថ្ន “ចូរ, ចូរ-ចុោះ,  ូម,  ូម, ឱយ-ចុោះ!”។ 
 ៣.  តតមី  ានរិរយិនុររគ្មោះថ្ន “រួរ, រួរមត, របប,ី រតូវ”។ 
 ៤. បររាកាខ   ានរិរយិនុររគ្មោះថ្ន “រវយី”។ 
 ៥. វយីតតនី ានរិរយិនុររគ្មោះថ្ន “រវយី,  ន-រវយី, រុាំ-រឡយី”។ 
 ៦. អជជតតនី  ានរិរយិនុររគ្មោះថ្ន “រវយី,  ន-រវយី”។ 
 ៧. ភវ ិសនត ិ ានរិរយិនុររគ្មោះថ្ន “នឹង”។ 
 ៨. កាលាតិបតត ិ ានរិរយិនុររគ្មោះថ្ន “នឹង-រវយី, នឹង,  ន-រវយី”។ 
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រមររៀនទី២       កាល 

 
  

១. កាល 
កាល និយយរោយ រងខបាន ៣យ៉ែ ងរឺ បចចុ បបននកាល អតីតកាល និងអនារតកាល។ 

 ១. បចចុ បបននកាល  រពលមដលរាំពុងមតានរៅចាំររោះមុែរឺ កាលឥឡូវរនោះ។ 
 ២. អតីតកាល  រពលមដលរនលងវួ រៅរវយី។ 
 ៣. អនារតកាល  រពលមដលមិនទន់មរដល់ រឺរពលដល់រៅខ្នងមុែ។ 
 
 ១.១. បចចុបបននកាល 
 បចចុ បបននកាលរនាោះ មចររចញជា ៣យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១.  ុទធបបចចុ បបនន  បចចុ បបនន ុទធ។ 
 ២. អតីតបបចចុ បបនន  បចចុ បបននជិតអតីតៈ។ 
 ៣. អនារតបបចចុ បបនន បចចុ បបននជិតអនារត។ 
 
 ១.២. អតីតកាល 
 អតីតកាលរនាោះ មចររចញជា ៣យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. អបបចចកាខ តីតកាល អតីតកាលរនលងរវយីមិនានរាំណត់។ 
 ២. វរីយបភូតាតីតកាល អតីតកាលរនលងរវយីរនុ ងនថងមសលិ។ 
 ៣. អជជបបភូតាតីតកាល អតីតកាលរនលងរវយីរនុ ងនថងរនោះ។ 
  
 ១.៣. អនា្តកាល 
 អនារតកាលរនាោះ មចររចញជា ២យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. បចចុ បបនាន នារត  អនារតរប ់បចចុ បបនន។ 
 ២. អតីតានារត  អនារតរប ់អតីតៈ។ 
  
 ១.៤. អនុតតកាល 
 កាលមដលមិនរ ប់ដាំរណីរ ថ្នជាបចចុ បបនន ឬអតីតៈ ឬរ៏អនារត រៅថ្នអនុតតកាល មចររចញជា ៤
យ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១. អាណតត ិ  រ ប់រ ចរតីបង្ហគ ប់។ 
 ២. អា ិដាៈ  រ ប់រ ចរតីរ ថ្នន , រ ចរតីប៉ែុនប៉ែង ឬរ ចរតីអងវរ។ 
 ៣. អនុមតិ   រ បរ់ ចរតីយល់រឃញី។ 
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 ៤. បររិបបៈ  រ ប់រ ចរតីអាំណត់ ឬរ ចរតីជញ្ជ ឹង, រ ចរតីរតឹោះរោិះ។ 
  
 ២. វិធីសធងរតកាល 
 មដលអាចនឹងដឹងនូវកាលទ ាំងរនោះ រោយជារ់រ រដ នរនាោះ រនុ ងភាសាមែមររតូវរាំណត់ដឹងរោយ 
រិរយិនុររគ្មោះ រឺររយមរបរប ់វភិតតិ រនុ ងភាសា លីរតូវរាំណត់ដឹងរោយវភិតតិទ ាំង ៨ពួរដូរចនោះ៖ 
  

២.១. វតតមានាវិភតត ិ
រ ប់បចចុ បបននកាលទ ាំង ៣យ៉ែ ងរនោះ៖ 
១.  ុទធបបចចុ បបនន  ឱយមរបថ្ន រាំពុង, រាំពុងមត។ ឧទវរណ៍ៈ ឥទនិ បន រសា រឹ រររាតិ 

មរបថ្ន ចុោះឥឡូវរនោះ គ្មត់ រាំពុងរធវី នូវអវ?ី ឬមរបទរទៗ រឺរគ្មន់មតមរបរចញ ពទរប ់រិរយិប៉ែុរណាណ ោះរ៏ ន 
ឧទវរណ៍ៈ បញ្ញដ យ បភា  រវ វ ិ បភាវ ិ វរិរាចតិ មរបថ្ន ពនលឺននរ ជាញ  រុងររឿងជាងពនលឺទ ាំងឡាយទ ាំង ពួ
ង។ 

២. អតីតបបចចុ បបនន  ឱយមរបថ្ន រទីប, រទីបនឹង ឬថ្នរវយីរ៏ ន។ ឧទវរណ៍ៈ  រុរតា នុ 
តវាំ អារចឆ  ិមរបថ្ន ចុោះឯង រទីបមរពីណាវនងឹ? ឥទរនវ រសា អារចឆតិ មរបថ្ន គ្មត់ រទីបនឹងមរអមាញ់ មិ
ញរនោះឯង។ 

៣. អនារតបបចចុ បបនន ឱយមរបថ្ន នឹង រមមង មតងមត ឬរង់ រង់មតរ៏ ន។ ឧទវរណ៍ៈ ឯវ ាំ 
តយ ររត  រប និរយាំ នូន រចឆ  ិមរបថ្ន កាលរបីអាំរពីអារររ់ រឺឯងរធវីរវយីយ៉ែ ងរនោះ (ឯង) នឹងរៅ  កាន់
នររ ពុាំខ្ននរឡយី។  
  

២.២. បញ្ចមីវិភតត ិ
រ ប់អនុតតកាល ២យ៉ែ ងរឺ៖ 
១. អាណតត ិ  រ ប់រ ចរតីបង្ហគ ប់ ឱយមរបថ្ន ចូរ, ឬចូរ-ចុោះ។ ឧទវរណ៍ៈ មម វ

ចរនន រររាវ ិមរបថ្ន ឯង ចូររធវី តាមររយននអញ។ រចាឆ វ ិឯងចូររៅចុោះ។ 
២. អា ិដាៈ  រ ប់រ ចរតីរ ថ្នន , រ ចរតីប៉ែុនប៉ែង ឱយមរបថ្ន ចូរ ឬ ូម,  ូមឱយ-

ចុោះ។ ឧទវរណ៍ៈ  ុែាំ រត រហាតុ មរបថ្ន រ ចរតី ុែ ចូរាន ដល់អនរ។  
 
២.៣. សតតមីវិភតតិ 
រ ប់អនុតតកាល ២យ៉ែ ងរឺ៖ 
១. អនុមតិ   រ ប់រ ចរតីយល់រឃញី ឱយមរបថ្នរួរ ឬរួរមត។ ឧទវរណ៍ៈ ភរជថ 

មិរតត រលារណ ភរជថ បុរ ុិរតត មរបថ្ន (បុរគល) រួររាប់ររ នូវមិតតទ ាំងឡាយ មដលបណឌិ តរួររាប់ររ រួររាប់
ររ នូវបុរ ឧតតមទ ាំងឡាយ។ 

២. បររិបបៈ  រ ប់រ ចរតីរាំណត់ ឱយមរបថ្ន របប ី ឬរតូវ។ ឧទវរណ៍ៈ បុញ្ដរញ្ច  
បុររិសា រយរិា រយរិារថនាំ បុនបបុនាំ តមាិ ឆនទាំ រយរិាថ  ុរខ្ន បុញ្ដ ស ឧចចរយ មរបថ្ន របីបុរ  របបរីធវី នូវ
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បុណយ របបរីធវី នូវបុណយរនាោះររឿយៗ របបរីធវី នូវរ ចរតីរពញចិតតរនុ ងបុណយរនាោះ រិរយិ នសាំនូវបុណយ នា ាំមរ
នូវ   រ ចរតី ុែ។ 

រ ប់រ ចរតីជញ្ជ ឹង រ ចរតីរតិោះរោិះ ឱយមរបថ្ន របប ីឬរតូវ។ ឧទវរណ៍ៈ រឹ បនា វាំ រររយយាំ មរបថ្ន ចុោះ
អញ របបរីធវី នូវអវី? ឬថ្ន ចុោះអញ រតូវរធវីដូចរមតច? 

 
២.៤. បធោកាខ វិភតត ិ
ជាវភិតតិរ ប់អបបចចកាខ តីតកាល ឱយមរបថ្ន រវយី។ ឧទវរណ៍ៈ រតន́ាវ ភរវ មរបថ្ន រររោះរវតុ 

រនាោះ រពោះានរពោះភារ រតា ់រវយី។ 
 
២.៥. ហយីតតនីវិភតតិ 
ជាវភិតតិរ ប់វរីយបភូតាតីតកាល ឱយមរបថ្ន រវយី។ ឧទវរណ៍ៈ រសា អរា មរបថ្ន ររ  នរៅ 

រវយី។ របីាន ា- ពទរយរចូលផងរតង់ររយថ្ន “រវយី” រតូវផ្ទល  ់ថ្ន “រឡយី” វញិរឺឱយមរបថ្ន រុាំរឡយី។ 
ឧទវរណ៍ៈ ែរណា ា រវ ឧបចចតា មរបថ្ន ែណៈ រុាំរនលង នូវអនរទ ាំងឡាយរឡយី។ 

 
២.៦. អជាតតនីវិភតតិ 
ជាវភិតតិរ ប់អជជបបភូតាតីតកាល ឱយមរបថ្ន រវយី។ ឧទវរណ៍ៈ រថររា អារមិ មរបថ្ន រពោះរថរៈ មរ

រវយី។ 
 
២.៧. ភវិសសនតិវិភតត ិ
ជាវភិតតិរ ប់បចចុ បបនាន នារត ឱយមរបថ្ន នឹង។ ឧទវរណ៍ៈ រសា រចឆ ិសតិ មរបថ្ន ររ នឹងរៅ។ 
 
២.៨. កាលាតិបតតិវិភតត ិ
ជាវភិតតិ រ ប់អតីតានារត ឱយមរបថ្ន នឹង- រវយី។ របីានអ-អារមរៅខ្នងរដីម ឱយមរបថ្ន នឹង ន- 

រវយី។ ឧទវរណ៍ៈ រសា រច យនាំ លភិ ា អរចឆ ិា មរបថ្ន របីររ នឹង នរវយី នូវយន (ររ) នឹង 
 នរៅរវយី។ 

 
៣. បទ 
វភិតតិមួយពួរៗមចររចញជា ២បទរឺ៖ 
១. បរ សបទ  បទរដីមបបុីរគលដនទ។ 
២. អតតរនាបទ  បទរដីមបែីលួ នឯង។ 
បរ សបទ រាប់ ាគ ល់រតតុ វចរៈ និងរវតុរតតុ វចរៈ។ ឧទវរណ៍ៈ  ូរទ ឱទនាំ បចតិ។ សាមិ

កា ទ  ឹឧទរាំ អាវរារបតិ។ 
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អតតរនាបទ រាប់ ាគ ល់រមមវចរៈ ភាវវចរៈ និងរវតុរមមវចរៈ។ ឧទវរណ៍ៈ  ូរទន ឱទរនា 
បចចរត។ ន តរយ លពភរត តនតុ ាំ។ អាចររិយន  ិរ សវ ិវនិរយ  កិាខ បិយរត។ 

ចួនណាបរ សបទ ររបីជារមមវចរៈ ឬភាវវចរៈវញិរ៏ាន។ ឧទវរណ៍ៈ ... តសាម  ឯរសា ន វុចចតិ... 
ន ច លពភតិ រូរប...។ 

ចួនណាអតតរនាបទ ររបីជារតតុ វចរៈរ៏ាន។ ឧទវរណ៍ៈ របមរតា ជាយរត រសារកា។ 
 
៤. វចនៈ 
វភិតតិទ ាំងរនាោះានវចនៈ ២យ៉ែ ងរឺ ឯរវចនៈ១ និងពវុវចនៈ១។ 
រិរយិ និងរបធ្លនរនោះរតូវរបរបឱយានវចនៈរ មីគ្មន ។ ឧទវរណ៍ៈ រសា គ្មមាំ រចឆតិ។ រត គ្មមាំ រចឆនតិ 

រវៀរមលងមតបទនាម ជាឯរវចនៈររចីនបទ រមួចូលរោយនិ ត ពទាន “ច” ជារដីម រនាោះរតូវររបីរិរយិជា ព
វុវចនៈ។ ឧទវរណ៍ៈ រ ដា ីច រ ដាជិាយ ច រាជានាំ ឧប ងកមឹ ុ។ 

 
៥. បុរសិៈ 
វភិតតិរនាោះចាត់ទុរជាបុរ ិៈាន ៣រឺ បឋមបុរ ១ មជឈមិបុរ ១ និងឧតតមបុរ ១ រតូវររបីរិរយិ 

 ពទរបរបរោយវភិតតិឱយរតូវគ្មន នឹងបុរ ិ ពវនាម។ ឧទវរណ៍ៈ រសា យតិ, តវាំ យវ,ិ អវាំ យមិ។ 
 
៦. ធាតុ 
វភិតតិរបរបរោយកាល បទ វចនៈ បុរ ិៈ ប៉ែុរណណោះ  រាប់ផសាំនឹងធ្លតុឱយរចញរ រដមរជារិរយិ 

រប ់នាម។ 
ធ្លតុរនាោះនិយយរោយ រងខប មចរជាធ្លតុរណៈាន ៨ពួរ តាមដាំរណីរមដលចុោះបចច័យរតូវគ្មន  

ដូរចនោះ៖ 
១. ពួរ ភូ-ធ្លតុ ភូ “ររីត, ាន, ជា” វុ ឬវូ “ររីត, ាន, ជា”   ី “រដរ” ែន “ជីរ” បឋ 

“ររល, និយយ” បច “ចមអិន” ឥរខ “រឃញី” មរ “សាល ប់” លភ “ ន” រម “រៅ, ដល់” រុប “ររប់ររង, ររា”
។ 

២. ពួរ រុធធ្លតុ រុធ “បិទ, រា ាំង, ែទប់” មុច “រចួ, មលង, រ ាំរោោះ” ភុជ “ ុី” ឆិទ “កាត់” ភិទ “មបរ
, ធ្លល យ” លិប “លាប, បូរ”។ 

៣. ពួរ ទិវ-ធ្លតុ ទិវ “រលង”  វិ “រដរ” ែី “អ ់” មុវ “រភលច, វរងវង, ភាន់” រជ “រជលរ់” មុ  
“រភលច” ពុធ “ដឹង, រតា ដឹ់ង” យុធ “ចាាំង”។ 

៤. ពួរ  ុ-ធ្លតុ  ុ “ឮ, សាត ប់” វ ុ “ររង” អាប “រជួតរជាប, វូររៅ” ប + អប “ដល់, ទន់, 
លុោះ”   ិ“ចង”។ 

៥. ពួរ រី-ធ្លតុ រី “ទិញ” ចិ “ នសាំ, របោះ” ជិ “ឈនោះ, ផ្ទច ញ់” ញ “ដឹង, សាគ ល់” ធុ “រាំចាត់, រាំ
ចាត់បង់” ផុ “អុាំ, ន ទ” លុ “កាត់”។ 

៦. ពួរ រវ-ធ្លតុ រវ “កាន់, ចាប់, យរ”។ 
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៧. ពួរ តន-ធ្លតុ តន “ផាយរចញ, រតោង, លាត, លា” ររ “រធវី” ជាររ “ភាញ រ់, រឭរ”  រ 
“អាច, ហាក ន”។ 

៨ ពួរ ចុរ-ធ្លតុ ចុរ “លួច” ចិនត “រិត” តរត “រតិោះរោិះ” មនត “របឹរា, ពិភារា, ជមជរ” លរខិ 
“រាំណត់”។ 

 
៦.១. សកមមធាតុ និងអកមមធាត ុ
ធ្លតុទ ាំង៨ពួររនាោះ បាំរបួញឱយែលីមររៅរតឹម ២ពួររឺ  រមមធ្លតុ១ និងអរមមធ្លតុ១។ 
ធ្លតុរបរបរោយ “រមម” រឺអាំរពីមដលរររតូវរធវី រៅថ្ន រមមធ្លតុ។ ឧទវរណ៍ៈ ឱទនាំ បចតិ មរបថ្ន 

ររចមអិននូវ យ។ 
ធ្លតុមដលមិនរបរបរោយរមម រៅថ្នអរមមធ្លតុ។ ឧទវរណ៍ៈ មរញ្ច   យតិ មរបថ្ន រលីរដររលី

មររ។ 
 
៧. វចកៈ 
រិរយិ ពទរបរបរោយ វភិតត ិកាល បទ វចនៈ បុរ ៈិ ធ្លតុ រនាោះមចររចញជាវចរៈ ាន៥យ៉ែ ងរឺ៖ 
១. រតតុវចរៈ រិរយិ ពទរ ប់រតាត  រឺរ ប់ថ្នជារិរយិរប ់អនររធវី រៅថ្នរតតុ វចរៈ។ 

ឧទវរណ៍ៈ  ូរទ ឱទនាំ បចតិ មរបថ្ន អនរររួ រាំពុងចមអិន នូវ យ។ 
២. រមមវចរៈ រិរយិ ពទរ ប់រមម រឺរ ប់ថ្នជារិរយិរប ់អាំរពីមដលរររតូវរធវី រៅថ្ន 

រមមវចរៈ។ ឧទវរណ៍ៈ  ូរទន ឱទរនា បចិយរត មរបថ្ន  យរឺអនរររួរាំពុងចមអិន។ 
៣. ភាវវចរៈ រិរយិ ពទរ ប់ភាព រឺរិរយិ ពទរគ្មន់មតរ ប់រ ចរតីថ្ន “ររីត” ប៉ែុរណាណ ោះ 

មិនមមនរ ប់រតាត  ឬរមមរឡយី រៅថ្នភាវវចរៈ។ ឧទវរណ៍ៈ រតន ភូយរត មរបថ្ន រឺររ ររីត។ 
៤. រវតុរតតុវចរៈ រិរយិ ពទរ ប់រតាត  មដលជារវតុ រឺរ ប់ថ្នជារិរយិរប ់អនរររបីជនដនទ 

ឱយរធវី រៅថ្នរវតុរតតុ វចរៈ។ ឧទវរណ៍ៈ រ ដា ី  ូទាំ ឱទនាំ  រចតិ មរបថ្ន រ ដាី ញុ ាំងអនរររួឱយចមអិន នូវ
 យ។ 

៥. រវតុរមមវចរៈ រិរយិ ពទរ ប់រមមមដលជារវតុរឺរ ប់ថ្ន ជារិរយិរប ់អាំរពីមដលររររបី 
បុរគលឱយរធវី រៅថ្នរវតុរមមវចរៈ។ ឧទវរណ៍ៈ រ ដាិនា  ូរទន ឱទរនា   បិយរត មរបថ្ន  យ មដល 
រ ដាី ញុ ាំងអនរររួ ឱយចមអិន។ 

 
៨. បចច័យ 
មដលអាចនឹងយល់វចរៈទ ាំង ៥យ៉ែ ងរនាោះ ន អារ យ័រររឿងចាំណាាំរឺ បចច័យៗរនាោះាន ២៥តួរឺ 

អ, ឥ, ឦ, ឯ, យ, ណុ, ណា, ឧណា, នា, បប, ណាា , ឱ, យរិ, រណ, ណយ, ណារប, ណាបយ, ែ, ឆ,  , 
អាយ, ឦយ, អល, អារ, អាល។ 

បចច័យ រាប់ចុោះរនុ ងរតតុ វចរៈាន ១៥តួរឺ អ, ឥ, ឦ, ឯ, យ, ណុ, ណា, ឧណា, នា, បប, ណាា , ឱ, 
យរិ, រណ, ណយ ទ ាំង១៥តួរនោះ ចុោះរនុ ងពួរធ្លតុទ ាំង៨ ដូរចនោះ៖ 
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ពួរ ភូ-ធ្លតុ ចុោះ នបចច័យ១ រឺអ។ 
ពួរ រុធ-ធ្លតុ ចុោះ នបចច័យ៥ រឺអ, ឥ, ឦ, ឯ, ឱ។ 
ពួរ ទិវ-ធ្លតុ ចុោះ នបចច័យ១ រឺយ។ 
ពួរ  ុ-ធ្លតុ ចុោះ នបចច័យ៣ រឺណុ, ណា, ឧណា។ 
ពួរ រី-ធ្លតុ ចុោះ នបចច័យ១ រឺនា។ 
ពួរ រវ-ធ្លតុ ចុោះ នបចច័យ២ រឺបប, ណាា ។ 
ពួរ តន-ធ្លតុ ចុោះ នបចច័យ២ រឺឱ, យរិ។ 
ពួរ ចុរ-ធ្លតុ ចុោះ នបចច័យ២ រឺរណ, ណយ។ 
បចច័យ រាប់ចុោះរនុ ងរមមវចរៈាន១ រឺយ។ 
បចច័យ រាប់ចុោះរនុ ងរវតុរតតុ វចរៈាន៤ រឺរណ, ណយ, ណារប, ណាបរយ។ 
 
រនុ ងរវតុរមមវចរៈ ចុោះបចច័យតាមពួរធ្លតុរ៏ាន មិន ច់ចុោះរ៏ានផង ចុោះការតិ-បចច័យផង ចុោះឥ-

អារមផង ចុោះយ-បចច័យ  រាប់រមមវចរៈផង។ ឧទវរណ៍ៈ   បិយរត, រទុធ បិយរត។ ណយ ឬអយ 
បចច័យចុោះអាំពីមុែនាម ពទរធវីឱយកាល យជារិរយិ ពទរ៏ានែលោះ។ ឧទវរណ៍ៈ អតិវតថយតិ មរបថ្ន រនលងរៅ ឬ
រៅរោយដាំរ។ី 
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ជំពូកទី៤ 

ថ្របធលាតរបធយ្ 
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រមររៀនទី១       វិធីសាស្តសតម្នការថ្របបាល ី
 

 
 

ធគ្នលម្នការថ្របបាល ី
 រគ្មលននការមរប លីាន ៩យ៉ែ ងរឺ៖ ១. អាលបនៈ ២. និ តរផតមីរ ចរត ី ៣. កាលតថ តតមី       
៤. បទរបធ្លន ៥. បទពរងីររបធ្លន ៦. អនុរិរយិ និងរបរយរមរជរ ៧. បទពរងីរ អនុរិរយិ និងបទពរងីរ 
រិរយិមរជរ ៨. មហារិរយិ (រិរយិឃុាំររងរបរយរ) ៩. បទពរងីរ មហារិរយិ។ 
 រនុ ងរបរយរមដលានរគ្មលទ ាំង ៩យ៉ែ ងរនោះ ការមរបរួរកាន់យរបទតាមលាំោប់ មតរបីែវោះរគ្មល 
ណាមួយ ការមរបរតូវរ ាំលងបទរនាោះរចញ រៅដរាបដល់ចប់របរយរ ដូចជា ឥងឃ ប ស នដបុតត ឧរគរ ន មវ
ពវល មរបថ្ន ឧរគរ ន ាន លឧរគរ ន (រពលអានឱយថ្ន ឧរគម ន) នដបុតត ជារូនអនររ ាំ មវពវល ាន
រាល ាំងររចីន ឥងឃ អរញ្ជ ីញ ប ស  ូមរមីលចុោះ។ 
  

១. អាលបនៈ 
រ ចរតីអធិបាយអាលបនៈ ររយ រាប់រៅររគ្មន រៅថ្នអាលបនៈ ាន២យ៉ែ ងរឺ៖ 
១. អាលបននាម  នដល់បទនាម មដល ររមចមរពីអាលបនវភិតតិ ដូចជាបុរ ិ, ភិរខរវ,     

ររញ្ដ ជារដីម។ 
២. អាលបននិ ត  នដល់និ ត ពទ ដូចជាយររឃ, ភរនត, ភរណ, អាវុរសា ជារដីម។ រនុ ង 

របរយរមួយានអាលបនៈររចីនបទ រតូវមរបអាលបននាមមុន ដូចជាអរាភ  រុារកា ឯ  សាលរិរ តរកា 
តាំ រណាា ថ មរបថ្ន រុាររកា មនរុារទ ាំងឡាយ អរាភ  រវយី សាលរិរ តថរកា ររូីន តវសាលិកា ឯរសា រនាោះ 
តុរមា រឯីងទ ាំងឡាយ រណាា ថ ចូរចាប់ តាំ នូវវ។ 

 
២. និបាត 
 ាំរៅយរនិ តរផតីមរ ចរតី រឺ វ,ិ ច, បន, តុ, អបិ, ច, អថវ និ តរ ប់រ ចរតី នឮ រិរ, ែលុ, 

 ុទាំ និ តរ ប់បររិបប អថ, យទិ, រច,  រច, ឧទវុ, អាទូ រ ប់រ ចរតីទទួល អាម ជារដីម ដូចជា តាត  
មវល លរ ស វ ិអតតរនា វតថ ទបិ អន សវ រហានត ិមរបថ្ន តាត មនបអូ ន វ ិរររោះថ្ន វតថ ទបិ  ូមបរីនីដ 
និងរជីងទ ាំងឡាយ អតតរនា ននែលួ ន មវល លរ ស រប ់បុរគលចា ់ អន សវ រហានត ិ ជាអវៈយវៈមិនសាត ប់  
បង្ហគ ប់។ 
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៣. កាលសតតម ី
 ពទរ ប់រពលរវលាាន ៣យ៉ែ ងរឺ៖ 
១. បទនាម ពទរ ប់រពលរបរបរោយទុតិយវភិតតិ ឯរាំ ទិវ ាំ , ឯរទិវ ាំ, ឯរាំ  មយាំ ទិវ ាំ 

រនុ ងនថង ឯរាំ មួយ, ឯរទិវ ាំ រនុ ងនថងមួយ,  មយាំ រនុ ង ម័យ ឯរាំ មួយ, ររអត់ពនយល់មរបរទ ប៉ែុមនតែញុ ាំ រពោះ
ររុណាពនយល់។ 

តតិយវភិតតិ រតន  មរយន, ឯររន  មរយន,  មរយន រនុ ង ម័យ រតន រនាោះ  មរយន រនុ ង
 ម័យ ឯររន មួយ។ 

 តតមីវភិតត ិ ឯរ ម ឹ  មរយ, រវលាយាំ, ររតាត ... មរយ រនុ ង ម័យ ឯរ ម ឹ មួយ, រវលាយាំ រនុ ងរពល ឬ
រនុ ងរវលា, ទិវ រនុ ងរវលានថង (ជានិ ត) មត ររតាត  ជានាម រតតយិាំ រតយាំ ររតាត  រនុ ងរារតី រនុ ងរពលយប់។ 

២. និ តរ ប់កាល ...អថ,  រតា, ទិវ, សាយាំ,  ុរវ, វរីយា ជារដីម។ 
៣.  ពវនាមរបរបរោយ ទ, ទនិ, រវ,ិ ធុនា, ទចនាំ, ជជ, ជជុ ដូចជា យទ, តទ, ឥទនិ, អជជ ជា

រដីម, យ និង ទ, យ វនងឹជា ពវនាម រវយីបូរនឹង ទ-បចច័យ យទ រនុ ងកាលណា តទ រនុ ងកាល រនាោះ 
ឥម  ពទលុប ម រចញរៅផសាំនឹង ទនិ រៅជា ឥទនិ មរបថ្នរនុ ងកាលរនោះ រនុ ងកាលឥឡូវរនោះ ដូចជា អជជ មរ
ពី ឥម ផ្ទល  ់ជា អ បូរនឹង ជជ-បចច័យ រៅជា អជជ អ ៊ីចឹងជារដីម។ 

 
៤. បទរបធាន 
បនាទ ប់ពីអាលបនៈ និ ត និងកាលតថ តតមី មរ ិកាខ កាមរតូវមរបបទរបធ្លន។ របធ្លន រឺជាអនរធាំជា

ាច  ់រប ់រិរយិរនុ ងរបរយរ។ លរខណៈរប ់បទមដលរធវីរបធ្លន នរឺ៖ 
១. បទនាមនាម ឬបុរ ិ ពវនាម ត- ពទ តុមា- ពទ អមា- ពទ ដូចជា បុររិសា របុីរ  ឥតថ ី រសី្ត ត ី

អវាំ រែីញុ ាំ តវាំ រឯីង ។ល។ 
២. បទ ងខារបរភទនាមនាម ដូចជា ភិរខូនាំ  តាំ ររីយននភិរខុ ទ ាំងឡាយ រទវ  វ ានិ ររីន់ 

ទ ាំងឡាយពីរ ។ល។ 
៣. បទ ា  របរភទនាមនាម ដូចជា មហារថររា រាជបុរតាត  ។ល។ 
៤. បទតទធិត របរភទនាមនាម សាមរណរា សាមញ្ដាំ សាហាយតា ។ល។ 
៥. បទនាមរិតរៈ មដលររបីជានាមនាម ដូចជា ទយរកា សាវរកា  ាធិ រារគ្ម ររណាំ  រមនាំ 

។ល។ 
៦. បទរិរយិរិតរៈ ែលោះ មដលររបីជានាមនាម ដូចជា ពុរទធ  ជីវតិាំ ខ្នទនីយ រនតពវាំ ។ល។ 
និ តែលោះមដលចុោះអតថបឋាវភិតតិ ដូចជា អលាំ រលី មមរវយី តថ្ន រយី៉ែ ងរនាោះ ឯវ ាំ រយី៉ែ ងរនោះ អជជ រនីថង

រនោះ សាធុ រលី អរវយី  កាក  ររិីរយិរឺររអាច។ 
៧.  តតមីបចចតត  យរតាត  បទនាមរបរប តតមីវភិតតិ ររបីជារបធ្លន នែលោះដូចជា អ ុរគ្មម-

រមនោា រន រទីីជាទីរៅកាន់រ ុរឯរណាោះអាំពីរ ុររនាោះ (ធមមបទភារ៣) ។ល។ 
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៤.១. ថ្បបពិនិតយរកបទរបធាន 
រនុ ងកាលម វងរររបធ្លន  ិកាខ កាមរតូវពិនិតយរមីលរិរយិរបចា ាំរបរយរដូរចនោះ ៖ 
១. របីរិរយិអាែាត បទរបធ្លន និងរិរយិអាែាតោច់ខ្នតរតូវានវចនៈ និង បុរ ិ ដូចគ្មន   

 ូមបរីនុ ងរបរយររនាោះ មិនររៀងទុររបធ្លនរ៏រោយ រតូវមតបមនថមមរឱយានវចនៈ បុរ ិ រ បគ្មន  ដូចជា ឯវ ាំ     
វរទវ ិ(តវាំ ររីលារ) វរទវ ិចូរររល ឯវ ាំ យ៉ែ ងរនោះ។ 

២. របីរិរយិរិតរៈ ត, តពវ, អនីយ-បចច័យ បទរបធ្លន និងរិរយិរតូវានលិងគ វចនៈ និងវភិតតិ 
ដូចគ្មន ។ រនុ ងររណីរបរយររនាោះ ានបទនាមនាមមដលអាចរធវីរបរយររបធ្លន នាន ២រឺ៖ ជាសាធ្លរ 
ណនាម ជារបធ្លនមុនរទីបមរប អសាធ្លរណនាម ជាបទវរិ  នៈររកាយដូចជា អថរខ្ន រកាកាលរិកា ភិរខុ 
(មរប) អថរខ្ន រគ្មរនាោះឯង ភិរខុ រភិីរខុ រកាកាលិរកា រឈាម ោះរកាកាលិរ។ 

 
៤.២. ធ ម្ ឹះរបធានកនងុរបធយ្ 
១. រតតុវចរៈ របធ្លនរឈាម ោះ  យរតាត  ជាអនរបញ្ញជ រ់រិរយិរោយែលួ នឯង របរបរោយ   

បឋាវភិតតិ អនរណារធវីែលួ នឯង អនរវនងឹជា  យរតាត  របរបរោយបឋាវភិតតិ។ 
២. រមមវចរៈ របធ្លនរឈាម ោះ វុតតរមម ជាតួរមមមដលរររតូវរធវីរបរបរោយបឋាវភិតតិ។ 
៣. ភាវវចរៈ របធ្លនរឈាម ោះ អនភិវតិរតាត  របរបរោយតតិយវភិតតិ មរបថ្នរឺ...។ 
៤. វរីរិយន បុររិ ន ធនានិ លពភរនត មរបថ្ន ធនានិ ររីទពយទ ាំងឡាយ បុររិ ន រឺបុរ  វរីរិយន 

ានរ ចរតីពាយម លពភរនត មតង ន ធនានិ ជាពវុវចនៈរតូវគ្មន នឹង លពភរនត របីជា ធនាំ វញិរតូវមត លពភរត។ 
៥. អាចររិយ អតតរនា   ិស ធមមាំ សារវតិ មរបថ្ន អាចររិយ រអីាចារយ  រិ ស ញុ ាំង ិ សទ ាំង 

ឡាយ អតតរនា រប ់ែលួ ន សារវតិ ឱយសាត ប់ ធមមាំ នូវធម៌។ 
៦. អាា រាំ អាវរុសា ពុរទធ  រគ្មរតតន រគ្មតរា នាម រហាតិ មរបថ្ន អាវុរសា ាន លរលារដ៏ានអាយុ 

ទ ាំងឡាយ ពុរទធ  ររីពោះពុទធ អាា រាំ រប ់រយងីទ ាំងឡាយ រគ្មរតតន  រគ្មតរា នាមរហាតិ ជារពោះពុទធរទង់ នាម
ថ្ន រគ្មតម រោយរគ្មរត។ 

៧. អញ្ដតររា ភិរខុ គ្មមាំ បិណាឌ យ បវរិោា  មរបថ្ន ភិរខុ រភិីរខុ អញ្ដតររា មួយរូប បវរិោា  ចូលរៅ 
រវយី គ្មមាំ កាន់រ ុរ បិណាឌ យ រដីមបបិីណឌ  ត។ 

៨. ឯ  រុរកាខ  វរតន បវរោ ត ស បណាណ និ បតិតានិ មរបថ្ន (បវរោ របហារ វយ ជារិរយិ 
រិតរៈ ប-បុពវបទ + វរ + ត-បចច័យ) រុកាខ  ររីឈ ីឯរសា រនោះ វរតន រឺែយល់ បវរោ របហាររវយី បណាណ និ  
រ ីលឹរទ ាំងឡាយ ត ស រប ់វ បតិតានិ រជុោះចុោះរវយី ជារបរយររតតុវចរៈ។ 

៩. អវ សាំ មយ មរតិពវាំ, មយ រឺរយងី មរតិពវាំ របបសីាល ប់ អវ សាំ រោយពិត ជារបរយរភាវ     
វចរៈ។ 
 

៥. អនុកិរយិ និងរបធយ្ថ្រជក 
អនុរិរយិ រឺជារិរយិបនាទ ប់ រិរយិតូច  ាំរៅយររិរយិរិតរៈតា ាំងពយយរិរយិ មដលរបរបរោយ 

អនត (រវនតុ, តាវ)ី តពវ, អនីយ, ាន និងត-បចច័យ ទ ាំងអពយរិរយិ មដលរបរបរោយតាវ , តាវ ន, តូន-បចច័យ។ 
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១. បទរិរយិរិតរៈ របរប ពយយ-បចច័យ ជាបឋាវភិតតិ ានលិងគ វចនៈដូចរបធ្លន ប៉ែុមនតររៀង 
ទុររៅខ្នងមុែរបធ្លន រៅថ្នវរិ  នៈ និងរបរបរោយវភិតតិដនទររៅអាំពីបឋាវភិតតិ រ៏ចាត់ជា បទវរិ   
 នៈទ ាំងអ ់ដូចជា មយ រតាំ បុញ្ដាំ អនុរាទិតពវាំ មរបថ្ន បុញ្ដាំ របុីណយ មយ រតាំ មដលែញុ ាំរធវីរវយី សាមិនា 
រឺរលារាច  ់  អនុរាទិតពវាំ របបរីរតរអរតាម។ រតាំ ររៀងរៅមុែរបធ្លន បុញ្ដាំ, រតាំ ជាវរិ  នៈ រប  ់បុញ្ដាំៗ 
វុតតរមមរនុ ង អនុរាទិតពវាំៗ រិតបទរមមវចរៈ មយ អនភិវតិរតាត រនុ ង រតាំ  សាមិនា អនភិវតិ រតាត រនុ ង   
អនុរាទិតពវាំ។ 

រ ដា ីឥតថ ឹគ្មមាំ រចឆនត ឹប សរនាត  តាំ បរកាក  តិ (ប-បុពវបទ រុ -ធ្លតុ អ-បចច័យ) មរបថ្ន រ ដា ីររី ដាី   
ប សរនាត  កាលរឃញី ឥតថ ឹនូវស្ត ត ីរចឆនត ឹរាំពុងរៅ គ្មមាំ កាន់រ ុរ បរកាក  តិ មតងរៅ តាំ នូវវ (តាំ នូវវ រឺមរប 
ត- ពទជាបុរ ិ ពទនាម របីត- ពទរនុ ងវរិ  ន ពវនាម រតូវមថម តាំ ឥតថ ឹ នូវស្ត តីរនាោះ) រចឆនត ឹ ជាវរិ  នៈ 
រប ់ ឥតថ,ឹ របីររៀងទុរររៅអាំពីបឋាវភិតតិ ានទុតិយវភិតតិជារដីមរៅ  ុទធមតជាវរិ  នៈទ ាំងអ ់រឺ អនត,  
តវនតុ, តាវ,ី ត, តពវ, អនីយ, ាន-បចច័យ។ របីររៀងទុរខ្នងរដីមរបធ្លន ររៅអាំពីបឋាវភិតតិ រ៏ជាវរិ  នៈ   
មដរ។ 

របីានលិងគ វចនៈ វភិតតិដូចបទរបធ្លន ប៉ែុមនតររៀងទុរខ្នងររកាយរបធ្លន រនុ ងរបរយរានរិរយិ 
អាែាតឃុាំររងររយ រៅថ្នអពភនតររិរយិ ឬ វរិតិរតាត  ចាំររោះមតត-បចច័យ ដូចជា អរនាតវ  វត នឧាម ររ ឋរិតា
បិ ន លភិ ស  ិ(មរបថ្ន តវាំ ររីលារ អារនាតវ  មររវយី វត នឧាម ររ ឋរិតាបិ  ូមបឈីររវយីរលី ធរណីនន
បងអួ ចរ៏រោយ នលភិ ស  ិនឹងមិន ន បូវ ាំ នូវនាំរទ)។ អរនាតវ  រតី ឋរិតា រតី ចាត់ជាអនុរិរយិប៉ែុមនត ានរឈាម ោះ
ែុ គ្មន ។ អារនាតវ  បុពវកាលរិរយិរនុ ង ឋរិតាៗ រនោះជាអពភនតររិរយិ រររោះរិរយិរៅខ្នងរនុ ង, របីគ្មម នអាែាត
រទ ឋរិតា អាចរធវីធាំ ន ប៉ែុមនតានរិរយិអាែាត ឋរិតា ចាត់ជាអពភនតររិរយិ មរបថ្នខ្នងរនុ ង នរររពរ (អភិ 
និង អនតរ)។ មយាំ មរវ កាខ យ រទវតាយ បររិគវរិតា ភវ ិសតិ អយាំរកុាខ  ររីឈរីនោះ (រូប រោយអាំណាចរិរយិ 
រូបថ្ន) មរវ កាខ យ រទវតាយ បររិគវរិតា ភវ ិសតិ នឹងជារឈរឺី រទវតាាន ័រតិធាំ វួងមវងរវយី។       
ត-បចច័យ មដលររៀងទុរមុែរបធ្លន រៅថ្នវរិ  នៈ មដលររៀងទុរខ្នងររកាយរបធ្លន ចាត់ជាវរិតិរតាត វញិ។ 

ខ្នងររកាយរបធ្លន រៅជា វរិតិរតាត  រៅថ្ន អពភនតររិរយិ ឬវរិតិរតាត  ចាំររោះមតត-បចច័យ ឋរិតា ជា
អពភនតររិរយិ។ ពុទធាំ  រណាំ  ររតា ម,ឹ ពុទធាំ  រណាំ  ររតា ម,ិ បទរបធ្លនានមតមួយរឺ អវាំ, ររតា ម ិរនោះ ជា 
បុាំលិងគ, រតា ម ិ ជាឥតថីលិងគ, អវាំ ទ ាំងពីរវនងឹែុ គ្មន  អវាំ ខ្នង ររតា ម ឹ រនោះជាបុាំលិងគ មរបថ្ន អវាំ រែីញុ ាំ     
រពោះររុណា ររតា អ ម ិជាអនរដល់រវយី ពុទធាំ នូវរពោះពុទធ  រណាំ  ថ្នជាទីពឹងទីរឭរ, អវាំ រែីញុ ាំាច   ់រតា អ មិ 
 ូមជាស្ត តីដល់រវយី ពុទធាំ នូវរពោះពុទធ  រណាំ  ថ្នជាទីពឹង។ 

 
២. បទរិរយិ មដលរបរបរោយអពយយបចច័យៗានរឈាម ោះ បុពវកាលរិរយិ ជារដីម ( ូមរមីល 

រនុ ង មពនធាលា) មដលមិនមរបរបួលតាមលិងគ វចនៈ វភិតតិរទ រឺរៅដមដលរៅថ្ន អពយយ-បចច័យ ាន រឈាម ោះ
ដូចជា រសា តរតា និរខមិតាវ  អររញ្ដ គ្មយតិាវ  ទរូនិ ឧទធរនតយិ ឯរិ ា ឥតថយិ រីតាំ  ុតាវ   ររ និមិតតាំ រណាិ  មរប
ថ្ន រសា សាមរណររា រសីាមរណររនាោះ  ុតាវ  ឮរវយី រីតាំ នូវចររមៀង ឥតថយិ ននស្ត តី ឯរិ ា ាន រ់ (រូប
រោយអាំណាចរបរយរារតា រូបតា ាំងពី តរតា មថម គ្មមរតា មរ) តរតារមរតា និរខមិតាវ  អររញ្ដ គ្មយតិាវ  ទរូ
និ ឧទធរនតយិ (អនត មរបថ្ន កាល)  កាលរចញអាំពីរ ុររនាោះរវយីររចៀង រររីឡងីនូវឧ ទ ាំង ឡាយរនុ ងនរព  
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រណាិ  កាន់យររវយី និមិតតាំ នូវនិមិតត  ររ រនុ ង ាំរឡង (តាវ  ាន៣រមនលង និរខមិតាវ ១  គ្មយតិាវ ១  ុតាវ ១, 
និរខមិតាវ  ជាបុពវកាលរិរយិរនុ ង គ្មយតិាវ ៗ អត់មរបថ្នរវយីរទ (រររោះររចៀងផងររឧី  ផងជា ានកាល)    
គ្មយតិាវ   ានកាលរិរយិរនុ ង ឧទធរនតយិ, អររញ្ដ ជាអាធ្លរៈ រនុ ងឧទធរនតយិ ទ ាំងររចៀង ទ ាំងររឧី រៅរនុ ងនរព
, ទរូនិ អវុតតរមមរនុ ង ឧទធរនតយិៗ រតី ឯរិ ា រតី ជាវរិ  នៈរប  ់ ឥតថយិៗ ជាាច  ់ចររមៀង  ុតាវ  រនោះជា
បុពវកាលរិរយិរនុ ង រណាិ  (ពីរររោះសាត ប់រវយី  នចាប់យរនិមិតតរនុ ង  ាំរឡង) របរយរមរជរ  នរ ចរតី
ថ្ន វមិនរៅាន រ់ឯងរទ វរតូវមរជរររ រៅថ្នរបរយរមរជរ រ ចរតី រផសងពីរ ចរតីរដីម មរជរចូលមរខ្នង
រនុ ង ឬរណាត លរបរយរធាំ រវយីានរបធ្លន និងរិរយិរប ់របរយរ មរជរាន ២យ៉ែ ងរឺ៖ 

១. របរយរអនាទរៈ របធ្លន និងរិរយិរប ់របរយររនោះ របរបរោយឆដាីវភិតតិ មរបថ្នៈ   
“កាល, កាលរបី, កាលមដល” ដូចជា សាមរណរា ឯររតា ទូរទ សរន រីឡាំ ប សតិាវ  អាចរយិ ស អារចឆរតា    
បលាយ ុឹ មរបថ្ន សាមរណររា រសីាមរណរទ ាំងឡាយ ប សតិាវ  រមីលរវយី រីឡាំ នូវរីឡា ទូរទ សរន រនុ ងវតថុ
 រាប់រមីលនូវរូបរនុ ងទីឆ្ង យ (ជា មរជឈរលាប  ា លុបរូបរណាត លរចញ) ឯររតា រនុ ងទីជាមួយគ្មន  
អាចរយិ ស កាលមដលអាចារយ អារចឆរតា កាលមររវយី បលាយ ុឹ រត់រៅរវយី។ អាចរយិ ស និង        
អារចឆរតា ជារបរយរមរជររររោះ អានាទរៈ រតូវាន អាចរយិ ស ជានាមរបរបរោយឆដាីវភិតតិ និងរិរយិ  
រិតរៈ របរបរោយ អនត, ាន, ត ឆដាីវភិតតិដូចជា រៅថ្នរបរយរមរជរអនាទរៈ។ 

២. របរយរលរខណៈ របធ្លន និងរិរយិរបរបរោយ តតមីវភិតតិដូចគ្មន  មរបថ្ន “នាកាល, 
កាលរបី” ដូចជា រចារា រ ដា ិស គ្មរម ឆិទទាំ ររវ នាត  បឋមារ  អតិរករនត ឱកា ាំ លភឹ ុ មរបថ្ន រចារា ររីចារ
ទ ាំងឡាយ  ររវ នាត  កាលម វងររ ឆទទាំ នូវរចរជារបរហាង គ្មរម រនុ ងរ ុរ រ ដា ិស រប ់រ ដាី បឋមា
រ  នាកាលមែដាំបូង អតិរករនត (អភិ-បុពវបទ + រម-ធ្លតុ + ត-បចច័យ រវយីផ្ទល   ់ម ជា ន ជា អតិរកនត ដល់ 
 ម ឹ ជា ឯ រៅជា អតិរករនត) រនលងរៅរវយី លភឹ ុ  នរវយី ឱកា ាំ នូវឱកា ។ រិរយិរប  ់ របរយរ
មរជររបរបរោយ អនត, ាន, និង ត+បចច័យ ានលិងគ វចនៈ វភិតត ិ ដូចរបធ្លនែលួ នឯង មដល របរបរោយ
 តតមីវភិតតិមដរ។ មតរបីែវោះនាមនាម ឬែវោះរិរយិ រតូវបមនថមមរឱយររប់រគ្មន់រទីបររបី ន ដូចជា ឯរ ស ទររ
 ស ាតា ត ស វយបបតត ស ( ាន ស) កាលមកា  ិ(វយបបតត ស រនោះមិនអាចរធវីរិរយិ  នរទ រររោះជា
បទ ា  រតូវរឡងី  ាន ស ជារិរយិរប ់ ទររ ស) មរបថ្ន ាតា រាីតា ទររ ស រប ់ទររ ឯរ ស 
ាន រ់ ត ស ទររ ស កាលមដលទរររនាោះ វយបបតត ស មដលដល់រវយីនូវវយ័ ( ា ន ស កាលាន)     
អកា  ិ  នរធវីរវយី កាលាំ នូវមរណកាល។ របីានមតនាម ែវោះរិរយិមថមរិរយិ។ មតរមនលងែលោះ ានមត
រិរយិែវោះនាមរៅវញិ រតូវមថមឱយរ មីគ្មន ឱយ នពីរ រឺនាមជារបធ្លន ប៉ែុមនតរបធ្លនរនុ ងទីរនោះ មិនមមនជាបឋា
វភិតតិរទ។ ត- ពទានពីរយ៉ែ ងរឺ បុរ ិ ពទនាម១ និងវរិ  ន ពទនាម១, របីត- ពទ មរបថ្ន “រពោះអងគ, រលារ
, អនរ, នាង, ររ, គ្មត់, វ” ជាបុរ ិ ពវនាម របី វយបបតត ស រធវីរិរយិមិនររីត ពីរររោះវចូលជា ា រៅ
រវយីរគ្មន់មត មរបជាវរិ  នៈ ទររ ស រតូវមថម  ាន ស ( ាន ស មរអាំពី អ -ធ្លតុ ាន-បចច័យ) 
មរបថ្ន “កាលាន” មិនមដល ា បទ រធវីជារិរយិររីតរទ។ ត មរបថ្ន “រនាោះ” រឈាម ោះវរិ  ន ពទនាម។ 

៣. អថ, ឯវ ាំ 
អថ របី ពទជារ ចរតីរលែរនុ ង និង ឯវ ាំ- ពទជារ ចរតី ាំរៅរវតុ បុរវ ចារយ រលារឱយមរបជា 

របរយរលរខណៈ នរោយបាំរពញរិរយិថ្ន  ារន ឬ  រនត ដូចជា អថ រឹ ររ ិស  ិ រពវមណាតិ។       



 

វ៉ែ ន់ ចាន់រធឿន | មូលោា នររឹោះភាសា លី 52 

 

ររវមណ + ឥតិ  = ររវមណាតិ មរបថ្ន ររវមណី ររីរវមណី បុចឆ ិ ួររវយី អថ (ល) រពវមណ ឥតិ ថ្ន
ដូរចនោះ ររវមណ បពិរតររវមណ៍ អថ នាកាលបការៈយ៉ែ ងរនោះ ( រនត កាលាន) តវាំ ររីលារ ររ ិស  ិនឹង
រធវី រឹ ដូចរមតច? ានរិរយិែវោះរបធ្លន ដូចជា វុរតត (វច-ធ្លតុ រៅជា វុច បូរនឹង ត-បចច័យ រៅជា វុតត បាំមបរ 
 ម ឹជា ឯ វុរតត (វចរន នាកាលររយ...រឺ) វុរតត ររលរវយី។ 

តាមរយបល់រប ់ែញុ ាំរពោះររុណា (រ រ់ ឃុន) រួររាប់បញ្ចូ លរបរយរ ឥតថមភូ ត ថ្នជារបរយរមរជរ 
ផង ដូចជា មនសា រច ប រននន ភា តិ វ រររាតិ វ (ចិរនតតិ វ) រររោះថ្ន មនសា និង ប រននន ជាតតិយ 
វភិតតិដូចគ្មន  មរបថ្ន រច ថ្នរបី បុរគរលា របុីរគល មនសា ានចិតត ប រននន រជោះថ្នល រវយី ភា តិ វ     ររលរតី 
រររាតិ វ រធវីរតី (ចិរនតតិ វ រិតរត)ី ពនយល់ថ្ន វាននាមនាម រិរយិដូចគ្មន នឹង អនាទរៈ មដរ ប៉ែុមនតរនុ ងចាប់ 
រផសងៗ ែញុ ាំរពោះររុណាមិនមដលរឃញីនិយយ ប៉ែុមនតរពលមរបធមមបទាន។ 

 
៦. បទពរងីកអនុកិរយិ និងរបធយ្ថ្រជក 
បទពរងីរអាចជា នាម ពទ អពយយ ពទ  ា  តទធតិ រិតរៈ មដលរបរបរោយទុតិយវភិតតិ ដល់ 

 តតមីវភិតតិពួរណាមួយ។  ិកាខ កាមរតូវមរបបនាទ ប់ពីអនុរិរយិជាលាំោប់តរៅ របីានរ ចរតីរនុ ងឥតិ ពទជា 
រលែរនុ ង ានន័យទរ់ទង នឹងអនុរិរយិរ៏អាចមរបរូបចូលគ្មន   នែលោះដូចជា៖ 

ឯរ ម ឹ ឃររ ជនា តតតាំ រតាវ  ភរយិយ រុរទធ  វុតាវ  រចឆ ទវ ររ និ ទីតិ វតាវ  ឯរាំ រពភាំ បវ ិតិាវ  ទណឌាំ      
រណាិ ។  ូមបបីទ នាម ពទ របរបរោយទុតិយវភិតតិ មរបមិនរចញររយអាយតិ ត មដល មពនធថ្ន រិរយិ    
វរិ  ៈដូចជា  ុែាំ  យតិាវ  រដររវយី បាយ មហារវ ាំ រវតិាវ  មរ ររវយី មរ រខ្នល ាំង យ៉ែ ងរនោះរ៏ចាត់ថ្ន 
ជាបទពរងីរអនុរិរយិ ដូចជាបទពរងីររបរយរមរជរ នមដរ។ 

ជរនា រជីន ឃររ រនុ ងផទោះ ឯរ មឹ មួយែនង (ជារដីម) រតាវ  រធវីរវយី ភតតាំ នូវភតត រុរទធ  វុតាវ  ជាអនរ 
ររកាធរវយី ភរយិយ ចាំររោះរបពនធ វតាវ  ររលរវយី រចឆ ទវ ររ និ ទី ឥតិថ្ន (រចឆ រតី និ ីទ រតី មរអាំពី វ ិ
បញ្ច មីវភិតតិ លុប វិ រចញ រតូវរ សៈរៅជា រចឆ បទរបធ្លនរឡងីមតមួយរ៏ ន ពីរររោះវចរៈរតូវគ្មន  រឺរតតុ  
វចរៈដូចគ្មន ) ថ្ន (រនីាង) ចូររៅ ចូរអងគុ យជិតទវ ដូរចនោះ បវ ិតិាវ  ចូលរៅរវយី រពភាំ កាន់បនទប់ ឯរាំ មួយ   
រណាិ  កាន់យររវយី ទណឌាំ  នូវដាំបង។ 

 
៧. មហាកិរយិ 
កាលរបី ិកាខ កាមមរបអនុរិរយិ និងរបរយរមរជរ រពមទ ាំងបទពរងីររ ចរតីរចួរវយី របបរីររមីល 

មហារិរយិ រឺជារិរយិឃុាំររងររយជាតួ ាំខ្នន់ រប ់រ ចរតីរនាោះៗានដូចតរៅ៖ 
១. រិរយិអាែាត ទ ាំងអ ់រតូវាន វចនៈ បុរ ិៈ ដូចគ្មន នឹងរបធ្លន (រវៀរមលងមតភាវវចរៈ 

មដលរាំណត់ឱយររបីមត រត-អតតរនាបទប៉ែុរណាណ ោះ) ដូចជា រសា យតិ, តវាំ យ ,ិ អវាំ យមិ (ល) បឋមបុរ ិៈ 
ឯរវចនៈ ត- ពទ រសា បុាំលិងគ, ឥតថីលិងគជា សា, នបុាំ រលិងគ តាំ យតិ រិរយិរៅមត តិ ដមដល ររៅអាំពី      
ត- ពទ ររបី ពទណារ៏ នទ ាំងអ ់ ឧទវរណ៍ៈ រ ដា ី ររ ុ វញិ្ដូ រញ្ញដ  ឥតថ ី រុលាំ។   ិ  នមត តវាំ, ែុ ពី តវាំ, 
ថ,  នមត អវាំ, ម  នមត មយាំ។ ឧតតមបុរ ិៈ និងមជឈមិបុរ ិៈ បទរបធ្លន ានរាំណត់ររ ច រទោះបីររ
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ោរ់ តវាំ   រ៏ ន មិនោរ់ តវាំ រ៏ ន។ មិ មិន ច់ោរ់ អវាំ រ៏ នមដរ មតរតូវមរបបញ្ចូ លមរជា ពុទធាំ  រណាំ    
រចាឆ មិ។ 

២. រិរយិរិតរៈ របរបរោយ ត, អនីយ, តពវ-បចច័យ ររបី នរនុ ងរបរយរមិនានរិរយិ 
អាែាត ប៉ែុមនតរតូវានលិងគ វចនៈ វភិតត ិ ដូចបទរបធ្លនរវៀរមត ភាវវចរៈ មដលរាំណត់ឱយរបរបរិរយិជា 
នបុាំ រលិងគ ឯរវចនៈ រររោះភាវវចរៈរនុ ងរិរយិអាែាត នមត “រត” អតតរនាបទឯរវចនៈ មតប៉ែុណណឹ ង ដល់
រៅរិរយិរិតរៈ រឺរតូវជានបុាំ រលិងគឯរវចនៈ របធ្លនជាបុរ ិៈ វចនៈអវីរ៏ ន មតរបរបរោយតតិយវភិតតិ 
ដូចជា អរមាវ ិមរតិពវាំ។ តុរមាវ ិអបបមរតតវ ិភវតិពវាំ។ 

៣. ណយ-បចចយ័ នាមរិតរៈដូចជា គ្មរយា  លរភ   កាក , រត ច ភិរខូ គ្មរយា  មរបថ្ន ច រ៏ ភិរខូ រ ី
ភិរខុ ទ ាំងឡាយ រត រឺអនរ គ្មរយា  របបតិីោះរដៀល ន។ ររញ្ញដ  អាណា អកាតុាំ ន លរភ  មរបថ្ន អាណា រអីាជាញ     
ររញ្ញដ  រប ់រពោះរាជា (ររនចិ រឺអនរណាមួយ) ន លរភ  មិនរបប ីន អកាតុាំ រដីមបមិីនរធវី នរទ,  ន រ ចរតី
ថ្ន អាជាញ រប ់ (រឺនរណារ៏រោយ) មិនរបប ីនរដីមបរីធវីរទ រឺរតូវមតរធវី។ 

៤. តាវ -បចច័យ រនុ ងរបរយរ រិរយិរបធ្លនន័យនិ ត ពទែលោះដូចជា អលាំ មរបថ្ន រួរ,  កាក  
អាច, លរភ  របប ីន, អតថ ិាន។ 

រនុ ងរមពីររវយាររណ៍ លី រឈាម ោះរចាច យនៈថ្ន អតថ ិ  កាក  លរភ  ឥរចចរត បឋាយាំ  ពទរនោះរឺជា      
បឋាវភិតតិ។  ិកាខ កាមរបបរីជាបថ្ន របីរឃញី អតថ ិនតថ ិានបទរបធ្លនឯរវចនៈ រឺជាអាែាតបទរតតុ វចរៈ 
របីរឃញី អតថ ិនតថ ិានរបធ្លនជាពវុវចនៈ រឺជានិ ត រិរយិបទ រតតុ វចរៈ រវតុរនោះ នជាអាចរមួជាបទ 
 ា  ន ដូចជា នតថបូិរវ អតថភិារវ។ 

រៅរនុ ងវធីិមរបថ្ន ឥទនិ  ូរយិរលារ ស អតថិភារវ មរបថ្ន ភាវៈននពនល ឺ រពោះអាទិតយាន មិន ច់អុជ 
របទីបរ៏ នមដរ មតរបីអុជរបទីបវញិថ្ន ការអុជរបទីបាន ពីរររោះ  ូរយិរលារ ស នតថតិាយ រររោះភាវៈនន 
ពនលឺរពោះអាទិតយអត់ាន, នតថិបូរវ អតថភិារវ។ 

ពួរនិ តមិនានធ្លតុបចច័យ រឺជាអពយយ ពទ អាចររបីជារិរយិ នែលោះប៉ែុរណាណ ោះ។ 
 
៨. បទពរងីកមហាកិរយិ 
បទនាម ពទ អពយ ពទ  ា  តទធិត រិតរៈ ទ ាំងអ ់មដលរបរបរោយទុតិយវភិតតិ ដល់  តតមី

វភិតត ិនិងមផនរររចីនរទៀតមដលររៀងទុរខ្នងមុែរិរយិធាំ របបរីជាបថ្នបទទរ់ទងនឹងមហារិរយិ រររោះ រិរយិ
ធាំភារររចីន ររររៀងទុររៅររកាយបាំផុតរោយភារររចីន ប៉ែុមនតភារតិចានររៀងរៅរដីមរបរយរ។ រនុ ងវធីិ
មបបររៀនភាសា លីភារ៤ ែញុ ាំរពោះររុណាោរ់ពនយល់ថ្ន ដូចរមតចមដលរតូវររៀងរិរយិអាែាតរៅខ្នងរដីម 
ដូចរមតចមដលរតូវររៀងរិរយិអាែាតរៅខ្នងចុង ប៉ែុមនតខ្នងរដីមានតិចណា ់ ដូចជា ួរគ្មន ថ្ន ប ស  ិ
អាវរុសា តា អាបតតិរយ, ភវតុ  ពវមងគលាំ, ភវតុ រិរយិអាែាតរៅខ្នងរដីម  ុណាតុ រម ភរនត ។ល។  ន 
រ ចរតីថ្ន ឱយមតបទជានាម ពទ អពយ ពទ  ា  តទធិត រិតរៈ មដលរៅខ្នងរដីម រឺរៅមុែ រិរយិធាំៗ 
ាន២យ៉ែ ង ររៅអាំពីរនាោះ រិរយិអាែាតទ ាំងអ ់ និងរិរយិរិតរៈ មដលរបរបរោយ ត, អនីយ, និង       
តពវ-បចច័យ។ 
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រមររៀនទី២          របវតតិធម៌នធមា 
 

 
១. ភាសាបាល ី
សាតារិរ ិ     នរា យរកាខ   ត ស   ច អ ុររិនាទ  ភរវរតា  មហារាជា   រកាក  

អរវរតា     តថ្ន  ាម  មពុ ទធ ស    ររហាម     ច   ឯរត   បញ្ច   បតិដាតិា។ 
 
២. ថ្របធលាតរបធយ្ 

 បញ្ច  (បណាម) រ ី(ការនមសាក រទ ាំងឡាយ)រ ាំបទ ឯរត នុោះ (បញ្ច រទវវ ិបតិដាតិា រឺរទវតារ ាំ អងគ
 នររលទុររវយី ឥតិ ដូរចនោះ “នរា” ឥតិ (បណារា) សាតារិរ ិយរកាខ  (វុរតាត  រហាតិ) ច រកីារ នមសាក រ
រោយបទថ្ន “នរា” ដូរចនោះជាបទរឺសាតារិរយិរសររលរវយី១, “ត ស” ឥតិ (បណារា) អ ុររិនាទ  (វុរតាត  
រហាតិ) ច រកីារនមសាក ររោយបទថ្ន “ត ស” ដូរចនោះ ជាបទរឺរាវូអ ុរនិររលរវយី១, “ភរវរតា” ឥតិ (ប
ណារា) មហារាជា (វុរតាត  រហាតិ) ច រកីារនមសាក ររោយបទថ្ន “ភរវរតា” ដូរចនោះ ជាបទ រឺរ តច
ចតុរលារ លទ ាំង៤(ររលរវយី)១, តថ្ន “អរវរតា”  ឥតិ (បណារា)  រកាក  (វុរតាត  រហាតិ) ច រ(ីការ
នមសាក រ) រោយបទថ្ន “អរវរតា” ដូរចនោះ ជាបទ រឺរពោះឥស្តនទ(ររលរវយី)រោយរបការរនាោះមដរ១, 
“ ាម  មពុ ទធ ស” ឥតិ ររហាម  (វុរតាត  រហាតិ) ច រ ី (ការនមសាក រ) រោយបទថ្ន “ ាម  មពុទធ ស” ដូរចនោះ ជា
បទ រឺមហារពវម(ររលរវយី)១។ 
 

៣. ធរៀងធសចកតី 
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
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រមររៀនទី៣           ឯកសនុែវតថ ុ
 

 
១. ភាសាបាល ី
តទ រិរ ឯរកា ការឡា  ុនរខ្ន និរាហាររន រិរសា វុតាវ  អាហារ ាំ ររវ ិតុាំ  ពវតថ វចិរតិាវ  ឯរ មឹ អាប

រណ បវ ិិតាវ  តតថ ឋបិតាំ មាំ រខណឌាំ  ទិសាវ  តាំ មុរែន អាទយ និវតតិតាវ   ីឃាំ ធ្លវតិាវ  ឯរាំ ឧចចាំ រ តុាំ បតាវ  តាំ តរ ិ

តុាំ អារភិ។ រសា ឧទររ មាំ រខណឌ  ស ឆ្យាំ ឱរលារររនាត  ឧទររ ឋតិាំ មាំ រខណឌាំ  មវនតតរ ាំ មរញ្ដតិ ចិរនតតាវ  

អតតរនា មុរែ មាំ  រខណាំ  ឆរឌតាវ   ីឃាំ នទិយ ឱតរ។ិ 

អថរខ្ន ឯរកា រ រនា អាហារ ាំ ររវ រនាត  រ តុមាិ ឋតិាំ តាំ មាំ រខណឌាំ  ប សតិាវ  អាកា រតា ឱតរតិាវ  តាំ រ

រវតាវ  ឧរគនាតវ  ឯរ ស មហានិររគ្មធ ស សាខ្នយ និ ីទិតាវ  តាំ ភុញ្ជ ិ។ 

 ុនរខ្ន បន ឧទររសារតន វុយាារនា ភាយតិាវ  នទិយ ឧតតរតិាវ  រវររន ធ្លវតិាវ  តវាំ តាំ រ តុាំ បតាវ  អតត

រនា មាំ រខណឌាំ  អទិសាវ  វបិបដិសារ ីវុតាវ  យថ្នរមមាំ ររតា អរហា ិ។ 

 
២. ធរៀងធសចកតី 
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………។ 
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 ឯកសារធយង 
 ១. រពោះពុទធសា នារៅរមពុ ជា រងខប  រោយ  រមតច ងឃ. វួត តាត 

២. ភាសា លីថ្នន រ់ដាំបូង    រោយ សាស្តសាត ចារយ ជិន លន 

 ៣. មបបររៀនភាសា លី ភារទី១   រោយ សាស្តសាត ចារយ រ រ់ ឃុន 

 ៤. មបបររៀនភាសា លី ភារទី៥   រោយ សាស្តសាត ចារយ រ រ់ ឃុន 

 ៥. រវយាររណ៍ ជួន ណាត    រោយ សាស្តសាត ចារយ ធន់ វុនិ 

 ៦. អរយិធម៌មែមរ     រោយ សាស្តសាត ចារយ រតឹង ង្ហ 



 

 

 


