




 
 

  អារម្ភកថា  
 នមោ មេ សោម សេពុទធសស សធេមសង្ឃសស រ ីកិរយិានមស្កា រននខ្ុ ុំរពះករុណាចូរមានដល់រពះ
សមាម សមពុទ្ធ រទ្ង់របរពឹត្តទៅមយួអទនលីទោយរពះធម៌ និងរពះសងឃ នងិសូមនមស្កា រនូវរពះអាចារយទ្. ដដលធ្លល ប់មាន
ឧបការៈកនុងការបង្ហា ត់្បទរងៀនខ្ុ ុំរពះករុណា ។ 
 សវុណ្ណបទុោរាមេ េយ ំរ ីទយងីខ្ុ ុំរពះករុណាទ្. ជាសមណសិសស កនុងវត្ត សុវណណបទុ្ម មានទសច
កតីរជះថា្ល បានទរៀបចុំដរបដករសង់គមពីរទវយាករណ៍បាលីមួយកាលទនះទ ងីទដីមបជីាសមបត្តិ ដល់សិកាា កាមទ្. អនក
របាថា្ន សិការពះពុទ្ធវចនៈ ។ 

  កង្ខំ វទិធមំសតុ ំទដមីបកីមាច ត់្ទសចកតសីងសយ័ទផសងៗ របស់អនកអានទ្. មានជាទដមីថា្ ទេតុ្អវីបានជា
ោក់រូបកទណត ៀវ រត្ង់ខាងមុខរកបទសៀវទៅ អញ្ច ឹង?  ក៏សូមជរមាបថា្ រូបទនះជាការទរបៀបទធៀបនូវគមពីរ
ទវយាករណ៍បាលីទនះ ដូចជាកទណត ៀវ, ធមមតាកទណត ៀវជាទរគឿងរចូត្កាត់្នូវផលរសូវរបស់កសកិរអនករត្ូវការ
បរទិោគផលរសវូយ៉ាងណា បាលីទវយាករណ៍ទនះ ក៏ជាទរគឿងកាប់ឆ្កា រនូវពុទ្ធចនៈទដមីបបីទញ្ច ៀសនូវការយល់ខុស
របស់អនករបាថា្ន បដបិត្តិយ៉ាងរត្ឹមរត្ូវតាមរពះពុទ្ធដីកា ក៏យ៉ាងទ ះដដរ ។  

 ហិ ទររះថា្ បាលីទវយាករណ៍ជាទរគឿងរចូត្កាត់្នូវរពះពុទ្ធវចនៈទរលគឺរពះបរយិត្តិ ទដីមបបីដិបត្តិ នងិ
ទដីមបរីតាស់ដងឹនូវសចចៈ ៤ គបឺដិទវធ ។ មតន ទររះទេតុ្ទ ះ ការតាុំងរូបខាងមុខរកបទសៀវទៅទនះជាឧបមា 
ចុំដណក បករណ៍គឺទវយាករណ៍បាលីជាឧបទមយយ ។ 

 អថ វា មាង៉វញិទទ្ៀត្ ខ្ុ ុំរពះករុណាបានោក់ទ ម្ ះថា្ បទ្រូបសិទ្ធូបត្ថមភកៈ ទររះថា្កាលទបីទស្កតុ្ជន
បានសិកាទវយាករណ៍ទនះ ទេយីទៅសិកាបករណ៍បទ្រូបសិទ្ធិ ក៏មានសោពង្ហយរសលួ គឺមនិធងន់ធងរទពកដល់
អនកសិកា ទររះោវៈននទសៀវទៅទនះជាគមពីរដដលបានដករសង់ទចញពីបទ្រូបសិទ្ធបិករណ៍ជាទោល ។ 

 កិញ្ចា ប ិទ ះបីជាទសៀវទៅទនះរបសូរត្ចាកគមពីរបទ្រូបសទិ្ធិក៏ពិត្ដមនទេយី, បន ដត្ថា្ ខ្ុ ុំរពះ
ករុណាក៏ទរៀងលុំោប់និទទ្ទស និងបចច័យទៅតាមវធិីសិកាដដលទធវីឲ្យអនកសិកាដដលមានពាយាមកនុងការសិកាឆ្កប់
យល់ ចាប់ទសចកតកីនុងោស្កបាលីបានឆ្កប់រេ័សទេយីអាចដរបគមពីរបានខលះៗសិន គឺយកនិទទ្ទសណាដដលចាុំបាច់
ជាងទគមកទរៀងលុំោប់មុន ចុំដណកបចច័យក៏បានទរៀងតាមគមពីរទវយាករណ៍របស់អនករបាជបូ្រាណដខមរខលះ ទដមីបី
បដនថមោពសនិទ្ធស្កន លខលះ ៗ ដល់ទស្កតុ្ជនដដលធ្លល ប់សិកាទវយាករណ៍បូរាណមកទេយីទ ះង្ហយយល់ចូលចិត្ត
បាន ។ 

បទរបូសទិ្ធធ ទឹ នសិាយ ខ្ុ ុំរពះករុណាក៏សូមជរមាបថា្ ការដរបដករសង់គមពីរបាលីទវយាករណ៍ទនះទ ងីបាន
ទររះអារស័យទេយី នូវគមពីរបទ្រូបសទិ្ធិជាទដមី (បទ្រូបសទិ្ធិទ្ីបន,ី បទ្រូបសទិ្ធិដីកា, បទ្រូបសិទ្ធិនសិសយៈ, បទ្វចិា



 
 

រៈ, ធ្លត្វត្ថសងគេបាឋនិសសយៈ, កចាច យនូបត្ថមភកៈ,សមនតបាស្កទ្ិកា, សទ្ទនីត្ិ, អភិធ្លនបបទ្ីបិកា, សមពនធ-
មាលា) ដដលខ្ុ ុំរពះករុណាធ្លល ប់បានសកិារស្កវរជាវមកទេយីទ ះឯង ។ 

 យទិ របសនិទបី អបរាមោ រ ីកុំេុសឆគង ដដលទកីត្មានទ ងី ទររះទសចកតោីល ុំងោល ត់្ នងិការយល់ដឹង
របស់ខ្ុ ុំរពះករុណាទ្.ទៅមិន ន់ដល់ជទរៅទស្កត្, សូមទវយាករណ៍បណឌិ ត្ទ្.ទមតាត អភ័យទ ស ជយួដកត្រមូវ
ចងអុលរបាប់ទោយទមតាត ចិត្តដល់រកុមរបស់ខ្ុ ុំរពះករុណាទ្.ផង, ហិ ពតិ្ដមន “កុំេុសដត្ងដត្មានដល់អនកទធវី ឯអនក
មិនទធវីឯទណាះទទ្ ទទ្ីបោម នកុំេុស” ។ 

 អារេភកថាយ អវសាមន កនុងទ្ីបញ្ច ប់ននអារមភកថា្ អហំ រ ីខ្ុ ុំ អាេនតយាេិ សូមដផតផ្ត ុំថា្ សមេ 
របសិនទបី ទស្កតុ្ជនដដលបានសិកាបាលីទវយាករណ៍ទេយី ជាអនកទរបៀបដូចកសិករដដលមានកទណត ៀវយ៉ាងមុត្
លអកនុងនដ ទបីមិនយកទៅរចតូ្ទ្ិននផលរសូវទទ្ យូរទៅកទណត ៀវក៏ទរចះ ផលរសូវក៏ខូច, ដត្ទបីរបញាប់របញាល់យក
ទៅរចូត្កាត់្ផលរសូវ ក៏ឆ្កប់បានបរទិោគផលរសូវ ជាទេតុ្ទធវីឲ្យជីវតិ្របទសីរទ ងី យថា យ៉ាងណា, សកិ្ខខ
ក្ខមោ រ ីសិកាា កាម ដដលសកិាបាលីទវយាករណ៍ បានលអទេយី គួររបញាប់រសួរាន់ ទៅរចូត្កាត់្នូវទ្ិននផលគឺ
រពះពុទ្ធវចនៈ ឬអាចទៅមាង៉ទទ្ៀត្ថា្រពះបរយិត្តិ ទេយីបដិបត្តិតាមគនលងរពះបរយិត្តិរេូត្បានដល់រពះនិរវ ន 
តថា ក៏យ៉ាងទ ះដដរ, មិនគបបយីកចុំទណះដដលខលួនមានយកទៅបងអួត្ោន  ឬមាក់ង្ហយអនកដនទ្ទ យី ណាមួយ
ការទធវីយ៉ាងទ ះ ជាកមមដដលបណឌិ ត្ទ្. មានរពះពុទ្ធជាទដមីរទ្ង់ត្ះិទដៀលទេយីថា្ “អលគគទ្ទូបមបរយិត្តិ” , ដូទចនះ
សូមអនកសិកា ុំងអស់ សិការពះបរយិត្តិ ទោយទោរព រេូត្ដល់ទធវីទ្ីបញ្ច ប់ននទុ្កា គឺរពះនិរវ នចុះ ។ 
 

                 សចចបណឌិ ទតា ស្កវ យ ចុំណាប់ 
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វធីិសង្រមចរបូ មហតុ, ជន តុ, សតថុ ............១១៥ 

វធីិសង្រមចរបូ កតតុ , បតុិ.......................១២០ 
វធីិសង្រមចរបូ អភិភ.ូ.............................១២១ 

វធីិសង្រមចរបូ សរវញ្ាូ, មោ....................១២៥ 

វធីិសង្រមចរបូ មោណ្ ...........................១២៩ 

វធីិសង្រមចរបូ កញ្ចា ..............................១៣០ 

វធីិសង្រមចរបូ អោម , រតត.ិ.........................១៣២ 

វធីិសង្រមចរបូ ឥតថី..................................១៣៧ 

វធីិសង្រមចរបូ នទី..................................១៤០ 

វធីិសង្រមចរបូ បឋវ,ី យាគុ......................១៤១ 

វធីិសង្រមចរបូ ោតុ.................................១៤៥ 

វធីិសង្រមចរបូ ជេពូ...................................១៥១ 

វធីិសង្រមចរបូ មោ(ឥ.), េតិត.....................១៥៣ 

វធីិសង្រមចរបូ កេម.................................១៥៤ 

វធីិសង្រមចរបូ អទធ...................................១៥៥ 

វធីិសង្រមចរបូ អសសទ្ធធ , អដ្ឋិ....................១៥៨ 

វធីិសង្រមចរបូ សខុក្ខរ.ី........................១៦២ 

សពវនាម .................................................១៦៤ 

សង្េា ................................................ ១៨៥  

បក្តិសង្ខេ .......................................... ១៨៥  

បូរណសង្េា...................................... ១៩០ 

 

អពយយសពទ......................................... ១៩៣ 

ឧបសគ្គបទ 

ឧបសគគបទ.......................................... ១៩៦ 

អតថរបស់ ប  ………………………………………..... ១៩៦ 

បរា,និ ……………………................................ ១៩៧ 

នី, ឧ, ទុ ................................................. ១៩៨ 

សុំ, វ ិ ................................................ ១៩៩ 

អវ, អនុ ................................................ ២០០ 

បរ,ិ អធិ, អភិ........................................... ២០១ 
បតិ, សុ.................................................. ២០២ 

អា, អតិ, អបិ ...................................... ២០៣ 

, អប, ឧប ............................................. ២០៤ 

អាខ្យាតបទ 

អាខាតបទ........................................ ២០៦ 

វភិតតិ  .................................................... ២០៦  

អាគ្មរបស់វភិតតិ...................................  ២០៨
កាល.................................................... ២០៩ 

បទ ...................................................... ២១១ 

វចនៈ បុរសិៈ, ធាតុ ................................  ២១២ 

ភូវាទិគ្ណៈ .......................................... ២១៣ 

រធុាទិគ្ណៈ .......................................... ២១៦ 

ទិវាទិគណៈ និងស្វា ទិគណៈ .................  ២១៧ 

ក្យាទិគណៈគ គទិទិគណៈគ ាទិទិគណៈ ២១៨ 

វាចក្យៈ ................................................... ២១៩ 

បចច័យ ................................................... ២២១ 

ចចក្យរបូ ភូធាាុ និងបចធាាុ .................... ២២១ 

ចចក្យរបូ គមុធាាុ .................................... ២២៩ 

ធាាុបចច័យជាដ ើម ................................. ២៥៨ 

កិតក 

ស្កធនៈ ៧ ........................................... ២៦៤ 

អនុព័នធ និងបចច័យនន មកតិ្ក ................  ២៦៨ 

កិ្តបចច័យ ............................................. ២៦៩ 

ណវុ , ណី ................................................ ២៧០ 



 
 

កវិ ......................................................... ២៧១ 

តុ្ ......................................................... ២៧៥ 

រូ ........................................................... ២៧៦ 

អាវ ី....................................................... ២៧៧ 

ណុក្, តុក្, ឥក្ ..................................... ២៧៨ 

កិ្ចចបចច័យ ណយ ..................................... ២៧៨ 

ខ .......................................................... ២៨១  

ង្តយយ, រចិច, ររិយិ ......................................២៨២ 

កិ្តកិ្ចចបចច័យ ណ .................................. ២៨៣ 

អ .......................................................... ២៨៦ 

ឥ .......................................................... ២៨៨ 

យុ ......................................................... ២៨៩ 

តិ .......................................................... ២៩០ 

រមម, រ ..................................................... ២៩១ 

ឥន, តង្វ ............................................... ២៩២ 

តុុំ ......................................................... ២៩៣ 

រតិថុ, រតុិ, រាតុ, ត ..................................... ២៩៦  

បចចយ័ននករិយិាកតិ្ក ................................ ២៩៧ 

កិ្តបចច័យ អនត ...................................... ២៩៧ 

តវនតុ, តាវ ី............................................. ៣០០ 

កិ្ចចបចច័យ តពវ, អនីយ .......................... ៣០១ 

ង្តយយ, ណយ, រចិច .................................. ៣០២ 

កិ្តកិ្ចចបចច័យ មាន .............................. ៣០៣ 

ត ....................................................... ៣០៥ 

ធាធាតុផសុំនឹង្ឧបសគ្គង្ផសង្ៗ ............. ៣០៧ 

តាវ  ...................................................... ៣០៩ 

តាវ ន ................................................... ៣១៦ 

ឧណាទិបចច័យ ថ, ម ............................ ៣១៧ 

ល, យ ................................................ ៣១៨ 

យាណ, លាន...................................... ៣១៩ 

ថុ, តតិម, ណិម ...................................... ៣២០ 

ណុ ..................................................... ៣២១ 

រតណ ................................................. ៣២៣ 

ធ, ទ, ឥទទ............................................. ៣២៤ 

ក្ ........................................................ ៣២៥ 

ឥរ ........................................................ ៣២៦ 

អល, ទុ, ឦវរ ........................................ ៣២៧ 

ឩរ, នុ .................................................... ៣២៨ 

ណុ, ឧសស, នុស ..................................... ៣២៩ 

ឥស, យុ, តិ, មិ ....................................... ៣៣០ 

មន ........................................................ ៣៣១ 

អានិ ណិតត ណយ ...................................... ៣៣២ 

តយ តយុ តុ ................................................ ៣៣៣ 

តតិ ឋ ត អ ............................................... ៣៣៤ 

ឍ, ណី, ឆ, ឥ ......................................... ៣៣៦ 

ក្ត .......................................................... ៣៣៧ 

សមាស 

១.កមមធ្លរយសមាស, វទិសសនបុពវបទ្....... .. ៣៣៩ 

វទិសសនុត្តរបទ្ ..................................... ៣៤០ 

វទិសសទ ភយបទ្................................  ៣៤១  

ឧបមានុត្តរបទ្ ...................................... ៣៤២ 

សមាភ វនបុពវបទ្, អវធ្លរណបុពវបទ្............  ៣៤៣ 

ននិបាត្បុពវបទ្ ...................................... ៣៤៤ 

កុបុពវបទ្ ............................................... ៣៤៥ 



 
 

បាទ្ិបុពវបទ្............................................ ៣៤៦ 
  

២. ទគិសុមាស 
សមាហារទ្ិគុ, អសមាហារទ្គុិ ..................... ៣៤៧ 

៣. ត្បបុរសិសមាស.............................. ៣៤៨ 

ទុ្ត្ិយាត្បបុរសិសមាស ........................... ៣៤៩ 

ត្ត្ិយាត្បបុរសិសមាស ........................... ៣៥០ 

ចតុ្ត្ថីត្បបុរសិសមាស .............................. ៣៥១ 

បញ្ចមីត្បបុរសិសមាស ............................. ៣៥១ 

ឆដឋីត្បុរសិសមាស ................................... ៣៥២ 

សត្តមីត្បបុរសិសមាស ............................. ៣៥៣ 

អមាទ្ិបរត្បបុរសិសមាស, ........................ ៣៥៣ 

អទលាបត្បបុរសិសមាស........................... ៣៥៥ 

ទ្វនទសមាស  
ឥត្រតី្រទយាគទ្វនទវ(អសមាហារ) .................  ៣៥៦ 

សមាហារទ្វនទវ .......................................... ៣៥៨ 

អពយយោីវសមាស.................................... ៣៦១ 

ឧបសគគអពយយោីវសមាស........................  ៣៦២ 

និបាត្បុពវកអពយយោីវសមាស ................... ៣៦២ 

៦. ពេុពវីេសិមាស............................ ៣៦៣ 
ទ្វិបទ្តុ្លាធិករណ ............................ ៣៦៤   
ទ្វិបទ្ភ ិន ធិករណ............................... ៣៦៨  

ត្ិបទ្ពេុពវីេ ិ................................... ៣៦៩  

ននិបាត្បុពវបទ្ពេុពវេី ិ..................... ៣៧០  

សេបុពវបទ្ពេុពវីេ ិ......................... ៣៧១ 

ឧបមានបុពវបទ្ពេុពវេី ិ..................... ៣៧២  

វាសទ្ទត្ថ សងាទយាភយបទ្ពេុពវីេ ិ....... ៣៧៤  

ទ្ិសនតរា ត្ថពេុពវេី ិ.......................... ៣៧៤ 

ពយត្ិហារលកាណពេុពវីេ.ិ.................... ៣៧៥ 

៦.១. ទវបិទតុល្យាធកិរណពហពុវីហិសមាស 
ទុ្ត្ិយាទ្វិបទ្តុ្លាធិករណពេុពវីេ ិ....... ៣៦៤  

ត្ត្ិយាទ្វិបទ្តុ្លាធិករណពេុពវីេ ិ....... ៣៦៤ 

ចតុ្ត្ថីទ្វបិទ្តុ្លាធិករណពេុពវីេ ិ.......... ៣៦៥  

បញ្ចមីទ្វបិទ្តុ្លាធិករណពេុពវីេ ិ......... ៣៦៥ 

ឆដឋីទ្វិបទ្តុ្លាធិករណពេុពវេី ិ.............. ៣៦៦  

សត្តមីទ្វបិទ្តុ្លាធិករណពេុពវីេ ិ........... ៣៦៧ 

ឯក្ង្សសសមាស ............................... ៣៧៧ 

សមាសផ្ផទ .......................................... ៣៧៥ 

តទធិត 

ស្កមញ្ញវតុ្តិត្ទ្ធតិ្ 
អបចចត្ទ្ធិត្.............................................  ៣៨៥ 

តរតាទិតទធិត  ....................................  ៣៨៦ 
សីលតទធិត ..........................................  ៣៩០ 

រាោទិតទធិត ......................................... ៣៩១ 

ជាតាទិតទធិត ........................................ ៣៩៤ 

សមូហតទធិត ........................................ ៣៩៤ 

ឋានតទធិត ............................................. ៣៩៧ 

ឧបមាតទធិត .......................................... ៣៩៨ 

និសសិតតទធិត ........................................ ៣៩៨ 

ពហុលតទធិត ......................................... ៣៩៨ 

ង្សដ្ឋតទធិត ........................................... ៣៩៩ 

តទសសតថិតទធិត ...................................... ៤០០ 

បក្តិតទធិត ............................................ ៤០៤ 



 
 

បូរណតទធិត ........................................... ៤០៥ 

សុំខាតទធិត ........................................... ៤០៧ 

វភិាគ្តទធិត ............................................ ៤០៧ 

ោវត្ទ្ធតិ្ ............................................ ៤០៨ 

អពយយត្ទ្ធតិ្ ....................................... ៤១២ 
និបាតបទ 

និបាត្របាប់អាលបន (ការទៅ) ........... ៤២១ 

និបាត្របាប់កាល(កាលសត្តមី)............. ៤២២ 

និបាត្របាប់ស្កថ នទី្ ............................. ៤២៤ 

និបាត្របាប់បរទិចឆទ្ ........................... ៤២៦ 

និបាត្របាប់ឧបមា ឧបទមយយ .............. ៤២៦ 

និបាត្របាប់បការៈ ............................ ៤២៨ 

និបាត្របាប់បដិទសធ ......................... ៤២៨ 

និបាត្របាប់ទសចកតីបានឮ ................... ៤២៨ 

និបាត្របាប់បរកិបប ............................... ៤២៩ 
និបាត្របាប់អត្ថសួរ(បុចឆនត្ថ) ...................... ៤២៩ 

និបាត្របាប់ទសចកតីទ្ទ្លួ(សមបដិចឆនត្ថ) ៤២៩ 

និបាត្របាប់ការោស់ទត្ឿន(ទចាទ្នត្ថ)... ៤៣០ 

និបាត្សរមាប់ចងសពទជាទដីម .............. ៤៣០ 

និបាត្បុំទពញបទ្(បទ្បូរណ) .............. ៤៣០  

និបាត្មានទសចកតីទផសងោន  ................... ៤៣០ 

អត្ថិ សកាា  លរភ  ................................. ៤៣១ 

ទិ្វា ភិទយា នទមា ............................... ៤៣១  

សយុំ, ស្កមុំ,សុំ,សមាម ,កិនតិ .................... ៤៣១ 

បទ្ដដលចុះទស្ក,ទតា និងធ្ល................... ៤៣១ 

ត្ទវ និងតុ្ុំបចច័យ កនុងអត្ថចតុ្ត្ថ.ី............... ៤៣២ 

ទស្ក និងទតាបចច័យ កនុងអត្ថបញ្ច មី............៤៣២ 

ទស្ក និងទតាបចច័យ កនុងអត្ថសត្តមី............ ៤៣២ 

រត្ និងថ បចច័យ កនុងអត្ថសត្តមី............... ៤៣២ 

អ ធ ,អញ្ញទ្ត្ថុ, ត្គឃ,ជាតុ្, កាមុំ,សសកាុំ .... ៤៣៣ 

ឯវ ុំ, ឥតិ្, ឥត្ថុំ កនុងអត្ថ និទ្សសន .............. ៤៣៣ 

ឥត្ ិចុះកនុងអត្ថ ទេតុ្, វាកយបរសិមត្ត ិ.................៤៣៣ 

យថា្ សមគួរដល់សោពជាទដីម ................ ៣៤៤ 

ឯវ ុំ និងកិញ្ចច បិ ................................... ៤៣៤ 

អទហា , ម, ស្កធុ  ............................ ៤៣៤ 

ស្កធុ, សុដឋុ, ឯវទមត្ុំ កនុងអត្ថអនុទមាទ្ន ... ៤៣៥ 

នូន, កស្កម  ........................................  ៤៣៥ 

យស្កម , ត្ស្កម , ត្ថា្េ,ិ ទត្ន .................  ៤៣៥ 

សេ,សទ្ធឹ, សមុំ, អមា ......................... ៤៣៦  

វ ិ, រទិត្,   ,បុថុ, បុថុ, វសុិុំ ............... ៤៣៦ 

ទុ្ដឋុ, កុ, បុន ....................................... ៤៣៦   

កថញ្ច ិ, ធ្ល,កាត្តុ ុំ ,សកឹ, ឦសកុំ, សណិកុំ.... ៤៣៦ 

ខិបបុំ,អរ ុំ,លេុ,អាសុុំ,តុ្ណណុំ ,អចិរ ុំ ............ ៤៣៧ 

ចិរ ុំ,ចិរសសុំ, ធុវ ុំ, ហា, តុ្ណាី , សចឆិ.............. ៤៣៨  

មុស្ក,មចាឆ ,អលកិុំ, សុវត្ថិ ....................... ៤៣៨ 

តុ្ន,តាវ ន,និងតាវ  .................................. ៤៣៨ 

សនធ ិ

សនធិកិរយិាបករណ៍ ................................... ៤៤០  



 
 

១. ង្លាបវធីិ ....................................... ៤៤០ 

២. អាង្ទសវធីិ ..................................... ៤៤១ 

៣. អាគ្មវធីិ ....................................... ៤៤២ 

៤. វកិារវធីិ .......................................... ៤៤៣ 

៥. បក្តិវធីិ ......................................... ៤៤៣ 

៦. ទីឃៈវធីិ ......................................... ៤៤៣ 

៧. រសសៈវធីិ ........................................ ៤៤៣ 

៨. សុំង្យាគ្វធីិ .................................... ៤៤៣ 

ក. សរសនធិវិធាន...................................... ៤៤៤ 

ខ. បកតិសនធិវិធាន................................... ៤៦៣ 

គ. ពយញ្ជ នសនធិវិធាន................................. ៤៦៧ 

ឃ. និគគហិតសនធិវិធាន............................... ៤៨៩ 
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សញ្ញា វិធាន 
 សញ្ញដ វធិាន ពោលពោយវធិីការតាំងព យ្ ោះអក្សរ គឺវធិីពៅព យ្ ោះអក្សរថា ជាពរញ្ជនៈឬលសៈជាពដីម ។ 

 អបក្សិក្ាអាចដងឹពសចក្ថី (អតទ) ទាំងពួងបាន  ពោយអក្សរ   កាលអក្សរវបិតថិព យីក៏្ពធឝឲីរយល់ពសចក្ថី
បានលាំបាក្,  អតទ ឬពសចក្ថីព ោះមាន ៣ លបការ គ ឺ

 (១) ពោក្ិយតទ  ពសចក្ថីដដលជាពោក្យិៈ បានដល់ពោក្ិយចិតថ ៨១ ពចតសិក្ ៥២ របូ ២៨ ។ 

 (២) ពោកុ្តថរតទ  ពសចក្ថីដដលជាពោកុ្តថរៈ បានដល់មគគ៤ ផល៤ និោឝ ន១ ។ 

 (៣) ពោហារតទ ឬ បញ្ដតថិអតទ  ពសចក្ថីដដលជាោក្រពៅ ឬជាបញ្ដតិថរបស់មនុសសពោក្ គឺការសនយតគ្នប
ពៅ ពោល បានដល់ មនុសស ពទវត លព យ លបសស លស ីជាពដមី ។ 
 

អក្ខរភាសាបាល ី៤១ តួ 

 ោក្រថា “ អក្ខ រ” ដលបថា វណតៈ(អក្សរ)ដដលមិនបាត់ពៅ, អក្ខរៈ មានវពិលគ្នោះថា  “អក្ខ រន តតីិ អក្ខរា” 
ព យ្ ោះថា អក្ខរ ពលោោះមិនអស់ពៅ (ន + ខរ ធាតុ + អ បចច័យ ) មានន័យថា អក្ខរៈក្បុងភាសាបាលីទាំង ៤១ តួ 
ពទោះបីជាពយងីពលបីយ៉ា ងណា ក៏្មិនអស់ពៅដដរ ពលោោះជា បញ្ដតថិ ដូចមានពុទនវចនៈពនោះថា “ របូ ំជរីតិ មច្ចា ន ំ
នាមគោតតំ ន ជរីត”ិ រ ីរបូខននរបស់សតឝទ. រដមងវ ិសពៅ ចាំដណក្បញ្ដតថ ិគឺព យ្ ោះនងិពគ្នតថ រដមងមិនវ ិស
ពៅ, ឬោក្រថា មនិអស់ពៅ មានន័យថា ពបីពយងីពលបីពលចីនប៉ាុនណា អក្សរក៏្គង់ពៅដូចពដមី គឺពលបីមនិពចោះអស់ពៅ, 
អក្ខរៈក្បុងភាសាបាលីព ោះ មាន ៤១ តួ គឺ  

អ, អា, ឥ, ឦ, ឧ, ឩ, ឯ, ឱ, ក,ខ,គ,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,ស,ហ,ឡ,អំ ។ 

ស្សៈ(សរ) ៨ ត ួ

 ោក្រថា “ សរ ” ដលបថា លបលពតឹថពៅពោយឯង គឺពចញសពមវងបានពោយខវួនឯង ឬញុាំងពរញ្ជនៈឲរ

លបលពឹតថពៅ គ ឺជួយឲរពរញ្ជនៈពចញសពមវងបានពពញសពមវង, មានរូបវពិលគ្នោះថា “ សរន ត ិគចឆន តតីិ សរា” ដលបថា  
រ ីសពមវងណា រដមងលបលពឹតថពៅ (ពោយខវួនឯង) ពលោោះព តុព ោះ រ ីសពមវងព ោះ ពទបីព យ្ ោះថាលសៈ, មានន័យថា 
លសៈលគប់តអួាច នឹងពចញសពមវងខវួនឯងបាន ពោយមនិលតូវអាលស័យពរញ្ជនៈជួយបពញ្ចញសពមវងពទ, ឬមានវពិលគ្នោះ
មយ៉ាងពទៀតថា “ពយញ្ជគន សាគរនតតីបិ ិ សរា”. ដលបថា រ ីសពមវងណា ញុាំងពរញ្ជនៈទ. រដមងឲរលបលពតឹថពៅ ពលោោះ
ព តុព ោះ រ ីសពមវងព ោះ ពទបីព យ្ ោះថា សរ.(សរ ធាតុ + អ បចច័យ) មានន័យថា ជាទីពងឹដផែក្របស់ពរញ្ជនៈ ក្បុង
ការបពញ្ចញសពមវង ពលោោះពរញ្ជនៈព ោះមានសពមវងលតមឹដតក្នវោះមាលតប៉ាុពណាត ោះមិនអាចនងឹបពញ្ចញសពមវងលបាក្ដ

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa

iPad ของ cholsa
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ចាស់បាន ពោយខវួនឯងពទ ពលោោះលតូវការអាលស័យលសៈជួយក្បុងការបពញ្ចញសពមវង លសៈព ោះមាន ៨ តួ គឺ អ, អា, 
ឥ, ឦ, ឧ, ឩ, ឯ, ឱ ។ ក្បុងលសៈទាំង៨ព ោះដចក្ជា២គឺ រសសលសៈ នងិទីឃលសៈ ។ 

រស្សរស្ៈ 

 លសៈដដលមានសពមវងខវី ពសយីនងឹមាលតលសាល (១ពលពចិដភបក្) ពៅថា រស្សស្ស្ៈ មាន ៣ តួ គឺ អ, ឥ, 
ឧ ។ លសៈរសសៈពនោះ កាលពបពីរញ្ជនៈមក្អាលស័យព យី ក៏្មានសពមវង ១ មាលតក្នវោះ ។ 

ទីឃរស្ៈ 

 លសៈដដលមានសពមវងដវង ពសយនីឹងមាលតធងន់ (២ពលពិចដភបក្ ឬ២ផ្ទធ ត់ដដ) ពៅថា ទីឃស្ស្ៈ មាន ៥ តួ គឺ 
អា ឦ ឩ ឯ ឱ ។ លសៈទីឃៈពនោះ ពបពីរញ្ជនៈមក្អាលស័យព យី ក៏្មានសពមវង ២ មាលតក្នវោះ ។ 

 លសៈព ោះ ចាត់ជាគូបាន ៣ គូ គឺ អ អា ពៅថា អវណណៈ, ឥ ឦ ពៅថា ឥវណណៈ នងិឧ ឩហៅថាឧវណណៈ 
ពលោោះពក្ីតក្បុងឋានមួយ, ចាំដណក្ ឯ នងិ ឱ ជា សាំយុតថសរ គឺលបក្បពោយសពមវងលសៈពរីតួ បានដល់ អ និង ឥ ផសាំ
គ្នប ជា ឯ,  អ និង ឧ ផសាំគ្នប ជា ឱ ។ 

ពយញ្ជនៈ ៣៣ ត ួ

ោក្រថា “ពយញ្ជនៈ” ដលបថា សដមថងពសចក្ថីឲរលបាក្ដចាស់ មានវពិលគ្នោះថា     “ ពយញ្ជី យតិ  ឯគតហិ 
អគថថ តិ ពយញ្ជនា ”. ព យ្ ោះថា ពរញ្ជនៈ ពលោោះសដមថងពសចក្ថី, ពរញ្ជនៈព ោះមាន ៣៣ តួគឺ កខគឃង, 

ចឆជឈញ, ដឋឌឍណ, តថទធន, បផពភម, យរលវស្ហឡ  ំ. 

 ពរញ្ជនៈ ៣៣ តួពនោះ ចាត់ជា ២ ពួក្ គឺ វគគ និង អវគគ សលមាប់ ពរញ្ជនវគគ ចាត់ជា ៥ វគគ គ ឺ

មាន ២៥ តួ ដូពចបោះ  

 (១) ក ខ គ ឃ ង  ហៅថា កវគគ. (២) ច ឆ ជ ឈ ញ ហៅថា ចវគគ. 

 (៣) ដ ឋ ឌ ឍ ណ ហៅថា ដវគគ. (៤) ត ថ ទ ធ ន ហៅថា តវគគ. 

 (៥) ប ផ ព ភ ម ហៅថា បវគគ.  

 ពរញ្ជនៈទាំង ២៥ តួពនោះ ពៅថា វគគ ពលោោះពក្ីតក្បុងឋាននងិក្រណៈដតមួយ, ចាំដណក្ ពរញ្ជនៈ ៨ ពទៀត
ដដលពៅសល់ គ ឺយ រ ល វ ស្ ហ ឡ  ំ ពៅថា អវគគ ពលោោះមិនជាពួក្មួយ តមឋាននិងក្រណៈដដលពក្ីត ។ 
 

   ពយញ្ជនៈចែក្ចែញជា ២ ស្បចភទ គឺ 
 (១) បុព្វវ ស្យពយញ្ជ ន គឺពរញ្ជនៈដដលអាលស័យលសៈខាងមុខបពញ្ចញសពមវងមាន ១ តគួឺ ំាំ (និគគ តិ)។ 
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 (២) បរាស្យពយញ្ជ ន គឺពរញ្ជនៈដដលអាលស័យលសៈពលកាយបពញ្ចញសពមវងមាន ៣២ តួ គឺ ក្ ខ គ 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 ស   ឡ ។ 

      

ឋាន ៦ 

 ោក្រថា “ឋាន” ដលបថា សាទ នទីដដលជាទីពក្ីតរបស់អក្សរ(សពមវង) មានវពិលគ្នោះថា “ តដិឋតិ ឯថថ តិ 
ឋាន ំ” អក្សររដមងពក្ីតពឡងីក្បុងទីពនោះ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ឋាន(ឋា ធាតុ  + យុ បចច័យ) មាន ៦ ឋាន 
ដចក្ពចញជា ២ លបពភទ គ ឺ

  ១. ឯកជឋាន (អក្សរដដលពក្ីតក្បុងឋានមួយ) មានដូពចបោះ 

 (១) កណឌ ឋាន (ក) បានដល់ អវណតៈ ក្វគគ និង  អក្សរ = អវណ្ណ ក្វគគ ហការា  ក្ណ្ឋ ជា.
 (២) តាលុឋាន (ពិដាន) បានដល់ ឥវណតៈ ចវគគ និង យអក្សរ = ឥវណ្ណ ចវគគ យការា  ថលជុា 

 (៣) មុទធឋាន (កាល) បានដល់ ដវគគ រអក្សរ និង ឡអក្សរ = ដវគគ រការ ឡការា មុទធជា. 

 (៤) ទនតឋាន (ហធមញ) បានដល់ តវគគ លអក្សរ និង សអក្សរ = តវគគ លការ សការា ទនតជា. 

 (៥) ឱដឌឋាន (បបូរមាត់) បានដល់ ឧវណតៈ និង បវគគ = ឧវណ្ណ បវោគ  ឱដឋជា. 

 (៦) នាសិ្កឋាន (រចមុុះ) បានដល់ និគគ តិ = នគិគហីតំ នាសកិ្ដ្ឋឋ នជ.ំ 
  អក្សរដដលលបក្បនងឹអក្សរ ៩ តួមានឋានលតង់លទងូ(ឧរឋាន) គឺ បញ្ចមអក្សរ ៥ តួ មាន ( ង, ញ, 
ណ, ន,ម) និងអនថដឌអក្សរ ៤ តួ មាន (យ,រ, ល, វ) កាលលបក្បគ្នប ព យីនឹងមានរូបជា ងហ, ញ្ហ , ណហ , នហ, មហ, យហ, រ ហ, 
លហ, វ ហ ។ ដត ងហ និងរ ហ មិនមានពលបីក្បុងលពោះបាល ីពលៅពនោះមានពលបីដូចជា បញ្ញហ  តុណហី   ហ នាំ អមហិ មយហាំ វុពោហ  ជិោហ  ជា
ពដីម ។ 
 

  ២. ទវិជឋាន (អក្សរដដលពកី្តក្បុងឋានពីរ) មានដូពចបោះ 
 ឯ អក្សរ ពក្ីតលតង់ក និង ពោិន ពៅថា ក្ណឌ តលុជ. = ឯកាគរា ក្ណ្ឋ ថលគុជា. 
 ឱ អក្សរ ពក្ីតលតង់ក នងិ បបូរមាត់ ពៅថា ក្ពណាឌ ដឌជ. = ឱកាគរា ក្គឋឋ ដឋគជា. 
 វ អក្សរ ពក្ីតលតង់ពធយញ និង បបូរមាត់ ពៅថា ទព ថ ដឌជ. = វកាគរា ទគនាត ដឋគជា. 
 ង ញ ណ ន ម អក្សរ ពក្ីតលតង់ឋានរបស់ខវួន និង លចមុោះ.  = ងញណ្នមា សក្ដ្ឋឋ នជា នា
សកិ្ដ្ឋឋ នជា ច.      
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ករណៈ ៤ 

 ោក្រថា “ក្រណ្” ដលបថា ពលគឿងពធឝីសពមវង មានវពិលគ្នោះថា “ ក្រយីន ត ិ ឧច្ចា រយីគន ត  ឯគតនាត ិ
ក្រណំ្”. អក្សរទ. រដមងលតូវបពញ្ចញសពមវង ពោយោក់្ក្ណាថ លអណាថ តជាពដីមពនោះ ពលោោះព តុព ោះក្បុង
ចាំពណាមអណាថ តជាពដីមពនោះ ព យ្ ោះថា ក្រណ (ក្រ ធាតុ + យុ បចច័យ ). ក្រណព ោះ មាន ៤ យ៉ា ង គ ឺ

 (១) ជិវ្ហាមជឈ (ោក់្ក្ណាថ លអណាថ ត) បានដល់ អក្សរដដលពក្ីតក្បុងតលុឋាន = ជវិ្ហា មជឈ ំថលជុាន.ំ 
 (២) ជិហវ្ហាបគគ (ជិតចុងអណាថ ត) បានដល់ អក្សរដដលពក្ីតក្បុងមុទនឋាន = ជគិវ្ហា បគគំ មុទធជាន.ំ 
 (៣) ជិវ ាគគ (ចុងអណាថ ត) បានដល់ អក្សរដដលពក្ីតក្បុងទនថឋាន = ជវិ ាគគំ ទន តជាន.ំ 
 (៤) ស្កដាឌ ន (តមឋានរបស់ខវួន) បានដល់ អក្សរដ៏ពសស. គសសា សក្ដ្ឋឋ នក្រឋ. 
 

       បយតនៈ ៤ 

 ោក្រថា “បយតន” ដលបថា ពសចក្ថីពយយមក្បុងការផ្ទវ ស់សពមវង មាន ៤ យ៉ា ង គ ឺ

 (១) ស្ វតុបយតន ពសចក្ថពីយយមក្បុងការបទិឋាននិងក្រណៈ បានដល់ អអក្សរ. សវុំតំ  អការសស. 
 (២) វវិដបយតន ពសចក្ថីពយយមក្បុងការពបីក្ឋាននិងក្រណៈ បានដល់ លសៈ អា, ឥ, ឦ, ឧ, ឩ ,ឯ, ឱ, 
សអក្សរនងិ អក្សរ = គសសសរាន ំ សការហការានញ្ា. 
 (៣) ផុដឌបយតន ពសចក្ថីពយយមក្បុងការពធឝីឲរឋាននិងក្រណៈទងគិចគ្នប ធងន់ៗ បានដល់ ពរញ្ជនៈវគគទាំង 
២៥ តួ = ផុដឋំ វោគ ន.ំ 
 (៤) ឦស្ ផុដឌបយតន ពសចក្ថីពយយមក្បុងការពធឝីឋាននិងក្រណៈទងគិចគ្នប តិចៗ បានដល់ យ រ ល និង 
វអក្សរ = ឦសផុំដឋំ យរលវ្ហន.ំ 
  

            ពាកយហៅហ ម្ ោះរបស្រ់ស្ៈនិងពយញ្ជនៈ 

 (១) និស្សយ បានដល់លសៈទាំង ៨ តួ ពលោោះលសៈជាទីអាលស័យរបស់ពរញ្ជនៈក្បុងការបពញ្ចញសពមវង ។ 

 (២) និស្សតិ បានដល់ពរញ្ជនៈ ៣៣ តួ ពលោោះជាអបក្អាលស័យលសៈក្បុងការបពញ្ចញសពមវង ។ 
 

     ស្ហមលងរបស្អ់កសរ 

មាលតរបស់អក្សរ ដូពចបោះគឺ លសៈសពមវងខវី មានមួយមាលត, លសៈសពមវងដវង មានពីរមាលត, ពរញ្ជនៈទាំង
អស់ មានក្នវោះមាលត ។ 
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 ពោសៈ បានដល់អក្សរដដលមានសពមវងគឹក្ក្ង មាន ២១ តួ គឺ គ ឃ ង, ជ ឈ ញ, ឌ ឍ ណ, ទ ធ 
ន, ព ភ ម, យ រ ល វ ហ ឡ. មានបាលីថា “ វោគ ន ំ  តតយិចតុតថបញ្ាមា   យរលវហឡា  ច្ចត ិ
ឯក្វសីតិ  គោសា ”. រ ីអក្សរទី៣ ទ៤ី នងិទ៥ីទ. ដនវគគទ. ផង រ ីយ រ ល វ   ឡអក្សរទ. ផង ព យ្ ោះថា 
ពោស ។ (សលមាប់ចាាំ ៖ ប ីបួន លបាាំ យ រ ល វ   ឡ = ពោសៈ) 

 អហោស្ៈ បានដល់អក្សរដដលមិនមានសពមវងគឹក្ក្ង មាន ១១ តួ គឺ ក ខ, ច ឆ, ដ ឋ, ត ថ, 

ប ផ, ស្. មានបាលីថា “ វោគ ន ំ បឋមទុតយិា  សកាគរា  ច  អគោសា ”. រ ីអក្សរទី១ និងទី២ទ.  ដន
វគគទ. ផង រ ីសអក្សរ ផង ព យ្ ោះថា អពោស ។ (សលមាប់ចាាំ ៖  មួយ ពីរ ស =  អពោសៈ) 

 សថិលិ បានដល់អក្សរដដលមានសពមវងលសទន់ សពមវងលសាល មាន ១០ ត ួគឺ ក គ, ច ជ, ដ ឌ, ត ទ, 
ប ព មានបាលីថា “សថិលិ ំនាម បញ្ាស ុវគគគស ុបឋមតតយិ”ំ អក្សរតួទ ី១ និងទី ៣ ក្បុងវគគទាំងលបាាំ 
ព យ្ ោះថា សិថិល (សលមាប់ចាាំ ៖ មួយ បី = សិថលិ)។ 

 ធនតិ បានដល់អក្សរដដលមានសពមវងធងន់ សពមវងខាវ ាំង មាន ១០ តួ គឺ ខ ឃ, ឆ ឈ, ឋ ឍ, 

ថ ធ, ផ ភ, មានបាលថីា “ ធនតិំ នាម  គតគស វវ  ទុតយិចតុតថំ ” អក្សរតួទ ី២ និងទី ៤ ក្បុងវគគទាំងលបាាំពកួ្
ព ោះព យ្ ោះថា ធនតិ(សលមាប់ចាាំ ៖ ពីរ បួន = ធនិត)  

 សាំពយគ បានដល់ពរញ្ជនៈតាំងដតពីរតួពឡងីពៅដដលតលមួតពលីគ្នប ពោយមនិមានលសៈមក្ោាំង មានបាលី
ថា “ សរាននតរថិន ិ ពយញ្ជនាន ិ សគំយាគោ ” ពរញ្ជនៈទ.ដដលមនិមានលសៈោាំងក្បុងរោង ពៅថា សាំពយគ 

ដូចជា ទថវ  រោង ត៑ និង វ ជាសាំពយគគ្នប (តឝ) ។ 

 នគិគ តិ បានដល់ ពរញ្ជនៈដដលពគអាលស័យនូវលសៈរសសៈ(អ,ឥ,ឧ)ព យីបពញ្ចញសពមវង ឬជាពរញ្ជនៈ
ដដលពគសងកត់ឋាននិងក្រណៈ(បិទបាំពង់ក្)ពដីមផឲីរខរល់រត់តមផវូវលចមុោះព យីបពញ្ចញសពមវង ឧទ រណ៍     
នាគ,ំ កឹ្, កាតុ ំជាពដីម។ 
 វមុិតថ ិជាអក្សរដដលពគលោះឋាននិងក្រណៈ(ពបីក្បាំពង់ក្) ព យីពទបីបពញ្ចញសពមវង, គបផលីជាបថា វមុិតថិ 
ជាពរញ្ជនៈដដលមានសភាពផធុយគ្នប ពី នគិគ តិ ។ 
 

ពយញ្ជនពុទធិ ១០ របការ 

១.សិ្ថិល (សពមវងធូរ, ពខាយ) អក្សរទ១ី ទ៣ី ក្បុងវគគទាំង៥, ដចក្ជាសិថលិអពោសៈ និងសថិិលពោសៈ ។ 

២. ធនិត (សពមវងតងឹ, ខាវ ាំង) អក្សរទី២ ទី៤ ក្បុងវគគទាំង៥, ដចក្ជាធនិតអពោសៈ នងិធនិតពោសៈ ។ 

៣. ទីឃៈ (សពមវងដវង) បានដល់លសៈទីឃៈ៥តួ គឺ អា, ឦ,ឩ, ឯ, ឱ ។ 
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៤. រស្សៈ (សពមវងខវី) បានដល់លសៈរសសៈ៣តួ គឺ អ, ឥ, ឧ ។ 

៥. គរ ុ(សពមវងធងន់) មាន ៤ យ៉ា ងគ ឺ

(១) សាំពយគ្នទគិរុ បានដល់អក្សរដដលពៅខាងមុខសាំពយគ ដូចជា ទថវ , ហិថវ , ភុថវ . 
(២) ទីឃគរុ បានដល់ពួក្លសៈទីឃៈ ដូចជា នាវ្ហ, នទី, វធ,ូ គទវ្ហ, តគយា. 
(៣) និគគ តីបរគរុ បានដល់គរុដដលមាននគិគ តិពៅខាងពលកាយ ដូចជា អហំ    គក្វដដោមស ម ឹ 
អហំុ  គក្វដដទារគកា. 
(៤) បាទនថគរ ុបានដល់អក្សរពៅខាងចុងបាទដនគ្នថា ដូចជា យនទុន នមិតិតំ អវមងគលញ្ា ។ 

៦. លហុ (សពមវងលសាល) គឺលសៈរសសៈទាំង៣ព ោះឯង ។ 

៧. និគគហិត (ស្ហមលងហឡើងតាមរចមុុះ) ។  

៨. វមុិតតិ (បហងាើបមាត់បហញ្ចញស្ហមលង) ។ 

៩. ស្មពនធ (ស្ហមលងជាប់គ្នន ) ដូចជា តរថយមាទ,ិ តគតថវ, សគមថយសាម  ជាពដមី ។ 

១០. វវតថិត (ស្ហមលងញញកគ្នន ) ដូចជា តរត អយ ំអាទិ, តតថ ឯវ, សគមតុ អាយសាម  ជាពដមី ។ 

 

      ...............ចប់.............. 
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នាមបទ 
 ទពឝៈវតទុរបស់ទាំងពួងក្បុងពោក្ ដដលមានវញិ្ញដ ណ(សវញិ្ញដ ណក្)ក្ថី ដដលមិនមានវញិ្ញដ ណ
(អវញិ្ញដ ណក្)ក្ថី ដដលជាគុណ មក្ថី ដដលមានព យ្ ោះសមយតិសលមាប់ពៅ ដូចោក្រថា មនុសស, សតឝ, ទីក្ដនវងជា
ពដីមពៅថា  ម.  មានវគិគ ៈថា អតថំ នមតីត ិនាម ំ(នមុ  + ណ) រដមងបពអែ ន ពៅកាន់ពសចក្ថី ពលោោះព តុ

ព ោះព យ្ ោះថា នាម ។ ឬ អតតន ិអតថំ នាគមតតីិ នាម(ំនមុ  + ពណ + ណ) រដមងញុាំងពសចក្ថ ីឲរចូលមក្ក្បុង
ខវួនពលោោះព តុព ោះព យ្ ោះថា ម, សាំពៅដល់ព យ្ ោះរបស់ទពឝៈ ។ ឧទ រណ៍ ៖ បុរសិ, នីល, បចន ជាពដីម . 

 ក្បុងវគិគ ៈទី ១ ទក់្ទងនងឹអបក្និយយ, ចាំដណក្ក្បុងវគិគ ៈទី ២ ទក់្ទងនឹងអបក្សាថ ប់ ។ អធិបាយថា 
ធមយតអបក្និយយដតងគតិដល់ពសចក្ថីមាន“ពគ្ន”ជាពដមីព យីពទីបពោលោក្រពចញពៅថា “ពគ្ន”ជាពដីមព ោះពដីមផី
បពអែ នោក្រពៅកាន់ពសចក្ថីដដលខវួននឹក្គតិ, ចាំដណក្អបក្សាថ ប់វញិ កាលសាថ ប់ឮព យីក៏្ញុាំងពសចក្ថីព ោះឲរចូល
មក្ក្បុងតួទពឝៈ គឺក្ាំណត់ដឹងពសចក្ថី ទាំងអស់ដដលមានក្បុងោក្រថា “ពគ្ន” ។  

 ទពវៈគឺតួវពិសសយៈ ដដលជាទីអាលស័យរបស់វពិសសនៈ, មានរូបវពិលគ្នោះថា ទវន ត ិឯតថ វគិសសាត ិទពវំ
. វពិសសនៈទ. រដមងលបលពតឹថពៅ  ក្បុងទីព ោះ ព តុព ោះ រ ី ទីព ោះព យ្ ោះថា ទពឝៈ រ ី ទីជាទអីាលស័យរបស់វពិសសនៈ, 
បានដល់វតទុរបស់ ដដលសពធ(សពមវង) មានពសចក្ថីព ភ្ ោះពៅដល់ ។  

នាមមាន ២ យ៉ា ងដោយអំណាច អនវត្ថនាម, នងិ រុឡហីនាម 

១. អនឝតទ មៈ  មដដលលបលពឹតថពៅតមអតទ ឬតមពសចក្ថពីិត។ មានវគិគ ៈថា អតថំ អនគុតំ អន វតថ ំ មដដល
លបលពឹតថពៅតមអតទ ព យ្ ោះថា អនឝតទ ។ 

ឧទ រណ៍៖ មាថបតិនូ ំ ហទយ ំ បគូរតីតិ បរុគិសា បុគគលណាញុាំងចិតថមាតបិតទ. ឲរពពញ ពលោោះ
ព តុព ោះ ព យ្ ោះថាបុរសិ, ធមយតកូ្នលបសសជាអបក្សបងលតកូ្លឲរគង់វងសតពៅគឺជាអបក្ពធឝីឲរមាតបិតពពញចតិថ 
ពទីបោក់្ព យ្ ោះថាបុរសិ ដដលសមលសបតមអតទន័យ, ឬ ថុល លបរុគិសា បុរសធាត់.  រូបរាងពតិរបស់បុរសព ោះឯង
ក៏្ធាត់ ។ 

២. រុឡហ ីមៈ  មដដលពគសនយតពឡងីមក្សលមាប់ពៅទាំងមិនបានគិតដល់អតទរបស់ទពឝៈព ោះពទ ។ មានវគិគ ៈថា 
អតថំ អនគបក្ខិ ថវ  ឥច្ចឆ នរុបូ ំ រុហតិ បវតតតីតិ រុឡ ា ី មិនសមវងឹដល់ពសចក្ថីព យី លបលពឹតថពៅតមការលបាថាប  
ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា រុឡហ ី។ 

ឧទ រណ៍ ៖ តិគសោ អបក្ព យ្ ោះតសិស, សរិវិគឌោ ទសព យ្ ោះសិរវីឌណ ។ 

នាមមាន ៣ យ៉ា ង ពោយអាំណាច បុាំលិងគ ម ឥតទីលិងគ ម និងនបុាំសក្លិងគ ម 
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 ១. បុ លិងគនាម   មជាពភទលបសសដនស័ពធ ឧ.  រុគកាខ  ពដមីពឈ ី

 ២. ឥតថីលិងគនាម  មជាពភទលសីដនស័ពធ ឧ. មាលា ក្លមងផ្ទក  

 ៣. នបុ ស្កលិងគនាម   មមិនដមនជាពភទលបសសនិងពភទលសីដនស័ពធ ឧ. ធន ំលទពរ ។ 

 កនុងភាសាបាឡីលិងគមាន ២ គឺ ជាតិលិងគ (លិងគហដាយក ហណើ ត), ស្មមតិលិងគ (លិងគហដាយស្មមតិ) 

ឧទាហរណ៍ ១.ជាតិលិងគ បរុគិសា (បុរស), ឥតថី (លសី) 

  ២.ស្មមតិលិងគ ទាគរា (លបពនន), ភមូិ (ដី) 

មយ៉ាងដ ៀត្លិងគមាន៦ររដភ គ ឺ
 ១. ឥតថីលិងគ, ២. បុ លិងគ, ៣. នបុ ស្កលិងគ, ៤. ទវិលិងគ, ៥. តិលិងគ, ៦. អលិងគ ។ 

១/ ឥតទលីងិគ គឺោក្រ មមួយលបពភទ ដដលពលបីបទសពឝ ម យា, សា, ជាោក្រជាំនួសឬពលអយពសចក្ថីជាតុលយ

ធិក្រណវពិសសន ដូចជា ក្ញ្ញា  ដលបថា លសីលក្មុាំ ។ 

២/ បុាំលងិគ គឺោក្រ មមួយលបពភទ ដដលពលបីបទសពឝ ម គយា, គសា ជាោក្រជាំនសួឬពលអយពសចក្ថីជាតុលយធិ
ក្រណវពិសសន ដូចជា បរុគិសា ដលបថា បុរស ។ 

៣/ នបុាំសក្លងិគ គឺោក្រ មមួយលបពភទ ដដលពលបបីទសពឝ ម  យ,ំ តំ ជាោក្រជាំនសួឬពលអយពសចក្ថី ជាតុ-

លយធិក្រណវពិសសនៈ ដូចជា ចិតតំ ដលបថា ចិតថ ។ 

៤/ ទឝលិងិគ គឺោក្រ មមួយលបពភទ ដដលមាន២លិងគ (ឥតទលីិងគ នងិបុាំលងិគ, ឥតទលីិងគ នងិនបុាំសក្លិងគ ឬបុាំលិងគ និង
នបុាំសក្លិងគ) ដូចជា ឱជា, ឱគជា(ឱជារស), គទវថ, គទវតំ (ពទវត), វមិាគនា, វមិាន ំ(វមិាន)  ។ 

៥/ តលិងិគ គឺោក្រ មមួយលបពភទ ដដលមាន៣លិងគ (ឥតទលីិងគ បុាំលងិគ និងនបុាំសក្លិងគ) ដូចជា បញ្ញា , បគញ្ញា , 
បញ្ាំ  ដលបថា បញ្ញហ  (ោក្រសួរ)  ។ 

៦/ អលងិគ១ គឺោក្រ មលបពភទឧបសគគ , និបាត, សាំខយ តាំងដតទឝិ, ឧភ, បញ្ច  ដល់អោឌ រស និងតុមហ, អមហស័ពធ ស័ពធ
ពួក្ពនោះ សូមផនីិងមានសភាពជាលិងគតមពសចក្ថីរបស់រូបវពិលគ្នោះ ដតមិនមានការបាំដបក្រូបស័ពធ តមលិងគទាំង ៣ 
ដូច មស័ពធពទ អធិបាយថា សពធដដលមិនបានក្ាំណត់លិងគ ដតយក្ពៅពលបីជាមួយលិងគណាមួយក៏្បាន ។ ដូចជា  

អ ាំ មួយបទពនោះអាចពលបបីាន៣លិងគ ដតមិនមានការដចក្រូបស័ពធពផសងគ្នប ពោយអាំណាចដនលិងគទាំង ៣ ពឡយី ។ 

  មស័ពធក្បុងភាសាបាលីព ោះមិនដមនបានដតលិងគ ១ ពទ  ស័ពធខវោះលបលពឹតថពៅបាន ២ លិងគក៏្មាន ស័ពធខវោះ 
                                                           
១ ក្ចាច យនូថា អលិងគពនោះ គឺ ពលបីបានទាំង៣លិងគ ។ 
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លបលពឹតថពៅបាន៣លិងគក៏្មាន ដូពចបោះការពលបស័ីពធបាន២លិងគ  ៣លិងគព ោះ ពពលខវោះក៏្មានពសចក្ថីពផសងគ្នប  ពពលខវោះ 

ក៏្មានពសចក្ថីដូចគ្នប  ។ បុរសិ បានលិងគ១គបុឺាំលិងគ, ធមយបានលិងគ២ គឺបុាំលិងគ និងនបុាំសក្លិងគ, សពឝបានលិងគ៣
គឺបុាំលិងគ ឥតទលីិងគនងិនបុាំលិងគ,  អមហ និងតុមហមនិមានលិងគ។ 

នាមមាន ៣ យ៉ា ងពោយអាំណាច សុទន ម គុណ ម នងិសពឝ ម 

១. សុ្ទធនាម( ម ម)គ ឺមសុទនៗពលបីជាលបធានរបស់លបពយគមាន២យ៉ា ងគ ឺ សាធារណ ម(នគរ)ំ និង
អសាធារណ ម (ក្មពុជរដឋំ)។ 

២. គុណនាម  មដដលសដមថងលក្ខណៈពិពសសរបស់សុទន ម 

គុណ មានរូបវពិលគ្នោះថា ទពវ ំគុគណ្តិ បកាគសតីតិ គុគឋ, គុគណ្ហិ បវតតំ នាមំ គុណ្
នាម.ំ រដមងលបកាស   សដមថង នូវទពឝៈ ព តុព ោះព យ្ ោះថាគុណ, ឬ  មដដលលបលពតឹថពៅពោយគុណទ. ព យ្ ោះ
ថាគុណ ម ។ គុណ មមាន ៣ គ ឺ

បកតិគុណនាម ទីពោ(ញវង) 

វហិស្ស្គុណនាម បាបតគរា, បាបគិយា, បាបសិគិកា (អបក្អាលក្ក់្ជាង)   
អតិវហិស្ស្គុណនាម បាបតគមា បាបគិដ្ឋឋ  (អបក្អាលក្ក់្ទីបាំផុត) គមធិគដ្ឋឋ  (មានលបាជាញ ជាទី

បាំផុត)។ 

៣. ស្ពវនាម  មដដលពលបជីាំនួសមនុសស សតឝ ទីក្ដនវង វតទុរបស់ ដដលបានពោលរចួមក្ព យីមាន ២ យ៉ា ងគ ឺ
វពិសសនសពឝ ម និងបុរសិសពឝ ម ។ 

នាមមាន ៤ យ៉ា ង ពោយអាំណាចៈ សាមញ្ដ ម, គុណ ម, ក្ិរយិ ម នងិ យទចិាឆ  ម ។ 

១. សាមញ្ដនាមៈ  សមាន ំភាគវ្ហ សាមញ្ាំ  ភាវៈដនវតទុពសយីគ្នប  ព យ្ ោះថា សាមញ្ដ ។ 

សាមគញ្ាហិ បវតត ំ នាមំ សាមញ្ានាម ំ  មដដលលបលពឹតថពោយភាពពសយីគ្នប គមឺានសភាពដូចគ្នប
ទូពៅ ព យ្ ោះថា សាមញ្ដ ម ។ ឧទ រណ៍ ៖ អគសោ (ពសោះ) ជា មដដលបញ្ដតថពឡងី ពលោោះអាលស័យជាត ិ   
ក្ាំពណីត។ 

២. គុណនាមៈ អតតគនា ទពវំ គុគណ្តិ បកាគសតីតិ គុគឋ, រដមងសដមថងនូវទពឝៈរបស់ខវួនព យ្ ោះថា

គុណ ។  គុគណ្ហិ បវតតំ នាមំ គុណ្នាម.ំ នាម ដដលលបលពឹតថពៅពោយគុណព យ្ ោះថាគុណនាម ។ 

ឧទាហរណ៍៖ គសត (ស្), នលី (ហខៀវ), បតី (ហលឿង)ជាហដើម ។ 
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៣. កិរយិានាមៈ ក្រណំ្ កិ្រយិា ការហធវើ ហ ម្ ុះថា កិរយិា ។ កិ្រយិាយ បវតត ំ នាម ំកិ្រយិានាម ំ

 មដដលលបលពឹតថពៅពោយក្ិរយិ ព យ្ ោះថាក្ិរយិ ម ។ ការគកា អបក្ពធឝី ។ 

៤. យទិច្ឆឆ នាមៈ យា យា ឥច្ចឆ  យទចិ្ចឆ  ពសចក្ថលីបាថាបណាៗ ព យ្ ោះថា យទចិាឆ , យទចិ្ចឆ យ បវតត ំ នាម ំ
យទចិ្ចឆ នាម.ំ  មដដលលបលពឹតថពៅតមពសចក្ថីលបាថាប  ព យ្ ោះថាយទិចាឆ  ម ។សរិវិគឌោ  ទសព យ្ ោះសិរវិឌណ 
។ 

នាមមាន ៨ ពោយអាំណាចការនថ ។ ដូចជា បរុសិស័្ពទ ជា មដដលមានអអក្សរជាទបីាំផុត, សាស័្ពទ 

ជា មដដលមានអាអក្សរជាទបីាំផុត, អគគិស័្ពទ ជា មដដលមានឥអក្សរជាទបីាំផុត, ទណ្ឌី ស័្ពទ ជា មដដល
មានឦអក្សរជាទីបាំផុត, ភកិ្ខុ ស័្ពទ ជា មដដលមានឧអក្សរជាទីបាំផុត, អភិភស័ូ្ពទ ជា មដដលមានឩអក្សរជា

ទីបាំផុត, គោស័្ពទជា មដដលមានឱអក្សរជាទបីាំផុត, កឹ្ស័្ពទ ជា មដដលមាននិគគ តិអក្សរជាទបីាំផុត ។ 

ព្វកយថាលងិគំ នាម ំបាដបិទិកំ្ ជាោក្រពវវចនៈគ្នប (ពសយីគ្នប ),ឯោក្រថា ភាសាបាឡី មូលភាសា 
តនតិភាសា បកតិភាសា អរយិភាសា ក៏្ជាោក្រពវវចនៈនងឹគ្នប ដដរ ។ 

 

វភិតត ិ
ោក្រថា វភិតតិដលបថា ចាំដណក្ ឬដចក្នូវអតទរបស់លិងគ( ម/បាដិបទិក្) មានអតទក្មយជាពដីម និងមានភាវ

ជាឯក្វចនៈ ឬព ុវចនៈព យ្ ោះថាវភិតថិ មានវគិគ ថា ឯក្ថត ទិវគសន ច លងិគតថ ំវភិជ ជន តតី ិវភិតតគិយា រដមង
ដចក្អតទរបស់លងិគ ពោយអាំណាចដនវចនមានវតទុ ១ ជាពដមី ព យ្ ោះថាវភិតថិ ។  

វភិតថិមាន ១៤ គឺ សិ ពយ, អាំ ពយ,    ,ិ ស នាំ,  សាយ   ,ិ ស នាំ, សយឹ សុ ។ វភិតថិទាំង ១៤ ពនោះមាន ៧ 
គូៗទី ១(សិ ពយ) ពៅថា បឋមាវភិតតិ, គូទ ី២ (អ  ហយា) ពៅថា ទុតិយាវភិតតិ, គូទ ី៣ (នា ហិ) ពៅថា តតិ
យាវភិតតិ, គូទ ី៤ (ស្ ន ) ពៅថា ចតុតថីវភិតតិ,  គូទ ី៥ (សាម  ហិ) ពៅថា បញ្ច មីវភិតតិ, គូទ ី៦ (ស្ ន ) ពៅថា ឆ-

ដឌីវភិតតិ, គូទី ៧ (ស្មឹ សុ្) ពៅថា ស្តតមីវភិតតិ ។ វភិតថិក្បុងគូមួយៗ វភិតថទិី១ ជាឯក្វចនៈ វភិតថិទី២ ជាព ុវចនៈ ។ 

                                                                                                                                     ពាកយប្របរបស្វ់ិភតតិ 
ឯកវចនៈ      ពហុវចនៈ 

បឋមាៈ សិ្ រ.ី..    ហយា រ.ី...ទ 

ទុតិយាៈ អ  នូវ,កាន់, ញុាំង,អស់,នឹង,ចាំពោោះ  ហយា នូវ..ទ.,កាន់..ទ., ញុាំង..ទ.,អស់..ទ.,នឹង..ទ.,ចាំពោោះ..ទ. 

តតិយាៈ នា ពោយ, ពោយនូវ, តម, ខាង, គឺ  ហិ ពោយ..ទ., ពោយនូវ..ទ., តម..ទ., ខាង..ទ., គឺ..ទ. 
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ដដល,លតូវ,ព តុ,ពលោោះ, ពលោោះដត, មាន   ដដល..ទ.,លតូវ..ទ.,ព តុ..ទ,ពលោោះ..ទ., ពលោោះដត..ទ., មាន..ទ.
  

ចតុតថីៈ ស្ ដល់,ពដីមផ ីបាំរុង,នឹង ចាំពោោះ  ន  ដល់..ទ.,ពដីមផ.ី.ទ., បាំរុង..ទ.,នឹង..ទ., ចាំពោោះ..ទ. 

បញ្ច មីៈ សាម  អាំពី,ចាក្,ជាង, ព តុ, ពលោោះ, ពលោោះដត ហិ អាំពី..ទ.,ចាក្..ទ.,ជាង..ទ.,ព តុ..ទ.,ពលោោះ..ទ.,ពលោោះដត..ទ. 

ឆដឌីៈ ស្ ដន,របស់, កាល,កាលពបី,កាលដដល  ន  ដន..ទ.,របស់...ទ.,កាល..ទ.,កាលពបី ទ., កាលដដល..ទ. 

ជុាំនុាំ,បណាថ       ជុាំនុាំ..ទ.,បណាថ ..ទ. 

ស្តតមីៈ ស្មឹ ក្បុង,ឰដ៏,លតង់, , កាល,កាលពបី, សុ្ ក្បុង..ទ.,ឰដ៏..ទ.,លតង់..ទ., ..ទ., កាល..ទ.,កាលពបី..ទ. 
កាលដដល, និមិតថ, ជុាំនុាំ, បណាថ , ពលី, ពទៀប, ជិត              កាលដដល..ទ.,និមិតថ..ទ.,ជុាំនុាំ..ទ.,បណាថ ..ទ.,ពលី..ទ., 

  ពទៀប..ទ., ជិត..ទ.  

អាលបនៈសិ្ បពិលត, មាប ល,ដន,ដ         ហយា បពិលត..ទ., មាប ល..ទ.,ដន..ទ,ដ ..ទ.  ។ 
 

    បុុំលងិគ 

អការនតបុលំងិគ 
បុរសិ្ (របុស្) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

បឋមាៈ  បុរហិសា     បុរសិា 

ទុតិយាៈ  បុរសិ្      បុរហិស្ 

តតិយាៈ  បុរហិស្ន    បុរហិស្ហិ,បុរហិស្ភិ 

ចតុតថីៈ  បុរសិ្ស្ស,បុរសិាយ,បុរសិ្តថ   បុរសិាន  

បញ្ច មីៈ  បុរសិ្សាម ,បុរសិ្មាា ,បុរសិា  បុរហិស្ហិ,បុរហិស្ភិ 

ឆដឌីៈ  បុរសិ្ស្ស    បុរសិាន  

ស្តតមីៈ  បុរសិ្ស្មឹ,បុរសិ្មាិ,បុរហិស្   បុរហិស្សុ្ 

អាលបនៈ  បុរសិ្, បុរសិា     បុរសិា 
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គាថាននសព័ទចចកតាមបរុសិមានដដូចនេះ 
ឯវ  សុ្រា’សុ្រ នហរា’រគ នាគ យកាា , 

គនធពវ កិននរ មនុស្ស បិសាច ហបតា; 

មាតងគ ជងគម តុរងគ វរាហ សី្ហា, 

 ពយគឃ’ចឆ កចឆប តរចឆ មិគ’ស្ស ហសាណា។ 

 អាហោក  ហោក និលយា’និល ច្ឆគ ហយាគ្ន, 

  វ្ហយាម គ្នម និគមា’គម ធមម កាមា; 

 ស្ហងោ’ឃ ហោស្ បដិោ’ស្វ ហកាធ ហោភា, 

 សារមភ ថមភ មទ មាន បមាទ មកាា ។ 

បុនាន គ បូគ បនសា’ស្ន ចមបក’មាព , 

ហិនាត ល តាល ពកុល’ជជុន កិ សុ្កា ច; 

មនាទ រ កុនទ បុចិមនទ ករញ្ជ  រកុាា , 

 ហញយា មយូរ ស្កុនណឍ ជ ហកាញ្ច  ហ សា 

សរុ ពទវត.  អសរុ អាសុរ.   នរ ជន.   ឧរគ ពស់.  

នាគ  គ,ដាំរ.ី  យក្ខ  យក្ស,ពទវត  គនធពវ គននពឝ.  កិ្ន នរ ក្និបរ.  

មនសុស មនុសស.  បសិាច បសិាច.  គបត ពលបត.  មាតងគ ដាំរ ី
ជងគម អបក្លតច់ពៅ,សតឝ តុរងគ ពសោះ   វរាហ លជកូ្  សហី រាជស ៍ី  

ពយគឃ ខាវ ធាំ  អចឆ ខាវ ឃយុ ាំ   ក្ចឆប អពណថី ក្  តរចឆ ខាវ រខនិ  

មគិ លមគឹ  អសស ពសោះ   គសាណ្ សុនខ  អាគលាក្ ពនវឺ
គលាក្ ពោក្  នលិយ ផធោះ   អនលិ ខរល់      ច្ចគ ការលោះ 

គយាគ ការលបក្ប,សុតថ វ្ហយាម ការពយយម  ោម ភូម ិ  នគិម នគិម      

អាគម ការមក្,លពោះបរយិតថិ ធមម ធម៌,បុណរកុ្សល  កាម ការលបាថាប   សងឃ ពួក្,សងឃ  
ឱឃ អនវង់ទកឹ្  គោស សពមវងគឹក្ក្ង          បដឃិ ការចពងែៀតចងែល់ អាសវ អាសវៈ  

គកាធ ការខឹងពលកាធ លាភ ការបាន   សារមភ ការលបកួ្តលបដជង ថមភ សសរ  

មទ ការលសវងឹ  មាន មានៈ   បមាទ ការលបមាទ មក្ខ  ការលប់គុណ 

បនុាន គ ពដមីបុសស គ,  បគូ ពដមីសាវ     បនស ពដមីខបុរ,   អសន ពដមីក្ធមភ,ធបង់ 

ចមបក្ ពដីមចាំបា៉ា  អមព ពដមីសាឝ យ   ហិនាត ល ពដីមទដនស ថល ពដីមពតប ត  
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ពកុ្ល ពដីមពកុ្ល.ផកុល អជជុន(ក្កុ្ធ)ពដីមថាង ន់  កឹ្សកុ្ ពដីមចារ  មនាទ រ ពដីមរបស់ពទវត,  
កុ្ន ទ ពដីមដភបក្ខាវ  បចុមិន ទ ពដីមពតថ   ក្រញ្ជ ពដមីទ វ   រុក្ខ  ពដីមពឈ,ី  

មយរូ សតឝពកាង ក្  សកុ្ណ្(វ ិគគ) សតឝសាវ ប    អណ្ឌ ជ សតឝបក្ស ី 
គកាញ្ា សតឝពលក្ៀល  ហំស សតឝ ងស ។ 

 

មន (ចិតត)បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

  ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

បឋមា.   មហនា,      មនា,  

ទុតិយា. មន ,      មហន 

តតិយា. មនសា, មហនន    មហនហិ, មហនភិ 

ចតុតថី.  មនហសា, មនស្ស   មនាន  

បញ្ច មី.  មនសាម , មនមាា , មនា   មហនហិ, មហនភិ 

ឆដឌី.  មនហសា, មនស្ស   មនាន  

ស្តតមី.  មនសិ្, មនស្មឹ, មនមាិ, មហន  មហនសុ្ 

អាលបន. មន, មនា,     មនា    ។ 

គាថាចចកតាមមដនាគណៈ(១៦ស័្ពទ) 

មហនា វហច្ឆ វហយា ហតហជា,  តហបា ហចហតា តហមា យហសា; 

អហយា បហយា សិ្ហរា ឆហនាទ ,  ស្ហរា ឧហរា រហហា អហហា ។ 

មន ចិតត, វច  វ្ហច្ឆ, វយ  វយ័, គតជ  ហតជុះ, តប  តបៈ, គចត  ចិតត,      
តម  ភាពងងឹត, យស  យស្; អយ  ញដក, បយ  ទឹកហដាុះ, សរិ  កាល,   

ឆនទ  ឆនទៈ,  សរ  ស្ស្ៈ,  ឧរ  រទងូ, រហ  ទីសាង ត់, អហ  ថ្ថង  ។ 
 

គុណវនតុ (អនកមានគុណ) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  គុណវ្ហ      គុណវហនាត , គុណវនាត   
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ទុ.  គុណវនត ,      គុណវហនត 

ត.  គុណវតា, គុណវហនតន    គុណវហនតហិ, គុណវហនតភិ 

ច.  គុណវហតា, គុណវនតស្ស    គុណវត , គុណវនាត ន  

បញ្ច .  គុណវតា, គុណវនតសាម , គុណវនតមាា , គុណវនាត  គុណវហនតហិ, គុណវហនតភិ 

ឆ.  គុណវហតា, គុណវនតស្ស    គុណវត , គុណវនាត ន  

ស្.  គុណវតិ, គុណវនតស្មឹ, គុណវនតមាិ, គុណវហនត គុណវហនតសុ្ 

អា.  គុណវ  , គុណវ, គុណវ្ហ,    គុណវហនាត , គុណវនាត  

សព័ទចចកតាមគណុវនត ុ
គណ្វនតុ អបក្មានគណៈ, កុ្លវន តុ  អបក្មានលតកូ្ល, ពលវនតុ  អបក្មានក្ាំោាំង, យសវនតុ  អបក្មានយស, 
ធនវន តុ  អបក្មានលទពរ, សតុវន តុ  អបក្មានការសាថ ប់, ភគវន តុ  លពោះមានលពោះភាគ,  ផលវនតុ (ពដីមពឈ)ីមានដផវ,  

សលីវន តុ  អបក្មានសីល, បញ្ាវន តុ  អបក្មានបញ្ញដ  ។ 
 

ហិមវនតុ (ទីមានស្ហនសើម) ប ញបកដូចគុណវនតុ  

ញបលកញតបឋមាវភិតតិ(ហិមវហនាត ) ដ៏ហស្ស្ដូចគ្នន  

 ឯកវចនៈ ពហុវចនៈ 

ប.  ហិមវហនាត , ហិមវ្ហ ហិមវហនាត , ហិមវនាត  

ទុ.  ហិមវនត  ហិមវហនត 

 ត.  ហិមវតា, ហិមវហនតន    ហិមវហនតហិ, ហិមវហនតភិ  

 ច.  ហិមវហតា, ហិមវនតស្ស    ហិមវត . ហិមវនាត ន  

 បញ្ច .  ហិមវតា, ហិមវនតសាម ,ហិមវនតមាា ,ហិមវនាត  ហិមវហនតហិ, ហិមវហនតភិ 

 ឆ.  ហិមវហតា, ហិមវនតស្ស    ហិមវត , ហិមវនាត ន  

 ស្.  ហិមវតិ,ហិមវនតស្មឹ, ហិមវនតមាិ, ហិមវហនត   ហិមវហនតសុ្ 

 អា.  ហិមវ  ,ហិមវ, ហិមវ្ហ    ហិមវហនាត , ហិមវនាត  

ស័ពទចចកតាមហិមវនត ុ



 15  

សតមិនតុ អបក្មានសត,ិ  ធតិមិន តុ អបក្មានការតាំងមាាំ,  គតមិន តុ អបក្មានបញ្ញដ ,  មតមិន តុ អបក្មានបញ្ញដ   
មុតមិន តុ អបក្មានបញ្ញដ ,  មុតតមិន តុ អបក្មានការរចួផុត, ជតុមិន តុ អបក្មានរសយ,ី  សរិមិន តុ  អបក្មានសិរ ី  
ហិរមិន តុ អនកមានការខ្មម ស់្, ថុតមិន តុ អបក្មានការសរពសីរ,  រតមិន តុ អបក្មានការរកី្រាយ, យតមិនតុ អបក្មានពយយម 

សចុមិន តុ អបក្មានភាពសាែ ត, ក្លមិនតុ អបក្មានពទស  ពលមិនតុ អបក្មានពលិក្មយ,ក្សមិនតុ អបក្មានការភជួរ  
រុចមិន តុ អបក្មានការពពញចិតថ,  ពុទធមិន តុ អបក្មានបញ្ញដ   ចក្ខុ មន តុ អបក្មានចក្ខុ ពនធុមន តុ អបក្មានពៅពងស  
គហតុមនតុ អបក្មានព តុ,  គសតុមនតុ អបក្មានសាភ ន,  គក្តុមនតុ អបក្មានទង់  រាហុមនតុ អបក្មានរា ូ  

ភាណុ្មនតុ អបក្មានពនវ,ឺ  ខាណុ្មនតុ ទីមានដងគត់ពឈ ី វជិ ជុមន តុ ពមឃមានពផវក្បព ធ រ ។ 

    

គចឆនត(អនកហៅ) ប ញបកដូហចនុះ 

  ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  គចឆ , គចឆហនាត      គចឆហនាត , គចឆនាត  

ទុ.  [គចឆ ] គចឆនត ,      គចឆហនត,  

ត. គចឆតា, គចឆហនតន,     គចឆហនតហិ, គចឆហនតភិ,  

ច.  គចឆហតា គចឆនតស្ស,     គចឆត , គចឆនាត ន ,  

បញ្ច .  គចឆតា, គចឆនតសាម , គចឆនតមាា , គចឆនាត   គចឆហនតហិ, គចឆហនតភិ,  

ឆ.  គចឆហតា, គចឆនតស្ស,     គចឆត , គចឆនាត ន ,  

ស្. គចឆតិ, គចឆនតស្មឹ, គចឆនតមាិ, គចឆហនត   គចឆហនតសុ្ 

អា.    គចឆ , គចឆ, គច្ឆឆ      គចឆហនាត , គចឆនាត  

គាថាបំចបកដូចគចឆនតមានដូដចនេះ 
  ឯវ   មហ  ចរ   តិដឌ ,  ទទ  ភុញ្ជ   សុ្ណ  បច ; 

ជយ  ជីរ   ចវ   មីយ ,  ស្រ  កុពវ  ជប  វជ  ។ 

មហំ(ម នថ) អបក្បូជា, ចរ(ំចរនថ) អបក្លតច់ពៅ,  តដិឋ(ំតិដឌនថ) អបក្ឈរ, ទទ(ំទទនថ) អបក្ឲរ 
ភុញ្ជំ (ភុញ្ជនថ) អបក្បរពិភាគ សណំុ្(សុណនថ) អបក្សាថ ប់ បច(ំបចនថ) អបក្ចមែិន ជយ(ំជយនថ) អបក្ឈបោះ  

ជរី ំ(ជីរនថ) អបក្ចាស់ ចវ(ំចវនថ) អបក្សាវ ប់   មយី(ំមីយនថ) អបក្សាវ ប់,  សរ(ំស្រនត) អបក្រលឹក្, 
កុ្ពវ ំ(កុពវនត) អបក្ពធឝ ី ជប ំ(ជបនត) អបក្សូលត   វជ ំ(វជនត) អបក្ពៅ ។ 
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 ភវនត (អនកចហរមើន) ប ញបកដូចហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.   ភវ        ភវហនាត , ភវនាត ,ហភាហនាត  

ទុ.  ភវនត       ភវហនត, ហភាហនត 

ត.   ភវតា, ហភាតា, ភវហនតន                   ភវហនតហិ, ភវហនតភិ 

ច.   ភវហតា, ហភាហតា, ភវនតស្ស               ភវត , ភវនាត ន  

បញ្ច .   ភវតា, ហភាតា, ភវនតសាម , ភវនតមាា , ភវនាត     ភវហនតហិ, ភវហនតភិ   

ឆ.  ភវហតា,  ហភាហតា, ភវនតស្ស               ភវត , ភវនាត ន  

ស្តត.  ភវតិ, ភវនតស្មឹ, ភវនតមាិ, ភវហនត   ភវហនតសុ្ 

អា. ហភា, ហភានត, ហភានាត , ភហនត   ភវហនាត   ភវនាត , ហភាហនាត  

 

ស្នត(អនកស្ងប់) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.  ស្ , ស្ហនាត     ស្ហនាត , ស្នាត  

ទុ.  ស្នត ,      ស្ហនត 

ត.  ស្តា, ស្ហនតន    ស្ហនតហិ, ស្ពភិ 

ច.  ស្ហតា,ស្នតស្ស    ស្ត , ស្នាត ន  

បញ្ច .  ស្តា, ស្នតសាម , ស្នតមាា ,ស្នាត   ស្ហនតហិ, ស្ពភិ 

ឆ.  ស្ហតា,ស្នតស្ស    ស្ត , ស្នាត ន  

ស្.  ស្តិ, ស្នតស្មឹ, ស្នតមាិ, ស្ហនត  ស្ហនតសុ្ 

អា.  ស្ , ស្, សា    ស្ហនាត , ស្នាត  
 

រាជ (រពុះរាជា) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 
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ប.  រាជា     រាជាហនា 

ទុ.  រាជាន , រាជ     រាជាហនា 

ត.  រញ្ញដ , រាហជន    រាជូហិ, រាជូភិ, រាហជហិ, រាហជភិ,  

ច.  រហញ្ញដ , រាជិហនា    រញ្ដ , រាជូន , រាជាន  

បញ្ច .  រញ្ញដ       រាជូហិ, រាជូភិ, រាហជហិ, រាហជភិ 

ឆ.  រហញ្ញដ , រាជិហនា    រញ្ដ , រាជូន , រាជាន  

ស្.  រហញ្ដ, រាជិនិ    រាជូសុ្, រាហជសុ្ 

អា.  រាជ, រាជា    រាជាហនា 

 រពហម (រពហម) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.  រពហាម       រពហាម ហនា 

ទុ.  រពហាម ន , រពហម     រពហាម ហនា 

ត.  រពហមុនា    រពហហមហិ, រពហហមភិ 

ច.  រពហមុហនា, រពហមស្ស   រពហាម ន , រពហមនូ  

បញ្ច .  រពហមុនា    រពហហមហិ, រពហហមភិ 

ឆ.  រពហមុហនា, រពហមស្ស   រពហាម ន , រពហមនូ  

ស្តត.  រពហមនិ     រពហហមសុ្ 

អា.  រពហហម     រពហាម ហនា 

 

អតត(ខលួន)ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ   ពហុវចនៈ 

ប.  អតាត     អតាត ហនា 

ទុ.  អតាត ន , អតត    អតាត ហនា 

ត.  អតតនា, អហតតន   អតតហនហិ,អតតហនភិ 
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ច.  អតតហនា    អតាត ន  

បញ្ច .  អតតនា    អតតហនហិ, អតតហនភិ 

ឆ.  អតតហនា    អតាត ន  

ស្តត.  អតតនិ    អហតតសុ្ 

អា. អតត, អតាត    អតាត ហនា 

 

ស្ខ(ស្ ោញ់) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.  ស្ខ្ម     ស្ខ្មហនា, ស្ខ្មហយា, ស្ខិហនា 

ទុ.  ស្ខ្មរ , ស្ខ្មន , ស្ខ    ស្ខ្មហនា, ស្ខ្មហយា, ស្ខិហនា 

ត.  ស្ខិនា     ស្ខ្មហរហិ, ស្ខ្មហរភិ, ស្ហខហិ, ស្ហខភិ 

ច.  ស្ខិហនា, ស្ខិស្ស   ស្ខ្មរាន , ស្ខីន  

បញ្ច .  ស្ខិនា     ស្ខ្មហរហិ, ស្ខ្មហរភិ, ស្ហខហិ, ស្ហខភិ 

ឆ.  ស្ខិហនា, ស្ខិស្ស   ស្ខ្មរាន , ស្ខីន  

ស្តត.  ស្ហខ     ស្ខ្មហរសុ្, ស្ហខសុ្ 

អា.  ស្ខ, ស្ខ្ម, ស្ខិ, ស្ខី, ស្ហខ  ស្ខ្មហនា, ស្ខ្មហយា, ស្ខិហនា ។ 

 

បុម (បុរស្)ប ញបកដូហចនុះ 

    ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប. បុមា      បុមាហនា 

ទុ. បុម       បុមាហនា 

ត. បុមុនា, បុមានា, បុហមន   បុហមហិ, បុហមភិ, បុមាហនហិ, បុមាហនភិ 

ច. បុមុហនា, បុមស្ស    បុមាន  

បញ្ច . បុមុនា, បុមានា, បុមសាម , បុមមាា , បុមា បុហមហិ, បុហមភិ, បុមាហនហិ, បុមាហនភិ 

ឆ. បុមុហនា, បុមស្ស    បុមាន  
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ស្តត. បុមាហន, បុមស្មឹ, បុមមាិ, បុហម  បុមាសុ្, បុហមសុ្ 

អា. បុម       បុមាហនា ។ 

 

    យុវ (របុស្ជ ទង់) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  យុវ្ហ, យុវ្ហហនា     យុវ្ហ, យុវ្ហនា 

ទុ.  យុវ្ហន ,  យុវ               យុវ្ហហន,  យុហវ 

ត.  យុវ្ហនា,  យុហវន,  យុវ្ហហនន    យុវ្ហហនហិ, យុវ្ហហនភិ, យុហវហិ, យុហវភិ 

ច.  យុវ្ហនស្ស,  យុវស្ស    យុវ្ហនាន ,  យុវ្ហន  

ប.  យុវ្ហនា, យុវ្ហនសាម , យុវ្ហនមាា     យុវ្ហហនហិ,  យុវ្ហហនភិ, យុហវហិ, យុហវភិ 

ឆ.  យុវ្ហនស្ស, យុវស្ស    យុវ្ហនាន ,  យុវ្ហន  

ស្.  យុោពន, យុោនសយឹ, យុោនមហ,ិ យុវសយឹ,យុវមហិ, យុពវ. យុវ្ហហនសុ្,  យុវ្ហសុ្,  យុហវសុ្ 

អា.  យុវ, យុវ្ហ, យុវ្ហន, យុវ្ហនា   យុវ្ហនា      ។ 

    អាការនតបុលំងិគ 
   សា (សុ្នខ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.   សា      សា 

ទុ.  ស្       ហស្ 

ត.  ហស្ន        សាហិ, សាភិ 

ច.  ស្ស្ស,  សាយ     សាន  

បញ្ច .  ស្សាម , ស្មាា , សា    សាហិ,  សាភិ 

ឆ.  ស្ស្ស, សាយ     សាន    

ស្.  ស្ស្មឹ,  ស្មាិ, ហស្    សាសុ្  

អា. ស្,  សា     សា  
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     ឥការនតបុលំងិគ     
       អគគិ(ហភលើង) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.  អគគិនិ, អគគិ    អគគហយា, អគគី 

ទុ.  អគគឹ     អគគហយា, អគគី 

ត.  អគគិនា     អគគីហិ, អគគីភិ,អគគិហិ,អគគិភិ 

ច.  អគគិស្ស, អគគិហនា   អគគីន , អគគិន  

បញ្ច . អគគិសាម , អគគិមាា , អគគិនា   អគគីហិ, អគគីភិ, អគគិហិ, អគគិភិ 

ឆ.  អគគិស្ស, អគគិហនា   អគគីន , អគគិន  

ស្តត.  អគគិស្មឹ, អគគិមាិ    អគគីសុ្, អគគិសុ្ 

អា.  អគគិ     អគគហយា, អគគី 

សព័ទចចកតាមអគគ ិ
ហជាតិ បាណិ គណឌិ  មុដឌិ,  កុចឆិ វតថិ សាលិ វហិី; 

ពាធិ ឱធិ ហព្វធិ ស្នធិ,   រាសិ្ ហកសិ្ សាតិ ទីបិ។ 

ឥសិ្ មុនិ មណិ ធនិ   យតិ គិរ ិរវ ិកវ,ិ 

កបិ អសិ្ មសិ្ និធិ   វធិិ អហិ កិមិ បតិ; 

ហរ ិអរ ិតិមិ កលិ   ពលិ ជលធិ គហបតិ, 

ឧរធិុតិ វរមតិ    និរបុធិ អធិបតិ។ 

 អញ្ជ លិ សារថិ អតិថិ ស្មាធិ ឧទធិ ។ 

គជាត ិពភវងី   បាណិ្ បាតដដ   គណ្ឋិ  ថាប ាំង អ ធ ក់្,ស័ពធលាំបាក្, មុដឋ ិក្ណាថ ប់ដដ, 

កុ្ចឆ ិដផធពោោះ,   វតថ ិលក្ពោះបសាវ  សាល ិលសូវសាលី    វហិី លសូវ;  
ពាធ ិជមងឺដអក ត់,  ឱធ ិពខតថដដន   គោធ ិពដមីពោធិ៍   សនធ ិការត  

រាស ិក្ង,គាំនរ   គក្ស ិសារថីព យ្ ោះពក្សិ, សាត ិលបសសព យ្ ោះសាតិ   ទបី ិខាវ ដាំបង 
ឥស ិឥស ី  មុន ិអបក្លបាជញ   មណិ្ ដក្វមណី   ធន ិសពមវង   
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យត ិភិក្ខុ   គរិ ិភបាំ    រវ ិលពោះអាទិតរ    ក្វ ិក្វ,ី បណឍិ ត,  

ក្ប ិសាឝ    អស ិោវ   មស ិមឹក្,ទឹក្ពមយ    នធិ ិក្ាំណប់លទព ្ 

វធិ ិវធិី   អហិ ពស់   កិ្ម ិដងកូវ    បត ិបថ;ី មាច ស់  

ហរ ិពណ៌(ពខៀវ,មាស)  អរ ិសលតូវ   តមិ ិលតីព យ្ ោះតមិិ,   ក្ល ិពទស, បាប  

ពល ិពលីក្មយ   ជលធ ិទពនវ, សមុលទ  គហបត ិគ បត,ី  ឧរុធតិ ិពយយមធាំ  

វរមត ិបញ្ញដ ធាំ  នរុិបធ ិអបក្មិនមានឧបធិ, អធបិត ិអបក្ជាធាំ  អញ្ជល ិលបណមរអញ្ជ លី  

សារថ ិអបក្បររថ  អតថិ ិពភញៀវ,អតិថិជន  សមាធ ិការតាំងមាាំ  ឧទធ ិមហាសមុលទ។
  

ឦការនតបុលំងិគ 
  ទណឍី  (អនកមានហឈើរចត់) ប ញបកដូហចនុះ 

   ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

  ប.  ទណឍី      ទណឍិ ហនា, ទណឍី  

  ទុ.  ទណឍិ ន ,ទណឍឹ     ទណឍិ ហនា,ទណឍី  

  ត.  ទណឍិ នា    ទណឍី ហិ,ទណឍី ភិ 

  ច.  ទណឍិ ស្ស,ទណឍិ ហនា   ទណឍី ន  

  បញ្ច .  ទណឍិ សាម ,ទណឍិ មាា ,ទណឍិ នា  ទណឍី ហិ,ទណឍី ភិ  

  ឆ.  ទណឍិ ស្ស,ទណឍិ ហនា   ទណឍី ន  

  ស្តត. ទណឍិ និ,ទណឍិ ស្មឹ,ទណឍិ មាិ,  ទណឍី សុ្ 

  អា.  ទណឍិ      ទណឍិ ហនា, ទណឍី  

សព័ទចចកតាម ណឌី  
ធមមី ស្ងឃី ញាណី ហតថី,  ចកកី បកាី ទាឋី រដឌី; 
ឆតតី មាលី វមមី ហយាគី,  ភាគី ហភាគី កាមី សាមី។ 

ធជី គណី ស្សី្ កុដឌី,  ជដី យានី សុ្ខី សិ្ខី; 

ទនតី មនតី ករ ីច្ឆគី,  កុស្លី មុស្លី ពលី។ 

បាបការ ីស្តតុោតី,   មាលយការ ីទីឃជីវ;ី 
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  ធមមច្ឆរ ីសី្ឃយាយី,   សី្ហនាទី ភូមិសាយី ។ 

ធមម ីអបក្មានធម៌,  សងឃ ីអបក្មានពួក្,  ញាណី្ អបក្មានញណ,  ហតថ ីសតឝមានដដ,  

ចក្កី  អបក្មានចលក្  បក្ខី  សតឝមានសាវ ប  ទាឋី សតឝមានចងកូម   រដឋ ីអបក្មានរដឌ; 
ឆតត ីអបក្មានឆលត  មាល ីអបក្មានភួងផ្ទក   វមម ីអបក្មានអាវពលកាោះ            គយាគ ីអបក្មានពយយម,  
ភាគ ីអបក្មានចាំដណក្   គភាគ ីអបក្មានពភាគៈ   កាម ីអបក្មានការលបាថាប    សាម ីអបក្មានលទពរ 
ធជ ីអបក្មានទង់  គណី្ អបក្មានពួក្  សស ីលពោះចនធ             កុ្ដឋ ីអបក្មានពរាគឃវង់ 
ជដ ីអបក្មានភបួងសក់្  យាន ីអបក្មានយន  សខុ ីអបក្មានសុខ             សខិ ីពកាង ក្(មានសិរ)៍ 
ទនត ីដាំរមីានភវុក្   មនត ីអបក្មានការលបឹក្ា, ក្រ ីដាំរមីានលបពមាយ   ច្ចគ ីអបក្មានការលោះ,  
កុ្សល ីអបក្មានកុ្សល  មុសល ីអបក្មានអដលង  ពល ីអបក្មានក្ាំោាំង   បាបការ ីអបក្មានលបលក្តីពធឝីបាប  
សតតុោត ីអបក្មានលបលក្តីសមាវ ប់សលតូវ,  មាលយការ ីអបក្មានលបលក្តីពោតភួង    ទឃីជវី ីអបក្មានអាយុដវង; 
ធមមច្ចរ ីអបក្មានលបលក្តីលបលពឹតថធម៌    សឃីយាយី អបក្មានលបលក្តីពៅពលឿន,  

សហីនាទ ីអបក្មានលបលក្តីបនវឺសី  ទ  ភមូសិាយី អបក្មានលបលក្តីពដក្ពលីដផនដី ។ 

ឧការនតបុំលងិគ 
 ភិកាុ (ភិកាុ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  ភិកាុ       ភិកាហវ្ហ, ភិកាូ 

ទុ.  ភិកាុ ,       ភិកាហវ្ហ, ភិកាូ,  

ត.  ភិកាុនា,       ភិកាូហិ, ភិកាូភិ, ភិកាុហិ, ភិកាុភិ,  

ច.  ភិកាុស្ស, ភិកាុហនា,     ភិកាូន , ភិកាុន , 

បញ្ច .  ភិកាុសាម , ភិកាុមាា , ភិកាុនា,     ភិកាូហិ, ភិកាូភិ, ភិកាុហិ, ភិកាុភិ, 

ឆ.   ភិកាុស្ស, ភិកាុហនា,     ភិកាូន , ភិកាុន , 

ស្តត.   ភិកាុស្មឹ, ភិកាុមាិ,      ភិកាូសុ្, ភិកាុសុ្ 

អា.  ភិកាុ      ភិកាហវ, ភិកាហវ្ហ,  ភិកាូ 

ស័ពទចចកតាមភិកខុមានដូដចនេះ 
 ឯវ   ហស្តុ ហកតុ រាហុ ភាណុ បងគុ ឧចឆុ ហវឡុ មចចុ សិ្នធុ ពនធុ ហនរ ុហមរ ុស្តតុ ការ ុហហតុ ជនតុ ររុ ុបដុ 
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គសតុ សាព ន,  គក្តុ ទង់  រាហុ អសុ្រហ ម្ ុះរាហុ   ភាណុ្ រពុះអាទិតយ  បងគុ  អនកពិការ   

ឧចឆុ  អ ហៅ  គវឡ ុឬស្ស,ី  មចាុ   មចចុរាជ,    សនិធុ មហាស្មុរទ,  ពនធុ ហៅពងស,  

គនរុ ភន សិ្ហនរ,ុ  គមរុ ភន សិ្ហនរ ុ សតតុ  ស្រតូវ,    ការុ ជាង   គហតុ ហហតុ  

ជនតុ ស្តវ   រុរុ ឈលូស្,   បដុ អនកឆ្លល ត ។ 

 

 ហហតុ( ហហតុ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ   ពហុវចនៈ 

ប.  ហហតុ,     ហហតហវ្ហ, ហហតូ, ហហតុហយា 

ទុ.  ហហតុ ,     ហហតហវ្ហ, ហហតូ, ហហតុហយា។ ហស្ស្  ភិកាុស្ម ។ 

ត.  ហហតុនា   ហហតូហិ,  ហហតូភិ,  ហហតុហិ,  ហហតុភិ 

ច.  ហហតុស្ស, ហហតុហនា    ហហតូន   ហហតុន  

បញ្ច .  ហហតុសាម , ហហតុមាា , ហហតុនា    ហហតូហិ,  ហហតូភិ,  ហហតុហិ,  ហហតុភិ 

ឆ.  ហហតុស្ស, ហហតុហនា    ហហតូន ,  ហហតុន      

ស្.    ហហតុស្មឹ, ហហតុមាិ  ហហតូសុ្,  ហហតុសុ្ 

អា.    ហហតុ    ហហតហវ,  ហហតហវ្ហ,  ហហតូ ។ 

   ជនតុ (ស្តវ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.   ជនតុ     ជនតហវ្ហ,  ជនតុហនា,  ជនតុហយា, ជនតូ   

ទុ.   ជនតុ      ជនតហវ្ហ,  ជនតុហនា,  ជនតុហយា, ជនតូ   

ត.  ជនតុនា     ជនតូហិ, ជនតូភិ, ជនតុហិ, ជនតុភិ 

ច.  ជនតុស្ស, ជនតុហនា   ជនតូន ,ជនតុន  

បញ្ច .  ជនតុសាម , ជនតុមាា , ជនតុនា   ជនតូហិ, ជនតូភិ, ជនតុហិ, ជនតុភិ 

ឆ.  ជនតុស្ស, ជនតុហនា   ជនតូន , ជនតុន  

ស្តត.  ជនតុស្មឹ, ជនតុមាិ    ជនតូសុ្, ជនតុសុ្ 

អា.  ជនតុ,      ជនតហវ, ជនតហវ្ហ, ជនតូ 
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ស្តថុ (រពុះជារគូ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.  ស្តាថ      ស្តាថ ហរា 

ទុ.  ស្តាថ រ       ស្តាថ ហរ, ស្តាថ ហរា 

ត. ស្តាថ រា, ស្តថុនា    ស្តាថ ហរហិ, ស្តាថ ហរភិ 

ច.  ស្តថុ, ស្តថុស្ស, ស្តថុហនា   ស្តាថ រាន , ស្តាថ ន  

បញ្ច .  ស្តាថ រា     ស្តាថ ហរហិ, ស្តាថ ហរភិ 

ឆ.  ស្តថុ, ស្តថុស្ស, ស្តថុហនា   ស្តាថ រាន , ស្តាថ ន  

ស្តត.  ស្តថរ ិ     ស្តាថ ហរសុ្ 

អា. ស្តថ, ស្តាថ     ស្តាថ ហរា 

   កតតុ (អនកហធវើ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.  កតាត ,      កតាត ហរា,  

ទុ.  កតាត រ  ,      កតាត ហរ, កតាត ហរា,     ‘‘ឧ ស្ស្មឹ ស្ហោហបា ច្ឆ’’តិ 

ត.  កតាត រា,      កតាត ហរហិ, កតាត ហរភិ  ឧតត , ស្ហោហបា ច។  

ច.  កតតុ, កតតុស្ស, កតតុហនា   កតាត រាន , កតាត ន , កតតូន , កតតុន ,  

បញ្ច .  កតាត រា,      កតាត ហរហិ, កតាត ហរភិ,  

ឆ.  កតតុ, កតតុស្ស, កតតុហនា,    កតាត រាន , កតាត ន , កតតូន , កតតុន ,  

ស្តត.  កតតរ,ិ      កតាត ហរសុ្, កតតូសុ្, កតតុសុ្ 

អា.  កតត កតាត ,      កតាត ហរា, 

ស័ពទចចកតាម កត្ត ុមានដូដចនេះ 
ភតតុ  អនកចិញ្ច ឹម  វតតុ  អនកហព្វល   គនតុ អនកនា ហៅ   គសាតុ អនកសាត ប់,    ញាតុ អនកដឹង  

គជតុ អនកឈនុះ  គឆតតុ  អនកកាត់   គភតតុ  អនកវុះទមាល យ  ទាតុ អនកឲ្យ        ធាតុ អនករទរទង់  

នតតុ  ហៅ  គោទធុ  អនកដឹង,   វញិ្ញា គបតុ អនកឲ្យដឹង។ 
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 បិតុ (បិតា) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ   ពហុវចនៈ 

 ប.  បិតា    បិតហរា  

 ទុ.  បិតរ  ,     បិតហរ, បិតហរា,  

 ត.  បិតរា, បិតុនា,    បិតហរហិ, បិតហរភិ, បិតូហិ, បិតូភិ, បិតុហិ,បិតុភិ 

 ច. បិតុ, បិតុស្ស, បិតុហនា,   បិតរាន , បិតាន , បិតូន , បិតុន  ,  

 បញ្ច .  បិតរា,     បិតហរហិ, បិតហរភិ, បិតូហិ, បិតូភិ, បិតុហិ,បិតុភិ 

 ឆ.  បិតុ, បិតុស្ស, បិតុហនា,   បិតរាន , បិតាន , បិតូន , បិតុន ,  

 ស្តត.  បិតរ,ិ     បិតហរសុ្, បិតូសុ្, បិតុសុ្ 

 អា.   បិត, បិតា,     បិតហរា, 

ស័ពធដចក្តមបតុិ គ ឺភាតុ បងបែូនលបសស ។ 

ឩការនតបុំលិងគ 
     អភិភូ (អនកជាធ ) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

 ប.  អភិភូ     អភិភុហវ្ហ, អភិភូ  

 ទុ.  អភិភុ ,      អភិភុហវ្ហ, អភិភូ,  

 ត.  អភិភុនា,     អភិភូហិ, អភិភូភិ,  

 ច.  អភិភុស្ស, អភិភុហនា   អភិភូន  

 បញ្ច .  អភិភុសាម , អភិភុមាា , អភិភុនា  អភិភូហិ, អភិភូភិ 

 ឆ.  អភិភុស្ស, អភិភុហនា   អភិភូន  

 ស្តត.  អភិភុស្មឹ, អភិភុមាិ   អភិភូសុ្ 

 អា.  អភិភុ     អភិភុហវ្ហ, អភិភូ  

   ស័ពទចចកតាមអភភិូមានដូដចនេះ 
សយមភូ  អបក្លតស់ដងឹឯង,     គវសសភ ូ លពោះពុទនលពោះ មពវសសភូ,      
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បរាភភិ ូ អបក្លគប់លគងបុគគលដដទ,     សហភ ូ ធម៌ដដលលបលពឹតថពៅរមួគ្នប  ។ 
ស្ពវញ្ដូ (អនកដឹងស្ពវ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  ស្ពវញ្ដូ      ស្ពវញ្ដុហនា, ស្ពវញ្ដូ 

ទុ.  ស្ពវញ្ដុ  ,      ស្ពវញ្ដុហនា, ស្ពវញ្ដូ  

ត.  ស្ពវញ្ដុនា     ស្ពវញ្ដូហិ, ស្ពវញ្ដូភិ 

ច.  ស្ពវញ្ដុស្ស, ស្ពវញ្ដុហនា    ស្ពវញ្ដូន  

បញ្ច .  ស្ពវញ្ដុសាម , ស្ពវញ្ដុមាា , ស្ពវញ្ដុនា  ស្ពវញ្ដូហិ, ស្ពវញ្ដូភិ 

ឆ.  ស្ពវញ្ដុស្ស, ស្ពវញ្ដុហនា    ស្ពវញ្ដូន  

ស្តត.  ស្ពវញ្ដុស្មឹ, ស្ពវញ្ដុមាិ    ស្ពវញ្ដូសុ្ 

អា.  ស្ពវញ្ដុ       ស្ពវញ្ដុហនា, ស្ពវញ្ដូ ។ 

ស័ពទចចកតាមសពវញ្ញូមានដូដចនេះ 
មគគញ្ាូ  អបក្ដឹងមគគ  ធមមញ្ាូ  អបក្ដឹងធម៌  អតថញ្ាូ  អបក្ដឹងអតទ  កាលញ្ាូ  អបក្ដឹងកាល  
រតតញ្ាូ អបក្ដឹងនូវរាលត ី មតតញ្ាូ  អបក្ដឹងលបមាណ, ក្តញ្ាូ  អបក្ដឹងនូវឧបការគុណដដលពគពធឝីព យី  

តថញ្ាូ  អបក្ដឹងការពិត  វញិ្ាូ  អបក្ដឹង   វទិ ូអបក្ដងឹ, បណឍិ ត  គវទគ ូ អបក្ដល់នូវពវទ   

បារគ ូ អបក្ដល់នូវពលតីយ ។ 

ហគ្ន (ពគ្ន) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  ហគ្ន      គ្នហវ្ហ, គហវ្ហ 

ទុ.  គ្នវ , គ្នវុ  , គវ  ,      គ្នហវ្ហ, គហវ្ហ 

ត.  គ្នហវន, គហវន,      ហគ្នហិ, ហគ្នភិ  

ច.  គ្នវស្ស, គវស្ស,     គវ  , គុនន , ហគ្នន , 

បញ្ច .  គ្នវសាម , គ្នវមាា , គ្នវ្ហ, គវសាម , គវមាា ,គវ្ហ  ហគ្នហិ, ហគ្នភិ,  

ឆ.   គ្នវស្ស គវស្ស,      គវ  , គុនន , ហគ្នន ,  
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ស្.  គ្នវស្មឹ គ្នវមាិ គ្នហវ, គវស្មឹ,គវមាិ គហវ  គ្នហវសុ្, គហវសុ្, ហគ្នសុ្ 

អា.  ហគ្ន,       គ្នហវ្ហ, គហវ្ហ 

 ផ្លល ស់្ហគ្ន ជាហគ្នណ ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

បឋមា.   ហគ្នហណា,      ហគ្នណា,  

ទុតិយា.  ហគ្នណ ,      ហគ្នហណ,  

តតិយា.  ហគ្នហណន,      ហគ្នហណហិ, ហគ្នហណភិ,  

ចតុតថី.   ហគ្នណស្ស     ហគ្នណាន  

បញ្ច មី.   ហគ្នណសាម , ហគ្នណមាា , ហគ្នណា   ហគ្នហណហិ, ហគ្នហណភិ 

ឆដឌី.   ហគ្នណស្ស     ហគ្នណាន  

ស្តតមី.   ហគ្នណស្មឹ, ហគ្នណមាិ, ហគ្នហណ   ហគ្នហណសុ្ 

អាលបន.  ហគ្នណ       ហគ្នណា 

ចប់បុ លិងគ 

អាការនតឥតថីលិងគ 

កញ្ញដ  (ស្សី្រកមុ ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

បឋមា.  កញ្ញដ ,      កញ្ញដ ហយា, កញ្ញដ   

ទុតិយា. កញ្ដ      កញ្ញដ ហយា, កញ្ញដ  

តតិយា. កញ្ញដ យ,     កញ្ញដ ហិ, កញ្ញដ ភិ,  

ចតុតថី.  កញ្ញដ យ,     កញ្ញដ ន ,  

បញ្ច មី.  កញ្ញដ យ,     កញ្ញដ ហិ, កញ្ញដ ភិ,  

ឆដឌី.  កញ្ញដ យ,     កញ្ញដ ន  

ស្តតមី.  កញ្ញដ យ, កញ្ញដ យ    កញ្ញដ សុ្ 

អាលបនៈ. កហញ្ដ     កញ្ញដ ហយា, កញ្ញដ  
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ស័ពទចចកតាមកញ្ញញ មានដូដចនេះ 
សទាធ  កាពជឿរ,   គមធា បញ្ញដ   បញ្ញា  បញ្ញដ      វជិាជ  ការដឹង,   ចនិាត  ការគិត  
មនាត  ការលបឹក្ា   វឋី ពណិ  តឋា  តណាហ ;     ឥច្ចឆ  ការលបាថាប ,  មុច្ចឆ  ការវពងឝង 
ឯជា តណាហ ,   មាយា មាយ,  គមថត  ពមតថ      មថត  លបមាណ,  សកិាខ  ការសិក្ា,  
ភកិាខ  អាហារ  ជងា ជងគង់,  គវី្ហ ក្, សាំណង     ជវិ្ហា  អណាថ ត,  វ្ហច្ច ោចា, 
ឆាយា មវប់   អាសា តណាហ , ការសងឃមឹ,     គង្គគ  ទពនវ, សធឹង,  នាវ្ហ ទូក្; 

ោថា គ្នថា,   គសនា ក្ងទ័ព, គលខា សាប មគូស សរពសរ,   សាលា សាោ, 

មាលា ភងួផ្ទក ,   គវលា ពពលពវោ,      បជូា ការបូជា,  ខឌិ្ឌឌ  ការពលង។ 
បបិាសា ការពលសក្,  គវទនា ការពសាយអារមយណ៍,     សញ្ញា  ការចាាំ,ព យ្ ោះ, គចតនា ពចត   

តសឋិ តណាហ ,  បជា ពួក្សតឝ; គទវថ ពទវត,     វដដកា សតឝលក្ួច គោធា ទនសង,  
ពលាកា សតឝកុ្ក្  បរសិា បរស័ិទ  សភា ទីលបជុាំ     ឩកា ដច,  គសផាលកិា សារាយ. 

លង្គក  លបពទសលសីលអក , សលាកា សាវ ក្,       វ្ហលកិា ខាច់,  សខិា សិរ; 
វសិាខា ផ្ទក យវសិាខា, វសិខិា ផវូវ, សាខា ដមក្ពឈ,ី      វច្ច ោចា,   វញ្ា លសីអារ   

ជដ្ឋផបួងសក់្   ឃដ្ឋ ប្ ាំង       គជដ្ឋឋ  ផ្ទក យដាំរធីាំ,     គសាឋឌ  លបពមាយដាំរ,ី
វតិឋឌ  និយយលពលង ក្រុឋ ការអាណិត,       វនថិ លសីលក្មុាំ,  លថ វលវិ៍;  

ក្ថា ការពោល,          នទិាទ  ការពដក្,        សធុា អាហារទិពឝ,  រាធា ផ្ទក យលបចាាំឆលត, 
វ្ហសនា ោស   សសឹបា ពដីម ងនួន       បបាទឹក្អណថូ ង បភា ពនវឺ   

សមីា ពខតថដដន   ខមា ការអត់ធន់       ជាយា ភរយិ, ខតតយិា លសីក្សលត  
សក្ខរា ដុាំលគសួ  សរុា លសា;       គទាលា ពទងពយល, តុលា ជញ្ជ ីង  
សលិា ថយ,   លលីា ការពធឝីដាំពណីរ,      លាលាទកឹ្មាត់ ឯលា ទកឹ្មាត់ 
គមខលា  ដខសរតឹចពងកោះលសី, ក្លា ចាំដណក្ទី១៦      វឡវ្ហ ពសោះពម, អលមពុសា  ពទពធីតអ
លមភុសា,    មសូា ភាជនៈសលមាប់រ ាំោយមាសលបាក់្   មញ្ជូសា  បិ  

សលុសា  ងសុលសា, ទសិា ទសិ;       នាសា លចមុោះ  ជឋុា  ពនវឺលពោះចនធ  
គុហា គុហា   ឦហា ពសចក្ថីពយយម,      លសកិា ទឹក្សាំពបារ  វសធុា ដផនដ,ី ពសុធា 
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អមាម  (ញម៉ែ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

បឋមា.  អមាម ,      អមាម ហយា, អមាម   

ទុតិយា. អមម      អមាម ហយា, អមាម  

តតិយា. អមាម យ,     អមាម ហិ, អមាម ភិ,  

ចតុតថី.  អមាម យ,     អមាម ន ,  

បញ្ច មី.  អមាម យ,     អមាម ហិ អមាម ភិ,  

ឆដឌី.  អមាម យ,     អមាម ន  

ស្តតមី.  អមាម យ, អមាម យ    អមាម សុ្ 

 អាលបនៈ អមម, អមាម     អមាម ហយា, អមាម  

ស័្ពទញចកតាមអមមមានដូហចនុះ 

អនាន  ញម៉ែ    អមាព  ញម៉ែ 
 

ឥការនតឥតថីលិងគ 

រតតិ (រារតី) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

បឋមា.  រតតិ      រតតិហយា, រតតី, រហតា ,  

ទុតិយា. រតតឹ,      រតតិហយា, រតតី 

តតិយា. រតតិយា,      រតតីហិ, រតតីភិ, រតតិហិ, រតតិភិ,  

ចតុតថី.  រតតិយា,      រតតីន , រតតិន  

បញ្ច មី.  រតតិយា, រតា    រតតីហិ, រតតីភិ, រតតិហិ, រតតិភិ, 

ឆដឌី.  រតតិយា,      រតតីន , រតតិន  

ស្តតមី.  រតតិយា,រតា, រតតិយ ,រតយ ,រតតឹ ,រហតាត  រតតីសុ្, រតតិសុ្ 

អាលបន. រតតិ,      រតតិហយា, រតតី 
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សព័ទចចកតាមរត្តមិានដដូចនេះ 

បតថិ យុតថ ិវុតថិ ក្តិថ,ិ   មុតថិ តិតថ ិខនថិ ក្នថ;ិ 

សនថិ តនថិ សទិនិ សុទន,ិ   ឥទនិ វុទនិ ពុទនិ ពោធ ិ។ 

ភូម ិជាត ិបីតិ សូត,ិ   ននធិ សននិ សាណិ ពកាដ;ិ 

ទិដឌិ វុឌណ ិតុដឌិ យដឌ,ិ   បាឡ ិអាឡ ិ ឡ ិពក្ឡ;ិ 

សតិ មតិ គត ិចុត,ិ   ធិតិ យុវតិ វកិ្តិ ។ 

 រុចិ រសយិ អសនិ វសនិ ឱសធិ អងគុលិ ធូល ិទុនធុភិ ពទណិ អដវ ិឆវ ិអាទីន ិឥការនថ មានិ ។ 

បតត ិចាំដណក្,  យុតត ិការសមគួរ,  វុតត ិោក្រអធបិាយ, កិ្តត ិពក្រ ថ ិ៍ព យ្ ោះ,      មុតត ិការរចួផុត 
តតិត ិការដឆែត ខនត ិការអត់ធន់  ក្នត ិការពពញចតិថ; សនត ិលពោះនោិឝ ន      តនត ិដបបដផន  
សទិធ ិ ពសចក្ថីសពលមច   សទុធ ិពសចក្ថីបរសុិទន ឥទធ ិឫទន, សពលមច     វុទធ ិពសចក្ថីចពលមីន  
ពុទធ ិភាពពចោះដឹង    គោធ ិពោធិញណ ភមូ ិធរណី      ជាត ិក្ាំពណីត 

បតី ិការដឆែតចិតថ         សតូ ិការលបសូលត,          ននទ ិ ការពភវីតពភវីន  
សនធ ិ ការតភាជ ប់    សាណិ្ ោ ាំងនន   គកាដ ិចុង      ទដិឋ ិការយល់ពឃញី  
វុឌឍ ិពសចក្ថចីពលមីន     តុដឋ ិការពលតក្អរ  យដឋ ិពឈលីចត់,       បាឡ ិពុទនវចនៈ                    

អាឡ ិលចាាំងទឹក្     នាឡ ិ១ ឡ ិ       គក្ឡ ិការពលង;     សត ិការរលឹក្ 
មត ិការដឹង     គត ិការពៅ   ចុត ិការសាវ ប់,      ធតិ ិការពយយម

យុវត ិលសជីាំទង់     វកិ្ត ិការផ្ទវ ស់បថូរ       រត ិការពលតក្អរ       រុច ិការគ្នប់ចិតថ     
រស ម ិរសយ ី    អសន ិពផវក្បព ធ រ  វសន ិ សាំពត់     ឱសធ ិព យ្ ោះផ្ទក យ  

អងគុល ិលមាមដដ       ធលូ ិធូល ី  ទុន ទុភ ិសគរ      គទាណិ្ ១ពទណៈ 
អដវ ិដងដលព    ឆវ ិ ដសផក្ ។ 

ឦការនត ឥតថីលិងគ 

 ឥតថី (ស្រស្តី) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប.  ឥតថី     ឥតថិហយា, ឥតថី 
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 ទុ.  ឥតថិយ , ឥតថឹ    ឥតថិហយា,  ឥតថី 

 ត.  ឥតថិយា,     ឥតថីហិ, ឥតថីភិ,  

 ច.  ឥតថិយា,     ឥតថីន ,  

 បញ្ច .  ឥតថិយា,      ឥតថីហិ, ឥតថីភិ, 

 ឆ.  ឥតថិយា,      ឥតថីន ,  

 ស្តត.  ឥតថិយា, ឥតថិយ     ឥតថីសុ្  

 អា.   ឥតថិ     ឥតថិហយា, ឥតថី 

ស័ពទចចកតាមឥត្ថីមានដូដចនេះ 
មហី ហវតរណី វ្ហបី,   បាដលី កទលី ឃដី; 

នារ ីកុមារ ីតរណីុ,   វ្ហរណីុ រព្វហមណី ស្ខី។ 

គនធពវី កិននរ ីនាគី,   ហទវ ីយកាី អជី មិគី; 

វ្ហនរ ីសូ្ករ ីសី្ហី,   ហ សី្ កាកី ច កុកកុដី 

មហី ដផនដ,ី  គវតរណី្ សធឹងពវតរណី   វ្ហប ីបឹង, លសោះ      បាដល ីពដមីលចពនៀង    ក្ទល ីពដមីពចក្  
ឃដ ី ប្ ាំងទឹក្ នារ ីមនុសសលសី(ស្តសថី) កុ្មារ ីពក្យងលស ី   តរុណី្ លសីលក្មុាំ    វ្ហរុណី្ លសីពមមត់      

រោហមណី្  ងលោ យណី   សខ ីលសីជាសាំឡាញ់          គនធពវ ី ងគននពឝ 
កិ្ន នរ ី ងក្ិនបរ, នាគ ី ង គ  វ្ហនរ ី ពមសាឝ      គទវ ីលពោះពទវ ី     យក្ខី   ងយក្ស 
អជ ីពមពដព មគិ ីពមលមឹគ  សកូ្រ ីពមលជកូ្     សហីី ពមសី ៈ,     ហំស ីពម ងស 

កាកី្ ពមដក្ែក្  កុ្ក្កុដ ីពមមាន់ ។ 
 

 ឦការនតឥតថីលិងគ 

    នទី (ស្ទឹង) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប. នទី     នទិហយា, នទី,នហជាជ  

 ទុ. នទិយ  នទឹ,     នទិហយា, នទី, នហជាជ  

 ត. នទិយា, នជាជ ,    នទីហិ, នទីភិ,  
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 ច. នទិយា, នជាជ ,    នទីន ,  

 បញ្ច . នទិយា, នជាជ ,    នទីហិ នទីភិ,  

 ឆ. នទិយា, នជាជ ,    នទីន ,  

 ស្តត. នទិយា,នទិយ ,នជជ ,    នទីសុ្  

 អា. នទិ,      នទិហយា, នទី, នហជាជ  

គ្នវ ី(ហគ្នញី) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ      ពហុវចនៈ 

ប.  គ្នវ,ី       គ្នវហិយា, គ្នវ ី

ទុ.  គ្នវយិ , គ្នវ ឹ     គ្នវហិយា, គ្នវ ី

ត.  គ្នវយិា      គ្នវហិី, គ្នវភិី 

ច.  គ្នវយិា      គ្នវនី  

បញ្ច . គ្នវយិា      គ្នវហិី, គ្នវភិី 

ឆ.  គ្នវយិា      គ្នវនី  

ស្តត.  គ្នវយិា, គ្នវយិ      គ្នវសុី្ 

អា.  គ្នវ ិ      គ្នវហិយា, គ្នវ ី

ស័ពទចុេះឦបចចយ័មាន 

នាវកីិ្  លសអុីាំទូក្ ( ោ+ ណិក្+ ឦ)  គវនគតយយ ី ងលគសឌ (វនិត+ ពណយរ+ ឦ)  

គោតម ី កូ្នលសីរបស់ពគ្នតម (ពគ្នតម+ ណ+ ឦ) គុណ្វត ីលសមីានគុណ(គុណ+ វនថុ+ ឦ)(ផ្ទវ ស់នថុជាត) 

កុ្លវត ី លសីមានលតកូ្ល(កុ្ល+ វនថុ+ ឦ)  សលីវត ីលសមីានសលី(សលី+ វនថុ+ ឦ)   

យសវត ី លសមីានយស (យស+ វនថុ+ ឦ)  របូវត ី លសីមានរបូសាែ ត (រូប+ វនថុ+ ឦ) 

សតមិត ី លសីមានសតិ(សតិ+ មនថុ+ ឦ)  គោតតមត ីលសមីានពគ្នតថ(ពគ្នតថ+ មនថុ+ ឦ) 

គុណវតី (លសីមានគុណ) ឥតថីលិងគប ញបកដូចហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  គុណវតី    គុណវតិហយា, គុណវតី  
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ទុ.  គុណវតិយ , គុណវតឹ    គុណវតិហយា, គុណវតី 

ត.  គុណវតិយា    គុណវតីហិ, គុណវតីភិ,  

ច.  គុណវតិយា    គុណវតីន ,  

បញ្ច .  គុណវតិយា    គុណវតីហិ, គុណវតីភិ,  

ឆ.  គុណវតិយា    គុណវតីន ,  

ស្តត.  គុណវតិយា,គុណវតិយ    គុណវតីសុ្ 

 អា.  គុណវតិ    គុណវតិហយា, គុណវតី 

គុណវនតី(លសីមានគុណ) ឥតថីលិងគប ញបកដូចហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប.  គុណវនតី,    គុណវនតិហយា, គុណវនតី  

 ទុ.  គុណវនតិយ , គុណវនតឹ,    គុណវនតិហយា, គុណវនតី 

 ត.  គុណវនតិយា    គុណវនតីហិ, គុណវនតីភិ,  

 ច.  គុណវនតិយា    គុណវនតីន ,  

 បញ្ច .  គុណវនតិយា    គុណវនតីហិ, គុណវនតីភិ,  

 ឆ.  គុណវនតិយា    គុណវនតីន ,  

 ស្តត.  គុណវនតិយា,គុណវនតិយ    គុណវនតីសុ្ 

 អា.  គុណវនតិ    គុណវនតិហយា, គុណវនតី 

 ភកិ្ខុន ី(ភិក្ខុ + ឥនី) ដូចឥតទ ី    គចឆនថ ី ស្រស្តីក ពុងហៅ  (គមុ. + អនថ+ឦ), 

គចឆនតី(លសីអបក្ពៅ) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប.  គចឆនតី     គចឆនតិហយា, គចឆនតី  

 ទុ.  គចឆនតឹ,      គចឆនតិហយា, គចឆនតី 

 ត.  គចឆនតិយា    គចឆនតីហិ, គចឆនតីភិ,  

 ច.  គចឆនតិយា    គចឆនតីន ,  
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 បញ្ច .  គចឆនតិយា    គចឆនតីហិ, គចឆនតីភិ,  

 ឆ.  គចឆនតិយា    គចឆនតីន ,  

 ស្តត.  គចឆនតិយា, គចឆនតិយ    គចឆនតីសុ្ 

 អា.  គចឆនតិ     គចឆនតិហយា, គចឆនតី 

        ឧការនតឥត្ថីលិងគ 
 យាគុ (បបរ)  ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប. យាគុ      យាគុហយា, យាគូ 

 ទុ. យាគុ ,      យាគុហយា, យាគូ 

 ត. យាគុយា,     យាគូហិ, យាគូភិ, យាគុហិ, យាគុភិ,  

 ច. យាគុយា,     យាគូន , យាគុន ,  

 បញ្ច . យាគុយា,     យាគូហិ, យាគូភិ, យាគុហិ, យាគុភិ,  

 ឆ. យាគុយា,     យាគូន , យាគុន ,  

 ស្តត. យាគុយា, យាគុយ ,    យាគូសុ្, យាគុសុ្ 

 អា. យាគុ,      យាគុហយា, យាគូ 

ស័ពទបំចបកដូចយគុ មានដូដចនេះ 
ធាតុ  ធាតុ    គធន ុពមពគ្នរតឹទឹក្ពោោះ កាស ុ រពតថ . ឝូង.លបជុាំ.ពកួ្.គាំនរ      ទទទុ  ពរាគដាំណួចពិស 

ក្ចឆុ  ពរាគក្ម  ក្ណ្ឌុ  ពរាគរមាស់  រជ ជុ ដខស           ក្គរណុ្ ដាំរញីី 
បយិងគុ  ពដីមលបយងគុ, ពពភ     សសសុ ញម៉ែហកមក ។ 

មាតុ (មាតា) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប. មាតា,     មាតហរា, 

ទុ. មាតរ  ,     មាតហរ, មាតហរា 

ត. មាតរា, មាតុយា, មតា   មាតហរហិ, មាតហរភិ, មាតូហិ, មាតូភិ, មាតុហិ, មាតុភិ,  
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ច. មាតុ, មាតុស្ស, មាតុយា,  មាតរាន , មាតាន , មាតូន , មាតុន  

បញ្ច . មាតរា, មាតុយា,   មាតហរហិ, មាតហរភិ, មាតូហិ, មាតូភិ, មាតុហិ, មាតុភិ,  

ឆ. មាតុ, មាតុស្ស, មាតុយា,  មាតរាន , មាតាន ,  មាតូន , មាតុន ,  

ស្តត. មាតរ,ិ     មាតហរសុ្, មាតូសុ្, មាតុសុ្  

អា.  មាត,មាតា,    មាតហរា, 

ស័ពទចចកតាមមាត្ុមាន 
ធតុី កូនស្សី្  ទុ តុិ កូនស្សី្ 

      ឩការនត 

ជមពូ (រពីង) ប ញបកដូហចនុះ 

  ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប.  ជមពូ,      ជមពុហយា, ជមពូ,  

 ទុ.  ជមពុ ,      ជមពុហយា, ជមពូ          

 ត.  ជមពុយា     ជមពូហិ, ជមពូភិ  

 ច. ជមពុយា     ជមពូន  

 បញ្ច .  ជមពុយា     ជមពូហិ, ជមពូភិ 

 ឆ.  ជមពុយា     ជមពូន  

 ស្តត.  ជមពុយា, ជមពុយ     ជមពូសុ្ 

 អា.  ជមពុ,     ជមពុហយា, ជមពូ   

ស័ពទចចកតាមជមពូមានដូដចនេះ 
វធ ូលសីមានគូលសក្រ  សរភ ូសធងឹសរភូ,  សរព ូតុក្ដក្     សតុន ូលសីមានកាយសាែ ត  
ចម ូក្ងទ័ព;  វ្ហមរូ ូលសីមានពលវ សាែ ត  នាគនាសរូ ូលសីមានពលវ ដូចលបពមាយដាំរ ី។ 

 

ឥតថីលិងគចប់ 
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អការនតនបំុសកលិងគ 
 ចិតត (ចិតត) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប. ចិតត       ចិតាត និ, ចិតាត  

 ទុ. ចិតត       ចិតាត និ, ចិហតត 

 ត. ចិហតតន      ចិហតតហិ, ចិហតតភិ 

 ច. ចិតតស្ស,ចិតាត យ,ចិតតតថ    ចិតាត ន  

 បញ្ច . ចិតតសាម , ចិតតមាា , ចិតាត    ចិហតតហិ, ចិហតតភិ 

 ឆ. ចិតតស្ស     ចិតាត ន  

 ស្.  ចិតតស្មឹ ចិតតមាិ, ចិហតត   ចិហតតសុ្ 

 អា. ចិតត,      ចិតាត និ, ចិតាត  

ស័ពទចចកតាមចិត្តមានដូដចនេះ 

បញុ្ា បុណរ,   បាប បាប, អាលក្ក់្   ផល ផល,     របូ របូ,         
សាធន ពលគឿងសពលមច, គសាត លតពចៀក្,    ោន រចមុុះ   សខុ ហស្ចកតីសុ្ខ, 

ទុក្ខ  ហស្ចកតីទុកា     ការណ្ ព តុ;   ក្រណ្ ការពធឝ ី   ទាន ទន,   

សលី សីល  ធន លទពរ       មរណ្  ពសចក្ថីសាវ ប់, ញាណ្ ញណ, 

ឈាន ្ន  គលាចន  ដក្វដភបក្,     មលូ ពមីម, គល់,     អារមមណ្ អារមយណ៍, 
ក្លូ រច្ឆ ង  ពល ក ោ ង   ជាល ស្ ណាញ់    មងគល មងគល       

នឡនិ ផ្ទក ឈូក្  លងិគ ពភទ,លិងគ   មុខ មាត់ មុខ  អងគ ចាំដណក្,អវយវៈ   
ជល ទឹក          អមពុជ ផ្ទក ឈូក្   បលុនិ ខាច់  ធញ្ា ស្ស្ូវ 

ហិរញ្ា  លបាក់្  បទ បទ, នោិឝ ន,        អមត លពោះនិោឝ ន  បទុម ផ្ទក ឈូក្លក្ ម
វណ្ណ ពណ៌   សសុាន ថ្រពស្មសាន   វន ថ្រព     អាយុធ អាវធុ

ហទយ ហបុះដូង ចវីរ ស្ ពត់ចីវរ    វតថ ស្ ពត់   កុ្ល រតកូល  

ឥន្ទន ទយិ ឥន្ទនទិយ នយន ញភនក   វទន មាត់  យាន យាន    
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ឧទាន ការឧទាន,    គសាបាន ជហណតើ រ   បាន ទឹក្  ភវន ផធោះ,ទីពៅ   
ភុវន ពោក្    គលាហ ពដីមលក្សាប    អលាត គប់ពភវីង  តុណ្ឌ  ចាំពុោះ  

អណ្ឌ  ស ុត   បឋី តាំង     អរញ្ា ដលព    ថណ្ លពោះនិោឝ ន 

ចរណ្ ការលបលពឹតថ       នគរ លក្សង      តរី ពលតីយ  ឆតត ឆលត          
ឆទិទ រនន, លបពហាង  ឧទក្ ទឹក្ ។ 

កមម (ក្មយ,អាំពពី)ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

បឋមា.  កមម ,      កមាម និ, កមាម  

ទុតិយា. កមម ,      កមាម និ, កហមម 

តតិយា. កមមុនា, កមមនា, កហមមន   កហមមហិ, កហមមភិ  

ចតុតថី.  កមមុហនា, កមមស្ស   កមាម ន  

បញ្ច មី.  កមមុនា, កមមសាម , កមមមាា , កមាម ,   កហមមហិ, កហមមភិ,  

ឆដឌី.  កមមុហនា, កមមស្ស   កមាម ន   

ស្តតមី.  កមមនិ, កមមស្មឹ, កមមមាិ, កហមម  កហមមសុ្ 

អាលបន. កមម,      កមាម និ, កមាម  

ថាម (ក ោ ង) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប.  ថាម       ថាមានិ, ថាមា 

 ទុ.  ថាម      ថាមានិ, ថាហម  

 ត.  ថាមសា, ថាមុនា, ថាហមន    ថាហមហិ,ថាហមភិ 

 ច.  ថាមុហនា, ថាមស្ស   ថាមាន  

 បញ្ច . ថាមុនា,ថាមសាម ,ថាមមាា ,ថាមា  ថាហមហិ,ថាហមភិ 

 ឆ.  ថាមុហនា, ថាមស្ស,    ថាមាន  

 ស្តត.  ថាមសិ្, ថាមស្មឹ,ថាមមាិ,ថាហម,  ថាហមសុ្ 
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 អា. ថាម     ថាមានិ,ថាមា 

មន (ចិតត) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

បឋមា.   មន ,      មនានិ, មនា  

ទុតិយា. មន ,      មនានិ, មហន 

តតិយា. មហនន     មហនហិ, មហនភិ 

ចតុតថី.  មនស្ស     មនាន  

បញ្ច មី.  មនសាម , មនមាា , មនា   មហនហិ, មហនភិ 

ឆដឌី.  មនស្ស     មនាន  

ស្តតមី.  មនសិ្, មនស្មឹ, មនមាិ, មហន  មហនសុ្ 

អាលបន. មន, មនា,     មនា 

គុណវនតុ(អនកមានគុណ)នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ      ពហុវចនៈ 

ប.  គុណវ        គុណវនាត និ, គុណវនតិ  

ទុ.  គុណវនត ,      គុណវនាត និ, គុណវហនត 

ត.  គុណវតា, គុណវហនតន    គុណវហនតហិ, គុណវហនតភិ 

ច.  គុណវហតា, គុណវនតស្ស    គុណវត , គុណវនាត ន  

បញ្ច .  គុណវតា, គុណវនតសាម , គុណវនតមាា , គុណវនាត  គុណវហនតហិ, គុណវហនតភិ 

ឆ.  គុណវហតា, គុណវនតស្ស    គុណវត , គុណវនាត ន  

ស្តត.  គុណវតិ, គុណវនតស្មឹ, គុណវនតមាិ, គុណវហនត គុណវហនតសុ្ 

អា. គុណវ  , គុណវ,គុណវ្ហ,     គុណវនាត និ, គុណវនតិ  

គចឆនត (អនកហៅ) នបុ ស្កលិងគ 

ឯកវចនៈ      ពហុវចនៈ 

ប.  គចឆ , គចឆនត      គចឆនាត និ, គចឆនាត , 
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ទុ.   គចឆនត ,       គចឆនាត និ, គចឆហនត 

ត.  គចឆតា, គចឆហនតន,     គចឆហនតហិ, គចឆហនតភិ,  

ច.  គចឆហតា, គចឆនតស្ស,     គចឆត , គចឆនាត ន ,  

បញ្ច .  គចឆតា, គចឆនតសាម , គចឆនតមាា ,គចឆនាត    គចឆហនតហិ, គចឆហនតភិ,  

ឆ.  គចឆហតា, គចឆនតស្ស,     គចឆត , គចឆនាត ន ,  

ស្តត.  គចឆតិ, គចឆនតស្មឹ, គចឆនតមាិ, គចឆហនត   គចឆហនតសុ្ 

  អា. គចឆនត      គចឆនាត និ, គចឆនាត   

   អទធ (ផលូវឆ្លង យ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.   អទាធ      អទាធ ហនា, អទាធ     

ទុ. អទាធ ន      អទាធ ហនា, អទាធ ហន   

ត. អទធុនា     អទាធ ហនហិ,  អទាធ ហនភិ 

ច. អទធុហនា     អទាធ ន  

បញ្ច . អទធុនា     អទាធ ហនហិ, អទាធ ហនភិ 

ឆ. អទធុហនា     អទាធ ន  

ស្. អទធនិ  អទាធ ហន    អទាធ ហនសុ្ 

អា. អទធ     អទាធ ហនា, អទាធ   

   អាការនតនបំុសកលិងគ    

  អស្សទាធ  (អនកមិនមានស្ទាធ ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប. អស្សទធ      អស្សទាធ និ, អស្សទាធ    

ទុ. អស្សទធ      អស្សទាធ និ, អស្សទាធ  

ត. អស្សហទធន    អស្សហទធហិ,  អស្សហទធភិ 

ច. អស្សទធស្ស    អស្សទាធ ន  
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បញ្ច . អស្សទធសាម , អស្សទធមាា , អស្សទាធ  អស្សហទធហិ,  អស្សហទធភិ 

ឆ. អស្សទធស្ស    អស្សទាធ ន  

ស្. អស្សទធស្មឹ, អស្សទធមាិ, អស្សហទធ     អស្សហទធសុ្ 

អា. អស្សទធ,អស្សទាធ    អស្សទាធ និ, អស្សទាធ   

   ឥការនតនបំុសកលិងគ 
អដឌិ (ឆអឹង) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

 ប.  អដឌិ     អដឌីនិ, អដឌី 

 ទុ.  អដឌឹ    អដឌីនិ, អដឌី  (ដ៏ហស្ស្ដូចអគគិ) 

 ត. អដឌិនា    អដឌីហិ, អដឌីភិ, អដឌិហិ, អដឌិភិ 

 ច.  អដឌិស្ស, អដឌិហនា  អដឌីន , អដឌិន  

 បញ្ច .  អដឌិសាម , អដឌិមាា , អដឌិនា  អដឌីហិ, អដឌីភិ, អដឌិហិ, អដឌិភិ 

 ឆ.  អដឌិស្ស, អដឌិហនា  អដឌីន , អដឌិន  

 ស្តត.  អដឌិស្មឹ, អដឌិមាិ   អដឌីសុ្, អដឌិសុ្ 

 អា.  អដឌិ,    អដឌីនិ, អដឌី 

 ស័្ពទញចកតាមអដឌិមានដូហចនុះ 

សតថ(ិឩរ)ុ ពលវ   ទធ ិទឹក្ពោោះជូរ   វ្ហរ(ិជល) ទឹក្   អក្ខិ (នយន) ដភបក្  

អចឆ(ិនយន) ដភបក្  អចា ិអណាថ តពភវីង ។ 

ឦការនតនបុសំកលងិគ 
សុ្ខការ ី(អនកមានរបរកតីហធវើនូវហស្ចកតីសុ្ខ)ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ      ពហុវចនៈ 

ប.  សុ្ខការ ិ     សុ្ខការនិី, សុ្ខការ,ី  

ទុ.  សុ្ខការ,ឹ សុ្ខការនិ ,     សុ្ខការនិី,សុ្ខការ ី(ដ៏ហស្ស្ដូចទណឍី )  
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ត.  សុ្ខការនិា     សុ្ខការហិី, សុ្ខការភិី 

ច.  សុ្ខការសិ្ស, សុ្ខការហិនា   សុ្ខការនី  

បញ្ច .  សុ្ខការសិាម , សុ្ខការមិាា , សុ្ខការនិា  សុ្ខការហិី,សុ្ខការភិី 

ឆ.  សុ្ខការសិ្ស,សុ្ខការហិនា   សុ្ខការនី  

ស្តត.  សុ្ខការនិិ, សុ្ខការសិ្មឹ, សុ្ខការមិាិ  សុ្ខការសុី្ 

អា.  សុ្ខការ,ិ       សុ្ខការនិី, សុ្ខការ ី

ឧការនត នបុំសកលិងគ 
      អាយុ (អាយុ) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  អាយុ,      អាយូនិ, អាយូ,  

ទុ.  អាយុ ,      អាយូនិ, អាយូ, 

ត.   អាយុសា, អាយុនា    អាយូហិ, អាយូភិ, អាយុហិ, អាយុភិ 

ច.   អាយុស្ស, អាយុហនា    អាយូន , អាយុន   

បញ្ច .  អាយុសាម , អាយុមាា , អាយុនា  អាយូហិ, អាយូភិ, អាយុហិ, អាយុភិ 

ឆ.  អាយុស្ស, អាយុហនា    អាយូន , អាយុន  

ស្តត.  អាយុស្មឹ, អាយុមាិ   អាយូសុ្, អាយុសុ្ 

អា.  អាយុ,      អាយូនិ,  អាយូ 

 

ស័ពទចចកតាមអាយុមានដូដចនេះ 
ចក្ខុ (ពនតថ) ដភបក្  វស(ុធន) លទពរ    ធន(ុចាប) ធបូ  ទារុ(ក្ដឌ) ពឈ ី    តបិ(ុសីស) សាំណ  

មធុ  ទឹក្ឃយុ ាំ   ហិងគុ  ពដីម ងិគុ     សគិគុ(សិងគិពវរ ាំ) ពដីមលបស់        វតថុ  ពរឿង,វតទុ  មតថុ  
ទឹក្ពោោះថាវ   ជតុ(ោខា) ល័ខ,  អមពុ  ទកឹ្   អសសុ ទឹក្ដភបក្  ។ 
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   ឩការនតនបុំសកលិងគ 
  ហគ្នរតភូ (ហគ្នរតភូចិតត) ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  ហគ្នរតភុ     ហគ្នរតភូនិ, ហគ្នរតភូ   

ទុ.  ហគ្នរតភុ ,     ហគ្នរតភូនិ, ហគ្នរតភូ, (ដ៏ពសសដូច អភភូិបុាំលិងគ) 

ត.  ហគ្នរតភុនា     ហគ្នរតភូហិ, ហគ្នរតភូភិ 

ច.  ហគ្នរតភុស្ស, ហគ្នរតភុហនា  ហគ្នរតភូន  

បញ្ច . ហគ្នរតភុសាម , ហគ្នរតភុមាា , ហគ្នរតភុនា ហគ្នរតភូហិ, ហគ្នរតភូភិ 

ឆ.  ហគ្នរតភុស្ស, ហគ្នរតភុហនា  ហគ្នរតភូន  

ស្តត. ហគ្នរតភុស្មឹ, ហគ្នរតភុមាិ,   ហគ្នរតភូសុ្ 

អា. ហគ្នរតភុ      ហគ្នរតភូនិ, ហគ្នរតភូ 

    ស័ពធដចក្តមពគ្នលតភូមានដូពចបោះ 

អភភិ ូ (ចិតថ) ជាធាំ   សយមភូ  (ចិតត) ដងឹឯង  ធមមញ្ាូ  (ចិតត) ដឹងធម៌ 

 

នបុ ស្កលិងគចប់ 
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វិធីស្ហរមចរបូរបស្ប់រុសិ្ស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

បុរហិសា មកពី បុរសិ្+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាឱ    បុរសិ្+សិ្ > ឱ  

ញញកស្ហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ឱ  

លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឱ ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + ឱ = បុរហិសា 

បុរសិា មកពី បុរសិ្+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា   បុរសិ្+ហយា > អា 

ញញកស្ហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ អា  

លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + អា = បុរសិា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

បុរសិ្   មកពី បុរសិ្+អ  

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ អ   

លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + អ = បុរសិ្  

បុរហិស្  មកពី បុរសិ្+ហយា ផ្លល ស់្ពយ ជា ឯ   បុរសិ្+ហយា > ឯ 

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ឯ  

លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + ឯ = បុរហិស្ 

្្ិយាិភត្ត ិ

បុរហិស្ន មកពី បុរសិ្+នា ផ្លល ស់្  ជា ឯន   បុរសិ្+នា > ឯន 

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ឯន  

លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + ឯន = បុរហិស្ន 

បុរហិស្ហិ មកពី បុរសិ្+ហិ     

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ ស្ហរមចរបូ  បុរស៑ិ្ អ >ឯ + ហិ = បុរហិស្ហិ 

បុរហិស្ភិ មកពី បុរសិ្+ហិ  

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ហិ  
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ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ    បុរស៑ិ្ អ > ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   បុរស៑ិ្ ឯ + ហិ > ភិ = បុរហិស្ភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

បុរសិ្ស្ស មកពី បុរសិ្+ស្ 

ចុុះស៑្អាគមស្ហរមចរបូ    បុរសិ្+ស្ + ស្= បុរសិ្ស្ស 

បុរសិាយ មកពី បុរសិ្+ស្ ផ្លល ស់្ស ជា អាយ   បុរសិ្+ស្ > អាយ 

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ អាយ  

លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + អាយ = បុរសិាយ 

បុរសិ្តថ   មកពី បុរសិ្+ស្ ផ្លល ស់្ស ជា តទាំ, ស្ហរមចរបូ  បុរសិ្+ស្ > តថ  = បុរសិ្តថ  

បុរសិាន  មកពី បុរសិ្+ន      

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា ស្ហរមចរបូ  បុរស៑ិ្ អ >អា + ន  = បុរសិាន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

បុរសិ្សាម   មកពី បុរសិ្+សាម  ស្ហរមចរបូ   បុរសិ្+សាម  = បុរសិ្សាម  

បុរសិ្មាា   មកពី បុរសិ្+សាម  ផ្លល ស់្សាយ  ជា មាហ , ស្ហរមចរបូ  បុរសិ្+សាម  > មាា  = បុរសិ្មាា  

បុរសិា  មកពី បុរសិ្+សាម  ផ្លល ស់្សាយ  ជា អា   បុរសិ្+សាម  > អា 

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ អា  

លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + អា = បុរសិា 

បុរហិស្ហិ មកពី បុរសិ្+ហិ     

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ ស្ហរមចរបូ  បុរស៑ិ្ អ > ឯ + ហិ = បុរហិស្ហិ 

បុរហិស្ភិ មកពី បុរសិ្+ហិ  

ញញកសហចញពីអ , ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ បុរស៑ិ្ អ> ឯ+ ហិ  

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ   បុរស៑ិ្ ឯ + ហិ > ភិ = បុរហិស្ភិ 
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ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

បុរសិ្ស្ស មកពី បុរសិ្+ស្ 

ចុុះស៑្អាគមស្ហរមចរបូ    បុរសិ្+ស្ + ស្ = បុរសិ្ស្ស 

បុរសិាន  មកពី បុរសិ្+ន      

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា ស្ហរមចរបូ  បុរស៑ិ្ អ > អា + ន  = បុរសិាន  

ស្តមីិភត្ត ិ

បុរសិ្ស្មឹ  មកពី បុរសិ្+ស្មឹ ស្ហរមចរបូ    បុរសិ្+ស្មឹ = បុរសិ្ស្ម ឹ

បុរសិ្មាិ  មកពី បុរសិ្+ស្មឹ ផ្លល ស់្សយ ឹជា មហ,ិ ស្ហរមចរបូ  បុរសិ្+ស្មឹ > មាិ = បុរសិ្មាិ 

បុរហិស្  មកពី បុរសិ្+ស្មឹ ផ្លល ស់្សយ ឹជា ឯ   បុរសិ្+ស្មឹ > ឯ 

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ ឯ  

លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + ឯ = បុរហិស្ 

បុរហិស្សុ្ មកពី បុរសិ្+សុ្     

ញញកសហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ សុ្  

ហរព្វុះ សុ,ផ្លល ស់្អជាឯ ស្ហរមចរបូ  បុរស៑ិ្ អ >ឯ + សុ្ = បុរហិស្សុ្ 

អាលបន 

បុរសិ្ មកពី បុរសិ្+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    បុរសិ្+សិ្ > គ  

ញញកស្ហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ គ  

ហរព្វុះគ ផ្លល ស់្ អ ជាអា    បុរស៑ិ្ អា+ គ១ 

ហរព្វុះគ រស្សៈអា ជា អ    បុរស៑ិ្ អ+ គ 

លុប គ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ អ = បុរសិ្ 

បុរសិា មកពី បុរសិ្+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា   បុរសិ្+ហយា > អា 

ញញកស្ហចញពីអ     បុរស៑ិ្ អ+ អា  
                                                           ១
 ពបីមិនរសស ព យីលុប គ លតឹមប៉ាុពណតោះ ក្ស៏ពលមចរូបជា បុរសិា (អាលបនឯក្វចនៈ) ។ 
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លុប អ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ បុរស៑ិ្ + អា = បុរសិា 

វិធីហធវើតួរបូមនស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

មហនា  មកពី មន+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាឱ   មន+សិ្ > ឱ 

ញញក នហចញពី អ     មន៑ អ + ឱ 

លុបអ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងឱ,ស្ហរមចរបូ  មន៑ + ឱ = មហនា 

មនា  មកពី  មន + ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា  មន + ហយា> អា 

  ញញក នហចញពីអ     មន៑ អ > អា 

លុបអ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងអា,ស្ហរមចរបូ  មន៑ + អា = មនា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

មន   មកពី មន + អ (ទុតិយា)  

ញញក ន ហចញពីអ      មន៑ អ + អ  

លុបអ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងអ,ស្ហរមចរបូ   មន៑ + អ  = មន  
មហន  មកពី  មន + ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាឯ   មន+ហយា(ទុតិយា) >ឯ 

ញញក នហចញពី អ      មន៑ អ + ឯ 

លុបអ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងឯ,ស្ហរមចរបូ   មន៑ + ឯ = មហន 

្្ិយាិភត្ត ិ

មនសា មកពី  មន+នា  ផ្លល ស់្នាជាអា  មន+នា >អា 

ចុុះស៑្អាគម,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា,ស្ហរមចរបូ  មន + សា = មនសា 

មហនន មកពី មន+នា(តតិយា)  ផ្លល ស់្នាជាឯន  មន+នា >ឯន 

ញញក នហចញពី អ     មន៑ អ + ឯន 

លុបអ, នា ន៑ហៅរបកបនឹងឯ,ស្ហរមចរបូ  មន៑ + ឯន = មហនន 

មហនហិ  មកពី មន+ហិ(តតិយា) 

ញញក នហចញពី អ      មន៑ អ + ហិ 
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ហរព្វុះហិ,ផ្លល ស់្អជា ឯ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងឯ,ស្ហរមចរបូ មន៑ ឯ+ហិ = មហនហិ 

មហនភិ  មកពី មន+ហិ(តតិយា) 

ញញក នហចញពី អ      មន៑ អ + ហិ 

ហរព្វុះហិ,ផ្លល ស់្អជា ឯ, ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ   មន៑ អ >ឯ+ហិ > ភិ 

នា ន៑ហៅរបកបនឹងឯ, ស្ហរមចរបូ    មន៑ ឯ+ភិ= មហនភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

មនហសា  មកពី មន+ស្(ចតុតថី) ផ្លល ស់្ស្ជាឱ   មន+ស្ >ឱ 

ចុុះស៑្អាគម       មន + ស៑្ + ឱ 

នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឱ, ស្ហរមចរបូ   មន + ហសា = មនហសា 

មនស្ស មកពី មន+ស្(ចតុតថី)  

ចុុះស៑្អាគម, ស្ហរមចរបូ    មន+ស្+ស្ = មនស្ស 

មនាន   មកពី មន+ន (ចតុតថី) 

ញញក នហចញពី អ       មន៑ អ + ន  

ហរព្វុះន ,ទីឃៈអជា អា,នា  ន៑ហៅរបកបនឹងអា,ស្ហរមចរបូ មន៑ អា+ន  = មនាន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

មនសាម  មកពី មន+សាម (បញ្ច មី)   ស្ហរមចរបូ   មនសាម  

មនមាា  មកពី មន+សាម (បញ្ច មី) 

ផ្លល ស់្សាម ជាមាា ,ស្ហរមចរបូ    មន+មាា   = មនមាា    

 

មនា មកពី មន+សាម (បញ្ច មី)   ផ្លល ស់្សាម ជាអា  មន+សាម >អា 

ញញក នហចញពី អ      មន៑ អ + អា 

លុបអ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងអា,ស្ហរមចរបូ   មន៑ + អា = មនា 

មហនហិ  មកពី មន+ហិ(បញ្ច មី) 

ញញក នហចញពី អ      មន៑ អ + ហិ 

ហរព្វុះហិ,ផ្លល ស់្អជា ឯ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងឯ,ស្ហរមចរបូ មន៑ ឯ+ហិ = មហនហិ 
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មហនភិ  មកពី មន+ហិ(បញ្ច មី) 

ញញក នហចញពី អ ហរព្វុះហិ,ផ្លល ស់្អជា ឯ,  មន៑ អ>ឯ + ហិ 

នា ន៑ហៅរបកបនឹងឯ      មហន+ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ    មហន+ហិ>ភិ = មហនភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

មនហសា  មកពី មន+ស្(ឆដឌី) ផ្លល ស់្ស្ជាឱ   មន+ស្ >ឱ 

ចុុះស៑្អាគម       មន + ស៑្ + ឱ 

នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឱ, ស្ហរមចរបូ    មន + ហសា = មនហសា 

មនស្ស មកពី មន+ស្(ឆដឌី)  

ចុុះស៑្អាគម, ស្ហរមចរបូ    មន+ស៑្+ស្ = មនស្ស 

មនាន   មកពី មន+ន (ឆដឌី) 

ញញក នហចញពី អ      មន៑ អ + ន  

ហរព្វុះន ,ទីឃៈអជា អា,នា ន៑ហៅរបកបនឹងអា,ស្ហរមចរបូ មន៑ អា+ន  = មនាន  

ស្តមីិភត្ត ិ

មនសិ្ មកពី មន+ស្មឹ(ស្តតមី) ផ្លល ស់្ស្មឹ ជាឥ   មន ស្មឹ>ឥ 

ចុុះស៑្អាគម       មន + ស៑្ + ឥ 

នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ   មន + ហសា = មនសិ្ 

មនស្ម ឹ មកពី មន+ស្មឹ(ស្តតមី)  ស្ហរមចរបូ    មនស្ម ឹ

មនមាិ មកពី មន+ស្មឹ(ស្តតមី) 

ផ្លល ស់្ស្មឹជាមាិ,ស្ហរមចរបូ    មន+មាិ  = មនមាិ   

មហន មកពី មន+ស្មឹ(ស្តតមី) ផ្លល ស់្ស្មឹជាឯ   មន+ស្មឹ>ឯ 

ញញក នហចញពី អ      មន៑ អ + ឯ 

លុបអ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងឯ,ស្ហរមចរបូ   មន៑ + ឯ = មហន 

មហនសុ្  មកពី មន+សុ្(ស្តតមី) 
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ញញក នហចញពី អ      មន៑ អ + សុ្ 

ហរព្វុះសុ្,ផ្លល ស់្អជា ឯ     មន៑ អ>ឯ+សុ្ 

នា ន៑ហៅរបកបនឹងឯ, ស្ហរមចរបូ   = មហនសុ្ 

 

 អាលបន 

មន មកពី មន+សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ   មន+សិ្ > គ  

ញញកនហចញពីអ     មន៑ អ+ គ  

ហរព្វុះគ ទីឃៈ អ ជាអា    មន៑ អ>អា+ គ 

ហរព្វុះគ រស្សៈអា ជា អ    មន៑ អ+ គ 

លុប គ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  មន៑ អ = មន 

មនា មកពី មន+សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ   មន+សិ្ > គ  

ញញកនហចញពីអ     មន៑ អ+ គ  

ហរព្វុះគ ទីឃៈ អ ជាអា    មន៑ អ>អា+ គ 

លុប គ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ មន៑ អា = មនា 

មនា មកពី មន+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា   មន+ហយា > អា 

ញញកនហចញពីអ     មន៑ អ+ អា  

លុប អ,នា ន៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ មន៑ + អា = មនា 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្គ់ណុវនតុស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

គុណវ្ហ មកពី គុណវនតុ+សិ្     គុណវនតុ+សិ្  

  ហរព្វុះសិ្ផ្លល ស់្សិ្និងនតុជាអា   គុណវ (នតុ+សិ្) >អា 

ញញកវហចញពីអ     គុណវ ៑អ + អា  

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  គុណវ ៑+ អា = គុណវ្ហ 
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គុណវហនាត  មកពី គុណវនតុ+ហយា    គុណវនតុ+ហយា  

  ហរព្វុះហយាផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   គុណវ (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     គុណវ + ហនាត  = គុណវហនាត  

គុណវនាត  មកពី គុណវនតុ+ហយា     គុណវនតុ+ហយា  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + ហយា 

  ហរព្វុះហយាផ្លល ស់្ឧជាអ, ផ្លល ស់្ហយាជាអា  គុណវនត៑ អ + អា 

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  គុណវនត៑ + អា = គុណវនាត  

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

គុណវនត  មកពី គុណវនតុ+អ      គុណវនតុ+អ   

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + អ  

  ហរព្វុះអ  ផ្លល ស់្ឧជាអ,    គុណវនត៑ អ + អ  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  គុណវនត៑ + អ  = គុណវនត  

គុណវហនត មកពី គុណវនតុ+ហយា     គុណវនតុ+ហយា  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + ហយា 

  ហរព្វុះហយាផ្លល ស់្ឧជាអ, ផ្លល ស់្ហយាជាឯ  គុណវនត៑ អ + ឯ 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  គុណវនត៑ + ឯ = គុណវហនត 

    ្្ិយាិភត្ត ិ

គុណវតា មកពី គុណវនតុ+នា     គុណវនតុ+នា  

  ហរព្វុះនាផ្លល ស់្នតុនិងនាជាតា   គុណវ (នតុ+នា) >តា 

ស្ហរមចរបូ     គុណវ+ តា = គុណវតា 

គុណវហនតន មកពី គុណវនតុ+នា    គុណវនតុ+នា  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + នា 

  ហរព្វុះនាផ្លល ស់្ឧជាអ, ផ្លល ស់្នាជាឯន  គុណវនត៑ អ + ឯន 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  គុណវនត៑ + ឯ = គុណវហនតន 
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គុណវហនតហិ មកពី គុណវនតុ+ហិ     

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ឧជាអ, អជាឯ ស្ហរមចរបូ គុណវនត៑ អ >ឯ + ហិ = គុណវហនតហិ 

គុណវហនតភិ  មកពី គុណវនតុ+ហិ  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ឧជាអ, អជាឯ   គុណវនត៑ អ > ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   គុណវនត៑ ឯ + ភិ = គុណវហនតភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

គុណវហតា មកពី គុណវនតុ+ស្    គុណវនតុ+ស្  

  ហរព្វុះស្ផ្លល ស់្នតុនិងស្ជាហតា   គុណវ (នតុ+ស្) >ហតា 

ស្ហរមចរបូ     គុណវ+ ហតា = គុណវហតា 

គុណវនតស្ស មកពី គុណវនតុ+ស្    គុណវនតុ+ស្  

  ហរព្វុះស្ផ្លល ស់្នតុនិងស្ជានតស្ស   គុណវ (នតុ+ស្) >នតស្ស 

ស្ហរមចរបូ     គុណវ+ នតស្ស = គុណវនតស្ស 

គុណវត  មកពី គុណវនតុ+ន      គុណវនតុ+ន  

  ហរព្វុះន ផ្លល ស់្នតុនិង ន ជាត    គុណវ (នតុ+ន ) >ត  

ស្ហរមចរបូ     គុណវ+ ត  = គុណវត  

គុណវនាត ន  មកពី គុណវនតុ+ន     គុណវនតុ+ន   

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + ន  

  ហរព្វុះន ផ្លល ស់្ឧជាអ,ទីឃៈអជាអា  គុណវនត៑ អ>អា + ន  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ គុណវនត៑ អា+ ន  = គុណវនាត ន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

គុណវតា មកពី គុណវនតុ+សាម      គុណវនតុ+សាម  

  ផ្លល ស់្សាម  ជានា     គុណវនតុ+នា 
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  ហរព្វុះនាផ្លល ស់្នតុនិងនាជាតា   គុណវ (នតុ+នា) >តា 

ស្ហរមចរបូ     គុណវ+ តា = គុណវតា 

គុណវនតសាម   មកពី គុណវនតុ+សាម      គុណវនតុ+សាម  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + សាម  

ហរព្វុះសាម ផ្លល ស់្ឧជាអ, ស្ហរមចរបូ  គុណវនត៑ អ + សាម = គុណវនតសាម   

គុណវនតមាា   មកពី គុណវនតុ+សាម      គុណវនតុ+សាម  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + សាម  

ហរព្វុះសាម ផ្លល ស់្ឧជាអ,ផ្លល ស់្សាម ជាមាា ,ស្ហរមចរបូ គុណវនត៑ អ + សាម >មាា  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   គុណវនត៑ អ + មាា = គុណវនតមាា   

គុណវនាត  មកពី គុណវនតុ+សាម      គុណវនតុ+សាម   

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + សាម  

  ហរព្វុះសាម ផ្លល ស់្ឧជាអ,ផ្លល ស់្សាម ជាអា  គុណវនត៑ អ + សាម >អា 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ គុណវនត៑ + អា = គុណវនាត  

 

គុណវហនតហិ មកពី គុណវនតុ+ហិ     

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ឧជាអ, អជាឯ ស្ហរមចរបូ គុណវនត៑ អ >ឯ + ហិ = គុណវហនតហិ 

គុណវហនតភិ  មកពី គុណវនតុ+ហិ  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ឧជាអ, អជាឯ   គុណវនត៑ អ > ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   គុណវនត៑ ឯ + ហិ>ភិ = គុណវហនតភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

គុណវហតា មកពី គុណវនតុ+ស្    គុណវនតុ+ស្  

  ហរព្វុះស្ផ្លល ស់្នតុនិងស្ជាហតា   គុណវ (នតុ+ស្) >ហតា 
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ស្ហរមចរបូ     គុណវ+ ហតា = គុណវហតា 

គុណវនតស្ស មកពី គុណវនតុ+ស្    គុណវនតុ+ស្  

  ហរព្វុះស្ផ្លល ស់្នតុនិងស្ជានតស្ស   គុណវ (នតុ+ស្) >នតស្ស 

ស្ហរមចរបូ     គុណវ+ នតស្ស = គុណវនតស្ស 

គុណវត  មកពី គុណវនតុ+ន      គុណវនតុ+ន  

  ហរព្វុះន ផ្លល ស់្នតុនិង ន ជាត    គុណវ (នតុ+ន ) >ត  

ស្ហរមចរបូ     គុណវ+ ហតា = គុណវត  

គុណវនាត ន  មកពី គុណវនតុ+ន     គុណវនតុ+ន   

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + ន  

  ហរព្វុះន ផ្លល ស់្ឧជាអ,ទីឃៈអជាអា  គុណវនត៑ អ>អា + ន  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ គុណវនត៑ អា+ ន  = គុណវនាត ន  

ស្តមីិភត្ត ិ

គុណវតិ មកពី គុណវនតុ+ស្មឹ     គុណវនតុ+ស្មឹ  

  ហរព្វុះស្មឹផ្លល ស់្ស្មឹនិងនតុជាតិ   គុណវ (នតុ+ស្មឹ) >តិ 

ស្ហរមចរបូ    គុណវ+ តិ = គុណវតិ 

គុណវនតស្មឹ  មកពី គុណវនតុ+ស្មឹ     គុណវនតុ+ស្មឹ 

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + ស្មឹ 

ហរព្វុះស្មឹផ្លល ស់្ឧជាអ, ស្ហរមចរបូ  គុណវនត៑ អ + ស្មឹ= គុណវនតស្ម ឹ

គុណវនតមាិ  មកពី គុណវនតុ+ស្មឹ     គុណវនតុ+ស្មឹ 

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + ស្មឹ 

ហរព្វុះស្មឹផ្លល ស់្ឧជាអ,ផ្លល ស់្ស្មឹ ជាមាិ ស្ហរមចរបូ គុណវនត៑ អ + មាិ = គុណវនតមាិ 

គុណវហនត មកពី គុណវនតុ+ស្មឹ     គុណវនតុ+ស្មឹ  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + ស្មឹ 

  ហរព្វុះស្មឹផ្លល ស់្ឧជាអ, ផ្លល ស់្ស្មឹជាឯ  គុណវនត៑ អ + ឯ 



 54  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  គុណវនត៑ + ឯ = គុណវហនត 

គុណវហនតសុ្ មកពី គុណវនតុ+សុ្    គុណវនតុ+សុ្  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + សុ្ 

  ហរព្វុះសុ្ផ្លល ស់្ឧជាអ, ផ្លល ស់្អជាឯ  គុណវនត៑ អ>ឯ + សុ្ 

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ   គុណវនត៑ ឯ + សុ្ = គុណវហនតសុ្ 

អាលបន 

គុណវ   មកពី គុណវនតុ+សិ្     គុណវនតុ+សិ្  

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    គុណវនតុ+គ 

  ហរព្វុះគ ផ្លល ស់្ នតុនិងគជាអ    គុណវ (នតុ+គ)>អ  

ញញកវហចញពីអ     គុណវ ៑អ + អ   

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ គុណវ ៑+ អ  = គុណវ   

គុណវ មកពី គុណវនតុ+សិ្     គុណវនតុ+សិ្  

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    គុណវនតុ+គ 

  ហរព្វុះគផ្លល ស់្នតុនិងគ ជាអ   គុណវ (នតុ+គ)>អ 

ញញកវហចញពីអ     គុណវ ៑អ + អ  

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  គុណវ ៑+ អ = គុណវ 

គុណវ្ហ មកពី គុណវនតុ+សិ្     គុណវនតុ+សិ្  

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    គុណវនតុ+គ 

  ហរព្វុះគផ្លល ស់្នតុនិងគ ជាអា   គុណវ (នតុ+គ)>អា 

ញញកវហចញពីអ     គុណវ ៑អ + អា  

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  គុណវ ៑+ អា = គុណវ្ហ 

គុណវហនាត  មកពី គុណវនតុ+ហយា     

  ហរព្វុះហយាផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   គុណវ (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     គុណវ + ហនាត  = គុណវហនាត  
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គុណវនាត  មកពី គុណវនតុ+ហយា     គុណវនតុ+ហយា  

ញញកតហចញពីឧ     គុណវនត៑ ឧ + ហយា 

  ហរព្វុះហយាផ្លល ស់្ឧជាអ, ផ្លល ស់្ហយាជាអា  គុណវនត៑ អ + អា 

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  គុណវនត៑ + អា = គុណវនាត  
    

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ហ់មិវនតសុ្ព័ទ 
ហិមវហនាត  មកពី ហិមវនតុ+សិ្     ហិមវនតុ+សិ្  

ញញកតហចញពីឧ     ហិមវនត៑ ឧ + សិ្ 

  ហរព្វុះសិ្ផ្លល ស់្ឧជាអ, ផ្លល ស់្សិ្ជាឱ  ហិមវនត៑ អ + ឱ 

លុបអ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឱ ស្ហរមចរបូ  ហិមនត៑  + ឱ = ហិមវហនាត  

  ដ៏ហស្ស្ដូចគុណវនតុ ។ 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្គ់ចឆនតស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

គចឆ មកពី គចឆនត+សិ្       

  ហរព្វុះសិ្ផ្លល ស់្នតជាអ ,លុប ស ិ   គចឆ នត>អ  

ញញកឆហចញពីអ លុបអ    គចឆ៑ អ + អ   

នា ឆ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   គចឆ៑ + អ  = គចឆ  

គចឆហនាត  មកពី គចឆនត+សិ្       

  ហរកាយអការនត ផ្លល ស់្សិ្ជាឱ   គចឆនត+ ឱ 

  ញញកតហចញពីអ    គចឆនត៑ អ + ឱ 

លុបអ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឱ ស្ហរមចរបូ  គចឆនត៑ + ឱ = គចឆហនាត  

គចឆហនាត  មកពី គចឆនត+ហយា       

  តា ងនតដូចនតុ,     គចឆនតុ+ហយា 



 56  

  ហរព្វុះហយា,ផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   គចឆ (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     គចឆ + ហនាត  = គចឆហនាត  

គចឆនាត  មកពី គចឆនត+ហយា, ផ្លល ស់្ហយាជាអា   គចឆនត+ហយា>អា  

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ + អា 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ គចឆនត៑ + អា = គចឆនាត  

 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

គចឆនត  មកពី គចឆនត+អ        

  ញញកតហចញពីអ,    គចឆនត៑ អ + អ  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  គចឆនត៑ + អ  = គចឆនត  

គចឆហនត មកពី គចឆនត+ហយា     គចឆនត+ហយា  

ញញកតហចញពីអ, ផ្លល ស់្ហយាជាឯ  គចឆនត៑ អ + ឯ 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  គចឆនត៑ + ឯ = គចឆហនត 

    ្្ិយាិភត្ត ិ

គចឆតា មកពី គចឆនត+នា      

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+នា 

  ហរព្វុះនាផ្លល ស់្នតុនិងនាជាតា   គចឆ (នតុ+នា)>តា 

ស្ហរមចរបូ     គចឆ+ តា = គចឆតា 

គចឆហនតន មកពី គចឆនត+នា       

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ + នា 

  ហរព្វុះនា, ផ្លល ស់្នាជាឯន   គចឆនត៑ អ + ឯន 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯន ស្ហរមចរបូ គចឆនត៑ + ឯន = គចឆហនតន 

គចឆហនតហិ មកពី គចឆនត+ហិ     

ញញកតហចញពីអ ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ  គចឆនត៑ អ>ឯ+ ហិ  



 57  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ, ស្ហរមចរបូ  គចឆនត៑ ឯ + ហិ = គចឆហនតហិ 

គចឆហនតភិ  មកពី គចឆនត+ហិ  

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ    គចឆនត៑ អ > ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   គចឆនត៑ ឯ + ភិ = គចឆហនតភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

គចឆហតា មកពី គចឆនត+ស្     គចឆនត+ស្  

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+ស្ 

  ហរព្វុះសផ្លល ស់្នថុនងិសជាហតា   គចឆ (នតុ+ស្)>ហតា 

ស្ហរមចរបូ     គចឆ+ ហតា = គចឆហតា 

គចឆនតស្ស មកពី គចឆនត+ស្     គចឆនត+ស្  

  ហរព្វុះស,ចុុះស៑្អាគម,ស្ហរមចរបូ  គចឆនត+ស្+ស្ = គចឆនតស្ស 

គចឆត  មកពី គចឆនត+ន      គចឆនត+ន  

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+ន  

  ហរព្វុះន ,ផ្លល ស់្នតុនិងន  ជា ត    គចឆ (នតុ+ន )>ត  

ស្ហរមចរបូ     គចឆ+ ត  = គចឆត  

គចឆនាត ន  មកពី គចឆនត+ន      គចឆនត+ន   

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ + ន  

  ហរព្វុះន , ទីឃៈអជាអា    គចឆនត៑ អ>អា + ន  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  គចឆនត៑ អា+ ន  = គចឆនាត ន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

គចឆតា មកពី គចឆនត+សាម      គចឆនត+សាម  

  ផ្លល ស់្សាម  ជានា     គចឆនត+នា 

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+នា 
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  ហរព្វុះនាផ្លល ស់្នានិងនតុជាតា   គចឆ (នតុ+នា)>តា 

ស្ហរមចរបូ     គចឆ+ តា = គចឆតា 

គចឆនតសាម   មកពី គចឆនត+សាម  ស្ហរមចរបូ   គចឆនត+សាម  = គចឆនតសាម  

គចឆនតមាា   មកពី គចឆនត+សាម       គចឆនត+សាម  

ផ្លល ស់្សាម ជាមាា ,ស្ហរមចរបូ    គចឆនត + មាា = គចឆនតមាា    

គចឆនាត  មកពី គចឆនត+សាម      គចឆនត+សាម   

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ + សាម  

   ផ្លល ស់្សាម ជាអា     គចឆនត៑ អ + សាម >អា 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ គចឆនត៑ + អា = គចឆនាត  

គចឆហនតហិ មកពី គចឆនត+ហិ     

ញញកតហចញពីអ ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ  គចឆនត៑ អ>ឯ+ ហិ  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ, ស្ហរមចរបូ  គចឆនត៑ ឯ + ហិ = គចឆហនតហិ 

គចឆហនតភិ  មកពី គចឆនត+ហិ  

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ    គចឆនត៑ អ > ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   គចឆនត៑ ឯ + ភិ = គចឆហនតភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

គចឆហតា មកពី គចឆនត+ស្     គចឆនត+ស្  

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+ស្ 

  ហរព្វុះសផ្លល ស់្នថុនងិសជាហតា   គចឆ (នតុ+ស្)>ហតា 

ស្ហរមចរបូ     គចឆ+ ហតា = គចឆហតា 

គចឆនតស្ស មកពី គចឆនត+ស្     គចឆនត+ស្  

  ហរព្វុះស,ចុុះស៑្អាគម,ស្ហរមចរបូ  គចឆនត+ស្+ស្ = គចឆនតស្ស 

គចឆត  មកពី គចឆនត+ន      គចឆនត+ន  
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  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+ន  

  ហរព្វុះន ,ផ្លល ស់្នតុនិងន  ជា ត    គចឆ (នតុ+ន )>ត  

ស្ហរមចរបូ     គចឆ+ ត  = គចឆត  

គចឆនាត ន  មកពី គចឆនត+ន      គចឆនត+ន   

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ + ន  

  ហរព្វុះន , ទីឃៈអជាអា    គចឆនត៑ អ>អា + ន  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  គចឆនត៑ អា+ ន  = គចឆនាត ន  

ស្តមីិភត្ត ិ

គចឆតិ មកពី គចឆនត+ស្មឹ     គចឆនត+ស្មឹ  

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+ស្មឹ 

  ហរព្វុះស្មឹផ្លល ស់្ស្មឹនិងនតុជា តិ   គចឆ (នតុ+ស្មឹ)>តិ 

ស្ហរមចរបូ    គចឆ+ តិ = គចឆតិ 

គចឆនតស្មឹ  មកពី គចឆនត+ស្មឹ  ស្ហរមចរបូ   គចឆនតស្ម ឹ

គចឆនតមាិ  មកពី គចឆនត+ស្មឹ      គចឆនត+ស្មឹ 

ផ្លល ស់្ស្មឹ ជាមាិ, ស្ហរមចរបូ   គចឆនត + មាិ = គចឆនតមាិ 

គចឆហនត មកពី គចឆនត+ស្មឹ     គចឆនត+ស្មឹ  

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ + ស្មឹ 

  ហរព្វុះស្មឹ, ផ្លល ស់្ស្មឹជាឯ   គចឆនត៑ អ + ឯ 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  គចឆនត៑ + ឯ = គចឆហនត 

គចឆហនតសុ្ មកពី គចឆនត+សុ្     គចឆនត+សុ្  

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ + សុ្ 

  ហរព្វុះសុ្, ផ្លល ស់្អជាឯ   គចឆនត៑ អ>ឯ + សុ្ 

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ   គចឆនត៑ ឯ + សុ្ = គចឆហនតសុ្ 

អាលបន 
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គចឆ  មកពី គចឆនត+សិ្     គចឆនត+សិ្  

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    គចឆនត+គ 

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+ គ 

  ហរព្វុះគ ផ្លល ស់្ នតុនិងគជាអ    គចឆ (នតុ+គ)>អ  

ញញកឆហចញពីអ     គចឆ៑ អ + អ   

លុប អ,នា ឆ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  គចឆ៑ + អ  = គចឆ  

គចឆ មកពី គចឆនត+សិ្     គចឆនត+សិ្  

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    គចឆនត+គ 

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+គ 

  ហរព្វុះគ,ផ្លល ស់្នតុនិងគ ជាអ   គចឆ (នតុ+គ)>អ 

ញញកឆហចញពីអ     គចឆ៑ អ + អ  

លុប អ,នា ឆ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  គចឆ៑ + អ = គចឆ 

គច្ឆឆ មកពី គចឆនត+សិ្     គចឆនត+សិ្  

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    គចឆនត+គ 

  តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+គ 

  ហរព្វុះគផ្លល ស់្នតុនិងគ ជាអា   គចឆ (នតុ+គ)>អា 

ញញកឆហចញពីអ     គចឆ៑ អ + អា  

លុប អ,នា ឆ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ គចឆ៑ + អា = គច្ឆឆ  

គចឆហនាត  មកពី គចឆនត+ហយា     គចឆនត+ហយា  

តា ងនតដូចនតុ     គចឆនតុ+ហយា 

  ហរព្វុះហយាផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   គចឆ (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     គចឆ + ហនាត  = គចឆហនាត  

គចឆនាត  មកពី គចឆនត+ហយា     គចឆនត+ហយា  

ញញកតហចញពីអ     គចឆនត៑ អ + ហយា 

  ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ហយាជាអា   គចឆនត៑ អ + អា 
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លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ គចឆនត៑ + អា = គចឆនាត  
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ភ់វនតស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

ភវ   មកពី ភវនត+សិ្       

  ហរព្វុះសិ្ផ្លល ស់្នតជាអ ,លុប ស ិ   ភវ នត>អ  

ញញកវហចញពីអ លុបអ    ភវ ៑អ + អ   

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   ភវ ៑+ អ  = ភវ   

ភវហនាត  មកពី ភវនត+ហយា     ភវនត+ហយា  

  តា ងនតដូចនតុ,     ភវនតុ+ហយា 

  ហរព្វុះហយា,ផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   ភវ (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     ភវ + ហនាត  = ភវហនាត  

ភវនាត  មកពី ភវនត+ហយា, ផ្លល ស់្ហយាជាអា   ភវនត+ហយា>អា  

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ + អា 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ភវនត៑ + អា = ភវនាត  

ហភាហនាត  មកពី ភវនត+ហយា       

  ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្វជាឱ,ញញកភហចញពីអ ភ៑ អ វ>ឱ នត+ហយា  

  លុបអ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឱ   ហភានត+ហយា 

  តា ងនតដូចនតុ,     ហភា នតុ+ហយា 

  ហរព្វុះហយា,ផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   ហភា (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     ហភា + ហនាត  = ហភាហនាត  

 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ភវនត  មកពី ភវនត+អ         
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  ញញកតហចញពីអ,    ភវនត៑ អ + អ  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  ភវនត៑ + អ  = ភវនត  

ហភាហនត មកពី ភវនត+ហយា     ភវនត+ហយា  

  ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្វជាឱ,ញញកភហចញពីអ ភ៑ អ វ>ឱ នត+ហយា  

  លុបអ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឱ   ហភានត+ហយា 

  ផ្លល ស់្ហយាជាឯ, ញញកតហចញពីអ  ហភានត៑ អ+ឯ 

  លុបអ នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ,ស្ហរមចរបូ  ហភាហនត 

ភវហនត មកពី ភវនត+ហយា     ភវនត+ហយា  

ញញកតហចញពីអ, ផ្លល ស់្ហយាជាឯ  ភវនត៑ អ + ឯ 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  ភវនត៑ + ឯ = ភវហនត 

្្ិយាិភត្ត ិ

ភវតា មកពី ភវនត+នា     ភវនត+នា 

  តា ងនតដូចនតុ     ភវនតុ+នា 

  ហរព្វុះនា,ផ្លល ស់្នតុនិងនាជាតា   ភវ (នតុ+នា)>តា 

ស្ហរមចរបូ     ភវ+ តា = ភវតា 

ហភាតា មកពី ភវនត+នា       

  ហរព្វុះនា, ផ្លល ស់្វជាឱ,ញញកភហចញពីអ  ភ៑ អ វ>ឱ នត+នា  

  លុបអ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឱ   ហភានត+នា 

  តា ងនតដូចនតុ     ហភានតុ+នា 

  ហរព្វុះនា,ផ្លល ស់្នតុនិងនាជាតា   ហភា (នតុ+នា)>តា 

ស្ហរមចរបូ     ហភា+ តា = ហភាតា 

ភវហនតន មកពី ភវនត+នា       

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ + នា 

  ហរព្វុះនា, ផ្លល ស់្នាជាឯន   ភវនត៑ អ + ឯន 
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លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ ភវនត៑ + ឯន = ភវហនតន 

ភវហនតហិ មកពី ភវនត+ហិ     

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ ស្ហរមចរបូ  ភវនត៑ អ >ឯ + ហិ = ភវហនតហិ 

ភវហនតភិ  មកពី ភវនត+ហិ  

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ    ភវនត៑ អ > ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   ភវនត៑ ឯ + ភិ = ភវហនតភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ភវហតា មកពី ភវនត+ស្       

  តា ងនតដូចនតុ     ភវនតុ+ស្ 

  ហរព្វុះសផ្លល ស់្នថុនងិសជាហតា   ភវ (នតុ+ស្)>ហតា 

ស្ហរមចរបូ     ភវ+ ហតា = ភវហតា 

ហភាហតា មកពី ភវនត+ស្       

  ហរព្វុះស្, ផ្លល ស់្វជាឱ,ញញកភហចញពីអ  ភ៑ អ វ>ឱ នត+ស្  

  លុបអ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឱ   ហភានត+ស្ 

  តា ងនត ដូច នតុ     ហភានតុ+ស្ 

  ហរព្វុះសផ្លល ស់្នថុនងិសជាហតា   ហភា (នតុ+ស្)>ហតា 

ស្ហរមចរបូ     ហភា+ ហតា = ហភាហតា 

ភវនតស្ស មកពី ភវនត+ស្       

  ហរព្វុះស,ចុុះស៑្អាគម,ស្ហរមចរបូ  ភវនត+ស្+ស្ = ភវនតស្ស 

ភវត  មកពី ភវនត+ន        

  តា ងនតដូចនតុ     ភវនតុ+ន  

  ហរព្វុះន ,ផ្លល ស់្នតុនិងន  ជា ត    ភវ (នតុ+ន )>ត  
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ស្ហរមចរបូ     ភវ+ ត  = ភវត  

ភវនាត ន  មកពី ភវនត+ន         

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ + ន  

  ហរព្វុះន , ទីឃៈអជាអា    ភវនត៑ អ>អា + ន  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  ភវនត៑ អា+ ន  = ភវនាត ន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

ភវតា មកពី ភវនត+សាម      ភវនត+សាម  

  ផ្លល ស់្សាម  ជានា     ភវនត+នា 

  តា ងនតដូចនតុ     ភវនតុ+នា 

  ហរព្វុះនា ផ្លល ស់្នានិងនតុ ជាតា   ភវ (នតុ+នា)>តា 

ស្ហរមចរបូ     ភវ+ តា = ភវតា 

ហភាតា មកពី ភវនត+សាម        

  ហរព្វុះសាម , ផ្លល ស់្វជាឱ,ញញកភហចញពីអ  ភ៑ អ វ>ឱ នត+សាម   

  លុបអ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឱ   ហភានត+សាម  

  ផ្លល ស់្សាម ជា នា     ហភានត+នា 

  តា ងនតដូចនតុ     ហភានតុ+នា 

  ហរព្វុះនា,ផ្លល ស់្នតុនិងនាជាតា   ហភា (នតុ+នា)>តា 

ស្ហរមចរបូ     ហភា+ តា = ហភាតា 

ភវនតសាម   មកពី ភវនត+សាម  ស្ហរមចរបូ    ភវនត+សាម  = ភវនតសាម  

ភវនតមាា   មកពី ភវនត+សាម       

       ផ្លល ស់្សាម ជាមាា , ស្ហរមចរបូ    ភវនត + មាា = ភវនតមាា    

ភវនាត  មកពី ភវនត+សាម        

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ + សាម  

  ផ្លល ស់្សាម ជាអា     ភវនត៑ អ + សាម >អា 
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លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា, ស្ហរមចរបូ ភវនត៑ + អា = ភវនាត  

ភវហនតហិ មកពី ភវនត+ហិ     

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ ស្ហរមចរបូ  ភវនត៑ អ >ឯ + ហិ = ភវហនតហិ 

ភវហនតភិ  មកពី ភវនត+ហិ  

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ    ភវនត៑ អ > ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   ភវនត៑ ឯ + ភិ = ភវហនតភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ភវហតា មកពី ភវនត+ស្       

  តា ងនតដូចនតុ     ភវនតុ+ស្ 

  ហរព្វុះសផ្លល ស់្នថុនងិសជាហតា   ភវ (នតុ+ស្)>ហតា 

ស្ហរមចរបូ     ភវ+ ហតា = ភវហតា 

ហភាហតា មកពី ភវនត+ស្     ភវនត+ស្  

  ហរព្វុះស្, ផ្លល ស់្វជាឱ,ញញកភហចញពីអ  ភ៑ អ វ>ឱ នត+ស្  

  លុបអ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឱ   ហភានត+ស្ 

  តា ងនត ដូច នតុ     ហភានតុ+ស្ 

  ហរព្វុះសផ្លល ស់្នថុនងិសជាហតា   ហភា (នតុ+ស្)>ហតា 

ស្ហរមចរបូ     ហភា+ ហតា = ហភាហតា 

ភវនតស្ស មកពី ភវនត+ស្     ភវនត+ស្  

  ហរព្វុះស,ចុុះស៑្អាគម,ស្ហរមចរបូ  ភវនត+ស្+ស្ = ភវនតស្ស 

ភវត  មកពី ភវនត+ន       

  តា ងនតដូចនតុ     ភវនតុ+ន  

  ហរព្វុះន ,ផ្លល ស់្នតុនិងន  ជា ត    ភវ (នតុ+ន )>ត  
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ស្ហរមចរបូ     ភវ+ ត  = ភវត  

ភវនាត ន  មកពី ភវនត+ន        

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ + ន  

  ហរព្វុះន , ទីឃៈអជាអា    ភវនត៑ អ>អា + ន  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  ភវនត៑ អា+ ន  = ភវនាត ន  

ស្តមីិភត្ត ិ

ភវតិ មកពី ភវនត+ស្មឹ       

  តា ងនតដូចនតុ     ភវនតុ+ស្មឹ 

  ហរព្វុះស្មឹ ផ្លល ស់្ស្មឹនិងនតុជា តិ   ភវ (នតុ+ស្មឹ)>តិ 

ស្ហរមចរបូ    ភវ+ តិ = ភវតិ 

ភវនតស្មឹ  មកពី ភវនត+ស្មឹ  ស្ហរមចរបូ   ភវនតស្ម ឹ

ភវនតមាិ  មកពី ភវនត+ស្មឹ      

ផ្លល ស់្ស្មឹ ជាមាិ, ស្ហរមចរបូ   ភវនត + មាិ= ភវនតមាិ 

ភវហនត មកពី ភវនត+ស្មឹ     ភវនត+ស្មឹ  

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ + ស្មឹ 

  ផ្លល ស់្ស្មឹជាឯ     ភវនត៑ អ + ឯ 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  ភវនត៑ + ឯ = ភវហនត 

ភវហនតសុ្ មកពី ភវនត+សុ្      

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ + សុ្ 

  ហរព្វុះសុ្, ផ្លល ស់្អជាឯ   ភវនត៑ អ>ឯ + សុ្ 

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ   ភវនត៑ ឯ + សុ្ = ភវហនតសុ្ 

អាលបន 

 

ហភា មកពី ភវនត+សិ្       
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  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    ភវនត+គ 

  ហរកាយគ, ផ្លល ស់្ភវនតជាហភា   ហភា+គ  

លុប គ ស្ហរមចរបូ    ហភា  

ហភានត មកពី ភវនត+សិ្       

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    ភវនត+គ 

  ហរព្វុះគ,ផ្លល ស់្ភវនតជា ហភានត   ហភានត+គ 

លុប គ, ស្ហរមចរបូ    ហភានត 

ភហនត មកពី ភវនត+សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ, ហរព្វុះគ ផ្លល ស់្ភវនត >ភហនត, ហហើយលុបគ ស្ហរមចរបូ ភហនត 

ហភានាត  មកពី ភវនត+សិ្       

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    ភវនត+គ 

  ហរព្វុះគ,ផ្លល ស់្ភវនតជា ហភានាត    ហភានត+គ 

លុប គ, ស្ហរមចរបូ    ហភានាត  

ភវហនាត  មកពី ភវនត+ហយា       

  តា ងនតដូចនតុ,     ភវនតុ+ហយា 

  ហរព្វុះហយា,ផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   ភវ (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     ភវ + ហនាត  = ភវហនាត  

ភវនាត  មកពី ភវនត+ហយា, ផ្លល ស់្ហយាជាអា   ភវនត+ហយា>អា  

ញញកតហចញពីអ     ភវនត៑ អ + អា 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ភវនត៑ + អា = ភវនាត  

ហភាហនាត  មកពី ភវនត+ហយា       

  ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្វជាឱ,ញញកភហចញពីអ ភ៑ អ វ>ឱ នត+ហយា  

  លុបអ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឱ   ហភានត+ហយា 

  តា ងនតដូចនតុ,     ភវនតុ+ហយា 

  ហរព្វុះហយា,ផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   ហភា (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     ហភា + ហនាត  = ហភាហនាត  
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វិធីស្ហរមចរបូរបស្ស់្នតស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

ស្  មកពី ស្នត+សិ្       

  ហរព្វុះសិ្ផ្លល ស់្នតជាអ ,លុប ស ិ    ស្នត+សិ្ 

ញញកស្ហចញពីអ លុបអ    ស៑្ អ + អ   

នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   ស៑្ + អ  = ស្  

ស្ហនាត  មកពី ស្នត+សិ្, ផ្លល ស់្សិ្ជាឱ    ស្នត+សិ្>ឱ 

  ញញកតហចញពីអ លុបអ    ស្នត៑ អ + ឱ  = ស្នត៑ + ឱ 

  នា ត៑ហៅរបកបនឹងឱ ស្ហរមចរបូ   ស្ហនាត  

ស្ហនាត  មកពី ស្នត+ហយា     ស្នត+ហយា  

  តា ងនតដូចនតុ,     ស្នតុ+ហយា 

  ហរព្វុះហយា,ផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   ស្ (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     ស្ + ហនាត  = ស្ហនាត  

ស្នាត  មកពី ស្នត+ហយា, ផ្លល ស់្ហយាជាអា   ស្នត+ហយា>អា  

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ + អា 

លុប អ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្នត៑ + អា = ស្នាត  

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ស្នត  មកពី ស្នត+អ       ស្នត+អ   

  ញញកតហចញពីអ,    ស្នត៑ អ + អ  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  ស្នត៑ + អ  = ស្នត  

ស្ហនត មកពី ស្នត+ហយា     ស្នត+ហយា  

ញញកតហចញពីអ, ផ្លល ស់្ហយាជាឯ  ស្នត៑ អ + ឯ 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  ស្នត៑ + ឯ = ស្ហនត 
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្្ិយាិភត្ត ិ

ស្តា មកពី ស្នត+នា     ស្នត+នា 

  តា ងនតដូចនតុ     ស្នតុ+នា 

  ហរព្វុះនា,ផ្លល ស់្នតុនិងនាជាតា   ស្ (នតុ+នា)>តា 

ស្ហរមចរបូ     ស្+ តា = ស្តា 

ស្ហនតន មកពី ស្នត+នា     ស្នត+នា  

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ + នា 

  ហរព្វុះនា, ផ្លល ស់្នាជាឯន   ស្នត៑ អ + ឯន 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  ស្នត៑ + ឯន = ស្ហនតន 

ស្ហនតហិ មកពី ស្នត+ហិ     

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្ អជាឯ, ស្ហរមចរបូ  ស្នត៑ អ >ឯ + ហិ = ស្ហនតហិ 

ស្ពភិ  មកពី ស្នត+ហិ  

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ+ ហិ  

ផ្លល ស់្   ិជាភ ិ     ស្នត + ភិ 

ហរព្វុះភិ ផ្លល ស់្ស្នតជាស្ ហហើយចុុះព៑អាគម ស្ ព៑ + ភិ 

ស្ហរមចរបូ     ស្ពភិ = ស្ពភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ស្ហតា មកពី ស្នត+ស្       

  តា ងនតដូចនតុ     ស្នតុ+ស្ 

  ហរព្វុះស, ផ្លល ស់្នថុនិងសជាហតា   ស្ (នតុ+ស្)>ហតា 

ស្ហរមចរបូ     ស្+ ហតា = ស្ហតា 

ស្នតស្ស មកពី ស្នត+ស្     ស្នត+ស្ ហរព្វុះស,ចុុះស៑្អាគម,
ស្ហរមចរបូ   ស្នត+ស្+ស្ = ស្នតស្ស   
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ស្ត  មកពី ស្នត+ន       

  តា ងនតដូចនតុ     ស្នតុ+ន  

  ហរព្វុះន ,ផ្លល ស់្នតុនិងន  ជា ត    ស្ (នតុ+ន )>ត  

ស្ហរមចរបូ     ស្+ ត  = ស្ត  

ស្នាត ន  មកពី ស្នត+ន        

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ + ន  

  ហរព្វុះន , ទីឃៈអជាអា    ស្នត៑ អ>អា + ន  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  ស្នត៑ អា+ ន  = ស្នាត ន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

ស្តា មកពី ស្នត+សាម       

  ផ្លល ស់្សាម  ជានា     ស្នត+នា 

  តា ងនតដូចនតុ     ស្នតុ+នា 

  ហរព្វុះនាផ្លល ស់្នតុនិងនាជាតា   ស្ (នតុ+នា)>តា 

ស្ហរមចរបូ     ស្+ តា = ស្តា 

ស្នតសាម   មកពី ស្នត+សាម  ស្ហរមចរបូ    ស្នត+សាម  = ស្នតសាម   

ស្នតមាា   មកពី ស្នត+សាម       

ផ្លល ស់្សាម ជាមាា ,ស្ហរមចរបូ    ស្នត + មាា = ស្នតមាា    

ស្នាត  មកពី ស្នត+សាម      ស្នត+សាម   

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ + សាម  

  ផ្លល ស់្សាម ជាអា     ស្នត៑ អ + សាម >អា 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា, ស្ហរមចរបូ ស្នត៑ + អា = ស្នាត  

ស្ហនតហិ មកពី ស្នត+ហិ     

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ+ ហិ  
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ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្ អជាឯ ស្ហរមចរបូ  ស្នត៑ អ >ឯ + ហិ = ស្ហនតហិ 

ស្ពភិ  មកពី ស្នត+ហិ  

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ+ ហិ  

ផ្លល ស់្   ិជា ភ ិ     ស្នត + ភិ 

ហរព្វុះភិ ផ្លល ស់្ស្នតជាស្ហហើយចុុះព៑អាគម ស្ ព៑ + ភិ 

ស្ហរមចរបូ     ស្ពភិ = ស្ពភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ស្ហតា មកពី ស្នត+ស្       

  តា ងនតដូចនតុ     ស្នតុ+ស្ 

  ហរព្វុះសផ្លល ស់្នថុនងិសជាហតា   ស្ (នតុ+ស្)>ហតា 

ស្ហរមចរបូ     ស្+ ហតា = ស្ហតា 

ស្នតស្ស មកពី ស្នត+ស្     ស្នត+ស្  

  ហរព្វុះស,ចុុះស៑្អាគម,ស្ហរមចរបូ  ស្នត+ស្+ស្ = ស្នតស្ស  

ស្ត  មកពី ស្នត+ន       

  តា ងនតដូចនតុ     ស្នតុ+ន  

  ហរព្វុះន ,ផ្លល ស់្នតុនិងន  ជា ត    ស្ (នតុ+ន )>ត  

ស្ហរមចរបូ     ស្+ ត  = ស្ត  

ស្នាត ន  មកពី ស្នត+ន        

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ + ន  

  ហរព្វុះន , ទីឃៈអជាអា    ស្នត៑ អ>អា + ន  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  ស្នត៑ អា+ ន  = ស្នាត ន  

ស្តមីិភត្ត ិ

ស្តិ មកពី ស្នត+ស្មឹ       

  តា ងនតដូចនតុ     ស្នតុ+ស្មឹ 
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  ហរព្វុះស្មឹផ្លល ស់្ស្មឹនិងនតុជា តិ   ស្ (នតុ+ស្មឹ)>តិ 

ស្ហរមចរបូ     ស្+ តិ = ស្តិ 

ស្នតស្មឹ  មកពី ស្នត+ស្មឹ  ស្ហរមចរបូ   ស្នតស្ម ឹ 

ស្នតមាិ  មកពី ស្នត+ស្មឹ      

ផ្លល ស់្ស្មឹ ជាមាិ, ស្ហរមចរបូ   ស្នត + មាិ= ស្នតមាិ 

ស្ហនត មកពី ស្នត+ស្មឹ     ស្នត+ស្មឹ  

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ + ស្មឹ 

  ផ្លល ស់្ស្មឹជាឯ     ស្នត៑ អ + ឯ 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  ស្នត៑ + ឯ = ស្ហនត 

ស្ហនតសុ្ មកពី ស្នត+សុ្      

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ + សុ្ 

  ហរព្វុះសុ្, ផ្លល ស់្អជាឯ   ស្នត៑ អ>ឯ + សុ្ 

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ   ស្នត៑ ឯ + សុ្ = ស្ហនតសុ្ 

អាលបន 

ស្  មកពី ស្នត+សិ្       

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    ស្នត+គ 

  ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្នតជាអ     ស្ នត>អ +គ 

  នា ស៑្ហចញពីអ, លុបអ,  នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស៑្ អ អ +គ= ស៑្ អ + គ 

លុប គ ស្ហរមចរបូ    ស្   

ស្ មកពី ស្នត+សិ្       

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    ស្នត+គ 

  ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្នតជាអ    ស្ នត>អ+គ 

  នា ស៑្ហចញពីអ, លុបអ,  នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស្+គ 

លុប គ ស្ហរមចរបូ    ស្ 
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សា មកពី ស្នត+សិ្       

  តា ងសិ្ ហ ម្ ុះគ    ស្នត+គ 

  ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្នតជាអា    ស្ នត>អា+គ 

  នា ស៑្ហចញពីអ, លុបអ,  នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស៑្ អ អា+គ = ស៑្ អា+ គ 

លុប គ ស្ហរមចរបូ    សា 

ស្ហនាត  មកពី ស្នត+ហយា       

  តា ងនតដូចនតុ,     ស្នតុ+ហយា 

  ហរព្វុះហយា,ផ្លល ស់្នតុនិងហយាជាហនាត   ស្ (នតុ+ហយា)>ហនាត  

ស្ហរមចរបូ     ស្ + ហនាត  = ស្ហនាត  

ស្នាត  មកពី ស្នត+ហយា, ផ្លល ស់្ហយាជាអា   ស្នត+ហយា>អា  

ញញកតហចញពីអ     ស្នត៑ អ + អា 

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្នត៑ + អា = ស្នាត  
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្រ់ាជស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

រាជា មកពី រាជ+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអា     រាជ+សិ្ >អា 

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ អា  

លុប អ,នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រាជ៑ + អា = រាជា 

រាជាហនា មកពី រាជ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា   រាជ+ហយា > អាហនា 

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ,នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រាជ៑ + អាហនា = រាជាហនា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

រាជាន   មកពី រាជ+អ , ផ្លល ស់្អ ជាអាន     រាជ+ អ  > អាន  

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ អាន   
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លុប អ,នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រាជ៑ + អាន = រាជាន  

រាជ   មកពី រាជ+អ  

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ អ   

លុប អ,នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  រាជ៑ + អ = រាជ  

រាជាហនា  មកពី រាជ+ហយា ផ្លល ស់្ពយ ជា អាព    រាជ+ហយា > អាហនា 

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ,នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រាជ៑ + អាហនា = រាជាហនា 

្្ិយាិភត្ត ិ

រញ្ញដ  មកពី រាជ+នា ផ្លល ស់្រាជនិង ជា, រញ្ញដ    ស្ហរមចរបូ រញ្ញដ  

រាហជន មកពី រាជ+នា ផ្លល ស់្  ជា ឯន   រាជ+នា > ឯន 

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ ឯន  

លុប អ,នា ជ៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  រាជ៑ + ឯន = រាហជន 

រាជូហិ មកពី រាជ+ហិ  

  ផ្លល ស់្រាជ ជារាជុ     រាជុ+ហិ 

ញញកជហចញពីឧ, ពលោោះ  ិទីឃៈឧជាឩ   រាជ៑ ឧ >ឩ + ហិ  

នា ជហៅរបកបនិងឩ, ស្ហរមចរបូ  រាជ៑ ឩ + ហិ = រាជូហិ 

រាជូភិ មកពី រាជ+ហិ  

  ផ្លល ស់្រាជ ជារាជុ     រាជុ+ហិ 

ញញកជហចញពីឧ ពលោោះ ,ិទឃីៈឧជាឩ   រាជ៑ ឧ >ឩ + ហិ  

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, នា ជហៅរបកបនិងឩ ស្ហរមចរបូ រាជ៑ ឩ + ភិ = រាជូភិ 

រាហជហិ មកពី រាជ+ហិ     

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ    រាជ៑ អ >ឯ + ហិ  

នា ជហៅរបកបនិង ឯ ស្ហរមចរបូ  = រាហជហិ 
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រាហជភិ មកពី រាជ+ហិ  

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ    រាជ៑ អ >ឯ + ហិ  

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, នា ជហៅរបកបនិងឩ, ស្ហរមចរបូ រាជ៑ ឯ+ ភិ= រាហជភិ 

 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

រហញ្ញដ  មកពី រាជ+ស្ ផ្លល ស់្ រាជនិងស ជា រពញ្ញដ  ស្ហរមចរបូ  រពញ្ញដ  

រាជិហនា មកពី រាជ+ស្ ផ្លល ស់្ រាជនិងស ជា រាជពិ  ស្ហរមចរបូ  រាជិហនា     

រញ្ដ  មកពី រាជ+ន  ផ្លល ស់្រាជនិងន ជា រញ្ដ  ស្ហរមចរបូ  រញ្ដ  

រាជូន  មកពី រាជ+ន   

  ផ្លល ស់្រាជ ជារាជុ     រាជុ+ន  

ញញកជហចញពីឧ, ពលោោះនាំ ទឃីៈឧជាឩ   រាជ៑ ឧ >ឩ + ន   

នា ជហៅរបកបនិងឩ, ស្ហរមចរបូ  រាជ៑ ឩ + ន  = រាជូន  

រាជាន  មកពី រាជ+ន    

ញញកជហចញពីអ,ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា  រាជ៑ អ>អា+ ន   

នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  រាជ៑ អា + ន  = រាជាន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

រញ្ញដ  មកពី រាជ+សាម  ផ្លល ស់្សាម ជានា   រាជ+នា 

ផ្លល ស់្រាជនិង ជា, រញ្ញដ    ស្ហរមចរបូ  រញ្ញដ  

រាជូហិ មកពី រាជ+ហិ  

  ផ្លល ស់្រាជ ជារាជុ     រាជុ+ហិ 

ញញកជហចញពីឧ ពលោោះ ទិឃីៈឧជាឩ   រាជ៑ ឧ >ឩ + ហិ  

នា ជហៅរបកបនិងឩ, ស្ហរមចរបូ  រាជ៑ ឩ + ហិ = រាជូហិ 

រាជូភិ មកពី រាជ+ហិ  
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  ផ្លល ស់្រាជ ជារាជុ     រាជុ+ហិ 

ញញកជហចញពីឧ ពលោោះ ,ិទឃីៈឧជាឩ   រាជ៑ ឧ >ឩ + ហិ  

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, នា ជហៅរបកបនិងឩ ស្ហរមចរបូ រាជ៑ ឩ + ភិ = រាជូភិ 

រាហជហិ មកពី រាជ+ហិ     

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ    រាជ៑ អ >ឯ + ហិ 

នា ជហៅរបកបនិងឯ ស្ហរមចរបូ  = រាហជហិ 

រាហជភិ មកពី រាជ+ហិ  

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ    រាជ៑ អ >ឯ + ហិ  

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, នា ជហៅរបកបនិងឯ ស្ហរមចរបូ រាជ៑ ឯ+ ភិ= រាហជភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

រហញ្ញដ  មកពី រាជ+ស្ ផ្លល ស់្ រាជនិងស ជា រពញ្ញដ  ស្ហរមចរបូ  រពញ្ញដ  

រាជិហនា មកពី រាជ+ស្ ផ្លល ស់្ រាជនិងស ជា រាជពិ  ស្ហរមចរបូ  រាជិហនា     

រញ្ដ  មកពី រាជ+ន  ផ្លល ស់្រាជនិងន ជា រញ្ដ  ស្ហរមចរបូ  រញ្ដ  

រាជូន  មកពី រាជ+ន   

  ផ្លល ស់្រាជ ជារាជុ     រាជុ+ន  

ញញកជហចញពីឧ ពលោោះនាំ ទឃីៈឧជាឩ   រាជ៑ ឧ >ឩ + ន   

ស្ហរមចរបូ     រាជ៑ ឩ + ន  = រាជូន  

រាជាន  មកពី រាជ+ន    

ញញកជហចញពីអ,ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអ ជាអា  រាជ៑ អ>អា+ ន   

នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  រាជ៑ អា + ន  = រាជាន  

ស្តមីិភត្ត ិ

រហញ្ដ  មកពី រាជ+ស្មឹ ផ្លល ស់្រាជ និងស្មឹជា រហញ្ដ ស្ហរមចរបូ   រហញ្ដ 
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រាជិនិ  មកពី រាជ+ស្មឹ ផ្លល ស់្រាជ និងស្មឹជា រាជិនិ ស្ហរមចរបូ   រាជិនិ 

រាជូសុ្ មកពី រាជ+សុ្  ផ្លល ស់្រាជ ជារាជុ    

ញញកជហចញពីឧ     រាជ៑ ឧ+ សុ្  

ហរព្វុះ សុ,ទីឃៈ ឧជាឩ,    រាជ៑ ឧ >ឩ + សុ្ 

នា ជហៅរបកបនិងឩ, ស្ហរមចរបូ   = រាជូសុ្ 

រាហជសុ្ មកពី រាជ+សុ្     

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ សុ្  

ហរព្វុះសុ,ផ្លល ស់្ អជាឯ    រាជ៑ អ >ឯ + សុ្  

នា ជហៅរបកបនិងឯ, ស្ហរមចរបូ   = រាហជសុ្ 

 

អាលបន 

រាជ មកពី រាជ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    រាជ+សិ្ > គ  

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ គ  

ហរព្វុះគ ទីឃៈអ ជា អា    រាជ៑ អា+ គ 

ហរព្វុះគ រស្សៈអា ជា អ    រាជ៑ អ+ គ 

លុប គ, នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ រាជ៑ អ = រាជ 

រាជា មកពី រាជ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    រាជ+សិ្ > គ  

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ គ  

ហរព្វុះគ ទីឃៈ អ ជាអា    រាជ៑ អា+ គ 

លុប គ, នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា, ស្ហរមចរបូ រាជ៑ អា = រាជា 

រាជាហនា មកពី រាជ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា   រាជ+ហយា > អាហនា 

ញញកជហចញពីអ     រាជ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ,នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រាជ៑ + អាហនា = រាជាហនា 
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វិធីស្ហរមចរបូរបស្រ់ពហមស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

រពហាម  មកពី រពហម+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអា    រពហម+សិ្ >អា 

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ អា  

លុប អ,នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រពហម៑ + អា = រពហាម  

រពហាម ហនា មកពី រពហម+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា  រពហម+ហយា > អាហនា 

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ អាហនា  

លុប អ,នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រពហម៑ + អាហនា = រពហាម ហនា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

រពហាម ន   មកពី រពហម+អ , ផ្លល ស់្អ ជាអាន   រពហម+ អ  > អាន  

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ អាន   

លុប អ, នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រពហម៑ + អាន  = រពហាម ន  

រពហម   មកពី រពហម+អ  

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ អ   

លុប អ,នា ម៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  រពហម៑ + អ = រពហម  

រពហាម ហនា  មកពី រពហម+ហយា ផ្លល ស់្ពយ ជា អាព   រពហម+ហយា > អាហនា 

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ អាហនា  

លុប អ, នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រពហម៑ + អាហនា = រពហាម ហនា 

 

្្ិយាិភត្ត ិ

រពហមនុា មកពី រពហម+នា      រពហម+នា  

ញញកមហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឧ    រពហម៑ អ>ឧ+ នា  

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ រពហម៑   រពហម៑ ឧ+ នា = រពហមនុា 

រពហហមហិ មកពី រពហម+ហិ     



 79  

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ ស្ហរមចរបូ  រពហម៑ អ >ឯ + ហិ = រពហហមហិ 

រពហហមភិមកពី រពហម+ហិ  

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ    រពហម៑ អ >ឯ + ហិ  

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ   រពហម៑ ឯ+ ភិ= រពហហមភិ 

 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

រពហមហុនា មកពី រពហម+ស្  

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ស្ 

ផ្លល ស់្អជាឧ,តា ងឧហ ម្ ុះល    រពហម៑ អ >ឧ(ល)+ ស្ 

ហរកាយល,ផ្លល ស់្ស្ជាហនា,   រពហម៑ ឧ(ល)+ ស្>ហនា 

នា ម៑ហៅរបកបនិងឧ, ស្ហរមចរបូ  រពហម៑ ឧ + ហនា = រពហមហុនា 

រពហមស្ស មកពី រពហម+ស្ ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ  រពហមស្ស   

រពហាម ន  មកពី រពហម+ន    

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ, ទីឃៈអជាអា    រពហម៑ អ >អា + ន   

នា ម៑ហៅរបកបនិងអា, ស្ហរមចរបូ  = រពហាម ន  

រពហមនូ  មកពី រពហម+ន    

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ន   

ផ្លល ស់្អជាឧ     រពហម៑ ឧ+ ន  

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈឧជាឩ ព     រពហម៑ ឧ >ឩ + ន  

នា ម៑ហៅរបកបនិងអា, ស្ហរមចរបូ  = រពហមនូ  

បញ្ចមីិភត្ត ិ



 80  

រពហមនុា មកពី រពហម+សាម         

  ផ្លល ស់្សាម ជា នា     រពហម+សាម >នា 

ញញកមហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឧ    រពហម៑ អ >ឧ+ នា  

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ   រពហម៑ ឧ+ នា = រពហមនុា 

រពហហមហិ មកពី រពហម+ហិ     

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ      រពហម៑ អ >ឯ + ហិ 

នា ម៑ហៅរបកបនិងឯ, ស្ហរមចរបូ  = រពហហមហិ 

រពហហមភិមកពី រពហម+ហិ  

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ    រពហម៑ អ >ឯ + ហិ  

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ   រពហម៑ ឯ+ ភិ= រពហហមភិ 

 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

រពហមហុនា មកពី រពហម+ស្  

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ស្ 

ផ្លល ស់្អជាឧ,តា ងឧហ ម្ ុះល    រពហម៑ អ >ឧ(ល)+ ស្ 

ហរកាយល,ផ្លល ស់្ស្ជាហនា,   រពហម៑ ឧ(ល)+ ស្>ហនា 

  នា ម៑ហៅរបកបនិងឧ, ស្ហរមចរបូ  រពហម៑ ឧ + ហនា = រពហមហុនា 

រពហមស្ស មកពី រពហម+ស្ ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ  រពហមស្ស   

រពហាម ន  មកពី រពហម+ន    

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ, ទីឃៈអជាអា    រពហម៑ អ >អា + ន   

នា ម៑ហៅរបកបនិងអា, ស្ហរមចរបូ  = រពហាម ន  
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រពហមនូ  មកពី រពហម+ន    

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ ន   

ផ្លល ស់្អជាឧ     រពហម៑ អ>ឧ+ ន  

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈឧជាឩ      រពហម៑ ឧ >ឩ + ន   

នា ម៑ហៅរបកបនិងឩ, ស្ហរមចរបូ  = រពហមនូ  

ស្តមីិភត្ត ិ

រពហមនិ  មកពី រពហម+ស្មឹ ផ្លល ស់្ ស្មឹជានិ ស្ហរមចរបូ  រពហមនិ 

រពហហមសុ្ មកពី រពហម+សុ្     

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ សុ្  

ហរព្វុះសុ, ផ្លល ស់្ អជាឯ ស្ហរមចរបូ  រពហម៑ អ >ឯ + សុ្ = រពហហមសុ្ 

អាលបន 

រពហហម មកពី រពហម+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    រពហម+សិ្ > គ  

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ គ  

ហរកាយរពហម ផ្លល ស់្គ ជាឯ   រពហម៑ អ+ គ>ឯ 

លុប អ,នា ម៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  រពហម៑ ឯ = រពហហម 

រពហាម ហនា មកពី រពហម+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា  រពហម+ហយា > អាហនា 

ញញកមហចញពីអ     រពហម៑ អ+ អាហនា  

លុប អ,នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ រពហម៑ + អាហនា = រពហាម ហនា 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្អ់តតស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

អតាត  មកពី អតត+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអា     អតត+សិ្ >អា 

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ អា  

លុប អ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ អតត៑ + អា = អតាត  
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អតាត ហនា មកពី អតត+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា   អតត+ហយា > អាហនា 

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ អាហនា  

លុប អ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ អតត៑ + អាហនា = អតាត ហនា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

អតាត ន   មកពី អតត+អ , ផ្លល ស់្អ ជាអាន     អតត+ អ  > អាន  

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ អាន   

លុប អ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ អតត៑ + អាន = អតាត ន  

អតត   មកពី អតត+អ  

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ អ   

លុប អ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ អតត៑ + អ = អតត  

អតាត ហនា  មកពី អតត+ហយា ផ្លល ស់្ពយ ជា អាព    អតត+ហយា > អាហនា 

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ អាហនា  

លុប អ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ អតត៑ + អាហនា = អតាត ហនា 

្្ិយាិភត្ត ិ

អតតនា មកពី អតត+នា ផ្លល ស់្អតតនិង ជា, អតថ    ស្ហរមចរបូ អតតនា 

អហតតន មកពី អតត+នា ផ្លល ស់្  ជា ឯន   អតត+នា > ឯន 

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ ឯន  

លុប អ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ អតត៑ + ឯន = អហតតន 

អតតហនហិ មកពី អតត+ហិ      អតត+ហិ 

ញញកតហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអន   អតត៑ អ>អន+ ហិ 

ញញកនហចញពីអ ហរព្វុះហិផ្លល ស់្អជាឯ  អតត៑ អន៑ អ>ឯ+ ហិ 

នា ត៑ ន៑ហៅរបកបនឹង អ ឯ ស្ហរមចរបូ  អតតហនហិ 

អតតហនភិ មកពី អតត+ហិ      អតត+ហិ 

ញញកតហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអន   អតត៑ អ>អន+ ហិ 
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ញញកនហចញពីអ ហរព្វុះហិផ្លល ស់្អជាឯ  អតត៑ អន៑ អ>ឯ+ ហិ 

នា ត៑ ន៑ហៅរបកបនឹងអ ឯ    អតតហន + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   អតតហន + ភិ = អតតហនភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

អតតហនា មកពី អតត+ស្ ផ្លល ស់្ស ជា ព  ស្ហរមចរបូ  អតថព  

អតាត ន  មកពី អតត+ន    

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា     អតត៑ អ >អា + ន  

នា ត៑ហៅរបកបនិងអា, ស្ហរមចរបូ  = អតាត ន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

អតតនា មកពី អតត+សាម  ផ្លល ស់្សាយ  ជា     អតត+សាម  > នា 

ស្ហរមចរបូ     អតតនា 

អតតហនហិ មកពី អតត+ហិ      អតត+ហិ 

ញញកតហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអន   អតត៑ អ>អន+ ហិ 

ញញកនហចញពីអ, ហរព្វុះហិផ្លល ស់្អជាឯ  អតត៑ អន៑ អ>ឯ+ ហិ 

នា ត៑ ន៑ហៅរបកបនឹងអ ឯ ស្ហរមចរបូ  អតតហនហិ 

អតតហនភិ មកពី អតត+ហិ      អតត+ហិ 

ញញកតហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអន   អតត៑ អ>អន+ ហិ 

ញញកនហចញពីអ ហរព្វុះហិផ្លល ស់្អជាឯ  អតត៑ អន៑ អ>ឯ+ ហិ 

នា ត៑ ន៑ហៅរបកបនឹង អ ឯ    អតតហន + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   អតតហន + ភិ = អតតហនភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

អតតហនា មកពី អតត+ស្ ផ្លល ស់្ស ជា ព  ស្ហរមចរបូ  អតថព      

អតាត ន  មកពី អតត+ន    
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ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា     អតត៑ អ >អា + ន  

នា ត៑ហៅរបកបនិងអា, ស្ហរមចរបូ  = អតាត ន  

ស្តមីិភត្ត ិ

អតតនិ  មកពី អតត+ស្មឹ ផ្លល ស់្ស្មឹជានិ ស្ហរមចរបូ  អតតនិ 

អហតតសុ្ មកពី អតត+សុ្     

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ សុ្  

ហរព្វុះសុ, ផ្លល ស់្ អជាឯ     អតត៑ អ >ឯ + សុ្ 

នា ត៑ហៅរបកបនិងឯ, ស្ហរមចរបូ  = អហតតសុ្ 

អាលបន 

អតត មកពី អតត+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    អតត+សិ្ > គ  

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ គ  

ហរព្វុះគ, ទីឃៈ អ ជាអា    អតត៑ អ>អា+ គ 

ហរព្វុះគ, រស្សៈអា ជា អ    អតត៑ អា>អ+ គ 

លុប គ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ អតត៑ អ = អតត 

អតាត  មកពី អតត+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    អតត+សិ្ > គ  

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ គ  

ហរព្វុះគ ទីឃៈ អ ជាអា    អតត៑ អ>អា+ គ 

លុប គ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា, ស្ហរមចរបូ អតត៑ អា = អតាត  

អតាត ហនា មកពី អតត+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា   អតត+ហយា > អាហនា 

ញញកតហចញពីអ     អតត៑ អ+ អាហនា  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ អតត៑ + អាហនា = អតាត ហនា 
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វិធីស្ហរមចរបូរបស្ស់្ខស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

ស្ខ្ម មកពី ស្ខ+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអា    ស្ខ+សិ្ >អា 

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ អា  

លុប អ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អា = ស្ខ្ម 

ស្ខ្មហនា មកពី ស្ខ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា   ស្ខ+ហយា > អាហនា 

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អាហនា = ស្ខ្មហនា 

ស្ខ្មហយា មកពី ស្ខ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហយា  ស្ខ+ហយា > អាហយា 

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ អាហយា  

លុប អ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អាហនា = ស្ខ្មហយា 

ស្ខិហនា មកពី ស្ខ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជា ហនា   ស្ខ+ហយា > ហនា 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ + ហនា  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ   ស្ខ៑ ឥ+ ហនា = ស្ខិហនា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ស្ខ្មន   មកពី ស្ខ+អ , ផ្លល ស់្អ ជាអាន    ស្ខ+ អ  > អាន  

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ អាន   

លុប អ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អាន = ស្ខ្មន  

ស្ខ្មរ   មកពី ស្ខ+អ ,      ស្ខ+ អ   

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអារ   ស្ខ៑ អ>អារ+ អ  = ស្ខ៑ អារ+ អ  

ញញករ ហចញពីអ    ស្ខ៑ អារ ៑អ+ អ  

លុប អ, នា ខ៑, រហ៑ៅរបកបនឹងអា, អ ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អារ  = ស្ខ្មរ   

ស្ខ   មកពី ស្ខ+អ  

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ អ   
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លុប អ ,នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អ = ស្ខ  

ស្ខ្មហនា  មកពី ស្ខ+ហយា ផ្លល ស់្ពយ ជា អាព   ស្ខ+ហយា > អាហនា 

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អាហនា = ស្ខ្មហនា 

្្ិយាិភត្ត ិ

ស្ខិនា មកពី ស្ខ+នា     ស្ខ + នា 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ + នា  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ   ស្ខ៑ ឥ+ នា = ស្ខិនា 

ស្ខ្មហរហិ មកពី ស្ខ+ហិ    ស្ខ+ហិ 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអារ   ស្ខ៑ អ>អារ+ ហិ 

ញញករហចញពីអ, ហរព្វុះហិផ្លល ស់្អជាឯ  ស្ខ៑ អារ ៑អ>ឯ+ ហិ 

នា ខ៑ រហ៑ៅរបកបនឹងអា ឯ ស្ហរមចរបូ  ស្ខ្មហរហិ 

ស្ខ្មហរភិ មកពី ស្ខ+ហិ     ស្ខ+ហិ 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអារ   ស្ខ៑ អ>អារ+ ហិ 

ញញករហចញពីអ, ហរព្វុះហិផ្លល ស់្អជាឯ  ស្ខ៑ អារ ៑អ>ឯ+ ហិ 

នា ខ៑ រហ៑ៅរបកបនឹងអា ឯ   ស្ខ្មហរ+ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   ស្ខ្មហរ + ភិ = ស្ខ្មហរភិ 

ស្ហខហិ ស្ហខភិ វធីិស្ហរមចរបូដូចបុរសិ្ញដរ ។ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ស្ខិហនា មកពី ស្ខ+ស្ ផ្លល ស់្ស ជា ព  

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ+ ហនា  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ,ស្ហរមចរបូ   សខពិ  

ស្ខិស្ស មកពី ស្ខ+ស្ ចុុះស៑អាគម     ស្ខ+ស៑្+ស្ 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ + ស៑្+ស្  
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នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ,ស្ហរមចរបូ   សខសិស     

ស្ខ្មរាន  មកពី ស្ខ+ន    

ញញកខហចញពីអ ,ផ្លល ស់្អជាអារ   ស្ខ៑ អ>អារ + ន   

ញញករហចញពីអ     ស្ខ៑ អារ ៑អ + ន  

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា     ស្ខ៑ អារ ៑អា + ន  

នា ខ៑ រ ៑ហៅរបកបនិង អា អាស្ហរមចរបូ  = ស្ខ្មរាន  

ស្ខីន  មកពី ស្ខ+ន   

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ+ ន   

ហរព្វុះន , ទីឃៈ ឥជា ឦ    ស្ខ៑ ឦ + ន  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឦ,ស្ហរមចរបូ  សខនីាំ 

បញ្ចមីិភត្ត ិ

ស្ខិនា មកពី ស្ខ+សាម  ផ្លល ស់្សាម ជានា   ស្ខ+ សាម >នា 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ + នា  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ   ស្ខ៑ ឥ+ នា = ស្ខិនា 

ស្ខ្មហរហិ មកពី ស្ខ+ហិ    ស្ខ+ហិ 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអារ   ស្ខ៑ អ>អារ+ ហិ 

ញញករហចញពីអ, ហរព្វុះហិផ្លល ស់្អជាឯ  ស្ខ៑ អារ ៑អ>ឯ+ ហិ 

នា ខ៑ រហ៑ៅរបកបនឹងអា ឯ ស្ហរមចរបូ  ស្ខ្មហរហិ 

ស្ខ្មហរភិ មកពី ស្ខ+ហិ     ស្ខ+ហិ 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអារ   ស្ខ៑ អ>អារ+ ហិ 

ញញករហចញពីអ, ហរព្វុះហិផ្លល ស់្អជាឯ  ស្ខ៑ អារ ៑អ>ឯ+ ហិ 

នា ខ៑ រហ៑ៅរបកបនឹងអា ឯ     ស្ខ្មហរ+ហិ 

ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   ស្ខ្មហរ + ភិ = ស្ខ្មហរភិ 

ស្ហខហិ ស្ហខភិ វធីិស្ហរមចរបូដូចបុរសិ្ញដរ ។ 
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ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ស្ខិហនា មកពី ស្ខ+ស្ ផ្លល ស់្ស ជា ព  

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ+ ហនា  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ,ស្ហរមចរបូ   សខពិ  

ស្ខិស្ស មកពី ស្ខ+ស្ ចុុះស៑អគម     ស្ខ+ស៑្+ស្ 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ + ស៑្+ស្  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ,ស្ហរមចរបូ   សខសិស    

ស្ខ្មរាន  មកពី ស្ខ+ន    

ញញកខហចញពីអ ,ផ្លល ស់្អជាអារ   ស្ខ៑ អ>អារ + ន   

ញញករហចញពីអ     ស្ខ៑ អារ ៑អ + ន  

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា ស្ហរមចរបូ  ស្ខ៑ អារ ៑អា + ន  = ស្ខ្មរាន  

ស្ខីន  មកពី ស្ខ+ន   

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ+ ន   

ហរព្វុះន , ទីឃៈ ឥជា ឦ    ស្ខ៑ ឦ + ន  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឦ,ស្ហរមចរបូ  សខនីាំ 

 

ស្តមីិភត្ត ិ

ស្ហខ  មកពី ស្ខ+ស្មឹ ផ្លល ស់្ស្មឹជាឯ ស្ហរមចរបូ  ស្ហខ 

ស្ខ្មហរសុ្ មកពី ស្ខ+សុ្     

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអារ   ស្ខ៑ អ>អារ+ សុ្  

ញញករហចញពីអ     ស្ខ៑ អារ ៑អ+ សុ្ 

ហរព្វុះសុ, ផ្លល ស់្ អជាឯ     ស្ខ៑ អារ ៑អ >ឯ + សុ្ 

នា  ខ៑ រ ៑ហៅរបកបនិងអា ឯ, ស្ហរមចរបូ  = ស្ខ្មហរសុ្ 

ស្ហខសុ្ មកពី ស្ខ+សុ្     
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ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ សុ្  

ហរព្វុះសុ, ផ្លល ស់្ អជាឯ ស្ហរមចរបូ  ស្ខ៑ អ >ឯ + សុ្ = ស្ហខសុ្ 

អាលបន 

ស្ខ មកពី ស្ខ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    ស្ខ+សិ្ > គ  

ញញកខ៑ហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ គ  

ផ្លល ស់្គហរកាយស្ខ ជាអ   ស្ខ៑ អ+ គ>អ 

លុប អ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ អ+ អ = ស្ខ  

ស្ខ្ម មកពី ស្ខ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    ស្ខ+សិ្ > គ  

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ គ  

ផ្លល ស់្គហរកាយស្ខ ជាអា   ស្ខ៑ អ+ គ>អា 

លុប អ,នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអា, ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អា = ស្ខ្ម 

ស្ខិ មកពី ស្ខ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    ស្ខ+សិ្ > គ  

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ គ  

ផ្លល ស់្គហរកាយស្ខ ជាឥ   ស្ខ៑ អ+ គ>ឥ 

លុប អ,នា  ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + ឥ =  ស្ខិ 

ស្ខី មកពី ស្ខ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    ស្ខ+សិ្ > គ  

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ គ  

ផ្លល ស់្គហរកាយស្ខ ជាឦ   ស្ខ៑ អ+ គ>ឦ 

លុប អ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឦ, ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + ឦ = ស្ខី 

ស្ហខ មកពី ស្ខ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    ស្ខ+សិ្ > គ  

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ គ  

ផ្លល ស់្គហរកាយស្ខ ជាឯ   ស្ខ៑ អ+ គ>ឯ 

លុប អ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឯ, ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + ឯ = ស្ហខ 

ស្ខ្មហនា មកពី ស្ខ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា   ស្ខ+ហយា > អាហនា 
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ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ,នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អាហនា = ស្ខ្មហនា 

ស្ខ្មហយា មកពី ស្ខ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហយា  ស្ខ+ហយា > អាហយា 

ញញកខហចញពីអ     ស្ខ៑ អ+ អាហយា  

លុប អ,នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស្ខ៑ + អាហនា = ស្ខ្មហយា 

ស្ខិហនា មកពី ស្ខ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជា ហនា   ស្ខ+ហយា > ហនា 

ញញកខហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឥ   ស្ខ៑ អ>ឥ + ហនា  

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ   ស្ខ៑ ឥ+ ហនា = ស្ខិហនា 
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ប់មុស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

បុមា មកពី បុម+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអា     បុម+សិ្ >អា 

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ + អា  

លុប អ, នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ បុម៑ + អា = បុមា 

បុមាហនា មកពី បុម+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា   បុម + ហយា > អាហនា 

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ + អាហនា  

លុប អ, នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ បុម៑ + អាហនា = បុមាហនា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

បុម   មកពី បុម+អ  

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ + អ   

លុប អ, នា ម៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ បុម៑ + អ = បុម  

បុមាហនា  មកពី បុម+ហយា ផ្លល ស់្ពយ ជា អាព    បុម + ហយា > អាហនា 

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ + អាហនា  

លុប អ, នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ បុម៑ + អាហនា = បុមាហនា 
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្្ិយាិភត្ត ិ

បុមុនា មកពី បុម+នា      បុម+នា  

ញញកមហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឧ    បុម៑ អ>ឧ+ នា  

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ   បុម៑ ឧ+ នា = បុមុនា 

បុមានា មកពី បុម+នា      បុម+នា  

ញញកមហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអា    បុម៑ អ>អា+ នា  

នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  បុម៑ អា+ នា = បុមានា 

បុហមន មកពី បុម+នា      បុម+នា  

ញញកមហចញពីអ, ផ្លល ស់្នាជាឯន   បុម៑ អ+ នា>ឯន  

លុបអ, នា ម៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  បុម៑ + ឯន = បុហមន 

បុមាហនហិ មកពី បុម+ហិ     

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាអាពន    បុម៑ អ >អាហន + ហិ 

នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  = បុមាហនហិ 

បុមាហនភិ មកពី បុម+ហិ  

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាអាពន   បុម៑ អ >អាហន + ហិ 

នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា      បុមាហន + ហិ    

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ   បុមាហន+ ហិ > ភិ= បុមាហនភិ 

បុហមហិ មកពី បុម+ហិ     

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ     បុម៑ អ >ឯ + ហិ 

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  = បុហមហិ 

បុហមភិ មកពី បុម+ហិ  
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ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ    បុម៑ អ >ឯ + ហិ  

នា ម៑ហៅរបកបនឹង ឯ    បុហម ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ   បុហម ហិ > ភិ= បុហមភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

បុមុហនា មកពី បុម+ស្  

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ស្ 

ផ្លល ស់្អជាឧ,តា ងឧហ ម្ ុះល    បុម៑ អ >ឧ(ល)+ ស្ 

ហរកាយល, ផ្លល ស់្ស្ជាហនា,    បុម៑ ឧ(ល)+ ស្>ហនា 

នា  ម៑ ហៅរបកបនិងឧ, ស្ហរមចរបូ  បុម៑ ឧ + ហនា = បុមុហនា 

បុមស្ស មកពី បុម+ស្ ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ  បុមស្ស     

បុមាន  មកពី បុម+ន    

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ, ទីឃៈអជាអា     បុម៑ អ >អា + ន  

នា  ម៑ ហៅរបកបនិង អា, ស្ហរមចរបូ  = បុមាន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

បុមុនា មកពី បុម+សាម         

  ផ្លល ស់្សាម ជា នា     បុម+សាម >នា 

ញញកមហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឧ    បុម៑ អ >ឧ+ នា  

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ   បុម៑ ឧ+ នា = បុមុនា 

បុមសាម  បុមមាា  បុមា វធីិស្ហរមចរបូដូចបុរសិ្ ។ 

បុមាហនហិ មកពី បុម+ហិ     

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាអាពន    បុម៑ អ >អាហន + ហិ 
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នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  = បុមាហនហិ 

បុមាហនភិ មកពី បុម+ហិ  

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាអាពន   បុម៑ អ >អាហន + ហិ 

នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា      បុមាហន + ហិ    

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ   បុមាហន+ ហិ > ភិ= បុមាហនភិ 

បុហមហិ មកពី បុម+ហិ     

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ     បុម៑ អ >ឯ + ហិ 

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ  = បុហមហិ 

បុហមភិ មកពី បុម+ហិ  

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ    បុម៑ អ >ឯ + ហិ  

នា ម៑ហៅរបកបនឹង ឯ    បុហម ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ   បុហម ហិ > ភិ= បុហមភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

បុមុហនា មកពី បុម+ស្  

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ស្ 

ផ្លល ស់្អជាឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល    បុម៑ អ >ឧ(ល)+ ស្ 

ហរកាយល, ផ្លល ស់្ស្ជាហនា,   បុម៑ ឧ(ល)+ ស្>ហនា 

នា ម៑ ហៅរបកបនឹងឧ, ស្ហរមចរបូ  បុម៑ ឧ + ហនា = បុមុហនា 

បុមស្ស មកពី បុម+ស្ ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ  បុមស្ស     

បុមាន  មកពី បុម+ន    

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ ន   
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ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា     បុម៑ អ >អា + ន  

នា ម៑ ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  = បុមាន  

ស្តមីិភត្ត ិ

បុមស្មឹ បុមមាិ បុហម វធីិស្ហរមចរបូដូចបុរសិ្ ។ 

បុមាហន មកពី បុម+ស្មឹ 

ញញកមហចញពីអ 

ផ្លល ស់្ អ និង ស្មឹជាអាហន,  ាំម៑...   ស្ហរមចរបូ បុម៑ ( អ+ស្មឹ) >អាហន =  បុមាហន 

បុមាសុ្ មកពី បុម+សុ្     

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ សុ្  

ហរព្វុះសុ, ផ្លល ស់្ អជាអា,  ាំម៑...  ស្ហរមចរបូ បុម៑ អ >អា + សុ្ = បុមាសុ្ 

បុហមសុ្ មកពី បុម+សុ្     

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ សុ្  

ហរព្វុះសុ,ផ្លល ស់្ អជាឯ,  ាំម៑...  ស្ហរមចរបូ បុម៑ អ >ឯ + សុ្ = បុហមសុ្ 

អាលបន 

បុម  មកពី បុម+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    បុម+សិ្ > គ  

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ គ  

ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្អនិងគជាអ    បុម៑ (អ+ គ)>អ  

នា ម៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   បុម៑ អ  = បុម  

បុមាហនា មកពី បុម+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា   បុម+ហយា > អាហនា 

ញញកមហចញពីអ     បុម៑ អ+ អាហនា  

លុប អ, នា ម៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ បុម៑ + អាហនា = បុមាហនា 
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្យ់វុស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ
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យុវ្ហ  មកពី យុវ+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអា     យុវ+សិ្ >អា 

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ អា  

លុប អ, នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ យុវ ៑+ អា = យុវ្ហ 

យុវ្ហហនា មកពី យុវ+សិ្       

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន   យុវ ៑អ>អាន + សិ្  

ញញកនហចញពីអ, ផ្លល ស់្សិ្ជាឱ   យុវ ៑អាន៑ អ + សិ្>ឱ 

លុប អ, នា វ ៑ន៑ហៅរបកបនឹងអា ឱ, ស្ហរមចរបូ យុវ ៑អាន៑ + ឱ = យុវ្ហហនា 

យុវ្ហនា  មកពី យុវ+ហយា     

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជា អាន  យុវ ៑អ> អាន+ ហយា 

ញញក ន៑ហចញពីអ ,ផ្លល ស់្ហយា ជាអា   យុវ ៑អ> អាន៑ អ+ អា 

លុប អ, នា វ ៑ន៑ហៅរបកបនឹងអា អា ស្ហរមចរបូ យុវ ៑+ អាន៑ + អា = យុវ្ហនា 

យុវ្ហ មកពី យុវ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា     យុវ+ហយា >អា 

ញញកវហចញពីអ      យុវ ៑អ+ អា  

លុប អ, នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  យុវ ៑+ អា = យុវ្ហ 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

យុវ្ហន   មកពី យុវ+អ , ផ្លល ស់្អ ជាអាន     យុវ+ អ  > អាន  

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ អាន   

លុប អ,នា  វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ យុវ ៑+ អាន = យុវ្ហន  

យុវ    មកពី យុវ+អ  

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ អ   

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  យុវ ៑+ អ = យុវ   

យុវ្ហហន  មកពី យុវ+ហយា     

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជា អាន  យុវ ៑អ> អាន+ ហយា 

ញញកនហចញពីអ ,ផ្លល ស់្ហយា ជាឯ   យុវ ៑អ> អាន៑ អ+ ឯ 
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លុប អ,នា វ ៑ន៑ហៅរបកបនឹងអា ឯ ស្ហរមចរបូ យុវ ៑+ អាន៑ + ឯ = យុវ្ហហន 

យុហវ ស្ហរមចរបូដូច បុរហិស្ ។ 

្្ិយាិភត្ត ិ

យុវ្ហនា មកពី យុវ+នា      យុវ+នា  

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអា    យុវ ៑អ>អា+ នា  

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   យុវ ៑អា+ នា = យុវ្ហនា 

យុហវន មកពី យុវ+នា  

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ នា  

ផ្លល ស់្ ជាឯន     យុវ ៑អ + នា>ឯន  

លុបអ, នា វ ៑ហៅរបកបនឹងឯ, ស្ហរមចរបូ យុវ ៑+ ឯន= យុហវន 

យុវ្ហហនហិ មកពី យុវ+ហិ     

ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្អជាអាន  យុវ ៑អ>អាន + ហិ  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ ហិ 

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ,     យុវ ៑អាន៑ ឯ + ហិ 

 ាំ វ ៑ន៑ ពៅលបក្បនងឹ អា ឯ, ស្ហរមចរបូ  = យុវ្ហហនហិ 

យុវ្ហហនភិ មកពី យុវ+ហិ     

ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្អជាអាន  យុវ ៑អ>អាន + ហិ  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ ហិ 

ហរព្វុះ  ,ិ ផ្លល ស់្អជាឯ,    យុវ ៑អាន៑ ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ាំវ ៑ន៑ពៅលបក្បនឹងអា ឯ, ស្ហរមចរបូ យុវ ៑អាន៑ ឯ + ហិ = យុវ្ហហនភិ 

យុហវហិមកពី យុវ+ហិ     

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ     យុវ ៑អ >ឯ + ហិ 

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   = យុហវហិ 
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យុហវភិមកពី យុវ+ហិ  

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ    យុវ ៑អ >ឯ + ហិ  

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, នា វហ៑ៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ យុវ ៑ឯ+ ភិ = យុហវភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

យុវ្ហនស្ស មកពី យុវ+ស្  

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន,  យុវ ៑អ>អាន + ស្ 

ចុុះស៑្អាគម នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា, ស្ហរមចរបូ យុវ ៑អាន + ស៑្+ ស្ = យុវ្ហនស្ស 

យុវស្ស មកពី យុវ+ស្ ចុុះស៑អាគម ស្ហរមចរបូ  យុវស្ស     

យុវ្ហនាន  មកពី យុវ+ន    

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជា អាន  យុវ ៑អ>អាន+ ន  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា,     យុវ ៑អាន៑ អា + ន  

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  = យុវ្ហនាន  

យុវ្ហន  ដូចបុរសិាន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

យុវ្ហនសាម  មកពី យុវ+សាម         

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន   យុវ ៑អ >អាន+ សាម   

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   = យុវ្ហនសាម  

យុវ្ហនមាា  មកពី យុវ+សាម         

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន   យុវ ៑អ >អាន+ សាម   

ផ្លល ស់្សាម ជា មាា      យុវ ៑អាន+សាម >មាា  

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ    យុវ្ហនមាា  

យុវ្ហនា មកពី យុវ+សាម         
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  ផ្លល ស់្សាម ជា អា     យុវ+សាម >អា 

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន   យុវ ៑អ >អាន+ អា  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ អា 

លុបអ,នា ពរញ្ជនៈហៅរបកបនឹងលសៈ ស្ហរមចរបូ = យុវ្ហនា 

យុវ្ហហនហិ មកពី យុវ+ហិ     

ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្អជាអាន  យុវ ៑អ>អាន + ហិ  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ ហិ 

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ,     យុវ ៑អាន៑ ឯ + ហិ 

 ាំ វ ៑ន៑ ពៅលបក្បនងឹអា ឯ, ស្ហរមចរបូ  = យុវ្ហហនហិ 

យុវ្ហហនភិ មកពី យុវ+ហិ     

ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្អជាអាន  យុវ ៑អ>អាន + ហិ  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ ហិ 

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ,    យុវ ៑អាន៑ ឯ + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ,     យុវ្ហហន + ហិ>ភិ 

 ាំ វ ៑ន៑ ពៅលបក្បនងឹអា ឯ, ស្ហរមចរបូ   = យុវ្ហហនភិ 

យុហវហិមកពី យុវ+ហិ     

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ     យុវ ៑អ >ឯ + ហិ 

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   = យុហវហិ 

យុហវភិមកពី យុវ+ហិ  

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ ហិ  

ហរព្វុះ  ,ិផ្លល ស់្អជាឯ    យុវ ៑អ >ឯ + ហិ  

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, នា វហ៑ៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ យុវ ៑ឯ+ ភិ = យុហវភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ
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យុវ្ហនស្ស មកពី យុវ+ស្  

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន,  យុវ ៑អ>អាន + ស្ 

ចុុះស៑្អាគម នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា, ស្ហរមចរបូ យុវ ៑អាន + ស៑្+ ស្ = យុវ្ហនស្ស 

យុវស្ស មកពី យុវ+ស្ ចុុះស៑អាគម ស្ហរមចរបូ  យុវស្ស     

យុវ្ហនាន  មកពី យុវ+ន    

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជា អាន  យុវ ៑អ>អាន+ ន  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ ន   

ហរព្វុះ នាំ,ទីឃៈអជាអា,     យុវ ៑អាន៑ អា + ន  

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  = យុវ្ហនាន  

យុវ្ហន  ដូចបុរសិាន  

ស្តមីិភត្ត ិ

យុវ្ហនស្មឹ មកពី យុវ+ស្មឹ        

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន   យុវ ៑អ >អាន+ ស្មឹ  

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   = យុវ្ហនស្ម ឹ

យុវ្ហនមាិ មកពី យុវ+ស្មឹ        

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន   យុវ ៑អ >អាន+ ស្មឹ  

ផ្លល ស់្ស្មឹជា មាិ     យុវ ៑អាន+ស្មឹ>មាិ 

នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   = យុវ្ហនមាិ 

យុវ្ហហន មកពី យុវ+ស្មឹ        

  ផ្លល ស់្ស្មឹជា ឯ     យុវ+ស្មឹ>ឯ 

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាអាន   យុវ ៑អ >អាន+ ឯ  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ ឯ 

លុបអ,នា ពរញ្ជនៈហៅរបកបនឹងលសៈ ស្ហរមចរបូ = យុវ្ហហន 

យុវស្មឹ យុវមាិ យុហវ វធីិស្ហរមចរបូដូចបុរសិ្កនុងស្តតមីវភិតតិ ។ 



 100  

យុវ្ហហនសុ្ មកពី យុវ+សុ្     

ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្អជាអាន  យុវ ៑អ>អាន + សុ្  

ញញកនហចញពីអ    យុវ ៑អាន៑ អ+ សុ្ 

ហរព្វុះ សុ,ផ្លល ស់្អជាឯ,  ាំ, ស្ហរមចរបូ  យុវ ៑អាន៑ ឯ + សុ្ = យុវ្ហហនសុ្ 

យុវ្ហសុ្ យុហវសុ្ វធីិស្ហរមចរបូដូច បុមស្តតមីវភិតតិពហុវចនៈ 

អាលបន 

យុវ មកពី យុវ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    យុវ+សិ្ > គ  

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ គ  

ហរកាយយុវ ផ្លល ស់្គ ជាអ   យុវ ៑អ+ គ>អ 

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  យុវ ៑ឯ = យុវ 

យុវ្ហ មកពី យុវ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    យុវ+សិ្ > គ  

ញញកវហចញពីអ     យុវ ៑អ+ គ  

ហរកាយយុវ ផ្លល ស់្គ ជាអា   យុវ ៑អ+ គ>អា 

លុប អ,នា វហ៑ៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  យុវ ៑អា = យុវ្ហ 

យុវ្ហន មកពី យុវ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    យុវ+សិ្ > គ  

ញញកវហចញពីអ ផ្លល ស់្អ ជាអាន   យុវ ៑អ>អាន+ គ  

ហរកាយយុវ ផ្លល ស់្គ ជាអ ញញកនហចញពីអ យុវ ៑អាន៑ អ+ គ>អ 

លុប អ,នា វ ៑ន៑ហៅរបកបនឹងអា អ ស្ហរមចរបូ យុវ ៑អានឯ អ = យុវ្ហន 

យុវ្ហនា មកពី យុវ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    យុវ+សិ្ > គ  

ញញកវហចញពីអ ផ្លល ស់្អ ជាអាន   យុវ ៑អ>អាន+ គ  

ហរកាយយុវ ផ្លល ស់្គ ជាអា ញញកនហចញពីអ យុវ ៑អាន៑ អ+ គ>អ 

លុប អ,នា វ ៑ន៑ហៅរបកបនឹងអា អា ស្ហរមចរបូ យុវ ៑អានឯ អ = យុវ្ហនា 

យុវ្ហនា  មកពី យុវ+ហយា     

ញញកវហចញពីអ ផ្លល ស់្អ ជា អាន   យុវ ៑អ> អាន+ ហយា 
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ញញកនហចញពីអ ,ផ្លល ស់្ហយា ជាអា   យុវ ៑អ> អាន៑ អ+ អា 

លុប អ,នា វ ៑ន៑ហៅរបកបនឹងអា អា ស្ហរមចរបូ យុវ ៑+ អាន៑ + អា = យុវ្ហនា 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ស់ាស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

សា មកពី សា+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអា    សា+សិ្ > អា  

ញញកស្ហចញពីអា     ស៑្ អា+ អា  

លុប អា,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស៑្ + អា = សា 

សា មកពី សា+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា   សា+ហយា > អា 

ញញកស្ហចញពីអា     ស៑្ អា+ អា  

លុប អា, នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស៑្ + អា = សា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ស្   មកពី សា+អ  

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ អ   

លុប អា, នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ ស៑្ + អ = ស្  

ហស្  មកពី សា+ហយា ផ្លល ស់្ពយ ជា ឯ   សា+ហយា > ឯ 

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ ឯ  

លុប អា, នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ ស៑្ + ឯ = ហស្ 

្្ិយាិភត្ត ិ

ហស្ន មកពី សា+នា ផ្លល ស់្  ជា ឯន   សា+នា > ឯន 

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ ឯន  

លុប អា, នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ ស៑្ + ឯន = ហស្ន 

សាហិ មកពី សា+ហិ , ស្ហរមចរបូ    សា+ ហិ = សាហិ   

សាភិ មកពី សា+ហិ  
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ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   សា+ ហិ = សាភិ 

    

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ស្ស្ស មកពី សា+ស្ 

ចុុះស៑្អាគម     សា+ស្ + ស្ 

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ ស្ស  

រស្សៈអាជាអ     ស៑្ អា>អ+ ស្ស 

នា  ស៑្ហៅរបកនឹងអ ស្ហរមចរបូ   = ស្ស្ស 

សាយ មកពី សា+ស្ ផ្លល ស់្ស ជា អាយ   សា+ស្ > អាយ 

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ អាយ  

លុប អា,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស៑្ + អាយ = សាយ    

សាន  មកពី សា+ន   ស្ហរមចរបូ   ស៑្ អា+ ន  = សាន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

ស្សាម   មកពី សា+សាម      សា+សាម   

ញញកសហចញពីអា រស្សៈអាជាអ   ស៑្ អា>អ+ សាម  

នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ, ស្ហរមចរបូ  ស៑្ អ+ សាម  = ស្សាម  

ស្មាា   មកពី សា+សាម  ផ្លល ស់្សាយ  ជា មាហ ,    សា+ ស្ >មាា   

ញញកសហចញពីអា រស្សៈអាជាអ   ស៑្ អា>អ+ មាា  

នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ, ស្ហរមចរបូ  = ស្មាា  

សា  មកពី សា+សាម  ផ្លល ស់្សាយ  ជា អា   ស្+សាម  > អា 

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ អា  

លុប អា,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស៑្ + អា = សា 

សាហិ មកពី សា+ហិ , ស្ហរមចរបូ    សា+ ហិ = សាហិ   

សាភិ មកពី សា+ហិ  
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ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ, ស្ហរមចរបូ   សា+ ហិ = សាភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ស្ស្ស មកពី សា+ស្ 

ចុុះស៑្អាគម     សា+ស្ + ស្ 

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ ស្ស  

រស្សៈអាជាអ     ស៑្ អា>អ+ ស្ស 

នា  ស៑្ហៅរបកនឹងអ ស្ហរមចរបូ   = ស្ស្ស 

សាយ មកពី សា+ស្ ផ្លល ស់្ស ជា អាយ   សា+ស្ > អាយ 

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ អាយ  

លុប អា,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស៑្ + អាយ = សាយ    

សាន  មកពី សា+ន   ស្ហរមចរបូ   ស៑្ អា+ ន  = សាន  

ស្តមីិភត្ត ិ

ស្ស្មឹ  មកពី សា+ស្មឹ  

ញញកសហចញពីអា រស្សៈអាជាអ   ស៑្ អា>អ+ ស្មឹ 

នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ, ស្ហរមចរបូ  ស៑្ អ+ ស្មឹ = ស្ស្ម ឹ

ស្មាិ  មកពី សា+ស្មឹ 

ញញកសហចញពីអា រស្សៈអាជាអ   ស៑្ អា>អ+ ស្មឹ 

នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ,    ស៑្ អ+ ស្មឹ  

ផ្លល ស់្សយ ឹជា មហ,ិ ស្ហរមចរបូ   ស្+ស្មឹ > មាិ = ស្មាិ 

ហស្  មកពី សា+ស្មឹ ផ្លល ស់្សយ ឹជា ឯ    ស្+ស្មឹ > ឯ 

ញញកសហចញពីអា     ស៑្ អា+ ឯ  

លុប អា,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងឯ ស្ហរមចរបូ ស៑្ + ឯ = ហស្ 

សាសុ្ មកពី សា+សុ្  ស្ហរមចរបូ   = សាសុ្ 

អាលបន 



 104  

ស្ មកពី ស្+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    ស្+សិ្ > គ  

ញញកស្ហចញពីអ     ស៑្ អ+ គ  

ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្អ ជាអា    ស៑្ អា+ គ 

ហរព្វុះគ, រស្សៈអា ជា អ    ស៑្ អ+ គ 

លុប គ,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ ស៑្ អ = ស្ 

សា មកពី សា+ សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    សា+សិ្ > គ  

លុប គ, ស្ហរមចរបូ    = សា 

សា មកពី ស្+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា   ស្+ហយា > អា 

ញញកស្ហចញពីអា     ស៑្ អា+ អា  

លុប អា,នា ស៑្ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ ស៑្ + អា = សា 
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្អ់គគសិ្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

អគគិនិ មកពី អគគិ+សិ្       

ញញកគហចញពីឥ, ផ្លល ស់្ឥជាឥនិ   អគគ៑ ឥ>ឥនិ + សិ្  

លុប ស,ិនា គ៑ហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ អគគ៑ ឥនិ = អគគិនិ 

អគគិ មកពី អគគិ+សិ្  លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ  អគគិ 

អគគហយា មកពី អគគិ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឥជាអ     អគគ៑ ឥ>អ + ហយា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  = អគគហយា 

អគគី មកពី អគគិ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយាហហើយទីឃៈឥ ជាឦ,  អគគ៑ ឥ>ឦ + ហយា 
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នា  គ៑ ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ  = អគគី 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

អគគឹ  មកពី អគគិ+អ  

ញញកគហចញពីឥ , តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ)+ អ   

ហរកាយ ឈ,ផ្លល ស់្អាំជានគិគ តិ   អគគ៑ ឥ + អ  >  ំ 

នា គ៑ និង  ំហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ  អគគឹ 

អគគហយា មកពី អគគិ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឥជាអ     អគគ៑ ឥ>អ + ហយា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  = អគគហយា 

អគគី មកពី អគគិ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយាហហើយទីឃៈឥ ជាឦ,  អគគ៑ ឥ>ឦ + ហយា 

នា  គ៑ ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ  = អគគី 

្្ិយាិភត្ត ិ

អគគិនា មកពី អគគិ+នា  ស្ហរមចរបូ   អគគិនា 

អគគីហិ មកពី អគគិ+ហិ 

  ញញកគហចញពីឥ    អគគ៑ ឥ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឥជាឦ    អគគ៑ ឥ>ឦ+ហិ 

  នា គ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូជា   អគគីហិ 

អគគីភិ មកពី អគគិ+ហិ 

  ញញកគហចញពីឥ    អគគ៑ ឥ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឥជាឦ ផ្លល ស់្ហិជាភិ  អគគ៑ ឥ>ឦ+ហិ>ភិ 

  នា គ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូជា   អគគីភិ 
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អគគិហិ មកពី អគគិ+ហិ   ស្ហរមចរបូ  អគគិហិ 

អគគិភិ មកពី អគគិ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  អគគិភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

អគគិហនា មកពី អគគិ+ស្ 

  ញញកគហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ) + ស្ 

ហរកាយឈផ្លល ស់្ស្ ជាហនា    អគគ៑ ឥ(ឈ) + ហនា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ  = អគគិហនា 

អគគិស្ស មកពី អគគិ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ  អគគិស្ស 

អគគីន  មកពី អគគិ+ន  

  ញញកគហចញពីឥ   អគគ៑ ឥ+ន  

  ហរព្វុះន  ទីឃៈឥជាឦ,    អគគ៑ ឥ>ឦ +ន  

  នា គ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ = អគគីន  

អគគិន  មកពី អគគិ+ន     ស្ហរមចរបូ  អគគិន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

អគគិនា មកពី  អគគិ+សាម , ផ្លល ស់្សាម ជានា  ស្ហរមចរបូ អគគិនា 

អគគិសាម  មកពី  អគគិ+សាម   ស្ហរមចរបូ   អគគិសាម  

អគគិមាា  មកពី  អគគិ+សាម ,ផ្លល ស់្សាម ជាមាា   ស្ហរមចរបូ អគគិមាា  

អគគីហិ មកពី អគគិ+ហិ 

  ញញកគហចញពីឥ    អគគ៑ ឥ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឥជាឦ    អគគ៑ ឥ>ឦ+ហិ 

  នា គ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូជា   អគគីហិ 

អគគីភិ មកពី អគគិ+ហិ 

  ញញកគហចញពីឥ    អគគ៑ ឥ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឥជាឦ ផ្លល ស់្ហិជាភិ  អគគ៑ ឥ>ឦ+ហិ>ភិ 
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  នា គ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូជា   អគគីភិ 

អគគិហិ មកពី អគគិ+ហិ   ស្ហរមចរបូ  អគគិហិ 

អគគិភិ មកពី អគគិ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  អគគិភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

អគគិហនា មកពី អគគិ+ស្ 

  ញញកគហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ) + ស្ 

ហរកាយឈផ្លល ស់្ស្ ជាហនា    អគគ៑ ឥ(ឈ) + ហនា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ  = អគគិហនា 

អគគិស្ស មកពី អគគិ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ  អគគិស្ស 

អគគីន  មកពី អគគិ+ន  

  ញញកគហចញពីឥ    អគគ៑ ឥ+ន  

  ហរព្វុះន  ទីឃៈឥជាឦ,     អគគ៑ ឥ>ឦ +ន  

  នា គ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ  = អគគីន  

អគគិន  មកពី អគគិ+ន     ស្ហរមចរបូ  អគគិន  

ស្តមីិភត្ត ិ

អគគិស្មឹ មកពី  អគគិ+ស្មឹ   ស្ហរមចរបូ   អគគិស្ម ឹ

អគគិមាិ មកពី  អគគិ+ស្មឹ  ផ្លល ស់្ស្មឹជាមាិ   ស្ហរមចរបូ អគគិមាិ 

អគគីសុ្ មកពី  អគគិ+សុ្ 

   ហរព្វុះសុ្ ទីឃៈឥជាឦ  ស្ហរមចរបូ  អគគីសុ្ 

អគគិសុ្ មកពី  អគគិ+សុ្  ស្ហរមចរបូ    អគគិសុ្ 

អាលបន 

អគគិ មកពី អគគិ +សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ ,លុប គ,ស្ហរមចរបូ អគគិ+គ = អគគិ    

អគគហយា មកពី អគគិ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 
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ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឥជាអ     អគគ៑ ឥ>អ + ហយា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  = អគគហយា 

អគគី មកពី អគគិ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ  អគគ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយាហហើយទីឃៈឥ ជាឦ,  អគគ៑ ឥ>ឦ + ហយា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ  = អគគី 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ទ់ណឌី ស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

ទណឍី  មកពី ទណឍី +សិ្  លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ ទណឍី  

ទណឍិ ហនា មកពី ទណឍី +ហយា 

  ញញកឌហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ហយា 

ហរព្វុះហយា, រស្សៈឦជាឥ   ទណឍ៑  ឦ>ឥ + ហយា 

ហរកាយឈ, ផ្លល ស់្ហយាជាហនា,នា ...ស្ហរមចរបូ ទណឍ៑  ឥ + ហនា = ទណឍិ ហនា 

ទណឍី  មកពី ទណឍី +ហយា 

  ញញកឌហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយា,  នា ... ស្ហរមចរបូ = ទណឍី  

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ទណឍិ ន   មកពី ទណឍី  + អ  

  ញញកឌហចញពីឦ,ពលោោះអាំ, រសសៈឦជាឥ  ទណឍ៑  ឦ>ឥ + អ  

តា ងឥហ ម្ ុះឈ    ទណឍ៑  ឥ(ឈ)+ អ   

,ហរកាយ ឈ, ផ្លល ស់្អាំ ជានាំ   ទណឍ៑  ឥ+ ន  

នា  ឌ៑ហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ  ទណឍិ ន  

ទណឍឹ   មកពី ទណឍី  + អ  

  ញញកឌហចញពីឦ, ពលោោះអាំ, រសសៈឦជាឥ  ទណឍ៑  ឦ>ឥ + អ  
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តា ងឥហ ម្ ុះឈ    ទណឍ៑  ឥ(ឈ)+ អ   

,ហរកាយ ឈ, ផ្លល ស់្អាំជានគិគ តិ(ំាំ)  ទណឍ៑  ឥ+  ំ 

នា  ឌ៑ហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ  ទណឍឹ  

ទណឍិ ហនា មកពី ទណឍី +ហយា 

  ញញកឌហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ហយា 

ហរព្វុះហយា, រស្សៈឦជាឥ   ទណឍ៑  ឦ>ឥ + ហយា 

ហរកាយឈ, ផ្លល ស់្ហយាជាហនា, នា ...ស្ហរមចរបូ ទណឍ៑  ឥ + ហនា = ទណឍិ ហនា 

ទណឍី  មកពី ទណឍី +ហយា 

  តា ងឦហ ម្ ុះឈ     ទណឍី  + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយា, នា .... ស្ហរមចរបូ  = ទណឍី  

្្ិយាិភត្ត ិ

ទណឍិ នា មក្ព ី ទណឍី +   ពលោោះ  រសសៈឦ ជាឥ សពលមចរូប ទណឍិ នា 

 

ទណឍី ហិ មកពី ទណឍី +ហិ  ស្ហរមចរបូជា   ទណឍី ហិ 

ទណឍី ភិ មកពី ទណឍី +ហិ ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូជា  ទណឍី ភិ   

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ទណឍិ ហនា មកពី ទណឍី +ស្ 

  ញញកឌហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ស្ 

ហរកាយឈ ផ្លល ស់្ស្ ជាហនា   ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ហនា  

ពលោោះព  រសសៈឦជាឥ,  ាំ...សពលមចរូប  ទណឍ៑  ឥ + ហនា = ទណឍិ ហនា 

ទណឍិ ស្ស មកពី  ទណឍី +ស្ ចុុះស៑្អាគម  

ហរព្វុះស្ រស្សៈឦ ជាឥ  ស្ហរមចរបូ ទណឍិ ស្ស 

ទណឍី ន  មកពី ទណឍី +ន   ស្ហរមចរបូ   ទណឍី ន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ
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ទណឍិ សាម  មកពី ទណឍី  + សាយ  ពលោោះសាយ  រសសៈឦ ជាឥ, ស្ហរមចរបូ ទណឍិ សាម  

ទណឍិ មាា  មកពី ទណឍី  + សាយ  ពលោោះសាយ រ សសៈឦ ជាឥ,   ទណឍិ  + សាម  

ផ្ទវ ស់សាយ  ជា មាហ    ស្ហរមចរបូ  ទណឍិ មាា  

ទណឍិ នា មកពី ទណឍី  +សាយ , សាយ ពលោោះសាយ  រសសៈឦ ជាឥ,   ទណឍិ  + សាម  

 ផ្ទវ ស់សាយ  ជា     ស្ហរមចរបូ  ទណឍិ នា 

ទណឍី ហិ មកពី ទណឍី  +  ិ   ស្ហរមចរបូជា   ទណឍី ហិ 

ទណឍី ភិ មកពី ទណឍី  +  ិ  ផ្ទវ ស់ ជិាភ,ិ  ស្ហរមចរបូជា  ទណឍី ភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ទណឍិ ហនា មកពី ទណឍី +ស្ 

  ញញកឌហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ស្ 

ហរកាយឈ ផ្លល ស់្ស្ ជាហនា   ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ហនា  

ហរព្វុះហនា រស្សៈឦជាឥ, នា ...ស្ហរមចរបូ ទណឍ៑  ឥ + ហនា = ទណឍិ ហនា 

ទណឍិ ស្ស មកពី  ទណឍី +ស្ ចុុះស៑្អាគម  

ហរព្វុះស្ រស្សៈឦ ជាឥ  ស្ហរមចរបូ ទណឍិ ស្ស 

ទណឍី ន  មកពី ទណឍី +ន   ស្ហរមចរបូ   ទណឍី ន  

ស្តមីិភត្ត ិ

ទណឍិ និ  មកពី ទណឍី  + ស្មឹ 

  ញញកឌហចញពីឦ, ពលោោះសយឹ, រសសៈឦជាឥ  ទណឍ៑  ឦ>ឥ + ស្មឹ 

តា ងឥហ ម្ ុះឈ    ទណឍ៑  ឥ(ឈ)+ ស្មឹ  

,ហរកាយ ឈ, ផ្លល ស់្សយឹជាន ិ   ទណឍ៑  ឥ+ និ 

នា  ឌ៑ហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ  ទណឍិ និ 

ទណឍិ ស្មឹ មកពី ទណឍី +ស្មឹ ពលោោះសយ ឹរសសៈឦជាឥ,   ស្ហរមចរបូ ទណឍិ ស្ម ឹ

ទណឍិ មាិ មកពី ទណឍី +ស្មឹ, ពលោោះសយឹរសសៈឦជាឥ, ផ្ទវ ស់សយជឹាមហិ ស្ហរមចរបូ ទណឍិ មាិ 

ទណឍី សុ្ មកពី ទណឍី +សុ្       ស្ហរមចរបូ   ទណឍី សុ្ 
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អាលបន 

ទណឍិ  មកពី ទណឍី  +សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ , 

ពលោោះសិ រសសៈឦ ជា ឥ, លុប គ, ស្ហរមចរបូ = ទណឍិ     

ទណឍិ ហនា មកពី ទណឍី +ហយា 

  ញញកឌហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ហយា 

ហរព្វុះហយា, រស្សៈឦជាឥ   ទណឍ៑  ឦ>ឥ + ហយា 

ហរកាយឈ, ផ្លល ស់្ហយាជាហនា,នា ...ស្ហរមចរបូ ទណឍ៑  ឥ + ហនា = ទណឍិ ហនា 

ទណឍី  មកពី ទណឍី +ហយា 

  ញញកឌហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  ទណឍ៑  ឦ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយា,  នា ... ស្ហរមចរបូ = ទណឍី  
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ភ់កិខសុ្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

ភិកាុ មកពី ភិកាុ+សិ្  លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ   ភិកាុ 

ភិកាហវ្ហ មកពី ភិកាុ+ហយា 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល     ភិក្ខ៑ ឧ(ល) + ពយ 

ហរកាយល, ផ្លល ស់្ហយាជាហវ្ហ      ភិក្ខ៑ ឧ(ល) + ពោ  

ពលោោះពោ ផ្ទវ ស់ឧ(ល) ជាអ,  ាំខ៑ពៅលបក្បនឹងអ, សពលមចរូប   ភិក្ខ៑ អ + ពោ = ភិកាហវ្ហ 

ភិកាូ មកពី ភិកាុ+ហយា 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល    ភិកា៑ ឧ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, លុបហយាហហើយទីឃៈឧ ជាឩ, នា ...ស្ហរមចរបូ ភិកា៑ ឧ>ឩ = ភិកាូ 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ភិកាុ   មកពី ភិកាុ + អ  

ញញកខហចញពីឧ , តា ងឧហ ម្ ុះល  ភិកា៑ ឧ(ល)+ អ   
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ហរកាយ ល,ផ្លល ស់្អាំជានគិគ តិ   ភិកា៑ ឧ+  ំ 

នា ខ៑ និង  ំហៅរបកបនឹងឧ, ស្ហរមចរបូ  ភិកាុ  

ភិកាហវ្ហ មកពី ភិកាុ+ហយា 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល     ភិក្ខ៑ ឧ(ល) + ពយ 

ហរកាយល, ផ្លល ស់្ហយាជាហវ្ហ      ភិក្ខ៑ ឧ(ល) + ពោ  

ពលោោះពោ ផ្ទវ ស់ឧ(ល) ជាអ,  ាំខ៑ពៅលបក្បនឹងអ, សពលមចរូប   ភិក្ខ៑ អ + ពោ = ភិកាហវ្ហ 

ភិកាូ មកពី ភិកាុ+ហយា 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល    ភិកា៑ ឧ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, លុបហយាហហើយទីឃៈឧ ជាឩ, នា ...ស្ហរមចរបូ ភិកា៑ ឧ>ឩ = ភិកាូ 

្្ិយាិភត្ត ិ

ភិកានុា មកពី ភិកាុ+នា  ស្ហរមចរបូ   ភិកាុនា 

ភិកាហិូ មកពី ភិកាុ+ហិ 

  ញញកខហចញពីឧ    ភិកា៑ ឧ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឧជាឩ    ភិកា៑ ឧ>ឩ+ហិ 

  នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូជា   ភិកាូហិ 

ភិកាភិូ មកពី ភិកាុ+ហិ 

  ញញកខហចញពីឧ    ភិកា៑ ឧ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឧជាឩ ផ្លល ស់្ហិជាភិ  ភិកា៑ ឧ>ឩ+ភិ 

  នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូជា   ភិកាូភិ 

ភិកាហិុ មកពី ភិកាុ+ហិ  ស្ហរមចរបូ   ភិកាុហិ 

ភិកាភិុ មកពី ភិកាុ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  ភិកាុភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ភិកាុហនា មកពី ភិកាុ+ស្ 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល  ភិកា៑ ឧ(ល) + ស្ 
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ហរកាយល ផ្លល ស់្ស្ ជាហនា, នា ... ស្ហរមចរបូ ភិកា៑ ឧ(ល) + ហនា = ភិកាុហនា 

ភិកាសុ្ស មកពី ភិកាុ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ  ភិកាុស្ស 

ភិកាូន  មកពី ភិកាុ+ន  

  ញញកខហចញពីឧ    ភិកា៑ ឧ+ន  

  ហរព្វុះន  ទីឃៈឧជាឩ,    ភិកា៑ ឧ>ឩ +ន   

  នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ  = ភិកាូន  

ភិកានុ  មកពី ភិកាុ+ន   ស្ហរមចរបូ    ភិកាុន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

ភិកានុា មកពី  ភិកាុ+សាម , ផ្លល ស់្សាម ជានា  ស្ហរមចរបូ ភិកាុនា 

ភិកាសុាម  មកពី  ភិកាុ+សាម   ស្ហរមចរបូ   ភិកាុសាម  

ភិកាមុាា  មកពី  ភិកាុ+សាម  ផ្លល ស់្សាម ជាមាា , ស្ហរមចរបូ ភិកាុមាា  

ភិកាហិូ មកពី ភិកាុ+ហិ 

  ញញកខហចញពីឧ    ភិកា៑ ឧ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឧជាឩ    ភិកា៑ ឧ>ឩ+ហិ 

  នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូជា   ភិកាូហិ 

ភិកាភិូ មកពី ភិកាុ+ហិ 

  ញញកខហចញពីឧ    ភិកា៑ ឧ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឧជាឩ ផ្លល ស់្ហិជាភិ  ភិកា៑ ឧ>ឩ+ភិ 

  នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូជា   ភិកាូភិ 

ភិកាហិុ មកពី ភិកាុ+ហិ  ស្ហរមចរបូ   ភិកាុហិ 

ភិកាភិុ មកពី ភិកាុ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  ភិកាុភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ភិកាុហនា មកពី ភិកាុ+ស្ 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល  ភិកា៑ ឧ(ល) + ស្ 
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ហរកាយល ផ្លល ស់្ស្ ជាហនា នា ... ស្ហរមចរបូ ភិកា៑ ឧ(ល) + ហនា = ភិកាុហនា 

ភិកាសុ្ស មកពី ភិកាុ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ  ភិកាុស្ស 

ភិកាូន  មកពី ភិកាុ+ន  

  ញញកខហចញពីឧ    ភិកា៑ ឧ+ន  

  ហរព្វុះន  ទីឃៈឧជាឩ,    ភិកា៑ ឧ>ឩ +ន   

  នា ខ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ  = ភិកាូន  

ភិកានុ  មកពី ភិកាុ+ន   ស្ហរមចរបូ    ភិកាុន  

ស្តមីិភត្ត ិ

ភិកាសុ្មឹ មកពី  ភិកាុ+ស្មឹ  ស្ហរមចរបូ    ភិកាុស្ម ឹ

ភិកាមុាិ មកពី  ភិកាុ+ស្មឹ  ផ្លល ស់្ស្មឹជាមាិ ស្ហរមចរបូ  ភិកាុមាិ 

ភិកាសុូ្ មកពី  ភិកាុ+សុ្ 

  ហរព្វុះសុ្ ទីឃៈឧជាឩ  ស្ហរមចរបូ   ភិកាូសុ្ 

ភិកាសុុ្ មកពី  ភិកាុ+សុ្  ស្ហរមចរបូ    ភិកាុសុ្ 

អាលបន 

ភិកាុ មកពី ភិកាុ + សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ ,លុប គ,ស្ហរមចរបូ  ភិកាុ    

ភិកាហវ មកពី ភិកាុ + ហយា 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល   ភិកា៑ ឧ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, ផ្លល ស់្ហយាជាហវ    ភិកា៑ ឧ(ល) + ហវ  

ហរព្វុះហវ, ផ្លល ស់្ឧ(ល) ជាអ, នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអ  ភិកា៑ អ + ហវ្ហ = ភិកាហវ 

ភិកាហវ្ហ មកពី ភិកាុ+ហយា 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល   ភិកា៑ ឧ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, ផ្លល ស់្ហយាជាហវ្ហ    ភិកា៑ ឧ(ល) + ហវ្ហ  

ហរព្វុះហវ្ហ ផ្លល ស់្ឧ(ល) ជាអ,     ភិកា៑ អ + ហវ្ហ 

នា ខ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   = ភិកាហវ្ហ 
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ភិកាូ មកពី ភិកាុ+ហយា 

  ញញកខហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល    ភិកា៑ ឧ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, លុបហយាហហើយទីឃៈឧ ជាឩ, នា ... ស្ហរមចរបូ ភិកា៑ ឧ>ឩ = ភិកាូ 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ហ់ហតសុ្ព័ទ 

 ហហតុ វធីិហធវើតួរបូដូចភិកាុញបលកញត រតង់បឋមា,ទុតិយាពហុវចនៈ  

ហហតុហយា មកពី ហហតុ+ហយា ស្ហរមចរបូជា   ហហតុហយា 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ជ់នតសុ្ព័ទ 
 ជនតុ វធីិហធវើតួរបូដូចភិកាុញបលកញតរតង់បឋមាពហុវចនៈ និងអាលបនៈពហុវចនៈគឺ 

ជនតុហយា មកពី ជនតុ+ហយា ស្ហរមចរបូជា    ជនតុហយា 

 ជនតុហនា មិនមានកនុងអាលបនៈហទ មានញតកនុងបឋមានិងទុតិយាប៉ែុហណាណ ុះ ។ 

ជនតុហវ្ហ មកពី ជនតុ+ហយា  

តា ងឧហ ម្ ុះល     ជនត៑ ឧ(ល)+ហយា 

  ហរកាយឧ ហ ម្ ុះល ផ្លល ស់្ហយាជាហវ្ហ ស្ហរមចរបូ  ជនតុ+ហយា>ហវ្ហ  ជនតុហវ្ហ 

ជនតុហនា មកពី ជនតុ+ហយា  

តា ងឧហ ម្ ុះល     ជនត៑ ឧ(ល)+ហយា 

  ហរកាយឧ ហ ម្ ុះល ផ្លល ស់្ហយាជាហនា ស្ហរមចរបូ  ជនតុ+ហយា>ហនា  ជនតុហនា 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ស់្តថសុ្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

ស្តាថ  មកពី ស្តថុ+សិ្  

ញញកថហចញពីឧ, ហរព្វុះសិ្ផ្លល ស់្ឧជាអា   ស្តថ៑ ឧ>អា+សិ្ 

លុបសិ្ នា ថ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  ស្តាថ  

ស្តាថ ហរា មកពី ស្តថុ+ហយា 

  ញញកថហចញពីឧ,ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ  ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ហយា 



 116  

ហរកាយ អារ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញករហចញពីអ  ស្តថ៑ អារ ៑អ+ ហយា>ឱ  

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ ស្តថ៑ អារ ៑+ ឱ =ស្តាថ ហរា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ស្តាថ រ   មកពី ស្តថុ+អ  

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ អ  

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ស្ហរមចរបូ  ស្តថ៑ ឧ>អារ+ អ   

ញញករហចញពីអ,      ស្តថ៑ អារ ៑អ+ អ  

លុបអ,នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ រ   

ស្តាថ ហរ មកពី ស្តថុ+ហយា 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ហយា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ    ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ហយា  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្ហយាជាឯ    ស្តថ៑ អារ ៑អ+ ឯ 

លុបអ,នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ ហរ  

ស្តាថ ហរា មកពី ស្តថុ+ហយា 

  ញញកថហចញពីឧ,ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ  ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ហយា 

ហរកាយ អារ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញករហចញពីអ  ស្តថ៑ អារ ៑អ+ ហយា>ឱ  

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ   ស្តថ៑ អារ ៑+ ឱ =ស្តាថ ហរា
      

្្ិយាិភត្ត ិ

ស្តាថ រា មកពី ស្តថុ+នា 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ នា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ    ស្តថ៑ ឧ>អារ+ នា  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្នាជាអា    ស្តថ៑ អារ ៑អ+ អា 

លុបអ,នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ រា 

ស្តថុនា មកពី ស្តថុ+នា  ស្ហរមចរបូ   ស្តថុនា 
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ស្តាថ ហរហិ មកពី ស្តថុ+ហិ 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ     ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ហិ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    ស្តថ៑ អារ ៑អ>ឯ+ ហិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ ហរហិ 

ស្តាថ ហរភិ មកពី ស្តថុ+ហិ 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ     ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ហិ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    ស្តថ៑ អារ ៑អ>ឯ+ ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ, ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ ហរភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ស្តថុ មកពី ស្តថុ+ស្ ផ្លល ស់្ឧជាឧហហើយលុបស្ ស្ហរមចរបូ ស្តថុ 

ស្តថុស្ស មកពី ស្តថុ+ស្, ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ   ស្តថុស្ស 

ស្តថុហនា មកពី ស្តថុ+ស្ 

  ញញកថហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល  ស្តថ៑ ឧ(ល) + ស្ 

ហរកាយល ផ្លល ស់្ស្ ជាហនា  ស្ហរមចរបូ ស្តថ៑ ឧ(ល) + ហនា = ស្តថុហនា 

ស្តាថ រាន  មកពី ស្តថុ+ន  

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ន  

ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអារ     ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ន   

ញញករហចញពីអ, ទីឃៈអជាអា    ស្តថ៑ អារ ៑អា+ ន  

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ រាន  

ស្តាថ ន  មកពី ស្តថុ+ន  

  ញញកថហចញពីឧ     ស្តថ៑ ឧ+ន  

  ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអ, ទីឃៈអ ជាអា,    ស្តថ៑ ឧ>អ>អា +ន   
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  នា ថហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   = ស្តាថ ន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

ស្តាថ រា មកពី ស្តថុ+សាម  

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ នា 

ហរព្វុះសាម , ផ្លល ស់្ឧជាអារ    ស្តថ៑ ឧ>អារ+ នា  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្សាម ជាអា    ស្តថ៑ អារ ៑អ+ អា 

លុបអ,នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ រា 

ស្តាថ ហរហិ មកពី ស្តថុ+ហិ 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ     ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ហិ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    ស្តថ៑ អារ ៑អ>ឯ+ ហិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ ហរហិ 

ស្តាថ ហរភិ មកពី ស្តថុ+ហិ 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ     ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ហិ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    ស្តថ៑ អារ ៑អ>ឯ+ ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ, ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ ហរភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ស្តថុ មកពី ស្តថុ+ស្ ផ្លល ស់្ឧជាឧហហើយលុបស្ ស្ហរមចរបូ  ស្តថុ 

ស្តថុស្ស មកពី ស្តថុ+ស្ ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ   ស្តថុស្ស 

ស្តថុហនា មកពី ស្តថុ+ស្ 

  ញញកថហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះល  ស្តថ៑ ឧ(ល) + ស្ 

ហរកាយលផ្លល ស់្ស្ ជាហនា  ស្ហរមចរបូ ស្តថ៑ ឧ(ល) + ហនា = ស្តថុហនា 

ស្តាថ រាន  មកពី ស្តថុ+ន  
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  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ន  

ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអារ     ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ន   

ញញករហចញពីអ, ទីឃៈអជាអា    ស្តថ៑ អារ ៑អា+ ន  

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    = ស្តាថ រាន  

ស្តាថ រាន  មកពី ស្តថុ+ន  

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ន  

ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអារ     ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ន   

ញញករហចញពីអ, ទីឃៈអជាអា    ស្តថ៑ អារ ៑អា+ ន  

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ រាន  

ស្តាថ ន  មកពី ស្តថុ+ន  

  ញញកថហចញពីឧ     ស្តថ៑ ឧ+ន  

  ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអ, ទីឃៈអ ជាអា,    ស្តថ៑ ឧ>អ>អា +ន   

  នា ថហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   = ស្តាថ ន  

ស្តមីិភត្ត ិ

ស្តថរ ិមកពី ស្តថុ+ស្មឹ 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ស្មឹ 

ហរព្វុះស្មឹ, ផ្លល ស់្ឧជាអរ     ស្តថ៑ ឧ>អរ+ ស្មឹ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្ស្មឹជាឥ    ស្តថ៑ អារ ៑អ+ ឥ 

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ   = ស្តថរ ិ

ស្តាថ ហរសុ្ មកពី ស្តថុ+សុ្ 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ សុ្ 

ហរព្វុះសុ្, ផ្លល ស់្ឧជាអារ     ស្តថ៑ ឧ>អារ+ សុ្  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    ស្តថ៑ អារ ៑ឯ+ សុ្ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    = ស្តាថ ហរសុ្ 
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អាលបន 

ស្តថ មកពី ស្តថុ+សិ្ , តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ     ស្តថុ+សិ្ > គ  

ញញកថហចញពីឧ     ស្តថ៑ ឧ+ គ  

ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្ឧ ជាអា    ស្តថ៑ អា+ គ 

ហរព្វុះគ, រស្សៈអា ជា អ    ស្តថ៑ អ+ គ 

លុប គ,នា ថហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  = ស្តថ 

ស្តាថ  មកពី ស្តថុ+សិ្ , តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    ស្តថុ +សិ្ > គ  

ញញកថហចញពីឧ     ស្តថ៑ ឧ+ គ  

ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្ឧ ជាអា    ស្តថ៑ អា+ គ 

លុប គ, នា ថហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ  

ស្តាថ ហរា មកពី ស្តថុ+ហយា 

  ញញកថហចញពីឧ,     ស្តថ៑ ឧ+ ហយា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ    ស្តថ៑ ឧ>អារ+ ហយា  

 ហរកាយ អារ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, លុបអ,   ស្តថ៑ អារ ៑+ ឱ  

 នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ = ស្តាថ ហរា 
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ក់តតសុ្ព័ទ 

កតតុ វធីិស្ហរមចរបូដូចស្តថុ ញបលកញតរតង់ន  វភិតតិ គឺ 

កតតូន  មកពី កតតុ + ន  ហរព្វុះន  ទីឃៈឧជាឩ  ស្ហរមចរបូ   កតតូន  

កតតនុ  មកពី កតតុ + ន      ស្ហរមចរបូ កតតុន  

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ប់តិសុ្ព័ទ 

បិតុ វធិសីពលមចរូបដូចក្តថុ ដបវក្ដត ផ្ទវ ស់ឧ ជាអរ ក្បុងទខីវោះ ព យីលតង់  ិវភិតថិ នងិសុវភិតថគិឺ 

បិតូហិ មកពី បិតុ + ហិ ហរព្វុះហិ ទីឃៈឧជាឩ,   បិតូហិ 



 121  

   ផ្លល ស់្ហិជាភិ  ស្ហរមចរបូ  បិតូភិ 

បិតុហិ មកពី បិតុ + ហិ,   ស្ហរមចរបូ    បិតុហិ 

   ផ្លល ស់្ហិជាភិ  ស្ហរមចរបូ  បិតុភិ 

បិតូសុ្ មកពី បិតុ + សុ្ ហរព្វុះសុ្, ទីឃៈឧជាឩ, ស្ហរមចរបូ   បិតូសុ្ 

បិតុសុ្ មកពី បិតុ + សុ្,   ស្ហរមចរបូ     បិតុសុ្ 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្អ់ភភិសូ្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

អភិភូ មកពី អភិភូ+សិ្  លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ  អភិភូ 

អភិភុហវ្ហ មកពី អភិភូ+ហយា 

  ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, ហរព្វុះហយា រស្សៈឩ ជាឧ   អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា  

ផ្លល ស់្ហយាជាហវ្ហ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ អភិភ៑ ឧ + ហវ្ហ = អភិភុហវ្ហ 

អភិភូ មកពី អភិភូ+ហយា 

  ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, លុបហយា    ស្ហរមចរបូ អភិភ៑ ឩ = អភិភូ 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

អភិភុ   មកពី អភិភូ+អ  

ញញកភហចញពីឩ , តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + អ   

ហរព្វុះអ  រស្សៈឩជាឧ,ហរកាយ ល,ផ្លល ស់្អាំជាំាំ  អភិភ៑ ឧ+  ំ 

នា   ំហៅរបកបនឹងឧ, ស្ហរមចរបូ   អភិភុ  

អភិភុហវ្ហ មកពី អភិភូ+ហយា 

  ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, ហរព្វុះហយា រស្សៈឩ ជាឧ   អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា  

ផ្លល ស់្ហយាជាហវ្ហ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ អភិភ៑ ឧ + ហវ្ហ = អភិភុហវ្ហ 
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អភិភូ មកពី អភិភូ+ហយា 

  ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, លុបហយា    ស្ហរមចរបូ អភិភ៑ ឩ = អភិភូ 

្្ិយាិភត្ត ិ

អភិភុនា មកពី អភិភូ+នា ហរព្វុះនា រស្សៈឩជាឧ ស្ហរមចរបូ  អភិភុនា 

អភិភូហិ មកពី អភិភូ+ហិ  ស្ហរមចរបូ  អភិភូហិ 

អភិភូភិ មកពី អភិភូ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ អភិភូភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

អភិភុហនា មកពី អភិភូ+ស្ 

  ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + ស្ 

ហរព្វុះស្ រស្សៈឩជាឧ,ហរកាយលផ្លល ស់្ស្ ជាហនា  អភិភ៑ ឩ>ឧ + ហនា 

ស្ហរមចរបូ      = អភិភុហនា 

អភិភុស្ស មកពី អភិភូ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម  

ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + ស្ 

ហរព្វុះស្ រស្សៈឩជាឧ, ស្ហរមចរបូ   អភិភុស្ស 

អភិភូន  មកពី អភិភូ+ន   ស្ហរមចរបូ    អភិភូន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

អភិភុនា មកពី  អភិភូ+សាម , ផ្លល ស់្សាម ជានា    អភិភូ+នា 

ហរព្វុះនា រស្សៈឩជាឧ, ស្ហរមចរបូ  អភិភុនា 

អភិភុសាម  មកពី  អភិភូ+សាម    

   ហរព្វុះសាម  រស្សៈឩជាឧ, ស្ហរមចរបូ  អភិភុសាម  

អភិភុមាា  មកពី  អភិភូ+សាម  ហរព្វុះសាម  រស្សៈឩជាឧ,  

ផ្លល ស់្សាម ជាមាា , ស្ហរមចរបូ   អភិភុមាា  
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ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

អភិភុហនា  មកពី អភិភូ+ស្ 

 ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល    អភិភ៑ ឩ(ល) + ស្ 

ពលោោះស រសសៈឩជាឧ, ពលកាយលផ្ទវ ស់ស ជាព   សពលមចរូប អភិភ៑ ឩ >ឧ+ ព  = អភភុិព  

អភិភុស្ស  មកពី អភិភូ+ស្, ចុុះស៑្អាគម  

ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + ស្ 

ហរព្វុះស្ រស្សៈឩជាឧ, ស្ហរមចរបូ   អភិភុស្ស 

អភិភូន  មកពី អភិភូ+ន    ស្ហរមចរបូ     អភិភូន  

ស្តមីិភត្ត ិ

អភិភុស្មឹ មកពី  អភិភូ+ស្មឹ  

    ហរព្វុះស្មឹ រស្សៈឩជាឧ, ស្ហរមចរបូ  អភិភុ+ស្មឹ =  អភិភុស្ម ឹ

អភិភុមាិ មកពី  អភិភូ+ស្មឹ ហរព្វុះស្មឹ រស្សៈឩជាឧ,    អភិភុ+ស្មឹ 

ផ្លល ស់្ស្មឹជាមាិ ស្ហរមចរបូ    អភិភុមាិ 

អភិភូសុ្ មកពី  អភិភូ+សុ្  ស្ហរមចរបូ    អភិភូសុ្ 

អាលបន 

អភិភុ មកពី អភិភូ +សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ ,ហរព្វុះគរស្សៈឩជាឧ អភិភូ +គ   

លុប គ,  ស្ហរមចរបូ    អភិភុ     

អភិភុហវ្ហ មកពី អភិភូ+ហយា 

  ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, ហរព្វុះហយា រស្សៈឩ ជាឧ   អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា  

ផ្លល ស់្ហយាជាហវ្ហ, នា ភ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ អភិភ៑ ឧ + ហវ្ហ = អភិភុហវ្ហ 

អភិភូ មកពី អភិភូ+ហយា 

  ញញកភហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល    អភិភ៑ ឩ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, លុបហយាហហើយ   ស្ហរមចរបូ  អភិភ៑ ឩ = អភិភូ 
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វិធីស្ហរមចរបូរបស្ស់្ពវញ្ញូស្ព័ទ 
ស្ពវញ្ដូ វធីិស្ហរមចរបូដូចអភិភូ ញបលកញតរតង់ហយាវភិតតិ គឺ 

ស្ពវញ្ដុហនា មកពី ស្ពវញ្ដូ+ហយា 

  ញញកញហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   ស្ពវញ្ដ៑ ឩ(ល) + ហយា 

ហរកាយល, ហរព្វុះហយា រស្សៈឩ ជាឧ   ស្ពវញ្ដ៑ ឩ(ល) + ហយា  

ផ្លល ស់្ហយាជាហនា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងឧ   ស្ពវញ្ដ៑ ឧ + ហនា   

ស្ហរមចរបូ      = ស្ពវញ្ដុហនា 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ហ់ោស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

ហគ្ន មកពី ហគ្ន+សិ្  លុបសិ្   ស្ហរមចរបូ  ហគ្ន   

គ្នហវ្ហ មកពី ហគ្ន+ហយា 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ   គ៑ ឱ>អាវ+ ហយា 

ហរកាយ អាវ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញកវហចញពីអ    គ៑ អាវ>៑អ+ ហយា>ឱ 

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ  គ្នវ ៑ + ឱ = គ្នហវ្ហ 

គហវ្ហ មកពី ហគ្ន+ហយា 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឱជាអវ   គ៑ ឱ>អវ+ ហយា  

ហរកាយ អវ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញកវហចញពីអ    គ៑ អវ>៑អ+ ហយា>ឱ 

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    គវ ៑ + ឱ = គហវ្ហ 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

គ្នវ  មកពី ហគ្ន+អ  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះអ , ផ្លល ស់្ឱជាអាវ   គ៑ ឱ>អាវ+ អ   

ញញកវហចញពីអ,ហរកាយ អាវ ផ្លល ស់្អ  ជា ំ ,   គ៑ អាវ ៑អ +  ំ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ      = គ្នវ   
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គ្នវុ   មកពី ហគ្ន+អ  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះអ , ផ្លល ស់្ឱជាអាវ   គ៑ ឱ>អាវ+ អ   

ញញកវហចញពីអ, ហរព្វុះអ  ផ្លល ស់្អជាឧ    គ៑ អាវ>៑អ>ឧ + អ  

ហរកាយ អាវ ផ្លល ស់្អ  ជា ំ , នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ គ្នវ ៑ឧ  +  ំ = គ្នវុ   

គវ   មកពី ហគ្ន + អ  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះអ , ផ្លល ស់្ឱជាអវ    គ៑ ឱ>អវ+ អ   

ញញកវហចញពីអ,ហរកាយ អវ ផ្លល ស់្អ  ជា ំ ,   គ៑ អវ ៑អ +  ំ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ    = គវ   

គ្នហវ្ហ មកពី ហគ្ន+ហយា 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ   គ៑ ឱ>អាវ+ ហយា 

ហរកាយ អាវ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញកវហចញពីអ    គ៑ អាវ>៑អ+ ហយា>ឱ 

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ គ្នវ ៑ + ឱ = គ្នហវ្ហ 

គហវ្ហ មកពី ហគ្ន+ហយា 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឱជាអវ   គ៑ ឱ>អវ+ ហយា  

ហរកាយ អវ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញកវហចញពីអ    គ៑ អាវ>៑អ+ ហយា>ឱ 

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    គ្នវ ៑ + ឱ = គ្នហវ្ហ 

្្ិយាិភត្ត ិ

គ្នហវន មកពី ហគ្ន+នា 

  ញញកគហចញពីឱ, ហរព្វុះនា, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ   គ៑ ឱ>អាវ+ នា  

ញញកវហចញពីអ, ផ្លល ស់្នា ជា ឯន,    គ៑ អាវ ៑អ + ឯន 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ      = គ្នហវន 

គហវន មកពី ហគ្ន+នា 

  ញញកគហចញពីឱ, ហរព្វុះនា, ផ្លល ស់្ឱជាអវ   គ៑ ឱ>អវ+ នា  

ញញកវហចញពីអ,ហរកាយ អវ ផ្លល ស់្នា ជា ឯន,   គ៑ អវ ៑អ + ឯន 
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នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ   = គហវន 

ហគ្នហិ មកពី ហគ្ន+ហិ   ស្ហរមចរបូ    ហគ្នហិ 

ហគ្នភិ មកពី ហគ្ន+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ   ស្ហរមចរបូ  ហគ្នភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

គ្នវស្ស មកពី ហគ្ន+ស្ 

  ញញកគហចញពីឱ, ហរព្វុះស្, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ  គ៑ ឱ>អាវ+ ស្+ស្ 

ចុោះស៑អាគម,  ាំពរញ្ជនៈពៅលបក្បនងឹលសៈ សពលមចរូប គ្នវ+ ស៑្+ស្ = គ្នវស្ស 

គវស្ស មកពី ហគ្ន+ស្ 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះស្, ផ្លល ស់្ឱជាអវ  គ៑ ឱ>អវ+ ស្  

ចុុះស៑្អាគម, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  គវ+ ស្+ស្ = គវស្ស  

គវ   មកពី ហគ្ន+ន  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឱជាអវ   គ៑ ឱ>អវ+ ន   

ញញកវហចញពីអ, ហរកាយ អវ ផ្លល ស់្ន  ជា អ ,  គ៑ អវ ៑អ + អ  

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ   = គវ   

គុនន  មកពី ហគ្ន+ន  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះន ,ផ្លល ស់្ហគ្នជាគុ   ហគ្ន>គុ + ន   

ហរព្វុះន  ចុុះ ន៑អាគម  ស្ហរមចរបូ  គុនន  

ហគ្នន  មកពី  ហគ្ន+ន    ស្ហរមចរបូ   ហគ្នន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

គ្នវសាម  មកពី ហគ្ន+សាម  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះសាម , ផ្លល ស់្ឱជាអាវ  គ៑ ឱ>អាវ+ សាម    

   នា គ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   គ្នវ+ សាម  = គ្នវសាម  

 

គ្នវមាា  មកពី ហគ្ន+សាម  
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  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះសាម , ផ្លល ស់្ឱជាអាវ  គ៑ ឱ>អាវ+ សាម    

   នា គ៑ហៅរបកបនឹងអា, ផ្លល ស់្សាម ជាមាា  ស្ហរមចរបូ គ្នវ+ មាា  = គ្នវមាា  

គវសាម  មកពី ហគ្ន+សាម  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះសាម , ផ្លល ស់្ឱជាអវ  គ៑ ឱ>អវ+ សាម    

   នា គ៑ហៅរបកបនឹងអ,   ស្ហរមចរបូ  គវ+ សាម  = គវសាម  

គវមាា  មកពី ហគ្ន+សាម  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះសាម , ផ្លល ស់្ឱជាអវ  គ៑ ឱ>អវ+ សាម    

   នា គ៑ហៅរបកបនឹងអ, ផ្លល ស់្សាម ជាមាា  ស្ហរមចរបូ គវ+ មាា  = គវមាា  

គ្នវ្ហ មកពី ហគ្ន+សាម  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះសាម , ផ្លល ស់្ឱជាអាវ  គ៑ ឱ>អាវ+ សាម   

  ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្សាម ជាអា   គ៑ ឱ>អាវ ៑អ+ អា 

   លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ គ្នវ+៑ អា = គ្នវ្ហ 

គវ្ហ មកពី ហគ្ន+សាម  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះសាម , ផ្លល ស់្ឱជាអវ  គ៑ ឱ>អវ+ សាម   

  ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្សាម ជាអា   គ៑ ឱ>អវ ៑អ+ អា 

   លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ គវ+៑ អា = គវ្ហ 

ហគ្នហិ មកពី ហគ្ន+ហិ  ស្ហរមចរបូ    ហគ្នហិ 

ហគ្នភិ មកពី ហគ្ន+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  ហគ្នភិ 

 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

គ្នវស្ស មកពី ហគ្ន+ស្ 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះស្, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ  គ៑ ឱ>អាវ+ ស្  

ចុុះស៑្អាគម, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  គ្នវ+ ស៑្+ស្ = គ្នវស្ស 

គវស្ស មកពី ហគ្ន+ស្ 
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  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះស្, ផ្លល ស់្ឱជាអវ  គ៑ ឱ>អវ+ ស្  

ចុុះស៑្អាគម, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  គវ+ ស៑្+ស្ = គវស្ស  

គវ   មកពី ហគ្ន+ន  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឱជាអវ   គ៑ ឱ>អវ+ ន    

ញញកវហចញពីអ, ហរកាយ អវ ផ្លល ស់្ន  ជា អ ,  គ៑ អវ ៑អ + អ  

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ   = គវ   

គុនន  មកពី ហគ្ន+ន  

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះន ,ផ្លល ស់្ហគ្នជាគុ    ហគ្ន>គុ + ន   

ហរព្វុះន  ចុុះ ន៑អាគម  ស្ហរមចរបូ   គុនន  

ហគ្នន  មកពី  ហគ្ន+ន    ស្ហរមចរបូ    ហគ្នន  

ស្តមីិភត្ត ិ

គ្នវស្មឹ មកពី ហគ្ន+ស្មឹ 

  ញញកគហចញពីឱ, ហរព្វុះស្មឹ, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ  គ៑ ឱ>អាវ+ ស្មឹ   

   នា គ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   គ្នវ+ ស្មឹ = គ្នវស្ម ឹ

គ្នវមាិ មកពី ហគ្ន+ស្មឹ 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះស្មឹ, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ  គ៑ ឱ>អាវ+ ស្មឹ   

   នា គ៑ហៅរបកបនឹងអា, ផ្លល ស់្ស្មឹជាមាិ ស្ហរមចរបូ គ្នវ+ មាិ = គ្នវមាិ 

គវស្មឹ មកពី ហគ្ន+ស្មឹ 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះស្មឹ, ផ្លល ស់្ឱជាអវ  គ៑ ឱ>អវ+ ស្មឹ   

   នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ, ស្ហរមចរបូ  គវ+ សាម  = គវស្ម ឹ

គវមាិ មកពី ហគ្ន+ស្មឹ 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះស្មឹ, ផ្លល ស់្ឱជាអវ  គ៑ ឱ>អវ+ ស្មឹ   

   នា គ៑ហៅរបកបនឹងអា, ផ្លល ស់្ស្មឹជាមាិ ស្ហរមចរបូ គវ+ មាិ = គវមាិ 

គ្នហវសុ្ មកពី ហគ្ន+សុ្ 
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  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះសុ្, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ  គ៑ ឱ>អាវ+សុ្  

  ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្អជាឯ    គ៑ អាវ ៑អ> ឯ+សុ្ 

   នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ  គ្នវ ៑ឯ+ សុ្ = គ្នហវសុ្ 

គហវសុ្ មកពី ហគ្ន+សុ្ 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះសុ្, ផ្លល ស់្ឱជាអវ  គ៑ ឱ>អវ+ សុ្  

  ញញកវហចញពីអ , ផ្លល ស់្អជាឯ    គ៑ ឱ>អវ ៑អ> ឯ+សុ្ 

   លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ គវ ៑ឯ+ សុ្= គហវសុ្ 

ហគ្នសុ្ មកពី ហគ្ន+សុ្  ស្ហរមចរបូ    ហគ្នសុ្   

 

អាលបន 

ហគ្ន មកពី ហគ្ន+សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ   ហគ្ន+ គ 

លុបគ ស្ហរមចរបូ    ហគ្ន 

គ្នហវ្ហ មកពី ហគ្ន+ហយា 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឱជាអាវ   គ៑ ឱ>អាវ+ ហយា 

ហរកាយ អាវ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញកវហចញពីអ    គ៑ អាវ>៑អ+ ហយា>ឱ 

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ គ្នវ ៑ + ឱ = គ្នហវ្ហ 

គហវ្ហ មកពី ហគ្ន+ហយា 

  ញញកគហចញពីឱ,ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឱជាអវ   គ៑ ឱ>អវ+ ហយា  

ហរកាយ អវ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញកវហចញពីអ    គ៑ អវ>៑អ+ ហយា>ឱ 

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    គវ ៑ + ឱ = គហវ្ហ 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ហ់ោណស្ព័ទ 
ហគ្នណវធីិស្ហរមចរបូដូចបុរសិ្ ។ ស្ពទហដើមមកពី ហគ្ន ហរព្វុះវភិតតិផ្លល ស់្ហគ្នជាហគ្នណ 
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វិធីស្ហរមចរបូរបស្ក់ញ្ញញ ស្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

កញ្ញដ   មកពី កញ្ញដ +សិ្ លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ   កញ្ញដ  

កញ្ញដ ហយា មកពី កញ្ញដ +ហយា  ស្ហរមចរបូ    = កញ្ញដ ហយា 

កញ្ញដ   មកពី កញ្ញដ +ហយា 

  ញញកញហចញពីអា,តា ងអាហ ម្ ុះឃ    កញ្ដ៑ អា(ឃ)+ ហយា 

ហរកាយ ឃ លុបហយា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ អា  = កញ្ញដ  

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

កញ្ដ  មកពី កញ្ញដ  + អ  

  ញញកញហចញពីអា, លុបអា, ស្ហរមចរបូ   កញ្ដ៑ + អ  = កញ្ដ  

កញ្ញដ ហយា មកពី កញ្ញដ +ហយា  ស្ហរមចរបូ   = កញ្ញដ ហយា 

កញ្ញដ  មកពី កញ្ញដ +ហយា 

  ញញកញហចញពីអា,តា ងអាហ ម្ ុះឃ    កញ្ដ៑ អា(ឃ)+ ហយា 

ហរកាយ ឃ លុបហយា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ អា  = កញ្ញដ  

្្ិយាិភត្ត ិ

កញ្ញដ យ មកពី កញ្ញដ  + នា 

  ញញកញហចញពីអា,តា ងអាហ ម្ ុះឃ   កញ្ដ៑ អា(ឃ) + នា 

ហរកាយ ឃ ផ្លល ស់្នាជាអាយ,    កញ្ដ៑ អា+ អាយ   

លុបអា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ + អាយ  = កញ្ញដ យ 

កញ្ញដ ហិ មកពី កញ្ញដ +ហិ ស្ហរមចរបូ    កញ្ញដ ហិ 

កញ្ញដ ភិ មកពី កញ្ញដ +ហិ ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  កញ្ញដ ភិ 
ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

កញ្ញដ យ មកពី កញ្ញដ +ស្ 

  ញញកញហចញពីអា,តា ងអាហ ម្ ុះឃ   កញ្ដ៑ អា(ឃ)+ ស្ 
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ហរកាយ ឃ ផ្លល ស់្ស្ជាអាយ,    កញ្ដ៑ អា+ អាយ   

លុបអា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ + អាយ  = កញ្ញដ យ 

កញ្ញដ ន  មកពី កញ្ញដ +ន  ស្ហរមចរបូ  កញ្ញដ ន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

កញ្ញដ យ មកពី កញ្ញដ +សាម  

  ញញកញហចញពីអា,តា ងអាហ ម្ ុះឃ   កញ្ដ៑ អា(ឃ)+ សាម   

ហរកាយ ឃ ផ្លល ស់្សាម ជាអាយ,    កញ្ដ៑ អា+ អាយ   

លុបអា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ + អាយ  = កញ្ញដ យ 

កញ្ញដ ហិ មកពី កញ្ញដ +ហិ ស្ហរមចរបូ    កញ្ញដ ហិ 

កញ្ញដ ភិ មកពី កញ្ញដ +ហិ ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  កញ្ញដ ភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

កញ្ញដ យ មកពី កញ្ញដ +ស្ 

  ញញកញហចញពីអា, តា ងអាហ ម្ ុះឃ   កញ្ដ៑ អា(ឃ)+ ស្  

ហរកាយ ឃ ផ្លល ស់្ស្ជាអាយ,    កញ្ដ៑ អា+ អាយ   

លុបអា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ + អាយ  = កញ្ញដ យ 

កញ្ញដ ន  មកពី កញ្ញដ +ន  ស្ហរមចរបូ    កញ្ញដ ន  

ស្តមីិភត្ត ិ

កញ្ញដ យ មកពី កញ្ញដ +ស្មឹ 

  ញញកញហចញពីអា,តា ងអាហ ម្ ុះឃ   កញ្ដ៑ អា(ឃ)+ ស្មឹ  

ហរកាយ ឃ ផ្លល ស់្ស្មឹជាអាយ,    កញ្ដ៑ អា+ អាយ   

លុបអា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ + អាយ  = កញ្ញដ យ 

កញ្ញដ យ  មកពី កញ្ញដ +ស្មឹ 

  ញញកញហចញពីអា,តា ងអាហ ម្ ុះឃ   កញ្ដ៑ អា(ឃ)+ ស្មឹ  

ហរកាយ ឃ ផ្លល ស់្ស្មឹជា យ ,    កញ្ដ៑ អា+ យ    
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នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ អា+ យ   = កញ្ញដ យ  

កញ្ញដ សុ្ មកពី កញ្ញដ +សុ្ ស្ហរមចរបូ    កញ្ញដ សុ្ 

អាលបន 

កហញ្ដ មកពី កញ្ញដ +សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ   កញ្ញដ +គ 

ញញកញហចញពីអា, ហរកាយអា ផ្លល ស់្គជាឯ   កញ្ដ៑ អា+ គ>ឯ 

លុបអា  ស្ហរមចរបូ    កញ្ដ៑ +ឯ = កហញ្ដ 

កញ្ញដ ហយា មកពី កញ្ញដ +ហយា  ស្ហរមចរបូ    = កញ្ញដ ហយា 

កញ្ញដ   មកពី កញ្ញដ +ហយា 

  ញញកញហចញពីអា, តា ងអាហ ម្ ុះឃ    កញ្ដ៑ អា(ឃ)+ យ 

ហរកាយ ឃ លុបហយា, នា ញ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  កញ្ដ៑ អា  = កញ្ញដ  

វិធីស្ហរមចរបូរបស្អ់ម្មម ស្ព័ទ 

 អមាម  មានវធីិស្ហរមចរបូដូចកញ្ញដ   ញបលកញតរតង់អាលបនៈឯកវចនៈ 

អមម មកពី អមាម +សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ   អមាម + គ 

  ញញកមហចញពីអា     អមម៑ អា + គ 

ហរព្វុះគ រស្សៈអាជាអ លុបគ     អមម៑ អ + គ 

នា ម៑ហៅរបកបនឹងអ  ស្ហរមចរបូ   អមម 

អមាម  មកពី អមាម +ហយា 

  ញញកមហចញពីអា,តា ងអាហ ម្ ុះឃ   អមម៑ អា(ឃ)+ ហយា 
  ពលកាយ ឃ លុបពយ,  ាំម៑ពៅលបក្បនងឹអា សពលមចរូប   អមម៑ អា  = អមាម  

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្រ់តតសិ្ព័ទ 

បឋមាិភត្ត ិ

រតតិ មកពី រតតិ+សិ្ លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ    រតតិ 

រតតិហយា មកពី រតតិ+ហយា  ស្ហរមចរបូ    = រតតិហយា 
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រតតី មកពី រតតិ+ហយា 

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប   រតត៑ ឥ(ប)+ ហយា   

ហរកាយ ប លុបហយា ហហើយទីឃៈឥជាឦ,   រតត៑ ឥ>ឦ  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ    រតត៑ ឦ  = រតតី 

រហតា មកពី រតតិ+ហយា 

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប   រតត៑ ឥ(ប)+ ហយា   

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ហយា ជា ឱ    រតត៑ ឥ+ ហយា>ឱ 

ផ្លល ស់្ ឥជាយ៑, លុបពយញ្ជ នៈស្ ហយាគតួមុខ  រត៑  ឥ>យ៑ + ឱ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ   រហតា  

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

រតតឹ មកពី រតតិ + អ  

  ញញកតហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប   រតត៑ ឥ(ប)+ អ    

ហរកាយប, ផ្លល ស់្អ ជា  ំ, ស្ហរមចរបូ   រតត៑ ឥ(ប)+  ំ = រតតឹ 

រតតិហយា មកពី រតតិ+ហយា  ស្ហរមចរបូ    = រតតិហយា 

រតតី មកពី រតតិ+ហយា 

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប   រតត៑ ឥ(ប)+ ហយា   

ហរកាយ ប លុបហយា ហហើយទីឃៈឥជាឦ,   រតត៑ ឥ>ឦ  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ    រតត៑ ឦ  = រតតី 

្្ិយាិភត្ត ិ

រតតិយា មកពី រតតិ+នា 

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ នា  

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្នាជាយា,     រតត៑ ឥ+ យា   

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = រតតិយា 

រតតីហិ មកពី រតតិ+ហិ 
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ញញកតហចញពីឥ, ហរព្វុះហិ ទីឃៈឥជាឦ,   រតថ៑ ឥ>ឦ+   ិ

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ     រតថ៑ ឥ>ឦ+   ិ = រតតីហិ 

រតតីភិ មកពី រតតិ+ហិ  

ញញកតហចញពីឥ,       រតត៑ ឥ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ ទីឃៈឥជាឦ នា ត៑ហៅរបកបនឹងឦ   រតត៑ ឦ+ ហិ= រតតី + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ     រតតីភិ 

រតតិហិ មកពី រតតិ+ហិ  ស្ហរមចរបូ     រតតិហិ 

រតតិភិ មកពី រតតិ+ហិ ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ ស្ហរមចរបូ     = រតតិភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

រតតិយា មកពី រតតិ+ស្ 

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ ស្  

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្ជាយា,     រតត៑ ឥ+ យា   

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ    រតតិយា 

រតតីន  មកពី រតតិ+ន  ហរព្វុះន  ទីឃៈឥជាឦ, ស្ហរមចរបូ     = រតតីន  

រតតិន  មកពី រតតិ+ន      ស្ហរមចរបូ     = រតតិន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

រតតិយា មកពី រតតិ+សាម  

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ សាម   

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្សាម ជាយា,     រតត៑ ឥ+ យា   

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = រតតិយា 

រតា មកពី រតតិ+សាម  

  ញញកតហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ សាម   

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្សាម ជាអា,ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយផ្លល ស់្ឥជាយ៑ រតត៑ ឥ>យ៑ + អា   

លុបពយញ្ជ នៈស្ ហយាគតួមុខ,     រ(ត>0) តយ៑ + អា 
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នា យ៑ហៅរបកបនឹងអា,ស្ហរមចរបូ    រតយ៑ + អា  = រតា 

រតតីហិ មកពី រតតិ+ហិ 

ញញកតហចញពីឥ, ហរព្វុះហិ ទីឃៈឥជាឦ,   រតថ៑ ឥ>ឦ+   ិ

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ     រតថ៑ ឦ+   ិ = រតតីហិ 

រតតីភិ មកពី រតតិ+ហិ  

ញញកតហចញពីឥ,       រតត៑ ឥ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ ទីឃៈឥជាឦ នា ត៑ហៅរបកបនឹងឦ   រតត៑ ឦ+ ហិ= រតតី + ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ     រតតីភិ 

រតតិហិ មកពី រតតិ+ហិ  ស្ហរមចរបូ     រតតិហិ 

រតតិភិ មកពី រតតិ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិ ជាភិ  ស្ហរមចរបូ   = រតតិភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

រតតិយា មកពី រតតិ+ស្ 

  ញញកតហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ ស្  

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្ជាយា,     រតត៑ ឥ+ យា   

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ     = រតតិយា 

រតតីន  មកពី រតតិ+ន  ហរព្វុះន  ទីឃៈឥជាឦ, ស្ហរមចរបូ   រតតីន  

រតតិន  មកពី រតតិ+ន      ស្ហរមចរបូ    = រតតិន  

ស្តមីិភត្ត ិ

រតតិយា មកពី រតតិ+ស្មឹ 

  ញញកតហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ ស្មឹ  

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាយា,     រតត៑ ឥ+ យា   

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = រតតិយា 

រតា មកពី រតតិ+ស្មឹ 

  ញញកតហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ ស្មឹ  
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ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាអា,ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ឥជាយ៑ រតត៑ ឥ>យ៑ + អា   

លុបពយញ្ជ នៈស្ ហយាគតួមុខ,     រ(ត>0) តយ៑ + អា 

នា យ៑ហៅរបកបនឹងអា,ស្ហរមចរបូ    រតយ៑ + អា  = រតា 

រតតិយ  មកពី រតតិ+ស្មឹ 

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ ស្មឹ  

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជា យ ,     រតត៑ ឥ+ យ    

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ    = រតតិយ  

រតយ  មកពី រតតិ+ស្មឹ 

  ញញកតហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ ស្មឹ  

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាអ ,ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ឥជាយ៑  រតត៑ ឥ>យ៑ + អ    

លុបពយញ្ជ នៈស្ ហយាគតួមុខ,     រ(ត>0) តយ៑ + អ  

នា យ៑ហៅរបកបនឹងអ,ស្ហរមចរបូ    រតយ៑ + អ   = រតយ  

រតតឹ មកពី រតតិ+ស្មឹ 

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ ស្មឹ  

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាអ ,     រតត៑ ឥ+ អ    

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = រតតឹ 

រហតាត  មកពី រតតិ+ស្មឹ 

  ញញកតហចញពីឥ,តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ ស្មឹ  

ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាឱ,     រតត៑ ឥ+ ឱ   

លុបឥ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងឱ ស្ហរមចរបូ    = រហតាត  

រតតីសុ្ មកពី រតតិ+សុ្ 

  ញញកតហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប    រតត៑ ឥ(ប)+ សុ្  

ហរព្វុះ សុ្ទីឃៈឥជាឦ,      រតត៑ ឥ+ យ    

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ    = រតតីសុ្ 

រតតិសុ្ មកពី រតតិ+សុ្    ស្ហរមចរបូ   រតតិសុ្ 
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អាលបនៈ 

រតតិ មកពី រតតិ+សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ លុបគ ស្ហរមចរបូ  រតតិ 

រតតិហយា មកពី រតតិ+ហយា  ស្ហរមចរបូ    = រតតិហយា 

រតតី មកពី រតតិ+ហយា 

  ញញកតហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប   រតត៑ ឥ(ប)+ ហយា   

ហរកាយ ប លុបហយា ហហើយទីឃៈឥជាឦ,   រតត៑ ឥ>ឦ  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ    រតត៑ ឦ  = រតតី  
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ឥ់តថសី្ព័ទ 

បឋមាិភត្ត ិ

ឥតថី មកពី ឥតថី+សិ្  លុបសិ្, ស្ហរមចរបូ  ឥតថី 

ឥតថិហយា មកពី ឥតថី+ហយា រស្សៈ ឦជាឥ ស្ហរមចរបូ   = ឥតថិហយា 

ឥតថី មកពី ឥតថី+ហយា 

  ញញកថហចញពីឦ,តា ងឦហ ម្ ុះប   ឥតថ៑ ឦ(ប)+ ហយា  

ហរកាយ ប លុបហយា,      ឥតថ៑ ឦ  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ    ឥតថ៑ ឦ  = ឥតថី 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ឥតថិយ  មកពី ឥតថី + អ  

  ញញកថហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះប   ឥតថ៑ ឦ(ប) + អ    

ហរកាយប, ផ្លល ស់្អ ជា យ , ហរព្វុះយ រស្សៈឦជាឥ  ឥតថ៑ ឦ(ប)>ឥ+ យ  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ   ឥតថ៑ ឥ(ប)+ យ  = ឥតថិយ  

ឥតថឹ មកពី ឥតថី + អ  

  ញញកថហចញពីឦ, ហរព្វុះអ  រស្សៈឦជាឥ, តា ងឥហ ម្ ុះប ឥតថ៑ ឦ>ឥ(ប)+ អ  

ហរកាយប, ផ្លល ស់្អ ជា  ំ, នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ, ស្ហរមចរបូ ឥតថ៑ ឥ(ប)+  ំ = ឥតថឹ 
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ឥតថិហយា មកពី ឥតថី+ហយា រស្សៈ ឦជាឥ ស្ហរមចរបូ   = ឥតថិហយា 

ឥតថី មកពី ឥតថី+ហយា 

  ញញកថហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះប   ឥតថ៑ ឦ(ប)+ ហយា  

ហរកាយ ប លុបហយា,      ឥតថ៑ ឦ  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ    ឥតថ៑ ឦ  = ឥតថី 

្្ិយាិភត្ត ិ

ឥតថិយា មកពី ឥតថី+នា 

  ញញកថហចញពីឦ, ហរព្វុះនា រស្សៈឦជាឥ   ឥតថ៑ ឦ>ឥ+ នា  

តា ងឥហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្នាជាយា,   ឥតថ៑ ឥ(ប)+ យា   

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = ឥតថិយា 

ឥតថីហិ មកពី ឥតថី+ហិ  ស្ហរមចរបូ    = ឥតថីហិ 

ឥតថីភិ មកពី ឥតថី+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ  = ឥតថីភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ឥតថិយា មកពី ឥតថី+ស្ 

  ញញកថហចញពីឦ, ហរព្វុះស្ រស្សៈឦជាឥ   ឥតថ៑ ឦ>ឥ+ ស្  

តា ងឥហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្ជាយា   ឥតថ៑ ឥ(ប)+ យា  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = ឥតថិយា 

ឥតថីន  មកពី ឥតថី+ន     ស្ហរមចរបូ   ឥតថីន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

ឥតថិយា មកពី ឥតថី+សាម  

  ញញកថហចញពីឦ, ហរព្វុះសាម  រស្សៈឦជាឥ   ឥតថ៑ ឦ>ឥ+ សាម  

តា ងឥហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្សាម ជាយា   ឥតថ៑ ឥ(ប)+ យា  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = ឥតថិយា 

ឥតថីហិ មកពី ឥតថី+ហិ  ស្ហរមចរបូ     = ឥតថីហិ 
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ឥតថីភិ មកពី ឥតថី+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ  = ឥតថីភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ឥតថិយា មកពី ឥតថី+ស្ 

  ញញកថហចញពីឦ, ហរព្វុះស្ រស្សៈឦជាឥ   ឥតថ៑ ឦ>ឥ+ ស្  

តា ងឥហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្ជាយា   ឥតថ៑ ឥ(ប)+ យា  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = ឥតថិយា 

ឥតថីន  មកពី ឥតថី+ន     ស្ហរមចរបូ   ឥតថីន  

ស្តមីិភត្ត ិ

ឥតថិយា មកពី ឥតថី+ស្មឹ 

  ញញកថហចញពីឦ, ហរព្វុះស្មឹ រស្សៈឦជាឥ   ឥតថ៑ ឦ>ឥ+ ស្មឹ  

តា ងឥហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាយា   ឥតថ៑ ឥ(ប)+ យា  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = ឥតថិយា 

ឥតថិយ  មកពី ឥតថី+ស្មឹ 

  ញញកថហចញពីឦ, ហរព្វុះស្មឹ រស្សៈឦជាឥ   ឥតថ៑ ឦ>ឥ+ ស្មឹ  

តា ងឥហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាយ    ឥតថ៑ ឥ(ប)+ យ   

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ      = ឥតថិយ  

ឥតថីសុ្ មកពី ឥតថី+សុ្    ស្ហរមចរបូ   = ឥតថីសុ្ 

អាលបនៈ 

ឥតថិ មកពី ឥតថី+សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ,    ឥតថី + សិ្>គ  

  ញញកថហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះប   ឥតថ៑ ឦ(ប)+ គ   

ហរព្វុះ ប រស្សៈ ឦជា ឥ, លុបគ    ឥតថ៑ ឦ>ឥ  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឥ ស្ហរមចរបូ    ឥតថ៑ ឥ  = ឥតថិ  

ឥតថិហយា មកពី ឥតថី+ហយា រស្សៈ ឦជាឥ ស្ហរមចរបូ   = ឥតថិហយា 

ឥតថី មកពី ឥតថី+ហយា 



 140  

  ញញកថហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះប   ឥតថ៑ ឦ(ប)+ ហយា  

ហរកាយ ប លុបហយា,      ឥតថ៑ ឦ  

នា ថ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូ    ឥតថ៑ ឦ  = ឥតថី 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ន់ទសី្ព័ទ 
នទី មានវធិីសពលមចរូបដូចឥតទី ដតមានរូបពលីសឥតទីលតង់ ហយា ទាំង ២ វភិតថិ នងិអាលបនៈ មានរូបជា     

នហជាជ ពលសីមក្ ។ ចាំដណក្ឯ នា, ស្, សាម ,ស្,មានរូប នជាជ ដថមមក្ពទៀត ស្មឹ មានរបូនជជ  ដថមមក្ពទៀតដដរ ។
  

នហជាជ  មកពី នទី+ហយា ហរកាយនទី ផ្លល ស់្ហយាជាឱ   នទី+ ហយា>ឱ 

  ញញកទហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះប   នទ៑ ឦ(ប)+ ឱ   

ផ្លល ស់្ឦជាយ,  ផ្លល ស់្ទ៑យជាជ   នទ៑ ឦ>យ + ឱ= ន(ទ៑យ)>ជ + ឱ 

តរមួតជ ជាជជ,ញញកជហចញពីអ    ន ជជ៑ អ  + ឱ 

លុបអ, នា ជ៑ហៅរបកបនឹងឱ ស្ហរមចរបូ   ន ជជ ឱ  = នហជាជ  

នជាជ  មកពី នទី + (នា,ស្,សាម ) ហរកាយនទី ផ្លល ស់្នាជាហដើមជាអា នទី+ នា>អា 

  ញញកទហចញពីឦ,តា ងឦហ ម្ ុះប   នទ៑ ឦ(ប)+ អា   

ផ្លល ស់្ឦជាយ,  ផ្លល ស់្ទ៑យជាជ   នទ៑ ឦ>យ + ឱ= ន(ទ៑យ)>ជ + អា 

តរមួតជ ជាជជ,ញញកជហចញពីអ    ន ជជ៑ អ  + អា 

លុបអ, នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   ន ជជ អា  = នជាជ  

នជជ  មកពី នទី+ស្មឹ ហរកាយនទី ផ្លល ស់្ស្មឹជាអ    នទី+ ស្មឹ>អ  

  ញញកទហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះប   នទ៑ ឦ(ប)+ អ    

ផ្លល ស់្ឦជាយ,  ផ្លល ស់្ទ៑យជាជ   នទ៑ ឦ>យ + អ = ន(ទ៑យ)>ជ + អ  

តរមួតជ ជាជជ,ញញកជហចញពីអ    ន ជជ៑ អ  + អ  

លុបអ, នា ជ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   ន ជជ អ   = នជជ  

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ោ់វសី្ព័ទ 
ហគ្នឱការនតឥតថីលិងគ(ចុុះឦបចច័យ)មានរបូជាគ្នវ ីមានវធីិស្ហរមចរបូដូចនារ ី។ 
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វិធីស្ហរមចរបូរបស្ប់ឋវសី្ព័ទ 

បឋវ ីមានវធីិស្ហរមចរបូដូចឥតថី ញតមានរបូហលើស្ឥតថីរតង់ ស្, សាម ,ស្,មានរបូ បឋពា ញថមមក
ហទៀត ស្មឹ មានរបូ បឋពយ  ញថមហទៀត ញដរ។  

បឋពា មកពី បឋវ+ីស្ ហរកាយបឋវ ីផ្លល ស់្ស្ជាអា   បឋវ+ី ស្>អា 

  ញញកវហចញពីឦ,តា ងឦហ ម្ ុះប   បឋវ ៑ឦ(ប)+ អា  

ផ្លល ស់្ឦជាយ,  ផ្លល ស់្វ ៑ជាព៑   បឋវ ៑ឦ>យ + អា= បឋវ>៑ព៑ យ + អា 

ញញកយហចញពីអ     បឋពយ៑ អ  + អា 

លុបអ, នា យ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   បឋពយ៑ អា  = បឋពា 

សូ្មបីកនុងសាម និងស្វភិតតិ ក៏ផ្លល ស់្ សាម , ស្ ជាអាដូចគ្នន ក៏មានរបូជាបឋពាដូចគ្នន  ។ 

បឋពយ  មកពី បឋវ+ីស្មឹ ហរកាយបឋវ ីផ្លល ស់្ស្មឹជាអ    បឋវ+ី ស្មឹ>អ  

  ញញកវហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះប   បឋវ ៑ឦ(ប)+ អ   

ផ្លល ស់្ឦជាយ,  ផ្លល ស់្វ ៑ជាព៑   បឋវ ៑ឦ>យ + អ = បឋវ>៑ព៑ យ + អ  

ញញកយហចញពីអ     បឋពយ៑ អ  + អ  

លុបអ, នា យ៑ហៅរបកបនឹងអ  ស្ហរមចរបូ   បឋពយ៑ + អ   = បឋពយ  
 

គ្នវ,ីគុណវតី, ហភាតី មានវធីិស្ហរមចរបូដូចឥតថីទា ងអស់្, ញត ភិកាុនី ក៏មានវធីិស្ហរមចរបូដូចឥតថីញដរ 
ញបលករតង់អ  មិនមានរបូជាភិកាុនិយ ហឡើយ មានញតរបូ ភិកាុនឹ ប៉ែុហណាណ ុះ ។ 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្យ់ាគសុ្ព័ទ 

បឋមាិភត្ត ិ

យាគុ មកពី យាគុ+សិ្ លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ   យាគុ 

យាគុហយា មកពី យាគុ+ហយា  ស្ហរមចរបូ   យាគុហយា 

យាគូ មកពី យាគុ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឧ,តា ងឧហ ម្ ុះប   យាគ៑ ឧ(ប)+ ហយា  

ហរកាយ ប លុបហយា, ទីឃៈឧជាឩ   យាគ៑ ឧ > ឩ 
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នា គ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ    យាគ៑ ឩ  = យាគូ 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

យាគុ  មកពី យាគុ + អ  

  ដញក្គពចញពីឧ, តាំងឧព យ្ ោះប    យាគ៑ ឧ(ប)+ អ    

ហរកាយប, ផ្លល ស់្អ ជា  ំ,  ាំគ៑ពៅលបក្បនឹងឧ, សពលមចរូប យគ៑ ឧ(ប)+ ំាំ = យាគុ  

យាគុហយា មកពី យាគុ+ហយា  ស្ហរមចរបូ   យាគុហយា 

យាគូ មកពី យាគុ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះប   យាគ៑ ឧ(ប)+ ហយា  

ពលកាយ ប លុបពយ, ទីឃៈឧជាឩ    យាគ៑ ឧ> ឩ  

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ    យាគ៑ ឩ  = យាគូ 

្្ិយាិភត្ត ិ

យាគុយា មកពី យាគុ+នា 

  ញញកគហចញពីឧ,     យាគ៑ ឧ + នា  

តា ងឧហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្នាជាយា,  យាគ៑ ឧ(ប)+ យា   

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ   = យាគុយា 

យាគូហិ មកពី យាគុ+ហិ ញញកគហចញពីឧ,   យាគ៑ ឧ + ហិ 

ហរព្វុះហិ ទីឃៈឧជាឩ ស្ហរមចរបូ   យាគ៑ ឩ + ហិ= យាគូហិ 

យាគូភិ មកពី យាគុ+ហិ ញញកគហចញពីឧ,   យាគ៑ ឧ + ហិ  

ហរព្វុះហិ ទីឃៈឧជាឩ , ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ  យាគ៑ ឩ + ភិ = យាគូភិ 

យាគុហិ មកពី យាគុ+ហិ    ស្ហរមចរបូ  = យាគុហិ 

យាគុភិ មកពី យាគុ+ហិ ផ្លល ស់្ហិជាភិ  ស្ហរមចរបូ  = យាគុភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

យាគុយា មកពី យាគុ+ស្ 

  ញញកគហចញពីឧ,      យាគ៑ ឧ + ស្  
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តា ងឧហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្ជាយា   យាគ៑ ឧ(ប)+ យា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ      = យាគុយា 

យាគូន  មកពី យាគុ+ន  ញញកគហចញពីឧ,    យាគ៑ ឧ + ន   

ហរព្វុះន  ទីឃៈឧជាឩ , ស្ហរមចរបូ    យាគ៑ ឩ + ន   = យាគូន  

យាគុន  មកពី យាគុ+ន   ស្ហរមចរបូ    = យាគុន  
 

បញ្ចមីិភត្ត ិ

យាគុយា មកពី យាគុ+សាម  

  ញញកគហចញពីឧ,      យាគ៑ ឧ + សាម   

តា ងឧហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្សាម ជាយា   យាគ៑ ឧ(ប)+ យា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ      = យាគុយា 

យាគូហិ មកពី យាគុ+ហិ ញញកគហចញពីឧ,    យាគ៑ ឧ + ហិ 

ហរព្វុះហិ ទីឃៈឧជាឩ ស្ហរមចរបូ   យាគ៑ ឩ + ហិ= យាគូហិ 

យាគូភិ មកពី យាគុ+ហិ ញញកគហចញពីឧ,    យាគ៑ ឧ + ហិ  

ហរព្វុះហិ ទីឃៈឧជាឩ , ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ   យាគ៑ ឩ + ភិ = យាគូភិ 

យាគុហិ មកពី យាគុ+ហិ    ស្ហរមចរបូ  = យាគុហិ 

យាគុភិ មកពី យាគុ+ហិ ផ្លល ស់្ហិជាភិ  ស្ហរមចរបូ  = យាគុភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

យាគុយា មកពី យាគុ+ស្ 

  ញញកគហចញពីឧ,      យាគ៑ ឧ + ស្  

តា ងឧហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្ជាយា   យាគ៑ ឧ(ប)+ យា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ      = យាគុយា 

យាគូន  មកពី យាគុ+ន  ញញកគហចញពីឧ,    យាគ៑ ឧ + ន   

ហរព្វុះន  ទីឃៈឧជាឩ , ស្ហរមចរបូ    យាគ៑ ឩ + ន   = យាគូន  

យាគុន  មកពី យាគុ+ន     ស្ហរមចរបូ  = យាគុន  
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ស្តមីិភត្ត ិ

យាគុយា មកពី យាគុ+ស្មឹ 

  ញញកគហចញពីឧ,      យាគ៑ ឧ + ស្មឹ  

តា ងឧហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាយា   យាគ៑ ឧ(ប)+ យា 

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ      = យាគុយា 

យាគុយ  មកពី យាគុ+ស្មឹ 

  ញញកគហចញពីឧ,      យាគ៑ ឧ + ស្មឹ  

តា ងឧហ ម្ ុះប, ហរកាយ ប ផ្លល ស់្ស្មឹជាយ    យាគ៑ ឧ(ប)+ យ 
 នា គ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = យាគុយ  

យាគូសុ្ មកពី យាគុ+សុ្ ញញកគហចញពីឧ,    យាគ៑ ឧ + សុ្  

ហរព្វុះសុ្ ទីឃៈឧជាឩ , ស្ហរមចរបូ    យាគ៑ ឩ + សុ្  = យាគូសុ្ 

យាគុសុ្ មកពី យាគុ+សុ្    ស្ហរមចរបូ  = យាគុសុ្ 

អាលបនៈ 

យាគុ មកពី យាគុ+សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ,    យាគុ+សិ្(គ)  

  ញញកគហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះប    យាគ៑ ឧ(ប)+ គ 
  លុបគ(សិ្) នា គ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ  យាគ៑ ឧ = យាគុ 

យាគុហយា មកពី យាគុ+ហយា  ស្ហរមចរបូ     យាគុហយា 

យាគូ មកពី យាគុ+ហយា 

  ញញកគហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះប   យាគ៑ ឧ(ប)+ ហយា  

ហរកាយ ប លុបហយា, ទីឃៈឧជាឩ   យាគ៑ ឩ  

នា គ៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ    យាគ៑ ឩ  = យាគូ 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ម់្មតសុ្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ
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មាតា មកពី មាតុ+សិ្  

ញញកតហចញពីឧ, ហរព្វុះសិ្ ផ្លល ស់្ឧជាអា,  មាត៑ ឧ>អា + សិ្ 

លុបសិ្, នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ  មាត៑ អា = មាតា 

មាតហរា មកពី មាតុ+ហយា 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ហយា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ហយា  

ហរកាយ អរ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញករហចញពីអ  មាត៑ អរ ៑អ + ឱ  

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ, ស្ហរមចរបូ មាត៑ អរ ៑+ ឱ= មាតហរា 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

មាតរ   មកពី មាតុ+អ  

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ អ  

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ,ផ្លល ស់្អារជាអរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ អ   

ញញករហចញពីអ,      មាត៑ អរ ៑អ+ អ  

លុបអ,នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ មាត៑ អរ ៑+ អ  = មាតរ   

មាតហរ មកពី មាតុ+ហយា 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ហយា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ហយា  

ហរកាយ អរ ផ្លល ស់្ហយា ជាឯ, ញញករហចញពីអ  មាត៑ អរ ៑អ + ឯ  

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ, ស្ហរមចរបូ មាត៑ អរ ៑+ ឯ= មាតហរ  

មាតហរា មកពី មាតុ+ហយា 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ហយា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ហយា  

ហរកាយ អរ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញករហចញពីអ  មាត៑ អរ ៑អ + ឱ  

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ, ស្ហរមចរបូ មាត៑ អរ ៑+ ឱ= មាតហរា 
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្្ិយាិភត្ត ិ

មាតរា មកពី មាតុ+នា 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ នា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ,ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ នា  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្ហយាជាអា   មាត៑ អរ ៑អ+ អា 

លុបអ,នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ មាត៑ អរ ៑+ អា= មាតរា 

មាតុយា មកពី មាតុ+នា   

  ញញកតហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះប   មាត៑ ឧ(ប)+ នា 

ហរកាយប ផ្លល ស់្នា ជា យា ស្ហរមចរបូ  មាតុយា 

មតា មកពី មាតុ+នា   

  ញញកតហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះប   មាត៑ ឧ(ប)+ នា 

ពលកាយប ផ្ទវ ស់  ជា យ លុបឧ(ប), ដញក្មពចញពីអា, ម៑ អា>អ ត៑ + យា 

រសសៈអា ជាអ,នា ពរញ្ជនៈពៅលបក្បនងឹលសៈ សពលមចរបូ ម៑ អា>អ ត៑ + យា= មតា 

មាតហរហិ  មកពី មាតុ+ហិ 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ,ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ហិ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    មាត៑ អរ ៑អ>ឯ+ ហិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    = មាតហរហិ 

មាតហរភិ មកពី មាតុ+ហិ 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ,ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ហិ  

ដញក្រពចញពីអ, ផ្ទវ ស់អជាឯ, ផ្ទវ ស់ ជិាភ ិ   មាត៑ អរ ៑អ>ឯ+ ហិ> ភិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ  មាត៑ អរ ៑ឯ+ ភិ= មាតហរភិ 

មាតូហិ  មកពី មាតុ+ហិ 
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  ញញកតហចញពីឧ, ហរព្វុះហិទីឃៈឧជាឩ   មាត៑ ឧ>ឩ+ ហិ 

  នា  ត៑ហៅរបកបនឹងឩ  ស្ហរមចរបូ  = មាតូហិ 

មាតូភិ  មកពី មាតុ+ហិ 

  ញញកតហចញពីឧ, ហរព្វុះហិ ទីឃៈឧជាឩ   មាត៑ ឧ>ឩ+ ហិ 

នា ត៑ហៅរបកបនឹងឩ, ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  មាត៑ ឩ+ ភិ= មាតូភិ 

មាតុហិ មកពី មាតុ+ហិ    ស្ហរមចរបូ  មាតុហិ 

មាតុភិ មកពី មាតុ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ  ស្ហរមចរបូ មាតុភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

មាតុ មកពី មាតុ+ស្   ផ្លល ស់្ឧជាឧ, លុបស្  ស្ហរមចរបូ  មាតុ 

មាតុស្ស មកពី មាតុ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ   មាតុស្ស 

មាតុយា មកពី មាតុ+ស្ 

  ញញកតហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះប  មាត៑ ឧ(ប) + ស្ 

ហរកាយបផ្លល ស់្ស្ ជាយា  ស្ហរមចរបូ មាត៑ ឧ(ប) + យា = មាតុយា 

មាតរាន  មកពី មាតុ+ន  

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ន  

ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអារ , ផ្លល ស់្អារជាអរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ន   

ញញករហចញពីអ, ទីឃៈអជាអា    មាត៑ អរ ៑អ>អា+ ន  

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  ស្ហរមចរបូ = មាតរាន  

មាតាន  មកពី មាតុ+ន  

  ញញកតហចញពីឧ     មាត៑ ឧ+ន  

  ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអ, ទីឃៈអជាអា, ស្ហរមចរបូ មាត៑ ឧ>អ>អា +ន  = មាតាន  

មាតូន  មកពី មាតុ+ន  

  ញញកតហចញពីឧ     មាត៑ ឧ+ន  

  ហរព្វុះន , ទីឃៈឧជាឩ, ស្ហរមចរបូ   មាត៑ ឧ>ឩ +ន  = មាតូន  
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មាតុន  មកពី មាតុ+ន     ស្ហរមចរបូ   មាតុន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

មាតរា  មកពី មាតុ+សាម  

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ សាម  

ហរព្វុះ សាម , ផ្លល ស់្ឧជាអារ ផ្លល ស់្អារ ជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ+ សាម   

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្សាម ជាអា    មាត៑ អារ ៑អ+ អា 

លុបអ,នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ   = មាតរា 

មាតុយា មកពី មាតុ+សាម    

  ញញកតហចញពីឧ,តា ងឧហ ម្ ុះប   មាត៑ ឧ(ប)+ សាម  

ហរកាយប ផ្លល ស់្សាម  ជា យា ស្ហរមចរបូ  មាតុយា 

មាតហរហិ  មកពី មាតុ+ហិ 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ,ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ហិ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    មាត៑ អរ ៑អ>ឯ+ ហិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    = មាតហរហិ 

មាតហរភិ មកពី មាតុ+ហិ 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ហិ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ,ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ហិ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    មាត៑ អរ ៑អ>ឯ+ ហិ 

ផ្លល ស់្ហិជាភិ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ  មាត៑ អរ ៑ឯ+ ភិ= មាតហរភិ 

មាតូហិ  មកពី មាតុ+ហិ 

  ដញក្តពចញពីឧ, ពលោោះ  ិទឃីៈឧជាឩ សពលមចរូប មាត៑ ឧ>ឩ+ ហិ= មាតូហិ 

មាតូភិ  មកពី មាតុ+ហិ 

  ញញកតហចញពីឧ, ហរព្វុះហិ ទីឃៈឧជាឩ   មាត៑ ឧ>ឩ+ ហិ 
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នា ត៑ហៅរបកបនឹងឩ, ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  មាត៑ ឩ+ ភិ= មាតូភិ 

មាតុហិ មកពី មាតុ+ហិ    ស្ហរមចរបូ  មាតុហិ 

មាតុភិ មកពី មាតុ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ  ស្ហរមចរបូ មាតុភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

មាតុ មកពី មាតុ+ស្ ផ្លល ស់្ឧជាឧ ហហើយលុបស្ ស្ហរមចរបូ  មាតុ 

មាតុស្ស មកពី មាតុ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម ស្ហរមចរបូ   មាតុស្ស 

មាតុយា មកពី មាតុ+ស្ 

  ញញកតហចញពីឧ, តា ងឧហ ម្ ុះប  មាត៑ ឧ(ប) + ស្ 

ហរកាយបផ្លល ស់្ស្ ជាយា  ស្ហរមចរបូ មាត៑ ឧ(ប) + យា = មាតុយា 

មាតរាន  មកពី មាតុ+ន  

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ន  

ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអារ , ផ្លល ស់្អារជាអរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ន   

ញញករហចញពីអ, ទីឃៈអជាអា    មាត៑ អរ ៑អ>អា+ ន  

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    = មាតរាន  

មាតាន  មកពី មាតុ+ន  

  ញញកតហចញពីឧ     មាត៑ ឧ+ន  

  ហរព្វុះន , ផ្លល ស់្ឧជាអ, ទីឃៈអជាអា, ស្ហរមចរបូ មាត៑ ឧ>អ>អា +ន  = មាតាន  

មាតូន  មកពី មាតុ+ន  

  ញញកតហចញពីឧ     មាត៑ ឧ+ន  

  ហរព្វុះន , ទីឃៈឧជាឩ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ មាត៑ ឧ>ឩ +ន  = មាតូន  

មាតុន  មកពី មាតុ+ន     ស្ហរមចរបូ   មាតុន  

ស្តមីវិ ភត្ត ិ

មាតរ ិមកពី មាតុ+ស្មឹស្តមី 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ស្មឹ 
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ហរព្វុះស្មឹ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ  ផលស់្អារជាអរ   មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ស្មឹ  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្ស្មឹជាឥ    មាត៑ អរ ៑អ+ ឥ 

លុបអ,នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ   = មាតរ ិ

មាតហរសុ្ មកពី មាតុ+សុ្ 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ សុ្ 

ហរព្វុះហិ, ផ្លល ស់្ឧជាអារ , ផ្លល ស់្អារជាអរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ សុ្  

ញញករហចញពីអ, ផ្លល ស់្អជាឯ    មាត៑ អរ ៑អ>ឯ+ សុ្ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ស្ហរមចរបូ  = មាតហរសុ្ 

មាតូសុ្  មកពី មាតុ+សុ្ ញញកតហចញពីឧ, ហរព្វុះសុ្ ទីឃៈឧជាឩ មាត៑ ឧ>ឩ+ សុ្ 

  នា ត៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ   មាត៑ ឩ+ សុ្= មាតូសុ្ 

មាតុសុ្  មកពី មាតុ+សុ្  ស្ហរមចរបូ    មាត៑ ឩ+ សុ្= មាតុសុ្ 

អាលបន 

 

មាត មកពី មាតុ+សិ្ , តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ     មាតុ+សិ្ > គ  

ញញកតហចញពីឧ     មាត៑ ឧ+ គ  

ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្ឧ ជាអា    មាត៑ អា+ គ 

ហរព្វុះគ, រស្សៈអា ជា អ    មាត៑ អ+ គ 

លុប គ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ  = មាត 

មាតា មកពី មាតុ+សិ្ , តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ    មាតុ +សិ្ > គ  

ញញកតហចញពីឧ     មាត៑ ឧ+ គ  

ហរព្វុះគ, ផ្លល ស់្ឧ ជាអា    មាត៑ អា+ គ 

លុប គ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ = មាតា 

មាតហរា មកពី មាតុ+ហយា 

  ញញកតហចញពីឧ,     មាត៑ ឧ+ ហយា 

ហរព្វុះហយា, ផ្លល ស់្ឧជាអារ ផ្លល ស់្អារជា អរ  មាត៑ ឧ>អារ>អរ+ ហយា  
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ហរកាយ អរ ផ្លល ស់្ហយា ជាឱ, ញញករហចញពីអ  មាត៑ អរ ៑អ + ឱ  

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ, ស្ហរមចរបូ មាត៑ អរ ៑+ ឱ= មាតហរា 
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ជ់មពសូ្ព័ទ 

បឋមាិភត្ត ិ

ជមពូ មកពី ជមពូ+សិ្   លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ   ជមពូ 

ជមពុហយា មកពី ជមពូ+ហយា រស្សៈ ឩជាឧ ស្ហរមចរបូ   = ជមពុហយា 

ជមពូ មកពី ជមពូ+ហយា 

  ញញកពហចញពីឩ,តា ងឩហ ម្ ុះល   ជមព៑ ឩ(ល)+ ហយា  

ហរកាយ ល លុបហយា,      ជមព៑ ឩ  

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ    ជមព៑ ឩ  = ជមពូ 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

ជមពុ  មកពី ជមពូ + អ  

  ដញក្ពពចញពីឩ, តាំងឩព យ្ ោះល, ពលោោះអាំ រសសៈឩជាឧ, ជមភ៑ ឩ(ល)>ឧ+ អាំ 

ពលកាយល, ផ្ទវ ស់អាំជា ំាំ,  ាំព៑ពៅលបក្បនងឹឧ, សពលមចរូប ជមភ៑ ឧ(ល)+ ំាំ = ជមពុ  

ជមពុហយា មកពី ជមពូ+ហយា រស្សៈ ឩជាឧ ស្ហរមចរបូ   = ជមពុហយា 

ជមពូ មកពី ជមពូ+ហយា 

  ញញកពហចញពីឩ,តា ងឩហ ម្ ុះល   ជមព៑ ឩ(ល)+ ហយា  

ហរកាយ ល លុបហយា,      ជមព៑ ឩ  

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ    ជមព៑ ឩ  = ជមពូ 

្្ិយាិភត្ត ិ

ជមពុយា មកពី ជមពូ+នា 

  ញញកពហចញពីឩ, ហរព្វុះនា រស្សៈឩជាឧ   ជមព៑ ឩ>ឧ+ នា   

តា ងឩហ ម្ ុះល, ហរកាយ ល ផ្លល ស់្នាជាយា,  ជមព៑ ឧ(ល)+ យា   
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នា ព៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ   = ជមពុយា 

ជមពូហិ មកពី ជមពូ+ហិ    ស្ហរមចរបូ     = ជមពូហិ 

ជមពូភិ មកពី ជមពូ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ, ស្ហរមចរបូ  = ជមពូភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

ជមពុយា មកពី ជមពូ+ស្ 

  ញញកពហចញពីឩ,ហរព្វុះស្ រស្សៈឩជាឧ    ជមព៑ ឩ>ឧ+ ស្  

តា ងឩហ ម្ ុះល, ហរកាយ ល ផ្លល ស់្ស្ជាយា  ជមព៑ ឧ(ល)+ យា 

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ      = ជមពុយា 

ជមពូន  មកពី ជមពូ+ន     ស្ហរមចរបូ   ជមពូន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

ជមពុយា មកពី ជមពូ+សាម  

  ញញកពហចញពីឩ, ហរព្វុះសាម  រស្សៈឩជាឧ   ជមព៑ ឩ>ឧ+ សាម   

តា ងឩហ ម្ ុះល, ហរកាយ ល ផ្លល ស់្សាម ជាយា  ជមព៑ ឧ(ល)+ យា 

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = ជមពុយា 

ជមពូហិ មកពី ជមពូ+ហិ   ស្ហរមចរបូ    = ជមពូហិ 

ជមពូភិ មកពី ជមពូ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ,   ស្ហរមចរបូ  = ជមពូភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

ជមពុយា មកពី ជមពូ+ស្ 

  ញញកពហចញពីឩ, ហរព្វុះស្ រស្សៈឩជាឧ   ជមព៑ ឩ>ឧ+ ស្  

តា ងឩហ ម្ ុះល, ហរកាយ ល ផ្លល ស់្ស្ជាយា ជមព៑ ឧ(ល)+ យា  

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ   = ជមពុយា 

ជមពូន  មកពី ជមពូ+ន     ស្ហរមចរបូ  = ជមពូន  

ស្តមីិភត្ត ិ

ជមពុយា មកពី ជមពូ+ស្មឹ 
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  ញញកពហចញពីឩ, ហរព្វុះស្ម ឹរស្សៈឩជាឧ   ជមព៑ ឩ>ឧ+ ស្មឹ  

តា ងឩហ ម្ ុះល, ហរកាយ ល ផ្លល ស់្ស្មឹជាយា ជមព៑ ឧ(ល)+ យា  

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = ជមពុយា 

ជមពុយ  មកពី ជមពូ+ស្មឹ 

  ញញកពហចញពីឩ, ហរព្វុះស្ម ឹរស្សៈឩជាឧ   ជមព៑ ឩ>ឧ+ ស្មឹ  

តា ងឩហ ម្ ុះល, ហរកាយ ល ផ្លល ស់្ស្មឹជាយ  ជមព៑ ឧ(ល)+ យ    

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ   = ជមពុយ  

ជមពូសុ្ មកពី ជមពូ+សុ្    ស្ហរមចរបូ  = ជមពូសុ្ 

អាលបនៈ 

ជមពុ មកពី ជមពូ+សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ,    ជមពូ + សិ្>គ  

  ញញកពហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   ជមព៑ ឩ(ល)+ គ   

ហរព្វុះ ល រស្សៈ ឩជា ឧ, លុបគ    ជមព៑ ឩ>ឧ  

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    ជមព៑ ឧ  = ជមពុ  

ជមពុហយា មកពី ជមពូ+ហយា រស្សៈ ឩជាឧ ស្ហរមចរបូ   = ជមពុហយា 

ជមពូ មកពី ជមពូ+ហយា 

  ញញកពហចញពីឩ, តា ងឩហ ម្ ុះល   ជមព៑ ឩ(ល)+ ហយា  

ហរកាយ ល លុបហយា,      ជមព៑ ឩ  

នា ព៑ហៅរបកបនឹងឩ ស្ហរមចរបូ    ជមព៑ ឩ  = ជមពូ 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ច់តិតស្ព័ទ 
ចិតតមានវធីិស្ហរមចរបូដូចបុរសិ្ ញបលកគ្នន រតង់បឋមាវភិតតិសិ្, ហយា និងទុតិយាវភិតតិ ហយា 

បឋមាិភត្ត ិ

ចិតត   មកពី ចិតត+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអ       ចិតត+សិ្ > អ   

ញញកតហចញពីអ      ចិតត៑ អ+ អ   

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអ  ស្ហរមចរបូ  ចិតត៑ + អ  = ចិតត  
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ចិតាត និ មកពី ចិតត+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជានិ,     ចិតត+ហយា >និ 

ញញកតហចញពីអ ហរព្វុះនិ ទីឃៈអជាអា   ចិតត៑ អ>អា+ និ 

នា ត៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈអា ស្ហរមចរបូជា   ចិតាត និ  

ចិតាត  មកពី ចិតត+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជានិ, ផ្លល ស់្និជាអា   ចិតត+ហយា >និ>អា 

ញញកតហចញពីអ      ចិតត៑ អ+ អា  

លុប អ,នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  ចិតត៑ + អា = ចិតាត  

ទុ្ិយាវិ ភត្ត ិ

ចិតត វមកពី ចិតត+អ        ចិតត+អ  

  ញញកតហចញពីអ,     ចិតត៑ អ + អ     

លុបអ, នា តហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   ចិតត៑ + អ  = ចិតត  

ចិតាត និ មកពី ចិតត+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជានិ,     ចិតត+ហយា >និ 

ញញកតហចញពីអ ហរព្វុះនិ ទីឃៈអជាអា   ចិតត៑ អ>អា+ និ  

នា ត៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ   ចិតត៑ + អា+ និ = ចិតាត និ 

ចិហតត មកពី ចិតត+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជានិ, ផ្លល ស់្និជាឯ   ចិតត+ហយា >និ>ឯ 

ញញកតហចញពីអ      ចិតត៑ អ+ ឯ  

លុប អ, នា ត៑ហៅរបកបនឹងឯ  ស្ហរមចរបូ  ចិតត៑ + ឯ = ចិហតត 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ក់មមស្ព័ទ 
 កមម មានវធីិស្ហរមចរបូដូចចិតត ញតមានរបូហលើស្ចិតតរតង់នា,ស្,ស្មឹវភិតតិដូចខ្មងហរកាម 

កមមនុា មកពី កមម+នា  

ញញកមហចញពីអ ផ្លល ស់្អ ជាឧ    កមម៑ អ>ឧ+ នា  

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = កមមុនា 

កមមនា មកពី កមម+នា   ស្ហរមចរបូ   = កមមនា 

កមមុហនា មកពី កមម+ស្  

ញញកមហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាឧ    កមម៑ អ>ឧ+ ស្ 
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តា ងឧហ ម្ ុះល, ហរកាយល ផ្លល ស់្ស្ ជាហនា   កមម៑ ឧ(ល)+ ស្>ហនា 

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = កមមុហនា 

កមមនុា មកពី កមម+សាម   

ញញកមហចញពីអ ផ្លល ស់្អ ជាឧ    កមម៑ អ>ឧ+ សាម  

តា ងឧហ ម្ ុះល, ហរកាយល ផ្លល ស់្សាម  ជានា   កមម៑ ឧ(ល)+ សាម >នា 

នា ម៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = កមមុនា 

កមមនិ មកពី កមម+ស្មឹ  ផ្លល ស់្ស្មឹជានិ  ស្ហរមចរបូ  = កមមនិ 

 ថាម មានវធីិស្ហរមចរបូដូច កមម ញបលកញតរតង់ តតិយា. ឯក. ថាមសា, ចតុតថី. ឯក. ថាមហសា;  

មន ដូច ចិតត ញបលករតង់់ ស្តតមី, ឯក. មនសិ្ មានវធីិស្ហរមចរបូដូច មនសិ្ កនុងបុ លិងគ (ទ ព័រ ៤៨) 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្អ់ទធស្ព័ទ 

បឋមាិភត្ត ិ

អទាធ   មកពី អទធ+សិ្ ផ្លល ស់្សិ្ជាអា      អទធ+សិ្ > អា  

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ អា  

លុប អ,នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  អទធ៑ + អា = អទាធ  

អទាធ ហនា មកពី អទធ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជា អាហនា,     អទធ+ហយា >អាហនា 

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ, នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  អទធ៑ + អា = អទាធ ហនា 

អទាធ   មកពី អទធ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា     អទធ+ហយា > អា  

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ អា  

លុប អ, នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  អទធ៑ + អា = អទាធ  

 

ទុ្ិយាវិ ភត្ត ិ

អទាធ ន  មកពី អទធ+អ  ផ្លល ស់្អ ជាអាន ,      អទធ+អ  >អាន  

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ អាន   
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លុប អ, នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  អទធ៑ + អា = អទាធ ន  

អទាធ ហនា មកពី អទធ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា,     អទធ+ហយា >អាហនា 

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ, នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  អទធ៑ + អា = អទាធ ហនា 

អទាធ ហន មកពី អទធ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជា អាហន,     អទធ+ហយា >អាហន 

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ អាហន  

លុប អ,នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  អទធ៑ + អា = អទាធ ហន 

 

្្ិយាវិ ភត្ត ិ

អទធុនា មកពី អទធ+នា  

ញញកធហចញពីអ ផ្លល ស់្អ ជាឧ    អទធ៑ អ>ឧ+ នា  

នា ធ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = អទធុនា 

អទាធ ហនហិ មកពី អទធ+ហិ  

ញញកធហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាអាន   អទធ៑ អ>អាន+ ហិ 

ញញកនហចញពីអ,ហរព្វុះហិ  ផ្លល ស់្អជា ឯ   អទធ៑ អាន៑ អ>ឯ+ ហិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងលសៈ  ស្ហរមចរបូ  = អទាធ ហនហិ 

អទាធ ហនភិ មកពី អទធ+ហិ  

ញញកធហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាអាន   អទធ៑ អ>អាន+ ហិ 

ញញកនហចញពីអ,ហរព្វុះហិ  ផ្លល ស់្អជា ឯ   អទធ៑ អាន៑ អ>ឯ+ ហិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងលសៈ ផ្លល ស់្ហិជា ភិ,ស្ហរមចរបូ = អទាធ ហនភិ 

ច្ុ្ថីវិ ភត្ត ិ

អទធុហនា មកពី អទធ+ស្  

ញញកធហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាឧ    អទធ៑ អ>ឧ+ ស្ 

តា ងឧហ ម្ ុះល, ហរកាយល ផ្លល ស់្ស្ ជាហនា   អទធ៑ ឧ(ល)+ ស្>ហនា 
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នា ធ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = អទធុហនា 

អទាធ ន  មកពី អទធ+ន   

ញញកធហចញពីអ, ហរព្វុះន  ទីឃៈអជាអា   អទធ៑ អ>អា + ន  

នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   = អទាធ ន  

បញ្ចមីវិ ភត្ត ិ

អទធុនា មកពី អទធ+សាម   

ញញកធហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាឧ    អទធ៑ អ>ឧ+ សាម  

តា ងឧហ ម្ ុះល, ហរកាយល ផ្លល ស់្សាម  ជានា   អទធ៑ ឧ(ល)+ សាម >នា 

នា ធ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = អទធុនា 

អទាធ ហនហិ មកពី អទធ+ហិ  

ញញកធហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាអាន   អទធ៑ អ>អាន+ ហិ 

ញញកនហចញពីអ,ហរព្វុះហិ  ផ្លល ស់្អជា ឯ   អទធ៑ អាន៑ អ>ឯ+ ហិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងលសៈ  ស្ហរមចរបូ  = អទាធ ហនហិ 

អទាធ ហនភិ មកពី អទធ+ហិ  

ញញកធហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាអាន   អទធ៑ អ>អាន+ ហិ 

ញញកនហចញពីអ, ហរព្វុះហិ  ផ្លល ស់្អជា ឯ   អទធ៑ អាន៑ អ>ឯ+ ហិ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងលសៈ ផ្លល ស់្ហិជា ភិ ,ស្ហរមចរបូ  = អទាធ ហនភិ 

ឆដ្ឋីវិ ភត្ត ិ

អទធុហនា មកពី អទធ+ស្  

ញញកធហចញពីអ ផ្លល ស់្អ ជាឧ    អទធ៑ អ>ឧ+ ស្ 

តា ងឧហ ម្ ុះល ហរកាយល ផ្លល ស់្ស្ ជាហនា   អទធ៑ ឧ(ល)+ ស្>ហនា 

នា ធ៑ហៅរបកបនឹងឧ ស្ហរមចរបូ    = អទធុហនា 

អទាធ ន  មកពី អទធ+ន   

ញញកធហចញពីអ, ហរព្វុះន  ទីឃៈអជាអា   អទធ៑ អ>អា + ន  
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នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា ស្ហរមចរបូ   = អទាធ ន  

ស្តមីវិ ភត្ត ិ

អទធនិ មកពី អទធ+ស្មឹ  ផ្លល ស់្ស្មឹជានិ  ស្ហរមចរបូ  = អទធនិ 

អទាធ ហន មកពី អទធ+ស្មឹ  

ញញកធហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាអាន   អទធ៑ អ>អាន+ ស្មឹ 

ញញកនហចញពីអ,  ផ្លល ស់្ស្មឹជា ឯ   អទធ៑ អាន៑ អ+ ឯ 

លុបអ, នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងលសៈ  ស្ហរមចរបូ អទធ៑ អាន៑ + ឯ= អទាធ ហន 

អទាធ ហនសុ្ មកពី អទធ+សុ្  

ញញកធហចញពីអ, ផ្លល ស់្អ ជាអាន   អទធ៑ អ>អាន+ សុ្ 

ញញកនហចញពីអ, ហរព្វុះសុ្  ផ្លល ស់្អជា ឯ  អទធ៑ អាន៑ អ>ឯ+ សុ្ 

នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងលសៈ  ស្ហរមចរបូ  = អទាធ ហនសុ្ 

អាលបន 

អទធ មកពី អទធ+សិ្ តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ     អទធ+សិ្ > គ  

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ គ  

ហរព្វុះគ ផ្លល ស់្អ ជាអា     អទធ៑ អា+ គ 

ហរព្វុះគ រស្សៈអា ជា អ     អទធ៑ អ+ គ 

លុប គ, នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអ ស្ហរមចរបូ   អទធ៑ អ = អទធ 

អទាធ ហនា មកពី អទធ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអាហនា,     អទធ+ហយា >អាហនា 

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ អាហនា  

លុប អ,នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  អទធ៑ + អា = អទាធ ហនា 

អទាធ   មកពី អទធ+ហយា ផ្លល ស់្ហយាជាអា     អទធ+ហយា > អា  

ញញកធហចញពីអ      អទធ៑ អ+ អា  

លុប អ,នា ធ៑ហៅរបកបនឹងអា  ស្ហរមចរបូ  អទធ៑ + អា = អទាធ  
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វិធីស្ហរមចរបូរបស្អ់ស្សទ្ធធ ស្ព័ទ 
អស្សទាធ  អាការនតនបុ ស្កលិងគ រស្សៈជា អស្សទធសិ្នហទើបហធវើវធីិស្ហរមចរបូដូចចិតត ។ 

 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្អ់ដ្ឋសិ្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

អដឌិ មកពី អដឌិ+សិ្  លុបសិ្ ស្ហរមចរបូ  អដឌិ 

អដឌីនិ មកពី អដឌិ+ហយា 

  ញញកឋហចញពីឥ, ផ្លល ស់្ហយាជានិ   អដឌ៑ ឥ + ហយា>និ 

ហរព្វុះហយា, ទីឃៈឥជាឦ, នា ...  ស្ហរមចរបូ  អដឌ៑ ឥ>ឦ + ហយា = អដឌីនិ 

អដឌី មកពី អដឌិ+ហយា 

  ញញកឋហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ    អដឌ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយា ហហើយទីឃៈឥ ជាឦ, នា ..., ស្ហរមចរបូ អដឌ៑ ឥ>ឦ  = អដឌី 

ទុ្ិយាិភត្ត ិ

អដឌឹ  មកពី អដឌិ+អ  

ញញកឋហចញពីឥ , តា ងឥហ ម្ ុះឈ   អដឌ៑ ឥ(ឈ)+ អ   

ហរកាយ ឈ,ផ្លល ស់្អាំជានគិគ តិ    អដឌ៑ ឥ+  ំ 

នា  ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ, ស្ហរមចរបូ  អដឌឹ 

អដឌីនិ មកពី អដឌិ+ហយា 

  ញញកឋហចញពីឥ, ផ្លល ស់្ហយាជានិ   អដឌ៑ ឥ + ហយា>និ 

ហរព្វុះហយា, ទីឃៈឥជាឦ, នា ....  ស្ហរមចរបូ  អដឌ៑ ឥ>ឦ + ហយា = អដឌីនិ 

អដឌី មកពី អដឌិ+ហយា 

  ញញកឋហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ    អដឌ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយា ហហើយទីឃៈឥ ជាឦ, នា ..., ស្ហរមចរបូ អដឌ៑ ឥ>ឦ  = អដឌី 
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្្ិយាិភត្ត ិ

អដឌិនា មកពី អដឌិ+នា  ស្ហរមចរបូ  អដឌិនា 

អដឌីហិ មកពី អដឌិ+ហិ 

  ញញកឋហចញពីឥ    អដឌ៑ ឥ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឥជាឦ    អដឌ៑ ឥ>ឦ+ហិ 

  នា ឋ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូជា   អដឌីហិ 

អដឌីភិ មកពី អដឌិ+ហិ 

  ញញកឋហចញពីឥ    អដឌ៑ ឥ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឥជាឦ ផ្លល ស់្ហិជាភិ  អដឌ៑ ឥ>ឦ+ហិ> ភិ 

  នា ឋ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូជា   អដឌីភិ 

អដឌិហិ មកពី អដឌិ+ហិ   ស្ហរមចរបូ  អដឌិហិ 

អដឌិភិ មកពី អដឌិ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  អដឌិភិ 

ច្ុ្ថីិភត្ត ិ

អដឌិស្ស មកពី អដឌិ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម  ស្ហរមចរបូ  អដឌិស្ស 

អដឌិហនា មកពី អដឌិ+ស្ 

  ញញកឋហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ   អដឌ៑ ឥ(ឈ) + ស្ 

ហរកាយ ឈផ្លល ស់្ស្ ជាហនា, នា ឋ៑... ស្ហរមចរបូ  អដឌ៑ ឥ(ឈ) + ហនា = អដឌិហនា 

អដឌីន  មកពី អដឌិ+ន  

  ញញកឋហចញពីឥ     អដឌ៑ ឥ+ន  

  ហរព្វុះន  ទីឃៈឥជាឦ,នា ឋ៑... ស្ហរមចរបូ  អដឌ៑ ឥ>ឦ +ន  = អដឌីន  

អដឌិន  មកពី អដឌិ+ន     ស្ហរមចរបូ   អដឌិន  

បញ្ចមីិភត្ត ិ

អដឌិសាម  មកពី  អដឌិ+សាម   ស្ហរមចរបូ   អដឌិសាម  

អដឌិមាា  មកពី  អដឌិ+សាម , ផ្លល ស់្សាម ជាមាា   ស្ហរមចរបូ អដឌិមាា  
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អដឌិនា មកពី  អដឌិ+សាម , ផ្លល ស់្សាម ជានា  ស្ហរមចរបូ អដឌិនា 

អដឌីហិ មកពី អដឌិ+ហិ 

  ញញកឋហចញពីឥ    អដឌ៑ ឥ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឥជាឦ    អដឌ៑ ឥ>ឦ+ហិ 

  នា ឋ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូជា   អដឌីហិ 

អដឌីភិ មកពី អដឌិ+ហិ 

  ញញកឋហចញពីឥ    អដឌ៑ ឥ+ហិ 

  ហរព្វុះហិ, ទីឃៈឥជាឦ ផ្លល ស់្ហិជាភិ  អដឌ៑ ឥ>ឦ+ហិ>ភិ 

  នា ឋ៑ហៅរបកបនឹងឦ ស្ហរមចរបូជា   អដឌីភិ 

អដឌិហិ មកពី អដឌិ+ហិ   ស្ហរមចរបូ  អដឌិហិ 

អដឌិភិ មកពី អដឌិ+ហិ  ផ្លល ស់្ហិជាភិ ស្ហរមចរបូ  អដឌិភិ 

ឆដ្ឋីិភត្ត ិ

អដឌិស្ស មកពី អដឌិ+ស្ , ចុុះស៑្អាគម  ស្ហរមចរបូ  អដឌិស្ស 

 

អដឌិហនា មកពី អដឌិ+ស្ 

  ញញកឋហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ   អដឌ៑ ឥ(ឈ) + ស្ 

ហរកាយឈផ្លល ស់្ស្ ជាហនា, នា ឋ៑... ស្ហរមចរបូ  អដឌ៑ ឥ(ឈ) + ហនា = អដឌិហនា 

អដឌីន  មកពី អដឌិ+ន  

  ញញកឋហចញពីឥ     អដឌ៑ ឥ+ន  

  ហរព្វុះន  ទីឃៈឥជាឦ, នា ឋ៑... ស្ហរមចរបូ  អដឌ៑ ឥ>ឦ +ន  = អដឌីន  

អដឌិន  មកពី អដឌិ+ន     ស្ហរមចរបូ   អដឌិន  

ស្តមីិភត្ត ិ

អដឌិស្មឹ មកពី អដឌិ+ស្មឹ     ស្ហរមចរបូ   អដឌិស្ម ឹ

អដឌិមាិ មកពី អដឌិ+ស្មឹ  ផ្លល ស់្ស្មឹជាមាិ   ស្ហរមចរបូ   អដឌិមាិ 
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អដឌីសុ្ មកពី អដឌិ+សុ្ 

  ហរព្វុះសុ្ ទីឃៈឥជាឦ   ស្ហរមចរបូ   អដឌីសុ្ 

អដឌិសុ្ មកពី អដឌិ+សុ្     ស្ហរមចរបូ   អដឌិសុ្ 

អាលបន 

អដឌិ មកពី អដឌិ +សិ្  តា ងសិ្ហ ម្ ុះគ ,លុប គ, ស្ហរមចរបូ  អដឌិ    

អដឌីនិ មកពី អដឌិ+ហយា 

  ញញកឋហចញពីឥ, ផ្លល ស់្ហយាជានិ   អដឌ៑ ឥ + ហយា>និ 

ហរព្វុះហយា, ទីឃៈឥជាឦ, នា ....  ស្ហរមចរបូ  អដឌ៑ ឥ>ឦ + ហយា = អដឌីនិ 

អដឌី មកពី អដឌិ+ហយា 

  ញញកឋហចញពីឥ, តា ងឥហ ម្ ុះឈ    អដឌ៑ ឥ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយាហហើយទីឃៈឥ ជាឦ, នា ..., ស្ហរមចរបូ អដឌ៑ ឥ>ឦ  = អដឌី 
 

វិធីស្ហរមចរបូរបស្ស់្ខុការសី្ព័ទ 

បឋមាវិ ភត្ត ិ

សុ្ខការ ីមានវធីិស្ហរមចរបូដូចទណឍី  ញបលករតង់សិ្ និងហយាវភិតតិ មានរបូខុស្គ្នន ដូហចនុះ  

សុ្ខការ ិមកពី សុ្ខការ+ីសិ្   

ញញករ ហចញពីឦ, ហរព្វុះសិ្ រស្សៈឦជាឥ លុបសិ្ 

នា រ ៑ហៅរបកបនឹង ឥ  ស្ហរមចរបូ   សុ្ខការ ិ

សុ្ខការនិី មកពី  សុ្ខការ+ីហយា  ផ្លល ស់្ហយាជានិ, ស្ហរមចរបូ សុ្ខការ ី+ ហយា>និ= សុ្ខការនិី 

សុ្ខការ ីមកពី សុ្ខការ+ីហយា 

  ញញករហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  សុ្ខការ ៑ឦ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយា,     សុ្ខការ ៑ឦ(ឈ) 

នា រ ៑ហៅរបកបនឹងឦ, ស្ហរមចរបូ  សុ្ខការ ៑ឦ  = សុ្ខការ ី

ទុ្ិយាិភត្ត ិ
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សុ្ខការនិី មកពី  សុ្ខការ+ីហយា  ផ្លល ស់្ហយាជានិ, ស្ហរមចរបូ      សុ្ខការ ី+ ហយា>និ= សុ្ខការនិី 

សុ្ខការ ីមកពី សុ្ខការ+ីហយា 

  ញញករហចញពីឦ, តា ងឦហ ម្ ុះឈ  សុ្ខការ ៑ឦ(ឈ) + ហយា 

ហរកាយឈ, លុបហយា,     សុ្ខការ ៑ឦ(ឈ) 

នា រ ៑ហៅរបកបនឹងឦ, ស្ហរមចរបូ     សុ្ខការ ៑ឦ  = សុ្ខការ ី

វិធីស្ហរមចរបូរបស្អ់ាយសុ្ព័ទ 
អាយុ មានវធីិស្ហរមចរបូ ដូចជនតុបុ លិងគ ញតមានរបូខុស្គ្នន និងហលើស្រតង់ហយាបឋមា,ទុតិយា, 

អាលបន និងនាតតិយាដូហចនុះ 

អាយូនិ មកពី  អាយុ+ហយា   

ញញកយហចញពីឧ, ផ្លល ស់្ហយា ជានិ  អាយ៑ ឧ + ហយា>និ  

ហរព្វុះនិទីឃៈឧជាឩ, ស្ហរមចរបូ       អាយ៑ ឧ>ឩ + និ = អាយូនិ 

អាយូ មកពី  អាយុ+ហយា   

ញញកយហចញពីឧ, លុបហយា   អាយ៑ ឧ + ហយា>០  

ពលោោះពយដដលលុបព យីទឃីៈឧជាឩ, សពលមចរូប អាយ៑ ឧ>ឩ = អាយូ 

អាយុសា មកពី  អាយុ+ នា   

 ផ្លល ស់្នាជាអា, ចុុះស៑្អាគម  ស្ហរមចរបូ អាយុ + ស៑្+នា>អា= អាយុសា 
 

 

..... ចប់វធីិស្ហរមចរបូ .... 
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ស្ពវនាម 

ស្ពវនាម ជា មដដលពលបជីាំនួស ឬជាំនួយ ម មដដលពលបីរចួមក្ព យី ពដីមផកុី្ាំឲរផធួនោក្រ ជញ្ញជ ន់ 
សាវ ញដដដលៗ ពដីមផឲីរលបាក្ដពសចក្ថកុី្ាំឲរលចឡាំ  ។ មក្ព(ី សពឝ+  ម) មានរូបវគិគ ថា៖ សគពវស ំ  ឥតថបិ-ុ
មនបុសំកាន ំ នាមាន ិ សពវនាមាន,ិ រ ី ព យ្ ោះទ. ដនសុទន មទាំងអស់ ដដលជាបុាំលិងគក្ថី ឥតទីលងិគក្ថ ី
នបុាំសក្លិងគក្ថី ព យ្ ោះថា សពឝ ម, មាន២៧តួ ដូចក្បុងបទរូបសិទនិពោលថា 

សពឝ, ក្តរ, ក្តម, ឧភយ,  ឥតរ, អញ្ដ, អញ្ដតរ, អញ្ដតម,  បុពឝ, បរ, អបរ, ទក្ខណិ, ឧតថរ,អធរ,  

យ, ត, ឯត, ឥម, អមុ, ក្,ឹ   ឯក្, ឧភ, ទឝ,ិ ត,ិ ចតុ, តុមហ, អមហ  ឥត ិសតថវសីត ិសពឝ មាន,ិ តន ិ 

សពឝ មតថ  តលិអិគ ន ិ. រ ីស្ពវនាមទ. ២៧គឺ (ស្ពវ កតរ កតម.....តុមា អមា), មានលិងគ៣ ។ 

សពឝ ទាំងពងួ,  ក្តរ, ក្តម  ណា, ណាមយួ, ដូចពមថច  ឧភយ ទា ងពីរ,             ឥតរ  ពលៅពនោះ  

អញ្ដ ដដទ   អញ្ដតរ, អញ្ដតម ណា, ណាមយួ, មាប ក់្  បុពឝ មុខ, ពក្ីត(ទិស),មុន,  បរ  ដដទ,ពលកាយ  

អបរ ដដទពទៀត,  ទក្ខណិ ពលកាម, ខាងសាថ ាំ,ទិសតផូង    ឧតថរ  ខាងពល,ីទិសពជីង,   អធរ ពលកាម,ទិសតផូង 

យ ណា, ឯណា  ត ហនាុះ,    ឯត ព ោះ, ពនោះ,  ឥម ពនោះ,  

អមុ ឯពណាោះ,  កឹ អឝី,នរណា,ដូចពមថច   ឯក មយួ,   ឧភ ទាំងពីរ,  

ទវិ ពីរ,   តិ បី,  ចតុ បួន,   តុមា អបក្    អមា ខញុ ាំ ។  

ស្ពវ សដមថងអតទ សាវពសសសពឝ, និរវពសសសពឝ, សបផពទសសពឝ, ដលបថា(ទាំងអស់) ។ 

កតរ,កតម សដមថងោក្រសួរ ដលបថា (ណា,ណាមួយ ដូចពមថច,ប៉ាុ យ ន) ។ 

ឧភយ សដមថងពួក្វតទុរបស់ចាំនួន ២ ញរបថា (ទា ងពីរ) ។ 

ឥតរ សដមថងអតទគូនងឹអតទដដលពោលព យី ក្បុងលបពយគមុខ,មានន័យថា មានវតទុជាគូគ្នប  កាលបាន
ពោលចាំដណក្មយួរចួព យីខាងពដីម កាលនងឹពោលដល់ចាំដណក្មួយពទៀត លតូវពលបឥីតរដលបថា (ពលៅពនោះ) ។ 

អញ្ដ សដមថងអតទដដទពលៅពីអតទដដលបានក្ាំណត់ដឹងព យី  មិនដមនជារបស់គូគ្នប ដលបថា (ដដទ)។ 

អញ្ដតរ ,អញ្ដតម សដមថងអតទមិនក្ាំណត់ឲរលបាក្ដជាក់្ចាស់ ដលបថា (ណាមួយ, មាន ក់) 

បុពវ, បរ, អបរ, ទកាិណ, ឧតតរ,អធរ សដមថងពខតថដដនរបស់ទសិ និងក្ាំណត់កាលពវោ, បុពឝ ទិសពក្ីត, 
ទក់្ទងពពលពវោគឺពពលមុន, បរ ទិស្ហកើត,អបរ ទិសលចិ ពបីទក់្ទងនងិពពល គឺពពលមុន ពពលពលកាយ ។ 
បុពវ ពបីជាសុទន ម មានអតទថា (លបពសីរ)បាន ៣ លិងគ ពបមីានអតទថា (ខធុោះ)ជាបុាំលិងគ,ទកាិណ ពបីដលបថា( វ្ ត, 
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សិលផៈវជិាជ ដដលបុគគលពរៀនយក្លែព យី)ជាសុទន ម, ឧតតរ ដលបថា លបពសីរ ជាសុទន ម,   អធរ ពបីដលបថា 
(មនុសសអាលក្ក់្) ជាសុទន ម៣លិងគ, ដលបថា (បបូរមាត់) ជាសុទន មបុាំលងិគ។ 

យ សដមថងអតទមិនចាំពោោះលបាក្ដចាស់ោស់ពៅពឡយី ដលបថា (ណា) ។ 

ត សដមថងអតទ ពទៀងទត់ជាក់្ចាស់ ដលបថា (ព ោះ) ។ 

ឯត សដមថងអតទសមបី(ជិត)ខវោះ បរមយុខ(ទីក្ាំបាាំងមុខ)ខវោះ ដលបថា (ព ោះ,ពនោះ) ឧ. កាលអធិោឌ នចីវរក្បុងទី
ង្ យ៖ ឯតំ សងាដឹ អធដិ្ឋឋ មិ ។ 

ឥម សដមថងអតទដដលពៅជិតព យីលបាក្ដពៅចាំពោោះមុខ ដលបថា (ពនោះ), ឧ. កាលអធិោឌ នចីវរក្បុងទជីិត
ជាប់ខវួន៖ ឥមំ សងាដឹ អធិដ្ឋឋ មិ។ 

អមុ សដមថងវតទុដដលពៅ ង្ យ ឬជិតពោយការគិតពៅថា បរកិ្បផពុទនិ គឺភាព ង្ យជិតដដលនឹក្គិតរូបភាព
ពឡងីមក្ មិន ង្ យមិនជតិ ដដលលបលពឹតថពៅតមសភាពពតិពោយធមយជាតិ មានន័យថា ពបវីតទុព ោះ ពៅ ង្ យ ដត
គិតថា វតទុព ោះលបាក្ដពឡងីជតិៗ ក្បុងទីដដលជាប់ទក់្ទងវតទុឯណានីមួយ ក៏្ចាត់ថា វតទុព ោះពៅក្បុងទីជតិបាន 
ផធុយពៅវញិ សូមផវីតទុដដលពៅជិត ដតគតិថាពៅ ង្ យក៏្ចាត់ថា វតទុព ោះពៅក្បុងទី្ ង យដូចគ្នប  ។ 

កឹ សដមថងោក្រសួរក្បុងលបពយគ ដលបថា (អឝ,ី ដូចពមថច) ។ 

ឯក សដមថងការរាប់ចាំនួនជាពដមីដលបថា(មួយ)ជាឯក្វចនៈដតមយ៉ាង, ចាំដណក្អតទដ៏ពសស(មិសសភូីត,ឯក្ចច
, ពសដឌ) បានទាំងឯក្វចនៈទាំងព ុវចនៈ។ 

ឧភ,ទវិ សដមថងចាំនួន២ ,ឧភជាពវវចនៈរបស់ទឝិ ដលបថា (២)ជាព ុវចនៈដតមយ៉ាង ។ 

តិ,ចតុ សដមថងចាំនួន៣,ចាំនួន៤ ។ 

តុមា សដមថងនូវបុគគលដដលពយងីក្ាំពុងនិយយជាមួយ ។ 

អមា សដមថងអបក្និយយខវួនឯង ។ 
 

 ស្ពវនាមញចកហចញជា ២ យា៉ែង  គឺបុរសិ្ស្ពវនាម១  វហិស្ស្នស្ពវនាម១ 

 ១. បុរសិ្ស្ពវនាម សពឝ មដដលពលបីជាំនួស ម ម មាន៣គឺ ត, តុមា, អមា ។ 

 ២. វហិស្ស្នស្ពវនាម គសឺពឝ មដដលពលបីជាំនយួ ម ម មាន២៥ គឺ ស្ពវ, កតរ, កតម, 
ឧភយ, ឥតរ, អញ្ដ, អញ្ដតរ, អញ្ដតម, បុពវ, បរ, អបរ, ទកាិណ, ឧតតរ, អធរ, យ, ត, ឯត, ឥម, អមុ, កឹ, 
ឯក, ឧភ, ទវិ, តិ, ចតុ ។ 
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 ស្ពវ(ទា ងពួង,ទា ងអស់្) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

 ប.  ស្ហព្វវ     ស្ហពវ, 

 ទុ.  ស្ពវ     ស្ហពវ 

 ត.  ស្ហពវន    ស្ហពវហិ, ស្ហពវភិ 

 ច.  ស្ពវស្ស   ស្ហពវស្ , ស្ហពវសាន  

 បញ្ច .  ស្ពវសាម , ស្ពវមាា   ស្ហពវហិ, ស្ហពវភិ 

 ឆ. ស្ពវស្ស   ស្ហពវស្ , ស្ហពវសាន  

 ស្តត.  ស្ពវស្មឹ, ស្ពវមាិ   ស្ហពវសុ្ 

 អា.  ស្ពវ, ស្ព្វវ    ស្ហពវ 

 សពឝ បុាំលិងគបាំដបក្ដូចបុរសិ ដបវក្លតង់ពយបឋមានងិអាលបន លតូវផ្ទវ ស់ជា ឯ, និងលតង់នាំទាំងពីរវភិតថ ិឲរផ្ទវ ស់
នាំ ជា (សាំ, សានាំ), ចាំដណក្ សអិាលបនៈ ទីឃៈអ ជាអា ។ 

 

 ស្ព្វវ  (ទា ងពួង,ទា ងអស់្) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

 ប.  ស្ព្វវ     ស្ព្វវ ហយា, ស្ព្វវ  

 ទុ.  ស្ពវ     ស្ព្វវ ហយា, ស្ព្វវ  

 ត. ស្ព្វវ យ   ស្ព្វវ ហិ, ស្ព្វវ ភិ 

 ច.  ស្ពវស្ា, ស្ព្វវ យ  ស្ព្វវ ស្ , ស្ព្វវ សាន  

 បញ្ច .  ស្ព្វវ យ   ស្ព្វវ ហិ, ស្ព្វវ ភិ 

 ឆ.  ស្ពវស្ា, ស្ព្វវ យ  ស្ព្វវ ស្ , ស្ព្វវ សាន  

 ស្តត.  ស្ពវស្ស , ស្ព្វវ យ   ស្ព្វវ សុ្ 

 អា.  ស្ហពវ    ស្ព្វវ ហយា, ស្ព្វវ  

 សោឝ  ឥតទីលងិគបាំដបក្ដូចក្ញ្ញដ  ដបវក្លតង់សចតុតទ ីនិងឆដឌី លតវូផ្ទវ ស់ស ជា សា, ព យីចុោះស៑អាគម, នងិលតង់
សយឹ ឲរផ្ទវ ស់សយឹ ជា សាំ, ព យីចុោះស៑អាគម ។ 
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 ស្ពវ (ទា ងពួង,ទា ងអស់្) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

 ប.  ស្ពវ     ស្ព្វវ និ 

 ទុ.  ស្ពវ     ស្ព្វវ និ 

 ត.  ស្ហពវន    ស្ហពវហិ, ស្ហពវភិ 

 ច.  ស្ពវស្ស   ស្ហពវស្ , ស្ហពវសាន  

 បញ្ច .  ស្ពវសាម , ស្ពវមាា ,  ស្ហពវហិ, ស្ហពវភិ 

 ឆ. ស្ពវស្ស   ស្ហពវស្ , ស្ហពវសាន  

 ស្តត.  ស្ពវស្មឹ, ស្ពវមាិ   ស្ហពវសុ្ 

 អា.  ស្ពវ    ស្ព្វវ និ 

សពឝ នបុាំសក្លិងគបាំដបក្ដូចចតិថ ដបវក្លតង់ នាំទាំងពីរវភិតថិ ឲរផ្ទវ ស់នាំ ជា (សាំ, សានាំ) ។ 

សពទចចកតាម សពវទងំ ៣ លងិគមាន 

កតរ, កតម,  ឧភយ, ឥតរ,  អញ្ដ, អញ្ដតរ, អញ្ដតម ។ 

 

 បុពវ (មុខ,ទិស្ហកើត,មុន) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

 ប.  បុហព្វវ     បុព្វវ , បុហពវ 

 ទុ.  បុពវ     បុហពវ 

 ត.  បុហពវន    បុហពវហិ,  បុហពវភិ 

 ច.  បុពវស្ស   បុហពវស្ ,  បុហពវសាន  

 បញ្ច .  បុពវសាម ,  បុពវមាា ,  បុព្វវ   បុហពវហិ,  បុហពវភិ 

 ឆ.  បុពវស្ស   បុហពវស្ ,  បុហពវសាន  

 ស្តត.  បុពវស្មឹ,  បុពវមាិ,  បុហពវ  បុហពវសុ្ 

 អា.  បុពវ    បុព្វវ ,  បុហពវ 
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បុពឝ បុាំលិងគបាំដបក្ដូចបុរសិ ដបវក្លតង់ពយបឋមា នងិអាលបន មានការផ្ទវ ស់ពយជា(អា, ឯ) ទាំងពីររូប ។ 

  បុព្វវ  (មុខ,ទិស្ហកើត,មុន) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

 ប. បុព្វវ     បុព្វវ ហយា, បុព្វវ   

 ទុ. បុពវ     បុព្វវ ហយា, បុព្វវ  

 ត. បុព្វវ យ    បុព្វវ ហិ, បុព្វវ ភិ 

 ច. បុពវស្ា, បុព្វវ យ  បុព្វវ ស្ , បុព្វវ សាន  

 បញ្ច . បុព្វវ យ    បុព្វវ ហិ, បុព្វវ ភិ 

 ឆ. បុពវស្ា, បុព្វវ យ  បុព្វវ ស្ ,  បុព្វវ សាន  

 ស្តត. បុពវស្ស , បុព្វវ យ             បុព្វវ សុ្  

 អា. បុហពវ    បុព្វវ ហយា, បុព្វវ  

   បុោឝ  ឥតទីលិងគមានការបាំដបក្ដូចគ្នប នងិ សោឝ  ឥតទលីិងគ ។ 

បុពវ(មុខ,ទិស្ហកើត,មុន) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

 ប.  បុពវ               បុព្វវ និ 

 ទុ.  បុពវ     បុព្វវ និ 

 ត.  បុហពវន    បុហពវហិ,  បុហពវភិ 

 ច.  បុពវស្ស   បុហពវស្ ,  បុហពវសាន  

 បញ្ច . បុពវសាម , បុពវមាា , បុព្វវ   បុហពវហិ,  បុហពវភិ 

 ឆ. បុពវស្ស    បុហពវស្ ,  បុហពវសាន  

 ស្តត.  បុពវស្មឹ, បុពវមាិ, បុហពវ  បុហពវសុ្ 

 អា.  បុពវ               បុព្វវ និ 

 បុពឝ នបុាំសក្លិងគមានការបាំដបក្ដូចគ្នប នឹងចតិថ នបុាំសក្លិងគ ។ 
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សពទចចកតាមបុពវទងំ ៣ លិងគមានដូដចនេះ 

បរ អបរ   ទកាិណ  ឧតតរ  អធរ ។ 

 

 យស្ពទ (ឯណា) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប. ហយា      ហយ 

 ទុ. យ       ហយ 

 ត. ហយន      ហយហិ, ហយភិ  

 ច. យស្ស     ហយស្ , ហយសាន  

 បញ្ច . យសាម , យមាា     ហយហិ, ហយភិ 

 ឆ. យស្ស     ហយស្ , ហយសាន  

 ស្តត. យស្មឹ, យមាិ     ហយសុ្ 

យសពធ ទាំង៣លិងគមានរូបដូចសពឝទាំង៣លិងគ ដបវក្ដតក្បុងរូបរបស់ពកួ្យសពធគ្នយ នអាលបន ។ 

 

យាស្ពទ (ឯណា) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប. យា      យាហយា, យា 

 ទុ. យ       យាហយា, យា 

 ត. យាយ      យាហិ, យាភិ 

 ច. យស្ា, យាយ    យាស្ , យាសាន  

 បញ្ច . យាយ     យាហិ, យាភិ 

 ឆ. យស្ា, យាយ    យាស្ , យាសាន  

 ស្តត. យស្ស , យាយ      យាសុ្ 

 

យស័្ពទ (ឯណា) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 
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 ប. យ       យានិ 

 ទុ. យ       យានិ 

 ត. ហយន      ហយហិ, ហយភិ  

 ច. យស្ស     ហយស្ , ហយសាន  

 បញ្ច . យសាម , យមាា     ហយហិ, ហយភិ 

 ឆ. យស្ស     ហយស្ , ហយសាន  

 ស្តត. យស្មឹ, យមាិ     ហយសុ្ 

 

 

ត (ហនាុះ) បុ លិងគ ប ញបកដូហចនុះ 

  ឯកវចៈ    ពហុវចៈ 

         ប. ហសា      ហត 

 ទុ.  ត , ន      ហត,ហន 

 ត.  ហតន, ហនន     ហតហិ, ហតភិ,ហនហិ, ហនភិ 

 ច.  តស្ស, នស្ស, អស្ស   ហតស្ , ហតសាន , ហនស្ , ហនសាន   

 បញ្ច . តសាម , នសាម , អសាម , តមាា , នមាា   ហតហិ, ហតភិ,ហនហិ, ហនភិ 

 ឆ. តស្ស, នស្ស, អស្ស   ហតស្ , ហតសាន , ហនស្ , ហនសាន  

 ស្តត.  តស្មឹ,  នស្មឹ, អស្មឹ, តមាិ, នមាិ,   ហតសុ្, ហនសុ្  

វិធីផ្លល ស់វិភត្ត ិ
   ១. ពលោោះសវិភិតថិ ផ្ទវ ស់ត របស់តសពធ នងិឯតសពធ ក្បុងបុាំលិងគនិងឥតទលីិងគ ជា ស ។ 

   ២. ពលោោះវភិតថិ ផ្ទវ ស់ ត ជា នខវោះ ។ 

   ៣. ពលោោះ “ ស, សាយ , សយឹ, សាំ(សយឹ), សា(សាយ )” ផ្ទវ ស់ត ជា អ ។ 

   ៤. ពលកាយពីសពឝ ម ផ្ទវ ស់នាំ ជា (សាំ នងិសានាំ)ព យីផ្ទវ ស់អ ជា ឯ ។ 

 តា (ហនាុះ) ឥតថីលិងគ ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ      ពហុវចនៈ 
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ប.  សា      តាហយា, នាហយា, តា, នា 

ទុ. ត , ន       តាហយា, នាហយា, តា,នា 

ត.  តាយ, នាយ     តាហិ, តាភិ, នាហិ, នាភិ 

ច.  តិស្ាយ, តស្ាយ, នស្ាយ, អស្ាយ  តាស្ ,តាសាន ,នាស្ , នាសាន  

 តិស្ា, តស្ា, នស្ា, អស្ា,តាយ, នាយ    

បញ្ច .   តាយ នាយ      តាហិ, តាភិ, នាហិ, នាភិ 

ឆ.  តិស្ាយ, តស្ាយ, នស្ាយ, អស្ាយ  តាស្ ,តាសាន ,នាស្ , នាសាន  

 តិស្ា, តស្ា, នស្ា, អស្ា,តាយ, នាយ   

ស្តត.  តិស្ស , តស្ស , នស្ស , អស្ស , តាយ ,នាយ   តាសុ្, នាសុ្ 

វិធីផ្លល ស់វិភត្ត ិ
 ១. ផ្ទវ ស់ សវភិតថិ ជា (សាយ និង សា ព យីចុោះស៑អាគមខាងមុខ សា) ។ 

 ២. ពលោោះ សវភិតថិ(ដដលផ្ទវ ស់ជា សា)និងសយឹវភិតថិ(ដដលផ្ទវ ស់ជាសាំ) ឲរផ្ទវ ស់ទបីាំផុតរបស់ តសពធ ជា ឥ ។ 

 ៣. ពលោោះ សវភិតថិ(ដដលផ្ទវ សជ់ា សា)និងសយឹវភិតថិ(ដដលផ្ទវ ស់ជាសាំ)ឲររសសៈទីបាំផុតរបស់ តសពធជា អខវោះ ។ 

ត (ហនាុះ) នបុ ស្កលិងគ ប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប . ត ,ន       តានិ,នានិ 

ទុ . ត ,ន      តានិ,នានិ 

ត . ហតន,ហនន     ហតហិ, ហតភិ, ហនហិ, ហនភិ 

ច . តស្ស, នស្ស, អស្ស   ហតស្ , ហតសាន , ហនស្ , ហនសាន   

បញ្ច . តសាម , នសាម , អសាម ,  តមាា , នមាា   ហតហិ, ហតភិ,ហនហិ, ហនភិ 

ឆ.  តស្ស នស្ស, អស្ស   ហតស្ , ហតសាន , ហនស្ , ហនសាន  

ស្តត តស្មឹ, នស្មឹ, អស្មឹ, តមាិ, នមាិ  ហតសុ្ ហនសុ្ 

 ឯត (ហនាុះ,ហនុះ) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 
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ប. ឯហសា     ឯហត 

ទុ. ឯត      ឯហត 

ត. ឯហតន     ឯហតហិ, ឯហតភិ 

ច. ឯតស្ស     ឯហតស្ , ឯហតសាន  

បញ្ច . ឯតសាម , ឯតមាា     ឯហតហិ, ឯហតភិ 

ឆ. ឯតស្ស     ឯហតស្ , ឯហតសាន  

ស្តត ឯតស្មឹ, ឯតមាិ    ឯហតសុ្ 

ឯតា (ហនាុះ,ហនុះ) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប. ឯសា     ឯតាហយា, ឯតា 

ទុ. ឯត      ឯតាហយា, ឯតា 

ត. ឯតាយ     ឯតាហិ, ឯតាភិ 

ច. ឯតិស្ាយ, ឯតិស្ា, ឯតាយ  ឯតាស្ , ឯតាសាន  

បញ្ច . ឯតាយ     ឯតាហិ, ឯតាភិ 

ឆ. ឯតិស្ាយ, ឯតិស្ា, ឯតាយ  ឯតាស្ , ឯតាសាន  

ស្តត. ឯតិស្ស , ឯតាយ    ឯតាសុ្ 

ឯត (ហនាុះ,ហនុះ) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប. ឯត      ឯតានិ 

ទុ. ឯត      ឯតានិ 

ត. ឯហតន     ឯហតហិ, ឯហតភិ 

ច. ឯតស្ស     ឯហតស្ , ឯហតសាន  

បញ្ច . ឯតសាម , ឯតមាា     ឯហតហិ, ឯហតភិ 

ឆ. ឯតស្ស     ឯហតស្ , ឯហតសាន  
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ស្តត. ឯតស្មឹ, ឯតមាិ    ឯហតសុ្ 

ឥម (ហនុះ)  បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប. អយ       ឥហម  

ទុ. ឥម      ឥហម 

ត. ឥមិនា, អហនន    ឥហមហិ, ឥហមភិ, ឯហិ, ឯភិ 

ច. ឥមស្ស, អស្ស    ឥហមស្ , ឥហមសាន ,  ឯស្ , ឯសាន  

បញ្ច . ឥមសាម , ឥមមាា , អសាម    ឥហមហិ, ឥហមភិ, ឯហិ, ឯភិ  

ឆ. ឥមស្ស, អស្ស    ឥហមស្ , ឥហមសាន ,  ឯស្ , ឯសាន  

ស្តត. ឥមស្មឹ, ឥមមាិ, អស្មឹ   ឥហមសុ្, ឯសុ្ 

      វិធីផ្លល ស់វិភត្ត ិ
 ១. ពលោោះសបិឋមាវភិតថិ(បុាំលងិគនិងឥតទីលិងគ) ផ្ទវ ស់ឥមជា អយាំ និងលុបសិវភិតថិ  ។ 

 ២. ពលោោះសបិឋមា នងិអាំទុតយិ (ន.បុាំលិងគ) ផ្ទវ ស់ឥមនិងវភិតថិជា ឥទាំ ។ 

 ៣. ពលោោះ តតិយ(បុាំលងិគនងិនបុាំសក្លងិគ) ផ្ទវ ស់ឥមជា (ឥមិ និង អន) ។ 

 ៤. ពលោោះសុ, នាំ និង វិភិតថិ(បុាំលិងគ និង នបុាំសក្លិងគ) ផ្ទវ ស់ ឥមជា ឯ ។ 

 ៥. ពលោោះស, សាយ , សយ,ឹ សាំ, នងិ សាវភិតថិ ផ្ទវ ស់ ឥម ជា អ ។ 

ឥមា (ហនុះ) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ       ពហុវចនៈ 

ប. អយ         ឥមាហយា,  ឥមា 

ទុ. ឥម         ឥមាហយា,  ឥមា  

ត. ឥមាយ       ឥមាហិ, ឥមាភិ  

ច. ឥមិស្ាយ, អស្ាយ, ឥមិស្ា, អស្ា, ឥមាយ ឥមាស្ , ឥមាសាន   

បញ្ច . ឥមាយ       ឥមាហិ, ឥមាភិ 

ឆ. ឥមិស្ាយ, អស្ាយ, ឥមិស្ា, អស្ា,ឥមាយ  ឥមាស្ , ឥមាសាន   
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ស្តត. ឥមិស្ា, ឥមិស្ស , អស្ស , ឥមាយ     ឥមាសុ្ 

ឥម (ហនុះ) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប. ឥទ , ឥម      ឥមានិ  

ទុ. ឥទ , ឥម      ឥមានិ 

ត. ឥមិនា, អហនន    ឥហមហិ, ឥហមភិ, ឯហិ, ឯភិ 

ច. ឥមស្ស, អស្ស    ឥហមស្ , ឥហមសាន , ឯស្ , ឯសាន  

បញ្ច . ឥមសាម , ឥមមាា , អសាម    ឥហមហិ, ឥហមភិ, ឯហិ, ឯភិ 

ឆ. ឥមស្ស, អស្ស    ឥហមស្ , ឥហមសាន , ឯស្ , ឯសាន  

ស្តត. ឥមស្មឹ, ឥមមាិ, អស្មឹ   ឥហមសុ្, ឯសុ្  

 អមុ (ឯហណាុះ) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប. អសុ្      អមូ 

ទុ. អមុ      អមូ 

ត. អមុនា     អមូហិ, អមូភិ, អមុហិ, អមុភិ 

ច. អមុស្ស, អទុស្ស    អមូស្ , អមូសាន , អមុស្ , អមុសាន  

បញ្ច . អមុសាម , អមុមាា     អមូហិ, អមូភិ,អមុហិ, អមុភិ 

ឆ. អមុស្ស, អទុស្ស    អមូស្ , អមូសាន , អមុស្ , អមុសាន  

ស្តត. អមុស្មឹ, អមុមាិ     អមូសុ្, អមុសុ្  

ពលោោះសិផ្ទវ ស់ ម៑ របស់អមុ ជាស៑ ក្បុងបុាំលិងគនិងឥតទីលងិគ ។ 
ពលោោះ អាំ សិ ក្បុងនបុាំ និងពលោោះស មិនដមនឥតទីលិងគ ផ្ទវ ស់ អមុ ជា អទុ ។ 

អមុ (ឯហណាុះ) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប. អសុ្      អមុហយា, អមូ  
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ទុ. អមុ       អមុហយា, អមូ 

ត.  អមុយា    អមូហិ, អមូភិ 

ច. អមុស្ា, អមុយា    អមូស្ , អមូសាន  

បញ្ច . អមុយា,     អមូហិ, អមូភិ 

ឆ. អមុស្ា, អមុយា   អមូស្ , អមូសាន  

    ស្តត. អមុស្ស ,  អមុយា, អមុយ   អមូសុ្ 

អមុ (ឯហណាុះ) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប. អទុ ,      អមូនិ, អមូ  

 ទុ. អទុ ,      អមូនិ, អមូ 

 ត. អមុនា,      អមូហិ, អមូភិ, អមុហិ, អមុភិ 

 ច. អមុស្ស, អទុស្ស,    អមូស្ , អមូសាន , អមុស្ , អមុសាន   

 បញ្ច . អមុសាម , អមុមាា ,    អមូហិ, អមូភិ, អមុហិ, អមុភិ      

 ឆ. អមុស្ស, អទុស្ស,    អមូស្ , អមូសាន , អមុស្ , អមុសាន   

 ស្តត. អមុស្មឹ, អមុមាិ,     អមូសុ្, អមុសុ្ 

អមុ (ឯហណាុះ) ចុុះកអាគម ផ្លល ស់្មរបស់្អមុ ជាស្ 

អសុ្ក (ឯហណាុះ) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

  ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

បឋមា.  អសុ្ហកា    អសុ្កា 

ទុតិយា.  អសុ្ក      អសុ្ហក 

តតិយា.  អសុ្ហកន    អសុ្ហកហិ, អសុ្ហកភិ 

ចតុតថី.  អសុ្កស្ស    អសុ្កាន  

បញ្ច មី.  អសុ្កសាម , អសុ្កមាា , អសុ្កា  អសុ្ហកហិ, អសុ្ហកភិ 

ឆដឌី.  អសុ្កស្ស    អសុ្កាន  
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ស្តតមី.  អសុ្កស្មឹ, អសុ្កមាិ, អសុ្ហក  អសុ្ហកសុ្ 

 

អសុ្កា (ឯហណាុះ) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ  

 

ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

បឋមាៈ  អសុ្កា     អសុ្កាហយា, អសុ្កា 

ទុតិយាៈ  អសុ្ក      អសុ្កាហយា, អសុ្កា 

តតិយាៈ  អសុ្កាយ    អសុ្កាហិ, អសុ្កាភិ 

ចតុតថីៈ  អសុ្កាយ    អសុ្កាន  

បញ្ច មីៈ  អសុ្កាយ    អសុ្កាហិ, អសុ្កាភិ 

ឆដឌីៈ  អសុ្កាយ    អសុ្កាន  

ស្តតមីៈ  អសុ្កាយ     អសុ្កាសុ្ 

 

អសុ្ក (ឯហណាុះ) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

  ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.  អសុ្ក      អសុ្កានិ, អសុ្កា 

ទុ.  អសុ្ក      អសុ្កានិ, អសុ្ហក 

ត.  អសុ្ហកន    អសុ្ហកហិ,អសុ្ហកភិ 

ច.  អសុ្កស្ស    អសុ្កាន  

បញ្ច .  អសុ្កសាម , អសុ្កមាា , អសុ្កា  អសុ្ហកហិ, អសុ្ហកភិ 

ឆ.  អសុ្កស្ស    អសុ្កាន  

ស្តត.   អសុ្កស្មឹ, អសុ្កមាិ, អសុ្ហក  អសុ្ហកសុ្ 

កឹ (អវី,នរណា,ដូចហមតច) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ  

 ឯកវចនៈ    ពហុវចនៈ 

ប.  ហកា,      ហក  

ទុ.  ក      ហក  
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ត.  ហកន     ហកហិ, ហកភិ  

ច.  កស្ស, កិស្ស    ហកស្ , ហកសាន    

បញ្ច .  កសាម , កមាា     ហកហិ, ហកភិ  

ឆ.  កស្ស, កិស្ស     ហកស្ , ហកសាន   

ស្តត.  កស្មឹ, កិស្មឹ, កមាិ, កិមាិ    ហកសុ្ 

ផ្ទវ ស់ ក្ឹ ជា ក្ ខវោះ , ពលោោះសវភិតថិជាពរញ្ជនៈលុបនិគគ តិ ព យីចុោះស៑អាគម, ពលោោះសយឹ លុបនិគគ តិ ។ 

 

កឹ ( អវី,នរណា,ដូចហមតច ) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  កា     កាហយា, កា  

ទុ.  ក      កាហយា, កា 

ត.  កាយ     កាហិ, កាភិ  

ច.  កស្ា, កាយ    កាស្ , កាសាន  

បញ្ច .  កាយ,     កាហិ, កាភិ 

ឆ.  កស្ា, កាយ    កាស្ , កាសាន   

ស្តត.  កស្ស , កាយ      កាសុ្ 

 កឹ ( អវី,នរណា,ដូចហមតច ) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

  ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប.  កឹ     កានិ 

 ទុ.  កឹ     កានិ  

 ត.  ហកន     ហកហិ, ហកភិ 

 ច.  កស្ស, កិស្ស    ហកស្ , ហកសាន   

 បញ្ច .  កសាម , កមាា     ហកហិ, ហកភិ  

 ឆ.  កស្ស, កិស្ស     ហកស្ , ហកសាន  
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 ស្តត.  កស្មឹ, កិស្មឹ, កមាិ, កិមាិ   ហកសុ្ 

  កឹ+ចិ ( ណាមួយ ) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  ហកាចិ     ហកចិ  

ទុ.  កញ្ច ិ     ហកចិ 

ត.  ហកនចិ     ហកហិចិ  

ច.  កស្សចិ     ហកស្ញ្ច ិ 

បញ្ច .  កសាម ចិ     ហកហិចិ  

ឆ.  កស្សចិ     ហកស្ញ្ច ិ  

ស្តត.  កស្មិញ្ច ិ, កិស្មិញ្ច ិ   ហកសុ្ចិ 

កឹ+ចិ ( ណាមួយ ) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  កាចិ     កាចិ  

ទុ.  កញ្ច ិ     កាចិ  

ត.  កាយចិ     កាហិចិ  

ច.  កស្ាចិ, កាយចិ   កាស្ញ្ច ិ  

បញ្ច .  កាយចិ     កាហិចិ 

ឆ.  កស្ាចិ, កាយចិ   កាស្ញ្ច ិ  

ស្តត.  កាយចិ     កាសុ្ចិ 

  កឹ+ចិ ( ណាមួយ ) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  កិញ្ច ិ     កានិចិ  

ទុ.  កិញ្ច ិ     កានិចិ 

ត.  ហកនចិ     ហកហិចិ  
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ច.  កស្សចិ     ហកស្ញ្ច ិ 

បញ្ច .  កសាម ចិ     ហកហិចិ 

ឆ.  កស្សចិ     ហកស្ញ្ច ិ  

ស្តត.  កស្មិញ្ច ិ, កិស្មិញ្ច ិ    ហកសុ្ចិ  

យ+កឹ+ចិ (ណាមួយ) បុ លិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

ប.  ហយា ហកាចិ    ហយ ហកចិ 

ទុ.  យ  កញ្ច ិ    ហយ ហកចិ  

ត.  ហយន ហកនចិ    ហយហិ ហកហិចិ  

ច.  យស្ស កស្សចិ    ហយស្  ហកស្ញ្ច ិ 

បញ្ច .  យសាម  កសាម ចិ     ហយហិ ហកហិចិ 

ឆ.  យស្ស កស្សចិ    ហយស្  ហកស្ញ្ច ិ 

ស្តត.  យស្មឹ កស្មិញ្ច ិ     ហយសុ្ ហកសុ្ចិ 

  យ+កឹ+ចិ (ណាមួយ) ឥតថីលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប.  យា កាចិ     យា កាចិ  
 ទុ.  យ  កញ្ច ិ     យា កាចិ  

ត.  យាយ កាយចិ    យាហិ កាហិចិ  

ច.  យាយ កាយចិ    យាស្  កាស្ញ្ច ិ  

បញ្ច .  យាយ កាយចិ    យាហិ កាហិចិ 

ឆ.  យាយ កាយចិ     យាស្  កាស្ញ្ច ិ 

ស្តត.  យាយ កាយចិ    យាសុ្ កាសុ្ចិ 

យ+កឹ+ចិ (ណាមួយ) នបុ ស្កលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 
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ប.  យ  កិញ្ច ិ     យានិ កានិចិ  

ទុ.  យ  កិញ្ច ិ     យានិ កានិចិ 

ត.  ហយន ហកនចិ     ហយហិ ហកហិចិ    

ច.  យស្ស កស្សចិ     ហយស្  ហកស្ញ្ច ិ    

បញ្ច .  យសាម  កសាម ចិ    ហយហិ ហកហិចិ   

ឆ.  យស្ស កស្សចិ     ហយស្  ហកស្ញ្ច ិ  

ស្តត.  យស្មឹ កស្មិញ្ច ិ     ហយសុ្ ហកសុ្ចិ    

    ចណំាចំដំ េះក ឹសពទ 
   ១. កឹ សពធដដលមាន ចិ ពៅខាងចុងមានអតទថា (អបផ = តិច)  ដលបថា អឝីៗ  នរណាមួយ  ឯណាមួយ   ដូចជា          
អតថិ  គកាចិ អាបចុឆិតពវយុតតគកា ញរបថា រ.ីញតិ  ឯណានមីួយ ជាអបក្ដដលពោក្គួរជាំរាបោ មានឬ? 

   ២. កឹ សពធដដលមាន យ  ពៅខាងពដីម , ចិ ពៅខាងចុងមានអតទថា ( សក្ល = ទាំងអស់ ) ញរបថា យ៉ា ងណា
នីមួយ ពកួ្ឯណានមីយួ ទាំងពួង  ដូចជា គយ គក្ចិ កុ្សលា ធមាម   ញរបថា រ ីធម៌ទ.ឯណានីមយួ  ជា
កុ្សល ។ 

 ៣. កឹសពធសុទនៗមានអតទថា (បុចាឆ = សួរ) ដលបថា  នរណា   អឝី ដូចពមថច  ទីណា  ដូចជា គកា  ននិ ទតុិមរហត.ិ 
ញរប រ ីនរណា រដមងគួរ  ពដីមផតីិោះពដៀល ។        
  

ឯក (មួយ) ជាឯកវចនញតមា៉ែងប ញបកដូហចនុះ 

       បុ លិងគ    ឥតថីលិងគ   នបុ ស្កលិងគ 

ប.   ឯហកា    ឯកា    ឯក  

ទុ.  ឯក     ឯក     ឯក  

ត.   ឯហកន   ឯកាយ    ឯហកន 

ច.   ឯកស្ស   ឯកិស្ា, ឯកាយ  ឯកស្ស 

បញ្ច .   ឯកសាម , ឯកមាា   ឯកាយ    ឯកសាម , ឯកមាា   

ឆ.    ឯកស្ស   ឯកិស្ា ឯកាយ  ឯកស្ស 

ស្តត.   ឯកស្មឹ, ឯកមាិ   ឯកិស្ស , ឯកាយ   ឯកមាិ, ឯកស្មឹ        ។ 
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ឧភ (ទា ងពីរ) អលិងគប ញបកដូហចនុះ   ទវិ(២) អលិងគប ញបកដូហចនុះ 

 ពហុវចនៈ       ពហុវចនៈ 

ប.  ឧហភា,ឧហភ     ប.   ហទវ, ទុហវ 

ទុ. ឧហភា,ឧហភ     ទុ.  ហទវ, ទុហវ 

ត. ឧហភាហិ,ឧហភាភិ,ឧហភហិ,ឧហភភិ   ត.  ទវីហិ,ទវីភិ 

ច. ឧភិនន       ច.  ទវិនន , ទុវនិន  

បញ្ច . ឧហភាហិ,ឧហភាភិ,ឧហភហិ,ឧហភភិ   បញ្ច .  ទវីហិ,ទវីភិ 

ឆ. ឧភិនន       ឆ.  ទវិនន , ទុវនិន  

ស្តត. ឧហភាសុ្,ឧហភសុ្    ស្តត.  ទវីសុ្ 

វិធីផ្លល ស់វិភត្ត ិ
 ១. ពលោោះពយ ផ្ទវ ស់  ពយ ជា(ឱ និងឯ) ខវោះ ។ 

 ២. ពលោោះ វិភិតថិ និងសុវភិតថិ ផ្ទវ ស់ អ ជាឯព យី ផ្ទវ ស់ឯ ជា ឱ ខវោះ ។ 

 ៣. ពលកាយឧភសពធជាពដីម ផ្ទវ ស់ នាំ វភិតថិ ជា ឥនបាំ ។ 

 ៤. ផ្ទវ ស់ទឝិ និងពយ ជា ពទឝ នងិទុពវ ។ 

 ៥. ពលោោះនាំ វភិតថិ ចុោះន៑អាគម, ពលោោះនាំវភិតថ ិផ្ទវ ស់ទឝិ ជាទុវ ិខវោះ ។ 

តិ (៣) ជាពហុវចនៈប ញបកដូហចនុះ 

 បុ លិងគ    ឥតថីលិងគ   នបុ ស្កលិងគ 

ប.  តហយា    តិហស្ា    តីណិ 

ទុ. តហយា    តិហស្ា    តីណិ   

ត. តីហិ,តីភិ   តីហិ,តីភិ   តីហិ,តីភិ 

ច. តិណណ ,តិណណនន    តិស្សនន     តិណណ ,តិណណនន  

បញ្ច . តីហិ,តីភិ   តីហិ,តីភិ   តីហិ,តីភិ 

ឆ. តិណណ ,តិណណនន    តិស្សនន     តិណណ ,តិណណនន  
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ស្តត. តីសុ្    តីសុ្    តីសុ្ 

ចតុ (៤ ) ជាពហុវចនៈប ញបកដូហចនុះ 

 បុ លិងគ    ឥតថីលិងគ   នបុ ស្កលិងគ 

ប.  ចតាត ហរា,ចតុហរា    ចតហស្ា   ចតាត រ ិ

ទុ. ចតាត ហរា,ចតុហរា    ចតហស្ា   ចតាត រ ិ   

ត. ចតូហិ,ចតូភិ,ចតុពភិ  ចតូហិ,ចតូភិ,ចតុពភិ  ចតូហិ,ចតូភិ,ចតុពភិ 

ច. ចតុនន     ចតស្សនន ១   ចតុនន  

បញ្ច . ចតូហិ,ចតូភិ,ចតុពភិ  ចតូហិ,ចតូភិ,ចតុពភិ២  ចតូហិ,ចតូភិ,ចតុពភិ 

ឆ. ចតុនន     ចតស្សនន    ចតុនន  

ស្តត. ចតូសុ្    ចតូសុ្    ចតូសុ 

 
វិធីផ្លល ស់វិភត្ត ិ

 ១. ពលោោះពយវភិតថិ ផ្ទវ ស់ (តិ និងចតុ) លពមទាំងវភិតថិ ជា “ តិពសា, ចតពសា ក្បុងឥតទីលងិគ” “ តពយ, ច
តថ ពរា ក្បុងបុាំលិងគ ” “តណិី ចតថ រ ិក្បុងនបុាំសក្លិងគ” ។ 

 ២. ផ្ទវ ស់ពយ ជា ឱ ចុោះរអ៑ាគម ខវោះ ។ 

 ៣. ពលោោះនាំវភិតថិ (ចុោះន៑អាគម ពលកាយទឝិ នងិចតុ, ចុោះ សសាំអាគម ពលកាយត ិនិងចតុ ក្បុងឥតទលីិងគ ) ។ 

 ៤. ផ្ទវ ស់នាំវភិតថិ ដដលពៅខាងពលកាយ តិ ជា ឥណតាំ  និង ឥណតនបាំ ។ 

 តុមា (ពោក្,អបក្, ង) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចនៈ 

 ប. តវ , តុវ       តុហមា, ហវ្ហ  

 ទុ. ត , តវ  , តុវ  , តវ     តុហមា, តុមាា ក , ហវ្ហ  

 ត. តយា, តវយា, ហត    តុហមាហិ, តុហមាភិ, ហវ្ហ  

                                                           
១ ផ្ទវ ស ់ំាំ ជា ន ៑។ ២ តលមួតអសទិសពទឝភាវ ។ 
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 ច. តុយា , តុមា , តវ, ហត   តុមា , តុមាា ក , ហវ្ហ 

 បញ្ច . តយា      តុហមាហិ, តុហមាភិ 

 ឆ. តុយា , តុមា , តវ, ហត   តុមា , តុមាា ក , ហវ្ហ  

 ស្តត. តយិ, តវយិ    តុហមាសុ្  

វិធីផ្លល ស់វិភត្ត ិ
១. ពលោោះស ិដដលពៅពលកាយ(តុមហ, អមហ)ផ្ទវ ស់ តុមហនងិអមហ លពមទាំងវភិតថិ ជា “តឝាំ,តុវ ាំ” នងិអ ាំ ។  

២. ផ្ទវ ស់ពយបឋមាដដលពៅពលកាយ(តុមហ, អមហ) ជា  ឯខវោះ, និងផ្ទវ ស់(តុមហនងិអមហ)លពមទាំងវភិតថិដដលជា
ព ុវចនៈ (ពវៀរដត បញ្ចមី នងិសតថមី) ជា ពោ នងិ ព  ខវោះ ។  

៣. ផ្ទវ ស់ពយវភិតថិ ដដលពៅពលកាយ តុមហនិងអមហ ជា អាក្ាំ ខវោះ, ពលោោះស និង វភិតថិផ្ទវ ស់ តុមហនិងអមហលពម
ទាំងវភិតថិ ជា (ពត និង ពម) ខវោះ, ឬផ្ទវ ស់ដត សវភិតថិ ជា អាំ ខវោះ  ។ 

៤. ពលោោះ ស និង វភិតថ ិផ្ទវ ស់ (តុមហ, អមហ)លពមទាំងវភិតថជិា តយ នងិមយ ។ 

៥. ផ្ទវ ស់ ត របស់ (តយ ឬតយ)ិ ជាតឝ ខវោះ ។ 

៦. ពលោោះសវភិតថិ ផ្ទវ ស់ តុមហនងិអមហលពមទាំងវភិតថិ ជា (តុយហាំ និងមយហាំ) ខវោះ, និងជា (តវ នងិមម) ខវោះ ។ 

៧. ផ្ទវ ស់ នាំ ដដលពៅពលកាយ (តមហ, អមហ) ជា អាំ និងអាក្ាំ, ពលោោះនាំ ផ្ទវ ស់ អមហ ជា អសយ ខវោះ ។ 

៨. ពលោោះសយ ឹផ្ទវ ស់ តុមហ និងអមហ លពមទាំងវភិតថិ ជា តយ ិមយ ិខវោះ ។ 

៩. ពលោោះសវភិតថិ ផ្ទវ ស់ អមហលពមទាំងវភិតថ ិជា មមាំ ។ 

   អមា (ហយើង, ខញុ , អញ) ប ញបកដូហចនុះ 

 ឯកវចនៈ     ពហុវចន 

 ប. អហ ,      មយ , អហមា, ហនា  

 ទុ. ម , មម       អហមា, អមាា ក , ហនា  

 ត. មយា, ហម    អហមាហិ, អហមាភិ, ហនា 

 ច. មយា , អមា , មម, មម ,ហម   អមា , អមាា ក , អសាម ក , ហនា  

 បញ្ច . មយា      អហមាហិ, អហមាភិ 

 ឆ. មយា , អមា , មម, មម ,ហម   អមា , អមាា ក , អសាម ក , ហនា  
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 ស្តត. មយិ      អហមាសុ្,  
 

 

 ចុំណ ុំ  ពោ, ព , ពត, ពម ផ្ទវ ស់មក្ពតុីមហ និងអមហ ដតងពរៀងទុក្ក្បុងខាងពលកាយបទដ៏ដទគឺពរៀង
ទុក្ក្បុងបទទី ២  ដូចជា៖ 

 ធមមំ គវ្ហ ភិក្ខ គវ គទសោមិ. មាប លភិក្ខុទ. រ ីតថាគត នឹងសដមថង នូវធម៌ ដល់អបក្ទ. ។ 
 សវំភិគជថ គនា រគជ ជន.  រ ីបុគគល គបផដីបងដចក្ នូវរាជសមផតថិ ដល់ពយងីទ. ។ 

 តុគដ្ឋឋ ស ម ិគវ្ហ បក្តយិា. រ ីខញុ ាំ រដមងជាទីរកី្រាយ របស់អបក្ទ. ជាលបលក្ត ី។ 
 សថថ  គនា ភគវ្ហ អនបុបគថត . រ ីលពោះមានលពោះភាគ ជាលគូ របស់ពយងីទ. លទង់ដល់ព យី ។ 

 នរុិតតឹ គត បវកាខ ម.ិ  រ ីខញុ ាំ នឹងពោល នូវនិរុតថិ ដល់អបក្ ។  

 អល ំគម រជ ជ.ំ   រ ីលយមព យី ពោយរាជរ ដល់ខញុ ាំ ។ 
 ឧបម ំគត ក្រសិោមិ.  រ ីខញុ ាំ នឹងពធឝ ីនូវការពលបៀបពធៀប ដល់អបក្ ។ 

 ឧបជាគយា គម ភគន ត គហាហិ.បពិលតពោក្មាច ស់ដ៏ចពលមីន រ ីពោក្មាច ស់ សូមជាឧបជាយ ៍របស់ខញុ ាំ។  
  
  
         បញ្ច  (៥) អលិងគប ញបកដូហចនុះ 

       ពហុវចនៈ 
ប.   បញ្ច  
ទុ.   បញ្ច  
ត.   បញ្ច ហិ 
ច.   បញ្ច នន  
ប.   បញ្ច ហិ 
ឆ.   បញ្ច នន  
ស្តត.  បញ្ច សុ្ 

 បញ្ច  មិនដមនជាសពឝ មពទ ដតយក្មក្សដមថងទុក្ក្បុងទីពនោះ លគ្នន់ដតបអហ ញវធិបីាំដបក្ប៉ាុពណាត ោះ ។ មយ៉ាង
ពទៀតោក្រថា អលិងគ ដលបថា មិនមានលិងគ គឺមិនមានវធិីបាំដបក្តមលិងគទាំង៣ពទ ដតវធិបីាំដបក្ពនោះ អាចលបក្បនឹង
លិងគទាំង ៣ បាន ។ 
 

R ចប់ស្ពវនាម T 
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ស្ងខា 

ស្ ខាជាពលគឿងរាប់ ម ម, ឬពោលខវីៗ ថា វធិីរាប់ តមភាសាដខយរពៅថាគណិតវទិយ,សាំខយពោយគតិក៏្
មិនពផសងគ្នប ពីគុណ មប៉ាុ យ នពទ ពលោោះលតូវអាលស័យ ម មជាពគ្នលដូចគ្នប  ដបវក្លតឹមដតថា គុណ មលបាប់ឲរ
ដឹងលក្ខណៈលែ អាលក្ក់្របស់ ម ម, ចាំដណក្សាំខយពនោះវញិលបាប់ឲរដងឹចាំននួតិច ឬពលចនី ដតទាំង២យ៉ា ងពនោះក៏្
ដូចគ្នប ពោយអាការជាបទលបក្បរបស់ ម ម  ។ 

 សងខាមាន ២ យ៉ា ងគឺ បក្តសិងខា១ នងិបូរណសងខា១ 

បកតសិ្ុំខា 
ដផបក្ទី១    ជាវធីិដដលរាប់ពីលតឹមពលខ១ ដល់ ពលខ១០ 

 ឯក្ ១,  ទឝិ ២,  តិ ៣,  ចតុ ៤,   បញ្ច  ៥,   

 ឆ ៦,  សតថ ៧,  អដឌ ៨,  នវ ៩,   ទស ១០ 

 ដផបក្ទី២  ជាវធីិដដលរាប់ពីលតឹមពលខ១១ ដល់ ពលខ៩៩    
ឯកាទស, ឯការស     ១១  ទឝ ទស,ោរស    ១២  

ពតរស,ពតទស,ពតឡស    ១៣  ចតុទធស, ចុទធស,ពចាទធស  ១៤  

បញ្ចទស,បណតរស           ១៥   ពសាឡស   ១៦  

សតថរស     ១៧  អោឌ រស    ១៨  

ឯកូ្នវសី,ឩនវសី,ឯកូ្នវសីត,ិឩនវសីត ិ ១៩  វសី,វសីត ិ   ២០ 

ឯក្វសី,ឯក្វសីត ិ   ២១  ទឝ វសី,ទឝ វសីត,ិោវសី,ោវសីតិ ២២  

ពតវសី,ពតវសីត ិ    ២៣  ចតុវសី,ចតុវសីត ិ  ២៤  

បញ្ច វសី,បញ្ច វសីត ិ   ២៥  ឆពឝីស,ឆពឝសីតិ    ២៦  

សតថវសី,សតថវសីត ិ   ២៧  អដឌវសី,អដឌវសីត ិ  ២៨  

ឯកូ្នតសឹ,ឯកូ្នតឹសត,ិឩនតសឹ,ឩនតឹសតិ  ២៩  តឹស,តឹសត ិ   ៣០  

ឯក្តថឹស,ឯក្តថឹសត ិ   ៣១  ទឝតថឹស,ទឝតថសឹត,ិពតថសឹ,ពតថឹសតិ  ៣២  

ពតតថឹស,ពតតថសឹត ិ   ៣៣  ចតុតថឹស, ចតុតថសឹត ិ  ៣៤ 

បញ្ចតថឹស,បញ្ចតថឹសត ិ   ៣៥  ឆតថឹស,ឆតថសឹត ិ   ៣៦ 
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សតថតថសឹ,សតថតថសឹត ិ   ៣៧  អដឌតថឹស,អដឌតថឹសត ិ  ៣៨ 

ឯកូ្នចតថ ឡសី,ឩនចតថ ឡសី,ឯកូ្នតឡសី,ឩនតឡសី ៣៩ 

ចតថ ឡសី,តឡសី   ៤០  ឯក្ចតថ ឡសី,ឯក្តថ ឡសី  ៤១ 

ពទឝចតថ ឡសី,ពទឝតឡសី   ៤២  ពតចតថ ឡសី,ពតតឡសី  ៤៣ 

ចតុចតថ ឡសី,ចតុតថ ឡសី   ៤៤  បញ្ចចតថ ឡសី,បញ្ចតថ ឡសី ៤៥ 

ឆចតថ ឡសី,ឆតថ ឡសី   ៤៦  សតថចតថ ឡសី,សតថតថ ឡសី ៤៧ 

អដឌចតថ ឡសី,អដឌតថ ឡសី    ៤៨ 

ឯកូ្នបញ្ញដ ស,ឩនបញ្ញដ ស,ឯកូ្នបណាត ស,ឩនបណាត ស ៤៩ 

បញ្ញដ ស,បណាត ស   ៥០  ឯក្បញ្ញដ ស,ឯក្បណាត ស  ៥១ 

ពទឝបញ្ញដ ស,ពទឝបណាត ស   ៥២  ពតបញ្ញដ ស,ពតបណាត ស  ៥៣ 

ចតុបញ្ញដ ស,ចតុបណាត ស   ៥៤  បញ្ចបញ្ញដ ស,បញ្ចបណាត ស ៥៥ 

ឆបញ្ញដ ស,ឆបណាត ស   ៥៦  សតថបញ្ញដ ស,សតថបណាត ស ៥៧ 

អដឌបញ្ញដ ស,អដឌបណាត ស   ៥៨  ឯកូ្នសដឌី,ឩនសដឌ ី  ៥៩ 

សដឌ ី    ៦០  ឯក្សដឌ ី   ៦១ 

ពទឝសដឌ,ីទឝ សដឌ ី    ៦២  ពតសដឌ ី    ៦៣ 

ចតុសដឌ ី    ៦៤  បញ្ចសដឌ ី   ៦៥ 

ឆសដឌ ី    ៦៦  សតថសដឌ ី   ៦៧ 

អដឌសដឌ ី    ៦៨  ឯកូ្នសតថតិ,ឩនសតថតិ,ឯកូ្នសតថរ,ិឩនសតថរ ិ៦៩ 

សតថត,ិសតថរ ិ    ៧០  ឯក្សតថតិ,ឯក្សតថរ ិ  ៧១ 

ពទឝសតថត,ិពទឝសតថរ,ិទឝ សតថតិ,ទឝ សតថរ ិ ៧២  ពតសតថត,ិពតសតថរ ិ  ៧៣ 

ចតុសតថតិ,ចតុសតថរ ិ   ៧៤  បញ្ចសតថតិ,បញ្ចសតថរ ិ  ៧៥ 

ឆសតថត,ិឆសតថរ ិ    ៧៦  សតថសតថតិ,សតថសតថរ ិ  ៧៧ 

អដឌសតថតិ,អដឌសតថរ ិ   ៧៨  ឯកូ្នអសីតិ,ឯកូ្ សីតិ,ឩនអសីតិ,ឩ សីតិ ៧៩ 

អសីត ិ    ៨០  ឯក្អសតីិ,ឯកាសតី ិ  ៨១ 
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ពទឝអសីត,ិទឝ សីត ិ   ៨២  ពតអសីត,ិតយសីត ិ  ៨៣ 

ចតុអសតីិ,ចតុរាសតី ិ   ៨៤  បញ្ចអសតីិ,បញ្ញច សតី ិ  ៨៥ 

ឆអសីត,ិ(្សតីិ),ឆរាសីតិ,ឆឡាសីត ិ ៨៦  សតថអសីតិ,សតថ សីត ិ  ៨៧ 

អដឌអសតីិ,អោឌ សតី ិ   ៨៨  ឯកូ្ននវុតិ,ឩននវុត ិ  ៨៩ 

នវុត ិ    ៩០  ឯកនវតិុ   ៩១ 

ពទឝនវុតិ,ទឝ នវុត ិ    ៩២  ពតនវុត ិ    ៩៣ 

ចតុនវុត ិ    ៩៤  បញ្ចនវុត ិ   ៩៥ 

ឆនវុតិ,ឆនបវុត ិ    ៩៦  សតថនវុត ិ   ៩៧ 

អដឌនវុត ិ    ៩៨  ឯកូ្នសតាំ,ឩនសតាំ  ៩៩ 

 ដផបក្ទី៣  ជាវធីិរាប់ពីលតឹម មយួរយ ដល់ ពកាដិ ដូចជា៖ 
ជាសព័ទបាឡ ី   ជាសព័ទចររ  ជាដលខ   ជាសវយ័គណុ 
សតាំ   រយ   ១០០(១)   = ១០២ 

ស សសាំ   ព្វន់   ១,០០០  = ១០៣ 

ទសស សសាំ   មឺុន   ១០,០០០  = ១០៤ 

សតស សសាំ,(លក្ខាំ)  ញស្ន   ១០០,០០០  = ១០៥ 

ទសសតស សសាំ   ោន   ១,០០០,០០០  = ១០៦ 

ពកាដ ិ   ហកាដិ   ១០,០០០,០០០   = ១០៧ 

 

 ដផបក្ទី៤  ជាវធីិដដលរាប់ពីលតឹមបពកាដិ ដល់ អសាំពខយរ(អសពងខយរ) 
ជាស័ពទបាឡ ី     ជាស័ពទចររ   ជាសវ័យគុណ 
បពកាដ ិ     រយញស្នហកាដិ    =១០១៤  

ពកាដបិផពកាដ ិ     រយញស្នបហកាដិ    =១០២១ 

                                                           
១ ១០០ ពបីសរពសរជាសឝយ័គុណ លតូវរាបព់លខសូនរដដល ពៅពលកាយពលខ១ ពបីមានសូនរ២ ក្ស៏រពសរ ពលខ១០ ព យីដថមសឝយ័គុណ២ 
មានរូបជា ១០២ សូមផ ីមានសូនរ១៤០ ក្ស៏រពសរ ១០១៤០ដូចគ្នប  ។ 
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ន ុតាំ     រយញស្នហកាដិបហកាដិ   =១០២៨ 

ននិប ុតាំ     រយញស្ននហុត    =១០៣៥ 

អពកាខ ភនិ ី     រយញស្ននិននហុត    =១០៤២ 

វនិធុ     រយញស្នអហកាា ភិនី   =១០៤៩ 

អពឝុទាំ     រយញស្នវនិទុ    =១០៥៦ 

នរិពឝុទាំ     រយញស្នអពវុទ    =១០៦៣ 

អ  ាំ     រយញស្ននិរពវុទ   =១០៧០ 

អពពាំ     រយញស្នអហហ   =១០៧៧ 

អដដាំ     រយញស្នអពព    =១០៨៤ 

ពសាគននកិ្ាំ     រយញស្នអដដ    =១០៩១ 

ឧបផលាំ     រយញស្នហសាគនធិក   =១០៩៨ 

កុ្មុទាំ     រយញស្នឧបបល   =១០១០៥ 

បុណឍ រកី្ាំ     រយញស្នកុមុទ    =១០១១២ 

បទុមាំ     រយញស្នបុណឍ រកី   =១០១១៩ 

ក្ថានាំ     រយញស្នបទុម    =១០១២៦ 

មហាក្ថានាំ     រយញស្នកថាន   =១០១៣  

អសពងខយរាំ     រយញស្នមហាកថាន   =១០១៤០ 

 

ប្ចកបកតិស្ងខា 

ច្ឆប់ពី ១ ដល់ ៤ ជាវហិស្ស្នស្ពវនាម បាន៣លិងគ(ឯក ជាឯក្វចនៈដតមយ៉ាង, ទវិដល់ចតុជាព ុវច
នៈដតមយ៉ាង) 

ច្ឆប់ពី ១ ដល់ ១០ របាប់ច នួនដាច់ខ្មតហដាយញឡករាល់ៗស័្ពទ មិនមានការផស ជាមួយស្ងាា
ដថ្ទហទ (ឯក, ទវិ, តិ, ចតុ, បញ្ច ....ទស្ )។ 

ច្ឆប់ពី ១១ ដល់ ៩៩ ជាស្ងាាមានវធីិឲ្យផស នឹងច នួនឯហទៀត (ឯកាទស្ មកពី ឯក + ទស្, 
ទាវ ទស្ មកពី ទវិ + ទស្, ហតរស្ មកពី តិ + ទស្ ) ។ 
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ប្ចកបកតិស្ងខាហោយនាម 

ឯក(១) ដល់ចតុ(៤) ជាស្ងាាស្ពវនាម  

បញ្ច (៥) ដល់អដឌនវតិុ(៩៨) ជាស្ងាាគុណនាម  

ឩនស្ត (៩៩)ដល់ អស្ហងាយយ(១០១៤០) ជានាមនាម ឬគុណនាម 

 

ប្ចកបកតិស្ងខាហោយលងិគនិងវចនៈ 

- ឯក(១) ហបើហព្វលអតថស្ងាា ជាឯកវចនៈញតមា៉ែង ៣លិងគ ហបើហព្វលអតថដថ្ទពីស្ងាាបាន ៣ 
លិងគ ២ វចនៈ ក៏មាន ។ តាមមតិរបស់្អាច្ឆរយបទរបូសិ្ទធិ ឯក មានអតថ ៤ គឺ  

 ១. ស្ងាាន(ច នួនរាប់) ឧ. ឯគកា  បរុគិសា. រ ីបុរស្មាន ក់ 

 ២. អតុលយ (មិនហស្មើ ) ឧ. ឯគកាមាិ  សមាម សមពុ គទាធ . រ ី(តថាគត)មាប ក់្ឯង ជាលពោះសមាយ សមភុទន. 
 ៣. អស្ហាយ(មិនមានស្មាល ញ់) ឧ. ឯគកាវ  អរញ្ាំ   បាវសិ.ិ រ ីពគដតឯងប៉ាុពណាត ោះ បានចូល
ពៅព យី កាន់ដលព ។ 

 ៤. អញ្ដ(ដថ្ទ) ឧ. ឯគក្  អាចរយិា  វទន ត.ិ រ ីអាចាររទ. ពកួ្ដដទ រដមងពោល. 
 ដូហចនុះ បណាត អតថទា ង៤ហនុះ អតថទី១ ហព្វលច នួនរាប់ ជាឯកវចនៈញតមា៉ែង, ច ញណកអតថដថ្ទហរៅ
ហនុះបាន ២ វចនៈ ។ 

 ឯក ហបើចុុះកអាគម ក៏មានរបូថា ឯក្កា  មយ ំ វហិរាម. រ ីពយងីទ. ខវួនមួយ រដមងពៅ. 

 ទាក់ទងនឹងឯកស្ពទហនុះមានស្ពទពិហស្ស្ហទៀតគឺ ឯកចច, ឯកតិយ, ឯកចចិយ (រ ីបុគគលខវោះ) ។   

 - ទវិ(២) ដល់អដាឌ រស្(១៨)បាន៣លិងគជាពហុវចនៈញតមា៉ែង (៦-១៨ បាំដបក្ដូចបញ្ច  ទាំព័រ ១៨៤) 

ឧទាហរណ៍៖ គទវ ភកិ្ខូ .  រ ីភិកាុទ. ២របូ ។ 

 - ឩនវសី្តិ(១៩) ដល់ អដឌនវតិុ(៩៨) ជាឥតថីលិងគ ឯកវចនៈញតមា៉ែង  

ឧទាហរណ៍៖  ឯក្នូតឹស ឥតថិគយា.  រ ីស្សី្ទ. ២៩នាក់,  សដឋយិា ភកិ្ខូ ន.ំ របស់្ភិកាុទ.៦០របូ ។  

 - ឩនស្ត (៩៩) ដល់ អស្ហងាយយ(១០១៤០) ជានបុ ស្កលិងគ ២ វចនៈ  

ឧទាហរណ៍៖ ភិក្ខូ ន ំ សតំ. រ ីរយ ដនភកិ្ខុទ. ។ 
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បូរណស្ងខា 
បុ លិងគ   ឥតថីលិងគ   នបុ ស្កលិងគ  ព្វកយញរប 

បឋហមា   បឋមា    បឋម    ទី ១ 

ទុតិហយា   ទុតិយា    ទុតិយ    ទី ២ 

តតិហយា    តតិយា    តតិយ    ទី ៣ 

ចតុហតាថ    ចតុតាថ , ចតុតថី   ចតុតថ    ទី ៤ 

បញ្ច ហមា   បញ្ចមា, បញ្ច មី   បញ្ច ម    ទី ៥ 

ឆហដាឌ    ឆដាឌ , ឆដឌី   ឆដឌ    ទី ៦ 

ស្តតហមា   ស្តតមា, ស្តតមី   ស្តតម    ទី ៧ 

អដឌហមា   អដឌមា, អដឌមី   អដឌម    ទី ៨ 

នវហមា   នវមា,នវមី   នវម    ទី ៩ 

ទស្ហមា   ទស្មា,ទស្មី   ទស្ម    ទី ១០ 

ឯកាទស្ហមា   ឯកាទស្មា,ឯកាទសី្  ឯកាទស្ម   ទី ១១ 

ទាវ ទស្ហមា,ព្វរស្ហមា  ទាវ ទសី្,ព្វរសី្   ទាវ ទស្ម ,ព្វរស្ម  ទី ១២ 

ហតរស្ហមា   ហតរសី្    ហតរស្ម   ទី ១៣ 

ចតុទទស្ហមា   ចតុទទស្មា,ចតុទទសី្  ចតុទទស្ម   ទី ១៤  

បណណរស្ហមា   បណណរស្មា,បណណរសី្  បណណរស្ម   ទី ១៥ 

ហសាឡស្ហមា   ហសាឡសី្   ហសាឡស្ម   ទី ១៦ 

ស្តតរស្ហមា   ស្តតរសី្   ស្តតរស្ម   ទី ១៧ 

អដាឌ រស្ហមា   អដាឌ រសី្   អដាឌ រស្ម   ទី ១៨ 

ឯកូនវសី្តិហមា   ឯកូនវសី្តិមា   ឯកូនវសី្តិម   ទី ១៩ 

វសី្តិហមា   វសី្តិមា   វសី្តិម    ទី ២០ 

តឹស្តិហមា   តឹស្តិមា   តឹស្តិម   ទី ៣០ 

ចតាត ឡីស្ហមា   ចតាត ឡីស្មា   ចតាត ឡីស្ម   ទី ៤០ 
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បញ្ញដ ស្ហមា   បញ្ញដ ស្មា   បញ្ញដ ស្ម   ទី ៥០ 
  

ចំណា ំ
 ១. ចុោះតយិបចច័យ ពលកាយទឝ ិនងិតិសងខាព យីឲរផ្ទវ ស់ទឝិជា ទុ និងផ្ទវ ស់តិ ជា ត ។ 

 ២. ចុោះឋបចច័យពលកាយ ឆសងខាសពធដតមយ៉ាង ព យីតលមតួដ៑ ។ 

 ៣. ចុោះថបចច័យ ពលកាយចតុសងខាសពធដតមយ៉ាង ព យីតលមួត ត៑ ។ 

 ៤. ចុោះមបចច័យ ពលកាយសងខាសពធដ៏ពសស ។ 

 ៥. ចុោះឦបចច័យពលកាយសងខាសពធមាន ១១, ១២, ១៣, ១៤, ១៥, ១៦, ១៧, និង១៨ ប៉ាុពណាត ោះ រូប
សពលមចជាឥតទីលងិគដតមយ៉ាង សងខាសពធតាំងដតពី ១១ ដល់ ១៨ ពបីជាលងិគដដទពលៅពី ឥតទីលិងគឲរ ចុោះមបចច័យ ។ 

 ៦. ពបីលបាថាប នងឹពធឝសីងខាសពធឲរជាឥតទលីិងគ ឲរចុោះឥតទលីិងគពជាតក្បចច័យ គឺ អា ឦ ឥនី បចច័យណាមួយ
តមដដលមានពលបីក្បុងលពោះបាលី ។ 

វិធីផស ុំឧតតរស្ព័ទជាមយួស្ងខា (ក.នូ ១៨៤) 

 ហបើមានស្ ខា(ស្ពវនាម ឬគុណនាម) ផសាំនឹងសាំខយ ម ម លតូវពលបីឧតថរ ោាំងពៅក្ណាថ ល ដូច
ជា  ឯក+ ឧតតរ + ស្ត  = ឯកុតតរស្ត  (១០១) ជាហដើម ។ ឬហរបើជា ឯក + ស្ត = ឯកស្ត (១០១) ក៏បាន 
ញតវធីិហនុះមិនសូ្វជាក់ោក់។ ឧទាហរណ៍៖ 

ស្ពវនាម+ឧតតរ +  ម ម  = (ចតុ + ឧតតរ + ទវិស្ត )  = ចតុតតរទវិស្ត     = ២០៤ 

គុណនាម+ឧតតរ +  ម ម = (បញ្ច  + ឧតតរ  + នវស្ត )   = បញ្ចុ តតរនវស្ត  = ៩០៥ 

 

ផស ុំអធិកស្ព័ទជាមួយស្ុំខាស្ព័ទ 
ហបើមានស្ ខានាមនាមច្ឆប់ពី១០០ហឡើងហៅ ផស នឹងស្ ខានាមនាមច្ឆប់ពី១០០០ហឡើងហៅ 

រតូវហរបើអធិក ោ ងហៅកណាត ល ដូចជា  

 ស្ត ហឡើងហៅ+អធិក+ស្ងាានាមនាម(១០០០ហឡើងហៅ) = ទវិស្ត+អធិក+តិស្ហស្ស  = ទវិស្តា
ធិកតិស្ហស្ស  (៣២០០) ។ 

វិធីផស ុំឧតតរនិងអធកិលាយោន និងស្ុំខាស្ព័ទ 
ខទង់ដប់+ ឧតតរ+ ខទង់រយ + អធិក+ខទង់ព្វន់ = ហតស្តតតិ+ឧតតរ+ចតុស្ត+អធិក+ទវិស្ហស្ស    = ហតស្តត
តយុតតរចតុស្តាធិកទវិស្ហស្ស  (២៤៧៣) ។ 

 



 192  

សងខាពៅមានដចក្ពចញជា ៥ ពទៀតគឺ មិស្សកស្ងាា, គុណិតស្ងាា, ស្មពនធស្ងាា, ស្ហងកតស្ងាា, 
អហនកស្ងាា។(បទរបូ.ទ ៣,បទវ.ិ៦៣២) 

១. មិស្សកស្ងាា សាំខយដដលបានមក្ពោយវធិកីារបូក្ ដូចជា ចតុ ច ទស ច ចតុទទស, រ ី៤ ផង រ ី
១០ ផង = ១៤, ចតុទទសពនោះ បានមក្ពីការបូក្ផសាំ ចតុ + ទស ។ 

២. គុណិតស្ងាា សាំខយដដលបានមក្ពោយវធិគុីណ ដូចជា សតសស ទវិកំ្ ទវសិត,ំ រ ីចាំនួន២ ដន
រយ ព យ្ ោះថា ២០០, ទវសិត ំបានមក្ពីផលដនការគុណ សត x ទឝកិ្ ។ 

៣. ស្មពនធស្ ខា សាំខយដដលបានមក្ពោយភាជ ប់ោក្រសាំខយ មានោក្រ១ោក្រជាពគ្នល របស់សាំខយ ឯ
ោក្រដ៏ពសសលតូវសមភននចូលក្បុងោក្រព ោះត ។ លាំោប់ដនោក្រ និងពគ្នលដនសាំខយ រាយ ដប់ រយ ោន់..... ឲរ
សមភននគ្នប , ភាគពលចីនដតងោក់្ចាំនួនតិចជាោក្រខាងមុខ ចាំនួនពលចីនពៅខាងពលកាយ, ដូចជា អដឋសដឋិសត
សហសសុគពវគធា  គិររិាជា. រ ីភបាំសពិនរុ មានក្ាំពស់១៦៨០០០ ។ 

៤. ស្ហងកតស្ ខា លបពភទវតទុ, បុគគល, របស់ដដលមនុសសពោក្ក្ាំណត់ពលបជីាំនសួពលខ, ដូចជា ស សស 
១០០០, ន ុត ១០០០០, លកា ១០០០០០. សូមផោីក្រដដទៗដូចជា ចនធ សូរយិ ក្ាំណត់ថាជាពលខ១ ពលោោះ
មានចាំននួ១ប៉ាុពណាត ោះក្បុងពោក្, ពនតថ  តទ (ដភបក្,ដដ)ក្ាំណត់ថាជាពលខ២ ពលោោះជាអវយវៈមានចាំននួ២ តមធមយ
ជាតិ ។ 

៥. អហនកស្ ខា សាំខយដដលមានចាំនួនពលចីនមនិអាចក្ាំណត់ពៅបាន, អពនក្សាំខយពនោះភាគពលចីនពលបី
ោក្រថា សត និងស សស ជាោក្រសដមថងចាំននួពលចីន ដូចជា សតពតពជា លពោះអាទិតរមានពតជោះពលចីនរយ, 
ស សសរ ាំស ិលពោះអាទិតរមានរសយីពលចីនោន់ ។ 

 

ចប់ស្ ខា 
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អពយយស្ពទ 
អពយយស័្ពទ គឺសពធដដលដចក្ដូចវភិតថិ ម មមនិបាន មានរូបតាំងពៅដូចពដីម ដចក្ជា ៣ ពួក្គ ឺ

បចច័យ   ឧបស្គគ    និង   និបាត     ។ 

បចច័យ 

អពយយបចច័យមាន ២២ គឺ ហតា  រត ថ  ហ  ធ   ធិ   ហឹ   ហ    ហិញ្ច ន    វ   ទា   ទានិ   រហិ   ធុនា   
ទាចន     ជជ     ជជុ     តហវ     តុ      តាវ     តាវ ន     តូន    ។ 

ហតាបចច័យ ចុុះហរកាយនាមនាមខលុះ, ហរកាយស្ពវនាមខលុះ ជាហរគឿងស្មាគ ល់តតិយាវភិតតិ, បញ្ច មី
វភិតតិ និងស្តតមីវភិតតិ, ឧទាហរណ៍ ៖  

អនចិាគថ   =  (អនិចច+ហតា)   ហដាយភាវជារបស់្មិនហទៀង 

ទុក្ខ គថ =   (ទុកា+ហតា)   ហដាយភាវជាទុកា 

គរាគគថ =   (ហរាគ+ហតា)   ហដាយភាវជាហរាគ 

គណ្ឌ គថ =   (គណឍ +ហតា)   ហដាយភាវជាបូស្    (ហរាគបូស្) 

សពវគថ =  (ស្ពវ+ហតា)     អ ពី.....ទា ងពួង  

អញ្ាគថ =  (អញ្ដ+ហតា)    អ ពី......ដថ្ទ      

អញ្ាតរគថ = (អញ្ដតរ+ហតា)  អ ពី......យា៉ែងណាមា៉ែង     

ឥតរគថ =(ឥតរ+ហតា)   អ ពី.....ហរៅហនុះ      

បរុសិគថ =(បុរសិ្+ហតា)   អ ពីបុរស្       

រាជគថ  =(រាជ+ហតា)   អ ពីរពុះរាជា      

គច្ចរគថ =(ហច្ឆរ+ហតា)   អ ពីហច្ឆរ      

ឥតថគិថ  =(ឥតថី+ហតា)   អ ពីស្រស្តី     (រស្សៈ  ឦ  ជា  ឥ)      

ឯក្គថ =(ឯក+ ហតា)   ហដាយភាវជាមួយគ្នន , មួយខ្មង    

ឧភគថ =(ឧភ+ហតា)   អ ពី...ទា ង២  

បរគថ =(បរ+ហតា)   អ ពី...ដថ្ទ 

បរុគថ =(បុរ+ហតា)   អ ពី...មុខ 

តគថ =(ត+ហតា)   អ ពី...ហនាុះ 
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ឯគថត ,អគថ =(ឯត+ហតា)   អ ពី.......ហនាុះ  ( ផ្លល ស់្  ឯត  ជា  ឯ  ឬជា  អ  ) 

ឥគថ =(ឥម+ហតា)   អ ពី.......ហនុះ    (  ផ្លល ស់្  ឥម  ជា  ឥ  ) 

អបរគថ = (អបរ+ហតា)   អ ពី...ដថ្ទហទៀត 

បចឆគថ = (បច្ឆឆ +ហតា)   កនុងខ្មងហរកាយ   (រស្សៈ អា  ជា  អ  ) 

ទក្ខិ ណ្គថ = (ទកាិណ+ហតា)   កនុងខ្មងសាត   , ទិស្ខ្មងតបូង 

វ្ហមគថ = (វ្ហម+ហតា)   កនុងខ្មងហឆវង 

ឧតតរគថ = (ឧតតរ+ហតា)   កនុង(ខ្មងហលើ , ទិស្ខ្មងហជើង) 

យគថ =(យ+ហតា)   អ ពី......ណា 

កុ្គថ =(កឹ+ហតា)   អ ពី.....ណា.មួយណា.ឯណា,( ផ្លល ស់្កឹ ជាកុ) 

អាទគិថ =(អាទិ+ហតា)   កនុងខ្មងហដើម 

មជឈគថ =(មជឈ+ហតា)   រតង់កណាត ល 

សសីគថ =(សី្ស្+ហតា)   ខ្មងហលើកាល 

 បចច័យ៩ពទៀតគឺ រត ថ ហ ធ ធិ ហឹ ហ  ហិញ្ច ន  នងិ វ ចុោះពលកាយសពឝ ម ជាពលគឿងសមាគ ល់សតថមី
វភិតថិ(លបាប់សាទ នទី) ។ 

សពវរត (ស្ពវ+ រត) កនុង...ទា ងពួង  សពវតថ (ស្ពវ+ ថ) កនុង...ទា ងពួង 

សពវធ ិ(ស្ពវ+ ធិ)  កនុង...ទា ងពួង   អញ្ារត (អញ្ដ+ រត) កនុង...ដថ្ទ 

អញ្ាតថ (អញ្ដ+ ថ) កនុង...ដថ្ទ  យរត (យ+ រត)  កនុង...ណា 

យតថ (យ+ ថ)  កនុង...ណា  យហឹ (យ+ ហឹ) កនុង...ណា 

យហំ(យ+ ហ )  កនុង...ណា  តរត (ត+ រត)  កនុង...ហនាុះ 

តតថ (ត+ ថ)  កនុង...ហនាុះ  តហឹ (ត+ហឹ)  កនុង...ហនាុះ 

តហំ (ត+ ហ )  កនុង...ហនាុះ  ក្រត(កឹ+ រត)  កនុង...ណា 

ក្តថ (កឹ+ ថ)  កនុង...ណា  កុ្ហឹ (កឹ+ ហឹ)  កនុង...ណា 

កុ្ហំ (កឹ+ ហ )  កនុង...ណា  ក្ហំ (កឹ+ ហ )  កនុង...ណា 

កុ្ហិញ្ាន ំ(កឹ្+ ញិ្ចនាំ)កនុង...ណា  ក្វ   (កឹ+ វ)  កនុង...ណា 

អរត (ឯត+រត)  កនុង...ហនាុះ  អតថ (ឯត+ថ) កនុង...ហនាុះ 

ឯតថ (ឯត+ថ)  កនុង...ហនាុះ  ឥធ (ឥម+ធ) កនុង...ហនុះ 
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ឥហ (ឥម+ហ)  កនុង...ហនុះ  ឧភយតថ (ឧភយ+ថ) កនុង...ទា ងពីរ 
 បចច័យ ៥ គឺ ទា ទានិ រហិ ធុនា នងិទាចន  ចុោះពលកាយសពឝ ម ជាពលគឿងសមាគ ល់សតថមវីភិតថ ិក្បុងអតទ
កាល (លបាប់កាល) 

សពវទា (ស្ពវ+ទា) កនុងកាលទា ងពួង  សទា (ស្ពវ+ទា) កនុងកាលទា ងពួង 

ឯក្ទា (ឯក+ទា) កនុងកាលមួយ   យទា (យ+ទា) កនុងកាលណា 

តទា (ត+ទា) កនុងកាលហនាុះ   ក្ទា (កឹ+ទា)កនុងកាលណា 

ក្ទាច ិ (កឹ+ទា+ ចិ) កនុងកាលណាមួយ  ឥទាន ិ(ឥម+ទានិ) កនុងកាលហនុះ 

ឯតរហិ (ឥម+រហិ) កនុងកាលឥឡូវហនុះ  អធុនា (ឥម+ធុនា) កនុងកាលហនុះ 

កុ្ទាចន ំ (កឹ+ទាចន ) កនុងកាលណា   

 

 ច ញណកបចច័យ ៧ ហទៀតគឺ ជជ     ជជុ     តហវ     តុ      តាវ     តាវ ន     តូន ហនុះនឹងស្ញមតងហៅកនុង
ពួកនិបាត(ទ ព័រ......) ។ 

 

 

ចប់អពរយសពធ 
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ឧបស្គគបទ 
ឧបសគគ រដមងចូលពៅខាងមុខ ម នងិអាខយត ព យីចាត់ដចងអតទរបស់ធាតុ ព យ្ ោះថា ឧបស្គគ,   មក្

ពី(ឧប+សជជ+ ណ) ឧបសគគព ោះមាន ២០ តួគ ឺប ,បរា ,និ ,នី,ឧ,ទុ,ស្ ,វ,ិ អវ,អនុ,បរ,ិអធិ, អភិ,បតិ,សុ្ អា, 
អតិ,អបិ អប,ឧប ។ 

ឧបសគគមានអត្ថ ៣ យ៉ា ង 
១. ធាតវតថព្វធក  ពបៀតពបៀនអតទរបស់ធាតុ  ដូច គចឆត ិដលបថា រដមងពៅ ចុោះ អាឧបសគគចូលពៅខាងមុខធាតុ 
មានរូបថា អាគចឆត ិ ដលបថា រដមងមក្  ជយត ិ ដលបថា រដមងឈបោះ ចុោះ បរា ឧបសគគចូលពៅខាងមុខធាតុ មានរបូ

ថា បរាជយត ិដលបថា  រដមងចាលចាញ់ ។ 

២. ធាតវតាថ នុវតតក រដមងលបលពឹតថពៅតមអតទរបស់ធាតុ ដូច ចរតិ ដលបថា រដមងលបលពឹតថ, ចុោះ អាឧបសគគចូលពៅ

ខាងមុខធាតុ មានរូបថា អាចរតិ ដលបថា រដមងលបលពតឹថ,  មានពសចក្ឋីលសពដៀងអតទរបស់ធាតុ ។ 

៣. ធាតវតថវហិស្ស្ក  ពធឝីអតទរបស់ធាតុឲរពិពសសពទផងី ដូច ភវតិ ដលបថារដមងមាន រដមងជា ចុោះ អនុឧបសគគ
ចូលពៅខាងមុខធាតុ មានរបូថា អនភុវតិ ដលបថា រដមងពសាយ ។ 

ឧបសគគ ២០ និងអត្ថរបស់ឧបសគគ 
១.  ប .    បការៈ, ហផឋើមហធវើ, ខភង់ខភស់, ភាពជាធាំ, ភាវៈខាងក្បុង, លោត់លបាស, លបធាន, ដលក្ដលង, ពក្ីតជាដាំបូង,                                  
ដឆែត, មិនលែក់្, របាថាន ។  (អភិធាន. ទ . ៥០៨) 

 -បការ    បការៈ, ពផសងៗ      ដូចជា បញ្ញា   ពសចក្ឋីដឹងពោយបការៈពផសងៗ ( ប + ញ + អ ) 

 -អាទិក្មម    ពផថីមពធឝី            ដូចជា វបិបក្តំ  ពធីឝមិនទន់ពលសច   (ផ្ទែ ក្, សលមាក្) (វ+ិប+ក្រ+ត) 

 -បធាន      ខភង់ខភស់               ដូចជា បណី្ត ំ ភាពលបណីត ( ប + នី + ត ) 

 -ឥសសរយិ   ភាពជាធាំ           ដូចជា  គទសសស បភ ូ រ.ីជនជាធាំក្បុងលបពទស ( ប + ភូ ) 

 -អគនាត ភាវ   ភាវៈខាងក្បុង       ដូចជា បក្ខិ ត ំ ដដលោក់្ព យី ( ប + ខិប + ត ) 

 -វគិយាគ  លោត់លបាស          ដូចជា ចិរបបវ្ហស ីជនលោត់លបាសយូរ (ប+វស+ណី) 

 -តបបរ  លបធាន      ដូចជា បាចរគិយា  អាចាររជាលបធាន ( ប + អាចរយិ ) 

 -ភុសតថ  អតទដលក្ដលង        ដូចជា បវុទធកាគយា  អបក្មានកាយចពលមីនព យី ( ប + វុទនកាយ ) 

 -សមភវ  ពក្ីតជាដាំបូង    ដូចជា ហិមវថ គង្គគ  បភវតិ   រ.ីសធឹងគអគ  រដមងពក្ីតជាដាំបូង អាំពី-        
    ភបាំព មោនថ ( ប + ភូ + អ + តិ ) 
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 -តិតតិ  ោសពពញ ឬ ដឆែត    ដូចជា បហតូវគិថត   អបក្មានលទពរលគប់លគ្នន់ ( ប +  ូ + ត ) 

 -អនាវលិ  មិនលែក់្            ដូចជា បសននមុទកំ្  រ.ីទឹក្ដដលថាវ  ( ប + សទ + ត ) 

 -បតថនា  ពសចក្ឋីលបាថាប                ដូចជា បណិ្ហិតំ  លបាថាប ព យី ( ប + និ + ធា + ត )  

២.  បរា   សាបសូ្នយ, ច្ឆញ់,  ការហៅ , ការពាយាម, ការព្វល់រតូវ ។ (អភិធាន. ទ . ៥១២) 

-បរហិាន ិ  ពសចក្ឋីសាបសូនរ     ដូចជា បរាភគវ្ហ ពសចក្ឋីវ ិស (បរា + ភវ ) 

-បរាជយ   ការចាញ់                       ដូចជា បរាជគិថ ចាញ់ព យី (បរា + ជិ  + ត) 

-គត ិ  ទីពៅ, ទីពៅ                    ដូចជា បរាយន ំ ទីពៅអាលស័យ, ទីពៅ (បរា + អយ + យុ ) 

-វកិ្កម   ពសចក្ឋីពយយម               ដូចជា បរក្កមត ិ រដមងពយយម (បរា + ក្មុ + អ + តិ ) 

-អាមសន  ការោលល់តូវ                     ដូចជា អងគសស បរាមសន ំ រកីារសាធ បអដងែល នូវអវយវៈ                                                                                                                                                             
    ( បរា+ អា + មស + យុ )  

៣. និ  មិនសល់, ពចញពៅ,  ាំពចញ, ខាងក្បុង, មិនមាន, ហាម, ពចញព យី, លបាក្ដ, កាត់ហស្ចកឋី, ដចក្, ពលបៀបពធៀប, 
ទីប ផុត, វ្ ស ។ (អភិធាន. ទាំ. ៥១២) 

-នគិសសស មិនសល់            ដូចជា នរុិតតិ ការពោលពោយមិនមានសល់ (និ + វច + តិ) 

-នគិគតត ពចញពៅព យី              ដូចជា នកិ្កិ គលគសា ជនមានក្ិពលសពចញព យី, អបក្លបាសចាក្ក្ិពលស                                                       

    (និ + ក្ិពលស) នយិាតិ រដមងពចញពៅ (និ + យ + អ + តិ ) 

-នហិរណ្   ការ ាំពចញ            ដូចជា នទិាធ រណំ្ ការដក្ពចញ (និ + ធរ + យុ) 

-អគនាត ភាគ  ចាំដណក្ខាងក្បុង  ដូចជា នខិាគថ ោាំព យី, ជីក្ព យី (និ + ខនុ + ត) 

-អភាវ  ការមិនមាន   ដូចជា នមិមក្ខិ កំ្  (សមផុក្ឃយុ ាំ) មិនមានពម (និ + មក្ខិកា) 

-នគិសធ  ការហាម    ដូចជា នវិ្ហគរត ិ រដមងហាម  (និ + វរ + ពណ + តិ) 

-នកិ្ខ ន ត  ពចញព យី  ដូចជា នោិវ គនា, នោិវ ន ំធមយជាតមានតណាហ ពចញព យី  (និ + វន ) 

-បាតុភាវ  លបាក្ដ    ដូចជា  នមិមតិ ំតក់្ដតង (និ + មា + ត) 

-អវធារណ្   ការកាត់ហស្ចកឋី  ដូចជា វនិចិឆគយា ការកាត់ពសចក្ថីឲរលជោះលសឡោះ (និ + ចិ + អ ) 

-វភិជន   ការដចក្     ដូចជា នគិទទគសា  ការសដមឋងពោយពិសាឋ រ (និ + ទិសី + អ) 

-ឧបមា   ការពលបៀបពធៀប    ដូចជា នទិសសន ំ ឧទ រណ៍ជាពលគឿងសដមឋង  (និ + ទិស + យុ) 

-ឧបធារណ្ ការលតួតលត  ដូចជា នសិាមន ំ ការលតួតលត ឬការពិចារណា (និ + សម + យុ) 

-អវសាន   ទីបាំផុត, ចប់    ដូចជា នដិឋតិ ំចប់ព យី (និ + ឋា + ត) 

-គឆក្   វ្ ស     ដូចជា នបិគុឋ  អនក្ វ្ ស  (និ + បុណ + អ) 
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៤. នី   ហចញ, ហាម ។ 

-នហីរណ្   ការនា ហចញ    ដូចជា នហីរត ិ  រញមងនា ហចញ (នី + ហរ + អ + តិ ) 

-អាវរណ្    ការហាម    ដូចជា នវីរណំ្  ហរគឿងរារា ង (នី + វរ + យុ ) 

៥. ឧ  ហឡើង, ខាងពលី, ហរៅ, របហស្ើរ, ញបកហចញពីគ្នន , ហកើតហឡើង, បាននូវខលួន, អាច, ហព្វលហដាយស្របុ  ។ 

(អភិធាន. ទ . ៤៨២) 

-ឧគគត   ការពឡងី    ដូចជា ឧគគចឆត ិ រដមងពឡងីពៅ (ឧ + គមុ + អ + តិ ) 

-ឧទធងគម   ពឡងីពលី    ដូចជា អាសនា ឧដឋគិថ  ជនពលកាក្ចាក្អាសនៈ (ឧ+ឋា+ត) 

                                                  ឧគក្ខ គបា  ការពលីក្ពឡងី  (ឧ + ខិប + អ) 

-បធាន   ពសចក្ឋីលបពសីរ      ដូចជា ឧតតគមា  អបក្លបពសីរបាំផុត (ឧ + តម ) 

           គលាកុ្តតគរា  ធម៌ដដលលបពសីរពលីពោក្ (ពោក្ + ឧតថរ ) 

-វគិយាគ   ការដញក្ពីគ្នប     ដូចជា ឧោវ សគិថ  អបក្លតូវឲរដញក្ពីគ្នប  (ឧ + វស + ពណ + ត ) 

-សមភវ   ការពក្ីតពឡងី    ដូចជា ឧពភូគថ  ពក្ីតពឡងីព យី (ឧ + ភូ + ត ) 

-អតថលាភ   ការបាននូវសភាវៈ  ដូចជា ឧបបន ន ំញាណំ្  រ.ីញណពក្ីតពឡងីព យី(ឧ + បទ + ត) 

-សតត ិ  ការអាច     ដូចជា ឧសសហត ិគនតុ ំ រដមងអាច ពដីមផពីៅ (ឧ+ស +អ+ តិ) 

-សរបូក្ថន   ការពោលពោយសរុប   ដូចជា ឧទទសិត ិសតុត ំ  រដមងសូលត នូវលពោះសូលត(ឧ+ទិស+អ+ តិ ) 

៦. ទុ  អារកក់, មិនមាន, គួរពខភីម, មិនសពលមច, លក្,  ញបលក ។ (អភិធាន. ទ . ៥០២) 

-អគសាភណ្   មិនសាែ ត, អាលក្ក់្   ដូចជា ទុគគគនាធ  ក្វិនសែុយ (ទុ + គនន ) 

    ទុមមុ គខា អបក្មានមុខអាលក្ក់្ (ទុ + មុពខា) 

-អភាវ   ការមិនមាន    ដូចជា ទុពភកិ្ខំ   មានភិកាខ គឺបុគគលរក្បានពោយលាំបាក្ (ទុ + ភិកាខ  ) 

    ទុបបគញ្ញា   ជនគ្នយ នលបាជាញ  (ទុ + បញ្ញដ ) 

-កុ្ចឆិត   គួរពខភីម    ដូចជា ទុក្កដំ  អាំពពីដដលបុគគលពធឝីអាលក្ក់្ព យី ( ទុ + ក្រ + ត ) 

-អសមិទធិ   មិនសពលមច  ដូចជា ទុសសសស ំ សនធូងខូចខាត, សនធូងអាលក្ក់្ (ទុ + សសស ) 

-កិ្ចឆ    លក្, លាំបាក្    ដូចជា ទុក្ករ ំ (ក្មយ)ដដលជនពធឝីបានពោយលក្ (ទុ+ ក្រ + ខ ) 

-វរិបូតត   ញបលក, គួរពខភីម  ដូចជា ទុពវគឋណ   អបក្មាន សមផុរអាលក្ក់្ (ទុ + វណត) 

    ទុមមុ គខា អបក្មានមុខអាលក្ក់្ (ទុ + មុខ ) 
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៧. ស្ .  រមួ, ហដាយលអ, ហស្មើ, ជុ វញិ, ការត, ការប រពួញ, ដលក្ដលង, អតទស ស័ពធ, តិច, ពក្ីតដាំបូង, ចាំពោោះមុខ, របួរមួ 

បិទ, ញយៗ, បរបូិរណ៍  ។  

-សគមាធាន   ការរមួ     ដូចជា សនធ ិ ការត  (ស្  + ធា + ឥ) 

-សងគត   ការរមួ     ដូចជា សងគគមា  ការរមួគ្នន , ស្ងគម  (ស្  + គមុ + អ ) 

-សមាម    ហដាយលអ    ដូចជា សមាធ ិ ការតាំងពៅពោយលែក្បុងអារមយណ៍ (ស្  + អា + ធា + ឥ ) 

-សម    ហស្មើគ្នន      ដូចជា សមបយុគថត   របកបហដាយហស្មើ (ស្  + ប + យុជ + ត) 

-សមនតភាវ  ភាវៈហដាយជុ វញិ    ដូចជា សកិំ្ឋណ   ខ្មច ត់ខ្មច យហហើយ (ស្  + កិរ + ត ) 

សមុលលបនា ការនិយយអម (ស្  + ឧ + លប + យុ ) 

-សគងខប   ការបាំលបួញ    ដូចជា សមាគសា  ការបាំលបួញ  (សាំ + អសុ + ណ) 

-ភុសតថ   អតទដលក្ដលង    ដូចជា សារគថត  មានតពលមក្ខាវ ាំង (សាំ + រនជ + ត) 

-សហតថ   អតទ “ស ”ស័ពធ    ដូចជា សវំ្ហគសា  ការពៅរមួគ្នប   (សាំ + វស + អ ) 

-អបបតថ   អតទតិច     ដូចជា សមគគា  មានតដមវពថាក្  (សាំ + អគឃ ) 

-បភវ   ការពក្ីតដាំបូង    ដូចជា សមភគវ្ហ ក្ដនវងពក្ីតដាំបូង, ព តុ (សាំ + ភូ + អ ) 

-អភិមុខភាវ   ភាពចាំពោោះមុខ   ដូចជា សមមុខំ   ចាំពោោះមុខ (សាំ  + មុខ ) 

-សងគហ   ការរបួរមួ    ដូចជា សងគឋា តិ  រដមងរបួរមួ   (សាំ + គ  + ណាហ  + តិ ) 

-បធិាន   ការបិទ      ដូចជា សវុំតំ  ការបិទ  (សាំ + វរ + ត ) 

-បនុបបុនក្រណ្  ការពធឝីញយៗ    ដូចជា សនាធ វតិ រដមងរត់ពៅញយៗ (សាំ + ធាវុ + អ + តិ ) 

-សមិទធ ិ  បរបូិរណ៍    ដូចជា សមបគនាន   សាំបូរណ៍ព យី,  ដល់លពមព យី (សាំ + បទ + ត ) 

៨. វ.ិ  វហិស្ស្, ហផសង, ផធុយ, លបាសចាក្, លោត់លបាស , ញបលក ។ (អភិធាន. ទ . ៥២៣) 

- វគិសស   ពិពសស     ដូចជា វមុិតតិ  ការរចួពោយពិពសស (វ ិ+ មុច + តិ ) 

    វសិគិដ្ឋឋ   ពិពសស (វ ិ+ ពសស + ត) 

- វវិធិ    លបការពផសងៗ    ដូចជា វមិត ិពសចក្ឋីដឹងពោយលបការពផសងៗ, ពសចក្ឋីសងសយ័ (វ ិ+ មន + តិ) 

វចិរិត ំ រច ពផសងៗ (វ ិ+ ចិនត + រតណ៑) 

- វរុិទធ    ផធុយគ្នប      ដូចជា  វវិ្ហគទា  ការដលងលោះគ្នប   (វ ិ + វទ + អ) 

- វគិត  លបាសចាក្   ដូចជា វមិល ំលបាសចាក្មនធិល (វ ិ+ មល + អ ) 

- វគិយាគ   លោត់លបាស    ដូចជា  វបិបយុគថត  លោត់លបាសព យី (វ ិ+ ប + យុជ + ត ) 

- វរិបូថ   ភាវៈមានរូបខុសលបលក្តី  ដូចជា វរិគូបា  អបក្មានរូបខុសដបវក្ (វ ិ+ រូប) 
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  ៩. អវឬឱ.  ខាងពលកាម, លបាសពចញ, ពមីលអយ, ដឹង, បរសុិ្ទធិ, ស្ហរមចចិតត, សាថ នទី, ការលួច ។  

(អភិធាន. ទាំ. ៤៧៤)  

-អគធាភាគ   ចាំដណក្ខាងពលកាម   ដូចជា ឱក្ខិ តតចក្ខុ   អបក្មានដភបក្ោក់្ចុោះព យី (អវ+ខិប+ត+ចក្ខុ)  

-វគិយាគ   លបាសពចញ    ដូចជា ឱមុក្កឧបាហគនា អបក្មានដសផក្ពជីងពោោះពចញព យី(អវ+មុច+ត) 

     អវគកាកិ្ល ំវន ំ  រ ីដលព លបាសចាក្សតឝតព ៉ា (អវ + ពកាក្ិល) 

-បរភិវ   ការពមីលអយ      ដូចជា អវជានន ំ ការហមើលងាយ ( អវ + ញា + យុ ) 

    អវមញ្ាត ិ រដមងពមីលអយ ( អវ + មន + យ + តិ )  

-ជានន   ការដឹង    ដូចជា  អវគចឆត ិ រដមងដឹង ( អវ + គមុ + អ + តិ ) 

អវគមន ំ ការដឹង ( អវ + គមុ + យុ ) 

-សទុធិ    យត់ចត់, ផូរផង់    ដូចជា  គវ្ហទាន ំ ពសចក្ឋីផូរផង់ ( វ ិ+ អវ + ទា + យុ ) 

-នចិឆយ   ការសពលមចចិតថ    ដូចជា អវធារណំ្ ការក្ាំណត់លបាក្ដ, ដមនពិត ( អវ + ធរ + យុ ) 

-គទស   សាទ នទី, លបពទស    ដូចជា  អវកាគសា   សាទ នទី ( អវ + កាស្ + អ ) 

-គថយយ   ការលួច     ដូចជា  អវហាគរា   ការលួច ( អវ + ហរ + អ ) 

១០. អនុ.  តាម, ហរឿយៗ, បច្ឆឆ , ថ្រកញលង, លបដ លគ្នប , អន់ថយ, តម, សមាគ ល់, លសពដៀង,  ចាំដណក្, លាំោប់ ។ 

(អភិធាន. ទ . ៤៦៨)   

-អនគុត   ការហៅតាម    ដូចជា អគន វត ិ រញមងហៅតាម (អនុ + ឥ + អ + តិ ) 

-អនបុចឆនិ ន   ហរឿយៗ    ដូចជា អនសុគយា ក្ិពលសដដលពដក្លតាំពៅក្បុងស ឋ ន(អនុ+សិ+អ) 

-បច្ចឆ សទទតថ   អតថ “បច្ឆឆ ”ស័្ពទ   ដូចជា អនរុថំ  រថខ្មងហរកាយ (អនុ + រថ ) 

-ភុសតថ  អតថថ្រកញលង   ដូចជា អនរុគថត   អនកហរតកអរហហើយថ្រកញលង  (អនុ + រនជ + ត) 

-សាទិសស   លបដ លគ្នប    ដូចជា អនរុបូ ំ សមគួរ (អនុ + រូប ) 

-ហីន   ពថាក្,អន់ថយ     ដូចជា អនសុារបីតុត ំបញ្ាវ្ហ  រ ីភិក្ខុមានបញ្ញដ  អន់ថយជាងលពោះសារបុីតថ 

-តតិយតថ   អតទតតិយវភិតថិ(តម)  ដូចជា នទមិន វសថិ គសនា  រ ីក្ងទ័ពពៅតមដងសធឹង 

-លក្ខ ណ្   ពលគឿងសមាគ ល់    ដូចជា  រុក្ខំ  អនវុគិជាជ តគត វជិ ជុ  រ.ីពផវក្បព ធ រឆវុោះបាំភឺវនូវពដីមពឈ ី

-ឥតថមភូត   លសពដៀង, លបដ ល   ដូចជា  សាធុ គទវទគថត  មាតរមន ុ លែ រលីពោះពទវទតថ ដូចលពោះមាត 

-ភាោទិក្   ចាំដណក្ជាពដីម    ដូចជា  យគទតថ មមន ុ សយិា ត ំ ទយីតុ រ ី វតទុឯណា ជាចាំដណក្    
    របស់ពយងីគបផមីានក្បុងទីពនោះ វតទុព ោះគឺអបក្ចូរឲរ 
-វចិ្ចឆ    លាំោប់   ដូចជា រុក្ខំ  រុក្ខំ  អន ុវគិជាជ តគត  ចគនាទ   រ ីលពោះចនធ រដមងឆវុោះបាំភវឺជា 
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    លាំោប់ រាល់ពដីមពឈ ី។    

១១ បរ.ិ ក្ាំណត់, ពវៀរ, ឱប, ពសវៀក្, ពគ្នរព, បរពិភាគ, ពមីលអយ, ពោលពទស, ពលគឿសមាគ ល់ ។ (អភិធាន. ទ . ៥១២)     

-សមនតគថភាវ  ភាពពោយជុាំវញិ     ដូចជា  បរវុិគថ  ពចាមពរាមព យី (បរ ិ+ វរ + ត ) 

-បរគិចឆទ   ការក្ាំណត់    ដូចជា  បរគិញ្ាយយ ំ  គបផកី្ាំណត់ដឹង (បរ ិ+ ញ + ណរ ) 

-វជិ ជន   ការពវៀរចាក្   ដូចជា បរហិរតិ  រដមងពវៀរចាក្, រដមងពគចពចញ (បរ+ិ រ+អ+តិ ) 

-អាលងិគន   ការឱប     ដូចជា  បរសិសជតិ  រដមងឱប  (បរ ិ+ សជ + អ + តិ )  

-នវិ្ហសន   ការពសវៀក្    ដូចជា វតថ ំបរធិសសត ិនឹងពសវៀក្នូវសាំពត់  (បរ ិ+ ធា + សសតិ ) 

-បជូា   ការពគ្នរព    ដូចជា បារចិរយិា   ការបពលមី (បរ ិ+ ចរ + ណរ) 

-គភាជន     ការឲរបរពិភាគ    ដូចជា  ភិក្ខុ ំ  បរវិសិត ិ រដមងអពងគៀស នូវភិក្ខុ (បរ ិ+ វសិ + អ + តិ ) 

-អវជានន   ការពមីលអយ    ដូចជា បរភិវត ិ រដមងពមីលអយ (បរ ិ + ភូ + អ + តិ ) 

-គទាសកាខ ន   ការពោលពទស    ដូចជា បរភិាសតិ  រដមងលបពទច, រដមងពជរ (បរ+ិភាស+អ+តិ ) 

-លក្ខ ណ្   ពលគឿងសមាគ ល់    ដូចជា  រុក្ខំ  បរ ិវគិជាជ តគត វជិ ជុ  រពីផវក្បព ធ រ រដមងពលទលបាំភវឺនូវពដីមពឈ ី 

១២. អធិ. ដលក្ដលង, ជាធាំ, ខាងពលី, សងកត់, សូលត, សាង, ចូលចិតថមាាំ, ការបាន ។  

-អធិក្   ដលក្ដលង   ដូចជា  អធសិលី ំ សីលដ៏ដលក្ដលង (អធិ + សីល ) 

-ឥសសរ   ភាពជាធាំ   ដូចជា  អធបិតិ  អបក្ជាធាំ, អធិបតិ  (អធិ + បតិ ) 

-ឧបរភិាវ   ភាវៈខាងពលី   ដូចជា អធគិរាហត ិ រដមងពទផងីខាងពលី (អធិ + រុ  + អ + តិ ) 

   បថវ ឹអធគិសសសត ិ នឹងពដក្សងកត់ ពលីដផនដី (អធិ + សិ្ + ស្សតិ ) 

-អធិភវន   លគបសងកត់   ដូចជា អធភិវត ិ រដមងលគប់សងកត់  (អធិ + ភូ + តិ ) 

-អជាយន   ការសូលត   ដូចជា ពាក្រណ្មធគីត  រដមងសូលតនូវគមភីរពវយយក្រណ៍(អធិ+ឥ+អ+ពត) 

-អធិដ្ឋឋ ន  ការសាង,ពធឝី,តក់្ដតង   ដូចជា ភមូកិ្មាទ ឹ អធដិ្ឋឋ ត ិ រដមងពធឝីនូវក្មយមានបរកិ្មយនូវដផនដីជាពដីម                  
   (អធិ + ឋា + អ + តិ ) 
-នចិឆយ   ការសពលមចចិតថ   ដូចជា  អធិគមាគកាខ   ការកាត់ចិតថ, ការពជឿស ប់, ការសពលមចចិតថពិត(អធិ+មុច+អ ) 

-បាបណុ្ន   ការដល់,បាន   ដូចជា គភាគក្ខ ន ធ ំអធិគចឆតិ រដមងបាន នូវគាំនរដនលទពរ (អធិ+គមុ+អ+តិ) 

១៣. អភិ.  ចាំពោោះមុខ, វពិសស, ខាងពលី, លតកូ្ល, សមគួ, ថាឝ យបងគាំ ។  

-អភិមុខភាវ   ភាពចាំពោោះមុខ   ដូចជា  អភិមុខ  មានមុខចាំពោោះ (អភិ + មុខ) 

   អភិក្កមតិ  រដមង្នពៅចាំពោោះ (អភិ + ក្មុ + អ + តិ ) 

-វសិដិឋ    វពិសស    ដូចជា អភិធគមាម  ធម៌វពិសស (ជាងលពោះសូលតគឺអភិធមយ) (អភិ+ ធមយ ) 
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-ឧទធក្មម   អាំពពីខាងពលី   ដូចជា  អភិរុហតិ  រដមងពទផងី (អភិ + រុ  + អ + តិ ) 

-កុ្ល   លតកូ្ល    ដូចជា  អភិជាគថ  អបក្ពក្ីតមក្ក្បុងលតកូ្លលែ (អភិ + ជន + ត ) 

-សារុបប   សមគួរ  ដូចជា  អភិរគូបា សមគួរ, អបក្មានរូបសាែ ត (អភិ  + រូប ) 

-វន ទន   ការថាឝ យបងគាំ ដូចជា  អភិវ្ហគទតិ  រដមងថាឝ យបងគាំ (អភិ + វទ + ពណ + តិ ) 

១៤. បតិឬបដិ. រតឡប់មក, បស្តញ្ញច ស, តាំណាង, ឲរតប, ហាម, លតទផប់, លសពដៀងគ្នប , ពយបាល, កាន់យក្,លតស់ដឹង,  
ហហតុ ។ (អភិធាន. ទ . ៥១០) 

-បតិគត   រតឡប់មក   ដូចជា  បចាក្ខំ   ការហព្វលរតឡប់ (បតិ + អកា ) 

-បដិគលាម   បស្តញ្ញច សលតទផប់    ដូចជា  បដគិសាតំ  បស្តញ្ញច សលក្ដស  (បតិ + ពសាត ) 

-បតិនធិ ិ  តាំណាង  ដូចជា  អាចរយិគថ  បតសិគិសោ  រ ីសិសស ជាតាំណាងអាំពីអាចាររ 

-បតិទាន  ការឲរតប,ឲរជាំនួស   ដូចជា  គតលតថកិ្សស ឃត ំបតទិទាត ិ  រដមងឲរជាំនួសនូវទឹក្ពោោះថាវ  
   ដល់បុគគលអបក្លតូវការពោយពលបង ។  
-នគិសធ   ការហាម   ដូចជា  បដគិសធន ំ ការបដិពសធ, ការហាម (បតិ + ពសធ + យុ ) 

-នវិតតន   ការលតទផប់  ដូចជា បដកិ្កមត ិ រដមង្នលតទផប់, ថយពលកាយ (បតិ + ក្មុ + អ + តិ )  

-សាទិសស  ដូចគ្នប , លសពដៀងគ្នប    ដូចជា  បតរិបូកំ្  ភាពលបដ លគ្នប  (បតិ + រូបក្ ) 

-បតិក្រណ្   ការពយបាល   ដូចជា បតកិាគរា  ការពយបាល (បតិ + ក្រ + ណ ) 

-អាទាន   ការកាន់យក្   ដូចជា បតគិគឋា ត ិ  រដមងកាន់យក្,  រដមងទទួល (បតិ + គ  + ណាហ  + តិ ) 

-បតិគោធ   ការលតស់ដឹង   ដូចជា  បដគិវគធា  ការចាក់្ធវុោះ, បដិពវធ (បតិ + វធិ + អ ) 

-បដិចា   ព តុ,អាលស័យ ដូចជា   បចាគយា  អាលស័យព យីលបលពឹតថពៅ,  បចច័យ (បតិ + ឥ + អ) 

១៥. សុ្. សាែ ត, លែ, លបដព, បរបូិរណ៍, លសណុក្ ។  (អភិធាន. ទ . ៥២៩) 

-គសាភណ្   សាែ ត   ដូចជា  សគុគនាធ   ក្វិនលក្អូប  (សុ + គនន ) 

-សដុឋុ     លែ    ដូចជា សដុឋុ  គគថ សគុគថ ពសឋចយងពៅព យីពោយលែ (ពលោោះព តុព ោះ) 
   ព យ្ ោះថា សុគត លទង់ពៅព យីពោយលែ  (សុ + គត ) 

-សមាម    ពោយលបដព   ដូចជា សមាម  គគថតបិ ិ សគុគថ ពសឋចពៅព យីពោយលបដព សូមផពីលោោះព តុ   
ព ោះ  ព យ្ ោះថា សុគត  លទង់ពៅព យីពោយលបដព (សុ + គមុ+ ត) 

-សមិទធ ិ  បរបូិរណ៍   ដូចជា  សភុកិ្ខំ   ការបរបូិរណ៍ដនអាហារ (សុ + ភិកាខ ) 

-សខុតថ   ពសចក្ថីលសណុក្   ដូចជា  សកុ្គរា  ការអរដដលបុគគលពធឝីបានពោយអយ (សុ + ក្រ +ខ) 
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១៦. អា.  ចាំពោោះមុខ, ខាងពលី, ពខតថ, ពជាគលែ, ការលតូវ, លបាថាប , លក្ពសាប, ខាងពដីម, កាន់យក្, ទីហៅ, ជិត, ហៅ ។ 

(អភិធាន. ទ . ៤៧៧) 

-អភិមុខភាវ   ភាពចាំពោោះមុខ  ដូចជា អាគចឆត ិ រដមងមក្  (អា + គមុ + អ + តិ ) 

-ឧទធក្មម   អាំពពីខាងពលី   ដូចជា  អាគរាហត ិ រដមងពទផងី (អា + រុ  + អ + តិ ) 

-មរយិាទ   ពខតថ,ដដន  ដូចជា  អាបពវថ គខតត ំ រ ីលពាំលពទល់ និងភបាំ  
-អភិវធិ ិ  ផាយដល់ ដូចជា អា កុ្មារ ំយគសា ក្ច្ចា យនសស  រ ីពក្រ ិ៍ថព យ្ ោះ របស់លពោះក្ចាច យនៈ  
    ផាយដល់ពក្យងតូច ។ 

-បតត ិ ការលតូវ   ដូចជា  អាបតត ឹអាបគនាន   លតូវព យីនូវអាបតថ ិ(អា + បទ + ត ) 

-ឥច្ចឆ    ពសចក្ថីលបាថាប    ដូចជា  អាក្ង្គខ   ពសចក្ថីលបាថាប   (អា + ក្ខិ + អ + អា ) 
-បរសិសជន   ការលក្ពសាប  ដូចជា  អាលងិគន ំ ការលក្ពសាប  ( អា + លគិ + យុ) 

-អាទិក្មម   ខាងពដីម, មុន  ដូចជា  អារគមាភ    ការចាប់ពផឋមី, ខាងពដីម  (អា + រភ + អ ) 

-គហន   ការកាន់យក្   ដូចជា  អាទយីត ិ  រដមងលតូវកាន់យក្  (អា + ទ + យ + ពត) 

អាលមពតិ  រដមងពលីក្  (អា + លពិ + អ + តិ ) 

-នវិ្ហស  ទីហៅ   ដូចជា អាវសគថា  ទីពៅអាលស័យ ( អា + វស + ថ)  

-សមីប  ជិត   ដូចជា អាសនន ំ ជិត (អា + សទ + ត)  
-អវ្ហា ន  ការហៅ  ដូចជា អាមគនតស ិពៅព យី ( អា + មនថ + ពណ + ស + ឦ ) 

១៧. អតិ. កនលងហួស្, ្នហៅ, ថ្រកហពក, ថ្រកញលង ។  

-អតិក្កមន  ការកនលងហួស្  ដូចជា អតគិរាចត ិអគមាហិ រញមងរងុហរាចន៍ហលើស្ ជាងហយើងទ. 

អតគីថ កាលញដលកនលងហៅហហើយ (អតិ + ឥ + ត)  

-អតិក្នត  ្នហៅ  ដូចជា អចាន ត ំ កនលងហខតតញដន, ហទាស្ ( អតិ + អនត) 

-អតិសយ  ថ្រកហពក  ដូចជា អតកុិ្សគលា  ឆ្លល តថ្រកហពក (អតិ + កុស្ល) 

-ភុសតថ  អតថថ្រកញលង  ដូចជា អតគិកាក គធា ហរកាធយា៉ែងខ្មល  ង, ខឹងឆ្លវ ( អតិ + ហកាធ) 

អតវុិទធិ   ចហរមើនណាស់្( អតិ + វទុធិ) 

១៨. អបិ. សរពសីរ, លក្ពឡក្, ខវោះ, តិោះពដៀល, ោក្រសួរ ។  (មានការលុបអ របស់្ “អបិ”ឧបស្គគខលុះ) 

-សមាភ វនា  ការសរពសីរ  ដូចជា អបទិគិពវស ុកាគមស ុ  ក្បុងកាមទាំងឡាយ ដ៏ជាទិពឝ  

គមរុមប ិវនិវិជិឈថិវ  គគចឆយយ ពចាោះព យី សូមផនូីវភាំបសិពនរុ គបផពីៅ 
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-អគបកាខ  សមវឹងរក្អតទខាងពដីម  ដូចជា អយមប ិធគមាម  អនយិគថ  រអីាបតថិសូមផពីនោះ ក៏្ពៅថា អនិយត ដដរ 

-សមុចាយ  ខវោះ, ផង, របួរមួ ដូចជា ឥតបិ ិអរហំ  លពោះមានលពោះភាគលទង់លពោះ មថាអរ ាំ ពោយព តុពនោះផង 

អនតមប ិអន តគុណ្មប ិអាទាយ  កាន់យក្ព យី នូវពោោះពវៀនធាំផង  
នូវពោោះពវៀនតូចផង  

-គរហ  តិោះពដៀល             ដូចជា អប ិអមាា កំ្ បណ្ឌិ តក្  ដន បណឍិ តអបក្គួរពខភីម របស់ពយងីទ. ពអហីយ 

-បញ្ញា  ោក្រសួរ             ដូចជា អប ិភគន ត ភកិ្ខំ  លភតិថ បពិលតពោក្ដ៏ចពលមីន  រពីោក្ទ.  បានព យី                                                                                                                                          
                                                 នូវអាហារ ខវោះឬ? 

១៩.  អប.  ពៅលបាស, តិោះពដៀល, ពវៀរ,  ពកាតដលក្ង, លបទូសឋ ។   (អភិធាន. ទ . ៤៧០) 

-អបគត       ពៅលបាស  ដូចជា  អបមាគនា  អបក្មានមានៈពៅលបាសព យី (អប + មាន ) 

                                            អគបគថ  ពៅលបាសព យី (អប + ឥ + ត ) 

-គរហ         ការតិោះពដៀល       ដូចជា  អបគគោភ  អបក្មានគភ៌ដដលអាលក្ក់្  (អប + គពម) 

-វជ ជន ពវៀរ                ដូចជា  អបសាលាយ  អាយនត ិ វ្ហណិ្ជា រ ីអបក្ជាំនួញទ. ពវៀរចាក្សាោ ព យីរដមងមក្  
-បជូា       ពកាតដលក្ង         ដូចជា  វុទាធ បច្ចយី  ជនអបក្ពកាតដលក្ងនូវបុគគលចាស់  (វុទន+ អប +ចិ+ណី) 

-បទុសសន  ការលបទូសរា៉ាយ    ដូចជា  អបរជឈតិ  រដមងលបទូសឋ, រដមងលបលពឹតថខុស (អប + រាធ + យ + តិ ) 

២០. ឧប.  ចូលពៅជិត, ជិត, ចូលដល់, ដូចគ្នប , ពលីស, មិនបរពិភាគ, ពោលពទស, ព យ្ ោះ, ក្មយខាងពដីម, ការបពលមី,  
ដលក្ដលង ។    (អភិធាន. ទ . ៤៨៣) 
-ឧបគមន    ចូលពៅជិត       ដូចជា  នសិនិ ន ំវ្ហ ឧបនសិគីទយយ  ឬថា គួរចូលពៅអងគុយជិត 
                  នូវបុគគលអបក្អងគុយព យី  (ឧប + និ + សទ + ឯយរ ) 

-សមីប  ជិត                    ដូចជា ឧបនគរ ំ រទីីជិតដនទីលក្សង  (ឧប + នគរ ) 

-ឧបបតតិ ការចូលដល់         ដូចជា  សគគំ គលាកំ្ ឧបបជជត ិ រដមងចូលដល់ នូវពោក្សួគ៌ (ឧប+បទ+យ+តិ) 

 ឬដលបថាសមគួរ      ដូចជា  ឧបបតតិគថ ឥក្ខ តីតិ ឧគបកាខ   រដមងពមីលពោយសមគួរ ពលោោះព តុព ោះ 
                                          ព យ្ ោះថាឧពបកាខ (ឧប + ឥក្ខ + អ + អា ) 
-សាទិសស   ភាពដូចគ្នប           ដូចជា  ឧបមាន ំឧបមា  រ ីការពលបៀបពធៀប ព យ្ ោះថាឧបមា (ឧប + មា ) 

-អធិក្       ពលីស             ដូចជា ឧបខារយិ ំគទាគឋ  រ ីពទណៈ មានខារដ៏ិដលក្ដលង, ពសចក្ថីថា មួយខារពិលចីន
ជាងមួយពទណៈ (២០ ឡ ិពសយី ១បាលត) 

-ឧបរភិាវ       ភាវៈខាងពលី     ដូចជា ឧបសមបគនាន   អបក្ដល់ភាពជាភិក្ខុខភស់(ឧប + សាំ + បទ + ត ) 

-អនសន       ការមិនបរពិភាគ   ដូចជា ឧបវ្ហគសា ការពៅពោយមិនបរពិភាគអាហារ (ឧប + វស + ណ ) 

-គទាសកាខ ន    ការពោលពទស   ដូចជា  បរ ំឧបវទត ិ រដមងតិោះពដៀល នូវបុគគលដដទ(ឧប+វទ + អ + តិ ) 

-សញ្ញា            ព យ្ ោះ           ដូចជា ឧបធា  ព យ្ ោះថាឧបធា (ឧប + ធា ) 
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   ឧបសគោគ  ឧបសគគបទ  (ឧប + សជជ + ណ ) 

-បពុវក្មម          ក្មយខាងពដីម   ដូចជា ឧបក្កគមា ការ្នពៅខាងមុខ,  ពសចក្ថីពយយម (ឧប+ក្មុ+ អ) 

    ឧបកាគរា  រ ីគុណដដលពគពធឝីទុក្ក្បុងខាងពដីម, ឧបការៈ (ឧប + ក្រ + ណ ) 

-បជូា   ការបពលមី   ដូចជា  ពុទធុបដ្ឋឋ គកា  អបក្ឧបោឌ ក្នូវលពោះពុទន ( ពុទន + ឧបោឌ ក្ ) 

   មាតុបដ្ឋឋ ន ំ ការបពលមីនូវមាត (មាតុ + ឧបោឌ ន ) 

-គយាា ការ   អាការៈគួរកាន់យក្ ដូចជា គសាគចយយបបចាុ បដ្ឋឋ ន ំ អាការៈលបាក្ដពោយភាពជាបុគគលសាែ ត                                                                                 
   (ពសា+ ពចយរ + បតិ + ឧបោឌ ន ) 

-ភុសតថ  អតទដលក្ដលង   ដូចជា  ឧបាទាន ំ ការលបកាន់ខាជ ប់ (ឧប + អា + ទ + យុ ) 

   ឧបាយាគសា ពសចក្ថីចពងែៀតចងែល់ចិតថមាាំ (ឧប + អាយស ) 

   ឧបនសិសគយា  សាទ នទីអាលស័យធាំ  (ឧប+និ+សិ+ អ) ៕ 

 

ចប់ឧបស្គគ ២០ 
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អាខាតបទ 

 បទដដលពោលក្ិរយិមានការ ពដក្ ពដីរ ឈរ អងគុយ សាថ ប់ គិត ជាពដមី ព យ្ ោះថា អាខយត ។ 
មានវពិលគ្នោះថា កិ្រយិ ំ អាចិក្ខ តីត ិ អាខាត ំ(អា + ខយ ក្ថពន ក្បុងការពោល + ត) 

រ ី បទណា រដមងពោល នូវក្ិរយិ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបទព ោះ ព យ្ ោះថា អាខយត, មយ៉ាងពទៀត បទណាដដលមាន
កាល ៣ មានបុរសិៈ ៣ ជាបទពោលក្ិរយិ មានការក្ៈ(ោចក្ៈ) ៣ មិនមានលងិគ មានវចនៈ ២ បទព ោះគឺពោក្
ពៅថា អាខយត ។ ( ដតអាចារររូបខវោះពោលថា អាខយតជានបុាំសក្លិងគក៏្មាន ) 
 អាខយតព ោះពោក្ក្ាំណត់ជាពលគឿងលបោប់សលមាប់សមាគ ល់មាន៨ យ៉ា ង គឺ វភិតថ,ិ កាល, បទ, វចនៈ,  

បុរសិៈ, ធាតុ, ោចក្ៈ, បចច័យ ។ 

១. វិភតត ិ
 វភិតថិអាខយតមាន ទីដចក្មូលក្ិរយិសពធគឺធាតុពចញពៅជាចាំដណក្ពដីមផឲីរសាគ ល់វធិីរបស់កាលជាពដីម 
។ វភិតថមិានរូបវពិលគ្នោះថា កាលាទិវគសន ធាតវតថំ វភិជន តតី ិវភិតតគិយា, តអិាទគយា. រ ីអក្សរទ. មានតិជា
ពដីម រដមងដចក្នូវអតទរបស់ធាតុ ពោយអាំណាចកាលជាពដីម ព យ្ ោះថា វភិតថិ (ដចក្ក្ិរយិដដលជាអតទរបស់ធាតុដត
មួយពោយកាលពផសងៗ ការក្ៈពផសងៗ បុរសិៈពផសងៗ និងវចនៈពផសងៗ) 

 ១. វភិតតិរបាប់ កាល, បទ, វចនៈ, បុរសិៈ និងការក្ៈ(ោចក្ៈ) ។ វភិតតិមាន ៨ គឺ វតតមានា, បញ្ច មី, 
ស្តតមី, បហរាកាា , ហិយយតតនី, អជជតតនី, ភវសិ្សនតី, កាោតិបតតិ ។ 

 កនុងវភិតតិទា ង ៨ ហនាុះញចកជាពីររបហភទគឺ ស្ពវធាតុកវភិតតិ (វតថមា , បញ្ចម,ី សតថម,ី  យិរតថន)ី
និងអស្ពវធាតុកវភិតតិ (បពរាកាខ , អជជតថន,ី ភវសិសនថី, កាោតិបតថិ) 

  វតតមានា ( រដមង, ក្ាំពុង, ដតងដត, ពទីប,ពទីបនឹង )១ 

       បរស្សបទ        អតតហនាបទ 

  ឯ.  ព.   ឯ.  ព. 

បឋម.  តិ  អនតិ,   ហត  អហនត 

មជឈិម.  សិ្  ថ,  ហស្  ហវ ា, 

ឧតតម.   មិ  ម,   ឯ  ហមា  

                                                           
១ ក្បុងវងល់ក្ចក្ជាកិ្រយិនុពលគ្នោះរបស់វភិតថិព ោះៗ ព យីការលបាបឯ់ក្វចនៈ(ឯ.) និងព ុវចនៈ(ព ុ.)ក្បុងវភិតថិពនោះលគ្ននជ់ាគាំរូប៉ាុពណាត ោះ ត-

ពៅមិនមានពទ ។ 
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         បញ្ាម ី(ចូរ, ចូរ...ចុោះ, សូម....ឲរចុោះ) 

បឋម.  តុ   អនតុ,  ត    អនត  

មជឈិម.  ហិ   ថ,   ស្សុ  ហវ្ហា  

ឧតតម.   មិ   ម,   ឯ   អាមហស្, 

  សតតម ី(គួរ,គួរដត,គបផ,ីលតូវ) 

បឋម.  ឯយយ   ឯយយុ ,   ឯថ   ឯរ  , 

មជឈិម.  ឯយាសិ្  ឯយាថ, ឯហថា   ឯយាហវ្ហា  

ឧតតម.  ឯយាមិ ឯយាម,  ឯយយ   ឯយាហមា 

  បគរាកាខ  (ព យី) 

បឋម.   អ   ឧ,  តថ   ហរ, 

មជឈិម.  ឯ   តថ,   ហតាថ    ហវ្ហា , 

ឧតតម.  អ    មា,   ឥ   ហមា 

   ហិយយតតន ី(ព យី) 

បឋម.  អា  ឩ,   តថ  តថុ , 

មជឈិម.  ឱ  តថ,   ហស្  វ ា , 

ឧតតម.  អ   មាា ,   ឥ   មាហស្ 

   អជជតតន ី (ព យី) 

បឋម.  ឦ   ឧ ,  អា   ឩ, 

មជឈិម.  ឱ  តថ,   ហស្   វ ា  

ឧតតម.  ឥ   មាា ,   អ   ហមា 
.     

         ភវសិសន ត ី(នឹង) 
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បឋម.  ស្សតិ   ស្សនតិ,   ស្សហត   ស្សហនត 

មជឈិម.  ស្សសិ្   ស្សថ,    ស្សហស្  ស្សហវ ា 

ឧតតម.  ស្ាមិ  ស្ាម,   ស្ស    ស្ាហមា 
, 

 កាលាតបិតត ិ(នឹង...ហហើយ) 

បឋម.  ស្ា  ស្ស សុ្,   ស្សថ   ស្សិសុ្, 

មជឈិម.  ហស្ស   ស្សថ,  ស្សហស្   ស្សហវ ា, 

ឧតតម.  ស្ស   ស្ាមាា ,  ស្សឹ  ស្ាមាហស្ 

 

  វភិតតិមាន ៣គឺ 

 សរវភិតតៈិ  វភិតថិដដលជាលសៈសុទនៗ(អ,ឧ,ឯ,ឦ ជាពដីម) 

 សរាទវិភិតតៈិ វភិតថិដដលមានលសៈពៅខាងមុខ (អនថិ,អពនថជាពដីម) 

 ពយញ្ជនាទវិភិតតៈិ វភិតថដិដលមានពរញ្ជនៈពៅខាងមុខ (តិ,សិ,ថ,មិ,មជាពដីម) 

អាគមរបសវិ់ភត្ត ិ
   អាគមរបស់វភិតថិមាន ៦ គឺ អ, ឥ, ឧ, ស,  , និគគ តិ 

 ១. អអាគម ចុោះខាងមុខធាតុ ចាំពោោះវភិតថ៣ិពួក្គ ឺ យិរតថន ីអជជតថន ីនិងកាោតបិតថិ ។ 

 ២. ឥអាគមចុោះក្បុងទបីាំផុតធាតុ ចាំពោោះដតអសពឝធាតុក្វភិតថិ ព យីវភិតថិព ោះក៏្ជាពរញ្ជ ទវិភិតថិផង  

ឧ. អក្រតិថ បានពធឝីព យី (អ + ក្រ + ឥ + តទ) ។ 

 ៣. ឧអាគម ចុោះក្បុងទីបាំផុតធាតុ ក្បុងអជជតថនីវភិតថិ ពលោោះតទ និងមាហ  ឧ. អគមុតថ បានពៅព យី (អ+គមុ+ឧ+តទ) 

 ៤. សអាគមចុោះក្បុងទបីាំផុតធាតុ ចាំពោោះដតអជជតថនីវភិតថិប៉ាុពណាត ោះ ឧ. អទាស ិបានឲរព យី (អ + ទ + ស+ ឦ) 

 ៥.  អាគមចុោះក្បុងទីបាំផុតធាតុ ឧ. សណ្ឋ ហតិ, សណ្ឋ ហនត ិរដមងតាំងពៅ (សាំ + ឋា +   + អ + តិ,អនថិ)។ 

 ៦. នគិគ តិអាគម ចុោះខាងពដមីធាតុក្បុងពួក្រុធាទិគណៈ ឧ. វនិធតិ រដមងបាន (វទិ + អ + តិ ) ។ 

         មាសពធមានអតទបដិពសធដលបថា “ មិន, កុ្ាំ ” ចុោះក្បុង យិរតថនី អជជតថនី នងិបញ្ចមីវភិតថិ ។ 
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២. កាល 

  កាល គឺរយៈពវោពធឝីរបស់ក្ិរយិព ោះៗ  ក្បុងអាខយតដចក្កាលដដលជាលបធាន ៣ កាល គឺ ៖ 

១. បចចុបបននកាល គឺ កាលញដលក ពុងហកើតហឡើងច ហព្វុះមុខ, ហរបើវភិតតិ ៣ (វតថមា , បញ្ចមី, 
សតថមី), 

២. អតីតកាល គឺកាលញដលកនលងហហើយ, ហរបើវភិតតិ ៣ (បពរាកាខ ,  យិរតថន,ី អជជតថនី),  

៣. អនាគតកាល គឺកាលញដលហៅមិនទាន់មកដល់, ហរបើវភិតតិ ២ (ភវសិសនថ,ី កាោតិបតថិ) ។ 

   បចចុបបននកាល ចចកជា ៣ ដ ៀត្ គសឺមីបាត្ីត្វត្តមានា 
 ១.សុ្ទធបចចុបបនន (បចចុបបននសុ្ទធ) ដូចជា ភិក្ខុ  ធមមំ គទគសត.ិ រ ីភកិ្ខុ ក្ាំពុងសដមថង នូវធម៌ ។ 

 ២.ស្មីបាតីតបចចុបបនន (បចចុបបននជិតអតីត) ដូចជា កុ្គថ ន ុតវំ អាគចឆស.ិ រ ីពោក្ ពទីបមក្ 
អាំពីទណីា  បងឹ ។ 

 ៣.ស្មីបានាគតបចចុបបនន (បចចុបបននជិតអនាគត)  ដូចជា អហំ វហិារ ំគច្ចឆ មិ. រ ីខញុ ាំ នឹងពៅ 
កាន់វហិារ ។ 

អតីតកាលម្មន ៣ គ ឺ

 ១.អតីតកាលកនលងហៅហហើយមិនមានការក ណត់ មិនរបាកដច ហព្វុះឥន្ទនទីយ៍ ហរបើបហរាកាា វភិតតិ 
ដូចជា គសា កិ្រ រាជា ពភវូ. បានឮ រ ីគ្នត់ ជាលពោះរាជាព យី ។ 

 ២.អតីតកាលកនលងហៅហហើយកាលពីមសិលរបាកដ ឬ មិនរបាកដច ហព្វុះឥន្ទនទីយ៍ ហរបើហិយយតតនី
វភិតតិ ដូចជា គសា ោមំ អគច្ចឆ . រ ីគ្នត់ បានពៅព យី កាន់លសសក្ ។ 

 ៣.អតីតកាលកនលងហៅហហើយកនុងថ្ថងហនុះ ទា ងរបាកដ និងមិនរបាកដច ហព្វុះឥន្ទនទីយ៍ ហរបើអជជតត
នីវភិតតិ ដូចជា គសា ទាន ំអទាស.ិ រ ីគ្នត់ បានឲរព យី នូវទន ។ 

អនាគតកាលម្មន ២ គ ឺ

 ១. កាលញដលហៅមិនទាន់មកដល់ ហរបើ ភវសិ្សនតីវភិតតិ  ដូចជា អហំ ធមមំ សណិុ្សោម.ិ រ ីខញុ ាំ 
នឹងសាថ ប់ នូវធម៌ ។ 
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 ២. អនាគតញដលកនលងមកហហើយ ញតហៅមិនទាន់ហកើតហឡើង ហរបើកាោតិបតតិ ដូចជា  គសា គច 
បឋមវគយ បពវជ ជ ំអលភសិោ, អរហា អភវសិោ.  លបសិនពបី រ ីពគ នងឹបានបានព យី នូវបពឝជាជ  ក្បុងបឋម
វយ័ ពសាត, រ ីពគ នងឹបានជាលពោះអរ នថព យី ។ 
 

កាលវិហស្ស្របស្ប់ញ្ចមី និងស្តតមី 
 បញ្ច មីនិងស្តតមីវភិតតិ មិនរបាប់កាលអវី ញតស្ហន្ទងាគ ុះចូលកនុងបចចុបបននកាល ។   

ដូហច្ឆន ុះ បញ្ច មី ហរបើកនុងកាល ញដលរតូវហព្វលជិតៗ ច្ឆត់ថាជាបចចុបបននកាល ឬហៅមា៉ែងហទៀតថា 
អាណតតិកាល, ហរបើកនុងអតថ ៨ យា៉ែងគឺ  

 ១. អាសី្ស្ន  ពសចក្ថសីងឃមឹ, ពសចក្ថីលបាថាប   ដូចជា ភវតុ គត សពវមងគល ំ.  រ ីមងគល
ទាំងពួង ចូរមាន ដល់អបក្ ។ 

 ២. អាណតតិ ការបអគ ប់បញ្ញជ   ដូចជា គទវទគថត  ឥទាន ិឱទន ំបចតុ. រ ីពទវទតថ ចូរចមែិន  នូវ
បាយ ក្បុងកាលឥឡូវពនោះ ។ 

 ៣. វធិិ  ការពធឝី  ដូចជា អយ ំបាសាគទា សវុណ្ណកាគរា គហាតុ. រ ីលបាសាទពនោះ ចូរជា
លបាសាទដដលសពលមចអាំពីមាស ។ 

 ៤. និមនតន ការនិមនថ  ដូចជា អធវិ្ហគសតុ  គម  ភគន ត  ភគវ្ហ  គភាជន.ំ បពលិតលពោះអងគ
ដ៏ចពលមីន រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ សូមនិមនថទទួល នូវពភាជន របស់ខញុ ាំលពោះអងគ ។ 

 ៥. អហជឈស្ន ការអហញ្ជ ើញ  ដូចជា គទគសតុ  ភគន ត ភគវ្ហ ធមមំ. បពិលតលពោះអងគដ៏ចពលមីន រ ីលពោះ
ដ៏មានលពោះភាគ សូមលទង់សដមថង នូវលពោះធម៌ ។ 

 ៦. អនុមតិ   ការយល់លសបតម ដូចជា បចុឆតុ ភវ ំបញ្ាំ . រ ីពោក្ដ៏ចពលមីន ចូរសួរ នូវបញ្ញហ  ចុោះ ។ 

 ៧. បតថនា ការសូម ដូចជា ឯកំ្  គម  នយន ំ គទហិ. រ ីពោក្ ចូរឲរ នូវដក្វដភបក្ មាខ ង ដល់ខញុ ាំ . 

 ៨. បតតកាល លបាប់កាលដដលមក្ដល់  ដូចជា សមបគថត  គត  កាគលា ក្ដក្រគណ្. ក្ដ ំ
ក្គរាតុ ភវ.ំ រ ីពវោ ក្បុងការពធឝីនូវក្ពនធល របស់អបក្ ដល់លពមព យី, រ ីពោក្ដ៏ចពលមនី ចូរពធឝី នូវក្ពនធល ។ 

   ស្តតមីវភិតតិ ពលបីក្បុងកាលដដលលតូវពោលជិតៗ ចាត់ចូលក្បុងបចចុបផនបកាល ពៅព យ្ ោះមយ៉ាងពទៀត
ថា បរកិ្បផកាល  ពលបកី្បុងអតទ ៧ យ៉ា ងគឺ 
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 ១. អនុមតិ  ការអនុញ្ញដ តដល់បុគគលដដទដដលលបាថាប នឹងពធឝី ដូចជា  គសា ោមំ គគចឆយយ. រ ីពគ គួរពៅ 
កាន់លសសក្ ។ 

 ២. បរកិបប ការក្ាំណត់រោងព តុនិងផល ដូចជា យទិ  គសា  បឋមវគយ  បពវគជយយ, 
អរហា ភគវយយ. ពបថីា រ ីគ្នត់ គបផបីសួ ក្បុងបឋមវយ័ពសាត, រ ីគ្នត់ គបផជីាលពោះអរ នថ ។ 

 ៣. បតថន  ការលបាថាប  ដូចជា  អហំ សខុី ភគវ. រ ីខញុ ាំ គបផជីាអបក្មានពសចក្ថីសុខ ។ 

 ៤. វធិិ  ការពធឝី  ដូចជា គសា  ឱទន ំ បគចយយ.  រ ីពគ គបផចីមែនិ នូវបាយ ។ 

 ៥. និមនតន ការនិមនត ដូចជា អធវិ្ហគសយយ  គម  ភគន ត  ភគវ្ហ. បពិលតលពោះអងគដ៏ចពលមីន 
រ ីលពោះមានលពោះភាគ គួរនមិនថទទួល (នូវភតថ) របស់ខញុ ាំលពោះអងគ ។ 

 ៦. អហជឈស្ន ការអពញ្ជ ីញ ដូចជា  គទគសយយ  ភគន ត  ភគវ្ហ  ធមម.ំ បពិលតលពោះអងគដ៏ចពលមីន រ ី
លពោះមានលពោះភាគ គួរអារាធ សដមថង នូវធម៌ ។ 

 ៧. បតតកាល លបាប់កាលដដលមក្ដល់ព យី ដូចជា សមបគថត   គត  កាគលា ក្ដក្រគណ្. 
ក្ដំ ក្គរយយ ភវ.ំ រ ីពវោ ក្បុងការពធឝនូីវក្ពនធល របស់អបក្ ដល់លពមព យី, រ ីពោក្ដ៏ចពលមីន គួរពធឝី នូវក្ពនធល ។ 

៣. បទ 
  បទមាន ២ យា៉ែង គឺ៖  

 ១. បរស្សបទ បទដដលមានអតទរបស់អបក្ដដទ មានវភិតថ ិ៦ គឺ តិ,អនថ,ិស,ិថ,មិ,ម (ពលប ី២ ោចក្ៈគ ឺក្តថុ
និងព តុក្តថុោចក្ៈប៉ាុពណាត ោះ) 

 ២. អតតហនាបទ បទដដលមានអតទរបស់ខវួន មានវភិតថិ ៦ គ ឺពត,អពនថ,ពស,ពវ ហ,ឯ,ពមហ  (ពលបបីាន៥ ោចក្ៈគ ឺ
ក្តថុ, ព តុក្តថុ,ក្មយ,ព តុក្មយ និងភាវោចក្ៈ) 

 សួរថាៈ បណាថ បទទាំង ២ ដផបក្ព ោះសុទនដតមានអតទរបស់អបក្ដដទនងិអតទរបស់ខវួនមិនដមនឬ ? 

ពឆវីយថា     ព យ្ ោះថា បរសសបទ គឺមានវភិតថិដដលសដមថងអតទរបស់អបក្ដដទមានពលចីនជាងវភិតថិដដលមានអតទរបស់
ខវួន, ដូពចាប ោះក្បុងទីពនោះការតាំងព យ្ ោះថាបរសសបទ ពោយពយភុពយរនន័យ ជាន័យដដលពោលវតទុពលចីនពោយបាន
ទាំងវតទុតិចផង។ ចាំដណក្ ៦ វភិតថិពលកាយ ក៏្មានវភិតថិដដលមានអតទរបស់អបក្ដដទពលចនីដដរ ពបីោក់្ព យ្ ោះថា 
បរសសបទ ពទៀតក៏្ជាន់ព យ្ ោះមុនដដដល ាំឲរលចឡូក្លចឡាំ ពទីបោក់្ព យ្ ោះលក្សមវភិតថិពលកាយថា អតថព បទ ជារុឡហី
 ម ពោលពោយរុឡហន័ីយ ។ 
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 មយ៉ាងពទៀតបណាថ  វភិតថិទាំង ៦ ខាងពដីមក្បុងបរសសបទព ោះ គឺ បឋមបុរស ២ វភិតថ ិនិងមជឈមិបុរស ២
វភិតថិ  ព យ្ ោះថា  បរសសបទពោយលតង់  , ចាំដណក្ ឧតថមបុរស ២ វភិតថិពទៀត ព យ្ ោះថាបរសសបទពោយអម ។       
ចាំដណក្ឯ ៦ វភិតថិខាងអតថព បទពលៅពនោះគឺឧតថមបុរសបានព យ្ ោះថាអតថព បទពោយលតង់ , ចាំដណក្ឯបឋមបុរស 
និងមជឈមិបុរសព ោះព យ្ ោះថាអតថព បទពោយអម ។ 

៤. វចន 
វចន ជាោក្រសដមថងចាំនួនវតទុរបស់ដដលយក្មក្និយយព ោះ មានចាំនួនតិច ឬពលចីន ។ ក្បុងវភិតថទិាំងអស់

អាចដចក្វភិតថិបាន ២ ចាំដណក្ គឺ ឯកវចនៈ១ និងពហុវចនៈ១ 

ឯកវចនៈ វភិតតិដ បូងមាន តិ សិ្ មិជាហដើមញដលជាគូថ្នវភិតតិមួយគូៗ ។ 

ពហុវចនៈ វភិតតិតួទី ២ មាន អនតិ ថ មជាហដើមញដលជាគូថ្នវភិតតិមួយគូៗហនាុះឯង។ 

៥. បរុសិ្ 
១.បឋមបុរស្ វភិតថគូិដាំបូងរបស់ពួក្បរសសបទក្ថី ពួក្អតថព បទក្ថី មាន ត,ិអនថ ិនិងពត,អពនថជាពដីម 

ព យ្ ោះថាបឋមបុរស, បឋមបុរសពនោះ អាចពៅមយ៉ាងពទៀតថា  មពយគ (លបក្បជាមួយ មទាំងអស់ ពវៀរ តុមហ 
និងអមហពចញ) ។ 

២.មជឈមិបុរស្ វភិតថិគូទ២ីរបស់ពួក្បរសសបទក្ថី ពកួ្អតថព បទក្ថីមាន ស,ិថ នងិពស,ពវ ហ ជាពដីម 

ព យ្ ោះថាមជឃមិបុរស, មជឈមិបុរសពនោះអាចពៅមយ៉ាងពទៀតថា តុមហពយគ (លបក្បដតនឹងតុមហស័ពធប៉ាុពណាត ោះ) ។ 

៣.ឧតតមបុរស្ វភិតតិគូទី៣ពួកបរស្សបទកតី ពួកអតតហនាបទកតីមាន មិ,ម និងឯ,ហមា ជាហដើម ហ ម្ ុះ
ថាឧតតមបុរស្, ឧតតមបុរស្ហនុះ អាចហៅមា៉ែងហទៀតថា អមាហយាគ (របកបញតនឹងអមាស័្ពទប៉ែុហណាណ ុះ) ។ 

ហរគឿងរបកបរបស់្អាខាតមាន ៣ គឺ ធាតុ បចច័យ  និងវភិតតិ ។ 

៦. ធាត ុ
 សពធទ. មានភូជាពដមី រដមងលទលទង់ នូវក្ិរយិ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ធាតុ (សពធទ. មានភូជាពដមី)។ 
ធាតុក្បុងអាខយតពនោះពោលក្ិរយិ មិនដូចធាតុក្បុងក្តិក្ដដលពោលទពឝៈគអឺបក្ពធឝី ។ 

ធាតុរាប់ថា ជាមូល ឫសគល់ គឺខាងជាពដមី ជាខាងពដីមដនវតទុទ. មនិពរសីថា វតទុណាៗ ពទ គឺសុទនដតសពលមចមក្ពី
ធាតុទាំងអស់ សូមផបីទ មនងិបទអាខយតក៏្ចាត់ចូលក្បុងលក្ខណៈពនោះ គសឺពលមចមក្ពធីាតុ មានធាតុជាមូលដូច
គ្នប  ។ 

ធាត្ុមាន ២ ររដភ គ ឺ
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 ១. ស្កមមធាតុ ធាតុដដលដលសក្រក្ក្មយ ដដលភាជ ប់ជាមួយោក្រដលបថា “នូវ” នងិ “កាន់” ក្ថី ដូចជា ក្ដ ំក្គរាត ិ
(ក្រ + ឱ + តិ) រដមងពធឝ ីនូវក្ពនធល  ោមំ គចឆតិ(គមុ + អ + តិ) រដមងពៅ កាន់លសសក្.និងឱទន ំបចតិ (បច 
+ អ+ តិ) រដមងចមែិន នូវបាយជាពដីម ។ 

២. អកមមធាតុ ធាតុដដលមិនដលសក្រក្ក្មយ ពោលក្ិរយិ ដូចជា អចឆតិ(អាស+ អ+ តិ) រដមងអងគុយ. គសតិ(ស+ិ 

អ+ តិ) រដមងពដក្, តដិឋត ិ(ឋា+ អ+ តិ) រដមងឈរ ជាពដមី ។ 

សក្មយធាតុ និងអសក្មយធាតុដចក្ពោយវកិ្រណបចច័យបាន ៨ ពកួ្ 

 ១. ភូវ្ហទិគណ ចុុះអ បចច័យ 

 ២. រធុាទិគណ ចុុះអ (ឥ,ឦ, ឯ, ឱ)បចច័យ (និងចុោះនិគគ តិអាគម ខាងពដមីធាតុ) 

 ៣. ទិវ្ហទិគណ ចុុះយ បចច័យ  

 ៤. សាវ ទិគណ ចុុះណុ, ណា, ឧណា បចច័យ  

 ៥. កិយាទិគណ ចុុះនាបចច័យ   

 ៦. គហាទិគណ ចុុះបប,ណាា បចច័យ  

 ៧. តនាទិគណ ចុុះឱ,យិរ បចច័យ  

 ៨. ចុរាទិគណ ចុុះហណ,ណយ បចច័យ  

 វកិ្រណបចច័យជាបចច័យសលមាប់ពធឝីធាតុទ. ឲរពផសងដបវក្ពគី្នប មាន ៨ ពកួ្, ពលោោះព តុព ោះពទីបពធឝីឲរធាតុ
មាន៨ពួក្ដដរ, វកិ្រណបចច័យមក្ពី ( វ ិ+ ក្រ + យុ) មានវគិគ ៈថា ក្រយីនត ិធាតគវ្ហ ឯគតហីត ិ វកិ្រឋ
. រ ីធាតុទ. ដដលបចច័យទ. ពនោះ រដមងពធឝឲីរពផសងគ្នប  ពលោោះព តុព ោះ រ ីបចច័យទ. ព ោះ ព យ្ ោះថា វកិ្រណ ។ ដូពចបោះ
វកិ្រណបចច័យមាន ១៧ តសួលមាប់ចុោះក្បុងធាតុទាំង ៨ ពកួ្ពនោះឯង ។ 

១. ភូវាទិគណ (ចុុះអ បចច័យ) 

១. ភវត ិរញមងហកើត,មាន,ជា    ភូ ស្តាត យ  កនុងការមាន+ អ + តិ 

២. គហាត ិ   រញមងមាន, រញមងជា           ហូ  ស្តាត យ   កនុងការមាន + អ + តិ 

៣. បចត ិ  រញមងចមអិន, រញមងហសាង រ        បច  បាហក   កនុងការចមអិន + អ + តិ 

៤. លភត ិ រញមងបាន                           លភ  ោហភ  កនុងការបាន + អ + តិ 

៥. មរត ិ   រញមងសាល ប់                          មរ  បាណច្ឆហគ  កនុងការលុះជីវតិ + អ + តិ 
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៦. ហរត ិ រញមងនា ហៅ                         ហរ  ហរហណ  កនុងការនា ហៅ + អ + តិ 

៧. អាហរត ិរញមងនា មក                     អា + ហរ  ហរហណ  កនុងការនា ហៅ  + អ + តិ 

៨. បហរត ិ រញមងរបហារ                     ប + ហរ  បហាហរ កនុងការរបហារ + អ + តិ 

៩. នហីរត ិរញមងនា ហចញហៅ               នី + ហរ  ហរហណ  កនុងការនា ហៅ + អ + តិ 

១០. សហំរត ិរញមងរបួរមួ    ស្  + ហរ  ហរហណ  កនុងការនា ហៅ + អ + តិ 

១១. វហិរត ិ រញមងហៅ                           វ ិ+ ហរ និវ្ហហស្  កនុងការហៅ + អ +តិ 

១២. បរហិរត ិ រញមងរគប់រគងរកា            បរ ិ+ ហរ  ហរហណ កនុងការនា ហៅ + អ +តិ 

១៣. ចរត ិរញមងរតាច់ហៅ                          ចរ ចរហណ កនុងការរតាច់ហៅ + អ + តិ 

១៤. សរត ិ រញមងរលឹកដល់                     ស្រ គតិចិនាត យ   កនុងការនឹកគិត + អ + តិ 

១៥. ផរត ិរញមងផាយហៅ                        ផរ ពាបហន កនុងការផាយហៅ + អ + តិ 

១៦. វចត ិ រញមងហព្វល                            វច វយិតតិយ  វ្ហច្ឆយ   កនុងការហព្វលចាស់្ + អ + តិ 

១៧. ភាសត ិ រញមងហព្វល                       ភាស្ វយិតតិយ    វ្ហច្ឆយ   កនុងការហព្វលចាស់្ + អ + តិ 

១៨. បចុឆត ិរញមងសួ្រ                                បុចឆ  បុចឆហន  កនុងការសួ្រ + អ + តិ 

១៩. រក្ខត ិ រញមងរកា                              រកា រកាហណ  កនុងការរកា +  អ + តិ 

២០. យាចត ិ រញមងសូ្មអងវរ             យាច  យាចហន  កនុងការសូ្ម + អ + តិ 

២១. ភក្ខត ិ រញមងបរហិភាគ                  ភកា  អទហន  កនុងការបរហិភាគ + អ + តិ 

២២. ពនធត ិ រញមងចង                            ពនធ ពនធហន កនុងការចង  + អ + តិ 

២៣. គគវសត ិ រញមងញស្វងរក                      គហវស្ មគគហន  កនុងការញស្វងរក + អ + តិ 

២៤. វសត ិ រញមងហៅ                                    វស្ និវ្ហហស្ កនុងការហៅ + អ + តិ 

២៥. ជវីត ិរញមងរស់្ហៅ                               ជីវ  បាណធារហណ កនុងការរទរទង់នូវជីវតិ + អ + តិ 

២៦. គរាទត ិរញមងញស្ស្កយ                        រទុ អស្សុវហិមាចហន កនុងការបហញ្ចញទឹកញភនក + អ + តិ 

២៧. អគកាក សត ិ   រញមងហជរ                       អា + កុស្  អហកាក ហស្ កនុងការហជរ + អ + តិ 

២៨. បគកាក សត ិ រញមងហៅ                       ប + កុស្  អវ្ហា ហន កនុងការញស្ស្កហៅ + អ + តិ 

២៩. វហត ិរញមងនា ហៅ                              វហ  បាបហន  កនុងការឲ្យដល់  + អ + តិ 
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៣០. ននទត ិរញមងហលងក សានត                 ននទ ននទហន កនុងការរកីរាយ + អ + តិ 

៣១. វន ទត ិរញមង រកាបស្ ពុះ      វនទ អភិវនទហន  កនុងការរកាបស្ ពុះ + អ + តិ 

៣២. បវសិត ិ រញមងចូលហៅ      ប + វសិ្ បហវស្ហន  កនុងការចូលហៅ + អ + តិ 

៣៣. បសសត ិ រញមងហឃើញ        ទិស្ ហបកាហណ កនុងការហមើលឬកនុងការហឃើញ + អ + តិ 

៣៤. នសិទីត ិរញមងអងគុយ    និ + ស្ទ គតាវសាហន  កនុងការទីប ផុតថ្នការហៅ + អ + តិ 

៣៥. វទត ិ រញមងហព្វល              វទ វយិតតិយ  វ្ហច្ឆយ   កនុងការហព្វលចាស់្  + អ + តិ 

៣៦. ឈាយត ិរញមងស្មលឹង       ហឈ ចិនាត យ   កនុងការគិត  + អ+ តិ 

៣៧. បរវិសិត ិ រញមងអហងគៀស្(ពមីលដថ) បរ ិ+ វសិ្ ហបាស្ហន កនុងការចិញ្ច ឹម + អ +តិ 

៣៨. ឧទទសិសត ិ រញមងស្ញមឋង   ឧ + ទិស្ អតិស្ជជហន កនុងការស្ញមឋង + អ + តិ 

៣៩. ផុសត ិរញមងប៉ែុះផទប់  ផុស្ ស្មផហស្ស  កនុងការប៉ែុះខទប់ 

៤០. គសត,ិ សយត ិ រញមងហដក              សិ្ ស្ហយ  កនុងការហដក + អ + តិ 

៤១. គនត,ិ នយត ិរញមងនា ហៅ               នី នហយ  កនុងការនា ហៅ  + អ + តិ 

៤២. គជត ិជយត ិ រញមងឈនុះ                ជិ ជហយ  កនុងការឈនុះ + អ + តិ 

៤៣. ឥចឆត ិ រញមងរបាថាន                         ឥសុ្ ឥច្ឆឆ យ   កនុងការរបាថាន  + អ + តិ 

៤៤. គចឆត ិ រញមងហៅ រញមងដល់         គមុ គតិមាិ  កនុងការហៅ + អ + តិ 

៤៥. តដិឋត ិ រញមងឈរ រញមងតា ងហៅ   ឋា គតិនិវតតិមាិ កនុងការហាមការហៅ + អ + តិ 

៤៦. បវិត ិ រញមងផឹក                              បា បាហន កនុងការផឹក + អ + តិ 

៤៧. គទត ិរញមងឲ្យ                               ទា ទាហន កនុងការឲ្យ + អ + តិ 

៤៨. នមត ិរញមងបហងាអ ន                     នមុ នហត  កនុងការបហងាអ ន + អ + តិ 

៤៩. នមសសត ិរញមងនមសាក រ      នមស្ស វនាទ នតយ  កនុងការឱនស្ ពុះ + អ + តិ 

៥០. ខបិត ិរញមងហច្ឆលហៅ  ខិប ហនាទហន កនុងការគប់,ហច្ឆល + អ + តិ 

៥១. បក្ខិ បត ិរញមងដាក់ចូលហៅ ប + ខិប ហនាទហន កនុងការគប់,ហច្ឆល+ អ + តិ 

៥២. នកិ្ខិ បត ិរញមងដាក់ចុុះ   និ + ខិប ហនាទហន កនុងការគប់,ហច្ឆល+ អ + តិ 

៥៣. ឧក្ខិ បត ិរញមងហលើកហឡើង ឧ + ខិប ហនាទហន កនុងការគប់,ហច្ឆល+ អ + តិ 
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៥៤. សងខិ បត ិរញមងស្ហងាប  ស្  + ខិប ហនាទហន កនុងការគប់,ហច្ឆល+ អ + តិ 

៥៥. វកិ្ខិ បត ិរញមងរាយមាយ  វ ិ+ ខិប ហនាទហន កនុងការគប់,ហច្ឆល+ អ + តិ 

៥៦. ឱក្ខិ បត ិរញមងស្ ឡឹងចុុះ  អវ + ខិប ហនាទហន កនុងការគប់,ហច្ឆល+ អ + តិ 

៥៧. បដកិ្ខិ បត ិរញមងហាម   បតិ + ខិប ហនាទហន កនុងការគប់,ហច្ឆល+ អ + តិ 

៥៨. ចង កមត ិរញមងចន្ទងកម  កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៥៩. បក្កមត ិរញមងហគចហៅ  ប + កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦០. បរក្កមត ិរញមងពាយាម  បរា + កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦១. នកិ្ខមត ិរញមងហចញហៅ  និ+ កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦២. សង កមត ិរញមងបតូរ   ស្  + កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦៣. ឱក្កមត ិរញមង្នចុុះ  អវ + កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦៤. អនឱុក្កមត ិរញមង្នចុុះ អនុ + អវ+  កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦៥. អភកិ្កមត ិរដមង្នពៅខាងមុខ អភិ + កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦៦. បដកិ្កមត ិរញមង្នរតឡប់ បតិ + កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦៧. អក្កមត ិរញមងជាន់  អា + កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

៦៨. អតកិ្កមត ិរញមង្នកនលង អតិ+ កមុ បទវហិកាហប កនុងការ្នហជើង + អ + តិ 

 

ពួករធុធាតុ (ចុោះ អបចច័យ និងនិគគ តិអាគមពដីមធាតុ) 
១. រុន ធត ិ រញមងបិទ, រញមងការព្វរ           រធុ អាវរហណ  កនុងការបិទ, ការព្វរ + អ + តិ 

២. ឆនិ ទត ិរញមងកាត់                      ឆិទិ ទវិធាករហណ  កនុងការហធវើឲ្យជា២ច ញណក + អ + តិ 

៣. ភនិ ទត ិ រញមងវុះ,ទមាល យ           ភិទិ វទិារហណ កនុងការវុះ ទមាល យ + អ + តិ 

៤. យុញ្ជត ិរញមងរបកប                      យុជ ហយាហគ  កនុងការរបកប + អ + តិ 

៥. ភុញ្ជត ិ រញមងបរហិភាគ                        ភុជ ពយវហរហណ កនុងការទ ព្វហលប + អ + តិ   

៦. មុញ្ាត ិ រញមងលុះញលង                   មុច ច្ឆហគ  កនុងការលុះ, ញលង + អ + តិ 

៧. វនិ ទត ិ រញមងបាន,  រញមងរបស្ពវ        វទិ ោហភ  កនុងការបាន + អ + តិ 

៨. នពិវនិ ទត ិ   រញមងធុញរទាន់     និ + វទិ  តុដឌិយ   កនុងការរកីរាយ + អ +តិ 
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ពួកទវិុធាតុ (ចុោះ យបចច័យ) 
១. ទពិវត ិ រញមងហលង, រញមងរងុហរឿង      ទិវ ុកីឡាយ   កនុងការហលង + យ + តិ 

២. សពិវត ិរញមងហដរ                             សិវុ  តនថស ថ ពន  ក្បុងការភាជ ប់ពោយអាំពបាោះ + យ + តិ 

៣. ឧបបជ ជត ិ រញមងហកើតហទបើង                   ឧ + បទ  គតិមាិ  កនុងការហៅ  + យ + តិ 

៤. ឧបបជជត ិ រញមងចូលដល់                      ឧប + បទ  គតិមាិ កនុងការហៅ + យ + តិ 

៥. វបិជ ជត ិរញមងវបិតតិ                            វ ិ+ បទ គតិមាិ  កនុងការហៅ + យ + តិ 

៦. បដបិជ ជត ិ រដមងបដិបតថិ, រដមងលបលពឹតថពៅ   បតិ + បទ គតិមាិ កនុងការហៅ + យ + តិ 

៧. អាបជជត ិរញមងដល់, រញមងរតូវ           អា + បទ គតិមាិ កនុងការហៅ + យ + តិ 

៨. សវំជិ ជត ិរញមងមានរបាកដ                ស្  + វទិ ភាហវ កនុងការមាន + យ + តិ 

៩. ពុជឈត ិរញមងរតាស់្ដឹង                    ពុធ អវគមហន កនុងការដឹង + យ + តិ 

១០. យុជឈត ិ រញមងចា ង, រញមងតស្ ូ      យុធ ស្មបហាហរ  កនុងការតស្ ូ + យ + តិ 

១១. កុ្ជឈត ិ រញមងហរកាធ                      កុធ ហកាហប កនុងការហរកាធ  + យ + តិ 

១២. វជិឈត ិរញមងច្ឆក់                           វធិ  តាទបហន  កនុងការច្ឆក់ + យ  + តិ 

១៣. សននយាត ិ រញមងចងរតឹ                  ស្  + នហ  ពនធហន កនុងការចង  + យ + តិ 

១៤. មញ្ាត ិ រញមងស្មាគ ល់                   មន  ញាហណ  កនុងការដឹង  + យ + តិ 

១៥. សមាទយិត ិ រញមងស្មាទាន     សាំ + អា + ទ អាទពន  ក្បុងការកាន់យក្  + យ + តិ 

១៦. តុសសត ិ រញមងរកីរាយ                 តុស្ បីតិយ    កនុងការរកីរាយ  + យ + តិ 

១៧. កុ្បបត ិ រញមងកហរមើក                     កុប ហកាហប កនុងការកហរមើក  + យ + តិ 

១៨. ជាយត ិរញមងហកើត                     ជន ជនហន កនុងការហកើត  + យ + តិ 

ពួកស្ធុាតុ (ចុោះ ណុ,ណា,ឧណា បចចយ័) 

១. សគុឋត ិ រញមងសាឋ ប់              សុ្ ស្វហន  កនុងការសាឋ ប់  + ណុ + តិ 

២. សឋុត ិ រញមងសាឋ ប់        សុ្ ស្វហន  កនុងការសាឋ ប់  + ណា + តិ 

៣. បហិឋត ិ រញមងបញ្ជូ នហៅ      ប + ហិ គតិមាិ កនុងការហៅ + ណា + តិ 

៤. បាបឋុត ិរញមងដល់,រញមងស្ហរមច ប+អប បាបុណហន ក្បុងការឲរដល់ , សពលមច +ឧណា + តិ 
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៥. សក្កុឋត ិ រញមងអាច             ស្ក ស្តតិមាិ  កនុងការអាច  +  ឧណា + តិ 

  ពួកកីធាតុ (ចុោះ   បចច័យ) 
១. កិ្ឋត ិរញមងទិញ                   កី ទពវវនិិមហយ  ក្បុងការជួញដូរពោយលទពរ + នា +តិ 

២. វកិ្កិ ឋត ិ រញមងលក់                 វ+ិកី ទពវវនិិមហយ  ក្បុងការជញួដូរពោយលទពរ + នា + តិ 

៣. ជនិាត ិរញមងឈនុះ                   ជិ  ជហយ កនុងការឈនុះ + នា + តិ 

៤. ចនិាត ិរញមងស្នស                      ចិ ចហយ កនុងការស្នស  + នា + តិ 

៥. ជានាត ិរញមងដឹង                       ញា អវហព្វធហន  កនុងការដឹង  + នា + តិ 

៦. វជិានាត ិ រញមងដឹង,  រញមងសាគ ល់   វ+ិញា  អវហព្វធហន កនុងការដឹង + នា + តិ 

៧. មនិាត ិរញមងថលឹង                         មិ មាហន កនុងការថលឹង + នា + តិ 

៨. លនុាត ិរញមងកាត់ រចតូ               លូ ហឆទហន កនុងការកាត់ + នា + តិ   

៩. ធុនាត ិរញមងកាត់                         ធូ  កមបហន  កនុងការកហរមើក + នា + តិ 

  ពួកគហធាតុ (ចុោះ បផ,ណាហ  បចច័យ) 
១. គឋា ត ិ រដមងកាន់យក្, រដមងចាប់យក្    គហ ឧបាទាហន កនុងការកាន់យក+ ណាា  + តិ 

២. ឧគគឋា ត ិរញមងហរៀនយក                   ឧ + គហ ឧបាទាហន កនុងការកាន់យក + ណាា  + តិ 

៣. បគគឋា ត ិរដមងពលីក្សរពសីរ, រដមងផគង ប + គហ ឧបាទាហន កនុងការកាន់យក+ ណាា  + តិ 

៤. នគិគឋា ត ិ រញមងស្ងកត់       និ + គហ ឧបាទាហន កនុងការកាន់យក+ ណាា  + តិ 

៥. សងគឋា ត ិរញមងស្ហន្ទងាគ ុះយក        ស្  + គហ ឧបាទាហន កនុងការកាន់យក+ណាា +តិ 

៦. បដគិគឋា ត ិរញមងទទួល               បតិ + គហ ឧបាទាហន កនុងការកាន់យក+ណាា  + តិ 

៧. គឃបបត ិរញមងកាន់យក                   គហ ឧបាទាហន កនុងការកាន់យក + បប + តិ 

  ពួកតនុធាតុ (ចុោះឱ,យរិ បចច័យ) 
១. តគនាត ិ  រញមងផាយហៅ                               តនុ វតិាថ ហរ  កនុងការផាយហៅ  + ឱ + តិ 

២. ក្គរាត ិរញមងហធវើ                                   ករ ករហណ កនុងការហធវើ + ឱ + តិ  

៣. ក្យិរត ិរញមងហធវើ                                  ករ ករហណ កនុងការហធវើ + យិរ + តិ 

៤. អភសិងខគរាត ិ រញមងតាក់ញតង                 អភិ + ស្  + ករ ករហណ កនុងការហធវើ + ឱ + តិ  
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៥. សគកាក ត ិរញមងអាចឬមានស្មតថភាព  ស្ក ស្តតិមាិ កនុងការមានស្មតថភាព+ឱ + តិ 

៦. បគបាត ិរញមងដល់,រញមងស្ហរមច       ប + អប បាបុណពន ក្បុងការឲរដល់,សពលមច + ឱ + តិ
  ពកួចរុធាត ុ (ចុោះ ពណ,ណយ បចចយ័ ) 

១. គច្ចគរត ិ រញមងលួច                   ចុរ ហថហយយ  កនុងការលួច  + ហណ + តិ 

២. គច្ចរយត ិរញមងលួច   ចុរ ហថហយយ  កនុងការលួច  + ណយ + តិ 

៣. ចគិន តត ិ រញមងគិត                    ចិនត ចិនាត យ  កនុងការគិត + ហណ + តិ 

៤. មគន តត ិ រញមងរបឹកា               មនត គុតតភាស្ហន ក្បុងការពោលឃុាំលគង +ហណ + តិ 

៥. បាគលត ិ រញមងរកា               បាល រកាហណ  កនុងការរកា  + ហណ + តិ 

៦. គវគទត ិរញមងដឹង                     វទិ ញាហណ  កនុងការដឹង  + ហណ + តិ 

៧. ធាគរត ិរញមងរទរទង់          ធរ ធារហណ  កនុងការរទរទង់  + ហណ + តិ 

 

  ៧. វាចក  
 ធាតុដដលលបក្បពោយបចច័យនិងវភិតថិ, កាល, បទ, វចន, បុរសិ សពលមចព យី ពៅថា ោចក្ ដលបថា
ក្ិរយិស័ពធដដលពោលលបធាន ចាត់ជា ៥ ោចក្តមលបពភទដនតួលបធានដូពចបោះ ។ 

របហយាគភាសាបាល ី(៥វ្ហចក) 

១. ររដយគកត្តវុាចក     ពោលអបក្ពធឝី(ក្តថ )ជាលបធានដនលបពយគ ដូច   សគូទា ឱទន ំបចត ិ រ ីអបក្លគួ   រដមង

ចមែិន នូវបាយ ។ កនុងឧទាហរណ៍ហនុះ បចតិ ជាក្តថុោចក្ (ចុោះអបចច័យ បណាថ វកិ្រណបចច័យ ១៧តួ គឺ អ, អ, 
ឥ, ឦ, ឯ, ឱ, យ, ណុ, ណា, ឧណា,  , បផ, ណាហ , ឱ, យរិ, ពណ, នងិណយ) មានខសពងកតដូហចនុះ៖ 

 (តួកតាត )ចុោះបឋមា, ( តួកមម)ចុោះទុតយិ, (វ្ហចក) ចុោះ វកិ្រណបចច័យ នងិវភិតថិខាងបរសសបទឬ
អតថព បទ, ឧទាហរណ៍ អហំ ឥតថនាន មសស  ភិក្ខុ គនា  អាបតតឹ  បដគិគគណ្ា យយ ំ . រ ីខញុ ាំ គបផទីទលួ នូវ
អាបតថិ របស់ភិក្ខុ ព យ្ ោះពនោះ ។ បដិគគគណ្ា យយ ំ (បតិ + គ  + ណាហ  + ឯយរាំ អតថព បទ) ។ 

 

២. ររដយគដហត្ុកត្តុវាចក ពោលដល់អបក្ដដលជាព តុឲរអបក្ដដទពធឝី (ព តុក្តថ ) ជាលបធានដនលបពយគ ដូចជា 

សាមគិកា  សទូ ំ ឱទន ំ បាគចត ិរ ីពៅហាឝ យ ញុាំងចុងពល រដមងឲរចមែិន នូវបាយ,ពៅហាឝ យ យជាព តុ 
ឲរចុងពល(ជាតកួារតិក្មយ)ចមែិននូវបាយ (ជាតួអវុតថក្មយ)  មានខស្ហងកតដូហចនុះ៖ 
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 ហហតុកតាត (អនកហរបើ) ចុុះបឋមា, ការតិកមម (អនកទទួលប ហរ ើ)ចុុះទុតិយា, តតិយាឬឆដឌី,  វ្ហចកចុុះ
ការតិបចច័យ ៤ តួ ( ហណ  ណយ ណាហប និងណាបយ) និងវភិតតិជាបរស្សបទ ឬអតតហនាបទ។ 

ឧទាហរណ៍៖  គច្ចរយគត. (ចុរ + ណយ + ហត អតតហនាបទ) រ ីពគ រដមងញុាំង...  ឲរលួច.(បទរបូ. ៥២៧) 

៣. ររដយគកមមវាចក  ហព្វលវតថុញដលរតវូហធវើ (កមម) ឲ្យជារបធានកនុងរបហយាគ ដូចជា  សគូទន ឱទគនា    
បចយីគត. រ ីបាយ ដដលចុងពល រដមងចមែនិ, មានខស្ហងកតដូហចនុះ ៖  

 (កតាត )ចុុះ តតិយា, (កមម)ចុុះបឋមា, (វ្ហចក)ចុុះយបចច័យ និងឥ, ឦអាគម ខ្មងមុខយបចច័យ និង
វភិតតិអតតហនាបទញតមា៉ែង ។ 

៤. ររដយគដហត្ុកមមវាចក ហព្វលដល់ អនកទទួលបហរមើហៅហធវើ(ការតិកមម) ដូចជា សាមគិក្ន  សគូទា ឱទន ំ
បាច្ចបយីគត. រ ីចុងពល ដដលពៅហាឝ យ យ រដមងឲរចមែិន នូវបាយ ។ កនុងឧទាហរណ៍ហនុះ បទថា បាច្ច
បយីគត ជាហហតុកមមវ្ហចក, មានខស្ហងកតដូហចនុះ៖ 

 ព តុក្តថ ចុោះតតិយ, ពបីយក្អវុតថក្មយជាលបធាន តួអវុតថក្មយចុោះបឋមា ឯការតិក្មយ ចុោះទុតយិជាពដីម, ពបី
យក្ការតិក្មយជាលបធាន តួការតិក្មយចុោះបឋមា ឯអវុតថក្មយចុោះទុតិយ, ោចក្ចុោះការតិបចច័យ  និងយបចច័យ នងិ ឥ,
ឦអាគម ខាងមុខយបចច័យ នងិវភិតថិអតថព បទដតមយ៉ាង ។ ឧទ រណ៍៖  

 ពយគតតន  ភកិ្ខុ នា  សគងា ញាបយិគត. រ ីសងឃ ដដលភិក្ខុ វ្ ស  រដមងឲរដឹង។ 

  បទថា  ញបិយពត(ញ + ណាពប + ឥ + យ + ពត អតថព បទ) ជាព តុក្មយោចក្ ។ 

(ពពលខវោះយក្ អវតុថក្មយពទផងីមក្ជាលបធាន ដូច សាមគិក្ន  សទូ ំឱទគនា បាច្ចបយីគត. រ ីបាយ ដដលពៅ
ហាឝ យ យ ញុាំងចុងពល រដមងឲរចមែនិ,ឬ ឆនាទ រហាន ំ ឆគនាទ   អាហារាបយិគត . រ ីឆនធៈ (របស់ភិក្ខុទ.) 
ដដលគួរដល់ឆនធៈ (គឺសងឃ) (ញុាំងភិក្ខុ) រដមងឲរ ាំមក្,       ោចក្ចុោះការតិបចច័យ៤តគួហឺណ, ណយ, ណាហប, 
និងណាបយ លពមជាមួយ យបចច័យនិងឥ, ឦអាគមខាងមុខ យបចច័យ ។ 

៥. ររដយគភាវវាចក ពោលដល់ភាវគឺក្ិរយិ ក្បុងលបពយគ ដូច គតន អភភិយូគត. ដដលពគ រដមងលគបសងកត់, ចុោះ
យបចច័យ និង ពតវតថមា វភិតថអិតថព បទ បឋមបុរសិ ឯក្វចនៈ ដតមយ៉ាង ។  មានខសពងកតដូពចបោះ ក្តថ លបក្បពោយ 
តតិយវភិតថ ិឯក្វចនៈ ឬព ុវចនៈក៏្បាន,  ឯោចក្វញិចុោះឥអាគម យបចច័យ និងពតវតថមា វភិតថិអតថព បទ បឋម
បុរស ឯក្វចនៈដតមយ៉ាង ពលោោះមិនមានតួលបធាន ដដលក្ិរយិលតូវពោលឲរ គឺពោលក្ិរយិខវួនឯងប៉ាុពណាត ោះ ។ 
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៨. បចចយ័ 

 បចច័យ គស័ឺពធដដលធាវ ក់្ចុោះពលកាយអាំពីធាតុ ពធឝី ទីឲរដងឹការក្ថា ជាក្តថុការក្ ក្មយការក្ ឬភាវការក្ ជា
ព តុឲរដឹងថាក្ិរយិស័ពធពនោះ ពធឝី ទីជាោចក្អឝី ពោលដល់អឝី (បចច័យគជឺាព តុឲរដឹងោចក្) ។ ដូចដដលពោល
ព យីថា  បចច័យព ោះពលបីសលមាប់លបក្បខាងពលកាយធាតុ ជានិមិតថសញ្ញដ ឲរដងឹោចក្តមលក្បខ័ណឍ របស់លបពយគ 
ទាំង ៥ លបពយគដូពចបោះ ។  

 ១. វកិរណបចច័យ ១៧ តួគឺ អ, អ, ឥ, ឦ, ឯ, ឱ, យ, ណុ, ណា, ឧណា, នា, បប, ណាា , ឱ, យិរ,
ហណ, និងណយបចច័យជាបចច័យលបចាាំពកួ្ធាតុទាំង ៨ ជាពលគឿងសមាគ ល់ កតតុវ្ហចក 

 ២. ការតិបចច័យ ៤ តួគឺ ហណ, ណយ, ណាហប, និងណាបយ, ជាពលគឿងសមាគ ល់ ហហតុកតតុវ្ហចក 

 ៣. យបចច័យនិងឥ , ឦអាគម ចុុះខ្មងមុខយបចច័យ ជាហរគឿងស្មាគ ល់ កមមវ្ហចក 

 ៤. ការតិបចច័យ ៤ តួគឺ ហណ, ណយ, ណាហប,និងណាបយ, រពមជាមួយ យបចច័យនិងឥ,ឦ
អាគម ខ្មងមុខយបចច័យ ជាហរគឿងស្មាគ ល់ ហហតុកមមវ្ហចក 

 ៥. យបចច័យ ឥ,ឦអាគម ខ្មងមុខយបចច័យ និងហតវតតមានាវភិតតិ អតតហនាបទ បឋមបុរសិ្ឯកវច
នៈ ជាហរគឿងស្មាគ ល់ភាវវ្ហចក ។ 

     ភវូ្ហទគិណ្  
                              ភូធាតុ + អបចច័យ + វតតមានា (មាន , ជា) 

                        បរស្សបទ                                 អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក.       ពហុ.  ឯក.                ពហុ.              ហយាគ 

បឋម      ភវតិ           ភវនតិ  ភវហត               ភវហនត             នាមហយាគ 

មជឈិម    ភវសិ្          ភវថ  ភវហស្              ភវហវ ា              តុមាហយាគ 

ឧតតម     ភវ្ហមិ          ភវ្ហម  ភហវ                  ភវ្ហហមា            អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ឩ របស់ភូ ជាឱ, ផ្ទវ ស់ឱ ជាអវ, ពលោោះ ,ិមិ, ម ទីឃៈ អ ជា អា ដូចជា (ភោម,ិភោម)។ 

 

                       បចធាតុ + អបចច័យ + វតតមានា (ចមអិន,ហសាង រ) 

                       បរស្សបទ                                អតតហនាបទ  

បុរសិ្  ឯក.   ពហុ.  ឯក.                  ពហុ.              ហយាគ 
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បឋម     បចតិ   បចនតិ  បចហត              បចហនត            នាមហយាគ 

មជឈិម   បចសិ្   បចថ  បចហស្             បចហវ ា             តុមាហយាគ 

ឧតតម បច្ឆមិ   បច្ឆម  បហច                 បច្ឆហមា           អមាហយាគ 

                                      អនុ+ ភូ +  យ + វតតមានា(កមម)( ហសាយ) 

                                                  អតតហនាបទ 

បុរសិ្                      ឯកវចនៈ                                ពហុវចនៈ           ហយាគ 

បឋម                      អនុភូយហត                             អនុភូយហនត        នាមហយាគ 

មជឈិម                    អនុភូយហស្                            អនុភូយហវ ា          តុមាហយាគ 

ឧតតម                    អនុភូហយ                                អនុភូយាហមា         អមាហយាគ 

ភូ+អ+បញ្ច មី(មាន,ជា) 

                        បរស្សបទ                                   អតតហនាបទ  

បុរសិ្   ឯក.   ពហុ.  ឯក.               ពហុ.         ហយាគ 

បឋម  ភវតុ   ភវនតុ  ភវត   ភវនត           នាមហយាគ 

មជឈិម  ភវ, ភវ្ហហិ  ភវថ  ភវស្សុ  ភវហវ្ហា          តុមាហយាគ 

ឧតតម  ភវ្ហមិ   ភវ្ហម  ភហវ  ភវ្ហមហស្    អមាហយាគ 

 ពលកាយអបចច័យ លុប វិភិតថិ ដូចជា (ភវ) ។ 

                                  អនុ +ភូ+យ+បញ្ច មី (កមមវ្ហចក) (ហសាយ) 

                       អតតហនាបទ           បរស្សបទតត                               

បុរសិ្     ឯក.                ពហុ.   ឯក.                 ពហុ.          ហយាគ 

បឋម អនុភូយត        អនុភូយនត   អនុភូយយតុ        អនុភូយយនតុ       នាមហយាគ 

មជឈិម អនុភូយស្សុ        អនុភូយហវ្ហា    អនុភូយាហិ     អនុភូយយថ      តុមាហយាគ 

ឧតតម      អនុភូហយ                  អនុភូយាមហស្             អនុភូយាមិ       អនុភូយាម     អមាហយាគ 

 កាលផ្ទវ ស់វភិតថិអតថព បទ ជាបរសសបទព យី តលមតួ យបចច័យជាយរខវោះ, ដូចជា អនុភូយរតុជាពដីម ។ 

                                 បច + អ + បញ្ច មី (ចមអិន,ហសាង រ) 
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                    បរស្សបទ                                  អតតហនាបទ 

បុរសិ្    ឯក.  ពហុ.  ឯក.  ពហុ.             ហយាគ 

បឋម បចតុ  បចនតុ  បចត   បចនត             នាមហយាគ 

មជឈិម បច,បច្ឆហិ បចថ  បចស្សុ  បចហវ្ហា           តុមាហយាគ 

ឧតតម បច្ឆមិ  បច្ឆម  បហច  បច្ឆមហស្     អមាហយាគ 

                                 បច + យ + បញ្ច មី (កមមវ្ហចក) (ចមអិន,ហសាង រ) 

                        អតតហនាបទ                                        បរស្សបទតត 

បុរសិ្   ឯក.  ពហុ.                   ឯក.                ពហុ.      ហយាគ 

បឋម   បចចត   បចចនត                    បចចតុ  បចចនតុ      នាមហយាគ 

មជឈិម  បចចស្សុ  បចចហវ្ហា                បចច,បច្ឆច ហិ បចចថ      តុមាហយាគ 

ឧតតម  បហចច  បច្ឆច មហស្           បច្ឆច មិ  បច្ឆច ម      អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ ចនិងយ ជាច ព យីតលមួតជា ចច, ផ្ទវ ស់វភិតថអិតថព បទ ជាបរសសបទ(តាំ ជា តុ, អនថាំ ជា អនថុ ជាពដីម) ។ 

              ភូ + អ + ស្តតមី (មាន, ជា) 

                                   បរស្សបទ                                អតតហនាបទ 

បុរសិ្   ឯក   ពហុ                   ឯក                ពហុ           ហយាគ 

បឋម   ភហវ,ភហវយយ          ភហវយយុ                 ភហវថ              ភហវរ             នាមហយាគ 

មជឈិម  ភហវ,ភហវយាសិ្    ភហវយាថ           ភហវហថា          ភហវយាហវ្ហា    តុមាហយាគ 

ឧតតម   ភហវ,ភហវយាមិ      ភហវយាម           ភហវ,ភហវយយ      ភហវយាហមា   អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ ឩរបស់ភូ ជាឱ, ឱ ជា អវ, ។ ផ្ទវ ស់ ឯយរ, ឯយយសិ, ឯយយមិ, ឯយរាំ ជា ឯ ។ 

អនុ + ភូ + យ + ស្តតមី (ហសាយ) (កមម) 

                       អតតហនាបទ                                      បរស្សបទតត 

បុរសិ្     ឯក                   ពហុ                ឯក                 ពហុ                   

ប.  អនុភូហយថ          អនុភូហយរ           អនុភូហយយយ             អនុភូហយយយុ         

ម.   អនុភូហយហថា       អនុភូហយយាហវ្ហា    អនុភូហយយាសិ្         អនុភូហយយាថ     

ឧ.   អនុភូពយ,អនុភូពយយរាំ       អនុភូហយយាហមា         អនុភូហយយាមិ  អនុភូហយយាម  
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        ផ្ទវ ស់ វភិតថិអតថព  ជាបរសសបទ (បរសសបទតថ) ។ 

បច + យ + ស្តតមី (កមមវ្ហចក)(ចមអិន, ហសាង រ) 

                  អតតហនាបទ                              បរស្សបទតត 

បុរសិ្. ឯក                   ពហុ                ឯក                    ពហុ                 

បឋម. បហចចថ             បហចចរ               បហចច, បហចចយយ       បហចចយយុ             

មជឈិម. បហចចហថា         បហចចយាហវ្ហា      បហចច, បហចចយាសិ្    បហចចយាថ        

ឧតតម. បហចច,បហចចយយ    បហចចយាហមា     បហចច, បហចចយាមិ      បហចចយាម        

       ផ្ទវ ស ់ចនិងយជា ច, តលមួតចជា ចច ។   ផ្ទវ ស់ ឯយរ, ឯយយសិ, ឯយយមិ, ឯយរាំ ជា ឯ ។                          
   

     ភូ + បហរាកាា  (ហកើត ,មាន) 

       បរស្សបទ                  អតតហនាបទ  

បុរសិ្    ឯក  ពហុ   ឯក   ពហុ   ហយាគ 

បឋម    ពភូវ   ពភូវ ុ  ពភូវតិថ   ពភូវហិរ   នាមហយាគ 

មជឈិម    ពភូហវ   ពភូវតិថ   ពភូវហិតាថ   ពភូវហិវ្ហា    តុមាហយាគ 

ឧតតម   ពភូវ     ពភូវមិា   ពភូវ ឹ  ពភូវហិមា   អមាហយាគ 

 ពធឝីអោម ស ភូតួមុខ(ភូភូ), ផ្ទវ ស់ឩរបស់ភូអោម ស ជាអ, ផ្ទវ ស់ភ៑ ជាព៑, ផ្ទវ ស់ភូពដីម ជាភូវ ៑មានរូបជា (ពភូវ)៑ ។ 

 ចុោះ ឥអាគម ខាងមុខពរញ្ជ ទិវភិតថិ ក្បុងពួក្ អសពឝធាតុក្វភិតថិ ។ 

បច + បហរាកាា  (ចមអិន,ហសាង រ) 

 បរស្សបទ    អតតហនាបទ 

បុរសិ្     ឯក.   ពហុ.   ឯក.    ពហុ.   ហយាគ 

បឋម  បបច   បបចុ  បបចិតថ    បបចិហរ   នាមហយាគ 

មជឈិម  បបហច    បបចិតថ   បបចិហតាថ   បបចិហវ្ហា   តុមាហយាគ 

ឧតតម  បបច    បបចិមា   បបចឹ    បបចិហមា  អមាហយាគ 

 អោម ស ប ជា បប។ 

បច + យ + បហរាកាា  (កមមវ្ហចក) (ចមអិន,ហសាង រ) 

 អតតហនាបទ        បរស្សបទតត 
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បុរសិ្  ឯក.   ពហុ.    ឯក.   ពហុ.   ហយាគ 

ប.   បបចចិតថ   បបចចិហរ    បបចច   បបចចុ   នាមហយាគ 

ម.   បបចចិហតាថ   បបចចិហវ្ហា    បបហចច   បបចចិតថ   តុមាហយាគ 

ឧ.     បបចចឹ   បបចចិហមា   បបចច    បបចចិមា  អមាហយាគ 

អ + ភូ + អ + ហិយយតតនី  (មាន, ជា) 

បរស្សបទ           អតតហនាបទ  

បុរសិ្  ឯក     ពហុ   ឯក      ពហុ   

បឋម  អភវ្ហ    អភវូ  អភវតថ     អភវតថុ    

មជឈិម  អភហវ្ហ, អភវ   អភវតថ   អភវហស្    អភវវ ា  

ឧតតម  អភវ      អភវមាា    អភវ ឹ    អភវមាហស្  

 ផ្ទវ ស់ ឱជា អ, ដូចជា (អភវ) ។ មិនចុោះឥអាគមមុខពរញ្ជ ទិវភិតថិ ពលោោះជាសពឝធាតុក្វភិតថិ ។ 

អនុ + អ + ភូ + យ + ហិយយតតនី (កមម) (បានហសាយ)  អនុ + ភូ + យ + ហិយយតតនី (កមម) (ហសាយ) 

អតតហនាបទ  

ឯក.    ពហុ.   ឯក.    ពហុ. 

បឋម.   អនវភូយតថ, អនវភូយថ  អនវភូយតថុ   អនុភូយតថ, អនុភូយថ  អនុភូយតថុ  

មជឈិម.  អនវភូយហស្  អនវភូយវ ា   អនុភូយហស្   អនុភូយវ ា  

ឧតតម.  អនវភូយឹ  អនវភូយមាហស្  អនុភូយឹ    អនុភូយមាហស្ 

 ផ្ទវ ស់ តទ ជាថ, ផ្ទវ ស់ឧរបស់អនុ ជាវ,៑ មិនចុោះឥអាគមមុខពរញ្ជ ទិវភិតថិ ពលោោះជាសពឝធាតុក្វភិតថិ ។  

  

 អ + បច + អ + ហិយយតតនី (ចមអិន,ហសាង រ) 

 បរស្សបទ      អតតហនាបទ  

បុរសិ្  ឯក.    ពហុ.   ឯក.    ពហុ.   

បឋម  អបច្ឆ    អបចូ   អបចតថ     អបចតថុ    

មជឈិម  អបហច្ឆ    អបចតថ   អបចហស្    អបចវ ា    

ឧតតម  អបច     អបចមាា   អបចឹ     អបចមាហស្ 
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បច + អ + ហិយយតតនី (ចមអិន, ហសាង រ) 

 បរស្សបទ        អតតហនាបទ  

បុរសិ្   ឯក.    ពហុ    ឯក.    ពហុ.    

បឋម   បច្ឆ    បចូ      បចតថ    បចតថុ   

មជឈិម  បហច្ឆ    បចតថ      បចហស្    បចវ ា   

ឧតតម   បច    បចមាា       បចឹ    បចមាហស្ 

 

អ + បច + យ + ហិយយតតនី (កមមវ្ហចក)(ចមអិន,ហសាង រ) 

អតតហនាបទ  

បុរសិ្   ឯក      ពហុ    ហយាគ 

បឋម    អបចចថ, អបចចតថ      អបចចតថុ    នាមហយាគ 

មជឈិម   អបចចហស្       អបចចវ ា     តុមាហយាគ 

ឧតតម   អបចចឹ        អបចចមាហស្   អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ចនងិយ ជាច, តលមួតច ជាចច, ផ្ទវ ស់ តទ ជាថ ។ 

អ + ភូ  + អជជតតនី (ហកើត, មាន, ជា) 

បរស្សបទ     អតតហនាបទ 

ឯក.  ពហុ.   ឯក.    ពហុ. 

ប.  អភវ,ិ អភវ ី អភវសុឹ្, អភវុ    អភវតិថ, អភវ្ហ   អភវូ 

ម. អភវ,ិ អភហវ្ហ អភវតិថ   អភវហិស្    អភវវិ ា  

ឧ.  អភវ ឹ  អភវមិា, អភវមិាា   អភវ  , អភវ   អភវហិមា 

 រសសៈ (ឦ, មាហ ) ជា (ឥ,មហ), ផ្ទវ ស់ឧាំ ជាឥាំសុ, ផ្ទវ ស់(ឱ,អា,អាំ) ជា (ឥ,តទ,អ) តមលាំោប់ ។ 
អ + បច + អជជតតនី (ចមអិន,ហសាង រ) 

បរស្សបទ      អតតហនាបទ  

បុរសិ្    ឯក.      ពហុ.   ឯក.          ពហុ.   

ប.         អបចិ, អបចី       អបចឹសុ្, អបចុ            អបចិតថ ,អបច្ឆ    អបចូ     
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ម.         អបចិ, អបហច្ឆ    អបចិតថ                     អបចិហស្            អបចិវ ា     

ឧ.         អបចឹ                អបចិមា , អបចិមាា          អបច  ,អបច      អបចិហមា                                                     

អ  + បច + យ + អជជតតនី(កមមវ្ហចក)(ចមអិន,ហសាង រ) 
                          អតតហនាបទ                                           បរស្សបទតត 

បុរសិ្   ឯក.                           ពហុ.                         ឯក.                         ពហុ.                 ហយាគ 

ប.         អបចចិតថ                    អបចចូ                  អបចចិ, អបចចី        អបចឹចសុ្, អបចចុ  នាមហយាគ 

ម.       អបចចិហស្             អបចចិវ ា                  អបចចិ, អបហច្ឆច        អបចចិតថ  តុមាហយាគ 

ឧ. អបចច                    អបចចិហមា              អបចចឹ      អបចចិមា, អបចចិមាា  អមាហយាគ 
 

អនុ  + ភូ  + យ + អជជតតនី (កមមវ្ហចក)(ហសាយ) 

បរស្សបទតត      អតតហនាបទ 

 ឯក.   ពហុ.   ឯក.    ពហុ. 

ប. អនុភូយិ   អនុភូយឹសុ្  អនុភូយិតថ   អនុភូយូ 

ម. អនុភូយិ   អនុភូយិតថ  អនុភូយិហស្   អនុភូយិវ ា  

ឧ. អនុភូយឹ   អនុភូយិមា, អនុភូយិមាា  អនុភូយ     អនុភូយិហមា 

 ផ្ទវ ស់វភិតថិអតថព បទ ជាបរសសបទ, រសសៈ (ឦ, មាហ ) ជា (ឥ,មហ), ផ្ទវ ស់ឧាំ ជាឥាំសុ, ផ្ទវ ស់(ឱ,អា,អាំ) ជា (ឥ,តទ,អ) ។ 
 

ភូ + ភវសិ្សនតី (ហកើត,មាន, ជា) ៣៤០បា. 

បរស្សបទ                                          អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក                   ពហុ               ឯក                     ពហុ     ហយាគ 

ប.        ភវសិ្សតិ  ភវសិ្សនតិ  ភវសិ្សហត  ភវសិ្សហនត,ភវសិ្សហរ នាមហយាគ 

ម.         ភវសិ្សសិ្  ភវសិ្សថ  ភវសិ្សហស្  ភវសិ្សហវ ា    តុមាហយាគ 

ឧ.         ភវសិ្ាមិ  ភវសិ្ាម ភវសិ្ស    ភវសិ្ាហមា    អមាហយាគ 

 បឋមបុរសព ុវចនៈ(អនថិ ជាពដីម) ដដលពៅពលកាយពី រសសៈដដលពៅមុខសាំពយគ(វសិស ជាពដីម) ឲរផ្ទវ ស់បឋម
បុរសព ុវចនៈព ោះជា ពរ បានខវោះ ដូចជា (ភវសិសពរ )។ 
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អនុ + ភូ + យ + ភវសិ្សនតី (ហសាយ ) 

 អតតហនាបទ     បរស្សបទតត 

 ឯក.   ពហុ.   ឯក.   ពហុ. 

ប. អនុភវសិ្សហត  អនុភវសិ្សហនត  អនុភវសិ្សតិ  អនុភវសិ្សនតិ 

ម. អនុភវសិ្សហស្  អនុភវសិ្សហវ ា  អនុភវសិ្សសិ្  អនុភវសិ្សថ 

ឧ. អនុភវសិ្ស   អនុភវសិ្ាហមា  អនុភវសិ្ាមិ  អនុភវសិ្ាម 

       លុបយបចច័យ , ផ្ទវ ស់វភិតថិអតថព បទជាបរសសបទ ។  

    

អនុ  + ភូ + យ + ភវសិ្សនតី (កមមវ្ហចក)  (ហសាយ) 

  អតតហនាបទ     បរស្សបទតត 

 ឯក.   ពហុ.   ឯក.   ពហុ. 

ប. អនុភូយិស្សហត  អនុភូយិស្សហនត  អនុភូយិស្សតិ  អនុភូយិស្សនតិ 

ម. អនុភូយិស្សហស្  អនុភូយិស្សហវ ា  អនុភូយិស្សសិ្  អនុភូយិស្សថ 

ឧ. អនុភូយិស្ស   អនុភូយិស្ាហមា  អនុភូយិស្ាមិ  អនុភូយិស្ាម 

បច + ភវសិ្សនតី (ចមអិន, ហសាង រ) 

បរស្សបទ                                         អតតហនាបទ  

បុរសិ្     ឯក           ពហុ                  ឯក                     ពហុ      ហយាគ 

ប.        បចិស្សតិ  បចិស្សនតិ  បចិស្សហត       បចិសសពនថ, បចិសសពរ នាមហយាគ 

ម.      បចិស្សសិ្        បចិស្សថ  បចិស្សហស្                 បចិស្សហវ ា              តុមាហយាគ 

ឧ.      បចិស្ាមិ        បចិស្ាម  បចិស្ស                        បចិស្ាហមា      អមាហយាគ 

                                  បច + យ + ភវសិ្សនតី (កមមវ្ហចក)(ចមអិន, ហសាង រ) 

                      អតតហនាបទ                                          បរស្សបទតត 

បុរសិ្       ឯក  ពហុ  ឯក   ពហុ  ហយាគ 

ប. បចិចស្សហត  បចិចស្សហនត បចិចស្សតិ            បចិចស្សនតិ  នាមហយាគ 

ម. បចចិស្សហស្         បចិចស្សហវ ា បចិចស្សសិ្           បចចិស្សថ តុមាហយាគ 
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ឧ. បចិចស្ស               បចិចស្ាហមា បចិចស្ាមិ            បចិចស្ាម  អមាហយាគ 

អ + ភូ + កាោតិបតតិ (មាន, ជា) 

                  បរស្សបទ                                           អតតហនាបទ 

បុរសិ្  ឯក                      ពហុ                         ឯក                    ពហុ   ហយាគ 

ប. អភវសិ្ស,អភវសិ្ា  អភវសិ្ស សុ្             អភវសិ្សថ          អភវសិ្សិសុ្  នាមហយាគ 

ម.    អភវសិ្ស,អភវហិស្ស អភវសិ្សថ              អភវសិ្សហស្       អភវសិ្សហវ ា  តុមាហយាគ 

ឧ.    អភវសិ្ស , អភវសិ្សមា,អភវសិ្ាមាា    អភវសិ្សឹ            អភវសិ្ាមាហស្  អមាហយាគ 

 រសសៈ (សា, សាមាហ ) ជា (សស, សសមហ), ផ្ទវ ស់ ពសស ជា សស (ផ្ទវ ស់ ឯរបស់ពសស ជាអ) ចុោះឥអាគម។  

 

អ + បច + កាោតិបតតិ    (ចមអិន,ហសាង រ) 

  បរស្សបទ     អតតហនាបទ 

 ឯក.  ពហុ.   ឯក.   ពហុ. 

ប. អបចិស្ស,  អបចិស្ា  អបចិស្ស សុ្  អបចិស្សថ  អបចិស្សិសុ្ 

ម. អបចិស្ស, អបចិហស្ស  អបចិស្សថ  អបចិស្សហស្  អបចិស្សហវ ា 

ឧ. អបចិស្ស    អបចិសសមហ, អបចិសាមាហ . អបចិស្សឹ  អបចិសាមហពស 

 រសសៈ (សា,សាមាហ ) ជា (សស,សសមហ), ផ្ទវ ស់ ឯរបស់ពសស ជាអ ។ 

គមុ + អ + វតតមានា (ហៅ) 

 បរស្សបទ     អតតហនាបទ 

ឯក.   ពហុ.   ឯក.   ពហុ 

ប. គចឆតិ   គចឆនតិ,គចឆហរ  គចឆហត   គចឆហនត,គចឆហរ 

ម. គចឆសិ្   គចឆថ   គចឆហស្   គចឆហវ ា 

ឧ. គច្ឆឆ មិ   គច្ឆឆ ម   គហចឆ   គច្ឆឆ ហមា 

 បឋមបុរសព ុវចនៈ(អនថិ អពនថ ជាពដីម) ដដលពៅពលកាយពី រសសៈដដលពៅមុខសាំពយគ(គចឆ ជាពដីម) ឲរផ្ទវ ស់បឋម
បុរសព ុវចនៈព ោះជា ពរ បានខវោះ ដូចជា (គចឆ + អនថិ> ពរ) ពលោោះពមហ ទីឃៈ អ ជា អា, ផ្ទវ ស់ ម៑ របស់គមុធាតុ ជា ចឆ ។ 
 

គមុ  + យ + វតតមានា   (កមមវ្ហចក)(រញមងហៅ ) 
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   អតតហនាបទ    បរស្សបទតត 

 បុរសិ្ ឯក.   ពហុ.  ឯក.   ពហុ.  

 ប. គចឆីយហត  គចឆីយហនត គចឆីយតិ   គចឆីយនតិ 

 ម. គចឆីយហស្  គចឆីយហវ ា  គចឆីយសិ្  គចឆីយថ 

 ឧ. គចឆីហយ   គចឆីយាហមា គចឆីយាមិ  គចឆីយាម 

 ផ្ទវ ស់ម៑ ជាចឆ, ផ្ទវ ស់វភិតថិអតថព បទ ជាបរសសបទ ក្បុងពួក្បរសសបទតថ ។ 
 

   គមុ + អ + បញ្ច មី (ហៅ) 

                   បរស្សបទ                                 អតតហនាបទ 

បុរសិ្   ឯក   ពហុ                ឯក                     ពហុ           ហយាគ 

បឋម  គចឆតុ  គចឆនតុ               គចឆត                  គចឆនត            នាមហយាគ 

មជឈិម គចឆ,គច្ឆឆ ហិ  គចឆថ               គចឆស្សុ               គចឆហវ្ហា           តុមាហយាគ 

ឧតតម  គច្ឆឆ មិ  គច្ឆឆ ម               គហចឆ                   គច្ឆឆ មហស្     អមាហយាគ 

គមុ + យ + បញ្ច មី (កមមវ្ហចក) (ហៅ) 

                       អតតហនាបទ                                បរស្សបទតត  

បុរសិ្ ឯក                    ពហុ  ឯក                 ពហុ           ហយាគ 

បឋម  គចឆីយត               គចឆីយនត   គចឆីយតុ           គចឆីយនតុ       នាមហយាគ 

មជឈិម  គចឆីយស្សុ           គចឆីយហវ្ហា  គចឆីយាហិ         គចឆីយថ      តុមាហយាគ 

ឧតតម  គចឆីហយ               គចឆីយាមហស្ គចឆីយាមិ           គចឆីយាម     អមាហយាគ 

គមុ + អ + ស្តតមី (ហៅ) 

                    បរស្សបទ                             អតតហនាបទ  

បុរសិ្.    ឯក                   ពហុ                    ឯក                ពហុ       

បឋម.  គហចឆ, គហចឆយយ     គចឆុ , គហចឆយយុ        គហចឆថ              គហចឆរ                 

មជឈិម.  គហចឆ, គហចឆយាសិ្   គហចឆយាថ       គហចឆហថា           គហចឆយាហវ្ហា       

ឧតតម  គហចឆ, គហចឆយាមិ     គហចឆយាម      គហចឆ, គហចឆយយ     គហចឆយាហមា    

 ផ្ទវ ស់ ឯយរុាំ ជា ឧាំ ។  
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គមុ + យ + ស្តតមី (កមមវ្ហចក)(ហៅ) 

                      អតតហនាបទ                                បរស្សបទតត 

បុរសិ្ ឯក.                           ពហុ.               ឯក.                       ពហុ.             

បឋម.  គចឆីហយថ              គចឆីហយរ    គចឆីហយ, គចឆីហយយយ          គចឆីហយយយុ      

មជឈិម.  គចឆីហយហថា           គចឆីហយយាហវ្ហា  គចឆីហយ, គចឆីហយយាសិ្     គចឆីហយយាថ  

ឧតតម. គចឆីហយ, គចឆីហយយយ         គចឆីហយយាហមា គចឆីហយ,គចឆីហយយាមិ        គចឆីហយយាម     
 

 គមុ + បហរាកាា  (ហៅ) 

បរស្សបទ          អតតហនាបទ  

បុរសិ្  ឯក    ពហុ   ឯក    ពហុ   ហយាគ 

បឋម. ជគ្នម, ជគម   ជគមុ   ជគមិតថ    ជគមិហរ   នាមហយាគ 

មជឈិម. ជគហម   ជគមិតថ   ជគមិហតាថ    ជគមិហវ្ហា   តុមាហយាគ 

ឧតតម.  ជគម    ជគមិមា   ជគមឹ    ជគមិហមា  អមាហយាគ 

 ពធឝីអោម ស គតួមុខ(គគ), ផ្ទវ ស់គតួអោម ស ជា ជ ,ពលោោះបឋមបុរសឯក្វចនៈ ទីឃៈអ របស់(គ)មិនដមនតួអោម ស 
ជា អា ខវោះ ។ 

អ + គមុ + អ + ហិយយតតនី (ហៅ, ដល់) 

 បរស្សបទ     អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក.   ពហុ.   ឯក.    ពហុ. 

ប.  អគមា   អគមូ   អគមតថ   អគមតថុ  

ម.  អគហមា, អគម  អគមតថ   អគមហស្  អគមវ ា  

ឧ.  អគម    អគមមាា    អគមឹ   អគមមាហស្ 
 ផ្ទវ ស់ ឱ ជាអ ខវោះ ។  

   
អ + គមុ + យ + ហិយយតតនី (កមមវ្ហចក) (ហៅ, ដល់) គមុ + យ + ហិយយតតនី (កមមវ្ហចក) (ហៅ, ដល់)
  អតតហនាបទ     អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

បឋម.  អគមីយតថ,   អគមីយតថុ ,  គមីយតថ    គមីយតថុ  
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មជឈិម.  អគមីយហស្,   អគមីយវ ា ,  គមីយហស្   គមីយវ ា  

ឧតតម.  អគមីយឹ,   អគមីយមាហស្,  គមីយឹ    គមីយមាហស្ 

អ + គមុ + អ + ហិយយតតនី (ហៅ) 

បរស្សបទ     អតតហនាបទ 

បុរសិ្  ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ.   ហយាគ 

បឋម  អគច្ឆឆ    អគចឆូ          អគចឆតថ    អគចឆតថុ    នាមហយាគ 

មជឈិម អគហច្ឆឆ , អគចឆ    អគចឆតថ      អគចឆហស្   អគចឆវ ា    តុមាហយាគ 

ឧតតម  អគចឆ     អគចឆមាា       អគចឆឹ   អគចឆមាហស្  អមាហយាគ 

អ + គមុ + យ + ហិយយតតនី (កមមវ្ហចក)  គមុ + យ + ហិយយតតនី (កមមវ្ហចក)   

   អតតហនាបទ               អតតហនាបទ 

បុរសិ្  ឯក.    ពហុ.   ឯក.    ពហុ.  ហយាគ 

បឋម  អគចឆីយតថ,        អគចឆីយតថុ ,  គចឆីយតថ   គចឆីយតថុ   នាមហយាគ 

មជឈិម អគចឆីយហស្,   អគចឆីយវ ា ,  គចឆីយហស្     គចឆីយវ ា    តុមាហយាគ 

ឧតតម អគចឆីយឹ,  អគចឆីយមាហស្,  គចឆីយឹ      គចឆីយមាហស្  អមាហយាគ 

                                          អ + គមុ + អជជតតនី (ហៅ) 

                     បរស្សបទ                                              អតតហនាបទ 

បុរសិ្  ឯក.                    ពហុ.                       ឯក.                    ពហុ.      ហយាគ 

ប.      អគចឆិ, អគចឆី        អគចឆឹសុ្, អគចឆុ   អគចឆិតថ, អគច្ឆឆ      អគចឆូ   មពយគ 

ម.     អគចឆិ, អគហច្ឆឆ       អគចឆិតថ   អគចឆិហស្    អគចឆិវ ា   តុមហពយគ 

ឧ.    អគចឆឹ  អគចឆិមា, អគចឆិមាា   អគចឆ                   អគចឆិហមា អមហពយគ 

                                           អ + គមុ + អជជតតនី (ហៅ) 

                      បរស្សបទ អតតហនាបទ 

បុរសិ្   ឯក.                    ពហុ.                        ឯក.                        ពហុ.  ហយាគ 

ប.      អគញ្ឆ ិ,អគញ្ឆ ី       អគញ្ឆ ឹសុ្,អគញ្ឆុ          អគញ្ឆ ិតថ                   អគញ្ឆូ    មពយគ 

ម.      អគញ្ឆ ិ,អគហញ្ញឆ     អគញ្ឆ ិតថ                   អគញ្ឆ ិហស្    អគញ្ឆ ិវ ា   តុមហពយគ 

ឧ.     អគញ្ឆ ឹ                 អគញ្ឆ ិមា, អគញ្ឆ ិមាា     អគញ្ឆ      អគញ្ឆ ិហមា អមហពយគ 
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 ផ្ទវ ស ់ចឆ របស់គមុធាតុ ញ្ឆ ,  

  អ + គមុ + អជជតតនី (ហៅ) 

                               បរស្សបទ  
បុរសិ្   ឯក.                                             ពហុ.    ហយាគ 

ប.       អគមិ, អគមាសិ្                            អគមឹសុ្, អគម សុ្, អគមុ    នាមហយាគ 

ម.      អគមិ, អគហមា                              អគមិតថ, អគមុតថ    តុមាហយាគ 

ឧ.       អគមឹ                                          អគមិមា, អគមុមា, អគមិមាា    អមាហយាគ 

 ពលោោះសអាគម ចុោះអាអាគម, ពលោោះតទ និងមាហ  ចុោះឧអាគមបានខវោះ, ផ្ទវ ស់ឧាំ អាំសុ,  

                              អធិ  +  អ + គមុ + អជជតតនី (ដល់,  ស្ហរមច) 

                                           បរស្សបទ 

បុរសិ្               ឯក. ពហុ.   ហយាគ 

ប.                    អជឈគ្ន អជឈគុ    នាមហយាគ 

ម.                    អជឈហគ្ន អជឈគុតថ   តុមាហយាគ 

ឧ.                    អជឈគឹ អជឈគុមា   អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស ់អធិជាអជឈ, ផ្ទវ ស់គម ជា គ្ន, ក្បុងបឋមបុរសឯក្វចនៈ លុបលសៈពលកាយគឺ(ឦ), ពលោោះតទ និងមាហ  ចុោះឧអាគម 
 

                                              គមុ + ភវសិ្សនតី (ហៅ) 

                       បរស្សបទ                                        អតតហនាបទ  

បុរសិ្        ឯក                 ពហុ  ឯក                     ពហុ     ហយាគ 

ប.     គចឆិស្សតិ        គចឆិស្សនតិ គចឆិស្សហត          គចិឆសសពនថ,គចិឆសសពរ នាមហយាគ 

ម.     គចឆិស្សសិ្       គចឆិស្សថ គចឆិស្សហស្         គចឆិស្សហវ ា    តុមាហយាគ 

ឧ.    គចឆិស្ាមិ       គចឆិស្ាម គចឆិស្ស                គចឆិស្ាហមា    អមាហយាគ 

                                      អ + គមុ + កាោតិបតតិ (ហៅ) 

                     បរស្សបទ                                       អតតហនាបទ 

បុរសិ្   ឯក                               ពហុ  ឯក      ពហុ          ហយាគ 

ប.    អគចឆិស្ស, អគចឆិស្ា      អគចឆិស្ស សុ្  អគចឆិស្សថ     អគចឆិស្សិសុ្ នាមហយាគ 
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ម.    អគចឆិស្ស, អគចឆិហស្ស       អគចឆិស្សថ  អគចឆិស្សហស្         អគចឆិស្សហវ ា  តុមាហយាគ 

ឧ.    អគចឆិស្ស                អគចឆិសសមហ,អគចឆិសាមាហ .  អគចឆិស្សឹ              អគចឆិសាមហពស  អមាហយាគ 

      លភ  + អ + វតតមានា   (បាន) 

  បរស្សបទ         អតតហនាបទ 

 ឯក.   ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. លភតិ   លភនតិ  លភហត    លភហនត 

ម. លភសិ្   លភថ  លភហស្    លភហវ ា 

ឧ. លភាមិ   លភាម  លហភ    លភាហមា 

លភ +  យ + វតតមានា   (កមមវ្ហចក) ( បាន) 

  អតតហនាបទ     បរស្សបទតត 

 ឯក.   ពហុ.   ឯក.    ពហុ. 

ប. លពភហត   លពភហនត   លពភតិ    លពភនតិ 

ម. លពភហស្   លពភហវ ា   លពភសិ្    លពភថ 

ឧ . លហពភ   លព្វភ ហមា   លព្វភ មិ    លព្វភ ម 

 ផ្ទវ ស់យបចច័យជាបុពឝរូប(ខាងមុខយបចច័យមានរូបណាក៏្ផ្ទវ ស់ជារូបព ោះ), ផ្ទវ ស់ភ៑ពដីម ជា ព៑, ។ 
 

  អ + លភ + អជជតតនី(បាន)   លភ + ភវសិ្សនតី (បាន) 

   បរស្សបទ  .   បរស្សបទ 

 ឯក.    ពហុ.   ឯក.   ពហុ. 

ប. អលតថ, អលភិ,( លភិ)  អលភឹសុ្, (លភឹសុ្) លចឆតិ, លភិស្សតិ លចឆនតិ, លភិស្សនតិ 

ម. អលហភា, អលភិ,(លភិ,លហភា) អលភិតថ, (លភិតថ) លចឆសិ្, លភិស្សសិ្ លចឆថ, លភិស្សថ 

ឧ. អលតថ , អលភឹ,( លភឹ)  អលភិមា, (លភិមា) លច្ឆឆ មិ, លភិស្ាមិ លច្ឆឆ ម, លភិស្ាម 

 រូបក្បុងវង់លក្ចក្ មិនចុោះអអាគមពទ, ផ្ទវ ស់ ឦ,ឥាំ វភិតថិដដល    ផ្ទវ ស់ សស  ជាឆ, ផ្ទវ ស់ទីបាំផុតធាតុ ជា ច ។ 

ពៅពលកាយលភធាតុ ជា តទ,តទាំ ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ ។ 

     វច + ភវសិ្សនតី (ហព្វល)         វស្ + ភវសិ្សនតី (ហៅ) 

បរស្សបទ      បរស្សបទ 
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ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ 
ប. វកាតិ    វកានតិ  វចឆតិ    វចឆនតិ 

ម. វកាសិ្    វកាថ  វចឆសិ្    វចឆថ 

ឧ. វកាា មិ    វកាា ម  វច្ឆឆ មិ    វច្ឆឆ ម 

ផ្ទវ ស់ សស ជា ខ, ផ្ទវ ស់ ទីបាំផុតធាតុជាក្ ។  ផ្ទវ ស់ សស ជា ឆ, ផ្ទវ ស់ទីបាំផុតធាតុជា ច ។ 

                   ហូ + អ + វតតមានា (មាន, ជា)    ហូ + អ + បញ្ច មី (មាន,ជា)                                    

បរស្សបទ      បរស្សបទ 

   ឯក.   ពហុ.  ឯក.   ពហុ. ហយាគ 

 ប. ហហាតិ   ហហានតិ  ហហាតុ   ហហានតុ នាមហយាគ 

 ម. ហហាសិ្   ហហាថ  ហហាហិ   ហហាថ តុមាហយាគ 

 ឧ. ហហាមិ   ហហាម  ហហាមិ   ហហាម អមាហយាគ
    

 អ + ហូ + អជជតតនី (មាន, ជា)    ហូ + អ + ស្តតមី (មាន, ជា) 

បរស្សបទ      បរស្សបទ 

 ឯក.   ពហុ.    ឯក.   ពហុ. 

ប. អហុ,អហហាសិ្  អហហសុ្ , អហុ , អហវុ    ហហយយ   ហហយយុ  

ម. អហហាសិ្   អហហាសិ្តថ   ហហយាសិ្  ហហយាថ 

ឧ. អហហាសឹ្, អហុ   អហហាសិ្មា, អហុមា  ហហយាមិ  ហហយាម
 ចុោះ ឦខាងពលកាយ  ូ, លុបឦ ព យីរសសឩរបស់ ូ ជាឧ, ។ ចុោះសអាគម លពឹទនិឩ ជាឱ,  ។ ផ្ទវ ស់ ឱ ជា ឯខវោះ   
 ចុោះឧាំវភិតថិព យី លុបឩរបស់ ូ ខវោះ ។ វុទនិឩរបស់ ូ ជាឱ, ផ្ទវ ស់ឱជា អវ ខវោះ ។ ចុោះឥាំ លុបលសៈ(ឥ)ពលកាយ រសសៈ
លសៈឩ របស់ ូជា  ុ ដូចជា (អ ុាំ) ។     
          អ + ហូ + ហិយយតតនី (ហកើត, មាន) 
 បរស្សបទ     អតតហនាបទ 

ឯក.   ពហុ   ឯក.   ពហុ 

ប. អហុវ្ហ   អហុវ,ុ អហុវូ  អហុវតថ   អហុវតថុ  

ម. អហុវ, អហុហវ្ហ  អហុវតថ   អហុវហស្  អហុវវ ា  
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ឧ. អហុវ     អហុវមា   អហុវ ឹ   អហុវមាហស្ 

 ផ្លល ស់្ឩ របស់្ហូ ជា ឧវ,  

   ហូ + ភវសិ្សនតី   (ហកើត,  ជា) 

     បរស្សបទ 

 ឯក.      ពហុ. 

 ប. ហហហិតិ, ហហាហិតិ, ហហតិ    ហហហិនតិ, ហហាហិនតិ, ហហនតិ 

 ម. ហហហិសិ្, ហហាហិសិ្, ហហសិ្   ហហហិថ, ហហាហិថ, ហហថ 

 ឧ. ហហហាមិ, ហហាហាមិ, ហហមិ   ហហហាម, ហហាហាម, ហហម 

 ហរព្វុះភវសិ្សនតីវភិតតិ ផ្ទវ ស់ឩ របស់ ូ ជា ឯ , ឱ  និង ឯ, លុប សស,  ចុោះឥអាគម, លុបលសៈមុខ ។ 

                                សិ្ + អ + វតតមានា (ហដក) 

                                             បរស្សបទ  
  បុរសិ្            ឯក.                                  ពហុ.    ហយាគ 

  ប.   ហស្តិ, ស្យតិ   ហស្នតិ, ស្យនតិ    នាមហយាគ 

  ម.  ហស្សិ្, ស្យសិ្   ហស្ថ, ស្យថ   តុមាហយាគ 

  ឧ.  ហស្មិ, ស្យាមិ   ហស្ម, ស្យាម   អមាហយាគ 

    ផ្ទវ ស់ឥជា ឯ , ផ្ទវ ស់ឯ ជា អយ លុប អបចច័យខវោះ ។ 

                                               សិ្ + អ + បញ្ច មី (ហដក) 

                       បរស្សបទ                                          អតតហនាបទ 

បុរសិ្       ឯក.                   ពហុ.                         ឯក.   ពហុ.   ហយាគ 

ប.    ហស្តុ,ស្យតុ               ហស្នតុ,ស្យនតុ            ស្យត    ស្យនត    នាមហយាគ 

ម.   ហស្ហិ,ស្យ,ស្យាហិ   ហស្ថ,ស្យថ            ស្យស្សុ           ស្យហវ្ហា      តុមាហយាគ                     

ឧ.    ហស្មិ,ស្យាមិ               ហស្ម,ស្យាម          ស្ហយ               សយមពស  អមាហយាគ 

                                          នី + អ + វតតមានា (នា ហៅ) 

                                                 បរស្សបទ  
បុរសិ្ ឯក.                            ពហុ.    ហយាគ 
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ប. ហនតិ, នយតិ                  ហននតិ, នយនតិ   នាមហយាគ 

ម. ហនសិ្, នយសិ្               ហនថ, នយថ   តុមាហយាគ 

ឧ. ហនមិ, នយាមិ               ហនម, នយាម                អមាហយាគ 

 រពឹទធិ ឦ ជា ឯ, ផ្លល ស់្ ឯ ជា អយ ខលុះ។ 

                                           នី+អ + បញ្ច មី (នា ហៅ) 

                                              បរស្សបទ 

បុរសិ្  ឯក                                   ពហុ   ហយាគ 

ប.  ហនតុ, នយតុ     ហននតុ, នយនតុ  នាមហយាគ 

ម.  ហនហិ, នយ, នយាហិ    ហនថ, នយថ  តុមាហយាគ 

ឧ.  ហនមិ, នយាមិ    ហនម, នយាម អមាហយាគ   

                                            នី + អ + ស្តតមី (នា ហៅ) 

                                                      បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក                                 ពហុ   ហយាគ 

ប.  នហយ, នហយយយ                       នហយយយុ   នាមហយាគ 

ម. នហយ, នហយយាសិ្                  នហយយាថ  តុមាហយាគ   

ឧ. នហយ, នហយយាមិ                   នហយយាម  អមាហយាគ 

                       
  ឋា + អ + វតតមានា (ឈរ,តា ង,ស្ថិតហៅ) 

                                            បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក                           ពហុ ហយាគ 

ប. តិដឌតិ                         តិដឌនតិ  នាមហយាគ 

ម. តិដឌសិ្                        តិដឌថ  តុមាហយាគ 

ឧ. តិដាឌ មិ                        តិដាឌ ម  អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ ឋា ជា តិដឌ, ពបីមិនផ្ទវ ស់ជាតិដឌពទ មានរូបជា ឋាតិ, ឋនថិ ដូពចបោះក៏្មាន, លុបអបចច័យ។ 

 - ពបីចុោះ  អាគម ឲររសសៈអា របស់ឋា ជា អ, មានរូបជា សណឌ  តិ សណឌ  នថិ (សាំ + ឋា +   + អ + តិ,អនថិ) 

                                 អធិ + ឋា + អ + វតតមានា (ឈរ, តា ង, ស្ថិតហៅ) 
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                                         បរស្សបទ 

បុរសិ្                           ឯក                             ពហុ  ហយាគ 

ប                                អធិហដឌតិ                      អធិហដឌនតិ   នាមហយាគ 

ម                                អធិហដឌសិ្                     អធិហដឌថ  តុមាហយាគ 

ឧ                                អធិហដឌមិ                      អធិហដឌម   អមាហយាគ 

 តលមួតដ អសទិសពទឝភាវ, ផ្ទវ ស់អបចច័យជា ឯ ។ 

                                  ឋា + អ + បញ្ច មី (ឈរ, តា ង, ស្ថតិហៅ) 

                                               បរស្សបទ  

បុរសិ្ ឯក                                   ពហុ   ហយាគ 

ប. តិដឌតុ                                 តិដឌនតុ   នាមហយាគ 

ម. តិដឌ, តិដាឌ ហិ                        តិដឌថ   តុមាហយាគ 

ឧ. តិដាឌ មិ                                តិដាឌ ម   អមាហយាគ 

 

                                         បា + អ + វតតមានា (ផឹក) 

                                                បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក                         ពហុ    ហយាគ 

ប. បិពតិ, បិវតិ                បិពនតិ, បិវនតិ   នាមហយាគ 

ម. បិពសិ្, បិវសិ្              បិពថ, បិវថ   តុមាហយាគ 

ឧ. បិព្វមិ, បិវ្ហមិ              បិព្វម, បិវ្ហម  អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ បាជា បិព, ផ្ទវ ស់ ព របស់ បិព ជា វ ។ 

      អា  + កុស្ + អ + វតតមានា (ហជរ)        និ + ស្ទ + អ + វតតមានា   (អងគុយ) 

   បរស្សបទ     បរស្សបទ 

 ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. អហកាក ស្តិ   អហកាក ស្នតិ និសី្ទតិ    និសី្ទនតិ 

ម. អហកាក ស្សិ្   អហកាក ស្ថ និសី្ទសិ្   និសី្ទថ 

ឧ. អហកាក សាមិ   អហកាក សាម និសី្ទាមិ   និសី្ទាម 
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 តលមួតក៑្ រសសៈអាបុពឝបទ ជា អ, វុទនិ ឧរបស់កុ្ស ជា ឱ ។    ផ្ទវ ស់ សទ ជា សីទ ។ 

ពបី ក្បុងអជជតថនីវភិតថិ ឲរផ្ទវ ស់ ឦដដលពៅពលកាយពីកុ្សធាតុ 

 ជា ចឆិ, ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ ដូចជា អពកាក ចឆិ ។ 

ទិស្ + អ + វតតមានា (ហឃើញ)      

  បរស្សបទ    បរស្សបទ 

 ឯក.   ពហុ.  ឯក.   ពហុ. 

ប. បស្សតិ   បស្សនតិ  ទកាតិ   ទកានតិ 

ម. បស្សសិ្   បស្សថ  ទកាសិ្   ទកាថ 

ឧ. បស្ាមិ   បស្ាម  ទកាា មិ   ទកាា ម 

 ផ្ទវ ស់ ទិសទាំងអស់ ជា បសស, ទិសស, ទក្ខ ខវោះ ។ ការផ្ទវ សជ់ាទក្ខពនោះ ពបីក្បុងភវសិសនថីវភិតថិ ឲរលុប សស ព យីចុោះ 
ឥអាគម ដូចជា ទក្ខិតិ (នឹងពឃញី)ជាពដីម ។ 

     ទិស្ + យ + វតតមានា (កមមវ្ហចក)(ហឃើញ) 

   បរស្សបទតត       អតតហនាបទ 

 ឯក.   ពហុ.  ឯក.   ពហុ.  ហយាគ 

ប. ទិស្សតិ   ទិស្សនតិ  ទិស្សហត   ទិស្សហនត  នាមហយាគ 

ម. ទិស្សសិ្   ទិស្សថ  ទិស្សហស្  ទិស្សហវ ា  តុមាហយាគ 

ឧ. ទិស្ាមិ   ទិស្ាម  ទិហស្ស   ទិស្ាហមា អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ ទិស ជា ទិសស ព យីលុប យបចច័យ ។ ផ្ទវ ស់វភិតថិ អតថព បទ ជា បរសសបទ ។ 

        អស្ + អ + វតតមានា (មាន, ជា)   អស្ + អ + បញ្ច មី (មាន, ជា) 

              បរស្សបទ     បរស្សបទ   

បុរសិ្   ឯក    ពហុ   ឯក    ពហុ ហយាគ 

ប អតថិ      ស្នតិ   អតថុ                                ស្នតុ នាមហយាគ 

ម អសិ្                             អតថ   អហិ                              អតថ តុមាហយាគ 

ឧ អមាិ, អស្មិ     អមា, អស្ម  អស្មិ                              អស្ម អមាហយាគ 
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 ផ្ទវ ស់ តិដដលពៅពលកាយ អស ជា តទិ, ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ ។ លុបខាងពដីមធាតុរបស់អស សល់ដត ស ខវោះ, ពលោោះសិ 
លុបទីបាំផុតធាតុខវោះ ដូចជា (អសិ)។ ផ្ទវ ស់ ថ ដដលពៅពលកាយ អស ជា តទ ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ, ផ្ទវ ស់មិ,ម ដដលពៅ
ពលកាយអស ជា មហិ,មហ ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ ។ ផ្ទវ ស់ តុ ដដលពៅពលកាយអស ជា តទុ, ព យីលុបាំទីបផុតធាតុ ។ 

  អស្ + អ + ស្តតមី (មាន, ជា) អ + អស្ + អជជតតនី (មាន,ជា) 

                បរស្សបទ       បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                      ពហុ.    ឯក.                       ពហុ.   ហយាគ 

ប.  សិ្យា, អស្ស         សិ្យុ , អស្សុ   អាសិ្                     អាសឹសុ, អាសុាំ នាមហយាគ 

ម.  អស្ស                    អស្សថ   អាសិ្                     អាសិ្តថ  តុមាហយាគ 

ឧ. អស្ស                     អស្ាម   អាសឹ្                     អាសិ្មា  អមាហយាគ 

       ផ្ទវ ស់ ឯយរ,ឯយរុាំ ដដលពៅពលកាយ អសធាតុ ជា ឥយ,ឥយុាំ ព យីលុបខាងពដីមធាតុ ។ ផ្ទវ ស់ ឯយរ,ឯយរុាំ,ឯយយសិ, 
ឯយយថ,ឯយយមិ,ឯយយម លពមទាំងទីបាំផុតធាតុ ជា សស,សសុ,សស,សសថ,សសាំ,សាម តមលាំោប់ ។ ក្បុងអជជតថនី រសសៈ ឦនិងមាហ
, ផ្ទវ ស់ឧាំ ជា ឥាំសុ ។ ក្បុងអជជតថនីវភិតថិ ចុោះអ អាគម ព យីទីឃៈអ ជា អា ។ 
                                              រព ូ+ អ + វតតមានា (ហព្វល) 

                     បរស្សបទ                                               អតតហនាបទ 

បុរសិ្    ឯក.                    ពហុ.                    ឯក.                    ពហុ. ហយាគ 

ប.        រពវតិី,រពូតិ, អាហ      រពុវនតិ, អាហុ          រពូហត                 រពុវហនត នាមហយាគ 

ម.        រពូសិ្                      រពូថ                     រពូហស្                 រពូហវ ា តុមាហយាគ 

ឧ.        រពូមិ                        រពូម                     រពុហវ                   រពូហមា អមាហយាគ
  

 ពលោោះតិវភិតថិ ចុោះឦអាគម, វុទនិ ឩ ជាឱ, ផ្ទវ ស់ឱ ជា អវ ។ ពលោោះលសៈពលកាយ ផ្ទវ ស់ ឩ ជា ឧវ, ផ្ទវ ស់តិ និង អនថិ ដដល
ពៅពលកាយពីលពូ ជា អ និងឧ ខវោះ  ឬផ្ទវ ស់ លពូ ជា អា  ខវោះ ។  

                    ហន + អ + វតតមានា (ហបៀតហបៀន) 

                                  បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                             ពហុ.   ហយាគ 

ប. ហនតិ, ហនតិ                     ហននតិ   នាមហយាគ 

ម. ហនសិ្                           ហនថ   តុមាហយាគ 

ឧ. ហនាមិ                           ហនាម   អមាហយាគ 
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 ពលោោះតិ លុបអបចច័យ, ។ 

                          ហន + យ + វតតមានា (កមមវ្ហចក)(ហបៀតហបៀន) 

                   អតតហនាបទ                                           បរស្សបទតត  

បុរសិ្  ឯក.                ពហុ.                      ឯក.                  ពហុ.   ហយាគ 

ប. ហញ្ដហត     ហញ្ដហនត,ហញ្ដហរ            ហញ្ដតិ        ហញ្ដនតិ,ហញ្ដហរ  នាមហយាគ 

ម. ហញ្ដហស្     ហញ្ដហវ ា                         ហញ្ដសិ្       ហញ្ដថ   តុមាហយាគ 

ឧ. ហហញ្ដ         ហញ្ញដ ហមា                       ហញ្ញដ មិ       ហញ្ញដ ម  អមាហយាគ  

 ផ្ទវ ស់ ននិងយ ជាញ, តលមួតជា ញ្ដ ។ បឋមបុរសិព ុវចនៈ ដដលពៅពលកាយពីរសសៈដដលពៅមុខសាំពយគ ឲរផ្ទវ ស់
បឋមបុរសិព ុវចនៈព ោះ ជា ពរ ។   

 ហុ + អ + វតតមានា (បូជា, បួងសួ្ង)  ហា + អ + វតតមានា (សាបសូ្នយ, លុះបង់)    

                    បរស្សបទ     បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.    ឯក.                      ពហុ. ហយាគ 

ប.  ជុហហាតិ,ជុហវតិ  ជុហហានតិ, ជុហវនតិ  ជហាតិ   ជហនតិ នាមហយាគ 

ម. ជុហហាសិ្, ជុហវសិ្  ជុហហាថ,ជុហវថ   ជហាសិ្   ជហាថ តុមាហយាគ 

ឧ. ជុហហាមិ,ជុហាវ មិ  ជុហហាម,ជុហាវ ម  ជហាមិ   ជហាម អមាហយាគ 

   អោម ស ុតួមុខ  ុ ុ, ផ្ទវ ស់   ជា ជ ព យីវុទនិឧជាឱ,  អោម សហាតួមុខ(ហាហា) ផ្ទវ ស់ តួអោម សជា ជ 

 តាំងឧរបស់ ុពដីមព យ្ ោះល ព យីផ្ទវ ស់ល(ឧ) ជា វ  រសសៈអា ក្បុងអោម សជា អ, 

 ដូចជា(ជុ ឝតិ)ជាពដីម,                                         

 ទា + អ + វតតមានា (ឲ្យ)    ទា + អ + វតតមានា (ឲ្យ) 

                    បរស្សបទ បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                       ពហុ.   ឯក.                       ពហុ. ហយាគ 

ប. ទទាតិ                    ទទនតិ    ទជជតិ   ទជជនតិ នាមហយាគ 

ម. ទទាសិ្   ទទាថ   ទជជសិ្   ទជជថ តុមាហយាគ 

ឧ. ទទាមិ                     ទទាម   ទជាជ មិ   ទជាជ ម អមាហយាគ 

  អោម សទតួមុខ(ទ ទ)រសសៈអាក្បុងអោម ស, ផ្ទវ ស់ ទ ជាទជជ, លុបអបចច័យ, កាលមិនលុប ផ្ទវ ស់អបចច័យ ជា ឯ ដូច(ពទតិ 
ជាពដីម), ពលោោះមិ,ម ឲរផ្ទវ ស់ទីបាំផុតធាតុរបស់ទ ជាអាំ ព យីផ្ទវ ស់និគគ តិជាវគគនថ, ដូច ក្បុងឧទ រណ៍ខាងពលកាម                                             
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              ទា + អ + វតតមានា(ឲ្យ) ទា + យ + វតតមានា (កមមវ្ហចក) (ឲ្យ) 

                      បរស្សបទ   អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក. ពហុ.  ឯក.   ពហុ.   ហយាគ 

ប. ហទតិ ហទនតិ     ទីយហត   ទីយហនត              នាមហយាគ 

ម. ហទសិ្ ហទថ        ទីយហស្   ទីយហវ ា               តុមាហយាគ 

ឧ. ហទមិ,ទមមិ ហទម,ទមម  ទីហយ   ទីយហមា  អមាហយាគ 

      ចុោះឦអាគមមុខយ ព យីលុបអារបស់ទធាតុ ។ 

                                          ទា + អ + បញ្ច មី (ឲ្យ) 

                       បរស្សបទ                                        អតតហនាបទ 

បុរសិ្       ឯក.                      ពហុ.  ឯក.   ពហុ.   ហយាគ 

ប.           ទទាតុ   ទទនតុ  ទទត    ទទនត    នាមហយាគ 

ម.           ទទាហិ  ទទាថ  ទទស្សុ   ទទហវ្ហា    តុមាហយាគ 

ឧ.           ទទាមិ   ទទាម  ទហទ   ទទាមហស្  អមាហយាគ 

                                               ទា + អ + បញ្ច មី (ឲ្យ) 

                                               បរស្សបទ 

បុរសិ្                          ឯក.                           ពហុ.   ហយាគ 

ប.                              ហទតុ                           ហទនតុ               នាមហយាគ 

ម.                              ហទហិ                          ហទថ   តុមាហយាគ 

ឧ.                              ហទមិ                           ហទម                                      អមាហយាគ 

                                              ទា + អ + ស្តតមី (ឲ្យ) 

                    បរស្សបទ                                  អតតហនាបទ 

បុរសិ្         ឯក.                 ពហុ.                           ឯក.                  ពហុ.   ហយាគ 

ប.        ទហទ,ទហទយយ         ទហទយយុ                      ទហទថ                ទហទរ     នាមហយាគ 

ម.        ទហទយាសិ្           ទហទយាថ                 ទហទហថា            ទហទយាហវ្ហា    តុមាហយាគ 

ឧ.        ទហទយាមិ            ទហទយាម                  ទហទយយ              ទហទយាហមា   អមាហយាគ 
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 ពធឝីអោម ស ព យីរសសៈអាក្បុងអោម ស, លុបលសៈមុខផង ។  

   ទា + អ + ស្តតមី (ឲ្យ)   អ + ទា +  អ + ហិយយតតនី (ឲ្យ) 

                     បរស្សបទ បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                                ពហុ.                ឯក.                              ពហុ.        ហយាគ 

ប. ទជាជ , ទហជជ, ទហជជយយ ទជជុ , ទហជជយយុ   អទទា   អទទូ នាមហយាគ 

ម. ទហជជយាសិ្  ទហជជយាថ   អទហទា   អទទតថ តុមាហយាគ 

ឧ. ទជជ , ទហជជយាមិ  ទហជជយាម   អទទ    អទទមា អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ទ ជា ទជជ, ព យីផ្ទវ ស់ ឯយរ ជា អាខវោះ, ផ្ទវ ស់ឯយយមិ ជា អាំ, វធិីដ៏ពសស គបផលីជាបតមវធិីដដលបានពោល
ព យី ក្បុងខាងពដីមៗព ោះឯង ។ 

    អ + ទា + អជជតតនី (ឲ្យ)        ទា + ភវសិ្សនតិ (ឲ្យ) 

                 បរស្សបទ     បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                               ពហុ.   ឯក.   ពហុ.  ហយាគ 

ប. អទាសិ្   អទ សុ្  ទស្សតិ                ទស្សនតិ  នាមហយាគ 

ម. អទាសិ្, អហទា  អទិតថ  ទស្សសិ្              ទស្សថ  តុមាហយាគ 

ឧ. អទាសឹ្   អទសិមហ,អទមហ. ទស្ាមិ               ទស្ាម        អមាហយាគ 

ឥសុ្  + អ + វតតមានា  (របាថាន  )  អាស្ + អ + វតតមានា (អងគុយ) 

   បរស្សបទ           បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.   ពហុ.   ឯក.    ពហុ. 

ប. ឥចឆតិ   ឥចឆនតិ   អចឆតិ    អចឆនតិ  

ម. ឥចឆសិ្   ឥចឆថ   អចឆសិ្    អចឆថ 

ឧ. ឥច្ឆឆ មិ   ឥច្ឆឆ ម   អច្ឆឆ មិ    អច្ឆឆ ម 

ផ្ទវ ស់ ទីបាំផុតរបស់(ឥសុ, យមុ) ជា ចឆ,          ផ្ទវ ស់ ទីបាំផុតរបស់អាសជាចឆ, រសសៈអារបស់អាស ជា អ,  

  និ + យមុ  + អ + វតតមានា  (ហវៀរញលង )    ស្  + យមុ  + អ + វតតមានា  (ស្រងួម ) 

          បរស្សបទ                 បរស្សបទ  

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 
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ប. និយចឆតិ    និយចឆនតិ  ស្ញ្ដមតិ   ស្ញ្ដមនតិ  

ម. និយចឆសិ្   និយចឆថ  ស្ញ្ដមសិ្   ស្ញ្ដមថ 

ឧ. និយច្ឆឆ មិ   និយច្ឆឆ ម ស្ញ្ដមាមិ   ស្ញ្ដមាម 

ផ្ទវ ស់ ទីបាំផុតរបស់(ឥសុ, យមុ) ជា ចឆ,   ផ្ទវ ស់និគគ តិ និងយជា ញ (ស ពយ ច)តលមួត ជា ញ្ដ 

     វច +  អ  +  វតតមានា  (ហព្វល)          រទុ  +  អ  + វតតមានា   (យ ) 

        បរស្សបទ           បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. វចតិ    វចនតិ  ហរាទតិ    ហរាទនតិ  

ម. វចសិ្    វចថ  ហរាទសិ្    ហរាទថ 

ឧ. វច្ឆមិ    វច្ឆម     ហរាទាមិ    ហរាទាម 

          វុទនិ ឧ ជា ឱ,  

  រទុ + អ + វតតមានា (យ )          យជ + យ + វតតមានា (កមមវចក) (បូជា) 
        អតតហនាបទ           អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. ហរាទហត    ហរាទហនត  ឥជជហត    ឥជជហនត 

ម. ហរាទហស្   ហរាទហវ ា  ឥជជហស្    ឥជជហវ ា 

ឧ. ហរាហទ    ហរាទាហមា ឥហជជ    ឥជាជ ហមា 
     ផ្ទវ ស់ យខាងពដីមរបស់យជ ជា ឥ, ផ្ទវ ស់ជនិងយ ជា ជ, តលមួតជា ជជ, 

 វទ + អ + វតតមានា  (ហព្វល)   កមុ + អ + វតតមានា  (ចន្ទងកម) 
  បរស្សបទ         បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក្.   ព ុ.    ឯក.   ពហុ. 

ប. វពជជតិ, វពទតិ, វទតិ  វពជជនថិ, វពទនថិ, វទនថិ   ចងកមតិ   ចងកមនតិ 

ម. វពជជសិ, វពទសិ, វទសិ វពជជថ, វពទថ, វទថ   ចងកមសិ្   ចងកមថ 

ឧ. វពជជមិ, វពទមិ, វជាជ មិ, វទមិ.  វពជជម, វពទម, វជាជ ម, វទម.  ចងកមាមិ   ចងកមាម 

ផ្ទវ ស់ វទ ជាវជជ, ផ្ទវ ស់អបចច័យជា ឯ, អោម ស ក្ខាងមុខ(ក្ក្), ចុោះនិគគ តិអាគមលតង់ទីបាំផុត
របស់អោម ស, ផ្ទវ ស់ ាំំជា វគគនថ (ង), ផ្ទវ ស់ក្វគគ ជា ចវគគ  
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   តុទ + អ + វតតមានា  (ច្ឆក់)  អនុ + ភូ + អ + វតតមានា  (ហសាយ) 
        បរស្សបទ            បរស្សបទ 

ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. តុទតិ    តុទនតិ  អនុហភាតិ   អនុហភានតិ 

ម. តុទសិ្    តុទថ  អនុហភាសិ្   អនុហភាថ 

ឧ. តុទាមិ    តុទាម  អនុហភាមិ   អនុហភាម

            សិ្ + អ + វតតមានាវភិតតិ    (ហដក) 

  បរស្សបទ          អតតហនាបទ 

បុរសិ្     ឯក.   ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. ហស្តិ   ហស្នតិ  ហស្ហត    ហស្ហនត 

ម. ហស្សិ្   ហស្ថ  ហស្ហស្    ហស្ហវ ា 

ឧ. ហស្មិ   ហស្ម  ហស្    ហស្ហមា    

រុធាទគិណ្ៈ(និគគហិតអាគម អបចច័យ) 
រធុ + អ + វតតមានា (បិទ, រា ង,ខទប់) 

                            បរស្សបទ                                      អតតហនាបទ 

បុរសិ្            ឯក.                 ពហុ.                          ឯក                 ពហុ  ហយាគ 

ប.                 រនុធតិ                រនុធនតិ                           រនុធហត                រនុធហនត  នាមហយាគ 

ម.                 រនុធសិ្               រនុធថ                           រុនធហស្              រនុធហវ ា   តុមាហយាគ 

ឧ.                 រនុាធ មិ               រនុាធ ម                          រហុនធ                  រនុាធ ហមា   អមាហយាគ 

 ចុោះនិគគ តិអាគម ពដីមធាតុ ព យីផ្ទវ ស់និគគ តិ ជាវគគនថ ។ 

រធុ + អ + បញ្ច មីវភិតតិ   (បិទ,  រា ង) 

        បរស្សបទ             អតតហនាបទ 

បុរសិ្     ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. រនុធតុ    រនុធនតុ  រនុធត     រនុធនត  
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ម. រនុាធ ហិ    រនុធថ  រនុធស្សុ    រនុធហវ្ហា  

ឧ.  រនុាធ មិ    រនុាធ ម  រហុនធ    រនុាធ មហស្ 

 ចុោះនិគគ តិអាគម ពដីមធាតុ ព យីផ្ទវ ស់និគគ តិ ជាវគគនថ ។ 

និ  + រធុ + យ + វតតមានា  (កមមវ្ហចក) (រលត់) 

បរស្សបទតត    អតតហនាបទ 

បុរសិ្     ឯក.    ពហុ.  ឯក.   ពហុ. 

ប. និរជុឈតិ    និរជុឈនតិ  និរជុឈហត   និរជុឈហនត, និរជុឈហរ 

ម. និរជុឈសិ្    និរជុឈថ  និរជុឈហស្  និរជុឈហវ ា 

ឧ.  និរជុាមិ    និរជុាម  និរហុជឈ   និរជុាហមា 

 ផ្ទវ ស់ ធនិងយ ជាឈ, តលមួតអសទិសពទឝភាវ (ជឈ), ផ្ទវ ស់វភិតថិអតថព បទ ជាបរសសបទ ។ 

ឆិទិ + អ + វតតមានាវភិតតិ   (កាត់)  ភិទិ + អ + វតតមានាវភិតតិ  (ទោល យ) 
  បរស្សបទ     បរស្សបទ   

បុរសិ្     ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ.  

ប. ឆិនទតិ    ឆិនទនតិ  ភិនទតិ    ភិនទនតិ 

ម. ឆិនទសិ្    ឆិនទថ  ភិនទសិ្    ភិនទថ 

ឧ. ឆិនាទ មិ    ឆិនាទ ម  ភិនាទ មិ    ភិនាទ ម 

ឆិទិ + យ + វតតមានាវភិតតិ (កមមវ្ហចក) ( កាត់ )  

   បរស្សបទតត         អតតហនាបទ 

បុរសិ្     ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. ឆិជជតិ    ឆិជជនតិ  ឆិជជហត    ឆិជជហនត 

ម. ឆិជជសិ្    ឆិជជថ  ឆិជជហស្    ឆិជជហវ ា 

ឧ. ឆិជាជ មិ    ឆិជាជ ម  ឆិហជជ    ឆិជាជ ហមា 

 ផ្ទវ ស់ ទនិងយ ជា ជ, តលមួតជ ជា ជជ,  

     យុជ + អ + វតតមានា (របកប)            វទិ + អ + វតតមានា (បាន, របស្ពវ) 

                បរស្សបទ បរស្សបទ 
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បុរសិ្ ឯក.                          ពហុ.                    ឯក.                           ពហុ.   ហយាគ 

ប. យុញ្ជ តិ                      យុញ្ជ នតិ  វនិទតិ                             វនិទនតិ   នាមហយាគ 

ម.  យុញ្ជ សិ្                     យុញ្ជ ថ   វនិទសិ្                            វនិទថ  តុមាហយាគ                                     

ឧ. យុញ្ញជ មិ                     យុញ្ញជ ម   វនិាទ មិ                            វនិាទ ម  អមាហយាគ                                                   

 ភុជ + អ + វតតមានា    (បរហិភាគ )   ភុជ + ភវសិ្សនតី  (បរហិភាគ) 

  បរស្សបទ      បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.  ឯក.   ពហុ.  ហយាគ 

ប.  ភុញ្ជ តិ    ភុញ្ជ នតិ  ហភាកាតិ   ហភាកានតិ  នាមហយាគ 

ម. ភុញ្ជ សិ្   ភុញ្ជ ថ  ហភាកាសិ្   ហភាកាថ  តុមាហយាគ 

ឧ. ភុញ្ញជ មិ   ភុញ្ញជ ម    ហភាកាា មិ   ហភាកាា ម   អមាហយាគ 

       ផ្ទវ ស់ សស ជា ខ, ផ្ទវ ស់ទីបាំផុតធាតុ ជា ក្, ព យីវុទនិពដីមធាតុ ។ 

            ភុជ + ភវសិ្សនតី  (បរហិភាគ)                  មុច + អ + វតតមានា  (លុះ, រចួផុត) 

  បរស្សបទ           បរស្សបទ 

បុរសិ្     ឯក.   ពហុ.   ឯក.    ពហុ. 

ប. ភុញ្ជ ិស្សតិ  ភុញ្ជ ិស្សនតិ  មុញ្ច តិ    មុញ្ច នតិ  

ម. ភុញ្ជ ិស្សសិ្  ភុញ្ជ ិស្សថ  មុញ្ច សិ្    មុញ្ច ថ 

ឧ.    ភុញ្ជ ិស្ាមិ  ភុញ្ជ ិស្ាម  មុញ្ញច មិ    មុញ្ញច  

 

ទិវ្ហទិគណៈ (យបចច័យ)                           
      ទិវ ុ+ យ + វតតមានា  (ហលង)           សិ្វ ុ+ យ + វតតមានា  (ហដរ) 

   បរស្សបទ           បរស្សបទ 

បុរសិ្     ឯក.    ពហុ.  ឯក.    ពហុ. 

ប. ទិពវតិ    ទិពវនតិ  សិ្ពវតិ    សិ្ពវនតិ  

ម. ទិពវសិ្    ទិពវថ  សិ្ពវសិ្    សិ្ពវថ 

ឧ. ទិព្វវ មិ    ទិព្វវ ម  សិ្ព្វវ មិ    សិ្ព្វវ ម 
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 ផ្ទវ ស់ វនិងយ ជាព, តលមួតជា ពឝ ។ 

ឧ + បទ + យ + វតតមានា (ហកើតហទបើង) (កតតុ) 

                    បរស្សបទ                                    អតតហនាបទ 

បុរសិ្  ឯក.                ពហុ.                 ឯក.                 ពហុ.       ហយាគ 

ប.    ឧបបជជតិ                   ឧបបជជនតិ          ឧបបជជហត          ឧបផជជពនថ ,ឧបផជជពរ  នាមហយាគ 

ម.   ឧបបជជសិ្                  ឧបបជជថ          ឧបបជជហស្         ឧបបជជហវ ា       តុមាហយាគ   

ឧ.   ឧបបជាជ មិ                  ឧបបជាជ ម         ឧបបហជជ             ឧបបជាជ ហមា       អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ ទនិងយ ជា ជ, តលមួតជា ជជ, តលមួតបជា បផ ។ 

                          ពុធ + យ + វតតមានា (ដឹង,រតាស់្ដឹង) (កតតុ) 

                   បរស្សបទ                                អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក.                 ពហុ.  ឯក.                   ពហុ.      ហយាគ 

ប.     ពុជឈតិ              ពុជឈនតិ  ពុជឈហត           ពុជឈហនត,ពុជឈហរ នាមហយាគ 

ម.    ពុជឈសិ្             ពុជឈថ  ពុជឈហស្          ពុជឈហវ ា     តុមាហយាគ 

ឧ.    ពុជាមិ             ពុជាម  ពុហជឈ               ពុជាហមា  អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ ធនិងយ ជាឈ, តលមួតអសទិសពទឝភាវ (ជឈ), 

                ស្   +  នហ + យ + វតតមានា (ចងរតឹ) (កតតុ) 

     បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                             ពហុ.   ហយាគ 

ប. ស្ននយាតិ     ស្ននយានតិ នាមហយាគ  

ម. ស្ននយាសិ្           ស្ននយាថ    តុមាហយាគ 

ឧ. ស្ននយាា មិ           ស្ននយាា ម   អមាហយាគ 

 វបិរយិ(លតលប់មុខលតលប់ពលកាយ)  និងយ ជា យហ, ផ្ទវ ស់ និគគ តិ ជា វគគនថ(ន) 
 

                           មន + យ + វតតមានា (យល់, ដឹង) (កតតុ) 

                                                បរស្សបទ 
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បុរសិ្ ឯក. ពហុ.  ហយាគ 

ប. មញ្ដតិ មញ្ដនតិ    នាមហយាគ 

ម. មញ្ដសិ្ មញ្ដថ   តុមាហយាគ 

ឧ. មញ្ញដ មិ មញ្ញដ ម    អមាហយាគ 

  ផ្ទវ ស់ ននិងយ ជា ញ, តលមួត ជា ញ្ដ ។ 

 

 ស្  + អា + ទា + យ + វតតមានា (ស្មាទាន) (កតតុ) 

                                     បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                                     ពហុ.                          ហយាគ 

ប. ស្មាទិយតិ                         ស្មាទិយនតិ   នាមហយាគ 

ម. ស្មាទិយសិ្                        ស្មាទិយថ   តុមាហយាគ 

ឧ. ស្មាទិយាមិ                        ស្មាទិយាម   អមាហយាគ 

 ពលោោះលសៈពលកាយ ផ្ទវ ស់និគគ តិជា ម, ផ្ទវ ស់លសៈទីបាំផុតធាតុ ជា ឥ ។ 

           តុស្ + យ + វតតមានា (កតតុ) (ហរតកអរ)           ស្មុ + យ + វតតមានា (កតតុ) (ស្ងប់) 

      បរស្សបទ                 បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.   ពហុ.   ឯក.   ពហុ. ហយាគ 

ប.  តុស្សតិ  តុស្សនតិ      ស្មមតិ   ស្មមនតិ នាមហយាគ 

ទុ. តុស្សសិ្  តុស្សថ   ស្មមសិ្   ស្មមថ តុមាហយាគ 

ឧ. តុស្ាមិ  តុស្ាម   ស្មាម មិ   ស្មាម ម តុមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់យ ជាបុពឝរូប(ស)     ផ្ទវ ស់យ ជាបុពឝរូប(ម)                             

                              ជន + យ + វតតមានា (កតតុ) (ហកើត) 

                  បរស្សបទ                                អតតហនាបទ  
បុរសិ្    ឯក.                   ពហុ.                      ឯក.                  ពហុ.    ហយាគ 

ប.        ជាយតិ               ជាយនតិ                  ជាយហត       ជាយហនត,ជាយហរ   នាមហយាគ 

ម.        ជាយសិ្             ជាយថ                   ជាយហស្      ជាយហវ ា           តុមាហយាគ 

ឧ.        ជាយាមិ             ជាយាម                  ជាហយ          ជាយាហមា   អមាហយាគ 
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 ផ្ទវ ស ់(ន) ទីបាំផុតធាតុ ជា អា ។ 

 

សាវ ទិគណៈ (ណុ, ណា, ឧណាបចច័យ) 
         សុ្ + ណុ + វតតមានា (សាឋ ប់)  សុ្ + ណា + វតតមានា  (សាឋ ប់) 

                     បរស្សបទ    បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                                  ពហុ.   ឯក.                               ពហុ.   ហយាគ 

ប.  សុ្ហណាតិ      សុ្ណនតិ   សុ្ណាតិ                        សុ្ណនតិ  នាមហយាគ 

ម. សុ្ហណាសិ្           សុ្ហណាថ សុ្ណាសិ្,សុ្ណសិ្    សុណាថ,សុណថ តុមាហយាគ 

ឧ. សុ្ហណាមិ        សុ្ហណាម  សុ្ណាមិ                        សុ្ណាម អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ឧ របស់ ណុ ជាឱ,  ពលោោះលសៈពលកាយ លុបឧពចាលខវោះ ។ ពលោោះសិ, ថ រសសៈអា របស់ណា ជា អ ។ 

      សុ្ + ណុ + បញ្ច មី (សាឋ ប់) សុ្ + យ +  បញ្ច មី  (កមមវ្ហចក) (សាឋ ប់) 

                  បរស្សបទ អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក.                             ពហុ.           ឯក.                             ពហុ.  ហយាគ 

ប. សុ្ហណាតុ                    សុ្ណនតុ  សូ្យត                     សូ្យនត   នាមហយាគ 

ម. សុ្ហណាហិ                   សុ្ហណាថ  សូ្យស្សុ                 សូ្យហវ្ហា   តុមាហយាគ 

ឧ. សុ្ហណាមិ                    សុ្ហណាម   សូ្ហយ                     សូ្យាមហស្ អមាហយាគ 

           ពលោោះយបចច័យ ទីឃៈ ឧរបស់សុ ជា ឩ , ដតពបីតលមួត យជា យរ ឲររសសជាឧវញិ ដូចជា សុយរតាំ ជាពដីម ។ 

 

  សុ្ + ណា + បញ្ច មី (សាឋ ប់) 

                           បរស្សបទ                                   អតតហនាបទ  
បុរសិ្ ឯក.                   ពហុ.                       ឯក.                    ពហុ.   ហយាគ 

ប. សុ្ណាតុ                    សុ្ណនតុ                 សុ្ណត               សុ្ណនត    នាមហយាគ 

ម. សុ្ណ, សុ្ណាហិ         សុ្ណាថ                សុ្ណស្សុ            សុ្ណហវ្ហា   តុមាហយាគ 

ឧ. សុ្ណាមិ                    សុ្ណាម                សុ្ហណ               សុ្ណាមហស្  អមាហយាគ  
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  សុ្ + ណា + ស្តតមី (សាឋ ប់) 

                        បរស្សបទ                                     អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក.                            ពហុ.                     ឯក.                    ពហុ.   ហយាគ 

ប.  សុ្ហណ,សុ្ហណយយ         សុ្ហណយយុ            សុ្ហណថ                សុ្ហណរ     នាមហយាគ 

ម.  សុ្ហណ,សុ្ហណយាសិ្    សុ្ហណយាថ       សុ្ហណហថា              សុ្ហណយាហវ្ហា     តុមាហយាគ 

ឧ.  សុ្ហណ,សុ្ហណយាមិ     សុ្ហណយាម       សុ្ហណ,សុ្ហណយយ     សុ្ហណយាហមា   អមាហយាគ 

                                            
  សុ្ + ណា + ភវសិ្សនតី (សាឋ ប់) 

                     បរស្សបទ                               អតតហនាបទ  
បុរសិ្  ឯក.                       ពហុ.         ឯក.                             ពហុ.                 ហយាគ 

ប.     សុ្ណិស្សតិ          សុ្ណិស្សនតិ           សុ្ណិស្សហត        សុ្ណិស្ហនត  នាមហយាគ 

ម.     សុ្ណិស្សសិ្         សុ្ណិស្សថ           សុ្ណិស្សហស្       សុ្ណិស្សហវ ា       តុមាហយាគ 

ឧ.     សុ្ណិស្ាមិ        សុ្ណិស្ាម          សុ្ណិស្ស           សុ្ណិស្ាហមា  អមាហយាគ 

 

ប + អប + ឧណា + វតតមានា (ដល់, សពលមច)    ប + អប + ឧណា + អជជតតនី (ដល់, សពលមច) 

                     បរស្សបទ    បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                              ពហុ.   ឯក.                              ពហុ.  ហយាគ 

ប.  បាបុណាតិ                    បាបុណនតិ   បាបុណិ                        បាបុណឹសុ្ នាមហយាគ 

ម. បាបុណាសិ្                  បាបុណាថ   បាបុណិ                        បាបុណិតថ តុមាហយាគ 

ឧ. បាបុណាមិ                    បាបុណាម   បាបុណឹ                        បាបុណិមា អមាហយាគ  
  លុបអ របស់ប ព យីទីឃៈ អ របស់អប,                                   

     ស្ក + ឧណា +  វតតមានា (អាច)  អ  +  ស្ក + ឧណា + អជជតតនី (អាច) 

                    បរស្សបទ     បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                                   ពហុ.   ឯក.                          ពហុ.     ហយាគ 

ប. ស្កកុណាតិ        ស្កកុណនតិ       អស្កាិ                             អស្កាឹសុ្       នាមហយាគ 

ម. ស្កកុណាសិ្     ស្កកុណាថ  អស្កាិ                             អស្កាិតថ   តុមាហយាគ 
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ឧ. ស្កកុណាមិ    ស្កកុណាម   អស្កាឹ                             អសក្ខិមហ,អសក្ខិមាហ    អមាហយាគ 

 តលមួត ក្ជា ក្ក   ផ្ទវ ស់ក្ ជាខ ព យីពធឝីអសទិសពទឝភាវ(ក្ខ), លុបឧណាបចច័យ ។ 
 

           ស្ក + ឧណា + ភវសិ្សនតី (អាច, មានស្មតថភាព) 

                             បរស្សបទ 

បុរសិ្   ឯក.                              ពហុ.     ហយាគ 

ប.   ស្កាិស្សតិ                       ស្កាិស្សនតិ   នាមហយាគ 

ម.  ស្កាិស្សសិ្                      ស្កាិស្សថ     តុមាហយាគ 

ឧ. ស្កាិស្ាមិ                       ស្កាិស្ាម    អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ក្ ជាខ ព យីពធឝីអសទិសពទឝភាវ(ក្ខ), លុប ឧណាបចច័យ ។ 

កិយាទិគណៈ (នា, បប, ណាា បចច័យ) 
        វ ិ + កី + នា + វតតមានា (លក់) វ ិ + កី + យ+ វតតមានា (កមមវ្ហចក) (លក់) 

                      បរស្សបទ      បរស្សបទតត 

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.   ឯក.   ពហុ.  ហយាគ 

ប. វកិកិណាតិ   វកិកិណនតិ  វកិកីយតិ   វកិកីយនតិ  នាមហយាគ 

ម. វកិកិណាសិ្   វកិកិណាថ វកិកីយសិ្   វកិកីយថ  តុមាហយាគ                              

ឧ. វកិកិណាមិ   វកិកិណាម  វកិកីយាមិ   វកិកីយាម  អមាហយាគ 

   ពលោោះ បចច័យ រសសៈ ឦរបស់ក្ី ជាឥ, តលមួត ក្ ជាក្ក, ផ្ទវ ស់  ជា ណា ។  ផ្ទវ ស់វភិតថិអតថព បទ ជា បរសសបទ ។ 

            ជិ + នា + វតតមានា (ឈនុះ)  វ ិ + ញា + នា + វតតមានា (ដឹង) 

                  បរស្សបទ     បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.  ឯក.                               ពហុ.   ហយាគ 

ប. ជិនាតិ    ជិននតិ   វជិានាតិ                        វជិាននតិ  នាមហយាគ 

ម. ជិនាសិ្      ជិនាថ   វជិានាសិ្                       វជិានាថ  តុមាហយាគ 

ឧ. ជិនាមិ        ជិនាម   វជិានាមិ                         វជិានាម  អមាហយាគ 

       ផ្ទវ ស់ ញ ជា ជា, 
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                               វ ិ+ ញា + នា + បញ្ច មី (ដឹង) 

                   បរស្សបទ                                          អតតហនាបទ 

បុរសិ្ ឯក.                     ពហុ.                   ឯក.                      ពហុ.   ហយាគ 

ប.   វជិានាតុ                វជិាននតុ                វជិានត                  វជិាននត    នាមហយាគ 

ម.   វជិាន, វជិានាហិ      វជិានាថ               វជិានស្សុ               វជិានាហវ្ហា   តុមាហយាគ 

ឧ.   វជិានាមិ                វជិានាម               វជិាហន                  វជិានាមហស្  អមាហយាគ 

                               
  វ ិ + ញា + នា + ស្តតមី (ដឹង) 

                                        បរស្សបទ 

បុរសិ្   ឯក.                                  ពហុ.    ហយាគ 

ប.       វជិានិយា, វជិញ្ញដ , វជិាហនយយ          វជិាហនយយុ    នាមហយាគ 

ម.   វជិាហនយាសិ្                      វជិាហនយាថ   តុមាហយាគ 

ឧ. វជិាហនយាមិ                     វជិាហនយាម,វជិាហនមុ   អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ញ ជា ជា ខវោះ, ផ្ទវ ស់ឯយរ ជា (ឥយ)ខវោះ ជា (ញ)ខវោះ, ផ្ទវ ស(់ជា) របស់ញ ជា ជាំ ឲរផ្ទវ ស់ ឯយរ ជា ញ
, ផ្ទវ ស់និគគ តិរបស់ជាំ ជា វគគនថ(ញ) លុប, ពលោោះញ លុប វភិតថិ ដូច(វជិញ្ញដ ) ។ 

                          ប +  ញា  +  យ  +  ភវសិ្សនតី (កមមវ្ហចក) (របាកដ) 

                                           បរស្សបទតត 

បុរសិ្       ឯក.                                               ពហុ.    ហយាគ 

ប.   បញ្ញដ យិស្សតិ, បញ្ញដ យិហិតិ           បញ្ញដ យិស្សនតិ, បញ្ញដ យិហិនតិ   នាមហយាគ 

ម.   បញ្ញដ យិស្សសិ្, បញ្ញដ យិហិសិ្         បញ្ញដ យិស្សថ, បញ្ញដ យិហិថ   តុមាហយាគ 

ឧ.   បញ្ញដ យិស្ាមិ, បញ្ញដ យិហិមិ          បញ្ញដ យិស្ាម, បញ្ញដ យិហិម  អមាហយាគ 

 តលមួត ញ ជា ញ្ដ, ផ្ទវ ស់ សស ជា  ,ិ  

                                          
 គហ + ណាា  + វតតមានា  (កាន់យក) 

                               បរស្សបទ 

បុរសិ្       ឯក.                                        ពហុ.  ហយាគ 
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ប.           គណាា តិ, គណា តិ                      គណា នតិ   នាមហយាគ 

ម.           គណាា សិ្                                  គណាា ថ  តុមាហយាគ 

ឧ.           គណាា មិ                                   គណាា ម   អមាហយាគ 

 ពលោោះ ណាហ បចច័យលុប   របស់គ ធាតុ, រសសៈ អារបស់ណាហ  ជា ណហ ក្បុងទីខវោះ,   

                     គហ + ណាា  + បញ្ច មី (កាន់យក) 

                    បរស្សបទ                              អតតហនាបទ 

បុរសិ្        ឯក.                       ពហុ.                ឯក.          ពហុ.    ហយាគ 

ប.    គណាា តុ                    គណា នតុ             គណា ត                  គណា នត    នាមហយាគ 

ម.    គណា , គណាា ហិ         គណាា ថ            គណា ស្សុ               គណាា ហវ្ហា   តុមាហយាគ 

ឧ.   គណាា មិ                    គណាា ម           គហណា    គណាា មហស្  អមាហយាគ 

                             គហ + ណាា  + ស្តតមី (កាន់យក) 

                                   បរស្សបទ 

បុរសិ្       ឯក.                               ពហុ.  ហយាគ 

ប. គហណា , គហណា យយ                  គហណា យយុ    នាមហយាគ 

ម. គហណា យាសិ្                         គហណា យាថ តុមាហយាគ 

ឧ. គហណា យាមិ                          គហណា យាម អមាហយាគ 

 

                                 តនាទិគណៈ (ឱ យិរបចច័យ) 
                                            ករ + ឱ + វតតមានា (ហធវើ) 

                       បរស្សបទ                                  អតតហនាបទ 

បុរសិ្      ឯក.                   ពហុ.                     ឯក.                  ពហុ.  ហយាគ 

ប.           កហរាតិ             កុពវនតិ, កហរានតិ              កុរហុត                កុពវហនត  នាមហយាគ 

ម.           កហរាសិ្            កហរាថ                      កុរហុស្               កុរហុវ ា  តុមាហយាគ                       

ឧ.           កហរាមិ              កហរាម                      កុហពវ                  កុរហុមា   អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ឱបចច័យជា ឧ, ផ្ទវ ស់ អ លតង់ក្ របស់ក្រធាតុ ជា ឧ ។ ផ្ទវ ស់ឧ ដដលមក្ពីឱបចច័យជា វ,៑ ព យីលុប រ របស់ក្រ
ធាតុ, តលមួតសទិសពទឝភាវជា វ ឝ ៑, ផ្ទវ ស់ វ ឝ ៑ ជា ពឝ៑ មានរូបជា (កុ្ពឝ៑) 
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                                               ករ + ឱ + បញ្ច មី (ហធវើ) 

                        បរស្សបទ                                                អតតហនាបទ 

បុរសិ្  ឯក.                   ពហុ.   ឯក.                      ពហុ.    ហយាគ 

ប.  កហរាតុ,កុរតុុ        កុពវនតុ,កហរានតុ  កុរតុ                      កុពវនត       នាមហយាគ 

ម.  កហរាហិ                កហរាថ   កុរសុ្សុ, កុរស្សុ         កុរហុវ្ហា     តុមាហយាគ 

ឧ.  កហរាមិ                កហរាម   កុហពវ                     កុព្វវ មហស្  អមាហយាគ 

                                        ករ + ឱ + ស្តតមី (ហធវើ) 

                                                បរស្សបទ 

បុរសិ្           ឯក.                         ពហុ.    ហយាគ 

ប.                កហរ, កហរយយ, កុហពវ, កុហពវយយ         កហរយយុ    នាមហយាគ 

ម.                កហរ, កហរយាសិ្                        កហរយាថ   តុមាហយាគ 

ឧ.                កហរ, កហរយាមិ                          កហរយាម   អមាហយាគ 

                                               ករ + យិរ + ស្តតមី (ហធវើ) 

                         បរស្សបទ                               អតតហនាបទ  
បុរសិ្  ឯក.                    ពហុ.                  ឯក.                      ពហុ.   

ប.       កយិរា              កយិរុ        កយិរាថ,កុហពវថ,កហរថ,រកុហពវថ    រកុហពវរ      

ម.      កយិរាសិ្           កយិរាថ            រកុហពវហថា                រកុហពវយាហវ្ហា  

ឧ.       កយិរាមិ              កយិរាម          រកុហពវយយ                 រកុហពវយាហមា   

 ពលោោះយរិ លុប រ របស់ក្រធាតុ, ព យីផ្ទវ ស់ ឯយរ ជា អា, លុបឯយររបស់ ឯយរុាំជាពដីម ឲរពៅសល់ដត ឧាំ, អាសិ, អាថ
, អាមិ, អាម ។ ផ្ទវ ស់ កុ្របស់កុ្រុ ជា លក្ស ក្បុងអតថព បទ លុប យរិបចច័យ ។  

                                       អ  +   ករ + ឱ + ហិយយតតនី (ហធវើ) 

                         បរស្សបទ                             អតតហនាបទ  

បុរសិ្     ឯក.                   ពហុ.                    ឯក.   ពហុ.   ហយាគ 

ប.  អកា,អករា             អករ ូ                    អកតថ                អកតថុ     នាមហយាគ 

ម.       អកហរា                  អកតថ, អកហរាតថ      អកុរហុស្             អកុរវុ ា    តុមាហយាគ 

ឧ.   អក ,អករ                    អកមា, អករមា        អករ ឹ       អករមាហស្ អមាហយាគ 
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 ផ្ទវ ស់ ក្រ ជា កា, លុប ឱបចច័យ  

  

                                    អ  + ករ + ឱ + អជជតតនី (ហធវើ) 

                                            បរស្សបទ 

បុរសិ្            ឯក.                                 ពហុ.    ហយាគ 

ប.                 អកាសិ្, អករ ិ                អកាសុ្ , អករសុឹ្, អក សុ្, អករុ    នាមហយាគ 

ម.                 អកាសិ្, អករ ិ            អកាសិ្តថ, អករតិថ   តុមាហយាគ 

ឧ.                 អកាសឹ្, អករ ឹ            អកាសិ្មា ,អករមិា     អមាហយាគ 

 ក្បុងអជជតថនីវភិតថិ ឲរផ្ទវ ស់ ក្រ ជា កាសខវោះ, ផ្ទវ ស់ ឧាំ ជា អាំសុខវោះ ជា ឥាំសុខវោះ, លុបទីបាំផុតធាតុខវោះ ។ 

                                       ករ + ឱ + ភវសិ្សនតី (ហធវើ) 

                                                 បរស្សបទ 

បុរសិ្        ឯក.                                       ពហុ.   ហយាគ 

ប.            កាហតិ, កាហិតិ                        កាហនតិ, កាហិនតិ   នាមហយាគ 

ម.            កាហសិ្, កាហិសិ្                     កាហថ, កាហិថ    តុមាហយាគ 

ឧ.            កាហាមិ, កាហិមិ                      កាហាម, កាហិម  អមាហយាគ  

 ផ្ទវ ស់ ក្រ និងបចច័យ ជាកា  ព យីលុប សស, ពលោោះអសពឝធាតុក្ និងពរញ្ជ ទិវភិតថិ ចុោះឥអាគម ខវោះ,  

                                             ករ + ឱ + ភវសិ្សនតី (ហធវើ) 

                         បរស្សបទ                                    អតតហនាបទ 

បុរសិ្     ឯក.                   ពហុ.                       ឯក.                   ពហុ.   ហយាគ 

ប.           ករសិ្សតិ            ករសិ្សនតិ                   ករសិ្សហត            ករសិ្សហនត  នាមហយាគ 

ម.           ករសិ្សសិ្          ករសិ្សថ                   ករសិ្សហស្           ករសិ្សហវ ា  តុមាហយាគ 

ឧ.           ករសិ្ាមិ          ករសិ្ាម                  ករសិ្ស                  ករសិ្ាហមា  អមាហយាគ 

    អភិ + ស្  +ករ + ឱ + វតតមានា (តាក់ញតង)  អភិ + ស្  + ករ + យ + វតតមានា (តាក់ញតង) 

        បរស្សបទ          បរស្សបទតត 

 ឯក.    ពហុ.                   ឯក.                      ពហុ. 
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ប.  អភិស្ងាហរាតិ  អភិស្ងាហរានតិ អភិស្ងារយីតិ  អភិស្ងារយីនតិ  នាមហយាគ 

ម. អភិស្ងាហរាសិ្  អភិស្ងាហរាថ អភិស្ងារយីសិ្  អភិស្ងារយីថ  តុមាហយាគ 

ឧ.  អភិស្ងាហរាមិ  អភិស្ងាហរាម អភិស្ងារយីាមិ  អភិស្ងារយីាម  អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ ក្រ ជា ខរ, ផ្ទវ ស់និគគ តិរបស់សាំ ជាវគគនថ(ង) ។ 

      ស្ក + ឱ + វតតមានា (អាច)    ប + អប + ឱ + វតតមានា (ដល់, ស្ហរមច) 

                   បរស្សបទ         បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                              ពហុ.  ឯក.                               ពហុ.   ហយាគ 

ប.  ស្ហកាក តិ                        ស្ហកាក នតិ    បហបាតិ                              បហបានតិ   នាមហយាគ 

ម. ស្ហកាក សិ្                       ស្ហកាក ថ  បហបាសិ្                             បហបាថ   តុមាហយាគ 

ឧ.  ស្ហកាក មិ                        ស្ហកាក ម  បហបាមិ                              បហបាម   អមាហយាគ  

 តលមួត ក្ ជា ក្ក ។   លុប អរបស់ បបុពឝបទ, តលមួតប របស់អបធាតុ មានរូបជា បបផ   ។         
                                                     

                                            ចុរាទិគណៈ (ហណ, ណយបចច័យ) 
      ចិនត + ហណ + វតតមានា (គិត)  ចិនត + ណយ + វតតមានា (គិត) 

                       បរស្សបទ    បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                                  ពហុ.  ឯក.                               ពហុ.   ហយាគ 

ប. ចិហនតតិ                 ចិហនតនតិ  ចិនតយតិ               ចិនតយនតិ    នាមហយាគ 

ម. ចិហនតសិ្                ចិហនតថ  ចិនតយសិ្              ចិនតយថ  តុមាហយាគ 

ឧ. ចិហនតមិ               ចិហនតម  ចិនតយាមិ                 ចិនតយាម អមាហយាគ 

 ចិនត + ណយ + អជជតតនី (គិត) 
                                 បរស្សបទ 

បុរសិ្        ឯក.                          ពហុ.   ហយាគ 

ប.             ចិនតយិ                   ចិនតយឹសុ្   នាមហយាគ 

ម.              ចិនតយិ                      ចិនតយិតថ    តុមាហយាគ                              

ឧ.                    ចិនតយឹ       ចិនតយិមា     អមាហយាគ 
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ធាតបុចចយ័ជាហដ្ើម 

     ោក្រថា  ធាតុបចច័យ មានន័យថាបចច័យដដលសដមឋងអតទរបស់ធាតុ  មានវពិលគ្នោះថា  ធាតវគតថ នទិទដិ្ឋឋ  បចា-
យា ធាតុបបចាយា  (ធាតុ + និទធិដឌ + បចចយ) រ.ី បចច័យ ទ.  ដដលលតូវសដមថងព យី ក្បុងអតទរបស់ធាតុ ព យ្ ោះ
ថា ធាតុបផចចយ ( ស្តតមីតបបុរសិ្ស្មាស្ មហជឈហោបស្មាស្ ) បានដល់  ខបចច័យជាខ្មងហដើម ការតិ
បចច័យជាទបីាំផុត,   ធាតុបចច័យពនោះមានទាំងអស់១០តគួឺ ខ, ឆ, ស្, អាយ,ឦយ, ណយ,ហណ, ណយ, ណា
ហប,និងណាបយបចច័យ ញដលញបងហចញជា ៣ រកមុដូហចនុះ ។ 

១. រកុម ខ, ឆ ,និង ស បចច័យចុេះដរកាយអំពីធាត្ ុ
១.១ .  ខ, ឆ, នងិ ស បចច័យចេុះដរកាយអំពីធាត្ុដោយឧ ទិសចដំ េះធាត្ុនិងអត្ថរបស់ធាត្ដូុចជា 

- តតិកិ្ខត ិរញមងអត់រទា  (តិជ ខនតិយ  កនុងការអត់ធន់ + ខ + តិ ) ពធឝីអោម សតិខាងមុខ(តិតិ), ពលោោះ ខបចច័យ 
ផ្ទវ ស់ជ ជាក្ ។ 

- ជគុិចឆត ិរញមងហខពើម, រញមងរហងគៀស្ (គុប និនាទ យ  កនុងការតិុះហដៀល + ឆ + តិ ) ពធឝអីោម សគុ(គុគុ), ផ្ទវ ស់គ
អោម សជា ជ (ផ្ទវ ស់ ក្វគគ ជា ចវគគ) ផ្ទវ ស់ឧ ក្បុងអោម សជា ឥ, ពលោោះឆបចច័យ ផ្ទវ ស់ប៑ ជា ច៑ 

- វចិកិិ្ចឆត ិរញមងស្ងស័យ (វ ិ+ កិត  ស្ ស្ហយ កនុងការស្ងស័យ + ឆ + តិ) ពធឝីអោម ស ក្ិ (ក្ិក្ិ), ផ្ទវ ស់ ក្
របស់អោម ស ជា ច (ផ្ទវ ស់ក្វគគ ជា ចវគគ), ពលោោះឆបចច័យផ្ទវ ស់ ត៑ជា ច៑, 

- តកិិ្ចឆត ិរញមងពាបាល (កិត ហរាគ្នបនយហន ក្បុងការ ាំពចញនូវពរាគ + ឆ + តិ) អោម សក្ិ (ក្កិ្ិ), ផ្ទវ ស់ ក្
របស់អោម សជា ត, ពលោោះឆបចច័យ ផ្ទវ ស់ ត៑ ជា ច៑  

- វមីសំត ិរញមងពិច្ឆរណា (មាន វមី ស្ហន ក្បុងការពចិារណា + ស្ + តិ) អោម ស មា(មាមា) ផ្ទវ ស់អា ក្បុង
អោម សជា ឦ, ផ្ទវ ស់មអោម សជា វ, ពលោោះសបចច័យ ផ្ទវ ស់ មាន៑ ជាមាំ ។ 

១.២   ខ, ឆ, និង ស បចច័យចេុះដរកាយអំពីធាត្ុ ឧ ទិសចំដ េះធាត្ុនិងចុេះកនុងអត្ថរាថាន ដដើមប.ី.. (ត្ុមចិឆត្ថ) ដូចជា៖ 

 -ពុភុក្ខត ិរញមងរបាថាន ហដើមបនឹីងបរហិភាគ (ភុជ ពយវហរហណ កនុងការទ ព្វសីុ្ + ខ + តិ), អោម ស ភុ (ភុភុ), 
ផ្ទវ ស់ភ អោម ស ព, ពលោោះខបចច័យ ផ្ទវ ស់ជជា ក្, ។ 

 -ជឃិចឆត ិរញមងរបាថាន ហដើមបនឹីងបរហិភាគ(ឃស្ អទហន កនុងការបរហិភាគ + ឆ + តិ) អោម ស ឃ (ឃឃ), 
ផ្ទវ ស់ឃ ៑ជា គ៑, ព យីផ្ទវ ស់គ៑ ជា ជ៑, ផ្ទវ ស់អ ក្បុងអោម សជា ឥ ។ 
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 -ជគិសីត ិរញមងរបាថាន ហដើមបនឹីងនា ហៅ (  រ  រពណ ក្បុងការ ាំពៅ + ស + តិ ) ផ្ទវ ស់  រ ជា គី, អោម សគី 
(គីគី), ផ្ទវ ស់គ៑អោម សជា ជ៑, រសសៈឦក្បុងអោម ស ជា ឥ ។ 

 -សសុសសូត ិរញមងរបាថាន ហដើមបីនឹងសាឋ ប់ (សុ្ ស្វហណ កនុងការសាឋ ប់ + ស្ + តិ) អោម សសុ (សុសុ), ទីឃៈ
ឧរបស់សុពដីមជា ឩ, តលមួតស របស់សុពដីមជា សស ។ 

 -បវិ្ហសត ិរញមងរបាថាន ហដើមបនឹីងផឹក (បា បាពន ក្បុងការផឹក្ + ស + តិ)  អោម សបា (បាបា), ផ្ទវ ស់អារបស់បា
អោម សជា ឥ, ផ្ទវ ស់បាពដីមជាោ ។                                                              

 -វជិគិសីត ិរញមងរបាថាន ហដើមបនឹីងឈនុះ ( វ ិ+ ជិ ជហយ កនុងការឈនុះ + ស្ + តិ ) អោម សជិ (ជជិិ), ពលោោះស
បចច័យផ្ទវ ស់ជិធាតុ ជា គ ី។ 

២ .រកមុ អាយ ឦយ  នងិណយ បចច័យ ចុេះដរកាយអំពនីាម 
២.១  អាយ បចច័យចុេះដរកាយអពំីនាមចដលជាឧបមា កនុងអតថការរបរពឹតត(អាច្ឆរតថ) 

 បពវតមិវ  អថត នមាចរតិ  បពវថយត ិ (សគងា) (បពវត + អាយ + តិ) 

រ.ីលពោះសងឃ  រដមងលបលពឹតថ នូវខវួន ពលបៀបដូចជាភបាំ ព យ្ ោះថាបពឝតយត ិ(រដមងលបលពតឹថដូចភបាំ) 

២.២. ឦយ បចច័យមាន ២យ៉ា ងគ ឺ
២.២.១  ឦយ បចច័យចុេះដរកាយពីនាមចដលជាឧបមា កនងុអត្ថការរររពឹត្ត (អាចារត្ថ) 
  ដូចជា អឆតតំ ឆតតមវិ្ហចរតិ ឆតតយីតិ (ឆតត +ឦយ+ តិ) រដមងលបលពឹតថ នូវវតទុដដលមិនដមនជាឆលត ឲរដូច
ជាឆលត ព យ្ ោះថា ឆតថីយតិ (រដមងលបលពឹតថដូចឆលត)  

២.២.២  ឦយ បចច័យចុេះដរកាយអំពីនាមកនុងអត្ថរាថាន ដដើមបខីលួន(អត្តចិឆត្ថ) 
ដូចជា អតតគនា បតតមិចឆត ិបតតយីត ិ(បតត +ឦយ+ តិ) រដមងលបាថាប  នូវបាលត ពដីមផខីវួន ព យ្ ោះថា បតថីយតិ 
(រដមងលបាថាប បាលតពដមីផខីវួន) 

២.៣   ណយ បចច័យចុេះដរកាយអំពីនាមចដលដររើកនុងរូបរបស់ធាត្ ុ
ដូចជា ទទបា ំ ក្គរាត ិ វរីយិ ំទឡ ាយត ិ (ទទផហ+ ណយ+ តិ) រដមងពធឝី នូវពសចក្ថីពយយម ឲរមាាំ ព យ្ ោះថាទ
ទផហយត ិ(រដមងពធឝីឲរមាាំ) 
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៣. រកុម ការតិ្បចចយ័(ដណ ណយ ណាដប ណាបយ) ចុេះដរកាយអំពីធាត្ុ ចុេះកនុងអត្ថ ដបសន (ការដររើ) និងអត្ថ អដជឈ
សន (ការអដញ្ជ ើញ) ដូចជា 
កាគរត ិ(ញុា ង....) រញមងឲ្យហធវើ (ករ  ករហណ កនុងការហធវើ + ហណ + តិ) 

ការយត ិ(ញុា ង...) រញមងឲ្យហធវើ (ករ ករហណ កនុងការហធវើ + ណយ + តិ) 

ការាគបត ិ(ញុា ង...) រញមងឲ្យហធវើ (ករ ករហណ កនុងការហធវើ + ណាហប + តិ) 

ការាបយត ិ(ញុា ង...) រញមងឲ្យហធវើ (ករ ករហណ កនុងការហធវើ + ណាបយ + តិ) 

                             
 

ការរបកបធាតនុងឹការតិបចចយ័ 
ភូ + ណយ + វតតមានា (ហហតុកតតុ) (ឲ្យមាន, ឲ្យជា) 

                     បរស្សបទ                                      អតតហនាបទ  
បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.  ឯក.                 ពហុ.   ហយាគ 

ប. ភាវយតិ   ភាវយនតិ  ភាវយហត  ភាវយហនត នាមហយាគ 

ម. ភាវយសិ្   ភាវយថ  ភាវយហស្  ភាវយហវ ា  តុមាហយាគ 

ឧ. ភាវយាមិ   ភាវយាម ភាវហយ   ភាវយាហមា អមាហយាគ 

 ផ្ទវ ស់ឩ របស់ភូជា ឱ, ផ្ទវ ស់ឱជា អវ, ពលោោះ ណ៑អនុព័ននលពឹទនិពដីមធាតុ, លុបណ៑អនុព័នន សល់ដតអ ។ 

 

 ភូ + ហណ + វតតមានា (ហហតុកតតុ) (ឲ្យមាន, ឲ្យជា) 

  បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                             ពហុ.   ហយាគ 

ប. ភាហវតិ                        ភាហវនតិ នាមហយាគ 

ម. ភាហវសិ្                        ភាហវថ   តុមាហយាគ 

ឧ. ភាហវមិ                        ភាហវម  អមាហយាគ 
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       ភូ + ហណ + បញ្ច មី (ហហតុកតតុ) (ឲ្យមាន, ឲ្យជា) 

                                    បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                                                 ពហុ.   ហយាគ 

ប. ភាហវតុ                                             ភាហវនតុ   នាមហយាគ 

ម. ភាហវហិ                                            ភាហវថ  តុមាហយាគ 

ឧ. ភាហវមិ                                               ភាហវម   អមាហយាគ 

                                
 ភូ + ណយ + បញ្ច មី (ហហតុកតតុ) (ឲ្យមាន, ឲ្យជា) 

                            បរស្សបទ                             អតតហនាបទ 

បុរសិ្    ឯក.                         ពហុ.                    ឯក.   ពហុ   ហយាគ 

ប.         ភាវយតុ                  ភាវយនតុ  ភាវយត    ភាវយនត   នាមហយាគ 

ម.         ភាវយ, ភាវយាហិ     ភាវយថ  ភាវយស្សុ  ភាវយហវ្ហា   តុមាហយាគ 

ឧ.         ភាវយាមិ                ភាវយាម ភាវហយ   ភាវយាមហស្  អមាហយាគ 

                              ភូ + ហណ + ស្តតមី (ហហតុកតតុ) (ឲ្យមាន, ឲ្យជា) 

                                                      បរស្សបទ 

បុរសិ្                       ឯក.                              ពហុ.  ហយាគ 

ប.                           ភាហវយយ                        ភាហវយយុ   នាមហយាគ 

ម.                          ភាហវយាសិ្                   ភាហវយាថ  តុមាហយាគ 

ឧ.                          ភាហវយាមិ                     ភាហវយាម   អមាហយាគ 

                                         ភូ  + ណយ + ស្តតមី (ហហតុកតតុ) 
                      បរស្សបទ                                    អតតហនាបទ 

បុរសិ្    ឯក.                      ពហុ.                 ឯក.                   ពហុ.   ហយាគ 

ប.  ភាវហយ, ភាវហយយយ ភាវហយយយុ  ភាវហយថ           ភាវហយរ    នាមហយាគ 

ម.  ភាវហយយាសិ្  ភាវហយយាថ ភាវហយហថា        ភាវហយយាហវ្ហា  តុមាហយាគ 

ឧ.  ភាវហយយាមិ  ភាវហយយាម ភាវហយយយ         ភាវហយយាហមា អមាហយាគ 
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    អ + ភូ + ហណ + អជជតតនី (ហហតុកតតុ)  អ + ភូ + ណយ + អជជតតនី(ហហតុកតតុ) 
                      បរស្សបទ           បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                       ពហុ.   ឯក.                       ពហុ.   

ប. អភាហវសិ្                អភាហវសុ្    អភាវយិ                អភាវយសុឹ,អភាវយុាំ 

ម. អភាហវសិ្            អភាវតិថ   អភាវយសិ្             អភាវយិតថ  

ឧ. អភាហវសឹ្                អភាវមិា    អាភាវយឹ                អភាវយិមា                         
ភូ + ហណ + ភវសិ្សនតី (ហហតុកតតុ)  ភូ + ណយ + ភវសិ្សនតី (ហហតុកតតុ) 

        បរស្សបទ      បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                             ពហុ.  ឯក.                             ពហុ.   ហយាគ 

ប. ភាហវស្សតិ            ភាហវស្សនតិ  ភាវយិស្សតិ                     ភាវយិស្សនតិ នាមហយាគ 

ម. ភាហវស្សសិ្             ភាហវស្សថ   ភាវយិស្សសិ្                    ភាវយិស្សថ តុមាហយាគ 

ឧ. ភាហវស្ាមិ       ភាហវស្ាម ភាវយិស្ាមិ                    ភាវយិស្ាម  អមាហយាគ 

    បច + ហណ + វតតមានា (ហហតុកតតុ)   បច + ណយ + វតតមានា (ហហតុកតតុ) 

                  បរស្សបទ       បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.    ពហុ.   ឯក.                       ពហុ.   ហយាគ 

ប. បាហចតិ              បាហចនតិ  បាចយតិ                   បាចយនតិ   នាមហយាគ 

ម. បាហចសិ្          បាហចថ  បាចយសិ្                  បាចយថ តុមាហយាគ 

ឧ. បាហចមិ            បាហចម  បាចយាមិ                   បាចយាម  អមាហយាគ 

បច + ណាហប + វតតមានា (ហហតុកតតុ) បច + ណាបយ  + វតតមានា (ហហតុកតតុ) 

   បរស្សបទ      បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                ពហុ.       ឯក.                     ពហុ.  ហយាគ 

ប. បាច្ឆហបតិ    បាច្ឆហបនតិ បាច្ឆបយតិ           បាច្ឆបយនតិ   នាមហយាគ 

ម. បាច្ឆហបសិ្   បាច្ឆហបថ បាច្ឆបយសិ្          បាច្ឆបយថ   តុមាហយាគ 

ឧ. បាច្ឆហបមិ     បាច្ឆហបម បាច្ឆបយាមិ         បាច្ឆបយាម    អមាហយា           
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បច + ហណ + បញ្ច មី (ហហតុកតតុ)  បច + ណយ + បញ្ច មី (ហហតុកតតុ) 

                      បរស្សបទ    បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                             ពហុ.  ឯក.                             ពហុ.   ហយាគ 

ប. បាហចតុ                 បាហចនតុ  បាចយតុ                    បាចយនតុ  នាមាហយាគ 

ម. បាហចហិ           បាហចថ  បាចយ, បាចយាហិ       បាចយថ   តុមាហយាគ 

ឧ. បាហចមិ               បាហចម  បាចយាមិ                    បាចយាម  អមាហយាគ 

    បច + ណាហប + បញ្ច មី (ហហតុកតតុ)  បច + ហណ + ស្តតមី (ហហតុកតតុ) 
                         បរស្សបទ                បរស្សបទ 

បុរសិ្  ឯក.                        ពហុ.   ឯក.                        ពហុ.   ហយាគ 

ប.  បាច្ឆហបតុ                បាច្ឆហបនតុ  បាហចយយ                 បាហចយយុ   នាមហយាគ 

ម.  បាច្ឆហបហិ               បាច្ឆហបថ  បាហចយាសិ្            បាហចយាថ   តុមាហយាគ 

ឧ.  បាច្ឆហបមិ                 បាច្ឆហបម  បាហចយាមិ       បាហចយាម  អមាហយាគ 

បច + ណយ + ស្តតមី (ហហតុកតតុ)  បច + ណាហប + ស្តតមី (ហហតុកតតុ) 
                       បរស្សបទ     បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                           ពហុ.  ឯក.                            ពហុ.   ហយាគ 

ប. បាចហយយយ          បាចហយយយុ  បាច្ឆហបយយ                 បាច្ឆហបយយុ    នាមហយាគ 

ម. បាចហយយាសិ្       បាចហយយាថ បាចហបយាសិ្             បាច្ឆហបយាថ   តុមាហយាគ 

ឧ. បាចហយយាមិ        បាចហយយាម បាច្ឆហបយាមិ             បាច្ឆហបយាម   អមាហយាគ 

     បច + ហណ + ភវសិ្សនតី (ហហតុកតតុ)  បច + ណយ + ភវសិ្សនតី (ហហតុកតតុ) 

  បរស្សបទ      បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                          ពហុ.  ឯក.                             ពហុ.   ហយាគ 

ប. បាហចស្សតិ            បាហចស្សនតិ បាចយិស្សតិ                      បាចយិស្សនតិ   នាមហយាគ 

ម. បាហចស្សសិ្            បាហចស្សថ បាចយិស្សសិ្                     បាចយិស្សថ  តុមាហយាគ 

ឧ. បាហចស្ាមិ             បាហចស្ាម បាចយិស្ាមិ                      បាចយិស្ាម  អមាហយាគ 
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            បច + ណាហប + ភវសិ្សនតី (ហហតុកតតុ)   បច + ណាបយ + ភវសិ្សនតី (ហហតុកតតុ) 

                          បរស្សបទ     បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក.                       ពហុ.  ឯក.                       ពហុ.   ហយាគ 

ប. បាច្ឆហបស្សតិ     បាច្ឆហបស្សនតិ បាច្ឆបយិស្សតិ              បាច្ឆបយិស្សនតិ    នាមហយាគ 

ម. បាច្ឆហបស្សសិ្      បាច្ឆហបស្សថ បាច្ឆបយិស្សសិ្             បាច្ឆបយិស្សថ   តុមាហយាគ 

ឧ. បាច្ឆហបស្ាមិ     បាច្ឆហបស្ាម   បាច្ឆបយិស្ាមិ             បាច្ឆបយិស្ាម  អមាហយាគ 

                                                                                                                     
                                                  
 

ចប់អាខាត 
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កិតក 

កិតកជា មបទមួយលបពភទដដលពក្ីតអាំពីការលបក្បគ្នប រោងធាតុនិងបចច័យ(ធាតុ+បចច័យ), កាលសពលមច
ជាក្ិតក្ព យី ពសចក្ថីខាងពដីម (របស់ធាតុនិងបចច័យពោយលតង់) អាចតាំងពៅដូចពដីម ឬវ ិសពៅក៏្បាន ។ 
ោក្រថា “កិត” ជាព យ្ ោះបចច័យមួយលក្សមអាចក្មាច ត់ពសចក្ថសីងសយ័របស់សសិស គឺពធឝឲីរពពិសស យល់នូវ ទរីបស់
សពធក្បុងពួក្សាធនៈបានយ៉ា ងលតឹមលតូវ, អធិបាយថា កាលចុោះក្ិតបចច័យព យីក៏្អាចដឹងបានថា ជាសាធនៈអឝី ។ 
កិត មក្ព ី (ក្ិរ វកិ្រពណ ក្បុងការក្មាច ត់ + ត)មានរបូវហិរគ្នុះថា សសិោន ំក្ងខ ំកិ្រតិ អបគនតីតិ កិ្គថ 

(ឋទបិចាគយា)។  ញរបថា រ ីណបចច័យជាពដីម រដមង ាំពចញ នូវពសចក្ថសីងសយ័ របស់សិសសទ. ព យ្ ោះថា 
កិត, កាលចុោះក្បចច័យក្បុងអតទសញ្ញដ (ព យ្ ោះ)ព យីក៏្មានរូបជាក្ិតក្ ។   

កិតកមាន ២ គឺ  ១. នាមកិតក(ចុោះបចច័យពួក្ មក្ិត មាន ទីជា មបទ ឬគុណបទ), ២. កិរយិា
កិតក(ចុោះបចច័យពួក្ក្ិរយិក្តិ មាន ទីពធឝីជាក្ិរយិលគប់លគងលបពយគ ឬក្ិរយិពៅរោង) ។ 

វគិគហៈ ឬវហិរគ្នុះ 

កិតក ជាប់ទាក់ទងនិងការវហិរគ្នុះ តាមបាលីហៅថា វគិគហៈខលុះ វចនតថខលុះ, មានរពុះបាលីថា៖  
នបិផន នសស អគថថ  វគិសគសន គយាត ិឯគតនាតិ វគិគគហា (វ ិ+ គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + អ), 
លបពយគជាពលគឿង ដដលពគពលបីសដមថងពសចក្ថីរបស់នបិពនបបទ(បទសពលមច)ពោយវពិសស ពៅថាវគិគ ៈ ។ 

សាធនៈ 

សាធនៈ មានន័យថា ជាពលគឿងពធឝីក្ិរយិឲរសពលមច ពលោោះលបក្បពោយអតទរបស់ក្ិតក្បចច័យ, ដូចមាន 

វគិគ ៈថា៖ សាធយីតិ នបិាផ ទយីតិ រកិ្យា ឯគតនាតិ សាធនំ  (សាធ សទិនមិហិ ក្បុងការសពលមច + ពណ + 
យុ) ក្ិរយិមានក្តថុជាពដមីពនោះ ដដលពគ រដមងឲរសពលមច ពោយបទព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបទព ោះ ព យ្ ោះថា 
សាធនៈ។ ដូចជា ទធាតុពោលអតទថា “ឲរ” ពសចក្ថីមិនទន់ជាក់្ចាស់ថា អបក្ឲរ, វតទុដដលលតូវឲរ, ពចត ជា
ពលគឿងឲរ ឬពរាងទនជាទឲីរពឡយី លុោះចុោះយុបចច័យជា ទាន ំ៖ 

ក្បុងអតទភាវសាធនៈព យី ក៏្ដងឹថា ជាការឲរ, ដូច ទយីគតតិ ទានំ 
ក្បុងអតទក្មយសាធនៈព យី ក៏្ដងឹថា ជាវតទុទន, ដូច ទាតពវន ត ិទាន ំ(វតថុ ) 

ក្បុងអតទក្រណសាធនៈព យី ក៏្ដឹងថា ពចត ជាពលគឿងឲរ, ដូច  គទតិ ឯគតនាត ិទាន ំ(វតថុ ) 

ក្បុងអតទអធិក្រណសាធនៈព យី ក៏្ដឹងថា សាទ នទីដដលពគថាឝ យទន, ដូច គទតិ ឯថថ តិ ទាន ំ(ឋាន)ំ 

ដូហចនុះសាធនៈហផសងៗមានកតតុសាធនៈជាហដើមញុា ងកិរយិាឲ្យស្ហរមចហពញហលញហរព្វុះស្ញមតង
ហស្ចកតីឲ្យជាក់ចាស់្ហដាយសាធនៈ។ 
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សាធនៈមាន ៧ យ៉ា ង 
១. កតតុសាធនៈ   សាធនៈញដលហព្វលកតាត  (អបក្ពធឝី) 

ជា កតតុរបូ  ញរបថា (អបក្) ឧ.  កុ្មភ ំ ក្គរាតីត ិ >  កុ្មភកាគរា  (ជគនា) 

២. កមមសាធនៈ  សាធនៈញដលហព្វលកមម (វតទុដដលលតវូពធឝី) 

ជា កតតុរបូ  ញរបថា (ជាទ.ី..)  ឧ.  បគិយត ិតន ត ិ >   បគិយា (បគុថត ) 

ជា កមមរបូ ញរបថា (ជាទគី,ឺ ជាទដីដល, ឬ ដដល) ឧ.  ទយិយគតត ិ>  ទាន ំ(វតថុ ) 

៣. ករណសាធនៈ  សាធនៈញដលហព្វលករណៈ (ពលគឿងសពលមច) 

ជា កតតុរបូ  ញរបថា  (ជាព តុ, ជាពលគឿង)  ឧ.  ពន ធត ិគតនាត ិ>  ពនធន ំ(វតថុ ) 

ជា កមមរបូ  ញរបថា  (ជាព តុដដល,  ជាពលគឿងដដល)   ឧ.  ពន ធយិគត  គតនាតិ >  ពនធន ំ(វតថុ ) 

៤. ស្មបទានសាធនៈ សាធនៈញដលហព្វលស្មបទាន  (អបក្ទទលួ) 

ជា កតតុរបូ  ញរបថា  (ជាទី)    ឧ.  ធន ំអសស  ភវតតូិ >  ធនភតូ ិ(ជគនា) 

ជា កមមរបូ  ញរបថា  (ជាទីគ,ឺ ជាទីដដល) ឧ.  សមបទយីគត  អសោត ិ>  សមបទាគនា (ជគនា) 

៥. អបាទានសាធនៈ  សាធនៈញដលហព្វលអបាទាន  (ដដនពចញ) 

ជា កតតុរបូ  ញរបថា  (ជាដដន)   ឧ.  បភា  សរត ិតសាម តិ >  បភសសគរា (បគទគសា) 

៦. អធិករណសាធនៈ  សាធនៈញដលហព្វលអធិករណៈ  (ទីលទ, ឱកាស, ទីោល)  

ជា កតតុរបូ  ញរបថា  (ជាទី)      ឧ.  អាវសនត ិឯថថ តិ  >  អាវ្ហគសា (បគទគសា)  

ជា កមមរបូ  ញរបថា  (ជាទីគ,ឺ ជាទីដដល)    ឧ.  អាតបយិគត  ឯថថ ត ិ >  អាតបន ំ(ឋាន)ំ 

៧. ភាវសាធនៈ  សាធនៈញដលហព្វលកិរយិា  

ជា ភាវរបូ  ញរបថា  (ការ, ក្ិរយិ, ពសចក្ថ,ី ដាំពណីរ, គឺ) ឧ.  នសិទីិយគតតិ >   នសិជាជ  ឬ នសិទីន ំ >  នសិជាជ  

 តស្សលីសាធនៈ  

ជា ស្មាស្របូ  ញរបថា  (អបក្មាន.....ជាលបលក្តី) ឧ.  ធមមំ ចរតុិំ សលី ំយសស  គសា   >  ធមមច្ច រ ី(ជគនា) 

ជា កតតុរបូ  ញរបថា  ( អបក្....តមលបលក្ត ី) ឧ.  ធមមំ ចរតិ សគីលនាតិ  >  ធមមច្ច រ ី(ជគនា) 
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របូចែលចស្បើក្នងុការវចិស្រោះមាន ៣ គ ឺ

១. ក្តថុរូប (ពលបកី្ិរយិអាខយត ឬពលបីក្ិរយិក្ិតក្ៈ) 

ក្. ក្តថុរូប ដូចជា ពុជឈតតីិ ពុគទាធ  (ក្តថុរូប, ក្តថុសាធនៈ) 

ខ. ព តុក្តថុរូប ដូចជា ភាគវតីតិ ភាគវគនាត  (ក្តថុរូប, ក្តថុសាធនៈ) 

 ២. ក្មយរូប (ពលបីក្ិរយិអាខយត ឬក្ិរយិក្ិតក្ៈដដលជាក្មយរូបនិងព តុក្មយរូប) 

  ក្. ក្មយរូប ដូចជា គទសយីតីតិ គទសនា. (ក្មយរបូ, ក្មយសាធនៈ) 

  ខ. ព តុក្មយរូប ដូចជា ការយិីថថ តិ ការគិថ. (ក្មយរូប, ក្មយសាធនៈ) 

 ៣. ភាវរូប (ពលបីក្ិរយិអាខយតដដលជាភាវរូប ឬពលបកី្ិរយិក្ិតក្ៈ ឬយុបចច័យក្បុងអតទភាវៈ) 

  ក្. អចឆយិីតថ អាសតិត.ំ (ភាវរូប, ភាវសាធនៈ)(អាខយត) 

  ខ.    គមន ំគត.ិ (ភាវរូប, ភាវសាធនៈ)(ក្ិតក្) 

 

វិធីប្របរបូវិគគហៈនងិសាធនៈ 

  

ការដលបពោតលបពយគមានពលចីនវធិី ពោក្អាចាររខវោះ ក៏្ដលបបញ្ចូ ល “យ,ត” ចូលមក្ពទៀតពដីមផឲីរពីពរាោះ 
អយយល់ដល់អបក្សិក្ា ។ ឧ. ពុជឈតីត ិពុគទាធ , ជគនា. ដលប គយា  ជគនា រ ីជនណា ពុជឈតិ រដមងលតស់ដឹង 
ឥតិ ពលោោះព តុព ោះ គសា ជគនា រ ីជនព ោះ ពុគទាធ  ព យ្ ោះថា ពុទន, ជគនា រ ីជន ពុគទាធ  អបក្លតស់ដងឹ ។ 

 ឯអាចាររដដទពទៀតដលបដបបសពងខបយ៉ា ងពនោះថា ពុជឈតិ រដមងលតស់ដងឹ ឥត ិពលោោះព តុព ោះ  ពុគទាធ  
ព យ្ ោះថា ពុទន, ក៏្មាន ។ 

វិធសី្ហងេតរបូវិគគហៈនងិសាធនៈ 

 ដាំបូងអបក្សិក្ាលតូវពមីលក្ិរយិលគប់លគងលបពយគរបស់វគិគ ៈថា ជាោចក្អឝីសនិ ពបីជាក្តថុោចក្ រូបវគិគ ៈ
ក៏្ជាក្តថុរូបដដរ ។ លតូវពមលីពកួ្ យ,ត,ឯត,ឥម សពឝ មជាវពិសសនៈរបស់បទក្តថុ ឬក្មយ ឬក្រណៈជាពដីម(ក្បុងរូប
វពិលគ្នោះ) ដដលសធុោះពចញមក្ពធឝីជាអញ្ដបទរបស់បទសាធនៈណា, បទសាធនៈព ោះក៏្មានព យ្ ោះតមសពឝ ម 
ដដលមានក្បុងរូបវពិលគ្នោះព ោះ ។ 

 ពបីមិនពឃញីមានវពិសសនសពឝ មពកួ្ព ោះពទ កាល(ពមលីោចក្ៈ)ដងឹថា ជារូបអឝី ក៏្ជាសាធនៈព ោះ ។  
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ហរោងសាងរបស្ក់ិតក 

 ក្ិតក្ ពក្តីមក្ពីការលបក្បគ្នប រោង ធាតុនងិបចច័យ 

 ១. ធាតុ គឺ មូលសពធ ឬជាឫសគល់របស់សពធ ឬ ជាទីពក្តីពសចក្ថីរបស់ោក្រពផសងៗ  ។ 

 ២. បចច័យ គឺអក្សរមយួលក្សមដដលចុោះខាងពលកាយធាតុ ជាព តុឲរដឹងសាធនៈរបស់សពធដដលសពលមច
ព យី ទាំងធាតុនិងបចច័យកាលលបក្បរូបសពលមចព យី ឲរចុោះវភិតថ ិមនងិដចក្បទមាោដូចក្បុង មនិពទធស ពវៀរ
ដលងដតលក្សមតុ ទបិចច័យ រូបដដលសពលមចព យីជាអពរយសពធ មនិមានការដចក្រូបតមវភិតថិ ម ដតឲរចុោះវភិតថិ
ព យីក៏្លុបវភិតថិព ោះពចញវញិ ។ 

អនពុន័ធ (អាខាតនិងកិតក) 

 ោក្រថា អនុព័ននដលបថា អក្សរ ដដលជាប់តមមក្នឹងបចច័យ ជាពលគឿងសមាគ ល់ឲរដងឹវធិីខវោះរបស់
ពវយយក្រណ៍ ព យីលតូវលុបពចាលជានចិច មិនបានទុក្លបក្បក្បុងបាលីពឡយី ដូចមានោក្រដដលឮពគពោលទុក្ថា 
“អនពុគនាធ  អបបគយាគី” អនុព័ននបានដល់អក្សរដដលមិនមានការលបក្បក្បុងឧទ រណ៍បាលី, អនុព័ននពនោះមាន 
៦ គឺ ក៑្,ខ៑ ឃ,៑ណ៑  ន៑,រ ៑ 

 ១. ក៑្អនុព័នន មានបចច័យ២តគួឺ  ក្ថបចច័យ និងក្បចច័យ ។ 

 ២. ខ៑អនុព័នន មានបចច័យ១តគួឺ ខបចច័យ 

 ៣. ឃអ៑នុព័នន មានបចច័យ១តគួឺ ឃណិបចច័យ 

 ៤. ណ៑អនុព័នន មានបចច័យ១៤តួ នងិតួអាពទស២តួ រមួទាំងអស់ ១៦ គឺ  ពណ ណយ ណាពប ណាបយ 
ណរ ណ ណី ឃណ៑ិ ណឝុ  ណុ ណុក្ ណិម ណិតថ លតណ៑  នងិ ព រណ៑,  រីណ៑១អាពទស ។ មយ៉ាងពទៀតណ៑អនុព័នន
ពនោះ ដតងមានអាំណាចឲរលពឹទន(ិវុទនិ)ពដីមធាតុ, ការលពឹទនិមាន ៣ យ៉ា ងគឺ អ ជា អា, ឥ ឦ ជា ឯ, ឧឩ ជា ឱ ។ 

 ៥. ន៑អនុព័នន មានបចច័យ ១ តគួឺ មន៑ 

 ៦. រអ៑នុព័ននមានបចច័យ ៨ តួ រចិច រតទុ រាតុ រតុិ រូ រមយ រ ររិយិ និងបចច័យតួអាពទស៥គឺ រដិឌ, រដិឌ,ិ រដឌុ ាំ, រោឌ , រចច
អាពទស រមួទាំងអស់ ១៣ តួ ។ 

១/ បែចយ័នននាមក្តិក្មាន ៣ ពកួ្គ ឺ៖ 

១. កិតបចច័យ (សលមាប់ចុោះក្បុងក្តថុរូប) មាន៩គឺ ណវុ ,ណី,កវិ,តុ,រ,ូអាវ,ីណុក,តុក,ឥក ។ 

២. កិចចបចច័យ (សលមាប់ចុោះក្បុងក្មយរូប និងភាវរូប) មាន៥គឺ ណយ,ខ,ហតយយ,រចិច,ររិយិ ។ 

៣. កិតកិចចបចច័យ (សលមាប់ចុោះក្បុងក្តថុរូប,ក្មយរូប នងិភាវរូប) មាន១៤ គឺ ណ,អ,ឥ,យុ,តិ,រមម,រ,ឥន,  
តហវ,តុ ,រតថុ,  រតុិ,រាតុ,ត ។ 

                                                           
១ ក្ចាច . ៦៦២, បទរូប. ៦៧២. បដិពត  សិស ព រណហី រណ៑, សូលតពនោះឲរផ្ទវ ស ់ធិាតុ ពលកាយបដិ ជា ព រណ៑ ឬ រីណ៑ ។ 
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កតិបចចយ័ម្មន ៩ គ ឺ

ណវុ បចចយ័ 

ឧទាហរណ៍ និងការវហិរគ្នុះ ឲ្យផ្ទវ ស់ណឝុ  ជា អក្. ឬជា អាននក្ខវោះ, ពលោោះណ៑អនុព័ននឲរលពឹទនិពដីមធាតុ ចាំពោោះ
ធាតុ ២ តួ ដដលមិនមានសាំពយគ ។ 

វ.ិ  ក្គរាតីត ិការគកា (ជគនា), (ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ + ណឝុ )  

  រ ីជនឯណា រដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាការក្, រ ីជន អបក្ពធឝី ។ 

វ.ិ  ភាសតតីិ ភាសគកា (ជគនា), (ភាស វយិតថយិាំ ោចាយាំ កនុងការកនុងហព្វលចាស់្ + ណឝុ ) 

  រ ីជនឯណា រដមងពោល ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាភាសក្, រ ីជន អបក្ពោល ។ 

វ.ិ  សកិ្ខ តតីិ សកិ្ខ គកា (ជគនា), (សិក្ខ វពិជាជ បាទពន កនុងការចូលរកហដើមបីហរៀនវជិាជ  + ណឝុ ) 

  រ ីជនឯណា រដមងសិក្ា ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា សិក្ខក្, រ ីជន អបក្សកិ្ា ។ 

វ.ិ  សឋុតតីិ សាវគកា (ជគនា), (សុ សវពណ កនុងការសាត ប់ + ណឝុ ) លពឹទនិ ឧ ជា ឱ, ផ្ទវ ស់ ឱជា អវ 

  រ ីជនឯណា រដមងសាថ ប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសាវក្, រ ីជន អបក្សាថ ប់ ។ 

វ.ិ   គនតតីិ នាយគកា (ជគនា) ,(នី នពយ កនុងការនា ហៅ + ណឝុ ) 

  រ ីជនឯណា រដមង ាំពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា  យក្, រ ីជន អបក្ ាំពៅ ។ 

វ.ិ  លនុាតីតិ លាវគកា (ជគនា), (លុ ពឆទពន កនុងការរចតូកាត់ + ណឝុ ) 

  រ ីជនឯណា រដមងលចូត ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ោវក្, រ ីជន អបក្លចតូ ។ 

វ.ិ  គទតីតិ ទាយគកា (ជគនា),  (ទ ទពន កនុងការឲ្យ + ណឝុ ) ផ្ទវ ស់អា ជាអាយ ។ 

  រ ីជនឯណា រដមងឲរ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាទយក្, រ ីជន អបក្ឲរ ។ 

វ.ិ ោគវ្ហ ហនតតីិ គោោតគកា (ជគនា), (ពគ្នសទធូបបទ +  ន  សឹពន កនុងការហបៀតហបៀន+ណឝុ ) 

  រ ីជនឯណា រដមងសមាវ ប់ នូវពគ្នទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ពគ្នោតក្, រ ីជន អបក្សមាវ ប់ពគ្ន ។ 

វ.ិ ហនតតីិ វធគកា (ជគនា) ,( ន  សឹពន កនុងការហបៀតហបៀន + ណឝុ ) ផ្ទវ ស់  ន ជាវធ, 

  រ ីជនឯណា រដមងសមាវ ប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា វធក្, រ ីជន អបក្សមាវ ប់ ។ 

វ.ិ ជានាតីតិ ជានគកា (ជគនា), (ញ អវពោធពន កនុងការដឹង + ណឝុ ) ផ្ទវ ស់ញជា ជា, ចុោះ បចច័យ, រសសៈ, 
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  រ ីជនឯណា រដមងដឹង ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាជានក្, រ ីជន អបក្ដឹង 

វ.ិសញ្ញជ គបតីតិ សញ្ញជ ននគកា (ជគនា), (សាំ + ញ អវពោធពន កនុងការដឹង + ពណ + ណឝុ )(ផ្ទវ ស់ណឝុ  ជាអននក្) 

  រ ីជនឯណា  ញុាំងពគ  រដមងឲរដឹង ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសញ្ញជ ននក្, រ ីជន អបក្ញុាំងពគឲរដឹង 

វ.ិ  បវិតីតិ បាយគកា (ជគនា), (បា បាវពន កនុងការផឹក+ណឝុ ) ផ្ទវ ស់ អាជា អាយ, 

  រ ីជនឯណា រដមងផឹក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា បាយក្, រ ីជន អបក្ផឹក្ ។ 

ណីបចចយ័ 
 ណី បចច័យចុោះក្បុងអតទតសសលីសាធនៈក៏្មាន ជាប់ពោយណ៑អនុព័ននលពឹទនិពដីមធាតុ ។ 

វ.ិ រពហមំ ចរតិ សគីលនាតី រពហមច្ចរ ី(លព យសទធូបបទ+ចរ ចរពណ កនុងការរតាច់ហៅ+ណី) 

  រ ីជនឯណា រដមងលបលពឹតថ នូវធម៌ដ៏លបពសីរ តមលបលក្តី ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាលព យចារ,ី រជីន អបក្
លបលពឹតថនូវធម៌ដ៏លបពសីរតមលបលក្តី ។ 

វ.ិ សចាំ វទិតុ ំ សលី ំ យសោត ិ សចាវ្ហទ,ី សចាវ្ហទនិ,ី សចាវ្ហទ ិ (សចចសទធូបបទ+វទ វយិតថយិាំ ោចាយាំ 
កនុងការហព្វលចាស់្+ណី) រូបសពលមចជាបុាំលងិគ, ចុោះឥនជីាឥតទីលងិគ, រសសៈ ជានបុាំសក្លិងគ 

  រ ីការពោល នូវោក្រសចចៈ ជាលបលក្តី ដនជនណា ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះសចចោទី,..., រ ីជន អបក្មាន
ការពោលនូវោក្រពិតជាលបលក្តី ។ 

វ.ិ សចាំ វទត ិសគីលនាត ិសចាវ្ហទ,ី សចាវ្ហទនិ,ី សចាវ្ហទ ិ(សចចសទធូបបទ + វទ វយិតថយិាំ ោចាយាំ កនុង
ការហព្វលចាស់្ + ណី) 

  រ ីជនឯណា រដមងពោល នូវោក្រសចចៈ តមលបលក្តី ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសចចោទី, រ ីជន អបក្
ពោលនូវោក្រសចចៈតមលបលក្តី ។ 

វ.ិ បណ្ឌិ តំ អថត ន ំមញ្ាតីតិ បណ្ឌិ តមាន,ី ោគលា {(បឌិ គតិយាំ កនុងការហៅ+ ត)សទធូបបទ + មន ពោ
ធពន ក្បុងការដឹង + ណី}.  រ ី ជនោលឯណា រដមងសមាគ ល់ នូវខវួន ថាបណឍិ ត ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនោលព ោះ 
ព យ្ ោះថាបណឍិ តមាន,ី រ ីជនោល អបក្សមាគ ល់នូវខវួនថាជាបណឍិ ត ។ 

វ.ិ ពហុសសុតំ អថត ន ំមញ្ាតីត ិពហុសសុតមាន,ី ោគលា (ព ុសសុតសទធូបបទ + មន ពោធពន ក្បុងការ
ដឹង+ណី ) 

  រ ីជនោលឯណា រដមងសមាគ ល់ នូវខវួន ថាជាព ុសសូត ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនោលព ោះ ព យ្ ោះថាព ុសសុតមា-
នី, រ ីជនោល អបក្សមាគ ល់នូវខវួនថាជាព ុសសូត ។ 
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កវបិចចយ័ 
ក្ឝបិចច័យ ពលចីនដតមានអាំណាចឲរលុបទបីាំផុតធាតុ នងិលុបក្ឝពិចាលផង ។ 

វ.ិ សយ ំភវតីតិ សយមភូ, ជគនា  (សយាំ សទធូបបទ+ ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្តី,មាន+ក្ឝ)ិ ផ្ទវ ស់និគគ តិជាវគគនថ, 

  រ ីជនឯណា រដមងពក្ីត ពោយខវួនឯង ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសយមមូ, រ ីជន អបក្ពក្ីតឯង ។ 

វ.ិ សងគមម ភាសនត ិឯថថ ត ិសភា, សាោ  (សាំ +ភាស វយិតថយិាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់+ក្ឝិ) 

  រ ីជនទ. លបជុាំគ្នប ព យី រដមងពោល  ក្បុងសាោព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសាោព ោះ ព យ្ ោះថា សភា, រ ីសាោ 
ជាទីលបជុាំព យីពោលដនជនទ. ។ 

វ.ិ ភុគជន គចឆតតីិ ភុជគោ, សគថត   (ភុជសទធូបបទ + គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + ក្ឝិ) 
  រ ីសតឝឯណា រដមងពៅ ពោយផបត់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថាភុជគ, រសីតឝ អបក្ពៅពោយផបត់ ។ 

វ.ិ វហិាយគស គចឆតីតិ វហិគោ, សគថត  (វហិាយសសទធូបបទ + គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + ក្ឝិ)  

ផ្ទវ ស់វហិាយស ជា វ ិ 

  រ ីសតឝណា រដមងពៅ ក្បុងអាកាស ពលោោះព តុព ោះ រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថាវ ិគ, រ ីសតឝ ដដលពៅក្បុងអាកាស ។ 

វ.ិ ក្មមគថ ជាគថ ក្មមគជា (វបិាគកា) (ក្មយសទធូបបទ + ជន ជនពន ក្បុងការពក្តី + ក្ឝិ) 
  រ ីវបិាក្ឯណា ពក្ីតព យី អាំពីក្មយ  ព យ្ ោះថាក្មយជ, រ ីវបិាក្ ដដលពក្តីអាំពកី្មយ ។ 

វ.ិ ក្មមគថ ជាថ ក្មមជា (បដិសនធ)ិ (ក្មយសទធូបបទ + ជន ជនពន ក្បុងការពក្តី + ក្ឝិ) 
  រ ីបដិសននិឯណា ពក្ីតព យី អាំពីក្មយ  ព យ្ ោះថាក្មយជា, រ ីបដិសនន ិដដលពក្ីតអាំពីក្មយ ។ 

វ.ិ ក្មមគថ ជាតំ ក្មមជ(ំរបូ)ំ (ក្មយសទធូបបទ  + ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត + ក្ឝិ) 
  រ ីរូបឯណា ពក្ីតព យី អាំពកី្មយ  ព យ្ ោះថាក្មយជា, ររូីប ដដលពក្ីតអាំពីក្មយ ។ 

វ.ិ ចិតតគថ ជាតំ ចតិតជ ំ(របូ)ំ (ចិតថសទធូបបទ + ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត + ក្ឝិ) 
  រ ីរូបឯណា ពក្ីតព យី អាំពចីិតថ  ព យ្ ោះថាចតិថជ, រ ីរូប ដដលពក្ីតអាំពីចិតថ ។ 

វ.ិ អាហារគថ ជាតំ អាហារជ ំ(របូ)ំ (អាហារសទធូបបទ + ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត + ក្ឝិ) 

  រ ីរូបឯណា ពក្ីតព យី អាំពអីាហារ  ព យ្ ោះថាអាហារជ, រ ីរូប ដដលពក្តីអាំពអីាហារ ។ 

វ.ិ បគង ក ជាត ំបង កជ ំ(របូ)ំ (បងកសទធូបបទ + ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត + ក្ឝិ) 
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  រ ីរូបឯណា ពក្ីតព យី ក្បុងភក់្  ព យ្ ោះថាបងកជ, រ ីរូប ដដលពក្ីតក្បុងភក់្ ។ 

វ.ិ គលាកំ្ អគវទីត ិគលាក្វទិ ូ(ជគនា) (ពោក្សទធូបបទ + វទិ ញពណ ក្បុងការពក្ីត + ក្ឝិ) ចុោះឩ អាគម
លតង់ ទីបាំផុតរបស់ វទិធាតុព យី មិនមានការលុបទីបាំផុតធាតុពឡយី. 

  រ ីជនឯណា បានដឹងព យី នូវពោក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាពោក្វទូិ, រ ីជន អបក្ដឹងនូវពោក្ ។ 

១ . ផ្ទវ ស់  ស៑ របស់ទិសធាតុជា ស និងទីឃៈលសៈពៅខាងមុខទិសធាតុ (ក្ចាច .៦៤២, បទរូប.៥៨៨) 

ឦទគិសា, ឦទសិា, ឦទសិ,ី ឦទសិ ំ (ផ្ទវ ស់ឥម ជា ឥ)(ឥម + ទិស + ក្ឝិ ) ដូចពនោះ, លបាក្ដដូពចបោះ 
យាទគិសា, យាទសិា, យាទសិ,ី យាទសិ ំ (យ + ទិស + ក្ឝិ) ដបបណា, លបាក្ដជាយ៉ា ងណា 

ថទគិសា, ថទសិា, ថទសិ,ី ថទសិ ំ (ត + ទិស+ ក្ឝិ)  ដូចព ោះ, លបាក្ដដូចព ោះ 
មាទគិសា, មាទសិា, មាទសិ,ី មាទសិ ំ  (ផ្ទវ ស់អមហ ជា ម)   (អមហ + ទិស + ក្ឝិ) ដូចខញុ ាំ, លបាក្ដដូចខញុ ាំ 

កី្ទគិសា, កី្ទសិា, កី្ទសិ,ី កី្ទសិ ំ  (លុបនិគគ តិ) (ក្ឹ + ទិស + ក្ឝិ)  ដូចជាអឝី, លបាក្ដដូចពមថច 
ឯទគិសា, ឯថទគិសា, ឯទសិា, ឯទសិ,ី ឯទសិ ំ(ផ្ទវ ស់ឯត ជា ឯ)(ឯត + ទិស + ក្ឝិ) លបាក្ដដូចពនោះ 
សាទគិសា, សទគិសា, (ផ្ទវ ស់សមាន ជា ស) 
សាទសិា, សទសិា, សាទសិ,ី សទសិ,ី      (សមាន+ ទិស+ ក្ឝិ)  លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 
សាទសិ,ំ សទសិ ំ      

  រូបទាំងពនោះដចក្ជា៣លិងគ បុាំលិងគនិងនបុាំ ដូចបុរសិនិងកុ្ល, ចាំដណក្ឥតទីលងិគចុោះ អាឬឦបចច័យឥតទីពជាតក្ ។ 

២ . ផ្ទវ ស់ស៑ របស់ទិសធាតុជា ស, ផ្ទវ ស់ទ របស់ទិសធាតុជា រ  និងទីឃៈលសៈខាងមុខរបស់ទិស 

ឦរគិសា  ផ្ទវ ស់ ឥមជា ឥ      ( ឥម +  ទិស +   ក្ឝិ ) ដូចពនោះ, លបាក្ដដូពចបោះ 

យារគិសា                                     ( យ +  ទិស  +   ក្ឝិ ) ដបបណា, លបាក្ដជាយ៉ា ងណា 
ថរគិសា                                              ( ត +   ទិស +   ក្ឝិ  ) ដូចព ោះ, លបាក្ដដូចព ោះ 

មារគិសា            ផ្ទវ ស់អមហ ជាម                ( អមហ +   ទិស  +   ក្ឝិ ) ដូចខញុ ាំ, លបាក្ដដូចខញុ ាំ 

កី្រគិសា  លុបនិគគ តិ  ( ក្ឹ +   ទិស  +   ក្ឝិ  ) ដូចជាអឝី, លបាក្ដដូចពមថច 
ឯរគិសា  ផ្ទវ ស់ ឯត ជា ឯ  ( ឯត +   ទិស  +   ក្ឝិ ) លបាក្ដដូចពនោះ 

សារគិសា,សរគិសា  ផ្ទវ ស់ សមាន ជា ស ( សមាន+ ទិស + ក្ឝិ ) លបាក្ដពសយី, លបដ ល, ដូច 

៣ . ផ្ទវ ស់  ស៑ របស់ទិសធាតុ  ជា ក្ខ  និងទីឃៈលសៈខាងមុខរបស់ទិស 
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ឦទគិកាខ   ផ្ទវ ស់ ឥមជា ឥ   ( ឥម +  ទសិ +   ក្ឝិ  ) ដូចពនោះ, លបាក្ដដូពចបោះ 
យាទគិកាខ                                     ( យ +  ទិស  +   ក្ឝិ  ) ដបបណា, លបាក្ដជាយ៉ា ងណា 

ថទគិកាខ                                      ( ត +   ទិស +   ក្ឝិ  ) ដូចព ោះ, លបាក្ដដូចព ោះ 
មាទគិកាខ           ផ្ទវ ស់អមហ ជា ម   ( អមហ +   ទសិ  +   ក្ឝិ  ) ដូចខញុ ាំ, លបាក្ដដូចខញុ ាំ 

កី្ទគិកាខ   លុបនិគគ តិ ( ក្ឹ +   ទិស  +   ក្ឝិ  ) ដូចជាអឝី, លបាក្ដដូចពមថច 

ឯទគិកាខ   ផ្ទវ ស់ ឯត ជា ឯ ( ឯត +   ទិស  +   ក្ឝិ  ) លបាក្ដដូចពនោះ 

សាទគិកាខ ,សទគិកាខ  ,សារគិកាខ ,សរគិកាខ , សមាន ជា ស( សមាន+ ទិស+ ក្ឝិ ) លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 

៤ . ផ្ទវ ស់  ស៑ របស់ទិសធាតុជា ឦ  និងទីឃៈលសៈខាងមុខរបស់ទិស 

ឦទ ី ផ្ទវ ស់ ឥមជា ឥ     ( ឥម +  ទិស +   ក្ឝិ  )  ដូចពនោះ, លបាក្ដដូពចបោះ 

យាទ ី                                   ( យ +  ទិស  +   ក្ឝិ   )  ដបបណា, លបាក្ដជាយ៉ា ងណា 
ថទ ី                                     ( ត +   ទិស +   ក្ឝិ  )  ដូចព ោះ, លបាក្ដដូចព ោះ 
មាទ ី                                     ( អមហ +   ទិស  +   ក្ឝិ  )  ដូចខញុ ាំ, លបាក្ដដូចខញុ ាំ 
កី្ទ ី លុបនិគគ តិ  ( ក្ឹ +   ទិស  +   ក្ឝិ  )  ដូចជាអឝ,ី លបាក្ដដូចពមថច 

ឯទ ី ផ្ទវ ស់ ឯត ជា ឯ  ( ឯត +   ទិស  +   ក្ឝិ  )  លបាក្ដដូចពនោះ 
សាទ ី ផ្ទវ ស់ សមាន ជា ស ( សមាន +   ទសិ  +   ក្ឝិ  ) លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 

៥ . ផ្ទវ ស់  ស៑ របស់ទិសដដលមានតុមហជាពដីមពៅមុខជា ស និងទីឃៈលសៈខាងមុខទិស  ដូចជា 

តុមាា ទគិសា, តុមាា ទសិ ី ( តុមហ +  ទិស +   ក្ឝិ  )  លបាក្ដដូចអបក្ 

ខនាធ ទសិា                            ( ខនន +  ទិស  +   ក្ឝិ   ) លបាក្ដដូចជាខនន 
វិធីការផ្លា សស់ព័ទអាចទសមានែូចែនោះ 

១ . ផ្ទវ ស់  ឥម  ជា  ឥ  ពោយ  ឥនិបាតនៈ១  ដូចជា 

ឦទគិសា, ឦទសិា, ឦទសិ ី,ឦទសិ ំ    ( ឥម +  ទិស +   ក្ឝិ ) ដូចពនោះ, លបាក្ដដូពចបោះ 

ឦរគិសា                                             ( ឥម +  ទិស  +   ក្ឝិ ) ដូចពនោះ, លបាក្ដដូពចបោះ 
ឦទគិកាខ                                              ( ឥម +   ទិស +   ក្ឝិ ) ដូចពនោះ, លបាក្ដដូពចបោះ 

                                                           
១ និបាតន (ោក្រជាពលគឿងពធឝីឲរសពលមចរូប), ឥនិបាតន ដលបថា និបាតន ថា “ឥ” ។ 
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ឦទ ី                                                 ( ឥម +   ទិស  +   ក្ឝិ  ) ដូចពនោះ, លបាក្ដដូពចបោះ 

២.  ផ្ទវ ស់   អមហ  ជា   ម   ពោយ   មនិបាតនៈ   ដូចជា 

មាទគិសា, មាទសិា, មាទសិ,ី  មាទសិ ំ  ( អមហ +  ទិស+   ក្ឝិ  )  ដូចខញុ ាំ, លបាក្ដដូចខញុ ាំ 
មារគិសា                                                (អមហ  +  ទសិ + ក្ឝិ  )  ដូចខញុ ាំ, លបាក្ដដូចខញុ ាំ 

មាទ ី                                                    (អមហ +   ទសិ +  ក្ឝ ិ ) ដូចខញុ ាំ, លបាក្ដដូចខញុ ាំ 

៣.  ផ្ទវ ស់  ឯត   ជា   ឯ   ពោយឯនិបាតនៈ   ដូចជា 

ឯទគិសា, ឯទសិា, ឯទសិ,ី ឯទសិ ំ     (ឯត +  ទសិ + ក្ឝិ   )   លបាក្ដដូចពនោះ 
ឯរគិសា                                         ( ឯត +  ទិស + ក្ឝិ  )   លបាក្ដដូចពនោះ 

ឯទ ី         ( ឯត  +  ទិស + ក្ឝិ  )   លបាក្ដដូចពនោះ 

៤ . ផ្ទវ ស់  សមាន  ជា  ស     ពោយសនបិាតនៈ   ដូចជា 

សាទគិសា, សទគិសា, សាទសិា, សាទសិ ី ( សមាន  +  ទិស +   ក្ឝិ  ) លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 
សទសិា, សទសិ,ី សាទសិ,ំ សទសិ ំ  ( សមាន  +  ទិស +   ក្ឝិ  ) លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 

សារគិសា, សរគិសា                             ( សមាន +  ទសិ  +   ក្ឝិ   ) លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 
សាទគិកាខ , សទគិកាខ     ( សមាន  +  ទិស  +  ក្ឝិ   ) លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 

សារគិកាខ ,  សរគិកាខ     ( សមាន  +  ទិស  +  ក្ឝិ   ) លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 
សាទ ី      ( សមាន  + ទិស  +   ក្ឝិ   ) លបាក្ដពសយ,ី លបដ ល, ដូច 

វ.ិ ឥមមិវ   ន ំ  បសសតតីិ   ឦទគិសា, បរុគិសា.(ឥមសទធូបបទ + ឥវ +ទិស ពបក្ខពណ ក្បុងការពមលី+ ក្ឝិ )
(ក្មយសាធនៈ).   រដមងពឃញី នូវបុរសព ោះ  ដូចជាបុរសពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីបុរសព ោះ  ព យ្ ោះថាឦទសិ, រ ី
បុរស ជាទពីឃញីដូចជាបុរសពនោះ  ។ 

វ.ិ ឥមមិវ   ន ំ បសសតតី ិ ឦទសិ,ី ក្ញ្ញា . ( ឥមសទធូបបទ +  ឥវ + ទិស ពបក្ខពណ  ក្បុងការពមីល +  ក្ឝិ) 

  រដមងពឃញី នូវលសីលក្មុាំព ោះ ដូចជាក្ញ្ញដ ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលសីលក្មុាំព ោះ ព យ្ ោះថា ឦទិស,ី រ ីលសីលក្មុាំ ជាទី
ពឃញីដូចជាក្ញ្ញដ ពនោះ។ 

វ.ិ ឥទមិវ   ន ំ  បសសតតីិ   ឦទសិ,ំ ចតិតំ.(ឥមសទធូបបទ + ឥវ + ទិស  ពបក្ខពណ ក្បុងការពមលី + ក្ឝិ ) (ក្មយ
សាធនៈ).   រដមងពឃញី នូវចតិថព ោះ ដូចជាចតិថពនោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីចិតថព ោះ ព យ្ ោះថា ឦទិស, រ ីចតិថ ជាទី
ពឃញីដូចជាចិតថពនោះ។ 
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វ.ិ  អយមិវ ទិសសតីតិ  ឦទគិសា,បរុគិសា.( ឥមសទធូបបទ+ ឥវ + ទិស  ពបក្ខពណ កនុងការហមើល+ ក្ឝិ )  
(ក្មយសាធនៈ).   រ ីបុរសព ោះ ដដលជន រដមងពឃញី ដូចជា រ ីបុរសពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថាឦ
ទិស, រ ីបុរស ជាទីដដលជនពឃញីដូចជាបុរសពនោះ ។   

វ.ិ  អយមិវ  ទិសសតីតិ  ឦទសិ,ីក្ញ្ញា  ( ឥមសទធូបបទ+ ឥវ+ទិស ពបក្ខពណ កនុងការពមីល+ក្ឝិ+ឦ) ក្មយ
សាធនៈ ).   រ ីក្ញ្ញដ ព ោះ ដដលជន រដមងពឃញី ដូចជា រ ីក្ញ្ញដ ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីក្ញ្ញដ ព ោះ ព យ្ ោះថាឦទិសី
, រ ីក្ញ្ញដ  ជាទីដដលជនពឃញីដូចជាក្ញ្ញដ ពនោះ ។                                                                                                                                                            

វ.ិ ឥទមិវ ទសិសតតីិ  ឦទសិ,ំ វតថុ  (ឥមសទធូបបទ + ឥវ + ទិស  ពបក្ខពណ  ក្បុងការពមីល + ក្ឝិ) ក្មយសាធនៈ  

  រ ីវតទុព ោះ ដដលជន រដមងពឃញី ដូចជា រ ីវតទុពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុពនោះ ព យ្ ោះថាឦទិស, រ ីវតទុ ជាទីដដលជន
ពឃញីដូចជាវតទុពនោះ ។   

តបុចចយ័ 

វ.ិ ក្គរាតតីិ  ក្ថត ,  ជគនា (ក្រ  ក្រពណ  កនុងការហធវើ  +  តុ) ផ្ទវ ស់ទបីាំផុតធាតុជាត ពលោោះតុបចច័យ 

រ ីជនឯណា  រដមងពធឝី  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ  ព យ្ ោះថាក្តថុ,  រ ីជន អបក្ពធឝី ។ 

វ.ិ  ភាគវតតីិ  ភាគវថ, ជគនា (ភូ សតថ យាំ កនុងការមាន+ពណ +តុ) 

  រ ីជនឯណា ញុាំង...  រដមងឲរចពលមីន  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ  ព យ្ ោះថាភាពវតុ, រ ីជន អបក្ញុាំង...ឲរចពលមីន ។ 

វ.ិ កាគរតតីិ កាគរថ. ការយិថ. ការាគបថ. ការាបយិថ, ជគនា (ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ + ពណ, 
ណយ, ណាពប, ណាបយ + តុ)  

  រ ី ជនឯណា ញុាំង.... រដមងឲរពធឝី ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ ព យ្ ោះថាកាពរតុ,ការយតុិ,ការាពបតុ,ការាបយតុិ រ ី
ជន អបក្ញុាំង....ឲរពធឝី ។ 

វ.ិ  វទតីត ិ វថត  (ជគនា) (វទ វយិតថយិាំ ោចាយាំ កនុងការហព្វលចាស់្ + តុ) លុបទបីាំផុតធាតុ, តលមតួ 

  រ ីជនឯណា រដមងពោល ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាវតថុ, រ ីជន អបក្ពោល ។ 

វ.ិគកាធ ំសគមត ិសគីលនាត ិគកាធសនាត , ជគនា (ពកាធសទធូបបទ + សមុ ឧបសពម កនុងការចូលហៅ
ស្ងប់ + តុ) 

  រ ីជនឯណា រដមងរមាង ប់ នូវពសចក្ថីពលកាធ តមលបលក្តី ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាពកាធសនថុ, រ ីជន អបក្
រមាង ប់នូវពសចក្ថីពលកាធតមលបលក្តី ។ 

វ.ិ ហនតុ ំសលីមសោតិ  ហនាត , ជគនា ( ន  សឹពន កនុងការហបៀតហបៀន+តុ) 
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  រ ី ការសមាវ ប់ ជាលបលក្ត ី ដនជនព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ ព យ្ ោះថា នថុ, រ ី ជន អបក្មានការសមាវ ប់ជា
លបលក្តី ។ 

វ.ិ សរតុិំ សលី ំយសោតិ គសា សរថិ, ជគនា (សរ គតមិហ ិកនុងការហៅ + តុ) 

រ ីការរលឹក្ ជាលបលក្តី ដនជនណា ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា សរតុិ, រ ីជន អបក្មានការរលកឹ្ជាលបលក្តី . 

វ.ិ សឋុតីត ិគសាថ , ជគនា (សុ សវពន កនុងការសាត ប់ + តុ) 

  រ ីជនឯណា  រដមងសាថ ប់  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ពសាតុ, រ ីជន អបក្សាថ ប់ ។ 

វ.ិ គនតីតិ គនថ, ជគនា (ន ីនពយ កនុងការនា ហៅ + តុ) 

  រ ីជនឯណា រដមង ាំពៅ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាពនតុ, រ ីជន អបក្ ាំពៅ ។ 

វ.ិ ទទាតតីិ ទាថ, ជគនា (ទ ទពន កនុងការឲ្យ + តុ) 

  រ ីជនឯណា រដមងឲរ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាទតុ, រ ីជន អបក្ឲរ ។ 

រ ូបចចយ័ 
 រូបចច័យជាបចច័យជាប់ពោយ រអ៑នុពននកាលចុោះមក្ព យី ឲរលុបរស៑ល់ដតឩ ពបចុីោះពលកាយធាតុមានអក្សរ២ 
តួ ដដលមិនមានសាំពយគ ឲរលុបទីបាំផុតធាតុ 
វ.ិ ភិក្ខិ តុំ សលី ំយសោតិ ភកិ្ខុ ,  ជគនា (ភកិ្ខ យចពន កនុងការសូ្ម + រូ) រសសៈឩជាឧ, 

   រ ីការសូម ជាលបលក្តី ដនជនណា ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ  ព យ្ ោះថាភកិ្ខុ រ ីជន អបក្មានការសូមជាលបលក្តី ។  

វ.ិ អភកិ្ខិ  ភិក្ខ តិ ភិក្ខិ សសតិ សគីលនាតិ  ភកិ្ខុ , ជគនា (ភិក្ខ យចពន កនុងការសូ្ម + រូ)រសសៈឩជាឧ, 

    រ ីជនណា បានសូមព យី រដមងសូម ឬ នឹងសូម តមលបលក្តី ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ភិក្ខុ, រ ីជន 
អបក្សូមតមលបលក្តី ។ 

វ.ិ សសំាគរ ភយ ំ ឥក្ខ តីតិ  ភកិ្ខុ , ជគនា (ភយសទធូបបទ + ឥក្ខ ទសសនពងកសុ ក្បុងការពឃញីនិងពលគឿង
សមាគ ល់ +  រូ) 

   រ ីជនណា រដមងពឃញី នូវភ័យ ក្បុងសងារ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ភិក្ខុ, រ ីជន អបក្ពឃញីភ័យក្បុង
សងារ ។ 

វ.ិ សពវំ ជានាតីតិ សពវញ្ាូ , ជគនា (សពឝសទធូបបទ + ញ អវពោធពន កនុងការដឹង +  រូ) 
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   រ ី ជនណា រដមងដឹង នូវព តុ ទាំងពួង ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ ព យ្ ោះថា សពឝញ្ដូ រ ី ជន អបក្ដងឹនូវវតទុ
ទាំងពួង.(លពោះពុទន)។ 

វ.ិ មតត ំជានាតីតិ មតតញ្ាូ, ជគនា (មតថសទធូបបទ + ញ អវពោធពន កនុងការដឹង + រូ) 

   រ ីជនណា រដមងដឹង នូវលបមាណ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា មតថញ្ដូ រ ីជន អបក្ដឹងនូវលបមាណ ។ 
វ.ិ ធមម ំជានាតីតិ ធមមញ្ាូ , ជគនា (ធមយសទធូបបទ + ញ អវពោធពន កនុងការដឹង+រូ) 

   រ ីជនណា រដមងដឹង នូវធម៌(ព តុ) ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ធមយញ្ដូ, រ ីជន អបក្ដងឹនូវធម៌.(អបក្
ដឹងនូវព តុ) ។ 

វ.ិ គវទំ គចឆតីតិ គវទគ,ូ  ជគនា (ពវទសទធូបបទ +  គមុ គមពន កនុងការហៅ + រូ) 

   រ ីជនណា រដមងដល់ នូវពវទ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ពវទគូ, រ ីជន អបក្ដល់នូវពវទ ។ 

វ.ិ វទិតីត ិវទិ,ូ ជគនា (វទិ ញពណ កនុងការដឹង + រូ)   រ ីជនណា រដមងដឹង ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះ
ថា វទូិ,    រ ីជន អបក្ដឹង ។ 

អាវបីចចយ័ 
 អាវបីចច័យពលចនីចុោះក្បុងតសសលីសាធនៈពលបបីានទាំងក្តថុរូបនងិសមាសរូប 
វ.ិភយ ំ បសសត ិ សគីលនាត ិ ភយទសោវ,ី ជគនា (ភយសទធូបបទ+ទិស ពបក្ខពន ក្បុងការពមីល+អាវ)ី 
(ផ្ទវ ស់ទិស ជា ទសស),  រ ីជនណា រដមងពឃញី នូវភ័យ តមលបលក្ត ីពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ភយ-
ទសាវ,ី រ ីជន អបក្ពឃញីនូវភ័យតមលបលក្តី ។ 

វ.ិភយ ំបសសតុិំ សលី ំយសស គសា ភយទសោវ,ី ជគនា (ភយសទធូបបទ + ទិស ពបក្ខពន ក្បុងការពមីល+អាវ)ី  

   រ ីការពឃញី នូវភ័យ ជាលបលក្តី ដនជនណា រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ភយទសាវ ីរ ីជន អបក្មានការពឃញីនូវភ័យជា
លបលក្ត ី។ 

ណុកបចចយ័ 
ណុក្បចច័យជាបចច័យជាប់ពោយណ៑អនុព័ននកាលចុោះមក្ព យីដតងលុបណ៑សល់ដត ឧក្ 

វ.ិ ក្គរាតិ សគីលនាត ិការុគកា (ជគនា) (ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ+ ណុក្) 

   រ ីជនណា រដមងពធឝី តមលបលក្តី  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ការុក្, រ ីជន អបក្ពធឝីតមលបលក្ត ី។ 

វ.ិបជ ជគត ឯថយាតិ បាទុកា (វតថុជាតិ). (បទ គតមិហ ិកនុងការហៅ+ណុក្ + អា) 
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   រ ីជន រដមងពៅ ពោយវតទុជាតិព ោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុជាតិព ោះ ព យ្ ោះថា បាទុកា, រ ីវតទុជាតិ ជាពលគឿងពៅ ។ 

តកុបចចយ័ 

វ.ិ អាគចឆតីតិ អាគនតុគកា, ជគនា (អាបុពឝបទ+ គមុ គតមិហ ិកនុងការហៅ + តុក្) 

   រ ីជនណា ពទីបមក្ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា អាគនថុក្, រ ីជន អបក្ពទីបមក្ ។ 

ឥកបចចយ័ 
ឥក្បចច័យ នងិតុក្បចច័យពនោះពឃញីចុោះដតខាងពលកាយគមុធាតុ មិនមានការលុបឬផ្ទវ ស់បចច័យពឡយី 

វ.ិ គន តុ ំភគោវ តិ គមគិកា, ជគនា  (គមុ  គតមិហ ិកនុងការហៅ  + ឥក្) 

   រ ីជនណា គួរបាន ពដីមផពីៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា គមិក្, រ ីជន អបក្ពៅ ។ 

 

២.កចិចបចចយ័ម្មន ៥ គ ឺ
ណយបចចយ័ 

 ណរបចច័យពនោះជាបចច័យជាប់ពោយណ៑អនុព័ននកាលពបីចុោះមក្ព យីឲរលពទឹនិពដីមធាតុព យីលុបណ៑ពចាល
ទុក្ដតយ(លសពដៀងយបចច័យលបចាាំទិវុធាតុ និងយបចច័យដដទពទៀត)មានវធិីផ្ទវ ស់ពផសងៗគ្នប យ៉ា ងពនោះ 

 ១. ផ្ទវ ស់ណរ និងពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុរបស់ វទ, មទជាពដីម ជាជជ (ទ៑ យ = ជជ) 

វ.ិ អវជ ជតិថ វជ ជតិ វជ ជសិសតតី ិវ្ហ វជ ជ ំ(ក្មមំ), (វទ វយិតថយិាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់ + ណរ ) 

   រ ីក្មយណា គឺជន បានពោលព យី ឬរដមងពោល ឬថា នឹងពោល ពលោោះព តុព ោះ  រ ីក្មយព ោះ ព យ្ ោះថា វជជ,     
រ ីក្មយ ជាទីដដលជនពោល (ពទស) ។(ក្ចាច .៥៤៤, បទរបូ.៥៥៦) 

វ.ិ អមជជតិថ មជ ជគត មជ ជសិសតិ ឯគតនាតិ វ្ហ មជជ ំ (ឧទកំ្), (មទ ឧមាយ ពទ ក្បុងការលសវងឹ + ណរ ).                     
  គឺជន បានលសវងឹព យី ឬរដមងលសវងឹ ឬថា នឹងលសវងឹ ពោយទឹក្ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ី ទឹក្ព ោះ ព យ្ ោះថា    
មជជ,  រ ីទឹក្ ជាពលគឿងដដលជនលសវងឹ (លសា) ។ 

វ.ិ មទន ំមជជ.ំ (មទ ឧមាយ ពទ កនុងការស្ស្វងឹ + ណរ)  រ ីក្រិយិលសវងឹ ព យ្ ោះថា មជជ, ពសចក្ថីលសវងឹ ។ 

វ.ិ គជ ជគតត ិ គជ ជ ំ(សទទជាតំ), (គទ វយិតថយិាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់ + ណរ ) 

រ ីសទធជាតណា  គឺជន រដមងសូលត ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសទធជាតព ោះ ព យ្ ោះថា គជជ,  រ ីសទធជាត ជាទីដដលជន
សូលត (ពទស) ។ 
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វ.ិ បជ ជគតត ិ បជ ជ ំ(សទទជាតំ), (បទ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + ណរ ) 

រ ីសទធជាតណា  គឺជន រដមងសូលត ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសទធជាតព ោះ ព យ្ ោះថា បជជ,  រ ីសទធជាត ជាទីដដលជន
សូលត (ចុណតី យ) ។ 

វ.ិ ខជ ជគតត ិ ខជ ជ ំ(វតថុ ), (ខាទ ភកិ្ខពណ ក្បុងការទាំោសុ ី+ ណរ ) 

រ ីវតទុណា  គជឺន រដមងទាំោសុ ីពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ខជជ, រ ីវតទុ ជាទីដដលជនទាំោសុី (ខាទនយី)  

 ២. ផ្ទវ ស់ណរ និងពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុរបស់ គមុធាតុជាពដីម ជាមយ (ម៑ យ = មយ) 

វ.ិ គមតិពវន ត ិ គមម ំ(ធមមជាតំ), (គមុ គតមិហ ិកនុងការហៅ + ណរ) 

  រ ីធមយជាតណា គឺជន គបផដីល់ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថាគមយ, រ ីធមយជាត ជាទីគជឺនគបផដីល់ ។ 

វ.ិ អទមមិតថ ទមមគត ទមយិីសសតីតិ  ទគមាម  (សគថត ), (ទមុ ទមពន កនុងការហវឹក + ណរ) 

  រ ីសតឝណា គឺជន បាន ឝកឹ្ព យី  ឬរដមង ឝកឹ្ ឬថានឹង ឝកឹ្ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថាទមយ, រ ីសតឝ 
ជាទីគឺជន ឝកឹ្ ។ 

 ៣. ផ្ទវ ស់ណរ និងពរញ្ជ នៈទីបាំផុតធាតុរបស់ យុជធាតុជាពដីម ជា គគ (ជ៑ យ = គគ) 

វ.ិ យុជ ជតិគោវ តិ គយាគោគ  , វ្ហយាគមា (យុជ ពយពគ កនុងការរបកប + ណរ) 

   រ ី ពសចក្ថីពយយមណា គឺជន គបផលីបក្ប ពលោោះព តុព ោះ រ ី ពសចក្ថីពយយមព ោះ ព យ្ ោះថា ពយគគ, រ ី ពសចក្ថី
ពយយម ជាទគីឺជនគបផលីបក្ប ។ 

 ៤. ផ្ទវ ស់ណរ និងពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុរបស់ គរ ធាតុជាពដីម ជា យហ ( ៑ យ = យហ) 

វ.ិ គរហិតពវន ត ិោរយា ំ,ក្មមំ(គរ  ន ិធ យាំ កនុងការនិនាទ + ណរ)  

 រ ីក្មយណា គឺជន គបផតីិោះពដៀល ពលោោះព តុព ោះ រ ីក្មយព ោះ ព យ្ ោះថា គ្នរយហ, រ ីក្មយជាទដីដលជនគបផតីោិះពដៀល ។ 

វ.ិ បគគណ្ាិ តពវន ត ិ បគគយា,ំ ចិតតំ (ប+គ  ឧបាទពន កនុងការកាន់យក + ណរ) 

  រ ីចិតថណា គឺជន គបផផីគង ពលោោះព តុព ោះ រ ីចតិថព ោះ ព យ្ ោះថា បគគយហ, រ ីចិតថ ជាទីដដលជនគបផផីគងពឡងី ។ 

 ៥. ផ្ទវ ស់ណរ និងអាការនថរបស់ធាតុ ជា ឯយរ (អា យ = ឯយរ)   

វ.ិ ទយីតតីិ គទយយ ំ, វតថុ   (ទ ទពន ក្បុងការឲរ + ណរ) 

 រ ីវតទុណា ដដលជន រដមងឲរ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថាពទយរ រ ីវតទុ ដដលជនឲរ,(រអឝ ន់) ។ 



 280  

វ.ិ កាតពវន ត ិការយិ ំ(ក្មមំ), (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + ណរ) មិនផ្ទវ ស់ជាឯយរពទៀតពទ 

   រ ីក្មយណា គជឺន គបផពីធឝី ពលោោះព តុព ោះ  រ ីក្មយព ោះ ព យ្ ោះថា ការយិ,  រ ីក្មយ ជាទីដដលជនគបផពីធឝី ។ 

វ.ិ ចនិតិពវន ត ិ គចយយ ំ(វតថុ ), (ចិ ចពយ ក្បុងការសនសាំ + ណរ) 

   រ ីវតទុណា គឺជន គបផសីនសាំ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ពចយរ, រ ីវតទុ ជាទីដដលជនគបផសីនសាំ  ។ 

វ.ិ វជឈតិពវន ត ិ   វជឈ,ំ ធមមជាត ំ( ន  សឹាគតមិហ ិក្បុងការពបៀតពបៀននិងការពៅ + ណរ) (ផ្ទវ ស់ ន ជាវធ, 
ផ្ទវ ស់ធនងិយ ជា ជឈ)   រ ីធមយជាត គឺជន គបផពីបៀតពបៀន ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថា វជឈ, រ ីធមយ
ជាត ជាទគីជឺនគបផពីបៀតពបៀន ។ 

វ.ិ  វុចាតីតិ វ្ហក្យ ំ, សទទជាតំ, (វច វយិតថយិាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់ + ណរ) ផ្ទវ ស់ច ជា ក្, 

   រ ីសទធជាតណា គឺជន រដមងពោល ពលោោះព តុព ោះ រ ីសទធជាតព ោះ ព យ្ ោះថា ោក្រ, រ ីសទធជាត ជាទីគជឺនរដមង
ពោល ។ 

វ.ិ ភជយិគតតិ ភាគយ ំ, វតថុ   (ភជ ភាគពសោសុ ក្បុងការដចក្ និងការពសព + ណរ)វបិរយិ គឺលតលប់  យ ជាយហ, 

    រ ីវតទុណា គឺជន រដមងដចក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ភាគរ, រ ីវតទុជាទីគជឺនដចក្ ។ 

វ.ិ ភយូគតតិ ភពវ,ំ វតទុ (ភូ សតថ យាំ កនុងការហកើត,មាន + ណរ) ផ្ទវ ស់ ទីបាំផុតរបស់ភូនងិណរ ជា អពឝ,  

   រ ីវតទុណា គឺជន រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ភពឝាំ, រ ីវតទុជាទីដដលជនមាន ។ 

( ណរបចច័យពនោះពពលខវោះពលបជីាក្ិរយិក្ិតក្បាន ឧ. ត ំវតថុ  ោរយា ំ) 
ខបចចយ័ 

ខបចច័យពលចីនចុោះខាងពលកាយធាតុ ដដលមានឦសាំ, ទុ, សុពៅខាងមុខ ជាបចច័យដដលជាប់ពោយខ៑អនុព័នន 

វ.ិ ឦស ំក្រយីតីតិ ឦសក្ករ,ំ ហិត.ំ (ឦសាំបុពឝបទ + ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ ី+ ខ)តលមួតក្ 

រ ីលបពយជន៍ណា  ដដលបុគគល រដមងពធឝី (បាន)បនថិចបនថួច ពលោោះព តុព ោះ រ ីលបពយជន៍ព ោះ ព យ្ ោះថា ឦសក្ករ ាំ, 
រ ីលបពយជន៍ ជាទីដដលបុគគល ពធឝីបានបនថិចបនថួច ។(ក្ចាច .៥៦០, បទរ.ូ៦០៤) 
វ.ិ ទុគក្ខ ន ក្រយីតីតិ ទុក្ករ,ំ ហិត.ំ (ទុបុពឝបទ + ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ ី+ ខ) 

   រ ីលបពយជន៍ណា ដដលបុគគល រដមងពធឝី (បាន)ពោយលាំបាក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលបពយជន៍ព ោះ ព យ្ ោះថា ទុក្ករ, 
រ ីលបពយជន៍ ជាទីដដលបុគគល ពធឝីបានពោយលាំបាក្ ។ 

វ.ិ សគុខន ក្រយីតតី ិសកុ្ករ,ំ បាប ំ. (សុបុពឝបទ+ ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + ខ) 
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   រ ីបាបណា គឺបុគគល រដមងពធឝី (បាន) ពោយអយ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបាបព ោះ ព យ្ ោះថា សុក្ករ,  រ ីបាប ជាទី
ដដលជនពធឝីបានពោយអយ ។ 

វ.ិ ទុគក្ខ ន  រក្ខិ តពវន ត ិទុរក្ខំ , ចិតតំ . (ទុ បុពឝបទ + រក្ខ បាលពន ក្បុងការរក្ា  + ខ) 

   រ ីចិតថណា គបុឺគគល គបផរីក្ា (បាន)ពោយលាំបាក្ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីចិតថព ោះ ព យ្ ោះថា ទុរក្ខ, រ ីចិតថ ជាទី
ដដលបុគគលរក្ាបានពោយលាំបាក្ ។ 

វ.ិ ទុគក្ខ ន  បសសតិគោវ ត ិទុទទគសា, ធគមាម  (ទុ បុពឝបទ+ ទិស ពបក្ខពន ក្បុងកាលពមលីពឃញី + ខ) ឥ > អ 

   រ ីធម៌ណា គជឺន គបផពីឃញី (បាន)ពោយលាំបាក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌ព ោះ ព យ្ ោះថា ទុទធស, រ ីធម៌ជាទី
ដដលជនគបផពីឃញីបានពោយលាំបាក្ ។ 

វ.ិ សគុខន បសសតិពវន ត ិសទុសស ំ. បរវជ ជ ំ. (សុ + ទិស ពបក្ខពន កនុងកាលហមើល ហឃើញ +ខ)ទិស > ទសស, 

   រ ីពទសអបក្ដដទណា គបុឺគគល គបផពីឃញី (បាន)ពោយអយ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពទសអបក្ដដទព ោះ ព យ្ ោះថា 
សុទសស, រ ីពទសអបក្ដដទ ជាទីគឺជនគបផពីឃញីបានពោយអយ ។ 

វ ិ. សគុខន ពុជឈតិពវន ត ិសគុោធ ំ. បរវជ ជ ំ. ( សុ បុពឝបទ+ ពុធ អវពោធពន ក្បុងការដងឹ + ខ) 

   រ ីពទសអបក្ដដទឯណា គឺបុគគល គបផដីឹងបាន ពោយអយ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពទសអបក្ដដទព ោះ ព យ្ ោះថា សុ
ពោធ, រ ីពទសអបក្ដដទ ជាទគីឺបុគគលគបផដីងឹបានពោយអយ ។ 

ហតយយបចចយ័ 

វ.ិ បតតពវន ត ិ បគតតយយ ំ(ឋាន)ំ, (ប + អប បាបុណពន ក្បុងការឲរដល់ + ពតយរ)លុបទបីាំផុតធាតុ, លតតួត  

   រ ីទីណា គឺជន គបផដីល់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា បពតថយរ,  រ ីទី ជាទគីឺជនគបផដីល់ ។ 

   វ.ិ  លដឋពវន ត ិលគទធយយ ំ(ធន)ំ, (លភ ោពភ កនុងការបាន + ពតយរ) 

   រ ីលទពរណា គឺជន គបផបីាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីលទពរព ោះ ព យ្ ោះថា លពទនយរ, រ ីលទពរជាទីដដលជនគបផបីាន ។ 

វ.ិ ទដឋពវន ត ិទគដឋយយ ំ(របូ)ំ,(ទិស ពបក្ខពណ កនុងការហឃើញ + ពតយរ) 

   រ ីរូបណា គឺជន គបផពីឃញី ពលោោះព តុព ោះ រ ីរូបព ោះ ព យ្ ោះថា ទពដឌយរ,  រ ីរូបជាទគីឺជនគបផពីឃញី ។ 

វ.ិ ញាតពវន ត ិ ញាគតយយ ំ(អារមមណំ្), (ញ អវពោធពន កនុងការដឹង+ពតយរ) 

   រ ីអារមយណ៍ណា គឺជន គបផដីឹង ពលោោះព តុព ោះ រ ីអារមយណ៍ព ោះ ព យ្ ោះថា ញពតយរ,  រ ីអារមយណ៍ ជាទគីឺជន
គបផដីឹង ។ 
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រចិចបចចយ័ 

 (រចិច និងររិយិជាបចច័យជាប់ពោយរអ៑នុព័នន ពនោះចុោះបានដតខាងពលកាយក្រធាតុប៉ាុពណាត ោះ) 

វ.ិ ក្តតពវន ត ិកិ្ចា ំ(ក្មមំ), (ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ+ រចិច) លុបទបីាំផុតធាតុរបស់ក្រ ។ 

 រ ីអាំពពីណា គឺជន គបផពីធឝ ីពលោោះព តុព ោះ រ ីអាំពពីព ោះ ព យ្ ោះថា ក្ចិច, រ ីអាំពព ីជាទីគឺជនគបផពីធឝី ។ 

ររិយិបចចយ័ 

វ.ិ ក្តតោវ  កិ្រយិា (ធមមជាតិ), (ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ + ររិយិ)  

   រ ីធមយជាតិណា គឺជន គបផពីធឝី រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថា ក្រិយិ, រ ីធមយជាត ិជាទីគឺជនគបផពីធឝី ។ 

វ.ិ ក្រណី្យ ំកិ្រយិ,ំ(ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ+ ររិយិ) ដដលជន គួរពធឝី ព យ្ ោះថា ក្ិរយិ, រ ីក្ិរយិពធឝី ។ 

វ.ិ ក្រយីគតតិ កិ្រយិ ំ(ធមមជាតំ), (ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ+ ររិយិ) 

   រ ីធមយជាតណា គឺជន រដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថា ក្ិរយិ, រ ីធមយជាតជាទីគជឺនរដមងពធឝី ។ 

 

៣. កតិកចិចបចចយ័ ១៤ គ ឺ
ណបចចយ័ 

វ.ិ អរុជ ិរុជតិ  រុជសិសតីត ិវ្ហ គរាគោ (សភាគវ្ហ),(រុជ ពរាពគ ក្បុងការចាក់្ពឆកៀល + ណ១) ផ្ទវ ស់ ជ ជា គ 

   រ ី សភាវៈណា បានចាក់្ពឆកៀលព យី ឬរដមងចាក់្ពឆកៀល ឬថានងឹចាក់្ពឆកៀល ពលោោះព តុព ោះ រ ី សភាវៈព ោះ 
ព យ្ ោះថា ពរាគ, រ ីសភាវៈ (អបក្)២ ចាក់្ពឆកៀល ។ 

វ.ិ ឧបបជ ជតតីិ ឧបាគទា (សភាគវ្ហ), (ឧ +បទ គតមិហ ិកនុងការហៅ+ ណ) 

   រ ីសភាវៈណា រដមងពក្ីតពឡងី ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវៈព ោះ ព យ្ ោះថា ឧបាទ, រ ីសភាវៈ ពក្ីតពឡងី ។ 

វ.ិ អផុស ិផុសត ិផុសសិសតីតិ វ្ហ ផគសោ, សភាគវ្ហ (ផុស ផុសពន កនុងការប៉ែុះផទប់+ណ) 

   រ ីសភាវៈណា បានប៉ាោះផធប់ព យី ឬរដមងប៉ាោះផធប់ ឬថានឹងប៉ាោះផធប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវៈព ោះ ព យ្ ោះថា ផសស, 
រសីភាវៈ ប៉ាោះផធប់ ។ 

វ.ិ ផុសនត ិគតន សមបយុថត តិ ផគសោ (ធគមាម ) ,(ផុស ផុសពន កនុងការប៉ែុះផទប់+ណ) ផ្ទវ ស់ ផុសជា ផសស. 
                                                           ១
 កាលចុោះ ណបចចយ័ព យី រូបសពលមចពលចីនជាបុាំលិងគ ។ ២ កាលដលបពចញ អបក្ មិនពិពរាោះក្មិ៏នបាចដ់លបពឡយី ។ 
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   រ ីសមផយុតថធម៌ទ.ណា រដមងប៉ាោះផធប់ ពោយធម៌ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌ព ោះ ព យ្ ោះថា ផសស, រ ីធម៌ជាពលគឿង
ប៉ាោះផធប់ ។ 

វ.ិ អាហរតីតិ អាហាគរា, សភាគវ្ហ , (អា +  រ  រពណ ក្បុងការ ាំពៅ + ណ) 

   រ ីសភាវណា រដមង ាំមក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថា អាហារ,  រ ីសភាវ  ាំមក្ ។ 

វ.ិ ឧបហនតតីិ ឧបោគថ, ជគនា (ឧប+ ន  សឹាយាំ ក្បុងការពបៀតពបៀន + ណ) ផ្ទវ ស់  នជា ោត, 

រ ីជនណា រដមងចូលពៅពបៀតពបៀន ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាឧបោត រ ីជនអបក្ចូលពៅពបៀតពបៀន ។ 

វ.ិ រញ្ជន ត ិអគននាត ិរាគោ, គលាគភា  (រនជ  រាពគ កនុងការពលតក្លតអាល+ណ) ផ្ទវ ស់ នជ ជាជ, ផ្ទវ ស់ជ ជា គ, 

 រ ីសតឝទ. រដមងពលតក្លតអាល ពោយពោភៈពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពោភៈពនោះ ព យ្ ោះថារាគ, រ ីពោភៈជា 

ពលគឿងពលតក្លតអាល ។(បទរូប.៥៧៩) 

វ.ិ រញ្ជី យត ិ អគននាតិ រាគោ, គលាគភា (រនជ រាពគ កនុងការហរតករតអាល+ណ) ផ្ទវ ស់ នជ ជាជ, ជ >គ 

   រ ីសភាវៈ គឺជន រដមងពលតក្លតអាល ពោយពោភៈពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពោភៈពនោះ ព យ្ ោះថា រាគ, រ ីពោភៈជា
ពលគឿងដដលជនពលតក្លតអាល ។ 

វ.ិ សយ ំរញ្ជតីតិ រាគោ (រនជ  រាពគ ក្បុងការពលតក្លតអាល+ណ) 

   រ ីសភាវៈណា រដមងពលតក្លតអាល ពោយខវួនឯង ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវៈព ោះ ព យ្ ោះថា រាគ, រ ីសភាវៈ ពលតក្
លតអាលពោយខវួនឯង ។ 

វ.ិ ភុជ ជតីតិ គភាគោ, បរកិាខ គរា (ភុជ ពរវ រពណ ក្បុងការទាំោសុ+ីណ)  

រ ីបរកិាខ រណា គជឺន រដមងពលបីលបាស់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបរកិាខ រព ោះ ព យ្ ោះថា ពភាគ, រ ីបរកិាខ រជាទីគឺជនពលបលីបាស់  

(ពភាគលទពរ) ។ 

វ.ិ ភជយីតីតិ ភាគោ, អាហាគរា (ភជ ភាជពន ក្បុងការដបងដចក្ + ណ) 

   រ ីអាហារណា គឺជន រដមងដចក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអាហារព ោះ ព យ្ ោះថា ភាគ, រ ីអាហារជាទីគឺជនដចក្ ។ 

វ.ិ ភរយីតតីិ ភាគរា (ទគោវ ) (ភរ  រពណ ក្បុងការ ាំពៅ+ណ)  

  រ ីទពឝៈណា គជឺន រដមង ាំពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទពឝៈព ោះ ព យ្ ោះថា ភារ, រ ីទពឝៈជាទីដដលជន ាំពៅ (ភារៈ) ។ 

វ.ិ លពភតតីិ លាគភា (សកាក គរា). (លភ ោពភ ក្បុងការបាន +ណ) 
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រ ីសកាក រៈណា គឺជន រដមងបាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីសកាក រៈព ោះ ព យ្ ោះថាោភ, រ ីសកាក រៈជាទីគឺជនបាន(ោភ) ។ 

វ.ិ គវ្ហហរយីតីតិ  គវ្ហហាគរា, សភាគវ្ហ .(វ ិ+ អវ +  រ  រពណ ក្បុងការ ាំពៅ + ណ) ផ្ទវ ស់អវជាឱ លុបឥ, 

   រ ី សភាវៈណា គឺជន រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ី សភាវៈព ោះ ព យ្ ោះថា ពោហារ, រ ី សភាវៈជាទគីឺជនពៅ 
(ពោហារ,ោក្រនិយយ)។ 

វ.ិ ទយីតតីិ ទាគយា, បរកិាខ គរា. (ទ ទពន ក្បុងការឲរ + ណ) (ផ្ទវ ស់ អា ជា អាយ = អាការ ថ នមាពយ) 
   រ ីបរកិាខ រណា ដដលជន រដមងឲរ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបរកិាខ រព ោះ ព យ្ ោះថាទយ,  រ ីបរកិាខ រជាទីដដលជនឲរ ។ 

វ.ិ វហិរន ត ិឯថថ តិ វហិាគរា, អាវ្ហគសា (វ ិ+  រ នោិពស ក្បុងការពៅ + ណ) 
   រ ីភិក្ខុទ. រដមងពៅ ក្បុងអាោសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអាោសព ោះ ព យ្ ោះថា វហិារ, រ ីអាោសជាទីពៅដនភិក្ខុ ។ 

វ.ិ អារមនត ិឯតស មនិ ត ិអារាគមា, បគទគសា (អា + រមុ ក្ឡីាយាំ ក្បុងការពលង + ណ) 
   រ ីភិក្ខុទ. រដមងរកី្រាយ ក្បុងលបពទសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលបពទសព ោះ ព យ្ ោះថាអារាម រ ីលបពទសជាទីរកី្រាយ . 

វ.ិ គសាចន ំគសាគកា.  (សុច  ពសាពក្ ក្បុងការពសាក្ពត+ ណ)  វុទនិ ឧជា ឱ, ផ្ទវ ស់ចជា ក្, 
 រ ីក្ិរយិពសាក្ពត ព យ្ ោះថាពសាក្, រ ីការពសាក្ ។ 

វ.ិ ចជន ំច្ចគោ.  (ចជ ហានមិហ ិកនុងការលុះ+ ណ)(ផ្ទវ ស់ជ ជា គ,ពោយ ក្គ្ន ចជានាំ) 
រ ីក្ិរយិលោះ ព យ្ ោះថា ចាគ, រ ីការលោះ ។ 

វ.ិ យុញ្ជន ំគយាគោ.  (យុជ  ពយពគ ក្បុងការលបក្ប+ ណ)  រ ីក្ិរយិលបក្ប ព យ្ ោះថា ពយគ រ ីការលបក្ប ។ 

វ.ិ ភញ្ជន ំភគង្គគ ១.  (ភនជ  អវមទធពន ក្បុងការកាច់បាំបាក់្+ ណ) រ ីក្ិរយិដបក្បាក់្ ព យ្ ោះថាភងគ, រ ីការដបក្បាក់្។ 

វ.ិ បចាគយហិ សងគមម ក្រយីតតីិ សង្គខ គរា, សភាគវ្ហ  (សាំ+ ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ+ណ) 

   រ ីសភាវៈណា  គឺបចច័យទ. លបជុាំគ្នប ព យី រដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវៈព ោះ ព យ្ ោះថា សអខ រ, រ ីសភាវៈជា
ទីគឺបចច័យទ.លបជុាំគ្នប ព យីពធឝី ។ 

វ.ិ សងខរយីត ិគតនាតិ សង្គខ គរា, ធគមាម   (សាំ+ ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ីណ)ផ្ទវ ស់ ក្រ ជាខរ, (បទរូប.៥៨២) 

   រ ីសភាវៈ  គឺបចច័យទ. រដមងតក់្ដតង ពោយធម៌ព ោះ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌ព ោះ ព យ្ ោះថាសអខ រ រ ីធម៌ ជា
ពលគឿងដដលបចច័យតក់្ដតងព យី ។ 

វ.ិ សងខរណំ្ សង្គខ គរា  (សាំ+ ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ+ណ)  រ ីការតក់្ដតង ព យ្ ោះថាសអខ រ ។ 

                                                           
១ ផ្ទវ សជ់ របសភ់នជ ជាគ, ផ្ទវ សន់ របសភនជ ជា ំាំ (បទរូប.៥៧៨), ផ្ទវ ស ់ំាំ ជា វគគនថ របសគ់ គឺ ង, សពលមចរូបជា ភពអគ  ។ 
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វ.ិ បរ ិសមនតគថ ក្រយីតីតិ បរកិាខ គរា, ទគោវ   (បរ+ិ ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ+ណ) 

 រ.ី ទពឝៈណា ដដលជន រដមងពធឝី ពោយជុាំវញិ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីទពឝៈព ោះ  ព យ្ ោះថាបរកិាខ រ រ ីទពឝៈជាទីដដលជន
ពធឝីពោយជុាំវញិ ។ 

វ.ិ ឧបគនាតវ  ក្គរាតីតិ ឧបកាគរា, ជគនា  (ឧប+ ក្រ ក្រពណ កនុងការហធវើ+ណ).  រ ីជនណា ចូលពៅជិត
ព យី រដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ឧបការ, រ ីជន អបក្ចូលពៅជិតព យីពធឝី ។ 

វ.ិ លពុភន ត ិគតនាត ិគលាគភា, ធគមាម   (លុភ គទនមិហ ិកនុងការចង់បាន+ណ) 

   រ ី ទពឝៈទ. ដដលជន រដមងចង់បាន ពោយធម៌ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ី ធម៌ព ោះ  ព យ្ ោះថា ពោភ, រ ី ធម៌ ជា
ពលគឿងដដលជនចង់បាន ។ 

វ.ិ លពុភន ំគលាគភា  (លុភ គទនមិហ ិកនុងការចង់បាន+ណ)  រ ីការចង់បាន ព យ្ ោះថាពោភ 

វ.ិ ទុសសន ត ិគតនាតិ គទាគសា, ធគមាម   (ទុស អបផតីមិហ ិកនុងការមិនហពញចិតត+ណ) 

   រ ីជនទ. រដមងលបទូស ពោយធម៌ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌ព ោះ ព យ្ ោះថាពទស, រ ីធម៌ ជាពលគឿងលបទូស ។   

វ.ិ សយ ំទុសសតីតិ គទាគសា, សភាគវ្ហ  (ទុស អបផតីមិហ ិកនុងការមិនហពញចិតត+ណ) 

 រ ី សភាវណា រដមងលបទូស  ពោយ(ពទស)ខវួនឯង ពលោោះព តុព ោះ រ ី សភាវព ោះ ព យ្ ោះថាពទស រ ី សភាវ 
លបទូសខវួនឯង។  

វ.ិ ទុសសន ំគទាគសា  (ទុស អបផតីមិហ ិក្បុងការមិនពពញចិតថ+ណ)  រ ីការលបទូស ព យ្ ោះថា ពទស ។ 

វ.ិ មុយាន ត ិគតនាតិ គមាគហា, ធគមាម   (មុ  វចិពិតថ កនុងការវហងវង+ណ) 

   រ ីជនទ.  រដមងវពងឝង ពោយធម៌ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌ព ោះ ព យ្ ោះថាពមា ,  រ ីធម៌ ជាពលគឿងវពងឝង ។ 

វ.ិ សយ ំមុយាតីតិ គមាគហា  (មុ  វចិពិតថ ក្បុងការវពងឝង + ណ) 

   រ ីជនណា  រដមងវពងឝង ពោយខវួនឯង ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាពមា ,  រ ីជនអបក្វពងឝងខវួនឯង ។    

វ.ិ មុយាន ំគមាគហា  (មុ  វចិពិតថ ក្បុងការវហងវង+ណ) រ ីការវពងឝង ព យ្ ោះថាពមា ,  រ ីក្ិរយិវពងឝង។ 

វ.ិ វ្ហលយីគត សវំរយីគតតិ  វ្ហគលា , អវយគវ្ហ . (វល សាំវរពណ  ក្បុងការរក្ា + ណ) 

រ ីអវយវៈណា ដដលជន រដមងរក្ា ពលោោះព តុព ោះ រ ីអវយវៈព ោះ ព យ្ ោះថា ោល, រ ីអវយវៈ ជាទីដដលជនរក្ា(សក់្).  

អបចចយ័ 
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 វ.ិ គវសស ំតរតតីិ គវសសន តគរា, ជគនា  (ពវសសសទធូបបទ + តរ តរពណ កនុងការឆលង +អ១) 

 រ ីជនណា រដមងឆវង នូវផវូវអបក្ជាំនួញ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ពវសសនថរ រ ីជន អបក្ឆវងនូវផវូវអបក្ជាំនួញ ។ 

 វ.ិ ធមមំ ធរតីតិ ធមមធគរា, ជគនា  (ធមយសទធូបបទ+ ធរ ធារពណ ក្បុងការលទលទង់ +អ) 
   រ ីជនណា រដមងលទលទង់ នូវធម៌ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ធមយធរ រ ីជន អបក្លទលទង់នូវធម៌ ។ 

 វ.ិ វនិយ ំធរតីត ិវនិយធគរា, ជគនា  (វនិយសទធូបបទ+ ធរ ធារពណ ក្បុងការលទលទង់ +អ) 
   រ ីជនណា រដមងលទលទង់ នូវវន័ិយ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា វនិយធរ, រ ីជន អបក្លទលទង់នូវវន័ិយ ។ 

 វ.ិ អន ន ំទទាតីតិ អន នគទា, ជគនា (អនបសទធូបបទ+ ទ ទពន កនុងការឲ្យ+អ) 
   រ ីជនណា រដមងឲរ នូវបាយ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា អនបទ, រ ីជន អបក្ឲរនូវបាយ ។ 

វ.ិ វគិនតិ ឯគតនាត ិវនិគយា, សភាគវ្ហ  (វ ិ+ នី នពយ ក្បុងការ ាំពៅ +អ) 
   រ ីជន រដមង ាំពៅ ពោយសភាវព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថាវនិយ, រ ីសភាវ ជាពលគឿង ាំពៅ ។ 

វ.ិ នយន ំនគយា . (នី បាបុពណ ក្បុងការឲរដល់ +អ)   រ ីការ ាំពៅ ព យ្ ោះថានយ (ន័យ) ។ 
វ.ិ នសិសយិីតថ នសិសយីតិ នសិសយិីសសតីតិ វ្ហ នសិសគយា, អាចរគិយា (និ+ សិ ពសោយាំ ក្បុងការពសព +អ) 
   រ ីអាចាររណា (ដដលអពនថោសិក្) អាលស័យព យី ឬរដមងអាលសយ័ ឬថានឹងអាលស័យ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអាចាររព ោះ   
ព យ្ ោះថានិសសយ,  រ ីអាចាររ ជាទីដដល( អពនថោសិក្ ) អាលស័យ ។ 

វ.ិ អនសុយិ អនគុសត ិអនគុសសសតីតិ វ្ហ អនសុគយា, កិ្គលគសា (អនុ + សិ សពយ ក្បុងការពដក្ +អ) 
   រ ីក្ិពលសណា  ពដក្លតាំព យី ឬរដមងពដក្លតាំ ឬថានងឹពដក្លតាំ ពលោោះព តុព ោះ រ ីក្ិពលសព ោះ ព យ្ ោះថាអនុ
សយ  រ ីក្ិពលស ពដក្លតាំ ។ 

វ.ិ បដិចា ឯតសាម  ផលគមតីតិ បចាគយា, សមុទគយា (បតិ + ឥ គតិមហ ិក្បុងការពៅ +អ) 
   រ ីផល អាលស័យព យី អាំពពី តុពនោះ  រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីព តុព ោះ ព យ្ ោះថាបចចយ រ ីព តុ ជាដដន
អាលស័យព យីលបលពតឹថពៅ(ពក្ីត)របស់ផល ។ 

វ.ិ វនិចិឆីយគត អគននាតិ វនិចិឆគយា, វគច្ច  (វ ិ+និ + ចិ ចពយ ក្បុងការសនសាំ +អ) (ពលោោះពលកាយ វនិិ ច>ឆ, តលមួតជាចឆ)   
 រ ីបញ្ញហ  ដដលជន រដមងវនិិចឆ័យ ពោយោក្រពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីោក្រពនោះ ព យ្ ោះថាវនិិចឆយ,  រ ីោក្រ ជាពលគឿង
ដដលជនវនិិចឆ័យ ។ 

                                                           
១ អបចចយ័ ចុោះពលកាយ(ជរ,បទ,ញ,ចិនថ,សិក្ខ,ឥក្ខ,ភិក្ខ,ពឈ,ឥសុ,បុចឆ)ធាតុជាពដីម ពលចីនមានរូបជាឥតទីលិងគ ពោយចុោះអាឥតទីពជាតក្ខាង
ពលកាយ ដូចជា(ជារា, បដិបទ, សញ្ញដ ,ចិ ថ ,សិកាខ , ឧពបកាខ , ភិកាខ , អភិជា, ឥចាឆ , បុចាឆ ) ពមីល (ក្ចាច . ៥៥៣, បទរូប.៥៩៩.ឥតទិយមតិយពោ 
ោ.) ឧទ រណ៍ខាងពលីពនោះដក្ពចញពីក្ចាច យនូបតទមមក្មក្ តមពមីលពោក្ពោលក្បុងក្ចាច យន ជានយ័ពោយពលចីន ។ 
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វ.ិ វនិចិឆយន ំ វនិចិឆគយា (វ ិ+និ + ចិ ចពយ ក្បុងការសនសាំ +អ ) រ ីការវនិិចឆ័យ  ព យ្ ោះថាវនិចិឆយ, រ ីការវនិចិឆ័យ ។ 

វ.ិ ធមម ំវចិនិាតតីិ ធមមវចិគយា, ជគនា  (ធមយសទធូបបទ+ វ ិ+ ចិ ចពយ ក្បុងការសនសាំ +អ) 

   រ ីជនណា  រដមងពិចារណា នូវធម៌ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាធមយវចិយ,  រ ីជន អបក្ពចិារណាធម៌ ។ 

 វ.ិ ខយន ំខគយា  (ខី ខពយ ក្បុងការអស់ពៅ +អ) (វុទនិ ឦជាឯ, ផ្ទវ ស់ឯ ជាអយ)  រ ីការអស់ពៅ ព យ្ ោះថាខយ ។ 

 វ.ិ សងគឋា តិ អគននាត ិសងគគហា, ធគមាម (សាំ + គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្+អ) ផ្ទវ ស ់ ាំំជា វគគនថ, 

 រ ីជន រដមងសពស្តអគ ោះ ពោយធម៌ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌ពនោះ ព យ្ ោះថាសងគ , រ ីធម៌ជាពលគឿងសពស្តអគ ោះដនជន ។  

 វ.ិ សងគហណំ្ សងគគហា.  (សាំ + គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្ +អ)  រ ីការសពស្តអគ ោះ ព យ្ ោះថា សងគ  ។ 

វ.ិ សវំរណំ្ សវំគរា.  (សាំ + វរ វរពណ ក្បុងការលបយត័បរក្ា +អ)   រ ីការលបយត័ប ព យ្ ោះថាសាំវរ ។ 

 វ.ិ អាទរណំ្ អាទគរា  (អា +ទរ អាទពរ ក្បុងការពគ្នរព, ពអីពពី +អ) រ ីការពគ្នរព ព យ្ ោះថាអាទរ, រ ីក្ិរយិពគ្នរព ។ 

 វ.ិ កាគមា អវចរតិ ឯថថ តិ កាមាវចគរា, គលាគកា (កាម +អវ+ ចរ ចរពណ ក្បុងការលតច់ពៅ +អ). រ ីកាម 
រដមងលបលពឹតថពៅ ក្បុងពោក្ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពោក្ពនោះ ព យ្ ោះថាកាមាវចរ រ ីពោក្ជាទលីបលពឹតថពៅដនកាម ។ 

វ.ិ ោគវ្ហ ចរន ត ិឯថថ ត ិគោចគរា, បគទគសា (ពគ្នសទធូបបទ +ចរ ចរពណ ក្បុងការលតច់ពៅ+អ). រ ី ពគ្នទ. រដមង
លតច់ពៅ ក្បុងលបពទសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ, រ ីលបពទសព ោះ ព យ្ ោះថាពគ្នចរ, រ ីលបពទសជាទីលតច់ពៅដនពគ្ន  ។ 

វ.ិ បាគទន បវិតីតិ បាទគបា, រុគកាខ  (បាទសទធូបបទ+ បា បាពន ក្បុងការផឹក្+អ) 

 រ ីពដីមពឈណីា រដមងផឹក្ ពោយឫស ពលោោះព តុព ោះ រ ីពដីមពឈពី ោះ ព យ្ ោះថាបាទប រ ីពដីមពឈ ីផឹក្ពោយឫស ។ 

វ.ិ គុហាយ ំសយតីតិ គុហាសយ,ំ ចតិតំ (គុហាសទធូបបទ+ សិ សពយ ក្បុងការពដក្+អ) លពឹទនិ ឥជាឯ, ឯ > អយ, 

   រ ី ចិតថណា រដមងពដក្ ក្បុងគុហាគឺ ទយវតទុ ពលោោះព តុព ោះ រ ី ចិតថព ោះ ព យ្ ោះថាគុហាសយ, រ ី ចតិថ ពដក្ក្បុង
 ទ័យ ។ 

ឥបចចយ័ 

វ.ិ អាទយីតតីិ អាទ,ិ វតថុ  (អាបុពឝបទ+  ទ អាទពន ក្បុងការកាន់យក្+ ឥ) 
   រ ីវតទុណា ដដលជន រដមងកាន់យក្ខាងពដីម ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថាអាទិ, រ ីវតទុ ជាទីដដលជនកាន់
យក្ខាងពដមី ។ 
វ.ិ នធិីយតីតិ នធិ,ិ សមបតតិ (ន ិ+ ធា នយពស ក្បុងការក្ប់ + ឥ) 
រ ីសមផតថណិា ដដលជន រដមងក្ប់ទុក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសមផតថិព ោះ ព យ្ ោះថានិធិ រ ីសមផតថិ ជាទីដដលជនក្ប់ទុក្ 
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វ.ិ វធិយីតតីិ វធិ,ិ ទគោវ  (វ ិ+ ធា ក្រពណ ក្បុងការពធឝ ី+ ឥ) 
   រ ីទពឝៈណា ដដលជន រដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ  រ ីទពឝៈព ោះ ព យ្ ោះថា វធិ,ិ   រ ីទពឝៈ ជាទីដដលជនពធឝី ។ 
វ.ិ វទិធាតតីិ វធិ,ិ ជគនា (វ ិ+ ធា ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + ឥ) 
រ ីជនណា រដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា វធិិ,   រ ីជន អបក្ពធឝី ។ 
វ.ិ វធិាន ំវធិ.ិ (វ ិ+ ធា ក្រពណ ក្បុងការពធឝ ី+ ឥ) រ ីការពធឝី ព យ្ ោះថាវធិ ិ។ 

វ.ិ សមាម  សមំ វ្ហ ចតិតំ អាទធាតីតិ សមាធ,ិ សភាគវ្ហ. (សាំ + អា + ធា អាពរាពណ ក្បុងការពលីក្ពឡងី + ឥ) 
  រ ីសភាវណា  រដមងតមកល់ នូវចិតថ ពោយលបដព ឬឲរពសយី ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថា សមាធិ, រ ីសភាវ 
អបក្តមកល់នូវចតិថពោយលបដព ។ 
វ.ិ សនធយីតីតិ សនធ,ិ ធមមជាត.ិ (សាំ + ធា ធារពណ ក្បុងការពធឝី + ឥ) 
រ ីធមយជាតិណា ដដលជន រដមងភាជ ប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថាសននិ, រ ីធមយជាតិ ជាទីដដលជនភាជ ប់ ។ 
វ.ិ វ្ហលាន ិទធាតិ តសមនិ ត ិវ្ហលធិ, បគទគសា .(ោលសទធូបបទ+ ធា ធារពណ ក្បុងការពធឝី + ឥ) រ ីជន រដមងលទលទង់ 
នូវទឹក្ទ ក្បុងលបពទសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលបពទសព ោះ ព យ្ ោះថាោលធិ រ ីលបពទស ជាទីលទលទង់នូវទឹក្ ។  
វ.ិ វ្ហល ំទធាតិ អស មនិ ត ិវ្ហលធ,ិ បគទគសា. (ោលសទធូបបទ+ ធា ធារពណ ក្បុងការពធឝ ី+ ឥ) 
រ ីសតឝ រដមងលទលទង់ នូវពរាមក្នធុយ ក្បុងលបពទសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី លបពទសព ោះ ព យ្ ោះថាោលធិ, រ ី លបពទស 
ជាទីលទលទង់នូវពរាមក្នធុយ ។ 
វ.ិ ឧទកំ្ ទធាតតីិ ឧទធ,ិ បគទគសា (ឧទក្សទធូបបទ+ ធា ធារពណ ក្បុងការពធឝី + ឥ)(ឧទក្ > ឧទ). រ ីលបពទស
ណា រដមងលទលទង់ នូវទឹក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលបពទសព ោះ ព យ្ ោះថាឧទធ,ិ រ ីលបពទស លទលទង់នូវទកឹ្ ។ 

យបុចចយ័ 
     យុបចច័យពនោះពលបបីានទាំង៧សាធនៈ ដតងផ្ទវ ស់យុជា អន, ពបីពៅពលកាយ មានិងញធាតុ ឬខាងពលកាយធាតុ
ដដលមាន(រ, ) ជាទីបាំផុតផ្ទវ ស់ នរបស់ អនជា ណ (រូបសពលមចពលចីនជានបុាំសក្លិងគ ឥតទីលិងគក៏្មានខវោះ) 
វ.ិ ក្គរាត ិ គតនាតិ  ក្រណំ្, វតថុ  ( ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី +យុ )(យុ> អន, ន>ណ) 
  រ ីជន រដមងពធឝី ពោយវតទុព ោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថាក្រណ,  រ ីវតទុ ជាពលគឿងពធឝី ។ 
វ.ិ យថាសរបូ ំ សទាទ   ពាក្រយីន ត ិអគននាតិ ពាក្រណំ្, បក្រណំ្ ( វ ិ+អា +ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី +យុ )
(ឥ>យ,៑ វ>៑ព,៑ ន>ណ)   រ ីស័ពធទ.  ដដលជន រដមងពធឝឲីរលបាក្ដ តមសមគួរ  ពោយបក្រណ៍ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
បក្រណ៍ពនោះ ព យ្ ោះថាពយក្រណ, រ ីបក្រណ៍ ជាពលគឿងដដលជនពធឝីឲរជាក់្ចាស់តមសមគួរ ។(ក្មយ.ក្រណ) 
វ.ិ (ឩនវតថុ ) បរូយតិ គតនាតិ  បរូណំ្, វតថុ  ( បូរ បូរពណ ក្បុងការពធឝីឲរពពញ +យុ) . រ ីវតទុខឝោះ ដដលជន រដមង
ពពញ ពោយវតទុព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា បូរណាំ , រ ីវតទុជាពលគឿងដដលជនបាំពពញ ។ 
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វ.ិ ទីយត ិ អគននាតិ  ទាន,ំ វតថុ  ( ទ ទពន ក្បុងការឲរ + យុ ) .  ( រ ីពទយរធម៌ ដដលជន) រដមងឲរ ពោយ
វតទុពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុពនោះ ព យ្ ោះថា ទន រ ីវតទុ ជាពលគឿងដដលជនឲរ ។ 
វ.ិ បមយីតិ អគននាតិ បមាណំ្ (បបុពឝបទ+ មា បរមិាពណ ក្បុងការរាប់,ថវឹង + យុ ) .   (រ ីក្ាំពស់ ដដលជន) 
រដមងដឹង ពោយវតទុពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុពនោះ ព យ្ ោះថាបមាណ, រ ីវតទុ ជាពលគឿងដដលជនដឹង ។ 
វ.ិ វុចាត ិ អគននាតិ  វចន,ំ ធមមជាតំ ( វច វយិតថយិាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់+យុ ).   
( រ ីោចា ដដលជន) រដមងពោល ពោយធមយជាតពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតពនោះ ព យ្ ោះថា វចន, រ ីធមយជាត 
ជាពលគឿងដដលជនពោល ។ 
វ.ិ ភាគវតីត ិភាវនា, នារ ី( ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្ីត,មាន + ពណ + យុ + អា ឥតទី). រ ី រណីា ញុាំងធម៌ រដមង
ឲរចពលមីន ពលោោះព តុព ោះ  រ ី រពី ោះ ព យ្ ោះថា ភាវ , រ ី រ ីអបក្ញុាំងធម៌ឲរចពលមីន ។ 
វ.ិភាវយីតិ  ឯថយតិ ភាវនា, ធមមជាត ិ(ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្ីត,មាន + ពណ +យុ +អា ឥតទី).  
  រ ី ធម៌ ដដលជន រដមងឲរចពលមីន ពោយធមយជាតិពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថាភាវ , រ ីធមយ
ជាតិ ជាពលគឿងដដលជនឲរចពលមីន ។ 
វ.ិតិដឋតិ តស មនិ ត ិឋាន,ំ ឋាន ំ(ឋា គតនិវិតថមិហ ិក្បុងការហាមការពៅ  + យុ ) 
   រ ីជន  រដមងឋតិពៅ ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា ឋាន, រ ីទីជាទឋីតិពៅដនជន ។ 
វ.ិសយត ិ តស មនិ ត ិ សយន,ំ គសន ំ(ឋាន)ំ (ស ិសពយ ក្បុងការពដក្ + យុ ) 
   រ ីជន  រដមងពដក្ ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា សយន, ពសន, រ ីទជីាទីពដក្ដនជន ។ 
វ.ិអចឆតិ  តស មនិ ត ិ អាសន,ំ ឋាន ំ(អាស ឧបពវសពន ក្បុងការចូលពៅជតិ + យុ ) 
រ ីជន រដមងអងគុយ ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា អាសន, រ ីទីជាទីអងគុយដនជន ។ 
វ.ិអធិក្រយីតិ  ឯថថ តិ  អធកិ្រណំ្, ឋាន ំ (អធិ + ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ ី+ យុ) .  រ ី វតទុ គឺជន រដមង
អាលស័យពធឝី ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា អធិក្រណ, រ ីទីជាទីដដលជនអាលស័យពធឝី ។ 
វ.ិ សមាម  បកាគរន ទទាតិ អសោតិ សមបទាគនា, ជគនា (សាំ +ប + ទ ទពន ក្បុងការឲរ + យុ ) ផ្ទវ ស ់ំាំជា ម,៑ 
   រ ី បុគគល រដមងឲរ ពោយលបការៈ ដ៏លបដព ដល់ជនព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា សមផទន, រ ីជន 
ជាទីឲរដនបុគគល ។ 
វ.ិ អគបចា ឯតសាម  អាទទាតតីិ អបាទាន,ំ ឋាន ំ(អប + អា +ទ អាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + យុ ) 
   រ ីជន ពចៀសពចញព យី  អាំពីទីព ោះ រដមងកាន់យក្  ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា អបាទន, រ ីទីជាដដន
ពចៀសពចញព យីកាន់យក្ដនជន ។ 

វ.ិ  គចតយតតីិ  គចតនា, ធមមជាតិ (ចតិ សពញ្ចតពន  ក្បុងការតាំងចិតថ + យុ + អា) លពឹទនិ ឥ ជា ឯ, 
រ ីធមយជាតណិា  រដមងតាំងចិតថ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថា ពចត , រ ីធមយជាតិអបក្តាំងចិតថ ។ 
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តិបចច័យ 
ត ិបចច័យពនោះពបចុីោះខាងពលកាយធាតុ ២ តួឲរលុបទបីាំផុតធាតុ ព យីតលមួតជា តថិក្បុងទខីវោះ រូបសពលមចជា

ឥតទីលិងគ ។ 
វ.ិ នយន ំនតី ិ(នី នពយ ក្បុងការ ាំពៅ + តិ)   រ ីក្ិរយិ ាំពៅ ព យ្ ោះថា នីត,ិ រ ីការ ាំពៅ ។ 
វ.ិ នយីតិ ឯថយាតិ នតី,ិ ធមមជាតិ (នី នពយ ក្បុងការ ាំពៅ+ តិ) . រ ីវតទុ គឺជន រដមង ាំពៅ ពោយធមយជាតិ
ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិពនោះ ព យ្ ោះថា នីតិ, រ ីធមយជាតិជាពលគឿងដដលជន ាំពៅ ។ 
វ.ិមញ្ាតីត ិមត ិ(មន ញពណ ក្បុងការដឹង + តិ) 
   រ ីជនណា រដមងដឹង ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា មត,ិ រ ីជន អបក្ដឹង ។ 
វ.ិ គមន ំគត ិ(គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+តិ)  រ ីក្ិរយិពៅ ព យ្ ោះ គតិ,  រ ីការពៅ ។ 

វ.ិគន តោវ តិ គត,ិ ភមូិ (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + តិ) 
   រ ីភូមណិា ដដលសតឝ គបផពីៅ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីភូមិព ោះ ព យ្ ោះថា គត,ិ រ ីភូមិជាទីដដលសតឝគបផពីៅ ។ 
វ.ិ សមាបជជន ំសមាបតត ិ(សាំ + អា + បទ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + តិ) 
   រ ីក្ិរយិចូលដល់ពោយលបដព ព យ្ ោះថា សមាបតិថ, ។ 
វ.ិ សមបជ ជន ំសមបតត(ិសាំ + បទ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+ តិ)   រ ីក្ិរយិដល់លពម ព យ្ ោះថា សមផតិថ,  រកីារដល់លពម ។ 

វ.ិ សមបជ ជគតតិ សមបតត,ិ វតថុជាត ិ(សាំ+ បទ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + តិ) 
   រ ីវតទុណា គឺជន រដមងដល់លពម ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា សមផតថិ, រ ីវតទុ ជាទីដដលជនដល់លពម ។ 
វ.ិហាយន ំហាន,ិ ជាន ិ(ហា ចាពគ ក្បុងការលោះ + តិ)   ផ្ទវ ស់ តិ ជា ន,ិ ផ្ទវ ស់ ជា ជ,(បទរូប.៦០០)  
រ ីក្ិរយិវ ិស ព យ្ ោះថា ហានិ,ជាន,ិ  រ ីពសចក្ថីវ ិស ។ 
វ.ិ រមណំ្ រត,ិ (រមុ ក្ឡីាយាំ ក្បុងការពលង + តិ) រ ីការរកី្រាយ ព យ្ ោះថា រត,ិ (ការរកី្រាយ) 

ធាតុដដលមាន មជាទីបាំផុត ផ្ទវ ស់ តិ ជា នថ ិព យីលុបទីបាំផុតធាតុ 

វ.ិ សង កមន ំសង កន ត,ិ (សាំ + ក្មុ បទវពិក្ខពប ក្បុងការ្នពជីង + តិ) ផ្ទវ ស់ ាំំ ជាវគគនថ(ង៑),  
   រ ីការបថូរ ព យ្ ោះថា សងកនថ,ិ (ការផ្ទវ ស់បថូរ) ។ 
វ.ិ វពិភន ំ វពិភន ត,ិ (វ ិ+ ភមុ អនវោឌ ពន ក្បុងការមិនតាំងពៅ + តិ) តលមួតអសទិសពទឝភាវៈ ពម,  
   រ ីការវលិពៅ ព យ្ ោះថា វពិមនថ,ិ (ការវលិពៅ, ការោសិកាខ , ការសឹក្)។ 
វ.ិ សមន ំសនត,ិ (សមុ ឧបសពម ក្បុងការសងប់ + តិ) រ ីការសងប់ ព យ្ ោះថា សនថិ, (ពសចក្ថីសងប់, លពោះនិោឝ ន)។ 

វ.ិ ខមន ំខន ត,ិ (ខមុ ស ពន ក្បុងការអត់ធន់ + តិ) រ ីការអត់ធន់ ព យ្ ោះថា ខនថិ, (ពសចក្ថីអត់ធន់) ។ 
វ.ិ ទមន ំទន ត,ិ (ទមុ ទមពន ក្បុងការ ឝកឹ្ + តិ) រ ីការ ឝកឹ្ ព យ្ ោះថា ទនថិ, (ការ ឝកឹ្ហាត់) 
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រមមបចចយ័ 
 រមយបចច័យជាបចច័យជាប់ពោយ រអ៑នុព័នន កាលពបីចុោះមក្ព យី ឲរលុបរ ៑និងទីបាំផុតធាតុ ។ 
វ.ិអបាគយស ុអបតមាគន អធិគតមោគ ទគិក្ សគតត ធាគរតីតិ ធគមាម , សភាគវ្ហ (ធរ ធារពណ ក្បុងការ
លទលទង់+ រមយ) .  រ ីសភាវៈណា រដមងលទលទង់ នូវសតឝទ. អបក្មានមគគដដលបានសពលមចព យីជាពដីម កាលមិនឲរ
ធាវ ក់្ពៅ ក្បុងអបាយទ. ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសភាវៈព ោះ ព យ្ ោះថា ធមយ, រ ីសភាវៈអបក្លទលទង់ ។ 
វ.ិ ធរន ត ិ គតនាតិ ធគមាម , សភាគវ្ហ (ធរ ធារពណ ក្បុងការលទលទង់ + រមយ) .  រ ីធមយជាតិទ. រដមងលទលទង់ ពោយ
សភាវៈព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវៈព ោះ ព យ្ ោះថា ធមយ, រ ីសភាវៈជាពលគឿងលទលទង់ ។ 
វ.ិ សលក្ខ ណំ្ ធាគរតីតិ ធគមាម , សភាគវ្ហ (ធរ ធារពណ ក្បុងការលទលទង់ + រមយ). រ ីសភាវៈណា រដមងលទលទង់ 
នូវលក្ខណៈរបស់ខវួន ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវៈព ោះ ព យ្ ោះថា ធមយ, រ ីសភាវៈអបក្លទលទង់ ។ 
វ.ិ ក្រយីតីត ិក្មម,ំ វតថុ  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ី រមយ) 
   រ ីវតទុណា គឺជន រដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ក្មយ, រ ីវតទុជាទីដដលជនពធឝី ។ 
វ.ិ វរយីត ិអគននាតិ វមម,ំ វតថុ  (វរ វរពណ ក្បុងការការោរ + រមយ) .  (រ ីកាយ គឺជន) រដមងការោរ ពោយវតទុពនោះ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុពនោះ ព យ្ ោះថា វមយាំ រ ីវតទុជាពលគឿងដដលជនការោរកាយ ។ 

របចចយ័ 
រ បចច័យជាបចច័យជាប់ពោយរអ៑នុពនន កាលពបចុីោះមក្ព យីឲរលុបរ ៑សល់ដតអ និងលុបទបីាំផុតធាតុផង 

វ.ិសហំនត ិសមគគ ំក្មមំ សមុបគចឆតតីិ សគំោ, ជគនា. (សាំ + ន គតយិាំ ក្បុងការពៅ+ រ) ផ្ទវ ស ់ន ជា ឃ, 
   រ ី ជនណា រដមងពៅលពម គឺថា រដមងចូលពៅជិតលពម  នូវក្មយដដលលពមពលពៀងគ្នប  ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ 
ព យ្ ោះថាសាំឃ, រ ីជន អបក្ចូលជិតពៅលពមនូវក្មយដដលលពមពលពៀងគ្នប  ។ 
វ.ិ សមមគទវ កិ្គលសទរគថ ហនតតីិ សគំោ, ជគនា . (សាំ +  ន  សឹាយាំ ក្បុងការពបៀតពបៀន + រ) 
   រ ី ជនណា រដមងសមាវ ប់ នូវក្ិពលសដដលពៅថ លក្ហាយទ. ពោយលបដពដមនពិត ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជន ព ោះ 
ព យ្ ោះថាសាំឃ, រ ីជន អបក្សមាវ ប់នូវក្ិពលសដដលពៅថ លក្ហាយទ. ពោយលបដព ។ 
វ.ិ អារមមគណ្ បដហិញ្ាតីតិ បដគិោ, គទាគសា .(បតិ +  ន  សឹាគតសុី ក្បុងការពបៀតពបៀននិងការពៅ + រ) 
   រ ី ពទសៈណា រដមងពបៀតពបៀន នូវអារមយណ៍ទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ី ពទសៈព ោះ ព យ្ ោះថាបដិឃ, រ ី ពទសៈ អបក្
ពបៀតពបៀននូវអារមយណ៍ ។ 
វ.ិ អន ត ំក្គរាតីត ិអន តគកា, មចាុ  . (អនថសទធូបបទ+ ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + រ) 
   រ ីមចចុណា រដមងពធឝី នូវទបីាំផុត ពលោោះព តុព ោះ រ ីមចចុព ោះ ព យ្ ោះថាអនថក្, រ ីមចចុ អបក្ពធឝីនូវទីបាំផុត ។ 

ឥនបចច័យ 
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  ឥនបចច័យពនោះចុោះពលកាយជិធាតុ សុបធាតុ និងក្ថធាតុ ក្តទធាតុ ឬក្ឋធាតុ 
វ.ិ ជនិាតតីិ ជគិនា, ភគវ្ហ (ជិ ជពយ ក្បុងការឈបោះ + ឥន) . រ ីលពោះមានលពោះភាគអងគណា រដមងឈបោះ ពលោោះព តុ
ព ោះ លពោះមានលពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា ជិន, រ ីលពោះមានលពោះភាគលទង់ឈបោះ ។ 
វ.ិ សបុយគតតិ សបុនិ.ំ (សុប សពយ ក្បុងការពដក្ + ឥន).  គឺជន រដមងពដក្ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា សុបិន, រ ី
ការពដក្ ។ 
វ.ិ បញ្ញា នសិគំស អញ្ាតថ គន តុ ំអទថវ  ក្ថតិ សងគឋា តីតិ ក្ថិន.ំ (ក្ថ សងគព  ក្បុងការរបួរមួ + ឥន).   
ធមយជាតណា មិនឲរព យី ពដីមផពីៅ ក្បុងទីដដទ រដមងរបួរមួ នូវអានិសងស៥ទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថា 
ក្ថិន, រ ីធមយជាត មិនឲរពៅក្បុងទីដដទព យីរបួរមួនូវអានិសងស៥ ។ 
វ.ិ ក្ថីយគត សលិាឃគត បសសំយីគត ពុទាធ ទីហីតិ ក្ថិន.ំ (ក្តទ សោិោយាំ ក្បុងការសរពសីរ + ឥន).  
(ផ្ទវ ស់ តទ សាំពយគ ជា ថដដលគ្នយ នសាំពយគ). រ ីធមយជាតណា គឺអបក្លបាជញទ. មានលពោះពុទនជាពដីម រដមងសរពសីរ ពលោោះ
ព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថា ក្ថិន, រ ីធមយជាត ជាទីដដលលពោះពុទនជាពដីមសរពសីរ ។ 
វ.ិ ក្ឋតិ ក្គចឆន ជវីតីតិ ក្ឋិន.ំ (ក្ឋ កិ្ចឆជីវពន ក្បុងការលបលពឹតថិពៅពោយលាំបាក្ + ឥន).  រ ីធមយជាតណា រដមង
លបលពឹតថពៅ ពោយលាំបាក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថា ក្ឋនិ, រ ីធមយជាត លបលពឹតថពៅបានពោយលាំបាក្ ។ 

តហវបចច័យ 

តពវ បចច័យកាលចុោះមក្ព យីពៅរូបដូចពដមី, ពបីលបក្បនងឹធាតុពៅជាអពរយសពធ, មនិមានវធិីតាំងវគិគ ៈ 
ដលបពចញអាយតនិបាត ដូចចតុតទីវភិតថិថា “ ពដីមផ ី” ឬមិនបាច់ដលបពចញថា ពដីមផ ីក៏្បាន ។ 

គនតគវ  ពដីមផពីៅ   សនតគវ  ពដីមផសីងប់   បតតគវ  ពដីមផដីល់ 

ហនតគវ  ពដីមផពីបៀតពបៀន   ខនតគវ  ពដីមផជីីក្   កាតគវ  ពដីមផពីធឝ ី
គនតគវ  ពដីមផ ីាំពៅ   គសាតគវ  ពដីមផសីាថ ប់ 

តុុំបចច័យ 

  

អភសិងខរតុិ ំ ពដមីផតីក់្ដតង (អភ+ិ សាំ +ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី+ ឥ + តុាំ), ពលកាយសាំ ផ្ទវ ស(់ក្រ> ខរ, ំាំ> ង)៑ 

គសាតុ ំ     ពដីមផសីាថ ប់  (សុ សវពណ ក្បុងការសាថ ប់+ តុាំ),  
សណិុ្តុ ំពដីមផសីាថ ប់  (សុ សវពណ ក្បុងការសាថ ប់+ ណា+ឥ+តុាំ), ចុោះណាបចចយ័លបចាាំពកួ្ធាតុ 

កាតុ ំ   ពដីមផពីធឝ ី  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ី តុាំ), ផ្ទវ ស ់ក្រ > កា, 
អនភុវតុិ ំពដមីផពីសាយ  (អនុ+ ភូ សតថ យាំ ក្បុងការមាន + ឥ +តុាំ) 

បចតុិ ំ  ពដីមផចីមែនិ  (បច បាពក្ ក្បុងការចមែិន + ឥ +តុាំ) 

គនតុ ំ  ពដីមផពីៅ  (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + តុាំ), ផ្ទវ សទី់បាំផុតធាតុជា ន៑ 
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គមតុិ ំ  ពដីមផពីៅ  (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + ឥ + តុាំ) 

ខនតុ ំ  ពដីមផជីីក្  (ខនុ អវទរពណ ក្បុងការជីក្ +តុាំ), ផ្ទវ សទី់បាំផុតធាតុជា ន៑ 

ខនតុិ ំ ពដីមផជីីក្  (ខនុ អវទរពណ ក្បុងការជីក្ + ឥ + តុាំ) 

ហនតុ ំ ពដីមផពីបៀតពបៀន  ( ន  សឹាគតសុី ក្បុងការពបៀតពបៀន នងិការពៅ+តុាំ) 

ហនតុិ ំពដីមផពីបៀតពបៀន  ( ន  សឹាគតសុី ក្បុងការពបៀតពបៀន នងិការពៅ+ ឥ + តុាំ) 

មនតុ ំ ពដីមផដីឹង  (មន ញពណ ក្បុងការដឹង +តុាំ) 

មនតុិ ំ ពដីមផដីឹង  (មន ញពណ ក្បុងការដឹង + ឥ + តុាំ) 

ហរតុិ ំ ពដីមផ ីាំពៅ  ( រ  រពណ ក្បុងការ ាំពៅ + ឥ + តុាំ) 

អនសុសរតុិ ំពដីមផរីលឹក្ដល់ (អនុ + សរ គតចិ ិថ យាំ ក្បុងការពៅនិងការគតិ+ឥ+តុាំ), សទិសពទឝភាវជា(សស) 

តុទតុិ ំ ពដីមផចីាក់្  (តុទ ពរថពណ ក្បុងការចាក់្+ឥ+តុាំ) 

បវសិតុិ ំពដីមផចូីលពៅ  (ប + វសិ បពវសពន ក្បុងការចូលពៅ+ឥ+តុាំ) 

ឧទទសិតុិ ំ ពដីមផសីដមថង  (ឧ + ទិសី ឧចាច រពណ ក្បុងការសូលត+ ឥ + តុាំ), សទិសពទឝភាវជា(ទធ) 

គហាតុ ំពដីមផមីាន  ( ូ សតថ យាំ ក្បុងការមាន +តុាំ), វុទនិ ឩ ជា ឱ, 

សយិតុពំដីមផពីដក្  (សិ សពយ ក្បុងការពដក្+ ឥ + តុាំ), វុទនិ ឥ ជា ឯ, ផ្ទវ សឯ់> អយ 

គនតុ ំ ពដីមផ ីាំពៅ  (នី នពយ ក្បុងការ ាំពៅ + តុាំ), វុទនិឦ ជា ឯ 

ជគុហាតុ ំពដមីផបីួងសួង  ( ុ  ពរបទពន ក្បុងការបួងសួង+តុាំ), អោម ស ុតមុួខជា( ុ ុ),  ៑ > ជ,៑ ឧ(ពដីម)>ឱ 

បជហិតុ ំពដីមផលីោះ  (ប+ហា ចាពគ ក្បុងការលោះ+ឥ+តុាំ),អោម សហា ជា(ហាហា),   > ជ, រសសៈអា >អ 
បហាតុ ំពដមីផលីោះ  (ប + ហា ចាពគ ក្បុងការលោះ+តុាំ) 

ទាតុ ំ ពដីមផឲីរ   (ទ ទពន ក្បុងការឲរ + តុាំ) 

គរាទធុ  ំ ពដីមផបីិទ  (រុធិ អាវរពណ ក្បុងការបិទ + តុាំ), ផ្ទវ សត់ជាធ,  ធ>ទ, វុទនិ 

រុន ធតុិ ំ ពដីមផបីិទ  (រុធិ អាវរពណ ក្បុងការបិទ+ឥ+តុាំ) ចុោះ ំាំ អាគម 

គភាតតុ  ំ ពដីមផបីរពិភាគ  (ភុជ ពរវ រពណ ក្បុងការបរពិភាគ+តុាំ)លុបទីបាំផុតធាតុ, តលមួតត ៑

ភុញ្ជិ តុ ំពដីមផបីរពិភាគ  (ភុជ ពរវ រពណ ក្បុងការបរពិភាគ+ឥ+តុាំ) 

គឆតតុ  ំ ពដីមផកីាត់  (ឆិទិ ទឝធិាក្រពណ ក្បុងការពធឝីឲរជា២ចាំដណក្+តុាំ) 

ឆនិ ទតុិ ំ ពដីមផកីាត់  (ឆិទិ ទឝធិាក្រពណ ក្បុងការពធឝីឲរជា២ចាំដណក្+ឥ+តុាំ) 
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សពិវតុិ ំពដីមផពីដរ  (សិវុ តនថស ថ ពន ក្បុងការភាជ ប់ពោយអាំពបាោះ+ឥ+តុាំ) 

គោទធុ  ំ ពដីមផដីឹង  (ពុធ អវគមពន ក្បុងការដឹង+តុាំ) 

ពុជឈតុិ ំ ពដីមផដីឹង  (ពុធ អវគមពន ក្បុងការដឹង យ+ឥ+តុាំ) ផ្ទវ សធ់និងយ ជាឈ, តលមួតអសទិសពទឝភាវ, 

ជាយិតុ ំពដីមផពីក្តី  (ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត+ឥ+តុាំ) ផ្ទវ សទី់បាំផុតរបសជ់នធាតុ ជា អា, ចុោះយបចចយ័ 

ជនតុិ ំ ពដីមផពីក្ីត  (ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត+ឥ+តុាំ) 

បតតុ  ំ ពដីមផដីល់  (ប + អប បាបុណពន ក្បុងការដល់+តុាំ), លុបទីបាំផុតធាតុ, តលមួតត៑ 
បាបណិុ្តុ ំ ពដីមផដីល់  (ប +អប បាបុណពន ក្បុងការដល់ +ឧណា+ឥ+តុាំ)ទីឃៈអ(អប)ជា អា 

គជតុ ំ ពដីមផឈីបោះ  (ជិ ជពយ ក្បុងការឈបោះ+តុាំ) 

ជនិតុិ ំ ពដីមផឈីបោះ  (ជិ ជពយ ក្បុងការឈបោះ+   + ឥ+តុាំ) 

គក្តុ ំ ពដីមផទីិញ  (ក្ី ទពឝវនិមិពយ ក្បុងការផ្ទវ ស់បថូរពោយលទពរ +តុាំ) 

កិ្ណិ្តុ ំពដីមផទីិញ  (ក្ី ទពឝវនិមិពយ ក្បុងការផ្ទវ ស់បថូរពោយលទពរ +ណា + ឥ +តុាំ) រសសៈ ឦ ជា ឥ, 

វនិគិចឆតុ ំ ពដីមផវីនិិចឆ័យ  (វ ិ+និ +ចិ ចពយ ក្បុងការសនសាំ +តុាំ) ផ្ទវ ស់ច(ចិ)ជា ឆ, តលមួតជា ចឆ, 
វនិចិឆនិតុិ ំពដីមផវីនិិចឆ័យ  (វ ិ+និ +ចិ ចពយ ក្បុងការសនសាំ +   + ឥ+តុាំ) 

ញាតុ ំ ពដីមផដីឹង  (ញ អវពោធពន ក្បុងការដឹង+ តុាំ) 

ជានតុិ ំ ពដីមផដីឹង  (ញ អវពោធពន ក្បុងការដឹង+   + ឥ+ តុាំ) 

គគហតុ ំពដមីផកីាន់យក្  (គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្ +ឥ+តុាំ) ផ្ទវ សឥ់ ជាឯ, 

គណ្ាិ តុ ំពដីមផកីាន់យក្  (គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្+ ណាហ +ឥ+តុាំ) លុបទីបាំផុតធាតុ 

គច្ចគរតុ ំ ពដីមផលីួច  (ចុរ ពថពយរ ក្បុងការលចួ+ពណ+តុាំ) 

គច្ចរយិតុ ំ ពដីមផលីចួ  (ចុរ ពថពយរ ក្បុងការលចួ+ណយ+តុាំ) 

បាគលតុ ំ ពដមីផរីក្ា  (បាល រក្ខពណ ក្បុងការរក្ា+ពណ+តុាំ) 

បាលយិតុ ំ ពដីមផរីក្ា   (បាល រក្ខពណ ក្បុងការរក្ា+ណយ+ឥ+តុាំ) 

ភាគវតុ ំ  ពដីមផញុីាំង....ឲរចពលមីន  (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្ីត,មាន+ ពណ +តុាំ) 

ភាវយិតុ ំ ពដីមផញុីាំង....ឲរចពលមីន  (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្ីត,មាន+ណយ+ឥ+តុាំ) 

កាគរតុ ំ ពដីមផញុីាំង....ឲរពធឝ ី  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ីពណ+តុាំ) 

ការយិតុ ំ ពដីមផញុីាំង....ឲរពធឝ ី  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ីណយ+ឥ+តុាំ) 
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ការាគបតុ ំ ពដីមផញុីាំង....ឲរពធឝ ី  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ីណាពប+តុាំ) 

ការាបយិតុ ំ ពដីមផញុីាំង....ឲរពធឝ ី  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ីណាបយ+ ឥ+តុាំ) 

សពុុទធុ  ំ  ពដីមផដីឹងពោយលែ  (សុ + ពុធ អវគមពន ក្បុងការដឹង+តុាំ) 
តុុំបចច័យហនោះហរបើកនងុអតថ ២ យា៉ា ងគឺ 

(១) តុាំបចច័យពលបីក្បុងអតទបឋមាវភិតថិ ពៅថា តុមតទក្តថ , ដលបថា “ រ ីក្ិរយិ, រ ីដាំពណីរ,... ” 

 (អគមាហិ) អញ្ាតថ គន តុ ំវដដតិ. រ ីក្ិរយិ (គឺពយងីទ.) ពៅ ក្បុងទដីដទ រដមងគរួ ។ 

(២) តុាំបចច័យពលបកី្បុងអតទចតុតទីវភិតថិ ពៅថា តុមតទសមផទន ដលបថា “ ពដីមផ ី” ដដលមានក្ិរយិទ. ពនោះពៅផង 

 ក្. ធាតុដដលមានអតទថា លបាថាប  ដូចជា ឥសុ ឥចាឆ យាំ ក្បុងការលបាថាប , ក្មុ ក្នថយិាំ ក្បុងការលបាថាប , ក្ខិ ក្អខ
យាំ ក្បុងការសងសយ័ នងិបតទ បតទពន ក្បុងការលបាថាប  ដូចជា 

 សាសគបន សទធឹ អដឋសដឋិគយាជនសតសហសសុគពវធំ សគិនរុ ំសមំ កាតុំ ឥចឆថ. រ ីអបក្ទ. 
រដមងលបាថាប  ពដមីផពីធឝី នូវភបាំសិពនរុ ដដលមានក្ាំពស់ ១៦៨០០០១ ឲរពសយី មយួអពនវី ពោយលគ្នប់ដសភ ។ 

 ខ. ក្បុងទីមាន អរ (គួរ), សកាក (អាច) ដូចជា ពុទាធ  ច នាម ន សកាក  សគឋន អារាគធតុ.ំ 

ក៏្ ព យ្ ោះថា រ ីលពោះពុទនទ. គបុឺគគលអបក្អួតអាង មនិអាច ពដមីផ ី(ញុាំងលទង់) ឲររកី្រាយ ។ 

គ. អលាំសពធដដលមានអតទថា បតថវចន(គួរ) 

ឃ. ធាតុពលៅពី៣ចាំនុចខាងពដីម  

ឧ. អហំ ភគន ត មហលលក្កាគល  បពវជគិថ  គន ថធុរ ំបគូរតុំ ន សក្ខិ សោម.ិ 

បពិលតលពោះអងគដ៏ចពលមីន រ ីខញុ ាំ បសួព យី ក្បុងកាលចាស់ នឹងមិនអាច ពដីមផ ីញុាំងគនទធុរៈឲរពពញ ។ 

រតថុបចច័យ 

វ.ិសាសតីតិ សថថ , ជគនា  (សាស អនុសិដឌមិហិ ក្បុងការបពលងៀន+ រតទុ) លុបទបីាំផុតធាតុ, រសសៈអា ជា អ ។ 

   រ ីជនណា រដមងពលបៀនលបពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា សតទុ, រ ីជនអបក្ពលបៀនលបពៅ ។(បទរូប.៥៧៤) 

រតិុបចច័យ 

វ.ិបតុត ំបាតីត ិបថិ(ជគនា) (បា រក្ខពណ ក្បុងការរក្ា+ រតុិ) (បទរូប.៥៧៥) 

   រ ីជនណា រដមងរក្ា នូវបុលត ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា បិតុ,  រ ីជន អបក្រក្ា ។ 
                                                           
១ ជាសមភននសងខា ពមីលទាំពរ័ ១៩២ ។ 
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វ.ិមាថបតិហិូ ធរយីតីត ិធថី, ឥតថ ី(ធរ ធារពណ ក្បុងការលទលទង់+ រតុិ) លុបទបីាំផុតធាតុ ទឃីៈឥ>ឦ 

រ ីលសីណា ដដលមាតបិតទ. រដមងលទលទង់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលសីព ោះ ព យ្ ោះថា ធីតុ, រ ីលសី ជាទីដដលមាតបិតលទលទង់ ។ 

រាតុបចច័យ 

វ.ិបតុត ំមាគនតីតិ មាថ, ឥតថ ី (មាន ពបមពន ក្បុងការលសោញ់ + រាតុ)លុបទីបាំផុតធាតុ (បទរូប.៥៧៦) 

   រ ីលសីណា រដមងលសោញ់ នូវបុលត ពលោោះព តុព ោះ រ ីលសពី ោះ ព យ្ ោះថា មាតុ, រ ីលសអីបក្លសោញ់នូវបុលត ។ 

វ.ិបគុពវ ភាសតតីិ ភាថ(បរុគិសា) ( ភាស វយិតថយិាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់+រាតុ ) 

   រ ីបុរសណា រដមងពោល មុន ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថា ភាតុ, រ ីបុរសអបក្ពោលមុន (បង)។ 

វ.ិបច្ចឆ  ភាសតីតិ ភាថ, បរុគិសា (ភាស វយិតថយិាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់ +រាតុ) 

   រ ីបុរសណា រដមងពោល ពលកាយ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថា ភាតុ, រ ីបុរសអបក្ពោលពលកាយ(បែូន) ។ 

តបចច័យ 

វ.ិ ពុជឈតីតិ ពុគទាធ (ជគនា) (ពុធ អវគមពន ក្បុងការដឹង+ ត) 

   រ ីជនណា រដមងលតស់ដងឹ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាពុទន, រ ីជន អបក្លតស់ដឹង ។ 

វ.ិ សមតតីិ ស,ំសគនាត  (ជគនា) (សមុ ឧបសពម ក្បុងការសងប់ + ត) លុបទីបផុតធាតុ, ផ្ទវ ស់នថជាអាំ, លុបសិ 

   រ ីជនណា រដមងសងប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសនថ, រ ីជន អបក្សងប់ (សបផុរស) ។ 

ចប់បចច័យ មកិ្តក្ 

២/ បចច័យននកិរយិាកិតកម្មន ៣ ពួកគ ឺ៖ 
១. កិ្តបចចយ័ (សលមាប់ចុោះក្បុងក្តថុ និងព តុក្តថុោចក្)មាន៣គឺៈអនថ,តវនថុ,តវ ី។ 

២. កិ្ចចបចច័យ (សលមាប់ចុោះក្បុងក្មយ និងភាវោចក្)មាន៥គឺៈ តពឝ,អនីយ, ពតយរ, ណរ, រចិច ។ 

៣. កិ្តកិ្ចចបចច័យ (សលមាប់ចុោះក្បុងក្តថុ,ក្មយ និងភាវោចក្)មាន៥គឺៈ មាន,ត,តឝ ,តឝ ន,តូន ។ 

១.ក្តិបែចយ័ 
អនតបចច័យ 

អនថបចច័យពនោះ ពលបីក្បុងបចចុបផនបកាលដតមយ៉ាង នងិលបាក្ដពសយីពោយបរសសបទ(ក្តថុ និងព តុក្តថុ) ពលបីបាន 
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ទាំង៣លិងគ ពបីជាបុាំលិងគ និងនបុាំ. បាំដបក្ដូច បុរសិ នងិកុ្ល ពបីជាឥតទី ចុោះ ឦ បចច័យ (ឥតទីពជាតក្ៈ)ខាង 

ពលកាយ, មយ៉ាងពទៀតអនថបចច័យពនោះកាលពបីចុោះមក្ព យី ក៏្ឲរចុោះវកិ្រណបចច័យជាពដីម(បចច័យលបចាាំពួក្
ធាតុ)មក្ផង ។ 
វ.ិ គចឆតីតិ គចឆ,ំគចឆគនាត , បុរពិសា (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + អ + អនថ) , ផ្ទវ ស់នថ > អាំ 

   រ ីបុរសណា រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថា គចឆនថ, រ ីបុរសអបក្ពៅ ។ 

វ.ិ គចឆតីតិ គចឆត,ីគចឆន ត ី(ឥតថី) (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + អ + អនថ+ឦ) , តាំង នថដូចនថុ, ផ្ទវ ស់នថុ > ត 
   រ ីលសីណា រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលសីព ោះ ព យ្ ោះថា គចឆនថ,ី រ ីលសអីបក្ពៅ ។ 

វ.ិ គចឆតីតិ គចឆ,ំគចឆន ត ំ (ចិតតំ) (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ + អ + អនថ), ផ្ទវ ស់នថ > អាំ 

   រ ីចិតថណា រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីចិតថព ោះ ព យ្ ោះថា គចឆនថ, រ ីចតិថអបក្ពៅ ។ 

វ.ិ ភាគវតតីិ ភាគវគនាត (ជគនា).(ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្តី, មាន, ជា + ពណ+អនថ) (ក្តថុសាធនៈ) (បុាំលងិគ) 

    រ ី ជនណា ញុាំង.... រដមងឲរចពលមីន ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ ព យ្ ោះថា ភាពវនថ រ ី ជនអបក្កាលញុាំង...
ឲរចពលមីន ឬ(អបក្ញុាំង...ឲរពក្ីត) ។ 

វ.ិភាគវតីត ិភាគវន ត ី(ឥតថី). (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្ីត មាន ជា+ ពណ + អនថ + ឦ) (ក្តថុសាធនៈ )(ឥតទលីិងគ) 

   រ ីលសីណា ញុាំង.... រដមងឲរពក្ីត ពលោោះព តុព ោះ រ ីលសីព ោះ ព យ្ ោះថា ភាពវនថី រ ីលសីអបក្កាលញុាំង...ឲរពក្ីត ។ 

វ.ិភាគវតីត ិភាគវន ត ំ(កុ្ល)ំ. (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្តី, មាន, ជា+ពណ+អនថ) (ក្តថុសាធនៈ) (នបុាំសក្លិងគ) 

   រ ី លតកូ្លណា ញុាំង.... រដមងឲរចពលមនី ពលោោះព តុព ោះ រ ី លតកូ្លព ោះ ព យ្ ោះថា ភាពវនថ, រ ី លតកូ្លអបក្កាល
ញុាំង...ឲរចពលមីន ។  

វ.ិភាវយតីតិ ភាវយ,ំ ភាវយគនាត . (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្ីត មាន ជា+ណយ+អនថ)(ក្តថុសាធនៈ) (បុាំលិងគ) 

   រ ី ជនណា ញុាំង.... រដមងឲរចពលមីន ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ ព យ្ ោះថា ភាវយាំ, រ ី ជនអបក្កាលញុាំង...
ឲរចពលមីន ។ 

វ.ិភាវយតីតិ ភាវយនត ី(ឥតថី).(ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្តី,មាន +ណយ+អនថ+ឦ)(ក្តថុសាធនៈ)(ឥតទីលងិគ) 
   រ ី លសណីា ញុាំង.... រដមងឲរចពលមីន ពលោោះព តុព ោះ រ ី លសីព ោះ ព យ្ ោះថា ភាវយនថ,ី រ ី លសីអបក្ ក្ាំពុងញុាំង...
ឲរចពលមីន ។ 

វ.ិភាវយតីតិ ភាវយនត ំ(កុ្ល)ំ. (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពកី្ត,មាន +ណយ+អនថ)(ក្តថុសាធនៈ) (នបុាំសក្លិងគ) 
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   រ ីលតកូ្លណា ញុាំង.... រដមងឲរចពលមីន ពលោោះព តុព ោះ រ ីលតកូ្លព ោះ ព យ្ ោះថា ភាវយនថ, រ ីលតកូ្លអបក្ញុាំង...
ឲរចពលមីន ។  

          គចឆនថ(អបក្ពៅ) បុាំលងិគ 
ប.   គចឆាំ, គចឆព ថ     គចឆព ថ , គចឆ ថ  

ទុ.    [គចឆាំ], គចឆនថាំ,     គចឆពនថ,  

ត.    គចឆត, គចឆពនថន,    គចឆពនថ ,ិ គចឆពនថភ,ិ  

ច.    គចឆពត, គចឆនថសស,    គចឆតាំ, គចឆ ថ នាំ,  

បញ្ច .   គចឆត, គចឆនថសាយ , គចឆនថមាហ ,គចឆ ថ    គចឆពនថ ,ិ គចឆពនថភ,ិ  

ឆ.   គចឆពត, គចឆនថសស,    គចឆតាំ, គចឆ ថ នាំ,  

សតថ.  គចឆត,ិគចឆនថសយ,ឹ គចឆនថមហ,ិ គចឆពនថ  គចឆពនថសុ 

អា.     គចឆាំ, គចឆ, គចាឆ     គចឆព ថ , គចឆ ថ  

    គចឆនថី(លសីអបក្ពៅ) ឥតទលីងិគ 
ប. គចឆតី១, គចឆនថ ី    គចឆនថិពយ, គចឆនថ ី 

ទុ.  គចឆនថ ឹ     គចឆនថិពយ, គចឆនថ ី

ត.  គចឆនថិយ    គចឆនថី ,ិ គចឆនថីភ ិ 

ច.  គចឆនថិយ    គចឆនថីនាំ,  

បញ្ច .  គចឆនថិយ    គចឆនថី ,ិ គចឆនថីភ,ិ  

ឆ.  គចឆនថិយ    គចឆនថីនាំ  

សតថ.  គចឆនថិយ, គចឆនថិយាំ   គចឆនថីសុ 

អា.  គចឆនថ ិ     គចឆនថិពយ, គចឆនថ ី

គចឆនថ(អបក្ពៅ) នបុាំសក្លងិគ 
ប.  គចឆាំ, គចឆនថាំ    គចឆ ថ ន,ិ គចឆ ថ  

ទុ.  [គចឆាំ] គចឆនថាំ     គចឆ ថ ន,ិ គចឆពនថ 
                                                           
១ តាំង នថ ដូច នថុ, ផ្ទវ សន់ថ ជា ត ពោយវកិ្បផ សលមចរូបជា គចឆតី, ពបីមិនផ្ទវ សន់ថ ជា ត ពទ ក្ម៏ានរូបជា គចឆនថី  ។ ពបីផ្ទវ ស ់នថុ ជា ត ពលោោះ 
ឦបចចយ័ ក្បុងឥតទីលិងគ ពោយសូលតថា នថុសស  តមីកាពរ.(ក្ចាច .២៤១, បទរូប.១៩៤) ក្ស៏ពលមរូបជា គុណវតីជាពដីម។ 
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ត.  គចឆត, គចឆពនថន     គចឆពនថ ,ិ គចឆពនថភ ិ

ច.  គចឆពត, គចឆនថសស    គចឆតាំ, គចឆ ថ នាំ 

បញ្ច .  គចឆត, គចឆនថសាយ , គចឆនថមាហ , គចឆ ថ   គចឆពនថ ,ិ គចឆពនថភ ិ

ឆ.  គចឆពត, គចឆនថសស    គចឆតាំ, គចឆ ថ នាំ  

សតថ.  គចឆត,ិ គចឆនថសយ,ឹ គចឆនថមហ,ិ គចឆពនថ  គចឆពនថសុ 

អា. គចឆនថ     គចឆ ថ ន,ិ គចឆ ថ  

វ.ិ អតថតីិ ស,ំ សគនាត  (អស សោម ពវ ក្បុងការមានលបាក្ដ + អ + អនថ) លុប(អ)ខាងពដីម របស់អសធាតុ 

រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា សនថ, (ក្ាំពុងមាន, កាលមាន) ។ 

វ.ិ គសតតីិ សយ ំ(សិ សពយ ក្បុងការពដក្ + អ + អនថ) លពឹទនិឥជាឯ, ផ្ទវ ស់ឯ ជាអយ,  

រដមងពដក្ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា សយនថ,(ក្ាំពុងពដក្, កាលពដក្) ។ 

វ.ិ បគហាតតីិ បគហាគនាត  (ប +  ូ សតថ យាំ ក្បុងការមាន + អ + អនថ)  

រដមងលគប់លគ្នន់ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា បពហានថ,(ក្ាំពុងលគប់លគ្នន់, កាលលគប់លគ្នន់) ។ 

វ.ិ បចតតី ិបច,ំ បចគនាត  (បច បាពក្ ក្បុងការចមែនិ + អ + អនថ)  

រដមងចមែិន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា បចនថ,(ក្ាំពុងចមែិន, កាលចមែនិ) ។ 

វ.ិ មហតតីិ មហំ (ម  បូជាយាំ ក្បុងការបូជា + អ + អនថ)  

រដមងបូជា ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ម នថ,(ក្ាំពុងបូជា, កាលបូជា) ។ 

វ.ិ ជរតតីិ ជរី,ំ ជរន ត ំ(ជរ  វពយហានមិហ ិក្បុងការវ ិសនូវវយ័ + អ + អនថ), ផ្ទវ ស់ជរ ជា ជីរ,  

រដមងលគ្នាំលគ្ន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ជីរ, (កាលចាស់លគ្នាំលគ្ន, ក្ាំពុងចាស់លគ្នាំលគ្ន) ។ 

វ.ិ ជរតតីិ ជយី,ំ ជយនត ំ(ជរ  វពយហានមិហ ិក្បុងការវ ិសនូវវយ័ + អ + អនថ), ផ្ទវ ស់ជរ ជា ជីយ, 

រដមងលគ្នាំលគ្ន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ជីរ, (កាលចាស់លគ្នាំលគ្ន, ក្ាំពុងចាស់លគ្នាំលគ្ន) ។ 

វ.ិ មរតតីិ មយី,ំមយីន ត ំ(មរ  បាណចាពគ ក្បុងការលោះជវីតិ + អ + អនថ), ផ្ទវ សម់រ ជា មីយ 

រដមងសាវ ប់ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា មយីនថ, (កាលសាវ ប់, ក្ាំពុងសាវ ប់) ។ 

តវនតបុចចយ័ 
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តវនថុបចច័យពនោះកាលសពលមចរូបព យី មានការដចក្បទមាោដូច គុណវនថុ ។ 

សតុវ្ហ  សាថ ប់ព យី   (សុ សវពន ក្បុងការសាថ ប់ + តវនថុ) 

ជតិវ្ហ ឈបោះព យី   (ជិ ជពយ ក្បុងការឈបោះ + តវនថុ) 

សតិតវ្ហ  ពលសាចព យី   (សិច ឃរពន ក្បុងការពលសាច + តវនថុ) 

ចតតវ្ហ, ចជតិវ្ហ  លោះព យី  (ចជ ចាពគ ក្បុងការលោះ + តវនថុ)  

វុសតិវ្ហ  ពៅព យី   (វស នោិពស ក្បុងការពៅ + តវនថុ) 

តាវបីចចយ័ 
តវបីចច័យពនោះកាលសពលមចរូបព យី មានការដចក្បទមាោដូចទណឍី ,ជាឥតទលីិងគចុោះឥនី, ជានបុាំសក្លងិគ

រសសៈជាឥ ។ 

សថុវ,ីសថុវនិ,ីសថុវ ិសាថ ប់ព យី  (សុ សវពន ក្បុងការសាថ ប់ + តវ)ី 

ជថិវ,ីជថិវនិ,ីជថិវ ិ   ឈបោះព យី  (ជិ ជពយ ក្បុងការឈបោះ + តវ)ី 

សថិត វ,ីសថិត វនិ,ីសថិត វ ិ ពលសាចព យី  (សិច ឃរពន ក្បុងការពលសាច + តវ)ី 

ភុថត វ,ី បរពិភាគព យី    ភុជ ពយបថពន ក្បុងការបរពិភាគ + តវ)ី 

ចថត វ ី លោះព យី    (ចជ ចាពគ ក្បុងការលោះ + តវ)ី 

គុថត វ ី  លគប់លគងព យី    (គុប ពគ្នបពន ក្បុងការឃុាំលគង + តវ)ី 
ចជថិវ ី លោះព យី   (ចជ ចាពគ ក្បុងការលោះ + តវ)ី 

វុសថិវ ី  ពៅព យី   (វស នោិពស ក្បុងការពៅ + តវ)ី 

២.ក្ចិចបចចយ័ ៥   
(តពឝ, អនីយ, ពតយរ, ណរ, រចិច ពលបីក្បុងអតទ ភាវនិងក្មយ) 

តពវបចចយ័ 

វ.ិភយូគត ភវតិពវ ំ(ភូ សតថ យាំ ក្បុងការមាន + តពឝ)  
ដដលជន រដមងមាន ព យ្ ោះថា ភវតិពឝ, ដដលជនគបផមីាន ។ 

វ.ិ ក្រយីតីតិ ក្តតពវ ំ(ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ីតពឝ) ផ្ទវ ស់ រ ៑ជា ត៑, 
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  ដដលជន រដមងពធឝ ីពលោោះព តុព ោះ  ព យ្ ោះថាក្តថពឝ, ដដលជនគបផពីធឝ ី។ 

វ.ិ យុជ ជតតី ិយុញ្ជិ តពវ ំ(យុជ ពយពគ ក្បុងការលបក្ប+ឥ+ តពឝ) ចុោះនិគគ តិអាគមខាងពដីមធាតុ, 

   ដដលជន រដមងលបក្ប ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាយុញ្ជ ិតពឝ, ដដលជនគបផលីបក្ប ។ 

វ.ិ ធារយីតីតិ ធាគរតពវ ំ(ធរ ធារពណ ក្បុងការលទលទង់+ពណ+តពឝ) 

   ដដលជន រដមងលទលទង់ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ធាពរតពឝ, ដដលជនគួរលទលទង់ ។ 

វ.ិ តិតកិាខ បយីតតីិ តតិកិាខ គបតគោវ ,  ជគនា (តិជ ខមាយាំ ក្បុងការអត់ធន់+ខ+ណាពប+តពឝ) 

  រ ីជន  ដដលភកិ្ខុ  រដមងឲរអត់ធន់ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាតិតិកាខ ពបតពឝ, រ ីជន ដដលភិក្ខុគួរឲរអត់ធន់ ។  

វ.ិ តិកិ្ច្ចឆ បយីតីត ិតកិិ្ច្ចឆ គបតគោវ , គរាគោ (ក្ិត ពរាគ្នបនយពន ក្បុងការ ាំពចញនូវពរាគ +ឆ+ណាពប+តពឝ) 

 រ ី ពរាគ  ដដលជន ញុាំងពពទរ រដមងឲរពយបាល ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាតិក្ិចាឆ ពបតពឝ, រ ី ពរាគ ដដលជនញុាំង
ពពទរគបផឲីរពយបាល ។ 

វ.ិអភាវយិីថថ តិ ភាគវតគោវ ,ភាវយិតគោវ  (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការមាន + ពណ,ណយ + តពឝ) 

  ដដលជន  ញុាំង ... ឲរចពលមនីព យី ពលោោះព តុព ោះព យ្ ោះថា ភាពវតពឝ,ភាវយតិពឝ ដដលជនគបផឲីរចពលមីន 

វ.អការយិីថថ តិ កាគរតពវ ំ(ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + ពណ + តពឝ)  

  ដដលជន ញុាំង.... ឲរពធឝីព យី ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា កាពរតពឝ, ដដលជនញុាំង...គបផឲីរពធឝី ។ 

អនយីបចចយ័ 

វ.ិ ក្រយីតីត ិក្រណី្យ ំ(ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ីអនយី) 

   ដដលជន រដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាក្រណីយ,  ដដលជនគបផពីធឝី ។ 

វ.ិ បជូយីតីតិ បជូនគីយា, បគុគគលា (បូជ បូជាយាំ ក្បុងការបូជា+អនីយ) 

 រ ីបុគគល  ដដលជន រដមងបូជា ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាបូជនីយ,  រ ីបុគគលដដលជនគួរបូជា ។ 

វ.ិអភាវយិីថថ តិ ភាវនគីយា,ភាវនយិា,ភាវនយិ ំ(ភូ សតថ យាំ ក្បុងការមាន+ពណ+អនីយ) 

   ដដលជន ញុាំង....  បានឲរចពលមីនព យី ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាភាវនីយ, ភាវនយិ,ភាវនិយ , ដដលជនឲរ
ចពលមីនព យី ។ 

ហតយយបចច័យ 
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(ពតយរបចច័យពនោះពលបីជា មខវោះ ជាក្ិរយិខវោះ មានរូបដូចពោលព យីក្បុង មក៏្មាន អាចារររូបខវោះពោក្
ឲរវធិីសពងកតថា ពបីពរៀងខាងមុខ ម មជាវពិសសន ដតពបីពរៀងទុក្ខាងពលកាយជាក្ិរយិ) 

 វ.ិ ញាយតតីិ ញាគតយយ ំ, (វតថុ )  (ញ អវពោធពន ក្បុងការដឹង + ពតយរ) 

   រ ីវតទុណា គឺជន រដមងដងឹ ពលោោះព តុព ោះ វតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ញពតយរ,  រ ីវតទុ  គឺជនគបផដីឹង ។  

ណយបចច័យ 

វ.ិ អគរយាិថថ តិ ោរយា ំ, វតថុ , (គរ  ន ិធ យាំ ក្បុងការតោិះពដៀល +ណរ)គរ > គ្នរ, វបិរយិ  យ ជា យហ ។ 

   រ ីវតទុណា ដដលជន បានរោិះគន់ព យី ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា គ្នរយហ រ ីវតទុ ដដលជនគបផរីោិះគន់ ។ 

វ.ិ ញាយតតីិ គញយយ ំ , អារមមណំ្ (ញ អវពោធពន ក្បុងការដឹង+ណរ) ផ្ទវ ស់អា និងយ ជាឯយរ 

   រ ីអារមយណ៍ ដដលបុគគល រដមងដឹង ពលោោះព តុព ោះ រអីារមយណ៍ព ោះ ព យ្ ោះថាពញយរ, រ ីអារមយណ៍ ដដលជនគបផដឹីង ។ 

វ.ិ ភវតុិ ំអរហតតីិ ភគោវ  (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការមាន + ណរ)ផ្ទវ ស់ លសៈទបីាំផុតធាតុនិងណរជាអពឝ, 

  រដមងគួរ ពដមីផមីាន ពលោោះព តុព ោះ  ព យ្ ោះថា ភពឝ, គួរមាន ។ 

រចិចបចច័យ 
រចិចបចច័យពនោះកាលពបចុីោះមក្ព យី លុបទីបាំផុតធាតុដដលជារអក្សរជាពដីម, រូបសពលមចពៅខាងចុង

លបពយគក៏្ពលបីជាក្ិរយិលគប់លគងលបពយគ, ពបីពៅខាងមុខរបស់ ម មក៏្យក្ជាវពិសសនៈរបស់បទ ម ម,  

វ.ិ ក្រយីតីត ិកិ្ចា ំ,  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + រចិច) 

   ដដលជន រដមងពធឝ ីពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ក្ិចច, ដដលជនគួរពធឝី ។ 

វ.ិ ភរយីតតីិ ភគច្ចា  (ទាគរា) (ភរ ភរពណ ក្បុងការចិញ្ច ឹម + រចិច) 

   រ ីលបពនន ដដលបថី រដមងចិញ្ច ឹម ពលោោះព តុព ោះ រលីបពននព ោះ ព យ្ ោះថា ភចច, រ ីលបពនន  ដដលបថី គួរចិញ្ច ឹម ។ 

ពួក្ក្ិចចៈ បចច័យពលៅពីពោលអតទក្មយនងិភាវៈពោយលតង់ព យី ពៅមានអតទ៧យ៉ា ងពទៀតដូពចបោះ ៖ 

១. អរ តទ អតទគឺការសមគួរ (គបផ,ី គួរ) ដូចជា អភភិយូគតតិ អភភិវតិគោវ , គកាគធា, រ ីពសចក្ថី
ពលកាធ ដដលបណឍិ ត គបផលីគបសងកត់ , ក្តតពវំ ក្មមំ. រ ីក្មយ ដដលអបក្ គួរពធឝ ី។ 

២. សក្តទ  អតទគឺពសចក្ថីអាច ដូចជា បដបិជ ជគតតិ បដបិជ ជតិគោវ , មគោគ  រ ីផវូវ ដដលបុគគល អាចពៅ 
។ ក្តតពវំ ក្មម ំរ ីក្មយ ដដលអបក្ អាចពធឝី ។ 
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៣. ពបសនតទ អតទគឺការពលបីថា “អបក្ចូរពធឝីការអរពនោះ” ឬអពញ្ជ ីញថា “សូមអបក្ពធឝកីារអរពនោះ”  ដូចជា      
គមណី្គយាតិ  គន តគោវ , ោគមា រ ីលសសក្ ដដលអបក្ លតូវពៅ ។ 

៤. អតសិគគតទ អតទគឺការអនុញ្ញដ តដល់បុគគលអបក្សួរថា “ពតីវតទុពនោះ ខញុ ាំបាទគួរពធឝីដូចពមថច?” ឬអនុញ្ញដ តនូវ
ក្មយដដលគបផពីធឝីពោយមានការដណ ាំបអហ ញនូវការបដិបតថជិាគាំរូថា “ បុគគលមនិគបផសីមាវ ប់សតឝ ” ដូចជា       
បាគឋ ន ហនតគោវ  រ ីសតឝ ដដលអបក្ណាមួយ មនិលតូវសមាវ ប់ ។ 

៥. បតថកាលតទ អតទគឺការដល់កាលពវោ ពោលគឺលបាប់ពវោដដលសមគួរដល់អបក្ដដលវពងឝងពភវចព យីមិន
បានពធឝី ដូចជា ក្រយីគតតិ កាតគោវ , ក្គដ្ឋ “ រ ីក្ពនធល ដដលអបក្ គបផពីធឝី ” ។ 

៦. អវសសក្តទ អតទគឺពសចក្ថីពតិលបាក្ដ “លតូវ.... យ៉ា ងពតិលបាក្ដ” ដូចជា គនតគោវ ត ិគមនគីយា, អភ-ិ

សមបរាគយា . រ ីភពមុខ ដដលបុគគលលតូវពៅ យ៉ា ងពិតលបាក្ដ ។ 

៧. អធមនិតទ អតទគកឺារជាប់បាំណុល ដូចជា ទានយីនត ិទាតពវំ. រ ីលទពរ ដដលអបក្លតូវឲរ, ទាតពវ ំ
ឥណំ្ ភវថ. រ ីបាំណល់ គឺពោក្ដ៏ចពលមីន លតូវឲរ ។  

ចប់កិ្ចចបចច័យ 

៣. កិតកិចចបចច័យ 

ម្មនបចចយ័ 

មាន បចច័យលបាដក្ដូចអតថព បទ,ចុោះបាន ក្តថុ,ក្មយ,ភាវោចក្, ពលបីបានទាំង៣លិងគ ពបជីាបុាំលិងគ និង 

នបុាំសក្លិងគ បាំដបក្ដូចបុរសិ និងកុ្ល ពបជីាឥតទី ចុោះអាបចច័យជាឥតទីពជាតក្ៈខាងពលកាយ និងមានចុោះបចច័យលបចាាំ
ពួក្ធាតុចូលមក្ផង ។ 
វ.ិ គចឆតីតិ គចឆមាគនា   (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+ អ+ មាន) 

   រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាគចឆមាន, ក្ាំពុងពៅ,កាលពៅ ។ 

វ.ិ គចឆតីតិ គចឆមានា   (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+ អ+ មាន) 

   រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាគចឆមា , ក្ាំពុងពៅ.កាលពៅ ។ 

វ.ិ គចឆតីតិ គចឆមាន ំ   (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+ អ+ មាន) 

   រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាគចឆមាន,  ក្ាំពុងពៅ,កាលពៅ ។ 

វ.ិ គចឆយីតីតិ គចឆយិមាគនា  (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+ ឥ+យ+ មាន )  
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  ដដលជន រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាគចឆិយមាន, ដដលជនក្ាំពុងពៅ,ដដលជនកាលពៅ ។ 

វ.ិ គចឆយីតីតិ គចឆយិមានា  (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+ ឥ+យ+ មាន) 

  ដដលជន រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាគចឆិយមា , ដដលជនក្ាំពុងពៅ,ដដលជនកាលពៅ ។ 

វ.ិ គចឆយីតីតិ គចឆយិមាន ំ  (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+ ឥ+យ+ មាន) 

  ដដលជន រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាគចឆិយមាន, ដដលជនក្ាំពុងពៅ,ដដលជនកាលពៅ ។ 

វ.ិ អធគិមមគតត ិអធគិមមមាគនា (អធិ+ គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+យ+ មាន) 

ដដលជន រដមងសពលមច ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាអធិគមយមាន, ដដលជនក្ាំពុងសពលមច,ដដលជនកាលសពលមច ។ 

វ.ិ អធគិមមគតត ិអធគិមមមានា  (អធិ+ គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+យ+ មាន) 

ដដលជន រដមងសពលមច ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា អធិគមយមា , ដដលជនក្ាំពុងសពលមច,ដដលជនកាលសពលមច ។ 

វ.ិ អធគិមមគតត ិអធគិមមមាន ំ  (អធិ+ គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ+យ+ មាន) 

ដដលជន រដមងសពលមច ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាអធិគមយមាន, ដដលជនក្ាំពុងសពលមច,ដដលជនកាលសពលមច ។ 

វ.ិ ជរីតតីិ ជរីមាគនា (ជរ វពយហានមិហ ិក្បុងការវ ិសនូវវយ័ + អ + មាន) ផ្ទវ ស់ ជរ ជា ជីរ, 

រដមងលគ្នាំលគ្ន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ជីរមាន, ក្ាំពុងលគ្នាំលគ្ន, កាលលគ្នាំលគ្ន ។ 

វ.ិ មរតតីិ មយីមាគនា, មរមាគនា (មរ ចាពគ ក្បុងការលោះជីវតិ + អ + មាន) ផ្ទវ ស់ មរ ជាមីយ ។ 

រដមងសាវ ប់ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា មយីមាន, ក្ាំពុងសាវ ប់, កាលសាវ ប់ ។ 

វ.ិ លពភតតីិ លពភមាគនា (លភ ោពភ ក្បុងការបាន + យ + មាន) ផ្ទវ ស់យជាបុពឝរូប, ផ្ទវ ស់ភពដមីជាព 

ដដល រដមងបាន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា លពមមាន, ដដលជនក្ាំពុងបាន, ដដលជនកាលបាន ។ 

វ.ិ វុយាតតីិ វុយាមាគនា (វ  បាបពន ក្បុងការដល់ + យ + មាន) ផ្ទវ ស់ យ ជាយហ, ផ្ទវ ស់អ របស់វ ជាឧ 

ដដលជន រដមង ាំពៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា វយុហមាន, ដដលជនក្ាំពុង ាំពៅ, ដដលជនកាល ាំពៅ ។ 

វ.ិ ឥចឆយីតតីិ ឥសសមាគនា (ឥសុ ឥចាឆ យាំ ក្បុងការលបាថាប  + យ + មាន) ផ្ទវ ស់យជាបុពឝរូប (ស) 
ដដលជន រដមងលបាថាប  ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ឥសសមាន, ដដលជនក្ាំពុងលបាថាប , ដដលជនកាលលបាថាប  ។ 

វ.ិ បសសតតីិ ទក្ខមាគនា (ទិស ពបក្ខពន ក្បុងការពឃញី + អ + មាន)ទិស ជា ទក្ខ, 
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រដមងពឃញី ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ទក្ខមាន, ក្ាំពុងពឃញី, កាលពឃញី ។ 

វ.ិ តុទតីតិ តុទមាគនា (តុទ ពរថពន ក្បុងការចាក់្ + អ + មាន) 
រដមងចាក់្ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា តុទមាន, ក្ាំពុងចាក់្, កាលចាក់្ ។ 

វ.ិ បវសិតតីិ បវសិមាគនា (ប + វសិ បពវសពន ក្បុងការចូលពៅ + អ + មាន) 
រដមងចូលពៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា បវសិមាន, ក្ាំពុងចូលពៅ, កាលចូលពៅ ។ 

វ.ិ អតថតីិ សមាគនា (អស សោម ពវ ក្បុងការមានលបាក្ដ + អ + មាន) លុប(អ)ពដមីធាតុរបស់អស 

រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា សមាន, ក្ាំពុងមាន, កាលមាន ។ 

វ.ិ គសតតីិ សយមាគនា, សយាគនា (សិ សពយ ក្បុងការពដក្ + អ +មាន) ផ្ទវ ស់មាន ជាអាន 

ក្ាំពុងពដក្ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា សយមាន, សយន, ក្ាំពុងពដក្លក់្, កាលពដក្លក់្ ។ 

តបចចយ័ 
១.  ធាតុដដលមាន ម, ន និង រ ជា ទីបាំផុតឲរលុបពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុ ដូចជា ៖ 

គគថ  ពៅព យី   (គមុ គតមិហ ិក្បុងការពៅ ,ដល់ ,សពលមច + តបចច័យ) 

រគថ  រកី្រាយព យី   (រមុ ក្ឡីាយាំ ក្បុងការពលង + តបចច័យ) 

ខគថ  ដដលពគជកី្ព យី  (ខនុ អាវទរពន ក្បុងការជីក្ + តបចច័យ) 

ហគថ  ដដលពគសមាវ ប់ព យី  ( ន  សឹាយាំ ក្បុងការពបៀតពបៀន + តបចច័យ) 

មគថ  ដដលពគដងឹព យី  (មន ញពណ ក្បុងការដឹង + តបចច័យ) 

ហគដ្ឋ   ាំពៅព យី   ( រ  រពណ ក្បុងការ ាំពៅ + តបចច័យ), ផ្ទវ ស់ត ជាដ, 

ក្គថ  ពធឝីព យី   (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + តបចច័យ) 

ភគថ  ចិញ្ច ឹមព យី   (ភរ ភរពណ ក្បុងការចិញ្ច ឹម  + តបចច័យ) 

មគថ  សាវ ប់ព យី   (មរ បាណចាពគ ក្បុងការលោះជីវតិ + តបចច័យ) 

២. ធាតុដដលមាន ច, ជនិងប ជាទីបាំផុត ឲរលុបទីបាំផុតធាតុនិងតលមួត ត ដូចជា ៖ 

សគិថត   ពលសាចព យី    (សិច សញិ្ច ពន ក្បុងការពលសាច + ត) 

វវិគិថត   សាង ត់ព យី   (វ+ិ វចិ វពិវពក្ ក្បុងការសងប់ + ត) 

ភុគថត   ដដលពគបរពិភាគព យី  (ភុជ ពរវ រពណ ក្បុងការបរពិភាគ+ ត) 
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ចគថត   ដដលពគលោះព យី  (ចជ ចាពគ ក្បុងការលោះ+ ត)    

គុគថត   ដដលពគលគប់លគងព យី  (គុប ពគ្នបពណ ក្បុងការលគប់លគងរក្ា + ត) 

តគថត   ពៅឋ ព យី   (តប ទព  ក្បុងការពៅឋ  + ត) 

៣. ពលោោះពរញ្ជ ទិបចច័យ     ពបីធាតុមានពរញ្ជនៈតាំងដត ២ តួពឡងីពៅ ឲរចុោះឥអាគមខាងមុខតបចច័យ ដូចជា 

ភាសគិថ  ដដលពគពោលព យី (ភាស វយិតថយិាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់ + ត) 

គទសគិថ  ដដលពគសដមឋងព យី (ទិសី ឧចាច រពណ ក្បុងការសូលត ការសដមឋង+ ពណ+ ត) 

អាសតិ ំ ដដលពគអងគុយជតិព យី (អាស ឧបពវសពន ក្បុងការអងគុយជិត  + ត) 

ឥចឆតិ ំ  ដដលពគលបាថាប ព យី (ឥសុ ឥចាឆ ក្នថសុី ក្បុងការលបាថាប និងចង់បាន + ត) 
បចុឆគិថ  ដដលពគសួរព យី (បុចឆ បុចឆពន ក្បុងការសួរ + ត) 

បាលតិ ំ ដដលពគ រក្ាព យី (បាល រក្ខពណ ក្បុងការរក្ា + ពណ + ត) 
៤. ធាតុដដលមាន ទ អក្សរជាពដីមពៅទីបាំផុត ផ្ទវ ស់ត ជាឥនប,អនប និងឦណ និងលុបពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុ ដូច   

ទគិនាន   ឲរព យី,ដដលពគឲរព យី២៣១ (ទ ទពន ក្បុងការឲរ + ត)ផ្ទវ ស់តជា ឥនប, 
នសិគិនាន   អងគុយព យី                    (និ + សទ គតយវសាពន ក្បុងទីបញ្ច ប់ដនការពៅ + ត),(សទ > សីទ, ត>ឥនប ) 

ភគិនាន  ដបក្ព យី២៣០   (ភិទិ វទិរពណ ក្បុងការបាំដបក្,ទមាវ យ + ត) ផ្ទវ ស់តជា ឥនប, 
បសគនាន  លជោះថាវ ព យី២៣២

  (ប + សទ បសាពទ ក្បុងការលជោះថាវ  + ត) ផ្ទវ ស់ត ជា អនប, 

ខគិនាន   លាំបាក្ព យី, តក់្សវុតព យី (ខិទ ឧតថ សនទនីភាពវ ក្បុងការខាវ ចនិង លាំបាក្ + ត) ផ្ទវ ស់ត ជា អនប, 

ឆគនាន   បិទបាាំងព យី   (ឆទ អបោពណ ក្បុងការការោរ + ត)ផ្ទវ ស់ត ជា អនប, 

ខគីឋ  អស់ព យី   (ខី ខពយ ក្បុងការអស់ + ត) ផ្ទវ ស់តជា ឦណ, 

បហីគនា លោះព យី២៣៤
   (ប + ហា ចាពគ ក្បុងការលោះ + ត) ផ្ទវ ស់ណ របស់ឦណជា ន, 

លគីនា  ជាប់សែិតព យី   (លី សិពលសពន ក្បុងការជាប់សែិត + ត) 

នលិគីនា ពនួសមងាំព យី   (និ + លី សិពលសពន ក្បុងការជាប់សែិត + ត) 

ទគីនា  អស់ព យី   (ទី ខពយ ក្បុងការអស់ + ត) 

៥. ផ្ទវ ស់ស៑ទីបាំផុតធាតុនិងតបចច័យជា តទ ៑ដូចជា ៖ 

បសគិថថ   សរពសីរព យី   (ប + សាំស បសាំសពន ក្បុងការសរពសីរ + ត) 
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៦. ផ្ទវ ស់ស៑ទីបាំផុតធាតុនិងតបចច័យ ជា ដឌ, ដូចជា ៖ 

តុគដ្ឋឋ   រកី្រាយព យី   (តុស បីតមិហិ ក្បុងការរកី្រាយ + ត) 

ភគដ្ឋឋ   របូតព យី   (ភស ភសពន ក្បុងការភាវ ត់របូត + ត) 

នគដ្ឋឋ   បាត់ព យី   (នស អទសសពន ក្បុងការមនិពឃញី + ត) 

ទគដ្ឋឋ   ខាាំព យី   (ទាំស ទាំសពន ក្បុងការខាាំ + ត) 

ផុគដ្ឋឋ   ោល់លតូវព យី   (ផុស សមពពសស ក្បុងការប៉ាោះផធប់ + ត) 

ឥគដ្ឋឋ   រកី្រាយព យី   (ឥសុ ឥចាឆ យាំ ក្បុងការលបាថាប  + ត) ពមីលបទ. ៤៥០ 

៧. ផ្ទវ ស់ តបចច័យ ជា ក្ក, ក្ខ ពលកាយសុស បច សក្ ធាតុ ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ ដូចជា ៖ 

បក្កំ  ចមែិនព យី   (បច បាពក្ ក្បុងការចមែិន  + ត) 

សគុកាខ   សងួតព យី   (សុស ពសាសពន ក្បុងការ ួតដ ង + ត) 
ឱមុគកាក   ពោោះពចញព យី  (មុច ពមាចពន ក្បុងការពោោះ ដលង + ត) 

៨. ផ្ទវ ស់ តបចច័យដដលពៅពលកាយពីធាតុដដលមាន ជាទីបាំផុតជា  ព យីផ្ទវ ស់ ទីបាំផុត ជា ឡ 

អារគូឡាា  ពឡងីព យី   (អា + រុ  ជនពន ក្បុងការពកី្ត + ត) ផ្ទវ ស់  ជា ឡ, ទីឃៈ  

ោគឡាា   ោល់ព យី   (គ្ន ុ វពិោឡពន ក្បុងការោល់ + ត) 

ោគឡាា  ធងន់ពឡងីព យី  (ព  វុទនិមហិ ក្បុងការចពលមីន + ត) 

មគូឡាា  វពងឝងព យី   (មុ  ពវចិពតថ ក្បុងការវពងឝង + ត) 

ឧបវុគឡាា   ាំចូលពៅព យី   (ឧប + វ  បាបុណពន ក្បុងការឲរដល់ + ត) 

 ធាធាតុផសាំនិងឧបសគគជាពដីមព យី មានអតទពផសងគ្នប ដូពចបោះ ៖ 

វហិិគថ    ពធឝីព យី  (វ ិ+ ធា ក្រពណ ក្បុងការពធឝី  + ត) ផ្ទវ ស់ ធ៑ ជា  ៑, អា ជា ឥ, 
សហិុគថ   ដឆែតព យី  (សុ + ធា តិតថពតទ ក្បុងការដឆែត  + ត) 

អភហិិគថ  ពោលព យី  (អភិ + ធា ភាសពន ក្បុងការពោល  + ត)  

នហិិគថ   ក្ប់ព យី  (និ + ធា នយពស ក្បុងការក្ប់  + ត) 

អាហិគថ ពលីក្ពឡងីព យី  (អា + ធា អាពរាបពណ ក្បុងការពលីក្ពឡងី  + ត) 

សនធ ិ    ការភាជ ប់   (សាំ + ធា សននិយាំ ក្បុងការភាជ ប់  + ឥ) ផ្ទវ ស់នគិគ តិជាវគគនថ (ន) 
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បទិហត ិ  រដមងបិទ  (អបិ + ធា អចឆទពន ក្បុងការបិទ + អ  + តិ) អោម ស (ធាធា), ផ្ទវ ស់
ធ៑ របស់អោម សជា ទ, រសសៈអាក្បុងអោម សជា អ, ផ្ទវ ស់ធ៑ (របស់ធាពដមី)ជា  ៑ ព យីរសសៈអា ជា អ ។ 

បរទិហត ិ  រដមងពសវៀក្ដណថ ប់ (បរ ិ+ ធា និោសពន ក្បុងការពសវៀក្ + អ  + តិ)  
គសាថវធាន ំ  ពផធៀងលតពចៀក្សាថ ប់  (ពសាត + អវ + ធា សវពន ក្បុងការសាថ ប់  + យុ) 

អនតរធាន ំ  ការវ ិសបាត់   (អនថរ + ធា អទសសពន ក្បុងការមិនពឃញី  + យុ) 

សមមបបធាន ំ  ការពយយមលតូវ   (សាំ + ប + ធា បធាពន ក្បុងការពយយម + យុ) សាំពៅយក្ បនិងធា, 

អនវុធិយីត ិ រដមងពធឝីបនវាំ, រដមងពធឝីបពញ្ញឆ ត (អនុ + វ ិ+ ធា និវកិ្រពណ ក្បុងការពធឝីបនវាំ +ឦ + យ + ពត) 

 

ត, អនត និងមានបចច័យ ពធឝី ទីជា 

 ១. វហិស្ស្នៈ ពបីពរៀងពៅខាងពដីម ម ម ដដលជាមាច ស់របស់ (វពិសសយ) ។ ដូចជា បគុគគលា ឧបប
ន ន ំគលាកំ្ អនរុុជឈតិ. រ ីបុគគល រដមងគ្នប់ចតិថ នូវពោក្ ដដលពក្ីតពឡងីព យី ។ 

 ២. អពភនតរកិរយិា (ក្ិរយិពៅចព វ ោះ) ពៅខាងពលកាយ ម ម គមឺានក្ិរយិដដទលគប់លគងលបពយគ
ព យី ។ ដូចជា សថថ  សាវតថិយ ំវហិរគនាត  ..... រ ីលពោះសាសាថ  កាលលទង់លបថាប់ ក្បុងលក្សងសាវតទី ..... ។ 

 ៣. កិរយិារបស់្ឥតថមភូត លបក្បពោយតតិយវភិតថិ ដតមានទាំនងដូចវពិសសនរបស់លបធាន(បឋមាវភិតថិ) 
។  ដូចជា សា ទាស ី ភិគន នន សគីសន បដិវសិសកាន ំ ឧជាគបស ិ . រ ី ងទសីព ោះ មានក្ាលដបក្
ព យី ញុាំងអបក្សបិទនសាប លទ. ឲរពោលពទសព យី ។ 

 ៤. កិរយិារបស់្អនាទរ លបក្បពោយឆដឌីវភិតថិ ឬសតថមីវភិតថិមានពសចក្ថីមិនពអីពពី ដលជក្ចូលមក្ក្បុង
លបពយគធាំ ។ ដូចជា រុទគថ ទារក្សស, បថិ នកិ្ខ មិថវ  បពវជ.ិ កាលទរក្ ក្ាំពុងយាំ, រ ី បតិ ពចញពៅ 
បួសព យី ។ បទថា រុទពត មក្ព(ី រុទ + អនថ + ស ឆដឌីវភិតថិ, ផ្ទវ ស់នថនិងស ជា ពត) ។ 

 ៥. កិរយិារបស់្លកាណ លបក្បពោយសតថមីវភិតថិ ឬឆដឌីវភិតថិ មានពសចក្ថីជាពលគឿងក្ាំណត់ចាំណាាំកាលជា
ពដីម ។ ដូចជា គត ឥន ទគោបកា, គថគរ ចង កមគន ត, គយភុគយយន វបិជ ជសឹ.ុ រ ីពមពភវៀងទ. ព ោះ  កាលលពោះពថរ 
កាលចស្តងកម, វបិតថិព យី ពោយពលចីន ។  

ត និងមានបចច័យ ក៏្មានត ួទីពលីស វពិសសដបវក្ជាង អនតបចច័យ ពៅពទៀតគ ឺ

 ១.  ជាវកិតិកតាត  លបក្បពោយបឋមាវភិតថិ ចូលនឹងក្ិរយិថា ពក្ីត,មាន, ជា ។ ដូចជា អយ(ំរុគកាខ )  
មគហសកាខ យ គទវថយ បរគិគហិគថ ភវសិសត.ិ រ ីពដីមពឈពីនោះ នងឹជាពដីមពឈ ីគឺពទវតមានស័ក្ថិធាំ 
កាន់យក្ព យី ។ 
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 ២. ជាកិរយិារគប់រគងរបហយាគ, ពបីលបពយគព ោះគ្នយ នក្ិរយិអាខយតលគប់លគងពទ ។ ដូចជា មយា គវ្ហ 
គតល ំ បក្កំ .(បច + ត) រ ីពលបង គឺខញុ ាំ សវព យី ពដីមផពីោក្មាច ស់ ។ មានបចច័យលគប់លគងលបពយគមិបានពទ ។ 

តាវ បចចយ័ 

អភសិងខរថិវ   តក់្ដតងព យី (អភ+ិសាំ+ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី +ឥ+តឝ ) 

ក្រថិវ  ពធឝីព យី  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ+ីឥ+តឝ ) 

ក្ថវ  ពធឝីព យី  (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝ ី+តឝ ) ពលោោះតឝ តឝ ន លុបទីបាំផុតធាតុ 

សពិវថិវ  ពដរព យី (សិវុ តនថស ថ ពន ក្បុងការភាជ ប់ពោយអាំពបាោះ +ឥ+តឝ ) 

ជាយិថវ  ពក្ីតព យី (ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត+យ+ឥ+តឝ ) 

ជនថិវ  ពក្ីតព យី  (ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត +ឥ+តឝ ) 

សថុវ  សាថ ប់ព យី  (សុ សវពន ក្បុងការសាថ ប់+តឝ ) 

សណិុ្ថវ   សាថ ប់ព យី  (សុ សវពន ក្បុងការសាថ ប់ + ណា + ឥ+តឝ ) 

បថវ  ដល់ព យី  (ប+ អប បាបុណពន ក្បុងការដល់ +តឝ ) 

បាបណិុ្ថវ   ដល់ព យី  (ប+ អប បាបុណពន ក្បុងការដល់+ឧណា+ឥ+តឝ ) 

កិ្ណិ្ថវ  ទិញព យី (ក្ី ទពឝវនិិមពយ ក្បុងការផ្ទវ ស់បថូរពោយលទពរ+  +ឥ + តឝ )រសសៈឦ, ន > ណ 
គជថវ  ឈបោះព យី  (ជិ   ជពយ ក្បុងការឈបោះ + តឝ ) (វុទន ិឥ ជា ឯ) 

ជនិថិវ  ឈបោះព យី  (ជិ   ជពយ  ក្បុងការឈបោះ+  + ឥ +តឝ ) 

គច្ចគរថវ  លចួព យី  (ចុរ   ពថពយរ    ក្បុងការលចួ +ពណ+តឝ ) 

គច្ចរយិថវ  លចួព យី   (ចុរ   ពថពយរ     ក្បុងការលួច + ណយ + ឥ +តឝ ) 

បគូជថវ   បូជាព យី   (បូជ  បូជាយាំ    ក្បុងការបូជា+ពណ+តឝ ) 

បជូយិថវ  បូជាព យី   (បូជ  បូជាយាំ     ក្បុងការបូជា+ណយ+ឥ +តឝ ) 

ភាគវថវ  ញុាំង...ឲរចពលមីនព យី (ភូ   សតថ យាំ     ក្បុងការពក្ីត, មាន +ពណ+តឝ ) 

ភាវយិថវ  ញុាំង...ឲរចពលមនីព យី (ភូ   សតថ យាំ     ក្បុងការពក្ីត, មាន +ណយ+ ឥ +តឝ ) 

កាគរថវ  ញុាំង...ឲរពធឝីព យី (ក្រ  ក្រពណ     ក្បុងការពធឝ+ីពណ+តឝ ) 

ការយិថវ   ញុាំង...ឲរពធឝីព យី  (ក្រ  ក្រពណ     ក្បុងការពធឝ+ីណយ+ឥ +តឝ ) 

ការាគបថវ   ញុាំង...ឲរពធឝីព យី  (ក្រ  ក្រពណ    ក្បុងការពធឝ+ីណាពប+តឝ ) 
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ការាបយិថវ   ញុាំង...ឲរពធឝីព យី (ក្រ  ក្រពណ    ក្បុងការពធឝ+ីណាបយ+ឥ +តឝ ) 

អភវិន ទយិ  ថាឝ យបងគាំព យី  (អភ+ិ វនធ   វនធពន ក្បុងការថាឝ យបងគាំ+ឥ +តឝ ) (តឝ  > យ) 

អភវិន ទថិវ   ថាឝ យបងគាំព យី  (អភ+ិ វនធ  វនធពន ក្បុងការថាឝ យបងគាំ+ ឥ + តឝ ) 

វន ទយិ ថាឝ យបងគាំព យី   (វនធ  វនធពន ក្បុងការថាឝ យបងគាំ + ឥ +តឝ )  (តឝ  > យ) 

វន ទថិវ  ថាឝ យបងគាំព យី   (វនធ  វនធពន ក្បុងការថាឝ យបងគាំ + ឥ +តឝ ) 

អភភុិយយ  លគបសងកត់ព យី (អភ ិ+ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្តី,មាន + តឝ ) (តឝ  > យ) រសសៈឩ ជាឧ, តលមួតយ, 
អភភិវថិវ   លគបសងកត់ព យី  (អភិ +ភូ  សតថ យាំ   ក្បុងការពក្ីត  មាន + ឥ +តឝ )  

អភគិភាថវ   លគបសងកត់ព យី  (អភិ +ភូ  សតថ យាំ   ក្បុងការពក្ីត មាន + តឝ ) ផ្ទវ ស់ឩ ជា ឱ, 
នសិោយ  អាលស័យព យី  (និ+ សិ  ពសោយាំ ក្បុងការពសព + តឝ ), តឝ  ជា យ, ឥ ជាអា, តលមួតជាសស 

នសិសថិវ    អាលស័យព យី  (និ+  សិ  ពសោយាំ  ក្បុងការពសព  +  តឝ ) តលមួតជាសស,៑ ទុក្ឥពៅដដដល, 

វភិជ ជ   គប់រក្ព យី,ដចក្ព យី  (វ ិ+  ភជ ពសោយាំ  ក្បុងការពសព  +  តឝ ), តឝ  ជា យ, ផ្ទវ ស់ យជាបុពឝរូប,  

វភិជយិ  គប់រក្ព យី,ដចក្ព យី    (វ ិ+ ភជ  ពសោយាំ  ក្បុងការពសព  + ឥ + តឝ ) 

វភិជថិវ   គប់រក្ព យី,ដចក្ព យី   (វ ិ+ ភជ  ពសោយាំ  ក្បុងការពសព + ឥ  +  តឝ   ) 

ឧទទសិស  សដមថងព យី         (ឧ + ទិស អតិសជជពន ក្បុងការសូលត, សដមថង+តឝ )តលមួតជាទធ,តឝ ជាយ, ផ្ទវ ស់ យជាបុពឝរូប, 

ឧទទសិយិ  សដមថងព យី  (ឧ+ ទិស  អតិសជជពន  ក្បុងការសូលត, សដមថង + ឥ +តឝ ) តលមួតជាទធ,តឝ  ជាយ, 
ឧទទសិថិវ   សដមថងព យី  (ឧ +ទិស  អតសិជជពន  ក្បុងការសូលត, សដមថង + ឥ +តឝ ) 

បវសិស ចូលពៅព យី  (ប +វសិ  បពវសពន   ក្បុងការចូលពៅ  + តឝ ), តឝ  ជា យ, ផ្ទវ ស់ យជាបុពឝរូប, 

បវសិយិ  ចូលពៅព យី   (ប +វសិ  បពវសពន   ក្បុងការចូលពៅ  + ឥ + តឝ )តឝ  ជា យ, 

បវសិថិវ   ចូលពៅព យី   (ប +វសិ  បពវសពន   ក្បុងការចូលពៅ + ឥ +តឝ ) 

ឧបនយី   ាំចូលពៅព យី  (ឧប + នី  បាបពណ   ក្បុងការដល់ +តឝ ) 

ឧបគនថវ    ាំចូលពៅព យី  (ឧប + នី  បាបពណ   ក្បុងការដល់ +តឝ ) ផ្ទវ ស់ ជា ឯ 
អតគិសយយ  ពដក្លជសលព យី  (អត ិ+សិ   សពយ     ក្បុងការពដក្ +តឝ ) ផ្ទវ ស់ ជា ឯ 

អតសិយិថវ   ពដក្លជសលព យី   (អត ិ+សិ   សពយ     ក្បុងការពដក្  +ឥ +តឝ ) 

ឱហាយ  លោះព យី, ពៅសល់ព យី (អវ  + ហា  ចាពគ   ក្បុងការលោះ  + តឝ ) 

ឱហិថវ   លោះព យី, ពៅសល់ព យី (អវ  + ហា   ចាពគ   ក្បុងការលោះ  + ឥ + តឝ )      
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ជហិថវ    លោះព យី, ពៅសល់ព យី (ហា   ចាពគ  ក្បុងការលោះ + ឥ + តឝ ) 

ហិថវ  លោះព យី, ពៅសល់ព យី (ហា   ចាពគ  ក្បុងការលោះ + តឝ ) 

អាទាយ  កាន់យក្ព យី  (អា +ទ    អាទពន   ក្បុងការកាន់យក្  + តឝ ) 

អាទយិិថវ   កាន់យក្ព យី  (អា +ទ អាទពន ក្បុងការកាន់យក្+យ+ឥ+តឝ )ផ្ទវ ស់អា(ទ)ជាឥ 

ទថវ   ឲរព យី    (ទ   ទពន   ក្បុងការឲរ  + តឝ  )   

បធិាយ  បិទព យី   (អប+ិ ធា អចាឆ ទពន ក្បុងការបទិបាាំង +តឝ ) លុបអ របស់អបិ, 
បទិហិថវ   បិទព យី   (អប+ិ ធា អចាឆ ទពន ក្បុងការបទិបាាំង +តឝ ) 

ភុញ្ជិ យ  បរពិភាគព យី   ( ភុជ បាលនពរវ រពណសុ ក្បុងការរក្ា និងការទាំោសីុ+ឥ+តឝ ) 

ភុញ្ជិ ថវ   បរពិភាគព យី   ( ភុជ បាលនពរវ រពណសុ ក្បុងការរក្ា និងការទាំោសីុ+ឥ+តឝ ) 

គភាថវ   បរពិភាគព យី   ( ភុជ បាលនពរវ រពណសុ ក្បុងការរក្ា និងការទាំោសីុ+ឥ+តឝ ) 

វគិចយយ  ពិចារណាព យី   ( វ+ិចិ ចពយ ក្បុងការសនសាំ +តឝ )ផ្ទវ ស់តឝ ជាយ, តលមួតជា យរ 

វចិនិថិវ    ពិចារណាព យី  ( វ ិ+ចិ ចពយ ក្បុងការសនសាំ+ +ឥ+តឝ ) 

វញិ្ញា យ   ដឹងព យី   ( វ+ិ ញ អវពោធពន ក្បុងការដឹង +តឝ ) 

វជិានថិវ   ដងឹព យី   ( វ ិ+ ញ អវពោធពន ក្បុងការដឹង + +ឥ +តឝ ) 

ញថវ  ដឹងព យី   ( ញ អវពោធពន ក្បុងការដងឹ +តឝ ) 

សមាបជជថិវ   ចូលព យី  ( សាំ +អា +បទ គតិមហ ិក្បុងការពៅ.ដឹង.ដល់ +យ+ឥ +តឝ ) 

ឧបបជ ជថិវ   ពក្ីតពឡងីព យី            ( ឧ+បទ  គតិមហ ិ ក្បុងការពៅ.ដឹង.ដល់ +យ+ឥ +តឝ   ) 

ភជិ ជថិវ   ដបក្ ព យី   ( ភិទិ  វទិរពណ ក្បុងការពុោះទមាវ យ +យ+ ឥ +តឝ ) 

ឆនិ ទថិវ   កាត់ព យី   ( ឆិទិ ទឝិធាក្រពណ ក្បុងការពធឝឲីរជាពីរចាំដណក្ + ឥ +តឝ  ) 

ពុជឈយិ  ដឹងព យី   ( ពុធ  អវគមពន  ក្បុងការដងឹ +យ +ឥ +តឝ ) 

ពុជឈថិវ   ដឹងព យី   ( ពុធ  អវគមពន  ក្បុងការដងឹ +យ+ឥ +តឝ ) 

វរិជឈយិ  ខុសព យី   ( វ ិ+ រធ  អបរាពធ  ក្បុងការខុស +យ+ឥ + តឝ ) 

វរិជឈថិវ   ខុសព យី   ( វ ិ+ រធ អបរាពធ   ក្បុងការខុស+យ+ឥ  + តឝ ) 

រុន ធយិ  បិទព យី   ( រុធ  អាវរពណ  ក្បុងការបិទ + ឥ + តឝ ) 

រុន ធថិវ   បទិព យី   ( រុធ  អាវរពណ  ក្បុងការបិទ +ឥ +តឝ ) 
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ធាតុដដលមានច,ន ជាទីបាំផុតផ្ទវ ស់តុ ទិបចច័យជារចច ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ ខវោះ 

វវិចិា  សាង ត់ព យី   (វ ិ+ វចិ វពិវចពន ក្បុងការសាង ត់+ តឝ )  

វវិចិាថិវ   សាង ត់ព យី   (វ ិ+ វចិ វពិវចពន ក្បុងការសាង ត់+យ+ឥ+ តឝ ) 

បចា  ចមែិនព យី   ( បច  បាពក្  ក្បុងការចមែិន +តឝ ) 

បចាយិ  ចមែិនព យី   ( បច  បាពក្  ក្បុងការចមែិន+យ+ឥ +តឝ   )   

បចាថិវ   ចមែិនព យី   ( បច  បាពក្  ក្បុងការចមែិន+យ+ឥ +តឝ   ) 

វមុិចា  ផុតព យី    (វ ិ+ មុច វពិមាចពន ក្បុងការរចួផុត + តឝ ) 

វមុិចាថិវ    ផុតព យី   (វ ិ+ មុច វពិមាចពន ក្បុងការរចួផុត +យ+ឥ+ តឝ ) 
អាហចា  ប៉ាោះព យី   (អា+ ន  សឹាគតសុី ក្បុងការពបៀតពបៀននងិការពៅ +តឝ ) 

ឧបហចា  ចូលពៅដល់ព យី  (ឧប+ ន  សឹាគតសុី ក្បុងការពបៀតពបៀននងិការពៅ +តឝ ) 

អាហនាតវ   ប៉ាោះព យី   (អា+ ន  សឹាគតសុី ក្បុងការពបៀតពបៀននងិការពៅ +តឝ ) 

ឧបហនាតវ   ចូលពៅដល់ព យី  (ឧប+ ន  សឹាគតសុី ក្បុងការពបៀតពបៀននងិការពៅ +តឝ ) 

អវមញ្ាិ ថវ    ពមីលអយព យី  (អវ+ មន ញពណ ក្បុងការដងឹ+ យ +ឥ + តឝ ) 

មនាតវ   ដងឹព យី    ( មន ញពណ ក្បុងការដឹង + តឝ ) 

បដចិា  អាលស័យព យី    (បតិ + ឥ គតិមហិ ក្បុងការពៅ + តឝ ) ផ្ទវ សត់ឝ ជារចច សូមផពីៅពលកាយឥធាតុដដទ, 

អគវចា  ពិចារណាព យី   (អវ+ ឥ គតមិហិ ក្បុងការពៅ + តឝ ) 

ឧគបចា  ចូលដល់ព យី   (ឧប+ ឥ គតមិហិ ក្បុងការពៅ   + តឝ ) 

ឧគបថវ   ចូលដល់ព យី   (ឧប+ ឥ គតមិហិ ក្បុងការពៅ   + តឝ ) 

សក្កចា  ពធឝីពោយលែព យី  (សាំ+ ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី  + តឝ ) 

អធកិិ្ចា  អាលស័យព យី  (អធ+ិ ក្រ ក្រពណ  ក្បុងការពធឝ ី+ ឥ + តឝ ) 

ក្រយិ  ពធឝីព យី   ( ក្រ ក្រពណ  ក្បុងការពធឝ+ី ឥ + តឝ ), ផ្ទវ ស់តឝ ជាយ 

ទសិាវ   ពឃញីព យី   (ទិស ពបក្ខពណ ក្បុងការពឃញី + តឝ )ផ្ទវ សត់ឝ ជា សាឝ  ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ 

បសសយិ   ពឃញីព យី   (ទិស ពបក្ខពណ ក្បុងការពឃញី+ ឥ + តឝ ) 

បសសថិវ   ពឃញីព យី   (ទិស ពបក្ខពណ ក្បុងការពឃញី+ ឥ + តឝ ) 

 ១. ធាតុដដលមាន ម ជាទីបាំផុត ផ្ទវ ស់ តុ ទិបចច័យ ជា មយ និងលុបពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុ 
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អាគមម   មក្ព យី,អាលស័យព យី  (អា+ គមុ គតិមហិ ក្បុងការពៅ+ តឝ ) ផ្ទវ ស់តឝ  មយ 
អាគនាតវ    មក្ព យី    (អា+ គមុ គតិមហិ ក្បុងការពៅ+ តឝ ) ផ្ទវ ស់ត៑ជានថ, លុបទីបាំផុតធាតុ 

ឱក្កមម   ្នចុោះព យី   (អវ+ ក្មុ បទវពិក្ខពប ក្បុងការ្នពជីង+ តឝ ) 

ឱក្កមថិវ   ្នចុោះព យី   (អវ +ក្មុ បទវពិក្ខពប ក្បុងការ្នពជីង+ឥ+តឝ ) 

នកិ្ខមម  ពចញពៅព យី    (និ + ក្មុ បទវពិក្ខពប ក្បុងការ្នពជីង +តឝ ) ផ្ទវ ស់ក្ជាខ, តលមតួ 

នកិ្ខមថិវ   ពចញពៅព យី   (និ + ក្មុ បទវពិក្ខពប ក្បុងការ្នពជីង + ឥ +តឝ ) 
អភរិមម  ពលតក្អរដលក្ដលងព យី  (អភ+ិ រមុ ក្ីឡាយាំ ក្បុងការពលង+ តឝ ) 

អភរិមថិវ   ពលតក្អរដលក្ដលងព យី (អភ+ិ រមុ ក្ីឡាយាំ ក្បុងការពលង+ ឥ + តឝ ) 
២. ធាតុដដលមាន   ជាទីបាំផុត ផ្ទវ ស់ តុ ទិបចច័យ ជាយហ និងលុបពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុ ខវោះ 

បគគយា   ផគងព យី, សរពសីរព យី   (ប+ គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + តឝ )  
បគគណ្ាិ ថវ    ផគងពឡងីព យី, សរពសីរព យី  (ប+ គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + ណាហ  + ឥ + តឝ ) 

បគគគហថវ    ផគងពឡងីព យី   (ប+ គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + ឥ + តឝ  ) 
សមមុយា   វពងឝងព យី   (សាំ + មុ  ពវចិពតថ ក្បុងការវពងឝង + តឝ ) 

សមមុយាិថវ   វពងឝងព យី   (សាំ + មុ  ពវចិពតថ ក្បុងការវពងឝង + យ + ឥ +តឝ ) 
អារុយា   ពឡងីព យី    (អា + រុ  អាពរា ពន ក្បុងការពឡងី +តឝ ) 

អារុហិថវ    ពឡងីព យី   (អា + រុ  អាពរា ពន ក្បុងការពឡងី + ឥ +តឝ ) 

ឱគយា   មុជចុោះព យី    (អវ + គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + តឝ ) 
ឱគគហថវ   មុជចុោះព យី   (អវ + គ  ឧបាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + ឥ + តឝ ) 

៣. ធាតុ ដដលមាន ទ ជាទីបាំផុត ផ្ទវ ស់ តុ ទិបចច័យជា ជជ និងលុបពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុពចញ 

ឧបបជ ជ  ពក្តីពឡងីព យី   (ឧ + បទ គតមិហិ  ក្បុងការពៅ + តឝ ) តលមតួសទសិពទឝភាវ 

ឧបបជ ជថិវ   ពក្ីតពឡងីព យី  (ឧ + បទ  គតិមហិ  ក្បុងការពៅ + យ + ឥ  + តឝ ) 
បមជជ  លបមាទព យី   (ប+មទ  ឧមាយ ពទ ក្បុងការ ឆកួត.ឡប់ + តឝ ) 

បមជជថិវ   លបមាទព យី   (ប+មទ  ឧមាយ ពទ ក្បុងការ ឆកួត.ឡប់ + យ + ឥ  + តឝ ) 
ឧបសមបជជ  ឧបសមផទ័ព យី  (ឧប+សាំ+បទ គតិមហិ ក្បុងការពៅ + តឝ ) 

ឧបសមបជ ជថិវ   ឧបសមផទ័ព យី (ឧប+សាំ+បទ  គតិមហ ិក្បុងការពៅ + យ + ឥ +តឝ ) 
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អចឆជិ ជ  កាត់ព យី  (អា + ឆិទិ ទឝិធាក្រពណ ក្បុងការពធឝីឲរជាពីរចាំដណក្ + តឝ )រសសៈអា,តលមួត 
ឆជិ ជ   កាត់ព យី   (ឆិទិ   ទឝិធាក្រពណ  ក្បុងការពធឝីឲរជាពីរចាំដណក្ + តឝ ) 

ឆជិ ជថិវ   កាត់ព យី  (ឆិទិ  ទឝិធាក្រពណ  ក្បុងការពធឝឲីរជាពីរចាំដណក្ + យ + ឥ + តឝ ) 
ឆនិ ទយិ   កាត់ព យី  (ឆិទិ  ទឝិធាក្រពណ  ក្បុងការពធឝឲីរជាពីរចាំដណក្ + ឥ + តឝ ) 

ឆនិ ទថិវ   កាត់ព យី  (ឆិទិ  ទឝិធាក្រពណ  ក្បុងការពធឝឲីរជាពីរចាំដណក្ + ឥ + តឝ ) 

គឆថវ   កាត់ព យី  (ឆិទិ  ទឝិធាក្រពណ  ក្បុងការពធឝឲីរជាពីរចាំដណក្ + តឝ ) 

៤.  ធាតុដដលមាន ភ  ជាទីបាំផុតផ្ទវ ស់តុ ទិបចច័យជា ពម.ទន  និងលុបពរញ្ជនៈទីបាំផុតធាតុ 

អារពភ    លបារពន.ចាប់ពផថមីព យី     (អា+ រភ   រាភពសស  ក្បុងការចាប់ពផថីម + តឝ ) តឝ  > ពម 
អារទាធ    លបារពន.ចាប់ពផឋីមព យី   (អា+ រភ   រាភពសស ក្បុងការចាប់ពផឋីម + តឝ ) តឝ  > ទន  

អារភថិវ   លបារពន.ចាប់ពផឋីមព យី   (អា+ រភ រាភពសស ក្បុងការចាប់ពផឋីម + ឥ + តឝ ) 
ឧបលពភ   បានព យី   (ឧប+ លភ ោពភ  ក្បុងការបាន+ តឝ ) តឝ  > ពម 

ឧបលទាធ   បានព យី   (ឧប+ លភ ោពភ ក្បុងការបាន+ តឝ ) តឝ  > ទន  
បដលិភថិវ   បានចាំពោោះព យី  (បត+ិ លភ ោពភ ក្បុងការបាន+ ឥ +តឝ ) 

៥. មានឧបសគគពៅខាងមុខឬមិនមានឧបសគគពៅខាងមុខផ្ទវ ស់តុ ទិបចច័យជា  យ 
អាទាយ  កាន់យក្ព យី   (អា+ទ អាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + តឝ ) 
បហាយ  លោះព យី   (ប+ហា  ចាពគ  ក្បុងការលោះ + តឝ ) 

នសិោយ  អាលស័យព យី  (និ+សិ  ពសោយាំ  ក្បុងការពសព + តឝ ) 
អភវិន ទយិ  លកាបថាឝ យបងគាំព យី  (អភិ+វនធ អភិវពនធ ក្បុងការលកាបថាឝ យបងគាំ+ ឥ + តឝ ) 
                        តឝ ទិបចចយោឌ ន ៖ ឋានៈរបស់បចច័យមានតឝ បចច័យជាពដមីមាន ៧ យ៉ា ងគឺ ៖ 

(១). បុពឝកាលកិ្រយិ  គឺក្ិរយិដដលពធឝីមុនក្ិរយិដដទ ដលបថា “...ព យី ”(ដលបមុន) ដូចជា៖ 
បចថិវ   ភុញ្ជតិ. ចមអិនហហើយ  រញមងបរហិភាគ ។ 
ភុញ្ជិ ថវ   នាា យតិ . បរហិភាគហហើយ  រញមងងូតទឹក ។ 

នាា ថវ  សយត ិ. ងូតទឹកហហើយ  រញមងហដក ។     
 (២). អបរកាលកិ្រយិ  គឺកិ្រយិដដលពធឝីខាងពលកាយកិ្រយិលគប់លគងលបពយគ ដលបថា “...ព យី ”     
ឬដលបមិនពចញសាំពនៀងរបស់បចច័យ (ដលបពលកាយ)  ដូចជា៖ 
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      ទាវ រ ំ បទិហិថវ   នកិ្ខ មិ  ហចញហៅហហើយ បិទ នូវទាវ រ ។  
ឩរ ំ បរូយិថវ   ភុញ្ជត ិ  រញមងបរហិភាគ  ញុា ងថ្ផទហអាយហពញ  ។ 
(៣). សមានកាលកិ្រយិ  គឺកិ្រយិដដលពធឝីលពមគ្នប ជាមយួកិ្រយិដដទ  ដលបថា “...ព យី ”  ឬដលប

មិនពចញសាំពនៀង របស់បចច័យ  (ដលបលពមគ្នប )ដូចជា ៖ 
មុខំ  ពាទាយ សបុត ិ   រញមងហដក ច ហរមាត់ ។ 

អក្ខី ន ិនមិមលីថិវ   ហសតិ  រញមងហស្ើចបិទនូវញភនកទា ងឡាយ ។ 

អនសុនធ ឹ ឃគដថវ   ធមមំ គទគសគនាត ...  កាលរទង់ត នូវអនុស្នធិ ស្ញមឋង នូវធម៌... ។ 
(៤). លក្ខណតទ  គឺក្ិរយិដដលមានអតទលក្ខណៈ  ដលបថា “លុោះ,កាល...ព យី  ”(ពលគឿងក្ាំណត់ចាំណាាំ )  

ដូចជា ៖ 

 សថុវ   គវទសិោម .  កាលសាឋ ប់ហហើយ  នឹងដឹង 

 សហំី  ទសិាវ   ភយ ំគហាតិ កាលហឃើញហហើយ  នូវរាជសី្ហ៍  រ ីភ័យ រញមងមាន 
     វសិារទា កុ្លធីថ  មម សងគហំ ក្រសិសតិ, ក្ថវ   ច បន មហាសមបតតឹ លភិសសតិ(ធមយ.៥\៣) 
រ ីកុ្លធីត អបក្កាវ ហាន នងឹពធឝី នូវការសពស្តអគ ោះ ដល់ពយងី,ក៏្ប៉ាុដនថ លគ្នពធឝីព យី នងឹបាន នូវសមផតថដ៏ិពលចីន ។ 

(៥). ព តឝតទ  គឺជាកិ្រយិដដលមានអតទព តុ ដលបថា “ ពលោោះ... ”(ព តុ) ដូចជា៖ 

 ទសិាវ នសស ឯតទគហាស ិ រ.ីពសចក្ឋីលតិោះរោិះព ោះ បានមានព យី ដល់បុគគលព ោះ ពលោោះពឃញី 

 បតុតំ ទសិាវ  សខុំ គហាត ិ  រ ីពសចក្ឋសុីខ រដមងមាន ពលោោះពឃញី នូវបុតថ 
 សតតុ ំ ទសិាវ  ទុក្ខំ  ភវត ិ  រ ីពសចក្ឋីទុក្ខ រដមងមាន ពលោោះពឃញី សលតូវ 

 ជវនមប ិអនបុបជិ ជថវ   ទវកិ្ខ តតុ  ំ គវ្ហដឋពវនគមវ  បវតតតិ(អភិ.សាំ.វថិី)   
រ ីពោដឌពឝនៈ បងឹឯង រដមងលបលពឹតថពៅ ពីរដង ពលោោះ(ការ)មនិពក្តីពឡងី សូមផដីនជវន័ 
ជវនមប ិ អនបុបជិ ជថវ ត ិ គហតុមាិ  ច្ចយ ំថវ បចាគយា, ជវនសោប ិ អនបុបតតិយាតិ អគថថ

(អភិធមយតទវភិាវនី), ក៏្ រ ីតឝ បចច័យពនោះ (ក្បុងឧទ រណ៍)ថា “ជវនមប ិអនបុបជ ជថិវ   ” រដមងចុោះ ក្បុងអតទព តុ,
អធិបាយថា ពលោោះពសចក្ឋមីនិពក្តីពឡងី សូមផដីនជវន័   ។ 

 (៦). វពិសសន ឬកិ្រយិវពិសសន ពលបីជាគូនឹង មដដលជាទុតិយវភិតថិ និយមពរៀងខាងមុខ ម
ដដលលបក្បពោយទុតិយវភិតថិ ដូចជា៖ 

( មវពិសសន) ឋគបថវ  គទវ អគគសាវគក្ អវគសសា អរហតតំ បាបណឹុ្ស.ុ រ ីភិក្ខុទ. ដ៏ពសស 
ពវៀរ នូវអគគសាវក្ទ.  ពីរ សពលមចព យី នូវលពោះអរ នថ ។ 
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(កិ្រយិ) តីណិ្ រតនាន ិឋគបថវ  អញ្ាំ  គម បដិសរណំ្ នតថិ. រ ីទីពឹង ដដទ របស់ខញុ ាំ មិនមាន ពវៀរ
ដលងនូវរតនៈទ. បី ។ 

តាវ នបចចយ័ 

ទថវ ន  ឲរព យី   (ទ    ទពន   ក្បុងការឲរ  + (ឥ) +តឝ ន ) 

ទសិាវ ន  ពឃញីព យី   (ទិស  ពបក្ខពណ ក្បុងការពឃញី + តឝ ន) 
សថុវ ន សាថ ប់ព យី   (សុ  សវពន ក្បុងការសាថ ប់+តឝ ន) 

 

 

ចប់កិរយិាកិតក 

ចបកិ់្តក្ 
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ឧណទិបចចយនតនយ័ 
     ោក្រថា “ឧណាទិបចចយនថន័យ”សាំពៅដល់ន័យដនបចច័យមានណុជាពដមី ចុោះទីបាំផុត បចច័យពនោះមាន ៤៥ គឺ  

ថ, ម, ល, យ, យណ, ោណ,  ថុ, តថមិ, ណិម, ណុ, លតណ៑,  ធ, ទ,  

ឥទធ, ក្, ឥរ, អល, ទុ, ឦវរ,  ឩរ, នុ, ណុ, ឧសស, នុស, ឥស,  

យុ, ត,ិ ម,ិ មន៑, អានិ, ណិតថ,  ណរ, តរ, តរុ,345 តុ, តថ,ិ ឋ, ត  

អ, អម, ឍ, ណី,339 ឆ,344 ឥ, ក្ថ បចច័យទាំងពនោះរូបសពលមចជា មក្ិតក្ ពធឝតីួ ទីជាបទ ម ។ 

ថបចចយ័ 

វ.ិ សវតិៈហឹសតិ ឯគតនាតិ  សតថ,ំ វតថុ  (សូ  សឹាយាំ ក្បុងការពបៀតពបៀន + ថ) ផ្ទវ ស់ឩ ជា អត៑ 

 រ ីជន រដមងពបៀតពបៀន ពោយវតទុព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថាសតទ រ ីវតទុ ជាពលគឿងពបៀតពបៀនដនជន. 

វ.ិ  ហិគរាតតបប ំវុឋតីត ិវតថ,ំ វតថុ . (វុ សាំវរពណ ក្បុងការការោរ + ថ) ផ្ទវ ស់ឧ ជា អត៑, ផ្ទវ ស់ទបីាំផុតធាតុរបស់
សូ,វុធាតុ និងផ្ទវ ស់អសធាតុ ជា អត៑ ពោយសូលត ៦៧០. សូវុសានមូវសុានមពត ពថា ច.(បទរូប.) 

   រ ីវតទុ រដមងបិទបាាំង នូវ រិនិិងឱតថបផ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា វតទ, រ ីវតទុ អបក្បិទបាាំងនូវ រិនិិងឱតថបផ ។ 

វ.ិ សទាទ នរុបូ ំអសតិ ភវតីតិ អគថថ , សភាគវ្ហ. (អស ភុវ ិក្បុងការពក្ីត មាន + ថ) ផ្ទវ ស់អស ជា អត៑, 
   រ ីសភាវណា រដមងមាន សមគួរដល់ស័ពធ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថាអតទ, រ ីសភាវអបក្មានសមគួរ
ដល់សពធ ។ 

វ.ិ កិ្គលគស សគមតីតិ  សមគថា, សមាធ ិ(សម  ឧបសពម ក្បុងការសងប់ + ថ) (មិនលុបលសោះទីបាំផុតធាតុ) 
រ ីសមាធណិា ញុាំងក្ិពលសទ. រដមងឲរសងប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសមាធិព ោះ ព យ្ ោះថា សមថ, (បានដល់ សមាធិ) 

វ.ិ ទមន ំ ទមគថា (ទម  ទមពន ក្បុងការ ឝកឹ្ + ថ) រ ីការទូ យ ន. ព យ្ ោះថា ទមថ,  (បានដល់ ការ ឝកឹ្)  

មបចចយ័ 
វ.ិ សយីតិៈ ពន ធយិគតតិ  សមីា, ភមូិ (ស ិ ពននពន ក្បុងការចង + ម + អា) 
រ ីដផនដណីា  ដដលភិក្ខុ រដមងចង ពលោោះព តុព ោះ រ ីដផនដពី ោះ ព យ្ ោះថា សមីា,  (បានដល់ ពខតថដដន, សីមា) 

វ.ិ ទយីគតៈ  អវខណ្ឌី យគតតិ ទាម,ំ បបុផ.ំ (ទ អវខណឍ ពន ក្បុងការកាត់ជាក្ង់+ ម). 

រ ីផ្ទក ណា ដដលជន រដមងកាត់ជាចាំដណក្ៗ ពលោោះព តុព ោះ រ ីផ្ទក ព ោះ រ ី ព យ្ ោះថា ទម, (ភួងផ្ទក , ដខស) 
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វ.ិ បគរស ំចតិតំ គណ្ាិ តុំ សមគតថតីតិ សាគមា, វគឋណ . (សា សមពតទ ក្បុងការអាច+ ម) 

រ ីពណ៌ណា រដមងអាច ពដីមផកីាន់យក្ នូវចិតថ របស់ជនដដទ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពណ៌ព ោះ ព យ្ ោះថា សាម, (សាម
ពោធិសតឝ, ពណ៌មាស) ។ 

វ.ិ ភសសយីតិ ភស មកី្រយីតីតិ ភសាម , ក្ពោឌ . (ភស ភសយីក្រពណ ក្បុងការពធឝីឲរជាពផោះ + ម) ផ្ទវ ស់សិជា អា, (សយ ច) 

រ ីពឈណីា ដដលជន រដមងពធឝឲីរជាពផោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពឈពី ោះ ព យ្ ោះថា ភសយ, (ពផោះ) ។ 

វ.ិ ឧសតិ ទហតតីិ ឧសាម , សភាគវ្ហ . (ឧស ទព  ក្បុងការពៅថ  + ម) ផ្ទវ ស់ សិជា អា, 
រ ីសភាវណាជ រដមងពៅថ   ជពលោោះព តុព ោះ  រ ីសភាវព ោះ  ព យ្ ោះថា ឧសាយ , (ពភវងីធាតុ) ។ 

វ.ិ រពហតិ  វុទធឹ(វុឌឍ)ឹ គចឆតីតិ  រពហាម , បគុគគលា (ព   វុទនិមហិ ក្បុងការចពលមីន  + ម) (ផ្ទវ ស់ ព ជាលព, ផ្ទវ ស់
សិជា អា). រ ីបុគគលណា  រដមងដល់ នូវពសចក្ថចីពលមីន ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា លព យ,  

ល នងិយបចចយ័ 

វ.ិ សថត ន ំសរគីរ សលតិ គចឆតិ បវសិតតីិ  សលល,ំ សលយ ំ, វតថុ  (សល  គតមិហ ិ ក្បុងការពៅ + ល,យ) 
  រ ីវតទុណា រដមងចូលពៅ ក្បុងសររី របសស់តឝទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា សលវ,សលរ (បានដល់លពញួ) 

វ.ិ អលតិ សមគតថតតី ិអលល ំ. អលយ ំ, វតថុ  (អល បរមិតថិមហិ ក្បុងការអាចទទឹក្ + ល,យ)  
 រ ីវតទុណា រដមងអាចពសីម ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា អលវ,អលរ (វតទុលសស់) 

វ.ិ ក្លយីគន ត សងខាយគន ត អគននាតិ ក្លល.ំ ក្លយ ំ. (ក្ល សងខាពន ក្បុងការរាប់ + ល,យ) 
រ ី ដថងទ. ដដលជន រដមងរាប់ ពោយពពលពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី ពពលពនោះ ព យ្ ោះថា ក្លវ, ក្លរ (ពវោជិតភវឺ, 
លពលឹមលសាងៗ) 

វ.ិ (អញ្ាមញ្ាំ ) មថតិ វគិលាឡតតីិ  មគលាល ,មលលគកា (ជគនា) (មថ  វពិោឡពន ក្បុងការលបោល់ + ល) 

ផ្ទវ ស់ថទបីាំផុតរបស់មថ ជាល, ចុោះក្បចច័យខាងពលកាយលបចច័យខវោះក៏្មាន 

   រ ីជនណា រដមងោល់ (នូវគ្នប នឹងគ្នប )  ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា មលវ, មលវក្, រ ីជនអបក្លបោល់ ។ 

វ.ិ សតន ំ សចា ំ(សត  សាតពចច ក្បុងការពិត + យ)    រ ីការពិត ព យ្ ោះថាសចច, (ការពតិ, ភាពសចចៈ) 

វ.ិ នតន ំ នចា ំ(នត  គតថវ ិពម ក្បុងការបពអែ នកាយ + យ)  រ ីការឱនពៅ ព យ្ ោះថា នចច, (ការរា ាំដរក្) 

វ.ិ នតិន ំ នចិា ំ(នតិ  និពចច ក្បុងភាពពទៀងទត់ + យ) រ ី ភាពហទៀងទាត់ ហ ម្ ុះថា និចច, (ភាពពទៀងទត់) 
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វ.ិ ក្នតិ ទពិវតតីិ  ក្ញ្ញា , ឥតថ ី(ក្ន  ទតិថិក្នថសុី ក្បុងភាពរុងពរឿងនិងគួរលបាថាប  + យ + អា) 
 រ ីលសីណា  រដមងរុងពរឿង ពលោោះព តុព ោះ រ ីលសីព ោះ ព យ្ ោះថា ក្ញ្ញដ , (លសីលក្មុាំ)(ក្.ក្) 

វ.ិ ក្នយីគត ក្នតយីគតតិ  ក្ញ្ញា , នារ ី(ក្ន  ទតិថកិ្នថីសុ ក្បុងភាពរុងពរឿងនិងគួរលបាថាប  + យ + អា) 
រ ី រណីា  ដដលបុរស រដមងលបាថាប  ពលោោះព តុព ោះ រ ី រពី ោះ ព យ្ ោះថាក្ញ្ញដ , (លសីលក្មុាំ) (ក្មយ.ក្មយ) 

វ.ិ ធនន ំ ធញ្ាំ  (ធន  ធពញ្ដ ក្បុងការសាំបូរពោយសិរនីិងបញ្ញដ  + យ) ផ្ទវ ស់ននងិយ ជា ញ, ព យីតលមួតជា ញ្ដ, 
 រ ីការបរបូិរណ៍ ពោយសិរ ិនិងបញ្ញដ  ព យ្ ោះថា ធញ្ដ, (ភ.ភ) 

វ.ិ បនុាតីតិ  បញុ្ាំ , គុណ្ជាត ំ(បុ  បវពន ក្បុងការជាំរោះ + យ) ចុោះ នអាគម, ផ្ទវ ស់ ន+យជា ញ, តលមួត  

រ ីគុណជាតណា រដមងជាំរោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីគុណជាតព ោះ ព យ្ ោះថា បុញ្ដ,(បុណរ) (ក្.ក្) 

វ.ិ គមតិ បរគិមតិ អគញ្ាន ឧតតមគុគណ្ន អតតគនា អគុណ្នត ិ មាយា, ធមមជាត ិ(មា  មាពណ ក្បុងការ
រាប់ + យ+អា). រ ីធមយជាតណិា រដមងថវឹង នូវពទស របស់ខវួន ពោយគុណដ៏លបពសីរ យ៉ា ងដដទ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
ធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថា មាយ, (ការោក់្ពុត) ។ 

វ.ិ ជាយតិ បគុថត  ឥមាយាត ិ ជាយា, ឥតថ ី(ជន  ជនពន ក្បុងការពក្ីត + យ). (ក្តថុ.អបាទន) 
រ ីកូ្ន រដមងពក្ីត អាំពីលសីថពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីស្តសថីពនោះ ព យ្ ោះថា ជាយ, (បានដល់ ភរយិ) ។   

យាណបចចយ័ 

វ.ិ ក្លតិពវ ំសងខាតពវន ត ិ ក្លាណំ្ (ក្ល  សងខាពន ក្បុងការរាប់ + យណ) 

   ដដលជន គបផរីាប់ (យក្)  ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ក្លយណ,  (បានដល់ ក្ិរយិសាែ ត) 

វ.ិ គណ្គថ បដិក្កមិថវ  សលនត ិ ឯថថ តិ  បដសិលាណំ្, ឋាន ំ(បតិ + សល គតមិហិ ក្បុងការពៅ + យណ) 

 រ ីជនទ. លតឡប់ព យី អាំពីគណៈ  រដមងពៅ ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា បដិសលយណ, (ទី
ពួនសមងាំ) 

លាណបចចយ័ 

វ.ិ គណ្គថ បដិក្កមថិវ  សលតតីិ  បដសិលាល គឋ, ជគនា (បត+ិ សល គតិមហិ ក្បុងការពៅ + ោណ) 

   រ ីជនណា លតឡប់ព យី អាំពីគណៈ រដមងចូលពៅ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ  ព យ្ ោះថា បដិសោវ ណ,   រ ី
ជន អបក្ពួនសមងាំ, (បានដល់ អបក្ពួនសមងាំ )។ 

វ.ិ ក្លត ិយថាសខុ ំសពវិរយិាបគថសតូិ ក្លាល គឋ, បគុគគលា (ក្ល  គតីសុ ក្បុងការពៅ + ោណ)  
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រ ី បុគគលណា រដមងលបលពតឹថពៅ សបាយ ក្បុងឥរយិបថទាំងពួងទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ី បុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា ក្ោវ
ណ, (អបក្សុខសបាយ) 

វ.ិ គណ្គថ បដិក្កមថិវ  សលនត ិឯថថ ត ិ  បដសិលាល គឋ, បគទគសា (បតិ+ សល  គតិមហ ិក្បុងការ
ពៅ+ ោណ). រ ី ភិក្ខុទ. លតឡប់ព យី អាំពីគណៈ រដមងពៅ ក្បុងលបពទសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី លបពទសព ោះ 
ព យ្ ោះថា បដិសោវ ណ, (ជាទីពួនសមងាំ) 

ថុបចចយ័ 

 ថុ តថិម ណិមបចច័យទាំងពនោះ ចុោះក្បុងអតទនិពឝតថ(ពក្ីតព យី) 

វ.ិ គវគបន  នពិវគថ គវបថុ, គរាគោ(វបុិ ក្បផពន ក្បុងការក្ពលមីក្ + ថុ) លុបឧ របស់ពវបុ ព យី ចុោះអអាគម, 

រ ីពរាគ ពក្ីតពឡងីព យី ពលោោះក្ិរយិញប់ញ័រ  ព យ្ ោះថា ពវបថុ, រ ីពរាគ អបក្ពក្តីព យីពលោោះក្ិរយិញប់ញ័រ ។ 

វ.ិ សយគនន នពិវគថ សយថុ, គរាគោ(សី + ថុ ) 

រ ីពរាគ ពក្ីតពឡងីព យី ពលោោះការពដក្  ព យ្ ោះថា សយថុ, រ ីពរាគ អបក្ពក្ីតព យីពលោោះការពដក្ ។ 

វ.ិ វគមន នពិវគថ វមថុ, គរាគោ(វមុ ឧគគិរពណ ក្បុងការចពអែ រ + ថុ) 

រ ីពរាគ ពក្ីតពឡងីព យី ពលោោះការចពអែ រ  ព យ្ ោះថា វមថុ, រ ីពរាគ អបក្ពក្តីព យីពលោោះការចពអែ រ ។ 

តតិមបចច័យ 

វ.ិ ទាគនន នពិវតតំ ទតតមិ,ំ ធន ំ(ទ ទពន ក្បុងការឲរ + តថិម) រសសៈអារបស់ទ ជា អ, 
រ ីលទពរ ពក្ីតពឡងីព យី ពលោោះការឲរ  ព យ្ ោះថា ទតថិម,  រ ីលទពរ អបក្ពក្ីតព យីពលោោះការឲរ ។ 

វ.ិ ក្រយីគតត ិកុ្តតមិ,ំ ធន ំ(ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + តថិម) (ផ្ទវ ស់ក្រ ជា កុ្,). រ ីលទពរអបក្ ដដលជន រដមងពធឝ ី
ពលោោះព តុព ោះ រ ីលទពរព ោះ ព យ្ ោះថា កុ្តថិម, រ ីលទពរ ជាទដីដលជនពធឝី (វតទុដដលពក្ីតពោយការពធឝី) 

វ.ិ ភយូគតត ិគភាតតមិ,ំ (ភូ សតថ យាំ ក្បុងការពក្ីត,មាន,ជា + តថិម)  
រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ពភាតថិម, (រ ីក្ិរយិមាន, ក្ិរយិពក្ីត) ។ 

ណិមបចចយ័ 

 ណិមបចច័យជាបចច័យជាប់ពោយណ៑អនុព័ននលតូវលុបណ៑ សល់ដតឥម 

វ.ិ អវគហគនន  នពិវតតំ ឱហាវមិ,ំ ធន ំ(អវ +  ុ បូជាយាំ ក្បុងការបូជា + ណិម) ផ្ទវ ស់ឧ > ឱ, ឱ> អវ, វុទនិជាអាវ 

រ ីលទពរ ពក្ីតពឡងីព យី  ពលោោះការបូជា  ព យ្ ោះថា ឱហាវមិ,  រ ីលទពរ ពក្តីព យីពលោោះការបូជា ។ 
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ណុបចច័យ  

ណុបចច័យ(ចុោះបានកាល ២ គ ឺអតីត និងបចចុបផនប)ក៏្ជាបចច័យជាប់ពោយណ៑អនុព័ននដដរ គឺដតងលុបណ
និងលពឹទនិពដមីធាតុ ដតពួក្ធាតុខវោះមិនមានលពទឹនិពដីមធាតុពឡយី ដូចជា មរុ តនុ ធនុ  នុ មនុ អសុ វសុ វដុ គរុ ៖ 

វ.ិ ចក្ខ តីតិ  ចក្ខុ ,  របូ.ំ (ចក្ខ វយិតថិយាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់ + ណុ) 

 រ ីរូបណា រដមងលបាប់ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីរូបព ោះ ព យ្ ោះថាចក្ខុ,  រ ីរូប អបក្លបាប់ ។ 

វ.ិ ឯន ត ិគចឆន ត ិបវតតន ត ិ សថត  ឯគតនាតិ  អាយុ, ធមមជាត ំ(ឥ គតិមហិ ក្បុងការពៅ + ណុ) 

រ ីសតឝទ.  រដមងលបលពឹតថពៅ  ពោយធមយជាតព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថាអាយុ, រ ីធមយជាត ជា
ព តុលបលពឹតថពៅដនសតឝទ. ។ 

វ.ិ មរន ត ិ  សថត  ឯថថ តិ មរុ,  ឋាន.ំ (មរ បាណចាពគ ក្បុងការលោះជីវតិ + ណុ) 

 រ ីសតឝទ. រដមងសាវ ប់ ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា មរ,ុ  រ ីទី ជាទីសាវ ប់ដនសតឝទ. ។ 

វ.ិ សសំារទុក្ខំ  តគនាតតីិ  តន,ុ  របូ.ំ (តនុ វតិទ ពរ ក្បុងការផាយពៅ + ណុ) 

 រ ីរូបណា រដមងផាយពៅ កាន់ទុក្ខក្បុងសងារ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីរូបព ោះ ព យ្ ោះថា តនុ,  រ ីរូប អបក្ផាយពៅកាន់
ទុក្ខក្បុងសងារ (រាងកាយ)។ 

វ.ិ ធនត ិសទទំ ក្គរាតិ ធន,ុ  វតថុ . (ធន សពទធ ក្បុងការពធឝីសពមវង + ណុ) 

រ ីវតទុណា រដមងពធឝីសពមវង គថឺា រដមងពធឝី នូវសពមវង ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថាធនុ, រ ីវតទុ អបក្ពធឝីសពមវង ។ 

វ.ិ សថត ន ំហិថហិត ំមញ្ាតីត ិ មន,ុ  ជគនា. (មន ញពណ ក្បុងការដឹង + ណុ) 

 រ ីជនណា រដមងដឹង នូវវតទុដដលមានលបពយជន៍នងិមិនមានលបពយជន៍ របស់សតឝទ. ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ 
ព យ្ ោះថាមនុ,  រ ីជន អបក្ដងឹនូវលបពយជន៍និងមនិមានលបពយជន៍របស់សតឝទ. (ពសថចមនូក្បុងសម័យពដមីក្បផ) ។ 

វ.ិ អសនត ិ បវតតន ត ិ សថត   ឯគតហីត ិអស,ុ  វតថុ . (អសុ ពខពប ក្បុងការពចាល + ណុ) 

 រ ីសតឝទ. រដមងលបលពឹតថពៅ ពោយវតទុទ.ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថាអសុ,  រ ីវតទុ ជាព តុលបលពឹតថិពៅ ។ 

វ.ិ សខុំ វសនត ិអគននាតិ  វស,ុ  ធន.ំ (វស និោពស ក្បុងការពៅ + ណុ) 

 រ ីសតឝទ.  រដមងពៅសបាយ ពោយលទពរពនោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ី លទពរពនោះ ព យ្ ោះថាវសុ,  រ ី លទពរជាពលគឿងពៅ
សបាយដនសតឝទ. ។ 

វ.ិ សគិសសស ុសគិនហំ គរតិ សញិ្ាតីតិ  គរុ, ជគនា. (គរ  ពសចនាំ ក្បុងការពលសាច + ណុ) 
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រ ី ជនណា រដមងពលសាច នូវពសចក្ថីលសឡាញ់ ក្បុងសសិសទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ ព យ្ ោះថាគរុ, រ ី ជនអបក្
ពលសាច ពសចក្ថីលសឡាញ់ក្បុងសិសសទ. ។ 

វ.ិ អកាស ិក្គរាតតីិ ការុ, ជគនា (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + ណុ ) 

 រ ីជនណា បានពធឝីព យី ឬរដមងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ការុ, (បានដល់អបក្មានសបិផៈ) ។ 

វ.ិ អវ្ហយិ វ្ហយតតីិ វ្ហយុ, សភាគវ្ហ (ោ គតគិននពនសុ ក្បុងការពៅនងិការពបៀតពបៀន + ណុ) ផ្ទវ ស ់អា ជា អាយ 

រ ីសភាវណា បានបក់្ព យី ឬរដមងបក់្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថា ោយុ, (បានដល់ខរល់) ។ 

វ.ិ អសោទយីតតីិ សាទុ, វតថុ  (សទ អសាទពន ក្បុងការរកី្រាយ + ណុ ) រ ី វតទុណា ដដលជន រដមងរកី្រាយ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា សាទុ, បានដល់រស់ ង្ ញ់ ឬរស់ដផែម ។ 

វ.ិ សាធយីតិ អគនន ហិតនត ិសាធុ១, ជគនា. (សាធ សាំសទនមិហិ ក្បុងការសពលមច + ណុ ) រ ីលបពយជន៍ ដដល
ជនពនោះ រដមងឲរសពលមច ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនពនោះ ព យ្ ោះថា សាធុ, (បានដល់មនុសសលែ ) ក្មយរូប ក្តថុសាធនៈ ។ 

វ.ិ អតតន ិបរ ំពន ធតតីិ ពន ធុ, ជគនា. ( ពនន ពននពន ក្បុងការចង + ណុ) រ ីជនណា រដមងចង នូវបុគគលដដទ ក្បុង
ខវួន ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ពននុ, បានដល់ពៅពងស ។ 

វ.ិ ទរយីតតីិ ទារុ, វតថុ . ( ទរ វទិរពណ ក្បុងការពុោះទមាវ យ + ណុ ) 

 រ ីវតទុណា ដដលជន រដមងទមាវ យ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ទរុ, (បានដល់ពឈ ីឬអុស) ។ 

វ.ិ សគនាតីត ិសាន,ុ បឋវ.ី ( សនុ ទពន ក្បុងការឲរ + ណុ ) រ ីដីណា រដមងឲរ ពលោោះព តុព ោះ រ ីដីព ោះ  
ព យ្ ោះថា សានុ, (បានដល់ញក្ភបាំ) ។ 

វ.ិ ជនយីតីតិ ជាន,ុ គមន ំ. ( ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត + ណុ )  លពឹទនិពដមីធាតុ,  

រ ីដាំពណីរណា ដដលជន រដមងឲរពក្ីត ពលោោះព តុព ោះ រ ីដាំពណីរព ោះ ព យ្ ោះថា ជានុ, (ជងគង់) ។ 

វ.ិ ចិតតំ ចរតិ ឯថថ តិ ច្ចរុ, ឋាន ំ(ចរ ចរពណ ក្បុងការលតច់ពៅ + ណុ) . រ ីចិតថ រដមងលតច់ពៅ ក្បុងទីព ោះ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា ចារុ, (បានដល់ភាពលសស់សាែ ត) ។ 

វ.ិ បដតិ ពយតតភាវ ំគចឆតតីិ បដុ, ជគនា. ( បដ គមពន ក្បុងការពៅ ដល់ + ណុ ) 

 រ ីជនណា រដមងដល់ នូវភាវ វ្ ស ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា បដុ, (បានដល់ជន វ្ ត ) ។ 

រតណ៑បចចយ័ 

                                                           
១ ក្មយរូប ក្តថុសាធនៈ ពលោោះ អពនន(ជពនន) ជាតតិយវភិតថិក្ព៏ិតដតមាន ទីជាអនភ ិតិក្តថ (ក្តថ )សធុោះពចញជាអញ្ដបទ, 



 323  

 លតណ៑បចច័យក៏្ជាបចច័យជាប់ពោយណអនុព័នន កាលចុោះមក្ព យីក៏្លុបណសល់ដត លត 
វ.ិ ចិគន តតីតិ  ចិរតំ, គុណ្ជាតំ (ចិនថ  ចិ ថ យាំ ក្បុងការគិត + លតណ៑) (ផ្ទវ ស់នជា ំាំ, លុប ំាំ, លុបពរញ្ជនសាំពយគ
តួមុខ), រ ីគុណជាតណា រដមងគិត ពលោោះព តុព ោះ រ ីគុណជាតព ោះ ព យ្ ោះថា ចិលត, រ ីគុណជាត អបក្គិត ។ 

វ.ិ អាតប ំឆាគទតតីិ  ឆរត,ំ   វតថុ  (ឆទ អបោរពណ ក្បុងការការោរ  + លតណ៑)ផ្ទវ ស់ទរបស់ឆទ ជា ត៑, លុបពរ
ញ្ជនៈសាំពយគតួមុខគឺ(ត៑), ៣៥៣ 

រ ីវតទុណា រដមងបាាំង នូវក្ាំពៅ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ឆលត, រ ីវតទុ អបក្បាាំងនូវក្ាំពៅ ។ 

វ.ិ អាតប ំឆាគទតិ ឯគតនាតិ  ឆរត,ំ  វតថុ  (ឆទ អបោរពណ ក្បុងការការោរ + លតណ៑) 

 រ ីជន រដមងបាាំង នូវក្ាំពៅ ពោយវតទុព ោះ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ឆលត រ ីវតទុ ជាពលគឿងបាាំងនូវក្ាំពៅ ។ 

វ.ិ យុញ្ជន ត ិសគតត ពន ធន ត ិឯគតនាតិ  គយារត,ំ   វតថុ  (យុជ ពយពគ ក្បុងការលបក្ប  + លតណ៑) 

 រ ីជនទ. រដមងចង នូវសតឝទ. ពោយវតទុពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ រ ី វតទុពនោះ ព យ្ ោះថា ពយលត, រ ី វតទុ ជាពលគឿងចងនូវ
សតឝដនជន ។ 

វ.ិ អគតថ អភិសគវតីតិ  សរុត ំ, ធមមជាត ំ(សុ អភសិពវ ក្បុងការ ូរពចញ  + លតណ៑)៣៥៤ 

រ ីធមយជាតណា ញុាំងអតទទ. រដមងឲរ ូរពចញ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថា សុលត, (លពោះសូលត) 

វ.ិ សឋុតីត ិ គសារត,ំ  អវយវជាតំ (សុ សវពណ ក្បុងការសាថ ប់  + លតណ៑) 

រ ីអវយវៈជាតណា រដមងសាថ ប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអវយវជាតព ោះ ព យ្ ោះថា ពសាលត, (លតពចៀក្) 

វ.ិ បតតីត ិ បរត,ំ វតថុ    (បត គតមិហិ ក្បុងការពៅ  + លតណ៑).លុបទបីាំផុតធាតុ 

 រ ីវតទុណា រដមងធាវ ក់្ពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា បលត, (សវឹក្ពឈ)ី 

វ.ិ តញ្ាតតីិ  តន្ទន ត ំ, វតថុ  (តនុ វតិទ ពរ ក្បុងការផាយពៅ  + លតណ៑)  

រ ីវតទុណា ដដលជន រដមងោតពចញពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា តស្តនថ, (អាំពបាោះសូលត) 

វ.ិ យតន ំ  យរត,ំ (យត យតពន ក្បុងការពយយម + លតណ៑). រ ី ពសចក្ថីពយយម ព យ្ ោះថា យលត, (ការ
ពយយម) 

វ.ិ យាបនា  យរថ   (យ បាបុពណ ក្បុងការដល់  + លតណ៑). រ ីការដល់ ព យ្ ោះថា យលត, (ការដល់, ការពៅ) 

វ.ិ គោបយីគតត ិ គោរត,ំ ធមមជាត ំ (គុប សាំវរពណ ក្បុងការការោរ  + លតណ៑)៣៥៧ 
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រ ីធមយជាតណា ដដលជន រដមងរក្ា ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថា ពគ្នលត, (ពគ្នលត លតកូ្ល) 

ធបចចយ័ 
វ.ិ សបាទគយា  រមន ត ិ ឯថថ តិ  រន ធ,ំ   ឋាន ំ(រម  + ធ) 
 រ ីសតឝទ.មានពស់ជាពដីម រដមងរកី្រាយ ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា រនន, រ ីទី ជាទីរកី្រាយដន
សតឝទ.មានពស់ជាពដីម ។ 

វ.ិ រណិ្តតីិ  រន ធ,ំ  ឋាន ំ(រណ សពទធ  ក្បុងការពចញសពមវង + ធ) ផ្ទវ ស់ណ ដនរណ ជា ន 

រ ីសាទ នទណីា រដមងពចញសពមវង ពលោោះព តុព ោះ រ ីសាទ នទពី ោះ ព យ្ ោះថា រនន, រ ីសាទ នទី អបក្បពញ្ចញសពមវង ។ 

វ.ិ គរាគំ ឱសាគបតតីិ  ឱសធ,ំ  គភសជជ ំ(ឧស ទព  ក្បុងការដុត  + ធ) វុទនិ ឧ ជាឱ, 
រ ីពភសជជណា ញុាំងពរាគ រដមងឲរពៅថ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីពភសជជព ោះ ព យ្ ោះថា ឱសធ, រ ីពភសជជ អបក្ញុាំងពរាគឲរពៅថ  ។ 

ទ និងឥទទបចចយ័ 

វ.ិ  រុទតិៈ ហឹសតីតិ រុគទាទ , លគុទាទ  (ជគនា). (រុទិ  សឹាយាំ ក្បុងការពបៀតពបៀន + ទ) ផ្ទវ ស់រ ៑ជា ល៑ 

   រ ីជនណា រដមងសមាវ ប់ ពលោោះព តុព ោះ រជីនព ោះ ព យ្ ោះថារុទធ, លុទធ រ ីជន អបក្សមាវ ប់ (លោនដលព)។ 

វ.ិ ភន ទតិៈ ក្លាគឋ ភវតីតិ  ភគទាទ  (ភទ ិក្លយពណ ក្បុងការសាែ ត + ទ) 

   រ ីជនណា រដមងសាែ ត គឺថា រដមងជាអបក្សាែ ត ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ភទធ, រ ីជន អបក្សាែ ត ។ 

វ.ិ ននិ ទយីគតតិ  នទិាទ , ធមមជាត ិ(នទិ ិកុ្ចាឆ យាំ  ក្បុងការតិោះពដៀល + ទ + អា)  

   រ ីធមយជាតណិា ដដលពគ  រដមងតិោះពដៀល ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថានិទធ , រ ីធមយជាតិ ជាទីដដលពគ
តិោះពដៀល ។ 

វ.ិ គមាទនត ិឯថយាតិ  មុទាទ , វតថុជាត ិ(មុទ ហាពស  ក្បុងការពសចី + ទ + អា)  

   រ ី ជនទ. រដមងរកី្រាយ ពោយវតទុជាតិពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី វតទុជាតពិនោះ ព យ្ ោះថាមុទធ , រ ី វតទុជាត ិ ជាពលគឿង
រកី្រាយដនជនទ. ។ 

វ.ិ ខុទតិ បបិាសតតី ិ ខុគទាទ , សភាគវ្ហ (ខុទ បិបាសាយាំ  ក្បុងការពលសក្ោវ ន + ទ)  

   រ ីសភាវណា  រដមងពលសក្ោវ ន ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថាខុទធ,  រ ីសភាវ អបក្ពលសក្ោវ ន ។ 

វ.ិ មចឆមក្រាន ំបតីិគសាមនសស ំឧន ទតិ បសសវតិ ជគនតតីិ សមុគទាទ , បគទគសា.  
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(សាំ+ ឧទ ិបសវពណ ក្បុងការ ូរ + ទ).  រ ីលបពទសណា ញុាំងបីតិនងិពសាមនសស របស់លតីនិងមងករទ. រដមងឲរពក្តី 
ពលោោះព តុព ោះ  រ ីលបពទសព ោះ ព យ្ ោះថាសមុទធ, រ ីលបពទស អបក្ញុាំងបីតនិិងពសាមនសសដនលតីនងិមងករឲរពក្ីត ។ 

វ.ិ ទលតិ ទុគគតភាវ ំគចឆតីតិ  ទលគិទាទ  (ទល ទុគតមិហិ  ក្បុងការពៅលាំបាក្ + ឥទធ) 
   រ ីជនណា រដមងដល់ នូវភាវពតក្យក្  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាទលទិធ, រ ីជន អបក្ដល់នូវភាព
ពតក្យ៉ា ក្ ។ 

កបចចយ័  

(ពលចីនលុប “ក្” ពចាល មិនលុបក៏្មាន, ក្ចាច .៦៦៣, បទរូប. ៦៧៣) 

វ.ិ ក្ណ្ឌ តិ ឆិន ទតីតិ  ក្គឋឌ  (ក្ឌ ិ ពឆទពន  ក្បុងការកាត់ + ក្) ចុោះនិគគ តិអាគមពដីមធាតុ, ផ្ទវ ស់ ាំំ ជាវគគនថ, 
រ ីអាវុធណា រដមងកាត់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអាវុធព ោះ ព យ្ ោះថាក្ណឍ , រ ីអាវធុ  អបក្កាត់, (បានដល់លពួញ) ។ 

វ.ិ ក្ណ្ឌី យតិ ឆិន ទយីតតីិ  ក្គឋឌ , សភាគវ្ហ (ក្ឌ ិ ពឆទពន  ក្បុងការកាត់ + ក្) 
រ ីសភាវណា  ដដលជន រដមងកាត់ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថាក្ណឍ , រ ីសភាវ ដដលជនកាត់ ។ 

វ.ិ សណ្ឌ ន ត ិគុមពន ត ិឯថថ ត ិ សគឋឌ , បគទគសា (សឌ ិ គុមភពតទ  ក្បុងអតទពួក្ + ក្) 

រ ីពដីមពឈទី.  រដមងលបជុាំគ្នប  ក្បុងលបពទសពនោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីលបពទសព ោះ ព យ្ ោះថា សណឍ ,  រ ីលបពទស ជាទី
លបជុាំដនពដីមពឈ,ី (ដងដលព) ។ 

វ.ិ ភណ្ឌ ន ត ិ បរភិាសនត ិ ឯគតនាតិ  ភណ្ឌំ , វតថុ  (ភឌ ិ ភណឍ ពតទ  ក្បុងអតទគឺការព វ្ ោះគ្នប  + ក្) 

   រ ីជនទ.  រដមងព វ្ ោះ គឺថា រដមងពជរលបពទច  ពោយវតទុព ោះ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថាភណឍ ,  រ ីវតទុ  
ជាពលគឿងព វ្ ោះដនជន ។ 

វ.ិ ទណ្ឌ យតិ អគននាតិ  ទគឋឌ , សគុង្គក  (ទឌ ិ អាណាយាំ  ក្បុងការបអគ ប់ + ក្).    រ ីលពោះរាជា  រដមងោក់្
អាជាញ  ពោយសយួពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសួយពនោះ ព យ្ ោះថាទណឍ , រ ីសួយ ជាពលគឿងោក់្អាជាញ  ។ 

វ.ិ មន ទតិ អបសសំតិពវមប ិគមាទតតីិ  មគនាទ , ជគនា (មទ ិ ហាពស  ក្បុងការពសីច + ក្) 

   រ ីជនណា  រដមងរកី្រាយ គថឺា រដមងពលតក្អរ  នូវវតទុសូមផ ីដដលពគមនិគបផសីរពសីរ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនព ោះ 
ព យ្ ោះថា មនធ,  រ ីជន  អបក្ពលតក្អរនូវវតទុសូមផដីដលពគមនិគបផសីរពសីរ (ជនោល,លងង់) ។ 

វ.ិ ជាតិជរាមរឋទីហិ  សសំារទុគក្ខ ហិ  ខជ ជតីត ិ ខគនាធ , ខន ធគកា (ខាទ  ភក្ខពណ ក្បុងការបរពិភាគ + ក្) 

រ ីសភាវឯណា ដដលសងារទុក្ខទ. មានជាតជិរាមរណជាពដមី  រដមងទាំោសុី  ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះ
ថាខនន,ខននក្,  រ ីសភាវ  ជាទីដដលសងារទុក្ខមានជាតិជរាមរណជាពដមីទាំោសុី ។ (ខាទ ជា ខនន) 
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វ.ិ ចក្ខុ នា អមតិ រុជ ជតតីិ  អគនាធ , អន ធគកា (សភាគវ្ហ) (អម  ពរាពគ  ក្បុងការចាក់្ពសៀត + ក្) អម > អនន, 
   រ ីសភាវណា  រដមងចាក់្ពឆកៀល  ពោយដភបក្  ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថាអនន,អននក្  រ ីសភាវ អបក្
ចាក់្ពឆកៀលពោយដភបក្ ។ 

វ.ិ ខុរត ិឆិន ទតីតិ  ខុគរា, ទគោវ  (ខុរ  ពឆទពន  ក្បុងការកាត់ + ក្)  
   រ ីទពឝៈណា  រដមងកាត់  ពលោោះព តុព ោះ រ ីទពឝៈព ោះ ព យ្ ោះថាខុរ,  រ ីទពឝៈ អបក្កាត់ (កាាំបិតពការ) ។ 

វ.ិ វ្ហគតន នយីមាគនា ហុថវ  គចឆតតីិ  គគនាធ , គន ធគកា (សភាគវ្ហ) (គមុ  គតមិហិ  ក្បុងការពៅ + ក្) 
   រ ីសភាវណា  ជាសភាវដដលខរល់ផ្ទត់ព យី រដមងពៅ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថាគនន,គននក្  រ ី
សភាវ អបក្ខរល់ផ្ទត់ព យីពៅ ។ (ចុោះក្បចច័យ ផ្ទវ ស់គមុ ជា គនន,)  

វ.ិ វក្ត ិឱទន ំ អាទទាតីតិ  វក្កំ , ធមមជាត ំ(វក្  អាទពន  ក្បុងការកាន់យក្ + ក្) មិនលុប ក្បចច័យ, 
   រ ីធមយជាតណា  រដមងកាន់យក្  នូវបាយ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថាវក្ក,  រ ីធមយជាត អបក្កាន់
យក្នូវបាយ  ។ 

វ.ិ គសាសត ិ ឯគតនាតិ  សកុ្កំ , ឧទកំ្ (សុស  ពសាសពន  ក្បុងការ ួតដ ង  + ក្) ផ្ទវ ស់ទីបាំផុត(ស) ជា ក្ 

   រ ីបុរស  រដមងរងីដរ  ពោយទឹក្ព ោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីទឹក្ព ោះ ព យ្ ោះថាសុក្ក,  រ ីទកឹ្ជាពលគឿងរងីដរដនបុរស ។ 

ឥរបចចយ័ 

វ.ិ អបបដហិតំ វជតតីិ  វជរិ ំ, វតថុ  (វជ គតិមហិ  ក្បុងការពៅ + ឥរ) 
   រ ីវតទុណា ដដលអបក្ណាមយួមិនពបៀតពបៀនបាន  រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុព ោះ  ព យ្ ោះថាវជិរ, រ ីវតទុ អបក្
គ្នយ នអបក្ណាមួយពបៀតពបៀនបានព យីពៅ,  (បានដល់ អាវុធរបស់លពោះឥនធ) 

វ.ិ កុ្សមុាទហិី សយីតិ  គសវយីតីតិ  សគិរា, អវយគវ្ហ (ស ិពសោយាំ  ក្បុងការពសព + ឥរ) 
  រ ីអវយវៈណា ដដលវតទុទ. មានផ្ទក ជាពដីម  រដមងពសព ពលោោះព តុព ោះ រ ីអវយវៈព ោះ ព យ្ ោះថាសិរ, រ ីអវយវៈ  
ជាទីដដលវតទុទ.មានផ្ទក ជាពដីមពសព ។ 

វ.ិ អកុ្ដិ កុ្ដលិតតំ អគមីតិ  កុ្ដគិលា, សភាគវ្ហ (កុ្ដ  ពកាដិពល  ក្បុងការពវៀច + ឥរ) ផ្ទវ ស់រ ជា ល ។ 

   រ ីសភាវណា  បានដលព់ យី នូវភាវពវៀច  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសភាវព ោះ  ព យ្ ោះថាកុ្ដិល, រ ីសភាវ អបក្ពវៀចពកាង ។ 

វ.ិ តិមន ត ិឯតថ រាគគនាតិ  តមិគិរា, សមគយា (តមុិ  ពតមពន  ក្បុងការពសមី + ឥរ)  
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   រ ីសតឝទ.  រដមងពជាក្ ពោយរាគៈ  ក្បុងសម័យព ោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសម័យព ោះ  ព យ្ ោះថាតិមិរ, រ ីសម័យ
ជាទីពសីមពោយរាគៈ (ពពលយប់) ។ 

វ.ិ អតតគនា នាគទន សថត ន ំមន ំក្ក្ត ិគឋា តតីិ  គកាកិ្គលា, សគថត  (កុ្ក្  អាទពន  ក្បុងការ
កាន់យក្ + ឥរ) ផ្ទវ ស់ រ ជា ល ។ 

   រ ីសតឝណា  រដមងកាន់យក្ នូវចិតថ របស់សតឝទ. ពោយសពមវង របស់ខវួន  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសតឝព ោះ  ព យ្ ោះ
ថាពកាក្លិ, រ ីសតឝ អបក្កាន់យក្នូវចិតថរបស់សតឝដដទពោយសពមវងរបស់ខវួន (សតឝតព ) ។ 

អលបចចយ័ 

វ.ិ កុ្សតិ ឆិន ទតិ បាបគក្ ធគមមតិ  កុ្សគលា, សភាគវ្ហ (កុ្ស  ពឆទពន  ក្បុងការកាត់ + អល) 
   រ ីសភាវណា  រដមងកាត់ នូវបាបធម៌ទ.  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថាកុ្សល,  រ ីសភាវ អបក្កាត់នូវ
បាបធម៌ទ. ។ 

វ.ិ វ្ហត ិគចឆតីតិ  វ្ហល.ំ (ោ គតិមហិ  ក្បុងការពៅ + អល) 
រ ីវតទុណា រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ោល, រ ីវតទុ អបក្ពៅ (ទឹក្) ។ 

វ.ិ វ្ហត ិពន ធតីត ិ វ្ហល.ំ រុក្ខ ជាត ំ(ោ ពននពនសុ ក្បុងការចង + អល) 
រ ីរុក្ខជាតណា រដមងព័ននព័ទន ពលោោះព តុព ោះ រ ីរុក្ខជាតព ោះ ព យ្ ោះថាោល, រ ីរុក្ខជាត អបក្ព័ននព័ទន ។ 

ទុបចចយ័ 

វ.ិ ទុក្ខំ  អទតិ អនភុវត ិឯគតនាត ិអទទុ , ពន ធនវតថុ  (អទ ភក្ខពណ ក្បុងការបរពិភាគ + ទុ) 

រ ីជន រដមងពសាយ នូវទុក្ខ ពោយវតទុជាពលគឿងចងព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុជាពលគឿងចងព ោះ ព យ្ ោះថាអទធុ, រ ីវតទុ
ជាពលគឿងចង ជាព តុពសាយនូវទុក្ខរបស់ជន ។ 

វ.ិ ទុក្ខ គវទន ំទទតីតិ ទទទុ , គរាគោ (ទ ទពន ក្បុងការឲរ +ទុ) អោម សទ ជា ទទ រសស ជាទទ 

រ ី ពរាគណា រដមងឲរ នូវទុក្ខពវទ  ពលោោះព តុព ោះ រ ី ពរាគព ោះ ព យ្ ោះថាទទធុ, រ ី ពរាគ អបក្ឲរនូវទុក្ខពវទ . (បាន
ដល់ ពរាគដាំណួចពិស) ។ 

ឦវរបចចយ័ 

វ.ិ ចយីតតី ិ ចវីរ,ំ វតថ ំ(ចិ  ចពយ  ក្បុងការសនសាំ + ឦវរ) 

   រ ីសាំពត់ណា ដដលជន រដមងសនសាំ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសាំពត់ព ោះ  ព យ្ ោះថាចីវរ, រសីាំពត់ ជាទីដដលជនសនសាំ ។ 
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វ.ិ បាតពវន ត ិ បវីរ,ំ ឧទកំ្ (បា បាពន ក្បុងការផកឹ្  + ឦវរ) 

   រ ីទឹក្ណា ដដលជន គបផផីកឹ្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទឹក្ព ោះ ព យ្ ោះថាបីវរ, រ ីទកឹ្ ជាទីដដលជនគបផផីឹក្ ។ 

វ.ិ ជាលកុ្មនិាទនី ិ ទធាតតីិ ធវីគរា, ជគនា (ធា ធារពណ ក្បុងការលទលទង់ +ឦវរ) 

រ ី ជនណា រដមងលទលទង់ នូវវតទុទ. មានសាំណាញ់និងលទូជាពដីម ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ ព យ្ ោះថាធីវរ, រ ី ជន 
អបក្លទលទង់ នូវវតទុទ.មានសាំណាញ់នឹងលទូជាពដមី ។ 

ឩរបចច័យ 

វ.ិ អតតគនា គគន ធន អញ្ាំ  គន ធ ំក្បបតិ ហនតិ ហឹសតីតិ ក្បបគូរា, វតថុ វគិសគសា (ក្បុ  សឹាតក្កលគ-

ពននសុ ក្បុងការពបៀតពបៀននិងក្វនិជ័រពឈ ី+ ឩរ) .  រ ី វតទុវពិសសណា រដមងពបៀតពបៀន នូវក្វិនដដទ ពោយក្វិនរបស់
ខវួន ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុវពិសសព ោះ ព យ្ ោះថាក្បផូរ,   រ ីវតទុវពិសស អបក្ពបៀតពបៀនក្ិវនដដទពោយក្វិនរបស់ខវួន ។  

វ.ិ ក្បបតិ គរាគវធិំសគន  សមគតថតីតិ វ្ហ ក្បបគូរា, វតថុ វគិសគសា (ក្បផ សតរាំ ក្បុងការអាច + ឩរ) 

មយ៉ាងវញិពទៀត រ ីវតទុវពិសសណា រដមងអាច ក្បុងក្ិរយិក្មាច ត់ពរាគ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាក្បផូរ, រ ីវតទុវពិសស អបក្
អាចក្បុងក្ិរយិក្មាច ត់នូវពរាគ ។ 

វ.ិ វល លតិគោវ  ពន ធតិគោវ ត ិវល លគូរា, មំសវគិសគសា (វលវ ពននពន ក្បុងការចង + ឩរ) 

   រ ីសាច់វពិសស ដដលជន គបផចីង ពលោោះព តុព ោះ រ ីសាច់វពិសសព ោះ ព យ្ ោះវលវូរ, រ ីសាច់វពិសស ជាទីដដលជន
គបផចីង (សាច់ពងៀត) ។ 

វ.ិ មយត ិគចឆតីត ិមយគូរា, សកុ្គឋ (មយ  គតមិហិ  ក្បុងការពៅ + ឩរ)៣៩២ 

   រ ីសតឝសាវ បណា រដមងពៅ ពលោោះព តុព ោះ   រ ីសតឝសាវ បព ោះ ព យ្ ោះថាមយូរ, រ ីសតឝសាវ បអបក្ពៅ (ពកាង ក្) ។ 

វ.ិ លនុាត ិហឹសតតីិ  សគូរា, ជគនា. (សុ  សឹាយាំ ក្បុងការពបៀតពបៀន + ឩរ)( ក្តថុ. ក្តថុ) 

រ ីជនណា រដមងពបៀតពបៀន ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា សូរ, (អបក្ពក្វៀវកាវ , លពោះអាទតិរ) 

នុបចចយ័ 

វ.ិ វចឆំ ធាគយតិ បាគយតតីិ គធន,ុ ោវ ី(ធា បាពន ក្បុងការផឹក្ + នុ) ផ្ទវ ស់អារបស់ធា ជា ឯ, 
រ ី ពមពគ្នណា ញុាំងកូ្នពគ្ន រដមងឲរពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ី ពមពគ្នព ោះ ព យ្ ោះថាពធនុ, រ ី ពគ្នញី អបក្ញុាំងកូ្នពគ្ន
ឲរពៅ ។ 

វ.ិ ខីរ ំទធាតីតិ វ្ហ គធន,ុ ោវ ី(ធា ធារពណ ក្បុងការលទលទង់ + នុ) 
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   មយ៉ាងវញិពទៀត រ ី ពមពគ្នណា រដមងលទលទង់ នូវទឹក្ពោោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី ពមពគ្នព ោះ ព យ្ ោះថាពធនុ, រ ី ពមពគ្ន 
សតឝលទលទង់នូវទកឹ្ពោោះ ។ 

វ.ិ គភាជន ំហនត ិហឹសតីតិ ហន,ុ អវយវជាតិ ( ន  សឹាយាំ ក្បុងការពបៀតពបៀន + នុ) 

រ ីអវយវជាតណិា រដមងពបៀតពបៀន នូវពភាជន ពលោោះព តុព ោះ រ ីអវយវជាតិព ោះ ព យ្ ោះថា នុ, រ ីអវយវជាតិ អបក្
ពបៀតពបៀននូវពភាជន (ចអក )។ 

ណុបចច័យ 

ណុបចច័យពនោះ មានរូបដូចគ្នប នឹងណុបចច័យខាងពដមី ប៉ាុដនថមនិដមនជាណានុព័ននពទ លតូវទុក្ឲរពៅដូចពដមី 
វ.ិ ភាតិ ទិបតីតិ ភាណុ្, គទវបគុថត  (ភា ទិតថយិាំ ក្បុងការរុងពរឿង +  ណុ) 

   រ ីពទវបុតថណា រដមងរុងពរឿង ពលោោះព តុព ោះ រ ីពទវបុតថព ោះ ព យ្ ោះថាភាណុ, រ ីពទវបុតថ អបក្រុងពរឿង ។ 

វ.ិ ខនតិគោវ តិ ខាណុ្, ឆនិ នរុគកាខ  (ខនុ វទិរពណ ក្បុងការជីក្ ពចាោះ ទាំោយ +  ណុ) 

   រ ី ពដីមពឈដីដលកាត់ព យីណា ដដលនរណាមួយ គបផជីីក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ី ពដីមពឈដីដលកាត់ព យីព ោះ 
ព យ្ ោះថាខាណុ, រ ីពដីមពឈដីដលកាត់ព យី ជាទីដដលនរណាមួយគបផជីីក្ (ដងគត់) ។ 

វ.ិ គរតិ ភមតិ តតថ  តតថ បរវិដតតីតិ គរណុ្, ចុគឋណ  (រ ិគតិយាំ ក្បុងការពៅ + ណុ) វុទនិ ឥដនរ ិជាឯ, 

រ ីលមែតិណា រដមងវលិវល់ពៅ ក្បុងទីព ោះ ៗ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលមែិតព ោះ ព យ្ ោះថាពរណុ, រ ីលមែិត អបក្វលិវល់ពៅ
ក្បុងទីព ោះៗ ។ 

វ.ិ គមន ំជាយត ិអគននាតិ ជាណុ្, ធមមជាតំ . ( ជន ជនពន ក្បុងការពក្ីត + ណុ) លុបន៑ទីបាំផុតធាតុ, ទី
ឃៈអ ជា អា, រ ីជន ញុាំងការពដីរ រដមងឲរពក្ីត ពោយធមយជាតពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតពនោះ ព យ្ ោះថា ជា
ណុ, (បានដល់ជងគង់) ។ 

ឧស្ស និង នុស្បចចយ័ 

វ.ិ (ហិថហិតំ) មនគត ជានាតតីិ  មនគុសោ, សគថត  (មនុ  ពោធពន  ក្បុងការដងឹ + ឧសស) 
.  រ ីសតឝណា រដមងដឹង នូវវតទុជាលបពយជន៍និងមនិមានលបពយជន៍ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថា មនុសស, 
រ ីសតឝ អបក្ដឹងនូវវតទុដដលជាលបពយជន៍នងិមិនជាលបពយជន៍ ។ 

វ.ិ មនគត ជានាតីតិ  មានគុសា, សគថត  (មនុ  ពោធពន  ក្បុងការដឹង + នុស)(ផ្ទវ សទ់ីបាំផុតធាតុជា អា,).   
រ ីសតឝណា រដមងដងឹ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថា មានុស, រ ីសតឝ អបក្ដឹង ។ 

ឥស្បចចយ័ 
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វ.ិ មាថបតិនូ ំហទយ ំបគូរតីតិ បរុគិសា, បគុថត  (បូរ  ទនបូរពណ ក្បុងការឲរនងិការពពញ + ឥស) រសសៈឩ 

   រ ីកូ្នណា ញុាំង ទ័យ របស់មាតបតិទ.  រដមងឲរពពញ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីកូ្នព ោះ ព យ្ ោះថាបុរសិ, រ ីកូ្ន
អបក្ញុាំងចតិថរបស់មាតបតិឲរពពញ ។ 

វ.ិ សសសុសសគុរហិ សណិុ្តោវ  ហឹសតិោវ តិ សណិុ្សា, ឥតថ ី(សុណ  សឹាយាំ ក្បុងការពបៀតពបៀន + ឥស) 

   រ ី លសណីា ដដលមាថ យពក្យក្និងឪពុក្ពក្យក្ទ. គបផពីបៀតពបៀន ពលោោះព តុព ោះ រ ី លសីព ោះ ព យ្ ោះថាសុណិសា, រ ី
លសី ដដលមាថ យពក្យក្និងឪពុក្ពក្យក្ គបផពីបៀតពបៀន (កូ្នលបសាលសី) (ក្មយ. ក្មយ)។ 

វ.ិ ក្រយីតីត ិក្រសី,ំ មល.ំ (កុ្ កុ្ចឆិពត កនុងការហខពើម + ឥស) ផ្ទវ ស់កុ្ ជា ក្រ, ទីឃៈឥ ជា ឦ, 

រ ីមនធិល ដដលជន រដមងពខភីម ពលោោះព តុព ោះ រ ីមនធលិព ោះ ព យ្ ោះថា ក្រសី, (ក្មយ. ក្មយ) 

វ.ិ មហតតីិ  មហិគសា, សគថត  . (ម   បូជាយាំ កនុងការបូជា + ឥស) 

រ ីសតឝណា រដមងបូជា ពលោោះព តុព ោះ រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថា ម សិ, (លក្បី) (ក្តថុ. ក្តថុ) 

យ ុនងិតិបចចយ័ 

វ.ិ ភវត ិឯថថ តិ  ភុវន,ំ ឋាន.ំ (ភូ សតថ យាំ កនុងការមាន + យុ) (ក្តថុ. អធិក្រណ) 

   រ ីសតឝ  រដមងមាន ក្បុងទីពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថាភុវន, រ ីទីជាទីពក្តីដនសតឝ. (ពោក្,ដផនដី) 

វ.ិ វគិសគសន ចក្ខ តីត ិ វចិក្ខ គឋ, បគុគគលា. (វ ិ+ ចក្ខ វយិតថិយាំ ោចាយាំ ក្បុងការពោលចាស់ + យុ) 

   រ ី បុគគលណា រដមងលបាប់ ពោយវពិសស ពលោោះព តុព ោះ រ ី បុគគលព ោះ ព យ្ ោះថាវចិកិ្ខណ, រ ី បុគគល អបក្លបាប់
ពោយវពិសស (បណឍិ ត) ។ 

វ.ិ ក្មបន ំក្គរាតតីិ  ក្រុឋ, ធមមជាត.ិ (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + យុ + អា) ផ្ទវ ស់ 

   រ ីធមយជាតណិា រដមងពធឝី នូវការញប់ញ័រ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថាក្រណុា, រ ីធមយជាត ិអបក្ពធឝនូីវ
ការញប់ញ័រ (ធមយជាតិអបក្ពធឝកីារញប់ញ័រ, ក្រុណា) ។ 

វ.ិ វតិថរយីតតីិ តន ត,ិ វតថុជាត ិ(តនុ វតិទ ពរ ក្បុងការផាយពៅ  + តិ)  
លតូវជន រដមងពលងីក្  ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា តនថ,ិ បានដល់អាំពបាោះ ។ 

មិបចចយ័ 

វ.ិ ភវន ត ិឯថថ ត ិ ភមូ,ិ បឋវ.ី (ភូ សតថ យាំ កនុងការហកើត,មាន,ជា + មិ) 

   រ ីសតឝទ. រដមងពក្ីត ពលីដីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីដីព ោះ ព យ្ ោះថាភូមិ, រ ីដី ជាទីពក្ីតដនសតឝ. (ដផនដី) ។ 
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វ.ិ គនតតីិ  គនម.ិ (ន ីនពយ ក្បុងការ ាំពៅ + មិ ) 
   រ ីវតទុណា. រដមង ាំពៅ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថាពនមិ, រ ីវតទុ អបក្ ាំពៅ  (ក្ង់) ។ 

មន៑បចច័យ 

 មន៑បចច័យជាបចច័យជាប់ពោយនអនុព័នន កាលចុោះមក្ព យីសល់ដត ម 
វ.ិ បណី្ន ំ គបគមា១. (ប ីតបផពន កនុងការញឆអត + មន៑).   រ ីការដឆែត ព យ្ ោះថាពបម,(ពសចក្ថីលសឡាញ់) ។ 

វ.ិ សខុទុក្ខំ  អទតិ ភក្ខ តីតិ  អថត ២, (អតតភាគវ្ហ) (អទ ភក្ខពណ កនុងការបរហិភាគ + មន៑) 

   រ ី អតថភាពណា រដមងទាំោសុី នូវសុខនងិទុក្ខ ពលោោះព តុព ោះ រ ី អតថភាពព ោះ ព យ្ ោះថា អតថ, រ ី អតថភាព អបក្
ពសាយនូវសុខនិងទុក្ខ. (ខវួន) ។ ផ្ទវ ស់(ទ > ត, ម > ត) 

វ.ិជាតិជរាមរឋទីហិ អទីយតិ ភក្ខី យតីតិ  អាតុមា៣, អតតភាគវ្ហ (អទ ភក្ខពណ ក្បុងការបរពិភាគ + 

មន៑). រ ីអតថភាពណា  ដដលទុក្ខទ. មានជាតិជរាមរណៈជាពដីម រដមងទាំោសុ ីពលោោះព តុព ោះ រ ីអតថភាពព ោះ ព យ្ ោះថា 
អាតុមា, រ ីអតថភាព ជាទីដដលទុក្ខមានជាតិនិងជរាជាពដីមរដមងទាំោសុី  ។ 

វ.ិ ភាយនត ិឯតសាម តិ ភគីមា, វសិគយា. (ភ ីភពយ ក្បុងការខាវ ច + មន៑). រ ីជនទ. រដមងភ័យ អាំពីអារមយណ៍
ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអារមយណ៍ព ោះ ព យ្ ោះថា ភីម, រ ីអារមយណ៍ជាដដនខាវ ច ។ 

វ.ិ ខយីន ត ិឯតថ ឧបទទវុបសោគ ទគយាតិ គខគមា, បគទគសា. (ខី ខពយ ក្បុងការអស់ពៅ + មន៑).  
រ ី ចដលងទ. មានឧបទធវនិងឧបសគគជាពដមី រដមងអស់ ក្បុងលបពទសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី លបពទសព ោះ ព យ្ ោះថា 
ពខម, (ទមីិនមានឧបទធវ) ។ 

វ.ិ សវតតីិ គសាគមា, សភាគវ្ហ. (សុ អភសិពវ ក្បុងការ ូរពចញ+ មន៑) វុទនិឧ ជា ឱ, 

រ ីសភាវណា រដមងបងហូរពចញ (នូវរសយី) ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសភាវព ោះ  ព យ្ ោះថា ពសាម, (លពោះចស្តនធ) ។ 

វ.ិ រវតិ គចឆត ិបវតតតីតិ គរាគមា, អវយគវ្ហ. (រុ គតិមហិ ក្បុងការពៅ+ មន៑) វុទនឧិ ជា ឱ, 

រ ីអវយវៈណា  រដមងលបលពតឹថពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអវយវៈព ោះ  ព យ្ ោះថា ពរាម, (ពរាម) ។ 

វ.ិ ហយូតីតិ គហាគមា, វតថុ គកា. ( ុ ទ ទ ពរបផទពនសុ ក្បុងការឲរការសុីនិងការបួងសងួ + មន៑) 
រ ីវតទុណា  ដដលជន រដមងបូជា ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ ព យ្ ោះថា ពហាម, (យញ្ដ ដដលជនបូជា)។ 

អានិបចច័យ 
                                                           
១
 វទុធិឦជា ឯ ។ ២ .ផ្ទវ ស់(ទ > ត, ម > ត)  ៣.ទីឃៈអ(អទ)ជាអា, ចុោះឧអាគម, ទ> ត) 
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 ចុោះអានបិចច័យ ក្បុងនបុពឝបទក្មយធារយសមាស កាលមានការពជរ ដដលលតូវដឹង 
វ.ិ ន គមតិគោវ  គត ជមម គទគសាតិ  អគមាន,ិ គទគសា (គមុ គតមិហិ ក្បុងការពៅ + អានិ) ដន៎មនុសសអាលក្ក់្ រ ី
លបពទស ដដលអបក្ មិនគបផពីៅ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា អគមាន,ិ (គឺអបក្មិនគបផពីៅ) ។ 

វ.ិ ន កាតពវំ គត ជមម ក្មមន ត ិ អក្រាន,ិ ក្មមំ (ក្រ ក្រពណ ក្បុងការពធឝី + អានិ) ដន៎មនុសសអាលក្ក់្ រ ីក្មយ 
ដដលអបក្ មិនគបផពីធឝី ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា អក្រាន,ិ (គឺអបក្មិនគបផពីធឝី)។ 

ណិតតបចចយ័ 

វ.ិ ចរយីគតតិ  ច្ចរតិត ំ  សកិាខ បទំ (ចរ ចរពណ ក្បុងការលបលពឹតថ ិ + ណិតថ) វុទនិពដីមធាតុ, ៣៥៩ 

រ ីសិកាខ បទណា ដដលភកិ្ខុ រដមងលបលពឹតថ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសិកាខ បទព ោះ ព យ្ ោះថា ចារតិថ,(ចារតិថសលី) 

វ.ិ វរយីគត ឯគតនាតិ  វ្ហរតិត ំ,  សលី ំ(វរ វរពណ ក្បុងការហាម  + ណិតថ). រ ីបាប ដដលជន រដមងហាម ពោយ
សីលព ោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសីលព ោះ ព យ្ ោះថា ោរតិថ, រ ីសីល ជាពលគឿងដដលជនហាម (ោរតិថសីល) ។ 

ណយបចចយ័ 

វ.ិ បឋមគមវ វជតិពវន ត ិ បពវជាជ ,  (ប+ វជ  គតមិហិ  ក្បុងការពៅ + ណរ+ អា)  តលមួតជា វ ឝ, វ ឝ > ពឝ, ជយ > ជជ 

រ ីធមយជាតណិា  ដដលបុគគល គបផដីល់មុនប៉ាុពណាត ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិ ព យ្ ោះថាបពឝជាជ ,  (អបក្បសួ) ។ 

វ.ិ យជន ំ ឥជាជ   (យជ  ពទវបូជាយាំ  ក្បុងការបួងសួងពទវត + ណរ + អា) យ > ឥ, ជយ > ជា ជជ,  

 រ ីការបួងសងួ ព យ្ ោះថា ឥជាជ , រ ីការបងួសួង ។ 

វ.ិ សមជជន ត ិ សងគចឆន ត ិ អសសន ត ិ សមជាជ  (សាំ + អជ  គតមិហិ  ក្បុងការពៅ + ណរ+ អា) 

  រ ីជនទ.   រដមងលបជុាំរមួគ្នប  ក្បុងសាោព ោះ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីសាោព ោះ ព យ្ ោះថាសមជាជ ,  (ជាទីលបជុាំរមួគ្នប , 
មពហាលសព) ។ 

វ.ិ វជិានន ំ  វជិាជ  (វទិ  ញពណ ក្បុងការដងឹ + ណរ + អា).    រ ីក្ិរយិដឹង  ព យ្ ោះថា វជិាជ ,  ។ 

វ.ិ នសិទីន ំ នសិជាជ  (និ+ សទ  គតិមហិ  ក្បុងការពៅ + ណរ+ អា) រ ីការអងគុយ ព យ្ ោះថា នសិជាជ  ។ 

វ.ិ នបិជ ជន ំ នបិជាជ  (និ+ បទ  គតមិហិ  ក្បុងការពៅ + ណរ+ អា) រ ីក្ិរយិពដក្ ព យ្ ោះថា និបជាជ  ។ 
វ.ិ សយន ំ គសយា (ស ិ សពយ  ក្បុងការពដក្ + ណរ+ អា)(តលមួតយ ជាយរ) រ ីក្ិរយិពដក្ ព យ្ ោះថា ពសយយ 

វ.ិ ហនតពវន ត ិ វគជា, វជា ( ន   សឹាយាំគតីសុ   ក្បុងការពបៀតពបៀននងិការពៅ + ណរ+ អា) 
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ដដលពគ គបផសីមាវ ប់ ព យ្ ោះថា វជឈ, (អបក្ដដលគួរសមាវ ប់) ។ 

វ.ិ ចរណំ្  ចរយិា (ចរ  ចរពណ ក្បុងការលបលពតឹថ + ណរ +  អា)ចុោះឥអាគម. រ ីការលបលពតឹថ ព យ្ ោះថា ចរយិ ។ 

វ.ិ សទធឹ ក្ថន ំ សាក្ច្ចឆ  (សាំ + ក្ថ  ក្ថពណ ក្បុងការពោល + ណរ + អា). (ផ្ទវ ស់ សាំ ជាស, ផ្ទវ ស់ថនងិ 
យ ជា ចឆ), រ ីការពោលជាមយួ ព យ្ ោះថា សាក្ចាឆ , (ការជដជក្គ្នប ) ។ 

វ.ិ ពាបជជន ំ ពាបជាជ  (វ ិ+អា +បទ  គតិមហិ ក្បុងការពៅ +ណរ) ផ្ទវ ស់វជា ព, ឥជា យ, ផ្ទវ ស់ទនិងយជា ជ, តលមួត 

. រ ីការពយបាទ ព យ្ ោះថា ពយបជជ, បានដល់ ការប៉ាងអាលក្ក់្ ។ 

វ.ិ បដិបគក្ខ  ហរតីត ិ បាដហិារយិ ំ(បត+ិ  រ   រពណ  ក្បុងការ ាំពៅ + ណរ). រ ីធមយជាតណា  រដមង ាំ
ពចញ  នូវបដិបក្ខទ.  ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថាបដិហារយិ, រ ីធមយជាត  អបក្ ាំពចញនូវបដិបក្ខ ។ 

តយ និងតយបុចច័យ 

វ.ិ មរតតីិ  មគច្ចា ១, សគថត  (មរ  បាណចាពគ ក្បុងការលោះជីវតិ + តរ) រ ីសតឝណា រដមងសាវ ប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
សតឝព ោះ ព យ្ ោះថា មចច, រ ីសតឝ អបក្សាវ ប់ ។ 

វ.ិ មរតីតិ  មចាុ  (មរ  បាណចាពគ ក្បុងការលោះជីវតិ + តរុ). រ ីសតឝណា រដមងសាវ ប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសតឝព ោះ  
ព យ្ ោះថា មចចុ, (សតឝអបក្សាវ ប់) ។ 

វ.ិ មរណំ្  មចាុ  (មរ  បាណចាពគ ក្បុងការលោះជីវតិ + តរុ)  រ ីការសាវ ប់ ព យ្ ោះថា មចចុ, (ពសចក្ថីសាវ ប់) 

តុបចចយ័ 

វ.ិ សសតិ ហឹសតីតិ  សតតុ , ជគនា (សសុ   សឹាគតសុី  ក្បុងការពបៀតពបៀននិងការពៅ + តុ) 

   រ ីជនណា  រដមងពបៀតពបៀន ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសតថុ,  រ ីជន អបក្ពបៀតពបៀន ។ 

វ.ិ រកិ្យ ំលក្ខ ណំ្ វ្ហ ធាគរតីតិ  ធាតុ, ធមមជាត ិ(ធា  ធារពណ  ក្បុងការលទលទង់ + តុ).  រ ីធមយជាតណិា  
រដមងលទលទង់ នូវក្ិរយិ ឬលក្ខណៈ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថាធាតុ, រ ីធមយជាតិ អបក្លទលទង់ក្ិរយិ
ឬលក្ខណៈ ។ 

វ.ិ ជាយតីតិ  ជន តុ, សគថត  (ជន  ជនពន  ក្បុងការពក្ីត + តុ) 
   រ ីសតឝណា រដមងពក្ីត ពលោោះព តុព ោះ   រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថាជនថុ, រសីតឝ អបក្ពក្ីត ។ 

តតិបចចយ័ 
                                                           

 ១ ចុោះតរបចចយ័ ផ្ទវ សត់រ ជា ច រចួតលមួតជា ចច, ព យីលុបទីបាំផុតធាតុ។ 
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វ.ិ មិជ ជតិ សគិនហតតី ិ គមតត ិ   (មទិ សិពនព  ក្បុងការលសោញ់  + តថិ) រ ីធមយជាតណិា រដមងលសោញ់ ពលោោះ
ព តុព ោះ រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថា ពមតថិ, (ពមលតីភាព) ។ 

វ.ិ រញ្ជន ត ិឯថថ យាតិ  រតត ិ,  គវលា (រញ្ជ  រាពគ ក្បុងការតពលមក្  + តថិ).លុបទីបាំផុតធាតុ 

 រ ីជនទ. រដមងរកី្រាយ ក្បុងពវោព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពវោព ោះ ព យ្ ោះថា រតថ,ិ (ពវោយប់) ។ 

វ.ិ បជ ជតតីិ  បតត,ិ ធមមជាត ិ   (បទ គតិមហ ិក្បុងការពៅដល់  + តថិ).លុបទីបាំផុតធាតុ, រ ីធមយជាតិណា រដមងដល់ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថា បតថ,ិ (ឥ. ចាំដណក្, បុាំ.ទហានពជីងពគ្នក្) ។ 

ឋ និងតបចច័យ 

វ.ិ រន ជន ត ិឯថថ ត ិ រដឋ,ំ ឋាន ំ (រនជ  រាពគ ក្បុងការពលតក្លតអាល + ឋ)លុបទីបាំផុតធាតុ, អសទសិពទឝភាវ 
 រ ីអបក្ក្បុងដដនទ. រដមងរកី្រាយ ក្បុងទីពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីពនោះ ព យ្ ោះថារដឌ, រ ីទី ជាទីរកី្រាយដនអបក្ក្បុងដដន។ 

វ.ិ រញ្ជន ត ិ ឯថថ តិ រដឋ,ំ ឋាន ំ   (រញ្ជ  រាពគ ក្បុងការពលតក្លតអាល  + ឋ) លុបទីបាំផុតធាតុ, អសទសិពទឝភាវ 
រ ីជនទ. រដមងរកី្រាយ ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា រដឌ, (ដដន) ។ 

វ.ិ កុ្ដតិ ឆនិ ទតតីិ  កុ្គដ្ឋឋ , គរាគោ (កុ្ដ  ពឆទពន  ក្បុងការកាត់ + ឋ)លុបទបីាំផុតធាតុ, អសទសិពទឝភាវ 

   រ ីពរាគណា រដមងកាត់ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីពរាគព ោះ ព យ្ ោះថាកុ្ដឌ,  រ ីពរាគ អបក្កាត់, (ពរាគឃវង់) ។ 

វ.ិ កុ្ដតិ មទទតីត ិ ក្ដឋ,ំ វតថុ  (ក្ដ  មទធពន  ក្បុងការជាន់ឈវ ី+ ឋ)លុបទីបាំផុតធាតុ, អសទសិពទឝភាវ 

   រ ីវតទុណា រដមងញាំញី ពលោោះព តុព ោះ  រ ីវតទុព ោះ ក្ដឌ, រ ីវតទុ អបក្ញាំញី ។ 

វ.ិ ចិគន តតតីិ  ចតិត,ំ ធមមជាត ំ(ចនិថ  ច ិថ យាំ ក្បុងការគិត + ត)ផ្ទវ ស់ន ជា ំាំ ព យីលុបនិគគ តិ 

  រ ីធមយជាតណា   រដមងគិត ពលោោះព តុព ោះ  រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថា ចិតថ, រ ីធមយជាត អបក្គិត ។ 

វ.ិ អគតថ អភិសគវតីតិ  សតុត ំ(សុ អភសិពវ ក្បុងការ ូរ + ត)(ក្.ក្) 
   ញុាំងអតទទ.  រដមងឲរ ូរពចញ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីធមយជាតព ោះ ព យ្ ោះថាសុតថ, (លពោះសូលត) ។ 

អបចចយ័ 

វ.ិ សមាម  ចតិតំ   នគិធតិ ឯថយាតិ  សទាធ , ធមមជាត ិ(សាំ + ធា  ធារពណ ក្បុងការលទលទង់ + អ +អា) 

   រដមងដាំក្ល់ នូវចិតថ ពោយលបដព  ពោយធមយជាតិពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិពនោះ ព យ្ ោះថាសទន ,  បានដល់  
ធមយជាតិជាពលគឿងពជឿ, សទន , ការពជឿ ។ 
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វ.ិ សយ ំសទទហតីតិ  សទាធ , ធមមជាត ិ(សាំ ធា  ធារពណ ក្បុងការលទលទង់ + អ + អា)ផ្ទវ ស់ ំាំ> ន> ទ 

 រ ីធមយជាតណិា  រដមងពជឿ ពោយខវួនឯង ពលោោះព តុព ោះ រ ីធមយជាតិព ោះ ព យ្ ោះថាសទន ,  (សទន , ការពជឿ) ។ 

វ.ិ កំ្ សសី ំឋាតិ តិដឋតិ ឯថថ តិ ក្គឋឋ , អវយគវ្ហ (ក្សទធូបបទ+ ឋា គតិនិវតថិមហិ  ក្បុងការហាមការពៅ + អ) 

រ ីក្ាល រដមងតាំងពៅ ពលីអវយវពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអវយវពនោះ ព យ្ ោះថាក្ណឌ , រ ីអវយវ ជាទីតាំងពៅដនក្ាល ។ 

វ.ិ កុ្ចឆតិំ សលនត ិសវំរន ត ិ ឯគតនាតិ កុ្សល ំ(កុ្សសទធូបបទ + សល  សាំវរពណ  ក្បុងការបិទ + អ) 

   រ ីជនទ.  រដមងបិទ នូវធម៌គរួពខភីម ពោយធមយជាតពនោះ  ពលោោះព តុព ោះ  រ ីធមយជាតពនោះ ព យ្ ោះថាកុ្សល,  រ ីធមយ
ជាតជាពលគឿងបិទនូវធម៌គួរពខភមី ។ 

វ.ិ កុ្គស លនុាត ិឆិន ទតតីិ  កុ្សល ំ(កុ្សសទធូបបទ+ លូ  ពឆទពន  ក្បុងការកាត់ + អ) 

   រ ីគុណជាតណា  រដមងកាត់ នូវអកុ្សលធម៌ទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ីគុណជាតព ោះ ព យ្ ោះថាកុ្សល,  រ ីគុណ
ជាត អបក្កាត់នូវអកុ្សលធម៌ ។ 

វ.ិ កុ្គសា វយិ លនុាតិ ឆិន ទតតីិ  កុ្សគលា (កុ្សសទធូបបទ+ លូ  ពឆទពន  ក្បុងការកាត់ + អ) 

   រ ីសភាវណា  រដមងកាត់ (នូវក្ិពលសទ.)  ដូចជា រ ីសផូវភាវ ាំង ពលោោះព តុព ោះ រ ីសភាវព ោះ ព យ្ ោះថាកុ្សល,  រ ី
សភាវ អបក្កាត់នូវក្ិពលសដូចជាសផូវភាវ ាំង ។ 

វ.ិ កុ្គសន ញាគណ្ន លាតពវន ត ិ កុ្សល,ំ គុណ្ជាតំ (កុ្សសទធូបបទ+ ោ អាទពន ក្បុងការកាន់យក្+អ) 

រ ីគុណជាតណា (ដដលសផូវភាវ ាំងគឺញណ) គបផកីាន់យក្ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីគុណជាតព ោះ ព យ្ ោះថា កុ្សល ។ 

វ.ិ កុ្ចឆគិត សលយនត ិចលយនត ិឯគតនាតិ កុ្សល,ំ គុណ្ជាតំ (កុ្ សទធូបបទ+ សល  ចលពន ក្បុងក្ពលមីក្ 
+ អ).   រ ីជនទ. (ញុាំងអកុ្សលទ.) ដដលគួរពខភីម រដមងឲរក្ពលមីក្ ពោយគុណជាតព ោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីគុណ
ជាតព ោះ ព យ្ ោះថាកុ្សល, រ ីគុណជាត ជាពលគឿងញុាំងអកុ្សលទ.ឲរញប់ញ័រ ។ 

អមបចច័យ 

វ.ិ បថត ិ វថិថ គរា ភវតិ ឯតសាម តិ បថគមា, បគទគសា    (បុថ វតិទ ពរ ក្បុងការផាយពៅ  + អម)បុថ > បថ 

 រ ីសភាវ  រដមងផាយពចញ គថឺា ជាសភាវផាយពចញ អាំពីលបពទសពនោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីលបពទសពនោះ ព យ្ ោះថា 
បថម, បានដល់(ខាងពដីមជាដដនផាយពចញ, ទីពដីម) 

ឍបចចយ័ 

វ.ិ ឧសត ិ ទហតីតិ ឧគឌោ    (ឧសុ ទព  ក្បុងការដុត  + ឍ)៣៦១ លុបទីបាំផុតធាតុ, តលមួតអសទិសពទឝភាវ, 
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រ ីសតឝណា រដមងពៅថ  ពលោោះព តុព ោះ រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថា ឧឌណ, (សតឝអូដឌ) ។ 
ណីបចច័យ 

ណីបចច័យចុោះក្បុងអតទ អវសស(ពិតលបាក្ដ) អធមិណ(ជាប់បាំណុល) 

វ.ិ ហរតីតិ  ហារ ី   ( រ  រពណ ក្បុងការ ាំពៅ  + ណី) រ ីជនណា រដមង ាំពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ 
ព យ្ ោះថា ហារ,ី (អបក្ ាំពៅពតិលបាក្ដ) 

វ.ិ ទទាតតីិ  ទាយី    (ទ ទពន ក្បុងការឲរ  + ណី) រ ីជនណា រដមងឲរ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា 
ទយ,ី (អបក្លតូវដតឲរ ពលោោះជាប់បាំណុល) 

វ.ិ ធាគរតតីិ  ធារ ី   (ធរ ធរពណ ក្បុងការលទលទង់  + ណី). រ ីជនណា រដមងលទលទង់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ 
ព យ្ ោះថា ធារ,ី (អបក្លទលទង់ ពលោោះជាប់បាំណុល) ។ 

ឆបចចយ័ 

វ.ិ តុទន ំ តុច្ចឆ     (តុទ ពរថពន ក្បុងការចាក់្  + ឆ + អា) ទីបាំផុតធាតុ> ច ពលោោះឆ, រ ីការចាក់្ ព យ្ ោះថា តុចាឆ  ។ 

វ.ិ រុជន ំ រុច្ចឆ     (រុជ ពរាពគ ក្បុងការចាក់្ពោត  + ឆ + អា) រ ីការឈ ឺព យ្ ោះថា រុចាឆ )(ជមងឺ)។  

វ.ិ គកាចន ំ កុ្ច្ចឆ     (កុ្ច សពអក ចពន ក្បុងការរញួចូល  + ឆ + អា) រ ីការរញួព យ្ ោះថា កុ្ចាឆ  ។ 

វ.ិ លភន ំ លច្ចឆ     (លភ ោពភ ក្បុងការបាន  + ឆ + អា) រ ីការបាន ព យ្ ោះថា លចាឆ  ។ 

វ.ិ មុយាន ំ មុច្ចឆ     (មុ  ពវចិពតថ ក្បុងការវពងឝង  + ឆ + អា) រ ីការវពងឝង ព យ្ ោះថា មុចាឆ  ។ 

វ.ិ មុចឆន ំមុច្ចឆ  (មុចឆ ពមា វឌណពនសុ ក្បុងការវពងឝងនិងការចពលមីន + ឆ + អា) រ ីការសនវប់ ព យ្ ោះថាមុចាច , ខរល់គរ 

ឥបចចយ័ 

វ.ិ មហនត ំ លាត ិ គឋា តីតិ  មហាល,ិ បគុគគលា  (ម នថសទធូបបទ + ោ អាទពន ក្បុងការកាន់យក្ + ឥ) 

រ ីបុគគលណា រដមងកាន់យក្ នូវក្ងសមផតថិធាំ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា មហាលិ, (ពសថចមហាលិ) 

វ.ិ ភទទ ំ អាលាតិ គឋា តីត ិភទាទ ល,ិ បគុគគលា  (ភទធសទធូបបទ + អា + ោ អាទពន ក្បុងការកាន់យក្ +ឥ) 

រ ីបុគគលណា រដមងកាន់យក្ នូវភាពជាអបក្ចពលមនី ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា ភទធ លិ, (ភិក្ខុភទធ លិ) 

វ.ិ មហគឃភាវ ំ មនតិ  គចឆតីត ិមណិ្, ទគោវ     (មន គតមិហិ ក្បុងការពៅ + ឥ) 
រ ីទពឝៈណា រដមងដល់ នូវភាពជាវតទុមានដថវពលចនី ពលោោះព តុព ោះ រ ីទពឝៈព ោះ ព យ្ ោះថា មណិ, (ដក្វមណី) 
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វ.ិ មុនាតតីិ  មុន,ិ ជគនា (មុន  ញពណ  ក្បុងការដឹង + ឥ)  រ ីជនណា រដមងដឹង ពលោោះព តុព ោះ   រ ីជនព ោះ 
ព យ្ ោះថា មុនិ,  រ ីជន អបក្ដងឹ ។ 

កតបចចយ័ 

វ.ិ ទាន ំ អទាសតីិ   ទាន ំទគិនាន     (ទ ទពន ក្បុងការឲរ + ក្ថ) បានឲរព យី នូវទន ពលោោះព តុព ោះ 
ព យ្ ោះថា ទនិប ,។ ទ៣៦៥ 

វ.ិ ភតត ំ អភុញ្ជី តិ   ភតត ំភុគថត     (ភុជ អវ រពណ ក្បុងការបរពិភាគ + ក្ថ) បានបរពិភាគព យី នូវភតថ ពលោោះ
ព តុព ោះ ព យ្ ោះថា ភុតថ, ។ 

វ.ិ សលី ំ អរក្ខី តិ   សលី ំរក្ខិ គថ    (រក្ខ រក្ខពន ក្បុងការរក្ា + ក្ថ) បានរក្ាព យី នូវសីល ពលោោះព តុព ោះ  
ព យ្ ោះថា រក្ខតិ, ។ 

វ.ិ វ្ហយតតីិ  វ្ហគថ, សភាគវ្ហ.(ោ គតពិននគពននសុ  ក្បុងការពៅ ការចងនិងការពបៀតពបៀន + ក្ថ) 
   រ ីសភាវណា រដមងបក់្ពៅ ពលោោះព តុព ោះ រសីភាវព ោះ ព យ្ ោះថាោត រ ីសភាវព ោះ អបក្បក់្ផ្ទត់ (ខរល់) 

វ.ិ ថយតីតិ  ថគថ, បគុគគលា. (ត  បាលពន កនុងការរកា + ក្ថ) 

   រ ីបុគគលណា រដមងរក្ា ពលោោះព តុព ោះ របុីគគលព ោះ ព យ្ ោះថាតត,  រ ីបុគគល អបក្រក្ា. បានដល់(ឪពុក្) 

 
 

...... ចប់ឧណាទិ ....... 
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សមាស 
 មបទតាំងដត ២ បទពឡងីពៅដដលមានអតទសមភ័ននគ្នប  ព យីបាំលបួញរមួចូល ជាបទ ១ ពៅថា សមាស 

។  មានរូបវពិលគ្នោះថា ៖  សមសនំ  សមាគសា ការបាំលបញួ ព យ្ ោះថា សមាស,(សាំ + អស សងាពត ក្បុងការ
របួរមួ + ណ), ឯការបាំលបួញ មបទ និង មបទព ោះមាន ៤ យ៉ា ងគឺ  

នាមបទ + នាមបទ, រាជបគុថត  (រាជ + បុតថ) កូ្នដនលពោះរាជា ។ 

ឧបស្គគ + នាមបទ, ឧបនគរ ំ(ឧប + នគរ) ទីជិតដននគរ ។ 

និបាត + នាមបទ, អគនាត ោម ំ(អនថ + គ្នម) ខាងក្បុងដនលសសក្ ។ 

និបាត + និបាត, អក្ថវ  (ន + ក្តឝ ) មិនពធឝីព យី ។ 

សមាសព ោះសដមថងពោយក្ិចចមាន ២ យ៉ា ងគឺ លុតថសមាស ១ និង អលុតថសមាស ១  

១. លុតតស្មាស្  ជាសមាសដដលលុបវភិតថិរបស់បទ ១ ពចញព យីបាំលបួញចូលគ្នប ជាបទមួយ,  ដូចជា.      
រគញ្ញា  បគុថត  រាជបគុថត  . បុតថ របស់លពោះរាជា ។ 

២. អលុតតស្មាស្  ជាសមាសដដលមិនលុបវភិតថិរបស់បទពចញព យីបាំលបញួចូលគ្នប ជាបទមួយ,  ដូច
ជា. ឧរស ិគលាគមា ឧរសគិលាគមា. (បុរស)មានពរាមលតង់លទូង, បភង កគរា (បភាំ + ក្ពរា) អបក្ពធឝីនូវពនវឺ, 
អមតនទគទា(អមតាំ + ទពទ) អបក្ឲរនូវលពោះនិោឝ ន, រណ្ញ្ជគហា(រណាំ  + ជពហា) អបក្លោះនូវពលគឿងពៅថ
លក្ហាយ, អតតគនាបទំ(អតថព  +បទាំ) បទរបស់ខវួន, បរសសបទំ(បរសស +បទាំ) បទរបស់អបក្ដដទ, គវបំតិ
(គវ ាំ + បតិ) មាច ស់ដនពគ្ន, ជាពដីម ។ 

ការបុំរបួញរបស្ស់្ម្មស្ម្មន ២ យា៉ា ងគ ឺ

ស្ទទស្មស្ន គឺការបាំលបួញលតឹមដតសពធ ដូចជា សមគថា ច វបិសសនា  ច សមថវបិសសន ំ.  រ ី
សមថៈផង រ ីវបិសស ផង ព យ្ ោះថា សមថៈវបិសស , ការបាំលបួញពនោះលតឹមដតជាការបាំលបញួសពធពោយមានវភិតថិជា
ទីបាំផុត ចាំដណក្អតទ ឬពសចក្ថគីង់ពៅដូចពដីម ។ 

អតថស្មស្ន គកឺារបាំលបួញទាំងសពធទាំងអតទ ដូចជា រគញ្ញា   បរុគិសា រាជបរុគិសា រ ីបុរស ដនលពោះរាជា 
ក្បុងរូបវពិលគ្នោះពនោះោក្រថា រហញ្ញដ  សាំពៅដល់លពោះរាជា ជាមនុសសមាប ក់្ ោក្រថា បុរហិសា សាំពៅបុរសមាប ក់្ពទៀត ពពល
ដដល ាំមក្រមួគ្នប ក៏្សពលមចរបូជា រាជបុរពិសា បានដល់បុគគលមាប ក់្គឺរាជបុរស  ដូពចាប ោះ ពទបីជាការបាំលបួញសពធ នងិ
ការបាំលបួញអតទ ពលោោះមុនបាំលបញួជាសមាសមានបុគគល ២ ដតកាលសពលមចជាសមាសព យី ក៏្សាំពៅយក្បុគគល
មាប ក់្គឺរាជបុរសព ោះ ។ 
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សមាសពបសីដមថងពោយព យ្ ោះមាន ៦ យ៉ា ងគឺ ក្មយធារយ១,ទិគុ១, តបផុរសិ១, ទឝនធ(ទឝនធឝ)១, អពរយភីាវ
១ , ព ុពឝ ី១ិ។ 

១. កមមធារយស្ម្មស្៤១៩សទធពភទ 

 សមាសដដលលទលទង់នូវព យ្ ោះ ២ លសពដៀងក្មយ ពៅថា ក្មយធារយសមាស, មានរូបវពិលគ្នោះថា ក្មមមិវ 
ទវយ ំធាគរតីត ិក្មមធារគយា, សមាគសា (ក្មយ + ធរ + ណរ), ពិតដមន កាលណាក្មយ(គកឺារអរ)មាន, 
ក្មយព ោះរដមងលទលទង់នូវសភាព ២ យ៉ា ងគឺ ក្ិរយិ១ នងិលបពយជន៍១ យ៉ា ងណា, ក្មយធារយសមាសពនោះមានអតទ
ដតមួយ ដដលអតទដតមួយព ោះរដមងលទលទង់នូវព យ្ ោះ ២ គឺពក្តីមក្ពកីារផសាំដនបទ ២, ក្មយធារយសមាសពនោះមាន៩ 
គឺ  

១. វហិស្ស្នបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទវពិសសនពៅខាងមុខ 

២. វហិស្ស្នុតតរបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទវពិសសនពៅខាងពលកាយ 

៣. វហិស្ស្ហនាភយបទ. (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទទាំង ២ ជាវពិសសនៈ 

៤. ឧបមានុតតរបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទពលកាយជាបទពលបៀបពធៀប 

៥. ស្មាភ វនបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលសដមថងការសរពសីរពៅខាងមុខ 

៦. អវធារណបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលសដមថងការក្ាំណត់ពៅខាងមុខ 

៧. ននិបាតបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានននិបាត(បដិពសធ) ពៅខាងមុខ 

៨. កុបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានកុ្និបាត(គួរពខភីម) ពៅខាងមុខ 

៩. បាទិបុពវបទ  (ក្មយធារយសមាស) ដដលមាន បឧបសគគជាពដីមពៅខាងមុខ 

១.វវិ ភេសសនបុវបបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទវពិសសនពៅខាងមុខ ។ សមាសពនោះអាចចងវគិគ ៈបាន 
២ រពបៀបដូចខាងពលកាមពនោះ ៖ 

(  ី១) ឧ. មហគនាត  បរុគិសា មហាបរុគិសា, (មហនត + បុរសិ្), បរុគិសា រ ីបុរស មហគនាត  ដ៏លបពសីរ មហា
បរុគិសា ព យ្ ោះថា មហាបុរសិ,(រ ីបុរសដ៏លបពសីរ) ។ 

(  ី២) ឧ. មហគនាត  ច គសា បរុគិសា ច្ចតិ មហាបរុគិសា,  
មហគនាត  ច រ ីអបក្លបពសីរផង គសា(មហគនាត ) រ ីអបក្លបពសីរព ោះ បរុគិសា ច ជាបុរសផង ឥតិ ពលោោះព តុ
ព ោះ មហាបរុគិសា ព យ្ ោះថាមហាបុរសិ, (រ ីបុរសដ៏លបពសីរ ) ។ 
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ឧ. សគនាត  បរុគិសា សបបុរគិសា (សនថ១ + បុរសិ), រ ីបុរស អបក្សងប់ ព យ្ ោះថា សបផុរសិ,(រ ីបុរសអបក្សងប់) ។ 

ឧ. សគនាត  ច គសា បរុគិសា ច្ចតិ សបបុរគិសា  រ ីអបក្សងប់ផង រ ីអបក្សងប់ព ោះ ជាបុរសផង ពលោោះព តុព ោះ 
ព យ្ ោះថា សបផុរសិ, រ ីបុរសអបក្សងប់ ។  

ឧ. បគុោវ  បរុគិសា បពុវបរុគិសា (បុពឝ + បុរសិ), រ ីបុរស ខាងមុខ(ខាងពដីម) 

សូមផឧីទ រណ៍ខាងពលកាម ក៏្គបផចីងវគិគ ៈដូចគ្នប ទាំង ២ រពបៀបបាន 

បរបរុគិសា (បរ + បុរសិ) រ ីបុរសដដទ,        បឋមបរុគិសា (បឋម + បុរសិ) បុរសទី១,  

មជឈមិបរុគិសា (មជឈមិ + បុរសិ) រ ីបុរសក្ណាថ ល,      ឧតតមបរុគិសា (ឧតថម + បុរសិ) រ ីបុរសដ៏ឧតថម  
ទនតបរុគិសា (ទនថ + បុរសិ) រ ីបុរសអបក្ ឝកឹ្ព យី,        បរមបរុគិសា (បរម + បុរសិ) រ ីបុរសយ៉ា ងដលក្ដលង, 

វរីបរុគិសា (វរី + បុរសិ) រ ីបុរសកាវ ហាន,        គសតហតថ ី(ពសត +  តទី) រ ីដាំរសី, 
ក្ណ្ា សគបា (ក្ណហ  + សបផ) រ ីពស់ពមយ ,       នលីបុបល ំ(នីល + ឧបផល) រ ីផ្ទក ឈូក្ពខៀវ,  

គលាហិតចនទន ំ(ពោ តិ + ចនធន) រ ីចនធន៍លក្ ម,   បគុង្គក កិ្គលា (បុម២ + ពកាក្ិល) រ ីសតឝតព ព យ្ ល, 
បនុាន គោ (បុម៣ +  គ) រ ីពដីមបុសស គ,       ខតតយិក្ញ្ញា  (ខតថិយ + ក្ញ្ញដ ) រ ីក្ញ្ញដ ជាក្សលត,  

រតតលថ (រតថ  + លត) រ ីវលវិ៍លក្ ម,         រោហមណ្ទារកិា (លោ យណី + ទរកិា) រ ីកុ្មារលីោ យណី,  
បរុតិថមិកាគយា (បុរតិទិម + កាយ) រ ីកាយខាងមុខ,      សពវកាគយា (សពឝ + កាយ) រ ីកាយទាំងអស់,

បរុាណ្វហិាគរា (បុរាណ + វហិារ) រ ីវហិារចាស់,        នវ្ហវ្ហគសា (នវ + អាោស) រ ីអាោសថយ,ី 
ក្តរនកិាគយា (ក្តរ + និកាយ) រ ីនិកាយណា,       គហតុបបចាគយា (ព តុ + បចចយ) រ ីបចច័យជាព តុ 

ឧ. អពហុល ំពហុល ំ ក្តនត ិពហុលកី្ត ំ(ព ុល + ក្ត), រវីតទុមនិពលចីនពធឝីព យីឲរពលចីន ។ 

ឧ. ជវីតិបបធាន ំ នវកំ្  ជវីតិនវកំ្ (ជីវតិ + នវក្) , រ ីពួក្៩ ដដលមានជីវតិជាលបធាន ។ 

២.វិ ភេសសនុ្តរបទ (ក្មយធារយសមាស)ដដលមានបទវពិសសនពៅខាងពលកាយ, សពធខាងពលកាយព ោះមាន ពថរ, 

អាចរយិ, បណឍិ ត, វពិសស, បាបសពធជាពដីម, ដូចជា សារបិតុតគថគរា រ ីលពោះសារបុីតថជាពថរៈ, ពថរជាវពិសសនគជឺា
បទពលកាយ ។  

វ.ិ ពុទធគោគសា  អាចរគិយា  ពុទធគោសាចរគិយា . (ពុទនពោស + អាចរយិ) 

រ ីលពោះពុទនពោស ជាអាចាររ ព យ្ ោះថា ពុទនពោសាចារយិ, រ ីលពោះពុទនពោសៈជាអាចាររ ។ 

                                                           

 ១ ផ្ទវ សស់នថ ជា ស, សពធទាំ៧ ពនោះគឺ សពឝ, សនថ, ស , សមាន, ត, អតថ និងមរបស់អមុ ផ្ទវ សជ់ា ស ។២ លុបអរបសបុ់ម, ផ្ទវ សម់ ៑ជា ំាំ, 
ផ្ទវ ស ់ំាំ ជា វគគនថ (ង) ។ វធីិដូច បុពអក កិ្ពោ ដដរ ។ 
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វ.ិ ធមមបាគលា  អាចរគិយា  ធមមបាលាចរគិយា . (ធមយបាល + អាចរយិ) 
រ ីលពោះធមយបាល ជាអាចាររ ព យ្ ោះថា ធមយបាោចរយិ, រ ីលពោះធមយបាលជាអាចាររ ។ 

វ.ិ អាចរគិយា  គុតតគិលា អាចរយិគុតតគិលា . (អាចរយិ+គុតថិល) 

រ ីអាចាររ ព យ្ ោះគុតថិល ព យ្ ោះថា អាចរយិគុតថិល, រ ីអាចាររព យ្ ោះគុតថលិ ។ 

វ.ិ មគហាសគធា បណ្ឌិ គថ មគហាសធបណ្ឌិ គថ. (មពហាសធ + បណឍិ ត) 

រ ីមពហាសធ ជាបណឍិ ត ព យ្ ោះថា មពហាសធបណឍិ ត, រ ីមពហាសធៈជាបណឍិ ត ។ 

វ.ិ វធុិគរា  បណ្ឌិ គថ  វធុិរបណ្ឌិ គថ. (វធុិរ + បណឍិ ត) 
រ ីវធុិរ ជាបណឍិ ត ព យ្ ោះថា វធុិរបណឍិ ត, រ ីវធុិរៈជាបណឍិ ត ។ 

វ.ិ វតថុ   ច ត ំ វគិសគសា  ច្ចត ិ វតថុ វគិសគសា. (វតទុ + វពិសស). 
រ ីវតទុផង រ ីវតទុព ោះ វពិសសផង ពលោោះព តុព ោះព យ្ ោះថា វតទុវពិសស, រ ីវតទុដដលវពិសស ។ 

៣.វវិ ភេសសេោតយបទ. (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទទាំង ២ ជាវពិសសនៈ, ឧទ រណ៍ សតីញ្ា ឧណ្ា
ញ្ញា តិ  សតុីណ្ាំ  (ឋាន)ំ រ.ីទី លតជាក់្ផង ពៅថ ផង ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា សីតុណហ , រ ីទីទាំងលតជាក់្ទាំងពៅថ  
។ ក្បុងទីពនោះ សតី ំនិងឧណ្ាំ  ទាំង ២ បទពនោះពធឝី ទបីញ្ញជ ក់្ពសចក្ថីឲរ ឋានាំ  ព យីមានោក្រ ដលបថា (ទាំង...
ទាំង...)។ 
 វ.ិ សនិគិទាធ  ច ឧគឋា  ច សនិទិធុ គឋា , មាគសា (សិនិទន + ឧណហ ), រ ីសដណថ ក្ទាំងសបិទនទាំងពៅថ  

 វ.ិ ខគញ្ញជ  ច ខុគជាជ  ច ខញ្ជខុគជាជ , មនគុសោ (ខញ្ជ  + ខុជជ), រ ីមនុសសទាំងខចក្ទាំងគម ។ 

 វ.ិ អគនាធ  ច ពធិគរា ច អន ធពធគិរា, ជគនា (អនន + ពធិរ), រ ីជនទាំងខាឝ ក់្ទាំងថវង់ ។ 

 វ.ិក្តញ្ា អក្តញ្ញា តិ ក្ថក្ត,ំ កិ្ចា ំ(ក្ត + អក្ត), រ ីក្ិចច ទាំងលតូវពធឝីទាំងមិនលតូវពធឝី ។ 

 វ.ិ ឆិទទញ្ា អវឆិទទញ្ញា តិ ឆទិាទ វឆទិទ ំ, រុន ធ ំ(ឆិទធ + អវឆទិធ), រ ីរុននទាំងលបពហាងធាំទាំងលបពហាងតូច ។ 

 វ.ិ ឧចាញ្ា អវចញ្ញា តិ ឧច្ចា វច ំ, វតថុ  (ឧចច + អវច), រ ីវតទុទាំងខភស់ទាំងទប ។ 

 វ.ិ ឆនិ នញ្ា ភិន នញ្ញា ត ិឆនិ នភនិ ន,ំ វតថុ  (ឆិនប + ភិនប), រ ីវតទុទាំងដដលពគកាត់ទាំងដដលពគទមាវ យ ។ 

វ.ិ សតិតំ ច សមមដឋញ្ញា តិ សតិតសមមដឋ,ំ ឋាន(ំសតិថ + សមយដឌ), រ ីទីទាំងលតូវពលសាចទាំងលតូវពបាស ។ 

វ.ិ អាគថ ច អាគថ ច្ចតិ អាគថគថ, ជនា(អាគត + អាគត), រ ីជនទ.ទាំងមក្ព យីទាំងមក្ព យី 

វ.ិ ចនិ តតិ ំ ច ចនិ តតិញ្ញា ត ិ ចនិ តតិចនិ តតិ,ំ វតិក្កំ . (ចិនថិត + ចិនថិត), រ ីវតិក្កៈទាំងលតូវគិតព យីទាំងលតូវគតិព យី 
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៤.វឧបមានុ្តរបទ (ក្មយធារយសមាស)ដដលមានបទពលកាយជាបទពលបៀបពធៀប ដូចជា មុន ិ ច  គសា  សគីហា 
ច្ចតិ មុនសិគីហា រ ីលពោះមុនផីង រ ីលពោះមុនីព ោះ ពលបៀបដូចសតឝស ីៈផង ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា មុនសិី  ។ 
ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះបទថា សី្ហហា ជាបទឧបមា(សគីហា វយិ សគីហា)ពៅខាងពលកាយពធឝី ទីបញ្ញជ ក់្ពសចក្ថី
ឲរបទថា មុនិ ដដលពៅខាងមុខ, ដដលជាការពលបៀបពធៀបលពោះពុទនថា ដូចជារាជសី ៍ ។ 

វគិគហៈញបបទី ១ 

វ.ិ បងុគគវ្ហ វយិ បងុគគវ្ហ ,មុន ិច គសា បងុគគវ្ហ ច្ចតិ មុនបិងុគគវ្ហ. (មុន ិ+ បុងគវ ) រ ីមុនីដូចជាពគ្នសាធ វ ។ 

ដូចជា រ ីពគ្នសាធ វ  ព យ្ ោះថា បុងគវ, រ ីមុនផីង រ ីមុនីព ោះ ដូចជាពគ្នសាធ វផង ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា មុនបុិងគវ ។ 
វ.ិ នាគោ  វយិ  នាគោ, ពុគទាធ  ច  គសា  នាគោ  ច្ចតិ  ពុទធនាគោ, (ពុទន +  គ) (រ ីលពោះពុទនដូចជា គ ) 

ដូចជារ ី គ ព យ្ ោះថា គ, រ ីលពោះពុទនផង រ ីលពោះពុទនព ោះ ដូចជា គផង ពលោោះព តុព ោះ  ព យ្ ោះថា ពុទន គ ។  
វ.ិ អាទិគច្ចា  វយិ អាទគិច្ចា , ពុគទាធ  ច គសា អាទិគច្ចា  ច្ចតិ ពុទាធ ទគិច្ចា  (ពុទន + អាទិចច) 
ដូចជា រ ីលពោះអាទតិរ ព យ្ ោះថា អាទចិច, រ ីលពោះពុទនផង រ ីលពោះពុទនព ោះ ដូចជាលពោះអាទតិរផង ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះ
ថា ពុទន ទចិច, រ ីលពោះពុទនដូចជាលពោះអាទតិរ ។ 
វគិគហៈញបបទី ២ 

វ.ិ មុន ិ បងុគគវ្ហ  ឥវ  មុនបិងុគគវ្ហ (មុនិ + បុងគវ)  
រ ីអបក្លបាជញ ដូចជាពគ្នសាធ វ ព យ្ ោះថា មុនិបុងគវ, (រ ីអបក្លបាជញដូចជាពគ្នសាធ វ) ។ 
វ.ិ ពុគទាធ  នាគោ ឥវ ពុទធនាគោ. រ ីលពោះពុទន ដូចជា គ ព យ្ ោះថាពុទន គ, រ ីលពោះពុទនដូចជា គ ។ 
វ.ិ ពុគទាធ  អាទិគច្ចា  ឥវ ពុទាធ ទគិច្ចា . រ ីលពោះពុទន ដូចជាលពោះអាទតិរ ព យ្ ោះថា ពុទន ទិចច,  ។ 

សូ្មបីបទដថ្ទខ្មងហរកាមហនុះក៏ជាឧបមានុតតរបទដូចគ្នន  ៖ 

សទធមមរសំ(ិសទនមយ + រ ាំសិ) រ ីលពោះសទនមយដូចជារសយ,ី  វនិយសាគគរា (វនិយ + សាគរ) រ ីវន័ិយដូចជាសាគរ,  

សមណ្បណុ្ឌ រគីកា (សមណ + បុណឍ រកី្) រ ីសមណដូចផ្ទក ឈូក្, សមណ្បទុគមា (សមណ + បទុម) រ ី

សមណដូចជាផ្ទក ឈូក្លក្ ម, មុខចគនាទ (មុខ + ចនធ) រ ីមុខដូចជាលពោះចនធ, មុខបទុមំ (មុខ + បទុម) រ ីមុខ
ដូចជាផ្ទក ឈូក្លក្ ម ។ 

ក្បុងឧបមានុតថរបទពនោះ ក៏្មានឧបមាបុពឝបទដដរ មានឧទ រណ៍ដូចខាងពលកាម ៖ 

 ឧបមាបុវបបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទមុខជាបទពលបៀបពធៀប ដូចជា   

វ.ិ សងខំ ឥវ បណ្ឌ រ ំសងខបណ្ឌ រ ំ(សងខ + បណឍ រ) រ ីពណ៌ស ដូចជាស័ងខ ព យ្ ោះថា សងខបណឍ រ, រ ីសដូចជាស័ងខ 

វ.ិ កាគកា ឥវ សគូរា កាក្សគូរា (កាក្ + សូរ) (រ ីពក្វៀវកាវ ដូចជាដក្ែក្) ។ 
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វ.ិ ទិពវ ំឥវ ចក្ខុ  ទពិវចក្ខុ  (ទិពឝ + ចក្ខុ)  (រ ីចក្ខុដូចជាទិពឝ) 
វ.ិ គបគថ ឥវ មនគុសោ គបតមនគុសោ (ពបត + មនុសស)  (រ ីមនុសសដូចជាពលបត) 

៥.វសមាា ិនបុវបបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលសដមថងការសរពសីរពៅខាងមុខ មានោក្រដលបថា “ ថា ” 

វ.ិ ខតតគិយា (អហំ) ឥតិ មាគនា ខតតយិមាគនា (ខតថិយ + មាន) រ ីមានៈ ថា រ ីអញ ជាក្សលត ព យ្ ោះថា ខតថិ
យមាន, (រ ីមានៈថា អញជាក្សលត) ។ 
វ.ិ សមគឋ អហំ ឥតិ បដញិ្ញា  សមណ្បបដញិ្ញា  (សមណ + បដិញ្ញដ ) រ ីបដិញ្ញដ ថាអញជាសមណៈ ។ 
វ.ិ សគថត  ឥតិ សញ្ញា  សតតសញ្ញា  (សតថ + សញ្ញដ )  (រ ីសមាគ ល់ថា ជាសតឝ) ។ 

វ.ិមំស ំឥតិ សញ្ញា  មសំសញ្ញា  (មាំស + សញ្ញដ ) (រ ីសមាគ ល់ថា ជាសាច់) 
 សូ្មបីឧទាហរណ៍ទា ងហនុះក៏ដូចគ្នន  ធមមសង្គខ គថ, សភាគវ្ហ (ធមយ  + សអខ ត) រ ីសភាវៈដដលពគ 
ពោលថាជាធម៌,   បាណ្សញ្ាិ គថ (បាណ + សញ្ដិត) រ ីការសមាគ ល់ថាជាសតឝ, អសភុសញ្ញា  (អសុភ + 
សញ្ញដ ) រ ីការសមាគ ល់ថាអសុភៈ, អនចិាសញ្ញា  (អនិចច + សញ្ញដ ) រ ីការសមាគ ល់ថាមនិពទៀង, អនតតសញ្ញា  
(អនតថ + សញ្ញដ ) រ ីការសមាគ ល់ថាមិនដមនខលួន, ធាតុសញ្ញា  (ធាតុ + សញ្ញដ ) រ ីការសមាគ ល់ថាធាតុ,  
អតថសិញ្ញា  (អតទិ + សញ្ញដ ) រ ីការសមាគ ល់ថាមាន, អតតទដិឋ(ិអតថ + ទិដឌិ) រ ីការយល់ពឃញីថាជាខវួន ។ 

៦.វអិធារណបុវបបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលសដមថងការក្ាំណត់ពៅខាងមុខ មានោក្រដលបថា “ គឺ ” 

វ.ិ ពុគទាធ  ឯវ រតន ំពុទធរតន ំ (ពុទន + រតន) រ ីដក្វគឺលពោះពុទន ។ 

វ.ិ សទាធ  ឯវ ធន ំសទាធ ធន ំ (សទន  + ធន) រ ីលទពរគសឺទន  ។ 

វ.ិ បញ្ញា  ឯវ បសាគទា បញ្ញា បសាគទា (បញ្ញដ  + បសាទ) រ ីលបសាទ(ការលជោះថាវ )គឺបញ្ញដ  ។ 

វ.ិ បញ្ញា  ឯវ ចក្ខុ  បញ្ញា ចក្ខុ  (បញ្ញដ  + ចក្ខុ) រ ីដភបក្គឺបញ្ញដ  ។ 
 សូ្មបីឧទាហរណ៍ខ្មងហរកាមក៏ដូចគ្នន ៖  
សលីធន ំ(សីល + ធន) រ ីលទពរគឺសលី, បញ្ញា ធន ំ(បញ្ញដ  + ធន) រ ីលទពរគបឺញ្ញដ , ចក្ខុ ន្ទន ទយិ ំ(ចក្ខុ + 
ឥស្តនធិយ) រ ីឥស្តនធិយគឺចក្ខុ, ចកាខវ យតន ំ(ចក្ខុ + អាយតន) រ ីអាយតនគឺចក្ខុ, ចក្ខុ ធាតុ (ចក្ខុ + ធាតុ) រ ីធាតុ
គឺចក្ខុ, ចក្ខុ ទាវ រ ំ(ចក្ខុ + ទឝ រ) រ ីទឝ រគឺចក្ខុ, របូារមមណំ្ (រូប + អារមយណ) រ ីអារមយណ៍គរូឺប ។  

៧.វននិបា្បុវបបទ (ក្មយធារយសមាស)ដដលមាន ននិបាត(បដិពសធ) ពៅខាងមុខ, ដូចជា ន អរគិយា អនរ-ិ
គយា រ ីអរយិៈ មិនដមន ព យ្ ោះថា អនរយិ, ោក្រដលបរបស់ននិបាតដលបថា “មនិដមន, ក៏្មិនដមន” ដថម(២២៦) 
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ននិបាត បដ្ិហស្ធ ២ យា៉ា ងគ ឺ

(១) បសជជរបដិដសធ ការបដិពសធអតទរបស់វតទុដដលលតូវបដិពសធព ោះ បានដល់ការបដិពសធក្ិរយិ អសរុ ិ-
យបសោ រាជទារា (រ ីលពោះមព សទី. លទង់មនិពឃញីនូវលពោះអាទតិរ) ោក្រថា អសរុយិបសោ មកពី ន សុ
រយិ ំបសសន តតីិ អសរុយិបសោ. នសពធ បដិពសធក្ិរយិថា  បសសន ត ិ(រដមងមិនពឃញី) ។ 

(២) បរយិុទសបដិដសធ ការបដិពសធវតទុដដលលសពដៀងនងិវតទុដដលលតូវបដិពសធព ោះ បានដល់ការ
បដិពសធ ម ដូចជា អរោហមគឋ មិនដមនលោ យណ៍ (ដតលសពដៀងលោ យណ៍) អមនគុសោ មនិដមនមនុសស 
ជាពដីម ។ 

ននិបាតម្មនអតថ ៤ យា៉ា ងគ ឺ

 (១) ស្ទិស្តថ ននិបាតមានអតទថា លសពដៀង, ដូចជា ន រោហមគឋ អរោហមគឋ រ ីអបក្មនិដមន

លោ យណ៍ ព យ្ ោះថា អលោ យណ (អបក្មិនដមនលោ យណ៍, អបក្ដូចលោ យណ៍) មានបាលថីា អរោហមគឋតិ 
រោហមណ្សទិគសា. ោក្រថា អរោហមណ្ បានដល់ដូចលោ យណ៍ ។ ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះបទថា អរោ-

ហមគឋ ជាអបក្លសពដៀងនងឹលោ យណ៍ ដតមនិដមនលោ យណ៍ ព តុព ោះ ននិបាតដដលបដិពសធក្បុងបទថា 

អរោ-ហមគឋ ពនោះមានអតទ សទសិ ដលបថា “ដូច, លសពដៀងជាពដីម” ។ 

(២) អញ្ដតថ ននិបាតមានអតទដដទ ដូចជា ន ពាក្ថ អពាក្ថ. រ ីធម៌ទ. ដដលជាពយក្តមនិ
ដមន ព យ្ ោះថា អពយក្ត (ធម៌ដដលដដទអាំពកុី្សលនិងអកុ្សល, អពយក្តធម៌) ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះបទថា “អ
ពយក្ត” ជាធម៌ដដទពផសងពីកុ្សល និងអកុ្សល ដដលមិនដមនពយក្តធម៌, ដូពចាប ោះននបិាត ដដលបដិពសធក្បុងបទ
ថា “អពយក្ត” ពនោះ ពទបីមានអតទថា អញ្ដ ដលបថា “ដដទ” ។ 

(៣) វរិទុធតថ ននបិាតដដលមានអតទផធុយគ្នប  ដូចជា ន កុ្សលា អកុ្សលា. រ ីកុ្សលទ. មនិដមន 

ព យ្ ោះថា អកុ្សល (ធម៌ដដលផធុយគ្នប នឹងកុ្សលគឺ អកុ្សល) មានបាលីថា កុ្សលបដបិគកាខ តិ អគថថ . រ ី
អធិបាយថា ធម៌ដដលជាបដបិក្ខនឹងកុ្សល ឬធម៌ដដលផធុយគ្នប នឹងកុ្សល, ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះបទថា “អកុ្ស-

លា” មិនដមនកុ្សល ឬផធុយគ្នប នឹងកុ្សល, ដូពចាប ោះ ននិបាតក្បុងបទថា “អកុ្សលា” ពនោះពទីបមានអតទថា “ 
វរុិទន ” ដលបថា ផធុយគ្នប  ។ 

(៤) បស្ជជបបដិហស្ធ ននិបាតមានអតទបដិពសធក្ិរយិ ដូចជា ន ក្ថវ  អក្ថវ . ពធឝីព យី ក៏្មនិ
ដមន ព យ្ ោះថា អក្តឝ  (មិនពធឝីព យី), ន ឧបវ្ហគទា អនបូវ្ហគទា. រ ីការពោលតិោះពដៀល ក៏្មនិដមន ព យ្ ោះថា 
អនូបោទ (មនិដមនពោលពទស) ក្បុងឧទ រណ៍ទាំងពនោះ បទថា “អក្តឝ ” ននបិាតពធឝី ទីបដិពសធបទក្ិរយិ គឺ 
ក្តឝ  ោក្រថា ក្ិរយិក្បុងទីពនោះសាំពៅ អាការៈក្ិរយិទាំងអស់ មិនចាំពោោះថា សពធព ោះឯងជាបទក្ិរយិឬមិនដមនក៏្
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ពោយ, ដូពចាប ោះ ននិបាតក្បុងបទថា “អនបូវ្ហគទា” មិនដមនពោលតិោះពដៀល ពទបីចាត់ជាការបដិពសធក្ិរយិ គ ឺ    
ឧបវ្ហគទា ។  

 វ.ិ ន រោហមគឋ អរោហមគឋ (ន + លោ យណ),រ ីអបក្មិនដមនលោ យណ៍, លោ យណ៍មនិដមន ។ 
 វ.ិ ន មនគុសោ អមនគុសោ (ន + មនុសស), រ ីអបក្មនិដមនមនុសស ។ 

 វ.ិ ន បញ្ា គវ ំអបញ្ាគវ ំ(ន + បញ្ចគវ), រ ីពគ្នលបាាំមិនដមន ។ 

 វ.ិ ន អរគិយា អនរគិយា (ន + អរយិ), រ ីអបក្មិនដមនអរយិ ។ 
 វ.ិ ន អគសោ អនគសោ (ន + អសស), រ ីសតឝមិនដមនពសោះ,ដូចពសោះ ។ 

សូ្មបីឧទាហរណ៍ទា ងហនុះក៏ដូចគ្នន  ៖  
អសសមគឋ(ន + សមណ) រ ីអបក្មិនដមនសមណៈ, អសកិំ្លដិ្ឋឋ  (ន + សាំក្លិិដឌ) រ ីអបក្មិនពត យង

ពោយក្ិពលស, អបរយិាបនាន  (ន + បរយិបនប) រ ីអបក្មិនដមនរាប់បញ្ចូ ល, អគលាគភា (ន + ពោភ) រ ីមិន
ដមនោភ, អមគិថត  (ន + មិតថ) រ ីអបក្មនិដមនមតិថ, អកាតុន(ន + កាតុន)មិនដមនពដមីផពីធឝី, អក្គរាគនាត  
(ន + ក្ពរានថ) មិនក្ាំពុងពធឝ,ី អនគិដ្ឋឋ  (ន + ឥដឌ) មិនលបាថាប ព យី, អនបូវ្ហគទា (ន + ឧបោទ) រ ីការមិន
ពោលតិោះពដៀល, អនាទាយ (ន + អាទយ) មិនកាន់យក្ព យី, អគនាគលាគក្ថវ  (ន + ឱពោពក្តឝ ) មនិ
លក្ពឡក្ពមីលព យី។ 

៨. កបុពុវប  (ក្មយធារយសមាស)ដដលមានកុ្និបាត(គួរពខភមី) ពៅខាងមុខ 

វ.ិ កុ្ចឆតិំ អន ន ំក្ទនន ំ (កុ + អនន), រ ីបាយគួរពខភីម, ផ្ទវ ស់កុ្ ជាក្ទ (ក្ទ៑ កុ្សស) 
រ ីបាយ ដដលបុគគល ពខភីមព យី ព យ្ ោះថា ក្ទនប (បាយផែូម) ។ 
វ.ិ កុ្ចឆតិំ អសន ំក្ទសន ំ (កុ្ + អសន) , 
រ ីអាហារ ដដលបុគគលពខភីមព យី  ព យ្ ោះថា ក្ទសន, រ ីអាហារគួរពខភីម(អាហារផែូម) ។  
វ.ិ កុ្ចឆថិ ទារា កុ្ទារា (កុ + ទារ),  
រ ីលបពននទ. ដដលបុគគល ពខភមីព យី ព យ្ ោះថា កុ្ទរ, រ ីលបពននគួរពខភីមទ. (លបពននផិតទ.) ។ 
វ.ិ កុ្ចឆថិ បថុត  កុ្បថុត  (កុ្ + បុតថ),  
រ ីបុតថទ. ដដលបុគគល ពខភីមព យី ព យ្ ោះថាកុ្បុតថ, រ ីកូ្នគួរសែប់ទ. (បុតថខូចទ.,កូ្នគួរសែប់ទ.) ។ 
វ.ិ កុ្ចឆថិ ទាសា កុ្ទាសា (កុ្ + ទស)  
រ ីទសៈទ. ដដលបុគគល ពខភមីព យី ព យ្ ោះថា កុ្ទស, រ ីទសៈគួរពខភីមទ. (ទសៈខូចទ.) ។ 
វ.ិ កុ្ចឆថិ ទិដឋិ កុ្ទដិឋ ិ(កុ្ + ទិដឌិ), រ ីទដិឌិ ដដលបុគគល ពខភីមព យី ព យ្ ោះថា កុ្ទិដឌ,ិ រ ីទិដឌិគួរពខភមី ។ 
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វ.ិ អបបកំ្ លវណំ្ កាលវណំ្ (កុ្ + លវណ) (ផ្ទវ ស់កុ្ ជាកា) 
  រ ីអាំបិល មានលបមាណតិច ព យ្ ោះថាកាលវណ , រ ីអាំបលិតិច ។ 
វ.ិ អបបកំ្ បបុផ ំកាបបុផ ំ(កុ្ + បុបព),  រ ីផ្ទក  មានលបមាណតចិ ព យ្ ោះថាកាបុបព, រ ីផ្ទក តិច ។ 
វ.ិ កុ្ចឆិគថ បរុគិសា កាបរុគិសា, កុ្បរុគិសា(កុ្ + បុរសិ), 
  រ ីបុរស ដដលបណឍិ ត រពងកៀសព យី ព យ្ ោះថាកាបុរសិ,កុ្បុរសិ,  រ ីបុរសគួរសែប់ ។ 

៩. បា ិបុពវប  (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបឧបសគគជាពដីមពៅខាងមុខ ឧទ រណ៍ បធាន ំវចន ំបាវ-

ចន.ំ រ ីោក្រដដលជាលបធាន ព យ្ ោះថា បាវចន. (ពុទនវចនៈ) 

 បាទិបុពឝបទក្មយធារយសមាសពនោះមានលក្ខណៈដូចគ្នប នងឹអពរយភីាវសមាសលតង់មានឧបសគគជាបុពឝបទ 
ដតក្មយធារយសមាសពនោះ ឧបសគគពធឝី ទីជាវពិសសនៈ 

វ.ិ បធាន ំវចន ំបាវចន ំ(ប+ វចន) រ ីោក្រជាលបធាន ព យ្ ោះថា បាវចន, រ ីោក្រជាលបធាន(ពុទនវចនៈ) ។ 

វ.ិ ភុស ំវទធំ បវទធ,ំ សររី ំ(ប + វទន). រ ីសររីៈ ដដលចពលមនីដលក្ដលង ព យ្ ោះថា បវទន, រ ីសររីៈចពលមីនដលក្ដលង ។ 

វ.ិ សមំ សមាម  វ្ហ អាធាន ំសមាធាន ំ(សាំ + អាធាន) រ ីការតាំង ពសយឬីពោយលែ ព យ្ ោះថា សមាធាន, រ ីការ
តាំងពសយី ឬពោយលែ ។ 

វ.ិ វវិធិា មត ិ វមិត ិ(វ ិ+ មតិ) រ ីការយល់ មានលបការពផសងៗ ព យ្ ោះថា វមិតិ(ការយល់ពផសងៗ,ការសងសយ័) 

 វ.ិ វវិគិធា ក្គបា វកិ្គបា (វ+ិក្បផ) រ ីការពធឝ ីមានលបការពផសងៗ ព យ្ ោះថា វកិ្បផ, 
 វ.ិ វសិគិដ្ឋឋ  ក្គបា វកិ្គបា (វ+ិក្បផ) រ ីការពធឝី ដដលវពិសស ព យ្ ោះថា វកិ្បផ, 

 វ.ិ អធគិកា គទគវ្ហ អតគិទគវ្ហ (អត+ិពទវ). រ ីពទវត ដដលដលក្ដលងជាងពទវតដដទ ព យ្ ោះថា អតិពទវ, 
 វ.ិ អធគិកា គទគវ្ហ អធគិទគវ្ហ (អធ+ិពទវ). រ ីពទវត ដដលដលក្ដលងជាងពទវត ព យ្ ោះថា អធិពទវ, 

 វ.ិ អធកំិ្ សលី ំអធសិលី ំ(អធ ិ+ សីល). រ ីសីល ដដលដលក្ដលងជាងសីល  ព យ្ ោះថា អធិសីល, 

 វ.ិ សនុ ទគរា គគនាធ  សគុគនាធ  (សុ + គនន). រ ីក្វិនលក្អូប ព យ្ ោះថា សុគនន, 
 វ.ិ កុ្ចឆិគថ គគនាធ  ទុគគគនាធ  (ទុ+ គនន) .រ ីក្វនិ ដដលបុគគល ពខភមីព យី ព យ្ ោះថា ទុគគនន 

 វ.ិ គសាភន ំក្ត ំសកុ្ត ំ(សុ +ក្ត). រ ី(ក្មយ)លែ ដដលបុគគល ពធឝីព យី ព យ្ ោះថា សុក្ត, 
 វ.ិ អគសាភន ំក្តំ ទុក្កដ ំ(ទុ + ក្ត). រ ី(ក្មយ)មនិលែ ដដលបុគគល ពធឝីព យី ព យ្ ោះថា ទុក្កដ, 

 

២. ទគិសុ្ម្មស្ 
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ទគុិសមាស ក៏្គឺក្មយធារយសមាសដដលមានបក្តិសងខាជាបទមុខ មានវពិលគ្នោះថា គទវ ោគវ្ហ ទគុិ១. ពគ្នទ. ពីរ 
ព យ្ ោះថា ទគុិ ។ សមាសដដលមានលក្ខណៈដូចទិគុស័ពធព យ្ ោះថា ទគុិសមាស ។ 

ទិគុសមាសមានពីរយ៉ា ងគ ឺសមាហារទិគុ១ និងអសមាហារទិគុ១ ។ 

    ២.១ សមាហារ គិ ុគឺសមាសដដលមានការរបួរមួ រូបសពលមចជានបុាំសក្លិងគ ឯក្វចនៈដតប៉ាុពណាត ោះ, ដូចជា  

វ.ិ តគយា គលាកា តគិលាកំ្, (តិ +ពោក្).រ ីពោក្ទ. បី ព យ្ ោះថាតិពោក្, រ ីពោក្បី ។ 

វ.ិ តគយា ទឋឌ  តទិណ្ឌំ , (តិ + ទណឍ ). រ ីពឈលីចត់ទ. បី ព យ្ ោះថាតិទណឍ , រ ីពឈលីចត់បី ។ 

វ.ិ តីណិ្  មលាន ិសមាហដ្ឋន ិតមិល(ំតិ + មល) រ ីមនធិលទ. ប ីដដលជន របួរមួព យី ព យ្ ោះថា តមិល, 
រ ីមនធិលបី ។ 

វ.ិ តីណិ្ លក្ខ ឋន ិ  សមាហដ្ឋនតីិ តលិក្ខណំ្,( តិ + លក្ខណ) រ ីលក្ខណទ. បី  ដដលជន របួរមួ
ព យី ពលោោះព តុព ោះ  ព យ្ ោះថាតលិក្ខណ, រ ីលក្ខណៈបី ។ 

វ.ិ តិណ្ណំ  លក្ខ ឋន ំសមាហាគរាតិ តលិក្ខណំ្, (តិ + លក្ខណ) 

 រ ីការរបួរមួ នូវលក្ខណៈទ. ៣  ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាតលិក្ខណ, រ ីលក្ខណប ី។ 

សូមផឧីទ រណ៍ខាងពលកាម អបក្សិក្ាគបផពីធឝីតមទាំនងដដលមានមក្ព យីដូចខាងពលចុីោះ  
ចតុសចាំ(ចតុ + សចច) រ ីសចចៈ ៤, ចតុទទិស ំ(ចតុ + ទិស) រ ីទិស៤, បញ្ាសកិាខ បទំ(បញ្ច  + សិកាខ បទ) រ ី
សិកាខ បទ៥, សឡាយតន(ំឆ + អាយតន) រ ីអាយតនៈ ៦, ផ្ទវ ស់ឆជាស ចុោះឡអាគម, សថត ហំ(សតថ + អ ) 
រ ីដថង៧, អដឋសលី ំ(អដឌ + សីល) រ ីសលី៨, នវគលាកុ្តតរ ំ(នវ + ពោកុ្តថរ) រ ីពោកុ្តថរ៩, ទសសលីំ
(ទស + សីល) រ ីសីល១០, សតគយាជន ំ(សត + ពយជន) រ ីពយជន៍១០០, ទវិរតត(ំទឝិ + រតថិ)២ រ ីរាលតី២, ទវ
ងគុល៣ំ(ទឝ+ិអងគុលិ) រ ីធាប ប់ ២ ។ 

វវវវ២.២វអសមាហារទិគុ គឺទិគុសមាសដដលមានអតទមិនរបួរមួ រូបសពលមចក៏្លបលពតឹថពៅតមលិងគរបស់បទពលកាយ 

ពទោះជាឯក្វចនៈ ឬព ុវចនៈក៏្បានដូចជា ឯគកា ច គសា បគុគគលា ច្ចតិ ឯក្បគុគគលា (រ ីបុគគលមាប ក់្) 

 វ.ិ ឯគកា ច គសា ធគមាម  ច្ចតិ ឯក្ធគមាម  (ឯក្ + ធមយ),  
 រ ីពួក្មួយផង រ ីពកួ្មួយព ោះ ជាធម៌ផង ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាឯក្ធមយ, រ ីធម៌ពួក្មយួ ។  
 សូមផឧីទ រណ៍ខាងពលកាមក៏្ដូចគ្នប  ៖ 

 ឯក្បគុថត  (ឯក្+បុតថ) រ ីកូ្នមាប ក់្, ចតុទទគិសា (ចតុ+ទិសា) រ ីទិស៤, ទសសហសសចក្កវ្ហឡាន ិ(ទស
ស សស + ចក្កោឡ) រ ីចលក្ោឡទ.១ មុឺន ។ 

                                                           ១
 ផ្ទវ សទ់ឝិ ជាទិ, ផ្ទវ ស់ឱរបសព់គ្ន ជាឧ ។២ ផ្ទវ ស ់ឥ របសរ់តថិ ជា អ, ។ ៣ ផ្ទវ ស ់ឥអងគុលិ ជា អ ។ 
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៣. តបបរុសិ្ស្ម្មស្ 

តបផុរសិសមាស ជាសមាសដដលមានបទពលកាយជាលបធាន, មានវពិលគ្នោះថា តសស បរុគិសា តបបុរ ិ-
គសា .  រ ីបុរស របស់លពោះរាជាព ោះ ព យ្ ោះថា តបផុរសិ, សមាសដដលមានបទពលកាយជាលបធានដូចបុរសព ោះ
ព យ្ ោះថា តបផុរសិសមាស ។ តបផុរសិសមាសដចក្តមអតទរបស់វភិតថ ិមានទុតិយជាពដមី មាន ៨ យ៉ា ងគ ឺ

១. ទុតិយតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយទុតិយវភិតថិ ។ 

២. តតិយតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយតតិយវភិតថិ ។ 

៣. ចតុតទីតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយចតុតទីវភិតថិ ។ 

៤. បញ្ចមតីបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយបញ្ចមីវភិតថ ិ។ 

៥. ឆដឌីតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយឆដឌីវភិតថិ ។ 

៦. សតថមតីបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយសតថមីវភិតថិ ។ 

៧. អមាទបិរតបផុរសិសមាស, តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយទុតិយវភិតថជិាពដីម កាល
ពបីសពលមចរូបព យីក៏្មានការផ្ទវ ស់បថូរទតីាំងរបស់បទ ។ 

៨. អពោបតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានទុតិយវភិតថិជាពដីមព ោះ មិនមានការលុបវភិតថិ 
ក្បុងរូបដដលសពលមចព យី ។ 

 ១.វទុ្ិយា្បបុរភសសមាស  គឺសមាសដដលមានបទមុខលបក្បពោយទុតិយវភិតថិ. ឧទ រណ៍ ធមមំ នសិស ិ
គថ ធមមនសិសគិថ . អាលស័យព យី នូវធម៌ ព យ្ ោះថា ធមយនិសសតិ, រ ីអបក្អាលស័យព យីនូវធម៌ ។ 

វ.ិ សរណំ្ គគថ សរណ្គគថ,(សរណ + គត) រ ីអបក្ដល់ព យីនូវសរណ ។ 

វ.ិ អរញ្ាំ  គគថ អរញ្ាគគថ,(អរញ្ដ +គត) រ ីអបក្ពៅព យីកាន់ដលព ។ 

វ.ិ ភមូ ឹគគថ ភមូគិគថ, (ភូមិ+ គត) រ ីអបក្ពៅព យីកាន់ដផនដ ី។ 

វ.ិ អតថ ំនសិសគិថ អតថនសិសគិថ (អតទ + និសសតិ) រ ីអបក្អាលស័យព យីនូវលបពយជន៍ ។ 
   សូមបាំពពញ ចព វ ោះខាងពលកាម តមទាំនងរូបវគិគ ៈមានបអហ ញព យីខាងពលីចុោះ  
វ.ិ ...................................... កាលាតគីថ (កាល + អតីត) រ ីអបក្ក្នវងព យីនូវកាល ។ 
វ.ិ ....................................... បមាឋតកិ្កន ត ំ(បមាណ +អតិក្នថ) រ ីអបក្ក្នវងព យីនូវលបមាណ ។ 

វ.ិ ......................................... សខុបបគថត  (សុខ + បតថ), រ ីអបក្ដល់ព យីនូវពសចក្ថីសុខ ។  

វ.ិ .........................................ទុក្ខបបគថត  (ទុក្ខ + បតថ) រ ីអបក្ដល់ព យីនូវពសចក្ថីទុក្ខ ។ 
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វ.ិ .........................................គសាថបគនាន  (ពសាត + អាបនប) រ ីអបក្ដល់ព យីនូវលក្ដស(គឺអរយិមគគ) ។ 

វ.ិ ....................................... នគិរាធសមាបគនាន  (និពរាធ + សមាបនប) រ ីអបក្ដល់ព យីនូវនិពរាធ ។ 

វ.ិ ........................................ រថារគូឡាា  (រថ + អារូឡហ) រ ីអបក្ពឡងីព យីកាន់រថ,  ។           
វ.ិ ........................................ សពវរតតគិសាភគនា (សពឝរតថិ + ពសាភន) រ ីអបក្សាែ តអស់រាលតីទាំងអស់ ។ 

វ.ិ ......................................... មុហុតតសខុ ំ(មុ ុតថ + សុខ) រ ីអបក្សុខអស់មយួរ ាំពពច ។  

វ.ិ ........................................ កុ្មភកាគរា (កុ្មម + ការ) រ ីអបក្ពធឝីនូវ ប្ ាំង (ក្ិតនថសមាស) ។ 

វ.ិ .......................................... អតថកាគមា (អតទ + កាម) រ ីអបក្លបាថាប នូវអតទ ។  

វ.ិ .......................................... ធមមកាគមា (ធមយ + កាម) រ ីអបក្លបាថាប នូវធម៌ ។ 

វ.ិ ........................................... ធមមធគរា (ធមយ + ធរ) រ ីអបក្លទលទង់នូវធម៌ ។   

វ.ិ ........................................... វនិយធគរា (វនិយ + ធរ) រ ីអបក្លទលទង់នូវវន័ិយ ។ 

វ.ិ ........................................... សចាវ្ហទ ី(សចច + ោទី) រ ីអបក្ពោលនូវសចចៈ ។ 

 ២.វ្្ិយា្បបុរភសសមាស គឺសមាសដដលមានបទមុខលបក្បពោយតតយិវភិតថិ ដូចជា ពុគទធន  

គទសគិថ ពុទធគទសគិថ. ( រ ីធម៌) ដដលលពោះពុទន សដមថងព យី ព យ្ ោះថា ពុទនពទសិត,  

វ.ិ ពុគទធន ភាសគិថ ពុទធភាសគិថ, ធគមាម  (ពុទន + ភាសិត) 
រ ីធម៌ ដដលលពោះពុទន សដមថងព យី ព យ្ ោះថា ពុទនភាសិត, រ ីធម៌ដដលលពោះពុទនសដមថងព យី ។ 

វ.ិ សថថ រា វណ្ណិ គថ សតថុ វណ្ណិ គថ, ភិក្ខុ  (សតទុ + វណតិ ត) 
(រ ីភិក្ខុ) ដដលលពោះសាសាថ  សរពសីរព យី ព យ្ ោះថា សតទុវណតិ ត រ ីភិក្ខុដដលលពោះសាសាថ សរពសីរព យី ។ 

វ.ិ .......................................... វញិ្ ាុ គរហិគថ(វញិ្ដូ + គរ តិ) រ ីអបក្ដដលអបក្លបាជញតិោះពដៀលព យី ។ 

វ.ិ .......................................... វញិ្ ាុ បបសគថថ (វញិ្ដូ + បសតទ) រ ីអបក្គឺវញិ្ដូជនសរពសរីព យី ។ 

វ.ិ .......................................... ឥសសរក្តំ, ក្មយាំ (ឥសសរ + ក្ត) រ ីក្មយ ដដលឥសសរជនពធឝីព យី ។  

វ.ិ ...........................................សយកំ្ត,ំ ក្មយាំ (សយាំ + ក្ត) រ ីក្មយ ដដលខវួនឯងពធឝីព យី ។ 

វ.ិ ...........................................សកុាហដំ, ធញ្ដាំ (សុក្ + អា ដ) រ ីលសូវ ដដលពសក្ ាំមក្ព យី ។      
វ.ិ............................................រាជហគថ, បុរពិសា (រាជ +  ត) រ ីបុរស ដដលលពោះរាជាពបៀតពបៀនព យី ។ 

វ.ិ .......................................... គរាគបឡីគិថ (ពរាគ + បីឡតិ) រ ីជន ដដលពរាគពបៀតពបៀនព យី ។  

វ.ិ ...........................................អគគិទគឌោ(អគគិ + ទឌណ) រ ីលបពទស ដដលពភវីងពឆោះព យី ។ 
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វ.ិ ...........................................សបបទគដ្ឋឋ (សបផ + ទដឌ) រ ីជន ដដលពស់ចកឹ្ព យី ។   

វ.ិ ...........................................សលលវគិទាធ (សលវ + វទិន) រ ីសតឝដដលលពួញទមវុោះព យី ។ 

វ.ិ ..........................................ឥច្ចឆ បក្គថ(ឥចាឆ  + អបក្ត) រ ីជនដដលពសចក្ថីលបាថាប លគបសងកត់ព យី 

វ.ិ ...........................................សលីសមបគនាន (សីល + សមផនប) រ ីភិក្ខុ អបក្ដល់លពមព យីពោយសីល ។ 

វ.ិ ..........................................សខុសហគតំ(សុខ +ស គត) រ ីចិតថ ដដលលបក្បព យីពោយសុខ ។ 

វ.ិ .......................................ញាណ្សមបយុតតំ(ញណ+សមផយុតថ) រ ីចិតថ ដដលលបក្បលពមពោយញណ
វ.ិ .......................................មិតតសសំគោគ (មិតថ + សាំសគគ) រ ីអបក្លចឡូក្លចឡាំព យីពោយមិតថ ។  

វ.ិ ...................................បយិវបិបគយាគោ(បិយ + វបិផពយគ) រ ីអបក្មិនលបក្បពោយមនុសសជាទីលសោញ់ 

វ.ិ ........................................ជាតតិថគទាធ (ជាតិ + ថពទន ) រ ីបុគគល អបក្រងឹពោយជាតិ ។ 

 សូ្មបីឧទាហរណ៍ទា ងហនុះក៏ដូចគ្នន   

គុណ្ហីគនា(គុណ +  នី) រ ីជន អបក្អាលក្ក់្ពោយគុណ, គុណ្វុគឌោ(គុណ + វុឌណ) រ ីជន អបក្ចពលមីន

ពោយគុណ, ចតុវគគក្រណី្យ,ំក្មម(ំចតុវគគ + ក្រណីយ) រ ីក្មយ ដដលសងឃចតុវគគគួរពធឝី, ចតុវោគ ទិក្តតពវំ
,ក្មម ំ(ចតុវគ្នគ ទិ + ក្តថពឝ)រកី្មយ ដដលសងឃចតុវគគជាពដមីគួរពធឝី, , ឧរគោ(ឧរ + គមុ+ក្ឝិ) រ ីសតឝពៅពោយលទូង, 
បាទគបា(បាទ + បា +អ) រ ីសភាវអបក្ផឹក្ពោយឫស, មាសបគុោវ (មាស + បុពឝ) រ ីអបក្មុនពោយដខ, មាតុ
សទិគសា (មាតុ + សទិស) រ ីអបក្លបាក្ដពសយីពោយមាថ យ, បតុិសគមា(បតុិ + សម) រ ីអបក្ពសយីពោយឳពុក្,   
ឯក្នូវសីត(ិឯក្ + ឩនវសីតិ) រ ី២០ ខឝោះពោយ ១, សលីវកិ្គលា(សីល + វកិ្ល) រ ីការខឝោះខាតពោយសីល

, អសកិ្លគហា(អសិ + ក្ល ) រ ីជាំពោោះពោយោវ, វ្ហច្ចនបិគុឋ, ជគនា(ោចា + និបុណ) រ ីជន 
វ្ សពោយោចា, យាវកាលកិ្សមំសិស,ំ គភាជន ំ(យវកាលិក្ + សាំមិសស) រ ីពភាជន ដដលោយពោយ

យវកាលិក្, វ្ហច្ចសខិគលា (ោចា + សខិល) រ ីអបក្ដផែមពីពរាោះពោយវ្ហច្ឆ, សតថុក្គបា (សតទុ + ក្បផ) រ ី
អបក្លបាក្ដពសយីពោយលពោះសាសាថ  (ក្បផ មានអតទ សទសិ, អាចវពិលគ្នោះថា សតទ រា សទិពសា> សតទុក្ពបា)។  បញុ្ា
តថិគកា (បុញ្ដ + អតទិក្) រ ីអបក្មានពសចក្ថីលតូវការពោយបុណរ, គុឋធគិកា (គុណ + អធិក្) រ ីអបក្ដលក្ដលង
ពោយគុណ, គុគឡាទគនា (គុឡ + សាំសដឌ + ឱទន) រ ីបាយដដលោយព យីពោយសករអាំពៅ (ជាមពជណពោបៈ

លុបសាំសពោឌ ), ខគីរាទគនា (ខីរ + សាំសដឌ + ឱទន) រ ីបាយដដលោយព យីពោយទកឹ្ពោោះ, អសសរគថា(អសស 
+ យុតថ + រថ) រ ីរថដដលទមឹ(លបក្ប) ព យីពោយពសោះ, មគគចិតតំ (មគគ + យុតថ + ចិតថាំ) រ ីចិតថលបក្បព យី
ពោយមគគ,  ជមពុទីគបា (ជមភុ + បញ្ញដ ត + ទីប) រ ីទឝបីដដលលបាក្ដ ព យីពោយពដមីលពីង, ឯក្ទស(ឯក្ +
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អធិក្+ទស) រ ីដប់ ដដលដលក្ដលងពោយមួយ, ជចាគនាធ (ជាតិ + អព ន ) រ ីខាឝ ក់្ពោយក្ាំពណីត, បក្តិគមធាវ,ី 
បរុគិសា (បក្ត ិ+ ពមធាវ)ី រ ីបុរសអបក្មានភាព វ្ សពោយលបលក្តី , ។ ទាំ.២៣៧  

៣.វច្ុ្ថី្បបុរភសសមាសវគសឺមាសដដលមានបទមុខលបក្បពោយចតុតទីវភិតថិ ដូចជា ក្ឋិនសស 
ទុសស ំក្ឋិនទុសស ំ. រ ីសាំពត់ពដីមផកី្ឋនិ ព យ្ ោះថា ក្ឋនិទុសស, សាំពត់ពដីមផកី្ឋនិ ។ 

វ.ិ ចីវរសស មលូយ ំ ចវីរមលូយ ំ, (ចីវរ + មូលរ) រ ីមូលពដមីផចីីវរ ។ 

វ.ិ យាគុយា អថថ យ តណ្ឌុ លា យាគុតណ្ឌុ លា (យគុ + តណឍុ ល) រ ីអងករពដមីផលីបពយជន៍ដល់បបរ ។ 

វ.ិ ភតតសស អថថ យ តណ្ឌុ លា ភតតតណ្ឌុ លា (ភតថ + តណឍុ ល) រ ីអងករពដីមផលីបពយជន៍ដល់ភតថ ។ 

វ.ិ សងឃសសថថ យ ភតត ំសងឃភតត ំ(សងឃ + ភតថ) រ ីភតថពដីមផលីបពយជន៍ដល់សងឃ ។ 

វ.ិ យសស(វតថុ គនា) អគថថ  យទគថថ ,(យ + អតទ) ចុោះទអាគម, រ ីលបពយជន៍ដល់វតទុណា ។ 

 អាគនតុក្ភតត ំ(អាគនថុក្ + ភតថ), រ ីភតថពដីមផអីាគនថុក្, បាសាទទពវ ំ(បាសាទ + ទពឝ) រ ីពលគឿងទពឝៈ

ពដីមផលីបាសាទ, តទគថថ  (ត + អតទ)ចុោះទអាគម. រ ីលបពយជន៍ដល់...ព ោះ, កិ្មតថ ំ(ក្ ឹ+ អតទ) រ ីលបពយជន៍
ដល់អឝ,ី អតតតថ ំ(អតថ+អតទ) រ ីលបពយជន៍ពដមីផខីវួន, បរតថ ំ(បរ+អតទ) រ ីលបពយជន៍ដល់អបក្ដដទ, សវំរគថថ  
(សាំវរ+អតទ) រ ីលបពយជន៍ពដមីផពីសចក្ថសីលងួម, សមាធតថ ំ(សមាធ+ិអតទ) រ ីលបពយជន៍ដល់សមាធិ, វរិាគថថ  
(វរិាគ+អតទ) រ ីលបពយជន៍ដល់ការលបាសចាក្រាគ, វមុិតតគថថ  (វមុិតថ+អតទ) រ ីលបពយជន៍ដល់ការរចួផុត, គលាក្
ហិគថ (ពោក្+ តិ) រ ីលបពយជន៍ដល់សតឝពោក្, ពុទធគទយយ ំ(ពុទន+ពទយរ) រ ី ពទយរធម៌ពដីមផលីពោះពុទន ។ 

៤.វបញ្ចមី្បបុរភសសមាសវគឺ តបផុរសិសមាសដដលមានបទមុខលបក្បពោយបញ្ចមីវភិតថ,ិ ដូចជា  

សពវភគវហិ នសិសគដ្ឋ សពវភវនសិសគដ្ឋ. រ ីអបក្រោស់ព យី ចាក្ភពទាំងពួងទ. ព យ្ ោះថា សពឝភវនសិសដ, រ ី
ជន អបក្រោស់ព យីចាក្ភពទាំងពួង ។ 

វ ិគមថុនសាម  អគបគថ គមថុនាគបគថ, បគុគគលា (ពមថុន+អពបត) 

រ ីបុគគល ពចញចាក្ព យី អាំពពីមថុន ព យ្ ោះថា ពមថុនពបត, រ ីបុគគល អបក្ពចញចាក្ពីពមថុន ។ 

វ.ិ នគរសាម  នគិគគថ នគរនគិគគថ, បគុគគលា (នគរ+និគគត) 

រ ីបុគគល ពចញព យី អាំពីនគរ ព យ្ ោះថា នគរនិគគត, រ ីបុគគល អបក្ពចញចាក្នគរ ។ 

វ.ិ បណិ្ឌ បាតសាម  បដិក្កគនាត  បណិ្ឌ បាតបដកិ្កគនាត , បគុគគលា (បិណឍ បាត+បដិក្កនថ)  
រ ីភិក្ខុ លតឡប់ព យី អាំពីបណិឍ បាត ព យ្ ោះថា បណិឍ បាតបដកិ្កនថ, រ ីបុគគល អបក្លតឡប់អាំពបីិណឍ បាត ។ 

សូមផឧីទ រណ៍ទាំងពនោះក៏្ដូចគ្នប   
ោមនកិ្ខន ត ំ(គ្នម+និក្ខនថ) រ ីអបក្ពចញអាំពីលសសក្, រុក្ខគគបតគិថ(រុក្ខគគ+បតិត) រ ីអបក្ធាវ ក់្អាំពចុីងពឈ,ី  
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សាសនចុគថ(សាសន+ចុត) អបក្ោវ តចាក្សាស , អាបតតវុិដ្ឋឋ ន ំ(អាបតថ+ិវុោឌ ន) រ ីការពចញចាក្ 
អាបតថិ, ធរណិ្តលគុគគថ (ធរណិតល+ឧគគត) ដដលពពងីពឡងីអាំពីដផធដផនដី, គច្ចរភយ ំ(ពចារ+ភយ) រ ីភ័យ

អាំពីពចារ, អមនសុសភយ(ំអមនុសស+ ភយ) រ ីភ័យអាំពអីមនុសស, អគគភិយ(ំអគគ+ិ ភយ) រ ីភ័យអាំពីពភវងី,  
បាបភគីថ (បាប+ ភីត) រ ីអបក្ភ័យអាំពីបាប, បាបភរុីគកា(បាប+ភីរុក្) រ ីអបក្ភ័យអាំពីបាប,  

អក្តតពវវរិត ិ(អក្តថពឝ+វរិតិ) រ ីការពវៀរចាក្វតទុដដលជនមនិគបផពីធឝ,ី កាយទុចារតិវរិត(ិកាយទុចចរតិ+វរិតិ) រ ី

ការពវៀរចាក្កាយទុចចរតិ, វចទុីចារតិវរិត ិ(វចីទុចចរតិ+វរិតិ) រ ីការពវៀរចាក្វចីទុចចរតិ, ពនធនមុគថត (ពននន+មុតថ) រ ី
អបក្ផុតព យីចាក្ពលគឿងចង, ពនធនគមាគកាខ (ពននន+ពមាក្ខ)  រ ីការផុតចាក្ពលគឿងចង, ក្មមសមុដឋតិ,ំ របូ ំ
(ក្មយ+សមុដឌិតាំ). រ ីរូបដដលពក្ីតពឡងីអាំពីក្មយ, ឧក្កដឋុក្កដឋ(ំឧក្កដឌ+ឧក្កដឌ)(រ ីចិតថ)ដដលដលក្ដលងជាងឧក្កដឌចតិថ, 
ឱមគកាមកំ្ (ឱមក្+ឱមក្)(រ ីចិតថ)ដដលទបជាងឱមក្ចិតថ, ក្មមជ,ំ របូ ំ(ក្មយ+ជន+ក្ឝិ) រ ីរូបដដលពក្តីអាំពី
ក្មយ, ចតិតជ,ំ របូ ំ(ចិតថ+ជន+ក្ឝិ) រ ីរូបដដលពក្ីតអាំពីចតិថ, ឧតុជ,ំ របូ ំ(ឧតុ+ជន+ក្ឝិ) រ ីរូបដដលពក្តីអាំពីរដូវ, 
អាហារជ,ំ របូ ំ(អាហារ+ជន+ក្ឝិ) រ ីរូបដដលពក្តីអាំពីអាហារ ។ 

៥.វឆដ្ឋី្បបុរភសសមាសវវឆដឌតីបផុរសិសមាស គឺសមាសដដលមានបទមុខលបក្បពោយឆដឌីវភិតថិ ដូចជា 

ពុទធសស សាវគកា ពុទធសាវគកា . រ ីសាវក្ ដនលពោះពុទន ព យ្ ោះថា ពុទនសាវក្, រ ីសាវក្ដនលពោះពុទន ។ 
វ.ិ រគញ្ញា  បគុថត  រាជបគុថត  (រាជ+បុតថ) រ ីបុតថ ដនលពោះរាជា ព យ្ ោះថា រាជបុតថ, រ ីបុតថដនលពោះរាជា 

វ.ិ អាចរយិសស បជូគកា អាចរយិបជូគកា (អាចរយិ+បូជក្)  
រ ីអបក្បូជា នូវអាចាររ ព យ្ ោះថា អាចរយិបូជក្, រ ីអបក្បូជានូវអាចាររ ។ 

សូមផឧីទ រណ៍ខាងពលកាមពនោះក៏្ដូចគ្នប   
រាជបរុគិសា(រាជ+បុរសិ) រ ីបុរសដនលពោះរាជា,  ពុទធសាវគកា(ពុទន+សាវក្) រ ីសាវក្របស់លពោះពុទន,  
ពុទធរបូ(ំពុទន+រូប) រ ីរូបរបស់លពោះពុទន,   ជនិវចន(ំជិន+វចន) រ ីលពោះតលមាស់របស់លពោះជិនលស,ី  

សមុទទគោគសា(សមុទធ+ពោស) រ ីសពមវងដនសមុលទ ,  ធញ្ារាស(ិធញ្ដ+រាសិ) រ ីគាំនរដនលសូវ,  

បបុផគគនាធ (បុបព+គនន) រ ីក្វិនដនបុបាព ,    ផលរគសា(ផល+រស) រ ីរសដនដផវពឈ,ី ។ 

កាយលហុថ(កាយ+ល ុត) រ ីភាពលសាលដនកាយ, មរណ្សសតិ(មរណ+សតិ) រ ីការរលឹក្នូវពសចក្ថី
សាវ ប់. ដលបកាច់បទឆដឌជីាក្មយ,  រុក្ខ មលូ(ំរុក្ខ+មូល) រ ីគល់ដនពដីមពឈ,ី គទវរាគជា(ពទវ+រាជ) រ ីពសថចដនពទវត
, គទវសគខា(ពទវ+សខ) រ ីសាំោញ់ដនពទវត, បលុ លងិគំ(បុម+អងគ) រ ីអងគដនបុរស, បមុភាគវ្ហ(បុម+ភាវ) រ ីភាវ

ដនបុរស, ហតថិបទ(ំ តទ+ិបទ) រ ីសាប មពជងីដនដាំរ,ី ឥតថិរបូ(ំឥតទ+ិរូប) រ ីរូបរបស់ស្តសថី, ភិក្ខុ នសិគងា(ភិក្ខុន+ី
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សងឃ) រ ីពួក្ដនភិក្ខុន,ី ជមពុសាខា(ជមភុ+សាខា) រ ីដមក្ដនពដីមលពីង, សាវក្សគងា(សាវក្+សងឃ) រ ីពួក្ដន
សាវក្ ។ 

៦.ស្តមី្បបុរភសសមាសវ សតថមីតបផុរសិសមាស គឺតបផុរសិសមាសដដលមានបទមុខលបក្បពោយសតថមី
វភិតថិ ដូចជា ចក្ខុ មាិ នសិសតិំវញិ្ញា ណំ្ ចក្ខុ វញិ្ញា ណាំ  , រ ីវញិ្ញដ ណដដលអាលស័យព យី ក្បុងចក្ខុ ព យ្ ោះថា ចក្ខុ
វញិ្ញដ ណ។ 

វ.ិ រគូប សញ្ញា  របូសញ្ញា  (រូប+សញ្ដ), រ ីការដងឹ ក្បុងរូប ព យ្ ោះថា រូបសញ្ញដ  រ ីការដឹងក្បុងរូប 

វ.ិ រគូប សគញ្ាតនា របូសគញ្ាតនា (របូ+សពញ្ចតន), រ ីការតាំងចតិថ ពោយលែ ក្បុងរូប ព យ្ ោះថា រូបសពញ្ចត  

សសំារទុក្ខំ  (សាំសារ+ទុក្ខ) រ ីទុក្ខក្បុងសងារ, ធមមរគថ(ធមយ+រត) រ ីការរកី្រាយក្បុងធម៌, ធមាម ភរិត ិ(ធមយ+
អភិរតិ)រ ីការពលតក្អរក្បុងធម៌, ធមមរុចិ(ធមយ+រុចិ) រ ីការពពញចិតថក្បុងធម៌, ធមមោរគវ្ហ(ធមយ+គ្នរវ) រ ីការហគ្នរព

កនុងធម៌, ធមមនរុិតតិ(ធមយ+និរុតថិ),( រ ីពវយយក្រណ៍)ដដលពោលពចញក្បុងធម៌, ទានាធមុិតត(ិទន+អធិមុតថិ) រ ី

ការបពអែ នពៅក្បុងទន, ភវន តរក្ត ំ(ភវនថរ+ក្ត) (រ ីក្មយ)ដដលលតូវពធឝីព យីក្បុងភពដដទ, ទសសនសោគទា
(ទសសន+អសាទ) រពីសចក្ថីពលតក្អរក្បុងការពឃញី, អរញ្ាវ្ហគសា (អរញ្ដ+ោស) រ ីការពៅក្បុងដលព, វកិាល
គភាជន(ំវកិាល+ពភាជន) រ ីការបរពិភាគក្បុងពវោវកិាល, កាលវសស(ំកាល+វសស) រ ីពភវៀងក្បុងកាល, វនបបុផ ំ
(វន+បុបព) រ ីផ្ទក ក្បុងដលព, វនមហិគសា (វន+ម សិ) រ ីលក្បីក្បុងដលព, ោមសកូ្គរា(គ្នម+សូក្រ) រ ីលជូក្ក្បុង
លសសក្, សមុទទមគច្ចឆ (សមុទធ+មចឆ) រ ីលតកី្បុងសមុលទ,  អាវ្ហដក្ចឆគបា(អាោដ+ក្ចឆប) រ ីអពណថី ក្ក្បុងអណថូ ង, 

អាវ្ហដមណ្ឌូ គកា(អាោដ+មណឍូ ក្) រកី្ដងកបក្បុងអណថូ ង,  ក្បូមណ្ឌូ គកា(កូ្ប+មណឍូ ក្) រ ីក្ដងកបក្បុងអណថូ ង
, តតិថនាវ្ហ(តិតទ+ ោ) រ ីទូក្ក្បុងក្ាំពុង, ឥតថធុិគថត (ឥតទ+ីធុតថ) រ ីអបក្ពលងក្បុងស្តសថ,ី ឆាយាសគុកាខ (្យ+

សុក្ខ) រ ីអបក្សងួតក្បុងមវប់, អង្គគ របក្កំ (អអគ រ+បក្ក) (រ ីសាច់)ពឆោះព យីក្បុងរពងកី្ពភវងី, ច្ចរក្ពគទាធ  (ចារក្+
ពពទន ) (រ ីជន)អបក្ជាប់ព យីក្បុងគុក្, វនចគរា(វន+ចរ) រ ីអបក្លតច់ពៅក្បុងដលព, កុ្ចឆសិគយា(កុ្ចឆ+ិសយ) រ ី

អបក្ពដក្ក្បុងដផធ, ថលគដ្ឋឋ (ថល+ឋា) រ ីតាំងពៅពលីពគ្នក្, ជលគដ្ឋឋ (ជល+ឋា) រ ីតាំងពៅក្បុងទកឹ្,បពវតគដ្ឋឋ  
(បពឝត+ឋា) រ ីតាំងពៅពលភីបាំ, មគគគដ្ឋឋ (មគគ+ឋា) រតីាំងពៅលតង់ផវូវ, សគិរារុហំ(សិរ+រុ ) (រ ីសក់្) ដតងដុោះ
ពលីក្ាល, បង កជ(ំបងក+ជន)( រ ីរុក្ខជាតិ)ពក្ីតក្បុងទឹក្។ 

៧.វអមាទិបរ្បបុរភសសមាសវវ អមាទិបរតបផុរសិសមាស គឺតបផុរសិសមាសដដលមានបទមុខលបក្ប

ពោយទុតិយវភិតថិជាពដមី កាលសពលមចរូបនឹងមានការបថូរទតីាំងរបស់បទ ដូចជា អន ត ំអតិក្កន ត ំអចាន ត(ំអត+ិ 
អនថ), (រ ីក្មយ) ដដលក្នវងព យី នូវទីបាំផុត ព យ្ ោះថា អចចនថ(ក្មយពលីសពខតថដដន)។  
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វ.ិ គវល ំអតិក្កគនាត  អតគិវគលា, ជគនា(អត+ិពវោ) 
រ ីជន អបក្ក្នវងនូវពវោ ព យ្ ោះថា អតិពវោ  រ ីជន អបក្ក្នវងនូវពវោ ។ 
វ.ិ មាស ំអតីគថ អតមិាគសា, កាគលា(អត+ិមាស) 
រ ីកាល ដដលក្នវងព យី នូវដខ ព យ្ ោះថា អតិមាស រ ីកាល ដដលក្នវងនូវដខ ។ 
វ.ិ ជវីកំិ្ បគថត  បតតជវីគិកា, ជគនា(បតថ + ជីវកិ្) 
រ ីជន អបក្ដលព់ យី នូវការរសព់ៅ ព យ្ ោះថា បតថជីវកិ្, រ ីជនអបក្ដល់នូវការរស់ពៅ (អបក្ដលនូ់វការចិញ្ច ឹមជីវតិ) ។ 
វ.ិ ជវីកំិ្ អាបគនាន  អាបននជវីគិកា, ជគនា(អាបនប + ជីវកិ្) 
រ ីជន អបក្ដលព់ យី នូវការរសព់ៅ ព យ្ ោះថា អាបនបជីវកិ្, រ ីជនអបក្ដល់នូវការរស់ពៅ (អបក្ដល់នូវការចិញ្ច ឹមជីវតិ) ។ 
វ.ិ អក្ខំ  បតគិថៈ នសិសថិតិ បចាគកាខ , អតតភាគវ្ហ (បតិ + អក្ខ) 
រ ីអតថភាព អបក្អាលស័យ នូវឥស្តនធីយ ៍ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាបចចក្ខ រ ីអតថភាពអបក្អាលស័យនូវឥស្តនធីយ ៍(អបក្
អាលស័យឥស្តនធយីជ៍ាការពឃញីជាក់្ចាស់) ។ 
វ.ិ អតថ ំអនគុត ំអន វតថ,ំ នាមំ (អនុ + អតទាំ) រ ីព យ្ ោះ ដដលបពណាថ យតម នូវពសចក្ថី ព យ្ ោះថា អនឝតទ, រ ីព យ្ ោះ
ដដលបពណាថ យតមពសចក្ថ ី។ 
វ.ិ  អជឈយនាយ បរគិលិាគនា បរយិជឈយគនា (បរ ិ+ អជឈយន) 
រ ីអបក្ពនឿយ ត់ ចាំពោោះការសាឝ ធយយ ព យ្ ោះបរយិជឈយន, រ ីអបក្ពនឿយ ត់ចាំពោោះការសាឝ ធយយ ។ 
វ.ិ ក្មមសស អល ំសមគថថ តិ អលកំ្គមាម (អលាំ + ក្មយ) 
រ ីអបក្អាច ពដីមផពីធឝីការអរ ពលោោះព តុព ោះព យ្ ោះថា អលាំក្មយ, រ ីអបក្អាចដល់ក្មយ ។ 
វ.ិ វចនាយ អលនត ិអលវំចគនា(វចន+ អលាំ) រ ីជនអបក្គួរដល់ការពោល ពលោោះព តុព ោះព យ្ ោះថាអលាំវចន 

វ.ិ វ្ហនគថ នកិ្ខ ន ត ំនោិវ ន ំ(និ + ោន) ផ្ទវ ស់វ ជា ព, តលមួត ជាពឝ 
រ ីធម៌ ដដលពចញផុតព យី ចាក្តណាហ  ព យ្ ោះថានិោឝ ន, រ ីធម៌ដដលរចួផុតចាក្តណាហ  ។ 
វ.ិ កិ្គលគសហិ នកិ្ខ គនាត  នកិ្កិ គលគសា(និ + ក្ិពលស) 
  រ ីជន ពចញព យី ចាក្ក្ិពលសទ. ព យ្ ោះថា និក្ិកពលស, រ ីជនអបក្ពចញព យីចាក្ក្ិពលស ។ 
វ.ិ  វនគថ  នយិាគថ  នោិវ គនា (និ + វន) 
  រ ីជន ពចញព យី ចាក្ដលពគកឺ្ិពលស ព យ្ ោះថា និោឝ ន, រ ីជន អបក្ពចញព យីចាក្ដលពគកឺ្ិពលស ។ 
វ.ិ  អាចរយិគថ  បគរា  បាចរគិយា  (ប + អាចរយិ) ពមីល បឧបសគគ ទាំ. ១៩៦ 
  រ ីអាចាររដ៏លបពសីរ ជាងអាចាររ   ព យ្ ោះថា បាចរយិ, រ ីអាចាររអបក្លបពសីរជាងអាចាររ ។ 
វ.ិ  អយយក្សាម  បគរា បយយគកា (អយរក្ + បរ) 
រ ីអបក្ដ៏លបពសីរ ជាងត  . ព យ្ ោះថា បយរក្ (រ ីត) អបក្លបពសីរជាងត ។ (តរបស់ត, តទួត) 
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វ.ិ  ហិគយា បគរា បរហិគយា  (បរ +  យិរ)   រ ីដថងដដទអាំពមីសលិមញិ ព យ្ ោះថាបរ យិរ រ ីដថងដដទពីមិសល  
វ.ិ  គង្គគ យ  ឧបរ ិ ឧបរគិង្គគ   (ឧបរ ិ+ គអគ )  រ ីខាងពលី ដនសធងឹ ព យ្ ោះថា ឧបរគិអគ , រ ីខាងពលីដនសធឹង ។ 

វ.ិ  នទយិា  គហដ្ឋឋ  គហដ្ឋឋ នទ ី (ព ោឌ + នទី) 
រ ីខាងពលកាម ដនសធឹង ព យ្ ោះថា ព ោឌ នទ,ី រ ីខាងពលកាមដនសធឹង។ 
វ.ិ  សមាបតតយិា  អគនាត   អគនាត សមាបតត ិ (អព ថ  + សមាបតថិ) 
រ ីខាងក្បុង ដនសមាបតថិ ព យ្ ោះថាអព ថ សមាបតថ,ិ រ ីខាងក្បុងដនសមាបតថ ិ
វ.ិ  ហំសាន ំ រាជា  រាជហំគសា  (រាជា +  ាំស) រ ីពសថច ដន ងសទ. ព យ្ ោះថា រាជ ាំស, រ ីពសថចដន ងស ។ 
វ.ិ  អាលមក្សស  អឌឍ ំ អឌោលមកំ្ (អឌណ + អាលមក្) 
  រ ីចាំណិតោក់្ក្ណាថ ល ដនក្នធួតដលព. ព យ្ ោះថា អឌាលមក្, រ ីចាំណិតោក់្ក្ណាថ លដនក្នធួតដលព 
វ.ិ  ក្ហាបណ្សស  អឌឍ ំ អឌឍក្ហាបណំ្  (អឌណ + ក្ហាបណ) 
  រ ីចាំដណក្ោក់្ក្ណាថ ល  ដនក្ហាបណ  ព យ្ ោះថា អឌណក្ហាបណ, រ ីចាំដណក្ោក់្ក្ណាថ លដនក្ហាបណ ។ 
វ.ិ  មាសសស  អឌឍ ំ អឌឍមាស ំ (អឌណ + មាស)  
  រ ីោក់្ក្ណាថ ល ដនដខ ព យ្ ោះថា អឌណមាស រ ីោក់្ក្ណាថ លដនដខ 
វ.ិ  រតតយិា អឌឍ ំ អឌឍរតត ិ  (អឌណ + រតថិ)  រ ីោក់្ក្ណាថ ល ដនរាលតី ព យ្ ោះថា អឌណរតថិ, រ ីោក់្ក្ណាថ លដនរាលតី . 
វ.ិ  រតតយិា  បច្ចឆ   បច្ចឆ រតត ំ (បចាឆ  + រតថិ១)   រ ីខាងពលកាយដនរាលតី ព យ្ ោះថា បចាឆ រតថិ, រ ីខាងពលកាយដនរាលតី ។ 

វ.ិ  អហសស បពុវំ បពុវន ា ំ(បុពឝ+អ ២) រ ីខាងពដីម ដនដថង ព យ្ ោះថា បុពឝនហ, រ ីខាងពដមីដនដថង ។ 
វ.ិ  អហសស សាយ ំសាយនា ំ(សាយ+អ ). រ ីទីអស់ពៅ ដនដថង ព យ្ ោះថា សាយនហ, រ ីទអីស់ពៅដនដថង។ 

៨.  អដោបត្របុរសិសមាស អពោបតបផុរសិសមាស គឺ តបផុរសិសមាសដដមានបទមុខលបក្បពោយ
ទុតិយវភិតថជិាពដីមព ោះកាលសពលមចរូប មិនមានការលុបវភិតថិរបស់បទមុខ ជាលបពភទរបស់អលុតថសមាសព ោះឯង
,ដូចជា ជតុឹ ធាគរតីតិ ជតុនិ ធគរា. រ ីបុគគលណា រដមងលទលទង់ នូវពនវឺ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះព យ្ ោះថា ជុត-ិ

ននរ, (រ ីបុគគលអបក្លទលទង់នូវពនវឺ) 

វ.ិ  មនស ិ កាគរា  មនសកិាគរា(មន+ការ) រ ីការពធឝី ក្បុងចិតថ ព យ្ ោះថា មនសិការ, រកីារពធឝីទុក្ក្បុងចិតថ ។ 
វ.ិ  បគុពវ  នវិ្ហគសា  បគុពវនវិ្ហគសា(បុពឝ+និោស) រ ីការពៅ ក្បុងកាលមុន ព យ្ ោះថាបុពពឝនិោស រ ីការពៅក្បុងកាលមុន  

វ.ិ បគុពវ  នវិ្ហសានសុសតិ  បគុពវនវិ្ហសានសុសត(ិបុពឝ+និោសានុសសតិ)  
រ ីការតមរលឹក្នូវការពៅ ក្បុងកាលមុន ព យ្ ោះថា បុពពឝនិោសនុសសតិ, រ ីការតមរលកឹ្នូវការពៅក្បុងកាលមុន ។ 

                                                           ១
 ផ្ទវ ស ់លសៈទីបាំផុតរបសរ់តថិ ជា អ ។ ២ ផ្ទវ ស ់អ  ជា អនហ ពោយសូលត ពតសុ វុទនិ.. ជាពដីម ។ 
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វ.ិ  មគជឈ   ក្លាណំ្  មគជឈក្លាណំ្, (មជឈ+ក្លយណ) 
 រ ីលាំអរ លតង់ក្ណាថ ល ព យ្ ោះថា មពជឈក្លយណ,  រ ីលាំអរលតង់ក្ណាថ ល ។ 
វ.ិ  អគន ត  វសតុិំ  សលីមសោតិ អគន តវ្ហស,ី ជគនា  (អនថ + ោសី),  
. រ ីការពៅ ក្បុងទីបាំផុត ជាលបលក្តី ដនជនព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាអពនថោសី, រ ីជនអបក្មានការ
ពៅក្បុងទីបាំផុតជាលបលក្តី ។ 
វ.ិ  ក្គណ្ឋ   ឋិគថ  កាគឡា  ក្គណ្ឋ កាគឡា (ក្ណឌ +ឋតិ+កាឡ) មពជឈពោប, 
 រ ីលបលជសយ តាំងពៅព យី លតង់ក្ ព យ្ ោះថា ក្ពណឌ កាឡ, រ ីលបលជសយតាំងពៅលតង់ក្ ។ 
 
៤. ទវនទស្ម្មស្ (ទវនទវស្ម្មស្)៤២២ សទធពភទ 

សមាសដដលបាំលបញួ មបទតាំងដត ២ បទពឡងីពៅ ដដលមានអតទរបួរមួគ្នប នងឹគ្នប  ព យីមានវភិតថិដូចគ្នប  
ពៅថា ទឝនធសមាស, មានវពិលគ្នោះថា គទវ គទវ ទវនាទ ១, នាវ្ហ រ ី ោទ. ពីរ ពីរ ព យ្ ោះថា ទឝនធ. ទវនាទ  វយិាតិ ទវគនាទ .  

រ ីសមាស ដូចជា  ោ ពីរ ពីរ ព យ្ ោះថា ទឝនធ ។ សមាសពនោះមានោក្រដលបថា “...និង ” ក្បុងចព វ ោះដនបទទាំង២, 

េោលននការេរៀងសវទទុកមុននិងេរកាយកនងុទបនទវសមាសមានដ្ូេចនេះ 

 ១. ហរៀងតាមវតថុញដលគួរបូជាហរចើន និងបូជាតិច មានគុណហរចើននិងគុណតិច ដូចជា សារបិគុថត  
ច គមាគគលាល គនា ច សារបិតុតគមាគគលាល នា. រ ីលពោះសារបុីតថផង រ ីលពោះពមាគគោវ នផង ព យ្ ោះថា សារបុិតថ

ពមាគគោវ ន, ឬ សមណ្រោហមឋ. រ ីសមណនិងលោ យណ៍ទ. ។ 
 ២. ហរៀងតាមពាងគតិចហរចើន ដូចជា ចគនាទ  ច សរូគិយា ច ចនទសរូយិា.  

រ ីលពោះចនធផង រ ីលពោះសុរយិផង ព យ្ ោះថា ចនធសុរយិ រ ីលពោះចនធនិងលពោះសុរយិទ. ។ 
 ៣. ហរៀងតាមឥវណណៈ ឬឧវណណៈ ជាទីប ផុត ដូចជា អគគិ ច ធគូមាច អគគធិមូា  

 រ ីពភវីងផង រ ីដផសងផង ព យ្ ោះថា អគគិធូម, រ ីពភវីងនងិដផសងទ., ឬ ធាតុលងិ្គគ ន ិ. រ ីធាតុនិងលិងគទ. ។ 
 ៤. ហរៀងតាមអការនតមានស្ស្ៈជាខ្មងហដើមដូចជា អគថថ  ច ធគមាម  ច អតថធមាម   
 រ ីអតទផង រ ីធម៌ផង ព យ្ ោះថា អតទធមយ, រ ីអតទនិងធម៌ទ. ។ 
 ៥. ហរៀងតាមស្ ខា ពីច នួនតិចហៅហរចើន ដូចជា ឯក្ក្ញ្ា ទុក្ញ្ា ឯក្ក្ទុកំ្ ។ 
 រ ីបរមិាណ ១ ផង រ ីបរមិាណ ២ ផង ព យ្ ោះថា ឯក្ក្ទុក្ រ ីបរមិាណ១ នងិបរមិាណ ២ ។ 

                                                           ១
 ផ្ទវ សទ់ឝិទាំង២សពធ ជា ទឝនធ 
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 ៦. ករណីញដលមានស្ពទជាច នួនហរចើន(ពលីសពី២បទពឡងីពៅ) មិនមានភាពពទៀងទត់ក្បុងការពរៀង
លាំោប់ដដលពោលមក្ព យីទាំង ៥ ព ោះពទ ។ 

ទឝនធសមាសមានពីរយ៉ា ងគ ឺឥតរតីរពយគទឝនធសមាស១ និង សមាហារទឝនធសមាស ។ 

៤.១វឥ្រី្រេយាគទបនទ្(អសមាហារ) 

 ឥតរតីរហយាគទវនទ១ (អសមាហារទឝនធ) ជាសមាសដដលមានអតទរបស់បទនីមួយៗជាលបធានពសយីគ្នប  
ដូពចាប ោះពទីបមានរូបជាព ុវចនៈប៉ាុពណាត ោះ ចាំដណក្លិងគមានលិងគតមបទពលកាយ(អញ្ដបទ) ដូចជា សារបិគុថត  ច 
គមាគគលាល គនា ច សារបិតុតគមាគគលាល នា, រ ីលពោះសារបុីតថផង រ ីលពោះពមាគគោវ នផង ព យ្ ោះថាសារបុិតថ
ពមាគគោវ ន, មក្ពី សារបុីតថ នងិពមាគគោវ ន ទាំង២សពធមានអតទពសយីគ្នប  ឲរចុោះ វភិតថិ ជាព ុវចនៈប៉ាុពណាត ោះ ។ 

វ.ិ គទគវ្ហ ច មនគុសោ ច គទវមនសុោ. (ពទវ + មនុសស) 
  រ ីពទវត ផង រ ីមនុសស ផង ព យ្ ោះថា ពទវមនុសស, រ ីពទវតនិងមនុសសទ. ។ 
វ.ិ សមគឋ ច រោហមគឋ ច សមណ្រោហមឋ (សមណ+លោ យណ)  
រ ីសមណ ផង រ ីលោ យណ៍ ផង ព យ្ ោះថា សមណលោ យណ, រ ីសមណនិងលោ យណ៍ទ. ។ 
វ.ិ រោហមគឋ ច គហបតិគកា ច រោហមណ្គហបតកិា (លោ យណ + គ បតិក្) 

រ ីលោ យណ៍ ផង រ ីគ បតិ ផង ព យ្ ោះថាលោ យណគ បតកិ្, រ ីលោ យណ៍និងគ បតទី. ។ 
វ.ិ ខតតគិយា ច រោហមគឋ ច ខតតយិរោហមឋ (ខតថិយ+លោ យណ) 
   រ ីក្សលត ផង រលីោ យណ៍  ផង ព យ្ ោះថា ខតថិយលោ យណ, រ ីក្សលតនិងលោ យណ៍ទ. ។ 
វ.ិ ចន ទគិមា ច សរូគិយា ច ចន ទមិសរូយិា (ចនធិម+សូរយិ) 
   រ ីលពោះចនធ ផង រ ីលពោះសូរយិ ផង ព យ្ ោះថា ចនធិមសូរយិ, រ ីលពោះចនធនិងលពោះសូរយិទ. ។  
វ.ិ មាថ ច បថិ ច មាថបតិគរា (មាតុ+បិតុ) 
  រ ីមាត ផង រ ីបិត ផង ព យ្ ោះថាមាតបិតុ, រ ីមាតនិងបិតទ. ។ 
វ.ិ បថិ ច បថុត  ច បថិបថុត  (បតុិ+បុតថ) 
   រ ីបិត ផង រ ីបុលត ផង ព យ្ ោះថា បតិបុតថ, រ ីបតិនិងបុលតទ. ។ 
វ.ិ នគិមា ច ជនបទា ច នគិមជនបទា (និគម+ជនបទ) 
   រ ីនិគមទ. ផង រ ីជនបទទ. ផង ព យ្ ោះថា នគិមជនបទ, រ ីនិគមនងិជនបទទ. ។ 

                                                           
១ មានរូបវពិលគ្នោះថា ឥតរ ាំ ច ឥតរ ាំ ច ឥតរតីរ ាំ . រ ីពលៅពនោះផង រ ីពលៅពនោះផង ព យ្ ោះថា ឥតរតីរ បានដល ់(ពលៅពនោះនិងពលៅពនោះ), ឥតរតីពរន 
ពយពគ្ន ឥតរតីរពយពគ្ន . រ ីការលបក្ប ពោយពលៅពនោះ និងពលៅពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតរតីរពយគ, ឥតរតីរពយគទឝនធសមាសពនោះ ទីខវោះពៅថា អ
សមាហារទឝនធសមាស ។ ការពៅថា ទឝនធ តមបាលី, ឯការពៅថា ទឝនធឝ ពៅតមសាំស្តសកឹត ។ 
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វ.ិ សរុា ច អសរុា ច គរុឡា ច មនជុា ច ភុជោ ច គន ធោវ  ច សរុាសរុគរុឡមនជុភុជគគនធោវ  
(សុរ+ អសុរ +គរុឡ+ មនុជ+ ភុជគ+ គននពឝ) 
   រ ីពទវតទ.ផង រ ីអសុរទ.ផង រ ីលគសឌទ.ផង រ ីមនុសសទ.ផង រ ីពស់ទ.ផង រគីននពឝទ.ផង ព យ្ ោះថាសុរាសុរគរុឡមនុ
ជភុជគគននពឝ, រ ីពទវតនិងអសុរនិងលគសឌនិងមនុសសនិងពស់និងគននពឝទ. ។ 
វ.ិ ធាតគវ្ហ ច លងិ្គគ ន ិច ធាតុលងិ្គគ ន ិ(ធាតុ+លិងគ) 
 រ ីធាតុទ. ផង រ ីលិងគទ. ផង ព យ្ ោះថា ធាតុលងិគ, រ ីធាតុនិងលិងគទ. ។ 

៤.២វសមាហារទបនទ្វ(សមាហារទឝនធ) 

ស្មាហារទវនទវ បានដល់ការរបួរមួអតទទ.ឲរជាបទដតមួយរូបសពលមចជានបុាំសក្លិងគ ឯក្វចនៈប៉ាុពណាត ោះ។ ដូចជា 
ចក្ខុ  ច គសាតញ្ា ចក្ខុ គសាត.ំ បទថា ចក្ខុ និងបទថា ពសាត សុទនដតជាអវយវៈ ដដលមិនបានពោលដល់ ពស
ចក្ថីដញក្ជាឥសសរពគី្នប  គឺពោលពោយភាពជាអវយវៈដដលពៅរមួជាមួយគ្នប  ។ 
វ.ិ សមគថា ច វបិសសនា ច សមថវបិសសន.ំ(សមថ+ វបិសស ) 
   រ ីសមថ ផង រ ីវបិសស  ផង ព យ្ ោះថាសមថវបិសសន, រ ីសមថនងិវបិសស  ។ 
វ.ិ មុខ ំច នាសកិា ច មុខនាសកំិ្.(មុខ+ សិកា) 
   រ ីមាត់ ផង រ ីលចមុោះ ផង ព យ្ ោះថា មុខ សិក្, រ ីមាត់នងិលចមុោះ ។ 
វ.ិ ហន ុច គវី្ហ ច ហនគុវី ំ.( នុ+គីោ)  រ ីចអក  ផង រ ីក្ ផង ព យ្ ោះថា នុគីវ, រ ីចអក និងក្ ។ 
វ.ិ ក្គឋណ   ច នាសា ច ក្ណ្ណនាស.ំ(ក្ណត+ សា)  រ ីសវឹក្លតពចៀក្ ផង រ ីលចមុោះ ផង ព យ្ ោះថាក្ណត
 ស, រ ីលតពចៀក្នងិលចមុោះ ។ 
វ.ិ បាណិ្ ច បាគទា ច បាណិ្បាទ.ំ(បាណិ+បាទ) 
   រ ីបាតដដ ផង រ ីបាតពជីង ផង ព យ្ ោះថា បាណិបាទ, រ ីបាតដដនិងបាតពជីង ។ 
វ.ិ ឆវ ិច មំស ំច គលាហិតំ ច ឆវមិសំគលាហិត.ំ(ឆវ+ិមាំស+ ពោ តិ) 
   រ ីដសផក្ ផង រ ីសាច់ ផង រ ី្ម ផង ព យ្ ោះថាឆវមិាំសពោ តិ, រ ីដសផក្និងសាច់នងិ្ម ។ 
វ.ិ គីតំ ច វ្ហទតិំ ច គតីវ្ហទតិ.ំ(គតី+ោទិត). រ ីការពលចៀង ផង រ ីការលបគុាំ ផង ព យ្ ោះថាគីតោទិត, រ ី ចពលមៀង
និងការលបគុាំ ។ 
 សូមផឧីទ រណ៍ខាងពលកាមពនោះក៏្ដូចគ្នប  ៖ 

វ.ិ សមមំ ច ថឡ ំច សមមថឡ.ំ(សមយ+តឡ), រ ីជួងនិងឈងិ ។ (សមយនថ ិក្ាំសតឡាំ, តឡនថ ិ តទតឡាំ) 
វ.ិ សគង្គខ  ច បណ្គវ្ហ ច ឌិណ្ឌិ គមា ច សងខបណ្វឌិណ្ឌិ មំ. (សងខ+បណវ+ឌិណឍិ ម) រ ីស័ងខនិងសគរនិងសពមាម រ  

វ.ិ ផាគលា ច បាចន ំច ផាលបាចន.ំ(ផ្ទល+បាចនាំ), រ ីផ្ទលនិងជនវួញ ។ 
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វ.ិ យុគំ ច នងគល ំច យុគនងគល.ំ(យុគ+នងគល) រ ីនឹមនិងនងគ័ល ។ 
វ.ិ ហតថិគនា ច អសោ ច ហតថអិសស.ំ( តទ+ិអសស) រ ីដាំរនីិងពសោះ ។ 

វ.ិ រថា ច បតតកិា ច រថបតតកំិ្.(រថ+បតថិក្), រ ីរថនងិទហានពជីងពគ្នក្ ។ 
វ.ិ អស ិច ចមមំ ច អសចិមម.ំ(អស+ិចមយ),រ ីោវនិងដខល ។ 

វ.ិ ធន ុ ច ក្លាគបា ច ធនកុ្លាប.ំ(ធនុ+ក្ោប) រ ីធបូនិងបាំពង់លពួញ ។ 

វ.ិ ឌសំា  ច មក្សា  ច   ឌសំមក្ស ំ.(ឌាំស+មក្ស) រ ីរពបាមនិងមូស ។ 
វ.ិ កុ្នាថ  ច កិ្បលិ លកិា ច  កុ្ន ថកិ្បលិ លកំិ្១.(កុ្នទ+ក្ិបលិវិក្) រ ីលសពមាចនិងក្ពណថ ៀរ, ។ 
វ.ិ កី្ដ្ឋ  ច  សរសីបា ច  កី្ដសរសីប ំ .(ក្ីដ+សរសីប) រ ីដងកូវពមអាំពៅនងិខធួយ ។ 
វ.ិ អហិ ច នកុ្គលា  ច  អហិនកុ្ល(ំអ +ិនកុ្ល) រ ីពស់និងសាក រ ។ 
វ.ិ ពឡិាគរា ច មសូកិា  ច  ពឡិារមសូកំិ្.(ពិឡារ+មូសកិា) រ ី យ្ និងក្ណថុ រ ។ 
វ.ិកាគកា  ច  ឧលគូកា  ច  កាគកាលកំូ្.(កាក្+ឧលូក្) រ ីដក្ែក្និងពមៀម ។ 

វ.ិសគបា  ច  មណ្ឌូ គកា  ច  សបបមណ្ឌូ កំ្.(សបប+មណ្ឌូ ក្) រ ីពស់នងិក្ដងកប ។ 
វ.ិគរុគឡា ច  សគបា  ច  គរុឡសបប,ំ(គរុឡ+សបផ) រ ីលគសឌនិងពស់ ។ 
វ.ិសលីញ្ា   បញ្ញា ណ្ញ្ា  សលីបញ្ញា ណំ្,(សីល+បញ្ញដ ណ) រ ីសលីនងិបញ្ញដ  ។ 

វ.ិនាមញ្ា  របូញ្ា  នាមរបូ,ំ( ម+រូប) រ ី មនងិរូប ។ 
វ.ិហិរ ិ ច  ឱតតបបញ្ា  ហិគរាតតបប,ំ( រិ+ិឱតថបផ) រ ី រិនិិងឱតបផៈ ។ 

វ.ិសតិ  ច  សមបជញ្ាញ្ា  សតសិមបជញ្ាំ ,(សត+ិសមផជញ្ដ) រ ីសតិនិងសមផជញ្ដៈ ។ 
វ.ិគលាគភា  ច  គមាគហា  ច  គលាភគមាហំ,(ពោភ+ពមា ) រ ីពោភនងិពមា ៈ ។ 

វ.ិគទាគសា  ច  គមាគហា  ច  គទាសគមាហំ,(ពទស+ពមា ) រ ីពទសនងិពមា ៈ ។ 
វ.ិអហិរគិកា  ច  អគនាតតបបញ្ា  អហិរកិាគនាតតបប,ំ(អ រិកិ្+អព តថបផ) រ ីអ រិកិ្និងអព តថបផៈ ។ 

វ.ិថីនញ្ា  មិទធញ្ា  ថនីមទិធ,ំ(ថីន+មិទន) រ ីថនីនិងមិទនៈ ។ 
វ.ិឧទធចាញ្ា  កុ្ក្កុចាញ្ា  ឧទធចាកុ្ក្កុចា,ំ(ឧទនចច+កុ្ក្កុចច) រ ីឧទនចចៈនិងកុ្ក្កុចចៈ ។ 

វ.ិអាធិបចាញ្ា  បរវិ្ហគរា  ច  អាធបិចាបរវិ្ហគរា, (អាធិបចច+បរោិរ) រ ីភាវដនអធបិតនីិងបរោិរ ។ 
វ.ិ ឆគនាទ  ច បារសិទុធិ ច ឆន ទបរសិទុធ.ិ (ឆនធ +បារសុិទន) រ ីឆនធនងិបារសុិទនិ ។ 

                                                           ១
 ឬដលបថា រលីសពមាចពមយ និងលសពមាចលក្ ម, រសីពងកីចនិងលសពមាច ។ 
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វ.ិ បដិសនធ ិច បវតតិ ច បដសិន ធបិវតត.ិ (បដិសនន ិ+បវតថិ) រ ីបដិសននិកាលនិងបវតថកិាល។ 
វ.ិ ទាស ីច ទាគសា ច ទាសទិាស.ំ (ទសី +ទស) រ ីទសីនិងទស ។ 

វ.ិ ឥតថ ីច បមុា ច ឥតថបិមុ.ំ (ឥតទិ +បុម) រ ីស្តសថីនិងបុរស ។ 
វ.ិ បគថត  ច ចីវរ ំច បតតចវីរ.ំ (បតថ +ចីវរ) រ ីបាលតនិងចីវរ ។ 

វ.ិ សាខា ច បលាគសា ច សាខបលាស.ំ (សាខ +បោស) រ ីដមក្នងិសវកឹ្ ។ 

វ.ិ ឯក្ក្ញ្ា ច ទុក្ញ្ា ច ឯក្ក្ទុកំ្. (ឯក្ក្ +ទុក្) រ ីបរមិាណ១និងបរមិាណ២ ។ 
វ.ិ ទុក្ញ្ា តកិ្ញ្ា ទុក្តកំិ្. (ទុក្ +តិក្) រ ីបរមិាណ២និងបរមិាណ៣ ។ 

វ.ិ តិក្ញ្ា ចតុក្ញ្ា តកិ្ចតុកំ្. (តិក្ +ចតុក្) រ ីបរមិាណ៣និងបរមិាណ៤ ។ 
វ.ិ ចតុកំ្ ច បញ្ាកំ្ ច ចតុក្បញ្ាកំ្. (ចតុក្ +បញ្ចក្) រ ីបរមិាណ៤និងបរមិាណ៥ ។ 
វ.ិ ទីគោ ច មជឈគិមា ច ទឃីមជឈមិ.ំ (ទីឃ +មជឈមិ) រ ីដវងនិងក្ណាថ ល ។ 
វ.ិ ឱរមភកិា ច សកូ្រកិា ច ឱរមភកិ្សកូ្រកំិ្. (ឱរមមិក្ +សូក្រកិ្) អបក្សមាវ ប់ពចៀមនិងអបក្សមាវ ប់លជូក្ ។ 
វ.ិ សាកុ្ណិ្កា ច មាគវកិា ច សាកុ្ណិ្ក្មាគវកំិ្. (សាកុ្ណិក្ +មាគវកិ្) រ ីលោនបក្សនិីងលោនលមឹគ 
វ.ិ សបាគកា ច ចឋឌ គលា ច សបាក្ចឋឌ ល.ំ (សបាក្ +ចណាឍ ល)រ ីអបក្បរពិភាគដឆកនិងអបក្ចណាឍ ល 
វ.ិ បក្កុ គសា ច ឆវឌ្ឌហគកា ច បកុ្កុសឆវឌ្ឌហកំ្. (បក្កុស +ឆវឌា ក្) 
 រ ីអបក្ពចាលោមក្និង យ្ ាំដលពពខាយ ច ។ 
វ.ិ គវនា ច រថការា ច គវនរថការ.ំ (ពវន +រថការ) រ ីជាងតាញដផងនិងជាងដសផក្ ។ 
វ.ិ បោុវ  ច អបរា ច បោុវ បរ.ំ (បុពឝ +អបរ) រ ីទសិខាងពក្ីតនិងទិសខាងលិច ។ 

វ.ិ បរុតថិមា ច បចឆមិា ច បរុតថមិបចឆមិ.ំ (បុរតិថមិ +បចឆិម) រ ីទិសខាងពក្តីនិងទសិខាងលិច ។ 

វ.ិ ទក្ខិ ឋ ច ឧតតរា ច ទក្ខិ ណុ្តតរ ំ. (ទក្ខិណ +ឧតថរ) រ ីទិសខាងតផូងនងិទសិខាងពជីង ។ 

វ.ិ អធរា ច ឧតតរា ច អធរុតតរ ំ. (អធរ +ឧតថរ) រ ីទិសខាងតផូងនងិទសិខាងពជងី ។ 

វ.ិ អសសថថ  ច ក្បថិថ  ច អសសតថក្បតិថ ំ. (អសសតទ +ក្បិតទ) រ ីពដីមពោធិ៍និងពដមីខឝិត(ក្ឝិដឌ) ។ 

វ.ិ អជា ច ឯឡកា ច អគជឡកំ្ . (អជ +ឯឡក្) រ ីពដពនិងពចៀម ។ 

វ.ិ ហិរញ្ាំ  ច សវុណ្ណំ  ច ហិរញ្ាសវុណ្ណំ  . ( រិញ្ដ + សុវណត) រ ីលបាក់្និងមាស ។ 
វ.ិ មណិ្ ច មុតតំ ច សគង្គខ  ច គវឡរុយិ ំច មណិ្មុតតសងខគវឡរុយិ.ំ (មណិ +មុតថ + សងខ + ពវឡុ) 
រ ីដក្វមណីនិងដក្វមុកាថ និងស័ងខនិងដក្វពទូិររ ។ 
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វ.ិ ជាតរបូ ំច រជតំ ច ជាតរបូរជត ំ. (ជាតរូប +រ ជត) រ ីមាសនិងលបាក់្ ។ 

វ.ិ កាស ីច គកាសលា ច កាសគីកាសល.ំ (កាសី +ពកាសល) រ ីដដនកាសនីងិដដនពកាសល។ 
វ.ិ កុ្សល ំច អកុ្សល ំច កុ្សលាកុ្សល.ំ (កុ្សល +អកុ្សល) រ ីកុ្សលនងិអកុ្សល ។ 

វ.ិ សាវជជ ំច អនវជ ជ ំច សាវជាជ នវជ ជ.ំ (សាវជជ +អនវជជ) រ ីពទសនិងមិនដមនពទស ។ 
វ.ិ ហីន ំច បណី្តំ ច ហីនបណី្ត.ំ ( នី +បណីត) រ ីពថាក្និងលបណិត ។ 

វ.ិ ក្ណ្ាំ  ច សកុ្កំ  ច ក្ណ្ា សកុ្កំ . (ក្ណហ  +សុក្ក) រ ីពមយ និងស ។ 
វ.ិ សខុំ ច ទុក្ខំ  ច សខុទុក្ខំ . (សុខ +ទុក្ខ) រ ីសុខនិងទុក្ខ ។ 

វ.ិ បដិគោ ច អននុគយា ច បដោិននុយ.ំ (បដិឃ +អនុនយ), រ ីពសចក្ថចីពងែៀតចងែល់នងិការរកី្រាយ 
វ.ិ ឆាយា ច អាតគបា ច ឆាយាតប.ំ (្យ +តប), រ ីមវប់និងក្ាំពៅ 

វ.ិ អាគលាគកា ច អន ធកាគរា ច អាគលាក្នធការ.ំ (អាពោក្ +អននការ), រ ីពនវនឺិងភាពងងឹត 

វ.ិ រតតិ ច ទវិ្ហ ច រតតនិ ទវិ.ំ (រតថិ +ទិោ), រ ីយប់នងិដថង (ចុោះនិគគ តិអាគម) 
វ.ិ អគហា ច រតតិ ច អគហារតត.ំ (អ  +រតថិ), រ ីដថងនងិយប់ ។ 

វ.ិ សកុា ច សាលកិា ច សកុ្សាលកំិ្. (សុកា +សាលិកា), រ ីពសក្និងសារកិា ។ 
៥. អពយយភីាវស្ម្មស្ 

សមាសដដលមានឧបសគគ ឬនិបាតពៅខាងមុខ ព យីបទខាងមុខព ោះដលបជាលបធាន ពៅថាអពរយភីាវ
សមាស,មានវពិលគ្នោះតមលាំោប់ដូពចបោះ ពយយន ំពយគយា រ ីការវ ិសពៅ ព យ្ ោះថា ពរយ,  នតថិ  ពយគយា  ឯត
សោត ិ អពយយ,ំ បទ ំ រ ីការវ ិសពៅ ដនបទព ោះ មិនមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីបទព ោះ ព យ្ ោះថា អពរយ, 

មយ៉ាងពទៀតថា អពយយាន ំ អតថំ  វភិាវយតតីិ អពយយីភាគវ្ហ, សមាគសា(អពរយ+ ភូ+ ពណ+ ណ) រ ី
សមាសណា ញុាំងពសចក្ថីរបស់ឧបសគគនងិនិបាតទ. រដមងឲរលបាក្ដ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសមាសព ោះ ព យ្ ោះថា អ
ពរយភីាវ, (ព យ្ ោះអពរយភីាវសមាសពលោោះមានឧបសគគនិងនិបាតជាលបធាន)។ ដូចជា ឧបនគរ ំដលបថាទជីិតដន
នគរ. ឧបជាអពរយសពធ ចាំដណក្នគរ ជា មសពធពទីបបានព យ្ ោះថា អពរយភីាវ តមលបធាន ។ 

លកខណននអវយយភីាិសមាសមានវ៣វយា៉ា ងគ ឺ

១. មានឧបសគគឬនិបាតពៅមុខ 

២. ឧបសគគឬនបិាតព ោះលតូវដលបមុន 

៣. រូបសពលមចជានបុាំសក្លិងគ 
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៥.១.វឧបសគគបុវបកអវយយីភាិសមាស 

វ.ិ នគរសស សមបី ំឧបនគរ.ំ (ឧប+ នគរ) រ ីទីជតិ ដននគរ ព យ្ ោះថា ឧបនគរ, រ ីទជីិតដននគរ ។ 
វ.ិ កុ្មភសស សមបី ំឧបកុ្មភ.ំ (ឧប+ កុ្មម), រ ីទជីិត ដន ប្ ាំង ព យ្ ោះថា ឧបកុ្មម, រ ីទីជិតដន ប្ ាំង ។ 

វ.ិ ទរថាន ំអភាគវ្ហ នទិទរថ.ំ (ន+ិ ទរថ), រ ីភាវមិនមាន ដនពសចក្ថីលក្វល់លក្ោយទ. ព យ្ ោះថានទិធរថ រ ីភាវមិន
មានពសចក្ថលីក្វល់លក្ោយ ។ 
វ.ិ រថសស បច្ចឆ  អនរុថ ំ(អនុ + រថ), ក្បុងខាងពលកាយ ដនរថ ព យ្ ោះថា អនុរថ, រ ីខាងពលកាយដនរថ ។ 
វ.ិ របូសស របូគយាគគំ អនរុបូ.ំ (អនុ+ រូប), រ ីការសមគួរ ដល់រូប ព យ្ ោះថា អនុរូប, រ ីការសមគួរដល់រូប ។ 
វ.ិ អថត ន ំអថត ន ំបតិ បចាតត.ំ (បត+ិ អតថ), រ ីចាំពោោះ របស់ខវួនទ.  របស់ខវួនទ. ព យ្ ោះថា បចចតថ, រ ីមាច ស់របស់
ខវួន ។ 
វ.ិ អទធមាស ំអទធមាស ំអន ុអន វទធមាស.ំ (អនុ+ អទនមាស), រ ីរាល់ៗក្នវោះដខ រ ីរាល់ៗក្នវោះដខ ព យ្ ោះថា អ
នឝទនមាស, រ ីរាល់ៗក្នវោះដខ ។ អនុ វចិាឆ  ពោលដដដលៗ ។ 
វ.ិ គជដ្ឋឋ ន ំអនបុគុោវ  អនគុជដឋ.ំ (អនុ+ ពជដឌ), រ ីលាំោប់ ដនបុគគលចពលមីនទ. ព យ្ ោះថា អនុពជដឌ, រ ីលាំោប់ដន
បុគគលចពលមីន ។ 
វ.ិ គសាតសស បដិគលាមំ បដគិសាត.ំ (បតិ+ ពសាត), រ ីការបស្តញ្ញច ស ដនលក្ដស ព យ្ ោះថាបដិពសាត រ ីការប
ស្តញ្ញច សដនលក្ដស ។ 
វ.ិ  អថត ន ំអធិកិ្ចា បវថត  អជឈតត.ំ (អធ+ិ អតថ), រ ីធម៌ទ. ដដលអាលស័យព យី នូវខវួន លបលពឹតថពៅ ព យ្ ោះថា
អជឈតថ, រ ីធម៌ដដលអាលស័យខវួនព យីលបលពតឹថពៅ ។ 
វ.ិ ភកិាខ យ សមទិធិ សភុកិ្ខំ . (សុ+ភិកាខ ), រ ីការសពលមច ដនភិកាខ  ព យ្ ោះថា សុភិក្ខ, រ ីការសពលមចដនភិកាខ  ។  

៥.២.វនិបា្បុវបកអវយយីភាិសមាសវ 

វ.ិ គយ គយ  វុឌោ យថាវុឌឍ ំ. (យថា + វុឌណ), រ ីអបក្ចពលមីនទ. ណា ៗ ព យ្ ោះថាយថាវុឌណ, រ ីលាំោប់ដនអបក្
ចពលមីន ។ ជាបឋមអពរយភីាវសមាស ។ 
វ.ិ ក្មំ អនតិក្កមិថវ  យថាក្កមំ. (យថា + ក្ម), មិនរ ាំលងព យី នូវលាំោប់ ព យ្ ោះថា យថាក្កម, តមលាំោប់ 

វ.ិ សតត ឹអនតិក្កមថិវ  យថាសតត.ិ (យថា + សតថិ),មនិរ ាំលងព យី នូវសមតទភាព ព យ្ ោះថា យថាសតថ,ិ 
តមសមតទភាព ។ 
វ.ិ ពល ំអនតិក្កមិថវ  យថាពល.ំ (យថា + ពល), មិនក្នវងព យី នូវក្ាំោាំង ព យ្ ោះថា យថាពល, តមក្ាំោាំង  

វ.ិ យតតគក្ន អគថថ  យាវទតថ.ំ (យវ + អតទ), រ ីពសចក្ថីលតូវការ ពោយ(វតទុ)មានលបមាណលតមឹណា ព យ្ ោះថា 
យវទតទ, រ ីពសចក្ថីលតូវការពោយវតទុមានលបមាណលតឹមណា ។ 
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 តពៅពទៀត ការដលបវគិគ ៈក្បុងសមាសពនោះក៏្មិនដបវក្ពីឧបសគគបុពឝបទអពរយភីាវសមាសពឡយី ដូពចបោះអបក្
សិក្ាគបផ ីឝកឹ្ដលបខវួនឯងពោយពមីលោក្រដលបរបស់របូសពលមចខាងចុងទាំងពនោះចុោះ 
វ.ិបាសាទសស អគនាត  អគនាត បាសាទ,ំ (អព ថ  + បាសាទ), រ ីខាងក្បុងដនលបាសាទ 

វ.ិ ជវីសស យតតគកា បរគិចឆគទា យាវជវី.ំ (យវ + ជីវ), រ ីការក្ាំណត់ដដលមានលបមាណលតឹមណាដនជីវតិ ។ 

វ.ិ អាយុសស យតតគកា បរគិចឆគទា យាវថយុកំ្. (យវត + អាយុ), ចុោះក្បចច័យ 
រ ីការក្ាំណត់ដដលមានលបមាណលតឹមណាដនអាយុ ។ 
វ.ិ សរបូសស របូគយាគគំ យថាសរបូ.ំ (យថា + សរូប), រ ីការសមគួរដល់សភាពរបស់ខវួន ។ 

វ.ិ វុឌោន ំបដិបាដិ យថាវុឌឍ.ំ (យថា + វុឌណ), រ ីលាំោប់ដនជនចាស់ ។ ជាឆដឌីអពរយភីាវសមាស 
វ.ិ បពវតសស បរភាគោ តគិរាបពវត.ំ (តិពរា + បពឝត), រ ីចាំដណក្ដដទ(ខាងពលៅ)ដនភបាំ ។ 

វ.ិ បាការសស បរភាគោ តគិរាបាការ.ំ (តិពរា + បាការ), រ ីចាំដណក្ដដទ(ខាងពលៅ)ដនក្ាំដពង ។ 
វ.ិ កុ្ឌឌសស បរភាគោ តគិរាកុ្ឌឌ.ំ (តិពរា + កុ្ឌឍ), រ ីចាំដណក្ដដទ(ខាងពលៅ)ដនជញ្ញជ ាំង ។ 

វ.ិនគរសស អគនាត  អគនាត នគរ,ំ (អព ថ  + នគរ), រ ីខាងក្បុងដននគរ ។ 

វ.ិវសសសស អគនាត  អគនាត វសស,ំ (អព ថ  + វសស) រ ីខាងក្បុងដនវសា ។ 
វ.ិ នគរសស ពហិ ពហិនគរ,ំ (ព  ិ+ នគរ), រ ីខាងពលៅដននគរ ។ 

វ.ិ មញ្ាសស ឧបរ ិឧបរមិញ្ាំ , (ឧបរ ិ+ មញ្ច ), រ ីខាងពលីដនដលគ ។ 
វ.ិ បាសាទសស ឧបរ ិឧបរបិាសាទ,ំ (ឧបរ ិ+ បាសាទ), រ ីខាងពលីដនលបាសាទ ។ 

វ.ិ មញ្ាសស គហដ្ឋឋ  គហដ្ឋឋ មញ្ាំ , (ព ោឌ  +មញ្ច), រ ីខាងពលកាមដនដលគ ។ 
វ.ិ បាសាទសស គហដ្ឋឋ  គហដ្ឋឋ បាសាទ,ំ (ព ោឌ  + បាសាទ), រ ីខាងពលកាមដនលបាសាទ ។ 

វ.ិ ភតតសស បគុរ បគុរភតត,ំ (បុពរ + ភតថ), រ ីមុនដនភតថ ។ 
វ.ិ ភតតសស បច្ចឆ  បច្ចឆ ភតត,ំ (បចាឆ  + ភតថ), រ ីខាងពលកាយដនភតថ ។ 

 

៦. ពហុពវីហសិ្ម្មស្ 
សមាសដដលមានបទដដទ(អញ្ដបទ)ជាលបធាន មានរបូសពលមចជាគុណសពធពធឝី ទីជាវពិសសនៈ បញ្ញជ ក់្

ពសចក្ថីឲរបទដដទព យ្ ោះថា ព ុពឝី សិមាស, មានរូបវពិលគ្នោះថា ពហគវ្ហ វហីគយា យសស គសា ពហុពវហិី, 
រ ីលសូវទ. ដនជនណា ពលចីន រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ព ុពឝ ី,ិ រ ីជនអបក្មានលសូវពលចនី ។ សមាសពនោះក៏្លតូវពៅថា ព
 ុពឝី  ិពលោោះមានព យ្ ោះតមអតទ ដដលមានលក្ខណៈដូចគ្នប នឹងព ុពឝី សិពធ ព យីមានោក្រដលបថា “មាន....” ។ 

ព ុពឝី សិមាសព ោះមាន ៩ យ៉ា ងគឺ  
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ទឝិបទតុលយធិក្រណព ុពឝី សិមាស១  ទឝិបទភ ិប ធិក្រណព ុពឝី សិមាស១ តិបទព ុពឝី សិមាស១  

ននិបាតបុពឝបទព ុពឝ ីសិមាស១ ស បុពឝបទព ុពឝី សិមាស១     ឧបមានបុពឝបទព ុពឝី សិមាស១  

ោសទធតទសពងខាភយបទព ុពឝ ីសិមាស១ ទិសនថរាឡតទព ុពឝី សិមាស១ ពរតិហារលក្ខណព ុពឝី សិមាស១ 

៦.១.  វបិ ត្ុលយធកិរណពហពុវីហិសមាស ជាសមាសដដលមានអតទរបស់ទាំងពីរមានទីតាំង(គឺវភិតថិនងិវចនៈ)ពសយី
គ្នប  ចាំដណក្លងិគវញិពទោះដូចគ្នប ឬពផសងគ្នប ក៏្បាន ព យីមានអញ្ដបទជាតួក្ាំណត់វភិតថឲិរ ។ ចាំដណក្ការពៅព យ្ ោះ
ពផសងគ្នប ពោយអាំណាចវភិតថិមានទុតិយវភិតថិជាពដមីគ ឺ

 ទុតិយទឝិបទតុលយធិក្រណព ុពឝី សិមាស១ តតិយទឝិបទតុលយធិក្រណព ុពឝី សិមាស១ 

 ចតុតទីទឝបិទតុលយធិក្រណព ុពឝី សិមាស១ បញ្ចមីទឝបិទតុលយធិក្រណព ុពឝី សិមាស១ 

 ឆដឌីទឝិបទតុលយធិក្រណព ុពឝ ីសិមាស១  សតថមីទឝបិទតុលយធិក្រណព ុពឝី សិមាស  

 ៦.១.១.ទុ្ិយាទបិបទ្ុលាធិករណវហុវបហីិសមាស 

 ទុតិយតថ ទវិបទតុលាធិករណពហុពវីហិស្មាស្ ជាព ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២មានទីតាំង
ពសយីគ្នប  វពិសសនសពឝ មចុោះក្បុងអតទទុតិយវភិតថិ(ព យីសធុោះមក្ពចញជាអញ្ដបទ), ឧទ រណ៍៖ អាគថ សម
ឋ ឥមំ សងារាមនត ិអាគតសមគឋ(សងារាគមា), រ ីសមណៈទ. មក្ព យី កាន់អារាមពនោះ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីអារាមពនោះ ព យ្ ោះថា អាគតសមណ, រ ីអារាម មានសមណៈមក្ព យី ។  
វ.ិ  បដិបនាន    អទធកិា  យ ំ បថំ  គសា បដបិន នទធគិកា,  បគថា  (បដិបនប+ អទនកិ្) 
រ ីអបក្ពដីរផវូវ ង្ យទ. បដបិតថិព យី កាន់ផវូវណា រ ីផវូវព ោះ ព យ្ ោះថា បដិបនបទនិក្, រ ីផវូវ មានអបក្ពដីរផវូវ ង្ យបដិបតថិ
ព យី ។ 
វ.ិ  អភិរឡូាា   វ្ហណិ្ជា យ ំនាវ ំ សា  អភរិឡូ ាវ្ហណិ្ជា,  នាវ្ហ  (អភិរូឡហ+ ោណិជជ) 
រ ីអបក្ឈយួញទ. ពឡងីព យី កាន់ ោណា រ ី ោព ោះ ព យ្ ោះថា អភិរូឡហោណិជ, រ ី ោមានអបក្ឈយួញពឡងីព យី 
។  

៦.១.២.វ្្ិយាទបិបទ្ុលាធកិរណវហុវបហីិសមាស 

តតិយតថទវិបទតុលាធិករណពហុពវីហិស្មាស្ ព ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២មានទីតាំងពសយី
គ្នប  វពិសសនសពឝ មចុោះក្បុងអតទតតិយវភិតថិ(ព យីសធុោះមក្ពចញជាអញ្ដបទ),  ដូចជា  ជថិន ិ ឥន្ទន ទយិាន ិ 
គយន គសា   ជតិនិ្ទន ទគិយា, សមគឋ . រ ីឥស្តនធីយទ៍. ដដលសមណៈណា ឈបោះព យី ពលោោះព តុព ោះ រ ីសម
ណៈព ោះ ព យ្ ោះថា ជតិិស្តនធិយ, រ ីសមណៈមានឥស្តនធីយឈ៍បោះព យី ។ 

វ.ិ ទដិ្ឋឋ  ធមាម  គយន សមគណ្ន គសាយ ំទដិឋធគមាម , សមគឋ(ទដិឌ+ ធមយ) 
 រ ីធម៌ទ. ដដលសមណៈណា ពឃញីព យី រ ីសមណៈព ោះ ព យ្ ោះថាទដិឌធមយ, រ ីសមណៈមានធម៌ពឃញីព យី ។ 
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 សូមវពិលគ្នោះនិងដលបសមាសខាងពលកាមពនោះ តមទាំងដដលបអហ ញមក្ព យីចុោះ 
បតតធគមាម (ភិក្ខុ) (បតថ + ធមយ) រ ីភិក្ខុ មានធម៌ដល់ព យី, ក្តកិ្គច្ចា (ជព ) (ក្ត + ក្ិចច) រ ីជន មានក្ិចច
ពធឝីព យី,  ជតិមាគរា(សតទ ) (ជិត + មារ). រ ីលពោះសាសាថ  មានមារឈបោះព យី, បដវិទិធសពវធគមាម , (ភគោ)   
(បដិវទិន + សពឝធមយ). រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគមានធម៌សពលមចព យី ។ 

 ៦.១.៣.វច្ុ្ថីទបិបទ្ុលាធិករណវហុវបហីិសមាស 

ចតុតថិយតថ ទវិបទតុលាធិករណពហុពវីហិស្មាស្ ព ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២មានទីតាំង
ពសយីគ្នប  មានវពិសសនសពឝ មចុោះក្បុងអតទចតុតទីវភិតថិ(ព យីសធុោះមក្ពចញជាអញ្ដបទ), ដូចជា ទិគនាន  សគុង្គក  
យសស គសា ទនិ នសគុង្គក (រាជា), រ ីសួយ (ដដលអបក្នគរ) ឲរព យី ដល់លពោះរាជាណា រ ីលពោះរាជាព ោះ ព យ្ ោះ
ថា ទិនបសុងក, រ ីលពោះរាជា មានសួយដដលអបក្នគរថាឝ យព យី ។ 

វ.ិ ឧបនតី ំគភាជន ំអសស សមណ្សោត ិឧបនតីគភាជគនា, សមគឋ(ឧបនីត + ពភាជន) 
   រ ីពភាជន ដដលជន បពអែ នព យី ដល់សមណៈព ោះ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីសមណៈព ោះ ព យ្ ោះថាឧបនីតពភាជន
, រ ីសមណៈ មានពភាជនដដលជនបពអែ នព យី ។ 
វ.ិ ឧបហគដ្ឋ ពល ិអសោតិ ឧបហដពល,ិ យគកាខ  (ឧប ដ + ពលិ) 
   រ ីពលកី្មយ ដដលជន  ាំចូលពៅព យី ដល់យក្សព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីយក្សព ោះ ព យ្ ោះថាឧប ដពល,ិ រ ី
យក្ខ មានពលិក្មយដដលជន ាំចូលពៅព យី ។ 

៦.១.៤.វបញ្ចមីទបិបទ្ុលាធិករណវហុវបហីិសមាស 

បញ្ច មិយតថ  ទវិបទតុលាធិករណពហុពវីហិស្មាស្ ព ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២មានទីតាំងពសយីគ្នប
មានវពិសសនសពឝ ម ចុោះក្បុងអតទបញ្ចមីវភិតថិ(ព យីសធុោះមក្ពចញជាអញ្ដបទ), ដូចជា នគិគថ ជនា យសាម  
គសា នគិគតជគនា(ោគមា) រ ីជនទ. ពចញពៅព យី អាំពីលសសក្ណា រ ីលសសក្ព ោះ ព យ្ ោះថា នគិគតជន, រ ីលសសក្
មានជនពចញពៅព យី ។ 

វ.ិ  នគិគគថត   អគយា  អសាម តិ  នរិគយា, បគទគសា (និ + អយ) 
   រ ីពសចក្ថីចពលមីន ពចញព យី អាំពីលបពទសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលបពទសព ោះ ព យ្ ោះថានិរយ, រ ីលបពទស មាន
ពសចក្ថីចពលមីនពចញព យី ។ 
វ.ិ  នគិគថ  កិ្គលសា  ឯតសាម តិ  នកិ្កិ គលគសា, អរហា(និ + ក្ិពលស),  
   រ ីក្ិពលសទ. ពចញព យី អាំពីលពោះអរ នថព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះអរ នថព ោះ ព យ្ ោះថា នកិ្កិពលស, រ ីលពោះ
អរ នថ មានក្ិពលសពចញព យី ។ 
វ.ិ  អគបត ំ វញិ្ញា ណំ្  អសាម តិ  អគបតវញិ្ញា គឋ, កាគយា (អពបត + វញិ្ញដ ណ) 
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រ ីវញិ្ញដ ណ ពៅលបាសព យី អាំពីកាយព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីកាយព ោះ ព យ្ ោះថា អពបតវញិ្ញដ ណ, រ ីកាយ មាន
វញិ្ញដ ណពៅលបាសព យី ។ 
វ.ិ  អបគតំ   ភយគភរវ ំ  អសាម តិ   អបគតភយគភវគរា (អបគត + ភយពភវរ) 

រ ីភ័យតូចធាំ ពចញព យី អាំពខីីណាសវៈព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីខណីាសវៈព ោះ ព យ្ ោះថា អបគតភយពភវរ, រ ី
ខីណាសវៈ មានភ័យតូចធាំពចញព យី ។ 

៦.១.៥. ឆដ្ឋីទបិបទ្ុលាធកិរណវហុវបីហិសមាស 

ឆដឌិយតថ  ទវិបទតុលាធិករណពហុពវីហិស្មាស្ ព ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២មានទីតាំងពសយីគ្នប មាន 

វពិសសនសពឝ មចុោះក្បុងអតទឆដឌីវភិតថិ(ព យីសធុោះមក្ពចញជាអញ្ដបទ), ដូចជា    ឆនិាន  ហថថ  យសស គសា  
ឆនិ នហគថថ . (ឆិនប+ តទ) រ ីដដទ. ដនជនណា ោច់ព យី រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ឆិនប តទ, រ ីជនអបក្មានដដោច់។ 

វ.ិ  អយ(ំអវជិាជ )  បចាគយា   ឯគតសនត ិ  ឥទបបចាយា,    សង្គខ រា(ឥទាំ+បចចយ) 
  រ ី(អវជិាជ )ពនោះ ជាបចច័យ ដនសអខ រទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ីសអខ រទ.ព ោះ ព យ្ ោះថាឥទបផចចយ, រ ីសអខ រទ. មាន
(អវជិាជ )ពនោះជាបចច័យ ។ 
វ.ិ  បរបិឋុណ    សង កបា   យសស  គសា   បរបិណុ្ណសង កគបា,  បរុគិសា(បរបុិណត+សងកបផ) 
រ ីពសចក្ថីលតោិះរោិះទ. បរបូិរព យី ដនបុរសណា រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថាបរបុិណតសងកបផ, រ ីបុរស មានពសចក្ថីលតោិះរោិះ
បរបូិរណ៌ព យី ។ 
វ.ិ  ខឋី  អាសវ្ហ  យសស   គសា   ខឋីសគវ្ហ,   ភកិ្ខុ (ខីណ+អាសវ) 
រ ីអាសវៈទ. ដនភកិ្ខុណា អស់ព យី រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថាខណីាសវ, រ ីភិក្ខុ មានអាសវៈអស់ព យី ។ 
វ.ិ  វគីថ   រាគោ   អសោត ិ  វតីរាគោ,  ភិក្ខុ  (វតី+រាគ) 
រ ីរាគ ដនភិក្ខុព ោះ ពៅលបាស់ព យី ពលោោះព តុព ោះ រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថា វតីរាគ, រ ីភកិ្ខុ មានរាគពៅលបាសព យី ។ 
វ.ិ  គទវ  បទាន ិ  អសោតិ  ទវបិគទា, សគថត   (ទឝ+ិ បទ) 
រ ីពជីងទ. ពីរ ដនសតឝព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសតឝព ោះ ព យ្ ោះថា ទឝបិទ, រ ីសតឝ មានពជីងពីរ ។ 

សូមផឧីទ រណ៍ខាងពលកាមក៏្ដូចគ្នប  ទវហិគថថ  (ទឝ+ិ  តទ) រ ីអបក្មានដដពីរ, គតវគិជាជ (ត+ិ វជិជ) រ ីអបក្

មានវជិាជ ៣, បញ្ាចក្ខុ  (បញ្ច+ ចក្ខុ) រ ីអបក្មានដភបក្៥, ឆឡភគិញ្ញា  (ឆ+ អភិញ្ដ) រ ីអបក្មានអភិញ្ញដ ៦, នវងគ,ំ 
សតុតំ(នវ+ អងគ) រ ីសុតថៈមានអងគ៩, ទសពគលា (ទស+ ពល) រ ីអបក្មានក្ាំោាំង១០, អននតញាគឋ
(អននថ+ ញណ) រ ីអបក្មានញណមនិមានទីបាំផុត, វមិគលា១ (វ+ិ មល) រ ីអបក្មានមនធលិពៅលបាស, សគុនធ២ំ 

                                                           ១
 យក្ វគិត មក្ពលបីជាំនសួ វឧិបសគគ ដូចជា សុនធរ ាំ គននាំ សុគននាំ។ ២ យក្ សុនធរ ពលបីជាំនសួ សុឧបសគគ ។  



 367  

(សុ+ គនន) រ ីវតទុមានក្វនិលក្អូប, សសុគីលា (សុ+ សីល) រ ីអបក្មានសីលលែ, សមុុគខា (សុ+ មុខ) រ ីអបក្
មានមុខលែ, ទុគន ធ៣ំ(ទុ+ គនន) រ ីវតទុមានក្វិនសែុយ, ទុមមគនា៤(ទុ+ មន) រ ីអបក្មានចិតថអាលក្ក់្, ទុសស ី
គលា(ទុ+ សីល) រ ីអបក្មានសីលអាលក្ក់្, ទុមមុ គខា(ទុ+ មុខ) រ ីអបក្មានមុខអាលក្ក់្, តគបាធគនា៥ (តប+ 
ធន) រ ីអបក្មានលទពរគឺតប, ខនតពិគលា៦ (ខនថ+ិ ពល) អបក្មានក្ាំោាំងពោលគឺការអត់ធន់, ឥនទនាគមា៧(ឥនធ+ 

 ម) រ ីអបក្មានោក្រថា ឥនធជាព យ្ ោះ, ឆនទជាគថ (ឆនធ+ ជាត) រ ីអបក្មានឆនធពក្តីព យី, ជាតឆគនាទ  
(ជាត+ ឆនធ) រ ីអបក្មានឆនធៈពក្ីតព យី, សញ្ញជ តបតីគិសាមនគសោ(សញ្ញជ ត+ បីតិពសាមនសស) រ ីអបក្
មានបីតនិិងពសាមនសសពក្ីតព យី, បតីគិសាមនសសសញ្ញជ គថ (បីតិពសាមនសស+ សញ្ញជ ត) រ ីអបក្មានបតីិ
និងពសាមនសសពក្តីព យី, ឆនិ នហគថថ  (ឆិនប+  តទ) រ ីអបក្មានដដោច់, ហតថឆគិនាន  ( តទ+ឆិនប) រ ីអបក្មានដដ
ោច់, បហតូជគិវ្ហា (ប ូត+ជីោហ) អបក្មានអណាថ តដវង, មហាបគញ្ញា  (ម នថ+ី បញ្ញដ ) រ ីអបក្មានបញ្ញដ ពលចីន,   
ខមាធគនា៨ (ខម+ ធន) រ ីអបក្មានលទពរគឺការអត់ធន់, សទាធ ធុគរា(សទន + ធុរ) រ ីអបក្មានសទន ជាធុរៈ, 
បញ្ញា បក្តគិកា៩ (បញ្ញដ  + បក្តិ) រ ីអបក្មានបញ្ញដ ជាលបលក្តី,  បញ្ញា វសិទុធគិកា (បញ្ញដ + វសុិទនិ) រ ីអបក្
មានបញ្ញដ ដ៏បរសុិទន, ។ 

៦.១.៦.វស្តមីទបិបទ្ុលាធិករណវហុវបហីិសមាស 

ស្តតមិយតថ  ទវិបទតុលាធិករណពហុពវីហិស្មាស្ ព ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២មានទីតាំងពសយីគ្នប
មានវពិសសនសពឝ មចុោះក្បុងអតទសតថមីវភិតថិ(ព យីសធុោះមក្ពចញជាអញ្ដបទ), ដូចជា សមបនាន ន ិសសោន ិ
យស ម ឹគសា សមបន នសគសោ, រ ីសនធូងទ. ដល់លពមព យី ក្បុងជនបទណា រ ីជនបទព ោះ ព យ្ ោះថា សមផនប-
សសស រ ីជនបទមានសនធូងដល់លពមព យី ។ 
វ.ិ  សលុគភា   បគិឋឌ     ឥមស មនិ ត ិ  សលុភបគិឋឌ , គទគសា. (សុ្លភ+បិណឍ ) 
រ ីបិណឍ បាលត ដដលពគបានពោយអយ ក្បុងលបពទសពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលបពទសពនោះ ព យ្ ោះថា សុលភបណិឍ , រ ី
លបពទស មានបណិឍ បាលតដដលពគបានពោយអយ ។ 
វ.ិ    អាកិ្ឋណ    មនសុោ   យសស ំសា អាកិ្ណ្ណមនសុោ, រាជធាន.ី (អាកិណណ+មនុស្ស) 
រ ីមនុសសទ. កុ្ោះក្រព យី ក្បុងរាជធានីណា រ ីរាជធានីព ោះ ព យ្ ោះអាក្ិណតមនុសស, រ ីរាជធានី មានមនុសសកុ្ោះក្រព យី ។ 
វ.ិ   ពហគវ្ហ   ថបសា   ឯតស មនិ ត ិ  ពហុថបគសា, អសសគមា,  (ពហុ+តាបស្) 
រ ីតបសទ. ពលចីន ក្បុងអាលសមព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីអាលសមព ោះ ព យ្ ោះព ុតបស, រ ីអាលសម មានតបសពលចីន ។ 

                                                                                                                                                                                         
៣យក្ កុ្ចឆិត ពលបីជាំនសួទុឧបសគគ ។ ៤ទុដឌុ ពលបីជាំនសួ ទុឧបសគគ ។ ទុសសពីោ ក្ដូ៏ចគ្នប  ។ ៥ តពបា ឯវ ធនាំ តពបាធព  ។ ៦ ខនថិសងខាតាំ ពលាំ 
អសាតិ ខនថិពពោ ។៧ ឥព ធ តិ  មាំ ឯតសាតិ ឥនធ ពមា ។ ៨ ខមា ឯវ ធនាំ ខមាធព  ។៩ ចុោះក្បចចយ័ សូមផកី្បុងបញ្ញដ វសុិទនិពកា ក្ដូ៏ចគ្នប  ។ 
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វ.ិ   ឧបចតិំ   មំសគលាហិតំ   អស មនិ ត ិ  ឧបចតិមសំគលាហិត,ំ សររី ំ. (ឧបចតិ+មាំសពោ តិ) 
រ ីសាច់និង្ម ដដលលតូវសនសាំព យី ក្បុងសររីៈពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសររីៈព ោះ ព យ្ ោះថា ឧបចតិមាំសពោ តិ
, រ ីសររីៈមានសាច់និង្មដដលលតូវសនសាំព យី ។ 
វ.ិ   ពហគវ្ហ   សាមិគនា   អស មនិ ត ិ  ពហុសាមកំិ្, នគរ.ំ (ព ុ+សាមី) (ចុោះ ក្បចច័យ) 
រ ីពៅហាឝ យទ. ពលចីន ក្បុងលក្សងពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលក្សងព ោះ ព យ្ ោះថា ព ុសាមកិ្, រ ីលក្សងមានពៅហាឝ យពលចីន ។ 
វ.ិ   ពហ ូ  នទគិយា   អស មនិ ត ិ  ពហុនទគិកា, ជនបគទា. (ព ុ+នទី) 
   រ ីសធឹងទ. ពលចនី ក្បុងជនបទព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនបទព ោះ ព យ្ ោះថា ព ុនទិក្, រ ីជនបទមានសធឹងពលចីន ។ 
វ.ិ  ពហ ូ  ជមពុ គយា   អស មនិ ត ិ  ពហុជមពុកំ្, វន.ំ (ព ុ+ជមភូ) (ចុោះ ក្បចច័យ) 
រ ីពដីមលពីងទ. ពលចនី ក្បុងដលពពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីដលពព ោះ ព យ្ ោះថា ព ុជមភុក្, រ ីដលពមានពដីមលពងីពលចីន ។ 
វ.ិ   ពហ ូ  នារគិយា  យស មនិ ត ិ ពហុនារគិកា, បរុគិសា. (ព ុ+ រ)ី (ចុោះ ក្បចច័យ) 
រ ី រទី. ពលចនី ក្បុងបុរសណា ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថា ព ុ រកិ្, រ ីបុរសមាន រពីលចីន  
វ.ិ   ពហគវ្ហ  ក្ថត គរា  អស មនិ ត ិ ពហុក្តតុ គកា, គទគសា. (ព ុ+ក្តថុ) (ចុោះ ក្បចច័យ) 
រ ីអបក្ពធឝី(ជាង)ទ. ពលចីន ក្បុងទីព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីទីព ោះ ព យ្ ោះថា ព ុក្តថុក្, រ ីទមីានជាងពលចនី ។ 
 

៦.២  វិប ភិនាន ធកិរណពហុពវហីិសមាស 
 ពហុពវីហិស្មាស្ ដដលមានអតទរបស់បទទាំង ២ មានទតីាំងពផសងគ្នប (មានវភិតថិពផសងគ្នប ) ឯលិងគវញិដូច
គ្នប ក៏្បាន ពផសងគ្នប ក៏្បាន។ ដូចជា ឯក្រតតឹ វ្ហគសា អសោតិ ឯក្រតតវិ្ហគសា, ជគនា. រ ីការពៅ អស់មួយ
រាលតី ដនជនព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ឯក្រតថិោស, រ ីជន មានការពៅអស់មួយរាលត,ី ក្បុងឧទ រ
ណ៍ពនោះបទថា ឯក្រតតឹ ជាឥតទីលិងគទុតិយវភិតថិ ឯបទថា ោពសា ជាបុាំលងិគបឋមាវភិតថិ ពទបីព យ្ ោះថាមានទីតាំង
ពផសងគ្នប  ពលោោះមានវភិតថិពផសងគ្នប ព ោះឯង ។ 
វ.ិ  សមាគនន   ជគនន   សទធឹ   សវំ្ហគសា  អសោតិ  សមានសវំ្ហគសា,បរុគិសា. (សមាន+ោស) 
រ ីការពៅរមួ មួយអពនវី ពោយជន ដដលពសយី ដនបុរសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថា សមានសាំោស, រ ី
បុរស មានការពៅរមួពោយជនពសយី ។ 
វ.ិ  ឧភគថ   ពយញ្ជនមសស   អតថតីិ   ឧភគថពយញ្ជនគកា, ជគនា. (ឧភ+ពរញ្ជន)(ចុោះក្បចច័យ) 
រ ីអងគជាត ដនជនព ោះ រដមងពក្ីតមាន ពលោោះក្មយទាំង២ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ឧភពតពរញ្ជនក្, រ ី
ជនមានអងគជាតដដលពក្តីពឡងីពលោោះក្មយទាំង២ ។ 
វ.ិ  ឆតតំ  បាណិ្មា ិ  អសោតិ   ឆតតបាណិ្,  បរុគិសា. (ឆតថ+បាណិ) 
រ ីឆលត ក្បុងដដ ដនបុរសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថា ឆតថបាណិ, រ ីបុរស មានឆលតក្បុងដដ ។ 



 369  

វ.ិ  ទគឋឌ   បាណិ្មាិ  អសោតិ   ទណ្ឌ បាណិ្, បរុគិសា. (ទណឍ +បាណិ) 
 រ ីពឈលីចត់ ក្បុងដដ ដនបុរសព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុរសព ោះ ព យ្ ោះថា ទណឍ បាណិ, រ ីបុរសមានពឈលីចត់ក្បុងដដ ។ 
វ.ិ  វជរិ ំ  បាណិ្មាិ   អសោតិ    វជរិបាណិ្,  សគកាក   . (វជិរ+បាណិ) 
  រ ីវជិរាវុធ ក្បុងដដ ដនសក្កៈព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសក្កៈព ោះ ព យ្ ោះថា វជិរបាណិ, រ ីសក្កៈមានវជិរាវុធក្បុងដដ ។ 
វ.ិ  ខគោគ   ហតថស ម ឹ  អសោតិ    ខគគហគថថ , រាជា.  (ខគគ + តទ) 
 រ ីលពោះខ័ន ក្បុងដដ ដនលពោះរាជាព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះរាជាព ោះ ព យ្ ោះថា ខគគ តទ, រ ីលពោះរាជាមានលពោះខ័នក្បុងដដ ។ 
វ.ិ  សតថំ  ហតថស ម ឹ  អសោតិ    សតថហគថថ ,  បគុគគលា .(សតទ+ តទ) 
រ ីសាស្តសាថ  ក្បុងដដ ដនបុគគលព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា សតទ តទ, រ ីបុគគលមានសាស្តសាថ ក្បុងដដ ។ 
វ.ិ  ទាគន  អជាសគយា   អសោតិ  ទានជាសគយា,  បគុគគលា. (ទន+អជាសយ) 
  រ ីអធយលស័យ ក្បុងទន ដនបុគគលព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា ទនជាសយ, រ ីបុគគលមាន
អធយលស័យក្បុងការឲរ ។ 
វ.ិ  ទាគន  អធិមុតតគិកា  អសោតិ  ទានាធមុិតតគិកា,  បគុគគលា  .(ទន+អធិមុតថិក្) 
  រ ីការបពអែ នពៅ ក្បុងទន ដនបុគគលព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា ទ ធមុិតថិក្, រ ីបុគគលមានការ
បពអែ នពៅក្បុងទន ។ 
វ.ិ  ពុគទធ  ភតតិគកា   អសោតិ   ពុទធភតតគិកា , បគុគគលា  (ពុទន+ភតថិក្) 
រ ីភក្ថីភាព ក្បុងលពោះពុទន ដនបុគគលព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា ពុទនភតថិក្, រ ីបុគគលមានភក្ថីភាពក្បុង
លពោះពុទន។ 
វ.ិ  សទធគមម   ោរគវ្ហ   អសោតិ   សទធមមោរគវ្ហ, បគុគគលា  .(សទនមយ+គ្នរវ) 
  រ ីពសចក្ថីពគ្នរព ក្បុងលពោះសទនមយ ដនបុគគលព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះសទនមយគ្នរវ, រ ីបុគគលមានពស
ចក្ថីពគ្នរពក្បុងលពោះសទនមយ ។ 

៦.៣ ត្ិប ពហុពវីហសិមាស គពឺ ុពឝី សិមាសដដលមាន ៣ បទ មក្បាំលបួញចូលគ្នប ជាបទ១ ដដលមាន
អញ្ដបទជាលបធាន ដូចជា បរក្កគមនាធគិថ សមបទា គយហិ គត ភវន ត ិបរក្កមាធគិតសមបទា, 
មហាបរុសិា.(បរក្កម+ អធិគត +សមផទ ) រ ីសមផទ(ការដលល់ពម) ដដលមហាបុរសទ. ណា ដល់ព យី 
ពោយពសចក្ថពីយយម រ ីមហាបុរសទ. ព ោះ ព យ្ ោះថា បរក្កមាធិគតសមផទ, រ ីមហាបុរសទ. មានសមផទដល់
ព យីពោយពសចក្ថីពយយម ។ ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះបទថា “បរក្កគមន” ជាបទមួយ, បទថា “អធគិត” ជាបទ
មួយ, និងបទថា “សមបទា” ជាបទមួយ, សរុបទាំងអស់មាន ៣ បទដដលមាន “គយហិ” សធុោះពចញជាអញ្ដបទ, 
បទទាំង ៣ ដូចបានពោលព យីចូលជាបទដតមួយ ព យីមានបទដដទជាលបធាន ដូពចាប ោះពទីបពៅថា តិបទព ុ- 
ពឝី សិមាស ។ 
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វ.ិ ធគមមន អធគិថ គភាោ គយហិ គត ធមាម ធគិតគភាោ, ជគនា (ធមយ + អធិគត + ពភាគ) 
រ ីពភាគលទពរទ. ដដលជនទ.ណា សពលមចព យី ពោយធម៌ រ ីជនទ.ព ោះ ព យ្ ោះថា ធមាយ ធិគតពភាគ, រ ីជន មាន
ពភាគលទពរសពលមចព យីពោយធម៌ ។ 
វ.ិ ឱណី្គថ បតតគថ បាណិ្ គយន គសាយ ំឱណី្តបតតបាណិ្, ភិក្ខុ  (ឱណីត + បតថ + បាណិ) 
រ ីដដ ដដលភិក្ខុណា  ាំពចញ អាំពីបាលត រ ីភិក្ខុពនោះ ព យ្ ោះថា ឱណីតបតថបាណិ, រ ីភិក្ខុ មានដដ ាំពចញព យីអាំពីបាលត ។ 
វ.ិ សហីសស បពុវទធ ំវយិ កាគយា  អសោតិ សហីបពុវទធកាគយា, ភគវ្ហ (ស ី + បុពឝទន + កាយ) 
រ ីកាយ ដនលពោះមានលពោះភាគអងគព ោះ ពលបៀបដូចជា កាយ ោក់្ក្ណាថ លខាងមុខ ដនសតឝស ីៈ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏
មានលពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា សី បុពឝទនកាយ, រ ីលពោះមានលពោះភាគមានកាយដូចជាកាយោក់្ក្ណាថ លដនសតឝស ីៈ.  
វ.ិ មថត  ពហគវ្ហ មាតង្គគ  អស មនិ ត ិមតតពហុមាតងគ,ំ វន ំ(មតថ + ព ុ + មាតងគ) 
រ ីដាំរទី. មានលបមាណពលចនី ក្បុងដលពព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីដលពព ោះ ព យ្ ោះថា មតថព ុមាតងគ, រ ីដលពមានដាំរមីាន
លបមាណពលចីន ។ 

៦.៤ ននិបាត្បពុវប ពហពុវីហសិមាស 
 ននបិាតបុពឝបទព ុពឝ ីសិមាស គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានននិបាតពៅខាងមុខ ដលបថា មិនមាន ដដល
មានអញ្ដបទជាលបធាន ដូចជា នតថិ តសស សគមាតិ អសគមា, ភគវ្ហ(ន+សម) រ ី បុគគលអបក្ពសយី របស់លពោះ
មានលពោះភាគអងគព ោះ មិនមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ី លពោះមានលពោះភាគអងគព ោះព យ្ ោះថា អសម, រ ី លពោះដ៏មានលពោះ
ភាគមិនមានបុគគលពសយ ី ។ ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះ មានននិបាតពៅមុខជាពលគឿងបដិពសធបទថា សពមា, ព យីមាន
បទថា តសស ជាអញ្ដបទ ។ 

វ.ិ នតថិ ឯតសស បដបិគុគគលាតិ អបបដបិគុគគលា,ភគវ្ហ (ន+បដិបុគគល) 

រ ីបុគគលពលបៀបពធៀប ដនលពោះមានលពោះភាគព ោះ មិនមាន ពលោោះព តុព ោះ លពោះមានលពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថាអបផដិ
បុគគល, រ ីលពោះមានលពោះភាគ លទង់មិនមានបុគគលពសយី ។ 
វ.ិ នតថិ ឯតសស បគុថត តិ អបគុថត , ជគនា (ន+បុតថ) 
រ ីបុតថ ដនជនព ោះ មិនមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា អបុតថ, រ ីជន អបក្មិនមានបុតថ ។ 
វ.ិ នតថិ ឯតសស គហតតូិ អគហតុគកា, ជគនា (ន+ព តុ) ចុោះក្បចច័យ 
រ ីព តុ ដនជនព ោះ មិនមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា អព តុក្, រ ីជន អបក្មិនមានព តុ ។ 
វ.ិ នតថិ ឯគតស ំសវំ្ហគសាតិ អសវំ្ហគសា, ភិក្ខុ  (ន+សាំោស) 
រ ីការពៅរមួ ដនភកិ្ខុទ.ព ោះ មនិមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីភកិ្ខុព ោះ ព យ្ ោះថាអសាំោស រ ីភកិ្ខុ អបក្មិនមានការពៅរមួ ។ 
វ.ិ នតថិ ឯតសស ឧតតគរាតិ អនតុតគរា,ភគវ្ហ (ន+ឧតថរ) 
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រ ី បុគគលលបពសីរជាង ដនលពោះមានលពោះភាគព ោះ មិនមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ី លពោះមានលពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា
អនុតថរ រ ីលពោះមានលពោះភាគ អបក្មិនមានបុគគលលបពសីរជាង ។ 
វ.ិ នតថិ ឯតសស អគនាត តិ អនន ត,ំ ចក្កវ្ហឡ ំ(ន+អនថ) 
រ ីទីបាំផុត ដនចលក្ោឡព ោះ មិនមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីចលក្ោឡព ោះ ព យ្ ោះថាអននថាំ, រ ីចលក្ោឡ មិនមានទីបាំផុត ។ 
វ.ិ ន វជិ ជន ត ិអាសវ្ហ ឯតស មនិ ត ិអនាសវ្ហ,ភគវ្ហ (ន+អាសវ) 
រ ីអាសវទ. រដមងមិនមាន ក្បុងលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា
អ សវ រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ មិនមានអាសវ ។ 
វ.ិ ន វជិ ជគត វុដឋិ ឯថថ តិ អវុដឋ,ិ ជនបគទា (ន+វុដឌិ) 

រ ីពភវៀង រដមងមនិមាន ក្បុងជនបទព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនបទព ោះ ព យ្ ោះថាអវុដឌិ រ ីជនបទ មនិមានពភវៀង ។ 

៦.៥ សហបពុវប ពហុពវហីិសមាស 
ស្ហបុពវបទពហុពវីហិស្មាស្ គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានស នបិាតពៅមុខ. ដូចជា សហ 

បគុតតន គយា វតតតតីិ សបគុថត , បថិ (ស +បុតថ) រ ីបិតណា រដមងលបលពឹតថពៅ មយួអពនវី ពោយបុតថ ពលោោះ
ព តុព ោះ រ ីបិតព ោះ ព យ្ ោះថា សបុតថ រ ីបិត អបក្មានបុតថ, ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះ បទថា ស ជានិបាតពៅខាង
មុខបទថា បុតថ ព យីមានបទថា ពយបឋមាវភិតថិ សធុោះជាអញ្ដបទ, មានោក្រដលបថា “មាន...., អបក្លបលពតឹថពៅ
មួយអពនវីពោយ... ” ។ 

វ.ិ សហ បតីយិា គយា វតតតីតិ សបបតីគិកា, ធគមាម (ស +បីតិ) ផ្ទវ ស់ស  ជា ស, 

រ ីធម៌ណា រដមងលបលពឹតថពៅ មយួអពនវី ពោយបតីិ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌ព ោះ ព យ្ ោះថា សបផតីិក្ រ ីធម៌ លបលពឹតថពៅ
មួយអពនវពីោយបីតិ ។ 
វ.ិ សហ បចាគយហិ គយា វតតតីតិ សបបចាគយា, ធគមាម (ស +បចចយ) 
រ ី ធម៌ណា រដមងលបលពឹតថពៅ មួយអពនវី ពោយបចច័យទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ី ធម៌ព ោះ ព យ្ ោះថា សបផចចយ រ ី ធម៌ 
លបលពឹតថពៅមយួអពនវីពោយបចច័យ ។ 
វ.ិ សហ ឧបាទាគនហិ គយា វតតតីតិ សឧបាទាគនា, ធគមាម (ស +ឧបាទន) 

រ ីធម៌ណា រដមងលបលពតឹថពៅ មយួអពនវី ពោយឧបាទនទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌ព ោះ ព យ្ ោះថា សឧបាទន រ ីធម៌  
លបលពឹតថពៅមយួអពនវីពោយឧបាទន ។ 
វ.ិ សហ បរវិ្ហគរហិ គយា វតតតីតិ សបរវិ្ហគរា, បគុគគលា (ស +បរោិរ) 
រ ីបុគគលណា រដមងលបលពតឹថពៅ មួយអពនវី ពោយបរោិរទ. ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថា សបរោិរ រ ីបុគគល 
លបលពឹតថពៅមយួអពនវីពោយបរោិរ ។ 



 372  

វ.ិ សហ មគូលន គយា ឧទធគថ សមលូទុធគថ, រុគកាខ  (ស +មូល+ ឧទនពត) 
រ ី ពដីមពឈណីា ដដលជន ដក្ពឡងីព យី មួយអពនវី ពោយឫស ពលោោះព តុព ោះ រ ី ពដមីពឈពី ោះ ព យ្ ោះថា សមូ
លុទនត, រ ីពដីមពឈ ីដដលជនដក្ពឡងីព យីមួយអពនវពីោយឫស ។ 

៦.៦ ឧបមានបពុវប ពហពុវីហសិមាស 
ឧបមានបុពវបទពហុពវីហិស្មាស្ ជាសមាសដដលមានបទមុខជាបទពលបៀបពធៀប,មាន ២ វភិតថិគឺ បឋ

មាយតទ ឧបមានបុពឝបទព ុពឝ ីសិមាស១ និង ឆដឌិយតទ ឧបមានបុពឝបទព ុពឝី សិមាស១ ។ 

៦.៦.១.បឋមាឧបមានបុវបបទវហុវបីហិសមាស 

បឋមាយតថ ឧបមានបុពវបទពហុពវីហិស្មាស្  ព ុពឝ ីសិមាស ដដលមានបទមុខជាបទពលបៀបពធៀប
, ចុោះក្បុងអតទបឋមាវភិតថិ ដូចជា សគង្គខ  វយិ បណ្ឌ គរា អយនត ិសងខបណ្ឌ គរា, បគុគគលា .(សងខ+វយិ+ប
ណឍ រ) រ ីបុគគលពនោះ សមផុរស ដូចជាស័ងខ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថាសងខបណឍ រ, ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះ
បទថា សពអខ  មានឧបមាពោយមាន វយិសព័ធបាំភវឺអតទឧបមា, បទថា បណឍ ពរា ជារបស់ដដលលតូវពលបៀបពធៀប ដដល
មានបទថា អយាំ ចុោះបឋមាវភិតថិសធុោះពចញជាអញ្ដបទ ។ 

វ.ិ កាយពាមាន ំ សមបបមាណ្ថយ  នគិរោគធា  ឥវ  បរមិណ្ឌ គលា  គយា  រាជកុ្មាគរា  
គសាយ ំ នគិរោធបរមិណ្ឌ គលា, រាជកុ្មាគរា.(និពលគ្នធ+ឥវ+បរមិណឍ ល)  
 រ ីលពោះរាជកុ្មារណា មានមណឍ លជុាំវញិ ដូចជាពដីមដលជ ពលោោះភាវដនកាយនិងពយមជាអវយវៈមានបរមិាណពសយី រ ី
លពោះរាជកុ្មារព ោះ ព យ្ ោះថានពិលគ្នធបរមិណឍ ល, រ ីលពោះរាជកុ្មារ មានមណឍ លជុោះវញិដូចជាពដីមដលជ ។ 
វ.ិ កាគកា  វយិ  សគូរា  អយនត ិ កាក្សគូរា, បគុគគលា. (កាក្ + វយិ សូរ) 
រ ីបុគគលពនោះ ពក្វៀវកាវ  ដូចជាដក្ែក្ ពលោោះព តុព ោះ រ ីបុគគលព ោះ ព យ្ ោះថាកាក្សូរ, រ ីបុគគល មានភាពពក្វៀវកាវ ដូចជាដក្ែក្. 
វ.ិ ចក្ខុ   ឥវ  ភគូថ  អយ ំ បរមតថទសសនគថត ិ ចក្ខុ ភគូថ,  ភគវ្ហ. (ចក្ខុ+ ឥវ+ ភូត) 
រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគពនោះ ជាអបក្ពលបៀបដូចជាចក្ខុ ពលោោះលទង់ពឃញីនូវបរមតទ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏មានលពោះ
ភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា ចក្ខុភូត, រ ីលពោះមានលពោះភាគ ជាអបក្ពលបៀបដូចជាចក្ខុ ។ 
វ.ិ អគថថ   វយិ  ភគូថ  អយ ំ បរមតថបសសនគថតិ  អតថភគូថ ,ភគវ្ហ.(អតទ+ វយិ+ ភូពត) 
រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគពនោះ ជាអបក្ពលបៀបដូចជាអតទ ពលោោះលទង់ពឃញីនូវបរមតទ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏មានលពោះ
ភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា អតទភូត, រ ីលពោះមានលពោះភាគ ជាអបក្ពលបៀបដូចជាអតទ ។  
វ.ិ ធគមាម   វយិ  ភគូថ  អយ ំ បរមតថបសសនគថតិ  ធមមភគូថ,  ភគវ្ហ.(ធមយ+ វយិ+ ភូត) 
រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគពនោះ ជាអបក្ពលបៀបដូចជាធម៌ ពលោោះលទង់ពឃញីនូវបរមតទ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏មានលពោះ
ភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា ធមយភូត, រ ីលពោះមានលពោះភាគ ជាអបក្ពលបៀបដូចជាធម៌ ។ 
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រពហាម   វយិ  ភគូថ  អយ ំ បរមតថបសសនគថតិ  រពហមភគូថ  ,ភគវ្ហ. (លព យ+ វយិ+ ភូត) 
រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគពនោះ ជាអបក្ពលបៀបដូចជាលព យ ពលោោះលទង់ពឃញីនូវបរមតទ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏មានលពោះ
ភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា លព យភូត, រ ីលពោះមានលពោះភាគ ជាអបក្លទង់ពលបៀបដូចជាលព យ ។ 
វ.ិ អគនាធ   វយិ  ភគូថ  អយនត ិ អន ធភគូថ,  ោគលា .(អនន+ វយិ+ ភូត) 
រ ីជនោលពនោះ ជាអបក្ពលបៀបដូចជាមនុសសខាឝ ក់្ ពលោោះព តុព ោះ  រ ីជនោលព ោះ ព យ្ ោះថា អននភូត, រ ីជនោល 
អបក្ពលបៀបដូចជាមនុសសខាឝ ក់្ ។ 

៦.៦.២.វឆដ្ឋីឧបមានបុវបបទវហុវបីហិសមាស 

ឆដឌិយតថ ឧបមានបុពវបទពហុពវីហិស្មាស្  ព ុពឝី សិមាស ដដលមានបទមុខជាបទពលបៀបពធៀប, 
ចុោះក្បុងអតទឆដឌីវភិតថ ិដូចជា សវុណ្ណវគឋណ   វយិ  វគឋណ  យសស  គសា  សវុណ្ណវគឋណ , តថាគគថ 
(សុវណតវណត+ វយិ+ វណត) រ ីសមផុរ ដនលពោះតថាគតអងគណា ដូចជាពណ៌ដនមាស រ ីលពោះតថាគតអងគព ោះ ព យ្ ោះ
ថា សុវណតវណត, រ ីលពោះតថាគតមានសមផុរដូចជាពណ៌ដនមាស ។ ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះបទថា សវុណ្ណវគឋណ  ជា
បទឧបមា មានវយិសពធជាបទពលបៀបពធៀប, ព យីមានយសស ចុោះឆដឌីវភិតថសិធុោះពចញជាអញ្ដបទ ។ 

វ.ិ នាគសស វយិ អសស គតីតិ នាគគត,ិ ភគវ្ហ ( គ+ វយិ+ គតិ), រ ីការពៅ ដនលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគ
ព ោះ ដូចជា(ការពៅ)ដនដាំរដ៏ីលបពសីរ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា គគតិ, រ ីលពោះដ៏
មានលពោះភាគ លទង់មានដាំពណីរដូចជាដាំពណីរដនដាំរដ៏ីលបពសីរ ។ 
វ.ិ សហីសស វយិ អសស ហនតូិ សហីហន,ុ ភគវ្ហ (សី + វយិ+  នុ),  
រ ីចអក  ដនលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគព ោះ ដូចជា(ចអក )ដនសតឝរាជសី ៍ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះមានលពោះភាគអងគព ោះ 
ព យ្ ោះថា សី  នុ, រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ លទង់មានចអក ដូចជាចអក ដនរាជសី ៍ ។ 

វ.ិ ឯណិ្សស វយិ អសស ជងាតិ ឯណិ្ជគងា, ភគវ្ហ (ឯណិ+ វយិ+ ជងា) 
រ ីជងគង់ ដនលពោះដ៏មានលពោះភាគអងគព ោះ ដូចជា(ជងគង់)ដនកាថ ន់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះមានលពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះ
ថា ឯណិជងឃ, រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ លទង់មានជងគង់ដូចជាជងគង់ដនកាថ ន់ ។ 
វ.ិ សហីសស បពុវទធ ំវយិ អសស កាគយាតិ សហីបពុវទធកាគយា, ភគវ្ហ (ស ី+ បុពឝទន+ វយិ + កាយ), 
រ ីកាយ ដនលពោះមានលពោះភាគព ោះ ដូចជាកាយោក់្ក្ណាថ លខាងមុខ របស់រាជសី ៍ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏មាន
លពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា ស ីបុពឝទនកាយ, រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ លទង់មានកាយ ដូចជាកាយោក់្ក្ណាថ លខាងមុខ
របស់រាជស ៍ី ។ 
វ.ិ រពហមុ គនា វយិ អដឋងគសមនាន គគថ សគរា អសោតិ រពហមសសគរា, ភគវ្ហ (លព យ+ វយិ+ សរ), 
រ ីសពមវង ដដលលបក្បពោយអងគ៨ ដនលពោះមានលពោះភាគអងគព ោះ ដូចជា(សពមវង)ដនលព យ ពលោោះព តុព ោះ រ ីលពោះដ៏ 
មានលពោះភាគអងគព ោះ ព យ្ ោះថា លព យសសរ, រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ លទង់មានសពមវងដដលលបក្បពោយអងគ៨ ដូចជា 
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សពមវងដនលព យ ។ 
៦.៧ វាស ទត្ថ សដងខោភយប ពហុពវីហិសមាស 
វ្ហស្ទទតថ ស្ហងាាភយបទពហុពវីហិស្មាស្  គឺព ុពឝី សិមាសដដលបទទាំង២ជាសងខា ក្បុងអតទរបស់

ោសពធសដមថងភាពមិនចាស់ោស់ ដូចជា គទវ វ្ហ តគយា វ្ហ បថត  ទវតតបិថត .(ទឝិ+ ត+ិ បតថ), រ ីបាលតទ. ២ឬ 
ឬថា ៣  ព យ្ ោះថា ទឝតថិបតថ, រ ីបាលត ២ ឬ ៣ ។ 
វ.ិ ទវហំី វ្ហ តហំី វ្ហ ទវហីតហំី. (ទឝ ិ+ តី ) .រ ីដថង ២ ឬ ឬថា រ ីដថង ៣ ព យ្ ោះថាទឝិ តី , រ ីដថង២ឬ៣ ។ 

វ.ិ ឆ វ្ហ បញ្ា វ្ហ វ្ហច្ច ឆបបញ្ាវ្ហច្ច.(ឆ+ បញ្ច+ ោចា), រ ីោចាទ. ៦ ឬ ឬថា ៥ ព យ្ ោះថា ឆបផញ្ចោចា, រ ីោចា
៦ ឬ៥ មា៉ា ត់ ។ 
វ.ិ សតត វ្ហ អដឋ វ្ហ មាសា សតតដឋមាសា. (សតថ + អដឌ + មាស). រ ីដខទ. ៧ ឬ ឬថា ៨ ព យ្ ោះថាសតថដឌមា
សា, រ ី ដខ ៧ ឬ ៨ ។ 
វ.ិ ឯក្គយាជន ំវ្ហ ទវគិយាជនាន ិវ្ហ ឯក្គយាជនទវគិយាជនាន.ិ(ឯក្ពយជន+ ទឝិពយជន) .  
រ ីពយជន៍ ១ ឬ ឬថា រ ីពយជន៍ទ. ២ ព យ្ ោះថា ឯក្ពយជនទឝិពយជន, រ ីពយជន៍ ១ ឬពយជន៍ ២ ។ 

៦.៨  សិនតរាឡត្ថពហពុវហីសិមាស  
ទសិនថរាឡតទព ុពឝ ីសិមាស គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានអតទរោងទសិទាំង ២ បានដល់ការនិយយ

ដល់ ទសិពឆៀង(ទសិតូច)ពផសងៗព ោះឯង ។ ដូចជា បពុវសោ ច ទក្ខិ ណ្សោ ច ទិសាយ យទនតរាឡ១ំ 
សាយ ំបពុវទក្ខិ ឋ, វទិិសា (បុពឝ + ទក្ខិណា) .រ ីទីណា ដដលកាន់យក្នូវចព វ ោះក្ណាថ ល ដនទិសពក្តី
ផង ដនទសិតផូងផង រ ីទិសពឆៀងព ោះ ព យ្ ោះថាបុពឝទក្ខណិា (ទិសអាពគបយ)៍, ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះបទថា ទក្ខណិ
សា សាំពៅដល់ទសិតផូង បទថា សា ជាអញ្ដបទ សាំពៅដល់ពឆៀងទសិព ោះ ដូពចាប ោះកាលនិយយដល់ទិសពឆៀង
ទាំង២ដូចពោលពនោះពទបីបានដល់ទសិអាពគបយ ៍។ 

វ.ិ បពុវសោ ច ឧតតរាយ ច ទសិាយ យទនតរាឡ ំសា បពុវុតតរា, វទិសិា (បុពឝ + ឧតថរ) 
រ ីទីណា ដដលកាន់យក្នូវចព វ ោះក្ណាថ ល ដនទិសពក្ីតផង ដនទិសពជងីផង រ ីទិសពឆៀងព ោះ ព យ្ ោះថា បុពឝុតថរា, រ ី
ទិសពឆៀងដដលកាន់យក្នូវចព វ ោះក្ណាថ លដនទិសខាងពក្ីតនិងទិសខាងពជងី ។ 
វ.ិ អបរាយ ច ទក្ខិ ណ្សោ ច ទសិាយ យទនតរាឡ ំសា អបរទក្ខិ ឋ, វទិសិា (អបរ + ទក្ខិ
ណា). រ ីទណីា ដដលកាន់យក្នូវចព វ ោះក្ណាថ ល ដនទិសលិចផង ដនទសិតផូងផង រ ីទសិពឆៀងព ោះ ព យ្ ោះថា អប
រទក្ខិណា, រ ីទសិពឆៀងដដលកាន់យក្នូវចព វ ោះក្ណាថ លដនទិសខាងលចិនិងទិសខាងតផូង ។ 
                                                           
១

 យាំ + អនថរាឡាំ , មានវពិលគ្នោះថា អនថរ ាំ អាឡាតិ គណាហ តីតិ អនថរាឡាំ រដមងកានយ់ក្ នូវចព វ ោះក្ណាថ ល ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា អនថរាឡ, 
អាឡាំ មក្ពី (អា + ោ អាទពន ក្បុងការកានយ់ក្ ពលបីឡ ជាំនសួល + អបចចយ័), យាំ ជាវពិសសនរបសឋ់ានាំ ក្បុងរូបវពិលគ្នោះ ដតរូបសពលមចលត
ឡបជ់ារូបឥតទីលិងគ គឺ សាយាំ វទិិសា ដដលមានពសចក្ថីដូច យទនថរាឡាំ ។  



 375  

វ.ិ បចឆមិាយ ច ឧតតរាយ ច ទសិាយ យទនតរាឡ ំសា បចឆមុិតតរា, វទិសិា (បចឆិម + ឧតថរ) 

រ ីទីណា ដដលកាន់យក្នូវចព វ ោះក្ណាថ ល ដនទិសលិចផង ដនទិសពជងីផង រ ីទិសពឆៀងព ោះ ព យ្ ោះថា បចឆិមុតថរា, រ ី
ទិសពឆៀងដដលកាន់យក្ចព វ ោះក្ណាថ លដនទសិខាងលិចនងិទិសខាងពជីង ។ 

៦.៨ ពយត្តហិារលកខណពហពុវហីសិមាស 
ពរតថិហារលក្ខណព ុពឝី សិមាស គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានលក្ខណពធឝីនូវគ្នប នឹងគ្នប  សាំពៅដល់ការពធឝី

ដដលមានសភាពដូចគ្នប  ។ ពរតថិហារ មក្ពី( វ ិ+ អតិ +  រ + ណ) ដលបថា ការមនិ២ ាំពៅ ួស សាំពៅដល់ការពធឝី
ក្ិរយិលបពភទដតមួយដល់គ្នប នងឹគ្នប , ពយតតិហាគរា៣ លក្ខ ណំ្ យសោតិ ពយតតហិារលក្ខ គឋ . រ ីការពធឝី
នូវគ្នប នឹងគ្នប  ជាលក្ខណៈ ដនព ុពឝី សិមាសណា រ ីព ុពឝ ីសិមាសព ោះ ព យ្ ោះថា ពរតថិហារលក្ខណ, រ ីព ុពឝី
 សិមាសដដលមានការពធឝីនូវគ្នប នឹងគ្នប ជាលក្ខណៈ, ដូចជា គក្គសស ុច គក្គសស ុច គគហថវ  ឥទំ 
យុទធំ បវតតតីតិ គក្សាគក្ស.ិ (ពក្ស+ ពក្ស+ គព តឝ + ឥម) រ ីការតស ូ(ចមាាំង)ពនោះ កាន់យក្ព យី 
លតង់សក់្ទ.ផង លតង់សក់្ទ.ផង ពទីបលបលពឹតថពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីការតស ូពនោះ ព យ្ ោះថា ពក្សាពក្សិ(ការតស ូ
មានការទញសក់្គ្នប នឹងគ្នប ) 

វ.ិទគណ្ឌ ហិ ច ទគណ្ឌ ហិ ច បហរថិវ  ឥទំ យុទធ ំបវតតតីតិ ទឋឌ ទណ្ឌិ . (ទណឍ + ទណឍ + ប រតិឝ + 
ឥម) រ ីការចាាំងពនោះ លបហារព យី ពោយដាំបងទ. ផង ពោយដាំបងទ. ផង ពទបីលបលពឹតថពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីការ 

ចាាំងព ោះ ព យ្ ោះថា ទណាឍ ទណឍិ  រ ីការចាាំងមានការោយពោយដាំបងគ្នប នឹងគ្នប  ។ 

ស្ម្មស្នផទ(គពភស្ម្មស្) 
ស្មាស្ថ្ផទ គឺ ការបាំលបួញសពធពលចីនៗសពធចូលគ្នប  ព យីមានសមាសតាំងដត ២ សមាសពឡងីពៅ  

បាំលបួញចូលជាបទដតមួយមានសមាសដដលពធឝីវពិលគ្នោះពលកាយពគ ជាសមាសពគ្នល, ចាំដណក្សមាសដដល
ពៅខាងក្បុងជាសមាសកូ្នចងមុនពគ ។ 

ការហៅហ ម្ ុះស្មាស្ហនាុះ ពៅតមព យ្ ោះសមាសដដលវពិលគ្នោះពលកាយពគ ព យីពៅព យ្ ោះសមាស
ដដលពៅខាងក្បុងតមលាំោប់, ចាំដណក្ការចងវគិគ ៈវញិឲរចងសមាសដដលពៅខាងក្បុងមុនពគ ព យីពទីបចង
ពដញពរៀងតមលាំោប់រ ូតចប់ ។ 

ឧទាហរណ៍ទី១ នានាទុមបតតិបបុផវ្ហសតិសាន,ុ បពវគថ 
                                                           
២

   វ ិមានអតទបដិពសធ ព យីផ្ទវ សឥ់ជាយ, វ ៑ជា ព ៑ ។ ៣ មគធពោធិដីការអធិបាយថា  បរមផរពមក្ជាតីយលកិ្យក្រណាំ  ពរតថិហាពរា. រ ីការ
ពធឝីកិ្រយិដដលមានជាតិលបពភទដតមួយដលគ់្នប និងគ្នប  ព យ្ ោះថា ពរតថិហារ , បរមផរ ាំ មានអតទ នូវគ្នប នឹងគ្នប  មយ៉ាងពទៀតសូមផោីក្រថា “ អញ្ដមញ្ដាំ, 
ឥតរតីរ ាំ (នូវគ្នប នឹងគ្នប ), ឥពត ចិពត (ចាក្ទីពនោះនឹងទីពនោះ), អសុពកា ច អសុពកា ច (អបក្ឯពណាោះ និងអបក្ឯពណាោះ) ” ជាពដីមពនោះចាតចូ់ល
ក្បុងសពធពរតថិហារដូចគ្នប  ។ 
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វ.ិ នានបបការា ទុមា នានាទុមា. (  + ទុម) វហិស្ស្នបុពវបទកមមធារយិស្មាស្ 

  រ ីពដីមពឈទី. មានបការពផសងៗ ព យ្ ោះថា   ទុម, រ ីពដមីពឈមីានលបការពផសងៗ 
វ.ិ នានាទុគមហិ បតិថន ិនានាទុមបតថិន,ិ បបុាផ ន ិ(  ទុម +បតិត) បញ្ច មីតបបុរសិ្ស្មាស្ 

រ ីផ្ទក ទ. ធាវ ក់្ព យី ចាក្ពដមីពឈពីផសងៗទ. ព យ្ ោះថា  ទុមបតតិ, រ ីផ្ទក ទ.ធាវ ក់្ព យីចាក្ពដីមពឈ.ី..ពផសងទ. ។ 
វ.ិ នានាទុមបតថិន ិច ថន ិបបុាផ ន ិច្ចតិ នានាទុមបតតិបបុាផ ន.ិ (  ទុមបតិត+ បុបព) វ.ិបុ.ក្មយ 
  រ ី ការធាវ ក់្ព យីចាក្ពដមីពឈពីផសងៗទ.ផង រ ី ការធាវ ក់្ព យីចាក្ពដមីពឈពីផសងៗទ.ព ោះ ជាផ្ទក ទ.ផង ពលោោះ
ព តុព ោះ ព យ្ ោះថា  ទុមបតិតបុបព, រ ីផ្ទក ទ.ដដលធាវ ក់្ព យីចាក្ពដមីពឈមីានលបការពផសងៗទ. ។ 
វ.ិ នានាទុមបតិតបគុបផហិ វ្ហសថិ នានាទុមបតតិបបុផវ្ហសថិ, សាន.ូ(  ទុមបតិតបុបព+ោសិត)
(តតិយតបផុរសិសមាស) រ ី ញក្ភបាំទ. ដដលអប់ព យី ពោយបុបាព ដដលធាវ ក់្ចាក្ពដីមពឈពីផសងៗទ. ព យ្ ោះថា 
  ទុមបតិតបុបពោសិត, រ ីញក្ភបាំទ.ដដលអប់ព យីពោយបុបាព ដដលធាវ ក់្ចាក្ពដីមពឈមីានលបការពផសងៗទ. ។ 

វ.ិ នានាទុមបតិតបបុផវ្ហសថិ  សាន ូ  យសស  បពវតសស  គសាយ ំ នានាទុមបតតិបបុផវ្ហសតិ
សាន,ុ បពវគថ.(  ទុមបតិតបុបពោសិត+ សានុ)  (ឆដឌី ទវិបទតុលាធិករណពហុពវីហិស្មាស្) 

រ ីញក្ភបាំ ទ.ដដលអប់ព យីពោយផ្ទក ដដលធាវ ក់្ចាក្ពដីមពឈពីផសងៗ ដនភបាំណា រ ីភបាំពនោះ ព យ្ ោះថា  ទុមបតិតបុបឆ
ោសិតសានុ,  រ ីភបាំ មានញក្ភបាំដដលអប់ព យីពោយបុបាព ដដលធាវ ក់្ចាក្ពដីមពឈមីានលបការពផសងៗទ. ។ 

         ឧទាហរណ៍ទី២  ពាលមពមពុធរពនិ ទុចុមពតិក្គូដ្ឋ, បពវគថ 

វ.ិ ពាលគមាព   អមពុធគរា  ពាលមពមពុធគរា,(ពយលមភ+អមភុធរ)(វហិស្ស្នបុពវបទកមមធារយស្មាស្) 

អមភុធពរា រ ីពភវៀង ពយលពមាភ  ដដលតិចតចួ ពយលមភមភុធពរា ព យ្ ោះថាពយលមភមភុធរ, រ ីពភវៀងតិចតួច ។ 

វ.ិ   ពាលមពមពុធរសស ពិន ទនូ ិ ពាលមពមពុធរពនិ ទនូ,ិ(ពយលមភមភុធរ+ពិនធុ)(ឆដឌីតបបុរសិ្ស្មាស្) 

រ ីតាំណក់្ទ. ដនពភវៀងតិច ព យ្ ោះថា ពយលមភមភុធរពិនធុ, រ ីតាំណក់្ដនពភវៀងតិចទ. ។  

វ.ិ ពាលមពមពុធរពនិ ទហិូ ចុមពិគថ ពាលមពមពុធរពនិ ទុចុមពគិថ, ក្គូដ្ឋ.(ពយលមភមភុធរពិនធុ+ចុមភិត)(តតិ
យាតបបុរសិ្ស្មាស្) រ ី ក្ាំពូល ដដលតាំណក់្ដនទកឹ្ពភវៀងតិចទ. លសូបព យី ព យ្ ោះថាពយលមភមភុធរពិនធុចុមភិត, រ ី
ក្ាំពូល ដដលតាំណក់្ដនទឹក្ពភវៀងតិចៗលសបូព យី ។ 

វ.ិ ពាលមពមពុធរពនិ ទុចុមពិគថ  ក្គូដ្ឋ  យសស  គសាយ ំ ពាលមពមពុធរពនិ ទុចុមពតិក្គូដ្ឋ,បពវគថ.
(ពយលមភមភុធរពិនធុចុមភិត+កូ្ដ)(ឆដឌីតុលាធិករណពហុពវីហិស្មាស្) រ ី ក្ាំពូល ដនភបាំណា ដដលតាំណក់្ទឹក្ដន
ពភវៀងតិចលសូបព យី រ ី ភបាំពនោះ ព យ្ ោះថាពយលមភមភុធរពិនធុចុមភិតកូ្ដ, រ ី ភបាំ មានក្ាំពូលដដលតាំណក់្ដនទឹក្ពភវៀងតិច
លសូបព យី ។ 
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ឯកហស្ស្ស្ម្មស្ 
 ឯក្ពសសសមាស គឥឺតរតីរពយគទឝនធសមាស ដដលសល់លតឹមដតសពធមួយ ពលោោះលុបបទដដទពចាល
ព យី ។ ឯក្ពសសសមាសមានវគិគ ៈថា ឯក្សស គសគសា ឯក្គសគសា. រ ីការសល់ ដនសពធមយួព យ្ ោះថា 
ឯក្ពសស ។ 

សមាសពនោះក្បុងក្ចាច យនបក្រណ៍ ពោក្សដមថងពៅខាងដប៉ាក្តទនិត លតង់សូលត សរូបានពមក្ពសសឝសក្,ឹ 
ជាសមាសមានព យ្ ោះពោយដឡក្ មិនរាប់បញ្ចូលក្បុងពួក្សមាសទាំង៦ ព យ្ ោះដដលបាននិយយមក្ព យីក្បុង
ខាងពដីមព ោះពទ ។ សមាសសដមថងតមលបពភទដនវធិីលុបមាន២យ៉ា ងគឺ បុពពឝក្ពសស១ បពរក្ពសស ១ ។  

សមាសដដលលុបបទខាងចុងទុក្ឲរសល់បទខាងពដមី ពៅថា បុពពឝក្ពសស, ឧទ រណ៍ ឧបាសគកា 
ច ឧបាសកិា ច ឧបាសកា  រ ីឧបាសក្នងិឧបាសកិាទ., មាថ ច បថិ ច មាតគរា. រ ីមាត និងបតិ
ទ. ។ទហគរា ច សាមគណ្គរា ច ទហរា. រ ីភិក្ខុក្ាំពោោះនងិសាមពណរទ. ។ សតីំ ច ឧណ្ាំ  ច សថីន.ិ 
រ ីរដូវលតជាក់្នងិរដូវពៅថ ទ. ។ សមាសដដលលុបបទខាងពដមី ទុក្ឲរសល់បទខាងចុង ពៅថា បពរក្ពសស ឧ. 
ឧបាសគកា ច ឧបាសកិា ច ឧបាសកិា. រ ីឧបាសក្និងឧបាសិកាទ. ។ មាថ ច បថិ ច បតិគរា . 
រ ីមាតនិងបិតទ.។ ទហគរា ច សាមគណ្គរា ច សាមគណ្រា . រ ីភកិ្ខុក្ាំពោោះនិងសាមពណរទ. ។ សតីំ ច 
ឧណ្ាំ  ច ឧឋា ន ិ. រ ីរដូវលតជាក់្និងរដូវពៅថ ទ. ។  

សមាសពនោះ សដមថងតមលបពភទដនរូបសពធដដលទុក្ឲរសល់, មាន២ យ៉ា ងគឺ សរូពបក្ពសស ១ វរូិពបក្
ពសស ១ ។  

១. សមាសដដលមានរូបសពធពសយីគ្នប  គឺ ទាំងពីរបទជាសពធមានរូបដត១ ពៅថា សរូពបក្ពសស មាន៣ យ៉ា ងគ ឺ
១.១. សទធសរូពបក្ពសស សរពូបក្ពសសពោយសពធ មានន័យថា មានសពធដូចគ្នប  ដតអតទពផសងគ្នប  ដូចជា 

    មាគសា ច មាគសា ច មាសា. រ ីដខនិងសដណថ ក្រាជមាសទ. ។ 

១.២. អតទសរូពបក្ពសស គសឺរូពបក្ពសសពោយអតទ មានន័យថា មានអតទដូចគ្នប  ដតសពធពផសងគ្នប ដូចជា 

    វគង្គក  ច កុ្ដិគលា ច កុ្ដលិា. រ ីពកាងនិងពកាងទ. ។ 

១.៣. សទធតទសរូពបក្ពសស គសឺរូពបក្ពសសពោយសពធនងិអតទ មានន័យថា មានសពធនិងអតទដូចគ្នប   

    បរុគិសា ច បរុគិសា ច បរុសិា. រ ីបុរសនងិបុរសទ. ។ យុោ ច យុោ ច យុោ . រ ីគូនិងគូទ. ។  

សមាសដដលមានរូបសពធខុសគ្នប  គឺ សពធទាំង២ មានរូបពផសងគ្នប  ប៉ាុដនថពសចក្ថជីាគូនងឹគ្នប  ពៅថា វរូិពបក្
ពសស ឧ. មាថ ច បថិ ច មាតគរា ឬបតិគរា រ ីមាតនិងបិតទ. ។ សារបីគុថត  ច គមាគគលាល គនា ច 
សារបីថុត  ឬ គមាគគលាល នា រ ីលពោះសារបុីតថនងិលពោះពមាគគោវ នទ. ។ ឬសពធដដលទុក្ឲរសល់ព ោះជាសពធផ្ទវ ស់របូ
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ឲរខុសចាក្រូបពដីមរបស់សពធទាំងពីរក្បុងវគិគ ៈ ក៏្ពៅថា វរូិពបក្ពសសដដរ ឧ. ទស ច ទស ច វសី. រ ីដប់និង
ដប់ គឺ ២០, ទស ច ទស ច ទស ច តសឹ. រ ីដប់និងដប់និងដប់ គ ឺ៣០..... ។ 

ស្ម្មស្ហពាលហោយអតថម្មន ៤ យា៉ា ងគឺ  

១.វបុវបបទ្ថបធានសមាស គសឺមាសដដលមានអតទរបស់បទមុខជាលបធាន បានដល់អពរយភីាវសមាស ដូចជា បា
សាទសស អគនាត  អគនាត បាសាទ.ំ រ ីខាងក្បុងដនលបាសាទ ព យ្ ោះថា អព ថ បាសាទ, 

  នគរសស សមីប ំឧបនគរ.ំ  រ ីទីជិត ដនលក្សង ព យ្ ោះថា ឧបនគរ ។ 

២.វ ឧ្តរបទ្ថបធានសមាស គឺសមាសដដលមានអតទរបស់បទពលកាយជាលបធាន បានដល់ក្មយធារយសមាស,ទិគុ
សមាស និងតបផុរសិសមាស 

 ក្មយធារយសមាស សគនាត  បរុគិសា សនតបរុគិសា រ ីបុរស អបក្សងប់ ព យ្ ោះថា សនថបុរសិ (ក្បុងក្មយធារ
យសមាស ៩ យ៉ា ងព ោះ ពវៀរដត វពិសសនុតថរបទ វពិសសព ភយបទ និងឧបមានុតថរបទ ដ៏ពសសមានអតទរបស់បទ
ពលកាយជាលបធានទាំងអស់) 

ទិគុស្មាស្  តគយា គលាកា តគិលាកំ្.  រ ីពោក្ទ. បី ព យ្ ោះថា តិពោក្, 

តបបុរសិ្ស្មាស្ ធមមំ នសិសគិថ ធមមនសិសគិថ. អាលស័យព យី នូវធម៌ ព យ្ ោះថាធមយនិសសតិ, 
៣.វ ឧតយបទ្ថបធានសមាស គឺសមាសដដលមានអតទរបស់បទទាំង ២ ជាលបធានបានដល់ទឝនធសមាស, ដូចជា 

សមគថា ច វបិសសនា ច សមថវបិសសន.ំ រ ីសមថ ផង រ ីវបិសស  ផង ព យ្ ោះថាសមថវបិសស  ។ 
៤.វ អញ្ញបទ្ថបធានសមាស គសឺមាសដដលមានអតទរបស់បទដដទជាលបធាន បានដល់ ព ុពឝី សិមាស,  ដូចជា 

ក្តំ កិ្ចាំ គយន គសា ក្តកិ្គច្ចា  (សមគឋ). រ ីកិ្ចច ដដលសមណណា ពធឝីព យី ព យ្ ោះថាក្តកិ្ចច, ។ 
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ស្ម្មស្ស្រម្មប់ទហនទញ 

១.កមមធារយស្ម្មស្ គសឺមាសដដលលទលទង់នូវព យ្ ោះ ២ លសពដៀងក្មយ ។ 

កមមធារយសមាសដនេះមាន៩ គ ឺ 
១. វហិស្ស្នបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទវពិសសនពៅខាងមុខ 

ឧ. សគនាត  បរុគិសា សបបុរគិសា (សនថ + បុរសិ), រ ីបុរស អបក្សងប់ ។ 
 ២. វហិស្ស្នុតតរបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទវពិសសនពៅខាងពលកាយ  ឧ. ពុទធគោគសា  
អាចរគិយា  ពុទធគោសាចរគិយា . (ពុទនពោស + អាចរយិ)  រ ីលពោះពុទនពោសៈជាអាចាររ ។ 

៣. វហិស្ស្ហនាភយបទ. (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទទាំង២ជាវពិសសនៈ 

ឧ. ខគញ្ញជ  ច ខុគជាជ  ច ខញ្ជខុគជាជ , មនគុសោ (ខញ្ជ  + ខុជជ), រ ីមនុសសទាំងខចក្ទាំងគម ។ 

 ៤. ឧបមានុតតរបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានបទពលកាយជាបទពលបៀបពធៀប  
ឧ. ពុគទាធ  នាគោ ឥវ ពុទធនាគោ. រ ីលពោះពុទនដូចជា គ ។ 

៥. ស្មាភ វនបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលសដមថងការសរពសីរពៅខាងមុខ  

ឧ. សគថត  ឥតិ សញ្ញា  សតតសញ្ញា  (សតថ + សញ្ញដ )  (រ ីសមាគ ល់ថា ជាសតឝ) ។ 

៦. អវធារណបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលសដមថងការក្ាំណត់ពៅខាងមុខ  

ឧ. សទាធ  ឯវ ធន ំសទាធ ធន ំ (សទន  + ធន) រ ីលទពរគសឺទន  ។ 

៧. ននិបាតបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានននិបាត(បដិពសធ) ពៅខាងមុខ  

ឧ. ន មនគុសោ អមនគុសោ (ន + មនុសស), រ ីអបក្មនិដមនមនុសស ។ 

៨. កុបុពវបទ (ក្មយធារយសមាស) ដដលមានកុ្និបាត(គួរពខភីម) ពៅខាងមុខ  

ឧ. កុ្ចឆិតំ អន ន ំក្ទនន ំ (កុ + អនន), បាយគួរពខភីម ។ 

 ៩. បាទិបុពវបទ  (ក្មយធារយសមាស) ដដលមាន បឧបសគគជាពដីមពៅខាងមុខ 

 ឧ. បធាន ំវចន ំបាវចន ំ (ប+ វចន) រ ីោក្រជាលបធាន ។ 
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២. ទគិុស្ម្មស្ គឺក្មយធារយសមាសដដលមានបក្តិសងខាជាបទមុខ មាន២យ៉ា ងគ ឺ

 ២.១ សមាហារទិគុ ឧ. តគយា ទឋឌ  តទិណ្ឌំ , (តិ + ទណឍ ) រ ីពឈលីចត់ ៣ ។ 

 ២.២ អសមាហារទិគុវឧ.វឯគកា ច គសា បគុគគលា ច្ចតិ ឯក្បគុគគលា (រ ីបុគគលមាប ក់្) ។ 

៣. តបបរុសិ្ស្ម្មស្ 

តបផុរសិសមាសដចក្តមអតទរបស់វភិតថ ិមានទុតិយជាពដមី មាន ៨ យ៉ា ងគ ឺ  

១. ទុតយិតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយទុតិយវភិតថ,ិ  

ឧ. សខុំ បគថត  >  សខុបបគថត  អបក្ដល់ព យីនូវពសចក្ថសុីខ ។  
២. តតយិតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយតតិយវភិតថិ  

ឧ. សគលលន វគិទាធ  > សលលវុគទាធ   ដដលសរទាំលុោះព យី ។ 

៣. ចតុតទតីបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយចតុតទីវភិតថ ិ

ឧ. ក្ឋិនសស ទុសស ំ> ក្ឋិនទុសស ំ រ ីសាំពត់ពដីមផកី្ឋនិ ។ 

៤. បញ្ចមតីបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយបញ្ចមីវភិតថិ  

ឧ. រញ្ញា  ភយ ំ> រាជភយ ំ រ ីភ័យអាំពីលពោះរាជា ។ 

៥. ឆដឌតីបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយឆដឌីវភិតថិ  

ឧ. រគញ្ញា  បរុគិសា > រាជបរុគិសា រ ីបុរស ដនលពោះរាជា ។ 

៦. សតថមតីបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដល មានបទមុខលបក្បពោយសតថមីវភិតថិ  

ឧ. ធគមម ោរគវ្ហ > ធមមោរគវ្ហ  រ ីពសចក្ថីពគ្នរពក្បុងធម៌ ។ 

៧. អមាទបិរតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដលមានបទមុខលបក្បពោយទុតិយវភិតថជិាពដីម កាលពបី
សពលមចរូបព យីក៏្មានការផ្ទវ ស់បថូរទីតាំងរបស់បទ ឧ. អនត ំអតិក្កន ត ំ> អចាន ត,ំ ក្មមំ រ ីក្មយដដលក្នវងនូវទី
បាំផុត ។ 

៨. អពោបតបផុរសិសមាស តបផុរសិសមាសដដលមានទុតយិវភិតថិជាពដមីព ោះ មិនមានការលុបវភិតថិ ក្បុង
រូបដដលសពលមចព យី ឧ. មនស ិ កាគរា  > មនសកិាគរា រ ីការពធឝីទុក្ក្បុងចតិថ ។ 
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៤. ទវនទស្ម្មស្ គសឺមាសដដលបាំលបញួ មបទតាំងដត ២ បទពឡងីពៅ ដដលមានអតទរបួរមួគ្នប នឹងគ្នប  ព យីមាន
វភិតថិដូចគ្នប  មាន២ យ៉ា ងគ ឺ
 ៤.១ ឥតរតីរពយគទឝនធ(អសមាហារ)វគឺសមាសដដលមានអតទរបស់បទនមីួយៗជាលបធានពសយីគ្នប   

ឧ.វគទ-គវ្ហ ច មនគុសោ ច គទវមនសុោ. រ ីមនុសសនិងពទវតទ. ។ 

 ៤.២ សមាហារទឝនធវគឺសមាសដដលរបួរមួអតទទ.ឲរជាបទដតមួយ រូបសពលមចជានបុាំសក្លងិគ ឯក្វចនៈ

ប៉ាុពណាត ោះ ។  ឧ. សមគថា ច វបិសសនា ច សមថវបិសសន ំ រ ីសមថនិងវបិសស  ។ 

៥. អពយយភីាវស្ម្មស្ សមាសដដលមានឧបសគគ ឬនិបាតពៅខាងមុខ ព យីបទខាងមុខព ោះដលបជាលបធាន 
មានពីយ៉ា ងគ ឺ

 ៥.១ ឧបសគគបុពឝក្អពរយភីាវសមាសវវឧ.វនគរសស សមបី ំឧបនគរ ំរ ីទីជតិដននគរ ។ 

 ៥.២ នបិាតបុពឝក្អពរយភីាវសមាសវវវឧ.វគយ គយ  វុឌោ យថាវុឌឍ ំរ ីលាំោប់ដនជនចាស់ ។ 

៦. ពហុពវហីសិ្ម្មស្ គឺសមាសដដលមាន អញ្ដបទជាលបធាន មានរបូសពលមចជាគុណសពធ 
ពហុពវីហសិមាសព ោះមាន ៩ យ៉ា ងគឺ  
 ៦.១ ទឝបិទតុលយធកិ្រណព ុពឝ ីសិមាស គពឺ ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២មានទតីាំងពសយីគ្នប   
ឧ. សលុគភា   បគិឋឌ     ឥមស មនិ ត ិ  សលុភបគិឋឌ , គទគសា. (សុលភ+បិណឍ ) , រ ីលបពទសមានបិណឍ បាលត
ដដលពគបានពោយអយ  ។ 
 ៦.២ ទឝបិទភ ិប ធកិ្រណព ុពឝ ីសិមាស គពឺ ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២មានទតីាំងមិនពសយីគ្នប ១ 
ឯក្រតតឹ វ្ហគសា អសោតិ ឯក្រតតវិ្ហគសា, ជគនា រ ីជនមានការពៅអស់១រាលតី ។  

 ៦.៣ តបិទព ុពឝ ីសិមាស គឺព ុពឝី សិមាសដដលមាន ៣ បទ មក្បាំលបួញចូលគ្នប ជាបទ១ ដដលមាន
អញ្ដបទជាលបធាន។ ឧ. ធគមមន អធគិថ គភាោ គយហិ គត ធមាម ធគិតគភាោ, ជនា (ធមយ + អធិគត + 
ពភាគ) រ ីជនទ. មានពភាគលទពរសពលមចព យីពោយធម៌ ។ 
 ៦.៤ ននបិាតបុពឝបទព ុពឝ ីសិមាស គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានននបិាតពៅខាងមុខ ដលបថា មិនមាន 
ដដលមានអញ្ដបទជាលបធាន។ ឧ. នតថិ ឯតសស បដិបគុគគលាតិ អបបដបិគុគគលា,ភគវ្ហ (ន+បដិបុគគល)    
រ ីលពោះមានលពោះភាគ លទង់មិនមានបុគគលពសយី ។ 

 ៦.៥ ស បុពឝបទព ុពឝ ីសិមាស   គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានស និបាតពៅមុខ ។  
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ឧ.  សហ បគុតតន គយា វតតតីតិ សបគុថត , បថិ (ស +បុតថ) រ ីបិត អបក្មានបុតថ ។ 

 ៦.៦ ឧបមានបុពឝបទព ុពឝ ីសិមាស គសឺមាសដដលមានបទមុខជាបទពលបៀបពធៀប មាន ២ យ៉ា ងគ ឺ

 ៦.៦.១ បឋមាឧបមានបុពឝបទព ុពឝី សិមាស  

ឧ. សគង្គខ  វយិ បណ្ឌ គរា អយនត ិសងខបណ្ឌ គរា, បគុគគលា រ ីបុគគលសដូចស័ងខ ។ 
 ៦.៦.២ ឆដឌីឧបមានបុពឝបទព ុពឝី  ិ 

ឧ. នាគសស វយិ អសស គតីតិ នាគគត,ិ ភគវ្ហ រ ីលពោះមានលពោះភាគ លទង់មានដាំពណីរដូចដាំពណីរដនដាំរ ី ។ 

 ៦.៧ ោសទធតទ សពងខាភយបទព ុពឝ ីសិមាស គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានបទទាំង២ជាសងខា ក្បុងអតទ

របស់ោសពធសដមថងភាពមនិចាស់ោស់ ។ ឧ. ទវហំី វ្ហ តហំី វ្ហ ទវហីតហំី. (ទឝិ + តី ) រ ីដថង២ឬ៣ ។ 

 ៦.៨ ទសិនថរាឡតទព ុពឝ ីសិមាស គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានអតទកាន់យក្រោងទសិទាំង ២ ។  

ឧ. បពុវសោ ច ឧតតរាយ ច ទសិាយ យទនតរាឡ ំសា បពុវុតតរា, វទិសិា (បុពឝ + ឧតថរ) រ ីទិសពឆៀង
ដដលកាន់យក្ចព វ ោះដនទសិខាងពក្ីតនងិទសិខាងពជងី ។ 

 ៦.៩ ពរតហិារលក្ខណព ុពឝ ីសិមាស គឺព ុពឝី សិមាសដដលមានលក្ខណពធឝីនូវក្ិរយិដតមួយដល់គ្នប

នឹងគ្នប  ។ ឧ.គក្គសស ុច គក្គសស ុច គគហថវ  ឥទំ យុទធំ បវតតតតីិ គក្សាគក្ស.ិ រ ីការតស ូពនោះ
មានការទញសក់្គ្នប នឹងគ្នប ព យីលបលពឹតថពៅ ។ 

៦.១  វបិ ត្ុលយធកិរណពហពុវីហិសមាស 

   ៦.១.១ ទុតយិទឝបិទតុលយធកិ្រណព ុពឝ ីសិមាស ឧ. អាគថ សមឋ ឥម ំ សងារាមនត ិ 
អាគតសមគឋ   សងារាគមា  រ ីសងារាម មានសមណមក្ព យី ។ 

 ៦.១.២ តតយិទឝបិទតុលយធកិ្រណព ុពឝ ីសិមាស ឧ. ជថិន ិឥន្ទន ទយិាន ិគយន គសា ជតិនិ្ទន ទគិយា 
(សមគឋ)  រ ីសមណ មានឥស្តនធិយឈបោះព យី ។ 

 ៦.១.៣ ចតុតទទីឝបិទតុលយធកិ្រណព ុពឝ ីសិមាស   ឧ. ទគិនាន  សគុង្គក  យសស គសា ទនិ នសគុង្គក  
(រាជា) រ ីលពោះរាជា មានសយួដដលអបក្នគរថាឝ យព យី ។ 
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   ៦.១.៤ បញ្ចមទីឝបិទតុលយធកិ្រណព ុពឝ ីសិមាស  ឧ. បភា សរតិ យសាម  គសា បភសសគរា     
(បគទគសា) រ ីលបពទស មានពនវឺជាដដនផាយពចញ ។ 
   ៦.១.៥ ឆដឌទីឝបិទតុលយធកិ្រណព ុពឝ ីសិមាស ឧ. ខនីា អាសគវ្ហ យសស គសា ខនីាសគវ្ហ 
(ភិក្ខុ ) រ ីភិក្ខុ មានអាសវអស់ព យី ។ 

 ៦.១.៦ សតថមទីឝបិទតុលយធកិ្រណព ុពឝ ីសិមាស  ឧ. សមបនាន ន ិ សសោន ិ យស ម ឹ គសា          
សមបន នសគសោ  (បគទគសា) រ ីលបពទស មានសនធូងដល់លពមព យី ។ 

 

( ចប់ស្មាស្ ) 
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តទធតិ 
តទធិត  គបឺចច័យមយួលក្សមដដលពលបីលបក្បខាងពលកាយបទ ម  ពដមីផជីាំនសួសពធដដលលតូវលុបពចញមាន

វពិលគ្នោះយ៉ា ងពនោះថា៖ តសាម  តិវធិលងិគគថ បរ ំ  ហុថវ  ហិថ សហិថតិ តទធថិ,ឋទិបចាយា. 
(ត+ តិ)  រ ី បចច័យទ.មានណជាពដីម ដដលពៅខាងពលកាយអាំពលីិងគទាំងបីព ោះ ព យីលបលពឹតថិពៅជាមួយគ្នប  
ពលោោះព តុព ោះ រ ីបចច័យមានណជាពដមីព ោះ ព យ្ ោះថាតទនតិ, ឬវពិលគ្នោះមយ៉ាងពទៀតថា គតស ំនាមិកាន ំហិថ 
ឧបការា តទធថិ, ឋទិបចាយា រ ីបចច័យទ.មានណជាពដមី ជាឧបការៈ ដល់បទទ. ដដលលបក្បពោយវភិតថិ
 មព ោះ ព យ្ ោះថាតទនិត ។ 

តទធិតហនុះជា មសពធដដលពក្ីតពីការផសាំ មបទនិងបចច័យចូលគ្នប  ការពៅព យ្ ោះតទនិតពផសងៗ គឺពៅ
តមសពធដដលលុបពចញ ដូចមានឧទ រណ៍ថា ពបសីិន អាវុធ វ ិសបាត់ពៅ ពៅថាអាវុធតទនិត, ភណឍ វ ិស
បាត់ពៅ ពៅថាភណឍ តទនតិ. ឧទ រណ៍ ក្ច្ចា យគនា ដលបថា ពូជពងសរបស់ក្ចចៈ មក្ពី(ក្ចច + ណាយន) មាន
រូបវពិលគ្នោះថា ក្ចាសស អបចាំ ក្ច្ចា យគនា ក្បុងទីពនោះចុោះ ណាយនបចច័យជាំនួស អបចចសពធដដលលតូវលុបពៅ 
ដូពចបោះពទបីពៅតទនតិពនោះថា អបចចតទធិត ។ 

បទថា បចច័យ ជាដដនឲរដងឹពសចក្ថីរបស់បទដដលលតូវលុបពៅ, មានរូបវគិគ ៈថា បដចិា ឯតសាម  អ
គថថ  ឯតីត ិបចាគយា, ឋទគយា រ ីពសចក្ថី អាលស័យព យី អាំពណីជាពដីមពនោះ ពទបីលបលពឹតថពៅ ពលោោះព តុ
ព ោះ រ ីណជាពដមីព ោះ ព យ្ ោះថា បចចយ, (បត+ិ ឥ គតិមហិ ក្បុងការពៅ+ អ) ។ 

អនុព័នធ គឺអក្សរដដលលតូវដតលុបពចញ មិនមានការលបក្បពលបីក្បុងបាលី កាលលុបពចញពៅព យីឲរមាន
ការវុទនិលសៈពដមីធាតុ(អ ជា អា, ឥ,ឦ ជា ឯ, ឧ,ឩជា ឱ) ក្បុងក្រណីដដលមនិមានសាំពយគជាទបីាំផុត(ខាង
ពលកាយ), ក្បុងតទនតិមានអនុព័នន ១ គឺណ៑ មានបចច័យ១០ គឺ ណ, ណាយន, ណាន, ពណយរ, ណិ, ណិក្, ណវ, 
ពណរ, និង ណរ, ក្ណបចច័យ ៕  

របហភទរបស្ន់ាមស្ពទនងិនិបាតប្ដ្លនាុំមកហធវើជាតទធតិ 

១. សុ្ទធនាម+បចច័យៈ  ដូចជា សមណ្សស អបចាំ សាមគណ្គរា (សមណ + ពណរ) អបចចតទនតិ 

២. គុណនាម+បចច័យៈ  ដូចជា សគពវស ំវគិសគសន វគរាតិ វរតគរា  (វរ + តរ) វពិសសតទនិត 

៣. ស្ពវនាម+បចច័យៈ ដូចជា គតន បកាគរន ក្ថ តថា (ត+ ថា) អពរយតទនតិ 

៤. ស្មាស្នាម+បចច័យៈ ដូចជា សនុទគរា មគនា យសោត ិសមុគនា (សុ + មន), សមុនសស 
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ភាគវ្ហ គសាមនសស១ំ (សុមន + ណរ) ភាវតទនិត ។ 
៥. តទធិតនាម+បចច័យៈ ដូចជា គមធា យសស អតថីត ិគមធាវ ី(ពមធា+ វ)ី អតទិតទនិត 

វគិសគសន គមធាវតីិ គមធគិយា២ (ពមធាវ ី+ ឥយ) វពិសសតទនិត  ។ 

៦. និបាតនាម+បចច័យៈ ដូចជា បច្ចឆ  ជាគថ បចឆគិមា (បចាឆ + ឥម) ជាតតទនិត ។ 

តទធិតមាន ៣ របហភទគឺ សាមញ្ដតទធិត ១ ភាវតទធិត ១ និងអពយយតទធិត ១ ។ 

១/ សាមញ្ញវុតតតិទធតិ  

 សាមញ្ដវតុតិតទធិត (តទធិតទូហៅ) ញចកហចញជា១៥ យា៉ែងគឺ ហគ្នតតតទធិត១ តរតាទិតទធិត១ រាគ្នទិត
ទធិត១ ជាតាទិតទធិត១ ស្មូហតទធិត១ ឋានតទធិត១ ឧបមាតទធិត១ និស្សតិតទធិត១ ពហុលតទធិត១ ហស្ដឌ
តទធិត១ តទស្សតថិតទធិត១ បកតិតទធិត១ បូរណតទធិត១ ស្ ខាតទធិត១ វភិាគតទធិត១ ។ 

១.វេោ្ត្ ទធិ្(អបចច្ទធិ្)វ 

អបចចតទធិតមានបចច័យ៩ គឺ ណ, ណាយន, ណាន, ពណយរ, ណិ, ណិក្, ណវ, ពណរ, ណរ ។ 

វ.ិ វសដិឋសស អបចាំ វ្ហសគិដ្ឋឋ  (វសដិឌ + ណ). រ ីពូជពងស ដនវសិដឌ ព យ្ ោះថា ោសដិឌ, រ ីពូជពងសដនវសិដឌ ។ 
វ.ិ ក្ចាសស អបចា ំក្ច្ចា យគនា, ក្ច្ចា គនា (ក្ចច + ណាយន,ណាន). រ ីពូជពងស ដនក្ចច ព យ្ ោះថាក្ចាច យ
ន, ក្ចាច ន, រ ីពូជពងសដនក្ចច ។ 
វ.ិ ភគនិយិា អបចាំ ភាគគិនគយា (ភគនិិ + ពណយរ). រ ីកូ្ន ដនបងបែូនលសី ព យ្ ោះថា ភាគិពនយរ, រ ីកូ្នដន
បងបែូនលសី , បានដល់ក្យួយ ។ 
វ.ិ សគុទាធ ទនសស អបចាំ សគុទាធ ទន ិ(សុពទន ទន + ណិ). រ ីពូជពងស ដនសុពទន ទន ព យ្ ោះថា សុពទន ទន,ិ រ ីពូជ
ពងសដនសុពទន ទន, បានដល់លពោះពុទន ។ 
វ.ិ សក្យបតុតសស អបចាំ សក្យបតុតគិកា (សក្របុតថ + ណិក្). រ ីពូជពងស ដនសក្របុតថ ព យ្ ោះថា សក្របុតថកិ្, 
រ ីពូជពងសដនសក្របុតថ ។ 
វ.ិ ឧបគុសស អបចា ំឱបគគវ្ហ (ឧបគុ+ ណវ). រ ីពូជពងស ដនឧបគុ ព យ្ ោះថា ឱបគវ, រ ីពូជពងសដនឧបគវ ។ 
វ.ិ សមណ្សស អបចាំ សាមគណ្គរា (សមណ+ ពណរ). រ ី ពូជពងស ដនសមណៈ ព យ្ ោះថា សាមពណរ, រ ី
ពូជពងសដនសមណ ។ 
វ.ិ អាទតិយិា អបចា ំអាទគិច្ចា  (អទិត ិ+ ណរ). រ ីពូជពងស ដនលពោះអាទិតរ ព យ្ ោះថា អាទចិច, រ ីពូជពងសដនលពោះ
អាទិតរ ។ 
                                                           
១ ចុោះសអ៑ាគម ផ្ទវ ស ់ស និងយជា ស ព យីតលមួតជា សស ៑។  ២ ពលោោះ(ឥយ, ឥដឌ) ឲរលុប (វនថុ, មនថុ, វ)ីបចចយ័ពចាល, បទរូបសិទនិ សូលត 
៣៩៧. វនថុមនថុវនីញ្ច  ពោពបា ។  
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២.វ្រ្ាទិ្ទធិ្ 

តរតយទតិទនតិ(សាំសោឌ ទិអពនក្តទតទនតិ) ដចក្ពចញជា២៨យ៉ា ងគ ឺតរតិតទធិត១ ស្ ស្ដឌតទធិត១ ចរតិត
ទធិត១ វហតិតទធិត១ វស្តិតទធិត១ ជាតតទធិត១ អធិហតតទធិត១ កតតទធិត១ វតតតិតទធិត១   ស្ននិធានតទធិ
ត១ និយុតតតទធិត១ សិ្បបតទធិត១ ភណឍ តទធិត១ ជីវតិតទធិត១ ហតតទធិត១ ពនធតទធិត១ អាវធុតទធិត១ 
អាព្វធតទធិត១ បស្ននតទធិត១ ស្នតកតទធិត១  កីតតទធិត១ បរមិាណតទធិត១ រាសិ្តទធិត១ អរហតិតទធិត១ 
ទិពវតិតទធិត១ វទិិតតទធិត១ ស្ វតតតិតទធិត១ សី្លតទធិត១ ។ ក្បុងតទនិតទាំង២៧ពនោះពលបីបចច័យ១គឺ ណិក្បចច័យ 

វ.ិ នាវ្ហយ តរតីតិ នាវគិកា, ជគនា ( ោ + ណិក្). រ ីជនណា រដមងឆវងពៅ ពោយ ោ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
ជនព ោះ ព យ្ ោះថា វកិ្, រ ីជន អបក្ឆវងពៅពោយ ោ ។ 

វ.ិ តិគលន សសំដឋំ គតលកំិ្, គភាជន ំ(តលិ + ណិក្). រ ីពភាជន ដដលជន ោយព យី ពោយលង ព យ្ ោះថា
ពតលិក្, រ ីពភាជន ោយពោយលង ។ 

វ.ិ សក្គដន ចរតតីិ សាក្ដគិកា, ជគនា (សក្ដ + ណិក្). រ ីជនណា រដមងលតច់ពៅ ពោយរពទោះ ពលោោះ
ព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសាក្ដកិ្, រ ីជន អបក្លតច់ពៅពោយរពទោះ ។ 

វ.ិ ធគមមន ចរតីត ិធមមគិកា, ជគនា (ធមយ + ណិក្). រ ីជនណា រដមងលបលពតឹថពៅ ពោយធម៌ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
ជនព ោះ ព យ្ ោះថាធមយិក្, រ ីជន អបក្លបលពឹតថពៅពោយធម៌ ។ 

វ.ិ សគីសន វហតីត ិសសីគិកា, ជគនា (សីស + ណិក្). រ ីជនណា រដមង ាំពៅ ពោយក្ាល ពលោោះព តុ
ព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសសីិក្, រ ីជន អបក្ ាំពៅពោយក្ាល ។ 

វ.ិ មគគធ វសតីត ិមាគធគិកា, ជគនា (មគធ + ណិក្) រ ីជន រដមងពៅ ក្បុងដដនមគធ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
ជនព ោះ ព យ្ ោះថា មាគធកិ្, រ ីជន អបក្ពៅក្បុងដដនមគធ ។ 

វ.ិ ឥន ទបគតត ជាគថ ឥនទបតតគិកា, ជគនា (ឥនធបតថ + ណិក្). រ ីជន ពក្ីតព យី ក្បុងដដនឥនធបតថ ព យ្ ោះថា 
ឥនធបតថកិ្, រ ីជនអបក្ពក្ីតក្បុងដដនឥនធបតថ ។ 

វ.ិ វនិយ ំអធគីតតិ គវនយិគកា, ភិក្ខុ  (វនិយ + ណិក្). រ ីភិក្ខុណា រដមងពរៀន នូវវន័ិយ ពលោោះព តុព ោះ រ ីភិក្ខុ
ព ោះ ព យ្ ោះថាពវនយកិ្, រ ីភកិ្ខុ អបក្ពរៀននូវវន័ិយ ។ 

វ.ិ អភធិមមំ អធីគតតិ អាភធិមមគិកា, ភកិ្ខុ  (អភិធមយ + ណិក្). រ ីភកិ្ខុណា រដមងពរៀន នូវអភធិមយ ពលោោះព តុ
ព ោះ រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថាអភធិមយិក្, រ ីភិក្ខុ អបក្ពរៀននូវលពោះអភិធមយ ។ 

វ.ិ សតុតន ត ំអធីគតតិ សតុតន តគិកា, ភិក្ខុ  (សុតថនថ + ណិក្). រ ីភិក្ខុណា រដមងពរៀន នូវលពោះសូលត ពលោោះព តុព ោះ 
រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថាសុតថនថិក្, រ ីភិក្ខុ អបក្ពរៀននូវលពោះសូលត ។ 
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វ.ិ កាគយន ក្តំ (ក្មម)ំ កាយិកំ្ (កាយ + ណិក្). រ ីក្មយ ដដលជន ពធឝីព យី ពោយកាយ ព យ្ ោះថា កា
យកិ្, រ ីក្មយ ដដលជនពធឝីព យីពោយកាយ ។ 

វ.ិ មនសា ក្តំ (ក្មមំ) មានសកំិ្ (មន + ណិក្) ចុោះស៑អាគម. រ ី ក្មយ ដដលជន ពធឝីព យី ពោយចតិថ 
ព យ្ ោះថាមានសិក្, រ ីក្មយ ដដលជនពធឝីព យីពោយចតិថ ។ 

វ.ិ វចសា  ក្តំ (ក្មមំ) វ្ហចសកំិ្ (វច + ណិក្).វុទនិ អ ជាអា ចុោះសអាគម. រ ី ក្មយ ដដលជន ពធឝីព យី 
ពោយោចា ព យ្ ោះថា ោចសកិ្, រ ីក្មយ ដដលជនពធឝីព យីពោយោចា ។ 

វ.ិ កាគយ វតតតី ̓តិ កាយិកំ្, ក្មមំ (កាយ + ណិក្) រ ីក្មយ រដមងលបលពឹតថពៅ ក្បុងកាយ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
ក្មយព ោះ ព យ្ ោះថា កាយកិ្, រ ីក្មយ ដដលលបលពឹតថពៅក្បុងកាយ ។ 

វ.ិ មនស ិវតតត ី ̓តិ មានសកំិ្, ក្មម ំ(មន + ណិក្). រ ីក្មយ រដមងលបលពតឹថពៅ ក្បុងចិតថ ពលោោះព តុព ោះ រ ីក្មយ
ព ោះ ព យ្ ោះថា មានសិក្, រ ីក្មយ លបលពឹតថពៅក្បុងចតិថ ។ 

វ.ិ សរគីរ សននធិានា(គវទនា) សាររីកិា(សររី + ណិក្) រ ី ពវទ  អាលស័យ ក្បុងសររីៈ ព យ្ ោះថាសាររីកិ្, រ ី
ពវទ  អាលស័យក្បុងសររីៈ ។ 

វ.ិ មនស ិសននធិានា(គវទនា) មានសកិា (មន + ណិក្) រ ីពវទ  អាលស័យ ក្បុងចិតថ ព យ្ ោះថាមានសិក្ រ ី
ពវទ  អាលស័យក្បុងចតិថ ។ 

វ.ិ ទាវ គរ នយុិគថត  គទាវ្ហរគិកា, ជគនា (ទឝ រ + ណិក្).(ចុោះឱអាគមខាងមុខវ) រ ីជន លបក្បព យី លតង់ទឝ រ 
ព យ្ ោះថាពទោរកិ្, រ ីជន អបក្លបក្បព យីលតង់ទឝ រ ។ 

វ.ិ ភឋឌ ោគរ នយុិគថត  ភឋឌ ោរគិកា, ជគនា (ភណាឍ គ្នរ + ណិក្).រ ី ជន លបក្បព យី ក្បុងោវ ាំង 
ព យ្ ោះថា ភណាឍ គ្នរកិ្ រ ីជន អបក្លបក្បព យីក្បុងោវ ាំង, បានដល់អបក្យមោវ ាំង ។ 

វ.ិ នគគរ នយុិគថត  នាគរគិកា, ជគនា (នគរ + ណិក្) រ ីជន លបក្បព យី ក្បុងនគរ ព យ្ ោះថា គរកិ្ រ ីជន 
អបក្លបក្បព យីក្បុងនគរ ។ 

វ.ិ អាទិក្គមម នយុិគថត  អាទកិ្មមគិកា, ភិក្ខុ  (អាទិក្មយ + ណិក្) រ ីភិក្ខុ លបក្បព យី ក្បុងក្មយខាងពដមី 
ព យ្ ោះថាអាទកិ្មយិក្, រ ីភិក្ខុ អបក្លបក្បព យីក្បុងក្មយខាងពដមី ។ 

វ.ិ គចតស ិ នយុិគថត  គចតសគិកា, សភាគវ្ហ (ពចត + ណិក្) រ ីសភាវៈ លបក្បព យី ក្បុងចិតថ ព យ្ ោះថា 
ពចតសិក្, រ ីសភាវៈ អបក្លបក្បព យីក្បុងចិតថ ។ 
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វ.ិ វឋី អសស សបិបន ត ិគវណិ្គកា, ជគនា (វណីា + ណិក្) រ ីពណិ ជាសិបផ ដនជនព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
ជនព ោះ ព យ្ ោះថាពវណិក្,  រ ីជន អបក្មានពណិជាសិបផ ។ 

វ.ិ គគនាធ  អសស ភណ្ឌំ  គន ធគិកា, ជគនា (គនន + ណិក្) រ ីក្វិន ជាលទពរ ដនជនព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាគននកិ្  
រ ីជន អបក្មានក្វនិជាលទពរ ។ 

វ.ិ ឧរមំភ ហនាតវ  ជវីតី ̓តិ ឱរមភគិកា, ជគនា (ឧរមម + ណិក្) រ ីជនណា រដមងសមាវ ប់ព យី នូវពចៀមព យីរស់
ពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាឱរមមិក្, រ ីជនអបក្សមាវ ប់នូវពចៀមព យីរស់ពៅ។ 

វ.ិ មគ ំហនាតវ  ជវីតី ̓តិ មាគវគិកា, ជគនា (មគ + ណិក្) ចុោះវអ៑ាគម 

រ ី ជនណា រដមងសមាវ ប់នូវលមគឹព យីរស់ពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ី ជនព ោះ ព យ្ ោះថាមាគវកិ្, រ ី ជនអបក្សមាវ ប់នូវ
លមឹគព យីរស់ពៅ ។ 

វ.ិ សកូ្រ ំហនាតវ  ជវីតី ̓តិ សកូ្រគិកា, ជគនា (សូក្រ + ណិក្) រ ីជនណា រដមងសមាវ ប់នូវលជូក្ព យីរស់ពៅ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសូក្រកិ្, រ ីជនអបក្សមាវ ប់នូវលជូក្ព យីរស់ពៅ ។ 

វ.ិ សកុ្ណំ្ ហនាតវ  ជវីតតីិ សាកុ្ណិ្គកា, ជគនា (សកុ្ណ + ណិក្). រ ីជនណា រដមងសមាវ ប់នូវសតឝ
សាវ បព យីរស់ពៅ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាសាកុ្ណិក្ រ ីជន អបក្សមាវ ប់នូវសតឝសាវ បព យីរស់ពៅ។ 

វ.ិ មចឆ ំហនាតវ  ជវីតី ̓តិ មចឆគិកា, ជគនា (មចឆ + ណិក្) រ ីជនណា រដមងសមាវ ប់នូវលតីព យីរស់ពៅ ពលោោះ
ព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាមចឆិក្, រ ីជន អបក្សមាវ ប់នូវលតីព យីរស់ពៅ ។ 

សូមដលបរូបវគិគ ៈពោយខវួនឯង តមោក្រដលបរបស់បទសពលមចដដលមានព យីខាងពលកាម 

វ.ិ ជាគលន ហគថ ជាលគិកា , សគថត (ជាល + ណិក្) រ ីសតឝដដលជនសមាវ ប់ពោយសាំណាញ់ ។ 

វ.ិ ពឡគិសន ហគថ ោឡសិគិកា, សគថត (ពឡសិ+ណិក្) រ ីសតឝដដលជនសមាវ ប់ព យីពោយសនធូច ។ 

វ.ិ ពឡគិសន ហនតីតិ ោឡសិគិកា, ជគនា (ពឡសិ + ណិក្) រ ីជន អបក្ពបៀតពបៀនពោយសនធូច ។ 

វ.ិ ជាគលន ហនតីត ិជាលគិកា, ជគនា (ជាល + ណិក្) រ ីជន អបក្ពបៀតពបៀនពោយសាំណាញ់ ។ 

វ.ិ សគុតតន ពគនាធ  សតុតគិកា, សគថត  (សុតថ + ណិក្). រ ីសតឝ ដដលជនចងព យីពោយសូលត ។ 

វ.ិ មុសគលា អសស អាវុគធា គមាសលគិកា, ជគនា (មុសល + ណិក្). រ ីជន មានអដលងជាអាវុធ  ។ 

វ.ិ ច្ចគបា អសស អាវុគធា ច្ចបគិកា, ជគនា (ចាប + ណិក្). រ ីជន អបក្មានធបូជាអាវុធ ។  
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វ.ិ វ្ហគថ អសស អាោគធា វ្ហតគិកា, ជគនា(ោត + ណិក្). រ ីជន អបក្មានខរល់ជាអាោធ ។ 

វ.ិ គសគមាា  អសស អាោគធា គសមាគិកា, ជគនា (ពសមហ + ណិក្), ជព . រជីន អបក្មានពសវសជាអាោធ ។ 

វ.ិ ពុគទធ បសគនាន  ពុទធគិកា, ជគនា (ពុទន + ណិក្). រ ីជនអបក្លជោះថាវ ក្បុងលពោះពុទន ។ 

វ.ិ ពុទធសស សនតគកា ពុទធគិកា, គទយយធគមាម   (ពុទន + ណិក្). រ ីពទយរធម៌ ជាសមផតថិពដីមផលីពោះពុទន ។ 

វ.ិ ធមមសស សនតគកា ធមមគិកា, គទយយធគមាម  (ធមយ + ណិក្). រ ីពទយរធម៌ ជាសមផតថិពដីមផលីពោះធម៌ ។ 

វ.ិ សងឃសស សនតកំ្ សងឃកំិ្, ភណ្ឌំ (សងឃ + ណិក្), / សងឃគិកា(វហិាគរា) / សងឃកិា(ភមូិ) . រ ី
ភណឍ ជាលទពររបស់សងឃ ។ រ ីវហិារជាលទពររបស់សងឃ, រ ីដជីាលទពររបស់សងឃ ។ 

វ.ិ បគុគលសស សនតកំ្ បគុគលកំិ្, ទាន ំ (បុគគល+ណិក្). រ ី ទន ដដលជាសមផតថិ របស់បុគគល ព យ្ ោះថា
បុគគលិក្, រ ីទនជាលទពររបស់បុគគល ។ 
វ.ិ សវុគណ្ណន កី្ត ំ គសាវណ្ណិ កំ្, ចីវរ ំ(សុវណត + ណិក្) , រ ីចីវរ ដដលជន ទិញព យី ពោយមាស ព យ្ ោះ
ថាពសាវណតិ ក្, រ ីចីវរដដលជនទិញពោយមាស ។ 
វ.ិ កុ្គមាភ  អសស បរមិាណំ្ កុ្មភកំិ្, វតថុ  (កុ្មម + ណិក្), រ ីវតទុ មានលបមាណ១កុ្មមៈ ។ 

វ.ិ កុ្មភសស រាស ិកុ្មភគិកា (កុ្មម + ណិក្), រ ីគាំនរដន ប្ ាំង ។ 
វ.ិ ក្ដឋសស រាស ិក្ដឋគិកា (ក្ដឌ + ណិក្), រ ីគាំនរដនពឈ ី។ 

វ.ិ កុ្មភ ំអរហតតី ិកុ្មភគិកា, ជគនា (កុ្មម + ណិក្). រ ីជនគួរនូវលទពរ១កុ្មម ។ 
វ.ិ សនទដិឋំ  អរហតតីិ សនទដិឋគិកា, ជគនា (សនធិដឌ + ណិក្), រ ីជន អបក្គួរពឃញីឯង ។ 

វ.ិ ឯហិ បសោតិ ឥមំ វធិឹ អរហតីតិ ឯហិបសសគិកា១, ជគនា (ឯ បិសស + ណិក្) រ ីជនអបក្គួរនូវវធិី
ពនោះថា “អបក្ចូរមក្ ចូរពមីល” ។ 
វ.ិ អគក្ខ ន ទិពវតតីិ អក្ខិ គកា, ជគនា (អក្ខ + ណិក្). រ ីជន អបក្ពលងពោយខាប ច់ ។  
វ.ិ គលាគក្ វទិិគថ គលាកិ្គកា, ធគមាម (ពោក្ + ណិក្). រ ីធម៌ដដលលបាក្ដព យីក្បុងពោក្ ។  

វ.ិ គលាកាយ សវំតតតតីិ គលាកិ្គកា, ធគមាម  (ពោក្ + ណិក្), រ ីធម៌ដដលលបលពតឹថពដីមផសីតឝពោក្ ។ 

 

                                                           
១ រ ីជនណា រដមងគរួ នូវវធីិពនោះថា (រ ីអបក្ ចូរមក្ ចូរពមីល) ដូពចបោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាឯ បិសសកិ្, រ ីជន អបក្គរួនូវវធីិពនោះ
ថា អបក្ចូរមក្ចូរពមីល ។ 
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សលីត្ ធតិ្ 
វ.ិ បសំកុ្លូធារណំ្ បសំកុ្លូ,ំ តំ សលីមសោតិ បសំកុ្លូគិកា, ភិក្ខុ  (បាំសុកូ្ល+ ណិក្) 
  រ ីការលទលទង់នូវសាំពត់បងសុកូ្ល ព យ្ ោះថាបាំសុកូ្ល, រ ីការលទលទង់នូវសាំពត់បងសុកូ្លព ោះ ជាលបលក្ត ី ដនភកិ្ខុព ោះ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថាបាំសុកូ្លិក្, រ ីភិក្ខុ អបក្មានការលទលទង់នូវសាំពត់បងសុកូ្លជាលបលក្តី ។ 
វ.ិ តចិីវរ២ំ សលីមសោតិ គតចវីរគិកា, ភិក្ខុ  (តចិីវរ + ណិក្). រ ីការលទលទង់ចីវរ៣ ជាលបលក្ត ី ដនភកិ្ខុព ោះ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថា ពតចីវរកិ្, រ ីភិក្ខុ អបក្លទលទង់នូវចីវរ៣ជាលបលក្តី ។ 
វ.ិ ឯកាសគន គភាជនសគីលា ឯកាសនគិកា, ភកិ្ខុ  (ឯកាសន + ណិក្). រ ីអបក្មានការ្ន់ពលអីាសនៈ
១ ជាលបលក្តី ព យ្ ោះថាឯកាសនិក្, រ ីភិក្ខុ មានការ្ន់ពលអីាសនៈ១ ជាលបលក្តី ។ 

វ.ិ រុក្ខ មគូល វសនសគីលា រុក្ខមលូគិកា, ភិក្ខុ  (រុក្ខមូល + ណិក្).រ ី ភកិ្ខុ មានការពៅពទៀបគល់ពឈជីា
លបលក្តី ព យ្ ោះថារុក្ខមូលិក្, រ ីភិក្ខុ មានការពៅពទៀបគល់ពឈជីាលបលក្ត ី។ 

វ.ិ អរគញ្ា វសនសគីលា អារញ្ាិ គកា, ភកិ្ខុ  (អរញ្ដ + ណិក្).រ ីភិក្ខុ មានការពៅក្បុងដលពជាលបលក្តី ព យ្ ោះថា
អារញ្ដិក្, រ ីភិក្ខុ មានការពៅក្បុងដលពជាលបលក្តី ។ 

វ.ិ សសុាគន វសនសគីលា គសាសានគិកា, ភកិ្ខុ  (សុសាន + ណិក្).រ ីការពៅជាលបលក្ត ី ក្បុងដលពពចាល
ពខាយ ច ព យ្ ោះថាពសាសានិក្, រ ីភិក្ខុ មានការពៅជាលបលក្តីក្បុងដលពពចាលពខាយ ច ។ 

ក្បុងបក្រណ៍ឯពទៀតថា សាមញ្ដវុតថិតទនិតពនោះចុោះបានបចច័យ ៣ ពទៀត គឺ(ឯយរ, ឯយរក្១,  ណក្)  

វ.ិ ចមានគគរ វសតី ̓តិ,  ចគមបគយា,ចគមបយយគកា, ភិក្ខុ  (ចមា + ឯយរ,ឯយរក្). រ ីភិក្ខុ រដមងពៅ 
ក្បុងលក្សងចមា៉ា ពលោោះព តុព ោះ រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថាចពមផយរ,ចពមផយរក្, រ ីភិក្ខុ អបក្ពៅក្បុងលក្សងចមា៉ា ។ 

វ.ិ ចមាយ ំជាគថ ចគមបគយា, ចគមបយយគកា, ភកិ្ខុ  (ចមា + ឯយរ,ឯយរក្). រ ីភិក្ខុ ពក្ីតព យី ក្បុង
លក្សងចមា៉ា ពលោោះព តុព ោះ រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថាចពមផយរ,ចពមផយរក្, រ ីភិក្ខុ អបក្ពក្ីតព យីក្បុងលក្សងចមា៉ា ។ 

វ.ិ កុ្សនិារាយ ំវសត ី ̓តិ គកាសនិារគកា, ជគនា (កុ្សិ រា + ណក្). រ ីជន អបក្ពៅ ក្បុងលក្សងកុ្សិ រា 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះពកាស ីរក្, រ ីជន អបក្ពៅក្បុងលក្សងកុ្ស ិរា ។ 

វ.ិ មគគធ ជាគថ មាគធគកា, ជគនា (មគធ + ណក្) រ ីជន ពក្ីតព យី ក្បុងដដនមគធ ព យ្ ោះថា មាគធពកា
, រ ីជន អបក្ពក្តីព យីក្បុងដដនមគធ ។ 

 
                                                           ១
 ក្បុងបទរូបថា ជា ពណយរបចចយ័ ដដលពឃញីមាន ឯយរក្ ឬ ណក្ព ោះគឺ ចុោះក្អ៑ាគមមក្ពទ ។ តិចីវរធារណាំ  តិចីវរ ាំ 



 391  

ណិកបចចយ័ចុោះកនងុអតថស្កតថ (អតថរបស្ខ់លួន) 

វ.ិ អសង្គខ គរាគយវ អសង្គខ រកំិ្ (អសង្គខ រ + ណិ្ក្) រ ីអសអខ រព ោះឯង ព យ្ ោះថាអសអខ រកិ្ ។ 

វ.ិ សសង្គខ គរាគយវ សសង្គខ រកំិ្ (សសង្គខ រ + ណិ្ក្) រ ីសសអខ រព ោះឯង ព យ្ ោះថាសសអខ រកិ្ ។ 
វ.ិ នាមគមវ នាមកំិ្ ( ម + ណិក្) រ ី មព ោះឯង ព យ្ ោះថា មិក្ ។ 

វ.ិ អាខាតគមវ អាខាតកំិ្ (អាខយត + ណិក្) រ ីអាខយតព ោះឯង ព យ្ ោះថាអាខយតិក្ ។ 
វ.ិ ឧបសគគគមវ ឱបសគគកំិ្ (ឧបសគគ + ណិក្) រ ីឧបសគគព ោះឯង ព យ្ ោះថាឱបសគគិក្ ។ 

វ.ិ នបិាតគមវ គនបាតកំិ្ (និបាត + ណិក្) រ ីនិបាតព ោះឯង ព យ្ ោះថាពនបាតកិ្ ។ 

៣.វរាោទិ្ទធិ្ 

 រាគ្នទិតទធិតហនុះញចកហចញជាហ ម្ ុះមាន ១៣ យា៉ែងគឺ 

រាគតទធិត១    ឥទ តទធិត១   ភវតទធិត១   ជាតតទធិត១    អាគតតទធិត១ និយុតតតទធិត១   ហទវតាតទធិត១   
អហវចចធីហតតទធិត១   វសិ្យតទធិត១ ស្នតិតទធិត១   និពវតតតទធិត១   និវ្ហស្តទធិត១   ឥស្សរតទធិត១។ 

  តទធិតទា ង ១៣ ហនុះចុុះបចច័យញត១ គឺណ បចច័យដូចគ្នន ទា ងអស់្ 

រាគតទនិត  វ.ិ  ក្សាគវន  រតតំ  (វតថំ)  កាសាវ(ំក្សាវ + ណ). រ ីសាំពត់ ដដលជន លជលក់្ព យី ពោយទកឹ្
អមចត់ ព យ្ ោះថាកាសាវ, រ ីសាំពត់ ដដលជនលជលក់្ពោយទកឹ្អមចត់ ។ 

វ.ិ     ក្សាគយន  រតតំ  (វតថំ)  កាសាយ(ំក្សាយ + ណ). រ ីសាំពត់ លជលក់្ព យី ពោយទឹក្អមចត់ 
ព យ្ ោះថាកាសាយ, រ ីសាំពត់ លជលក់្ពោយទឹក្អមចត់ ។ 

  ឥទាំតទនិត    វ.ិ     សកូ្រសស   ឥទំ   (មំស)ំ   គសាក្រ ំ(សូក្រ + ណ). រ ី(សាច់)ពនោះ ជាសាច់របស់លជូក្ 
ព យ្ ោះថា ពសាក្រ, រ ី(សាច់)ពនោះជាសាច់របស់លជូក្ ។ 

  ភវតទនតិ     វ.ិ  ឧទុមពរសស   អវទិគូរ  ភវ ំ វមិាន ំ   ឱទុមពរ ំ(ឧទុមភរ + ណ). រ ីវមិាន ពក្ីតព យី លតង់ទមីិន
ង្ យ ដនពដីមោឝ  ព យ្ ោះថាឱទុមភរ, រ ីវមិាន ពក្ីតព យីជតិពដីមោឝ  ។ 

  ជាតតទនិត  វ.ិ  មគគធ   ជាគថ    មាគគធា,  ជគនា (មគធ + ណ). រ ីជន ពក្តីព យី ក្បុងដដនមគធ 
ព យ្ ោះថាមាគធ, រ ីជន ពក្ីតព យីក្បុងដដនមគធ ។ 

វ.ិ បាវុគស   ជាគថ   បាវុគសា,  គមគោ (បាវសុ + ណ), រ ីពភវៀង ពក្តីព យី ក្បុងរដូវវសា ព យ្ ោះថា បាវុស
, រ ីពភវៀង ពក្ីតព យីក្បុងរដូវវសា ។ 
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វ.ិ សរគទ   ជាគថ   សារគទា,  មាគសា (សរទ + ណ), រ ីដខ ពក្ីតព យី ក្បុងរដូវមានពភវៀងខរល់ ព យ្ ោះថា
សារទ, រ ីដខពក្ីតព យីក្បុងរដូវមានពភវៀងខរល់ ។ 

វ.ិ សសិគិរ   ជាគថ     សសិគិរា,  សគថត (សសិិរ + ណ), រ ីសតឝ ពក្ីតព យី ក្បុងរដូវសវឹក្ពឈោីស់ ព យ្ ោះ
ថា សិសិរ, រ ីសតឝ ពក្ីតព យីក្បុងរដូវសវកឹ្ពឈោីស់ ។ 

វ.ិ គហមគន ត   ជាគថ     គហមគនាត ,  សគថត  (ព មនថ + ណ).រ ីសតឝ ពក្ីតព យី ក្បុងរដូវរអ ព យ្ ោះថាព មនថ
, រ ីសតឝ ពក្ីតព យីក្បុងរដូវរអ ។ 

វ.ិ វសគន ត   ជាគថ     វសគនាត ,  សគថត  (វសនថ + ណ).រ ីសតឝ ពក្ីតព យី ក្បុងរដូវពភវៀង ព យ្ ោះថាវសនថ, រ ី
សតឝ ពក្តីព យីក្បុងរដូវពភវៀង ។ 

វ.ិ គិគមា   ជាគថ    គគិមាា ,  សគថត  (គិមហ + ណ) រ ីសតឝ ពក្ីតព យី ក្បុងរដូវពៅថ  ព យ្ ោះថា គមិហ, រ ីសតឝ ពក្ីត
ព យីក្បុងរដូវពៅថ  ។ 

វ.ិ រាជគគហ   ជាគថ    រាជគគហា,  ជគនា (រាជគ  + ណ) រ ីជន ពក្តីព យី ក្បុងលក្សងរាជលគឹោះ ព យ្ ោះថា
រាជគ , រ ីជន ពក្តីព យីក្បុងលក្សងរាជលគោឹះ ។ 

អាគតតទធិត   វ.ិ   មគធសាម   អាគគថ   មាគគធា, ជគនា (មគធ + ណ)  រ ីជន មក្ព យី អាំពីដដនម
គធ ព យ្ ោះថាមាគធ, រ ីជន មក្ព យីពីដដនមគធៈ ។ 

វ.ិ រាជគហគថ   អាគគថ    រាជគគហា,  ជគនា (រាជគ  + ណ), រ ីជន មក្ព យី អាំពីលក្សងរាជលគោឹះ 
ព យ្ ោះថារាជគ , រ ីជន មក្ព យីអាំពីលក្សងរាជលគោឹះ ។ 

វ.ិ រាជគហសស   ឥសសគរាតិ    រាជគគហា,  ជគនា (រាជគ  + ណ), រ ីជនណា ជាធាំ ដនលក្សងរាជលគឹោះ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា រាជគ , រ ីជន ជាធាំដនដដនរាជលគោឹះ ។ 

វ.ិ មគធសស   ឥសសគរាត ិ   មាគគធា,  ជគនា (មគធ + ណ), រ ីជនណា ជាធាំ ដនលក្សងមគធ ពលោោះព តុ
ព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា មាគធ រ ីជន ជាធាំដនដដនមគធ ។ 

  និយុតថតទនិត  វ.ិ    ក្តតកិាយ  នយុិគថត   ក្តតគិកា, មាគសា (ក្តថកិ្ + ណ). រ ីដខ លបក្បព យី ពោយ
ផ្ទក យក្តថិក្ ព យ្ ោះថា ក្តថកិ្, រ ីដខលបក្បព យីពោយផ្ទក យក្តថិក្ ។ 

វ.ិ មិគសគិរន  ចន ទយុគតតន នយុិគថត  មគិសគិរា, មាគសា (ផុសស + ណ) រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យ
មិគសិរ ដដលលបក្បពោយលពោះចស្តនធពពញវងស ព យ្ ោះថា មិគសិរ, រ ីផ្ទក យដដលលបក្បព យីពោយផ្ទក យមគិសិរ ។ 
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វ.ិ ផុគសសន  នយុិគថត   ផុគសោ, មាគសា (ផុសស + ណ).រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យផុសស ព យ្ ោះថា ផុសស
, រ ីដខលបក្បពោយផ្ទក យផុសស ។ 

វ.ិ មោយ  នយុិគថត   មាគោ, មាគសា (មោ + ណ). រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យមោ, ព យ្ ោះថា 
មាឃ, រ ីដខ លបក្បពោយផ្ទក យមោ ។ 

វ.ិ ផគគុនយិា  នយុិគថត   ផគគុ គនា, មាគសា (ផគគុនី + ណ). រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យផគគុ  ព យ្ ោះថា 
ផគគុន, រ ីដខ លបក្បព យីពោយផ្ទក យផគគុ  ។ 

វ.ិ  ចថិត យ  នយុិគថត   ចគិថត , មាគសា (ចិតថ  + ណ). រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យចិតថ  ព យ្ ោះថា ចតិថ, រ ី
ដខ លបក្បព យីពោយផ្ទក យចតិថ , (ដខពចលត) ។ 

វ.ិ វសិាខាយ  នយុិគថត   គវសាគខា, មាគសា (វសិាខា + ណ).រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យវសិាខា 
ព យ្ ោះថា ពវសាខ, រ ីដខ លបក្បពោយផ្ទក យវសិាខា ។ 

វ.ិ  គជដ្ឋឋ យ  នយុិគថត   គជដឋគកា, មាគសា (ពជោឌ  + ណ).រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យពជោឌ  ព យ្ ោះថា 
ពជដឌក្, រ ីដខ លបក្បពោយផ្ទក យពជដឌក្ ។ 

វ.ិ  អាសាឡាា យ  នយុិគថត   អាសាគឡាា , អាសាឡ ា ី,មាគសា (អាសាឡាហ  + ណ).រ ីដខ លបក្បព យី 
ពោយផ្ទក យអាសាឡាហ  ព យ្ ោះថា អាសាឡហ, អាសាឡហ,ី រ ីដខលបក្បព យីពោយផ្ទក យអាសាឡហ ។ 

វ.ិ  សវគណ្ន  នយុិគថត   សាវគឋ, មាគសា (សវណ + ណ).រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យសវណ 
ព យ្ ោះថា សាវណ, រ ីដខ លបក្បព យីពោយផ្ទក យសវណ ។ 

វ.ិ ភគទទន  នយុិគថត   ភគទាទ , មាគសា (ភទធ + ណ).រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យភទធ ព យ្ ោះថា ភទធ, រ ីដខ
លបក្បព យីពោយផ្ទក យភទធ ។ 

វ.ិ អសសយុគជន  នយុិគថត   អសសយុគជា, មាគសា (អសសយុជ + ណ).រ ីដខ លបក្បព យី ពោយផ្ទក យ
អសសយុជ ព យ្ ោះថា អសសយុជ, រ ីដខលបក្បពោយផ្ទក យអសសយុជ ។ 

  ពទវតតទនតិ   វ.ិ ពុគទាធ    អសស   គទវថតិ  ពុគទាធ  ជគនា (ពុទន + ណ). រ ីលពោះពុទន ជាពទវត ដនជនព ោះ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះពុទន, រ ីជនមានលពោះពុទនជាពទវត ។ 

  អពវចចធិពតតទនិត  វ.ិ   សវំចឆរ ំ អគវចា   អធិគតតិ  សវំចឆគរា, ជគនា (សាំវចឆរ + ណ). រ ីជន ពិចារណាព យី 
នូវ ប្ ាំ ពទីបពរៀនយក្ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាសាំវចឆរ, រ ីជន អបក្ពិចារណាព យីនូវ ប្ ាំព យីពទីបពរៀន ។ 
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វ.ិ   ពាក្រណំ្១   អគវចា   អធិគតតិ  គវយាក្រគឋ, ជគនា (ពវយយក្រណ + ណ). 

 រ ីជន ពចិារណាព យី នូវគមភីរពវយយក្រណ៍ ពទីបពរៀនយក្ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាពយក្រណ, រ ីជន អបក្
ពិចារណាព យីនូវគមភីរពវយយក្រណ៍ព យីពទីបពរៀន ។ 

  វសិយតទនិត  វ.ិ  កុ្នាត ន ំ  វសិគយា (គទគសា)  កុ្គនាត  (កុ្នថ + ណ). រ ីលបពទស ជាទីអាលស័យ ដនលក្ួចទ. 
ព យ្ ោះថា កុ្នថ, រ ីលបពទសជាទអីាលស័យដនសតឝលក្ួចទ. ។ 

  សនថិតទនិត  វ.ិ  ឧទុមពរា  អស ម ឹ  (បគទគស)  សនត ិ  ឱទុមពគរា (ឧទុមភរ + ណ) រ ីពដមីោឝ ទ. រដមងមាន ក្បុង
លបពទសព ោះ  រ ីលបពទសព ោះ ព យ្ ោះថា ឱទុមភរ, រ ីលបពទស ជាទីមានដនពដីមោឝ  ។ 

  និពឝតតទនិត  វ.ិ សាគគរហិ១ (រាជកុ្មាគរហិ) នពិវគថត តិ សាគគរា, សមុគទាទ  (សាគរ + ណ). រ ីស
មុលទ ពក្ីតព យី អាំពីលពោះរាជកុ្មារទ. ជាបុតថដនលពោះរាជាសាគរ ពលោោះព តុព ោះ រ ីសមុលទព ោះ ព យ្ ោះថា សាគរ, រ ី
សមុលទ ពក្តីពីលពោះរាជកុ្មារទ. ជាបុតថដនលពោះរាជាសគរ ។ 

  និោសតទនិត  វ.ិ មគគធា   អសស  នវិ្ហគសាត ិ  មាគគធា,  ជគនា (មគធ + ណ) រ ីដដនមគធៈ ជាទីពៅ 
ដនជនព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា មាគធ, រ ីជន អបក្មានការពៅក្បុងដដនមគធៈ ។ 

  ឥសសរតទនតិ   វ.ិ មថុរាយ  ឥសសគរា   មាថុគរា,  ជគនា (មថុរា + ណ). រ ីជន ជាធាំក្បុងដដនមថុរា ព យ្ ោះថា 
មាថុរា, រ ីជន ជាធាំក្បុងដដនមថុរា ។ 

៤.វជាតាទិ្ទធិ្ 

ជាតទិតទនតិ ដចក្ពចញជា៣យ៉ា ងពទៀតគឺ ជាតតទនិត១ នយុិតថតទនតិ១ និងអតទិតទនតិ១ 

    បចច័យសលមាប់ចុោះក្បុងជាតទិតទនិតមាន ៤ គឺ  ឥម,  ឥយ,  ឥក្, ក្យិ ។  

១. ជាត្ត្ ធិត្ 

ជាតតទនតិមានបចច័យ ២ គឺ ឥម,ឥយ 

វ.ិ បគុរ ជាគថ បរុគិមា, ជគនា (បុរ + ឥម). រ ីជន ពក្ីតព យី ក្បុងកាលមុន ព យ្ ោះថា បុរមិ, រ ីជនពក្តីព យី
ក្បុងកាលមុន ។ 

                                                           
១

 យថាសរូបាំ សទធ  ពយក្រយីនថិ ឯពត តិ ពយក្រណាំ  (វ ិ+អា + ក្រ + យុ) រ ីសពធទ. ដដលជន រដមងពធឝីឲរលបាក្ដ ពោយគមភីរពនោះ ពលោោះព តុ
ព ោះ ព យ្ ោះថា ពយក្រណ, រ ីគមភីរជាពលគឿងដដលជនពធឝីឲរលបាក្ដនូវសពធទ.។  
១ សាគពរ  ិជា អបចចតទនិត (សាគរ + ណ) ។ 
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វ.ិ មគជឈ ជាគថ មជឈគិមា, ជគនា(មជឈ + ឥម). រ ីជន ពក្ីតព យី ក្បុងក្ណាថ ល ព យ្ ោះថា មជឈមិ, រ ីជនពក្តី
ព យីក្បុងក្ណាថ ល ។ 

វ.ិ បច្ចឆ  ជាត ំបចឆមិ,ំ ធន ំ(បចាឆ  + ឥម). រ ីលទពរ ពក្ីតព យី ក្បុងខាងពលកាយ ព យ្ ោះថា បចឆិម, រ ីលទពរពក្ីត
ព យីក្បុងខាងពលកាយ ។ 

វ.ិ គោគបប ជាគថ គោបបគិមា, គរាគោ (ពគ្នបផ + ឥម). រ ីពរាគ ពក្ីតព យី លតង់ក្ពជងី ព យ្ ោះថាពគ្នបផមិ, រ ី
ពរាគ ពក្ីតព យីលតង់ក្ពជងី ។ 

វ.ិ មនសុសជាតយិា ជាគថ មនសុសជាតគិយា, ជគនា (មនុសសជាត ិ+ ឥយ) រ ីជន ពក្ីតព យី ពោយ
ក្ាំពណីតជាមនុសស ព យ្ ោះថា មនុសសជាតិយ, រ ីជន ពក្ីតព យីពោយជាតជិាមនុសស ។ 

វ.ិ ហតថជិាតយិា ជាគថ ហតថជិាតគិយា, សគថត  ( តទិជាតិ + ឥយ) រ ីសតឝ ពក្តីព យី ពោយជាតិជាដាំរ ី
ព យ្ ោះថា  តទិជាតិយ, រ ីសតឝ ពក្ីតព យីពោយជាតិជាដាំរ ី។ 

វ.ិ គលាគក្ ជាគថ គលាកិ្គយា, សគថត  (ពោក្ + ឥយ) រ ីសតឝ ពក្ីតព យី ក្បុងពោក្ ព យ្ ោះថា ពោក្ិយ, 
រ ីសតឝពក្ីតព យីក្បុងពោក្ ។ 

២.វនិយុ្ត្ ទិធ្  

និយុតថតទនិតចុោះបានលគប់ទាំង ៤ បចច័យគឺ ឥម, ឥយ, ឥក្, ក្ិយ ។ 

វ.ិ អគន ត នយុិគថត  អន តគិមា, ជគនា (អនថ + ឥម) រ ីជន លបក្បព យី ក្បុងទីបាំផុត ព យ្ ោះថា អនថិម, រ ីជន អបក្
លបក្បព យីក្បុងទបីាំផុត ។ 

វ.ិ អគន ត  នយុិគថត   អន តគិយា,  ជគនា(អនថ + ឥយ) រ ីជន លបក្បព យី ក្បុងទបីាំផុត ព យ្ ោះថា អនថិយ, រ ីជន 
អបក្លបក្បព យីក្បុងទីបាំផុត ។ 

វ.ិ អគន ត  នយុិគថត   អន តគិកា,  ជគនា (អនថ + ឥក្) រ ីជន លបក្បព យី ក្បុងទបីាំផុត ព យ្ ោះថា អនថិក្, រ ីជន អបក្
លបក្បព យីក្បុងទបីាំផុត ។ 

វ.ិ អគន ធ  នយុិគថត   អន ធកិ្គយា,  ជគនា (អនន + ក្ិយ) រ ីជន លបក្បព យី ក្បុងទងីងតឹ ព យ្ ោះថា អននក្ិយ, រ ី
ជន អបក្លបក្បព យីក្បុងទីងងតឹ ។  

វ.ិ ជចាគន ធ  នយុិគថត   ជចាន ធកិ្គយា, ជគនា(ជចចនន + ក្ិយ) រ ីជន លបក្បព យី ក្បុងភាពខាឝ ក់្ពកី្ាំពណីត 
ព យ្ ោះថា ជចចននក្យិ, រ ីជន អបក្លបក្បព យីក្បុងភាពខាឝ ក់្ពកី្ាំពណីត  ។ 
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៣.វអ្ថិ្ទធិ្ 

អតទិតទនតិចុោះបានបចច័យ ៣ គឺ ឥម ឥយ ឥក្ ។ 

វ.ិ បគុថត  យសស អតថីតិ បតុតគិមា, បរុគិសា (បុតថ + ឥម)រ ីបុតថ ដនបុរសណា រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ី
បុរសព ោះ ព យ្ ោះថាបុតថិម, រ ីបុរស អបក្មានបុតថ ។ 

វ.ិ បគុថត  យសស អតថីតិ បតុតគិយា, បរុគិសា (បុតថ + ឥយ) រ ីបុតថ ដនបុរសណា រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ី
បុរសព ោះ ព យ្ ោះថាបុតថិយ, រ ីបុរស អបក្មានបុតថ ។ 

វ.ិ ក្គបា យសស អតថីតិ ក្បបគិយា, ភិក្ខុ  (ក្បផ + ឥយ). រ ីការពធឝសីមគួរ ដនភិក្ខុណា រដមងមាន ពលោោះ
ព តុព ោះ រ ីភិក្ខុព ោះ ព យ្ ោះថាក្បផយិ, រ ីភិក្ខុ អបក្មានការពធឝីសមគួរ ។ 

វ.ិ បគុថត  យសស អតថីតិ បតុតកំិ្, កុ្ល(ំបុតថ + ឥក្) រ ីបុតថ ដនលតកូ្លណា រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ី
លតកូ្លព ោះ ព យ្ ោះថាបុតថកិ្ រ ីលតកូ្ល អបក្មានកូ្ន ។ 

ឥយបចច័យជាភវតទធិតក៏្មាន, ភវ ដលបថា “មាន” 

វ.ិ គោធិសស បគក្ខ  ភវ្ហ គោធបិក្ខិ យា, ធមាម  (ពោធ ិ+ បក្ខ + ឥយ). រ ីធម៌ទ. មាន ក្បុងចាំដណក្ ដនធម៌ជា
ពលគឿងលតស់ដងឹ ព យ្ ោះថា ពោធិបក្ខិយ, រ ីធម៌ទ. មានក្បុងចាំដណក្ដនធម៌ជាពលគឿងលតស់ដឹង ។ 

វ.ិ បញ្ាវគគគ ភវ្ហ បញ្ាវគគយិា, ភិក្ខូ  (បញ្ច វគគ + ឥយ). រ ីភិក្ខុទ. មាន ក្បុងពួក្៥ ព យ្ ោះថា បញ្ច វគគិយ, រ ីភកិ្ខុទ
. មានក្បុងពកួ្៥ ។ 

វ.ិ ឆពវគគគ ភវ្ហ ឆពវគគយិា,  ភិក្ខូ  (ឆពឝគគ + ឥយ). រ ីភកិ្ខុទ. មាន ក្បុងពួក្៦ ព យ្ ោះថា ឆពឝគគិយ, រ ីភកិ្ខុទ. មាន
ក្បុងពួក្៦ ។ 

 

៥.វសមូហ្ទធិ្ 

សមូ តទនិតពនោះមានបចច័យ ៣ គឺ ក្ណ, ណ, ត ។  

វ.ិ រាជបថុត ន ំសមគូហា រាជបតុតគកា (រាជបុតថ + ក្ណ). រ ីលបជុាំ ដនលពោះរាជបុតថទ. ព យ្ ោះថា រាជបុតថក្ រ ី
លបជុាំដនរាជបុតថ ។ 

វ.ិ មនសុោន ំសមគូហា មានសុសគកា (មនុសស + ក្ណ) .រ ីលបជុាំ ដនមនុសសទ. ព យ្ ោះថា មានុសសក្ រ ីលបជុាំ
ដនមនុសស ។ 

វ.ិ មយរូាន ំសមគូហា មាយរូគកា (មយូរ + ក្ណ) . រ ីលបជុាំ ដនពកាង ក្ទ. ព យ្ ោះថា មាយូរក្, រ ីលបជុាំដនពកាង ក្ 
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វ.ិ អដឋន ន ំសមគូហា អដឋគកា (អដឌ + ក្ណ) .រ ីលបជុាំ ដន...លបាាំបទី. ព យ្ ោះថាអដឌក្ រ ីលបជុាំដនលបាាំបី ។ 

វ.ិ ទវនិ ន ំសមគូហា ទវយ ំ(ទឝិ + ណ)ផ្ទវ ស់ឥជា អយ, រ ីលបជុាំ ដនពីរទ. ព យ្ ោះថា ទឝយ រ ីលបជុាំដនពីរ ។ 

វ.ិ តនិ ន ំសមគូហា តយ ំ(តិ + ណ) .រ ីលបជុាំ ដនបីទ. ព យ្ ោះថា តយ រ ីលបជុាំដនបី ។ 

វ.ិ ោមាន ំសមគូហា ោមថ (គ្នម + ត) .រ ីលបជុាំ ដនលសសក្ទ. ព យ្ ោះថាគ្នមត រ ីលបជុាំដនលសសក្ទ. ។ 

វ.ិ នាគរាន ំសមគូហា នាគរថ ( គរ + ត) .រ ីលបជុាំ ដនជនអបក្ពៅក្បុងនគរទ. ព យ្ ោះថា គរត រ ីលបជុាំដន
អបក្នគរទ. ។ 

វ.ិ ជនាន ំសមគូហា ជនថ (ជន + ត) .រ ីលបជុាំ ដនជនទ. ព យ្ ោះថា ជនត, រ ីលបជុាំដនជន ។ 

វ.ិ ពន ធនូ ំសមគូហា ពនធុថ (ពននុ + ត) .រ ីលបជុាំ ដនពៅពងសទ. ព យ្ ោះថា ពននុត, រ ីលបជុាំដនពៅពងស ។ 

វ.ិ សហាយាន ំសមគូហា សហាយថ (សហាយ + ត).រ ីលបជុាំ ដនសាំោញ់ទ. ព យ្ ោះថា សហាយត, រ ី
លបជុាំដនសាំោញ់ ។  

តាបចចយ័ចោុះកនងុអតថស្កតថ 

វ.ិ គទគវ្ហគយវ គទវថ (ពទវ + ត). រ ីពទវតព ោះឯង ព យ្ ោះថាពទវត ។ 

 

៦.វឋាន្ទធិ្ 

ឋានតទនតិមានបចច័យ ១ គឺ ឦយបចច័យ 

វ.ិ មទនសស  ឋាន ំមទនយី ំ(មទន + ឦយ) រ ីទីតាំង ដនពសចក្ថីលបមាទ ព យ្ ោះថា មទនីយ, រ ីទតីាំងដនពស
ចក្ថីលបមាទ ។ 

វ.ិ ពន ធនសស ឋាន ំពន ធនយី ំ(ពននន + ឦយ).រ ីទីតាំង ដនចាំណង ព យ្ ោះថា ពនននយី, រ ីទតីាំងដនចាំណង ។ 

វ.ិ ទុសសនសស ឋាន ំទុសសនយី ំ(ទុសសន + ឦយ) .រ ីទីតាំង ដនការលបទូស ព យ្ ោះថា ទុសសនយី, រ ីទីតាំងដន
ការលបទូស ។ 

ក្បុងបក្រណ៍ ដដទបចច័យ ឦយនិងឯយរ ចុោះក្បុងអតទ៣យ៉ា ងគ ឺ( តិ, ភវ, អរ ) 

វ.ិ ឧបាទានាន ំហិតំ ឧបាទានយី ំ(ឧបាទន + ឦយ) រ ីលបពយជន៍ ដនឧបាទនទ. ព យ្ ោះថា ឧបាទនយី 
រ ីលបពយជន៍ដនឧបាទនទ. ។ 
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វ.ិ ឧទគរ ភវ ំឧទរយិ,ំ វតថុ  (ឧទរ + ឦយ) រ ីវតទុ មានក្បុងដផធ ព យ្ ោះថា ឧទរយិ, រ ីវតទុមានក្បុងដផធ(អាហារថយី) ។ 

វ.ិ បជូន ំអរហតិ បជូនគីយា,បជូគនគយា, ជគនា (បូជន + ឦយ,ឯយរ).រ ីបុគគល អបក្គួរ នូវការបូជា ព យ្ ោះ
ថា បូជនយី,បូជពនយរ, រ ីបុគគលអបក្គួរនូវការបូជា ។ 

វ.ិ បជូនសស អរហតីត ិវ្ហ បជូនគីយា,បជូគនគយា (បូជន + ឦយ,ឯយរ) .រ ីបុគគល រដមងគួរ ដល់ការបូជា 
ព យ្ ោះថា បូជនីយ,បូជពនយរ, រ ីបុគគលអបក្គួរដល់ការបូជា ។ 

៧.វឧបមា្ទធិ្ 

កនុងឧបមាតទធិតមានបចច័យ១គឺ អាយិតតត 

ឧ.ធគូមា វយិ ទិសសតិ អទុំ វតថុ  តទិទ ំធមូាយិតតំត (១) (ធូម + អាយតិតថ). រ ីវតទុឯពណាោះ រដមងលបាក្ដ 
ដូចជាដផសង ព យ្ ោះថា ធូមាយតិតថ រ ីវតទុពនោះ លបាក្ដដូចជាដផសង ។ 

តិមិរ ំ វយិ ទិសសតិ អទុំ វតថុ  តទទិំ  ˃  តមិរិាយិតតត(ំ១) (វតថុ ) (តិមិរ + អាយតិតថ).រ ីវតទុឯពណាោះ រដមង
លបាក្ដ ដូចជាអ័ពធ ព យ្ ោះថា តិមិរាយតិតថ, រ ីវតទុពនោះ លបាក្ដដូចជាអ័ពធ ។ 

៨.វនិសសិ្្ទធិ្ 

ក្បុងនិសសតិតទនតិមានបចច័យដត ១ គឺ ((ល)) ចុោះក្បុង អតទ ២យ៉ា ងគឺ “និសសតិ” នឹង “ឋាន” ។ 

*លៈ ចុោះក្បុងនសិសតៈ វ.ិ ទុដឋុ  នសិសតិ ំ˃  ទុដឋុល ល(ំក្មមំ) (ទុដឌុ + ល)ចុោះល៑ អាគម. រ ីក្មយ ដដលអាលស័យព យី 
នូវពសចក្ថអីាលក្ក់្ ព យ្ ោះថា ទុដឌុលវ, រ ីក្មយ ដដលអាលស័យព យីនូវពសចក្ថីអាលក្ក់្ ។ 

វ.ិ គវទំ នសិសតិ ំ˃  គវទលំ ល(ពុទធវចន)ំ (ពវទ + ល) រ ីពុទនវចនៈ អាលស័យព យី នូវភាពរកី្រាយ ព យ្ ោះថាពវទលវ, 
រ ីពុទនវចនៈ អាលស័យព យីនូវភាពរកី្រាយ ។ 

*លៈ ចុោះក្បុងឋានៈ វ.ិ ទុដឋុសស ឋានំ ˃  ទុដឋុលំ ល (ទុដឌុ + ល). រ ីទីតាំង ដនក្មយអាលក្ក់្ ព យ្ ោះថា ទុដឌុលវ, រ ីទតីាំង
ដនក្មយអាលក្ក់្ ។ 

វ.ិ គវទសស ឋានំ ˃  គវទលំ ល (ពវទ + ល) រ ីទីតាំង ដនពសចក្ថរីកី្រាយ ព យ្ ោះថាពវទលវ, រ ីទតីាំងដនការរកី្រាយ ។ 

៩.វវហុល្ទធិ្ 

ក្បុងព ុលតទនតិមានបចច័យ ១គឺ អាលុ ចុោះក្បុងអតទ២យ៉ា ងគឺ បក្ត ិនឹងព ុល។ 

 *អាលុ ចេុះកនុងអត្ថបកត្ិ  
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វ.ិ អភជិា អសស បក្ត ិ  អភជិាល(ុជគនា) (អភិជា + អាលុ) រ ីអភិជា ដនជនព ោះ ជាលបលក្តី ព យ្ ោះ
ថាអភិជាលុ,  រ ីជន អបក្មានអភិជាជាលបលក្តី ។ 

វ.ិ ទយា អសស បក្ត ិ  ទយាល(ុទយ + អាលុ). រ ីពសចក្ថីក្រុណា ដនជនព ោះ ជាលបលក្តី ព យ្ ោះថាទយលុ 
រ ីជនអបក្មានពសចក្ថីក្រុណាជាលបលក្តី ។ 

 *អាលុ ចេុះកនុងអត្ថពហលុ 

វ.ិ សតីំ ឯតថ ពហុល ំ˃  សថីល ុ(បគទគសា) (សីត + អាលុ) រ ីភាពលតជាក់្ ពលចីន ក្បុងលបពទសព ោះ ព យ្ ោះ
ថាសីតលុ រ ីលបពទស មានភាពលតជាក់្ពលចនី ។ 

វ.ិ ធគជា ឯតថ ពហុគលា ˃  ធជាល ុ(បាសាគទា) (ធជ + អាលុ) រ ីទង់ជ័យពលចីន ពលីលបាសាទព ោះ ព យ្ ោះ
ថាធជាលុ រ ីលបាសាទ មានទង់ពលចីន ។ 

       ១០.វេសដ្ឋ្ ទធិ្ 

   តរ, ឥយសិសក្, ឥសិក្, ឥយ,  ៤ ពនោះសលមាប់ចុោះក្បុងវពិសសគុណស័ពធ 

វ.ិ  សគពវ  ឥគម  បាបា  អយមគិមស ំ វគិសគសន  បាគបាតិ   បាបតគរា, ជគនា (បាប + តរ) រ ីជនទ.
ពនោះទាំងអស់ ជាជនអាលក្ក់្, រ ីជនពនោះជាជនអាលក្ក់្ ពោយវពិសស ជាងជនទ. ព ោះ ពលោោះព តុព ោះរជីនពនោះ 
ព យ្ ោះថា បាបតរ រ ីជនអបក្អាលក្ក់្ជាងជនទ. ។ 

វ.ិ  សគពវ   ឥគម  បាបា  អយមិគមស ំ វគិសគសន  បាគបាតិ   បាបយិិសសគកា, ជគនា (បាប + ឥយិ
សសក្).រ ីជនទ.ពនោះ ទាំងអស់ ជាជនអាលក្ក់្, រ ីជនពនោះ ជាជនអាលក្ក់្ ពោយវពិសស ជាងជនទ. ពនោះ  ពលោោះព តុ
ព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា បាបិយសិសក្, រ ីជន អបក្អាលក្ក់្ជាងជនទ.ពនោះ ។ 

 

វ.ិ  សគពវ   ឥគម  បាបា  អយមិគមស ំ វគិសគសន  បាគបាតិ   បាបសិគិកា, ជគនា (បាប + ឥសកិ្).រ ី
ជនទ.ពនោះ ទាំងអស់ ជាជនអាលក្ក់្, រ ីជនពនោះជាជនអាលក្ក់្ ពោយវពិសស ជាងជនទ.ពនោះ ពលោោះ 

ព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា បាបិសកិ្, រ ីជន អបក្អាលក្ក់្ជាងជនទ.ពនោះ ។ 
វ.ិ  សគពវ  ឥគម  បាបា  អយមគិមស ំ វគិសគសន  បាគបាតិ   បាបគិយា, ជគនា(បាប + ឥយ). រ ីជនទ
.ពនោះ ទាំងអស់ ជាជនអាលក្ក់្, រ ីជនពនោះ ជាជនអាលក្ក់្ ពោយវពិសស ជាងជនទ. ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ 
ព យ្ ោះថា បាបិយ, រ ីជន អបក្អាលក្ក់្ជាងជនទ.ពនោះ ។ 

 

វ.ិ  សគពវ  ឥគម  វុឌោ  អយមិគមស ំ វគិសគសន  វុគឌោតិ   គជគយា, ជគនា(វុឌណ + ឥយ)(ផ្ទវ សវ់ុឌណ ជា ជ).  
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រ ីជនទ.ពនោះ ទាំងអស ់ជាជនចពលមីន, រ ីជនពនោះ ជាជនចពលមីន ពោយវពិសស ជាងជនទ. ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជន
ព ោះ ព យ្ ោះថា ពជយរ, រ ីជន អបក្ចពលមីនជាងជនទ.ពួក្ព ោះ ។ 
 

វ.ិ សគពវ  ឥគម  បសថថ   អយមិគមស ំ វគិសគសន  បសគថថ តិ   គសគយា, ជគនា(បសតទ + ឥយ)   (ផ្ទវ ស ់
បសតទ ជាស, លុបលសៈមុខ ព យីវកិារឥជា ឯ). រ ីជនទ.ពនោះ ទាំងអស ់ជាជនលបពសីរ, រ ីជនពនោះ ជាជនលបពសីរ ពោយ
វពិសស ជាងជនទ. ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ពសយរ, រ ីជនអបក្លបពសីរជាងជនទ.ពនោះ ។ 

 

  តម,  ឥដ្ឋ បចច័យ២ ហនោះស្រម្មបច់ុោះកនងុអតិវិហស្ស្គណុស្ពទ 

វ.ិ  អយញ្ា បាគបា អយញ្ា បាគបា សគពវ ឥគម បាបា អយមិគមស ំវគិសគសន បាគបាតិ បាបត
គមា, ជគនា (បាប + តម). រ ីជនពនោះផង អាលក្ក់្ រ ីជនពនោះផង អាលក្ក់្ រ ីជនទ.ពនោះទាំងអស់ ជាជនអាលក្ក់្, រ ី
ជនពនោះជាជនអាលក្ក់្ ពោយវពិសស ជាងជនទ. ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា បាបតម, រ ីជន អបក្
អាលក្ក់្ជាងជនទ.ពនោះ ។(បានដល់ជនអាលក្ក់្បាំផុត) 

 

វ.ិ អយញ្ា បាគបា អយញ្ា បាគបា សគពវ ឥគម បាបា អយមិគមស ំវគិសគសន បាគបាតិ បាបគិដ្ឋឋ ,  
ជគនា(បាប + ឥដឌ). រ ីជនពនោះផង អាលក្ក់្ រ ីជនពនោះផង អាលក្ក់្ រ ីជនទ.ពនោះទាំងអស់ ជាជនអាលក្ក់្, រ ីជនពនោះ
ជាជនអាលក្ក់្ ពោយវពិសស ជាងជនទ. ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា បាបិដឌ, រ ីជនអបក្អាលក្ក់្ជាង
ជនទ.ពនោះ ។ (បានដល់ជនអាលក្ក់្បាំផុត) 

 

វ.ិ អយញ្ា វុគឌោ អយញ្ា វុគឌោ សគពវ ឥគម វុឌោ អយមិគមស ំវគិសគសន វុគឌោតិ គជគដ្ឋឋ , ជគនា
(វុឌណ + ឥដឌ). រ ីជនពនោះផង ចពលមីន រ ីជនពនោះផង ចពលមីន រ ីជនទ.ពនោះទាំងអស់ ជាជនចពលមីន, រ ីជនពនោះជាជន
ចពលមីន ពោយវពិសស ជាងជនទ. ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ពជដឌ, រ ីជន អបក្ចពលមីនជាងជនទ
.ពនោះ ។ (បានដល់ជនចពលមនីបាំផុត) 

វ.ិ  សគពវ  ឥគម  បសថថ   អយមិគមស ំ អតិសគយន  បសគថថ តិ   គសគដ្ឋឋ , ជគនា(បសតទ + ឥដឌ).  រ ី
ជនទ.ពនោះទាំងអស់ លបពសីរ រ ីជនពនោះ លបពសីរ ពោយដលក្ដលង ជាងជនទ. ពនោះ ពលោោះព តុព ោះ រជីនព ោះ ព យ្ ោះ
ថា ពសដឌ, រ ីជនអបក្លបពសីរជាងជនទ.ពកួ្ព ោះ ។(បានដល់ជនលបពសីរបាំផុត) 

វ.ិ អតិសគយន  អគបាតិ   ក្ណិ្គដ្ឋឋ , ជគនា (អបផ + ឥដឌ) ផ្ទវ ស ់អបផជា ក្ណ 

រ ីជន តូច ពោយយ៉ា ងដលក្ដលង ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាក្ណិដឌ, រ ីជន អបក្តូច ដលក្ដលង. បានដល់តូចជាទីបាំផុត ។ 

១១.វ្ទសស្ថិ្ទធិ្ 

ក្បុងតទសសតទិតទនិតមានបចច័យ ១២ គឺ វ,ី ស, សី, ឥក្, ឦ, រ, ណ, វនថុ, មនថុ, ឥល, អាល, វ ។ 
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វីៈ វ.ិ គមធា យសស អតថតីិ ˃ គមធាវ,ី ជគនា (ពមធ + វ)ី 

   រ ីបញ្ញដ  ដនជនណា រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថាពមធាវ,ី រ ីជនអបក្មានលបាជាញ  ។ 

វ ិគមធា យសោ អតថតី ិ˃ គមធាវនិ,ី ឥតថី (ពមធ + វ)ី 

   រ ីបញ្ញដ  ដនលសីណា រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីលសីព ោះ ព យ្ ោះថាពមធាវនិី, រ ីលសីអបក្មានលបាជាញ  ។ 

វ ិគមធា យសស អតថតី ិ˃ គមធាវ,ិ កុ្ល ំ(ពមធ + វ)ី រសសៈឦ ជាឥក្បុងនបុាំសក្លិងគ. 

   រ ីបញ្ញដ  ដនលតកូ្លណា រដមងមាន ពលោោះព តុព ោះ រ ីលតកូ្លព ោះ ព យ្ ោះថាពមធាវ,ិ រ ីលតកូ្លអបក្មានលបាជាញ  ។ 

វ ិគមធា តស ម ឹវជិ ជតតី ិ˃ គមធាវ ី(ជគនា) (ពមធ + វ)ី   រ ីបញ្ញដ  រដមងមាន ក្បុងជនព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រជីន
ព ោះ ព យ្ ោះថាពមធាវ,ី រ ីជនអបក្មានលបាជាញ  ។ 

សូមផរូីបវគិគ ៈខាងពលកាមពនោះ អបក្សិក្ាគបផដីលបតមទាំនងដូចបានដលបមក្ព យីខាងពលីព ោះឯងចុោះ 

វ.ិ គមធា តសស ំវជិ ជតី ̓តិ ˃ គមធាវនិ,ី ឥតថី (ពមធ + វ)ី រ ីលសីអបក្មានលបាជាញ  ។ 

វ.ិ គមធា តស ម ឹវជិ ជតី ̓តិ ˃ គមធាវ,ិ កុ្ល ំ(ពមធ + វ)ី រ ីលតកូ្លអបក្មានលបាជាញ  ។ 

វ.ិ មាយា យសស អតថី ̓តិ ˃ មាយាវ,ី  ជគនា (មាយ + វ)ី រ ីជនអបក្មានមាយ ។ 

ស្ៈ វ ិសគុមធា យសស អតថី ̓តិ ˃ សគុមធគសា, ជគនា (សុពមធ + ស) រ ីជនអបក្មានលបាជាញ លែ ។ 

វ ិសគុមធា យសោ អតថី ̓តិ ˃ សគុមធសា, ឥតថ ី(សុពមធ + ស) រ ីលសីអបក្មានលបាជាញ លែ ។ 

វ ិសគុមធា យសស អតថី ̓ត ិ˃ សគុមធស,ំ កុ្ល ំ(សុពមធ + ស) រ ីលតកូ្លអបក្មានលបាជាញ លែ ។ 

ស្.ី វ.ិ តគបា យសស អតថី ̓តិ ˃ តបស ី(ជគនា) (តប + សី) រ ីជនអបក្មានតបៈ ។ 
វ.ិ គតគជា យសស អតថី ̓តិ ˃ គតជស ី(ជគនា) (ពតជ + សី) រ ីជនអបក្ពតជៈ ។ 

វ.ិ យគសា យសស អតថី ̓ត ិ˃ យសស ី(ជគនា) (យស + សី) រ ីជនអបក្មានយស ។ 

វ.ិ តគបា យសោ អតថី ̓ត ិ˃ តបសនិ ី(ឥតថី) (តប + សី+ឥនី) រ ីលសីអបក្មានតបៈ ។ 

វ.ិ គតគជា យសោ អតថី ̓ត ិ˃ គតជសនិ ី(ឥតថី) (ពតជ + ស+ីឥនី) រ ីលសីអបក្មានពតជៈ ។ 
វ.ិ យគសា យសោ អតថ ̓ីត ិ˃ យសសនិ ី(ឥតថី) (យស + ស+ីឥនី) រ ីលសអីបក្មានយស ។ 

វ.ិ តគបា យសស អតថី ̓តិ ˃ តបស ិ(កុ្ល)ំ (តប + សី) រ ីលតកូ្លអបក្មានតបៈ ។ 
វ.ិ គតគជា យសស អតថី ̓តិ ˃ គតជស ិ(កុ្ល)ំ (ពតជ + សី) រ ីលតកូ្លអបក្មានពតជៈ ។ 
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វ.ិ យគសា យសស អតថី ̓ត ិ˃ យសស ិ(កុ្ល)ំ (យស + សី) រ ីលតកូ្លអបក្មានយស ។ 

ឥកៈ វ.ិ ទគឋឌ  យសស អតថី ̓ត ិ˃ ទណ្ឌិ គកា (ជគនា) (ទណឍ  + ឥក្) រ ីជនអបក្មានពឈលីចត់ ។ 
វ.ិ មាលា យសស អតថី ̓ត ិ˃ មាលគិកា (ជគនា) (មាោ + ឥក្) រ ីជនអបក្មានផ្ទក ក្លមង ។ 
វ.ិ ទគឋឌ  យសោ អតថី ̓តិ ˃ ទណ្ឌិ កា (ឥតថី) (ទណឍ  + ឥក្+ អា) រ ីលសីអបក្មានពឈលីចត់ ។ 
វ.ិ មាលា យសោ អតថ ̓ីតិ ˃ មាលកិា (ឥតថី) (មាោ + ឥក្ +អា) រ ីលសីអបក្មានក្លមងផ្ទក  ។ 
វ.ិ ទគឋឌ  យសស អតថី ̓តិ ˃ ទណ្ឌិ កំ្ (កុ្ល)ំ (ទណឍ  + ឥក្) រ ីលតកូ្លអបក្មានពឈលីចត់ ។ 
វ.ិ មាលា យសស អតថី ̓ត ិ˃ មាលកំិ្ (កុ្ល)ំ (មាោ + ឥក្) រ ីលតកូ្លអបក្មានក្លមងផ្ទក  ។ 
ឦៈ វ.ិ ទគឋឌ  យសស អតថី ̓តិ ˃ ទណ្ឌី  (ជគនា) (ទណឍ  + ឦ) រ ីជនអបក្មានពឈលីចត់ ។ 

វ.ិ មាលា យសស អតថី ̓ត ិ˃ មាល ី(ជគនា) (មាោ + ឦ) រ ីជនអបក្មានក្លមងផ្ទក  ។ 
វ.ិ សខុំ យសស អតថ ̓ីតិ ˃ សខុ ី(ជគនា) (សុខ + ឦ) រ ីជនអបក្មានពសចក្ថសុីខ ។ 
វ.ិ ទគឋឌ  យសោ អតថី ̓តិ ˃ ទណ្ឌិ ន ី(ឥតថី) (ទណឍ  + ឦ + ឥនី) រ ីលសអីបក្មានពឈលីចត់ ។ 
វ.ិ មាលា យសោ អតថ ̓ីតិ ˃ មាលនិ ី(ឥតថី) (មាោ + ឦ + ឥនី) រ ីលសីអបក្មានក្លមងផ្ទក  ។ 
វ.ិ សខុំ យសោ អតថី ̓តិ ˃ សខុនិ ី(ឥតថី) (សុខ + ឦ + ឥនី) រ ីលសីអបក្មានពសចក្ថសុីខ ។ 
វ.ិ ទគឋឌ  យសស អតថី ̓តិ ˃ ទណ្ឌិ  (កុ្ល)ំ (ទណឍ  + ឦ) រ ីលតកូ្លអបក្មានពឈលីចត់ ។ 
វ.ិ មាលា យសស អតថី ̓ត ិ˃ មាល ិ(កុ្ល)ំ (មាោ + ឦ) រ ីលតកូ្លអបក្មានក្លមងផ្ទក  ។ 
វ.ិ សខុំ យសស អតថ ̓ីតិ ˃ សខុ ិ(កុ្ល)ំ (សុខ + ឦ) រ ីលតកូ្លអបក្មានពសចក្ថសុីខ ។ 
រៈ វ.ិ មធុ យសស អតថី ̓ត ិ˃ មធុគរា (បគូវ្ហ) (មធុ + រ) រ ីនាំមានទឹក្ឃយុ ាំ ។ 
វ.ិ កុ្គញ្ញជ  យសស អតថី ̓ត ិ˃ កុ្ញ្ជគរា (សគថត ) (កុ្ញ្ជ  + រ) រ ីសតឝមានលបពមាយ ។ 
វ.ិ សសុ ិយសស អតថី ̓ត ិ˃ សសុគិរា (រុគកាខ ) (សុសិ + រ) រ ីពដីមពឈមីានលបពហាង ។ 
វ.ិ មធុ យសោ អតថី ̓ត ិ˃ មធុរា (សសសុ) (មធុ + រ) រ ីមាថ យពក្យក្អបក្មានទឹក្ឃយុ ាំ ។ 
វ.ិ មធុ យសស អតថី ̓តិ ˃ មធុរ ំ(កុ្ល)ំ(មធុ + រ) រ ីលតកូ្លអបក្មានទឹក្ឃយុ ាំ ។ 

ណៈ វ.ិ សទាធ  យសស អតថ ី ̓ត ិ˃ សគទាធ  (ជគនា) (សទន  + ណ) រ ីជន អបក្មានសទន  ។ 
វ.ិ បញ្ញា  យសស អតថី ̓ត ិ˃ បគញ្ញា  (ជគនា) (បញ្ញដ  + ណ) រ ីជនអបក្មានបញ្ញដ  ។ 
វ.ិ អមចឆរ ំយសស អតថី ̓ត ិ˃ អមចឆគរា (ជគនា) (អមចឆរ + ណ) រ ីជនអបក្មានពសចក្ថីមិនក្ាំណាញ់ ។ 
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វ.ិ សទាធ  យសោ អតថ ̓ីតិ ˃ សទាធ  (ឥតថី) (សទន  + ណ) រ ីលសអីបក្មានសទន  ។ 
វ.ិ បញ្ញា  យសោ អតថី ̓តិ ˃ បញ្ញា  (ឥតថី) (បញ្ញដ  + ណ) រ ីលសអីបក្មានបញ្ញដ  ។ 
វ.ិ សទាធ  យសស អតថី ̓ត ិ˃ សទធ ំ(កុ្ល)ំ (សទន  + ណ) រ ីលតកូ្លអបក្មានសទន  ។ 
វ.ិ បញ្ញា  យសស អតថី ̓ត ិ˃ បញ្ាំ  (កុ្ល)ំ (បញ្ញដ  + ណ) រ ីលតកូ្លអបក្មានបញ្ញដ  ។ 

វនតុៈ វ.ិ គុគឋ យសស អតថី ̓ត ិ˃ គុណ្វ្ហ (ជគនា) (គុណ + វនថុ) រ ីជនអបក្មានគុណ ។ 
វ.ិ បញ្ញា  យសស អតថី ̓ត ិ˃ បញ្ាវ្ហ (ជគនា) (បញ្ញដ  + វនថុ) រ ីជនអបក្មានបញ្ញដ  ។ 
វ.ិ សលី ំយសស អតថី ̓តិ ˃ សលីវ្ហ (ជគនា) (សលី + វនថុ) រ ីជនអបក្មានសីល ។ 
វ.ិ គុគឋ យសោ អតថី ̓តិ ˃ គុណ្វនត ី(ឥតថី) (គុណ + វនថុ + ឦ) រ ីលសីអបក្មានគុណ ។ 

វ.ិ បញ្ញា  យសោ អតថី ̓តិ ˃ បញ្ាវត ី(ឥតថី) (បញ្ញដ  + វនថុ + ឦ) រ ីលសីអបក្មានបញ្ញដ  ។ 
វ.ិ គុគឋ យសស អតថី ̓តិ ˃ គុណ្វនត ំ(កុ្ល)ំ (គុណ + វនថុ) រ ីលតកូ្លអបក្មានគុណ ។ 

វ.ិ បញ្ញា  យសស អតថី ̓ត ិ˃ បញ្ាវ ំ(កុ្ល)ំ (បញ្ញដ  + វនថុ) រ ីលតកូ្លអបក្មានបញ្ញដ  ។ 
មនតុៈ វ.ិ សតិ យសស អតថី ̓តិ ˃ សតមិា (ជគនា) (សតិ + មនថុ) រ ីជនអបក្មានសាយ រតី ។ 
វ.ិ ពនធុ យសស អតថី ̓តិ ˃ ពនធុមា (ជគនា) (ពននុ + មនថុ) រ ីជនអបក្មានពៅពងស ។ 

វ.ិ អាយុ យសស អតថ ី ̓ត ិ˃ អាយសាម  (ភកិ្ខុ ) (អាយុ + មនថុ)(ផ្ទវ ស់ ឧរបស់អាយុជាអស,អាយ†អស៑ ˃ 
អាយស៑,អាយស៑†មនថុ ˃ អាយសយនថុ). រ ីភិក្ខុ អបក្មានអាយុ ។ 
វ.ិ សតិ យសោ អតថី ̓តិ ˃ សតមិនត ី(ឥតថី) (សតិ + មនថុ +ឦ) រ ីលសីអបក្មានសាយ រតី ។ 
វ.ិ សតិ យសស អតថ ̓ីតិ ˃ សតមិនត ំ(កុ្ល)ំ (សតិ + មនថុ) រ ីលតកូ្លអបក្មានសាយ រត ី។ 
  

ឥលៈវ.ិ គផន ំយសស អតថី ̓តិ ˃ គផនគិលា (រុគកាខ ) (ពផនាំ + ឥល) រ ីពដមីពឈ ីមានពពុោះទកឹ្ 

វ.ិ តុណ្ឌំ  យសស អតថី ̓តិ ˃ តុណ្ឌិ គលា (វរាគហា) (តុណឍ  + ឥល) រ ីលជូក្ មានខាប យ ។ 

វ.ិ ជដ្ឋ យសស អតថី ̓ត ិ˃ ជដគិលា (បរុគិសា) (ជោ + ឥល) រ ីបុរស មានភបួងសក់្ ។ 

វ.ិ បចិឆំ យសស អតថី ̓ត ិ˃ បចិឆគិលា (រុគកាខ ) (បិចឆ + ឥល) រ ីពដីមពឈ ីមានជ័រ ។  

អលៈវ.ិ វ្ហច្ច យសស អតថ ី ̓ត ិ˃ វ្ហច្ចគលា (បរុគិសា) (ោចា + អល) រ ីបុរស មានោចាពលចីន ។ 

វ.ិ សខុុមំ យសស អតថី ̓តិ ˃ សខុុមាគលា (ជគនា) (សុខុម + អល) រ ីជន មានពសចក្ថសុីខ ។ 

វៈវ.ិ គក្គសា យសស អតថី ̓តិ ˃ គក្សគវ្ហ (មនគុសោ) (ពក្ស + វ) រ ីមនុសស មានសក់្ ។ 

វ.ិ អណ្ណំ  យសស អតថី ̓តិ ˃ អណ្ណគវ្ហ (សមុគទាទ ) (អណត + វ) រ ីសមុលទ មានទឹក្ ។ 
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វ.ិ សលី ំយសស អតថតី ិ˃ សលីគវ្ហ១ (នាគោ) (សលី + វ) រ ី គ មានសីល ។ 
១២.វបក្ិ្ទធិ្ 

 ក្បុងបក្តិតទនតិមានបចច័យដត ១ គឺ((មយ))ចុោះក្បុងអតទ ៤ យ៉ា ងគឺ បក្តិ១ វកិារ, និពឝតថ នងិនិបពនប ។ 

 មយ ចុេះកនុងអត្ថបកត្ ិ
វ ិសវុគណ្ណន បក្ត ំ˃ គសាវណ្ណមយ,ំ សវុណ្ណមយ ំ(ភាជន)ំ (សុវណត + មយ) 
រ ីភាជនៈ ដដលជន ពធឝីព យី ពោយមាស ព យ្ ោះថាពសាវណតមយ, រ ីភាជនៈ ដដលជនពធឝីព យីពោយមាស ។ 

វ.ិ មតតកិាយ បក្ត ំ˃ មតតកិាមយ ំ(ភាជន)ំ (មតថិកា + មយ) 

រ ីភាជនៈ ដដលជន ពធឝីព យី ពោយដីសែតិ ព យ្ ោះថាមតថិកាមយ, រ ីភាជនៈ ដដលជនពធឝីព យីពោយដសីែិត ។   

វ.ិ របូគិយន បក្គថ ˃ របូយិមគយា (សរគកា) (រូបយិ + មយ) 

រ ីផថិល ដដលជន ពធឝីព យី ពោយរូបិយ ព យ្ ោះថារូបិយមយ, រ ីផថិល ដដលជនពធឝីព យីពោយរូបិយ ។ 

វ.ិ រជគតន បក្គថ ˃ រជតមគយា (សរគកា) (រជត + មយ) 

រ ីផថិល ដដលជន ពធឝីព យី ពោយលបាក់្ ព យ្ ោះថារជតមយ, រ ីផថិល ដដលជនពធឝីព យីពោយលបាក់្ ។ 

វ.ិ អយសា បក្គថ ˃ អគយាមគយា (បគថត ) (អយ + មយ) 

រ ីបាលត ដដលជន ពធឝីព យី ពោយដដក្ ព យ្ ោះថាអពយមយ, រ ីបាលតដដលជនពធឝីព យីពោយដដក្ ។ 

វ.ិ ទារុនា បក្ថ ˃ ទារុមយា (សាលា) (ទរុ + មយ) 

រ ីសាោ ដដលជន ពធឝីព យី ពោយពឈ ីព យ្ ោះថាទរុមយ, រ ីសាោ ដដលជនពធឝីព យីពោយពឈ ី។ 

វ.ិ ោគវន បក្ត ំ˃ គោមយ ំ(ក្រសី)ំ (ពគ្ន + មយ) 

រ ីោមក្ ដដលពគ្ន ពធឝីព យី ព យ្ ោះថា ពគ្នមយ, រ ីោមក្ដដលពគ្នពធឝីព យី ។ 

មយ ចុេះកនុងវិការៈ វ.ិ សវុណ្ណសស វកិាគរា ˃ គសាវណ្ណមយ ំ(ភាជន)ំ (សុវណត + មយ) 

                                                           
១ បទរូបនិសសយអធិ.ពោលថា សុខិពត(មានសុខដលក្ដលង) ទុក្ខិពត(អបក្មានទុក្ខដលក្ដលង) ពយធិពត(មានពយធិពលចីន) ផលិពត(មានដផវ
លែ) បុបពិពត(មានផ្ទក លែ) ចុោះឥតបចច័យ ពោយសូលត បចចយទនិោឌ និបាត សិជឈនថិ មានវពិលគ្នោះថា សញ្ញជ តាំ ផលាំ ឯតសាតិ ជាពដីម។ 
១

 បក្តិ មានរូបវពិលគ្នោះថា បក្រយីតីតិ បក្តិ (ប+ក្រ +តិ) រ ីវតទុដដលជន ដតងពធឝី ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា បក្តិ, រ ីវតទុ ជាទីដដលជនលតូវពធឝី
, វតទុ ដដលលតូវពធឝីមាន ផថិល ភាជនជ៍ាពដីម, អតទរបសប់ក្តិ គឺ វកិារ បក្ត និពឝតថ និងនិបពនបព ោះឯង ។ 
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រ ីភាជន៍ ជាវកិារៈ ដនមាស ព យ្ ោះថា ពសាវណតមយាំ,  រ ីភាជន៍ ជាវកិារៈដនមាស ។ 

វ.ិ ក្នក្សស វកិាគរា ˃ ក្នក្មយ ំ(គទវថវមិាន)ំ (ក្នក្ + មយ) 

រ ីវមិានដនពទវត ជាវកិារៈ ដនមាស ព យ្ ោះថាក្នក្មយ, រ ីវមិានដនពទវត ជាវកិារៈដនមាស ។ 

វ.ិ ឥដឋកាយ វកិាគរា ˃ ឥដឋកាមគយា (ថគូបា) (ឥដឌកា + មយ) 

រ ីសថូប ជាវកិារ ដនឥដឌ ព យ្ ោះថា ឥដឌកាមយ, រ ីសថូប ជាវកិារដនឥដឌ ។ 

វ.ិ ទានគមវ ˃ ទានមយ ំ(ទន + មយ). រ ីទនព ោះឯង ព យ្ ោះថាទនមយ, រ ីទន ។ មយចុោះក្បុងអតទសក្តទ 

មយ ចុេះកនុងអត្ថនពិវត្ត នងិ និរផនន 
វ.ិ ឥទធយិា នពិវតត ំ˃ ឥទធមិយ ំ(ចីវរ)ំ (ឥទនិ + មយ) 

រ ីចីវរ ពក្ីតព យី ពោយឬទន ិព យ្ ោះថាឥទនិមយ, រ ីចីវរ ដដលពក្ីតពោយឬទនិ ។ 

វ.ិ មនគថ នបិផន ន ំ˃ មគនាមយ ំ(ក្មមំ) (មន + មយ) 
រ ីក្មយ សពលមចព យី អាំពីចតិថ ព យ្ ោះថាមព មយ, រ ីក្មយ ដដលសពលមចព យីអាំពចីិតថ 

  សពធដដលចុោះមយ បចច័យពនោះ កាលពបីរមួចូលជាបទសមាសជាមួយនឹង មសពធឯពទៀត លតូវលុបបាំបាត់ម
យពចញក៏្មាន ឧ. ក្នក្មយ ំវមិាន ំ˃ ក្នក្វមិាន ំ រ ីវមិានជាវកិារដនមាស ។ 

១៣.វបូរណ្ទធិ្ 

 ក្បុងបូរណតទនតិមានបចច័យ ៥ គឺ តយិ,ថ,ឋ,ម,ឦ ពៅថា បូរណបចច័យ ។ 

វ.ិ ទវនិ ន ំបរូគឋ ˃ ទុតគិយា (ជគនា)(ទឝ+ិតិយ) 
រ ីក្ិរយិពពញ ដនជនទ.២ ព យ្ ោះថាទុតិយ, រ ីជន ជាទីពពញដនជនទ.២ ឬ ជន ជាគលមប់២ ។ 

 សូមផវីគិគ ៈខាងពលកាមអបក្សកិ្ាគបផដីលបតមទាំនងដនវគិគ ៈដដលដលបព យីខាងពលចុីោះ៖ 

វ.ិ ទវនិ ន ំបរូណី្ ˃ ទុតយិា (ឥតថី) (ទឝិ+តិយ)(ផ្ទវ ស់ទឝិ ជា ទុ).រ ីស្តសថ ីជាទីពពញដនស្តសថទី.២ ។ 

វ.ិ ទវនិ ន ំបរូណំ្ ˃ ទុតយិ ំ(ភាជន)ំ (ទឝិ+តិយ). រ ីភាជនៈ ជាទីពពញដនភាជនៈទ. ២ ។ 

វ.ិ តិណ្ណំ  បរូគឋ ˃ តតគិយា (ជគនា) (ត+ិតិយ)(ផ្ទវ ស់តិ ជា ត).រ ីជន ជាទីពពញដនជនទ. ៣ ។ 

វ.ិ តិណ្ណំ  បរូណី្ ˃ តតយិា (ឥតថី) (ត+ិតិយ).រ ីលសី ជាទីពពញដនលសទី. ៣ ។ 
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វ.ិ តិណ្ណំ  បរូណំ្ ˃ តតយិ ំ(កុ្ល)ំ (ត+ិតិយ).រ ីលតកូ្ល ជាទីពពញដនលតកូ្លទ. ៣ ។ 

វ.ិ ចតុន ន ំបរូគឋ ˃ ចតុគថថ ,ចតុតថ,ី ចតុតថ ំ (ចតុ+ថ).រ ីជន លស ីលតកូ្ល. ជាទីពពញដន...ទ. ៤ ។ 

វ.ិ ឆន ន ំបរូគឋ ˃ ឆគដ្ឋឋ , ឆដឋ,ី ឆដឋ ំ (ឆ+ឋ) អាចចុោះមបចច័យមក្ដថមក៏្មាន សពលមចរូបជា ឆដឋគមា 

រ ី(ជន លសី លតកូ្ល). ជាទីពពញដន(ជន លស ីលតកូ្ល)ទ. ៦ ។ 

វ.ិ បញ្ាន ន ំបរូគឋ ˃ បញ្ាគមា,បញ្ាម,ី បញ្ាម ំ (បញ្ច+ម). រ ី(ជន លសី លតកូ្ល). ជាទីពពញដន(ជន លសី 
លតកូ្ល)ទ. ៥ ។ 

វ.ិ សតតន ន ំបរូគឋ ˃ សតតគមា,សតតម,ី សតតម ំ (សតថ+ម).  
រ ី(ជន,លស,ីលតកូ្ល) ជាទីពពញដន(ជន,លសី,លតកូ្ល)ទ. ៧ ។ 
............................. 

............................. 

វ.ិ អសគងខយាន ំបរូគឋ ˃ អសគំខយយគមា,អសគំខយយមា, អសគំខយយម ំ (អសពងខយរ+ម) 
រ ី(ជន,លស,ីលតកូ្ល) ជាទីពពញដន(ជន,លសី,លតកូ្ល)ទ.១អសពងខយរ ។ 

វ.ិ ឯកាទសនន ំបរូណី្ ˃ ឯកាទស១ី(ឥតថី)  (ឯកាទស + ឦ). រ ីលសី ជាទីពពញដនលសីទ. ១១ ។ 

សូមផ ីទាវ ទស២ី, ោរស,ី គតរស,ី ចតុទទស៣ី, បញ្ាទទស,ី បណ្ណរស,ី គសាឡស,ី សតតរស,ី  
អដ្ឋឋ រស ីក៏្ដូចគ្នប  ។ ច ណា  បណាត ស្ ខាទា ង៥ហនុះ  

តិយ ចុោះបាន (ទឝ,ិ តិ),   ថ ចុោះបាន១គឺ(ចតុ),   ឋ ចុោះបាន១គឺ(ឆ),  

ម  ចុោះបានតាំងពី (បញ្ច ...អសាំពខយរ) ពវៀរដតសាំខយឥតទលីិងគដដលចុោះឦបចច័យក្បុងបូរណតទនិត ប៉ាុពណាត ោះ ។ 

ឦ  ចុោះបានតាំងពី (ឯកាទស...អោឌ រស) 

អឌ្ឍសវទ 

វ.ិ អគឌឍន ទុតិគយា ˃ ទិវគឌោ ឬ ទិយគឌោ, សភាគវ្ហ (ទឝិ + អឌណ) ផ្ទវ ស ់ទុតិយនិងអឌណ ជា ទិវឌណ ឬទិយឌណ 
រ ីសភាវៈ គលមប់២ ពោយក្នវោះ ព យ្ ោះថាទិវឌណ ឬទិយឌណ, បានដល់មួយក្នវោះ ។ 
                                                           
១

 ឯកាទសី ជាឥតទីលិងគដតមយ៉ាង មិនបាចចុ់ោះឥតទិពជាតិក្បចចយ័គឺ អា, ឦ, ឥនី មក្ផងពទ, ឯកាទសពមា បុាំលិងគ, ឯកាទសមាំ នបុាំសក្លិងគ ។ 
ក្បុងបទរូបសិទនិ ថា ឯកាទពសា ឬ ចាតុទធពសាជាពដីម ចុោះអបចចយ័ពោលអតទបូរណ ពោយមហាសូលត។   ២ទឝ ទសពមា ោរសពមា ជាបុាំលិងគ ។ 
៣ ចាតុទធសី និងចតុទធសី មានពលបីទាំង២ ដដលចាតុទធសី ឲរទីឃៈអ ក្បុងច ជាអា ។ 
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វ.ិ អគឌឍន ទុតិយា ˃ ទិវឌោ ឬ ទិយឌោ, បតត.ិ រ ីចាំដណក្ គលមប់២ ពោយក្នវោះ ព យ្ ោះថាទិវឌា ឬទិយឌា, 
បានដល់មួយក្នវោះ ។ 

វ.ិ អគឌឍន ទុតយិា ˃ ទវិឌឍ ំឬ ទយិឌឍ,ំ វតថុ  .រ ីវតទុ គលមប់២ ពោយក្នវោះ ព យ្ ោះថាទិវឌណ ឬទយិឌណ 

វ.ិ អគឌឍន តតយិា ˃ អឌឍតគិយា ឬ អឌឍគតគយា (សភាគវ្ហ) ផ្ទវ ស់តតិយ នងិ អឌណ ជា អឌណតយិ, 
រ ីសភាវគលមប់៣ ពោយក្នវោះ ព យ្ ោះថា អឌណតិយ ឬ អឌណពតយរ, បានដល់ពីរក្នវោះ ។ 

 សូមផកី្បុងវគិគ ៈខាងពលកាម អបក្សិក្ាគបផដីលបតមទាំនងដនវគិគ ៈដដលបានដលបព យីខាងពលីពនោះចុោះ  

វ.ិ អគឌឍន តតិយា ˃ អឌឍតិយា ឬ អឌឍគតយា, បតត(ិតតិយ + អឌណ)  រ ីចាំដណក្ គលមប៣់ពោយក្នវោះ ។ 

វ.ិ អគឌឍន តតយិ ំ˃ អឌឍតយិ ំឬ អឌឍគតយយ ំ(វតថុ ) រ ីវតទុ គលមប់៣ពោយក្នវោះ ។ 
វ.ិ អគឌឍន ចតុគថថ  ˃ អឌឍុគឌោ, សភាគវ្ហ ផ្ទវ ស់ចតុតទ និងអឌណ ជា អឌណុឌណ. រ ីសភាវ គលមប់៤ពោយក្នវោះ ។ 
វ.ិ អគឌឍន ចតុតថ ី ˃ អឌឍុឌោ, បតតិ . រ ីចាំដណក្ គលមប់៤ពោយក្នវោះ ។ 
វ.ិ អគឌឍន ចតុតថ ំ ˃ អឌឍុឌឍ,ំ វតថុ  . រ ីវតទុ គលមប់៤ពោយក្នវោះ ។ 

១៤.វសំខ្យា្ទធិ្ 

 ចុោះក្បចច័យក្បុងអតទ “បរមិាណ” 

វ.ិ គទវ  បរមិាឋន ិ អសោ ̓តិ ˃ ទវគិកា (ធគមាម ). រ ីបរមិាណទ. ពីរ ដនធម៌ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីធម៌
ព ោះ ព យ្ ោះថា ទឝិក្, រ ីធម៌មានបរមិាណពីរ ។ 

វ.ិ គទវ  បរមិាឋន ិ អសោ ̓តិ ˃ ទវកិា (គចតនា). រ ីបរមិាណទ. ពីរ ដនពចត ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ី
ពចត ព ោះ ព យ្ ោះថា ទឝិក្, រ ីពចត មានបរមិាណពីរ ។ 

វ.ិ គទវ  បរមិាឋន ិ អសោ ̓តិ ˃ ទវកំិ្ (វតថុ ). រ ីបរមិាណទ. ពីរ ដនវតទុព ោះ ពលោោះព តុព ោះ រ ីវតទុព ោះ 
ព យ្ ោះថាទឝកិ្, រ ីវតទុមានបរមិាណពីរ ។ 

១៥.វវិ ភភាគ្ទិធ្  

  កនុងវភិាគតទធិតមានបចច័យ២គឺ ធា,ហសា.។ 

ធាៈ វ.ិ ឯគក្ន វភិាគគន ˃ ឯក្ធា, ពោយចាំដណក្១ ព យ្ ោះថាឯក្ធា ។ 
វ.ិ ទវហិី វភិាគគហិ ˃ ទវធិា, ពោយចាំដណក្ទ. ២ ព យ្ ោះថាទឝិធា ។ 
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វ.ិ តហិី វភិាគគហិ ˃ តធិា,ពោយចាំដណក្ទ. ៣ ព យ្ ោះថាតិធា ។ 
ដ ៈ វ.ិ បគទន វភិាគគន ˃ បទគសា, ពោយចាំដណក្ ពោយបទ ព យ្ ោះថាបទពសា ។ 

វ.ិ សគុតតន វភិាគគន ˃ សតុតគសា, ពោយចាំដណក្ ពោយសូលត ព យ្ ោះថាសុតថពសា ។ 
២/ ភាវតទធតិ 

កនុងភាវតទធិតមានបចច័យ៧គឺ ណរ,តថ,ត,តថន, ពណយរ, ណ,ក្ណ ។ 

ណរៈ វ.ិ បណ្ឌិ តសស ភាគវ្ហ   បណ្ឌិ ចា,ំ (បណឍិ ត + ណរ) រ ីភាវៈ ដនបណឍិ ត ព យ្ ោះថាបណឍិ ចច, រ ីភាវដនបណឍិ ត ។ 
វ.ិ កុ្សលសស ភាគវ្ហ  គកាសលល ំ, (កុ្សល + ណរ) 
រ ីភាវៈ ដនអបក្ វ្ ស ព យ្ ោះថាពកាសលវ, រ ីភាវដនអបក្ វ្ ស ។ 
វ.ិ ទុពលសស ភាគវ្ហ  ទុពវលយ ំ, (ទុពឝល + ណរ) រ ីភាវៈ ដនជនមិនមានក្ាំោាំង ព យ្ ោះថាទុពឝលរ, រ ីភាវដនជន 
មិនមានក្ាំោាំង ។ 
វ.ិ មចឆរសស ភាគវ្ហ  មចឆរយិ ំ, (មចឆរ + ណរ). ចុោះឥអាគម 
រ ីភាវៈ ដនជនអបក្ក្ាំណាញ់ ព យ្ ោះថាមចឆរយិ, រ ីភាវដនជនអបក្ក្ាំណាញ់ 
វ.ិ ឥសសរសស ភាគវ្ហ ឥសសរយិ ំ, (ឥសសរ + ណរ)រ ីភាវៈ ដនជនជាធាំ ព យ្ ោះថាឥសសរយិ, រ ីភាវដនជនជាធាំ ។ 

វ.ិ ពហុសតុសស ភាគវ្ហ ោហុសសចា ំ, (ព ុសុត + ណរ) ផ្ទវ ស់ឧរបស់សុត ជាអ ។ 
.រ ីភាវ ដនភកិ្ខុជាព ុសសូត ព យ្ ោះថា ោ ុសសចច, រ ីភាវៈដនជនជាព ុសសូត ។ 
វ.ិ មុដឋសសតិសស ភាគវ្ហ មុដឋសចា,ំ (មុដឌសសតិ+ណរ) រ ីភាវៈ ដនជនវពងឝង ព យ្ ោះថាមុដឌសចច, រ ីភាវៈដនជនអបក្វពងឝង 

វ.ិ វបិលុសស  ភាគវ្ហ គវបលុ ល ំ, (វបុិល + ណរ). រ ីភាវៈ ដនជនអបក្បរបូិរណ៍ ព យ្ ោះថាពវបុលវ, រ ីភាវៈដនជនអបក្
បរបូិរណ៍ ។ 
វ.ិ គិលានសស ភាគវ្ហ គគលញ្ាំ  , (គិោន + ណរ). ពលោោះសាំពយគខាងពលកាយ ឲររសសៈលសៈខាងមុខ, 

រ ីភាវៈ ដនជនអបក្ឈ ឺព យ្ ោះថាពគលញ្ដ, រ ីភាវៈដនជនអបក្ឈ ឺ។  

វ.ិ សហុទសស ភាគវ្ហ   គសាហជជ ំ, (សុ ទ + ណរ). រ ីភាវ ដនជនអបក្មានចតិថលែ ព យ្ ោះថា ពសា ជជ, រ ីភាវ
ដនជនអបក្មានចតិថលែ ។ 

វ.ិ វសិារទសស ភាគវ្ហ  គវសារជជ ំ, (វសិារទ + ណរ). រ ីភាវ ដនជនអបក្ពក្វៀវកាវ  ព យ្ ោះថាពវសារជជ, រ ីភាវដនជន
អបក្ពក្វៀវកាវ  ។ 

វ.ិ សមុនសស ភាគវ្ហ  គសាមនសស ំ, (សុមន + ណរ)ចុោះស៑អាគម ផ្ទវ ស់ស៑និង យជា សតលមួតជាសស 

រ ីភាវៈ ដនជនអបក្មានចិតថលែ ព យ្ ោះថា ពសាមនសស, រ ីភាវៈដនជនអបក្មានចិតថលែ ។ 
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វ.ិ វរីាន ំភាគវ្ហ  វរីយិ ំ, (វរី + ណរ). រ ីភាវៈ ដនពសចក្ថីពយយម ព យ្ ោះថា វរីយិ, រ ីភាវៈដនពសចក្ថពីយយម ។ 

វ.ិសមណ្សស ភាគវ្ហ សាមញ្ាំ  (សមណ + ណរ). រ ីភាវៈ ដនសមណៈ ព យ្ ោះថាសាមញ្ដ, រ ីភាវដនសមណៈ ។ 

វ.ិ ទុមនសស ភាគវ្ហ  គទាមនសស ំ, (ទុមន + ណរ). រ ីភាវៈ ដនជនអបក្មានចិតថអាលក្ក់្ ព យ្ ោះថាពទមនសស, រ ី
ភាវៈដនជនអបក្មានចិតថអាលក្ក់្ ។ 

វ.ិ សវុចសស ភាគវ្ហ  ˃ គសាវចា ំ, (សុវច + ណរ). រ ីភាវៈ ដនជនដដលពគលបពៅអយ ព យ្ ោះថាពសាវចច, រ ីភាវៈ
ដនជនដដលពគលបពៅអយ ។ 

វ.ិ រាជគិនា ភាគវ្ហ  ˃ រជ ជ ំ, (រាជ + ណរ) រសសៈ អា ជា អ ផ្ទវ ស់ជរ ជា ជ, តលមតួជា ជជ 

រ ីភាវៈ ដនលពោះរាជា ព យ្ ោះថារជជ, រ ីភាវៈដនលពោះរាជា ។ 

 ណយបចចយ័ចុេះកនុងអត្ថ កមម 
វ.ិ ភិសគគសស ក្មមំ  ˃ គភសជជ ំ, (ភិសគគ + ណរ)លុបគ ផ្ទវ ស់(គរ) ជា ជ, តលមួតជាជជ 

រ ីក្មយ ដនពពទរ ព យ្ ោះថាពភសជជ រ ីក្មយដនពពទរ ។ 

វ.ិ ពាវដសស ក្មមំ  ˃ គវយាវចា ំ, (ពយវដ + ណរ)ផ្ទវ ស់ពជាវ ចុោះឯអាគម, ផ្ទវ ស់ដយ ជាដ, ផ្ទវ ស់ដ ជា ចច  

រ ីក្មយ ដនបុគគលអបក្ខឝល់ខាឝ យ ព យ្ ោះថាពវយយវចច, រ ីក្មយដនបុគគលអបក្ខឝល់ខាឝ យ ។ 

 តពៅពោយមានគាំរូដលបខាងពលីជាពលសចព យី ការដលបរូបវពិលគ្នោះសូមអបក្សិក្ា ឝកឹ្ដលបពោយខវួនឯងតម
សមគួរដល់ោក្រដលប របស់បទសពលមចខាងចុងចុោះ 
វ.ិ បរុសិសស ភាគវ្ហ គបារសិស,ំ (បុរសិ + ណរ). រ ីភាវៈដនបុរស ។ 
វ.ិ ឧបមាយ ភាគវ្ហ   ឱបមម,ំ (ឧបមា + ណរ). រ ីភាវៈដនការពលបៀបពធៀប ។ 

វ.ិ នបិក្សស ភាគវ្ហ   គនបក្កំ  (និបក្ + ណរ). រ ីភាវៈដនជនមានបញ្ញដ  ។ 
វ.ិ អគរាគសស ភាគវ្ហ  អាគរាគយ ំ, (អពរាគ + ណរ). រ ីភាវៈដនការមិនមានពរាគ ។ 

វ.ិ អលសសស ភាគវ្ហ   អាលសស,ំ (អលស + ណរ). រ ីភាវៈដនភាពខជលិ ។ 
វ.ិ ទុសសលីសស ភាគវ្ហ   ទុសសលីយ ំ(ទុសសលី + ណរ). រ ីភាវៈដនជនមានសលីដដលពទសលបទូសព យី ។ 

តតៈ វ.ិ អគនាទរកិ្សស ភាគវ្ហ    អគនាទរកិ្តត ំ(អព ទរកិ្ + តថ). រ ីភាវៈដនបុគគលមនិខឝល់ខាឝ យពដីមផដីផធ ។ 
វ.ិ បសំកុ្លូកិ្សស ភាគវ្ហ   បសំកុ្លូកិ្តត,ំ (បាំសុកូ្លកិ្ + តថ). រ ីភាវៈដនភិក្ខុអបក្លទលទង់នូវសាំពត់
បងសុកូ្លជាលបលក្ត ី
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វ.ិ សមចិតតសស ភាគវ្ហ   សមចតិតតត ំ(សមចិតថ + តថ). រ ីភាវៈដនបុគគលអបក្មានចិតថពសយី ។ 
វ.ិ មនសុសសស ភាគវ្ហ  មនសុសតត ំ(មនុសស + តថ). រ ីភាវៈដនមនុសស ។ 

វ.ិ នបុសំក្សស ភាគវ្ហ  នបុសំក្តត ំ(នបុាំសក្ + តថ), រ ីភាវៈដននបុាំសក្លិងគ 
វ.ិទឃីសស ភាគវ្ហ  ទឃីតត ំ(ទីឃ + តថ), រ ីភាវៈដនកាលដវង ។ 

វ.ិ ឯក្សស ភាគវ្ហ  ឯក្តត ំ (ឯក្ + តថ), រ ីភាវៈដនវតទុ១ ។ 

វ.ិ ទិវន ន ំភាគវ្ហ  ទវតិត ំ(ទឝិ + តថ). រ ីភាវៈដនវតទុ២ ។ 
វ.ិ សចុសិស ភាគវ្ហ  សចុតិត,ំ (សុចិ + តថ) រ ីភាវៈដនវតទុសាែ ត ។  
វ.ិ បដុគនា ភាគវ្ហ  បដុតត,ំ (បដុ + តថ) រ ីភាវៈដនអបក្ វ្ ត ។ 
ថៈ វ.ិ បដុគនា ភាគវ្ហ  បដុថ, (បដុ + ត) រ ីភាវៈដនអបក្ វ្ ត ។ 

វ.ិ សចុសិស ភាគវ្ហ  សចុថិ, (សុច ិ+ ត) រ ីភាវៈដនវតទុសាែ ត ។ 
វ.ិ មុទុគនា ភាគវ្ហ មុទុថ, (មុទុ + ត). រ ីភាវៈដនចិតថទន់ ។ 

វ.ិ បសំកុ្លូកិ្សស ភាគវ្ហ  បសំកុ្លូកិ្ថ, (បាំសុកូ្លកិ្ + ត) រ ីភាវៈដនភកិ្ខុអបក្លទលទង់នូវសាំពត់
បងសុកូ្លជាលបលក្ត ី។ 
វ.ិ តិចីវរកិ្សស ភាគវ្ហ  តចិវីរកិ្ថ, (តិចីវរកិ្ + ត). រ ីភាវៈដនភិក្ខុអបក្លទលទង់នូវចីវរ៣ជាលបលក្តី ។ 
វ.ិ ក្តញ្ាុ សស ភាគវ្ហ  ក្តញ្ាុថ, (ក្តញ្ដុ + ត). រ ីភាវៈដនភិក្ខុអបក្ដឹងនូវឧបការៈដដលអបក្ដដទពធឝពី យី ។ 

វ.ិ លហុគនា ភាគវ្ហ លហុថ, (ល ុ + ត). រ ីភាវដនចិតថលសាល ។ 

វ.ិ អបបចិឆសិស ភាគវ្ហ  អបបចិឆថិ, (អបផចិឆិ + ត). រ ីភាវៈដនភិក្ខុអបក្លបាថាប តចិ ។ 
វ.ិ អសសំគគសស ភាគវ្ហ   អសសំគគថ, (អសាំសគគ + ត). រ ីភាវៈដនបុគគលមិនលចឡូក្លចឡាំ ។ 

វ.ិ ភសោរាមសស ភាគវ្ហ ភសោរាមថ, (ភសារាម + ត). រ ីភាវៈដនបុគគលអបក្មានការរកី្រាយក្បុងការនិយយ។ 

វ.ិ នទិាទ រាមសស ភាគវ្ហ   នទិាទ រាមថ, (និទធរាម + ត ). រ ីភាវៈដនបុគគលអបក្មានការរកី្រាយក្បុងការពដក្។ 
វ.ិ បចាគវក្ខ ណ្សស ភាគវ្ហ  បចាគវក្ខណ្ថ(បចចពវក្ខណ + ត)រ ីភាវៈដនការពិចារណា ។ 

វ.ិ សហាយសស ភាគវ្ហ  សហាយថ (សហាយ + ត) រ ីភាវៈដនសាំោញ់ ។ 
តតនៈ វ.ិ បថុុជ ជនសស ភាគវ្ហ   បថុុជ ជនតតន ំ(បុថុជជន + តថន), រ ីភាវៈដនបុថុជជន ។ 

វ.ិ គវទនសស ភាគវ្ហ  គវទនតតន ំ(ពវទន + តថន). រ ីភាវៈដនបុគគលមានពវទ  ។ 
វ.ិ អធបិតសិស ភាគវ្ហ   អធបិគតយយ ំ, (អធិបតិ + ពណយរ) រ ីភាវៈដនបុគគលជាធាំ ។ 

វ.ិ គថនសស ភាគវ្ហ   គថយយ ំ , (ពថន + ពណយរ). រ ីភាវដនពចារ ។ 
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វ.ិ សឋសស ភាគវ្ហ   សាគឋយយ ំ, (សឋ + ពណយរ). រ ីភាវ ដនបុគគលពបាក្បពញ្ញឆ ត ។ 
ពណយរបចច័យចុោះក្បុងអតទជាត  តិ នងិអរ  ក៏្មាន 

វ.ិ វគន ជាតំ វ្ហគនយយ ំ, បបុផ ំ(វន + ពណយរ). រ ីផ្ទក  ពក្ីតព យី ក្បុងដលព ព យ្ ោះថា ោពនយរ, រ ីផ្ទក ពក្តីក្បុងដលព ។ 

វ.ិ បថសស ហិត ំបាគថយយ ំ, វតថុ(បថ + ពណយរ)វុទនិ អជាអា. រ ីវតទុ ជាលបពយជន៍ ដល់ការពធឝីដាំពណីរ ព យ្ ោះថា 
បាពថយរ, រ ីវតទុជាលបពយជន៍ដល់ការពធឝដីាំពណីរ ។ 

វ.ិ សបតិសស ហិត ំសាបគតយយ ំ, ធន ំ(សបតិ + ពណយរ). រ ីលទពរ ជាលបពយជន៍ ដល់មាច ស់ ព យ្ ោះថា 
សាបពតយរ, រ ីលទពរ ជាលបពយជន៍ដល់មាច ស់ ។ 

វ.ិ ទបីសស ហិត ំទគីបយយ ំ, គតល ំ(ទីប + ពណយរ). រ ីពលបង ជាលបពយជន៍ ដល់លបទបី ព យ្ ោះថា ទីពបយរ,  រ ី
ពលបង ជាលបពយជន៍ ដល់លបទបី ។ 

វ.ិ ទក្ខិ ណំ្ អរហតតីិ ទក្ខិ គណ្គយា, ជគនា (ទក្ខណិា + ពណយរ). រ ីជនណា រដមងគួរ នូវទក្ខិណា 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីជនព ោះ ព យ្ ោះថា ទក្ខិពណយរ, រ ីជន អបក្គួរដល់ទក្ខណិាទន ។ 

ណ្ៈ វ.ិ វសិមសស ភាគវ្ហ  គវសគមា (វសិម + ណ). រ ីភាវៈ ដនផវូវមិនពសយី ព យ្ ោះថាពវសពមា, រ ីភាវៈដនផវូវមិនពសយ ី។ 

វ.ិ សចុិគនា ភាគវ្ហ  គសាច,ំ (សុចិ + ណ)រ ីភាវៈ ដនវតទុសាែ ត ព យ្ ោះថាពសាច, រ ីភាវៈដនវតទុសាែ ត ។ 
វ.ិ គរុគនា ភាគវ្ហ  ោរគវ្ហ, (គរ ុ+ ណ)វុទនិពដីមធាតុ, ផ្ទវ ស់ឧ ជា អវ. រ ីភាវៈដនអបក្ធងន់ ។ 

វ.ិ បដុគនា ភាគវ្ហ  បាវដ,ំ (បដុ + ណ) រ ីភាវៈ ដនអបក្ វ្ ត ព យ្ ោះថា បាវដ, រ ីភាវដនអបក្ វ្ ត ។ 
វ.ិ យុវសស ភាគវ្ហ  គយាពវន,ំ (យុវ + ណ)ចុោះន៑អាគម២៩១, រ ីភាវៈ ដនយុវជន ព យ្ ោះថា ពយពឝ, រ ីភាវៈដនយុវជន។ 

វ.ិ សមោគ ន ំភាគវ្ហ  សាមគគ,ី (សមគគ + ណ)ចុោះឦបចច័យ, រ ីភាវៈដនការសមគគ ។ 
វ.ិ ឧជគុនា(ចិតតសស) ភាគវ្ហ  អជ ជវ,ំ (ឧជុ + ណ) ផ្ទវ ស់ឧជាអា, តលមួតជា ជជ ព យីរសសៈលសៈមុខ(អា) ។ 
រ ីភាវៈ ដន(ចិតថ)លតង់ ព យ្ ោះថាអជជវ, រ ីភាវដនចតិថលតង់ ។ 
វ.ិ មុទុគនា ភាគវ្ហ  មទទវ ំ(មុទុ + ណ). ផ្ទវ ស់ឧជាអា, តលមួតជា ទធ ព យីរសសៈលសៈមុខ(អា) 
 រ ីភាវៈ ដនចតិថទន់ ព យ្ ោះថាមទធវ, រ ីភាវៈដនចិតថទន់ ។ 
វ.ិ រមណី្យសស  ភាគវ្ហ  រាមណី្យកំ្, (រាមណីយ + ក្ណ). រ ីភាវៈ ដនវតទុ ដដលជនគួររកី្រាយ ព យ្ ោះថា 
រាមណីយក្, រ ីភាវៈដនវតទុដដលជនគួររកី្រាយ ។ 
វ.ិមនញុ្ាសស  ភាគវ្ហ  មានញុ្ាកំ្, (មនុញ្ដ + ក្ណ). រ ីភាវៈ ដនវតទុជាទីគ្នប់ចតិថ ព យ្ ោះថាមានុញ្ដក្, រ ីភាវៈដន
វតទុជាទីគ្នប់ចិតថ ។ 
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វ.ិ អគគគិហាមសស ភាគវ្ហ  អគគគិហាមកំ្ (អគគិពហាម + ក្ណ). រ ីភាវៈ ដនលោ យណ៍អបក្បូជាពភវងី ព យ្ ោះថា
អគគិពហាមក្, រ ីភាវៈដនលោ យណ៍អបក្បូជាពភវងី ។ 

 

៣/ អពយយតទធតិ  
 ក្បុងអពរយតទនិតមានបចច័យ ៣គឺ  ថា,  ថតថ ,  ថាំ ពៅថា អពរយបចច័យ។  បចច័យទាំង៣ពនោះចុោះក្បុងអតទ
ថា«បការ» ចុោះបានចាំពោោះដតខាងចុងវពិសសនសពឝ ម  ដដលគួរលបក្បប៉ាុពណាត ោះ 

  ថា   វ.ិ     គយា  បកាគរា   យថា (យ + ថា).រ ីបការៈណា ព យ្ ោះថា យថា 
  ថា   វ ិ.     យ ំ បការ ំ    យថា (យ + ថា) .នូវបការៈណា ព យ្ ោះថា យថា 

  ថា   វ.ិ      គយន  បកាគរន   យថា(យ + ថា) .ពោយបការៈណា ព យ្ ោះថា យថា 
  ថា   វ ិ.    យសស  បការសស   យថា(យ + ថា).ពដមីផបីការៈណា ព យ្ ោះថា យថា 

  ថា   វ.ិ     យសាម   បការា  យថា(យ + ថា) .អាំពបីការៈណា ព យ្ ោះថា យថា 
  ថា   វ.ិ     យសស  បការសស  យថា(យ + ថា) .ដនបការៈណា ព យ្ ោះថា យថា 

  ថា   វ.ិ     យស ម ឹ បកាគរ  យថា(យ + ថា) .ក្បុងបការៈណា ព យ្ ោះថា យថា 
  ថថត  វ.ិ    គយា  បកាគរា  យថថត (យ + ថតថ ) .រ ីបការៈណា ព យ្ ោះថា យថតថ  

  ថថត  វ.ិ   យ ំ  បការ ំ យថថត  (យ + ថតថ ) .នូវបការៈណា ព យ្ ោះថា យថតថ  
  ថថត   វ.ិ     គយន  បកាគរន  យថថត  (យ + ថតថ ) .ពោយបការៈណា ព យ្ ោះថា យថតថ  

  ថថត   វ.ិ     យសស  បការសស  យថថត  (យ + ថតថ ) .ពដមីផបីការៈណា ព យ្ ោះថា យថតថ  

  ថថត   វ.ិ    យសាម   បការា  យថថត  (យ + ថតថ ). .អាំពីបការៈណា ព យ្ ោះថា យថតថ  
  ថថត   វ.ិ    យសស  បការសស  យថថត  (យ + ថតថ ) .ដនបការៈណា ព យ្ ោះថា យថតថ  

 ថថត    វ.ិ    យស ម ឹ បកាគរ  យថថត  (យ + ថតថ ) .ក្បុងបការៈណា ព យ្ ោះថា យថតថ  
         ថ  បចច័យហនុះចុុះបានច ហព្វុះញតខ្មងចុង«កឹ្» នឹង«ឥម»ពីរស័្ពទប៉ែុហណាណ ុះ 

  ថាំ   វ.ិ    គកា  បកាគរា  ក្ថ ំ(ក្ឹ + ថាំ) .រ ីបការៈដូចពមថច ព យ្ ោះថា ក្ថាំ 
  ថាំ   វ.ិ    កំ្  បការ ំ ក្ថ ំ(ក្ឹ + ថាំ) .នូវបការៈដូចពមថច ព យ្ ោះថា ក្ថាំ 

  ថាំ   វ.ិ    គក្ន  បកាគរន  ក្ថំ(ក្ឹ + ថាំ) .ពោយបការៈដូចពមថច ព យ្ ោះថា ក្ថាំ 
  ថាំ   វ.ិ    ក្សស  បការសស  ក្ថ(ំក្ឹ + ថាំ) .ពដីមផបីការៈដូចពមថច ព យ្ ោះថា ក្ថាំ 

  ថាំ   វ.ិ    ក្សាម   បការា  ក្ថំ(ក្ឹ + ថាំ) .អាំពីបការៈដូចពមថច ព យ្ ោះថា ក្ថាំ 
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  ថាំ  វ.ិ     ក្សស  បការសស  ក្ថ(ំក្ឹ + ថាំ) .ដនបការៈដូចពមថច ព យ្ ោះថា ក្ថាំ 
  ថាំ  វ.ិ    ក្ស ម ឹ បកាគរ  ក្ថ(ំក្ ឹ+ ថាំ) .ក្បុងបការៈដូចពមថច ព យ្ ោះថា ក្ថាំ 

វ.ិ    អយ ំ បកាគរា  ឥតថ(ំឥម + ថាំ) .រ ីបការៈពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតទាំ 
វ.ិ    ឥមំ  បការ ំ ឥតថំ(ឥម + ថាំ) .នូវបការៈពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតទាំ 

វ.ិ   អគនន បកាគរន  ឥតថ ំ(ឥម + ថាំ) .ពោយបការៈពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតទាំ 

វ.ិ   ឥមសស  បការសស  ឥតថ ំ(ឥម + ថាំ) .ពដីមផបីការៈពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតទាំ 
វ.ិ   ឥមសាម   បការា  ឥតថ ំ(ឥម + ថាំ) .អាំពីបការៈពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតទាំ 

វ.ិ   ឥមសស  បការសស  ឥតថ ំ(ឥម + ថាំ) .ដនបការៈពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតទាំ 
វ.ិ   ឥមស ម ឹ បកាគរ  ឥតថ ំ(ឥម + ថាំ) .ក្បុងបការៈពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតទាំ 
 

ស្របុបចច័យប្ដ្លចុោះកនងុអតថស្កតថ 
បតតកាលគមវ បតតក្លល ំ(បតថកាល + ណរ). រ ីកាលសមគួរព ោះឯង ព យ្ ោះថាបតថក្លវ ។ 

ក្រុឋគយវ ការុញ្ាំ  (ក្រុណា + ណរ). រ ីក្រុណាព ោះឯង ព យ្ ោះថា ការុញ្ដ ។ 

អាកាសានគនាត គយវ អាកាសានញ្ាំ  (អាកាសាននថ + ណរ) ផ្ទវ ស់តយជាច, ផ្ទវ ស់នជា ំាំ,ផ្ទវ ស ំាំ ជាញ៑ 

រ ីទីបាំផុត ដនអាកាសព ោះឯង ព យ្ ោះថា អាកាសានញ្ច , 
កាយបាគុញ្ាគមវ កាយបាគុញ្ាថ (កាយបាគុញ្ដ + ត) រ ីភាពទន់ភវន់ផវូវកាយព ោះឯង ព យ្ ោះថា កាយបាគុ
ញ្ដត ។ 
វ.ិ អសង្គខ គរាគយវ អសង្គខ រកំិ្ (អសអខ រ + ណិក្) រ ីអសអខ រព ោះឯង ព យ្ ោះថា អសអខ រកិ្ ។ 

វ.ិ សសង្គខ គរាគយវ សសង្គខ រកំិ្ (សសអខ រ + ណិក្) រ ីសសអខ រព ោះឯង ព យ្ ោះថាសសអខ រកិ្ ។ 
វ.ិ នាមគមវ នាមកំិ្ ( ម + ណិក្).រ ី មព ោះឯង ព យ្ ោះថា មិក្ ។ 

វ.ិ អាខាតគមវ អាខាតកំិ្ (អាខយត + ណិក្). រ ីអាខយតព ោះឯង ព យ្ ោះថាអាខយតិក្ ។ 
វ.ិ ឧបសគគគមវ ឱបសគគកំិ្ (ឧបសគគ + ណិក្). រ ីឧបសគគព ោះឯង ព យ្ ោះថាឱបសគគិក្ ។ 

វ.ិ នបិាតគមវ គនបាតកំិ្ (និបាត + ណិក្). រ ីនបិាតព ោះឯង ព យ្ ោះថាពនបាតកិ្ ។ 
គទគវ្ហគយវ គទវថ (ពទវ + ត). រ ីពទវតព ោះឯង ព យ្ ោះថាពទវត ។ 
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តទធិតស្រម្មប់ទហនទញ 

នាមសព្ទនិងនិបាតដែលនាាំមកធ្វើជាតទ្ធិត មាន ៦ យ៉ា ង គ ឺ

  ១. សុ្ទធនាម+បចច័យៈ    ឧ. សាមគណ្គរា (សមណ + ពណរ)  អបចចតទនិត ។ 

  ២. គុណនាម+បចច័យៈ   ឧ. វរតគរា (វរ + តរ) វពិសសតទនិត ។ 

  ៣. ស្ពវនាម+បចច័យៈ    ឧ. តថា (ត + ថា) អពរយតទនិត ។ 

  ៤. ស្មាស្នាម+បចច័យៈឧ. គសាមនសស ំ(សុមន + ណរ) ភាវតទនតិ ។ 
  ៥. តទធិតនាម+បចច័យៈ    ឧ. គមធគិយា (ពមធាវ ី+ ឥយ) វពិសសតទនិត ។   

  ៦. និបាតនាម+បចច័យៈ  ឧ. បចឆគិមា (បចាឆ  + ឥម) ជាតតទនិត ។ 

តទ្ ធតិ មាន ៣ របហភទ គឺ សាមញ្ដតទធិត១ ភាវតទធិត១ អពយយតទធិត១ ។ 

១/ សាមញ្ញវតុតតិទធតិ 
កនុងសាមញ្ដវតុតិតទធិត (តទធិតទូហៅ) ញចកហចញជា ១៥ យា៉ែង គឺ  

ហគ្នតតតទធិត១ តរតាទិតទធិត១ រាគ្នទិតទធិត១ ជាតាទិតទធិត១ ស្មូហតទធិត១ ឋានតទធិត១ ឧបមាតទធិត១ 
និស្សិតតទធិត១ ពហុលតទធិត១ ហស្ដឌតទធិត១ តទស្សតថិតទធិត១ បកតិតទធិត១ បូរណតទធិត១ ស្ ខាតទធិ
ត១ វភិាគតទធិត១ ។ 

១. ហោតតតទធិត (អបចចតទធតិ)  
ក្បុងអបចចតទនតិពនោះ  មានបចច័យ ៩ គ ឺ ណ, ណាយន, ណាន, ពណយរ, ណិ, ណិក្, ណវ, ពណរ, ណរ ។ 

ណៈ  ឧ. វសដិឋសស អបចាំ វ្ហសគិដ្ឋឋ  (វសិដឌ + ណ). រ ីពូជពងសដនវសិដឌ ។ 
ណាយន,ណានៈ ឧ. ក្ចាសស អបចាំ ក្ច្ចា យគនា, ក្ច្ចា គនា (ក្ចច + ណាយន,ណាន). រ ីពូជពងសដនក្ចច ។ 

ធណយយៈ ឧ. ភគិនយិា អបចាំ ភាគគិនគយា (ភគនិិ + ពណយរ). រ ីកូ្នដនបងបែូនលស ី(បានដល់ក្យួយ) ។ 
ណិៈ  ឧ. សគុទាធ ទនសស អបចាំ សគុទាធ ទន ិ(សុពទន ទន + ណិ). រ ីពូជពងសដនសុពទន ទន (បានដល់លពោះពុទន) ។ 

ណិកៈ ឧ. សក្យបតុតសស អបចា ំសក្យបតុតគិកា (សក្របុតថ + ណិក្). រ ីពូជពងសដនសក្របុតថ ។ 
ណវៈ  ឧ. ឧបគុសស អបចា ំឱបគគវ្ហ (ឧបគុ+ ណវ). រ ីពូជពងសដនឧបគុ ។ 

ធណរៈ ឧ. សមណ្សស អបចាំ សាមគណ្គរា (សមណ+ ពណរ). រ ីពូជពងសដនសមណៈ ។ 
ណយៈ   ឧ. អាទិតយិា អបចាំ អាទគិច្ចា  (អទតិិ + ណរ). រ ីពូជពងសដនលពោះអាទតិរ ។ 

២. តរតាទតិទធតិ 
កនុងតរតាទិតទធិត (សាំសោឌ ទិអពនក្តទតទនតិ) ដចក្ពចញជា ២៨ យ៉ា ង គ ឺ 
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តរតិតទធិត១ ស្ ស្ដឌតទធិត១ ចរតិតទធិត១ វហតិតទធិត១ វស្តិតទធិត១ ជាតតទធិត១ សី្លតទធិត១ អធី
ហតតទធិត១ កតតទធិត១ វតតតិតទធិត១ ស្ននិធានតទធិត១ និយុតតតទធិត១ សិ្បបតទធិត១ ភណឍ តទធិត១ ជីវតិត
ទធិត១ ហតតទធិត១ ពនធតទធិត១ អាវធុតទធិត១ អាព្វធតទធិត១ បស្ននតទធិត១ ស្នតកតទធិត១  កីតតទធិត១ 
បរមិាណតទធិត១ រាសិ្តទធិត១ អរហតិតទធិត១ ទិពវតិតទធិត១ វទិិតតទធិត១ ស្ វតតតិតទធិត១ ។ ក្បុងតទនតិទាំង 
២៨ ពនោះពលបីបចច័យ ១ គឺ ណិក្ បចច័យ ។ 

ឧ. តិចីវរ ំសលីមសោត ិគតចវីរគិកា, ភិក្ខុ  (តចិីវរ + ណិក្). រ ីភិក្ខុ អបក្លទលទង់នូវចីវរ ៣ ជាលបលក្ត ី។ 
ក្បុងបក្រណ៍ឯពទៀតថា សាមញ្ដវុតថិតទនិតពនោះ ចុោះបានបចច័យ ៣ ពទៀត គឺ ឯយរ, ឯយរក្, ណក្ បចច័យ ។ 

ឯយយ,ឯយយកៈឧ. ចមាយ ំជាគថ ចគមបគយា, ចគមបយយគកា, ភិក្ខុ  (ចមា + ឯយរ,ឯយរក្). រ ីភិក្ខុ អបក្
ពក្ីតព យីក្បុងលក្សងចមា៉ា ។ 
ណកៈ   ឧ. មគគធ ជាគថ មាគធគកា, ជគនា (មគធ + ណក្). រ ីជន អបក្ពក្ីតព យីក្បុងដដនមគធៈ ។ 
 ណិក បចច័យចុេះកនងុអត្ថសកត្ថ (អតទរបស់ខវួន) 

ឧ. នាមគមវ នាមកំិ្ ( ម + ណិក្). រ ី មព ោះឯង ព យ្ ោះថា  មិក្ៈ ។ 
៣. រាោទិតទធិត 

 កនុងរាគ្នទិតទធិតហនុះ ញចកហចញជាហ ម្ ុះមាន ១៣ យា៉ែង គឺ 

រាគតទធិត១  ឥទ តទធិត១ ភវតទធិត១ ជាតតទធិត១  អាគតតទធិត១ និយុតតតទធិត១ ហទវតាតទធិត១ អហវចចធី
ហតតទធិត១ វសិ្យតទធិត១  ស្នតិតទធិត១ និពវតតតទធិត១ និវ្ហស្តទធិត១ ឥស្សរតទធិត១ ។ តទធិតទា ង ១៣ 
ហនុះ ចុុះបចច័យញត ១ គឺ ណ បចច័យដូចគ្នន ទា ងអស់្ ។ 

ឧ. មគធសស ឥសសគរាត ិ មាគគធា,  ជគនា (មគធ + ណ). រ ីជន ជាធាំដនដដនមគធៈ ។ 

 

៤. ជាតាទិតទធិត 
កនុងជាតាទិតទធិតហនុះ ដចក្ពចញជា ៣ យ៉ា ងពទៀត គ ឺ ជាតតទនតិ១ និយុតថតទនតិ១ និងអតទតិទនិត១ ។ 

បចច័យសលមាប់ចុោះក្បុងជាតទតិទនិត មាន ៤ គឺ  ឥម,  ឥយ,  ឥក្, ក្យិ បចច័យ ។  

១. ជាត្ត្ ធិត្ 

កនុងជាតតទធិតហនុះ មានបចច័យ ២ គឺ ឥម, ឥយ បចច័យ ។ 

ឥមៈ ឧ. បគុរ ជាគថ បរុគិមា, ជគនា (បុរ + ឥម). រ ីជន ពក្ីតព យីក្បុងកាលមុន ។ 

ឥយៈឧ. គលាគក្ ជាគថ គលាកិ្គយា, សគថត  (ពោក្ + ឥយ). រ ីសតឝ ពក្តីព យីក្បុងពោក្ ។ 

២. និយុត្តត្ ិធត្ 

កនុងនិយុតថតទនិតពនោះ ចុោះបានលគប់ទាំង ៤ បចច័យ គឺ ឥម, ឥយ, ឥក្, ក្យិ ។ 

ឥមៈ ឧ. អគន ត នយុិគថត  អន តគិមា, ជគនា (អនថ + ឥម). រ ីជន អបក្លបក្បព យីក្បុងទបីាំផុត ។ 
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ឥយៈឧ. អគន ត  នយុិគថត   អន តគិយា,  ជគនា (អនថ + ឥយ). រ ីជន អបក្លបក្បព យីក្បុងទីបាំផុត ។ 

ឥកៈ ឧ. អគន ត  នយុិគថត   អន តគិកា,  ជគនា (អនថ + ឥក្). រ ីជន អបក្លបក្បព យីក្បុងទីបាំផុត ។ 

ឥកៈ ឧ. អគន ធ  នយុិគថត   អន ធកិ្គយា,  ជគនា (អនន + ឥក្). រ ីជន អបក្លបក្បព យីក្បុងទីងងឹត ។  

 

៣. អត្ថិត្ ធតិ្ 

កនុងអតទិតទនិតពនោះ ចុោះបានបចច័យ ៣ គឺ ឥម, ឥយ, ឥក្ បចច័យ ។ 

ឥមៈ ឧ. បគុថត  យសស អតថតីិ បតុតគិមា, បរុគិសា (បុតថ + ឥម). រ ីបុរស អបក្មានបុតថ ។ 

ឥយៈឧ. ក្គបា យសស អតថីតិ ក្បបគិយា, ភិក្ខុ  (ក្បផ + ឥយ). រ ីភកិ្ខុ អបក្មានការពធឝីសមគួរ ។ 

ឥកៈ ឧ. បគុថត  យសស អតថតីិ បតុតកំិ្, កុ្ល ំ(បុតថ + ឥក្). រ ីលតកូ្ល អបក្មានកូ្ន ។ 

ឥយ បចច័យជា ភវតទធតិ ក៏្មាន, ភវ ដលបថា “មាន” ។ 

ឧ. ឆពវគគគ ភវ្ហ ឆពវគគយិា,  ភិក្ខូ  (ឆពឝគគ + ឥយ). រ ីភិក្ខុទ. មានក្បុងពកួ្ ៦ ។ 

 

៥. ស្មូហតទធិត 
កនុងសមូ តទនិតពនោះ មានបចច័យ ៣ គឺ ក្ណ, ណ, ត បចច័យ ។  

កណៈ ឧ. មនសុោន ំសមគូហា មានសុសគកា (មនុសស + ក្ណ). រ ីលបជុាំដនមនុសស ។ 

ណៈ   ឧ. ទវិន ន ំសមគូហា ទវយ ំ(ទឝ ិ+ ណ). រ ីលបជុាំដនពីរ ។ 

តៈ    ឧ. ោមាន ំសមគូហា ោមថ (គ្នម + ត). រ ីលបជុាំដនលសសក្ទ. ។ 

ត បចចយ័ចេុះកនុងអត្ថសកត្ថ 
ឧ. គទគវ្ហគយវ គទវថ (ពទវ + ត). រ ីពទវតព ោះឯង ព យ្ ោះថា ពទវត ។ 

 

៦. ឋានតទធិត 
កនុងឋានតទនតិពនោះ មានបចច័យ ១ គឺ “ឦយ” បចច័យ ។ 

ឧ. មទនសស  ឋាន ំមទនយី ំ(មទន + ឦយ). រ ីទីតាំង ដនពសចក្ថីលបមាទ ។ 

ក្បុងបក្រណ៍ ដដទបចច័យ ឦយ និង ឯយរ ចុោះក្បុងអតទ ៣ យ៉ា ងគឺ “ តិ, ភវ, អរ ” ។ 

ឦយ ចុោះក្បុងអតទ  តិ 

ឧ. ឧបាទានាន ំហិតំ ឧបាទានយី ំ(ឧបាទន + ឦយ). រ ីលបពយជន៍ ដនឧបាទនទ. ។ 

 ឦយ ចុោះក្បុងអតទ ភវ 

ឧ. ឧទគរ ភវ ំឧទរយិ,ំ វតថុ  (ឧទរ + ឦយ). រ ីវតទុ មានក្បុងដផធ(អាហារថយី) ។ 

 ឯយយ ចុោះក្បុងអតទ អរ  
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ឧ. បជូន ំអរហតិ បជូនគីយា,បជូគនគយា, ជគនា (បូជន + ឦយ,ឯយរ). រ ីបុគគល អបក្គួរនូវការបូជា ។ 

៧. ឧបម្មតទធិត 
កនុងឧបមាតទធិតហនុះ មានបចច័យ ១ គឺ “អាយតិតថ” បចច័យ ។ 

ឧ. ធគូមា វយិ ទិសសតិ អទុំ វតថុ  តទិទ ំធមូាយិតតំត (ធូម + អាយតិតថ). រ ីវតទុពនោះ លបាក្ដដូចជាដផសង ។ 

៨. និស្សតិតទធិត 
កនុងនិសសតិតទនិតពនោះ មានបចច័យដត ១ គឺ “ល” បចច័យ ចុោះក្បុងអតទ ២ យ៉ា ងគឺ និសសតិ នងិឋាន ។ 

ល ចុោះក្បុងអតទ នសិសតិ  

ឧ. ទុដឋុ  នសិសតិំ  ទុដឋុល ល ំ(ក្មមំ) (ទុដឌុ + ល). រ ីក្មយ ដដលអាលស័យព យីនូវពសចក្ថអីាលក្ក់្ ។ 

 ល ចុោះក្បុងអតទ ឋាន 

ឧ. ទុដឋុសស ឋាន ំ ទុដឋុលំ ល (ទុដឌុ + ល). រ ីទតីាំង ដនក្មយអាលក្ក់្et ។ 

c  

៩. ពហុលតទធិត 
កនុងព ុលតទនិតពនោះ មានបចច័យ ១ គ ឺ“អាលុ” បចច័យ ចុោះក្បុងអតទ ២ យ៉ា ងគឺ បក្តិ និងព ុល ។ 

អាលុ ចុោះក្បុងអតទ បក្ត ិ

   

ឧ. អភិជា អសស បក្ត ិ អភជិាល ុ(ជគនា) (អភជិា + អាលុ). រ ីជន អបក្មានអភិជាជាលបលក្តី ។ 

 អាលុ ចុោះក្បុងអតទ ព ុល 

  

ឧ. សតីំ ឯតថ ពហុល ំ សថីល ុ(បគទគសា) (សីត + អាលុ). រ ីលបពទស មានភាពលតជាក់្ពលចនី ។ 

 
 
 

១០. ហស្ដ្ឋតទធិត 
តរ, ឥយសិសក្, ឥសកិ្, ឥយ បចច័យ ៤ ពនោះ សលមាប់ចុោះក្បុងវពិសសគុណស័ពធ 

តរ,ឥយិសសក,ឥសិក,ឥយៈ ឧ.  សគពវ  ឥគម  បាបា  អយមគិមស ំ វគិសគសន  បាគបាតិ បាបតគរា, បា
បយិិសសគកា, បាបសិគិកា, បាបគិយា, ជគនា (បាប + តរ,ឥយសិសក្,ឥសកិ្,ឥយ). រ ីជន អបក្អាលក្ក់្ជាង
ជនទ. ។ 

តម, ឥដឌ បចច័យ ២ ពនោះ សលមាប់ចុោះក្បុងអតិវពិសសគុណស័ពធ 
តមៈ  ឧ.  អយញ្ា បាគបា អយញ្ា បាគបា សគពវ ឥគម បាបា អយមិគមស ំវគិសគសន បាគបាតិ         
បាបតគមា, ជគនា (បាប + តម). រ ីជន អបក្អាលក្ក់្ជាងជនទ.ពនោះ (បានដល់ជនអាលក្ក់្បាំផុត)។ 
 

ឥែឋៈ  ឧ. អតិសគយន  អគបាតិ ក្ណិ្គដ្ឋឋ , ជគនា (អបផ + ឥដឌ). រ ីជន អបក្តូចដលក្ដលង (បានដល់តូចជាទី
បាំផុត)។ 



 418  

១១. តទស្សតថិតទធិត 
កនុងតទសសតទិតទនតិពនោះ មានបចច័យ ១២ គឺ  វ,ី ស, ស,ី ឥក្, ឦ, រ, ណ, វនថុ, មនថុ, ឥល, អាល, វ ។ 

 វ ៈ   ឧ. គមធា យសស អតថតីិ  គមធាវ,ី ជគនា (ពមធ + វ)ី. រ ីជន អបក្មានលបាជាញ  ។ 

សៈ  ឧ. សគុមធា យសស អតថីត ិ សគុមធគសា, ជគនា (សុពមធ + ស). រ ីជន អបក្មានលបាជាញ លែ ។ 

ស ៈ  ឧ. តគបា យសស អតថតីិ  តបស ី(ជគនា) (តប + សី). រ ីជន អបក្មានតបៈ ។ 
ឥកៈ ឧ. ទគឋឌ  យសស អតថីត ិ ទណ្ឌិ គកា (ជគនា) (ទណឍ  + ឥក្). រ ីជន អបក្មានពឈលីចត់ ។ 
ឦៈ  ឧ. ទគឋឌ  យសស អតថីត ិ ទណ្ឌី  (ជគនា) (ទណឍ  + ឦ). រ ីជន អបក្មានពឈលីចត់ ។ 

រៈ     ឧ. មធុ យសស អតថតីិ  មធុគរា (បគូវ្ហ) (មធុ + រ). រ ីនាំ មានទឹក្ឃយុ ាំ ។ 
ណៈ  ឧ. សទាធ  យសស អតថីត ិ សគទាធ  (ជគនា) (សទន  + ណ). រ ីជន អបក្មានសទន  ។ 
វន្តៈ  ឧ. គុគឋ យសស អតថីត ិ គុណ្វ្ហ (ជគនា) (គុណ + វនថុ). រ ីជន អបក្មានគុណ ។ 
មន្តៈ  ឧ. សតិ យសស អតថតីិ  សតមិា (ជគនា) (សតិ + មនថុ). រ ីជន អបក្មានសាយ រតី ។ 
 

ឥលៈ ឧ. ជដ្ឋ យសស អតថីត ិ ជដគិលា (បរុគិសា) (ជោ + ឥល). រ ីបុរស មានភបួងសក់្ ។ 

អាលៈឧ. សខុុមំ យសស អតថីត ិ សខុុមាគលា (ជគនា) (សុខុម + អល). រ ីជន មានពសចក្ថសុីខ ។ 

វៈ     ឧ. អណ្ណំ  យសស អតថីត ិ អណ្ណគវ្ហ (សមុគទាទ ) (អណត + វ). រ ីសមុលទ មានទឹក្ ។ 

១២. បកតិតទធិត 
កនុងបក្តតិទនិតពនោះ មានបចច័យដត ១ គឺ “មយ” បចច័យ ចុោះក្បុងអតទ ៤ យ៉ា ងគ ឺបក្តិ, វកិារ, និពឝតថ នងិនិបព-

នប ។ 
មយ ចុោះក្បុងអតទ បក្ត ិ

ឧ. ោគវន បក្ត ំគោមយ ំ(ក្រសី)ំ (ពគ្ន + មយ). រ ីោមក្ ដដលពគ្នពធឝីព យី ។ 

 មយ ចុោះក្បុងអតទ វកិារ 

ឧ. ទានគមវ ទានមយ ំ(ទន + មយ). រ ីទន ។ (មយចុោះក្បុងអតទសក្តទ) 

 មយ ចុោះក្បុងអតទ នពិឝតថ  

ឧ. ឥទធយិា នពិវតត ំឥទធមិយ ំ(ចីវរ)ំ (ឥទនិ + មយ). រ ីចីវរ ដដលពក្តីពោយឬទនិ ។ 

 មយ ចុោះក្បុងអតទ នបិពនប 

ឧ. មនគថ នបិផន ន ំមគនាមយ ំ(ក្មមំ) (មន + មយ). រ ីក្មយ ដដលសពលមចព យីអាំពចីិតថ ។ 
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សពធដដលចុោះ មយ បចច័យពនោះ កាលពបីរមួចូលជាបទសមាសជាមួយនឹង មសពធឯពទៀត លតូវលុបបាំបាត់ 
មយ ពចញក៏្មាន ឧ. ក្នក្មយ ំវមិាន ំ ក្នក្វមិាន ំ រ ីវមិានជាវកិារដនមាស ។ 
  ១៣. បូរណតទធិត 

 កនុងបូរណតទនិតពនោះ មានបចច័យ ៥ គ ឺតយិ, ថ, ឋ, ម, ឦ ពៅថា បូរណបចច័យ ។ 
តិយៈ ឧ. ទវនិ ន ំបរូគឋ ទុតគិយា (ជគនា) (ទឝ+ិតិយ). រ ីជន ជាទីពពញដនជនទ.២ ឬ ជនជាគលមប់ ២ ។ 

ថៈ     ឧ. ចតុន ន ំបរូគឋ ចតុគថថ  (ចតុ+ថ). (រ ីជន) ជាទីពពញដនជនទ. ៤ ។ 
ឋៈ    ឧ. ឆន ន ំបរូគឋ ឆគដ្ឋឋ  (ឆ+ឋ).  អាចចុោះ ម បចច័យមក្ដថមពទៀតក៏្មាន សពលមចរូបជា  ឆដឋគមា    (រ ី
ជន) ជាទីពពញដនជនទ. ៦ ។ 
មៈ    ឧ. បញ្ាន ន ំបរូគឋ បញ្ាគមា (បញ្ច+ម). រ ី(ជន) ជាទីពពញដនជនទ. ៥ ។ 

ឦៈ  ឧ. ឯកាទសនន ំបរូណី្  ឯកាទស ី(ឥតទី)  (ឯកាទស + ឦ). រ ីលសី ជាទីពពញដនលសទី. ១១ ។ 

សូមផ ីទាវ ទស,ី ោរស,ី គតរស,ី ចតុទទស,ី បញ្ាទទស,ី បណ្ណរស,ី គសាឡស,ី សតតរស,ី អ
ដ្ឋឋ រស ីក៏្ដូចគ្នប  ។វចណំ ំបណាត ស្ ខាទា ង ៥ ហនុះ  

តិយ ចុោះបាន ២ (ទឝិ, តិ),   ថ ចុោះបាន ១ គឺ(ចតុ),   ឋ ចុោះបាន ១ គឺ(ឆ),  
ម  ចុោះបានតាំងពី (បញ្ច  ដល់ អសាំពខយរ) ពវៀរដតសាំខយឥតទលីិងគដដលចុោះ ឦ បចច័យក្បុងបូរណតទនិត ប៉ាុពណាត ោះ ។ 

ឦ  ចុោះបានតាំងពី (ឯកាទស ដល់ អោឌ រស) ។ 
អឌ្ឍសវទ 

ឧ. អគឌឍន ទុតិគយា ទិវគឌោ ឬ ទិយគឌោ, សភាគវ្ហ (ទឝ ិ+ អឌណ). រ ីសភាវៈ គលមប់ ២ ពោយក្នវោះ ព យ្ ោះថា 
ទិវឌណ ឬ ទយិឌណ (បានដល់មយួក្នវោះ) ។ 
 ១៤. ស្ុំខាតទធិត 
 ចុោះ ក្ បចច័យក្បុងអតទ បរមិាណ 
ឧ. គទវ បរមិាឋន ិអសោត ិទវគិកា (ធគមាម ). រ ីធម៌ មានបរមិាណពីរ ។ 

១៥. វិភាគតទិធត 
 កនុងវភិាគតទធិតហនុះ មានបចច័យ ២ គឺ ធា, ពសា បចច័យ ។ 

ធៈ   ឧ. ឯគក្ន វភិាគគន ឯក្ធា (ឯក្ + ធា). ពោយចាំដណក្ ១ ព យ្ ោះថា ឯក្ធា ។ 

ធ ៈ ឧ. បគទន វភិាគគន បទគសា (បទ + ពសា). ពោយចាំដណក្ ពោយបទ ព យ្ ោះថា បទពសា ។ 

២/ ភាវតទធតិ 
កនុងភាវតទធិតមានបចច័យ ៧ គឺ  ណរ, តថ, ត, តថន, ពណយរ, ណ, ក្ណ ។  
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ណយៈ   ឧ. បណ្ឌិ តសស ភាគវ្ហ បណ្ឌិ ចា ំ(បណឍិ ត + ណរ). រ ីភាវៈដនបណឍិ ត ។ 

 ណយ បចច័យចុោះក្បុងអតទក្មយ 

ឧ. ភិសគគសស ក្មម ំគភសជជ ំ(ភិសគគ + ណរ). រ ីក្មយដនពពទរ ។ 
ត្ៈ      ឧ. អគនាទរកិ្សស ភាគវ្ហ អគនាទរកិ្តត ំ(អព ទរកិ្ + តថ). រ ីភាវៈដនបុគគលមិនខឝល់ខាឝ យពដីមផដីផធ ។ 

តៈ     ឧ. បដុគនា ភាគវ្ហ បដុថ (បដុ + ត). រ ីភាវៈដនអបក្ វ្ ត ។ 
ត្នៈ    ឧ. បថុុជ ជនសស ភាគវ្ហ បថុុជ ជនតតន ំ(បុថុជជន + តថន). រ ីភាវៈដនបុថុជជន ។ 

ធណយយៈឧ. គថនសស ភាគវ្ហ គថយយ ំ(ពថន + ពណយរ). រ ីភាវៈដនពចារ ។ 
  ធណយយ បចច័យចុោះក្បុងអតទ ជាត, តិ និងអរ  ក៏្មាន 

ឧ. ទក្ខិ ណំ្ អរហតីតិ ទក្ខិ គណ្គយា, ជគនា (ទក្ខិណា + ពណយរ).រ ីជន អបក្គួរដល់ទក្ខណិាទន ។ 

ណៈ   ឧ. វសិមសស ភាគវ្ហ  គវសគមា (វសិម + ណ). រ ីភាវៈដនផវូវមិនពសយ ី។ 

កណៈឧ. រមណី្យសស ភាគវ្ហ  រាមណី្យកំ្ (រាមណីយ + ក្ណ). រ ីភាវៈដនវតទុដដលជនគួររកី្រាយ ។ 
៣/ អពយយតទធតិ  

 ក្បុងអពរយតទនិតមានបចច័យ ៣ គឺ  ថា, ថតថ , ថាំ  ពៅថា អពរយបចច័យ ។  បចច័យទាំង ៣ ពនោះ ចុោះក្បុងអតទ
ថា «បការ» ចុោះបានចាំពោោះដតខាងចុងវពិសសនសពឝ ម  ដដលគួរលបក្បប៉ាុពណាត ោះ ។ 
ថៈ   ឧ. គយា  បកាគរា យថា (យ + ថា).រ ីបការៈណា ព យ្ ោះថា យថា ។ 

ថត្ៈ ឧ. គយា  បកាគរា យថថត  (យ + ថតថ ) .រ ីបការៈណា ព យ្ ោះថា យថតថ  ។ 
 ថាំ បចច័យពនោះ ចុោះបានចាំពោោះដតខាងចុង កឹ និងឥម ស័ពធពនោះប៉ាុពណាត ោះ 

កឹស័ពធៈ   ឧ. គកា  បកាគរា ក្ថ ំ(ក្ឹ + ថាំ) .រ ីបការៈដូចពមថច ព យ្ ោះថា ក្ថាំ ។ 

ឥមស័ពធៈ ឧ. អយ ំ បកាគរា ឥតថ ំ(ឥម + ថាំ) .រ ីបការៈពនោះ ព យ្ ោះថា ឥតទាំ ។ 

                                                                 i តទធិត  ចប់ i 
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នបិាតបទ 
 និបាតគឺ បទដដលតាំងពៅមុខ ក្ណាថ ល នងិទីបាំផុតរបស់បទដដទ មានរូបវគិគ ៈថា៖ បទាន ំអាទិម
ជឈគន តស ុនបិតន តតីិ នបិាថ. រដមងធាវ ក់្ពៅ ក្បុងខាងពដីមនិងក្ណាថ លនិងខាងចុង ដនបទទ. ពលោោះព តុព ោះ 
ព យ្ ោះថានិបាត (ន+ិ បត + ណ) នបិាតគមវ នបិាតកិ្ រ ីនិបាត បងឹឯង ព យ្ ោះថានិបាតិក្(និបាត+ណិក្), 
ក៏្និបាតពនោះជាសពធមនិដលបលបលួពៅតមវភិតថិ ពទោះបីពពលដដលចុោះវភិតថមិក្ព យីក៏្ពោយ លតូវលុបពចញវញិអស់ ។ 

 និបាតពនោះជាសពធឯក្ឯងក៏្មាន ជាសពធសពលមចមក្ព ីមពោយចុោះបចច័យក្បុងអតទរបស់វភិតថិក៏្មាន និងជា
សពធរបស់ក្ិរយិក្តិក្ (តគវតុនាទិបចាយនត)ញដលស្ហរមចមកពីធាតុបចច័យមាន តគវ,តុំ, ថវ , ថវ ន, 
តនូបចច័យជាទបីាំផុតក៏្មាន, រូបសពលមចជានិបាតពលសចក៏្មានដូចខាងពលកាម៖ 
(១). និបាតសុទនៗ មិនអាចដញក្ពីសពធណាបាន ដូចជា ហិ, ច, បន, តុ ជាហដើម 

(២). និបាតសពលមចមក្ពី មឬសពឝ មពោយការចុោះបចច័យក្បុងអតទរបស់វភិតថិអាចដញក្សពធបាន ដូចជា ឯតថ 
មក្ពី ឯត + ថបចច័យ ជាពដមី ។ 

(៣). និបាតដដលសពលមចមក្ពីអពរយតទនិត អាចដញក្សពធបាន ដូចជា ឯក្ធា មក្ពី ឯក្ + ធាបចច័យជាពដីម ។ 

(៤). និបាតដដលសពលមចមក្ពីក្ិតក្ អាចដញក្សពធបាន ដូចជា ក្ថវ  មក្ពី ក្រ + តឝ បចច័យ 

ការពរៀងលាំោប់របស់នបិាតអាចពរៀងតម ទីរបស់និបាតព ោះៗ ដូចជា នបិាតពដីមពសចក្ថី និបាតលបាប់
អាលបនៈ និបាតលបាប់អតទបរកិ្បផ និងនិបាតជាកាលសតថមជីាពដីម ។ 

១.នបិាតរបាបអ់ាលបន (ការហៅ) 

អាវុគសា   បពិលតពោក្មានអាយុ ដូចជា ន តំ ភាយាមិ អាវុគសា .ដនពោក្មានអាយុ រ ីខញុ ាំ រដមងមិនខាវ ច នូវ
អបក្ ។ 

អគមាភ  ដនពោក្ដ៏ចពលមីន   ដូចជា   អគមាភ  បរុសិ កឹ្  តុយាិមនិា  បាបគក្ន ទុជ ជវីគិតន ដនបុរស    
ដ៏ចពលមីន រ ី លបពយជន៍អឝី  ពោយជីវតិដដលមិនលែ  ដ៏ោមក្ពនោះ ដល់ពោក្ ។  

ហគមាភ      ដនពោក្ដ៏ចពលមីន  ដូចជា   ហគមាភ   បគុពវ ឆ  សថថ គរា  “មយ ំអរហនាត មាា ”តិ  វចិរសឹ ុ                                                                    
ដនពោក្ដ៏ចពលមីន  រ ីលគូទ. លបាាំមួយ ក្បុងកាលមុន (ពោលព យី)ថា រ ីពយងីទ. ជាលពោះអរ នថ ដូពចបោះ  
លតច់ពៅព យី ។                                                                                                                                                                                                                                              

គរ ពអីយ ពវយី  ដូចជា  វកិ្កម  គរ មហាមោិ  ដនលមឹគធាំ ពវយី  រ ីអបក្ ចូរ្នពៅ ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

អគរ  ពអីយ ពវយី  ដូចជា អគរ ទុដឋគច្ចរា      អាចដលង ពចារដ៏អាលក្ក់្ទ. ។ 

ហគរ  ពអីយ ពវយី  ដូចជា  ហគរ សខា កិ្សស ន ុម ំ ជហាស ិ ដនសាំឡាញ់ ពអីយ រ ីអបក្ រដមងលោះ 
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 ពចាល នូវពយងី ពលោោះព តុអឝ ីប៎? 
គជ១   ដន ងទសី   ដូចជា  សគច គជ តវំ  សចា ំភណ្ស ិ ដន ងទសី ពបីថា រ ី ង រដមងនិយយ នូវ 
 ោក្រពិត ពសាត, ។ 

២.នបិាតរបាបក់ាល (កាលស្តតមី) 

សមបត ិ  ក្បុងកាលឥឡូវពនោះ,  ក្បុងកាលពនោះ  ដូចជា  សមបតិ  ជាតសស  គោធិសតតសស  គទវ្ហ  ឆតតំ ធ
រយឹស.ុ រ ីពទវតទ.  បាាំងព យី នូវឆលត ដល់លពោះពោធសិតឝ ដដលពក្ីតព យី ក្បុងកាលពនោះ  

អាយត ិ  ក្បុងកាលតពៅ  ដូចជា  អាយត ឹគទាស ំនាញ្ញា យ គយា កាគម  បដិគសវតិ. រ ីបុគគលណា
រដមងពសព នូវកាមទ.  ពលោោះមិនដឹង នូវពទស  ក្បុងកាលតពៅ  ។ 

អជជ   ក្បុងដថងពនោះ  ដូចជា  តយជ ជ  បគុតត ន បសោម.ិ រ ីខញុ ាំ រដមងមនិពឃញី នូវបុលតទ.ព ោះ ក្បុងដថងពនោះ                                                                                                                   
អបរជ ជុ    ក្បុងដថងដសែក្ពទៀត  ដូចជា  មម ក្សផិល ំភុញ្ជិ ថវ  អបរជ ជុ ុ្ ឯវ ឆាគថ គហាតិ. រ ីបុគគល 

បរពិភាគព យី  នូវផលដនការភជួរ របស់ពយងី រដមងជាអបក្ោវ នព យី ក្បុងដថងដសែក្ព ោះឯង ។ 

សគុវ   ក្បុងដថងដសែក្ពនោះ   ដូចជា   គកា ជញ្ញា  មរណំ្ សគុវ. រ ីនរណា គបផដីឹង នូវពសចក្កសីាវ ប់ ក្បុងដថង
ដសែក្ពនោះ ។ 

គស វ    ក្បុងដថងដសែក្ពនោះ   ដូចជា  ភគន ត គស វ អមាា កំ្ ភិក្ខំ  គណ្ា ថ.បពិលតលពោះអងគដ៏ចពលមនី  រ ីលពោះអងគ
សូមទទលួ នូវភិកាខ  របស់ខញុ ាំលពោះអងគទ. ក្បុងដថងដសែក្ពនោះ ។ 

បរសគុវ    ក្បុងដថងខានដសែក្ពនោះ   ដូចជា   សគុវ វ្ហ បរសគុវ មរណំ្  វ្ហ ជវីតិ ំវ្ហ គកា ជាគនយយ. រ ីនរណា 
គបផដីឹង នូវពសចក្ថីសាវ ប់ ឬ ឬថា នូវការរស់ពៅ ក្បុងដថងដសែក្ពនោះ ឬ ឬថាក្បុងដថងខានដសែក្ពនោះ ។ 

ហិគយា   ក្បុងដថងមសលិមិញ   ដូចជា   ហិគយាប ិ បគរប ិ តយាវ ឯតំ ឋាន ំ សមមជ ជតិ.ំ រ ីទីព ោះ គអឺបក្
 បងឹឯង ពបាសព យី សូមផកី្បុងដថងមសលិមិញ សូមផកី្បុងដថងដដទ ឬ? 

បគរ២    ដថងដដទ  ដូចជា ហិគយាប ិ បគរប ិ តយាគវតំ ឋាន ំ សមមជ ជតិ.ំ រ ីទីព ោះ គអឺបក្ បងឹឯង ពបាស
ព យី សូមផកី្បុងដថងមសលិមិញ សូមផកី្បុងដថងដដទឬ?  

សជជុ    ក្បុងខណៈព ោះ    ដូចជា  សជជុ  បាណ្ហរ ំ មគមម  ថឡន.ំ ក្បុងខណៈព ោះ រ ីការ ាំពៅនូវសតឝ 
ជាការពបៀតពបៀន ក្បុងទសីមាវ ប់ ។ 

                                                           ១
 និបាតហនុះស្រមាប់អនកធ  ហៅអនកតូចមានទាស្ជាហដើម, កនុងគមពីរខលុះថា ឃហគឃ, ភហនត ជានិបាត ស្រមាប់អនកតូចហៅអនកធ 

ហដាយហគ្នរព, ញតបទរបូសិ្ទធិថា យហគឃ ជាបទបរណ ។ 
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សាយ ំ  ក្បុងពវោោង ច  ដូចជា  សាយ ំ នគិរោធុបាគម.ឹ  រ ីអញ បានចូលពៅព យី  កាន់ពដីមដលជ ក្បុង 
ពវោោង ច ។ 

បាគថ   ក្បុងពវោលពឹក្  ដូចជា  បាគថ  បឋិឌ យ  ចរន ត.ិ ( រ ីភិក្ខុទ. )  រដមងលតច់ពៅ ពដីមផបីិណឍ បាលត  
ក្បុងពវោលពឹក្ ។ 

កាល ំ ក្បុងពពលលពលឹមលសាងៗ  ដូចជា  នាយ ំកាល ំ អកាល ំវ្ហ អភជិានាតិ កុ្ក្កុ គដ្ឋ.រ ីមាន់
ពនោះ រដមងមិនដងឹ ក្បុងពពលលពលឹមលសាងៗ ឬ ក្បុងពពលមិនដមនលពលមឹលសាងៗ ។ 

ក្លល ំ   ក្បុងកាលសមគួរ  ដូចជា  អក្លល ំ មំ  រោហមឋ (បចុឆន ត)ិ. រ ីលោ យណ៍ទ.  រដមងសួរ នូវពយងី 
ក្បុងកាលមិនសមគួរ ។ 

ទវិ្ហ   ក្បុងពវោដថង  ដូចជា  ទវិ្ហ  វ្ហ  រគថត   វ្ហ  ហរន ត ិ គយ ពល.ឹ រ ីជនទ. ឯណា រដមង ាំពៅនូវពលី
ក្មយ ក្បុងពពលដថងឬ ឬថា ក្បុងពវោយប់ ។ 

នតត ំ  ក្បុងពវោយប់  ដូចជា  នតតំ រតតិយ ំមាលា  យសស រុក្ខ សោតិ  នតតមាគលា. រ ីក្លមងផ្ទក  ដន
ពដីមពឈណីា (មាន) ក្បុងពវោយប់ ពលោោះព តុព ោះ រ ីពដមីពឈពី ោះ ព យ្ ោះថា នតថមាល ។ 

នចិា ំ ជាប់ជានិចច  ដូចជា  ធគមមស ុ នចិាំ  អនធុមមច្ចរ.ី រ ីបុគគលអបក្មានលបលក្តីលបលពតឹថនូវធម៌ ក្បុងធម៌ទ. 
ជានិចច ។ (អបសិសុ មានអតទនិចចាំ ជានចិច, ក្បុងនយិសសក្មយក្ថា បិ.៩. ទាំ... ) 

សសត ំ   ពទៀងទត់, ជាលបចាាំ  ដូចជា  សសតនត ិ នរិន តរ ំ បទថា សសតាំ បានដល់រ ូតពៅ ។  
អភណិ្ាំ     ពរឿយៗ  ដូចជា  អភិណ្ាំ   បចាគវក្ខិ តពវំ  (ដដលភកិ្ខុ) គបផពីិចារណា ពរឿយៗ  ។ 

អភកិ្ខណំ្  ពរឿយៗ  ដូចជា អភិក្ខ ណំ្  បរជ ជតិ  រដមងពលតក្អរ ពរឿយៗ ។ 

មុហំុ   ពរឿយៗ, ញយៗ  ដូចជា  កឹ្  មំ  មុហំុ  គបក្ខ ស ិ ហដឋគលាគមា. រ ីអបក្ ជាអបក្មានពរាមបោះ
ពឡងីព យី  រដមងសាំលឹងពមលី នូវពយងី ពរឿយៗ ពលោោះព តុអឝី? ។ 

មុហុតត ំ  មួយរ ាំពពច   ដូចជា  មុហុតតមប ិ គច វញិ្ាូ  បណ្ឌិ ត ំ បយិរុបាសត.ិ លបសិនពប ី រ ីវញិ្ដូជន រដមង
ចូលពៅអងគុយជតិ នូវបណឍិ ត សូមផមីួយរ ាំពពច ។  

ភតូបពុវ ំ  ក្បុងអតតីកាល   ដូចជា   ភតូបពុវ ំ ភកិ្ខ គវ. មាប លភិក្ខុទ. ក្បុងអតតីកាល(ធាវ ប់មានមក្ព យី) 

បរុា    ក្បុងកាលមុន   ដូចជា   ទគន ត  ឥគម  ឆនិ ទតី ិបរុា  មរាម.ិ រ ី យលោន កាត់ព យី នូវភវុក្ទ. ពនោះ 
ពលោោះព តុព ោះ រ ីខញុ ាំ(តថាគត) រដមងសាវ ប់ ក្បុងកាលមុន ។ 

យទា    ក្បុងកាលណា  ដូចជា  យទា  គត  វវិទសិសន ត.ិ រ ីជនទ. ព ោះ នឹងវោិទគ្នប  ក្បុងកាលណា ។ 
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 តទា     ក្បុងកាលព ោះ  ដូចជា  តទា  បណ្ណរសគុបាសគថា  អគហាស.ិ (រ ីដថងព ោះ) ជាដថងឧពបាសថទី
១៥ បានមានព យី ក្បុងកាលព ោះ ។ 

ក្ទា ក្បុងកាលណា   ដូចជា   ក្ទា  អាគគថស.ិ  រ ីពោក្ ជាអបក្មក្ព យី ក្បុងកាលណា ។ 
  

៣. នបិាតរបាបស់ាថ នទ ី

សមនាត  ក្បុងទីពោយជុាំវញិ   ដូចជា   សមនាត   ចក្កវ្ហគឡស ុ អរថគចឆន តុ   គទវថ   សទធមមំ   
 មុនរិាជសស សណុ្នតុ សគគគមាក្ខ ទ.ំ រ ីពទវតទ. ក្បុងចលក្ោលទ.  ក្បុងទីពោយជុាំវញិ សូមមក្ 
ក្បុងទីពនោះ ចូរសាឋ ប់ នូវលពោះសទនមយ ដដលឲរនូវសគ៌ួនិងលពោះនោិឝ ន របស់ពសឋចដនអបក្លបាជញ ។ 

សាមនាត  ក្បុងទីជតិ, ក្បុងទីពោយជុាំវញិ  ដូចជា  រាជគហសស សាមនាត  គវបលុ លបពវតពភន តគរ. ក្បុងរោងដន 
ភបាំពវបុលវ ក្បុងទីជតិ ដនលក្សងរាជលគឹោះ ។ 

បរគិថ ក្បុងទីពោយជុាំវញិ  ដូចជា  បរគិថ ោម ំវសតិ.  រដមងពៅ ក្បុងទីពោយជុាំវញិ ដនលសសក្ ។ 
អភគិថ ក្បុងខាងក្បុង  ដូចជា  មុចលនិ ទ ំ សរ ំអភិគថ.  ក្បុងខាងក្បុង ដនលសោះមុចលិនធ ។ 

សមនតគថ  ក្បុងទជុីាំៗវញិ  ដូចជា  អគាោរ ំសមនតគថ. (ពចាមពរាមព យី) នូវពរាងពភីវង ក្បុងទីជុាំៗវញិ ។ 

ឯក្ជឈ ំ ក្បុងចាំដណក្មយួ  ដូចជា  ឯក្ជឈ ំសននបិតឹស.ុ លបជុាំគ្នប ព យី ក្បុងចាំដណក្មួយ ។ 

ឯក្មនត ំ ក្បុងទីសមគួរមយួ  ដូចជា  ឯក្មនត ំអដ្ឋឋ ស.ិ បានឈរពៅព យី ក្បុងទីសមគួរមួយ ។ 

គហដ្ឋឋ  ក្បុងខាងពលកាម  ដូចជា  មញ្ាសស គហដ្ឋឋ . ក្បុងខាងពលកាម ដនដលគ ។ 

ឧបរ ិ ក្បុងខាងពលី  ដូចជា  បាទតលគថ ឧបរ.ិ ក្បុងខាងពល ីអាំពីដផធដនបាទពជីង ។ 

ឧទធ ំ ក្បុងខាងពលី  ដូចជា  ឧទធំ បាទតលា.ក្បុងខាងពលី អាំពដីផធដនបាទពជងី ។ 

អគធា ក្បុងខាងពលកាម   ដូចជា  អគធា គក្សមតថកា. ក្បុងខាងពលកាម អាំពីចុងដនសក់្ ។ 

តរិយិ ំ ក្បុងខាងទទឹង  ដូចជា  នាគោ គនាតវ  គតមគគគ តិរយិ ំអដ្ឋឋ ស.ិ រ ីដាំរ ីពៅព យី  
បានឈរព យី ក្បុងខាងទទងឹ លតង់ផវូវជាទីដដលពសថចពៅ ។ 

សមមុខា ក្បុងទីចាំពោោះមុខ  ដូចជា  គសា តបំ ិសមមុខា ឋិត ំទសិាវ . រ ីគ្នត់ ពឃញីព យី នូវបុគគល សូមផី
ព ោះ អបក្ឈរព យី ក្បុងទចីាំពោោះមុខ ។ 

បរមមុខា ក្បុងទីខាងពលកាយ   ដូចជា  ក្ថំ បរមមុខា វកិ្បបនា គហាតីត.ិ រ ីការលបាថាប   រដមងមាន ក្បុងទី
ក្ាំបាាំងមុខ ដូចពមថច? 

អាវ ិ ក្បុងទីលបាក្ដជាក់្ដសឋង  ដូចជា  អាវ ិភវសិសន ត.ី នងឹមាន យ៉ា ងជាក់្ដសឋង ។ 



 425  

រគហា ក្បុងទីក្ាំបាាំង   ដូចជា  រគហា តិដឋត.ិ រដមងឈរ  ក្បុងទីក្ាំបាាំង ។ 

តគិរា ក្បុងខាងពលៅ  ដូចជា  តគិរា  បាកាគរ. ក្បុងខាងពលៅ ដនក្ាំដផង ។ 

ឧចា ំ ក្បុងទីខភស់  ដូចជា   ឧចាំ នបិគនាន . ពដក្ព យី ក្បុងទខីភស់ ។ 

នចី ំ ក្បុងទីទប  ដូចជា   នចីំ នសិទីិ. អងគុយព យី ក្បុងទីទប ។ 

អគនាត  ក្បុងខាងក្បុង  ដូចជា អគនាត កុ្គដដ(កុ្គឌឌ) បទីគបា វយិ. ដូចជា រ ីលបទីប ក្បុងខាងក្បុង ដនជញ្ញជ ាំង ។ 

អនតរា   ក្បុងរោង  ដូចជា  អនតរា ច រាជគហំ អនតរា ច នាឡនទ ំ អទាធ នមគគបបដិបគនាន .( រ ីលពោះមានលពោះ
ភាគ) រដមងជាអបក្យងពៅកាន់ផវូវ ង្ យ ក្បុងរោង ដនលក្សងរាជលគឹោះផង ក្បុងរោង ដនលក្សង ឡ ធ ផង ។ 

អជឈតត ំ ក្បុងខាងក្បុង   ដូចជា  យង កិ ញ្ាិ   របូ ំអតថីនាគតបចាុបបន ន ំអជឈតត ំ វ្ហ ពហិទាធ  វ្ហ...តគទក្
ជឈ ំ អភសិញ្ាូហិថវ   អភសិងខិ បថិវ .... រ ីរបូ យ៉ា ងណាមួយ ដដលជាអតីត អ គត និងបចចុបផនប 
បាំលបួញព យី សរុបព យី នូវ(រូប)ព ោះ ក្បុងចាំដណក្មួយ ក្បុងខាងក្បុង ឬ ឬថា ក្បុងខាងពលៅ..... 

ពហិទាធ    ក្បុងខាងពលៅ   ដូចជា   ពហិទាធ  ធមាម . រ ីធម៌ទ. ក្បុងខាងពលៅ ។ 

ោហិរា   ក្បុងខាងពលៅ   ដូចជា   ោហិរា អាលគិន ទ នសិទី.ិ អងគុយព យី លតង់រានហាល ក្បុងខាងពលៅ ។ 

ោហិរ ំ ក្បុងខាងពលៅ   ដូចជា   ោហិរ ំអាលគិន ទ នបិគនាន . ពដក្ព យី លតង់រានហាល ក្បុងខាងពលៅ ។ 

ពហិ ក្បុងខាងពលៅ    ដូចជា   ពហិ អាលគិន ទ នបិគនាន .ពដក្ព យី លតង់រានហាល ក្បុងខាងពលៅ ។ 

ឱរ ំ   ក្បុងពលតីយអាយ, ក្បុងពលតីយខាងក្បុង  ដូចជា  ឱរ ំសមុទទសស អតតិតរគូបា.មានរូបដដលមិនដឆែត ដន
សមុលទ ក្បុងពលតីយខាងអាយ ។ 

បារ ំ ក្បុងពលតីយខាង យ, ក្បុងពលតយីខាងពលៅ  ដូចជា  បារ ំសមុទទសសប ិបតថគយថ. គបផលីបាថាប  ក្បុង
ពលតីយខាងពលៅ សូមផដីនសមុលទ ។ 

អារា    ក្បុងទី ង្ យ, ោច់លសយល ដូចជា  អារា សងិាមិ វ្ហរជិ.ំ រ ីខញុ ាំ រដមងលសង នូវក្វិនលតី(ោរជិាំ)ក្បុងទី ង្ យ ។ 

អារកា  ក្បុងទី ង្ យោច់លសយល  ដូចជា  អារកា បរវិគជ ជហិ. រ ីអបក្ ចូរពវៀរ ក្បុងក្ដនវងោច់លសយល ។ 

បច្ចឆ    ក្បុងខាងពលកាយ  ដូចជា  បច្ចឆ  ន ហាគយថ. មិនគបផសីាបសូនរ ក្បុងខាងពលកាយ ។ 

បគុរ   ក្បុងកាលមុន  ដូចជា  អហំ បគុរ សញ្ាមសិស.ំ រ ីខញុ ាំ នឹងសលងួម ក្បុងកាលមុន ។ 

ហុរ ំ  ក្បុងពោក្ដដទ  ដូចជា  ឥធ វ្ហ ហុរ ំវ្ហ. ក្បុងពោក្ពនោះ ឬ ឬថា ក្បុងពោក្ដដទ ។ 
គបចា   ក្បុងខាងមុខ  ដូចជា  ស គវ គបចា ន គសាចតិ. រ ីពគឯង រដមងមិនពសាយពសាក្ ក្បុងពោក្ខាងមុខ  ។ 

 

៤/ និបាតរបាប់បរហិចឆទ(ការកុំណត់) 
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យាវ  លតឹមណា,ដរាបណា  ដូចជា  យាវសស កាគយា ឋសសតិ. រ ីលពោះវរកាយ(របស់លពោះមានលពោះភាគ) 

អងគព ោះ នឹងឋតិពៅ លតឹមណា? 

ថវ  លតឹមព ោះ,ដរាបព ោះ  ដូចជា  ថវ ន ំទក្ខ ន ត ិគទវមនសុោ. រ ីពទវតនិងមនុសសទ.  រដមងពឃញី នូវលពោះវរកាយ
ព ោះលតឹមព ោះ ។ 

យាវថ  លតឹមណា,ដរាបណា  ដូចជា យាវថ ភិក្ខ គវ  កាសគិកាសលា. មាប លភិក្ខុទ. រ ីដដនកាសនិីងពកាសល
ទ. (រដមងមាន) ដរាបណា ។ 

ថវថ  លតឹមព ោះ,ដរាបព ោះ  ដូចជា  ថវថ តវ ំភវសិសស ិឥស ិវ្ហ ឥសថិថ យ វ្ហ បដិបគនាន . រ ីអបក្ នឹងជា
ឥសីឬ ឬថា នឹងជាអបក្បដិបតថិ ពដីមផភីាពជាឥស ីដរាបព ោះ  ។ 

កិ្ថត វថ  មានលបមាណប៉ាុ យ ន  ដូចជា  កិ្ថត វថ ន ុគខា ភគន ត ឧបាសគកា គហាតិ. បពិលតលពោះអងគដ៏ចពលមីន 
រ ីបុគគល រដមងជាឧបាសក្ ពោយព តុ មានលបមាណប៉ាុ យ នូ ពៅ ប៎?   

ឯថត វថ  មានលបមាណប៉ាុពណតោះ   ដូចជា  ឯថត វថ គខា មហានាម ឧបាសគកា គហាតិ. មាប លមហា ម 

រ ីបុគគល រដមងជាឧបាសក្ ពោយព តុ មានលបមាណប៉ាុពណតោះ  ។ 

កី្វ  ប៉ាុ យ ន,ប៉ាុនណា   ដូចជា  កី្វ ទគូរា ោគមា. រ ីលសសក្ ង្ យ ប៉ាុនណា? 

     

៥/ និបាតស្បាប់ឧបមា ឧបចមយយ  

យថា យ៉ា ងណា ដូចជា នគរ ំយថា បចាន ត ំគុតតំ សនតរោហិគរា. រ ីលក្សង ដដលជាទីបាំផុតដនដដន ដដល
បុគគល លគប់លគងព យី ក្បុងខាងក្បុងនងិក្បុងខាងពលៅ យ៉ា ងណា ។ 

តថា យ៉ា ងព ោះ ដូចជា តថបូមំ សបបុរសិ ំ វទាម.ិ រ ីខញុ ាំ រដមងពោល នូវសបផុរស(ព ោះ)ថា (ដដលមាន
សសរពខឿន)ជាពលគឿងពលបៀបពធៀប យ៉ា ងព ោះ ។ 

យគថវ យ៉ា ងណាព ោះឯង ដូចជា យគថវ តាហំ វចន.ំ រ ីខញុ ាំ (នឹងពធឝី) នូវោក្រ របស់ពោក្ យ៉ា ង
ណាព ោះឯង 

តគថវ យ៉ា ងព ោះៗឯង  ដូចជា តគថវ សគទាធ  សតុវ្ហ អភិសងខចា គភាជន.ំ  (រ ីបុគគល) អបក្មានសទន  មាន
ការសាថ ប់ តក់្ដតងព យី នូវពភាជន( រដមងចិញ្ច ឹមឲរដឆែតលគប់លគ្នន់) យ៉ា ងព ោះៗឯង ។ 
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ឯវ ំ យ៉ា ងព ោះ ដូចជា  ឯវ ំវជិតិសង្គគ មំ សតថវ្ហហំ អនតុតរ ំភគវន ត.ំ.... . (សាវក័្ទ. រដមងទាំនុក្បលមសង )
នូវលពោះដ៏មានលពោះភាគ លទង់មនិមានអបក្ដលក្ដលងជាង លទង់ជា យសារថី លទង់មានសស្តអគ មឈបោះ
ព យី យ៉ា ងព ោះ ។ 

ឯវគមវ  យ៉ា ងព ោះៗឯង ដូចជា  ឯវគមវ តវមប ិបមុញ្ាសសុ  សទធំ.  សូមផ ីរ ីអបក្ ចូរបពញ្ចញ នូវសទន  យ៉ា ង
ព ោះៗឯង ។      

ឯវគមវ ំ ដូចយ៉ា ងព ោះៗឯង ដូចជា ឯវគមវ ំគភាថ គោតគមន  អគនក្បរយិាគយន ធគមាម  បកាសគិថ. 
  រ ីលពោះធម៌ ដដលលពោះពគ្នតម ដ៏ចពលមីន លបកាសសដមថងព យី ពោយអពនក្បរយិយ យ៉ា ងព ោះៗឯង ។ 
ឯវមប ិ សូមផយី៉ា ងព ោះ  ដូចជា ឯវមប ិ គយា  គវទគ ូ ភាវតិគថត . រ ីបុគគលណា អបក្មានខវួនអប់រ ាំព យី ជា

អបក្ដល់នូវលពោះនិោឝ ន សូមផយី៉ា ងព ោះ ។ 
យថាប ិ សូមផយី៉ា ងណា   ដូចជា  យថាប ិរហគទា គមភីគរា វបិបសគនាន  អនាវគិលា. រ ីអនវង់ទឹក្ ដ៏ពលៅ ដ៏ថាវ

សាែ តព យី មិនក្ក្រលែក់្  សូមផយី៉ា ងណា ។ 
គសយយថាប ិសូមផយី៉ា ងណា  ដូចជា គសយយថាប ិភកិ្ខ គវ មហារុគកាខ . មាប លភិក្ខុទ. រ ីពដីមពឈធីាំ សូមផ ី

យ៉ា ងណា ។ 
គសយយថាប ិនាម ព យ្ ោះសូមផយី៉ា ងណា ដូចជា គសយយថាប ិនាម មហតី នងគលសសីា. រ ីយមនងគល័

ដដលធាំ ព យ្ ោះសូមផយី៉ា ងណា ។ 
វយិ ដូច    ដូចជា ហតថបិបភិន ន ំ វយិ  អង កសុគគគហា. ដូចជា រ ី យ យដាំរ ី(កាល ឝកឹ្) នូវដាំរចុីោះពលបង ។ 

ឥវ ដូច     ដូចជា តលូ ំ ភដឋំវ  មាលគុថ. ដូច រខីរល់ (កាលបក់្ពៅ) នូវសមវីគ ឲររសាត់ពៅ ។ 
យថរវិ យ៉ា ងណាព ោះឯង  ដូចជា យថរវិ គភាថ គោតគមន. ពោយលពោះពគ្នតមដ៏ចពលមីន យ៉ា ងណាព ោះឯង ។ 
តថរវិ  យ៉ា ងព ោះៗឯង   ដូចជា តថរវិ ភគវ្ហ. រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ យ៉ា ងព ោះៗឯង 

យថានាម ព យ្ ោះយ៉ា ងណា  ដូចជា យថានាម  វបិបវ្ហសា អាគតំ បតុត ំទិសាវ  មាថ សកឹ្ អភិននទតិ. 
    រ ីមាត អបក្នូវលបាសចាក្ ពឃញីព យី នូវកូ្ន អបក្មក្ព យី រដមងរកី្រាយដលក្ដលង មួយលគ្ន ព យ្ ោះយ៉ា ងណា។ 

តថានាម  ព យ្ ោះយ៉ា ងព ោះ   ដូចជា  តថានាម ភគវ្ហ. ដូច១ រ ីលពោះមានលពោះភាគជាមាច ស់ ។ 

យថាហិ  យ៉ា ងណា   ដូចជា  យថាហិ គមគោ ថនយ.ំ រ ីពមឃ លគ បមឹ យ៉ា ងណា ។ 

តថាហិ  យ៉ា ងព ោះ           ដូចជា  តថាហិ ភគវ្ហ. លពោះមានលពោះភាគជាមាច ស់ យ៉ា ងព ោះ ។ 

យថាច  យ៉ា ងណា ដូចជា  យថាច មហារាជ. បពិលតមហារាជ ...យ៉ា ងណា ។ 

តថាច  ដូចយ៉ា ង ដូចជា  តថាច ភគវ្ហ. ដូចយ៉ា ង រ ីលពោះមានលពោះភាគ ។ 

                                                           
១

 ពកួ្និបាតទាំងពនោះសុទនដតមានអតទពលបៀបពធៀប អាចដលបថា “ដូច ឬដូចជា” ក្ប៏ាន ។  
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៦/ និបាតស្បាប់បការៈ 

ឯវ ំ ពោយលបការដូពចបោះ   ដូចជា  ឯវ ំ បសសំយិភាវ ំ អាបជជ.ិ រ ីបុរសព ោះ ដល់ព យី នូវភាពដនបុគគល 
ដដលពគគបផសីរពសីរ ពោយលបការដូពចបោះ ។ 

យថា  ពោយលបការណា ដូចជា  យថា សា រាជាន ំ ន បសសសិសត.ិ រ ីលសីព ោះ នឹងមិនពឃញី នូវលពោះរាជា  
ពោយលបការណា ។  

តថា  ពោយលបការព ោះ  ដូចជា តថាហំ ក្រសិោមិ. រ ីអញ នឹងពធីឝ ពោយលបការព ោះ ។ 

៧/ និបាតស្បាប់បែិចសធ 

ន  មនិ  ដូចជា  ន វ្ហហំ បណ្ណំ  ភុញ្ញជ មិ. រ ីខញុ ាំ នឹងមនិសុីោច់ខាត នូវសវកឹ្(បដនវ) ។ 

គនា  មនិ  ដូចជា  សភុាសតិំវ ភាគសយយ គនា ច ទុភាសតិំ ភគណ្. រ ីបុគគល គួរនិយយ នូវោក្រ
ដដល ជាសុភាសតិប៉ាុពណាត ោះ មយ៉ាងពទៀត មិនគួរនិយយ នូវោក្រដដលជាទុោម សតិ ។ 

មា  កុ្ាំ    ដូចជា  មា ឯវមក្តថ.( រ ីពោក្ទ). កុ្ាំបានពធីឝព យី យ៉ា ងពនោះ ។ 

អ  មនិ ដូចជា  អញ្ញា តំ អសតុំ អទិដឋំ អវទិិតំ អសចឆិក្តំ អបសសតិំ បញ្ញា យ. រ ីអញ មិន
ដឹងព យី មិនបានឮព យី មនិពឃញីព យី មិនយល់ព យី មិនពធឝឲីរជាក់្ចាស់ព យី មិន
សពលមចព យី ពោយបញ្ញដ  ។ 

អល ំ កុ្ាំពឡយី,លយមព យី    ដូចជា  អល ំគត ឥធ វ្ហគសន. កុ្ាំពឡយី ពោយការពៅ ក្បុងទីពនោះ ដល់អបក្ ។ 

ហល ំ កុ្ាំពឡយី,មិនគួរ      ដូចជា  ហល ំទាន ិបកាគសតុ.ំ មិនគួរ ពដមីផសីដមថង ក្បុងកាលពនោះ ។ 

ឯវ,វ  ព ោះឯង,ប៉ាុពណាត ោះ     ដូចជា  បគុពវវ  គម  ភិក្ខ គវ សគមាព ធា  អនភិសមពុ ទធសស  គោធិសតតគសសវ
សគថ ឯតទគហាស.ិ មាប លភិក្ខុទ. រ ីពសចក្ថបីរវិតិក្កពនោះ បានមានព យី ដលព់យងី អបក្មិនបានលតស់
ដឹង ជាលពោះពោធិសតថព ោះឯង កាលមាន ក្បុងកាលមុនព ោះឯង អាំពីកាលជាទីលតស់ដឹង ។ 

 
៨/ និបាតស្បាប់ចសែក្តីបានឮ 

កិ្រ  បានឮថា ដូចជា  ឯវ ំកិ្រ អកាស.ិ បានឮថា (រ ីពគ) បានពធីឝព យី យ៉ា ងពនោះ? 

ខល ុ បានឮថា  ដូចជា  សមាគនា ខល ុគភា គោតគមា. បពិលតអបក្ដ៏ចពលមីន បានឮថា រលីពោះ
សមណពគ្នតម (កាលមាន) ។ 

សទុ ំ បានឮថា   ដូចជា  គសា សទុំ គថគរា មហលលក្កាគល បពវជ.ិ បានឮថា រលីពោះពថរព ោះ 
បួសព យី ក្បុងកាលដនខវួនចាស់ ។ 

៩/ និបាតស្បាប់បរកិ្បប (ក ណត់ការពិច្ឆរណា,រ  ពឹង) 



 429  

គច លបសិនពបី  ដូចជា មំ គច តវំ នកិ្ខ ន ំវគន លបសិនពប ីរ ីអបក្ ទុក្ពចាល នូវខញុ ាំ ក្បុងដលព ។ 

សគច លបសិនពបី  ដូចជា សច្ចហំ អបបមគថត  ភគវ លបសិនពបី រ ីខញុ ាំ គបផជីាអបក្មិនលបមាទព យី ។ 

យទ ិ លបសិនពបី  ដូចជា យទិមសស គលាក្នាថសស វរិជឈសិោម សាសន.ំ លបសិនពបី រពីយងីទ. នឹង
លបលពឹតថខុស នូវោក្រទូ យ ន របស់លពោះពោក្ ថព ោះ ។ 

អថ លបសិនពបី  ដូចជា អថាហំ បឋមវគយ បពវគជយយ ំ. លបសិនពប ីរខីញុ ាំ គបផបីួស ក្បុងបឋមវយ័ ពសាត ។ 

អគបបវ  ដូចពមថច ប៎  ដូចជា អគបបវ មំ ភគវ្ហ អដឋិកំ្ ឱវគទយយ ដូចពមថច ប៎  រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ គបផពីលបៀន
លបពៅ នូវខញុ ាំ ពោយលែ ។ 

អគបបវ នាម ដូចពមថច ប៎  ដូចជា អគបបវនាម អយមាយសាម  អនគុលាមិកាន ិគសនាសនាន ិបដិ 

គសវមាគនា អញ្ាមារាគធយយ ពធឝីដូចពមថច ប៎  រ.ីពោក្ដ៏មានអាយុអងគពនោះ កាលពសព នូវពស 
សនៈ ដ៏សមគួរ គបផសីពលមច នូវលពោះអរ នថ ។ 

ន ុ ហន៎ ដូចជា កឹ្ ន ុគខាស ម,ិ ក្ថ ំនគុខាស ម.ិ  រ ីអញ ជាអឝី  ប៎ ពអោះ.  រ ីអញ ជាអបក្ដូចពមថច  ប៎ ពអោះ ។ 

១០/ និបាតស្បាប់អតថសរួ(បុែឆនតថ) 

ក្ចា ិ ដដរឬ ដូចជា ក្ចាិ ភិក្ខ គវ ខមនយី,ំ ក្ចាិ យាបនយី.ំ មាប លភិក្ខុទ. (រ.ីរូប) គអឺបក្ទ. គបផអីត់ធន់
ដដរឬ? (រ.ី រូប) គឺអបក្ទ. គបផលីបលពឹតថពៅ ដដរឬ? 
ន ុ ឬ ប៎ ដូចជា គកា នគុខា ភគន ត គហតុ សតិសស បាតុក្មាម យ. បពលិតលពោះអងគដ៏ចពលមនី រ ី

អឝីពៅ ប៎ ជាព តុ ដនការញញឹម ឲរលបាក្ដ ។ 
កិ្ន នុ ឬ ប៎,ព តុណា  ដូចជា កិ្ន នុ សនតរមាគនាវ . កាលលបញប់លបញល់ព ោះឯង ពលោោះព តុអឝី ប៎ ។ 

ក្ថ ំ ដូចពមថច ដូចជា ក្ថំ ស ុតរតិ ឱឃ.ំ រដមងឆវង នូវអនវង់ ដូចពមថច  ប៎ ។ 
កឹ្ស ុ អឝី ប៎  ដូចជា កឹ្ស ុគឆថវ  សខុំ គសតិ. រ ីបុគគល កាត់ព យី អឝី ប៎ ពទីបពដក្ ជាសុខ។ 

នន ុ     មិនដមនឬ ដូចជា នន ុច គភា សទទក្កមានរុគូបន អគតថន ភវតិពវំ. ក៏ ដនពោក្ដ៏ចពលមីន គឺ
ពសចក្ថី គបផជីាពសចក្ថីដ៏សមគួរដល់លាំោប់របស់សពធ មិនដមនឬ? 

១១/ និបាតស្បាប់ចសែក្តីទទួល(ស្មបដិចឆនតថ) 

ឯវ ំ យ៉ា ងពនោះ   ដូចជា ឯវ ំភគន តតិ គខា គត ភិក្ខូ  ភគវគថ បដិសសុថវ .  រ ីភិក្ខុទ. ព ោះ ទទួលព យី (នូវ
លពោះតលមាស់) របស់លពោះដ៏មានលពោះភាគថា បពិលតលពោះអងគដ៏ចពលមីន រ ីយ៉ា ង បងឹព យី ដូពចបោះ។ 

សាហុ លែព យី ដូចជា សហតូិ (ទទួលព យី)ថា រ ីលែព យី ដូពចបោះ 
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លហុ មិនធងន់ពឡយី ដូចជា លហតូ ិ(ទទួលព យី)ថា រ ីមិនធងន់ពឡយី ដូពចបោះ។ 
ឱបាយិកំ្ សមគួរ ដូចជា ឱបាយិក្នត ិ(ទទលួព យី)ថា រ ីសមគួរព យី ដូពចបោះ ។ 

បតរិបូ ំសមគួរ  ដូចជា បតរិបូន ត ិ(ទទួលព យី)ថា រ ីសមគួរព យី ដូពចបោះ ។ 

អាម បាទ,ចាស... ដូចជា អាមាវុគសា ជានាមិ. ដនពោក្ដ៏មានអាយុ បាទ រ ីខញុ ាំ រដមងដងឹ ។ 

សាធុ លែ,បាទ,ចាស,គុណជាតិជាពលគឿងញុាំងលបពយជន៍ឲរសពលមច ដូចជា សាធុ សដុឋុ  ភគន ត សវំរសិោមិ .
   បពិលតពោក្មាច ស់ដ៏ចពលមីន លែណាស់ រ ីខញុ ាំលពោះក្រុណា នឹងសលងួម ពោយលបដព ។ 

១២/ និបាតស្បាប់ការដាសច់តឿន(ហច្ឆទនតថ) 

ឥងឃ  អពញ្ជ ីញ, អពញ្ជ ីញចុោះ ដូចជា ឥងឃ គម តវំ អាននទ បានយី ំអាហរ .មាប លអាននធ  អពញ្ជ ីញចុោះ រ ីអបក្
ចូរ ាំមក្ នូវទឹក្ ដល់តថាគត  ។ 

ហនទ  ពបីដូពចាប ោះ,ពតោះ ដូចជា ហនទ ទាន ិ ភិក្ខ គវ  អាមនតយាម ិ គវ្ហ, វយធមាម   សង្គខ រា, អបបមា-
គទន  សមាគទថ. មាប លភកិ្ខុទ.  ពបីដូពចាប ោះ  ក្បុងកាលពនោះ រតីថាគត សូមពតឿន ដល់
អបក្ទ. ថា រសីអខ រទ. មានការវ ិសពៅជាធមយត, រ.ីអបក្ទ. ញុាំងក្ិចច ចូរឲរដល់លពមចុោះ 
ពោយពសចក្ថមីិនលបមាទ ។ 

១៣/ និបាតសស្មាប់ែងសពទ និងស្បចយគមានអតថជាអចនក្ 

ច  ក៏,មា៉ែងវញិហទៀត,ពិតញមន,ផង   បន  ច ញណកឯ, ក៏  

វ្ហ  ឬ,ខលុះ,ផង     អប ិ សូ្មប,ីខលុះ 

ហិ ក៏,ពិតដមន,ពលោោះថា, នឹងពោលពោយពសិាថ   អបចិ មា៉ែងវញិហទៀត 

តុ  ច ញណកឯ,ក៏     អថវ្ហ មា៉ែងវញិហទៀត 

១៤/ និបាតបំចពញបទ(បទបូរណ) 

ន ុ  ហន៎...      គខា  ឯង,ហអ៎ុះ ... 

ស ុ ហ៎,ហ៎ុះ,ហន៎ុះ...    វត  ហន៎, ហអើហន៎, យីហអើ 

គវ   ហវ ើយ     ហគវ  ឯង 

គវ្ហ  ហវ ើយ.ហនឹងឯង    ឯន ំ  ឯង 
១៥/ និបាតមានចសែក្តីចផេងរន  

១. អត្ថិ សកាា  ល ភ  ចុុះកនុងអតថបឋមាវភិតតិ  
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អតថ ិមាន ដូចជា បថុត  មតថ.ិ  រ ីបុលតទ. របស់ពយងី មាន ។ 

សកាក  អាច  ដូចជា សកាក  ភិក្ខ គវ អកុ្សល ំបជហិតុំ កុ្សល ំភាគវតុំ មាប លភិក្ខុទ. គឺបុគគល អាច
ពដីមផលីោះ នូវអកុ្សល ពដីមផញុីាំងកុ្សលឲរចពលមនី ។ 

លោភ   បាន ដូចជា លោភ  ភិក្ខ គវ បថវ ីគក្តំុ វគិក្កតំុ ឋាគបតំុ ឱចិនតំុិ វចិិនតំុិ. មាប លភិក្ខុទ. រ ីដផនដី 
ដដលបុគគល បាន ពដីមផទីិញ ពដីមផលីក់្ ពដីមផឲីរតាំងពៅ ពដមីផលីតួតពិនតិរ ពដីមផពីិចារណា ។ 

(២)  វិា ភដិយយ នដមា ចុុះកនុងអតថរបស់្បឋមាវភិតតិ និងទុតិយាវភិតតិ ។ 

ទវិ្ហ ពពលដថង ដូចជា រតតគឹយវ សមាន ំទវិ្ហត ិសញ្ញជ នន ត.ិ (រ ី ជនទ.) រដមងសមាគ ល់ នូវពពលយប់
ព ោះឯង ថាជាពវោដថង ។ 

ភគិយា  ដលក្ដលង ដូចជា  ឧបជជត ិសខុ,ំ សខុា ភគិយា គសាមនសស.ំ រ ី ពសចក្ថសុីខ រដមងពក្ីតពឡងី,         
   រ ីពសាមនសស ដដលដលក្ដលង ជាងពសចក្ថីសុខ (រដមងពក្ីតពឡងី) ។ 

នគមា ការនមសាក រ ដូចជា នគមា គត ពុទធវរីតថុ , បពិលតលពោះអងគដ៏កាវ ហាន រ ីការនមសាក រ ចូរមាន ដល់លពោះ
អងគ ។(ចុោះក្បុងអតទបឋមាវភិតថ)ិ     

នគមា ក្គរាហិ នាគសស. រ ីអបក្ ចូរពធឝី នូវការនមសាក រ ដល់ គ ។ (ចុោះក្បុងអតទទុតយិវភិតថិ) 

 

(៣) សយ,ំ  ម,ំស,ំសមាម ,កនិត ិចុុះកនុងអតថតតិយាវភិតតិ 

សយ ំពោយខវួនឯង ដូចជា សយ ំអភិញ្ញា យ ក្មុទទិគសយយ ំ. រ ីពយងី លតស់ដឹងព យី ពោយខវួនឯង 
គួរឧទធិស នូវនរណា ។ 

សាម ំ ពោយខវួនឯង ដូចជា សាមំ សច្ចា ន ិអភិសមពុជឈថិវ . លតស់ដឹងព យី នូវសចចៈទ. ពោយលពោះអងគឯង។ 

ស ំ ពោយខវួនឯង  ដូចជា សមពុ គទាធ   (សាំ + ពុពទន )លតស់ដឹងពោយខវួនឯង ។ 
សមាម  ពោយលបដព      ដូចជា គយ ឯវ ំជាននត,ិ គត សមាម  ជាននត.ិ រ ីជនទ. ណា រដមងដឹង យ៉ា ងពនោះ, 

រ ីជនទ. ព ោះ រដមងដឹង ពោយលបដព ។ 
កិ្ន ត ិ យ៉ា ងពម៉ាច ដូចជា កិ្នត ិគម សាវកា សទាធ យ វគឌឍយយុ ំ.  រ ីសាវក្ទ. របស់ពយងី គបផចីពលមីន 

ពោយសទន  ដូចពមថច(យ៉ា ងពម៉ាច) ។ 

(៤) ប ចដលចុេះដ ,ដតា នងិធា បចច័យជា បីំផតុ្ចុុះកនុងអតថតតិយាវភិតតិ 

សតុតគសា  ពោយសូលត ដូចជា សតុតគសា  ធមម ំ វ្ហគចយយ.(ញុាំងអនុបសមផនប)គបផឲីរពោល នូវធម៌ ពោយសូលត 

បទគសា  ពោយបទ,ពោយចាំដណក្ ដូចជា បទគសាធមម ំ វ្ហគចយយ. (ញុាំងអនុបសមផនប)គបផឲីរពោល នូវធម៌ 
ពោយបទ ។ 
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អនចិាគថ  ពោយភាពមិនពទៀង ដូចជា អនចិាគថ សមមសត.ិ រដមងពចិារណា ពោយភាវមិនពទៀង ។ 

ទុក្ខ គថ  ពោយសភាពជាទុក្ខ ដូចជា ទុក្ខ គថ សមមសត.ិ រដមងពិចារណា ពោយសភាពជាទុក្ខ ។ 

ឯក្ធា  ពោយចាំដណក្១ ដូចជា ឯគក្ន  វភិាគគន  ឯក្ធា, ពោយចាំដណក្១ ព យ្ ោះថា ឯក្ធា ។ 
ទវធិា ពោយចាំដណក្២ ដូចជា ទវហិី  វភិាគគហិ  ទវធិា. ពោយចាំដណក្ទ.២ ព យ្ ោះ ថាទឝិធា ។ 

(៥) ប ចដលចុេះត្ដវ និងត្ុបំចចយ័ ចុុះកនុងអតថចតុតថីវភិតតិ 

កាតគវ  ហដើមបីហធវើ ដូចជា  បញុ្ញា ន ិ កាតគវ .ពដីមផពីធឝី នូវបុណរទ. ។ 

ទាតគវ  ហដើមបីឲ្យ ដូចជា  ទានាន ិទាតគវ. ពដីមផឲីរ នូវទនទ. ។ 

កាតុ ំ  ហដើមបីហធវើ   ដូចជា បញុ្ញា ន ិកាតុ.ំ ពដីមផពីធឝី  នូវបុណរទ. ។ 

កាគរតុ ំ ហដើមបីញុា ង......ឲ្យហធវើ  ដូចជា  វហិារ ំកាគរតុ.ំ ពដីមផ(ីញុាំងជាង)ឲរសាង  នូវវហិារ ។ 

ទាតុ ំ  ហដើមបីឲ្យ  ដូចជា  ទានាន ិទាតុ.ំ ពដមីផឲីរ  នូវទនទ. 
ទាគបតុ ំ ហដើមបីញុា ង.....ឲ្យឲ្យ  ដូចជា  ទាន ំ ទាគបតុ ំ.ពដមីផ(ីញុាំងបុគគលព ោះ)ឲរថាឝ យ  នូវទន ។ 

(៦) ប ចដលចុេះ ដ   នងិ ដតា បចច័យ ីបផំុត្  ហរបើកនុងអតថបញ្ច មីវភិតតិ 

ទឃីគសា អ ពីច ញណកបហណាត យ  ឱរគសា អ ពីរច្ឆ ងហនុះ 

រាជគថ វ្ហ  អ ពីរពុះរាជាកតី   គច្ចរគថ វ្ហ អ ពីហច្ឆរកតី 

(៧)  ប ចដលចុេះ ដ   នងិ ដតា បចច័យទីប ផុត  ហរបើកនុងអតថស្តតមីវភិតតិ 

ឯក្គថ  កនុងទីញតមួយ  បរគថ កនុងខ្មងមុខ 

បចឆគថ  កនុងខ្មងហរកាយ  បសសគថ  កនុងញផនកខ្មង 

បដិឋគិថ  កនុងខ្មងហរកាយ  បាទគថ រតង់ហជើង,ហលើហជើង 

សសីគថ  ហលើកាល  អគគគថ ហលើក ពូល 

មលូគថ ជិតគល់,រតង់ឬស្ 

(៨) ប ចដលចុេះ រត្  និង ថ នងិ ហឹបចច័យ បីំផុត្  ហរបើកនុងអតថស្តតមីវភិតតិ 

យរត កនុង...ណា    យតថ កនុង...ណា 

យហឹ កនុង...ណា   តរត កនុង...ហនាុះ 

តតថ  កនុង...ហនាុះ   តហឹ កនុង...ហនាុះ 



 433  

តហំ កនុង...ហនាុះ 

(៩) អទធ ,អញ្ញ ត្ថ ុត្គឃ,ជាត្ុ កាម ំសសកា ំហរបើកនុងអតថឯក ស្ (ហដាយច ញណកមួយ) 

អទាធ  ពោយពិត  ដូចជា អទាធ  អាវុគសា  ភគវ្ហ ជាន ំ១ ជានាតិ, បសស ំបសសតិ. មាប លពោក្មានអាយុ រ ីលពោះដ៏
មានលពោះភាគ កាលដឹង រដមងលតស់ថា រដមងដឹង កាលពឃញីរដមងលតសថ់ា រដមងពឃញី ពោយពិត ។ 

អញ្ាទតថុ   ពតិលបាក្ដ ដូចជា អញ្ាទតថុ  មាណ្វកានគញ្ាវ សថុវ . សាថ ប់ព យី( នូវោក្រ) របស់មាណព
ទ.ព ោះឯង ពោយពិតលបាក្ដ ។ 

តគឃ  ពតិលបាក្ដ      ដូចជា តគឃ សគុត គោជឈង្គគ . បពិលតលពោះសុគត (រ ីធម៌ទ.) ជាពោជឈងគ ពតិលបាក្ដ ។ 

ជាតុ ពោយពិត ដូចជា ឥទ ំហិ ជាតុ ទដិឋ,ំ នយិទ ំឥតហីិតហំិ២. ក៏្(រ ីភាវជាលពោះអរ នថ) ពនោះគឺ
ពយងីពឃញីព យី ពោយពិត, (រ ីការពឃញី)ពនោះ មនិដមនជាការបពលងៀនតៗគ្នប មក្ ។ 

កាម ំពោយពិត ដូចជា កាមំ ចជាម អសគុរស ុ បាណំ្. ពយងីទ.  នឹងលោះ ជីវតិ ក្បុងអសុរទ. ពោយឥត
សងសយ័ ។ 

សសក្កំ  ពតិលបាក្ដ  ដូចជា ឯវរបូ ំគត រាហុល កាគយន  ក្មម ំសសក្កំ   ន  ក្រណី្យ.ំ មាប ល
រា ុល រ ីក្មយ មានសភាពយ៉ា ងពនោះ ដដលអបក្ មិនគួរពធឝី ពោយកាយ យ៉ា ងពិតលបាក្ដ ។ 

១០/ ឯវំ, ឥត្,ិ ឥត្ថំ ដររើកនុងអត្ថ ន ិសសន (ចងអុលបងាា ញ ស្ញមតងឧទាហរណ៍) 

ឯវ ំយ៉ា ងពនោះ ដូចជា  ឯវមប ិ គត  មគនា. រ ីចិតថ របស់ពោក្ សូមផយី៉ា ងពនោះ ។ 

ឥត ិដូពចបោះ ដូចជា  ឥតបិ ិគត មគនា.  រ ីចិតថ របស់ពោក្ សូមផដូីពចបោះ ។ 

ឥតថ ំបការពនោះ ដូចជា  ឥតថមប ិគត មគនា. រ ីចិតថ របស់ពោក្ សូមផពីោយបការពនោះ 

១១/ ឥត្ ិចេុះកនងុអត្ថ ដហត្(ុពលោោះព តុព ោះ), វ្ហកយបរសិ្មតតិ(ចប់ព យី, ដូពចបោះឯង,ពោយបការដូពចបោះ) 

គហតុ ពលោោះព តុព ោះ ដូចជា សាសតតី ិសថថ . រដមងទូ យ ន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា សតទ  

វ្ហក្យបរសិមតត ិចប់ោក្រនយិយ, ដូពចបោះឯង ដូចជា ឥតិ បទរបូសទិធយិ ំសនធកិ្គឋឌ  បឋគមា. 
រ ីសននិក្ណឍ  ដដលជាក្ណឍ  ទ១ី ក្បុងគមភីរបទរូបសទិនិ ចប់ព យី 

១២/ យថា ស្មគួរដល់ស្ភាព, ហព្វលរចម់ញដល, តាមល ដាប់, ស្ញមឋងឧទាហរណ៍ 

គយាគគថត   ភាពសមគួរ ដូចជា  យថារបូ ំឧបសហំរត.ិ រដមងបពអែ នចូលពៅ តមសមគួរ ។ 

                                                           
១

 ជានាំ ដូច ជានព ថ  បាំដបក្ដូច គចឆនថ សពធ។ ២ ឥតិ តិី ាំ(ឥតិ  ឥតិ ),ឥតិ  ជានិបាត មានអតទថា ោក្រលបពៅមក្ព យីពីអាចាររមុន
. 
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វចិ្ចឆ  ពោលលចាំដដល  ដូចជា  គយ គយ វុឌា យថាវុឌឈ.ំ រ ីអបក្ដ៏ចពលមីនទ. ណាៗ ព យ្ ោះថាយថាវុឌឈ 
បទថថ នតវិតត មនិក្នវងអតទដនបទ  ដូចជា  យថាក្កម.ំ  តមលាំោប់ ។ 

នទិសសន សដមឋងឧទ រណ៍   ដូចជា  គកា គសស  យថា កុ្លបូគកា. រ ីការផ្ទវ ស់ជាក្ ដនគ រដមងមាន 
ឧទ រណ៍ កុ្លូបពកា( អបក្ចូលកាន់លតកូ្ល) ។ 

 ១៣/ ឯវំ យ៉ា ងដនាេះ, ហដាយរបការយា៉ែងហនុះឬ...... 

អបគទស  ចងែុលបអហ ញ, លបាប់វធិី  ដូចជា  ឯវ ំគត អភកិ្កមតិពវ.ំគអឺបក្ គួរ្នពៅខាងមុខ យ៉ា ងពនោះ 

បញ្ញា  ការសួរ ដូចជា  ឯវ ំកិ្រ អកាស.ិ បានឮថា រ ីពោក្ បានពធឝីព យី ពោយលបការយ៉ា ងពនោះឬ? 

 ១៤/ កិញ្ញច បិ ហរបើកនុងអតថ អនុគគ ណ (ការបហណាត យតាម) 

កិ្ញ្ញា ប ិក៏្ពិតដមនព យី ដូចជា កិ្ញ្ញា ប ិគម ភគន ត ភគវ្ហ សទាធ យិគកា បចាយិគកា. បពិលតលពោះអងគដ៏
ចពលមីន រ ីលពោះមានលពោះភាគ ជាអបក្ដដលខញុ ាំលពោះអងគគួរដល់សទន  គួរពជឿ ក៏្ពិតដមនព យី, 

 ១៥/ អដហា ហរបើកនុងអតថ ឱ!,គួរអសាច រយ,ថ្រកហពក 

គរហ ការតិោះពដៀល ដូចជា អគហា វត គរ អសាម កំ្ បណ្ឌិ តក្. ដនបណឍិ តគួររពងកៀស របស់ពយងីទ. ពវយី
ឱ  ប៎ ។ 

បសសំន ការសរពសីរ ដូចជា អគហា ពុគទាធ .  រ ីលពោះពុទនជាមាច ស់ អសាច ររ ។  
បតថន ការលបាថាប   ដូចជា អគហា វត ម ំអរគញ្ា វសមាន ំរគជ ជ អភសិគិញ្ាយយ. ពធឝដូីចពមឋច ប៎ (រ.ីមហា

ជន) គួរអភិពសក្ នូវពយងី កាលរស់ពៅ ក្បុងដលព ក្បុងភាវៈដនពយងីជាលពោះរាជា ។  
 ១៦/ នាម (ដ ម្ េះ ដ ម្ េះថា ដ ដត្ើ ឬ) 
គរហ ការតិោះពដៀល    ដូចជា អតថ ិនាម ថត រដឋបាល អមាា កំ្. ដនកូ្នរដឌបាល (រ ីលទពរ)របស់ពយងី.ទ មានពទពត ី

។ 
បសសំន ការសរពសីរ ដូចជា សាវកាប ិនាម ឯវ ំមហិទធកិា. ព យ្ ោះ សូមផ ីរ.ីសាវក្ទ. ជាអបក្មានឬទនិ 

ពលចីន យ៉ា ងពនោះ ។ 
សញ្ញា  ព យ្ ោះ  ដូចជា វសិាខា នាម ឧបាសកិា. រ.ីឧបាសិកា ព យ្ ោះថា វសិាខា ។ 

បញ្ា ការសួរបញ្ញហ  ដូចជា អតថ ិនាម ថត សទុនិ ន. ដនកូ្នសុទិនប ( រ ីលទពរ របស់ពយងី) រដមងមាន មិនដមនឬ? 
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 ១៧/  ធុ លអណាស់្, សូ្មទានហរបាស្ 

បសសំន ការសរពសីរ ដូចជា សាធុ  សាធុ  សារបីតុត. មាប លសារបុីតថ លែព យី ៗ ។ 

យាចន ការសូម ដូចជា សាធុ គម ភគន ត  ភគវ្ហ ធមម ំ គទគសតុ. បពិលតលពោះអងគដ៏ចពលមនី សូមលទង់
លពោះពមតថ ពលបាស រ ីលពោះមានលពោះភាគ សូមសដមថងនូវធម៌ ដល់ខញុ ាំលពោះអងគ ។ 

 ១៨/  ធ,ុ សដុឋ,ុ ឯវដមត្ ំដររើកនុងអត្ថ អនដុមា ន (ការរកីរាយតាម) 

សាធុ លបដពព យី ដូចជា សាធុ គត ក្ត.ំ (រ ីក្មយ) ដដលអបក្ ពធឝីព យី លបដពព យី ។ 

សដុឋុ  ពោយលបដព ដូចជា សដុឋុ  គត ក្ត.ំ (រ ីក្មយ) ដដលអបក្ ពធឝីព យី ពោយលបដព ។ 

ឯវគមត ំយ៉ា ងពនោះគ្នប់ចិតថ ដូចជា ឯវគមត ំ មហារាជ. បពិលតមហារាជ រ ីយ៉ា ងពនោះគ្នប់ចិតថព យី។ 

 ១៩/ ននូ  ហដាយពិត, ពិតៗ, របាកដ, ហន៎  

អនមុាន  ពិតលបាក្ដ      ដូចជា ននូ  ហិ ន គសា ធមមវនិគយា  ឱរគកា  ន សា ឱរកា  បពវជាជ .  
 ពិតដមន រ ីលពោះធមយវន័ិយព ោះ ជាធម៌មនិពថាក្ទប ,  រ ីបពឝជាជ ព ោះ ជាធម៌មនិពថាក្

ទប  ពតិលបាក្ដ ។ 

អនសុសរណ្  តមរលឹក្    ដូចជា សា ននូ ក្បណិ្យា  អនាធ  អបរឋិយិកា.  (រ ីពមដាំរ)ី
ព ោះ ជាដាំរកី្ាំលោ ខាឝ ក់្ មិនមានអបក្ ាំផវូវ  គួរអាណិតពិតៗ 

បរវិតិក្កន  ពសចក្កីលតោិះរោិះ  ដូចជា  យនននូាហំ  អនបុជ ជ ជវីថិ គវ្ហគរាគបយយ ំពបអីញ្ច ឹង រ ីអញ ចូល
ពៅជិតព យី គបផផី្ទថ ច់ ចាក្ជីវតិ ។ 

 ២០/ ក ម ដររើកនុងអត្ថ ការណបចុឆន (ការសួ្រនូវហហតុការណ៍) 

ក្សាម  ពលោោះព តុអឝ ី ដូចជា ក្សាម  ភវ ំ វជិនមរញ្ានសិសគិថ. រ ីលពោះអងគដ៏ចពលមីន លទង់អាលស័យនូវដលព 
ដដលមិនមានជន(វជិនាំ) ពលោោះព តុអឝី?  

 ២១/ យ ម , ត្ ម , ត្ថាហ,ិ ដត្ន ដររើកនុងអត្ថ ការណដចឆ ន (ការក ណត់ហខតតញដន) 

យសាម   ពលោោះព តុណា  ដូចជា យសាម  ច គខា ភកិ្ខ គវ របូ ំអនថត . មាប លភកិ្ខុទ. ក៏្ ឯ រ ីរូប រដមងជាអនតថ
ពលោោះព តុណា ។ 

តសាម   ពលោោះព តុព ោះ ដូចជា តសាម  របូ ំ អាោធាយ  សវំតត.ិ ពលោោះព តុព ោះ រ ីរូប រដមងលបលពតឹថពៅ 
ពដីមផអីាោធ ។ 
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តថាហិ ពលោោះព តុព ោះ ដូចជា តថាហិ បន គម  អយយបថុត   ភគវ្ហ  នមិន តគិថ សាវ តនាយ ភតតំ   
សទធឹ ភិក្ខុ សគងឃន. បពិលតអយរបុតថទ. ក៏្ ពលោោះព តុព ោះឯង រ ីលពោះដ៏មានលពោះភាគ ដដល ងខញុ ាំ
និមនថព យី ពដីមផភីតថ ក្បុងដថងដសែក្ មយួអពនវីពោយភិក្ខុសងឃ ។ 

គតន  ពលោោះព តុព ោះ  ដូចជា សញុ្ាំ  គម អោរ ំបវសិតិពវំ អគហាស,ិ គតន បាវសិ.ឹ រ ីផធោះ
សាង ត់ បានជាទីដដលខញុ ាំគបផចូីលពៅព យី ,ពលោោះព តុព ោះ រខីញុ ាំបានចូលពៅព យី ។ 

 ២២/ សហ,ស ធ,ឹ សម,ំ អមា, ដររើកនុងអត្ថ សមរកយិ (ហធវើរពមគ្នន ) 

សហ  មួយអពនវ,ីជាមួយ  ដូចជា គវគទគហា សហ មគចាហិ ឧមគងគន គមិសសត.ិ រ ីលពោះរាជា មពវពទ  
នឹងយងពៅ ពោយផវូវឧមុយងគ ជាមួយ  នងឹអាមាតរ ។ 

សទធ ឹ មួយអពនវ,ីជាមួយ  ដូចជា មយា សទធឹ គមសិសតិ. (រ ីពគ) នឹងពៅ ជាមយួ នឹងខញុ ាំ ។ 

សម ំ ពសយី  ដូចជា សហគសសន  សម ំ មថិ.  រ.ី.. (ដដលពគ) ថវងឹដថវងព យី ពសយ ីពោយោន់ ។ 

អមា  មួយអហនលើ,ជាមួយ ដូចជា សពវកិ្គចាស ុអមា រញ្ញា  វតតតិ. (រ ីបុគគលណា) រដមងលបលពតឹថពៅ 
មួយអពនវី  ពោយលពោះរាជា ក្បុងក្ិចចទាំងពួងទ. ។ 

 ២៣/ វិនា, រដិត្ ដររើកនងុអត្ថ វិរបដយគ (ការមិនរបកប,ការរព្វត់របាស់្) 

វនិា  ពវៀរ  ដូចជា វនិា សទធមាម  នតថគញ្ញា  គកាច ិគលាគក្ នាគថា. រ ីទីពងឹ ឯណានីមយួដដទ ពវៀរ 
ចាក្លពោះសទនមយ  មិនមាន ក្បុងពោក្ ។ 

រគិត   ពវៀរ ដូចជា រគិត សទធមាម  កុ្គថ សខុំ. ពសចក្ថីសុខ ពវៀរ ចាក្លពោះសទនមយ ( រដមងមាន) អាំពណីា ។ 

 ២៤/ នានា,បថុុ ដររើកនុងអត្ថ ពហរុបការ (មានរបការហផសង ច នួនហរចើននានា ហផសង) 

នានា ហផសងៗ   ដូចជា នានាផលធរា ទុមា. រ ីពដីមពឈទី. ដដលលទលទង់នូវដផវពផសងៗ  

បថុុ    ច នួនហរចើន,ហផសងៗ   ដូចជា បថុុ សមណ្រោហមឋ. រ ីសមណនងិលោ យណ៍ទ. ចាំនួនពលចីន ។ 

 ២៥/  បថុ,ុ វិសុំ ដររើកនុងអត្ថ អសងាត្  (មិនទក់្ទងគ្នប ) 
បថុុ ហផសង, ោច់ពោយដឡក្ ដូចជា អរគិយហិ  បថុុ  ភគូថ  ជគនា. រ ីជន ជាអបក្ពផសងព យី ចាក្លពោះអរយិទ. 

វសិុ ំ ច ហព្វុះ, ហផសង  ដូចជា វសិុ ំ វសិុ ំ រក្ខ ណ្ថថ យ. ពដីមផលីបពយជន៍ ដល់ការរក្ា ពផសងៗ 

 ២៦/  ដុឋុ, កុ ដររើកនងុអត្ថ ជិគចុាឆ  (គួរហខពើម) 
ទុដឋុ  មនិលែ, គួរពខីភម  ដូចជា ទុដឋុ  ឋាន.ំ រ ីទីដដលមិនលែ 
កុ្  គួរពខីភម  ដូចជា  កុ្បរុគិសា. រ ីបុរសគួរពខីភម 
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 ២៧/ បនុ   ដររើកនុងអត្ថ   អរបឋម (កនុង ីមិនចមនរគាដមបូង) 
បនុ ពទៀត  ដូចជា បនុ វទាមិ.  រ ីខញុ ាំលពោះក្រុណា នងឹពោលមថងពទៀត  

 ២៨/ កថញ្ច  ិដររើកនុងអត្ថ កិ្ចឆ (រក, លំបាក) 
ក្ថញ្ាិ  យ៉ា ងលក្លាំបាក្  ដូចជា គកា ច្ចប ិ? បជ ជលតិគលាហគុឡ ំគគហតុំ សគកាក តិ ក្ថញ្ាិ ទ

ប ិបាណិ្តគលន  ភមូឹ.  រ ីអបក្ណាពៅ  រដមងអាច ពដមីផចីាប់  នូវដុាំដដក្ពឆោះ
រ ធ លព យី ពលីដផនដ ីពោយដផធដនបាតដដ សូមផយី៉ា ងលក្លាំបាក្. 

 ២៩/ ធា,កខត្តុ ំ,សក ឹដររើកនុងអត្ថ សងខោវិភាគ (ការចចកសងខោ)(ចំនួន) 
ធា  ចាំដណក្, លបការ ដូចជា ឯក្ធា. មួយចាំដណក្ ពោយចាំដណក្មួយ 

ក្ខតតុ .ំ  លគ្ន, ដង   ដូចជា តកិ្ខ តតុ ំ បទក្ខិ ណំ្ ក្ថវ . ពធីឝព យី លបទក្សណិ បីដង(បជុីាំ) 
សកឹ្  មួយដង   ដូចជា សកឹ្ នមុិគោគ . មុជចុោះព យី មួយដង ។ 

 ៣០/ ឦសកំ ដររើកនុងអត្ថ អរប (ត្ិចត្ួច) 
ឦសកំ្ បនថចិទួច, តចិតួច  ដូចជា ឦសកំ្១  ហសតិ. រដមងញញឹម តិចតួច ។ 

 ៣១/ សណិកំ ដររើកនុងអត្ថ មនទ ( រ លៗ,សនសមឹៗ ) 
សណិ្កំ្ លសាលៗ,សនសមឹៗ     ដូចជា សណិ្កំ្ មនទមក្ខិ កំ្ អបគនថវ .  ាំពចញព យី នូវកូ្នឃយុ ាំ សនសមឹៗ 

 ៣២/ ខិរប,ំអរ,ំលហុ,អាសុំ,ត្ណុណំ ,អចិរ ំដររើកនុងអត្ថ សីឃ (ដលឿន) 
ខបិប ំ រ  ហពច  រ ័ស ដូចជា  ខិបបគមវ សមិជឈតុ. រ ី(ការលបាថាប ) ចូរសពលមច ្ប់រ ័ស ព ោះឯង ។ 

អរ ំ ពលឿន,រ ាំពពច  ដូចជា លហុ អរ ំសឃី ំជរា អសោត ិអរញ្ជគរា. រ ីពសចក្ថីលគ្នាំលគ្ន ពលឿន របស់ទកឹ្
ព ោះ ពលោោះព តុព ោះ (ទឹក្ព ោះ)ព យ្ ោះថាអរញ្ជ រ(ទឹក្លក្ចូ) 

លហុ ពលឿន,រ ាំពពច  ដូចជា លហុ  អតថំ  វចិិន តកា. រ ីបុគគលអបក្លតិោះរោិះទ. នូវលបពយជន៍ ពលឿន ។ 

  អាសុ ំ ពលឿន, រ ាំពពច  ដូចជា អាសុ ំគមនថថ យ អគសោ.  រ ីពសោះ (រដមងមាន) ពដីមផលីបពយជន៍ដល់ការពៅ  
ពលឿន ។ 

                                                           ១ និបាតមយួពទៀតគឺ មនាំ មានអតទបនថិចបនថួចដដលធាវ បជ់ួបក្បុងវនិយ័មហាវគគ អវបិផោសសីមានុជាននក្ថា [១៤៣]. ឆតថ ។ 
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តុណ្ណំ  ពលឿន, រ ាំពពច  ដូចជា តុណ្ណំ  វ្ហយតីតិ តុណ្ណវ្ហគយា. រដមងតាញ ពលឿន ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថា
តុណតោយ.(អបក្តាញពលឿន) 

អចរិ ំមិនយូរ  ដូចជា  អចិរ ំ វតយ ំកាគយា. បថវ ឹអធិគសសសតិ. រ ីកាយពនោះ មនិយូរ  ប៎ នងឹពដក្សងកត់ 
ពលីដផនដី ។ 

 ៣៣/ ចិរ,ំចិរសស ំដររើកនុងអត្ថ  ឃីកាល (ដវោចវង) 
ចរិ ំកាលយូរ  ដូចជា ចិរ ំតិដឋតុ សទធគមាម . រ ីលពោះសទនមយ ចូរតាំងពៅ អស់កាលយូរ 
ចរិសស ំ កាលយូរ  ដូចជា ចិរសស ំវត បសោម.ិ រោហមណំ្ បរនិពិវុត.ំ រខីញុ ាំ រដមងពឃញី នូវលោ យណ៍(លពោះ

ពុទន)លទង់រលត់ក្ិពលសព យី  អស់កាលយូរ 
 ៣៤/ ធវំុ ពិតរបាកដ,ជារបច្ឆ  

ថរិ គង់វងស,រងឹមាាំ   ដូចជា នចិាំ ធុវ ំសសសត.ំ ពទៀង គង់វងស យូរអដងឝង 

អវធារណ្ ក្ាំណត់,ជាក់្ចាស់  ដូចជា ធុវ ំពុគទាធ   ភវ្ហមហំ.ឱហន៎ រ ីពយងី នឹងជាលពោះពុទន ពិតលបាក្ដ ។  

 ៣៥/ ហា ហរបើកនុងអតថ វសិាទ ហស្ចកតីហនឿយចិតត 
ហា ហអើយ  ដូចជា ហា មដឋកុ្ណ្ឌ ល.ី ហអើយ មដឌកុណឍ លី ។ 

 ៣៦/ ត្ណុហី  ហរបើកនុងអតថ អភាសន ការមិនហព្វល 

តុណ្ាី  ហស្ងៀម  ដូចជា តុណ្ាី ភគូថ ឧទគិក្ខយយ.( រ ីពគ) ជាអបក្ពសងៀម គបផលីក្ពឡក្ពមីល ។ 

 ៣៧/ សចឆិ ហរបើកនុងអតថ បចចក្ខ ហស្ចកតីហឃើញចាស់្ដល់ឥន្ទនទីយ 

សចឆ ិជាក់្ចាស ់   ដូចជា  អរហតតផល ំសចឆ ិអកាស.ិ (រ ីពគ) បានពធីឝ ឲរជាក់្ចាសព់ យី នូវអរ តថផល ។ 

 ៣៨/ ម ុ,មចិាឆ ,អលកិ ំហរបើកនុងអតថ អសចច ហស្ចកតីមិនពិត កុហក 

មុសា កុ្ ក្  ដូចជា តុចឆំ មុសា វលិប ឹ. រ ីខញុ ាំលពោះក្រុណា ពោលព យី  ទពទ គកុឺ្ ក្ ។ 

មចិ្ចឆ  ខុស  ដូចជា ឥទំ គវ្ហ មចិ្ចឆ . រ ីពរឿងពនោះ ជាក្ាំ ុស របស់ពោក្ទ. ។ 

អលកំិ្ មិនពិត ដូចជា អលកំិ្ ភាសតិ អយ ំធុគថត . រ ីអបក្ពលងការភាប ល់ពនោះ រដមងពោល នូវោក្រមិនពិត ។ 

 ៣៩/ សវុត្ថិ ដររើកនុងអត្ថ អាសសី (ហស្ចកឋីសួ្ស្ឋី, ហស្ចកឋីរបាថាន ) 

សវុតថ ិ ពសចក្ឋសីសួឋី  ដូចជា ឯគតន សគចាន សវុតថិ គហាតុ. ពោយសចចោចាពនោះ រពីសចក្ឋសីួសឋី ចូរមាន ។ 
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 ៤០/ ប ចដលមាន ត្នុ,តាវ ន,នងិតាវ  បចច័យជាទីប ផុត ហរបើកនុងអតថ ឧស្សុកកន ហស្ចកឋីពាយាមកនុង
កិរយិា (មានន័យថា ហៅមានកិរយិាដថ្ទៗតហៅហទៀត) ជា «បុពវកាលកិរយិា» កិរយិាញដលហធវើមុនកិរយិា
បនាទ ប់ហៅហទៀត ដូចជា 

 បសសតុិន  ហឃើញហហើយ បសសយិ  ហឃើញហហើយ 

 ទសិាវ    ហឃើញហហើយ ទសិាវ ន   ហឃើញហហើយ  

ទគសសថវ  ស្ញមឋងហហើយ  ទាតុន   ឲ្យហហើយ 

ទថវ ន   ឲ្យហហើយ  ទថវ    ឲ្យហហើយ 

ឧបាទាយ កាន់យកហហើយ  ទាគបថវ  ឲ្យឲ្យហហើយ 

វញិ្ញា គបថវ  ឲ្យដឹងហហើយ  វគិចយយ  ពិច្ឆរណាហហើយ 

វគិនយយ ហហើយ  នហិចា  ទងគិចហហើយ,ប៉ែុះព្វល់ហហើយ,កកិតហហើយ 

សគមចា ស្ងប់ហហើយ  អគបចា  ហៅរបាស់្ហហើយ, នឹងហៅហហើយ 

ឧគបចា ចូលហៅជិតហហើយ  អារពភ របារពធហហើយ, ហផឋើមហហើយ 

អាគមម អាស្ស័្យហហើយ 

 

ចប់និបាត 
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ស្នធ ិ
 ស្នធិមានន័យថា សាទ នទីរបួរមួចូលគ្នប រោងបទ ឬរោងអក្សរខាងក្បុងបទ ពដមីផបីលងួមបទព ោះឲរខវី ដដល
មានឧបការពលចីនក្បុងការដតងឆនធ មានក្ាំណត់ពោយគរុ និងល ុ នងិជាពលគឿងពធឝោីក្រឲរពីពរាោះដថមពទៀត ។ សននិ
មក្ពី( សាំ + ធា + ឥបចច័យ, ធាធាតុដដលមានសាំបុពឝបទពៅមុខ មានអតទថា ភាជ ប់)មានរូបវពិលគ្នោះថា ទវនិ ន ំបទាន ំ
អន តរ ំអទគសសថវ  សមាម  ធីយតីតិ សនធ ិបទណាដដលពគ មនិពឃញីសាប មតជាចព វ ោះដនបទទាំងពីរ រដមង
ភាជ ប់ ពោយលែ ពលោោះព តុព ោះ ព យ្ ោះថាសននិ ។ 

របហភទរបស្ស់្នធ ិ

 សននិមាន ៤ លបពភទគ ឺសរសននិវធិាន១ បក្តិសននិវធិាន១ ពរញ្ជនសននិវធិាន១ នគិគ តិសននិវធិាន១ ។ 

វិធីកនងុការហធវើស្នធិ ឬស្នធិកិរយិាបករណ៍ 

 ក្បុងការពធឝសីននិព ោះ លតូវមានបទតាំងដត២បទពឡងីពៅ ពទបីពធឝីការភាជ ប់គ្នប បាន ចាំដណក្វធិកីារតភាជ ប់រោង
មួយបទ ៗ បានព ោះ លតូវមានឧបក្រណ៍ក្បុងការពធឝី គឺ “សននកិ្ិរយិបក្រណ” មក្ពី សននិ + ក្ិរយិ + ឧបក្រណ៍ ដលប
ថា ឧបក្រណ៍ជាពលគឿងពធឝសីនន,ិ ឧបក្រណ៍ជាពលគឿងពធឝសីននិព ោះមាន ៨ លបការគឺ  

 ពោបវធិ ិ១ អាពទសវធិិ ១  អាគមវធិិ ១ វកិារវធិិ ១ បក្តិវធិិ ១ ទីឃវធិិ ១ រសសវធិ ិ១ សពញ្ញដ គវធិិ ១ ។  

១. ដោបវិធ ិវធីិការលុប 
 ១.១ បុពវសសរដោប លុបរសៈមុខ 
 ដូចជា គលាក្គគបគុគគលា  ពោក្ + អគគបុគគពោ   (សរា សពរ ពោបាំ) 
 ១.២ បរសសរដោប លុបរសៈដរកាយ 
 ដូចជា យសសទាន ិ  យសស + ឥទន ិ   (ោបពរា អសរូបា) 
    ក្តនត ិ  ក្តាំ + ឥត ិ   (បពរា ោ សពរា និគគ តីសនន)ិ 

 ១.៣ ពយញ្ជ នដោប លុបពរញ្ជនៈ 
 ដូចជា  ឯវសំ    ឯវ ាំ + អសស១   (ពរញ្ជ ព  ច វសិពញ្ញដ ពគ្ន) 
   វុតយសស   វុតថិ + អសស  (ចសពធ ក្បុងពរញ្ជ ព  ច វសិពញ្ញដ ពគ្ន) 

 ១.៤ និគគហតិ្ដោប លុបនិគគ តិ 
   ថសាហំ  តសាំ + អ ាំ  (ក្ឝចិ ពោបាំ) 

                                                           
១
 កាលលុបលសោះពលកាយនិគគ តិ ពទីបលុបពរញ្ជនតួមុខ 
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   ពុទាធ ន សាសន ំ ពុទន នាំ + សាសនាំ  (ពរញ្ជ ពន ច) 

២. អាដ សវិធិ វធិិការផ្ទវ ស់ ឬអាពទស 

 ២.១ សរាដ ស ផ្ទវ ស់លសៈ 
 មាយ ំ    ពម + អយាំ  (យពមទនថសាពទពសា) 

 ក្វ គថថ      ពកា + អពតទ   (វពមាទុទ ថ នាំ) 
 ពយញ្ជន ំ    វ ិ+ អញ្ជនាំ  (ឥវពណាត  យាំ នោ) 

 តិយនត១ំ  មាន៣ចាំដណក្ តិ + អនថាំ   (ឈោនមិយុោ សពរ ោ) 

 គវ្ហជនិ ំ    ពគ្ន + អជិនាំ  (ឱ សពរ ច) 
 បថុុជ ជគនា   បុថ + ជព   (បុថសសុ ពរញ្ជ ពន) 

 ឱកាគសា    អវ + កាពសា  (ឱ អវសស) 
 មគនាមយ ំ   មន + មយាំ  (ឯពតសពមា ពោពប) 

 ២.២ ពយញ្ជនាដ ស ផ្ទវ ស់ពរញ្ជនៈ 
 គនានតី ំ    នវ + នីតាំ  (ឱ ពយគវភិាគ ព   ឱ អវសស) 

 ជចាគនាធ      ជាតិ + អព ន   (យវតាំ តលនទការានាំ....) 
 នោិវ ន ំ    និ + ោនាំ   (ពោ វសស) 

 បលគិោគធា   បរ ិ+ ពោពធា  (ពោ រសស) 
 ទុក្កដ ំ    ទុ + ក្តាំ   (ពោ តសស) 

 នយិគកា   និយពត   (ពកា តសស) 

 នយិបំតុត ំ   និជាំបុតថាំ   (ពយ ជសស) 
 កុ្លបូគកា   កុ្លូបពគ្ន  (ពកា គសស) 

 បណិ្ធាន ំ   បនិធានាំ   (ពណា នសស) 
 ២.៣ ស វ ដ ស ផ្ទវ ស់ទាំងអស់ 

 អចាន ត ំ    អតិ + អនថាំ  (សពោឝ  ចាំ តិ) 
 អពភកាខ ន ំ   អភិ + អកាខ នាំ  (អពោម  អភិ) 

                                                           ១
 ផ្លល ស់្ឥ ជាឥយ 
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 អជឈគមា   អធិ + គមា  (អពជា អធិ) 
 បដគគ ិ    បតិ + អគគ ិ  (ក្ឝចិ បដិ បតិសស) 

 ២.៤ និគគហីតាដ ស ផ្ទវ ស់នគិគ តិ 
 តណ្ា ង កគរា   តណហាំ  + ក្ពរា  (វគគនថាំ ោ វពគគ) 

 បចាតតគញ្ាវ   បចចតថាំ + ឯវ  (ឯព  ញាំ) 

 សគញ្ញា គោ    សាំ + ពយពគ្ន  (សពយ ច) 
 ឯតទគវ្ហច    ឯតាំ + អពោច  (មទ សពរ) 

 តមហំ     តាំ + អ ាំ  (មទ សពរ) 
 ឯវ ំវុគតត     ឯវ ាំ + វុពតថ  (អាំ ពរញ្ជ ពន នគិគ តីាំ) 

៣. អាគមវិធ ិវធិចុីោះអក្សរថយ ី
 ៣.១ សរាគម ចុោះលសៈអាគម 

 ឯស១ ធគមាម    ឯពសា+  ធពមាយ   (ពោបញ្ច  តលតកាពរា) 
 បគរាសតំ    បរ + សតាំ  (ក្ឝចិ ឱ ពរញ្ជ ពន) 

 ៣.២ ពយញ្ជនាគម ចុោះពរញ្ជនអាគម(យ, វ, ម, ទ, ន, ត, រ, ល,  , គ) 
 ដូចជា  យថយិទ ំ  យថា + ឥទាំ  (យវមទនតរោ ចាគមា) 

   តិវងគុល ំ  តិ + អងគុលាំ  (យវមទនតរោ ចាគមា) 
   លហុគមសសត ិ ល ុ + ឯសសត ិ  (យវមទនតរោ ចាគមា) 

   ឧទគយា  ឧ + អពយ  (យវមទនតរោ ចាគមា) 

   ឥគថ នាយត ិ ឥពត + អាយត ិ  (យវមទនតរោ ចាគមា) 
   តសាម តហិ  តសាយ  + ឥ   (យវមទនតរោ ចាគមា) 

   នរិន តរ ំ   និ + អនថរ ាំ  (យវមទនតរោ ចាគមា) 
   សឡាយតន ំ  ឆ + អាយតនាំ  (យវមទនតរោ ចាគមា) 

   អតិបបគោ គខា ថវ អតិបផ + ពខា តវ  (យវមទនតរោ ចាគមា) 
   សហុុជ២ូ ច  សុ + ឧជូ ច  (យវមទនតរោ ចាគមា) 

                                                           
១ លុបឱក្បុងស ព យី ចុោះអអាគម ។ ២ ចុោះ អាគម សទធនីតិ សូលត៥៦ (យវមទនតរលហា ោ) 
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   បថុគគវ  បុថ + ឯវ  (ពគ្ន សពរ បុថសាគពមា ក្ឝច)ិ 
   បគគវ   បា + ឯវ   (បាសស ចព ថ  រពសា) 

 ៣.៣ និគគហតីាគម ចុោះនិគគ តិអាគម 
  ដូចជា  ចក្ខុ ំ  ឧទបាទ ិ ចក្ខុ + ឧទបាទ ិ  (និគគ តីញ្ច ) 

៤. វិការសនធិ វិធីវិការ ឬផ្ទវ ស់អក្សរ (វបិរតិថ, វបិរយិយៈ) 
 ៤.១ សរវិការ ផ្ទវ ស់បថូរលសៈ  
  ពនធុគសសវ   ពននុសស + ឥវ  (ក្ឝចាសវណតាំ  លុពតថ) 

  គនាគបត ិ   ន + ឧពបត ិ  (ក្ឝចាសវណតាំ  លុពតថ) 
  ឧគគគត    អវ + គពត  (តពឝិបរតូីបបពទ ពរញ្ជ ពន ច) 

 ៤.២ ពយញ្ជ នវិការ ផ្ទវ ស់ទីរបស់ពរញ្ជនៈ 
  បយិរុទាហាស ិ  បរយុិទហាស ិ

៥. បកត្ិសនធ ិវធិមីិនដលបលបលួ ពៅដដដល 

 ៥.១ ដរ េះរសៈដរកាយ បកត្ិរសៈមុខ ដូចជា ក្តមា ច្ចននទ អនចិាសញ្ញា  (សពរ ក្ឝចិ) 

 ៥.២ ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយកត្ិរសៈមុខ ដូចជា ភាសតិ វ្ហ ក្គរាតិ វ្ហ (សរា បក្តិ ពរញ្ជ ពន) 

៦.  ីឃវិធ ិវធិទីីឃៈលសៈ(ពធឝីលសៈសពមវងខវីឲរជាលសៈសពមវងដវង) 
 ៦.១ បុពវសសរ ីឃ ទីឃៈលសៈមុខ 
  កឹ្សធូ    ក្ឹសុ + ឥធ  (បុពោឝ  ច) 

 ៦.២ បរសសរ ឃី ទីឃៈលសៈពលកាយ  
  សទធីធ    សទន  + ឥធ  (ទីឃាំ. ក្បុងសរសននិ) 

  តាសស   ពត + អសស  (ទីឃាំ ក្បុងពរញ្ជនសននិ) 

៧. រសសវិធ ិវធិីរសសៈ (ពធឝីលសៈសពមវងដវងឲរជាលសៈសពមវងខវ)ី 
 ៧.១ បុពវសសររសស រសសៈលសៈមុខ 
  យថរវិ    យថា + ឯវ  (ឯោទិសស រ ិបុពោឝ  ច រពសា) 

  គភាវ្ហទិ នាម   ពភាោទី +  ម  (រសសាំ ក្បុងពរញ្ជនសននិ) 

៨. សដញ្ញញ គវិធ ិវធិីការតលមួតពរញ្ជន ឬពទឝភាវៈ 
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 ៨.១ ស ិសដ វភាវ តលមួតពរញ្ជនៈតួដូចគ្នប   
  ឥធបបមាគទា   ឥធ + បមាពទ   (បរពទឝភាពោ ឋាពន) 

 ៨.២ អស ិសដ វភាវ តលមួតពរញ្ជនៈតួមនិដូចគ្នប   
  បគឃរត ិ  ប + ឃរត ិ   (វពគគ ពោសាពោសានាំ តតយិបឋមា) 
 

ោថាស្របុវិធីហធវើស្នធិ ៨ យា៉ា ង 
   គលាបាគទគសា ច អាគគមា   វកិាគរា បក្តីប ិច 
   ទីគោ រគសោ សគំយាគោត ិ  សនធគិភទា បកាសថិ. 

 លបពភទរបស់សននិ ៨ យ៉ា ង ដដលបណឍិ តទ. ពោលព យី គឺ ពោប (ការលុប), អាពទស 
(ការផ្ទវ ស់អក្សរ), អាគម (ការចុោះអក្សរថយី,) វកិារ (ការផ្ទវ ស់បថូរ, ការលតឡប់មុខលតឡប់ពលកាយ, 
វបិរតិថ, វបិរយិយៈ), បក្តិ (ការទុក្អក្សរដូចពដមី), ទីឃៈ (ការពធឝីលសៈឲរដវង), រសសៈ (ការពធឝី
លសៈដវងឲរខវី), សពញ្ញដ គ (ការតលមួតពរញ្ជនៈ ឬការពទឝភាវ) ។ 

ក. ស្រស្នធិវិធាន  

 ស្រស្នធិវធិាន គឺវធិីរបស់សរសននិ ជាការភាជ ប់រោងលសៈនិងលសៈ ឬ ភាជ ប់ពលោោះដតលសៈ(មានលសៈជា
និមិតថ) ដូចវពិលគ្នោះថា សរាន ំ  សនធ ិ  សរសនធ ិ បទដដលលតូវភាជ ប់រោងលសៈនងិលសៈ ព យ្ ោះថាសរសននិ ដូចជា 
គលាក្គគបគុគគលា សពធពដមីជា ពោក្ + អគគបុគគពោ ពលោោះលសៈពលកាយលុបលសៈមុខ ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះបទ

មុខនិងបទពលកាយ ជាលសៈទាំងពីរ ឬវពិលគ្នោះមយ៉ាងពទៀតថា សគរស ុ សនធ ិ សរសនធ ិ បទដដលលតូវភាជ ប់ ពលោោះដត
លសៈទ.ព យ្ ោះថា សរសនន ិ។   ដូចជា បចាគយា សពធពដីមគឺ បតិ + អពយ, ពលោោះលសៈពលកាយផ្ទវ ស់តិ ជាច ព យីក៏្
តលមួតច ជាចច, ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះជាការពធឝសីននិ ពលោោះលសៈពលកាយដដលពធឝី ទជីានិមតិថ, ចាំដណក្បទមុខពទោះជា
ពរញ្ជនៈសុទនៗ ឬជាពរញ្ជនៈនិងលសៈលបក្បគ្នប  ក៏្បានដដរ ។ 

ក.១/ ដរ េះរសៈដរកាយចដលមានរូបដសមើគាន (សវណណ)ឲ្យលុបរសៈមុខ 

បញ្ាិ ន្ទន ទយិ ំ            = បញ្ញដ  + ឥស្តនធិយាំ    (ឥន្ទនទិយគឺបញ្ញដ ) 

តណិី្មាន ិ            = តីណិ +  ឥមានិ     (បីទា ងហនុះ) 

មាតុបដ្ឋឋ ន ំ   = មាតុ + ឧបោឌ នាំ    (ការទ នុកបរមងុមាតា) 

សគពវវ    = សពពឝ + ឯវ    (ទា ងពួងហនាុះឯង) 

គនា គហត ំ  = ព     ិ+ ឯតាំ   (វតថុហនាុះមិនពិត) 
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ភកិ្ខុ គនាវ្ហគទា  = ភិក្ខុនី + ឱោពទ  (ឱវ្ហទរបស់្ភិកាុនី) 

សគមថយសាម  = សពមតុ + អាយសាយ   (អនកមានអាយុចូរហលើកទុក) 

អភភិាយតន ំ  = អភភូិ + អាយតនាំ  (អាយតនៈញដលជាធ ) 

ធន ំមតថ ិ  = ធនាំ + ពម + អតទ ិ  (រទពយរបស់្ខញុ មាន) 

តយសសុ ធមាម   = តពយ + អសសុ + ធមាយ   (ធម៌ទា ងបីរបការគបបីមាន) 

អសគន តតថ ន ទសិសន ត ិ = អស ថ  +  ឯតទ  ន ទសិសនថ ិ (ពួកអស្បបុរស្មិនរបាកដកនុងទីហនុះ) 

បញ្ាិ ន្ទន ទយិាន ិ  = បញ្ច  +  ឥស្តនធិយន ិ  (ឥន្ទនទិយរបា ) 

សទធនិ្ទន ទយិ ំ  = សទន  + ឥស្តនធិយាំ  (ឥន្ទនទិយគឺស្ទាធ ) 

សតតុតតគមា  = សតថ + ឧតថពមា   (ស្តវអនករបហស្ើរប ផុត) 

ឯក្នូវសីត ិ  = ឯក្ + ឩនវសីត ិ   (ដប់របា បួន, ថ្មភខវុះមួយ) 

យគសសគត  = យសស + ឯពត   (របស់្វតថុណា, ពួកហនាុះ) 

សគុគថវ្ហគទា  = សុគត + ឱោពទ  (ឱវ្ហទរបស់្រពុះសុ្គត) 

ទដិ្ឋឋ សគវ្ហ  = ទិដឌិ + អាសពោ   (អាស្វគឺហស្ចកឋីយល់ខុស្) 

ទគិដ្ឋឋ គោ  = ទិដឌិ + ឱពោ   (អនលង់គឺហស្ចកឋីហឃើញខុស្) 

ចកាខ យតន ំ  = ចក្ខុ +  អាយតនាំ  (អាយតនគឺចកាុ) 

ត ំកុ្គតតថ លោភ  = តាំ + កុ្ពត + ឯតទ + លោម  (ោក្រព ោះ នងឹបាន អាំពីទណីា ក្បុងទីពនោះ) 

តរតគិម   = តលត + ឥពម   (កនុង...ហនាុះ, ទា ងហនុះ) 

យសសនិ្ទន ទយិាន ិ = យសស + ឥស្តនធិយន ិ  (ឥន្ទនទិយ៍ទ. របស់្ភិកាុណា) 

មហិទធគិកា  = មហា +  ឥទនិពកា   (អនកមានឫទធិហរចើន) 

សពវតីគិយា  = សោឝ  + ឦតិពយ  (ចថ្រងទ. ទា ងពួង) 

គតនបុសង កម ិ  = ពតន +  ឧបសងកម ិ  (ចូលហៅរកហហើយ កនុងទីហនាុះ) 

គលាកុ្តតគរា  = ពោក្ + ឧតថពរា  (ធម៌ញដលរបហស្ើរកនុងហោក 

ចថត រមិាន ិ  = ចតថ រ ិ+  ឥមាន ិ  (បួនទា ងហនុះ) 

ទដិឋុបាទាន ំ  = ទិដឌិ  +   ឧបាទនាំ  (ការរបកាន់ហស្ចកឋីយល់ខុស្) 

បញ្ាហុបាល ិ  = បញ្ច  ិ+  ឧបាល ិ  (មាន លឧបាលិ ហដាយរបា ) 
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មុទនិ្ទន ទយិ ំ                  = មុទុ +  ឥស្តនធិយាំ   (ឥន្ទនទិយ៍ទន់) 

គយា មសិសគរា  = ពយ + ពម + ឥសសពរា         (អនកជាធ របស់្ខញុ ណា) 

អចរិ ំវតយ ំកាគយា = អចិរ ាំ + វត + អយាំ + កាពយ (កាយហនុះ មិនយូរ ហន៎) 

កិ្មបមិាយ  = ក្ឹ + អបិ + ឥមាយ  (សូ្មបអីីវ, ហដាយ...ហនុះ) 

បញ្ាសបុាទានក្ខ គន ធស ុ= បញ្ច សុ + ឧបាទន + ខពននសុ (ក្បុងឧបាទនខននលបាាំទ.) 

តសសគថថ   = តសស  +  អពតទ    (ហស្ចកតី របស់្ហរឿងហនាុះ) 

បញ្ាងគិ គកា  = បញ្ច  + អងគិពកា   (របកបហដាយអងគ៥) 

មុនគិនាទ    = មុនិ + ឥព ធ     (ជាធ ថ្នមុនី, រពុះពុទធ) 

សតនិ្ទន ទយិ ំ  = សត ិ + ឥស្តនធិយាំ   (ឥរនិទយ៍ គឺស្តិ) 

លហុដ្ឋឋ ន ំ  = ល ុ + ឧោឌ នាំ    (ការហរកាកហឡើងហលឿន) 

គច្ចឆ មហំ  = គចាឆ មិ + អ ាំ    (ខញុ ករណុានឹងហៅ) 

តរតទិ ំ   = តលត + ឥទាំ    (កនុងព្វកយហនាុះយា៉ែងហនុះ) 

នតថញ្ាំ    = នតទិ + អញ្ដាំ    (ស្ហមលងដថ្ទ មិនមាន) 

បថុត  មតថ ិ  = បុតថ  ពម + អតទិ                           (រ ីកូនទ. របស់្ខញុ មាន) 

សាគត ំ  = សុ +  អាគតាំ                             (មក្លែព យី, រកី្រាយសាឝ គមន៍) 

សាធាវុគសា  = សាធុ + អាវុពសា  (លែព យី អបក្មានអាយុ) 

ក.២ ដរកាយពីរសៈមុខចដលមានវណណៈដផសងគាន (អសវណណៈ)ពីរសៈដរកាយ ឲ្យលុបរសៈដរកាយខលេះ 

ហធើវតួរបូ យសសទាន ិ          ស្ពទហដើមគឺ = យសស + ឥទន ិ

 ហរកាយស្ស្ៈមុខ លុបស្ស្ៈហរកាយ  = យសស +  ទន ិ

 ស្ហរមចរបូជា យសសទាន.ិ (ដន...ណា ក្បុងពពលពនោះ)  

   ស័្ពទហធវើតួរបូដូច យស្សទានិ  

ឆាយាវ  = ្យ + ឥវ   (ដូចជា រមីលប់) 

ឥតបិ ិ   = ឥតិ + អប ិ   (សូ្មបហីរព្វុះហហតុ) 

ចក្ខុ ន្ទន ទយិ ំ  = ចក្ខុ +  ឥស្តនធិយាំ   (ឥន្ទនទិយគឺចកាុ) 
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វគន ទហំ   = វពនធ +  អ ាំ   (ខញុ រពុះករណុា សូ្មរកាបថាវ យបងគ ) 

គសាហំ  = ពសា +  អ ាំ   (ខញុ រពុះករណុាហនាុះ) 

ចថត គរាគម  = ចតថ ពរា + ឥពម   (បួនទា ងហនុះ) 

សញ្ញា ត ិ  = សញ្ញដ  + ឥត ិ   (ថាជាស្ញ្ញដ ) 

ក្ថាវ កា  = ក្ថា + ឯវ កា   (ព្វកយហព្វលហនាុះឯង ជាអវី) 

អសសមណី្ស ិ = អសសមណី +  អស ិ  (ហោក មិនញមនជាស្មណៈ) 

អក្តញ្ាូស ិ  = អក្តញ្ដូ + អស ិ  (ហោកជាមនុស្សអកតញ្ដូ) 

អាកាគសវ  = អាកាពស + ឥវ   (កនុងអាកាស្, ដូចជា) 

គតប ិ   = ពត + អប ិ   (សូ្មបពួីកហនាុះ)   

វសគលាត ិ  = វសពោ + ឥត ិ  (ថា រ ីមនុស្សចថ្រង) 

គមាគគលាល គនាស ិ ពជីគកា  = ពមាគគោវ ព  + អសិ + ពីជពកា ( ហមាគគោល ន ជាពូជ) 

បាគថវ  = បាពត + ឯវ   (អ ពីរពឹក) 

គតនាគថ  = ពត + អ គត   (អនកជ នួញទ.ហនាុះ មិនបានមកហហើយ) 

គហាតតូ ិ  = ពហាតុ + ឥតិ   (ចូរមានដូហចនុះ) 

ក.៣/ ការលុប អសរូបរសៈមុខដហើយវិការៈ ឥ, ឦ ជា ឯ និង ឧ  ជា ឱ ខលេះ 
ហធើវតួរបូ ពនធុគសសវ ស្ពទហដើមគឺ    = ពននុសស +  ឥវ 

ញញកពយញ្ជ នៈ ស្ ហចញអ ពីស្ស្ៈ អ   = ពននុសស ៑ អ +  ឥវ 

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ    = ពននុសស ៑  + ឥវ 

កាលលុបស្ស្ៈមុខហហើយ វកិារៈ ឥ ជា ឯ  = ពននុសស ៑+  ឥ ˃  ឯ + ឯវ 

នា ពយញ្ជ នៈ ស៑្ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឯ   = ពននុពសសវ 

 ស្ហរមចរបូជា ពនធុគសសវ. ដូចជា(សមាគម) របស់ពួក្ញតិ 

ស័្ពទហធវើតួរបូដូច ពនធុហស្សវ 

ឧគបក្ខត ិ   = ឧប +  ឥក្ខត ិ   (រញមងរមិលហមើល, រញមងពិច្ឆរណា) 

ជគិនរតិ ំ   = ជិន +  ឥរតិាំ   (ញដលរពុះជិនស្សី្រតាស់្ទុកហហើយ) 
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ឧគបគថ   = ឧប +  ឥពត   (ចូលហៅជិតហហើយ) 

អគវចា    = អវ +  ឥចច   (ពិច្ឆរណាហហើយ, ) 

ចគនាទ ទគយា   = ចនធ +  ឧទពយ  (ការរុះហឡើងថ្នរពុះច័នទ) 

គនាគបត ិ   = ន  + ឧពបត ិ   (រញមងមិនដល់, រញមងមិនចូលហៅជិត) 

យគថាទគក្   = យថា  + ឧទពក្  (ដូចឈូក្ពក្តីក្បុងទឹក្) 

គចត,ិ     = ច +  ឥត ិ   (ផង ដូពចបោះ)  
 

ក.៤/  ការលុបរសៈមុខដហើយ  ីឃៈរសៈដរកាយ ខលេះ 

ហធើវតួរបូ  តរថយ ំ  ស្ពទហដើមគឺ  = តរត +  អយ  

  ញញកពយញ្ជ នៈ រ ៑ហចញអ ពីស្ស្ៈ អ  = តរត៑   អ + អយ  

  ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយលុបស្ស្ៈមុខ   = តរត៑  +  អយ  

  កាលលុបស្ស្ៈមុខហហើយ ទីឃៈស្ស្ៈហរកាយ = តរត៑  + អ > អា យ  

  នា ពយញ្ជ នៈ´ រ ៑ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា  = តរតាយ  

ស្ហរមចរបូជា តរថយ.ំ (កនុងហរឿងហនាុះ រ ី....ហនុះ) 

ស័្ពទហធវើតួរបូដូច តរតាយ  
 

ពុទាធ នសុសត ិ  = ពុទធ +  អនុស្សតិ  (ការរលឹកដល់រពុះពុទធគុណ) 

សាតថកិា  = ស្ + អតថិកា   (មានរបហយាជន៍) 

សញ្ញា  វ្ហសស  = ស្ញ្ញដ  វ្ហ + អស្ស  (ហ ម្ ុះឬរបស់្....ហនាុះ) 

តទាហំ  = តទា +  អហ    (កនុងកាលហនាុះ, ខញុ រពុះករណុា) 

យានធី ភថូន ិ = យានិ +  ឥធ ភូតានិ  (ភូតទ.ពួកណា កនុងទីហនុះ) 

គច្ចឆ មីត ិ  = គច្ឆឆ មិ +  ឥតិ   (ខញុ រពុះករណុា នឹងហៅ ដូហចនុះ) 

អតីគថ  = អតិ +  ឥហតា   (កនលងហៅហហើយ, អតីត) 

កិ្កី្វ   = កិកី +  ឥវ   (ដូចជា សតឝលតពដវវចិ) 

ពហបូការ ំ  = ពហុ + ឧបការ    (មានឧបការហរចើន) 
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មធទូកំ្  = មធុ  + ឧទក    (ទឹកញផអម) 

សបូធារតិ ំ  = សុ្ +  ឧបធារតិ   (ពិច្ឆរណាលអហហើយ) 

គយាបាយ ំ  = ហយាបិ + អយ    (សូ្មបណីា, ហនុះ) 

ឥទានាហំ  = ឥទានិ + អហ    (កនុងកាលហនុះ ខញុ រពុះករណុា) 

សច្ចយ ំ  = ស្ហច +  អយ    (ហបើថា ហនុះ) 

អបបសសុថយ ំ = អបបស្សុហតា +  អយ   (បុគគលអនកមិនមានសុ្តតហនុះ) 

ឥតរតីគរន  = ឥតរ +  ឥតហរន   (ហដាយហរៅអ ពីហនុះ) 

សទធីធ វតិត ំ  = ស្ទាធ  +  ឥធ វតិត    (ស្ទាធ  ជារទពយកនុងហោកហនុះ)  

ក្មមូបនសិសគយា = កមម +  ឧបនិស្សហយា   (ឧបនិស្ស័យថ្នកមម) 

តថបូម ំ  = តថា +  ឧបម     (មានព្វកយហរបៀបហធៀបដូហច្ឆន ុះ) 

រតតូបរគថ  = រតតិ +  ឧបរហតា   (ហវៀរការសីុ្កនុងហវោយប់) 

វបូសគមា  = វ ិ+ ឧបស្ហមា    (កិរយិាចូលហៅស្ងប់,កិរយិាស្ងប់ថ្រកញលង) 

អតីសគិគឋ = អតិ + ឥសិ្គហណា   (ពួកឥសី្) 

អតីរតិ ំ  = អតិ + ឥរតិ     (និយាយហរចើន) 

ឥតីត ិ   = ឥតិ + ឥតិ    ព្វកយថា ( ឥតិ )ដូហចនុះ 

ឥតីទ ំ   = ឥតិ + ឥទ     ( កិចចហនុះ......ដូហចនុះ) 

បតីគថ  = បតិ + ឥហតា    (វតថុញដលរបាកដច ហព្វុះ) 

 ក.៥ កាលលុបរសៈដរកាយដហើយ  ីឃៈរសៈមុខ ខលេះ 

ហធើវតួរបូ គលាក្សោត ិ  ស្ពទហដើមគឺ        ហោកស្ស +  ឥតិ 

 ញញកពយញ្ជ ន ស្ ហចញអ ពីស្ស្ៈ អ                        ហោកស្ស ៑  អ + ឥតិ 

 ហរកាយអ ពីអស្របូស្ស្ៈ លុបស្ស្ៈហរកាយ             ហោកស្ស៑   អ +  តិ 

 កាលលុបស្ស្ៈហរកាយហហើយ ទីឃៈស្ស្ៈមុខ             ហោកស្ស៑ អ ˃អា + តិ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ស៑្ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា              ហោកស្ាតិ  

 ស្ហរមចរបូជា គលាក្សោត.ិ (ដល់មនុស្សហោក ដូហចនុះ) 

ស័្ពទហធវើតួរបូដូច ហោកស្ាតិ        
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គទវ្ហត ិ   = ពទវ +  ឥត ិ   (បពិតលពោះអងគជាសមតិពទព ដូពចបោះ ) 

វតីិបតន ត ិ   = វ ិ+ អតិបតនថ ិ   (រញមងកនលងហៅ) 

សងាដីប ិ   = សងាដិ +  អប ិ  (សូ្មបីស្មពត់ស្ងោដិ) 

សាធតូ ិ   = សាធុ +  ឥត ិ   (ថា របថ្ពហហើយ ដូហចនុះ) 

វតីិនាគមន ត ិ   = វ ិ+  អតិ ពមនថ ិ  (ញុា ង...រញមងឲ្យកនលង)  

ជវីតិគហតបូ ិ   = ជីវតិព តុ +  អប ិ  (សូ្មបហីរព្វុះហហតុថ្នជីវតិ) 

វជិ ជវូ    = វជិជុ + ឥវ   (ដូចជាហផលកបហនាទ រ)  

កឹ្ សធូ  វតិត ំ   = ក្ឹ សុ + ឥធ   វតិថាំ  (អវីហ៎ន? ជារទពយកនុងហោកហនុះ) 

គហាតតូ ិ   = ពហាតុ + ឥតិ   (ចូរមាន ដូហចនុះ) 

ក.៦ ដរ េះរសៈ  អ ដរកាយ ផ្លល ស់ ឯ របស់( ដម, ដត្, ដយ, ដក នងិ ដច) សពទជា យ ខលេះ 
ហធើវតួរបូ មាយ ំ   ស្ពទហដើមគឺ  = ហម +  អយ  

  ញញកពយញ្ជ នៈ ម ហចញអ ពីស្ស្ៈ ឯ   = ម៑  ឯ +  អយ  

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយផ្លល ស់្ ឯ ជា យ៑   = ម៑  ឯ > យ៑ +  អយ  

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ(យ ) ទីឃៈស្ស្ៈ អ ជា អា  = មយ៑   អ > អា + យ  

នា ពយញ្ជ នៈ យ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា   = មាយ  

  ស្ហរមចរបូជា មាយ.ំ (អធិគពត ពខា មយយាំ ធពមាយ . រធីម៌ពនោះ គឺខញុ ាំ សពលមចព យី) 
ស័្ពទហធវើតួរបូដូច មាយ  

 

បគុថត  តាហំ   = បុពតថ  ពត +  អ ាំ  (រ ីខញុ ាំ ជាបុលត របស់អបក្) 

តាសស បហីនា  = ពត +  អសស ប  ី (រ ីធម៌ទ. ពួក្ព ោះ គភឺិក្ខុព ោះ លោះបានព យី) 

បពវតាហំ គន ធមាទគន = បពឝពត + អ ាំ គននមាទពន (រ ីខញុ ាំ “អាលស័យពៅ” ពលភីបាំ ព យ្ ោះថាគននមាទន៍) 

យាសស   = ពយ +  អសស    (រ ី.... ពកួ្ណា, របស់....ព ោះ) 
ក្ាសស   = ពក្ +  អសស    (រ ី...ពួក្ដូចពមថច, របស់....ព ោះ) 

ចាសស   = ពច +  អសស    (លបសិនពបីថា, គបផមីាន) 
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ក.៧ ដរ េះរសៈដរកាយ ផ្លល ស់ ឧ និង ឱ (ឱ របស់ ក, ខ, យ, ត្ និង ស សពទ) ជា វ ខលេះ  
ហធវើតួរបូ យាវតក្វ សស កាគយា ស្ពទហដើមគឺ = យាវតហកា +  អស្ស   កាហយា 

 ញញកពយញ្ជ ន ក ហចញអពីស្ស្ៈ ឱ  = យាវតក៑  ឱ +  អស្ស 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឱ ជាវ ៑  = យាវតក៑  ឱ > វ ៑+  អស្ស 

 នា ពយញ្ជ នៈ វ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ  = តាវតកវស្ស 

 ស្ហរមចរបូជា យាវតក្វសស កាគយា . ( រ ីកាយ របស់មហាបុរសព ោះ លបមាណលតឹមណា) 

ស័្ពទហធវើតួរបូដូច យាវតកវស្ស 

ក្វ គថថ    = ពកា +  អពតទ     (របហយាជន៍អវី) 

អថ ខវសស  = អថ  ពខា  +  អសស   (រគ្នហនាុះឯង, របស់្...ហនាុះ) 

គស វវ   = ពសា +  ឯវ    (ហគហនាុះឯង) 

ថវតក្វ សស ពាគមា = តវតពកា +  អសស + ពយពមា  (កាយ របស់្ហគ មានរបមាណរតឹមហនាុះ) 

អហំ ខវជ ជ  = អ ាំ  ពខា +  អជជ   (កនុងថ្ថងហនុះ ខញុ រពុះករណុាឯង) 

យាវ យ ំ   = ពយ +  អយាំ    (ហនុះណា) 

ស វសស   = ពសា + អសស    (រ.ី...  ពគ, របស់...ព ោះ) 

យថវ ធិក្រណំ្ = យពត + អធិក្រណាំ      (មានវតទុណា ជាព តុ) 
 

ហធើវតួរបូ អនវទធមាស ំ  ស្ពទហដើមគឺ   = អនុ +  អទនមាសាំ 

ញញកពយញ្ជ នៈ ន ហចញអ ពីស្ស្ៈ ឧ   = អន៑  ឧ +  អទនមាសាំ 

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឧ ជា វ    = អន៑  ឧ ˃ វ +  អទនមាសាំ 

នា ពយញ្ជ នៈ វ ៑ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ   = អនឝទនមាសាំ 

 ស្ហរមចរបូជា អនវទធមាស.ំ (ក្នវោះដខ, រាល់ៗក្នវោះដនដខ) 
ស័្ពទហធវើតួរបូដូច អនវទធមាស្  

បាថវ កាស ិ   = បាតុ +  អកាស ិ   (បានហធើវហហើយ ឲ្យរបាកដ) 

អគន វត ិ    = អនុ +  ឯត ិ    (រញមងហៅតាម) 
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សាវ គត ំ   = សុ  +  អាគតាំ    (មកលអហហើយ) 

សាវ កាគរា   = សុ  +  អាកាពរា   (អនកមានអាកបបកិរយិាលអ) 

ទាវ កាគរា   = ទុ  +  អាកាពរា    (អនកមានអាកបបកិរយិាមិនលអ) 

ចកាខវ បាថ ំ   = ចក្ខុ +  អាបាថាំ    (គនលងថ្នចកាុ) 

ពហាវ ោគធា   = ព ុ + អាោពធា   (មានអាព្វធហរចើន, ឈឺធងន់) 

ន គតវវ    = ន តុ +  ឯវ    (មិនញមនហនាុះឯង) 

ក.៨ ដរ េះអសរូបរសៈដរកាយ ផ្លល ស់ ឥនិង ឦ ជា យ ខលេះ (ដវៀរចត្ ដរ េះឥវណណៈដរកាយ មិនរត្ូវផ្លល ស់ខលេះ) 
ហធវើតួរបូ បដិសនាថ រវុតយសស  ស្ពទហដើមគឺ = បដិស្នាថ រវតុតិ +  អស្ស 

         ញញកពយញ្ជ នៈ ត ហចញអ ពីស្ស្ៈ ឥ  = បដិស្នាថ រវតុត៑ ឥ +  អស្ស 

 ហរព្វុះអស្របូស្រៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឥ ជា យ៑ = បដិស្នាថ រវតុត៑ ឥ ˃ យ+៑  អស្ស 

 ពយញ្ជ នៈស្ ហយាគ(តត៑) ជា វសិ្ ហយាគ(ត៑)  = បដិស្នាថ រវ ុតយ ៑+  អស្ស 

 នា ពយញ្ជ នៈ យ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ  = បដិស្នាថ រវតុយស្ស 

 ស្ហរមចរបូជា បដិសនាថ រវុតយសស. (ោក្របដសិណាឌ រៈ របស់បុគគលព ោះ) 
វតិានភុុយយគត  = វតិថិ  +   អនុភុយរពត   ( រ ីរទពយ គឺខញុ  រញមងហសាយ)  

ពយញ្ជន ំ   = វ ិ +  អញ្ជនាំ    (ពយញ្ជ នៈ, ស្មល , មាូប, របាកដ) 

ពាក្គថ   = វ ិ+  អាក្ពត    (ពយក្រណ៍ព យី, ពធីឝឲរចាស់ព យី) 

នទាសគនាន    = នទី +  អាសព ប    (ជិតស្ទឹង) 
 

ក.៩ ដរ េះរសៈដរកាយ ផ្លល ស់ ត្ិសពទរបស់ (អត្,ិ បត្ិ នងិ ឥត្ិ ) ជា ច ខលេះ 
ហធវើតួរបូ អចាន ត ំ    ស្ពទហដើមគឺ = អតិ + អនត  

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ តិ របស់្ អតិ ជា ច = អ  តិ ˃ ច+  អនត  

 ញញកពយញ្ជ ន ច ហចញអ ពីស្ស្ៈ អ  = អច៑  អ  + អនត  

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ   = អច៑  +  អនត  

 នា ពយញ្ជ នៈ ច៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ  = អចនត  



 453  

 ច ស្ទិស្ហទវភាវ(តរមតួខ្មងមុខ)  = អចចនត  

 ស្ហរមចរបូជា អចាន ត.ំ (យ៉ា ងដលក្ដលង, ក្នវងចាំដណក្, ទបីាំផុត, រ ូតពៅ) 

អគច្ចា ទាថ  = អតិ  +  ឱទាតា   (ស្ហពក, ស្ប ផុត) 

បចាគយា  = បតិ +  អហយា    (ហហតុ, បចច័យ) 

បច្ចា ហរត ិ       = បតិ + អាហរតិ   (រញមងនា រតលប់មកវញិ) 

បគច្ចា បការ ំ  = បតិ + ឧបការ      (ឧបការតបស្នង) 

ឥច្ចា ទ ិ  = ឥតិ +  អាទិ    (ដូហចនុះជាហដើម, ជាហដើមថា..) 

បគចាត ិ  = បតិ +  ឯតិ    (រញមងរតលប់) 

ឥចាសស  = ឥតិ +  អស្ស    (ដល់ហោក ដូហចនុះ) 

ឥចារត    = ឥតិ +  អរត    (កនុងទីហនុះ ដូហចនុះ) 

បចាក្ខំ    = បតិ +  អកា      (របចកស, ទល់មុខ) 

បចាតត ំ   = បតិ +  អតត     (ច ហព្វុះខលួន) 
 

ក.១០  ដរ េះរសៈដរកាយ ផ្លល ស់ អភិឧបសគគ ជា អពភ (ដវៀរចលងដរ េះឥវណណដរកាយ មិនរត្ូវផ្លល ស់ ខលេះ) 
ហធវើតួរបូ អពភកាខ ន ំ  ស្ពទហដើមគឺ  = អភិ +  អកាា ន  

   ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ អភិ ជា អពភ  = អពភ +  អកាា ន  

 ញញកពយញ្ជ នៈ ភ ហចញអ ពីស្ស្ៈ អ  = អពភ៑ អ +  អកាា ន  

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ   = អពភ៑  + អកាា ន  

 នា ពយញ្ជ នៈ ភ៑ ហៅរបកបនឹង អ   = អពភកាា ន  

 ស្ហរមចរបូជា អពភកាខ ន.ំ (ការពោលបអក ច់, ការពោលជាំទស់) 
 

អពភុគគគថ  = អភិ +  ឧគគហតា  (ខ្មច ត់ខ្មច យហៅហហើយ, ផាយហៅហហើយ) 

អគោភ កាគសា  = អភិ +  ឱកាហសា   (កញនលងទ ហនរ, ទីវ្ហល) 

អពភីរតិ ំ  = អភិ +   ឦរតិ     (ហព្វលថ្រកញលងហហើយ, និយាយបូរបាច់) 

អពភុ រតិ ំ  = អភិ  +  ឧរតិ     (ហព្វលថ្រកញលងហហើយ, និយាយបូរបាច់) 
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ក.១១  ដរ េះរសៈដរកាយ ផ្លល ស់ អធិឧបសគគ ជា អជឈ (ដវៀរចលងចត្ ដរ េះអវណណៈ មិនរត្ូវផ្លល ស់ ខលេះ) 
ហធើវតួរបូ អជឈគមា   ស្ពទហដើមគឺ  = អធិ +  អគមា 

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ អធិ ជា អជឈ    = អធិ ជា អជឈ +  អគមា 

ញញកពយញ្ជ ន៑ ឈ ហចញអ ពីស្ស្ៈ អ   = អជឈ ៑អ +  អគមា 

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ    = អជឈ៑    +  អគមា 

នា ពយញ្ជ នៈ ឈ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ   = អជឈគមា 

ស្ហរមចរបូ   អជឈគមា. (ដល់ហហើយ, ស្ហរមចហហើយ) 

ស្ពទប្ចកតាមអជឈគម្ម 

អជឈបុគគថ  = អធិ  + ឧបគហតា  (ដល់ហហើយ,ស្ហរមចហហើយ,ធាល ក់ចុុះហហើយ) 

អគជាោគហថវ  = អធិ  +  ឱគ្នហហតាវ   (ញុា ង....ឲ្យលិចចុុះហហើយ, ស្ទង់ជហរៅ) 

អជឈណិ្មុគថត   = អធិ  +  ឥណមុហតាត   (អនកផុតអ ពីប ណុល, រចួពីប ណុល) 

អជឈគិដ្ឋឋ   = អធិ  + ឥហដាឌ    (អារាធនាហហើយ, អហញ្ជ ើញហហើយ) 

អជាហរត ិ  = អធិ  + អាហរតិ  (រញមងនា មក) 
 

ក.១២ ដរ េះរសៈដរកាយ ផ្លល ស់ ធ របស់ ឥធ សពទជា   ខលេះ 
ហរៅអ ពីហនុះ ហៅមានការផ្លល ស់្ ធជា ហ, វ ជា ព, រ ជា ល, ត ជា ដ, ត ជា ក, យ ជា ជ, ខជា ក 

និង ន ជា ណ ជាហដើមបាន 

ហធវើតួរបូ  ឯក្មទិាហំ  ស្ពទហដើមគឺ    = ឯកមិធ + អហ   

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ធ ជាទ    = ឯកមិ ធ > ទ+ អហ  

ញញកពយញ្ជ នៈ ទ ហចញពីស្ស្ៈ អ    = ឯកមិ   ទ៑   អ + អហ  

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ    = ឯកមិ   ទ៑   + អហ  

កាលលុបស្ស្ៈមុខហហើយ ទីឃៈស្ស្ៈហរកាយ   = ឯកមិ  ទ៑ + អ > អា ហ  

នា ពយញ្ជ នៈ  ទ៑ ហៅរបកបជាមួយស្ស្ៈអា      = ឯកមិទាហ  
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ស្ហរមចរបូជា ឯក្មទិាហំ. (សម័យមួយ ខញុ ាំ.....ក្បុងទីពនោះ) 

 

ហធវើតួរបូ សាហុ ទសសន ំ  ស្ពទហដើមគឺ  = សាធុ + ទស្សន  

ញញកពយញ្ជ នៈ ធ ហចញច្ឆកស្ស្ៈ ឧ    = សា  ធ៑  ឧ + ទស្សន  

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ធជា ហ     = សា  ធ៑ >ហ៑ ឧ + ទស្សន  

 នា ពយញ្ជ នៈ ហ៑ ហៅរបកបជាមួយស្ស្ៈឧ   =សាហុ ទស្សន  

 ស្ហរមចរបូជា សាហុ ទសសន.ំ (ការពឃញី ញុាំងលបពយជន៍ឲរសពលមច) 

ក.១៣ ផ្លល ស់ឯរបស់ ឯវសពទចដលដៅខាងដរកាយ ត្ថា និង យថាសពទ ជា រ ិនិងរសសៈរសៈមុខ ខលេះ 
ហធវើតួរបូ  យថរវិ   ស្ពទហដើមគឺ  = យថា +  ឯវ 

 ញញកពយញ្ជ នៈ ថ ហចញអ ពីស្ស្ៈ អា   = យថ៑  អា  +  ឯវ 

 ផ្លល ស់្ ឯ របស់្ឯវជា រ ិហហើយរស្សៈស្ស្ៈមុខ  = យថ៑ អា >  អ  +  ឯ > រ ិវ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ថ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ   = យថរវិ 

 ស្ហរមចរបូជា យថរវិ. (យា៉ែងណាហនាុះឯង) 

ហធវើតួរបូ   តថរវិ    ស្ពទហដើមគឺ  = តថា +  ឯវ 

 ញញកពយញ្ជ នៈ ថ ហចញអ ពីស្ស្ៈ អា   = តថ៑  អា +  ឯវ 

 ផ្លល ស់្ ឯ របស់្ឯវជា រ ិហហើយរស្សៈស្ស្ៈមុខ  = តថ៑  អា ជា អ  + ឯ ជា រ ិវ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ថ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ   = តថរវិ 

 ស្ហរមចរបូជា  តថរវិ. (យ៉ា ងព ោះៗឯង) 

ក.១៤  ដរ េះរសៈដរកាយ ផ្លល ស់ឥវណណៈចដលដ ម្ េះ ឈ ជា ឥយ, ឧវណណៈចដលដ ម្ េះ ល ជាឧវ ខលេះ 
ហធវើតួរបូ  តយិនត ំ  ស្ពទហដើមជា  =តិ + អនត  

 ញញកពយញ្ជ នៈ  ត ហចញច្ឆកស្ស្ៈ ឥ  =ត៑   ឥ + អនត  

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឥ ជា ឥយ  =ត៑   ឥ >  ឥយ + អនត  

 ញញកពយញ្ជ នៈ យ ហចញពីស្ស្ៈ អ  =ត៑   ឥយ៑   អ + អនត  
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 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ   =ត៑   ឥយ៑   + អនត  

 នា ពយញ្ជ នៈ ហៅរបកបនិងស្ស្ៈ   =តិយនត  

 ស្ហរមចរបូជា  តយិនត.ំ (ទីប ផុតបីយា៉ែង) 

ស្ពទប្ចកតាមតយិនតុំ 

សតតមយិគតថ  = ស្តតមី + អហតថ   (ក្បុងអតទដនសតថមីវភិតថិ) 

តិយទធ ំ  = តិ + អទធ   (បីពោយក្នវោះ, ពីរក្នវោះ) 

អគគយិាោគរ  = អគគិ + អាគ្នហរ  (ក្បុងពរាងពភវីង) 

បញ្ាមយិន ត ំ  = បញ្ច មី + អនត   (ទីបាំផុតដនបញ្ចមីវភិតថ) 
ហធវើតួរបូ  ភកិ្ខុ វ្ហសគន ស្ពទហដើមគឺ  = ភិកាុ + អាស្ហន  

 ញញកពយញ្ជ នៈ ខ ហចញពីស្ស្ៈ ឧ    = ភិកា៑  ឧ + អាស្ហន 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឧ(ល)ជា ឧវ    = ភិកា៑ ឧ > ឧវ  +  អាស្ហន 

 ញញកពយញ្ជ នៈ វ ហចញអ ពីស្ស្ៈ អ   = ភិកា៑ ឧវ ៑អ  +  អាស្ហន 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ    = ភិកា៑ ឧវ ៑  +  អាស្ហន 

 នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនិងស្ស្ៈ    = ភិក្ខុោសពន 

 ស្ហរមចរបូជា ភកិ្ខុ វ្ហសគន. (ភិកាុហលើអាស្នៈ) 

ស្ពទប្ចកតាមភិកខវុាស្ហន 

ទុវងគិ កំ្  ទុ +  អងគិក   (មានអងគលបក្បពីរយ៉ា ង) 

បថុុវ្ហសគន  បុថុ +  អាស្ហន  (ពលីអាសនៈដដលលកាស់) 

សយមភុវ្ហសគន ស្យមភូ +  អាស្ហន (ពលីអាសនៈរបស់លពោះពុទនជាមាច ស់) 

ក.១៥ ដរ េះរសៈដរកាយ ផ្លល ស់ឱ របស់ ដគាសពទកនុងសមាស ជា អវ 
ហធវើតួរបូ  គវ្ហជនិ ំ   ស្ពទហដើមគឺ  = ហគ្ន +  អជិន  

 ញញកពយញ្ជ នៈ គ ហចញពីស្ស្ៈ ឱ    = គ៑  ឱ +   អជិន  

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឱ របស់្ហគ្ន ជា អវ  = គ៑  ឱ >  អវ +  អជិន   

 ញញកពយញ្ជ នៈ វ ហចញអ ពីស្ស្ៈ អ   = គ៑  អវ ៑ អ +  អជិន  
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 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ    = គ៑  អវ ៑    +  អជិន  

 កាលលុបស្ស្ៈមុខហហើយ ទីឃៈស្ស្ៈហរកាយ  = គ៑ អវ ៑ +  អ> អា ជិន  

  នា ពយញ្ជ នៈហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ    = គវ្ហជិន  

 ស្ហរមចរបូជា គវ្ហជនិ ំ. (ពគ្ននឹងខាវ ដាំបង, ដសផក្របស់ពគ្ន) 

ឧទាហរណ៍ញដលមានវធីិហធើវរបូដូចគ្នន   (គ្នវ្ហជិន ) មានដូចតហៅហនុះ 

 គគវឡកំ្  = ហគ្ន +  ឯឡក    (ពគ្ននឹងពចៀម) 

ក.១៦ ដរ េះរសៈដរកាយ ចុេះ គ៑អាគម  បីំផតុ្បុថនិបាត្ ខលេះ 
ហធវើតួរបូ  បថុគគវ   ស្ពទហដើមគឺ    = បុថ + ឯវ 
 ពលោោះលសៈពលកាយ ចុោះ គ៑អាគមលតង់ទបីាំផុតបុថនិបាត  = បុថ  គ៑ +  ឯវ 
  ាំពរញ្ជនៈ គ៑ ពៅលបក្បនងឹលសៈ ឯ    = បុថហគវ 
 ស្ហរមចរបូជា បថុគគវ. {(ដផនដីពនោះ) លកាស់ពិត} 
ក.១៧ ដរ េះរសៈដរកាយ ចុេះ គ៑អាគមកនុង បីំផតុ្បានិបាត្ នងឹរសសៈ រសៈ ីបំផុត្របស់បានបិាត្ ខលេះ 
ហធវើតួរបូ   បគគវ    ស្ពទហដើមគឺ  = បា +  ឯវ 
 ចុោះគ៑អាគមនងឹរសសៈបានិបាត    = ប៑  អា > អ + គ៑ +  ឯវ 
  ាំពរញ្ជនៈពៅលបក្បនឹងលសៈ    = បហគវ 
  ស្ហរមចរបូជា  បគគវ. (នឹងបាច់ហៅហព្វលថវី, មិនរតវូនិយាយដល់) 

ក.១៨ ដរ េះរសៈដរកាយចុេះយ,វ,ម, ,ន,ត្,រ និងលអាគម តាមសមគួរដល់ឧទហរណ៍កនុងរពេះបាឡី 
ហធវើតួរបូ យថយិទ ំ ស្ពទហដើមគឺ  = យថា  +  ឥទ  
 ពលោោះលសៈពលកាយ ចុោះ យអ៑ាគម    = យថា  +   យ៑ + ឥទ  
 ដញក្ពរញ្ជនៈ ថ ពចញចាក្លសៈ អា    = យថ៑ អា  +   យ៑ + ឥទ  

 ពលោោះពរញ្ជនៈ(យ)៑ពលកាយ រសសៈ អា ជាអ     = យថ៑ អា > អ +  យ៑ ឥទ  

  ាំពរញ្ជនៈពៅលបក្បនឹងលសៈ    =យថយិទ  

 ស្ហរមចរបូជា យថយិទ.ំ (យថយិទ  ចិតត . ចិតតហនុះ យា៉ែងណា) 

ស្ពទប្ចកតាមយថយទិុំ 
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យថាគយវ                                    = យថា  +   ឯវ  (យា៉ែងណាហនាុះឯង)   

មាយិទ ំ  = មា  +   ឥទ   (វតថុហនុះ កុ មានហហើយ) 

មាគយវ ំ  = មា  +   ឯវ                    (កុ ជាយា៉ែងហនុះ) 

តំយិទ ំ                  = ត   +  ឥទ   (វតថុហនុះឯង) 

តំគយវ                   = ត   +    ឯវ  (...ហនាុះ ហនាុះឯង) 

នយិទ ំ                   = ន  +   ឥទ   (មិនញមនវតថុហនុះ) 

នយិមសស                                     = ន  +    ឥមស្ស   (មិនញមន ថ្ន...ហនុះ) 

នយិមាន ិ  = ន   +   ឥមានិ  (មិនញមន រ ី....ទា ងហនុះ) 

នវយិគម ធមាម                      = នវ +    ឥហម ធមាម  (ធម៌ទ. របា បួន ហនុះ) 

ពុទាធ នគំយវ  = ពុទាធ ន  +  ឯវ  (របស់្ពុទធទ. ហនាុះឯង) 

សនតគិយវ  = ស្នតិ +  ឯវ  (មាន ហនាុះឯង) 

គោធយិាគយវ  = ហព្វធិយា +  ឯវ (ហដើមបីការរតាស់្ដឹងហនាុះឯង) 

សតិគយវ  = ស្តិ + ឯវ  (ហស្ចកតីរលឹកបានហនាុះឯង) 

បថវគីយវ  = បថវ ី+  ឯវ  (ញផនដីហនាុះឯង) 

ធាតុគយវ  = ធាតុ +  ឯវ  (ធាតុហនាុះឯង) 

គតសគុយវ  = ហតសុ្  +  ឯវ  (កនុង... ហនាុះហនាុះឯង) 

គសាគយវ  = ពសា + ឯវ  (ពគព ោះឯង) 
បាដគិយក្កំ   = បាដិ +  ឯកក   (ពោយដញក្គ្នប ,ពោយចាំដណក្បុគគល) 

វយិញ្ជនា  = វ ិ+  អញ្ជនា  (ពសចក្ថីលបាក្ដចាស់, ពលគឿងសដមថង) 
វយិាកាស ិ  = វ ិ+ អា  +  អកាសិ្ (បានពាករណ៍ហហើយ) 

ពាកាស ិ  = វ ិ+ អា +  អកាសិ្ (បានពាករណ៍ហហើយ) 

បរយិន ត ំ  = បរ ិ+  អនត   (ទីប ផុតជុ វញិ) 

បរយិាទាន ំ  = បរ ិ+  អាទាន   (កាន់យកជុ វញិ) 

បរយុិដ្ឋឋ ន ំ  = បរ ិ+  ឧដាឌ ន   (ការហរកាកហឡើង, ការរគបស្ងកត់) 

បរគិយសត ិ  = បរ ិ+  ឯស្តិ  (រញមងញស្វងរក, រញមងសាកសួ្រ) 
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បរគិយាសាន ំ  = បរ ិ+  ឱសាន   (ទីបាំផុតជុាំវញិ, ទអីវសាន) 
នយិាគយាគោ  = និ +  អាហយាហគ្ន (ការមិនរបកប, មិនពាយាម) 
 
ហធវើតួរបូ  ភវូ្ហទគយា   ស្ពទហដើមគឺ  = ភូ +  អាទហយា 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ចុុះវអ៑ាគម    = ភូ +  វ ៑+ អាទហយា 

 នា ពយញ្ជ នៈ វ ៑ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា   = ភូវ្ហទហយា 

 ស្ហរមចរបូជា  ភវូ្ហទគយា, (ធាតុទ.មានភូធាតុជាហដើម) 

ស្ពទប្ចកតាមភូវាទហយា 

តិវងគុល ំ   = តិ +  អងគុល    (៣ធាន ប់) 

តិវងគិ កំ្   = តិ +  អងគិក    (របកបហដាយច ញណកបី, មានអងគបី) 

មិគី ភនាត  វុទកិ្ខ ត ិ  = មិគី ភនាត   + ឧទិកាតិ  (លមឹគញីបងឝលិខវួនព យី លតតួពមីល) 

បវុចាត ិ   = ប +  ឧចចតិ   ( ដដល...រដមងពោល) 

បាគុញ្ាវុជថុ   = បាគុញ្ដ + ឧជុតា  (ពសចក្ថីជាអបក្ជាំ ញនឹងពសាយ ោះលតង់) 

 

ហធវើតួរបូ  អាកាគស  មភបិជូយិ ស្ពទហដើមគឺ = អាកាហស្     អភិបូជយិ 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយចុុះ ម៑អាគម   = អាកាហស្    ម៑ + អភិបូជយិ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ម៑ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈអ  = អាកាហស្     មភិបូជយិ 

 ស្ហរមចរបូជា   អាកាគស  មភបិជូយិ. (ការបូជាដលក្ដលងព យី  ក្បុងអាកាស) 

លហុគមសសត ិ = ល ុ +  ឯសសត ិ  (នឹងដល់ ពលឿន) 

គរុគមសសត ិ  = គរុ +   ឯសសត ិ  (នឹងដល់យតឺ) 

ឥធ មាហុ  = ឥធ +  អា ុ   (ពោលព យី ក្បុងទីពនោះ) 

គក្ន គត ឥធ មជិឈត ិ = ពក្ន ពត ឥធ + ឥជឈត ិ       (ពលោោះអឝ ី“វតទុព ោះ” ពទបីសពលមចដល់ពោក្ ក្បុងទីពនោះ) 
ភគរទា ក្សាមិវ = ភហរទា កសា + ឥវ  (ដូចជា ដខសតដ៏ីលែ) 

ឯក្គមក្សស  = ឯក + ឯកស្ស  (មួយៗ) 

គយន មគិធក្គចា = ហយន + ឥធ + ឯកហចច       (ណា, ហនុះ, ពួកខលុះ) 
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ភាយតគិមវ  = ភាយតិ + ឯវ                       (រញមងខ្មល ចហនាុះឯង) 
    
ហធវើតួរបូ  ឧទគយា   ស្ពទហដើមគឺ = ឧ + អហយា 
 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ចុុះ ទ៑អាគម   = ឧ + ទ៑ អហយា  

 នា ពយញ្ជ នៈ ទ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ  = ឧទហយា 

 ស្ហរមចរបូជា   ឧទគយា. (ការហងើបហឡើង, ការរុះហឡើង) 

ឧទគោគ   = ឧ + អហគ្នគ    (មានចិតតខពស់្, ចិតតលអ, ចិតតស្ស្ួល) 

ឧទបាទ ិ  = ឧ + អបាទិ   (បានហកើតហឡើងហហើយ) 

ឧទាហដ ំ  = ឧ + អាហដ     (ឧទានហហើយ, នា មកអាងហហើយ) 

ឧទិគថ  = ឧ + ឥហតា   (ហឡើងហៅហហើយ, ហព្វលហហើយ) 

ឧទីរតិ ំ  = ឧ + ឦរតិ    (ពោលព យី, ដថវងព យី) 

ឧគទត ិ  = ឧ + ឯតិ   (រដមងពឡងីព យី, រដមងពក្តីពឡងី) 

សកិ្គទវ  = ស្កិ + ឯវ   (មួយលគ្នព ោះឯង) 

សក្ទាោម ី  = សក្ ិ+ អាគ្នម ី  (លពោះសក្ទគ្នមី) (ផ្ទវ ស់ ឥ ជា អ) 

គក្នចគិទវ  = ពក្នចិ + ឯវ   (ពោយវតទុណាៗព ោះឯង) 
កិ្ញ្ាិ គទវ  = កិញ្ច ិ + ឯវ   (នូវអវីៗហនាុះឯង) 

កិ្ស មញិ្ាិ គទវ  = កិស្មិញ្ច ិ + ឯវ   (ក្បុងណានមីួយព ោះឯង) 

គកាចិគទវ  = ហកាចិ + ឯវ   (ណានីមួយ ព ោះឯង) 

សមមទគថថ   = ស្មាម  + អហតាថ    (ពសចក្ថីលបាថាប ពោយលបដព) (រសសៈ) 

សមមទកាខ គថ  =ស្មាម  + អកាា ហតា  (ពោលលែព យី) (រសសៈ) 

សមមទញ្ញា  វមុិថត ន ំ = ស្មាម  + អញ្ញដ  វមុិតាត ន  (ពសចក្ថីដឹងលបដព របស់ពួក្អបក្រចួផុត) 

សមមគទវ  = ស្មាម  + ឯវ   (ពោយលបដពព ោះឯង) (រសសៈ) 
យាវទតថ ំ  = យាវ + អតថ    (តាមហស្ចកតីរតវូការ) 

យាវគទវ  = យាវ + ឯវ   (រតឹមណាហនាុះឯង) 

ថវគទវ  = តាវ + ឯវ   (រតឹមហនាុះៗឯង) 
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បនុគទវ   = បុន + ឯវ    (ហទៀតហនាុះឯង) 

យទតថ ំ  = យ + អតថ     (ហស្ចកតីរតូវការណា) 

តទតថ ំ   = ត + អតថ     (ហស្ចកតីរតូវការហនាុះ) 

យទនតរា   = យ  +  អនថរា    (ក្បុងរោង......ណា) 

តទនតរា  = ត  +  អនថរា    (ក្បុងរោង...ព ោះ) 

តទងគវមុិតត ិ  = ត + អងគវមុិតថ ិ    (ពសចក្ថីរចួផុតជាខណៈៗ) 

ឯតទតថ ំ  = ឯត +  អតទាំ    (លបពយជន៍ព ោះ) 

អតតទតថ ំ  = អតថ +  អតទាំ    (លបពយជន៍របស់ខវួន) 

សទតថបសគុថ សយិា = ស +  អតទបសុពត សិយ  (គបផខីឝល់ខាឝ យក្បុងលបពយជន៍ របស់ខវួនឯង) 

អញ្ាទតថ ំ  = អញ្ដ +  អតថ     (របហយាជន៍ដថ្ទ) 

មនសាទញ្ញា  វមុិថត ន ំ= មនសា + អញ្ញដ  វមុិតាត ន   (ពសចក្ថីដឹងពោយចិតថ របស់ពួក្អបក្រចួផុត) 

ពហុគទវ រតត ឹ  = ពហុ +  ឯវ រតតឹ   (ពលចីនរាលតីព ោះឯង) 

អហុគទវ ភយ ំ = អហុ  +  ឯវ ភយ    (ភ័យ បានមានព យីព ោះឯង) 

 
 

ហធើវតួរបូ ឥគថ នាយត ិ  ស្ពទហដើមគឺ  = ឥហតា + អាយតិ 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ចុុះ ន៑អាគម    = ឥហតា +   ន៑ អាយតិ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ន៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា   = ឥហតា + នាយតិ 

  ស្ហរមចរបូជា ឥគថ នាយត.ិ (រញមងមក អ ពីទិស្ហនុះ) 

ឧទាហរណ៍ញដលមានវធីិហធវើតួរបូដូចគ្នន នឹង (ឥហតា នាយតិ) ហដាយចុុះ ន៑អាគម មានដូចតហៅហនុះ 

 ចរិ ំនាយត ិ    = ចិរ   +  អាយតិ  

  ចុុះ ន៑អាគម   = ចិរ    + ន៑ អាយតិ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ន៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា = ចិរ    + នាយតិ  

 ស្ហរមចរបូជា ចរិ ំនាយត.ិ (រដមងមក្ អស់កាលយូរ) 

ហធវើតួរបូ  តសាម តហិ   ស្ពទហដើមគឺ  = តសាម  +  ឥហ 

  ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ចុុះ ត៑អាគម    = តសាម  + ត៑ ឥហ 
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 នា ពយញ្ជ នៈ ត៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឥ   = តសាម តិហ  

  ស្ហរមចរបូជា តសាម តហិ. (ហរព្វុះហហតុហនាុះ កនុងទីហនុះ) 

ឧទាហរណ៍ញដលមានវធីិហធវើតួរបូដូចគ្នន នឹង (តសាម តិហ) ហដាយចុុះ ត៑អាគម មានដូចតហៅហនុះ 

 យសាម តហិ   = យសាម  +  ឥហ  (ហរព្វុះហហតុណា, កនុងទីហនុះ) 

 អជជតគគគ   = អជជ  +  អហគគ   (តា ងញតថ្ថងហនុះហៅ) 

 

ហធវើតួរបូ  នរិន តរ ំ    ស្ពទហដើមគឺ   = និ +  អនតរ   

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ចុុះ រអ៑ាគម    = និ +  រ ៑អនតរ   

 នា ពយញ្ជ នៈ រ ៑ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ   = និរនតរ   

  ស្ហរមចរបូជា នរិន តរ.ំ (និរនតរ,៍ រហូតតហៅ) 

 

នរិាលគយា  = និ + អាលពយ   (មិនមានអាល័យ, មិនមានទពីៅអាលស័យ) 

នរិនិ ធគនា  = និ + ឥននព    (មិនមានពលគឿងពឆោះ, អស់ពលបង) 

នរិហីកំ្  = និ + ឦ ក្ាំ   (មិនក្ពលមីក្,មិនរញ្ជួ យ, ពសងៀម) 

នរុិតតគរា   = និ + ឧតថពរា   (មិនមានអបក្ដដទដលក្ដលងជាង, អបក្លបពសីរបាំផុត) 

នគិរាជ ំ   = និ + ឱជាំ   (សងួត, មិនមានជ័រ, មិនមានរស) 

ទុរតិក្កគមា  = ទុ + អតិក្កពមា   (ក្នវងបានពោយលាំបាក្) 

ទុរាគត ំ  = ទុ + អាគតាំ    (មក្ពោយលាំបាក្) 

ទុរុតត ំ   = ទុ + ឧតថាំ   (ពោលមិនលែ) 

បាតុរគហសុ ំ  = បាតុ + អព សុាំ  (បានមានលបាក្ដព យី) 

បនុរាគគចឆយយ  = បុន + អាគពចឆយរ  (គបផមីក្ពទៀត) 

បនុរុតត ំ   = បុន + ឧតថាំ   (ពោលដដដលៗ) 

បនុគរត ិ  = បុន + ឯត ិ   (រដមងមក្ពទៀត) 

ធីរតថុ    = ធី + អតទុ   (ចូរជាអបក្លបាជញ) 

បាតរាគសា  = បាត + អាពសា   (អាហារលពឹក្) 

ចតុរងគិ កំ្  = ចតុ + អងគិក្ាំ   (លបក្បពោយអងគ៤) 
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ចតុរារកាខ   = ចតុ + អារកាខ    (ការរក្ាទាំង៤) 

ចតុរទិធបិាទបដិលាគភា = ចតុ + ឥទនិបាទបដិោពភា (ការបាននូវឥទនបិាទ៤) 

ចតុគរាឃនតិថរណ្តថ ំ  = ចតុ + ឱឃនិតទរណតទាំ  (ពដីមផជីន់លចិអនវង់ទាំង៤) 

ភតតុ រគតថ   = ភតថុ + អពតទ   (លបពយជន៍របស់អបក្ចញិ្ច ឹម) 

វុតតិគរសា   = វុតថិ + ឯសា   (ការលបលពតឹថព ោះ) 

បថវធីាតុគរគវសា  = បថវធីាតុ + ឯវ + ឯសា  (ធាតុដីព ោះៗឯង) 

នក្ខ តតរាជារវិ ថរកាន ំ = នក្ខតថរាជា + ឥវ តរកានាំ (ដូចលពោះចនធជាធាំដនដួងតរាទ.) 

វជិ ជុរវិពភក្គូដ   = វជិជុ + ឥវ + អពមកូ្ពដ  (ដូចជាពផវក្បព ធ រ ពលីពមឃ) 

អារគគគរវិ សាសគបា  = អារពគគ + ឥវ សាសពបា  (ដូចជាលគ្នប់ដសភពលីចុងដដក្ចារ) 

សាសគបារវិ អារគគគ     = សាសពបា + ឥវ អារពគគ  (ដូចជាលគ្នប់ដសភពលីចុងដដក្លសួច) 

ឧសគភារវិ   = ឧសពភា + ឥវ    (ដូចពគ្នឧសភៈ) 

សពភិគរវ សមាគសថ  = សពម ិ+ ឯវ សមាពសថ (គបផគីប់រក្ ជាមួយនងឹ សបផុរសទ.ប៉ាុពណាត ោះ) 
 

ហធវើតួរបូ  ឆឡភញិ្ញា    ស្ពទហដើមគឺ  = ឆ + អភិញ្ញដ  

 ពលោោះលសៈពលកាយ ចុោះ ល៑អាគម, ផ្ទវ ស់ ល៑ជាឡ៑  = ឆ + ល៑ > ឡ៑ អភិញ្ញដ  

 នា ពយញ្ជ នៈ ឡ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ   = ឆឡភិញ្ញដ  

  ស្ហរមចរបូជា ឆឡភញិ្ញា . (អភិញ្ញដ របា មួយ) 

 

ហធវើតួរបូ សឡាយតន ំ   ស្ពទហដើមគឺ  = ឆ + អាយតនាំ 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ចុុះ ល៑អាគម    = ឆ + ល៑ អាយតនាំ 

 ផ្លល ស់្ ឆ ជា ស្, ផ្លល ស់្ ល៑ ជា ឡ៑    = ឆ > ស + ល៑ > ឡ៑ អាយតនាំ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ឡ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា   = សឡាយតនាំ 

  ស្ហរមចរបូជា សឡាយតន.ំ (អាយតនៈរបា មួយ) 

ឧទ រណ៍ដដលមានវធិីពធឝតីួរូបដូចនងឹ (ឆឡភញិ្ញដ ) ពោយចុោះ ល៑អាគម មានដូចតពៅពនោះ 

 ឆឡងគ ំ   = ឆ + អងគាំ (ច ញណករបា មួយ) 
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 ឆឡាសតី ិ  = ឆ + អសីត ិ (ញប៉ែតសិ្បរបា មួយ) (ពលោោះពរញ្ជនៈពលកាយទីឃៈអជាអា) 
 ឆឡសំា   = ឆ + អាំសា (ច ញណករបា មួយ) 
 

        .... ចប់វធីិរបស់្ស្រៈស្នធិ .... 

ខ.  បកតិស្នធិវិធាន 

 បកតិស្នធិវធិាន គឺវធិីរបស់បក្តិសននិ ពលោោះពរញ្ជនៈ ឬលសៈពលកាយ លសៈទ.ទុក្ពៅដូចពដីម ដូចជា ភា
សតិ វ្ហ ក្គរាតិ វ្ហ. ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះ ពលោោះពរញ្ជនៈពលកាយគឺ វ លតង់ ោ មិនទីឃៈលសៈមុខ គឺឥ ឲរជាឦ, ក្
តមា ច្ចននទ អនចិាសញ្ញា  ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះមនិពធឝសីននិក្បុងបទដដលមានអាលបនៈជាទីបាំផុត រោង ច្ចននទ 
និងអនចិាសញ្ញា  ទាំងលតង់បទមុខនងិបទពលកាយ សុទនដតជាលសៈទាំង២ ដតក៏្មិនពធឝសីននិ ទុក្ឲរមានរូបលបលក្តី
ដូចពដីម ពលោោះបទមុខគឺចាននធជាអាលបនៈ, គវទនាក្ខ គនាធ  សពធពដីម ពវទ  + ខព ន  ពលកាយលសៈតលមតួក៑្ ក្បុង
ឋានៈសមគួរ កាលតលមតួព យី ពលោោះពរញ្ជនៈពលកាយ មិនរសសៈលសៈលតង់ពវទ  ជាពវទន ពលោោះមិនមានពលបីក្បុង
លពោះបាល ី។ 

វធិរីបស្ប់កតសិ្នធ ិ

ខ.១ ដរ េះរសៈដរកាយ  រសៈ . មានរូបជាបកត្ិ កនុងឧទហរណ៍ខលេះ 
   បកតិរបូ មានកនុង  ៣ ឋានៈ 

 (១) ឆនទហភទដាឌ ន    ក្បុងគ្នថា  កាលមានការលុបឬការផ្ទវ ស់ជាពដមីយ៉ា ងណាមួយព យី នឹងពធឝីឲរឆនធ
លក្ខណៈខូចពៅ ក្បុងទីយ៉ា ងពនោះឲរទុក្រូបតមលបលក្តបីាន  ដូចក្បុងគ្នថាថា  “បតិភិកាខ  ភវសិោម ិ គទវ្ហ  អា
ភសសរា  យថា”  លតង់ោក្រថា  “គទវ្ហ  អាភសសរា”  ពបីដញក្ លុប រមួគ្នប ព យី នងឹមានរូបជា “គទវ្ហភ
សសរា  យថា” សល់លតឹមដត ៧ ពយងគ  ពធឝឲីរអនុដឌុភាឆនធដដលក្ាំណត់  ឲរមានបាទនមីយួៗ ៨ ពយងគខូច  ដូពចាប ោះ 
ពទីបលតូវទុក្ដូចពដមី ។ 

 (២) អសុខុចាច រណោឌ ន   ក្បុងចុណតយៈក្ឋី  ក្បុងគ្នថាក្ឋី កាលមានការលុបឬការផ្ទវ ស់យ៉ា ងណាមួយព យី  
ពធឝីឲរពចញសពមវងលាំបាក្ សូលតលាំបាក្ មិនពីពរាោះក្បុងទីដូពចបោះឲរទុក្ពៅតមលបលក្តីបាន ដូចក្បុងោក្រថា   “ោថា  
អជឈភាស”ិ  ពបីដញក្  លុប  រមួជា  “ោថជឈភាស ិ”   ព យីនឹងពធឝឲីរពចញសពមវងលាំបាក្  សូលតមិនអយ 
លសួល ដូពចាប ោះ  ពទបីលតូវទុក្រូបឲរពៅដូចពដមី។ 
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 (៣) សននចិាឆ រ តិោឌ ន   ក្បុងទីមិនលតូវការពធឝីសននិ  ក៏្ឲរទុក្ពៅតមលបលក្តីបាន  ដូចជា  ក្បុងទីលតូវការ
សដមឋងការកាត់បទ   ជាពដមីថា  «សញ្ញដ   ឥត,ិ  ្យ  ឥវ» និងក្បុងទីលតូវការសដមឋងរូបវពិលគ្នោះជាពដីមថា  «ជតិន ិ 
ឥស្តនធយិន ិ ពយន» ។ 

   បកតិោឋ ន ៣ ម្មនឧទ្ធហរណ៍ដ្ូចតហៅហនោះ 

 (១) អាលបនហនតសុ្   =   ក្បុងទីបាំផុតដនអាលបនៈ  ដដលមិនមានឥតិសពធពៅពលកាយ នងិមិន 

លតូវរក្ាឆនធ  មនិលតូវពធឝសីននិ  ឧទ រណ៍ដូចជា 

ក្តមា  ច្ចននទ  អនចិាសញ្ញា    = មាប លអាននធ ក៏្ អនិចចសញ្ញដ   ដូចពមឋច? 
ក្តមា  ច្ចននទ  អាទនីវសញ្ញា  = មាប លអាននធ ក៏្  ពសចក្ឋីសមាគ ល់ថាជាពទស  ដូចពមឋច? 

សារបិតុត  ឥគធក្គច្ចា     = មាប លសារបុីតថ បុគគលខវោះ ក្បុងពោក្ពនោះ 
ឯហិ  សវិកិ្  ឧគដឋហិ   = មាប លសិវកិ្  ពោក្ចូរមក្ ចូរពលកាក្ពឡងីចុោះ 

ឧបាសកា  ឥគធក្គច្ចា   = មាប លឧបាសក្និងឧបាសកិាទ. បុគគលខវោះ ក្បុងពោក្ពនោះ 
គភាត ិអគយយ      = បពិលតដម៉ាមាច ស់ ដ៏ចពលមនី  

ភកិ្ខុ   អគរាគ ំ តវ សលី ំ  = មាប លភិក្ខុ  សីលរបស់ពោក្ ជាសភាវៈមិនមានពរាគ 
សញិ្ា  ភកិ្ខុ   ឥម ំ នាវ ំ  = មាប លភិក្ខុ  ពោក្ចូរពលសាច នូវទូក្ពនោះ 

ភកិ្ខ គវ  ឯវ ំ វទាម ិ   = មាប លភិក្ខុទ.  តថាគត រដមងពោល យ៉ា ងពនោះ 

បញ្ាិ គម  គហបតគយា  អានសិងោ = មាប លគ បតីទ. អានសិងសទ. ៥ ពនោះ 
 

 (២) អស្មាហស្ វទនថទីពឃសុ = ទីឃលសៈដដលជាទីបាំផុតរបស់បទ ដដលមនិដមនជាសមាស មិនលតូវ
ពធឝីសននិ ឧទ រណ៍ដូចជា  

អាយសាម   អានគនាទ      = រ ីលពោះអាននធ ដ៏មានអាយុ  

ោថា  អជឈភាស ិ   = បានពោលព យី នូវគ្នថាទ. 

គទវ្ហ  អាភសសរា  យថា   = ដូច អាភសសរលព យ  
គតវជិាជ   ឥទធិបបថត  ច     = សពលមចវជិាជ  ៣ នងិឥទនិវធិ ិ

ភគវ្ហ ឧដ្ឋឋ យាសនា   = រ ីលពោះមានលពោះភាគ ពសថចពលកាក្ពឡងីព យី ចាក្អាសនៈ 
ភគវ្ហ  ឯតទគវ្ហច   = រ ីលពោះមានលពោះភាគ បានលតស់ នូវលពោះតលមាស់ពនោះ 

អភិវ្ហគទថវ  ឯក្មនត ំអដ្ឋឋ ស ិ = លុោះថាឝ យបងគាំព យី បានឈរព យី ក្បុងទីសមគួរ 
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គនាតវ   ឱគលាគក្គនាត    = កាលពៅព យីរមលិពមីល 

ភតូវ្ហទី  អតថវ្ហទ ី  = អបក្មានលបលក្តីពោលោក្រពិត អបក្មានលបលក្តីពោលអាំពវីតទុមានលបពយជន៍ 

យ ំឥតថី អរហំ អសស    = រ ីស្តសថី គបផជីាលពោះអរ នថ ឯណា 

សាមាវតី អាហ    = រ ីលពោះ ងសាមាវតី ពោលព យី 

បាបការ ីឧភយតថ តបបតិ = រ ីអបក្មានលបលក្តីពធឝីនូវពសចក្ឋីអាលក្ក់្ រដមងពៅឋ លក្ហាយ ក្បុងពោក្ទាំងពីរ ។ 

នទី ឱតថរត ិ     = រ ីសធឹង រដមងជន់លចិ 

គយ គត ភិក្ខូ  អបបចិ្ចឆ      = រ ីភិក្ខុទ. ព ោះណា ជាអបក្លបាថាប តិច (សព ថ ស) 

ភិក្ខូ  អាមគន តស ិ    = លតស់ពៅមក្ព យី នូវភិក្ខុទ. 
ភិក្ខូ  ឧជាយឹស ុ    = រ ីភិក្ខុទ. ពោលពទសព យី 

ភិក្ខូ  ឯវមាហំស ុ    = រ ីភិក្ខុទ. ពោលព យីយ៉ា ងពនោះ 
ឥមស ម ឹ ោគម អារក្ខ កា   = រ ីអបក្រក្ា ក្បុងលសសក្ពនោះ 

សគពវ ឥគម     = ទាំងពនោះ ទាំងអស់ 
ក្តគម ឯកាទស    = ដប់មួយ ដូចពមថច 

គមភីគរ ឱទក្នតគិក្    = ក្បុងទីបាំផុតដនទកឹ្ដដលពលៅ 

អបបមាគទា អមតំ បទ ំ   = រ ីពសចក្ថីមិនលបមាទ ជាព តុ ាំពៅ កាន់លពោះនោិឝ ន 

សគងា អាគចឆតុ    = រ ីលពោះសងឃ សូមមក្ 

គកា ឥមំ បឋវ ឹវគិចសសត ិ   = រ ីអបក្ណា នងឹពិចារណា នូវដផនដីពនោះ 
អាគលាគកា ឧទបាទ ិ   = រ ីពនវភឺវឺសាឝ ង បានពក្តីពឡងីព យី 

ឯគកា ឯកាយ     = មួយទល់មយួ (រ ីលបសសមាប ក់្ ជាមួយនងឹលសីមាប ក់្) 

ចថត គរា ឱោ     = រ ីឱឃៈទ. បួន 
 និបាហតសុ្បិ = សូ្មបីកនុងបទនិបាត ក៏មិនរតូវហធវើស្នធិ ឧទាហរណ៍ដូចជា  
អគរ អហមប ិ     = ពវយី សូមផ ីរ ីខញុ ាំ 

សគច ឥមសស កាយសស   = ពបីថា, របស់កាយពនោះ 
គនា អភិក្កគមា    = មិន្នពៅខាងមុខ, ការមិនពដីរពៅ, ការមិនក្នវងពៅ 

អគហា អចឆរគិយា    = ឱ គួរអសាច ររ 

អគថា អគនាត  ច    = លគ្នព ោះ ក្បុងខាងក្បុង ផង 



 467  

អថ គខា អាយសាម     = លគ្នព ោះឯង ពោក្អបក្ដ៏មានអាយុ 

អគថា ឱដឋវចិតតកា    = លាំោប់ព ោះ សតឝសាវ បទ. 

តគថ អាមនតយី សថថ     = លាំោប់ព ោះ លពោះសាសាថ  លតស់ពៅមក្ព យី 

 

 (៣)   នាមបទនតឥការកុាហរសុ្ = ក្បុង ឥអក្សរនិងឧអក្សរដដលជាទបីាំផុតរបស់ មបទ ដដលមានអតីត
ក្ិរយិខាងពលកាយមិនលតូវពធឝសីននិ ឧទ រណ៍ដូចជា  

ោថាហិ អជឈភាស ិ    = បានលតស់ព យី ពោយគ្នថាទ. 
បបុាផ ន ិអាហរសឹ ុ    =  ាំមក្ព យី នូវផ្ទក ពឈទី. 

សតថុ  អទាស ិ     = បានថាឝ យព យី ដល់លពោះសាសាថ  
ពលោោះពរញ្ជនៈពលកាយ ពោយពលចីនមិនលតូវផ្ទវ ស់បថូរពោយវធិីទឃីៈ, រសសៈ ឬលុប ឧទ រណ៍ដូចជា 

អចាគយា  = អចចពយ(អតិ + អពយ)(ពទស, ពសចក្ថកី្នវងពលយីស)(ពលោោះយ មនិលតូវទីឃៈ អ ជា អា) 
បចាគយា  = បចចពយ(បតិ +  អពយ)(ព តុ, បចច័យ)(ពលោោះ យ មិនលតូវទីឃៈ អ ជា អា) 

ភាសត ិវ្ហ ក្គរាត ិវ្ហ = ភាសតិ ោ ក្ពរាតិ ោ(រដមងពោលក្ថី ឬ រដមងពធឝកី្ថី)(ពលោោះវ មិនលតូវទឃីៈឥ ជា ឦ)  
គវទនាក្ខ គនាធ   = ពវទ ក្ខព ន  (ពវទ  +  ខព ន ) (ពវទ ខនន)(ពលោោះ ក្ មិនលតូវរសសៈ អា ជាអ) 

ភាគយវ្ហ    = ភាគរោ (អបក្មានពជាគ. អបក្មានការដចក្)(ពលោោះ គ មនិលតូវរសសៈ អា ជា អ) 

ភគរទា ក្សាមិវ = (ភពលទ ក្សា   ឥវ) ដូចជាដខសតីដដលលែ) (ពលោោះ ម មិនលតូវរសសៈ) 

ទីយត ិ  = ទីយតិ  (ទ +  យ +  ពត) (រដមងលតូវឲរ) (ពលោោះ យ មនិលតូវរសសៈឦ ជា ឥ) 

តុណ្ាី ភគូថ  = តុណហី  ភូពត (ជាអបក្ពសងៀម) (ពលោោះ ភ មិនលតូវរសសៈឦ ជា ឥ) 

គសា ធមមំ គទគសត ិ = ពសា ធមយាំ ពទពសតិ (ពគ រដមងសដមថង នូវធម៌) (ពលោោះធ មិនលតូវលុបលសៈឱ របស់ ពសា) 
 

    ចប់ វធីិរបស់្បកតិស្នធិ  
 

គ.  ពយញ្ជនស្នធិវិធាន  

 ពរញ្ជនសននិវធិាន គឺវធិីរបស់ពរញ្ជនសននិ ជាការតរោងពរញ្ជនៈ និងលសៈ ឬការតពលោោះពរញ្ជនៈ (មានពរ
ញ្ជនៈជានមិិតថ) មានវពិលគ្នោះថា “ពយញ្ជនាន ំ សនធ ិពយញ្ជនសនធ”ិ  បទដដលលតូវតរោងពរញ្ជនៈព យ្ ោះថាពរញ្ជន

សនន ិ ដូចជាសមមទកាខ គថជាពដីម មក្ពី ស្មាម  អកាា ហតា ពលោោះលសៈពលកាយចុោះទ៑អាគម ពលោោះពរញ្ជនៈពលកាយ
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(ទ៑)រសសៈអា ក្បុងម៑ជាអ, ឬវពិលគ្នោះថា “ពយញ្ជគនស ុ សនធ ិ ពយញ្ជនសនធ”ិ បទដដលលតូវត ពលោោះពរញ្ជនៈ ព យ្ ោះ
ថា ពរញ្ជនសនន.ិ  ដូចជាបគគគហា សពធពដីមគឺ ប + គពហា ពលកាយលសៈមុខ តលមតួគ ជាគគ ក្បុងឋានៈសមគួរជាពដីម 
។ វធិីរបស់ពរញ្ជនៈសនន ិមាន ៦ វធិី គ ឺ 

(១) ហោបវធិិ វធិីការលុប,  (២) អាហទស្វធិិ វធិីការផ្ទវ ស់, (៣) អាគមវធិិ វធិីការចុោះអក្សរតួថយី,  

(៤) ទីឃវធិិ វធិីការពធឝទីីឃៈលសៈសពមវងខវី ឲរជាលសៈសពមវងដវង, (៥) រស្សវធិិ វធិីការពធឝលីសៈសពមវង 

ដវង ឲរជាសពមវងខវ,ី និង (៦) ស្ហញ្ញដ គវធិិ វធិីការតលមួតពរញ្ជនៈដូពចបោះ 

 ១. ដោបវិធ ិ( វធិីការលុបលសៈ) 

   ហរព្វុះពយញ្ជ នៈ លុបស្ស្ៈមុខ ដូចជា ឯស ធគមាម  មក្ពី “ឯពសា  +  ធពមាយ ” 

 ២. អាដ សវិធ ិ វធីិការផ្លល ស់្អកសរ 

 ២.១ ផ្លល ស់្ តយ ជា ច ដូចជា  ជចាគនាធ  មកពី “ជាត ិ+ អព ន ”( ផ្ទវ ស់ ឥជាយ, រសសៈអាក្បុងជា ជា អ ) 

 ២.២ ផ្លល ស់្ លយ ជា ល ដូចជា  វបិលាល គសា មក្ពី វបិរ ិ+ អាពសា” (ផ្ទវ ស់ ឥជាយ,ផ្ទវ ស់ រ ជាល) 

 ២.៣ ផ្លល ស់្ នយ ជា ញ ដូចជា  អញ្ញា គយា  មក្ពី “អន ិ+ អាពយ” (ផ្ទវ ស់ ឥជាយ) 

 ២.៤ ផ្លល ស់្ ទយ ជា ជ ដូចជា យគជជវ ំ មក្ពី  “យទ ិ+ ឯវ ាំ” (ផ្ទវ ស់ ឥជាយ) 
 ២.៥ ផ្លល ស់្ ស្យ ជា ស្ ដូចជា គបារសិ ំ មក្ពី បុរសិ + ណរ” 

 ២.៦ ផ្លល ស់្ កវគគ និងយ ជា កវគគ ដូចជា គនបក្កំ  មកពី “និបក + ណយ” ជាហដើម 

 ២.៧ ផ្លល ស់្ ចវគគ និងយ ជាចវគគ ដូចជា វ្ហណិ្ជជ ំ មកពី “វ្ហណិជ  + ណយ” ជាហដើម 

 ២.៨ ផ្លល ស់្ ដវគគ និងយ ជា ដវគគ ដូចជា ហៅមិនទាន់ជួបឧទាហរណ៍ 

២.៩ ផ្លល ស់្ បវគគ ជាមួយនិង យ ជា បវគគ ដូចជា អគបបក្គចា មក្ពី “អប ិ+ ឯក្ពចច” ជាពដីម 

២.១០ ផ្លល ស់្ ថយ ជា ឆ ដូចជា តចឆំ មកពី “តថ + ណយ” (ផ្ទវ សជ់ាឆព យី ពធឝីអសទិសពទឝភាវ) 

២.១១ ផ្លល ស់្ ធយ ជា ឈ ដូចជា  គោជឈង្គគ  មកពី “ពោធ ិ+ អអគ ” (ផ្ទវ សជ់ាឈព យី ពធឝីអសទិសពទឝភាវ) 

២.១២ ផ្លល ស់្ ណយ ជា ញ ដូចជា សាមញ្ាំ  មក្ពី “សមណ+ណរ” 

២.១៣ ផ្លល ស់្ វ ជា ព ដូចជា កុ្ពវគនាត  មក្ពី “កុ្ + វ ព ថ ” 

២.១៤ ផ្លល ស់្ រ ជា ល ដូចជា បលលង កំ មកពី “បរ ិ+  អងគាំ” 
២.១៥ ផ្លល ស់្ ត ជា ដ ដូចជា ទុក្កដំ មកពី “ទុក្កតាំ” 
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២.១៦ ផ្លល ស់្ ត ជា ក ដូចជា នយិគកា មកពី “នយិពត” 

២.១៧ ផ្លល ស់្ ជ ជា យ ដូចជា នយិបំតុត ំមកពី “និជ បុតត ” 

២.១៨ ផ្លល ស់្ គ  ជា ក ដូចជា កុ្លបូគកា មកពី “កុ្លូបពគ្ន” 

២.១៩ ផ្លល ស់្ ន ជា ណ ដូចជា បណិ្ធាន ំមកពី “បនិធាន ” 

២.២០ ពលោោះពរញ្ជនៈ ផ្ទវ ស់ បត ិជា បដ ិដូចជា បដគគិ មកពី“បត ិ+ អគគ”ិ 
 ២.២១ ពលោោះពរញ្ជនៈ  ផ្ទវ ស់ អ ទីបាំផុតរបស់ បុថនិបាត ជាឧដូចជា បថុុជ ជគនា មក្ពី “បុថ  + ជព ” 

 ២.២២ ពលោោះពរញ្ជនៈ ផ្ទវ ស់ អវ ជា ឱ ដូចជា ឱកាគសា មកពី “អវ +  កាពសា” 

 ២.២៣ ពលោោះពរញ្ជនៈ ផ្ទវ ស់ អវ ជា ឧ ដូចជា ឧគគគត សរូគិយ មក្ពី “អវ  +  គពត សូរពិយ” 
 ២.២៤ ផ្ទវ ស់ អ ជា ឱ ក្ណាឋ លសមាសនិងតទនិត ដូចជា មគនាមយ ំមក្ពី “មន +  មយាំ” 

 ៣. អាគមវិធ ិវធិីការចុោះអក្សរថយ(ីគឺអាគម) 

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈ ចុុះឱអាគម ដូចជា បគរាសតំ មក្ពី “បរ +  សតាំ ” 

 ៤.  ីឃវិធ ិវធិីការពធឝីលសៈសពមវងខវី ឲរជាលសៈសពមវងដវង 

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ ទីឃៈស្ស្ៈមុខ ដូចជា  តាសស មកពី “ពត អសស” 

 ៥. រសសវិធ ិ វធិីការពធឝីលសៈសពមវងដវង ឲរជាលសៈសពមវងខវ ី
 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈ រស្សៈស្ស្ៈមុខ ដូចជា យិដឋំវ ហុតំវ គលាគក្ មកពី “យដិឌាំ ោ +  ុតាំ ោ ពោពក្” 

 ៦. សដញ្ញញ គវិធិ វធិីការតលមូតពរញ្ជនៈ 
 ៦.១ តលមតួពរញ្ជនៈតួដដលដូចគ្នប  ពៅថា សទិសពទឝភាវៈដូចជា ឥធបបមាគទា មក្ពី “ឥធ + បមាពទ” 
 ៦.២ តលមួតពរញ្ជនៈតួដដលមនិពសយីគ្នប  ហៅថា អស្ទិស្ហទវភាវៈ 

ដូចជា បគឃរតិ មក្ពី  “ប +  ឃរត”ិ 
គ.១ ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយ  ីឃៈរសៈមុខខលេះ 
   ការហធវើទីឃៈ មាន ៣ ឋានៈ 
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 (១) សុតថសុខុចាច រណោឌ ន ក្បុងសាទ នទីដដលលតូវការពដមីផសូីលតអយលសលួ  ក្បុងចុណតិ យ លពោះបាលី ដូចជា 
តយសស (ពត +  អសស) 

 (២) ឆនាទ នុរកាណដាឌ ន ក្បុងសាទ នទីដដលលតូវការពដមីផរីក្ាឆនធ(គ្នថា/ កាពរដនបាល)ីដូចជា កាមគថ 

ជាយត ីភយ.ំ ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះជាបាទគ្នថា ដដលមានបទក្ិរយិថា “ជាយត”ី មក្ពី “ជន + យ + តិ” ជា 
តិវតថមា វភិតថិ ដតពធឝទីីឃៈ ឥ ជា ឦ ពដីមផរីក្ាឆនធ, គ្នថាពនោះ ជាបធយវតថគ្នថា ដដលបាទទីពីរ នងិបាទទីបួន លតូវ
មានលក្ខណៈរបស់ឆនធ គឺ លតង់ពយងគទ៥ី,៦,៧ ក្ាំណត់ឲរជាជគណៈ(១ ២ ១) ពទបីលតវូពធីឝការទីឃៈពដមីផរីក្ាឆនធ
ថា “កាមគថ ជាយត ីភយ”ំ ។  មយ៉ាងពទៀត ក្បុងបាទគ្នថាថា អដឋងគិ ការយីបគថា ជនាន ំពនោះជាឥនធវជរិ
គ្នថាមានលក្ខណៈ តគណៈ តគណៈ ជគណៈ គរុ គរុ (២២១ ២២១ ១២១ ២២),  ក្បុងគ្នថាពនោះក៏្ពធឝីការទីឃៈ
ឥជាឦ លតង់ (ការយិ) ជា(ការយី)ពដមីផឲីរកាវ យជា តគណៈ(២២១)ព ោះឯង ។ 
  

ហធើវតួរបូ  តាសស         ស្ពទហដើមគឺ     = ពត + អសស 

 ញញកពយញ្ជ នៈ  ត៑ ហចញពីស្ស្ៈឯ   = ត៑  ឯ + អសស 
 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឯ ជា យ៑  = ត៑  ឯ > យ ៑+  អសស 

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ(ស្) ទីឃៈ អ ជា អា = ត៑ យ ៑+ អ > អា សស 
 នា ពយញ្ជ នៈ  យ៑ ហៅរបកបជាមួយស្ស្ៈអា = តយសស 

 ស្ហរមចរបូជា តាសស.  តាសស បហីនា.(ធម៌ទាំងព ោះ ដដលពោក្ លោះ បានព យី) 

 

សាវ សស (គហាតិ)  = ពសា អសស  (ោភសកាក រព ោះ ជាអនថរាយ ដល់គ្នត់) 

មធុវ មញ្ាត ីោគលា  = មធុវ មញ្ដតិ + ោពោ (មនុសសោលរដមងសមាគ ល់ពសចក្ឋីអាលក្ក់្ ថាដូចជាទឹក្ឃយុ ាំ) 
ោគម មុន ីចគរ   = គ្នពម  មុនិ  +  ចពរ   (លពោះមុនី គបផលីតច់ពៅ ក្បុងលសសក្) 

ខនត ីបរមំ តគបា តតិកិាខ  = ខនថិ +  បរមាំ តពបា តិតិកាខ  (ពសចក្ឋីអត់ធន់ គឺអាំណត់ជាតបៈយ៉ា ងដលក្ដលង) 
ន មង ក ូភវសិោមិ   = ន មងកុ + ភវសិាម ិ  (ខញុ ាំលពោះក្រុណានឹងមិនជាអបក្ពអៀនខាយ ស់) 

សាវ កាខ គថ    = សុ +  អកាខ ពត   (ពោលទុក្លែព យី) 

យាវ ហំ    = ពយ + អ ាំ       (ខញុ ាំលពោះក្រុណា ឯណា) 

កាមគថ ជាយតី គសាគកា = កាមពត ជាយតិ + ពសាពកា  (ពសចក្ឋីពសាក្ រដមងពក្ីត ពលោោះកាម) 
កាមគថ ជាយតី ភយ ំ = កាមពត  ជាយត ិ+ ភយាំ    (ភ័យ រដមងពក្ីត ពលោោះកាម)  
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សគកាក  ឧជ ូច សហុុជ ូច  = សពកាក   ឧជុ +  ច សុ ុជុ + ច (ជាអបក្អាចផង លតង់នឹងមានចិតថលែ ផង) 

អនបូោគថ   = ន + ឧបោហតា   (ភាពជាអបក្មិនពបៀតពបៀន) 

ទរូក្ខំ    = ទុ + រក្ខាំ      (រក្ាបានលាំបាក្) 

ទរូម ំ   = ទុ + រមាំ      (រកី្រាយបានលាំបាក្) 

សរូក្ខំ     = សុ + រក្ខាំ      (រក្ាបានលែ) 

ទហូរថ  = ទុ +  រត      (ភាពជាវតទុដដល ាំពៅបានលាំបាក្) 

គ.២ ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយ រសសៈរសៈមុខ ខលេះ 
 ការពធឝីរសសៈមាន ៣ ឋានៈ 

 (១) ឆនាទ នុរកាណដាឌ ន  កនុងទីរកាឆនទ ដូចជា យិដឋំ វ ហុតំវ គលាគក្ មកពី “យិដឋំ វ្ហ ហុត ំវ្ហ 
គលាគក្” ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះ មានការរសសៈ អា ជា អ ពដមីផរីក្ាឆនធពលោោះបាទគ្នថាពនោះជាលក្ខណៈរបស់ឥនធវជិ
រគ្នថា មក្ពីបាទគ្នថាថា “យ ំកិ្ញ្ាិ  យិដឋំវ ហុតំវ គលាគក្” មាន ១១ពយងគពោយមានលក្ខណៈ តគណៈ ត
គណៈ ជគណៈ គរុ គរុ (២២១ ២២១ ១២១ ២២),  

 (២) អាគមដាឌ ន ក្បុងទីចុោះអាគម ដូចជា សមមទកាខ គថ មក្ពី សមាយ  + អកាខ ពត  ក្បុងឧទ រណ៍ពនោះ
មានការចុោះ ទ៑អាគម  ។ 

 (៣) ស្ ហយាគដាឌ ន ក្បុងទីមានពរញ្ជនៈសាំពយគ ដូចជា បរក្កគមា មក្ព ីបរា + ក្ពមា ក្បុងឧទ រណ៍
ពនោះ រោង ក៑្ និង ក្ ជាសាំពយគគ្នប , ដូពចាប ោះ ខាងមុខសាំពយគមានការរសសៈ អា ជា អ ។ 
 

ហធវើតួរបូ វសមិា ិ   ស្ពទហដើមគឺ  = វសី្ + អមាិ 

 ញញកពយញ្ជ នៈ ស៑្ ហចញពីស្ស្ៈឦ  =  វស៑្ ឦ+ អមាិ 

 ហរព្វុះស្ស្ៈមុខ លុបស្ស្ៈហរកាយ  = វស៑្ ឦ +     មាិ 

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយរស្សៈ ឦ ជា ឥ    = វស៑្ ឦ > ឥ + មាិ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ស៑្ ហៅរបកបជាមួយឥ   = វសិ្មាិ 

 ស្ហរមចរបូជា វសមិា ិ.  (រ ីខញុ ាំលពោះក្រុណា រដមងជាអបក្សាធ ត់) 

 

យទិវ  សាវគក្   = យទិ + ោ សាវពក្ (ពបថីា ឬ, ក្បុងលពោះសាវក័្) 



 472  

យិដឋំវ ហុតំវ គលាគក្   = យដិឌាំ ោ +  ុតាំ ោ + ពោពក្ (លតូវបួងសួង ឬ លតូវបូជា ក្បុងពោក្) 
បគុគល ធមមទសា គត  = បុគគោ + ធមមទសា ហត (បុគគលទ. ព ោះ ជា អបក្ពឃញីធម៌ព យី) 

គភាវ្ហទ ិនាម គសា គហាតិ    = ពភាោទី  +  ម ពសា ពហាតិ (បុគគលព ោះ ព យ្ ោះថាជាលោ យណ៍) 

យថាភាវ ិគុគណ្ន គសា  = យថាភាវ ី + គុពណន ហសា (គ្នត់ ព យ្ ោះយថាភាវ ីពោយគុណ) 

យថយិទ ំ   = យថា  + ឥទាំ   (ពនោះ យ៉ា ងណា ) 

សមមទកាខ គថ   = សមាយ  + អកាខ ពត  (ពោលទុក្លែព យី)(ចុោះទអាគម ពលោោះទ៑ រសសៈមុខ) 

បរក្កគមា   = បរា + ក្ពមា (ហស្ចកឋីពាយាម) 

អសោគទា   = អា + សាពទ (ហស្ចកឋីរកីរាយលអឮ, រស្ជាតិនិយម) 

តណ្ា ក្ខ គយា   = តណាហ  + ខពយ (ហស្ចកឋីអស់្តណាា ) 

ឈានសស លាភិមា ិ  = ្នសស ោភ ី+ អមហិ  (ខញុ រពុះករណុា ជាអនកបាន្ន) 

ថុល លចាគយា   = ថូល + អចចពយ (អាបតតិថុលលចច័យ, ឬហទាស្ធ ) 
 

គ.៣ ដរ េះពយញ្ជ នៈឬរសៈដរកាយ លុបរសៈមខុនិងចុេះអអាគមជំនសួកចនលងចដលរត្ូវលបុខលេះ 
 ហធវើតួរបូ  ឯស ធគមាម    ស្ពទហដើមគឺ = ឯហសា ធហមាម  

 ញញកពយញ្ជ នៈ ស៑្ ហចញពីស្ស្ៈ ឱ  = ឯស៑្ ឱ + ធហមាម  

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈ លុបស្ស្ៈឱ និងចុុះអ អាគម = ឯស៑្ អ + ធហមាម  

 នា ពយញ្ជ នៈ ស៑្ ហៅរបកបជាមួយស្ស្ៈ អ =  ឯស្ ធហមាម  

  ស្ហរមចរបូជា  ឯស ធគមាម . (រ ីធម៌ ព ោះ) 
ឯស គខា ពយន ត ិកាហិត ិ= ឯពសា ពខា ពរនថិ កា តិិ (បុគគលហនាុះឯង នឹងហធវើ អស់្ហៅ) 

ស គចឆំ ន នវិតតតិ  = ពសា  គចឆាំ ន និវតថត ិ(ហគ កាលហៅ នឹងមិនរតលប់មក) 

ឯស បគថត ស ិ  = ឯពសា បពតថ សិ (ហោកហនាុះ ជាអនកដល់ហហើយ) 

ស មុន ិ  = ពសា មុនិ (រពុះមុនីហនាុះ) 

ស សលីវ្ហ  = ពសា សីលោ (ភិកាុហនាុះ ជាអនកមានសី្ល) 

ឯស អគថថ     = ឯពសា អពតទ  (រ ីខលឹមសារហនាុះ, រហីស្ចកឋីរតវូការហនាុះ) 

ឯស អាគភាគោ = ឯពសា អាភាពគ្ន (ហនាុះ ជាអាហភាគចិតត) 
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ឯស ឥទាន ិ  = ឯពសា  ឥទន ិ(ហនាុះ, កនុងកាលហនុះ) 
 

គ.៤ កនុងឋានៈចដលសមគួរ ដរកាយពីរសៈត្រមួត្ពយញ្ជ នៈត្ួចដលដចូគាន ខាងមុខ ដ វភាវៈ  
ការតលមួតពរញ្ជនៈមាន ២ យ៉ា ង 

 (១) តលមតួពរញ្ជនៈតួដដលដូចគ្នប ពៅថា”សទិសពទឝភាវ” គ ឺទី១តលមួតទ១ី, ទី៣តលមតួទ៣ី, ទ៥ីតលមតួទី
៥ (ពវៀរ ង)និងពរញ្ជនៈអវគគ ៤ តួ គឺ យ, ល, វ, ស, ពធឝីពោយសូលត “បរ ពទឝភាពោ ឋាពន” 

 (២) តលមួតពរញ្ជនៈតួដដលមនិដូចគ្នប  ពៅថា “អសទិសពទឝភាវ” គឺ ទ១ី តលមតួទី២ និង 

ទី៣ តលមួត ទី៤ ក្បុងវគគ ពធឝីពោយសូលត “វពគគ ពោសាពោសានាំ តតិយបឋមា” 

ឋានៈ កនុងការហធវើហទវភាវៈ មាន ៩ ឋាន 

 (១) រសោការគថ បរ ំ ប បតិ បដិ ក្មុ កុ្ស កុ្ធ កី្ គហ ជតុ ញា ស ិស ុសមភូ  សរ 
សសាទនីមាទពិយញ្ជន ំគទវភាវ ំ. ពលកាយរសសៈលសៈគ ឺអ, ឥ, ឧ និងលសៈ អា  ឲរពធឝីពទឝភាវៈពរញ្ជនៈ តមុួខរបស់   
ប បតិ បដិឧបស័គគ,  ក្មុ កុ្ស កុ្ធ ក្ី គ  ជុតិ ញ សិ សុ សមមូ សរ នងិ សសធាតុ  ជាពដីម. 

 (២) តិក្ តយ តឹស វថទនីមាទិ ច. ពលកាយរសសលសៈ នងិលសៈ អា ឲរពធឝីពទឝភាវៈពរញ្ជនៈ តួមុខ
របស់ តកិ្ តយ តឹស និងវតសពធ ជាពដមី. 

 (៣) វតុ វដុ ទសិាទីនមនតញ្ា . ឲរពធីឝពទឝភាវៈពរញ្ជនៈតួពលកាយរបស់ វតុ វដុនងិ ទសិធាតុជាពដីម. 
 (៤) ឧ ទុ នឧិបសគគ ត ចតុ ឆ សនតសទាទ គទសាទបិរញ្ា . ឲរពធឝីពទឝភាវៈពរញ្ជនៈដដលពៅពលកាយ 
ឧ ទុ នឧិបសគគ ត ចតុ ឆ និង ស ដដលផ្ទវ ស់មក្ពី សនថសពធ ជាពដីម. 
 (៥) អបទនាត នាការទឃីគថ យការាទិ ច. ឲរពធឝីពទឝភាវៈ យ អក្សរជាពដមី ដដលពៅពលកាយ 
ទីឃលសៈដដលមនិដមនទបីាំផុតរបស់បទ និងមិនដមនលសៈអា. 
 (៦)  យវតំ  តលនាទនី    មាគទគសា  ច  សយាទនី ំ
  សហធាតវន តយាគទគសា    សសីកាគរា  តបាទិគថ 
     ក្.  កាលមានការផ្ទវ ស់ ត ល និង ន ជាពដមី ដដលលបក្បជាមួយ យ ពោយសូលតថា “យវតាំ” ព យី
ឲរពធឝីពទឝភាវៈ 
      ខ.  កាលមានការផ្ទវ ស់ពរញ្ជនៈដដលលបក្បនឹង យ ពោយសូលត “ឯ ព  ញាំ” និង “ស ពយ 
ច”   ព យីឲរពធឝីពទឝភាវៈ 
      គ.  កាលមានការផ្ទវ ស់ យ និងទបីាំផុតធាតុ ពោយសូលត “តសស ចវគគ” និង”តថា ក្តថរ ិច” 
ព យីឲរពធឝីពទឝភាវៈ 
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      ឃ.  ឲរពធឝីពទឝភាវៈ ស របស់ សីបចច័យដដលពៅពលកាយ តបសពធជាពដីម 

 (៧) ឆនាទ នរុក្ខ គណ្ ច.  កនុងទីរកាឆនទ ឲ្យហធវើហទវភាវៈបាន 

 (៨)  ខរ គឈ ធសំ ុភមាទីនមាទិ ច . ពលកាយពរីសសៈលសៈនងិលសៈ អា ឲរពធឝជីាពទឝភាវពរញ្ជនៈតមុួខ
របស់ ខរ ពឈ ធាំសុ និង ភមុធាតុ ជាពដមី. 
 (៩)  រសោការគថ  វោគ ន ំ ចតុតថទុតយិា  ច.  ពលកាយពីរសសៈលសៈ នងិលសៈ អា ឲរពធឝពីទឝភាវៈ ពរ
ញ្ជនៈតួទ១ី និងតទួី ៣ ក្បុងវគគ ពោយសូធរ “វពគគ  ពោសាពោសានាំ  តតិយបឋមា” 
 

ហធវើតួរបូ   ឥធបបមាគទា    ស្ពទហដើមគឺ  = ឥធ + បមាហទា 

 (ប) ស្ទិស្ហទវភាវ    = ឥធ + ប៑ ប(បប)មាហទា  
  ស្ហរមចរបូជា  ឥធបបមាគទា.  (ហស្ចកឋីរបមាទ កនុងទីហនុះ) 

ហធវើតួរបូ   សមមបបធាន ំ   ស្ពទហដើមគឺ = ស្មាម  + បធាន  
 ញញកពយញ្ជ នៈ ម៑ ហចញច្ឆកស្ស្ៈ អា   = ស្មម៑ អា + បធាន  
 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ រស្សៈ អា ជា អ  = ស្មម៑ អា> អ + បធាន  
 នា ពយញ្ជ នៈ ម៑ ហៅរបកបជាមួយស្ស្ៈ អ  = ស្មម + បធាន  
 ប៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ     = ស្មម + ប៑ បធាន  
  ស្ហរមចរបូជា  សមមបបធាន ំ    (ហស្ចកតីពាយាមហដាយរបថ្ព)    

ឋានៈទី១ ពលកាយរសសលសៈគឺ អ, ឥ, ឧ និងលសៈ អា  ឲរពធឝីពទឝភាវពរញ្ជនៈ តួមុខរបស់   ប បតិ បដិឧបស័គគ,  ក្មុ 
កុ្ស កុ្ធ ក្ី គ  ជុតិ ញ សិ សុ សមមូ សរ នងិ សសធាតុ  ជាពដីម. 
  អបបមាគទា   = អ + បមាពទ    (ហស្ចកឋីមិនរបមាទ) 

 វបិបយុគថត   = វ ិ+ បយុពតថ       (មិនរបកប) 

 សបុបសគនាន    = សុ + បសព ប   (រជុះថាល ខ្មល  ង, ស្ស្ស់្ថាល លអ) 

 អបបតិវតតិគយា  = អ + បតិវតថិពយ (មិនផ្លល ស់្បឋូរ, មិនវលិរតលប់) 

 អធិបតិបបចាគយា = អធបិតិ + បចចពយ (អធិបតិបចច័យ) 

 សបុបតដិឋិគថ   = សុ + បតិដឌពត (តា ងទុកលអហហើយ) 

 អបបដិបគុគគលា  = អ  + បដិបុគគពោ (មិនមានបុគគលហស្មើ) 

 វបិបដសិាគរា  = វ ិ + បដិសាពរា   (ហស្ចកឋីហៅឋ រកហាយចិតត) 

 សបុបដបិគនាន   = សុ + បដិបព ប    (បដិបតតិលអហហើយ) 

 សបុបដបិតត ិ  = សុ  + បដិបតថិ     (បដិបតតិលអ) 
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 បក្កគមា  = ប  + ក្ពមា       (ការហចញហៅ) 

 អក្កមត ិ  = អា + ក្មត ិ     (រញមងជាន់) (រស្សៈអាជាអ) 

 បរក្កមត ិ  = បរា + ក្មត ិ      (រញមងពាយាម) (រស្សៈអាជាអ) 

 យថាក្កម ំ  = យថា + ក្មាំ       (តាមល ដាប់) 

 បគកាក សត ិ  = ប + ពកាសតិ       (រញមងហៅ) (រស្សៈអាជាអ) 

 អគកាក សត ិ  = អា + ពកាសតិ     (រញមងហជរ) (រស្សៈអាជាអ) 

 អក្កុ គទាធ   = អ + កុ្ពទន         (មិនហរកាធ)  

 វកិ្កគយា  = វ ិ+ ក្ពយ      (ការលក់) 

 បគគគហា  = ប + គពហា      (ការស្រហស្ើរ, ការផគងហឡើង) 

 វគិគគហា  = វ ិ+ គពហា       (ការវហិរគ្នុះ) 

 អនគុគគហា  = អនុ + គពហា       (ការអនុហរគ្នុះ) 

 នគិគគហា  = និ + គពហា      (ការរ  ហោភ, ការស្ងកត់ស្ងកិន) 

 បគជាជ គថ  = ប + ពជាពត      (ភលឺរងុហរឿង) 

 វគិជាជ តត ិ  = វ ិ+ ពជាតត ិ      (រញមងប ភលឺ) 

 ក្តញ្ាូ  = ក្ត  + ញូ      (ហស្ចកឋីកតញ្ដូ) 

 វញិ្ាូ   =   វ ិ +  ញូ      (អនកដឹងចាស់្, អនករបាជញ) 

 បញ្ញា ណំ្  = ប + ញណាំ       (បញ្ញដ ) 

 វញិ្ញា ណំ្   = វ ិ+ ញណាំ       (វញិ្ញដ ណ,  ចិតថ) 

 នសិសគយា  = និ + សពយ    (និសសយ័, ទីអាលស័យ, ការលបលពឹតថដដលពដក្លតាំពៅក្បុងស ឋ ន) 

 វសិសុគថ  = វ ិ + សុ្ហតា       (លបាក្ដព យី, លផលីាញព យី) 

  ពហុសសុគថ  = ពហុ + សុ្ហតា      (អនកមានការសាឋ ប់ហរចើន) 

  វសិសរត ិ  = វ ិ + ស្រតិ       (រញមងហភលច) 

 អនសុសរត ិ  = អនុ  + ស្រតិ       (រញមងរឭកបាន) 

 បសសសគនាត   = ប  + ស្ស្ហនាត      (កាលដកដហងាើមហចញ) 

 វសិសសគនាត   = វ ិ + ស្ស្ហនាត        (កាលស្និទធសាន ល, កាលទុកចិតត) 
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 អសោគសា  = អា  + សាហសា     (ខយល់ចូល) (រស្សៈអាជាអ) 

 វសិសគជ ជគនាត    = វ ិ + ស្ហជជហនាត        (កាលហឆលើយ, កាលលុះ) 

 បរចិាជគនាត   = បរ ិ + ចជហនាត         (កាលបរចិ្ឆច គ) 

 ឧបទទគវ្ហ   = ឧប + ទហវ្ហ        (ឧបទទវ, ឧបស្គគ) 

 ឧបក្កិ លគិដ្ឋឋ   = ឧប  + កិលិហដាឌ      (ឧបកកិហលស្, ចូលហៅហៅហមងហហើយ) 
ឋានៈទី២ ពលកាយរសសលសៈ នងិលសៈ អា ឲរពធឝីពទឝភាវៈពរញ្ជនៈ តួមុខរបស់ តិក្ តយ តសឹ និងវតសពធ ជាពដមី. 
 កុ្សលតតកំិ្  = កុស្ល + តិក         (ពួកបីថ្នកុស្ល, កុស្លតិកៈ) 

 គវទនាតតិកំ្  = ហវទនា + តិក          (ពួកបីថ្នហវទនា) 

 គលាក្តតយ ំ  = ហោក + តយ          (ហោកបី) 

 វតថុតតយ ំ  = វតថុ + តយ          (វតថុបី, រពុះរតនថ្រត) 

 ឯក្តតឹស  = ឯក + តឹស្            (សាមសិ្បមួយ) 

 ចតុតតឹស  = ចតុ + តឹស្          (សាមសិ្បបួន) 

 សលីពវត ំ  = សី្ល + វត             (សី្លនិងវតតបដិបតតិ) (ផ្លល ស់្វ វ ជា ពវ) 

 បនុបបុន ំ  = បុន + បុន                (ហរឿយៗ, ញយៗ) 

 សមនាន គគថ  = ស្  + អនុ អាគហតា   (មកតាមរពមហហើយ, របកបហហើយ) 
 

ឋានៈទី៣ ឲរពធីឝពទឝភាវៈពរញ្ជនៈតួពលកាយរបស់ វតុ វដុនិង ទិសធាតុជាពដីម  
 វតតត ិ   = វតតិ                (រញមងរបរពឹតតហៅ) 

 វដដត ិ   = វដតិ                (រញមងគួរ) 

 ទសសន ំ   = ទិសនាំ(ទិស + យុ)  (កាហឃើញ) (ផ្លល ស់្ឥរបស់្ទិស្ ជា អ) 

 ផគសោ   = ផពសា (ផុស + អ)     (ការប៉ែុះផទប់) (ផ្លល ស់្ឧជា អ) 
 

ឋានៈទី៤ ឲរពធឝីពទឝភាវៈពរញ្ជនៈដដលពៅពលកាយ ឧ ទុ និឧបសគគ ត ចតុ ឆ នងិ ស ដដលផ្ទវ ស់មក្ពីសនថសពធ ជា
ពដីម 

 ឧក្កំ គសា  = ឧ + ក្ាំពសា               (លែជាងពគ, លបពសីរបាំផុត,ក្លមិតខភស់បាំផុត) 

 ទុក្ករ ំ   = ទុ + ករ                     (ការហធើវបានហដាយល បាក) 

 ទុចារតិ ំ   = ទុ + ចរតិ                  (ទុចចរតិ, ហស្ចកតីរបរពឹតតអារកក់) 



 477  

 ទុពវគលា  = ទុ + ពហោ              (អនកមានក ោ ងហខាយ, ទុពវលភាព) 

 ទុល លគភា  = ទុ + លហភា              (ញដលបានហដាយករម) 

 នពិវគថត    = និ + វហតាត            (ហកើតហឡើងហហើយ)  (ផ្លល ស់្ វ វ ជា ពវ) 

 ចតុសោល ំ  = ចតុ + សាល            (សាោបួនខនង, ហដើមសាលបួនហដើម) 

 ឆក្កំ    = ឆ + ក            (ពួករបា មួយ) 

ឆននវុត ិ   = ឆ + នវតិុ           (ហៅសិ្បរបា មួយ) 

ឆពវសោន ិ  = ឆ  + វស្ានិ            (របា មួយឆ្លន  ) (ផ្លល ស់្ វ វ ជា ពវ) 
 សកាក គរា  = ស្ + ការ            (ស្កាក រៈ, ការហគ្នរពរាប់អាន, ហរគឿងបូជា) 

 សបបុរគិសា  = ស្ + បុរហិសា           (ស្បបុរស្) 

 មហពវគលា  = មហា + ពហោ         (មានក ោ ងខ្មល  ង) (រស្សៈ អា ជា អ) 
ឋានៈទី៥ ឲរពធឝីពទឝភាវៈ យ អក្សរជាពដីម ដដលពៅពលកាយទីឃៈលសៈ ដដលមនិដមនទីបាំផុតរបស់បទ នងិមិនដមន
លសៈអា 

 នយីយត ិ   = នីយតិ   (នី + យ  + ហត) (រញមងរតវូនា ហចញហៅ)  

 សយូយត ិ  = សូ្យតិ  (សុ្ + យ  + ហត) (រញមងរតវូបានឮ)(ទីឃៈ) 

 អភិភយូយ  = អភិភូយ  (អភិ  + ភូ  + តាវ ) (រគបស្ងកត់ហហើយ) 

 វគិចយយ   = វហិចយ (វ ិ+ ចិ +  តាវ ) (ពិច្ឆរណាហហើយ) 

 វគិនយយ   = វហិនយ (វ ិ+ នី + តាវ ) (ហហើយ, នា ហៅហហើយ) 

 គនយយ ំ   = ហនយ   (នី + ណយ) (គបបីនា ហៅ)    

 គសគយា  = ហស្ហយា (បសតទ + ឥយ) (លបពសរីជាង) 

 គជគយា   = ហជហយា    (បសតទ + ឥយ) (អបក្ចពលមនីជាង, អបក្លបពសីរជាង) 
 គវយាក្រគឋ = ពវយក្រពណា (វ ិ+ អា + ក្រ + យុ) (អបក្ពវយយក្រណ៍) 

 ឯថត វថ  = ឯតាវតា  (មានលបមាណប៉ាុពណតោះ) (ពោយោក្រថាជាពដមី) 
  

ឋានៈទី ៦ 

ក្.  កាលមានការផ្ទវ ស់ ត ល និង ន ជាពដីម ដដលលបក្បជាមួយ យ១ ពោយសូលតថា“យវតាំ” ព យីឲរពធឝីពទឝភាវៈ 

                                                           
១ យ ដដលបានមក្ពីការផ្ទវ ស ់ឥ ជា យ ។ 
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 ផ្លល ស់ ត្យ ជា ច, លយ ជា ល, នយ ជា ញ និង  យ ជា ជ ខលេះ 
  (ពលៅពីពនោះ ពៅមានការផ្ទវ ស់ ក្វគគ ចវគគ ដវគគ បវគគ ជាមួយ យ ជា ក្វគគ ចវគគ ដវគគ បវគគ និងផ្ទវ ស់ ថរ ជា 
ឆ ,ធរ ជា ឈ, និង ណរ ជា ញ បាន) 

ហធវើតួរបូ  ជចាគនាធ   ស្ពទហដើមគឺ  = ជាតិ + អហនាធ  

 ញញកពយញ្ជ ន ត៑ ហចញច្ឆកស្ស្ៈ ឥ          = ជាត៑ ឥ +  អហនាធ  

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឥ ជា យ          = ជាត៑ ឥ> យ + អហនាធ  

 ផ្លល ស់្ តយ ជា ច             = ជា តយ៑ > ច៑ + អហនាធ  

 ញញកពយញ្ជ នៈ ជ៑ ហចញច្ឆកស្ស្ៈ អា           = ជ៑ អា ច៑ + អហនាធ  

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ រស្សៈ អា ជា អ          = ជ៑ អា > អ ច៑ + អហនាធ  

 នា ពយញ្ជ នៈ ហៅរបកបជាមួយស្ស្ៈ          = ជចហនាធ  

 ច៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ             = ជ ច៑ ចហនាធ  

   ស្ហរមចរបូជា   ជចាគនាធ    (អនកខ្មវ ក់អ ពីក ហណើ ត) 

ហធវើតួរបូ  វបិលាល គសា  ស្ពទហដើមគឺ          = វបិរ ិ+ អាហសា  
 ញញកពយញ្ជ នៈ រ ៑ហចញច្ឆកស្ស្ៈ ឥ           = វបិរ ៑ឥ+ អាហសា 

 ផ្លល ស់្ រ ៑ជា ល៑              = វបិ រ ៑> ល៑ ឥ + អាហសា 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឥ ជា យ          = វបិល៑ ឥ > យ + អាហសា 

 ផ្លល ស់្ លយ៑ ជា ល             = វបិ លយ៑ > ល៑ + អាហសា 

 នា ពយញ្ជ នៈ ល៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា          = វបិោហសា 

 ល៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ            = វបិ ល៑ ោហសា 

   ស្ហរមចរបូជា  វបិលាល គសា  (វបិោវ ស, ដលបលបួលខុសលបលក្តី) 

 អញ្ញា គយា  = អនិ + អាហយា  (មិនញមនវធីិ) 

 យគជជវ ំ  = យទិ + ឯវ    (ហបើកាលជាយា៉ែងហនុះ) 

 អគបបក្គចា = អបិ + ឯកហចច  (សូ្មបពួីកខលុះ) 
 

   ហធវើតួរបូ   អគបបក្ទា ស្ពទហដើមគឺ     = អបិ + ឯកទា  

 ញញកពយញ្ជ នៈ ប៑ ហចញច្ឆកស្ស្ៈ ឥ          = អប៑ ឥ + ឯកទា 
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 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឥ ជា យ          = អប៑ ឥ > យ៑ + ឯកទា 

 ផ្លល ស់្ បយ៑ ជា ប៑              = អ បយ៑ > ប៑ + ឯកទា 

 នា ពយញ្ជ នៈ ប៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឯ          = អហបកទា 

 ប៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ             = អ ប៑ ហបកទា 

   ស្ហរមចរបូជា  អគបបក្ទា            (សូមផកី្បុងកាលខវោះ) 
     ខ.  កាលមានការផ្ទវ ស់ពរញ្ជនៈដដលលបក្បនឹង យ ពោយសូលត “ឯ ព  ញាំ” និង “ស ពយ 
ច”   ព យីឲរពធឝីពទឝភាវៈ 
 សគញ្ញា គោ សាំពយពគ្ន (ការលបក្ប, ការតលមួត) (ផ្ទវ ស់ ំាំនងិយ ជា ញ ព យីលតតួ) 
     គ.  កាលមានការផ្ទវ ស់ យ(យ វកិ្រណបចច័យ)  និងទបីាំផុតធាតុពោយសូលត “តសស ចវគគ” និង”តថា ក្តថរ ិច” 
ព យីឲរពធឝីពទឝភាវៈ  
 ទិពវគត  ទិវ ៑យ ពត (រដមងពលង)         (ផ្ទវ ស់វន៑ិងយ ជា វ, តលមួត, ផ្ទវ ស់វ ឝ ជា ពឝ) 
 ឃ. ឲរពធឝីពទឝភាវៈ ស របស់ សបីចច័យដដលពៅពលកាយ តបសពធជាពដីម 

 តបសស ី   = តបសី្        (អបក្មានតប, អបក្មានពសចក្ឋពីយយមជាពលគឿងដុតក្ិពលស) 

 គចឆន ត ិសគុគត ឹ  = គចឆនតិ សុ្គតឹ            (រដមងពៅ កាន់សុគតិភូមិ) 
ឋានៈទី៧ កនុងទីរកាឆនទ 
 នបបជ ជគហ វណ្ណពល ំបរុាណំ្ (ឥនទវជិរ)   ន បជហហ 

ឋានៈទី៨ ពលកាយពីរសសៈលសៈនិងលសៈ អា ឲរពធឝីជាពទឝភាវៈពរញ្ជនៈតួមុខរបស់ឃរ ពឈ ធាំសុ និង ភមុធាតុ ជាពដមី. 
 ក្នុងឋានដែលសមគួរ ព្យញ្ជ នៈតួទី ១ តម្មតួខាងមុខ(នៅនលើ)ព្យញ្ជ នៈតួទី ២, ព្យញ្ជ នៈតួទី៣ 
តម្មួតខាងមុខព្យញ្ជ នៈតួទី៤ ក្នុងវគគទាំងម្រាំ (អសទិសនទេភាវៈ) 

ហធវើតួរបូ  បគឃរត ិ ស្ពទហដើមគឺ = ប + ឃរតិ 

 គ៑ អស្ទិស្ហទវភាវៈ             = ប + គ៑ ឃរតិ 

 ស្ហរមចរបូជា បគឃរត ិ  (រដមង ូរពចញ) 

 

ឧគឃរត ិ = ឧ + ឃរតិ  (រញមងរជាបផាយ, រញមងហូរហចញ) 

នគិគាគសា = និ + ហោហសា (បុ . ស្ហមលងគឹកកង, គុ. ញដលមិនមានស្ហមលង) 

ឯគសវ ចជានផគលា = ឯហស្វ  ច ្នផហោ (ក៏ហនាុះជាផលរបស់្្នហនាុះឯង) 

បឋមជាន ំ = បឋម + ្ន  (្នទីមួយ, បឋមជាន) 
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អភិជាយត ិ = អភិ + ្យតិ (រញមងស្មលឹងហមើល) 
ឧជាយត ិ = ឧ+ ្យតិ  (រញមងហលើកហទាស្ហឡើងស្ញមឋង, រញមងហព្វលហទាស្) 

វទិធំគសត ិ = វ ិ+ ធ ហស្តិ  (រញមងទមាល យ, រញមងកមាច ត់) 
ឋានៈទី ៩ ពលកាយពីរសសៈលសៈ និងលសៈ អា ឲរពធឝីពទឝភាវៈ ពរញ្ជនៈតួទ១ី នងិតួទ ី៣ ក្បុងវគគ ពោយសូធរ “វពគគ  
ពោសាពោសានាំ  តតិយបឋមា” 
ឧទាធ គរា = ឧ + ធាហរា  (ការដកហចញ, ការទាញហចញ, ហដញហចញ) 

នទិធគនា = និ + ធហនា  (មិនមានរទពយ, កមសត់, ទុកាល បាក) 

នទិធុ គថ  = និ + ធុហតា  (កមាច ត់ហចញហហើយ, រោស់្ហចញហហើយ) 

វពិភគនាត   = វ ិ+ ភហនាត   (វលិហៅខុស្ហហើយ, លុះតួនាទី, សឹ្កហហើយ) 

ទុពភិក្ខំ   = ទុ + ភិកា   (ទុពភិកាភ័យ, ហរគ្នុះអត់បាយល បាកហរចើន) 

នពិភយ ំ = និ + ភយ   (មិនមានភ័យ) 

ចតុពភ ិ  = ចតុ + ភិ  (ហដាយ...ទ.  បួន) 

ឆទាធ    = ឆ + ធា  (របា មួយរបការ) 

សទធគមាម  = ស្ + ធហមាម   (ធម៌របស់្ស្បបុរស្, ស្ទធមម) 

មហទធគនា = មហ + ធហនា  (អនកមានរទពយហរចើន) 

មហពភយ ំ = មហ + ភយ   (មានភ័យធ ) 

ហធវើតួរបូ   គោជឈង្គគ   ស្ពទហដើមគឺ       = ហព្វធិ + អងាគ  

 ញញកពយញ្ជ នៈ ធ៑ ហចញច្ឆកស្ស្ៈ ឥ       = ហព្វធ៑ ឥ + អងាគ  

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឥ ជា យ       = ហព្វធ៑ ឥ > យ៑ + អងាគ  

 ផ្លល ស់្ ធយ៑ ជា ឈ៑          = ហព្វ ធយ៑ > ឈ៑ + អងាគ  

 នា ពយញ្ជ នៈ ឈ៑ ហៅរបកបជាមួយនិងស្ស្ៈ អ  = ហព្វឈងាគ  

 ជ៑ អស្ទិស្ហទវភាវៈ          = ហព្វ ជ៑ ឈងាគ  

   ស្ហរមចរបូជា គោជឈង្គគ  (អងគដនធម៌ជាពលគឿងលតស់ដងឹ, ពោជឈងគ) 

 

ហធវើតួរបូ    ពុជឈត ិ  ស្ពទហដើមគឺ       = ពុធ + យ + តិ 
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 ផ្លល ស់្ ធយ ជា ឈ          = ពុ ធយ > ឈ + តិ 

 ជ អស្ទិស្ហទវភាវៈ         =ពុ ជ៑ ឈ + តិ 

   ស្ហរមចរបូជា ពុជឈត ិ  (រដមងលតស់ដឹង)  

 អាសពភ ំ = អាស្ភ  (ភាវជាវតថុរបហស្ើរ) (អាស្ភ + ណយ + សិ្) 

 ពុជឈតិពវ ំ = ពុឈិតពវ  (គបបីរតូវរតាស់្ដឹង) (ពុធ + យ + តពវ + សិ្) 

ហធវើតួរបូ    បញ្ាក្ខ នាធ   ស្ពទហដើមគឺ                =បញ្ច  + ខនាធ  

 ក៑ អស្ទិស្ហទវភាវៈ            = បញ្ច  + ក៑ ខនាធ  

   ស្ហរមចរបូជា បញ្ាក្ខ នាធ  (ខននលបាាំ) 

 

របូក្ខ គនាធ    = របូ + ខហនាធ   (រូបក្ខនន, ក្ងដនរូប) 

អភិក្ខ ណំ្  = អភិ + ខណ   (ញឹក្ៗ, ពរឿយៗ) 
អវគិក្ខ គបា  = អវ ិ+ ហខហបា  (ពសចក្ឋីមិនរាយមាយ) 
ជាតគិក្ខ តត ំ  = ជាតិ + ហខតត   (ជាតិពខតថ, ទីពក្ីត, ពខតថដដនដនការលបសូលត) 

អាយុក្ខ គយា  = អាយុ + ខហយា (អាយុដខ, អស់អាយុ) 

គសតចឆតត ំ  = ហស្ត + ឆតត   (ឆលតស, ពសឝតឆលត) 

គោធចិ្ចឆ យា  = ហព្វធិ + ឆ្លយា (មវប់ដនពដីមពោធិ៍) 
ជមពុច្ចឆ យា  = ជមពុ + ឆ្លយា   (មវប់ដនពដីមលពងី) 

សមុគចឆគទា  = ស្  +  ឧ + ហឆហទា (ការកាត់ដាច់)  (ផ្លល ស់្និគគហិតជាម) 

ថលដឋ ំ  = ថល + ឋ    (តា ងហៅហលើហគ្នក)     

ជលដឋ ំ   = ជល + ឋ   (តា ងហៅកនុងទឹក) 

អធិដឋតិ ំ  = អធិ + ឋិត   (អធិដាឌ នហហើយ) 

នដិឋិត ំ   = និ + ឋិត   (ចប់ហហើយ) 

ចថត រដិ្ឋឋ នាន ិ  = ចតាត រ ិ+ ឋានានិ (ឋានៈបួន) 

គរុដ្ឋឋ នគិយា  = គរ ុ+ ឋានិហយា (អបក្គួរដល់ការពគ្នរពនងិពលកី្សរពសីរ, ឋានៈខភស់) 

សមុដឋិគថ  = ស្  + ឧ + ឋិហតា (តាំងពៅលពមព យី) 
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យសគតថគរា  = យស្ + ហថហរា  (លពោះយសពថរៈ) 

យតថ    = យ + ថ  (ក្បុង.......ណា) 

តតថ    = ត + ថ   (ក្បុង.......ព ោះ) 

បតថរត ិ  = ប + ថរតិ  (រញមងពរងីកហៅ,រញមងផាយហៅ) 

វថិថ គរា   = វ ិ+ ថាហរា   (ការពរងីកហៅ, ហស្ចកឋីពិសាឋ រ, ធ ទូោយ) 

អភិតថុ គថ  = អភិ + ថុហតា  (ហលើកស្រហស្ើរហហើយ, ហលើកស្រហស្ើរ) 

អនតុថុន ំ  = អនុ + ថុន   (ការដកចិតត) 

ចតុគថថ   = ចតុ + ហថា  (ទីបួន) 

កុ្តថ    = កុ + ថ  (កនុង.......ណា) 
បគបាផ គដត ិ  = ប+ ហផ្លហដតិ  (រញមងទុះថ្ដ) 

មហបផល ំ  = មហ + ផល   (មានផលហរចើន) 

នបិផល ំ   = និ + ផល   (មិនមានផល) 

វបិាផ គរា   = វ ិ+ ផ្លហរា  (ការពរងីកហៅ, ការផសពវផាយ) 

បរបិផុ គសយយ  = បរ ិ+ ផុហស្យយ (គបបីហស្សាច, គបបីហរបាុះរព , គបបីទងគិច) 

មធុបាផ ណិ្ត ំ  = មធុ + ផ្លណិត  (ទឹកឃមុ និងស្ករអ ហៅ) 
 

ហធវើតួរបូ  អកាខ គថ ស្ពទហដើមគឺ = អា + ខ្មហតា 

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈ រស្សៈ អា ជា អ  = អា > អ + ខ្មហតា 

 ក៑ អស្ទិស្ហទវភាវៈ   = អ + ក៑ ខ្មហតា 

  ស្ហរមចរបូជា អកាខ គថ (ហព្វលហហើយ) (រស្សៈ អា ជា អ = រស្ស ) 

តណ្ា ក្ខ គយា  = តណាហ  + ខពយ (ពសចក្ថីអស់តណាហ ) (រសសៈ អា ជា អ) 

អាណ្គក្ខ តត ំ  = អាណា + ពខតាំថ  (អាណាពខតថ, ពខតថដដនដនអាំណាច) (រសសៈ អា ជា អ) 
សញ្ញា ក្ខ គនាធ   = សញ្ញដ  + ខព ន   (សញ្ញដ ខនន)  

អច្ចឆ គទត ិ  = អា + ្ពទត ិ  (រដមងបិទបាាំង, រដមងពសវៀក្ដណថ ប់) (រសសៈអាជាអ) 
អចឆិន ទត ិ  = អា + ឆិនធត ិ  (រដមងបវន់, រដមងដពណថី ម, រដមងកាត់) (រសសៈ) 

នាវដឋ ំ   =  ោ + ឋាំ  (តាំងពៅពលីទូក្) (រសសៈ អា ជា អ) 
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អតថរត ិ  = អា + ថរត ិ  (រដមងលកាល) (រសសៈ អា ជា អ) 
អគបាផ គដត ិ  = អា + ពផ្ទពដត ិ  (រដមងផ្ទធ ត់ដដ, រដមងទោះដដ) (រសសៈអាជាអ) 
 

ពធឝីតួរូប  នកិ្ខមត ិ   សពធពដីមគ ឺ = និ + ខមត ិ
 ក្ អសទិសពទឝភាវៈ    = និ +  ក៑្ ខមត ិ
 សពលមចរូបជា  នកិ្ខមត.ិ (រដមងពចញពៅ) 
   ផ្ទវ ស់ពរញ្ជនៈតដួាំបូងរបស់ ក្មុ បទ ចិ ចរ និងតរធាតុ ពលកាយនិ ជាពរញ្ជនៈទី២ក្បុងវគគព យីពធឝីអសទិសពទឝភាវៈ 

នបិផតត ិ   = និ + បតថិ  (ពសចក្ថីសពលមច) 
នចិឆគយា  = និ + ចពយ  (ការវនិិចឆ័យ, ការកាត់ក្ថី) 

នចិឆរត ិ  = និ + ចរតិ  (ការដបវងពចញ, លជាបពចញ) 
នតិថរណំ្  = និ + តរណាំ   (ការ្នក្នវង, ការអត់ធន់) 
 
ពធឝីតួរូប  កុ្ពវគនាត    សពធពដីមគ ឺ = កុ្ + វព ថ  
 វ ៑សទិសពទឝភាវៈ     = កុ្ + វ ៑វព ថ  
 ផ្ទវ ស់  វ ឝ ជា ពឝ     = កុ្ + វ ឝ > ពឝព ថ  
  សពលមចរូបជា  កុ្ពវគនាត .   (កាលពធឝី) 

កុ្ពវន ត ិ  = កុ្ + វនថិ   (រដមងពធឝី) 
ទិពវត ិ   = ទិ + វតិ   (រដមងពលង, រុងពរឿង) 

សពិវត ិ  = សិ + វតិ   (រដមងពដរ) 

បពវជគនាត   = ប + វជព ថ    (កាលបួស, កាលពវៀរ) 
នោិវ ន ំ   = និ + ោនាំ   (និោឝ ន, មិនមានតណាហ ) 

នពិវុ គថ  = និ + វុពត   (រលត់ព យី, និោឝ នព យី) 
នពិវិន ទត ិ  = និ + វនិធតិ  (រដមងពនឿយណាយ) 

ឧទយពវយ ំ  = ឧទយ + វយាំ   (ការពក្ីតពឡងីនងិសូនរពៅ) 
 

ហធវើតួរបូ  បលបិគនាន     ស្ពទហដើមគឺ = បរបិហនាន  
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 ផ្លល ស់្ រ ជា ល      = បរបិហនាន  ជា បលិបហនាន  

 ស្ហរមចរបូជា    បលបិគនាន . (មុជចុោះព យី) 

 

ហធវើរបូជា  បលលង ក ំ    ស្ពទហដើមគឺ  = បរ ិ + អងក  

ញញកពយញ្ជ នៈ រ ហចញពីស្ស្ៈ ឥ    = បរ ៑ឥ + អងក  

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឥ ជា យ   = បរ ៑ឥ > យ៑ + អងក  

ផ្លល ស់្ រ ជា ល      = ប រ ៑> ល៑ យ៑ + អងក  

ផ្លល ស់្ ល៑យ៑ ជា ល     = ប លយ៑ > ល៑ + អងក  

នា ពយញ្ជ នៈ ល៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ   = បលងក  

ល៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ     = ប ល៑ លងក  

 ស្ហរមចរបូជា  បលលង កំ. (បលលងក,អងគុយញពនញភនន) 

បលគិោគធា   = បរហិព្វហធា  (ហស្ចកតីកងវល់, ហស្ចកតីបលិហព្វធ) 

ក្លគុនា១   = ក្រុពណា  (គួរអាណិត) 

មហាសាគលា   = មហាសាហរា  (មហាសាល) 

មាលគុថ   = មារហុតា  (ខយល់) 

សខុុមាគលា   = សុ្ខុមាហរា  (សុ្ខុមាលជាតិ) 
 

ហធវើតួរបួ  ទុក្កដ ំ    ស្ពទហដើមគឺ   = ទុ + កត  

ផ្លល ស់្ ត ជា ដ      = ទុ + ក ត  > ដ  

ក៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ     = ទុ ក៑ កដ  

ស្ហរមចរបូជា  ទុក្កដ.ំ(អាបតថិទុក្កដ, ក្មយដដលពធឝីមនិលែ) 

បហគដ្ឋ  = បហហតា  (ោយព យី, លបហារព យី) 

                                                           
១

 ក្បុងបទរូបសិទនិនិសសយ័ថយី ថា កាលផ្ទវ ស ់រ ជា លព យី ណអក្សរ ក្នឹ៏ងផ្ទវ ស ់ជា ន ខវួនឯង ពលោោះណអក្សរពលចីនពៅខាងពលកាយ រអក្សរ
តមលបក្តី, នយ័ពនោះដូចមវបព់ឈ ីដដលវ ិសពៅកាលពដីមពឈលីតូវពគកាតព់ចញព យី ។ 
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បតថគដ្ឋ  = បតថហតា  (ផាយពៅព យី) 
ឧទធគដ្ឋ  = ឧទធហតា  (ពលីក្ពឡងីព យី, ដក្ពឡងីព យី, ោវ តពចញព យី) 

វសិគដ្ឋ  = វសិ្ហតា  (ភាយពចញព យី, រកី្ធាំព យី) 

 

ហធវើតួរបូ  នយិគកា    ស្ពទហដើមគឺ = និយហតា 

ផ្លល ស់្ ត ជា ក      = និយហតា > និយហកា 

ស្ហរមចរបូជា  នយិគកា. (ពសចក្ថីពិតលបាក្ដ, ពទៀងទត់) 

ហធវើតួរបូ  នយិបំតុត ំ    ស្ពទហដើមគឺ  = និជ បុតត  

 ផ្លល ស់្ ជ ជា យ      = និជ បុតត  > និយ បុតត  

  ស្ហរមចរបូជា  នយិបំតុត.ំ (បុលតដដលអាលស័យខវួនពក្ីត) 

ហធវើតួរបូ  កុ្លបូគកា     ស្ពទហដើមគឺ = កុលូបហគ្ន 

ផ្លល ស់្ គ ជា ក      = កុលូបហគ្ន > កុលូបហកា 

ស្ហរមចរបូជា កុ្លបូគកា. (អបក្ចូលដល់លតកូ្ល, អបក្សបិទនសាប លនឹងលតកូ្ល, ភកិ្ខុជាជីតុន) 

ហធវើតួរបួ  បណិ្ធាន ំ    ស្ពទហដើមគឺ   = បនិធាន  

ផ្លល ស់្ ន ជា ណ      = បនិធាន  > បណិធាន  

ស្ហរមចរបូជា  បណិ្ធាន.ំ (បណិធាន, ការតាំងពសចក្ថលីបាថាប ) 

បណិ្បាគថ   = បនិបាហតា  (ការឱនបនាទ ប, ការស្ញមតងហស្ចកតីហគ្នរព) 

បឋគមា   = បនាហមា  (ការហគ្នរព) 

បណី្ត ំ   = បនីត    (របណីត) 

បរណិ្គថ   = បរនិហតា  (ផ្ទវ ស់ពៅព យី,ដក្ដលបព យី, ចាស់ព យី) 

បរឋិគមា   = បរនិាហមា  (ការផ្លល ស់្បតូរ, ការរ  ោយអាហារ) 

នណិ្ណគយា   = និននហយា  (ការកាត់កតី, ការពិនិតយពិហរគ្នុះ) 

ឧណ្ណគថ   = ឧននហតា   (ហបា៉ែងហឡើងហហើយ, អញណត តហឡើងហហើយ) 

ឱណ្គថ   = ឱនហតា  (ហទារទន់ចុុះហហើយ) 
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គ.៧ ផ្លល ស់ បត្ិឧបសគគ ជា បដិ ខលេះ 
ហធវើតួរបូ  បដគគិ    ស្ពទហដើមគឺ = បតិ + អគគិ 

ផ្លល ស់្ បតិ ជា បដិ     = បតិ > បដិ + អគគិ 

ញញកពយញ្ជ នៈ ដ ហចញពីស្ស្ៈ ឥ   = បដ៑ ឥ + អគគិ  

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ   = បដ៑  + អគគិ 

នា ពយញ្ជ នៈ ដ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ   = បដគគិ  

ស្ហរមចរបូជា  បដគគិ. (បដគគ ិ ទាតគោវ . រ ីការដុតពភវីងទទួល  គឺភិក្ខុ  គបផឲីរ) 
ហធវើតួរបូ  បដហិញ្ាត ិ    ស្ពទហដើមគឺ = បតិ + ហញ្ដតិ  

ផ្លល ស់្ បតិ ជា បដិ      = បតិ > បដិ + ហញ្ដតិ 

ស្ហរមចរបូជា  បដហិញ្ាត.ិ (រដមងពៅថ លក្ហាយ, រដមងពបៀតពបៀន) 

 

គ.៨  ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយ ផ្លល ស់រសៈ អ  ីបំផុត្របស់សពទ ជា ឧ 
ហធវើតួរបូ  បថុុជ ជគនា   ស្ពទហដើមគឺ  = បុថ + ជហនា 

ញញកពយញ្ជ នៈ ថ ហចញពីស្ស្ៈ អ   = បុថ៑ អ + ជហនា 

ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ ផ្លល ស់្ អ ជា ឧ  = បុថ៑ អ > ឧ + ជហនា 

ជ៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ    = បុថ៑ ឧ + ជ៑ ជហនា 

នា ពយញ្ជ នៈ ថ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឧ  = បុថុជជហនា 

 ស្ហរមចរបូជា  បថុុជ ជគនា. (បុថុជជន) 

ឧទាហរណ៍ញដលមានវធីិហធវើតួរបូដូចនឹង (បុថុជជន) មានដូចតហៅហនុះ 

បថុុភតូ ំ   = បុថ + ភូត   (ជារបស់្រកាស់្) 

ហធវើតួរបូ  មនញុ្ាំ     ស្ពទហដើមគឺ = មហនា +  អញ្ដ  
ញញកពយញ្ជ នៈ ន ហចញពីស្ស្ៈ ឱ                         = មន៑ ឱ + អញ្ដ 
ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឱ ជា ឧ  = មន៑ ឱ > ឧ + អញ្ដ 
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ហរព្វុះអស្របូស្ស្ៈ លុបស្ស្ៈហរកាយ  = មន៑ ឧ + ញ្ដ 
នា ពយញ្ជ នៈ ន៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឧ  = មនុញ្ដ 
ស្ហរមចរបូជា មនញុ្ាំ . (ោក្រនិយយគួរឲរពពញចតិថ, ពសចក្ថីចូលចតិថ, រ ាំពភបីចិតថ, ជាទីពពញចិតថ) 

ហធវើតួរបូ  ឯវុម ំ     ស្ពទហដើមគឺ  = ឯវ   + ឥម  

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបនិគគហិត    = ឯវ  + ឥម  

ញញកពយញ្ជ នៈ វ ហចញពីស្ស្ៈ អ    = ឯវ ៑អ + ឥម  

ផ្លល ស់្ អ ជា ឧ      = ឯវ ៑អ > ឧ + ឥម  

ហរកាយពីអស្របូស្ស្ៈ លុបស្ស្ៈហរកាយ   = ឯវ ៑ឧ +   ម  

នា ពយញ្ជ នៈ វ ៑ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឧ   =ឯវមុ  

ស្ហរមចរបូជា ឯវុម.ំ (វតថុហនុះ យា៉ែងហនុះ) 

ហធវើតួរបូ ឥគតវវ ំ    ស្ពទហដើមគឺ = ឥតិ + ឯវ   

ញញកពយញ្ជ នៈ ត ហចញពីស្ស្ៈ ឥ   = ឥត៑ ឥ + ឯវ   

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឥ ជា ឧ  = ឥត៑ ឥ > ឧ + ឯវ   

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្ ឧ ជា វ   = ឥត៑ ឧ > វ + ឯវ   

នា ពយញ្ជ នៈ វហ៑ៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឯ  = ឥហតវវ   

ស្ហរមចរបូជា  ឥគតវវ.ំ (ដូហចនុះ យា៉ែងហនុះ) 

គ.៩ ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយ ផ្លល ស់ អវឧបសគគ ជា ឱ ខលេះ 
ហធវើតួរបូ  ឱកាគសា   ស្ពទហដើមគឺ  = អវ + កាហសា 

ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ ផ្លល ស់្ អវ ជា ឱ  = អវ > ឱ + កាហសា 

 ស្ហរមចរបូជា  ឱកាគសា. (ឱកាស្, ទីទ ហនរ, ការអនុញ្ញដ ត, ការរបាកដ) 

 

ឱនគទាធ   = អវ + នហទាធ    (ចង ឝ្ ក់្ព យី, ខចប់ទុក្ព យី ) 

ឱវទត ិ  = អវ + វទតិ   (រដមងទូ យ ន, រដមងពលបៀនលបពៅ) 
ឱសាន ំ  = អវ + សាន    (ទីបញ្ច ប់, ខាងចុង) 
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គ.១០  ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយ ផ្លល ស់ អវ ជា ឧ ខលេះ 
ហធវើតួរបូ  ឧគគគត សរូគិយ   ស្ពទហដើមគឺ = អវ + គហត សូ្រហិយ 

ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ ផ្លល ស់្ អវ ជា ឧ   = អវ > ឧ + គហត សូ្រហិយ 

គ៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ     = ឧ + គ៑ គហត សូ្រហិយ 

ស្ហរមចរបូជា  ឧគគគត សរូគិយ. (នាកាលរពុះអាទិតយ កាលរុះហឡើងហហើយ) 
 

ឧគគចឆត ិ  = អវ + គចឆតិ (រដមងផុោះពឡងី, រដមងរោះពឡងី) 

ឧគគគហថវ   = អវ + គហហតាវ  (ពរៀនយក្ព យី, កាន់យក្ព យី) 

គ.១១  ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយ ចុេះឱអាគម ខលេះ(ដរកាយពី អត្ិរបសពទ និង បរសពទ) 
ហធវើតួរបូ  អតបិបគោ គខា ថវ   ស្ពទហដើមគឺ = អតិបប  ហខ្ម តាវ 

ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ ចុុះ ឱអាគម   = អតិបប  ឱ  ហខ្ម  តាវ 

ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ចុុះ គអាគម    = អតិបប +  គ៑ + ឱ  ហខ្ម  តាវ 

នា ពយញ្ជ នៈ គ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឱ   = អតិបបហគ្ន ហខ្ម តាវ 

ស្ហរមចរបូជា   អតបិបគោ គខា ថវ. (ដល់ពពលលពកឹ្ឯង, ពពលលពឹក្ពពក្) 

ហធវើតួរបូ  បគរាសត ំ   ស្ពទហដើមគឺ  = បរ + ស្ត  
 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ ចុុះឱអាគម   = បរ  ឱ + ស្ត  

ញញកពយញ្ជ នៈ រ ហចញពីស្ស្ៈ អ    = បរ ៑អ  ឱ + ស្ត  
ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ    = បរ ៑  ឱ + ស្ត  
នា ពយញ្ជ នៈ រ ៑ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឱ   = បហរាស្ត  

ស្ហរមចរបូជា  បគរាសត.ំ (ពលចីនជាងមួយរយ, មយួរយជាង) 

គ.១២  កាលលុបវិភត្តិដហើយ  ផ្លល ស់រសៈ ីបំផុត្របស់មដនាគណៈសពទជាដដើមជា ឱ 
ហធវើតួរបូ  មគនាមយ ំ    ស្ពទហដើមគឺ  = មន + មយ  

ញញកពយញ្ជ នៈ ន ហចញពីស្ស្ៈ អ    = មន៑ អ + មយ  
កាលលុបវភិតតិហហើយ ផ្លល ស់្ អ ជា ឱ   = មន៑ អ > ឱ + មយ  
នា ពយញ្ជ នៈ ន៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឱ   = មហនាមយ  
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ស្ហរមចរបូជា  មគនាមយ.ំ (សពលមចអាំពីចតិថ) 

អគយាមយ ំ                      = អយ + មយ  (ស្ហរមចហដាយញដក) 

មគនាគសដ្ឋឋ                       = មន + ហស្ដាឌ  (មានចិតតរបហស្ើរប ផុត) 

អគយាបគថត                       = អយ + បហតាត  (បារតញដក) 

តគបាធគនា                       = តប + ធហនា (អនកមានតបៈជារទពយ) 

តគមានគុទា                       = តម + នុហទា (កមាច ត់ភាពងងឹត) 

គតគជាក្សណំិ្                = ហតជ + កសិ្ណ  (ការសមវឹងពភវងីជាអារមយណ៍) 

សគិរារុគហា                       = សិ្រ + រហុហា (ដុុះហលើសី្ស្) 

រគជាជលល ំ                         = រជ + ជលល  (ភាពក្ខឝក់្គឺធូល,ី ធូលីក្ខឝក់្) 

រគហាគគថ = រហ + គហតា        (ហៅកនុងទីសាង ត់) 

អគហារតត ំ                         = អហ + រតត  (ថ្ថងនិងយប់) 

អាគបាធាតុ                       = អាប + ធាតុ (ធាតុទឹក) 

វ្ហគយាធាតុ                       = វ្ហយ + ធាតុ (ធាតុខយល់) 
ឃ.  និគគហតិស្នធិវិធាន 

  និគគ តិសននិវធិាន គឺវធិីរបស់និគគ តិសននិ ពលបីនិគគ តិក្បុងការតបទ មានវពិលគ្នោះថា នគិគហីថន ំ 
សនធ ិ នគិគហីតសនធ.ិ ការត ដននិគគ តិទ.  ព យ្ ោះថា និគគ តីសនន.ិ វធិីរបស់និគគ តិសននិ មាន ៣ វធិី គឺ (១) 
គលាបវធិ ិ វធិីការលុប (២) អាគទសវធិិ  វធិីការផ្ទវ ស់  និង (៣) អាគមវធិិ  វធិកីារចុោះនិគគ តិអាគម ដូពចបោះ 

ឃ.១  ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយ ផ្លល ស់និគគហតិ្ ជាពយញ្ជ ន ីបផំតុ្វគគ គឺ ង, ញ, ណ, ន, និង ម ខលេះ និងដរ េះ ល ផ្លល ស់
និគគហិត្ ជា ល ៑
ហធវើតួរបូ  តណ្ា ង កគរា    ស្ពទហដើមគឺ = តណា  + កហរា 

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈ ផ្លល ស់្និគគហិតជា ង៑   = តណា    ំ > ង៑ + កហរា 

 ស្ហរមចរបូជា    តណ្ា ង កគរា. (លពោះពុទនលពោះ មថា តណហ ងករ) 

ហធវើតួរបូ  សងគគហា    ស្ពទហដើមគឺ   = ស្  + គហហា 

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈ ផ្លល ស់្និគគហិតជា ង៑   = ស្  ំ > ង៑ + គហហា 
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 ស្ហរមចរបូជា  សងគគហា. (ការស្ហន្ទងាគ ុះ, ការរបួរមួ ) 

រណ្ញ្ជគហា  = រណ  + ជហហា   (លោះការពបៀតពបៀនរបស់ក្ិពលស,លោះបាប)  

សណ្ឋិ គថ  = ស្  + ឋិហតា   (តាំងពៅលពមព យី) 

ជតុិន ធគរា  = ជុតឹ + ធហរា   (អនករទរទង់នូវពនលឺ) 

សមមគថ  = ស្  + មហតា   (រតវូដឹងហហើយ, យល់តាមហហើយ) 

តង កគរាត ិ  = ត  + កហរាតិ   (អនកហធវើនូវវតថុហនាុះ) 

តងខណំ្  = ត  + ខណ    (កនុងខណៈហនាុះ) 

តងឃត ំ  = ត  + ឃត    (ទឹកហដាុះថាល ហនាុះ) 

ធមមញ្ាគរ  = ធមម  + ចហរ   (គបបីរបរពឹតតនូវធម៌) 

តញ្ឆន ន ំ  = ត  + ឆនន    (ទីក្ាំបាាំងព ោះ, ទីលបក់្បាាំងព ោះ,ទីពួនសមងាំព ោះ) 

តញ្ញជ ត ំ  = ត  + ជាត    (ការហកើតហនាុះ) 
តញ្ញា ន ំ  = ត  + ញាណ    (ញាណហនាុះ, បញ្ញដ ហនាុះ) 
តឋឋ ត ំ  = ត  + ឋាត    (សាថ នទីហនាុះ) 

តណ្ឌ ហត ិ  = ត  + ឌហតិ   (រញមងដុត នូវវតថុហនាុះ) 

តនតគនាត ិ  = ត  + តហនាតិ   (ោតហចញ នូវវតថុហនាុះ) 

តនថរិ ំ   = ត  + ថិរ     (ភាពរងឹមា ហនាុះ, ភាពគង់វងស ហនាុះ) 

តនធន ំ   = ត  + ធន    (រទពយហនាុះ) 

តននចិាុត ំ  = ត  + និចចុត    (រពុះនិព្វវ នញដលមិនកហរមើកហនាុះ,) 

តមបគថត   = ត  + បហតាត    (ដល់ហហើយ នូវវតថុហនាុះ) 

តមផល ំ  = ត  + ផល    (ផលហនាុះ) 

គតសគមាព គធា  = ហតស្  + ហព្វហធា  (ការរតាស់្ដឹងនូវធម៌ទ.ហនាុះ) 

សមភូគថ  = ស្  + ភូហតា   (ហកើតហហើយ, ចហរមើនហហើយ, មានហហើយ) 

ទាតុងគគថ  = ទាតុ  + គហតា   (ហៅហហើយ ហដើមបឲី្យ) 

ហធវើតួរបូ  បដសិលលគីនា    ស្ពទហដើមគឺ   = បដិ ស្  +លីហនា 

 ហរព្វុះ ល ផ្លល ស់្និគគហិត ជា ល៑    = បដិ ស្   ំ  > ល៑ + លីហនា 
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  ស្ហរមចរបូជា  បដសិលលគីនា. (អនកពួនស្មង , អនកោក់ខលួន) 
 

បដិសលាល គនា  = បដិស្  + ោហនា (អបក្ពចៀសពចញ,ការពចៀសពចញពដីមផភីាពសងប់សាង ត់) 

សលលក្ខ ឋ  = ស្  + លកាណា (ការក ណត់, ការពិច្ឆរណា) 

សគលលគខា  = ស្  + ហលហខ្ម  (ការដុស្ខ្មត់កិហលស្) 

សលាល គបា  = ស្  + ោហបា  (ការចរច្ឆ,ការស្នទនា) 

បលុ លងិគ ំ  = បុ  + លិងគ   (ហភទរបុស្,បុ លិងគ) 

ឃ.២ ដរ េះឯនិងហ ដៅខាងដរកាយ ផ្លល ស់និគគហិត្ជា ញខលេះ 
ហធវើតួរបូ បចាតតគញ្ាវ   ស្ពទហដើមគឺ    បចចតត  + ឯវ 

   ហរព្វុះស្ស្ៈឯ ផ្លល ស់្និគគហិតជា ញ៑ = បចចតត  ំ >ញ៑ + ឯវ 

   ញ៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ   = បចចតត ញ៑ ញ៑ + ឯវ 

នា ពយញ្ជ នៈញ៑ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈឯ = បចចតតហញ្ដវ 

ស្ហរមចរបូជា បចាតតគញ្ាវ (ច ហព្វុះខលួនហនាុះឯង) 

តញ្ាិ    =  ត  + ហិ  (ពិតដមន រ ីោក្រព ោះ) 

ឯវញ្ាិ   គវ្ហ  =  ឯវ   + ហិ ហវ្ហ  (រ ីអបក្ទ. យ៉ា ងពនោះឯង) 
 

ហធវើតួរបូ  សគញ្ញា គោ   ស្ពទហដើមគឺ   = ស្  + ហយាហគ្ន 

ញញកពយញ្ជ នៈ  យ ហចញពីស្ស្ៈ ឱ  = ស្  ំ  + យ៑ ឱហគ្ន 

ហរព្វុះយហរកាយ ផ្លល ស់្និគគហិតនិងយ ជា ញ៑ = ស្ (ំ  + យ៑) > ញ៑ + ឱហគ្ន 

ញ៑ ស្ទិស្ហទវភាវៈ    = ស្ ញ៑ ញ៑ + ឱហគ្ន 

នា ពយញ្ជ នៈ ញ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ ឱ  = ស្ហញ្ញដ ហគ្ន 

 ស្ហរមចរបូជា សគញ្ញា គោ.(ការតរមតួ, ការរបកប) 

សញ្ញា ចកិាយ = ស្  + យាចិកាយ   (ថ្នកុដិ ញដលសូ្មហដាយខលួនឯង) 

សគញ្ញា ជន ំ  = ស្  + ហយាជន     (ស្ ហយាជនៈ, ហរគឿងច្ឆក់ញស្ស្ុះ) 

សញ្ាគថ  = ស្  + យហតា    (ស្រងមួហហើយ) 
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សញ្ាគទវ  = ស្  + យហទវ    (ណាៗ ព ោះឯង) 

អាននតរកិ្ញ្ាមាហុ = អាននតរកិ  + យមាហុ  (ពោលព យី នូវោក្រណា ដដលជាប់លាំោប់) 

ឃ.៣ ដរ េះរសៈដរកាយ ផ្លល ស់នគិគហិត្ ជា ម៑ នងិ  ៑ ខលេះ (ផ្លល ស់្ជា ទ ហរកាយពី យ, ត, ឯតស្ពទ) 

ហធវើតួរបូ  តមហំ រពមូ ិ   ស្ពទហដើមគឺ = ត   +  អហ  រពូមិ 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្និគគហិត ជា ម៑  = ត  ំ > ម៑ + អហ  រពូមិ 

 នា ពយញ្ជ នៈ ម៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ  = តមហ  រពូមិ 

  ស្ហរមចរបូជា តមហំ រពមូ.ិ ( ខញុ ាំលពោះក្រុណា រដមងពោល នូវព ោះ) 

យមាហុ   = យ  + អាហុ  (ហព្វលហហើយ នូវព្វកយឯណា) 

ធនគមវ   = ធន  + ឯវ  (រ ីរទពយ ហនាុះឯង) 

កិ្គមត ំ  = កឹ + ឯត   (ហនាុះអវី) 

ននិ ទតុិមរហត ិ  = និនទិតុ  + អរហតិ (រញមងគួរ ហដើមបរីកីរាយ) 

ហធវើតួរបួ   ឯតទគវ្ហច   ស្ពទហដើមគឺ  = ឯត  + អហវ្ហច 

 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ ផ្លល ស់្និគគហិតជា ទ  = ឯត  ំ > ទ + អហវ្ហច 

 នា ពយញ្ជ នៈទ៑ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អ  = ឯតទហវ្ហច 

 ស្ហរមចរបូជា ឯតទគវ្ហច. (ស្តាថ  ឯតទហវ្ហច. (រពុះសាសាត  បានរតាស់្ហហើយ នូវព្វកយហនាុះ) 

យទនចិា ំ  = យ  + អនិចច    (វតថុណា មិនហទៀង) 

តទនថត   = ត  + អនតាត    (វតថុហនាុះ មិនញមនខលួន) 

ឯតគទវ  = ឯត  + ឯវ   (ហនាុះហនាុះឯង) 

 

ហធវើតួរបូ  ពុទធម៑ សរណ្ម៑ គច្ចឆ ម ិ  ស្ពទហដើមគឺ  = ពុទធ  ស្រណ  គច្ឆឆ មិ 

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ ផ្លល ស់្និគគហិត ជា ម  = ពុទធ  ំ > ម, ស្រណ  ំ >ម គច្ឆឆ មិ 

  ស្ហរមចរបូជា ពុទធម៑ ស្រណម៑ គច្ឆឆ មិ. (សូ្មដល់ នូវរពុះពុទធ ថាជាទីពឹង) 

ឃ.៤ ដរ េះរសៈដរកាយ លុបនិគគហិត្ ខលេះ 

ហធវើតួរបូ  ថសាហំ     ស្ពទហដើមគឺ = តាស្   + អហ  
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 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបនិគគហិត    = តាស្   + អហ  
 ញញកពយញ្ជ នៈ ស្ ហចញពីស្ស្ៈ អ   = តាស៑្ អ  + អហ  
 ហរព្វុះស្ស្ៈហរកាយ លុបស្ស្ៈមុខ    = តាស៑្    + អហ  
 កាលលុបស្ស្ៈមុខហហើយ ទីឃៈស្ស្ៈហរកាយ  = តាស្៝  + អ > អា ហ  
 នា ពយញ្ជ នៈ ស៑្ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា   = តាសាហ  
  ស្ហរមចរបូជា  ថសាហំ. (ថ្នស្សី្ទ.  ហនាុះ, រ ីខញុ រពុះករណុា) 

វទិនូគគ ំ  = វទូិន   + អគគ    (អនកជាក ពូល ថ្នអនករបាជញទ.) 

តសស អទាសាហំ = អទាស្  + អហ   (រ ីខញុ ាំលពោះក្រុណា បានឲរព យី ដល់ពគ) 

តថាគថហំ  = តថាគត   + អហ   (រ ីខញុ ាំលពោះក្រុណា សូមថាឝ យអភិោទ នូវលពោះតថាគត) 

ឯវ្ហហំ   = ឯវ    + អហ    (យ៉ា ងពនោះ, រ ីខញុ ាំលពោះក្រុណា) 

កាហំ   = កឹ  + អហ    (អឝី, រ ីខញុ ាំលពោះក្រុណា) 

ឃ.៥ ដរ េះពយញ្ជ នៈដរកាយ លុបនិគគហតិ្ ខលេះ 

ការលុបនិគគហតិ្ដធវើបានកនុង ២ ឋានៈ 
(១) ឆនាទ នុរកាណដាឌ ន សាទ នទីដដលលតូវការរក្ាឆនធ ឲរលុបនគិគ តិបាន ដូចជា ឯតំ ពុទាធ ន សាសន.ំ 
(២) សុ្ខុច្ឆច រណដាឌ ន សាថ នទីសូ្ធយស្ស្ួល ក៏ឲ្យលុបនិគគហិតបានដូចគ្នន  ឧទាហរណ៍ គនតុកាគមា 

ហធវើតួរបូ  អរយិសច្ចា ន ទសសន ំ          ស្ពទហដើមគឺ  = អរយិស្ច្ឆច ន   + ទស្សន  
 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ លុបនិគគហិត  = អរយិស្ច្ឆច ន    +  ទស្សន  
  ស្ហរមចរបូជា  អរយិសច្ចា ន  ទសសន.ំ (ការហឃើញ នូវអរយិស្ចចទ.) 

ហធវើតួរបូ  ឯត ំពុទាធ ន សាសន ំ  ស្ពទហដើមគឺ  = ឯត  ពុទាធ ន  + សាស្ន  
 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ លុបនិគគហិត  = ឯត  ពុទាធ ន   + សាស្ន  
  ស្ហរមចរបូជា  ឯត ំពុទាធ ន សាសន.ំ (ហនាុះ ជាព្វកយទូនាម ន របស់្រពុះពុទធទ.) 

ហធវើតួរបូ  សារគថត    ស្ពទហដើមគឺ = ស្   +  រហតាត  

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ លុបនិគគហិត  = ស្    +  រហតាត  

 ញញកពយញ្ជ នៈ ស្ ហចញពីស្ស្ៈ អ  = ស៑្ អ  + រហតាត  

 ហរព្វុះពយញ្ជ នៈហរកាយ ទីឃៈ អ ជា អា  = ស៑្ អ > អា  + រហតាត  

 នា ពយញ្ជ នៈ ស៑្ ហៅរបកបនឹងស្ស្ៈ អា  = សារហតាត  
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 ស្ហរមចរបូជា សារគថត . (អបក្មានតពលមក្ដលក្ដលង, អបក្ពលតក្អរដលក្ដលង , អបក្លង់ពសប ៍) 
 

សារាគោ  = សាំ + រាពគ្ន  (ហស្ចកតីតហរមកថ្រកញលង, ការលង់ហស្នហ៍) 

សារគមាភ   = ស្  + រហមាភ   (ការស្ទុុះសាទ , ការហរកាធ, របណា ងរបញជង) 

អវសិាហាគរា  = ន វ ិស្  + អាហាហរា (មិនមានហស្ចកតីវវីក់,មិនមានហស្ចកតីរាយមាយ) 

ចិរបបវ្ហស ឹ  = ចិរ   + បវ្ហសឹ្  (អនកញបកគ្នន យូរ) (លុបនិគគហិតនិងហទវភាវៈ) 

គនតុកាគមា  = គនតុ  + កាហមា  (របាថាន ហដើមបីហៅ) 

គនតុមគនា  = គនតុ  + មហនា  (មានចិតតហដើមបីហៅ) 

ឃ.៦ ដរកាយអំពីនគិគហិត្ លុបរសៈដរកាយ ខលេះ 

ហធវើតួរបូ  ក្តនត ិ   ស្ពទហដើមគឺ  = កត  + ឥតិ 

 ហរកាយអ ពីនិគគហិត លុបស្ស្ៈហរកាយ  = កត  +   តិ 

 ផ្លល ស់្និគគហិត ជាវគគនត( ន៑)   = កត  ំ > ន៑ + តិ 

  ស្ហរមចរបូជា  ក្តនត.ិ (ហធវើហហើយ ដូហចនុះ) 

កិ្ន ត ិ   = កឹ + ឥតិ   (អវី ដូហចនុះ) 

អភិនន ទុន ត ិ  = អភិននទុ  + ឥតិ   (រ ីភិកាុទ. ហរតកអរហហើយ ដូហចនុះ) 

ឧតតតតំវ   = ឧតតតត  + ឥវ   (ដូចជា  សាច់ហងៀត ហាលស្ងួតហហើយ) 

ចក្កំ វ   = ចកក  + ឥវ   (ដូចជា កង់, ចរក) 

ក្លវឹ   = កលឹ + ឥវ   (ដូចជា បាប, ហរគ្នុះកាច) 

ហលនាទ ន ិ  = ហល  + ឥទានិ  (លមមហហើយ, កនុងកាលហនុះ) 

កិ្នាទ ន ិ  = កឹ + ឥទានិ   (អវី , កនុងកាលហនុះ) 

តវំស ិ   = តវ  + អសិ្   ( រ ីហោក, រញមងជា) 

ឥទមប ិ  = ឥទ  + អបិ   (សូ្មបហីនុះ) 

ឧតតរមិប ិ  = ឧតតរ ឹ+ អបិ   (សូ្មបថី្រកញលងជាង) 

ទាតុមប ិ  = ទាតុ  + អបិ   (សូ្មបហីដើមបឲី្យ) 

សទិសវំ  = ស្ទិស្  + ឯវ   (របាកដហស្មើគ្នន ហនាុះឯង) 

ឃ.៧  កាលលុបរសៈដរកាយអំពីនិគគហតិ្ដហើយ លុបពយញ្ជ នៈសំដយគត្ួមុខ 
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ហធវើតួរបូ  ឯវសំ គត អាសវ្ហ  ស្ពទហដើមគឺ = ឯវ   + អស្ស 
 ហរកាយអ ពីនិគគហិត លុបស្ស្ៈហរកាយ  = ឯវ   +   ស្ស 
 លុបពយញ្ជ នៈស្ ហយាគតួមុខ   = ឯវ   + ស៑្ >០ ស្ 

  ស្ហរមចរបូជា ឯវសំ គត អាសវ្ហ. (អាសវៈទ. ព ោះ របស់បុគគលព ោះ យ៉ា ងពនោះ) 
ហធវើតួរបូ  បបុផសំា ឧបបជ ជ ិ  ស្ពទហដើមគឺ = បុបផ  + អស្ា 

 ហរកាយអ ពីនិគគហិត លុបស្ស្ៈហរកាយ  = បុបផ  +   ស្ា 

 លុបពយញ្ជ នៈស្ ហយាគតួមុខ   = បុបផ  + ស៑្ >០ សា 

 ស្ហរមចរបូជា  បបុផសំា ឧបបជ ជ.ិ (រ ីរដូវ របស់លសីព ោះ ពក្ីតពឡងីព យី) 

អគាោរ ំ  = អគគិ + អគ្នរ     (ផធោះពភវីង) 

បដិសនាថ រវុតយសស = បដិស្នាថ រវតុតិ + អស្ស  (ការលបលពឹតថបដសិណាឌ រ របស់បុគគលព ោះ) 

ភាពប្បលកោន រវាងស្នធ ិនិងស្ម្មស្ 

 សននិជាការតសពធឲរជាប់តគ្នប  ចាំដណក្បទសមាសវញិក៏្គឺការភាជ ប់សពធឲរចូលជិតគ្នប ជាបទ១ ពិតដមនរូប
សពលមចរបស់បទទាំង២ ចាត់ថាមានលក្ខណៈលសពដៀងគ្នបណាស់ សូមផកី្បុងបទសមាសព ោះឯង ក៏្ពលបីវធិីរបស់សននិ
មក្ពលបីផសាំចូលពទៀតផងក៏្មាន ដូពចបោះ រតឹដតពធឝីឲរមានភាពដូចគ្នប ពលចីនពៅពទៀត ។ 

 ស្នធិ ជាការភាជ ប់បទមយួមិនភាជ ប់ពសចក្ថី ឬជាការភាជ ប់បទពីរបទចូលគ្នប ពោយការលុបលសៈដតមនិសពលមច
ពៅជាបទមយួ ពលោោះវធិីរបស់សននិពនោះមិនមានការលុបវភិតថឲិរសូនរពៅ គឺភាជ ប់ចូលគ្នប ទាំងវភិតថិមនិលុប ដូចជា    
បទបីសស ឱភាគសាហបើហធវើស្នធិជា បទីបគសោភាគសា( ដតពបចូីលជាសមាសនងឹជា បទគីបាភាគសា ) ។ 

 ស្មាស្ ជាការភាជ ប់រោងបទទ.នងិពសចក្ថីទ. ជាបទដតមយួនិងមានពសចក្ថីដតមួយ មិនពផសងគ្នប ដូចក្បុង
ពពលពៅជាោក្រ រគញ្ញា   បរុគិសា រ ីបុរស ដនលពោះរាជា ។ ចាំដណក្អលុតតស្មាស្ ចាត់ថាមានលក្ខណៈដូចបទ
សននិណាស់ ពលោោះពៅមានវភិតថិពៅលបាក្ដឲរពឃញីដូចបទសននិ ដតពៅ លយមមានផវូវសពងកតបាន ពវោបាំលបួញចូល
គ្នប ពបីមិនពធឝលីសៈឬពរញ្ជនៈរបស់បទពលកាយឲរដលបលបលួពៅខុសលបលក្តី ឬសពធមុខមិនបានអាលស័យ លសៈរបស់សពធ
ពលកាយ លតឹមដត ាំយក្ពៅតឲរជាប់គ្នប ជាបទមួយប៉ាុពណាត ោះ ដូចជា ទគូរ នទិាន ំទគូរនទិាន ំជាបទសមាស, ពបី
ភាជ ប់គ្នប ពធឝលីសៈឬពរញ្ជនៈរបស់លសៈពលកាយឲរខុសពីលបលក្តីពោយអាការយ៉ា ងណាមយ៉ាងសូមផតីិចតូច ដូចជា 
មនសុស ឧទរ ំមនសុសទូរ ំ(ទីឃៈឧ ជាឩ) ពោយន័យពនោះជាពដីមរាប់ថាជាបទសនន ិ។ 
 

 ………………………………ែប់សនធិចដាយបរបិណ៍ូ …………………………… 
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  ខ្នន តថាឹងតាមវិធីបូរាណ 

ចតថ ពរា វ ីពយ គុញ្ញជ    ៤ លគ្នប់លសូវ ពសយី ១គុញ្ញជ  
ពទឝ គុញ្ញជ  មាសពកា   ២ គុញ្ញជ  ពសយី ១មាសក្ 
ពទឝ អពកាខ  មាសកា   ២ មាសក្ ពសយី ១អក្ខ 
បញ្ចកាខ នាំ ធរណាំ    ៥ អក្ខ ពសយី ១ធរណ 
អកាខ នមដឌក្ាំ សុវពណាត  ៨ អក្ខ ពសយី ១សុវណត 
បញ្ចធរណាំ  នកិ្ខាំ  ៥ ធរណ ពសយ ី១និក្ខ 
ពត និកាខ  បញ្ច  បាពទ ៥ និក្ខ ពសយី ១បាទ 
ភាពគ ចតុពតទ បាពទ ១ បាទ ពសយី ១ ក្បុង៤ចាំដណក្ 
ទស ធារណានិ បលាំ ១០ ធារណ ពសយី ១បលៈ 
បលសតាំ តុោ   ១០០ បលៈ ពសយី ១តុោ  
ត វសីតិ តុោ ភាពរា ២០ តុោ ពសយ ី១ភារ(អភិធាន. ទាំ.. ៦០២) 

 

  ខ្នន តវាលត់ាមវិធីបូរាណ (អភិធាន. ទាំ.. ៦០៤) 

ឯពកា បសពត កុ្ឌុពោ  ១ បសតៈ ជា កុ្ឌុវ(មួយទូក្ដដ) 
ពត ចតុពរា បពតទ   ៤ កុ្ឌុវ ជា ១បតទ 
ចតុពរា បតទ  អាឡហពកា ៤ បតទ ជា ១អាឡហក្ 
ចតុរាឡហក្ាំ ពទណាំ  ៤ អាឡហក្ ជា ១ពទណ 
ចតុមានិកា ខារ ី ៤ មានកិា ជា ១ខារ ី
វសី ខារពិយ ោពហា ២០ ខារ ីជា ១ោ (រពទោះ) 
ទសមភលាំ កុ្ពមាម   ១០ អមភណ ជា ១កុ្មម (១អមភណ ពសយីនឹង ១១ពទន) 
 

   ខ្នន តរយៈហវលា(អភិធាន. ទ .ព័រ ១១៣) 

ទសចឆរបមាពណា កាពោ ខពណា  ម   ១០ ផ្ទធ ត់ដដ  ១ខណៈ 
ពតន ខពណន ទសក្ខពណា កាពោ លពយ ម  ១០ ខណៈ  ១លយៈ 
ពតន លពយន ច ទសលពយ កាពោ ខណលពយ  ម ១០ លយៈ  ១ខណលយៈ 
ពតន ទសគុពណា មុ ុពតថ   ម    ១០ ខណៈលយ ១មុ ុតថ 
ពតន មុ ុពតថន ទសគុពណា ខណមុ ុពតថ   ម  ១០ មុ ុតថ ១ខណមុ ុតថ 
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ដ ម្ េះផ្លា យនកខត្តឫកស មាន ២៧ គ ឺ
១. អសសយុជ  ផ្ទក យពសោះ, ក្ពសោះ, លតពចៀក្ក្ណថុ រ ៧ដួង 
២. ភរណិតទ ី ផ្ទក យដុាំពសា (ទង់៣លជសង, ពមមាន់) ៣ដួង  ទាំព័រ ១៥១-៥៧ 
៣. ក្តថកិា  ផ្ទក យកូ្នមាន់ (៨ដួង) 
៤. ពរា ណីិ ផ្ទក យលោ យណី ផ្ទក យលតីឆភិន ផ្ទក យលតពចៀក្លជកូ្ 
៥. មិគគសិរ ផ្ទក យក្ាលលមគឹ ក្ាលអពណថី ក្ ក្ាលពគ្ន 
៦.អារទរា  ផ្ទក យពគ្ន ផ្ទក យដភបក្សាំពៅ ដូចពសឝតចឆ័ត 
៧.បុនពឝសុ ផ្ទក យពមសាំពៅ 
៨. ផុសស  ផ្ទក យសាំឡកី្បាស ផ្ទក យភួងផ្ទក  ផ្ទក យកាថ ម 
៩. អាសិពលស ផ្ទក យផធោះ  តទ១គូ, ពដីមដដ១គូ  
១០. មោ ផ្ទក យយមនងគ័ល ផ្ទក យទឹក្ព មពគ្ន ផ្ទក យសាឝ  ផ្ទក យពស់ព យ្ ល 
១១. បុពឝផគគុន ី ផ្ទក យពគ្នព យ្ ល ឬពស់ញី 
១២. ឧតថរផគគុន ី ផ្ទក យពោិន ឬពគ្នញី 
១៣.  តទ ផ្ទក យក្ាលដាំរ ី
១៤. ចតិថ  ផ្ទក យដភបក្លក្ពពីរ លក្ពពញទឹក្ 
១៥. សាត ិ ផ្ទក យពស់ថាវ ន់ 
១៦. វសិាខា ផ្ទក យក្ាលលក្បី, រូបពលវ  ង, រាគ្នាំង 
១៧. អនុរាធា ផ្ទក យពកាង ក្ ឬ ធបូ, សិរ គ 
១៨. ពជោឌ  ផ្ទក យភវុក្ដាំរ ីដាំរធីាំ ក្ គ ពដព 
១៩. មូោ ផ្ទក យដាំរតូីចឬ ផ្ទក យ យ្  
២០. បុោឝ សាឡាហ  ផ្ទក យរាជស ៍ីព យ្ ល ឬ 
២១.ឧតថរាសាឡាហ  ផ្ទក យរាជស ៍ីញី ឬ រូបលគសឌ 
២២. សវណ ផ្ទក យឦសី ឬពគ្នលជ័យ 
២៣. ធនិោឌ  ផ្ទក យពសដឌ,ី លទូោក់្លត ី
២៤. សតភិសជ ផ្ទក យយក្ស, សតឝមក្រ 
២៥. បុពឝភទធ   ផ្ទក យភលទបទ, ក្ាលលមកឹ្ 
២៦. ឧតថរភទធ ផ្ទក យក្ាលពឈលីចត់ 
២៧. ពរវត ី ផ្ទក យលតីឆភិន១គូ, ផ្ទក យ ង ។ 
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លុំោបព់ាកយ 
លំោប ់កយ   ំព័រ 
អ 
អក្តថពឝវរិតិ  ៣៥២ 
អក្តទ   ២៥៥ 
អក្តឝ        ៣៣៨, ៣៤៤  
អក្តញ្ដូ អសិ  ៤៤៧ 
អក្តញ្ដូសិ  ៤៤៧ 
អក្រមហពស  ២៥៥ 
អក្រ ិ   ២៥៦ 
អក្រ ឹ   ២៥៥ 
អកាតុន   ៣៤៥ 
អកាសិ   ២៥៦ 
អកាសិតទ   ២៥៦ 
អកុ្សោ  ៣៤៤ 
អក្កមតិ      ២១៦, ៤៧៥ 
អក្កុពទន    ៤៧៥ 
អពកាក សតិ         ២១៤,២៣៨,៤៧៥ 
អកាខ ពត   ៤៨២ 
អក្ខិ   ៤០ 
អក្ខិពកា   ៣៣៩ 
អពកាខ ភិនី   ១៨៨ 
អគចាឆ  (បទមាោ) ២៣២ 
អគញ្ឆ ិ (បទមាោ) ២៣២  
អគចឆិតទ,អគញ្ឆ ិតទ  ២៣២ 
អគចឆិសស (បទមាោ) ២៣៣ 
អគចឆិសសថ, គចឆិសសថ ២៣៣ 
អគចឆី (បទមាោ)  ២៣២ 
អគចឆីយតទ, គចឆីយតទ ២៣២ 
អគចឆីយតទ គចឆីយតទ  ២៣៣ 
អគមា (បទមាោ) ២៣១ 
អគមាសិ   ២៣៣ 
អគមឹសុ   ២៣៣ 

លំោប ់កយ   ំព័រ 
អគមិ (បទមាោ)  ២៣៣ 
អគមិតទ (បទមាោ) ២៣៣ 
អគមីយតទ គមីយតទ  ២៣១ 
អគគពត   ៤៣២ 
អគគពយ                      ២០,១០៤ 
អគគិទពឌា  ៣៤៩ 
អគគិធូមា            ៣៥៦ 
អគគិភយាំ              ៣៥២ 
អគគិយគ្នពរ             ៤៥៦ 
អអគ របក្កាំ   ៣៥៣ 
អងគុលិ   ៣០ 
អចិរ ាំ   ៤៣៨ 
អចិរ ាំ វតយាំ កាពយ  ៤៥៦ 
អចចនថាំ     ៣០៣,៣៥៣,៤៤១,៤៥២ 
អចចពយ              ៤៦៧ 
អចចិ              ៤០ 
អពចាច ទត             ៤៥៣ 
អចឆ             ១២  
អចឆតិ (បទមាោ)  ២៤៣ 
អចាឆ ពទតិ   ៤៨២ 
អចឆិ   ៤០ 
អចឆិជជ   ៣១៤ 
អចឆិនធតិ   ៤៨២ 
អឆតថាំ ឆតថមិោ..  ២៥៩ 
អជី   ៣១ 
អជជ   ៤២២ 
អជជតពគគ   ៤៦២ 
អជជវ ាំ   ៤១១ 
អជជុន   ១៣ 
អជឈគ្ន (បទមាោ) ២៣៣ 
អជឈគុតទ   ២៣៣ 

លំោប ់កយ   ំព័រ 
អជឈគុមហ   ២៣៣ 
អជឈតថាំ       ៣៦២,៤២៤ 
អជឈពិោឌ    ៤៥៤ 
អជឈណិមុពតថ   ៤៥៤ 
អជឈុបគពត  ៤៥៤ 
អពជាគ្នព តឝ   ៤៥៤ 
អញ្ជ លិ   ២១ 
អញ្ដ   ១៦៤ 
អញ្ដតម   ១៦៤ 
អញ្ដតរ   ១៦៤ 
អញ្ដតទ   ១៩៤ 
អញ្ដពត   ១៩៣ 
អញ្ដទតទាំ   ៤៦១ 
អញ្ដទតទុ   ៤៣៣ 
អញ្ញដ ពយ      ៤៦៨,៤៧៨ 
អដវ ិ   ៣០ 
អដឌពកា   ៣៩៧ 
អដឌមាំ,–មា,–មី,–ពមា ១៩០ 
អដឌវសីតិ   ១៨៥ 
អដឌសីលាំ   ៣៤៧ 
អោឌ ទស, អោឌ រស  ១៨៥ 
អោឌ រទសពមា,អោឌ រសពមា ១៩០ 
អោឌ រស        ១៨៥,៤០៦ 
អដឌិ   ៤០ 
អឌណតិពយ  ៤០៧ 
អឌណុពឌា   ៤០៧ 
អណឍ     ៣៧ 
អណឍ ជ   ១៣ 
អតិ   ២០៣  
អតិកុ្សពោ  ២០៣ 
អតិក្កមតិ   ២១៦ 
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លំោប ់កយ   ំព័រ
អតិថិ   ២១  
អតិពទពោ   ៣៤៦ 
អតិបផពគ្ន ពខា តវ     ៤៤២,៤៨៨ 
អតិវុទនិ   ២០៣ 
អតិពវពោ  ៣៥៣ 
អតិសយតិឝ   ៣១០ 
អតិពសយរ  ៣១០ 
អតីពត       ២០៣,៤៤៨ 
អតីរតិាំ   ៤៤៩ 
អតីសិគពណា  ៤៤៩ 
អតថ   ១៧  
អតថាំ    ១៧ 
អតថតទាំ   ៣៥១ 
អតថទតទាំ   ៤៦១ 
អតថទិដឌិ   ៣៤៣ 
អតថ    ១៧ 
អតថពន  ិ  ១៧ 
អតថពនភ ិ   ១៧ 
អតថព    ១៧ 
អតថព បទាំ  ៣៣៨ 
អតថ    ១៧ 
អតទកាពមា  ៣៤៩ 
អតទធមាយ    ៣៥៦ 
អតទភូពត   ៣៧២ 
អតទរតិ   ៤៨៣ 
អតទិ                        ២៣៩,៤៣១ 
អតទិសញ្ញដ                         ៣៤៣    
អតទុ ២៣៩ 
អតទញ្ដូ ២៦ 
អពតទ  ៣១៧ 
អលត ១៩៤ 
អពត ១៩៤ 

លំោប ់កយ  ំព័រ 
អថ ៤២៩  
អថ ខឝសស ៤៥១ 
អថ ពខា អាយសាយ  ៤៦៧ 
អពថា អព ថ  ច ៤៦៦ 
អទទតទ   ២៤៣  
អទមហ   ២៤៣ 
អទសិ     ២០៨,២៤៣ 
អទសឹ   ២៤៣ 
អទសិមហ   ២៤៣ 
អពទ, អទិយតិទ  ២៤៣ 
អទធុ   ៣២៧ 
អធរុតថរ ាំ   ៣៦០ 
អធិ ពទពវសុ ពុពទន   ២៣៧ 
អធិ លព យទពតថ…  ២៣៧ 
អធិ   ២០១ 
អធិក្រណាំ   ២៨៩ 
អធិក្ិចច   ៣១២ 
អធិគមយមាព   ៣០៤ 
អធិពដឌតិ, អធិពដឌនថិ  ២៣៨ 
អធិដឌិតាំ   ៤៨១ 
អធិពទពោ   ៣៤៦ 
អធិបតិ        ២១,២០១ 
អធិបតិបផចចពយ  ៤៧៤ 
អធិភវតិ   ២០១ 
អធិពមាពកាខ   ២០១ 
អធិពរា តិ  ២០១  
អធិសីលាំ        ២០១,៣៤៦  
អធិពសសសតិ  ២០១ 
អពធា ពក្សមតទកា  ៤២៤ 
អពធា   ៤២៤ 
អនតថសញ្ញដ   ៣៤៣ 
អននថាំ   ៣៧១ 

លំោប ់កយ   ំព័រ 
អនរពិយ   ៣៤៥ 
អនពសា   ៣៤៥ 
អ ទយ  ៣៤៥ 
អ សោ   ៣៧១ 
អនិចចពត      ១៩៣,៤៣២ 
អនិចចសញ្ញដ   ៣៤៣  
អនិពោឌ    ៣៤៥ 
អនិល   ១២ 
អនុគគពហា  ៤៧៤  
អនុពជដឌាំ   ៣៦២ 
អនុតថពរា   ៣៧០ 
អនុតទុនាំ   ៤៨២ 
អនុភវតុិាំ   ២៩២ 
អនុភូយតិទ  ២២៧ 
អនុភូយពត  ២២២ 
អនុភូយពនថ  ២២២ 
អនុភូយមហពស  ២២៥ 
អនុភូយពវ ហ  ២២២ 
អនុភូយពមហ  ២២២ 
អនុភូយសិសពត  ២២៨ 
អនុភូយសិសពនថ  ២២៨ 
អនុភូយរតុ (បទមាោ) ២២២ 
អនុភូយយមិ  ២២២ 
អនុភូពយ   ២២២ 
អនុភូពយថ, អនុភូពយរ ាំ ២២៣ 
អនុភូពយពថា  ២២៣ 
អនុភូពយយរុាំ   ២២៣ 
អនុភូពយយយពមហ  ២២៣ 
អនុភូពយយយពោហ   ២២៣ 
អនុភូពយយយសិ  ២២៣ 
អនុពភាសិ  ២៤៥ 
អនុរពតថ    ២០០  
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អនុរូបាំ        ២០០,៣៦២ 
អនុសពយ        ២០០,២៨៦  
អនុសសរតិ  ៤៧៥ 
អនូបោពត  ៤៧១ 
អនូបោពទ      ៣៤៤,៣៤៥ 
អនថពកា   ២៩១ 
អនថ               ២៩៦ 
អនថរា   ៤២៥ 
អនថិពកា   ៣៩៥ 
អនថិម,អនថិមាំ  ៣៩៥ 
អនថិពមា   ៣៩៥ 
អនថិពយ   ៣៩៥ 
អព ថ    ៤២៥ 
អព ថ គ្នមាំ  ៣៣៨  
អព ថ នគរ ាំ  ៣៦៣ 
អព ថ បាសាទាំ     ៣៦៣ 
អព ថ វសសាំ  ៣៦៣ 
អព ថ សមាបតថិ  ៣៥៥ 
អននក្ិពយ  ៣៩៥ 
អននពកា   ៣២៦ 
អននពធិពរា  ៣៤១ 
អននភូពត   ៣៧៣ 
អព ន    ៣២៦ 
អនបពទ   ២៨៦ 
អ ប    ២៩ 
អនឝតទាំ   ៣៥៤ 
អនឝភូយតទុ ាំ, អនុភូយតទុ ាំ ២២៥ 
អនឝភូយតទ, អនុភូយតទ ២២៥ 
អនឝភូយមហពស  ២២៥ 
អនឝភូយវ ហាំ,  អនុភូយវ ហាំ  ២២៥
អនុភូយពស    ២២២,២២៥ 
អនឝភូយ,ឹ អនុភូយ ឹ          ២២៥-៧ 
អពនឝតិ       ២០០,៤៥១ 

អព ពោពក្តឝ   ៣៤៥ 
អប   ២០៤ 
អបគពោម    ២០៤ 
អបចា(បទមាោ)          ២២៥-៦ 
អបចិ(បទមាោ)          ២២៦-៧ 
អបចិតទ(បទមាោ) ២២៧ 
អបចិសស(បទមាោ) ២២៩ 
អបចិសសថ, អបចិសសសុិ ២២៩ 
អបចចតទ(បទមាោ) ២២៦ 
អបចចូ              ២២៧ 
អបចចិ(បទមាោ)  ២២៧ 
អបចចិតទ    ២២៧ 
អបរជជុ   ៤២២ 
អបរជឈតិ   ២០៤ 
អបរពត   ១៩៤ 
អបរយិប ប   ៣៤៥ 
អបសាោយ អាយនថិ ២០៤ 
អបាទនាំ   ២៨៩ 
អបិ   ២០៣ 
អបិសសុ   ៤២៣ 
អបផដិបុគគពោ  ៣៧០ 
អបផមាពទ  ៤៧៤ 
អបផមាពទ អមតាំ បទាំ ៤៦៦ 
អពបផក្ពចច    ៤៦៨,៤៧៨ 
អពបផក្ទ  ៤៧៨ 
អពបផវ  ម  ៤២៩ 
អពបផវ   ៤២៩ 
អពបចច   ៤៣៩ 
អពបតវញិ្ញដ ពណា  ៣៦៥ 
អពពាំ   ១៨៨ 
អពឝុទាំ   ១៨៨ 
អពមកាខ នាំ      ៤៤១,៤៥៣ 
អពោម កាពសា  ៤៥៣ 

អពរយភីាពោ  ៣៦១ 
អពយក្ត  ៣៤៤ 
អលោ យពណា  ៣៤៥ 
អភវ, ភវ     ២២៥,២២២ 
អភវ ាំ           ២២៥-៦ 
អភវ, អភវតទ  ២២៥  
អភវតទ, អភវតទុ ាំ  ២២៥ 
អភវមាហ    ២២៥ 
អភវវ ហាំ   ២២៥ 
អភវ ឹ   ២២៥-៦ 
អភវពស   ២២៥ 
អភោ   ២២៥-៦ 
អភវ ិ   ២២៦ 
អភវតិទ   ២២៦ 
អភវមិាហ     ២២៦ 
អភវពិមហ    ២២៦ 
អភវវិ ហាំ    ២២៦ 
អភវសិសាំ, ភវសិសាំ     ២២៩,២២៧ 
អភវសិស   ២២៩ 
អភវសិសថ  ២២៩ 
អភវសិសាំសុ   ២២៩ 
អភវសិសពស  ២២៩ 
អភវសិសពវ ហ  ២២៩ 
អភវសិា   ២២៩ 
អភវសិាមាហ   ២២៩ 
អភវសិសសុិ  ២២៩ 
អភវសិស ឹ   ២២៩ 
អភវសិាមហពស  ២២៩ 
អភវពិសស   ២២៩ 
អភវពិស   ២២៦ 
អភវសុឹ   ២២៦ 
អភវូ   ២២៥-៦ 
អភពោ   ២២៥-៦  



 501  

អភាពវសិ(បទមាោ) ២៦២ 
អភិ   ២០១ 
អភិក្កមត ិ  ២១៦ 
អភិក្ខណាំ       ៤២៣,៤៨១ 
អភិជាយត ិ  ៤៨០ 
អភិជាលុ  ៣៩៩ 
អភិណហាំ    ៤២៣ 
អភិតទុពត   ៤៨២ 
អភិពត   ៤២៤ 
អភិននធុនថ ិ  ៤៩៤ 
អភិភវតិឝ    ៣១០ 
អភិភាយតនាំ  ៤៤៥ 
អភិភុយរ   ៣១០ 
អភិភូ    ២៥,៤២ 
អភិភូយរ   ៤៧៧ 
អភិពភាតឝ   ៣១០ 
អភិរមិតឝ    ៣១៣ 
អភិរមយ   ៣១៣ 
អភិរូឡហោណិជា  ៣៦៤  
អភិវនធិតឝ    ៣១០ 
អភិវនធិយ     ៣១០,៣១៤
អភិសងខរតិឝ   ៣០៩ 
អភិសងខពរាតិ    ២១៨,២៥៧ 
អភិសងខពរានថិ  ២៥៧ 
អមតនធពទ  ៣៣៨ 
អមនុសសភយាំ  ៣៥២ 
អមនុពសា  ៣៤៥ 
អមា   ៤៣៦ 
អមិពតថ    ៣៤៥ 
អមុ   ១៦៤ 
អមភ   ១២ 
អមាភ    ២៩ 
អមភុ   ៤១ 

អពមាម    ៤២១ 
អមហ        ១៦៤,១៨៣  
អមហិ, អមហ   ២៣៩ 
អពយ   ១៣ 
អពយបពតថ   ៤៨៩ 
អពយមយាំ  ៤៨៨ 
អរ ាំ   ៤៣៧ 
អរ ិ   ២១ 
អរយិសចាច នាំ ទសសនាំ ៤៩៣ 
អរញ្ដ   ៣៧ 
អរញ្ដគពត  ៣៤៨ 
អពរ អ មផ ិ  ៤៦៦ 
អពរ   ៤២១ 
អលាំ   ៤២៨ 
អលាំក្ពមាយ   ៣៥៤ 
អលភិ, លភិ  ២៣៤ 
អលមភុសា ២៨ 
អលាំវចព   ៣៥៤ 
អោត   ៣៧ 
អលិក្ាំ   ៤៣៨ 
អលវាំ,អលរាំ  ៣១៨ 
អពោពភា  ៣៤៥ 
អវ   ២០០ 
អវកាពសា  ២០០ 
អវពកាក្ិលាំ  ២០០ 
អវគចឆតិ   ២០០ 
អវជាននាំ   ២០០ 
អវធារណាំ   ២០០ 
អវមញ្ដតិ   ២០០ 
អវមញ្ដិតឝ   ៣១២ 
អវពិក្ខពបា   ៤៨១ 
អវសិាហាពរា  ៤៩៤ 
អពវចច   ៤៤៨ 

អសក្ខិ សក្ខិ  ២៥១ 
អសក្ខឹសុ, សក្ខឹសុ  ២៥១ 
អសអខ រកិ្ាំ  ៣៩១ 
អសពងខយរាំ  ១៨៨ 
អសន   ១២ 
អសនិ ៣០ 
អសាំសគគត  ៤១០ 
អសិ        ២១,២៣៩ 
អសិក្លពហា  ៣៥០ 
អសិចមយាំ   ៣៥៩ 
អសីតិ   ១៨៧ 
អសុ  ១៧៤,៣២១ 
អសុណិ(បទមាោ) 
អសុណិតទ សុណិតទ 
អសុណិសស 
អសុភសញ្ញដ  
អសុរ   ១២ 
អសាយ  អសយឹ  ១៧០,១៧៣,១៧៤,១៧១ 

អសយិ, អសយ  ២៣៩ 
អសស        ១៧០,១៧១,២៤០ 
អសសទនាំ   ៣៩ 
អសសថ   ២៤០ 
អសសមណីសិ  ៤៤៧ 
អសសមពណា  ៣៤៥ 
អសសយុពជា  ៣៩៣ 
អសសរពថា  ៣៥០ 
អសសាំ            ១៧១,១៧៤,២៤០ 
អសា អសាយ  ១៧១ 
អសាពទ  ៤៧២ 
អសាម   ២៤០ 
អសាពសា  ៤៧៦ 
អសសុ         ៤១,២៤០ 
អ ាំ ខឝជជ    ៤៥១ 
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អ ាំ   ១៨៣ 
អ វុ ាំ   ២៣៥ 
អ  ាំ   ១៨៨ 
អ  ិ        ២១,២៣៩ 
អតទ   ១៩៤ 
អ និកុ្លាំ  ៣៥៩ 
អ រិកិាព តថបផាំ  ៣៥៩ 
អ ុាំ   ២៣៥ 
អ ុមហ   ២៣៥ 
អ ុោ   ២៣៥ 
អព តុពកា  ៣៧០ 
អពហា អចឆរពិយ  ៤៦៦ 
អពហា   ៤៣៤ 
អពហារតថាំ      ៣៦១,៤៨៩ 
អពហាសិ   ២៣៥ 
អព សុាំ   ២៣៥ 
អពហាសិតទ  ២៣៥ 
អពហាសិមហ  ២៣៥ 
អពហាសឹ   ២៣៥ 

(អា) 
អា 
អាកាសានញ្ច ាំ  ៤១៣ 
អាកាពសវ  ៤៤៧ 
អាក្ិណតមនុសា  ៣៦៧ 
អា កុ្មារ ាំ   ២០៣ 
អាខយតាំ   ២០៦ 
អាខយតិក្ាំ ៣៩១,៤១៣ 
អាគចឆត ិ  ១៩៦,២០៣ 
អាគតសមពណា  ៣៦៤ 
អាគនថុក្ភតថាំ  ៣៥១ 
អាគនថុពកា  ២៧៨ 
អាគ ថឝ    ៣១៣ 
អាគមយ   ៣១៣ 

អាចរយិគុតថិពោ  ៣៤១ 
អាចរយិបូជពកា  ៣៥២ 
អាណពក្ខតថាំ  ៤៨២ 
អាតុមា   ៣៣១ 
អាទពរា   ២៨៧ 
អាទយ  ៣១១,៣១៤ 
អាទិក្មយិពកា  ៣៨៧ 
អាទិពចាច    ៣៨៥ 
អាទិពត   ១៩៤ 
អាទិយតិឝ   ៣១១ 
អទីយតិ   ៣៣១ 
អាធិបចចបរោិពរា  ៣៥៩ 
អាននថរកិ្ញ្ដមា ុ  ៤៩២ 
អាបតថិវុោឌ នាំ  ៣៥២ 
អាបនបជីវពិកា  ៣៥៤ 
អាបពឝត   ២០៣ 
អាពបាធាតុ  ៤៨៩ 
អាម   ៤២៩  
អាមពនថសិ  ២០៣ 
អាយតិ   ៤២២ 
អាយសាយ    ៤០៣ 
អាយុ   ៤១ 
អាយុក្ខពយ  ៤៨១ 
អាយុធ   ៣៦ 
អារកា   ៤២៥ 
អារពគគរវិ សាលពបា  ៤៦៣ 
អារពទន    ៣១៤ 
អារភិតឝ    ៣១៤ 
អារពមាម    ២០៣ 
អារមយណ   ៣៦ 
អារា   ៤២៥ 
អារាពមា   ២៨៤ 
អារុយហ   ៣១៣ 

អារុ តិឝ    ៣១៣ 
អារញ្ដិពកា  ៣៩០ 
អាពរាគរាំ   ៤០៩ 
អាលមភតិ   ២០៣ 
អាលិងគនាំ   ២០៣ 
អាពោក្   ១២ 
អាពោក្ននការ ាំ,–រា  ៣៦១ 
អាពោពកា ឧទបាទិ ៤៦៦ 
អាវសពថា  ២០៣ 
អាោដក្ចឆពបា  ៣៥៣ 
អាោដមណឍូ ពកា  ៣៥៣ 
អាវ ិ   ៤២៤ 
អាវុពសា   ៤២១ 
អាសនាំ   ២៨៩ 
អាស  ឧដឌិពត  ១៩៨ 
អាសនបាំ    ២០៣ 
អាសភាំ   ៤៨១ 
អាសវ   ១២ 
អាសា   ២៨ 
អាសាពសា 
អាសាពឡាហ  អាសាឡហ ី ៣៩៣ 
អាសិ អាសិតទ  ២៤០ 
អាសិ អាសឹសុ  ២៤០ 
អាសិតាំ   ៣០៦ 
អាសឹ អាសិមហ  ២៤០ 
អាសុាំ      ២៤០,៤៣៧ 
អា  អា ុ  ២៤០ 
អា ចច   ៣១២ 
អា  ថឝ    ៣១២ 
អាហារជាំ   ២៧១ 
អាហាពរា   ២៨៣ 
អាឡ ិ   ៣០ 
ឥ  
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ឥងឃ    ៤៣០ 
ឥចចសស   ៤៥៣ 
ឥចាច ទិ   ៤៥៣ 
ឥចឆតិ(បទមាោ)       ២១៥,២៤៣ 
ឥចាឆ       ២៨,២០៣ 
ឥចាឆ បក្ពត  ៣៥០ 
ឥជជពត   ២៤៤ 
ឥជាជ    ៣៣២ 
ឥពោឌ    ៣០៧ 
ឥតរ   ១៦៧ 
ឥតរពត   ១៩៣ 
ឥតរតីពរន    ៣៥៧,៤៤៩ 
ឥតិ អប ិ   ៤៤៦ 
ឥតិ   ៤៣៣ 
ឥតិបិ អរ ាំ  ២០៤ 
ឥតិបិ   ៤៤៦ 
ឥតទាំ      ៤២០,៤៣៣ 
ឥតទិធុពតថ    ៣៥៣ 
ឥតទិបុមាំ   ៣៦០ 
ឥតទិរូបាំ   ៣៥២ 
ឥតីទ   ៣០,៣១ 
ឥពតឝវ ាំ   ៤៨៧ 
ឥពត   ១៩៤ 
ឥពត  យតិ      ៤៤២,៤៦១ 
ឥទបផចចយ  ៣៦៦ 
ឥទមផ ិ   ៤៩៤ 
ឥទ  ាំ  ៤៤៩ 
ឥទនិ   ៣០ 
ឥទនិមយាំ   ៤០៥ 
ឥធ, ឥ      ១៨៤,១៩៥ 
ឥធ ពមាទតិ 
ឥម        ១៦៤,១៧៣,៣៩៤ 
ឥវ   ៤២៧ 

ឥសិ   ២០ 
ឥសសមាព   ៣០៤ 
ឥសសរក្តាំ  ៣៤៩ 
ឥសសរយិាំ   ៤០៨ 
ឦ 
ឦសក្ាំ   ៤៣៧ 
ឦទិពកាខ    ២៧៣-៤ 
ឦទិសាំ           ២៧២-៤-៥ 
ឦទិសា   ២៧២-៤ 
ឦទិសី           ២៧២-៤-៥ 
ឦទិពសា           ២៧២-៤-៥ 
ឦទី   ២៧៣-៤ 
ឦរពិសា   ២៧៣-៤ 
ឦសក្ករ ាំ   ២៨០ 
ឦហា   ២៨ 
 (ឧ) 
ឧ 
ឧក្កដឌុក្កដឌាំ   ៣៥២ 
ឧក្កាំពសា   ៤៧៦ 
ឧក្ខិបតិ   ២១៥ 
ឧគគចឆតិ        ១៩៨,៤៨៨ 
ឧគគពត សូរពិយ       ៤៦៩,៤៨៨ 
ឧគគព តឝ   ៤៨៨ 
ឧគឃរតិ   ៤៧៩ 
ឧចចាំ   ៤២៥ 
ឧចាច វចាំ   ៣៤១ 
ឧចឆុ   ២៣ 
ឧជូ ច   ៤៤២ 
ឧជាយតិ  ៤៨០ 
ឧោឌ យស   ៤៦៥ 
ឧពឌា   ៣៣៦ 
ឧណតពត   ៤៨៥ 
ឧតុជាំ   ៣៥២ 

ឧតថាំ   ៤៦២ 
ឧតថមបុរពិសា  ៣៤០ 
ឧតថពមា   ១៩៨ 
ឧតថរពត   ១៩៤ 
ឧតថរមិផ ិ   ៤៩៤ 
ឧតថពរា  ៤៤៥,៤៦២ 
ឧទក្   ៣៧ 
ឧទពគ្នគ    ៤៦០ 
ឧទធិ       ២១,២៨៨ 
ឧទបាទិ   ៤៥៩ 
ឧទយពឝយាំ  ៤៨៣ 
ឧទពយ      ៤៤២,៤៦០ 
ឧទរយិាំ   ៣៩៨ 
ឧទន   ៣៧ 
ឧទ ដាំ   ៤៦០ 
ឧទិពត   ៤៦០ 
ឧទីរតិាំ   ៤៦០ 
ឧទធិសតិ សុតថាំ  ១៩៨ 
ឧទធិសិតុាំ   ២៩៣ 
ឧទធិសិតឝ    ៣១០ 
ឧទធិសិយ   ៣១០ 
ឧទធិសស   ៣១០ 
ឧទនាំ បាទតោ  ៤២៤ 
ឧទន ពរា   ៤៨០ 
ឧពទតិ   ៤៦០ 
ឧនបពត   ៤៨៥ 
ឧប    ២០៤ 
ឧបកាពរា  ២០៥,២៨៥ 
ឧបកុ្មមាំ   ៣៦២ 
ឧបក្កពមា   ២០៥ 
ឧបក្កិលិពោឌ   ៤៧៦ 
ឧបគុ   ៣៨៥ 
ឧបោពត  ២៨៣ 
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ឧបចិតមាំសពោ តិាំ ៣៦៨ 
ឧបនគរ ាំ  ៣៣៨,៣៦១ 
ឧបនិសសពយ  ២០៥ 
ឧបនីយ   ៣១០ 
ឧបពនតឝ    ៣១០ 
ឧបបជជត ិ     ២០៤,២១៧ 
ឧបមា   ២០៤ 
ឧបមានាំ   ២០៤ 
ឧបរ ិ   ៤២៤ 
ឧបរបិាសាទាំ  ៣៦៣ 
ឧបរមិញ្ច ាំ   ៣៦៣ 
ឧបលទន    ៣១៤ 
ឧបលពម   ៣១៤ 
ឧបវទត ិ   ២០៤ 
ឧបវុពឡាហ    ៣០៧ 
ឧបសពគ្នគ   ២០៥ 
ឧប ចច   ៣១២ 
ឧប ដពលិ  ៣៦៥ 
ឧប  ថឝ    ៣១២ 
ឧបាទនាំ   ២០៥ 
ឧបាទយ  ៤៣៩  
ឧបាយមនថពរន 
ឧបាយពសា 
ឧបាយពសា  ២០៥ 
ឧបាសកា  ឥពធក្ពចាច  ៤៦៥ 
ឧបាសពកា ឧបាសិកា   ៣៧៧ 
ឧបផជជ   ៣១៣ 
ឧបផជជត ិ    ២១៧,២៤៨ 
ឧបផជជនថ ិ   ២៤៨ 
ឧបផជជពត   ២៤៨ 
ឧបផជជពនថ   ២៤៨ 
ឧបផជជពរ   ២៤៨ 
ឧបផជជិតឝ   ៣១១,៣១៣ 

ឧបផលាំ   ១៨៨ 
ឧបាពទ   ២៨២ 
ឧពបក្ខតិ   ៤៤៧ 
ឧពបកាខ    ២០៤ 
ឧោឝ សិពត  ១៩៨ 
ឧពមូពត   ១៩៨ 
ឧភ      ១៦៤,១៨១ 
ឧភពតពរញ្ជនពកា  ៣៦៨ 
ឧភយតទ, ឧភយលត  ១៩៥ 
ឧរពគ្ន   ៣៥០ 
ឧរសិពោពមា  ៣៣៨ 
ឧពរា   ១៣ 
ឧសពភារវិ  ៤៦៣ 
ឧសាយ    ៣១៨ 
ឧសស តិ គនថុ ាំ  ១៩៨ 
ឧពបពត   ៤៤៨ 
ឩ 
ឩកា   ២៨ 
ឩនបញ្ចពននពនន 
ឩនសស បារបូិរយិ                             
                                                    
(ឯ) 
ឯ 
ឯក្ាំ សមយាំ ភគោ 
ឯក្   ១៨៥ 
ឯក្ក្ទុក្ាំ   ៣៦០ 
ឯក្កខតថុ ាំ 
ឯក្ចតថ ឡសីាំ 
ឯក្ជឈាំ   ៤២៤ 
ឯក្តឹសាំ 
ឯក្តឹសតិ 
ឯក្តឹស 
ឯក្ពត  ១៩៣,៤៣២ 

ឯក្ទព ថ  
ឯក្ធពមាយ    ៣៤៧ 
ឯក្ធា       ៤០៧,៤៣២,៤៣៧ 
ឯក្បុគគពោ  ៣៤៧ 
ឯក្បុពតថ    ៣៤៧ 
ឯក្បញ្ញដ ស  ១៨៦ 
ឯក្មនថាំ   ៤២៤ 
ឯក្មិទ ាំ  ៤៥៤ 
ឯក្ពមក្សស  ៤៥៩ 
ឯក្រតថិោពសា  ៣៦៨ 
ឯក្វសីតិ   ១៨៥ 
ឯក្សស   ១៨០ 
ឯកាទស   ១៨៥ 
ឯកាទសមាំ, ឯកាទសពមា ១៩០,៤០៦ 
ឯកាទសី         ១៩០,៤០៦ 
ឯការស   ១៨៤ 
ឯកាសីតិ   ១៨៧ 
ឯកូ្នតឹសតិ  ១៨៥ 
ឯកូ្នវសីត ិ      ១៨៥,៣៥០,៤៤៥ 
ឯកូ្នវសីតិពមា  ១៩០ 
ឯពកា ឯកាយ  ២៤៦ 
ឯពកា      ១៨០,១៨៩ 
ឯជា   ២៨ 
ឯណិជពងា  ៣៧៣ 
ឯតាំ ពុទន ន សាសនាំ ៤៩៣ 
ឯត   ១៦៤-៥ 
ឯតទតទាំ   ៤៦១ 
ឯតទពោច ៤៤២, ៤៩២ 
ឯតពទវ   ៤៩២ 
ឯតរ  ិ   ១៩៥ 
ឯត   ១៧២ 
ឯតទិពសា  ២៧២ 
ឯតវត   ៤៧៧ 
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ឯតថ វត  ៤៧៧,៤២៦ 
ឯពតថ    ១៩៤ 
ឯតទ   ១៩៤ 
ឯទិពកាខ    ២៧៣ 
ឯទិសា -សី -សាំ  ២៧៤ 
ឯទិពសា   ២៧២-៤ 
ឯទី   ២៧៣-៤ 
ឯនាំ   ៣៤០ 
ឯរពិសា   ២៧២-៤ 
ឯោ   ២៨ 
ឯវ ាំ          ៤២៨-៩, ៤៣៣-៤ 
ឯវ ាំ វុពតថ   ៤៤២ 
ឯវ   ៤២៨ 
ឯវមផ ិ   ៤២៧ 
ឯវពមតាំ   ៤៣៥ 
ឯវពមវ   ៤២៧ 
ឯវពមវ ាំ   ៤២៧ 
ឯវ ាំស ពត អាសោ  ៤៩៥ 
ឯោ ាំ   ៤៩៣ 
ឯវុមាំ   ៤៨៧ 
ឯស ធពមាយ  ៤៦៨, ៤៧២ 
ឯស បពតថ សិ  ៤៧២ 
ឯស អពតទ   ៤៧២ 
ឯស អាពភាពគ្ន  ៤៧២ 
ឯស ឥទនិ  ៤៧២ 
ឯសតិ   ៤៨៥ 
ឯពសា ធពមាយ   ៤៧២ 
ឯ បិសសពិកា  ៣៨៩ 
                                                           
(ឱ) 
ឱកាពរា   ៣ 
ឱកាពសា   ៤៤១ 
ឱក្កមិតឝ    ៣១៣ 

ឱក្កមយ   ៣១៣ 
ឱគយហ   ៣១៤ 
ឱឃ   ១២ 
ឱណពត   ៤៨៥ 
ឱណីតបតថបាណិ  ៣៧០ 
ឱទនាំ បចតិ  ២១៣ 
ឱធិ   ២០ 
ឱនពទន    ៤៨៧ 
ឱបគពោ   ៣៨៥ 
ឱបសគគិក្ាំ ៣៩១,៤១៣ 
ឱបាយកិ្ាំ   ៤៣០ 
ឱមពកាមក្ាំ  ៣៥២ 
ឱមុក្កឧបា ព   ២០០ 
ឱរ ាំ   ៤២៥ 
ឱរមមិក្សូក្រកិ្ាំ  ៣៦០ 
ឱរមមិពកា   ៣៨៨ 
ឱរពសា   ៤៣២ 
ឱវទតិ 
ឱសធាំ   ៣២៤ 
ឱសធិ   ៣០ 
ឱសានាំ   ៤៨៧ 
ឱហាយ   ៣១១ 
ឱហាវមិាំ   ៣២០ 
ឱ តិឝ    ៣១១ 
ក្ 
ក្ចាច យព     ៣៨៤,៣៨៥ 
ក្ចចិ   ៤២៩ 
ក្ចឆពបា   ១២ 
ក្ចឆុ    ៣៤ 
ក្ដឌាំ    ៣៣៤  
ក្ដឌសស  រាសិ  ៣៨៥ 
ក្ឋនិាំ(ក្ថិនាំ)  ២៩២ 
ក្ណិពោឌ    ៤០០ 

ក្ពណឌ កាពឡា   ៣៥៦ 
ក្ពណាឌ            ៣,៣៣៥ 
ក្ណឍុ     ៣៤ 
ក្ពណាឍ    ៣២៥ 
ក្ណត សាំ   ៣៥៨ 
ក្ណហ សពបា   ៣៤០ 
ក្ណហ សុក្កាំ -កា  ៣៦១ 
ក្ណហ សុកាក  
ក្តក្ិពចាច    ៣៦៥ 
ក្តនថិ       ៣០,៣៣០ 
ក្តម      ១៦៤ 
ក្តពម ឯកាទស  ៤៦៦ 
ក្តរ    ១៦៤ 
ក្តរនិកាពយ   ៣៤០ 
ក្តក្តាំ    ៣៤១ 
ក្តថពឝាំ    ៣០១ 
ក្តថោឝ     ២៨២ 
ក្តថ          ២៤,២៧៥  
ក្តថិពកា    ៣៨៩ 
ក្តទ    ១៩៤ 
ក្តឝ     ៣០៩ 
ក្តញ្ដុត   ៤១០ 
ក្តញ្ដូ         ៤៧៥,២៦ 
ក្ពត    ៣០៥ 
ក្ថាំ       ៤២៩,៤១២ 
ក្ថា    ៣៨  
ក្ថានាំ    ១៨៨ 
ក្ថាវ កា    ៤៤៧ 
ក្ថិនាំ    ២៩២ 
ក្ថិនទុសសាំ, ក្ឋនិទុសសាំ ៣៥១ 
ក្ថញ្ច ិ    ៤៣៧ 
ក្ទនបាំ               ៣៤៥ 
ក្ទលី   ៣១ 
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ក្ទសនាំ    ៣៤៥ 
ក្ទ       ៤២៤,១៩៥ 
ក្និពោឌ    ៤០០ 
ក្នថិ    ៣០ 
ក្បិ    ២១ 
ក្បផូពរា    ៣២៨ 
ក្មយជាំ   ២៧១,៣៥២ 
ក្មយជា    ២៧១ 
ក្មយពជា    ២៧១ 
ក្មយធារពយ   ៣៣៩ 
ក្មយសមុដឌិតាំ   ៣៥២ 
ក្មយូបនិសសពយ   ៤៤៩ 
ក្យរិតិ    ២១៨ 
ក្យរិា,ក្យរុិ ាំ  ២៥៥ 
ក្យរិាថ   ២៥៥ 
ក្យរិាមិ,ក្យរិាម  ២៥៥ 
ក្យរិាសិ,ក្យរិាថ  ២៥៥ 
ក្រណាំ     ២៨៨ 
ក្រណីយាំ   ៣០១ 
ក្រតិឝ     ៣០៩ 
ក្រយិ    ៣១២ 
ក្រសិសាំ (បទមាោ) ២៥៦ 
ក្រសិសតិ   ២៥៩ 
ក្រសិសពត   ២៥៦ 
ក្រ ី   ២២ 
ក្រសីាំ    ៣៣០ 
ក្រុណា         ២៨,៣៣០ 
ក្រុពណា    ៤៨៤ 
ក្រញ្ជ     ១៣ 
ក្ពរ, ក្ពរយរ  ២៥៥ 
ក្ពរណុ    ៣៤ 
ក្ពរថ   ២៥៥ 
ក្ពរាត ិ      ២១៨,២៥៤ 

ក្ពរាតុ, កុ្រុតុ  ២៥៥ 
ក្ពរានថិ   ២៥៤ 
ក្ពរាមិ, ក្ពរាម  ២៥៤-៥ 
ក្ពរាសិ, ក្ពរាថ  ២៥៤ 
ក្លវាំ             ៣១៨,៤២៣ 
ក្ោ    ២៨ 
ក្លិ    ២១ 
ក្លិមា(ក្លិមនថុ)  ១៥ 
ក្លឹវ   ៤៩៤ 
ក្លុព     ៤៨៥ 
ក្លយណាំ    ៣១៩ 
ក្លរាំ    ៣១៨ 
ក្វ ិ   ២១ 
ក្ាំសតឡាំ  ៣៥៨ 
ក្សិមា(ក្សិមនថុ)  ១៥ 
ក្សាយ          ១៧៧,៤៣៥ 
កាក្សូពរា    ៣៤២,៣៧២ 
កាក្ី    ៣១ 
កាពកាលូក្ាំ   ៣៥៩ 
កាតពវ      ២៩២,៤៣២ 
កាតុាំ      ២៩២,៤៣២ 
កាបុបពាំ    ៣៤៦ 
កាបុរពិសា  ៣៤៦ 
កាមាំ   ៤៣៣  
កាម   ១២ 
កាមពត...ជាយតី  ៤៧០ 
កាមាវចពរា  ២៨៧ 
កាមី   ២២ 
កាយទុចចរតិវរិតិ  ៣៥២ 
កាយបាគុញ្ដត  ៤១៣ 
កាយល ុត  ៣៥២, 
កាយកិ្ាំ   ៣៨៧ 
ការពកា   ២៦៩ 

ការយតិ   ២៦០ 
ការយតិ   ២៧៥ 
ការយតុិាំ   ២៩៤
ការយតិឝ    ៣០៦ 
ការាបយតិ  ២៥០ 
ការាបយតិ  ២៧៥  
ការាបយតុិាំ  ២៩៥ 
ការាបយតិឝ   ៣១០ 
ការាពបតិ   ២៦០ 
ការាពបតុាំ   ២៩៤ 
ការាពបតឝ   ៣១០ 
ការពិត   ២៦៧ 
ការយិាំ   ២៨០ 
ការុ          ២៣,៣២២ 
ការុពកា   ២៧៧ 
ការុញ្ដាំ   ៤១៣ 
កាពរតពឝាំ   ៣០១ 
កាពរត   ២៧៥ 
កាពរតិ   ២៦០ 
កាពរតុាំ      ២៩៤៤,៣២  
កាពរតឝ    ៣០៩ 
កាលាំ   ៤២៣ 
កាលវណាំ   ៣៤៦ 
កាលវសសាំ   ៣៥៣ 
កាោតិបតថិ  ២០៦ 
កាោតីពត  ៣៤៨ 
កាលញ្ដូ   ២៦ 
កាសាយាំ   ៣៩១ 
កាសាវ ាំ   ៣៩១ 
កាសុ        ៣៤,១៧៧ 
កា តិ (បទមាោ) ២៥៦ 
កា តិិ,កា និថិ  ២៥៦ 
ក្ិក្ី ឥវ   ៤៤៨ 
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ក្ិក្ីវ   ៤៤៨ 
ក្ិចចាំ      ២៨២,៣០២ 
ក្ិណិតុាំ   ២៩៤ 
ក្ិណិតឝ    ៣០៩ 
ក្ិតថ វត   ៣២៦ 
ក្ិតថិ   ៣០ 
ក្ិនថិ     ៤៣១,៤៩៤ 
ក្ិ ធ និ   ៤៩៤ 
ក្ិនបរ   ១២ 
ក្ិនបរ ី   ៣១ 
ក្ិនបុ   ៤២៩ 
ក្ិមតទាំ   ៣៥១ 
ក្ិមិ   ២១ 
ក្ិមផមិាយ  ៤៤៦ 
ក្ិពមតាំ   ៤៩២  
ក្ិរ   ៤២៨ 
ក្ិរយិាំ, ក្ិរយិ  ២៨២ 
ក្ិរយិ មាំ  ១០ 
ក្ិសយិញ្ច ិពទវ  ៤៦០ 
ក្ិញ្ច ិពទវ   ៤៦០ 
ក្ឹ  ១៦២,១៧៦-៧ 
ក្ឹសុ   ៤២៩ 
ក្ឹសុក្   ១៣ 
ក្ីដសរសីបាំ  ៣៥៩ 
ក្ីទិពកាខ    ២៧៣ 
ក្ីទិពសា-សា-សី-សាំ  ២៧២ 
ក្ីទី   ២៧៣ 
ក្ីរពិសា   ២៧២ 
ក្ីវ   ៤២៩ 
កុ្ក្កុដី   ៣១ 
កុ្ចាឆ    ៣៣៦ 
កុ្ចឆិ   ២០ 
កុ្ចឆិសពយ  ៣៥៣ 

កុ្ជឈតិ   ២១៧ 
កុ្ដិពោ   ៣២៦  
កុ្ពោឌ    ៣៣៤ 
កុ្តថិមាំ   ៣២០ 
កុ្តទ   ៤៨២ 
កុ្ពតតទ   ៤៤៥ 
កុ្ទរា   ៣៤៥ 
កុ្ទិដឌិ   ៣៤៥ 
កុ្ពទន    ៤៧៥ 
កុ្នទក្ិបិលវិក្ាំ  ៣៥៩ 
កុ្នធ   ១៣ 
កុ្បុតថ    ៣៤៥ 
កុ្បុរពិសា   ៤៤៦  
កុ្បផតិ   ២១៧ 
កុ្ពឝាំ   ១៦ 
កុ្ពឝនថាំ   ២៥៥ 
កុ្ពឝនថិ      ២៥៤,៤៨៣ 
កុ្ពឝព ថ       ៤៦៨,៤៨៣  
កុ្ពពឝ, កុ្ពពឝយរ           ២៥៤-៥ 
កុ្ពពឝថ   ២៥៥ 
កុ្មមកាពរា   ៣៤៩ 
កុ្មារ ី   ៣១ 
កុ្មុទាំ   ១៨៨ 
កុ្មមិក្ាំ, កុ្មមិពកា  ៣៨៩ 
កុ្រុតាំ   ២៥៥ 
កុ្រុពត   ២៥៤ 
កុ្លាំ (កុ្ល)  ៣៦ 
កុ្លវតី   ៣២ 
កុ្លូបពកា        ៤៤១,៤៦៩,៤៨៥  
កុ្លូបពគ្ន        ៤៤១,៤៦៩,៤៨៥ 
កុ្សលាំ   ៣៣៥ 
កុ្សលតថិក្ាំ  ៤៧៦ 
កុ្សោកុ្សលាំ  ៣៦១ 

កុ្សលី   ២២ 
កុ្ញ្ជ ពរា   ៤០២ 
កូ្ល   ៣៦ 
ក្ញ្ញដ         ២៧,១៣០ 
ពក្តុាំ   ២៩៤ 
ពក្តុ   ២៣ 
ពក្តុមា(ពក្តុមនថុ)  ១៥ 
ពក្ន ពត ឥធ មិជឈតិ ៤៥៩ 
ពក្នចិពទវ  ៤៦០ 
ពក្សពោ   ៤០៣ 
ពក្សាពក្សិ  ៣៧៥ 
ពក្សិ   ២០ 
ពក្ឡ ិ   ៣០ 
ពកាក្ិពោ  ៣២៧ 
ពកាចិពទវ   ៤៦០ 
ពកាដិ         ៣០,១៨៧ 
ពកាដិបផពកាដិ  ១៨៨ 
ពកាធ   ១២ 
ពកាសលវាំ   ៤០៨ 
ពកាសិ រពកា  ៣៩០ 
ពកាញ្ច    ១៣ 
ក្ខតថុ ាំ   ៤៣៧ 
ក្ឝពតទ         ៤៤១,៤៥១ 
 (ខ) 
ខ 
ខគគ ពតទ   ៣៦៩ 
   
ខជជាំ   ២៧៩ 
ខតថិយក្ញ្ញដ   ៣៤០ 
ខតថិយលោ យណា  ៣៥៣ 
ខតថិយ   ២៨ 
ខពត   ៣០៥ 
ខនិតុាំ    ២៩៣ 
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ខនថិ         ៣០,២៩០ 
ខនថិពពោ  ៣៦៧ 
ខនថី បរមាំ តពបា  ៤៧០ 
ខនថុ ាំ   ២៩៣ 
ខននពកា   ៣២៥ 
ខ ន ទិសា  ២៧៣ 
ខព ន    ៣២៥  
ខមា   ២៨ 
ខមាធព   ៣៦៧ 
ខពយ   ២៨៧ 
ខលុ   ៤២៨ 
ខាណុ   ៣២៩ 
ខាណុមា(ខាណុមនថុ) ១៥ 
ខារ ី   ៤៩៦ 
ខិឌាឍ    ២៨ 
ខិព ប    ៣០៦ 
ខិបតិ   ២១៥ 
ខិបផាំ   ៤៣៧ 
ខីណាសពោ  ៣៦៦ 
ខីពណា   ៣០៦ 
ខុពទធ    ៣២០ 
ខុពរា   ៣២២ 
ពខពមា   ៣៣១ 
ពខា   ៤២៩                                                
 (គ)  
គ 
គអគ    ២៨ 
គចឆាំ,គចឆនថាំ  ២៩៨ 
គអគ         ២៣៥,៧១ 
គចឆាំ,គចឆនថាំ  ៣៣៦ 
គចឆាំ,គចឆព ថ   ៣៣៦ 
គចឆតាំ      ១៥,៣៩,៥៧ 
គចឆតិ        ១៥,៣៩,៥៩,២១៥ 

គចឆតី,គចឆនថី  ២៩៨ 
គចឆតុ (បទមាោ)  ២៣០ 
គចឆពត (បទមាោ) ២២៩ 
គចឆនថ       ១៥,៣៣៦ 
គចឆនថិ សុគតឹ  ៤៧៩ 
គចឆមានាំ   ៣០៣ 
គចឆមា    ៣០៣ 
គចឆមាព   ៣០៣ 
គចាឆ ម ាំ   ៤៤៦ 
គចាឆ មីតិ   ៤៤៨ 
គចឆិយមានាំ  ៣០៤ 
គចឆិយមា   ៣០៤ 
គចឆិយមាព   ៣០៣ 
គចឆីពយថ,   ២៣១ 
គចឆីពយរ ាំ,    ២៣១ 
គពចឆ (បទមាោ )   ២២៩,២៣០ 
គពចឆថ (បទមាោ) ២៣០ 
គជជាំ   ២៧៨ 
គណោ(គណវនថុ)  ១៤ 
គណី   ២២ 
គណឍ ពត   ១៩៣ 
គណហ តាំ, គណហ នថាំ  ២៥៤ 
គណហ តិ   ២៩២ 
គណហ នថិ   ២៥៤ 
គណាហ តិ(បទមាោ)  ២១៨,២៥៤ 
គណាហ តុ(បទមាោ) ២៥៤  
គណាហ មិ, គណាហ ម  ២៥៤ 
គណាហ សិ, គណាហ ថ  ២៥៤ 
គណហិ តុាំ      ២៩៤ 
គពណហ , គពណហ យរ  ២៥៤ 
គណឌិ    ២០ 
គពណតិ, គណយតិ(ទុរាទិគណ)  
គតបុពោឝ  (អមាទិបរតបផុ...   ៣៥៣) 

គតិ         ៣០,២៩០ 
គតិមា(គតិមនថុ)  ១៥ 
គពត   ៣០៥ 
គនថពោឝ    ៣០២ 
គនថុ ាំ   ២៩២ 
គនថុកាពមា  ៤៩៤ 
គននពកា   ៣៦៥ 
គននពឝី   ៧៤ 
គននពឝ   ១២ 
គននិពកា   ៣៨៨ 
គព ន , គននពកា  ៣២៦ 
គមិពកា   ២៧៨ 
គមិតុាំ   ២៩២ 
គមមីពរ ឱទក្នថិពក្  ៤៦៦ 
គមយាំ   ២៧៩ 
គរ ុ            ៦,៣២១ 
គរុោឌ និពយ  ៤៨១ 
គរុពមសសតិ  ៤៥៩ 
គរុឡសបផាំ  ៣៥៩ 
គវ ាំបត ិ   ៣៣៨ 
គោជិនាំ     ៤៤១,៤៥៦  
គពវឡក្ាំ   ៤២ 
គពវសតិ   ២១៤ 
គ បតិ   ៦៤ 
គព តុាំ   ៣៣៣ 
គ្នថា   ២៨,៧១ 
គ្នថា  ិអជឈភាសិ  ៤៦៧ 
គ្នម   ១២ 
គ្នមាំ គចឆតិ  ២១៣ 
គ្នមត            ៣៩៧ 
គ្នមនិក្ខនថាំ  ៣៥១ 
គ្នមសូក្ពរា  ៣៥៣ 
គ្នរពោ    ៤១១ 
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គ្នវ ី   ៣២ 
គិរ ិ   ២១ 
គីតាំ   ៣៥៨ 
គីតោទិតាំ   ៣៥៨ 
គីោ   ២៨ 
គុពណា   ៩ 
គុណវ ាំ           ១៤,៣៨ 
គុណវតី   ៣២ 
គុណវ ថ នាំ  ១៤ 
គុណវនថី         ៣៣,៤០៣ 
គុណវនថុ         ១៣,៤៩ 
គុណវព ថ   ១៣ 
គុណោ        ១៣,៤០៣ 
គុណវុពឌា  ៣៥០ 
គុណ ពី   ៣៥០ 
គុណ មាំ   ៩ 
គុពតថ    ៣០៦ 
គុហា   ២៨ 
គុហាសយាំ  ២៨៧ 
គុពឡាទព   ៣៥០ 
ពគលញ្ដាំ   ៤០៨ 
ពគ្ន   ២៦ 
ពគ្នោតពកា  ២៦៩ 
ពគ្នចពរា   ២៨៧ 
ពគ្នតមី   ៣២ 
ពគ្នតពមា   ៤២៨ 
ពគ្នលតាំ   ៣២៣ 
ពគ្នតថមតី   ៣២ 
ពគ្នលតភូ   ៤២ 
ពគ្នធា   ២៨ 
ពគ្នមយាំ  ៣៥៧,៤៤៣ 
ពគ្នសុ   ២៧ 
 (ឃ)  

ឃោ    ២៨ 
ឃដី   ៣១ 
ោនាំ   ៣៦ 
ពោស   ១២ 
 
 (ច) 
ច 
ចក្កាំវ   ៤៩៤ 
ចក្កី   ២២ 
ចកាខ យតនាំ  ៤៤៥ 
ចក្ខុ ាំ ឧទបាទិ  ៤៤៣ 
ចក្ខុ         ៤១,៣២១ 
ចក្ខុទឝ រ ាំ   ៣៤៣ 
ចក្ខុធាតុ   ៣៤៣ 
ចក្ខុស្តនធិយាំ   ៤៤៦ 
ចក្ខុភូពត   ៣៧២ 
ចក្ខុមា(ចក្ខុមនថុ)  ១៥ 
ចក្ខុវញិ្ញដ ណាំ   ៣៥៣ 
ចក្ខុពសាតាំ  ៣៥៨ 
ចកាខឝ បាថាំ   ៤៥២ 
ចងកមតិ        ២១៦,២៤៤ 
ចណាឍ ពោ  ៣៦០ 
ចតុ      ១៦៤,១៨២ 
តថឹស   ៤៧៦ 
ចតុតទាំ      ១៩០,៤០៦ 
ចតុតទ    ១៩០ 
ចតុតទី  ៤០៦,១៩០ 
ចតុពតទ          ៤០៦,៤១៩,៤៨២ 
ចតុទធស     ១៨៥,១៩២ 
ចតុទធសពមា  ១៩០ 
ចតុទធសី   ១៩០ 
ចតុទធិសាំ   ៣៤៧ 
ចតុពមិ   ៤៨០ 

ចតុរងគិក្ាំ   ៤៦២ 
ចតុរារកាខ    ៤៦៣
ចតុរាសីតិ  ១៨៧ 
ចតុរទិនិបាទបដិោពភា ៤៦៣ 
ចតុពរាឃនិតទរណតទាំ  ៤៦៣ 
ចតុវគគក្រណីយាំ  ៣៥០ 
ចតុវសីតិ   ១៨៥ 
ចតុសាលាំ  ៤៧៧ 
ចតថ រោិឌ  និ  ៤៨១ 
ចតថ រមិានិ  ៤៤៥ 
ចតថ ពរាពម  ៤៧៧ 
ចនធិមសូរយិ  ៣៥៧ 
ចព ធ ទពយ  ៤៤៨ 
ចមូ   ៣៥ 
ចមផក្   ១២ 
ចពមផយរពកា   ៣៩០,៤១៥ 
ចរ ាំ   ១៥ 
ចរណ   ៣៧ 
ចវ ាំ   ១៥ 
ចាគ  ១២,១៥,៤៨៤ 
ចាគី   ២២ 
ចាពគ្ន   ២៨៤ 
ចាតុទធសី   ៤០៦ 
ចាបិពកា   ៣៨៨ 
ចារក្ពពទន   ៣៥៣ 
ចារតិថាំ   ៣៣២ 
ចារុ   ៣២២ 
ចិតថ          ៣៦,៥៤៨, 
ចិតថាំ   ៨,៣៣៤ 
ចិតថជាំ      ២៧១,៣៥២
ចិលតាំ   ៣២៣ 
ចិ តិ                  ២១៨ 
ចិ ថ    ២៨ 
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ចិពនថតិ, ចិនថយតិ     ២១៩,២៥៧    
ចិពនថនថិ, ចិនថយនថិ  ២៥៧  
ចិរ ាំ  យតិ  ៤៦១ 
ចិរ ាំ   ៤៣៨ 
ចិរបផោសឹ  ៤៩៤
ចិរសសាំ   ៤៣៨ 
ចីវរ ាំ   ៣២៧ 
ចីវរមូលរាំ   ៣៥១ 
ចុតិ   ៣០ 
ចុទធស   ១៨៥ 
ពច   ៤២៩ 
ពចត           ២៨,២៨៩ 
ពចពត   ១៣ 
ពចយរាំ   ២៨០ 
ពចាទធស   ១៨៥ 
ពចារពត   ១៩៣ 
ពចារភយាំ   ៣៥២ 
ពចារយតិ   ២១៩ 
ពចារយតុិាំ   ២៩៤ 
ពចារយតិឝ   ៣០៩ 
ពចាពរតិ   ២១៩ 
ពចាពរតុាំ   ២៩៤ 
ពចាពរតឝ    ៣០៩ 
ឆក្កាំ       ៤៧៧ 
ឆពោឌ       ៤០៦,៤១៩,១៩០  
ឆដឌពមា  ៤០៦,៤១៩  
ឆោឌ                ១៩០ 
ឆដឌី  ៤០៦,១៩០ 
ឆតថបាណិ   ៣៧៨ 
ឆតថី               ២១,២២ 
ឆតថីយត ិ             ២៥៩ 
ឆលតាំ              ៣២៣ 
ឆទន               ៤៨០ 

ឆនធជាពត   ៣៦៧ 
ឆព ធ               ១៣ 
ឆនបវុតិ           ១៨៧,៤៧៧ 
ឆព ប    ៣០៦ 
ឆបផញ្ចោចា  ៣៧៤ 
ឆពឝគគិយ  ៤១៦,៣៩៦ 
ឆពឝសានិ   ៤៧៧ 
ឆពឝីសតិ   ១៨៥ 
ឆឡងគាំ   ៤៦៣ 
ឆឡភិពញ្ញដ    ៣៦៦ 
ឆឡភិញ្ញដ  ៤៦៣ 
ឆឡាំសា  ៤៦៤ 
ឆឡាសីតិ ១៨៧,៤៦៤ 
្យ ២៨  
្យតបាំ   ៣៦១ 
្យវ ៤៤៦ 
្យសុពកាខ  ៣៥៣ 
ឆិជជ  ៣១៤ 
ឆិជជពត  ២៤៦ 
ឆិជជិតឝ   ៣១៤ 
ឆិទធ វឆិទធាំ  ៣៤១  
ឆិនធតិ ឆិនធនថិ ២៤៦,២១៦ 
ឆិនធិតុាំ              ២៩៣ 
ឆិនធិតឝ    ៣១១,៣១៤ 
ឆិនធិយ   ៣១៤ 
ឆិនបភិនបាំ   ៣៤១ 
ឆិនប ពតទ    ៣៦៧,៣៦៦  
ពឆតថុ ាំ            ២៩៣ 
ពឆតថុ   ២៤ 
ពឆតឝ         ៣១៤ 
ជគម   ២៣១ 
ជគមាំ   ២៣១ 
ជគមឹ   ២៣១ 

ជគ្នម   ២៣១ 
ជគ្នម (បទមាោ) ២៣១ 
ជងា               ២៨ 
ជចចននក្ិពយ  ៣៩៥  
ជចចព ន                 ៣៥១, ៤៧៨  
ជោ   ២៨  
ជដិពោ   ៤១៨,៤០៣  
ជដី    ២២ 
ជតុ   ៤១ 
ជនត   ៣៩៧ 
ជនិតុាំ   ២៩៤ 
ជនិតឝ    ២០៩ 
ជនថុ  ២៣,១១៥,៣៣៣  
ជបាំ   ១៥ 
ជមភុចាឆ យ   ៤៨១ 
ជមភុសាខា   ៣៥៣ 
ជមភូ   ៣៥,១៥១ 
ជយាំ   ១៥ 
ជល   ៣៦,៤០ 
ជលដឌាំ   ៤៨១ 
ជលពោឌ    ៣៥៣ 
ជលធិ   ២១ 
ជហាតិ(បទមាោ) ២៤១ 
ជ តិឝ    ៣១១ 
ជាណុ   ៣២៩ 
ជាតឆព ធ    ៣៦៧  
ជាតិតទពទន    ៣៥០ 
ជាតុ   ៤៣៣ 
ជានិ   ២៩០ 
ជានិតុាំ   ២៩៤ 
ជានុ   ៣២២ 
ជាយតី ពសាពកា ៤៧០  
ជាយ   ២៨,៣១៩ 
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ជាយតុិាំ   ២៩៤ 
ជាយតិឝ    ៣០៩ 
ជាល   ៣៦ 
ជាលិពកា   ៣៨៨ 
ជិតមាពរា   ៣៦៥  
ជិនវចនាំ   ៣៥២ 
ជិនិតុាំ   ២៩៤ 
ជិពនរតិាំ                ៤៤៧ 
ជិព    ២៩២ 
ជិោហ               ២៨ 
ជីយាំ                       ២៩៩   
ជីរមាព    ៣០៤ 
ជីវតិនវក្ាំ   ៣៤០ 
ជីវតិព តូបិ   ៤៥០ 
ជុណាហ    ២៨ 
ជុតិននពរា          ៣៥៥,៤៩០ 
ជុពហាតិ                     ២៤១ 
ជុពហាតុាំ                     ២៩៣   
ពជតុាំ              ២៩៤ 
ពជតុ             ២៤ 
ពជតឝ             ៣០៩ 
ពជយរ           ៤០០ 
ពជាតិ            ២០ 
 (ឈ) 
្ន               ៣៦ 
            (ញ) 
ញ 
ញតឝ                 ៣១១ 
ញណី              ២២ 
ញតុាំ                ២៩៤ 
ពញយរាំ                ៣០២ 
 (ឋ) 
ឋានាំ    ២៨៩  

 (ឌ) 
ឌាំសមក្សាំ     ៣៥៩ 
  (ត) 
តាំ ទីយតុ ២០០   
តាំយទិាំ ៤៥៨   
តាំពយវ                   ៤៥៨ 
តគឃ ៤៣៣ 
តងកពរាតិ ៤៩០ 
តងខណាំ  ៤៩០ 
តចឆាំ ៤៦៨ 
តញ្ញជ តាំ    ៤៩០ 
តញ្ហ ិ ៤៩១ 
តញ្ញដ នាំ ៤៩០  
តណឍ  តិ ៤៩០  
តណហ ក្ខពយ               ៤៧២,៤៨២ 
តណហ ងកពរា ៤៨៩  
តណាហ   ២៨  
តតិពយ,តតិយ,តតិយាំ ១៩០,៤០៥ 
តតទ ១៩៤,៤៣២,៤៨២ 
តលត ១៩៤,៤៣២ 
តលតយាំ ៤៤៨  
តលតិទាំ ៤៤៦ 
តលតិពម ៤៤៥ 
តពត ១៩៣   ៤៤     
តថរវិ ៤២៧ 
តថា   ៤២៦ 
តថាច  ៤២៧               
តថា ម ៤២៧ 
តថា  ិ ៤២៧,៤៣៦ 
តថូបមាំ ៤៤៩ 
តថញ្ដូ           ២៦    ដ       
តពថវ ៤២៦  
តទងគវមុិតថិ ៤៦១ 

តទតទាំ ៤៦១ 
តទពតទ  ៣៥១ 
តទនតថ  ៤៩២   
តទ ១៩៥,៤២៤ 
តទ ាំ ៤៤៨  
តនុ  ៣២១ 
តនថព តិ ៤៩០     
តនថិ                           ៣០,៣៣០ 
តនទិរ ាំ ៤៩០ 
តនននាំ ៤៩០  
តនបិចចុតាំ ៥១០ 
តព តិ(បទមាោ) ២១៨   
តបសស ី ៤៧៩ 
តពបា ១៣ 
តពបាធព  ៣៦៧,៤៨៩ 
តម ាំ លពូមិ ៤៩២ 
តមផពតថ  ៤៩០ 
តមពលាំ ៤៩០ 
តពមា ១៣ 
តពមានុពទ ៤៨៩  
តយាំ ៣៩៧ 
តយសសុ ធមាយ  ៤៤៥ 
តពយ ១៨១ 
តរចឆ ១២ 
តរុណី ៣១ 
តសាយ តិ  ៤៤២,៤៦១ 
តសស អទសា ាំ ៤៩៣ 
តសស ១៧០ 
ត ាំ  ៤៣៣ 
ត  ១៧០     
តណាំ  ៣៧ 
តពត ៣៣៧ 
តទិពកាខ  ២៧៣ 
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តទិពសា, តទិសា ២៧២ 
តទិសី, តទិសាំ ២៧២ 
តទី ២៧៣ 
តនិ ១៧១ 
តរពិសា ២៧២ 
តល ១២ 
តវ ៤២០ 
តវតក្ឝសស ពយពមា ៤៥១ ៤៦៦ 
តវត ៤២៦ 
តសា ាំ សនថិពក្         ៤៤០,៤៩២ 
តិក្ចតុក្ាំ ៣៦០ 
តិក្ិចឆតិ ២៥៨ 
តិក្ិចាឆ ពបតពោឝ  ៣០១ 
តិដឌាំ ១៥ 
តិដឌតិ ២៣៧,២១៥,២១៣ 
តិដឌនថិ ២៣៧ 
តិតិក្ខតិ ២៥៨ 
តិតិកាខ  ៤៦៥  
តិតិកាខ ពបតពោឝ  ៣០១ 
តិតថិ ១៩៧,៣០ 
តិតទ ោ ៣៥៣ 
តិទណឍាំ  ៣៤៧  
តិធា ៤០៨ 
តិបុ ៤១ 
តិមលាំ ៣៤៧ 
តិមិ ២១ 
តិមិពរា ៣២៧ 
តិយនថាំ ៤៤១,៤៥៥  ៤៤១ 
តិរយិាំ ៤២៤ 
តិពរា ៤២៥ 
តិពរាកុ្ឌឍាំ   ៣៦៣ 
តិពរាបពឝតាំ   ៣៦៣ 
តិពរាបាការ ាំ ៣៦៣ 

តិលក្ខណាំ  ៣៤៧ 
តិពោក្ាំ ៤៤៧ 
តិវងគិក្ាំ ៤៥៩ 
តិវងគុលាំ ៤៤២,៤៥៩ 
តឹសតិ ១៨៥   
តីណិមានិ ៤៤៤ 
តីរ ៣៧ 
តឹស ១៨៥,៣៧៨ 
តុ ៤៣០ 
តុចាឆ  ៣៣៦ 
តុពោឌ   ៣០៧ 
តុដឌិ ៣០  
តុណឍ  ៣៧ 
តុណឍិ ពោ ៤០៣ 
តុណហី  ៤៣៨ 
តុទតិ  (បទមាោ) ២៤៥ 
តុទមាព  ៣០៥ 
តុទិតុាំ ២៩៣ 
តុមហ ១៦៤,១៨២    ១៧៨,១៦០    
តុមាហ ទិពសា-សី ២៧៣   
តុមហាំ                               ១៨២-៣ 
តុរងគ ១២  
តុោ ២៨ 
តុសសតិ, តុសសនថិ ២១៧,២៤៩ 
ពត                      ១៧០,១៨២-៣ 
ពតពជា ១៣ 
ពតពជាក្សិណាំ  ៤៨៩ 
ពតតថឹស ១៨៥ 
ពតន                    ១៧០-១,៤៣៦ 
ពតនវុតិ ១៨៧ 
ពត គត ៤៤៧ 
ពតបិ ៤៤៧ 
ពតរស ១៤៥ 

ពតរសពមា ១៩០ 
ពតរសី                       ១៩០,៤០៦ 
ពតលិក្ាំ  ៣៨៦ 
ពតវពិជាជ   ៣៦៦ 
ពតវសីតិ  ១៨៥ 
ពតសតថតិ  ១៨៦   
ពតសុពយវ  ៤៥៨ 
ពតឡស      ១៨៥     
ពតអសីតិ      ១៨៧ 
ពត                     ១៩៣,៤៣១-២ 
តយសស ប  ី ៤៥០,៤៧០  
តឝាំសិ    ៤៩៤ 
តឝ                               ៣០៩ 
តឝ ន                       ១៩៣,៤៣៩                                  
 (ថ) 
ថ 
ថមម   ១២ 
ថលដឌាំ   ៤៨១ 
ថលពោឌ    ៣៥៣ 
ថាមសា   ៣៧ 
ថាមុ , ថាពមន  ៣៧ 
ថាមុព , ថាមសស  ៣៧ 
ថីនមិទនាំ   ៣៥៩ 
ថុលវចចពយ  ៤៧២  
ពថយរាំ      ៤១០,៤១១ 
 (ទ) 
ទក្ខិណពត  ១៩៤ 
ទក្ខិណុតថរ ាំ  ៣៦០ 
ទក្ខិពណពយយ  ៤១១  
ទក្ខិតិ, ទក្ខិនថិ  ២៣៩ 
ទជជាំ   ២៤៣ 
ទជជតិ   ២៤១ 
ទជាជ , ទជជុ ាំ, ទពជជយរុាំ ២៤៣ 
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ទពជជ, ទពជជយរ  ២៤៣ 
ទពជជយយម  ២៤៣ 
ទពជជយយមិ  ២៤៣ 
ទពជជយយថ  ២៤៣ 
ទពជជយយសិ  ២៣៨ 
ទពោឌ    ៣០៧ 
ទណឍ បាណិ  ៣៦៩ 
ទណាឍ ទណឍិ   ៣៧៥  
ទណឍិ ពកា   ៤០២   
ទណឍិ ព    ២១ 
ទណឍី    ២១ 
ទពណាឍ      ៣២៥ 
ទតថិមាំ   ៣២០ 
ទតឝ       ៤៣៧,៣១១ 
ទតឝ ន      ៤៣៩,៣១៦ 
ទទាំ   ១៥ 
ទទតាំ   ២៤២ 
ទទនថាំ   ២៤២ 
ទទតិ   ២៤១ 
ទទតុ   ២៤២ 
ទទ  ិ   ២៤២ 
ទទធុ        ៣២៧,៣៤ 
ទពទ   ២៤២ 
ទពទថ   ២៤២ 
ទធិ   ៤០ 
ទនថបុរពិសា  ៣៤០  
ទនថិ   ៣៩០ 
ទនថី   ២២ 
ទពមាយ    ២៧៩ 
ទយលុ   ៣៩៩ 
ទលិពទធ    ៣២៥ 
ទសពពោ  ៣៦៦  
ទសសតស សសាំ  ១៨៧  

ទសស សសាំ  ១៨៧ 
ទសស សសចក្កោឡានិ ៣៤៧ 
ទសសីលាំ  ៣៤៧  
ទសសតិ   ២៤៣ 
ទសសនាំ   ៤៧៦ 
ទសសនសាពទ  ៣៥៣  
ទពសសតឝ    ៤៣៩ 
ទឡហយតិ   ២៥៩ 
ទតពឝាំ   ៣០៣ 
ទតពវ, ទតុាំ       ៤៣២,២៩៣ 
ទត   ២៧៦ 
ទតុាំ      ៤២៧,២៩៣  
ទតុ(ទត)  ២៤ 
ទតុងគពត  ៤៩០  
ទតុន   ៤៣៩ 
ទពឝ   ៧ 
ទតុមផ ិ   ៤៩៤ 
ទនាំ    ២៨៩,២៦៦  
ទនជាសពយ  ៣៦៩ 
ទនមយាំ   ៤០៥ 
ទ ធិមុតថិ  ៣៥៣ 
ទ ធិមុតថិពកា  ៣៦៩ 
ទពបតឝ    ៤៣៩ 
ទយពកា   ២៦៩ 
ទយ ី   ៣៣៦ 
ទពយ   ២៨៤ 
ទរុ        ៣២២,៤១ 
ទពរា   ៨ 
ទសិទសាំ  ៣៦០ 
ទឋ ី   ២២ 
ទិដឌធពមាយ    ៣៦៤ 
ទិពោឌ ពោ  ៤៤៥  
ទិោឌ សពោ  ៤៤៥ 

ទិដឌិ   ៣០ 
ទិដឌុបាទនាំ  ៤៤៥ 
ទិនបសុពអក      ៣៦៥ 
ទិព ប      ៣៣៧,៣០៦  
ទិពឝតិ(បទមាោ) ២១៧,២៤៧,៤៨៣ 
ទិពឝនថិ   ២៤៧ 
ទិពឝពត   ៤៧៩ 
ទិយពឌា  ៤១៩,៤០៦ 
ទិវពឌា  ៤១៩,៤០៦ 
ទិោ  ៤២៣,៤៣១ 
ទឝិតិថបតថ (ទឝតថិបតថ ) ៣៧៤ 
ទឝិរតថាំ   ៣៤៧ 
ទិសា   ២៨ 
ទិសាឝ       ៤៣៩,៣១២ 
ទិសាឝ ន      ៤៣៩,៣១៦ 
ទិសសតិ, ទិសសនថិ  ២៣៩ 
ទិសសពត, ទិសសពនថ  ២៣៩ 
ទីឃជីវ ី   ២២ 
ទីឃមជឈមិាំ  ៣៦០ 
ទីឃពសា   ៤៣២ 
ទីព    ៣០៦ 
ទីបិ   ២០ 
ទីយតិ   ៤៦៧ 
ទីយពត, ទីយពនថ  ២៤២ 
ទុក្តិក្ាំ   ៣៦០ 
ទុក្កដាំ      ១៩៨,៣៤៦,៤៦៨,៤៤១ 
ទុក្កតាំ   ៤៦៨ 
ទុក្ករ ាំ       ១៩៨,២៨០,៤៧៦  
ទុក្ខ   ៣៦ 
ទុក្ខពត        ១៩៣,៤៣២  
ទុក្ខបផពតថ   ៣៤៨ 
ទុគគព ន       ១៩៨,៣៤៦ 
ទុចចរតិាំ   ៤៧៦ 
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ទុដឌុ   ៤៣៦  
ទុតិពយ      ១៩០,៤០៥ 
ទុតិយ      ១៩០,៤០៥ 
ទុតិយាំ      ១៩០,៤០៥ 
ទុទធពសា   ២៨១ 
ទុនធុភិ   ៣០ 
ទុបផពញ្ញដ    ១៩៨ 
ទុពឝពណាត    ១៩៨ 
ទុពឝលរាំ   ៤០៨ 
ទុពឝពោ   ៤៧៧ 
ទុពមិក្ខាំ       ១៩៨,៤៨០ 
ទុមយព    ៣៦៧ 
ទុមយុពខា     ១៩៨, ៣៦៧ 
ទុរក្ខាំ   ២៨១ 
ទុរតិក្កពមា  ៤៦២  
ទុរាគតាំ   ៤៦២ 
ទុរុតថាំ   ៤៦២ 
ទុលវពភា   ៤៧៧ 
ទុវងគិក្ាំ   ៤៥៦ 
ទូរមាំ   ៤៧១ 
ទូពរា   ៤២៦ 
ទូ រត   ៤៧១ 
ពទតិ, ពទនថិ    ២១៥,២៤២ 
ពទតុ(បទមាោ)  ២៤២ 
ពទមិ, ពទម     ២៤២ 
ពទយរាំ   ២៧៩ 
ពទវត   ៤១៣ 
រុជតិ   ២៨២ 
ពទវទពតថ    ២១០ 
ពទវមនុសា     ៣៥៧  
ពទវរាពជា   ៣៥២ 
ពទវសពខា  ៣៥២ 
ពទោត ិ   ៤៥០ 

ពទវ ី   ៣១ 
ពទស    ២៦៧ 
ពទសិ, ពទថ     ២៤២ 
ពទសិពត   ៣០៦ 
ពទពសតុ  ភពនថ  ២១០  
ពទ  ិ   ២៤២ 
ពទឝ   ៤០៧ 
ពទឝបញ្ញដ ស  ១៨៦ 
ពទឝសដឌី   ១៨៦ 
ពទឝអសីតិ   ១៨៧ 
ពទណិ     ៣០ 
ពទពណា   ២០៤ 
ពទមនសសាំ  ៤០៩ 
ពទោ   ២៨ 
ពទោរពិកា   ៣៨៧ 
ពទសពមា ាំ  ៣៥៩ 
ពទពសា   ២៨៥ 
ទឝងគុលាំ   ៣៤៣ 
ទឝតថិបផតថ  
ទឝតថឹស   ១៨៥ 
ទឝ ធ , ទឝព ធ   ៣៥៦ 
ទឝ កាពរា   ៤៥២ 
ទឝ ទស      ១៨៥,១៨៨ 
ទឝ ទសី             ១៩០,៤០៦ 
ទឝ ទសពមា     ១៩០,៤០៦ 
ទឝ នវុតិ   ១៨៧ 
ទឝ វសី   ១៨៥ 
ទឝ វសីតិ   ១៨៥ 
ទឝ វសីតិពមា 
ទឝ សដឌិ 
ទឝ សតថតិ   ១៨៦ 
ទឝ សតថរ ិ   ១៨៦ 
ទឝិ      ១៨១,១៨៥ 

ទឝិក្ាំ, ទឝិពកា      ៤០៧ 
ទឝិក្ខតថុ ាំ   ៣១៥ 
ទឝិធា      ៤០៧,៤៣២  
ទឝិបពទ   ៣៦៦ 
ទឝិរតថាំ   ៣៤៧ 
ទឝិសតាំ   ១៩២ 
ទឝិ ពតទ    ៣៦៦ 
ទឝី តី ាំ         ៣៧៧                                   

(ធ) 
ធជាលុ   ១៩៩ 
ធជី   ២២ 
ធញ្ដាំ   ៣១៩ 
ធញ្ដរាសិ   ៣៥២ 
ធនាំ មតទិ   ៤៤៥ 
ធនាំ   ៨  
ធនភូតិ   ២៦៦  
ធនពមវ   ៤៩២ 
ធនិ   ២១ 
ធនុ        ៤១,៣២១  
ធនុក្ោបាំ  ៣៥៩ 
ធមយាំ ពោ    ១៨៤ 
ធមយ   ១២ 
ធមយកាពមា  ៣៤៩  
ធមយគ្នរពោ ៣៨០,៣៥៣  
ធមយចារ ី   ២២ 
ធមយធពរា  ២៨៦,៣៤៩ 
ធមយនិរុតថិ   ៣៥៣ 
ធមយនិសសពិត ៣៤៨,៣៧៨  
ធមយបាោចរពិយ  ៣៤១ 
ធមយបាពោ  ៣៤១ 
ធមយភូពត   ៣៧២ 
ធមយរពត   ៣៥៣ 
ធមយរុចិ   ៣៥៣ 
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ធមយវចិពយ  ២៨៧ 
ធមយសអខ ពត  ៣៤៣ 
ធមាយ ភិរតិ   ៣៥៣ 
ធមយិពកា   ៣៨៦ 
ធមយី   ២២ 
ធមយញ្ច ពរ   ៤៩០ 
ធមយញ្ដូ           ២៦,៤២,២៧៧ 
ធា   ៤៣១ 
ធាតពោ   ២១៣ 
ធាតុពយវ   ៤៥៨ 
ធាតុលិអគ និ    ៣៥៦,៣៥៨  
ធាតុសញ្ញដ   ៣៤៣ 
ធារ ី   ៣៣៦ 
ធាពរតពឝាំ   ៣០១ 
ធិ   ១៩៤ 
ធិតិ   ៣០ 
ធីត   ២៩៥ 
ធីរតទុ   ៤៦២ 
ធីវពរា   ៣២៨ 
ធុ តិ   ២១៨ 
ធុវ ាំ   ៤៣៨ 
ធូមាយតិតថាំ  ៣៩៨ 
ធូពមា   ៣៩៨ 
ធូលិ   ៣០ 
ពធនុ               ៣៤,៣២៨-៩ 
  (ន) 
ន ពតឝវ   ៤៥២ 
នក្ខតថរាជារវិ  ៤៦៣  
នគរនិគគពត  ៣៥១  
នចចាំ   ៣១៨ 
នជាជ ,នពជាជ   ៣២,៣១ 
នពោឌ    ៣០៧ 
នតថាំ   ៤២៣ 

នតថុ   ២៤ 
នតទញ្ដាំ   ៤៤៦ 
នទិយ    ៣១,៣២ 
នទី ឱតទរតិ  ៤៦៦ 
នទី   ៣១ 
នទយសព ប   ៤៥២ 
ននុ   ៤២៩ 
ននធិ   ៣០ 
នបុាំសក្តថាំ  ៤១០  
នបផជជព  វណតពលាំ ៤៧៩ 
នមាហ , នសាយ   ១៧១ 
នមហិ, នសយឹ  ១៧០-១ 
នពមា ក្ពរា  ិ គសស ៤៣១ 
នពមា   ៤៣១ 
នយតិ, នយនថិ    ២១៥,២៣៧ 
នយតុ   ២៣៧ 
នយនាំ      ២៨៦,២៩០ 
នយទិាំ   ៤៥៨ 
នយមិសស  ៤៥៨ 
នយមិានិ   ៤៥៨ 
នពយ, នពយយរ  ២៣៧ 
នពយ   ២៨៦ 
នពរា   ១២ 
នវងគាំ   ៣៦៦ 
នវមា, នវមី  ១៩០ 
នវពមា, នវមាំ  ១៩០ 
នវយពិម ធមាយ   ៤៥៨ 
នវពោកុ្តថរ ាំ  ៣៤៧ 
នោោពសា   ៣៤០ 
នវុតិ   ១៨៧ 
នសស   ១៧០-១ 
នសសាំ   ១៧១ 
ន ុតាំ   ២៨៨ 

នឡនិ   ៣៦ 
 ពយ,    ១៧១ 
 គ   ១២ 
 គគតិ  ៣៧៣,៣៨២ 
 គ សូរូ  ៣៥ 
 គរត   ៣៩៧ 
 គរពិកា   ៣៨៧ 
 គី   ៣១ 
     ៤៣៦ 
  ទុមបតិតនិ  ៣៧៦ 
 និ   ១៧១ 
 ម   ៤៣៤ 
 មរូបាំ   ៣៥៩ 
 មិក្ាំ     ៣៩១,៤១៣ 
 យាំ   ១៧១ 
 យ   ១៧១ 
 សាំ   ១៧១ 
   ិ–ភិ   ១៧១ 
 យពកា –យកិា –យក្ាំ ២៦៩ 
 រ ី   ៣១ 
 វដឌាំ   ៤៨២ 
 ោ   ២៨ 
 វកិ្ី   ៣២ 
 វពិកា   ៣៨៦ 
 សា   ២៨ 
 សុ   ១៧១ 
 ឡ ិ   ៣០ 
និក្កិពលពសា ៣៥៤,១៩៧  
និក្ខមតិ   ២១៦ 
និក្ខិបតិ   ២១៥ 
និក្ខមយ   ៣១៣ 
និគម   ១២ 
និគមជនបទ  ៣៥៧  
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និគគតជព   ៣៦៥ 
និគគពហា   ៤៧៥ 
និពគាពសា  ៤៧៩ 
និចចាំ  ៤២៣,៣១៨ 
និចឆពយ   ៤៨៣ 
និចឆរតិ   ៤៨៣ 
និជាំបុតថាំ  ៤៦៩,៤៤១ 
និដឌិតាំ  ១៩៧៤៨១ 
និណតពយ  ៤៨៥ 
និតទរណាំ    ៤៨៣ 
និទធរថាំ   ៣៦២ 
និទធ   ៣២៤,២៨ 
និទធ រាមត  ៤១០ 
និពទធពសា   ១៩៧ 
និទនព    ៤៨០ 
និទន រណាំ    ១៩៧ 
និទនុពត   ៤៨០ 
និធិ  ២៨៧,២១ 
និនធិតុមរ តិ  ៤៩២ 
និនប ុតាំ   ១៨៨ 
និបជាជ    ៣៣២ 
និបុពណា   ១៩៧ 
និបពតថិ   ៤៨៣ 
និបពលាំ   ៤៨២ 
និពឝពតថ    ៤៧៧ 
និោឝ នាំ  ៣៥៤,៤៤១ 
និោឝ ព    ៣៥៤ 
និពឝុពត   ៤៨៣ 
និពមយាំ   ៤៨០ 
និមយិតាំ   ១៩៧ 
និយពកា   ៤៤១
និយចឆត,ិ និយចឆនថិ  ២៤៤ 
និយាំបុតថាំ  ៤៦៩,៤៤១  

និយយតិ   ១៩៧ 
និយពយពគ្ន  ៤៥៩ 
និរនថរ ាំ   ៤៤២ 
និរពឝុទាំ   ១៨៨ 
និរពយ   ៣៦៥  
និរាលពយ  ៤៦២ 
និរនិនព    ៤៦២ 
និរ ីក្ាំ   ៤៦២ 
និរុជឈតិ(បទមាោ) ២៤៦ 
និរុជឈពត, និរុជឈពនថ  ២៤៦ 
និរុតថពរា   ៤៦២ 
និរុតថិ   ១៩៧ 
និរុបធិ   ២១ 
និពរាជាំ   ៤៦២ 
និពរាធសមាបព ប   ៣៤៩ 
និលយ   ១២ 
និលីព    ៣០៦ 
និោពរតិ   ១៩៧ 
និសជាជ       ៣៣២,២៦៦ 
និសីទតិ  និសីទនថិ     ២១៥,២៣៨ 
និសសពយ     ៤៧៥,២៨៦  
និសាយ      ៣១៤,៣១០ 
និសសតិឝ    ៣១០ 
និ ចច   ៤៣៩ 
និ ពិត   ៣០៧ 
នីចាំ   ៤២៥ 
នីតិ   ២៩០ 
នីយរតិ   ៤៧៧ 
នីលុបផលាំ  ៣៤០  
នី រតិ       ២១៤  
នុ 
នូន   ៤៣៥  
ពន 

ពនតិ ពននថិ(បទមាោ) ២៣៧,២១៥ 
ពនតុាំ   ២៩៣ 
ពនតុ  ៣៧២,២៤ 
ពនន ពន  ិពនភិ ១៧៧,១០ 
ពនបក្កាំ  ៤០៩,៤៦៨ 
ពនបាតិក្ាំ  ៣៨៦,៤១៣ 
ពនមិ  ២៣៧,៣៣១ 
ពនយរាំ   ៤៧៧ 
ពនរុ   ២៣ 
ពនសាំ  ១៧០,១៧១ 
ពនសានាំ  ១៧០,១៧១ 
ពនសុ  ១៦៧,១៦៦ 
ពន  ិពនភិ  ១៧១  
ព   ១៨៣,៤២៨ 
ព ពបតិ  ៤៤៣,៤៤៨ 
                                                       
 (ប) 
បាំសុកូ្លាំ បាំសុកូ្លិពកា ៣៩០ 
បាំសុកូ្លិក្តថាំ,បាំសុកូ្លិក្ត ៤០៩ 
បក្តិពមធាវ ី  ៣៥១ 
បក្តិយ   ១៨៤ 
បក្កាំ       ៣០៧,៣០៩ 
បក្កមតិ   ២១៦ 
បក្កពមា   ៤៧៥ 
បពកាក សតិ      ២១៤,៤៧៥ 
បក្ខិបតិ   ២១៥ 
បក្ខី   ២២ 
បពកាដិ   ១៨៧ 
បគគណហិ តឝ   ៣១៣ 
បគគយហ   ៣១៣ 
បគគព តឝ   ៣១៣ 
បគគពហា       ៤៦៨,៤៧៥ 
បគឃរតិ       ៤៤៤,៤៧៩ 
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បពគវ        ៤៤៣,៤៥៧ 
បងកជាំ      ២៧១,៣៥៣ 
បងគុ   ២៣ 
បចាំ  ១៥,២២៦,២៩៩ 
បចតិ       ២១៣,២២២ 
បចតុ   ២២៣ 
បចនថាំ   ២២៣ 
បចិតុាំ   ២៩២  
បចិសសតិ(បទមាោ) ២២៨  
បចច   ៣១២ 
បចចក្ខាំ  ២០២,៤៥៣ 
បចចពកាខ    ៣៥៤ 
បចតាំ(បទមាោ)   ២២៣ 
បចចតុ(បទមាោ)   ២២៣ 
បចចតថាំ        ៣៦២,៤៥៣ 
បចចតថពញ្ដវ         ៤៤២,៤៩១ 
បចចពយ         ២០២,៤៤៤  
បចាច  រតិ  ៤៥៣ 
បចចិតឝ    ៣១២ 
បចចិយ   ៣១២ 
បពចច(បទមាោ)        ២២៣,២២៤ 
បពចចតិ    ៤៥៣ 
បពចចថ(បទមាោ)  ២២៤ 
បចឆិមុតថរា   ៣៧៥ 
បចឆពត                 ៤៣២,១៩៤ 
បចាឆ    ៤២៥ 
បចាឆ ភតថាំ   ៣៦៣ 
បចាឆ រតថាំ   ៣៥៥ 
បចឆិពមា   ៣៨៥ 
បពច(បទមាោ)  ២២២-៣  
បជ តុិាំ   ២៣ 
បជា   ២៨ 
បជជាំ   ២៧៩ 

បពជាជ ពត   ៤៧៥  
បញ្ច    ១៨៥ 
បញ្ចក្ខ ន    ៤៨១ 
បញ្ចចក្ខុ   ៣៦៦ 
បញ្ចទស   ១៨៥ 
បញ្ចមាំ, បញ្ចមា ១៩០,៤០៦ 
បញ្ចមិយនថាំ  ៤៥៦  
បញ្ចមី   ២០៧ 
បញ្ច ពមា            ១៩០,៤០៦,៤១៩ 
បញ្ច វគគិយ  ៣៩៦ 
បញ្ច សិកាខ បទាំ  ៣៤៧  
បញ្ច  ុបាលិ  ៤៤៥ 
បញ្ច ិស្តនធិយនិ  ៤៤៥ 
បញ្ដោ   ៤០៣ 
បញ្ញដ            ២៨,៤០៣ 
បញ្ញដ ចក្ខុ   ៣៤៣ 
បញ្ញដ ណាំ    ៤៧៥ 
បញ្ញដ ធនាំ   ៣៤៣ 
បញ្ញដ បក្តិពកា  ៣៦៧ 
បញ្ញដ បសាពទ  ៣៤៣ 
បញ្ញដ យសិសតិ  ២៥៣ 
បញ្ញដ យ ិតិិ  ២៥៣ 
បញ្ញដ យ ិនិថិ  ២៥៣ 
បញ្ញដ វសុិទនិពកា  ៣៦៧ 
បពញ្ញដ    ៤០២ 
បដគគិ         ៤៤២,៤៩៦ 
បដិក្កមតិ   ២១៦ 
បដិក្ខិបតិ   ២១៦ 
បដិោនុនយាំ យ  ៣៦១ 
បដិោ   ១២ 
បដិពោ   ២៩១ 
បដិចច  ២០២,៣១២ 
បដិបជជតិ   ២១៧ 

បដិបជជិតពោឝ   ៣០២ 
បដិបនបទនិពកា  ៣៦៤ 
បដិលភិតឝ   ៣១៤ 
បដិវទិនសពឝធពមាយ   ៣៦៥ 
បដិសននិបវតថិ  ៣៥៩ 
បដិសលយណាំ   ៣១៩ 
បដិសោវ ពណា       ៣១៩,៣២០  
បដិសោវ ព   ៤៩១ 
បដិសលវីព   ៤៩០ 
បដិពសធនាំ  ២០២ 
បដិពសាតាំ ២០២,៣៦២ 
បដិ ញ្ដតិ  ៤៨៦ 
បដុ   ២៣ 
បដុតថាំ បដុត ៣០៦,៤១៥ 
បណាពមា  ៤៨០ 
បណិធានាំ ៤៨០,៤៦៣  
បណិបាពត  ៤៨០ 
បណិ តិាំ  ១៩២ 
បណីតាំ  ៤៨០,១៨២ 
បណឍិ ចចាំ  ៤១៤,៤០៣ 
បណឍិ តមានី  ២៦៦ 
បណតរស   ១៨៥ 
បតិ   ២១ 
បតិកាពរា   ១៩៨ 
បតីពត   ៤៤៤ 
បលតាំ   ៣១៩ 
បតថក្លវាំ   ៤០៨ 
បតថចីវរ ាំ   ៣៥៥ 
បតថជីវពិកា  ៣៤៩ 
បតថធពមាយ    ៣៦០  
បតថិ   ៣០ 
បតថីយតិ   ២៥៥ 
បតថុ ាំ   ២៩០ 
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បពតថយរ   ២៧៧ 
បតទពោ   ៤៧៩ 
បតទរតិ   ៤៧៦ 
បតឝ    ៣០៥ 
បឋពមា   ១៨៥ 
បឋវពីយវ 
បទ   ៣៦ 
បទពសា ៤២៦,៤១៤,៤០៣ 
បទុមាំ   ១៨៣ 
បន   ៤២៥ 
បនស   ១២ 
បបច (បទមាោ)  ២២៤ 
បបចច, បបចចុ  ២២៥ 
បបចចិតទ, បបចចពរ  ២២៥ 
បបា   ២៨ 
បពបាតិ(បទមាោ) ២១៤ 
បពបាព ពដតិ  ៤៨២ 
បពឝជព ថ    ៤៧៨ 
បពឝជាជ    ៣២៨ 
បពឝតពោឌ    ៣៤៩ 
បពឝតយតិ  ២៥៥  
បពឝតយ ាំ  ៤៤៥ 
បភងកពរា   ៣៣៤ 
បភសសពរា  ២៦៦ 
បភា   ២៨ 
បមជជ   ៣១០ 
បមជជិតឝ    ៣១០ 
បឋមជានាំ  ៤៧៩ 
បឋមបុរពិសា  ៣៣៦ 
បមាណាំ    ២៨៥ 
បមាណាតិក្កនថាំ  ៣៤៤ 
បមាទ   ១២ 
បយរុិទហាសិ  ៤៣៨  

បយរពកា   ៣៥០ 
បរក្កមតិ ៤៦៩,២១១,១៩៣ 
បរក្កមាធិគតសមផទ ៣៦៩ 
បរក្កពមា   ៤៦៦ 
បរតទាំ   ៣៤៧ 
បរពត  ៤២៧,១៨៩ 
បរបុរពិសា  ៣៣៦  
បរមយុខា   ៤១៩ 
បរមបុរពិសា  ៣៤០ 
បរសុពវ   ៤១៧ 
បរសសបទាំ  ៣៣៤ 
បរ ពិយយ  ៣៥៥ 
បរាជិពត   ១៩៣ 
បរាភពោ   ១៩៣ 
បរាភិភូ   ២៦  
បរកិាខ ពរា       ២៨១,២៨០,២៧៩ 
បរចិចជព ថ   ៤៧០ 
បរណិពត  ៤៨០ 
បរណិាពមា  ៤៨០ 
បរពិត   ៤១៩ 
បរបុិណតសងកពបា  ៣៦២ 
បរភិវតិ   ១៩៧  
បរយិជឈយព   ៣៥០ 
បរយិនថាំ   ៤៥៣ 
បរយិទនាំ  ៤៥៣ 
បរយុិោឌ នាំ  ៤៥៣ 
បរយុិទហាសិ  ៤៣៨ 
បរពិយសតិ  ៤៥៣ 
បរពិយសានាំ  ៤៣៥៣ 
បរសិា   ២៨ 
បរសិសជតិ  ១៩៧ 
បរពិញ្ដយរាំ  ១៩៧ 
បពរ   ៤១៧ 

បពរាកាខ    ២០៣ 
បពរាសតាំ   ៤៨៣ 
បលិបព ប   ៤៧៨ 
បលិពោពធា ៤៤៧៩,៤៣៦  
បលវងកាំ  ៤៧៩,៤៣៦ 
បវទនាំ   ៣៤២ 
បវសិតិ (បទមាោ) ២១០ 
បវសិមាព   ៣០១ 
បវសិិតុាំ   ២៨៩ 
បវសិិតឝ    ៣០៦  
បវសិិយ   ៣០៦ 
បវសិិសសពត  ៥៣៤ 
បសពតទ តិ  ៤០០ 
បសព ប    ៣០២ 
បសសតិ, បសសនថិ    ២១៥,២៣៩ 
បសសតុន   ៤៣៩ 
បសសពត   ៤២៧ 
បសសសព ថ   ៤៧០ 
បសសតិឝ    ៣០៩ 
បសសតុន   ៤៣៩ 
បសសតិឝ ន 
បសសយិ  ៤៣៣,៣០៩ 
ប ពោ   ៤៧៩ 
ប រតិ   ២០៩ 
បហាតុាំ   ២៨៩ 
ប ណិាតិ, ប ណិតិ ២១៧ 
ប ពី    ៣០២ 
ប ូតជិពោហ   ៣៦៧ 
បពហាព ថ   ២៩៩ 
បាគុញ្ដវុជុត  ៤៥៤ 
បាចយតិ (បទមាោ) ២៦២ 
បាចយតុ   ២៦៣ 
បាចយសិសតិ  ២៦៣ 
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បាចពយយរ  ២៦៣ 
បាចរពិយ      ១៩២, ៣៥០ 
បាចាបយតិ  ២៥៨ 
បាចាបយសិសតិ  ២៥៩ 
បាចាពបតិ  ២៥៨ 
បាចាពបនថិ  ២៥៨ 
បាចាពបតុ  ២៥៩ 
បាចាពបយរ  ២៥៩ 
បាចាពបសសតិ  ២៥៩ 
បាពចតិ(បទមាោ) ២៦២ 
បាពចតុ   ២៥៨ 
បាពចយរ   ២៥៩ 
បាពចសសតិ  ២៥៩ 
បាដលី   ៣១ 
បាដិហារយិាំ  ៣៣៣ 
បាណសញ្ដិពត  ៣៤៣ 
បាណិ   ២០ 
បាណិបាទាំ  ៣៥៤ 
បាតរាពសា  ៤៥៧ 
បាតុរព សុាំ  ៤៥៧ 
បាតឝ កាសិ  ៤៤៦ 
បាពត   ៤២៣ 
បាពតវ   ៤៤២ 
បាពថយរាំ   ៤០៦ 
បាទពត   ៤២៧ 
បាទពបា  ៣៤៦,២៨៣ 
បាទុកា   ២៧៨ 
បាពទ      ៣៥៨,៤៩៦ 
បានីយាំ   ៤៣០ 
បាប   ៤៨៩ 
បាបការ ី   ២២ 
បាបការ ីឧភយតទ...  ៤៦៦ 
បាបតពមា មាមាំ  ៩,៤០០ 

បាបតពរា រារ ាំ  ៩,៣៩៩ 
បាបភីពត  ៣៤៧ 
បាបភិមុពកាខ  
បាបិពោឌ  ោឌ ដឌាំ  ៩,៤០០ 
បាបិពយយយាំ  ៩,៣៩៩ 
បាបិសិពកា កាក្ាំ  ៩,៣៩៩ 
បាបុណាតិ      ២៥២,២១៨ 
បាបុណិតុាំ  ២៩០ 
បាបុណិតឝ   ៣០៥ 
បារ ាំ   ៤២០ 
បារគូ   ២៦ 
បារចិរយិ  ១៩៧ 
បាលពកា 
បាលយតុិាំ  ២៩១ 
បាពលតិ, បាលយតិ ២១៩ 
បាពលតុាំ   ២៩១ 
បាវចនាំ  ៣៧៥,៣៤២  
បាវុពសា   ៣៨៧ 
បាសាទទពឝាំ  ៣៤៧  
បាឡ ិ   ៣០ 
បិចឆិពោ   ៤០៣ 
បិដឌិពត   ៤៣២ 
បិណឍ បាតបដិក្ព ថ   ៣៥១ 
បិតពរា 
បិត(បទមាោ)  ២៥ 
បិតបុតថ    ៣៥៣ 
បិតុ   ២៥ 
បិតុសពមា  ៣៤៦ 
បិទ តិ, បិទ នថិ  ៣០៨ 
បិទ តិឝ    ៣០៧ 
បិធាយ   ៣០៧ 
បិបាសា   ២៨ 
បិពតិ   ២៣៤ 

បិយងគុ   ៣៤ 
បិយវបិផពយពគ្ន  ៣៤៦ 
បិវតិ បិវនថិ ២១៥, ២៣៨ 
បិោសតិ, បិោសនថិ  ២៥៩ 
បិសាច   ១២ 
បីឋាំ   ៣៧ 
បីតិពសាមនសសសញ្ញជ ពត ៣៦៧ 
បុក្កុសឆវឌា ក្ាំ  ៣៦០ 
បុគគលិក្ាំ   ៣៨៩ 
បុពអក ក្ិពោ  ៣៤០ 
បុចិមនធ   ១៣ 
បុចឆតុ   ២១០ 
បុចាឆ    ១៨០ 
បុចឆិពត   ៣០៦ 
បុចឆិមុតថរា 
បុញ្ដាំ   ៣១៩ 
បុញ្ដតទិពកា  ៣៥០ 
បុតថ  មតទិ      ៤៣១,៤៤៦ 
បុតថិក្ាំ, បុតថិពមា  ៣៩៦ 
បុតថិពយ   ៣៩៦ 
បុពតថ  តយ ាំ  ៤៥០ 
បុថពគវ   ៤៤៣ 
បុថុ   ៤៣៦ 
បុថុជជព       ៤៨៦,៤៤១,៤៦៩ 
បុថុភូតាំ   ៤៨៦ 
បុថុពោ 
បុថុោសពន  ៤៥៦  
បុន   ៤៣៧ 
បុនពទវ   ៤៦១ 
បុនបផុនាំ   ៤៧៦ 
បុនរុតថាំ   ៤៦២ 
បុនពរតិ   ៤៦២ 
បុ ប ពគ្ន   ៣៤០ 
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បុបពគព ន    ៣៥២ 
បុបពាំសា ឧបផជជិ  ៤៩៥  
បុបាព និ អា រសុឹ  ៤៦៧ 
បុពឝាំ   ១៦៨ 
បុពឝណហ សមយាំ 
បុពឝទក្ខិណា  ៣៧៤ 
បុពឝបុរពិសា  ៣៤០ 
បុោឝ បរ ាំ   ៣៦០ 
បុពឝុតថរា   ៣៧៤ 
បុពពឝនិោសានុសសតិ  ៣៥៥ 
បុពពឝនិោពសា  ៣៥៥ 
បុពោឝ , បុោឝ   ១៦៧ 
បុម   ១៨ 
បុមភាពោ   ៣៥២ 
បុរតទិមបចឆិមាំ  ៣៦០ 
បុរពត   ១៩៣ 
បុរា   ៤២៣ 
បុរាណវហិាពរា  ៣៤០ 
បុរតិទិមកាពយ  ៣៤០ 
បុរពិមា   ៣៩៤ 
បុរសិពត   ១៩៣ 
បុរពិសា   ៨ 
បុពរ   ៤២៥ 
បុពរភតថាំ   ៣៦៣ 
បុលិន   ៣៦ 
បុលិវងគ 
បូគ   ១២ 
បូជយតិឝ    ៣០៩ 
បូជា   ២៨  
បូពជតឝ    ៣០៩ 
បូរណាំ       ៤០៥,២៨៨ 
បូរពិត 
ពបចច   ៤២៥ 

ពបត   ១៨ 
ពបតមនុពសា  ៣៤៣ 
ពបពមា   ៣៣១ 
ពបារសិាំ   ៤៦៨ 
                  (ផ) 
ផ 
ផគគុព    ៣៩៣ 
ផល   ៣៦ 
ផលរពសា   ៣៥២ 
ផពសា      ៤៧៦,២៨២  
ផ្ទលបាចនាំ  ៣៥៨ 
ផុពោឌ    ៣០៧ 
ផុសតិ, ផុសនថិ  ២១៥ 
ផុពសា   ៣៩៣                                                                             
 (ព) 
ព 
ពកុ្ល   ១៣ 
ពធិពរា    ៣៤១ 
ពនននមុពតថ   ៣៤៨  
ពនននពមាពកាខ   ៣៤៨ 
ពននុ   ២៣ 
ពននុត   ៣៩២ 
ពននុមា   ៣៨៩ 
ពននុពសសវ  ៤៤២,៤៣៨ 
ពភូវ   ២២០ 
ពភូវ ាំ   ២២០ 
ពភូវតិទ   ២២៤ 
ពភូវពិរ   ២២០ 
ពភូវពិតទ , ពភូវពិោហ   ២២៤ 
ពភូវមិហ   ២២០ 
ពភូវ,ឹ ពភូវពិមហ  ២២៤ 
ពភូវុ   ២២០ 
ពភូពវ   ២២០ 

ពរពយ   ៣៦១ 
ពយលមភមភុធរពិនធុចុមភិតកូ្ពោ ៣៧៦ 
ពយលមភមភុធរពិនធុចុមភិត ៣៧៦ 
ពយលមភមភុធរពិនធូនិ  ៣៧៦ 
ពយលមភមភុធពរា  ៣៧៦ 
ពល   ៣៦ 
ពោកា   ២៨ 
ពលិ   ២១ 
ពលី   ២២ 
ព ទិន    ៤២០ 
ព និគរ ាំ   ៣៥៩ 
ព ុក្តថុពកា  ៣៦៣ 
ព ុជមភុក្ាំ  ៣៦៣ 
ព ុតបពសា  ៣៦៣ 
ព ុពទវ រតថឹ  ៤៥៦ 
ព ុនទិពកា  ៣៦៣ 
ព ុ រពិកា 
ព ុពឝី  ិ  ៣៦៣ 
ព ុលីក្តាំ  ៣៣៦ 
ព ុសាមិក្ាំ 
ព ុសសុតមានី  ២៦៦ 
ព ុសសុពត  ៤៧០  
ព ូបការ ាំ  ៤៤៣ 
ពហាឝ ោពធា  ៤៥២ 
ោរស   ១៨០ 
ោរសពមា  ១៨៥ 
ោវសីតិ   ១៨០ 
ោ រិា ោ រិ ាំ  ៤២០ 
ោ ុសសចចាំ  ៣០៤ 
ោឡសិិពកា  ៣៨៤ 
ោពឡាហ    ៣០៣ 
ពិោរមូសិក្ាំ,ពិឡារមូសិក្ាំ ៣៥៩ 
ពុជឈតិ ២១៣,២៤៤,៤៧៥ 
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ពុជឈតិ, ពុជឈនថិ  ២៤៤ 
ពុជឈពត,ពុជឈពនថ  ២៤៨ 
ពុជឈពនថ   ២៤៤ 
ពុជឈពរ   ២៤៤ 
ពុជឈតុិាំ   ២៩០ 
ពុជឈតិឝ    ៣០៨ 
ពុទនពោសាចរពិយ  ៣៤០ 
ពុទនពទយរាំ 
ពុទនភតថិពកា  ៣៦៥ 
ពុទនភាសិពត  ៣៤៥ 
ពុទនរូបាំ   ៣៤៨ 
ពុទនសាវពកា  ៣៤៨ 
ពុទន ទិពចាច   ៣៣៨ 
ពុទន នុសសតិ  ៤៤៣ 
ពុទនិ   ៣០ 
ពុទនិពកា   ៣៤៨ 
ពុទនុបោឌ ពកា  ២០៥ 
ពុពទន    ២៩២ 
ពុភុក្ខតិ   ២៥៨  
ពោជឈអគ        ៤៧៥,៤៦៣,៤២៨  
ពោទនុ ាំ   ២៩០ 
ពោទនុ   ២៤ 
ពោធិ  ៣០,២០ 
ពោធិចាឆ យ  ៤៧៦ 
ពោធិបក្ខិយ  ៣៩១ 
ពោធិយពយវ  ៤៥៣ 
ពរគឃ   ១២ 
ពរតថិហារលក្ខពណា 
ពយក្ពត   ៤៤៧ 
ពយក្រណាំ   ២៨៥ 
ពយកាសិ   ៤៥៣ 
ពយធិ   ២០ 
ពយបជាជ    ៣២៩ 

ពយលមភមភុធពរា  ៣៧៦ 
ពរញ្ជនាំ  ៤៤៧,៤៣៥ 
ពរញ្ជ    ២ 
លពវតីិ   ២៣៦ 
លព យចារ–ីរនិី–រ ិ  ២៧០ 
លព យណគ បតិកា 
លព យភូពត  ៣៦៨ 
លព យសសពរា  ៣៦៩ 
លពហាយ    ១៧ 
លោ យណគ បតិកា 
លោ យណទរកិា  ៣៤០ 
លពសវនថិ   ២៣៦ 
លពសពវ(បទមាោ)  ២៣៦ 
លពូតិ   ២៣៦ 
លពូពត(បទមាោ)  ២៣៦ 
លពូមិ, លពូម  ២៤០ 
លពូសិ, លពូថ  ២៤០                     
 (ភ) 
ភ 
ភគោ ឧោឌ យស  ៤៦១ 
ភពអគ    ២៨០ 
ភពចាច    ២៩៨ 
ភដឌាំ   ៤២៣ 
ភពោឌ    ៣០៣ 
ភណឍាំ    ៣២១ 
ភតថតណឍុ ោ  ៣៤៧ 
ភតថុ   ២៤ 
ភតថុរពតទ   ៤៥៧ 
ភពត   ៣០១ 
ភទធ លិ   ៣៣២ 
ភពទធ   ៣៨៩,៣២០ 
ភពលទ ក្សាមិវ ៤៦២,៤៥៤  
ភពឝាំ   ២៧៦ 

ភពោឝ    ២៩៨ 
ភយទសាវ ី  ២៧៧  
ភវនថាំ          ១៦,២២២ 
ភវព ថ    ១៦  
ភវថ   ២២១-២ 
ភវតាំ(បទមាោ) ១៦,២២២ 
ភវត   ១៦ 
ភវតិ     ២១៣,២២១ 
ភវពត, ភវពនថ  ២២១ 
ភវនថ   ១៦ 
ភវនថរក្តាំ   ៣៥៣ 
ភវនថិ   ២២១ 
ភវសិ, ភវថ      ២២១ 
ភោមិ ភោម     ២២១,២២២  
ភោពមហ   ២២១ 
ភោ  ិ   ២២២ 
ភវតិពឝាំ   ៣០០ 
ភវសិសតិ(បទមាោ) ២២៧ 
ភវសិសតិ  ភវសិសនថិ  ២២៧  
ភវសិសពត   ២២៧ 
ភវសិសថ   ២២៧ 
ភវសិសនថី   ២០៧ 
ភវសិសមាហ     
ភពវ     ២២១,២២៣ 
ភពវយរាំ   ២២៣ 
ភពវយយពមហ  ២២៣ 
ភពវថ, ភពវរ ាំ  ២២៣ 
ភពវពថា, ភពវយយពោហ   ២២៣ 
ភពវយរ   ២២៣ 
ភពវយយមិ, ភពវយយម ២២៣ 
ភពវយយសិ, ភពវយយថ ២២៣ 
ភពវយរុាំ   ២២៣ 
ភពវ        ២២១-២-៣ 
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ភសាយ    ៣១៨  
ភសារាមត  ៤១០ 
ភសសពិត 
ភាគិពនពយយ       ៣៨៥ 
ភាគរាំ   ២៨០ 
ភាគរោ   ៤៦៧ 
ភាពគ្ន   ២៨៣ 
ភាណុ       ២៣,៣២៥ 
ភាណុមា(ភាណុមនថុ) ១៥ 
ភតពពយ 
ភាត   ២៩២ 
ភាពរា   ២៨០ 
ភាវ    ២៨៥ 
ភាវយាំ   ២៩៣ 
ភាវយតាំ, ភាវយនថាំ    ២៥៧,២៩៤ 
ភាវយពត, ភាវយពនថ ២៥៦ 
ភាវយនថាំ     ២៩៤,២៥៧  
ភាវយនថី   ២៩៤ 
ភាវយតិពោឝ   ២៩៧ 
ភាវយតុិាំ   ២៩១ 
ភាវយតិឝ    ៣០៦ 
ភាពវតពោឝ   ២៩៧ 
ភាពវត   ២៧១ 
ភាពវតិ(បទមាោ)  ២៥៦ 
ភាពវតុាំ   ២៩១ 
ភាពវតុ(បទមាោ)  ២៥៦ 
ភាពវតឝ    ៣០៦ 
ភាពវថ, ភាវពយថ    ២៥៦,២៥៧ 
ភាពវនថាំ   ២៩៣ 
ភាពវនថី   ២៩៣ 
ភាពវព ថ      ២៩៣,២៦៣ 
ភាពវយរ (បទមាោ) ២៥៧ 
ភាពវរ ាំ, ភាវពយរ ាំ  ២៦១ 

ភាពវសសតិ(បទមាោ) ២៦២  
ភាសតិ ោ ក្ពរាតិ ោ   ៤៤៣,៤៦៤-៧ 
ភាសិពត   ៣០៦ 
ភិក្ខុនិសពងា  ៣៥២ 
ភិកាខ    ២៨ 
ភិក្ខុ ាំ បរសិតិ  ២០១ 
ភិក្ខុ អពរាគាំ តវ សីលាំ ៤៦៥ 
ភិក្ខុ   ២២ 
ភិក្ខុព ោពទ  ៤៤៥ 
ភិក្ខូ ឧជាយសុឹ  ៤៦៦ 
ភិក្ខូ អាមពនថសិ  ៤៦៦ 
ភិក្ខូ ឯវមា ាំសុ  ៤៦៦ 
ភិជជិតឝ    ៣១១ 
ភិនធតិ, ភិនធនថិ     ២៤៦,២១៦ 
ភិព ប    ៣០៦ 
ភិពយយ   ៤៣១ 
ភីពមា   ៣៣១ 
ភុជពគ្ន   ២៧១ 
ភុតថ វ ី   ៣០០ 
ភុពតថ      ៣០៥,៣៣៧ 
ភុវនាំ   ៣៣០ 
ភុវ ិ   ៣១៣ 
ភុញ្ជ ាំ   ១៥  
ភុញ្ជត,ិ ភុញ្ជនថិ     ២១៦,២៤៧ 
ភុញ្ជ ិតុាំ   ២៩៣ 
ភុញ្ជ ិតឝ    ៣១១ 
ភុញ្ជ ិយ   ៣១១ 
ភុញ្ជ ិសសតិ  ២៤៧ 
ភុញ្ជ ិសសនថិ  ២៤៧ 
ភូតបុពឝាំ   ៤២៣  
ភូតោទី អតទោទី  ៤៦៦ 
ភូមិ        ៣៣០,៣០  
ភូមិគពត   ៣៤៨ 

ភូមិសាយ ី  ២២ 
ពភតថុ   ២៤ 
ពភសជជាំ   ៤០៩ 
ពភា 
ពភាក្ខតិ (បទមាោ) ២៤៧ 
ពភាគក្ខននាំ អធិគចឆតិ  ២០១ 
ពភាគី   ២២ 
ពភាពគ្ន   ២៨៣ 
ពភាតថិមាំ   ៣២០ 
ពភាតថុ ាំ    ២៩៣ 
ពភាតឝ    ៣១១ 
 (ម) 
មាំ   ១៧៨ 
មក្ខ   ១២ 
មគគចិតថាំ   ៣៥០ 
មគគពោឌ    ៣៥៣  
មគគញ្ដូ   ២៦ 
មងកូ ភវសិាមិ  ៤៧០  
មចចុ        ២៣,៣៣៣ 
មពចាច    ៣៣៣ 
មចឆរយិាំ   ៤០៨ 
មចឆិពកា   ៣៨៨ 
មជជាំ   ២៧៨ 
មជឈពត   ១៩៤ 
មជឈមិបុរពិសា  ៣៤០ 
មជឈពិមា   ៣៩៥ 
មពជឈក្លយណាំ   ៣៥៦ 
មណិ        ២០,៣៣៧ 
មណិមុតថសងខពវឡុរយិាំ ៣៦០ 
មតិ         ៣០,២៩០ 
មតថព ុមាតងគាំ  ៣៧០ 
មតថ    ២៨ 
មតថិកាមយាំ  ៤០៤ 
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មតថញ្ដូ       ២៦,២៧៧ 
មតទុ   ៤១ 
មពត   ៣០៥ 
មទ   ១២ 
មទនីយាំ       ៣៩៧,៤១៦ 
មទធវ ាំ   ៤១១ 
មធុ   ៤១ 
មធុបាព ណិតាំ  ៤៨២ 
មធុវ មញ្ដតី ោពោ ៤៧០ 
មធូទក្ាំ   ៤៤៩ 
មន   ១៣,៣៨ 
មនសាទញ្ញដ   ៤៦១ 
មនសិកាពរា     ៣៥៥,៣៨០ 
មនិតុាំ   ២៩៣ 
មនុ   ៣២១ 
មនុញ្ដាំ   ៤៨៦ 
មនុសស   ១២ 
មនុសសជាតិពយ  ៣៩៥ 
មនុសសតថាំ   ៤១០ 
មនុសសសស ភាពោ  ៤១០ 
មនុពសា   ៣២៩ 
ម ថ    ២៨ 
មនថី   ២២ 
មនថុ ាំ   ២៩៣ 
ម ថឝ    ៣១២ 
ម ធ រ   ១៣ 
មព ធ    ៣២៥ 
មព មយាំ         ៤៨៨,៤៤១,៤០៥ 
មព ពសោឌ   ៤៨៩ 
មយូរ   ១៣ 
មយូពរា   ៣២៨ 
មរណ   ៣៦ 
មរណសសតិ  ៣៥២ 

មរមាព    ៣០៤ 
មរ ុ   ៣២១ 
មលវពកា   ៣១៩ 
មពោវ    ៣១៩ 
មសិ   ២១ 
ម ាំ         ២៩៩,១៥ 
ម បពលាំ   ៤៨២ 
ម ពឝពោ  ៤៧៤ 
ម ពមយាំ   ៤៨០ 
មហាក្ថានាំ  ១៨៨ 
មហាបពញ្ញដ   ៣៦៧ 
មហាលិ   ៣៣៦ 
មហាសាពោ  ៤៨៤ 
ម ទិនិពកា  ៤៤៥ 
ម ពិសា   ៣៣០ 
ម  ី   ៣១ 
មពហាសធបណឍិ ពត ៣៤១ 
មា   ៤២៨ 

មាគធពកា  ៣៩០ 
មាគពធា           ៣៩១,៣៩២,៣៩៤ 
មាគវពិកា   ៣៨៨ 
មាពោ   ៣៩៣ 
មាតងគ   ១២ 
មាត         ២៩៦,៣៤ 
មាតបិតពរា  ៣៥៧ 
មាតុ         ៣៤,១៤៤ 
មាតុបោឌ នាំ     ២០៥,៤៤៤ 
មាតុសទិពសា  ៣៥០ 
មាថុពរា   ៣៩៤ 
មាទិពកាខ    ២៧៣ 
មាទិសី,មាទិសាំ          ២៧២-៤ 
មាទិពសា,មាទិសា          ២៧២-៤ 
មាទី           ២៧៣-៤ 

មាន         ១២,២៩៦ 
មានសិក្ាំ   ៣៨២ 
មានសិកា  ៣៨២ 
មានុសសពកា ៤១១,៣៩១ 
មានុពសា   ៣២៤ 
មានុញ្ដក្ាំ   ៤០៦ 
មាយ  ៣១៤,២៨ 
មាយវ ី   ៣៩៦ 
មាយទិាំ   ៤៥២ 
មាពយវ ាំ   ៤៥២ 
មារពិសា   ២៦៩ 
មាោ   ២៨,៨ 
មាលី   ២២ 
មាលុពត   ៤៧៩ 
មាលរការ ី  ២២ 
មាសបុពោឝ      ៣៤៥   
មិគី ភ ថ  វុទិក្ខតិ  ៤៥៥ 
មិគី   ៣១ 
មិចាឆ    ៣៣៣ 
មិតថសាំសពគ្នគ   ៣៤៥ 
មិ តិ, មិននថិ  ២១៤ 
មីយាំ  ២៩៥,១៥ 
មីយនថាំ 
មីយនថី   ២៩៥ 
មីយមាព   ២៩៩ 
មុខ   ៣៦ 
មុខចព ធ    ៣៣៧ 
មុខ សិក្ាំ  ៣៥៤ 
មុខបទុមាំ   ៣៣៧ 
មុចាឆ   ៣១,២៨ 
មុដឌិ   ២០ 
មុតថាំ ៣៥៧     
មុតថិ   ៣០ 
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មុទុត   ៤០៥ 
មុទធ    ៣១៩ 
មុនិ       ៣៣២,២០ 
មុនិព ធ    ៤៤០ 
មុនិបុងគពោ  ៣៣៧ 
មុនិសីពហា  ៣៣៧ 
មុសលី   ២២ 
មុសពោ   ៣៨៤ 
មុសា   ៤៣៣  
មុ ុាំ   ៤១៨ 
មុ ុតថាំ   ៤១៨ 
មុ ុតថសុខាំ  ៣៤៥ 
មុញ្ចតិ មុញ្ចនថិ ២៤៣,២១២ 
មូល   ៣៦ 
មូលពត បដិក្ពសសយរ ៤២៨  
មូសា   ២៨ 
មូពឡាហ    ៣០៣ 
មញ្ជូសា   ២៨ 
មញ្ដតិ, មញ្ដនថិ    ២១៣,២៤៤  
មយយាំ   ៤៣៦ 
ពម   ១៨០ 
ពមខោ   ២៨ 
ពមតថ    ២៨ 
ពមតថិ    ២២៩ 
ពមថុ ពបពត  ៣៤៦ 
ពមធា   ២៨  
ពមធាវ ិ   ៣៩៦ 
ពមធាវនិី   ៣៩៦ 
ពមធាវ ី       ៤១២,៣៩៥,៣៨០ 
ពមធិពយ, ពមធិពោឌ     ៣៨១,៤១០ 
ពមរុ   ២៣ 
ពមាគគោវ ព  អាសិ  ២៣៥ 
ពមាគគោវ ព សិ ពីជពកា ៤៤៣ 

ពមាសលិពកា  ៣៨៣ 
ពមាពហា   ២៨១ 
                                                  
 (យ) 
យាំ ឥតទី អរ ាំ អសស ៤៦៦ 
យ       ១៦៤,១៦៩ 
យកាខ    ១២ 
យក្ខី   ៣១  
យពជជវ ាំ       ៤៦៨,៤៧៨ 
យដឌិ   ៣០ 
យតិ   ២១ 
យលតាំ   ៣២៣ 
យតទ      ១៩៤,៤៣២ 
យលត      ១៩៤,៤៣២ 
យតឝ ធិក្រណាំ   ៤៥១ 
យពត   ១៨៤ 
យថតថ          ៤១២ 
យថយទិាំ                ៤៤២,៤៥៧ 
យថរវិ           ៤២៧,៤៤៣,៤៥៥ 
យថា  ៤៦២,៤១២,៤២៦,៤២៨,៤៣៣ 
យថាក្កមាំ        ៤៦២,៤៣៤,៣៧៥ 
យថាច   ៤២៧ 
យថា ម  ៤២៧ 
យថាបិ   ៤២៧ 
យថាពលាំ  ៣៦២ 
យថាភាវ ិគុពណន ពសា ៤៧២ 
យថាពយវ  ៤៥៨ 
យថាវុឌណាំ                   ៣៦២-៣ 
យថាសតថិ  ៣៦២ 
យថាសរូបាំ  ៣៦៣ 
យថា  ិ   ៤២៧ 
យពថវ   ៤២៦ 
យពថាទពក្  ៤៤៨ 

យទតទាំ   ៤៦១  
យទនិចចាំ   ៤៩២ 
យទនថរា   ៤៦១ 
យទ        ១៩៥,៤២៣ 
យទិ   ៤២៩ 
យទិចាឆ  មាំ  ១០ 
យមា ុ   ៤៩២ 
យសពតទពរា  ៤៨២ 
យសវតី   ៣២ 
យសាយ    ១៦៩,១៧០-៩,១៨០,៤៣៥ 
យសសទនិ  ៤៤០ 
យសសសិ្តនធិយនិ  ៤៤៥ 
យពសា   ១៣ 
យ  ឹ     ១៩៤,៤៣២ 
យគុ         ៣៤,១៤១ 
យគុតណឍុ ោ  ៣៥១ 
យទិពកាខ    ២៧៣ 
យទិពសា, សា, សី, សាំ ២៧២ 
យទី   ២៧៣ 
យន   ៣៦ 
យនី   ២២ 
យនីធ ភូតនិ  ៤៤៨ 
យរពិសា   ២៧២ 
យវ   ៤២៦ 
យវកាលិក្សាំមិសសាំ ៣៥០ 
យវជីវ ាំ   ៣៦៣ 
យវតក្ឝសស កាពយ ៤៥១ 
យវត   ៤២៦ 
យវតយុក្ាំ   ៣៦៣ 
យវទតទាំ       ៣៦២,៤៦០ 
យវពទវ   ៤៦០ 
យដិឌាំវ  ុតាំវ ពោពក្       ៤៦៩,៤៧២ 
យុគនងគលាំ  ៣៥៩ 
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យុជឈតិ   ២១៧ 
យុតថិ   ៣០ 
យុវ   ១៩,៩៤ 
យុវតិ   ៣០ 
យុោ   ១៩,៩៥ 
យុោព    ១៩,៩៥ 
យុញ្ជតិ, យុញ្ជនថិ    ២១៦,២៤៧ 
យុញ្ជ ិតពឝាំ   ៣០០ 
ពយ ពត ភិក្ខូ អបផចិាឆ  ៤៦៦ 
ពយន     ១៦៩,១៧០ 
ពយភុពយរន  ៣០៨ 
ពយសាំ       ១៦៩,១៧០ 
ពយ មិសសពរា  ៤៤៦ 
ពយគ   ១២ 
ពយគី   ២២ 
ពយពគ្ន     ២៨៤ 
ពយលតាំ  ៣២៣ 
ពយបាយាំ  ៤៤៩ 
ពយពឝនាំ   ៤១១ 
យយសស   ៤៥០ 
យឝ យាំ   ៤៥១ 
យឝ  ាំ       ៤៧០                                       
 

(រ) 
 រ 
រក្ខិពត   ៣៣៧ 
រជជាំ   ៤០៩ 
រជជុ   ៣៤ 
រពជាជលវាំ   ៤៨៩ 
រពញ្ញដ    ១៧,៧៥ 
រដឌាំ   ៣៣៤ 
រដឌ ី   ២២ 
រណញ្ជ ពហា      ៤៩០,៣៣៨ 

រតិ   ៣០ 
រតថលត   ៣៤០ 
រតថិ         ២៩,៣៣២ 
រតថូបរពត   ៤៤៩ 
រតថញ្ដូ   ២៦ 
រពតថ    ២៩ 
រពត   ៣០៥ 
រថបតថិក្ាំ   ៣៥៩ 
រននាំ   ៣២៤ 
រវ ិ   ២១ 
រសយិ   ៣០ 
រពហា         ១៣,៤២៥ 
រពហាគពត  ៤៨៩ 
រាពគ្ន   ២៨៣ 
រាជ       ១៦-៧,៧៣ 
រាជគពហា  ៣៩ 
រាជពត   ១៩២ 
រាជបុតថពកា  ៣៩៦ 
រាជបុពតថ       ៣៣៨,៣៥២ 
រាជបុរពិសា  ៣៥២ 
រាជភយាំ   ៣៨០ 
រាជ ពត  ៣៤៩ 
រាជ ាំពសា  ៣៥៥ 
រាជានាំ          ១៧,៧៣ 
រាធា   ២៨ 
រាមណីយក្ាំ  ៤១១ 
រាសិ   ២០ 
រា ុ   ២៣ 
រពិត សទនមាយ  កុ្ពត  ៤៣៦ 
រពិត   ៤៣៦ 
រុក្ខាំ រុក្ខាំ អនុ  ២០០ 
រុក្ខាំ អនុវពិជាជ តពត  ២០០ 
រុក្ខគគបតិពត  ៣៥១ 

រុក្ខមូលាំ   ៣៥២ 
រុក្ខមូលិពកា  ៣៩០ 
រុកាខ    ១២ 
រុចិ   ៣០ 
រុចាឆ    ៣៣៦ 
រុពទធ    ៣២៤ 
រុននតាំ(បទមាោ)  ២៤៥ 
រុននតិ(បទមាោ)      ២១៦,២៤៥ 
រុននតុ(បទមាោ)  ២៤៥ 
រុននពត, រុននពនថ  ២៤៥ 
រុនននថាំ   ២៤៥ 
រុននិតុាំ   ២៩៣ 
រុននិតឝ    ៣១២ 
រុននិយ   ៣១១ 
រុពនន    ២៤៥-៦ 
 
រុរុ   ២៣ 
រុឡហ ី   ៧ 
រូប   ៣៦ 
រូបក្ខព ន    ៤៨១ 
រូបវតី   ៣២ 
រូបសពញ្ចត   ៥៣  
រូបារមយណាំ   ៣៤៣ 
ពរ   ៤២១ 
ពរណុ   ៣២៩ 
ពរាគពត   ១៩៣ 
ពរាគបីឡពិត  ៣៤៩ 
ពរាពគ្ន   ២៨២ 
ពរាទតិ   ២៤៤ 
ពរាទនុ ាំ   ២៩៣ 
ពរាពមា   ៣៣១ 

 (ល) 
ល 
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លអក    ២៨ 
លចឆតិ(បទមាោ)  ២៣៤ 
លចាឆ    ៣៣៦ 
លត   ២៨ 
លពមតិ, លពមនថិ  ២៣៤ 
លពមពត, លពមពនថ  ២៣៤ 
លពមមាព   ៣០៤ 
លោម    ៤៣១ 
លពពម   ២៣៤ 
លភតិ(បទមាោ)    ២១៣,២៣៤ 
លភិសសតិ(បទមាោ) ២៣៤ 
លពភ   ២៣៤ 
លសិកា   ២៨ 
ល ុ         ៤៣០-៧ 
ល ុោឌ នាំ  ៤៤៦ 
ល ុត      ៣៥២,៤១០ 
ល ុពមសសតិ    ៤៤២,៤៥៩ 
ោពភា   ២៨៣ 
ោោ   ២៨ 
ោវពកា   ២៦៩ 
លិងគាំ    ១០ 
លីព    ៣០៦ 
លីោ   ២៨ 
លុពទធ    ៣២៤ 
លុ តិ   ២១៨ 
ពលខា   ២៨ 
ពោក្   ១២ 
ពោក្គគបុគគពោ     ៤៤០,៤៤៤ 
ពោក្តថយាំ  ៤៧៦ 
ពោក្វទូិ   ២៧២ 
ពោក្សាតិ  ៤៤៩ 
ពោក្ ពិត  ៣៥១ 
ពោក្ិពកា  ៣៨៩ 

ពោក្ិពយ  ៣៩៥ 
ពោកុ្តថពរា      ១៩៨,៤៤៥ 
ពោភពមា ាំ  ៣៥៩ 
ពោពភា   ២៨៥ 
ពោ    ៣៧ 
ពោ តិចនធនាំ    ៣៤០ 

(វ) 
 

(វ) 
វក្កាំ   ៣២៦ 
វក្ខតិ(បទមាោ)    ២៣៥                                                    
វចតិ(បទមាោ)       ២១៤,២៤៤ 
វចនាំ   ២៨៩ 
វចា   ២៨ 
វចីទុចចរតិវរិតិ  ៣៥២ 
វចឆតិ(បទមាោ)  ២៣៥ 
វពចា   ១៣ 
វជាំ   ១៥ 
វជិរ ាំ   ៣២៦ 
វជិរបាណិ  ៣៦៩ 
វជជាំ   ២៧៨ 
វពជជតិ   ២៤៤ 
វពជជនថិ(បទមាោ)  ២៤៤ 
វជា   ៣៣៣ 
វត   ៤៣០ 
វតយាំ               ៤៤៦ 
វតថតិ      ៤៧៦ 
វតថមា    ២០៦ 
វតថ    ២៧៥ 
វតថុ   ២៤ 
វតទាំ បរធិសសតិ  ២០១ 
វតទ        ៣៦ 
វតទាំ      ៣១៧  

វតទុ        ៤១ 
វតទុតថយាំ   ៤៧៦ 
វតទុវពិសពសា   ៣២៨,៣៤១ 
វទតិ     ២១៥,២៤៤ 
វទន   ៣៦ 
វទនថិ(បទមាោ)  ២៤៤ 
វពទតិ   ២៤៤ 
វពទនថិ(បទមាោ)  ២៤៤ 

វធពកា   ២៦៩ 
វធូ   ៣៥ 
វពធតិ 
វន   ៣៦ 
វនចពរា   ៣៥៣ 
វនបុបពាំ   ៣៥៣ 
វនម ពិសា  ៣៥៣ 
វនិត   ២៨ 
វនធិតឝ    ៣១០ 
វនធិយ   ៣១០ 
វពនធ អ ាំ   ៤៤៧ 
វពនធ ាំ   ៤៤៧ 
វមយាំ   ២៩១ 
វមយី   ២២ 
វពយ   ១៣ 
វរតពរា វរតពមា វពរា    ៣៨៤,៤១៤ 
វរមតិ   ២១ 
វរា    ១២ 
វោ កា និក្ខមយ  ៣០៨ 
វលវូពរា   ៣២៨ 
វសតិ   ២១៤ 
វសនិ   ៣០ 
វសព ថ    ៣៩២ 
វសពោតិ   ៤៤៧ 
វសិមហិ   ៤៧១ 
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វសុ        ៤១,៣២១ 
វសុធា   ២៨ 
វ    ២១៤ 
វឡោ   ២៨ 
ោ   ៤៣០ 
ោក្រាំ   ២៨០ 
ោចសិក្ាំ   ៣៨៧ 
ោចា   ២៨ 
ោចានិបុពណា  ៣៥០ 
ោចាពោ   ៤០៣ 
ោចាសខិពោ  ៣៥០ 
ោណិជជាំ   ៤៦៨ 
ោតិពកា   ៣៨៩ 
ោពត   ៣៣៧ 
ោនរ ី   ៣១ 
ោពនយរាំ   ៤១១ 
ោបី   ៣១ 
ោមូរូ   ៣៥ 
ោយម   ១២ 
ោយុ   ៣២២ 
ោពយធាតុ  ៤៨៩ 
ោរ ិ   ៤០ 
ោរតិថាំ   ៣៣២ 
ោរុណី   ៣១ 
ោលាំ   ៣២៧ 
ោលធិ   ២៨៨ 
ោលិកា   ២៨ 
ោស    ២៨ 
ោសិពោឌ        ៣៨៥  
វកិ្តិ   ៣០ 
វកិ្ពបា   ៣៤៦ 
វកិាលពភាជនាំ  ៣៥៣ 
វកិ្កពយ   ៤៧៥ 

វកិ្កិណាតិ, វកិ្កិណនថ ិ    ២១៨,២៥២ 
វកិ្កីយតិ, វកិ្កីយនថិ  ២៥២  
វគិគពហា     ២៦៥,៤៧៥ 
វចិិក្ិចឆតិ   ២៥៨ 
វចិិនិតឝ    ៣១១ 
វចិាឆ    ២០០,៤៣៤ 
វពិចយរ      ៣១១,៤៣៩,៤៧៧ 
វជិាន, វជិា   ិ  ២៥៣ 
វជិានតាំ, វជិាននថាំ  ២៥៣ 
វជិាននាំ   ៣៣២ 
វជិា ត,ិ វជិនននថិ     ២១៨,២៥២ 
វជិា តុ, វជិាននថុ  ២៥៣ 
វជិា ម,ិ វជិា ម  ២៥២ 
វជិានិតឝ    ៣១១ 
វជិានិយ   ២៥៣ 
វជិាពនមុ   ២៤៨ 
វជិាពនយរ (បទមាោ) ២៥៣ 
វជិិគីសតិ               ២៥៩ 
វជិាជ         ២៨,៣៣២ 
វជិជុរវិពមកូ្ពដ  ៤៦៣ 
វជិជូវ   ៤៥០ 
វពិជាជ តតិ   ៤៧៥ 
វជិឈតិ              ២១៧ 
វជិញ្ញដ    ២៥៣ 
វញិ្ញដ ណាំ    ៤៧៥ 
វញិ្ញដ ពបតុ   ២៥ 
វញិ្ញដ ពបតឝ   ៤៣៩ 
វញិ្ញដ យ   ៣១១ 
វញិ្ដុគរ ពិត  ៣៤៩ 
វញិ្ដុបផសពតទ   ៣៤៩ 
វញិ្ដូ  ៤៧៥,២៦ 
វតិណាឍ    ២៨ 
វតិទ ពរា   ៤៨២ 

វទិិសា   ៣៧៤ 
វទូិ         ២៦,២៧៧ 
វទូិនគគាំ   ៤៩៣ 
វទិនាំពសតិ   ៤៨០ 
វធិានាំ   ២៨៨ 
វធិ ិ  ២១,២១០,២៨៨ 
វធុិរបណឍិ ពត  ៣៤១ 
វនិយធពរា     ៣៤៩,២៨៦ 
វនិពយ   ២៨៦ 
វ ិ សទនមាយ   ៤៣៦ 
វ ិ   ៤៣៦ 
វនិធតិ         ២០៨,២១៦,២៤៧ 
វនិិចឆពយ  ១៩៦,២៨៧ 
វនិិចឆនិិតុាំ   ២៩៤ 
វនិិពចឆតុាំ   ២៩៤ 
វពិនយរ     ៤៧៧,៤៣៩ 
វបិោវ ពសា    ៤៧៨,៤៦៨ 
វបិផក្តាំ      ១៩៦,៤៨៥ 
វបិផដិសាពរា  ៤៧៤ 
វបិផយុពតថ  ១៩៩,៤៧៤ 
វបិាព ពរា   ៤៨២ 
វពិមព ថ    ៤៨០ 
វភិជិតឝ    ៣១០ 
វភិជជ   ៣១០ 
វភិតថិពយ        ១០, ២០៦ 
វមិត ិ  ១៩៩,៣៤៦ 
វមិលាំ   ១៩៩ 
វមិពោ   ៣៦៦ 
វមុិចច   ៣១២ 
វមុិចចិតឝ    ៣១២ 
វមុិតថ ិ   ១៩៩,៥ 
វយិ   ៤២៧ 
វយិកាសិ  ៤៥៨ 
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វយិញ្ជ    ៤៥៨ 
វរិជឈតិឝ    ៣១១ 
វរិជឈយិ   ៣១១ 
វរូិពបា   ១៩៩ 
វវិចិច   ៣១២ 
វវិពិតថ  វវិតិថ  វវិតិថាំ  ៣០៥ 
វសិពោ   ៤៨៥ 
វសិាខា វសិិខា  ២៨ 
វសុិាំ   ៤៣៦ 
វសិសពជជព ថ   ៤៧៦តរុ 
វសិសរតិ   ៤៧៥ 
វសិសសព ថ   ៤៧៥ 
វសិសុពត   ៤៧៥ 
វ ិពគ្ន   ២៧១ 
វហិាពរា   ២៨៤ 
វ ិពិត   ៣០៧ 
វណីា   ២៨ 
វតីរាពគ្ន   ៣៦៦ 
វតីិ ពមនថិ  ៤៥០ 
វតីិបតនថ ិ   ៤៥០ 
វរីបុរពិសា   ៣៤០ 
វរីយិាំ   ៤០៩ 
វសីតិពមា   ១៩០ 
វ ី ិ   ២០ 
វុឌណ ិ   ៣០ 
វុតថ ិ   ៣០ 
វុតថិពរសា   ៤៦៣ 
វុតរសស   ៤៤០ 
វុទន ិ   ៣០ 
វុយហមាព   ៣០៤ 
វុសិតោ, វុសិតវ ី  ៣០០ 
វូបសពមា   ៤៤៩ 
ពវ   ៤៣០ 

ពវណិពកា   ៣៨៨ 
ពវតរណី   ៣១ 
ពវទគូ  ២៧៧,២៦ 
ពវទនតថនាំ   ៤១០ 
ពវទ    ២៨ 
ពវទ ក្ខព ន  ៤៦៧,៤៦៤ 
ពវពទតិ, ពវទយតិ  ២១៩ 
ពវពទពហា   ៤៣៦ 
ពវនយពិកា  ៣៨៦ 
ពវនរថការ ាំ  ៣៦០ 
ពវបថុ   ៣២០ 
ពវបុលវាំ   ៤០៨ 
ពវយយក្រពណា    ៣៩៤,៤៧៧ 
ពវយយវចចាំ   ៤០៩ 
ពវោ   ២៨ 
ពវសាពខា   ៣៩៣ 
ពវសារជជាំ   ៤០៨ 
ពវសសនថពរា   ២៨៦ 
ពវសសភូ   ២៦ 
ពវឡុ   ២៣ 
ពោ     ១៨២,៤៣០ 
ពោទនាំ   ២០០ 
ពោហាពរា   ២៨៤ 

 (ស) 
សាំ         ១៦,១៩៩ 
សាំឃភតថាំ(សងឃភតថាំ) ៣៥១  
សាំោដីបិ(សងាដិបិ) ៤៥០ 
សាំឃពិកា,សាំឃកិា,សងឃកិ្ាំ ៣៨៩ 
សាំឃ(ីសងឃ)ី  ២២ 
សាំពោ(សពងា)  ២៩១ 
សាំវរពតទ    ៣៥១ 
សាំសារទុក្ខាំ  ៣៥៣ 

ស គចឆាំ ន និវតថតិ   ៤៧២ 
ស មុនិ   ៤៧២ 
ស សីលោ  ៤៧២ 
សក្ទគ្នមី  ៤៦០  
សក្ិពទវ   ៤៦០ 
សកុ្ណ   ១៣ 
សក្កចច   ៣១២ 
សកាក    ៣៣១ 
សកាក រពិត 
សកាក ពរា 
សក្កុណាតិ, សក្កុណនថិ  ២៤៧,២១៣ 
សក្កុណាតុ 
សពកាក តិ   ២៥៣,២១៤  
សក្ខរា   ២៨ 
សក្ខិសសតិ, សក្ខិសសនថិ ២៤៨ 
សក្របុតថិពកា,-ពយ  ៣៨៥ 
សខ   ១៨ 
សខា   ១៨ 
សខី   ១៨ 
សងកនថិ   ២៩០ 
សងកមតិ   ២១៦ 
សងខបណវឌិណឍិ មាំ  ៣៥៨ 
សងខបណឍ ពរា  ៣៧២  
សអខ ពរា   ២៨៤ 
សងខិបតិ   ២១៦ 
សងគណាហ តិ    ២១៨,១៩៩  
សងគពមា   ១៩៩ 
សងគពហា     ៤៩០,២៨៧ 
សចាយាំ   ៤៤៩ 
សចចាំ   ៣១៨ 
សចឆិ   ៤៣៨ 
សពច ឥមសស កាយសស ៤៦៦ 
សជជុ   ៤២២ 
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សពញ្ញដ ពគ្ន    ៤៤២,៤៧៩ 
សពញ្ញដ ជនាំ  ៤៩១ 
សញ្ញជ ននពកា  ២៧០ 
សញ្ដពត   ៤៩១ 
សញ្ដមតិ, សញ្ដមនថិ   ២៤៤ 
សញ្ញដ  ោសស  ៤៤៨ 
សញ្ញដ  ឥត(ិសញ្ញដ តិ) ៤៤៧ 
សញ្ញដ         ២៨,៤៣៤ 
សញ្ញដ ក្ខព ន   ៤៨២ 
សញ្ញដ ចិកាយ  ៤៩១ 
សញ្ញដ តិ   ៤៤៧ 
សដឌី   ១៨៦ 
សណិក្ាំ   ៤៣៧ 
សពណាឍ    ៣២៥ 
សណឌ  តិ, សណឌ  នថិ  ២០៨,២៣៧ 
សណឌិ ពត  ៤៩០ 
សតាំ   ១៨៧ 
សតពយជនាំ  ៣៤៧ 
សតស សសាំ  ១៨៧ 
សតិស្តនធិយាំ  ៤៤៦ 
សតិមនថាំ   ៣៩៨ 
សតិមា         ១៥,៤០៣
សតិមតី,  សតិមនថី  ៣២  
សតិពយវ   ៤៥៨ 
សតិសមផជញ្ដាំ  ៣៥៩ 
សតថដឌមាសា  ៣៧៤ 
សតថតិ,  សតថរ ិ  ១៨៦ 
សតថមិយពតទ  ៤៥៦ 
សតថមី អពតទ  ៤៥៦ 
សតថពមា,  សតថមា ៤០៦,១៩០  
សតថមី,  សតថមាំ  ៤០៦ 
សតថរស,  សតថរសពមា ១៨៥  
សតថវសីតិ,  -វសីតិពមា ១៨៥ 

សតថសញ្ញដ   ៣៤៣ 
សតថ  ាំ   ៣៤៧ 
សតថុ       ២៣,៣៣៣ 
សតថុតថពមា  ៤៤៥ 
សតទាំ   ៣១៧ 
សតទ ពតទ   ៣៦៩ 
សតទ ,  សតទ ពរា      ២៤,៤៣៣ 
សតទុ   ២៤ 
សតទុក្ពបា  ៣៥០ 
សតទុវណតិ ពត  ៣៤៩ 
សទិពកាខ       ២៧៣,២៧៤ 
សទិសាំវ   ៤៩៤ 
សទិសា,  សទិសី ២៧២,២៧៤ 
សទិពសា     ២៧២,២៧៤  
សទនមយគ្នរពោ  ៣៦៩ 
សទនមយរ ាំសិ  ៣៤២ 
សទនពមាយ    ៤៨០ 
សទន   ៣៣៥,២៨,៤០៣ 
សទន ធនាំ   ៣៤៣ 
សទន ធុពរា  ៣៦៧ 
សទនិស្តនធិយាំ  ៤៤៥ 
សទនីធ  វតិថាំ  បុរសិសស... ៤៤៣,១១ 
សទនីធ  វតិថាំ  ៣៤៣ 
សទនឹ   ៤៣៦ 
សពទន  ិការពិត វហិាពរា ២៦៣ 
សពទន ,  សទន , សទនាំ  ៤០២  
សនថាំ   ១៦ 
សនថិ  ២៣៩,៣០ 
សនថិពយវ   ៤៥៨ 
សនថុ   ២៣៩ 
សពនថ  ិ           ១៦,៦៩ 
សព ថ         ១៦,២៩៦ 
សនធិដឌិពកា  ៣៨៩ 

ស ន វតិ   ១៩៩ 
សននិ         ១៩៩,២៨៨,៣០៧ 
សនបយហតិ      ២១៧,២៤៨ 
សនបយហនថិ   ២៤៨ 
សបរោិពរា   ៣៧១ 
សបាក្ចណាឍ លាំ  ៣៦០ 
សបផទពោឌ   ៣៥០ 
សបផមណឍូ ក្ាំ  ៣៥៩ 
សបផតីិពកា  ៣៧១ 
សបផុរពិសា    ៣៤០,៤៧៧   
សពឝ           ១៦៦-៧ 
សពឝកាពយ  ៣៤០ 
សពឝលត,  សពឝតទ  ១៩៤ 
សពឝពត   ១៩៣ 
សពឝធិ   ១៩៤ 
សពឝភវនិសសពោ  ៣៥១ 
សពឝរតថិពសាភព   ៣៤៩ 
សោឝ , វតិយនុភុយរពត ១៦៦, ៤៥២  
សពឝីតិពយ  ៤៤៥ 
សពឝញ្ដូ  ២៦,១២៤,២៧៦  
សពពឝវ   ៤៤៤ 
សពមិ           ១៦,៦៩ 
សពមិពរវ  សមាពសថ  ៤៦៣ 
សភា         ២៨,២៧១ 
សមាំ   ៤៣៦ 
សមជាជ    ៣៣២ 
សមណបទុពមា  ៣៤២ 
សមណបផដិញ្ញដ   ៣៤៣ 
សមណបុណឍ រពីកា  ៣៤២ 
សមណលោ យណា             ៣៥៧ 
សមថវបិសសនាំ          ៣៣៨,៣៥៨  
សមពថា   ៣១៧ 
សមនថពត  ៤២៤  
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សម ថ    ៤២៤ 
សម ប គពត  ៤៧៦ 
សមាទិយតិ,សមាទិយនថិ  ២១៧,២៤៩ 
សមាធានាំ  ៣៤៦ 
សមាធិ        ២១,២៨៨ 
សមាព    ៣០៥ 
សមាបតថិ   ២៩០ 
សមាពសា     ១៩៩,៣៣៨ 
សមុពចឆពទ  ៤៨១ 
សមុដឌិពត  ៤៨១ 
សមុទធពោពសា  ៣៥២ 
សមុទធមពចាឆ   ៣៥៣ 
សមុពទធ    ៣២៥ 
សមូលុទនពត  ៣៧២ 
សមផតិ   ៤២២ 
សមផតថិ     ២៩០,៤២២ 
សមផយុពតថ   ១៩៩ 
សមមូ   ៤៧៣ 
សមមូពត   ៤៩០ 
សមយតឡាំ  ៣៥៨ 
សមយតិ   ២៤៩ 
សមយនថិ   ២៤៩ 
សមយពត   ៤៩០ 
សមយទកាខ ពត    ៤៧០,៤៦២  
សមយទពតទ   ៤៦០ 
សមយទញ្ញដ   វមុិតថ នាំ  ៤៦០ 
សមយពទវ   ៤៦០ 
សមយបផធានាំ    ៣០៨,៤៧៤  
សមាយ    ៤៣១ 
សមយុខា   ៤២៤ 
សមយុយហ   ៣១៣ 
សមយុយហតិឝ   ៣១៣ 
សពមចច   ៤៣៩ 

សពមតយសាយ   ៤៤៥  
សយាំក្តាំ   ៣៤៩  
 
សយាំ        ២៩៩,៤៣១ 
សយតាំ (បទមាោ) ២៣៦  
សយតិ  (បទមាោ)  ២១៥,២៣៦  
សយតុ  (បទមាោ) ២៣៥ 
សយថុ   ៣២០ 
សយនាំ   ២៨៩ 
សយនថាំ   ២៣៦ 
សយមាព   ៣០៥ 
សយមមុោសពន  ៤៥៦ 
សយមមូ  ២៩,៤២,២៧១ 
សយព   ៣០៥ 
សយតុិាំ   ២៩៣ 
សពយ     ១៦ 
សរណគពត  ៣៤៤ 
សរពូ   ៣៥ 
សរភូ   ៣៥ 
សរពិកាខ         ២៧៣-៤ 
សរពិសា        ២៧២-៤  
សពរា   ១៣ 
សោកា   ២៨ 
សលវាំ, សលរាំ  ៣១៨ 
សលវក្ខណា  ៤៩១ 
សលវវពិទន    ៣៥០ 
សោវ ពបា   ៤៩១ 
សពលវពខា   ៤៩១ 
សាំវពរា   ២៨៧ 
សាំោពសា   ១៩៩ 
សាំវុតាំ   ១៩៩ 
សសក្កាំ   ៤៣៣ 
សសអខ រកិ្ាំ     ៣៩១,៤១៣  

សសី   ២២ 
សសសុ   ៣៤ 
ស    ៤៣៦ 
ស ភូ   ២៦ 
ក្មយសស...   ៣៧ 
ស សសាំ   ១៨៧ 
ស ពសសន  សមាំ  មិត ៤៣៦ 
សហាយត      ៣៩៧,៤១០  
សឡាយតនាំ ៣៤៧,៤៤២ 
សឧបាទព   ៣៧១ 
សា  ភិពនបន  សីពសន... ៣០៨ 
សា   ១៩ 
សាពឋយរាំ  ៤១១ 
សាក្ចាឆ    ៣៣៣ 
សាក្ដិពកា  ៣៨៦ 
សាកុ្ណិក្មាគវកិ្ាំ  ៣៦០ 
សាកុ្ណិពកា  ៣៨៨ 
សាខា   ២៨ 
សាខបោសាំ  ៣៦០ 
សាគតាំ   ៤៤១ 
សាណិ   ៣០ 
សាតិ  ២០,៥៣៦ 
សាតទិកា   ៤៤៨ 
សាទិពកាខ   ២៧៣,២៧៤ 
សាទិសាំ, សទិសាំ ២៧២,២៧៤ 
សាទិសា, សាទិសី  ២៧២,២៧៤ 
សាទិពសា  ២៧២,២៧៤ 
សាទី  ២៧៣,២៧៤ 
សាទុ   ៣២២ 
សាធនាំ   ២៦៥   
សាធាវុពសា  ៤៤៦ 
សាធុ  ៤៣៤,៤៣៥  
សាធូតិ   ៤៥០ 
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សានុ  ៣២២,៣៧៦ 
សាមាំ   ៤៣១ 
សាមគគី   ៤១១ 
សាមពណពរា     ៣៨៤,៣៨៥,៤១៤  
សាម ថ    ៤២៤  
សាមាវតី អា   ៤៦៦ 
សាមី   ២២ 
សាមញ្ដាំ  ៩,៤០៩,៤៦៨ 
សាមញ្ដ មាំ  ៩ 
សាពមា   ៣១៨ 
សាយាំ   ៤២៣  
សាយនហាំ   ៣៥៥ 
សារថិ   ២១ 
សារពទ   ៣៩២ 
សារពមាម    ៤៩៤ 
សារាពគ្ន   ៤៩៤ 
សារពិកាខ   ២៧៣,២៧៤ 
សារបុិតថ  ឥពធក្ពចាច  ៤៦៥  
សារបុិតថពមាគគោវ    ៣៥៦,៣៥៧  
សារពិសា  ២៧២,២៧៤ 
សាររីកិា   ៣៨៧ 
សាោ   ២៨ 
សាលិ   ២០ 
សាវពកា   ២៦៩ 
សាវក្សពងា  ៣៥៣ 
សាវជាជ នវជជាំ  -ជាជ   ៣៦១ 
សាវពណា  ៣៩៣ 
សាសនចុពត  ៣៥២ 
សាសពបារវិ អារពគគ  ៤៦៣ 
សា ុ ទសសនាំ  ៤៥៥  
សា ុ   ៤២៩ 
សិកាខ    ២៨ 
សិខា    ២៨ 

សិខី   ២២ 
សិគគុ   ៤១ 
សិញ្ច   ភិក្ខុ  ឥមាំ   វ ាំ ៤៦៥  
សិតថសមយដឌាំ  ៣៤១  
សិទនិ   ៣០ 
សិនិទនុពណាហ   ៣៤១ 
សិនិពទន    ៣៤១ 
សិននុ   ២៣ 
សិពឝតិ        ២១៧,២៤៧,៤៨៣ 
សិពឝនថិ   ២៤៧ 
សិពឝិតុាំ   ២៩៣ 
សិពឝិតឝ    ៣០៩ 
សិយ,  សិយុាំ  ២៤០  
សិរវិពឌា   ៧,១០ 
សិរមិនថុ   ១៥ 
សិពរា         ១០,៣២៦ 
សិពរារុ ាំ   ៣៥៣ 
សិពរារុពហា  ៤៨៩ 
សិោ   ២៨ 
សិសិពរា   ៣៩២ 
សីឃយយ ី  ២២ 
សីតលុ   ៣៩៩,៤១៧ 
សីតុណហាំ    ៣៤១ 
សីមា  ២៨,៣១៧ 
សីល   ៣៦ 
សីលធនាំ   ៣៤៣ 
សីលបញ្ញដ ណាំ   ៣៥៩ 
សីលពឝតាំ   ៤៧៦  
សីលយាំ 
សីលវតី   ៣២ 
សីលោ   ៤០៣ 
សីលវកិ្ពោ  ៣៥០
សីលសមផព ប   ៣៥០  

សីសពត  ៤៣២,១៩៤ 
សី    ១២ 
សី  ទី  ២២  
សី បុពឝទនកាពយ ៣៧៣,៣៧០  
សី  នុ  ៣៧៣  
សី  ី   ៣១ 
សឹសបា   ២៨ 
សុក្ពរា   ២០២ 
សុកា ដាំ  ៣៤៩ 
សុក្សាលិក្ាំ  ៣៦១ 
សុក្កាំ   ៣២៦ 
សុពកាខ    ៣០៧ 
ភវពត ពហាតុ  ២៣១  
សុខ   ៣៦ 
សុខការ ិ   ៤០ 
សុខការ ី   ៤០ 
សុខបផពតថ  ៣៤៨,៣៨០ 
សុខស គតាំ  ៣៥០ 
សុខី  ២២,៤០២ 
សុខុមាពោ       ៤០៣,៤១៨,៤៨៤ 
សុគពតោពទ  ៤៤៥ 
សុគននាំ   ៣៦៦ 
សុគព ន          ២០២,៣៤៦ 
សុចិតថាំ,  សុចិត        ៣១០,៤១០ 
សុដឌុ                    ៤៣៥,២០២ 
សុណាំ    ១៥ 
សុណតាំ  (បទមាោ) ២៥០ 
សុណាតិ ( បទមាោ)  ២១៧,២៥០ 
សុណាតុ   (បទមាោ) ២៥០ 
សុណិតុាំ   ២៩២ 
សុណិតឝ    ៣០៩ 
សុណិសា  ៣៣០ 
សុណិសសតិ  (បទមាោ) ២៥១ 
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សុណិសសពត (បទមាោ) ២៥១ 
សុពណ  (បទមាោ) ២៥០ 
សុពណថ  (បទមាោ) ២៥១ 
សុពណាតិ  (បទមាោ)២១៧,២៥០ 
សុពណាតុ (បទមាោ) ២៥០ 
សុតនូ   ៣៥ 
សុតោ   ៣០០ 
សុតថាំ   ៣៣៥ 
សុតថនថិពកា  ៣៨៦ 
សុតថពសា         ៤០៨,៤៣១ 
សុតថិពកា   ៣៨៨ 
សុលតាំ   ៣២៣ 
សុតឝ    ៣០៩ 
សុតឝ ន   ៣១៦ 
សុទាំ   ២២៨ 
សុទសសាំ   ២៨១  
សុទនិ           ៣០,២០០ 
សុពទន ទនិ       ៣៨៥,៤១៤  
សុធា   ២៨ 
សុបិនាំ   ២៩២ 
សុបផដិបតថិ  ៤៧៤ 
សុបផដិបព ប   ៤៦៩ 
សុបផតិដឌិពត  ៤៧៤ 
សុបផសព ប   ៤៧៤ 
សុពុទនុ ាំ   ២៩៥ 
សុពោធាំ   ២៨១ 
សុភិក្ខាំ      ២០២,៣៦២ 
សុមុពខា   ៣៦៧ 
សុពមធពសា  ៤០១ 
សុរ   ១២ 
សុរា   ២៨ 
សុរាសុរ...គននោឝ   ៣៥៨ 
សុលភបិពណាឍ  ៣៨៧,៣៦៧  

សុលសា   ២៨ 
សុវណតវពណាត   ៣៧៣        
សុវតទិ   ៤៣៨ 
សុពវ   ៤២២ 
សុសាន   ៣៦ 
សុសិពរា   ៤០៤ 
សុសីពោ   ៣៩៧ 
សុសសូសតិ  ២៥៩ 
សុ ុជូ ច              ៤៤២ 
សូក្រពិកា   ៣៨៨ 
សូក្រ ី   ៣១ 
សូតិ   ៣០ 
សូបធារតិាំ  ៤៤៩  
សូយតាំ,  សូយនថាំ  ២៥០ 
សូយតិ   ៤៧៧ 
សូយរតិ   ៤៧៧ 
សូរក្ខាំ   ៤៧១ 
សូពរា   ៣២៨ 
ពសពោឌ    ៤០០ 
ពសតចឆតថាំ   ៤៨១ 
ពសត តទី  ៣៤០ 
ពសតិ(បទមាោ) ២១៥,២៣៦,២៤៥ 
ពសតុ  (បទមាោ)    ២៣,២៣៦  
ពសពត,  ពសពនថ  ២៤៥ 
ពសនាំ   ២៨៩ 
ពស    ២៨ 
ពសផ្ទលិកា  ២៨  
ពសមហិពកា   ៣៨៩ 
ពសយរថាបិ  ៤២៧ 
ពសយយ   ៣៣២ 
ពសពយយ       ៤០០,៤៧៧ 
ពសឝ   ៤២២ 
ពសឝវ   ៤៥១ 

ពសា   ១៧០ 
ពសាពកា   ២៨៤ 
ពសាគននិក្ាំ  ១៨៨ 
ពសាចាំ   ៤១១ 
ពសាណា   ១២ 
ពសាណាឍ    ២៨ 
ពសាត   ៣៦ 
ពសាលតាំ   ៣២៣  
ពសាតពវ   ២៩២ 
ពសាត   ២៧៦ 
ពសាតបព ប   ៣៤៩  
ពសាតុាំ   ២៩២ 
ពសាតុ   ២៤ 
ពសាបាន   ៣៧ 
ពសាមនសសាំ     ៣៨៥,៤០៨  
ពសាពមា   ៣៣១ 
ពសាពយវ   ៤៥៨ 
ពសាវណតិ ក្ាំ  ៣៨៩ 
ពសាសានិពកា  ៣៩០ 
ពសា ាំ   ៤៤៧ 
ពសា ជជាំ   ៤០៨ 
ពសាឡស   ១៨៥ 
ពសាឡសពមា  ១៩០ 
ពសាឡសី       ១៩០,៤០៦ 
សឝសស   ៤៥១ 
សាឝ កាពរា   ៤៥២ 
សាឝ កាខ ពត  ៤៧០ 
សាឝ គតាំ     ៤៤៦  
សាឝ សស   ៤៧០ 
 

( ) 
 ាំ          ១៩៣-៤ 
 ាំសា   ១២ 
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 ាំសី   ៣១ 
              ១៩២ 
 តទតឡាំ  ៣៥៨ 
 តទិបទាំ   ៣៥២ 
 តទិអសសាំ  ៣៥៩ 
 តទី   ២២ 
 ទយ   ៣៦ 
 និតុាំ   ២៩៣ 
 នុ   ៣២៩ 
 នុគីវ ាំ   ៣៥៨ 
 នថពោឝ    ៣០៣ 
  ថ    ២៧៥ 
 នថិ  (បទមាោ)  ២៤០ 
 នថុ ាំ    ២៩៣ 
 នធ   ៤៣០ 
 ពមាម    ៤២១ 
 រ ិ   ២១ 
 រតុិាំ   ២៩៣ 
 ពរ   ៤២១ 
 លាំ   ៤២៨ 
 ល ធ និ  ៤៩៤ 
 ពវ   ៤៣០ 
ហា   ៤៣៨ 
ហានិ   ២៩០ 
ហារ ី   ៣៣៦ 
  ិ   ៤៣០ 
 ងិគុ   ៤១ 
 តិឝ    ៣១១ 
  ិថ ល   ១៣ 
 មិវត  បភវតិ  ១៩៦ 
 មិោ   ១៤ 
 យិរតថនី  ២០៧ 
 ពិយយ   ៤២២ 

 រិមិា ( រិមិនថុ)  ១៥ 
 រិញ្ដ   ៣៦ 
 រិញ្ដសុវណតាំ   ៣៦០ 
 ពិរាតថបផាំ  ៣៥៩ 
 ុរ ាំ   ៤២៥ 
 ញ្ដតិ,  ញ្ដនថិ  ២៤ 
 ញ្ដពត, ញ្ដពនថ  ២៤១ 
 ញ្ដពរ   ២៤១ 
ព ោឌ    ៤២៤ 
ព ោឌ នទី  ៣៥៥ 
ព ោឌ បាសាទាំ  ៣៦៣ 
ព តិ  (បទមាោ) ២៣៦ 
ព តុ  (បទមាោ) ២៣ 
ព តុបចចពយ,ព តុបផចចពយ ៣៤០ 
ព តុមា(ព តុមនថុ) ១៥ 
ព មព ថ    ៣៩២ 
ព យរ  (បទមាោ) ២៣៥ 
ព  តិិ  (បទមាោ) ២៣៥ 
ពហាតិ,  ពហានថិ    ២១៣,២៣៥ 
ពហាតុ   ២៣៥ 
ពហាតុាំ   ២៩៣ 
ពហាតូតិ       ៤៤៧,៤៥០ 
ពហានថុ   ២៣៥  
ពហាមិ,  ពហាម  ២៣៥ 
ពហាពមា   ៣៣១ 
ពហា ,ិ  ពហាថ  ២៣៥ 
ពហា តិិ  (បទមាោ) ២៣៦  
  

ចប់ 
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ពនយលព់ាកយ 

 អាហទស្ ការផ្ទវ ស់ 

 អព្វភ ស្ ការពធឝីពរញ្ជនៈឲរមានរូប១ដថមពទៀត ដដលតពួរញ្ជនៈអោម សពៅខាងមុខ ពរញ្ជនៈពដីមពៅខាង
ពលកាយ ។ 

 វបិរយិ ការលតឡប់មុខលតឡប់ពលកាយដូចជា  យ ជា យហជាពដីម ។ 

 វទុធិ ការផ្ទវ ស់លសៈសលមាប់លសៈ៣ពួក្គឺ លពទឹនិអ ជា អា, ឥ ឦ ជា ឯ, ឧឩ ជា ឱ ។ 

 វកិារ ពលចីនពលបកី្បុងសននិ វកិារ ឥឦជា ឯ, ឧ ជា ឱ 

 បុពវរបូ ការផ្ទវ ស់បចច័យឲរមានរូបដូច អក្សរដដលពៅខាងមុខ ដូចជា ទិស + យ + តិ, ផ្ទវ ស់យជាបុពឝរូប
ព យី ក៏្មានរូបជា ទសិសតិ ។ 

 វកិ្រណបចច័យ បចច័យដដលពធឝធីាតុឲរពផសងគ្នប  ។ អាខយតទាំព័រ 

 ការតិបចច័យ បចច័យសលមាប់បអហ ញឲរដឹងព តុក្តថុោចក្ៈ គ ឺពណ ណយ ណាពប ណាបយ ។ 

 វពិសសន គឺតួដដលអធបិាយ តួបញ្ញជ ក់្ន័យ ឲរត ួមពដមី(វពិសសយ) 

 វពិសសយ គឺ
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ពន�ល�់ក� 

 �េទស �រ�� ស់ 

 អ�� ស �រេធ�ីព្យ��នៈឲ្យ�នរូប១ែថមេទ�ត ែដលតពួ្យ��នៈអ�� សេ��ងមុខ ព្យ��នៈេដីមេ��ង
េ្រ�យ ។ 

 វបិរយិ �រ្រតឡប់មុខ្រតឡប់េ្រ�យដូច� ហយ � យ��េដីម ។ 

 វទុ�ិ �រ�� ស់្រសៈស្រ�ប់្រសៈ៣ពួកគឺ ្រពទឹ�ិអ � �, ឥ ឦ � ឯ, ឧឩ � ឱ ។ 

 វ�ិរ េ្រចីនេ្របកី�ុងសន�ិ វ�ិរ ឥឦ� ឯ, ឧ � ឱ 

 បុព�របូ �រ�� ស់បច�័យឲ្យ�នរូបដូច អក្សរែដលេ��ងមុខ ដូច� ទិស + យ + តិ, �� ស់យ�បុព�រូប
េហយី ក៏�នរូប� ទសិ្សតិ ។ 

 វកិរណបច�័យ បច�័យែដលេធ��ីតុឲ្យេផ្សង��  ។ �ខ�តទព័ំរ 

 �រតិបច�័យ បច�័យស្រ�ប់ប�� ញឲ្យដឹងេហតុកត�ុ�ចកៈ គ ឺេណ ណយ �េប �បយ ។ 

 វេិសសន គឺតួែដលអធបិ�យ តួប�� ក់ន័យ ឲ្យត�ួមេដមី(វេិសសយ) 

 វេិសសយ គឺ





ឧ.សិ ឆញ ម យ រ + សាវ មី + កូនចៅ 10000 ៛ 
 ឧ.សិ ជា សុខ ហួរ + កូនចៅ 10000 ៛ 
 ឧ.សិ ឆកន ឆង រ 10000 ៛ 
 ឧ.ស.អ ុន វ  10000 ៛ 
 ឧ.ស.ឡុង គូន 10000 ៛ 
 ឧ.ស.ឌី ភន  & ភរយិ + កូនចៅ ១០០០០ ៛ 
 ឧ.ស យ ន + ឧ.ស ិប ច + បុររ 10000 ៛ 
 ឧ.ស ឆខរ ញឹម + ឧ.ស ិធូសូររ + កូន 

ចជៀវ 10000 ៛ 
 ឧ .សិ. ចាន់ លង និង សុខសុខា + បុររ  ១០០០០ ៛ 
 ឡូរ ចមឿន  10000 ៛ 
 ឡាុំង ចអង 10000 ៛ 
 ឡាយ ប ុនសុងី & ឆាយោ ង ១០០០០ ៛ 
 ជហ & ឧ.អិនរជឹង ១០០០០ ៛ 
 ចហង ចប ងញ  & សុធារ  + បុររ ១០០០០ ៛ 
 ហួរ ចសង គួយ យូ ចហគក  10000 ៛ 
 ោក់ រសីររ័ន 10000 ៛ 
 ហ ុយ សាចវ  រ & សាវ មី + បុររ ១០០០០ ៛ 
 ហម សាចរឿង + ភរយិ 10000 ៛ 
 ហងស វណណថា  10000 ៛ 
 សុំ ហ ុន + ភរយិ + បុររ 10000 ៛ 
 សាវ មី ឆម ន ដ្ឋវសី + កូន ១០០០០ ៛ ១០$ 

រសីភាស ់ ១០០០០ ៛ 
 រសីកា 10000 ៛ 
 រសង ហ ុយអិន ១០០០០ ៛ 
 ចសាម ម្ដ លី & បតី & ម្ដត យលឹមទូច 10000 ៛ 
 ចសង រសីចៅ & សាវ មី ១០០០០ ៛ 
 ចសង សាវុទ ១០០០០ ៛ 
 

ចសង លឹមវនួ 10000 ៛ 
 ចសង ពិសិដា & ចបីម បុបផ រ ី ១០០០០ ៛ 
 ចសង ជូឡុង & ហុង ធីតា ១០០០០ ៛ 
 ចសក រសមីច័នទ 10000 ៛ 
 សួន ចសៀម ១០០០០ ៛ 
 សួង អាន 10000 ៛ 
 សុវគគិ មុនីវណណ ១០០០០ ៛ 
 សុខ ជហ 10000 ៛ 
 សុខ ចៅ + សុខ គនាធ  10000 ៛ 
 សឹង បូផា 10000 ៛ 
 សាន ចហង & ឆញ មវណណ&ចហងវណណី &

ចហងប ុនោក&់ចហងនិរជ 10000 ៛ 
 ស ុយចអងរគុយ 10000 ៛ 
 សុីន សុីថា & ភរយីញ  ធីតា 10000 ៛ 
 សយ គឹមរសុិន & ភរយិ ១០០០០ ៛ 
 ចវ  ង រសីនិច & កូនរស ី ១០០០០ ៛ 
 ចលកឪពុក & អនកម្ដា យរពមទុំងបុររ 10000 ៛ 
 ចលកឆស  10000 ៛ 
 ចលកតា អុីអុីម សុខ គីម + សាវ មី កូនចៅ 10000 ៛ 
 ចលក អាន ឃ ី& អនករសី ចសង រសីទូច ១០០០០ ៛ 
 ចលក អ ុល ទិដ្ឋា  & បអូនៗ ១០០០០ ៛ 
 ចលក ឪពុក & អនកម្ដា យ ១០០០០ ៛ 
 ចលក ផូរ ចឡង អុីន + ជាសុខ ឡាង  កូន 10000 ៛ 
 ចលក ឌី វងសនាគ + អនករសីយុន វណ្ណណ  10000 ៛ 
 ចលក ឃាង ោ ង & ភរយិ ១០០០០ ៛ 
 លឹម គុណអាន  + រគួសារ 10000 ៛ 
 លន់ សម័រគ + ភរយិ 10000 ៛ 
 ចរឿង រ វនួ & វ ន់នី + បុររ ១០០០០ ៛ 
 

យយ យ រ 5000 ៛ 
 យយ ម ុរ 5000 ៛ 
 យយ ពុយ 5000 ៛ 
 យយ ចញ  5000 ៛ 
 យយ ខុន 5000 ៛ 
 យ ត ុន ចយឿន 5000 ៛ 
 មុុំ សុីចវ រ  សាក សមបរត ិ& កូន 5000 ៛ 
 មុរ សុំអារ 5000 ៛ 
 មិរត សុម្ដ ល ី5000 ៛ 
 ច   សាខុន 5000 ៛ 
 ឆម ន ពិសិដា 5000 ៛ 
 ម ង សុខា 5000 ៛ 
 ចៅ ចនាន គីម លង  5000 ៛ 
 ចផ សុខចខង 5000 ៛ 
 ផុន សាវុន & កូនចៅ 5000 ៛ 
 ផលល និង សាវម ីរពមទុំងបុររ 5000 ៛ 
 ផល រសីឆណរ 5000 ៛ 
 បឺន ច័នទណ្ណវ ី5000 ៛ 
 ប ន់ សុចកឿរ + ភរយិ រឹងទូច 5000 ៛ 
 បន រសីម ុម 5000 ៛ 
 នូ និន 5000 ៛ 
 នី សុភ័សស 5000 ៛ 
 នាង រសីធា 5000 ៛ 
 ធុយ ឯករ័យ 5000 ៛ 
 ធារ ី5000 ៛ 
 ទួន ភ័រក 5000 ៛ 
 ថាន សារុុំ  & កូនចៅ  5000 ៛ 
 

ឆរង ចឆង ោន  5000 ៛ 
 តាសួន និង យយចសៀម 5000 ៛ 
 តាឈួន & យយយ ុន 5000 ៛ 
 តា ឌិន យយ ឈនិ & កូន 5000 ៛ 
 តា ឃនិ យយ ចអៀង 5000 ៛ 
 ណ្ណុំ គីបហ ុន 5000 ៛ 
 ណង ជូ 5000 ៛ 
 ដ្ឋវនី . សុភ័ណឌ & ទីទ ី5000 ៛ 
 ដ្ឋ និង រសីចៅ 5000 ៛ 
 ឈុន ចឆងលន 5000 ៛ 
 ឈនិ ចសាភា 5000 ៛ 
 ជួន សមបរត ិ5000 ៛ 
 ជូប អារ + ហម សាចរឿន + បុររ 5000 ៛ 
 ជុុំ សុភាព ចលក ពុរ ទូច 5000 ៛ 
 ជុុំ សុភាព (ហុុំ) 5000 ៛ 
 ជុុំ ចទវរជ & ជា លីដ្ឋ 5000 ៛ 
 ជា វ ន់សាក ់5000 ៛ 
 ជា ថារ ី5000 ៛ 
 ជា ច័នទដ្ឋន ី5000 ៛ 
 ជន់ រសម ី5000 ៛ 
 ចិន ចសង 5000 ៛ 
 ងួន ហុង  វចីៅ 5000 ៛ 
 ឃុុំ ណ្ណរ ី5000 ៛ 
 រគូ ធន 5000 ៛ 
 គាុំ ចយ ន 5000 ៛ 
 គង់ សីណ្ណន  5000 ៛ 
 ចខន វណ្ណណរ ី5000 ៛ 
 

ឧ.ស.យ ុន យន & សុខសុខចនឿន 5000 ៛ 
 ឧ.ស.កូ & ឧ.សិ.រពមកូន                                                                                             5000 ៛ 
 ឧ.ស. រយ & យយយុនឺ & កូនចៅ  5000 ៛ 
 ឧ.ស ចហង សុធ ី5000 ៛ 
 ឧ.ស ចរឿន អារ 5000 ៛ 
 ឧ.ស ចៅ សាវណណ 5000 ៛ 
 ឡាុំង ចហៀង 5000 ៛ 
 ឡាញ់ & សុខ គា 5000 ៛ 
 ហគចិ ហុន & ឆាយ លងសុខចហង 5000 ៛ 
 ចហៀង មុយ 5000 ៛ 
 ចហឿង មុយ 5000 ៛ 
 ហួ ស ុនោក ់5000 ៛ 
 ហួ មុីហុង 5000 ៛ 
 ហ ង ចសងចលៀង 5000 ៛ 
 សុំ អូន ប ុនចថង 5000 ៛ 
 រសីចៅ 5000 ៛ 
 ចៅ សុខា & កូន 5000 ៛ 
 ចសង លីដ្ឋ 5000 ៛ 
 ចសៀម ចអង + គីម ជួរ សាង 5000 ៛ 
 ចសឿន 5000 ៛ 
 សួន សុខន 5000 ៛ 
 សុន អុន 5000 ៛ 
 សុខ ម្ដ ន ី5000 ៛ 
 សុខ ប ុនចថន 5000 ៛ 
 សាវ ីធុំ 5000 ៛ 
 សាន អិរ 5000 ៛ 
 សាន ចហង + វណ្ណណ + វណណ ី + ប ុនោក់ + 

នុករជ 5000 ៛ 
 

ស ុ៊ុំ សុំណ្ណង 5000 ៛ 
 សុឹម សុធារទិធ  + សុឹម សុថាន ី5000 ៛ 
 វញិ រ  5000 ៛ 
 វក សុភ័ណឌ + ផន សមភសស + ធាចរ រ 5000 ៛ 
 ចលកសាន យ ង 5000 ៛ 
 ចលកយយ រុន 5000 ៛ 
 ចលក ចហង ប ុនជថ & អនករសី ជូ ហុង 5000 ៛ 
 ចលក តាុំង ធី ព័ណ + ភរយិ +បុររ 5000 ៛ 
 ចលក ខូវ ជរនី & ឧ.សិ. តាុំង អ ូចចៀក  5000 ៛ 
 លឹម វន 5000 ៛ 
 លីម ចអឿន 5000 ៛ 
 លីគឹម ចអង 5000 ៛ 
 លី ចអង & សាវមី បុររ 5000 ៛ 
 លី ប ួ5000 ៛ 
 ររ័ន ចរៀម + កយចគឿន  5000 ៛ 
 ចរឿង រ វនួ 5000 ៛ 
 រទិវ រសីចៅ 5000 ៛ 
 រទិវ ដ្ឋរ ី5000 ៛ 
 យុវនារ ីស័គគ ចសររីរ័ន 5000 ៛ 
 យនិ សុម្ដល ី5000 ៛ 
 យយមុរ និង កូនចៅ 5000 ៛ 
 យយចភឿន & យយផារ 5000 ៛ 
 យយរុប & កូនចៅ 5000 ៛ 
 យយ ហុមឹ 5000 ៛ 
 យយ សារ + ខនតី + រសីចៅ + កូន 5000 ៛ 
 យយ ចយន & កូនចៅ 5000 ៛ 
 យយ យ រ 5000 ៛ 
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