


 

  

អាខ្យាតាភធិាន 

ភិក្ខុ ចន្ទប្បញ្ញ ឌឹន្ តារា 
រ ៀបរ ៀង 

ព.ស. ២៥៦៥     គ.ស. ២០២១ 



 

ឈ ម្ ោះឈ ៀវឈៅ អាខ្យាតាភធិាន 

ឈ ៀបឈ ៀងឈោយ ភកិ្ខុ ចន្ទបបញ្ញ  ឌឹន្ តារា 
អ្នក្វាយអ្ត្ថបទ ភកិ្ខុ បញ្ញញ បទីប  ុខ  ម្បូ  

សាម្ឈេ  យ ឈត្ថ  វងស បង៉កូ់្លា 
ញាេិន្ទសាម្ឈេ  ថាច ់ឆវវិេណ  

ពិនិ្ត្យឈ ទ្ៀងផ្ទទ ត្ ់ ក្កុ្ម្ ុវេណ បទុម្អាសា 
ទីតាាំងឈ វ្ើ វត្តម្ហាវហិា  (ក្បឈទ ភូមា) 

វត្តពារាេ ី (ក្បឈទ ភូមា) 
វត្តក្ម្ពុជ ងស ី(ក្បឈទ ភូមា) 
វត្ត ុវេណ បទុម្ (ចាំបក្ម់ា )  រាជធានី្ភនាំឈពញ 

កាលប ឈិចេទ ថ្ងៃ ២ ឈក្ើត្ ខខភក្ទបទ ព. . ២៥៦៥  
ក្តូ្វនឹ្ងថ្ងៃ ៨ ខខក្ញ្ញញ  គ. . ២០២១ 

កា ្ាយ  ប ់វត្ត ុវេណ បទុម្ (ចាំបក្ម់ា ) រាជធានី្ភនាំឈពញ 
ឈ ោះពុម្ព ឈលើក្ទី ១ ចាំនួ្ន្ ៥០០០ ក្ាល 
 

អ្នក្មាន្ឧបកា គុេក្នុងកា ឈ្វើឈ ៀវឈៅឈន្ោះ 
- ឈលាក្មាា  ់ក្គូ ប យិត្តិមុ្នី្ អ្ ុច  ុខុន្ អ្នុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យឈក្បើក្  ់កុ្ាំពយូទ ័ 
- ឈលាក្មាា  ់ក្គូ ភទទបបឈញ្ញញ  ឌុន្ គុេ្ីម្ ដ្ល់ឧបក្ េ៍ឈ វ្ើឈ ៀវឈៅ 

 ក្មាបខ់ចក្ជា្ម្មទាន្ 

 



 

អត្ថន័យនិមិត្តសញ្ញា វត្តសុវណ្ណបទុម ( Logo ) 

 

 

 

 

 

 

១. បូខាងក្រោមដែលមានសរក្សរពាក្យថា វត្តសុវណ្ណបទុម តំណាងឲ្យ

ក្ ម្ ោះរបស់វតត ។ 

២. ក្ាច់ចង្វា យអងគរទងំសងខាង តំណាងឲ្យទំក្នៀមទមាា ប់ វបបធម៌ របពៃណី 

និងអរិយធម៌ែ៏រុងក្រឿងអស្ចា រយរបស់ដមមរ  ។ 

៣. ផ្កា ឈូក្ៃណ៌មាសខាងក្នងុរតង់ក្ណាា ល តំណាងឲ្យក្ ម្ ោះវតតសុវណណ បទុម 

ដែលដរបជាក្មមរភាស្ចថា ផ្កា ឈូក្ៃណ៌មាស ។ 

៤. រៃោះពរតបិែក្ ខាងក្លើផ្កា ឈូក្ៃណ៌មាស តណំាងឲ្យរៃោះបរិយតតិធម ៌គឺរៃោះ

 វិនយយ រៃោះសូរត រៃោះអិិធមម នងិឡីីភាស្ច ដែលសមណសសិវវតតសុវណណ បទុម 

ៃាយាមសិក្ាក្រៀនសូរត ។ 

៥. តបូងក្ៃររ ខាងក្លើរៃោះពរតបិែក្ តំណាងឲ្យភាៃរឹងមំាពនរៃោះបរិយតតិធម ៌

ដែលរៃោះរគូក្ៅអធិោរ នាយក្ស្ចលា និងរគូបក្រងៀនរគប់រូប មិតមំតស ូៃរងឹង នងិយក្

ចិតតទុក្ដាក្់ ក្នងុវិសយយសិក្ារៃោះបរិយតតិធម៌ក្នោះ ។ 

៦. ៃនាឺផ្សាយក្ចញៃីតបូងក្ៃររមានោរំសមី២៤ តណំាងឲ្យមហាបដាា ន ។ 

 
ព្រះព្រូបរយិត្តិមុនី អ ៊ុច ស៊ុខ៊ុន ( សុវណណ ក្ជាក្ោ ) 



-ក- 

ឧបប្ត្តហិេត្ ុ

ដាំបូងឈ ើយ ខុ្ាំ ន្ខក្បដក្ក្ ងយ់ក្កិ្ យិាអាខាត្ អ្ាំពីវចនានុ្ក្ក្ម្ 
 លី-ថ្ង ឈ ើយ  ឈ  ឈោយថ្ដ  ន្ចម្លងខចក្គ្នន ឈម្ើល ក្នុងកាលឈៅឈ ៀន្ 
ឯក្បឈទ ភូមា ។ ខត្មាន្សាម្ឈេ  ១  ូប ន្ឈពាលថា “ខុ្ាំក្ ុណាជួយ 
វាយក្នុងកុ្ាំពយូទ ័ឲ្យ” ឈទើបខុ្ាំយក្ ាំឈេ ឈនាោះឲ្យឈលាក្ជួយ វាយ កាលវាយ
ម្និ្ទាន្ច់ប់្ ង ឈលាក្ក្ឈ៏ចញឈៅឈៅវត្តដថ្ទវញិ ខុ្ាំ ន្ពឹងអ្ងគដថ្ទឲ្យជួយ 
វាយបន្ត  ូត្ដល់ចបអ់្ ់នូ្វ ាំឈេ ខដលខុ្ាំ  ឈ  ឈនាោះ ខុ្ាំឈ ើញថាឈៅ
មាន្ចាំនួ្ន្តិ្ចឈពក្ ម្និ្ក្គបក់្គ្នន្ក់្នុងកា ឈក្បើក្  ់ ក្ខ៏ាំខ វង ក្គម្ព ីខដល
ទាក្ទ់ងនឹ្ងកិ្ យិាអាខាត្ មាន្ដូចជា ខខម , ថ្ង, ភូមា ខងម្ឈទៀត្ ឈ ើយ ន្
ពឹងឲ្យ ក្ព មចា ជួីយ   ឈ  ខលោះ ឈ ៀន្វាយខលួន្ឯងខលោះ ឈោយឈក្បើ យៈឈពល
ក្បមាេ ៦ ឆ្ន ាំ ឈទើបវាយចប ់ ឈក្ពាោះឈពលទាំឈន្  ក្មាបក់ា   ឈ  មាន្ខត្
ម្យួថ្ងៃឈទ គឺថ្ងៃ ីល ក្នុង យៈឈពលក្តឹ្ម្ ១ ឈម៉ាង ឬ ១ ឈម៉ាងក្ន្លោះ 
ប៉ុឈណាណ ោះ ។ ឈក្កាយឈពលចបឈ់ ើយ ខុ្ាំក្ទុ៏ក្កុ្ាំពយូទ ័ឈចាលឈោយម្និ្ឈក្បើ
ក្  ់   ូត្ខូចឈបើក្ម្និ្ឈចញ ទាាំងឯក្សា ខដល ន្ចាំណាយឈពល ៦ ឆ្ន ាំ
ឈនាោះ ក្ ៏ត្ឈ់ៅខដ  ។ 

ខត្ឈពលចាាំវ ាក្នុងវត្ត ុវេណ បទុម្ ន្ ១ វ ា ឈលាក្មាា  ់ក្គូ 
នាយក្សាលា ន្ឲ្យឈគយក្កុ្ាំពយូទ ័ម្ក្ោក្ក់្នុងកុ្ដិខដលខុ្ាំសាន ក្ឈ់ៅ ខុ្ាំក្ ៏
មាន្ចិត្តចង ់ ឈ  ឈ ើងវញិ ឈក្ពាោះឯក្សា ចា ់ឈៅ ក្ាទុក្ ន្ខលោះ  
ម្ា៉ងឈទៀត្ក្នុងវត្ត ុវេណ បទុម្ឈន្ោះ ក្ម៏ាន្ឯក្សា ក្គបក់្គ្នន្ ់ ទាាំងខខម  ថ្ង



-ខ- 

ភូមា ដូឈចនោះឈ ើយ ខុ្ាំក្ ៏ន្  ឈ  ទាាំងក្ពឹក្ទាាំងថ្ងៃ   ូត្ដល់ចបវ់ញិ ។ 
ឈន្ោះជាកា ឈក្ើត្ឈ ើងថ្ន្ឈ ៀវឈៅឈន្ោះ ។ 

 

ថ្ងៃពុ្ ២ ឈក្ើត្ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆលូវ ក្តី្ ័ក្ ព. . ២៥៦៥  
ក្តូ្វនឹ្ងថ្ងៃ ៨ ខខក្ញ្ញញ  គ. . ២០២១ 

ភកិ្ខុ  ចន្ទបប្ញ្ញ  ឌនឹ្  តារា  



-គ- 

គុណបសសំកថា 

ខុ្ាំក្ពោះក្ ុណា ក្ពោះក្គូប យិត្តិមុ្នី្ មាន្ឈ ចក្ដីឈសាម្ន្ ស កី្រាយ ចាំឈពាោះ
សាន ថ្ដងមី ប ់ឈលាក្ក្គូ ចន្ទបបញ្ញ  ឌឹន្ តារា ខដលពាយាម្ឈ ៀបឈ ៀង និ្ងចង
ក្ក្ងឲ្យឈក្ើត្ជាគម្ព ីម្យួក្ាល ខដលមាន្ឈ ម្ ោះថា អាខ្យាតាភិធាន  ក្មាប ់

ជាក្បឈយាជន្ដ៍ល់កុ្លបុក្ត្ អ្នក្ ិក្ាភាសា លី ឈក្ពាោះថា កា  ិក្ាឈបើខវោះ
ឯក្សា  ក្មាបក់្សាវក្ជាវឈ ើយ ម្និ្អាច ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ ន្ឈ ើយ ។  
គម្ព ីអាខ្យាតាភិធានឈន្ោះ មាន្សា ៈ ាំខាន្ណ់ា ់ក្នុងកា ខក្បភាសា លី 

ម្ក្ជាឈខម្ ភាសា ដូឈចនោះឈ ើយ កុ្លបុក្ត្អ្នក្ ិក្ាទាាំងឡាយ ឈបើ ន្កាន្់
គម្ព ីឈន្ោះឈ ើយ មុ្ខខត្ជាទី បាយ ឈក្ពាោះគម្ព ីឈន្ោះ ដូចជាក្បទីប ក្មាបប់ាំភលឺ
ឈពលងងឹត្ អាចក្មាា ត្ប់ងម់្ន្ទិល ងសយ័ក្នុងពាក្យឈនាោះៗ ន្ ។ 

ជាអ្វសាន្ថ្ន្ក្ថាឈន្ោះ តាងនាម្ខុ្ាំកូ្ ណា ជាអ្នក្ដឹក្នាាំវត្ត ុវេណ បទុម្ 
 ូម្អ្ គុេយ៉ាងថ្ក្ក្ខលង ចាំឈពាោះវេណ ក្ម្មងមីឈន្ោះ  ប ់ឈលាក្ក្គូ ចន្ទបបញ្ញ   
ឌឹន្ តារា ជានាយក្ ង សាលាប យិត្តិវត្ត ុវេណ បទុម្ យ៉ាងថ្ក្ក្ខលង និ្ង ូម្
ក្បឈគន្ព   ូម្ឲ្យឈលាក្ក្គូ ន្ ឈក្ម្ចតាម្ម្ឈនា ង  ប ់ឈលាក្ក្គូចុោះ ។  

 ុវេណ បទុម្ ថ្ងៃចន្ទ ១ ឈរាច ម្គិ ិ  ឆ្ន ាំឆលូវ ក្តី្ ័ក្ ព. . ២៥៦៥  
ភកិ្ខុ សុវណណហោហតា 

  



-ឃ- 

អារម្ភកថា 

ឈ ៀវឈៅអាខាតាភធិាន្ឈន្ោះ ជាឈ ៀវឈៅខដលដក្ក្ ងយ់ក្ខត្កិ្ យិា
អាខាត្ តិ្វត្តមានាវភិត្តិ ប  សបទ ក្ត្តុវាចក្ប៉ុឈណាណ ោះ ម្ក្ទុក្ជាតួ្យ៉ាង  
ទាាំងកិ្ យិាកិ្ត្ក្ៈក្ម៏្និ្ ន្យក្ម្ក្ឈ ើយ ។ ក្ប ិន្ឈបើអ្នក្ ិក្ា អាន្ភាសា
 លីឈៅឈ ើយជួបក្បទោះកិ្ យិាកិ្ត្ក្ៈ ឬកិ្ យិាអាខាត្ក្នុងវភិត្តិដថ្ទណាម្យួ
ខដលខក្បម្និ្ឈចញ  ូម្អ្នក្ ិក្ាឈម្ើលធាតុ្ ឈ ើយឈក្ជើ ឈ ើ យក្ពាក្យខក្ប
ណាម្យួដ ៏ម្គួ ដល់ក្បឈយាគឈនាោះៗ ចុោះ ។ ម្ា៉ងឈទៀត្ ក្ប ិន្ឈបើពាក្យខក្ប
ឈៅខវោះខាត្  ូម្វញិ្ញូ ជន្ខក្ត្ក្មូ្វឲ្យកាន្ខ់ត្ក្បឈ ើ ឈ ើង ឈក្ពាោះធាតុ្មាន្អ្ត្ថ
ឈក្ចើន្ណា ់ ដូចខដលឈលាក្ ខម្ដងទុក្ថា ៖ 

អ្តាថ តិ្ យយុតាត បិ ធាតូ្ ឈហាន្តិ យឈតា ត្ឈតា 
បឈយាគឈតានុ្គន្តពាវ  អ្ឈន្ក្តាថ   ិ ធាត្ឈវា ។ 

ធាតុ្ទាាំងឡាយក្បក្បឈោយអ្ត្ថដថ៏្ក្ក្ខលង ដូឈចាន ោះឈទើបគួ ក្ជាបអ្ត្ថតាម្
ឧទា  េ៍ ពិត្ខម្ន្ឈ ើយ ធាតុ្ទាាំងឡាយមាន្អ្ត្ថជាអ្ឈន្ក្ ។ 

ធាតុ្ខលោះចុោះក្នុងអ្ត្ថដូចគ្នន  ខត្ខក្បខុ គ្នន  ដូចជា បុសាន តិ្ ចុោះក្នុងអ្ត្ថ វឈន្ 
ខខម ខក្បថា សាដ ប,់ ថ្ង ភូមា ខក្បថា  ូ ; បឈដតិ្ ចុោះក្នុងអ្ត្ថគឈន្ថ ខខម ខក្បថា  
្ាយក្លិន្ ថ្ងខក្បថា កាត្ ់និ្ងធាតុ្ខលោះៗ ឈទៀត្ ។ 

អាចា យអ្នក្ខត្ងធាត្វត្ថ ងគ ៈ ឈលាក្ឈពាលថា គម្ព ី ទទនី្តិ្  ឈ  
ខុ កិ្ យិាខលោះ ដូចជាពាក្យថា ពុន្ទតិ្, ឈផ្ទឆតិ្ ជាឈដើម្ ។ ខត្ពាក្យខដលឈលាក្
ឈពាលថាខុ ឈនាោះ ខុ្ាំ ន្ឈម្ើលក្នុងធាតុ្ ឈគ គ្ ោះខខម  ឈលាក្ក្ ៏ន្  ឈ  ទុក្
ក្នុងឈ ៀវឈៅឈនាោះ ឈក្ពាោះដូឈចាន ោះ ឈទើបខុ្ាំ  ឈ  ទាាំងអ្ ់ ខត្ឲ្យមាន្ក្គបឥ់ត្ខវោះ



-ង- 

ឈនាោះពុាំ ន្ឈទ ។ ឯឈ ៀវឈៅឈន្ោះ ឈបើមាន្កា ខុ ឆគងក្ត្ងណ់ា  ូម្ឈម្តាត អ្ភយ័
ឈទា អ្ាំពី ាំណាក្អ់្នក្ក្ ជ្ទាាំងឡាយ ឈក្ពាោះកា ឈ វ្ើនូ្វអ្វីម្យួខត្ងខត្មាន្កា 
ភាល ាំងភាល ត្ ់ឯកា ភាល ាំងភាល ត្ឈ់នាោះ ឈក្ើត្ឈ ើងឈោយភាន្ក់្ច ាំ ឈោយពិនិ្ត្យម្និ្ ន្
ក្គបក់្ជុងឈក្ជាយខលោះ ពិនិ្ត្យឈ ើយឈចោះម្និ្ដល់ខលោះ ។ 

ឈោយកុ្ លឈចត្នាឈន្ោះ  ូម្ ពវ ត្វទាាំងអ្ ់  ន្នូ្វឈ ចក្ដី ួ ដី 
ក្គប់ៗ  ក្ េ ។ 

 ត្ន្ត្តយឈត្ឈជន្ ក្ឈមាព ជ ដឋវា ិឈនា 
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ក្ម្ពុជ ដឋដល់នូ្វកា លូត្លា ់ចឈក្ម្ើន្និ្ង ន្តិភាព កុ្ាំបីឃ្លល ត្កាល យឈៅជា 
បកា ៈដថ្ទឈ ើយ ។ 
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អដ្ឋសរា 
អ្អ្ក្ខ  

អ្ក្តិ្ ឈវៀច, បត្ឈ់ៅ, បត្ម់្ក្, ឈៅឈវៀច, ពត្ឈ់ៅពត្ម់្ក្,  
ឈវៀចឈៅឈវៀចម្ក្ 

អ្ក្កតិ្ ឈវៀច, បត្ឈ់ៅ, បត្ម់្ក្, ឈៅឈវៀច, ពត្ឈ់ៅពត្ម់្ក្,  
ឈវៀចឈៅឈវៀចម្ក្ 

អ្ក្កន្ទតិ្ ខសកឹ្ខសួល, ក្ន្ទក្ក់្ឈន្ទញ, អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្  
អ្ក្កន្ទយតិ្ ខសកឹ្ខសួល, ក្ន្ទក្ក់្ឈន្ទញ, អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្  
អ្ក្កឈន្ទតិ្ ខសកឹ្ខសួល, ក្ន្ទក្ក់្ឈន្ទញ, អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្  
អ្ក្កម្តិ្ ជាន្,់ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី ក្ន្លងឈៅ  
អ្ក្កយតិ្ ដុត្, ក្ឈដដ , ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង  
អ្ឈក្កតិ្ ដុត្, ក្ឈដដ , ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
អ្ឈកាក  តិ្ ឈជ ,  បង, ក្បឈទច, តិ្ោះឈដៀល, ោក្ប់ណាដ សា 
អ្ក្ខតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈពាល, ក្ ប,់   បួ មួ្, ក្ ក្ដ, ក្បមូ្ល, 

ក្បកា , ្ាយឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប, ជាបត់្គ្នន , ជាក្ច់ា ់ 
អ្កាខ តិ្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល,  ខម្ដង, ក្បកា , ឈទ ន្,៍  

និ្យាយឈោយក្បកា ឈ្សងៗ 
អ្កាខ យតិ្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល, ក្ ក្ដ, គឺ...ឈពាល 
អ្គតិ្ បត្ឈ់ៅ, បត្ម់្ក្, ឈៅឈវៀច, ឈវៀចឈវ , ពត្ឈ់ៅពត្ម់្ក្,  

ឈវៀចឈៅឈវៀចម្ក្, បត្ចុ់ោះបត្ឈ់ ើង 



2 អាខ្ាតាភធិាន្ 

អ្គគតិ្ បត្ឈ់ៅ, បត្ម់្ក្, ឈវៀចឈវ , ពត្ឈ់ៅពត្ម់្ក្,  
ឈវៀចឈៅឈវៀចម្ក្, បត្ចុ់ោះបត្ឈ់ ើង 

អ្គឃតិ្ ខងល, គួ ថ្ងល, ដល់ថ្ងល, មាន្ត្ថ្ម្ល 
អ្ យតិ្ វនិា , លាំ ក្, ឈ វ្ើ ប, ឈ វ្ើអាក្ក្ក្ ់
អ្ឈ តិ្  វនិា , លាំ ក្, ឈ វ្ើ ប, ឈ វ្ើអាក្ក្ក្ ់
អ្ងកតិ្ ឈៅ, ដល់, ឆ្ល ក្,់ ចាំណាាំ, ក្ាំេត្,់  មាគ ល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ងកយតិ្ ឈៅ, ដល់, ឆ្ល ក្,់ ចាំណាាំ, ក្ាំេត្,់  មាគ ល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ឈងកតិ្  ឈៅ, ដល់, ឆ្ល ក្,់ ចាំណាាំ, ក្ាំេត្,់  មាគ ល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ងគតិ្  ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ងគយតិ្ រាប,់ ឆ្ល ក្,់ ក្ាំេត្,់  មាគ ល់ 
អ្ឈងគតិ្ រាប,់ ឈៅ, ដល់, ឆ្ល ក្,់ ចាំណាាំ, ក្ាំេត្,់  មាគ ល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ងឃតិ្ និ្នាទ ,   ័ , ក្  ពធ,  ទុោះឈៅ, ពាយាម្, តិ្ោះឈដៀល,  
 ឈលឿន្ឈៅ, ក្បឹងខក្បង, ឈពាលឈទា  
អ្ចតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
អ្ចាតិ្ ឈក្ចៀង, បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្ 
អ្ចាយតិ្ ឈក្ចៀង, បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្ 
អ្ចាា ច តិ្ បដិបត្តិខាល ាំងកាល , ក្បក្ពឹត្តថ្ក្ក្ខលង 
អ្ចាា វទតិ្ ក្បវញ័្ា , ឈពាលលបួង, និ្យាយខចចង,់ ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
អ្ចាុគគចេតិ្  ឈហាោះឈ ើង, ឈងើបឈ ើង, ្ុ ឈ ើង 
អ្ចាុតិ្  ឈៅ, ថាល , អ្ងគុយ 
អ្ចាុបបត្តិ្   ខក្ជក្ឈ ើង, ឈក្ជៀត្ខក្ជក្ 
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អ្ឈចាតិ្  បូជា, ឈក្ចៀង, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្,  ួ ឈៅ, ក្ន្លងឈៅ 
អ្ចេតិ្ ឈៅ, ថាល , យាម្,  ក្មាក្, អ្ងគុយ 
អ្ចាេ ឈទតិ្  ឈ លៀក្, ដេត ប,់ បិទ ាំង 
អ្ចិេន្ទតិ្ ឆក្,់ លួច, កាត្,់ ដឈេតើ ម្ 
អ្ចេុបតិ្  បោ៉ះ, ពាល់ក្តូ្វ, បោ៉ះពាល់ 
អ្ជតិ្  ឈៅ, ដល់, ឲ្យឈៅ, ប ឈៅ, ឈៅដល់, ឈ ោះឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ជជតិ្ ឈៅ, លាំអ្, ចាក្់្ លុោះ, ឈក្ត្ៀម្,  ឈក្ម្ច,  ន្ម្ក្, តុ្បខត្ង, 

ចាត្ខ់ចង 
អ្ជជយតិ្ លាំអ្, ឈក្ត្ៀម្, ចាត្ខ់ចង, តុ្បខត្ង 
អ្ឈជជតិ្ លាំអ្, ឈក្ត្ៀម្, ចាត្ខ់ចង, តុ្បខត្ង 
អ្ជឈភា តិ្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល,  ខម្ដង, ក្បកា , ឈទ ន្,៍ និ្យាយ 
អ្ជឈយតិ្ ឈ ៀន្,  ូ្យ,  ិក្ា, ទឈន្ទញ, សាវ ្ាយ, បឈញ្ាញវាចា 
អ្ជឈឈវាទតិ្ ោក្ចុ់ោះ 
អ្ជាច តិ្ ឈលមើ , ក្បក្ពឹត្តខុ , ឈពាលពាក្យម្និ្ ម្គួ  
អ្ជាបជជតិ្ ដល់, ក្តូ្វឈទា , ក្តូ្វអាបត្តិ 
អ្ជាប  តិ្    ីុ, ឈលប, ទាំពា 
អ្ជាឈបតិ្ បឈក្ងៀន្ 
អ្ជាភវតិ្ ក្គបក់្គង, មាន្អ្ាំណាចឈលើ 
អ្ជាយតិ្   ូ្យ,  ិក្ា, ឈ ៀន្, ឈពាល, ទឈន្ទញ, សាវ ្ាយ 
អ្ជា ុ តិ្ ដុោះឈ ើង, ា្ំឈ ើង, ឈហាោះឈ ើង, ក្គប ងកត្,់  

្ាយឈៅឈលើ, ឈ ើងឈៅក្នុងអាកា  
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អ្ជា ូ តិ្      ដុោះឈ ើង, ា្ំឈ ើង, ឈហាោះឈ ើង, ក្គប ងកត្,់  
្ាយឈៅឈលើ, ឈ ើងឈៅក្នុងអាកា  

អ្ជាវ តិ្ ឈៅ, ឈៅក្គបក់្គង, អាក្ ័យឈៅ 
អ្ជា  តិ្  ីុ, ឈលប, ទាំពា 
អ្ជឈុបគចេតិ្ ដល់, លុោះ,  ឈក្ម្ច 
អ្ជឈុបទ តិ្  ីុ, ឈលប, ទាំពា 
អ្ជឈុ  តិ្  ីុ, ឈលប, ទាំពា 
អ្ជឈុឈបក្ខតិ្ ខង,  ក្ា, ឧឈបកាខ , ចាាំឈម្ើល 
អ្ជឈុឈបតិ្ ចូលឈៅ ក្, ចូលឈៅជិត្ 
អ្ឈជឈតិ្   ម្ភ, ក្ងវល់, អ្ាំពល់ 
អ្ឈជឈ តិ្ និ្ម្ន្ត, អ្ឈញ្ជ ើញ, អារា្នា,  វោះខ វង, ខ វង ក្ 
អ្ឈជាកិ្ តិ្ រាត្រ់ាយ, រាយ ៉យ, ឈរាយរាយ, ក្ញ្ជ ោះក្ញ្ញជ យ 
អ្ឈជាគ្ន តិ្     ោក្ចុ់ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ, ចូលឈៅ 
អ្ឈជាគ្នឈ តិ្    ោក្ចុ់ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ, ចូលឈៅ 
អ្ឈជាឋឈបតិ្    នាាំឈៅ, នាាំម្ក្ 
អ្ឈជាត្ថ តិ្  បួ តឹ្,  ងកត្ចុ់ោះ,  លាំ ងកត្,់ ក្គប ងកត្ ់
អ្ឈជាភវតិ្  ឈនោះ, ទមាល យ, មាន្ជយ័, ក្គបក់្គង 
អ្ឈជាម្ទទតិ្ ជាន្,់ ឈល,ី ញាាំញី 
អ្ឈជាលម្ពតិ្  ពយួ , ពាក្ ់
អ្ឈជា តិ្ ពយួ , ឈតាង, ក្ ថាន  
អ្ឈជា  តិ្  ីុ, ឈលប, ទាំពា 
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អ្ញ្ា តិ្  ខូច, ឈៅ, ដល់, បូជា,  ិន្, ពាយ, ឈពាល, ខបលក្, ទាញ, 
លាញ, ឈគ្ន ព, វនិា , និ្យាយ, វឈិ  , រាបអ់ាន្,  
ផ្ទល  ់បដូ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

អ្ញ្ាយតិ្ ឈៅ, ដល់, បូជា, ខបលក្, ឈពាល, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, និ្យាយ,  
វឈិ  , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

អ្ឈញ្ា តិ្ ឈៅ, ដល់, បូជា, ខបលក្, ឈពាល, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, និ្យាយ,  
វឈិ  , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

អ្ញ្េ តិ្ ដក្, ឈភើច, ឈៅ, លាប, ទាញ, ក្គនាត ក្,់ ខូចខាត្, ជាក្ច់ា ់ 
អ្ឈញ្េ តិ្ បន្តក្ ់
អ្ញ្ជ តិ្ ឈៅ, លោះ, ឈវៀ , ជូត្, លាប, ឆ្ល ត្, ឈ្សើម្, វនិា , បន្តក្,់  

លាយ ាំ, លាឈចញ, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត, ទាញឈចញ,  
លុបគុេ,  ម្លិគុេ, បាំឈភលចគុេ, ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្,់  
ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ក្ចបូក្ក្ចបល់ 

អ្ញ្ជយតិ្ ភល,ឺ ជូត្, ឈៅ, ដល់, ឆ្ល ត្, លាប, ឈ្សើម្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  
លាយ ាំ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, លុបគុេ,  ម្លិគុេ,  
បាំឈភលចគុេ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ, ក្ចបូក្ក្ចបល់, 
ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់

អ្ឈញ្ជ តិ្ ភល,ឺ ជូត្, ឈៅ, ដល់, ឆ្ល ត្, លាប, ឈ្សើម្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  
លាយ ាំ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, លុបគុេ,  ម្លិគុេ,  
បាំឈភលចគុេ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ, ក្ចបូក្ក្ចបល់, 
ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់
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អ្ញ្ញញ តិ្ ដឹង, ក្តា ់ដឹង 
អ្ដតិ្ ឈៅ, ដល់, វនិា , សាប ូន្យ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ដដយតិ្ ងៃូ ,  មាល ប,់ ខសកឹ្ខសួល, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ្ន្ក្ន្លង, ជា ប ់តិ្ច, 

ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់ 
អ្ដដិយតិ្ ក្ងវល់ចិត្ត, ឈន្ឿយណាយ, ចឈងអៀត្ចងអល់ចិត្ត 
អ្ដដីយតិ្ ក្ងវល់ចិត្ត, ឈន្ឿយណាយ, ចឈងអៀត្ចងអល់ចិត្ត 
អ្ឈដដតិ្ ងៃូ ,  មាល ប,់ ខសកឹ្ខសួល, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ្ន្ក្ន្លង, ជា ប ់តិ្ច, 

ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់ 
អ្ឋតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ឌឈណាតិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, ក្ជួត្ក្ជាប,  

្ាយឈៅ 
អ្ឌតិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, ក្ជួត្ក្ជាប,  

្ាយឈៅ 
អ្ឌឌតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , តាាំងមាាំ, ត្ម្កល់មាាំ, បដិបត្តិ, ខត្ងឈ ើង,  

បដឹង ដ្ល់, តាក្ខ់ត្ង, ្ន្ក្ន្លង, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្បចាំឈពាោះ 
អ្េតិ្ ក្ ប,់  ូ្យ, ឈពាល, ខក្ ក្, ទឈន្ទញ, និ្យាយ,   ់ឈៅ, 

សាវ ្ាយ, ឈ វ្ើ ាំឈ ង, មាន្ជីវតិ្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្េឋ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្េឌ តិ្ ពង, ក្កាបពង, ឈចញពង 
អ្ត្តិ្  ុ ាំ, ឈៅ, ដល់, ចង, ទាក្,់ ពន័្ធពទ័ធ, ជាបឈ់ៅឈ ឿយៗ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅជានិ្ចា 
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អ្តិ្ឯតិ្  ួ ឈៅ, ក្ន្លងឈៅ 
អ្តិ្ក្ឌឍតិ្ ទាញម្ក្, អូ្ ម្ក្, ក្ញ្េក្ម់្ក្, ក្គនាត ក្ម់្ក្ 
អ្តិ្ក្កម្តិ្ ក្ន្លង, ឈលមើ , ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី ក្បក្ពឹត្តក្ន្លង 
អ្តិ្គចេតិ្ ឈនោះ, ឈផ្ទល ោះឈៅ, ក្ន្លងឈៅ,  ាំលងឈៅ, ឈលើ ឈលាោះ 
អ្តិ្គ្នឈ តិ្     ក្ឈម្ទច, ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់, ឈ វ្ើឲ្យវនិា  
អ្តិ្ច តិ្ ្ិត្, ក្បត្,់ ឈលមើ , ចា កិ្ឈៅ, ក្តាចឈ់ៅ, ក្បក្ពឹត្តក្ន្លង 
អ្តិ្ចិរាយតិ្ ក្បក្ពឹត្តយូ ថ្ក្ក្ឈពក្ 
អ្តិ្ចេតិ្ ឈៅមុ្ខ, ្ុត្ឈៅ,  ួ ឈៅ 
អ្តិ្ត្ តិ្ ឆលង្ុត្, ក្ន្លងឈៅ 
អ្តិ្ទិ តិ្ ប ហ្ ញ,  ខម្តង, អ្្ិបាយ 
អ្តិ្្ម្តិ្ ទួង គ , ទូង គ  
អ្តិ្ធាវតិ្        ត្ក់ាត្,់  ត្ឈ់លឿន្ខាល ាំង,  ត្ ់ួ ឈៅខាងមុ្ខ 
អ្តិ្នាឈម្តិ្ ញុាាំងកាលឲ្យក្ន្លងឈៅ 
អ្តិ្និ្គគណាហ តិ្  ងកត្ ់ងកិន្, តិ្ោះឈដៀលថ្ក្ក្ខលង 
អ្តិ្ឈន្តិ្ នាាំម្ក្, យក្ម្ក្ 
អ្តិ្ប សតិ្ ឈ ើញចា ់,  ក្ឈ ើញ,  ម្លងឹឈម្ើល 
អ្តិ្ ឈត្តិ្    ញ់,  មាល ប,់ ទមាល យ, ឈ វ្ើឲ្យធាល ក្ចុ់ោះឈៅ,  

ញុាាំងជីវតិ្ឲ្យធាល ក្ចុ់ោះ 
អ្តិ្ពន្ធតិ្  ុ ាំភាជ ប,់ ចងភាជ ប ់
អ្តិ្ពាឈ តិ្  ឈដញឈចញ, ទាញឈចញ, បឈេដ ញឈចញ 
អ្តិ្ក្ពូឈ តិ្     ខក្ ក្,  ម្លុត្, បងកូក្ 
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អ្តិ្ភុញ្ជ តិ្  ីុឈក្ចើន្, ឈលាម ភ ីុ 
អ្តិ្ឈភាតិ្ ក្គប ងកត្,់  ងកត្ ់ងកិន្ 
អ្តិ្ម្ញ្ញ តិ្ ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈម្ើលឈថាក្, ឈម្ើលក្សាល 
អ្តិ្មាន្យតិ្ ឈឆមើងថ្ឆម, រាបអ់ាន្ឈក្ចើន្, ក្ ឡាញ់ខាល ាំង, ក្ក្អឺ្ត្ក្ក្ទម្ 
អ្តិ្មាឈបតិ្     ង,់ ក្ឈម្ទច,  មាល ប,់ ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ក្សាង, សាថ បនា 
អ្តិ្ឈមាទតិ្  កី្រាយថ្ក្ក្ខលង, ឈក្ត្ក្អ្ ថ្ក្ក្ខលង 
អ្តិ្យាតិ្  ឈនោះ, ចូលឈៅ, ក្គបក់្គង, ក្គប ងកត្ ់
អ្តិ្ ចិាតិ្  ល់ 
អ្តិ្ឈរាចតិ្  ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  ុងឈ ឿងថ្ក្ក្ខលង 
អ្តិ្វេណ តិ្ ឈនោះ, លអជាង, ក្បឈ ើ ជាង 
អ្តិ្វត្តតិ្ ក្គប ងកត្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅថ្ក្ក្ខលង 
អ្តិ្វ សតិ្      បងអុ , ឈក្សាចក្ ព, ឈភលៀងធាល ក្ខ់ាល ាំង 
អ្តិ្វាយតិ្ ភាយឈៅ, លាន្ឮ់ឈៅ, ្ាយឈៅ 
អ្តិ្វជិឈតិ្       ទម្លុោះ, ចាក្់្ លុោះ, ចាក្ឈ់ ៀត្ថ្ក្ក្ខលង 
អ្តិ្ឈវឋតិ្ ឈវច, ខាប,់ ចង, ឈកាដ ប 
អ្តិ្ឈវឈឋតិ្      ឈវច, ខាប,់ ចង, ឈកាដ ប,  ងកត្,់ ជិោះជាន្,់ ឈឡាម្ពទ័ធ, 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្តិ្ យតិ្ ក្ន្លង, វឈិ  , ឈដក្ថ្ក្ក្ខលង 
អ្តិ្  តិ្ ឈលមើ , បាំពាន្,  ុក្រាន្, ល្ ន្ពាន្, ឈលងក្ជុលឈពក្ 
អ្តិ្ឈ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្ន្លង, ចឈក្ម្ើន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈដក្ថ្ក្ក្ខលង,  

វឈិ  លូត្លា ់ 
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អ្តិ្ឈសាភតិ្ លអឈពក្, លអក្ន្លង,  ុងឈ ឿង, លអណា ់ 
អ្តិ្ ត្ថយតិ្ ឈៅឈោយដាំ  ី
អ្តិ្  តិ្ នាាំម្ក្, ខ ក្ម្ក្, ខ ងម្ក្ 
អ្តិ្ ីឈ តិ្  ឈងកៀ ,  អបឈ់ខពើម្, ឈម្ើល្យ 
អ្ត្ថងគចេតិ្ លិច, ដល់នូ្វឈ ចក្ដីវនិា , ដល់នូ្វឈ ចក្ដីសាប ូន្យ 
អ្ត្ថងគឈម្តិ្ លិច, ដល់នូ្វឈ ចក្ដីវនិា , ដល់នូ្វកិ្ យិាសាប ូន្យ 
អ្ត្ថយតិ្  ូម្, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
អ្ត្ថ តិ្  ុ ាំ, លា, លាត្, ក្កាល, ខាប,់ ឈវច, ក្គប, ក្ត្ោង, ដេដ ប,់ 

ក្ក្ឈសាប 
អ្ត្ថិ       គឺ, ឈក្ើត្, មាន្, ជា, ឈៅ 
អ្ឈត្ថតិ្  ូម្, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
អ្ទតិ្  ីុ,  ក្ា, កា ពា  
អ្ទទតិ្ ដាំ, ឈៅ,  ុាំ, ដល់, ឈគ្នោះ, វាយ, អ្ងវ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ទទយតិ្ ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្ទាទ យតិ្ ទទឹក្, ឈ ើម្ 
អ្ឈទទតិ្ ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្្ិគចេតិ្ លុោះ, យល់,  ន្,  ឈក្ម្ច, ក្តា ់ដឹង 
អ្្ិគណាហ តិ្ លុោះ,  ន្, ឈ ៀន្, ឈនោះ, ក្គបក់្គង, កាន្យ់ក្,  បឹអូ្ យក្ 
អ្្ិគគណាហ តិ្ លុោះ,  ន្, កាន្យ់ក្ថ្ក្ក្ខលង 
អ្្ិដឋ តិ្ តាាំងមាាំ, អ្្ិោឋ ន្, តាាំងចិត្ត, តាាំងឈៅ 
អ្្ិោឋ តិ្ តាាំងមាាំ, អ្្ិោឋ ន្, តាាំងចិត្ត, តាាំងឈៅ
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អ្្ិឈដឋតិ្ តាាំងមាាំ, តាាំងចិត្ត, អ្្ិោឋ ន្, តាាំងឈៅ 
អ្្ិតិ្ដឋ តិ្ តាាំងមាាំ, អ្្ិោឋ ន្, តាាំងចិត្ត, តាាំងឈៅ 
អ្្ិបជជតិ្ ដល់, លុោះ,  ឈក្ម្ច 
អ្្ិបត្តិ្ ឈ ើ ឈៅ, ឆលងឈៅ 
អ្្ិបបគឃ តិ្  ូ , ឈ ៀ , ក្ ក្ ់
អ្្ិឈបបតិ្ បង៉, ក្ ថាន យក្,  ាំឈៅយក្ 
អ្្ិពាឈ្តិ្ ចាក្,់ ញាាំញី,  ុក្កួ្ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្្ិភវតិ្ ឈនោះ, ញាាំញី, កាន្ក់ាប,់ ក្គបក់្គង, មាន្ជយ័, ក្គប ងកត្ ់
អ្្ិភា តិ្ ក្ ប,់ ឈពាល, និ្យាយ 
អ្្ិមុ្ចាតិ្  ថិត្, មុ្ជចូល, ឈជឿ  ប,់ ខក្ជក្ចូល, ក្គបក់្គង, ្ុត្ក្  ោះ,  

ចុោះចិត្ត  ប,់ បឈ អ្ ន្ចិត្តឈៅ,  ឈក្ម្ចចិត្ត  ប ់
អ្្ិយយតិ្ ឈ ៀន្,  ូ្យ,  ិក្ា, ឈពាល, ទឈន្ទញ, សាវ ្ាយ 
អ្្ិឈរា តិ្ ជិោះ, ឈ ើង 
អ្្ិវត្តតិ្ ក្គបក់្គង 
អ្្ិវ តិ្ ឈៅ,  ថិត្, សាន ក្,់ អាក្ ័យ, ឈៅអាក្ ័យ 
អ្្ិវាឈ តិ្ ឈៅ, ខាំក្ទាាំ,  ងច់ាាំ, ទទួល, អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្ ់ងកត្,់ ទទួលពាក្យ, 

ទទួលនិ្ម្ន្ត, ទទួលអ្ឈញ្ជ ើញ, ញុាាំងពាក្យឲ្យឈៅ ងកត្ ់
អ្្ិ យតិ្ ក្កាប, សាន ក្,់ អាក្ ័យ, ឈដក្ពីឈលើ, ឈដក្ផ្ទទ ល់, ឈដក្ ងកត្ ់
អ្្ិឈ តិ្ ក្កាប, សាន ក្,់ អាក្ ័យ, ឈដក្ពីឈលើ, ឈដក្ផ្ទទ ល់, ឈដក្ ងកត្ ់
អ្្ីយតិ្ ឈ ៀន្,  ូ្យ,  ិក្ា, ឈពាល, ទឈន្ទញ, សាវ ្ាយ 
អ្ន្តិ្   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ដក្ដឈងហើម្ 



អដ្ឋសរា 11 

អ្នាច តិ្ ក្បក្ពឹត្តអាក្ក្ក្ ់
អ្នាទ តិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អ្នុ្អ្ន្ទតិ្ ជាបត់ាម្ឈៅ 
អ្នុ្ឯតិ្ ជាបត់ាម្ 
អ្នុ្ក្ន្តតិ្ លោះ, កាត្,់ ខ ក្, តាម្មុ្ត្ 
អ្នុ្ក្ម្បតិ្ ឈម្តាត , អាេិត្, អា ូ , អ្នុ្ឈក្គ្នោះ 
អ្នុ្ក្ឈរាតិ្ ក្តាប,់ ឈ វ្ើតាម្, ឈ វ្ើក្តាប,់ យក្ក្តាប,់ យក្ត្ក្មាប ់
អ្នុ្ក្ សតិ្  ូ្យ, អាង, សាវ ្ាយ, ទាញឈចញ, អូ្ ឈចញ, ឈភើចឈចញ,  

ក្ញ្េក្ឈ់ចញ, ក្គនាត ក្ឈ់ចញ 
អ្នុ្កុ្ពវតិ្ ឈ វ្ើតាម្, ឈ វ្ើក្តាប,់ យក្ក្តាប ់
អ្នុ្ក្កម្តិ្      តាម្ោន្, ឈៅតាម្, ្ន្ឈៅខាងមុ្ខ 
អ្នុ្ក្ខិបតិ្ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ពួយឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
អ្នុ្ខេតិ្ ថ្ខ, ជីក្, ឈចាោះ, ទម្លុោះ 
អ្នុ្គចេតិ្ ឈដើ ឈៅ, ឈៅតាម្, តាម្ឈៅ, ជូន្ឈៅ, ជាបត់ាម្,  

ឈៅខាងឈក្កាយ 
អ្នុ្គណាហ តិ្ ជាំនួ្យ, អ្នុ្ឈក្គ្នោះ, ឈឆឺ្អ ល, ឧបត្ថម្ភ  
អ្នុ្គ្នយតិ្ ឈ ៃើច, ឈក្ចៀង,   ឈ ើ , សាវ ្ាយ,  ូ្យតាម្, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
អ្នុ្គ្ន តិ្ ្ន្ចុោះ 
អ្នុ្គិជឈតិ្ ឈលាភ, ឈលាម ភ, ចង ់ន្, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
អ្នុ្គិណាតិ្  ុាំ, អ្ងវ , ក្ ថាន , ខប បន្,់ បន្ក់្ ន្,់ បងួ ួង 
អ្នុ្គគេហ តិ្ ជាំនួ្យ, គ្ត្់្ គង,់ អ្នុ្ឈក្គ្នោះ, ឈឆឺ្អ ល, ឧបត្ថម្ភ  
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អ្នុ្គគណាហ តិ្ ជាំនួ្យ, គ្ត្់្ គង,់ អ្នុ្ឈក្គ្នោះ, ឈឆឺ្អ ល, ឧបត្ថម្ភ  
អ្នុ្គាឈដតិ្ ឈបើក្, ក្សាយ 
អ្នុ្ឃ្លយតិ្  ិត្, ក្ ូប 
អ្នុ្ចងកម្តិ្ ឈដើ តាម្, ឈដើ ចគងកម្ 
អ្នុ្ច តិ្        ឈដើ តាម្, ឈៅតាម្, ក្បក្ពឹត្តតាម្, ឈដើ ក្តាចច់ ,  

អ្នុ្វត្តតាម្ 
អ្នុ្ចិនាតិ្  ន្សាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល 
អ្នុ្ចិន្តយតិ្ នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ 
អ្នុ្ចិឈន្តតិ្ នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ 
អ្នុ្ជគឃតិ្ លឈលង, ចាំអ្ក្ឈលង 
អ្នុ្ជវតិ្  ត្ត់ាម្, ឈៅតាម្, ឈដញតាម្ 
អ្នុ្ជានាតិ្ ក្ពម្, យល់ក្ពម្, ដឹងតាម្, អ្នុ្ញ្ញញ ត្ 
អ្នុ្ជីវតិ្   ់ឈៅ, គងឈ់ៅ, មាន្ជីវតិ្ 
អ្នុ្ដឋ តិ្ ឈម្ើលខង, បដិបត្ត,ិ ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង, ក្បេិបត័្ន្ ៍
អ្នុ្ដឋុភតិ្ លិទធទឹក្មាត្ខ់លួន្ឯង 
អ្នុ្ឌ តិ្ ខាាំ, ឈចាោះ, ចុច, ចឹក្, ទិច 
អ្នុ្ឌ តិ្ ដុត្, បាំផ្ទល ញ, ទមាល យ 
អ្នុ្ត្បបតិ្ ឈដដ តាម្, ឈដដ ឈ ឿយៗ, ឈដត ក្ក្ហាយ 
អ្នុ្តាឈ តិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ,  ាំពង 
អ្នុ្តិ្ដឋតិ្ ឈ ៀបចាំ, ឈម្ើលខង, តាាំងឈ ើង, ឈ ឈៅខក្ប  
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អ្នុ្ត្ថុនាតិ្ ឈ ៃើច, យាំងៃូ ,   ឈ ើ , ទួញយាំ, ក្ទឈហាយាំ,  
យាំឈ ៀបរាប,់ ឈលើក្ត្ឈម្កើង 

អ្នុ្ទទាតិ្ ក្ពម្ឲ្យ, ឲ្យខងម្, អ្នុ្ញ្ញញ ត្ 
អ្នុ្ទ តិ្ ដុត្, បាំផ្ទល ញ, ទមាល យ 
អ្នុ្ទិ តិ្  ខម្តង, ចងអុលប ហ្ ញ 
អ្នុ្ទីឈបតិ្      ខម្ដង, ប ហ្ ញ, អ្្ិបាយ 
អ្នុ្ឈទតិ្ ឲ្យខងម្, ខងម្ឲ្យ 
អ្នុ្ទធាំឈ តិ្ ឈ ើ, ឈចាទ, ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, បដឹង ដ្ល់, តាម្ក្មាា ត្ ់
អ្នុ្ធាឈ តិ្ ពក្ងឹង, ក្ទក្ទងទុ់ក្ 
អ្នុ្ធាវតិ្  ត្ត់ាម្,  ត្ឈ់ដញ,  ទុោះឈៅតាម្, ឈលឿន្ឈៅតាម្,  

 ទុោះឈៅឈ ឿយៗ 
អ្នុ្ន្ម្តិ្ ឱន្ចុោះ, បន្ទន្ចុ់ោះ, បឈ អ្ ន្ចុោះ 
អ្នុ្ឈន្តិ្ ខេនាាំ, ដឹក្នាាំ, ចងអុល 
អ្នុ្បក្ម្បតិ្  ញ្ជួ យ, អា ូ , ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , អាេិត្, 

ក្ឈក្ម្ើក្តាម្ 
អ្នុ្បក្ខន្ទតិ្ ក្ជុល ួ , ឈក្ជៀត្ខក្ជក្,  ទុោះ ាំឈៅចូលឈៅ 
អ្នុ្បខជជតិ្    ល្ ន្ពាន្, ឈក្ជៀត្ខក្ជក្,  ាំឈលាភបាំពាន្ 
អ្នុ្បគចេតិ្ ចូលឈៅ ក្, ចូលឈៅដល់ 
អ្នុ្បចិណាតិ្  ម្និ្កាន្ត់ាម្, ម្និ្ ឈងកត្ឈម្ើល, ម្និ្ចូលឈៅ ន្សាំទុក្ 
អ្នុ្បចិនាតិ្  ម្និ្កាន្ត់ាម្, ម្និ្ ឈងកត្ឈម្ើល, ម្និ្ចូលឈៅ ន្សាំទុក្ 
អ្នុ្បជគឃតិ្   ឈ ើចចាំអ្ក្, ឈ ើចបញ្ឈ,ឺ ឈ ើចឈម្ើល្យ 
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អ្នុ្បជជតិ្ ឈៅតាម្, ជាបត់ាម្ 
អ្នុ្បត្តិ្ ឆ្បចុោះ, ឈៅតាម្, បនាទ បចុោះ, ជាបត់ាម្, ឈក្ើត្ឈ ើង,  

ធាល ក្ត់ាម្, ធាល ក្ឈ់ៅតាម្, ធាល ក្ចុ់ោះតាម្ 
អ្នុ្បឈទតិ្ ជាំនួ្យ, បខន្ថម្ឈ ើង 
អ្នុ្បពន្ធតិ្ ត្ភាជ ប,់ ជាបត់ាម្, ឈៅបណាត ក្គ់្នន  
អ្នុ្បពវជតិ្ ប ួតាម្, ឈចញប ួតាម្ 
អ្នុ្ប គិចេតិ្ ក្តាចឈ់ៅ, ឈដើ ឈៅម្ក្ជុាំវញិ, ឈដើ វលិចុោះវលិឈ ើង 
អ្នុ្ប ធិាវតិ្  ត្ឈ់ៅម្ក្,  ត្ចុ់ោះឈ ើង 
អ្នុ្ប យិាតិ្ ក្តាចឈ់ៅ, ឈដើ ជុាំវញិ, ឈៅក្គបក់្ខន្លង, ឈៅវញិឈៅម្ក្ 
អ្នុ្ប យិាយតិ្ វលិឈៅតាម្, ឈដើ ក្ក្ ឹង, ឈដើ វលិវង,់  

ក្បក្ពឹត្តឈៅតាម្ជុាំវញិ 
អ្នុ្ប វិត្តតិ្ បញ្ាប,់ ក្គប ងកត្,់ វលិឈៅវលិម្ក្ 
អ្នុ្ប វិាឈ តិ្ ខ   ម្, ឈឡាម្ពទ័ធ, តាម្ខ  , ខ  តាម្, តាម្ឈចាម្ឈរាម្ 
អ្នុ្ប  ិក្កតិ្  វោះខ វង, វលិជុាំវញិ, ពាយាម្ 
អ្នុ្ប  ិ តិ្ ឱប, ក្គបក់្គង, ឈឡាម្ពទ័ធ, ពទ័ធជុាំវញិ 
អ្នុ្បវឈត្តតិ្      ទទួលជាំនួ្ , ឈៅវលិបន្ត 
អ្នុ្បវ ិតិ្ ចូលក្នុង, ចូលឈៅ,  ូ ចូលឈៅ, ចូលឈៅតាម្ 
អ្នុ្បឈវចេតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ក្បគល់, លោះបង,់ បខន្ថម្, រាត្រ់ាយ 
អ្នុ្ប សតិ្  ឈងកត្, ឈ ើញតាម្, ពិចា ណា,  ម្លងឹឈម្ើល 
អ្នុ្ បុណាតិ្ ដល់, លុោះ, ក្ប ពវ,  ឈក្ម្ច 
អ្នុ្ លយតិ្  ក្ា, កា ពា , ចិញ្ា ឹម្, តាម្ ក្ា, ក្គបក់្គង 
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អ្នុ្ ឈលតិ្  ក្ា, កា ពា , ចិញ្ា ឹម្, តាម្ ក្ា, ក្គបក់្គង 
អ្នុ្បុចេតិ្  ួ  ក្, សាក្ ួ  
អ្នុ្បុពវតិ្  ួ  ក្, សាក្ ួ  
អ្នុ្ឈបក្ខតិ្ ពិនិ្ត្យ,  ម្លងឹ ាំថ្ព, ពិចា ណា,  ម្លងឹឈម្ើល 
អ្នុ្ឈបតិ្ ចូលឈៅក្នុង, ចូលឈៅ ក្, ចូលឈៅជិត្, ចូលឈៅខក្ប  
អ្នុ្ឈបឈ តិ្ ឈ្្ើឈៅតាម្, បញ្ជូ ន្ឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ ក្ 
អ្នុ្បបជតិ្  ប ួតាម្, ឈចញប ួតាម្ 
អ្នុ្បបជជតិ្  ដល់តាម្, ដល់ឈោយលាំោប ់
អ្នុ្បបទាតិ្ បខន្ថម្, ប ចិាា គ, ក្បគល់, ដ្ល់ជូន្, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
អ្នុ្បបឈទតិ្ បខន្ថម្, ប ចិាា គ, ក្បគល់, ដ្ល់ជូន្, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
អ្នុ្បបពន្ធតិ្ ត្ភាជ ប,់ ឈៅបណាដ ក្គ់្នន  
អ្នុ្បបវឈត្តតិ្     ទទួលជាំនួ្ , ឈៅវលិបន្ត 
អ្នុ្បបឈវចេតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ក្បគល់, លោះបង,់ បខន្ថម្, រាត្រ់ាយ 
អ្នុ្្ តិ្  ្ាយឈៅតាម្, ្ាយឈៅឈ ឿយៗ, ្ាយឈៅឈោយលាំោប ់
អ្នុ្្ុ ីយតិ្   ឈក្ ោះក្ពាំ, ឈ វ្ើឲ្យឈជាក្, ឈ វ្ើឲ្យទទឹក្ 
អ្នុ្ពជឈតិ្  ត្ត់ាម្, ឈៅតាម្, ចងភាជ ប,់ ចងតាម្, ជាបត់ាម្, ឈដញតាម្,  

ជាបត់ាម្ឈៅ 
អ្នុ្ពន្ធតិ្  ត្ត់ាម្, ឈៅតាម្, ចងភាជ ប,់ ចងតាម្, ជាបត់ាម្, ឈដញតាម្,  

ជាបត់ាម្ឈៅ 
អ្នុ្ពុជឈតិ្ យល់, ដឹងតាម្, យល់តាម្, ក្ជួត្ក្ជាប, ភ្ាក្ ់ឭក្,  

ក្តា ់ដឹងតាម្ 



16 អាខ្ាតាភធិាន្ 

អ្នុ្ពូជតិ្       ឈដើ ឈៅ, ក្តាចឈ់ៅ, ឈៅតាម្, ្ន្ឈៅ 
អ្នុ្ឈពា្តិ្ យល់, ដឹងតាម្, យល់តាម្, ក្ជួត្ក្ជាប, ភ្ាក្ ់ឭក្,  

ក្តា ់ដឹងតាម្ 
អ្នុ្ពយវ សតិ្ ដឹងឈ ើយដឹងឈទៀត្ 
អ្នុ្ក្ពូតិ្ ឈពាល, ខងលង, និ្យាយ,  ខម្ដង, ចឈក្ម្ើន្តាម្, 
  ឈពាលឈ ឿយៗ, ចឈក្ម្ើន្ឈ ឿយ ៗ 
អ្នុ្ក្ពូឈ តិ្ ភាវនា, អ្នុ្វត្ត, ឈ ើ្វឈ ឿយៗ, ឈ វ្ើឲ្យចឈក្ម្ើន្ 
អ្នុ្ពវជយតិ្ ឈៅតាម្, ជាបត់ាម្, តាម្ោន្, តាម្សាន ម្ 
អ្នុ្ភវតិ្  ង,  ីុ, អាច, ឈសាយ, ក្ប ពវ, ទទួល ង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
អ្នុ្ភាយតិ្ ខាល ច, ភយ័,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្ 
អ្នុ្ភា តិ្ ថាតាម្, ឈពាលតាម្, និ្យាយតាម្, និ្យាយសាាំ 
អ្នុ្ឈភាតិ្  ង,  ីុ, អាច, ឈសាយ, ក្ប ពវ, មាន្ ម្ត្ថភាព 
អ្នុ្ម្ជជតិ្ ដុ , ខាត្,់ ឈ ក្, លាបពេ៌, ខបន្ ( ក្ ូវ ) 
អ្នុ្ម្ញ្ញ តិ្ អ្នុ្ម្ត័្, ទទួលដឹង, ក្ពម្ឈក្ពៀង, យល់ក្ពម្ 
អ្នុ្ម្ តិ្ បោ៉ះក្តូ្វ, បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ 
អ្នុ្ម្ណិាតិ្ ងលឹង, វា ់, វាល់,  ឈងកត្ឈម្ើល 
អ្នុ្ម្និាតិ្ ងលឹង, វា ់, វាល់,  ឈងកត្ឈម្ើល 
អ្នុ្ម្យីតិ្  ឈងកត្, ក្បខ ល,  ឈក្ម្ចម្តិ្ 
អ្នុ្ឈមាទតិ្ អ្នុ្ឈមាទនា, ឈក្ត្ក្អ្ តាម្ 
អ្នុ្ឈមាឈទតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ, អ្នុ្ឈមាទនា,  កី្រាយតាម្,  

ឈក្ត្ក្អ្ តាម្ 
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អ្នុ្យាតិ្ ឈៅតាម្, តាម្ឈៅ, ជាបត់ាម្ 
អ្នុ្យាយតិ្ ឈៅតាម្, តាម្ឈៅ, ជាបត់ាម្ 
អ្នុ្យុញ្ជ តិ្  ួ , ឈចាទ, សាក្ ួ , ពាយាម្, ខវល់ខាវ យ, ក្បឹងខក្បង, 

តាម្ក្បក្ប, ក្បក្បតាម្,  ឈងកត្ ួ , ក្បក្បឈ ឿយៗ,  
ឈ ើ្វឈ ើយឈ ើ្វឈទៀត្ 

អ្នុ្ ក្ខតិ្  ក្ា, កា ពា , ឈម្ើលខង, តាម្ ក្ា,  ក្ាតាម្, អ្នុ្ ក័្ស,  
ក្គបក់្គង,  ក្ាឈ ឿយៗ 

អ្នុ្ ញ្ជ តិ្ គ្នបចិ់ត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
អ្នុ្ វតិ្ យាំ ងាំ, ក្ង ាំពង, ឈក្ចៀងតាម្,  េដាំ  (  ាំឈ ង ) 
អ្នុ្ ុជឈតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  

ឈ វ្ើតាម្ 
អ្នុ្ឈរាទតិ្ យាំ ក្, យាំតាម្, យាំនឹ្ក្, ខសកឹ្ខសួលនឹ្ក្ដល់ 
អ្នុ្លបតិ្ និ្យាយញយៗ, និ្យាយដខដលៗ,  

និ្យាយឈ ើយនិ្យាយឈទៀត្ 
អ្នុ្លិម្បតិ្ បូក្, លាប, លូក្សាទ ប, បឈ  អ្ខងអល 
អ្នុ្ឈលាឈម្តិ្ ចូលគ្នន ,  ម្គួ , ក្ បតាម្, អ្នុ្ឈលាម្, បឈណាដ យតាម្ 
អ្នុ្វជតិ្ ឈៅតាម្, ជាបត់ាម្, តាម្ោន្, តាម្សាន ម្ 
អ្នុ្វត្តតិ្ ឈ វ្ើតាម្, ឈដើ តាម្, ក្តាបត់ាម្, យក្គាំ ូតាម្, ក្បក្ពឹត្តតាម្,  

អ្នុ្វត្តតាម្, ក្បក្ពឹត្តឈ ឿយៗ 
អ្នុ្វឈត្តតិ្      ទទួលជាំនួ្ , ឈៅវលិបន្ត 
អ្នុ្វទតិ្ តិ្ោះឈដៀល,  ដីបឈនាទ  , ឈពាលឈចាទ, ឈពាលឈទា  
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អ្នុ្វ តិ្ សាន ក្ឈ់ៅ, អាក្ ័យឈៅ, ឈៅក្តាាំខក្ត្ង, ពាំនាក្អ់ាក្ ័យ 
អ្នុ្វាឈចតិ្ ថាតាម្,  ូ្យតាម្, ឈពាលតាម្ 
អ្នុ្វាឈ តិ្ ឈ វ្ើឲ្យក្ក្អូ្ប, អ្បឲ់្យក្ក្អូ្ប 
អ្នុ្វគិឈេតិ្ ឈអ្ើឈពើ, ពិចា ណា, ក្បុងក្បយត័្ន,  ឈងកត្ពិនិ្ត្យ,  

យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អ្នុ្វចិ តិ្ ឈក្ត្ចឈៅ, ឈដើ តាម្, ចា កិ្ឈៅ, ឈដើ ឈលង, ឈដើ ក្ាំសាន្ត,  

ឈក្ត្ចឈៅតាម្, ឈក្ត្ចឈៅឈ ឿយៗ, ឈក្ត្ចឈៅតាម្លាំោប ់
អ្នុ្វចិិនាតិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ, ពិចយ័, ងលឹងខងលង, ពិចា ណា 
អ្នុ្វចិិឈន្តតិ្ គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិចា ណា, គិត្ឈ ឿយៗ, ក្តិ្ោះ ោិះតាម្,  

តាម្គិត្ឈ្សងៗ 
អ្នុ្វជិជតិ្ ក្តា ់ដឹង, ដឹង ពវ, ដឹងចា ់,  ក្ឈ ើញ, ពិចា ណា 
អ្នុ្វជិឈតិ្ ឈចាោះ, ឆកឹោះ, វាយ, ចាក្់្ លុោះ, តាម្ចាក្,់ ដឹងចា ់,  

ចាក្ឈ់ ឿយៗ, ចាក្់្ លុោះតាម្ 
អ្នុ្វតិ្ឈក្កតិ្ គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិចា ណា 
អ្នុ្វ ិ្ ិយយតិ្ តាម្, ឈ វ្ើក្តាប,់ ក្តាបត់ាម្, យក្គាំ ូតាម្, យក្ត្ក្មាប ់
អ្នុ្វ ិ្ ីយតិ្ តាម្, ឈ វ្ើក្តាប,់ ក្តាបត់ាម្, យក្គាំ ូតាម្, យក្ត្ក្មាប ់
អ្នុ្វឈិលាឈក្តិ្ ឈម្ើលខង, ចិញ្ា ឹម្, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ក្សាវក្ជាវ, តាម្្ក្ឈម្ើល,  

ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, តាម្ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើលឈ ឿយៗ 
អ្នុ្ ក្កតិ្ ងយម្ក្, ឈៅម្ក្ៗ, ងយក្ត្ ប ់
អ្នុ្ ញ្ា  តិ្ ក្តាចឈ់ៅ, ចា កិ្ឈៅ, ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ 
អ្នុ្ ឈញ្ា ឈត្តិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិចា ណា,  ក្ងួម្ចិត្ត,  ម្លងឹពិនិ្ត្យ 
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អ្នុ្ ញ្ញញ តិ្ ឈៅកាន្,់ ពិនិ្ត្យ, ក្គបក់្គង, ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ 
អ្នុ្ ញ្ញញ យតិ្ ឈៅ ក្, ឆលងកាត្,់ ក្តួ្ត្ក្តា, ឈឡាម្ពទ័ធ, ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ 
អ្នុ្ ន្ទតិ្  ូ ឈៅ,  ូ តាម្, តាម្ឈៅ 
អ្នុ្ ន្ទ តិ្ ក្បក្ប, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្ 
អ្នុ្ ឈមាភ តិ្ លុោះ, ដល់, ទាន្,់  ឈក្ម្ច 
អ្នុ្ យតិ្ ឈដក្ក្តាាំ 
អ្នុ្  តិ្ ឈៅតាម្, ជាបត់ាម្, តាម្ ឭក្ 
អ្នុ្ វតិ្  ូ ឈៅ, ក្ជាបចូលឈៅ 
អ្នុ្សាឈវតិ្ ក្បកា , ឲ្យសាដ ប,់ ្សពវ្ាយ 
អ្នុ្សា តិ្ ខេនាាំ, ក្បឈៅ, ខ ដ្ផ្ទដ ាំ, ប គ្ ប,់ បញ្ជូ ន្ឈៅ, ោ ់ឈត្ឿន្, 

ពន្យល់, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ, ទូនាម ន្ឈ ឿយៗ, ឈក្បៀន្ក្បឈៅឈ ឿយៗ 
អ្នុ្ ិក្ខតិ្  ិក្ា, ឈ វ្ើក្តាប,់  ិក្ាតាម្, ឈ ៀន្ ូ្យ 
អ្នុ្ ិពវតិ្ ឈដ , ខក្ ោះ, ចាក្,់ ឈោត្, ក្ក្ង 
អ្នុ្ ុណាតិ្ សាដ ប,់ ឮតាម្គ្នន  
អ្នុ្ ុម្ភតិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ឈ ៀបចាំ 
អ្នុ្ឈ តិ្ ឈដក្ក្តាាំ 
អ្នុ្ឈសាចតិ្ ទួញយាំ, យាំឈសាក្, ទួញឈសាក្, ឈសាក្តាម្, ឈសាក្សាត យ,  

ឈសាក្ឈ ឿយៗ, ឈសាក្ឈៅដល់ 
អ្នុ្ ស តិ្ នឹ្ក្, ចាាំ ន្, នឹ្ក្ឈ ើញ, ពឹងពាក្,់ តាម្នឹ្ក្, តាម្ ឭក្,  

នឹ្ក្ឈ ឿយៗ,  ឭក្ដល់,  ឭក្ឈ ឿយៗ, ពាយាម្ ឭក្ 
អ្នុ្ ាំយាយតិ្ ឈៅ ក្, ឆលងកាត្,់ ក្តួ្ត្ក្តា, ឈឡាម្ពទ័ធ, ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ  
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អ្នុ្  តិ្ ឈ ើច, ចាំអ្ក្, ឈ ើចបញ្ឈ ឺ
អ្នុ្ ី តិ្ ឈលើក្ឈ ើង, ឈក្ជាងឈ ើង 
អ្ឈនាជគឃតិ្   ឈ ើចចាំអ្ក្, ឈ ើចបញ្ឈ,ឺ ឈ ើចឈម្ើល្យ 
អ្ឈនាម្ជជតិ្ ដុ , លាប, សាទ ប, អ្ខងអល 
អ្ឈនា ម្តិ្ ឈ វ្ើបន្ត, ម្និ្ឈប ់
អ្ន្តតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ពទ័ធ, ពទ័ធពន័្ធ 
អ្ន្ត ធាយតិ្ វនិា ,  ត្ឈ់ៅ, អ្ន្ត ធាន្,  ត្ ូ់ន្យ, អ្ន្ដ ធាន្ឈៅ 
អ្ន្ត យតិ្ ឈៅ, ឈៅក្នុងចឈនាល ោះ 
អ្ន្ត យាតិ្ ឈៅ, ឈៅក្នុងចឈនាល ោះ 
អ្ន្តរាគចេតិ្ ម្ក្ក្នុងចឈនាល ោះ, ខក្ជក្ចូលម្ក្ 
អ្ន្តរាបិធាយតិ្ វនិា ,  ត្ឈ់ៅ, អ្ន្ត ធាន្,  ត្ ូ់ន្យ, អ្ន្ត ធាន្ឈៅ 
អ្ឈនាត វ តិ្ ឈៅខាងក្នុង, អាក្ ័យឈៅ 
អ្ន្ទតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ទាក្,់ ចង, ពទ័ធ, ពន័្ធ, ោក្ឈ់ខាន ោះ 
អ្ន្ធយតិ្ លៃង,់ ខាវ ក្,់ ងងឹត្ 
អ្ឈន្ធតិ្ លៃង,់ ខាវ ក្,់ ងងឹត្ 
អ្ន្វកា តិ្  ុញ, អូ្ , ក្ចាន្, ទាញ, ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្ ់
អ្នាវ គចេតិ្ តាម្,  ត្ត់ាម្, អ្នុ្វត្ត,  ឈក្ម្ច, ឈៅតាម្, ចូលដល់,  

ម្ក្តាម្, តាម្ម្ក្, បឈណាដ យតាម្, ក្ត្ បម់្ក្វញិ 
អ្នាវ ទិ តិ្ ជូន្, ខេនាាំ, ដឹក្នាាំ, ឧទទិ , ប ហ្ ញ 
អ្នាវ ម្ទទតិ្ ក្ច ច,់  ងកត្ ់
អ្នាវ ឈរា តិ្ ឈៅ ក្, ឈ ើងឈៅ, ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ 
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អ្នាវ វ ិតិ្  ថិត្, ក្គបក់្គង, ចូលឈៅអាក្ ័យ, ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ 
អ្នាវ  សវតិ្  ូ ឈៅ, ឈក្ើត្ឈ ើង, ក្ពួត្វាយ 
អ្នាវ  ិេឌ តិ្ ក្តាចឈ់ៅ, ចា កិ្ឈៅ, ឈដើ ឈលង, ឈដើ ក្ាំសាន្ដ 
អ្ឈន្វតិ្ ឈៅតាម្, តាម្ឈៅ, ចូលជិត្, ជាបត់ាម្ឈៅ, អ្ឈនាទ លឈៅ,  

អ្ឈនាទ លតាម្ 
អ្ឈន្វ តិ្  ឈងកត្, ខ វង ក្,  វោះខ វង,  ម្លងឹឈម្ើល, តាម្ខ វង ក្,  

ខ វង ក្ឈ ឿយៗ, ខ វង ក្ឈោយលាំោប ់
អ្បក្ឌឍតិ្ ឈ ើឈចញ, នាាំឈចញ, ទាញឈៅ, អូ្ ឈៅ, ទាញឈចញ,  
 ផ្ទល  ់ឈចញ, ក្គនាត ក្ឈ់ចញ, ទាញឈៅក្   
អ្បក្ន្តតិ្ កាត្ឈ់ចញ 
អ្បក្ឈរាតិ្ ឈលមើ , ឈ វ្ើខុ , ឈម្ើល្យ, យក្ឈចញ, ក្គខវងឈចាល, 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្បក្ សតិ្ ផ្ទល  ់, នាាំឈចញ, ទាញឈចញ, ក្គខវងឈចាល 
អ្បកា តិ្ ផ្ទល  ់, នាាំឈចញ, ទាញឈចញ, ក្គខវងឈចាល 
អ្បក្កម្តិ្ លបឈៅ, ក្  ឈៅ, ឈគចឈៅ, ឈគចឈចញ, ឈជៀ ឈចញ,  

្ន្ឈៅក្  , ឈចៀ ឈចញឈៅ 
អ្បគចេតិ្      រាាំង, ឈៅ ត្,់ ឈៅក្  , ឈជៀ ឈៅ, ក្  ឈៅ, ឈគចឈចញ,  

ខាទ ត្ឈចញ 
អ្បចាយតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ពិនិ្ត្យ, ឈកាត្ខក្ក្ង, ឱន្លាំឈទាន្ 
អ្បចិណាតិ្  ក្ឈម្ទច, ទមាល យ, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ, ឈ វ្ើឲ្យងយចុោះ 
អ្បចិឈណាតិ្ ក្ឈម្ទច, ទមាល យ, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ, ឈ វ្ើឲ្យងយចុោះ 
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អ្បចិនាតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, ក្មាា ត្,់  ឈងកត្, ទមាល យ, ចាាំបឈក្ម្ើ 
អ្បជាតិ្    គិត្,  ាំពឹង, ពិនិ្ត្យ, ពិចា ណា 
អ្បដឋឈបតិ្     លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ម្និ្តាាំងឈៅ 
អ្បទិ តិ្ ឲ្យ, អាង, អ្ោះអាង, ប ហ្ ញ, អាងដល់,  ខម្តងអាង, 
 អាងសាក្ស,ី  ខម្ដងឈគ្នលកា េ៍ 
អ្បធា យតិ្  ុាំ, អ្ងវ , ឈថាក ល,  ឈងកត្, អ្ឈញ្ជ ើញ 
អ្បធាឈ តិ្      ុាំ, អ្ងវ , ឈថាក ល,  ឈងកត្, អ្ឈញ្ជ ើញ 
អ្បន្ម្តិ្     នាាំឈៅ, និ្ ឈទ , នាាំឈចញ, បឈ អ្ ន្ចុោះ, ឈៅឲ្យឆ្ៃ យ 
អ្បនាឈម្តិ្   ោក្ចុ់ោះ, នាាំឈៅ, នាាំឈចញ, និ្ ឈទ , បឈ អ្ ន្ចុោះ 
អ្បនិ្ទ តិ្   បងកប,់ ក្ាំ ាំង, លាក្ទុ់ក្ 
អ្បនិ្ឈ្តិ្       បងកប,់ ក្ាំ ាំង, លាក្ទុ់ក្ 
អ្បនុ្ទតិ្      ុញ, គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ឈចាលឈៅ, ដក្ឈចញ, បឈនាទ បង,់  

ក្ចាន្ឈចញ, ផ្ទល  ់ឈចញ, ក្គខវងឈៅ 
អ្បនុ្ឈទតិ្      ុញ, និ្ ឈទ , ក្ចាន្ឈចញ, ដក្ឈចញ, ផ្ទល  ់ឈចញ 
អ្បឈន្តិ្ ផ្ទល  ់, នាាំឈចញ, បក្មា , នាាំក្  , យក្ឈចញ, ឈោោះឈចញ,  
 ផ្ទល  ់ឈចញ, នាាំឈៅក្   
អ្បបិន្តិ្ បូម្ឈចញ, បឺត្ឈចញ, ក្ ូបឈចញ 
អ្បបិពតិ្     បូម្ឈចញ, បឺត្ឈចញ, ក្ ូបឈចញ 
អ្បឈពាឈ្តិ្ ភ្ាក្,់ បឈនាទ បង,់ ក្មាា ត្ប់ង ់
អ្បពយូ តិ្ នាាំឈចញ, ផ្ទត្ឈ់ចញ, ឈក្ៀ ឈចញ, ដុ ឈចញ, ជូត្ឈចញ, 

ក្មាា ត្ឈ់ចញ, ឈ វ្ើឲ្យ ត្ឈ់ៅ 
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អ្បក្ព ូតិ្ នាាំឈចញ, ផ្ទត្ឈ់ចញ, ឈក្ៀ ឈចញ, ដុ ឈចញ, ជូត្ឈចញ, 
ក្មាា ត្ឈ់ចញ, ឈ វ្ើឲ្យ ត្ឈ់ៅ 

អ្បពវូ តិ្ នាាំឈចញ, ផ្ទត្ឈ់ចញ, ឈក្ៀ ឈចញ, ដុ ឈចញ, ជូត្ឈចញ, 
ក្មាា ត្ឈ់ចញ, ឈ វ្ើឲ្យ ត្ឈ់ៅ 

អ្បយាតិ្ ក្  ឈចញ, ឈគចឈចញ, ឈចៀ វាង 
អ្ប ជជតិ្ ឈលមើ , បាំពាន្, ឈ វ្ើខុ , ក្បទូ ត, ឈ វ្ើអ្ន្តរាយ, ចាក្ឈ់ោត្,  

  ក្ឈ ៀត្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្ប ជឈតិ្ ឈលមើ , បាំពាន្, ឈ វ្ើខុ , ក្បទូ ត, ឈ វ្ើអ្ន្តរាយ, ចាក្ឈ់ោត្,  

  ក្ឈ ៀត្, ឈ វ្ើអាក្ក្ក្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បទូ រ៉ាយ,  
 ក្បក្ពឹត្តខុ  
អ្បរាឈ្តិ្ ឈលមើ , បាំពាន្, ឈ វ្ើខុ , ក្បទូ ត,  ឈងកត្, ឈ វ្ើអ្ន្តរាយ,  
 ចាក្ឈ់ោត្,   ក្ឈ ៀត្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្បលបតិ្ ឈពាលខុ , និ្យាយខុ , ឈពាលម្និ្ក្តូ្វ 
អ្បលាឈលតិ្ ឱប, ឈងើប, លួងឈលាម្, បញ្ាុ ោះបញ្ាូ ល 
អ្បលាឈ តិ្ ឱប, ឈងើប, លួងឈលាម្, បញ្ាុ ោះបញ្ាូ ល 
អ្បលិខតិ្ ឈកា ឈចញ, លុបឈចញ, លិទធឈចញ 
អ្បឈលខតិ្ ឈកា ឈចញ, លុបឈចញ, លិទធឈចញ 
អ្បឈលាក្យតិ្ ក្ ប,់ ឈ ដ្ៀង,  ម្លងឹ, ក្ បល់ា, ក្បកា , អ្នុ្ញ្ញញ ត្, 

អ្បឈលាក្, ក្ បដ់ាំេឹង, ក្បុងក្បយត័្ន, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
អ្បឈលាឈក្តិ្  ក្ ប,់ ឈ ត្ៀង,  ម្លងឹ, ក្ បល់ា, ក្បកា , អ្នុ្ញ្ញញ ត្, 

អ្បឈលាក្, ក្ បដ់ាំេឹង, ក្បុងក្បយត័្ន, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
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អ្បវត្តតិ្ លួចឈៅ, ឈគចឈចញ, ក្  ឈចញ 
អ្បវទតិ្ និ្នាទ ,  ោិះគន្,់ ឈពាល ដី, តិ្ោះឈដៀល, ោ ់ឈត្ឿន្,  
 ឈពាលបដិឈ ្  
អ្បវ តិ្ នាាំឈៅ, ប ឈៅ, ដក្ឈចញ, នាាំឈៅក្  ឈចញ 
អ្បវណិាតិ្ ក្ឈម្ទច, ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ឈម្ើលខង, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ,  

យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អ្បវយូិ តិ្ នាាំឈចញ, ជូត្ឈចញ, ឈក្ៀ ឈចញ, ដុ ឈចញ, ផ្ទត្ឈ់ចញ, 

ក្មាា ត្ឈ់ចញ 
អ្បវេីតិ្ ក្ឈម្ទច, ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ឈម្ើលខង, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ,  

យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អ្បវណីាតិ្ ក្ឈម្ទច, ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ឈម្ើលខង, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ,  

យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អ្ប ក្កតិ្ លបឈៅ, ឈគចឈចញ, ឈចៀ ឈចញ 
អ្បសាឈទតិ្   និ្នាទ ,  ោិះគន្,់ តិ្ោះឈដៀល,  ម្លិគុេ, ឈម្ើល្យ, 

បដិឈ ្, ក្ចាន្ឈចាល 
អ្បឈ សតិ្ ខ អ្ក្, ពឹង, ឈក្ើយ, ពាំនាក្អ់ាក្ ័យ 
អ្ប សយតិ្ ខ អ្ក្, ពឹង, ឈក្ើយ, ពាំនាក្អ់ាក្ ័យ 
អ្ប  តិ្ បលន្,់ នាាំឈៅ, នាាំឈចញ, នាាំក្  , ផ្ទល  ់ឈៅ, ឈគចឈចញ, 

ជញ្ជូ ន្ឈៅ, ឈ ោះឈចាល, ម្និ្ក្បហា , យក្ឈៅឈចាល 
អ្ នុ្ទតិ្ បឈនាទ បង,់ ជក្មុ្ោះឈចញ, ទាញឈចញ 
អ្ បុណាតិ្  ម្និ្ឈៅ, ម្និ្ដល់, ឈបើក្ ( ទាវ   ) 
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អ្ បុ តិ្ ម្និ្ឈៅ, ម្និ្ដល់, ឈបើក្ ( ទាវ   ) 
អ្  ុបតិ្     ម្និ្ឈៅ, ម្និ្ដល់, ឈបើក្ ( ទាវ   ) 
អ្បិទ តិ្ បិទ, លាក្,់ កា ពា , បិទ ាំង 
អ្បិធាតិ្ លាក្,់ ដេដ ប,់ កា ពា , បិទ ាំង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
អ្បិលាឈបតិ្ និ្យាយអ្តួ្, និ្យាយឈរាយរាយ 
អ្បិ ន្ធតិ្       ុ ាំ, ចង, ភាជ ប,់ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, តុ្បខត្ងខលួន្ 
អ្បិ  តិ្      ុ ាំ, ចង, ភាជ ប,់ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, តុ្បខត្ងខលួន្ 
អ្ឈបក្ខតិ្ ក្ ថាន ,  ងឃមឹ្,  ងច់ាាំ, ក្ ថាន យក្,  ម្លងឹយក្ 
អ្ឈបតិ្ ឈវៀ , ក្  , ឈៅក្  , ក្  ឈៅ, ឈចៀ ឈៅ,  
 ក្  ឈចញ, ឈគចឈចញ, ឈជៀ ឈចញឈៅ 
អ្ឈ តិ្ លុោះ, ដល់, ទាន្,់  ឈក្ម្ច, ចាក្់្ លុោះ,  ន្ទទួល 
អ្ឈ  តិ្ លោះ, ក្មាា ត្,់ បាំ ត្,់ លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ឈ វ្ើឲ្យទឈទ 
អ្បបដិឈកាឈបតិ្    ម្និ្ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្បបឈពា្តិ្ ភ្ាក្,់ បឈនាទ បង,់ ក្មាា ត្ប់ង ់
អ្បបម្ញ្ញ តិ្     ឈម្ើល្យ, វាយត្ថ្ម្លទាប, គិត្បន្តិចបន្តួច 
អ្ឈបបតិ្         បញ្ាុ ោះ,  ងកត្ចុ់ោះ, ឈដញឈៅ, ជាប ់និទធ, ចងចូលគ្នន , 
 ជិត្ខេន្, ោក្ប់ញ្ាូ ល,  ូ ចុោះឈៅកាន្,់  ាំកិ្លឈៅខាងមុ្ខ 
អ្ឈបាឈឋតិ្ ទោះ, ទោះថ្ដ, ផ្ទទ ត្ថ់្ដ 
អ្ឈបាតិ្ លុោះ, ដល់, ទាន្,់  ឈក្ម្ច, ចាក្់្ លុោះ,  ន្ទទួល 
អ្ឈបា តិ្ លោះ, លោះបង,់ ឈ ោះបង ់
អ្ឈ ោ ឈដតិ្ ទោះ, ទោះថ្ដ, ផ្ទទ ត្ថ់្ដ 
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អ្ពភកាខ តិ្ ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈពាលប ក្ ច ់
អ្ពភញ្ជ តិ្ ឈក្ ោះ, លាប, បន្តក្ ់
អ្ពភតិ្ ឈៅ, ដល់,  សាត្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង 
អ្ពភនុ្ជានាតិ្ យល់ក្ពម្, យល់ក្ បតាម្ 
អ្ពភនុ្ឈមាទតិ្   ឈពញចិត្តខាល ាំង, អ្នុ្ឈមាទនាថ្ក្ក្ខលង 
អ្ពាភ ចិក្ខតិ្ ឈពាលប ក្ ច,់ ក្ បប់ ក្ ច ់
អ្ពាភ  ន្តិ្ បោ៉ះទងគិច, វាយលុក្ 
អ្ពភុក្កិ តិ្ ឈក្ ោះក្ពាំ, លាងជក្ម្ោះ 
អ្ពភុគគចេតិ្ ្ាយឈៅ, ឈហាោះឈ ើង, ឈបុើងឈ ើង, ខា ខាា យ, ្ុ ឈ ើង,  

ឈលាត្ឈ ើង, អ្ខេដ ត្ឈ ើង 
អ្ពភុគគិ តិ្ ឈលើក្ឈ ើង, ក្គវកី្គវាត្ ់
អ្ពភុដឋ តិ្ ្ន្ឈៅ, ឈក្កាក្ឈ ើង 
អ្ពភុោឋ តិ្ ្ន្ឈៅ, ឈក្កាក្ឈ ើង 
អ្ពភុទា  តិ្ នាាំម្ក្, ខេនាាំ, ចាបឈ់ ដ្ើម្, ទទួលម្ក្, ឈៅយក្ម្ក្,  

ឈលើក្ម្ក្ជាតួ្យ៉ាង 
អ្ពភុទីឈ តិ្ ខក្ ក្, ឈពាល, បន្លឺ ាំឈ ង, ឈចញ ាំឈ ង 
អ្ពភុឈទតិ្  ោះឈ ើង, ្ុ ឈ ើង, ឈក្ើត្ឈ ើង 
អ្ពភុទធុនាតិ្ ញ័ , ញ័ ខាល ាំងណា ់ 
អ្ពភុន្នម្តិ្ លាឈចញ, ្ុ ឈ ើង, បឈ អ្ ន្ឈៅ, ខញក្ឈចញ, ឈលាត្ឈ ើង 
អ្ពភុនាន ឈម្តិ្    បញ្ឈ , ឈលើក្ឈ ើង, ឈ វ្ើឲ្យ ងឹ, ឈ វ្ើឲ្យលាឈចញ 
អ្ពភុយាតិ្ ឈដើ ត្  ូ, ឈដើ ត្វ៉ា, ឈដើ ក្បយុទធ, ក្ពួត្ចាាំង, ឈលើក្ទព័ក្បយុទធ 
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អ្ពភុ សក្តិ្ ្ន្ឈៅ, ឈ ើងឈៅ,  ាំកិ្លឈៅ, ឈក្កាក្ឈ ើង 
អ្ពភុឈ សតិ្  ោះឈ ើង, ឈក្កាក្ឈ ើង 
អ្ឈពភតិ្ ឈៅក្ត្ ប ់
អ្ឈពាភ កិ្ តិ្ ឈរាយចុោះ, ឈក្ ោះក្ពាំ, ក្គបដេដ ប,់ ក្បោបក់្បោ 
អ្ពវជតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ពវតិ្ ឈៅ, ដល់,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្ពវ តិ្ ទាញ, ដក្ឈ ើង, ដក្ឈចញ, ឈភើចឈចញ, អូ្ ឈចញ,  
 ទាញឈចញ 
អ្ពវុ តិ្ ទាញ, ដក្ឈ ើង, ដក្ឈចញ, ឈភើចឈចញ, អូ្ ឈចញ,  
 ទាញឈចញ 
អ្ពវុ ហតិ្        ទាញ, ដក្ឈ ើង, ដក្ឈចញ, ឈភើចឈចញ, អូ្ ឈចញ,  
 ទាញឈចញ 
អ្ពវូ ហតិ្ ទាញ, ដក្ឈចញ, ឈភើចឈចញ, អូ្ ឈចញ, ដក្ឈ ើង,  
 ទាញឈចញ 
អ្ភកិ្ងខតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, គ្នបចិ់ត្ត, ក្ ឡាញ់ 
អ្ភកិិ្ តិ្ ទមាល យ, ជន្លិ់ច, រាត្រ់ាយ,  ចសាច 
អ្ភកីិ្ តិ្ ក្បោប,់ ជន្លិ់ច, រាត្រ់ាយ, រាយមាយ,  ចសាច, 

តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
អ្ភកីិ្ តិ្ ឈលង, ឈលងកី្ឡា 
អ្ភកូិ្ជតិ្ យាំ,  ្វ, បូល, ខក្ ក្, ក្ពុ  
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អ្ភកិ្កម្តិ្ ឈដើ , ្ន្ឈៅ, បងកឈ ើង, ្ន្ចាំឈពាោះ, ្ន្ឈៅមុ្ខ,  
ឈដើ ឈៅមុ្ខ,  ុលឈៅមុ្ខ, ងយក្ត្ ប,់ ក្ន្លងឈៅមុ្ខ, 
ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 

អ្ភកិ្ខេតិ្ ជីក្ឈ ើង, គ្ន ់ឈ ើង, ក្កាយឈ ើង 
អ្ភកិ្ខម្តិ្ អ្ត្ច់ាំឈពាោះ, អ្ត្ ់ងកត្ ់
អ្ភកិ្ខិបតិ្ គបឈ់ៅ,  ញ់ឈៅ, ពួយឈៅ, ឈ ោះឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
អ្ភគិចេតិ្  ន្, ដល់ចាំឈពាោះ 
អ្ភគិជជតិ្ គាំ ក្, ជមាល ប,  ម្លុត្, គាំរាម្, ក្គ ឹម្, ក្គខ ម្,  
 បិុន្និ្យាយ 
អ្ភគិម្តិ្  ន្, ដល់ចាំឈពាោះ 
អ្ភគិិជឈតិ្ ឃ្លល ន្, ឈលាភ, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ក្ចខេន្,  

ឈក្ត្ក្អ្ , ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
អ្ភឈិចឈត្តិ្ គិត្ទុក្, តាាំងចិត្ត, គិត្ទុក្ក្នុងចិត្ត 
អ្ភជិឈន្តិ្ ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ 
អ្ភជិបបតិ្ ឈពាល, ក្ ថាន , និ្យាយ, ពាយាម្, ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
អ្ភជិលតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, បឈញ្ាញ  មី 
អ្ភជិវតិ្ ម្នមីាន ,   ួរាន្,់   ័   ួន្, ក្បញាបក់្បញាល់ 
អ្ភជិានាតិ្ សាគ ល់, ចាាំ ន្, ដឹងចា ់, ដឹងចាំឈពាោះ 
អ្ភជិាយតិ្ ចាក្់្ លុោះ, ឈក្ើត្ឈ ើង, ឈក្ើត្ម្ក្លអ 
អ្ភជិិគី តិ្ ឈលាម ភ, ចង ់ន្, ក្ ថាន នឹ្ងនាាំឈៅ 
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អ្ភជិិគឹ តិ្ ឈលាម ភ, ចង ់ន្, ក្ ថាន នឹ្ងនាាំឈៅ 
អ្ភជិិ ចេតិ្ ចង,់ ឃ្លល ន្, ឈក្ ក្ 
អ្ភឈិជតិ្ ឈនោះ, ញាាំញី,  ន្ម្ក្, កាន្ក់ាប,់ មាន្ជយ័, ក្គបក់្គង,  
 ក្គប ងកត្ ់
អ្ភឈិជាត្យតិ្ ពន្យល់, ឈ វ្ើឲ្យភល,ឺ អ្្ិបាយ 
អ្ភឈិជាឈត្តិ្ ពន្យល់, ឈ វ្ើឲ្យភល,ឺ អ្្ិបាយ 
អ្ភជិាតិ្ ចង,់ ក្ ថាន , ឈលាភ, ចង ់ន្,  ម្លងឹ ាំថ្ព 
អ្ភជិាយតិ្   ចង,់ ក្ ថាន , ឈលាភ, ចង ់ន្,  ម្លងឹ ាំថ្ព 
អ្ភតិ្ឈក្កតិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, គិត្ ក្, ខ វង ក្, ក្សាវក្ជាវ 
អ្ភតិ្បតិ្ ដុត្, ឈឆោះ, ឈដដ , ជោះពន្លឺ 
អ្ភតិ្បបតិ្ ដុត្, ឈឆោះ, ឈដដ , ជោះពន្លឺ 
អ្ភតិ្បបយតិ្ ខឆអត្,  ម្លមម្ 
អ្ភតិាឈ តិ្ ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្ភតិិ្ដឋតិ្ ក្គបក់្គង, ្ន្មុ្ខ, លបខីាល ាំង, ឈ  ហ្  
អ្ភតុិ្ទតិ្ ឈនោះ, ចាក្,់ ក្គប ងកត្ ់
អ្ភឈិតា យតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ត្ក្អ្ , ឈ វ្ើឲ្យឈពញចិត្ត 
អ្ភឈិតាឈ តិ្ ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ត្ក្អ្ , ឈ វ្ើឲ្យឈពញចិត្ត 
អ្ភតិ្ថន្តិ្ គាំ ក្, គាំរាម្, ជមាល ប, ក្គ ឹម្ 
អ្ភតិ្ថន្យតិ្ គាំ ក្, គាំរាម្, ជមាល ប, ក្គ ឹម្ 
អ្ភតិ្ថឈន្តិ្    គាំ ក្, គាំរាម្, ជមាល ប, ក្គ ឹម្ 
អ្ភតិ្ថ តិ្ ខវល់ខាវ យ, ក្បញាបឈ់ វ្ើ,   ួរាន្ឈ់ វ្ើ, ឈ វ្ើ  ួរាន្,់  
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 ក្បញាបក់្បញាល់ 
អ្ភតិ្ថវតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង,   ឈ ើ ថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភតិ្ថុន្តិ្     ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង,   ឈ ើ ថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភតិ្ថុនាតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង,   ឈ ើ ថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភឈិថាឈម្តិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង,   ឈ ើ ថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភទូិតិ្ វាយលុក្,  ក្មុ្ក្ចូល,  ក្មុ្ក្វាយ, ក្ពួត្ចូលវាយ 
អ្ភទិទវតិ្       វាយលុក្,  ក្មុ្ក្ចូល,  ក្មុ្ក្វាយ, ក្ពួត្ចូលវាយ 
អ្ភទិវតិ្ វាយលុក្,  ក្មុ្ក្ចូល,  ក្មុ្ក្វាយ, ក្ពួត្ចូលវាយ 
អ្ភិ្ ម្តិ្ ល្ុ ាំ, បក្,់ ផ្ទត្,់ ក្ពួ  
អ្ភធិាតិ្ ខងលង, ឈពាល,  ខម្ដង 
អ្ភធិាឈ តិ្ ទូល, តាាំងទុក្, ឈលើក្ទុក្, ទទួលទុក្, ក្ទក្ទងទុ់ក្ 
អ្ភធិាវតិ្ ក្ ូត្, ក្បញាប,់   ួរាន្,់  ទុោះឈៅ,  ត្ក់្ត្ងឈ់ៅ,  ទុោះឈៅមុ្ខ,  

ឈលឿន្ឈៅមុ្ខ 
អ្ភនិ្ន្ទតិ្  បាយ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈក្ត្ក្អ្ ចាំឈពាោះ,  
 ឈក្ត្ក្អ្ ថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភនិ្ទតិ្ បន្លឺ, គាំរាម្, បងកូក្ 
អ្ភនិ្ម្តិ្ ង, ឈកាង, បឈ អ្ ន្ចុោះ 
អ្ភនិាទយតិ្ បន្លឺ, ខក្ ក្, ឈពាល, ជមាល ប, គាំរាម្, ឈចញ ូ  
អ្ភនិាឈទតិ្ បន្លឺ, ខក្ ក្, ឈពាល, ជមាល ប, គាំរាម្, ឈចញ ូ  
អ្ភនិិ្ក្កម្តិ្ ឈចញឈៅ, ឈចញប ួ, ឈចញចាក្កាម្, ឈចញឈៅថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភនិិ្ក្ខម្តិ្ ឈចញឈៅ, ឈចញប ួ, ឈចញចាក្កាម្, ឈចញឈៅថ្ក្ក្ខលង 
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អ្ភនិិ្ក្ខិបតិ្ ោក្ចុ់ោះ, ទមាល ក្ចុ់ោះ 
អ្ភនិិ្គគណាហ តិ្   ហាម្, កា ពា , ដឈេដើ ម្, ចាប ់ងកត្,់ ទាញក្ត្ ប,់  
  វិត្ក្ាំណាញ់, ដឈេតើ ម្យក្ម្ក្វញិ 
អ្ភនិិ្ទិ តិ្ ប ហ្ ញ,  ខម្ដង 
អ្ភនិិ្នាន ឈម្តិ្ បឈ អ្ ន្ឈៅ, ឱន្ចុោះឈៅ, បញ្ជូ ន្ចិត្តឈៅ 
អ្ភនិិ្បជជតិ្     ទ្ាំ, ឈគង, ឈដក្ចុោះ, ឈដក្ ងកត្,់ ក្  ខលួន្ចុោះ 
អ្ភនិិ្បត្តិ្ ធាល ក្ចុ់ោះ,  ត្ក់្ពូ ( ឈៅកាន្ ់) 
អ្ភនិិ្បីឈ តិ្   ជិោះជាន្,់ បគ ក្ ប, ចាបឈ់ឈលច, ឈបៀត្ឈបៀន្,  ងកត្ ់ងកិន្ 
អ្ភនិិ្បបជជតិ្ ្លិត្,  ឈក្ម្ច, ឈក្ើត្ឈ ើង, ក្ ក្ដឈ ើង 
អ្ភនិិ្បបត្តិ្ ធាល ក្ចុ់ោះ,  ត្ក់្ពូ (ឈៅកាន្ ់) 
អ្ភនិិ្បបឈី តិ្ ជិោះជាន្,់ បគ ក្ ប, ចាបឈ់ឈលច, ឈបៀត្ឈបៀន្,  ងកត្ ់ងកិន្ 
អ្ភនិិ្បោជជតិ្ ្លិត្,  ឈក្ម្ច, ឈក្ើត្ឈ ើង, ក្ ក្ដឈ ើង 
អ្ភនិិ្ ោ ឈទតិ្ ្លិត្,  ឈក្ម្ច, ឈ វ្ើឲ្យ ឈក្ម្ច, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ឈ ើង 
អ្ភនិិ្ពវត្តតិ្ ឈក្ើត្, មាន្ឈ ើង, ឈចញម្ក្, ឈក្ើត្ឈ ើង, ឧបបត្តិក្ឈ ើង 
អ្ភនិិ្ពវឈត្តតិ្   ្លិត្ឈ ើង, ញុាាំងឲ្យឈក្ើត្ 
អ្ភនិិ្ពវិជជតិ្ លោះបង,់ ្ក្ឈចញ, ឈជៀ វាង, អឹ្ម្ឈអ្ៀម្ 
អ្ភនិិ្ពវិជឈតិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ,  ឈបើក្, ញា ់ 
អ្ភនិិ្ម្ឈន្តតិ្    ឈ នើ, បបលួ, និ្ម្ន្ត, អ្ឈញ្ជ ើញ 
អ្ភនិិ្មាម តិ្ សាង, ក្ឈ ើង, ដាំខេង, ្លិត្ឈ ើង, និ្ម្មតិ្ចាំឈពាោះ 
អ្ភនិិ្ម្មនិាតិ្ ខត្ង, សាង, និ្ម្មតិ្, ក្ឈ ើង, ដាំខេង, ក្បតិ្សាឋ ន្, 
 ្លិត្ឈ ើង, និ្ម្មតិ្ចាំឈពាោះ 
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អ្ភនិិ្ឈរាឈបតិ្ អ្ប ់ ាំ, ោក្ចុ់ោះ, ឈ ោះចុោះ, ក្បទុ់ក្, តាាំងទុក្ 
អ្ភនិិ្វឈជជតិ្ ក្មាា ត្,់ បឈេដ ញ, ឈជៀ វាង, ្ក្ឈចញ 
អ្ភនិិ្វ តិ្ ឈៅ, សាន ក្,់ អាក្ ័យឈៅ 
អ្ភនិិ្វ សតិ្ ឈភលៀងធាល ក្ខ់ាល ាំង, ឈក្ើត្ឈ ើងឈក្ចើន្ 
អ្ភនិិ្វ ិតិ្ វលិចូលឈៅ, ឈក្ត្ក្អ្ ក្នុងចិត្ត នាដ ន្ 
អ្ភនិិ្វ ិសតិ្ អាក្ ័យឈៅ 
អ្ភនិិ្ ីទតិ្ អ្ងគុយជិត្, អ្ងគុយខក្ប , អ្ងគុយឈលើ, អ្ងគុយខាងៗ,  
 អ្ងគុយ ងកត្ ់
អ្ភនីិ្ ន្តិ្ នាាំឈចញ, បឈេដ ញ, ទមាល យ, ផ្ទល  ់ឈចញ, ឈគចឈចញ, 

ឈជៀ វាង 
អ្ភនីិ្  តិ្ បញ្ញជ , នាាំឈចញ, នាាំឈៅចាំឈពាោះ, ក្គខវងឈចាល 
អ្ភឈិន្តិ្ នាាំឈៅ, នាាំឈៅជិត្, នាាំឈៅចាំឈពាោះ 
អ្ភបិត្ថយតិ្ ក្ ថាន , ចង ់ន្,  ួងខ ង 
អ្ភបិឈត្ថតិ្ ក្ ថាន , ចង ់ន្,  ួងខ ង 
អ្ភបិ សតិ្ តាម្ ក្, គិត្ដល់, ខ វង ក្, ពាយាម្ ក្,  
 យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អ្ភ ិឈត្តិ្ ឈគ្នោះ, ឈចាល, ក្គខវង, ឲ្យធាល ក្ឈ់ៅ 
អ្ភ ិឈលតិ្  ក្ា,  ុាំក្គង, កា ពា , ក្គបក់្គង 
អ្ភបិិ យតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត 
អ្ភបីិឈ តិ្ ញាាំញី, ជិោះជាន្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្ភបុិចេតិ្ សាក្ ួ  
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អ្ភបូិឈជតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ឈកាត្ខក្ក្ង, ឱន្លាំឈទាន្ 
អ្ភបូិ តិ្ ឈពញ, ប បូិេ៌ 
អ្ភបូិឈ តិ្ ឲ្យឈពញ, បាំឈពញ 
អ្ភបិបកិ្ តិ្  ូ ឈ ៀ , ឈរាយរាយ, សាបឈក្ពាោះ, រាយ ៉យ 
អ្ភបិបឈមាទតិ្      បាយខាល ាំង, ឈពញចិត្តខាល ាំង,  កី្រាយថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភបិបលម្ពតិ្  ាំយុងចុោះ 
អ្ភបិបវ សតិ្ ឈភលៀងធាល ក្,់ បងអុ ចុោះម្ក្ 
អ្ភបិបវាឈទតិ្ បន្លឺ, ខក្ ក្, គាំរាម្ 
អ្ភបិបសាឈ តិ្ ទាញ, លាឈចញ, ក្ត្ោងឈចញ 
អ្ភបិប ីទតិ្ ឈជឿ, ក្ជោះថាល  
អ្ភពិាឈបតិ្ ្ាយ, ក្ជួត្ក្ជាប, ្ាយទូឈៅ 
អ្ភភិក្ខយតិ្  ីុ, ក្ត្ ក្ ់
អ្ភភិវតិ្ ឈនោះ, ញាាំញី, បាំពាន្, គាំរាម្,  ាំឈលាភ, កាន្ក់ាប,់ មាន្ជយ័, 

ក្គបក់្គង, ក្គប ងកត្ ់
អ្ភភិា តិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
អ្ភឈិភាតិ្ ឈនោះ, ញាាំញី, កាន្ក់ាប,់ មាន្ជយ័, ក្គបក់្គង, ក្គប ងកត្ ់
អ្ភមិ្ត្ថតិ្ កូ្ , ពុោះ, កាត្,់ កួ្ត្, វតិ្, វកឹ្,  ាំខាន្, ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, ញាាំញី,  

ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
អ្ភមិ្ឈត្ថតិ្ កូ្ , ពុោះ, កាត្,់ កួ្ត្, វតិ្, វកឹ្,  ាំខាន្, ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, ញាាំញី,  

ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
អ្ភមិ្ទទតិ្ ក្មាា ត្,់ ញាាំញី, ក្គបក់្គង, ជាន្ឈ់ល,ី  ងកត្ ់ងកិន្ 



34 អាខ្ាតាភធិាន្ 

អ្ភមិ្ន្ថតិ្ កូ្ , ពុោះ, កាត្,់ កួ្ត្, វតិ្, វកឹ្,  ាំខាន្, ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, ញាាំញី,  
ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  

អ្ភមិ្ឈន្ថតិ្ កូ្ , ពុោះ, កាត្,់ កួ្ត្, វតិ្, វកឹ្,  ាំខាន្, ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, ញាាំញី,  
ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  

អ្ភយិាចតិ្  ុាំ, អ្ងវ  
អ្ភយិាតិ្      ឈៅត្  ូ, វាយលុក្, ចូលក្បយុទធ,  ក្មុ្ក្ចូល 
អ្ភយុិជឈតិ្      ត្  ូ, ក្បឆ្ាំង, ឈ ល្ ោះគ្នន  
អ្ភយុិញ្ជ តិ្ ក្បក្ប, បដិបត្តិ, សាក្ ួ , បដឹងបដល់, ឈចាទក្បកាន្ ់
អ្ភ ិក្ខតិ្  ក្ា, កា ពា ,  ុាំក្គង, ក្គបក់្គង 
អ្ភ ិម្តិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈក្ត្ក្អ្ ចាំឈពាោះ, ឈក្ត្ក្អ្ ថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភ ិវតិ្ បន្លឺ, ខក្ ក្, បងកូក្ឈៅ 
អ្ភ ុិ តិ្ ជិោះ, ឈៅ, ឈ ើង, វា ឈ ើង, ឈដើ ឈៅ, ដុោះឈ ើង, ឈ ើ ឈៅ,  
 ឈ ើ ឈ ើង, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 
អ្ភ ូិ តិ្    ជិោះ, ឈៅ, ឈ ើង, វា ឈ ើង, ឈដើ ឈៅ, ដុោះឈ ើង, ឈ ើ ឈៅ,  
 ឈ ើឈ ើង, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 
អ្ភឈិរាចតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ , គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត, ក្ពម្តាម្ 
អ្ភឈិរា តិ្ ជិោះ, ឈ ើង, ដុោះឈ ើង, វា ឈ ើង, ឈ ើងឈៅ, ឈដើ ឈៅ, 
 ឈ ើ ឈ ើង, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 
អ្ភលិឈក្ខតិ្  សាម ន្, ក្ាំេត្ ់
អ្ភលិងឃតិ្  ឈ ើង, ឆលង, ក្ន្លង, ឈ ើងឈៅ, អ្ខេដ ត្, ្ាយឈៅ,  
  ឈលាត្ឈ ើង 
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អ្ភលិម្ពតិ្   លុយចុោះ, យុ យា ,  ាំយុងចុោះ 
អ្ភលិ តិ្  លអ, ក្ ថាន , ចង ់ន្, ក្ ឡាញ់, ក្ ឡាញ់ខាល ាំង 
អ្ភឈិលឈបតិ្  លាប, បូក្ 
អ្ភវិឌឍតិ្  ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង,  កី្ចឈក្ម្ើន្, ចឈក្ម្ើន្ថ្ក្ក្ខលង 
អ្ភវិឈេណ តិ្   ឈ ើ , ពេ៌នាគុេ 
អ្ភវិទតិ្  ឈពាល, ក្បកា ,   ឈ ើ , ទទួល, រាក្ទ់ាក្,់ សាវ គម្ន្ ៍
អ្ភវិន្ទតិ្ ឈ ៃើច,  ាំពោះ, ឈគ្ន ព,   ឈ ើ , ថាវ យបងគាំ, ក្កាបថាវ យបងគាំ,

ទទួលសាវ គម្ន្ ៍
អ្ភវិ សតិ្      ឈភលៀងធាល ក្,់ បងអុ ឈភលៀង, ធាល ក្ចុ់ោះម្ក្, ក្ ក្ចុ់ោះម្ក្ 
អ្ភវិាឈទតិ្  ាំពោះ, ទទួល, រាក្ទ់ាក្,់ ថាវ យបងគាំ, អ្ភវិាទ 
អ្ភវិាយតិ្ ផ្ទត្ឈ់ៅ,  ចឈៅ, ្ាយឈៅ, បក្ទូ់ឈៅ 
អ្ភវិាឈ តិ្ ឆលង, ក្បឆ្ាំង, ហាម្ឃ្លត្,់ បដិឈ ្ 
អ្ភវិា យតិ្ ចម្លង, ឲ្យនាាំឈៅ, ឲ្យផ្ទល  ់ឈៅ 
អ្ភវិាឈ តិ្ ចម្លង, ឲ្យនាាំឈៅ, ឲ្យផ្ទល  ់ឈៅ 
អ្ភវិជិយតិ្ ឈនោះ, ក្គប ងកត្,់ មាន្ជយ័ជម្នោះ 
អ្ភវិជិិនាតិ្ ឈនោះ, ក្គប ងកត្,់ មាន្ជយ័ជម្នោះ 
អ្ភវិជិឈតិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ 
អ្ភវិញិ្ញញ ឈបតិ្      ឲ្យដឹង, ឈចញមាត្ ុ់ាំ 
អ្ភវិតិ្ តិ្ ឆលង,  ឈងកត្, ក្គបក់្គង, ្ន្ក្ន្លង, យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អ្ភវិនិ្ទតិ្ ជួប, ក្ប ពវ,  ឈក្ម្ច, ចាក្ទ់ម្លុោះ,  ន្ទទួល 
អ្ភវិរិាឈគតិ្ អ្ ់ត្ឈក្ម្ក្, អ្ ់ឈ ចក្ដីឈក្ត្ក្អ្  
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អ្ភវិ ិសជជតិ្ លោះបង,់ ឈោោះខលង, ប ចិាា គ, បញ្ជូ ន្ឈចញ 
អ្ភឈិវឈទតិ្ ឲ្យដឹង, ឲ្យក្ជាប, ក្បកា  
អ្ភវិាឈបតិ្ ្ាយ, ក្ជួត្ក្ជាប, ្ាយទូឈៅ 
អ្ភ ិងខឈរាតិ្ ក្បុង, ឈក្ត្ៀម្,  បួ មួ្, ឈ ៀបចាំ, ចាត្ខ់ចង, តាក្ខ់ត្ង, ជួ ជុល 
អ្ភ ិងខិបតិ្   ុប, ក្បមូ្ល, គបឈ់ៅក្ពម្គ្នន , ឈ ោះឈៅក្ពម្គ្នន ,  
  ញ់ឈៅក្ពម្គ្នន  
អ្ភ ិជជតិ្ ខឹង, ឈជ , ឈក្កា្, ក្បឈទច, ចាត្ខ់ចង, ជាបឈ់ៅចាំឈពាោះ 
អ្ភ ិញ្ាយតិ្  ន្សាំ, ក្ពូន្,  បួ មួ្ 
អ្ភ ិញ្ា ិនាតិ្       ន្សាំ, ក្ពូន្,  បួ មួ្ 
អ្ភ ិឈញ្ា ឈត្តិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, នឹ្ក្គិត្, តាាំងចិត្ត,  ញ្ជ ឹងគិត្, គិត្ ក្ឧ យ 
អ្ភ ិឈញ្ាត្យតិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, ា្ិត្ ា្ង ់
អ្ភ ិញ្ញុ  តិ្ ក្បមូ្ល ដ្ុ ាំ,  ឈងខបចូល, បក្ងួបបក្ងួម្ 
អ្ភ ិញ្ញូ  តិ្ ក្បមូ្ល ដ្ុ ាំ,  ឈងខបចូល, បក្ងួបបក្ងួម្ 
អ្ភ ិទទ តិ្ ក្ជោះថាល , ឈជឿ  ប,់ ឈជឿជាក្ ់
អ្ភ ិនាត ឈបតិ្       ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ឲ្យឈឆោះឈខាល ច, ឲ្យឈឆោះឈក្ក្ៀម្ 
អ្ភ ិន្ទតិ្ បញ្ាុ ោះ,  ទុោះឈៅ, ជន្លិ់ច,  ូ ឈចញ, ្ាយទូឈៅ 
អ្ភ ិន្ទ តិ្ ត្ភាជ ប,់ ឈក្ត្ៀម្ឲ្យក្ពម្, ោក្ទុ់ក្ មួ្គ្នន  
អ្ភ ិឈន្ទតិ្ ក្ជោះថាល , ឈជឿ  ប,់ ឈជឿជាក្,់ ្ាយឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប,  
 ឲ្យ ូ ឈចញ 
អ្ភ ិបតិ្ ឈជ ,  បង, ផ្ទដ សា, តិ្ោះឈដៀល, ោក្ ់ម្បង,  បងចាំឈពាោះ,  

ោក្ប់ណាដ សា 
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អ្ភ ិមាគចេតិ្ ចាក្់្ លុោះ, ដឹងចា ់, យល់ចា ់ 
អ្ភ ិម្កិ្ខតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ,  ឈងកត្, ឈម្ើលខង 
អ្ភ ិឈម្តិ្ ដឹង, យល់, ចាក្់្ លុោះ, ដឹងចា ់, ក្តា ់ដឹង,  

ដល់ក្ពម្ចាំឈពាោះ 
អ្ភ ិម្ពុជឈតិ្ ភ្ាក្,់ ក្តា ់ដឹង, ក្តា ់ដឹងក្ពម្ចាំឈពាោះ 
អ្ភ ិម្ភណាតិ្ អាច, មាន្ ម្ត្ថភាព 
អ្ភ ិម្ភវតិ្ លុោះ, ដល់, ឈនោះ, ចាក្់្ លុោះ,  ងឹមាាំ, ក្តា ់ដឹង, ចាត្ខ់ចង, 
  ឈក្ម្ច,  ន្ទទួល 
អ្ភ ិម្ភណិាតិ្  ឈក្ម្ច, អាចដល់, ក្តា ់ដឹង,  ន្ទទួល 
អ្ភ ិម្ភឈិនាតិ្ លុោះ, អាច, ដល់, ឈនោះ,  ងឹមាាំ, ចាក្់្ លុោះ, ក្តា ់ដឹង,  
 ចាត្ខ់ចង,  ន្ទទួល 
អ្ភ ិម្ភុណាតិ្ លុោះ, ដល់,  ឈក្ម្ច 
អ្ភ ិម្ភុឈណាតិ្ លុោះ, អាច, ដល់, ឈនោះ,  ងឹមាាំ, ចាក្់្ លុោះ, ក្តា ់ដឹង, 

 ឈក្ម្ច, ចាត្ខ់ចង,  ន្ទទួល 
អ្ភ ិឈមាភ តិ្ លុោះ, អាច, ដល់, ឈនោះ,  ងឹមាាំ, ចាក្់្ លុោះ, ក្តា ់ដឹង, 

 ឈក្ម្ច, ចាត្ខ់ចង,  ន្ទទួល 
អ្ភ ិម្មតិ្ ចប,់  ៃប,់ ឈប,់  មាៃ ប ់
អ្ភ ិវតិ្ ចូលឈៅ,  ូ ឈៅ, ក្ជាបចូលឈៅ 
អ្ភសិាឈ្តិ្        ក្ម្ក្, ចាត្ក់ា , ចាត្ខ់ចង,  ន្ទទួល, ឈ វ្ើឲ្យ ឈក្ម្ច 
អ្ភសិាឈ តិ្       តិ្ោះឈដៀល, ឲ្យចូលឈៅជិត្, តាម្ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អ្ភ ិិញ្ា តិ្  ច, សាដ  , ថាវ យ, ឧទទិ , ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, សាថ បនា, 
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   ចទឹក្,  ូ ឈចញ, អ្ភឈិ ក្, ឈក្សាចចាំឈពាោះ 
អ្ភ ឹិ តិ្ ក្ ថាន ,  ងឃមឹ្, ឈពាលអ្្ិោឋ ន្ 
អ្ភ ិសតិ្ ឈជ , ត្វ៉ា, ក្បឈទច 
អ្ភ ិសវតិ្ នាាំឈៅ,  ូ ឈៅ 
អ្ភ ិាំ តិ្  អប,់ ឈជ , ក្បឈទច 
អ្ភ ិាំ  តិ្ ជូន្, ថាវ យ, ក្បគល់ឲ្យ 
អ្ភ ិន្តិ្ បោ៉ះ, ដាំ, វាយ, ដល់, ទងគិច,  ាំពង, ក្បហា ,  មាល ប,់ 

ទមាល យ, ឈបៀត្ឈបៀន្ចាំឈពាោះ 
អ្ភ ិ តិ្ ឈជ , បូជា, ផ្ទដ សា, នាាំឈៅ, នាាំម្ក្, ឈគ្ន ព, ក្បឈទច, 

រាបអ់ាន្, ក្បគល់ឲ្យ, នាាំឈៅចាំឈពាោះ, នាាំម្ក្ចាំឈពាោះ 
អ្ភហិាឈ តិ្        ឈៅ ក្, នាាំឈៅ,  ក្ម្ក្,  ន្ម្ក្, ឲ្យនាាំម្ក្ផ្ទទ ល់ 
អ្ភ ិិ សតិ្       ពាក្,់ ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ 
អ្ភឈិ  សតិ្ ឈជ , ផ្ទដ សា, នាាំឈៅ, នាាំម្ក្, ក្បឈទច 
អ្ភ ិាំ តិ្ ឈ ើច, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ,  កី្រាយ, ឈភលើត្ឈភលើន្ 
អ្ម្តិ្ ឈៅ, ដល់, ឈ,ឺ ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ចូលឈៅអាក្ ័យ 
អ្ម្យតិ្  ីុ, ឈៅ, ដល់, ឈ,ឺ ប ឈិភាគ, ឈក្ើត្ឈរាគ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈចញ ាំឈ ង, ចូលឈៅអាក្ ័យ 
អ្ឈម្តិ្  ីុ, ឈៅ, ដល់, ឈ,ឺ ប ឈិភាគ, ឈក្ើត្ឈរាគ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈចញ ាំឈ ង, ចូលឈៅអាក្ ័យ 
អ្ម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់,  ក្ា, ឈពាល, និ្យាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, 
  ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង 
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អ្ម្ភតិ្ ឈៅ, ដល់, ខក្ ក្, ឈពាល, ឈចញ ាំឈ ង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្យតិ្ ម្ក្, ឈៅ, ដល់, ឈ ៀន្,  ូ្យ,  ិក្ា, ឈពាល, ទឈន្ទញ, 

សាវ ្ាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, បឈញ្ាញវាចា 
អ្ តិ្ ឈៅ, ដល់, ខូច, ខាត្, វនិា ,  ត្ប់ង,់  ិន្ឈហាច,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្  តិ្ គួ ,  ម្, ក្តូ្វ, អាច, បូជា, ឈគ្ន ព,  ន្ទទួល, មាន្ ិទធិ,  

មាន្ ម្ត្ថភាព 
អ្  យតិ្ គួ ,  ម្, ក្តូ្វ, អាច, បូជា, ឈគ្ន ព,  ន្ទទួល, មាន្ ិទធិ, 

មាន្ ម្ត្ថភាព 
អ្ ឈ តិ្ គួ ,  ម្, ក្តូ្វ, អាច, បូជា, ឈគ្ន ព,  ន្ទទួល, មាន្ ិទធ, 

មាន្ ម្ត្ថភាព 
អ្ ភិា តិ្      ឈ ល្ ោះគ្នន , ទា ់ខទង, ឈជ ក្បឈទច, និ្យាយបោ៉ះពាល់ 
អ្ ភិាឈ តិ្ ឈ ល្ ោះគ្នន , ទា ់ខទង, ឈជ ក្បឈទច, និ្យាយបោ៉ះពាល់ 
អ្ យិតិ្   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 
អ្លងកឈរាតិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
អ្លតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ពទ័ធ, អាច, ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ក្បោប,់  
 តាក្ខ់ត្ង, ឃ្លត្ឃ់្លាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
អ្លលតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ជួត្, ជាប,់ ទាក្,់ ពន័្ធពទ័ធ 
អ្លលយតិ្ ជាបគ់្នន ,  អិត្ជាបគ់្នន  
អ្លលិយតិ្  ម្ៃាំ, ឈតាង, ជាប,់ ចង ់ន្, ក្បកាន្ម់ាាំ 
អ្លលីយតិ្      ម្ៃាំ, ឈតាង, ជាប,់ ចង ់ន្, ក្បកាន្ម់ាាំ 
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អ្វក្ងខតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ប៉ុន្បង៉, ខ វង ក្, នឹ្ក្សាដ យ,  
អាឈឡាោះអាល័យ 

អ្វក្ឌឍតិ្ អូ្ ឈៅ, ទាញចុោះ,  ងកត្ចុ់ោះ, ទាញ ៃ្ុប, ក្តូ្វរាាំង ទោះ 
អ្វក្េឌ តិ្ ក្ចូត្, កាត្ ់
អ្វក្ន្តតិ្        កាត្ឈ់ចញ, ពុោះឈចញ, ខ ក្ឈចញ, ឈក្ចៀក្ឈចញ, ពន្លោះឈចញ 
អ្វក្ឈរាតិ្       ោក្ចុ់ោះ, ឈម្ើល្យ, ក្គខវងឈចាល,  លា ់ឈចញ 
អ្វក្ សតិ្ អូ្ ឈៅ, ទាញចុោះ,  ងកត្ចុ់ោះ, ទាញ ៃ្ុប, ក្តូ្វរាាំង ទោះ 
អ្វកិ្ តិ្      ចាក្ចុ់ោះ, ចាក្ឈចញ, រាត្រ់ាយ, ខាា ត្ខ់ាា យ 
អ្វកុ្ជជតិ្ ផ្ទក បចុ់ោះ 
អ្វក្កម្តិ្      ឈក្ើត្, ចុោះកាន្,់ ្ន្ចុោះ,  ទងចុ់ោះ, ចូលឈៅ, ក្ ក្ដ, 

បដិ ន្ធិ 
អ្វក្ខិបតិ្ ោក្ចុ់ោះ, ឈ ោះចុោះ, ទមាល ក្ចុ់ោះ, ឈ ោះឈចាល 
អ្វខេឌ តិ្ កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ខេ័ឌ , កាត្ផ់្ទដ ច,់ ខបងខចក្ 
អ្វខិបតិ្ ោក្ចុ់ោះ, ឈ ោះចុោះ, ទមាល ក្ចុ់ោះ, ឈ ោះឈចាល 
អ្វគចេតិ្       ដឹង, យល់, ឈៅដល់, ខិត្ជិត្, ចូលដល់, ក្តា ់ដឹង,  
 ចូលឈៅជិត្, ធាល ក្ឈ់ៅឈក្កាម្, ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ 
អ្វគ្ន តិ្     ចុោះ, ឆ្បចុោះ, ចូលឈៅ, ្ន្ចុោះ,  ទងចុ់ោះ, ចាបចុ់ោះ 
អ្វគ្នឈ តិ្      មុ្ជ, លិចចុោះ 
អ្វច តិ្ ក្តាចឈ់ៅ 
អ្វឆិន្ទតិ្     កាត្ឈ់ចញ 
អ្វជានាតិ្ ឈម្ើល្យ, បដិឈ ្, ឈម្ើលឈថាក្, ឈម្ើលក្សាល,  
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 ម្និ្ទទួលដឹងឮ 
អ្វជិនាតិ្ ឈនោះ, មាន្ជយ័,  ន្ម្ក្ 
អ្វជិយយតិ្ ចាញ់, បរាជយ័, ចាញ់វញិ, ក្ត្ បច់ាញ់ 
អ្វជីយតិ្ ចាញ់, បរាជយ័, ចាញ់វញិ, ក្ត្ បច់ាញ់ 
អ្វជាយតិ្ ឈក្ក្ៀម្ក្ក្ាំ,   ុបឈៅ,  ាំកុ្ក្ឈៅ,  ញ្ជប ់ញ្ជ ឹង 
អ្វ្យតិ្ ឈក្ក្ៀម្ក្ក្ាំ,   ុបឈៅ,  ាំកុ្ក្ឈៅ,  ញ្ជប ់ញ្ជ ឹង 
អ្វត្ តិ្       ចុោះ, ្ន្ចុោះ, ទមាល ក្ចុ់ោះឈៅ 
អ្វតិ្ ឈៅ,  ក្ា, ឱប, អាច, ឈ វ្ើ, ឈទើ , ឮ, ចាប,់ កាន្,់ លអ, ខឆអត្, 

សាអ ត្, សាត ប,់ ខក្ ក្, ឈពាល, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចិញ្ា ឹម្, 
និ្យាយ, ចង ់ន្, ឱប តឹ្, ចូលឈៅ,  មាល ប,់ ក្បហា , 
  ឈ ើ , ភាយឈៅ, ្ាយឈៅ, ក្ជាបឈៅ, ក្ ឡាញ់, 
ឈពញចិត្ត, ក្ជួត្ក្ជាប, លូត្លា ់, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ឈចញ ាំឈ ង, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង, មាន្ ម្ត្ថភាព 

អ្វតិ្ដឋតិ្       ត្ម្កល់ចុោះ, ក្បកាន្ម់ាាំ, ឈ ឈ ៃៀម្ 
អ្វត្ថ តិ្ លា, លាត្, ក្កាល,  ងកត្,់ បិទ ាំង, ក្គបដេដ ប ់
អ្វទាឈបតិ្      ខចក្ចាយ 
អ្វទាយតិ្ ឈអ្ើឈពើ, ក្ ុណា 
អ្វទីយតិ្      ខបក្ឈចញ,  ឈបើក្ឈចញ 
អ្វធាឈ តិ្ ក្ាំេត្,់ ឈក្ជើ ឈ ើ  
អ្វនិ្ន្ទតិ្ និ្នាទ , តិ្ោះឈដៀល 
អ្វបកា តិ្ ផ្ទល  ់, នាាំឈចញ, ទាញឈចញ, ក្គខវងឈចាល 
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អ្វបត្តិ្       ធាល ក្ចុ់ោះ 
អ្វបិវតិ្        ្ឹក្, បឺត្ 
អ្វបុញ្ជ តិ្ បូក្, ជូត្,  ៉ត្, លាប,  បួ មួ្, លាបលន្, ឈ វ្ើឲ្យជាគាំន្  
អ្វពុជឈតិ្ ភ្ាក្,់ យល់, ក្តា ់ដឹង 
អ្វឈពា្តិ្ ភ្ាក្,់ ចាបចិ់ត្ត, ក្តា ់ដឹង,  ឈងកត្ដឹង, ដឹងចា ់ 
អ្វភា តិ្ ឈចញពន្លឺ, ចាាំងពន្លឺ, ជោះពន្លឺឈចញ 
អ្វភុញ្ជ តិ្        ីុ,  ុាំអ្ ់, ទទួលទាន្ 
អ្វម្ញ្ញ តិ្ ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈម្ើលឈថាក្, ឈម្ើលក្សាល, ម្និ្គិត្ដល់ 
អ្វម្ឈញ្ញ តិ្ ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈម្ើលឈថាក្, ឈម្ើលក្សាល, ម្និ្គិត្ដល់ 
អ្វមាតិ្ អាច, មាន្ ម្ត្ថភាព 
អ្វមាឈន្តិ្ ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈម្ើលឈថាក្, ឈម្ើលក្សាល, គិត្ម្និ្ដល់ 
អ្វមុ្ញ្ា តិ្      ឈោោះឈចញ 
អ្វយីយតិ្     ធាល ក្ចុ់ោះឈៅ 
អ្វ ជឈតិ្         ខុ ភាល ត្,់ ឈ ោះឈចាល, ម្និ្ ន្្ល, បឈេត ញឈចញ,  

ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អ្វ ុទធតិ្ និ្ ឈទ , បឈេដ ញ, ដក្ឈចញ, ឈដញឈចញ, ក្មាា ត្ឈ់ចញ 
អ្វ ុន្ធតិ្ បិទ, រាាំងខទប,់ ឃ្លាំងទុក្ 
អ្វ ុឈន្ធតិ្ បឈេដ ញ 
អ្វឈរា តិ្ ឱន្ចុោះ, បឈ អ្ ន្ចុោះ 
អ្វលម្ពតិ្ ពយួ , ទល់, ឈតាង, ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ, ឱន្ចុោះ, ឈទា ឈៅ,  
  លុយចុោះ, យុ យា ,  ាំយុងចុោះ, ក្ក្ឈសាបយក្ 
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អ្វលិខតិ្ កិ្ត្, លុបឈចញ, គូ ឈចញ, ឈកា ឈចញ, កាត្ជ់ាចាំេិត្ៗ 
អ្វលិម្បតិ្ បូក្, លាប, លាបលន្ 
អ្វឈលខតិ្      កិ្ត្, លុបឈចញ, គូ ឈចញ, ឈកា ឈចញ, កាត្ជ់ាចាំេិត្ៗ 
អ្វឈលាឈក្តិ្  លា, ក្តួ្ត្ឈម្ើល,  ម្លងឹឈម្ើល 
អ្វ ក្កតិ្  ងយឈក្កាយ, ងយក្ត្ ប,់ ក្ត្ បឈ់ក្កាយ 
អ្វ  តិ្ ក្បជុាំ,  មួ្ចុោះ, ចុោះឈៅ, ឈៅដល់, ក្បជុាំចុោះ,  ក្មាក្, ម្ក្ដល់,  

ក្តាចឈ់ៅ, អាក្ ័យ,  ាំឈៅឈៅ 
អ្វសាឈទតិ្ ជមាល ប, គាំរាម្,  ុក្រាន្, ក្ាំខ ង,  ងកត្ ់ងកិន្ 
អ្វ ិញ្ា តិ្ ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ 
អ្វ ិ តិ្  ល់ឈៅ,  ល់ចុោះ 
អ្វ ិ សតិ្ ប អ្ ក្ទុ់ក្, បន្សល់ទុក្ 
អ្វ ីទតិ្ លិច, ក្ ុត្ចុោះ 
អ្វ ុ សតិ្  ៃួត្,  ុោះឈរាយ, ឈក្ក្ៀម្ វិត្,  ួត្ខ ង 
អ្វ យតិ្ បញ្ាប,់ លិចចុោះ, ក្ ុត្ចុោះ 
អ្វ សជតិ្      លោះ, ឈចាល, ខលង, ឈោោះខលង, ឈ ោះឈចាល, ឈលើក្ខលង,  

បឈេត ញឲ្យឈៅ 
អ្វ សយតិ្ អាក្ ័យ, ពឹងខ អ្ក្ 
អ្វឈ សតិ្ អាក្ ័យ, ពឹងខ អ្ក្ 
អ្វ  តិ្ លួច, លាក្,់ នាាំចុោះ, នាាំចុោះឈៅ, កាន្យ់ក្ឈៅ, បាំបិទបាំ ាំង 
អ្វ  តិ្ ឈ ើច,  កី្រាយ, ក្ពឺក្ពួច, ក្  ់ក្សាយ 
អ្វ ីយតិ្     ងយចុោះ, ក្តូ្វបាំប បង ់
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អ្វាក្ឈរាតិ្ ដក្, លុប,  ង, ឈ វ្ើឲ្យខូច, ក្ចាន្ឈចាល, ម្និ្ ឈក្ម្ច 
អ្វាបុ តិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ, ឈបើក្, ជាក្បមុ្ខ, ជាក្បធាន្, ឈៅខាងមុ្ខ,  
 ចាក្ឈ់សាឈបើក្ 
អ្វចិាឈ តិ្      ម្និ្ពិចា ណា, ម្និ្ ឈងកត្ពិនិ្ត្យ 
អ្វ ិាំវាឈទតិ្ ឲ្យនិ្យាយខត្ពាក្យពិត្ 
អ្ឈវក្ខតិ្ ពិចា ណា, ក្តួ្ត្ឈម្ើល, ឈ ើញចា ់,  ម្លងឹឈម្ើល,  
 ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
អ្ឈវក្ខិបតិ្       ឈផ្ទល ោះ,  ក្,់ ឈលាត្ 
អ្ឈវតិ្ ចុោះឈៅ, ចុោះទាប 
អ្វា  តិ្        នាាំម្ក្, ម្និ្នាាំម្ក្, នាាំក្ត្ បម់្ក្ 
អ្វ ហយតិ្ ឈៅ, ឈកាោះឈៅ, ទាម្ទា , ោក្ឈ់ ម្ ោះ, ឈៅឈ ម្ ោះ, 
 ខក្ ក្អ្ាំពាវនាវ 
អ្វាហ តិ្ ឈៅ, ឈកាោះឈៅ, ទាម្ទា , ោក្ឈ់ ម្ ោះ, ឈៅឈ ម្ ោះ,  
 ខក្ ក្អ្ាំពាវនាវ 
អ្វាហយតិ្ ឈៅ, ឈ ម្ ោះ, ឈកាោះឈៅ, ទាម្ទា ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម,  

ខាទ ាំងខទប,់ បោ៉ះទងគិច, ោក្ឈ់ ម្ ោះ, ឈៅឈ ម្ ោះ, ឈចញ ាំឈ ង,  
ខក្ ក្អ្ាំពាវនាវ 

អ្ឈវ ហតិ្ ឈៅ, ឈ ម្ ោះ, ឈកាោះឈៅ, ទាម្ទា ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម,  
ខាទ ាំងខទប,់ បោ៉ះទងគិច, ោក្ឈ់ ម្ ោះ, ឈៅឈ ម្ ោះ, ឈចញ ាំឈ ង, 
ខក្ ក្អ្ាំពាវនាវ 

អ្វ ាំ  តិ្ អូ្ , ទាញ, ក្គនាត ក្,់ ក្ញ្េក្ ់
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អ្ តិ្ ជា, ឈៅ, ដល់,  ីុ, ក្ ក្ដ, គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ចឈៅ, 
មាន្,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, កាន្យ់ក្,  
ក្គខវងឈៅ, ប ឈិភាគ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

អ្ នាតិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
អ្ វតិ្          ូ , ក្ជាប 
អ្ ុណាតិ្  ូ ឈៅ, ក្ជាបឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប 
អ្សាន តិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
អ្ ម តិ្       ឈជឿជាក្,់ ឈជឿទុក្ចិត្ត 
អ្ ម សតិ្ ឈជឿជាក្,់ ឈជឿទុក្ចិត្ត 
អ្ សតិ្ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
អ្ សវតិ្  ូ , ក្ជាប 
អ្ ស តិ្ ដក្ដឈងហើម្, ក្  ់ក្សាយ,  បាយចិត្ត, ដក្ដឈងហើម្ឈចញ 
អ្ ាទយតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ឈពញចិត្ត, ក្តូ្វចិត្ត ,គ្នបចិ់ត្ត, 

ក្  ់ក្សាយ,  បាយចិត្ត 
អ្ ាឈទតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ឈពញចិត្ត, ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត,  
 ភលក្ស  ជាតិ្, ក្  ់ក្សាយ,  បាយចិត្ត 
អ្ ា តិ្ ឈក្ត្ក្អ្ , លួងឈលាម្, ដក្ដឈងហើម្ឈចញ 
អ្ ាឈ តិ្    លួងចិត្ត, ្ូ ឈ បើយចិត្ត, ឈ វ្ើឲ្យ បាយចិត្ត 
អ្ ាំ  តិ្ ម្និ្ឈ ើឈៅ, ម្និ្បដូ ឈៅ, ម្និ្ជញ្ជូ ន្ឈៅ 
អ្ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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អ្  តិ្ គួ ,  ម្គួ , គួ ដល់កា បូជា, គួ ដល់កា រាបអ់ាន្ 
អ្ តិ្ ឈៅឈលើ, ឈ ើងឈៅ 

អាអ្ក្ខ  

អាក្ងខតិ្ ចង,់ ក្ ថាន ,  ងឃមឹ្,  ងសយ័, ប៉ុន្បង៉, ចង ់ន្, គិត្ដល់, 
តាាំងចិត្ត, ឈងឿងឆៃល់, អ្ល់ខអ្ក្, ោក្ខ់្ន្កា  

អាក្ឌឍតិ្ ទាញ, អូ្ , ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្,់ សាម្ក្, ទាញម្ក្, យឹត្ម្ក្,  
ក្សាវម្ក្, ឈក្សាបម្ក្, ទាញឈចញម្ក្ 

អាក្ សតិ្ អូ្ , ទាញ, ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្,់ សាម្ក្, ទាញម្ក្, យឹត្ម្ក្,  
ក្សាវម្ក្, ឈក្សាបម្ក្, ទាញឈចញម្ក្ 

អាកា តិ្ ភល,ឺ  ុងឈ ឿង, ឈចញពន្លឺ 
អាកា សតិ្ ភជួ , អូ្ , ទាញ, ក្គនាត ក្,់ បេតុ ោះ, ឈក្ពាោះ ( ពូជ ) 
អាកិ្ តិ្  ច, ឈរាយចុោះ, ឈរាយរាយ,  ចសាច, ខាា ត្ខ់ាា យ, 

ឈក្ ោះក្ពាំ, ក្ជួត្ក្ជាប, ោក្ប់ាំឈពញ 
អាកិ្លាយតិ្ លហិត្ថ្លហ, អ្ ់ក្មាល ាំង, ម្និ្ បាយ 
អាកុ្ តិ្        អក្ ( ក្ ) 
អាឈកាដយតិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ, គក្,់ ឈ ក្, ោល់,  ងកត្,់  ាំពង 
អាឈកាឈដតិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ, គក្,់ ឈ ក្, ោល់,  ងកត្,់  ាំពង 
អាខាតិ្ ឈពាល, ខងលង,  ខម្ដង, ក្បកា , ឈទ ន្ ៍
អាគចេតិ្ ម្ក្, ម្ក្ដល់, ម្ក្ជិត្, ចូលជិត្, ខ អ្ក្ឈលើ, ឲ្យ្ល, 
  អាងដល់, ក្ត្ បឈ់ៅ, ក្ត្ បម់្ក្ 
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អាគទតិ្ ឈពាល, ឈពាលចា ់ 
អាគម្តិ្       ូ ម្ក្ 
អាគម្យតិ្  ងច់ាាំ, បងអង,់ សាវ គម្ន្,៍ ញុាាំងកាលឲ្យម្ក្ដល់ 
អាគឈម្តិ្  ងច់ាាំ, បងអង,់ សាវ គម្ន្,៍ ញុាាំងកាលឲ្យម្ក្ដល់ 
អាគិលាយតិ្ ឈន្ឿយ, ឈខាយ, លហិត្ថ្លហ,  ត្ឈ់ន្ឿយ, ខយល់ចាប,់  
 អ្ ់ក្មាល ាំង, ឈចុឺក្ចាប,់ ម្និ្ បាយ 
អាឃ្លឈត្តិ្ ចងគាំនុ្ាំ, ចងឈពៀ , ចងអាឃ្លត្ 
អាចម្តិ្ លាង, ជក្ម្ោះ, ឈ ក្,  មាអ ត្ 
អាចម្យតិ្ លាង, ជក្ម្ោះ, ឈ ក្,  មាអ ត្ 
អាចឈម្តិ្ លាង, ជក្ម្ោះ, ឈ ក្,  មាអ ត្ 
អាច តិ្ ឈ វ្ើ, ជាន្,់ ក្ន្លង, ក្បក្ពឹត្ត, ក្បតិ្បត្ត,ិ ឈ ើ ម្ក្, ក្តាចម់្ក្,  

តាម្ចិត្តខលួន្ 
អាចាេ ទយតិ្ ឈ លៀក្, ដេដ ប,់ បិទ ាំង 
អាចិក្ខតិ្ ក្ ប,់ ឈពាល, ប ហ្ ញ,  ខម្ដង, ពន្យល់, ប យិាយ, 

អ្្ិបាយ 
អាចិនាតិ្ ក្,  ន្សាំ,  បួ មួ្, ទុក្ោក្ ់ 
អាចីយតិ្      ក្ពូន្,  បួ មួ្, បខន្ថម្, ក្តូ្វ ន្សាំ 
អាឈចយយតិ្     ក្ពូន្,  បួ មួ្, បខន្ថម្, ក្តូ្វ ន្សាំ 
អាជវតិ្  ទុោះឈៅឈលឿន្, ឈៅយ៉ាងឈលឿន្ 
អាជានាតិ្ ដឹង, យល់, ក្ជាប, ឈ ៀន្ ូ្យ, ដឹងចា ់ 
អាជាយតិ្ ឈក្ើត្ឈទៀត្, ឈក្ើត្ជាងមីឈទៀត្ 
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អាជីវតិ្   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្ 
អាណាឈបតិ្ ឈក្បើ, ប គ្ ប,់ បញ្ញជ , ផ្ទដ ាំឈ្្ើ, ខ ដ្ផ្ទដ ាំ, ឲ្យដឹង 
អាត្ងកតិ្ ឈ,ឺ ចុក្ចាប,់ ឈថឺាក ត្,់ ចាក្ឈ់ោត្,   ់ឈៅម្និ្ក្ ួល,  
   ់ឈៅឈោយលាំ ក្ 
អាត្បតិ្ ដុត្ក្ឈដដ , ឈចញពន្ល,ឺ ដុត្ក្ឈមាល ច 
អាតុ្ យីតិ្ ឈ,ឺ ឈដត ក្ក្ហាយ 
អាទទាតិ្ កាន្,់ នាាំឈៅ, ទទួល, កាន្យ់ក្, កាន្ខ់ាជ ប,់  មាទាន្ 
អាទ តិ្ ឈអ្ើឈពើ, ឈឆឺ្អ ល, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈឆឺ្អ ល, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ 

ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អាទ តិ្ ដុត្, អុ្ជ, ពាក្,់ ោក្ចុ់ោះ,  មាៃ ប,់ ក្ាំេត្,់ ប ក្ ត្ឈ់ភលើង,  
 ឈ លៀក្ពាក្ ់
អាទាតិ្ ចាប,់ កាន្,់ ចាបយ់ក្, កាន្យ់ក្, ក្បមូ្លយក្, ទទួលយក្ 
អាទិបបតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
អាទិយតិ្       ចាប,់ ខបក្,  ក្,់ ក្បកាន្,់ កាន្យ់ក្, ទទួលយក្,  
 ឈលើក្ឈ ើងម្ក្, នាាំម្ក្ឈដើម្បខីលួន្ 
អាទិ តិ្ ក្ ប,់ អ្ោះអាង, ប ហ្ ញ, ក្បកា , ឧទទិ , ខវក្ខញក្,  

បញ្ញជ ក្ច់ា ់, ប ហ្ ញចា ់ 
អាទីបតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
អាឈទតិ្ កាន្,់ នាាំឈៅ, ទទួល, កាន្យ់ក្, កាន្ខ់ាជ ប,់  មាទាន្,  
 ឈលើក្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង 
អាឈទវតិ្ យាំ, ក្គ ឹម្, ខសកឹ្ខសួល, អ្ខេដ ត្ឈៅ, យាំឈ ៀបរាប,់  



អដ្ឋសរា 49 

 វបិបដិសា  ី
អាធាវតិ្  ទុោះឈៅ,  ត្ត់ាម្, ចឈក្ម្ើន្, ឈលឿន្ឈៅ, លូត្លា ់,  

 ត្ចុ់ោះម្ក្,  ត្ឈ់ៅម្ក្ 
អា្ុនាតិ្ បក្ឈ់ចញ,  លា ់ឈចញ 
អាន្ទតិ្ បន្លឺ, ខក្ ក្, ជមាល ប, គាំរាម្, ក្គ ឹម្ 
អាន្ន្ទតិ្  បាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ 
អាន្យតិ្ នាាំម្ក្, ដឹក្ម្ក្, ឈៅនាាំម្ក្, នាាំក្ត្ បម់្ក្ 
អានាឈម្តិ្ ខអ្ន្ចុោះ, បឈ អ្ ន្ចុោះ 
អាឈន្តិ្ នាាំម្ក្, ដឹក្ម្ក្, ឈៅនាាំម្ក្, នាាំក្ត្ បម់្ក្ 
អាបជជតិ្ ជួប, ក្បទោះ, ក្តូ្វ, ដល់, ក្ប ពវ, ដល់  ប,់ ដល់ឈទា ,  
 ក្តូ្វឈទា , ក្ន្លងឈលមើ  
អាបដឋតិ្ ក្តូ្វ, ដល់, ក្តូ្វឈទា , ដល់ឈទា  
អាបត្តិ្  លាំ, ដួល, ធាល ក្ចុ់ោះ,  អិ្លចុោះ, ក្បឈម្ៀលចុោះ,  

ក្បញាបក់្បញាល់ 
អាបតិ្  ូ , ក្ជាប, ភាយឈៅ, ្ាយឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប 
អាបយតិ្       ូ , ក្ជាប,  ូ ឈៅ, ភាយឈៅ, ្ាយឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប, 

 ាំយុងចុោះ 
អាបឈហាតិ្ លោះ, ឈចាល, ឲ្យទឈទ, ឈ វ្ើឲ្យសាៃ ត្ ់
អា ឈទតិ្      ក្ា, នាាំឈៅ, ពា ល, ្លិត្ឈ ើង, នាាំចូលឈៅ,  

ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ឈ ើង 
អាបិយតិ្      ូ , ក្ជាប, ភាយឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប, ្ាយឈៅ 
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អាបុចេតិ្ លា, ឈ វ្ើ,  ួ  ក្,  ក្ឈម្ើល,  ុាំអ្នុ្ញ្ញញ ត្,  ួ ឈោយឈអ្ើឈពើ 
អាបុណាតិ្  ូ , ក្ជាប, ភាយឈៅ, ្ាយឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប 
អាបូ តិ្ ឈពញ, បាំឈពញ,  ូ ឈ ៀ , ឈពញក្ាំពុង, ឈពញឈក្ពៀប 
អាឈបតិ្  ូ , ក្ជាប, ឈក្ជឈៅ, ឈទា ឈៅ, យុ យា , ឲ្យដល់,  

 ាំយុងចុោះ, ភាយឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប, ្ាយឈៅ, ឲ្យ ឈក្ម្ច 
អា្ុ តិ្ ដល់, បោ៉ះខទប,់ ចាក្់្ លុោះ, ពាល់ក្តូ្វ, ក្ ក្ដចា ់ 
អាពន្ធតិ្  ុ ាំ, ចង, គួច, ទាក្,់ ភាជ ប,់ ពាក្,់ ឈតាង, ក្ជួត្ក្ជាប 
អាពា្តិ្ អាពា្, ឈថឺាក ត្ ់
អាពាឈ្តិ្ គាំរាម្, ជិោះជាន្,់  ុក្កួ្ន្, ក្ាំខ ង, ឈបៀត្ឈបៀន្,  ងកត្ ់ងកិន្ 
អាភ តិ្ នាាំម្ក្, យក្ម្ក្ 
អាភាតិ្ ភល,ឺ ជោះ  មី, ចាាំងពន្លឺ, ឈចញពន្លឺ, ភលចឺា ់,  ុងឈ ឿងទូឈៅ,  

 ុងឈ ឿងថ្ក្ក្ខលង 
អាភាឈវតិ្      ោាំ, ឈដើ តាម្, ឲ្យចឈក្ម្ើន្ 
អាភនិ្ទតិ្ ពុោះ, កាប,់ កាត្,់ ឆ្ក  , ហាន្,់ ឈក្ចៀក្ 
អាភុជតិ្  មួ្, ខពន្ខភនន្, ឈ វ្ើទុក្ក្នុងចិត្ត, យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អាភុញ្ជ តិ្  ីុ, ឈ ព, ឈសាយ, ក្ប ពវ, ដឹងខលួន្, ប ឈិភាគ 
អាឈភតិ្ ជោះពន្លឺ, ចាាំងពន្ល,ឺ ឈចញពន្លឺ 
អាម្ន្តយតិ្ ឈៅ, ក្បឹក្ា, ពិឈក្គ្នោះ, និ្យាយ, ក្ ក្ ័យ, អ្ឈញ្ជ ើញ, 

ឈៅម្ក្, ោ ់ឈត្ឿន្, និ្យាយសាៃ ត្ក់្ាំ ាំង 
អាម្ឈន្តតិ្ ឈៅ, ក្បឹក្ា, ពិឈក្គ្នោះ, និ្យាយ, ក្ ក្ ័យ, អ្ឈញ្ជ ើញ, 

ឈៅម្ក្, ោ ់ឈត្ឿន្, និ្យាយសាៃ ត្ក់្ាំ ាំង 
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អាម្ តិ្ ចាប,់ កាន្,់ សាទ ប, អ្ខងអល, បោ៉ះពាល់, ចាបក់្តូ្វ, ពាល់ក្តូ្វ,  
កាន្យ់ក្, ក្បកាន្ខ់ាជ ប,់ បឈ  អ្ខងអល 

អាមុ្ញ្ា តិ្ ពាក្,់ ខត្ងខលួន្, បិទ ាំង, លម្អខលួន្ 
អាឈមាទតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
អាយចេតិ្ លាឈចញ,  កី្ឈចញ, ទាញឈចញ, ក្ត្ោងឈចញ 
អាយត្តិ្ ពូខក្, សាទ ត្,់ ជាំនាញ, ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ឧ ា ៍, 

ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
អាយម្តិ្       លាឈចញ,  កី្ឈចញ, ទាញឈចញ, ក្ត្ោងឈចញ 
អាយវតិ្ ឈៅ, ដល់, លាយ ាំ, ្សាំចូលគ្នន , ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

លាយចក្មុ្ោះគ្នន , ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
អាយាចតិ្  ូម្, អ្ងវ , អ្ឈញ្ជ ើញ, បន្ក់្ ន្,់ បងួ ួង, អារា្នា 
អាយាតិ្ ម្ក្, ម្ក្ឈៅ, ចូលម្ក្, ម្ក្ដល់, ក្ត្ បម់្ក្ 
អាយូ តិ្ ឈ វ្ើ,  ន្សាំ, ក្បក្ប, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, ក្បខម្ក្បមូ្ល 
អា ក្ខតិ្  ក្ា, កា ពា , ឈម្ើលខង, ក្គបក់្គង 
អា ជឈតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
អា ញ្ជ តិ្ ចាក្,់ ឈចាោះ, ទម្លុោះ 
អា ពភតិ្ ឈ វ្ើ, ក្ដិច, ដក្,  ូត្, កាត្,់ ឈ ច, ឈ ដ្ើម្, ក្  ពធ, ក្បហា , 

 មាល ប,់ ទមាល យ, ពាយាម្, ដ្ួចឈ ដ្ើម្, ចាបឈ់ ដ្ើម្, ចុោះឈទា , 
ក្តូ្វឈទា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ទទួលឈទា , ឈ វ្ើឲ្យឃ្លល ត្ចាក្ទី 

អា ភតិ្ ឈ វ្ើ, ក្ដិច, ដក្,  ូត្, កាត្,់ ឈ ច, ឈ ដ្ើម្, ក្  ពធ, ក្បហា , 
 មាល ប,់ ទមាល យ, ពាយាម្, ដ្ួចឈ ដ្ើម្, ចាបឈ់ ដ្ើម្, ចុោះឈទា , 
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   ក្តូ្វឈទា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ទទួលឈទា , ឈ វ្ើឲ្យឃ្លល ត្ចាក្ទី 
អា ម្តិ្ ឈលង, ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ 
អារា្តិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
អារាឈ្តិ្ អារា្នា, អ្ឈញ្ជ ើញ, ឲ្យ ឈក្ម្ច, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ត្ក្អ្  
អា ុ តិ្ ជិោះ, ឈក្ើត្, ឈ ើង, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ា្ំធាត្,់ លូត្លា ់ 
អា ូ តិ្ ជិោះ, ឈក្ើត្, ឈ ើង, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ា្ំធាត្,់ លូត្លា ់ 
អាឈរាចយតិ្ ក្ ប,់ បតឹង, ក្បកា , ឈឃ្ល នា, ក្កាបទូល, ឲ្យដាំេឹង 
អាឈរាឈចតិ្ ក្ ប,់ បតឹង, ក្បកា , និ្យាយ, អ្ាំពាវនាវ, ក្កាបទូល,  

ឲ្យដាំេឹង, ដាំណាលក្ ប ់
អាឈរាឈបតិ្ ឲ្យ, ឈ វ្ើ, ដុោះ, ត្វ៉ា, ក្ ប,់ ពាក្,់ ឈក្ពាោះ, ទូនាម ន្, បឈងហើប,  

នាាំឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, ោក្ទុ់ក្, ក្បគល់ឲ្យ, ឈក្ត្ៀម្ក្ពម្, 
 ខម្ដង, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ, ឈពាលប ក្ ច,់ ឈ វ្ើឲ្យឈ ើងឈៅ 

អាឈរា តិ្ ជិោះ, ឈ ើង, ពាក្,់ ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ា្ំធាត្,់ លូត្លា ់ 
អាលឈគគតិ្     ពយួ ទុក្, ភាជ បទុ់ក្, ឲ្យចងទុក្, ឲ្យពាក្ទុ់ក្ 
អាលបតិ្ ឈៅ, ឈៅ ក្,  ន្ទនា, និ្យាយ, រាក្ទ់ាក្,់ ក្ ក្ ័យ,  

ខក្ ក្ឈៅ 
អាលភតិ្ បោ៉ះខទប,់ បោ៉ះពាល់,  មាល ប,់ ពាល់ក្តូ្វ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អាលម្ពតិ្ ឈតាង, ពយួ , ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ, ឈទា ឈៅ, យុ យា ,  
  ាំយុងចុោះ, អាក្ ័យ, ក្ក្ឈសាបយក្ 
អាលយតិ្ ចង,់ ជាប,់ ឈតាង អិត្, ក្បកាន្ម់ាាំ 
អាលិខតិ្ គូ , គូ , វា , គូ  ូប,   ឈ  ចម្លង 
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អាលិងគតិ្ ឱប, ឱប តឹ្, ក្ត្ក្ង, ក្ក្ឈសាប 
អាលិម្បតិ្ ដុត្, បូក្, លាប, លាបលន្ 
អាលិឈម្បតិ្     ដុ , ខាត្,់ លាប, ដុត្, ប ក្ ត្ឈ់ភលើង 
អាលីនាតិ្ ជាប,់ ក្គប, ពួន្, ខូច,  ម្ៃាំ,  មួ្គ្នន , វនិា , បិទ ាំង, 

លាក្ខ់លួន្, ខក្បឈភទ, ខន្បនិ្ត្យ, អាល័យ, បិទ ាំងខលួន្, 
អាឈឡាោះអាល័យ, ឈ វ្ើម្និ្ឲ្យក្ ក្ដ 

អាលីយតិ្ ជាប,់ ក្គប, ពួន្, ខូច,  ម្ៃាំ,  មួ្គ្នន , វនិា , បិទ ាំង, 
លាក្ខ់លួន្, ខក្បឈភទ, ខន្បនិ្ត្យ, អាល័យ, បិទ ាំងខលួន្, 
អាឈឡាោះអាល័យ, ឈ វ្ើម្និ្ឲ្យក្ ក្ដ 

អាលុម្បតិ្ ពុោះ, កាត្,់  ីុ, កិ្ន្, ក្ក្ ុក្,  ីុឈៅម , ថ្លលក្, ខបងខចក្ 
អាលុលតិ្ រាយមាយ,  ឈវ ើ វាយ 
អាលុ តិ្ កូ្ , ក្ចបល់, ក្ឈក្ម្ើក្ឈៅម្ក្,  ញ្ជួ យឈៅម្ក្ 
អាលុឈ តិ្ ក្ច ាំ, ភាាំងភាន្,់ រាយមាយ, ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
អាឈលាក្យតិ្  ម្លងឹ, ពិចា ណា, ឈម្ើលចាំឈៅមុ្ខ, ឈម្ើលឈៅខាងមុ្ខ 
អាឈលាឈក្តិ្  ម្លងឹ, ពិចា ណា, ឈម្ើលចាំឈៅមុ្ខ, ឈម្ើលឈៅខាងមុ្ខ 
អាឈលាបតិ្ បលន្,់ កាត្,់ ដឈេដើ ម្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អាឈលាឈលតិ្ កូ្ ,  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ, ក្ចបល់, ឲ្យវកឹ្វ  
អាឈលាឈ តិ្ កូ្ ,  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ, ក្ចបល់, ឲ្យវកឹ្វ , ឈលងឈ ើច 
អាវជតិ្ ចលនា, ក្ត្ ប,់ ក្ត្ បឈ់ក្កាយ 
អាវជជតិ្ គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ផ្ទក ប,់ សាដ ប,់  ាំកិ្ល, ក្ឈក្ម្ើក្,  ឈងកត្, 

ក្ក្ឡាប,់ នឹ្ក្គិត្,  ូ ឈចញ, ពិចា ណា 
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អាវឈជជតិ្ ឱន្, នឹ្ក្, ្ក្, ឈ អ្ៀង, សាដ ប,់  ាំពឹង, ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិចា ណា 
អាវដដតិ្ វលិ, បងវិល, វលិម្ក្, វលិវល់ 
អាវតិ្ ជីក្, គ្ន ់ 
អាវត្តតិ្ ក្ត្ ប,់ វលិម្ក្, ឈចញឈៅ, ខប ឈក្កាយ, ្ក្ឈៅម្ក្ 
អាវបតិ្ សាប, ឈក្ពាោះ,  ច, ឈ្្ើទុក្, ខចក្ឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យ,  

ឲ្យជា ប ់បញ្ញា ាំ 
អាវ តិ្ បិទ, ហាម្, បញ្ឈប,់ រារាាំង,  មាៃ ប,់ ជាំទា ់, ម្និ្ក្ពម្, 

បដិឈ ្ 
អាវ តិ្ ឈៅ, សាន ក្,់ ពាំនាក្,់ អាក្ ័យ, ឈៅក្គបក់្គង 
អាវ តិ្ ឲ្យ, ឈ វ្ើឲ្យ, នាាំម្ក្, នាាំយក្ម្ក្, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្, នាាំម្ក្ឈ ៀបកា  
អាវាឈ តិ្ ហាម្, កា ពា ,  ុាំក្គង 
អាវកិ្ឈរាតិ្ ក្ ក្ដ, ជាក្ច់ា ់, ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 
អាវជិជតិ្ ឈតាង, ចាំណាាំ, ក្ាំេត្ ់
អាវជិឈតិ្ ថ្ខ, កូ្ , ក្គវ,ី ឈចាោះ, ទម្លុោះ, អូ្ , ទាញ, ចាត្ខ់ចង, វលិវល់, 

ឈឡាម្ពទ័ធ 
អាវញិ្េ តិ្ ថ្ខ, កូ្ , ក្គវ,ី ឈចាោះ, ទម្លុោះ, អូ្ , ទាញ, ចាត្ខ់ចង, វលិវល់, 

ឈឡាម្ពទ័ធ 
អាវញិ្ជ តិ្ ថ្ខ, កូ្ , ក្គវ,ី ឈចាោះ, ទម្លុោះ, អូ្ , ទាញ, ចាត្ខ់ចង, វលិវល់, 

ឈឡាម្ពទ័ធ 
អាវភិវតិ្  ខម្ដង, មាន្ចា ់, មាន្ក្ ក្ដ, ចា ់លា ់,  

ពិត្ក្ ក្ដ, ក្ ក្ដចា ់ 
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អាវលិតិ្ មូ្ , វលិវល់, ក្ឈក្ម្ើក្, ភ្ាក្ឈ់ អ្ើល 
អាវ ិតិ្  ថិត្, ចូលឈៅ, ឋតិ្ឈៅ, ្ន្ចូលឈៅ 
អាវុណាតិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ, ឈដ , ចង, ក្ក្ង, ឈោត្,   ក្, ឈ ៀត្ 
អាវុឈណាតិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ, ឈដ , ចង, ក្ក្ង, ឈោត្,   ក្, ឈ ៀត្ 
អាឈវឋាតិ្  ុ ាំ, ចង, បិទ, ខាប,់ វលិវល់ 
អាឈវឈឋតិ្  ុ ាំ, ចង, បិទ, ខាប,់ វលិវល់ 
អា ងកតិ្ ខាល ច,  អា,  ងសយ័,  ឈងកៀ , ម្និ្ទុក្ចិត្ត 
អា ជជតិ្ ជាប,់ ទងគិច 
អា តិ្ ឈៅ, អ្ងគុយ, ក្ ក្ដ 
អា យតិ្    ឈៅ, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , បាំេង,  ងឃមឹ្, អាក្ ័យឈៅ 
អា វតិ្  ូ ឈចញ,  ូ ម្ក្,  ូ ឈៅ, ឈក្ើត្ឈ ើង, ក្ ក្ដឈ ើង 
អាសាឈទតិ្     បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ, ឈម្ើល្យ, ល្ ន្ពាន្ 
អាសា តិ្ បង៉, ក្ ថាន , អ្ងវ ,  ងឃមឹ្, ប៉ុន្បង៉ 
អា ិក្ខតិ្        ិក្ា, ឈ ៀន្,  ូ្យ 
អា ិញ្ា តិ្ ឈក្សាច, បន្តក្,់ ឈក្ ោះក្ពាំ 
អា ិ តិ្ ចង,់ បង៉, ក្ ថាន , អ្ងវ ,  ងឃមឹ្, ប៉ុន្បង៉ 
អា ីទតិ្ បោ៉ះ, ឈជ , ក្បឈទច, ម្ក្ដល់, ឈ ើ ម្ក្, ឈម្ើល្យ,  
 អ្ងគុយខក្ប , អ្ងគុយជិត្, ម្ក្ក្ពម្គ្នន  
អា ីយតិ្ ខ អ្ក្ឈលើ, អាក្ ័យ 
អា ឹ តិ្ ចង,់ បង៉, ក្ ថាន , អ្ងវ ,  ងឃមឹ្, ប៉ុន្បង៉ 
អា ុម្ភតិ្ គប,់ ឈ ោះ, ឈចាល, ក្គខវង, ទមាល ក្,់ ឈយាលឈៅម្ក្ 
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អា ុម្ហតិ្ គប,់ ឈ ោះ, ឈចាល, ក្គខវង, ទមាល ក្,់ ឈយាលឈៅម្ក្ 
អាឈ វតិ្ ងនឹក្, ឈ ព, ប ឈិភាគ, ឈ ពឈក្ចើន្, ឈ ពទូឈៅ, ក្បេិបត័្ន្,៍ 

ឈ ពថ្ក្ក្ខលង, ឈៅញឹក្ញាប,់  ួ  ុខទុក្ខ, ក្បក្ពឹត្តតាម្ 
អា ាំក្តិ្ ខាល ច,  អា,  ងសយ័,  ឈងកៀ , ម្និ្ទុក្ចិត្ត 
អា ាំ តិ្ បង៉, អ្ងវ , ក្ ថាន ,  ងឃមឹ្, ប៉ុន្បង៉ 
អា ន្តិ្      ដល់, បោ៉ះខទប,់ បោ៉ះពា , ជិោះជាន្,់  មាល ប,់ ក្បហា , ឈៅដល់,  

វាយត្ប,់  ុញក្ចាន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
អា  តិ្  ីុ, ចាប,់ កាន្,់ ឈលប, នាាំម្ក្, នាាំឈៅ, កាន្យ់ក្, យក្ឈៅ, 

យក្ម្ក្, សាវ ្ាយ, ក្ពួត្វាយ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ោក្ឈ់ទា , 
ក្បទូ រ៉ាយ, ក្ត្ បឈ់ៅ, នាាំម្ក្ក្ ប,់ និ្យាយសាាំ,  
ឈលើក្ឈ ើងម្ក្ 

អាហាឈ តិ្  ីុ, ទទួលទាន្, ឈលបចូលឈៅ 
អា ិេឌ តិ្ ឈៅ, ក្តាច,់ ឈដើ , ចា កិ្, ឈដើ ឈៅ, ក្តាចឈ់ៅ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ,  

ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
អា ិឈម្បតិ្     ដុ , ខាត្,់ លាប, ដុត្, ប ក្ ត្ឈ់ភលើង 
អា ុ តិ្ ក្ឈក្ម្ើក្ឈៅម្ក្,  ញ្ជួ យឈៅម្ក្ 
អ្ាំ យតិ្ ខចក្, ខញក្,  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន , ខបងខចក្ 
អ្ាំឈ តិ្ ខចក្, ខញក្,  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន , ខបងខចក្ 
អ្ាំ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
អ្ាំ យតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
អ្ាំឈ តិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍  
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ឥអ្ក្ខ  

ឥក្ខតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ពិនិ្ត្យ, ក្ាំេត្,់  មាគ ល់,  ម្លងឹឈម្ើល 
ឥងខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥងគតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥចតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ឥចេតិ្ ឈៅ, ដល់, ចង,់ បង៉, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា ,  ងឃមឹ្, ចង ់ន្, 

 កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ខ វង ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥជជតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្ 
ឥជឈតិ្ ញ័ , ឈ អ្ៀង, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ក្ឡាប,់  ឈក្ម្ច, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង 
ឥញ្ជ តិ្ ឈៅ, ដល់, និ្នាទ , ញាាំញី,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, តិ្ោះឈដៀល, 

ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥដតិ្ ឈៅ, ដល់, លុោះ, ដឹង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥឈណាតិ្ ឈៅ, ដល់, លុោះ, ដឹង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥេាំ  គណាហ តិ្    ុាំខាី, ចងកា ក្ ក្ ់
ឥេាំ  មុ្ញ្ា តិ្    ជក្ម្ោះបាំេុល 
ឥតិ្ ឈៅ, ដល់, លុោះ, ដឹង, ឈជឿ,  ូ្យ, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , 

ទឈន្ទញ, ឈជឿជាក្,់ ចង ់ន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥន្តតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ជួត្, ទាក្,់ ពន័្ធពទ័ធ 
ឥន្ទតិ្ ជា ា្ំ, ទមាល យ, បាំខបក្, ជាចម្បង, ជាក្ាំពូល, ា្ំថ្ក្ក្ខលង 
ឥន្ធតិ្ ភល,ឺ ចឈក្ម្ើន្, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
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ឥ យិតិ្ ផ្ទល  ់, បដិបត្ត,ិ ពាយាម្,  ាំកិ្លឈៅ 
ឥលតិ្ ឈៅ, កិ្ន្, ដល់, ឈដក្, ញ័ , ក្ឈក្ម្ើក្,  ញ្ជួ យ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥលយតិ្ ឈៅ, ដល់, បុក្, កិ្ន្, ឈដក្, ញ័ , ក្ឈក្ម្ើក្,  ញ្ជួ យ,  

ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥឈលតិ្ ឈៅ, ដល់, បុក្, កិ្ន្, ឈដក្, ញ័ , ក្ឈក្ម្ើក្,  ញ្ជួ យ,  

ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥ តិ្ ឈៅ, ដល់, បង៉, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ខ វង ក្, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឥ សតិ្ ឫ ា, ឥ ា, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ក្ចខេន្, ន្ នី្  
ឥ សយតិ្ ឫ ា, ឥ ា, ក្ចខេន្, ន្ នី្  
ឥ ិេឌ តិ្ ញាាំញី, ក្គបក់្គង, ក្គប ងកត្ ់
ឥសាន តិ្ ឈ ឿយៗ, ញយៗ, ក្បក្ពឹត្តឈៅឈ ឿយៗ 
ឥ យតិ្ ឈកាត្, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ឥឈ តិ្ ឈកាត្, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង  
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ឦអ្ក្ខ  

ឦជតិ្ ឈៅ, ដល់, និ្នាទ , តិ្ោះឈដៀល, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឦឌតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ឦឌយតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ឦទយតិ្ ខាល ច, ភយ័, ្សាំ, ឈ ៀប, ក្ក្ង, ត្ឈក្ម្ៀប, ញឈញើត្ 
ឦឈទតិ្ ខាល ច, ភយ័, ្សាំ, ឈ ៀប, ក្ក្ង, ត្ឈក្ម្ៀប, ញឈញើត្ 
ឦ តិ្ ឈៅ, ដល់, ញ័ , បក្,់ គប,់ ឈ ោះ, ផ្ទត្,់ ឈចាល, ឈពាល, 

ក្ឈក្ម្ើក្, ក្គខវង, និ្យាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឦ យតិ្ ឈៅ, គប,់ ឈ ោះ, ឈចាល, ក្គខវង, ឈពាល, និ្យាយ, ក្ឈក្ម្ើក្,  
 ឈ ោះឈៅ, អ្ ់ឈៅ, បន្ថយ, ឲ្យតិ្ចចុោះ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឦឈ តិ្ ឈៅ, គប,់ ឈ ោះ, ឈចាល, ក្គខវង, ឈពាល, និ្យាយ, ក្ឈក្ម្ើក្,  
 ឈ ោះឈៅ, អ្ ់ឈៅ, បន្ថយ, ឲ្យតិ្ចចុោះ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឦ តិ្ ឲ្យ, ឈៅ, ដល់, ឈម្ើល, ឈ ើញ, ជា ា្ំ, ជាំ ុញ, ចម្បង, 

 មាល ប,់ ក្បហា , ខ វង ក្, ជាក្ាំពូល, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឦ តិ្ ដឹង, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, គ្នន ន្ឈ់គន , ឃ្លម ត្ខមី, តាាំងមាាំ, ពាយាម្, 

ឧ ា ៍, ក្បឹងខក្បង 
ឦ តិ្ ឈកាត្, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង  



60 អាខ្ាតាភធិាន្ 

ឧអ្ក្ខ  

ឧក្កឌឍតិ្ ឈលើក្, ដឹក្ឈ ើង, អូ្ ឈ ើង, ទាញឈ ើង 
ឧក្កេឋ តិ្ ខជិល, ខក្ ក្, ឈសាក្, អ្្សុក្, ្ុញក្ទាន្,់ ម្និ្ខឆអត្, 

 សាប ់ ល់, ពុោះក្ឈគញ្ញជ ល 
ឧក្កន្តតិ្ វោះ, ពុោះ, អា , ពន្លោះ, កាត្,់ ខ ក្ 
ឧក្កម្តិ្ ឈហាោះ, ឈផ្ទល ោះ, ឈលាត្, ឈចញឈៅ, ្ន្ឈៅ, ក្ន្លងឈចញ, 

ដាំឈេើ  ឈៅ 
ឧក្កលិ សតិ្ ដក្ ូត្, លុបឈចាល, ឈថាក្ទាប,  ិន្ឈហាច 
ឧកាក ឈចតិ្  ចទឹក្, បូម្ទឹក្ឈចញ 
ឧកាក  តិ្     ក្អក្, ក្គខ ម្ 
ឧក្កិឈលឈទតិ្ ជក្ម្ោះ, លាង, គក្,់ ឈ ក្, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
ឧក្កុជជតិ្ ផ្ទៃ  , ងឈ ើង, ផ្ទៃ  ឈ ើង, ឈងើយឈ ើង,  មូ្ ឈ ើង, ឈបើក្ប ហ្ ញ 
ឧក្កុឈជជតិ្ ផ្ទៃ  , ងឈ ើង, ផ្ទៃ  ឈ ើង, ឈងើយឈ ើង,  មូ្ ឈ ើង, ឈបើក្ប ហ្ ញ 
ឧឈកាក ឈដតិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច, ឈ ើឈ ើ, សាដ  ឈ ើង 
ឧឈកាក  តិ្ ក្បកា , ឈឃ្ល នា, អ្ាំពាវនាវ 
ឧក្កាំ តិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ខលួន្, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ឧក្កាំឈ តិ្ ឈកាត្, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ខលួន្, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ឧក្ខតិ្  ច, សាច, ឈក្សាច, លាង, ឈក្ ោះក្ពាំ 
ឧក្ខិបតិ្ ឈលើក្វត្ត, ឈងើបឈ ើង,  ុចឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង,  ចឈ ើង,  
 យក្ឈចញ, ញាក្ចិ់ឈញ្ា ើម្, ប ហ្ ញឈ ើង, ទូល( ឈលើក្ឈទា  ) 
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ឧខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឧគគចេតិ្  ោះឈ ើង, ឈហាោះឈៅ, ខពុ ឈ ើង, ្ុ ឈ ើង, ឈ ើ ឈៅ,  

ឈ ើងឈៅ, ខពុ ឈចញ, ឈហាោះឈ ើង, ចឈ អ្  ឈចញ,  
អ្ខេដ ត្ឈ ើង, ឈៅក្នុងខាងឈលើ 

ឧគគជជតិ្ យាំ, ខក្ ក្, បងកូក្, ចាំទាល, គាំរាម្, ជមាល ប, ឈចញ ាំឈ ង 
ឧគគញ្េ តិ្ ខពុ ឈ ើង 
ឧគគណាហ តិ្ ចាប,់ ឈ ៀន្,  ិក្ា, ឈលើក្ឈ ើង, កាន្យ់ក្, ឈ ៀន្យក្ 
ឧគគណាហ ឈបតិ្ ខេនាាំ, បឈក្ងៀន្, ឲ្យ ិក្ា, ឲ្យឈ ៀន្យក្ 
ឧគគហាយតិ្   ចាបយ់ក្ឈ ើង, ចូលឈៅកាន្យ់ក្ 
ឧគគិ តិ្ ឈភើ, ឈលក្,់ ឈ ើឈចញ, ្ឈចញ, ្ឈ ើង, ឈ ើឈ ើង, យា ឈ ើង,  

ក្អួត្ឈចញ,  មូ្លឈពាោះ, ក្គវកី្គវាត្,់ ខាជ ក្ឈ់ចញ,  ូ ឈចញ 
ឧគគិលតិ្ ឈភើ, ឈលក្,់ ឈ ើឈចញ, ្ឈចញ, ្ឈ ើង, ឈ ើឈ ើង, យា ឈ ើង, 

ក្អួត្ឈចញ,  មូ្លឈពាោះ, ក្គវកី្គវាត្,់ ខាជ ក្ឈ់ចញ,  ូ ឈចញ 
ឧគឃឈដតិ្ ឈបើក្, ឈភើច, ដក្, ចាំ , ក្ចាន្,  ុញ 
ឧគឃ តិ្ ក្ជាប,  ូ ឈចញ, ខពុ ឈ ើង,  ូ ឈ ើង,  ូ ចូល 
ឧគាឈដតិ្ ឈបើក្, ឈ ើឈចញ, នាាំឈចញ, ខក្ឈចញ, ឈបើក្ឈ ើង, ឈភើចឈ ើង,  

ដក្ឈ ើង, ក្ចាន្ឈចាល, ឈលើក្ខលង 
ឧគាឈត្តិ្ ដាំ, វាយ, ក្បហា , បោ៉ះទងគិច 
ឧឈគា តិ្ ក្បកា , ឈឃ្ល នា, អ្ាំពាវនាវ, ឈចញ ាំឈ ង 
ឧឈគាឈ តិ្ ក្បកា , ឈឃ្ល នា, អ្ាំពាវនាវ, ឈចញ ាំឈ ង 
ឧគឃាំ តិ្ កួ្ត្, ខាត្,់ ដុ , ក្ត្ដុ  
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ឧគឃាំឈ តិ្ កួ្ត្, ខាត្,់ ដុ , ក្ត្ដុ  
ឧងខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឧចាតិ្ ្សាំ,  ន្សាំ, ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ឈចញ ាំឈ ង 
ឧចាតិ្ ្សាំ,  ន្សាំ, ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, លាយ ាំ, ឈចញ ាំឈ ង,  

ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
ឧចាា ឈ តិ្ ឈពាល, ឈលើក្ឈ ើង, ប ហ្ ញឈ ើង, ឈចញ ាំឈ ង 
ឧចាិន្តិ្ ឈបោះ, យក្, ក្បមូ្ល, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ខ វង ក្, ឈៅទទួល,  

លូត្លា ់, ឈក្ជើ ឈ ើ  
ឧចាិនាតិ្ ឈបោះ, យក្, ចឈក្ម្ើន្, ក្បមូ្ល,  ុងឈ ឿង, ខ វង ក្, ឈៅទទួល,  

លូត្លា ់, ឈក្ជើ ឈ ើ  
ឧចាិឈនាតិ្ ឈបោះ, យក្, ក្បមូ្ល, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ខ វង ក្, ឈៅទទួល,  

លូត្លា ់, ឈក្ជើ ឈ ើ  
ឧចេតិ្ ចប,់ លោះ, ឈវៀ , និ្យាយ,  ឈក្ម្ច, ្ន្ក្ន្លង 
ឧចាេ ឈទតិ្ ដុ , ខាត្,់ កួ្ត្, លាប, ក្ត្ដុ  
ឧចេិជជតិ្  ូន្យ, ោច ូ់ន្យ 
ឧចេិន្ទតិ្ កាត្,់ ខបក្, ទមាល យ, ក្មាា ត្,់ ផ្ទដ ចប់ង,់ ដក្ឈ ើង, ផ្ទត ច់្ តិល 
ឧឆតិ្ ឃ្លល ន្, ឈក្ ក្, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
ឧជតិ្ ក្ត្ង,់ ក្តឹ្ម្,  ត្យ 
ឧជជគគតិ្        ឈ ើច, ឈ ើចខាល ាំង, ឈ ើចបញ្ឈ,ឺ ឈ ើចចាំអ្ក្, ឈ ើចកាអ ក្កាអ យ 
ឧជជគឃតិ្ ឈ ើច, ឈ ើចខាល ាំង, ឈ ើចបញ្ឈ,ឺ ឈ ើចចាំអ្ក្, ឈ ើចកាអ ក្កាអ យ 
ឧជជលតិ្ ភលឈឺ ើង,  ុងឈ ឿង, ភលសឺាវ ង, ភលចិឺខញ្ាង 
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ឧជជវតិ្ ក្បញាប,់ ក្ចា ក្ចាល, ឈៅបគញ្ញា   
ឧជជ តិ្ លោះ, ឈលើក្, ខលង, ឈចាល, លោះបង ់
ឧជាជ  យតិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ 
ឧឈជាជ ឈត្តិ្ ជោះ  មី, ភលចិឺខញ្ាង, បឈញ្ាញពន្លឺ 
ឧជឈគគតិ្ ឈ ើច, ឈ ើចខាល ាំង, ឈ ើចចាំអ្ក្, ឈ ើចបញ្ឈ,ឺ ឈ ើចកាអ ក្កាអ យ 
ឧជឈតិ្ ឈចាល, លោះបង,់ ជូត្ឈចញ, ឈក្ៀ ឈចញ 
ឧជាឈបតិ្    ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្, ឲ្យតិ្ោះឈដៀល, ក្បកា ឲ្យដឹង 
ឧជាយតិ្ ឈចាទ,  ោិះគន្,់ ពិនិ្ត្យ,  ម្លងឹ,  អ្ ូ ទាាំ, តិ្ោះឈដៀល,  

ឈលើក្ឈទា , ឈថាក លឈទា , ឈពាលឈទា  
ឧញ្េ តិ្  ឈងកត្, ខ វង ក្,  វោះខ វង,  ម្លងឹឈម្ើល, តាម្ខ វង ក្, 

ខ វង ក្ឈ ឿយៗ,  បួ មួ្ឈ បៀង, ខ វង ក្ឈោយលាំោប ់
ឧដឋតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឧដឋ តិ្ ក្,  ោះឈ ើង, ភ្ាក្ឈ់ ើង, ឧ ា ៍, ពាយាម្, ឈ ឈ ើង,  
 តាាំងឈ ើង, ឈក្កាក្ឈ ើង 
ឧោឋ តិ្ ក្,  ោះឈ ើង, ភ្ាក្ឈ់ ើង, ឧ ា ៍, ពាយាម្, ឈ ឈ ើង,  
 តាាំងឈ ើង, ឈក្កាក្ឈ ើង  
ឧដឋុភតិ្ ឈសាដ ោះទឹក្មាត្,់ ខាជ ក្ទឹ់ក្មាត្ ់
ឧឋតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឧឌឌយហតិ្     ឈឆោះ, ក្តូ្វដុត្ 
ឧឌឌ តិ្ ឈឆោះ, ដុត្ 
ឧឈឌឌតិ្      ុ ាំ, ចង, ក្ក្ង, ឈៅ, ដល់, ឈហាោះ, ឈ ើ , ក្គខវង, ឈ ោះឈៅ,  
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ឈ ើ ឈៅ, ឈហាោះឈៅ, ឈ ើងឈៅ, ឈហាោះឈ ើង, ្ាយឈៅ,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈៅឰដអ៏ាកា  

ឧេណ តិ្ មាន្ោះ, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ  
ឧេណ ម្តិ្ ឈ ៉ងឈ ើង, ក្ាំពុងឈ ើង, យឹត្ឈ ើង, ឈលើក្ខលួន្, អ្តួ្ខលួន្ 
ឧណាណ ឈម្តិ្  កី្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង 
ឧត្តបតិ្ ភយ័,  ន្ធត្,់ ជា ា្ំ, ត្ក្ ់លុត្, ខាល ច ប, ជាឥ ស ៈ 
ឧត្ត តិ្ ឆលង, ឈ ើង, ឆលងឈៅ, ឆលងឈ ើង, ឆលង្ុត្, បខេដ ត្ឈៅ 
ឧត្ត តិ្ ខាល ច,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្ 
ឧតាត នី្ក្ឈរាតិ្ ឈ វ្ើឲ្យរាក្,់ ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ,  ខម្ដងអាបត្តិ, ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 
ឧតាត ឈបតិ្ ដុត្, ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យឈចឺាប,់ ឈ វ្ើទា ុេក្ម្ម 
ឧតាត ឈ តិ្ ជួយ , ទាញ, ក្គនាត ក្,់ ឲ្យឆលង 
ឧត្តិដឋតិ្ ពាយាម្, ឈក្កាក្ឈ , ឈងើបឈ ើង 
ឧក្ត្ តិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ញ័ , ត្ក្ ់លុត្ 
ឧទោឋ តិ្ ក្,  ោះឈ ើង, ភ្ាក្ឈ់ ើង, ឧ ា ៍, ឈ ឈ ើង, តាាំងឈ ើង,  

ឈក្កាក្ឈ ើង, ពាយាម្ 
ឧទតិ្ ឈលង,  បាយ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្  ់ក្សាយ 
ឧទពភតិ្  មាល ប,់ ទមាល យ 
ឧទពវ តិ្ អូ្ ឈ ើង, ទាញឈ ើង 
ឧទយតិ្ ឈ ើង, នាាំមុ្ខ,  ោះឈ ើង, ឈចញឈៅ, ឈ ើងឈៅ, ្ុ ឈ ើង,  
 ឈ ើ ឈ ើង, ឈក្ើត្ឈ ើង 
ឧទ តិ្ ជុោះ, បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
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ឧទាគចេតិ្ លុោះ, ដល់ឈ ចក្តី ឈក្ម្ច 
ឧទាឈន្តិ្ បន្លឺ, ឧទាន្, បន្លឺឈ ើង, បឈញ្ាញវាចា 
ឧទាយតិ្ លុោះ, ឲ្យតាាំងឈ ើង, ដល់ឈ ចក្ដី ឈក្ម្ច 
ឧទាឈលតិ្ ឈ ើឈចញ, ខ ក្ឈចញ 
ឧទា  តិ្ ឈពាល,  ូ្យ,  ខម្ដង, បន្លឺ ាំឈ ង, ឈលើក្ម្ក្អាង 
ឧទិក្ខតិ្ ឫ ា, ក្បយត័្ន,  ឈងកត្,  ងឃមឹ្, ពិនិ្ត្យ, ឈងើបឈម្ើល, 

 ម្លងឹឈម្ើល, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
ឧទិ តិ្ ឧទទិ , បឈញ្ាញ,  ខម្តង,  ខម្ដងឈោយខៗ,  

ចាត្ខ់ចងឈោយ ឈងខប 
ឧទី យតិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ក្បកា , បន្លឺ ាំឈ ង, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ឈ ើង,  

ឈ វ្ើឲ្យ្ាយឈ ើង 
ឧទីឈ តិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ក្បកា , បន្លឺ ាំឈ ង, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ឈ ើង,  

ឈ វ្ើឲ្យ្ាយឈ ើង 
ឧឈទតិ្ ឈ ើង, នាាំមុ្ខ,  ោះឈ ើង, ឈចញឈៅ, ឈ ើ ឈ ើង, ឈ ើងឈៅ,  
 ្ុ ឈ ើង, ឈក្ើត្ឈ ើង 
ឧទទតិ្ ឈលង,  បាយ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្បមាេ, ឈក្បៀប ទ្ឹម្,  

ឈក្បៀបឈ្ៀប, ក្  ់ក្សាយ 
ឧទទឈ សតិ្ អ្ប ់ ាំ, បឈងហើប, ក្បកា , ពន្យល់, អ្្ិបាយ,  ខម្តង( ខលួន្ ),  

ឈបើក្ប ហ្ ញ,  ខម្ដងបាំេង 
ឧទាទ ឈវតិ្ ទមាល យ, ឈ ើឈចញ 
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ឧទទិ តិ្ ឲ្យ, ឈ នើ, ឧទទិ ,  ខម្ដង, ពន្យល់, បញ្ញជ ក្,់ បញ្ញត្ត, 
ចាត្ខ់ចង, ខត្ងតាាំង,  ខម្តងឈោយខៗ,  ខម្ដងឈោយឈងខប,  
ចាត្ខ់ចងឈោយ ឈងខប 

ឧទទីយតិ្ ទ្ុោះ, ខបក្, ខាទ ត្,  ឈបើក្, ក្ទុឌឈក្ទាម្ 
ឧទធ តិ្ ឈ ើ, គ្ន ់, ក្កាយ, ឈ ើឈ ើង, ក្ ងឈ់ ើង, ដក្ឈចញ,  

ឈ ចឈរាច, ឈលើក្ឈ ើង, គ្ន ់ឈ ើង 
ឧទធសាន តិ្ ខ វង ក្,  វោះខ វង 
ឧទធុនាតិ្   ញ័ , អ្ក្ងួន្, ក្ឈក្ម្ើក្ 
ឧទធុមាយតិ្  ឈ ើម្, ឈ ៉ង, ទល់ឈ ើង 
ឧទធាំ តិ្ ្ុ ឈ ើង, ឈ ើ ឈ ើង, ឈហាោះឈ ើង 
ឧទធាំឈ តិ្      ឈបុើង, ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ,  ុយ ( ្ូលី ) 
ឧក្ទភតិ្    ីុ, ទាំពា, ប ឈិភាគ, ទទួលទាន្ 
ឧក្ទិយតិ្ ទ្ុោះ, ខបក្, ខាទ ត្,  ឈបើក្, ក្ទុឌឈក្ទាម្ 
ឧក្ទីយតិ្  ទ្ុោះ, ខបក្, ខាទ ត្,  ឈបើក្, ក្ទុឌឈក្ទាម្ 
ឧន្ទតិ្     ឈ ើម្, ទទឹក្,  ូ ឈៅ, ចឈក្ម្ើន្, ឈ វ្ើឲ្យឈជាគជាាំ 
ឧន្នទតិ្   ជមាល ប, គាំរាម្, គាំ ក្, បងកូក្ 
ឧន្នម្តិ្   ឱន្ឈៅ, ឈ ឈៅ, ថាវ យបងគាំ,  កី្ឈ ើង, ខព ់ឈ ើង, យឺត្ឈ ើង,  

ក្បកាន្ខ់លួន្, ឈលើក្ក្ាំព ់, ក្បកាន្ម់ាន្ោះ, ចឈក្ម្ើន្ ុងឈ ឿង 
ឧនាន ឈទតិ្ ឈ វ្ើឲ្យលាន្ ់ន្ទឺ 
ឧនាន ឈម្តិ្  កី្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង 
ឧបក្ឌឍតិ្ អូ្ , យឹត្ចូលឈៅ, ទាញចូលឈៅជិត្ 
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ឧបក្បបតិ្ ក្ពូន្, ឈក្ើត្្ល, ដល់ឈ ចក្តី ឈក្ម្ច 
ឧបក្ឈរាតិ្   ជួយ , គ្នាំក្ទ, ឧបត្ថម្ភ, ឈឆឺ្អ ល, ត្ល់ជាំនួ្យ, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
ឧបកិ្ឈណាតិ្  ជួល 
ឧបកិ្ តិ្ កាត្,់ ផ្ទដ ច,់  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឧបកុ្ជជតិ្ បូល, ខក្ ក្,  ្វ, ឈក្ចៀង 
ឧបកូ្ជតិ្ យាំ, បូល,  ្វ, ឈក្ចៀង, ខក្ ក្ 
ឧបក្កម្តិ្ ឈ ដ្ើម្, ខិត្ខាំ, ពាយាម្, ក្ពួត្វាយ, ទទួលឈ វ្ើ, ឈដើ ឈៅជិត្,  

ក្បឹងខក្បង 
ឧបក្កមាលតិ្ ពាយាម្, ្ន្ឈៅកាន្់្ លូវ, ឈ វ្ើនូ្វឈ ចក្ដីពាយាម្ 
ឧបក្កីណាតិ្ ជួល 
ឧបឈកាក  តិ្ តិ្ោះឈដៀល, ឈពាលឈទា ,  តីបឈនាទ   
ឧបក្ខលតិ្     ដួល, ភាល ត្ឈ់ជើង, ឈភលចភាល ាំង, ជាំពបដួ់ល 
ឧបគចេតិ្     ឈៅ, ចូល, ប ួ, ក្ប ពវ, ឈ ត្ើម្ឈ វ្ើ,  ូ ឈៅ, ម្ក្ដល់, 

ឈចញឈៅ, ចូលឈៅ, ចូលឈៅដល់, ចូលឈៅជិត្ 
ឧបគណាហ តិ្ ចូលឈៅកាន្យ់ក្ 
ឧបគ្នយតិ្   ឈក្ចៀង 
ឧបគុយហតិ្ ឱប, លាក្ទុ់ក្, បិទ ាំង, ចូលឈៅលាក្,់ ចូលឈៅឱប 
ឧបគូ តិ្  ឱប, ឱប តឹ្ 
ឧបគាយតិ្    ឈងើប, បឺត្,  ិត្,  ិត្ក្លិន្ 
ឧបឃ្លឈត្តិ្     មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឧបច តិ្   ជាបត់្, បឈក្ម្ើ, ក្បក្ពឹត្ត, បដិបត្តិ 
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ឧបចិនាតិ្  ន្សាំ, ក្ពូន្, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្, ឈអ្ើឈពើ,  ក្ងួម្ 
ឧបចាតិ្ ខូច, វនិា , អ្ ់ក្មាល ាំង 
ឧបចេិជជតិ្ ោច ់
ឧបចេិន្ទតិ្  កាត្,់ ោច,់ ទមាល យ, កាត្ប់ង,់ កាត្ផ់្ទត ច,់ ចូលឈៅកាត្ ់
ឧបចេុភតិ្ គប,់ ឈ ោះ, ពួយ,  ញ់, ក្គខវង 
ឧបចេូភតិ្   គប,់ ឈ ោះ, ពួយ,  ញ់, ក្គខវង 
ឧបឆិន្ទតិ្ ទមាល យ, កាត្ច់ វ្ ក្,់ ឈបង់ក៉្,់ ចូលឈៅកាត្,់ ចូលឈៅផ្ទត ច ់
ឧបជានាតិ្  ដឹង, ក្ជាប, ក្ ប,់ ជក្មាប 
ឧបជីវតិ្    ់ឈៅ, អាក្ ័យឈៅ 
ឧបដឋតិ្  ក្ ក្ដ 
ឧបដឋឈបតិ្    ក្, ខ វង, ឈក្ត្ៀម្, តាាំងទុក្, ឈក្ត្ៀម្ទុក្, ចូលឈៅតាាំងទុក្,  

ញុាាំង...ឲ្យចូលឈៅតាាំងទុក្ 
ឧបដឋ តិ្   ក្ា, ខងទាាំ, បក្មុ្ង, បឈក្ម្ើ, ក្ ក្ដ, គ្ត្់្ គង,់ ឧបត្ថម្ភ, 

ពា ល, តាាំងឈ ើង, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
ឧបោឋ តិ្    ក្ា, ខងទាាំ, បក្មុ្ង, បឈក្ម្ើ, ក្ ក្ដ, គ្ត្់្ គង,់ ឧបត្ថម្ភ, 

ពា ល, តាាំងឈ ើង, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
ឧបឌយហតិ្   ក្តូ្វដុត្, ក្តូ្វឈឆោះ 
ឧបត្តិ្ ក្ន្លងឈៅ, ឈ ើ ឈ ើង, ឈងើបឈ ើង, ឈហាោះឈ ើង, ្ុ ឈ ើង,  

ឈផ្ទល ោះឈ ើង, ឈលាត្ឈ ើង, អ្ខេដ ត្ឈៅ, អ្ខេត ត្ឈ ើង 
ឧបត្បបតិ្  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្, ឈ វ្ើទា ុេក្ម្ម 
ឧបតាឈបតិ្  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្, ឆ្ឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យឈ,ឺ ឈ វ្ើឲ្យឈដដ  
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ឧបតិ្ដឋតិ្   ឈគ្ន ព, ឈម្ើលខង, ឈ ខក្ប  
ឧបត្ថម្ភតិ្  គ្នាំក្ទ, ក្ទក្ទង,់ ចងទុក្, ពក្ងឹង, ចងចាំឈពាោះ 
ឧបត្ថឈម្ភតិ្ គ្នាំក្ទ, ឧបត្ថម្ភ, ឈក្ជាម្ខក្ជង, ឈក្ជាងឈ ើង, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង,  

ឈ វ្ើឲ្យ ងឹមាាំ 
ឧបងម្ភតិ្ គ្នាំក្ទ, ឧបត្ថម្ភ, ឈក្ជាម្ខក្ជង, ឈក្ជាងឈ ើង, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង,  

ឈ វ្ើឲ្យ ងឹមាាំ 
ឧបទឈ សតិ្   ខម្តង, ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ 
ឧបទ តិ្ ឲ្យ, ឈ វ្ើ, ោក្,់ ោក្ចុ់ោះ, ចាត្ឲ់្យ, តាាំងមាាំ, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្,  

ចូលឈៅក្ទក្ទង,់ ចូលឈៅតាាំងទុក្ 
ឧបទិ តិ្  ឲ្យ, បញ្ញជ ក្,់ ប ហ្ ញ,  ខម្តង, ខេនាាំ, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ 
ឧបទុ សតិ្  ពា ទ, ចងគាំនុ្ាំ, ក្បទូ រ៉ាយ 
ឧបទទវតិ្   ាំខាន្,  ាំអុ្ក្,  ុក្កួ្ន្, ឆ្ឈៅ, លាំ ក្, ឈដត ក្ក្ហាយ 
ឧបទទឈវតិ្  ាំខាន្,  ាំអុ្ក្,  ុក្កួ្ន្, ឆ្ឈៅ, លាំ ក្, ឈដដ ក្ក្ហាយ  
ឧបទាំឈ តិ្   ខម្តង, ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ 
ឧបធាឈន្តិ្ គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ងលឹងខងលង, ពិចា ណា 
ឧបធាឈ តិ្     ុប,  ាំពឹង, ពិនិ្ត្យ, ថ្លលក្, ក្តួ្ត្ក្តា, ពិចា ណា,  
 ចូលឈៅក្ទក្ទងទុ់ក្ 
ឧបធាវតិ្      ទុោះឈៅ,  ត្ឈ់ៅ,  ត្ត់ាម្, ឈឡាម្ពទ័ធ,  ុលឈៅមុ្ខ,  ទុោះ ត្ឈ់ៅ,  

 ទុោះចូលឈៅ, ឈលឿន្ចូលឈៅ 
ឧបន្ចាតិ្   រាាំ,  ខម្តង  ាំ 
ឧបន្ទតិ្    ខក្ ក្, បន្ល,ឺ  ាំពង ( ឈោយ ាំឈ ង ) 
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ឧបន្ន្ធតិ្  អ្ ូ ទាាំ, ចងមាាំ,  ឈងកៀ , ចងគាំនុ្ាំ, ចងឈក្ក្ៀក្, ម្និ្ទុក្ចិត្ត,  
ម្និ្ឈពញចិត្ត 

ឧបន្ម្តិ្      ទន្ចូ់លម្ក្, បឈ អ្ ន្ចូលឈៅ, បឈ អ្ ន្ចូលម្ក្ 
ឧបន្យតិ្   បឈ អ្ ន្, ក្បគល់ឲ្យ, នាាំចូលឈៅ 
ឧបន្យហតិ្     ុ ាំ, ឈវច, ខាប,់ ចង, ឈ ៀត្, ចងឈក្ក្ៀក្,  តឹ្ តួ្, ចងមាាំ, ចងទុក្, 
  ចងគាំនុ្ាំ, ឈម្ើល្យ, ចូលឈៅចងទុក្ 
ឧបនាឈម្តិ្ ឈ នើ, នាាំចូលឈៅ, បឈ អ្ ន្ថាវ យ, បឈ អ្ ន្ឈៅជិត្,  

បឈ អ្ ន្ចូលឈៅ 
ឧបនិ្ក្ខម្តិ្    ឈចញឈៅ, ឈចញម្ក្, ឈចញម្ក្ជួប 
ឧបនិ្ក្ខិបតិ្    បងកប,់ ោក្ចុ់ោះ, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្, តាាំងទុក្ខាងៗ 
ឧបនិ្ ាំ តិ្     ឈបៀត្ឈបៀន្, ចូលឈៅដដុ , ចូលឈៅឈក្ជៀត្ឈបៀត្,  

ចូលឈៅឈក្ជៀត្ខក្ជក្ 
ឧបនិ្ជាយតិ្    នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ,  ោិះគិត្, ពិនិ្ត្យ, ពិចា ណា,  ម្លងឹឈម្ើល 
ឧបនិ្បជជតិ្        ឈដក្ឈលើ, ឈដក្ខាងៗ, ចូលឈៅឈដក្ខក្ប  
ឧបនិ្បជឈតិ្   ុ ាំ, ពន័្ធ, ចង, ទាក្,់ ចាំពាក្,់ ចងឈក្ក្ៀក្ 
ឧបនិ្ពន្ធតិ្  ុ ាំ, ពន័្ធ, ចង, ទាក្,់ ចាំពាក្,់ ចងឈក្ក្ៀក្ 
ឧបនិ្វត្តតិ្    ក្ត្ ប ់
ឧបនិ្ ជជតិ្     លោះបងឲ់្យ 
ឧបនិ្ ីទតិ្   អ្ងគុយជិត្, អ្ងគុយខក្ប , ចូលឈៅអ្ងគុយជិត្ 
ឧបនិ្ឈ វតិ្     គប ់ក្,  មាគម្, ឈ ពគប ់
ឧបនិ្ សជតិ្ លោះឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យគ្នន , ចូលឈៅជាំទា ់ 
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ឧបនិ្ សយតិ្    ចាំពាក្,់ ខ អ្ក្ឈលើ, អាក្ ័យឈៅ 
ឧបឈន្តិ្      ថាវ យ, អាង, បឈ អ្ ន្, ក្បគល់ឲ្យ, នាាំចូលឈៅ, នាាំចូលឈៅជិត្ 
ឧបបចាតិ្  ៃួត្,  ួត្ខ ង, ក្តូ្វឈគចម្អនិ្ 
ឧបបជជតិ្   ឈក្ើត្, ចាបឈ់ ត្ើម្, ឈក្ើត្ឈទៀត្, ចូលឈៅដល់, ក្ ក្ដឈ ើង,  

ចូលឈៅជិត្ដល់ 
ឧបប កិ្ខតិ្ លបង,  ោិះ ក្, ពិនិ្ត្យ, ក្ាំេត្,់ ពិចា ណា,  

ឈ ើញឈោយជុាំវញិ, ចូលឈៅឈ ើញឈោយជុាំវញិ 
ឧបបលវតិ្    អ្ខេដ ត្ឈៅ, បខេត ត្ឈៅ, ខ លទឹក្ឈៅ 
ឧបបីឈ តិ្    ជិោះជាន្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់  ងកត្ ់ងកិន្ 
ឧបបោុ តិ្ បោ៉ះក្តូ្វ, ពាល់ក្តូ្វ 
ឧបក្ពូឈ តិ្    ចឈក្ម្ើន្, ដុោះោល, លូត្លា ់ 
ឧបពវជតិ្    ឹក្, ចូលឈៅ, ចូលឈៅ ក្, ចូលឈៅកាន្,់  

ចូលឈៅ ួ  ុខទុក្ខ 
ឧបភុញ្ជ តិ្  ីុ, ប ឈិភាគ, ឈក្បើក្  ់, ឈសាយ ុខ 
ឧបឈម្តិ្   ឧបមា, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
ឧបយតិ្  ឈៅ, លុោះ, ដល់, ក្បក្ប, ចូលឈៅ,  ឈក្ម្ច, ចូលដល់, 

បដិ ន្ធិ, ឈក្ើត្ឈ ើង, ចូលឈៅជិត្,  ន្ទទួល, ចូលឈៅដល់ 
ឧបយាចតិ្     ុាំ,  ូម្, អ្ងវ , បងួ ួង, បន្ក់្ ន្ ់
ឧបយាតិ្    ឈៅ, ឈៅ ក្, ឈៅជិត្, ឈៅដល់ 
ឧបយុញ្ជ តិ្   ឈក្បើ, ឈ វ្ើ, ក្បក្ប, ក្បក្ពឹត្ត, បដិបត្តិ, ចងភាជ បគ់្នន , ជាបទ់ាក្ទ់ង 
ឧប ម្តិ្     លោះ, ត្ម្, ឈលើក្, ឈប,់ ផ្ទអ ក្, លាំ ក្, លោះបង,់ ឈចៀ វាង, 
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  ឈវៀ ចាក្, ឈវៀ ខលង, ក្ត្ោបក្ត្ដួ  
ឧប វតិ្    យាំ, បូល,  ្វ, ខក្ ក្, ចាំទាល 
ឧប កិ្ខតិ្    លបង,  ោិះ ក្, ពិនិ្ត្យ, ក្ាំេត្,់ ក្តួ្ត្ក្តា, ឈ ើញឈោយជុាំវញិ,  

ពិចា ណា, ចូលឈៅឈ ើញឈោយជុាំវញិ 
ឧប ុជឈតិ្ ផ្ទអ ក្, ខបក្, ឈប,់  លត្,់ ទមាល យ, ក្មាា ត្ ់
ឧប ុន្ធតិ្     រាាំង, ខទប,់ ហាម្, ឃ្លាំង, រារាាំង, ជាំទា ់, ឈឡាម្ទុក្,  

ចូលឈៅបិទទុក្ 
ឧបឈរាចតិ្    គ្នបចិ់ត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
ឧបឈរាទតិ្    ខូចចិត្ត, ទួញយាំ, ឈសាក្ឈៅ 
ឧបឈរាឈ្តិ្ ក្មាា ត្ប់ង ់
ឧបលឈក្ខតិ្  ឈងកត្, ពិចា ណា, ចូលឈៅក្ាំេត្ ់
ឧបលភតិ្    ជួប, ក្បទោះ, ឈពើប, យល់, ទទួល, ក្ប ពវ,  ន្ទទួល 
ឧបល យតិ្  មាគម្, ឈ ពគប,់ ចូលឈៅរាប ់ក្ 
ឧបលឈ តិ្  មាគម្, ឈ ពគប,់ ចូលឈៅរាប ់ក្ 
ឧបលាឈបតិ្ បបលួ, ឱប តឹ្, បឈញ្ញជ  , ឈក្ៀងគ , យក្ចិត្ត, អ្តួ្អាង,  

ឈក្ត្ក្អ្ , ទាក្ទ់ាញ, លួងឈលាម្, បញ្ាុ ោះបញ្ាូ ល 
ឧបលាឈ តិ្    ល្ុ ាំ, ឲ្យ ាំឈ ង 
ឧបលា យតិ្ គប,់ ឈ ព, គប ់ក្, បបលួ, ឱប តឹ្, បឈញ្ញជ  , ឈក្ៀងគ ,  

យក្ចិត្ត, អ្តួ្អាង, ឈក្ត្ក្អ្ ,  មាគម្, ទាក្ទ់ាញ,  
លួងឈលាម្, បញ្ាុ ោះបញ្ាូ ល 

ឧបលាឈ តិ្ គប,់ ឈ ព, គប ់ក្, បបលួ, ឱប តឹ្, បឈញ្ញជ  , ឈក្ៀងគ ,  
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 យក្ចិត្ត, អ្តួ្អាង, ឈក្ត្ក្អ្ ,  មាគម្, ទាក្ទ់ាញ,  
លួងឈលាម្, បញ្ាុ ោះបញ្ាូ ល 

ឧបលិក្ខតិ្     វោះ, ឈក្ោះ, ឆូត្, គូ , ឈកា , ឈ វ្ើឲ្យ ប ួ 
ឧបលិម្បតិ្   លាប, ជាប,់ ត្ិត្, ឈទើ , បូក្, ឈតាង, លាបលន្,  

ចូលឈៅលាប, ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្,់ ចូលឈៅក្បឡាក្ ់
ឧបលលវតិ្      ខ លទឹក្, អ្ខេត ត្, បខេដ ត្ 
ឧបវឈេណ តិ្    ពេ៌នា, អ្្ិបាយ, ពេ៌នាយ៉ាងពិសាត   
ឧបវត្តតិ្ ឈក្ើត្ឈ ើង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ក្បក្ពឹត្តតាម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅតាម្ 
ឧបវទតិ្  និ្នាទ , ឈម្ើល្យ, តិ្ោះឈដៀល, ោក្ឈ់ទា  
ឧបវ តិ្     ឈៅ,  ក្ា, ចាាំ, អាក្ ័យ, ចូលឈៅឈៅ, ឈៅអាក្ ័យ 
ឧបវាយតិ្    ល្ុ ាំ, បក្ឈ់ៅ 
ឧបវាឈ តិ្  អ្ប ់( ក្លិន្ ) 
ឧបវចិ តិ្   វចិា េ៍, ពិចា ណា 
ឧបវ ិតិ្    ចូលឈៅជិត្, ចូលឈៅអ្ងគុយជិត្ 
ឧបវេីយតិ្ ឈលងឈោយពិេ 
ឧបវយីតិ្    ត្ាញ 
ឧបវ ហយតិ្   ឈៅ, ឈកាោះឈៅ, អ្ឈញ្ជ ើញ 
ឧបវ ហយតិ្   ឈៅ, ឈកាោះឈៅ, អ្ឈញ្ជ ើញ 
ឧប ងកម្តិ្    ក្ា, ចូលឈៅ, ចូលឈៅជួប, ចូលឈៅ ក្, ចូលឈៅជិត្, 

ក្បេិបត័្ន្,៍ ចូលឈៅខក្ប , ចូលឈៅគ្នល់ 
ឧប ម្តិ្     ៃប,់ សាៃ ត្,់  មាៃ ប,់ សាប ូន្យ, បឈនាទ បង ់



74 អាខ្ាតាភធិាន្ 

ឧប ឈម្តិ្  ៃប,់  មាៃ ប,់ សាៃ ត្ ់
ឧប ម្បជជតិ្   ប ួ, ចាក្់្ លុោះ, ចូលដល់,  ន្ទទួល, ឧប ម្បទា,   

ចូលឈៅដល់ក្ពម្ 
ឧប ម្ាឈទតិ្     ឲ្យលុោះ, ឲ្យ ឈក្ម្ច, ឲ្យដល់ក្ពម្, ឲ្យឧប ម្បទា 
ឧប ម្ោ សតិ្    ឱប,  តឹ្, បោ៉ះ, ពាល់ក្តូ្វ 
ឧប ម្មតិ្      ៃប,់ អ្ ់,  មាៃ ប,់  ក្ងួម្, ចូលឈៅ មាៃ ប ់
ឧប ិងឃតិ្    ្ុាំក្លិន្,  ិត្ក្លិន្, ក្ ូបក្លិន្, ចូលឈៅ ិត្ក្លិន្ 
ឧប ឹ តិ្    ្ុាំក្លិន្,  ិត្ក្លិន្, ក្ ូបក្លិន្, ចូលឈៅ ិត្ក្លិន្ 
ឧប ឹឃ្លឈបតិ្  អ្ខងអល, សាទ បងនម្ៗ 
ឧប ឹឃ្លយតិ្  ពាល់ក្តូ្វក្សាវៗ 
ឧប ុយយតិ្    ឥ ា, ឫ ា, ក្ចខេន្, ន្ នី្  
ឧប ុ សតិ្     ៃួត្,  វិត្, ឈ ៀវ, ឈក្ក្ៀម្,  ួត្ខ ង 
ឧបឈ វតិ្      បឈក្ម្ើ, គប ់ក្, ក្បក្ពឹត្ត, ទទួលបឈក្ម្ើ, ចូលឈៅឈ ព 
ឧបឈសាភតិ្    លម្អ, សាអ ត្, ភលថឺាល , ងកុ ាំឈងកើង, ងកាំឈងកើង,  ុងឈ ឿង, ក្បោប,់ 

ឈងកើងថាក ន្, ក្  ់ថាល , តុ្បខត្ង, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្, ក្  ់សាអ ត្ 
ឧបឈសាឈភតិ្    លម្អ, សាអ ត្, ភលថឺាល , ងកុ ាំឈងកើង, ងកាំឈងកើង,  ុងឈ ឿង, ក្បោប,់ 

ឈងកើងថាក ន្, ក្  ់ថាល , តុ្បខត្ង, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្, ក្  ់សាអ ត្ 
ឧបឈសាឈ តិ្     ហាល, អាាំង, ឈ វ្ើឲ្យ ៃួត្ 
ឧប ាំវ តិ្    ឈ ពគប,់ ចូលឈៅ មួ្, ចូលឈៅឈៅ មួ្,  

ចូលឈៅឈៅអាក្ ័យ 
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ឧប ាំ  តិ្    គ ,  ន្សាំ, ចាប,់ បឈក្ម្ើ,  បួ មួ្, ពាាំនាាំ, ឈម្ើលខង, នាាំយក្,  
ឈឆឺ្អ ល, ចាត្ខ់ចង, ខ វង ក្, ពិចា ណា, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, 
នាាំម្ក្ក្ពម្, ឈក្បៀបឈ្ៀប, នាាំម្ក្ មួ្គ្នន , យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់

ឧប ញ្ញ តិ្ ឈ វ្ើឲ្យខូច, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឧប ន្តិ្   ឈៅ, ដល់, វាយ, ដាំ, ឈគ្នោះ, បន្ថយ, ទមាល យ,  ក្ម្ក្, 

ក្បហា ,  មាល ប,់ ក្មាា ត្ប់ង,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
ក្បទូ រ៉ាយ, ឈ វ្ើឲ្យវនិា  

ឧប ន្តតិ្ បន្ថយ, ទមាល យ,  ក្ម្ក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បទូ រ៉ាយ,  
ឈ វ្ើឲ្យវនិា  

ឧប  តិ្     ឲ្យ, បូជា, ឈ នើឲ្យ, នាាំម្ក្, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, នាាំឈៅជិត្, 
ក្បគល់ជូន្ 

ឧប ឹ តិ្    ក្បទូ ត, ឈ វ្ើឲ្យឈ,ឺ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឧបឡាឈ តិ្     ល្ុ ាំ, ឲ្យ ាំឈ ង 
ឧ គចេតិ្    ដល់, លុោះ, ម្ក្ដល់, ចូលដល់,  ន្ទទួល, ចូលឈៅជិត្ 
ឧ តិ្គចេតិ្ ឆលងឈៅ, ឈៅ្ុត្, ឈ ើងឈៅ្ុត្ 
ឧ តិ្ធាវតិ្ ឈលឿន្ឈៅ, ចូលឈៅ ក្,  ទុោះចូលឈៅ 
ឧ តិ្ធា តិ្   ឈលឿន្ឈៅ, ចូលឈៅ ក្,  ទុោះចូលឈៅ 
ឧ តិ្វត្តតិ្   ក្ន្លងឈៅ,  ួ ឈៅ, ក្បក្ពឹត្ត ួ  
ឧ ទិយតិ្    ក្បកាន្ម់ាាំ, ក្បកាន្ខ់ាជ ប,់ ចូលឈៅកាន្យ់ក្ 
ឧ  ម្តិ្    ឈលើក្, ខលង, ឈប,់ លោះបង,់ ឈវៀ ចាក្ 
ឧ  ម្ភតិ្ តិ្ោះឈដៀល,  តីបឈនាទ   
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ឧ លភតិ្ និ្នាទ , តិ្ោះឈដៀល, និ្យាយក្បទូ ដមុ្ន្ 
ឧ  តិ្  បូជា, បឈក្ម្ើ, រាបអ់ាន្, តាម្ឈម្ើល, អ្ងគុយជិត្, ក្បេិបត័្ន្ ៍
ឧឈបក្ខតិ្ ក្ពឈងើយ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ បាយ, ចូលឈៅ ម្លងឹ,  

 ម្លងឹឈម្ើលជាក្ណាដ ល, ពិនិ្ត្យឈម្ើលជាក្ណាដ ល 
ឧឈបតិ្    ឈៅ, លុោះ, ដល់, ក្បក្ប, ចូលឈៅ,  ឈក្ម្ច, ចូលដល់, 

បដិ ន្ធិ, ឈក្ើត្ឈ ើង, ចូលឈៅជិត្,  ន្ទទួល,  
ចូលឈៅដល់ 

ឧបបចាតិ្  ៃួត្,  ួត្ខ ង, ក្តូ្វឈគចម្អនិ្ 
ឧបបជជតិ្   ឈក្ើត្, មាន្ឈ ើង, ឈចញម្ក្, ឈក្ើត្ឈ ើង, ឧបបត្តិក្ឈ ើង 
ឧបបេឌ យតិ្ ឈជ  ,ចាំអ្ន្,់ ចាំអ្ក្, ក្បឈទច, ឈម្ើល្យ, ឈលងឈ ើច,  

ចាក្ឈ់ោត្, និ្យាយ ក្ យឺ 
ឧបបឈេឌ តិ្    ឈជ , ចាំអ្ន្,់ ចាំអ្ក្, ក្បឈទច, ឈម្ើល្យ, ឈលងឈ ើច,  

ចាក្ឈ់ោត្, និ្យាយ ក្ យឺ 
ឧបបត្តិ្    ក្ន្លងឈៅ, ្ុ ឈ ើង, ឈលាត្ឈ ើង, ឈហាោះឈ ើង, ឈ ើ ឈ ើង,  

ឈងើបឈ ើង, អ្ខេដ ត្ឈៅ, អ្ខេដ ត្ឈ ើង 
ឧបបពវជតិ្     ឹក្, លា ិកាខ  
ឧបប កិ្ខតិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្តួ្ត្ក្តា, ពិចា ណា 
ឧបាឈដតិ្    វោះ, ឆកឹោះ, អូ្ , ទាញ, ឈឆកៀល, ទមាល យ, ខ ក្ឈចញ, 

គ្ន ់ឈចញ, បាំខបក្ឈចញ 
ឧបាឈទតិ្ ឈ វ្ើ, ជួប,  ខម្តង, ្លិត្, ក្ប ពវ, សាង ង,់ ឈ្វើឲ្យឈក្ើត្ឈ ើង 
ឧបាឡាឈ តិ្  ឈ វ្ើ ាំឈ ង, បន្លឺ ាំឈ ង, បឈញ្ាញ ាំឈ ង 
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ឧបបលិវតិ្      ្ុ ,  បាយ,  កី្រាយ, អ្ខេត ត្, ឈ ើងម្ក្, ឈលាត្ឈ ើង,  
ឈលាត្ក្ឈញ្េង 

ឧបបឈី តិ្   គ្នប,  បឹជាន្,់ ជិោះជាន្,់ បិទ ាំង, ជាន្ព់ន្លិច, ឈតាង អិត្,  
ក្គប ងកត្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឧឈបាឈឋតិ្    បក្,់ វាយ, ឈ ក្ 
ឧបោឈេឌ តិ្    ឈជ , ក្បឈទច, ចាំអ្ក្, ចាំអ្ន្,់  ក្ ឺយ, ចាក្ឈ់ោត្,  

និ្យាយ ក្ ឺយ 
ឧ ោ ឈលតិ្     ឲ្យកាត្,់ ឲ្យវោះឈចញ, ឲ្យខ ក្ឈចញ 
ឧ ល ឈបតិ្    មុ្ជ, លិច, លិប 
ឧពភឈេឌ តិ្     ុ ាំ, ខាប,់ ឈវច, ចង 
ឧពភតិ្     ឈពញ, ប បូិ , បាំឈពញ 
ឧពភិជជតិ្   ដុោះ, លូត្ឈ ើង, ខបក្ឈចញ, ្ុ ឈ ើងពីដី, ទ្ុោះឈ ើងខាងឈលើ 
ឧពភិន្ទតិ្     ខបក្ឈចញ, ខញក្ឈចញ 
ឧពភុជតិ្     ងឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, លូត្ឈ ើង 
ឧពវឈដតិ្     បូក្, ដុ , ជក្ម្ោះ, ពន្លោះ, លាប, ក្ក្ ់(  ក្ ់) 
ឧពវឈដដតិ្ លាប, បូក្, ដុ , ជក្ម្ោះ, ពន្លោះ, ក្ក្ ់(  ក្ ់) 
ឧពវតិ្         មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់ ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
ឧពវត្តតិ្      ឈ ើង, ឈ ៉ង, ឈ ើម្, ខ ក្ឈចញ 
ឧពវឈត្តតិ្    ឆកឹោះ, ពន្លោះ, ឈឆកៀល, គ្ន ់ឈចញ, ខ ក្ឈចញ, ឈដើ ល្ូវខុ  
ឧពវ្ តិ្     មាល ប,់ ក្បហា , ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ 
ឧពវន្ធតិ្     ុ ាំ, ពយួ , ពាក្,់ បឈណាត ង 
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ឧពវ តិ្     ឈចញពី ទ្ោះ, ឈៅឈក្ដ ទ្ោះ, ឈៅឆ្ៃ យពី ទ្ោះ, ឈគចឈចញពី ទ្ោះ 
ឧពវ តិ្       កាច,់ នាាំឈៅ, ទមាល យ,  ុញឈៅ, ទាញឈចញ, អូ្ ឈចញ, 

ឈលើក្ឈ ើង 
ឧពាវ ្តិ្        ាំខាន្, ជិោះជាន្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្,  ងកត្ ់ងកិន្ 
ឧពាវ ឈ តិ្      ាំខាន្, ជិោះជាន្,់  ុក្កួ្ន្, ទាញឈចញ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  

បន្ាត្ប់ង,់  ងកត្ ់ងកិន្ 
ឧពវិជជតិ្     ឈងវគ, ភយ័ខាល ច, ញាបញ័់ , ភ្ាក្ឈ់ អ្ើល,  មុគសាម ញ,  

ឈដត ក្ក្ហាយ 
ឧពវិជឈតិ្ ខាល ច, ភ្ាក្,់  ន្ធត្ ់
ឧពវិ តិ្      ឈៅឈក្ដ ទ្ោះ, ឈៅឆ្ៃ យពី ទ្ោះ, ឈចញពី ទ្ោះឈៅ,  

ឈគចឈចញពី ទ្ោះ 
ឧឈពវឈជតិ្ ឲ្យភ្ាក្,់ ឲ្យ ន្ធត្,់ ឲ្យឈក្ ៀវ 
ឧឈពវ្ តិ្      លាំ, ក្ឈក្ក្ើក្,  ញ្ជួ យ, ញាបញ័់  
ឧភតិ្ ឈពញ, ប បូិ , បាំឈពញ 
ឧម្តិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
ឧម្ភតិ្ ឈពញ, ប បូិ , បាំឈពញ 
ឧម្មជជតិ្      ឆកួត្, ម្ឈួដ៉, ក្បមាទ 
ឧម្មឈទទតិ្    ក្ប ់, ឈល,ី ក្ច ច,់ ជាន្ឈ់ល,ី ដុ ញី 
ឧម្ម តិ្     ទាញ, បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ, សាទ បឈ ើង, សាទ បអ្ខងអល, 

ឈលើក្ឈ ើង 
ឧម្មលិតិ្ ឈបើក្ខភនក្ 
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ឧម្មឈិលតិ្    ឈបើក្ខភនក្ 
ឧម្ម ិតិ្ ឈបើក្ខភនក្ 
ឧម្ម ិសតិ្     ឈបើក្ខភនក្ 
ឧម្ម ិតិ្     ឈនាម្, ឈនាម្ោក្,់ បត្ឈ់ជើងតូ្ច, បឈនាទ បងប់ ាវៈ 
ឧម្មលីតិ្ ឈបើក្ខភនក្ 
ឧម្មឈីលតិ្     ឈបើក្ខភនក្ 
ឧម្មុជជតិ្    អ្ខេត ត្, ្ុ ឈ ើង, ឈ ើងចាក្, ឈងើបឈ ើង, ឈលចឈធាល ឈ ើង 
ឧម្មូឈលតិ្     ដក្ឈ ើង, ដក្ឬ , ដក្បាំផ្ទល ញ, ទមាល យឈ ើង 
ឧម្ហយតិ្     ឈ ើច, ញញឹម្, ឈ ើចខាល ាៗំ  
ឧយតិ្        ត្ាញ 
ឧយយចេតិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
ឧយយម្តិ្    ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
ឧយាតិ្      ឈៅ, ចាាំង, ត្  ូ,  ត្ឈ់ៅ, ក្បយុទធ, ឈ ើ ឈៅ, ឈហាោះឈៅ,  

 ោះឈ ើង, ឈគចឈៅ, ឈ ើងឈៅ, ឈចញឈៅ, ឈគចឈចញ,  
ឈៅក្នុងខាងឈលើ 

ឧយយុញ្ជ តិ្     ក្បក្ប, ខវល់ខាវ យ, ពាយាម្, ចាក្ឈចញ, បញ្ជូ ន្ឈៅ,  
ក្បឹងខក្បង, ឈជៀ ឈចញ, ក្បក្បឈ ើង 

ឧឈយាឈជតិ្  ខលង, ក្បក្ប, នាាំឈចញ, បឈេត ញ, ឈក្បើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ, 
ឈដញឈចញ, ឈក្ជាម្ខក្ជង 

ឧលតិ្      ឲ្យ, ឈៅ, ឈឆោះ, ឈដដ , ដុត្, ក្ឈដដ , ដល់, ក្តាចឈ់ៅ, ប ចិាា គ, 
ខ វង ក្,  វោះខ វង,  សាប ់ ល់, ក្ក្វល់ក្ក្វាយ 
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ឧលលងឃតិ្     ក្,់ ឈៅ, ដល់, ឈផ្ទល ោះ, ឈពាល, ឈលាត្, និ្យាយ,  
ឈលាត្ឈ ើង, ឈផ្ទល ោះឈ ើង, ឈ ៃ្ើយឈ ើង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ឧលលឈងឃតិ្   ឈលមើ , បុក្ ុក្, ឈផ្ទល ោះឈ ើង,  ក្ឈ់ ើង, ឈលាត្ឈ ើង 
ឧលលបតិ្      ច ចា, ឈៅ ក្, និ្យាយ, និ្យាយអ្តួ្, និ្យាយបឈញ្ញជ  ,  

និ្យាយបឈញ្ញេ ត្ 
ឧលល តិ្ ឈ ើច,  បាយ, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
ឧលលិខតិ្      វា ,  ិត្, គូ ,   ឈ   
ឧលលិងគតិ្ ឱប,  តឹ្, ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឧលលិឈងគតិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  ខម្តងឈចញ, ប ហ្ ញលក្ខេៈ 
ឧលលុម្បតិ្     ជួយ ,  ុាំក្គង, ឈលើក្ឈ ើង 
ឧឈលាល ក្យតិ្  ក្ឈម្ើល, ចាាំឈម្ើល, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ឈងើបឈម្ើល, ឈងើយឈម្ើល,  

ឈម្ើលខាងឈលើ,  ម្លងឹឈម្ើល 
ឧឈលាល ឈក្តិ្   ក្ឈម្ើល, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ចាាំឈម្ើល, ឈងើបឈម្ើល, ឈងើយឈម្ើល,  

ឈម្ើលខាងឈលើ,  ម្លងឹឈម្ើល 
ឧឈលាល ឈលតិ្    ក្ ថាន ,  ងច់ាាំ, បាំេង,  ងឃមឹ្, ឈ ោះឈឡាោះ, ឈលងឈ ើច 
ឧ តិ្         ឈឆោះ, ឈដដ , ដុត្, ឈ,ឺ ឈ ៀត្, ក្ឈដដ , ក្មាា ត្,់  មាល ប,់ 

ក្បហា , ចុក្ចាប,់ ចាក្ឈ់ ៀត្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឧ  តិ្         ឈឆោះ, ឈដដ , ដុត្, ឈ,ឺ ឈ ៀត្, ក្ឈដដ , ចុក្ចាប,់ ចាក្ឈ់ ៀត្, 

ក្ក្វល់ក្ក្វាយ, អ្ន្ទោះអ្ខន្ទង,  សាប ់ ល់ 
ឧ ុយយតិ្ ឫ ា, ឥ ា, ក្ចខេន្, ន្ នី្  
ឧ ូយតិ្       ឫ ា, ឥ ា, ក្ចខេន្, ន្ នី្  
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ឧ សក្តិ្     ខវល់ខាវ យ, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, បងខិត្ឈ ើង,  សាប ់ ល់ 
ឧ សក្កតិ្     ខវល់ខាវ យ, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, បងខិត្ឈ ើង,  សាប ់ ល់ 
ឧ សជជតិ្     លោះ, លោះបង,់  លា ់, ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ឈោោះឈចាល,  

ខលងឈចាល 
ឧ សយតិ្ ឈ ើង, ក្ត្ង,់ បញ្ឈ , ឈក្កាក្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង 
ឧ ស តិ្       ខអ្បឈចញ, ឈគចឈចញ, បឈញ្ាញឈៅ, ្ាយឈចញ 
ឧ ស តិ្     អាច, ហា ន្, អ្ងអ់ាច, កាល ហាន្,  ម្យទម្, ឧ ា ៍, អ្ត្់្ ន្,់ 

ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
ឧ ាទិយតិ្    ឈក្ចើន្, ឈដ ោ ,  ូ ឈ ៀ , ឈពញឈលញ,  ន្ធឹក្ នាធ ប ់ 
ឧ ាឈទតិ្      ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈដញឈៅ, ផ្ទត្ឈ់ ើង, ខលងឈៅ,  

ឈលើក្ឈ ើង, ឈក្ៀងឈៅ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ឈោោះខលង, 
តាាំងឈ ើង, បងហូត្ឈ ើង, ទាញឈ ើង, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 

ឧ ាឈបតិ្ ឈលើក្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង, បងហូត្ឈ ើង, ឈ វ្ើឲ្យខព ់ 
ឧ ាឈ តិ្     អ្ងហូត្, ក្ចាន្, ឲ្យឈគចឈៅ, ងយឈក្កាយ, ឲ្យឈលើក្ឈ ើង,  

ឲ្យក្ត្ បង់យ 
ឧ ាឈ តិ្     ឲ្យពាយាម្ 
ឧ សញិ្ា តិ្      ឈយាងទឹក្, សាចឈ ើង,  ងី ៃួត្,  ចទឹក្ឈ ើង,  

ដងទឹក្ឈ ើង, បងហូ ទឹក្ឈចញ 
ឧ សទីតិ្   , កាយ, ឈក្ើយ 
ឧ សុក្កតិ្ ខវល់ខាវ យ, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, បងខិត្ឈ ើង,  សាប ់ ល់ 
ឧ សុយយតិ្     ឫ ា, ឥ ា, ក្ចខេន្, ន្ នី្  
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ឧ សុ សតិ្     ៃួត្,  ួត្ខ ង,  ងី ៃួត្ 
ឧឈ សតិ្     ឈ ើង, ក្ត្ង,់ បញ្ឈ , តាាំងឈ ើង, ឈក្កាក្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង 
ឧឈ សឈន្តិ្   ជាម្តិ្ត, ទាញម្ក្ខក្ប ខលួន្ 
ឧឈ សឈ ហតិ្    ល្ុ ាំមាត្,់ ល្ុ ាំក្ខញ្ា , ខក្ ក្ឈហា  
ឧ តិ្ នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, គ្នន ន្ឈ់គន  
ឧ ទតិ្ ជុោះ, ជុោះោក្,់ បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
ឧ ន្តិ្ ឈបើក្, ឈ ើឈចញ, នាាំឈចញ, ខក្ឈចញ, ដក្ឈចញ, ឈបើក្ឈចញ, 

ឈភើចឈចញ, ក្ចាន្ឈចាល, ឈលើក្ខលង  
ឧ  តិ្     ឈ ើច, ចាំអ្ក្,  កី្រាយ, ក្ពឺក្ពួច,  ក្ ឺយ, ក្  ់ក្សាយ 
ឧ  តិ្ ឈ ើច, ញញឹម្, ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ,  

ញញឹម្ញខញម្ 

ឩអ្ក្ខ  

ឩជយតិ្   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, មាន្ក្មាល ាំង, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 
ឩឈណាតិ្ ក្គប, លាក្,់ បិទ ាំង 
ឩន្យតិ្       ខវោះ, ខវោះខាត្, ងយចុោះ, សាប ូន្យ 
ឩឈន្តិ្       ខវោះ, ខវោះខាត្, ងយចុោះ, សាប ូន្យ 
ឩយតិ្  ត្ាញ 
ឩ តិ្ ឈ,ឺ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឩ ញ្ញ តិ្ ក្តូ្វ ុក្កួ្ន្, ក្តូ្វឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់
ឩ តិ្   នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, គ្នន ន្ឈ់គន  
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ឩ ទតិ្ ជុោះ, ជុោះោក្,់ បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
ឩ ន្តិ្  ុក្កួ្ន្, អ្ក្ងួន្, កាត្ឈ់ចញ, ដក្ឈចញ, នាាំឈចញ, ឈលើក្ឈ ើង,  

បញ្ជូ ន្ឈៅ, បឈនាទ បង,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ទាញឈចញ,  
ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្,់ ឈ វ្ើឲ្យមាន្ម្ន្ទិល 

ឩ  តិ្    លឈលង, បឈញ្ញេ ត្, ឈ ើចចាំអ្ក្ 

ឯអ្ក្ខ  

ឯខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឯជតិ្    ភល,ឺ លអ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្,  ុងឈ ឿង, ភលសឺាវ ង, ញាបញ័់  
ឯដតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឯឋតិ្      ក្មាា ត្,់ បុក្ ុក្,  ុក្កួ្ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឯតិ្     ដល់, ឈៅ, ម្ក្, ឈក្ើត្, ឈជឿ,  ូ្យ, ទឈន្ទញ, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា ,  

ចង ់ន្, សាវ ្ាយ, ក្ត្ បម់្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឯ្តិ្     ដល់,  ន្, ក្ពូន្, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ក្ប ពវ,  ញ្ជួ យ, 

ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្,  ឈក្ម្ច, ញាបញ័់  
ឯ េឌ តិ្ ក្មាា ត្,់  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឯឈ តិ្     មូ្ , បន្ល,ឺ វលិ, ឃ្លល ត្, ក្ក្ ុក្, អ្ក្ងួន្, ឈលើក្ឈ ើង 
ឯ តិ្     ឈៅ, ដល់, ដឹង,  ោិះ ក្, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ក្តូ្វចិត្ត,  

ខ វង ក្, ក្តា ់ដឹង, ក្សាវក្ជាវ, ពាយាម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ  
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ឱអ្ក្ខ  

ឱក្ឌឍតិ្     ក្គនាត ក្,់ ទាញចុោះ, ទាញឈៅ, យក្ឈចញ, ទាញ ៃ្ុប,  
 ងកត្ចុ់ោះ 

ឱក្ន្តតិ្      ឈជៀ , ពន្លោះ, ឈក្ចៀក្, កាត្ឈ់ចញ, កាត្ឈ់ចាល, ពុោះឈចញ, 
ខ ក្ឈចញ, ពន្លោះឈចញ, ឈក្ចៀក្ឈចញ 

ឱក្បបតិ្    ក្  ពធ, ទុក្ចិត្ត, ឈជឿជាក្,់ ចាត្ខ់ចង, ឈក្ត្ៀម្ក្ពម្,  
ក្ពម្ឈក្ពៀង, ឈ វ្ើឲ្យ ឈក្ម្ច 

ឱក្ឈបបតិ្     ឈជឿមាាំ, ឈជឿទុក្ចិត្ត, ោក្ចិ់ត្តក្ត្ង ់
ឱក្ឈម្បតិ្ ញ័ ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់  
ឱក្ សតិ្     ទាញចុោះ, ទាញឈៅ, អូ្ ឈចញ, ទាញឈចញ, ក្ញ្េក្ឈ់ចញ, 

 ាំកិ្លឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យ្ក្ឈ  
ឱកា តិ្     ក្ ក្ដ, ឈម្ើលឈ ើញចា ់ 
ឱកាឈ តិ្  ខម្តង, ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ, ឈ វ្ើឲ្យឈ ើញ 
ឱកិ្ តិ្    ឈក្ពាោះ,  ចចុោះ, ចាក្ចុ់ោះ,  ចឈចញ, ឈក្ៀ ឈចញ,  

ឈ ោះឈចាល, ក្ច ូក្ក្ច ាំ,  លា ់ឈចញ, ឈរាយរាយចុោះ 
ឱក្កម្តិ្      ចុោះ, ក្ ក្ដ,  ទងចុ់ោះ, ចុោះ  ប,់ ្ន្ចុោះ, បដិ ន្ធិ,  

ឈចញឈៅ, ចូលម្ក្, ក្គប ងកត្,់ ឈដើ ចូលឈៅ, ងយក្ត្ ប ់
ឱកាក ឈម្តិ្ នាាំឈៅ, ឲ្យចូលឈៅ 
ឱកាខ យតិ្    ក្តូ្វ ម្ៃាំ, ភលចឺា ់, ជាក្ច់ា ់, ក្ ក្ដចា ់ 
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ឱក្ខិបតិ្     ោក្,់ ឈ ោះ, ឈ ោះចុោះ, ោក្ចុ់ោះ, ឈចាលឈៅ, ទមាល ក្ចុ់ោះ, ក្គខវង, 
គបឈ់ចាល 

ឱខតិ្      ឈៅ, ដល់, អាច, ហា ន្,  ៃួត្, ហាម្, ឈសាក្, ឃ្លត្,់ ក្បោប,់ 
តាក្ខ់ត្ង,  ួត្ខ ង, បដិឈ ្, មាន្ ម្ត្ថភាព 

ឱគចេតិ្     ដួល, លិចចុោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ, ចុោះឈៅ 
ឱគ្ន តិ្    ចុោះ, លិច, ក្ជាប, ចូលឈៅ, ្ន្ចុោះ,  ទងចុ់ោះ, ឆ្បចុោះ,  

ចាបចុ់ោះ 
ឱគ្នឈ តិ្    ចុោះ, លិច, ក្ជាប, ចូលឈៅ, ្ន្ចុោះ,  ទងចុ់ោះ, ឆ្បចុោះ,  

ចាបចុ់ោះ 
ឱគិលតិ្    ឈលបចូលឈៅ 
ឱគុឈេឋ តិ្     លាក្,់ បិទ ាំង, ក្គបដេត ប ់
ឱគុឈម្ពតិ្  ុ ាំ, ចង, ក្ក្ង, ក្បោប,់ តុ្បខត្ង, បិទ ាំង, ចងចូលគ្នន ,  

មូ្ ជា ងវង ់
ឱគុឈម្ភតិ្  ុ ាំ, ចង, ក្ក្ង, ក្បោប,់ តុ្បខត្ង, បិទ ាំង, មូ្ ជា ងវង,់  

ចងចូលគ្នន  
ឱគគចេតិ្     ធាល ក្ចុ់ោះ, អ្ តងគត្, ឈក្ទាម្ចុោះ, ឈៅក្នុងខាងទាប 
ឱច តិ្      ោិះ ក្, ពិនិ្ត្យ, ខ វង ក្, សាក្ ួ , ក្សាវក្ជាវ, ជជីក្ ួ  
ឱចិក្ខតិ្    ក្ ប,់  ខម្ដង 
ឱចិន្តិ្     ឈបោះ,  ន្សាំ, ឈ ើ , ឈក្ជើ ,  បួ មួ្, ក្បឈ ោះ, វភិាគ, ក្បមាង, 

សាក្ ួ , ម្និ្ឈគ្ន ព, ពិចា ណា, ឈក្ជើ ឈ ើ , ឈម្ើល្យ 
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ឱចិនាតិ្  ឈបោះ,  ន្សាំ, ឈ ើ , ឈក្ជើ ,  បួ មួ្, ក្បឈ ោះ, វភិាគ, 
ក្បមាង, សាក្ ួ , ម្និ្ឈគ្ន ព, ពិចា ណា, ឈក្ជើ ឈ ើ , 
ឈម្ើល្យ 

ឱចិនាយតិ្     ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈម្ើលឈថាក្ 
ឱចេិន្ទតិ្    កាត្ឈ់ចញ, បាំខបក្ឈចញ 
ឱជតិ្     ក្ត្ង,់ ក្តឹ្ម្,  ត្យ,  ុងឈ ឿង 
ឱជយតិ្ មាន្ឈត្ជោះ, មាន្ក្មាល ាំង 
ឱជ តិ្ លោះ, ឈលើក្, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ខលងឈចាល 
ឱជហាតិ្     លោះ, ឈលើក្, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ខលងឈចាល 
ឱជិនាតិ្      ឈនោះ, ក្មាា ត្,់ ពក្្ប, ពិជិត្ 
ឱដឋុភតិ្       ខាក្, ឈសាត ោះទឹក្មាត្ ់
ឱឋតិ្       ក្បទូ ដ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បទូ រ៉ាយ 
ឱឌយតិ្ គួច, ចង, ោក្,់ បង ់( ាំណាញ់) 
ឱឈឌតិ្ គួច, ចង, ោក្,់ បង ់( ាំណាញ់) 
ឱឈឌឌតិ្       គួច, ចង, ោក្,់ បង ់( ាំណាញ់) 
ឱេតិ្       និ្រា , នាាំឈចញ, ជូត្ឈចញ, ឈក្ៀ ឈចញ, បឈេដ ញ,  

លាឈចញ, លាត្ឈចញ, យក្ឈៅឈចាល 
ឱេម្តិ្     ឱន្ចុោះ, ឈ អ្ៀងចុោះ, ឱន្ក្ាល 
ឱឈណាឈជតិ្    ឲ្យ, លាង, ជក្ម្ោះ, ឧទទិ , ឈវ ក្បឈគន្ 
ឱត្បបតិ្     ឈដដ , ខាល ច, ជា ា្ំ,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្, ខាល ច ប, ជាឥ ស ៈ 
ឱត្ តិ្     ចុោះ, ឆលង, ឆលងចុោះ, ឆលងឈៅ, ្ន្ចុោះ, បខេដ ត្ឈៅ 
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ឱតាឈបតិ្     ហាល, អាាំងខងៃ,  ាំដិល, អាាំងឲ្យ ៃួត្ 
ឱតាឈ តិ្ ឆលងចុោះ, ោក្ចុ់ោះ, ឲ្យ លុយចុោះ 
ឱត្តបបតិ្     ឈដដ , ខាល ច, ជា ា្ំ,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្, ខាល ច ប, ជាឥ ស ៈ 
ឱត្ថ តិ្       លាំ, ក្គបក់្គង, បិទ ាំង,  ងកត្,់  បួ តឹ្, ខាា យឈចញ,  

ក្គប ងកត្,់ ក្គបដេត ប ់
ឱទ តិ្     ខងម្, ឈ ទ្ៀង, ា្ង,់ សាដ ប,់ ទ្ុក្ចុោះ, នាាំម្ក្, ោក្ចុ់ោះ, តាាំងចុោះ,  

តាាំងចិត្ត, ត្ម្កល់ចុោះ 
ឱ្ុនាតិ្     ឈោោះឈចញ, ក្មាា ត្ឈ់ចញ, ក្គខវងឈចាល 
ឱឈ្តិ្ ា្ង,់ ខងម្, ឈ ទ្ៀង, សាដ ប,់ ទ្ុក្ចុោះ, នាាំម្ក្, ោក្ចុ់ោះ, តាាំងចុោះ,  

តាាំងចិត្ត, ត្ម្កល់ចុោះ 
ឱន្ន្ធតិ្      ុ ាំ, ចង, ខាប,់ ឈវច, បិទ ាំង 
ឱន្ម្តិ្      ឱន្ចុោះ, បឈ អ្ ន្, បន្ទន្ចុ់ោះ, ឈទា ឈៅ, ឈ អ្ៀងចុោះ 
ឱន្យហតិ្      ុ ាំ, ចង, ខាប,់ ឈវច, បិទ ាំង 
ឱឈន្តិ្      នាាំឈចញឈៅ, នាាំឈៅក្   
ឱឈនាឈជតិ្    លាង, ជក្ម្ោះ, ឧទទិ ឲ្យ, ខបងខចក្, ខចក្ចាយ 
ឱបត្តិ្     ធាល ក្ចុ់ោះ, ឈ ើ ចុោះ, ឈ ើ ឈ ើង,  ងកត្ឈ់លើ,  គងគុបឈលើ 
ឱបតិ្      ឈសាត ោះ, ក្ពួ , ោក្ទុ់ក្, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្ 
ឱបយតិ្ ក្បទុ់ក្, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្ 
ឱ ឈដតិ្     ឈបើក្, ឈចាោះ, ក្សាយ, ខ ក្ឈចញ 
ឱ ឈត្តិ្ ទមាល យ, ផ្ទដ ចច់ វ្ ក្,់ ឲ្យធាល ក្ឈ់ៅ 
ឱបិលវតិ្    មុ្ជចុោះ, លិចចុោះឈៅ 
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ឱបិលាឈបតិ្ ជោះឈចាល, ចាក្ឈ់ចាល 
ឱបិឈ តិ្ ោក្ចូ់លឈៅ, ញាត្ចូ់លឈៅ 
ឱបីឈ តិ្     ជាន្,់  បឹ, គ្នប,  ងកត្,់ ោក្ចូ់លឈៅ, ញាត្ចូ់លឈៅ 
ឱបុញ្េ តិ្  ុ ាំ, ខាប,់ ឈវច, ជូត្, ខាត្,់ បូក្, លាប,  បួ មួ្, ម្និ្សាល បតួ់្,  

ឈ វ្ើឲ្យជាគាំន្  
ឱបុញ្ជ តិ្        បូក្,  ៉ត្, លាប,  បួ មួ្, លាបលន្, ឈ វ្ើឲ្យជាគាំន្  
ឱបុឈញ្ជ តិ្  បួ មួ្, ឈ វ្ើឲ្យជាគាំន្  
ឱបុណាតិ្     បក្,់ ឈរាយ, ោច,់  ឈបោះ 
ឱបុនាតិ្     អុ្ាំ, ថ្ ទ, បក្,់ ោច,់  ច,  ឈបោះ, ជក្ម្ោះ, ឈ ច, ឈរាយ, 

 មាអ ត្, ក្មាា ត្,់ ក្មាា យ 
ឱឈបតិ្     ឈ្្ើ, ទទួល, ក្បទុ់ក្, ក្ចាន្ឈៅ, តាាំងទុក្, ចូលដល់, 

ត្ម្កល់ទុក្, ឲ្យោក្ឈ់ៅ, ោក្ចូ់លឈៅ 
ឱ្ុនាតិ្      អុ្ាំ, ថ្ ទ, ឈរាយ, ក្មាា ត្,់ ក្មាា យ 
ឱពន្ធតិ្      ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ពទ័ធ,  តឹ្ តួ្, ពទ័ធពន័្ធ 
ឱភញ្ជ តិ្       ុ ាំ, ង, មូ្ , ឈកាង, ខមូ , បត្ ់
ឱភ តិ្    ខ ក្, ខ ង, នាាំឈៅ, ឈោោះឈចញ, យក្ឈចញ, ដក្ឈចញ 
ឱភា តិ្     ឈជ , ភល,ឺ ចាាំង, ឆលុោះ, និ្នាទ ,  ុងឈ ឿង, តិ្ោះឈដៀល, ចាាំងពន្លឺ, 

ឈចញពន្លឺ, ជោះពន្លឺឈចញ, ក្ ក្ ័យទាក្ទ់ង 
ឱភាឈ តិ្ ភលសឺាវ ង, និ្យាយខចចង ់
ឱភជិជតិ្       ទមាល យ,  ាំពង, បាំខបក្, បាំ ក្ចុ់ោះ 
ឱភនិ្ទតិ្  ាំពង, ទមាល យ, បាំខបក្, បាំ ក្ចុ់ោះ 
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ឱម្ទទតិ្       ដុ , ជូត្, ឈល,ឺ ក្ច ច,់ ជិោះជាន្ ់
ឱម្ តិ្   ខឹង, ឈក្កា្, ក្កាយ, បោ៉ះពាល់, សាទ បចុោះ, ចាក្ចុ់ច,  

ពាល់ក្តូ្វ, តិ្ោះឈដៀល, ចាក្ឈ់ោត្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្គបដេត ប,់ 
សាទ បអ្ខងអល, ឈពាលចាក្ឈ់ោត្ 

ឱមាតិ្      អាច, មាន្ ម្ត្ថភាព 
ឱមុ្ញ្ា តិ្    ដក្, នាាំឈៅ, នាាំឈចញ, ឈោោះឈចញ, ក្សាយឈចញ 
ឱមុ្ត្តយតិ្  ូ , ឈនាម្,  ូ ឈចញ, បត្ឈ់ជើងតូ្ច, បឈនាទ បងប់ ាវៈ 
ឱមុ្ឈត្តតិ្      ូ , ឈនាម្,  ូ ឈចញ, បត្ឈ់ជើងតូ្ច, បឈនាទ បងប់ ាវៈ 
ឱយាចតិ្      ឈជ , ដ្នាទ , ផ្ទដ សា, ពា ទ, បង៉ឈ វ្ើ ប, ោក្ប់ណាត សា 
ឱ ម្តិ្        ក្មាក្, ងយឈចញ, ឈបឈ់ៅ, ឈវៀ ខលង, បន្ធូ បន្ថយ 
ឱ ុន្ធតិ្      ឈ វ្ើ ប, ចាក្់្ លុោះ,  ឈក្ម្ច,  ន្ម្ក្, ោក្ឈ់ទា  
ឱ ុ តិ្      ឆលង, ចុោះឈៅ, ចុោះម្ក្, ្ន្ចុោះ 
ឱឈរាឈបតិ្    នាាំឈៅ, ឈលើក្ចុោះ, ោក្ចុ់ោះ, នាាំឈចញ, កាត្ឈ់ចញ,  

ទមាល ក្ចុ់ោះ, ជក្មុ្ោះឈចញ 
ឱឈរា តិ្     ចុោះម្ក្, ចុោះឈៅ, ្ន្ចុោះ 
ឱលឈគគតិ្     ពយួ , ោក្,់  ាំយុង, ប ខ្ ាំង, ចាបជ់ាប ់
ឱលងឃតិ្     ឈៅ, ដល់, ឈផ្ទល ោះ,  ក្,់ ឈលាត្, ៃ្ុបចុោះ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឱលជជតិ្      លាយ, ខបក្ឈចញ, ខបក្ធាល យ 
ឱលញ្ជ តិ្ ឈ ោះឈៅ, គបឈ់ៅ, ឈចាលឈៅ, អ្ ់ឈៅ,  ញ់ឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ  
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ឱលតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ឲ្យ, ក្ឈដដ , ប ចិាា គ, ខ វង ក្,  វោះខ វង,  
ក្ក្វល់ក្ក្វាយ 

ឱលម្ពតិ្     ទល់, ពយួ , ឈតាង, ឈ្ង,  ាំយុងចុោះ, យុ យា , ឈទា ឈៅ,  
ឈក្ជឈៅ, ក្ក្ឈសាបយក្ 

ឱលិក្ខតិ្    ដក្,  ិត្, កាត្ឈ់ចញ, ឈកា ឈចញ, គូ ឈចញ, ឈកា ឈចញ 
ឱលិយតិ្    ឈតាង, ជាប,់ ក្បកាន្,់ អ្ន្ង់យ, ដឈេតើ ម្, ជាប ់អិត្ 
ឱលីយតិ្ ឈតាង, ជាប,់ ក្បកាន្,់ អ្ន្ង់យ, ដឈេដើ ម្, ជាប ់អិត្ 
ឱលុជជតិ្ ខបក្, ក្ក្ឡាប,់ លិចលង ់
ឱលុពភតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ឈញៀន្, ឈក្ត្ក្អ្ , កួ្ចកាន្,់  

ជាបច់ាំពាក្ ់
ឱលុឈម្បតិ្     ក្តិច, បលន្,់ ដឈេតើ ម្ 
ឱលុឈម្ពតិ្ ឈបោះ, ផ្ទត ច,់ ទាញ, មូ្ ឈចញ 
ឱលុម្ហតិ្  ក្ចត្,់ ខក្ជង 
ឱឈលាក្យតិ្ ឈម្ើល,  ម្លងឹ,  ម្លក្,់ ក្តួ្ត្ឈម្ើល, ពិចា ណា, ពិនិ្ត្យឈម្ើល,  

ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ,  ម្លិឈម្ើល, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល, ក្បឈម្ើលឈម្ើល 
ឱឈលាឈក្តិ្ ឈម្ើល,  ម្លងឹ,  ម្លក្,់ ក្តួ្ត្ឈម្ើល, ពិនិ្ត្យឈម្ើល, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, 

ពិចា ណា,  ម្លិឈម្ើល, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល, ក្បឈម្ើលឈម្ើល 
ឱវទតិ្    ក្បឈៅ, ទូនាម ន្, ខេនាាំ, ឲ្យឱវាទ, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ,  

ឈពាលបឈក្ងៀន្, ឲ្យចាំឈេោះដឹង 
ឱវឈទតិ្    ក្បឈៅ, ទូនាម ន្, ខេនាាំ, ឲ្យឱវាទ, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ,  

ឈពាលបឈក្ងៀន្, ឲ្យចាំឈេោះដឹង 
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ឱវម្តិ្     ក្អួត្, ចឈ អ្  , ក្អួត្ចឈ អ្   
ឱវ តិ្      កា ពា , រារាាំង 
ឱវ សតិ្    ឈលច, បងអុ , ធាល ក្ចុ់ោះ, ទទឹក្ឈភលៀង, ឈ វ្ើឲ្យទទឹក្ 
ឱវហាតិ្    ផ្ទត្,់ នាាំចុោះ 
ឱវជិឈតិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ, ចាក្ឈ់ោត្ 
ឱវុយហតិ្     ក្តូ្វនាាំចុោះ 
ឱ ក្តិ្    ដក្, ងយ, សាប ូន្យ, ឈរាយឈ ៀវ, ងយក្ត្ ប,់ ទាញក្ត្ ប ់
ឱ ក្កតិ្ ដក្, ងយ, សាប ូន្យ, ឈរាយឈ ៀវ, ងយក្ត្ ប,់ ទាញក្ត្ ប ់
ឱ ជជតិ្     ងយឈៅ, ឈោោះខលង, ដក្ឈចញ, បឈញ្ាញម្ក្ 
ឱ ឈេហ តិ្     ដុ ,  ិត្,  ឈសាោះ, ឈ វ្ើឲ្យរាប 
ឱ តិ្ ឈឆោះ, ឈដដ , ដុត្, ឈ,ឺ ឈ ៀត្, ក្ឈដដ , ក្មាា ត្,់  មាល ប,់ ក្បហា ,  

ចុក្ចាប,់ ចាក្ឈ់ ៀត្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យឈដដ  
ឱ បបតិ្      វា , លូន្, ដក្ងយ, ក្ពម្ចុោះចាញ់ 
ឱ  តិ្       ឈៅ, ងយ, ក្បជុាំ, ឈៅ ក្,  ូ ចុោះ,  ូ ឈៅ, ក្បជុាំចុោះ, ឈៅដល់, 

ក្តាចឈ់ៅ, ឈគចឈចញ, អាក្ ័យ,  ូ ឈក្សាច, ចូលម្ក្កាន្ ់
ឱសាឈទតិ្       ងកត្,់ ឲ្យលិច 
ឱសាឈបតិ្ ឲ្យឈ មើ, ឲ្យចប,់ បញ្ាប,់ ឲ្យលិច, ឲ្យធាល ក្ចុ់ោះ, ឲ្យ ឈក្ម្ច, 

ឲ្យក្ាំេត្ ់  
ឱសាឈ តិ្      ទុក្, ឈ្្ើ, ឃ្លាំង, ោក្,់ ប ហ្ ញ,  ខម្តង, ពន្យល់, បខេដ ត្,  

ឈលើក្ឈ ើង, អ្្ិបាយ, ឈៅម្ក្កាន្ពួ់ក្, ឈៅម្ក្កាន្ក់្កុ្ម្ 
ឱ ិញ្ា តិ្    បូម្, ចាក្,់  ច, បងហូ , ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ,  ចសាច 
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ឱ ីទតិ្      ថាល , លិច, ក្ជោះថាល , ក្ជមុ្ជ, អ្ងគុយ, លិចចុោះ, ក្ ុត្ចុោះ,  
 ទីបាំ្ុត្, ្ាយឈៅ, ដាំឈេើ  ឈៅ 
ឱ សជតិ្      លោះ, ឈោោះ, ឈលើក្, ខលង, ឈចាល, ក្សាយ, លោះបង,់ បញ្ឈប,់ 

ឈោោះខលង, ឈលើក្ខលង, ឈ ោះបងឈ់ចាល, បឈណាត យឲ្យឈៅ 
ឱ សជជតិ្ លោះ, ឈោោះ, ឈលើក្, ខលង, ក្សាយ, លោះបង,់ បញ្ឈប ់
ឱ តិ្       លោះ, លោះបង,់ លោះឈចាល 
ឱ ទយតិ្ ជុោះ, បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
ឱ ឈទតិ្     ជុោះ, បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
ឱ ន្តិ្     លាង, ជក្ម្ោះ, លោះបង ់
ឱ  តិ្       លួច, កាត្,់ នាាំចុោះ, យក្, នាាំឈចញ, នាាំឈៅ, ឈកា ឈចញ 
ឱហាឈ តិ្ ោក្ចុ់ោះ 
ឱ ិយយតិ្    ឈៅ, យឺត្,  ល់, ឈប,់ ក្កាញឈៅ 
ឱ ីយតិ្      ឈៅ, យឺត្,  ល់, ឈប,់ ក្កាញឈៅ 
ឱ តិ្ ក្បមូ្ល,  បួ មួ្ 
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កវគគ 
ក្អ្ក្ខ  

ក្ក្តិ្        ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ឈលើក្ខលួន្, ឈថាក្ទាប, ឈ ម្ ឺម្,  
ឈលើក្ក្ាំព ់, ម្និ្គួ ឈជឿ 

ក្ក្កតិ្  កី្, ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
ក្កាក ឈ តិ្ ជាបក់្, ឈ វ្ើ ាំឈ ងត្ក្ៗ, ឈ វ្ើ ាំឈ ងក្គខ ម្ 
ក្ក្ខតិ្          កី្, ឈ ើច, ញញឹម្,  ងឹ ូ , ក្ងវល់,  កី្រាយ, ឈក្គ្នត្ក្គ្នត្,  

ក្  ់ក្សាយ 
ក្ខតិ្         កី្, ឈ ើច, ញញឹម្,  ងឹ ូ , ក្ងវល់,  កី្រាយ, ឈក្គ្នត្ក្គ្នត្,  

ក្  ់ក្សាយ 
ក្គតិ្ ឈ វ្ើ, ក្នុងកិ្ យិាម្ត្តមាន្កា ឈៅជាឈដើម្ 
ក្ងកតិ្        ឈៅ, ដល់, ឈថាក្ទាប, ឈ ម្ ឺម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ក្ងខតិ្         ឆៃល់, ក្ ថាន , ក្ងវល់, រាខ ក្,  ងសយ័, អ្ល់ឯក្, ក្តូ្វកា , 

ចង ់ន្, គ្នបចិ់ត្ត, ក្ ឡាញ់, ឈងឿងឆៃល់ 
ក្ ខ្ យតិ្     ឆៃល់,  ងសយ័, អ្ល់ឯក្, ឈងឿងឆៃល់ 
ក្ចតិ្      ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ពទ័ធ, យាំ, ខក្ ក្,  តឹ្ តួ្ 
ក្ចាយតិ្      ភល,ឺ លអ,  ុងឈ ឿង 
ក្ឈចាតិ្   ភល,ឺ លអ,  ុងឈ ឿង 
ក្ជតិ្ ដុោះឈ ើង, លូត្ឈ ើង, លូត្លា ់, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 
ក្ជជតិ្     ក្មាា ត្ប់ង,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្គប ងកត្ ់
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ក្ញ្ា តិ្ ភល,ឺ  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្,៍ 
ពន័្ធពទ័ធ 

ក្ដក្ោយតិ្   បុក្, កិ្ន្,  ក្មួ្ច, ក្ច ច,់  ាំឈលៀង,  
ក្បក្ពឹត្តនូ្វ ាំឈ ងក្ដក្ដៈ 

ក្ដតិ្      ឈៅ, ដល់, ហាម្, ធាល ក្ចុ់ោះ, បិទ ាំង, ឈក្សាចចុោះ, រាាំងឈភលៀង,  
ហាម្ឈភលៀង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ក្ឋតិ្      កូ្ , ចម្អនិ្,  មាៃ  ់, ឈឆោះឈខាល ច,   ់ឈៅឈោយលាំ ក្ 
ក្ឌតិ្  ីុ, ប ឈិភាគ, ឈលើក្ខលួន្  
ក្ឌឌតិ្ មាន្ោះ, អូ្ , ទាញ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម, ក្គនាដ ក្,់ ក្ញ្េក្,់ 

ឈក្គ្នត្ក្គ្នត្ 
ក្ឌឍតិ្     ទាញ, អូ្ , ដក្, គូ , ឆូត្,  ុត្, បឺត្, យឹត្, ក្ញ្េក្,់ 

ក្គនាត ក្,់   ឈ  , ក្ាំេត្ ់
ក្េតិ្   ឈៅ, ដល់,  ូ្យ, ឈពាល, និ្យាយ, ទឈន្ទញ, ត្អូញខត្អ ,

ខក្ ក្, ឈសាក្ឈៅ, ខសកឹ្ខសួល, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង, 
អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្ 

ក្េិកិ្ណាយតិ្    អ្ក្ងួន្ ( ក្េតឹ ង ) 
ក្ឈេដ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ក្េឋ យតិ្ ោាំ,  ល, ចម្អនិ្, ឈសាក្,  ៃួត្ចិត្ត, ក្ ឈណាោះ, ឈសាក្ឈៅ,  

 ឈក្ងង ថ្ក្ង,   ់ឈៅឈោយលាំ ក្ 
ក្ឈេឋ តិ្   ោាំ,  ល, ចម្អនិ្, ឈសាក្,  ៃួត្ចិត្ត, ក្ ឈណាោះ, ឈសាក្ឈៅ,  

 ឈក្ងង ថ្ក្ង,   ់ឈៅឈោយលាំ ក្ 
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ក្េឌ តិ្  ីុ, ឈ ើច, ញញឹម្, ឈលើក្ខលួន្, ប ឈិភាគ,  កី្រាយ, 
ក្  ់ក្សាយ 

ក្េឌ យតិ្  ក្ា, កាត្,់ ខងទាាំ, ទមាល យ, កា ពា ,  ាំខលក្, ខបងខចក្ 
ក្េឌុ វតិ្    ឈអ្ោះ, ខ្ាាំ, ខាវ  , កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ឈកា , ឈក្សាច,  មា ់, 

ឈក្ ោះក្ពាំ, ក្ត្ដុ ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ជា ប ់រាវ 

ក្េឌូ យតិ្ ឈអ្ោះ, ខាវ  , ខ្ាាំ,  មា ់ 
ក្េឌូ វតិ្ ឈអ្ោះ, ខ្ាាំ, ឈកា ,  មា ់, ក្ត្ដុ  
ក្ឈេឌ តិ្    ក្ា, កាត្,់ ខងទាាំ, ទមាល យ, កា ពា ,  ាំខលក្, ខបងខចក្ 
ក្េណ តិ្ ឮ, សាដ ប ់
ក្េណ យតិ្   ឮ, សាត ប,់ ខញក្, បាំខបក្, ទមាល យ 
ក្ឈេណ តិ្   ឮ, សាត ប,់ ខញក្, បាំខបក្, ទមាល យ 
ក្តិ្ ក្គប, និ្នាទ ,  អប,់ ឈខពើម្, ឈពាល, ឈពញ, ្ុាំក្លិន្, បាំឈពញ, 

 មាល ប,់ ក្បហា ,  ិត្ក្លិន្, ទួញយាំ, បិទ ាំង, ក្ ូបក្លិន្, 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ខសកឹ្ខសួល 

ក្ត្ត យតិ្  ្ូ , ឈ ដើង, ក្សាល 
ក្ត្តឈ តិ្ ្ូ , ឈ ដើង, ក្សាល 
ក្ត្ថតិ្   អ្តួ្, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ក្ងតិ្    ទុាំ, ោាំ,  ល, ចា ់, ឆអិន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ក្ងយតិ្ ខងលង, ឈពាល, និ្ពន្ធ,  ខម្ដង, ចងក្ក្ង, អ្្ិបាយ 
ក្ឈងតិ្  ថា,  តី, ត្ប, ឈឆលើយ,  ូ្យ, ឈពាល, ក្ ប,់ និ្ពន្ធ,  
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 ន្ទនា, ទឈន្ទញ, ឈទ ន្,៍ ពក្ងីក្, និ្យាយ,  ខម្តង,  
ចងក្ក្ង, ដាំណាល, អ្្ិបាយ, អាងដល់, សាវ ្ាយ, 
និ្យាយដល់, រាយកា េ៍, ខចងដាំេឹង  

ក្ទតិ្ យាំ, ឈៅ, ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី ក្ទឈហាយាំ, ក្ន្ទក្ក់្ឈន្ទញ 
ក្ទទតិ្    ឈចញ ាំឈ ងគួ ឈខពើម្ 
ក្ន្តិ្     ភល,ឺ លអ, ក្ ថាន , ភលសឺាវ ង, ក្តូ្វចិត្ត,  ុងឈ ឿង, ឈពញចិត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ , 

ក្ ឡាញ់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ក្នុ្យតិ្     ឈឆអោះ, ឆ្អ ប, ឈពាល, ទទឹក្, ឈ ើម្, ឈចញ ាំឈ ង,  

មាន្ក្លិន្ អុយ, មាន្ក្លិន្អាក្ក្ក្ ់
ក្ន្តតិ្    វោះ, ពុោះ, លោះ, មុ្ត្,  ថ្វ, កាត្,់ ពន្លោះ, ឈក្ចៀក្, ត្ាញ, បងវិល,  

បឈងកើត្ ូត្ 
ក្ន្ថតិ្    ង, ឈវៀច, ឈកាង 
ក្ន្ទតិ្      យាំ, ឈៅ, ឈតាង, ទួញ, ឈ្ង, យុ យា ,  អ្ ូ ទាាំ, ក្ទឈហាយាំ,  

ក្ន្ទក្ក់្ឈន្ទញ 
ក្ន្ទយតិ្ ឈ មើ, ជានិ្ចា, ជាបត់្, ជានិ្ ន្ត  ៍
ក្ន្ទូវតិ្ ឈអ្ោះ, ខ្ាាំ, ខាវ  , ឈកា ,  មា ់, ក្ត្ដុ  
ក្ឈន្ទតិ្    ឈ មើ, ជានិ្ចា, ជាបត់្, ជានិ្ ន្ត  ៍
ក្បតិ្     ក្គប,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ ុណា, អាេិត្, អា ូ , 

ជួយ ទុក្ខ, បិទ ាំង, ញាបញ័់ , មាន្ ម្ត្ថភាព 
ក្បយតិ្ អា ូ , អាេិត្, ក្ ុណា, អ្នុ្ឈក្គ្នោះ 
ក្ឈបតិ្     អា ូ , អាេិត្, ក្ ុណា, អ្នុ្ឈក្គ្នោះ  
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ក្បបតិ្    គួ , អាច, កាប,់ កាត្,់ ចិញ្ា ឹម្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ម្គួ , 
ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ, ក្ក្ខបល,  ឈក្ម្ច, អាចមាន្, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ក្លិន្ក្ក្អូ្បដូចក្ក្វាញ 

ក្បបយតិ្ ឈ វ្ើ, ឈៅ, កាត្,់ ដល់, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈ ៀបចាំ, នឹ្ក្គិត្, ក្ាំេត្,់ 
 ឈក្ម្ច, ឈកា កាត្,់ ចាត្ខ់ចង, ពិចា ណា, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
ឈ វ្ើឲ្យ ាំគួ , ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 

ក្បាឈបតិ្ ខត្ង, និ្ពន្ធ, ចងក្ក្ង, ឈ ៀបឈ ៀង 
ក្ឈបបតិ្    ឈ វ្ើ, ឈៅ, កាត្,់ ដល់, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈ ៀបចាំ, នឹ្ក្គិត្, ក្ាំេត្,់ 

 ឈក្ម្ច, ឈកា កាត្,់ ចាត្ខ់ចង, ពិចា ណា, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
ឈ វ្ើឲ្យ ាំគួ , ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 

ក្ពតិ្ ក្ជលក្ព់េ៌, ឈ វ្ើឲ្យមាន្ពេ៌ 
ក្ពវតិ្     ឈៅ, ដល់, មាន្ោះ, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ក្ម្តិ្   ឈៅ, ដល់, ឈដើ , ឆលង, ក្តាច,់ ឈលាត្, ឧបមា, ក្ ថាន ,  
 ក្តូ្វកា , ចាក្់្ លុោះ, បោ៉ះខទប,់ ចង ់ន្, ឈដើ ឈៅ, ចូលឈៅ, 

ឈក្ត្ក្អ្ , គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត, ្ន្ឈៅ, ក្ ឡាញ់, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ ោះជាំហាន្ឈៅ 

ក្ម្បតិ្     អាច,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្,  មាល ប,់ ក្បហា , 
ញាបញ័់ , ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ ម្ត្ថភាព,  
ក្លិន្ក្ក្អូ្បដូចក្ក្វាញ 

ក្ម្បយតិ្ ឈៅ, ដល់,  ឈក្ម្ច, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ក្ឈម្បតិ្ ឈៅ, ដល់,  ឈក្ម្ច, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ក្ម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្,  
ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ក្យតិ្ ទិញ 
ក្យិ តិ្    ឈ វ្ើ, សាង,  ង,់ ពាក្,់ ខត្ង, បឈងកើត្, ្លិត្, បាំឈពញ,  

  ឈ  , សាថ បនា, ឈ ៀបឈ ៀង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
ក្ េឌ តិ្ ខញក្,  ាំខលក្, ខបងខចក្ 
ក្ តិ្ កាត្,់ ក្បទូ ត, ឈ វ្ើឲ្យ ប ួ 
ក្ ុណាយតិ្     ក្ ុណា, អាេិត្, អា ូ , ជួយ ទុក្ខ 
ក្ឈរាតិ្    ឈ វ្ើ, សាង,  ង,់ ពាក្,់ ខត្ង, បាំឈពញ, បឈងកើត្,   ឈ  ,  

សាថ បនា, ្លិត្, ឈ ៀបឈ ៀង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
ក្លតិ្      រាប,់ បន្លឺ, ខក្ ក្,  ខម្តង 
ក្លន្ទតិ្       យាំ, ឈៅ, ឈៅ ក្, ទួញយាំ, ខសកឹ្ខសួល, ឈសាក្ឈៅ,  

ទួញឈ ៀបរាប,់ អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្ 
ក្លបតិ្ ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
ក្លពយតិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្ 
ក្លវយតិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្ 
ក្ល តិ្ ទា ់, និ្នាទ , ឈ ល្ ោះ,  ោិះគន្,់ គួ ឈខពើម្, តិ្ោះឈដៀល 
ក្លាយតិ្ បន្លាំ, ឈ ក្ក្  ់, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
ក្លិន្ទតិ្ យាំ, ឈៅ, ឈៅ ក្, ទួញយាំ, ខសកឹ្ខសួល, ឈសាក្ឈៅ,  

ទួញឈ ៀបរាប,់ អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្ 
ក្លលតិ្ សាៃ ត្,់ ឈ ៃៀម្, ឥត្ ាំឈ ង, និ្យាយម្និ្ចា ់
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ក្វតិ្ ក្គប, យាំ, និ្នាទ ,  អប,់ ឈខពើម្, ឈ ៃើច, ឈពញ, ខក្ ក្, 
ឈពាល, ្ុាំក្លិន្, បាំឈពញ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ឈ ើ ,  
ទួញយាំ,  ិត្ក្លិន្, ក្ ូបក្លិន្, បិទ ាំង, ខសកឹ្ខសួល, 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ឈចញ ាំឈ ង, ក្ជលក្ព់េ៌, 
ឈ វ្ើឲ្យមាន្ពេ៌ 

ក្ តិ្ ឈៅ, ដល់, គូ , ភជួ , រា ់,  ៃួត្, ឈក្ក្ៀម្, ឈ ៀវ, ឈពាល, 
ទូនាម ន្,  មាល ប,់ ក្បហា , និ្យាយ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ឈក្បៀន្ក្បឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 

ក្ សតិ្ ឈៅ, ដល់, គូ , ភជួ , រា ់, ទាញ, អូ្ , ទូនាម ន្, ក្ញ្េក្,់ 
ក្គនាត ក្,់ ឈក្បៀន្ក្បឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 

ក្ តិ្ អ្ន្,់  ច, ក្ វងឹ, ម្ឈួដ៉, ឈក្សាច, ទា ុេ, អាក្ក្ក្,់ 
ឈក្ ោះក្ពាំ,  ងឹ ូ ,  ចសាច, ឈក្គ្នត្ក្គ្នត្ 

កាក្ចេតិ្ លាំ ក្, ឈចឺាប,់ ក្ មុ្ក្ 
កាេយតិ្ ឈ ម្ច, ខាវ ក្,់ បិទខភនក្ 
កាឈេតិ្ ឈ ម្ច, ខាវ ក្,់ បិទខភនក្ 
កាតិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
កាងយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កាឈងតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កាបយតិ្  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់  
កាឈបតិ្  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់   
កាម្យតិ្ ក្ ថាន , ចង ់ន្, ក្ ឡាញ់ 
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កាឈម្តិ្ ក្ ថាន , ចង ់ន្, ក្ ឡាញ់ 
កាយតិ្         យាំ, ខងលង, និ្ទាន្, ឈពាល, ខក្ ក្, និ្យាយ,  

ឈចញ ាំឈ ង 
ការាឈបតិ្ ឲ្យឈ វ្ើ, ក្គបក់្គង, ឈសាយរាជយ 
កាឈ តិ្ ឲ្យឈ វ្ើ, ក្គបក់្គង, ឈសាយរាជយ 
កាលយតិ្ ឈៅ, ដល់, រាប,់ លោះ, ឈចាល, ក្បឹក្ា, ជខជក្, លោះបង,់ 

ឈ ោះបង,់ អ្ ់ឈៅ, ឲ្យតិ្ចចុោះ, ពិភាក្ា,  ញ្ជួ យ,  
ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឲ្យអ្ ់ឈៅ,  
ឲ្យអ្ ់ លីង 

កាឈលតិ្ ឈៅ, ដល់, រាប,់ លោះ, ឈចាល, ក្បឹក្ា, ជខជក្, លោះបង,់ 
ឈ ោះបង,់ អ្ ់ឈៅ, ឲ្យតិ្ចចុោះ, ពិភាក្ា,  ញ្ជួ យ,  
ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឲ្យអ្ ់ឈៅ,  
ឲ្យអ្ ់ លីង 

កា តិ្ លអ, ក្អក្, សាអ ត្, ភលសឺាវ ង, ក្ ក្ដ, ឈ ៀបចាំ, ក្បកា , 
ក្គខ ម្, តាក្ខ់ត្ង, ចាត្ខ់ចង, ជាក្ខ់ ដង,  
ឈ វ្ើឲ្យដឹងចា ់ 

កិ្ចេតិ្  ក្ក្, ទុក្ខ, លាំ ក្, ខវោះខាវ ត្ 
កិ្ញ្ា តិ្ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី ឈឈលចឈល,ី ក្មាា ត្ប់ង ់
កិ្ញ្ាយតិ្ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី ឈឈលចឈល,ី ក្មាា ត្ប់ង ់
កិ្ឈញ្ា តិ្ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី ឈឈលចឈល,ី ក្មាា ត្ប់ង ់
កិ្ដតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ
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កិ្ដយតិ្ ចង,  តឹ្ តួ្ 
កិ្ឈដតិ្  ចង,  តឹ្ តួ្  
កិ្េកិ្ណាយតិ្ អ្ក្ងួន្ ( ក្េដឹ ង ) 
កិ្ណាតិ្ ទិញ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កិ្ឈណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កិ្ត្តយតិ្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈ ៃើច, ឈពាល, ជក្មាប,  ខម្ដង,  ន្ទនា, 

  ឈ ើ , ក្ាំេត្,់ អ្ាំពាវនាវ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
កិ្ឈត្តតិ្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈ ៃើច, ឈពាល, ជក្មាប,  ខម្ដង,  ន្ទនា, 

  ឈ ើ , ក្ាំេត្,់ អ្ាំពាវនាវ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
កិ្បយតិ្ អ្ន្,់ ក្ទម្, ឈក្ទាម្, ទុពវល, ឈខាយ 
កិ្ឈបតិ្ អ្ន្,់ ក្ទម្, ឈក្ទាម្, ទុពវល, ឈខាយ 
កិ្ តិ្  ច, ក្ក្ចាយ, រាត្រ់ាយ, សាបឈក្ពាោះ, ឈរាយរាយ,  

 ចសាច, រាយ ៉យ 
កិ្លតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ពទ័ធ, ឈលង, ក្បខ ង, ចិត្តឈៅ,  

ចិត្ត ក្មាន្ត 
កិ្លម្តិ្ ឈន្ឿយ, លាំ ក្, ឈខាយ, អ្ ់ក្មាល ាំង, ឈន្ឿយ ត្ ់
កិ្លិកិ្លាយតិ្ ឮឈក្ក្ងក្កាង 
កិ្លិជជតិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្,  កី្រាយ, ក្ក្ហាយ, ជាដាំឈៅ,  កី្ឈ ើង,  

ក្  ់ក្សាយ 
កិ្លិន្ទតិ្       យាំ, ឈៅ, ឈៅ ក្, ទួញយាំ, ខសកឹ្ខសួល, ឈសាក្ឈៅ,  

ទួញឈ ៀបរាប,់ អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្ 
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កិ្លិ តិ្ ក្មាា ត្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កិ្លិសាន តិ្ ក្មាា ត្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កិ្លិ សតិ្   ដុត្, ក្ឈដដ , ឈ ើម្, ក្ខវក្,់ ទទឹក្, លាំ ក្, ឈៅ មង, 

ក្បឡាក្,់ ដុត្ក្ឈដត , ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈសាម គឈក្គ្នក្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កិ្ឈលាត្តិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្ 
កិ្វុណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កិ្វុឈណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កិ្ សតិ្  គម្, ្ុញ, ក្ងវល់, ឈខាយ,  ងីថ្ , ឈ វ ត្,់ ឈន្ឿយណាយ 
កី្ដយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ក្ជលក្,់  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
កី្ឈដតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ក្ជលក្,់  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
កី្ណាតិ្ ទិញ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, បដូ ឈោយក្ទពយ 
កី្ឈណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កី្លតិ្  ចង, ទាក្,់ ឈលង, កី្ឡា, ខឆអត្ចិត្ត,  កី្រាយ, ទាក្ឈ់លង,  

 កី្រាយចិត្ត 
កី្ តិ្ ឈលង, ក្បខ ង, ចិត្តឈៅ, ចិត្ត ក្មាន្ត 
កី្ឡាឈបតិ្  ម្,  វឹក្, ហាត្,់ ឲ្យឈលង 
កុ្ក្តិ្         ចាប,់ កាន្,់ ទទួល, កាន្យ់ក្, ក្បកាន្ម់ាាំ 
កុ្ក្កុចាា យតិ្  ាំខាន្, ក្ងវល់, ចិត្តឈៅ, ្ុញក្ទាន្,់ ខូចចិត្ត, ចិត្ត ក្មាន្ត 
កុ្ចតិ្        ង, ទុាំ, ឈវៀច, ឈកាង, ក្ជួញ, គូ , ចម្អនិ្,  វាាំង, កា ពា ,  

ក្ត្ ប,់  មាល ប,់ ក្បហា ,   ឈ  , ឈបៀត្ឈបៀន្, ខក្ ក្ ាំពង,
ងយឈក្កាយ, ចងចិឈញ្ា ើម្, ខក្ ក្ចាំទាល, ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្, 
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ខក្ ក្គឹក្ក្ង 
កុ្ចេយតិ្      និ្នាទ , ឈចាល, ក្គខវង, ឈ ោះឈចាល, តិ្ោះឈដៀល,  

ឈ ោះឈៅឈក្កាម្ 
កុ្ឈចេតិ្      និ្នាទ , ឈចាល, ក្គខវង, ឈ ោះឈចាល, តិ្ោះឈដៀល,  

ឈ ោះឈៅឈក្កាម្ 
កុ្ជតិ្ យាំ, បលន្,់ លួច, បូល,  ្វ, ( ត្វ) ខក្ ក្ 
កុ្ជជតិ្ ក្គប, ផ្ទក ប,់ ( ត្វ) ខក្ ក្  
កុ្ជឈតិ្ ខឹង, ឈក្កា្ 
កុ្ញ្ា តិ្       ង, ខមូ , ឈៅ, ដល់, ឈវៀច, ក្ជួញ, ឈកាង, តិ្ចតួ្ច, ចាក្ឈ់សា,  

ជិត្ និទធ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់

កុ្ញ្ជ តិ្       យាំ, បូល,  ្វ, ខក្ ក្, ឈចញ ាំឈ ង ( ត្វ) 
កុ្ដតិ្       ង, ខមូ , ដាំ, កិ្ន្, បុក្, ឈវៀច, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, ក្ជួញ, ឈកាង, កាត្,់  

ផ្ទត ច,់ ទមាល យ,  មាល ប,់ ពក្្ប, ឈ វ្ើឲ្យខបក្លអិត្ 
កុ្ដយតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ  
កុ្ឈដតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ  
កុ្ដដយតិ្    ឈឆោះ, ឈដដ , កាត្,់ ផ្ទត ច,់ និ្នាទ , គួ ឈខពើម្, តិ្ោះឈដៀល, ដុត្ឈរាល 
កុ្ឈដដតិ្    ឈឆោះ, ឈដដ , កាត្,់ ផ្ទត ច,់ និ្នាទ , គួ ឈខពើម្, តិ្ោះឈដៀល, ដុត្ឈរាល 
កុ្ឋតិ្ ោាំ, ចម្អនិ្ 
កុ្ឌតិ្  ីុ, ឈលង, ប ឈិភាគ 
កុ្េតិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ចិញ្ា ឹម្, ឈម្ើលខង, ឈចញ ាំឈ ង 
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កុ្េយតិ្    ឈៅ,  ញួ, ក្ជួញ,  ញួខលី, ក្បឹក្ា, ឈៅ ក្, ជខជក្, 
ពិភាក្ា, អ្ឈញ្ជ ើញ 

កុ្ឈេតិ្    ឈៅ,  ញួ, ក្ជួញ,  ញួខលី, ក្បឹក្ា, ឈៅ ក្, ជខជក្, 
ពិភាក្ា, អ្ឈញ្ជ ើញ 

កុ្ឈណាតិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ចិញ្ា ឹម្, ឈម្ើលខង, ឈចញ ាំឈ ង 
កុ្េដ តិ្ ពិកា , ទុពវល, ខវោះខាត្ 
កុ្េឋ តិ្      ៃួត្,  វិត្, ឈសាក្, ខជិល, ពិកា , ទក្ម្ន្,់ ចាំឈអ្ៀក្, ទុពវល 
កុ្េឌ តិ្       ឈដត , ឈឆោះ, ដុត្, ពិកា , ទុពវល 
កុ្េឌ យតិ្     ថ្ខ, បុក្, ឈចាោះ, ទម្លុោះ,  ក្ា, ខងទាាំ, កា ពា , ដឹងចា ់ 
កុ្ឈេឌ តិ្       ថ្ខ, បុក្, ឈចាោះ, ទម្លុោះ,  ក្ា, ខងទាាំ, កា ពា , ដឹងចា ់ 
កុ្ងតិ្ ោាំ, ចម្អនិ្,  មាៃ  ់,  អុយ, ឈៅ មង, ក្បឡាក្,់ ពុោះ(ទឹក្...)  
កុ្ន្តតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បឡាក្,់ ឈៅ មង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កុ្ន្ថតិ្        មាល ប,់ ក្បហា , ឈៅ មង, ក្បឡាក្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
កុ្ន្ថនាតិ្ ឱប, ឱប តឹ្, លាំ ក្, ជាទុក្ខ 
កុ្ន្ទយតិ្     ក្បខក្ក្, ឈពាលទីបាំ្ុត្ 
កុ្ឈន្ទតិ្      ក្បខក្ក្, ឈពាលទីបាំ្ុត្ 
កុ្បបតិ្ ខឹង, ក្គប, ឈក្កា្, វកឹ្វ ,  ុក្កួ្ន្,  ញ្ជួ យ, ដេដ ប,់ ក្ឈក្ម្ើក្, 

ញាបញ័់ , បិទ ាំង 
កុ្ពវតិ្   ឈ វ្ើ,  ង,់ ពាក្,់ ខត្ង, ក្គប, សាង, ្លិត្, បឈងកើត្, 

ដេដ ប,់ បាំឈពញ, បិទ ាំង,   ឈ  , សាថ បនា, ឈ ៀបឈ ៀង,
ឈ លៀក្ពាក្,់ ឈៅខាងឈលើ, ឈ ើងឈៅខព ់ 
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កុ្មា យតិ្    ឈលង 
កុ្មាឈ តិ្      ឈលង 
កុ្មាលយតិ្ ឈលង 
កុ្មាឈលតិ្ ឈលង 
កុ្ម្ពយតិ្ ក្គប, ដេដ ប,់ បិទ ាំង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
កុ្ឈម្ពតិ្ ក្គប, ដេដ ប,់ បិទ ាំង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
កុ្ តិ្       ឈជ , ក្បឈទច, ឈចញ ាំឈ ង 
កុ្លតិ្ រាប,់  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា ,  មាល ប,់ ក្បហា ,  បួ មួ្, 

ជាបត់្គ្នន , ឈបៀត្ឈបៀន្, ជាបស់ាច់្ ម្,  
ជាបខ់ខសក្ ឡាយ, ជាបជ់ាដាំេម្ក្ 

កុ្វតិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
កុ្ តិ្ ឲ្យ, ជា, យាំ, ឈជ , មាន្, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ឈៅ,  ន្សាំ, នាាំឈៅ, 

ក្បឈទច, ឈៅ ក្, ក្ ក្ដ, បាំឈពញ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  
បិទ ាំង, ឈ លៀក្ពាក្ ់

កុ្ យតិ្ នាាំឈៅ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
កុ្ លយតិ្  ួ  ុខទុក្ខ 
កុ្ ិយតិ្ ឱប, ឱប តឹ្ 
កុ្សាន តិ្ ក្បកា  
កុ្ សតិ្       នាាំឈៅ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ក្បកា  
កុ្ យតិ្ កុ្ ក្, បាំភាន្,់ លួងឈលាម្, ឈ ក្ក្  ់, ឲ្យភ ិវង ់
កុ្ ិយតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ 
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កុ្ ីយតិ្      ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ 
កុ្ឈ តិ្ កុ្ ក្, បាំភាន្,់ លួងឈលាម្, ឈ ក្ក្  ់, ឲ្យភ ិវង ់
កុ្ តិ្       ីុ, ទាំពា, ក្ឈក្  
កុ្ាំ យតិ្      ភល,ឺ ឈពាល, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
កុ្ាំឈ តិ្       ភល,ឺ ឈពាល, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
កូ្ជតិ្         យាំ, បូល, ខក្ ក្,  ្វ (  ត្វ ) 
កូ្ដតិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ, កាត្,់ ផ្ទដ ច ់
កូ្ដយតិ្      ឲ្យ, ង, ខមូ , ឈឆោះ, ដុត្, ឈកាង, ខក្លង,  ញួ, ក្ជួញ, ក្ឈដត , 

ក្បឹក្ា, កុ្ ក្, បាំភាន្,់ ឈវៀចឈវ , ជខជក្, ពិភាក្ា,  
ម្និ្ក្ជោះថាល , ម្និ្ក្  ់ថាល  

កូ្ឈដតិ្      ឲ្យ, ង, ខមូ , ឈឆោះ, ដុត្, ឈកាង, ខក្លង,  ញួ, ក្ជួញ, ក្ឈដត , 
ក្បឹក្ា, កុ្ ក្, បាំភាន្,់ ឈវៀចឈវ , ជខជក្, ពិភាក្ា,  
ម្និ្ក្ជោះថាល , ម្និ្ក្  ់ថាល  

កូ្ឌតិ្  ីុ, ក្ក្, ជាដុាំ, ប ឈិភាគ 
កូ្េយតិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ 
កូ្ឈេតិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ 
កូ្នាតិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
កូ្លតិ្     រាាំង, បិទ, ឃ្លាំង, ហាម្, ឃ្លត្ ់
ឈក្ឈចតិ្ ក្បក្ប 
ឈក្ដតិ្ ឈៅ, ដល់, ភយ័, ខាល ច, បនាល ច, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈក្ត្តិ្      ឈៅ, សាន ក្,់ ដឹង, ្សាំថាន ាំ, ចាំណាាំ,  ឈងកត្, ក្ាំេត្,់  
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សាគ ល់, អាក្ ័យ,  ក្ាឈរាគ, បាំ ត្ឈ់រាគ, ពា លឈរាគ 
ឈក្ត្យតិ្     ឈៅ, និ្ម្ន្ត, ឈៅ ក្, អ្ឈញ្ជ ើញ 
ឈក្តិ្ ដឹង, យល់, សាគ ល់, ្ុត្ឈ ើង, ឈ ៉ងឈ ើង, លូត្ឈ ើង, 

ទល់ឈ ើង 
ឈក្ឈត្តិ្      ឈៅ, និ្ម្ន្ត, ឈៅ ក្, អ្ឈញ្ជ ើញ 
ឈក្បតិ្ ឈៅ, ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈក្លតិ្    ឈៅ, ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈក្លាយតិ្     ក្ ឡាញ់, រាបថ់ាជា ប ់ខលួន្, កាន្យ់ក្ថាជា ប ់ខលួន្ 
ឈក្វតិ្      ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, ក្បតិ្បត្តិ, ឈ ពគប ់
ឈក្ យតិ្  គម្,  ងីថ្ ,  គម្សាគ ាំង 
ឈក្ឡាយតិ្ ចងឈ់លង, ក្ ថាន ឈដើម្បឈីលង 
ឈកាចតិ្     ង, ខមូ , កាដ ប,់ ឈកាង,  ញួ, ក្ជួញ, គូ , វា , រារាាំង,  

  ឈ  , កា ពា ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ងយឈក្កាយ, ខក្ ក្ ាំពង, ខក្ ក្ចាំទាល, ខក្ ក្គឹក្ក្ង, 
្ន្ក្ត្ ប ់ 

ឈកាជតិ្      បលន្,់ លួច, លួចដាំ, វាយបុក្ 
ឈកាដយតិ្ គក្,់ ឈគ្នោះ, វាយ, ឈ ក្, ចិគញ្ញា ាំ 
ឈកាឈដតិ្    គក្,់ ឈគ្នោះ, វាយ, ឈ ក្, ចិគញ្ញា ាំ, ដក្ឈចញ, លាត្ឈចញ, 

 ឈបើក្ឈចញ 
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ឈកាដដតិ្ ដាំ, វាយ, កាត្,់ ផ្ទដ ច ់
ឈកាឈដដតិ្    ដាំ, បុក្, ខ្, កិ្ន្, ឈ ោះ, ឈោត្, កាត្,់ ឈគ្នោះ, វាយ, ចិគញ្ញា ាំ, 

 មាល ប,់ ពក្្ប, ឈ វ្ើឲ្យខបក្លអិត្ 
ឈកាេតិ្     ល្ុ ាំ,  ម្គួ ដល់ ាំឈ ង, ឧបក្ េ៍ថ្ន្ ាំឈ ង 
ឈកាតិ្       ខក្ ក្, ឈពាល, យាំ ( ត្វ), ឈចញ ាំឈ ង 
ឈកាងតិ្        មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈកាទតិ្       ឈលង, ឈលងកី្ឡា 
ឈកាទទតិ្ ឈលង, ឈលងកី្ឡា 
ឈកាបយតិ្ ភល,ឺ អ្ន្,់  ដី, ខងលង, ឈពាល, ឈខាយ, ឈលមើ , ទុពវល, បាំពាន្, 

និ្យាយ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ឈកាឈបតិ្ ភល,ឺ អ្ន្,់  ដី, ខងលង, ឈពាល, ឈខាយ, ឈលមើ , ទុពវល, បាំពាន្, 

និ្យាយ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ឈកាលតិ្     រាប,់ ជាបស់ាច់្ ម្, ជាបខ់ខសក្ ឡាយ 
ឈកា តិ្       ឲ្យ, ជា, យាំ, ឈៅ, មាន្, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ឈជ ,  ន្សាំ, ក្ ក្ដ, 

ឈៅ ក្, ក្បឈទច, បាំឈពញ, បិទ ាំង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
ក្ក្ពុវតិ្ ឈ វ្ើ,  ង,់ ពាក្,់ ខត្ង, សាង, បាំឈពញ, បឈងកើត្,   ឈ  , 

សាថ បនា, ្លិត្, ឈ ៀបឈ ៀង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
ក្លិ សតិ្ ដុត្, ក្ឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ក្ាំ តិ្ ឈៅ, ភជួ , រា ់, ទមាល យ, បាំខបក្, អូ្ ឈៅ, ទាញឈៅ, 

 ងកត្ចុ់ោះ, ទាញ ៃ្ុប, ក្តូ្វរាាំង ទោះ 
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   ខអ្ក្ខ  

ខក្ខតិ្ ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
ខចតិ្  ុ ាំ, ថ្ចន, ចង, ខត្ង, និ្ពន្ធ, វចិិក្ត្, ក្បោប,់ ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  

 មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ, តាក្ខ់ត្ង 
ខជតិ្          កូ្ , វកឹ្, វតិ្, កួ្ត្, ឈងពច,  ាំខាន្, ញាាំញី,  ុក្កួ្ន្, ក្ចបល់, 

 មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខជជតិ្         ឈអ្ោះ,  ីុ, ឈ កៀប,  មា ់, ជានុ្យ, ក្តូ្វ ីុ, ក្តូ្វទាំពា, 

ក្ក្ហាយ, ប ឈិភាគ, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង,់ 
ក្តូ្វប ឈិភាគ, ឈ វ្ើឲ្យលាំ ក្ 

ខញ្ជ តិ្       ឲ្យ, ត្ល់, ខាក្, ឈៅ, ដល់, ឈដើ ខាក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
ខវោះខាត្ដាំឈេើ  , ឈដើ  ន្ឈោយលាំ ក្ 

ខញ្ជយតិ្      ក្ា, ខងទាាំ, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ ន្ឈោយលាំ ក្ 
ខឈញ្ជ តិ្      ក្ា, ខងទាាំ, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ ន្ឈោយលាំ ក្ 
ខញ្ញ តិ្ វោះ, ពុោះ, ថ្ខ, ឈចាោះ, បុក្, ទម្លុោះ, ខួង, ពន្លោះ, ក្ប,់ ជីក្, ទមាល យ 
ខដតិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, ក្ ថាន , ទមាល យ, ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ប៉ុន្បង៉ 
ខដតយតិ្       វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
ខឈដតតិ្         វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
ខេតិ្ ជីក្, គ្ន ់, ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, កាយឈចញ 
ខេយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខឈេតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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ខឈណាតិ្       មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខេឌ តិ្      ឈចាោះ, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ខបក្, ខេ័ឌ ,  ាំខាន្, ឈលមើ , ទមាល យ, 

ញាាំញី,  ុក្កួ្ន្, លោះបង,់ ខបងខចក្, ឈ ោះឈចាល,  
ឈលើក្ខលង, ឈ វ្ើឲ្យជាខ ន្ក្ 

ខេឌ យតិ្     ឈចាោះ, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ខបក្, ខេ័ឌ ,  ាំខាន្, ឈលមើ , ទមាល យ, 
ញាាំញី,  ុក្កួ្ន្, លោះបង,់ ខបងខចក្, ឈ ោះឈចាល,  
ឈលើក្ខលង, ឈ វ្ើឲ្យជាខ ន្ក្ 

ខឈេឌ តិ្     ឈចាោះ, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ខបក្, ខេ័ឌ ,  ាំខាន្, ឈលមើ , ទមាល យ, 
ញាាំញី,  ុក្កួ្ន្, លោះបង,់ ខបងខចក្, ឈ ោះឈចាល,  
ឈលើក្ខលង, ឈ វ្ើឲ្យជាខ ន្ក្ 

ខទតិ្         ខេន្, មាាំម្នួ្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខទទតិ្        ខាាំ, ឈចាោះ, ទិច, ចុច ( ថ្ន្ ត្វ ) 
ខន្តិ្       ថ្ខ, ពុោះ, ជីក្, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, គ្ន ់, ទមាល យ, បាំខបក្ចុោះ 
ខន្ទតិ្           ឈៅ, ដល់,  ៃួត្,  វិត្, ឈក្ក្ៀម្,  ក្,់ ឈលាត្,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ក្មាា ត្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខឈន្ធតិ្ គ , ក្ង, ជាគាំន្  
ខបយតិ្ គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
ខឈបតិ្ គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
ខពវតិ្          ឈៅ, ដល់, មាន្ោះ, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ខម្តិ្         ក្ទាាំ, គួ , អ្ត្,់   ូក្ទាាំ, ក្តូ្វលអ, អ្ត្ឱ់ន្, អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្់្ មត្,់ 

ចូលចិត្ត, ឲ្យអ្ភយ័, អ្ត្ឈ់ទា  
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ខមាឈបតិ្  ុាំឈទា , ខមាឈទា , ឲ្យអ្ត្ឈ់ទា ឲ្យ 
ខមាយតិ្       បក្,់  លា ់, អ្ក្ងួន្, ពនាល ត្ ់
ខម្លីតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, កា ពា , បដិឈ ្ 
ខម្បយតិ្    ក្ទាាំ,   ូ, អ្ត្់្ ន្ ់
ខឈម្បតិ្    ក្ទាាំ,   ូ, អ្ត្់្ ន្ ់
ខម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ខម្ភតិ្       គ្នាំក្ទ, គ្នាំពា , ចងឈក្ក្ៀក្, ចងចាំឈពាោះ, កាត្ឈ់ចាល,  

ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង, ទមាល ក្ឈ់ចាល,  ងកត្ ់ងកិន្, បដិឈ ្ឈចាល 
ខឈម្ភតិ្ គ្នាំក្ទ, រារាាំង,  លត្,់ ជាំទា ់, ឧបត្ថម្ភ, ឈ វ្ើឲ្យសាាំញុាាំ 
ខយតិ្ អ្ ់,  ូន្យ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខ តិ្         ូ , អ្ ់, ចាក្,់ ឈចាល,  ូន្យ, ឈក្សាច, វនិា , ឈក្ ោះក្ពាំ, 

 ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ឈក្គ្នត្ក្គ្នត្ 
ខលតិ្      ភាល ត្,់ ខុ ,  អិ្ល, ជាំពប,់ ក្បមូ្ល,  ន្សាំ,  បួ មួ្,  ញ្ជួ យ, 

ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ភាល ត្ឈ់ជើងដួល 
ខឈលតិ្ ជក្ម្ោះ, លាង, ពក្្ប, បគ ក្ ប, បដិបត្តិអាក្ក្ក្ ់
ខវតិ្        ខក្ ក្, ឈពាល, ឈចញ ាំឈ ង 
ខ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខ យតិ្ បាំខបក្, ទមាល យ 
ខឈ តិ្ លាង, បាំខបក្, ទមាល យ, ពក្្ប, បគ ក្ ប, បដិបត្តិអាក្ក្ក្ ់
ខាតិ្          ខងលង, ឈពាល,  ខម្តង, ក្បកា , ឈទ ន្ ៍ 
ខាទតិ្  ីុ, ខាាំ, ចឹក្, ទាំពា, ក្ឈក្ , ឈលប, បាំផ្ទល ញ, ទាំពា ីុ 
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ខាយតិ្ ជា, អ្ ់,  ូន្យ, ឈៅ, ឈពាល, ខាាំ ីុ, ក្ឈក្ , ក្ ក្ដ, 
ទាំពា ីុ, ជាក្ខ់ តង, ក្ ក្ដនឹ្ង, ក្ ឈដៀងនឹ្ង 

ខាលយតិ្      ជក្ម្ោះ, ខពុ មាត្,់  មាអ ត្ 
ខាឈលតិ្       ជក្ម្ោះ, ខពុ មាត្,់  មាអ ត្ 
ខាឈ តិ្ គក្,់ លាង, ឈ ក្, ជក្ម្ោះ 
ខិជតិ្        យាំ, បូល, ខក្ ក្,  ្វ, លាន្ឮ់, ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
ខិជជតិ្  ត្,់  ន្ធត្,់ ឈន្ឿយ, ជាទុក្ខ,  មាល ប,់ ក្បហា , លាំ ក្, 

ត្ក្ ់លុត្,  ត្ឈ់ន្ឿយ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខិេតិ្ អ្ ់,  ូន្យ 
ខិណាតិ្      ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ខិឈណាតិ្       មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខិទតិ្  ត្,់  ន្ធត្,់ ឈន្ឿយ, ជាទុក្ខ,  មាល ប,់ ក្បហា , លាំ ក្, 

ត្ក្ ់លុត្,  ត្ឈ់ន្ឿយ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ខិន្ទតិ្       ន្ធត្,់ ជាទុក្ខ,  មាល ប,់ ក្បហា , លាំ ក្, ត្ក្ ់លុត្,  

ខបងភាគ, ឈន្ឿយ ត្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ខញក្ឈចញជាខ ន្ក្ៗ 
ខិបតិ្      បុក្, កិ្ន្, ក្អក្, ឈ ោះ, ឈចាល, ក្គវាត្,់ ក្គខវង, គបឈ់ៅ,  

បងឈ់ៅ, ក្គខ ម្, ឈ ោះឈៅ, ក្ណាដ  , ឈចាលឈៅ, 
 ឈវ ើ វាយ, ក្គខវងឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, ទមាល ក្ឈ់ចាល,  
ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 

ខិបុណាតិ្     គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
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ខិបបតិ្ ឈលឿន្,   ័ , ជិោះជាន្,់ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, 
ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ, ក្បក្ពឹត្តម្និ្លអ 

ខិពវតិ្ ឈ ោះបង,់ លោះឈចាល, ឈ ោះឈចាល, អាងដល់, ជជុោះឈចាល,  
 លា ់ឈចាល,  លា ់ឈចញ,  ខម្ដងឈចញ, ចងអុលតួ្យ៉ាង,  
ទាញជាតួ្យ៉ាង, ប ហ្ ញឲ្យឈ ើញជាក្ខ់ ដង 

ខិម្បតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ខិយតិ្ ឈៅ, ឈៅ, អ្ ់, ដល់,  ូន្យ, ខឹង, ឈក្កា្, ជា ា្ំ,  មាល ប,់ 

ក្បហា , អ្ ់ឈៅ, អាក្ ័យ, ជាឥ ស ៈ, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ខិយយតិ្       ត្,់ ឈៅ, ឈៅ, ខឹង, ជា ា្ំ, ដល់, អ្ ់,  ូន្យ, ងយ, ធាល ក្,់ 
ឈក្កា្,  មាល ប,់ ក្បហា , អ្ ់ឈៅ, អាក្ ័យ, ជាឥ ស ៈ, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ខិលតិ្ មាន្ោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម 
ខិវតិ្ ក្ វងឹ, ក្បមាទ, ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល,  លា ់ឈចាល, 

ជជុោះឈចញ,  លា ់ឈចញ 
ខីជតិ្ យាំ, បូល, ខក្ ក្,  ្វ, លាន្ឮ់, ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
ខីណាតិ្  ត្,់ ឈៅ, ឈៅ, ខឹង, ជា ា្ំ, ដល់, អ្ ់,  ូន្យ, ងយ, ធាល ក្,់ 

ឈក្កា្,  មាល ប,់ ក្បហា , អ្ ់ឈៅ, អាក្ ័យ, ជាឥ ស ៈ, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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ខីឈណាតិ្     ឈៅ, ឈៅ, ខឹង, ជា ា្ំ, ដល់, អ្ ់,  ូន្យ, ឈក្កា្,  មាល ប,់ 
ក្បហា , អ្ ់ឈៅ, អាក្ ័យ, ជាឥ ស ៈ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ខីយតិ្       ត្,់ ឈៅ, ឈៅ, ខឹង, ជា ា្ំ, ដល់, អ្ ់,  ូន្យ, ងយ, ធាល ក្,់ 
ឈក្កា្,  មាល ប,់ ក្បហា , អ្ ់ឈៅ, តិ្ោះឈដៀល, អាក្ ័យ, 
ជាឥ ស ៈ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ខីលតិ្       គ្នាំក្ទ, ពក្ងឹងចាំឈពាោះ 
ខីវតិ្        ក្ វងឹ, ក្បមាទ 
ខីឈ តិ្ ចាំអ្ន្,់  ឈងកៀ , ក្តូ្វឈម្ើល្យ 
ខុឈណាតិ្ ក្គប,  មាល ប,់ ក្បហា , នាាំឈចញ, បិទ ាំង, ដក្ឈចញ,  

ដក្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, ឈបៀត្ឈបៀន្  
ខុេឌ តិ្ ខាក្, ខវិន្, ឈដើ ខាក្, ខវោះខាត្ដាំឈេើ   
ខុទតិ្ ឈក្ ក្, ឃ្លល ន្, ឈលង, ម្និ្ក្ទាាំ, ម្និ្  ូ, ឈលងកី្ឡា,  

ម្និ្អ្ត្់្ ន្ ់
ខុទទតិ្ ងូត្,  ក្,់ ឈផ្ទល ោះ, ឈលង, ឈលាត្, នាាំឈចញ, ដក្ឈចញ,  

ដក្ឈ ើង, ងូត្ទឹក្, មុ្ជទឹក្, ឈលងកី្ឡា 
ខុនាតិ្ ក្គប, នាាំឈចញ, ដក្ឈចញ, ដក្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, បិទ ាំង 
ខុន្ទតិ្       ជក្ម្ោះ, ្ូ ្ង,់ ប  ុិទធ, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
ខុពភតិ្      ឈឆ្ឈឡា,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្ជួលឈក្ជើម្ 
ខុភតិ្      ឈឆ្ឈឡា,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្ជួលឈក្ជើម្ 
ខុភនាតិ្  ញ្ជួ យ, ឈឆ្ឈឡា, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , ក្ជួលឈក្ជើម្ 
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ខុម្ភឈណាតិ្ បិទ, ខទប,់ រាាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់ ឃ្លាំង, កា ពា  
ខុម្ភនាតិ្ បិទ, ខទប,់ រាាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់ ឃ្លាំង, កា ពា  
ខុ តិ្      កាត្,់ ឈកា , ឈចៀ , គូ ,   ឈ  , ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 
ខុ តិ្     ឈលល ,  ីុ, លៃង,់ ប ឈិភាគ 
ខុាំ យតិ្       ឈជ , ខឹង, ឈក្កា្, ផ្ទដ សា, ក្បឈទច, ពា ទ, បណាត សា 
ខុាំឈ តិ្       ឈជ , ខឹង, ឈក្កា្, ផ្ទដ សា, ក្បឈទច, ពា ទ, បណាត សា 
ឈខដតិ្ ខាល ច,  លុត្,  ន្ធត្,់ បនាល ច 
ឈខដយតិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
ឈខឈដតិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
ឈខឌតិ្ ភយ័, ខាល ច,  លុត្,  ន្ធត្,់ បនាល ច 
ឈខបតិ្ បុក្, កិ្ន្, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 
ឈខបយតិ្ បុក្, កិ្ន្, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, បញ្ាូ ន្ឈៅ 
ឈខឈបតិ្ បុក្, កិ្ន្, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, បញ្ាូ ន្ឈៅ 
ឈខលតិ្ ឈៅ, ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈខវតិ្ ឈ ោះបង,់ ក្បតិ្បត្តិ, ឈ ពវគប,់ អាងដល់, ឈ ោះឈចាល,  

ជជុោះឈចញ,  ខម្ដងឈចញ, ចងអុលតួ្យ៉ាង,  លា ់ឈចាល, 
 លា ់ឈចញ, ប ហ្ ញឲ្យឈ ើញជាក្ខ់ ដង 

ឈខ យតិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
ឈខឈ តិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
ឈខាជតិ្      បលន្,់ លួច, លាក្ ់
ឈខាដតិ្      ឈ ោះឈៅ, បន្ថយចុោះ, ឲ្យអ្ ់ឈៅ 



116 អាខ្ាតាភធិាន្ 

ឈខាដយតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, 
 ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ឈខាឈដតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, 
 ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ឈខាេឌ យតិ្ បាំខបក្, ទមាល យ 
ឈខាឈេឌ តិ្ បាំខបក្, ទមាល យ 
ឈខាតិ្      ខក្ ក្, ឈពាល, ឈចញ ាំឈ ង 
ឈខាទតិ្      ឈលង, វាយ, ខក្ ក្, ឃ្លល ន្, ម្និ្  ូ, ម្និ្ក្ទាាំ,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ឈលងកី្ឡា, ក្មាា ត្ប់ង,់ ម្និ្អ្ត្់្ ន្ ់
ឈខាភតិ្      ឈឆ្ឈឡា,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្ជួលឈក្ជើម្ 
ឈខាឈភតិ្      ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ត្ក្ ់លុត្, ញាបញ័់  
ឈខា តិ្ ឈៅ, ខាក្, ឈប,់ ឈដើ ខាក្, ខវោះខាត្ដាំឈេើ  ,  

ក្មាា ត្ដ់ាំឈេើ  ឈៅ, ឈដើ  ន្ឈោយលាំ ក្ 
ឈខាលតិ្     ឈៅ, ខាក្, ឈប,់ ឈដើ ខាច, ខវោះខាត្ដាំឈេើ  ,  

ក្មាា ត្ដ់ាំឈេើ  ឈៅ, ឈដើ  ន្ឈោយលាំ ក្  
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គអ្ក្ខ  

គគគរាយតិ្    ខក្ ក្, គាំរាម្, ក្ាំខ ង, ក្គ ឹម្ 
គគឃតិ្ ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
គចេតិ្     ឈៅ, ដល់, ត្ឈៅ,  ាំកិ្ល, ឈដើ ឈៅ, ឈចញឈៅ, ឈឆ្ព ោះឈៅ, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
គជតិ្      គាំរាម្, ឈពាល, ខក្ ក្, ញាាំញី, ក្ វងឹ, ក្បមាទ,  

ឈចញ ាំឈ ង, ខក្ ក្ នាធ ប ់
គជយតិ្      ខក្ ក្, ញាាំញី, ក្ វងឹ, ក្បមាទ, ជាន្ឈ់ល,ី ឈចញ ាំឈ ង,  

ខក្ ក្ នាធ ប ់
គឈជតិ្      ខក្ ក្, ញាាំញី, ក្ វងឹ, ក្បមាទ, ជាន្ឈ់ល,ី ឈចញ ាំឈ ង,  

ខក្ ក្ នាធ ប ់
គជជតិ្    ន្ទោះ, ក្ាំទ , ខក្ ក្, គាំរាម្,  នាធ ប,់ ក្គ ឹម្, គ្ លាន្,់ 

ឈចញ ាំឈ ង 
គជជយតិ្ ខក្ ក្, ញាាំញី, ក្ វងឹ, ក្បមាទ, ជាន្ឈ់ល,ី ឈចញ ាំឈ ង,  

ខក្ ក្ នាធ ប ់
គឈជជតិ្ ខក្ ក្, ញាាំញី, ក្ វងឹ, ក្បមាទ, ជាន្ឈ់ល,ី ឈចញ ាំឈ ង,  

ខក្ ក្ នាធ ប ់
គញ្ជ តិ្ យាំ, ខក្ ក្, ក្ាំទ ,  នាធ ប,់ គាំរាម្, ក្គ ឹម្, ខក្ ក្ នាធ ប,់  

ឈចញ ាំឈ ង 
គឌតិ្ ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ,  ចសាច 
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គេតិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
គេយតិ្    រាប,់ ក្តាទុក្, ឈអ្ើឈពើ,  ម្លងឹ,  ឈងកត្, គេនា, បូក្ឈលខ,  

គិត្ចាំនួ្ន្, ពិចា ណា, យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
គឈេចតិ្ លួច, លាក្,់ បាំបិទបាំ ាំង 
គឈេតិ្     រាប,់ ក្តាទុក្, ឈអ្ើឈពើ,  ម្លងឹ,  ឈងកត្, គេនា, បូក្ឈលខ, 

គិត្ចាំនួ្ន្, ពិចា ណា, យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
គឈណាចតិ្     លួច, លាក្,់ បាំបិទបាំ ាំង 
គេឌ តិ្      ក្ វងឹ, ទល់ឈ ើង, ឈ ៉ងឈ ើង, ក្ាំពុងឈ ើង 
គេហ តិ្     ចាប,់ កាន្,់ យក្, យួ , ក្ត្ង, ទទួល,  បឹអូ្ , យក្ឈៅ, 

យក្ទុក្ 
គណាហ តិ្     ចាប,់ កាន្,់ យក្, យួ , ក្ត្ង, ទទួល,  បឹអូ្ , យក្ឈៅ, 

យក្ទុក្ 
គត្តិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ 
គឈត្តតិ្ ្ូ , ក្សាល,  លុង 
គទតិ្    ឈពាល, និ្យាយ,  ូ ឈ ៀង, ឈពាលចា ់,  ន្ធឹក្ឈម្ ,  

ឈម្ ក្គ ឹម្ 
គទយតិ្     ូ ឈភលៀង,  ន្ធឹក្ឈម្ , ឈម្ ក្គ ឹម្ 
គឈទតិ្     ូ ឈភលៀង,  ន្ធឹក្ឈម្ , ឈម្ ក្គ ឹម្ 
គទទតិ្     យាំ, ខងលង, ខក្ ក្, ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
គទធយតិ្    ឈលាភ, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, រាបក់្ន្លង,  

ម្និ្ឈចោះពិចា ណា, ឃ្លល ន្ឥត្ខបប (ឈញៀន្) 
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គឈទធតិ្     ឈលាភ, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, រាបក់្ន្លង,  
ម្និ្ឈចោះពិចា ណា, ឃ្លល ន្ឥត្ខបប (ឈញៀន្) 

គន្ថតិ្  ុ ាំ, ចង, គួច,  តឹ្, និ្ពន្ធ, ឈ ៀបឈ ៀង, ខត្ងឈ ើង, ចងក្ក្ងឈ ើង 
គន្ថយតិ្     ុ ាំ, ចង, គួច,  តឹ្, ខត្ង, និ្ពន្ធ, ប អ្ ក្,់ ប ខ្ ាំង, ឈ ៀបចាំ,  

ក្មាល ចិត្ត, ឈ ៀបឈ ៀង, ខត្ងឈ ើង, ឈ វ្ើឲ្យមាាំម្នួ្, ឈលើក្ក្មាល ាំង,  
ឈ វ្ើឲ្យទុក្ចិត្ត, ចងក្ក្ងឈ ើង, ឈ វ្ើឲ្យ លន្ឈ់សាល  

គឈន្ថតិ្     ុ ាំ, ចង, គួច,  តឹ្, ខត្ង, និ្ពន្ធ, ប អ្ ក្,់ ប ខ្ ាំង, ឈ ៀបចាំ,  
ក្មាល ចិត្ត, ឈ ៀបឈ ៀង, ខត្ងឈ ើង, ឈ វ្ើឲ្យមាាំម្នួ្, ឈលើក្ក្មាល ាំង, 
ឈ វ្ើឲ្យទុក្ចិត្ត, ចងក្ក្ងឈ ើង, ឈ វ្ើឲ្យ លន្ឈ់សាល  

គន្ធយតិ្     ុ ាំ, ្ុាំ,  តឹ្, ចង, គួច, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់  មាល ប,់ ក្បហា ,  ខម្ដង, 
ក្បកា , ភាយក្លិន្, ្ាយក្លិន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 

គឈន្ធតិ្     ុ ាំ, ្ុាំ,  តឹ្, ចង, គួច, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់  មាល ប,់ ក្បហា ,  ខម្ដង, 
ក្បកា , ភាយក្លិន្, ្ាយក្លិន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 

គពភតិ្      កាច, អាក្ក្ក្,់ ក្ទក្ទង,់ តាាំងទុក្, ទទួលទុក្ 
គពវតិ្     ឈៅ, ដល់, មាន្ោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
គពវយតិ្     មាន្ោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
គឈពវតិ្     មាន្ោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
គម្តិ្ ឈៅ ,ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
គឈម្តិ្     យល់,  ងច់ាាំ, ឲ្យឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
គម្ភតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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គ តិ្       ច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, ឈៅខព ់, ឈៅខព ់, ឈ ើងឈៅឈលើ,  
មាន្ឈក្ ដិ៍ឈ ម្ ោះ 

គ យតិ្    ឈៅខព ់, ឈៅខព ់, ឈ ើងឈៅឈលើ 
គ  តិ្     ឈជ , ឈខពើម្, និ្នាទ ,  តីថា,  ោិះគន្,់ គួ ឈខពើម្, បឈនាទ  , តិ្ោះឈដៀល, 

ឈពាលបឈនាទ   
គ  យតិ្     ោិះគន្,់ តិ្ោះឈដៀល, និ្នាទ ឈ្សងៗ 
គ ឈ តិ្     ោិះគន្,់ តិ្ោះឈដៀល, និ្នាទ ឈ្សងៗ 
គ ុក្ឈរាតិ្     ឈជឿ, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ឈ វ្ើឈ ចក្ដីឈគ្ន ព 
គឈ តិ្    ឈៅខព ់, ឈៅខព ់, ឈ ើងឈៅឈលើ 
គលតិ្     ក្ជុោះ,  ីុ,  ូ , ធាល ក្,់ ក្ ក្,់ ឈលប, ភាល ត្,់  អិ្ល, ក្មាា ត្,់ 

ក្ ក្ចុ់ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ, ឈភលៀងធាល ក្,់  ាំកិ្លឈៅ 
គលយតិ្  ូ , ធាល ក្,់ ក្ ក្,់ ក្ ក្ចុ់ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ 
គឈលតិ្  ូ , ធាល ក្,់ ក្ ក្,់ ក្ ក្ចុ់ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ 
គវតិ្      ជុោះ, ខក្ ក្, ឈពាល, ក្ ក្ដ, ខព ់ឈ ើង, បត្ឈ់ជើង ា្ំ,  

ឈចញ ាំឈ ង, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
គឈវ តិ្     ោិះ ក្,  ុក្ ក្, ចាំេង,់  ក្ឈម្ើល, ខ វង ក្,  វោះខ វង, 

ក្សាវក្ជាវ 
គឈវ យតិ្     ោិះ ក្,  ុក្ ក្, ចាំេង,់  ក្ឈម្ើល, ខ វង ក្,  វោះខ វង, 

ក្សាវក្ជាវ 
គឈវឈ តិ្     ោិះ ក្,  ុក្ ក្, ចាំេង,់  ក្ឈម្ើល, ខ វង ក្,  វោះខ វង, 

ក្សាវក្ជាវ 
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គ តិ្       ីុ, ឈលប, វឈងវង, ក្ វងឹ 
គ យតិ្  ីុ, ឈលប, វឈងវង, ក្ វងឹ 
គឈ តិ្  ីុ, ឈលប, វឈងវង, ក្ វងឹ 
គ តិ្       ចាប,់ កាន្,់ ទទួល, មុ្ជទឹក្, លឹបទឹក្, កាន្យ់ក្ 
គ យតិ្       ចាប,់ កាន្,់ ទទួល, កាន្យ់ក្ 
គឈ តិ្ ចាប,់ កាន្,់ ដឹងឈោយលាំ ក្, ក្តា ់ដឹងឈោយលាំ ក្ 
គ គឡាយតិ្    ក្គ ឹម្,  ូ ក្គ្នាំ, គ្ លាន្ ់
គ តិ្      ូ , ធាល ក្,់ ក្ ក្,់  ីុ, ឈលប, ក្ ក្ចុ់ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ, ឈភលៀងធាល ក្ ់
គ យតិ្  ូ , ធាល ក្,់ ក្ ក្,់  ីុ, ឈលប, ក្ ក្ចុ់ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ, ឈភលៀងធាល ក្ ់
គ្នតិ្    ឈៅ, ដល់, ឈក្ើត្, ឈ ៃើច, ឈក្ចៀង,   ឈ ើ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ឈចញ ាំឈ ង 
គ្ន្តិ្     ខត្ង,  ងឹមាាំ, និ្ពន្ធ, មាន្ក្លិន្, តាាំងមាាំ, ជាទីពឹង, ្ន្ចុោះ, 

ឈ ៀបឈ ៀង, ជាទីអាក្ ័យ, មាន្ក្លិន្ក្ក្អូ្ប 
គ្នយតិ្    ឈៅ, ឈក្ើត្, ឈ ៃើច, ខងលង, ឈក្ចៀង,  ូ្យ, ឈពាល, ដល់, និ្ទាន្, 

ទឈន្ទញ,   ឈ ើ , សាវ ្ាយ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ឈចញ ាំឈ ង 
គ្ន យតិ្ ដឹង, ឈ ដ្ៀង, ជក្មាប, ឈៅខព ់, ឈៅខព ់, ឈ ើងឈៅឈលើ,  
 ក្ បឲ់្យដឹង, មាន្ឈក្ ដិ៍ឈ ម្ ោះ 
គ្នឈ តិ្ ដឹង, ឈ ដ្ៀង, ជក្មាប, ឈៅខព ់, ឈៅខព ់, ឈ ើងឈៅឈលើ,  
 ក្ បឲ់្យដឹង, មាន្ឈក្ ដិ៍ឈ ម្ ោះ 
គ្ន តិ្   កូ្ , វកឹ្, វតិ្,  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្, មុ្ជចុោះឈៅ, ឆលងចូលឈៅ,  

ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
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គ្នឈ តិ្ យល់, ពន្យល់, ដឹងឈោយលាំ ក្, ក្តា ់ដឹងឈោយលាំ ក្ 
គិជឈតិ្   បង៉, ឈលាភ, ឈលាម ភ, ក្ ថាន , ឈញៀន្, ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, 

ឈក្ត្ក្អ្ , ក្ ឡាញ់, ក្ ថាន ខាល ាំងកាល  
គិណាតិ្     ូ្យ, ឈក្ចៀង, ឈពាល, ទឈន្ទញ, និ្យាយ 
គិឈណាតិ្    ូ្យ, ឈក្ចៀង, ឈពាល, ទឈន្ទញ, និ្យាយ 
គិ តិ្     ីុ, ឈលប, ទាំពា, ឈ ើឈចញ, បឈញ្ាញ, ខាជ ក្ឈ់ចញ 
គិលតិ្    ីុ, ឈលប, ទាំពា 
គិលយតិ្   ឈចឺាប,់ ម្និ្ បាយ, អ្ ់ឈ ចក្តី កី្រាយ 
គិលាយតិ្  ត្,់ ឈខាយ, ឈន្ឿយ, ឈចឺាប,់ ខយល់ចាប,់  ត្ឈ់ន្ឿយ, 

លហិត្ថ្លហ, អ្ ់ក្មាល ាំង, ឈចុឺក្ចាប,់ ម្និ្ បាយ,  
អ្ ់ឈ ចក្តី កី្រាយ 

គិឈលតិ្   ឈចឺាប,់ ម្និ្ បាយ, អ្ ់ឈ ចក្តី កី្រាយ 
គិឈលវតិ្   ក្បតិ្បត្តិ, ឈ ពគប ់
គិឈល តិ្   ក្ ថាន , ខ វង ក្, ចង ់ន្ឈ ឿយៗ 
គុជឈតិ្      ុ ាំ, ចង, ជួត្, ពទ័ធពន័្ធ 
គុញ្ជ តិ្    យាំ, ខក្ ក្,  ្វ, បូល ( ត្វ), លាន្ឮ់ ូ , ឈចញ ូ  ពទ 
គុេយតិ្ ឈៅ,  ន្សាំ, ក្បឹក្ា, ឈៅ ក្, អ្ឈញ្ជ ើញ, ជខជក្, ពិភាក្ា 
គុឈេតិ្ ឈៅ,  ន្សាំ, ក្បឹក្ា, ឈៅ ក្, អ្ឈញ្ជ ើញ, ជខជក្, ពិភាក្ា 
គុេឋ យតិ្  ុ ាំ, បិទ, ខាប,់ ក្តួ្ត្, លាក្,់  ងកត្,់ ដេដ ប,់ បិទ ាំង 
គុឈេឋ តិ្     ុ ាំ, ខាប,់ បិទ, ក្តួ្ត្, លាក្,់  ងកត្,់ ដេត ប,់ បិទ ាំង 
គុេឌ យតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ បុក្, កិ្ន្,  ក្ា, ខងទាាំ, កា ពា , ពន័្ធពទ័ធ 
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គុឈេឌ តិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ បុក្, កិ្ន្,  ក្ា, ខងទាាំ, កា ពា , ពន័្ធពទ័ធ 
គុតាន តិ្ ខឹង, ឈក្កា្ 
គុទទតិ្ ឈៅ, ឈលង, អាក្ ័យ, សាន ក្ឈ់ៅ, ឈលងកី្ឡា 
គុ្តិ្ ឈលង, ឈលងកី្ឡា 
គុបបតិ្  ក្ា, និ្នាទ , ខងទាាំ, សាាំញុាាំ, តិ្ោះឈដៀល, ក្គបក់្គង,  មុគសាម ញ, 

ក្ ឈពចក្ ពិល 
គុបោតិ្ ខត្ង, និ្ពន្ធ, ចងក្ក្ង, ឈ ៀបឈ ៀង 
គុពវតិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ឧ ា ៍, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
គុម្ពតិ្ គ , ក្ង, ក្បជុាំ, ជាគាំន្  
គុយយតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
គុ តិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ឧ ា ៍, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
គុវតិ្ ជុោះ, បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
គុ តិ្ បិទ,  ាំង, លាក្,់  វាាំង,  ក្ងួម្ 
គុ តិ្  ចួ,  ក្ា, ខងទាាំ, ខលង,  ាំឈោោះ, ទមាល យ, ផ្ទល  ់បដូ , ខក្បក្បួល 
គូ តិ្    បិទ,  ាំង, លាក្,់  វាាំង,  ក្ងួម្ 
គូ យតិ្    បិទ,  ាំង, លាក្,់  វាាំង,  ក្ងួម្ 
គូឈ តិ្     បិទ,  ាំង, លាក្,់  វាាំង,  ក្ងួម្ 
ឈគទតិ្ ឈៅ, ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈគ្តិ្    ឈលាភ, ចង ់ន្ 
ឈគបតិ្ ឈៅ, ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈគវតិ្ ក្បតិ្បត្តិ, ឈ ពគប ់
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ឈគ តិ្ ខ វង ក្ឈ ឿយៗ, ខ វង ក្ញយៗ 
ឈគ្នចតិ្    លួច, លាក្,់ បិទ ាំង 
ឈគ្នដឋតិ្ គប ់ក្, ឈ ពគប ់
ឈគ្នឋតិ្ ក្បជុាំ, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្ 
ឈគ្នត្ថតិ្   តាាំងវងសក្ត្កូ្ល 
ឈគ្នទតិ្   ឈលង, ឈលងកី្ឡា 
ឈគ្នបតិ្     ក្ា, ខងទាាំ, និ្នាទ , តិ្ោះឈដៀល, ក្គបក់្គង 
ឈគ្នបយតិ្   ភល,ឺ  ក្ា, ខងទាាំ, ឈពាល, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, ក្បជុាំគ្នន , 

និ្យាយ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ច ចាគ្នន , ក្គបក់្គង,  
ឃ្លល ាំឈម្ើល 

ឈគ្នឈបតិ្    ភល,ឺ  ក្ា, ខងទាាំ, ឈពាល, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, ក្បជុាំគ្នន , 
និ្យាយ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ច ចាគ្នន , ក្គបក់្គង,  
ឃ្លល ាំឈម្ើល 

ឈគ្នឈបោតិ្ កាត្,់ ោច,់ ខេឌ , ក្ាំេត្,់ ខបងខចក្ 
ឈគ្ន្តិ្ ខត្ង, និ្ពន្ធ, ចងក្ក្ង, ឈ ៀបឈ ៀង 
ឈគ្នម្យតិ្    បូក្,  ៉ត្, លាប 
ឈគ្នឈម្តិ្   បូក្,  ៉ត្, លាប  
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 អ្ក្ខ  

 គឃតិ្ ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
  តិ្    ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
 ដតិ្   ត្, ក្, ភល,ឺ គិត្, ដឹង, ខក្លង,  ន្សាំ,  មួ្គ្នន , ខិត្ខាំ, ត្ភាជ ប,់ 

 មាល ប,់ ក្បហា , ក្សាង, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ចូល មួ្, 
ទាក្ទ់ង, ចឈងអៀត្, តាាំងចិត្ត, ពាយាម្, ឈក្ជៀត្គ្នន ,  
ចាក្ខ់ក្ ោះ, ក្បឹងខក្បង, ឧ ា ៍, ជាបត់្គ្នន , ឈបៀត្ឈបៀន្ 

 ដយតិ្   ត្, ក្, ភល,ឺ គិត្, ដឹង, ខក្លង,  ន្សាំ,  មួ្គ្នន , ខិត្ខាំ, ត្ភាជ ប,់ 
 មាល ប,់ ក្បហា , ក្សាង, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ចូល មួ្, 
ទាក្ទ់ង, ចឈងអៀត្, តាាំងចិត្ត, ពាយាម្, ឈក្ជៀត្គ្នន ,  
ចាក្ខ់ក្ ោះ, ក្បឹងខក្បង, ឧ ា ៍, ជាបត់្គ្នន , ឈបៀត្ឈបៀន្ 

 ដិយតិ្ ត្, ពាយាម្ 
 ឈដតិ្   ត្, ក្, ភល,ឺ គិត្, ដឹង, ខក្លង,  ន្សាំ,  មួ្គ្នន , ខិត្ខាំ, ត្ភាជ ប,់ 

 មាល ប,់ ក្បហា , ក្សាង, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ចូល មួ្, 
ទាក្ទ់ង, ចឈងអៀត្, តាាំងចិត្ត, ពាយាម្, ឈក្ជៀត្គ្នន ,  
ចាក្ខ់ក្ ោះ, ក្បឹងខក្បង, ឧ ា ៍, ជាបត់្គ្នន , ឈបៀត្ឈបៀន្ 

 ដដយតិ្ ត្, ដាំ, ឈក្ោះ, ខទប,់ ខាប,់ ផ្ទទ ត្,់ ឈគ្នោះ, ទាត្,់ ធាក្,់ គ្នប, 
វាយ, ខិត្ខាំ, ទងគិច,  មួ្គ្នន , ក្ឈក្ម្ើក្, បោ៉ះពាល់, ពាយាម្, 
ពាល់ក្តូ្វ, ញាបញ័់ , ជាបត់្គ្នន , ក្បឹងខក្បង 
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 ឈដដតិ្    ត្, ដាំ, ឈក្ោះ, ខទប,់ ខាប,់ ផ្ទទ ត្,់ ឈគ្នោះ, ទាត្,់ ធាក្,់ គ្នប,  
វាយ, ខិត្ខាំ, ទងគិច,  មួ្គ្នន , ក្ឈក្ម្ើក្, បោ៉ះពាល់, ពាយាម្, 
ពាល់ក្តូ្វ, ញាបញ័់ , ជាបត់្គ្នន , ក្បឹងខក្បង 

 ឈណាតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
 េដ តិ្ ភល,ឺ យាំ, បូល, ខក្ ក្, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្,៍ 

ឈចញ ាំឈ ង 
 េឌ តិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ, ទាត្,់ ធាក្ ់
 េណ តិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
 េត យតិ្    ភល,ឺ ឈពាល, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
 ឈេត តិ្     ភល,ឺ ឈពាល, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
 ពវតិ្ ឈៅ, ដល់, យាងឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់, យាងឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ម្មតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
  តិ្ ក្គប,  ច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, បិទ ាំង 
 វតិ្ ឈពាល, ខក្ ក្, ឈចញ ាំឈ ង 
  តិ្     ដាំ, បុក្, កិ្ន្,  ីុ, ទងគិច, បោ៉ះទងគិច, ប ឈិភាគ 
  សតិ្ ដាំ, បុក្, កិ្ន្, ទងគិច,  បួ មួ្, បាំក្បួញ, បោ៉ះពាល់, បោ៉ះទងគិច,  

ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ, នាាំឈៅឈោយ ឈងខប 
ឃ្លដយតិ្     ភល,ឺ វាយ, ឈពាល,  មួ្គ្នន , ក្បហា ,  មាល ប,់ និ្យាយ,  

ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ជាបត់្គ្នន , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឃ្លឈដតិ្    វាយ, ឈពាល,  មួ្គ្នន , ក្បហា ,  មាល ប,់ និ្យាយ, ជាបត់្គ្នន  
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ឃ្លតិ្ ្ុាំ,  ិត្, ក្ ូប 
ឃ្លឈត្តិ្    ដាំ, ឈៅ, បលន្,់ ដល់, វាយ, ឈគ្នោះ, បាំផ្ទល ញ, ទមាល យ,  មាល ប,់  

ក្បហា , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង ់
ឃ្លយតិ្    ្ុាំ, ឈងើប,  ិត្, ក្ ូប 
ឃ្ល យតិ្ ក្គប,  ច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, បិទ ាំង 
 ិឈណាតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
 ិេណ តិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
 ុដតិ្    ខក្ប, វាយ, ទមាល យ, ទិញដូ ,  ុក្កួ្ន្, បក្ខក្ប,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ផ្ទល  ់បតូ , ឈបៀត្ឈបៀន្, ងយក្ត្ ប ់
 ុេតិ្    ឈៅ, ដល់, វលិវល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ុេណ តិ្    ឈៅ, ដល់, ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ុ តិ្     ឈពាល, ខក្ ក្, គួ ខាល ច, គួ ខ ្ង, ឈចញ ាំឈ ង 
 ុ ុ ុរាយតិ្  ក្ មុ្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈ វ្ើ ុ ុ ុ ៈ 
 ុ តិ្   ខងលង, ឈ ៃើច, ឈពាល, ក្ ថាន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បកា , 

  ឈ ើ , គឹក្ក្ង, ចង ់ន្, គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត, ក្ ឡាញ់, 
ឈឃ្ល នា, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យក្ ឡាញ់, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 

 ុ សតិ្     បាំក្បួញ,  បួ មួ្, ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ, នាាំឈៅឈោយ ឈងខប   
 ុាំ តិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត, ក្ ឡាញ់,  

ឈ វ្ើឲ្យក្ ឡាញ់ 
 ូយតិ្ ចា ់, ជរា, ក្គ្នាំក្គ្ន,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្ទុឌឈក្ទាម្ 
ឈ បបតិ្    ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្, ដឈេតើ ម្ 
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ឈឃ្លដតិ្ ខក្ប, ផ្ទល  ់បដូ , បក្ក្សាយ 
ឈឃ្លេតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈឃ្លតិ្ ឈពាល, ខក្ ក្, ឈៅឈលឿន្, ឈចញ ាំឈ ង 
ឈឃ្ល តិ្    ឈៅ, ខាល ច, ខក្ ក្, ឈប,់ ក្មាា ត្ដ់ាំឈេើ  ឈៅ 
ឈឃ្លឈ តិ្ ឈពាល, ខក្ ក្, គួ ខាល ច, គួ ខ ្ង, ឈចញ ាំឈ ង 
ឈឃ្ល តិ្   ខងលង, ឈ ៃើច, ឈពាល, ក្ ថាន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បកា , 

  ឈ ើ , គឹក្ក្ង, ចង ់ន្, គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត, 
ក្ ឡាញ់, ឈឃ្ល នា, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យក្ ឡាញ់, 
ឈលើក្ត្ឈម្កើង, បាំពង ាំឈ ង 

ឈឃ្ល យតិ្ ខងលង, ឈពាល, ក្ ថាន , ក្បកា , គឹក្ក្ង, ឈឃ្ល នា, 
ក្ ឡាញ់, ចង ់ន្, គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត, អ្ាំពាវនាវ,  
ជូន្ដាំេឹង, ខក្ ក្បងកូក្, ខក្ ក្ចាំទាល, បាំពង ាំឈ ង 

ឈឃ្លឈ តិ្    ខងលង, ឈពាល, ក្ ថាន , ក្បកា , គឹក្ក្ង, ឈឃ្ល នា, 
ក្ ឡាញ់, ចង ់ន្, គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត, អ្ាំពាវនាវ,  
ជូន្ដាំេឹង, ខក្ ក្បងកូក្, ខក្ ក្ចាំទាល, បាំពង ាំឈ ង 

ឈឃ្ល តិ្  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្, ឆ្ឈៅ, ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ 
 ាំ តិ្     កួ្ត្, ជូត្, ខាត្,់ ដុ ,  ក្ា, លាប, ខងទាាំ, កា ពា , 

ឈម្ើលខង, ក្ត្ដុ ,  ឈងកៀត្, ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ 
 ាំឈ តិ្ កួ្ត្, ដុ , ខាត្,់ ជូត្,  ក្ា, លាប, ខងទាាំ, ក្ត្ដុ , 

កា ពា , ឈម្ើលខង,  ឈងកៀត្ 
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ចវគគ 
ចអ្ក្ខ  

ចក្តិ្    ដាំ, ភល,ឺ គិត្, ខឆអត្, វាយ, ក្តិ្ោះ ោិះ,  ោិះ ក្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  
ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, 
ឈគន គ្នន ន្,់ ពិចា ណា, ឈបៀត្ឈបៀន្,  ញ្ជ ឹងគិត្ 

ចកា តិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
ចក្កយតិ្    បាំផ្ទល ញ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  មុគសាម ញ, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ,  

ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
ចឈក្កតិ្    បាំផ្ទល ញ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  មុគសាម ញ, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ,  

ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
ចក្ខតិ្    ឈពាល, ក្ ប,់ ឈ ើញ, ឈម្ើល, ក្បកា , ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត,  
  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ, ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 
ច ុឈណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ចងកតិ្ វលិ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , វលិជុាំវញិ 
ចងកម្តិ្    ឈៅ, ដល់, ចគងកម្, ឈដើ ឈៅ, ចូលឈៅ, ្ន្ឈៅ, ឈដើ ឈៅម្ក្, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ ោះជាំហាន្ឈៅ 
ចចាតិ្    ឈៅ, ឈវៀ , ឈជ , លោះ, ដល់, ក្ ប,់ ឈពាល, ក្បឈទច, លោះខលង, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ចចាយតិ្   ឈៅ, ឈជ , ដល់,  ូ្យ, ក្ ប,់ ឈពាល, ឈ ៀន្,  ិក្ា, ទឈន្ទញ, 

ក្បឈទច, សាវ ្ាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ចឈចាតិ្    ឈៅ, ឈជ , ដល់,  ូ្យ, ក្ ប,់ ឈពាល, ឈ ៀន្,  ិក្ា,  
ទឈន្ទញ, ក្បឈទច, សាវ ្ាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ចជតិ្    លោះ, ឲ្យទាន្, លោះបង,់ ឈោោះខលង, បឈញ្ាញ, ក្បគល់ឲ្យ 
ចញ្ា តិ្    ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ចញ្ាលតិ្     ឈក្ត្ចច , ក្ឈក្ម្ើក្ឈៅម្ក្ 
ចដតិ្   ឈជ , ទម្លុោះ, ទមាល យ, ក្បឈទច, បាំខបក្ 
ចេតិ្   ឲ្យ, ឈៅ, ដល់, ឈពាល, ឲ្យទាន្, និ្យាយ,  មាល ប,់  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ, បាំឈពញទាន្, ឈចញ ាំឈ ង 
ចេឌ តិ្   កាច, ខឹង, ឈក្កា្ 
ចេឌ យតិ្ កាច, ខឹង, ឈក្កា្ 
ចឈេឌ តិ្ កាច, ខឹង, ឈក្កា្ 
ចត្តិ្  ខត្ង,  ូម្, អ្ងវ , និ្ពន្ធ,  មាល ប,់ ក្បហា , ខប បន្,់ មាន្ក្លិន្, 

បងួ ួង, ចងក្ក្ង, ឈ ៀបឈ ៀង, បន្ក់្ ន្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ចទតិ្     ូម្, អ្ងវ , ខប បន្,់ បងួ ួង, បន្ក់្ ន្ ់
ចន្តិ្ ឈពាល, និ្យាយ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ឈចញ ាំឈ ង 
ចន្ទតិ្    ភល,ឺ ក្ ថាន , ជា ុខ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, 

 កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , បឈងកើត្ ុខ 
ចបតិ្ ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត, ចូលចិត្ត, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត 
ចបយតិ្    បុក្, កិ្ន្,  មាៃ ប,់ លួងឈលាម្,  ក្មាលទុក្ខ, បឈ  អ្ខងអល 
ចឈបតិ្    បុក្, កិ្ន្,  មាៃ ប,់ លួងឈលាម្,  ក្មាលទុក្ខ, បឈ  អ្ខងអល 



ចវគគ 131 

ចឈបបតិ្ ទាំពា 
ចពវតិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ចពវយតិ្  ីុ, ឈៅ, ដល់, ប ឈិភាគ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ចឈពវតិ្  ីុ, ឈៅ, ដល់, ប ឈិភាគ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ចម្តិ្      ីុ, ប ឈិភាគ 
ចមុ្ឈណាតិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
ចឈមាណ តិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
ចម្ពតិ្     ីុ, ឈៅ, ដល់, ប ឈិភាគ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ចយតិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ច តិ្      ីុ, ឈៅ, ដល់, ឈដើ ឈៅ, ក្បក្ពឹត្ត, ប ឈិភាគ, ក្តាចឈ់ៅ, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ច យតិ្    ឥត្ ងសយ័, ម្និ្ ងសយ័ 
ចឈ តិ្     ឥត្ ងសយ័, ម្និ្ ងសយ័ 
ចលតិ្   សាអ ត្,  លា ់, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , ឈ លងឈឃ្លល ង 
ចវតិ្     ឈៅ, ដល់, ចយុត្, ឃ្លល ត្,  លត្,់ សាល បឈ់ៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ឃ្លល ត្ចាក្ភពឈន្ោះ 
ច តិ្     ីុ,  មាល ប,់ ក្បហា , ប ឈិភាគ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ច តិ្    ខិត្ខាំ, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, ឈ ក្ក្  ់, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
ច យតិ្   ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ចឈ តិ្    ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ចាដយតិ្ ទម្លុោះ, ទមាល យ, បាំខបក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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ចាឈដតិ្ ទម្លុោះ, ទមាល យ, បាំខបក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ចាបយតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ចាឈបតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ចាយតិ្   បូជា, សាដ ប,់ ឈគ្ន ព, ឈម្ើល, ពិនិ្ត្យ, រាបអ់ាន្, ពិចា ណា,  

ឈកាត្ខក្ក្ង, ឱន្លាំឈទាន្ 
ចាឈ តិ្  ក្ា, ឆៃល់, ឲ្យឈៅ, ឃ្លវ ល,  ងសយ័, ម្និ្ឆៃល់, ឈងឿងឆៃល់,  

ម្និ្ ងសយ័, ខលងឲ្យ ីុឈៅម , ម្និ្ឈងឿងឆៃល់ 
ចាលយតិ្ ញ័ ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ចិញ្ា ឹម្, ឈម្ើលខង, ខាា ត្ខ់ាា យ,  

ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង, ឈដដ  (ឈោយចឈងអៀត្) 
ចាឈលតិ្ ញ័ ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ចិញ្ា ឹម្, ឈម្ើលខង, ខាា ត្ខ់ាា យ,  

ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង, ឈដត  (ឈោយចឈងអៀត្) 
ចាវយតិ្ ចយុត្, ឈ ើច,  លត្,់   ូក្ទាាំ, ញញឹម្, អ្ត្ក់្ទាាំ, សាល បឈ់ៅ, 

អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្់្ មត្,់  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្  ់ក្សាយ,  
ឃ្លល ត្ចាក្ភពឈន្ោះ 

ចាឈវតិ្ ចយុត្, ឈ ើច,  លត្,់   ូក្ទាាំ, ញញឹម្, អ្ត្ក់្ទាាំ, សាល បឈ់ៅ, 
អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្់្ មត្,់  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្  ់ក្សាយ,  
ឃ្លល ត្ចាក្ភពឈន្ោះ 

ចិក្យតិ្ សាទ ប, អ្ខងអល, បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ, សាទ បអ្ខងអល 
ចិកិ្ចេតិ្    ក្ា, គិត្, ្សាំថាន ាំ, តាាំងចិត្ត, ពា ល, ពិចា ណា,  

ត្ក្ម្ងឈ់ឆ្ព ោះ, បាំ ត្ឈ់រាគ 
ចិឈក្តិ្ សាទ ប, អ្ខងអល, បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ, សាទ បអ្ខងអល 
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ចិក្កតិ្ ក្មាា ត្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ចិក្ខតិ្    ក្ ប,់ ឈពាល, ក្បកា  
ចិក្ខ សតិ្ ចងក់្ ក្,់ ក្ជាបឈចញ 
ចិងគុលយតិ្ វលិ, វលិវល់, វលិក្បុង, វលិជុាំវញិ, វលិដូចក្ ហ្   
ចិងគុលាយតិ្     វលិ, វលិវល់, វលិក្បុង, វលិជុាំវញិ, វលិដូចក្ ហ្   
ចិងគុឈលតិ្     វលិ, វលិវល់, វលិក្បុង, វលិជុាំវញិ, វលិដូចក្ ហ្   
ចិចាិោយតិ្ ឈដដ ឈរាល, បន្លឺ ូ ចិចាិដៈៗ 
ចិចេតិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច ់
ចិដិចិោយតិ្ ឈដដ ឈរាល, បន្លឺ ូ ចិចាិដៈៗ 
ចិឈណាតិ្    ក្, ឈបោះ,  ង,់  ន្សាំ, ក្បឈ ោះ, ក្សាង 
ចិត្តិ្ ដឹង, ក្តា ់ដឹង 
ចិត្តយតិ្    លអ, គូ , គូ , វា , វចិិក្ត្, ឈម្ើល, ឈ ើញ, ក្ត្កាល, អ្សាា  យ,  

  ឈ   
ចិត្តិក្ឈរាតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, ឈកាត្ខក្ក្ង, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ចិត្តីក្ឈរាតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, ឈកាត្ខក្ក្ង, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ចិឈត្តតិ្    លអ, គូ , គូ , វា , វចិិក្ត្, ឈម្ើល, ឈ ើញ, ក្ត្កាល, អ្សាា  យ,  

  ឈ   
ចិនាតិ្    ក្, ឈបោះ,  ង,់  ន្សាំ, ក្បឈ ោះ, ក្សាង,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល ត្ុ ាំ 
ចិនាយតិ្ យល់, ក្បមាង,  មាគ ល់, ចូលចិត្ត, ឈម្ើល្យ, ម្និ្ឈគ្ន ព 
ចិឈនាតិ្ ក្,  ង,់  ន្សាំ, ក្សាង 
ចិន្តយតិ្    នឹ្ក្, គិត្, ដឹង, ក្តិ្ោះ ោិះ, សាគ ល់, ក្តា ់ដឹង 
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ចិឈន្តតិ្      នឹ្ក្, គិត្, ដឹង, ក្តិ្ោះ ោិះ, សាគ ល់, ក្តា ់ដឹង 
ចិរាយតិ្     ឈៅយូ ,  ត្យូ់ , យឺត្យូ , ក្បក្ពឹត្តយូ , ក្បក្ពឹត្តខវងឆ្ៃ យ 
ចិ ុណាតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ចិលតិ្     ឈៅ, ឈ លៀក្, ដេដ ប,់ អាក្ ័យ 
ចិលលតិ្     ្ូ , លអ, សាអ ត្,  លុង, ក្សាល, ម្និ្តឹ្ង 
ចិវតិ្     ចាប,់ កាន្,់  វាាំង, កា ពា ,  ក្ងួម្, កាន្យ់ក្ 
ចិវយតិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
ចិឈវតិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
ចិ ន្យតិ្ ឆ្ល ក្,់ ក្ាំេត្,់  មាគ ល់, ចាំណាាំ 
ចិ ឈន្តិ្ ឆ្ល ក្,់ ក្ាំេត្,់  មាគ ល់, ចាំណាាំ 
ចីក្តិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ, ពិចយ័, ងលឹងខងលង, ពិចា ណា 
ចីក្យតិ្ សាទ ប, អ្ខងអល, បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ, សាទ បអ្ខងអល 
ចីភតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ចីយតិ្ ចាប,់ កាន្,់  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , កាន្យ់ក្ 
ចីវតិ្ ចាប,់ កាន្,់  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , កាន្យ់ក្ 
ចីវយតិ្     ឈពាល, និ្យាយ 
ចីវ យីតិ្ ក្ ថាន ចីវ  
ចីឈវតិ្    ភល,ឺ ឈពាល, និ្យាយ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ចុក្កតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ចុក្កយតិ្    បាំផ្ទល ញ, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
ចុឈក្កតិ្    បាំផ្ទល ញ, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
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ចុដតិ្ ឈចាោះ, ផ្ទដ ច,់ កាត្,់ ោច,់ ទម្លុោះ, បន្ថយ, ទមាល យ, បាំខបក្,  
ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ, ជា ប ់តិ្ច 

ចុដយតិ្ កាត្,់ ោច,់  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ទមាល យ, បាំខបក្ 
ចុឈដតិ្ កាត្,់ ោច,់ ទមាល យ, បាំខបក្ 
ចុដដយតិ្     បន្ថយ, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ 
ចុឈដដតិ្     បន្ថយ, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ 
ចុឌយតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ បន្ថយ, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ 
ចុឈឌតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ បន្ថយ, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ 
ចុឌឌតិ្     រាាំ, ឈ វ្ើ, លអ, សាអ ត្, ខក្ក្កាយ, យាងយា  
ចុេយតិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច,  ញួ, ក្ជួញ, ឈ វ្ើឲ្យជិត្គ្នន  
ចុឈេតិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច,  ញួ, ក្ជួញ, ឈ វ្ើឲ្យជិត្គ្នន  
ចុេដ យតិ្     កាត្,់ ោច,់ ឈ វ្ើឲ្យម្ដ៉ឋ, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, កិ្ន្ឲ្យជាឈម្ៅ 
ចុឈេដ តិ្ កាត្,់ ោច ់
ចុេណ យតិ្     បុក្, កិ្ន្, ខាត្,់ ឈ វ្ើឲ្យ្ង,់ ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 
ចុឈេណ តិ្    បុក្, កិ្ន្, ខាត្,់ ឈ វ្ើឲ្យ្ង,់ ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 
ចុតិ្    ឈៅ, ដល់, ចយុត្,  លត្,់ សាល បឈ់ៅ, អ្ ់ឈៅ,  ត្ឈ់ៅ, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឃ្លល ត្ចាក្ភពឈន្ោះ 
ចុបតិ្      ឈៅយឺត្ៗ, ឈៅ ន្សមឹ្ៗ 
ចុម្ពតិ្     បឺត្, ឈងើប, ជញ្ជក្,់ ក្បក្ប, ជប(់ឈ វ្ើអាកា ថ្ន្មាត្)់ 
ចុម្ពយតិ្ បឺត្, ជប,់ ឈងើប, ជញ្ជក្ ់
ចុឈម្ពតិ្    បឺត្, ជប,់ ឈងើប, ជញ្ជក្ ់
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ចុលយតិ្ ក្, សាង,  ន្សាំ 
ចុឈលតិ្ ក្, សាង,  ន្សាំ 
ចុលលតិ្ រាាំ, លអ, សាអ ត្, ខក្ក្កាយ, យាងយា  
ចុ តិ្      ្ឹក្, ្ឹក្ទឹក្ 
ចូេយតិ្ ង, ឈវៀច, ឈកាង, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ 
ចូឈេតិ្ ង, ឈវៀច, ឈកាង, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ 
ចូយយតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ  
ចូ តិ្ ្ឹក្, ្ឹក្ទឹក្ 
ឈចដតិ្      ឈជ , ខាល ច, ភយ័,  ន្ធត្,់ ខិត្ខាំ, ក្បឈទច, ឈក្បើឈៅ, ពាយាម្, 

ឧ ា ៍, បញ្ជូ ន្ឈៅ, ក្បឹងខក្បង 
ឈចដយតិ្ ឈក្បើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
ឈចឈដតិ្ ឈក្បើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
ឈចត្តិ្      ចាាំ, ថ្វក្តា, សាគ ល់, វាយក្តា,  មាគ ល់, ក្ាំេត្,់ ក្បថាបក់្តា 
ឈចត្យតិ្    គិត្, ខក្លង, ក្តិ្ោះ ោិះ, ខិត្ខាំ, ចុោះចិត្ត, ទិញដូ , ពាយាម្,  

តាាំងចិត្ត, ឧ ា ៍, ក្បឹងខក្បង 
ឈចតាឈបតិ្     ដូ , បតូ ,  ុាំ, ចាប,់ ទិញ,  ន្សាំ, ក្ពូន្, ក្បមូ្ល, ទិញដូ  
ឈចឈត្តិ្ គិត្, ខក្លង, ក្តិ្ោះ ោិះ, ខិត្ខាំ, ចុោះចិត្ត, ទិញដូ , ពាយាម្,  

តាាំងចិត្ត, ឧ ា ៍, ក្បឹងខក្បង 
ឈចលតិ្       ឈៅ, ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈចលលតិ្ ឈៅ, ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ឈចវតិ្      ចាប,់ កាន្,់  វាាំង, ឈ មើគ្នន , ក្តូ្វគ្នន , កា ពា ,  ក្ងួម្,  
កាន្យ់ក្, តាាំងចិត្ត 

ឈចាដតិ្     បន្ថយចុោះ, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ 
ឈចាឌតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ បន្ថយ, ឈ វ្ើឲ្យតិ្ចចុោះ 
ឈចាេតិ្     កាត្,់ ោច ់
ឈចាត្តិ្    ជោះ,  ច,  ូន្យ, សាច, ឈក្សាច, អ្ ់ឈៅ,  ងឹ ូ  
ឈចាទយតិ្     ឈចាទ, បញ្ញជ , ខេនាាំ, ប គ្ ប,់ បញ្ជូ ន្, ោ ់ឈត្ឿន្, 

តិ្ោះឈដៀល, និ្យាយឈដើម្ 
ឈចាឈទតិ្      ឈចាទ, បញ្ញជ , ខេនាាំ, ប គ្ ប,់ បញ្ជូ ន្, ោ ់ឈត្ឿន្, 

តិ្ោះឈដៀល, និ្យាយឈដើម្ 
ឈចាបតិ្      ឈៅយឺត្ៗ, ឈៅ ន្សមឹ្ៗ 
ឈចា តិ្  លួច 
ឈចា យតិ្      លួច 
ឈចាឈ តិ្       លួច 
ឈចា យតិ្      ឈ វ្ើឲ្យតូ្ច, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 
ឈចាឈ តិ្      ឈ វ្ើឲ្យតូ្ច, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្  
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ឆអ្ក្ខ  

ឆដតយតិ្      ឈចាល, លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ចាក្ឈ់ចាល 
ឆឈដតតិ្        ឈចាល, លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ចាក្ឈ់ចាល 
ឆឌឌយតិ្       គប,់ ឈចាល, លោះបង,់ ក្គខវង, ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល,  

ចាក្ឈ់ចាល 
ឆឈឌឌតិ្        គប,់ ឈចាល, លោះបង,់ ក្គខវង, ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល,  

ចាក្ឈ់ចាល 
ឆត្តីយតិ្ ក្បក្ពឹត្តដូចឆក្ត្ 
ឆទតិ្     ក្បក្,់ ក្គប,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , តិ្ោះឈដៀល, បិទ ាំង,  
 បន្តុោះប អ្ ប,់ ឈលើក្ឈទា , ឈថាក លឈទា , ឈពាលឈទា ,  
 ញុាាំងជីវតិ្ឲ្យក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឆទទតិ្ បាំភល,ឺ  ខម្ដង, ប ហ្ ញ, ពន្យល់, អ្្ិបាយ 
ឆទទយតិ្    ខក្អ , ក្អួត្, ចឈ អ្   
ឆឈទទតិ្    ខក្អ , ក្អួត្, ចឈ អ្   
ឆន្ទតិ្ ឈចាល, លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ចាក្ឈ់ចាល, ឈពាលឈទា , 

បន្តុោះប អ្ ប,់ ឈលើក្ឈទា , ឈថាក លឈទា  
ឆន្ទយតិ្ លោះ, ក្គប, ឈចាល,  វាាំង,  ក្ងួម្, ដេដ ប,់ លោះបង,់ 

ឈ ោះបង,់ លោះឈចាល, កា ពា , បិទ ាំង  
ឆបបតិ្  ុាំ, អ្ងវ , ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
ឆបបយតិ្  ុាំ, អ្ងវ , ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
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ឆឈបបតិ្  ុាំ, អ្ងវ , ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
ឆម្តិ្      ីុ, ឈៅ, ដល់, ប ឈិភាគ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឆម្បតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឆម្បយតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឆម្ភតិ្      ខាល ច, ត្ក្ ់លុត្, អ្ន្ទោះអ្ខន្ទង, ក្ យុត្ក្ យង ់ 
ឆម្ភយតិ្       ខាល ច, ត្ក្ ់លុត្, អ្ន្ទោះអ្ខន្ទង, ក្ យុត្ក្ យង ់ 
ឆឈម្ភតិ្      ខាល ច, ត្ក្ ់លុត្, អ្ន្ទោះអ្ខន្ទង, ក្ យុត្ក្ យង ់ 
ឆ តិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច ់
ឆវតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឆ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឆ្តិ្ ឈវច, ខាប,់ ចង, ឈកាដ ប, ក្គប, ដេដ ប,់ បិទ ាំង 
ឆ្ទយតិ្     ក្បក្,់ ក្គប, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, បិទ ាំង, គ្នបចិ់ត្ត,  

ឈពញចិត្ត, ឈ លៀក្ដេត ប ់
ឆ្ឈទតិ្     ក្បក្,់ ក្គប, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, បិទ ាំង, គ្នបចិ់ត្ត,  

ឈពញចិត្ត, ឈ លៀក្ដេត ប ់
ឆ្យតិ្ ឈវច, ខាប,់ ចង, ឈកាដ ប, ក្គប, ដេដ ប,់ បិទ ាំង 
ឆិជជតិ្     ល្ុោះ, ខបក្, ោច,់ ធាល យ, ទមាល យ 
ឆិទទយតិ្    ឈ វ្ើឲ្យមាន្ ន្ធ, ឈចាោះក្ត្ឈចៀក្, ឈ វ្ើឲ្យមាន្ក្បឈហាង 
ឆិឈទទតិ្ ឈ វ្ើឲ្យមាន្ ន្ធ, ឈចាោះក្ត្ឈចៀក្, ឈ វ្ើឲ្យមាន្ក្បឈហាង 
ឆិន្ទតិ្     កាត្,់ ផ្ទត ច,់ ទមាល យ 
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ឆិយតិ្   ភល,ឺ កាត្,់ កាប,់ ចាាំង, ក្ត្ជាក្,់  ុងឈ ឿង,  ឈក្ម្ចឈ ចក្តី 
  មាៃ ប,់ ចិគញ្ញា ាំ, កាត្ឈ់ ចក្តី, ទទួលកាត្ប់ងឈ់ ចក្តី ងសយ័ 
ឆុដតិ្     ឈចាោះ, កាត្,់ កាប,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ទម្លុោះ, ទមាល យ, បាំខបក្, ចិគញ្ញា ាំ 
ឆុដយតិ្     ឈចាោះ, កាត្,់ កាប,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ទម្លុោះ, ទមាល យ, បាំខបក្, ចិគញ្ញា ាំ 
ឆុឈដតិ្     ឈចាោះ, កាត្,់ កាប,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ទម្លុោះ, ទមាល យ, បាំខបក្, ចិគញ្ញា ាំ 
ឆុឌតិ្ ឈចាោះ, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ទម្លុោះ, ោច,់ កាប,់ ទមាល យ, បាំខបក្, ចិគញ្ញា ាំ 
ឆុបតិ្    សាទ ប, ពាល់, អ្ខងអល, បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ 
ឆុភតិ្ ខាក្, ឈសាដ ោះ, ក្ពួ  
ឆុ តិ្   កាត្,់ កាប,់ ផ្ទដ ច,់ ចិគញ្ញា ាំ, ឈ វ្ើឲ្យោច ់
ឈឆចេតិ្     កាត្,់ កាប,់ ផ្ទដ ច,់ ចិគញ្ញា ាំ, ឈ វ្ើឲ្យោច ់
ឈឆទយតិ្ កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ឈចាោះ, ទម្លុោះ 
ឈឆឈទតិ្ កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ឈចាោះ, ទម្លុោះ 
ឈឆ្ដតិ្ ឈចាោះ, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ទម្លុោះ, ោច,់ កាប,់ ទមាល យ, បាំខបក្, ចិគញ្ញា ាំ 
ឈឆ្តិ្ កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ឈចាោះ, ទម្លុោះ 
ឈឆ្ តិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ កាប,់ ចិគញ្ញា ាំ  
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ជអ្ក្ខ  

ជក្ខតិ្  ីុ, ឈ ើច,  កី្រាយ, ញញឹម្, ប ឈិភាគ, ក្  ់ក្សាយ 
ជគតិ្  ក្ា,  ងច់ាាំ, ខងទាាំ, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្ 
ជគ្នតិ្ ឈក្ើត្, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ជគគតិ្  ក្ា, ភ្ាក្,់ ឈ ៃើច,  ងច់ាាំ, ខងទាាំ, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, ក្បយត័្ន, 

ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ, យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ជគឃតិ្   ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ឈពញចិត្ត, ចាំអ្ក្ឈលង,  

ងិុក្ងក៉្(់ ីុ), ឈក្ ើបក្ ួល, ក្  ់ក្សាយ 
ជងគម្តិ្  ឈៅម្ក្, ចគងកម្, ក្ឈក្ម្ើក្ 
ជចាតិ្   ឈជ , លោះ, ឈវៀ , ខងលង, ឈពាល, ក្បឈទច, និ្យាយ, លោះខលង 
ជចេតិ្ ឈជ , ខងលង, ឈពាល, ក្បឈទច, និ្យាយ 
ជជតិ្  ត្  ូ, ចាាំង, ក្បយុទធ 
ជជជតិ្ ឈជ , ខងលង, ឈពាល, ក្បឈទច, និ្យាយ 
ជជឈតិ្ ឈជ , ក្បឈទច, គាំរាម្, ជមាល ប, ក្ាំខ ង,  ម្លុត្ 
ជញ្ជ តិ្   ត្  ូ, ចាាំង, ក្បយុទធ 
ជញ្ញ តិ្  ឈ វ្ើ, បឈងកើត្, ឲ្យឈក្ើត្ 
ជដតិ្   ក្បជុាំ, ចឈងអៀត្, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្, ឈក្ជៀត្គ្នន , ចាក្ខ់ក្ ោះ 
ជន្តិ្  យាំ, ខក្ ក្, ឈចញ ាំឈ ង 
ជន្យតិ្ បឈងកើត្ 
ជឈន្តិ្ បឈងកើត្ 
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ជបតិ្ គិត្, ខសបឹ, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈពាល, ល្ុ ាំមាត្,់ និ្យាយ, ទឈន្ទញ, 
 អ្ ូ ទាាំ, ពិនិ្ត្យ, នឹ្ក្គិត្, ឈគន គ្នន ន្,់ សាវ ្ាយ 

ជបបតិ្  ដី, ខសបឹ,  ូ្យ, អាន្, ឈពាល, ក្ ថាន , និ្យាយ, ទឈន្ទញ, 
 អ្ ូ ទាាំ, ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, សាវ ្ាយ 

ជឈបបតិ្ ខសបឹ,  ូ្យ, អាន្, ទឈន្ទញ, សាវ ្ាយ 
ជភតិ្  លអ, សាអ ត្, ពត្ខ់លួន្, ម្តិ្ពត្,់  មួ្ឈម្ក្តី្,  មួ្ដាំឈេក្,  

 មួ្ វ្  , ឈ ពឈម្ងុន្, ម្តិ្ពត្ក់ាយ 
ជម្តិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
ជម្ភតិ្  លអ, សាអ ត្, ឈដើ ឈៅ, ពត្ខ់លួន្, ម្តិ្ពត្,់  មួ្ឈម្ក្តី្, ឈក្កាក្ឈ ើង,  
  មួ្ដាំឈេក្,  មួ្ វ្  , ឈ ពឈម្ងុន្, ម្តិ្ពត្ក់ាយ 
ជម្ភយតិ្      បាំផ្ទល ញ, ក្មាា ត្ប់ង ់
ជឈម្ភតិ្      បាំផ្ទល ញ, ក្មាា ត្ប់ង ់
ជយតិ្   ឈនោះ, អ្ ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ជិោះជាន្,់ ក្គប ងកត្,់  

មាន្ឈជាគជយ័ 
ជយយតិ្ ចា ់, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្, ចា ់ក្គ្នាំក្គ្ន 
ជ តិ្  ជរា, ក្ទម្, ចា ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ក្គ្នាំក្គ្ន, វនិា , ឈ ច លឹ,  

អ្ ់ឈៅ,  ិន្ឈៅ, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្ 
ជ នាតិ្ ចា ់, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្, ចា ់ក្គ្នាំក្គ្ន 
ជ យតិ្     ជរា, ក្ទម្, ចា ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ក្គ្នាំក្គ្ន, វនិា , ឈ ច លឹ,  

អ្ ់ឈៅ,  ិន្ឈៅ, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្ 
ជ យិតិ្ ជរា, ក្ទម្, ចា ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ក្គ្នាំក្គ្ន, វនិា , ឈ ច លឹ,  
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អ្ ់ឈៅ,  ិន្ឈៅ, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្ 
ជ យិយតិ្ ជរា, ក្ទម្, ចា ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ក្គ្នាំក្គ្ន, វនិា , ឈ ច លឹ,  

អ្ ់ឈៅ,  ិន្ឈៅ, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្ 
ជឈ តិ្     ជរា, ក្ទម្, ចា ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ក្គ្នាំក្គ្ន, វនិា , ឈ ច លឹ,  

អ្ ់ឈៅ,  ិន្ឈៅ, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្ 
ជលតិ្  មុ្ត្, ក្ ថាន , ប បូិ , ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្,  

ក្ឈក្ក្ើក្,  ក្មួ្ច, ញាបញ័់ ,  ាំឈលៀង, ចឈក្ម្ើន្ឈោយ ិ ,ី  
ចឈក្ម្ើន្ឈោយបុេយ, ចឈក្ម្ើន្ឈោយក្ ជ្ា 

ជវតិ្   ត្,់ ឈៅ,  ទុោះ, ដល់,   ័ , ក្តាចឈ់ៅ, ឈលឿន្ឈៅ,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ជ តិ្     ក្ា,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ៃួន្ក្គង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ជ សតិ្  ចួ,  ក្ា, ឈជ , ខងទាាំ, ខងលង, ខលង,  ាំឈោោះ,  បូត្, ក្សាយ, 

ទមាល យ, ឈពាល, និ្យាយ, ក្បឈទច,  ងកត្ ់ងកិន្ 
ជ តិ្  លោះ, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈវៀ ចាក្, ឈ ោះឈចាល, ខលងឈចាល 
ជហាតិ្ លោះ, ឈៅ, ដល់, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈវៀ ចាក្, ឈ ោះឈចាល,  

ខលងឈចាល, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ជាគ តិ្  ភ្ាក្,់  ឭក្, អ្ ់លក្,់ ក្បយត័្នក្បខយង 
ជាគឈរាតិ្  ភ្ាក្,់  ឭក្, អ្ ់លក្,់ ក្បយត័្នក្បខយង 
ជានាតិ្     ឈចោះ, ដឹង, លុោះ,  ន្, យល់, សាគ ល់, ក្តា ់ដឹង 
ជានាឈបតិ្ ឈ ដ្ៀង, ក្បកា , អ្បឈលាក្, ក្ បឲ់្យដឹង 
ជាយតិ្  ឈក្ើត្, អ្ ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ខក្ ក្, ក្ ក្ដ, ឈចញ ាំឈ ង 



144 អាខ្ាតាភធិាន្ 

ជា យតិ្ ចា ់, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្, ចា ់ក្គ្នាំក្គ្ន 
ជាលយតិ្     បិទ, អុ្ជ,  ាំង, ឲ្យភល,ឺ ឃ្លាំង,   ុម្ពទ័ធ,  ុងឈ ឿង, ប ក្ ត្ឈ់ភលើង 
ជាឈលតិ្     បិទ, អុ្ជ,  ាំង, ឲ្យភល,ឺ ឃ្លាំង,   ុម្ពទ័ធ,  ុងឈ ឿង, ប ក្ ត្ឈ់ភលើង 
ជា យតិ្     វាយ, ឈគ្នោះ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ជាឈ តិ្     វាយ, ឈគ្នោះ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ជិគី តិ្  ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ខ វង ក្, ចងន់ាាំឈៅ,  

ក្ ថាន ឈដើម្បនីាាំឈៅ 
ជិគឹ តិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ខ វង ក្, ចងន់ាាំឈៅ,  

ក្ ថាន ឈដើម្បនីាាំឈៅ 
ជិគុចេតិ្  ឈខពើម្, ឈឆអើម្,  អប,់  ក្ា, ឈចៀ វាង, ឈគចឈចញ 
ជិ ចេតិ្ ឃ្លល ន្, ឈក្ ក្, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ីុ់, ចង ់ន្,  

ក្ ថាន ឈដើម្ប ីុី 
ជិនាតិ្  ឈនោះ, ផ្ទា ញ់, ដឹង, វនិា , ក្តា ់ដឹង, សាប ូន្យ,  

មាន្ឈជាគជយ័ 
ជិម្ពតិ្ ខឆអត្, ឈពញ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
ជិយយតិ្  ជរា, ក្ទម្, ចា ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ក្គ្នាំក្គ្ន, វនិា , ឈ ច លឹ,  

អ្ ់ឈៅ,  ិន្ឈៅ, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្ 
ជិ តិ្ ក្ទម្, ចា ់,  ូន្យ, ក្សយ័, វនិា , ក្គ្នាំក្គ្ន, ចឈក្ម្ើន្, ា្ំឈ ើង,

អ្ ់ឈៅ,  ិន្ឈៅ, ក្ទុឌឈក្ទាម្ 
ជិ យតិ្ ក្ទម្, ជរា, វនិា , ក្គ្នាំក្គ្ន, ា្ំឈ ើង, ចឈក្ម្ើន្, ឈ ច លឹ,  

ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ជួត្ក្ជាប, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 



ចវគគ 145 

ជិ ឈិណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ជិ ុណាតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ជីយតិ្  ជរា, ក្ទម្, ចា ់,  ូន្យ, ក្សយ័, ក្គ្នាំក្គ្ន, វនិា , ឈ ច លឹ,  

អ្ ់ឈៅ,  ិន្ឈៅ, ឈចឺាប,់ ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ ក្ក្ ុត្ 
ជី តិ្  ជរា, ក្ទម្, ចា ់, ក្គ្នាំក្គ្ន, ា្ំឈ ើង, ចឈក្ម្ើន្, វនិា , ឈ ច លឹ, 

ក្ទុឌឈក្ទាម្, ក្ជួត្ក្ជាប, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 
ជីវតិ្       ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, ក្ទក្ទងជី់វតិ្, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 
ជុគតិ្ លោះ, លោះបង,់ ចាំណាយ,  ាំខលក្, ប ចិាា គ, ខបងខចក្ 
ជុងគតិ្     ឈវៀ , លោះបង ់
ជុឌយតិ្ លោះ, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
ជុឈឌតិ្ លោះ, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
ជុណាហ តិ្   ភល,ឺ ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ជុពវតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ជុលយតិ្ បុក្, កិ្ន្, ញី 
ជុឈលតិ្ បុក្, កិ្ន្, ញី 
ជុ តិ្     មាល ប,់ ក្បហា ,  កី្រាយ, ខឆអត្ចិត្ត, ឈ ពគប,់ ក្បតិ្បត្តិ, 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ជុ តិ្  ឧទទិ ឲ្យ, បូជាឈភលើង 
ជុ វតិ្  ឲ្យ, បូជា, បាំឈពញទាន្, ចាត្ខ់ចងទាន្, ឈ ៀបចាំឲ្យទាន្,  

ឈ ៀបចាំបូជាយញ្ញ  
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ជុហាតិ្  ឲ្យ, បូជា, បាំឈពញទាន្, ចាត្ខ់ចងទាន្, ឈ ៀបចាំឲ្យទាន្,  
ឈ ៀបចាំបូជាយញ្ញ  

ជុឈហាតិ្  ឲ្យ,  ីុ, ខឆអត្, បូជា, ោក្ចូ់ល, ឈក្ត្ក្អ្ , បាំឈពញទាន្, 
ឈពញចិត្ត, ចាត្ខ់ចងទាន្, ឈ ៀបចាំឲ្យទាន្, ឈ ៀបចាំបូជាយញ្ញ  

ជុ វតិ្ ឲ្យ, បូជា, បាំឈពញទាន្, ចាត្ខ់ចងទាន្, ឈ ៀបចាំឲ្យទាន្, 
ឈ ៀបចាំបូជាយញ្ញ  

ជុ តិ្   តឹ្, ឈៅ, ចង, ដល់,  តឹ្ តួ្, ពន័្ធពទ័ធ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ជូ តិ្ ចា ់, ក្ទម្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្ទុឌឈក្ទាម្ 
ជូ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ជូ តិ្ ចង,  តឹ្ តួ្, ពន័្ធពទ័ធ 
ឈជតិ្  ឈនោះ, មាន្ជយ័, ជិោះជាន្,់ ក្គប ងកត្ ់
ឈជម្តិ្      ីុ, ប ឈិភាគ 
ឈជ តិ្   ឈៅ, ដល់, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ,  ចសាច, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈជ សតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈជ តិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ឧ ា ៍, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
ឈជាឌតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ឈៅ, ទាក្,់ ខត្ង, ដល់, និ្ពន្ធ, ពន័្ធពទ័ធ, ចងក្ក្ង, 

ឈ ៀបឈ ៀង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ  
ឈជាត្តិ្  ភល,ឺ ខងលង, ឈពាល, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ក្  ់ថាល  
ឈជាត្លតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ឈជាឈត្តិ្  ជោះពន្លឺ, ចាាំងពន្ល,ឺ ឈចញពន្លឺ 
ឈជាន្តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ឈជា តិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ,  មាល ប,់ ក្បហា ,  កី្រាយ, ខឆអត្ចិត្ត, ឈ ពគប,់ 
ក្បតិ្បត្តិ, ឈក្ត្ក្អ្ , គ្នន ន្ឈ់គន , កាញ់ឈគន , ពិចា ណា, 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈជា យតិ្     ក្តិ្ោះ ោិះ,  កី្រាយ, ខឆអត្ចិត្ត, គ្នន ន្ឈ់គន , កាញ់ឈគន , ពិចា ណា 
ឈជាឈ តិ្     ក្តិ្ោះ ោិះ,  កី្រាយ, ខឆអត្ចិត្ត, គ្នន ន្ឈ់គន , កាញ់ឈគន , ពិចា ណា 
ឈជា តិ្      ុ ាំ,  តឹ្, ឈៅ, ចង, ដល់, ពន័្ធពទ័ធ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈជា យតិ្ បុក្, កិ្ន្, លោះបង,់ ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
ឈជាឈ តិ្ បុក្, កិ្ន្, លោះបង,់ ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
ជាំ យតិ្     ក្ា, ខងទាាំ, បី ច,់  ៃួន្ក្គង 
ជាំឈ តិ្     ក្ា, ខងទាាំ, បី ច,់  ៃួន្ក្គង  
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ឈអ្ក្ខ  

ឈចាតិ្ ឈជ , ឈពាល, ខងលង, គាំរាម្, ជមាល ប,  ម្លុត្, ក្បឈទច, និ្យាយ,  
ក្ឈម្្ើញ, ឈពាលបនាល ច 

ឈចេតិ្ ឈជ , ឈពាល, ខងលង, គាំរាម្, ជមាល ប,  ម្លុត្, ក្បឈទច, និ្យាយ,  
ក្ឈម្្ើញ, ឈពាលបនាល ច 

ឈជឈតិ្   ឈជ , ខងលង, ឈពាល, គាំរាម្, ជមាល ប,  ម្លុត្, ក្បឈទច,  
ក្ឈម្្ើញ, និ្យាយ, ឈពាលបនាល ច  

ឈដតិ្ ក្បមូ្ល,  បួ មួ្, លាយ ាំ, ក្ចបូក្ក្ចបល់គ្នន  
ឈបតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ក្ៀម្ 
ឈម្តិ្   ីុ, ប ឈិភាគ 
ឈ តិ្  បិទ, ក្គប, ចាប,់ កាន្,់  ាំង,  មាល ប,់ ក្បហា , កាន្យ់ក្, 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
្តិ្  ដុត្, ឈឆោះ 
្បយតិ្  ដុត្, ឈឆោះ, ឈ វ្ើឲ្យដឹង, ឈ វ្ើឲ្យចា ់, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ក្ៀម្, ឈ វ្ើឲ្យឈរាលឈដដ  
្ឈបតិ្  ដុត្, ឈឆោះ, ឈ វ្ើឲ្យដឹង, ឈ វ្ើឲ្យចា ់, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ក្ៀម្, ឈ វ្ើឲ្យឈរាលឈដដ  
្ម្តិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ ,  ីុ, ប ឈិភាគ 
្យតិ្  ដុត្, ភល,ឺ ឈឆោះ,  ាំថ្ព, នឹ្ក្, គិត្, និ្នាទ ,  ាំកុ្ក្, ពិនិ្ត្យ,  ុងឈ ឿង, 

តិ្ោះឈដៀល,  ុបឈៅ, យល់ដឹង,  វិត្ឈក្ក្ៀម្, ពិចា ណា, 
ក្ាំេត្ដឹ់ង,  ញ្ជប ់ញ្ជ ឹង, ក្ ឈពាន្ឈក្ក្ៀម្ 
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ញអ្ក្ខ  

ញត្តិ  មាល ប,់  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង, ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្, ឲ្យ កី្រាយ 
ញម្តិ្   ីុ, ប ឈិភាគ 
ញាតិ្  ដឹង,  មាល ប,់  ក្មួ្ច,  កី្រាយ,  ាំឈលៀង, ក្តា ់ដឹង,  

ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្, ឲ្យ កី្រាយ 
ញាបយតិ្ ឈ ៃើច, ឈម្ើល, ឈ ត្ៀង,  មាល ប,់  ក្មួ្ច, ក្បកា ,  ាំឈលៀង, 

 កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,   ឈ ើ , បញ្ជូ ន្ឈៅ, អ្្ិបាយ,  
ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ក្ បឲ់្យដឹង 

ញាឈបតិ្  ឈ ៃើច, ឈម្ើល, ឈ ត្ៀង,  មាល ប,់  ក្មួ្ច, ក្បកា ,  ាំឈលៀង,
 កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,   ឈ ើ , បញ្ជូ ន្ឈៅ, អ្្ិបាយ,  
ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ក្ បឲ់្យដឹង 

ញាយតិ្ ដឹង, យល់, ឈចញឈៅ, ក្  ឈៅ, ឈៅក្  , ក្តា ់ដឹង 
ឈញតិ្  មាល ប,់ ក្បហា ,  ក្មួ្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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ដ្វគគ 
ដអ្ក្ខ  

ដងកយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ថ្ខ, ចង, ទាក្,់ ខត្ង, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, និ្ពន្ធ, ទមាល យ, 
ចងក្ក្ង, ឈ ៀបឈ ៀង 

ដឈងកតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ថ្ខ, ចង, ទាក្,់ ខត្ង, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, និ្ពន្ធ, ទមាល យ, 
ចងក្ក្ង, ឈ ៀបឈ ៀង 

ដលតិ្  ឈតាង,  ាំខាន្, ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ,  ុក្កួ្ន្, ឈទា ឈៅ, យុ យា  
ដិកិ្យតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ដិកី្យតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ដិបយតិ្ ឈក្បើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
ដិឈបតិ្ ឈក្បើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
ដីក្តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ដុលតិ្  ឈតាង, ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ, ឈទា ឈៅ, យុ យា  
ឈដក្តិ្  ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈដបតិ្  គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
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ឋអ្ក្ខ  

ឋាតិ្    ឈ , ឈប,់ ឈ ឈៅ, តាាំងឈៅ,  ថិត្ឈៅ 
ឋាយតិ្     ុ ាំ, ឌឺ, ចង, ជួត្, ឈ , ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល, ឈប,់  មួ្គ្នន , 

គុាំកួ្ន្,  ខម្ដង,  មាល ប,់ ក្បហា , និ្យាយ, ឈ ឈៅ,  
តាាំងឈៅ, ពទ័ធពន័្ធ,  ថិត្ឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង,  ថិត្ឈៅយឺន្យូ  

ឋឈិបតិ្   ោក្,់ ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈប,់ ត្ម្កល់, តាាំងទុក្, ឈវៀ ចាក្ 
ឋវិតិ្ លោះ, លោះបង,់ ប ចិាា គ 
ឋយីតិ្     ុ ាំ, ឌឺ, ចង, ជួត្, ឈ , ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល, ឈប,់  មួ្គ្នន ,  

គុាំកួ្ន្,  ខម្ដង,  មាល ប,់ ក្បហា , និ្យាយ, ឈ ឈៅ,  
តាាំងឈៅ, ពទ័ធពន័្ធ,  ថិត្ឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង,  ថិត្ឈៅយឺន្យូ  

ឌអ្ក្ខ  

ឌបតិ្  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បជុាំគ្នន , ក្បមូ្ល, ជាក្កុ្ម្, ជាបត់្គ្នន  
ឌបយតិ្  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បជុាំគ្នន , ក្បមូ្ល, ជាក្កុ្ម្, ជាបត់្គ្នន  
ឌពតិ្  មួ្គ្នន , គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឌភតិ្  មួ្គ្នន , ក្បជុាំគ្នន  
ឌយតិ្ ឈៅ, គប,់ ដល់, ឈហាោះ, ឈ ើ , ឈ ោះឈៅ, ឈ ើ ឈៅ, ឈហាោះឈៅ, 

ឈ ើងឈៅ, ្ាយឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈៅឰដអ៏ាកា  
ឌយហតិ្   ឈឆោះ, ដុត្,  លាក្ 
ឌ តិ្    ខាាំ, ឈចាោះ, ចឹក្, ទិច, ចុច 
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ឌ តិ្    ឈឆោះ, ដុត្, បាំផ្ទល ញ 
ឌាបយតិ្  មួ្គ្នន ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ជាក្កុ្ម្, ក្បហា ,  មាល ប ់
ឌាឈបតិ្  មួ្គ្នន ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ជាក្កុ្ម្, ក្បហា ,  មាល ប ់
ឌាពយតិ្  មួ្គ្នន , គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឌាឈពតិ្  មួ្គ្នន , គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឌាភយតិ្  មួ្គ្នន , ក្បជុាំគ្នន  
ឌាឈភតិ្  មួ្គ្នន , ក្បជុាំគ្នន  
ឌិបតិ្  មួ្គ្នន , គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឌិបយតិ្  មួ្គ្នន , គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឌិឈបតិ្  មួ្គ្នន , គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឌិពតិ្ គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ, ឈចាលឈៅ,  ញ់ឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឌិពយតិ្ គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ, ឈចាលឈៅ,  ញ់ឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឌិឈពតិ្ គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ, ឈចាលឈៅ,  ញ់ឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
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ឌិភតិ្  មួ្គ្នន , ក្បជុាំគ្នន  
ឌិយតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឌីយតិ្      ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈឌតិ្    ឈៅ, គប,់ ដល់, ឈហាោះ, ឈ ើ , ឈ ោះឈៅ, ឈ ើ ឈៅ, ឈហាោះឈៅ, 

ឈ ើងឈៅ, ្ាយឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈៅឰដអ៏ាកា  
ឈឌបតិ្ គប,់ ឈចាល, ឈ ោះ, ក្គខវង, អ្ ់ឈៅ,  ូន្យឈៅ 
ឈឌបយតិ្  មួ្គ្នន , ក្បហា ,  មាល ប ់
ឈឌឈបតិ្     មួ្គ្នន , ក្បហា ,  មាល ប ់
ឈឌម្តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈឌឈម្តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឌាំ តិ្    ខាាំ, ឈចាោះ, ចឹក្, ទិច, ចុច 
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ត្វគគ 
ត្អ្ក្ខ  

ត្ក្តិ្      ឈ ើច,   ូក្ទាាំ, អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់ ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
ត្ក្កយតិ្     ភល,ឺ គិត្, ឈពាល, ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, 

ឈគន គ្នន ន្,់ និ្យាយ 
ត្ឈក្កតិ្     ភល,ឺ គិត្, ឈពាល, ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, 

ឈគន គ្នន ន្,់ និ្យាយ 
ត្ក្ខតិ្       ក្ា,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , ពាក្ឈ់ក្កាោះ 
ត្គតិ្      ឈៅ, ដល់,  ក្ា,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , ធាល ក្ឈ់ៅ,  ញ្ជួ យ, 

ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ត្គឃតិ្      ក្ា, ខងទាាំ, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្,  ុាំក្គង 
ត្ងកតិ្      ឈ,ឺ ឈថឺាក ត្,់ ចុក្ចាប,់ ចាក្ឈ់ោត្,   ់ឈៅម្និ្ក្ ួល,  

  ់ឈៅឈោយលាំ ក្ 
ត្ងកយតិ្     ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់  បួ តឹ្ 
ត្ឈងកតិ្    ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់  បួ តឹ្ 
ត្ងគតិ្     ឈៅ, ដល់,  ក្ា,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , ធាល ក្ឈ់ៅ,  ញ្ជួ យ, 

ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ត្ចតិ្      ក្ា,  វាាំង, ខងទាាំ, បី ច,់  ក្ងួម្, កា ពា , ចិញ្ា ឹម្,  ុាំក្គង 
ត្ចាតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ត្ចេតិ្    ពុោះ, កាប,់ ចាាំង, បិត្, ក្ចា , ឈូ  
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ត្ឈចេតិ្    ពុោះ, កាប,់ ចាាំង, បិត្, ក្ចា , ឈូ  
ត្ជជតិ្     ភល,ឺ ឈជ , ធាល ក្,់  បូត្, ឈពាល, ជមាល ប, គាំរាម្, បនាល ច, ក្ាំខ ង, 

 ម្លុត្, ក្បឈទច, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង 
ត្ជជយតិ្     ឈជ , ជមាល ប, បនាល ច, គាំរាម្,  ម្លុត្, ក្ាំខ ង, ក្បឈទច 
ត្ឈជជតិ្     ឈជ , ជមាល ប, បនាល ច, គាំរាម្,  ម្លុត្, ក្ាំខ ង, ក្បឈទច 
ត្ញ្ា តិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ត្ញ្ជ តិ្ ង, ឈវៀច, ឈកាង, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ 
ត្ដត្ោយតិ្ ក្បក្ពឹត្តត្ដៈៗ 
ត្ដតិ្      ឈ ើងខព ់, ឈៅខាងឈលើ 
ត្េឌ តិ្    ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ, ក្បហា ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់  
ត្េហី យតិ្    ឈក្ ក្, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
ត្ងតិ្ ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ 
ត្ទទតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ត្ឈនាតិ្      លា,  ត្,់ លាត្, វនិា , ក្ត្ោង, លាឈចញ, ្ាយឈៅ,  

ពក្ងីក្ឈៅ, ្ាយឈចញ, ឈ វ្ើឲ្យសាយភាយ 
ត្ន្តយតិ្    មាន្ក្ទពយ, ក្ទក្ទងក់្ទពយ 
ត្ឈន្តតិ្    មាន្ក្ទពយ, ក្ទក្ទងក់្ទពយ 
ត្ន្ទតិ្     នឹ្ក្, គិត្, ដឹង, ឈក្ៀច, ក្កាញ, ចុោះចិត្ត,  មាល ប,់ ក្បហា ,  

វឈងវង, ចូលចិត្ត, ពាយាម្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ភាន្ភ់ាាំង, 
ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
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ត្បតិ្      ភល,ឺ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ខឆអត្, អាាំង, ខាល ច, ភយ័, ក្ឈដដ , ឈពញ, 
 ន្ធត្,់ ជា ា្ំ, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ជាឥ ស ៈ,  
ឈដត ក្ក្ហាយ 

ត្បយតិ្    ឈឆោះ, ដុត្, ឈដត , ខឆអត្, ឈពញ, អ្ ់ឈៅ,  ូន្យឈៅ 
ត្ឈបតិ្      ឈឆោះ, ដុត្, ឈដត , ខឆអត្, ឈពញ, អ្ ់ឈៅ,  ូន្យឈៅ 
ត្បបតិ្ ភល,ឺ គិត្, ជាប,់  ៃប,់ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ខឆអត្, អាាំង, ខាល ច, 

ភយ័, ក្ឈដដ , ឈពញ,  ន្ធត្,់  មាៃ ប,់ ក្តិ្ោះ ោិះ, នឹ្ក្គិត្,  មាល ប,់ 
ក្បហា , ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ឈពញចិត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ , 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈដត ក្ក្ហាយ, ប ហ្ ញឈោយលអ,  
 ខម្ដងឈោយលអ, ក្ ថាន ឈ វ្ើឈក្គឿង មាគ ល់ 

ត្ឈបបតិ្      ខឆអត្, លមម្, ឈពញចិត្ត,  ខម្ដងឈោយលអ, ប ហ្ ញឈោយលអ,  
ក្ ថាន ឈ វ្ើឈក្គឿង មាគ ល់ 

ត្្តិ្     ខឆអត្, លមម្, ឈពញចិត្ត 
ត្ពវតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ត្ម្តិ្ ឆៃល់,  ត្,់ ឈន្ឿយ, ក្ ថាន , ជាទុក្ខ, ក្បោប,់  ងសយ័,  

ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, លាំ ក្, លហិត្ថ្លហ, តាក្ខ់ត្ង, តុ្បខត្ង, 
 ត្ឈ់ន្ឿយ, ឈន្ឿយ ត្,់ អ្ ់ក្មាល ាំង, ឈងឿងឆៃល់,  
ឈ វ្ើឲ្យជាទីក្ ឡាញ់ 

ត្ឈម្តិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, តុ្បខត្ង 
ត្ម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ត្ម្មតិ្ ឆៃល់,  ត្,់ ឈន្ឿយ, ក្ ថាន , ជាទុក្ខ, ក្បោប,់  ងសយ័,  
ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, លាំ ក្, លហិត្ថ្លហ, តាក្ខ់ត្ង, តុ្បខត្ង, 
 ត្ឈ់ន្ឿយ, ឈន្ឿយ ត្,់ អ្ ់ក្មាល ាំង, ឈងឿងឆៃល់,  
ឈ វ្ើឲ្យជាទីក្ ឡាញ់ 

ត្យតិ្     ឈៅ,  ក្ា, ដល់, ខងទាាំ, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ត្ តិ្      ត្,់ វល់, វលិវល់, ឆលងឈៅ,   ួរាន្,់  សាត្ឈ់ៅ, ក្គប ងកត្,់ 

អ្ខេដ ត្ឈៅ, បខេត ត្ឈៅ, ក្បញាបក់្បញាល់ 
ត្លតិ្ ឈៅ, ដល់, តាាំងមាាំ, តាាំងឈៅ,  ថិត្ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ត្វតិ្ ឈពញ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ់ឈៅ, បាំឈពញ, ឈបៀត្ឈបៀន្, 

ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 
ត្ តិ្     ចង,់ ខាល ច, ភយ័, ញ័ ,  ន្ធត្,់ ឈក្ ក្, ត្ក្ ់លុត្ 
ត្ សតិ្    ចង,់ បក្,់ ផ្ទត្,់ ខាល ច, ភយ័, ចាប,់ កាន្,់ ឈក្ ក្, ក្ ថាន , 

ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ក្ទក្ទង,់ នាាំយក្, តាាំងទុក្, ចង ់ន្, 
កាន្យ់ក្, បដិឈ ្, ឈលើក្ឈ ើង 

ត្ សយតិ្     គាំរាម្, ជមាល ប,  ម្លុត្, ក្ាំខ ង 
ត្ឈ សតិ្     គាំរាម្, ជមាល ប,  ម្លុត្, ក្ាំខ ង 
តាដយតិ្    ដាំ, វាយ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តាន្យតិ្     ឈឆោះ, ដុត្, យាំ, ឈដដ , ខក្ ក្, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឧបកា ៈ, ឈចញ ាំឈ ង, ទមាល យ ទាធ , 
បាំផ្ទល ញ ទាធ  
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តាឈន្តិ្     ឈឆោះ, ដុត្, យាំ, ឈដដ , ខក្ ក្, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឧបកា ៈ, ឈចញ ាំឈ ង, ទមាល យ ទាធ , 
បាំផ្ទល ញ ទាធ  

តាបយតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ក្ឈដដ  
តាឈបតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ក្ឈដដ  
តាយតិ្      ក្ា, ខងទាាំ, គ្នាំពា , ចិញ្ា ឹម្, កា ពា , ក្គបក់្គង,  

ជាបត់្ាំេម្ក្ 
តាឈ តិ្ ចម្លង, ឲ្យឆលង 
តាលយតិ្    តាាំងឈៅមាាំ, ជាទីអាក្ ័យ 
តាឈលតិ្    តាាំងឈៅមាាំ, ជាទីអាក្ ័យ 
តា យតិ្    ដឹង, ចាប,់ កាន្,់ ហាម្, ឃ្លត្,់ សាគ ល់, កា ពា , ក្ទក្ទង,់ 

ក្ាំេត្,់ ចាំណាាំ,  ឈងកត្, កាន្យ់ក្ 
តាឈ តិ្     ដឹង, ចាប,់ កាន្,់ ហាម្, ឃ្លត្,់ សាគ ល់, កា ពា , ក្ទក្ទង,់ 

ក្ាំេត្,់ ចាំណាាំ,  ឈងកត្, កាន្យ់ក្ 
តា យតិ្     ដាំ, ភល,ឺ ឈគ្នោះ, វាយ, ជល់, ោល់, ឈចាល, ឈដញ,  មាល ប,់ 

 ាំពង, ក្បហា , ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ឈ វ្ើឲ្យចុោះថ្ងល 
តាឈ តិ្     ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ, ឈចាល, ឈដញ,  មាល ប,់  ាំពង, ក្បហា ,  

ឈ វ្ើឲ្យចុោះថ្ងល 
តិ្កិ្ចេតិ្      ក្ា, ខងទាាំ, ្សាំថាន ាំ, ពា ល, បាំ ត្ឈ់រាគ 
តិ្កុ្ណាតិ្  ៃួត្,  វិត្, ឈក្ក្ៀម្, ឈ ៀវ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តិ្គុណាតិ្  ៃួត្,  វិត្, ឈក្ក្ៀម្, ឈ ៀវ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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តិ្ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តិ្ដឋតិ្     ឈ , ឈប,់ ត្ម្កល់, ឋតិ្ឈៅ, តាាំងឈៅ 
តិ្ឈណាតិ្      ីុ, ប ឈិភាគ 
តិ្តិ្ក្ខតិ្      ុ ាំ, ចង, ឈោត្, ក្ក្ង,   ូក្ទាាំ,  ក្មួ្ច, អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់ 

អ្ត្់្ មត្,់ ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្,  ាំឈលៀង, អ្ត្ ់ងកត្ ់
តិ្ន្តិណាតិ្ ឈ,ឺ ក្គុន្ 
តិ្ន្តិណាយតិ្ ឈ,ឺ ក្គុន្ 
តិ្បបតិ្ ខឆអត្, ឈពញ, ក្គប,់ លមម្ 
តិ្ តិ្    ទាបចុោះ, ឈៅខាងឈក្កាម្ 
តិ្ យតិ្ ក្តួ្ត្ក្តា, ថ្លលក្, សាទ ប ទង,់ ពិចា ណា, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
តិ្ឈ តិ្    ក្តួ្ត្ក្តា, ថ្លលក្, សាទ ប ទង,់ ពិចា ណា, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
តិ្លតិ្    ឈៅ, ដល់, ឈចញឈក្បង, ឈចញខាល ញ់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ឈ វ្ើឲ្យជាឈក្បង 
តិ្លយតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈចញឈក្បង, ឈចញខាល ញ់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ឈ វ្ើឲ្យជាឈក្បង 
តិ្លលតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
តិ្វតិ្     ា្ំ, ធាត្,់ ឈថាល  , ក្កា ់ 
តិ្ តិ្     ខឆអត្, ប បូិ ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
តី្ក្តិ្  ុាំ, អ្ងវ  
តី្ យតិ្  ឈក្ម្ច, ក្តួ្ត្ក្តា, ថ្លលក្, សាទ ប ទង,់ ពិចា ណា, 

ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, ដល់ក្ពម្ថ្ន្កា ្  
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តី្ឈ តិ្     ឈក្ម្ច, ក្តួ្ត្ក្តា, ថ្លលក្, សាទ ប ទង,់ ពិចា ណា,  
ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, ដល់ក្ពម្ថ្ន្កា ្  

តី្វតិ្ ា្ំ, ធាត្,់ ឈថាល  , ក្កា ់ 
តុ្ជជតិ្   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, មាន្ក្មាល ាំង, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្, ក្ទក្ទងជី់វតិ្ 
តុ្ជជយតិ្    អាច,  ក្ា, ចិញ្ា ឹម្, មាន្ក្មាល ាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
តុ្ឈជជតិ្    អាច,  ក្ា, ចិញ្ា ឹម្, មាន្ក្មាល ាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
តុ្ញ្ជ តិ្ ខិត្ខាំ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, ពាយាម្, 

ក្បឹងខក្បង, ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្,  
ក្ទក្ទងជី់វតិ្, មាន្ ម្ត្ថភាព 

តុ្ញ្ជយតិ្ ឲ្យ, ភល,ឺ ឈៅ, អាច, មាន្, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , ភលសឺាវ ង, 
ភលឈឺ ល្ក្, និ្យាយ,  ុងឈ ឿង, អាក្ ័យ, សាន ក្ឈ់ៅ,  ុងឈរាចន្,៍ 
ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 

តុ្ឈញ្ជ តិ្ ឲ្យ, ភល,ឺ ឈៅ, អាច, មាន្, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , ភលសឺាវ ង, 
ភលឈឺ ល្ក្, និ្យាយ,  ុងឈ ឿង, អាក្ ័យ, សាន ក្ឈ់ៅ,  ុងឈរាចន្,៍ 
ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 

តុ្ដតិ្      ឈ ល្ ោះ, វវិាទ, ទា ់ខទង 
តុ្ឌតិ្ ល្ុោះ, ទម្លុោះ, ទមាល យ, បាំខបក្ 
តុ្ឌឌតិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
តុ្េតិ្ ង, ឈវៀច, ឈកាង, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ 
តុ្េយតិ្ ឈពញ, បាំឈពញ 
តុ្ឈេតិ្      ឈពញ, បាំឈពញ 
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តុ្េឌ តិ្ ខាាំ, ចឹក្, ឈចាោះ, ពាាំ, ឈក្ៀប, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្ត្ថយតិ្ ក្គប, ក្បក្,់ ពក្ងីក្, ពិសាដ  , ្ាយឈៅ, បិទ ាំង 
តុ្ទតិ្      បុក្, ឈចាោះ, ចាក្,់ ោប,់  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ចាក្ឈ់ោត្, ឈ វ្ើអ្ន្តរាយ, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
តុ្បតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្បបតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្បបយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្ឈបបតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្ពវតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្ភតិ្     មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្ភនាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្ភយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្ម្ោតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តុ្ម្ពតិ្    ឈ ើម្, ទទឹក្, ឈ វ្ើឲ្យឈជាក្ជាាំ 
តុ្ម្ពយតិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្, ឈ វ្ើឲ្យឈជាគជាាំ 
តុ្ តិ្ ឆ្ប,់ ញាប,់ ឈលឿន្,   ័ , ក្បញាប,់ ក្បញាល់ 
តុ្លយតិ្ ងលឹង, វា ់, វាល់,  ទង,់ ឈ្ៀប, ឈក្បៀបឈ្ៀប, ឈក្បៀប ទ្ឹម្,  

 ឈងកត្ឈម្ើល 
តុ្ឈលតិ្     ងលឹង, វា ់, វាល់,  ទង,់ ឈ្ៀប, ឈក្បៀបឈ្ៀប, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, 

 ឈងកត្ឈម្ើល 
តុ្វដតតិ្      ឈដក្ចុោះ 
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តុ្វដតយតិ្      ខបង, ខចក្, ឈដក្ 
តុ្វឈដតតិ្      ខបង, ខចក្, ឈដក្ 
តុ្ តិ្     ឈពាល, ខក្ ក្, និ្យាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
តុ្ យតិ្    ឈពាល, និ្យាយ 
តុ្ឈ តិ្     ឈពាល, និ្យាយ 
តុ្ សតិ្      កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
តុ្ តិ្     ឈ ើម្, ទទឹក្, ឈជាគជាាំ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យលាំ ក្ 
តុ្ តិ្     ងលឹង, វា ់, វាល់,  ទង,់ ឈ្ៀប, ឈក្បៀបឈ្ៀប, ឈក្បៀប ទ្ឹម្,  

 ឈងកត្ឈម្ើល 
តុ្ាំ យតិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
តុ្ាំឈ តិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
តូ្េយតិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ, ឈពញ, បាំឈពញ 
តូ្ឈេតិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ, ឈពញ, បាំឈពញ 
តូ្យយតិ្ ឆ្ប,់ ញាប,់ ឈលឿន្,   ័ ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បញាប,់ 

ក្បញាល់, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
តូ្លតិ្     ក្សាល, វនិិ្ចេយ័, ឈក្បៀបឈ្ៀប, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, ក្សាលបាំ្ុត្ 
តូ្លយតិ្ ងលឹង, វា ់, វាល់,  ទង,់ ឈ្ៀប, ឈពញ, បាំឈពញ, ឈក្បៀបឈ្ៀប, 

ឈក្បៀប ទ្ឹម្,  ឈងកត្ឈម្ើល 
តូ្ឈលតិ្     ងលឹង, វា ់, វាល់,  ទង,់ ឈ្ៀប, ឈពញ, បាំឈពញ, ឈក្បៀបឈ្ៀប, 

ឈក្បៀប ទ្ឹម្,  ឈងកត្ឈម្ើល 
តូ្ តិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
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ឈត្ក្តិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈត្ជតិ្      ុ ាំ, ចង, ដុត្, ក្ក្ង, ឈោត្, ឈ ៀត្,   ូក្ទាាំ,  ក្មួ្ច, អ្ត្់្ ន្,់ 

ពន័្ធពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្,  ាំឈលៀង 
ឈត្ជយតិ្     ុ ាំ, ចង, ដុត្, ក្ក្ង, ឈោត្, ឈ ៀត្,   ូក្ទាាំ,  ក្មួ្ច, អ្ត្់្ ន្,់ 

ពន័្ធពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្,  ាំឈលៀង 
ឈត្ឈជតិ្     ុ ាំ, ចង, ដុត្, ក្ក្ង, ឈោត្, ឈ ៀត្,   ូក្ទាាំ,  ក្មួ្ច, អ្ត្់្ ន្,់  

ពន័្ធពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្,  ាំឈលៀង 
ឈត្បតិ្ ភល,ឺ  ក្ា,  ច, សាច, ខងទាាំ, ឈក្សាច, កា ពា , ឈក្ ោះក្ពាំ, 

ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្,៍  
ញាបញ័់  

ឈត្ម្តិ្     ទទឹក្, ឈ ើម្ 
ឈត្ម្យតិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្, ឈ វ្ើឲ្យឈជាគជាាំ 
ឈត្លយតិ្    ឈចញខាល ញ់, ឈចញឈក្បង, ឈ វ្ើឲ្យជាឈក្បង 
ឈត្ឈលតិ្    ឈចញខាល ញ់, ឈចញឈក្បង, ឈ វ្ើឲ្យជាឈក្បង 
ឈត្វតិ្ ឈលង, ឈលងកី្ឡា 
ឈត្ តិ្  ក្ា, ខងទាាំ, បី ច,់ ឈម្ើលខង, កា ពា ,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង 
ឈតាជតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
ឈតាដតិ្ ឈ ល្ ោះ, វវិាទ, ក្បខក្ក្, ទា ់ខទង 
ឈតាឌតិ្ ល្ុោះ, ទម្លុោះ, ទមាល យ, បាំខបក្ 
ឈតាេតិ្     ង, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ, ឈពញ, បាំឈពញ 
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ឈតាតិ្ ឈពញ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ់ឈៅ, បាំឈពញ, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 

ឈតាបតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈតា្តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈតាលយតិ្    ងលឹង,  ទង,់ វា ់, វាល់, ឈ្ៀប, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
ឈតាឈលតិ្     ងលឹង,  ទង,់ វា ់, វាល់, ឈ្ៀប, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
ឈតាឈ តិ្  កី្រាយ, ឲ្យឈក្ត្ក្អ្  
ឈតា តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈតា តិ្ ថ្ខ, ខួង, ឈចាោះ, ជីក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ឈតា យតិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ឈតាឈ តិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ក្ត្ តិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ញ័ , ត្ក្ ់លុត្ 
ក្ត្ សតិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ញ័ , ត្ក្ ់លុត្ 
ក្តា យតិ្ ភល,ឺ  ដី, ដឹង, ចាប,់ កាន្,់ ឆ្ប,់ ញាប,់ ហាម្, ឃ្លត្,់ 

ឈលឿន្, ច ចា,   ័ , ឈពាល, បនាល ច, កា ពា , ក្ាំេត្,់ 
ចាំណាាំ,  ឈងកត្, ក្ទក្ទង,់ ញាាំញី, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្, 
ទមាល យ, បាំខបក្,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ក្បញាប,់ ជាន្ឈ់ល,ឺ 
ចាបក់ាន្,់ កាន្យ់ក្,  ុងឈរាចន្,៍ ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ក្តា យតិ្ ភល,ឺ  ដី, ដឹង, ចាប,់ កាន្,់ ឆ្ប,់ ញាប,់ ហាម្, ឃ្លត្,់ 
ឈលឿន្, ច ចា,   ័ , ឈពាល, បនាល ច, កា ពា , ក្ាំេត្,់ 



ត្វគគ 165 

ចាំណាាំ,  ឈងកត្, ក្ទក្ទង,់ ញាាំញី, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្, 
ទមាល យ, បាំខបក្,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ក្បញាប,់ ជាន្ឈ់ល,ឺ 
ចាបក់ាន្,់ កាន្យ់ក្,  ុងឈរាចន្,៍ ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ក្ត្ាំ តិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
ក្ត្ាំ យតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
ត្ាំ តិ្ ភល,ឺ ក្បោប,់ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្,៍ 

តាក្ខ់ត្ង, តុ្បខត្ង 
ត្ាំ យតិ្ ភល,ឺ ក្បោប,់ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្,៍ 

តាក្ខ់ត្ង, តុ្បខត្ង 

ងអ្ក្ខ  

ងក្តិ្ បិទ, ខទប,់ ចុក្, ឃ្លាំង, ខាទ ាំងខទប ់
ងក្យតិ្ បិទ, ខទប,់ ចុក្, ឃ្លាំង, ខាទ ាំងខទប ់
ងឈក្តិ្ បិទ, ខាប,់ ចុក្, ឃ្លាំង, ខាទ ាំងខទប ់
ងគតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
ងន្តិ្     ឈពាល, ខក្ ក្, គាំរាម្, ឈចញ ាំឈ ង 
ងន្យតិ្     លួច, គាំរាម្, ខក្ ក្, ក្គ ឹម្ 
ងឈន្តិ្    លួច, គាំរាម្, ខក្ ក្, ក្គ ឹម្ 
ងបយតិ្   ក្បទុ់ក្, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្ 
ងឈបតិ្    ក្បទុ់ក្, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្ 
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ងម្តិ្     ឈតាង, វកិ្ល, ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ, ឈទា ឈៅ, ខវោះខាត្, ម្និ្លមម្,  
ម្និ្ក្គប,់ យុ យា  

ងម្ភតិ្     ឌឺ, បិទ, គ្នាំក្ទ, ឃ្លាំង, ពក្ងឹង, រារាាំង, ចឈច , ក្ទក្ទង,់ 
 ងឹ ូ , ចងទុក្, ឈឆមើងថ្ឆម, កា ពា , ឧបត្ថម្ភ, ចងចាំឈពាោះ,  
ចងឈក្ក្ៀក្, បខន្ថម្ឈទា ៈ, ចឈក្ម្ើន្ឈទា ៈ 

ងម្ភនាតិ្ បិទ, ខទប,់ រាាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់ ឃ្លាំង, រារាាំង, កា ពា , 
ជាំទា ់, បដិឈ ្ 

ងម្ភឈនាតិ្ បិទ, ខទប,់ រាាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់ ឃ្លាំង, រារាាំង, កា ពា , 
ជាំទា ់, បដិឈ ្ 

ង ណាតិ្ លា, លាត្, ក្គប, ក្កាល, ក្ត្ោង, ដេដ ប,់ បិទ ាំង, 
ឈ លៀក្ពាក្ ់

ង តិ្      ក្គប, លា, លាត្, ក្កាល, ក្ត្ោង, ដេដ ប,់ បិទ ាំង, 
ឈ លៀក្ពាក្ ់

ងលតិ្    តាាំងឈៅ, ឈ ឈៅ, ឈបឈ់ៅ, ឋតិ្ឈៅយឺន្យូ  
ងវតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ង តិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ថាតិ្      មាាំម្នួ្, តាាំងឈៅ, ឋតិ្ឈៅ, ក្ាំេត្,់ ឈ ឈៅ, ឈបឈ់ៅ,  

បញ្ឈបដ់ាំឈេើ  ឈៅ 
ថាយតិ្  ន្សាំ, ឈពាល, ខក្ ក្,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល,  មាល ប,់ ក្បហា ,  

ជាបត់្គ្នន , ឈចញ ាំឈ ង 
ងិ ុឈណាតិ្ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ឺ ឈឈលចឈល ឺ
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ងិបតិ្  ច, សាច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ 
ងិម្យតិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្ 
ងិយតិ្       ន្សាំ, ឈពាល, ខក្ ក្,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល,  មាល ប,់ ក្បហា ,  

ជាបត់្គ្នន , ឈចញ ាំឈ ង 
ងិ តិ្ មាាំម្នួ្,  ងឹមាាំ, ឋតិ្ឈឋ  
ងីន្តិ្  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន  
ងីម្តិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្,  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន  
ងីយតិ្       ន្សាំ, ឈពាល, ខក្ ក្,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ជាបត់្គ្នន , ឈចញ ាំឈ ង 
ងុជឈតិ្ សាអ ត្,  មត្ច់ត្,់ គ្នម ន្ម្ន្ទិល, ក្  ចាក្ម្ន្ទិល 
ងុន្តិ្ ងៃូ , ឈ ៃើច, បងកូក្, ខក្ចិត្ត, ក្បកា ,   ឈ ើ , ត្អូញខត្អ ,  

ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ងុនាតិ្     ងៃូ , ឈ ៃើច, បងកូក្, ខក្ចិត្ត, ក្បកា ,   ឈ ើ , ត្អូញខត្អ ,  

ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ងុបតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ងុពវតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ងុ តិ្ ក្គប, ដេដ ប,់ បិទ ាំង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
ងូបយតិ្     ក្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, បន្តុបឈ ើង, ឈលចឈធាល ឈ ើង 
ងូឈបតិ្     ក្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, បន្តុបឈ ើង, ឈលចឈធាល ឈ ើង 
ងូបយតិ្ ក្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, បន្តុបឈ ើង, ឈលចឈធាល ឈ ើង 
ងូលតិ្ ក្, ពូន្, សាង,  ន្សាំ 
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ងូលយតិ្    ា្ំឈ ើង, ធាត្ឈ់ ើង, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 
ងូឈលតិ្    ា្ំឈ ើង, ធាត្ឈ់ ើង, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 
ងូ តិ្      វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
ឈងន្យតិ្     លួច, លាក្,់ បាំបិទបាំ ាំង 
ឈងឈន្តិ្      លួច, លាក្,់ បាំបិទបាំ ាំង 
ឈងបយតិ្ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ,  

ក្គខវងឈៅ 
ឈងវតិ្     ភល,ឺ ឈ ៃើច, ក្  ់, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,   ឈ ើ , 

ឈចញពន្លឺ 
ឈថាចតិ្     ឈ ៃើច, ក្ជោះថាល , ឈក្ត្ក្អ្ ,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ឈថាបតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈថាភតិ្ គ្នាំក្ទ, វឈងវង, ឧបត្ថម្ភ, ឈ វ្ើឲ្យវឈងវង, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
ឈថាម្យតិ្     ឈ ៃើច, ក្បឈ ើ ,  កី្រាយ,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង, 

ឈសាម្ន្ ស 
ឈថាឈម្តិ្     ឈ ៃើច, ក្បឈ ើ ,  កី្រាយ,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង, 

ឈសាម្ន្ ស  
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ទអ្ក្ខ  

ទក្យតិ្       កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្  ់ក្សាយ 
ទឈក្តិ្       កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្  ់ក្សាយ 
ទក្ខតិ្   ថ្វ, ឈៅ, ដល់, ឆ្ល ត្, ប ួ,   ័ , ឈ ើញ, ឈម្ើល, ល្  , 

ឈ ៀបចាំ, ក្ ក្ដ, ចឈក្ម្ើន្, និ្យម្,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្ាំេត្,់ 
អាឈទ , ផ្ទល  ់បតូ ,  ុងឈ ឿង, ចាត្ខ់ចង, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ក្បក្ពឹត្តវត័្, ក្ាលក្ត្ឈ្ល, បឈ អ្ ន្ចូលឈៅ 

ទ ុឈណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទងខតិ្     យាំ, លូ, បូល, ឆៃល់,  ្វ, ក្ ថាន , ខក្ ក្, ក្ពុ ,  ងសយ័,  

ឈងឿងឆៃល់, អ្ប ់ ាំគួ ខាល ច 
ទងឃតិ្ លោះ,  ក្ា, ខងទាាំ, កា ពា , លោះបង,់ ប ចិាា គ, ខបងខចក្ 
ទឌតិ្     វាយ, គាំរាម្, ជមាល ប,  ាំពង, ពិន្យ័, ទូនាម ន្, ក្ាំខ ង,  

ឈ វ្ើឈទា , ត្នាទ ឈទា ,  ងកត្ ់ងកិន្ 
ទេឌ តិ្     វាយ, គាំរាម្, ជមាល ប,  ាំពង, ពិន្យ័, ទូនាម ន្, ក្ាំខ ង,  

ឈ វ្ើឈទា , ត្នាទ ឈទា ,  ងកត្ ់ងកិន្ 
ទេឌ យតិ្     វាយ, គាំរាម្, ជមាល ប,  ាំពង, ពិន្យ័, ទូនាម ន្, ក្ាំខ ង,  

ឈ វ្ើឈទា , ត្នាទ ឈទា ,  ងកត្ ់ងកិន្ 
ទេឌិ យតិ្ ពិន្យ័, ោក្ឈ់ទា  
ទឈេឌ តិ្     វាយ, គាំរាម្, ជមាល ប,  ាំពង, ពិន្យ័, ទូនាម ន្, ក្ាំខ ង,  

ឈ វ្ើឈទា , ត្នាទ ឈទា ,  ងកត្ ់ងកិន្ 
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ទទ តិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
ទទាតិ្    ឲ្យ, ឈឆោះ, ជូន្, ជក្ម្ោះ, ត្ល់,  ុច,  ក្ា, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ 

លាង, ថាវ យ, ខងទាាំ,  មាអ ត្, ក្បឈគន្, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, 
ឈគចឈៅ,  មត្ច់ត្,់ តាាំងទុក្, ឈរាលរាល, អ្នុ្ញ្ញញ ត្, 
ក្បគល់ឲ្យ, ក្ទក្ទងទុ់ក្, ឈដដ ក្ក្ហាយ 

ទទទភយតិ្ ក្បក្ពឹត្តទទទភៈ, ឈ វ្ើ ាំឈ ងគឹក្ក្ង 
ទទទលលតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង 
ទទទ ហតិ្ ឆលុោះ, ជោះពន្ល,ឺ ចាាំងពន្លឺ, បឈញ្ាញពន្លឺ 
ទទធភាយតិ្ ក្បក្ពឹត្តទទទភៈ, ឈ វ្ើ ាំឈ ងគឹក្ក្ង 
ទ្តិ្      តាាំងទុក្, ក្ទក្ទងទុ់ក្ 
ទធាតិ្     ឲ្យ, ខងទាាំ, បី ច,់ ទល់ក្ទ, ក្ទក្ទង,់ ចិញ្ា ឹម្, តាាំងឈៅ 
ទន្ធតិ្     ឈលល , លៃង,់ យឺត្យូ  
ទឈន្ធតិ្  ងច់ាាំ, អ្ល់ខអ្ក្, ឈ វ្ើឲ្យយូ  
ទបបតិ្    អ្តួ្, មាន្ោះ, ឈ ើច,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម,  កី្រាយ, 

ក្  ់ក្សាយ,  បាយចិត្ត,  ខម្ដងឈោយលអ 
ទបបយតិ្ អ្តួ្, មាន្ោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម,  ខម្ដងឈោយលអ 
ទបោតិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទ្តិ្    ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទពភតិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ញ័ , ខត្ង, និ្ពន្ធ, ត្ក្ ់លុត្, ចងក្ក្ង, 

ឈ ៀបឈ ៀង 
ទភយតិ្ លោះ, ភយ័, ខាល ច, ឈចាល, បញ្ាុ ោះ 
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ទឈភតិ្ លោះ, ភយ័, ខាល ច, ឈចាល, បញ្ាុ ោះ 
ទម្តិ្    ឈៅ, ដល់, ហាត្,់ ទូនាម ន្, ប ហ្ ត្,់ បងវឹក្,  វឹក្ វឺន្,  

 ឹវក្ហាត្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទម្យតិ្ ទូនាម ន្, បងវឹក្, ប ហ្ ត្,់ ប គ្ ប,់  វឹក្ វឺន្,  វឹក្ហាត្ ់
ទឈម្តិ្ ទូនាម ន្, បងវឹក្, ប ហ្ ត្,់ ប គ្ ប,់  វឹក្ វឺន្,  វឹក្ហាត្ ់
ទម្ោតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទម្ពតិ្   ឈៅ, ដល់, ឈពាល, ខក្ ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង 
ទម្ភតិ្    ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ឈពាល, ខក្ ក្,  ខម្ដង, ឈចញ ាំឈ ង 
ទម្ភយតិ្ លោះ, ខាល ច, ភយ័,  ន្ធត្,់ ញ័ , ខត្ង, ឈចាល, បញ្ាុ ោះ, និ្ពន្ធ, 

 មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បជុាំគ្នន , ត្ក្ ់លុត្, ចងក្ក្ង,  
ជាបត់្គ្នន , ឈ ៀបឈ ៀង 

ទម្ភុឈណាតិ្ ឈ ក្ក្  ់, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
ទម្មតិ្ ទូនាម ន្, បងវឹក្, ប ហ្ ត្,់ ប គ្ ប,់  វឹក្ ឺវន្,  ឹវក្ហាត្ ់
ទយតិ្     ឲ្យ, ឈៅ,  ក្ា, ឈ ើ , ចាប,់ កាន្,់ ខងទាាំ, ដល់, ជក្ម្ោះ, លាង, 

អា ូ , បី ច,់  មាអ ត្, ចិញ្ា ឹម្, កា ពា , ឈម្ើលខង, កាន្យ់ក្, 
អាេិត្, ក្ ឡាញ់, ឈដក្លក្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈម្ើល្យ, 
ឈម្ើលឈថាក្, ឈយាគយល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, មាន្ក្ ុណា 

ទយហតិ្   ឈឆោះ, ដុត្,  លាក្ 
ទ តិ្      ដុត្, ឈឆោះ, ឈដត , ខាល ច, ភយ័, ឈអ្ើឈពើ, ទមាល យ, បាំខបក្, 

ត្ក្ ់លុត្, ឈឆឺ្អ ល, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈឆឺ្អ ល,  
ក្ក្វល់ក្ក្វាយ, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
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ទលតិ្     ភល,ឺ ពុោះ, ក្ក្, ខញក្, បាំខបក្, ទមាល យ, លាំ ក្, ភលសឺាវ ង,  
ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ខបងខចក្, យ៉ាបយុ់ឺន្, ខញក្ឈចញ 

ទលិទទតិ្ ក្ក្, លាំ ក្, យ៉ាបយុ់ឺន្ 
ទវតិ្ ឈៅ, ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ដល់, ឈលង,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ឈលងកី្ឡា, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទ សតិ្ ឈ ើញ, យល់ដឹង, ឈលើក្ឈ ើង,  ឈងកត្ឈម្ើល 
ទ សយតិ្  ខម្តង, ប ហ្ ញ, ឲ្យឈ ើញ 
ទឈ សតិ្      ខម្តង, ប ហ្ ញ, ឲ្យឈ ើញ 
ទ តិ្       ឲ្យ, ឈឆោះ, ទុក្, ដុត្, កាន្,់ ោក្,់ ខងទាាំ, ក្ឈដដ ,  លាក្, 

បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្ាំេត្,់ ក្ទក្ទង,់  
តាាំងទុក្, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ត្ម្កល់ទុក្, ក្ទក្ទងទុ់ក្, 
ពិចា ណា, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្ពម្ទទួល, ឈ វ្ើឲ្យឈៅជាឈ្ោះ 

ទហាតិ្ ក្ទ, ទល់ក្ទ, ក្ទក្ទង ់
ទ ិទទតិ្ ក្ក្, លាំ ក្, យ៉ាបយុ់ឺន្ 
ទ ហយតិ្ ឈ វ្ើឲ្យមាាំ 
ទាខតិ្ អាច,  ៃួត្, ហា ន្, ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈសាក្, ក្បោប,់ 

បដិឈ ្, តាក្ខ់ត្ង,  ួត្ខ ង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
ទា តិ្ អាច, វលិ, លាំ ក្, វលិវល់, វលិក្បុង,  កី្ឈចញ, លាឈចញ,  

ឈន្ឿយ ត្,់ ទាញឈចញ, ក្ត្ោងឈចញ, មាន្ ម្ត្ថភាព 
ទាតិ្ ឲ្យ, ឈឆោះ, ជូន្, ជក្ម្ោះ, ត្ល់,  ុច,  ក្ា, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ លាង, 

ថាវ យ, ខងទាាំ,  មាអ ត្, ក្បឈគន្, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, ឈគចឈៅ, 
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 មត្ច់ត្,់ តាាំងទុក្, ឈរាលរាល, អ្នុ្ញ្ញញ ត្, ក្បគល់ឲ្យ, 
ក្ទក្ទងទុ់ក្, ឈដដ ក្ក្ហាយ 

ទាន្តិ្ កាត្,់ ោច,់ ខេ័ឌ ,  ត្យ, ក្ត្ង,់ ក្ាំេត្,់ ខបងខចក្ 
ទាយតិ្     ឲ្យ, ទ្ាំ,  ក្ា, ក្ចូត្, កាត្,់ ោច,់ ជក្ម្ោះ, ថាវ យ, សាអ ត្,  

 ឹង, ក្បឈគន្, ចិញ្ា ឹម្, ្ូ ្ង,់  មាអ ត្,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ, 
ឈដក្លក្,់ ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្,  ក្មាន្តលក្,់ ឈ វ្ើឲ្យប  ុិទធ 

ទាឈ តិ្      ពុោះ, ឈចាោះ, ខួង, ទម្លុោះ, ខញក្, បាំខបក្, ទមាល យ 
ទាលយតិ្      ពុោះ, ឈចាោះ, ខួង, ទម្លុោះ, ខញក្, បាំខបក្, ទមាល យ 
ទាឈលតិ្      ពុោះ, ឈចាោះ, ខួង, ទម្លុោះ, ខញក្, បាំខបក្, ទមាល យ 
ទា តិ្      ឲ្យ, ត្ល់, ជូន្, ថាវ យ, ក្បឈគន្ 
ទា យតិ្ ឲ្យ, ដ្ល់, ជូន្, ថាវ យ, ក្បឈគន្ 
ទា ុណាតិ្     មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទា តិ្     ោក្,់ ខលង, ោក្ចុ់ោះ, ភ្ាក្(់អ្ ់កា ឈដក្លក្)់ 
ទា តិ្    ពុោះ, ឈចាោះ, ខួង, ទម្លុោះ, ខញក្, បាំខបក្, ទមាល យ 
ទិក្ខតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ជួត្, ចង,  លុ ាំ, ទទូ , បូជា, ប ួ, ឈម្ើល, ឈ ើញ, 

និ្យម្, ឈគ្ន ព,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្ាំេត្,់ អាឈទ ,  
ផ្ទល  ់បដូ , ក្បក្ពឹត្តវត័្, បឈ អ្ ន្ចូលឈៅ, ក្ាលក្ត្ឈ្ល 

ទិក្ខុណាតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទិចតិ្    ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ទិចេតិ្     ក្ ថាន , ឈម្ើល, ចងឲ់្យ, ឈ ើញ, ឈ ៀបចាំ,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ចាត្ខ់ចង, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ត្ៀម្ទុក្, ក្ ថាន នឹ្ងឲ្យ 
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ទិ្ីយតិ្ ភល,ឺ ឈលង, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្,៍ ឈលងកី្ឡា 
ទិបបតិ្     ភល,ឺ ឆលុោះ, ចាាំង, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ឈចញពន្លឺ  
ទិ្តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទិពវតិ្       ភល,ឺ ឈៅ, ឈៅ, អាច, ដល់, ឈលង, ឈ ៃើច, ឈពាល, ក្ ថាន , 

លក្ដូ់ , ចងឈ់នោះ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,   ឈ ើ , ក្ ថាន ឈនោះ, 
ឈលើក្ត្ឈម្កើង, គួ ក្ ឡាញ់, មាន្ ម្ត្ថភាព 

ទិម្បយតិ្ គ , ក្ង, ក្បជុាំ,  មួ្គ្នន ,  បួ មួ្, ជាគាំន្  
ទិឈម្បតិ្ គ , ក្ង, ក្បជុាំ,  មួ្គ្នន ,  បួ មួ្, ជាគាំន្  
ទិម្ោតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទិម្ពតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
ទិម្ភយតិ្ គ , ក្ង, ក្បជុាំ,  មួ្គ្នន ,  បួ មួ្, បញ្ាុ ោះ,  មាល ប,់ ក្បហា ,  

ជាគាំន្ , នាាំឈចញ, ជាបត់្គ្នន , បឈេដ ញ, ឈដញឈចញ 
ទិយតិ្     ឲ្យ, កាត្,់ ោច ់
ទិយយតិ្ ឲ្យ 
ទិ តិ្    ឲ្យ,  អប,់ ឈម្ើល, ឈ ៀបចាំ, ចងអុល,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ខម្ដង, 

ប ហ្ ញ,  ឈងកៀ , ចាត្ខ់ចង, គួ ឲ្យឈខពើម្, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ឈក្ត្ៀម្ទុក្, អ្នុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យ, ម្និ្ឈពញចិត្ត 

ទិ សតិ្     ឈម្ើល, ឈ ើញ, ក្ ដក្,  ក្ងួម្, កា ពា , កាន្យ់ក្ 
ទិ តិ្ បូក្, ជូត្,  ៉ត្, លាប, ចឈក្ម្ើន្, លាបលន្ 
ទី្តិ្       ភល,ឺ ឈលង, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង 
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ទីឈបតិ្     ភល,ឺ ឆលុោះ, បាំភល,ឺ ចាាំង,  ខម្តង, ពន្យល់, ក្បកា , អ្្ិបាយ, 
អុ្ជឈភលើង 

ទីយតិ្      ឲ្យ, អ្ ់,  ូន្យ  
ទុក្ខតិ្      ជាទុក្ខ, លាំ ក្, ឈក្ើត្ទុក្ខ 
ទុក្ខីយតិ្   ជាទុក្ខ, លាំ ក្, មាន្ឈ ចក្តីទុក្ខ, ក្ ថាន ឈ ចក្ដីទុក្ខ,  

ក្បក្ពឹត្តនូ្វឈ ចក្តីទុក្ខ  
ទុដឋ តិ្ ខាក្, ឈសាដ ោះ, ក្ពួ  
ទុេតិ្     ង, ខមូ , ឈៅ, ឈកាង, ឈវៀច, ដល់,  ញួ, ក្ជួញ,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទុណាតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទុឈណាតិ្     មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទុទទុភាយតិ្ ក្បក្ពឹត្តដូចទុបៗ 
ទុនាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទុឈនាតិ្     ឈឆោះ 
ទុពភតិ្   ក្បទូ ដ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទុពវតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ទុម្ពយតិ្      បាំផ្ទល ញ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
ទុឈម្ពតិ្      បាំផ្ទល ញ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
ទុយតិ្ ដុត្, ឈឆោះ, ឈដដ  
ទុលលភតិ្ ពិ ក្ ន្,  ន្ឈោយក្ក្ 
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ទុ សតិ្      អប,់ ឈម្ើល, ឈ ើញ, វនិា , ទមាល យ, ក្បទូ ត, ផ្ទល  ់បដូ , 
ខក្បក្បួល, គួ ឲ្យឈខពើម្, ក្បទូ រ៉ាយ, ម្និ្ឈពញចិត្ត 

ទុ តិ្     ចបូត្, ឈ ើម្, ទទឹក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, 
បាំឈពញ, ក្ច ច,់ ឈបៀត្ឈបៀន្,  តឹ្(ទឹក្ឈោោះ) 

ទូណាតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទូឈណាតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទូនាតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ទូភយតិ្      ូក្ទាាំ, ទបទ់ល់, ម្និ្ងយ, ម្និ្ញ៉ម្ 
ទូឈភតិ្      ូក្ទាាំ, ទបទ់ល់, ម្និ្ងយ, ម្និ្ញ៉ម្ 
ទូយតិ្  ត្,់ ឈន្ឿយ, ជាទុក្ខ, លាំ ក្, លហិត្ថ្លហ,  ត្ឈ់ន្ឿយ,  

ឈន្ឿយ ត្,់ អ្ ់ក្មាល ាំង 
ទូឈ តិ្   ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ក្បទូ ត, ក្បទូ រ៉ាយ 
ឈទក្តិ្      ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ឧ ា ៍, ក្បឹងខក្បង, 

ឈចញ ាំឈ ង 
ឈទដតិ្    ឈជ , ក្បឈទច 
ឈទតិ្      ឲ្យ, ឈឆោះ, ជូន្, ជក្ម្ោះ, ត្ល់,  ុច,  ក្ា, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ លាង, 

ថាវ យ, ខងទាាំ,  មាអ ត្, ក្បឈគន្, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, ឈគចឈៅ, 
 មត្ច់ត្,់ តាាំងទុក្, ឈរាលរាល, អ្នុ្ញ្ញញ ត្, ក្បគល់ឲ្យ, 
ក្ទក្ទងទុ់ក្, ឈដដ ក្ក្ហាយ 

ឈទ្តិ្     និ្នាទ , ចាាំង, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , តិ្ោះឈដៀល, កាន្យ់ក្, 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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ឈទភតិ្    ឈពាល, ខក្ ក្, ឈចញ ាំឈ ង 
ឈទវតិ្     យាំ, ឈលង, ក្គ ឹម្, ខសកឹ្ខសួល, ឈបៀត្ឈបៀន្, យាំឈ ៀបរាប,់  

អ្ខេត ត្ឈៅ, វបិបដិសា ,ី ឈក្ៀប ងកត្ ់
ឈទវយតិ្     យាំ, បុក្, ក្គ ឹម្, ខសកឹ្ខសួល, ឈបៀត្ឈបៀន្, យាំឈ ៀបរាប,់  

ទួញឈ ៀបរាប,់ កិ្ន្ឈក្គឿងក្ក្អូ្ប 
ឈទឈវតិ្       យាំ, បុក្, ក្គ ឹម្, ខសកឹ្ខសួល, ឈបៀត្ឈបៀន្, យាំឈ ៀបរាប,់  

ទួញឈ ៀបរាប,់ កិ្ន្ឈក្គឿងក្ក្អូ្ប 
ឈទ តិ្       ូ , ខក្ ក្, លាន្ឮ់, ឈចញ ាំឈ ង,  

ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
ឈទ យតិ្      ខងលង, ឈទ នា, ប ហ្ ញ, បញ្ញត្ត, ខេនាាំ,  ខម្ដង, ពន្យល់, 

បឈក្ងៀន្, សា ភាព, ពន្យល់ឲ្យឈ ើញឈ តុ្្ល 
ឈទឈ តិ្      ខងលង, ឈទ នា, ប ហ្ ញ, បញ្ញត្ត, ខេនាាំ,  ខម្ដង, ពន្យល់, 

បឈក្ងៀន្, សា ភាព, ពន្យល់ឲ្យឈ ើញឈ តុ្្ល 
ឈទ សតិ្      អប,់ ឈខពើម្,  ឈងកៀ , គួ ឲ្យឈខពើម្, ម្និ្ចូលចិត្ត, ម្និ្ឈពញចិត្ត 
ឈទ តិ្     បូក្,  ៉ត្, លាប,  ន្សាំ, ចឈក្ម្ើន្, ក្សាង, លាបលន្,  

ឈ វ្ើឲ្យ កី្ឈចញ 
ឈទា្តិ្     ឈៅ មង, ក្បឡាក្ក់្ប ូ  
ឈទាលយតិ្    ឈ ោះឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, ឈយាលចុោះឈ ើង 
ឈទាលាយតិ្  ឈងគើ, ញ័ , ឈយាក្, វលិឈៅម្ក្, ឈយាលឈយាក្ 
ឈទាឈលតិ្     ឈ ោះឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, ឈយាលចុោះឈ ើង 
ឈទា តិ្    បាំឈពញ,  តឹ្(ទឹក្ឈោោះ)  
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ឈទា ឡាយតិ្     ចាញ់គភ,៌ មាន្ចាំេង(់ ាំឈៅយក្ក្ ីចាញ់គភ)៌ 
ក្ទវតិ្ ក្ ក្,់ ខពុ ឈចញ,  ូ ឈចញ, ឈ ៀ ឈចញ, ក្ជាបឈចញ 
ទវ តិ្ បិទ,  ក្ា,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
ទាវ  តិ្       បិទ,  ក្ា,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
ទាំ តិ្     ភល,ឺ ខាាំ, កាត្,់ ចឹក្, ទាំពា, ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈពាល,  ខម្ដង, 

និ្យាយ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ទាំ យតិ្     ភល,ឺ ខាាំ, កាត្,់ ចឹក្, ទាំពា, ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈពាល,  ខម្ដង, 

និ្យាយ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ទាំឈ តិ្     ភល,ឺ ខាាំ, កាត្,់ ចឹក្, ទាំពា, ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈពាល,  ខម្ដង, 

និ្យាយ, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ទាំ តិ្ ចឈក្ម្ើន្, ា្ំឈ ើង,  ុងឈ ឿង, លូត្លា ់ 
ទាំ យតិ្ ភល,ឺ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍

្អ្ក្ខ  

្ក្តិ្     ឈៅ, ដល់, ក្មាា ត្,់  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

្ក្កយតិ្ បាំផ្ទល ញ, ទមាល យ 
្ងកតិ្ ឆៃល់, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ចាំទាល,  ងសយ័,  

ឈងឿងឆៃល់, អ្ល់ខអ្ក្, ខក្ ក្យាំ, ខក្ ក្ខាល ាំង,  
អ្ប ់ ាំគួ ឲ្យខាល ច 
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្ងខតិ្    ឆៃល់, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចាំទាល, ចង ់ន្,  ងសយ័, ខក្ ក្យាំ, 
ឈងឿងឆៃល់, ក្ទឈហាយាំ, ខក្ ក្ខាល ាំង, អ្ប ់ ាំគួ ឲ្យខាល ច 

្ជតិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
្ញ្ជ តិ្    ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
្ន្តិ្      ឈពាល, ប បូិ , ចឈក្ម្ើន្, និ្យាយ, មាន្លាភ, ឈចញ ាំឈ ង,  

មាន្ជយ័ឈជាគ, មាន្ ិ  ួី ដី  
្ន្យតិ្    ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
្នាយតិ្ ក្ ថាន ក្ទពយ, ក្តូ្វកា ក្ទពយ, ចង ់ន្ក្ទពយ,  វោះខ វង ក្ 
្និ្យតិ្  ូម្, អ្ងវ , ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ក្ ថាន ក្ទពយ,  

ចង ់ន្ក្ទពយឈដើម្បខីលួន្ 
្និ្យយតិ្  ូម្, អ្ងវ , ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
្នី្យតិ្       ូម្, អ្ងវ , ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ក្ ថាន ក្ទពយ,  

ចង ់ន្ក្ទពយឈដើម្បខីលួន្ 
្ឈន្តិ្    ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
្ន្តិ ឈពាល, ប បូិ , ចឈក្ម្ើន្, និ្យាយ, មាន្លាភ, ឈចញ ាំឈ ង,  

មាន្ជយ័ឈជាគ, មាន្ ិ  ួី ដី  
្ម្តិ្     ល្ុ ាំ, បក្,់  ួច, ឈឆោះ, ឈក្ក្ៀម្, វាយ( គ ), អុ្ជឈភលើង, ឲ្យ ាំឈ ង, 

ប ក្ ត្ឈ់ភលើង 
្ម្្មាយតិ្    ល្ុ ាំឈ ឿយៗ, បក្ឈ់ ឿយៗ 
្ឈម្តិ្    ល្ុ ាំ, បក្,់  ួច, ឈឆោះ, ឈក្ក្ៀម្, វាយ( គ ), អុ្ជឈភលើង, ឲ្យ ាំឈ ង, 

ប ក្ ត្ឈ់ភលើង 
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្យតិ្      បឺត្, ជញ្ជក្,់ ក្ទក្ទង,់ ្ឹក្ទឹក្, ឈៅឈោោះ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  
តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្  

្ តិ្     ្ន្,់ កាន្,់ យួ , ពាក្,់ គ្នាំក្ទ, ក្ទក្ទង,់ ក្ទងទុ់ក្, តាាំងទុក្, 
តាាំងចុោះ, ក្ាំេត្,់ ក្ត្ក់្តា, ចងចាាំ, ចាាំទុក្, ត្តាាំង, ឋតិ្ឈៅ, 
ក្ ក្ដ, តាាំងឈៅ, គងវ់ងស, មាន្ឈៅ,   ់ឈៅ, ឈលើក្ ទួយ, 
ទទួលរ៉ាប,់ ម្និ្រាត្រ់ាយ, មាន្ជីវតិ្ឈៅ 

្វតិ្     ឈៅ, ដល់, មាាំម្នួ្,  ងឹមាាំ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្,  ថិត្ឈឋ , 
ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

្ យតិ្  ុក្ ក្,  កី្រាយ, ខ វង ក្ 
្ឈ តិ្  ុក្ ក្,  កី្រាយ, ខ វង ក្ 
្ សតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, ក្បជុាំ,  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន , 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
្ សយតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, អាច, មាន្ ម្ត្ថភាព, ចងឈោយ ម្ត្ថភាព 
ធាខតិ្ អាច, ហា ន្, ឈសាក្,  ៃួត្, ហាម្, ឃ្លត្,់ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, 

បដិឈ ្,  ួត្ខ ង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
ធា តិ្ អាច, មាន្ ម្ត្ថភាព 
ធាយតិ្    ឈពាល, ខក្ ក្,  បួ មួ្,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន ,  

ឈចញ ាំឈ ង 
ធា យតិ្       តាាំង,  ាំង, ឈក្ទាល, ចងចាាំ, ក្ទក្ទង,់ ទទួលរ៉ាប ់ង 
ធាឈ តិ្       ឲ្យ, ក្ទ, ពាក្,់ កាន្,់ តាាំង,  ាំង, ឈក្ទាល, បញ្ាុ ោះ, មាា  ់, 

យល់, ប ខ្ ាំ, ឃ្លាំង, គ្នាំក្ទ, នាាំម្ក្, ចងចាាំ, ក្ទក្ទង,់ ចាាំ ន្, 
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ចាំពាក្,់ អ្នុ្ម្ត័្, ឈក្បើក្  ់, ក្ពម្ទទួល, អ្នុ្ញ្ញញ ត្,  
ទទួលរ៉ាប ់ង, ឈលើក្ឈ ើងពិចា ណា 

ធាវតិ្     ត្,់ ជក្ម្ោះ, ឈ  ,  ត្ឈ់ៅ, លាង,  ទុោះឈៅ,  មាអ ត្,  ត្ឈ់គច, 
 ត្ឈ់លឿន្, ឈលឿន្ឈៅ, ចឈក្ម្ើន្, លូត្លា ់, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 

ធាវយតិ្    ញ័ ,  ឈងគើ, ជជុោះ, ជក្ម្ោះ, លាង, អ្ក្ងួន្,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, 
 លា ់, ក្ឈក្ម្ើក្, បាំផ្ទល ញ, ញាបញ័់ , ក្មាា ត្ប់ង ់

ធាឈវតិ្    ញ័ ,  ឈងគើ, ជជុោះ, ជក្ម្ោះ, លាង, អ្ក្ងួន្,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, 
 លា ់, ក្ឈក្ម្ើក្, បាំផ្ទល ញ, ញាបញ័់ , ក្មាា ត្ប់ង ់

ធា យតិ្  ុក្ ក្,  កី្រាយ, ខ វង ក្,  វោះខ វង 
ធាឈ តិ្  ុក្ ក្,  កី្រាយ, ខ វង ក្,  វោះខ វង 
ធា តិ្     ទម្លុោះ, ខញក្, ទមាល យ, បាំខបក្, ខបក្ធាល យ 
្ិក្ខតិ្    ភល,ឺ ក្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, លាំ ក្,  ខម្តង, ឈៅ មង,  

  ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, យ៉ាបយុ់ឺន្, ចងអុលប ហ្ ញ 
្ិជតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
្ិពវតិ្   អាងដល់,  ខម្តងឈចញ, ទាញជាតួ្យ៉ាង, ចងអុលជាតួ្យ៉ាង,  

ប ហ្ ញឲ្យឈ ើញជាក្ខ់ តង 
្ិម្ពុឈណាតិ្ ឈៅ, ដល់,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
្ិម្ពុឈនាតិ្ ឈៅ, ដល់,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
្ិឈម្ហតិ្    ខពុ , ឈសាត ោះ, ក្ពួ  
្ិយតិ្     ្ឹក្ទឹក្, ឈៅឈោោះ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
្ិ តិ្ ឈពាល, ខក្ ក្, ឈចញ ាំឈ ង 
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្ីយតិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
្ុក្ខតិ្     ភល,ឺ ក្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, លាំ ក្,  ខម្តង, ឈៅ មង,  

  ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, យ៉ាបយុ់ឺន្, ចងអុលប ហ្ ញ 
្ុណាតិ្      វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
្ុឈណាតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់  
្ុនាតិ្     ញ័ ,  ឈងគើ, ជជុោះ, ជក្ម្ោះ, លាង, អ្ក្ងួន្,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, 

 លា ់, ក្ឈក្ម្ើក្, បាំផ្ទល ញ, ញាបញ័់ , ក្មាា ត្ប់ង ់
្ុឈនាតិ្ ញ័ ,  ឈងគើ, ជជុោះ, ជក្ម្ោះ, លាង, អ្ក្ងួន្,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, 

 លា ់, ក្ឈក្ក្ើក្, បាំផ្ទល ញ, ញាបញ័់ , ក្មាា ត្ប់ង ់
្ុបតិ្      ឈដត , ឈដត ក្ក្ហាយ 
្ុពវតិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ ក្ក្  ់ 
្ុ តិ្      ង, ខមូ , ឈកាង, ឈវៀច,  ញួ, ក្ជួញ 
្ុវតិ្ ឈៅ, ដល់,  ងឹមាាំ, មាាំម្នួ្,  ងឹបឹុង,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, 

ញាបញ័់  
្ូឈណាតិ្  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់  
្ូឈនាតិ្ ញ័ ,  ឈងគើ, ជជុោះ, ជក្ម្ោះ, លាង, អ្ក្ងួន្,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, 

ក្ឈក្ក្ើក្, បាំផ្ទល ញ, ញាបញ័់ ,ក្មាា ត្ប់ង ់
្ូបតិ្ ឈដដ , ក្ក្ហាយ 
្ូបយតិ្     ភល,ឺ ក្បជុាំ, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ឈរាលខ្សង,  ុយខ្សង,  

អ្បក់្លិន្ក្ក្អូ្ប, ច ចាជាម្យួគ្នន  
្ូ យតិ្    ឈរាលខ្សង, អ្បក់្លិន្ក្ក្អូ្ប 
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្ូឈបតិ្       ក្បជុាំ, ច ចាជាម្យួគ្នន  
្ូម្យតិ្     អ្អួាប,់ មាន្ខ្សង, ឈរាលខ្សង, ឈលក្ខ់្សង, ងងឹត្ លុប,  

បងហុយខ្សង, ក្បក្ពឹត្តនូ្វខ្សង 
្ូមាយតិ្     អ្អួាប,់ មាន្ខ្សង, ឈរាលខ្សង, ឈលក្ខ់្សង, ងងឹត្ លុប,  

បងហុយខ្សង, ក្បក្ពឹត្តនូ្វខ្សង 
្ូយយតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
្ូវតិ្      ក្មាា ត្,់ ក្មាា ត្ប់ង ់
្ូ យតិ្ ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្, ឈ វ្ើឲ្យក្  ់, ឈ វ្ើឲ្យក្ ឡាញ់ 
្ូ យតិ្ ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្, ឈ វ្ើឲ្យក្  ់, ឈ វ្ើឲ្យក្ ឡាញ់ 
ឈ្ក្តិ្    ខិត្ខាំ, ខាំក្បឹង, ពាយាម្, ឧ ា ៍, ឈចញ ាំឈ ង 
ឈ្វតិ្     អាងដល់,  ខម្តងឈចញ, ទាញជាតួ្យ៉ាង,  

ប ហ្ ញឲ្យឈ ើញជាក្ខ់ តង, ឈចញ ាំឈ ងម្យួក្នុងត្គន្តី 
ឈធាបតិ្ លាង, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
ឈធា តិ្ ល្  ថ្វក្នុងដាំឈេើ  ឈៅ 
ឈធាឈ តិ្     ល្  ថ្វក្នុងដាំឈេើ  ឈៅ 
ឈធាវតិ្     គក្,់ លាង, ជក្ម្ោះ, ឈក្ចាោះ,  មាអ ត្, ឈ ក្គក្,់ ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្,  

ឈ វ្ើឲ្យប  ុិទធ 
ា្ំ តិ្     ឈៅ, ដល់, ធាល ក្ចុ់ោះ, ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, អ្ ់ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ធាល ក្ចុ់ោះខាងមុ្ខ, ធាល ក្ឈ់ៅក្នុងខាងឈក្កាម្ 
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ន្អ្ក្ខ  

ន្ក្កយតិ្     ខូច, ខាត្,  ូន្យ, វនិា , ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ,  ត្ប់ង ់
ន្ឈក្កតិ្    ខូច, ខាត្,  ូន្យ, វនិា , ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ,  ត្ប់ង ់
ន្ក្ខតិ្    ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ន្ក្ខយតិ្     ម្ពន្ធ, ជាបទ់ាក្ទ់ង 
ន្ឈក្ខតិ្     ម្ពន្ធ, ជាបទ់ាក្ទ់ង 
ន្ខតិ្    ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ន្ចាតិ្        រាាំ,  ខម្ដង 
ន្ចាេ ឈទតិ្  លួយ 
ន្ជតិ្ ខាម  , ឈអ្ៀន្ 
ន្ដតិ្        រាាំ,  ខម្ដង,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ពត្ខ់ពន្ខលួន្តាម្ច វ្ ក្ ់
ន្ដយតិ្        រាាំ, ភល,ឺ ក្ជុោះ, ធាល ក្,់  បូត្,  ខម្ដង, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្, 

 ុងឈ ឿង, ពត្ខ់ពន្ខលួន្តាម្ច វ្ ក្ ់
ន្ឈដតិ្        រាាំ, ភល,ឺ ក្ជុោះ, ធាល ក្,់  បូត្,  ខម្ដង, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្, 

 ុងឈ ឿង, ពត្ខ់ពន្ខលួន្តាម្ច វ្ ក្ ់
ន្ត្ថិ        គ្នម ន្, ម្និ្មាន្ 
ន្ទតិ្        បន្លឺ, គាំរាម្, ខក្ ក្, ជមាល ប, ឈចញ ូ  
ន្ទទតិ្ ខងលង, ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
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ន្ន្ទតិ្        បន្លឺ, គាំរាម្,  ាំបូ , ខក្ ក្, ប បូិ , ជមាល ប,  ឈក្ម្ច, ឈក្ត្ក្អ្ , 
 កី្រាយ,  បាយ, ឈចញ ូ , ឈពញចិត្ត 

ន្ន្ធតិ្          ុ ាំ, ខាប,់ បងក, ចង, បិទ,  តឹ្, ឈវច, ពទ័ធ 
ន្ពភតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ន្ពវតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ន្ភតិ្     មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ន្ភាន តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ន្ម្តិ្        ង, ពត្,់ ខមូ , ឱន្, ឈវៀច, យាំ, ឈកាង, ឈ ឈៅ, ខក្ ក្, បឈ អ្ ន្,  

ឱន្ឈៅ, បឈ អ្ ន្ឈៅ, ថាវ យបងគាំ, ឈចញ ាំឈ ង,  
ឈចញ ាំឈ ងខព ់ 

ន្ម្យតិ្ ង, ពត្,់ ឈវៀច, ឈកាង 
ន្ម្ សតិ្     ឈគ្ន ព, ន្ម្សាក  , បឈ អ្ ន្ឈៅ, ថាវ យបងគាំ 
ន្ឈម្តិ្ ង, ពត្,់ ឈវៀច, ឈកាង 
ន្ម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ន្យតិ្         នាាំ, ឈៅ, លុោះ,  ក្ា, ដល់,  ន្, នាាំឈៅ, ដឹក្នាាំ, ដឹក្ឈៅ, 

ខេនាាំ, ចងអុល, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ 
ន្យហតិ្          ុ ាំ, ចង, បិទ,  តឹ្, ពទ័ធ, ឈវច, ខាប,់ ឈ ៀត្,  តឹ្ តួ្, ចាត្ខ់ចង, 

តាក្ខ់ត្ង, ចងឈក្ក្ៀក្ 
ន្ តិ្         នាាំ, ដល់, នាាំឈៅ 
ន្លតិ្       ក្ក្ង,   ក្, ឈោត្, ឈ ៀត្, មាន្ក្លិន្, មាន្ក្លិន្ក្ក្អូ្ប 
ន្វតិ្     ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
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ន្ តិ្     ង, ខមូ , ឈវៀច, ឈកាង,  ញួ, ក្ជួញ 
ន្ សតិ្       ខូច,  ត្,់  ូន្យ, វនិា , ទមាល យ,  ត្ប់ង,់ ខូចខាត្, 

សាប ូន្យ 
ន្ ាឈ តិ្ បឈេដ ញឈចញ 
ន្ហាឈបតិ្   ងូត្, លាង, ជក្ម្ោះ, ងូត្ទឹក្ឲ្យ, ឲ្យងូត្ទឹក្ 
ន្ហាយតិ្   លាង, ជក្ម្ោះ, ងូត្ទឹក្, លាងទឹក្, មុ្ជទឹក្, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
ន្ តិ្ ក្ក្ង, ឈោត្,   ក្, ឈ ៀត្, មាន្ក្លិន្, មាន្ក្លិន្ក្ក្អូ្ប 
នាងតិ្        ដុត្,  ូម្, ជា ា្ំ,  ក្ា, ក្ ថាន , អ្ងវ , ប៉ុន្បង៉, កា ពា , 

ក្គបក់្គង, ជាទីពឹង, ឈ វ្ើឲ្យឈដដ  
នាទយតិ្     បន្លឺ, គាំរាម្, ខក្ ក្, ជមាល ប, ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ូ  
នាឈទតិ្     បន្លឺ, គាំរាម្, ខក្ ក្, ជមាល ប, ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ូ  
នា្តិ្      ដុត្,  ក្ា,  ូម្, អ្ងវ , ជា ា្ំ, ក្ ថាន , កា ពា , ប៉ុន្បង៉, 

ឈ វ្ើឲ្យឈដត , ជាទីពឹង, ក្គបក់្គង 
នាឈម្តិ្ ង, ពត្,់ ឱន្,  ាំពោះ, ឈវៀច, ឈកាង, បឈ អ្ ន្ 
នាយតិ្ ដឹង, ក្តា ់ដឹង 
នា តិ្     ឈចញ ាំឈ ង, និ្យាយម្និ្ចា ់ 
នាឈ តិ្      មាល ប,់ ក្បហា , ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, បឈេដ ញ 
នា យតិ្ ក្ជុោះ, ធាល ក្,់  បូត្ 
និ្ក្ឌឍតិ្    អូ្ , ទាញ, ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្,់ បឈេដ ញ, ទាញឈចញ, 

ឈ ោះឈចាល, ក្គខវងឈចាល, ក្គនាត ក្ឈ់ចញ, បឈេត ញឈចញ 
និ្ក្ន្តតិ្      កាត្,់  លាំ, ដ្ួល 
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និ្ក្ឈរាតិ្ ឈកាង, បន្លាំ, ទាញចុោះ, ឈ វ្ើឲ្យធាល ក្ចុ់ោះ, ឈ វ្ើឲ្យអាម៉ា ់ 
និ្កាឈម្តិ្    ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
និ្កុ្ជជតិ្        ផ្ទក ប,់ ងចូល, ក្ក្ឡាប,់ ឈកាងជា ងវង ់
និ្កុ្ឈជជតិ្        ផ្ទក ប,់ ងចូល, ក្ក្ឡាប,់ ឈកាងជា ងវង ់
និ្កូ្ជតិ្ យាំ, បូល, ខក្ ក្,  ្វ 
និ្ក្កឌឍតិ្ អូ្ , ទាញ, ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្,់ បឈេដ ញ, ទាញឈចញ,  

ឈ ោះឈចាល, ក្គខវងឈចាល, ក្គនាត ក្ឈ់ចាល, បឈេដ ញឈចញ 
និ្ក្កម្តិ្      ឈចញឈៅ, ពាយាម្, ្ន្ត្ឈៅ 
និ្ក្កយតិ្    រាប,់ ប មិាេ 
និ្ក្កិេតិ្     ឈលាោះម្ក្វញិ, ទិញម្ក្វញិ 
និ្ក្កុជជតិ្        ផ្ទក ប,់ ក្គប, ងចូល, ក្ក្ឡាប,់ ឈកាងជា ងវង,់  

ឈ វ្ើឲ្យមាន្មុ្ខចុោះឈក្កាម្ 
និ្ក្កុឈជជតិ្ ផ្ទក ប,់ ក្គប, ងចូល, ក្ក្ឡាប,់ ឈកាងជា ងវង,់  

ឈ វ្ើឲ្យមាន្មុ្ខចុោះឈក្កាម្ 
និ្ឈក្កតិ្     រាប,់ ប មិាេ 
និ្ក្ខតិ្    ជប,់ បឺត្, ជញ្ជក្ ់
និ្ក្ខបតិ្     ដក្, ទុក្, ោក្,់ ក្មាា ត្,់ លោះបង,់ បញ្ញា ាំ, បឈេដ ញ, ក្ បវ់ញិ 
និ្ក្ខម្តិ្       ឈចញ, ប ួ,  ក្,់ ឈផ្ទល ោះ, ឈលាត្, ឈចញឈៅ, ក្ន្លងឈៅ,  

្ន្ឈៅ, ឈលៀន្ឈចញ, ដាំឈេើ  ឈៅ 
និ្កាខ ឈម្តិ្ បញ្ាុ ោះ, ក្មាា ត្ឈ់ចញ, លាងឲ្យអ្ ់ម្ន្ទិល 
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និ្ក្ខិបតិ្     ទុក្, បញ្ញា ាំ, លោះបង,់ តាាំងទុក្, ទុក្ោក្,់ ោក្ចុ់ោះ,  
កិ្បទុក្, ក្បទុ់ក្, ឈ ោះឈៅឈោយម្និ្មាន្ ល់ 

និ្ខេតិ្  ុ ាំ, ជីក្, ក្ប,់ បិទ, តាាំងឈ ើង 
និ្ខន្តិ្      ុ ាំ, ជីក្, ក្ប,់ បិទ, បក៉្បិច, ក្បទុ់ក្, ក្គឈលៀ , ជីក្ ាំលីង 
និ្គចេតិ្      ន្, ដល់, លុោះ, ចុោះឈៅ,  ងទុក្ខ, ចូលឈៅ, ចូលដល់, 

ជួបក្ប ពវ, ឈៅឈោយម្និ្ ល់ 
និ្គណាហ តិ្     ទប,់ ទ្ញ់ផ្ទទ ល់, ផ្ទា លផ្ទា ញ់ 
និ្គុចេតិ្      ផ្ទក ប,់ ងចូល, ឈកាងជា ងវង ់
និ្គុ តិ្     ពួន្, លាក្,់ បិទ ាំង, លាក្ទុ់ក្, លាក្ឈ់លៀម្ 
និ្គូ តិ្ ពួន្, លាក្,់ បិទ ាំង, លាក្ទុ់ក្, លាក្ឈ់លៀម្ 
និ្គគចេតិ្ ឈដើ ឈៅ, ឈចញឈៅ,  ត្ឈ់ៅ, ចូលដល់, ឈចញដាំឈេើ  ឈៅ 
និ្គគណាហ តិ្     កាច, ទប,់  តីថា, ប ខ្ ាំទុក្, តិ្ោះឈដៀល, ោក្ឈ់ទា , 

 ងកត្ចិ់ត្ត, ទ្ញ់ផ្ទទ ល់, ផ្ទា លផ្ទា ញ់,  ងកត្ ់ងកិន្ 
និ្គគលតិ្       ឈលបចូលឈៅ 
និ្គគិលតិ្       ឈលបចូលឈៅ 
និ្គគុ តិ្ ពួន្, លាក្,់ បិទ ាំង, លាក្ទុ់ក្, លាក្ឈ់លៀម្ 
និ្គគូ តិ្    ពួន្, លាក្,់ បិទ ាំង, លាក្ទុ់ក្, លាក្ឈ់លៀម្ 
និ្ ាំ តិ្     កួ្ត្, ជូត្,  ក្ា, ដុ , ខាត្,់  ុញ, លាប, ខងទាាំ,  មាអ ត្, 

ឈម្ើលខង 
និ្ចិនាតិ្ ក្, ពូន្,  ន្សាំ, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្ 
និ្ចេភតិ្ គបឈ់ចាល, ឈ ោះឈចាល, ក្គខវងឈចាល 
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និ្ចេយតិ្      ឈបោះ,  ន្សាំ, ឈ ើ , ឈក្ជើ ,  បួ មួ្, ក្បឈ ោះ, វភិាគ, ក្បមាង, 
សាក្ ួ , ម្និ្ឈគ្ន ព, ពិចា ណា, ឈក្ជើ ឈ ើ , ឈម្ើល្យ, 
ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 

និ្ចេ តិ្     បឈញ្ាញ, បន្លឺឈ ើង, ខបលងឈចញ, ្ាយឈចញ, ក្ ក្ដឈ ើង, 
 លា ់ឈចញ, បឈញ្ាញឈចាល 

និ្ចាេ ឈទតិ្     ញ័ , ក្ក្ ុក្, អ្ក្ងួន្, ឈយាលឈៅម្ក្ 
និ្ចាេ ឈ តិ្ ខងលង, ឈពាល, និ្យាយ,  លា ់ឈចញ, បឈញ្ាញឈចាល 
និ្ចេិនាតិ្      វភិាគ, សាក្ ួ , ពិចា ណា, ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 
និ្ចេុ្តិ្     ឈចាល, លាខលង, ឈ ោះឈចញឈៅ, ឈដញឈចញឈៅ 
និ្ជតិ្  មាអ ត្ 
និ្ជិគឹ តិ្ ក្ ថាន យ៉ាងខាល ាំង, ចង ់ន្ថ្ក្ក្ខលង 
និ្ជជឈ តិ្ ក្មាា ត្,់ បាំផ្ទល ញ, ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់ 
និ្ជាជ ឈលតិ្  លត្,់ ពន្លត្,់ ឈ វ្ើម្និ្ឲ្យ(ឈភលើង)ឈឆោះ 
និ្ជាយតិ្ នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ, ឈក្ើត្ទុក្ខ, អ្ ់ឈៅ,  ូន្យឈៅ,  

ពិចា ណា,  ម្លងឹពិនិ្ត្យ 
និ្ញ្ជ តិ្       យាំ, បូល,  ្វ, សាអ ត្, ខក្ ក្,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ,  

ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
និ្ោឋ តិ្      ចប,់ អ្ ់,  ឈក្ម្ច, ដល់ទីបាំ្ុត្ 
និ្ដឋីវតិ្ លោះ, លោះបង,់ ប ចិាា គ 
និ្ដឋុភតិ្    ខពុ , ខាក្, ឈសាដ ោះ, ក្ពួ , ខាក្ឈសាដ ោះ 
និ្ដឋុ តិ្ ខពុ , ខាក្, ឈសាដ ោះ, ក្ពួ , ខាក្ឈសាដ ោះ 
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និ្ឌាឌ យតិ្     ដក្ឈចញ, កាត្ខ់ចញ, ឈោោះក្សាយ,  លា ់ឈចញ 
និ្ឈឌឌតិ្     ដក្ឈចញ, កាត្ឈ់ចញ, ឈោោះក្សាយ,  លា ់ឈចញ 
និ្ត្តិ្ ឈទៀង,  ថិត្ឈឋ , ពិត្ក្ ក្ដ, ម្និ្ខក្បក្បួល 
និ្ត្ម្តិ្       ត្,់ ឈន្ឿយ, លាំ ក្, អ្ ់ក្មាល ាំង, ងងឹត្ងងុល 
និ្ត្ម្មតិ្     លាំ ក្, វលិមុ្ខ, ឈក្ើត្ទុក្ខ, ក្ពួយចិត្ត, លហិត្ថ្លហ, ខយល់ចាប,់  

 ត្ឈ់ន្ឿយ, អ្ ់ក្មាល ាំង 
និ្តាឈ តិ្      ុោះ, ដាំ,  លាំ, វាយ,  ាំពង,  មាល ប ់
និ្តាត ឈ តិ្ ឆលងឈៅ, ឈចញឈៅ, ឈគចឈៅ, ឈ ើឈចញ, ដក្ឈចញ,  

 លា ់ឈចញ 
និ្ត្ថន្តិ្ ងៃូ , ត្អូញ, ត្អួញខត្អ  
និ្ត្ថនាតិ្     ងៃូ , ត្អូញ, ត្អូញខត្អ , ក្ន្ទក្ក់្ឈន្ទញ 
និ្ត្ថ តិ្      ឆលងឈៅ, ឈចញឈៅ, ឈគចឈៅ, ឈ ើឈចញ, ដក្ឈចញ,  

 លា ់ឈចញ, ទុក្ឈពលឈក្កាយ 
និ្តាថ ឈ តិ្      ឆលងឈៅ, ឈចញឈៅ, ឈគចឈៅ, ឈ ើឈចញ, ដក្ឈចញ,  

 លា ់ឈចញ, ទុក្ឈពលឈក្កាយ 
និ្ត្ថុន្តិ្ ងៃូ , ត្អូញ, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ត្អូញខត្អ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
និ្ត្ថុនាតិ្    ងៃូ , ត្អូញ, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ត្អូញខត្អ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
និ្ត្ថុ តិ្ ខពុ , ខាក្, ឈសាដ ោះ, ក្ពួ , ខាក្ឈសាដ ោះ 
និ្ទតិ្     ោិះគន្,់  ូ ឈៅ, ឈៅខក្ប , តិ្ោះឈដៀល, ចាបក់្ាំ ុ ,  

ឈពាលពិឈ   
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និ្ទធាតិ្ ឈ្្ើ,  ន្សាំ, ឈ ៀបចាំ, ទុក្ោក្,់ គ ទុក្, ក្បទុ់ក្, តាាំងទុក្, 
ោក្ទុ់ក្, ត្ម្កល់ទុក្, ក្បមូ្លទុក្ 

និ្ទម្បតិ្     ឈបោះ, ឈក្ោះ, បូត្, ក្តិច, ក្ចូត្, កាត្,់ ឈ ើ  
និ្ទ សតិ្     ចងអុល,  ខម្ដង, និ្យាម្, ប ហ្ ញ, អ្្ិបាយ 
និ្ទឈ សតិ្     ចងអុល,  ខម្ដង, និ្យាម្, ប ហ្ ញ, អ្្ិបាយ 
និ្ទ តិ្      ឈ្្ើ,  ន្សាំ, ឈ ៀបចាំ, ទុក្ោក្,់ គ ទុក្, ក្បទុ់ក្, តាាំងទុក្, 

ោក្ទុ់ក្, ត្ម្កល់ទុក្, ក្បមូ្លទុក្ 
និ្ទាទ តិ្ ទ្ាំ,  ឹង,  ក្មាន្ដ, ឈដក្លក្,់ ក្បក្ពឹត្តលក្,់ ក្បក្ពឹត្តឈដក្លក្ ់
និ្ទាទ យតិ្     ទ្ាំ,  ឹង,  ក្មាន្ត, ឈដក្លក្,់ ក្បក្ពឹត្តលក្,់ ក្បក្ពឹត្តឈដក្លក្ ់
និ្ទទិ តិ្     ឲ្យ, ពន្យល់,  ខម្តង, ប ហ្ ញ, បញ្ញជ ក្,់ ក្ាំេត្,់ អ្្ិបាយ, 

 ខម្ដងឈចញ, ចាត្ខ់ចងឈោយពិសាត   
និ្ទទិ សតិ្      ឲ្យ, ពន្យល់,  ខម្តង, ប ហ្ ញ, បញ្ញជ ក្,់ ក្ាំេត្,់ អ្្ិបាយ, 

 ខម្ដងឈចញ, ចាត្ខ់ចងឈោយពិសាត   
និ្ទធន្តិ្      លាង, ឆកឹោះឈចញ, ល្ុ ាំឈចញ, យក្ឈចញ, បក្ឈ់ចញ, ផ្ទទ ត្ឈ់ចញ,  

ក្មាា ត្ប់ង,់ ក្មាា ត្ឈ់ចញ, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
និ្ទធម្តិ្ សាអ ត្, ល្ុ ាំឈចញ, ប  ុិទធ, ផ្ទត្ឈ់ចញ, ឈក្ៀ ឈចញ, ក្មាា ត្ប់ង,់  

ក្មាា ត្ឈ់ចញ 
និ្ទាធ ឈបតិ្     ក្គខវង, បឈេត ញ, អូ្ ឈចញ, ឈក្ៀ ឈចញ, ឈ ោះឈចាលឈៅ 
និ្ទាធ ឈ តិ្     ចាំឈពាោះ, ឧទទិ  
និ្ទធុនាតិ្   ក្មាា ត្,់ ខក្ ក្ងៃូ , ត្អូញខត្អ , ដក្ឈចញ, ជក្មុ្ោះឈចាល, 

 លា ់ឈចញ 
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និ្ទធូយតិ្     ឈសាត ោះទឹក្មាត្ ់
និ្ទធូវតិ្    គក្,់ លាង, ឈ ក្, ជក្ម្ោះ, ប  ុិទធ, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
និ្ឈទាធ វតិ្ គក្,់ លាង, ឈ ក្, ជក្ម្ោះ, ប  ុិទធ, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
និ្ធាឈបតិ្ ក្បទុ់ក្, គ ទុក្, ោក្ចុ់ោះ, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្, ក្បមូ្លទុក្ 
និ្្ីយតិ្ ក្បទុ់ក្, គ ទុក្, ោក្ចុ់ោះ, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្, ក្បមូ្លទុក្ 
និ្ឈ្តិ្    ឈ្្ើ, ក្បគល់, ក្បទុ់ក្, គ ទុក្, ោក្ចុ់ោះ, តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្, 

ក្បមូ្លទុក្ 
និ្ន្ទតិ្    និ្នាទ ,  ោិះគន្,់  ក្ឈ ឿង, តិ្ោះឈដៀល 
និ្នាន ឈម្តិ្      ឱន្ចុោះ, បឈ អ្ ន្ចុោះ, ឈលៀន្អ្ណាដ ត្ 
និ្ឈន្នតិ្ នាាំចុោះ, នាាំឈៅ,  មត្ច់ត្,់ បងហូ  (ទឹក្), ឈ វ្ើឲ្យ ៃួត្ 
និ្បជជតិ្     ឈដក្, ទឈក្ម្ត្ 
និ្បត្តិ្   ក្ជុោះ,  លាំ, ធាល ក្,់ ឈបុើង, គ្ុ ាំគ្នន , ដួលចុោះ, ក្កាបចុោះ, លុត្ចុោះ, 

ក្បជុាំគ្នន , ធាល ក្ឈ់ៅឈោយម្និ្ ល់  
និ្បយតិ្  ឲ្យ ៃួត្, ឈ វ្ើឲ្យខោះ, ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់   
និ្ តិ្       ក្ា, ខងទាាំ, ចិញ្ា ឹម្, បី ច,់  ុាំក្គង 
និ្បុេតិ្ លអិត្,  ុខុម្ 
និ្បុណាតិ្     លអិត្,  ុខុម្ 
និ្បបជជតិ្     ទាំ, ដុោះ, ឈ ើង, ្លិត្, ក្ ក្ដ,  ឈក្ម្ច, ឈក្ើត្្ល,  

ឈក្ើត្ឈ ើង, ដល់ឈោយម្និ្មាន្ ល់ 
និ្បបត្តិ្ ធាល ក្ចុ់ោះ, ចូលឈៅ, ឈចញម្ក្, ឈចញឈៅ,  ាំយុងចុោះ, 

ក្បញាបឈ់ចញ 
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និ្បាឈដតិ្ ឈលៀន្ឈចញ 
និ្បប ីយតិ្ បងខាំ, ឈក្ៀប, ជាំ តឹ្, ឈត្បៀត្, ទទូច, ជិោះជាន្,់  តឹ្ តួ្, 

 ងកត្ ់ងកិន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
និ្បបឈី តិ្      បងខាំ, ឈក្ៀប, ជាំ តឹ្, ឈត្បៀត្, ទទូច, ជិោះជាន្,់ ជាំ តឹ្, 

 ងកត្ ់ងកិន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
និ្បោជជតិ្     ទាំ, ដុោះ, ឈ ើង, ្លិត្, ក្ ក្ដ,  ឈក្ម្ច, ឈក្ើត្្ល,  

ឈក្ើត្ឈ ើង, ដល់ឈោយម្និ្មាន្ ល់ 
និ្បោត្តិ្ ធាល ក្ចុ់ោះ, ឈចញម្ក្, ឈចញឈៅ,  ាំយុងចុោះ, ក្បញាបឈ់ចញ 
និ្ ោ ឈទតិ្     ក្បក្ប, ្លិត្, សាងឈ ើង, ឈ វ្ើឲ្យ ឈក្ម្ច 
និ្ឈ ោ ឈដតិ្      បុក្, កិ្ន្, វាយ, ឈ ក្, ក្ឈម្ទច, ទមាល យ 
និ្ពន្ធតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ្សាំ, បងខាំ, ជាំ តឹ្, ឈក្ត្ៀម្, ឆ្ឈៅ,  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្,  

ពន័្ធពទ័ធ, សាទ ក្ឈ់ ទើ , ចាបក់្ាំ ុ  
និ្ឈពា្តិ្     ឃ្លល ាំឈម្ើល, ក្បុងក្បយត័្ន, ទទួលយក្, យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
និ្ឈពាឈ្តិ្     ោ ់, ឈ វ្ើឲ្យភ្ាក្ ់
និ្ពភឈចាតិ្     ឈជ , គាំរាម្, ក្បមាង, ជមាល ប, ក្ាំខ ង,  ម្លុត្ 
និ្ពភុជតិ្       ុ ាំ, មូ្ , ពទ័ធ, ខទប,់ បិទជុាំវញិ, ្ក្ឈៅម្ក្ 
និ្ពវឈជជតិ្ លោះ, ឈគច, ឈចាល, ឈ ោះបង,់ ឈចៀ ឈចញ 
និ្ពវឈដដតិ្ ឈ ើឈៅ, យក្ឈៅ,  ាំកិ្លឈៅ 
និ្ពវឈឌឌតិ្     ឈ ើឈៅ, យក្ឈៅ,  ាំកិ្លឈៅ 
និ្ពវត្តតិ្    ឈក្ើត្, ្លិត្, ឈក្ើត្ងមី, បាំឈពញ,  ឈក្ម្ច, មាន្ឈ ើង,  

ឈក្ើត្ឈ ើង 
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និ្ពវឈត្តតិ្   ឈក្ើត្, ្លិត្, ក្ប ប,់ ក្បក្ពឹត្ត, បដិបត្តិ 
និ្ពវន្ធតិ្ សាទ ក្ឈ់ ទើ , ចាបក់្ាំ ុ  
និ្ពវ តិ្     ដក្ឈចញ, ទាញឈចញ,  េតូ ក្ឈចញ 
និ្ពាវ តិ្    បក្,់ ក្ត្ជាក្ចុ់ោះ, ឈ វ្ើឲ្យក្ត្ជាក្ចុ់ោះ 
និ្ពាវ ឈបតិ្  ៃប,់  មាៃ ប,់  លត្,់ លាងជក្ម្ោះ 
និ្ពាវ យតិ្     ៃប,់  ាំលត្,់ និ្ពាវ ន្, ក្ត្ជាក្ ់
និ្ពាវ  តិ្     នាាំឈៅ,  ាំកិ្ល, ឈ ើឈចញ, នាាំឈចញ, ឈអ្ៀវឈៅ, យក្ឈចញ,  

ឈ វ្ើឲ្យ្ុត្ភយ័ 
និ្ពាវ ហាឈបតិ្    នាាំឈចញ, ជញ្ជូ ន្ឈចញ 
និ្ពវិជជតិ្     ្ុញក្ទាន្,់ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ កី្រាយ, ឈន្ឿយណាយ 
និ្ពវិជឈតិ្ ថ្ខ, ពុោះ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, ទមាល យ, ឈ វ្ើឲ្យ ប ួ 
និ្ពវិទតិ្  អា, ខឆអត្, ឈប,់ ក្គបក់្គ្នន្,់ ឈន្ឿយណាយ 
និ្ពវិន្ទតិ្     ្ុញក្ទាន្,់ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ កី្រាយ, ឈន្ឿយណាយ 
និ្ពវិ តិ្     ក្ប ប,់ ចូលឈៅ,  ន្ម្ក្,  កី្រាយ, ឈភលើត្ឈភលើន្,  

 ន្ក្បឈយាជន្ ៍
និ្ពវុជឈតិ្     ត្  ូ, ក្បោល់, ចាំ បគ់្នន , ឈលងចាំ ប ់
និ្ពវុយហតិ្ ក្តូ្វនាាំឈចញ 
និ្ឈពវឋតិ្  ុ ាំ, ចង, ជួត្,   ុម្ពទ័ធ 
និ្ឈពវឈឋតិ្     ុ ាំ, ខក្, ក្សាយ, ក្បខក្ក្, អ្្ិបាយ, បដិឈ ្,  

ឈ វ្ើឲ្យចា ់, ឈឆលើយបញ្េ ិត្,  លា ់ឈចញ 
និ្ឈពវឈ្តិ្ ឈចាោះទម្លុោះ, ក្តា ់ដឹង 



ត្វគគ 195 

និ្ភាតិ្     ជោះពន្លឺ, ឆលុោះពន្លឺ, ចាាំងពន្លឺ, ឈចញពន្លឺ 
និ្ម្ន្តយតិ្     ឈៅ, យាង, ក្បឹក្ា, ពិឈក្គ្នោះ, ក្បកា , និ្ម្ន្ត, អ្ឈញ្ជ ើញ,  

និ្យាយសាៃ ត្ក់្ាំ ាំង 
និ្ម្ឈន្តតិ្      ឈៅ, យាង, ក្បឹក្ា, ពិឈក្គ្នោះ, ក្បកា , និ្ម្ន្ត, អ្ឈញ្ជ ើញ,  

និ្យាយសាៃ ត្ក់្ាំ ាំង 
និ្ម្និាតិ្     បតូ , បងវិល, រាប ់ក្, រាបអ់ាន្, ផ្ទល  ់បដូ , ខក្បក្បួល,  

វលិក្ត្ ប,់ ខចក្ ាំខលក្ 
និ្ម្លិតិ្     បិទខភនក្, ឈ ម្ចខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
និ្ម្ ិតិ្ បិទខភនក្, ឈ ម្ចខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
និ្ម្លីតិ្ បិទខភនក្, ឈ ម្ចខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
និ្ម្ឈីលតិ្   បិទខភនក្, ឈ ម្ចខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
និ្មុ្ជជតិ្     ោាំចុោះ, ក្ជមុ្ជ, មុ្ជចុោះ, លិចចុោះ, ខក្ជក្ចុោះ, ធាល ក្ចុ់ោះ, លឹបចុោះ 
និ្ឈម្ តិ្ បិទខភនក្, ឈ ម្ចខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
និ្ម្ពតិ្  ច, សាច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ 
និ្ម្មងតិ្    ចុច, ញី, ទមាល យ, ក្ច ច,់ ញាាំញី, បាំផ្ទល ញ 
និ្ម្មឈងតិ្    ខាត្,់ ចុច, ញី, ទមាល យ, ក្ច ច,់ ញាាំញី, បាំផ្ទល ញ 
និ្ម្មន្ថតិ្     ខាត្,់ ចុច, ញី, ទមាល យ, ក្ច ច,់ ញាាំញី, បាំផ្ទល ញ 
និ្មាម ឈទតិ្     ញី, ចុច, ក្មាា ត្,់ បគ ក្ ប, ឈម្ើល្យ, យក្ឈចញ,  

លុបគុេ,  ម្លិគុេ, ឈ វ្ើឲ្យ ក្មុ់្ខ 
និ្មាម និ្យតិ្ ក្តូ្វចាំអ្ក្, ក្តូ្វអាបឱ់ន្, ក្តូ្វឈ វ្ើឲ្យខាម   
និ្មាម យតិ្ និ្ម្មតិ្ 
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និ្ម្មណិាតិ្    ឈ វ្ើ, សាង, និ្ម្មតិ្, ្លិត្ 
និ្ម្មនិាតិ្      សាង, ្លិត្, ក្បតិ្ ឋ, ត្ាំខេង, បណាត ល, វា ទុក្, 

ក្បក្បឈ ើង, ោក្គ់ឈក្មាង, សាងឈោយឫទធិ,  
ោក្ខ់្ន្កា េ៍និ្ម្មតិ្ 

និ្ម្មលិតិ្     បិទខភនក្, ឈ ម្ចខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
និ្ម្មឈិលតិ្    ឈ វ្ើ, សាង, និ្ម្មតិ្, ្លិត្, បិទខភនក្ 
និ្ម្ម ិតិ្ បិទខភនក្ 
និ្ម្មលីតិ្  ឈ ម្ច, ឈ ម្ចខភនក្, បិទខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
និ្ម្មឈីលតិ្    ឈ ម្ច, ឈ ម្ចខភនក្, បិទខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
និ្ម្មុជជតិ្ ោាំចុោះ, មុ្ជចុោះ, លិចចុោះ, ខក្ជក្ចុោះ, មុ្ជទឹក្ 
និ្យចេតិ្ វភិាគ, ក្បក្ពឹត្ត, វនិិ្ចេយ័, ពិចា ណា, កាត្ឈ់ ចក្ដី, 

 ឈក្ម្ចឈយាបល់ 
និ្យម្តិ្ វភិាគ, ក្បក្ពឹត្ត, វនិិ្ចេយ័, ពិចា ណា, កាត្ឈ់ ចក្ដី, 

 ឈក្ម្ចឈយាបល់ 
និ្យឈម្តិ្ ប គ្ ប,់ ក្ាំេត្,់ ចងទុក្, អ្្ិបាយឈោយពិសាត  ,  

ឈលើក្ជាឧទា  េ៍ 
និ្យាឈត្តិ្ ក្បគល់, ឈលើក្ឲ្យ, ឧទិទ ឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យ 
និ្យាឈទតិ្     ក្បគល់, ឈលើក្ឲ្យ, ឧទទិ ឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យ 
និ្យាឈម្តិ្      បងខាំ, ប គ្ ប,់ ប ខ្ ាំង, ក្ាំេត្,់ កា ពា , ខេនាាំ, ក្គបក់្គង 
និ្យុជជតិ្ គួ ,  ម្, ក្បក្ប,  ឈក្ម្ច, ឈក្ើត្្ល, ខវល់ខាវ យ,  

 ម្ក្បក្ប,  ឈក្ម្ច្ល 
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និ្យុញ្ជ តិ្      គួ ,  ម្, ក្បក្ប,  ឈក្ម្ច, ឈក្ើត្្ល, ខវល់ខាវ យ,  
 ម្ក្បក្ប,  ឈក្ម្ច្ល 

និ្ឈយាឈជតិ្     ឈ វ្ើ, ពន្យុោះ, ដឹក្នាាំ, ជាំ ុញ, ក្បក្ប 
និ្យាត្យតិ្ ជួយ , ឲ្យវញិ, ឈលើក្ឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យ, ឈ ត្ក្ឈវ ឲ្យ, ឈវ ក្បឈគន្ 
និ្យាតិ្     ឈៅ, ឈៅ ត្,់ ឈចញឈៅ 
និ្យាឈត្តិ្ ជួយ , ឲ្យវញិ, ឈលើក្ឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យ, ឈ ត្ក្ឈវ ឲ្យ, ឈវ ក្បឈគន្ 
និ្យាទយតិ្      ជួយ , ឲ្យវញិ, ឈលើក្ឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យ, ឈ ត្ក្ឈវ ឲ្យ, ឈវ ក្បឈគន្ 
និ្យាឈទតិ្      ជួយ , ឲ្យវញិ, ឈលើក្ឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យ, ឈ ត្ក្ឈវ ឲ្យ, ឈវ ក្បឈគន្ 
និ្ ងកឈរាតិ្       អប,់ ្ម្មតា, លោះបង,់ ក្បមាទ, បាំផ្ទល ញ, ម្និ្យក្, 

បដិឈ ្, ឈ ោះឈចាល, ឈ វ្ើឲ្យខូច, ម្និ្ទុក្ចិត្ត,  
ម្និ្នឹ្ក្ដល់, ឈ វ្ ក្បខ  , ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់

និ្ ជតិ្     ខូចខាត្, ឈចញឈៅ,  ូ ឈចញ, ឈដញឈចញ 
និ្ ជជតិ្     ខូចខាត្, ឈចញឈៅ,  ូ ឈចញ, ឈដញឈចញ 
និ្  សតិ្       ឈចាល, ខលង, ក្ពឈងើយ, លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល 
និ្រាក្ឈរាតិ្      អប,់ ្ម្មតា, លោះបង,់ ក្បមាទ, បាំផ្ទល ញ, ម្និ្យក្, 

បដិឈ ្, ឈ ោះឈចាល, ឈ វ្ើឲ្យខូច, ម្និ្ទុក្ចិត្ត,  
ម្និ្នឹ្ក្ដល់, ឈ វ្ ក្បខ  , ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់

និ្ ុជឈតិ្     សាល ប,់  ាំលត្,់  លាយ, បាំផ្ទល ញ, អ្ន្ដ ធាន្ 
និ្ ុន្ធតិ្        សាល ប,់  ាំលត្,់  លាយ, បាំផ្ទល ញ, អ្ន្ដ ធាន្ 
និ្ ុម្ភតិ្        មាៃ ប,់  ងកត្,់ កា ពា , បគ ក្ ប, ឈ ៃៀម្សាៃ ត្ ់
និ្ ូបយតិ្ ឈពាល  ុប 
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និ្ឈរាឈ្តិ្    អ្ ់,  លត្,់ ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ,  ងកត្ ់ងកិន្ 
និ្លតិ្  មុគសាម ញ, ម្និ្្យដឹង, ម្និ្្យយល់, 

ក្ ឈពចក្ ពិល 
និ្លិនាតិ្ ជាប,់ ខន្បនិ្ត្យ 
និ្លីណាតិ្    ខូច, អាល័យ, អាឈឡាោះអាល័យ 
និ្លីនាតិ្ ខូច, ជាប,់ ពួន្, ក្គប,  ម្ៃាំ,  មួ្គ្នន , វនិា , បិទ ាំង, 

លាក្ខ់លួន្, ខក្បឈភទ, ខន្បនិ្ត្យ, ឈ វ្ើម្និ្ឲ្យក្ ក្ដ 
និ្លីយតិ្      ខូច, ជាប,់ ពួន្, ក្គប,  ម្ៃាំ,  មួ្គ្នន , វនិា , បិទ ាំង, 

លាក្ខ់លួន្, ខក្បឈភទ, ខន្បនិ្ត្យ, ឈ វ្ើម្និ្ឲ្យក្ ក្ដ 
និ្លលឈចេតិ្       ឈក្ក្ៀវ 
និ្លាល ឈលតិ្    ឈលៀន្, បឈន្លៀន្, ឈលៀន្ឈចញ 
និ្លាល ឈ តិ្    លិទធ, ឈលៀន្អ្ណាត ត្ 
និ្ឈលាល ឈក្តិ្       ក្ា, យាម្,  ឈងកត្, ក្បយត័្ន, ឃ្លល ាំឈម្ើល 
និ្វតិ្      ា្ំ, ធាត្,់ ឈថាល  , ក្កា ់ 
និ្វត្តតិ្   វលិវញិ, ចាក្ឈចញ, ឈចញ ត្,់ សាប ូន្យ, ឈចៀ ឈចញ, 

ក្ត្ បវ់ញិ, ក្ត្ បម់្ក្ 
និ្វទតិ្  ដី, ខងលង, ឈពាល,  ខម្ដង, និ្យាយ 
និ្វបតិ្      សាប, ឈក្ពាោះ,  ន្សាំ, ឈ ោះ(អាហា ) 
និ្វ តិ្      ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, កា ពា , ក្បឆ្ាំង, ជាំទា ់, ទបទ់ល់,  

ឈក្ៀងឈៅ, បដិឈ ្ 
និ្វ តិ្      ឈៅ, សាន ក្,់ ឈ លៀក្,  ក្មាក្ 
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និ្វា យតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, កា ពា , ក្បឆ្ាំង, ជាំទា ់, ទបទ់ល់,  
ឈក្ៀងឈៅ, បដិឈ ្ 

និ្វាឈ តិ្      ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, កា ពា , ក្បឆ្ាំង, ជាំទា ់, ទបទ់ល់,  
ឈក្ៀងឈៅ, បដិឈ ្ 

និ្វា យតិ្      ឈ លៀក្, ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ខត្ងខលួន្, ឈ លៀក្ពាក្,់  
ឈ លៀក្ដេត ប ់

និ្វាឈ តិ្       ឈ លៀក្, ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ខត្ងខលួន្, ឈ លៀក្ពាក្,់  
ឈ លៀក្ដេត ប ់

និ្វ ិតិ្      ឈប,់ តាាំងមាាំ, តាាំងខលួន្, តាាំងចុោះ, ចូលឈៅ, ត្ម្កល់មាាំ, 
ត្ម្កល់ខាជ ប,់ ្ក្ឈៅពឹង 

និ្ឈវឈឋតិ្     ក្សាយ, អ្្ិបាយ, បដិឈ ្ 
និ្ឈវឈទតិ្     ខចង, ក្ ក្ដ, រាយកា េ៍, ក្បកា ឲ្យដឹង 
និ្ឈវឈ តិ្   តាាំង, សាង, ត្ម្កល់, ក្ាំេត្,់ សាថ បនា, តាាំងឈ ើង,  

ក្ពម្ឈក្ពៀង, ឲ្យចូលឈៅ, ឈៅអាក្ ័យ 
និ្ ក្កតិ្ ឈៅ, ឈៅ, ដល់, អ្ងគុយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
និ្ ជជតិ្   អ្ងគុយ 
និ្ ឈជជតិ្     ឲ្យ, ជូន្, លោះបង,់ ចាយវាយ, ក្បគល់ឲ្យ 
និ្ តិ្ បឺត្, ឈងើប,  ច, សាច, ឈក្សាច, ជញ្ជក្,់ ឈក្ ោះក្ពាំ,  

នឹ្ង្ឹង, តាាំងឈៅមាាំ, ជាបច់ាំពាក្,់ មាន្ មា្ិ,  
ជាទា ៈថ្ន្ត្ណាហ  
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និ្សាម្យតិ្ នឹ្ក្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈ ើញ, ឈ ៀបចាំ, ក្តួ្ត្ក្តា, ពិចា ណា,  
ពិនិ្ត្យឈម្ើល,  ឈងកត្ឈម្ើល, ឈចញ ាំឈ ង,  
ពិចា ណាឈម្ើល 

និ្សាឈម្តិ្    នឹ្ក្, សាដ ប,់ ឈម្ើល, ក្តិ្ោះ ោិះ,  ឈងកត្, ក្បយត័្ន, ទុក្ោក្,់ 
តាាំងចិត្ត, ពិចា ណា, ពិនិ្ត្យឈម្ើល, ក្តួ្ត្ក្តា,  ឈងកត្ឈម្ើល, 
ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល, ឈចញ ាំឈ ង, ពិចា ណាឈម្ើល 

និ្ ិញ្ា តិ្ ឈរាយរាយ 
និ្ ីទតិ្     ទាំ, ជិោះ, ថាល , ចប,់ ឈៅ,  ូន្យ, ក្ជោះថាល , អ្ងគុយ, លិចចុោះ, 

ក្ ុត្ចុោះ, អាក្ ័យ, ្ាយឈៅ, ទីបាំ្ុត្, ដាំឈេើ  ឈៅ 
និ្ ុម្ភតិ្ ឈ វ្ើឲ្យ លាំ 
និ្ឈ តិ្      ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង 
និ្ឈ ្តិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ទូនាម ន្, កា ពា , បញ្ឈប,់ ក្មាា ត្ប់ង,់ 

បដិឈ ្ 
និ្ឈ ឈ្តិ្    ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ទូនាម ន្, កា ពា , បញ្ឈប,់ ក្មាា ត្ប់ង,់ 

បដិឈ ្ 
និ្ឈ វតិ្     គប ់ក្, ឈ ពគប,់ ជាបត់ាម្, បដិបត្ត,ិ  កី្រាយ 
និ្ សក្កតិ្     ឈៅ, ដល់, ឈចញឈៅ, ឈចញ ចួ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
និ្ សជតិ្ លោះ, ឈលើក្, ខលង, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ បញ្ជូ ន្ឲ្យ,  

ចាក្ឈចញ,  ក្ម្តិ្ឈចញ 
និ្ សជជតិ្    លោះ, ខលង, ឈលើក្, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ បញ្ជូ ន្ឲ្យ,  

ចាក្ឈចញ,  ក្ម្តិ្ឈចញ 
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និ្ សយតិ្    ឈ វ្ើ, ក្បក្ប,  ក្មួ្ច, ទុក្ចិត្ត, ជាបត់ាម្, តាាំងចិត្ត,  
ពឹងពាក្,់ អាក្ ័យ, ឈ វ្ើឲ្យឈ តើង, ឈ វ្ើឲ្យតូ្ច, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 

និ្ ស តិ្      ឈគច, ឈ ើឈចញ, ឈចញឈៅ,  លា ់ឈចញ 
និ្ ាឈម្តិ្    សាដ ប,់ ឈម្ើល, ក្តិ្ោះ ោិះ,  ឈងកត្, ក្បយត័្ន, ក្តួ្ត្ក្តា, ទុក្ោក្,់ 

តាាំងចិត្ត, ពិចា ណា, ពិនិ្ត្យឈម្ើល,  ឈងកត្ឈម្ើល,  
ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល, ពិចា ណាឈម្ើល 

និ្ ាឈ តិ្ បឈេត ញឈចញ 
និ្ ន្តិ្    ទមាល យ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
និ្  តិ្    នាាំឈៅ, នាាំឈចញ, បឈេដ ញ, ឈ ោះឈចញ, ជញ្ជូ ន្ឈចញ, 

ដឹក្នាាំឈចញ, បឈេត ញឈចញ 
និ្ ីយតិ្     វនិា , ទមាល យ 
នី្យតិ្     នាាំ, នាាំឈៅ, ដឹក្នាាំ, ខេនាាំ 
នី្យាតិ្   ឈចញឈៅ 
នី្យាឈទតិ្ ជួយ , ឲ្យវញិ, ឈលើក្ឲ្យ, ក្បគល់ឲ្យ, ឈ ដ្ក្ឈវ ឲ្យ, ឈវ ក្បឈគន្ 
នី្លតិ្ ក្ក្ឈដ៉, ពេ៌ឈខៀវ 
នី្វតិ្ ា្ំ, ធាត្,់ ឈថាល  , ក្កា ់ 
នី្  តិ្     នាាំឈៅ, នាាំឈចញ, ឈ ោះឈចញ, បឈេដ ញ, ជញ្ជូ ន្ឈចញ, 

ដឹក្នាាំឈចញ, បឈេត ញឈចញ 
នឹ្ តិ្ បឺត្, ជប,់ ជញ្ជក្ ់
នុ្ដឋុភតិ្ ឈសាដ ោះ, ក្ពួ , ខាក្ឈសាដ ោះ 
នុ្ដឋុ តិ្ ឈសាដ ោះ, ក្ពួ , ខាក្ឈសាដ ោះ 
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នុ្តិ្    ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
នុ្ទតិ្     បុក្, កិ្ន្,  ុញ, បន្ថយ, ឈ ោះឈៅ, គបឈ់ៅ, ឈ ោះបង,់ 

ឈចាលឈៅ, បឈេត ញ, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, បឈនាទ បង,់ ឈដញឈចញ, 
និ្ ឈទ ឈចញ 

នុ្ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
នូ្ទតិ្     បឈនាទ បង,់ បន្ាត្ប់ង ់
ឈន្ក្ខម្តិ្  ក្,់ ឈផ្ទល ោះ, ឈលាត្, ឈដើ ឈៅ, ឈចញឈៅ, ្ន្ឈៅ, 

ឈចញប ួ, ក្ន្លងឈៅ 
ឈន្តិ្       នាាំ, ឈៅ, លុោះ,  ក្ា, ដល់,  ន្, នាាំឈៅ, ដឹក្នាាំ,  

ដឹក្ឈៅ, ខេនាាំ, ចងអុល, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈន្ទតិ្      ោិះគន្,់  ន្សាំ,  ូ ឈៅ, ឈៅខក្ប , តិ្ោះឈដៀល, ចាបក់្ាំ ុ , 

ឈពាលពិឈ   
ឈន្ តិ្     ឈៅ, ដល់,  ច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, នឹ្ង្ឹង, តាាំងឈៅមាាំ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ, មាន្ មា្ិ 
ឈន្ឈ តិ្      ច, សាច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ 
ឈន្ សតិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈនាតិ្     ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
នាហ យតិ្      លាង, ជក្ម្ោះ, ងូត្ទឹក្, លាងទឹក្, មុ្ជទឹក្, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
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បវគគ 
បអ្ក្ខ  

បក្ឈត្ថតិ្ ត្នាទ ឈទា , ឈចាទក្បកាន្ ់
បក្បបតិ្ នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ,  ឈក្ម្ច 
បក្បបយតិ្ នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្បក្ប, សាង ង ់
បក្ឈបបតិ្ នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្បក្ប, សាង ង ់
បក្ម្បតិ្     ញ័ ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, អ្ក្ងួន្, ញាបញ័់  
បក្ឈរាតិ្    ឈ វ្ើ, ខត្ង, សាង, ឈក្ត្ៀម្, ក្បក្ប, និ្ពន្ធ, ឈ ដ្ើម្ឈ វ្ើ, ចងក្ក្ង, 

ឈ ៀបឈ ៀង 
បកាឈ តិ្ បញ្ជូ ន្កា គិត្ឈៅ 
បកា តិ្     ភល,ឺ ខងលង, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្, ក្បកា ,  ខម្ដង, ក្ ក្ដ,  

ជាក្ខ់ ដង, ឈពញនិ្យម្, ឲ្យដឹងចា ់ 
បកាឈ តិ្     ខងលង, ឈ ៃើច, ឈពាល,  ខម្ដង, ក្ ក្ដ, និ្យាយ, ក្បកា ,  

ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
បកិ្ឈត្តតិ្    ខងលង, ឈ ៃើច, ឈពាល,  ខម្ដង, ក្ ក្ដ, និ្យាយ, ក្បកា ,  

ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
បកិ្ តិ្    ឈលង( ក្)់, ខាា យ, រាត្រ់ាយ, ឈរាយរាយ, រាយ ៉យ,  

ឈ វ្ើឲ្យធាល ក្ចុ់ោះ 
បកិ្ឈលឈទតិ្ ឈ វ្ើឲ្យឈ ើម្, ឈ វ្ើឲ្យទទឹក្ 
បកិ្ឈលាត្តិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្, ឈជាគជាាំ 
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បកី្ណាតិ្ លក្ដូ់  
បកុ្ជឈតិ្      ខឹង, ឈក្កា្ 
បកុ្បបតិ្     ខឹង, ឈក្កា្ 
បកុ្ពវតិ្     ឈ វ្ើ 
បក្កឋតិ្ ឈសាៃ  , ចម្អនិ្ 
បក្កតិ្    អ្ន្,់ ឈៅទាប, ឈថាក្ទាប, ឈៅអាក្ក្ក្ ់
បក្កន្ទតិ្     ងៃូ , យាំ, ឈៅ, ខក្ ក្, ក្ទឈហាយាំ, ក្ន្ទក្ក់្ឈន្ទញ 
បក្កម្តិ្     ផ្ទល ត្ឈៅ, ឈៅជាបន្ត, ឈគចឈចញ, ឈចៀ ឈៅ, ចា កិ្ឈៅ, 

ងយឈចញ, ្ក្ឈចញ, ឈចៀ ឈចញ, ក្ត្ បឈ់ក្កាយ,  
 ួ ឈៅ( ញ់ ន្ូ), ខុ ទិ ឈៅ, ឈ ត្ើម្ឈចញឈៅ,  
ឈចៀ ឈចញឈៅ 

បកាក យតិ្ ភល,ឺ ក្ ក្ដ, ឈ ើញចា ់ 
បឈកាក  តិ្       ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង 
បក្ខតិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
បក្ខន្ទតិ្     ត្ឈ់ៅ,  ទុោះឈៅ, ឈ ើ ឈៅ,  ក្ឈ់ៅ, ឈលាត្ឈៅ, ឈលឿន្ឈៅ 
បក្ខយតិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
បក្ខលតិ្    ផ្ទល ត្, ភាល ត្,់ ឈក្ទត្, លាង, ជាំពប ់
បក្ខលយតិ្ លាង, ជក្ម្ោះ,  មាអ ត្, ខពុ មាត្ ់
បកាខ យតិ្ ជា, ទាំពា, ខាាំ ីុ, ក្ឈក្ , ក្ ក្ដ 
បកាខ លយតិ្ លាង, ជក្ម្ោះ,  មាអ ត្, ខពុ មាត្ ់
បកាខ ឈលតិ្   លាង, ជក្ម្ោះ,  មាអ ត្, ខពុ មាត្ ់
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បក្ខិបតិ្     ឈ ោះ, ោក្,់ គប,់ ក្ចក្, បញ្ាុ ោះ, ោក្ចុ់ោះ, ក្គខវង, ោក្ចូ់ល, 
ទមាល ក្ចុ់ោះ 

បគពវតិ្ មាន្ោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម 
បគ្ន តិ្  លិចចុោះ, មុ្ជទឹក្, លឹបទឹក្ 
បគគណាហ តិ្ ចាប,់ កាន្,់ ឈលើក្, គ្នាំក្ទ, ឈអ្ើឈពើ, ក្គ្ន ៍, ឈ ៃើច, ទទួល, 

  ឈ ើ , យក្ម្ក្, គ្ងឈ ើង, ឈពញចិត្ត, ឈលើក្ ទួយ, 
លយឈចញ, ចងឈម្ក្តី្, ឈលើក្ទឹក្ចិត្ត 

បគគណាហ ឈបតិ្ ក្បគាំ 
បគគនាហ តិ្   គ្ង, គ្ូ គ្ង, គ្ងឈ ើង, ក្បេម្យ, ឈលើក្ ទួយ, ក្បុងឈក្បៀប 
បគគ តិ្    ចាប,់ កាន្,់ ទទួល, កាន្យ់ក្ 
បគឃ តិ្   ក្ ក្, ក្ ក្ចុោះ,  ូ ឈចញ, ឈ ៀ ឈចញ, ខពុ ឈចញ,  

ក្ជាបឈចញ 
បចតិ្     ទុាំ, ោាំ,  ល, ឈឆោះ, អាាំង, ឈចៀន្, ឆអិន្, ដុត្, ដណាត ាំ, ចម្អនិ្, 

ជាទីបាំ្ុត្, ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ, ឈ វ្ើឲ្យជាទីបាំ្ុត្ 
បច តិ្    ក្បក្ពឹត្ត, ក្តាចឈ់ៅ 
បចលតិ្ ឈយាលឈៅវញិឈៅម្ក្ 
បចលាយតិ្   ក្បិចខភនក្, ញាក្មុ់្ខ, ងងុយឈដក្, ចាបឈ់ ដ្ើម្ឈ្ក្ 
បចាឈ តិ្ ឈៅឈ ឿយៗ, ឈដើ ឈលង, ឈដើ ឈៅវញិឈៅម្ក្ 
បចាឈលតិ្ ក្គខលង, ឈ លងឈឃ្លល ង, ឈយាលឈយាគ 
បចិន្តិ្    ឈបោះ, ទុក្,  ក្ា, ដឹង, ក្ជាប,  ន្សាំ, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្,  

ឈក្ជើ ឈ ើ , ឈម្ើលឈ ើញ 
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បចិនាតិ្   ឈបោះ, ទុក្,  ក្ា, ដឹង, ក្ជាប,  ន្សាំ, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្,  
ឈក្ជើ ឈ ើ , ឈម្ើលឈ ើញ 

បចាឈកាក  តិ្ ឈជ ត្ប, ឈជ ក្ត្ ប ់
បចាកាខ តិ្     លា, លោះបង,់ ក្ បច់ាំឈពាោះ, ឈពាលចាំឈពាោះ, ឈពាលប ក្ ច,់  

ម្និ្ក្ពម្ទទួល 
បចាតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ទុាំ, ឈឆោះ, ោាំ,  ល, ចង, ទាក្,់ ចម្អនិ្, ឲ្យ្ល, 

ក្បក្ប, ពន័្ធពទ័ធ 
បចានុ្ភា តិ្  បញ្ញជ ក្,់ និ្យាយឈចញម្ក្ 
បចាយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ឈជឿ, ដឹង, ម្ក្,  វាាំង,  ក្ងួម្, ក្ត្ ប,់ 

ក្បក្ប, ពន័្ធពទ័ធ, ក្ត្ បឈ់ៅ 
បចាឈវក្ខតិ្   ពិនិ្ត្យ, ដឹង ន្, ក្តួ្ត្ឈម្ើល, ពិចា ណា,  ញ្ជ ឹងគិត្, 

ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, ពិនិ្ត្យពិចយ័, ឈ ើញចុោះចាំឈពាោះ,  
ពិចា ណាលអិត្លអន្ ់

បចាសាឈ តិ្ ឈ វ្ើឲ្យងយឈក្កាយ, ឈ វ្ើឲ្យក្ត្ បឈ់ក្កាយ 
បចា  តិ្ នាាំម្ក្វញិ, យក្ម្ក្វញិ, នាាំម្ក្ចាំឈពាោះ, នាាំក្ត្ បម់្ក្,  

នាាំក្ត្ បម់្ក្វញិ 
បចាា ឈកាក  តិ្  ឈជ ត្ប, ផ្ទដ សាត្ប, ឈជ ក្ត្ ប ់
បចាា គចេតិ្    ដក្ងយ, ងយឈក្កាយ, ្ក្ឈៅពឹង, ក្ត្ បម់្ក្,  

ក្ត្ បម់្ក្វញិ 
បចាា ចិក្ខតិ្ បដិឈ ្, ក្ចាន្ឈចាល, ម្និ្អ្នុ្ញ្ញញ ត្ 
បចាា ជាយតិ្    ឈក្ើត្, ឈក្ើត្ងមី, ក្ត្ បម់្ក្ឈក្ើត្ 
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បចាា ទិ តិ្   ឃ្លត្,់ ហាម្, បដិឈ ្,  ខម្ដងចាំឈពាោះ, ក្ត្ បឈ់ ើឈ ើ 
បចាា នុ្ត្បបតិ្    ដឹងខលួន្ថាលាំ ក្ចិត្ត 
បចាា នុ្ភវតិ្ ឈសាយ, ក្ប ពវ,  ន្ទទួល 
បចាា នុ្ឈភាតិ្  ឈសាយ, ក្ប ពវ,  ន្ទទួល 
បចាា ភា តិ្ ត្មាត្,់ សាវ ្ាយ, ឈ ៀបរាប,់ អ្្ិបាយ 
បចាា ឈរាឈបតិ្ ត្បត្, អ្្ិបាយ,  ខម្តងត្ប 
បចាា  តិ្  ុាំ,  ូម្, អ្ងវ  
បចាា  ឹ តិ្  ូម្, ក្ ថាន ,  ងច់ាាំ, ឈជឿជាក្,់  ងឃមឹ្, នឹ្ក្បង៉, ប៉ុន្បង៉,  

ក្ ថាន ចាំឈពាោះ 
បចាា   តិ្ នាាំម្ក្វញិ, យក្ម្ក្វញិ, នាាំម្ក្ចាំឈពាោះ, នាាំក្ត្ បម់្ក្,  

នាាំក្ត្ បម់្ក្វញិ 
បចាុក្កឌឍតិ្ ឈ ើឈ ើជាងមី, ក្ញ្េក្យ់ក្វញិ 
បចាុគគចេតិ្ ទទួល, រាក្ទ់ាក្,់ ឈចញឈៅ, ឈក្កាក្ទទួល, ជូន្ដាំឈេើ   
បចាុោឋ តិ្    ក្ ក្ដងមី, ឈក្កាក្ទទួល, តាាំងឈ ើងចាំឈពាោះ,  

ក្ត្ បឈ់ក្កាក្ឈ ើង 
បចាុត្ត តិ្ ងយ, ឈចញឈៅឈទៀត្ 
បចាុទាវត្តតិ្ ក្ត្ បឈ់ៅ, ក្ត្ បឈ់ៅឈទៀត្ 
បចាុទា  តិ្ ឈឆលើយក្ ប,់ ឈ ៀបរាបត់្ប 
បចាុឈទតិ្ ទទួល, ឈចញឈៅនាាំមុ្ខ 
បចាុទធ តិ្ ដក្, ជូត្ឈចញ(ឈោយ ាំពត្)់ 
បចាុបដឋ តិ្ ក្ ក្ដ, ឈ ចាំឈពាោះមុ្ខ 
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បចាុបោឋ តិ្   ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
បចាុបោឋ ឈបតិ្     ខងទាាំ, បឈក្ម្ើ, ឈ ៀបចាំ, ចាត្ទុ់ក្, តាាំងទុក្, ចាត្ខ់ចង, 

ក្បេិបត័្ន្,៍ ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ឈ ើង, នាាំឈៅទុក្ខាងមុ្ខ 
បចាុបឈដឋតិ្   ក្ ក្ដ, ចូលឈៅត្ម្កល់ទុក្, ចូលឈៅតាាំងឈៅចាំឈពាោះ 
បចាុបទិ សតិ្  ខម្តង, ប ហ្ ញ, ក្ពម្ទទួល, ទទួលយក្ 
បចាុឈបតិ្ បឈក្ម្ើ, ចូល ក្, ក្បឈម្, ចូលជិត្, ចូលដល់ 
បចាុយាតិ្ ឈៅត្  ូ, ឈៅជួបន្ ណាមាន ក្ ់
បឈចាតិ្     ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ឈជឿ, ដឹង, ម្ក្, ដល់, ទាក្,់ ឈក្ើត្, ចាំឈពាោះ,  

 វាាំង, ក្បក្ប,  ក្ងួម្, កា ពា , ក្ត្ ប,់ ពន័្ធពទ័ធ, ខ វង ក្, 
អាក្ ័យ, ក្ត្ បឈ់ៅ, ក្ត្ បម់្ក្, ក្ត្ បដ់ល់ 

បឈចាឈ ាតិ្    ទទួលយក្,  ន្សាដ បច់ាំឈពាោះ,  ន្ឮចាំឈពាោះ,  
 ន្ទទួលសាដ ប ់

បឈចាា ឈរាលតិ្   ក្ត្ បចុ់ោះម្ក្ 
បឈចាា ឈរា តិ្   ធាល ក្ចុ់ោះ, ក្ត្ បចុ់ោះ, ចុោះចាំឈពាោះ, ចុោះម្ក្ឈទៀត្ 
បឈចាា  ក្កតិ្    ដក្ងយ, ដក្ឈចញ, បងខិត្ឈចញ, ងយក្ត្ ប ់
បចាេ ចម្តិ្  ិត្,  ឺត្, ឈលប 
បចាេ នុ្ត្បបតិ្ ឈដដ ក្ក្ហាយជាខាងឈក្កាយ 
បចេិជជតិ្     កាត្ោ់ច,់ កាត្ផ់្ទដ ច,់ ោចឈ់ៅ, ផ្ទដ ចប់ង,់ ោច ូ់ន្យ,  

កាត្ទូ់ឈៅ 
បចេិន្ទតិ្     ក្ម្ក្, ឈភើចឈចញ, កាត្ផ់្ទត ច,់ កាត្ឲ់្យខលី, ឈ វ្ើឲ្យចប,់  

ោចក់្ត្ងិល, អ្ត្អ់ាហា  
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បជគឃតិ្ ឈ ើចខាល ាំង 
បជបបតិ្ ក្ ថាន , អ្ងវ , ឃ្លល ន្, ចង ់ន្, និ្យាយឈក្ចើន្ 
បជ តិ្    លោះ, ឈលើក្, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ក្មាា ត្,់ ឈវៀ ចាក្, ឈ ោះឈចាល, 

កាត្ឈ់ចញ, ខលងឈចាល 
បជហាតិ្ លោះ, ឈលើក្, ខលង, ឈចាល 
បជានាតិ្   យល់, ឈ ើញ, ដឹងជាក្,់ ដឹង ពវ, ដឹងចា ់, ដឹងទូឈៅ 
បជាយតិ្  ឈក្ើត្ 
បឈជតិ្ ឈៅ, ដល់, បិទ ល្ូវ, រាាំង ល្ូវ, ឃ្លត្់្ លូវ, ឃ្លាំង ល្ូវ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បជជតិ្   ឈៅ, ដល់, ឈៅកាន្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បជជលតិ្    ឈឆោះ, ឈឆោះ ពវ,  ឈនាធ  ឈៅធ ,  ុងឈ ឿងទូឈៅ,  

ឈឆោះឈចញជាអ្ណាត ត្ឈភលើង 
បឈជាជ ត្តិ្ ជោះពន្លឺ 
បជាយតិ្  ាំថ្ព,  ៃួត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ងយចុោះ, ពុក្្ុយ, ឈឆោះ ឈនាធ  ឈៅធ ,  

 ញ្ជប ់ញ្ជ ឹង, ឈឆោះជាអ្ណាដ ត្ឈភលើង 
បញ្ាយតិ្ យឺត្, ពក្ងីក្, ពន្ា , ពន្យតឺ្, យឺត្ខវង 
បឈញ្ា តិ្    យឺត្, ពក្ងីក្, ពន្ា , ពន្យតឺ្, យឺត្ខវង 
បញ្ជ តិ្ ដឹង, បិទ, ខទប,់ រាាំង, ឃ្លត្,់ ឃ្លាំង, ក្តា ់ដឹង 
បញ្ញ តិ្  មាល ប,់  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្  
បញ្ញ ឈបតិ្ ក្កាល, បញ្ញត្ត, ខត្ងតាាំង 
បញ្ញញ បយតិ្  មាល ប,់  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្  
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បញ្ញញ ឈបតិ្  ក្កាល, ោក្,់ ធានា, ឲ្យដឹង, ក្ ក្ដ,  ខម្តង, ប ហ្ ញ, 
បញ្ញជ ក្,់ ក្ាំេត្,់ ក្បកា , បញ្ញត្ត,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង,  
ោក្ច់ាប,់ តាក្ខ់ត្ង, ខត្ងតាាំង,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្  

បញ្ញញ យតិ្ ក្ ក្ដ, ក្បកា , លបលីាញ, ដឹងទូឈៅ 
បញ្ហ តិ្    ួ , ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចងដឹ់ង, ចង ់ន្, សាក្ ួ  
បដតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បដយតិ្  ុ ាំ, ភល,ឺ  តឹ្, ជួត្, កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, 

្ាយក្លិន្ 
បដិឯតិ្ ដល់, ឈក្ើត្, ចាំឈពាោះ, ខ វង ក្, អាក្ ័យ, ក្ត្ បម់្ក្ 
បដិក្ងខតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
បដិក្ឌឍតិ្ អូ្ ក្ត្ ប,់ ទាញក្ត្ ប ់
បដិក្ឈងតិ្ ឈឆលើយ, ឈពាលត្ប 
បដិក្ម្បតិ្ ញ័ ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់  
បដិក្ឈរាតិ្ ត្ប, ប ក្  , ឈក្ត្ៀម្, ត្ក្ម្ង,់ ឈ វ្ើត្ប, ខក្ខលួន្, រារាាំង,  ខម្ដង, 

ក្បយត័្ន, ឈ វ្ើចាំឈពាោះ, ឈ វ្ើក្ចា , ខក្លងបន្លាំ, ជួ ជុល,  
ក្ត្ បឈ់ វ្ើ, ក្បុងឈក្បៀប, បដិបត្តិត្ប, យក្ក្តាបត់ាម្ 

បដិក្ សតិ្    ឈ ើ, ដល់, ទាញម្ក្, ដក្ងយ, ឲ្យក្ត្ ប,់ ក្ត្ បឈ់ៅ,  
ងយក្ត្ ប ់

បដិកិ្ តិ្  ន្ធឹង, រាយ ៉យ 
បដិកុ្ជជតិ្    ង, ខមូ , ឈកាង, ឈវៀច, ក្គប, ផ្ទក ប,់ ងចូល, ងក្ត្ ប,់  

  ុម្ពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យមាន្មុ្ខចុោះឈក្កាម្ 
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បដិកុ្ឈជជតិ្   ង, ខមូ , ឈកាង, ឈវៀច, ក្គប, ផ្ទក ប,់ ងចូល, ងក្ត្ ប,់  
  ុម្ពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យមាន្មុ្ខចុោះឈក្កាម្ 

បដិកុ្ជឈតិ្   ឈក្កា្ត្ប, ខឹងចាំឈពាោះ 
បដិកុ្ដតិ្ ង, ខមូ , ពុត្, ឈកាង,  ញួ, ឈវៀច, ក្ជួញ, បខងវ , ងក្ត្ ប,់  

ឈកាងក្ត្ ប,់ ងយក្ត្ ប ់
បដិឈកាឈដតតិ្ បត្,់ ឈកាង 
បដិឈកាឈបតិ្ ញ័ , ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ,  ុក្កួ្ន្, ឈ វ្ើឲ្យខបក្ 
បដិឈកាក  តិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់  ោិះគន្,់ ឈជ ត្ប, តិ្ោះឈដៀល, បដិឈ ្, 

ឈម្ើល្យ 
បដិក្កម្តិ្ ដក្ងយ, ឈគចឈចញ, ងយឈក្កាយ, ក្សាក្ក្សាន្ត,  

ងយក្ត្ ប,់ ្ន្ងយ, ក្ត្ បម់្ក្, ្ន្ក្ត្ ប,់  
ក្ត្ បឈ់ក្កាយ 

បដិក្ខតិ្  ាំថ្ពចាំឈពាោះ, ទន្ទឹង ងច់ាាំ,  ម្លងឹឈម្ើល 
បដិក្ខិបតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ជាំទា ់, ក្បខក្ក្, បដិឈ ្,  

ទាត្ឈ់ចាល, ឈ ោះឈៅចាំឈពាោះ 
បដិគចេតិ្ លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, វលិឈៅវញិ, ក្ត្ បឈ់ៅ 
បដិគណាហ តិ្ ទទួល, កាន្យ់ក្, យល់ក្ពម្, ទទួលយក្,  

ទទួលកាន្យ់ក្, កាន្យ់ក្ចាំឈពាោះ 
បដិគ្នតិ្ ឈក្ចៀងត្ប, ឈក្ចៀងឈឆលើយឆលង 
បដិគ្នយតិ្ ឈក្ចៀងត្ប, ឈក្ចៀងឈឆលើយឆលង 
បដិគិជឈតិ្ ចង,់ ត្ឈក្ម្ក្, ជាបចិ់ត្ត, ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
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បដិគុ តិ្  ក្ា, លាក្,់ បិទ ាំង, លាក្ ់ាំង 
បដិគូ តិ្  ក្ា, លាក្,់ បិទ ាំង, លាក្ ់ាំង 
បដិគគណាហ តិ្ ទទួល, កាន្យ់ក្, យល់ក្ពម្, ទទួលយក្,  

ទទួលកាន្យ់ក្, កាន្យ់ក្ចាំឈពាោះ 
បដិគគឈ តិ្     ក្គ្ន ៍, ក្ត្ក្ង, ទទួល, ទទួលយក្ 
បដិច តិ្ ឈគច, បិទ ាំង, ក្តាចឈ់ៅ, ឈដើ ឈៅម្ក្, ជាបទ់ាក្ទ់ង,  

ក្តាចឈ់ៅចាំឈពាោះ, ឈ វ្ើឲ្យក្ចបូក្ក្ចបល់,  
និ្យាយក្ត្ បក់្ត្ ិន្ 

បដិចឈលតិ្ ឈ វ្ើឲ្យញ័ , ញ័ តិ្ចៗ, ឆកឹោះឈោយជន្លួញ 
បដិចិក្ខតិ្ ឈឆលើយ, ឈោោះក្សាយបញ្ញហ  
បដិឈចាឈទតិ្  ោិះគន្,់ បឈនាទ  , ឈចាទក្បកាន្,់ ឈចាទចាំឈពាោះ,  

ោ ់ឈត្ឿន្ចាំឈពាោះ 
បដិចេតិ្ ទទួល, បិទ ាំង, កាន្យ់ក្, យល់ក្ពម្ 
បដិចាេ ឈទតិ្  ុ ាំ, ពួន្, ក្គប,  ក្ា, ទទួល, បិទ ាំង, ឈ លៀក្ពាក្,់  

លាក្ឈ់លៀម្, ឈ វ្ើឲ្យក្ចបូក្ក្ចបល់ 
បដិជគគតិ្    ក្ា, ខងទាាំ, ជក្ម្ោះ, បឈក្ម្ើ, ចិញ្ា ឹម្, ឈម្ើលខង, គ្ត្់្ គង,់ 

បដិបត្ត,ិ ថាន ក្ង់នម្, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ជួ ជុល, ឲ្យអាហា , 
ឈ  ក្ចា , ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង, ក្បុងក្បយត័្ន 

បដិជាគឈរាតិ្   ភ្ាក្,់ អ្ ់លក្ ់
បដិជានាតិ្    ធានា, ឈបដជ្ា, ដឹងត្ប, ឈនោះវញិ, ក្ពម្តាម្, ដឹងចាំឈពាោះ,  

យល់ក្ ប, ក្ពម្ទទួល, ក្ត្ បឈ់នោះ 
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បដិដឋ តិ្ តាាំងមាាំ, តាាំងឈៅ  ប ់
បដិោឋ តិ្ តាាំងមាាំ, តាាំងឈៅ  ប ់
បដិតិ្ដឋតិ្ ឈ   ប,់ ឋតិ្ឈៅ  ប,់ តាាំងឈៅ  ប,់ តាាំងឈ ើងឈទៀត្, 

តាាំងឈៅចាំឈពាោះ 
បដិត្ថម្ភតិ្ ឈ ទ្ៀងផ្ទទ ត្,់ ក្បកាន្ម់ាាំ, តាាំងឈៅ  ប ់
បដិត្ថិយតិ្ ខក្ ក្, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន ,  

ឈចញ ាំឈ ង 
បដិត្ថីយតិ្ ខក្ ក្, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន ,  

ឈចញ ាំឈ ង 
បដិទទាតិ្ ឲ្យត្ប, ឲ្យវញិ,  ងវញិ, នាាំម្ក្វញិ 
បដិទឈ សតិ្   ក្ ក្ដងមី,  ខម្ដងខលួន្,  ខម្ដងត្ប,  ខម្ដងចាំឈពាោះ, 

 ខម្ដងឲ្យឈ ើញ 
បដិទិ សតិ្    ក្ ក្ដ, ឈ ើញចាំឈពាោះ, ក្ ក្ដចាំឈពាោះ,  

ក្តូ្វ ន្ឈម្ើលឈ ើញ 
បដិឈទតិ្     ឲ្យត្ប, ឲ្យវញិ,  ងវញិ, នាាំម្ក្វញិ 
បដិឈទឈ តិ្    សា ភាព,  ខម្ដងត្ប 
បដិធាវតិ្    ត្ប់គញ្ញា  ,  ត្ក់្ត្ បឈ់ៅម្ក្ 
បដិន្ន្ទតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ទទួលត្ប 
បដិនិ្ជាយតិ្ យល់ក្ពម្, ក្ពម្ឈក្ពៀង, អ្ត្ឈ់ទា , ឈលើក្ឈទា ឲ្យ 
បដិនិ្វត្តតិ្ វលិវញិ, ខប វញិ, ្ក្វញិ, ក្ត្ បវ់ញិ 
បដិនិ្ឈវឈទតិ្ ក្បកា , ទូលត្ប, ក្កាបទូល, នាាំដាំេឹងម្ក្ 
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បដិនិ្ សជជតិ្ លោះ, ឈចាល, ឈលើក្, លោះបង,់ លោះឲ្យវញិ 
បដិនិ្ សឈជជតិ្ លោះ, ឈចាល, ឈលើក្, លោះបង,់ លោះឲ្យវញិ 
បដិនិ្ ស តិ្  ចួ្ុត្, ឈចញឈៅ,  ចួក្  ោះ 
បដិឈន្តិ្ នាាំក្ត្ បម់្ក្ 
បដិបជជតិ្ ដល់, ឈដើ ឈៅ, បាំឈពញ, តាាំងចិត្ត, ក្បក្ពឹត្ត, ក្គបក់្គង, 

បដិបត្តិ, ក្បតិ្បត្ត,ិ ដល់ចាំឈពាោះ, ឈចញដាំឈេើ  ឈៅ 
បដិបណាឈម្តិ្   រារាាំង, កា ពា , ឈដញឈៅវញិ, បញ្ជូ ន្ក្ត្ ប,់ ឈ វ្ើឲ្យក្ត្ ប ់
បដិប វិឈត្តតិ្ ្ក្ឈក្កាយ, វលិក្ត្ ប ់
បដិបវ ិតិ្ ចូលឈៅងមី, ក្ត្ បចូ់លឈៅឈទៀត្ 
បដិប ាំ តិ្   ឈ ើ វញិ,   ឈ ើ ក្ត្ ប ់
បដិប  តិ្ វាយត្ប, ក្បហា ត្ប, ក្បទូ តត្ប 
បដិបហា តិ្ វាយត្ប, ក្បហា ត្ប, ក្បទូ តត្ប 
បដិប ិេតិ្    បញ្ជូ ន្ក្ត្ ប ់
បដិប ិនាតិ្     បញ្ជូ ន្ក្ត្ ប ់
បដិ ឈទតិ្ ឲ្យ, ឈ នើ, ្ាយ, នាាំឈៅ,  ក្ឲ្យ, ក្បគល់, បញ្ជូ ន្, ចាត្ខ់ចង 
បដិបិ តិ្ ដាំ, វាយ 
បដិបីឈ តិ្ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់  ងកត្ ់ងកិន្ 
បដិបឹ តិ្ ដាំ, វាយ 
បដិបុចេតិ្  ួ ត្ប, ឈ ុើប ួ , ក្កាបទូល,  ួ ក្ត្ ប,់  

 ួ ឈដញឈោល 
បដិបូឈជតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, បូជាត្ប, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ដ្ល់កិ្ត្តិយ  
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បដិឈបឈ តិ្ បញ្ជូ ន្ឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ ក្, បញ្ជូ ន្ក្ត្ ប ់
បដិបបណាឈម្តិ្   ឈវៀច, ងម្ក្, លាត្ឈចញ 
បដិបប សម្ភតិ្     ៃប,់  ា្ំ ប,់ បន្ថយ,  ោះឈ បើយ,  ៃប ់ ា្ំ ប,់  

 បាយឈ ើង 
បដិបប ិេតិ្ បញ្ជូ ន្ក្ត្ ប,់ បញ្ជូ ន្ឈៅចាំឈពាោះ 
បដិបោ តិ្ រារាាំង, ភលសឺាវ ង, ជាំទា ់, ខាា យឈចញ, ភលឈឺក្ពាងក្ពាត្,  

្ាយឈៅចាំឈពាោះ, ្ាយឈចញឈៅ 
បដិពន្ធតិ្  ា្ំ ប,់ បងអត្,់ បដិឈ ្, ទបស់ាក ត្ ់
បដិពា តិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ប ក្  ,  ា្ំ ប,់ រារាាំង, ឈគចឈវោះ, កា ពា ,  

ទបស់ាក ត្,់ បដិឈ ្ 
បដិពាឈ តិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ប ក្  ,  ា្ំ ប,់ រារាាំង, ឈគចឈវោះ, កា ពា ,  

ទបស់ាក ត្,់ បដិឈ ្, ឃ្លត្ឃ់្លាំង 
បដិពុជឈតិ្ ភ្ាក្,់ ដឹង, យល់ 
បដិភជតិ្ ខចក្, ខបងខចក្ 
បដិភេឌ តិ្ ឈជ ត្ប 
បដិភាតិ្   ភល,ឺ ក្ ប,់ ចា ់, ក្ ក្ដ, បញ្ញជ ក្,់ ជាក្ច់ា ់ 
បដិភា តិ្ ភលចឺាំឈពាោះ, ឈពាលត្ប, និ្យាយត្ប 
បដិម្ឈេឌ តិ្ ត្វ៉ា, ត្បត្, ក្បខក្ក្, ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, អ្ភកិ្ យ 
បដិម្ឈន្តតិ្ ត្ទល់, ជខជក្, ជាំទា ់, ឈឆលើយត្ប, ឈឆលើយឆលង 
បដិម្ តិ្ សាទ ប, អ្ខងអល, ពាល់ក្តូ្វ 
បដិម្ សតិ្ សាទ ប, អ្ខងអល, ពាល់ក្តូ្វ 
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បដិមាន្យតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្ 
បដិមាឈន្តិ្ បូជា, ខងទាាំ, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ចាាំបឈក្ម្ើ,  

រាបច់ាំឈពាោះ, ឈកាត្ខក្ក្ង, ក្ ឡាញ់, ពិចា ណា, 
ក្បេិបត័្ន្ ៍

បដិមាឈ តិ្  ង ឹក្,  មាល ប ់ង ឹក្ 
បដិមាឈ តិ្ ប ខ្ ាំង,  ុាំក្គង, ក្សាវក្ជាវ, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, ក្បកាន្ ់វិត្ 
បដិមុ្ចាតិ្ ជួប, ក្បទោះ, ក្ប ពវ 
បដិមុ្ញ្ា តិ្  ុ ាំ, ចង, ក្គប, ពាក្,់ ភាជ ប,់ ឈក្សាប, ក្ប ពវ,  ឈក្ម្ច,  

 ក្ឈ ើញ,  ន្ទទួល 
បដិម្ាំ តិ្ ពិនិ្ត្យ, ពិចា ណា 
បដិយាតិ្ ដល់, ក្ត្ បឈ់ៅ 
បដិយាឈទតិ្ ឲ្យ, ឧទទិ , ឈក្ត្ៀម្, ឈ ៀបចាំ, តាក្ខ់ត្ង, ចាត្ខ់ចង,  

ក្បគល់ឲ្យ 
បដិឈយាឈលាឈក្តិ្ ឈម្ើល,  ម្លងឹ,  ឈងកត្, ក្បយត័្ន 
បដិ ុន្ធតិ្ រាាំង, បិទ, ឃ្លាំង 
បដិឈរាទតិ្ យាំតាម្, យាំឲ្យឈឆលើយ, ឈឆលើយឈោយកា យាំ 
បដិឈរាឈទតិ្ ឈជ ត្ប 
បដិឈរា តិ្ ខឹងត្ប,  ក្ឈ ឿង,  ុក្កួ្ន្ត្ប 
បដិឈរាឈ តិ្ ខឹងត្ប,  ក្ឈ ឿង,  ុក្កួ្ន្ត្ប 
បដិឈរា តិ្ ចុោះម្ក្ 
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បដិលភតិ្  ន្,  ឈក្ម្ច,  ន្វញិ,  ន្ឈទៀត្,  ន្ទទួល,  
 ន្ចាំឈពាោះ, ក្ត្ ប ់ន្ 

បដិលីយតិ្ ខូច, ពួន្, ជាប,់ ក្គប, ងយ,  ម្ៃាំ,  មួ្គ្នន , ឈគចឈវោះ,  
ក្ត្ ប,់ បាំ ាំង, វនិា , ឈជៀ ពី, អាល័យ, ខក្បឈភទ, 
 លុត្ចិត្ត, លាក្ខ់លួន្, ខន្បនិ្ត្យ, ឈគចឈចញ, បិទ ាំងខលួន្, 
ឈ វ្ើម្និ្ឲ្យក្ ក្ដ, អាឈឡាោះអាល័យ 

បដិឈលឈេតិ្ ដក្, ឈគចឈវោះ,  លុត្ចិត្ត, ម្និ្ពាល់ក្តូ្វ, ឈ វ្ើឲ្យឈជៀ ្ុត្ 
បដិឈលឈន្តិ្ ដក្, ឈគចឈវោះ,  លុត្ចិត្ត, ម្និ្ពាល់ក្តូ្វ, ឈ វ្ើឲ្យឈជៀ ្ុត្ 
បដិឈលាឈភតិ្ លួងឈលាម្, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ចាំេង ់
បដិវដដតិ្  ឈម្ៀល, ្ក្ឈចញពី, វលិក្ត្ ប,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅតាម្,  

 អិ្លងយឈក្កាយ 
បដិវត្តតិ្  ឈម្ៀល, ្ក្ឈចញពី, វលិក្ត្ ប,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅតាម្,  

 អិ្លងយឈក្កាយ 
បដិវឈត្តតិ្  ឈម្ៀល, ្ក្ឈចញពី, វលិក្ត្ ប,់  អិ្លងយឈក្កាយ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅតាម្ 
បដិវទតិ្ ឈឆលើយត្ប, ឈពាលត្ប, និ្យាយត្ប 
បដិវ តិ្ ឈៅ, ឈៅអាក្ ័យ, សាន ក្អ់ាក្ ័យ 
បដិវាឈបតិ្ ជក្ម្ោះ, លោះអ្ាំពី, ខលងអ្ាំពី, ឈោោះឈចញ 
បដិវាឈម្តិ្ ឈ ោះ, ជោះក្ត្ ប ់
បដិវគិចេតិ្ ឈគចឈវោះ, ខក្ជក្ឈៅ, ឈៅ ល្ូវខុ គ្នន , ឈជៀ ឈចញឈៅ 
បដិវជិានាតិ្ ដឹងចា ់, ដឹងចាំឈពាោះ, យល់ចា ់ 
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បដិវជិឈតិ្ ចាក្,់ ឈចាោះ, ទម្លុោះ,  ញ់, នាាំបង,់ ឈ ៀន្ចប,់ បឈនាទ បង,់ 
ដឹងចា ់, ក្តា ់ដឹង, ចាក្់្ លុោះចាំឈពាោះ, ឈ វ្ើឲ្យធាល យ ល្ុោះ, 
យល់ក្ជួត្ក្ជាប 

បដិវនិិ្ចេិន្តិ្ ពិចា ណា, វនិិ្ចេយ័សាងមី, ពិភាក្ាឈ ឿងក្តី 
បដិវឈិន្តិ្ ទប,់ ក្មាា ត្,់ បគ ក្ ប, បឈនាទ បង,់  ងកត្ទុ់ក្, ក្គប ងកត្,់  

ឲ្យឈចញឆ្ៃ យ, បឈេដ ញឈចញ, ឈ វ្ើឲ្យ ៃប ់ ា្ំ ប ់
បដិវឈិនាឈទតិ្ ក្មាា ត្,់ នាាំឈចញ, នាាំបង,់ បឈនាទ បង,់ បឈេដ ញឈចញ 
បដិវភិជតិ្ ខបងខចក្, ខចក្ឈចញ 
បដិវ ិម្តិ្ ត្ម្, ឈវៀ , លោះបង,់ ឈវៀ ចាក្, ឈជៀ វាង 
បដិវ ុិជឈតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, ឈ ល្ ោះទា ់, ទា ់ខទង, ឈ ល្ ោះក្បខក្ក្ 
បដិវ ូិ តិ្ ដុោះឈ ើងឈទៀត្, លា ់សាជាងមី 
បដិឈវក្ខតិ្ ឈម្ើល, ពិនិ្ត្យ, ពិចា ណា 
បដិឈវទយតិ្ ឈៅ, ដឹង, ឈពាល, ចុោះចិត្ត, តាាំងចិត្ត, និ្យាយ,  

ឈៅអាក្ ័យ 
បដិឈវឈទតិ្ ឈៅ, ដឹង, ទូល, ឈពាល, ចុោះចិត្ត, តាាំងចិត្ត, និ្យាយ, 

ក្បកា , ឈបើក្ចាំ , ឈ វ្ើឲ្យក្ជាប, ឈៅអាក្ ័យ 
បដិឈវលលតិ្  តឹ្, ឱប, ចង, ខាប,់   ុម្, ឈតាង 
បដិវា  តិ្ ឈប,់ លោះបង,់ ឈលើក្ខលង, ក្ បវ់ញិ 
បដិវយូ តិ្  ន្សាំ, បន្ដុោះប អ្ ប,់ ក្កាយឈ ើងម្ក្ឃ្លាំង 
បដិ ក្កតិ្  ត្ក់្ត្ ប,់ ងយឈក្កាយ 
បដិ ងខឈរាតិ្ ឈ ៀបចាំ, ខក្លម្អ, បូ េៈ, ជួ ជុល, ឈ វ្ើឲ្យលអឈ ើងវញិ 
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បដិ ខ្ តិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ, ក្បយត័្ន, ពិចា ណា, ឈក្ជើ ឈ ើ ,  
 ញ្ជ ឹងគិត្, រាបក់្ពម្ចាំឈពាោះ 

បដិ ញ្ា ិក្ខតិ្ គិត្, ពិនិ្ត្យ, ឈក្ជើ ឈ ើ , ពិចា ណា,  ញ្ជ ឹងគិត្,  
ពិនិ្ត្យពិចយ័, ឈ ើញក្ពម្ចាំឈពាោះ 

បដិ ណាឋ តិ្  ុាំក្គង, តាាំងឈៅ,  ក្ាទុក្,  ថិត្ឈៅមាាំ, មាន្ឈៅក្ពម្ 
បដិ ន្ថ តិ្ ទទួល, សាវ គម្ន្,៍ បដិ ណាឋ  ៈ 
បដិ ន្ទ តិ្ ត្ភាជ ប,់ ឈក្ើត្ងមី, បដិ ន្ធិ, ចូលម្ក្ មួ្គ្នន ជាងមី 
បដិ ន្ទិ តិ្  ខម្ដងឈទៀត្,  ខម្ដងជាងមី 
បដិ ន្ធិយតិ្ ត្ភាជ ប,់ ឈក្ើត្ងមី, បដិ ន្ធិ 
បដិ ម្មជជតិ្ ឈ  ឈទៀត្, ឈ   មាអ ត្ 
បដិ ឈមាម ទតិ្  ឈសាម ោះ  , ទទួលរាក្ទ់ាក្,់  ខម្ដងឈ ចក្ដីឈក្ត្ក្អ្  
បដិ ឈមាម ឈទតិ្ ឈសាម ោះ  , ទទួលរាក្ទ់ាក្,់  ខម្ដងឈ ចក្ដីឈក្ត្ក្អ្  
បដិ  តិ្ ឈពាល, គិត្ដល់, ខប ឈក្កាយ,  ត្ក់្ត្ ប,់ ងយឈក្កាយ,  

វលិក្ត្ ប,់ និ្យាយដល់ 
បដិ លលិយតិ្     ពួន្,  ម្ៃាំ 
បដិ លលីយតិ្    ពួន្,  ម្ៃាំ 
បដិសាម្យតិ្  ក្ា, ខងទាាំ, ឈក្ត្ៀម្, ឈ ៀបចាំ, ក្បមូ្ល, ទុក្ោក្,់ ោក្ទុ់ក្,  

ឈ ៀបទុក្, ចាត្ខ់ចង 
បដិសាឈម្តិ្  ក្ា, ខងទាាំ, ឈក្ត្ៀម្, ឈ ៀបចាំ, ក្បមូ្ល, ទុក្ោក្,់ ោក្ទុ់ក្,  

ឈ ៀបទុក្, ចាត្ខ់ចង 
បដិសាយតិ្  ីុ, ភលក្ស, ទទួលទាន្អាហា  
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បដិ ិពវតិ្ ឈដ , ខក្ ោះ 
បដិ ុណាតិ្ ទទួល, សាដ បត់្ប 
បដិឈ ្តិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, បដិឈ ្ 
បដិឈ ឈ្តិ្     ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ម្និ្ក្ពម្, ក្ចាន្ឈចាល, បដិឈ ្ 
បដិឈ និ្ក្ឈរាតិ្  ង ឹក្, ទា ់ខទង, ឈ ល្ ោះក្បខក្ក្, ឈ វ្ើភាវៈជា ក្តូ្វ,  

តាាំងខលួន្ជា ក្តូ្វ 
បដិឈ និ្យតិ្  ង ឹក្, ទា ់ខទង, ឈ ល្ ោះក្បខក្ក្, ឈ វ្ើភាវៈជា ក្តូ្វ,  

តាាំងខលួន្ជា ក្តូ្វ 
បដិឈ ឈន្តិ្ ជា ក្តូ្វ,  ុញឈចញ, ឈ វ្ើត្បវញិ, ក្ចាន្ឈចាល 
បដិឈ វតិ្   ឈសាយ, រាប ់ក្, ក្បក្ពឹត្ត, បដិបត្តិ, ជាបត់ាម្, ឈដញតាម្,  

ឈ ពគប,់ ឈក្បើក្  ់, ឈ ពចាំឈពាោះ, ឈ ពឈម្ងុន្, 
អាក្ ័យឈ ព 

បដិ ស តិ្ នឹ្ក្,  ឭក្, ពឹងពាក្ ់
បដិ សុណាតិ្ ក្ពម្តាម្, សាដ បត់្ប, យល់ក្ពម្, ទទួលយក្,  

ទទួលសាដ ប,់ ទទួលពាក្យ 
បដិឈ សឈន្តិ្  ជា ក្តូ្វ,  ុញឈចញ, ឈ វ្ើត្បវញិ, ក្ចាន្ឈចាល 
បដិ ាំយម្តិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , ទបស់ាក ត្,់  ុាំក្គងខលួន្ 
បដិ ាំយុជតិ្ ឈ ដ្ើម្, ចាបឈ់ ដ្ើម្, ទាក្ទ់ង, ជាបច់ាំពាក្ ់
បដិ ាំឈវទតិ្ ជួប,  ន្, ឈសាយ, ទទួល, ដឹងចា ់,  ឈងកត្ឈម្ើល,  

ដឹងក្ពម្ចាំឈពាោះ 



បវគគ 221 

បដិ ាំឈវទយតិ្ ជួប,  ន្, ឈសាយ, ទទួល, ដឹងចា ់,  ឈងកត្ឈម្ើល,  
ដឹងក្ពម្ចាំឈពាោះ 

បដិ ាំឈវឈទតិ្ ជួប,  ន្, ឈសាយ, ទទួល, ដឹងចា ់,  ឈងកត្ឈម្ើល,  
ដឹងក្ពម្ចាំឈពាោះ 

បដិ ាំ  តិ្ បត្,់ ដក្, ក្បមូ្ល, នាាំឈចញ, លោះឈចញ, យក្ឈចញ,  
ងយក្ត្ ប,់ នាាំឈៅក្ពម្ចាំឈពាោះ 

បដិ ងខតិ្ ក្មាា ត្,់ បាំ ត្,់ ទមាល យ 
បដិ ញ្ញ តិ្   បោ៉ះ, ជល់, ទងគិច, បោ៉ះទងគិច,  មាល ប,់ ក្បហា , លាំ ក្,  

ខាទ ាំងខទប,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ចាំឈពាោះ 
បដិ ន្តិ្ ដាំ, ឈៅ, វាយ, ឈគ្នោះ, ដល់, ក្បហា ,  មាល ប,់ ក្ឈម្ទច,  

បោ៉ះខទប,់ ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ក្មាា ត្ប់ង,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

បដិ ន្តិ ដាំ, ឈៅ, វាយ, ឈគ្នោះ, ដល់, ក្បហា ,  មាល ប,់ ក្ឈម្ទច,  
បោ៉ះខទប,់ ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ក្មាា ត្ប់ង,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

បដិ  តិ្ ក្ ប,់ វាយម្ក្, នាាំក្ត្ ប,់ ដ្ល់ដាំេឹង 
បដិហាឈ តិ្ ឃ្លាំង, ជាបត់ាម្, ឈដញតាម្, ឈចៀ វាង, ឲ្យវលិក្ត្ ប ់
បដិ ាំ តិ្ ដាំ, ទាត្,់ ធាក្,់ វាយ, បោ៉ះខទប ់
បដីយតិ្ ក្ ថាន  ាំពត្ ់
បឈដតិ្  ុ ាំ, ភល,ឺ  តឹ្, ជួត្, កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  

្ាយក្លិន្ 
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បដឋឈបតិ្ តាាំងទុក្, ចាបឈ់ដើម្, ខត្ងតាាំង, តាាំងឈ ដ្ើម្, ត្ម្កល់ទុក្,  
ោក្ជ់ាឈគ្នល 

បដឋ តិ្  ោិះ ក្, តាាំងចុោះ, ោក្ចុ់ោះ, ចាបឈ់ដើម្, តាាំងឈ ដ្ើម្, តាាំងឈ ើង 
បឋតិ្ អាន្,  ូ្យ, ខងលង, ឈពាល, ទាយ, ក្ ក្ដ, ទឈន្ទញ, 

និ្យាយ, ឈទ នា,  ខម្ដង, សាវ ្ាយ 
បេតិ្ ដូ , លក្,់ ភាន ល់, ត្ថ្ងល, ឈ ៃើច, ឈពាល, ទិញដូ , ផ្ទល  ់បដូ , 

  ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
បេទតិ្ បន្លឺ, ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង,  

ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
បេម្តិ្ ង, យាំ, បូជា, ឈវៀច, ឈកាង, ឈ អ្ៀង, ឈ ឈៅ, ខក្ ក្, ឈគ្ន ព,  

ឱន្ឈៅ, បឈ អ្ ន្, ថាវ យបងគាំ, ឈចញ ាំឈ ង 
បេយតិ្ អាង, ឈក្បើ, បញ្ញជ , ឈពាល, ប គ្ ប,់ បញ្ញត្ត, ោក្ចុ់ោះ, នាាំឈៅ, 

ឧបមា, ខត្ងតាាំង, កាត្ឈ់ទា , ោក្ឈ់ទា , នាាំឈចញម្ក្ 
បណាឈម្តិ្  ុញ, ក្ចាន្, ឈគ្ន ព, បឈ អ្ ន្, ថាវ យបងគាំ, បឈេដ ញឈចញ 
បេិទ តិ្ ក្ ថាន , ត្ក្ម្ង,់ តាាំងចុោះ, ោក្ចុ់ោះ, ចង ់ន្,  ូ្យ ុាំ, 

អ្្ិោឋ ន្, ប ហ្ ញ ល្ូវ, ោក្ព់ាក្យ ុាំ, តាាំង (ចិត្ត, កាយ) 
បេិឈ្តិ្ ក្ ថាន , ត្ក្ម្ង,់ តាាំងចុោះ, ោក្ចុ់ោះ, ចង ់ន្,  ូ្យ ុាំ, 

អ្្ិោឋ ន្, ប ហ្ ញ ល្ូវ, ោក្ព់ាក្យ ុាំ, តាាំង (ចិត្ត, កាយ) 
បេិបត្តិ្ ក្កាបចុោះខាងមុ្ខ, ធាល ក្ចុ់ោះចាំឈពាោះមុ្ខ 
បេុទតិ្ បឈនាទ បង,់ បន្ាត្ប់ង ់
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បឈេតិ្ អាង, ឈក្បើ, បញ្ញជ , ឈពាល, ប គ្ ប,់ បញ្ញត្ត, ោក្ចុ់ោះ, នាាំឈៅ,  
ឧបមា, ឈគចឈៅ, ខត្ងតាាំង, កាត្ឈ់ទា , ោក្ឈ់ទា ,  
នាាំឈចញម្ក្ 

បេឌ តិ្ ឈៅ, ដល់,  មួ្គ្នន , ចាំអ្ក្, ចាំអ្ន្,់  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន , 
ឈលងឈ ើច, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, និ្យាយ ក្ យឺ,  
ខវោះខាត្ដាំឈេើ  ឈៅ, ឈដើ  ន្ឈោយលាំ ក្ 

បេឌ យតិ្ ឈជ ,  មួ្គ្នន , ចាំអ្ក្, ចាំអ្ន្,់  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បឈទច,  
ជាបត់្គ្នន , ចាក្ឈ់ោត្, ឈលងឈ ើច, និ្យាយ ក្ ឺយ 

បឈេឌ តិ្ ឈជ ,  មួ្គ្នន , ចាំអ្ក្, ចាំអ្ន្,់  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បឈទច,  
ជាបត់្គ្នន , ចាក្ឈ់ោត្, ឈលងឈ ើច, និ្យាយ ក្ ឺយ 

បេណ យតិ្ ឈខៀវ, ជា ប ់ឈខៀវ 
បឈេណ តិ្ ឈខៀវ, ជា ប ់ឈខៀវ 
បត្តិ្ ឈៅ, ក្ជុោះ, ធាល ក្,់ ដួល, ដល់,  បូត្,  លាំ,  ាំលូត្, ធាល ក្ចុ់ោះ, 

ធាល ក្ឈ់ៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បត្យតិ្ ឈៅ, ធាល ក្,់ ក្ជុោះ, ដួល, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បត្ តិ្ ្ុត្, អ្ ់, ឈ ៀ , ឆលងឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប, ពុោះក្ឈគញ្ញជ ល (ទឹក្) 
បតាឈបតិ្ ឈខាល ច, ឈឆោះខាល ាំង,  ុងឈ ឿង 
បតាយតិ្ ឈចញឈៅ, ្ាយឈៅ, ្សពវ្ាយ 
បតា តិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ,  ាំពង, ក្បហា ,  មាល ប ់
បតា យតិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ,  ាំពង, ក្បហា ,  មាល ប ់
បតាឈ តិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ,  ាំពង, ក្បហា ,  មាល ប ់
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បតិ្កិ្ តិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
បតិ្គិណាតិ្ យល់ក្ពម្, យល់ក្ ប, អ្នុ្ញ្ញញ ត្ 
បតិ្ដឋតិ្ ឋតិ្ឈៅ  ប,់ ឋតិ្ឈៅចាំឈពាោះ, តាាំងឈៅ  ប,់ តាាំងឈៅចាំឈពាោះ 
បតិ្ដឋ តិ្ តាាំងមាាំ, តាាំងខលួន្, តាាំងឈ ើង, តាាំងទុក្, តាាំងឈៅ, នឹ្ង្ឹង, 

ក្បកាន្,់  ក្ទីពឹង, តាាំងឈៅ  ប,់ តាាំងឈៅចាំឈពាោះ 
បតិ្ោឋ តិ្ ោក្ច់ាំ, តាាំងមាាំ, តាាំងខលួន្, តាាំងឈ ើង, តាាំងទុក្, តាាំងឈៅ, 

នឹ្ង្ឹង, ក្បកាន្,់  ក្ទីពឹង, តាាំងឈៅ  ប,់ ត្ម្កល់ចាំឈពាោះ, 
តាាំងឈៅចាំឈពាោះ 

បតិ្ោឋ ឈបតិ្ ចាត្,់ បញ្ាុ ោះ, បឈងកើត្, តាាំងឈ ើង, ក្បតិ្សាឋ ន្ 
បតិ្ដឋិយតិ្ ខឹង, ឈក្កា្ 
បតិ្ដឋីយតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, ត្  ូ, អ្ត្់្ មត្ ់
បតិ្តិ្ដឋតិ្ ឈក្កាក្ឈ ើងជាងមី 
បតិ្ត្ថីយតិ្ ត្វ៉ា, ត្អូញខត្អ  
បតិ្ទិ តិ្ ឲ្យ,  ខម្ដង, ប ហ្ ញ, ពន្យល់, បញ្ញជ ក្,់ អ្្ិបាយ 
បតិ្ពា តិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
បតិ្វ ុិជឈតិ្ ក្ ថាន ចាំឈពាោះ 
បតិ្សាឈម្តិ្ បត្,់ ឈ ៀបចាំ, ដឈេដើ ម្, ចាត្ខ់ចង, ក្គបក់្គង 
បតិ្ សវតិ្ ឈបដជ្ា, ទទួលពាក្យ 
បតី្យតិ្ ឈៅ, ក្ជុោះ, ធាល ក្,់ ដួល,  បូត្,  លូត្ 
បឈត្តិ្ ឈៅ, ធាល ក្,់ ក្ជុោះ, ដួល, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បត្តិយាយតិ្ ឈជឿ, ឈជឿជាក្,់ ទុក្ចិត្ត, កាន្ត់ាម្ 
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បត្តីយតិ្  ន្ម្ក្,  ន្ក្បឈយាជន្,៍  ន្្លក្ថ្ក្ម្,  
ក្ ថាន នូ្វ ក្ត្ឈដើម្បខីលួន្ 

បត្ថយតិ្  ូម្, អ្ងវ , ក្ ថាន , ចង ់ន្, ប៉ុន្បង៉,  កី្ឈចញ 
បត្ថ តិ្ លា, លាត្, ក្កាល, ្ាយ, ក្ត្ោង 
បឈត្ថតិ្  ូម្, អ្ងវ , ក្ ថាន , ចង ់ន្, ប៉ុន្បង៉,  កី្ឈចញ 
បត្យតិ្ ជា ា្ំ, ជាឥ ស ៈ 
បងតិ្ ឈៅ, ដល់, ខងលង, ឈពាល, ច ចា, ក្ ក្ដ, និ្យាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បងយតិ្ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
បទតិ្ មាាំម្នួ្,  ងឹមាាំ, ឋតិ្ឈឋ  
បទទាតិ្ ឲ្យ, ជូន្,  ន្, ក្បគល់,  ន្ម្ក្, កាន្យ់ក្ 
បទយតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ឈៅ, ដល់,  ន្, ក្បគល់,  ន្ម្ក្, កាន្យ់ក្, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បទ តិ្ ខិត្ខាំ, ត្តាាំង, ត្ទល់, តាាំងទុក្, ចាបឈ់ដើម្, ត្ម្កល់ទុក្,  

តាាំងពាយាម្ 
បទាតិ្ ឲ្យ, ជូន្,  ន្, ក្បគល់,  ន្ម្ក្, កាន្យ់ក្ 
បទាលយតិ្ ពុោះ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, បាំខបក្, ក្ឈម្ទច, ទមាល យ, ខ ក្ឈចញ 
បទាឈលតិ្ ពុោះ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, បាំខបក្, ក្ឈម្ទច, ទមាល យ, ខ ក្ឈចញ 
បទាឈ តិ្ ពុោះ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, បាំខបក្, ក្ឈម្ទច, ទមាល យ, ខ ក្ឈចញ 
បទិបបតិ្ ឈក្ទាលបាំភល,ឺ ភលចិឺញ្ញា ច, ឈឆោះ ឈនាធ  ឈៅធ  
បទិ សតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វឈ ើញ 
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បទីឈបតិ្ ឆលុោះ,  ខម្ដង, បញ្ញា ាំង, ឈចញពន្លឺ, អ្្ិបាយ, ប ក្ ត្ឈ់ភលើង,  
អុ្ជចឈងកៀង 

បទុពភតិ្ ឈលមើ , ឈ វ្ើខុ , ឈ វ្ើឲ្យខូច, ឈ វ្ើឲ្យវនិា , ក្បទូ រ៉ាយ,  
ម្និ្ឈពញចិត្ត, ោក្គ់ឈក្មាងអាក្ក្ក្ ់

បទុ សតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈលមើ , ទមាល យ, ឈ វ្ើខុ , ផ្ទល  ់បដូ , ឈ វ្ើឲ្យខូច,  
ខក្បក្បួល, ឈ វ្ើឲ្យវនិា , ក្បទូ រ៉ាយ, ម្និ្ឈពញចិត្ត,  
ោក្គ់ឈក្មាងអាក្ក្ក្ ់

បទូឈ តិ្ ឈលមើ , ឈ វ្ើខុ , ឈ វ្ើឲ្យខូច, ឈ វ្ើឲ្យវនិា , ក្បទូ រ៉ាយ,  
ម្និ្ឈពញចិត្ត, ោក្គ់ឈក្មាងអាក្ក្ក្ ់

បឈទតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ឈៅ, ដល់,  ន្, ក្បគល់,  ន្ម្ក្, កាន្យ់ក្, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

បឈទាឈ តិ្ ឈលមើ , ឈ វ្ើខុ , ឈ វ្ើឲ្យខូច, ឈ វ្ើឲ្យវនិា , ក្បទូ រ៉ាយ,  
ម្និ្ឈពញចិត្ត, ោក្គ់ឈក្មាងអាក្ក្ក្ ់

បទទតិ្ បក្ចុ់ោះឈក្កាម្ 
បធាឈ តិ្ ក្ទក្ទង,់ ឈ លៀក្ដេដ ប ់
បធាវតិ្  ត្ឈ់ចញ, ពួយឈៅខាងមុ្ខ 
ប្ូ តិ្ បក្,់ ល្ុ ាំឈភលើង, ល្ុ ាំខ្សង, បងហុយខ្សង 
ប្ូ យតិ្ បក្,់ ល្ុ ាំឈភលើង, ល្ុ ាំខ្សង, បងហុយខ្សង 
ប្ូឈបតិ្ បក្,់ ល្ុ ាំឈភលើង, ល្ុ ាំខ្សង, បងហុយខ្សង 
ប ា្ំ តិ្ ក្ជុោះ, ធាល ក្,់  បូត្, វនិា  
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ប ា្ំឈ តិ្ បលន្,់ គាំរាម្, ជមាល ប, ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, ក្ាំខ ង,  ម្លុត្, 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

បន្ចាតិ្ រាាំ, រាាំខ ក្ 
បន្តិ្ ឲ្យ, ឈពាល, ឈ ៃើច, ឈ វ្ើទាន្,   ឈ ើ , បាំឈពញទាន្,  

ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ឈចញ ាំឈ ង 
បន្ទតិ្ បន្លឺ, ខក្ ក្, ឈចញ ូ  
បន្យតិ្    ប គ្ ប,់ ោក្ចុ់ោះ, នាាំទូឈៅ 
បន្ សតិ្    វនិា , ខូចខាត្,  ត្ប់ង,់  ិន្ឈហាច, សាប ូន្យ, 

 លាយអ្ ់ 
បនាឈទតិ្ បន្លឺ, ខក្ ក្, បងកូក្, ឈចញ ូ  
បនិ្ញ្ជ តិ្ សាអ ត្,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ 
បនុ្ទតិ្ បុក្, កិ្ន្, បន្ថយ, គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ឈ ោះបង,់ នាាំឈចញ, 

បងឈ់ៅ, ឈចាលឈៅ, បឈេដ ញ, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, បឈនាទ បង,់ 
ក្ចាន្ឈចញ, ក្គខវងឈៅ 

បនុ្ទ តិ្ ពុោះខញក្, ខវក្ខញក្ឈចញ 
បនូ្ទតិ្ បុក្, កិ្ន្, បន្ថយ, គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ឈ ោះបង,់ នាាំឈចញ, 

បងឈ់ៅ, ឈចាលឈៅ, បឈេដ ញ, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, បឈនាទ បង,់ 
ក្ចាន្ឈចញ, ក្គខវងឈៅ 

បឈនាតិ្ ឲ្យ, ឈពាល, ឈ វ្ើទាន្, បាំឈពញទាន្, ឈចញ ាំឈ ង 
បន្ថយតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បឈន្ថតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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បបចាតិ្ ឆអិន្, ចម្អនិ្, ក្តូ្វ ន្ោាំ 
បបញ្ាយតិ្ យឺត្, វឈងវង, ពក្ងីក្, ពន្ា , ពន្យតឺ្, យឺត្ខវង,  ឈខក្ ខាក្, 

អ្្ិបាយ, និ្យាយឈក្ចើន្ 
បបឈញ្ា តិ្ យឺត្, វឈងវង, ពក្ងីក្, ពន្ា , ពន្យតឺ្, យឺត្ខវង,  ឈខក្ ខាក្, 

អ្្ិបាយ, និ្យាយឈក្ចើន្ 
បបត្តិ្ ឈៅ, ក្ជុោះ, ធាល ក្,់ ដួល,  លាំ,  បូត្, ធាល ក្ចុ់ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះឈៅ 
បបបតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បឈបាឈឋតិ្ ដាំ, វាយ, ោល់, ទោះថ្ដ, កាបច់ាក្ ់
បឈបាតិ្  ន្, លុោះ, ដល់, បន្លុោះ, ទាន្,់  ឈក្ម្ច,  ន្ម្ក្,  

 ន្ទទួល,  ន្ក្ថ្ក្ម្ 
បពា តិ្ អូ្ ម្ក្, ទាញឈចញ 
បពុជឈតិ្     កី្, ឈបើក្, ដឹង, ោ ់, ភ្ាក្,់  ឭក្, ក្តា ់ដឹង, ភ្ាក្ ់ឭក្ 
បឈពា្តិ្ ោ ់, ភ្ាក្,់ ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្, ឈក្កាក្ឈ ើង, ោ ់ឲ្យភ្ាក្ ់
បឈពាឈ្តិ្ ោ ់, ភ្ាក្,់ ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្, ឈក្កាក្ឈ ើង, ោ ់ឲ្យភ្ាក្ ់
បពភម្តិ្ ក្តាចច់ ,  ត្ឈ់ៅម្ក្, ក្តាចឈ់ៅម្ក្ 
បពវជតិ្ ប ួ, ចូលឈៅ, ឈចញឈៅ, ឈវៀ ទូឈៅ, ឈចញប ួ 
បពវតាយតិ្ ក្បក្ពឹត្តដូចជាភនាំ 
បពវតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈពញ, ប បូិ , បាំឈពញ, ក្គបក់្គ្នន្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បពាវ ឈជតិ្ បាំប ួ, ឲ្យ ួ , និ្ ឈទ , បឈេដ ញ, ជក្មុ្ោះឈចញ,  

ក្មាា ត្ឈ់ចញ 
បភញ្ជ តិ្ កាច,់ វាយ, ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ខបក្ ក្ ់
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បភវតិ្ ឈក្ើត្, មាន្, ជា, ឈៅ, អាច, ក្បភព, ក្សាង,   ់ឈៅ,  ោះឈ ើង, 
ឈក្ើត្មុ្ន្,  ូ ឈចញ, អាក្ ័យ, ចាបឈ់ដើម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
មាន្ ម្ត្ថភាព 

បភ សតិ្ ក្ជុោះ, ធាល ក្,់  ត្,់ ឈចាល,  បូត្,  លាំ 
បភាតិ្ ភល,ឺ បាំភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ភលចឺា ់ 
បភាវយតិ្ លុោះ, ដល់,  ន្, អ្ប ់ ាំ,  ឈក្ម្ច 
បភាឈវតិ្ លុោះ, ដល់,  ន្, អ្ប ់ ាំ,  ឈក្ម្ច 
បភា តិ្ ភល,ឺ ឆលុោះ, បាំភល,ឺ ចាាំង, ក្ ប,់ ច ចា, ឈពាល, និ្យាយ,  ងុឈ ឿង,  

ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្ 
បភាឈ តិ្ ភល,ឺ ឆលុោះ, បាំភល,ឺ ចាាំង, ក្ ប,់ ច ចា, ឈពាល, និ្យាយ,  ងុឈ ឿង,  

ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្ 
បភជិជតិ្ ខបក្, ធាល យ,  ក្,់ ទមាល យ,  លាយ, បាំខបក្, ខបក្ធាល យ,  

ខញក្ឈចញ 
បភនិ្ទតិ្ ពុោះ, ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ, ខបក្ ក្ ់
បឈភាតិ្ ឈក្ើត្, មាន្, ជា, ឈៅ, អាច, ក្បភព, ក្សាង,   ់ឈៅ,  ោះឈ ើង, 

ឈក្ើត្មុ្ន្,  ូ ឈចញ, អាក្ ័យ, ចាបឈ់ដើម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
មាន្ ម្ត្ថភាព 

បម្ជជតិ្ ឆកួត្, សាទ ប, ក្ វងឹ, ក្បមាទ, អ្ខងអល, ជូត្ឈចញ, ខាត្ឈ់ចញ,  
ដុ ឈចញ, ឈ  ឈចញ, ឈ វ្ ក្បខ   

បម្ឋតិ្ ញាាំញី, ជិោះជាន្,់ ជាន្ឈ់ល,ី ឈឈលចឈល,ី  ងកត្ ់ងកិន្ 
បម្ងតិ្ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី ឈឈលចឈល,ី ក្មាា ត្ប់ង,់  ងកត្ ់ងកិន្ 
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បម្ទទតិ្ ពិជិត្, ក្មាា ត្,់ ញាាំញី, បាំផ្ទល ញ, បគ ក្ ប, ទមាល យ, យក្ឈនោះ,  
ឈឈលចឈល,ី ឈ វ្ើឲ្យចាញ់, គក្ក់្ច ច ់

បមាឈ តិ្  មាល ប,់ ឈ វ្ើឲ្យ ប ួ, វាយឲ្យសាល ប,់ ឈ វ្ើទា ុេក្ម្ម 
បម្ណិាតិ្ រាប,់ សាម ន្, ក្ាំេត្ ់
បម្និាតិ្ វា ់, ក្ាំេត្,់ ឲ្យន្យ័, ក្បមាេ 
បមុ្ចាតិ្ ឈោោះ, ខលង, លោះបង,់  ចួទូឈៅ,  ចួឈក្ ច, ឈ ោះឈចាល,  

បញ្ជូ ន្ឈចញ, ក្គខវងឈចញ 
បមុ្ចេតិ្  ន្លប,់ ខយល់គ 
បមុ្ជជតិ្ ខជិល, ម្ឈួដ៉,  ចួ្ុត្, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ឈ វ្ ក្បខ  ,  

បខេដ ត្បឈណាដ យ, ខជោះខាជ យឈពលឈវលា 
បមុ្ញ្ា តិ្ ឈោោះ, ខលង, ក្សាយ, លោះបង,់  ចួទូឈៅ, ឈ ោះឈចាល,  

ឈោោះខលង,  ចួក្  ោះ, ក្គខវងឈចាល 
បមុ្យហតិ្ លៃង,់ ឈលល , វឈងវង, ភាន្ភ់ាាំង, ងបងុ់ល, ឈងងឈ្ង,  

ងងឹត្ងងុល 
បមុ្ សតិ្ ឈភលច, ម្និ្ចាាំ 
បឈមាក្ខតិ្  ចួ, ្ុត្, ខលង,  បូត្,  ចួក្  ោះ, ្ុត្ក្  ោះ 
បឈមាឈចតិ្ ឈោោះ, ក្សាយ, ឈោោះខលង,  ចួទូឈៅ,  ចួក្  ោះ,  

្ុត្ក្  ោះ 
បឈមាទតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ , ក្  ់ក្សាយ,  កី្រាយទូឈៅ,  កី្រាយថ្ក្ក្ខលង 
បឈមាឈទាតិ្  បាយ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្  ់ក្សាយ,  កី្រាយទូឈៅ, 

 កី្រាយថ្ក្ក្ខលង 
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បឈមាឈ តិ្ ងបងុ់ល, ឈលក្វ់ឈងវង, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
បម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បម្មុ សតិ្ ឈភលច, ម្និ្ចាាំ 
បម្ហយតិ្ ឈ ើច 
បយចេតិ្ ឲ្យ, ឈ នើជូន្, ក្បគល់ឲ្យ 
បយតិ្ ឈៅ, ដល់,  ៃួត្, ខឆអត្, ចឈក្ម្ើន្, ងកាំឈងកើង, ងកុ ាំឈងកើង, ឈ វ្ើឲ្យខោះ,  

ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់, ឈ វ្ើឲ្យ ៃួត្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បយាតិ្ ឈៅ, ឈ វ្ើដាំឈេើ  , ឈៅខាងមុ្ខ 
បយិ ុទា  តិ្    ខងលង, ក្បកា , និ្យាយឈចញ 
បយិ ុ  តិ្ ឈគ្ន ព, រាប ់ក្, ចាាំគ្នល់, ចាាំបឈក្ម្ើ, រាបអ់ាន្, ឈលើក្ត្ឈម្កើង,  

ឈៅ ួ  ុខទុក្ខ, ចូលឈៅអ្ងគុយជិត្ 
បយុញ្ជ តិ្ ទឹម្, ឈក្បើ, ក្បក្ប, ចាក្ក់្ន្លុោះ 
បយុឈញ្ជ តិ្ ក្បក្បទូឈៅ 
បឈយាឈជតិ្ ឈក្បើ, ជួល, ឈ ត្ើម្, ឈក្ត្ៀម្, បញ្ញា ាំ, ក្បក្ប, ឲ្យឈ វ្ើ, ទទួលឈ វ្ើ, 

ដាំឈេើ  កា , ប ហ្ ញខលួន្, ក្បក្បទូឈៅ, ឈក្បើជាក្បឈយាជន្,៍  
ឈត្ឿន្ខលួន្ឯងឈ ឿយៗ 

ប កិ្ឈត្តតិ្  ខម្ដង, ពន្យល់, ប ហ្ ញ, អ្្ិបាយ 
ប ក្កម្តិ្ ខិត្ខាំ, ឱហាត្,  វ្ ត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, ឈចញឈៅ, 

ចូលឈ វ្ើ,  ខម្ដងភាពកាល ហាន្, ្ន្ឈៅក្នុងខាងមុ្ខ, 
្ន្ឈៅក្នុងខាងក្នុង 
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ប ក្កឈរាតិ្ លោះ, ខិត្ខាំ, លោះបង,់ ក្មាា ត្,់  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, 
នាាំឈចញ, ក្បឹងខក្បង, ឈលើក្ខលង, ឈ វ្ើទុក្ខាងឈនាោះ, 
 ខម្ដងភាពកាល ហាន្, ្ន្ឈៅក្នុងខាងមុ្ខ 

ប ជតិ្ ចាញ់, បរាជយ័ 
ប ជជតិ្ ចាញ់, បរាជយ័ 
ប ជឈតិ្ ចាញ់, បរាជយ័ 
ប តិ្  ក្ា, ខងទាាំ, ចិញ្ា ឹម្, បាំឈពញ, ឈម្ើលខង, ប បូិេ៌, 

ក្គបក់្គង 
ប យតិ្ ឈៅ, ដល់,  ឈក្ម្ច, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បរាក្ឈរាតិ្ លោះ, ក្មាា ត្,់ លោះបង,់ ចូលឈ វ្ើ, នាាំឈចញ, ពាយាម្,  

ក្បឹងខក្បង, ឈលើក្ខលង, ឈ វ្ើទុក្ខាងឈនាោះ,  
 ខម្តងភាពកាល ហាន្, ្ន្ឈៅក្នុងខាងមុ្ខ 

បរាជយតិ្ ចាញ់, បរាជយ័ 
បរាឈជតិ្ ចាញ់, បរាជយ័ 
បរាភវតិ្ វនិា , លាញ, ខូចខាត្,  ត្ប់ង ់
បរាម្ តិ្ ឱប, ចាប,់ កាន្,់ សាទ ប, ឱប តឹ្, អ្ខងអល, បោ៉ះពាល់,  

ពាល់ក្តូ្វ, ទាក្ទ់ង, ឈលើក្ឈ ើង, ធាល ក្ជ់ានុ្យ, ចាំពាក្ចិ់ត្ត, 
ពាក្ព់ន័្ធនឹ្ង, កាន្ខ់ាជ ប,់ បឈ  អ្ខងអល 

ប កិ្ឌឍតិ្ អូ្ , ទាញ, ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្,់ ទាញម្ក្, លួងឲ្យឈៅខូច 
ប កិ្តិ្ ឈក្ត្ៀម្, ចាត្ខ់ចង,  ាំសាយ( ក្)់ 
ប កិ្ន្តតិ្ វោះ, ពុោះ, ឈចាោះ, ចាក្,់ កាត្,់ មូ្ , ម្លួ, ទម្លុោះ 
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ប កិ្ឈបបតិ្ ឈទ , ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្ាំេត្,់ តាាំងចិត្ត,  ឈក្ម្ចចិត្ត 
ប កិ្ឈរាតិ្ បឈក្ម្ើ, ឈឡាម្ពទ័ធ, ឲ្យប កិា , ឈ វ្ើកា ឲ្យ, ឈ វ្ើជុាំវញិ, ឈក្បើក្  ់ 
ប កិ្ សតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, នាាំយក្ឈៅ, អូ្ យក្ឈៅ,  

ឈ   មាអ ត្ 
ប កិិ្ តិ្ រាត្រ់ាយ, រាយ ៉យ, ឈរាយរាយ, ឈចាម្ពទ័ធ 
ប កិិ្លម្តិ្  ត្,់ ឈន្ឿយ, ជាទុក្ខ, លាំ ក្, លហិត្ថ្លហ, អ្ ់ក្មាល ាំង 
ប កិិ្លិ សតិ្ ក្បឡាក្,់ ឈៅ មង, មាន្សាន ម្ 
ប កិិ្ សតិ្ ក្ងវល់, វតិ្ក្កៈ, ក្តូ្វ ុក្កួ្ន្, ក្តូ្វអូ្ ឈៅអូ្ ម្ក្ 
ប កុិ្បបតិ្  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់  
ប ឈិកាឈបតិ្ ខឹង,  ាំជួលចិត្តខាល ាំង, ឈ វ្ើឲ្យ ាំឈភើបខាល ាំង 
ប កិ្ខតិ្ ពិនិ្ត្យ, ក្តួ្ត្ក្តា, សាក្ ួ , ពិចា ណា, ឈ ុើបអ្ឈងកត្ 
ប កិ្ខឈរាតិ្ ចាត្ឲ់្យ, ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, សាងឈ ើង 
ប កិាខ  យីតិ្ ក្ ថាន នូ្វប កិាខ  ឈដើម្បខីលួន្ 
ប កិ្ខិបតិ្ ពទ័ធ,  បួ តឹ្, ពន័្ធពទ័ធ, បិទ ាំង, ឈឡាម្ពទ័ធ 
ប ខិន្តិ្ ជីក្, គ្ន ់, ក្កាយ 
ប គិណាហ តិ្   ក្បកាន្,់ ក្ាំេត្,់ ឃ្លល ាំឈម្ើល, ចាបយ់ក្, កាន្យ់ក្,  ួងខ ង, 

ក្គបក់្គង 
ប គិលតិ្ លិចចុោះ,  ឈម្ៀល,  អិ្លធាល ក្ ់
ប គិិលតិ្    ឈលប, ឈលបជុាំវញិ, ឈលបចូលឈៅ 
ប គុិយហតិ្   ក្គប, លាក្,់ លាក្ទុ់ក្, បិទ ាំង 
ប គូិ តិ្    ក្គប, លាក្,់ លាក្ទុ់ក្, បិទ ាំង 
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ប គិគណាហ តិ្ ក្ាំេត្,់  ួងខ ង, ក្គបក់្គង, ក្ាំេត្យ់ក្, កាន្យ់ក្ជុាំវញិ 
ប គិគ តិ្ ខាប,់ ខាវ  , ទាញ, ឈឡាម្ពទ័ធ, ក្ ងឈ់ ើង 
ប  ិាំ តិ្  ជូត្, ដុ , ខាត្ព់េ៌ 
ប ចិ តិ្ ខង, បូជា, ខងទាាំ, បឈក្ម្ើ, ឈលង, គ្ត្់្ គង,់ ក្តាចឈ់ៅ,  

ក្បក្ពឹត្តជុាំវញិ,  ាំកិ្លឈៅតិ្ចៗ 
ប ចិាឈ តិ្ បូជា, បឈក្ម្ើ, ខងទាាំ, គ្ត្់្ គង,់ តាម្បឈក្ម្ើ, ត្ល់កិ្ត្តិយ  
ប ចិិនាតិ្ ងនឹក្,  ន្សាំ, តាាំងចិត្ត 
ប ចុិម្ពតិ្ ជប,់ ឈងើប, បឺត្, ជញ្ជប ់
ប ឈិចតិ្ ពិនិ្ត្យ,  ឈងកត្, ពិចា ណា 
ប ចិាជតិ្ លោះ, លាក្,់ ខលង, ឈលើក្, ឈចាល, លោះបង,់ ឲ្យទាន្, ប ចិាា គ,  

ម្និ្យក្ 
ប ចិេិន្ទតិ្ ឲ្យន្យ័, បញ្ញជ ក្,់ ក្ាំេត្,់ វនិិ្ចេយ័, យល់ក្ពម្, ោក្ក់្ក្ម្តិ្, 

 ឈក្ម្ចចិត្ត, ក្ាំេត្ក់ាត្ ់
ប ជិបតិ្ ឈសាដ ោះ ល្ុ ាំ, រាយម្ន្ដ 
ប ជិម្ពតិ្ ជប,់ ឈងើប, បឺត្, ជញ្ជប ់
ប ជិានាតិ្ ដឹងក្គប,់ ក្ាំេត្ដឹ់ង, ដឹងជុាំវញិ 
ប ជិាបតិ្ រាយ (ម្ន្ត), ឈសាត ោះ ល្ុ ាំ 
ប ជីិយតិ្ ឈក្ទាម្ចុោះ, អ្ ់អាយុ,  វិត្ក្ ឈពាន្ 
ប ិ្ ឈម្តិ្ ផ្ទល  ់បដូ , ខក្បក្បួល 
ប ឌិយហតិ្ ឈឆោះ, ដុត្ 
ប ឌិ តិ្ ឈឆោះ, ដុត្ 
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ប េិម្តិ្ ទុាំ, ចា ់, កាល យឈៅ, ខក្បក្បួល, បឈ អ្ ន្ឈៅ 
ប ណិាម្តិ្ បឈ អ្ ន្ 
ប ឈិេតិ្ នាាំឈៅជិត្ៗ, នាាំឈៅជុាំវញិ 
ប តិ្បបតិ្ ក្ពួយ, ឆ្ឈៅ, ក្ងវល់,  ាំខាន្, ខូចចិត្ត, ឈ វ្ើ បចិត្ត,  

ឈដដ ក្ក្ហាយ 
ប តិ្ តិ្ ភ្ាក្,់ ភយ័, ក្ពួយ, ក្ងវល់,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្, លាំ ក្ចិត្ត 
ប តិ្ សតិ្ ចង,់ ភ្ាក្,់ ភយ័,  ន្ធត្,់ ក្ពួយ, ឈក្ ក្, ក្ ថាន , ក្ងវល់, 

ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ត្ក្ ់លុត្, លាំ ក្ចិត្ត 
ប តិាឈបតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈ វ្ើ ប,  ុក្កួ្ន្, ឈឆោះឈក្ក្ៀម្, ឈ វ្ើទុក្ខឈទា ,  

ឈ វ្ើទា ុេក្ម្ម 
ប តិាយតិ្  ក្ា, កា ពា  
ប តុិ្ឈលតិ្ គិត្, ក្បឈម្ើល, ងលឹងខងលង, ពិចា ណា, វាយត្ថ្ម្ល 
ប ឈិតាឈ តិ្ ឈពញចិត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈ វ្ើឲ្យ្ូ ចិត្ត 
ប ទិធាតិ្ ោក្,់ ខត្ងខលួន្, ឈ លៀក្ពាក្,់ ឈ លៀក្ដេដ ប ់
ប ទិឈម្តិ្ អ្ភ ិល, ឈ វ្ើឲ្យសាាំង, ឈ វ្ើឲ្យឈៅក្នុងប គ្ ប ់
ប ទិ តិ្ ោក្,់ ខត្ងខលួន្, ឈ លៀក្ពាក្,់ ឈ លៀក្ដេដ ប ់
ប ទិឈ តិ្ ោក្,់ ខត្ងខលួន្, ឈ លៀក្ពាក្,់ ឈ លៀក្ដេដ ប ់
ប ទិានាតិ្ យល់, ដឹង, សាគ ល់, ដឹងជាក្,់ ដឹងចា ់, ក្ាំេត្ដឹ់ង,  

ដឹងឈោយជុាំវញិ 
ប ទីិឈបតិ្ ឲ្យពន្លឺ,  ខម្ដង, ប ហ្ ញ 
ប ទូិឈ តិ្ បលន្,់  មាល ប,់ បាំផ្ទល ញ, ឈ វ្ើឲ្យ លួយ, ក្បទូ រ៉ាយ 
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ប ឈិទវតិ្ យាំ, ក្គ ឹម្, ទួញយាំ, ឈសាក្ឈៅ, ខសកឹ្ខសួល, អ្ខេដ ត្ឈៅ,  
យាំឈ ៀបរាប,់ អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្ 

ប ឈិទវយតិ្ យាំ, ក្គ ឹម្, ទួញយាំ, ឈសាក្ឈៅ, ខសកឹ្ខសួល, អ្ខេដ ត្ឈៅ,  
យាំឈ ៀបរាប,់ អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្ 

ប ឈិទឈវតិ្ យាំ, ក្គ ឹម្, ទួញយាំ, ឈសាក្ឈៅ, ខសកឹ្ខសួល, អ្ខេដ ត្ឈៅ,  
យាំឈ ៀបរាប,់ អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្ 

ប ធិាវតិ្  ទុោះឈៅ, ចឈក្ម្ើន្,  ត្ត់ាម្, ឈលឿន្ឈៅ, លូត្លា ់,  ត្ឈ់ៅម្ក្,  
 ត្ឈ់ៅជុាំវញិ 

ប ឈិ្តិ្ ោក្,់ ខត្ងខលួន្, ឈ លៀក្ពាក្,់ ឈ លៀក្ដេដ ប ់
ប ឈិធាវតិ្ លាង, ជក្ម្ោះ 
ប ិ្ ាំ តិ្ ក្មាា ត្,់ ខូចខាត្, ឈ វ្ើឲ្យ ិន្ឈហាច 
ប និិ្ោឋ ឈបតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច, ឈ វ្ើឲ្យចប ់
ប និិ្ពាវ តិ្  ាំលត្,់ ប និិ្ពាវ ន្,  លត្ជុ់ាំវញិ 
ប ឈិន្តិ្ នាា្ំ លូវ, ខេនាាំ, ប ហ្ ញ ល្ូវ 
ប បិចាតិ្ ទុាំ,  ោះឈ បើយ,  ត្ ់(ដាំឈៅ) 
ប បិញ្ហ តិ្  ួ បញ្ញហ  
ប បិដតិ្ ខូចខាត្,  ក្ខ់បក្, ឥត្ ន្កា  
ប បិត្តិ្ ដួល, ធាល ក្,់  លាំ 
ប បិលលតិ្ ញ័ ,  សាត្,់ បក្ឈ់ ក្,  សាត្ឈ់ៅ, អ្ខេដ ត្ឈៅ 
ប  ិឈចតិ្ ឈក្ត្ៀម្, ឈ វ្ើឲ្យទុាំ, ឈ វ្ើឲ្យចឈក្ម្ើន្ 
ប  ិឈដតិ្  មាល ប,់ វាយលុក្, ឈចាម្វាយ, ឈដញតាម្ 
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ប  ិឈត្តិ្  មាល ប,់ វាយលុក្, ឈចាម្វាយ, ឈដញតាម្ 
ប  ិបុណាតិ្  ិក្ា, ឈ ៀន្ 
ប  ិឈលតិ្  ក្ា, ឈម្ើលខង, ក្គបក់្គង 
ប បីិឈ តិ្ ជិោះជាន្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់  ងកត្ ់ងកិន្ 
ប បុិចេតិ្  ួ , សាក្ ួ , ឈ ុើប ួ ,  ួ បញ្ញហ , សាទ បចុោះ, ជូត្ឈចញ 
ប បូិ តិ្ ប បូិ , ក្គបក់្គ្នន្,់ ឈពញឈលញ, ឈពញឈក្បៀប, ឈពញជុាំវញិ 
ប បូិឈ តិ្ បខន្ថម្, បាំឈពញ, ឈ វ្ើឲ្យឈពញ, ឈ វ្ើឲ្យប បូិ  
ប បិោ តិ្ ក្ជួត្ក្ជាប, ពាល់ក្តូ្វជុាំវញិ 
ប ឈិ ោ  តិ្    ក្ប ់, ឈក្ ោះក្ពាំ, ឈក្សាចក្ ព 
ប ឈិ ោ ឈ តិ្ ក្ប ់, ឈក្ ោះក្ពាំ, ឈក្សាចក្ ព 
ប បិលវតិ្ ទទោះ(សាល ប), ញ័ ,  សាត្,់ ក្តាចឈ់ៅ, ឈលឿន្ឈៅ, បក្ឈ់ ក្,  

 សាត្ឈ់ៅ, អ្ខេដ ត្ឈៅ 
ប ិ្ ន្ទតិ្ ឈឆលឆ្ល , ឈយាល,  ញ្ជួ យ,  ទុោះសាទ , ញាបញ័់ , អ្ន្ទោះអ្ខន្ទង 
ប ពិាឈ្តិ្ ជិោះជាន្,់ ក្បទូ ត, វាយលុក្ 
ប ពិា តិ្ ក្បឆ្ាំង, ឈចៀ ឈចញ, ឈជៀ ឲ្យ្ុត្ 
ប ពុិន្ធយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ប ពុិឈន្ធតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ប ពិភម្តិ្  ឹក្, វលិឈៅ, វលិជុាំវញិ, ឈដើ ឈៅជិត្, វឈងវងវ វ្ ន្ ់
ប ពិភឈម្តិ្ វលិជុាំវញិ, វឈងវងវ វ្ ន្,់ វលិឈោយជុាំវញិ 
ប កិ្ព ូតិ្ ក្ពូន្, បខន្ថម្, ពក្ងីក្ 
ប ពិវជតិ្ លោះ, ឈវៀ , ប ួ, បឈេដ ញ, ក្តាចឈ់ៅ, ឈវៀ ជុាំវញិ 
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ប ភិវតិ្ វនិា ,  មាល ប,់ ក្បហា , លាំ ក្, ក្បមាង,  ត្ប់ង,់ 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈម្ើល្យ, ឈក្ើត្ជុាំវញិ, ឈសាោះអ្ឈងគើយ 

ប ភិាឈវតិ្ អ្បក់្លិន្, អ្បឈ់ោយក្លិន្ 
ប ភិា តិ្    ឈជ , ផ្ទដ សា, ជមាល ប, គាំរាម្,  ម្លុត្, ក្បមាង, ក្បឈទច, 

ក្ាំខ ង, តិ្ោះឈដៀល, ឈពាល ម្លុត្ 
ប ភិជិជតិ្ ខបក្រាត្រ់ាយ 
ប ភិនិ្ទតិ្     ដាំ, វាយ, លបួង,  ក្,់ ទមាល យ, ញុោះញង,់ បាំខបក្,  

ឈក្បោះឆ្នឹ្ងគ្នន , ម្និ្ចុោះ ក្មុ្ងគ្នន  
ប ភុិញ្ជ តិ្    ីុ, ខងទាាំ,  ក្ា, បឈក្ម្ើ, ឈ ព,  កី្រាយ, ឈក្បើក្  ់, 

ប ឈិភាគ, ឈលបចូលឈៅ, លាងជក្ម្ោះ, ឈ វ្ើកា  មាអ ត្,  
ឈ វ្ើឲ្យប  ុិទធ 

ប ឈិភាតិ្ ក្បមាង,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈម្ើល្យ,  
ឈក្ើត្ជុាំវញិ, ឈសាោះអ្ឈងគើយ 

ប មិ្ជជតិ្    ជូត្, នួ្ត្, ខាត្,់ ឈល,ី ដុ , ឈ  , អ្ខងអល, ក្ច ច,់ 
 ម្ោ ស, ដុ ខាត្ ់

ប មិ្ទទតិ្  ជូត្, លុប, អ្ខងអល, ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី បដិបត្តិ, ឈៅឈ ឿយៗ,  
ឈ ក្គក្,់ គក្ក់្ច ច,់ ឈៅជាម្យួគ្នន , ជក្ម្ោះឲ្យសាអ ត្ 

ប មិ្ តិ្ សាទ ប, អ្ខងអល, បោ៉ះពាល, ពាល់ក្តូ្វ, ក្បកាន្ខ់ាជ ប,់ 
បឈ  អ្ខងអល 

ប មិ្និាតិ្  រាប,់ សាម ន្, ក្ាំេត្ ់
ប មិ្លិាយតិ្   វិត្,  ញ៉ម្, ក្ ឈពាន្,  វិត្ជុាំវញិ, ក្ ឈពាន្ជុាំវញិ 



បវគគ 239 

ប មុិ្ចាតិ្  ចួ្ុត្,  ចួក្  ោះ, ្ុត្ក្  ោះ 
ប មុិ្ សតិ្  ត្,់  ក្ខ់បក្, ឈ វ្ើឲ្យខវល់, ឈ វ្ើឲ្យវលិវល់ 
ប ឈិមាចតិ្  ចួ្ុត្, ឈោោះខលង 
ប ឈិមាឈចតិ្ ឈោោះ,  ចួ្ុត្, ឈលើក្ខលង, ត្ល់ឥ ស ៈ 
ប យិាតិ្ ឈៅជិត្, ម្ក្ជិត្ 
ប យិាទាតិ្    បួ តឹ្, ជញ្ជក្,់ ក្ាំេត្,់ លហិត្ថ្លហ, ឈ វ ត្,់ អ្ ់ក្មាល ាំង,  

ក្បកាន្ ់អិត្, ក្គបដេដ ប,់ ក្គប ងកត្,់ កាន្យ់ក្ជុាំវញិ 
ប យិាបជជតិ្ ចប,់  ឈក្ម្ច 
ប យិា ឈទតិ្     ឈ វ្ើឲ្យចប,់ ឈ វ្ើឲ្យសាល ប ់
ប យិាបុណាតិ្ ឈ ៀន្, អាច,  ិក្ា, ខវល់ខាវ យ, មាន្ ម្ត្ថភាព 
ប យិា ន្តិ្  ដាំ, វាយ, ក្មាា ត្ ់
ប យុិក្កេឋ តិ្    ឈក្ើត្ទុក្ខ, មាន្ចាំេងខ់ាល ាំង 
ប យុិដឋតិ្ ឈក្ើត្ឈ ើង, ក្ជួត្ក្ជាប, ្ាយទូឈៅ, ក្តូ្វក្គបដេត ប ់
ប យុិោឋ តិ្ ពាយាម្, ឈក្កាក្ឈ ើង 
ប យុិទា  តិ្    ក្បកា , និ្យាយខាល ាំងៗ 
ប ឈិយតិ្ ឈៅម្ក្ៗ, ឈៅជិត្ៗ, ឈឡាម្ពទ័ធ, ចូល មួ្ជាម្យួ 
ប ឈិយ តិ្    ក្ ថាន ,  ោិះ ក្, ក្បឹង ក្, ខ វង ក្,  វោះខ វង, សាក្ ួ  
ប ឈិយាគ្ន តិ្    មុ្ជ, ដឹង, យល់, ពិនិ្ត្យ,  ឈងកត្,  ទងឈ់ម្ើល,  ុក្ចូលឈៅ 
ប ឈិយាគ្នឈ តិ្ មុ្ជ, ដឹង, យល់, ពិនិ្ត្យ,  ឈងកត្,  ទងឈ់ម្ើល,  ុក្ចូលឈៅ 
ប ឈិយាត្ថ តិ្ ក្គបដេត បទូ់ឈៅ 
ប ឈិយាទឈបតិ្   សាអ ត្, ្ូ ្ង,់  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ, លាងជក្ម្ោះ 
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ប ឈិយាទាយតិ្    សាអ ត្, ្ូ ្ង,់  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ, លាងជក្ម្ោះ 
ប ឈិយាន្ន្ធតិ្    ុ ាំ, ចង, ខាប,់ ឈវច, ឈក្សាប,  បួ តឹ្, បិទ ាំង, ចាក្ខ់ក្ ោះ,  

ក្គប ងកត្ ់
ប ឈិយាសាឈបតិ្     បឈងហើយ, ឈ វ្ើឲ្យចប,់ ឈ វ្ើឲ្យ ឈក្ម្ច 
ប ឈិយា ិយតិ្  ឈក្ម្ច, ដល់ទីបាំ្ុត្ 
ប  ិក្ខតិ្    ក្ា, កា ពា ,  ុាំក្គង 
ប  ុិន្ធតិ្ បិទ, ខទប,់ ឃ្លាំង, បិទឈោយជុាំវញិ 
ប វិជជតិ្   ឈវៀ , ឈចៀ វាង, ឈវៀ ជុាំវញិ, ឈវៀ ក្  ោះ 
ប វិឈជជតិ្  លោះ, ឈវៀ , ឲ្យឈវៀ , ឈវៀ ចាក្, ឈគចឈចញ, ឈជៀ វាង,  

ឲ្យឈចៀ វាង 
ប វិដដតិ្ ដូ , បដូ  
ប វិឌឍតិ្ ក្ពូន្,  ុងឈ ឿង, មាន្ឈ ចក្តី ុខ 
ប វិឈេណ តិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ប វិត្តតិ្    មូ្ , រាយ, ខក្ប,  ាំកិ្ល,  ឈម្ៀល, ក្បកាច,់ ខក្បក្បួល,  

ខក្បក្ត្ ប,់ វលិជុាំវញិ, ផ្ទល  ់ឈៅម្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅជុាំវញិ 
ប វិឈត្តតិ្ មូ្ , រាយ, ខក្ប,  ាំកិ្ល, ក្បកាច,់  ឈម្ៀល, ខក្បក្បួល,  

ខក្បក្ត្ ប,់ វលិជុាំវញិ, ផ្ទល  ់ឈៅម្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅជុាំវញិ 
ប វិ តិ្   ឈៅ, អាក្ ័យ, ក្គបក់្គង, ឈៅអាក្ ័យ, ឈៅប វិា ,  

ក្បក្ពឹត្តប វិា  
ប វិ សតិ្  ូ ជុាំវញិ,  ូ ឈក្សាច, បងអុ ចុោះម្ក្ 
ប វិ តិ្ នាាំឈៅ, យក្ឈៅតាម្ខលួន្ 
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ប វិា យតិ្    ពទ័ធ, ដខងហ, ឈឡាម្, ជាបត់ាម្, ឈឡាម្ពទ័ធ, ខ   ម្, 
ឈចាម្ឈរាម្, ពទ័ធជុាំវញិ 

ប វិាឈ តិ្ ពទ័ធ, ដខងហ, ឈឡាម្, ជាបត់ាម្, ឈឡាម្ពទ័ធ, ខ   ម្, 
ឈចាម្ឈរាម្, ពទ័ធជុាំវញិ 

ប វិាឈ តិ្ អ្បក់្លិន្ក្ក្អូ្ប 
ប វិតិ្ក្កយតិ្ គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ 
ប វិតិ្ឈក្កតិ្ គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ 
ប វិ ិតិ្    បឈក្ម្ើ, ចិញ្ា ឹម្, អ្ គ្  , ក្បេិបត័្ន្ ៍
ប វិមី្ាំ តិ្    លបង, ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិចា ណា, គិត្ ញ្ជ ឹង 
ប  ិក្កតិ្     ខវល់ខាវ យ, ពាយាម្, សាក្លបង, ក្ឈក្ោះក្កាយ, 

ក្ឈខវ ក្ខាវ   
ប  ិងកតិ្ ខាល ច, ញ័ ,  ន្ទិោះ, ពិភាល់,  ឈងកៀ ,  ងសយ័, ក្បយត័្ន 
ប  ិណាឋ តិ្ ក្ត្ បម់្ក្កាន្ភ់ាពឈដើម្ 
ប  ិឈន្ទតិ្ ឈ វ្ើឲ្យឈពញ, ឈ វ្ើឲ្យឈ ៀ , ឈ វ្ើឲ្យ ូ ឈៅជុាំវញិ 
ប  ិបបតិ្    វា , លូន្,  ន្ធត្,់ វា ឈៅ, លូន្ឈៅ, ញាបញ័់ ,  ត្ឈ់ៅម្ក្,  

 ត្ឈ់ៅឈោយជុាំវញិ 
ប  ិមាព  តិ្    គក្,់ នួ្ត្, ក្ច ច ់
ប  ិ តិ្ ចាាំ ន្,  ឭក្ ន្ 
ប  ិ តិ្    ពិជិត្, អ្ងអ់ាច, កាល ហាន្, មាន្ជយ័, ចូលក្គបក់្គង 
ប  ិិញ្ា តិ្ ឈក្ ោះ, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, ងូត្ទឹក្ 
ប  ុិជឈតិ្ សាអ ត្, ក្  ់, ្ូ ្ង,់  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ 
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ប  ុិម្ភតិ្ ទោះ, ដាំ, ត្ប,់ ឈគ្នោះ, ទាត្,់ វាយ, ឈ ក្,  មាល ប,់ ក្បហា , 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ប  ុិឈមាភ តិ្ ទោះ, ដាំ, ត្ប,់ ឈគ្នោះ, ទាត្,់ វាយ, ឈ ក្,  មាល ប,់ ក្បហា , 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ប  ុិ សតិ្  ៃួត្,  ួត្ខ ង,  គម្សាគ ាំង, ឈក្ក្ៀម្ឈក្កាោះ, ឈក្ក្ៀម្ វិត្ 
ប ឈិសាឈ្តិ្ ជក្ម្ោះ, ប  ុិទធ 
ប ឈិសាឈ តិ្     ងី,  ៃួត្,  ួត្ខ ង,  គម្សាគ ាំង, ឈក្ក្ៀម្ឈក្កាោះ 
ប  ិសជតិ្  តឹ្, ឱប, ឈតាង 
ប  ិសជជតិ្  តឹ្, ឱប, ឈតាង 
ប  ិាឈវតិ្ ក្ង, ក្ត្ង, ជាគាំន្  
ប  ិ តិ្  ក្ា, ឈ ដ្ើម្, ខងទាាំ, ខក្ថ្ខ, ឈអ្ើឈពើ,  វាាំង,  ៃួន្, លាក្,់ 

ឈពាល, ឈគ្ន ព, នាាំឈៅ,  ក្ងួម្, កា ពា , ប ហិា ,  ុាំក្គង, 
និ្យាយ, រាបអ់ាន្, វលិឈៅ, ឈឆលើយត្ប, បិទ ាំង, 
អ្្ិបាយ, ឈោោះក្សាយ, ឈដើ ក្ក្ ឹង, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង, 
ប ឈិភាគជានិ្ចា, ឈក្បើក្  ់ជាក្បចាាំ 

ប  ិ តិ្ ឈ ើច, ចាំអ្ក្, ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈ ើចបញ្ឈ ឺ
ប ហិាយតិ្ វនិា , ងយចុោះ, ក្ ុត្ចុោះ, ទាបឈៅ, អ្ ់ឈៅ, ឈថាក្ទាប,  

 ិន្ឈហាច, សាប ូន្យ 
ប  ិិយយតិ្ ក្តូ្វទុក្ឈចាល, ក្តូ្វឈ ោះឈចាល 
ប  ិី តិ្ ក្តូ្វនាាំឈៅ, ក្តូ្វក្បុងក្បយត័្ន 
ប ូ តិ្ ដុោះឈ ើង, លូត្ឈ ើង, ឈចញពន្លក្ 



បវគគ 243 

បឈ តិ្ ឈៅ, ដល់, ម្ក្,  ឈក្ម្ច, ឈៅកាន្,់ ឈចញដាំឈេើ  ,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

បឈរាទតិ្ យាំ, យាំ ងាំ, ខសកឹ្ខសួល, អ្េដឺ ត្អ្េដ ក្ 
បលក្ខតិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
បលតិ្ ឈៅ, ដល់,  ក្ា, ខងទាាំ, កា ពា , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បលបតិ្  ឈវ ើ វាយ, និ្យាយឥត្ក្បឈយាជន្ ៍
បលម្ភយតិ្ បឈញ្ញេ ត្, លួងឈលាម្, ឈ ក្ក្  ់ 
បលឈម្ភតិ្ បឈញ្ញេ ត្, លួងឈលាម្, ឈ ក្ក្  ់ 
បលយតិ្ ឈៅ,  ក្ា, ជក្ម្ោះ, កាត្,់ ោច,់ ដល់, លាង, ខងទាាំ,  មាអ ត្,  

 ត្ឈ់ៅ, កា ពា , ឈ ើ ឈៅ, ឈគចឈៅ, ឈ លឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
អ្ខេដ ត្ឈៅ 

បលវតិ្ ឈៅ, ដល់, អ្ខេត ត្, ខ លទឹក្,  សាត្ឈ់ៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
អ្ខេដ ត្ឈៅ, បខេដ ត្ឈៅ 

បល តិ្ លិទធ 
បលាឈបតិ្ ឈភៀ ខលួន្, ឈដញឈចញ, ឲ្យ ត្ឈ់គច, និ្យាយឥត្ ន្កា  
បលាយតិ្      ត្ឈ់ៅ, ឈ ើ ឈៅ,  ត្ឈ់គច, ឈគចឈៅ, លប ត្,់ ឈ លឈៅ 
បលិកុ្ជជតិ្ ពត្ខ់លួន្, ចាំឈកាងខលួន្ 
បលិខេតិ្ ជីក្, ដក្ឈ ើង 
បលិខតិ្    ឈអ្ោះ, ឈពប, បូញ, ញាក្,់ ឈកា  
បលិខាទតិ្ ក្ឈក្ , ចឹក្គ្នន , ខាាំឈ ឿយៗ 
បលិគិជឈតិ្ ឈលាភ, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
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បលិគុេឋ តិ្  ុ ាំ,  ុ ាំពទ័ធ, ពន័្ធពទ័ធ 
បលិបបតិ្ បូក្, លាប, ជាប ់អិត្, ឈតាង អិត្ 
បលិពុជឈតិ្ រារាាំង, ឈ  ង,់ រាាំង ទោះ, ក្បឆ្ាំង, យឺត្យាវ, បដិឈ ្,  

មាន្បលិឈពា្ 
បលិពុទធតិ្ រារាាំង, ឈ  ង,់ រាាំង ទោះ, ក្បឆ្ាំង, យឺត្យាវ, បដិឈ ្,  

មាន្បលិឈពា្ 
បលិពុន្ធយតិ្  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ,  ុក្កួ្ន្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈ វ្ើឲ្យខវល់, 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
បលិពុឈន្ធតិ្     ាំខាន្, ឆ្ឈៅ,  ុក្កួ្ន្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈ វ្ើឲ្យខវល់, 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
បលិឈវឈឋតិ្    ុ ាំ, បិទ, ឈវច, ខាប,់ ក្គប,  ុ ាំពទ័ធ, ពន័្ធពទ័ធ 
បលិ ជជតិ្ ក្សាយ, ឈ វ្ើឲ្យ្ូ  
បលិ សជតិ្ ឱប,  តឹ្ 
បលុជជតិ្     ល្ុោះ,  ក្,់ ធាល យ, វនិា , ទមាល យ, ខូចខាត្, សាប ូន្យ 
បលុញ្ា តិ្      ុោះ, ក្ជុោះ,  ឈ គ្ ោះ,  ដក្ 
បលុពភតិ្ ឆឈ ក្, ឈ ក្ក្  ់, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
បលុម្បតិ្ បលន្,់ ឆក្,់ លួច 
បលុឈលតិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ជក្ម្ោះ, លាង,  មាអ ត្ 
បលុសាន តិ្  ច,  អិត្, សាច, ឈពញ, ឈក្សាច, ប បូិ , ឈក្ ោះក្ពាំ,  

ជាបចិ់ត្ត, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត 
បលុ សតិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ខចក្, ខបង,  ាំខលក្ 



បវគគ 245 

បលូឈលតិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ជក្ម្ោះ, លាង,  មាអ ត្ 
បឈលតិ្ ឈៅ,  ក្ា, ជក្ម្ោះ, កាត្,់ ោច,់ ដល់, លាង, ខងទាាំ,  មាអ ត្,  

 ត្ឈ់ៅ, កា ពា , ឈ ើ ឈៅ, ឈគចឈៅ, ឈ លឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
អ្ខេដ ត្ឈៅ 

បឈល តិ្ លិទធ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
បឈលាក្យតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ 
បឈលាភតិ្ លបួង, ក្បឈលាម្, លួងឈលាម្, ជន្លជឈន្លញ, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្,  

ឈ វ្ើឲ្យវឈងវងភាន្ភ់ាាំង 
បឈលាឈភតិ្ លបួង, ក្បឈលាម្, លួងឈលាម្, ជន្លជឈន្លញ, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្,  

ឈ វ្ើឲ្យវឈងវងភាន្ភ់ាាំង 
បឈលា តិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ក្ឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យឈដដ  
បលលតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្តូ្វ ក្ា, ជា ឈដដ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ក្តូ្វទុក្ោក្ ់
បវក្ខតិ្  ខម្តង, អ្្ិបាយ 
បវចេតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ក្បគល់ 
បវជតិ្ ឈគ្នច , ឈដើ ឈៅ, ក្តាចឈ់ៅ 
បវជជតិ្ ក្បគាំ,  ូ្យ, ខក្ ក្, លាន្ឮ់, ឈចញ ាំឈ ង 
បវដដតិ្ មូ្ , រាយ, ខក្ប,  ាំកិ្ល, ក្បកាច,់  ឈម្ៀល, ខក្បក្បួល,  

ខក្បក្ត្ ប,់ វលិជុាំវញិ, ផ្ទល  ់ឈៅម្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅជុាំវញិ 
បវឈដដតិ្ មូ្ , រាយ, ខក្ប,  ាំកិ្ល, ក្បកាច,់  ឈម្ៀល, ខក្បក្បួល,  

ខក្បក្ត្ ប,់ វលិជុាំវញិ, ផ្ទល  ់ឈៅម្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅជុាំវញិ 
បវឌឍតិ្ ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, លូត្លា ់, ចឈក្ម្ើន្ទូឈៅ 
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បវតិ្ ល្ុ ាំ, ឈៅ, ក្ត្ង, ខាត្,់ ជក្ម្ោះ, ខងទាាំ, ដុ , ដល់, ឈលឿន្, 
  ័ , បក្ឈ់ៅ, ក្បញាប,់ ្ាយឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
ឈ វ្ើឲ្យប  ុិទធ 

បវត្តតិ្ ឋតិ្ឈៅ, តាាំងឈៅ, ក្បក្ពឹត្ត,   ់ឈៅ, ចាបឈ់ ដ្ើម្, ឃ្លល ត្ឈៅ,  
្ន្ឈៅ,  មាទាន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញដាំឈេើ  ឈៅ 

បវឈត្តតិ្ ឲ្យ, ឈ វ្ើ, ខលង, ប គ្ ប,់  ខម្តង, ឲ្យទាន្, តាាំងឈៅ, ក្បក្ពឹត្ត, 
ក្បគល់ឲ្យ, បដិបត្តិបន្ត, ឲ្យក្បក្ពឹត្តឈៅ 

បវទតិ្  ដី, ឈពាល, ជខជក្,  ន្ទនា, និ្យាយ 
បវបតិ្ សាប, ឈក្ពាោះ 
បវ តិ្ ឈៅឃ្លល ត្ឆ្ៃ យ, ឈៅឆ្ៃ យទីលាំឈៅ 
បវ សតិ្ បងអុ ចុោះ, ឈភលៀងក្ ក្,់ ឈភលៀងធាល ក្,់ ធាល ក្ចុ់ោះទូឈៅ 
បវាតិ្ បក្ឈ់ៅ, ្ាយឈៅ, ្ាយក្លិន្ក្ក្អូ្ប 
បវាយតិ្ បក្ឈ់ៅ, ផ្ទត្ឈ់ៅ, ខាា យឈៅ, ្ាយឈៅ, ក្ជួត្ក្ជាប 
បវា យតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ បវា ណា, បដិឈ ្ 
បវាឈ តិ្ ឲ្យ, ហាម្, ឃ្លត្,់ កា ពា , អារា្នា, អ្ឈញ្ជ ើញ, បវា ណា,  

ឈពញចិត្ត, បដិឈ ្ 
បវា តិ្          អូ្ , ទាញ, បខេដ ត្, ឲ្យនាាំឈៅ, អូ្ ឈចញ, ក្បមូ្លឈៅ,  

បន្ាត្ប់ង ់
បវាឈ តិ្ បន្ាត្,់ បខេដ ត្ 
បវចិ តិ្             ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ,  ឈងកត្, ពិចា ណា 
បវចិិន្តិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ,  ឈងកត្, ពិចា ណា 
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បវឈិចតិ្ ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិនិ្ត្យ,  ឈងកត្, ពិចា ណា 
បវជិឈតិ្ គប,់ ចាក្,់ ឈ ោះ, ឈចាល,  ញ់,  អិ្លធាល ក្,់  ឈម្ៀលឈៅ 
បវទិាំឈ តិ្ ពន្យល់,  ខម្តង, ឈបើក្ចាំ , អ្្ិបាយ 
បវឈិន្តិ្ នាាំ, ខេនាាំ, ប ឈៅ,  ុញឈចញ, ឈដញឈចញ 
បវភិជតិ្ ខបងខចក្ 
បវលីិយតិ្ ក្សាយ,  ាំសាយ, ក្ ឈពាន្,  ុោះឈរាយ,  ួត្ខ ង 
បវឈិលាឈក្តិ្ វលិឈៅមុ្ខ, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
បវ ិតិ្ ឈដើ ឈៅ, ចូលឈៅ, ចូលម្ក្ 
បវនី្តិ្ បូជា, ឈគ្ន ព,   ឈ ើ , យក្ជាឧទា  េ៍ 
បវុចាតិ្ ឈៅ, បន្លឺ ាំឈ ង, ក្តូ្វ ន្ឈៅ 
បឈវចេតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ឲ្យខងម្, ក្បគល់,  ូ ឈ ៀ , ជន្ឈ់ជា  
បឈវឈចេតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ក្បគល់ 
បឈវឈទតិ្ ឈពាល, ក្បឈៅ,  ខម្តង, ក្បកា , ក្ បឲ់្យដឹង                                                                               
បឈវ្តិ្ ភយ័,  ន្ធត្,់   ម្ភ, ញាបញ័់ , ញាក្ញ័់ , ត្ក្ ់លុត្, 

ទក្ទាក្ទ់ឈក្ទើក្ 
បឈវឈ្តិ្ ភយ័,  ន្ធត្,់   ម្ភ, ញាបញ័់ , ញាក្ញ័់ , ត្ក្ ់លុត្, 

ទក្ទាក្ទ់ឈក្ទើក្ 
បឈវលលតិ្ ខិត្, វលិ, ញ័ ,  ាំកិ្ល,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ក្ ុក្,  

អ្ក្ងួន្, ញាបញ័់ , វលិជុាំវញិ 
បឈវឈ តិ្ បឈក្ម្ើ,  ក្ឲ្យ, ចាត្ឲ់្យ, ខេនាាំ, ចាត្ខ់ចង, នាាំចូលឈៅ, 

ឲ្យចូលឈៅ 
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បវយឈងតិ្ ឲ្យញ័ , ឲ្យក្ឈក្ម្ើក្ 
ប ក្កតិ្ ឈដើ ឈៅ 
ប ងកម្តិ្ ឈដើ ឈៅ, ្ន្ឈៅ 
ប ជតិ្  លោះ, ខលង, លោះបង,់ ្លិត្, បឈងកើត្, ជាបច់ាំពាក្ ់
ប តិ្        ចង, ទាក្,់ ឈ ើញ, ពិសាត  , ពក្ងីក្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ប ទទយតិ្ ឈ វ្ើឲ្យចា ់, ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ 
ប ម្មតិ្  ៃួត្,  ៃប,់  ត្,់ អ្ ់,  មាៃ ប,់ បន្ថយ, ខ ង ួត្ 
ប យតិ្        ឈៅ, ចង, ទាក្,់ ដល់, ឈ ើញ, ពិសាដ  , ពក្ងីក្, បោ៉ះពាល់, 

ពាល់ក្តូ្វ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ប វតិ្ ឈៅ, ដល់,  ន្, ជួប, ឈក្ើត្, ឈចញ, ឈសាយ, ទទួល, 

 ក្មាល, ក្ប ូត្,  ូ ឈៅ, ក្ប ពវ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ប  តិ្ បគ ក្ ប, ជិោះជាន្,់ ក្ាំខ ង, អ្ត្ក់្ទាាំ, ឈបៀត្ឈបៀន្, អ្ត្ ់ងកត្,់ 

ក្គប ងកត្ ់
បសាឈទតិ្ ក្ជោះថាល , ឈ វ្ើឲ្យ ៃប,់ ឈ វ្ើឲ្យ្ូ ក្សាល 
បសាឈ្តិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
បសាឈ តិ្ លា, លាត្, ្ាយ,  ន្ធឹង, លោះបង,់  េតូ ក្, លាឈចញ, 

ឈ នើលក្,់ លោះខលង 
បសា តិ្ អ្ប ់ ាំ, ខងទាាំ, ខេនាាំ, ក្គបក់្គង, ឈសាយរាជយ ម្បត្តិ 
ប ីទតិ្ ថាល , ចប,់ ឈៅ,  ូន្យ, សាអ ត្, ក្ជោះថាល , អ្ងគុយ, ្សោះ្ា, 

្ូ ្ង,់ ប  ុិទធ, ទីបាំ្ុត្, លិចចុោះ, ក្ ុត្ចុោះ, ឈក្ត្ក្អ្ , 



បវគគ 249 

 កី្រាយ, ភលកឺ្  ោះ, ្ាយឈៅ,  ៃបស់ាៃ ត្,់ ដាំឈេើ  ឈៅ, 
ចា ់លា ់,  កី្រាយចិត្ត 

ប ូតិ្ ក្ប ូត្,  ក្មាលកូ្ន្ 
ប ូយតិ្      ក្ប ូត្,  ូ ឈចញ,  ក្មាលកូ្ន្ 
បឈ តិ្        ចង, ទាក្,់ ឈ ើញ, ពិសាត  , ពក្ងីក្ 
បឈសាឈ្តិ្ លាង, ជក្ម្ោះ, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
ប សតិ្ ដឹង, ជួប, ឈម្ើល, យល់, ឈ ើញ, ចាាំ ន្, ក្ ក្ដ 
ប សម្ភតិ្  ៃប,់  មាៃ ប,់ សាៃ ត្,់ ឈ ៃៀម្ 
ប សឈម្ភតិ្ បន្ថយ, ឲ្យ មាៃ ប,់ ឈ វ្ើឲ្យ ៃប,់ ឲ្យក្សាលចុោះ 
ប សយតិ្ ឈម្ើល, សាៃ ត្,់ ឈ ើញ 
ប សវតិ្  ូ ,  ក្ម្តិ្, ចាក្ឈ់ចញ, ខពុ ឈចញម្ក្ 
ប ស តិ្ ដក្ដឈងហើម្ចូល, ដក្ដឈងហើម្ឈចញ 
ប ាតិ្  ូ ,  ក្ម្តិ្, ចាក្ឈ់ចញ, ខពុ ឈចញម្ក្ 
ប សុបតិ្ ឈដក្,  ក្មាក្, ឈដក្លក្ ់
ប ាំ តិ្ ឈ ៃើច, ក្ជោះថាល ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ឈ ើ , ភាល ត្ធ់ាល ក្,់  

យល់ក្ពម្, ឈបៀត្ឈបៀន្,  អិ្លដួល, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ប  តិ្ ទោះ, ត្ប,់ វាយ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្មាា ត្ប់ង,់ ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
ប  តិ្ ឈ ើច, ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈ ើចក្ក្អឹក្, ក្  ់ក្សាយ 
ប  សតិ្ ឈ ើច, ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈ ើចក្ក្អឹក្, ក្  ់ក្សាយ 
បហា តិ្ ឈ ើច, ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈ ើចក្ក្អឹក្, ក្  ់ក្សាយ 
បហាឈ តិ្ ឈ វ្ើឲ្យឈ ើច, ឈ វ្ើឲ្យ កី្រាយ, ឈ វ្ើឲ្យ បាយចិត្ត 
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ប ិេតិ្ ឈ្្ើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ, បញ្ជូ ន្ម្ក្ 
ប ិណាតិ្ ឈ្្ើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ, បញ្ជូ ន្ម្ក្ 
ប ិយយតិ្ ្ប,់ ឆលង្ុត្, អ្ ់ឈៅ, ឈថាក្ទាប, ឃ្លល ត្ឈៅ,  ត្ឈ់ងឹ,  

សាប ូន្យ 
ប ីយតិ្ ្ប,់ ឆលង្ុត្, អ្ ់ឈៅ, ឈថាក្ទាប, ឃ្លល ត្ឈៅ,  ត្ឈ់ងឹ,  

សាប ូន្យ 
បឈហាតិ្ អាច, មាន្,  ម្, លមម្, ឈក្ចើន្, ក្តឹ្ម្លមម្, លមម្ក្គ្នន្,់  

ក្គបក់្គ្នន្,់ ឈក្ើត្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង, ឈពញឈលញ,  
បណាត លម្ក្ពី, មាន្ ម្ត្ថភាព 

ប ាំ តិ្ ទោះ, ដាំ, ខាត្,់ ឈ ើច, វាយ, ក្បហា , ក្ពឺក្ពួច,  ាំឈលៀង,  
ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ឈពញចិត្ត,  បាយចិត្ត, ញញឹម្ញខញម្ 

ប ិខន្តិ្ ជីក្ 
ប ិគុេឋ តិ្ ចង,   ុម្,  បួ តឹ្, ពាក្ព់ន័្ធ 
ប ិគុឈេឋ តិ្ ចង,   ុម្,  បួ តឹ្, ពាក្ព់ន័្ធ 
ប ិឈវឈឋតិ្  ុ ាំ, ចង, ខាប,់ ឈវច,   ុម្, ពទ័ធ 
 ឈចតិ្ ឈបើក្, ជាំ ុញ, ឲ្យោាំ, ឲ្យ ល, ប ឈៅ, ឈក្ៀងឈៅ 
 ឈជតិ្    ប , ឈ ោះ, ជាំ ុញ, ប ឈៅ, ឈ ោះឈៅ, ឈៅដល់, ឲ្យឈៅ,  

ឈក្ៀងឈៅ, ឈដើ ឈៅ 
 ដយតិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
 ឈដតិ្ ឃ្លល ត្, ឈពាល, និ្យាយ 
 ឈឋតិ្ អ្ប ់ ាំ, ទូនាម ន្, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ 
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 តិ្ ្ឹក្, ទាន្,់ ឈៅ,  ុត្, បឺត្,  ក្ា, ដល់, ខងទាាំ, ឈពញ, ចិញ្ា ឹម្, 
បាំឈពញ, កា ពា ,  ុាំក្គង 

 តុ្ក្ឈរាតិ្ ឈ វ្ើឲ្យចា ់, ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ 
 តុ្ភវតិ្ ក្ ក្ដ, ឈក្ើត្ឈ ើង, ឈក្ើត្ក្ ក្ដ 
 ឈត្តិ្ កាត្(់ក្ាល),  មាល ប,់ បាំផ្ទល ញ, ទមាល ក្,់ ឈ វ្ើឲ្យក្ជុោះ, ឈ ោះឈចាល,  

ឈ វ្ើឲ្យដួល, ឈ វ្ើឲ្យធាល ក្,់ ក្គខវងឈចាល, ទមាល ក្ចុ់ោះ (ជុោះ, ឈសាដ ោះ) 
 បុណាតិ្ លុោះ, ដល់, ទាន្,់  ឈក្ម្ច 
 បុឈណាតិ្ លុោះ, ដល់, ទាន្,់  ឈក្ម្ច 
 បុ តិ្ ខាប,់ បិទ,  ុាំ, លាក្,់ បិទ ាំង 
 យតិ្  ៃួត្, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ឈ វ្ើឲ្យខោះ, ឈងកើងថាក ន្, ឈ វ្ើឲ្យ ៃួត្,  

ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់ 
 យយតិ្ ខឆអត្, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
 យាតិ្     ្ឹក្, ឈៅ, ប ឈៅ, ឈដើ ឈៅ 
 ឈយតិ្      ្ឹក្, ឈៅ 
  យតិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ,  ច, លាក្,់  ក្ា,  ឈក្ម្ច, បាំឈពញ,  
 ដល់ក្ពម្ថ្ន្កា ្  
  ុបតិ្ ក្គប, បិទ,  ាំង, លាក្,់  លុ ាំ, ទទូ , ដេដ ប,់ បិទ ាំង,  

ឈ លៀក្ដេត ប ់
 ឈ តិ្ ថ្ខ, ឈចាោះ,  ច, លាក្,់  ក្ា, ទម្លុោះ,  ឈក្ម្ច, បាំឈពញ,  

ឈ វ្ើឲ្យខបក្, ឈ វ្ើក្ជុល ួ , ដល់ក្ពម្ថ្ន្កា ្  
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 លយតិ្ ក្ចូត្, កាត្,់ ជក្ម្ោះ, ក្ត្ង,  ក្ា, ចិញ្ា ឹម្, កា ពា ,  មាអ ត្,  
ឈម្ើលខង 

 ឈលតិ្ ក្ចូត្, កាត្,់ ជក្ម្ោះ, ក្ត្ង,  ក្ា, ចិញ្ា ឹម្, កា ពា ,  មាអ ត្,  
ឈម្ើលខង 

 វទតិ្ ក្ ប,់  ខម្តង, និ្យាយ, ឈពាល ទ្ួន្ៗ, ឈពាលបខន្ថម្, 
ឈពាលទូឈៅ, និ្យាយក្ត្ង់ៗ  

 វ ិតិ្      ចូលឈៅ, ចូលម្ក្ 
  យតិ្ ចង, ទាក្ ់
 ឈ តិ្ ចង, ទាក្ ់
  យតិ្ ឈ្្ើឈៅ, ប គ្ ប,់ បញ្ញជ , បញ្ជូ ន្ឈៅ, បខេដ ត្ឈៅ 
 ឈ តិ្ ឈ្្ើឈៅ, បញ្ញជ , ប គ្ ប,់ បញ្ជូ ន្ឈៅ, បខេដ ត្ឈៅ 
បិចាតិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច ់
បិចេតិ្ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់  ងកត្ ់ងកិន្ 
បិញ្ាយតិ្         ឲ្យ, ឈៅ, អាច, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , អាក្ ័យ, 

ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
បិឈញ្ា តិ្          ឲ្យ, ឈៅ, អាច, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , អាក្ ័យ, 

ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
បិញ្េ តិ្ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់  ងកត្ ់ងកិន្ 
បិញ្ជ តិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ឈកាត្ខក្ក្ង, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, 

ក្ជលក្ព់េ៌, ឈ វ្ើឲ្យមាន្ពេ៌ 
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បិញ្ជយតិ្ ភល,ឺ ឈៅ, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា , 
អាក្ ័យ,  ុងឈរាចន្,៍ ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង 

បិឈញ្ជ តិ្ ភល,ឺ ឈៅ, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា , 
អាក្ ័យ,  ុងឈរាចន្,៍ ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង 

បិដតិ្ ឈពាល,  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ជាបត់្គ្នន , ឈចញ ាំឈ ង 
បិដឋតិ្ ក្ទក្ទង,់  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
បិឋតិ្        មាល ប,់ ក្បហា , ឈៅ មង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
បិេតិ្ ខឆអត្ចិត្ត,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត 
បិណាតិ្     ឈក្ត្ក្អ្ , ខឆអត្ចិត្ត,  កី្រាយ, ក្ ឡាញ់ 
បិឈណាតិ្      ឈក្ត្ក្អ្ , ខឆអត្ចិត្ត,  កី្រាយ, ក្ ឡាញ់ 
បិេឌ តិ្     ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ត្ជាបគ់្នន , ក្បមូ្លយក្ម្ក្ 
បិេឌ យតិ្     ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ត្ជាបគ់្នន , ក្បមូ្លយក្ម្ក្ 
បិឈេឌ តិ្     ្សាំ, ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ត្ជាបគ់្នន , ចូល មួ្គ្នន ,  

លាយចូលគ្នន , ក្បមូ្លយក្ម្ក្ 
បិងីយតិ្ បិទ, ឃ្លាំង, ខដលឈគបិទ, ខដលឈគឃ្លាំង 
បិទ តិ្ បិទ, រាាំង, ក្គប, ខាប,់ ចុក្, ភជតិ្,  ាំង,  លង,់ លាក្,់ កា ពា  
បិបតិ្ ្ឹក្, បឺត្,  ុត្, ឈៅ 
បិ  តិ្ ឈក្ ក្, ចង់្ ឹក្, ក្ ថាន ឈដើម្បី្ ឹក្ 
បិពតិ្  ុត្, ឈៅ, បឺត្, ្ឹក្ 
បិយាយតិ្ ក្ ឡាញ់, ចូលចិត្ត, ឈពញចិត្ត, ក្បក្ពឹត្តក្ ឡាញ់ 
បិលតិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
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បិលន្ធតិ្ ពាក្,់ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង 
បិលយតិ្    លោះ, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់ឈៅ 
បិលវតិ្ ខ ល, បខេត ត្, ឈ អ្ៀងចុោះឈ ើង 
បិល តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បិឈលតិ្    លោះ, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់ឈៅ 
បិលលតិ្ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បិវតិ្ ា្ំ, ្ឹក្, ឈៅ, បឺត្,  ុត្, ធាត្,់ ទាន្,់  ក្ា, ដល់, ឈថាល  , 

ក្កា ់, ខងទាាំ, ឈពញ, ចិញ្ា ឹម្, បាំឈពញ,  ុាំក្គង, កា ពា  
បិវា តិ្ ឈក្ ក្, ចង់្ ឹក្, ក្ ថាន ឈដើម្បី្ ឹក្ 
បិ តិ្      បុក្, កិ្ន្, ដុត្, ឈឆោះ, ឈៅ, ដល់, ក្ឈម្ទច, ជាខ ន្ក្, ជាចាំខេក្, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បិ យតិ្     ្ឹក្, អាច, ឈពាល, និ្យាយ,   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, ក្ទក្ទងជី់វតិ្, 

មាន្ ម្ត្ថភាព 
បិឈ តិ្     ្ឹក្, អាច, ឈពាល, និ្យាយ,   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, ក្ទក្ទងជី់វតិ្,  
 មាន្ ម្ត្ថភាព 
បិ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បិ យតិ្ ចង,់ ក្ ថាន , ឫ ា, ឈលាម ភ, ចង ់ន្, ក្ ឡាញ់, ន្ នី្ , 

 វោះ វាម្ 
បិឈ តិ្ ចង,់ ក្ ថាន , ឫ ា, ឈលាម ភ, ចង ់ន្, ក្ ឡាញ់, ន្ នី្ , 

 វោះ វាម្ 
បិ តិ្ ា្ំ, ្ឹក្, ឈៅ, បឺត្,  ុត្, ធាត្,់ ឈថាល  , ក្កា ់ 
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បិ ន្ធតិ្ ពាក្,់ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, តុ្បខត្ង 
បិ យហតិ្  បឹ, ខាប,់ បិទ, ពាក្,់  ាំង, ឈ លៀក្, ក្បោប,់ ខត្ងខលួន្, 

តាក្ខ់ត្ង 
បីេតិ្       ឈពញ, ឈពញឈក្បៀប 
បីណាតិ្ ខឆអត្, សាអ ត្, ឈពញ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ក្ ឡាញ់ 
បីឈេតិ្ ខឆអត្, សាអ ត្, ឈពញ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ក្ ឡាញ់ 
បីឈណាតិ្ ខឆអត្, សាអ ត្, ឈពញ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ក្ ឡាញ់ 
បីនាតិ្       ខឆអត្, សាអ ត្, ឈពញ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ក្ ឡាញ់ 
បីយតិ្ ្ឹក្, លអ, សាអ ត្,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
បីលតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈលល , លៃង,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បីវតិ្ ា្ំ, ធាត្,់ ឈថាល  , ក្កា ់ 
បី តិ្ ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្,  បឹ តួ្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  បឹជាន្,់ 

ឈបៀត្ឈបៀន្,  ងកត្ ់ងកិន្ 
បី យតិ្ ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្,  បឹ តួ្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  បឹជាន្,់ 

ឈបៀត្ឈបៀន្,  ងកត្ ់ងកិន្ 
បីឈ តិ្ ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្,  បឹ តួ្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  បឹជាន្,់ 

ឈបៀត្ឈបៀន្,  ងកត្ ់ងកិន្ 
បឹ តិ្ ភល,ឺ ខាាំ, បុក្, កិ្ន្, ជល់, សាង, ឈពាល, ក្បោប,់ ក្ច ច,់ 

ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្, និ្យាយ,  ុងឈ ឿង, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, ឈ វ្ើឲ្យម្ដ៉ឋ, 
ឈ វ្ើ ាំឈ ង 
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បឹ យតិ្ ភល,ឺ ខាាំ, បុក្, កិ្ន្, ជល់, សាង, ឈពាល, ក្បោប,់ ក្ច ច,់ 
ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្, និ្យាយ,  ុងឈ ឿង, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, ឈ វ្ើឲ្យម្ដ៉ឋ, 
ឈ វ្ើ ាំឈ ង 

បឹឈ តិ្ ភល,ឺ ខាាំ, បុក្, កិ្ន្, ជល់, សាង, ឈពាល, ក្បោប,់ ក្ច ច,់ 
ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្, និ្យាយ,  ុងឈ ឿង, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, ឈ វ្ើឲ្យម្ដ៉ឋ, 
ឈ វ្ើ ាំឈ ង 

បុចេតិ្ រាប,់  ួ , រាក្ទ់ាក្,់ សាក្ ួ , ឈ ុើប ួ , ឈចាទ ួ , 
អ្ឈញ្ជ ើញ, ប មិាេ, ឈក្បៀបឈ្ៀប 

បុញ្េ តិ្ ជូត្, ខាត្,់ ជក្ម្ោះ, ដុ , ឈ  ,  មាអ ត្ 
បុញ្ជ តិ្ ជូត្, ខាត្,់ ជក្ម្ោះ, ដុ , ឈ  , គទុក្,  មាអ ត្, ក្បមូ្ល, 

 បួ មួ្, ឈ វ្ើឲ្យជាគាំន្  
បុដតិ្       ក្បក្ប, ឈៅ មង, ឈដដ ក្ក្ហាយ, ក្បឡាក្ក់្ប ូ  
បុដយតិ្ ភល,ឺ បុក្, កិ្ន្, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
បុដដយតិ្     តូ្ចតាច, ជា ប ់តូ្ច 
បុឈដដតិ្     តូ្ចតាច, ជា ប ់តូ្ច 
បុឌតិ្ លោះ, ឈចាល, លោះបង,់ ឈ ោះបង ់
បុេតិ្       ខ ង, ក្ត្ង, ជក្ម្ោះ, លអិត្, លាង, សាអ ត្,  ុខុម្, ្ូ ្ង,់ 

ប  ុិទធ 
បុេយតិ្     បួ មួ្, ក្បហា ,  មាល ប,់ ក្បមូ្ល 
បុណាតិ្ ខ ង, ក្ត្ង, ជក្ម្ោះ, លអិត្, លាង, សាអ ត្,  ុខុម្, ្ូ ្ង,់ 

ប  ុិទធ 
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បុឈេតិ្     បួ មួ្, ក្បហា ,  មាល ប,់ ក្បមូ្ល, ក្ត្ បម់្ក្ឈទៀត្ 
បុេឌ តិ្ បុក្, កិ្ន្, ខាត្,់ ដុ , ញាាំញី, ក្ាំខ ង, ជាន្ឈ់ល,ី ឈឈលចឈល ី
បុត្តតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បុត្តិយតិ្ ក្ ថាន នូ្វបុក្ត្, ក្បក្ពឹត្តឈ វ្ើថាដូចជាកូ្ន្ 
បុត្តីយតិ្ ក្ ថាន នូ្វបុក្ត្, ក្បក្ពឹត្តឈ វ្ើថាដូចជាកូ្ន្ 
បុត្ថយតិ្ ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
បុឈត្ថតិ្ ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
បុត្យតិ្ ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ, ក្បហា ,  ាំពង 
បុងតិ្ ពក្ងីក្, ពន្យតឺ្, ពិសាដ  , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
បុងយតិ្        ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
បុឈងតិ្        ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
បុន្ គចេតិ្ វលិឈៅវញិ, ក្ត្ បឈ់ៅ 
បុន្តិ្ ក្, ឈៅ, ខ ង, ក្ត្ង, ជក្ម្ោះ, ខាត្,់ ដុ , ដល់, លាង, ខងទាាំ, 

សាង,  ន្សាំ,  មាអ ត្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យប  ុិទធ 
បុន្ និ្វត្តតិ្ ក្ត្ បម់្ក្វញិ 
បុនាគចេតិ្ ម្ក្វញិ, ម្ក្ឈទៀត្ 
បុនាតិ្ ខ ង, ក្ត្ង, ជក្ម្ោះ, លអិត្, លាង, សាអ ត្, ខងទាាំ,  ុខុម្, 

្ូ ្ង,់ ប  ុិទធ 
បុឈន្តិ្ ម្ក្ឈទៀត្, ក្ត្ បម់្ក្, ក្ត្ បឈ់ទៀត្, ម្ក្ម្ដងឈទៀត្ 
បុន្ថតិ្       មាល ប,់ ក្បហា , ឈៅ មង, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បឡាក្ក់្ប ូ  
បុបោតិ្ ផ្ទក ,  កី្, ល្ុ ាំ, បក្,់ ឈចញផ្ទក  
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បុបោយតិ្ ផ្ទក ,  កី្, ល្ុ ាំ, បក្,់ ឈចញផ្ទក  
បុពវតិ្      ឈៅ, ឈពញ, អាក្ ័យ, ឈ វ្ើឲ្យឈពញ 
បុពវយតិ្      ឈៅ, ឈពញ, អាក្ ័យ, ឈ វ្ើឲ្យឈពញ 
បុឈពវតិ្      ឈៅ, ឈពញ, អាក្ ័យ, ឈ វ្ើឲ្យឈពញ 
បុម្តិ្ ល្ុ ាំ 
បុ ក្ខឈរាតិ្ ឈចាម្ឈរាម្, ឈ វ្ើក្នុងខាងមុ្ខ 
បុ តិ្       ជាក្បធាន្, ជាក្បមុ្ខ, ឈៅខាងមុ្ខ 
បុឈ ក្ខឈរាតិ្ ឈលើក្  ឈ ើ , ដ្ល់កិ្ត្តិយ , ឈ វ្ើទុក្ក្នុងខាងមុ្ខ 
បុលតិ្     ា្ំ, ដឹង, ឈ ើង,  បួ មួ្, ក្បហា ,  មាល ប,់ បញ្ឈ , ក្បមូ្ល,  

ទូលាយ, ក្តា ់ដឹង, ត្ជាបគ់្នន , ឈបៀត្ឈបៀន្, តាាំងឈ ើង, 
ឈលើក្ឈ ើង 

បុ តិ្      ឈក្ើត្, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង,  ូ ឈចញ, លូត្លា ់, ឈក្ើត្ឈចញ 
បុសាន តិ្      ូ ,  ច, ខងទាាំ, បាំបន៉្, សាច, សាត ប,់ ឈក្សាច, ចិញ្ា ឹម្, 

បី ច,់ ឈ នហា, បាំឈពញ, ឈក្ ោះក្ពាំ, ក្ ឡាញ់,  និទធសាន ល 
បុ សតិ្ លោះ, ឈឆោះ, ដុត្,  ក្ា, ខងទាាំ, បាំបន៉្, បី ច,់ លោះបង,់ 

ឈម្ើលខង, ឈ ោះបង,់  ាំខលក្, ឈ ោះឈចាល, ខបងខចក្  
បុ តិ្      បួ មួ្, ក្បហា ,  មាល ប,់ ក្បមូ្ល, ជា ុខ, ត្ជាបគ់្នន ,  

 ុខ បាយ 
បុាំ យតិ្     ញាាំញី, ក្ាំខ ង,  ងកត្ ់ងកិន្ 
បុាំឈ តិ្     ញាាំញី, ក្ាំខ ង,  ងកត្ ់ងកិន្ 
បូជយតិ្     បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្ 
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បូឈជតិ្     បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ត្ល់កិ្ត្តិយ  
បូេយតិ្ ក្, សាង,  ន្សាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល 
បូយតិ្      ឈឆអោះ, ខ ង, ក្ត្ង, ជក្ម្ោះ, ខាត្,់ ដុ , លាង,  អុយ,  មាអ ត្, 

ទមាល យ, ខពុ ឈចញ, ភាយឈៅ, ្ាយឈៅ,  ូ ឈចញ,  
ខបក្ធាល យ, ឈ ៀ ឈចញ, ឈ វ្ើឲ្យប  ុិទធ 

បូយយតិ្ ឈពញ, ប បូិ , បាំឈពញ, ក្គបក់្គ្នន្ ់
បូ តិ្    ឈពញ, ប បូិ , បាំឈពញ, ក្គបក់្គ្នន្ ់
បូ យតិ្ ជិត្,  និទធ, ឈក្ៀក្, ឈពញ, បាំឈពញ 
បូឈ តិ្ ជិត្,  និទធ, ឈក្ៀក្, ឈពញ, បាំឈពញ 
បូលតិ្ ក្, សាង,  ន្សាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល 
បូលយតិ្ ក្, សាង,  ន្សាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល 
ឈបក្ខតិ្ ឈម្ើល, ពិនិ្ត្យ,  ឈងកត្,  ម្លងឹ, ា្ងឈ់ម្ើល,  ម្លងឹយក្,  

ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
ឈបដតិ្ ឈពាល,  មួ្គ្នន , ក្បហា , ជាបត់្គ្នន , ឈចញ ាំឈ ង 
ឈបឋតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈៅ មង, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈដដ ក្ក្ហាយ,  

ក្បឡាក្ក់្ប ូ  
ឈបេតិ្ បុក្, កិ្ន្, ញី, ឈៅ, ដល់, ឱប, ឱប តឹ្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈបតិ្     ឈៅ, ដល់,  ៃួត្,  វិត្, ឈ ៀវ, ឈក្ក្ៀម្, ចឈក្ម្ើន្, ងកុ ាំឈងកើង,  

ងកាំឈងកើង, ឈងកើងថាក ន្, ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់, ឈ វ្ើឲ្យ ៃួត្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈបលតិ្      ឈៅ, ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈបលយតិ្ ដក្ឈចញ, ឈដញឈចញ 



260 អាខ្ាតាភធិាន្ 

ឈបវតិ្ ឈ ព, គប ់ក្, ឈ ពគប ់
ឈប តិ្      ដុត្, ឈឆោះ, ឈៅ, ដល់, ឈ ព, លាង, ជក្ម្ោះ, កាត្ក់្ដី, ជាខ ន្ក្,  

គប ់ក្, វនិិ្ចេយ័, ជាចាំខេក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ម្ដ៉ឋ 
ឈប យតិ្ ឲ្យ, ឈៅ, ឈៅ, ជូន្, ដល់, ថាវ យ, ឈ្្ើឈៅ, ឈ្្ើម្ក្, ក្បគល់, 

ឈក្បើឈៅ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ់ឈៅ, អាក្ ័យ, មាន្ជីវតិ្, 
ឈបៀត្ឈបៀន្, បញ្ជូ ន្ឈៅ, មាន្ក្មាល ាំង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
ក្ទក្ទងជី់វតិ្, នាាំក្ត្ បវ់ញិ 

ឈបឈ តិ្ ឲ្យ, ឈៅ, ឈៅ, ជូន្, ដល់, ថាវ យ, ឈ្្ើឈៅ, ឈ្្ើម្ក្, ក្បគល់, 
ឈក្បើឈៅ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ់ឈៅ, អាក្ ័យ, មាន្ជីវតិ្, 
ឈបៀត្ឈបៀន្, បញ្ជូ ន្ឈៅ, មាន្ក្មាល ាំង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
ក្ទក្ទងជី់វតិ្, នាាំក្ត្ បវ់ញិ 

ឈ ដយតិ្ ដាំ, ភល,ឺ បុក្, កិ្ន្, ខញក្, ឈពាល, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  
 មាល ប,់ ក្បហា , និ្យាយ, ខបក្ធាល យ, ខាា ត្ខ់ាា យ, 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈ ឈដតិ្ ដាំ, ភល,ឺ បុក្, កិ្ន្, ខញក្, ឈពាល, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  
 មាល ប,់ ក្បហា , និ្យាយ, ខបក្ធាល យ, ខាា ត្ខ់ាា យ, 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈ ឈឋតិ្ ា្ំ, ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ, ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្, ឈពាល,  ាំពង, និ្យាយ, 
ពក្ងីក្, ទូលាយ, ្ាយឈចញ, អាចឈបៀត្ឈបៀន្,  
អាចក្គប ងកត្ ់

ឈ ត្ថយតិ្ ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
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ឈ ឈត្ថតិ្ ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ឈ ងតិ្       ដាំ, ា្ំ, ភល,ឺ បុក្, កិ្ន្, វាយ, ឈគ្នោះ, ខញក្, ឈពាល, ឈក្ៀប, 

ឈត្បៀត្, ពក្ងីក្, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា , 
និ្យាយ, ទូលាយ, ្ាយឈចញ, អាចឈបៀត្ឈបៀន្,  
អាចក្គប ងកត្ ់

ឈ ងយតិ្      ដាំ, ា្ំ, ភល,ឺ បុក្, កិ្ន្, វាយ, ឈគ្នោះ, ខញក្, ឈពាល, ឈក្ៀប, 
ឈត្បៀត្, ពក្ងីក្, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា , 
និ្យាយ, ទូលាយ, ្ាយឈចញ, អាចឈបៀត្ឈបៀន្,  
អាចក្គប ងកត្ ់

ឈ ឈងតិ្       ដាំ, ា្ំ, ភល,ឺ បុក្, កិ្ន្, វាយ, ឈគ្នោះ, ខញក្, ឈពាល, ឈក្ៀប, 
ឈត្បៀត្, ពក្ងីក្, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា , 
និ្យាយ, ទូលាយ, ្ាយឈចញ, អាចឈបៀត្ឈបៀន្,  
អាចក្គប ងកត្ ់

ឈ លតិ្ ា្ំ, ដឹង, ឈ ើង, បញ្ឈ ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បមូ្ល,  បួ មួ្,  
ទូលាយ, ជាបត់្គ្នន , ក្តា ់ដឹង, ខព ់ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, 
តាាំងឈ ើង, បងហូត្ឈ ើង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈ លយតិ្ ា្ំ, ទូលាយ, ខព ់ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង, បងហូត្ឈ ើង 
ឈ ឈលតិ្ ា្ំ, ទូលាយ, ខព ់ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង, បងហូត្ឈ ើង 
ឈ  តិ្      ដុត្, ឈឆោះ, ឈដត , ខងទាាំ, បាំបន៉្, ចិញ្ា ឹម្, បី ច,់ ឈ វ្ើឲ្យឈដត  
ឈ  យតិ្ ខងទាាំ, ទទួល, បាំបន៉្, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, រ៉ាប ់ង, ក្បោប,់ 

តាក្ខ់ត្ង, ក្ទក្ទងទុ់ក្ 
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ឈ ឈ តិ្ គ្នាំក្ទ, ខងទាាំ, ឈអ្ើឈពើ, ទទួល, បាំបន៉្, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, រ៉ាប ់ង, 
ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ឧបកា ៈ, ឧបត្ថម្ភ, ត្ល់អាហា ,  
ក្ទក្ទងទុ់ក្, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 

បលវតិ្ ឈៅ, ដល់, អ្ខេត ត្, ខ លទឹក្,  សាត្ឈ់ៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
អ្ខេដ ត្ឈៅ, បខេដ ត្ឈៅ 

ឈ ល  តិ្ ដុត្, ឈឆោះ, ឈដដ  
បាំ តិ្     ឈពាល, ឈតាង, ឈ្ង, ឈទា ឈៅ, ឈក្ជឈៅ, យុ យា , 

ោ ់ឈត្ឿន្, ក្ក្ឈសាបយក្ 
បាំ យតិ្     វនិា , បាំផ្ទល ញ, ទមាល យ 
បាំឈ តិ្       វនិា , បាំផ្ទល ញ, ទមាល យ 

្អ្ក្ខ  

្ក្កតិ្ ឈៅតិ្ចៗ, ឈៅយឺត្ៗ, ឈៅ ន្សមឹ្ៗ,  ម្ដ ីប ់អ្ បបុ   
្ដតិ្ វោះ, ថ្ខ, ពុោះ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, កាត្,់ ខបក្, ធាល យ, ទមាល យ 
្េតិ្      ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើឈោយលអ, ឈ វ្ើ ន្្យ 
្េដ តិ្ វោះ, ថ្ខ, ពុោះ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, កាត្,់ ខបក្, ធាល យ, ទមាល យ 
្េឌ យតិ្ ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
្ឈេឌ តិ្ ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
្ទធតិ្ ឈក្ៀប ងកត្,់  ងកត្ ់ងកិន្, ក្ ថាន នឹ្ងឈបៀត្ឈបៀន្ 
្ន្ទតិ្  ឈងគើ, ឃ្លល ត្, ឈឆលឆ្ល , ញាក្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្,  ទុោះសាទ , ញាបញ័់  
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្ តិ្ ឈៅ, ដល់, ចា ់, ក្ ក្ដ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, 
ក្បកា , ញាបញ័់ , ្ាយឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, បឈញ្ាញឈៅ 

្លតិ្ ទុាំ, ខ ល្, ឈៅ, ក្ដិប, ឈក្បោះ, ខបក្, ដល់, ខញក្, ធាល យ, ក្ ក្ដ,  
 ញ្ជួ យ, ទមាល យ, ឲ្យ្ល, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ឈចញខ ល្, 
 ឈក្ម្ច, ក្បកា , ញាបញ័់ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  
ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 

្ឈលតិ្ ទុាំ, ខ ល្, ក្ដិប, ខញក្, ឈក្បោះ, ធាល យ, ខបក្, ទមាល យ, ឲ្យ្ល,  
ឈចញខ ល្,  ឈក្ម្ច 

្លលតិ្ ទុាំ, ខ ល្, ក្ដិប, ខញក្, ឈក្បោះ, ធាល យ, ខបក្, ទមាល យ, ឲ្យ្ល,  
ឈចញខ ល្,  ឈក្ម្ច 

្ សតិ្ លុោះ, ចាប,់ កាន្,់  ន្, ក្បក្ប, បោ៉ះពាល់,  ឈក្ម្ច,  
ពាល់ក្តូ្វ, កាន្យ់ក្ 

្ឈ សតិ្ លុោះ, ចាប,់ កាន្,់  ន្, ក្បក្ប, បោ៉ះពាល់,  ឈក្ម្ច,  
ពាល់ក្តូ្វ, កាន្យ់ក្ 

ផ្ទតិ្ក្ឈរាតិ្ ឈ វ្ើឲ្យឈក្ចើន្ឈ ើង 
ផ្ទយតិ្ ងកាំឈងកើង, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ឈងកើងថាក ន្ 
ផ្ទលតិ្ វោះ, ពុោះ, កាត្,់ កាប,់ គូ , ខ ក្, ហាន្,់ បាំខបក្, ទមាល យ,  

ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 
ផ្ទឈលតិ្ វោះ, ពុោះ, កាត្,់ កាប,់ គូ , ខ ក្, ហាន្,់ បាំខបក្, ទមាល យ,  

ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 
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ផ្ទ យតិ្ វោះ, ពុោះ, គូ , កាត្,់ កាប,់ ខ ក្, ហាន្,់ ទមាល យ, បាំខបក្,  
ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 

ផ្ទឈ តិ្ វោះ, ពុោះ, គូ , កាត្,់ កាប,់ ខ ក្, ហាន្,់ ទមាល យ, បាំខបក្,  
ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 

្ិយតិ្ ឈៅ, ឈៅខាងឈលើ 
្ីយតិ្ ឈៅ, ឈៅខាងឈលើ 
្ុចេតិ្ ឈភលច, វឈងវង, ភាន្ភ់ាាំង, គ្នម ន្ តិ្, ឈភលចសាម  តី្ 
្ុជជតិ្ ឈម្ ក្គ ឹម្ 
្ុដតិ្  កី្, ខបក្, ទមាល យ, ឈបើក្(ផ្ទក ) 
្ុដដយតិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
្ុឌតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, កា ពា , ឃ្លត្ឃ់្លាំង 
្ុេតិ្ អុ្ាំ, ថ្ ទ,  ច, ឈរាយ, អ្ក្ងួន្,  លា ់, ក្មាា ត្,់ ឈរាយរាយ 
្ុេដ តិ្ ឈលង, ឈលងកី្ឡា 
្ុេឌ តិ្  កី្, ឈបើក្, ខបក្ 
្ុេឌ យតិ្ ឈលង, ឈលងកី្ឡា 
្ុន្តិ្ អុ្ាំ, ថ្ ទ,  ច, ឈរាយ, អ្ក្ងួន្,  លា ់, ក្មាា ត្,់ ឈរាយរាយ 
្ុនាតិ្ អុ្ាំ, ថ្ ទ,  ច, ឈរាយ, អ្ក្ងួន្,  លា ់, ក្មាា ត្,់ ឈរាយរាយ 
្ុ តិ្  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់ , ភលចឺា ់, ក្ ក្ដចា ់ 
្ុលតិ្ ក្, ញ័ , សាង,  ន្សាំ,  បួ មួ្,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្,  

ភលចឺា ់, ្ាយឈៅ, ញាបញ័់ , ក្ ដក្ចា ់ 
្ុលលតិ្  កី្, ឈបើក្, ខបក្ 
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្ុ តិ្ អុ្ាំ, ថ្ ទ,  ច,  ន្, សាច, ឈរាយ, ឈក្ ោះក្ពាំ, បោ៉ះពាល់, 
ពាល់ក្តូ្វ,  ឈក្ម្ច, ទទួល ន្ 

្ុសាយតិ្ ឈក្ ោះ,  ច,  លឹម្ក្ ិចៗ,  លឹម្ក្បុយៗ 
ឈ្ដយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ឈបៀត្ឈបៀន្, 

ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ឈ្េតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈ្ន្តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈ្លតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈផ្ទឆតិ្ ្ាយឈៅ, ភាយឈៅ, បឈញ្ាញឈៅ 
ឈផ្ទដតិ្ ្ាយឈៅ, ភាយឈៅ, បឈញ្ាញឈៅ 
ឈផ្ទដយតិ្ ខបក្, ធាល យ,  លាយ,  ិន្ឈហាច 
ឈផ្ទឈដតិ្ ញ័ , ខបក្, ធាល យ, ទោះថ្ដ,  ញ្ជួ យ 
ឈផ្ទឈ តិ្  ច, ឈក្ ោះក្ពាំ 

ពអ្ក្ខ  

ពជឈតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចាាំ, ទប,់ ចង, ភាជ ប,់ ចាប,់ ជាប,់ ឈក្ត្ៀម្, ក្បក្ប, 
ឈ ៀបចាំ, ជាបឈ់ៅ, ក្ាំេត្,់ ក្ត្ខបង, ជាបត់្គ្នន  

ពឋតិ្ អាច, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, មាន្ ម្ត្ថភាព 
ពេតិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
ពទតិ្ មាាំម្នួ្, ខាជ បខ់ជួន្ 
ពទធតិ្ ជាទា ៈ ប ់ឈគ, ឈៅក្នុងអ្ាំណាចឈគ 
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ពន្ធតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចាាំ, ទប,់ ចង, ភាជ ប,់ ចាប,់ ជាប,់ ឈក្ត្ៀម្, ក្បក្ប, 
ឈ ៀបចាំ, ជាបឈ់ៅ, ក្ាំេត្,់ ក្ត្ខបង, ជាបត់្គ្នន  

ពន្ធយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ពន័្ធពទ័ធ 
ពឈន្ធតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ចាាំទុក្, ជាបឈ់ៅ, ពន័្ធពទ័ធ 
ពពភតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ពពវតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ពម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ព  តិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ឈ ៃើច, ច ចា, ឈពាល, និ្យាយ,   ឈ ើ , 

 មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ពលតិ្ ឲ្យ, ឈ វ្ើ, ឈៅ, ខាល ាំង, អាច,  ក្ា,  វាាំង,  ខម្ដង,  មាល ប,់ 

ក្បហា ,  ក្ងួម្, កា ពា ,   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, មាន្ក្មាល ាំង, 
ក្គប ងកត្,់ ឈ វ្ើឲ្យ ា្ំធាត្,់  ងកត្ ់ងកិន្, មាន្ ម្ត្ថភាព, 
ដក្ដឈងហើម្ឈចញចូល, ឈ វ្ើឲ្យមាន្អានុ្ភាពតិ្ច,  
ហាម្ឃ្លត្ភ់ាពប បូិ  

ពលយតិ្  ខម្ដង,   ់ឈៅ, មាន្ជីវតិ្, មាន្ក្មាល ាំង, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្,  
ក្ទក្ទងជី់វតិ្, ដក្ដឈងហើម្ឈចញចូល 

ពល តិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ឈ ៃើច, ច ចា, ឈពាល, និ្យាយ,   ឈ ើ , 
 មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 

ពលីយតិ្ មាន្ក្មាល ាំង, ក្គប ងកត្,់ មាន្ភាព ងឹបឹុង, មាន្អ្ាំណាចឈលើ 
ព តិ្ រាប,់ ឈក្ចើន្, អូ្ , ទាញ, ឈពាល, នាាំឈៅ, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, 

និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
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ព ុលីក្ឈរាតិ្ ឈ វ្ើឈក្ចើន្, ឈ វ្ើឈ ឿយៗ, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ចើន្ឈ ើង 
ពា្តិ្  ុ ាំ, ចង, ពទ័ធ, ទាក្,់ និ្នាទ ,  ាំអុ្ក្,  ាំខាន្, ហាម្,  ុក្កួ្ន្,  ងកត្,់ 

ឈ វ្ើទុក្ខ, ទមាល យ,  មាល ប,់ ក្បហា , តិ្ោះឈដៀល, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  

ពា្យតិ្ ចង, ទាក្,់ ជាប,់ ចាប,់ សាទ ក្,់ ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ទាក្ទ់ង, 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ជាបច់ាំពាក្ ់

ពាឈ្តិ្ ចង, ទាក្,់ ជាប,់ ចាប,់ សាទ ក្,់ ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ទាក្ទ់ង, 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ជាបច់ាំពាក្ ់

ពា តិ្  វាាំង, នាាំឈៅ, ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, កា ពា , អ្ខេដ ត្,  
ពាយាម្, ឈជៀ វាង, ឈគចឈចញ, ក្បឹងខក្បង, ឈៅខាងឈក្ដ 

ពាឈ តិ្  វាាំង, នាាំឈៅ, ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, កា ពា , អ្ខេដ ត្,  
ពាយាម្, ឈជៀ វាង, ឈគចឈចញ, ក្បឹងខក្បង, ឈៅខាងឈក្ដ 

ពិន្ទតិ្ ចាំខេក្, ជាខ ន្ក្ 
ពិលតិ្ វោះ, ថ្ខ, ពុោះ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, កាត្,់ ខបក្, ធាល យ, ទមាល យ, គ្នាំក្ទ, 

អាក្ ័យ, ឧបត្ថម្ភ 
ពិ សតិ្ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
ពិ តិ្ ឈជ , ក្បឈទច 
ពីជតិ្ បក្,់  ិត្ 
ពីជយតិ្ បក្,់  ិត្ 
ពុក្កតិ្     ក្ពុ , ឈពាល, និ្យាយ, លូ (ខឆក, ចចក្) 
ពុក្កយតិ្     ក្ពុ , ឈពាល, និ្យាយ, លូ (ខឆក, ចចក្) 
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ពុឈក្កតិ្     ក្ពុ , ឈពាល, និ្យាយ, លូ (ខឆក, ចចក្) 
ពុជឈតិ្  កី្, ឈៅ, ដឹង, ឈបើក្, ភ្ាក្,់ ដល់, ោ ់, យល់, ក្ជាប, 

ចាក្់្ លុោះ, ចូលចិត្ត, ភ្ាក្ ់ឭក្, ក្តា ់ដឹង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
 ន្ ឈក្ម្ច 

ពុត្ថយតិ្ ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ពុទធតិ្ ទប,់ រាាំង,  មាៃ ប,់ បាំ ត្ ់
ពុន្ទតិ្ ឮ, សាដ ប,់ ឈ ើញ,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង, ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្, 

ពិចា ណា 
ពុន្ទយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ពន័្ធពទ័ធ 
ពុន្ធយតិ្      ាំខាន្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈ វ្ើឲ្យខវល់, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ពុឈន្ធតិ្      ាំខាន្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈ វ្ើឲ្យខវល់, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ពុភុក្ខតិ្ ចង ីុ់, ចងប់ ឈិភាគ, ក្ ថាន ឈដើម្បបី ឈិភាគ 
ពុ សតិ្ លោះ, ខចក្, លោះបង,់ ខបងខចក្, ខចក្ ាំខលក្ 
ពុ តិ្ លោះ, បិទ, ឃ្លាំង,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា ,  ាំខលក្, 

លោះបង,់ ខបងខចក្ 
ពូ តិ្      ីុ, លៃង,់ ឈលល  
ឈពលតិ្     ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈពលយតិ្ វោះ, ថ្ខ, ពុោះ, ឈចាោះ, ទម្លុោះ, កាត្,់ ខបក្, ធាល យ, ទមាល យ 
ឈព តិ្ ឈជ , ក្បឈទច 
ឈពាជតិ្ ឈចាោះ, បន្លឺ ាំឈ ងដូច គ្ លាន្ ់
ឈពាដតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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ឈពាទតិ្ ឮ, សាដ ប,់ ឈ ើញ, ពិចា ណា 
ឈពា្តិ្  កី្, ដឹង, ឈបើក្, ភ្ាក្,់ ោ ់, ភ្ាក្ ់ឭក្, ក្តា ់ដឹង 
ឈពាឈ្តិ្ ោ ់, ឲ្យក្តា ់ដឹង 
ឈពាលយតិ្ បុក្, កិ្ន្, ញី, ក្ច ច,់ ញាាំញី, មុ្ជចុោះ, លិចចុោះ,  មត្ច់ត្,់ 

ប  ុិទធ, ខក្ជក្ចុោះ 
ឈពាឈលតិ្ មុ្ជចុោះ, លិចចុោះ, ខក្ជក្ចុោះ 
ពយជតិ្ ក្បវញ័្ា , បឈញ្ញេ ត្, ឈ ក្ក្  ់ 
ពយជឈតិ្ វាយ, ក្បហា ,  មាល ប,់ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ពយញ្ជយតិ្   ឈៅ, ដល់, ក្ ក្ដ, ឈក្ត្ក្អ្ , ជាក្ខ់ ដង, ក្ ឡាញ់,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ចា ់លា ់, ក្ បល់ក្ខេៈ, ចងអុលប ហ្ ញ,  
បឈញ្ាញឈយាបល់ 

ពយងតិ្      ញ័ , ភយ័, ខាល ច, ជាទុក្ខ,  ញ្ជួ យ, លាំ ក្, ក្ឈក្ម្ើក្,  
ញាបញ័់  

ពយយតិ្ ឈៅ, លោះ, បិទ, ដល់, អ្ ់,  ូន្យ, ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, 
កា ពា , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ប ចិាា គក្ទពយ 

ពយយយតិ្ ឈៅ, លោះ, ដល់, អ្ ់,  ូន្យ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ប ចិាា គក្ទពយ 
ពយឈយតិ្ ឈៅ, លោះ, ដល់, អ្ ់,  ូន្យ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ប ចិាា គក្ទពយ 
ពយ តិ្ ឈ ោះ, ឈ ៀបចាំ, វនិា , ខូចខាត្,  ត្ប់ង,់ រាត្រ់ាយ 
ពយ យតិ្ លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល 
ពយឈ តិ្ លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល 
ពាក្ឈរាតិ្    ទាយ, ពាក្ ,  ខម្ដង, ឈពាលអ្តួ្, ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 
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ពាចតិ្ និ្នាទ , ខក្លង, តិ្ោះឈដៀល, អ្្ិបាយ, ចងអុលក្ ប,់  
ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្, ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 

ពាជតិ្ ក្បវញ័្ា , បឈញ្ញេ ត្, ឈ ក្ក្  ់ 
ពាតិ្ ឈបើក្ខភនក្ 
ពាឈ្តិ្ ឈ វ្ើឲ្យ ាំខាន្, ឈ វ្ើឲ្យ វល់, ឲ្យក្គវកី្គវាត្,់ ម្និ្ឈទៀងទាត្ ់
ពាបជជតិ្ គុាំកួ្ន្,  ាំខាន្, ពា ទ, ដល់  ប,់ ចងក្ាំ ឹង, បងកអ្ន្តរាយ 
ពាប តិ្ ពាយាម្យ៉ាងលាំ ក្ 
ពា ឈងតិ្ ទមាល យ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ពា យតិ្ អ្ ់ឈៅ,  ូន្យឈៅ 
ពាពាឈ្តិ្ ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បទូ រ៉ាយ, ឈ វ្ើឲ្យវនិា  
ពាយតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
ពាយយតិ្ ឈៅ, ដល់, លោះ, អ្ ់,  ូន្យ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ប ចិាា គក្ទពយ 
ពាលម្ពតិ្ ឈតាង, ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ, យុ យា , ឈទា ឈៅ, ក្ក្ឈសាបយក្ 
ពា តិ្ ដឹង, ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង, 

ក្តា ់ដឹង 
ពា  តិ្ ខងលង, ឈពាល, និ្យាយ 
ពយូ តិ្ ឈ ើ, ឈខវោះ,   , គ្ន ់, នាាំឈៅ, ក្កាយ, ឈ ើឈចញ, ត្ក្ម្ងជួ់ ,  

ឈ ជាជួ , ដក្ឈចញ, ខាា យឈចញ 
ឈពយតិ្ បិទ, ហាម្, ឃ្លត្,់ ឃ្លាំង, រារាាំង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈពយ តិ្      ់ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈពា យតិ្    លោះ,  ាំខលក្, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ខបងខចក្ 
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ឈពាឈ តិ្     លោះបង,់ ឈ ោះឈចាល 
ក្ពជតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ក្ពេតិ្ យាំ, ខក្ ក្, ក្ាំទ ,  នាធ ប,់ គាំរាម្, ក្គ ឹម្, ខក្ ក្ នាធ ប,់ 

ឈចញ ាំឈ ង 
ក្ពវតិី្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល, និ្យាយ,  ខម្ដង, អ្្ិបាយ 
ក្ព តិ្      ា្ំ, ធាត្,់ ឈថាល  , ទូលាយ, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង, ឈ ើងឈៅខព ់ 
ក្ពាជយតិ្ ឈៅ, ដល់, តាក្ខ់ត្ង, ក្បុងឈ ើង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ក្ពតិូ្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល, និ្យាយ,  ខម្ដង, អ្្ិបាយ 
ក្ពឈូម្តិ្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល, និ្យាយ,  ខម្ដង, អ្្ិបាយ 
ក្ពវូតិី្ ខងលង, ក្ ប,់ ឈពាល, និ្យាយ,  ខម្ដង, អ្្ិបាយ 
ក្ព ូតិ្ ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ក្បឈ ើ  
ក្ពឈូ តិ្ ឈពាល, ក្ ប,់  ខម្ដង, ចឈក្ម្ើន្, លូត្លា ់ 

ភអ្ក្ខ  

ភក្ខតិ្  ីុ, ចិញ្ា ឹម្, ប ឈិភាគ 
ភក្ខយតិ្  ីុ, ចិញ្ា ឹម្,  មាល ប,់ ក្បហា , ប ឈិភាគ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ភឈក្ខតិ្  ីុ, ចិញ្ា ឹម្,  មាល ប,់ ក្បហា , ប ឈិភាគ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ភគន្ទតិ្  ច, សាច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ 
ភជតិ្ ជួប, ជាប,់ ខចក្,  ាំខលក្, គប ់ក្, រាប ់ក្, ក្ ឡាញ់,  

ឈ ពគប,់  មាគម្, ក្បតិ្បត្តិ, ខបងខចក្,  និទធសាន ល 
ភជយតិ្ រាប ់ក្, គប ់ក្, ឈ ពគប,់ ក្ ឡាញ់,  និទធសាន ល 
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ភឈជតិ្ រាប ់ក្, គប ់ក្, ឈ ពគប,់ ក្ ឡាញ់,  និទធសាន ល 
ភជជតិ្ ទុាំ, ឈឆអើ , លីង, អាាំង, ឈចៀន្, ហាល, ចម្អនិ្ 
ភញ្ជ តិ្ កាច,់ កាត្,់  ក្,់ ឈពាល, និ្យាយ, ទមាល យ, ញាាំញី,  

បាំ ក្ប់ាំខបក្ 
ភញ្ជយតិ្ ភល,ឺ កាច,់ កាត្,់  ក្,់ ឈពាល, និ្យាយ, ទមាល យ, ញាាំញី,  

ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, បាំ ក្ប់ាំខបក្ 
ភឈញ្ជ តិ្ ភល,ឺ កាច,់ កាត្,់  ក្,់ ឈពាល, និ្យាយ, ទមាល យ, ញាាំញី,  

ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, បាំ ក្ប់ាំខបក្ 
ភដតិ្ ឈជ , ខងទាាំ, វវិាទ, ខងលង, ឈពាល, ចិញ្ា ឹម្, ឈ ល្ ោះ, ក្បឈទច, 

 ខម្ដង, ក្បខក្ក្, និ្យាយ, ទា ់ខទង, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
ភេតិ្ ខងលង,  ូ្យ, ក្ ប,់ ឈពាល, ទឈន្ទញ, និ្យាយ, ក្បកា ,  
 សាវ ្ាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
ភេឌ តិ្ ឈជ , វវិាទ, ឈ ល្ ោះ, ក្បឈទច, ក្បខក្ក្, ទា ់ខទង, ឈជ ក្ត្ ប ់
ភេឌ យតិ្ ជាម្ងគល, ជា ប ់លអ 
ភឈេឌ តិ្ ជាម្ងគល, ជា ប ់លអ 
ភទទតិ្ លអ, សាអ ត្, ក្  ់ 
ភន្ទតិ្ លអ, ខឆអត្,  ុខ, ឈ ើច, សាអ ត្, ញញឹម្,  កី្រាយ, ឈពញចិត្ត, 

ឈក្ត្ក្អ្ ,  បាយ, ជា ប ់លអ, ជា ុខក្ លួ, ក្  ់ក្សាយ 
ភន្ទយតិ្ លអ, សាអ ត្, ក្  ់ 
ភឈន្ទតិ្ លអ, សាអ ត្, ក្  ់ 
ភពភតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 



បវគគ 273 

ភពវតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ភម្តិ្ វលិ, ក្ក្ ឹង, បងវិល, វលិឈៅ, វលិជុាំវញិ 
ភ តិ្  ក្ា, ខងទាាំ, បី ច,់ បាំបន៉្, ចិញ្ា ឹម្, ឧបត្ថម្ភ, បាំឈពញ, 

ក្គបក់្គង, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
ភលតិ្ ឲ្យ, ឈជ ,  ខម្ដង,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ភលលតិ្ ឲ្យ, ឈជ ,  ខម្ដង,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ភវតិ្ ជា, ឈៅ,  ង,  ីុ, ឈក្ើត្, មាន្, ដល់, ឈសាយ, ចឈក្ម្ើន្, ក្ប ពវ,  

ក្សាង,  ោះឈ ើង, ក្បក្ពឹត្ត,   ់ឈៅ, កាល យជា, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
អាក្ ័យឈៅ 

ភ តិ្ ភល,ឺ ឈឆោះ, ដុត្, និ្នាទ , ក្ពុ  (ខឆក), ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, 
តិ្ោះឈដៀល, ញុោះញង,់ ឈ វ្ើឲ្យជាឈ្ោះ, ធាល ក្ចុ់ោះឈក្កាម្,  
និ្យាយ  ក្ឈ ៀត្ 

ភ សតិ្ ភល,ឺ ក្ជុោះ,  ឈបោះ, ធាល ក្,់  បូត្, ឃ្លល ត្, ឈពាល, ធាល ក្ចុ់ោះ, ភលសឺាវ ង,  
ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ខូចខាត្, ក្ ឈពាន្, យល់ក្ពម្, 
ពខន្លងចុោះ 

ភ សយតិ្  អ្ ូ, ច ចា, ឈពាល, និ្យាយ  
ភឈ សតិ្  អ្ ូ, ច ចា, ឈពាល, និ្យាយ  
ភាជតិ្ ភល,ឺ ខចក្, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ខបងខចក្ 
ភាជយតិ្ ឲ្យ, ភល,ឺ ោាំ,  ល, ខចក្, ឈសាៃ  , ចម្អនិ្, ខបងខចក្, ខចក្ ាំខលក្, 

បាំឈពញទាន្ 



274 អាខ្ាតាភធិាន្ 

ភាឈជតិ្ ឲ្យ, ភល,ឺ ោាំ,  ល, ខចក្, ឈសាៃ  , ចម្អនិ្, ខបងខចក្,  
ខចក្ ាំខលក្, បាំឈពញទាន្ 

ភាតិ្ ភល,ឺ ក្ ប,់ ក្ ក្ដ, បញ្ញជ ក្,់ ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, 
ឈចញពន្លឺ 

ភាម្តិ្ ខឹង, ឈក្កា្ 
ភាម្យតិ្ ខឹង, ឈក្កា្ 
ភាឈម្តិ្ ខឹង, ឈក្កា្ 
ភាយតិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្ 
ភាលយតិ្  ខម្ដង 
ភាវយតិ្ លុោះ, គិត្,  ន្, ដល់, សាង, អ្ប ់ ាំ, ក្តិ្ោះ ោិះ, ្លិត្, 

អា ូ , ចឈក្ម្ើន្, ក្បកា , អាេិត្,  ឈក្ម្ច,  មត្ច់ត្,់ 
អ្នុ្ឈក្គ្នោះ, ប  ុិទធ, លាយ ាំ, ក្ចបូក្ក្ចបល់ 

ភាឈវតិ្ លុោះ, គិត្,  ន្, ដល់, សាង, អ្ប ់ ាំ, ក្តិ្ោះ ោិះ, ្លិត្, 
អា ូ , ចឈក្ម្ើន្, ក្បកា , អាេិត្,  ឈក្ម្ច,  មត្ច់ត្,់ 
អ្នុ្ឈក្គ្នោះ, ប  ុិទធ, លាយ ាំ, ក្ចបូក្ក្ចបល់ 

ភា តិ្ ភល,ឺ ឆលុោះ,  ដី, ចាាំង, ឈៅ, ក្ ដី, ច ចា, ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្,  
ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ឈចញពន្លឺ, ភលចិឺញ្ញា ច 

ភា យតិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
ភាឈ តិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
ភកិ្ខតិ្  ុាំ,  ូម្,  ន្,  ុាំទាន្, ឈៅ មង, បិេឌ  ត្,  

ក្បឡាក្ក់្ប ូ  
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ភជិជតិ្ ខបក្, កាច,់ ធាល យ, ទមាល យ,  លាយ 
ភនិ្ទតិ្ កាត្,់  ក្,់ ខបក្, ខញក្, លបួង, ក្ឈម្ទច, ទមាល យ,  ាំពង, 

បាំខបក្, បាំខបក្ជាពី , បាំខបក្បាំ ក្ ់
ភលិតិ្ ទម្លុោះ, ធាល យ, ទមាល យ, បាំខបក្ 
ភ ិតិ្ ពា ល,  ក្ាឈរាគ, បាំ ត្ឈ់រាគ 
ភ ឹតិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្ 
ភសឹាឈបតិ្ បនាល ច 
ភុងកឈរាតិ្ ក្ពុ ,  ្វ 
ភុជតិ្ ង, ខមូ , ឈកាង, ឈវៀច,  ញួ, ក្ជួញ 
ភុជជតិ្ ង, ខមូ , ឈកាង, ឈវៀច,  ញួ, ក្ជួញ 
ភុញ្ជ តិ្  ីុ, ឆ្ន្,់  ក្ា, ខងទាាំ, លាង, ជក្ម្ោះ, ឈសាយ, ប ឈិភាគ,  

ឈក្បើក្  ់, ឈលបចូលឈៅ 
ភុេឌ តិ្  ុ ាំ, ចង,  តឹ្, ពទ័ធ, ខងទាាំ, គ្នាំក្ទ,  បួ មួ្, ទល់ក្ទ, បី ច,់ 

ក្ទក្ទង,់  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បមូ្ល, ចិញ្ា ឹម្, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 
ភុ តិ្ លូ, ក្ពុ  
ភុឈ តិ្ ឈ វ្ើឲ្យ ា្ំធាត្,់ ឈ វ្ើឲ្យ ងឹបឹុង 
ភុ សតិ្ លូ, ក្ពុ  
ភូេយតិ្ បង៉, ឆៃល់, ក្ ថាន , ឈពាល,  ងឃមឹ្,  ងសយ័, និ្យាយ, 

ឈងឿងឆៃល់ 
ភូឈេតិ្ បង៉, ឆៃល់, ក្ ថាន , ឈពាល,  ងឃមឹ្,  ងសយ័, និ្យាយ, 

ឈងឿងឆៃល់ 
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ភូ តិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្,  អិត្សាអ ង 
ភូ យតិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្,  អិត្សាអ ង 
ភូឈ តិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្,  អិត្សាអ ង 
ឈភជតិ្ ភល,ឺ លអ, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
ឈភតិ្ ភយ័, ខាល ច,  ន្ធត្,់ ត្ក្ ់លុត្ 
ឈភឈទតិ្ ខបក្, ធាល យ, ខញក្, ទមាល យ 
ឈភលយតិ្ ទម្លុោះ, ធាល យ, ទមាល យ, បាំខបក្ 
ឈភ តិ្ ឈៅ, ញ័ , ខាល ច, ភយ័,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្,  

ញាបញ័់ ,ពា ល,  ក្ាឈរាគ, បាំ ត្ឈ់រាគ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈភាជយតិ្ ចិញ្ា ឹម្, ឲ្យឆ្ន្,់ ឲ្យប ឈិភាគ 
ឈភាឈជតិ្ ចិញ្ា ឹម្, ឲ្យឆ្ន្,់ ឲ្យប ឈិភាគ 
ឈភាតិ្ ជា, ឈៅ,  ង,  ីុ, ឈក្ើត្, មាន្, ដល់, ឈសាយ, ចឈក្ម្ើន្, 

ក្ប ពវ, ក្សាង,  ោះឈ ើង, ក្បក្ពឹត្ត,   ់ឈៅ, កាល យជា, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, អាក្ ័យឈៅ 

ភាំ តិ្ ឈតាង, ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ, ឈទា ឈៅ, យុ យា , ក្ក្ឈសាបយក្,  
ធាល ក្ឈ់ៅខាងឈក្កាម្  
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ម្អ្ក្ខ  

ម្ក្តិ្ បឺត្, ក្ ូប, ជញ្ជក្,់ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
ម្ក្កតិ្ កា ,  ថ្វ, ឈៅ, ដល់, ត្ាញ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ម្ក្ខតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង,  ៉ត្, លាប, ឈបៀក្, ឈ្សើម្, សាទ ប, ឈពាល, ក្បក្ប, 

អ្ខងអល, និ្យាយ, ក្ លាប, ក្បុងខត្ង, លុបគុេ,  
លាបលន្,  ម្លិគុេ, បាំឈភលចគុេ, ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់

ម្ក្ខយតិ្ ជូត្,  ៉ត្, ឈបៀក្, ឈក្ ោះ, លាប, ឈ្សើម្, ក្ លាប, បិទ ាំង,  
លាបលន្, លុបគុេ, លាក្ឈ់លៀម្,  ម្លិគុេ,  
បាំឈភលចគុេ, ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់

ម្ឈក្ខតិ្ ជូត្,  ៉ត្, ឈបៀក្, ឈក្ ោះ, លាប, ឈ្សើម្, ក្ លាប, បិទ ាំង, 
លាបលន្, លុបគុេ, លាក្ឈ់លៀម្,  ម្លិគុេ,  
បាំឈភលចគុេ, ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់

ម្ខតិ្ ឈៅ, ដល់, ឆៃល់,  ងសយ័, ឈងឿងឆៃល់, អ្ល់ខអ្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ម្គយតិ្ តាម្ ក្, ខ វង ក្, ឈដើ ត្បុ  ក្,  វោះខ វង ក្ 
ម្ឈគតិ្ តាម្ ក្, ខ វង ក្, ឈដើ ត្បុ  ក្,  វោះខ វង ក្ 
ម្គគតិ្  ោិះ ក្, ខ វង ក្, ក្សាវក្ជាវ, ឈដញតាម្ 
ម្គគយតិ្ វា , ឈៅ, លូន្,  ុក្ ក្, ឈដើ  ក្, ខ វង ក្, តាក្ខ់ត្ង, ក្បុងខត្ង, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ម្ឈគគតិ្ វា , ឈៅ, លូន្,  ុក្ ក្, ឈដើ  ក្, ខ វង ក្, តាក្ខ់ត្ង, ក្បុងខត្ង, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ម្គឃតិ្ វា , ឈៅ, លូន្,  ុក្ ក្, ឈដើ  ក្, ខ វង ក្, តាក្ខ់ត្ង, ក្បុងខត្ង, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ម្ងកតិ្ ឈៅ, ដល់, លុោះ,  ឈក្ម្ច, ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង, 
យាងឈៅ 

ម្ឈងកតិ្ លអ, សាអ ត្, ក្  ់, ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង 
ម្ងខតិ្ ឈៅ, ដល់, ឆៃល់,  ងសយ័, ឈងឿងឆៃល់, អ្ល់ខអ្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ម្ងគតិ្ ឈៅ, ដល់, ជាម្ងគល, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ម្ងឃតិ្ ឈៅ, ឈផ្ទល ោះ,  ទុោះ,  ក្,់ និ្នាទ , ដល់, ឈលាត្, ខិត្ខាំ, ឆឈ ក្, 

ក្បវញ័្ា ,   ័ , ឈលឿន្,  វ្ ត្, ឱហាត្, ក្បោប,់ ពាយាម្, 
តិ្ោះឈដៀល, តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង, ឈលឿន្ឈៅ, ក្បឹងខក្បង, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ម្ចតិ្ បន្លាំ, បលន្,់ លួច, បាំភាន្,់ ឆឈ ក្,  ត្ព់ន្ធ, អ្តួ្អាង,  
ផ្ទត្ព់េ៌, លាបពេ៌ 

ម្ចាតិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
ម្ចាយតិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
ម្ឈចាតិ្ ចាប,់ កាន្,់ កាន្យ់ក្ 
ម្ចេ តិ្ ឈលាភ, ក្ាំណាញ់ 
ម្ចេរាយតិ្ ឈលាភ, ក្ាំណាញ់, អាតាម និ្យម្, ក្បក្ពឹត្តនូ្វឈ ចក្ដីក្ាំណាញ់ 
ម្ជជតិ្ ឆកួត្, ជូត្, ដុ , ខាត្,់ ជក្ម្ោះ, ឈ  , ក្បមាង, ក្ វងឹ, 

ក្បោប,់  មាអ ត្, តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង, ដុ ខាត្,់  
ឈ  ក្ចា , ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
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ម្ជជយតិ្ ឆកួត្, ជូត្, ដុ , ខាត្,់ ជក្ម្ោះ, ឈ  , ក្បមាង, ក្ វងឹ, 
ក្បោប,់  មាអ ត្, តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង, ដុ ខាត្,់  
ឈ  ក្ចា , ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 

ម្ឈជជតិ្ ឆកួត្, ជូត្, ដុ , ខាត្,់ ជក្ម្ោះ, ឈ  , ក្បមាង, ក្ វងឹ, 
ក្បោប,់  មាអ ត្, តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង, ដុ ខាត្,់  
ឈ  ក្ចា , ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 

ម្ញ្ា តិ្ ភល,ឺ ឈៅ, ដល់, បូជា, ឈគ្ន ព, ក្ទក្ទង,់ ទល់ក្ទ, ភលឈឺ ល្ក្,  
ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, តាាំងទុក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 

ម្ញ្ជ តិ្ ដុ , ខាត្,់ ជូត្, ជក្ម្ោះ, ឈ  ,  មាអ ត្, ឈពាល, និ្យាយ,  
ឈចញ ាំឈ ង 

ម្ញ្ជយតិ្ ដុ , ខាត្,់ ជូត្, ជក្ម្ោះ, ឈ  ,  មាអ ត្, ឈពាល, និ្យាយ,  
ឈចញ ាំឈ ង 

ម្ឈញ្ជ តិ្ ដុ , ខាត្,់ ជូត្, ជក្ម្ោះ, ឈ  ,  មាអ ត្, ឈពាល, និ្យាយ, 
ឈចញ ាំឈ ង 

ម្ញ្ញ តិ្ គិត្, ដឹង, អ្តួ្, រាប,់ សាម ន្, សាគ ល់, ចាំណាាំ, ចុោះម្តិ្, ក្ ក្ដ, 
 ាំខាន្,់  មាគ ល់, ទាំន្ងជា, ក្ ក្ដជា, ក្តា ់ដឹង,  
ជាក្ច់ា ់, ក្បខ លជា, មាន្ឈយាបល់, មាន្កា យល់ឈ ើញ 

ម្ដតិ្ មុ្ជចុោះ, លិចចុោះ, ខក្ជក្ចុោះ 
ម្ឋតិ្ ឈៅ,  ៃួត្, ក្ច ច,់ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី អាក្ ័យ, ឈឈលចឈល,ី  

ឈសាក្ឈៅ, ខ ង ួត្ 
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ម្េតិ្ យាំ, លោះ, ខលង, ក្ ប,់  ូ្យ, ខក្ ក្, ឈពាល, គាំរាម្, 
ឈ ោះបង,់ លោះបង,់  មាល ប,់ ក្បហា , និ្យាយ, 
ឈបៀត្ឈបៀន្, សាវ ្ាយ, ឈចញ ាំឈ ង 

ម្េឋ តិ្ អ្្សុក្, ្ុញក្ទាន្ ់
ម្េឌ តិ្  ុ ាំ, ចង, ពទ័ធ,   ុម្, ខចក្, ខញក្, សាអ ត្,  មាអ ត្, ក្បោប,់ 

ពន័្ធពទ័ធ, ប  ុិទធ, ខបងខចក្, ដុ ខាត្,់ តាក្ខ់ត្ង, 
 អិត្សាអ ង 

ម្េឌ យតិ្ ឈ ើច, ក្បោប,់ ញញឹម្,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , តាក្ខ់ត្ង, 
 អិត្សាអ ង, ក្  ់ក្សាយ 

ម្ឈេឌ តិ្ ឈ ើច, ក្បោប,់ ញញឹម្,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , តាក្ខ់ត្ង, 
 អិត្សាអ ង, ក្  ់ក្សាយ 

ម្តិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្  
ម្ត្ថតិ្ កូ្ , វតិ្, វកឹ្, កួ្ត្,  ាំខាន្, ក្មាា ត្,់ ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
ម្ងតិ្ កូ្ , វតិ្, វកឹ្, កួ្ត្,  ាំខាន្, ញាាំញី, ក្មាា ត្,់ ក្ក្ ុក្, អ្ក្ងួន្,  

 ុក្កួ្ន្, ក្ចបល់, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
ម្ទតិ្ មាន្ោះ,  ត្,់ ឈន្ឿយ, ជាទុក្ខ, លាំ ក្,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម, 

អ្តួ្អាង, លហិត្ថ្លហ,  ត្ឈ់ន្ឿយ, ឈន្ឿយ ត្,់ អ្ ់ក្មាល ាំង 
ម្ទយតិ្  កី្រាយ, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត, ជាប ់អិត្,  បាយចិត្ត 
ម្ឈទតិ្  កី្រាយ, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត, ជាប ់អិត្,  បាយចិត្ត 
ម្ទទតិ្ កិ្ន្, គក្,់ បុក្, ្សាំ, ជាន្,់ វាយ, លាយ, ក្ច ច,់ ញាាំញី, 
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ទមាល យ, ជាន្ឈ់ល,ី ឈ វ្ើឲ្យខូច, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ឈឈលចឈល,ី  
ខបន្(ក្ ូវ), គក្ក់្ច ច,់ ក្ចាន្ឈចាល, ឈ វ្ើឲ្យចាញ់,  
ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្,់ ឱប( ាំណាញ់) 

ម្្តិ្ ដឹង, ឈ ើម្, ទទឹក្, សាគ ល់ 
ម្ន្តិ្ ដឹង, បូជា, មាន្ោះ, ឈ ើម្, ទទឹក្, ឈគ្ន ព, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , 

 ទួន្គ្នន , រាបអ់ាន្, ក្ បគ្នន , អ្តួ្អាង, ក្តា ់ដឹង,  
ឈក្ើត្ឈ ើងឈ ឿយៗ 

ម្ន្យតិ្  ងឹ, គ្នាំក្ទ, កាល ខាល ាំង,  ងឹត្អឹង 
ម្ន្ ិក្ឈរាតិ្      នឹ្ក្, គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈ វ្ើទុក្ក្នុងចិត្ត 
ម្នាតិ្ ខបក្, ទមាល យ 
ម្ឈន្តិ្  ងឹ, គ្នាំក្ទ, កាល ខាល ាំង,  ងឹត្អឹង 
ម្ឈនាតិ្ ដឹង, ក្តា ់ដឹង 
ម្ន្តយតិ្ ខសបឹ, ពិឈក្គ្នោះ, ក្បឹក្ា, ជខជក្, ពិភាក្ា,  

និ្យាយសាៃ ត្ក់្ាំ ាំង 
ម្ឈន្តតិ្ ខសបឹ, ពិឈក្គ្នោះ, ក្បឹក្ា, ជខជក្, ពិភាក្ា,  

និ្យាយសាៃ ត្ក់្ាំ ាំង 
ម្ន្ថតិ្ កូ្ , វកឹ្, វតិ្,  ត្,់  ាំខាន្, ឈន្ឿយ,  ុក្កួ្ន្, ក្បមាទ, 

លហិត្ថ្លហ, ឈៅ មង, អ្ ់ក្មាល ាំង, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ ,  
ក្បឡាក្ក់្ប ូ  

ម្ន្ថនាតិ្ កូ្ , វតិ្, វកឹ្,  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ,  ុក្កួ្ន្, ក្មាា ត្,់ ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
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ម្ន្ទតិ្ ភល,ឺ ឈៅ, ដល់, ឈភលច, ឈ ៃើច, ក្បមាទ, វឈងវង, ក្ វងឹ, ភលឈឺ ល្ក្,  
ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  កី្រាយ,   ឈ ើ , ឈក្ត្ក្អ្ , ឈដក្លក្,់ 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ឈ វ្ ក្បខ   

ម្ពភតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ម្ពវតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈពញ, បាំឈពញ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ម្មាយតិ្ ថាន ក្ង់នម្, ក្ ឡាញ់ខលួន្ 
ម្យតិ្ ឲ្យ, ឈៅ, ដឹង, ដល់, យក្, ដ្ល់ឲ្យ, ឈោោះដូ , វលិវល់,  

ផ្ទល  ់បដូ , កាន្យ់ក្, ក្បគល់ឲ្យ, ក្បពឹត្តឈៅ 
ម្ តិ្ ្ប,់ សាល ប,់ លោះបងជី់វតិ្ 
ម្  ិតិ្ ្ន្,់  ច, សាច,   ូក្ទាាំ, ឈក្សាច,  ងកត្,់ ឈក្ ោះក្ពាំ, អ្ត្់្ ន្ ់
ម្  ិយតិ្ ្ន្,់   ូក្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្ ់
ម្ ឈិ តិ្ ្ន្,់   ូក្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្ ់
ម្លតិ្ ក្ទ, ក្ទក្ទង,់ ឈៅ មង, តាាំងទុក្, ក្ទក្ទងទុ់ក្ 
ម្លលតិ្ ក្ទ, ក្ទក្ទង,់ ឈៅ មង, តាាំងទុក្, ក្ទក្ទងទុ់ក្ 
ម្វតិ្  ុ ាំ, ចង, ទាក្,់ ចាាំង, ឈចោះ, ដឹង, កាដ ប,់  បួ តឹ្,  តឹ្ តួ្, ពន័្ធពទ័ធ 
ម្ តិ្ ខឹង, ចាប,់ កាន្,់ ឈក្កា្, សាទ ប, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា , 

និ្យាយ, អ្ខងអល, ចាក្ចុ់ច, ចាក្ឈ់ោត្, បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ, 
ក្បកាន្ខ់ាជ ប,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈចញ ាំឈ ង, បឈ  អ្ខងអល 

ម្ យតិ្ ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ,  បាយចិត្ត 
ម្ឈ តិ្ ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ,  បាយចិត្ត 
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ម្ សតិ្ តូ្ច, ងលឹង,   ូក្ទាាំ, អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់ ផ្ទល  ់បដូ , ប មិាេ,  
ខក្បក្បួល, ឈក្បៀបឈ្ៀប, ជា ប ់តូ្ច 

ម្ តិ្ ា្ំ, ឆលង, បូជា, ឈគ្ន ព, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, រាបអ់ាន្,  ឈមាព ្, 
ដ្ល់កិ្ត្តិយ  

ម្ យតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្ 
ម្ឈ តិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្ 
មាតិ្ ងលឹង, វា ់, វាល់, រាបអ់ាន្, ក្ ឡាញ់, ថាន ក្ង់នម្, ឈក្បៀបឈ្ៀប,  

ឈចញ ាំឈ ង 
មាន្តិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ក្តួ្ត្ក្តា, ថ្លលក្, ឈកាត្ខក្ក្ង,  

ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
មាន្យតិ្  ងឹ, មាន្ោះ, បូជា, គ្នាំក្ទ, លបង, សាក្, ឈគ្ន ព, ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្ ថាន , 

ក្ទក្ទង,់ រាប ់ក្, ខាល ាំងកាល , ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ប៉ុន្បង៉,  ងឹត្អឹង, 
រាបអ់ាន្, តាាំងទុក្, ពិឈសា្, ឈកាត្ខក្ក្ង, ឈ ុើបអ្ឈងកត្, 
ក្ ឡាញ់, ពិចា ណា 

មាឈន្តិ្  ងឹ, មាន្ោះ, បូជា, គ្នាំក្ទ, លបង, សាក្, ឈគ្ន ព, ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្ ថាន , 
ក្ទក្ទង,់ រាប ់ក្, ខាល ាំងកាល , ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ប៉ុន្បង៉,  ងឹត្អឹង, 
រាបអ់ាន្, តាាំងទុក្, ពិឈសា្, ឈកាត្ខក្ក្ង, ឈ ុើបអ្ឈងកត្, 
ក្ ឡាញ់, ពិចា ណា 

មាបយតិ្ ក្, ឈ វ្ើ, វា ់,  ង,់ សាង, និ្ម្មតិ្, នាាំម្ក្, ក្បកា , សាថ បនា,  
ក្សាង, បងកឈ ើង, និ្ម្មតិ្ឈ ើង 
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មាឈបតិ្ ក្, ឈ វ្ើ, វា ់,  ង,់ សាង, និ្ម្មតិ្, នាាំម្ក្, ក្បកា , សាថ បនា, 
ក្សាង, បងកឈ ើង, និ្ម្មតិ្ឈ ើង 

មាយតិ្ ងលឹង, វា ់, វាល់, រាបអ់ាន្, ក្ ឡាញ់, ឈក្បៀប ទ្ឹម្ 
មាយយតិ្ ឈៅ, ដល់, ដឹង, ក្តា ់ដឹង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
មា យតិ្  មាល ប ់
មាឈ តិ្  មាល ប ់
មា តិ្ រាប,់ ងលឹង, វាល់, វា ់, រាបអ់ាន្, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
ម្គិយតិ្  ូម្, អ្ងវ , ក្ ថាន , ខ វង ក្,  វោះខ វង 
ម្ឈិគតិ្  ូម្, អ្ងវ , ក្ ថាន , ខ វង ក្,  វោះខ វង 
ម្ចិេតិ្  ាំខាន្,  ាំអុ្ក្,  ុក្កួ្ន្, ឆ្ឈៅ,  ងកត្,់ ឈ វ្ើទុក្ខ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ម្ជិជតិ្ ឈ នហា, អា ូ , ក្ ឡាញ់, អាេិត្ 
ម្េិតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ម្ណិាតិ្ រាប,់ វាល់, វា ់, ងលឹង, ក្ាំេត្,់  មាល ប,់ ក្បហា ,  
 បញ្ាូ ល, ោក្ចូ់ល, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ម្ឈិណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , បញ្ាូ ល, ោក្ចូ់ល, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ម្េិឋ តិ្  ត្ឈ់ៅ,  ត្ឈ់គច, ឈគចឈៅ, ឈ ើ ឈៅ, ឈ លឈៅ, ឈចៀ ឈចញឈៅ 
ម្ងិតិ្ ក្បជុាំ, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្,  មាល ប,់ ក្បហា , ទាក្ទ់ង, ពាក្ព់ន័្ធ, 

មាន្បញ្ញញ , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ម្ទិតិ្ ឆ្ល ត្,  ត្,់ ឈន្ឿយ, លាំ ក្,  មាល ប,់ ក្បហា , អា ូ ,  

ជាឈក្បង, ជាខាល ញ់, អាេិត្, ឈពញចិត្ត, លហិត្ថ្លហ, ក្ ឡាញ់, 
មាន្បញ្ញញ , មុ្ត្ក្ ួច,  ត្ឈ់ន្ឿយ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង ់
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ម្និាតិ្ រាប,់ ងលឹង, ចង, ទាក្,់  ទង,់ វា ់, វាល់, ក្ាំេត្,់ បញ្ាូ ល, 
 មាល ប,់ ក្បហា , ោក្ចូ់ល, ប មិាេ, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ក្បទូ រ៉ាយ 

ម្នុិ្តិ្ បញ្ាូ ល, ោក្ចូ់ល 
ម្ឈិនាតិ្ រាប,់ ងលឹង, វា ់, វាល់,  ទង,់ បញ្ាូ ល,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ក្បមាេ, ោក្ចូ់ល, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
ម្និ្ទតិ្ ឈ នហា, អា ូ , អាេិត្, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត 
ម្និ្ទយតិ្ ឈ នហា, អា ូ , អាេិត្, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត 
ម្មិ្តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ម្មិ្ពតិ្  ច, សាច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ 
ម្យិតិ្ ្ប,់ សាល ប,់ បិទខភនក្, លោះបងជី់វតិ្ 
ម្យិយតិ្ ្ប,់ សាល ប,់  ួងខ ង, លោះបងជី់វតិ្ 
ម្លិតិ្ ឱប, ចាប,់ កាន្,់  មួ្គ្នន , ឱប តឹ្, ជាបគ់្នន , ជាខាល ញ់,  

បិទខភនក្, ក្ ឡាញ់, បក៉្បិចខភនក្, ក្បឈក្ៀក្ក្បឱប 
ម្លិយតិ្  វិត្, ឈក្ក្ៀម្,  ញ៉ម្, ក្ ឈពាន្, ម្ចិខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
ម្លិាយតិ្ ្ូ , ងយ,  វិត្, ឈក្ក្ៀម្,  ញ៉ម្, ក្ ឈពាន្, ក្ ក្ក្ ុត្,  

អ្ ់ ក្ម្ ់ 
ម្លិិចេតិ្  ាំឈ ងម្និ្ចា ់, និ្យាយម្និ្ចា ់លា ់ 
ម្លិិចេយតិ្  ាំឈ ងម្និ្ចា ់, និ្យាយម្និ្ចា ់លា ់ 
ម្ឈិលចេតិ្  ាំឈ ងម្និ្ចា ់, និ្យាយម្និ្ចា ់លា ់ 
ម្ឈិលចេយតិ្  ាំឈ ងម្និ្ចា ់, និ្យាយម្និ្ចា ់លា ់ 
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ម្ឈិលឈចេតិ្  ាំឈ ងម្និ្ចា ់, និ្យាយម្និ្ចា ់លា ់ 
ម្ឈិលឈឆតិ្  ាំឈ ងម្និ្ចា ់, និ្យាយម្និ្ចា ់លា ់ 
ម្ឈិលដតិ្ ឆកួត្ 
ម្ឈិលឌតិ្ ឆកួត្ 
ម្ឈិលតិ្ ម្ចិខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
ម្ឈិលវតិ្ ឈ ព, គប ់ក្, ឈ ពគប,់ ក្បតិ្បត្តិ 
ម្វិតិ្ ា្ំ, ធាត្,់ ឈថាល  , ក្កា ់ 
ម្ ិតិ្ ខឹង,  ច, ឈពាល, ឈក្កា្, ឈក្សាច, ឈ ៀបចាំ, ឈក្ ោះក្ពាំ, 

និ្យាយ, ចាត្ខ់ចង, តុ្បខត្ង, បក៉្បិចខភនក្, ឈចញ ាំឈ ង 
ម្ ិសយតិ្ ្សាំ, ក្ច ាំ, ក្បក្ប, លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ 
ម្ឈិ សតិ្ ្សាំ, ក្ច ាំ, ក្បក្ប, លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ 
ម្ ិតិ្  ច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ,  ចសាច 
ម្មី្តិ្ ឈៅ, ដល់, ឈពាល, និ្យាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង 
ម្យីតិ្ រាប,់ ងលឹង, ្ប,់ សាល ប,់ វាល់, វា ់, ក្ាំេត្,់  មាល ប,់ 

ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ម្លីតិ្ បិទខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
ម្លីយតិ្ បិទខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
ម្ឈីលតិ្ បិទខភនក្, បក៉្បិចខភនក្ 
ម្វីតិ្ ា្ំ, ធាត្,់ ឈថាល  , ក្កា ់ 
មុ្ចាតិ្ ក្ជុោះ, ្ុត្,  ចួ, ខលង,  បូត្,  ាំឈោោះ 
មុ្ចេតិ្  ងឹ, ក្ក្, ងប,់ ក្ជប,់ ជាដុាំ,  លុត្, វឈងវង,  ន្លប,់ ចឈក្ម្ើន្, 
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 ុងឈ ឿង, ក្ ឈពាន្, ឱន្ក្កាប, ឈ វ្ើ ាំឈ ង, ក្ជល់ក្ជប,់  
ខយល់ចាប,់ ឈងងឈ្ង, វឈងវងវ វ្ ន្,់ លូត្លា ់, បខន្ថម្ ាំឈ ង 

មុ្ជជតិ្ ក្តាាំ, អ្ប,់ ោាំចុោះ, មុ្ចចុោះ, លិចចុោះ, ខក្ជក្ចុោះ, មុ្ចទឹក្ 
មុ្ញ្ា តិ្ ឲ្យ, ជោះ, លោះ,  ចួ, ក្ជុោះ, ខលង, ក្សាយ,  បូត្,  ាំឈោោះ, ឈចាល, 

បញ្ជូ ន្, ឈពាល, ឈក្ដពី, បាំភាន្,់  ត្ព់ន្ធ, លោះបង,់ ឈវៀ ចាក្, 
បឈញ្ាញ, ឈោោះនឹ្ម្, ឈោោះខអ្ក្, ចាាំងពន្ល,ឺ អ្តួ្អាង, បឈញ្ាញ, 
  ូ ឈចញ, ឈោោះខលង, ឈអ្ើយវាចា, លួចលាក្,់ លាបពេ៌, 
ឈ ក្ក្  ់, ក្ចាន្ឈចាល, បន្លឺ( ាំឈ ង), ក្ជលក្ព់េ៌ 

មុ្ញ្ជ តិ្ ជូត្, ជក្ម្ោះ, ខាត្,់ ដុ , គាំរាម្, ខក្ ក្, ឈពាល, ឈ  ,  មាអ ត្, 
ឈចញ ាំឈ ង 

មុ្ញ្ជយតិ្ ដុ , ខាត្,់ ជូត្, ជក្ម្ោះ, ឈ  ,  មាអ ត្, ឈពាល, ខក្ ក្, គាំរាម្, 
និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 

មុ្ដតិ្ ឈឆោះ, លោះ, បុក្, កិ្ន្, ឈចាល, បងចុ់ោះ, ោក្ចុ់ោះ, ញាាំញី, អុ្ជឈភលើង, 
ប ក្ ត្ឈ់ភលើង, ឈចញ ាំឈ ង, ឈចញជាឈភលើង 

មុ្េតិ្ ឈបដជ្ា, ទទួលពាក្យ, ទទួលរ៉ាប ់ង 
មុ្េដ តិ្ គក្,់ នួ្ត្, ក្ច ច,់  ងកត្,់ ញាាំញី, ឈឈលចឈល ី
មុ្េឋ តិ្  ត្ឈ់ៅ,  ត្ឈ់គច, ឈគចឈៅ, ឈ ើ ឈៅ, ឈ លឈៅ, ឈចៀ ឈចញឈៅ 
មុ្េឌ តិ្ គក្,់ នួ្ត្, ជូត្, ឈកា , កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ខាត្,់ ជក្ម្ោះ, ដុ , ឈ  , 

 មាអ ត្, ក្ច ច,់ ញាាំញី,  ងកត្,់ ឈឈលចឈល ី 
មុ្ឈេឌ តិ្ ឈកា , កាត្ ់
មុ្ត្តយតិ្  ូ ,  ូ ឈចញ, បត្ឈ់ជើងតូ្ច, បឈនាទ បងប់ ាវៈ 
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មុ្ឈត្តតិ្  ូ ,  ូ ឈចញ, បត្ឈ់ជើងតូ្ច, បឈនាទ បងប់ ាវៈ 
មុ្ត្ថយតិ្  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បមូ្ល, ត្ជាបគ់្នន  
មុ្ឈត្ថតិ្  មួ្គ្នន ,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បមូ្ល, ត្ជាបគ់្នន  
មុ្ទតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ, ក្  ់ក្សាយ 
មុ្ទទតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, បិទជាប,់ ឈ ោះក្តា, ឈ ោះពុម្ព 
មុ្ទាទ ឈបតិ្ ឈ ោះក្តា, ឈ ោះពុម្ព 
មុ្ន្តិ្ ឈៅ, ដល់, ដឹង, សាៃ ត្,់ ឈ ៃៀម្, ក្តា ់ដឹង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
មុ្នាតិ្ ឈចោះ, ចាាំ, ដឹង, ចង, ទាក្,់ កាដ ប,់ សាៃ ត្,់ សាគ ល់,  តឹ្ តួ្,  បួ តឹ្, 

ក្តា ់ដឹង, ឈ ៃៀម្ឈៅ 
មុ្ពវតិ្ ចង, ទាក្,់  តឹ្ តួ្,  បួ តឹ្ 
មុ្យហតិ្ ឈលល , ងូត្, លៃង,់ វឈងវង, ងងឹត្, ងងុយ, ក្ វាាំង,  ន្លប,់  

ភាាំងភាន្,់ ងងឹត្ងងុល 
មុ្ តិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ពទ័ធ, ពន័្ធ, ទាក្,់ ខក្ ក្, ដឹងក្ពម្, ដឹង មួ្គ្នន , 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
មុ្ ុមុ្រាឈបតិ្   ទាំពា, ទាំពាក្គួបៗ 
មុ្ ុមុ្រាយតិ្ ទាំពា, ទាំពាក្គួបៗ 
មុ្ តិ្ បលន្,់ ទឈទ, ឈភលច, ខុ , លួច, លាក្,់ វឈងវង, កុ្ ក្,  មាល ប,់ 

ក្បហា , បឈញ្ញេ ត្, ដឈេដើ ម្, ឈបៀត្ឈបៀន្, លួងឈលាម្,  
បាំភាន្ខ់ភនក្, បាំភាន្គ់ាំន្ិត្, ឈ្វើឲ្យងុយឈ្ក្, ឈ្វើឲ្យទន្ក់្ត្បក្ខភនក្ 

មុ្សាន តិ្ លួច, បលន្,់ លាក្,់ ដឈេដើ ម្, បាំភាន្ខ់ភនក្, បាំភាន្គ់ាំនិ្ត្ 
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មុ្ សតិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ឈភលច, វឈងវង, ម្និ្ចាាំ, រាបអ់ាន្, ក្ ឡាញ់, 
ក្ពម្ទទួល, អ្ត្ឱ់ន្ឲ្យ, អ្ត្ឈ់ទា ឲ្យ, អ្នុ្ញ្ញញ ត្ឲ្យ,  
ឈ វ្ ក្បខ   

មុ្ តិ្ ជា ុខ,  ុខ បាយ 
មូ្លតិ្ ជាទីពឹង, តាាំងឈៅ, ជាទីបខងអក្, ជាទីអាក្ ័យ 
មូ្លយតិ្ ឈកា , កាត្,់ ជក្ម្ោះ, លាង,  មាអ ត្, ដុោះឈ ើង, លូត្លា ់ឈ ើង 
មូ្ឈលតិ្ ឈកា , កាត្,់ ជក្ម្ោះ, លាង,  មាអ ត្, ដុោះឈ ើង, លូត្លា ់ឈ ើង 
មូ្ តិ្ លួច, បលន្,់ លាក្,់ ដឈេដើ ម្, បាំភាន្ខ់ភនក្, បាំភាន្គ់ាំនិ្ត្ 
មូ្ តិ្ ជា ុខ,  ុខ បាយ 
ឈម្ខតិ្ ក្បោបច់ឈងកោះ 
ឈម្ជជតិ្ ឈ នហា, អា ូ , អាេិត្, ក្ ឡាញ់ 
ឈម្ដតិ្ ឆកួត្  ប,់ ឈៅជាឆកួត្ 
ឈម្ឌតិ្ ឆកួត្  ប,់ ឈៅជាឆកួត្ 
ឈម្េឌ តិ្ ង, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ 
ឈម្តិ្ ឲ្យ, យក្, ដ្ល់ឲ្យ, ឈោោះដូ , ផ្ទល  ់បដូ , វលិវល់, និ្យាយ,  

កាន្យ់ក្, ក្បគល់ឲ្យ 
ឈម្តាត យតិ្ អា ូ , អាេិត្,  ខម្តងឈ ចក្តីក្ ឡាញ់ 
ឈម្ងតិ្ ឆ្ល ត្, ក្បជុាំ,  មួ្គ្នន , ក្បមូ្ល, ជាបឈ់ៅ,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ទាក្ទ់ង, ពាក្ព់ន័្ធ, មាន្បញ្ញញ , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង,់  
ឈៅជាម្យួគ្នន  
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ឈម្ទតិ្ ឆ្ល ត្,  មាល ប,់ ក្បហា , ដ្ល់ឲ្យ, ជាខាល ញ់, ជាឈក្បង, ក្ ឡាញ់, 
កាន្យ់ក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង,់ មាន្បញ្ញញ , ឈៅជាម្យួគ្នន  

ឈម្ទយតិ្ ធាត្,់ ឈ នហា, អា ូ , ជាឈក្បង, ជាខាល ញ់, អាេិត្, ក្ ឡាញ់ 
ឈម្ឈទតិ្ ធាត្,់ ឈ នហា, អា ូ , ជាឈក្បង, ជាខាល ញ់, អាេិត្, ក្ ឡាញ់ 
ឈម្្តិ្ ឆ្ល ត្,  មួ្គ្នន , ជាបឈ់ៅ,  មាល ប,់ ក្បហា , មាន្បញ្ញញ , ឈបៀត្ឈបៀន្, 

ក្មាា ត្ប់ង,់ ឈៅជាម្យួគ្នន  
ឈម្បតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈម្វតិ្ រាប ់ក្, ឈ ពគប,់ ក្បតិ្បត្តិ 
ឈម្ តិ្ ខឹង,  ច, សាច, ឈក្កា្, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ,  ចសាច,  

ឈចញ ាំឈ ង(យាំឮឈម្ ៗ) 
ឈម្ យតិ្  ច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, ឈ ៀបចាំ, ចាត្ខ់ចង, តុ្បខត្ង 
ឈម្ឈ តិ្  ច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, ឈ ៀបចាំ, ចាត្ខ់ចង, តុ្បខត្ង 
ឈមាក្ខតិ្  ចួ, ្ុត្, ឈោោះ,  បូត្, ខលង, អ្ងគុយ, គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ,  

ឈ ោះឈៅ, ពួយឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
ឈមាក្ខយតិ្ អ្ងគុយ, គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ពួយឈៅ,  ញ់ឈៅ,  

ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
ឈមាឈក្ខតិ្ អ្ងគុយ, គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ពួយឈៅ,  ញ់ឈៅ,  

ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
ឈមាចតិ្ បុក្, កិ្ន្, បាំភាន្,់  ត្ព់ន្ធ, ឈលើក្ខលួន្, អ្តួ្អាង, លួចលាក្,់  

ឈ ក្ក្  ់, ឈលើក្ក្ាំព ់ 
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ឈមាឈចតិ្  ចួ, អាន្, ឈោោះ,  ាំឈោោះ, ខលង, បញ្ជូ ន្, ក្សាយ, ឈោោះខលង, 
ដក្ឈចញ, បដិបត្តិ, ឲ្យឃ្លល ត្, ឲ្យក្ឈក្ម្ើក្, ឈលើក្ខលង,  
ខញក្ឈចញ, ឈ វ្ើឲ្យ ចួ្ុត្, បឈញ្ាញ(ទឹក្កាម្) 

ឈមាជតិ្ ដុ , ខាត្,់ ជូត្, ជក្ម្ោះ, ឈ  ,  មាអ ត្, ឈពាល, និ្យាយ, 
ឈចញ ាំឈ ង 

ឈមាជយតិ្ ដុ , ខាត្,់ ជូត្, ជក្ម្ោះ, ឈ  ,  មាអ ត្, ឈពាល, និ្យាយ, 
ឈចញ ាំឈ ង 

ឈមាដតិ្ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល ី
ឈមាដយតិ្ បុក្, កិ្ន្, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 
ឈមាឈដតិ្ បុក្, កិ្ន្, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 
ឈមាទតិ្ បុក្, កិ្ន្,  ីុ, ឈ ើច, ឈលង, ញញឹម្, ប ឈិភាគ, ឈក្ត្ក្អ្ , 

 កី្រាយ,  បាយ, ឈលងកី្ឡា, ក្  ់ក្សាយ 
ឈមាទយតិ្  មួ្គ្នន , លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ចាំពាក្ជ់ាំពិន្,  លាយចូលគ្នន  
ឈមាឈទតិ្  មួ្គ្នន , លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ចាំពាក្ជ់ាំពិន្,  លាយចូលគ្នន  
ឈមាលយតិ្ ោាំ, បេដុ ោះ, ដុោះឈ ើង, លូត្លា ់ 
ឈមា តិ្ បលន្,់ លួច, ឈភលច, វឈងវង,  មាល ប,់ ក្បហា , ដឈេដើ ម្, 

ឈបៀត្ឈបៀន្, បាំភាន្ខ់ភនក្, បាំភាន្គ់ាំនិ្ត្ 
ឈមាឈ តិ្ បន្លាំខភនក្, លួងឈលាម្, បញ្ាុ ោះបញ្ាូ ល, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្,  

ឈ វ្ើឲ្យយល់ខុ  
ម្ហយតិ្ ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ 
មាហ យយតិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
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មាហ ឈយតិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ឈម្ហដយតិ្ ឈ នហា, អា ូ , អាេិត្, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត,  

ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ម្ាំ តិ្ ចឈក្ម្ើន្, ា្ំឈ ើង,  ុងឈ ឿង, លូត្លា ់ 
ម្ាំ យតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
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អវគគ 
យអ្ក្ខ  

យក្ខយតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ឈកាត្ខក្ក្ង 
យឈក្ខតិ្ បូជា, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ឈកាត្ខក្ក្ង 
យចេតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ឈវៀ ,  ៃប,់  មាៃ ប,់ ក្បគល់, ឈវៀ ចាក្, 

ឈចៀ វាង 
យជតិ្ ឲ្យ, បូជា, ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ប ចិាា គ, លោះបង,់ 

បងួ ួង, ក្បគល់ឲ្យ, បូជាយញ្ញ , បូជាឈទវតា, ខ ន្ឈក្ពន្, 
ឈ វ្ើពលិក្ម្ម, ក្បក្ពឹត្ត្ម្ ៌

យត្តិ្ ខិត្ខាំ, ឱហាត្,  វ្ ត្,  ក្ងួម្, ឧ ា ៍, ពាយាម្, 
ក្បឹងខក្បង, ក្បុងក្បយត័្ន 

យត្យតិ្ គ្នាំក្ទ, គ្នាំពា , គ្ត្់្ គង,់ ា្ុងឈ ដ្ើម្, ម្និ្ក្ត្ង,់ ត្ប នង, 
ឈថាក្ទាប, ម្និ្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 

យឈត្តិ្ គ្នាំក្ទ, គ្នាំពា , គ្ត្់្ គង,់ ា្ុងឈ ដ្ើម្, ម្និ្ក្ត្ង,់ ត្ប នង, 
ឈថាក្ទាប, ម្និ្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ, ទាំនុ្ក្បក្មុ្ង 

យន្តយតិ្ ង,  ញួ, ឈកាង, ក្ជួញ,  ញ់ឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ, អ្ខេដ ត្ឈៅ,  
បងខិត្ឲ្យជិត្, បាំក្បួញឲ្យខលី, បក្ងួញឲ្យខលី 

យឈន្តតិ្ ង,  ញួ, ឈកាង, ក្ជួញ,  ញ់ឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ, អ្ខេដ ត្ឈៅ,  
បងខិត្ឲ្យជិត្, បាំក្បួញឲ្យខលី, បក្ងួញឲ្យខលី 

យបយតិ្   ់ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 
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យភតិ្ ្សាំដាំឈេក្,  មួ្ដាំឈេក្,  មួ្ វ្  , ឈ ពឈម្ងុន្្ម្ម,  
ឈៅ មួ្ជាម្យួគ្នន  

យម្តិ្ ទប,់ ឈវៀ , ចូល,  ៃប,់ ឈពាល,  មាៃ ប,់ វនិា , ឈម្ើលខង, 
ចិញ្ា ឹម្, និ្យាយ, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ក្តួ្ត្ឈម្ើល, ឈចញ ាំឈ ង, 
  ុម្ពន័្ធជុាំវញិ 

យម្យតិ្ បឈក្ម្ើ, អ្ គ្  , ចិញ្ា ឹម្, ឈវៀ ចាក្, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ម្និ្បឈក្ម្ើ,  
ឈចៀ វាង, ក្តួ្ត្ឈម្ើល, ម្និ្ចិញ្ា ឹម្, ម្និ្អ្ គ្  , 
ក្បេិបត័្ន្,៍   ុម្ពន័្ធជុាំវញិ, ម្និ្ក្បេិបត័្ន្ ៍

យឈម្តិ្ ឈវៀ ចាក្, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ឈចៀ វាង, ក្តួ្ត្ឈម្ើល,   ុម្ពន័្ធជុាំវញិ 
យវតិ្ ឈៅ, ដល់, លាយ ាំ, ្សាំចូលគ្នន , ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

លាយចក្មុ្ោះគ្នន , ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
យ តិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
យ សតិ្ ខិត្ខាំ, ឱហាត្,  វ្ ត្, ឧ ា ៍, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង,  

ក្បុងក្បយត័្ន 
យាចតិ្  ុាំ,  ូម្, អ្ងវ , បន្ក់្ ន្,់ បងួ ួង, អារា្នា 
យាត្យតិ្ ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ, ក្បហា ,  ាំពង, ឈ វ្ើឧបកា ៈ 
យាតិ្ ឈៅ, ដល់, លុោះ, លោះបង,់  ឈក្ម្ច, យាងឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
យាឈត្តិ្ ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ, ក្បហា ,  ាំពង, ឈ វ្ើឧបកា ៈ 
យាបយតិ្ នាាំឈៅ,   ់ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 
យាឈបតិ្ នាាំឈៅ,   ់ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 
យាយតិ្ ឈៅ, ដល់, លុោះ, លោះបង,់  ឈក្ម្ច, យាងឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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យាវយតិ្ ឈខពើម្, ឈឆអើម្, និ្នាទ , តិ្ោះឈដៀល, គួ ឲ្យឈខពើម្ 
យាឈវតិ្ ឈខពើម្, ឈឆអើម្, និ្នាទ , តិ្ោះឈដៀល, គួ ឲ្យឈខពើម្ 
យុងគតិ្ ឈវៀ , លោះបង ់
យុចេតិ្ ឈ វ្ , ក្បមាទ, ក្បខ   
យុជជតិ្ គួ , ក្តូ្វ, ឈ វ្ើ, ក្បក្ប, ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ, តាាំងឈៅមាាំ, ឈក្បើកា  ន្,  

មាន្ មា្ិ, នឹ្ង្ឹង(ចិត្ត), យក្ជាកា  ន្ 
យុជឈតិ្ ជល់, ចាាំង, ត្  ូ, ក្បយុទធ, ឈចាម្វាយ, ក្បហា គ្នន ,  

ឈ វ្ើ ក្្ម្ 
យុញ្េ តិ្ ឈ វ្ , ក្បមាទ, ក្បខ   
យុញ្ជ តិ្ ឈ វ្ើ, ្សាំ, ទឹម្, ក្បក្ប, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្, ពាយាម្, ឧ ា ៍,  

ក្បឹងខក្បង 
យុត្តិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
យុនាតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ពន័្ធពទ័ធ 
យុបបតិ្ ឈលល , លៃង,់ ឈភលច, វឈងវង 
យុ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ទទួលបឈក្ម្ើ 
យូ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈយ តិ្ ខិត្ខាំ, ខនោះខខនង,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
ឈយាជតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ឈ វ្ើ, ទឹម្, ក្បក្ប, ពន័្ធពទ័ធ 
ឈយាជយតិ្  ុ ាំ, ឈ វ្ើ, ្សាំ, ចង, ទឹម្,  វាាំង, និ្នាទ , ឈក្ត្ៀម្, ក្បក្ប,  បួ មួ្,  

ក្បមូ្ល, ក្បយត័្ន, កា ពា , តិ្ោះឈដៀល 
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ឈយាឈជតិ្  ុ ាំ, ឈ វ្ើ, ្សាំ, ចង, ទឹម្,  វាាំង, និ្នាទ , ឈក្ត្ៀម្, ក្បក្ប,  បួ មួ្, 
ក្បមូ្ល, ក្បយត័្ន, កា ពា , តិ្ោះឈដៀល 

ឈយាដតិ្  ម្ពន្ធ, ជាបទ់ាក្ទ់ង 
ឈយាដយតិ្ លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ 
ឈយាឈដតិ្ លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ 
ឈយាឌតិ្  ម្ពន្ធ, ជាបទ់ាក្ទ់ង 
ឈយាត្តិ្ ភល,ឺ ខងលង, ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
ឈយាតិ្ ឈៅ, ដល់, លាយ ាំ, ្សាំចូលគ្នន , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, លាយចក្មុ្ោះគ្នន , 

ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
ឈយា្តិ្ ត្  ូ, ចាាំង, ជល់, ក្បយុទធ, ក្បហា គ្នន , ឈចាម្វាយ, ឈ វ្ើ គ គ្ ម្ 
ឈយាឈ្តិ្ ត្  ូ, ចាាំង, ជល់, ក្បយុទធ, ក្បហា គ្នន , ឈចាម្វាយ, ឈ វ្ើ គ គ្ ម្ 

 អ្ក្ខ  

 ក្ខតិ្  ក្ា, យាម្, ខងទាាំ, បី ច,់ ចិញ្ា ឹម្, កា ពា , ឈម្ើលខង,  
 ៃួន្ក្គង, ក្គបក់្គង 

 ខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 គតិ្ ឆៃល់,  ងសយ័, ឈងឿងឆៃល់, អ្ល់ខអ្ក្ 
 គយតិ្ ឆៃល់,  ងសយ័, ឈងឿងឆៃល់, អ្ល់ខអ្ក្ 
 ងខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ងគតិ្ ឈៅ, ដឹង, ដល់, ឆៃល់,  ងសយ័, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈងឿងឆៃល់ 
 ងឃតិ្ ឈៅ, ដល់,  ក្,់ ឈផ្ទល ោះ, ឈលាត្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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 ងឃយតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
 ចយតិ្ ខត្ង,  ចនា, និ្ពន្ធ, ឈក្ត្ៀម្, ក្បក្ប, ក្បពន័្ធ, ឈ ៀបចាំ, ក្បោប,់ 

ឈ ៀបឈ ៀង, តាក្ខ់ត្ង 
 ឈចតិ្ ខត្ង,  ចនា, និ្ពន្ធ, ឈក្ត្ៀម្, ក្បក្ប, ក្បពន័្ធ, ឈ ៀបចាំ, ក្បោប,់ 

ឈ ៀបឈ ៀង, តាក្ខ់ត្ង 
 ជតិ្ ដ្ិត្, ក្ជលក្,់ ឈក្ត្ក្អ្ , ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
 ជជតិ្ ក្ជលក្,់  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
 ជឈតិ្ លុោះ, ក្បទូ ដ,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ឈក្ម្ច, ឈ វ្ើអាក្ក្ក្,់ 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បទូ រ៉ាយ 
 ញ្ជ តិ្ ឈចាោះ, ចាក្,់ ទម្លុោះ, ដ្ិត្, ក្ជលក្,់ ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  

លាបពេ៌, ក្ជលក្ព់េ៌, ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
 ញ្ជ ិយតិ្     ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ 
 ដតិ្ យាំ, ឈរាទិ៍, ឈពាល, បងកូក្, និ្យាយ,  តីបឈនាទ  , ឈជ ក្បមាង 
 ឋតិ្ ឈជ , ឈពាល, ក្បឈទច, និ្យាយ 
 េតិ្ ឈៅ, ដល់, ខក្ ក្, ឈពាល, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង 
 េឌ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ទតិ្ ឈចាោះ, ជីក្, ចាក្,់ គូ , ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 
 ន្ធតិ្ ជិោះជាន្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់ ក្បទូ រ៉ាយ,  

ឈ វ្ើឲ្យឈៅឈក្កាម្អ្ាំណាច 
 ន្ធយតិ្ ោាំ, បន្ទុ ាំ, ចម្អនិ្, ញាាំញី, ជិោះជាន្ ់
 ឈន្ធតិ្ ោាំ, បន្ទុ ាំ, ចម្អនិ្, ញាាំញី, ជិោះជាន្ ់
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 បតិ្  ដី, ខសបឹ, ខងលង, ឈពាល, និ្យាយ, និ្យាយតិ្ចៗ 
 ្តិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ភតិ្ ឈ វ្ើ, កាច, ក្  ពធ, ពាយាម្, ចាបឈ់ដើម្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ម្តិ្ ឈលង,  បាយ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ឈភលើត្ឈភលើន្ 
 ម្ោតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ម្ពតិ្ ឈៅ, ដល់, ខក្ ក្, ឈពាល, និ្យាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង 
 ម្ភតិ្ ឈពាល, ខក្ ក្,  ាំយុងចុោះ, ឈចញ ាំឈ ង 
 យតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 វតិ្ ឈៅ, ដល់, យាំ, ខឹង, ឈក្កា្,  ្វ, ខក្ ក្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  

ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង,  
ខក្ ក្ក្ឈគញ្ជ ៀវ 

  តិ្ ឈៅ, ខក្ ក្, ឈ នហា, វនិា , បងកូក្,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , 
ក្ ឡាញ់, ឈចញ ូ , ក្  ់ប ់, សាប ូន្យ, ឈចញ ាំឈ ង 

  យតិ្ ឈ នហា,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្ ឡាញ់, ក្  ់ប ់ 
 ឈ តិ្ ឈ នហា,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ក្ ឡាញ់, ក្  ់ប ់ 
  តិ្ លោះ, ឈវៀ , ឈៅ, ដល់, សាៃ ត្,់ ឈចាល, ក្ាំ ាំង, ក្បកាន្ម់ាាំ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
  ទតិ្ លូ, យាំ, បូល, ខក្ ក្, ក្ពុ ,  ្វ, ឈចញ ាំឈ ង,  

ឈចញ ូ ម្និ្ចា ់ 
  យតិ្ លោះ, ឈវៀ , លោះបង ់
 ហាយតិ្ ឈៅក្នុងទីសាៃ ត្,់ ចងឈ់ៅខត្មាន ក្ឯ់ង 
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 ឈ តិ្ លោះ, ឈវៀ , លោះបង ់
រាក្យតិ្ ដល់,  ឈក្ម្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ 
រាឈក្តិ្ ដល់,  ឈក្ម្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ 
រាខតិ្ អាច, ហា ន្, ហាម្, ឃ្លត្,់  ៃួត្, ឈសាក្,  ួត្ខ ង, 

បដិឈ ្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
រាគយតិ្ ដល់,  ឈក្ម្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ 
រាឈគតិ្ ដល់,  ឈក្ម្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ 
រា តិ្ អាច, ហា ន្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
រាជតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ឈចញពន្លឺ, ភលចិឺខញ្ាង,  ុងឈរាចន្ ៍
រាតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ចាប,់ កាន្,់ ថាវ យ, ទទួល, ក្បកាន្,់ ឈចញ ាំឈ ង 
រា្យតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច 
រា្ិយតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច, គ្នបចិ់ត្ត,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  ឈក្ម្ចក្ពម្,  

ឈក្  ក្ េ  
រា្ុណាតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច 
រា្ុនាតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច, គ្នបចិ់ត្ត,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  ឈក្ម្ចក្ពម្,  

ឈក្  ក្ េ 
រាឈ្តិ្ ឈ វ្ើឲ្យ កី្រាយ 
រាយតិ្ ខងលង, ឈពាល, និ្ទាន្, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
រា តិ្ ឈចញ ូ , ឈចញ ាំឈ ង 
 ងិខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ងិគតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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 ញិ្ា តិ្ បញ្ាុ ោះ, ប បូិ , លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ដល់ក្ពម្, ឈ ោះឈចាល,  
ខញក្ឈចញ, ក្មាា យឈចញ, លាងឲ្យអ្ ់ម្ន្ទិល 

 ញិ្ជ តិ្ ឈចាល, ឈប,់ លោះបង,់ ឈោោះខលង, ទុក្ឈចាល, ឈ ោះបង,់ 
ឈលើក្ខលង 

 ណិាតិ្ ត្, ជាប,់ ឈៅ, ដល់, ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, អាក្ ័យឈៅ,  
ជាបជ់ាដាំេម្ក្ 

 តិិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 បិោតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ិ្ តិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, និ្នាទ , ត្  ូ, ចាាំង, ឈ ៃើច, ក្បយុទធ,  មាល ប,់ 

ក្បហា ,   ឈ ើ , តិ្ោះឈដៀល, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ភិតិ្ យាំ, បូល, ខក្ ក្,  ្វ 
 មិ្ពតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 យិតិ្ ត្, ជាប,់ ឈៅ, ដល់, ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, អាក្ ័យឈៅ,  

ជាបជ់ាដាំេម្ក្ 
 វិតិ្ ចាប,់ កាន្,់  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , កាន្យ់ក្ 
  ិតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្, 

ក្មាា ត្ប់ង ់
  ិសតិ្  ង ប ួ, ឈក្គ្នោះថាន ក្ ់
 ណីាតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្ ប,់ ឈពាល, និ្យាយ,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 តិី្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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 យីតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 វីតិ្ ចាប,់ កាន្,់  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , កាន្យ់ក្ 
 ុក្ខតិ្ បិទ, ឃ្លាំង,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ុក្ខយតិ្ ពឈពាោះ, គាំឈរាោះគាំឈ ើយ, ម្និ្រាបសា, ក្ចឈឡាោះឈ ោះ, 

ក្ចឈងងក្ច្ង 
 ុឈក្ខតិ្ ពឈពាោះ, គាំឈរាោះគាំឈ ើយ, ម្និ្រាបសា, ក្ចឈឡាោះឈ ោះ, 

ក្ចឈងងក្ច្ង 
 ុចាតិ្ គ្នបចិ់ត្ត, ជាបចិ់ត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
 ុជតិ្  ក្,់ បាំខបក្, ទមាល យ, ញាាំញី, ឈចឺាប,់ ចាក្ឈ់ោត្, 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុជជតិ្       ចាក្,់ ឈចឺាប,់ ចាក្ឈ់ោត្ 
 ុជឈតិ្ បិទ, រាាំង, ខទប,់ ក្គប, ខបក្,  ាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់  ាំខាន្, 

បាំផ្ទល ញ, រារាាំង, ចាាំសាទ ក្,់ ក្បយត័្ន, ពទ័ធសាទ ក្,់ ឈឡាម្ពទ័ធ, 
ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  

 ុឋតិ្ ក្បទូ ដ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បទូ រ៉ាយ 
 ុណាតិ្ ឈៅ, ដល់, យាំ, ខឹង, ខក្ ក្, ឈក្កា្, ក្ឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យឈដដ ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង, ខក្ ក្ក្ឈគញ្ជ ៀវ 
 ុឈណាតិ្ ឈៅ, ដល់, យាំ, ខឹង, ខក្ ក្, ឈក្កា្, ក្ឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យឈដដ ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង, ខក្ ក្ក្ឈគញ្ជ ៀវ 
 ុេដ តិ្ លួច, បលន្,់ ដឈេដើ ម្, បាំភាន្គ់ាំនិ្ត្ 
 ុេឋ តិ្ ឈៅ, បលន្,់ លួច, ដល់, ខជិល, ឈក្ៀច, ក្កាញ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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 ុទតិ្ យាំ, ទួញ, យាំទា , ទួញយាំ, ខក្ ក្យាំ, ខសកឹ្ខសួល 
 ុន្ធតិ្ បិទ, រាាំង, ខទប,់ ក្គប, ខបក្,  ាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់  ាំខាន្, បាំផ្ទល ញ, 

រារាាំង, ចាាំសាទ ក្,់ ក្បយត័្ន, ពទ័ធសាទ ក្,់ ឈឡាម្ពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
 ុន្ធិតិ្ បិទ, រាាំង, ខទប,់ ក្គប, ខបក្,  ាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់  ាំខាន្, បាំផ្ទល ញ, 

រារាាំង, ចាាំសាទ ក្,់ ក្បយត័្ន, ពទ័ធសាទ ក្,់ ឈឡាម្ពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
 ុន្ធីតិ្ បិទ, រាាំង, ខទប,់ ក្គប, ខបក្,  ាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់  ាំខាន្, បាំផ្ទល ញ, 

រារាាំង, ចាាំសាទ ក្,់ ក្បយត័្ន, ពទ័ធសាទ ក្,់ ឈឡាម្ពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
 ុឈន្ធតិ្ បិទ, រាាំង, ខទប,់ ក្គប, ខបក្,  ាំង, ហាម្, ឃ្លត្,់  ាំខាន្, បាំផ្ទល ញ, 

រារាាំង, ចាាំសាទ ក្,់ ក្បយត័្ន, ពទ័ធសាទ ក្,់ ឈឡាម្ពទ័ធ, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  
 ុបបតិ្  ាំខាន្, ក្ឈក្ម្ើក្,  ុក្កួ្ន្, វនិា , ខូចឈៅ, ជិោះជាន្,់ ខាទ ាំងខទប,់  

ខក្បក្បួល, ខបក្ធាល យ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុម្ភតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្, រារាាំង, កា ពា , ញាាំញី, ទបស់ាក ត្,់ 

ឃ្លត្ឃ់្លាំង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុម្ហតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្, រារាាំង, កា ពា , ញាាំញី, ទបស់ាក ត្,់ 

ឃ្លត្ឃ់្លាំង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុយហតិ្ ឈោោះ, បិទ, ចឈក្ម្ើន្, ឈក្ើត្្ល, រាលោល, លូត្លា ់,  

ផ្ទអ ក្ទុក្ ិន្,  ក្ឫ់  (ដាំឈៅ) 
 ុ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុ តិ្ ដុោះ, ឈោោះ, ឈក្ើត្, ចឈក្ម្ើន្, ដុោះឈ ើង, លូត្លា ់ 
 ូបយតិ្ ក្បកា ,  ខម្ដង, ឈ វ្ើក្តាប,់ យក្គាំ ូតាម្, បឈញ្ាញឲ្យឈ ើញ ូប 
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 ូឈបតិ្  ង,់ ក្បកា ,  ខម្ដង, ក្ ក្ដ, ឈ វ្ើក្តាប,់ ឈ វ្ើឲ្យជា ូប,  
ឈ វ្ើឲ្យក្ ក្ដ, យក្គាំ ូតាម្, ឈ វ្ើឲ្យដុោះឈ ើង,  ឈងកត្ឈម្ើល,  
បឈញ្ាញឲ្យឈ ើញ ូប 

 ូ យតិ្ លាយឈោយ្ូលី 
 ូ តិ្ ដុោះ, បិទ, ឈោោះ, ចឈក្ម្ើន្, ដុោះឈ ើង, ឈក្ើត្្ល, រាលោល,  

លូត្លា ់, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង, ផ្ទអ ក្ទុ់ក្ ិន្,  ក្ឫ់  (ដាំឈៅ) 
ឈ ក្តិ្ ឆៃល់,  ឈងកៀ ,  ងសយ័, ឈងឿងឆៃល់ 
ឈ ចយតិ្ បញ្ាុ ោះ, ប បូិ , ក្បក្ប, ដល់ក្ពម្, ម្និ្ក្បក្ប, ខញក្ឈចញ,  

ក្មាា យឈចញ, លាងឲ្យអ្ ់ម្ន្ទិល 
ឈ ឈចតិ្ បញ្ាុ ោះ, ប បូិ , ក្បក្ប, ដល់ក្ពម្, ម្និ្ក្បក្ប, ខញក្ឈចញ,  

ក្មាា យឈចញ, លាងឲ្យអ្ ់ម្ន្ទិល 
ឈ ជតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
ឈ ដតិ្  ុាំ, ខងលង, អ្ងវ , ឈពាល, និ្យាយ 
ឈ តិ្ ត្, ជាប,់ ឈៅ, ឈៅ, ដល់,  ូ ឈចញ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, អាក្ ័យឈៅ, 

ជាបជ់ាដាំេម្ក្ 
ឈ បតិ្ ឈៅ, ដល់, យាំ, បូល, ខក្ ក្,  ្វ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង 
ឈ ភតិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
ឈ វតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈលាត្ឈៅ, បខេដ ត្ឈៅ, អ្ខេដ ត្ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈ  តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  ាំឈ ងឈ ោះយាំ 
ឈ  តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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ឈរាចតិ្ ភល,ឺ ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ភលសឺាវ ង, ឈពញចិត្ត, ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត,  
ឈក្ត្ក្អ្  

ឈរាចយតិ្ ភល,ឺ ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ភលសឺាវ ង, ឈពញចិត្ត, ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត,  
ឈក្ត្ក្អ្  

ឈរាឈចតិ្ ភល,ឺ ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, ភលសឺាវ ង, ឈពញចិត្ត, ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត,  
ឈក្ត្ក្អ្  

ឈរាជយតិ្  ក្,់ ញាាំញី, ទមាល យ, បាំខបក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈចឺាប,់  
ចាក្ឈ់ោត្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈរាឈជតិ្  ក្,់ ញាាំញី, ទមាល យ, បាំខបក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈចឺាប,់  
ចាក្ឈ់ោត្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈរាដតិ្ ភល,ឺ បលន្,់ លួច,  ត្,់ ឈន្ឿយ,  មាល ប,់ ក្បហា , លាំ ក្,  
ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ដឈេដើ ម្, លហិត្ថ្លហ, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
អ្ ់ក្មាល ាំង, បាំភាន្គ់ាំនិ្ត្ 

ឈរាដយតិ្ ខឹង, ភល,ឺ ឈក្កា្, បលន្,់ លួច, ដឈេដើ ម្, ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  
 ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្,៍ បាំភាន្គ់ាំនិ្ត្ 

ឈរាដឋតិ្  ត្,់ ឈន្ឿយ, ជាទុក្ខ, លាំ ក្,  មាល ប,់ ក្បហា , លហិត្ថ្លហ,  
 ត្ឈ់ន្ឿយ, ឈន្ឿយ ត្,់ អ្ ់ក្មាល ាំង 

ឈរាឋតិ្ ក្បហា , ក្បទូ ដ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បទូ រ៉ាយ 
ឈរាតិ្ ឈៅ, ដល់, យាំ, ខឹង, ខក្ ក្, ឈក្កា្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  

ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង,  
ខក្ ក្ក្ឈគញ្ជ ៀវ 
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ឈរាទតិ្ យាំ, ទួញ, ទួញយាំ, ខក្ ក្យាំ, ខសកឹ្ខសួល 
ឈរាឈបតិ្ ោាំ, បតឹង, បេដុ ោះ, សាប, ឈក្ពាោះ, ឈឆ្ព ោះឈៅ, ឲ្យឈប,់ 

ចាត្ខ់ចង, ឈ វ្ើឲ្យធាត្,់ ឲ្យ ាំសាយ, តាាំងឈ ើង, ឲ្យ ក្មាក្, 
ឲ្យឆលងឈៅ, បដិឈ ្, លូត្លា ់, ឲ្យសា ភាព,  
ឈ វ្ើឲ្យចឈក្ម្ើន្, ឲ្យឈពាលឈទា  

ឈរាម្ន្ថតិ្ ទាំពាឈអ្ៀង, ទាំពាអាហា ខដលឈភើឈចញម្ក្ 
ឈរាម្ឈន្ថតិ្ ទាំពាឈអ្ៀង, ទាំពាអាហា ខដលឈភើឈចញម្ក្ 
ឈរា តិ្ ភយ័, ខាល ច, ខឹង, ឈក្កា្,  ន្ធត្,់  មាល ប,់ ក្បហា , ត្ក្ ់លុត្,  

ក្បទូ ដ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈរា យតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, ក្បទូ ដ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈរាឈ តិ្ ខឹង, ឈក្កា្, ក្បទូ ដ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ 
ឈរា តិ្ ចឈក្ម្ើន្, លូត្លា ់ 
ឈរា តិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ាំ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

លអ្ក្ខ  

លក្យតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្  
លឈក្តិ្ ឈតាង,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្  
លក្ខយតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ចាំណាាំ, ក្ាំេត្,់ ក្ត្ ់មាគ ល់,  ម្លងឹឈម្ើល, 

ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
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លឈក្ខតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ចាំណាាំ, ក្ាំេត្,់ ក្ត្ ់មាគ ល់,  ម្លងឹឈម្ើល, 
ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 

លខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
លគតិ្ ឆៃល់, ជាប,់ ឈតាង, ពយួ , ឈទើ , ចាំពាក្,់  ងសយ័, ជាប ់អិត្,  

ឈងឿងឆៃល់ 
លគគតិ្ ឆៃល់, ជាប,់ ឈតាង, ពយួ , ឈទើ , ចាំពាក្,់  ងសយ័, ជាប ់អិត្,  

ឈងឿងឆៃល់ 
លងខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
លងគតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
លងឃតិ្ រាាំ, ឈៅ,  ៃួត្,  ក្,់ ឈផ្ទល ោះ, ដល់, ឈ ៀវ, ឈលាត្, ឈពាល, 

ឈលមើ , និ្យាយ, ក្ពឈងើយ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ខ ង ួត្,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, បងអត្អ់ាហា , ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់

លងឃយតិ្ រាាំ, ភល,ឺ ឈផ្ទល ោះ,  ក្,់ ឈលាត្, ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, 
និ្យាយ 

លឈងឃតិ្ រាាំ, ភល,ឺ ឈផ្ទល ោះ,  ក្,់ ឈលាត្, ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, 
និ្យាយ 

លឆតិ្ ឆ្ល ក្,់ ក្ាំេត្,់  មាគ ល់, ចាំណាាំ 
លជតិ្ ឈជ , ដួល, ធាល ក្,់ ឈអ្ៀន្, ខាម  , ខងលង, ឈពាល, ក្បឈទច,  

ភលសឺាវ ង, អាបមុ់្ខ, អាក្ ូវ, អាម៉ា ់, អាបឱ់ន្, និ្យាយ 
លជយតិ្ ភល,ឺ ក្គប, ក្បកា , ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ដេដ ប,់ បិទ ាំង 
លឈជតិ្ ភល,ឺ ក្គប, ក្បកា , ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, ដេដ ប,់ បិទ ាំង 



អវគគ 307 

លជជតិ្ ភល,ឺ ខាម  , ឈអ្ៀន្, ឈគ្ន ព, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, អាបឱ់ន្, 
អាម៉ា ់, រាបអ់ាន្, ពិចា ណា 

លឈញ្ា តិ្ ចឺម្, ក្បតិ្ចិឈញ្ា ើម្ 
លញ្េ តិ្ ឆ្ល ក្,់ ថ្វក្តា, ឈ ោះក្តា, វាយក្តា, ក្ាំេត្,់  មាគ ល់ 
លឈញ្េ តិ្ ឆ្ល ក្,់ ថ្វក្តា, ឈ ោះក្តា, វាយក្តា, ក្ាំេត្,់  មាគ ល់ 
លញ្ជ តិ្ ឈជ , ថ្វក្តា, ក្បឈទច, ឈ ោះក្តា, វាយក្តា 
លញ្ជយតិ្ ឲ្យ, ជូន្, អាច, ឈៅ, ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ 

ក្បហា , សាន ក្ឈ់ៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្, អាក្ ័យឈៅ, មាន្ ម្ត្ថភាព 
លឈញ្ជ តិ្ ឲ្យ, ភល,ឺ ឈៅ, ជូន្, អាច, ហា ន្, ថាវ យ, ក្បគល់,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, អាក្ ័យ, សាន ក្ឈ់ៅ, 
 ុងឈរាចន្,៍ ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, មាន្ ម្ត្ថភាព 

លដតិ្ ឈជ , លៃង,់ ឈលល , ឈពាល, ក្បឈទច, និ្យាយ 
លឌតិ្ ឈលើក្ឈ ើង, ឈយាលឈ ើង, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់ 

 ងកត្ ់ងកិន្, ក្ក្ឈលៀវឈោយអ្ណាដ ត្, ញាាំញីឈោយអ្ណាដ ត្ 
លេឌ តិ្ ឈខពើម្, ឈឆអើម្,  ឈងកៀ , ឈលើក្ឈ ើង, ឈយាលឈ ើង,  
 ញាាំញីឈោយអ្ណាដ ត្, ក្ក្ឈលៀវឈោយអ្ណាដ ត្ 
លេឌ យតិ្ ឈខពើម្, ឈឆអើម្, ឈលើក្ឈ ើង, ឈយាលឈ ើង 
លឈេឌ តិ្ ឈខពើម្, ឈឆអើម្, ឈលើក្ឈ ើង, ឈយាលឈ ើង 
លត្តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ទមាល យ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
លបតិ្ ឈពាល, ច ចា, ឈៅ ក្, និ្យាយ, មាត្ឈ់ក្ចើន្, និ្យាយឈក្ចើន្ 
លបយតិ្ ឈពាល, ច ចា, និ្យាយ 
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លឈបតិ្ ឈពាល, ច ចា, និ្យាយ 
លពភតិ្  ន្,  ឈក្ម្ច,  ន្ទទួល 
លពវតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
លភតិ្ លុោះ, ដល់,  ន្,  ន្ម្ក្,  ឈក្ម្ច, ក្តា ់ដឹង,  ន្ទទួល,  

ជួបក្ប ពវ 
លភយតិ្ ឈ ល្ ោះ, គុាំកួ្ន្, ចងអាឃ្លត្ 
លឈភតិ្ ឈ ល្ ោះ, គុាំកួ្ន្, ចងអាឃ្លត្ 
លម្តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
លម្ពតិ្ ពយួ , ឈតាង, ធាល ក្,់ ឈពាល, ឈ្ង, ឱន្ចុោះ, ឈក្ជឈៅ,  ាំយុង,  

យុ យា , ឈទា ឈៅ, និ្យាយ, ក្ក្ឈសាបយក្, ឈចញ ាំឈ ង 
លម្ភតិ្ ឈពាល, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
លឈម្ហតិ្ ឈ ក្, លួង, បឈញ្ញេ ត្ 
លយតិ្ ឈៅ, ដល់, វនិា ,  លួយ,  លាយ,  ាំលាយ 
លលតិ្ លអ, សាអ ត្, ក្  ់, ខក្ក្កាយ, យាងយា , ឈលើក្ឈ ើង,  

ឈយាលឈ ើង, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់  ងកត្ ់ងកិន្,  
 ក្ាតាម្ក្ ថាន , ក្ក្ឈលៀវឈោយអ្ណាដ ត្,  
ញាាំញីឈោយអ្ណាដ ត្ 

លលយតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
លឈលតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
ល តិ្ រាាំ, ភល,ឺ លអ, ឈលង, ក្ ថាន , ជាបគ់្នន ,  មួ្គ្នន , ភលសឺាវ ង, ចង ់ន្,  

គ្នបចិ់ត្ត, ឈពញចិត្ត, ក្ ឡាញ់, បន្លឺ ាំឈ ង 
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ល សតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត 
ល តិ្ លអ, ឈលង, ឈក្ចៀង, សាអ ត្, ខក្ក្កាយ, ឈលើក្ឈ ើង,  

ឈយាលឈ ើង, យាងយា , ក្  ់សាអ ត្, គួ ក្ ឡាញ់, 
 ក្ាតាម្ក្ ថាន , និ្យាយឈ ើចឈលង, ញាាំញីឈោយអ្ណាដ ត្, 
ក្ក្ឈលៀវឈោយអ្ណាដ ត្ 

ល ាំយតិ្ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ភាយឈៅ, ្ាយឈៅ,  ញ់ឈៅ, 
ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 

លាក្យតិ្ ដល់, លុោះ,  ឈក្ម្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
លាឈក្តិ្ ដល់, លុោះ,  ឈក្ម្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
លាខតិ្ អាច,  ៃួត្, ហា ន្, ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ឈសាក្, ក្បោប,់  

តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង,  ួត្ខ ង, បដិឈ ្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
លាគយតិ្ ដល់, លុោះ,  ឈក្ម្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
លាឈគតិ្ ដល់, លុោះ,  ឈក្ម្ច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
លា តិ្ អាច, ហា ន្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
លា យតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
លាឈ តិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
លាជតិ្ ក្ជុោះ, ឈជ , ធាល ក្,់  ឈបោះ, ឈក្បោះ, ឈឆអើ , ខបក្, ខងលង, អាាំង, ឈចៀន្, 

ឈពាល, ក្បឈទច, និ្យាយ, និ្យាយតិ្ោះឈដៀល 
លាជយតិ្ ភល,ឺ ក្គប, ដេដ ប,់ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង, បិទ ាំង, 

ក្បកា  
លាឈជតិ្ លីង, ក្ឈមាល ច 
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លាតិ្ ឈៅ, ចាប,់ កាន្,់ ដល់, ទទួល, ក្បកាន្,់ កាន្យ់ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
លាភយតិ្ ឈក្បើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
លាឈភតិ្ ឈក្បើឈៅ, បញ្ជូ ន្ឈៅ 
លាយតិ្ ក្ចូត្, កាត្,់ ជក្ម្ោះ, វនិា ,  លាយ,  ាំលាយ,  លួយ 
លាឈយតិ្ ក្ចូត្, កាត្,់ ជក្ម្ោះ 
លាលបតិ្ យាំឈ ៀបរាប,់ និ្យាយឈក្ចើន្, និ្យាយឈភលើៗ , និ្យាយត្ម្អូញ,  

និ្យាយឈ ៀបរាប,់ និ្យាយឥត្ក្បឈយាជន្ ៍
លាលបបតិ្ យាំឈ ៀបរាប,់ និ្យាយឈក្ចើន្, និ្យាយឈភលើៗ , និ្យាយត្ម្អូញ,  

និ្យាយឈ ៀបរាប,់ និ្យាយឥត្ក្បឈយាជន្ ៍
លាលយតិ្ ទោះថ្ដ, បាំឈព , ក្ ថាន , ចង ់ន្, ឈ វ្ើឲ្យ ៃប ់
លាឈលតិ្ ទោះថ្ដ, បាំឈព , ក្ ថាន , ចង ់ន្, ឈ វ្ើឲ្យ ៃប ់
លាវតិ្ កាត្,់ ជក្ម្ោះ 
លាឈវតិ្ កាត្,់ ជក្ម្ោះ 
លា យតិ្ រាាំ, ឈ រាាំ, ឲ្យន្យ័, ឲ្យពិ្ី, ខក្ក្កាយ, ប ហ្ ញ ល្ូវ 
លាឈ តិ្ រាាំ, ឈ រាាំ, ឲ្យន្យ័, ឲ្យពិ្ី, ខក្ក្កាយ, ប ហ្ ញ ល្ូវ 
លា យតិ្ ឈ ព, គប ់ក្, គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ, ឈចាលឈៅ,  

 ញ់ឈៅ, ្ាយឈៅ, ភាយឈៅ,  មាគម្, ឈ ពគប,់  
ក្គខវងឈៅ, ចូលឈៅរាប ់ក្,  ក្ាតាម្ក្ ថាន , កា ពា តាម្ក្ ថាន  

លាឈ តិ្ ឈ ព, គប ់ក្, គបឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, បងឈ់ៅ, ឈចាលឈៅ,  
 ញ់ឈៅ, ្ាយឈៅ, ភាយឈៅ,  មាគម្, ឈ ពគប,់  
ក្គខវងឈៅ, ចូលឈៅរាប ់ក្,  ក្ាតាម្ក្ ថាន , កា ពា តាម្ក្ ថាន  
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លិក្ខតិ្ គូ , ឈកា , កាត្,់ ឈកា , ឈូ , ចា កឹ្, ក្ក្ ឹង,   ឈ  ,  
ឈចៀ ឈចញ, ឈ វ្ើឲ្យឈ មើ 

លិខតិ្ គូ , ឈកា , កាត្,់ ឈកា , ឈូ , ចា កឹ្, ក្ក្ ឹង,   ឈ  ,  
ឈចៀ ឈចញ, ឈ វ្ើឲ្យឈ មើ 

លិងខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
លិងគតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
លិងគយតិ្ ឈ វ្ើឲ្យលអ, ឈ វ្ើឲ្យវចិិក្ត្, ឈ វ្ើឲ្យក្ត្កាល 
លិឈងគតិ្ ឱប, ឈ វ្ើឲ្យលអ, ឈ វ្ើឲ្យវចិិក្ត្, ក្ បល់ក្ខេៈ, ឈ វ្ើឲ្យក្ត្កាល 
លិនាតិ្ ខូច, ជាប,់ ក្គប, ពួន្,  ម្ៃាំ,  មួ្គ្នន , វនិា , អាឈឡាោះ, 

អាល័យ, បិទ ាំង, ខក្បឈភទ, លាក្ខ់លួន្, ខន្បនិ្ត្យ,  
បិទ ាំងខលួន្, ឈ វ្ើម្និ្ឲ្យក្ ក្ដ 

លិម្បតិ្ បូក្, លាប,  ៉ត្, ដ្ិត្, ឈបៀក្, លាបលន្, ឈ វ្ើឲ្យ ឈក្ម្ច,  
ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់

លិ តិ្ ឈៅ, ដល់, ទាញ, កាត្ឈ់ចញ, ខ ក្ឈចញ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
លិ សតិ្ ឈទើ , ឈ តុ្, ជាបឈ់ៅ, ខន្បនិ្ត្យ, ឈ តុ្តូ្ចតាច,  

ជា ប ់តូ្ចតាច, ជា ប ់បន្តិចបន្តួច 
លិ តិ្ លិទធ, ឈពញចិត្ត, ឈក្ត្ក្អ្  
លីនាតិ្ ក្គប, ពួន្,  ម្ៃាំ, ខូច, ជាប,់  មួ្គ្នន , វនិា , បាំ ាំង, 

អាឈឡាោះ, អាល័យ, ខក្បឈភទ, លាក្ខ់លួន្, ខន្បនិ្ត្យ,  
បិទ ាំងខលួន្, ឈ វ្ើម្និ្ឲ្យក្ ក្ដ 
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លីយតិ្ ជាប,់ ចង,់  ៃួត្, ក្ ថាន , វនិា ,  លាយ,  ាំលាយ,  លួយ,  
ចូលដល់ 

លុជជតិ្ ដក្, កាច,់ វនិា , ខូចខាត្,  ត្ប់ង,់ ខចក្ ល្ូវ, ខបក្ ក្,់  
ខបក្ខខ្ក្, ក្ពាត្ក់្  , ឈ វ្ើឲ្យអ្ ់, លុបបាំ ត្ឈ់ចាល 

លុញតិ្ ដក្, ក្ចូត្, កាត្,់ ឈភើច, ឈ ច 
លុញ្ា តិ្ ដក្,  ូត្, ឈ ច, ឈភើច, ឈចាល, ទាញឈចញ, លាត្ឈចញ 
លុញ្ជយតិ្ ភល,ឺ ឲ្យ, ឈៅ, ជូន្, អាច, ថាវ យ, ឈពាល, និ្យាយ, ភលឈឺ ល្ក្, 

ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  
អាក្ ័យឈៅ, មាន្ ម្ត្ថភាព 

លុឈញ្ជ តិ្ ភល,ឺ ឲ្យ, ឈៅ, ជូន្, អាច, ថាវ យ, ឈពាល, និ្យាយ, ភលឈឺ ល្ក្, 
ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  
អាក្ ័យឈៅ, មាន្ ម្ត្ថភាព 

លុដតិ្ វកឹ្, វតិ្, កូ្ , អ្ក្ងួន្,  ុក្កួ្ន្, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់  
លុដដតិ្ កូ្ , វតិ្, វកឹ្,  ត្,់ ឈន្ឿយ,  ាំខាន្, ជាទុក្ខ, លាំ ក្, ឆ្ឈៅ,  

 ុក្កួ្ន្, លហិត្ថ្លហ,  ត្ឈ់ន្ឿយ, ឈន្ឿយ ត្,់ អ្ ់ក្មាល ាំង 
លុឋតិ្ បលន្,់ លួច,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បទូ ដ, ឈៅ មង, ខាទ ាំងខទប,់ 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈដដ ក្ក្ហាយ, ក្បទូ រ៉ាយ, ក្បឡាក្ក់្ប ូ , 
ចូលឈៅឈបៀត្ឈបៀន្ 

លុេដ តិ្ លួច, បលន្,់ បាំភាន្,់ បាំ ត្,់ ដឈេដើ ម្ 
លុេដ យតិ្ លួច, បលន្,់ បាំភាន្,់ បាំ ត្,់ ដឈេដើ ម្ 
លុឈេដ តិ្ លួច, បលន្,់ បាំភាន្,់ បាំ ត្,់ ដឈេដើ ម្ 
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លុេឋ តិ្ ឈៅ, ឈៅ, ដល់, ខជិល, ឈក្ៀច, ក្កាញ, ទក្ម្ន្,់ ចាំឈអ្ៀក្,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, បញ្ឈបដ់ាំឈេើ  ឈៅ 

លុេឌ យតិ្ បលន្,់ លួច, បាំ ត្,់ បាំភាន្,់ ដឈេដើ ម្, បាំភាន្ខ់ភនក្,  
បាំភាន្គ់ាំនិ្ត្ 

លុនាតិ្ ក្ចូត្, កាត្,់ ផ្ទត ច,់ ជក្ម្ោះ 
លុន្ថតិ្ បលន្,់ លួច,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បទូ ដ, ឈៅ មង, ខាទ ាំងខទប,់ 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈដដ ក្ក្ហាយ, ក្បទូ រ៉ាយ, ក្បឡាក្ក់្ប ូ ,  
ចូលឈៅឈបៀត្ឈបៀន្ 

លុបបតិ្  ត្ឈ់ៅ, ម្និ្ក្ ក្ដ, លុបឈចញ, ឈម្ើលម្និ្ឈ ើញ 
លុពាតិ្ ក្ចូត្, កាត្,់ កាត្ឈ់ចញ 
លុពភតិ្ ឈលាភ, ឈលាម ភ, ឈញៀន្, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , កួ្ចកាន្,់ ចង ់ន្,  

ឈក្ត្ក្អ្ , ជាបច់ាំពាក្ ់
លុភតិ្ ក្បឈលាម្, លួងឈលាម្, ជន្លជឈន្លញ, ឈ វ្ើឲ្យវឈងវងភាន្ភ់ាាំង 
លុម្បតិ្  ីុ, បលន្,់ ឆក្យ់ក្, ដឈេដើ ម្, ឈចាម្យក្, ឈចាម្វាយ 
លុម្ពតិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យឈជាគជាាំ 
លុម្ពយតិ្       មាល ប,់ ក្បហា , បាំផ្ទល ញ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
លុឈម្ពតិ្       មាល ប,់ ក្បហា , បាំផ្ទល ញ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
លុ តិ្ បលន្,់ លួច,  មាល ប,់ ក្បហា , ដឈេដើ ម្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
លុ តិ្ វកឹ្, កូ្ , ជាប,់ ឈទើ ,  ក្ា,  វាាំង, អ្ក្ងួន្,  ុក្កួ្ន្, ក្ឈក្ម្ើក្, 

ក្ឈក្ក្ើក្,  ក្ងួម្, កា ពា , ញាបញ័់  
លូនាតិ្ ក្ចូត្, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ជក្ម្ោះ, កាត្ឈ់ចញ 
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លូយតិ្ កាត្,់ ផ្ទត ច,់ ជក្ម្ោះ, ក្ចូត្ 
លូ យតិ្ បលន្,់ លួច,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
លូឈ តិ្ បលន្,់ លួច,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈលឈខតិ្ គូ , ក្ត្,់ គូ ,   ឈ   
ឈលបតិ្ វា , ដ្ិត្, បូក្, ឈៅ, លូន្,  ៉ត្, លាប, លាបលន្,  

ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់
ឈលឈបតិ្ បូក្, លាប 
ឈល តិ្ លិទធ, គ្នបចិ់ត្ត,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ 
ឈលាក្តិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ,  ខម្ដង, ប ហ្ ញ,  ម្លិឈម្ើល, ពិនិ្ត្យឈម្ើល, 

ក្បឈម្ើលឈម្ើល 
ឈលាក្យតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈពាល, និ្យាយ,  ម្លិឈម្ើល, ពិនិ្ត្យឈម្ើល,  

ក្បឈម្ើលឈម្ើល  
ឈលាឈក្តិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈពាល, និ្យាយ,  ម្លិឈម្ើល, ពិនិ្ត្យឈម្ើល,  

ក្បឈម្ើលឈម្ើល 
ឈលាចតិ្    ឈម្ើល, ឈ ើញ,  ខម្ដង, ប ហ្ ញ, ឈពាលក្ ប,់ ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
ឈលាចយតិ្    ឈម្ើល, ឈ ើញ,  ខម្ដង, ប ហ្ ញ, ឈពាលក្ ប,់ ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
ឈលាឈចតិ្    ឈម្ើល, ឈ ើញ,  ខម្ដង, ប ហ្ ញ, ឈពាលក្ ប,់ ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល 
ឈលាដតិ្      ភល,ឺ កូ្ , វតិ្, វកឹ្, កួ្ត្, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ឆកួត្  ប,់ ខាទ ាំងខទប,់ ឈៅជាឆកួត្, ឈ វ្ើឲ្យឈខទច, 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈលាដយតិ្     ភល,ឺ ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
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ឈលាឈដតិ្     ភល,ឺ ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
ឈលាឋតិ្      ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បហា , ក្បទូ ត, ចូលឈៅ, ឈៅ មង,  

ខាទ ាំងខទប,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បទូ រ៉ាយ, ក្បឡាក្ក់្ប ូ  
ឈលាភតិ្      ក្បឈលាម្, លួងឈលាម្, ជន្លជឈន្លញ, ឈ វ្ើឲ្យវឈងវងភាន្ភ់ាាំង 
ឈលាលតិ្ ជិោះជាន្,់ ញាាំញី, ឈឈលចឈល ី
ឈលាឈលតិ្ ញ័ , ឈឃ្លល ង 
ឈលា តិ្ បលន្,់ លួច,  មាល ប,់ ក្បហា , ដឈេដើ ម្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈលា តិ្ ក្បឈលាម្, លួងឈលាម្, ជន្លជឈន្លញ, ឈ វ្ើឲ្យវឈងវងភាន្ភ់ាាំង 
ឈលា តិ្     កូ្ , វតិ្, វកឹ្, កួ្ត្,  ក្ា,  វាាំង, អ្ក្ងួន្,  ុក្កួ្ន្, ជាបឈ់ទើ ,  

 ក្ងួម្, កា ពា , ឆកួត្  ប,់ ឈៅជាឆកួត្ 

វអ្ក្ខ  

វក្តិ្     ភល,ឺ ចាប,់ កាន្,់ ពាាំ, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ 
ក្បហា , ខាទ ាំងខទប,់ ឈ វ្ើឲ្យឈខទច, ឈបៀត្ឈបៀន្ 

វក្កតិ្ ង, ឈៅ, ដល់, ឈកាង, ឈវៀច, ខមូ ,  ញួ, ក្ជួញ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វក្កយតិ្     ឈពាល, វនិា , និ្យាយ, សាប ូន្យ,  ិន្ឈហាច 
វឈក្កតិ្     ឈពាល, វនិា , និ្យាយ, សាប ូន្យ,  ិន្ឈហាច 
វក្ខតិ្      ខឹង,  ដី, ក្បជុាំ,  វាាំង, ឈក្កា្, ឈពាល,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, 

 ក្ងួម្, កា ពា , និ្យាយ, ឈក្ក្វឈក្កា្ 
វខតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វគគតិ្      ឈៅ, ដល់, ឈលាត្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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វងកតិ្    ង, ខុប, ឈៅ, ឈកាង, ឈវៀច, ដល់,  ញួ, ជួញ, ក្ជួញ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វងខតិ្   ឈៅ, ដល់, ឆៃល់, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្,  ងសយ័,  

ឈងឿងឆៃល់, អ្ល់ខអ្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វងគតិ្    ឈៅ, ដល់, ឈដើ , ឈ អ្ៀង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វងឃតិ្ ឈៅ, ដល់, និ្នាទ , ឈ ដ្ើម្, ក្  ពធ,   ័ ,  ទុោះឈៅ, ឈក្ត្ចឈៅ,  

ឈលឿន្ឈៅ, តិ្ោះឈដៀល, ពាយាម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វចតិ្ ភល,ឺ ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
វចយតិ្      ដី, ខងលង, ឈពាល,  ខម្ដង, និ្យាយ 
វឈចតិ្     ដី, ខងលង, ឈពាល,  ខម្ដង, និ្យាយ 
វចាតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
វចេតិ្ ឈៅ, ក្ ថាន , ឈ លៀក្, ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ក្តូ្វចិត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ ,  

 ូ ឈចញ, អាក្ ័យ,  ាំណាក្,់ ក្ ឡាញ់, ឈ ៀ ឈចញ,  
ឈៅអាក្ ័យ 

វជតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វជយតិ្     ឈ វ្ើ, ខត្ង,  ុក្ ក្, ខ វង ក្, តាក្ខ់ត្ង, ក្បុងឈ ើង 
វឈជតិ្     ឈ វ្ើ, ខត្ង,  ុក្ ក្, ខ វង ក្, តាក្ខ់ត្ង, ក្បុងឈ ើង 
វជជតិ្ បន្ល,ឺ ឈពាល, ចគងកម្, និ្យាយ, លាន្ឮ់, ឈចញ ូ  
វជជយតិ្ លោះ, លោះបង,់  ាំខលក្, ឈវៀ ចាក្, ឈចៀ វាង, ខបងខចក្ 
វឈជជតិ្ លោះ, លោះបង,់  ាំខលក្, ឈវៀ ចាក្, ឈចៀ វាង, ខបងខចក្ 
វឈជឈតិ្          បាំផ្ទល ញ,  មាល ប,់ ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
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វញ្ា តិ្ ភល,ឺ ឈគច, ឈៅ, ដល់, ឈជៀ , ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  
បឈញ្ញេ ត្, លួងឈលាម្, ឈដើ ឈៅម្ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យយល់ខុ  

វញ្ាយតិ្ បឈញ្ញេ ត្, ឈ ក្ក្  ់, និ្យាយឲ្យ ក្ចិ់ត្តឈជឿខុ  
វឈញ្ា តិ្ បឈញ្ញេ ត្, ឈ ក្ក្  ់, និ្យាយឲ្យ ក្ចិ់ត្តឈជឿខុ  
វញ្េ តិ្     ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
វញ្ជ តិ្ លោះ, ខចក្, លោះបង,់ ខបងខចក្, ខចក្ ាំខលក្ 
វដតិ្     ុ ាំ, ចង, ខចក្, ខញក្, ខបងខចក្, ពន័្ធពទ័ធ 
វដយតិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ខចក្, ខញក្, ខត្ង, ឈពាល,  បួ មួ្, វភិាជន្,៍ 

និ្យាយ, ខបងភាគ, ឈ ៀបឈ ៀង 
វឈដតិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ខចក្, ខញក្, ខត្ង, ឈពាល,  បួ មួ្, វភិាជន្,៍ 

និ្យាយ, ខបងភាគ, ឈ ៀបឈ ៀង 
វដដតិ្ គួ , ក្តូ្វ, វលិ, មូ្ល, លមម្,  ម្,  ម្គួ , ចាាំ ច,់ ឃ្លល ត្ឈៅ, 

ក្ឈក្ម្ើក្ឈៅ 
វឈដដតិ្ កា , មូ្ , ឲ្យវលិ 
វដឋតិ្ ា្ំ, អាច, ធាត្,់ ឈថាល  , មាន្ ម្ត្ថភាព 
វឋតិ្ ា្ំ, ធាត្,់ ឈពញ, ឈថាល    
វឌឍតិ្ ចា ់ទុាំ, ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង 
វឌឍយតិ្ ោក្,់ ឈោោះ, កាប,់ កាត្,់ ដួ , ឈរាយរាយ 
វឈឌឍតិ្ ោក្,់ ឈោោះ, កាប,់ កាត្,់ ដួ , ឈរាយរាយ 
វេតិ្ ខងលង, ខក្ ក្, ឈពាល, ទឈន្ទញ, និ្យាយ, សាវ ្ាយ,  

ឈចញ ាំឈ ង 
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វេយតិ្ ជាដាំឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យខបក្, ឈ វ្ើរាងកាយឲ្យោច ់
វឈេតិ្  ុាំ, អ្ងវ , ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ជាដាំឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យខបក្,  

ឈ វ្ើរាងកាយឲ្យោច់្ លុោះ 
វេឋ តិ្ ក្បក្ពឹត្តខត្មាន ក្ឯ់ង, ក្តាចឈ់ៅខត្មាន ក្ឯ់ង, ក្បក្ពឹត្តឈទាលខត្ឯង 
វេឌ តិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ក្បជុាំ, ទាក្,់ វលិ, វេ័ឌ , ជាក្កុ្ម្,  បួ មួ្, បងវិល, 

ក្ទក្ទង,់ ពន័្ធពទ័ធ, ល្ុោះធាល យ 
វេឌ យតិ្ ខញក្, វភិាជន្,៍ ខបងភាគ, ខបងខចក្ 
វឈេឌ តិ្ ខញក្, វភិាជន្,៍ ខបងភាគ, ខបងខចក្ 
វេណ យតិ្ ឈ វ្ើ, ឈ ៃើច, ឈពាល, ពក្ងីក្,  ខម្ដង, ក្បកា , ពន្យល់,  

ជាគុេ, ពេ៌នា,   ឈ ើ , តាាំងទុក្, ពាយាម្, ត្ម្កល់ទុក្, 
ឈ ចក្តីលអ, អ្្ិបាយ, ឈពាលក្ជុល, ឈលើក្ត្ឈម្កើង,  
និ្យាយក្ជុល, ឈ វ្ើឲ្យមាន្ពេ៌ ជាឈដើម្ 

វឈេណ តិ្ ឈ វ្ើ, ឈ ៃើច, ឈពាល, ពក្ងីក្,  ខម្ដង, ក្បកា , ពន្យល់,  
ជាគុេ, ពេ៌នា,   ឈ ើ , តាាំងទុក្, ពាយាម្, ត្ម្កល់ទុក្, 
ឈ ចក្តីលអ, អ្្ិបាយ, ឈពាលក្ជុល, ឈលើក្ត្ឈម្កើង,  
និ្យាយក្ជុល, ឈ វ្ើឲ្យមាន្ពេ៌ ជាឈដើម្ 

វេត តិ្ បលន្,់ លួច, ខបងខចក្, ខចក្ ាំខលក្ 
វត្តិ្  ុាំ,  ូម្, អ្ងវ , បន្ក់្ ន្ ់
វត្តតិ្ វលិ, ខងទាាំ, ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ឃ្លល ត្, ចិញ្ា ឹម្,   ់ឈៅ,  

តាាំងឈៅ, ក្បក្ពឹត្ត, ឈក្ើត្ឈ ើង, ចាបឈ់ ត្ើម្,  មាទាន្, មាន្ជីវតិ្, 
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ទទួលបឈក្ម្ើ, ឈចញដាំឈេើ  , ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្  
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វត្តយតិ្ ភល,ឺ ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វឈត្តតិ្ ភល,ឺ ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វត្ថយតិ្ វា , ឈៅ, លូន្,  ូម្, អ្ងវ ,  ាំខាន្, ឈ ើម្, ទទឹក្,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើទុក្ខបុក្ឈម្នញ, ឈ វ្ើឲ្យឈដត ក្ក្ហាយ 
វត្ថីយតិ្ ក្ ថាន នូ្វ ាំពត្ ់
វឈត្ថតិ្ វា , ឈៅ, លូន្,  ូម្, អ្ងវ ,  ាំខាន្, ឈ ើម្, ទទឹក្,  មាល ប,់  

ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើទុក្ខបុក្ឈម្នញ, ឈ វ្ើឲ្យឈដត ក្ក្ហាយ 
វទតិ្ ថា,  ដី, ក្ ប,់ ឈពាល, និ្យាយ, លាន្ឮ់, ពន្យល់, ខេនាាំ, 

ឈចញ ូ , ប ហ្ ញយ៉ាងចា ់ 
វឈទតិ្ ថា,  ដី, ក្ ប,់ ឈពាល, និ្យាយ, លាន្ឮ់, ពន្យល់, ខេនាាំ, 

ឈចញ ូ , ប ហ្ ញយ៉ាងចា ់ 
វទធតិ្ ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង 
វទធយតិ្ ភល,ឺ កាត្,់ ឈពាល, បាំឈពញ, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, 

និ្យាយ, កាត្ឈ់ចញ 
វឈទធតិ្ ភល,ឺ កាត្,់ ឈពាល, បាំឈពញ, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, 

និ្យាយ, កាត្ឈ់ចញ 
វ្តិ្ ថ្វ, ឈៅ, ដល់, វាយ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ក្មាា ត្ប់ង,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វ្យតិ្  វាាំង, កា ពា ,  ក្ងួម្,  មាល ប ់
វឈ្តិ្ ឈៅ, ដល់,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា ,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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វន្តិ្ ឈឆោះ,  ុាំ, ឈដដ , ដុត្, ឈពាល, ក្ ថាន , ខិត្ខាំ, បាំេង, 
និ្យាយ, ចង ់ន្, ប៉ុន្បង៉, រាប ់ក្, គប ់ក្, ម្និ្ឈជឿ, 
ពាយាម្,  មាគម្, ម្និ្ក្ជោះថាល , ខវល់ខាវ យ, ឈ វ្ើឧបកា ៈ, 
ក្ ឡាញ់, ឈចញ ាំឈ ង 

វន្យតិ្ ដុត្, ឈឆោះ, ឈដដ , ឈពាល, និ្យាយ, ម្និ្ឈជឿ, ឈ វ្ើឧបកា ៈ,  
ឈចញ ាំឈ ង 

វនាយតិ្ ក្ ថាន , បាំេង, ចង ់ន្, ប៉ុន្បង៉, ឈក្ ក្ឃ្លល ន្ 
វនី្យតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
វឈនាតិ្  ុាំ, អ្ងវ  
វន្ទតិ្  ាំពោះ, ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ថាវ យបងគាំ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង,  

ក្កាបថាវ យបងគាំ 
វបក្ សតិ្ ទាញឈចញ, អូ្ ឈចញ 
វបតិ្ ោាំ, ្សាំ, ក្ចូត្, កាត្,់ ជក្ម្ោះ, ឈកា ,  ថ្វ, សាប, ឈក្ពាោះ, 

ត្ាញ, បេដុ ោះ, បន្តពូជ, ជាបត់្ម្ក្, ជាបស់ាច់្ ម្ 
វបយាតិ្  ត្,់ ឈគចឈចញ 
វបបតិ្ ោាំ, ្សាំ, សាប, ឈក្ពាោះ, ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, បេដុ ោះ 
វបោតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វពភតិ្ ឈៅ,  ីុ, ដល់, ប ឈិភាគ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វពវតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វម្តិ្ ឈភើ, ក្អួត្, ចឈ អ្  , បឈញ្ាញ, ឈ ើឈចញ, ខាជ ក្ឈ់ចញ 
វម្ភតិ្  ីុ, ប ឈិភាគ 
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វម្ភយតិ្  អប,់ និ្នាទ , ចាំអ្ក្, តិ្ោះឈដៀល, ឈដៀលត្មោះ, ឈម្ើល្យ,  
ឈជ ក្បមាង,  ដីបឈនាទ  , ក្មាា ត្ប់ង ់

វឈម្ភតិ្  អប,់ និ្នាទ , ចាំអ្ក្, តិ្ោះឈដៀល, ឈដៀលត្មោះ, ឈម្ើល្យ,  
ឈជ ក្បមាង,  ដីបឈនាទ  , ក្មាា ត្ប់ង ់

វឈម្មតិ្ ពាក្អ់ាវឈក្កាោះ, ពាក្ឈ់ក្គឿងកា ពា  
វឈម្ហតិ្  អប,់ ចាំអ្ក្, ឈម្ើល្យ,  ដីបឈនាទ  , ក្មាា ត្ប់ង,់ ឈជ ក្បមាង 
វយតិ្  ថ្វ, ឈៅ, ដល់,  ូត្,  វិត្,  ៃួត្, ឈ ៃើច,  វាាំង, ឈក្ក្ៀម្,  

ត្ាញ,  ក្ងួម្, កា ពា ,   ឈ ើ , ខ ង ួត្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
ឈលើក្ត្ឈម្កើង 

វ តិ្ បិទ, ក្បុង,  វាាំង, ឃ្លាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , ក្បយត័្ន 
វ យតិ្ បិទ, ក្បុង,  ុាំ,  វាាំង, អ្ងវ , ឃ្លាំង, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា ,  ក្ងួម្, 

កា ពា , ក្បយត័្ន, ចង ់ន្, ទទួលបឈក្ម្ើ, ចូលឈៅ ក្,  
ចូលឈៅបឈក្ម្ើ 

វ  តិ្ ភល,ឺ ឈជ , ចាប,់ កាន្,់ យាំ, បូល,  ្វ, ខក្ ក្, ចឈក្ម្ើន្,  
ក្បឈ ើ , ក្បឈទច, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា , 
ខនោះខខនង, ពាយាម្, កាន្យ់ក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បឹងខក្បង 

វ  យតិ្ ភល,ឺ ឈជ , ចាប,់ កាន្,់ ក្បឈទច, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, 
 មាល ប,់ ក្បហា , ខនោះខខនង, ពាយាម្, កាន្យ់ក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ក្បឹងខក្បង 
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វ ឈ តិ្ ភល,ឺ ឈជ , ចាប,់ កាន្,់ ក្បឈទច, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, 
 មាល ប,់ ក្បហា , ខនោះខខនង, ពាយាម្, កាន្យ់ក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ក្បឹងខក្បង 

វឈ តិ្ បិទ,  វាាំង, ក្ ថាន ,  ក្ងួម្, ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, កា ពា  
វលញ្ជ តិ្ ប ឈិភាគ, ចាយវាយ, ឈក្បើក្  ់ 
វលឈញ្ជ តិ្ លុោះ, ឈក្បើ, ចាយ, អ្នុ្វត្ត, អាក្ ័យ, តាម្ោន្, ជាន្ោ់ន្,  

តាម្សាន ម្, ឈដើ តាម្(ងនល់) 
វលតិ្ រាាំ, លអ,  ក្ា, ឈលង, ក្ជួញ,  វាាំង, ក្ឈក្ម្ើក្,  ក្ងួម្, កា ពា , 

ញាបញ័់ , គួ ឲ្យក្ ឡាញ់ 
វល តិ្ ភល,ឺ ឈជ , ចាប,់ កាន្,់ ក្បឈទច, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, 

 មាល ប,់ ក្បហា , ខនោះខខនង, ពាយាម្, កាន្យ់ក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ក្បឹងខក្បង 

វល យតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ុងឈរាចន្,៍ 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

វលឈ តិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ុងឈរាចន្,៍ 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

វឈលតិ្ បត្,់ មូ្ល, តុ្បខត្ង, ឈ លៀក្ពាក្ ់
វលលតិ្  ុ ាំ, ចង, ទាក្,់ ពទ័ធ, ញ័ ,  វាាំង, ទូឈៅ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, 

ក្ឈក្ក្ើក្,  ក្ងួម្, កា ពា  
វវដឋឈបតិ្ ប ហ្ ញ, ខេនាាំ, ពន្យល់, ក្ាំេត្,់ យល់ក្ពម្,  ឈក្ម្ចចិត្ត 
វវត្ថឈបតិ្  ទង,់ ឈក្ត្ៀម្, ខេនាាំ, ប ហ្ ញ, ពន្យល់, ក្ាំេត្,់ តាាំងទុក្, 
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ត្ម្កល់ទុក្, ក្ាំេត្ចុ់ោះ, ឲ្យក្ាំេត្,់ យល់ក្ពម្,  ឈក្ម្ចចិត្ត, 
ក្ាំេត្ ់មាគ ល់ 

វវឈត្ថតិ្ វឈិក្គ្នោះ, វភិាគ, ក្ាំេត្,់ ខញក្ធាតុ្ 
វវឈតាថ តិ្ វឈិក្គ្នោះ, វភិាគ, ក្ាំេត្,់ ខញក្ធាតុ្ 
វ តិ្   ឈៅ, ឈ លៀក្, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ឈពញចិត្ត,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ជាឈក្បង, ជាខាល ញ់,  ូ ឈចញ, ឈ ៀ ឈចញ, 
ក្ ឡាញ់,  ាំណាក្,់ អាក្ ័យ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈៅអាក្ ័យ 

វ ិតិ្ សាន ក្,់ អាក្ ័យ,   ់ឈៅ, ពឹងពាក្,់ ឈ លៀក្ពាក្ ់
វ ិយតិ្ ឈៅ, អាក្ ័យ,  ាំណាក្,់ ឈៅអាក្ ័យ 
វ សតិ្ លូ, យាំ, ក្ពុ , ឈរាទិ៍,  ្វ, ឈភលៀង, មាន្ោះ, ខក្ ក្, ឈក្សាច, 

ជា ា្ំ, ឈក្ ោះក្ពាំ, ធាល ក្ចុ់ោះ, បងអុ ចុោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម, មាន្ថ្ ទ្, 
ពឈពាោះ, តាាំងគភ,៌ ជាឥ ស ៈ,  ចសាច, ឈភលៀងធាល ក្,់  
ឈចញ ាំឈ ង 

វ សយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, អាច, ជា ា្ំ, មាន្ថ្ ទ្, ពឈពាោះ, តាាំងគភ,៌  
មាន្ ម្ត្ថភាព 

វឈ សតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, អាច, ជា ា្ំ, មាន្ថ្ ទ្, ពឈពាោះ, តាាំងគភ,៌  
មាន្ ម្ត្ថភាព 

វ តិ្ ដ្ល់, កាន្,់ យួ , អាច, នាាំឈៅ, អូ្ ឈៅ, ទាញឈៅ, ឲ្យដល់, 
ចឈក្ម្ើន្,  ុងឈ ឿង, ដឹក្ជញ្ជូ ន្ 

វ យតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
វ ញ្ជ តិ្ ឈក្បើ, ប ឈិភាគ, ចាយវាយ, ឈក្បើក្  ់ 
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វ តិ្ ជិោះ, ឈ ើង 
វាចយតិ្ អាន្,  ូ្យ, ឈពាល, ក្ ប,់ ប ហ្ ញ, បឈក្ងៀន្ 
វាឈចតិ្ អាន្,  ូ្យ, ឈពាល, ក្ ប,់ ប ហ្ ញ, បឈក្ងៀន្ 
វាជយតិ្ វា , ឈៅ, ដល់, ឈ វ្ើ, លូន្, បឈងកើត្, ក្បុងឈ ើង, តាក្ខ់ត្ង 
វាឈជតិ្ វា , ឈៅ, ដល់, ឈ វ្ើ, លូន្, បឈងកើត្, ក្បុងឈ ើង, តាក្ខ់ត្ង 
វាត្យតិ្ ឈៅ, ដល់,  ុខ,  បាយ, ឈ ពគប,់ ក្បតិ្បត្តិ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វាតិ្  ុ ាំ, ឈៅ, បក្,់  ថ្វ, ចង, កាត្,់ ទាក្,់ ខត្ង, ដល់,  បួ មួ្, ្ុាំក្លិន្, 

 មាល ប,់ ក្បហា ,  ិត្ក្លិន្, ក្បកា , ក្ ូបក្លិន្, ឈ ៀបឈ ៀង, 
្ាយឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

វាឈត្តិ្ ឈៅ, ដល់,  ុខ,  បាយ, ឈ ពគប,់ ក្បតិ្បត្តិ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វាទយតិ្ ដាំ, ល្ុ ាំ, ក្បគាំ, ឈគ្នោះ, ឈ ៃើច,  ាំពោះ, វាយ, ឈពាល,   ឈ ើ , 

និ្យាយ, ថាវ យបងគាំ, ក្កាប ាំពោះ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង,  
ឈកាត្  ឈ ើ  

វាឈទតិ្ ដាំ, ល្ុ ាំ, ក្បគាំ, ឈគ្នោះ, ឈ ៃើច,  ាំពោះ, វាយ, ឈពាល,   ឈ ើ , 
និ្យាយ, ថាវ យបងគាំ, ក្កាប ាំពោះ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង,  
ឈកាត្  ឈ ើ  

វា្តិ្  ាំខាន្,  ាំអុ្ក្,  ុក្កួ្ន្, ឆ្ឈៅ,  ងកត្,់ ឈ វ្ើទុក្ខ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  

វាន្យតិ្ ដុត្, ឈឆោះ, ឈដដ , ឈពាល, និ្យាយ, ម្និ្ឈជឿ, ឈ វ្ើឧបកា ៈ,  
ឈចញ ាំឈ ង 

វាបយតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ដល់នូ្វឈ ចក្ដី ុខ 
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វាឈបតិ្ ក្ចូត្, កាត្,់ សាប, ឈក្ពាោះ 
វាយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ឈៅ, ចង,  ីុ, ទាក្,់ ដល់, ខត្ង,  ថ្វ, កាត្,់  ូត្, 

 ៃួត្,  វាាំង, ឈ ៃើច, ត្ាញ,  បួ មួ្, ្ុាំក្លិន្, គបឈ់ៅ, បក្ឈ់ៅ, 
ឈ ោះឈៅ,  ក្ងួម្, កា ពា ,  មាល ប,់ ក្បហា , ពឈពាោះ,  
មាន្គភ,៌ ឈក្ត្ក្អ្ , ឈចាលឈៅ,   ឈ ើ ,  ួត្ខ ង, 
ឈ ៀបឈ ៀង, ្ាយឈៅ,  ិត្ក្លិន្, ក្ ូបក្លិន្, ប ឈិភាគ,  
តាាំងគភ,៌ ក្គខវងឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 

វាយម្តិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ឧ ា ៍, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
វាឈយតិ្ ឲ្យត្ាញ( ាំពត្)់ 
វា យតិ្  ូម្, ហាម្, ឃ្លត្,់ ក្ ថាន , កា ពា , ដេដឹ ង, ដឈេដើ ម្, 

បដិឈ ្, ឃ្លត្ឃ់្លាំង,  ុាំឈ ៀបកា  
វាឈ តិ្  ូម្, ហាម្, ឃ្លត្,់ ក្ ថាន , កា ពា , ដេដឹ ង, ដឈេដើ ម្, 

បដិឈ ្, ឃ្លត្ឃ់្លាំង,  ុាំឈ ៀបកា  
វាលយតិ្  ក្ា, ចិញ្ា ឹម្ 
វាឈលតិ្  ក្ា, ចិញ្ា ឹម្ 
វាវឈត្តតិ្ នាាំឈៅ, ក្មាា ត្,់ បឈញ្ាញ, យក្ឈចញ 
វា តិ្ ឈរាទិ៍( ត្វ), ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
វា យតិ្ ឆក្,់ បលន្,់ អ្ប,់ កាត្,់ លួច, អ្ប ់ ាំ, សាង, ឈ លៀក្, ឱន្ចុោះ, 

ទាបចុោះ, ឲ្យឈៅ, អ្បក់្លិន្, ជាខាល ញ់, ដេដ ប,់ ដឈេដើ ម្, 
ក្ ឡាញ់, ឈចញខាល ញ់, ចូលឈៅខអ្បខន្ប 



326 អាខ្ាតាភធិាន្ 

វាឈ តិ្ ឆក្,់ បលន្,់ អ្ប,់ កាត្,់ លួច, អ្ប ់ ាំ, សាង, ឈ លៀក្, ឱន្ចុោះ, 
ទាបចុោះ, ឲ្យឈៅ, អ្បក់្លិន្, ជាខាល ញ់, ដេដ ប,់ ដឈេដើ ម្, 
ក្ ឡាញ់, ឈចញខាល ញ់, ចូលឈៅខអ្បខន្ប 

វា តិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ពាយាម្, ឧ ា ៍, ក្បឹងខក្បង 
វាឈ តិ្      បន្ាត្,់ បខេដ ត្, បន្ាត្ឈ់ចាល 
វា តិ្ ឈពាល, ឈៅ, ងូត្ទឹក្ 
វកិ្េឌ តិ្ ធាល យ, ឈ វ្ើឲ្យធាល យ, ឈ វ្ើឲ្យខបក្ 
វកិ្ត្ថតិ្ អ្តួ្, ឈ ៃើច, និ្យាយ,  ខម្ដង,   ឈ ើ , ឈពាលអ្តួ្, 

ឈ ើចឈក្ចើន្, និ្យាយអ្តួ្ 
វកិ្ន្តតិ្ វោះ, ខវោះ, ពន្លោះ, កាត្,់ ហាន្,់ ឈឆកៀល 
វកិ្ន្ទតិ្ យាំ, ត្អូញខត្អ , ឈសាក្ ឈក្ងង 
វកិ្ឈបបតិ្ ឲ្យ, បដូ , ខក្ប, ោក្,់ ឈក្ត្ៀម្, ខងលង, ក្តិ្ោះ ោិះ, វកិ្បប, ក្ាំេត្,់ 

 មាគ ល់, ឈ វ្ើឈ ើង, គ្ងចិត្ត, តាាំងចិត្ត, ឈ ៀបរាប,់ 
ចាត្ខ់ចង, ខបងខចក្, បងកឈ ើង, រាយកា េ៍  

វកិ្ម្បតិ្ ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់  
វកិ្ឈរាតិ្ ខក្ថ្ឆន,  ាំខាន្, ផ្ទល  ់បដូ , ខក្បក្បួល 
វកិ្ តិ្ ឈបើក្, ពក្ងីក្, ញញឹម្, ឈចញពន្លឺ, ចាាំងពន្ល,ឺ  កី្ខាល ាំង (ផ្ទក )  
វកិា តិ្ ឈបើក្, ឈ ើច, ពក្ងីក្, ញញឹម្,  កី្រាយ, ចាាំងពន្លឺ,  

ឈចញពន្លឺ, ក្  ់ក្សាយ,  កី្ខាល ាំង (ផ្ទក  ) 
វកិិ្ឈត្តតិ្ និ្យាយបងខូច, និ្យាយក្បមាង 
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វកិិ្ តិ្ ជន្លិ់ច, រាត្រ់ាយ,  ចសាច, ឈរាយរាយ, រាយ ៉យ,  
បក្ឈ់ ក្, ខាា ត្ខ់ាា យ, ក្ចបូក្ក្ចបល់, ក្ញ្ជ ោះក្ញ្ញជ យ 

វកីិ្ តិ្ ជន្លិ់ច, រាត្រ់ាយ,  ចសាច, ឈរាយរាយ, រាយ ៉យ,  
បក្ឈ់ ក្, ខាា ត្ខ់ាា យ, ក្ចបូក្ក្ចបល់, ក្ញ្ជ ោះក្ញ្ញជ យ 

វកុិ្ពវតិ្ ខក្ប, កាឡា, និ្ម្មតិ្, ផ្ទល  ់បដូ  
វកូិ្ជតិ្ យាំឈចបៗ, ឈក្ចៀង (ដូចបក្ស)ី, ឈក្ចៀងឈ វ្ើ ាំឈ ងខព ់ទាប

ឈក្ចៀងក្នុងឈដើម្ក្ (ដូចលលក្) 
វឈិកាឈបតិ្ បាំផ្ទល ញ, ឈ វ្ើឲ្យខូច, ញាបញ័់ , ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ , ឈ វ្ើឲ្យអ្ន្តរាយ 
វកិ្កន្តតិ្ ខក្ ក្, យាំខាល ាំងៗ 
វកិ្កម្តិ្ ពាយាម្, មាន្ក្មាល ាំង, ប ហ្ ញក្មាល ាំង, ឈដើ ឈៅយ៉ាងអ្ងអ់ាច, 

្ន្ឈៅយ៉ាង ហ្  
វកិ្កិណាតិ្ លក្ ់
វកិ្កីណាតិ្ លក្ ់
វកិ្ខម្ភតិ្  ន្ធត្,់ ភយ័ខាល ច,  ងឹក្ក្ញ៉ង ់(ខាល ច) 
វកិ្ខឈម្ភតិ្ ឈចាល,  ា្ំ ប,់ លោះបង,់ ទមាល យ,  ងកត្,់ ក្មាា ត្ឈ់ចាល,  

 ងកត្ ់ងកិន្, បដិឈ ្ឈចាល 
វកិាខ ឈលតិ្ ខពុ , លាង, ជក្ម្ោះ, ឈសាដ ោះ, ខពុ មាត្ ់
វកិ្ខិបតិ្ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ, ឈចាលឈៅ, រាយមាយ,  ឈវ ើ វាយ, 

ទា ឈៅ, ក្ក្ ក្ចិត្ត,  ឈ ម្ សាម្, ក្ ឈពចក្ ពិល 
វកិ្ខីយតិ្ វនិា , បាំផ្ទល ញ, ឈ វ្ើឲ្យ ិន្ឈហាច 
វឈិកាខ ឈភតិ្ ញ័ ,  ុក្កួ្ន្ 
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វគិចេតិ្ រាាំង, ឈៅ ត្,់ ឈៅក្  , ឈចញឈៅ, ឈៅឈ្សងៗ,  
ឈៅពិឈ   

វគិម្តិ្ ឈៅឈ្សងៗ, ឈៅពិឈ   
វគិ  តិ្ ឈជ , និ្នាទ , តិ្ោះឈដៀល 
វគិ តិ្ ក្ ក្ចុ់ោះ 
វគិ្ន តិ្ មុ្ជចុោះ, លិចចុោះ, ្ន្ចុោះ 
វគិ្នឈ តិ្ មុ្ជចុោះ, លិចចុោះ, ្ន្ចុោះ 
វគិគេហ តិ្ ចាប,់ កាន្,់  កី្ឈចញ, ខបក្ឈចញ, ្ាយឈចញ,  

 ន្ធឹងឈចញ, ក្បខក្ក្ត្វ៉ា, ឈ ល្ ោះទា ់ខទង 
វចិតិ្ និ្នាទ , ខក្លង,  ៃប,់ សាៃ ត្,់ តិ្ោះឈដៀល 
វចិ តិ្ ឈៅ, ឈដើ ឈៅ, ក្តាចឈ់ៅ,  ញ្ា  ឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ឈក្ត្ចឈៅឈ្សងៗ, ក្បក្ពឹត្តឈៅឈ្សងៗ 
វចិាឈ តិ្  ួ នាាំ, ក្សាង, អ្នុ្វត្ត, ខង ក្ា, ក្តួ្ត្ក្តា, ថ្លលក្, 

ក្គបក់្គង, ចាត្ខ់ចង, ខចក្ចាយ, ពិចា ណា, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, 
ឈ ុើបអ្ឈងកត្, ឲ្យឈៅជុាំវញិ, ឆលងឈៅជុាំវញិ 

វចិិកិ្ចេតិ្ ឆៃល់, រាខ ក្,  ងសយ័, អ្ល់ខអ្ក្, សាទ ក្ឈ់ ទើ , ឈងឿងឆៃល់ 
វចិិន្តិ្ ក្, ឈបោះ,  ោិះឈ ,  ោិះ ក្,  ន្សាំ, ក្បឈ ោះ, គន្ ់ក្, ក្សាង, 

ថ្លលក្,  ខឆក្ឈម្ើល, ឈក្ជើ ឈ ើ , ពិនិ្ត្យឈម្ើល,  
ក្សាវក្ជាវ, ឈ ុើបអ្ឈងកត្, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 

វចិិនាតិ្ ក្, ឈបោះ,  ោិះឈ ,  ោិះ ក្,  ន្សាំ, ក្បឈ ោះ, គន្ ់ក្, ក្សាង, 
ថ្លលក្, ខឆក្ឈម្ើល, ឈក្ជើ ឈ ើ , ពិនិ្ត្យឈម្ើល, ក្សាវក្ជាវ, 
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ឈ ុើបអ្ឈងកត្, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
វចិិន្តយតិ្ គិត្, គិត្ខុ , ពិចា ណា 
វចិិឈន្តតិ្ គិត្, គិត្ខុ , ពិចា ណា 
វចុិឈេណ តិ្ ទមាល យ, បុក្ឲ្យលអិត្ 
វចិេឈេឌ តិ្ ក្អួត្, ក្គខវងឈចាល 
វចិេតិ្ ឈៅ, ដល់, កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វចិេយតិ្ ភល,ឺ ឈពាល, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ 
វចិេិន្ទតិ្ កាត្,់ រារាាំង, កា ពា  
វឈិចេតិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
វជិឈដតិ្ លួច, បលន្,់  ិត្, ក្ត្ឈោោះ,  ឈសាោះ, អ្ ់ វល់ 
វជិតិ្ ភយ័, ខាល ច, ញ័ ,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ត្ក្ ់លុត្ 
វជិន្តិ្ ឈនោះ, បគ ក្ ប, ពិជិត្, ក្គបក់្គង 
វជិម្ភតិ្ សាៃ ប, ម្តិ្ពត្,់ ពត្ខ់លួន្, ចាំអ្ក្ឈលង, ម្តិ្ពត្ក់ាយ 
វជិយតិ្ បក្,់ ឈនោះ,  ិត្, បគ ក្ ប, ពិជិត្, ក្គបក់្គង 
វជិ តិ្ លោះ, ខលង, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឈ ោះឈចាល, ខលងឈចាល 
វជិានាតិ្ ក្ ប,់ ក្ជាប, យល់, សាគ ល់, ឈចោះដឹង,  ឈងកត្, ចាាំ ន្, 

ដឹងពិត្, ឈចោះខបលក្, ដឹងជាក្,់ ដឹងចា ់, សាគ ល់ជាក្,់  
ឈចោះក្ ក្ដ, ដឹងក្ ក្ដ 

វជិាយតិ្ ក្ប ូត្,  ក្មាល 
វជិិគឹ តិ្ ចងឈ់នោះ, ក្ ថាន ឈដើម្បឈីនោះ 
វជិិគុចេតិ្  អប,់  ឈងកៀ  
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វជិិន្តិ្ ឈនោះ, មាន្ជយ័ជម្នោះ, មាន្ឈជាគជយ័ 
វជិិនាតិ្ ឈនោះ, ដឹងចា ់, មាន្ជយ័ជម្នោះ, មាន្ឈជាគជយ័ 
វឈិជតិ្ ឈនោះ, មាន្ជយ័ជម្នោះ, មាន្ឈជាគជយ័ 
វជិជតិ្ ជា, មាន្, ដឹង, ក្បទោះ, ភយ័, ខាល ច, ញ័ ,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, 

ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ប ពវ, ត្ក្ ់លុត្, មាន្ឈៅ 
វឈិជាជ ត្តិ្ ភល,ឺ ខងលង, ឈពាល, បញ្ញា ាំង, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
វឈិជាជ ត្លតិ្ ភល,ឺ បញ្ញា ាំង, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
វឈិជាជ ត្ តិ្ ភលបិខភលត្ (អ្ណាដ ត្ឈភលើង )  
វជិឈតិ្ ថ្ខ, ចាក្,់ ឈចាោះ, បុក្, ខួង, មុ្ត្, ខចក្, ឈ ក្, វាយ, ទម្លុោះ, 

 ញ់, ជាខ ន្ក្, ឈ វ្ើឲ្យខបក្, ខបងខចក្, ឈ វ្ើឲ្យធាល យ ល្ុោះ 
វជិាយតិ្  ាំថ្ព, លត្,់  លត្,់ ពន្លុត្ (ឈភលើង ) 
វញិ្ា តិ្ ក្ក្, មូ្ល, ជាដុាំ 
វញិ្ញញ ឈបតិ្  ុាំ, អ្ងវ , អ្ប ់ ាំ, ក្បឈៅ, ឲ្យយល់, បញ្ញជ ក្,់ ក្បកា ឲ្យដឹង 
វដិតិ្ ឈជ , យាំ, បូល, ខក្ ក្,  ្វ, ក្បឈទច, ឈចញ ាំឈ ង 
វតិ្ក្កយតិ្ គិត្,  ោិះ ក្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈគន គ្នន ន្,់ ពិចា ណា,  ញ្ជ ឹងគិត្ 
វតិ្ឈក្កតិ្ គិត្,  ោិះ ក្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈគន គ្នន ន្,់ ពិចា ណា,  ញ្ជ ឹងគិត្ 
វតិ្ឈចេតិ្ ក្ដិច, ឈចាោះ, ចាាំង, ឈភើច, ខ ក្, ឈូ  
វតិ្េឌ តិ្ ដាំ, ឈគ្នោះ, វាយ, ក្បហា ,  មាល ប ់
វតិ្ន្តិ្ ្ាយឈៅ, លាត្ឈចញ, ក្ត្ោងឈចញ 
វតិ្ឈនាតិ្ ្ាយឈៅ, លាត្ឈចញ, ក្ត្ោងឈចញ 
វតិ្ តិ្ ក្បក្ប, ឆលង្ុត្, ្ន្្ុត្, ក្ន្លង្ុត្ 
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វតុិ្ទតិ្ ឈក្ោះ, បុក្, ឈចាោះ, ចាក្,់  ុញ, វាយ, ត្ា ,  ាំខាន្,  ាំពង, 
 ុក្កួ្ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើអ្ន្តរាយ 

វតូិ្ទតិ្ ឈក្ោះ, បុក្, ឈចាោះ, ចាក្,់  ុញ, វាយ, ត្ា ,  ាំខាន្,  ាំពង, 
 ុក្កួ្ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើអ្ន្តរាយ 

វតិ្តយតិ្ លោះ, លោះបង,់ ប ចិាា គ 
វឈិត្តតិ្ លោះ, លោះបង,់ ប ចិាា គ 
វតិ្ថម្ភតិ្ ឌឺ, រារាាំង, គ្នាំក្ទ, ឃ្លាំង, ពក្ងឹង, ចឈច , ឈឆមើងថ្ឆម, ចងទុក្, 

ក្ទក្ទង,់  ងឹ ូ , ឧបត្ថម្ភ, កា ពា , ចងចាំឈពាោះ,  
ចឈក្ម្ើន្ឈទា ៈ, បខន្ថម្ឈទា ៈ 

វតិ្ថឈម្ភតិ្  កី្ខលួន្,  កី្ឈ ើង, បឺត្ខ្សង, ឈ ៉ងឈ ើង, សាយភាយ 
វតិ្ថ តិ្ ្ាយឈៅ, ជាបឈណាដ យ 
វតិាថ យតិ្ ឈងងឈ្ង, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ , ឈ វ្ើឲ្យក្ចបូក្ក្ចបល់ 
វតិាថ  យិតិ្ ្ាយ 
វតិាថ ឈ តិ្ ពិសាដ  , ទូលាយ, ្ាយឈៅ 
វទិតិ្ ដឹង, ក្ ក្ដ, ជាម្ងគល, ក្តា ់ដឹង, ដឹងចា ់ 
វទិធាតិ្ ឈ វ្ើ, ទល់ក្ទ, ក្ទក្ទង,់ តាាំងទុក្, ចាត្ខ់ចង 
វទិ តិ្ ឈ វ្ើ, ចាត្ខ់ចង 
វទិាឈ តិ្ ពុោះ, ទម្លុោះ, បាំខបក្, ទមាល យ 
វទិាឈលតិ្ ពុោះ, ទម្លុោះ, បាំខបក្, ទមាល យ 
វឈិទទ សតិ្  អបឈ់ខពើម្ 
វទិធាំ យតិ្ ក្មាា ត្,់ ក្មាា យ, ក្មាា ត្ប់ង,់ ក្មាា ត្ក់្មាា យ 
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វទិធាំឈ តិ្ ក្មាា ត្,់ ក្មាា យ, ក្មាា ត្ប់ង,់ ក្មាា ត្ក់្មាា យ 
វទិាំ តិ្ ខាាំ, កាត្,់ ទាំពា 
វទិាំ យតិ្ ឈពាល,  ខម្ដង, ប ហ្ ញ, និ្យាយ 
វទិាំឈ តិ្ ខាាំ, កាត្,់ ចឹក្, ទាំពា, ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈពាល, ទមាល យ, 

និ្យាយ 
វ ិ្ តិ្ វោះ, ពុោះ, ថ្ខ, ឈចាោះ, បុក្, ទម្លុោះ, ខួង, ពន្លោះ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, 

ក្ឈក្ម្ើក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ញាបញ័់ , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
វ ិ្ ម្តិ្ ទម្លុោះ, ធាល យ, បាំខបក្, ក្មាា ត្,់ ទមាល យ, បាំផ្ទល ញ,  
 ឈ វ្ើឲ្យមាន្ ាំឈ ងវនិា   
វ ិ្ ឈម្តិ្ ទម្លុោះ, ធាល យ, ទមាល យ, បាំខបក្ 
វធិាវតិ្ ចឈក្ម្ើន្,  ត្ឈ់ៅ,  ទុោះឈៅ, ឈៅឈលឿន្, លូត្លា ់ 
វ ិ្ ុនាតិ្ ពន្លោះ, ក្មាា ត្,់  លា ់, ក្មាា ត្ប់ង ់
វ ិ្ ូន្តិ្ ពន្លោះ, ក្មាា ត្,់  លា ់, ក្មាា ត្ប់ង ់
វ ិ្ ូឈបតិ្ បក្,់ ឈ ៀបចាំ, តាក្ខ់ត្ង, អ្បខ់្សង 
វនិ្ទតិ្ ខក្ ក្, បងកូក្, ឈជ ក្បឈទច 
វនិ្ន្ធតិ្  ុ ាំ, ក្,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ បងក, ពន័្ធពទ័ធ, ឈឡាម្ពទ័ធ 
វនិ្ម្តិ្      ពត្ខ់លួន្, បឈ អ្ ន្ខលួន្, បឈ អ្ ន្ឈៅឈ្សងៗ 
វនិ្ សតិ្ ខូច,  ត្,់ លាញ, វនិា ,  ត្ប់ង,់ ខូចខាត្, សាប ូន្យ 
វនិាតិ្  ុ ាំ,  តឹ្,  ថ្វ, ជួត្, ពទ័ធ,  ូត្, ត្ាញ,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
វនិាឈម្តិ្ បឈ អ្ ន្កាយ 
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វនិិ្គ តិ្ ក្ ក្ចុ់ោះ 
វនិិ្គគិលតិ្ បញ្ជូ ន្ឈចញ, ក្គខវងឈចាល 
វនិិ្ចេយតិ្ វភិាគ, ក្បក្ពឹត្ត, វនិិ្ចេយ័, សាក្ ួ , ពិចា ណា,  

កាត្ឈ់ ចក្ដី,  ឈក្ម្ចឈយាបល់, ជខជក្ ក្ខុ ក្តូ្វ 
វនិិ្ចេ តិ្ ្ាយឈៅ 
វនិិ្ចេិន្តិ្ វភិាគ, វនិិ្ចេយ័, សាក្ ួ , ពិចា ណា, កាត្ឈ់ ចក្ដី,  

កាត្ ់ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈយាបល់, ជខជក្ ក្ខុ ក្តូ្វ 
វនិិ្ចេិនាតិ្ វភិាគ, វនិិ្ចេយ័, សាក្ ួ , ពិចា ណា, កាត្ឈ់ ចក្ដី,  

កាត្ ់ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈយាបល់, ជខជក្ ក្ខុ ក្តូ្វ 
វនិិ្ន្ទតិ្ និ្នាទ ,  ោិះគន្,់ តិ្ោះឈដៀល,  តីបឈនាទ  , និ្នាទ ក្ េ៍ 
វនិិ្ ឈត្តិ្ បាំផ្ទល ញ, ឈ វ្ើឲ្យវនិា , ឈ វ្ើឲ្យខុ បាំេង 
វនិិ្ពទធតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ឈៅក្នុងអ្ាំណាចឈគ, ជាទា ៈ ប ់ឈគ 
វនិិ្ពភុជតិ្ បាំខបក្, កាត្ឈ់ចញ, យក្ឈចញ, ខចក្ ាំខលក្,  ាំសាយឈចាល, 

ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
វនិិ្ពភុញ្ជ តិ្ បាំខបក្, កាត្ឈ់ចញ, យក្ឈចញ, ខចក្ ាំខលក្,  ាំសាយឈចាល,  

ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
វនិិ្ម្ឈីលតិ្ ក្ាំ ាំងខភនក្ 
វនិិ្ឈមាឈចតិ្ ឈោោះឈចញ, ក្មាា ត្ឈ់ចញ 
វនិិ្យុញ្ជ តិ្ តាម្ម្ក្, ឈក្ើត្ឈ ើង, ពាក្ព់ន័្ធជាម្យួ 
វនិិ្វឈដដតិ្ ផ្ទល  ់បដូ , ខក្បក្បួល, ក្ត្ បវ់ញិ, វលិក្ត្ ប ់
វនិិ្វត្តតិ្     ផ្ទល  ់បដូ , វលិក្ត្ ប,់ ក្ត្ បវ់ញិ 
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វនិិ្វជិឈតិ្ មុ្ត្ ល្ុោះ, ចាក្់្ លុោះ, ចាក្់្ លុោះឈោយម្និ្ ល់វឈិ   
វនិិ្ឈវឈឋតិ្ ខក្ថ្ខ, ឈោោះក្សាយ 
វនីិ្ម្យតិ្ ឈោោះដូ , វលិជុាំ, វលិវល់, ខក្បក្បួល, ផ្ទល  ់បដូ  
វឈិន្តិ្ ដឹក្នាាំ, ទូនាម ន្, ខេនាាំ,  វឹក្ វឺន្, ក្មាា ត្ប់ង,់  

ទមាល យឈចាល, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ 
វឈិនាទតិ្ បុក្, កិ្ន្, គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ,  ញ់ឈៅ, ឈ ោះបង,់ ឈចាលឈៅ, 

បឈនាទ បង,់ ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 
វឈិនាឈទតិ្ បឈនាទ បង ់
វនិ្ទតិ្      ដឹង,  ន្, ក្បទោះ, លួង, ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្ប ពវ,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  

ខបងភាគ, ពិចា ណា, ភពក្ប ពវ, ខញក្ឈចញជាខ ន្ក្ៗ 
វបិចាតិ្ ឲ្យ្ល, ឆអិន្វឈិ   
វបិជជតិ្ ខូច, វបិត្តិ, វនិា  
វបិត្តិ្ ធាល ក្,់ ក្ជុោះ, ដួល 
វបិ ណិាឈម្តិ្ ផ្ទល  ់បដូ , ខក្បក្បួល 
វបិ វិត្តតិ្ វលិឈៅជុាំវញិ 
វបិ សតិ្ ពិចា ណា, ឈ ើញចា ់ 
វ ិឈចតិ្ បន្តុោះប អ្ ប ់
វ ិឈដតិ្  ក្,់ ខ ក្, បាំផ្ទល ញ, ឈចៀ ឈចញ 
វបិបក្ឈរាតិ្ វបិបកា  
វបិបកិ្ តិ្ រាត្រ់ាយ, រាយ ៉យ, ឈរាយរាយ,  ចសាច, ខាា ត្ខ់ាា យ, 

ក្ញ្ជ ោះក្ញ្ញជ យ 
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វបិបកី្ តិ្ រាត្រ់ាយ, រាយ ៉យ, ឈរាយរាយ,  ចសាច, ខាា ត្ខ់ាា យ, 
ក្ញ្ជ ោះក្ញ្ញជ យ 

វបិបក្កម្តិ្ ឈៅឆ្ៃ យ, ឃ្លល ត្គ្នន  
វបិបជ តិ្ លោះ, លោះបង,់  ាំខលក្, ឈវៀ ចាក្, ឈចៀ វាង, ខបងខចក្ 
វបិបដិបជជតិ្ ឈ ពឈម្ងុន្, ក្បតិ្បទ័ខុ  
វបិបមុ្ញ្ា តិ្  ចួ,  ចួ្ុត្, ្ុត្ក្  ោះ 
វបិបលបតិ្ ត្អូញខត្អ ,  ឈវ ើ វាយ, និ្យាយឈ ដ្ ផ្ទដ   
វបិបលភតិ្ កុ្ ក្, ឈ ក្ក្  ់, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
វបិបលឈម្ភតិ្ កុ្ ក្, ឈ ក្ក្  ់, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
វបិបលឈម្ហតិ្ ចាំអ្ក្, ឈម្ើល្យ 
វបិបលាបតិ្ ត្អូញខត្អ ,  ឈវ ើ វាយ, និ្យាយឈ ដ្ ផ្ទដ   
វបិបលុជជតិ្ បាំផ្ទល ញ, ទមាល យ, បាំខបក្ 
វបិបវ តិ្ ឈៅក្  , ឃ្លល ត្ឆ្ៃ យ 
វបិបសាឈទតិ្ ឈ វ្ើឲ្យប  ុិទធ, លាងជក្ម្ោះឲ្យសាអ ត្ 
វបិប ីទតិ្ ថាល , ក្ជោះថាល ,  កី្រាយចិត្ត 
វបិប ុក្ខតិ្ ឈក្ក្ៀម្,  ៃួត្ខ ង 
វបិាតិ្ បាំឈពញ 
វបិោន្ទតិ្ អ្ន្ទោះសា, ញាបញ័់  
វបិោលតិ្ ពុោះ, បាំខបក្ 
វ ិោ ឈលតិ្  ញ់, យឹត្ ន្ូ, លាត្ក្ត្ោង 
វបិោុ តិ្  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់  
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វពិា្តិ្  ាំអុ្ក្,  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ, ឈ វ្ើទុក្ខ,  ុក្កួ្ន្, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ , 
ឈបៀត្ឈបៀន្ 

វពិភម្តិ្  ឹក្, វលិខុ , លោះបងតួ់្នាទី 
វភិជតិ្ ខចក្, ខញក្,  ាំខលក្, ខបងខចក្ 
វភិតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
វភិាជតិ្ ភល,ឺ ខចក្, ខបងខចក្ 
វភិាជយតិ្ ភល,ឺ ខចក្, ខបងខចក្ 
វភិាឈជតិ្ ភល,ឺ ខចក្, ខបងខចក្ 
វភិាតិ្ ភល,ឺ ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង 
វភិាឈវតិ្     ខម្ដង, ទមាល យ, អ្្ិបាយ, យល់ចា ់ 
វភុិជតិ្ ង, ឈវៀច, កាត្,់ ផ្ទដ ច,់ ឈកាង 
វភូិ តិ្ ក្បោប,់ តុ្បខត្ង, តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
វភូិ យតិ្ ក្បោប,់ តុ្បខត្ង, តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
វភូិឈ តិ្ ក្បោប,់ តុ្បខត្ង, តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
វឈិភាតិ្ កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច ់
វមិ្ជជតិ្ ទាញ, អូ្ , ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្ ់
វមិាន្ឈន្តិ្ និ្នាទ , ក្បមាង, តិ្ោះឈដៀល, ឈម្ើល្យ 
វមិាន្យតិ្ និ្នាទ , ក្បមាង, តិ្ោះឈដៀល, ឈម្ើល្យ 
វមិាឈន្តិ្ និ្នាទ , ក្បមាង, តិ្ោះឈដៀល, ឈម្ើល្យ 
វមុិ្ចាតិ្  ចួ្ុត្,  បូត្ឈចញ, ្ុត្ក្  ោះ, ្ុត្វឈិ   
វមុិ្ញ្ា តិ្ ខក្, ឈោោះ, ក្សាយ, ខលង 
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វឈិមាឈចតិ្  ចួ្ុត្,  បូត្ឈចញ, ្ុត្ក្  ោះ, ្ុត្ពិឈ   
វឈិមាឈ តិ្ វឈងវង 
វមិ្ហយតិ្ អ្សាា  យ 
វយិាចិក្ខតិ្ ក្ ប,់ ពន្យល់, អ្្ិបាយ 
វយូិ តិ្ ឈ ើ, ឈខវោះ,   , គ្ន ់, នាាំឈៅ, នាាំឈចញ, ក្កាយ, ឈ ើឈចញ, 

ដក្ឈចញ, ខាា យឈៅ 
វឈិយាឈជតិ្ ក្មាា ត្,់ ក្ពាត្ក់្   
វយិយតិ្ ត្ាញ 
វ ិជជតិ្ លោះ,  អា, លោះបង,់ ទមាល យ,  សាយ, ្ុញក្ទាន្,់ 

ឈន្ឿយណាយ, អ្ ់ត្ឈក្ម្ក្, ម្និ្ឈក្ត្ក្អ្ ,  
ក្  ចាក្ត្ឈក្ម្ក្ 

វ ិជឈតិ្ ខុ , ផ្ទល ត្, ភាល ត្,់ ក្បទូ ដ, វនិា , ឈ វ្ើអាក្ក្ក្,់ សាប ូន្យ, 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ឃ្លល ងឃ្លល ត្,  លាំ លាយ, ខុ បាំេង, 
ក្បទូ រ៉ាយ 

វ ិម្តិ្ ត្ម្, ឈប,់ ខលង, ឈវៀ , លោះបង,់ ឈវៀ ចាក្, ឈជៀ វាង 
វ ិយតិ្ កាល ហាន្, អ្ងអ់ាច 
វ ិលតិ្ ម្និ្្យ ក្, ក្សាលឈ ដើង 
វ ិវតិ្ ឈៅ, ដល់, ខឹង, ខក្ ក្, យាំ, ឈរាទិ៍, ឈក្កា្, បងកូក្,  

ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ខក្ ក្ក្ឈគញ្ជ ៀវ 
វរិាឈគតិ្ ភាល ត្,់ ខុ  
វរិាជតិ្ ភល,ឺ ខចងចាាំង,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្,៍ ភលចិឺខញ្ាង 
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វរិាឈជតិ្ ឃ្លល ត្,  ាំកិ្ល, ទមាល យ, លោះបង,់ ជខញ្ជង 
វរិាឈ្តិ្ ខុ , ផ្ទល ត្, ឈលមើ , ឆក្ខលវង, ក្បក្ពឹត្តអាក្ក្ក្,់  

 លាយ លត្ ់
វ ិចិាតិ្  ន្ទទួលកា លាងជក្ម្ោះ 
វ ិញិ្ា តិ្ បញ្ាុ ោះ, ក្មាា ត្ឈ់ចញ, លាងឲ្យអ្ ់ម្ន្ទិល 
វ ិ ិយតិ្ ឈចាទ, ខាម  , ឈអ្ៀន្ 
វ ុិជឈតិ្ ខឹង, ឈក្កា្, ខុ , បិទ,  ាំង, រាាំង, ខទប,់ ហាម្, ឃ្លត្,់ 

 ាំខាន្, រារាាំង, ក្ ថាន , ជាំទា ់, ក្តូ្វកា , ចង ់ន្, ចាាំសាទ ក្,់ 
ពទ័ធសាទ ក្,់ ឈឡាម្ពទ័ធ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យវកឹ្វ  

វ ុិន្ធតិ្ រារាាំង, ជាំទា ់, ក្បឆ្ាំង 
វ ុិ តិ្      ដុោះ, លូត្, លា ់, ដុោះឈ ើង 
វ ូិ តិ្ ដុោះ, លូត្លា ់, ឈចញពន្លក្, ចឈក្ម្ើន្ឈ ើង 
វឈិ ចតិ្ ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្, ឈ វ្ើឲ្យក្  ់ 
វឈិ ចយតិ្ បញ្ាុ ោះ, ប បូិ , ដល់ក្ពម្, ខញក្ឈចញ, លាង មាអ ត្,  

ក្មាា ត្ឈ់ចញ, លាងឲ្យអ្ ់ម្ន្ទិល 
វឈិ ឈចតិ្ បញ្ាុ ោះ, ប បូិ , ដល់ក្ពម្, ខញក្ឈចញ, លាង មាអ ត្,  

ក្មាា ត្ឈ់ចញ, លាងឲ្យអ្ ់ម្ន្ទិល 
វឈិ ជតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
វឈិរាចតិ្ ភល,ឺ  ុងឈ ឿង, ភលកឺ្ត្ចោះ, គ្នបចិ់ត្ត, ក្តូ្វចិត្ត, ភលចិឺញ្ញា ច 
វឈិរាឈ្តិ្ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
វលិងឃតិ្ ឈលាត្ឈផ្ទល ោះ, ឈលាត្ឈៅម្ក្ 
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វលិជជតិ្       ខាម  , ឈអ្ៀន្,  ម្ដងឹ, អឹ្ម្ឈអ្ៀម្,  ម្ដងឹកាយ 
វលិតិ្ ក្គប, ពក្ងីក្,  កី្ឈៅ, ចូលឈៅ, ដេដ ប,់ បិទ ាំង,  

្ាយឈៅ, ឈ លៀក្ពាក្,់ សាយភាយ 
វលិបតិ្ យាំ, ត្អូញខត្អ ,  ឈវ ើ វាយ, និ្យាយឈក្ចើន្ 
វលិម្ពតិ្ ឈ  ង,់ រា ង,់ ឈតាង, ឱន្ចុោះ, ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ, ឈទា ឈៅ,  

 ាំយុង, យុ យា , គយគន្,់ គន្ឈ់ម្ើល, ឃ្លល ាំឈម្ើល, ខអ្ន្អ្ន្, 
លាបបូក្, ឈក្ត្ត្ក្ត្ត្, អ្ខងអលងនម្ៗ, ក្ក្ឈសាបយក្ 

វលិ តិ្ លអ, សាអ ត្, ក្ដិចខ្ាាំ, ឆលុោះពន្លឺ, ខក្ក្កាយ, ចាាំងពន្លឺ, ក្  ់សាអ ត្,  
ក្ ថាន ពិឈ   

វលិិខតិ្       ឈក្ោះ, គូ , ឈកា , ឆកឹោះឈចញ, គូ វា  
វលិិម្បតិ្ ដ្ិត្, បូក្, លាប, ឈក្ ោះក្ពាំ, លាបលន្, សាទ បអ្ខងអល,  

ឈ វ្ើឲ្យក្បឡាក្ ់
វលីិយតិ្  លួយ,  ាំលាយ,  លាយ, វនិា , ជាបខ់េន្ 
វលុិម្បតិ្ ឆក្,់ បលន្,់ លួច, បាំផ្ទល ញ, ជខញ្ជង, ដឈេដើ ម្ 
វឈិលាក្យតិ្ ឈម្ើលឈៅ, ខប ឈម្ើល, ្ក្ឈម្ើល, ឈម្ៀងឈម្ើល,  

ឈម្ើលឈៅទាាំង ងខាង 
វឈិលាឈក្តិ្ លបង,  ិក្ា, វភិាគ,  ាំពឹង, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈម្ើលឈៅ, ខប ឈម្ើល,  

្ក្ឈម្ើល, ឈម្ៀងឈម្ើល, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, ឈម្ើលឈៅទាាំង ងខាង 
វឈិលាឈម្តិ្ ក្បឆ្ាំង, ជាំទា ់, ចាបក់្ាំ ុ  
វឈិលា តិ្ ភល,ឺ ឈលង, ក្ដិចខ្ាាំ, ខក្ក្កាយ, ឈ វ្ើឈលង, ឈលងឈ ើច 
វឈិលាឈ តិ្ ក្គវ,ី  ន្ធត្,់  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ,  ុក្កួ្ន្, ្ុញងប,់ ឈ វ្ើឲ្យ ញ្ជួ យ 
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វវិឈជជតិ្        ឈវៀ , ឈគចវោះ, លោះបង,់ ប ចិាា គ, ឈវៀ ខលង, ឈចៀ វាង,  
ឈវៀ ក្  ោះ 

វវិដដតិ្ ផ្ទក ប,់ ្ក្, ក្ក្ឡាប,់ ដូចវញិ, ខប ឈៅ, ចាបឈ់ ដ្ើម្ងមី,  
វលិក្ត្ ប ់

វវិឈដតតិ្ បត្ចុ់ោះ, បខងវ  
វវិឈេណ តិ្ ក្បមាង, តិ្ោះឈដៀល, ឈពាលឈទា  
វវិត្តតិ្ ផ្ទក ប,់ ្ក្, ក្ក្ឡាប,់ ដូចវញិ, ខប ឈៅ, ចាបឈ់ ដ្ើម្ងមី,  

វលិក្ត្ ប ់
វវិទតិ្ ជខជក្, វវិាទគ្នន , ឈ ល្ ោះគ្នន , ទា ់ខទង, ឈ ល្ ោះក្បខក្ក្ 
វវិ តិ្ ឈបើក្, ចាំ , យក្ឈចញ, ដក្ឈចញ, ឈបើក្ឈចញ,  

ឈ វ្ើឲ្យឈ ើញ 
វវិឈ តិ្       ខបង,  ាំខលក្, ខបងខចក្ 
វវិឈ តិ្ ឈ វ្ើឲ្យឈក្ើត្ពន្លឺ 
វវិាទិយតិ្ ឈ ល្ ោះទា ់ខទងគ្នន  
វវិាឈទតិ្ ឈ ល្ ោះទា ់ខទងគ្នន  
វវិចិាតិ្  ៃប,់ សាៃ ត្,់ ដក្ខលួន្ឈចញពី, ឈៅខត្មាន ក្ឯ់ង 
វវិចិេតិ្ ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្ 
វឈិវឈចតិ្ លោះ, ឈោោះ, ឈចាល, វភិាគ, ខបក្គ្នន , ឃ្លល ត្គ្នន , វចិា េ៍,  

ឈោោះឈចញ, ខញក្ឈចញ, ឈម្ើលឈ ើញ, ឃ្លត្ឃ់្លាំង, ឈ វ្ើឲ្យទឈទ, 
ខញក្ឈចញ, ចាំេុចឈ្សងគ្នន , ឈ វ្ើឲ្យក្ពាត្ក់្  គ្នន  

វឈិវ្ិយតិ្ ចាំពាក្ ់
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វ ិជជតិ្ ចង, ជាប,់ ឈតាង, ក្បកាន្ខ់ាជ ប ់
វ ិឈជជតិ្ ឲ្យ, ឈក្បើ, ត្ប, លោះ, ឈឆលើយ, ខលង,  ញ់, ក្បគល់, លោះបង,់ 

ឈ ោះបង,់ បឈេត ញ, វ ិជជនា, ពួយឈៅ, ឈឆលើយត្ប,  
ឈឆលើយ ន្, បញ្ជូ ន្ឲ្យ, ឈោោះក្សាយ, បញ្ជូ ន្ឈចញ,  
ក្មាា ត្ឈ់ចញ 

វ ិតិ្ លោះ, ខលង, លោះបង,់ ចូលឈៅ, ចូលម្ក្ 
វ ិទទយតិ្ ឈៅ, ឈពាល, ខក្ ក្, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
វ ិឈទទតិ្ ឈៅ, ឈពាល, ខក្ ក្, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
វ ិម្យាតិ្ ម្និ្រាបឈ មើ 
វ ិ តិ្ ្ាយឈៅ, ភាយឈៅ, បឈញ្ាញឈៅ 
វ ិ តិ្ អាច, ហា ន្, ឈបដជ្ា, ឈក្លៀវកាល , កាល ហាន្, អ្ត្់្ ន្,់ អ្ងអ់ាច,  

ទទួលពាក្យ 
វ ិិឈន្តិ្ ឈចាល, ក្មាា ត្,់ ម្និ្ចូលចិត្ត 
វ ិិឈពវតិ្ អាាំង, ឈឆអើ ,  ុោះឈងន ,  ុោះ ាំពត្,់ ក្សាយឈចញ 
វ ិិ សតិ្ លប,ី ខុ គ្នន , ឈ្សងគ្នន , ឈ វ្ើឲ្យលប,ី មាន្កិ្ត្តិនាម្ 
វ ីិទតិ្  ញួរា, លិចចុោះ,  អាក្ ់អ្លួ, ម្និ្ឈពញចិត្ត 
វ ីិយតិ្  លាយ 
វ ីិឈវតិ្ អាាំងឈភលើង 
វ ឹិ តិ្ ខបលក្, ឈ្សង,  ល់, ឈ  , វឈិ  , លអវឈិ  ,  

ឈ   ល់, ក្ាំេត្ច់ា ់ 
វ ុិជឈតិ្ សាអ ត្, ្ូ ្ង,់  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ, សាអ ត្វឈិ   
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វ ុិទធយតិ្ ជា ភាព មត្ច់ត្ ់
វឈិ ឈន្តិ្ ឈចាល, ក្មាា ត្,់ ម្និ្ចូលចិត្ត 
វឈិ យយតិ្ ខបក្ ក្,់ ខបក្ជាបាំខេក្តូ្ចៗ 
វឈិ  តិ្ ខបលក្, ឈ្សង,  ល់, ឈ  , វឈិ  , លអវឈិ  ,  

ឈ   ល់, ក្ាំេត្ច់ា ់ 
វឈិ  យតិ្ ខបលក្, ឈ្សង,   ់, ឈ  , វឈិ  , លអវឈិ  ,  

ឈ   ល់, ក្ាំេត្ច់ា ់ 
វឈិ ឈ តិ្ ខបលក្, ឈ្សង,   ់, ឈ  , វឈិ  , លអវឈិ  ,  

ឈ   ល់, ក្ាំេត្ច់ា ់ 
វឈិសាឈ្តិ្        ជក្ម្ោះ,  មាអ ត្,  មត្ច់ត្,់ ឲ្យសាអ ត្វឈិ   
វឈិសាឈ តិ្  វិត្,  ៃួត្, ក្ឈម្ទច, ឈ ៀវ, ឈក្ក្ៀម្,  ួត្ខ ង,  គម្សាគ ាំង 
វសិាន តិ្ ខញក្, និ្រា , ក្ពាត្ក់្   
វ ិសជជតិ្ ឲ្យ, ឈក្បើ, ត្ប, លោះ, ឈឆលើយ, ខលង,  ញ់, ក្បគល់, 

លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ពន្យល់, ចាំណាយ, បឈេត ញ, វ ិជជនា, 
ពួយឈៅ, ឈឆលើយត្ប, ឈឆលើយ ន្, បញ្ជូ ន្ឲ្យ, ឈោោះក្សាយ, 
បញ្ជូ ន្ឈចញ, ក្មាា ត្ឈ់ចញ, ក្ត្ោងហាល 

វ ិសឈជជតិ្ លោះ, ខលង,  ញ់, លោះបង,់ ពន្យល់, ពួយឈៅ, ចាំណាយ, 
ឈោោះក្សាយ, ក្ត្ោងហាល 

វ ិសន្ទតិ្  ូ ឈចញ,  ូ ឈ ៀ , ជន្ឈ់ជា , ឈ ៀ ឈចញ 
វ ិសម្តិ្ ផ្ទអ ក្,  ក្មាក្, ឈប ់ក្មាក្,  ក្មាក្ឲ្យ ត្ ់ត្ ់
វ ិស តិ្ ឈភលច, បាំឈភលច 
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វ ិសវតិ្ ក្ ក្ដ, លបលីាញ, មាន្ឈក្ ដិ៍ឈ ម្ ោះ 
វ ិស តិ្ ទុក្ចិត្ត,  និទធសាន ល 
វ ិា តិ្          ទុក្ចិត្ត,  និទធសាន ល 
វ ិាឈ តិ្ ទុក្ចិត្ត,  និទធសាន ល 
វ ិសុ សតិ្  ៃួត្, ឈក្ក្ៀម្ 
វ ិាំវាឈទតិ្ កុ្ ក្, ឈ ក្ក្  ់, លួងឈលាម្, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្ 
វ ិញ្ញ តិ្ លាំ ក្, ខាទ ាំងខទប,់ ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈដដ ក្ក្ហាយ 
វ ិ តិ្ ឈៅ, សាន ក្,់  ក្មាក្,  ឈក្ម្ច,  ក្មាន្តឈៅ,  

អាក្ ័យឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វ ិឹ តិ្  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ,  ុក្កួ្ន្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ឈ វ្ើអាក្ក្ក្,់ ក្បទូ រ៉ាយ 
វឈិ ឋតិ្  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ,  ុក្កួ្ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
វឈិ ឈឋតិ្ ឈៅ, ដល់,  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ,  ុក្កួ្ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ឈ វ្ើឲ្យលាំ ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើទុក្ខបុក្ឈម្នញ 
វឈិ តិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  ុងឈរាចន្ ៍
វជីតិ្ បក្,់  ិត្ 
វឈីជតិ្ បក្,់  ិត្ 
វតិី្ក្កម្តិ្ ឈលមើ , ក្ន្លង 
វតិី្បត្តិ្ ធាល ក្ចុ់ោះក្ន្លង 
វនីាតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ជួត្,  ថ្វ,  ូត្, ត្ាញ, ពន័្ធពទ័ធ 
វភីតិ្ អ្តួ្អាង, ឈលើក្ក្ាំព ់,   ឈ ើ ខលួន្ឯង 
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វមី្ាំ តិ្ សាក្, លបង, ក្ប ង, ពិឈសា្, ពាយាម្, ក្សាវក្ជាវ, 
តាម្ោន្, ពិចា ណា, ឈ ុើបអ្ឈងកត្ 

វមី្ាំឈ តិ្ សាក្, លបង, ក្ប ង, ពិឈសា្, ពាយាម្, ក្សាវក្ជាវ, 
តាម្ោន្, ពិចា ណា, ឈ ុើបអ្ឈងកត្ 

វយីតិ្ ឈៅ, ដល់, ត្ាញ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
វ ីយតិ្ កាល ហាន្, អ្ងអ់ាច,  ុលឈៅមុ្ខ 
វ ី តិ្ ខាម  , ឈអ្ៀន្, គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, 

ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
វឈី តិ្ កាល ហាន្, អ្ងអ់ាច,  ុលឈៅមុ្ខ 
វុងគតិ្ លោះ, ខបង, ខចក្, លោះបង,់  ាំខលក្, ខបងខចក្ 
វុចាតិ្ ថា,  ដី, ឈៅ, ឈពាល, និ្យាយ 
វុចេតិ្ ឈកា , កាត្ ់
វុដឋ តិ្ ឈចញ, ឈចញម្ក្, ឈក្ើត្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង, ឈក្កាក្ឈ ើង,  

្លិត្ឈ ើង, ក្ត្ បម់្ក្ 
វុោឋ តិ្ ឈចញ, ឈចញម្ក្, ឈក្ើត្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង, ឈក្កាក្ឈ ើង,  

្លិត្ឈ ើង, ក្ត្ បម់្ក្  
វុណាតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
វុឈណាតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
វុតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
វុន្ធយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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វុយហតិ្ ខ ក្, ខ ង, នាាំឈៅ,  សាត្,់ បន្ាត្,់ បន្ាត្ឈ់ៅ,  
បខេដ ត្ឈៅ 

វុលហតិ្ ខ ក្, ខ ង, នាាំឈៅ,  សាត្,់ បន្ាត្,់ បន្ាត្ឈ់ៅ,  
បខេដ ត្ឈៅ 

វុ ុណាតិ្ ឆ្គ ាំឆគង, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ឈ នើ  នង 
វុសាន តិ្ ឆ្គ ាំឆគង, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ឈ នើ  នង 
វុ សតិ្ ឈៅ 
វូបកាឈ តិ្ បាំ ត្ ់
វូប ម្តិ្  ៃប,់  ៃបស់ាៃ ត្,់ បឈនាទ បង,់ សាប ូន្យ, ចូលឈៅ ា្ំ ប ់
វូប ឈម្តិ្  ៃប,់  ៃបស់ាៃ ត្,់ បឈនាទ បង,់ សាប ូន្យ, ចូលឈៅ ា្ំ ប ់
វូប ម្មតិ្  ៃប,់  ៃបស់ាៃ ត្,់ បឈនាទ បង,់ សាប ូន្យ, ចូលឈៅ ា្ំ ប ់
ឈវក្ខតិ្ ឈម្ើល, ពិនិ្ត្យ, ពិចា ណា 
ឈវចេតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ក្បគល់ 
ឈវជតិ្ ភយ័, ខាល ច, ញ័ ,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ត្ក្ ់លុត្ 
ឈវដតិ្ ឈជ , យាំ, បូល, ខក្ ក្,  ្វ, ឈពាល, ក្បឈទច,  

ឈចញ ាំឈ ង 
ឈវឋតិ្  ុ ាំ, ចង, ជួត្,   ុម្ពទ័ធ  
ឈវឈឋតិ្  ុ ាំ, ពទ័ធ, មូ្ ,   ុម្, ចង, ខាប,់ ក្ត្ខបង, ពន័្ធពទ័ធ  
ឈវេតិ្ ល្ុ ាំ, ឈៅ, ដឹង, គិត្, ក្បគាំ, ដល់, សាដ ប,់ ក្តិ្ោះ ោិះ, វាយ, ពិនិ្ត្យ, 

ឈគន គ្នន ន្,់ ក្តា ់ដឹង, ក្ត្ងក្តាប,់ ពិចា ណា, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈវត្តិ្ ជា, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ឈវតិ្ កា,  ថ្វ,  ីុ, ខាាំ, ឈៅ, ដល់,  ូត្, ញ័ , ពក្ងីក្, ត្ាញ,  
ងយចុោះ, មាន្ថ្ ទ្, ពឈពាោះ,  ុោះឈរាយ, ក្ឈក្ម្ើក្, ទាំពា ីុ, គបឈ់ៅ,  
បងឈ់ៅ,  ត្ប់ង,់  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  ញ់ឈៅ, 
ឈចញឈៅ, ឈៅ ត្,់ តិ្ចឈៅ, អ្ ់ឈៅ, ប ឈិភាគ, តាាំងគភ,៌ 
្ាយឈៅ,  ូន្យឈៅ, ញាបញ័់ , ក្ ឡាញ់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ឈវងតិ្  ូម្, អ្ងវ  
ឈវទយតិ្ ឈៅ, ដឹង, ឈសាយ, ឈពាល, មាាំម្នួ្,  ងឹមាាំ, ចុោះចិត្ត, និ្យាយ,  

តាាំងចិត្ត, អាក្ ័យឈៅ,  ន្អា ម្មេ៍, ឈសាយអា ម្មេ៍,  
 ងនូ្វអា ម្មេ៍, ទទួលនូ្វអា ម្មេ៍ 

ឈវឈទតិ្ ឈៅ, ដឹង, ឈសាយ, ឈពាល, មាាំម្នួ្,  ងឹមាាំ, ចុោះចិត្ត, និ្យាយ,  
តាាំងចិត្ត, អាក្ ័យឈៅ,  ន្អា ម្មេ៍, ឈសាយអា ម្មេ៍,  
 ងនូ្វអា ម្មេ៍, ទទួលនូ្វអា ម្មេ៍ 

ឈវ្តិ្ ឈចាោះ, ទម្លុោះ, ញ័ ,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ចលនា,  
 មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, ញាបញ័់  

ឈវ្យតិ្ វោះ, ពុោះ, ថ្ខ, ឈចាោះ, បុក្, ទម្លុោះ, ខួង, ពន្លោះ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, 
ក្ឈក្ម្ើក្,  មាល ប,់ ក្បហា , ញាបញ័់ , ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈវឈ្តិ្ ឈចាោះ, ទម្លុោះ, ញ័ ,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ចលនា, 
 មាល ប,់ ក្បហា , ញាបញ័់ , ឈបៀត្ឈបៀន្ 

ឈវបតិ្  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, ញាបញ័់  
ឈវបយតិ្ គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
ឈវលតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ឈវលយតិ្ ឈឆន , ក្ចាាំង, កាល, ឈវលា, ឈពល, ក្ បក់ាល 
ឈវឈលតិ្ ឈឆន , ក្ចាាំង, កាល, ឈវលា, ឈពល, ក្ បក់ាល 
ឈវលលតិ្ បត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ញាបញ័់ ,  

ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ 
ឈវលលយតិ្ បត្,់  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ 
ឈវ តិ្ ឈៅ,  ច, ដល់, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ,  ចសាច, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈវឈ ដតិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ឈវ តិ្ ខិត្ខាំ,  វ្ ត្, ឱហាត្, ឧ ា ៍, ពាយាម្, ក្បឹងខក្បង 
ឈវ លតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈវ តិ្ ឈជ , ក្បឈទច 
ឈវាក្កម្តិ្ ក្ន្លងឈៅ, ឈ អ្ៀងឈចញ, ខប ឈៅខាង 
ឈវាចេិជជតិ្ ក្តូ្វកាត្ឈ់ចញ 
ឈវាដយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈវាទាយតិ្ សាអ ត្, ្ូ ្ង, ប  ុិទធ,  មត្ច់ត្ ់
ឈវាឈរាឈបតិ្ ោក្ចុ់ោះ, ផ្ទដ ចប់ង,់ ផ្ទដ ច់្ ដិល, ឲ្យវនិា , កាត្ឈ់ចញ,  

យក្ឈចញ 
ឈវាលយតិ្ កិ្ន្, សាអ ត្, ក្ច ច,់ ញាាំញី,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ 
ឈវាឈលតិ្ កិ្ន្, សាអ ត្, ក្ច ច,់ ញាាំញី,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ 
ឈវាឈលាឈក្តិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ,  ិក្ា, ពិចា ណា, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ, ពិនិ្ត្យឈម្ើល, 

 ម្លិឈម្ើល,  ម្លងឹឈម្ើល, ក្បឈម្ើលឈម្ើល 
ឈវាសា តិ្ ទូនាម ន្, ខេនាាំ, ប គ្ ប,់ បឈក្ងៀន្, ឈក្បៀន្ក្បឈៅ 
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ឈវា សជតិ្ លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ លាឈចញ, ឈលើក្ខលង 
ឈវា សជជតិ្ លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ លាឈចញ, ឈលើក្ខលង 
ឈវា  តិ្ ឈៅ, ខងលង, ឈពាល, ក្ាំេត្,់  ឈក្ម្ច, ក្គបក់្គង, វនិិ្ចេយ័,  

 ខម្ដងឈចញ 
វយញ្ជយតិ្ ឈៅ, ដល់, ពន្យល់, ប ហ្ ញ,  ខម្ដង, ក្ ក្ដ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  

ក្ ឡាញ់, ជាក្ខ់ ដង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ចា ់លា ់,  
ក្ បល់ក្ខេៈ, ចងអុលប ហ្ ញ, បឈញ្ាញឈយាបល់ 

វយងតិ្  ងកត្,់ បគ ក្ ប 
វយន្ដិក្ឈរាតិ្ ដក្ងយ, ដក្ឈចញ 
វយន្តីក្ឈរាតិ្ ដក្ងយ, ដក្ឈចញ 
វយន្តីភវតិ្ ឈប,់ ដល់ទីបាំ្ុត្ 
វយបគចេតិ្ ខញក្, ឈចញឈៅ, ក្  ឈចញ 
វយ  តិ្ បន្លឺ, ឈពាល, និ្យាយ, ឈក្បើក្  ់ 
វាក្ឈរាតិ្ ទមាល យ, ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 
វាខាតិ្ ឈពាល, ក្បកា  
វាបជជតិ្ ឆ្ឈៅ,  ាំខាន្, លាំ ក្,  ុក្កួ្ន្, ពា ទ, ឈ លៀងឃ្លល ត្,  

ដល់លាំ ក្, បងកអ្ន្តរាយ 
វាឈបតិ្ ជន្ឈ់ជា , ឈជាគជាាំ, ក្ជួត្ក្ជាប 
វាពាឈ្តិ្ ឈបៀត្ឈបៀន្ 
វាហយតិ្ ឈ ម្ ោះ, ឈៅ, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ខាទ ាំងខទប,់ អ្តួ្អាង,  

បោ៉ះទងគិច, ឈចញ ាំឈ ង 
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ឈវ ហតិ្ ឈ ម្ ោះ, ឈៅ, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ខាទ ាំងខទប,់ អ្តួ្អាង,  
បោ៉ះទងគិច, ឈចញ ាំឈ ង 

 អ្ក្ខ  

 ក្តិ្ បូជា, អាច, ហា ន្, ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ក្កតិ្ ឈៅ, អាច, ដល់, ហា ន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ក្កយតិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
 ក្កឈរាតិ្ ឈគ្ន ព, ឈ វ្ើលអ, ឈ វ្ើឈគ្ន ព, ឈ វ្ើ កាក  ៈ, ឈ វ្ើឈោយក្បថ្ព 
 ក្កុណាតិ្ អាច, ហា ន្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ឈក្កតិ្ ឈពាល, និ្យាយ 
 ឈកាក តិ្ អាច, ហា ន្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ក្ខតិ្ អាច, ហា ន្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ក្យតិ្ អាច, ហា ន្, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 គតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
  ុណាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ងកឌឍតិ្ ទាញ, ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្,់ ក្បមូ្ល,  បួ មួ្,  ឈងកត្, ពិនិ្ត្យ, 

ពិចា ណា 
 ងកតិ្ ឈៅ, ដល់, ឆៃល់, ខាល ច,  ក្ ,  ន្ធត្,់ ញ័ ,  ឈងកៀ , 

 ងសយ័, ត្ក្ ់លុត្, ឈងឿងឆៃល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ងកន្តតិ្ កាត្ឈ់ចញ 
 ងកបបយតិ្ ឈ វ្ើ, ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្ាំេត្,់ នឹ្ក្គិត្, ឈកា កាត្,់  ញ្ជ ឹងគិត្ 
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 ងកឈបបតិ្ ឈ វ្ើ, ក្តិ្ោះ ោិះ, ក្ាំេត្,់ នឹ្ក្គិត្, ឈកា កាត្,់  ញ្ជ ឹងគិត្ 
 ងកម្តិ្ ឆលង, ឈៅក្ពម្, ផ្ទល  ់បដូ , ្ន្ឈៅ, ្ន្ឈៅក្ពម្,  

ឈៅឈោយក្បថ្ព, ្ន្ឈៅឈោយលអ 
 ងកម្បតិ្ ញ័ ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់  
 ក្ សាយតិ្ ឈៅ, អ្ងគុយ 
 ងកិ តិ្ លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
 ងកិលិ សតិ្ ឈៅ មង 
 ងកុចតិ្ ង, ទុាំ, គូ ,  ញួ, កាដ ប,់ ក្ជួញ, ឈកាង, ឈវៀច, ចម្អនិ្, ក្ត្ ប,់  

  ឈ  , ងយឈក្កាយ, ចងចិឈញ្ា ើម្, ឈ វ្ើឲ្យមាន្សាន ម្ 
 ឈ ក្ ចតិ្ ង, កាដ ប,់  ញួ, ក្ជួញ 
 ឈ ក្ ឈចតិ្ ង, កាដ ប,់  ញួ, ក្ជួញ 
 ងខឈរាតិ្ ខក្ថ្ឆន, ជួ ជុល, តាក្ខ់ត្ង 
 ខ្ តិ្ ខងលង, ឈពាល,  ខម្ដង, ក្បកា , ឈទ ន្,៍ ពិចា ណា 
 ខ្ ទតិ្ ទាំពា 
 ងខិបតិ្  ឈងខប, បាំក្បួញ, បក្ងួញ, ឈ វ្ើឲ្យខលី 
 ងខុពភតិ្ ឈឆ្ឈឡា, ក្ឈក្ម្ើក្,  ញ្ជួ យ, ក្ជួលឈក្ជើម្, ក្ឈក្ម្ើក្ក្ពម្ 
 ងខុភតិ្  ាំឈភើប, ក្ឈក្ម្ើក្, ភ្ាក្ឈ់ អ្ើល, ក្ឈក្ម្ើក្ ាំឈពើក្ 
 ឈ ខ្ ភតិ្ ឈឆ្ឈឡា, ក្ឈក្ម្ើក្,  ញ្ជួ យ, ក្ជួលឈក្ជើម្, ក្ឈក្ម្ើក្ក្ពម្ 
 ឈ ខ្ ឈភតិ្  ាំឈភើប, ក្ឈក្ម្ើក្, ភ្ាក្ឈ់ អ្ើល, ក្ឈក្ម្ើក្ ាំឈពើក្, ឈ វ្ើឲ្យក្ឈក្ម្ើក្ 
 ងគចេតិ្ ក្បជុាំ, ឈៅ មួ្ 
 ងគណាហ តិ្  បួ មួ្,  ឈគ គ្ ោះ, ក្ ុណា, បាំក្បួញ, ឈ វ្ើឲ្យខលី, អ្នុ្ឈក្គ្នោះ 
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 ងគតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 គ្ ម្យតិ្ ចាាំង, ឈ វ្ើ គ គ្ ម្ 
 គ្ ឈម្តិ្ ចាាំង, ឈ វ្ើ គ គ្ ម្ 
 គ្ យតិ្  ូ្យ, ចងក្ក្ង, សាវ ្ាយ,  ម្ទុក្មុ្ន្ 
 ងឃឈដតិ្ ត្ភាជ ប,់ ជាបត់្គ្នន  
 ងឃឈដដតិ្ ចាំអ្ក្, បោ៉ះខទប,់ បោ៉ះទងគិច, ចាក្ឈ់ោត្ 
 ឈងាឈ តិ្ ក្បកា , ឈឃ្ល នា 
 ចតិ្ ឈៅ, ក្បជុាំ,  ច, ដល់, សាច, ឈពាល,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, 

ឈក្ ោះក្ពាំ, និ្យាយ,  ចសាច, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ចេិក្ឈរាតិ្      ឈ វ្ើឲ្យជាក្ច់ា ់ 
 ជតិ្ ឱប,  មួ្,  ច, ឈចាល, លោះបង,់ ឈ ោះបង,់ ឱប តឹ្, 

ឈរាយរាយ 
 ជជតិ្ ឲ្យ, ឈៅ, ឈៅ, ដល់, ជាប,់ ពយួ ,  ន្,  ច, សាច, 

ឈក្ត្ៀម្, ឈក្សាច, ឈ ៀបចាំ, ចាំពាក្,់ ឈក្ ោះក្ពាំ, ចាត្ខ់ចង,  
តុ្បខត្ង, ក្បុងឈក្បៀប, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

 ជជយតិ្ ឲ្យ, ឈៅ, ដល់, ជាប,់ ពយួ , ឈក្ត្ៀម្, ឈ ៀបចាំ, ចាំពាក្,់ 
ចាត្ខ់ចង, តុ្បខត្ង, ក្បុងឈក្បៀប, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

 ឈជជតិ្ ឲ្យ, ឈៅ, ដល់, ជាប,់ ពយួ , ឈក្ត្ៀម្, ឈ ៀបចាំ, ចាំពាក្,់ 
ចាត្ខ់ចង, តុ្បខត្ង, ក្បុងឈក្បៀប, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

 ជាយតិ្ ឈ ៀន្,  ូ្យ, ក្តិ្ោះ ោិះ,  ិក្ា, ពិនិ្ត្យ, ទឈន្ទញ,  
សាវ ្ាយ, ពិចា ណា 
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 ញ្ា តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ញ្ា  តិ្ ក្តាចច់ ,  ញ្ា  ឈៅ, ឈក្ត្ចឈៅឈ្សងៗ 
 ញ្ាលតិ្ ញាបញ័់ ,  មុគសាម ញ 
 ញ្ញា ឈលតិ្ អ្ក្ងួន្ 
 ញ្ា ិន្តិ្  ន្សាំ, ក្ពូន្, ឈក្ើត្ឈ ើង 
 ញ្ា ិនាតិ្  ន្សាំ, ក្ពូន្, ឈក្ើត្ឈ ើង 
 ញ្ាុ ឈេណ តិ្ ដាំ, បុក្, កិ្ន្, ឈល,ី ក្ឈម្ទច, ទមាល យ 
 ឈញ្ា ឈត្តិ្ ខក្លង 
 ញ្ញេ ឈទតិ្ ក្បក្,់ បិទ ាំង 
 ញ្េ ិន្ទតិ្ កាត្,់ ទមាល យ, ផ្ទដ ចប់ង,់ កាត្ក់្ពម្ 
 ញ្ជគឃតិ្ ឈ ើច, ញញឹម្,  កី្រាយ 
 ញ្ជ តិ្ ឱប,  តឹ្, ជាប,់ ចាំពាក្ ់
 ញ្ញជ នាតិ្ ឈ ម្ ោះ, ចាំណាាំ, ចាាំ ន្,  មាគ ល់, សាគ ល់ចា ់ 
 ញ្ញជ យតិ្ ឈក្ើត្ 
 ញ្ាយតិ្ នឹ្ក្, គិត្, ពិនិ្ត្យ, ពិចា ណា 
 ញ្ញម្តិ្        វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ញ្ញ ឈម្តិ្        វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ញ្ញញ ឈម្តិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ញ្ញញ យតិ្ សាគ ល់ 
 ដតិ្ ឈៅ, ឈជ , ក្បជុាំ, ខចក្, ខបក្, ឈ,ឺ ដល់,  បួ មួ្, ក្បឈទច, 

លិចចុោះ, ក្ ុត្ចុោះ, ចុក្ចាប,់ វភិាជន្,៍ ខបងខចក្,  
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ចាក្ឈ់ោត្, ្ាយឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ខបងជាចាំខេក្ៗ 
 ដយតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 ឈដតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 ដដយតិ្ ឲ្យ, ឈៅ, អាច,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, 

អាក្ ័យឈៅ, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ឈដដតិ្ ឲ្យ, ឈៅ, អាច,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្, មាន្ក្មាល ាំង, 

អាក្ ័យឈៅ, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ដឋតិ្ ខាក្, ក្មាា ត្ដ់ាំឈេើ  ឈៅ 
 ឋតិ្ ក្បត្,់ ឈវៀចឈវ ,  មាល ប,់ ក្បហា , បឈញ្ញេ ត្, ឈៅ មង, 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ ក្ក្  ់, ក្បឡាក្ក់្ប ូ ,  
ក្បក្ពឹត្តឈថាក្ទាប 

 ឋយតិ្ ឈ វ្ើ, ឈៅ, ដល់, ក្បត្,់ ឈ ៃើច, ឈវៀចឈវ , បឈញ្ញេ ត្,   ឈ ើ ,  
ឈៅ មង, ្សាំឈ ើង, ក្បុងឈ ើង, តាក្ខ់ត្ង, ឈលើក្ត្ឈម្កើង,  
ឈ ក្ក្  ់, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ក្បឡាក្ក់្ប ូ  

 ឈឋតិ្ ឈ វ្ើ, ឈៅ, ដល់, ក្បត្,់ ឈ ៃើច, ឈវៀចឈវ , បឈញ្ញេ ត្,   ឈ ើ ,  
ឈៅ មង, ្សាំឈ ើង, ក្បុងឈ ើង, តាក្ខ់ត្ង, ឈលើក្ត្ឈម្កើង,  
ឈ ក្ក្  ់, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ក្បឡាក្ក់្ប ូ  

 េតិ្ ឲ្យ, ខក្ ក្, ឲ្យទាន្, ឈ វ្ើ ាំឈ ង, លាន្ឮ់ ូ ,  
ឈចញ ូ  ពទ, ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 

 េយតិ្ ឲ្យ, ឲ្យទាន្ 
 ឈេតិ្ ឲ្យ, ឲ្យទាន្ 



354 អាខ្ាតាភធិាន្ 

 េឋ តិ្ ចាត្ ់ឈបៀប 
 េឋ ឈបតិ្ ចាត្ឈ់ក្ត្ៀម្, ឲ្យតាាំងឈ ើង 
 េឋ  តិ្ ឈ , ឈប,់ តាាំងឈៅ,  ថិត្ឈៅ 
 ណាឋ តិ្ ឈទើ , ឈ , ឈប,់ ឈទើ ឈៅ, តាាំងឈៅ,  ថិត្ឈៅ,  

តាាំងឈៅក្ពម្, ឋតិ្ឈៅក្ពម្ 
 េឌ តិ្ ជាដុាំ, ក្បជុាំ, ឈ,ឺ ចុក្ចាប ់
 ឈេហ តិ្ បុក្, កិ្ន្, លឹប, ឈឈលច, ដុ ខាត្,់  ាំឈលៀង 
 ត្តិ្ ជានិ្ ន្ត ,៍ ជាក្បចាាំ, ជាបជ់ានិ្ចា 
 ត្តយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ឈៅ, ចង, ទាក្,់ ពទ័ធ, ដល់, ក្កី្ក្ក្, ពក្ងីក្, ពិសាត  , 

លាំ ក្, ឈតាក្យ៉ាក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ឈត្តតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ឈៅ, ចង, ទាក្,់ ពទ័ធ, ដល់, ក្កី្ក្ក្, ពក្ងីក្, ពិសាត  , 

លាំ ក្, ឈតាក្យ៉ាក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ងតិ្  ចួ, ្ូ , ឈោោះ, ចង, ឆ្វ ក្,់  បូត្, ក្សាល,  លុង,  តឹ្ តួ្, 

ម្និ្តឹ្ង,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ងយតិ្ អ្ន្,់ ចង, ទាក្,់ ឆ្វ ក្,់ ខិត្ខាំ,  តឹ្ តួ្,  វ្ ត្, ឱហាត្, 

ពាយាម្, ទន្ឈ់ខាយ, ក្បឹងខក្បង, ឈ ើចឈ ឿយៗ,  
អ្ ់ ម្ត្ថភាព 

 ឈងតិ្ អ្ន្,់ ចង, ទាក្,់ ឆ្វ ក្,់ ខិត្ខាំ,  តឹ្ តួ្,  វ្ ត្, ឱហាត្, 
ពាយាម្, ទន្ឈ់ខាយ, ក្បឹងខក្បង, ឈ ើចឈ ឿយៗ,  
អ្ ់ ម្ត្ថភាព 

 ថាន តិ្  ចួ, ្ុត្, ឈោោះ,  បូត្, ឈ ើចឈ ឿយៗ 
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 ទតិ្ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត 
 ទទតិ្ លិទធ,  ៃួត្,  វិត្, ឈក្ក្ៀម្, ឈ ៀវ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ,  

ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត, ខ ង ួត្, ជា ប ់ឈខៀវ,  
ឈចញ ាំឈ ងគួ ឲ្យឈខពើម្ 

 ទទយតិ្ ឈពាល, ឈៅ, ខក្ ក្, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
 ទទ តិ្ ឈជឿ, ឈគ្ន ព, ក្ជោះថាល ,  មួ្គ្នន , ត្ភាជ ប,់ ជាបត់្, រាបអ់ាន្, 

សាដ បត់ាម្, ចុោះចិត្ត  ប ់
 ទាទ យតិ្ ឈពាល, ឈៅ, ខក្ ក្, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
 ឈទទតិ្ ឈពាល, ឈៅ, ខក្ ក្, និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
 ទធតិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្, ដក្ដឈងហើម្ចូល 
 ទធយតិ្ ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ក្  ់ក្សាយ, 

 បាយចិត្ត 
 ឈទធតិ្ ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ក្  ់ក្សាយ, 

 បាយចិត្ត 
 ្តិ្ ឈ ើម្, ទទឹក្, ឈចញ ាំឈ ងគួ ឈខពើម្ 
 ្យតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ, ក្  ់ក្សាយ 
 ឈ្តិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  បាយ, ក្  ់ក្សាយ 
 ន្តិ្ គប ់ក្,  មាគម្, ឈចញ ាំឈ ង 
 ន្យតិ្ ឲ្យ, ជូន្, យាំ, ថាវ យ, ខក្ ក្, ឈចញ ាំឈ ង 
 ឈន្តិ្ យាំ, ខក្ ក្, ឈចញ ាំឈ ង 
 ឈនាតិ្ ឲ្យ, ជូន្, ថាវ យ, ក្បគល់ 
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 ន្តជជយតិ្ គាំរាម្, បនាល ច, ជមាល ប,  ម្លុត្, បាំភយ័, ក្ាំខ ង 
 ន្តឈជជតិ្ គាំរាម្, បនាល ច, ជមាល ប,  ម្លុត្, បាំភយ័, ក្ាំខ ង 
 ន្តបបតិ្ ដុត្, ក្ឈដដ  
 ន្តឈបបតិ្ ដុត្, ឈដដ ,  អប,់ ចិញ្ា ឹម្ 
 ន្តយតិ្ បន្ត, ឈក្ចើន្, ពក្ងីក្, ត្ជាប,់ ្ាយឈៅ, ជាបត់្វងស,  

ឈពញឈលញ, គួ ឲ្យក្ ឡាញ់ 
 ន្ត តិ្   ួរាន្,់   ័   ួន្, ក្បញាបក់្បញាល់ 
 ន្ត តិ្ ភយ័, ខាល ច, ញ័ ,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, 

ត្ក្ ់លុត្ 
 នាត ឈបតិ្ ដុត្, ឈដដ ,  អប,់ ចិញ្ា ឹម្ 
 នាត យតិ្  ក្ា, ចិញ្ា ឹម្ 
 នាត  តិ្ ក្បក្ពឹត្តឈៅ ៃប ់
 ន្តិដឋតិ្ ឈ , ឈប,់ ដក្ឈ់ៅ, តាាំងឈៅ,  ថិត្ឈៅ 
 ន្តុ សតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  ឈនាដ  , ឈក្ត្ក្អ្ ក្ពម្,  

គួ ឲ្យក្ ឡាញ់ 
 ឈន្តតិ្ បន្ត, ឈក្ចើន្, ពក្ងីក្, ត្ជាប,់ ្ាយឈៅ, ជាបត់្វងស,  

ឈពញឈលញ, គួ ឲ្យក្ ឡាញ់ 
 ន្ថតិ្ ខត្ង, ឈ ៀបចាំ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈ ៀបឈ ៀង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ន្ថម្ភតិ្        ងកត្ ់
 ន្ថឈម្ភតិ្ មាន្ោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម, អ្តួ្អាង 
 ន្ថយតិ្ ខត្ង, ប អ្ ក្,់ ប ខ្ ាំង, គ្នាំក្ទ, ឈ ៀបចាំ,  មាល ប,់ ក្បហា , 
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ឈ ៀបឈ ៀង, ក្មាល ចិត្ត, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈលើក្ក្មាល ាំង, ឈ វ្ើឲ្យមាាំម្នួ្, 
ឈ វ្ើឲ្យទុក្ចិត្ត, ឈ វ្ើឲ្យ លន្ឈ់សាល , កា ពា  ក្តូ្វ 

 ន្ថ តិ្ លា, លាត្, ក្កាល, ក្ត្ោង, ្ាយឈៅ 
 ឈន្ថតិ្ ខត្ង, ប អ្ ក្,់ ប ខ្ ាំង, គ្នាំក្ទ, ឈ ៀបចាំ,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ឈ ៀបឈ ៀង, ក្មាល ចិត្ត, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈលើក្ក្មាល ាំង, ឈ វ្ើឲ្យមាាំម្នួ្, 
ឈ វ្ើឲ្យទុក្ចិត្ត, ឈ វ្ើឲ្យ លន្ឈ់សាល , កា ពា  ក្តូ្វ 

 ន្ទតិ្  ូ ,  សាត្,់ ក្បភព,  ូ ឈៅ,  ូ ឈចញ, អ្ខេដ ត្ 
 ន្ទឈ សតិ្ ខេនាាំ, ពន្យល់, ប ហ្ ញយ៉ាងចា ់ 
 ន្ទ តិ្ ឈជឿ, ត្ភាជ ប,់  មួ្គ្នន , ឈគ្ន ព, រាបអ់ាន្, ចុោះចិត្ត  ប ់
 នាទ ឈលតិ្ ទមាល យ, បាំខបក្ 
 ន្ទិ តិ្ ឈ ើញ, ក្ ក្ដ,  ខម្ដងឈោយលអ 
 ន្ទិ សតិ្ ឈ ើញ, ក្ ក្ដ 
 ន្ទីឈបតិ្ យល់, ចូលចិត្ត, អុ្ជក្បទីប 
 ន្ធម្តិ្ ល្ុ ាំ, បក្ ់
 នាធ តិ្ ឈជឿ, ឈគ្ន ព, ក្ជោះថាល ,  មួ្គ្នន , ត្ភាជ ប,់ រាបអ់ាន្, សាដ បត់ាម្,  

ចុោះចិត្ត  ប ់
 នាធ ឈ តិ្ ទប,់  ងកត្,់ ក្ទក្ទង,់ ទបទ់ល់, ឈលើក្ឈ ើង 
 នាធ វតិ្  ត្ឈ់ៅ, ក្តាចច់ ,  ទុោះឈៅក្ពម្, អ្ឈនាទ លឈៅ, ឈលឿន្ឈៅក្ពម្ 
 ន្ធិយតិ្ ត្, ជាបត់្ 
 ន្ធូ យតិ្ ឈរាលខ្សង,  ុយខ្សង, បងហុយខ្សង 
 ន្ធូឈបតិ្ ឈរាលខ្សង,  ុយខ្សង, បងហុយខ្សង 
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 ឈនាធ តិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈោយលអ 
 ន្នយហតិ្  ុ ាំ, ចង, ឈវច, ខាប,់ ពាក្,់ ឈ ៀត្, សាព យ, ក្បោប,់ ក្ត្ខបង, 

 តឹ្ តួ្, បាំពាក្,់ ចងភាជ ប,់   ក្ឈ ៀត្, ចងឈក្ក្ៀក្ 
 ន្និបត្តិ្ ក្បជុាំ, ដ្ុ ាំគ្នន , ជួបជុាំ, ក្បជុាំគ្នន  
 ន្និ ុម្ភតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្, ឈ ៀត្, រារាាំង, បិទ ល្ូវ, 

កា ពា , ឃ្លត្ឃ់្លាំង 
 ន្និ ុឈម្ភតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្, ឈ ៀត្, រារាាំង, បិទ ល្ូវ, 

កា ពា , ឃ្លត្ឃ់្លាំង 
 ន្និ ុម្ហតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈក្ៀប, ឈត្បៀត្, ឈ ៀត្, រារាាំង, បិទ ល្ូវ, 

កា ពា , ឃ្លត្ឃ់្លាំង 
 ន្និវ តិ្ សាន ក្អ់ាក្ ័យ 
 ន្និវាឈ តិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ កា ពា  
 ន្និ ីទតិ្ ឈប,់ បងអង,់ អ្ងគុយ ៃប,់ អ្ងគុយចុោះក្ពម្ 
 ឈន្នតិ្ លាយ, ្សាំឈម្ៅ, ក្ច ចឈ់ម្ៅ 
 បតិ្ ឈជ ,  ចាា ,  បង, ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ត្ភាជ ប,់ ្ាភាជ ប,់  

ចងភាជ ប,់ ចងក្ពម្, ពាក្ព់ន័្ធគ្នន , ោក្ប់ណាដ សា 
 បបតិ្ ឈៅ, ឈជ , ដល់,  ចាា ,  បង, វា ឈៅ, លូន្ឈៅ,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ោក្ប់ណាដ សា 
 បយតិ្ ឈជ ,  បង,  ចាា , ផ្ទដ សា, ោក្ប់ណាដ សា 
 ពភតិ្ ខងលង, ឈ ៃើច, ឈពាល, និ្យាយ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ឈ ើ , 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
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 ពវតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្គប,់ ឈពញ, បាំឈពញ,  មាល ប,់ ក្បហា ,  
ទាាំងអ្ ់, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

 ឈពាវ   តិ្ ទិញដូ  
 ភតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ភាជយតិ្  ្ , ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈក្សាច, គប ់ក្, ឈក្ ោះក្ពាំ,  

ក្ត្ជាក្,់ ក្តូ្វចិត្ត,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  
គ្នបចិ់ត្ត, ឈ ពគប,់  មាគម្ 

 ភាឈជតិ្  ្ , ឈម្ើល, ឈ ើញ, ឈក្សាច, គប ់ក្, ឈក្ ោះក្ពាំ,  
ក្ត្ជាក្,់ ក្តូ្វចិត្ត,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  
គ្នបចិ់ត្ត, ឈ ពគប,់  មាគម្ 

 ម្ចេតិ្ អ្ងគុយ, អ្ងគុយចុោះ 
 ម្តិ្ ឈតាង,  ៃប,់ សាៃ ត្,់  ូន្យ, ខងលង,  លត្,់  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ, 

វនិា , ឈពាល, ឈ្ង, ឈក្ជឈៅ, ឈទា ឈៅ,  ុក្កួ្ន្, 
និ្យាយ, យុ យា , សាប ូន្យ, ឈចញ ាំឈ ង 

 ម្តិ្ក្កម្តិ្ ក្ន្លង, ឆលងឈៅ 
 ម្តិ្វត្តតិ្ ឈនោះ, ្ន្ក្ន្លងឈៅ 
 ម្តិ្វជិឈតិ្       ទម្លុោះ, លិចឈក្សាច, ចាក្់្ លុោះក្ន្លងក្ពម្ 
 ម្ត្ថយតិ្ គួ , អាច, មាន្អ្ាំណាច, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ម្ឈត្ថតិ្ គួ , អាច, មាន្អ្ាំណាច, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ម្្ិគចេតិ្  ឈក្ម្ច, យល់ចា ់ 
 ម្នុ្គ្ន តិ្ ក្បកាន្ឈ់ តុ្្ល 
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 ម្នុ្ប សតិ្ ឈ ើញចា ់,  ឈងកត្ឈ ើញ, ពិចា ណាឈ ើញ 
 ម្នុ្ភា តិ្ តាម្ឈពាលក្ពម្ 
 ម្នុ្យុញ្ជ តិ្ ខវល់ខាវ យ, ក្បក្បតាម្ 
 ម្នុ្ ស តិ្  ឭក្ដល់, នឹ្ក្ឈ ើញ 
 ម្នាន   តិ្  បួ មួ្, នាាំម្ក្ ក្ា 
 ម្ឈន្វ តិ្       ខ វង ក្,  វោះខ វង ក្, តាម្ខ វង ក្ 
 ម្ឈបក្ខតិ្ ពិចា ណាលអ 
 ម្ឈបបតិ្  ម័ក្គ 
 ម្យតិ្ ឈពាល, ក្តិ្ោះ ោិះ,  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្, និ្យាយ, នឹ្ក្គិត្, 

ឈគន គ្នន ន្,់ ពិចា ណា, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈចញ ាំឈ ង 
 ម្លងកឈរាតិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង,  អិត្សាអ ង 
 ម្ឈវក្ខតិ្ គិត្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ពិចា ណា 
 ម្ឈវតិ្ ក្បជុាំ, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្ 
 ម្ ាឈ តិ្ ឲ្យ្ូ ចិត្ត, លួងឈលាម្ 
 មាក្ឌឍតិ្ ទាញ, ក្គនាត ក្,់ ក្ញ្េក្ ់
 មាគចេតិ្ គប ់ក្, ក្បជុាំគ្នន , ម្ក្ក្ពម្ 
 មាច តិ្ ក្បក្ពឹត្តក្បថ្ព 
 មាទឈបតិ្ បបលួ, ដឹក្នាាំ 
 មាទ តិ្ ប ក្ ត្,់ តាាំងចិត្ត 
 មាទិយតិ្  មាទាន្, កាន្យ់ក្ក្ពម្ 
 មាទិ តិ្ ប គ្ ប,់ បបលួ 
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 មា្ិយតិ្ តាាំងចិត្ត, កាន្យ់ក្, ត្ម្កល់មាាំ, តាាំងចិត្តចា ់លា ់ 
 មាឈន្តិ្ នាាំម្ក្ក្ពម្, នាាំម្ក្ឈក្បៀបឈ្ៀប 
 មាបជជតិ្ ចូល, ចូលដល់, ដល់ក្ពម្, ចូល្ន្, ចូល មាបត្តិ 
 មាឈបតិ្ ចប,់ ប បូិេ៌ 
 មាយាតិ្  មួ្គ្នន , ម្ក្ មួ្គ្នន  
 មា ភតិ្ ឈ ដ្ើម្, ក្  ពធ 
 មា ូ តិ្ ខពប, ឈ ើង 
 មាវ តិ្ នាាំម្ក្ 
 មាឈ តិ្ ក្បជុាំ,  ឈងខប 
 មា  តិ្ គ ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ក្បមូ្ល ដ្ុ ាំ, ក្បមូ្លម្ក្, នាាំម្ក្ក្ពម្,  

ឈ វ្ើឲ្យជាគាំន្  
 ម្ជិឈតិ្ ចឈក្ម្ើន្,  ឈក្ម្ច,  ុងឈ ឿង 
 ម្ញិ្ជ តិ្ ង, ឈកាង,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, បត្ចូ់ល, ញាបញ័់  
 ម្ ីតិ្ ញ័ , បក្,់  សាត្,់  ឈម្ៀល, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់  
 ម្ឈី តិ្ និ្យាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
 មុ្ចេិន្ទតិ្ ទមាល យ, កាត្ផ់្ទដ ច,់ ដក្ឫ  
 មុ្ក្កាំឈ តិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 មុ្គគចេតិ្ ឈ ើងឈៅក្ពម្, ឈ ើងឈៅឈោយក្បថ្ព 
 មុ្គគណាហ តិ្ ឈ ៀន្លអ 
 មុ្គគិ តិ្ ឈចញ ាំឈ ង 
 មុ្គាឈត្តិ្ ឈភើចឈ ើង, ដក្ឈ ើងក្ពម្ 
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 មុ្ចាិឈនាតិ្  ន្សាំ, ក្បជុាំ, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្ 
 មុ្ដឋ តិ្ ឈក្ើត្ឈ ើង, តាាំងឈ ើង, ឈក្កាក្ឈ ើង 
 មុ្ោឋ តិ្ តាាំងឈ ើង, ឈក្ើត្ឈ ើង 
 មុ្ឈត្តឈជតិ្ ឲ្យកាល ហាន្ 
 មុ្ទាគឈម្តិ្ ឈក្ើត្ឈ ើងក្ពម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅក្ពម្ 
 មុ្ទាច តិ្ ឈៅ, ឈៅ ក្, ោលឈ ើង, ពុោះពា ឈ ើង, ក្ ក្ដឈ ើង,  

ក្បក្ពឹត្តឈ ើងក្ពម្ 
 មុ្ទា  តិ្ ឈៅ, ឈៅ ក្ 
 មុ្ទីឈ តិ្ ឈៅ, ឈៅ ក្ 
 មុ្ទាទ យតិ្ ក្បក្ពឹត្តដូចជា មុ្ក្ទ 
 មុ្ទធ តិ្ ដក្ឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង 
 មុ្បគចេតិ្ ចូលឈៅជិត្ 
 មុ្ឈបតិ្ ក្បក្បក្ពម្, ចូលដល់ក្ពម្ 
 មុ្បបជជតិ្ ចូលដល់, ឈក្ើត្ឈ ើង 
 មុ្ពវ តិ្ ខ ក្, ខ ង 
 មុ្ម្ភវតិ្ មាន្្ល 
 មុ្លលបតិ្  ន្ទនាឈោយលអ 
 មុ្ ាឈ តិ្ បងខាំឈ ើយបងខាំឈទៀត្ 
 មូ្ ន្តិ្ ដក្, ឈលើក្, គ្ន ់ ាំឈលើង 
 មូ្ ន្តិ ដក្, ឈលើក្, គ្ន ់ ាំឈលើង 
 ឈម្ក្ខតិ្ តាម្ ក្, ពិចា ណា 
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 ឈម្តិ្ ដូច, ឈ មើ, ក្បជុាំ,  ា្ំ ប,់ ឈៅក្ពម្, ឈៅឈ មើ, ក្ ឈដៀង, 
ដល់ក្ពម្, ក្ពម្ឈក្ពៀង 

 ឈមាកិ្ តិ្ រាត្រ់ាយ, រាយ ៉យ, ឈរាយរាយ 
 ឈមាធាឈន្តិ្ ក្បជុាំ, បញ្ាប,់  បួ មួ្, ក្បមូ្ល ដ្ុ ាំ 
 ឈមា  តិ្ ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បជុាំគ្នន ,  ឈមា  , ម្ក្ក្ពម្គ្នន  
 ម្បក្ម្បតិ្  ឈងគើ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់  
 ម្បជលតិ្  ុងឈ ឿង, ភលសឺាវ ង,  ុងឈរាចន្ ៍
 ម្បជជតិ្  ឈក្ម្ច, ដល់ក្ពម្, ប បូិេ៌ 
 ម្បដិចេតិ្ ទទួល, យល់ក្ពម្, ទទួលពាក្យ, ទទួលក្ពម្ 
 ម្បទាឈលតិ្ ពុោះ, ខ ក្, ទមាល យ 
 ម្ប្ូ យតិ្  ុយខ្សង 
 ម្បឈយាឈជតិ្ ក្បក្បគ្នន  
 ម្ប វិឈជជតិ្ ឈគច, ឈវៀ ចាក្ 
 ម្ប វិត្តតិ្ ដួល,  លាំ,  អិ្ល,  ឈម្ៀល, វលិវល់, ក្បកាច,់ ខក្បក្បួល,  

បក្ម្ោះន្ឈន្ៀល, ក្បក្ពឹត្តឈៅក្ពម្ 
 ម្ប វិឈត្តតិ្ ក្បកាច,់ បក្ម្ោះន្ឈន្ៀល, ក្បក្ពឹត្តឈៅក្ពម្ 
 ម្ប វិាឈ តិ្ ខ   ម្ 
 ម្បវត្តតិ្ ឈក្ើត្ឈ ើងក្ពម្, ក្បក្ពឹត្តឈៅក្ពម្ 
 ម្បឈវទតិ្ ញ័ ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់  
 ម្បឈវ្តិ្ ញ័ ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់  
 ម្បសាឈ តិ្ លាឈចញ, លាត្ឈចញ 
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 ម្ប ីទតិ្ ក្ជោះថាល ,  ៃបស់ាៃ ត្ ់
 ម្ប សតិ្ ឈ ើញ, ឈ ើញក្ពម្, ពិចា ណា, ឈ ើញចា ់ 
 ម្ប  តិ្ ចាាំង, ត្យុទធ, ត្  ូគ្នន  
 ម្ប ាំ តិ្ ឈ ើច, ក្ពឺក្ពួច, ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ,  បាយចិត្ត 
 ម្ាឈទតិ្  ឈក្ម្ច, ឈ ៀបចាំ, តាក្ខ់ត្ង, ចាត្ខ់ចង, ឲ្យដល់ក្ពម្,  

ឲ្យប បូិេ៌ 
 ម្ាបុណាតិ្ ដល់, ទាន្,់ លុោះ,  ឈក្ម្ច, ដល់ក្ពម្ 
 ម្បេិឌ តិ្ ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, បាំក្បួញ, ក្បមូ្លម្ក្ 
 ម្បឈិេឌ តិ្ ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, បាំក្បួញ, ក្បមូ្លម្ក្ 
 ម្បឈីេតិ្ ខឆអត្ កប ់កល់ 
 ម្បឈី តិ្ ជិោះជាន្,់ ចាបឈ់ក្ក្ៀក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈក្ៀប ងកត្,់ 

 ងកត្ ់ងកិន្ 
 ម្បុចេតិ្  ុាំ,  ុាំអ្នុ្ញ្ញញ ត្ 
 ម្ោុ តិ្ បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ 
 ម្ោុ សតិ្ បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ 
 ម្ពតិ្ ឈៅ, វា ឈៅ, លូន្ឈៅ 
 ម្ពន្ធតិ្ ត្ភាជ ប,់ ្ាភាជ ប,់ ចងភាជ ប,់ ចងក្ពម្, ពាក្ព់ន័្ធគ្នន  
 ម្ពយតិ្ មូ្ល, ត្ភាជ ប,់ ក្បោប,់ ្ាភាជ ប,់ ចងភាជ ប,់ ចងក្ពម្, 

តាក្ខ់ត្ង, ពាក្ព់ន័្ធគ្នន , ជាម្េឌ ល, ចងឲ្យខេន្,  
ចង តឹ្ឲ្យមាាំ 

 មាព  តិ្ គក្,់ ក្ច ច ់
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 ម្ពុជឈតិ្ ក្តា ់ដឹង, ដឹងចា ់ 
 ឈម្ពតិ្ មូ្ល, ត្ភាជ ប,់ ក្បោប,់ ្ាភាជ ប,់ ចងភាជ ប,់ ចងក្ពម្, 

តាក្ខ់ត្ង, ពាក្ព់ន័្ធគ្នន , ជាម្េឌ ល, ចងឲ្យខេន្,  
ចង តឹ្ឲ្យមាាំ 

 ម្ភជតិ្ គប ់ក្, រាបអ់ាន្,  មាគម្, គប ់ក្ឈោយលអ 
 ម្ភញ្ជ តិ្  ក្,់ ខបក្ 
 ម្ភតិ្ ឈ វ្ , ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បមាទ, ក្បហា , គប ់ក្, និ្យាយ, 

រាបអ់ាន្, ទុក្ចិត្ត,  មាគម្,  និទធសាន ល, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ម្ភវតិ្ ជា, ឈៅ, ឈក្ើត្, មាន្, ដល់, ទាន្,់ លុោះ,  ឈក្ម្ច, ចឈក្ម្ើន្, 

  ់ឈៅ, ក្សាង,  ោះឈ ើង, អាក្ ័យឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 មាភ ឈវតិ្ ឈ ៃើច, ឈគ្ន ព,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 ម្ភុញ្ជ តិ្  ីុ,  ក្ា, ខងទាាំ, ប ឈិភាគ, ឈក្បើក្  ់, ប ឈិភាគ មួ្, 

 មាគម្គ្នន , ឈក្បើក្  ់ មួ្, ឈលបបញ្ាូ លឈៅ 
 ម្ភុណាតិ្ លុោះ, ដល់, ទាន្,់  ឈក្ម្ច 
 ម្ភុឈណាតិ្ លុោះ, ដល់, ទាន្,់  ឈក្ម្ច 
 ឈមាភ តិ្ ឈក្ើត្, មាន្, ជា, ឈៅ, ចឈក្ម្ើន្,   ់ឈៅ, ក្សាង,  ោះឈ ើង, 

អាក្ ័យឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ម្មជតិ្ ផ្ទត្,់ លាប, ជូត្, ជក្ម្ោះ,  មាអ ត្, ឈ  ,  ឈក្ម្ច,  

ដល់ក្ពម្, ដុ ខាត្ ់
 ម្មជជតិ្ ជូត្, ជក្ម្ោះ, ឈ  ,  មាអ ត្, ដុ ខាត្,់ ឈ  ក្ចា  
 ម្មជជយតិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
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 ម្មឈជជតិ្ ក្បោប,់ តាក្ខ់ត្ង, ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
 ម្មតិ្  ត្,់  ៃប,់  មាៃ ប,់ ឈន្ឿយ,  លត្,់ លាំ ក្,  ក្មាក្ 
 ម្មទទតិ្ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល,ី ឈឈលចឈល ី
 ម្មឈន្តតិ្ ក្បឹក្ា, ជខជក្, ពិភាក្ា 
 ម្មន្នតិ្ នឹ្ក្, គិត្, ចាត្,់ ទុក្, ឈជឿ,  ន្មត្, ឈគ្ន ព,   ឈ ើ , 

អ្នុ្ញ្ញញ ត្, ដឹងក្បថ្ព, យល់ក្ពម្, យល់ក្ ប 
 ម្ម តិ្ យល់, សាទ ប, អ្ខងអល, ពាល់ក្តូ្វ, ចាក្់្ លុោះ, ពិចា ណា, 

ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
 មាម វត្តតិ្ ក្បក្ពឹត្តឈោយក្បថ្ព 
 ម្មញិ្ជ តិ្ ង, បត្,់ ឈកាង, គ្ូចូល, បត្ចូ់ល 
 ម្មឈិញ្ជ តិ្ ង, បត្,់ ឈកាង, គ្ូចូល, បត្ចូ់ល 
 ម្ម ិសយតិ្ ្សាំ, ក្ច ាំ, លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ក្ ឈពចក្ ពិល 
 ម្មឈិ សតិ្ ្សាំ, ក្ច ាំ, លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ក្ ឈពចក្ ពិល 
 ម្មុចេតិ្ លងឈ់ ន ៍, ឈលក្ក់្ ឡាញ់ 
 ម្មុយហតិ្ លៃង,់ ឈលល ,  ន្លប,់ វឈងវង, វលិវល់, ភាន្ភ់ាាំង, ឈងងឈ្ង,  

ងងឹត្ងងុល 
 ម្មុ សតិ្ ឈភលច 
 ឈមាម ទតិ្  កី្រាយ,  ួ  ុខទុក្ខ, ឈក្ត្ក្អ្ ក្ពម្, ក្  ់ក្សាយ 
 ម្យតិ្  មាៃ ប,់ ពាយាម្, ចូលឈៅ ៃប ់
 យតិ្ ទ្ាំ, ឈៅ, ឈដក្, ឈគង, ដល់,  ឹង, កាត្,់ ឈ ព, ចឈក្ម្ើន្, 

 ក្មាន្ត, កាត្ផ់្ទដ ច,់ ឈ ពគប,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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 យហតិ្ អាច, អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្ ់ងកត្,់ មាន្ ម្ត្ថភាព 
  តិ្ នឹ្ក្,  ឭក្, ឈៅ, ខជិល, ដល់, ឈពាល, អ្្សុក្,  មាល ប,់ ក្បហា , 

និ្យាយ, ពឹងពាក្,់ ក្តាចឈ់ៅ, រាយមាយ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ក្មាា ត្ប់ង,់ ឈចញ ាំឈ ង 

  យតិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, បដិឈ ្ 
 ឈ តិ្ ហាម្, ឃ្លត្,់ ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, បដិឈ ្ 
 លក្តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 លគតិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 លតិ្ ឈៅ, ញ័ ,  វាាំង, ដល់,  ទុោះឈៅ, ក្ឈក្ម្ើក្,  ូ ឈៅ,  ត្ឈ់ៅ, 

 ក្ងួម្, កា ពា , ឈៅឈលឿន្, ឈៅ  ័ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 លលក្ខយតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ចាំណាាំ, ក្ាំេត្,់ ពិចា ណា, ក្ត្ ់មាគ ល់,  

 ម្លងឹឈម្ើល, ក្ាំេត្ក់្ពម្ 
 លលឈក្ខតិ្ ឈម្ើល, ឈ ើញ, ចាំណាាំ, ក្ាំេត្,់ ពិចា ណា, ក្ត្ ់មាគ ល់,  

 ម្លងឹឈម្ើល, ក្ាំេត្ក់្ពម្ 
 លលតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈៅ  ័ , ឈៅឈលឿន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ឈៅឈោយ  ័  
 លលបតិ្ ច ចា,  ន្ទនា, និ្យាយគ្នន  
 លលីយតិ្ ពួន្ ម្ៃាំ 
 វតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈក្ើត្, ជា ា្ំ, ចម្អនិ្, បឈងកើត្,  ូ ឈៅ,  មាល ប,់ 

ក្បហា , ក្ប ូត្,  ក្មាល, ជាឥ ស ៈ,  ូ ឈចញ, ខក្បក្បួល, 
ផ្ទល  ់បដូ , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, បងហូ  (  ឆ្ៃ ញ់ )  
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  តិ្ ទ្ាំ,  ៃួត្,  វិត្, ឈក្ក្ៀម្, ឈ ៀវ,  មាល ប,់ ក្បហា ,   ់ឈៅ,  
 ក្មាន្ត, ឈដក្លក្,់ មាន្ជីវតិ្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ដក្ដឈងហើម្,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ លឈលឿន្, ឈៅឈោយ  ័ ,  
  ់ឈៅឈោយក្ ួល 

  តិ្ អាច, ហា ន្,  ងកត្,់ ញាាំញី, អ្ត្ក់្ទាាំ, ជិោះជាន្,់ អ្ត្់្ ន្,់ 
អ្ត្ ់ងកត្,់ ក្គប ងកត្,់ មាន្ ម្ត្ថភាព 

  យតិ្   ូក្ទាាំ, អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្់្ មត្,់ អ្ត្ ់ងកត្,់ ក្គប ងកត្ ់
 ឈ តិ្   ូក្ទាាំ, អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្់្ មត្,់ អ្ត្ ់ងកត្,់ ក្គប ងកត្ ់
  តិ្ បន្លឺ, ខក្ ក្, ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
សាក្ចេតិ្  ន្ទនា, ច ចាគ្នន , សាក្ ួ គ្នន  
សាខតិ្ ក្ជាបឈៅ, ្ាយឈៅ 
សាដយតិ្  ខម្ដង, ពន្យល់, ប ហ្ ញ, អ្្ិបាយ 
សាឋតិ្ គាំរាម្, ជមាល ប, ក្ាំខ ង,  ម្លុត្ 
សាឋយតិ្ ឈ វ្ើ, ឈៅ, ដល់, ខជិល, ឈក្ៀច, ក្កាញ, ឈ ៃើច,   ឈ ើ ,  

ក្បុងឈ ើង, តាក្ខ់ត្ង, ្សាំឈ ើង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, 
ឈពាលអាក្ក្ក្,់ ម្និ្ក្បុងឈ ើង, ម្និ្្សាំឈ ើង,  
ម្និ្តាក្ខ់ត្ងឈ ើង 

សាឈឋតិ្ ឈ វ្ើ, ឈៅ, ដល់, ខជិល, ឈក្ៀច, ក្កាញ, ឈ ៃើច,   ឈ ើ ,  
ក្បុងឈ ើង, តាក្ខ់ត្ង, ្សាំឈ ើង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈលើក្ត្ឈម្កើង, 
ឈពាលអាក្ក្ក្,់ ម្និ្ក្បុងឈ ើង, ម្និ្្សាំឈ ើង,  
ម្និ្តាក្ខ់ត្ងឈ ើង 
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សាត្យតិ្ ជា ុខ,  បាយ 
សាតិ្ ោាំ,  ល, ឈៅ, ដល់, លអិត្, ចម្អនិ្, ឈ ដើង, ក្សាល,  

ជាទីបាំ្ុត្, មាន្ក្មាល ាំង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
សាងយតិ្  ចួ, ឈោោះ, ចង, ឆ្វ ក្,់  តឹ្ តួ្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
សាទតិ្ ក្តូ្វចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
សាទយតិ្ ឈៅ, ដល់, កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ក្តូ្វចិត្ត,  

ឈពញចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
សាទិយតិ្ ឈៅ, ដល់, កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ក្តូ្វចិត្ត,  

ឈពញចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
សាឈទតិ្ ឈៅ, ដល់, កាត្,់ ោច,់ ផ្ទដ ច,់ ឈក្ត្ក្អ្ ,  កី្រាយ, ក្តូ្វចិត្ត,  

ឈពញចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
សា្តិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈោយលអ 
សា្យតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច, ឲ្យ ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈោយលអ 
សា្ុណាតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈោយលអ 
សា្ុនាតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច, ឲ្យ ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈោយលអ 
សាឈ្តិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច, ឲ្យ ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈោយលអ 
សា្យតិ្ លុោះ,  ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចឈោយលអ 
សាន្តិ្ ឆ្ប,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង 
សាម្យតិ្ គិត្, ឈៅ, ឈៅ ក្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈគន គ្នន ន្,់  ក្ឈម្ើល, លួងឈលាម្,  

ឈ វ្ើផ្ទទ ល់ខលួន្, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល, ពិនិ្ត្យឈម្ើល, ក្បក្បផ្ទទ ល់ខលួន្ 
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សាឈម្តិ្ គិត្, ឈៅ, ឈៅ ក្, ក្តិ្ោះ ោិះ, ឈគន គ្នន ន្,់  ក្ឈម្ើល, លួងឈលាម្, 
ឈ វ្ើផ្ទទ ល់ខលួន្, ក្ក្ឈ ក្ឈម្ើល, ពិនិ្ត្យឈម្ើល, ក្បក្បផ្ទទ ល់ខលួន្ 

សាយតិ្ ឈៅ, ចិប, ភលក្ស, ដល់, លិទធ, សាក្, ចម្អនិ្, ឈ ដើង, ក្សាល,  
 ឈក្ត្ក្អ្ ,  យីរាយ, អ្ ់ឈៅ,  ូន្យឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
សា ជជតិ្  កី្រាយ, ឈពញចិត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈក្ត្ក្ក្ត្អាល 
សា យតិ្ អ្ន្,់ ងយ, ឈខាយ, ទុពវល,  ទុោះឈៅ,  ឈលាង, ពក្ងីក្,  

គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យ ឭក្,  
ឈចាលឈៅ, ្ាយឈៅ, ភាយឈៅ, ក្គខវងឈៅ 

សាឈ តិ្ អ្ន្,់ ងយ, ឈខាយ, ទុពវល,  ទុោះឈៅ,  ឈលាង, ពក្ងីក្,  
គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  ញ់ឈៅ, ឈ វ្ើឲ្យ ឭក្,  
ឈចាលឈៅ, ្ាយឈៅ, ភាយឈៅ, ក្គខវងឈៅ 

សាលតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
សាលយតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
សាឈវតិ្ ក្បកា , ឲ្យសាដ ប,់ ញុាាំងឲ្យឮ 
សា តិ្ ខ ដ្ផ្ទដ ាំ, បញ្ញជ , អ្ប ់ ាំ, ប គ្ ប,់ ខេនាាំ, បញ្ជូ ន្ឈៅ,  

ឈក្បៀន្ក្បឈៅ 
សា យតិ្ អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្ ់ងកត្ ់
សា តិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 ិក្យតិ្ ចាបក់្តូ្វ, ពាល់ក្តូ្វ 
 ិឈក្តិ្ ចាបក់្តូ្វ, ពាល់ក្តូ្វ 
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 ិក្ខតិ្  ិក្ា, អ្ប ់ ាំ, ឈ ៀន្ ូ្យ,  វឹក្ហាត្,់ ឈ ៀន្យក្វជិាជ ,  
ចូលឈៅឈក្ក្បយក្វជិាជ , ក្បកាន្ខ់ាជ បនូ់្វវជិាជ  

 ិងគតិ្ ញាប,់ ឈលឿន្,   ័ , ្ុាំក្លិន្,   ួរាន្,់  ិត្ក្លិន្, ក្ ូបក្លិន្, 
ក្បញាបក់្បញាល់ 

 ិងឃតិ្ ញាប,់ ឈលឿន្,   ័ , ្ុាំក្លិន្,   ួរាន្,់  ិត្ក្លិន្, ក្ ូបក្លិន្, 
ក្បញាបក់្បញាល់ 

 ិចាយតិ្ កាត្,់ ញាាំញី 
 ិឈចាតិ្ កាត្,់ ញាាំញី 
 ិជជតិ្ បូក្, ជូត្,  ៉ត្, លាប, លាបលន្, ជក្ម្ោះរាងកាយ 
 ិជឈតិ្ ឈក្ ច,  ចួរាល់,  ឈក្ម្ច,  ឈក្ម្ចក្ពម្,  ឈក្ម្ចប បូិ ,  

ឈ វ្ើឲ្យ ឈក្ម្ច 
 ិញ្ា តិ្  ច, ឈក្ ោះ, សាដ  , ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ,  ូ ឈចញ 
 ិញ្ជ តិ្  ាំឈ ងឈក្ើត្ពីឈក្គឿងក្បោប ់
 ិញ្ជយតិ្  ាំឈ ងឈក្ើត្ពីឈក្គឿងក្បោប ់
 ិណាតិ្  ោាំ, ចង, ទាក្,់  ល, ឈសាៃ  , ចម្អនិ្,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង,  

ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្, ឈ វ្ើឲ្យក្ ួច 
 ិឈេ យតិ្ ក្ ឡាញ់, ឈ វ្ើឲ្យជាឈក្បង, ឈ វ្ើឲ្យជាខាល ញ់, អាឈឡាោះអាល័យ 
 ិឈេឈ តិ្ ក្ ឡាញ់, ឈ វ្ើឲ្យជាឈក្បង, ឈ វ្ើឲ្យជាខាល ញ់, អាឈឡាោះអាល័យ 
 ិឈណាតិ្ ោាំ, ចង, ទាក្,់  ល, ឈសាៃ  , ចម្អនិ្,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង,  

ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្, ឈ វ្ើឲ្យក្ ួច 
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 ិទតិ្  ចួ, ្ុត្, ជាប,់  បូត្, ចម្អនិ្, វឈងវង, ក្សាយ, ចាំ ុយ,  
លិចចុោះ, ក្ ុត្ចុោះ, ជាឈក្បង, ជាខាល ញ់, ក្ ក្ឈ់ៅ, បឈញ្ាញ, 
ក្ ឡាញ់, ឈចញចាំហាយ 

 ិទយតិ្ បូក្, ជូត្,  ៉ត្, លាប, លាបលន្, ជក្ម្ោះរាងកាយ 
 ិ្យតិ្  ឈក្ម្ចក្ពម្, ឈ វ្ើឲ្យ ក្ម្ច,  ឈក្ម្ចប បូិ  
 ិនាតិ្ ោាំ,  ល, ចង, ទាក្,់ ឆ្ប, ងូត្, ជក្ម្ោះ, ចម្អនិ្, ឈសាៃ  ,  

 មាអ ត្,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង, ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្ 
 ិនាយតិ្ ជក្ម្ោះ, លាង,  មាអ ត្, ងូត្ទឹក្ 
 ិនិ្យហតិ្ នាាំ, ក្ ឡាញ់, ឈពញចិត្ត, ចូលចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត, ខឆអត្ចិត្ត,  

អាឈឡាោះអាល័យ 
 ិឈន្ យតិ្ នាាំ, ក្ ឡាញ់, ឈ វ្ើឲ្យជាឈក្បង, ឈ វ្ើឲ្យជាខាល ញ់,  

អាឈឡាោះអាល័យ 
 ិឈន្ឈ តិ្ នាាំ, ក្ ឡាញ់, ឈ វ្ើឲ្យជាឈក្បង, ឈ វ្ើឲ្យជាខាល ញ់,  

អាឈឡាោះអាល័យ 
 ិឈនាតិ្ ចង, ទាក្,់ ឆ្ប,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង, ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្ 
 ិន្ទតិ្  ,  ្ , ក្ត្ជាក្,់  ម្បុ   
 ិពវតិ្ ឈដ , ខក្ ោះ, ឈៅ, ដល់,  ៃួត្, ឈ ៀវ,  ួត្ខ ង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ិឈពវតិ្ ឈដ , ខក្ ោះ, ឈៅ, ដល់,  ៃួត្, ឈ ៀវ,  ួត្ខ ង, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ិភតិ្ ឈ ៃើច, ក្ ថាន , ក្តូ្វកា , ចង ់ន្,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 ិម្ភតិ្ ភល,ឺ ភលសឺាវ ង, ភលឈឺ ល្ក្,  ុងឈ ឿង,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ុងឈរាចន្,៍ 

ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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 ិយតិ្ កាត្,់ ក្មាា ត្,់ ទមាល យ,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង, ឈ វ្ើឲ្យតូ្ច,  
ឈ វ្ើឲ្យលអិត្, ឈ វ្ើឲ្យឈ ដើង, ឈ វ្ើទីបាំ្ុត្ 

 ិលតិ្  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ខ វង ក្ 
 ិលយតិ្  ខម្តងអ្ាំេ , បឈញ្ាញ ាំឈ ងឈោយឈក្ត្ក្អ្  
 ិលា តិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈកាត្  ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 ិលិ សតិ្ ឱប,  មួ្គ្នន , ដល់, ជាបគ់្នន , ក្បឈក្ៀក្ក្បឱប 
 ិឈលតិ្  ខម្តងអ្ាំេ , បឈញ្ាញ ាំឈ ងឈោយឈក្ត្ក្អ្  
 ិឈល តិ្ ដុត្, ក្ឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យឈដដ  
 ិឈល យតិ្ ឱប, ជាប,់  មួ្គ្នន , ឱប តឹ្, ជាបខ់េន្, ក្បឈក្ៀក្ក្បឱប 
 ិឈលឈ តិ្ ឱប, ជាប,់  មួ្គ្នន , ឱប តឹ្, ជាបខ់េន្, ក្បឈក្ៀក្ក្បឱប 
 ិឈលាក្តិ្ ឈវៀ , ឈ ៃើច, ឈក្ត្ៀម្,  បួ មួ្,   ឈ ើ , ចាត្ខ់ចង,  

ឈលើក្ត្ឈម្កើង, ក្បពន័្ធជាកាពយ, និ្ពន្ធជាកាពយ,  
ខត្ងកាពយឈឃ្លល ង, ឈ ៀបឈ ៀងឈសាល ក្ 

 ិឈលាេតិ្  បួ មួ្,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ិ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ិ សតិ្ ខបលក្, ឈ្សង,  ល់, ឈ  , វឈិ  , ឈ   ល់ 
 ីក្តិ្ ឈៅ, ដល់,  ច, សាច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ, ចាបក់្តូ្វ,  

បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ីក្យតិ្ ចាបក់្តូ្វ, បោ៉ះពាល់, ពាល់ក្តូ្វ 
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 ីទតិ្ ថាល , ចប,់ ឈៅ, ឈៅ, ក្ជុោះ, ធាល ក្,់  ូន្យ, ដួល,  លាំ, ដល់, 
ក្ជោះថាល , អ្ងគុយ,  មាល ប,់ ក្បហា , លិចចុោះ, ក្ ុត្ចុោះ, 
្ាយឈៅ, ឈ វ្ើទីបាំ្ុត្, ដាំឈេើ  ឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ក្ ឈងោះក្ ឈ្ច 

 ីភតិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 ីយតិ្ កាត្,់ កាត្ផ់្ទដ ច,់ អ្ ់ឈៅ,  ូន្យឈៅ 
 ីលតិ្ តាាំងឈៅមាាំ, ត្ម្កល់  ប,់ តាាំងឈៅ  ប ់
 ីលយតិ្ ក្ទក្ទង,់ តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្,  ិក្ាឈ ឿយៗ 
 ីឈលតិ្ ក្ទក្ទង,់ តាាំងទុក្, ត្ម្កល់ទុក្,  ិក្ាឈ ឿយៗ 
 ឹ តិ្ ខបលក្, ឈ្សង,  ល់, ឈ  , វឈិ  , ឈ   ល់ 
 ុក្តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ុក្ខតិ្  ៃួត្,  វិត្, ឈក្ក្ៀម្, ឈ ៀវ, ឫ ា, ក្ចខេន្, ក្ ឈពាន្,  

ខ ង ួត្, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ុខតិ្ ជា ុខ,  បាយ 
 ុខយតិ្ ជា ុខ,  បាយ 
 ុឈខតិ្ ជា ុខ,  បាយ 
 ុងកយតិ្ លោះ, ខងលង, ឈវៀ , ឈចៀ , ឈក្ត្ៀម្, ច ចា, ឈពាល, និ្យាយ, 

ចាត្ខ់ចង 
 ុឈងកតិ្ លោះ, ខងលង, ឈវៀ , ឈចៀ , ឈក្ត្ៀម្, ច ចា, ឈពាល, និ្យាយ, 

ចាត្ខ់ចង 
 ុចាតិ្ ត្, កូ្ , វតឹ្, ងូត្, សាអ ត្, ឈ ើម្,  ាំខាន្, ឆ្ឈៅ, ទទឹក្,  
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ជាបត់្, បាំខបក្, ទមាល យ,  មាល ប,់ ក្បហា , ្ូ ្ង,់  ុក្កួ្ន្, 
ងូត្ទឹក្,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ, ឈបៀត្ឈបៀន្, ជា ប ់ឈខៀវ 

 ុជឈតិ្ សាអ ត្, ្ូ ្ង,់ ប  ុិទធ,  មត្ច់ត្ ់
 ុដតិ្ ឈជ , ក្បឈទច 
 ុដដយតិ្ ទឈទ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ុឈដដតិ្ ទឈទ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ុដឋតិ្ ខាក្, ក្មាា ត្ដ់ាំឈេើ  ឈៅ 
 ុេតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  

បន្តក្គួសា , ក្ទក្ទងក់្គួសា  
 ុណាតិ្ ឮ, កូ្ , វតិ្, វកឹ្, ឈៅ, ចង, ងូត្,  ូ , លអិត្, ដល់, សាដ ប,់ 

ជាបត់្, ចាាំទុក្,  ាំខាន្,  ុខុម្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ុក្កួ្ន្, 
ងូត្ទឹក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្ត្ងក្តាប,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

 ុឈណាតិ្ ឮ, កូ្ , វតិ្, វកឹ្, ឈៅ, ចង, ងូត្,  ូ , លអិត្, ដល់, សាដ ប,់ 
ជាបត់្, ចាាំទុក្,  ាំខាន្,  ុខុម្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ុក្កួ្ន្, 
ងូត្ទឹក្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្ត្ងក្តាប,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

 ុេឋ តិ្ ខាក្,  ៃួត្, ឈសាោះ, ឈ ៀវ, ខ ង ួត្, ក្មាា ត្ដ់ាំឈេើ  ឈៅ 
 ុេឋ យតិ្  ៃួត្, ឈសាោះ, ឈ ៀវ, ខ ង ួត្ 
 ុឈេឋ តិ្  ៃួត្, ឈសាោះ, ឈ ៀវ, ខ ង ួត្ 
 ុតិ្ បុក្, កិ្ន្, ក្ឈម្ទច, ឈ វ្ើឲ្យលអិត្ 
 ុត្តយតិ្  ុ ាំ, ចង, ទាក្,់ ក្ក្ង, ខលង, ក្សាយ, ពន័្ធពទ័ធ 
 ុឈត្តតិ្  ុ ាំ, ចង, ទាក្,់ ក្ក្ង, ខលង, ក្សាយ, ពន័្ធពទ័ធ 
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 ុទាទ តិ្ ឈៅគួ ឈខពើម្ 
 ុន្តិ្ ឈៅ, ដល់, ខក្ ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈចញ ាំឈ ង 
 ុនាតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុន្ទតិ្ លអ, សាអ ត្, ក្  ់ 
 ុន្ទយតិ្ លអ, សាអ ត្, ក្  ់, ្ូ ្ង,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ 
 ុន្ធតិ្ លអ, ជក្ម្ោះ, លាង, សាអ ត្, ក្  ់,  មាអ ត្, ្ូ ្ង, 

 មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ 
 ុឈន្ធតិ្ លអ, សាអ ត្, ក្  ់, ្ូ ្ង,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ 
 ុបតិ្ ឈដក្,  ុបិន្, ឈដក្លក្,់ ឈគងលក្,់ យល់ បន 
 ុបបយតិ្ ត្ប, ងលឹង, វា ់, វាល់, ក្បមាេ, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
 ុឈបបតិ្ ត្ប, ងលឹង, វា ់, វាល់, ក្បមាេ, ឈក្បៀប ទ្ឹម្, ឈក្បៀបឈ្ៀប 
 ុម្ តិ្ នឹ្ក្,  ឭក្ 
 ុម្ភតិ្ ដាំ, ភល,ឺ ត្ប,់ ទាត្,់ វាយ, ឈគ្នោះ, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា ,  

ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុឈមាភ តិ្ ដាំ, ភល,ឺ ត្ប,់ ទាត្,់ វាយ, ឈគ្នោះ, ឈពាល,  មាល ប,់ ក្បហា ,  

ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, និ្យាយ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុយយតិ្ មាន្ោះ,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈក្លៀវកាល , 

កាល ហាន្, អ្ងអ់ាច,  ុលឈៅមុ្ខ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុយហតិ្ អាច, អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់ អ្ត្់្ មត្,់  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ ,  

ឈពញចិត្ត, គ្នបចិ់ត្ត, ក្តូ្វចិត្ត, មាន្ ម្ត្ថភាព 
 ុ តិ្ ភល,ឺ ជា ា្ំ, ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង,  ុងឈ ឿង, មាន្  មី, ជាឥ ស ៈ 
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 ុលលយតិ្ ឈក្ត្ៀម្, ឈ ៀបចាំ, តុ្បខត្ង, ចាត្ខ់ចង 
 ុឈលលតិ្ ឈក្ត្ៀម្, ឈ ៀបចាំ, តុ្បខត្ង, ចាត្ខ់ចង 
 ុវតិ្  ក្មាល, ក្ប ូត្, គបឈ់ៅ, បងឈ់ៅ, ឈ ោះឈៅ,  

 ញ់ឈៅ, ឈចាលឈៅ, ក្គខវងឈៅ 
 ុ សតិ្  ៃួត្,  វិត្, ឈសាោះ, ឈ ៀវ, ឈក្ក្ៀម្,  ងីថ្ , ឈក្ក្ៀម្ក្ក្ាំ,  

ខ ង ួត្,  គម្សាគ ាំង,  ឈក្ងង ថ្ក្ង 
 ុ សូ តិ្ សាដ ប,់ ចងស់ាដ ប,់ ក្ ថាន ឈដើម្បសីាដ ប,់  

សាដ បឈ់ោយយក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ុ យតិ្ អ្ត្ក់្ទាាំ, អ្ត្់្ ន្,់  កី្រាយ, គ្នបចិ់ត្ត, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត,  

អ្ត្ ់ងកត្ ់
 ុ តិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ូចយតិ្ ខត្ង, ខងលង, ក្ ប,់ ឈសាក្,  ខម្ដង, ក្បកា , ចុក្ចាប,់ 

ចាក្ឈ់ោត្, ឈ ៀបឈ ៀង,   ក្ឈ ៀក្, ចុក្ឈ ៀត្ 
 ូឈចតិ្ ខត្ង, ខងលង, ក្ ប,់ ឈសាក្,  ខម្ដង, ក្បកា , ចុក្ចាប,់ 

ចាក្ឈ់ោត្, ឈ ៀបឈ ៀង,   ក្ឈ ៀក្, ចុក្ឈ ៀត្ 
 ូតិ្ ឈក្ើត្, ក្ប ូត្,  ក្មាល 
 ូទតិ្ ខងលង, ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ខម្ដង, 

 ូ ឈចញ, ឈ ៀ ឈចញ, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ូទយតិ្  ច, ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ឈក្សាច,  មាល ប,់ ក្បហា , 

 ូ ឈចញ, ឈ ៀ ឈចញ,  ចសាច, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ទទួលពាក្យឈោយឈគ្ន ព 
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 ូឈទតិ្  ច, ហាម្, ឃ្លត្,់ រារាាំង, ឈក្សាច,  មាល ប,់ ក្បហា , 
 ូ ឈចញ, ឈ ៀ ឈចញ,  ចសាច, ឈបៀត្ឈបៀន្,  
ទទួលពាក្យឈោយឈគ្ន ព 

 ូបយតិ្ រាប,់ រាបអ់ាន្ 
 ូឈបតិ្ រាប,់ រាបអ់ាន្ 
 ូយតិ្ សាដ ប,់ ក្ប ូត្,  ក្មាល, ចិញ្ា ឹម្ជីវតិ្ 
 ូ យតិ្ មាន្ោះ, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈក្លៀវកាល , 

អ្ងអ់ាច, កាល ហាន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ូឈ តិ្ មាន្ោះ, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈក្លៀវកាល , 

អ្ងអ់ាច, កាល ហាន្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ូលតិ្ ចាក្,់ ឈឆកៀល,  មាល ប,់ ក្បហា , ចាក្ឈ់ោត្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ូ តិ្  ូ ឈៅ, ្ាយឈៅ 
ឈ ក្តិ្ ឈៅ, ដឹង, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈ ចតិ្  ូ ,  ច, សាដ  , សាច, ឈក្សាច, ឈក្ ោះក្ពាំ,  ចសាច 
ឈ ដតិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ឈ ត្តិ្  ,  ម្បុ   
ឈ តិ្ ោាំ, ឈៅ,  ល, គប,់ ឈដក្, ដល់, ឈ ព, ចម្អនិ្, ចឈក្ម្ើន្, 

គប ់ក្,  ុងឈ ឿង, អ្ ់ឈៅ,  ូន្យឈៅ, ក្បតិ្បត្តិ,  
លូត្លា ់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

ឈ ទតិ្  ចួ, ្ុត្, ជាប,់  បូត្, ក្សាយ, ចម្អនិ្, វឈងវង, លិចចុោះ, 
ក្ ុត្ចុោះ, ចាំ ុយ, ជាខាល ញ់, ជាឈក្បង, ក្ ឡាញ់,  
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ក្ ក្ឈ់ៅ, បឈញ្ាញ, ឈចញចាំហាយ 
ឈ ឈទតិ្  ទុោះឈៅ, ឈោោះឈចញ 
ឈ ្តិ្ ឈៅ, ដល់, បញ្ញជ , ប គ្ ប,់ ចឈក្ម្ើន្,  ឈក្ម្ច, ជាម្ងគល,  

ឈក្បៀន្ក្បឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈ ភតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈ យយតិ្ ជក្មុ្ោះ, ឈរាយចុោះ 
ឈ លតិ្ ឈៅ, ញ័ , ដល់,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, ញាបញ័់ , 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈ វតិ្ គប,់  ីុ, ឈ ព, ទីពឹង, គប ់ក្, រាប ់ក្, ឈក្ត្ក្អ្ , 

អាក្ ័យ, ប ឈិភាគ,  មាគម្, ឈ ពគប,់ ក្បតិ្បត្តិ, 
ទទួលបឈក្ម្ើ 

ឈ  តិ្ ឈឆោះ, ដុត្, ឈដដ , ខបលក្, ឈ្សង,  ល់, ឈ  , ក្ ថាន ,  
ក្តូ្វកា , វឈិ  ,  មាល ប,់ ក្បហា , ចង ់ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្, 
ឈ   ល់ 

ឈ  យតិ្ ខបលក្, ឈ្សង,  ល់, ឈ  , វឈិ  , ឈ   ល់ 
ឈ ឈ តិ្ ខបលក្, ឈ្សង,  ល់, ឈ  , វឈិ  , លាឈៅ,  ទុោះឈៅ, 

ឈ   ល់ 
ឈ  យតិ្ ល្ុ ាំ, បក្,់  ួច 
ឈ ឈ តិ្ ល្ុ ាំ, បក្,់  ួច 
ឈសាក្តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
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ឈសាចតិ្  ៃួត្,  វិត្, ឈ ៀវ, ឈក្ក្ៀម្, ឈសាក្, ឈក្ើត្ទុក្ខ, ក្ពួយចិត្ត, 
ខ ង ួត្, ឈសាក្ឈៅ, ឈសាក្សាដ យ, លាំ ក្ចិត្ត,  
 វិត្ក្ ឈពាន្ 

ឈសាដតិ្ អ្តួ្, មាន្ោះ, ឈឆមើងថ្ឆម,  ងឹ ូ , ក្ក្អឺ្ត្ក្ក្ទម្ 
ឈសាដឋតិ្ ខាក្, ក្មាា ត្ដ់ាំឈេើ  ឈៅ 
ឈសាឋតិ្ ខាក្, ក្មាា ត្ដ់ាំឈេើ  ឈៅ 
ឈសាឋយតិ្ ខជិល, ឈក្ៀច, ក្កាញ 
ឈសាឈឋតិ្ ខជិល, ឈក្ៀច, ក្កាញ 
ឈសាឌតិ្ មាន្ោះ, អ្តួ្,  ងឹ ូ , ឈឆមើងថ្ឆម, ក្ក្អឺ្ត្ក្ក្ទម្ 
ឈសាេតិ្ ឈៅ, ដល់,  មាល ប,់ ក្បហា ,  មួ្គ្នន , ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ជាពេ៌ក្ក្ ម្, ជាពេ៌្ម្ក្ជូក្ 
ឈសាងតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈសា្យតិ្ ដុ , ជូត្, លាង, ជក្ម្ោះ,  មាអ ត្, ឲ្យសាអ ត្, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
ឈសាឈ្តិ្ ដុ , ជូត្, លាង, ជក្ម្ោះ,  មាអ ត្, ឲ្យសាអ ត្, ក្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
ឈសាភតិ្ ភល,ឺ លអ,  ម្, សាអ ត្,  មាល ប,់ ក្បហា , ភលឈឺ ល្ក្, ភលសឺាវ ង, 

 ុងឈ ឿង, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
ឈសាឈភតិ្ ក្បោប,់ ឈ វ្ើឲ្យសាអ ត្ 
ឈសា យតិ្  វិត្,  ៃួត្, ឈ ៀវ, ឈក្ក្ៀម្,  ួត្ខ ង,  គម្សាគ ាំង 
ឈសាឈ តិ្  វិត្,  ៃួត្, ឈ ៀវ, ឈក្ក្ៀម្,  ួត្ខ ង,  គម្សាគ ាំង 
 យតិ្ បាំខបក្, ទមាល យ,  ក្មួ្ច,  ាំឈលៀង, ឈ វ្ើឲ្យមុ្ត្ 
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 ាំក្ឌឍតិ្ ទាញ, ក្ញ្េក្,់ ក្គនាត ក្,់  បួ មួ្, ក្បមូ្ល,  ឈងកត្, ពិនិ្ត្យ, 
ពិចា ណា 

 ាំក្ម្តិ្ ញាាំញី, ជាន្ឈ់ល ី
 ាំក្សាយតិ្ ឈៅ, អាក្ ័យឈៅ 
 ាំកិ្លិ សតិ្ ដុត្, ក្ឈដដ , ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ាំខុភតិ្ ក្ជួល, ឈ អ្ើល,  ាំជួល, ឈឆ្ឈឡា,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្,  

ក្ជួលឈក្ជើម្, ក្ឈក្ម្ើក្ក្ពម្ 
 ាំខុពភតិ្ ក្ជួល, ឈ អ្ើល,  ាំជួល, ឈឆ្ឈឡា,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្,  

ក្ជួលឈក្ជើម្, ក្ឈក្ម្ើក្ក្ពម្ 
 ាំឈខាឈភតិ្ ក្ជួល, ឈ អ្ើល,  ាំជួល, ឈឆ្ឈឡា,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ម្ើក្,  

ក្ជួលឈក្ជើម្, ក្ឈក្ម្ើក្ក្ពម្ 
 ាំ  តិ្  បួ មួ្, ជញ្ជូ ន្, ក្បមូ្ល, ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ 
 ាំ្ុណាតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ាំ្ុឈណាតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ាំភុញ្ជ តិ្ ប ឈិភាគ មួ្, ឈក្បើក្  ់ មួ្ 
 ាំយចេតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ាំយម្តិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ាំយូ តិ្ ក្បមូ្ល,  មួ្ជាក្កុ្ម្ 
 ាំឈយាជយតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ក្បក្ប, ពន័្ធពទ័ធ, ចងជាបគ់្នន  
 ាំឈយាឈជតិ្  ុ ាំ,  តឹ្, ចង, ទាក្,់ ក្បក្ប, ពន័្ធពទ័ធ, ចងជាបគ់្នន  
 ាំវដដតិ្  ិន្ឈហាច, សាប ូន្យ,  លាំ លាយ 
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 ាំវឌឍតិ្ ចឈក្ម្ើន្ 
 ាំវឈេណ តិ្ វេណ នា, ពេ៌នា,  ខម្ដង, អ្្ិបាយ 
 ាំវត្តតិ្   ់ឈៅ, ចាបឈ់ ដ្ើម្,  មាទាន្, ក្បក្ពឹត្ត, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ឈចញដាំឈេើ  ឈៅ 
 ាំវ តិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា , បិទ ាំង 
 ាំវ តិ្ ឈៅ មួ្, ឈៅ មួ្គ្នន , ឈៅ មួ្ជាម្យួគ្នន  
 ាំវជិជតិ្ មាន្, ភយ័, ខាល ច, ញ័ ,  ន្ធត្,់  ឈងវគ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, 

 ញ្ជួ យ,  ាំឈវជ, ត្ក្ ់លុត្, មាន្ឈៅ, មាន្ក្ពម្ 
 ាំវទិ តិ្ មាន្, ឈ ៀបចាំ, បបលួ, ចាត្ខ់ចង 
 ាំវឈិ្តិ្ មាន្, ឈ ៀបចាំ, បបលួ, ចាត្ខ់ចង 
 ាំវភិជតិ្ ខញក្, វភិាជន្,៍ ខបងភាគ, ខបងខចក្ 
 ាំវុណាតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ាំវុឈណាតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ាំឈវជតិ្ ភយ័, ខាល ច, ញ័ ,  ន្ធត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, 

ត្ក្ ់លុត្ 
 ាំឈវឈជតិ្  លុត្, ត្ក្ ់លុត្,  ឈងវគ 
 ាំឈវលតិ្ បត្,់  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ញាបញ័់ ,  

ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ 
 ាំឈវលលយតិ្ បត្,់  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ 
 ាំឈវឈលលតិ្ បត្,់  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ 
 ាំឈវា  តិ្ ទិញដូ  
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 ាំ ជជតិ្ លាយ ាំ, ក្ច ូក្ក្ច ាំ, ក្ចបូក្ក្ចបល់ 
 ាំ តិ្ ឈ ៃើច, ឈពាល, ក្ជោះថាល ,  មាល ប,់ ក្បហា , ឈជឿជាក្,់ 

  ឈ ើ , ភាល ត្ធ់ាល ក្,់ ឈបៀត្ឈបៀន្,  អិ្លដួល, ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
 ាំ ន្ទតិ្  ូ ឈៅ,  ន្ទនាគ្នន , ឈ ទ្ៀងផ្ទទ ត្,់ ឈក្បៀបឈ្ៀប 
 ាំ ឈន្ទតិ្ លាយ,  ូ ឈៅ, ក្ចបល់, លាយ ាំ,  ន្ទនាគ្នន ,  

ឈ ទ្ៀងផ្ទទ ត្,់ ឈក្បៀបឈក្្ៀប, ក្ច ូក្ក្ច ាំ 
 ាំ បបតិ្ វា , លូន្, វា ឈៅ, លូន្ឈៅ 
 ាំ យតិ្ ឆៃល់,  ងសយ័, ឈងឿងឆៃល់, អ្ល់ខអ្ក្ 
 ាំ  តិ្  ទុោះឈៅ, ក្តាចឈ់ៅ, អ្ឈនាទ ល, ឈដើ ឈៅម្ក្, ក្តាច ់ងគត្,់ 

អ្ឈនាទ លឈៅ 
 ាំសាឈម្តិ្ បត្,់ ឈ ៀបចាំ, ដឈេដើ ម្, ចាត្ខ់ចង, ក្គបក់្គង 
 ាំ ិជឈតិ្  ឈក្ម្ច 
 ាំ ិពវតិ្ ឈដ , ខក្ ោះ, វេ័ឌ , ចាំពាក្,់ ក្បទាក្,់ ចាក្ខ់ក្ ោះ, ឈដ ក្ពម្ 
 ាំ ីទតិ្ ថាល , ចប,់ ឈៅ, ក្ជោះថាល ,  ូន្យ, អ្ងគុយ, លិចចុោះ, ក្ ុត្ចុោះ, 

ទីបាំ្ុត្, ្ាយឈៅ, ដាំឈេើ  ឈៅ 
 ាំឈ វតិ្ គប ់ក្, ឈ ពគប ់
 ាំ តិ្ ក្បជុាំ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល 
 ាំ  តិ្  ុ ាំ, ចង, បត្,់ ឆ្វ ក្,់ មូ្ ,  ក្ា, ជញ្ជូ ន្, ក្បមូ្ល,  បួ មួ្,  

នាាំឈៅក្ពម្, ឈ វ្ើឲ្យខលីចុោះ 
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 អ្ក្ខ  

 គតិ្  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា  
 ញ្ញ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ខាទ ាំងខទប,់ បោ៉ះទងគិច, ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ឈដដ ក្ក្ហាយ 
 ដតិ្ ភល,ឺ ភលឈឺ ល្ក្, ្ូ ្ង,់  ុងឈ ឿង, ភលសឺាវ ង 
 ដឋតិ្ ក្ាំខ ង, អ្ខេដ ត្ឈៅ, បខេដ ត្ឈៅ, ចងទុក្នឹ្ង នុ្ក្ 
 ឋតិ្ ក្ាំខ ង, អ្ខេដ ត្ឈៅ, បខេដ ត្ឈៅ, ចងទុក្នឹ្ង នុ្ក្ 
 ទតិ្ ជុោះ, បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
 ទយតិ្ ជុោះ, បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
 ឈទតិ្ ជុោះ, បត្ឈ់ជើង ា្ំ, បឈនាទ បងឧ់ចាា  ៈ 
 ន្តិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ, ឈៅ, ដល់, ក្មាា ត្,់  មាល ប,់ ក្បហា , 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង,់ លុបបាំ ត្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ន្វតិ្ បលន្,់ បន្លាំ, លួច, បឈញ្ញេ ត្, ឈ ក្ក្  ់ 
 នុ្តិ្ បលន្,់ បន្លាំ, លួច, បឈញ្ញេ ត្, ឈ ក្ក្  ់ 
 ឈន្តិ្ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ, ឈៅ, ដល់, ក្មាា ត្,់  មាល ប,់ ក្បហា , 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង,់ លុបបាំ ត្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ឈនាតិ្ បលន្,់ បន្លាំ, លួច,  ូត្, ឈលើក្, ឈលើក្ឈចញ, ដក្ឈចញ, 

ឈ ៃៀម្ឈៅ, ឈលើក្ខលង, ឈ ក្ក្  ់, ឈ ក្បឈញ្ញេ ត្,  
ម្និ្ឈពាលដល់ 
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 ន្តិ ដាំ, វាយ, ឈគ្នោះ, ឈៅ, ដល់, ក្មាា ត្,់  មាល ប,់ ក្បហា , 
ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្មាា ត្ប់ង,់ លុបបាំ ត្,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

 ម្មតិ្ ឈៅ, ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 យតិ្ ឈៅ, ដល់,  ត្,់ ឈន្ឿយ, លាំ ក្,  ត្ឈ់ន្ឿយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 យយតិ្ ឈៅ, ដល់,  ត្,់ ឈន្ឿយ, លាំ ក្,  ត្ឈ់ន្ឿយ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
  តិ្ នាាំ, យក្, ដឹក្, បលន្,់ លួច, ឈៅ, កាន្,់ ចាប,់ ផ្ទអ ក្, នាាំឈៅ, 

នាាំម្ក្, ឈប,់ បន្ថយ, ឲ្យឈក្ើត្, នាាំឈចញ, យក្ឈៅ, 
 ឈក្ម្ច, ដឈេដើ ម្, កាន្យ់ក្, ដឹក្នាាំឈចញ, ឲ្យក្បក្ពឹត្តឈៅ, 
អាក្ ័យឈៅ,  ក្មាន្តឈៅ, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 

 រាយតិ្ ឈខពើម្, ឈឆអើម្, ឈអ្ៀន្, ខាម   
  យិតិ្ ឈៅ, ដល់, ឈ,ឺ ចុក្ចាប,់ ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
  យីតិ្ ខាម  , ឈអ្ៀន្ 
 លតិ្ គូ , ឆូត្, គូ , វា ,   ឈ  ,  ញ្ជួ យ, ក្ឈក្ក្ើក្, ក្ឈក្ម្ើក្, 

ញាបញ័់  
 លលតិ្  កី្, ឈបើក្, ខបក្, ឈចញផ្ទក  
 វតិ្ ឲ្យ, ឈៅ,  ីុ, ខឆអត្, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, បូជាយញ្ញ , 

បាំឈពញទាន្, ោក្ប់ញ្ាូ ល, ចាត្ខ់ចងទាន្, ឈ ៀបចាំឲ្យទាន្, 
ឈ ៀបចាំបូជាយញ្ញ  

  តិ្ ខក្ ក្, ឈ ើច, ញញឹម្, ក្ពឺក្ពួច,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , 
ក្  ់ក្សាយ, ឈចញ ាំឈ ង 
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  សតិ្  តឹ្, ឱប, ឈ ើច, ញញឹម្, ក្ពឺក្ពួច, កុ្ ក្,  កី្រាយ,  
ឈក្ត្ក្អ្ , បិទ ាំង, លាក្ឈ់លៀម្, ក្  ់ក្សាយ 

  តិ្ ឈ ៃើច,   ឈ ើ , ឈលើក្ត្ឈម្កើង 
ហាយតិ្ វនិា , លោះបង,់ ឈថាក្ទាប, អ្ ់ឈៅ, អ្ន្តរាយ,  

លិចលង,់  ិន្ឈហាច, សាប ូន្យ 
ហា តិ្ ឈ ើច,  កី្រាយ, ក្  ់ក្សាយ,  បាយចិត្ត 
ហាឈ តិ្ ឈ ើច, ញុាាំងឲ្យឈ ើច 
 ិក្កតិ្ លូ, បូល,  ្វ, ក្ពុ , ខក្ ក្, លាន្ឮ់, ឈចញ ូ ម្និ្ចា ់ 
 ិក្កយតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ិឈក្កតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ិឈណាតិ្ ឈៅ, ដល់, ចឈក្ម្ើន្, ដុោះោល, លូត្លា ់, ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ជាទីអាក្ ័យ 
 ិេឌ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្តាចឈ់ៅ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ិឈនាតិ្ ឈៅ, ដល់, ចឈក្ម្ើន្, ដុោះោល, ឈ វ្ើឲ្យឈដដ , ឈបៀត្ឈបៀន្,  

លូត្លា ់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ជាទីអាក្ ័យ 
 ិម្ពតិ្  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត 
 ិលតិ្ ខក្ក្កាយ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, យាងយា ,  

ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ិលាទតិ្ ខងលង, ឈពាល, ជា ុខ,  ខម្ដង, និ្យាយ,  បាយ,  កី្រាយ, 

ឈក្ត្ក្អ្ ,  ូ ឈចញ, ឈពញចិត្ត, ក្  ់ក្សាយ,  
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ឈចញ ាំឈ ង, ជា ុខក្ លួ 
 ិឈលាល ឈលតិ្ ឈ ោះឈ ើង, ឈលើក្ឈ ើង, ឈយាលឈ ើង 
 ិ តិ្ ខក្ ក្, បងកូក្, ឈចញ ូ , ឈចញ ាំឈ ង 
 ិ តិ្ ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ិឡាទតិ្ ជា ុខ,  បាយ 
 ីនាយាវត្តតិ្  ឹក្, វលិឈៅកាន្ឈ់ភទឈថាក្ទាប,  

វលិឈៅឈដើម្បឈីភទឈថាក្ទាប 
 ីយតិ្ វនិា , លោះបង ់
 ីឈលតិ្ ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈម្ើលឈថាក្, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព,  

ឈម្ើលក្សាល, គិត្ម្និ្ដល់, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ី តិ្ ក្បមាង, ឈម្ើល្យ, ឈម្ើលឈថាក្, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្ឈគ្ន ព,  

ឈម្ើលក្សាល, គិត្ម្និ្ដល់, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
 ី យតិ្ និ្នាទ , ក្បមាង, តិ្ោះឈដៀល, ឈម្ើល្យ, ឈន្ឿយណាយ 
 ីឈ តិ្       និ្នាទ , ក្បមាង, តិ្ោះឈដៀល, ឈម្ើល្យ, ឈន្ឿយណាយ 
 ឹ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ឹ យតិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ឹឈ តិ្  មាល ប,់ ក្បហា , ឈបៀត្ឈបៀន្ 
 ុចេតិ្ ង, ខមូ , ឈកាង, ឈវៀច,  ញួ, ក្ជួញ 
 ុឌតិ្ ឈៅ, ដល់, ជក្ម្ោះ, ក្បជុាំ, ឈ  ,  មាអ ត្,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, 

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ុេឌ តិ្ ក្បជុាំ,  មាល ប,់ ក្បហា ,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល, ជាបត់្, ឈបៀត្ឈបៀន្ 
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 ុតិ្ ឲ្យ,  ីុ, ខ ន្, ខឆអត្,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, ោក្ចូ់ល,  
បូជាយញ្ញ  

 ុ តិ្ ង, ខមូ , ឈកាង, ឈវៀច,  ញួ, ក្ជួញ 
 ុលតិ្ ឈៅ, ញ័ , ដល់,  វាាំង,  ក្ងួម្,  មាល ប,់ ក្បហា ,  ញ្ជួ យ, 

ក្ឈក្ម្ើក្, ក្ឈក្ក្ើក្, កា ពា , ញាបញ័់ , ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
 ុ តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈ ឋតិ្ ឈៅ, ដល់,  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្,  មត្ច់ត្,់ ប  ុិទធ, ឈបៀត្ឈបៀន្,  

ឈ វ្ើឲ្យលាំ ក្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើទុក្ខបុក្ឈម្នញ,  
ឈក្ើត្ឈ ចក្ដីចឈក្ម្ើន្ 

ឈ ឈឋតិ្ ឈៅ, ដល់,  ាំខាន្,  ុក្កួ្ន្, ឈបៀត្ឈបៀន្, ឈ វ្ើឲ្យលាំ ក្,  
ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ឈ វ្ើទុក្ខបុក្ឈម្នញ 

ឈ លតិ្ ខក្ក្កាយ, យាងយា , បឈងកើត្ឈ ើង, ឈ វ្ើឲ្យមាន្ឈ ើង 
ឈ  តិ្ ឈៅ, ដល់, ខក្ ក្, លាន្ឮ់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ,  

ឈចញ ាំឈ ងម្និ្ចា ់ 
ឈ  តិ្  ុ ាំ, ចង, ជួត្, ពន័្ធពទ័ធ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
ឈហាឌតិ្ ឈៅ, ដល់, ជក្ម្ោះ, ក្បជុាំ, ឈ  ,  មាអ ត្,  បួ មួ្, ក្បមូ្ល,  

ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈហាតិ្ ឈក្ើត្, មាន្, ជា 
ឈហាលតិ្ ឈៅ, ដល់,  វាាំង,  ក្ងួម្, កា ពា ,  មាល ប,់ ក្បហា , 

ឈបៀត្ឈបៀន្, ក្បក្ពឹត្តឈៅ 
ឈហា តិ្ ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្តឈៅ, ម្និ្ឈអ្ើឈពើ, ម្និ្យក្ចិត្តទុក្ោក្ ់
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 ាំ តិ្ ឈ ើច, ក្ពឺក្ពួច, ក្ពឺឈរាម្,  កី្រាយ, ឈក្ត្ក្អ្ , ឈពញចិត្ត, 
ក្  ់ក្សាយ,  បាយចិត្ត 

 អ្ក្ខ  

 ីយតិ្ ឈហាោះ, ឈ ើ , ឈៅ, ដល់, ក្បក្ពឹត្ត, ្ាយឈៅ 
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បំបបកធាត្ោុត្យួ៉ាង 

វន្ទ-ធាតុ្ “ថាវ យបងគាំ,  ាំពោះ” ចុោះអ្បចាយ័ ខ ន្ក្ខាងប  សបទ,  
ចុោះឥអាគម្ នឹ្ងយបចាយ័ ខ ន្ក្អ្ត្តឈនាបទ ក្បក្បឈោយវភិត្តិទាាំង ៨ ពួក្ ដូឈចនោះ 

 

១) វត្តមានា 

 ប  សបទ អ្ត្តឈនាបទ 
 ឯក្. ព ុ. ឯក្. ព ុ. 
ប. វន្ទតិ្ វន្ទន្តិ វន្ទិយឈត្ វន្ទិយឈន្ត 
ម្. វន្ទ ិ វន្ទង វន្ទិយឈ  វន្ទិយឈវ ហ 
ឧ. វនាទ ម្ ិ វនាទ ម្ វន្ទិឈយ វន្ទិយឈម្ហ 

 

២) បញ្ាម្ ី

 ប  សបទ អ្ត្តឈនាបទ 
 ឯក្. ព ុ. ឯក្. ព ុ. 
ប. វន្ទតុ្ វន្ទន្តុ វន្ទិយត្ាំ វន្ទិយន្តាំ 
ម្. វនាទ  ិ, វន្ទ វន្ទង វន្ទិយ សុ វន្ទិយឈវាហ  
ឧ. វនាទ ម្ ិ វនាទ ម្ វន្ទិឈយ វន្ទិយាម្ឈ   
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៣)  ត្តម្ ី

 ប  សបទ អ្ត្តឈនាបទ 
 ឯក្. ព ុ. ឯក្. ព ុ. 
ប. វឈន្ទយយ, វឈន្ទ វន្ទយយុាំ វន្ទិឈយង វន្ទិឈយ ាំ 
ម្. វឈន្ទយា ិ វឈន្ទយាង វន្ទិឈយឈថា វន្ទិឈយយយឈវាហ  
ឧ. វឈន្ទយាម្ ិ វឈន្ទយាម្ វន្ទិឈយយយាំ វន្ទិឈយយាឈម្ហ 

៤) បឈរាកាខ  

 ប  សបទ អ្ត្តឈនាបទ 
 ឯក្. ព ុ. ឯក្. ព ុ. 
ប. វវន្ទ វវន្ទុ វវន្ទិយត្ថ វវន្ទិយឈ  
ម្. វវឈន្ទ វវន្ទិត្ថ វវន្ទិយឈតាថ  វវន្ទិយឈវាហ  
ឧ. វវន្ទាំ វវន្ទិម្ហ វវន្ទិយឹ វវន្ទិយឈម្ហ 

៥)  ីយត្តនី្ 

 ប  សបទ អ្ត្តឈនាបទ 
 ឯក្. ព ុ. ឯក្. ព ុ. 
ប. អ្វនាទ , អ្វន្ទ អ្វន្ទូ អ្វន្ទិយត្ថ អ្វន្ទិយត្ថុ ាំ 
ម្.     អ្វន្ទិ អ្វន្ទត្ថ អ្វន្ទិយឈ  អ្វន្ទិយវ ហាំ 
ឧ.     អ្វន្ទាំ អ្វន្ទម្ហ អ្វន្ទិយឹ អ្វន្ទិយម្ហឈ   
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៦) អ្ជជត្តនី្ 
 ប  សបទ អ្ត្តឈនាបទ 
 ឯក្. ព ុ. ឯក្. ព ុ. 
ប. អ្វន្ទិ, អ្វឈន្ទ ិ អ្វន្ទុ ាំ, អ្វន្ទឹ ុ អ្វន្ទិយា អ្វន្ទិយូ 
ម្. អ្វន្ទិ, អ្វឈន្ទ ិ អ្វន្ទត្ថ, អ្វន្ទិត្ថ អ្វន្ទិយឈ  អ្វន្ទិយវ ហាំ 
ឧ. អ្វន្ទឹ អ្វន្ទមាហ , អ្វន្ទិមាហ  អ្វន្ទិយាំ អ្វន្ទិយឈម្ហ 

៧) ភវ ិសន្តី 
 ប  សបទ អ្ត្តឈនាបទ 
 ឯក្. ព ុ. ឯក្. ព ុ. 
ប. វន្ទិ សតិ្ វន្ទិ សន្តិ វន្ទិយិ សឈត្ វន្ទិយិ សឈន្ត 
ម្. វន្ទិ ស ិ វន្ទិ សង វន្ទិយិ សឈ  វន្ទិយិ សឈវ ហ 
ឧ. វន្ទិ ាម្ ិ វន្ទិ ាម្ វន្ទិយិ សាំ វន្ទិយិ ាឈម្ហ 

៨) កាលាតិ្បត្តិ 
 ប  សបទ អ្ត្តឈនាបទ 
 ឯក្. ព ុ. ឯក្. ព ុ. 
ប. អ្វន្ទ ិស អ្វន្ទិ សាំ ុ អ្វន្ទិយិ សង អ្វន្ទិយិ ស ុឹ 
ម្. អ្វន្ទឈិ ស អ្វន្ទិ សង អ្វន្ទិយិ សឈ  អ្វន្ទិយិ សឈវ ហ 
ឧ. អ្វន្ទ ិសាំ អ្វន្ទិ ាមាហ  អ្វន្ទិយិ សាំ អ្វន្ទិយិ សម្ហឈ   
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១. បទានុ្ក្ក្ម្្ម្មបទ ភាគ ១-២-៣  ប ់ក្ពោះសា ន្មុ្នី្ កឹ្ម្-តូ្  
២. វចនានុ្ក្ក្ម្ លី - ខខម  - អ្ងឈ់គល  
៣. ធាតុ្ ឈគ គ្ ោះ  ប ់ អ្ ុម្ គយ 
៤.  លីឈវយាក្ េ៍  ប ់ក្ពោះពុទធវងស ឈ ខ-នាង 
៥. វចនានុ្ក្ក្ម្ខខម   ប ់ ឈម្ដចក្ពោះ ងឃរាជ ជួន្-ណាត្ (ឈជាត្ញ្ញញ ឈណា) 
៦. ក្ពោះវនិ្យ័បិដក្ ១៣ ភាគ 
៧. វចនានុ្ក្ក្ម្ អ្ងឈ់គល -ខខម   
៨. បទានុ្ក្ក្ម្  លី-ថ្ង-អ្ងឈ់គល - ាំគ កឹត្ (ចាបថ់្ង) 
៩. វចនានុ្ក្ក្ម្  លី-ថ្ង (ចាបថ់្ង) 
១០.  ទទនី្តិ្ ធាតុ្មាលា (ចាបថ់្ង) 
១១. ធាត្វត្ថ ងគ  (ចាបថ់្ង) 
១២. វចនានុ្ក្ក្ម្ ថ្ង-ខខម  
១៣.  ទទនី្តិ្ ធាតុ្មាលា ភាគ ១-២ (ចាបភូ់មា) 
១៤. ធាត្វត្ថបុង័កូ្ង (ចាបភូ់មា) 
១៥. វចនានុ្ក្ក្ម្ ភូមា-ភូមា 
១៦. វចនានុ្ក្ក្ម្ បញ្ញញ ច  ភូមា-អ្ងឈ់គល  
១៧. វចនានុ្ក្ក្ម្ ថ្ង-ភូមា 
   ...និ្ងឯក្សា ម្យួចាំនួ្ន្ឈទៀត្ ៕ 

 

 






	Cover-Book-A1
	អាខ្យាតាភិធាន blue font
	Cover-Book-A2

