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អារម្ភ កថា 

ដោតុ្ជន អនក្សិក្ាភាោមគធៈ ប្ដលឆ្លល ត្ដឈលៀសដៅបាន រតូ្វប្ត្ 
ម្មនអាំណត់្ ពាយាមទ្ដន ទញ ស្រាវរោវក្បួនចាបដ់វយាក្រណ៍ទ ាំងឡាយ ។ 
មាង៉ដទ្ៀត្ ដដ ើមបរីតិ្ប្ត្ដរៅរជះ នងិរោលដៅរក្រពះពុទ្ធដកីា អដ ឋក្ថា ដកីា 
អនក្សិក្ារតូ្វអារស័យ គមពីរសទ្ទោស្រសតទ ាំងឡាយ ប្ដលបរយិាយនវូ
សូរត្យ៉ាងសមបូរប្បប ប្ដលោដមដវយាក្រណ៍។  

បចាុបបន នសម័យដនះ ការដរៀនខាងប្ផនក្ដមសរត្ ក៏្ហាក់្ដចូោបាត់្បង់ 
ពុ ាំសូវម្មនអនក្នកឹ្នា នងិោគ ល់ ដៅក្នុងរសុក្ប្ម ារដយើង ទ ាំងក្បួនចាប់  
ដទ្ៀត្ដោត្ ក៏្រក្មសត់្ ដបើម្មន ក៏្ម្មនប្ត្ចាបរ់បស់ោតិ្ដទទ្ អារស័យ  
ដហតុ្ដនះដហើយ ដទ្ើបញុ ាំងចិត្តម ្ុ ាំ ឲឧសាហ៍ដក្ើត្ដឡើង មាំរបមូលចងរក្ង 
ដសៀវដៅដនះដឡើងវញិ ។ ការដធវើ ដនាះ  ម្ុ ាំបានរបមូលឯក្ោរយ៉ាងដរចើន 
មក្ពនិតិ្យដផទៀងផ្ទទ ត់្ ដហើយសរមួលតមភាោបចាុបបន នម លះ នងិរក្ាសាំននួ  
បុរាណមលះ តមប្បបដសៀវដៅដោក្អាច្ចរយ ហួយ សម្ ប្ដលប្បលក្គ្នន ដនាះ 
រត្ង់ម្មនដលមលាំោបសូ់រត្ នងិឧទហណ៍ នងិបប្ន ែមដលមដយាងោដរចើន  
តមប្បប បទ្រូបសិទ្ធ ិ។  

ម្ុ ាំសងឃមឹថា ដសៀវដៅដនះ នងឹម្មនរបដយាជនដ៍ល់អនក្ប្ដលរតូ្វការ 
នងិអនក្ប្ដលរសឡាញក់ារសិក្ាដចូម ្ុ ាំមិនខាន ។ ឯការមសុឆគងទ ាំងឡាយ  
ដនាះ ម ្ុ ាំសូមដផ្ើរទុ្ក្នងឹអនក្សិក្ា  ប្ក្ត្រមូវឲទនផងចុះ ក្ាំហុសទ ាំង  
ឡាយឋិត្ដៅនងឹអនក្ដធវើ  អនក្ដៅឥត្អាំដពើ  ដត្ើបានអវីនងឹមសុ ចាំប្ណក្រូបម ្ុ ាំ  
ដនះ ដរៀនក៏្បានតិ្ច ដភលចក៏្ដរចើន ។ ប្ត្ដដ ើមបបីានសដរមច  ោបុណយកុ្សល 
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ជូនដោក្អនក្ម្មនឧបការគុណទ ាំងឡាយផង សពវសត្វទ ាំឡាយផង នងិ  
ដដ ើមបបីានរតស់ដងឹសចាធម៌ផង ក៏្បានដធវើ ឲសដរមចោោែ ពរ  ។ 
សពវសត្វទ ាំងឡាយ អនដុម្មទ្នា!!! 

ចិរំ រិដ្ឋ រុ ពុទ្ធ សាសនំ 

វរត បារលិវ័ន (ក្ាំពង់ច្ចម) 
ដោយភិក្ខុ  ធម្មា ននទ ៈ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

កច្ចា យនបាលី-ប្ត្ែ 

ម្មតិ្កា       ទ្ាំពរ័ 
១. សនធ ិក័ណ្ណ  

  ក័្ណឌ ទី្ ១      ១  
  ក័្ណឌ ទី្ ២      ២ 

ក័្ណឌ ទី្ ៣      ៤ 
ក័្ណឌ ទី្ ៤      ៥ 
ក័្ណឌ ទី្ ៥      ៦ 

២. នាម្ក័ណ្ឌ  

  ក័្ណឌ ទី្ ១      ៨ 
ក័្ណឌ ទី្ ២      ១៧ 
ក័្ណឌ ទី្ ៣      ២២ 
ក័្ណឌ ទី្ ៤      ២៨ 
ក័្ណឌ ទី្ ៥      ៣៣ 

៣. ការកក័ណ្ឌ        ៣៦ 

៤. សម្មសក័ណ្ឌ       ៤២ 

៥. រទ្ធ ិរក័ណ្ឌ        ៤៧ 

៦. អាខ្យារក័ណ្ឌ  

 ក័្ណឌ ទី្ ១      ៥៧ 
ក័្ណឌ ទី្ ២      ៦០ 
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ក័្ណឌ ទី្ ៣      ៦៤ 
ក័្ណឌ ទី្ ៤      ៦៦ 

៧. កិពវ ិធានក័ណ្ឌ  

ក័្ណឌ ទី្ ១      ៧២ 
ក័្ណឌ ទី្ ២      ៧៦ 
ក័្ណឌ ទី្ ៣      ៧៩ 
ក័្ណឌ ទី្ ៤      ៨២ 
ក័្ណឌ ទី្ ៥      ៨៥ 

៨. ឧណាទ្ិកែប      ៨៧ 
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នមោ តស្ស ភគវមោ អរហមោ ស្ោា ស្ម្ពុ ទ្ធ ស្ស។ 

១. ស្នធ ក័ិណ្ឌ  

១, ១.អមោោ  អកខ រស្ញ្ញា មោ។ អតទននលពះបាលីទ ាំងឡាយ គេដងឹគោយ 
អក្ខរៈ។ 
២,២.អកខ រាបាទ្មោ ឯកចោា លីស្ំ។ វណតៈទ ាំងឡាយ ៤១ តួ មានអជាគដើម 
មានអាំជាទីបងអស់ គ យ្ ះ អក្ខរៈ ។ 
៣, ៣ តមោោ ទ្ន្តា  ស្រា អដ្ឋ ។ ជាំន ុ ាំអក្ខរៈទ ាំងឡាយ ៤១ តួគ ះ ឲអក្ខរៈ ៨ តួ 
មានអជាគដើម មានឱ ជាទី បងអស់ គ យ្ ះលសៈ ។ 
៤, ៤. លហុម្ោា  តមោ រស្ា។  ជាំន ុ ាំលសៈទ ាំងឡាយ  ៨ តួគ ះឲ លសៈ ៣ 
តួមានមាលារួសរាន ់េឺ (អ ឥ ឧ) គ យ្ ះ រសសៈ ។ 
៥, ៥. អមញា  ទ្ីឃា។ ជាំន ុ ាំលសៈទ ាំងឡាយ ៨ តួគ ះ ឲលសៈ  ៥ តួដនទចាក្ 
រសសៈ ៣ តួ គ យ្ ះទីឃៈ ។ 
៦, ៨. មស្សា  ព្យញជ ន្ត។ ឲអក្ខរៈទ ាំងឡាយ ដគ៏លើសចាក្លសៈ គ យ្ ះ  
ពរញ្ជនៈ ។ 
៧, ៩. វគ្គា  បញច បញច មសា ម្ន្តា ។  ជាំន ុ ាំពរញ្ជ នៈទ ាំងឡាយគ ះ ឲពរញ្ជនៈ  
ដដលមានគោោឌ សៈ ៥ៗ មាន ក្ ជាគដើម មាន ម ជាទីបងអស់ គ យ្ ះវេគៈ ។ 
៨, ១០. អំ ឥតិ និគា ហិតំ។ ឲពរញ្ជនៈ េឺ អាំ គ យ្ ះនេិគហិត ។ 
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៩, ១១. បរស្ម្ញ្ញា  បមោមគ។ ក្បុងេមភីរសាំស្រសកឹ ត ឲពរញ្ជនៈទ ាំងឡាយ 
គ យ្ ះគោសៈ នងិ អគោសៈជាគដើម េឺអាចា ររក្ចាា យនៈ  ាំមក្សដមថង  
ក្បុងេមភីរគនះាមសមេួរ ។ 
១០,១២. បុព្វ ម្មោឋិតម្ស្សរំ ស្មរន វិមោជមេ។  េបផដីញក្ពរញ្ជនៈ 
តួគដ ើមគចញចាក្លសៈ ទុក្ពរញ្ជនៈឯគលោម គហើយទុក្លសៈឯគលើ ។ 
១១, ១៤. នមេ បរំ  េុមតា ។  ាំពរញ្ជនៈតួគដ ើមដដលគ្មយ នលសៈ គៅោនអ់ក្ខរៈ 
ឯចុង ក្បុងទីសមេួរ ។ 

ឥតិ ស្នធ ិកមបេ បឋមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ១ ក្បុងសន នកិ្បផចប។់ (១១សូលត) 
១២, ១៣. ស្រា  ស្មរ មោបំ។  នមិិតថលសៈឯចុង លុបលសៈឯគដ ើមបង់ ។   
ឧ. េស្សិន្រនទ ិោនិ... ។ 

១៣, ១៥. វា បមរា  អស្រូបា។ លសៈទ ាំងពរី មានរូបមិនគសយើគ្មប  លុបលសៈ  
ឯចុងបង់ ។ ឧ. ចោា មរាមម្... ។ 

១៤, ១៦. កវ ចាស្វណ្ណ ំ លុមតា ។   ោលលសៈឯគដ ើម គោក្លុបបង់គហើយ  
លសៈឯចុងដល់នវូ អសវណតេឺ ( យក្ ឥ វណត ជា  ឯ , ឧ  ជា ឱ ) ។  
ឧ. មន្តមបត,ិ ព្ទ្ធុ មស្សវ ...។ 

១៥, ១៧. ទ្ីឃំ។  ោលលសៈឯគដ ើម គោក្លុបបង់ គហើយ ទីឃៈ លសៈ 
ឯចុង ។ ឧ.  ស្ទ្ធ ីធ ។ 

១៦, ១៨. បុមវវ  ច។  ោលលសៈឯចុង គោក្លុបបង់ គហើយ ទីឃៈលសៈ  
ឯគដើម ។ ឧ. កឹស្ូធ ។ 
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១៧, ១៩. េមម្ទ្នា ស្ាមទ្មសា។ នមិិតថលសៈឯចុង យក្ ឯ ទីបងអស់ ជា យ  
ខ្វះ ។ ឧ. ម្ាេំ ...។ 

១៨, ២០. វមោទ្ុទ្ន្តា នំ។ នមិិតថលសៈឯចុង  យក្ ឱ ឬ ឧ ទីបងអស់ ជា វ  ។ 
ឧ. អថ ខ្វ ស្ស, ព្ហ្វវ វមោ។ 

១៩. ២២. ស្មវវ  ច ំតិ។ នមិិតថលសៈឯចុង យក្ពរញ្ជនៈទ ាំងមូល េឺ តិ ជា ច ។ 
ឧ. ឥច្ចា តំ ។ 

២០, ២៧. មោ ធស្ស  ច១។ នមិិតថលសៈឯចុង យក្ ធ ជា ទ ។  
ឧ. ឯកម្ិោហំ ។ 
គោយ ច ស័ពធ យក្ ធ ជា ហ ។ ឧ.  សាហុ ទ្ស្សនំ ។ 

គោយសុតថវភិាេ   យក្ ទ  ជា  ត  ។ ឧ.  ស្ុគមោ  ។ 

យក្  ត  ជា   ដ  ។ ឧ. ទ្ុកក ដ្ំ ។ 

យក្  ត   ជា   ធ  ។ ឧ. គនធ មវវ   ។ 
យក្  តថ   ជា   លត  ។ ឧ. អត្តមោ  ។ 
យក្  េ   ជា   ក្  ។ ឧ. កុលូបមោ  ។ 
យក្  រ   ជា   ល  ។ ឧ. ម្ហ្វសាមោ  ។ 
យក្  យ   ជា  ជ  ។ ឧ. គវមោ ។ 

យក្  វ ឝ   ជា   ពឝ  ។ ឧ. កុព្វ មោ  ។ 
យក្  យ   ជា   ក្  ។ ឧ. ស្មក  ។ 
យក្  ជ   ជា  យ  ។ ឧ. និេំបុតា ំ ។ 

                                                 

១. ខ្.ម. គោ ធសស ច ។  

 

១. សន នក័ិ្ណ្ឌ   
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យក្  ត   ជា   ក្  ។ ឧ. និេមោ  ។ 
យក្  តថ   ជា   ចា  ។ ឧ. ភមចាច   ។ 

យក្  ប   ជា   ផ  ។ ឧ. និបផ តិ  ។ 

យក្  ក្   ជា   ខ្  ។ ឧ. និកខ ម្តិ  ។ ប៉ុគណតះជាគដើម ...។ 
២១, ២២. ឥវមឌណ  េំ នវា។ នមិិតថលសៈឯចុង យក្ ឥវណតៈ ឯគដ ើម ជា យ ។ 
ឧ. បដ្ិស្ន្តោ រវុតយស្ស ...។ 
២២, ២៨. ឯវាទិ្ស្ស  រិ បុមវវ  ច រមស្ា។ ឯចុងទីឃលសៈ យក្ ឯ នន ឯវ ជា រ ិ
គហើយរសសលសៈឯគដ ើម ។ ឧ. េថរិវ ...។ 

ឥតិ ស្នធ ិកមបេ ទ្ុតិមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ២ ក្បុងសន នកិ្បផ ចប ់។ (១១សូលត) 
២៣, ៣៦. ស្រា បកតិ  ព្យញជ មន។ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង បក្តិលសៈឯគដ ើម  ។  
ឧ. តិមឌណ  បារង្ា មោ ...។ 

២៤, ៣៥. ស្មរ កវ ចិ។ នមិិតថលសៈឯចុង បក្តិលសៈឯគដ ើម ។ ឧ. មោ ឥម្ំ ...។ 

២៥, ៣៧. ទ្ីឃំ។ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង ទីឃៈលសៈឯគដ ើម ។ ឧ. ម្ុនី ចមរ ...។ 

២៦, ៣៨. រស្ស។ំ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង រសសៈ លសៈឯគដ ើម ។ ឧ. ភូវាទ្ិ  

ន្តម្ ...។ 
២៧, ៣៩. មោបញច  តត្ោោមរា។ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង លុបលសៈឯគដ ើមបង់១ 
គហើយចុះ អ អាេម ក្បុងទីលុបគ ះ ។ ឧ. ស្ស្ីលវា ...។ 

                                                 

១. រូ. គោយ ច ស័ពធ សូមផនីមិិតថលសៈឯចុង លុបលសៈទីបងអស់ននត , ឯតសពធ ។ 
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២៨, ៤០. បរ  មទ្វ ភាមវា ឋាមន។  តលមួតពរញ្ជនៈ ឯចុងលសៈក្បុងទីសមេួរ ។ 
ឧ. ឥធបេោមោ ...។ 

២៩, ៤២. វមគា  មឃាសាមឃាសានំ តតិេបឋោ។  ឯចុងលសៈ យក្ 
បឋមអក្ខរៈ តលមួត ទុតិយអក្ខរៈ យក្តតិយអក្ខរៈ តលមួត ចតុតទអក្ខរៈ 
ក្បុងវេគាមលាំោបគ់្មប ។ ឧ. បគឃរតិ ...។ 

ឥតិ ស្នធ ិកមបេ តតិមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៣ ក្បុងសន នកិ្បផចប។់ (៧សូលត) 
៣០, ៥៨. អំ  ព្យញជ មន និគា ហិតំ។  នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង យក្នេិគហិតជាអាំ ។ 
ឧ. ឯវំ វុច្រេ  ...។ 

៣១. ៤៩. វគា នា ំ  វា វមគា ។  នមិិតថពរញ្ជនវេគឯចុង យក្នេិគហិត ជាវេគ ន ថៈ េឺ  
( ង ញ ណ ន ម )។ គោយវា  ស័ពធ  យក្នេិគហិត  ជា  ល  ។ ឧ. តណ្ហ ង្ក មរា,  

ស្ោា មបា ...។ 

៣២, ៥០. ឯមហ  ញំ។ នមិិតថ ឯ ឬ ហ  ឯចុង យក្នេិគហិត ជា ញ ។  
ឧ. បចច តា មញា វ, ឯវញហ ិ ...។ 

៣៣. ៥១. ស្ មេ  ច។  នមិិតថ យ ឯចុង យក្នេិគហិត នងិ  យ ជា ញ  ។  
ឧ. ស្មញ្ញា មគ្គ ...។ 

៣៤, ៥២. ម្ោ  ស្មរ។ នមិិតថលសៈ ឯចុង យក្នេិគហិត ជា ម ជា ទ ១។  
ឧ. តម្ហំ , េទ្និចច ំ ...។ 
                                                 

១. គោយគោេវភិាេ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង ផ្លវ ស់នេិគហិតជា ម ជា ទ ឧទហរណ៍ ពុទន ម៑ 
សរណម៑ េចាា មិ , តទនិតាំ ។ គោយគោេវភិាេ ក្បុងបទថា សគរ នមិិតថលសៈឯចុង ផ្លវ ស់ 
នេិគហិតជា យ ឧទហរណ៍ តយទិមសារ ាំ រូ.។ គមាេោវ នសូលត ៤៧ ថា យមទ សគរ។  

 

១. សន នក័ិ្ណ្ឌ   
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៣៥, ៣៤. េវម្ទ្នតរោ ចាគោ។  នមិិតថលសៈឯចុង ចុះ យ វ ម  ទ ន ត រ 
ល អាេម ។ គោយច ស័ពធ យក្ ម ជា ប , ក្ ជា ទ , ទ ជា ត ។  
ឧ. នេិម្ស្ស ...។ 

៣៦, ៤៧. កវ ចិ ឱ  ព្យញជ មន។ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង ចុះ ឱ អាេម ។  
ឧ. អតិបេមគ្គ មោ ...។ 

៣៧, ៥៧. និគា ហីតញច ។ នមិិតថលសៈឬពរញ្ជនៈឯចុង ចុះនេិគហិតអាេម ។ 
គោយចស័ពធ  យក្ វ ិជា ប  ។ ឧ. ចកខុ ំ ឧទ្បាទិ្, បមចស្សតិ ...។ 

៣៨, ៥៣. កវ ចិ  មោបំ។ នមិិតថលសៈឯចុង លុបនេិគហិតបង់ ។  
ឧ. ោសាហំ ...។ 

៣៩, ៥៤. ព្យញជ មន  ច។ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង លុបនេិគហិតបង់ ។  
ឧ. អរិេស្ចាច ន ទ្ស្សនំ ...។ 
៤០, ៥៥. បមរា វា ស្មរា។ លុបលសៈឯចុងនេិគហិតបង់ ។ ឧ. ចកក ំ វ ...។ 

៤១, ៥៦. ព្យញជ មន្ត  ច វិស្មញ្ញា មគ្គ។  ោលគបើលសៈឯចុង នេិគហិតគោក្ 
លុបបង់គហើយ ពរញ្ជនៈ សាំគោេតលមួតគ្មប ពរីតួ លុប  ១ តួបង់ ។ 
គោយចស័ពធ ពរញ្ជនៈ សាំគោេតលមួតគ្មប  ៣ តួ លុប  ១ តួបង់ ។   
ឧ. ឯវំស្,វុតយស្ស ...។ 

ឥតិ ស្នធ ិកមបេ ចតុមោោ  កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៤ ក្បុងសន នកិ្បផ ចប។់ (១២សូលត) 
៤២, ៣២. មគ្គ  ស្មរ បុថស្ាគមោ កវ ចិ។  នមិិតថលសៈឯចុង  ចុះេអាេម 
ក្បុងទីបងអស់នន បុថ ខ្ វះ  ។ ឧ.  បុថមគវាេំ  ជមន្ត ...។ 
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៤៣, ៣៣. បាស្ស  ចមន្តា  រមស្ា។  នមិិតថលសៈឯចុង ចុះេអាេមក្បុងទីបងអស់  
ននបា គហើយរសសលសៈ ទីបងអស់នន បា បង់ ។ ឧ. បមគវ ...។ 

៤៤, ២៤ អមវោ  អភិ។ នមិិតថលសៈឯចុង យក្អភិ ជា អពម ។ ឧ. អព្ោុ គ្គ ចឆ តិ ...។ 

៤៥, ២៥. អមជោ  អធិ។ នមិិតថលសៈឯចុង យក្អធិ ជា អជឈ ។  
ឧ. អមជោោមសា១ ...។ 

៤៦, ២៦. មតន វា  ឥវមណ្ណ ។ នមិិតថឥវណតៈឯចុង កុ្ាំយក្អភិ ជា អពម 
កុ្ាំយក្អធិ ជា អជឈ ។ ឧ. អភិចឆ ិតំ. អធីរិតំ ...។ 

៤៧, ២៣. អតិស្ស  ចនា ស្ស។ នមិិតថឥវណតៈឯចុង កុ្ាំយក្តិ នន អតិ ជា ច ។  
ឧ. បតិចាឆ , អតីរិតំ ...។ 

៤៨, ៤៣. កវ ចិ  បដ្ិ បតិស្ស។  នមិិតថលសៈឬពរញ្ជនៈឯចុង យក្បតិ ជា បដ ិ  
ខ្វះ  ។ ឧ. បដ្ិហញា តិ ។ 

៤៩,៤៤. បុថស្សុ  ព្យញជ មន។ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង យក្លសៈទីបងអស់ននបុថជា 
ឧ ។ គោយអន ថស័ពធ យក្លសៈទីបងអស់ននស័ពធដនទជា ឧ  ។ ឧ. បុថុជជ មន្ត , 

ម្នុញា ំ ...។ 

៥០,៤៥. ឱ  អវស្ស។  នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង  យក្អវ  ជា  ឱ  ( ខ្វះ )  ។  
ឧ. ឱសានំ ...។ 

                                                 

១. ក្ចាា យនសគងខប. គោយវ ិធិោរគោេវភិាេ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង យក្អធិជាអជឈ  ។ 
ឧ. អជឈគសាវសិ។ គោយ ទឝិោក្រណគោេវភិាេ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង យក្អធិ ជា អទន។
ឧ. អទនភូគា ។   

 

១. សន នក័ិ្ណ្ឌ   
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៥១,៥៩. អនុបទ្ិដ្ឋឋ នំ វុតា មោគមោ។  នបិពន បរូបននឧបសេគ នងិនបិាត 
ទ ាំងឡាយ អបក្សិក្ាេបផលីបក្ប ាមសមេួរ គោយសរសន ន ិពរញ្ជនសន ន ិ
វុតថិសន ន ិាមនយ័ដដលខ្ញុ ាំគោលមក្គហើយ ។ ឧ.បាបន.ំ..។ 

ឥតិ ស្នធ ិកមបេ បញច មោ កមឌោ ។ 
ក័្ណឍ ទី ៥ ក្បុងសន នកិ្បផ ចប។់ (១០សូលត) 

ស្នធ ិស្ុតា ំ និដ្ឋ ិតំ។ 

សន នសូិលតចប ់។ (៥១សូលត) 
 

២. ន្តម្ក័ណ្ោ  

៥២, ៦០. ជិនវចនេុតា ំ ហិ។ សូលតគនះ គ យ្ ះអធិោរសូលត ។ 
៥៣, ៦១. លិង្ា ញច  និបេជជ មត។ ឲាាំងលិងគដេួ៏រដល់ោក្រននលពះជាមាា ស់ ។  
៥៤, ៦២. តមោ ច  វិភតា ិមោ។ ឲវភិតថិទ ាំងឡាយ ចុះឯចុងលិងគគ ះ១ ។ 
៥៥, ៦៣. ស្ិមោ អំមោ ន្តហិ ស្នំ សាា ហិ ស្នំ ស្ា ឹស្ុ។ ឲស័ពធទ ាំងឡាយ 
១៤ មាន សិ ជាគដើម គ យ្ ះវភិតថិ  េឺ ( សិគោ គ យ្ ះ បឋមា , អាំគោ 
គ យ្ ះ ទុតិោ,  ហិ គ យ្ ះ តតិោ, សនាំ គ យ្ ះ  ចតុតទី, សាយ ហិ 
គ យ្ ះបញ្ាមី, សនាំ គ យ្ ះ ឆដ ឌ,ី សយឹ សុ គ យ្ ះ សតថមី ) ។ 
៥៦, ៦៤. តទ្នុបមរាមធន។ េបផតីមកល់លិងគ នងិវភិតថ ឲេួរដល់លពះបាលី។ 
                                                 

១. រូ. គោយ ច សពធ ឲវភិតថិទ ាំងឡាយ ចុះឯចុងតគវតុ ទិបចា័យ នងិនបិាត។ មតិ. 
ឲចុះឯចុង ឧបសេគ នងិនបិាត ។ នាស. ឲវទិ ាំងឡាយ គ យ្ ះឯក្វចនៈ, ពហុវចនៈ, 
បឋមា, ទុតិោ, តតិោ, ចតុតទី, បញ្ាមី, ឆដ ឌ,ី សតថមី ។ 
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៥៧, ៧១. អាលបមន  ស្ិ គស្មញ្ញា ។  ឲសិវភិតថិ ចុះក្បុងអតទអាលបន  
គ យ្ ះ េ ។  ឧ. មភាតិ អមេយ ... ។ 

៥៨, ២៩. ឥវណ្ណុ វឌណ  ឈោ។ ឲឥវណតៈគ យ្ ះឈ, ឧវណតៈគ យ្ ះល ។  
៥៩, ១៨២. មត  ឥតោ ិខ្ា មបា។  ឲឥវណតៈ នងិឧវណតៈ ដដលគោលឥតទីលិងគ 
គ ះ គ យ្ ះប ។  
៦០, ១៧៧. អា  មឃា។ ឲអាបចា័យដដលគោលឥតទីលិងគ គ យ្ ះ ឃ ។  
ឧ. កញ្ញា  ...។ 

៦១, ៨៦. សាគមោ  មស្។ នមិិតថសវភិតថិ ឯចុង ចុះសអាេម  ។   
ឧ. បុរិស្ស្ស ...។ 
៦២, ២០៦. ស្ំសាមស្វ កវចមនស្ុ ច។  នមិិតថសាំ នងិ សាឯក្វចនៈ 
ដដលជាវភិតាគទសៈឯចុង  ចុះ ស អាេម ។ ឧ. ឯតិស្ស ំ ...។ 

៦៣, ២១៧. ឯតិោស្ម្ិ។ នមិិតថសាំ  នងិ សាឯក្វចនៈ ដដលជាវភិតាគទសៈ  
ឯចុង យក្អាននឯា  នងិ ឥមា ជា  ឥ  គោយ ច ស័ពធ យក្ អ ជា ឥ ។  
ឧ. ឯតិស្ស,ំ ឥម្ិស្ស.ំ.., តរិស្ា, តរិស្ស ំ។ 

៦៤, ២១៦. តស្ា  វា។ នមិិតថសាំ  នងិ សាឯក្វចនៈ ដដលជាវភិតាគទសៈ 
ឯចុង  យក្អា នន ា ជា ឥ ។ ឧ. តិស្ស ំ ...។ 

៦៥, ២១៥. តមោ  ស្ស្ស ស្ាេ។  ឯចុងា ,ឯា នងិ ឥមា យក្សវភិតថិ  
ជា សាយ ។ ឧ. ឥម្ិស្ាេ១...។ 

                                                 

១. រូ. សូមផនីមិិតថសាយ ។ គោយចស័ពធ ដដលាមមក្ ឲយក្ អា នន អញ្ញដ  នងិ ឯោ 
ជាគដើម ជា ឥ។ ឧ.ឯតិសាយ, អញ្ដិសស ាំ, ឯកិ្សស ាំ ជាគដ ើម ។   

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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៦៦, ២០៥. មឃា  រស្ស។ំ នមិិតថសាំ  នងិ សា ឯក្វចនៈ ដដលជាវភិតាគទសៈ  
ឯចុង រសសៈឃបង់ ។ ឧ. តស្ស,ំ តស្ា ...។ 

៦៧, ២២៩. មន្ត ច  ោវ ទ្ិមោ នំម្ហ ិ។  នមិិតថន ាំវភិតថឯិចុង ចុះនអាេម
ក្បុងទីបងអស់ននសងខា មានទឝិជាគដ ើម ។ គោយចស័ពធ ចុះសស ាំអាេម ១ ។  
ឧ. ទ្វ ិនន ំ, តិស្សនន ំ, ចតស្សនន  ំ ...។ 
៦៨, ១៨៤. អោ បមោ  ស្ា ឹសាា នំ វា។ ឯចុង ប យក្ សយឹ  ជា អាំ, សាយ  ជា អា។ 
ឧ. ម្តយំ, ម្តា២... ។ 

៦៩, ១៨៦. អាទ្ិមោ  ឱ ច។  ឯចុងអាទិស័ពធ យក្  សយឹ  ជា អាំ ជា  ឱ។ 
គោយចស័ពធ ឯចុងស័ពធដនទ យក្  សយឹ  ជា អា , ឱ, អាំ, ។ ឧ. អាទ្ឹ, អាមោ, 

ទ្ិវា, រមោា , វរាណ្ស្ឹ  ...។ 

៧០, ៣០. ឈោនម្ិេុវា ស្មរ វា។  នមិិតថលសៈឯចុង យក្ ឈ  ជា ឥយ, 
ល ជា ឧវ ។ គោយ វាវកិ្បផ  យក្ ឥ ជា  អយ៣។ ឧ. អគា ិោគ្គមរ, 

ភិកខុ វាស្មន, វតោុ តា េ ំ ...។ 
៧១, ៤៨៩. េវោរា  ច។ នមិិតថលសៈឯចុង  យក្ ឈ ជា យ , ល ជា វ  ។  
ឧ. អគាគ្គរំ, ចោខា េតនំ  ...។ 

 

                                                 

១. រូ. គោយចស័ពធ ចុះ សស ាំ អាេមឯចុង តិ នងិ ចតុ ស័ពធ ក្បុងឥតទីលិងគ។ គោយចស័ពធ ចុះ 
ន អាេម(ឯចុងស័ពធដនទ)។ មូលលសុក្ដខ្ យរ. គោយចស័ពធ ចុះ សស នងិ ន អាេមគហើយ 
ផ្លវ ស់ ឧ ជា អ ។  ២. (រូ.) គោយគោេវភិាេថា “អមា បគា” ឯចុងឥគ យ្ ះប ផ្លវ ស់   នងិ 
ស វភិតថិ ជា អា ។  ឧ. ជចាា , បថពា ...។  ៣. (ក្ចាា យនសគងខប)  គោយវាសពធ យក្ ឥ ជា 
អយ, ឧ ជា អវ ។ ឧ. ទ្វយាំ, តយាំ, វនន កាបលិវតថនវ ។  
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៧២, ១៨៥. បស្ញា ស្ស ច។  នមិិតថលសៈដដលជាវភិតាគទសៈឯចុង យក្ 
ឥវណតៈ គ យ្ ះ ប ជា យ ។ ឧ. បុថព្ា, រតា ...។ 

៧៣, ១៧៤. គ្គវ  មស្។ នមិិតថសវភិតថិ ឯចុង យក្ឱននគគ្មស័ពធ ជា អាវ ១។  
ឧ. គ្គវស្ស  ។ 

៧៤, ១៦៩. មោស្ុ ច។ នមិិតថគោវភិតថិឯចុង  យក្ ឱ ននគគ្មស័ពធ ជា អាវ ។ 
គោយចស័ពធ នមិិតថ  , សាយ , សយឹ , សុវភិតថឯិចុង យក្ឱ ននគគ្មស័ពធ ជា អាវ ។ 
ឧ. គ្គមវា, គ្គមវន, គ្គមវ, គ្គមវស្ុ ។ 

៧៥, ១៧០. អវំម្ហ ិ  ច។ នមិិតថអាំវភិតថិឯចុង  យក្ ឱ  ននគគ្មស័ពធ ជា  អាវ ជា  
អវ ។ គោយចស័ពធ នមិិតថ ស , គោ,  , សាយ , សយឹ , សុវភិតថិឯចុង យក្ ឱ នន 
គគ្ម ស័ពធ ជា អវ ។ ឧ. គ្គវំ, គវំ  ...។ 

៧៦, ១៧១. អាវស្សុ  វា។ នមិិតថ អាំ  វភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់នន អាវ ជា 
ឧ ខ្ វះ  ។ ឧ. គ្គវុំ ។ 

៧៧, ១៧៥, តមោ នម្ំ  បតិោហ លុមតា  ច ស្ោមស្។  នមិិតថបតិ ឯចុង 
គគ្មស័ពធក្បុងអលុតថសមាស យក្ ន ាំវភិតថិ ជា អាំ , ឱ ននគគ្ម ជា  អវ ។  
គោយចស័ពធ ក្បុងបទមិន ដមនជាសមាស យក្ ន ាំ វភិតថិ ជា អាំ ,ឱ ននគគ្ម ជា  
អវ។ ឧ. គវំបត,ិ គវំ  ។ 

៧៨, ៣១. ឱ ស្មរ  ច។ នមិិតថលសៈឯចុង ក្បុងសមាស យក្  ឱ ននគគ្មស័ពធ ជា 
អវ ។  គោយចស័ពធ នមិិតថ សយឹ  នងិគោវភិតតិ ឯចុង យក្ឧវណតៈទីបងអស់នន  
លិងគ ជា ឧវ, អវ, ឧរ២ ។ ឧ. គវស្សកំ, ភុវិ, បស្មវា, ចតុមរា  ...។ 

                                                 

១. (រូ.) គោយគោេវភិាេថា “គ្មវ” ផ្លវ ស់ ឱ នន គគ្ម ស័ពធ ជា អាវ ឬ គោយមហាសូលត ឧ. 
គ្មវ ។ ២. រូ. គោយ ច ស័ពធ ផ្លវ ស់ ឧ ជា ឧវ ជា អវ ។ ឧ. បុថវ ី...។  

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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៧៩, ៤៦. តព្វ ិបរីតូបបមទ្ ព្យញជ មន ច។  នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង យក្  អវ ជា ឧ 
េឺវបិរតិននឱ ក្បុងទីជិតោតុ និ ង ម ។ គោយចស័ពធ កុ្ាំយក្អវ ជា ឧ ។  
ឧ. ឧគា មត ស្ូរិមេ, ឧគា ចឆ តិ , អវសាមន ...។ 

៨០, ១៧៣. មគ្គណ្  នំម្ហ ិ វា។  នមិិតថន ាំវភិតថិឯចុង យក្  គគ្ម ជា គគ្មណ ។ 
គោយគោេវភិាេ យក្ គគ្ម  ជា គគ្មណ ក្បុងឧ ទហរណ៍ដនទ ។  
ឧ. មគ្គឌនំ, មគ្គណ្ភូោនំ  ...។ 

៨១, ១៧២. ស្ុហិន្តស្ុ ច។  នមិិតថសុ , ហិ,  វភិតថិឯចុង យក្ គគ្ម ជា 
គគ្មណ ។  គោយចស័ពធ  នមិិតថសិគោ , អាំគោ,  , ស, សាយ , សយឹ , ន ាំ, ហិ
វភិតថិឯចុង យក្ គគ្ម ជា គគ្មណ ជា េុ ជា េវយ ។ ឧ. មគ្គមណ្ស្,ុ គុនន ំ, 

គវមេហិ  ...។ 

៨២, ១៤៩. អំមោ  និគា ហិតំ ឈលមបហិ។  ឯចុងឈ  ល ប យក្អាំ នងិម  
ជានេិគហិត ។ ឧ. អគា ឹ, បដ្ុំ ...។ 
៨៣, ៦៧. ស្រមោមបា  ោមទ្ស្បចច ោទ្ិម្ហ ិ ស្រមោមប តុ បកតិ។  
នមិិតថអាំអាគទស នងិបចា័យជាគដើម លុបលសៈឯគដ ើម  បក្តិលសៈឯចុង ។  
ឧ. បុរិស្ំ, បាបិមោ ...។ 
៨៤, ១៤៤. អមឃា  រស្សមម្កវចនមោស្វ បិ ច។  នមិិតថវភិតថិ ឯក្វចនៈ  
នងិគោ ឯចុងរសសលសៈមិនដមន ឃ បង់ ។ គោយអបស័ិពធ ហាមរសសៈខ្ វះ ។ 
ឧ. ឥតោ ិោ, វធុ,ំ ឥតោ ី ។ 
៨៥, ១៥០. ន  ស្ិស្ា ិម្នបុំស្ោនិ។ នមិិតថសិវភិតថិ ឯចុង កុ្ាំរសសលសៈមិនដមន  
នបុាំសក្លិងគ ។ ឧ. ឥតោ .ី..។ 



13 

៨៦, ២២៧. ឧភាទ្ិមោ  នម្ិនន ំ។ ឯចុងសងខា មានឧភជាគដើម យក្ន ាំវ ិ ភតថិ 
ជាឥន បាំ ។ ឧ. ឧភិនន ំ, ទុ្វិនន ំ  ...។ 

៨៧, ២៣១. ឥណ្ណ ម្ិណ្ណ នន ំ តីហិ ស្ង្ខ ាហិ។  ឯចុងសងខា េឺ  តិ យក្  ន ាំវភិតថិ  
ជា ឥណតាំ , ជា ឥណតន បាំ ។ ឧ. តិណ្ណ ,ំ តិណ្ណ នន ំ ។ 

៨៨, ១៤៧. មោស្ុ  កតនិោរមោមបស្ុ ទ្ីឃំ។  នមិិតថគោ វភិតថិឯចុង 
ដដលគោក្អាគទសជានឬិលុប បង់គហើយ ទីឃលសៈឯគដ ើម ។ ឧ. អគា ី, 

ភិកខូ , អដ្ឋ ីនិ  ...។ 

៨៩, ៨៧. ស្ុនំហិស្ុ  ច។ នមិិតថសុ,  ន ាំ, ហិវភិតថិឯចុង ទីឃលសៈឯគដ ើម ។  
គោយចស័ពធ ហាមទីឃៈ ខ្វះ ។ ឧ. អគា ីស្ុ, ត្ព្ហា ចារិស្,ុ ភិកខុ នំ  ...។ 

៩០, ២៥២. បញ្ញច ទ្ីនម្តា ំ។ នមិិតថសុ,  ន ាំ, ហិវភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់  
ននសងខា មានបញ្ាៈជាគដ ើម ជា អ ។ គោយអតថាំភាវនគិទធស ចុះ  សស នងិ ន 
អាេម គហើយយក្ ឧ ជា អ១។ ឧ. បញច ស្,ុ ចតស្សនន ំ  ...។ 

៩១, ១៩៤. បតិស្សិនីម្ហ ិ។ នមិិតថ ឥន ី បចា័យឯចុង  យក្ ឥ នន បតិ  ជា អ ។  
ឧ. គហបោនី ...។ 

៩២, ១០០. នាុ ស្សមន្តា  មោស្ុ ច។  នមិិតថសុ,  ន ាំ, ហិ, គោវភិតថឯចុង យក្ឧ 
នន ន ថ ុជា អ ។ គោយចស័ពធ នមិិតថអាំ,  , សាយ , សយឹ វភិតថិឯចុង យក្ឧ នន ន ត ុជា 
អ ។  គោយអន ថស័ពធ យក្ ឧ នន ន ថ ុជា អ , គហើយយក្គោ ជា ឥ ។  
ឧ. គុណ្វមនា ស្,ុ គុណ្វនា ស្ា ឹ, គុណ្វនា  ិ ...។ 

                                                 

១. ក្ចាា យនសគងខប. គោយភាវនគិទធស េឺ អតថាំ នមិិតថពរញ្ជនៈឯចុង ទីឃៈលសៈទីបងអស់នន 
ឆ។ ឧ. ឆារតថាំ ។  

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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៩៣, ១០៦. ស្ព្វ ស្ស  វា អំមស្ស្ុ។  នមិិតថអាំ នងិសវភិតថិឯចុង យក្ ន ថ ុ
ទ ាំងមូលជា អ ។ ឧ. ស្តិម្,ំ ស្តិម្ស្ស ...។ 

៩៤, ១០៥. ស្ិម្ហ ិ  វា។ នមិិតថសិវ ិ ភតថិឯចុង យក្  ឧ នន  ន ថ ុជា អ  ខ្វះ ។  
ឧ. ហិម្វមន្តា  ។ 
៩៥, ១៤៥. អគា ិស្សិនិ។ នមិិតថសិវ ិ ភតថឯិចុង យក្ ឥ នន អេគិ ជា ឥន ិ។   
ឧ. អគា ិនិ ។ 

៩៦, ១៤៨. មោស្វ កតរមស្ា មោ។  នមិិតថគោវិ ភតថិឯចុង យក្ ឈ 
ដដលនោកមិនបានគធឝើ រសសៈ ជា អ ។ ឧ. អគា មោ, ម្ុនមោ  ...។ 

៩៧, ១៥៦. មវមវាស្ុ  មោ ច។  នមិិតថគវ,  គវាឯចុង យក្  ល ដដល នោក 
មិនបានគធឝើ រសសៈ ជា អ ។ ឧ. ភិកខ មវ, ភិកខ មវា  ...។ 

៩៨, ១៨៩. ោតុោទ្ីនោនតា ម្ីោមរ។ នមិិតថឦបចា័យឯចុង យក្លសៈទី  
បងអស់នន មាតុលស័ពធ  ជាគដើម ជា អាន  ។  គោយអានតថស័ពធ   នមិិតថគោ , 
 , សវភិតថិឯចុង យក្ ទី នន នទី នងិ គោ ជា គជាជ ,   នងិ  ស ជា ជាជ  ។  
ឧ. ោតុោនី, នមោជ , នោជ ...។ 

៩៩, ៨១. សាា ហិស្ា ឹនំ ោហ ភិម្ហ ិ វា។  ឯចុងលិងគទ ាំងពួង យក្ សាយ  ជា មាា , ហិ 
ជា ភិ, សយឹ  ជា មាិ, ។ ឧ. បុរិស្ោហ , បុរិមស្ភ,ិ បុរិស្ម្ហ .ិ..។ 

១០០, ២១៤. ន  តិមម្ហិ កោោមរហិ។  ឯចុងត, ឥម ដដល គោក្ 
អាគទសជា អ  កុ្ាំយក្ សាយ  ជា មាា , សយឹ  ជា មាិ ។ ឧ. អសាា , អស្ា ឹ ។ 

១០១, ៨០. ស្ុហិស្វ ោមរា ឯ។ នមិិតថ សុ , ហិ វភិតថិឯចុង យក្អ ជា ឯ ។  
ឧ. បុរិមស្ស្,ុ បុរិមស្ហ ិ ...។ 
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១០២, ២០២. ស្ព្វ ន្តោនំ នំម្ហ ិ ច។  នមិិតថ  ន ាំ វភិតថិឯចុង យក្  អ 
ទីបងអស់ននសពឝ មទ ាំងពួងជា ឯ ។ ឧ. ស្មព្វ ស្ំ  ...។ 

១០៣, ៧៩. អមោ មនន។ ឯចុងអោរន ថ យក្ វភិតថ ិជា ឯន ។ ឧ. រូមបន ...។ 

១០៤, ៦៦. មសា។ ឯចុងអោរន ថ យក្សិវភិតថិ ជា ឱ ។ ឧ. បុរិមសា  ... ។ 
១០៥, ០. មសា  វា។ ឯចុងអោរន ថ យក្ វភិតថិជាគសា ខ្វះ ។ ឧ. អតោ មសា, 

ព្យញជ នមសា  ...។ 

១០៦, ៣០២. ទ្ីមឃាមរហិ។ ឯចុងទីឃ នងិឱរស័ពធ យក្សាយ វភិតថិជា គសា 
ខ្ វះ។ ឧ. ទ្ីឃមសា, ឱរមសា ...។ 

១០៧, ៦៩. ស្ព្វ មោនីនោឯ។ ឯចុងអោរន ថ យក្គោ  នងិ ន ិបឋមា ជា 
អា, គោ នងិ ន ិទុតិោ ជា ឯ ខ្វះ ។ ឧ. បុរិសា, បុរិមស្ ...។ 

១០៨, ៩០. សាា ស្ា ឹនំ វា។  ឯចុងអោរន ថ យក្សាយ ជា អា , សយឹ  ជា ឯ ខ្ វះ ១ ។  
ឧ. បុរិសា, បុរិមស្ ...។ 
១០៩, ២៩៥. អាេ  ចតុមតោ កវចនស្ស តុ។  ឯចុងអោរន ថ យក្ សចតុតទី ជា 
អាយ ។ គោយតុស័ពធ យក្ សចតុតទី ជា តទាំ។ ឧ.អោោ េ, អតោ តោ  ំ...។ 
១១០, ២០១. តមោ  មនវ ច ស្ព្វ ន្តមម្ហិ។  ឯចុងអោរន ថសពឝ ម 
កុ្ាំយក្សាយ  ជា អា , សយឹ  ជា ឯ , សចតុតទី ជា អាយ ។ ឧ. ស្ព្វ សាា , ស្ព្វ ស្ា ឹ , 

ស្ព្វ ស្ស  ...។ 

                                                 

១. (មូលស្រុកដខ្ យរ.) គោយវាសពធ យក្ សាយ  ជា អាំ, យក្ សយិ ាំ ជា ឱ, ឧទហរណ៍ សាំសារ ាំ 
ាគរតិ ។ អសសគមា តិដ ឌតិ គវសសន ថគរា រាជា ។   

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
 



កច្ចា យនសូត្របាលី-ប្ត្ែ 

 

16 

១១១, ១៧៩. ឃមោ  ន្តទ្ីនំ។ ឯចុងឃ យក្ , ស, សាយ , ស, សយឹ  វភិតថិ ជា 
អាយ ។ ឧ. កញ្ញា េ  ...។ 

១១២, ១៨៣. បមោ ោ។ ឯចុងប យក្  , ស, សាយ , ស, សយឹ  វភិតថិ ជា ោ ។ 
ឧ. រតា ិោ  ...។ 

១១៣, ១៣២. ស្ខ្មោ គមស្ស វា។  ឯចុងសខ្ស័ពធ យក្ េ ជា  អ, អា,  ឥ, 
ឦ,ឯ ខ្ វះ ។ ឧ. មភា ស្ខ្, ស្ោ, ស្ខ្ិ, ស្ខ្ី, ស្មខ្ ។ 

១១៤, ១៧៨. ឃមត ច។ ឯចុងឃ យក្ េ ជា ឯ ។ ឧ. មភាតិ កមញា   ...។ 
១១៥, ១៨១. ន  អោា ទ្ិមោ។ ឯចុងអមយស័ពធជាគដ ើម កុ្ាំយក្ េ ជា ឯ ។  
ឧ. មភាតិ អោា , អោព , ោោ  ...។ 
១១៦,១៥៧.អកតរស្ា លមោ ោវ លបនស្ស  មវមវា។ ឯចុងល ដដល  
គោក្មិនបានគធឝើ រសសៈ យក្ គោ អាលបន ជា គវ ជា គវា ។ ឧ. ភិកខ មវ, 

ភិកខ មវា  ...។ 

១១៧, ១២៤. ឈលមោ  ស្ស្ស មន្ត វា។  ឯចុងឈ, ល, យក្ សវភិតតិ ជា 
គ  ។ ឧ. អរេ ឹមន្ត ...។ 

១១៨, ១៤៦. ឃបមោ  ច មោនំ មោមបា។  ឯចុងឃ, ប, ឈ, ល លុប 
គោវភិតថិ បង់។ ឧ. កញ្ញា , រតា ី  ...។ 

១១៩, ១១៥. លមោ  មវាោមរា ច។  ឯចុងល យក្ គោ ជា គវា ។  
គោយោរស័ពធ យក្ គោ ជា គ  ។ ឧ. ស្េម្ោុ មវា  ជនាុ មន្ត  ...។ 

ឥតិ ន្តម្កមបេ បឋមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណ្ឌ ទី ១ ក្បុង មក្បផចប។់ (៦៨ សូលត) 
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១២០, ២៤៣. អម្ហ ស្ស ម្ម្ំ ស្វិភតា ិស្ស មស្។  នមិិតថសវភិតថិឯចុង យក្អមហ 
នងិ ស ជា មមាំ ។  
១២១, ២៣៣. ម្េំ  មោម្ហ ិ បឋមម្។  នមិិតថគោបឋមាវភិតថិឯចុង យក្អមា 
នងិ គោ ជា  មយាំ ។  
១២២, ៩៩. នាុ ស្ស មន្តា ។  នមិិតថគោបឋមាវភិតថិឯចុង យក្ ន ថ ុនងិគោ ជា  
គ ថ  ។ ឧ. គុណ្វមន្តា       តិដ្ឋ នា ិ ។ 

១២៣, ១០៣. នា ស្ស មស្ វា។  នមិិតថសវភិតថិឯចុង យក្ ន ថ ុនងិ ស ជា ន ថសស  
ខ្វះ ។ ឧ. ស្ីលវនា ស្ស ....។ 

១២៤, ៩៨. អា  ស្ិម្ហ ិ។ នមិិតថសិ វភិតថិ ឯចុង យក្ ន ថ ុនងិ សិ  ជា អា ។   
ឧ. គុណ្វា ...។ 

១២៥,១៩៨. អំ  នបុំស្មក។ នមិិតថសិវភិតថិឯចុង យក្ ន ថ ុនងិ សិ ក្បុង  
នបុាំសក្លិងគ ជា អាំ។ ឧ.គុណ្វំ...។ 

១២៦, ១០១. អវឌណ  ច មគ។  នមិិតថ េ ឯ ចុង យក្ ន ថ ុនងិ េ ជា អាំ  ជា  
អវណត ។ ឧ. គុណ្វំ,គុណ្វ, គុណ្វា ...។ 

១២៧, ១០២. មោ   តិោ ស្ស្ា ឹន្តស្ុ។ នមិិតថស, សយឹ ,   វភិតថិឯចុង យក្ ន ថ ុ
នងិ ស ជា គា នងិសយឹ  ជា តិ  នងិ    ជា ា ។ ឧ. គុណ្វមោ, គុណ្វតិ, 

គុណ្វោ ...។ 
១២៨, ១០៤. នំម្ហ ិ តំ វា។  ន ិ មិតថ ន ាំ វភិតថិឯចុង យក្ ន ថ ុនងិ ន ាំ ជា តាំ ។  
ឧ. គុណ្វតំ ...។ 

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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១២៩, ២២២. ឥម្ស្សិទ្ម្ំស្ិស្ុ នបុំស្មក។  នមិិតថ អាំ នងិ សិ វភិតថិឯចុង 
យក្ឥមស័ពធ ក្បុងនបុ ាំសក្លិងគ នងិ វភិតថិ ជា ឥទាំ ។ 

១៣០, ២២៥. អម្ុស្ាទ្ុំ។ នមិិតថ អាំ នងិ  សិ វភិតថិឯចុង យក្  អមុស័ពធ 
ក្បុងនបុ ាំសក្លិងគ នងិវភិតថិ ជា អទុាំ ។ 
១៣១, ០. ឥតោ ិបុម្នបុំស្កស្ង្ខ យំ។ សូលតគនះគ យ្ ះអធិោរសូលត ។ 
១៣២, ២២៨. មោស្ុ  ទ្វ ិនន ំ មទ្វ  ច។  នមិិតថគោវភិតថិឯចុង យក្  ទឝិ ក្បុង  
នលតលិងគ នងិ គោ ជា គទឝ  ។ គោយច ស័ពធ នមិិតថ គោ ,  , អាំ, ន ាំវភិតថិឯចុង 
យក្ ទឝិ នងិ គោ ជា ទុគវ, យក្ ទឝិ ជា ទឝយ, ឧភ, ឧភយ, ទុវ ិ ។ ឧ. មទ្វ , ទ្ុមវ, 

ទ្វ មេន, ទ្វ េំ, ឧភិនន ំ, ឧភមេស្ំ, ទុ្វិនន ំ ។ 

១៣៣,២៣០. តិចតុនន ំ តិមស្ា ចតមស្ា តមោចោា មរា តីណ្ិ ចោា រិ។  
នមិិតថគោវភិតថិឯចុង យក្ តិ នងិចតុ,  សងខាក្បុងនលតលិងគ (េឺ) គោ នងិ តិ 
ជា តិគសា, តគោ, តីណិ, នងិ ចតុ ជា ចតគសា, ចាថ គរា, ចាថ រ ិ។ 
១៣៤, ២៥១. បញ្ញច ទ្ីនម្ោមរា។ នមិិតថគោវភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់  
ននសងខា មានបញ្ាជាគដើម ក្បុងនលតលិងគ នងិ គោ ជា អ ។ ឧ. បញច  ...។ 

១៣៥, ១១៨. រាជស្ស រមញ្ញា  រាជិមន្ត មស្។  នមិិតថសវភិតថិឯចុង យក្ រាជ នងិ 
ស ជា រគញ្ញដ , ជា រាជិគ  ។ 
១៣៦, ១១៩. រញា ំ នំម្ហ ិ វា។ នមិិតថន ាំវភិតថិឯចុង យក្ រាជ នងិ ន ាំ ជា រញ្ដាំ ខ្ វះ ។ 
១៣៧, ១១៦. ន្តម្ហ ិ រញ្ញា  វា។  នមិិតថ វភិតថិឯចុង យក្ រាជ នងិ   ជា រ ញ្ញដ  
ខ្ វះ។ 
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១៣៨, ១២១. ស្ា ឹម្ហ ិ រមញា  រាជិនិ។  នមិិតថសយឹ វ ិភតថិឯចុង យក្ រាជ នងិសយឹ  ជា 
រនញ េ, ជា រាជិន ិ។ 
១៣៩, ២៤៥. តុម្ហ ោហ ក ំតេិម្េិ។ នមិិតថសយឹ វភិតថឯិចុង យក្ តុមា នងិ សយឹ  ជា 
តយ,ិ អមា នងិ សយឹ  ជា មយ ិ។ 
១៤០, ២៣២. តវ ម្ហំ ស្ិម្ហ ិ ច។ នមិិតថសិវភិតថិឯចុង យក្ តុមា នងិ សិ ជា តឝាំ, 
អមា នងិ សិ ជា អហាំ ។  គោយចស័ពធ  យក្ តុមា នងិ សិ ជា តុវ ាំ ។ 
១៤១, ២៤១. តវ ម្ម្  មស្។ នមិិតថសវភិតថិឯចុង  យក្ តុមា  នងិ ស  ជា តវ ,  
អមា នងិ ស ជា មម ។ 
១៤២, ២៤២. តុេហ ំ ម្េហ ញច ។ នមិិតថសវភិតថិឯចុង យក្ តុមា នងិ ស ជា តុយាាំ, 
អមា នងិ ស ជា មយាាំ ។ 
១៤៣, ២៣៥. តំម្ម្ំម្ហ ិ។ នមិិតថ អាំ វ ិ ភតថិឯចុង យក្ តុមា នងិ អាំ ជា តាំ, អមា 
នងិ អាំ ជា មាំ ។ 
១៤៤, ២៣៤. តវំ ម្ម្ញច  នវា។  នមិិតថ អាំ វ ិ ភតថិឯចុង យក្ តុមា នងិ អាំ ជា 
តវ ាំ, អមា នងិ អាំ ជា មមាំ ។ 
១៤៥, ២៣៨. ន្តម្ហ ិ តោ ម្ោ។  នមិិតថ   វ ិភតថិឯចុង យក្ តុមា នងិ   ជា 
តោ, អមា នងិ  ជា មោ ។ 
១៤៦, ២៣៦. តុម្ហ ស្ស តុវំ តវ ម្ំម្ហ ិ។  នមិិតថ អាំ វភិតថិឯចុង យក្ តុមា នងិ អាំ ជា 
តុវ ាំ, តឝាំ ។ 
១៤៧, ២៤៦. បទ្មោ ទ្ុតិោចតុតោ ីឆដ្ឋ ីស្ុ មវាមន្ត។ ឯចុងបទនមិិតថទុតិោ, 
ចតុតទី, ឆដ ឌវីភិតថិពហុវចនៈ យក្តុមា នងិវភិតថិ ជាគវា, អមា នងិវភិតថ ិជាគ  ។ 

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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១៤៨, ២៤៧. មតមម្កវចមនស្ុ ច។ ឯចុងបទនមិិតថសវភិតថិ យក្តុមា នងិ ស 
ជា គត, អមា នងិ ស ជា គម។ 
១៤៩, ២៤៨. ន  អំម្ហ ិ។  ឯចុងបទនមិិតថ អាំ វភិតថិ កុ្ាំយក្ តុមា នងិ អាំ ជា គត ,  
អមា នងិ អាំ ជា គម។ ឧ. បមស្េយំ ត,ំ មសា ម្ំ ត្ព្វី ។ 

១៥០, ២៤៩. វា តតិមេ ច។ ឯចុងបទនមិិតថ វភិតថិ យក្ តុមា នងិ   ជា គត, 
អមា នងិ   ជា គម ។ ឧ. កតំ មត បាបំ, កតំ មម្ បុញា ំ ...។ 

១៥១,២៥០. ព្ហុវចមនស្ុ មវាមន្ត។  ឯចុងបទនមិិតថតតិោ វភិតតិពហុវចនៈ 
យក្តុមានងិហិ ជា គវា, អមានងិហិ ជា គ  ។ គោយពហុវចនស័ពធ នមិិតថ  
គោបឋមាវភិតថិឯចុង យក្តុមានងិគោ ជា  គវា, អមានងិ គោ ជា គ  ។  
ឧ. កតំ មវា កម្ា ំ, កតំ មន្ត កម្ា ំ, គ្គម្ំ មវា គមចឆ េាថ ។ 

១៥២, ១៣៦. បុម្នា ស្ា ស្ិម្ហ ិ។ នមិិតថសិវភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់ ននបុម 
នងិ សិ ជា អា  ។  គោយ  អន ថស័ពធ យក្លសៈទីបងអស់នន មឃវ , យុវស័ពធ 
ជាគដើម នងិ សិ ជា អា ។ ឧ. បុោ, ម្ឃវា, េុវា ...។ 

១៥៣, ១៣៨. អោលបមនកវចមន។ នមិិតថសិ អាលបនឯចុង យក្លសៈ  
ទីបងអស់ននបុមនងិសិ ជា អាំ ។ ឧ. មហ បុម្ំ ។ 

១៥៤, ០. ស្ោមស្ ច   វិភាសា។  ោលសមាស បទ្ ដដលគោក្  
គធឝើ គហើយ យក្លសៈ ទីបងអស់ ននបុមកនុងរមារ ជា អាំ ។ ឧ. ឥតោ -ិ

បុម្នន បុំស្ោនិ ។ 

១៥៥, ១៣៧. មោសាវ មន្ត។ នមិិតថគោវភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់ ននបុម 
នងិគោ ជា អាគ  ។ ឧ. បុោមន្ត, មហ បុោមន្ត ។ 
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១៥៦, ១៤២. អាមន  ស្ា ឹម្ហ ិ វា។  នមិិតថសយឹ វភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់  
ននបុមនងិសយឹ  ជា អាគន ខ្ វះ ។ ឧ. បុោមន ( បុមម្ ) ។ 

១៥៧, ១៤០. ហិវិភតា ិម្ហ ិ ច។  នមិិតថហិ វភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់ននបុម  
ជា អាគន  ។  គោយចស័ពធនមិិតថ សិគោ, អាំគោវភិតថិ១ឯចុងយក្លសៈ 
ទីបងអស់ននមឃវ, យុវស័ពធជាគដ ើម ជា អាន , នមិិតថស, សាយ វភិតថិឯចុង 
យក្លសៈទីបងអស់ននបុម, ក្មយ, ថាមរ័ពទ ជា ឧ ២ ។ ឧ. បុោមនហិ, 

ម្ឃវាមន្ត, ម្ឃវាន្ត៣.... ។ 

១៥៨, ១៤៣. ស្ុស្ា ិោ វា។ នមិិតថ សុ វភិតថិឯចុង យក្លសៈទី បងអស់ននបុម ជា 
អា ខ្វះ។ ឧ. បុោស្ុ ...។ 

១៥៩, ១៣៩. ឧ ន្តម្ហ ិ ច។ នមិិតថ វភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់ននបុម ជា អា 
ជា ឧ ខ្ វះ ។ ឧ. បុោន្ត, បុម្ុន្ត, បុមម្ន ។ 

១៦០, ១៩៧. អ កម្ា នា ស្ស ច។  នមិិតថ វភិតថិ ឯចុង យក្លសៈទីបងអស់ននក្មយ 
ជា ឧ ជា អ  ។  គោយចស័ពធ នមិិតថ , សុវភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់  
ននមឃវ, យុវរ័ពទជាន ើម ជា អា  ខ្ វះ , នោយអន តរ័ពទយកស្រៈទី្បងអរ់នន
ចាម អទ្ធ ជាន ើម ជា ឧ , នោយចរ័ពទនមិិតតរស្មា វភិតតិឯចុង យកស្រៈទី្ 
                                                 

១. មូលលសុក្ដខ្ យរ នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យទ ាំងពួង ។  ២. (រូ.) នមិិតថវភិតថិទ ាំងពួង យក្ 
លសៈទីបងអស់នន មឃវ យុវ ស័ពធជាគដ ើម ជា អាន ។  ៣. (រូ.) 
នមិិតថវភិតថិទ ាំងពួង យក្លសៈទីបងអស់នន មឃវ, យុវ ស័ពធជាគដ ើម ជា អាន, 
គោយចរ័ពធ ក្បុងសូលតថា ឧ  មាិ ច ឲយក្លសៈទីបងអស់នន បុម ជា ឧ 
ក្បុងគលោះ ស, សាយ  វភិតថិ ។  

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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បងអរ់ននបុម, កមា, ចាម ជា ឧ ខ្ លះ  ។ ឧ. កម្ាុ ន្ត, កម្ា ន្ត, ម្ឃវាន្ត, 

េុវាស្ុ ...។ 

ឥតិ ន្តម្កមបេ ទ្ុតិមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ២ ក្បុង មក្បផចប។់ (៤១សូលត) 
១៦១, ២៤៤. តុម្ហ ’មម្ហ ហិ នោកំ។  ឯចុងតុមា, អមា យក្ ន ាំ វភិតថិ ជាអាក្ាំ ១។  
ឧ. តុោហ កំ, អោហ កំ។ 

១៦២, ២៣៧. វា  េវ បេឋមោ។ ឯចុងតុមា, អមា យក្គោ ទុតិោ វភិតថិ ជា 
អាក្ាំ ខ្ វះ ។  គោយវាស័ពធ  យក្គោ ជា អាំ , ជាអានាំ ។ ឧ. តុោហ កំ, អោហ កំ, 

តុម្ហ ំ, តុោហ ន,ំ អម្ហ ំ, អោហ នំ ។ 
១៦៣, ២៤០. ស្ស្ស។ំ ឯចុងតុមា, អមា យក្ សវភិតថិ ជា អាំ ។ ឧ. តុម្ហ ំ, អម្ហ ំ ។ 

១៦៤, ២០០. ស្ព្វ ន្តម្’ោរមត បឋមោ។  ឯចុងអោរន ថសពឝ ម យក្ 
គោបឋមាវភិតថិ ជា ឯ ។ ឧ. ស្មព្វ , មេ, មត ...។ 

១៦៥, ២០៨. ទ្វ នទ ដ្ឋឋ  វា។  ឯចុងអោរន ថសពឝ ម ក្បុងទឝន ធសមាស យក្ 
គោបឋមាវភិតថិ ជា ឯ ខ្ វះ ។ ឧ. កតរកតមម្, កតរកតោ ។ 

១៦៦, ២០៩. ន្តញា ំ ស្ព្វ ន្តម្ិកំ។  កុ្ាំយក្ (ន ាំ វភិតថិជា សាំ  ជា សាន ាំ) 
ននសពឝ មដនទ ក្បុងទឝន ធសមាស ។ ឧ. បុវវ បរាន,ំ បុព្វុ តា រាន,ំ អាធរុតា រានំ  ។ 

១៦៧, ២១០. ព្ហុព្វ ីហិម្ហ ិ ច។  កុ្ាំយក្ (ន ាំ វភិតថិ  ជា សាំ ជា សាន ាំ)  ននសពធ
 មដនទ ក្បុងពហុពឝហិីសមាស២ខ្វះ ។ ឧ. បិេបុវវ េ, ទ្កខ ិណ្បុព្វ ស្ស ំ ...។ 

                                                 

១. (រូ.) យក្ អមា ជា អសាយ  គោយសូលតថា គតសុ វុទនិ ... ។ ឧ. អសាយ ក្ាំ ។ គោយគោេវភិាេ 
ឯចុង តុមា អមា ស័ពធ យក្ ន ាំ ជា អាំ ។  ឧ. តុមាាំ អមាាំ ។  ២. (រូ.) នោយចរ័ពទ កនុង  
ពហុពវហិីរមារ យកន ាំវភិតតិ  ជា រាំ , ជា ស្មនាំ ននរពវនាម  ដ លនោលអតថថា ទិ្រ ។ ឧ . 
ទ្កខិណ្បុពវរស ាំ, ទ្កខិណ្បុពវរា ... ។  
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១៦៨, ២០៣. ស្ព្វ មោ នំ ស្ំសានំ។ ឯចុងសពឝ មទ ាំងពួង  យក្ ន ាំវភិតថិ ជា 
សាំ  ជា សានាំ ។ ឧ. ស្មព្វ ស្,ំ ស្មព្វ សានំ  ...។ 

១៦៩, ១១៧. រាជស្ស រាជុ ស្ុនំហិស្ុ ច។  នមិិតថ សុ, ន ាំ, ហិ វភិតថិ ឯចុង យក្ 
រាជ ជា រាជុ ខ្ វះ ។ ឧ. រាជូស្ុ, រាជូន,ំ រាជូហិ, រាជូភិ ។ 

១៧០, ២២០. ស្ព្វ ស្សិម្មស្ស វា។  នមិិតថ សុ, ន ាំ, ហិ វភិតថិ ឯចុង យក្ ឥម  
មិនដមនឥតថីលិងគ ជា ឯ ខ្ វះ ។ ឧ. ឯស្,ុ ឯស្ំ, ឯហិ, ឯភិ ។ 

១៧១, ២១៩. អនិម្ ិន្តម្ហ ិ ច។ នមិិតថ វភិតថិឯចុង យក្ ឥម មិនដមនឥតថីលិងគ 
ជា អន ជា ឥមិ ។ ឧ.អមនន,ឥម្ិន្ត។ 

១៧២, ២១៨. អនបុំស្កស្ាេំ ស្ិម្ហ ិ។ នមិិតថសិវភិតថិ ឯចុង យក្ ឥម  
ដដលមិនដមននបុាំសក្លិងគ ជា អយាំ ។ ឧ. អេំ បុរិមសា  ...។ 

១៧៣, ២២៣. អម្ុស្ស មោ ស្ំ។  នមិិតថសិ វភិតថិឯចុង យក្ ម នន អមុ  
ដដលមិនដមននបុាំសក្លិងគ ជា ស ខ្ វះ ។ ឧ. អស្ុ ។ 

១៧៤, ២១១. ឯតមតស្ំ មោ។  នមិិតថសិវភិតថិ ឯចុង យក្ ត នន ឯត, នងិ ត 
ដដលមិនដមន នបុាំសក្លិងគ ជា ស ។ ឧ. ឯមសា, មសា, ឯសា, សា ។ 

១៧៥, ២១២. តស្ស វា នតា ំ ស្ព្វ តោ ។ ក្បុងនលតលិងគ យក្ ត ជា ន ខ្ វះ ។ ឧ. មន, 

នំ ...។ 
១៧៦, ២១៣. ស្សាា ស្ា ឹស្ំសាស្វ តា ំ ។  ក្បុងនលតលិងគ នមិិតថស, សាយ , សយឹ នងិ សាំ , 
សា វភិតាគទសឯចុង យក្ ត ជា អ ខ្ វះ ។ ឧ. អស្ស, អសាា   ...។ 

១៧៧, ២២១. ឥម្ស្ទ្ទ ស្ស ច។  ក្បុងនលតលិងគ នមិិតថ ស, សាយ , សយឹ , នងិ សាំ , 
សាវភិតាគទសឯចុង  យក្ ឥម ជា អ ខ្ វះ ។ ឧ. អស្ស, អសាា   ...។ 

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
 



កច្ចា យនសូត្របាលី-ប្ត្ែ 

 

24 

១៧៨, ២២៤. ស្ព្វ មោ មោ។  ឯចុងសពឝ មទ ាំងពួង ចុះ ក្ អាេម ។  
គោយសពឝគាស័ពធ ចុះ ក្ អាេម ឯចុងស័ពធដនទ ១។ ឧ. ស្ព្វ មោ,  ស្មោ, 

មបាតមោ  ...។ 

១៧៩, ២០៤. ឃបមោ ស្ា ឹសានំ ស្ំសា។ ឯចុង ឃ, ប សពឝ ម យក្ សយឹ  ជា 
សាំ , ស ជា សា ។ ឧ. ស្ព្វ ស្ស,ំ ស្ព្វ ស្ា  ...។ 

១៨០, ២០៧. មនោហិ ស្ា ិោេោ។  ឯចុងឃ, បសពឝ ម កុ្ាំយក្សយឹ  ជា 
អាយ, ជា ោ ។ (គោយ វាស័ពធ យក្ សយឹ វភិតថិ ជា អាយ ខ្ វះ (រូ)) ។  
ឧ. ឯតិស្ស,ំ ឯោេំ ,ទ្កខ ិឌេ ...។ 

១៨១, ៩៥. ម្មន្តគឌទ្ិមោ ស្ា ឹន្តនម្ិអា។  ឯចុងមគ េណាទិេណៈ 
យក្ សយឹ  ជា ឥ,   ជា អា ។ គោយអាទិស័ពធ ឯចុងស័ពធដនទ យក្សយឹ  ជា ឥ , 
  ជា អា ។ ឧ. ម្នស្ិ, ម្នសា, ពិ្លស្ិ, ពិ្លសា  ...។ 
១៨២, ៩៧. ស្ស្ស មចា។ ឯចុងមគ េណាទិេណៈ យក្ សវភិតថិ ជា ឱ២ ។ 
ឧ. ម្នមសា, ថាម្មសា, តបមសា  ...។ 
១៨៣, ៤៨. ឯមតស្មោ  មោមប។  ោលវភិតថិ ដដលគោក្លុបបង់គហើយ 
យក្លសៈទីបងអស់ននមគ េណាទិេណៈជាឱ ។  គោយអាទិស័ពធ យក្លសៈ  
ទីបងអស់ននស័ពធដនទជាឱ ។ ឧ. ម្មន្តម្េំ, អាមបាស្មម្ន ...។ 

                                                 

១. (រូ.) គោយវ ិធិោរគោេវភិាេថា អមុសស គមាសាំ នមិិតថបចា័យឯចុង យក្ ម នន អមុ 
ជា ស ។ ឧ. អសុគោ ។ គោយគោេវភិាេថា អមុសាទុាំ យក្ អមុ ជា អទុាំ  ។ ឧ. អទុសស ។ 
២. គោយចស័ពធ យក្ ស ជា អា ។ ឧ. មនសា, (ោោវារ.) គោយសុតថនគិទធស យក្ អាំ 
នងិ សិ ជា ឱ ។ ឧ. ក្សសបសស វគចា សុាឝ  (ខ្ទុធក្. ជាតក្), អពរេគមនសា នគរា (អងគុតថរ. 
តិក្.) ។ 
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១៨៤, ៩៦. ស្ ស្មរ  វាគមោ។ នមិិតថលសៈវភិតាគទស ចុះ  ស អាេមឯចុង  
មគ េណាទិេណៈ ។  គោយអាទិស័ពធ សូមផនីមិិតថលសៈនងិបចា័យដនទ ចុះ 
សអាេម ។ ឧ. ម្នសា, វចសា, ោនស្ិក ំ...។ 

១៨៥, ១១២. ស្នា ស្ទ្ទ ស្ស មសា មភ មវ ចមនា ។  នមិិតថភឯចុង យក្ សន ថ ជា 
ស, គហើយ ចុះ ព អាេមក្បុងទីបងអស់ ។ គោយចស័ពធ យក្ សន ថ ជា ស ខ្ វះ ។ 
ឧ. ស្ព្ោ ិ, ស្វោ មវា, ស្ោក រា  ...។ 

១៨៦, ១០៧. ស្ិម្ហ ិ គចឆ ន្តា ទ្ីនំ នា ស្មោទ  អំ។  នមិិតថសិវភិតថិ ឯចុង យក្ ន ថ 
ននេចា ថ ទិេណៈ ជា អាំ ខ្ វះ ។ ឧ. គចឆ ,ំ ម្ហំ, ចរំ, ចរមន្តា   ...។ 

១៨៧, ១០៨. មស្មស្ស្ុ នាុ វ។  នមិិតថវភិតថិនងិបចា័យដគ៏សស អបក្សិក្ា 
េបផលីជាបថា ន ថ ដចូ ន ថ ុ។ ឧ. គចឆ មោ, ម្ហមោ  ...។ 

១៨៨, ១៥៥. ត្ព្ហា ’តា ស្ខ្រាោទ្ិមោ អោនំ។  ឯចុងលពហយ, អតថ, សខ្, 
រាជស័ពធជាគដ ើម យក្ អាំវភិតថិ ជា អាន ាំ ។ ឧ. ត្ព្ហ្វា នំ ...។ 

១៨៩, ១១៣. ស្ា  ច។ ឯចុងលពហយ, អតថ, សខ្, រាជស័ពធ ជាគដ ើម យក្ 
សិវភិតថិ ជា អា ។ ឧ. ត្ព្ហ្វា , អោា , ស្ោ,  ...។ 

១៩០, ១១៤. មោនោមន្ត។ ឯចុងលពហយ, អតថ, សខ្, រាជស័ពធជាគដ ើម យក្ 
គោវភិតថិ ជា អាគ  ។ ឧ. ត្ព្ហ្វា មន្ត,  ...។ 

១៩១, ១៣០. ស្ខ្មោ  ចាមោ មន្ត។  ឯចុងសខ្ យក្គោវភិតថិ ជា  អាគោ 
ជា គ ។ ឧ. ស្ោមោ, ស្ខ្ិមន្ត ។ 

១៩២, ១៣៥. ស្ា ិមម្។ ឯចុងសខ្ យក្ សយឹ វភិតតិ ជា ឯ ។ ឧ. ស្មខ្ ។ 

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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១៩៣, ១២២. ត្ព្ហា មោ គស្ស ច។  ឯចុងលពហយ យក្ េ ជា ឯ ។ ឧ. មហ 

ត្ព្មហា  ។ 
១៩៤, ១៣១. ស្ខ្នា ស្សិ មន្តន្តនំមស្ស្ុ។  នមិិតថគ ,  , ន ាំ, សវភិតថិ ឯចុង 
យក្លសៈទីបងអស់ នន សខ្ ជា ឥ ។ ឧ. ស្ខ្ិមន្ត, ស្ខ្ិន្ត, ស្ខ្ីនំ, ស្ខ្ិស្ស ។ 

១៩៥, ១៣៤. អាមរា  ហិម្ហ ិ វា។ នមិិតថហិវភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់នន សខ្ 
ជា អារ ខ្ វះ ។ ឧ. ស្ោមរហ,ិ ស្មខ្ហិ ។ 

១៩៦, ១៣៣. ស្ុនម្ំស្ុ វា។  នមិិតថសុ, ន ាំ, អាំវភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់នន 
សខ្ ជា អារ ខ្ វះ ។ ឧ. ស្ោមរស្ុ ស្ោរានំ ស្ោរំ ។ 

១៩៧, ១២៥. ត្ព្ហា មោ តុ ស្ា ឹនិ។  ឯចុងលពហយ យក្សយឹ វភិតតិ ជា និ  ។  
គោយតុស័ពធ ឯចុងស័ពធដនទ យក្ សយឹ វភិតតិ ជា ន ិ។ ឧ. ត្ព្ហា និ, កម្ា និ...។ 

១៩៨, ១២៣. ឧតា ំ  ស្ន្តស្ុ។ នមិិតថស,  វភិតថិឯចុង យក្លសៈទីបងអស់នន 
លពហយ ជា ឧ ខ្ វះ១ ។ ឧ. ត្ព្ហាុ មន្ត, ត្ព្ហាុ ន្ត ។ 

១៩៩, ១៥៨. ស្តោុ បិោទ្ីនោ ស្ិស្ា ឹ ស្ិមោមបា ច។   នមិិតថសិវភិតថិឯចុង 
យក្លសៈទីបងអស់នន សតទុ , បតុិស័ពធជាគដ ើម ជា អា គហើយលុបសិបង់ ។  
ឧ. ស្ោោ  ...។ 

 

 

 

                                                 

១. រូ. មូល ស្រុកដខ្ យរ. គោយឧតថាំភាវនគិទធស កុ្ាំយក្ជា ឧ  ។ ឧ. លពហយសស  ។ គោយ  
គោេវភិាេ េឺឧតថាំ សូមផគីលោះវភិតថិដនទ យក្លសៈទីបងអស់ននលពហយ ជា ឧ ។ ឧ. លពហយូ ន ាំ ។   
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២០០,១៩៦. អមញា សាវ រតា ំ។ នមិិតថវភិតថិដនទ ចាក្ សិ យក្លសៈទីបងអស់ 
ននសតទុ , បតុិ ស័ពធជាគដ ើម ជា អារ១ ខ្ វះ ។ ឧ. ស្ោោ រំ ...។ 

២០១, ១៦៣. វា  នំម្ហ ិ។ នមិិតថ ន ាំ វភិតថិ ឯចុង យក្លសៈទីបងអស់នន សតទុ , បតុិ 
ស័ពធជាគដ ើម ជា អារខ្ វះ ។ ឧ. ស្ោោ រានំ ...។ 

២០២, ១៦៤. ស្តោុ នតា ញច ។ នមិិតថន ាំវភិតថិ ឯចុង យក្លសៈទីបងអស់ននសតទុ  
ស័ពធជា អ ខ្ វះ  ។   គោយ ចស័ពធ យក្លសៈទីបងអស់ននស័ពធដនទជា អ ២។    
ឧ. ស្ោោ នំ,កោា ន ំ...។ 

២០៣, ១៦២. ឧ  ស្ស្ា ឹ ស្មោមបា ច។  នមិិតថសវភិតថិឯចុង យក្ លសៈ 
ទីបងអស់នន សតទុ , បតុិ ស័ពធជាគដ ើមជា ឧ គហើយ លុប ស បង់ ។ ឧ. ស្តោុ  ...។ 
២០៤, ១៦៧. ស្កក ម្ន្តធ ោទ្ីនញច ។ នមិិតថសវភិតថិ ឯចុង យក្លសៈទី បងអស់ 
ននសកកម ន តុស័ពធ ជាគដើម ជា ឧ គហើយលុប ស គទៀង ។  ឧ. ស្កក ម្ន្តធ ត,ុ 

កតាុ , គនាុ , ោតុ ...។ 

២០៥, ១៦០. តមោ មោនមោ តុ។ ឯចុងអារាគទសៈ យក្គោវភិតថិ ជា ឱ ។ 
គោយតុស័ពធ ឯចុងស័ពធដនទ យក្ គោ វភិតថិ ជា ឱ ។ ឧ. ស្ោោ មរា, បិតមរា, 

គ្គមវា, ឧមភា ...។ 

២០៦, ១៦៥. តមោ  ស្ា ិម្ិ។ ឯចុងអារាគទសៈ យក្  សយឹ វភិតថិ ជា ឥ ។ គោយ  
តគាស័ពធ ឯចុងស័ពធដនទ យក្ សយឹ វភិតថិ ជា ឥ ។ ឧ. ស្តោ រ,ិ ទិ្វិ, ភុវិ ...។ 

                                                 

១. ក្ចា. សាំ . គោយភាវនគិទធសេឺអារតថាំ នមិិតថ ,ន ាំ យក្លសៈទីបងអស់ននសតទុ  បតុិ ជា អារៈ 
ក្បុងសមាសផង គសចក្ឋី មិន គទៀងផង, មិនមានក្បុងសវភិតថិ, បទ នគិចាា  សដមថងក្បុងវភិតថិ ៨ 
ដគ៏សស ។ សាទ រា, សតទុ , សាទ រាន ាំ, សាទ ន ាំ, សាទ រទសសន ាំ, សតទុទសសន ាំ, សាទ គរហិ, 
សាទ រា, សតទរ,ិ សាទ គរសុ  គទៀងដតអាគទសជា អារ ។ ២. មូលស្រុកដខ្ យរគ្មយ ន ។ 

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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២០៧, ១៦១. ន្ត  អា។ ឯចុងអារាគទសៈ យក្  វភិតថិ ជា អា ១។  
ឧ. បិតរា ...។ 

២០៨, ១៦១. អាមរា រស្សម្ិោមរ។ នមិិតថ ឥ ( វភិតាគទសៈ ) ឯចុង រសសៈ អា 
ននអារ ។ ឧ. ស្តោ រ ិ...។ 

២០៩, ១៦៨. បិោទ្ីនម្ស្ិម្ហ ិ ។  នមិិតថវភិតថិដនទ ចាក្ សិ រសសៈអា  
ននអារាគទសៈរបស់បតុិរ័ពទជាគដើម ។  គោយអសិមាិស័ពធ នមិិតថគា២បចា័យ 
ឯចុង យក្លសៈទីបងអស់ននបតុិស័ពធជាគដ ើម ជា ឥ ។ ឧ. បិតរា, ោតិមោ ...។ 
២១០, ២៣៩. តោតេីនំ តោមរា តវ តា ំ វា។  យក្ ត នន តោ នងិ តយិ ជា 
តឝ ខ្ វះ។  ឧ. តវ ោ, តវ េិ ។ 

ឥតិ ន្តម្កមបេ តតិមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៣ ក្បុង មក្បផចប។់ ( ៥០ សូលត) 
២១១, ១២៦. អតា មន្តា  ហិស្ា ិ  ’ម្នតា ំ។ នមិិតថហិវភិតថឯចុង យក្លសៈទីបងអស់  
នន អតថ ជា អន ៑  ។  គោយ អ នតថាំ ភាវនគិទធស នមិិតថវភិតថិទ ាំងពួង  យក្ អតថ 
ជាសក្៣ ។ ឧ. អតា មនហិ, អតា មនភ,ិ ស្មោ, ស្ោ...។ 

២១២, ១២៩. តមោ ស្ា ឹ និ។ ឯចុងអតថ យក្ សយឹ វភិតថ ិជា ន៤ិ ។ ឧ. អតា និ ។ 

២១៣, ១២៧. ស្ស្ស មន្ត។ ឯចុងអតថ យក្ សវភិតថិ ជា គ  ។ ឧ. អតា មន្ត ។ 

                                                 

១. (មតិ.) គោយគោេវភិាេ ឯចុងអាំពស័ីពធដនទ  យក្   ជា អា ។ ឧ. វសា ។ ២.  រូ.  
នមិិតថគាបចា័យជាគដើម ។  ឧ. មាតិបគោខ , មាាបតិគរា ។   ៣ . (រូ.), មូល ស្រុកដខ្ យរ. ផ្លវ ស់ 
ជា ស ។ ៤. មូលស្រុកដខ្ យរ. តគា ស័ពធ មានអតទហាមជានចិា ។ ឧ. សគក្ គបតថវសិគយ ...។  
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២១៤, ១២៨. សាា  ន្ត។ ឯចុងអតថ យក្សាយ វភិតថិ ជា   ។ គោយតគាស័ពធ 
នមិិតថវភិតថិទ ាំងពួង យក្ ត នន អតថ ជា រ១ ។ ឧ. អតា ន្ត, អត្តមោ ...។ 

២១៥, ១៤១. ឈលមោ   ច។ ឯចុងឈ, ល យក្ សាយ វភិតថ ិជា   ។   
ឧ. អគា ិន្ត ...។ 

២១៦, ១៨០. ឃបមោ ស្ា ឹ េំ វា។  ឯចុង ឃ, ប យក្  សយឹ វភិតថ ិជា យាំ ខ្ វះ ។   
ឧ. កញ្ញា េំ ...។ 
២១៧, ១៩៩. មោនំ និ នបុំស្មកហិ។ ឯចុងនបុាំសក្លិងគ យក្ គោវភិតថិ ជា 
ន ិខ្ វះ ។ ឧ. អដ្ឋ ីនិ ...។ 

២១៨, ១៩៦. អមោ  និចច ំ។ ឯចុងអោរន ថនបុ ាំសក្លិងគ យក្  គោវភិតតិ ជា ន ិ  
គទៀង ។ ឧ. រូបានិ  ...។ 

២១៩, ១៩៥. ស្ឹ ។ ឯចុង អោរន ថនបុ ាំសក្លិងគ  យក្ សិវភិតត ិជា អាំ គទៀង ។   
ឧ. រូបំ ...។ 

២២០, ៧៤. មស្ស្មោ  មោបំ គស្ិបិ។  ឯចុងស័ពធដគ៏សស លុប េ, សិ  
បង់ ។ ឧ. មភាតិ ឥតោ ិ...។ 

២២១, ២៨២. ស្វវ ស្ោវុមសាបស្គា និបាោទ្ីហិ ច។  ឯចុង 
អាវុគសាឧបសេគនបិាតស័ពធជាគដ ើម លុបវភិតថិទ ាំងពួងបង់ ។ 
២២២, ៣៤២. បុម្ស្ស លិង្គា ទ្ីស្ុ ស្ោមស្ស្ុ។  នមិិតថលិងគស័ពធជាគដ ើម  
ក្បុងសមាស លុបលសៈទីបងអស់នន បុម បង់ ។ ឧ. បុលា ិង្ា ំ, បុោោ មវា ...។ 
២២៣, ១៨៨. អំ  េម្ីមោ បស្ញា មោ។  ឯចុង  ឦ គ យ្ ះ  ប យក្ អាំវភិតថិ 
ជា យាំ ខ្ វះ ។ ឧ. ឥតោ ិេ ំ ...។ 
                                                 

១. រូ. នតន អតតន តតការរស រកានោ ជកានរ កវចិ ។  

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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២២៤, ១៥៣. នំ  ឈមោ កតរស្ា។  ឯចុងឈដដលគោក្គធឝើ រសសៈ យក្ 
អាំវភិតថិ ជាន ាំ ។ ឧ. ទ្ណ្ោ ិនំ  ...។ 

២២៥, ១៥១. មោនំ  មន្ត។ ឯចុងឈដដលគោក្គធឝើ រសសៈ យក្គោ 
វភិតថិជាគ  ១។ ឧ. ទ្ណ្ោ ិមន្ត...។ 

២២៦, ១៥៤. ស្ា ឹនិ។ ឯចុងឈដដលគោក្គធឝើ រសសៈ យក្សយឹ វភិតថិ ជា ន ិ។  
ឧ. ទ្ណ្ោ ិនិ  ...។ 

២២៧, ២៧០. កិស្ស  ក មវ ច។  នមិិតថ វ  បចា័យឯចុង យក្ កឹ្ ជា ក្  ។  
គោយចស័ពធនមិិតថ បចា័យដនទចាក្ វ យក្ កឹ្ ជា ក្ ។ ឧ. កវ , កថ ំ...។ 

២២៨, ២៧២. ក ុហឹ ហំស្ុ ច។ នមិិតថ ហឹ, ហាំ បចា័យឯចុង យក្ កឹ្  ជា កុ្  ។ 
គោយចស័ពធ នមិិតថហិញ្ាន ាំ , ទចន ាំ ឯចុង យក្ កឹ្ ជា កុ្ ។ ឧ. កុហឹ , 

កុហិញច នំ ...។ 

២២៩, ២២៦. មស្មស្ស្ុ ច។  នមិិតថបចា័យនងិវភិតថិទ ាំងឡាយដគ៏សស យក្ 
កឹ្ ជា ក្ ។ ឧ. មោ...។ 
២៣០, ២៦២. ត្តមោមថស្ុ  ច។ នមិិតថ លត, គា, ថ  បចា័យឯចុង យក្ កឹ្ ជា 
កុ្ ។ ឧ. កុត្ត  ...។ 

២៣១, ២៦៣. ស្ព្វ មស្ស’តស្ា’ោមរា វា។  នមិិតថ គា, ថ បចា័យឯចុង យក្  
ឯតទ ាំងមូលជា អ ខ្ វះ ។ ឧ. អតោ ...។ 

                                                 

១ រូ. គោយគោេវភិាេ ឯចុង ឈ ដដលមិនបានគធឝើ រសសៈ យក្ គោ ជា គ  ខ្វះ ។ ឧ. 
អសាគរ អសារមតិគ  (ខ្ទុធក្. ធមយ.)។  
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២៣២, ២៦៧. មត្ត  និចច ំ។ នមិិតថ លត បចា័យឯចុង យក្ឯតទ ាំងមូលជា អ 
គទៀង ។ ឧ. អត្ត ។ 

២៣៣, ២៦៤. ឯ  មោមថស្ុ ច។  នមិិតថ គា , ថបចា័យឯចុង យក្ 
ឯតទ ាំងមូលជា ឯ ។ ឧ. ឯមោា  ...។ 

២៣៤, ២៦៥. ឥម្ស្សិ ថំោនិហមោមធស្ុ ច។  នមិិតថ ថាំ ទន ិហ គា ធ  
បចា័យឯចុង យក្ ឥម ទ ាំងមូលជា ឥ១ ។ ឧ. ឥតោ  ំ...។ 
២៣៥, ២៨១. អ ធុន្តម្ហ ិ ច។ នមិិតថ ធុ បចា័យឯចុង យក្ឥមទ ាំងមូលជា អ 
ខ្ វះ២  ។ ឧ. អធុន្ត,  ឥធុន្ត ។ 

២៣៦, ២៨០. ឯត  រហិម្ហ ិ។ នមិិតថ រហិ បចា័យ ឯចុង យក្ ឥមទ ាំងមូលជា 
ឯត ។ ឧ. ឯតរហិ ។ 
២៣៧, ១៧៦. ឥតោ ិេម្មោ អាបចច មោ។  ចុះអាបចា័យឯចុង  អោរន ថឲ 
លបលពតឹថគៅក្បុងឥតទីលិងគ ។  
២៣៨,១៨៧. នោទ្ិមោ វា ឦ។  ចុះឦ បចា័យឯចុង នទ  ឬមិនដមន នទ  
ស័ពធជាគដ ើមឲលបលពតឹថគៅ ក្បុងឥតទីលិងគ៣។ ឧ. នទ្ី ...។ 

                                                 

១ .(មតិ.) គោយ ច ស័ពធ នមិិតថលិងគទ ាំងពួងផង វភិតថិទ ាំងពួងផង ហឹ ហាំ បចា័យជាគដើមផង 
គលើក្ទុក្ដត សិ នងិ អាំ វភិតថិគចញ យក្ កឹ្ ជា ក្ ។ ឧ.  ោ ោគោ, ក្ាំ, ោ ោគោ, កឹ្, 
ោន,ិ ក្ថាំ, ក្ហាំ ។  ២. គោយគោេវភិាេថា ក្ឝចិគា ចុះ គា បចា័យឯចុង អាទិ ស័ពធ 
ជាគដ ើម ក្បុងអតទបញ្ាមី, នងិឯចុង អនចិា ស័ពធជាគដ ើម ក្បុងអតទតតិោ (រូ.) ។  ៣. រូ. 
វាស័ពធមានលបគោជន ៍ឲចុះ ឦ ឯចុង បុថុ នងិ គគ្ម ស័ពធជាគដ ើម ឧទហរណ៍. បុថវ,ី គ្មវ ី
...។ មាននយ័ថា ចុះ ឦ បចា័យឯចុង អ ឧ ឱ ោរន ថ ។  

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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២៣៩, ១៩០. ណ្វ -ណ្ិក-មណ្េយ-ណ្-នាូ ហិ។ ចុះ ឦ បចា័យឯចុងណវ, 
ណិក្, គណយរ, ណ, ន ថ ុបចា័យ ឲលបលពតឹថគៅក្បុង ឥតទីលិងគ  ។  
ឧ. ោណ្វី ...។ 

២៤០, ១៩៣. បតិភិកខុ រាជីោរមនា ហិ ឥនី។ ចុះ ឥន ីបចា័យឯចុង បតិ, ភិក្ខុ , 
រាជ, នងិឦោរន ថស័ពធ ឲលបលពតឹថគៅក្បុងឥតទីលិងគ១ ។ ឧ. គហបោនី ...។ 

២៤១, ១៩១. នាុ ស្ស តម្ោីមរ។  នមិិតថ ឦ បចា័យឯចុង យក្ន ថ ុទ ាំងមូលជា ត 
ខ្ វះ។ ឧ.គុណ្វត.ី..។ 
២៤២, ១៩២. ភវមោ  មភាមោ។ នមិិតថ ឦ បចា័យឯចុង យក្ ភវន ថ ជា 
គភាត ក្បុងឥតទីលិងគ ។ ឧ. មភាតិ អមេយ  ...។ 
២៤៣, ១១០. មភា មគ តុ។ នមិិតថ េ ឯចុង យក្ ភវន ថ ជា គភា ។ គោយតុស័ពធ 
នមិិតថវភិតថិដនទ យក្ ភវន ថ ជា គភាន ថ, ភគន ថ, គភាគ ថ , ភគទធ, គភាា, គភាគា ។ 
ឧ. មភា.បុរិស្ ...។ 
០ , ១០៩. ឱភាមវា កវ ចិ មោស្ុ វោរស្ស។ នមិិតថគោវភិតថិឯចុង យក្ វ នន 
ភវន ថ ជា ឱ, នោយនោគវភិាគ នមិិតតនារវភិតតិឯចុង យកវននភវន តជាឱ២ ។ 
ឧ. មភាមន្តា ...។ 

០ , ១១០.ភទ្នា ស្ស ភទ្ទ នា  ភមនា  ។  នមិិតថ េ ឬ គោ វភិតថិឯចុង យក្ ភទន ថ 
ជា ភទធន ថ ជា ភគន ថ ។ ឧ. មហ ភនទ នា , ភមនា , ភទ្ទ ន្តា  ។  

                                                 

១. គមាេគោនសូលតថា អភរោិយាំ ខ្តថិោ វា ចុះ អាន ីបចា័យឯចុង ខ្តថិយ ស័ពធ 
ដដលលបលពតឹថគៅក្បុងអតទមិនដមន ភរោិ ។  ២. នោយតុរ័ពទ យក ភវន ត ជា នភា , ភនន ត, 
នភាន ត, នភានាត , នភាននាត , ភវននាត , ភវនាត  ។ ភវន តាំ, នភានន ត, ភវនន ត ។ 
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២៤៤, ៧២. អោរបិោទ្យន្តា នោ។ នមិិតថ េ ឯចុង យក្  អោរន ថនងិស្រៈ 
ទី្បងអរ់ននបតុិស័ពធជាគដ ើម ជា អា ។ ឧ. មភា បុរិសា, មភា បិោ ...។ 

២៤៥, ១៥២. ឈលបា រស្ស។ំ នមិិតថ េ ឯចុង រសសៈ ឈ, ល, ប ។ ឧ. មភា 

ទ្ណ្ោ ិ ...។ 

២៤៦, ៧៣. អាោមរា វា។ នមិិតថ េ ឯចុង  រសសៈ អា ខ្ វះ ។ ឧ. មភា រាជ ...។ 

ឥតិ ន្តម្កមបេ ចតុមោោ  កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៤ ក្បុង មក្បផចប។់ (៣៥+ ២សូលត) 
២៤៧, ២៦១. ោវ ទ្មោ វិភតា ិស្ញ្ញា មោ។ ឲគាបចា័យជាគដើម គ យ្ ះ  
វភិតថិ ។ ឧ. ស្ព្វ មោ ...។ 
២៤៨, ២៦០. កវ ចិ  មោ បញច ម្យមតោ ។ ចុះគាបចា័យឯចុង  សុទន ក្ ម  
នងិសពឝ ម ក្បុងអតទបញ្ាមីខ្ វះ ។ ឧ. បុរិស្មោ, ស្ព្វ មោ  ...។ 

២៤៩,២៦៦.ត្តថ ស្តា ម្ិោ ស្ព្វ ន្តមម្ហិ។  ចុះលត , ថបចា័យឯចុងសពឝ ម 
ក្បុងអតទសតថមី។ ឧ. ស្ព្វ ត្ត ។ 

២៥០, ២៦៨. ស្ព្វ មោ ធិ។   ចុះ ធិ បចា័យ ឯចុងសពឝក្បុងអតទសតថមី ។  
ឧ. ស្ព្វ ធិ ។ 

២៥១, ២៦៩. កឹសាា  មវា។ ចុះ វបចា័យឯចុង កឹ្ ក្បុងអតទសតថមី ។  
២៥២, ២៧១. ហឹ ហ ំ ហិញច នំ។ ចុះ ហឹ, ហាំ, ហិញ្ាន ាំបចា័យ  ឯចុង កឹ្ 
ក្បុងអតទសតថមី ។ ឧ. កុហឹ, កុហំ, កុហិញច នំ ។ 

២៥៣, ២៧៣. តោហ  ច។ ចុះ ហឹ, ហាំ បចា័យ  ឯចុង ត សពឝ ម 
ក្បុងអតទសតថមីខ្ វះ ។ ឧ. តហ,ឹ តហំ ។ 

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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២៥៤, ២៧៤. ឥម្សាា  ហ  ោ ច។ ចុះ ហ, ធ បចា័យ  ឯចុង ឥម 
ក្បុងអតទសតថមី ។ ឧ. ឥហ, ឥធ ។ 
២៥៥, ២៧៥. េមោ  ហឹ។ ចុះ ហឹ បចា័យ  ឯចុង យក្បុងអតទសតថមី ។   
ឧ. េហឹ ។ 

២៥៦, ០. ោមល។  សូលតគនះគ យ្ ះអធិោរសូលត ។ 
២៥៧, ២៧៦. កឹស្ព្វ មញា កេកុហិ ោោចនំ។ ចុះ ទ, ទចន ាំ  បចា័យ 
ឯចុងកឹ្, សពឝ, អញ្ដ, ឯក្, យ, កុ្ ក្បុងអតទោលតទសតថមី ។  ឧ. កោ, 

ស្ព្វ ោ, កុោចនំ  ...។ 

២៥៨, ២៧៨. តោហ  ោនិ ច។  ចុះ ទ, ទន ិ បចា័យឯចុង ត ក្បុង 
អតទោលតទសតថមី ។ ឧ. តោ,តោនិ។ 

២៥៩, ២៧៩. ឥម្សាា  រហិធុន្តោនិ ច។ ចុះ រហិ, ធុ , ទន ិបចា័យ  ឯចុង 
ឥម ក្បុងអតទោលតទសតថមី ។ ឧ. ឯររហិ, អធុន្ត, ឥោនិ ។ 

២៦០, ២៧៧. ស្ព្វ ស្ស មសា ោម្ហ ិ វា។  នមិិតថ ទ បចា័យឯចុង  យក្សពឝ ជា 
ស ខ្ វះ ។ ឧ. ស្ោ ។ 

២៦១, ៣៦៩. អវមឌណ  មេ មោបញច ។ នមិិតថ យ បចា័យឯចុង លុប  
អវណតៈបង់ ខ្ វះ១ ។ ឧ. វហុស្សចច ំ, បណ្ោ ិចច ,ំ មវបុលា ំ  ...។ 

២៦២, ៣៩១. វុឌ្ឍស្ស មោ ឥេិមដ្ឋ ស្ុ។  នមិិតថ ឥយ , ឥដ ឌ បចា័យឯចុង យក្ 
វុឌណ ទ ាំងមូល ជា ជ ខ្ វះ ។ ឧ. មជមេា, មជមដ្ឋឋ  ។ 

                                                 

១. (រូ.) គោយ ចស័ពធ រួមលុប ឥវណតៈ ។ ឧទហរណ៍ អាទិតិោ អប ចចាំ = អាទិគចាា , 
កុ្ណឍ នោិ អបចាាំ = គោឌគញ្ញដ  ។ 
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២៦៣, ៣៩២. បស្តោ ស្ស មសា ច។ នមិិតថ ឥយ, ឥដ ឌ បចា័យឯចុង  យក្ បសតទ 
ទ ាំងមូល ជា ស, ជា ជ ខ្ វះ ។ ឧ. មស្មេា,  មជមដ្ឋឋ  ...។ 

២៦៤, ៣៩៣. អនា ិកស្ស មនមោ។ នមិិតថ ឥយ,  ឥដ ឌ បចា័យឯចុង យក្ អន ថកិ្ 
ទ ាំងមូលជា គនទ ។ ឧ. មនទ្ិមោ, មនទ្ិមដ្ឋឋ  ។ 

២៦៥, ៣៩៤. វឡ្ហ ស្ស សាមោ១ ។ នមិិតថ ឥយ, ឥដ ឌ បចា័យ ឯចុង យក្ោឡា  
ទ ាំងមូលជា សាធ ។ ឧ. សាធិមោ, សាធិមដ្ឋឋ  ។ 

២៦៦, ៣៩៥. អបេស្ស កណ្៑។ នមិិតថ ឥយ, ឥដ ឌ បចា័យឯចុង យក្  អបផ 
ទ ាំងមូល ជា ក្ណ៑ ។ ឧ. កណ្ិមោ, កណ្ិមដ្ឋឋ  ។ 

២៦៧, ៣៩៦. េុវានញច ។ នមិិតថឥយ, ឥដ ឌ បចា័យឯចុង យក្ យុវទ ាំងមូល 
ក្ណ៑ ។ ឧ. កនិមោ, កនិមដ្ឋឋ  ។ 

២៦៨, ៣៩៧. វនាុ ម្នាុ វីនញច  មោមបា។ នមិិតថឥយ, ឥដ ឌបចា័យឯចុង លុបវន ត,ុ 
មន ត,ុ វ ីបង់ ។ ឧ. គុណ្ិមោ, គុណ្ិមដ្ឋឋ   ...។ 

២៦៩, ៤១. េវតំ  តលណ្ទ្ោរានំ ព្យញជ ន្តនិ ចលញជោរតា ំ។ 

យក្ពរញ្ជនៈទ ាំងឡាយ េឺ តរ ជា ច, លរ ជា ល, ណរ ជា ញ ២, ទរ ជា ជ  ។ 
គោយោរស័ពធ យក្ មរ ជា ម៣។ ឧ. វហុស្សចច ំ ឱបម្ា ំ ...។ 

                                                 

១. មូល ស្រុកដខ្ យរថា សាគទ ។  ២. រូ. យក្ ណរ ជា ឧ, ឧទហរណ៍. គនបុញ្ដាំ ។  
៣. មូលស្រុកដខ្ យរ. យក្ សរ ជា ស, យក្ ភរ > ភ, យក្ បរ > ប ។ ឧ. គបារសិស ាំ, ឱសពមាំ, 
គោគបា។ គោយ ោរស័ពធ មានលបគោជន ៍គដ ើមផ ីអាគទស ស អក្សរ ក្, ច, ដ នងិបវេគ 
ដដលមាន យ អក្សរ, នងិ អាគទស ថ, ធ, ណ អក្សរ ដដលមាន យ អក្សរ ជា ឆ, ឈ, ញ 
ផង ។ ដនទពគីនះ គធឝើជាគទឝភាវៈ ននអក្ខរាគទសៈ ដដលមាន យ គោយសូលតគនះ ។  

 

២. នាមក័្ណ្ឌ   
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២៧០, ១២០. អម្ហ -តុម្ហ -នាុ -រាជ-ត្ព្ហា ’តា -ស្ខ្-ស្តោុ -បិោទ្ីហិ សាា  ន្តវ។ 

ឯចុង អមា , តុមា, ន ថ,ុ រាជ, លពហយ, អតថ, សខ្, សតទុ , បតុិ ស័ពធជាគដ ើម 
អបក្សិក្ាេបផសី្ជាបថា សាយ  ដចូ  ។ ឧ. ម្ោ, តោ, គុណ្វោ ។ 

ឥតិ ន្តម្កមបេ បញច មោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៥ ក្បុង មក្បផចប។់ (២៤ សូលត) 
ន្តម្ស្ុតា ំ និដ្ឋ ិតំ។ 

 មសូលតចប។់ (២១៨ + ២សូលត) 
 

៣. ោរកក័ណ្ោ  

២៧១, ៨៨. េសាា  ទ្មបតិ ភេោទ្មតា  វា តទ្បាោនំ។ បុេគលគវៀរចាក្
ោរក្ៈណា, ភ័យគក្ើតអាំព ីោរក្ៈណា, បុេគលគរៀនសិបផៈ អាំពោីរក្ៈណា, 
ោរក្ៈ គ ះ គ យ្ ះ អបាទន ។ 
២៧២, ៣០៩. ោតុន្តោនម្ុបស្គា មោគ្គទ្ីស្វ បិ ច ។ ការកណាមាន 

ក្បុងទីលបក្បននោតុ នងិ ម នងិឧបសេគជាគដើម  ោរក្ៈគ ះ គ យ្ ះ 
អបាទន ។ គោយអាទិស័ពធ ចុះ បញ្ាមី  លតង់ក្ណាថ លោរក្ៈ ។ គោយ អបិ  
ស័ពធ ចុះ  បញ្ាមី ទុតិោ តតិោ សូមផកី្បុងទីលបក្បនបិាត  ។ គោយ  ចស័ពធ 
ចុះ បញ្ាមី ក្បុងទីលបក្បដនទ ។ 
២៧៣, ៣១០. រកខ ណ្ោោ នម្ិចឆ ិតំ។ ោរក្ៈណា មាន គសចក្ថីលបាថាប ក្បុងទី 
លបក្បននោតុទ ាំងឡាយ ដដលមានអតទថា រក្ា ោរក្ៈគ ះ គ យ្ ះ អបាទន ។ 
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២៧៤, ៣១១. មេន  វាទ្ស្សនំ។ ោរមិនគឃើញរបស់ោរក្ៈណា ដដលអបក្  
គេចខ្វួនលបាថាប  ោរក្ៈគ ះ គ យ្ ះអបាទន ខ្វះ ។ 
២៧៥, ៣១២. ទ្ូរ’នា ិក’ទ្ធ ោលនិោា ន-ោវ មោប-ទ្ិសាមោគ- វិភោា -

របេមោគ-ស្ុទ្ធ -បេមោចន-មហត-ុ វិវិតា -បេោណ្-បុព្វ មោគ-ព្នធ ន-គុណ្-

វចន-បញហ -កថន-មថាោ’កតាូ ស្ុ ច។  ឲអបាទនោរក្ៈ ចុះក្បុងទីលបក្ប 
ននស័ពធទ ាំងឡាយ ដដលគោលអតទថា ទូរ (ឆាា យ), អន ថកិ្ (ជិត) អទននមិាយ ន 
(ក្ាំណត់ផវូវ), ោលនមិាយ ន (ក្ាំណត់គពល), ាឝ គោប ក្មាយ ធិក្រណ (ទីលុប
បទដដលមាន ាឝ  ជាទីបាំផុត), ទិសាគោេ (ទីលបក្បស័ពធគោលថាទិស), 
វភិតថ (ការដចក្), អារបផគោេ (ទីលបក្បស័ពធ គោលថាគវៀរ), សុទន (គសចក្ថី 
បរសុិទន), បគមាចន (ោររួចរគោះ), គហតុ (ស័ពធមានអតទថាគហតុ), វវិតិថ 
(ទីសាា ត់), បមាណ (កិ្រោិរាប)់, បុពឝគោេ (ទីលបក្បបុពឝស័ពធ), ពន នន 
(ោរចងចាាំ ) េុណវចន (ោរគោល លបារឰេុណ), បញ្ា ( លបសាប ), ក្ថន 
(ចគមវើយ), គថាក្ (ស័ពធគោលអតទតិចតួច), អក្តថរ ិ (ស័ពធទ ាំងឡាយមាន 
អតទគហតុ ដតមិនជាគហតុក្ាថ ) ខ្ វះ ។  គោយចស័ពធ  អបក្សិក្ាេបផលីបក្ប 
ាមសមេួរ ។ 
២៧៦, ៣០២. េស្ស  ោតុោមោ មរាចមត ោរេមត វា តំ ស្ម្េោនំ។ 

បុេគលលបាថាប  គដ ើមផឲីដល់ោរក្ៈណា, គ្មបចិ់តថដល់ោរក្ៈណា, លទលទង់ 
ទុក្គដ ើមផោីរក្ៈណា, ោរក្ៈគ ះ គ យ្ ះ សមផទន ។ 
២៧៧, ៣០៣. ស្ិោឃ -ហនុ-ឋា-ស្ប-ោរ-បិហ-កុធ-ទ្ុហិមស្ា’ស្ូេ-

រាធិកខ -បចាច ស្ុណ្អនុបតិគិណ្ បុព្វ កោា ’មរាចនតោ -តទ្តោ -តុម្ោោ ’លម្តោ -

 

៣. ការកក័្ណ្ឌ   
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ម្ញ្ញា ’ន្តទ្រ’បាណ្ិនិ គតយតោ -កម្ា និ-អាស្ីស្តោ -ស្ម្ាុ ត-ិភិេយ-ស្តា ម្យមតោ ស្ុ 

ច។ ោរក្ៈណាលបលពតឹថគៅ ក្បុងទីលបក្បននោតុ េឺ សិោឃ , ហនុ , ឋា , 
សប, ោរ, បហិ, កុ្ធ, ទុហ, ឥសស, ឧសូយ, រាធ, នងិ ឥក្ខ ក្បុងបុពឝក្ាថ នន 
សុ ោតុ ដដលមាន បតិ នងិ អា ជាបុពឝប ទ ននេិ ោតុ ដដលមាន អន ុនងិ 
បតិ ជាបុពឝបទ , ក្បុងទីលបក្បននោតុទ ាំងឡាយ ដលបថា លបាប់ , ក្បុង តទតទ , 
តុមតទ, អលមតទ , មញ្ដតិ , អ ទរ , អបាណិន ិក្បុងក្មយននោតុដដលដលបថា 
គៅ, ក្បុងអាសីសតទ, សមយុ តិ, ភិយរ  នងិ ក្បុងស័ពធគោលអតទសតថមីវភិតថិ , 
ោរក្ៈគ ះគ យ្ ះសមផទន ។ គោយអតទស័ពធ  ឲគ យ្ ះសមផទន ក្បុង  
ោរលបក្បននអក្ខរដគ៏លចើន ។ 
២៧៨, ៣២០. មោោមរា តមោោស្ំ។ ោរក្ៈណាជាទីាាំង ននក្ាថ  
នងិក្មយ ជាទីអាលស័យននកិ្រោិ  ោរក្ៈគ ះ គ យ្ ះ ឱោស ។ 
២៧៩, ២៩២.មេន វា កេិរមត តំ ករណ្ំ។ បុេគលគធឝើក្មយគោយោរក្ៈណា 
ោរក្ៈគ ះគ យ្ ះ ក្រណៈ។ 
២៨០, ២៨៥, េំ កមរាតិ តំ កម្ា ំ។  បុេគលគធឝើ នវូោរក្ៈណា ោរក្គ ះ  
គ យ្ ះ ក្មយ ។ 
២៨១, ២៩៤. មោ  កមរាតិ ស្ កោា ។  ោរក្ៈណា រដមងគធឝើ  ោរក្ៈគ ះ  
គ យ្ ះ ក្ាថ  ។ 
២៨២, ២៩៥. មោ ោមរតិ ស្ មហតុ។ ោរក្ៈណា រដមងឲគធឝើ  ោរក្ៈគ ះ  
គ យ្ ះ គហតុក្ាថ  ។  
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២៨៣, ៣១៦. េស្ស  វា បរិគា មហ្វ តំ សាម្ី។  អនកណាមានលទពរ អនកគ ះ 
គ យ្ ះសាមី ។  
០, ០. មតស្ម្េរម្ុភេបេតិម្ហ ិ។ ជុាំន ាំោរក្ៈទ ាំងឡាយ ៦ គ ះ មានអបាទន-
ោរក្ៈជាគដើម ោលគបើោរក្ៈពរីៗ  ដល់លពមគហើយ ោរក្ៈណា  ខាងចុង 
ោរក្ៈគ ះ គ យ្ ះ ក្មយ ។ 
២៨៤, ២៨៣. លិង្ា មតោ  បឋោ។  ចុះបឋមាវភិតថិ ក្បុងអតទននលិងគ ។  កាលនបើ 
មានអតថននលិងគ ចុះបឋមាវភិតត ិ។ 
២៨៥, ៧០. អាលបមន ច។ ចុះបឋមាវភិតថិ ក្បុងអតទននលិងគ, ដដលគក្ើនគោយ 
អតទអាលបន ។ (កាលនបើមានអតថននលិងគដ លជាអាលបន ចុះបឋមាវភិតត)ិ 
២៨៦, ២៩១. ករមណ្ តតិោ។ ចុះតតិោវភិតថិក្បុងក្រណោរក្ៈ ។ 
២៨៧, ២៩៦, ស្ហ្វទ្ិមោមគ ច។  ចុះតតិោវភិតថិក្បុងទីលបក្ប ននស័ពធ េឺ 
សហ ( សទនឹ, សមាំ, អលាំ, កិ ាំ,   ) ។ 
២៨៨, ២៩៣. កតា រិ ច។ ចុះតតិោវភិតថិក្បុងក្តថុោរក្ៈ ។ 
២៨៩, ២៩៧. មហតវ មតោ  ច។  ចុះតតិោវភិតថិក្បុងអតទគហតុ  (នងិក្បុង 
ទីលបក្បននស័ពធមានអតទគហតុ)។ 
២៩០, ២៩៨. ស្តា ម្យមតោ  ច។ ចុះតតិោវភិតថិក្បុងអតទសតថមី ។ 
២៩១, ២៩៩. មេនង្ា វិោមរា។ ចុះតតិោវភិតថិក្បុងអតទននអងគ វោិរៈ ។ 
២៩២, ៣០០.  វិមស្ស្មន ច។ ចុះតតិោវភិតថិក្បុងអតទវគិសសនៈ ។ 
២៩៣, ៣០១. ស្ម្េោមន ចតុតោ ី។ ចុះចតុតទីវភិតថិក្បុងអតថសមផទនោរក្ៈ ។ 

 

៣. ការកក័្ណ្ឌ   
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២៩៤, ៣០៥. នមោមោគ្គទ្ីស្វ បិ ច។  ចុះចតុតទីវភិតថិក្បុងទីលបក្បនននគមា 
ស័ពធជាគដ ើម ។ 
២៩៥, ៣០៧. អបាោមន បញច ម្ី។ ចុះបញ្ាមីវភិតថិក្បុងអតថអបាទនោរក្ៈ ។ 
២៩៦, ៣១៤. ោរណ្មតោ  ច។ ចុះបញ្ាមីវភិតថិក្បុងអតទោរណៈ ។ 
២៩៧, ២៨៤. កម្ា មតោ  ទ្ុតិោ។ ចុះទុតិោវភិតថិក្បុងអតទក្មយោរក្ៈ។ 
២៩៨. ២៨៧. ោលោធ នម្ចច នា ស្ំមោមគ។ ចុះទុតិោវភិតថិ ក្បុងទីបងអស់ 
ននលិងគដដលគោលគវោ នងិរយៈផវូវ ក្បុងោរលបក្បភាជ បគ់សចក្ថី គោយទពឝ 
េុណ កិ្រោិ ននោល នងិរយៈផវូវ ។ 
២៩៩, ២៨៨. កម្ា បេវចនីេេុមតា ។ ចុះទុតិោវភិតថិក្បុងទីលបក្បគោយ  
ឧបសេគ នងិនបិាត ដដលគ យ្ ះ ក្មយបផវចនយ៍ី ។ 
៣០០, ២៨៦. គតិ -ពុ្ទ្ធ ិ-ភុជ-បឋ-ហរ-ករ-ស្ោទ្ីនំ ោរិមត វា។  ោល គបើ
មានោរតិបចា័យក្បុងទីលបក្ប ននោតុទ ាំងឡាយ ដដលមានអតទថា ោរគៅ, 
ោរដងឹ, ភុជ, បឋ, ហរ, ក្រ ោតុនងិអក្មយោតុ មាន សី ជាគដើម ចុះទុតិោ
វភិតថិក្បុងអតទក្មយ ខ្វះ ។ 
៣០១, ៣១៥. សាម្ិស្ា ឹ ឆដ្ឋ ី។   ចុះឆដ ឌវីភិតថិក្បុងអតទសាមី ។ 
៣០២, ៣១៩. ឱោមស្ ស្តា ម្ី។ ចុះសតថមីវភិតថិក្បុងអតថឱោសោរក្ៈ ។ 
៣០៣, ៣២១. សាម្ិ’ស្សរា’ធិបត-ិោោទ្-ស្កខ ី-បតិភូ-បស្ុត-កុស្មលហិ 

ច។ ចុះឆដ ឌ ីនងិ សតថមីវភិតថិក្បុងទីលបក្បននស័ពធទ ាំងឡាយ េឺ សាមី, ឥសសរ, 
អធិបតិ, ទោទ, សក្ខី, បតិភូ, បសុត, នងិកុ្សល ។ 
៣០៤, ៣២២. និោធ រមណ្ ច។ ចុះឆដ ឌនីងិសតថមីវភិតថិ ក្បុងអតទនទិន រណៈ ។ 
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៣០៥, ៣២៣. អន្តទ្មរ ច។ ចុះឆដ ឌនីងិសតថមីវភតថិ ក្បុងអតទអ ទរៈ ។ 
៣០៦, ២៨៩. កវ ចិ ទ្ុតិោ ឆដ្ឋ ីនម្មតោ ។  ចុះទុតិោវភិតថិ ក្បុងអតទឆដ ឌខី្ វះ ។ 
៣០៧, ២៩០. តតិោស្តា ម្ីនញច ។ ចុះទុតិោវភិតថិ ក្បុងអតទតតិោ 
នងិសតថមីខ្ វះ ។ 
៣០៨, ៣១៧. ឆដ្ឋ  ីច។ ចុះឆដ ឌវីភិតថិក្បុងអតទតតិោ នងិសតថមីខ្ វះ។ 
៣០៩, ៣១៨. ទ្ុតិោបញច ម្ីនញច ។ ចុះឆដ ឌវីភិតថិក្បុងអតទទុតិោ នងិបញ្ាមី  
ខ្វះ ។ 
៣១០, ៣២៤. កម្ា ករណ្និម្ិតា មតោ ស្ុ ស្តា ម្ី។ ចុះសតថមីវភិតថិ ក្បុងអតទក្មយ, 
ក្រណ្ៈ នងិនមិិតថ ។ 
៣១១, ៣២៥. ស្ម្េោមន ច។ ចុះសតថមីវភិតថិក្បុងអតទសមផទន ។ 
៣១២, ៣២៦. បញច ម្យមតោ  ច។ ចុះសតថមីវភិតថិក្បុងអតទបញ្ាមី ។ 
៣១៣, ៣២៧. ោលភាមវស្ុ ច។ ចុះសតថមីវភិតថកិ្បុងអតទោល នងិ  
ភាវលក្ខណៈ (គលេឿងសមាគ ល់របស់កិ្រោិ) ។ 
៣១៤, ៣២៨. ឧប’ធាធិកិស្សរវចមន។ ោល នបើមានពាំននាលថាគលើស នងិ 
ឥសសរៈ ចុះសតថមីវភិតថិ ក្បុងទីលបក្បននស័ពធននះ េឺ ឧប នងិ អធិ ។ 
៣១៥, ៣២៩. ម្ណ្ោ ិត’ុស្សុមកក ស្ុ តតិោ ច។  ចុះតតិោ នងិសតថមីវភិតថិក្បុង  
អតទថា អបក្លសស់ថាវ , អបក្មានគសចក្ថីពាោម ។ 

ឥតិ ន្តម្កមបេ ោរកកមបា ឆមដ្ឋឋ  កមឌោ ។ 

ោរក្ៈក័្ណឍ ទី ៦ ក្បុង មក្បផចប។់ 
ោរកស្ុតា ំ និដ្ឋ ិតំ។ ោរក្ៈសូលតចប ់(៤៥+១ សូលត) 

 

៣. ការកក័្ណ្ឌ   
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៤. ស្ោស្ក័ណ្ោ   
៣១៦, ៣៣១. ន្តោនំ  ស្ោមសា េុតា មោោ ។  ស័ពធមានអតទ លបក្បគ្មប  
នន មបទ គ យ្ ះ សមាស១ ។ 
៣១៧, ៣៣២. មតស្ំ   វិភតា ិមោ មោបា ច។  លុបវភិតថិនន យុតថតទសមាស 
បង់ ។ គោយគតសាំស័ពធ លុប វភិតថិ , បចា័យ, បទ, អក្ខរៈ, អាេម ននសមាស, 
តទនិត, អាខ្ាត, លកិ្ត២ ខ្ វះ ។ ឧ. កឋិនទុ្ស្ស,ំ វាស្ិមដ្ឋឋ , ទ្ីបង្ក មរា  ...។ 

៣១៨, ៣៣៣. បកតិ  ចស្ស ស្រនា ស្ស។  ោលគបើវភិតថិលតូវលុបបង់គហើយ 
បក្តិលសៈទីបងអស់ននលិងគ៣។ 

៣១៩, ៣៣០. ឧបស្គា និបាតបុព្វ មោ អព្យេីភាមវា។ សមាសដដលមាន 
ឧបសេគនងិនបិាតនៅឯគដើមជា លបោន គ យ្ ះអពរយភីាវ ។ ឧ. ឧបនគរំ, 

េថាវុឌ្ឍំ  ...។ 

៣២០, ៣៣៥. មសា នបុំស្កលិមង្គា ។ អពរយភីាវសមាសគ ះ េបផលីជាបថា 
ជានបុាំសក្លិងគ ។ ឧ. អធិកុោរិ  ...។ 

៣២១. ៣៤៩. ទ្ិគុមស្សកតា ំ។ ឲទិេុសមាសជានបុាំសក្លិងគឯក្វចនៈ ។  
ឧ. តិមោក ំ ...។ 

                                                 

១. ោរបាំលពួញនន មបទដដលមានអតទមិនលបក្បគ្មប  គ យ្ ះ សមាស គោយគោេវភិាេ  
ថា  មាន ាំ សមាគសា (រូ. ៣៤៧)  ។ ២. មូលដខ្ យរ. គោយ គតសាំ ស័ពធ លុបវភិតថិននសមាស , 
តទនិត, អាខ្ាត, លកិ្ត, នងិបចា័យ, បទ, អក្ខរ, នងិអាេម ។ ៣. គោយ ច ស័ពធ បក្តិ 
សូមផស័ីពធដដល មាននេិគហិតជាទីបាំផុត ឧ. កឹ្សមុទយ ឥទបផចាយា ជាគដើម ។ (មតិ.) 
បក្តិ លសះទីបាំផុត ននតទនិត, អាខ្ាត ផង ។  
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៣២២, ៣៥៩. តថា  ទ្វ មនទ  បាណ្ិ -តូរិេ-មោគា -មស្នង្ា -ខ្ុទ្ទ ជនាុ ក- វិវិធ-

 វិរុទ្ធ - វិស្ភាគោោ ទី្នញច ។ ក្បុងទឝន ធសមាសយក្ស័ពធ ដដលមានអតទគផសង 
គ្មប គោយលក្ខណៈដចូគ្មប គោយកិ្ចា, េឺអវយវៈសតឝមាន (ជីវតិ) , ឧបក្រណ៍ 
តស្រន ថយ៍ី, គលេឿងលបក្បអាជីព, (គលេឿងសឹក្) ពួក្ក្ង ទ្ព័, សតឝតូចៗ, 
ោរផធុយគ្មប  មានលបោរគផសងៗ ជា គដើម ឲជានបុាំសក្លិងគឯក្វចនៈ ១ ។  
ឧ. ចកខុ មសាតំ, ស្ង្ខ បណ្វំ  ...។ 

៣២៣, ៣៦០.  វិភាសា រុកខ -តិណ្-បស្-ុធន-ធញា -ជនបោទ្ីនញច ។ ក្បុង  
ទឝន ធសមាស យក្ស័ពធ ទ ាំងឡាយ មាន រុក្ខ, តិណ, បសុ, ធន, ធញ្ដ នងិ 
ជនបទជាគដើម ឲជានបុាំសក្លិងគឯក្វចនៈខ្ វះ២។ ឧ. អស្សតោ  កបីតនំ ...។  

៣២៤, ៣៣៩. ទ្វ ិបមទ្ តុលាធិករមណ្ កម្ា ោរមោ។  បទពរីមានអតទ  ដដល 
ជាទីាាំងគសយើគ្មប  គ យ្ ះ  ក្មយោរយសមាស ។ ឧ. ម្ហ្វបុរិមសា, 

ខ្តា ិេកញ្ញា   ...។ 

៣២៥, ៣៤៨. ស្ង្ខ ាបុមវវ  ទ្ិគុ។ ក្មយោយសមាស មានសងខា គៅឯគដ ើម 
គ យ្ ះ ទិេុ ។ ឧ. តិម្លំ, បញច ិន្រនទ ិេំ  ...។ 

៣២៦, ៣៤១. ឧមភ  តបេុរិសា។ ក្មយោរយ  ឬទិេុ ទ ាំងពរីគនះ  (មាន ន 
ជាបុពឝបទ) គ យ្ ះ ឧភយតបផុរសិ។ ឧ. អភិកខុ , អបញច គវំ  ...។ 

                                                 

១. រូ. គោយអាទិស័ពធ ក្បុងទឝន ធសមាស យក្ស័ពធដដលមានលិងគគផសងគ្មប គៅវញិគៅមក្ 
មានអតទសងខា នងិបរមិាណ , មានអតទថា ចមអិន នងិោច , មានអតទថាទិសជាគដើម ជា 
នបុ ាំសក្លិងគឯក្វចនៈ ឧ . បតថចីវរ ាំ, តិក្ចតុក្កាំ, សបាក្ចណាឍ លាំ, អធរុតថរ ាំ ជាគដ ើម  ។  
២. រូ. គោយអាទិស័ពធ ក្បុងទឝន ធ . យក្ធម៌ដដលជាបដបិក្ខគ្មប គៅវញិគៅមក្ នងិគសចក្ថីថា 
សតឝសាវ បផង ជានបុាំ.ឯក្ ខ្ វះ។  ឧ. កុ្សោកុ្សលាំ , កុ្សោកុ្សោ ជាគដើម ។  

 

៤. រមារក័្ណ្ឌ   
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៣២៧, ៣៥១. អោទ្មោ បរបមទ្ភិ។  ស័ពធឯគដ ើមមាន  អាំ វភិតថិជាអាទិ៍ 
បាំលពួញចូលបទ មឯចុង គ យ្ ះ  តបផុរសិសមាស ។ ឧ. ភូម្ិគមោ, 

ស្លា វិមោធ  ...។ 

៣២៨, ៣៥២. អញា បទ្មតោ ស្ុ ព្ហុព្វ ីហិ។  ឲ មបទទ ាំងឡាយ ដដល  
គោក្បាំលពួញចូល ក្បុងអតទននអញ្ដបទ គ យ្ ះពហុពឝហិី សមាស ។  
ឧ. ជិតិន្រនទ ិមោ ( ស្ម្មឌ )  ...។ 

៣២៩, ៣៥៧.  ន្តោនំ  ស្ម្ុចច មោ  ទ្វ មន្តទ ។  ោរបាំលពួញ មបទទ ាំងឡាយ  
ឲមានវភិតថិដតមួយ គ យ្ ះ ទឝន ធសមាស ។ ឧ. ចនទ ិម្ស្ូរិោ  ...។ 

៣៣០, ៣៤០. ម្ហតំ  ម្ហ្វ តុលាធិករមណ្ បមទ្។  នមិិតថ 
តុលាធិក្រណបទឯចុង យក្ មហន ថ ជា មហា ។ គោយពហុវចនស័ពធ យក្ 
មហន ថ ជា មហ ។ ឧ.  ម្ហ្វបុរិមសា, ម្ហព្វ លំ  ...។ 
៣៣១, ៣៥៣. ឥតោ ិេំ ភាស្ិតបុម្ិតោ ី បុោវ មច។  នមិិតថ តុលាធិក្រណបទ 
ឯចុងជាឥតទីលិងគ ស័ពធគនះ មានបុាំលិងគោវ បគ់ោលគហើយ  េបផលីជាបថា 
ស័ពធគ ះ ដចូបុ ាំលិងគ ។ ឧ.ទ្ីឃជមង្ោ  ...។ 

៣៣២, ៣៤៣. កម្ា ោរេស្មញា  ច។  នមិិតថតុលាធិក្រណបទ១ ឯចុង 
ជាឥតទីលិងគ ក្បុងក្មយោរយសមាស ស័ពធគនះ មានបុាំលិងគោវ ប ់គោលគហើយ 
េបផលីជាបថាស័ពធគ ះ ដចូបុ ាំលិងគ ។ ឧ. ខ្តា ិេកញ្ញា   ...។ 

                                                 

១. គោយចស័ពធ នមិិតថបទ ម , តទនិត, អាខ្ាត ។ ឧ. តសា ឥតទីោ មុខ្ាំ =តាំមុខ្ាំ, យគា 
ឥតទិោ, តសា ឥតទីោ ភាគវា=តតថាំ, សា ឥតទី វយិ អាថ នមាចរតិ, តទយតិ ( គោជ  )។   
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៣៣៣,៣៤៤. អតា ំ នស្ស តបេុរិមស្។ នមិិតថឧតថរបទក្បុងតបផុរសិសមាស យក្ 
ន ជា អ។ ឧ. អត្វហា មឌ  ...។ 

៣៣៤, ៣៤៥. ស្មរ  អន៑។ នមិិតថលសៈឯចុងក្បុងតបផុរសិសមាស យក្  ន ជា 
អន ៑។ ឧ. អនមស្ា, អនិស្សមរា ...។ 

៣៣៥, ៣៤៦. កទ្៑  កុស្ស។ នមិិតថលសៈឯចុងក្បុងតបផុរសិសមាស យក្កុ្ 
ជាក្ទ១៑ ។ ឧ. កទ្នន ំ, កទ្ស្សនំ  ...។ 

៣៣៦, ៣៤៧. ោ’បេមតោ ស្ុ ច។ យក្ កុ្ ជា ោ ក្បុងអតទថាអបផក្ (តិច) ខ្វះ ។ 
គោយពហុវចនស័ពធ យក្ កុ្ ជា ោ ក្បុងអតទជា  អនបផក្ ( កុ្ចាិត) ខ្វះ២ ។  
ឧ. ោបុបផ ំ, ោបុរិមសា ...។ 

៣៣៧, ៣៥០. កវ ចិ  ស្ោស្នា -គោ-នម្ោរមន្តា ។ យក្លសៈទីបងអស់នន  
 មស័ពធ មានរាជជាគដើមក្បុង ទីបាំផុតននសមាសជា អ ខ្ វះ ។ គោយ  
ោរស័ពធ យក្លសៈទីបងអស់ ននសមាស ជា អា ជា ឥ , គហើយចុះ ក្ 
បចា័យឯចុងនទីនងិក្តថុស័ពធ ក្បុងទី បាំផុតននសមាស ។ ឧ. មទ្វរាមោ, 

មទ្វរាោ, បចច កខ ធោា , ស្ុរភិគនធ ,ិ ព្ហុនទ្ិមោ...។ 
៣៣៨, ៣៥៦. នទ្ិោហ  ច។   ចុះ ក្ បចា័យឯចុង ឦ, ឩ អក្សរដដលគ យ្ ះថា 
នទី ក្បុងទីបងអស់នន សមាសបទ៣។ ឧ. ព្ហុនទ្ិមោ, ព្ហុជម្ពុ មោ  ...។ 

                                                 

១. ( គោជ .)  គោយ គោេវភិាេ យក្ កុ្ ជា ក្ ទ ៑ក្បុងពហុពឝហិី ។  ២. គោយ 
ពហុវចនសពធ នមិិតថតបផុរសិយក្ កុ្ ជា ោ ក្បុងអតទថា េួរឲគខ្ ភើមខ្ វះ ឧទហរណ៍ 
ោបុរគិសា, ោបុរសិា ជាគដ ើម (រូ)។ ៣. គោយចស័ពធ ចុះ ក្ បចា័យឯចុងស័ពធ ដដលមាន តុ 
បចា័យ ជាទីបាំផុត (រូ.) ។ ឧ. ពហុក្តថុ គោ ។ 

 

៤. រមារក័្ណ្ឌ   
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៣៣៩, ៣៥៨. ោោេ តុទ្ំ ោនិ បតិម្ហ ិ។ នមិិតថ បតិ ស័ពធឯចុង យក្ ជាោ 
ជា តុទាំ, ជា ជាន ិខ្វះ១ ។ ឧ. តុទ្ំបត,ី ោនិបតី ។ 

៣៤០, ៣៥៥. ធនុោហ  ច។  ចុះអាបចា័យ  ឯចុងធនស័ុពធ ក្បុងទីបងអស់  
ននសមាសខ្វះ ។ (គោយចស័ពធ ចុះអាបចា័យឯចុងធមយ ស័ពធជាគដ ើម (រូ.) ) ។ 
ឧ. គ្គណ្ោ ីវន្តវ , គណ្ោ ិវធនុ, បចច កខ ធោា   ...។ 

៣៤១, ៣៣៦. អំវិភតា ីនម្ោរន្តា  អព្ាេីភាវា។ ឯចុង អោរ ថ ពរយភីាវ -
សមាស យក្វភិតថិ ទ ាំងឡាយ ជា អាំ ។ ឧ. អធិចិតា ំ, ឧបនគរ ំ...។ 

៣៤២, ៣៣៧. ស្មរា  រមស្ា នបុំស្មក។  រសសៈលសៈទីបងអស់  នន 
លិងគពរយភីាវៈ ក្បុងនបុ ាំសក្លិងគ ។ ឧ. អធិកុោរិ, ឧបវធុ  ...។ 

៣៤៣, ៣៣៨. អញា សាា  មោមបា ច។  លុបវភិតតិទ ាំងឡាយ  នទ្ចាកអការន ត 
ឯចុងអពយយភីាវរមារបង់ ។ ឧ. អធិកុោរិ  ...។ 

ឥតិ ន្តម្កមបេ ស្ោស្កមបា ស្តា មោ កមឌោ ។ 

សមាសក័្ណតទី ៧ ក្បុង មក្បផចប។់ 
ស្ោស្ស្រុេ  ំនិដ្ឋ ិតំ។ 

សមាសសូលតចប។់ (២៨ សូលត ) 
 

 

 

                                                 

១. នមិិតថ បតិ ស័ពធចុង យក្ ជាោ ជា ទាំ ជា ជាន។ិ គោយតុស័ពធ យក្ ជាោ ជា 
ជាំ(មតិ)។ ឧ. ទាំបតី, ជានបិតី, ជាំបតិ, ជាយបផតិោ, សុជមផតី។ 
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៥. តទ្ធ ិតក័ណ្ោ  

៣៤៤, ៣៦១. វា  ណ្’បមចច ។ ចុះ  ណ បចា័យក្បុងអតទ តសស  អបចាាំ ខ្វះ ។  
ឧ. វស្ិដ្ឋ ស្ស អបចច ំ = វាស្ិមដ្ឋឋ  ...។  

៣៤៥, ៣៦៦. ឌេន -ឌន វចាឆ ទ្ិមោ។  ចុះណា យន នងិណានបចា័យ  
ឯចុងវចាគគ្មលតជាគដើម ក្បុងអតទ តសស  អបចាាំ ខ្វះ។ ឧ. វចឆ ស្ស អបចច ំ= 

វចាឆ េមន្ត, វចាឆ មន្ត  ...។ 

៣៤៦, ៣៦៧. មណ្មេា កតា ិ ោទ្ីហិ។ ចុះគណយរបចា័យ ឯចុង អា ឦ 
ោរន ថគគ្មលតឥតទីលិងគ មាន ក្តថិោជាគដើម ក្បុងអតទ  តសស អបចាាំៈ១ ខ្វះ។  
ឧ. កតា ិោេ អបចច ំ = កតា ិមកមេា  ...។ 

៣៤៧, ៣៦៨. អមោ  ណ្ិ វា។  ចុះ ណិ បចា័យ ឯចុងអោរន ថគគ្មលត ក្បុងអតទ 
តសស អបចាាំ  ខ្វះ។ គោយវា ស័ពធ ចុះ ណិក្ ២ បចា័យ  ។ ឧ. ទ្កខ ិ, មោណ្ិ,  

ស្កយបុតា ិមោ  ...។ 

៣៤៨, ៣៧១. ណ្មវាបោវ ទ្ីហិ។ ចុះ ណវ បចា័យ ឯចុង  ឧ ោរន ថគគ្មលតមាន 
ឧបកុ្ ជាគដើមក្បុងអតទ តសស អបចាាំ ខ្វះ។  ឧ. ឱបកមវា  ...។ 
៣៤៩, ៣៧២. មណ្រ  វិធវាទិ្មោ។ ចុះគណរបចា័យ ឯចុងវធិវគគ្មលតជាគដើម 
ក្បុងអតទ តសស អបចាាំ ខ្វះ ។ ឧ. មវធមវមរា ...។ 

                                                 

១. គោយគោេវភិាេ ចុះគណយរបចា័យ ក្បុងអតទទ . េឺ ហិត , អរហតិ, តសស, ទីយគត, 
ជាតវសតិ ។ (មតិ) ឧ. ទក្ខិណាយ ហិគា , តាំ វា អហរតិ , សា វា អសស ទីយគតតិ = 
ទក្ខិគណគយា, ោរាណសិយាំ ជាគា វសតិ វាតិ = ោរាណគសគយា, ោរាណគសយរគោ 
(វ.ិ មហា.) ច, ោេគមា ។ (២). គោយ វាស័ពធ ចុះ ណិក្ , ណរ, ក្បុងអតទ អបចាាំ (រូ.)  
ឧ. សក្របុតថិគោ, សក្របុតថិគោ…។  

 

៥. តទ្ធិតក័្ណ្ឌ   
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៣៥០, ៣៧៣. មេន វា ស្ំស្ដ្ឋ ំ តរតិ ចរតិ វហតិ ណ្ិមោ។ ចុះ ណិក្ បចា័យ 
(ឯចុងតតិោវភតថិ) ក្បុងអតទទ ាំងឡាយគនះ េឺ គយន សាំសដ ឌាំ, គយន តរតិ , 
គយន ចរតិ , គយន វហតិ ខ្ វះ ។ គោយវាស័ពធ ១ ចុះ ណិក្ បចា័យ ក្បុងអតទ  
ទ ាំងឡាយដនទ ។ ឧ. តិមលន ស្ំស្ដ្ឋ ំ មភាជនំ = មតលិកំ ...។ 
៣៥១, ៣៧៤. តម្ធីមត មតនកោទ្ិស្នន ិោន -និមោគ-ស្ិបេ-ភណ្ោ -

ជីវិកមតោ ស្ុ ច។ ចុះ ណិក្ បចា័យ ក្បុងអតទទ ាំងឡាយគនះ េឺ តមធីគត, គតន 
ក្ត ជាគដើម, តមាិ សន បោិន, តតទ នយុិតថ, តមសស សិបផ, តមសស ភណឍ , 
តមសស ជីវកិ្ ខ្ វះ។ គោយអាទិស័ពធ២ ចុះ ណិក្ បចា័យ ក្បុងអតទដនទ ។   
ឧ. អាភិធម្ា ិមោ, ោលិមោ  ...។ 

៣៥២, ៣៧៦. ណ្ រាគ្គ តមស្សទ្ម្ញា មតោ ស្ុ ច។ ចុះណបចា័យឯចុង រាេស័ពធ 
ក្បុងអតទេឺ គតន រតថាំ ខ្ វះ, នងិក្បុងអតទទ ាំងឡាយដនទេឺ តសស ឥ ទាំ ។  
ឧ. កសាមវន រតា ំ =ោសាវំ (វតោ ំ) , មសាករ,ំ កតា ិមោ  ...។ 

៣៥៣, ៣៧៨. ោោទ្ីនម្ិម្ិោ ច។ ចុះ ឥម, ឥយបចា័យ ក្បុងអតទនន ជាត  
ស័ពធជាគដ ើម ។  គោយអាទិស័ពធ  ចុះ ឥម , ឥយ, ឥក្បចា័យ ក្បុងអតទ នយុិតថ  

                                                 

១. គោយ វាស័ពធ ចុះបចា័យដនទ ក្បុងអតទដនទ ។ ឧ . បថិគោ (ឥក្) , គោសិ រគោ, (ណក្), 
ចគមផយរគោ (គណយរក្) , អាទិគចាា , គោរគពា, គោណឍ គញ្ញដ , ( យក្ ក្ ជា យ , គោយ 
សូលតថា គតសុ វុទិ ... ( មតិ. ) ។ ២. អាទិ ស័ពធមាន អតទ ២១ ោ៉ង ដដលចុះ ណិក្ បចា័យ  
ក្បុងសូលតគនះ េឺ ហត ពន ន អាោធ អាវុធ បរមិាណាំ  កី្តាំ អរហតិ រាសិ បស ប  សន ថោ ទិពឝ 
អាេត ជាតិ សមមូ  សីល វស វទិិា ភតថិោ សក្តទ សាំវតទ បគោជន ។ (ក្.សាំ .រូ.សូ. 
៣៧៤)។ 
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នងិ ទតសសតទិ ជាគដ ើម ។  គោយចស័ពធ ចុះ កិ្យ បចា័យ  ក្បុងអតទ នយុិតថ ១ ។  
ឧ. បចាឆ   ោមោ= បចឆ ិមោ, អនា ិមោ, ោតិកិមោ  ...។ 

៣៥៤, ៣៧៩.   ស្ម្ូហមតោ  កណ្៑ឌ។ ចុះ ក្ណ៑ នងិ ណ បចា័យ ឯចុង 
ឆដ ឌវីភិតថិ ក្បុងអតទ  សមូហ ។ ឧ. រាជបុោា នំ ស្ម្ូមហ្វ=រាជបុតា មោ ។ 

៣៥៥, ៣៨០. គ្គម្-ជន-ព្នធុ -ស្ហ្វោទ្ីហិ ោ។ ចុះ ា បចា័យឯចុង គ្មម, 
ជន, ពន ន,ុ សហាយ ស័ពធជាគដ ើម ក្បុងអតទសមូហ ។ ( គោយគោេវភិាេ ចុះ 
ា បចា័យ ក្បុងអតទសក្តទ (រូ.) ) ។ ឧ. គ្គម្ោ, មទ្វោ ...។ 

៣៥៦, ៣៨១. តទ្ស្ស  ឋានម្ិមោ ច។ ចុះ ឥយ បចា័យ ឯចុងឆដ ឌវីភិតថិ 
ក្បុងអតទគនះេឺ តទសស ឋាន ាំ ។ ( គោយ ចស័ពធ ចុះ ឥយ បចា័យ ក្បុង  អតទហិត 
ជាគដើម (រូ.) ) ។ ឧ. ម្ទ្និេំ,ឧបាោនិោ ...។ 

៣៥៧, ៣៨២. ឧបម្ោោ េិតតា ំ។ ចុះ អាយតិតថ បចា័យ ក្បុងអតទ  ឧបមា ។  
ឧ. ធូមោ វិេ ទ្ិស្សតិ អទ្ុំ វនំ តទ្ិទ្ំ = ធូោេិតតា ំ... ។ 

៣៥៨, ៣៨៣. តនន ិស្សិតមតោ  មោ។ ចុះ ល បចា័យ ក្បុងអតទគនះេឺ តន បសិសតិ នងិ 
តទសស ឋាន ាំ ។ ឧ. ទុ្ដ្ឋុ  និស្សតំ, ទុ្ដ្ឋុ  ឋានំ = ទុ្ដ្ឋុ លា ំ ...។ 

៣៥៩, ៣៨៤. អាលុ  តព្វ ហុមល។ ចុះ អាលុ បចា័យ ក្បុងអតទ  (តបផក្តិ) នងិ 
តពឝហុល ។ ឧ. អភិជោ អស្ស ព្ហុោ, បកតិ វា=អភិជោលុ ...។ 

៣៦០, ៣៨៧. ណ្យតា ោ ភាមវ តុ។  ចុះ ណរ, តថ, ា បចា័យ ឯចុងឆដ ឌវីភិតថិ 
ក្បុងអតទ ភាវ ។ គោយតុស័ពធ ចុះ តថន (គណយរ) បចា័យ ។ ឧ. អមរាគស្ស 

ភាមវា = អាមរាគយំ, មវទ្នតា នំ  ...។ 

                                                 

១. គោយ ច ស័ពធ ចុះ យ បចា័យ ក្បុងអតទ សាធុ ហិត ភវ ជាត ជាគដ ើម  ចុះឥក្ កិ្យ 
ណរក្បុងអតទនយុិតថ នងិតទសសតទិជាគដ ើម (រូ.) ។  

 

៥. តទ្ធិតក័្ណ្ឌ   
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៣៦១, ៣៨៨. ណ្   វិស្ោទី្ហិ។  ចុះ ណ បចា័យ ឯចុង វសិម ស័ពធជាគដ ើម 
ក្បុងអតទគនះេឺ តសស ភាវ ។ ឧ. មវស្ម្ំ, មសាចំ  ...។ 

៣៦២, ៣៨៩. រម្ណ្ីោទ្ិមោ កណ្៑ ។ ចុះ ក្ណ៑ បចា័យ ឯចុង  រម ណីយ 
ស័ពធជាគដ ើម ក្បុងអតទគនះេឺ តសស ភាវ ។ ឧ. រាម្ណ្ីេកំ, ោនុញា កំ ...។ 
៣៦៣, ៣៩០.  វិមស្មស្ តរតម្ិស្ិកិេិដ្ឋឋ ១ ។ ចុះ តរ, តម, ឥសិក្, ឥយ នងិ 
ឥដ ឌ បចា័យ ក្បុងអតទ វគិសស  ។ ឧ. ស្មព្វ  ឥមម្ បាបា អេម្ិមម្ស្ំ 

 វិមស្មស្ន បាមបាតិ = បាបតមរា, បាបតមោ ...។ 

៣៦៤, ៣៩៨. តទ្ស្សតោ ីតិ វី ច។ ចុះ វ ីបចា័យ ក្បុងអតទ គនះេឺ តទសសតទិ  ។ 
គោយចស័ពធ ចុះ គសាបចា័យ ។ ឧ. មម្ោ េស្ស អតោ ិ , តស្ា ឹ វា វិជជ តីតិ = 

មម្ោវី, ស្ុមម្ធមសា ...។ 

៣៦៥, ៣៩៩. តបាទ្ិមោ ស្ី។  ចុះ សី បចា័យឯចុង តប  ស័ពធជាគដ ើម 
ក្បុងអតទគនះេឺ តទសសតទិ  ។ ឧ. តបស្សី, មតជស្សី ...។ 

៣៦៦, ៤០០. ទ្ឌោ ទ្ិមោ ឥក ឦ។  ចុះ ឥក្ នងិឦ បចា័យ ឯចុង  
អវណតោរន ថ ដចូទណឍ ស័ពធ ក្បុងអតទគនះេឺ តទសសតទិ  ។ ឧ. ទ្ណ្ោ ិមោ ,  

ោល ី...។ 
៣៦៧, ៤០១. ម្ោវ ទ្ិមោ មរា។ ចុះ រ  បចា័យឯចុងស័ពធ ដចូ មធុ ក្បុងអតទ 
តទសសតទ ិ។ ឧ. ម្ធុមរា, កុញជ មរា, ម្ុខ្មរា ...។ 

៣៦៨, ៤០២. គុឌទិ្មោ វនាុ ។ ចុះ វន ថ ុ បចា័យឯចុងស័ពធ ដចូេុណ ក្បុងអតទ 
តទសសតទ ិ។ ឧ. គុណ្វា, ធនវា, ព្លវា ...។ 

                                                 

១. ( មូលស្រុកដខ្ យរ ) គសគស តរ ´ តមិ ´ យសិសកិ្ ´ យោិឌ  ច ។ 
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៣៦៩, ៤០៣. ស្តាទី្ហិ ម្នាុ ។ ចុះ មន ថុ បចា័យឯចុងស័ពធ ដចូសតិ ក្បុងអតទ 
តទសសតទិ ។ ឧ. ស្តិោ, ជុតិោ, រុចិោ  ...។ 

៣៧០, ៤០៥. ស្ោធ ទ្ិមោ ណ្។ ចុះ ណ បចា័យឯចុងស័ពធ ដចូសទន  ក្បុងអតទ 
តទសសតទ ិ។ ឧ. ស្មោធ , បមញ្ញា , អម្ចឆ មរា ...។ 

៣៧១, ៤០៤. អាេុស្សុោរាស្ ម្នាុ ម្ហ ិ។ នមិិតថ មន ថុ  បចា័យឯចុង យក្ ឧ នន 
អាយុ ជា អស ។ ឧ. អាេុ អស្ស អតោ ីតិ = អាេសាា  ...។ 

៣៧២, ៣៨៥. តបេកតិវចមន ម្មោ។  ចុះ មយ បចា័យ ក្បុងអតទគោល  
បោរៈ គធឝើ គោយវតទុ គ ះ១ ។ ឧ. ស្ុវមណ្ណ ន បកតំ កម្ា ំ = មសាវណ្ណ ម្េំ ។ 

៣៧៣, ៤០៦. ស្ង្ខ ាបូរមណ្ មោ។ ចុះ  ម បចា័យ ក្បុងអតទ បូរណសងខា ២ ។ 
ឧ. បញច នំន  បូរមឌ =បញច មោ  ...។ 

៣៧៤, ៤០៨. ស្  ឆស្ស វា។ ក្បុងបូរណសងខា យក្ ឆ ជា ស ខ្ វះ ។  ឧ. 

ស្មដ្ឋឋ , សាហំ  ...។ 

៣៧៥, ៤១២. ឯោទិ្មោ ទ្ស្ស្សី។ ចុះឦបចច័យទី្បងអរ់ ទ្រ (ខ្លះ) ឯចុង 
ឯករ័ពទជាន ើម កនុងអតថបូរណ្រងខា ។ ឧ. ឯោទ្ស្ី ...។ 

៣៧៦, ២៥៧. ទ្មស្  មសា និចច ញច ។ នមិិតថ ទស  ឯចុង យក្ ឆ ជា គសា   
គទៀង ។ ឧ. មសាឡ្ស្ ។ 

                                                 

១. ច ធ ទិគា ឥមន ថ ុ( ៧៩៤ សទធនតីិ ) ឧ. ចន ធមិា,បុតថិមា, បាបមិា ...។ គោយគោេវភិាេថា 
សាទីហិ,ចុះ ឥមន ថ ុបចា័យ ( មតិ) ។ ២. គោយគោេវភិាេថា មគោ ចុះ មយ ក្បុងអតទ 
តន បតិពឝតថ នងិ សក្តទ ។ ឧ. ទនមយាំ, សីលមយាំ (រូ.) ។   

 

៥. តទ្ធិតក័្ណ្ឌ   
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៣៧៧, ០. អមនា  និគា ហីតញច ។ ចុះ នេិគហិតអាេម ក្បុងទីបងអស់  ននសងខា ។ 
ឧ. បញច ទ្ស្ឹ, ចាតុទ្ទ ស្ឹ ...។ 
៣៧៨, ៤១៤. តិ  ច។ ចុះ តិ អាេមក្បុងទីបងអស់ននសងខា ។ ឧ. វីស្តិ,   

តឹស្តិ ...។ 

៣៧៩, ២៥៨. ល ទ្រា នំ។ យក្ ទ នងិ រ សងខាជា ល ។ ឧ. មសាឡ្ស្, 

ចោា លីស្ំ ...។ 
៣៨០, ២៥៥.  វីស្តិ -ទ្មស្ស្ ុ វ ទ្វ ិស្ស តុ។ នមិិតថ វសីតិ នងិ  ទស យក្ ទឝិ 
ជា ោ ។  គោយតុស័ពធ  យក្  ទឝិ  ជា ទុ , ជា ទិ , ជា គទ ១  ។ ឧ. វវីស្, 

វវីស្ត,ិ ទ្ុរតា ំ, ទ្ិគុណ្ំ, មោហឡិ្នី ...។ 
៣៨១, ២៥៤. ឯោទិ្មោ ទ្ស្ស រ ស្ង្ខ ាមន។ ឯចុងឯក្ស័ពធជាគដ ើម ក្បុងសងខា 
យក្ ទ នន ទស ជា រ ខ្វះ ។ ឧ.ឯោរស្  ...។ 

៣៨២, ២៥៩. អដ្ឋឋ ទ្ិមោ ច។ ឯចុងអដ ឌស័ពធជាគដ ើម ក្បុងសងខា យក្ទ 
ននទស ជា រ ខ្ វះ ។ ឧ. អដ្ឋឋ រស្ ...។ 

៣៨៣, ៣៥៣. មទ្វ កដ្ឋឋ នោោមរា វា។ នមិិតថសងខាឧតថរបទ ឯចុង  
យក្លសៈទីបងអស់នន ទឝិ, ឯក្, អដ ឌ ជា អា ខ្ វះ ។ ឧ. ោវ ទ្ស្, ឯោទ្ស្, 

អដ្ឋឋ រស្ ។ 
៣៨៤, ៤០៧. ចតុមចឆ ហិ ថ ឋា។ ចុះ ថ  នងិ  ឋ បចា័យ  ឯចុងចតុ នងិ ឆ 
ក្បុងអតទបូរណសងខា។ ឧ. ចតុមោោ , ឆមដ្ឋឋ  ...។ 

                                                 

១. គោយតុស័ពធ យក្ ទឝិ ជាោ សូមផនីមិិតថសងខាថា តឹស (រូ.) ។ ឧ. ោតថឹស, ោតថឹសតិ…។ 
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៣៨៥,  ៤០៩.  ទ្វ ិតីហិ តិមោ។    ចុះ  តិយ  បចា័យ ឯចុងទឝិ  នងិ  តិ ក្បុង 
អតទបូរណសងខា ។ ឧ. ទ្ុតិមោ, តតិមោ ...។ 

៣៨៦, ៤១០. តិមេ ទ្ុោបិ ច។ នមិិតថ តិយ បចា័យឯចុង យក្ទឝិ ជា ទុ, តិ ជា 
ត ។ គោយអបស័ិពធ នមិិតថស័ពធដនទ យក្  ទឝិ ជា ទុ  ។ គោយចស័ពធ យក្ ទឝិ 
ជា ទិ ។ ឧ. ទ្ុរតា ំ, ទ្ិគុណ្ំ  ...។ 

៣៨៧, ៤១១. មតស្ម្ឌ្ឍូបបមទ្ន អឌ្ឍុឌ្ឍ -ទ្ិវឌ្ឍ-ទ្ិេឌ្ឍ’ឌ្ឍតិោ។ យក្ 
ចតុតទ នងិ អឌណ ជា អឌណុឌណ, យក្ ទុតិយ នងិ អឌណ ជា ទិវឌណ, យក្ តតិយ 
នងិ អឌណ ឯគដើម ជា អឌណតិយ ។ ឧ. អមឌ្ឍន ចតុមោោ  =អឌ្ឍុមឌ្ោ ...។ 

៣៨៨, ៦៨. ស្រូបានមម្កមស្ស្វ ស្កឹ។  ក្បុងវារៈដគ៏លចើន គធឝើ បទ នងិពរញ្ជនៈ 
ដដលដចូគ្មប  ឲសល់ដត បទមួយ ។ ឧ. បុរិមសា ច  បុរិមសា ច = បុរិសា ។ 

៣៨៩, ៤១៣. គណ្មន ទ្ស្ស្ស ទ្វ ិ -តិ-ចតុ-បញច -ឆ-ស្តា -អដ្ឋ -នវោនំ  វី-តិ-

ចោា រ-បញ្ញា -ឆ-ស្ោា ’ស្នវា មោស្ុ  មោន’ញច ីស្’ោស្ំ ឋិរិតីតុតិ។ នមិិតថ 
គោ វភិតថិឯចុង ក្បុងេណសងខា យក្ពួក្ ២, ៣, ៤, ៥, ៦, ៧, ៨, ៩ ននទសៈ 
ជា វ,ិ តិ, ចាថ រ , បញ្ញដ , ឆ, សតថ, អស, នវ , គហើយ យក្ គោ វភិតថិ ជា 
ឦសាំ , អាសាំ , ឋិ, រ,ិ តិ, ឦតិ, ឧតិ (តាមលាំោប)់ ។ ឧ.  វីស្,ំ តឹស្,ំ 

ចោា លីស្ំ, បញ្ញា ស្,ំ ស្ដ្ឋ ិ, ស្តា រ,ិ ស្តា ត,ិ អស្ីត,ិ នវុតិ ...។ 

៣៩០, ២៥៦. ចតូបបទ្ស្ស មោមបា តុ ’តា របោទ្ិ ចស្ស ចុមចាបិ នវា។  
ក្បុងេណសងខា លុប តុ នន ចតុ ឧបបទ (របស់ទស), គហើយយក្ ច ឯគដើម 
ននបទឯចុង ជា ចុ , ជា គចា ខ្ វះ  ។ គោយអបស័ិពធ លុបច បទ ឯគដ ើម 
សូមផមិីនដមនឧបបទ, ឬ យក្ ច ជា  ចុ ជា  គចា ខ្ វះ  ។ ឧ. ចុទ្ទ ស្, មចាទ្ទ ស្, 

ោលីស្ំ, មចាោា លីស្.ំ..។ 

 

៥. តទ្ធិតក័្ណ្ឌ   
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៣៩១, ៤២៣. េទ្នុបបន្តន  និបាតន្ត ស្ិជឈនា ិ។  ស័ពធពួក្ណា មិនសគលមច  
រូបគោយសូលត ស័ពធពួក្គ ះ រដមងសគលមចគោយ  នបិាតនសូលតគនះ ។  
ឧ. អជជ , ស្ជជ   ...។ 
៣៩២,៤១៨. ោវ ទ្ិមោ មោ ’មនកមតោ  ច។ ចុះ ក្ បចា័យ ឯចុងរងខាមាន 
ទឝិជាគដ ើម ក្បុងអតទ ដគ៏លចើន (ក្បុងអតទថាពួក្)  ។ ឧ. មទ្វ  បរិោឌនិ = ទ្វ ិកំ ,  

តិកំ ...។ 

៣៩៣, ៤១៥. ទ្ស្ទ្ស្កំ ស្តំ ទ្ស្ោនំ ស្តំ ស្ហស្សញច  មោម្ហ ិ។ 

ក្បុងសងខា នមិិតថគោវភិតថិ  យក្ពួក្ ១០ នន ទស ជា សតាំ, ពួក្ ១០ នន សត 
ជាសហសស ាំ ។ 
០.០. (ទ្វ ិោទ្ីនំ តទ្ុតា របោទ្ីនញច ។ យក្បទមានទឝិក្ៈជាគដ ើម ឯចុងសត 
មក្ទុក្ឯគដ ើម  ។ ឧ. ស្តស្ស ទ្វ ិកំ  = ទ្វ ិស្ត ំ(មូលស្រុកដខ្ យរ )។ 

៣៩៤, ៤១៦. ោវ  តទ្ុតា រិ ទ្ស្គុណ្ិតញច ។ សងខាដដលនលក្ដលងជាង សត 
នងិ សហសសគ ះ លតឹមណា, សងខាដដលលតូវេុណគោយ ១០ ប៉ុគណាត ះ 
អបក្សិក្ាេបផគីធឝើ លតឹមគ ះ ។ 
(យក្ដបេុ់ណដបជ់ារយ, យក្រយេុណដបជ់ាោន,់ យក្ោនេុ់ណដប ់
ជាមឺុន, យក្មឺុនេុណដបជ់ាដសន, យក្ដសនេុណដបជ់ាោន, យក្ោន 
េុណដបជ់ាគោដ,ិ យក្ដសនគោដេុិណរយជា បគោដ។ិ ) 
៣៩៥, ៤១៧. ស្កន្តមម្ហិ។ រូបសងខាដដលមានគ យ្ ះ មិនទនស់គលមច 
រដមងសគលមចគោយ គ យ្ ះរបស់ខ្ វួន ។ ឧ. មោដ្ិ, បមោដ្ិ, មោដ្ិ-

បមោដ្,ិ នហុតំ, និនន ហុតំ, អមោខ ភិនី, ពិ្នទុ , អព្វុ ទ្ំ, និរព្វុ ទ្ំ, អហហ,ំ អព្ពំ្, 
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អដ្ដ្,ំ មសាគនធ ិកំ, ឧបេល,ំ កុម្ុទ្ំ, បុណ្ោ រិកំ, បទ្ុម្ំ, កថានំ, ម្ហ្វកថានំ, 

អស្មង្ខ យេយំ ។ 

៣៩៦, ៣៦៣. មតស្ំ មឌ មោបំ។ លុប ណ អនពុន័ នទ ាំងឡាយ បង់ ។ 
៣៩៧, ៤២០.  វិភាមគ ោ ច។ ចុះ ោ បចា័យ ក្បុងអតទវភិាេ ។ គោយចស័ពធ  
ចុះ គសា បចា័យ ។ ឧ. ឯមកន វិភាច្គ្ន = ឯកោ, ស្ុតា មសា ...។ 

៣៩៨, ៤២១. ស្ព្វ ន្តមម្ហិ បោរវចមន តុ ថា។  ចុះ ថា បចា័យ 
ឯចុងសពឝ មក្បុងអតទនោលបោរៈ។ គោយតុស័ពធ ចុះ ថាថ  បចា័យ  ។  
ឧ. មសា បោមរា = តថា, េថោា   ...។ 

៣៩៩, ៤២២. កិម្ិមម្ហិ ថំ។ ចុះថាំបចា័យ ឯចុងកឹ្នងិឥម ក្បុងអតទ នោល 
បោរៈ ។ ឧ. កថំ, ឥតោ ,ំ អតោ ំ  ...។ 

៤០០, ៣៦៤. វុោធ ទ្ិស្រស្ស វា ’ស្ំមោគនា ស្ស ស្មណ្ ច។  នមិិតថតទនិតបចា័យ 
នងិណអនពុន័ ន លពទឹ និ  លសៈឯគដ ើម ឬលសៈទីបងអស់ននពរញ្ជនៈ ឯគដ ើមខ្ វះ  ដដល 
គ្មយ នសាំគោេ ។ ឧ. ឱឡ្ុម្េិមោ, ឧឡ្ុម្េិោ, អាមរាគយំ  ...។ 

៤០១, ៣៧៥. ោេូនោគមោ ឋាមន។  (នមិិតថ ណ អនពុន័ ន)   កុ្ាំលពទឹ និ  ឥ  ជា  
ឯ, ឧ ជា  ឱ, គហើយចុះ ឯ ឱ វុទ និអាេម ក្បុងទីលពទឹ និគ ះ  ាមសមេួរ។  
ឧ. ព្ាករណ្ំ  អធីមត =  មវេាករណ្ិមោ, មោវារិមោ  ...។ 

៤០២. ៣៧៧. អាតា ញច ។ ( នមិិតថ ណ អនពុន័ ន ) យក្ ឥ នងិ  ឧ ជា អា នងិ ចុះ 
រ ិអាេម ក្បុងទីសមេួរ ។ ឧ. ឥស្ិស្ស ភាមវា = អារិស្សំ , អាណ្យ,ំ អាស្ភំ, 

អជជ វំ  ...។ 

 

៥. តទ្ធិតក័្ណ្ឌ   
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៤០៣, ៣៥៤. កវ ចាទ្ិម្ជឈុតា រានំ ទ្ីឃរស្ា បចច មេស្ុ ច។ នមិិតថបចា័យ 
ឬមិនដមនបចា័យ ទីឃរសសបទគដ ើម ក្ណាថ ល នងិខាងចុង ។  ឧ. បាកមដ្ឋ, 

អង្ា ោធិមោ, អង្ាុ លី, បមគវ, ស្ុមម្ធមសា ...។ 

៤០៤, ៣៧០. មតស្ុ  វុទ្ធ ិ-មោបា’គម្- វិោរ- វិបរីោមទ្សា ច។ លពទឹ និ លុប 
ចុះអាេម វោិរៈ វបិរតិ អាគទស បទគដ ើម ក្ណាថ ល នងិខាងចុង ។   
ឧ. មោណ្ោ មញ្ញា   ...។ 

៤០៥, ៣៦៥. អេុវឌណ នញ្ញច មោ វុទ្ធ ី។ លពទឹ និ អ ជា អា, ឥវណតៈ ជា ឯ, 
ឧវណតៈ ជាឱ, (មាង៉គទៀត) លពទឹ និលសៈទ ាំងគ ះ ជា អា ,ឦ,  ឩ ខ្ វះ  ។ គោយ  
វុទ និស័ពធ លពទឹ និបទឯចុង ។ ឧ. អាភិធម្ា ិមោ, មវនមតមេា, ឱឡ្ុម្េិោ, 

មនគម្ោនបមោ ...។ 

ឥតិ ន្តម្កមបេ តទ្ធ ិតកមបា អដ្ឋ មោ កមឌោ ។ 

តទនិតក័្ណតទី ៨ ក្បុង មក្បផចប ់។ 
តទ្ធ ិតស្ុតា ំ និដ្ឋ ិតំ។ 

តទនិតសូលតចប ់។  (៦២+១ សូលត) 
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៦. អាខ្ាតក័ណ្ោ  
៤០៦, ៤២៩. អថ  បុវវ និ   វិភតា ីនំ ឆ បរស្សបោនិ។  ឲបទទ ាំងឡាយ ៦ 
ខាងគដ ើមននវភិតថិទ ាំងពួង គ យ្ ះ បរសសបទ ។ ឧ. តិ អនេ ិ, ស្ិ ថ, ម្ិ ម្, ...។ 

៤០៧, ៤៣៩. បរាណ្យតា មន្តបោនិ។ ឲបទទ ាំងឡាយ ៦ ខាងចុង 
ននវភិតថិទ ាំងពួង គ យ្ ះ អតថគ បទ ។ ឧ. មត អមនា , មស្ មវហ , ឯ មម្ហ  ...។ 

៤០៨, ៤៣០. មទ្វ  មទ្វ  បឋម្ម្ជឈិម្ុតា ម្បុរិសា។   ឲបទទ ាំងឡាយពរីៗ 
ននបរសសបទ នងិអតថគ បទ របស់វភិតថិទ ាំងពួង គ យ្ ះបឋមបុរស , 
មជឈមិបុរស, ឧតថមបុរស ។ 
៤០៩, ៤៤១. ស្មព្វ ស្’មម្ោភិោមន បមរា បុរិមសា។  ោលបុរសទី ១ ទី ២ ទី 
៣ គោលកិ្រោិគសយើគ្មប  េបផលីបក្បបុរសឯចុង ។ ឧ. មសា ច តវ ញច  បចស្ិ , 

មសា ច តវ ញច  បចថ ...។ 

៤១០, ៤៣២. ន្តម្ម្ហ ិ បេុជជ ោមនបិ តុលាធិករមណ្ បឋមោ។   ោល 
 មស័ពធមានអតទគសយើ នងឹ កិ្រោិលបក្ប ឬមិនលបក្ប  ចុះបឋមបុរស ។  
ឧ. មសា គចឆ តិ, គចឆ នា ិ  ...។ 

៤១១, ៤៣៦. តុមម្ហ  ម្ជឈិមោ។   ោលតុ មាស័ពធមានអតទគសយើ  នងិកិ្រោិ 
លបក្បឬមិនលបក្ប ចុះ មជឈមិបុរស ។ ឧ. តវ ំ គចឆ ស្,ិ តុមម្ោ  គចឆ ថ, ...។ 

៤១២, ៤៣៧. អមម្ហ  ឧតា មោ។  ោលអមាស័ពធមានអតទគសយើ  នងិកិ្រោិ 
លបក្ប ឬមិនលបក្ប ចុះឧតថមបុរស ។ ឧ. អហំ គចាឆ ម្,ិ ម្េំ គចាឆ ម្ ...។ 

៤១៣, ៤២៧.ោមល។  សូលតគនះ គ យ្ ះ អធិោរសូលត ។ 
៤១៤, ៤២៨. វតា ោន្ត បចចុ បេមនន ។ ឲវតថមា វភិតថិ ចុះក្បុងបចាុបផន បោល។  

 

៦. អាខ្ាតក័្ណ្ឌ   
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៤១៥, ៤៥១. អាណ្តាស្ិមដ្ឋ  នុតា ោមល បញច ម្ី  ។  ឲបញ្ាមីវភិតថិ ចុះក្បុង  
អនតុថោល េឺ អាណតថិ នងិ  អាសិដ ឌ ។ ឧ. កមរាតុ កុស្លំ , ស្ុខ្ំ មត  

មហ្វតុ  ...។ 

៤១៦, ៤៥៤.អនុម្តិបរិកមបេមតោ ស្ុ ស្តា ម្ី។  ឲសតថមីវភិតថិ ចុះក្បុងអនមុតិ 
នងិ បរកិ្បផ ។ ឧ. តវ ំ គមចឆ េាស្,ិ កិម្ហំ  កមរេាម្ ិ...។ 

៤១៧, ៤៦០. អបចច មកខ  បមរាោខ ’តីមត។  ឲបគរាោខ វភិតថិ  ចុះក្បុងអតីតោល 
ដដលមិនលបាក្ដ ចាំគោះឥស្រន ធយ៍ី ។ ឧ. ស្ុបិមន  កិលោហ  ...។ 

៤១៨,៤៥៦.ហិមេាបភុតិ បចច មកខ  ហិេយតា នី ។ ឲហិយរតថនវីភិតថិ ចុះក្បុង  
អតីតោល ដដលលបាក្ដ ចាំគោះឥស្រន ធយ៍ី នងិមិនលបាក្ដ គផថើមអាំពនីថាមសលិ ។  
ឧ. មសា ម្គា ំ អគោ ...។ 

៤១៩, ៤៦៩. ស្ម្ីមប’ជជ តនី។ ឲអជជតនវីភិតថិ ចុះក្បុងអតីតោល ជិត 
ដដលលបាក្ដចាំគោះឥស្រន ធយ៍ី នងិមិនលបាក្ដ គផថើមអាំពនីថាគនះ ។ ឧ. មសា ម្គា ំ 

អគម្ិ ...។ 

៤២០, ៤៧១. ោមោមគ ស្ព្វ ោមល ច។  ឲហិយរតថន ីអជជតថន ីវភិតថិ 
ដដលលបក្បគោយ មា នបិាត ចុះក្បុងនលតោល ។ គោយចស័ពធ ចុះ  
បញ្ាមីវភិតថិ ។ ឧ. ោ អាគោ, ោ គចាឆ ហិ ...។ 
៤២១, ៤៧៣. អន្តគមត ភវិស្សនា ី។ ឲភវសិសន ថវីភិតថិ ចុះក្បុងអ េតោល ។ 
ឧ. មសា  គចឆ ិស្សតិ ...។ 
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៤២២, ៤៧៥. ត្កិោតិបមនន ’តីមត ោោតិបតា ិ។  ឲោោតិបតថិវភិតថិ 
ចុះក្បុងអតីតោល លតឹមដតោរ  ក្ន វងគៅននកិ្រោិ ។ ឧ. មសា មច ោនំ  

អលភិស្ា, អគចឆ ិស្ា ...។ 

៤២៣, ៤២៦. វតា ោន្ត តិ អនា ិ , ស្ិ ថ , ម្ិ ម្ , មត អមនា , មស្ មវហ , ឯ មម្ហ ។  
ឲបទទ ាំងឡាយ ១២ មាន តិ ជាគដ ើម គ យ្ ះ វតថមា  ។ 
៤២៤, ៤៥០. បញច ម្ ី តុ អនាុ , ហិ ថ , ម្ិ ម្ , តំ អនា ំ , ស្សុ មវាហ , ឯ អាម្មស្។ 
ឲបទទ ាំងឡាយ ១២ មាន តុ ជាគដ ើម គ យ្ ះ បញ្ាមី ។ 
៤២៥, ៤៥៣. ស្តា ម្ី ឯេយ ឯេយំុ , ឯេាស្ិ ឯេាថ, ឯេាម្ិ ឯេាម្, ឯថ 

ឯរ,ំ ឯមថា ឯេាមវាហ , ឯេយ ំ ឯេាមម្ហ ។ ឲបទទ ាំងឡាយ ១២ មាន  ឯយរ 
ជាគដើម គ យ្ ះ សតថមី ។ 
៤២៦, ៤៥៩. បមរាោខ  អ ឧ , ឯ តោ , អំ ម្ហ , តោ  មរ , មោោ  មវាហ , ឥំ មម្ហ ។   
ឲបទទ ាំងឡាយ ១២ មាន អ ជាគដើម គ យ្ ះ បគរាោខ  ។ 
៤២៧, ៤៥៥. ហិេយតា នី អា ឩ , ឱ តោ , អំ ោហ , តោ  តោុ ំ , មស្ វហ ំ, ឥំ ម្ហ មស្។  
ឲបទទ ាំងឡាយ ១២ មាន អា ជាគដើម គ យ្ ះ ហិយរតថន ី។ 
៤២៨, ៤៦៨. អជជ តនី ឦ ឧំ, ឱ តោ , ឥំ ោហ , អា ឩ , មស្ វហ ំ , អំ មម្ហ ។   
ឲបទទ ាំងឡាយ ១២  មាន ឦ ជាគដើម គ យ្ ះ អជជតថន ី។ 
៤២៩, ៤៧២. ភ វិស្សនា ី ស្សតិ ស្សនា ិ , ស្សស្ិ ស្សថ , ស្ាម្ិ ស្ាម្ , ស្សមត 

ស្សមនា , ស្សមស្ ស្សមវហ , ស្ស ំស្ាមម្ហ ។  ឲបទទ ាំងឡាយ  ១២ មាន សសតិ 
ជាគដ ើម គ យ្ ះ ភវសិសន ថ ី។ 

 

៦. អាខ្ាតក័្ណ្ឌ   
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៤៣០, ៤៧៤. ោោតិបតា ិ ស្ា ស្សសំ្ុ, មស្ស ស្សថ, ស្ស ំស្ាោហ , ស្សថ ស្សិស្ុ 

(ស្សឹស្ុ), ស្សមស្ ស្សមវហ , ស្សឹ ស្ាម្ហ មស្។  ឲបទទ ាំងឡាយ ១២ មាន សា 
ជាគដើម គ យ្ ះ ោោតិបតថិ ។ 
៤៣១, ៤២៨. ហិយ្យត្តន ីសត្តមី បញ្ចមី វត្តមានា សព្វធាតុ្កំ។  
ឲហិយរតថន ីសតថមី បញ្ាមី វតថមា  គ យ្ ះ សពឝោតុក្វភិតថិ ។ 

ឥតិ អាខ្ាតកមបេ បឋមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ១ ក្បុងអាខ្ាតក្បផចប ់។ (២៦ សូលត) 
៤៣២, ៣៦២. ោតុលិមង្ា ហិ បរា បចច ោ។  ឲបចា័យទ ាំងឡាយ 
ចុះឯចុងោតុ នងិលិងគ ។ 
៤៣៣, ៥២៨. តិជ-គុប-កិត-ោមនហិ ខ្ឆសា វា។  ឲ ខ្, ឆ, ស បចា័យ  
ចុះឯចុង តិជ , េុប, កិ្ត, មាន ោតុខ្ វះ ។ ឧ. តិតិកខ ត,ិ ជិគុចឆ ត,ិ តិកិចឆ តិ, 

 វិម្ំស្តិ ។ 

៤៣៤, ៥៣៤. ភុជ-ឃស្-ហរ-ស្-ុបាទី្ហិ  តុម្ិចឆ មតោ ស្ុ។ ឲ ខ្, ឆ, ស បចា័យ  
ចុះឯចុង ភុជ , ឃស, ហរ, សុ, បា  ោតុជាគដើម ក្បុងអតទ  តុាំ បចា័យ នងិ  
គសចក្ថីលបាថាប ខ្ វះ ។ ឧ. ពុ្ភុកខ តិ ...។ 

៤៣៥, ៥៣៦. អាេ  ន្តម្មោ កតាូ បោន្តោចាមរ។  ឲ អាយ បចា័យ 
ចុះឯចុង មជាឧបមាននក្ាថ  ក្បុងអតទថាលបលពតឹថ ។ ឧ. ស្មង្ោ បព្វ តម្ិវ 

អោា នោចរតិ = បព្វ ោេតិ ...។ 
៤៣៦, ៥៣៧. ឦេូ’បោន្ត ច។  ឲ ឦយ បចា័យ ចុះឯចុង មជា ឧបមា 
ននក្មា ក្បុងអតទថាលបលពតឹថ ។ ឧ. អឆតា ំ ឆតា ម្ិវ អាចរតិ = ឆតា ីេតិ ...។ 
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៤៣៧, ៥៣៨. ន្តម្ោហ ’តា ិចឆ មតោ ។  ឲ ឦយ  បចា័យ ចុះឯចុង មក្បុងអតទថា 
លបាថាប គដ ើមផខី្ វួន ។ ឧ. អតា មន្ត បតា ម្ិចឆ តិ = បតា ីេត ិ...។ 

៤៣៨, ៥៤០. ោតូហិ មណ្ -ណ្េ-ឌមប-ឌបោ ោរិោនិ មហតវ មតោ ។  
ឲ គណ, ណយ, ណាគប, ណាបយ គ យ្ ះ ោរតិបចា័យ , ចុះឯចុងោតុក្បុង 
អតទគហតុ ។ គោយអតទស័ពធ ចុះ អាល បចា័យ ។ ឧ. ោមរតិ, មោតលត.ិ.. ។ 

៤៣៩, ៥៣៩. ោតុរូមប ន្តម្សាា  ណ្មោ ច។  ោលគបើមានរូប ននោតុ ឲ  
ណយ បចា័យ គ យ្ ះ ោរតិៈ ចុះឯចុង ម  ។ គោយចស័ពធ ចុះ អារ , អាល 
បចា័យ ។ ឧ. ហតោ ិន្ត អតិកក ម្តិ ម្គា ំ= អតិហតោ េតិ , ស្នា ំ កមរាតិ = 

ស្ន្តា រត,ិ ឧបកក ម្ំ កមរាតិ = ឧបកោលតិ  ...។ 

៤៤០, ៤៤៥. ភាវកមម្ា ស្ុ មោ ១។ ឲ យ បចា័យ ចុះឯចុងោតុទ ាំងពួង 
ក្បុងអតទភាវក្មយ។ ឧ.ឋីេមត, ពុ្ជឈមត ...។ 

៤៤១, ៤៤៧. តស្ស  ចវគា -េោរ-វោរតា ំ ស្ោតវ នា ស្ស។  យក្ យ បចា័យ 
ក្បុងភាវក្មយ នងិ ទី្បងអរ់ោតុ ជា ច វេគ ជា យ នងិ វ អក្សរ ាមសមេួរ ។ 
ឧ. វុចច មត, កេយមត, ទ្ិព្វ មត ...។ 
៤៤២, ៤៤៨. ឥវឌណ គមោ វា។  នមិិតថយបចា័យឯចុង ចុះ ឥវណត អាេម 
ក្បុងទីបងអស់ននោតុទ ាំងពួង ។ ឧ. ករីេមត, ករិេមត ...។ 
៤៤៣, ៤៤៩. បុព្វ រូបញច ២។ ឯចុងោតុទ ាំងពួង យក្ យ បចា័យ ជាបុពឝរូបខ្ វះ ។ 
ឧ. វុឌ្ឍមត, ផលា មត ...៣។ 

                                                 

១. មូលដខ្ យរ. គោស័ពធ មានអតទ ឲចុះយបចា័យ សូមផកី្បុងអតទដនទ ចាក្ ភាវក្មយ ។  
ឧ.  ទទធលវតិ… ។ ២. វាតិ កឹ្ ? ទមយគត, ទមិយរគត, ទមីយគត ។ ៣ . មូលស្រុកដខ្ យរ. វាស័ពធ។  
ឧ. ទមរគត ។  

 

៦. អាខ្ាតក័្ណ្ឌ   
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៤៤៤, ៥១១. តថា កតា រិ ច។ យក្ យ បចា័យ នងិទីបងអស់ោតុ ជា ចវេគ យ, វ 
នងិបុពឝរូប ក្បុងអតទក្ាថ  ។ ឧ. តុស្សត,ិ ម្ញា តិ, ស្ិព្វ តិ ...។ 

៤៤៥,  ៤៣៣. ភូវាទ្ិមោ អ។  (នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យ)ឲ អបចា័យ ចុះឯចុង 
ភូវាទិេណក្បុងអតទក្ាថ  ។ ឧ. ភវតិ, បឋតិ ...។ 

៤៤៦, ៥០៩. រុោទ្ិមោ និគា ហីតបុព្វ ញច ។  (នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យ)  ឲ អ 
បចា័យ ចុះឯចុងរុោទិេណ ក្បុងអតទក្ាថ , គហើយចុះនេិគហិតអាេម ឯគដើម 
ោតុ ។ គោយចស័ពធ ចុះ ឥ , ឦ, ឯ, ឱ បចា័យ គហើយចុះ  នេិគហិតអាេម 
ឯគដើមោតុ ។ ឧ. រុនធ តិ, ឆិនទ ិតិ, ភិនទ ីតិ, រុមនធ តិ, រុមន្តធ តិ ...។ 

៤៤៧, ៥១០. ទ្ិវាទិ្មោ មោ។  (នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យ)  ឲ យ បចា័យ  
ចុះឯចុងទិវាទិេណក្បុងអតទ ក្ាថ  ។ ឧ. ទ្ិព្វ តិ, េុជឈតិ, ម្ិជជ តិ, ...។ 

៤៤៨, ៥១២. សាវ ទ្ិមោ ណុ្ឌ ឧឌ ច។ ( នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យ ) ឲ ណុ, 
ណា, ឧណា បចា័យ ចុះឯចុង សាឝ ទិេណក្បុងអតទក្ាថ  ។ ឧ. អភិស្ុមឌតិ, 

អភិស្ុឌតិ ...។ 
៤៤៩, ៥១៣. កិោទ្ិមោ ន្ត។  (នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យ)  ឲ   បចា័យ 
ចុះឯចុងកិ្ោទិេណ ក្បុងអតទក្ាថ  ។ ឧ. កិឌតិ, ជិន្តតិ ...។ 

៤៥០, ៥១៧. គហ្វទ្ិមោ បេឌហ ។ (នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យ) ឲ  បផ នងិ ណាា  
បចា័យ ចុះឯចុង េហាទិេណ ក្បុងអតទក្ាថ  ។ ឧ. មឃបេតិ, គឌហ តិ ...។ 
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៤៥១, ៥២០. តន្តទ្ិមោ ឱេិរា។  (នមិិតថវភិតថិនងិបចា័យ) ឲ ឱ នងិ  
យរិបចា័យ ចុះឯចុងត ទិេណ ក្បុងអតទក្ាថ ១ ។ ឧ. កមរាតិ, កេិរតិ, 

តមន្តត ិ...។ 

៤៥២, ៥២៥. ចុរាទ្ិមោ មណ្ -ណ្ោ។ (នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យ)   ឲ គណ 
នងិណយបចា័យ ចុះឯចុង ចុរាទិេ ណក្បុងអតទក្ាថ  ។ ឧ. មចាមរតិ ,  

មចារេត ិ...។ 

៤៥៣, ៤៤៤. អតា មន្តបោនិ ភាមវ ច កម្ា និ។  ឲវភិតថិអតថគ បទ 
ចុះក្បុងភាវក្មយ២ ។ ឧ. ឧចច មត ...។ 

៤៥៤, ៤៤០. កតា រិ ច។  ចុះវភិតថិ អតថគ បទ ក្បុង អតទក្ាថ ខ្ វះ ។  
ឧ. ម្ញា មត ...។ 

៤៥៥, ៥៣០. ោតុបេចច មេហ ិ  វិភតា ិមោ។ ឲវភិតថិទ ាំងឡាយ ចុះឯចុង  
ោតុនងិបចា័យទ ាំងឡាយ ។ ឧ. តិតិកខ តិ ...។ 

៤៥៦, ៤២០. កតា រិ បរស្សបទ្ំ។  ឲវភិតថិបរសសបទ ចុះក្បុង អតទក្ាថ  ។  
ឧ. កមរាតិ ...។ 

៤៥៧, ៤២៤. ភូវាទ្មោ ោតមវា។  ឲស័ពធទ ាំងឡាយ មាន ភូ  ជាគដើម 
គ យ្ ះ ោតុ ។ 

ឥតិ អាខ្ាតកមបេ ទ្ុតិមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ២ ក្បុងអាខ្ាតក្បផចប។់ (២៦ សូលត) 

                                                 

១. រូ. ក្រគា វាយាំ យរិបផចាគោ  យរិបចា័យ ចុះឯចុងក្រោតុ ដតមាង៉ប៉ុគណាត ះ ។  ២. រូ. 
គោយចស័ពធ សូមផ ីក្បុងក្មយ នងិក្តថុ  ។ ឧ. កុ្សូគសា ភិជជគត សយគមវ អាថ ន ាំ ។  

 

៦. អាខ្ាតក័្ណ្ឌ   
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៤៥៨, ៤៦១. កវ ចាទ្ិវឌណ ន’មម្កស្សរានំ មទ្វ ភាមវា។  យក្  ពរញ្ជនៈតួគដ ើម 
ដដលមានលសៈគសយើគ្មប  ជា គទឝភាវ ខ្ វះ ។ ឧ. តិតិកខ ត.ិ ជហ្វតិ ...។ 

៤៥៩, ៤៦២. បុមវវ ’វោ មសា។ ឲោតុតួគដ ើម ដដលជាគទឝភាវ  គ យ្ ះ  
អោម ស ។ ឧ. ទ្ោតិ, ទ្ោតិ ...។ 

៤៦០, ៥០៦. រមស្ា។ រសសៈលសៈ អោម សបង់ ។ ឧ. ទ្ោតិ ...។ 

៤៦១, ៤៦៤. ទ្ុតិេចតុោោ នំ បឋម្តតិោ។ ក្បុងអោម ស យក្ ទុតិយ អក្ខរៈ 
ជា បឋមអក្ខរៈ, ចតុតទអក្ខរៈ ជា តតិយអក្ខរៈ ។ ឧ. ចិមចឆ ទ្, ទ្ោតិ ...។ 

៤៦២, ៤៦៧. កវគា ស្ស ចវមគ្គា ។ ក្បុងអោម ស យក្  ក្ វេគ ជា ចវេគ ។   
ឧ. ចិកិចឆ តិ, ជិគុចឆ តិ ...។ 

៤៦៣, ៥៣២. ោនកិោនំ វតតា ំ វា។ យក្អោម ស នន មាន ោតុ ជា វ, កិ្ត 
ោតុ ជា ត ។ ឧ.  វិម្ំស្តិ, តិកិចឆ តិ ...។ 

៤៦៤, ៥០៤. ហស្ស មោ។ យក្ហ អោម ស ជា ជ ។ ឧ. ជហ្វតិ ...។ 

៤៦៥, ៤៦៣. អនា ស្សិវឌណ ោមរា វា។ យក្លសៈទីបងអស់នន អោម ស ជា 
ឥវណត  ជា អ ខ្វះ១ ។ ឧ. បិវាស្ត,ិ  វិម្ំស្ត,ិ ព្ភូវ ...។ 

៤៦៦,៤៨៩. និគា ហីតញច ។ ឲ នេិគហិតអាេម ចុះក្បុងទីបងអស់នន  អោម ស 
ខ្វះ២។ ឧ. ចង្ក ម្ត,ិ ចញច លតិ ...។ 

៤៦៧, ៥៣៣. តមោ  បាោន្តនំ វា  ម្ំ មស្ស្ុ ៣។ នមិិតថ ស  បចា័យ ឯចុង  
អោម ស យក្ បា ជា វា, មាន ជា មាំ ។ ឧ. បិវាស្តិ,  វិម្ំស្តិ ...។ 

                                                 

១. វាតិ កឹ្? ពភុក្ខតិ។ ២.  វាតិ កឹ្? ទទធឡាតិ។ ៣. រូ. គសសុ បទគនះ ជា វចនៈ វបិោវ ស 
គមាថ គមើល គមាេគោវ ន ៥\៨០ នតីិ ៩៤៨ នងិ នាសដថមខ្វួនឯងចុះ ។  
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៤៦៨, ៤៩២. ឋា តិមដ្ឋឋ ។ យក្ ឋា ោតុ ជា តិដ ឌ ខ្ វះ ។ ឧ. តិដ្ឋ ត ិ...។ 

៤៦៩, ៤៩៤. បា បិមវា។ យក្ បា ោតុ ជា បវិ ខ្ វះ ។ ឧ.  បិវតិ ...។ 

៤៧០, ៥១៤. ញាស្ស  ោជំន្ត។ យក្ ញា ោតុ ជា, ជា, ជាំ,   ខ្វះ ។   
ឧ. ោន្តតិ, ជញ្ញា , ន្តេតិ ...។ 

៤៧១, ៤៨៣. ទ្ិស្ស្ស បស្ស -ទ្ិស្ស-ទ្ោខ  វា។ យក្ ទិស ោតុ ជា បសស, 
ទិសស១, ទក្ខ ខ្ វះ ។ ឧ. បស្សតិ, ទ្ិស្សត,ិ ទ្កខ តិ ...។ 

៤៧២, ៥៣១. ព្យញជ ននា ស្ស មចា ឆបេចច មេស្ុ ច។ នមិិតថឆ បចា័យ ឯចុង 
យក្ពរញ្ជនទីបងអស់ោតុ ជា ច ។ ឧ. ជិគុចឆ ត ិ...។ 
៤៧៣, ៥២៩. មោ មខ្  ច។ នមិិតថ ខ្ បចា័យ ឯចុង យក្ពរញ្ជនៈទីបងអស់ 
ោតុជា ក្។ ឧ. តិតិកខ ត,ិ ពុភុកខ តិ ...។ 

៤៧៤, ៥៣៥. ហរស្ស  គី មស្ ២ ។ នមិិតថ ស  បចា័យឯចុង យក្ ហរ ជា េី ។  
ឧ. ជិគីស្ត ិ...។ 

៤៧៥, ៤៦៥. ត្ពូ្ភូនោហភូវា បមរាោខ េំ។  នមិិតថ បគរាោខ  វភិតថិឯចុង យក្ 
លពូ ជា អាហ, ភូ ជា ភូវ ។ ឧ. អាហ,ុ ព្ភូវ ...។ 

៤៧៦, ៤៤២. គម្ិស្សមន្តា  មចាឆ  វា ស្វវ ស្ុ។ នមិិតថបចា័យ នងិវភិតថិទ ាំងពួង 
យក្ ម ទីបងអស់ននេមុ ោតុ ជា ចា ខ្ វះ ។ ឧ. គចឆ ោមន្ត, គចឆ តិ ...។ 

៤៧៧, ៤៧៩. វចស្ស’ជជ តនិម្ហ ិ ម្ោមរា ឱ។  នមិិតថអជជតថនវីភិតថិឯចុង យក្ អ 
នន វ របស់ វច ោតុ ជា ឱ ។ ឧ. អមវាច, អមវាចុ ំ...។ 

                                                 

១. (រូ) នតន ទិ្រានទ្នស្ម កមាន ិអរពវធាតុនក ឯវ ។ ២. មូលស្រុកដខ្ ារ. ហររស គឹ នរ ។  

 

៦. អាខ្ាតក័្ណ្ឌ   
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៤៧៨, ៤៣៨. អោមរា  ទ្ីឃំ ហិម្ិមម្ស្ុ។  នមិិតថ ហិ , មិ, ម វភិតថិឯចុង ទីឃៈ 
អ ជា អា ។ គោយ មិោរ ស័ពធ នមិិតថ ហិ កុ្ាំទីឃៈ ខ្ វះ ។ ឧ. គចាឆ ហ,ិ គចាឆ ម្,ិ 

គចឆ ហ ិ...។ 

៤៧៩, ៤៥២. ហ ិមោបំ វា។ លុបហិ វភិតថិ ខ្ វះ ។ ឧ. គចឆ ... ។ 

៤៨០, ៤៩០. មហ្វតិស្សមរ’មហ្វ’មហ ភវិស្សនា ិម្ហ ិ ស្ស្ស ច។  នមិិតថ 
ភវសិសន ថវិភិតថឯិចុង យក្លសៈ  ទីបងអស់ននហូោតុជាឯហ, ឱហ, ឯ គហើយ 
លុប សស ខ្ វះ ។ ឧ. មហហិត,ិ មហ្វហិត,ិ មហតិ...។ 

៤៨១, ៥២៤. ករស្ស ស្បេចច េស្ស ោមហ្វ។ នមិិតថ ភវសិសន ថវិភិតថិឯចុង យក្ 
ក្រ ោតុ នងិ  បចា័យ ជា ោហ  គហើយ លុប  សស គទៀង ។  គោយ 
សបផចាយស័ពធ១ ឯចុងោតុដនទ យក្ ភវសិសន ថនិងិបចា័យ ជា  ខាមិ, ខាម, 
ឆាមិ, ឆាម ។ ឧ. ោហតិ, វោខ ម្ិ, វចាឆ ម្ ...។ 

ឥតិ អាខ្ាតកមបេ តតិមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៣ ក្បុងអាខ្ាតក្បផចប។់ (២៤ សូលត) 
៤៨២, ៥០៨. ោទ្នា ស្ស ំម្ិមម្ស្ុ។ នមិិតថ មិ, មវភិតថិ ឯចុង យក្លសៈ  
ទីបងអស់ននទ ោតុជា អាំ។ ឧ. ទ្ម្ា ិ, ទ្ម្ា  ...។ 
៤៨៣, ៥២៧. អស្ំមោគនា ស្ស វុទ្ធ ិ ោរិមត  ។ នមិិតថោរតិបចា័យឯចុង 
លពទឹ និលសៈននោតុ ដដលគ្មយ ន ពរញ្ជនសាំគោេទីបងអស់ ជា អា, ឯ, ឱ ។  
ឧ. ោមរតិ, ោរេតិ ...។ 

                                                 

១. នោយសបបចាយស័ពធឯចុងអាំព ីវច , មុច, ភុជោតុជាគដើម យក្សសជា ខ្ នងិឯចុងអាំព ី
វស, លភ, ឆទិោតុជាគដើម យក្ សស ជា ឆ ខ្ វះ (រូ) ។ ឧ . វក្ខតិ, វចិសសតិ, គមាក្ខិតិ, 
មុចាិសសត,ិ គភាក្ខតិ, គភាក្ខិតិ ភុញ្ជិសសតិ, វចាតិ, វចាិតិ,វសិសសតិ, លចាតិ លចាិតិ, លភិសសតិ 
គឆចាតិ គឆចាិត,ិ គឆទិសសតិ, ឆិន ធសិសតិ។  
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៤៨៤, ៥៤២. ឃដ្ឋទ្ីនំ វា។ នមិិតថោរតិបចា័យឯចុង លពទឹ និ លសៈននោតុ  
ដចូឃដ ខ្វះ ដដលគ្មយ នពរញ្ជនសាំ គោេជាទីបងអស់ ។ ឧ. ឃាមដ្តិ ,  

ឃមដ្តិ ...។ 
៤៨៥, ៤៣៤. អមញា ស្ុ ច។ នមិិតថបចា័យដនទចាក្ោរតិ លពទឹ និ លសៈននោតុ 
ដដលគ្មយ នពរញ្ជនសាំគោេ ជាទីបងអស់ ។  គោយចស័ពធ លពទឹ និ ណុ បចា័យ។ 
ឧ. ជេតិ, មហ្វតិ, ភវតិ, អភិស្ុមឌតិ ...។ 

៤៨៦, ៥៤៣. គុហទ្ុសានំ ទ្ីឃំ។ នមិិតថោរតិបចា័យឯចុង ទីឃៈ ឧ នន េុហ 
នងិ ទុស ោតុ ជា ឩ ។ ឧ. គូហេតិ, ទ្ូស្េតិ ...។ 

៤៨៧, ៤៧៨. វច -វស្-វហ្វទ្ីន’ម្ុោមរា វស្ស  មេ។ នមិិតថ យ  បចា័យ 
ឯចុង (យក្ អ នន វ)  ឬ យក្ វ  នន វច , វស, វហ ោតុជាគដើម ជា ឧ  ។  
ឧ. ឧចច មត, វុចច តិ, វុស្សតិ, ឧស្សត ិ...។ 

៤៨៨, ៤៨១. ហ   វិបរិេមោ មោ វា។ នមិិតថ យ បចា័យឯចុង វបិរតិ ហរ 
ជា យា, គហើយយក្ យ ជា ល ខ្ វះ ។ ឧ. វុលហ តិ, វុេហ តិ ...។ 

៤៨៩, ៥១៩. គហស្ស  មឃ មបេ។ នមិិតថ បផ បចា័យឯចុង យក្េហ ោតុ  
ទ ាំងមូលជា គឃ។ ឧ.មឃបេតិ ...។ 

៤៩០, ៥១៨. ហមោមបា ឌហ ម្ហ ិ។ នមិិតថ ណាា  បចា័យឯចុង លុប ហនន េហ 
ោតុ បង់ ។ ឧ. គឌហ តិ ...។ 

៤៩១, ៥២៣. ករស្ស  ោស្តា ’ម្ជជ តនិម្ហ ិ។ នមិិតថអជជតថនវីភិតថឯិចុង យក្  ក្រ 
ោតុទ ាំងមូល ជា  ោស ខ្វះ ។  គោយោសតថភាវនគិទធស ចុះ ស អាេម 
ឯចុងោតុដនទ ។ ឧ. អោស្ិ, អោស្,ិ អមហ្វស្ិ ។ 

 

៦. អាខ្ាតក័្ណ្ឌ   
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៤៩២, ៤៩៩. អស្សាា  ម្ិោនំ ម្ិហ ោហ ’នា មោមបា ច។ ឯចុង អស ោតុ យក្ មិ 
ជា មាិ, ម ជា មា ខ្ វះ, គហើយលុបទីបងអស់ោតុបង់ ។ ឧ. អម្ហ ិ, អម្ហ  ...។ 

៤៩៣, ៤៩៨. ថស្ស  តោ តា ំ។ ឯចុង អស  ោតុ យក្ ថ វភិតថិ ជា តទ 
គហើយលុបទីបងអស់ោតុបង់ ។ ឧ. អតោ  ។ 
៤៩៤, ៤៩៥. តិស្ស តោ ិតា ំ។ ឯចុង អសោតុ យក្  តិ វភិតថិ ជា តទិ 
គហើយលុបទីបងអស់ោតុបង់។ ឧ. អតោ ិ ។ 

៤៩៥, ៥០០. តុស្ស  តោុ តា ំ។ ឯចុង អស ោតុ  យក្  តុ វភិតថិ  ជា តទុ  
គហើយលុបទីបងអស់ោតុបង់។ ឧ.  អតោុ  ។ 

៤៩៦, ៤៩៧. ស្ិម្ហ ិ ច។ នមិិតថ សិ វភិតថិឯចុង លុបទីបងអស់ននអស ោតុបង់ ។ 
ឧ. អស្ិ ។ 

៤៩៧, ៤៧៧. លភសាា  ឦ ឥំនំ តោ -តោ ំ។ ឯចុង លភ ោតុ  យក្ ឦ ជា តទ , ឥាំ 
ជា តទាំ, គហើយលុប ទីបងអស់ោតុបង់ ។ ឧ. អលតោ , អលតោ ំ ។ 

៤៩៨, ៤៨០. កុស្សាា  ទ្ី ចឆ ិ ១។ ឯចុងកុ្សោតុ យក្ឦវភិតថិ ជា ចាិ, 
គហើយលុបទីបងអស់ោតុបង់ ។ ឧ. អមោចឆ ិ ...។ 

៤៩៩, ៤៨០. ោោតុស្ស ទ្ជជ ំ។ យក្ ទ  ោតុទ ាំងមូល ជា ទជជ ខ្ វះ ។  
ឧ. ទ្ោជ ម្ិ ...។ 

៥០០, ៤៨៦. វទ្ស្ស  វជជ ំ។ យក្វទោតុទ ាំងមូលជា វជជ ខ្ វះ ។  
ឧ. វោជ ម្ិ ...។ 

                                                 

១.មូលស្រុកដខ្ យរ. កុ្ធសាយ  ទិចាិ ។  
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៥០១, ៤៤៣. គម្ិស្ស ឃម្ា ំ។ យក្េមុោតុទ ាំងមូលជា ឃមយ ខ្ វះ ។  
ឧ. ឃោា ម្ិ ...។ 

៥០២, ៤៩៣. េម្ហ ិ  ោ-ោ-ោ-ឋា-ហ្វ-បា-ម្ហ-ម្ថាទ្ីនម្ី។ នមិិតថ យ 
បចា័យឯចុង យក្លសៈ ទីបងអស់ នន ទ , ោ, មា, ឋា, ហា, បា, មហ, មថ 
ោតុជាគដើម ជា ឦ ។ ឧ. ទ្ីេតិ ...។ 

៥០៣, ៤៨៥. េជស្ាទ្ិស្សិ។ នមិិតថ យ បចា័យឯចុង  យក្ យ នន យជ  ោតុ 
ជា ឥ ។ ឧ. ឥជជ មត ម្ោ ពុ្មោធ  ...។ 

៥០៤, ៤៧០. ស្ព្វ មោ ឧំ ឥំស្ុ។ ឯចុងោតុទ ាំងពួង យក្ ឧាំ វភិតថិជា ឥាំសុ ១ 
(ខ្វះ) ។ ឧ. ឧបស្ង្ា ម្ឹស្,ុ និស្ីទ្ឹស្ ុ...។ 

៥០៥,   ៤៨២.  ជរ-ម្រានំ ជីរ -ជិេយ-ម្ិេា វា។ យក្ ជរ  ោតុ ជា  ជីរ, 
ជិយរ, មរោតុ ជា មិយរ ខ្វះ ។ ឧ. ជីរតិ, ជិេយត,ិ ម្ិេយតិ, ម្ិេត ិ...។ 

៥០៦, ៤៩៦. ស្ព្វ ោោ ’ស្ស្ាទ្ិមោមបា ច។ នមិិតថវភិតថិ នងិបចា័យទ ាំងពួង 
លុប អ នន អស ោតុ ខ្ វះ ។ ឧ. ស្ិោ, ស្នា ិ ...។ 

៥០៧, ៥០១. អស្ព្វ ោតុមក ភូ ។ នមិិតថ អសពឝោតុក្វភិតថិ យក្  អស ោតុ 
ជា ភូ ខ្ វះ ។ ឧ. ភវិស្សតិ ...។ 
៥០៨, ៥១៥. ឯេយស្ស ញាមោ ឥោញា។ ឯចុង ញា ោតុ យក្ ឯយរ វភិតថិ 
ជា ឥោ ជា ញា ខ្វះ ។ ឧ. ោនិោ, ជញ្ញា  ...។ 

                                                 

១ .រូ. ក្ចាា យនមូលោឌ ន. គោយទឝិោក្រណគោេវភិាេថា សពឝគា ឧាំ, យក្ ឧាំ ជា អាំសុ,
អាសុាំ , ឧ.អញេមាំសុ, អេមាសុាំ។  

 

៦. អាខ្ាតក័្ណ្ឌ   
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៥០៩,៥១៦. ន្តស្ស  មោមបា េោរតា ំ។  ឯចុង  ញា ោតុ លុប  បចា័យ  ឬ 
យក្   ជា យ ខ្វះ ។ ឧ. ជញ្ញា , ន្តេតិ ...។ 

៥១០,៤៨៧. មោបមញច តា ម្ោមរា។ លុប  អ បចា័យ ឬ យក្  អ ជា  ឯ ខ្ វះ ។ 
ឧ.វមជជ ម្ិ, វមទ្ម្ិ, វោម្ិ ...។ 

៥១១, ៥២១. ឧតា មោោមរា។  យក្ ឱ បចា័យ ជា ឧ ខ្ វះ ។ ឧ. កុរុមត ...។ 

៥១២, ៥២២. ករស្ាោមរា ច។  យក្ អ នន ក្រ  ោតុ ជា  ឧ ខ្ វះ ។  
ឧ. កុរុមត ...។ 

៥១៣, ៤៣៥. ឱ អវ  ស្មរ។ នមិិតថលសៈឯចុង យក្ ឱទីបងអស់ោតុជា អវ ។   
ឧ. ចវតិ ...។ 

៥១៤, ៤៩១. ឯ  អេ។ នមិិតថលសៈឯចុង យក្  ឯ ទីបងអស់ោតុជា អយ ។  
ឧ. នេតិ ...។ 

៥១៥, ៥៤១. មត  អាវាោ ោរិមត។  នមិិតថោរតិបចា័យ យក្ ឱ ជា  អាវ, ឯ 
ជា អាយ ។ គោយគោេវភិាេ យក្ ឯ ជា អាយ សូមផគីលោះបចា័យដនទ ។ 
ឧ. ោមវតិ, ន្តមេតិ, គ្គេតិ ...។ 

៥១៦, ៤៦៦. ឥោរាគមោ អស្ព្វ ោតុកម្ហ ិ។  នមិិតថ អសពឝោតុក្វភិតថិ  
ទ ាំងពួង ចុះ ឥ អាេម ។ ឧ. គម្ិស្សតិ ...។ 

៥១៧,៤៨៨. កវ ច ិោតុវិភតា ិបេចច ោនំ ទី្ឃ- វិបរីោមទ្ស្-មោបាគោ ច ។ 
ក្បុងឧទហរណ៍ទ ាំងឡាយ ដដលមិនមានសូលតគធឝើក្បុងអាខ្ាត ( ស្កិត) ទីឃ, 
វបិរតិ, អាគទស, លុបចុះអាេម ននោតុ វភិតថិ នងិបចា័យទ ាំងឡាយ គោក្  
ឲសគលមចាមសមេួរដល់លពះបាលី ។ ឧ. ោេតិ, កមរេយ ...។ 
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៥១៨, ៤៤៦.អតា មន្តបោនិ បរស្សបទ្តា ំ។ យក្អតថគ បទ ជាបរសសបទ ខ្វះ ។  
ឧ. វុចច តិ, លព្ោ តិ, បចច តិ ...។ 

៥១៩, ៤៥៧. អោរាគមោ ហិេយតា នី -អជជ តនី-ោោតិបតា ីស្ុ។ នមិិតថ 
ហិយរតថន,ី អជជតថន,ី ោោតិបតថិ វភិតថិឯចុង ចុះ អ អាេមឯគដើមោតុ ខ្ វះ ។ 
ឧ. អគោ, អគម្,ី អគម្ិស្ា ...។ 

៥២០, ៥០២. ត្ពូ្មោ ឦ តិម្ហ ិ។ នមិិតថ តិ វភិតថិ ចុះឦអាេមឯចុងលពូ ោតុ ។ 
ឧ. ត្ព្វីតិ ។ 

៥២១, ៤២៥. ោតុស្សមន្តា  មោមបា ’មនកស្រស្ស។ លុបទីបងអស់ោតុ ដដល  
មានលសៈគលចើនខ្ វះ ។  
៥២២, ៤៧៦. ឥស្-ុេម្ូនម្មន្តា  មចាឆ  វា។  យក្ទីបងអស់នន ឥសុ នងិ យមុ 
ោតុ ជា ចា ខ្ វះ១ ។ ឧ. ឥចឆ ត,ិ និេចឆ តិ ...។ 

៥២៣, ៥២៦. ោរិោនំ មឌ មោបំ។  លុប ណ នន មុខ្រោរតិ នងិ  
រុឡាីោរតិបចា័យបង់ ។ ឧ. ោមរតិ, ោរេត ិ...។ 

ឥតិ អាខ្ាតកមបេ ចតុមោោ  កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៤ ក្បុងអាខ្ាតក្បផចប។់ (៤២ សូលត) 
អាខ្ាតស្ុតា ំ និដ្ឋ ិតំ។ 

អាខ្ាតសូលតចប។់ (១១៨ សូលត) 
 

                                                 

១. រូ. គោយគោេវភិាេថា អគ ថ  គចាា  វា,យក្ ស នន អាស ជា ចា  ខ្វះ, ឧ. អចាតិ, អាសតិ។ 

 

៦. អាខ្ាតក័្ណ្ឌ   
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៧. កិព្វ ិោនក័ណ្ោ  

៥២៤, ៥៦១. ោតុោ កោា ទ្ិម្ហ ិ មឌ។  ោលគបើមានក្មយបទគៅឯគដ ើម ចុះ 
ណ បចា័យឯចុងោតុ ។ ឧ. កម្ា ំ កមរាតីតិ = កម្ា ោមរា ...។ 

៥២៥, ៥៦៥. ស្ញ្ញា េម្ នុ។   ោលគបើមានក្មយបទគៅឯគដើម    ក្បុងោល  
គោលនវូគ យ្ ះ ចុះ  អ បចា័យឯចុងោតុ, គហើយចុះ ន ុអាេម ទី្បងអរ់ 
ក្មយបទ ។ ឧ. អរឹ ទ្មម្តីតិ = អរិនទ មោ ( រាោ ) ...។ 

៥២៦, ៥៦៧. បុមរ  ទ្ោ ច ឥំ។  ោល គបើមាន បុរស័ពធគៅឯគដ ើម ចុះ អ 
បចា័យឯចុង ទទ ោតុ, គហើយ យក្ អ នន បុរ  ជា ឥាំ ។ ឧ. បុមរ ោនំ 

អោស្ីតិ = បុរិនទ មោ ( មទ្វរាោ ) ...។ 

៥២៧, ៥៦៨. ស្ព្វ មោ ណ្វុ ោវ ’ វី វា។ ោលគបើមានក្មយបទគៅឯគដើម ឬគ្មយ ន 
ចុះ អ, ណឝុ , តុ, អាវ ីបចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង ។ ឧ. តំ កមរាតីតិ = តកក មរា , 

ោរមោ, តកក ោា  ...។ 

៥២៨, ៥៧៧.  វិស្ -រុជ-បោទ្ិមោ ណ្។  ចុះណបចា័យឯចុងោតុទ ាំងឡាយ  
មាន វសិ, រុជ, បទ ោតុជាគដើម ។ ឧ. បមវមសា, មរាមគ្គ, ឧបេមោ ...។ 

៥២៩,៥៨០. ភាមវ  ច។ ចុះណ បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង ក្បុងអតទភាវ  ។  
ឧ. បចច មត = បចនំ, ភាមវា, បាមោ ...។ 

៥៣០,៥៨៤. កវ ិ  ច។ ចុះក្ឝិ បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង ។ ឧ. ស្ម្ោ វតីតិ =  

ស្ម្ោូ  ...។ 

៥៣១,៥៨៩. ធរាទ្ីហិ រមោា ។ ចុះរមយបចា័យឯចុងោតុមាន ធរ ជាគដើម ...។ 
ឧ. ធរតិ មតន្តតិ = ធមោា , កម្ា ំ ...។ 
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៥៣២,៥៩០. តស្សីោទី្ស្ុ ណ្ីោវ វី ច។  ចុះតុ, ណី, អាវ ីបចា័យឯចុងោតុ  
ទ ាំងពួង ក្បុងអតទ “តសសោីទិ១” ។ ឧ. បិេំ បស្ំស្ិតុំ ស្ីលំ េស្ស មសា = 

បិេបស្ំស្ ី(រាោ) ...។ 

៥៣៣,៥៩១. ស្ទ្ទ -កុធ-ចល-ម្ណ្ោ តោ -រុចាទ្ីហិ េុ។  ចុះយុបចា័យឯចុងោតុ 
មានអតទថា បន វសឺាំ គលង, គលោធ, ញាបញ់រ័, លបោប ់នងិរុចោតុជាគដើម ក្បុង 
អតទ “តសសោីទិ”។ ឧ. មឃាស្នស្ីមោ =មឃាស្មន្ត។ 

៥៣៤, ៥៩២. បារាទ្ិគម្ិោហ  រូ  ។ ចុះរូបចា័យឯចុង េមុ ោតុ ដដលមាន  បារ 
ស័ពធ ជាគដើម ជាសទធូបបទ ក្បុងអតទ “តសសោីទិ”...។ ឧ. ភវបារគូ, មវទ្គូ, 

អនា គូ ...។ 

៥៣៥, ៥៩៣. ភិោខ ទ្ិមោ ច។  ចុះ  រូ បចា័យឯចុងោតុមាន ភិក្ខ ជាគដ ើម 
ក្បុងអតទ “តសសោីទិ” ។  ឧ. ភិកខ នស្ីមោ ោចនស្ីមោ = ភិកខុ  ...។ 

៥៣៦, ៥៩៤. ហនតាទ្ីនំ ណុ្មោ។  ចុះ  ណុក្ បចា័យ ក្បុងទីបងអស់ននហនុ  
ោតុជាគដើម ក្បុងអតទ “តសសោីទិ” ។ ឧ. អាហននស្ីមោ = អាឃាតុមោ , 

ោរុមោ ...។ 

៥៣៧, ៥៦៦. នុ  និគា ហីតំ បទ្មនា ។  យក្  ន ុអាេមក្បុង ទីបងអស់នន មបទ 
ជានេិគហិត ។ ឧ. អរិនទ មោ, មវស្សនា មរា ...។ 

៥៣៨, ៥៩៥. ស្ំហន្ត’ញ្ញា េ វា មរា មឃា។  ចុះ រ  បចា័យ ឯចុងហនោតុ 
មាន សាំ ជាបុពឝបទ ឬឯចុងោតុដនទ គហើយយក្ ហន ជា ឃ  ។ ឧ. ស្ម្គា ំ 

កម្ា ំ ស្ម្ុបគចឆ តីតិ = ស្មង្ោ ...។ 
                                                 

១. រូ. គោយចសពធ ឲ ណីបចា័យចុះសូមផកី្បុងអតទ អតថមាគន, ឧ. បណឍិ តាំ អាថ ន ាំ មញ្ដតីតិ  = 
បណឍិ តមាន,ី ពហុសសុតមាន ី។    

 

៧. កិពវធិានក័្ណ្ឌ   
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៥៣៩, ៥៥៨. រម្ហ ិ  រមន្តា  រាទ្ិមន្ត។  នមិិតថ រានពុន នបចា័យឯចុង លុបទីបងអស់  
ោតុមាន រជាគដើម នងិ រានពុន័ ន បង់ ។ ឧ. អនា ំ កមរាតីតិ=អនា មោ ។ 
៥៤០, ៥៤៥. ភាវកមម្ា ស្ុ តវវ ’នីោ។ ចុះ  តពឝ, អនយី  បចា័យ  
ឯចុងោតុទ ាំងពួង ក្បុងអតទភាវក្មយ១ ។ ឧ. ភវិតព្វ ំ, ភវនីេ ំ...។ 

៥៤១, ៥៥២. មណ្ា ច។ ចុះ ណរ បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង ក្បុងអតទភាវក្មយ ។ 
គោយ ច ស័ពធ ចុះ គតយរ បចា័យ ។ ឧ. ករេ ព្វ ំ = ោរិេំ , ញាតព្វ ំ = 

ញាមតេយំ ...។ 

៥៤២, ៥៥៧. ករោហ  រិចច ។  ចុះ  រចិា បចា័យឯចុងក្រោតុ ក្បុងអតទភាវក្មយ ។  
ឧ. កតា ព្វ ំ = កិចច ំ ។ 
៥៤៣,៥៥៥. ភូមោ’ព្វ ។ យក្  ណរ  បចា័យ នងិឩ នន  ភូ ោតុជា អពឝ ក្បុង  
អតទភាវក្មយ។ ឧ. ភវិតព្វ ំ = ភព្វ ំ ...។ 

៥៤៤, ៥៥៦. វទ្ -ម្ទ្-គម្ុ-េុជ-គរហ្វោរាទ្ីហិ ជជ -ម្ា -គា -មេហ ’េា គ្គមរា 

វា។ ឯចុង វទ, មទ, េមុ, យុជ, េរហ នងិអាោរន ថ ោតុជាគដើម យក្ទី  
បងអស់ោតុ នងិ ណរ បចា័យ ជា ជជ , មយ, េគ, យា នងិ ឯយរ, គហើយយក្ េរ នន 
េរហ ជា គ្មរ ក្បុង អតទភាវក្មយ២ ។ ឧ. វតា ព្វ ំ = វជជ ំ , ម្ជជ ំ, គម្ា ,ំ មោគា ,ំ 

គ្គរេហ ំ, មញេយំ ...។ 

                                                 

១. រូ. គោយគោេវភិាេថា តោឝ នោី ច  ។ ចុះ តពឝ, អនយី បចា័យសូមផកី្បុងអតទដនទ ។   
២. រូ. គោយអាទិ រ័ពធ គោក្សគស្រ គ្ ះ យក្ោតុមាន ទ, ម, ជ នងិ ហ ជាទីបាំផុត នងិ  
សូមផពួីក្ដនទ ។ ណរបចា័យ  ោលលុប ណានពុន័ នគហើយ ក៏្គៅគៅថា ណរបានគោយ 
ភូតបុពឝេតិនយ័។ គោយមទស័ពធ ចុះណរបចា័យ ឯចុងមទោតុ  ក្បុងអតទក្រណៈ។  
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៥៤៥, ៥៤៨. មត  កិចាច ។ ឲ តពឝ, អនយី, ណរ, គតយរ , រចិា គ យ្ ះ 
កិ្ចាបផចា័យ ។ 
៥៤៦, ៥៦២. អមញា  កិត៑។ ឲបចា័យទ ាំងឡាយ េឺ (ណ, អ, ណឝុ , តុ, អាវ,ី យុ, 
រតទុ , រតុិ, រាតុ, ក្ឝិ, រមយ, ណី, រូ, ណុក្, រ, ឥ, តិ, ររិយិ, ឥន, ខ្, ត, តុក្, ឥក្  
(គតោលិក្), ត, តវន ថ,ុ ាវ,ី ក្ថ   (អតីតោលិក្), តគវ, តុាំ, តុន,  (តូន) ាឝ , 
ាឝ ន (តគវតុ ទិបចា័យ), មាន, អន ថ, (វតថមានោលិក្), ណី, ឃិណ៑, ណឝុ , តុ, 
ណ, សស ាំ, ន ថ,ុ មាន, អាន (អ េតោលិក្) )គ យ្ ះ កិ្តបផចា័យ ។ 
៥៤៧,៥៩៦.នន្តទ ទ្ីហិ េុ។  ចុះយុ បចា័យឯចុងនន ធោតុជាគដើម ក្បុងអតទ  
ភាវក្មយ។ ឧ. ននទ ីេមត = ននទ នំ ...។ 

៥៤៨, ៥៩៧. កតាុ ករណ្បមទ្មស្ស្ុ ច ១។ ចុះយុ  បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង 
ក្បុងអតទក្ាថ , ក្រណ, នងិ បគទស ។ ឧ. រមោហរណ្ ំ...។ 

៥៤៩, ៥៥០. រហ្វទ្ិមោ ណ្។  យក្ ន ននអ គទសៈ (នងិអនយីជាគដើម) 
ឯចុងោតុទ ាំងឡាយ ដដលមាន រ នងិ ហ ជាគដើមគៅ ទីបាំផុត ជា ណ  ។ 
(គោយអាទិស័ពធ សូមផឯីចុង រមុ, អប, ញា នងិាោតុជាគដើម (រូ.) )។  
ឧ. កមរាតិ មតន្តតិ = ករណ្ំ, បូរណ្,ំ គហណ្ ំ...។ 

ឥតិ កិព្វ ិោនកមបេ បឋមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ១ ក្បុងកិ្ពឝោិនក្បផចប។់ (២៦ សូលត) 

                                                 

១. រូ. សុតថនគិទធស. គោយច រ័ពធ ចុះយុបចា័យ ក្បុងអតទសមផទន នងិអបាទន ។ ឧ. សមាយ  
បោគរន ទទតិ អសាតិ = សមផទន ាំ, អគបចា ឯតសាយ  អាទទតីតិ = អបាទន ាំ ។ 

 

៧. កិពវធិានក័្ណ្ឌ   
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៥៥០, ៥៤៩. ឌទ្មោ មតោលិោ។ ចុះណបចា័យជាគដើម ក្បុងនលតោល ។ 
ឧ. កុម្ោ ំ កមរាតិ,  អោស្ិ,  ករិស្សតីតិ = កុម្ោ ោមរា ...។ 

៥៥១, ៥៩៨. ស្ញ្ញា េំ ោោមោ ឥ។  ចុះ ឥ បចា័យឯចុងទ នងិ  ធា ោតុ 
ក្បុងោលគោលនវូគ យ្ ះ ។ ឧ. បឋម្ំ អាទ្ីេតីតិ =អាទ្ិ, ឧទ្ធិ, ស្នធ  ិ...។ 

៥៥២, ៦០៩. តិ  កិចាច ’ស្ិមដ្ឋ ១។ ចុះ តិ នងិ  កិ្ត៑ បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង 
ក្បុងោរលបាថាប  នងិោរគោល  នវូគ យ្ ះ ។ ឧ. ជិមន្ត ជនំ ពុ្ជឈតូតិ  = 

ជិនពុ្ទ្ធ ិ, ធនភូតិ ...។ 
៥៥៣, ៥៩៩. ឥតោ ិេ’ម្តិេមវា វា។  ចុះ អ, តិ នងិយុបចា័យ  ឯចុងោតុ 
ទ ាំងពួង ក្បុងោរគោល ឥតទីលិងគខ្ វះ ។ ឧ. ជីរតីតិ = ជរា, ម្តិ, មវទ្ន្ត ...។ 

៥៥៤, ៦០១. ករមោ   រិរិេ។ ចុះ  ររិយិ បចា័យ ឯចុង ក្រោតុ ក្បុងោល  
គោលឥតទីលិងគ នងិលិងគដនទ ។ ឧ. កតា វវ តិ = កិរិោ, កិរិេំ ...។ 

៥៥៥, ៦១២. អតីមត តតវនាុ ោវី។ ចុះ ត, តវន ថ ុនងិ ាវ ីបចា័យ  ឯចុងោតុ 
ទ ាំងពួង ក្បុងអតីតោល ។ ឧ. អហុស្ីតិ = ហុមោ, ហុតវា, ហុោវី ...។ 

៥៥៦, ៦២២. ភាវកមម្ា ស្ុ ត។ ចុះ ត បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង ក្បុងភាវក្មយ 
នងិអតីតោល ។  ឧ. គ្គេនំ = គីតំ, នចច ំ, នដ្ា ំ ...។ 

៥៥៧, ៦០៦. ពុ្ធគោទ្ិមតោ  កតា រិ។  ចុះ ត បចា័យឯចុង ពុធ នងិ េមុ 
ោតុជាគដើម ក្បុងនលតោល នងិ ក្ាថ  ។ ឧ. ស្មព្វ  ស្ង្ខ ោស្ង្ខ មត ធមម្ា  

ពុ្ជឈតិ, អពុ្ជឈិ, ពុ្ជឈិស្សតីតិ = ពុ្មោធ  ...។ 

                                                 

១. មូលស្រុកដខ្ យរ. តិ កិ្ចាា សឹសគតទ ។  
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៥៥៨, ៦០២. ជិមោ ឥន ស្ព្វ តោ ។ ចុះ ឥន បចា័យឯចុង ជិ ោតុ ក្បុ ងនលតោល 
នងិ ក្ ាថ  ។ ឧ. បាបមក អកុស្មល ធមម្ា  ជិន្តតិ អជិនិ ជិនិស្សតីតិ =  

ជិមន្ត ...។ 

៥៥៩, ៦០៣. ស្ុបមោ ច។ ចុះឥនបចា័យឯចុង សុប ោតុ ក្បុងអតទភាវក្ាថ  ។ 
ឧ. ស្ុបតីតិ = ស្ុបិមន្ត, ស្ុបិនំ ...។ 

៥៦០, ៦០៤. ឦស្ំទ្ុស្ូហិ ខ្។  ចុះ ខ្ បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង ដដលមាន 
ឦសាំ , ទុ នងិ សុ សទធូបបទ ក្បុងអតទភាវក្មយ ។ ឧ. ឦស្ំ ស្េមត = 

ឦស្ស្សមោ, ទ្ុកក រំ, ស្ុករំ ...។ 

៥៦១, ៦៣៦. ឥចឆ មតោ ស្ុ ស្ោនកតាុ មកស្ុ តមវ -តុំ វា។  ោល គបើោតុ មាន 
អតទថា លបាថាប  មានក្ាថ គសយើគ្មប  ចុះ តគវ  នងិ តុាំ បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង 
ក្បុងនលតោល នងិ ក្ាថ  ខ្ វះ ១ ។ ឧ. បុញ្ញា និ ោតមវ ឥចឆ តិ , ស្ទ្ធ ម្ា ំ មសាតុំ 

ឥចឆ តិ, ឥចឆ ិ, ឥចឆ ិស្សត ិ...។ 

៥៦២, ៦៣៨. អរហស្ោក ទ្ីស្ុ ច។  ចុះ  តុាំ បចា័យឯចុងោតុទ ាំងពួង ក្បុ ងអតទ 
អរហនងិសក្កជាគដើម២ ។ ឧ. មោ តំ និន្តទ ទ្ិតុម្រហតិ, ស្ោក  មជតុំ ធមនន 

វា ...។ 

៥៦៣, ៦៣៩. បតា វចមន អលម្មតោ ស្ុ ច។  ចុះ  តុាំ បចា័យឯចុង  ោតុទ ាំងពួង 
ក្បុងអតទ អលាំ ដដលគោលថាេួរ ។ ឧ. អលមម្វ ោន្តនិ ោតុំ ...។ 

                                                 

១. ( រូ) “តនវតុាំ វា ”តិ នោគវភិានគន តទ្តថស្កិោយញច ។  ២. ោោវារ. គោយ វា រ័ពធ 
ឲចុះ ាគយ ។ ឧ. ក្ាថ គយ ឥចាតិ, រូ. គោយគោេវភិាេថា តគវតុាំ វា ឲតគវ នងិ តុាំបចា័យ  
ក្បុងកិ្រោិដដលមានអតទលបាថាប គ ះ ។ ឧ. សុពុទនុ ាំ វោខ មិ ។  

 

៧. កិពវធិានក័្ណ្ឌ   
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៥៦៤, ៦៤០. បុព្វ ោមល’កកតាុ ោនំ តុន ១ោវ នោវ  វា។  ចុះ តុន, ាឝ ន, ាឝ  
បចា័យ ឯចុងោតុទ ាំងពួង ដដលមានក្ាថ គសយើគ្មប  ក្បុងបុពឝោលខ្វះ ។  
ឧ. ោតុន កម្ា ំ គចឆ តិ ...។ 

៥៦៥, ៦៤៦. វតា ោមន ោន ’ន្តា ។ ចុះ  មាន នងិ  អន ថ បចា័យ  ឯចុងោតុ 
ទ ាំងពួង ក្បុងបចាុបផន បោល ។ ឧ. ស្រោមន្ត មរាទ្តិ ...។ 

៥៦៦, ៥៧៤. សាសាទ្ីហិ រតោុ ។  ចុះ រតទុ  បចា័យឯចុង សាស ោតុជាគដើម។  
ឧ. កិមលសាទ្មោ សាស្តិ ហឹស្តិ វិន្តមស្តីតិ = ស្ោោ  ...។ 

៥៦៧, ៥៧៥. បាតិមោ រិតុ។  ចុះ  រតុិ បចា័យ ឯចុងបាោតុជាគដើម...។  
ឧ. ធមម្ា ន  បុតា ំ  បាតិ, បាមលតីតិ = បិោ ...។ 

៥៦៨, ៥៧៦. ោន្តទ្ីហិ រាតុ។ ចុះ រាតុ នងិរតុិបចា័យឯចុង  មាន ោតុ 
ជាគដើម ...។ ឧ. ធមម្ា ន  បុតា ំ  ោន្តតីត ិ= ោោ, ភាោ, ធីោ ...។ 

៥៦៩, ៦១០. អាគោ  តុមោ។ ចុះ តុក្ បចា័យ  ឯចុងេមុោតុ ដដលមាន  អា 
ជាបុពឝបទ ។ ឧ. អាគចឆ តីត ិ= អាគ្នាុ មោ (ភិកខុ  ) ...។ 

៥៧០, ៦១១. ភមព្វ  ឥក។ ចុះ ឥ ក្ បចា័យ  ឯចុងេមុោតុ ក្បុងអតទថា េួរ ។  
ឧ. គម្ិស្សតិ គនាុ ំ ភមវវ ត ិ= គម្ិមោ ( ភិកខុ  ) ។ 

ឥតិ កិព្វ ិោនកមបេ ទ្ុតិមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ២ ក្បុងកិ្ពឝោិនក្បផចប។់ (២១ សូលត) 

                                                 

១. រូ. ក្. សាំ . គោយអាទិរ័ពធ តុាំបចា័យក្បុងអតទ ភពឝ, អនចុាវកិ្, អនរូុប, យុតថ, ោល, សមយ, 
គវោជាគដើម ឧ. ោតុាំ, ភគោឝ , អនចុាវគិោ, អនរូុគបា, យុគាថ , ោគោ, សមគោ, គវោ ។ 
មត.ិ គោយ ចសពធ ចុះតុគយ ឧ. ន គសា សោក  នគហតុគយ ។  
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៥៧១, ៦២៤. បចច ោទ្និដ្ឋឋ  និបាតន្ត ស្ិជឈនា ិ។  ស័ពធ នងិបចា័យឯណា 
ដដលសគលមចរូបមិនបាន ក្បុងសងខា,  ម, សមាស, តទនិត, អាខ្ាត, លកិ្ត 
ស័ពធគ ះាាំងទុក្គោយសាធនៈ រដមងសគលមច គោយនបិាត នសូលត គនះ 
ាមគ យ្ ះរបស់ខ្ វួនៗ ។ ឧ. ឯោរស្, មសាឡ្ស្, ឥម្ស្ា ឹ ោមល = អជជ  ...។ 

៥៧២, ៦២៥. សាស្ទ្ិស្មោ តស្ស រិមដ្ឋឋ  ច។  ឯចុង សាស នងិ ទិស  
ោតុជាគដើម យក្ ត បចា័យ  ជា រដិ ឌ ។ គោយ ច ស័ពធ យក្ ត កិ្ចាបផចា័យ ជា 
រដ ឌ, តុាំ ជា រដ ឌុ ាំ១ ។ ឧ. អនុស្ិមដ្ឋឋ , ទ្ិដ្ឋ ំ, ទ្ដ្ឋុ ំ ...។ 

៥៧៣, ៦២៦. សាទ្ ិ ស្នា បុចឆ ភនជ ២ហនាទ្ីហិ មដ្ឋឋ ។  ឯចុងោតុដដល មាន 
ស ជាទីបងអស់ នងិ ឯចុង បុចា , ភន ជ, ហាំសោតុជាគដើម យ ក្ ត បចា័យ  
នងិពរញ្ជនៈឯគដ ើមជា ដ ឌ ាមសមេួរ ។ឧ. តុមដ្ឋឋ , ទ្មដ្ឋឋ ,បុមដ្ឋឋ  ...។ 

៥៧៤, ៦១៣. វស្មោ  ឧតោ ។ ឯចុង វ ស ោតុ យក្  ត បចា័យ នងិពរញ្ជនៈ 
ទីបងអស់ោតុ ជា ឧដ ឌ៣, ាមសមេួរ ។ ឧ. វស្ស ំ វុមដ្ឋឋ  ...។ 

៥៧៥, ៦១៤. វស្  វាវុ។ នមិិតថ  ត បចា័យឯចុង យក្ វ នន វស  ោតុ ជា ឧ 
ខ្ វះ៤ ។ ឧ. ឧស្ិមោ, វុស្ិមោ, ឧមដ្ឋឋ , វុមដ្ឋឋ  ...។ 

                                                 

១. រូ. គោយ ច ស័ពធ យក្ តិ បចា័យ ជា រដិ ឌ,ិ ឯចុងទិសោតុ យក្តកិ្ចាបចា័យ ជា រដ ឌ, តុាំ ជា 
រដ ឌុ ាំ នងិ រដ ឌាំ ននាឝ គទស ជាគដើម ជា រោឌ  ។ ឧ. អនសិុដ ឌាំ, ទដ ឌពឝាំ, ទគដ ឌយរ ាំ, ទិោឌ  ។ យក្ ាឝ  ជា 
តុាំ ៗ ជា ោន គោយគមាេគោវ នសូលតថា តុាំ ោ  ។ យក្ ាឝ  ជា រោឌ  គោយ  
សទធនតីិសូលតថា ាឝ សស រោឌ  ច ។ ២ . មូ. ខ្. ភញ្ជ ។ ៣. (រូ.) ឧតទ ឧ. វសស ាំ វុគាទ , វុាទ  សា 
បរវុិតទបរវិាគសា (វ.ិចុលវ.) នមិិតថ ត បចា័យ យក្ វ ជា ឧ ខ្ វះ ។ ឧ. ឧសិតាំ, វុសិតាំ លពហយចរយិាំ 
( ទី.សី. ) ។ ៤. ចុះ វ អាេម លតង់ ឧ អាគទសខ្វះ ( រូ.ដ.ី) ឧ. វុគោឌ  ។  

 

៧. កិពវធិានក័្ណ្ឌ   
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៥៧៦, ៦០៧. ធឍភមហហិ ធឍា ច។  ឯចុងោតុ  ដដលមាន ធ, ឍ, ភ, 
នងិហទីបងអស់ យក្ ត បចា័យ ជា ធ  ជា  ឍ ាមលាំោប ់។ ឧ. ពុ្មោធ , 

វមឌ្ោ, លទ្ធ ំ, ទ្ឌ្ឍំ ...។ 

៥៧៧, ៦២៨. ភនជ មោ មគ្គា  ច។  ឯចុង  ភន ជ ោតុ យក្ ត បចា័យ នងិ  
ពរញ្ជនទីបងអស់ ជា េគ  ។ ឧ. ភមគ្គា , រាមគ្គ, ។ 

៥៧៨, ៥៦០. ភុោទ្ីន’ម្មន្តា  មន្ត ទ្វ ិ ច។  លុបពរញ្ជនៈទីបងអស់ ននភុជ 
ោតុជាគដើម, គហើយយក្ ត បចា័យ ជា តថ ។ ឧ. ចមោា , ភុមោា  ...។ 

៥៧៩, ៦២៩. វច វា វុ។ ( នមិិតថ ត បចា័យឯចុង ) យក្ វ នន វច ោតុ ជា ឧ 
រួចលុប ច បង់, គហើយយក្ ត ជា តថ ខ្ វះ ។ ឧ. វុតា ំ, ឧតា ំ ...។ 

៥៨០, ៦៣០. គុបាទី្នញច ។ លុបពរញ្ជនៈទីបងអស់នន េុប ោតុជាគដើម គហើយ 
យក្ ត បចា័យ ជា តថខ្ វះ ។ ឧ. ស្ុគុមោា , ចមោា , លិមោា  ...។ 

៥៨១, ៦១៦. តរាទ្ីហិ ឥមឌណ ។  ឯចុងតរោតុជាគដើម យក្  ត បចា័យ 
ជាឥណត, គហើយលុបទីបងអស់ ោតុបង់ ។ ឧ. តរតីតិ=តិមឌណ  ...។ 
៥៨២, ៦៣១. ភិោទ្ិមោ ឥនន  អនន  ឦឌ វា។  ឯចុង ភិទ ោតុជាគដើម យក្ 
ត បចា័យ ជា ឥន ប, អន ប, ឦណ, គហើយលុបទីបងអស់ោតុបង់ ។  
ឧ. ភិនទ ិតមវវ តិ = ភិមន្តន , រុមន្តន , ខ្ីឌ ...។ 
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៥៨៣, ៦១៧. ស្ុស្ -បច-ស្កមោ កខ -ោក  ច។  ឯចុង  សុស , បច, សក្ ោតុ 
ជាគដើម យក្ ត បចា័យ ជា ក្ខ, ក្ក គហើយលុបពរញ្ជនៈទីបងអស់ោតុបង់១ ។  
ឧ. ស្ុមោខ , បកក ,ំ ស្មោក  ...។ 

៥៨៤, ៦១៨. បកក ោទ្ីហិ មន្តា  ច។  ឯចុងក្មុោតុ មាន ប ជាបុពឝបទជាគដើម 
យក្តបចា័យជា គ ថ , គហើយលុបទីបងអស់ោតុបង់។ គោយចស័ពធ យក្  ត 
បចា័យ ជា ន ថ២ិ ឯចុងោតុពួក្គ ះ។ ឧ. បកក មន្តា , វិព្ោ មន្តា , ខ្នា ិ ...។ 

៥៨៥, ៦១៩. ជន្តទ្ីនោ តិម្ហ ិ ច។  នមិិតថ ត នងិ តិ បចា័យឯចុង យក្ពរញ្ជនៈ  
ទីបងអស់នន ជន ោតុជាគដើម ជា អា ៣ ។ ឧ. អជនីតិ = ោមោ , ោតិ,  

 វិោោ ...។ 
៥៨៦, ៦០០. គម្ -ខ្ន-ហន-រោទ្ីនម្មន្តា ។ នមិិតថ ត នងិ តិ បចា័យឯចុង 
លុបពរញ្ជនៈទីបងអស់នន េម, ខ្ន, ហន , រមុ ោតុជាគដើម៤។ ឧ.ស្ុនទ រំ និវវ នំ 

គចឆ តីតិ=ស្ុគមោ,ស្ុគត,ិខ្ត,ំឧបហត,ិ រតិ,ម្តិ ...។ 

៥៨៧, ៦៣២. រោមរា  ច។ នមិិតថ ត នងិ តិ បចា័យឯចុង លុប រ ទីបងអស់  
ោតុបង់ ។ ឧ. បោមរន ករីេតីតិ = បកមោ , បឋម្ំ ករីេតីតិ = បកតិ , 

 វិស្មោ ...។ 

                                                 

១. រូ. ឯចុងអាំពមុីចោតុ ជាគដ ើម យក្ ត ជា ក្ក ឧ. ឱមុក្កបដមុិោក  ឧបាហ , ឧោក ។  ២. 
គោយ ច ស័ពធ រួមយក្ តិ បចា័យ ជា ន ថ ិគហើយលុបទីបងអស់ោតុ បង់ (រូ.) (មូលគសៀម) ។ ៣ 
(រូ.) គោយគោេវភិាេថា ជ ទីនមា ជន ោតុលបលពតឹថ  គៅក្បុងអតទដនទ ឧ. េមន ាំ ជាយតិ 
ឯគត តិ = ជាន ុ(ខ្.ុ គថរ.ី) ។ គោយ ច ស័ពធ មានអតទទញ ក្ បចា័យ ឧ. ជនគោ (នគិទធស)។  
៤. រូ. រមគា, រមតិ ក្បុងឧទហរណ៍គនះ មិនមានោរលុបទីបងអស់ោតុ គលោះ ភាវននអអក្សរ 
ខ្ណ័ឍ ទុក្ ។  

 

៧. កិពវធិានក័្ណ្ឌ   
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៥៨៨, ឋាបានម្ិ ឦ ច។ នមិិតថ ត នងិ តិ បចា័យឯចុង យក្ អា នន ឋា ជា ឥ , 
អា នន បា ជា ឦ១ ។ ឧ. ឋិមោ, ឋិត,ិ បីមោ, បីតិ ។ 

៥៨៩, ៦២១. ហមនា ហិ មហ្វ ហស្ស មោ វា អទ្ហនហ្វនំ។  ឯចុងោតុ  
ដដលមាន ហ អក្ស រជាទីបងអស់ យក្  ត បចា័យ ជា ហ, គហើយយក្ ហ 
ដដលមិនដមនជាទីបងអស់ នន ទហ នងិ  នហ ជា ឡ ខ្វះ ។ ឧ. អារុហិោោ តិ = 

អារុមោហ , ទ្េហ តីតិ = ទ្មឌ្ោ, ស្ំ ស្ុដ្ឋុ  នេហ តីតិ=ស្នន មោធ  ។ 

ឥតិ កិព្វ ិោនកមបេ តតិមោ កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៣ ក្បុងកិ្ពឝោិនក្បផចប។់ (១៩ សូលត) 
៥៩០, ៥៧៩. ណ្ម្ហ ិ  រនជ ស្ស មោ ២ ភាវករមណ្ស្ុ។  នមិិតថ ណានពុន នបចា័យ 
ឯចុង យក្ ន ជ នន រន ជ ោតុ ជា ជ ក្បុងភាវក្រណៈ  ។ ឧ. រញជ នំ = រាមគ្គ , រនជ នា ិ 

ឯមតន្តតិ = រាមគ្គ ។ 

៥៩១, ៥៤៤.  ហនស្ស ឃាមោ។ នមិិតថណានពុន នបចា័យឯចុង យក្ ហន ោតុ 
ជា ោត ។ ឧ. ឧបហនតីត ិ= ឧបឃាមោ, មគ្គឃាតមោ ...។ 

៥៩២, ៥០៣. វមោ វា ស្ព្វ តោ ។ យក្ហនោតុ ជា វធ ក្បុងទីទ ាំងពួង ៣ខ្វះ ។ 
ឧ. ហនតីត ិ= វមោ, វធមោ, អវធ,ិ អហនិ វា ។ 

៥៩៣, ៥៦៤. អាោរន្តា នោមោ។ នមិិតថណានពុន នបចា័យឯចុង យក្ 
អាោរន ថោតុ ជា អាយ ។ ឧ. ោេមោ, ម្ជជ ោេី ...។ 

                                                 

១. រូ. សូមផនីមិិតថបចា័យ អាគទសជាឥ, ឦខ្វះ ឧ. ឋិតវា, ឋិតវ,ី អធិដ ឌាិឝ , បតីវា, បាីវា, 
បតិវា ។ អញ្ដោតូនមគ ថ  បវិាិឝ  ហិាឝ  (នគិទធស) ។  ២. រូ. គោយគោេវភិាេថា ណមាិ 
រន ជសស គជា ។ នមិិតថណានពុន នបចា័យ យក្ ន ជ ជា េ ឧ. សយាំ រន ជតីតិ = រាគគ្ម ។  ៣. (រូ) នមិិតត 
វភិតត ិនងិបចច័យទ ាំងពួង យកហនធាតុ ជា វធិខ្ លះ ។  
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៥៩៤, ៥៨២. បុរស្’ម្ុបបរីហិ កមរាតិស្ស ខ្-ខ្រា វា តបេចច មេស្ុ ច។  នមិិតថ 
ត នងិ ណ បចា័យឯចុង យក្ ក្រ ោតុដដលមាន បុរ, សាំ , ឧប នងិ បរ ិ
បុពឝបទ ជា ខ្ ជា ខ្រ១ ខ្វះ។ ឧ. បុរកខ មោ, ស្ង្ខ មោ, ឧបកខ មោ, បរិោខ មរា, ។ 

៥៩៥, ៦៣៧. តមវ-តុន្តទ្ីស្ុ ោ។   នមិិតថ តគវ, តុន  (ាឝ ន,  ាឝ , តុាំ, តពឝ) 
បចា័យឯចុង យក្ ក្រោតុ ជា ោ  ខ្វះ២ ។ ឧ. ោតមវ, ោតុ,ំ ោតុន,  

ោតព្វ ំ ...។ 

៥៩៦, ៥៥១. គម្-ខ្ន-ហន្តទ្ីនំ តុំតវវ ទ្ីស្ុ ន។  នមិិតថតុាំ , តពឝ (តគវ,  តុន, 
ាឝ ន, ាឝ ) បចា័យឯចុង យក្ ពរញ្ជនទីបងអស់នន េម, ខ្ន, ហន ោតុជាគដើម 
ជា ន ខ្ វះ  ។  គោយអាទិស័ពធ នមិិតថ តុន បចា័យ ។ ឧ. គនាុ ំ , ម្នា ព្វ ំ , ម្នាុ ន, 

ម្ន្តាា ន, ម្ន្តាា  ...។ 

៥៩៧, ៦៤១. ស្មព្វ ហិ តុន្តទ្ីនំ មោ។ ឯចុងោតុទ ាំងពួង យក្ តុ ទិបចា័យ 
ជា យ ខ្ វះ ។ ឧ. អភិវនទ ិេ, ឱហ្វេ, ឧបនីេ ...។ 

៥៩៨, ៦៤៣. ចនមនា ហិ រចច ំ។ ឯចុងោតុដដលមាន ច នងិ ន អក្សរជាទីបងអស់ 
យក្ តុ ទិបចា័យ ជា រចា ខ្ វះ ។ (គោយគោេវភិាេយក្តុ ទិបចា័យជា រចា 
ឯចុងោតុដនទ(រូ)) ។ ឧ.  វិវិចច , អាហចច , ឧហចច , (បតិចច , ស្កក ចច ...) ។ 

                                                 

១ .រូ. វាតិ កឹ្ ? ឧបោគរា  ។  សូមផនីមិិតថ តុាំ, ាឝ ទិបចា័យ នងិ គោយពហុវចននគិទធស 
ក្បុងបទថា តបផចាគយសុ ។ ឧ. អភិសងខរតុិាំ, អភិសងខរាិឝ , បុរក្ខិាឝ , បុរក្ខរាិឝ ។  ២.  វាតិ កឹ្? 
ក្តថុន ។  

 

៧. កិពវធិានក័្ណ្ឌ   
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៥៩៩, ៦៤៤. ទ្ិសា  សាវ នស្វ ’នា មោមបា ច។  ឯចុង  ទិស ោតុ យក្ 
តុ ទិបចា័យ ជា សាឝ  សាឝ ន គហើយ លុប ទីបងអស់ោតុបង់ ។ ឧ. ទ្ិសាវ  

ទ្ិសាវ ន ។ 

៦០០, ៦៤៥. ម្ហទ្មភហិ ម្ា -េហ -ជជ -ព្ោ -ោធ  ច។ ឯចុងោតុ ដដលមាន ម, ហ, 
ទ, ភ អក្សរជាទីបងអស់ យក្ តុ ទិបចា័យ ជា មយ, យា, ជជ, ពម, នងិ ទន ខ្ វះ, 
គហើយលុបទីបងអស់ោតុបង់ ។ ឧ. អាគម្ា , ឱកក ម្ា , បគ្គ េហ , ឧបេជជ , អារព្ោ , 

អារទ្ធ  ...។ 

៦០១, ៣៣៤. តទ្ធ ិតស្ោស្កិតោ ន្តម្ំ វា ’តមវតុន្តទ្ីស្ុ ច។ ឲបទតទនិត 
សមាសនងិបទដដលមាន លកិ្តបចា័យ ដចូជា ម១គវៀរ តគវ, តុ ទិបចា័យ ។ 

៦០២, ៦. ទ្ុម្ហ ិ គរុ។ នមិិតថអក្សរពរីតួ (តលមួតគ្មប ) ឯចុង  អក្សរឯគដ ើម គ យ្ ះ 
េរុ ។ ឧ. ភិោវ  ...។ 

៦០៣, ៧. ទ្ីមឃា ច។ ឲលសះទីឃៈ គ យ្ ះ េរុ ។ 
៦០៤, ៦៨៤. អកខ មរហិ ោរ។  ចុះ  ោរ បចា័យ ឯចុងស័ពធ ដដលគោល  
អតទអក្សរ ។ ឧ. អ ឯវ = អោមរា, កោមរា ...។ 

៦០៥, ៥៤៧. េថាគម្ម្ិោមរា។ នមិិតថបចា័យទ ាំងឡាយ ចុះ ឥ អាេម 
ឯចុងោតុទ ាំងពួង ាមជិនវចនៈ ។ ឧ, ោរិេំ, ឥចឆ ិតំ ...។ 

                                                 

១ .វាតិ កឹ្ ? េមិតុាំ ។ វាតិ កឹ្ ? អាេមិាឝ  ឲបទដដលមាន អា បចា័យជាគដើម 
នងិកិ្ចាបផចា័យ ជាទីបាំផុត ដចូជា ម (នគិទធស) ឧ. ោតពឝាំ ក្ញ្ញដ  នទី េហបាន ី។ គោយ 
ច ស័ពធ ឲាាំង បទដដលមានកិ្ចាបផចា័យ នងិឥ តថីបចា័យ េឺ អា ឦ ឥន ីជាគដ ើម ជាទីបាំផុត 
គ យ្ ះ ម ។ (រូ.) 
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៦០៦,៦៤២. ទ្ធនា មោ មោ កវ ចិ។  នមិិតថ តុ ទិបចា័យ  ចុះ យ អាេម 
ឯចុងោតុដដលមាន ទ , ធ ជាទីបងអស់ ាមជិនវចនៈ ។ ឧ. ឧ បេជិជ ោវ , 

ពុ្ជឈិោវ  ...។ 

ឥតិ កិព្វ ិោនកមបេ ចតុមោោ  កមឌោ ។ 

ក័្ណឍ ទី ៤ ក្បុងកិ្ពិឝោនក្បផចប។់ (១៧ សូលត) 
៦០៧, ៥៧៨. និគា ហីត ស្ំមោគ្គទ្ិ មន្ត។  យក្ ន ឯគដ ើម ពរញ្ជនសាំគោេ 
ជា នេិគហិត ។ ឧ. ភមង្គា , រមង្គា , រមង្គខ , ស្មង្គា  ...។ 

៦០៨, ៦២៣. ស្ព្វ តោ  មគ គី។ នមិិតថត  នងិតិបចា័យឯចុង យក្គេ ោតុ ជាេី 
ក្បុងទីទ ាំងពួង ។  ឧ. គីតំ, គីតិ។ 

៦០៩, ៤៨៤. ស្ទ្ស្ស  ស្ីទ្តា ំ។ នមិិតថវភិតថិ  នងិបចា័យឯចុង យក្ សទោតុ 
ជាសីទ ។ ឧ. និស្ិមន្តន , និស្ីទ្តិ, និស្ីទ្ិោវ , និស្ិទ្ិតុ ំ...។ 

៦១០, ៦២៧. េជស្ស  ស្រស្សិ មដ្ឋ ។  នមិិតថ ោឌ គទសៈឯចុង យក្  អ នន យ 
របស់ យជ ោតុ ជា ឥ ។ ឧ. េិមដ្ឋឋ , េិដ្ឋឋ  ...។ 

៦១១, ៦០៨. ហចតុោោ ន’ម្ន្តា នំ មោ មធ។  នមិិតថធអាគទសឯចុង យក្  
ពរញ្ជនៈទីបងអស់ោតុ េឺ ហ , ឃ, ឈ, ឍ, ធ, ភ ជា ទ  ។ ឧ. ស្នន មោធ , 

កុមោធ , េុមោធ , ស្ិមោធ , លមោធ , អារមោធ  ...។ 

៦១២, ៦១៥. មោ ឍោមរ។ នមិិតថឍអក្សរឯចុង យក្ពរញ្ជនៈទីបងអស់ោតុ 
េឺ ហ, ឃ, ឈ, ឍ, ធ, ភ ជា ឌ ។ ឧ. ទ្មឌ្ោ, ឌ្មឌ្ោ, វុមឌ្ោ, វមឌ្ោ ...។ 

៦១៣, ៥៨៣. គហស្ស  ឃរ មណ្ វា។  នមិិតថណបចា័យឯចុង យក្ េហ  
ោតុទ ាំងមូល ជាឃរ ខ្ វះ ។ ឧ. ឃរ,ំ ឃរានិ ...។ 

 

៧. កិពវធិានក័្ណ្ឌ   
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៦១៤, ៥៨១. ទ្ហស្ស មោ ឡំ្។ នមិិតថណបចា័យឯចុង យក្ ទ នន ទហ ោតុ 
ជា ឡ ខ្ វះ ។ ឧ. បរិទ្ហនំ = បរិោមហ្វ ។ 

៦១៥, ៥៨៦. ោតវ នា ស្ស មោមបា កវ ិម្ហ ិ។  នមិិតថក្ឝិ  បចា័យឯចុង លុបពរញ្ជនៈ  
ទីបងអស់ោតុបង់ ។ ឧ. ភុមជន គចឆ តីតិ = ភុជមគ្គ, ភុជមោ, ឧរមគ្គ ...។ 

៦១៦, ៥៨៧.  វិទ្មនា  ឩ។  នមិិតថក្ឝិ បចា័យឯចុង ចុះ ឩ អាេមក្បុងទីបងអស់នន 
វទ ោតុ ។ ឧ. មោកំ វិទ្តិ, ោន្តតីតិ = មោកវិទូ្ ។ 

៦១៧, ៦៣៣. ន -ម្-ក-រានម្ន្តា នំ និេុតា តម្ហ ិ។  នមិិតថ ត ១ បចា័យដដល 
លបក្បគោយ ឥ អាេម ឯចុង កុ្ាំលុប ន , ម, ក្ នងិ រ ទីបងអស់ោតុ ។  
ឧ. ហនិតុ,ំ គម្ិមោ។ 

៦១៨, ៥៧១. ន កគតា ំ ចោ ណ្វុ ម្ហ ិ។  នមិិតថ ណឝុ  បចា័យឯចុង កុ្ាំយក្  ច ជា ក្ , 
េ ជា ជ ។ ឧ.បចតីតិ = បាចមោ, េជតីតិ = ោជមោ ។ 

៦១៩, ៥៧៣. ករស្ស ច តតា ំ តុស្ា ឹ។  នមិិតថ តុ បចា័យឯចុង យក្ រ នន ក្រ  ោតុ 
ជា ត។ ឧ.កមរាតីត ិ= កោា  ។ 

៦២០, ៥៤៩. តុំតុនតមព្វ ស្ុ វា។  នមិិតថ តុាំ, តុន, តពឝ បចា័យ ឯចុង យក្ រ នន 
ក្រ ោតុ ជា ត ខ្ វះ ។ ឧ. កតាុ ំ, កតាុ ន, កតា ព្វ ំ, ោតព្វ  ំ...។ 

៦២១, ៥៥៣. ោរិតំ  វិេ ឌនុព្មន្តធ ។ ឲណ អនពុន័ ន ដចូោរតិ ។ 
៦២២, ៥៧០. អនោ េុ-ណ្វូ នំ។ យក្ យុ ជា អន , ណឝុ  ជា អក្  ។ ឧ. ននទ ន,ំ 

ោរមោ ...។ 

                                                 

១. តបចា័យសគស្រ គ្ ះយក្បចា័យដដលទក់្ទងនងឹ ត លេបោ៉់ង ។   
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៦២៣, ៥៥៤. ក-គ្គ ច-ោនំ។ នមិិតថណានពុន នបចា័យឯចុង យក្ទីបងអស់ោតុ 
េឺ ច ជា ក្, ជ ជា េ ។ ឧ. បាមោ, មោមគ្គ ...។ 

ឥតិ កិព្វ ិោនកមបេ បញច មោ កមឌោ ។ 
ក័្ណឍ ទី ៥ ក្បុងកិ្ពិឝោនក្បផចចប។់ (១៧ សូលត) 

កិព្វ ិោនស្ុតា ំ និដ្ឋ ិតំ។ 

កិ្ពឝោិនសូលតចប។់ (១០០ សូលត) 
 

៨. ឧឌទិ្កណ័្ឌ  

៦២៤, ៥៦៣. កតា រិ កិត៑។ ចុះកិ្ត៑បចា័យ ក្បុងអតទក្ាថ  ។ ឧ. ោរ,ុ កោា  ...។ 

៦២៥, ៦០៥. ភាវកមម្ា ស្ ុ កិចច -កា -ខ្ោោ ។  ចុះ  កិ្ចា, ក្ថ , ខ្ បចា័យ ក្បុងអតទ
ភាវក្មយ ។ 
៦២៦, ៦៣៤. កម្ា និ ទ្ុតិោេំ មោា ។ ោលគបើមានទុតិោ ក្បុងអតទអវុតថក្មយ 
ចុះ ក្ថ បចា័យ ក្បុងអតទក្ាថ  ។ ឧ. ោនំ  ទ្ិមន្តន , ស្ីលំ  រកខ ិមោ ...។ 

៦២៧, ៦៥២. ខ្ាទ្ីហិ ម្ន៑ ម្ ច មោ វា។  ចុះ  មន ៑បចា័យឯចុង ខ្,ិ ភី, សុ, 
រុ, ហុ, វា, ធូ, ហិ, លូ, ប ីនងិ  អទ ោតុជាគដើម, គហើយយក្ ម ជា ត ខ្ វះ ។ 
ឧ. មខ្មោ, ភីមោ ( មភមោ ), មសាមោ, មរាមោ, មោមហ្វ, វាមោ, ធូមោ, 

មហមោ, មោមោ, ( មោម្ំ ), មបមោ, អោា  ។ 

៦២៨, ៦៥៣. ស្ោទ្ីហិ ថ-ោ។ ចុះ ថ នងិ ម បចា័យឯចុង សមុ , ទមុ, ទរ, 
រហ, សប, វស, យុ, ទុ, ហិ, សិ, ភី, ទ, ោ, សា, ឋា, ភស, ពហ នងិ  
ឧសុោតុ ។ ឧ. ស្ម្មថា, ទ្ម្មថា, ទ្រមថា, រមថា, ស្បមថា, អាវស្មថា, 

 

៨. ឧណាទិក័ណ្ឌ  
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េូមថា, ហិមោ, ស្ីោ, ោមោ, ោមោ, សាមោ, ថាមោ, (ោមោ), ភសាា , 

ត្ព្ហ្វា ,  ឧសាា  ។ 

៦២៩, ៥៦៩. គហស្សុ’បធមស្ស វា។ យក្ ឧបោ១ នន េហ ោតុ ជា ឯ ខ្ វះ ។ 
ឧ. ទ្ព្វ ស្ោោ រំ គឌហ តីតិ = មគហ,ំ គហំ ។ 

៦៣០, ៦៥៤. ម្ស្ុស្ស ស្ុស្ស ចឆ រ -មចឆ រា។ យក្ សុ ដដលជាបដបិតិក្នន 
មសុោតុ ជា ចារ ជា គចារ ។ ឧ. ម្ចឆ រតីតិ = ម្ចឆ មរា, ម្មចឆ មរា ។ 

៦៣១, ៦៥៥. អាបុព្វ ចរស្ស ច។ យក្ ចរ ោតុមាន អា ជា បុពឝបទ ជា ចារយិ , 
ចារៈ, គចារៈ,  គហើយរសសៈ អា (បុពឝបទ) ជា អ ។  គោយចស័ពធ  យក្  សុ នន  
មសុ ោតុជា  ចារយិ ។ ឧ. អាភុមសា  ចរិតព្វ នា ិ = អចឆ រិេំ , អចឆ រំ, អមចឆ រំ, 

ម្ចឆ រិេំ ។ 

៦៣២, ៦៥៦. អល -កល-ស្មលហិ  លោ។ ចុះ ល នងិ យ បចា័យឯចុង 
អល, ក្ល, សលោតុ។ ឧ. អស្តិ ស្ម្មតោ តីតិ=អលា ំ , កលិតព្វ ំ, 

ស្ង្ខ ាតព្វ នា ិ = កលា ំ,ស្លតិ, គចឆ តិ, បវិស្តីតិ = ស្លា ,ំ អលយំ ...។ 

៦៣៣, ៦៥៧. ោណ្ោឌ។  ចុះ ោណ  នងិោណ បចា័យឯចុង ក្ ល, 
សល ោតុ  ។ ឧ. កលាណ្ំ, គណ្មោ បដ្ិកក ម្ិោវ  ស្លនា ិ ឯោោ តិ = 

បដិ្ស្លាណ្ំ, ស្ោា មឌ, បដ្ិស្ោា មឌ ។ 

                                                 

១. ឧបោជាគ យ្ ះមួយគលបើក្បុងេមភីរសាំស្រសកឹ ត ក្បុងទីដដលមានអក្សរពរីតួ លសៈននអក្សរ 
ឯគដ ើមរបស់អក្សរទីបងអស់ គៅថា ឧបោ ឧ. អ នន េ របស់ េហោតុ គ យ្ ះថា ឧបោ 
េឺយក្ អ នន េ គ ះ ជា ឯ ។  
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៦៣៤, ៦៥៨. ម្ថិស្ស ថស្ស មោ ច។  យក្ ថ  នន មថ ោតុ ជា ល ។  
គោយចស័ពធ ចុះ ក្ អាេមឯចុង ល ១។ ឧ. អញា ម្ញា ំ ម្ថតិ វិមោឡ្តីតិ = 

ម្មោា , ម្លា ,ំ ម្លា មោ, ម្លា កំ ។ 

៦៣៥, ៥៥៩. មបសា’តិស្គ្គ បរេ ោមលស្ុ កិចាច ។  ចុះកិ្ចាបចា័យ ក្បុងអតទ 
ប គ្ ប,់ ោរអនញុ្ញដ ត, ោរលបាបគ់វោដដលមក្ដល់ ។ ឧ. កតា ព្វ ំ កម្ា ំ , 

មភាតា ព្វ ំ មភាជន,ំ អជឈេិតព្វ ំ  ភវោ ...។ 

៦៣៦, ៦៥៩. អវស្សោ’ធម្ិមណ្ស្ុ ណ្ី ច។  ចុះ ណី នងិ កិ្ចាបចា័យ ក្បុង  
អតទថាលបាក្ដជាក់្, ថា អបក្ោនយ់ក្បាំណុល។ ឧ. ោរីស្ិ មម្ កម្ា ំ, ោេីស្ិ 

មម្ ស្តំ ឥណ្ំ ...។ 

៦៣៧, ០. អរហស្ោក ទ្ីហិ តុំ។  ចុះ  តុាំ បចា័យក្បុងទីលបក្បគោយស័ ពធេឺ 
អហរ, សក្ក, ភពឝជាគដ ើម។ ឧ. អរហ្វ ភវំ វតាុ ំ, ស្ោក  ភវំ ជមនតុំ, ...។ 

៦៣៨, ៦៦៨. វោទ្ីហិ បព្វ ោជ ទ្មោ និបេជជ មនា ។   យក្ វជ ោតុ នងិ 
ឧបសេគ បចា័យជាគដើម ជាបពឝជជ ។ ឧ. បឋមម្វ វជិតវវ ត=ិ បព្វ ោជ , ឯោជ , 

ស្ម្ោជ  ...។ 
៦៣៩, ៥៨៥. កវ ិមោមបា ច។ លុប ក្ឝិ បចា័យ នងិឲសគលមចាមវធីិសមេួរ ។ 
ឧ.  វិវិមធហិ ស្ីោទិ្គុមណ្ហិ ភវតីតិ =  វិភូ , ស្ហ ភាស្នា ិ ឯោោ តិ = 

ស្ភា ...។ 

                                                 

១ .មតិ. គោយចរ័ពធ យក្ ថ ជា លក្ ផង  ។ ឧ. មលវគោ, មថន ាំ វគិោឡន ាំ = មលវក្ាំ ។ រូ. 
គោយចសពធ ចុះលបចា័យ ។ មូលដខ្ យរ. គោយចសពធ ចុះលក្ អាេម ។  

 

៨. ឧណាទិក័ណ្ឌ  
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៦៤០, ០. ស្ចោនំ  កគ្គ ឌនុព្មនធ ។  នមិិតថណានពុន នបចា័យឯចុង យក្  
ទីបងអស់ោតុ េឺ ច ជា ក្, ជ ជា េ ។ ឧ. ឱមោ, មោមគ្គ ...។ 

៦៤១, ៥៧២. នុោទ្ីហិ េុណ្វូ ន’ម្ន្តនន្តោននោ ស្ោរិមតហិ ច។ ឯចុង 
នទុ ោតុជាគដើម នងិ ឯចុងោតុដដលមាន  ោរតិបចា័យ យក្ យុ ជា អន , 
អានន, យក្ ណឝុ  ជា អក្, អាននក្, ក្បុងអតទ ក្តថុភាវក្រណ ។ ឧ. បនូទ្មន្ត, 

ផន្តទ បនំ, នូទ្នំ, ស្ញ្ញជ ននមោ ...។ 
៦៤២, ៥៨៨. ឥេតម្កិឯសាន ’ម្នា ស្សមរា ទ្ីឃំ កវ ចិ ទ្ុស្ស្ស គុណ្ំ មោ  រំ 

ស្កខ ី ច។  (នមិិតថ ក្ឝិ បចា័យឯចុង) ទីឃ ឥ ជា ឦ, យ ជា ោ, ត ជា ា, ម 
ជា មា, កិ្ ជា កី្, ឯ ជា ឯ, ស ជា សា, ដដលជា េុណបទ នន  ទិស ោតុ, 
យក្ ទ ជា រ ខ្ វះ, យក្ ស ទីបងអស់ោតុជា ស, ក្ខ, ឦ ។ គោយចស័ពធ ទីឃ 
លសៈ ឥនងិយ ខ្ វះ ។ ឧ. ឥម្ម្ិវ នំ បស្សតីតិ  = ឦទ្ិមសា, ឥរិមសា, ឦរិមោខ , 

ឦទ្ី, ឥទ្ិមសា, ឥរិមសា, ឥរិមោខ , ឦទ្ិមោខ , ោទ្ិមោខ , ឥទ្ី ...។ 

៦៤៣, ៦៣៥. ភាទ្ីហិ ម្តិពុ្ធិបូោទ្ីហិ ច មោា ។ ចុះ ក្ថ បចា័យឯចុង ភី 
ោតុជាគដើម នងិ មតិ, ពុធិ, បូជ ោតុជាគដើម ។ ឧ. ភីមោ, ស្ម្ា មោ, ពុ្មោធ , 

បូជិមោ ...។ 

៦៤៤, ៦៦១. មវបុ-ស្-ីទ្វ-វម្ុ-កុ-ោ-ភូហ្វវ ទ្ីហិ ថុ-តា ិម្-ណ្ិោ និព្វ មតា ។ ចុះ 
ថុ, តថិម, ណិម បចា័យឯចុង គវបុ , សី, ទវ, វមុ, កុ្, ទ, ភូ, នងិហុ ោតុ  
ជាគដើម ក្បុងអតទនពិឝតថ ។ ឧ. មវបថុ, កុតា ិម្ំ, មភាតា ិម្ំ ...។ 
៦៤៥, ៦៦២. អមោក មស្ នោហ និ។   ោល គបើមាន ន នបិាតដដល ជាបទជិត 
ចុះអានបិចា័យឯចុងោតុ ក្បុងោរគជរ ។ ឧ. អគោនិ មត ជម្ា  មទ្ស្, អករានិ 

មត ជម្ា  កម្ា ំ ...។ 
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៦៤៦, ៤១៩. ឯោទិ្មោ ស្កិស្ស កខ តាុ ំ។ ឯចុងសងខាមានឯក្ជាគដើម យក្  
សកឹ្ ជាក្ខតថុ ាំ១ ។ ឧ. ឯកកខ តាុ ំ, ទ្វ ិកខ តាុ ំ...។ 

៦៤៧, ៦៦៣. ស្ុនស្សុនមស្ាណ្វានុវានូនុនខ្ុន្តន្ត។ យក្ ឧន  ដដល 
ជាបដបិទិក្ េឺ សុន ជា ឱណ, វាន, ឧវាន, ឩន, ឧនខ្, ឧន, អា, អាន ។  
ឧ. សាម្ិកស្ស ស្ទ្ទ ំ ស្ុឌតីតិ = មសាមឌ , សាវ មន្ត, ស្ុវាមន្ត, ស្ូមន្ត, 

ស្ុនមោ, ស្ុមន្ត, សា, សាមន្ត ។ 

៦៤៨, ៦៦៤. តរុណ្ស្ស ស្ុស្ុ ច។ យក្តរុណដដលជា បាដបិទិក្ ជា សុសុ ។ 
ឧ. ស្ុស្ុ ោឡ្មកមសា ។ 

៦៤៩, ៦៦៥. េុវស្សុវស្សុវុវានុនូន្ត។ យក្ ឧវ ដដលជាបាដបិទិក្េឺយុវ ជា 
ឧវ, ឧវាន, ឧន, ឩន ។ ឧ. េុវា, េុវាមន្ត, េុមន្ត, េូមន្ត ។ 

៦៥០, ៦៥១. ោមល  វតា ោន្តតីមត ឌវ ទ្មោ។  ចុះ ណុ , យុ , ត បចា័យ  
ក្បុងបចាុបផន ប នងិអតីតោល។ ឧ. អោស្,ិ កមរាតីតិ = ោរ,ុ អគចឆ ិ, គចឆ តីតិ = 

វាេ,ុ អភវិ, ភវតីតិ = ភូតំ ...។ 

៦៥១, ៦៤៧. ភវិស្សតិ គោទី្ហិ ណ្ី ឃិណ្៑។  ចុះ ណី នងិឃិណ៑បចា័យ 
ឯចុង េមុ, ភជ, សុ, ឋា ោតុជាគដើម ក្បុងអតទអ េតោល ។ ឧ. គម្ិស្សតិ 

ស្ីមលន្តតិ = គ្គម្,ី គ្គម្ិមន្ត, គ្គម្,ិ គ្គម្ិមោ, ភាជី, បសា វី, ឋាេី ...។ 

៦៥២, ៦៤៨. ត្កិោេំ ណ្វុ តមវា។ ោលគបើមានអតទកិ្រោិ ក្បុងអ េត ចុះ 
ណឝុ  តុ បចា័យ ។ ឧ. ករិស្សតិ, ករិស្សស្ិ, ករិស្ាម្ីតិ = ោរមោ , វជតិ, 

វជស្ិ, វោម្ិ, កោា , មភាោា ។ 

                                                 

១. រូ. ចុះ ក្ខតុាំបចា័យឯចុង ឯក្រ័ពធជាគដ ើមក្បុងអតទ វារៈ ដដលជាឋានៈននសកឹ្រ័ពធ។ 

 

៨. ឧណាទិក័ណ្ឌ  
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៦៥៣, ៣០៦. ភាវវាចិម្ហ ិ ចតុតោ ី។ ោលគបើមានអតទគោលភាវៈ ក្បុងអ េត 
ចុះ ចតុតទីវភិតថិ ។ ឧ. បាោេ វជតិ ...។ 

៦៥៤, ៦៤៩. កម្ា និ មឌ។  ោលគបើមានបទក្មយ ជាឧបបទ ចុះ ណ បចា័យ 
ក្បុងអ េត ។ ឧ. នគរោមរា វជតិ ...។ 

៦៥៥, ៦៥០. មស្មស្  ស្សនំាុ ោន្តន្ត។ ោល គបើមានបទក្មយ ជាឧបបទ ចុះ 
សស ាំ, ន ថុ១, មាន, អាន បចា័យ ក្បុងអតទដគ៏សស នងិអ េត ។ ឧ.  កម្ា ំ ករិស្សំ, 

ករិស្សមន្តា , កុរុោមន្ត,  ករាមន្ត  វជតិ, ...។ 

៦៥៦, ៦៦៦. ឆោទ្ីហិ ត -ត្តណ្៑។ ចុះ ត នងិលតណ៑ បចា័យឯចុង ឆទ 
ោតុជាគដើម។ ឧ. អាតបំ ឆាមទ្តីត ិ= ឆតា ំ, ឆត្តំ ...។ 

៦៥៧, ៦៦៧. វោទ្ីហិ ណ្ិមោា  គមណ្។  ចុះ ណិតថ បចា័យ  ឯចុង វទ, ចរ, វរ 
ោតុជាគដើម ក្បុងអតទថា ពួក្  ។ ឧ. វាទ្ិោនំ  គមឌ = វាទ្ិតា ំ , ចារិតា ំ,  

វារិតា ំ ...។ 

៦៥៨, ៦៦៨. ម្ិោទ្ីហិ តា ិតិមោ។  ចុះ តថិ នងិតិ បចា័យឯចុង មិទ, បទ, រន ជ, 
តន,ុ ោ ោតុជាគដើម។ ឧ. មម្តា ,ិ បតា ិ, រនជ តិ ឯោោ តិ = រតា ិ ។ 

៦៥៩, ៦៦៩. ឧស្ុរនជ ទ្ំសានំ២ ទ្ំស្ស្ស ទ្មឌ្ោ ឍឋា ច។  បណាថ ោតុ  
ទ ាំងឡាយ មាន ឧសុ, រន ជ នងិទាំស  យក្ទាំស ជា ទឌណ , គហើយ ចុះ ឍ , ឋ 
បចា័យ (ាមលាំោប)់ ។ ឧ. ឧស្ីេមត = ឧមឌ្ោ , រនជ តិ ឯោោ តិ = រដ្ឋ ំ , 

ទ្ំស្ីេមតតិ = ទ្មឌ្ោ ។ 

                                                 

១. ក្ចាា យនមូលោឌ ន, មូលស្រុកដខ្ យរ. សសន ថ ុ។ ២. ក្ចាា យនមូលោឌ ន. ឌាំស ។ 
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៦៦០, ៦៧០. ស្ូវុសាន’ម្ូវុសាន’ម្មោ មថា ច។ យក្ ឩ, ឧ, អស នន សូ, វុ, 
នងិអសោតុ ជា អត គហើយ ចុះ ថ បចា័យ ។ ឧ. ស្វតិ ហឹស្តិ ឯមតន្តតិ = 

ស្តោ ,ំ ហិមរាតបេំ ស្ំវរតិ ឯមតន្តតិ = វតោ ំ , ស្ោទ នុរូបំ អស្តិ ភវតីតិ = 

អមោោ  ។ 

៦៦១, ៦៧១. រនជុ ោទី្ហិ ធទិ្ទ្ទ កិរា កវ ចិ ជទ្មោមបា ច។  ចុះ ធ ទ ឥទធ ក្ ឥរ 
បចា័យឯចុង រន ជ, ឧទ, ឥទិ, ចទិ, មទិ, ខ្ទិុ, ឆិទិ, រុទិ, ទល, សុស, សុច, វច, 
វជ ោតុជាគដើម គហើយលុប ជ, ទ ខ្ វះ ។ ឧ. រនធ ំ, ស្ម្ុមោទ , ទ្លិមោទ , ស្ុកក ំ, 

វជិរំ ...។ 

៦៦២, ៦៧២. បដ្ិមោ ហិស្ស មហរណ្៑ ហីរណ្៑។ ឯចុងប  ិយក្ ហិ ោតុ ជា 
គហរណ៑, ហីរណ៑ ។ ឧ. បដ្ិបមកខ  ម្ទិ្ទ ោវ  គចឆ តិ បវតា តីតិ  = បាដ្ិមហរំ , 

បាដ្ិហីរំ ។ 

៦៦៣, ៦៧៣. កឌ្ាទ្ីហិ មោ។  ចុះ ក្ បចា័យឯចុងក្ឌិ ោតុ ជាគដើម ។ ឧ. 

កណ្ោ ិតមវវ  ឆិនទ ិតមវវ តិ = កមឌោ , ឃមឌោ , ករមឌោ , ម្មឌោ , ស្មឌោ , 

កុដ្ឋ ំ, ភណ្ោ ំ, បណ្ោ មោ ...។ 

៦៦៤, ៦៧៤. ោោម្គោនំ ខ្នធ ’នធ  គន្តធ ។ យក្ ខាទ ជា ខ្ន ន, អម ជា អន ន, 
េមុ ជា េន ន,  គហើយចុះ ក្ បចា័យ ខ្ វះ ។ ឧ. ោតិជរាម្រឌទ្ីហិ 

ស្ំសារទ្ុមកខ ហិ ោទ្ិតមវវ តិ = ខ្មន្តធ , អមន្តធ ,គមន្តធ ,ខ្នធ មោ, ...។ 

៦៦៥, ៦៧៥. បដ្ឋទ្ីហយលំ។ ចុះ  អល បចា័យឯចុងបដ ោតុជាគដើម នងិ 
បាដបិទិក្ ។ ឧ.  បមដ្ អលនា ិ = បដ្លំ , បាបមក អកុស្មល ធមម្ា  កុស្តិ 

ឆិនទ តីតិ = កុស្លំ..។ 

 

៨. ឧណាទិក័ណ្ឌ  
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៦៦៦, ៦៧៦. បុថស្ស បុថុបថាមោ វា។  យក្ បុថ ដដលជាបាដបិទិក្ ជា 
បុថុ១, ជា បថ, គហើយចុះ អម  បចា័យខ្ វះ ។ ឧ. បុថុ កិមលមស្ ជមនតីតិ  = 

បុថុជជ មន្ត, បុថវី, បថមោ ...។ 

៦៦៧, ៦៧៧. ស្សាវ ទ្ីហិ តុទ្មវា។  ចុះ តុ នងិ ទុ បចា័យឯចុង សសុ, ទទ, 
អទ, មទ ោតុជាគដើម។ ឧ. អមញា  ស្មតា  ស្ស្តិ ហឹស្តីតិ  = ស្តាុ , ទ្ទ្ទុ , អទ្ទុ , 

ម្ទ្ទុ , ...។ 

៦៦៨, ៦៧៨. ចាទ្ីហិ ឦវមរា។  ចុះ ឦវរ  បចា័យឯចុង ចិ , បា, ោ 
ោតុជាគដើម ។ ឧ. ចីេតីតិ = ចីវរ,ំ បីវមរា, បីវរំ ...។ 

៦៦៩, ៦៧៩. ម្ុន្តទ្ីហិ ចិ។  ចុះ ឥ បចា័យឯចុង មុន ោតុជាគដើម  នងិ 
បាដបិទិក្ ។ ឧ. អោោ នតោ ំ ម្ុន្តតិ , មញេយធម្ា ំ លកខ ឌទ្ិវមស្ន វា 

ោន្តតីតិ = ម្ុនិ , កព្យំ ព្នធ តីតិ = កវិ, េតិ , អគា ិ, បត,ិ ស្ុចិ, ម្ហ្វលិ, 

ម្ណ្ិ ...។ 

៦៧០, ៦៨០.  វិោទី្ហយមូរា។ ចុះ ឩរ បចា័យឯចុង វទិ ោតុជាគដើម នងិ 
បាដបិទិក្ ។ ឧ.  វិទិ្តុំ អលនា ិ =  វិទូ្មរា, មវទ្ូមរា, វលាូ មរា, ម្េូមរា ...។ 

៦៧១, ៦៨១. ហន្តទ្ីហិ ណុ្  នុ  តមវា។  ចុះ ន,ុ ណុ, តុ បចា័យឯចុង ហន 
ោតុជាគដើម ។ ឧ. មភាជនំ ហនតិ ហឹស្តិ ឯមតន្តតិ  = ហណុ្, ហន,ុ គម្នំ 

ជមនតីតិ = ោណុ្, ឧទ្ធ ំ គចឆ តិ បវតា តីតិ = មកត ុ...។ 

៦៧២, ៦៨២. កុដ្ឋទ្ីហិ មឋា។  ចុះ ឋ បចា័យឯចុង កុ្ដ, កុ្ស, ក្ដោតុ  
ជាគដើម នងិបាដបិទិក្ ។ ឧ. អង្ា ម្ង្ា ំ កុដ្តិ ឆិនទ តិ = កុដ្ឋ ំ , មោមដ្ឋឋ , កដ្ិតព្វ ំ 

ម្ទ្ទ ិតព្វ នា ិ = កដ្ឋ ំ ...។ 

                                                 

១. បុថ គនះ រូ. នា. ក្.មូ. ថាជាោតុ ។  
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៦៧៣, ៦៨៣. ម្នុបូរស្ុឌទ្ីហិ ឧស្សនុស្ិសា។  ចុះ ឧសស, នសុ, ឥស  
បចា័យឯចុង មន ,ុ បូរ, សុណ, កុ្ ោតុជាគដើម នងិ បាដបិទិក្  ។ ឧ. អោោ នតោ ំ 

ម្នតិ ោន្តតីតិ = ម្នុមស្ា , ោនុមសា, ោោបិតូនំ ហទ្េំ បូមរតីតិ = 

បុរិមសា, មបាមសា ...។ 

ឥតិ កិព្វ ិោនកមបេ ឧឌទិ្កមបា ឆមដ្ឋឋ  កមឌោ ។ 

ឧណាទិ្ក័្ណឍ ទី ៦ ក្បុងកិ្ពឝោិនក្បផចប់ ។ (៥០ សូលត) 
ឧឌទ្ិស្ុតា ំ និដ្ឋ តំ។ 

ឧណាទិសូលតចប ់។ 
កចាច េនស្ុតា ំ និដ្ឋ ិតំ។ 

ក្ចាា យនសូលតចប ់។ ( ៦៧៣+៤ សូលត) 
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៨. ឧណាទិក័ណ្ឌ  
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ច្ោ និរុរេ ឹ ន សិច្កេ យយ  សិកេ ច្តេ  ែិដ្ករេ យ ំ

ែច្េ ែច្េ វិកច្ខេ យយ  វច្ន អនធ គ្ច្ោ យថា។ 
  នរុិតតិមិនស្បងឹនរៀន   ដតនៅនរៀននវូស្ពះនស្ត 
  ស្គប់ៗ បទ្នងឹរងសយ័   ចូ ាំរខី្វវ ក់ន ើរនស្ព ។ 

ច្ោ និរុរេ ឹ សុសិច្កេ យយ  សិកេ ច្តេ  ែិដ្ករេ យ ំ

ែច្េ ែច្េ ន វិកច្ខេ យយ  វច្ន ចកេុ មិច្ោ យថា។ 
  នរុិតតិបានស្បងឹនរៀន   នទ្ើបនៅនរៀននវូស្ពះនស្ត 
  ស្គប់ៗ បទ្អរ់រងសយ័   ចូ ាំរភីលឺន ើរនស្ព ។ 
 សោរិិំ សាសនំ ែិយ!  អរេ ច្ត ែឋវិិំ រកេ , 

 តត សិែបំ ពហុំ គ្ណ្ហ !  រដ្ឋ ំ ច្ត ឧភច្សាភរិ។ 

  ចូរស្រឡាញជ់ាតិនងិស្មរនា  នងិដផនពរុធាទឹ្ក នីយើង 
  ចូរនា ាំគ្នន នរៀនរូស្តន ើង  នទ្ើបដ ននយើងន ក្ើងទនរ់ម័យ ។ 
         “អភយវ ាំ អុក ជា” 
  ស្បនទ្រមួយនរេចពរីមិនភិរមយ  វតតមិនឧតតមរងឃោជពរី 
 ស្ពះពុទ្ធនទ្វអងគនោចស្មមគគី  ស្ពះអាទិ្តយពរីនដេ នៅមិនបាន ។ 
  ស្តង់ណាមិននចះគួរឲស្បងឹ ស្តង់ណាមិន ងឹគួរឲខ្ាំ 
 ោក់ខ្លួនឲទបនទ្ើបឧតតម  ពូជតូចចង់ធាំកុាំបសី្តាប ់។ 
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ឯកសារពិគ្រោះ 
 

1- កច្ចា យនពាករណ (ចាប់ឆដ្ឋសង្គា យនា) 
2- សទទនីតិ សុតតមាលា 

3- កច្ចា យន សុតតនិទ្ទទស 

4- ទ្មសូត្តប្ត្ប របស់អាច្ចរយ ហួយ សម 

5- កច្ចា យនសទ្ងេប របស់ជនកាភិវសំ ក.ស ំ

6- កច្ចា យនមូលដ្ឋឋ ន របស់ជនកាភិវសំ ក.ដ្ 

7- កច្ចា យនត្សុកប្មែរ អកសរកាត់ ម.ម 

8- បទរូបសិទធិបាលិ និង ចាប់សត្មាយ អកសរកាត់ រូ និងឯកសារ  
ដ្ទទទ្ទៀត ។ 

ទីតងំទ្ធវើ វតា បាតលិវ័ន ទ្ៅត្តពងំគង់ សថិតកនុងភូមិបាមម ឃុសំពំងជ័យ 
ត្សុកទ្ជើងទត្ព ទ្មតតកពំង់ច្ចម ។  ច្ចប់ទ្ផដើមសរទ្សរប្ត្បនិងប្កសត្មួលទ្ៅ 
ប្មអាសាឍ ព.ស ២៥៥៥ បញ្ា ប់ទ្ៅទថៃពុធ ១០ទ្ោច ប្មត្សាពណ៌ ព.ស 
២៥៥៥ ទ្មា៉ោ ង ៦:៣០នាទី ។ 

        ទ្ដ្ឋយភិកេុ  ធោា ននទ  
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