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កំណែលម្អជាថ្មី 
 ស ៀវសៅ សវយាករណ៍បាលី ១ កាល ដែលជាស្នា ដែ
រប ់ខ្ញុំព្ពះករញណា អាត្មា ភាព ធម្មបាលោ ប្របាក់ ឃនុ 
កុំពញងដែចរាចរ សៅកាញងព្បសេ និងសព្ៅព្បសេ  អមែុំសណើ រ
សោយ  សមេងបសព្ងៀនសវយាករណ៍ និងដព្បធមាបេ - មងគល 
- វ ិញេធិមគគ - សៅកាញងដខែអាែ់ និង ឌិ ផង សែើមបីឲ្យ ិក្ខា
ក្ខមជាប់ចិែតែិែអារមាណ៍ ខុំ ិកាសរៀន ូព្ែភាស្នបាលីែ
សរៀងសៅ ។  

 សែើមបី ព្មួលែល់ក្ខរចង់សចះែឹងភាស្នបាលី រប ់
ព្ពះ ងឃ ព្គហ ថ និងសែើមបីរកាវបបធម៌មរែអកែរស្នស្រ ត
ដខារ ឲ្យគង់វងែនិងរកីចុំសរ ើនែសរៀងសៅ ។ 

 ខ្ញុំព្ពះករញណា អាត្មា ភាព និងព្ពះ ងឃវែតព្ពះគនធកញែិ 
សខែតបាែ់ែុំបង ជួយឧបែថមភ ព្ពមទុំង មណនិ ែិែ  ិ ែ 
សៅសខែត ព្កុងែដេសេៀែ ជួយឧបែថមភ កំណែលម្អជាថ្មី សធវើឲ្យ 
“សវយាករណ៍បាលី” ឲ្យមានភាព ញព្កឹែយព្ប ិេធភាពពិែ



ព្បាកែជាមូលោា ន ដនវបបធម៌ព្ពះពញេធស្ន នា និងអកែរ
ស្នស្រ តដខារ រញងសរឿង  ថិែស ថរសចរក្ខលយូរអដងវងែសរៀងសៅ ។ 

  ូមដលេងអុំណរគញណយ៉ាងព្បស ើរបុំផញែ ចុំស ះ
ស្នស្រស្នត ចារយ វនិយចារយ ធមាា ចារយ និ ែិែ  ិ ែ ដែលបាន
ជួយឧបែថមភត្មម មែថភាពព្គប់ព្ពះអងគ ជួយផតល់សយបល់
និងជួយដកែព្មូវ សែើមបីសធវើឲ្យស ៀវសៅសនះ រងឹរែឹដែលអព្បស ើរ
ស ើងសេៀែ ។ 

  ូមអនញសមាេនាយកផលានិ ងែដនមហាធមាទន បាន 
 សព្មចមគគ ផល ែល់ព្ពះនិ វ ន កញុំបីសឃេៀង េ្ ែស ើយ ។ 
        

 វែតព្ពះគនធកញែិ ដលង ១២ សរាច ដខ ភព្េបេ 
         

     អ្នករ ៀបរ ៀង 

     ធម្មបាលោ ប្របាក់ ឃនុ 
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អារម្ភកថា 
 ភាសាបលី ជាចំណែកមួយជួយទ្រទ្រង់ភាសា អកសរ

សាស្ត្រណមែរ និងការទ្រតិរតរិទ្រះរុរធសា្ន តំងណតរី

រុរាែកាលររៀងមក ។ រុ៉ណនរការ្ិកាភាសាបលី ទ្តូវមាន

ការរាយាមរទ្ចើនឆ្ន ំ ទ្រមទំងមានទ្បជាា ឈ្លា ្វវផង ររើរ

អាចកាា យជាអនកទ្បជាបន ។ 

 រៅទ្រះរាជាណាចទ្កកមពុជារយើង ទ្តូវរនទ្រល័យរូជ

សា្ន៍រ្វើគត់ទ្រះ្ងឃ ្មាា រ់អនកទ្បជា រំផា ញកបួនតទ្មា 

គមពីរទ្រះរុរធសា្នរ្ទើរគា្ែ ន្ល់ ។ល។ 

 អាស្្័យរេតុរនះ ររើរមាុំ្ែ័ទ្គចិតរយកចំរែះដ៏តិច

តួចររទ្ងៀនបលីដល់្មែ្ិ្ស តំងរីឆ្ន ំ ១៩៩០ ររៀង

រេូតមកដល់ឆ្ន ំ ១៩៩៥ រេើយដកយករររិរសា្ន៍មក

រិចារណារ ើញថៈ 

 ការររទ្ងៀនរវយាករែ៍ណត  ១ ឆ្ន ំ  រេើយណទ្រគមពីរ្មែ 

ររររៀងរៅ រចៀ្វាងការអនុវតរតមវ ិ្ ីរផសងរីរនះ ្ិ្ស 

-ក- 



នឹងទ្តូវរបះរង់រវយាករែ៍រចាល ររើយ៉ាងរនះ្ិ្សរំុអាច
រចះបលីបនរទ្ៅទ្ជះររ ។ ររើទ្ករេករមើលការ្ិកាណផនក
ភាសាដវររ ើញមានរវយាករែ៍ទ្គរ់ថន ក់ររៀន ។ រេតុ
រនះ មាុំបនដកស្្ង់យករី កច្ចា យនូបត្ថម្ភកៈ ររ្់្រមរច
ទ្រះ្ងឃរាជ ជួន ណាត្, បាលវីវយាករណ៍ និង   ប្បស្នា -   

កច្ចា យនូបត្ថម្ភកៈ ររ្់ទ្រះឥនទមុនី វេខ នាង មកររៀរររៀង
ជា វវយាករណ៍បាល ីភាគ ១ មាន អកខរវិធ,ី   នាម្និវទេេ, 

អាខាត្និវទេេ, និង កិត្កនិវទេេ, ្ទ្មារ់ជួយដល់ថន ក់រី 
១ វនសាលារុរធិករឋម្ិកា ។ ភាគ ២ និង ភាគ ៣ ជា
ជំនួយដល់ថន ក់រី ២ និងរី ៣ ។ 
 ររើរែឌិ តរវយាករែ៍ទំងឡាយ បនរិនិតយរ ើញ 
កំេុ្ទ្តង់កណនាងណា ្ូមរមតរ ជួយផរល់រយារល់, ណកតទ្មូវ, 
រំររញរណនែម, រដើមបីរ្វើឲ្យកបួនរវយាករែ៍រនះ បនកាា យ
រៅជាចារ់ដ៏លអទ្តឹមទ្តូវ     ្ទ្មារ់អនក្ិកាបលីតរៅផង 
ចុះ ។ 

-ម- 



 រោយកមាា ំងរាយាម ររៀរររៀងរវយាករែ៍បលី
ភាគ ១ រនះ ្ូមទ្រះរុរធសា្ន បនរងុររឿងវលាថា  ឋិតរលរ 
រចរកាលរៅរោង ។ 
វលងទ្រេ្បតិ៍ ១៥ររាច ណមអាសា  ្ឆ្ន ំកុរ្ររ្័ក រ.្  ២៥៣៩ 

ទ្តូវនឹងវលងរី ២៧ ណមកកកោ គ.្ ១៩៩៥ 
ទ្គូរុរធិករឋម្ិកា 

ប្បាក់ ឃនុ 
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បណាមគាថា 

នមោ ពុទ្ធធ យ សទិធំ 

រកិីរយិានមស្សការថ្វវ យបងគំ (ននខញុំរពះករណុាចូរមាន)
ដល់រពះពុទធជាមាច ស់្ (អងគន ះ) សូ្មឲ្យការសិ្ការបស់្ខញុំ 
ស្នរមចរសួ្រាន់រគប់នពលនវលា ។ 

នមក្កា រាភាមវន វឌឍតុ ពុទធសាសនំ សមមគាោ  មោតុ         
សមងោ ច សខុី មោនត ុច សាធមោ 

 នោយអានុភាព ននកិរយិានមស្សការថ្វវ យបងគំ សូ្មឲ្យ
រពះពុទធសាស្  ចនរមើនរងុនរឿងផង សូ្មឲ្យរពះស្ងឃរពម
នរពៀងគ្នន ផង មាននស្ចកតីសុ្ខផង (អស់្កាលជាអង្ងវងនៅ
នោង) ។ 
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អក្ខរវិធីនិមទទស 

អក្ខរៈ 

អក្ខរៈ ឬ អក្សរ ង្របថ្វ “(សាន មគំនូស្) មិនរងឹ” ឬ “មិន
អស់្” នលាកអនករាជញសំ្នៅយកនេតុ ២ យ៉ាងគឺៈ សូ្រសំ្នេង 
ង្ដលលាន់ឮរាកដនេើង ១, សាន មគំនូស្ជាតួរាងង្ដលលមម
កំណត់ចំណំាានតាមការស្ស្ួល ១ មករមួឲ្យន ម្ ះថ្វ អក្ខរៈ 
ឬ អក្សរ ។ 

អក្ខរៈ កនុងភាសាាលីមាន ៤១ តួគឺ អ អា, ឥ ឦ,      

ឧ ឩ, ឯ ឱ  ៨ តួននះនៅថ្វ សរៈ (ស្ស្ៈ), ក្ ខ គ ឃ ង,        

ច ឆ ជ ឈ ញ, ដ ឋ ឌ ឍ ណ, ត ថ ទ ធ ន, ប ផ ព ភ ម,        

យ រ ល វ ស ហ ឡ ° ៣៣ តួននះនៅថ្វ ពយញ្ជនៈ។ 

សរៈ (រសៈ) 

សរៈ (ស្ស្ៈ) ង្របថ្វ រលឹក ឬ “បនចច ញសំ្នេង” គឺជា
អកសរង្ដល ំពយចជ នៈឲ្យនចញសូ្រលាន់ឮផង បនចច ញសូ្រ
លាន់ឮតាមរពំងរបស់្ខលួនផង នៅថ្វ “សរៈ” ។  
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ស្ស្ៈនពញតួង្ដលនចញសូ្រលាន់ឮតាមរពំងរបស់្ខលួន 

ឯង នៅថ្វ “សទុធសរៈ” ដូចជា អ-អមមរា, អា-អាភា, ឥ-ឥណំ,    

ឦ-ឦសា, ឧ-ឧឡ,ុ ឩ-ឩក្ក, ឯ-ឯសកិ្ក, ឱ-ឱជា ។ 

ស្ស្ៈង្ដលជាទីអាស្ស័្យននពយចជ នៈ គឺនធវើពយចជ នៈឲ្យ
នចញសូ្រលាន់ឮាននៅថ្វ “និស្សយស្រៈ” ដូចជា សខា ជា
សំ្នេង អ ( l ) និង អា ( ា  ), សខិី ជាសំ្នេង ឥ ( ាិ ) និង ឦ 

( ាី ), បុថូ ជាសំ្នេង ឧ ( ាុ )និង ឩ ( ាូ ), មសមខា ជាសំ្នេង 
ឯ ( នា ) និង ឱ ( នា  ) ។ 

ស្ស្ៈទំងអស់្ន ះង្ចកជា ២ យ៉ាងនទៀតគឺៈ 

១. រសសៈ ស្ស្ៈង្ដលមានសូ្រខលីរេ័ស្រសួ្រាន់ មាន ៣ តួ
គឺ អ ឥ ឧ ។ ឧទេរណ៍ អភិរមតុ, ខមតុ ។ 

២. ទីឃៈ ស្ស្ៈង្ដលមានសូ្រង្វង មាន ៥ តួគឺ អា ឦ ឩ 

ឯ ឱ ។ ឧទេរណ៍ ភាគី, ថូមោ, មទមោ, បុ៉ង្នតស្ស្ៈទីឃៈ ៣ 
តួគឺ អា ឯ ឱ ននះនបើមានពយចជ នៈតរមួតគ្នន ពីរតួនៅខាងចុង ក៏
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មានសូ្រខលីដូចជា រសសៈ នៅវញិ។ ឧទេរណ៍ អាតតំ, ឯតតក្ំ,  

ឱមឋោ  ។ 

ស្ស្ៈនបើង្ចកជាគូ មាន ៣ គូគឺ អ អា នៅថ្វ អ វណណៈ  

ជាគូ ១, ឥ ឦ នៅថ្វ ឥ វណណៈ ជាគូ ១,  ឧ ឩ នៅថ្វ ឧ       
វណណៈ ជាគូ ១, ឯស្ស្ៈ ២ តួគឺ ឯ ឱ ននះនៅថ្វ ស្ំយុត្តស្រៈ 
“ស្ស្ៈផសំ” គឺផសំ អ និង ឥ ជា ឯ, អ និង ឧ ជា ឱ ។ 

ពយញ្ជនៈ 

អក្សរ ៣៣ តួនរៅពីស្ស្ៈន ម្ ះថ្វ ព្យញ្ជ នៈ ង្របថ្វ “អក្សរ

នធវើនស្ចកតីឲ្យរាកដ” , នៅថ្វ និស្សិត្ ង្របថ្វ “អកសរលុះរតាង្ត
អាស្ស័្យនូវស្ស្ៈផងនទើបនចញសូ្រាន” ។ 

ព្យញ្ជ នៈ ៣៣ តួន ះ ង្ចកជា ២ ពួកគឺ វគ្គៈ ១ ពួក, អវគ្គៈ 

១ ពួក, វគ្គៈ ង្ចកនចញជា៥ ពួកគឺ ក្ ខ គ ឃ ង ៥ តួ ននះ នៅ

ថ្វ ក្-វគ្គៈ, ច ឆ ជ ឈ ញ ៥ តួននះនៅថ្វ ច-វគ្គៈ, ដ ឋ ឌ ឍ 

ណ ៥ តួននះ នៅថ្វ ដ-វគ្គៈ, ត ថ ទ ធ ន ៥ តួននះ   នៅថ្វ 
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ត-វគ្គៈ, ប ផ ព ភ ម ៥ តួននះ នៅថ្វ ប-វគ្គៈ, ពយចជ នៈ ៨ តួគឺ 

យ រ ល វ ស ហ ឡ ° ននះ នៅថ្វ អវគ្គៈ ឬ សស្ស្វគ្គៈ ក៏ាន ។ 

មោសាមោសៈ 

ពយចជ នៈទី ១ ទី ២ កនុងវគគទំង ៥ គឺ ក្ ខ, ច ឆ, ដ ឋ,  

ត ថ, ប ផ និង អវគ្គៈ ១ គឺ ស, ១១ តួននះជា អសោស្ៈ “អកខរៈ

មានសំ្នេងមិនគឹកកង” , ពយចជ នៈ ទី៣ ទី៤ និង ទី៥ កនុងវគគ

ទំង ៥ គឺ គ ឃ ង, ជ ឈ ញ, ឌ ឍ ណ, ទ ធ ន, ព ភ ម, 

និង អវគ្គៈ ៦ តួ គឺ យ រ ល វ ហ ឡ ២១ តួ ននះជា សោស្ៈ       

“អកខរៈ មានសំ្នេងគឹកកង” ។ 

° និគគេិត និងស្ស្ៈទំង ៨ តួ តាមភាសាសំ្ស្រស្កឹតចាត់

ជា សោស្ៈ, ខាងភាសាាលី មិនបង្គគ ប់ថ្វជា សោស្ៈ ឬ        

អសោស្ៈ នេើយ។ 

ពយចជ នៈ ១១ តួគឺ ង ញ ណ ន ម យ រ ល វ ហ ឡ ជា 

សោស្ៈ ង្តនបើមានពយចជ នៈ អសោស្ៈ នៅខាងនដើមកនុងមូល
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ស្ពទង្តមួយក៏កាល យជា អសោស្ៈ វញិ ឧទេរណ៍ បញ្ញា ,        

ខណិក្ំ, បនោមិ, សោម , ក្កមោ, ក្រណីមោ, ក្សុលា,  

សាវមក្ក,    សហតិំ, ឆឡភិញ្ញា  ។ នបើមូលស្ពទនផសងៗ គ្នន ដូច

ជា   នចច គីត ោទិត..... មទសោមសា ជានដើម នឹងអានថ្វ    

នចចគីតវ៉ទិត..... នទស្វ៉នសា ដូនចនះពំុាននេើយ ។ 

អក្ខរបបមភទ 

តួអកខរៈង្ដលមានសូ្រជាទំ ស់្នឹងគ្នន នៅថ្វ

អក្ខរបបសេទ នបើរាប់ជាគូមាន ៥ គូ នបើរាប់រាយមាន ១០ យ៉ាងគឺ 
ស្ិថិល, ធនិត្, ទីឃៈ, រស្សៈ, គ្រុ, លហុ, និគ្គហិត្, វមុិត្តិ, ស្មពនធៈ  

និង វវត្ថិត្ៈ ។ 

សថិិល និង ធនិត 

ពយចជ នៈទី១ ទី៣ កនុងវគគទំង ៥ គឺ ក្ គ, ច ជ, ដ ឌ,    

ត ទ, ប ព ១០ តួននះ នៅថ្វ ស្ិថិល ង្របថ្វ “ធូរ, នខាយ” ។ 

 ពយចជ នៈទី ២ ទី៤ កនុងវគគទំង ៥ គឺ ខ ឃ, ឆ ឈ, ឋ ឍ,  
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ថ ធ, ផ ភ ១០ តួននះនៅថ្វ ធនិត្ ង្របថ្វ “តឹង, ខាល ំង” ។ 

ពយចជ នៈជា ធនិត្ ទំង ១០ តួ នកើតមកពីពយចជ នៈជា 
ស្ិថិល ទំង ១០ តួង្ដលផសំនឹងសំ្នេងអកសរ  ហ លាយចូល
ផង នកើតតាមសំ្ោប់គូរបស់្ខលួនៗ ដូចខាងនរកាមននះ៖ 

អសោស្ៈ សោស្ៈ 

ស្ិថិល និង ហ បនងកើតជា ធនិត្ ស្ិថិល និង ហ បនងកើតជា ធនិត្ 

ខ មកពី ក្ + ហ អានថ្វ ក្ហៈ ឃ មកពី គ + ហ អានថ្វ គហៈ 

ឆ មកពី ច + ហ អានថ្វ ចហៈ ឈ មកពី ជ + ហ អានថ្វ ជហៈ 

ឋ មកពី ដ + ហ អានថ្វ ដហៈ ឍ មកពី ឌ + ហ អានថ្វ ឌហៈ 

ថ មកពី ត + ហ អានថ្វ តហៈ ធ មកពី ទ + ហ អានថ្វ ទហៈ 

ផ មកពី ប + ហ អានថ្វ បហៈ ភ មកពី ព + ហ អានថ្វ ពហៈ 
 

ស្ស្ៈ ៨ តួ ពយចជ នៈជា វគ្គនតៈ ៥ តួ និងពយចជ នៈ អវគ្គៈ ៨ 
តួ រមួជា ២១ តួ មិនរាប់បចចូ លកនុងពួក ស្ិថិល. ធនិត្ នទ ។ 
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គរ ុនិង លហុ 

 ស្ស្ៈ  ទីឃៈ  និងស្ស្ៈ  រស្សៈ ង្ដលមានពយចជ នៈតរមួត
គ្នន នៅខាងចុង ឬង្ដលមាននិគគេិតអាស្ស័្យផង ឧទេរណ៍ 
អាក្កមរា, ពុទធំ, សោម សមពុមទ្ធធ  យ៉ាងននះនៅថ្វ គរ ុ ង្របថ្វ 
“ធងន់, យូរ” ។ ស្ស្ៈ រស្សៈ ង្ដលមិនមានពយចជ នៈតរមួតគ្នន នៅ
ខាងចុង ឬមិនមាននិគគេិតអាស្ស័្យផងនទ ឧទេរណ៍       

បរវិិសតុ យ៉ាងននះនៅថ្វ លហុ ង្របថ្វ “ ស្សាល, រេ័ស្”។ 

ពយញ្ជនៈសមំោគ 

ពយចជ នៈង្ដលតរមួតគ្នន  នៅថ្វ ពយចជ នៈសំ្នយាគ,   
ពយចជ នៈទី១ អាចតរមួតនលើតួឯង និងនលើពយចជ នៈទី២,       
ពយចជ នៈទី៣ អាចតរមួតនលើតួឯង និងនលើពយចជ នៈទី៤,       
ពយចជ នៈទី៥ អាចតរមួតនលើតួឯង និងនលើពយចជ នៈទំង ៤ តួ
កនុងវគគរបស់្ខលួនៗ ាន, នលើកង្ត “ង” មួយនចញតរមួតនលើតួ
ឯងពំុាននេើយ ។ 

ពយចជ នៈកនុងអវគគៈ ៣ តួគឺ យ  ល  ស តរមួតនលើតួឯង 
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ាន ។ ពយចជ នៈអវគគៈគឺ យ ល វ ស ឡ តរមួតនលើពយចជ នៈ  

អវគគៈតួនផសងគ្នន ាន ។ ពយចជ នៈវគគៈគឺ ក្ ខ គ ញ ណ ត ទ ន 

ប ព ម តរមួតនលើពយចជ នៈអវគគៈាន ។ ពយចជ នៈអវគគៈគឺ ស 

ហ អាចតរមួតនលើពយចជ នៈវគគៈានខលះ, ឧទេរណ៍ ឧសាម , 

អាយសាម , រពោម  ។ 

ពយចជ នៈង្ដលតរមួតគ្នន តាមលំោប់វគគ និងតរមួតនលើតួ

ឯងន ះ ពយចជ នៈតួនលើរគ្នន់ង្តជាតួរបកបរបស់្អកសរខាងនដើម 

មិនអាចបនចច ញសំ្នេងផសំនឹងតួខាងនរកាមនទ ឯពយចជ នៈតួ

នរកាម នទើបអាចបនចច ញសំ្នេងតាមលំ ំស្ស្ៈង្ដលខលួន

អាស្ស័្យ ។ 

ឧទេរណ៍ សមក្កា , អក្ខរ,ំ អចឆរា, វតថំ, បុបផំ, សង្ខខ រា, 

សញ្ឆននំ, ក្មណាោ , ចមទទ , សមបោ ជានដើម ។ 

 នបើពយចជ នៈវគគៈតរមួតនលើពយចជ នៈអវគគៈ ឬពយចជ នៈអវគគៈ  

តរមួតនលើពយចជ នៈអវគគៈនផសងតួគ្នន , ឬក៏ពយចជ នៈអវគគៈតរមួត 
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នលើពយចជ នៈវគគៈមានវធីិអានពយចជ នៈតួខាងនលើ  បនចច ញស្នមលង 

កនលះមារតាជាតួរបកប នធវើអកសរខាងនដើមខលួនឲ្យមានសំ្នេង

ធងន់ផង បនចច ញសំ្នេងកនលះមារតាផសំ និងពយចជ នៈតួខាង

នរកាមផង ដូចជា ក្ត្វវ  អានថ្វ “ក័ត-តាវ ” គឺសូ្រតួ ត របកប

និង ក្ ថ្វ ក័ត ផង‚ ត ផសំនឹង វ ខាងនរកាមង្ដលអាស្ស័្យ 

នឹងស្ស្ៈ អា បនចច ញសំ្នេងផសំគ្នន ថ្វ ត្វវ  ផង ឧទេរណ៍ 

សក្យ, តរត, ឧក្កល មោ, អាយសាម , មយហ,ំ ជីោហ  ។ 
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អក្ខរៈ 

 
និសសតិ និសសយ 

ពយញ្ជនៈ វគោៈ ពយញ្ជនៈអវគោៈ សរៈ (រសៈ) 
អឃោសៈ ឃោសៈ ឃោសៈ អឃោសៈ សុទធសរៈ សំយុតត 

សរៈ ឋានៈ សិថិល ធនិត សិថិល ធនិត នាសិក កនលះ ធនិត ឧសុម ទីឃៈ រសសៈ 

កណឋ ជៈ ក ខ គ ឃ ង  ហ  អា អ 
      

 

        ឱ 

 

តាលុជៈ ច ឆ ជ ឈ ញ យ   ឦ ឥ 

មុទធជៈ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ឡ រ     

ទនតជៈ ត ថ ទ ធ ន ល  ស   

ឱដឋជៈ ប ផ ព ផ ម វ   ឩ ឧ 
 

 

(អក្ខរៈវិធនីិមទទស ចប់មឋយសមងខប)

É 
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ទមនិមទទស 

ទម 

អវីទំងពួងកនុងនលាក នទះមានវញិ្ញដ ណកតី ឥតវញិ្ញដ ណ

កតី ង្ដលមានន ម្ ះស្រមាប់នៅាន ដូចពាកយថ្វ “មនុស្ស, 

ស្តវ, ដី, ទឹក, នភលើង, ខយល់, អាកាស្” ជានដើម នៅថ្វ ទម 

ង្របថ្វ “ន ម្ ះ” ។ 

ទមសពទ 

សំ្នេងគឺសំ្ដីង្ដលលាន់នចញមកចំនពាះ  ម ន ះ

ដូចពាកយថ្វ បុរសិ “របុស្” ឥតថី “ស្សី្” ជានដើម នៅថ្វ 

 មស្ពទ ង្របថ្វ “សំ្នេង គឺសំ្ដីសំ្ង្ដងនូវន ម្ ះ មានបី 

យ៉ាងគឺៈ នាមនាម ១, គ្ុណនាម ១, ស្ព្វនាម ១ ។ 

ទមទម 

 មង្ដលជាន ម្ ះអវីទំងពួង នទះមានរបូកតី ឥតរបូកតី 

ដូចជាពាកយថ្វ “មនុស្ស, ស្តវ, ង្ស្ស្, ស្ស្ុក,  នឈើ,  ភនំ,  ទន, 
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សី្ល” ជានដើម នៅថ្វ នាមនាម មាន ២ យ៉ាងគឺៈ 

១.សាធារណនាម  :  មង្ដលរគ្នន់ង្តសំ្ង្ដងន ម្ ះ នៅ
ទូនៅនទៀតាន ដូចពាកយថ្វ “មនុស្ស, ង្ដន, រកុង” ជានដើម។ 

២. អសាធារណនាម  :  មង្ដលសំ្ង្ដងន ម្ ះរាកដ 
មិនទូនៅនទៀតាន ដូចពាកយថ្វ “ភិកខុពុទធរកិខត, ង្ដនកមពុជ, 
រកុងសាវតថី” ជានដើម ។ 

គុណទម 

 មង្ដលសំ្ង្ដងលកខណៈរបស់្ ម មណាមួយ ឲ្យ
ដឹងថ្វលអ ឬអារកក់ជានដើម ដូចពាកយថ្វ “នមម , ស្, ង្វង, ខលី” ជា
នដើមនៅថ្វ គ្ុណនាម មាន ៣យ៉ាងគឺៈ 

១.បក្តិ្គុ្ណនាម : គុណ មង្ដលសំ្ង្ដងលកខណៈមិន
មានវនិស្ស្ង្បលកជាងរបរកតី ដូចជាពាកយថ្វ ក្កឡ “នមម ”     
ឱទ្ធត “ស្” ជានដើម។ 

២. វសិស្ស្គ្ុណនាម : គុណ មង្ដលសំ្ង្ដងលកខណៈ 
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វនិស្ស្ង្បលកជាងរបរកតី ដូចជាពាកយថ្វ ក្កឡតរ “នមម ង្បលក, 

នមម ជាង” , ឱទ្ធតតរ “ស្ង្បលក, ស្ជាង” ជានដើម។ 

 ៣.អតិ្វសិស្ស្គុ្ណនាម : គុណ មង្ដលសំ្ង្ដងលកខណៈ 

ង្បលកបំផុត ដូចពាកយថ្វ អតិក្កឡ ឬ អតិវិយក្កឡ “នមម

ណាស់្, នមម នពកណាស់្” អមចច ទ្ធត ឬ ឱទ្ធតតម           

“ស្ណាស់្, ស្នពកណាស់្, ស្បំផុត, ស្កបុស្, ស្ស្គុស្” ជា

នដើម។ 

សពវទម 

 មង្ដលនរបើជំនួស្ ឬ ជំនួយ ម ម ង្ដលនពាល

នចញន ម្ ះរចួមកនេើយ ឬង្ដលកំពុងនិយាយ នដើមបីមិនឲ្យ

ង្ថមពាកយខាជ ន់ដង្ដលៗ នៅថ្វ ស្ព្វនាម, មាន ២ យ៉ាងគឺៈ 

 ១.បុរសិ្ស្ព្វនាម ស្ពវ មង្ដលនរបើជំនួស្ន ម្ ះមនុស្ស 

ស្តវ ឬអវីៗ នោយចំនពាះរូប បុ៉ង្នតមិននចញន ម្ ះន ះនទ យក 

ពាកយដនទនផសងពីន ះមកនរបើជំនួស្វញិ នៅថ្វ បុរសិ្ស្ព្វនាម  
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មាន ៣ យ៉ាងគឺ : 

១/ បឋមបុរសិ្ = ត ង្របថ្វ “រពះអងគ, នលាក, អនក,  ង, 
នគ, គ្នត់, វ” ។ 

២/ មជ្ឈិមបុរសិ្ = តុមហ ង្របថ្វ “រពះអងគ, នលាក, អនក, 
 ង,ឯង, អា, េង” ។ 

៣/ ឧត្តមបុរសិ្ = អមហ ង្របថ្វ “ខញុំរពះអងគ, ខញុំរពះករុណា, 
ខញុំាទ,  ងខញុំ, ខញុំមាច ស់្, ខញុំ, អាតាម ភាព, អាតាម , អញ, នយើង, 
នយើងខញុំ” ។ 

 ២.វសិស្ស្នស្ព្វនាម ស្ពទស្រមាប់នរបើជំនួយ ម មមាន 
លំ ំជាបទវនិស្ស្នៈ នដើមបីមិនឲ្យរចេំនស្ចកតីកនុងស្ង្គក ត់ 
របនយាគមួយៗ នៅថ្វ វនិស្ស្នស្ពវ ម មាន ២ យ៉ាងគឺ  
និយមៈ ១, អនិយមៈ ១ ។ 
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លងិោ 

នភទស្រមាប់សំ្គ្នល់ មស្ពទង្ដលមានអាការៈង្បលកៗ 

គ្នន នៅថ្វ លិងគ មាន ៣ យ៉ាងគឺ បុំលងិោ “នភទរបុស្” ១,      
ឥតថីលងិោ “នភទស្សី្” ១, នបុំសក្លងិោ “មិនង្មននភទរបុស្ មិន
ង្មននភទស្សី្” ១ ។ នបើកំណត់នោយកំនណើ ត និងស្នមតិ មាន
២យ៉ាងគឺៈ ជាតិលិងគ លិងគង្ដលកំណត់តាមកំនណើ ត ដូចពាកយ
ថ្វ បុរមិសា “របុស្” ននះជាបំុលិងគ, ឥតថី “ស្សី្” ននះជាឥតថីលិងគ, 
វតថំ “សំ្ពត់” ននះជាបំុស្កលិងគ, ។ ស្មមតិលិងគ លិងគង្ដល
កំណត់ នោយស្នមតិ ខុស្ទំនងអំពីកំនណើ ត ដូចពាកយថ្វ    
ទ្ធមរា “របពនធ” ជាស្សី្ង្តស្នមតិថ្វជាបំុលិងគនៅវញិជានដើម ។ 

ទមសព័ទោនលងិោមផសងគាន  

 ទមទម កនុងរបូស័្ពទមួយ របរពឹតតនៅានង្តលិងគមួយ 

គឺស័្ពទ មួយង្ចកានង្តមួយលិងគ នៅថ្វ ឯកលិងគិកៈ ក៏មាន

ដូច  អមមរា “នទវតា”, អចឆរា “ស្សី្អបសរ”, អងោំ “អងគ, អវយវៈ, 
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នេតុ” ជានដើម ។ របរពឹតតនៅានលិងគ ២ ង្តមតងគឺ ស័្ពទ ១ 

ង្ចកាន ២ លិងគនៅថ្វ នទវលិងគិកៈ ក៏មានកនុងបំុលិងគ និង 

នបំុស្កលិងគ ដូច អក្ខមរា, អក្ខរ ំ “អកសរ, និពាវ ន” ទិវមសា,     

ទិវស ំ“នថង” ជានដើម, ឬក៏រគ្នន់ង្តផ្លល ស់្ស្ស្ះទីបំផុតឲ្យខុស្គ្នន  នៅ 

ជា នទវលិងគិកៈ ក៏មានកនុងបំុលិងគ និង ឥតថីលិងគដូច មថមរា, មថរ ី

“រពះនថរៈ រពះនថរ”ី, ញាតមក្ក, ញាតិក្ក “ញាតិរបុស្-ស្សី្” ជា

នដើម ។ ឯគុណ ម និងស្ពវ មរបរពឹតតនៅានទំង ៣ 

លិងគ នៅថ្វ នតលិងគិកៈឬ នរតលិងគ ដូច ក្មមក្កមរា, ក្មមក្ករ,ី 

ក្មមក្ករ ំ“អនកនធវើការ” មោ, ោ, យ ំ“ឯណា” ជានដើម ។ 

វចនៈ 

 ពាកយស្រមាប់រាប់ចំនួនឲ្យដឹងថ្វ តិច ឬ នរចើន នៅ

ថ្វ វចនៈ មាន ២ យ៉ាងគឺៈ 

 ១.ឯក្វចនៈ  រាប់ចំនួនតិច ដូចពាកយថ្វ បុរមិសា. “របុស្

មាន ក់” ។ 
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២.ព្ហុវចនៈ រាប់ចំនួននរចើនដូចពាកយថ្វ បុរសិា 

“របុស្នរចើន ក់” ង្តរតូវថ្វ “ទំងឡាយ” ជំនួស្ពាកយថ្វ 

“នរចើន” ។ 

វិភតតិ 

 ការង្ចក មស័្ពទនីមួយៗ ឲ្យមានទីបំផុតខាងចុងនផសង
គ្នន នៅថ្វៈ វភិតតិ ។ វភិតតិន ះ នបើរាប់នរៀងតួមាន ១៤ តួ គឺ    
ស ិមោ, (អំ) មោ, ទ ហ,ិ ស នំ, សាម  ហ,ិ ស នំ, សម ឹស ុ នបើ
រាប់តាមពួកមាន ២ ពួកគឺ ឯកវចនៈ ១ ពួក មាន ៧ គឺ 

ស,ិ (អំ), ទ, ស, សាម , ស, សម;ឹ ពេុវចនៈ ១ ពួកមាន ៧
គឺៈ មោ, មោ, ហ,ិ នំ, ហ,ិ នំ, ស ុ។ នបើរាប់តាមន ម្ ះមាន ៧ 
គឺៈ ស ិ មោ ន ម្ ះបឋមមា, (អំ) មោ ន ម្ ះ ទុតិយា,      
ទ ហ ិ ន ម្ ះតតិយា, ស នំ ន ម្ ះចតុតថី, សាម  ហ ិ ន ម្ ះ    
បចច មី, ស នំ ន ម្ ះឆដឌី, សម ឹស ុន ម្ ះស្តតមី, នបើរមួអាលបនៈ 
ផងរតូវជា ៨ ។ 
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អាយតនិោត 

 ស័្ពទតពាកយឲ្យនកើតជានស្ចកតីសាត ប់ាន នៅថ្វ 
អាយតនិាត ។ កនុងភាសាាលី សំ្នៅរតង់ទីបំផុតនន ម 
ស័្ពទ ង្ដលស្នរមចនោយវភិតតិនស្ស្ច,  កនុងភាសាង្ខមរ គឺពាកយ
ង្របរបស់្វភិតតិ ។ 

ពាក្យប្របរបសវ់ិភតត ិ

ឯកវចនៈ 

-បឋោ ស ិង្របថ្វ “រ.ី..” 

-ទុតិោ ° ង្របថ្វ “នូវ...,កាន់
...,ញុាងំ..., អស់្..., នឹង...,”
ចំនពាះ... , 

-តតិោ ទ ង្របថ្វ “នោយ..., 
នោយនូវ..., តាម..., ខាង...,   
គឺ..., ង្ដល..., រតូវ..., នេតុ..., 

ពេុវចនៈ 

មោ ង្របថ្វ “រ.ី..ទំងឡាយ” 

មោ ង្របថ្វ “នូវ...ទ., កាន់...
ទ., ញុាងំ...ទ., អស់្...ទ., នឹង
...ទ.,”  ចំនពាះ...ទ., 

ហ ិ ង្របថ្វ “នោយ...ទ., 
នោយនូវ...ទ., តាម...ទ., ខាង
...ទ., គឺ...ទ., ង្ដល...ទ., រតូវ...
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នរពាះ..., នរពាះង្ត..., មាន...,” 

 

-ចតុតថី ស ង្របថ្វ  “ដល់...,
នដើមបី..., បរមុង..., នឹង..., 
ចំនពាះ” 

-បញ្ចមី សាម  ង្របថ្វ “អំពី...,
ចាក..., ជាង..., នេតុ...,   
នរពាះ..., នរពាះង្ត...,” 

-ឆដោី ស ង្របថ្វ “នន..., របស់្
...,កាល..., កាលនបើ..., កាល
ង្ដល..., ជំនំុ..., បណាត ,” 

 

-សតតមី សម ឹ ង្របថ្វ “កនុង...,   
ពឌដ៏..., រតង់...,  ...,  កាល

ទ., នេតុ...ទ., នរពាះ...ទ., 
នរពាះង្ត...ទ., មាន...ទ.,” 

នំ ង្របថ្វ “ដល់...ទ., នដើមបី...
ទ., បរមុង...ទ., នឹង...ទ., 
ចំនពាះ...ទ.,” 

ហ ិង្របថ្វ “អំពី...ទ., ចាក...ទ., 
ជាង...ទ., នេតុ...ទ., នរពាះ...
ទ., នរពាះង្ត...ទ.,” 

នំ ង្របថ្វ “នន...ទ., របស់្...ទ., 
កាល...ទ., កាលនបើ...ទ., 
កាលង្ដល...ទ., ជំនំុ...ទ.,     
បណាត ...ទ.,” 

ស ុ ង្របថ្វ “កនុង...ទ., ពឌដ៏...ទ., 
រតង់...ទ.,  ...ទ.,  កាល...
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..., កាលនបើ..., កាលង្ដល..., 
និមិតត..., ជំនំុ..., បណាត ..., 
នលើ..., នទៀប..., ជិត...,” 

 

-អាលបនៈ ស ិង្របថ្វ “បពិរត
..., មាន ល..., ង្ន..., នេ...,” 

ទ., កាលនបើ...ទ., កាលង្ដល
...ទ., និមិតត...ទ., ជំនំុ...ទ.,    
បណាត ... ទ., នលើ...ទ., នទៀប...
ទ., ជិត...ទ.,”  

មោ ង្របថ្វ “បពិរត...ទ., 
មាន ល...ទ., ង្ន...ទ., នេ...ទ.,” 

ក្ករនត 

 ស្ស្ះទីបំផុតនន មស័្ពទ ង្ដលរបរពឹតតនៅកនុងលិងគទំង 
៣ នៅថ្វ ការនត, ការនតន ះកនុងបំុលិងគមាន ៥ គឺៈ អ ឥ ឦ ឧ 

ឩ, កនុងឥតថីលិងគមាន ៥ គឺ អា ឥ ឦ ឧ ឩ, កនុងនបំុស្កលិងគ
មាន ៣ គឺ អ ឥ ឧ, រមួជា ១៣ នបើរាប់ ឱ ការនតបចចូ លផងជា 
១៤ ។ 
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វិធីបំប្បក្ទមសព័ទ 

  មស័្ពទសុ្ទធង្តមានការនតជានរគឿងស្មាគ ល់ បុ៉ង្នត
ការនតង្ដលនរបើចំនពាះ មស័្ពទទំងន ះ មានវធីិបំង្បកផស ំ
និងវភិតតិ រតូវគ្នន ខលះ នផសងគ្នន ខលះ;  ម ម និងគុណ ម នបើ
មានការនតដូចគ្នន ជាលិងគណា ក៏មានវធីិបំង្បករតូវគ្នន ជាលិងគ
ន ះ នវៀរង្លងង្តបកិណណកស្ពទង្ដលមានវធីិបំង្បកនផសង
នោយង្េកន ះនចញ  ឯស្ពវ ម មានវធីិបំង្បកង្បលកពី ម 

 ម និងគុណ មនោយនរចើន ដូចតនៅននះ ៖ 

អ-ការនតបំុលិងគបំង្បកដូនចនះ 

             ឯក្វចនៈ 

ប. អ+ស ិ= ម   

ទុ. អ+ ° = ° 

ត. អ+ទ = ម -ន 

ច. អ+ស = l សស‚ -  យ‚ l តថំ 

ព្ហុវចនៈ 

អ+មោ = -   

អ+មោ = ម - 

អ+ហ=ិម -ហ‚ិ ម -ភិ 

អ+នំ = -  នំ 
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បញ្ច. អ+សាម = l សាម ‚ l ោហ ‚ -   

ឆ. អ+ស = l សស 

ស. អ+សម ឹ= l សម‚ឹ l មហិ ម - 

អា. អ+ស ិ= l 

អ+ហ ិ= ម -ហ‚ិ ម -ភិ 

អ+នំ = -  នំ 

អ+ស ុ= ម -ស ុ

អ+មោ = -    

បុរសិ “របុស្” អ-ការនតបំុលិងគបំង្បកដូនចនះ 

ឯកវចនៈ 

ប. បុរមិសា 

ទុ. បុរសិ ំ

ត. បុរមិសន 

ច. បុរសិសស, បុរសិាយ, បុរសិតថំ 

បញ្ច. បុរសិសាម , បុរសិោហ , បុរសិា 

ឆ. បុរសិសស 

ស. បុរសិសម,ឹ បុរសិមហិ, បុរមិស 

អា. បុរសិ 

ពេុវចនៈ 

បុរសិា 

បុរមិស 

បុរមិសហ,ិ បុរមិសភ ិ

បុរសិានំ 

បុរមិសហ,ិ បុរមិសភ ិ

បុរសិានំ 

បុរមិសស ុ

បុរសិា 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

ឯក្វចនៈ 

ប. បុរមិសា របុីរស្ 

ទុ. បុរសិ ំនូវបុរស្,... 

ត. បុរមិសន នោយបុរស្, ... 

ច. បុរសិសស ដល់បុរស្, ...  
បុរសិាយ ដល់បុរស្, ...      
បុរសិតថំ ដល់បុរស្, ... 

បញ្ច. បុរសិសាម  អំពីបុរស្, ...
បុរសិោហ  អំពីបុរស្, ... បុរសិា 
អំពីបុរស្, ... 

ឆ. បុរសិសស ននបុរស្, ... 

ស. បុរសិសម ឹ កនុងបុរស្, ...    

ព្ហុវចនៈ 

បុរសិា របុីរស្ទ., 

បុរមិស នូវបុរស្ទ., ... 

បុរមិសហ,ិ -ភិ នោយបុរស្ទ., 

បុរសិានំ ដល់បុរស្.ទ., ... 

 

 

បុរមិសហ,ិ - ភិ អំពីបុរស្ទ., 

 

 

បុរសិានំ ននបុរស្ទ., ... 

បុរមិសស ុកនុងបុរស្ទ., ... 
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បុរសិមហិ កនុងបុរស្, ...          
បុរមិស កនុងបុរស្, ... 

អា. បុរសិ បពិរតបុរស្, ... 

 

 

បុរសិា បពិរតបុរស្ទ., .. 

ស័្ពទតនៅននះជា អ-ការនតបំុលិងគ បំង្បកដូច បុរសិ 

ពុទធ រពះពុទធ 

ធមម រពះធម៌ 

សងឃ រពះស្ងឃ 

មក្ស ស្ក់ 

មលាម នរាម 

នខ រកចក 

ទនត នធមញ 

តច ង្ស្បក 

មគាណ នគ្ន 

អសស នស្ះ 

សនុខ ង្ឆក 

សកូ្រ រជូក 

ក្កុ្ាដុ មាន់ 

ោនរ សាវ  

រថ រនទះ 

ឧបជាយ រពះឧបជាយ៍ 

ទីឃ ង្វង  

រសស ខលី 

នីច ទប 

ឧចច ខពស់្ 

ខុទទក្ តូច 

មហនត ធំ 

ក្កឡ នមម  

ឱទ្ធត ស្ 
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សរិ កាល 

ឱដោ បបូរមាត់ 

ក្ណោ  ក 

ឧរ រទូង 

ហតថ នដ 

ោទ នជើង 

ជងឃ ស្មង 

មនុសស មុនស្ស 

នរ មនុស្ស 

ជន ជន 

មិតត មិតត 

អាោស វតត 

អាចរយិ រគូ 

សសិស សិ្ស្ស 

សាវក្ សាវក 

ឧោសក្ ឧាស្ក 

ទ្ធយក្ ទយក 

ទយក្  យក 

ក្ោុរ នកមងរបុស្ 

នម ការថ្វវ យបងគំ 

គារវ នស្ចកតីនគ្នរព 

បសាទ នស្ចកតីរជះថ្វល  

អតតភាវ កាយ, ខលួន 

ឱភាស ពនលឺ 

មសត ស្ 

ក្ិស ស្គម 

ថូល ធាត់ 

មឆក្ របស្ប់, 
ឆ្លល ត 

ពាល លងង់ 

បណឌិ ត បណឍិ ត 

ក្លាណ លអ 

ោប អារកក់ 

ជិណណ  ចាស់្ 

នវ ថមី 

ចណឌ  កាច 
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វិោរ វតត 

គាម ស្ស្ុក 

វណណ  ពណ៌, ស្មបុរ 

ឱទន ាយ 

អចណឌ  ស្លូត 

វងា នវៀច 

ឧជុក្ រតង់ 

 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-នមោ ពុទ្ធធ យ  ការថ្វវ យបងគំ ចំនពាះរពះពុទធ ។ 

-ធមមម បសាមទ្ធ នស្ចកតីរជះថ្វល  កនុងរពះធម៌ ។ 

-សងសសស  វិោមរា  វោិរ (ឬវតត) របស់្រពះស្ងឃ ។ 

-អាចរយិមហិ គារមោ  នស្ចកតីនគ្នរព កនុងអាចារយ ។ 

-ពុទធសស សាវក្ក សាវក័ទ. របស់្រពះពុទធ ។ 

-គាមម អាោមសា អាវស្ កនុងស្ស្ុក ។ 

-គាមម មនុសានំ សកូ្រា រជូកទ. របស់្មនុស្សទ. កនុងស្ស្ុក ។ 
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-សងឃសស វោិមរ ឧោសក្ក ឧាស្កទ. កនុងវោិររបស់្ 
រពះស្ងឃ ។ 

-អចរយិសម ឹ សសិាន ំ បសាមទ្ធ នស្ចកតីរជះថ្វល  ននសិ្ស្សទ. 
កនុងអាចារយ ។ 

-ជទនំ អតតភាមវ មលាោ នរាមទ. នលើខលួន របស់្ជនទ. ។ 

សណួំរ 

-ពុទ្ធធ យ ជាលិងគ-ការនត-វភិតតិ-វចនៈអវី ? ង្របថ្វដូចនមតចខលះ ? 

-ធមមម មានកនុងវភិតតិ-វចនៈណាខលះ ? សូ្មង្របតាមវភិតតិន ះ ។ 

-បណាត បទខាងនលើននះ បទមួយៗ ជាវភិតតិ វចនៈអវី ? ង្របថ្វ
ដូចនមតច ? 

-សូ្មទននទញ-សូ្រតថ្វ ប.ឯក. ឱ, ពេុ. អា, ទុ.ឯក. អំ, ពេុ. 
ឯ, ។ ត.ឯក. ឯន, ពេុ.ឯហ.ិ ឯភិ ។ល។ អា.ឯក. អ, ពេុ. 
អា ។ 
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ឯ មានកនុងវភិតតិ-វចនៈណាខលះ ? អា, អសស មានកនុងវភិតតិណា ? 

មឆក្ សសិស “សិ្ស្សឆ្លល ត” បំង្បកដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 
ប. មឆមក្ក សមិសា 
ទុ. មឆក្ំ សសិស ំ
ត. មឆមក្ន សមិសសន 
 
ច. មឆក្សស សសិសសស‚           
   មឆក្កយ សសិាយ‚ មឆក្តថំ  
   សសិសតថំ 
បញ្ច. មឆក្សាម  សសិសសាម ‚     
        មឆក្ោហ  សសិសោហ ‚ មឆក្ក  
        សសិា 
ឆ. មឆក្សស សសិសសស 
ស. មឆក្សម ឹសសិសសម‚ឹ មឆក្មហិ  
      សសិសមហិ‚ មឆមក្ សមិសស 
អា. មឆក្ សសិស 

ព្ហុវចនៈ 
មឆក្ក សសិា 
មឆមក្ សមិសស 
មឆមក្ហ ិសមិសសហ‚ិ 
មឆមក្ភិ សមិសសភ ិ
មឆក្កនំ សសិានំ 
 
 
មឆមក្ហ ិ សមិសសហ‚ិ មឆមក្ភ ិ
សមិសសភ ិ
 
មឆក្កនំ សសិានំ 
មឆមក្ស ុសមិសសស ុ
 
មឆក្ក សសិា 
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ស្ូមបំបបក្ នាមនាម ជាមួយ គ្ុណនាម ខាងសរោមសនេះ, 

ទីឃ មក្ស ស្ក់ង្វង 

រសស មលាម នរាមខលី 

មសត ទនត នធមញស្ 

ក្កឡ តច ង្ស្បកនមម  

ក្ិស សនុខ ង្ឆកស្គម 

ថូល សកូ្រ រជូកធាត់ 

ខុទទក្ រថ រនទះតូច  

ឧចច រកុ្ខ នឈើខពស់្ 

 ភាសាាលី បទគុណ ម មិនង្របនចញពាកយ
អាយតនិាតនទ ង្តរតូវមានលិងគ វចនៈ វភិតតិ នស្មើគ្នន  និង ម
 មជាមាច ស់្ រតូវនរៀងទុកខាងនដើម ម មជាដរាប ឧ. ង្ខមរ 
“ស្ក់ង្វង”, ាលី “ង្វងស្ក់” ទីោ មក្សា ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-បុរសិានំ ក្កឡា មក្សា ស្ក់ទ. នមម  របស់្បុរស្ទ. ។ 

-សសិសសស មសត្វ ទទត  នធមញទ. ស្ របស់្សិ្ស្ស ។ 

-ឧមចច រមុក្ខ មហទត  ោនរា  សាវ ទ. ធំ នលើនឈើ ខពស់្។ 
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-គាមម ជទនំ ក្កឡា អសា  នស្ះទ. នមម  ននជនទ.កនុងស្ស្ុក ។ 

-មហនតសម ឹវិោមរ សងឃសស សសិា សិ្ស្សទ.របស់្រពះស្ងឃ
កនុងវតត ធំ ។ 

-សត្វត នំ ទមថា ពុមទ្ធធ  រពះពុទធ ជាទីពឹង ននស្តវទ. ។ 

-មលាមក្ អមគាោ  ធមោម  រពះធម៌ របនស្ើរ កនុងនលាក។ 

កិរយិាស្ពទតនៅននះជា អ-ការនតបំុលិងគបំង្បកដូច បុរសិ 

គត នៅនេើយ, ដល់នេើយ 

អាគត មកនេើយ 

ឋិត ឈរនេើយ 

និសនិន អងគុយនេើយ 

និបនន នដកនេើយ 

បរភិុតត បរនិភាគនេើយ 

ឧបបនន នកើតនេើងនេើយ 

ភាសតិ សំ្ង្ដងនេើយ 

វទិត និយាយនេើយ 

ឱវទិត ទូ ម ននេើយ 

បសសតិ នឃើញនេើយ 
ក្ីឡតិ នលងនេើយ 

ហសតិ នស្ើចនេើយ 

ជាត នកើតនេើយ 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ពុមទ្ធធ  មលាមក្ ឧបបមទន  រពះពុទធ រទង់នកើតនេើងនេើយ កនុង
នលាក ។ 

-ពុមទ្ធធ  ធមមំ ភាសមិត្វ រពះពុទធ រទង់សំ្ង្ដងនេើយ នូវធម៌។ 

-ឧោសកិ្ក អាោស ំគត្វ ឧាសិ្កា ទ. នៅនេើយ កាន់វតត។ 

-សសិា សកិ្កខ គារ ំអាគត្វ សិ្ស្សទ. មកនេើយ កាន់សាលានរៀន ។ 

-មថមរា ឧោសក្កនំ ធមមំ ភាសមិត្វ រពះនថរៈ សំ្ង្ដងនេើយ 
នូវធម៌ ដល់ឧាស្កទ. ។ 

មុនិ “អនករាជញ” ឥ-ការនតបំុ.បំង្បកដូនចនះ, 

ឯក្វចនៈ 
ប. មុនិ 
ទុ. មុនឹ                                                 
ត. មុនិទ                                            
ច. មុនិសស, មុនិមទ                             
បញ្ច. មុនិសាម , មុនិោហ , មុនិទ 

      ព្ហវុចនៈ                          
នមោ, មុនី 
មុនមោ, មុនី 
មុនីហ,ិ មុនីភិ 
មុនីនំ 
មុនីហ,ិ មុនីភិ 
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ឆ. មុនិសស, មុនិមទ 
ស. មុនិសម,ឹ មុនិមហ ិ
អា. មុនិ 

មុនីនំ 
មុនីស ុ                                          
មុនមោ‚ មុនី 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

         ឯក្វចនៈ 

ប. មុនិ រឯីអនករាជញ 
ទុ. មុនឹ នូវអនករាជញ.... 
            ។ល។ 

           ព្ហុវចនៈ 

មុនមោ “រអីនករាជញទ. មុនី “រទី.” 
មុនមោ “នូវអនករាជញទ.”... 
             ។ល។ 

ស្ពទតនៅននះជា ឥ-ការនតបំុលិងគបំង្បកដូច មុនិ 
អគោិ    នភលើង 
ក្វិ     កវ ី
ឥស ិ ឬសី្ 
អរ ិ ស្រតូវ 
បតិ បតី,មាច ស់្ 
គហបតិ    គេបតី 

ក្បិ សាវ  
អហ ិពស់្ 
ទីបិ ខាល ដំបង 
គិរ ិភនំ 
មណិ ង្កវមណី 
អស ិោវ 
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អតិថិ    នភញៀវ 
សោធិ ស្មាធិ 
ក្មររ ិនដើមថ្វង ន់  
ពាធិ ជមងឺ 
វីហ ិស្ស្ូវ 
មពាធិ នដើមនពាធិ៍ 
ឧទធិ ស្មុរទ 

យដោិ នឈើរចត់ 
ក្ិមិ ដងកូវ 
ឧណហ រសំ ិ រពះអាទិតយ 
រាស ិ គំនរ 
ោណិ ាតនដ 
ក្ចុឆិ នពាះ 
និធិ កំណប់រទពយ 

 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-អគោិមទ ខមទធ     គំនរ នននភលើង 
-ឥសនីំ អសសោ    អាស្ស្មទ. របស់្ឥសី្ទ. ។ 
-ខមល វីហនីំ រាស ិ    គំនរ ននស្ស្ូវទ. កនុងលាន ។ 
-រកុ្ខសស សសុមិរ អហមោ ពស់្ទ. កនុងរងូ នននឈើ ។ 
-គិរសិ ម ឹក្បីនំ ទីោ មលាោ  នរាមទ. ង្វង ននសាវ ទ. នលើភនំ ។ 
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អគោ មុនិ “អនករាជញរបនស្ើរ” បំង្បកដូនចនះ 
     ឯក្វចនៈ                                     ព្ហុវចនៈ  

ប. អមគាោ  មុនិ                                   អគាោ  មុនមោ, អគាោ  មុនី 
ទុ. អគោំ មុនឹ                                        អមគោ មុនមោ, អមគោ មុនី 
ត.អមគោន មុនិទ                                អមគោហ ិមុនីហ,ិ អមគោភិ                        
                                                           មុនីភិ 
ច. អគោសស មុនិសស, អគាោ យ               អគាោ នំ មុនីនំ 

     មុនិមទ, 
បញ្ច. អគោសាម  មុនិសាម , អគោោហ             អមគោហ ិមុនីហ,ិ អមគោភិ   

         មុនិោហ , អគាោ  មុនិទ                  មុនីភិ 

ឆ. អគោសស មុនិសស, អគោសស               អគាោ នំ មុនីនំ 
      មុនិមទ 
ស. អគោសម ឹមុនិសម,ឹ អគោមហិ                   អមគោស ុមុនីស ុ
      មុនិមហិ 
អា. អគោ មុនិ                                      អគាោ  មុនមោ, អគាោ  មុនី 
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ស្ូមបំបបក្ នាមនាម ជាមួយ គុ្ណនាម ខាងសរោមសនេះ 

មសត ក្បិ សាវ  ស្ 
ចណឌ  ទីបិ ខាល ដំបង កាច 

វងា យដោិ នឈើរចត់ នវៀច 
ឧចច គិរ ិភនំ ខពស់្ 

 ោរស្សងេត្ចំណៈំ គុណ មកនុងវភិតតិណាអាចជា
វនិស្ស្នៈរបស់្ ម មកនុងវភិតតិន ះ នទះការនតនផសងគ្នន ក៏
នោយ ឲ្យង្តលិងគ វចនៈ និងវភិតតិនស្មើគ្នន ។ ឯកិរយិាកិតកៈ
ង្ដលរបកបនោយ ត-អនត-ោន-បចច័យ ក៏រតូវមានលិងគ វចនៈ 
វភិតតិនស្មើគ្នន  និង ម មជាបទរបធានង្ដរ ង្បលកង្តកិរយិារតូវ 
នរៀងទុកខាងចុងបុ៉នណាណ ះ ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ក្បមោ ឥសមិទ អសសមម ឋិត្វ សាវ ទ. ឋិតនៅ ជិតអាស្ស្ម
ននឥសី្ ។ 
-ចណាឌ  ទីបមោ គិរសិ ម ឹ និបទន  ខាល ដំបងទ. កាច នដកនេើយ
នលើភនំ ។ 
-អហ ិក្បិមទ ក្ចុឆិមហិ ឌំសមិត្វ ពស់្ ចឹកនេើយ រតង់នពាះ ននសាវ  ។ 
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-បណឌិត្វ អតិថឹ សកិ្កខ គារ ំ អាគត្វ នភញៀវទ. ជាបណឍិ ត មក
នេើយ កាន់សាលានរៀន ។ 
-ពាធិ គាមម ញាតីនំ ជាមត្វ ជមងឺ នកើតនេើយ ដល់ញាតិទ. 
កនុងស្ស្ុក ។ 

សណួំរ 

មុនី, មុនិមទ, មុនមោ ជាការនត-វភិតតិ-វចនៈ ណាខលះ ? 
សូ្មបំង្បក ឥ-ការនតបំុលិងគ ចំនពាះង្តស្ស្ះទនទមកនមើល ? 
ដូចជាៈ ប. ឯក. ឥ., ពេុ. អមោ. ឦ ។ល។ 
អនករាជញ ធំ នដក កនុងផទះ (សូ្មង្របពីង្ខមរនៅជាាលី) ។ 

មសដោី “នស្ដឌី” ឦ-ការនតបំុ. បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 
ប. មសដីោ 
ទុ. មសដោឹ, មសដោិនំ 
ត. មសដោិទ 
ច. មសដោិសស មសដោិមទ 
បញ្ច. មសដោិសាម , មសដោិោហ    

      ព្ហុវចនៈ 
មសដោិមទ, មសដោី 
មសដោិមទ, មសដោី 
មសដោីហ,ិ មសដោីភិ 
មសដោីន ំ
មសដោីហ,ិ មសដោីភិ 
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         មសដោិទ 
ឆ. មសដោិសស, មសដោិមទ 
ស. មសដោិសម,ឹ មសដោិមហិ 
អា. មសដោិ 

 
មសដោីន ំ
មសដោីស ុ
មសដោិមទ, មសដោី 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

         ឯក្វចនៈ    ព្ហុវចនៈ 

ប. មសដោ ី“រនីស្ដឌី”       មសដោិមទ “រនីស្ដឌីទ.” មសដោី រ.ី 

ទុ. មសដោឹ, មសដោិនំ “នូវនស្ដឌី...    មសដោិមទ “នូវនស្ដឌីទ. ...” 

។ល។       ។ល។ 

ស្ពទតនៅននះជា ឦ-ការនតបំុ. បំង្បកដូច មសដោី 

ក្រ,ី ទនតី, ហតថី  ដំរ ី
សាមី  សាវ មី,មាច ស់្ 
ក្ដុោី  អនកនកើតឃលង់ 
ទ្ធឋី  ស្តវមានចងកូម 
មភាគី  អនកមាននភាគៈ 

មនតី  មន្តនតី 
សខិី, មក្ក្ី  នកាង ក 
ពល ី អនកមានកមាល ំង 
ឆតតី  អនកកាន់ឆរត 
សារថី  អនកបររថ 
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ោបក្ករ ី អនកនធវើាប ធមមចរ ី អនករបរពឹតតធម៌ 

 

អគោ មសដោី “នស្ដឌីរបនស្ើរ” បំង្បកដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 
ប. អមគាោ  មសដោី 
ទុ. អគោំ មសដោឹ, អគោំ មសដោិនំ 
ត. អមគោន មសដោិទ 
 
ច. អគោសស មសដោិមទ,អគាោ យ  
     មសដោិមទ 
បញ្ច. អគោសាម  មសដោិសាម ,អគោោហ   
          មសដោិោហ , អគាោ  មសដោិទ 
ឆ. អគោសស មសដោិសស, អគោសស  
     មសដោិមទ 
ស. អគោសម ឹមសដោិសម,ឹ អគោមហិ  
      មសដោិមហ ិ
អា. អគោ មសដោិ 

ព្ហុវចនៈ 
អគាោ  មសដោិមទ, អគាោ  មសដោី 
អមគោ មសដោិមទ, អមគោ មសដោី 
អមគោហ ិមសដោីហ,ិ អមគោភិ 
មសដោីភិ 
អគាោ នំ មសដោីនំ‚  
 
អមគោហ ិមសដោីហ,ិ អមគោភិ 
មសដោីភិ 
អគាោ នំ មសដោីនំ‚  
 

អមគោស ុមសដោីស ុ
 
អគាោ  មសដោិមទ, អគាោ  មសដោី 
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កិរយិាស្ពទតនៅននះ ជា អ-ការនតបំុ. បំង្បកដូច បុរសិ 

ក្ត នធវើនេើយ 
រត នរតតអរនេើយ 
ខត ជីកនេើយ 
មត សាល ប់នេើយ 

ញាត ដឹងនេើយ 
ោត នៅនេើយ 
នោត ងូតនេើយ 
ជិត ឈនះនេើយ 

សតុ សាត ប់នេើយ 
បីត ផឹកនេើយ 
គីត នរចៀងនេើយ 
គុតត រគប់រគងនេើយ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ថូមលា ហតថី មសដោិមទ បុមតត នីមត្វ ដំរ ីធាត់  ំនៅនេើយ នូវ
កូនទ. របស់្នស្ដឌី ។ 
-អគោសស មសដោិមទ បុត្វត  គាមម និធមោ ខត្វ កូនទ. របស់្
នស្ដឌី ដ៏របនស្ើរ ជីកនេើយ នូវកំណប់ទ. កនុងស្ស្ុក ។ 
-ក្លាណា ធមមចរ ីវិោមរ មថរសស ធមមំ សតុ្វ អនករបរពឹតតធម៌
ទ. លអ សាត ប់នេើយ នូវធម៌ របស់្រពះនថរៈ កនុងវោិរ ។ 
-ចមណាឌ  ោបក្ករ ី ឧមចច បពវមត គីមត្វ អនកនធវើាប កាច    
នរចៀងនេើយ នលើភនំ ខពស់្។ 
-ជិណាណ  ហតថី មហមនត ជាតសមរ ឧទក្ំ បីត្វ ដំរទី.ចាស់្ ផឹក 
នេើយ នូវទឹក កនុងជាតស្ស្ះ ធំ ។ 
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សណួំរ 

មសដោី, មសដោិមទ, មសដោីនំ ជាវភិតតិ-វចនៈ-អវីខលះ ? 
សូ្មបំង្បក ឦ-ការនតបំុ.ចំនពាះង្តស្ស្ះទនទមកនមើល ។ 
នកាង កទ. របស់្មន្តនតី សាល ប់នេើយ នលើនឈើខពស់្ (ង្តងជាាលី) 

គរ ុ“រគូ” ឧ-ការនតបំុ. បំង្បកដូនចនះ 
            ឯកវចនៈ 

ប. គរ ុ
ទុ. គរ ុ ំ
ត. គរទុ 
ច. គរសុស, គរមុទ 
បញ្ច. គរសុាម , គរោុហ , គរទុ 
ឆ. គរសុស, គរមុទ 
ស. គរសុម,ឹ គរមុហិ 
អា. គរ ុ

      ពហុវចនៈ 

គរមោ, គរ ូ
គរមោ, គរ ូ
គរហូ,ិ គរភូិ 
គរនូំ 
គរហូ,ិ គរភូិ 
គរនូំ 
គរសូ ុ
គរមវ, គរមោ 
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លោំត់ប្រប 

ឯកវចនៈ 

ប. គរ ុ“ររីគូ” 
ទុ. គរ ុ ំ“នូវរគូ, កាន់រគូ. ... 
            ។ល។ 

ពហុវចនៈ 

គរមោ “ររីគូទ.” គរ ូ“ររីគូទ.” 
គរមោ “នូវរគូទ...” គរ ូ“នូវរគូទ. ... 
            ។ល។ 

ស្ពទតនៅននះជា ឧ-ការនតបំុ.បំង្បកដូច គរ ុ
ភិក្ខ ុភិកខុ 
បស ុស្តវចិចច ឹម 
មក្តុ ទង់ 
មសតុ សាព ន 
អស ុជីវតិ 
អាខុ កណតុ រ 
ឥនទុ រពះច័នទ 
ក្ដចឆុ ង្វក, សាល បរពា 
ក្មពុ មាស្, ស័្ងខ 

ឧស ុកូនស្រ, រពួញ 
ឧចឆុ អំនៅ 
ឩរ ុនលល  
ពពវុ ឆ្លម , ខាល រតី 
ភមុ ចិនចច ើម 
មចចុ នស្ចកតីសាល ប់ 
របិុ ស្រតូវ 
មលឌឌុ ដំុដី 
ោយ ុខយល់ 

ពនធុ នៅពងស 
មវឡ ុឫស្ស ី
សសុ ុនកមងតូច 
ពាហុ នដើមនដ 
ជនតុ ស្តវ 
មទវទ្ធរ ុនឈើនទពទរ ូ
ធូមមក្តុ នភលើង, 
ផ្លក យដុះកនទុយ 
ផរស ុពូនៅ, ដឹង 
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ខាណុ ដងគត់, ចរមូង មហតុ នដើមចម សតតុ ស្រតូវ 
តរ ុនដើមនឈើ 

ស្ពទតនៅននះជា ឧ-ការនតបំុ.បំង្បកដូច គរ ុ
មសដោ គរ ុ“រគូរបនស្ើរបំផុត” សូ្មបំង្បករគប់វភិតតិ 

ឯកវចនៈ 
ប. មសមឋោ  គរ ុ
ទុ.មសដោំ គរ ុ ំ

។ល។ 
អា. មសដោ គរ ុ 

ពហុវចនៈ 

មសឋោ  គារមោ, មសឋោ  គរ ូ
មសមដោ គរមោ, មសមដោ គរ ូ

។ល។ 

មសឋោ  គរមវ, មសឋោ  គរមោ 

កិរយិាស្ពទតនៅននះ ជា អ-ការនតបំុ.បំង្បកដូច បុរសិ 
ឆិនទិមត្វ កាត់នេើយ 
វនទិមត្វ ថ្វវ យបងគំនេើយ 
គណហិ មត្វ កាន់យកនេើយ 
ឧគោណហិ មត្វ នរៀននេើយ 
ោចិមត្វ បនរងៀននេើយ 
ោរមិត្វ ស្មាល ប់នេើយ 

ឌំសមិត្វ ចឹកនេើយ 
ខាទិមត្វ ទំពារនេើយ 
មទសមិត្វ សំ្ង្ដងនេើយ 
មបសមិត្វ បចជូ ននៅនេើយ 
បហរមិត្វ របោរនេើយ 
បូជិមត្វ ថ្វវ យនេើយ 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

 -ភិក្ខ ុវិោមរ ឧោសក្កនំ ធមមំ មទសមិត្វ ។ 
 -មនុសា មហមនត វិោមរ ភិក្ខមុទ ធមមំ សតុ្វ ។ 
 -គរ ូសកិ្កខ គាមរ សសិានំ ធមមំ ោចិត្វ ។ 
 -គរនូំ បុត្វត  មខមតត ផរសហូ ិឧចឆមោ ឆិនិទត្វ ។ 
 -ពហូ មនុសា ោគុភតតំ វិោរ ំមបសតិ្វ ។ 

សណួំរ 

ភិក្ខមោ, ភិក្ខ,ូ គរទុ ង្របដូចនមតច ? ជាវភិតតិ-វចនៈអវី ? សូ្ម   -
បំង្បក ឧ-ការនតបំុ. ចំនពាះង្តស្ស្ះទនទមកនមើល ។ 
ឆ្លម  របស់្ឥសី្ ស្មាល ប់នេើយ នូវកណតុ រទ.កនុងផទះ (ង្តងជា
ាលី) ។ 

វិញ្ាូ  “អនករាជញ” ឩ-ការនតបំុ.បំង្បកដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 
ប. វិញ្ាូ  
ទុ. វិញ្ាុ  ំ
ត. វិញ្ាុទ 
ច. វិញ្ាុសស វិញ្ាុ មទ 

ព្ហុវចនៈ 
វិញ្ាុ មទ, វិញ្ាូ  
វិញ្ាុ មទ, វិញ្ាូ  
វិញ្ាូហ,ិ វិញ្ាូភិ 
វិញ្ាូនំ 
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បញ្ច . វិញ្ាុសាម , វិញ្ាុោហ ,  
         វិញ្ាុទ 
ឆ. វិញ្ាុសស, វិញ្ាុ មទ 
ស. វិញ្ាុសម,ឹ វិញ្ាុមហិ 
អា. វិញ្ាុ  

វិញ្ាូហ,ិ វិញ្ាូភិ 
 
វិញ្ាូនំ 
វិញ្ាូស ុ
វិញ្ាុ មទ, វិញ្ាូ  

លោំត់ប្រប 
ឯក្វចនៈ 

ប. វិញ្ាូ  “រអីនករាជញ” 
ទុ. វិញ្ាុ  ំ“នូវអនករាជញ,... 

។ល។ 

ព្ហុវចនៈ 

វិញ្ាុ មទ, វិញ្ាូ  “រអីនករាជញ ទ.” 
វិញ្ាុ មទ, វិញ្ាូ  “នូវអនក
រាជញទ. ... 

។ល។ 
ស្ពទតនៅននះ ជា ឩ-ការនតបំុ. បំង្បកដូច វិញ្ាូ  

បភូ អនកជាធំ 
សពវញ្ាូ  អនកដឹងស្ពវ 
អតថញ្ាូ  អនកដឹងរបនយាជន៍ 
សយមភ ូរពះស្យមភូ 

ក្តញ្ាូ  អនកដឹងឧបការៈគុណ 
មតតញ្ាូ  អនកដឹងនូវរបមាណ 
បុគោលញ្ាូ  អនកសាគ ល់បុគគល 
បរសិញ្ាូ  អនកសាគ ល់បរស័ិ្ទ 
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អទធគូ អនកនដើរផលូវ 
មលាក្វិទូ អនកដឹងនូវនលាក 
សពវវិទូ  អនកដឹងស្ពវ 
សទទវិទូ អនកដឹងសំ្នេង 

ោរគូ អនកដល់នូវនរតើយ 
មវទគូ អនកដល់នូវនវទ 
ធមមវិទូ អនកនចះធម៌ 
អភិភូ អនករគបដណត ប់ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
 -មលាក្វិទូ ពុមទ្ធធ  វិញ្ាូនំ ធមមំ មទសមិត្វ ។ 
 -ធមមវិទុមទ ពុទធសស សាវក្កនំ សក្កា រ ំបូជិត្វ ។ 
 -សពវវិទុសស សនុទមរា ឱោមទ្ធ ជទនំ មមន ឋិមត្វ ។ 
 -ក្តញ្ាុសស បុត្វត  ភិក្ខនូំ វិោមរ ធមមំ សតុ្វ ។ 
 -មឆក្ក អទធគូ ញាតីនំ មគហ ំសមុខន គត្វ ។ 

សណួំរ 

ឩ-ការនតបំុ. នបើបំង្បកង្តស្ស្ៈទនទ នតើដូចនមតចខលះ ? 
អគោវិញ្ាូ  “អនករាជញនឆនើម” បំង្បករមួគ្នន ដូចនមតច ? 
វិញ្ាុទ, វិញ្ាុ មទ, ជាវភិតតិណាខលះ ? ង្របដូចនមតច ? 
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ក្ញ្ញា  “ស្សី្រកមំុ” អា-ការនតឥតថី. បំង្បកដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 

ប. ក្ញ្ញា  
ទុ. ក្ញ្ា  ំ
ត. ក្ញ្ញា យ 
ច.ក្ញ្ញា យ 
បញ្ច . ក្ញ្ញា យ 
ឆ. ក្ញ្ញា យ 
ស. ក្ញ្ញា យ, ក្ញ្ញា យ ំ
អា. ក្មញ្ា  

ព្ហុវចនៈ 

ក្ញ្ញា មោ, ក្ញ្ញា  
ក្ញ្ញា មោ, ក្ញ្ញា  
ក្ញ្ញា ហ,ិ ក្ញ្ញា ភិ 
ក្ញ្ញា នំ 
ក្ញ្ញា ហ,ិ ក្ញ្ញា ភិ 
ក្ញ្ញា នំ 
ក្ញ្ញា ស ុ
ក្ញ្ញា មោ, ក្ញ្ញា  

ស្ពទតនៅននះជា អា-ការនតឥតថី. បំង្បកដូច ក្ញ្ញា  

អចឆរា ស្សី្អបសរ 
អមជឈសទ ការអនចជ ើញ 
អនុក្មោ  នស្ចកតីអាណិត 
អមនវសទ  ការង្ស្វងរក 
អមត្វ  កនទួតនរព 

ខុទ្ធទ  ការឃ្លល ន 
គទ្ធ ដំបង 
គីោ ក 
គុោ រអាងភនំ, រងូភនំ 
មគាធា ទនសង, រតកួត 
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អាសា  បំណង 
ឯលា  ទឹកមាត់ 
ក្ថា សំ្ដី 
ទ្ធរកិ្ក នកមងស្សី្ 
ទិសា ទិស្ 
មទវត្វ នទវតា 
មទ្ធណា នទង 
ទសា រចមុះ 
ទោ ទូក, សំ្នៅ 
និទ្ធទ   ការនដកលក់ 
បរសិា បរស័ិ្ទ 
បិោសា ការនស្ស្ក 
បញ្ញា  រាជាញ  
មញ្ជុសា េិប 
ោលា ករមងផ្លក  

ជងោ ស្មង 
ជីោហ  អណាត ត 
តិតិក្កខ   អំណត់, ការអត់ធន់ 
បូជា ការបូជា 
ភរោិ ភរយិា 
វនិត្វ របពនធ 
ោច សំ្ដី 
វសធុា ពសុ្ធា, ង្ផនដី 
វឡោ នមនស្ះ 
លត្វ វលលិ៍ 
សក្ខរា រកួស្ 
សាលា សាលា, នរាង 
សលិា ថម 
សាខា ង្មក 
សភា ទីរបជំុ 
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មឆក្ក ក្ញ្ញា  “ស្សី្រកមំុ បិុនរបស្ប់” បំង្បករមួគ្នន  
ឯក្វចនៈ 

ប.មឆក្ក ក្ញ្ញា  
 
ទុ. មឆក្ំ ក្ញ្ា  ំ
 
ត. មឆក្កយ ក្ញ្ញា យ 
។ល។ 
 
អា. មឆមក្ ក្មញ្ា  

ពហុវចនៈ 
មឆក្កមោ ក្ញ្ញា មោ,    
មឆក្ក ក្ញ្ញា  
មឆក្កមោ ក្ញ្ញា មោ,     
ឆាក្ក ក្ញ្ញា  
មឆក្កហ ិក្ញ្ញា ហ,ិ         
មឆក្កភិ ក្ញ្ញា ភិ  
។ល។ 
មឆក្កមោ ក្ញ្ញា មោ,  
មឆក្ក ក្ញ្ញា  

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-តោ អាទិចចសស អាភា ពនលឺ ននរពះអាទិតយ នៅត  ។ 
-សតី្វ ចនទសស បភា ពនលឺ ននរពះចនទ រតជាក់ ។ 
-តមម នមភ ត្វរាមោ ផ្លក យទ. ពធដ៏អាកាស្ ងងឹត ។ 
-បិោ វិញ្ាូនំ ោច សំ្ដី ននអនករាជញទ. ជាទីស្ស្ឡាញ់ ។ 
-ផរសុា ពាលសស ោច  សំ្ដីទ. ននជនពាល អារកក់ ។ 
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-បិមោ ទ្ធរមក្ក អារាមំ គមត្វ នកមងរបុស្ ជាទីស្ស្ឡាញ់   
នៅនេើយ កាន់វតត ។ 
-បិោ ទ្ធរកិ្ក អារាមំ គត្វ នកមងស្សី្ ជាទីស្ស្ឡាញ់ នៅ
នេើយកាន់វតត ។ 
-មឆមក្ក ក្ោុមរា ធមមំ សមុត្វ នកមងរបុស្ បិុនរបស្ប់ សាត ប់
នេើយ នូវធម៌ ។ 
-មឆក្ក ក្ញ្ញា  ធមមំ សតុ្វ ស្សី្រកមំុ បិុនរបស្ប់ សាត ប់នេើយ នូវ
ធម៌ ។ 

សណួំរ 

ក្ញ្ញា , ក្ញ្ញា យ, ជាវភិតតិអវីខលះ ? សូ្មង្របមកនមើល ? 
អា-ការនតឥតថី. បំង្បកង្តស្ស្ះទនទ នតើដូចនមតចខលះ ? 
នទវតា នៅនេើយ កាន់ទិស្ទ. ភាសាាលីថ្វដូចនមតច ? 
 បចច័យ = អា, ឦ, នី ឬ ឥនី ស្រមាប់ចុះខាងមុខស្ពទជា
បំុ. ឲ្យកាល យជាឥតថី. ឧ. អជ “ពង្ពន ម្ ល” អជា “នមពង្ព”, 
ក្ោុរ “នកមងរបុស្” ក្ោុរ ី“នកមងស្សី្”,ភិក្ខ ុ“ភិកខុ” ភិក្ខនុី “ភិកខុនី”, 
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រាជ “នស្តចរបុស្” រាជិនី “នស្តចស្សី្” ។ នដើមបីឲ្យកាល យនៅជា
ឥតថី. ចំនពាះស្ពទជាគុណ ម.ជាកិរយិាកិតកៈក៏នរបើបចច័យ ៣
ននះង្ដរ ។ 

រតតិ “រារតី” ឥ-ការនតឥតថី. បំង្បកដូនចនះ, 
ឯក្វចនៈ 

ប. រតតិ 
ទុ. រតតឹ 
ត. រតតិោ  
ច. រតតិោ 
បញ្ច . រតតិោ, រតា 
ឆ.រតតិោ 
ស. រតតិោ, រតតិយ,ំ រតយ,ំ រមត្វត  
អា. រតតិ 

ព្ហុវចនៈ 
រតតិមោ, រតតី 
រតតិមោ, រតតី 
រតតីហ,ិ រតតីភិ 
រតតីនំ 
រតតីហ,ិ រតតីភិ 
រតតីនំ 
រតតីស ុ
រតតិមោ, រតតី 

ស្ពទតនៅននះជា ឥ-ការនតឥតថី. បំង្បកដូច រតតិ 
អងោុល ិរមាមនដ 
អចចិ  អណាត តនភលើង 

អាបតតិ អាបតតិ 
ឧក្ាល ិឆ្លន ំង 



52 

 
 

អនុសដិោិ  ការនរបៀនរបនៅ 
អសនិ រនទះ 
អវីចិ  នរកអវចិី 
អាជិ   ស្ន្តង្គគ ម, ចមាងំ 
ក្ដុិ កុដិ, ផទះ 
ក្ចុឆិ នផទ, នពាះ 
ខនតិ  នស្ចកតីអត់ធន់ 
ខណិតតិ ចប, ចបជីក 
គណឌិ   រគំ្នង, ជួង 
គតិ  ដំនណើ រ 
ឆវិ  ស្មបុរនថង 
ជលសតុតិ   ខយងនោង, រគំ 
ទឡ ិ េិ៍ 
បញ្ាតតិ នស្ចកតីោមរាម 
ពុទធិ   រាជាញ  

ឩមិ រលក(ទឹក) 
ឦតិ ចនរង អនតរាយ 
ឧបបតតិ ការនកើតនេើង 
ក្ណឌុ តិ នរាគរមាស់្ 
ក្ិតតិ នករ តិ៍ន ម្ ះ 
ជាតិ កំនណើ ត 
ជានិ នស្ចកតីសាបសូ្នយ 
ជិតិ ការឈនះ, ជំនះ 
តនតិ អំនាះ, ង្ខសពិណ 
ថុតិ នស្ចកតីស្រនស្ើរ 
ធាតិ នមនោះ,នមនំ, ភីនលៀង 
ទភិ ផចិត 
ធូល ីធូលី 
មតិ គំនិត, នយាបល់ 
យដោិ នឈើរចត់ 
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ភិតតិ  ជញ្ញជ ងំ 
មមតតិ នមរតី, នស្ចកតីរាប់អាន 

យវុតិ ស្សី្រកមំុ 
រសំ ិរស្មី 
វិញ្ាតតិ ការសំុ្, ការជូន 

តោ រតតិ “រារតីងងឹត” បំង្បករមួគ្នន  

ឯក្វចនៈ 
ប. តោ រតតិ 
ទុ. តមំ រតតឹ 
ត. តោយ រតតិោ 

។ល។ 

ព្ហុវចនៈ 
តោមោ រតតិមោ, តោ រតតី 
តោមោ រតតិមោ, តោ រតតី 
តោហ ិរតតីហ,ិ តោភិ រតតីភិ 

។ល។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ខុទទក្ក យដោិ ក្ដុិយ ំ ឋិត្វ “នឈើរចត់ តូច ឋិតនៅនេើយ   
កនុងកុដិ ។ 
-ចណាឌ  ក្ណឌ តិមោ ក្ចុឆិយ ំ ជាត្វ “នរាគរមាស់្ទ. កាច    
នកើតនេើយ រតង់នពាះ ។ 
-ឩណាហ  អចចិ ោបក្ករនីំ ឧដោិត្វ “អណាត តនភលើង នៅត  តំាងនេើង
នេើយ ដល់ជនអនកនធវើាបទ.” ។ 
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-សកុ្កខ  សាខា រកុ្កខ  បតិត្វ “ង្មកនឈើ ស្ងួត រជុះនេើយ ចាក
នដើមនឈើ” ។ 
-យវុតិមោ រតតិយ ំសាលាយ និបទន  “ស្សី្រកមំុទ. នដកនេើយ 
ពធដ៏សាលា កនុងរារតី” ។ 

សណួំរ 

ហទី ជាតិ “កំនណើ តនថ្វកទប” បំង្បករមួគ្នន ដូចនមតច ? 
ឥ-ការនតឥតថី. បំង្បកង្តស្ស្ះទនទ នតើដូចនមតចខលះ ? 
បុរសិាយ, ក្ញ្ញា យ, រតតិោ ជាវភិតតិអវីខលះ ? ការនតអវី ? 

កិរយិាស្ពទតនៅននះ ជា អា-ការនតឥតថីលិងគ 
ទិទន  ឲ្យនេើយ 
បុណាណ  នពញនេើយ 
ចិណាណ  របរពឹតតនេើយ 
ជិណាណ  ចាស់្នេើយ 
តិណាណ  ឆលងនេើយ 
ខីណា អស់្នេើយ 

ភិទន  ង្បកនេើយ 
រទុន  យំនេើយ 
ឆិទន  កាត់នេើយ 
តុឋោ  នរតកអរនេើយ 
ទិឋោ  នឃើញនេើយ 
ក្ទុ្ធធ  ខឹងនេើយ 
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ទរ ី“ស្សី្,  ង” ឦ-ការនតឥតថី. បំង្បកដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 
ប. ទរ ី
ទុ. ទរ ឹ
ត. ទរោិ 
ច. ទរោិ 
បញ្ច . ទរោិ 
ឆ. ទរោិ 
ស. ទរោិ, ទរយិ ំ
អា. ទរ ិ

ព្ហុវចនៈ 
ទរមិោ, ទរ ី
ទរមិោ, ទរ ី
ទរហី ិ, ទរភីិ 
ទរនីំ 
ទរហី ិ, ទរភីិ 
ទរនីំ 
ទរសី ុ
ទរមិោ, ទរ ី

ស្ពទតនៅននះជា ឦ-ការនតឥតថី. បង្បកដូច ទរ ី

អជី នមពង្ព 
អដនី នមង្រគ 
អដវី ដងនរព 
អតស ីនដើមកបាស្ 
អរណី ពំនួតនភលើង 

ក្ក្កា រ ីរតឡាច, នពព  
ក្ទល ីទង់, នចក 
ក្បោស ីនដើមពុរទ 
ក្ឋុារ ីដឹង, ពូនៅ 
ក្នុនទី ស្ទឹងតូច(អូរ) 
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អាស ីចងកូមពស់្ 
ឥតថី ស្សី្,ស្រស្តី 
ឥលធ ីង្ខលការពារនដ 
ក្កក្ី នមង្កអក 
ក្កុ្ាដី មាន់ញី 
ក្ោុរ ីនកមងស្សី្ 
គាវី នគ្នញី 
វិជនី ផលិត 
ោបី បឹង 
ភាគិនី បង-បអួនស្សី្ 
បចចរ ីង្ផ, កបូន 

នទី, មោនទី ស្ទឹង, ទននល 
បិបផល ីដីផលី 
ក្មុវណី លប(ោក់រតី) 
តរណីុ ស្សី្រកមំុ, ស្សី្ជំទង់ 
តជជិនី  ចងអុលនដ 
ទ្ធស ីខញុំស្សី្ 
មទវី រពះនទវ ី
ធរណី ង្ផនដី 
សក្ណីុ ស្តវសាល បញី 
ហតថីនី ដំរញីី 
មសាណី រតគ្នក 

ក្ិស គាវី “នគ្នញីស្គម” បំង្បករមួគ្នន  

ឯកវចនៈ 
ប. ក្ិសា គាវី 
 

ពេុវចនៈ 
ក្ិសាមោ គាវិមោ, ក្ិសា 
គាវី 
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ទុ. ក្ិស ំគាវឹ 
 
ត. ក្ិសាយ គាវិោ 
 

។ល។ 

ក្ិសាមោ គាវិមោ, ក្ិសា 
គាវី 
ក្ិសាហ ិគាវីហ,ិ ក្ិសាភិ 
គាវីភិ 

។ល។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-មឆក្ក ឥតថិមោ តិខិណាយ ក្ឋុារោិ ក្បោសឹ ឆិទន   
ស្សី្ទ. ឆ្លល ត កាត់នេើយ នូវនដើមពុរទ នោយពូនៅ មុត ។ 
-ក្ិសាមោ គាវី មហតឹ នទឹ តិណាណ   
នគ្នញីទ. ស្គម ឆលងនេើយ នូវស្ទឹងធំ ។ 
-ខុទទក្ក ហតថិនិមោ តរណិុោ អគាមរ ក្ទលមិោ ខាទិត្វ 
ដំរញីីទ. តូច ទំពារសីុ្នេើយ នូវនចកទ. ជិតផទះ ននស្សី្រកមំុ ។ 

សណួំរ 

មុនឹ, រតតឹ, មសដោឹ, ទរ ឹ៤ បទននះ ជាលិងគ-ការនត-វភិតតិ-វចនៈអវី ? 
ឦ-ការនតឥតថី. បំង្បកង្តស្ស្ះទនទរគប់វភិតតិ នតើដូចនមតចខលះ ? 
ទសី្ទ.  របស់្រពះនទពី  ឆលងនេើយនូវស្ទឹងនោយ វ  (សូ្ម 
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ង្តងជាភាសាាលី) ។ 
រជជុ “ង្ខស” ឧ-ការនតឥតថី. បំង្បកដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 
ប. រជជ ុ
ទុ. រជជុ ំ
ត. រជជុោ 
ច.រជជុោ 
បញ្ច . រជជុោ 
ឆ. រជជុោ 
ស.រជជុោ, រជជុយ ំ
អា. រជជ ុ

ព្ហុវចនៈ 
រជជុមោ, រជជូ 
រជជុមោ, រជជូ 
រជជូហ,ិ រជជូភិ 
រជជូនំ 
រជជូហ,ិ រជជូភិ 
រជជូនំ 
រជជូស ុ
រជជុមោ, រជជូ 

ស្ពទតនៅននះជា ឧ-ការនតឥតថី. បំង្បកដូច រជជុ 
អំស ុរស្មី,ពនលឺ 
ឧរ ុខាច់ 
ក្ចឆុ នកលៀក 
ក្មរណុ នមដំរ ី

អលាពុ នឃ្លល ក 
ធាតុ ធាតុ 
នតថុ រចមុះ 
ោគុ  បបរ 



59 

 
 

ក្កស ុរនតត  
ក្ ុ ង្ផនដី 
តនុ រាងកាយ 
មធនុ នមនគ្នមានកូនខចី 
មផគោុ លាវ ង្កអក, លាវ ដី, ស្សាយ 

មរណុ (នរតលិងគ) ធូលី, លំអង 
វិជជុ  នផលកបន ទ រ 
សសស ុមាត យនកមក 
សានុ  ញកភនំ, រចកភនំ 
ហនុ  ចង្គក , ធាគ ម 

លោំត់មលាតរបមោគ 

-គមពីរាយ ក្កសយុ ំសខុុោ ឧរមុោ “ខាច់ទ. លអិត កនុងរនតត
នរៅ” ។ 
-ថូលាយ មធនុោ មុទុក្ក នតថុ “រចមុះ ទន់ នននមនគ្ន ធាត់” ។ 
-អាក្កមស វិជជុោ អាភា “ពនលឺ នននផលកបន ទ រ ពធដ៏អាកាស្” ។ 
-ជិណាណ នំ ទរនីំ អជិមោ គមពីរ ំនទឹ តិណាណ  “ពង្ពញីទ. របស់្
 រទី. ចាស់្ ឆលងនេើយ នូវស្ទឹង នរៅ” ។ 
-មឆក្ក ឥតថិមោ សសសោុ មហតឹ វិជនឹ ទិទន  “សូ្មង្រប” ។ 

សណួំរ 

ទីោ រជជុ “ង្ខសង្វង” បំង្បករគប់វភិតតិ នតើដូចនមតចខលះ ? 
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ឧ-ការនតឥតថី. នបើបំង្បកង្តស្ស្ះទនទ នតើដូចនមតចង្ដរ ? 
លំអងននខាច់ដ៏លអិត ។ រនតត នរៅ ។ សូ្មង្របជាភាសា
ាលីមកនមើល ? 

វធូ “ស្សី្មានគូស្ស្ករ “ឩ-ការនតឥតថី. បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. វធូ 
ទុ. វធុំ 
ត. វធុោ 
ច. វធុោ 
បញ្ច . វធុោ 
ឆ. វធុោ 
ស. វធុោ, វធុយ ំ
អា. វធុ 

ព្ហុវចនៈ 
វធុមោ, វធូ 
វធុមោ, វធូ 
វធូហ,ិ វធូភិ 
វធូនំ 
វធូហ,ិ វធូភិ 
វធូនំ 
វធូស ុ
វធុមោ, វធូ 

ស្ពទតនៅននះជា ឩ-ការនតឥតថី. បំង្បកដូច វធូ 
ចមូ នស្ , កងទ័ព 
ភូ  ង្ផនដី 

ជមពូ រពីង 
សរពូ ស្តវតុកង្ក 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ពហូ ចមុមោ បមទមស ឋិត្វ “កងទ័ពទ. នរចើន ឋិតនៅ កនុង
របនទស្” ។ 
-ជិណាណ  ជមពុមោ ោបិយ ំជាត្វ “នដើមរពីងទ. ចាស់្ ដុះនេើយ 
ជិតបឹង” ។ 
-ពហូ សរពុមោ ឥសនីំ អសសមម ឋិត្វ (សូ្មង្រប) ។ 

 
សណួំរ 

ឩ-ការនតឥតថី. នបើបំង្បកង្តស្ស្ះទនទ នតើមានរបូដូនមតច ? 
មហតី ជមពូ “រពីងធំ” បំង្បករមួគ្នន  នតើមានរបូយ៉ាងណាខលះ ? 
ពង្ពញី ស្គម ។ ពង្ពន ម្ ល ស្គម។ ដំរនី ម្ ល ទំពារសីុ្នូវ
នចកទ. ។ ដំរញីី ទំពារសីុ្ នូវនចកទ. ។ (សូ្មង្របជាាលី ៤
ឃ្លល ននះ) 
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ក្លុ “រតកូល” អ-ការនតនបំុស្កលិងគ បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

បុ. ក្លុ ំ
ទុ. ក្លុ ំ
ត. ក្មុលន 
ច. ក្លុសស, ក្លុាយ, ក្លុតថំ 
បញ្ច . ក្លុសាម , ក្លុោហ , ក្លុា 
ឆ. ក្លុសស 
ស. ក្លុសម,ឹ ក្លុមហិ, ក្មុល 
អា. ក្លុ 

ព្ហុវចនៈ 
ក្លុានិ, ក្លុា 
ក្លុានិ, ក្មុល 
ក្មុលហ,ិ ក្មុលភិ 
ក្លុានំ 
ក្មុលហ,ិ ក្មុលភិ 
ក្លុានំ 
ក្មុលស ុ
ក្លុានិ, ក្លុា 

អឌឍ ក្លុ “រតកូលមំាមួន” បំង្បករមួគ្នន ដូនចនះ, 
ឯក្វចនៈ 

 

ប. អឌឍ ំក្លុ ំ
 
 
ទុ. អឌឍ ំក្លុ ំ
 

ព្ហុវចនៈ 
              ក្លុានិ          ក្លុានិ               
 អឌានិ            អឌា                                
               ក្លុា             ក្លុា 
              ក្លុានិ          ក្លុានិ 
អឌានិ             អមឌឍ 
               ក្មុល              ក្មុល 
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ត. អមឌឍន ក្មុលន 
 
                           សលសស 
         អឌឍសស     ក្លុាយ 
                           ក្លុតថំ 
                           ក្លុសស 
ច. អឌាយ         ក្លុាយ 
                           ក្លុតថំ 
                           ក្លុសស 
        អឌឍតថំ           ក្លុាយ 
                             ក្លុតថំ 
                            ក្លុសាម  
        អឌឍសាម         ក្លុោហ  
                            ក្លុា     
                           ក្លុសាម  
បញ្ច . អឌឍោហ        ក្លុោហ  
                           ក្លុា 
                    

               ក្មុលហ ិ     ក្មុលហ ិ
 អមឌឍហ ិ     អមឌឍភិ 
               ក្មុលភិ         ក្មុលភិ 
 
 
 
 
អឌានំ ក្លុានំ 
 
 
 
 
 
 
 
                ក្មុលហ ិ    ក្មុលហ ិ      
អមឌឍហ ិ      អមឌឍភិ 
                ក្មុលភិ        ក្មុលភិ 
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                           ក្លុសាម  
         អឌា          ក្លុោហ  
                           ក្លុា 
ឆ. អឌឍសស ក្លុសស 
                            ក្លុសម ឹ
       អឌឍសម ឹ         ក្លុមហិ 
                            ក្មុល 
                              ក្លុសម ឹ
ស. អឌឍមហិ              ក្លុមហិ 
                              ក្មុល                                     
                              ក្លុសម ឹ
             អមឌឍ        ក្លុមហិ 
                              ក្មុល 
 
អា. អឌឍ ក្លុ 
 

 
 
 
អឌានំ ក្លុានំ 
 
 
 
 
អមឌឍស ុក្មុលស ុ
 
 
 
 
                ក្លុានិ        ក្លុានិ 
អឌានិ            អឌា 
                ក្លុា           ក្លុា 

ស្ពទតនៅននះ ជា អ-ការនត នបំុ. បំង្បកដូច ក្លុ 
អក្ត រពះនិពាវ ន អងោណ  សាន ម, រពះលាន 
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អក្ខ ឥន្តនទិយ 
អគោ  កំពូល, ចុង, នឆនើម 
អាគារ ផទះ 
អាទមយ ការឥតនរាគ 
អាវុធ អាវធុ 
ឧទក្ ទឹក 
ក្ករណ នេតុ,ការណ៍ 
ោន  រចមុះ 
មចតិយ នចតិយ 
តិណ  នមម  
ទុក្ខ   នស្ចកតីទុកខ 
នគរ នគរ, រកុង 
បទុម  ផ្លក ឈូក 
បណណ   ស្លឹក, រកោស្ 
បុញ្ា    បុណយ 

អណឌ   សុ៊្តស្តវ, ពងស្តវ 
អទ្ធធ ន  ផលូវឆ្លង យ 
អធិឋោ ន ការតំាងចិតត 
អពភ    អាកាស្ 
អមត  មិនសាល ប់ 
ក្លូ រចំាង, នរតើយ 
ខីរ ទឹកនោះស្ស្ស់្ 
ចិតត ចិតត 
ឆតត ឆ័រត 
ទ្ធន  ទន, អំនណាយ 
ធន រទពយ 
នយន  ង្ភនក 
បុបផ   ផ្លក  
បីឋ  តំាង 
ផល ង្ផល 
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បុលនិ   ខាច់ 
មូល   ឫស្, គល់, តនមល 
វន, អរញ្ា  នរព 
សវុណណ   មាស្ 
សខុ  នស្ចកតីសុ្ខ 
មសាោណ  ជនណតើ រ 

ពល កមាល ំង 
មរណ  នស្ចកតីសាល ប់ 
សលី   សី្ល 
សសុាន ា៉ឆ្ល, ទីស្មសាន 
មសាត   រតនចៀក 
សវំចឆរ   ឆ្លន ំ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
 -វិបុល ំសខុំ អឌឍសស ក្លុាយ ជាតំ ។ 
 -ពហូ មនុសា មចតិយសស អងោមណ អធិឋោ នំ ក្ត្វ ។ 
 -នគមរ មនុសា បុត្វត នំ អទមយ ំរក្ខិត្វ ។ 
 -ក្លាណា ឧោសកិ្ក វិោមរ សលីានិ សោទិទន  ។ 
 -បណឌិត្វ ភិក្ខ ូមោវមន រកុ្ខមូមល ធុតងោំ រក្ខិត្វ ។ 

សណួំរ 

បុរសិាយ ក្ញ្ញា យ ក្លុាយ ជាការនត-លិងគ-វភិតតិអវីខលះ ? 
សូ្មង្រប ក្លុ រគប់វភិតតិ ទំង ២ វចនៈមកនមើល ។ 
អ-ការនតនបំុ. នបើបំង្បកង្តស្ស្ះទនទ នតើដូចនមតចខលះ ? 
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សូ្មង្របជាាលី “រតកូលទ. មំាមួន ថ្វវ យនេើយ នូវផ្លក ឈូកទ.។ 
អក្ខិ “ង្ភនក” ឥ-ការនតនបំុ. បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. អក្ខិ 
ទុ. អក្ខឹ 
ត. អក្ខិទ 
ច. អក្ខិសស, អក្ខិមទ 
បញ្ច . អក្ខិសាម , អក្ខិោហ , អក្ខិទ 
ឆ. អក្ខិសស, អក្ខិមទ 
ស.អក្ខិសម,ឹ អក្ខិមហិ 
អា. អក្ខិ 

ព្ហុវចនៈ 
អក្ខីនិ, អក្ខី 
អក្ខីនិ, អក្ខី 
អក្ខីហ,ិ អក្ខីភិ 
អក្ខីនំ 
អក្ខីហ,ិ អក្ខីភិ 
អក្ខីនំ 
អក្ខីស ុ
អក្ខីនិ, អក្ខី 

ស្ពទតនៅននះជា ឥ-ការនតនបំុ. បំង្បកដូច អក្ខិ 
អចចិ អណាត តនភលើង 
អដោិ  ឆអឹង 
ទធិ ទឹកនោះជូរ 

សបប ិទឹកនោះថ្វល  
ោរ ិទឹក 
សដោិ នលល  
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
 -បណីត្វនិ បទុោនិ ោបិយ ំោរសិម ឹជាត្វនិ។ 
 -មរាមគា អរមញ្ា  ឥសមិទ អក្ខីស ុជាមត្វ ។ 
 -មក្ខិក្ក ទហរសស ភិក្ខមុទ នវសម ឹសបបមិហិ បតិត្វ ។ 
     -មហទត និ អដោីនិ មសតសស ហតថិមទ តនុយ ំបតិដោិត្វនិ ។ 
 -នវំ ឧទក្ំ មហតិោ ចដិយ ំបតិដោិតំ ។ 

លោំត់ 

ឥ-ការនតនបំុ. នបើបំង្បកង្តស្ស្ះទនទ នេើយង្របផងនតើយ៉ាង
នម៉ច ? 
មុនី, រតតី, អក្ខី ង្របដូចនមតច ? ង្បលកគ្នន យ៉ាងណា ? នរពាះអវី ? 
បណីត សបប ិ“ទឹកនោះថ្វល ដ៏របណិត” បំង្បករមួគ្នន ដូចនមតច ? 

វតថុ “វតថុ” ឧ-ការនតនបំុ. បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. វតថ ុ
ទុ. វតថុ ំ
ត. វតថុទ 
ច. វតថុសស, វតថុមទ 

ព្ហុវចនៈ 
វតថូនិ, វតថូ 
វតថូនិ, វតថូ 
វតថូហ,ិ វតថូភិ 
វតថូនំ 
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បញ្ច . វតថុសាម , វតថុោហ , វតថុទ 
ឆ. វតថុសស, វតថុមទ 
ស. វតថុសម,ឹ វតថុមហិ 
អា. វតថ ុ

វតថូហ,ិ វតថូភិ 
វតថូនំ 
វតថូស ុ
វតថូនិ, វតថូ 

 
លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

ឯក្វចនៈ 

ប. វតថ ុ រវីតថុ 
ទុ. វតថុ ំនូវវតថុ,... 
ត. វតថុទ នោយវតថុ,... 
ច. វតថុសស,  ដល់វតថុ,... 
បញ្ច . វតថុសាម   អំពីវតថុ,.... 
ឆ. វតថុសស ននវតថុ,.... 
ស. វតថុសម,ឹ វតថុមហិ កនុងវតថុ,.... 
អា. វតថ ុមាន លវតថុ,... 

ព្ហុវចនៈ 

វតថូនិ រវីតថុទ., វតថូ  រវីតថុទ. 
វតថូនិ នូវវតថុទ., កាន់វតថុទ... 
វតថូហ ិនោយវតថុទ.,... 
វតថូនំ ដល់វតថុទ.,... 
វតថូហ ិ អំពីវតថុទ.,.... 
វតថូនំ ននវតថុទ.,.... 
វតថូស ុ កនុងវតថុទ.,.... 
វតថូនិ  មាន លវតថុទ.,.... 
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ស្ពទតនៅននះជា ឧ-ការនតនបំុ. បំង្បកដូច វតថុ 
អរ ុ ដំនៅ 
អសស ុទឹកង្ភនក 
ចក្ខ ុ  ង្ភនក, ចកខុ 
ជតុ  ជ័រ, ល័កខ 
តិបុ   សំ្ណ 
ទ្ធរ ុ នឈើ, អុស្ 
ផាស ុ  នស្ចកតីស្បាយ 
មរណុ ធូលី, លំអង 
វស ុ  រទពយ, ស្មបតតិ 

អាយ ុ  អាយុ 
អមពុ    ទឹក 
ក្មពុ   មាស្, ស័្ងខ 
ជានុ    ជងគង់ 
ជណណុ    ជងគង់ 
ធនុ   ធនូ 
មសស ុ  ពុកមាត់, ពុកចង្គក  
វបុ   អតតភាព, កាយ 
មធុ   ទឹកឃមុំ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
 -ទ្ធរក្សស មុខំ ពហូហ ិអសសហូ ិបរបិុណណំ  ។ 
 -មហនតំ អរ ុហតថិមទ ឩរសស មំសមហិ ជាតំ ។ 
 -ពហូនិ  ផាសនូិ បណីមត នគមរ មនុសានំ ជាត្វនិ ។ 
 -មឆក្ក ទរមិោ វនសាម  ពហូនិ ទ្ធរនូិ អានីត្វ ។ 
 -ធមមចរ ីវិោមរ បទុមមហ ិពុទធរបូំ បូជិមត្វ ។ 
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សណួំរ 
គរ,ូ វតថូ, រជជូ, ង្របដូចនមតច ? ជាការនត-លិងគ-វភិតតិ-វចនៈអវី ? 
ឧ-ការនតនបំុ. បំង្បកង្តស្ស្ះទនទមានរបូដូចនមតច ? 
បរតិត អាយ ុ“អាយុតិចតួច” បំង្បករមួគ្នន ដូចនមតច ? 
ពាកយង្ខមរថ្វ “នស្ដឌីនៅនេើយកាន់វតត”  រទី. នៅនេើយកាន់
ផទះ, រតកូលនៅនេើយកាន់នគរ” សូ្មង្របជាាលី ។ 

បក្ិណណ ក្សពទ 

 ស្ពទរាត់រាយ គឺជាស្ពទង្ដលមានវធីិបំង្បកផសំនឹងវភិតតិ
នផសង នោយង្េក មិនសូ្វសាធារណៈទូនៅដល់ស្ពទឯ     
នទៀតៗ នរចើននេើយ ។ បកិណណកស្ពទន ះយ៉ាងស្នងខបមាន 
១៣ គឺៈ រពហម, អតត, សខ, រាជ, ភគវនតុ,អរហនត, ភវនត,    

សតថុ,    បិតុ, ោតុ, មន, ក្មម, មគា ។ 
រពហម “រពេម” អ-ការនតបំុ. បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. រពោម  
ទុ. រពោម នំ, រពហម ំ

ព្ហុវចនៈ 
រពោម មទ 
រពោម មទ 
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ត. រពហមុទ 
ច. រពហមុមទ (រពហមសស) 
បញ្ច . រពហមុទ 
ឆ. រពហមុមទ (រពហមសស) 
ស. រពហមនិ 
អា. រពមហម 

រពមហមហ,ិ រពមហមភិ 
រពោម នំ 
រពមហមហ,ិ រពមហមភិ 
រពោម នំ 
រពមហមស ុ
រពោម មទ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
-បណីត្វ រពោម មទ ឈាមនហ ិវិចិមតត រពហមមលាមក្ និពវត្វត  

រពេមទ. ដ៏នថលថ្វល  នកើតនេើយ កនុងរពេមនលាក ដ៏វចិិរតនោយ
្នទ. ។ 
-សនុទរ ំវិតក្ានំ ឈាយនីំ រពោម នំ ជាតំ 

នស្ចកតីរតិះរះិ ដ៏លអ មាននេើយ ដល់រពេមទ. អនកមាន្ន ។ 
-មសឋោ  រពោម មទ រពហមវិោមន រពហមវិោមរហ ិវុឋោ  

រពេមទ. ដ៏របនស្ើរ នៅនេើយ កនុងរពេមវមិាន នោយសាររពេម
វោិរទ. ។ 
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អតត “ខលួន,អាតាម , ចិតត” អ-ការនតបំុ.ជាឯក.ង្តមយ៉ងបំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. អត្វត  
ទុ. អត្វត នំ (អតតំ) 
ត. អតតទ 
ច.អតតមទ 

ព្ហុវចនៈ 
បញ្ច . អតតទ 
ឆ. អតតមទ 
ស. អតតនិ 
អា. អតត 

ក្ំណត់សគំាល ់

 អតត-ស្ពទ នបើមាននស្ចកតីជាពេុ. រតូវនរបើផទួនគ្នន  ២ ដង
ថ្វ អតតទ អតតទ “នោយខលួនៗ” អតតមទ អតតមទ “របស់្     
ខលួនៗ” ។ អតត នបើផសំនឹង ណ-បចច័យរាគ្នទិតទធិត រតូវផ្លល ស់្ អតត 
ជា ស, ឬចុះ ក្ ស្កតថ-បចច័យ ស្នរមចរបូជា សក្ “របស់្ខលួន, 
ជារបស់្ននខលួន” ចាត់ជាគុណ ម នរបើានទំង ៣ លិងគ ទំង 
២ វចនៈ ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ពហូ ភិក្ខ ូអារាមម ឋិត្វ, អតតមទ អតតមទ បត្វត  ភិទន  “ភិកខុទ.
នរចើនអងគ  ឋិតនៅនេើយ កនុងវតត,  ារតទ.  របស់្ខលួនៗ  ង្បក   
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នេើយ ។ 
-ភិក្ខនុិមោ គាមំ គត្វ. អតតមទ អតតមទ ចីវរានិ ជិណាណ និ 
“ភិកខុនីទ. នៅនេើយ កាន់ស្ស្ុក, ចីវរទ. របស់្ខលួនៗ ចាស់្
នេើយ ។ 
-សានិ ធទនិ អតតទ ជាត្វនិ “រទពយទ. ជារបស់្ខលួន នកើត
នេើយ នោយសារខលួន” ។  
-អត្វត  អតតមទ ទមថា “ខលួនជាទីពឹងននខលួន” ។ 
-អមឌា មសដោី សមក្ ឃមរ វុមឋោ  “នស្ដឌី អនកស្តុកស្តមភ នៅ
នេើយ កនុងផទះ ជារបស់្ខលួន” ។  
-មោរពោម មទ មសន វិោមនន សនតុឋោ  “មោរពេមទ. 
នរតកអរនេើយ នោយវមិាន ជារបស់្ខលួន” ។ 
សខ “សំ្ឡាញ់” ជានទវលិងគិកៈគឺបំុ. និងឥតថី. បំុ. បំង្បកដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 
ប. សខា 
ទុ. សខានំ, សខារ(ំសខំ) 
ត. សខិទ 

ព្ហុវចនៈ 
សខាមទ (សខាមោ, សខិមទ) 
សខាមទ (សខាមោ, សខិមទ) 
សខាមរហ ិ(សមខហ)ិ 
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ច. សខិសស, សខិមទ 
បញ្ច . សខិទ 
ឆ. សខិសស, សខិមទ 
ស. សមខ 
អា. សខ (សខា, សខិ, សខី,  
      សមខ) 

សខារានំ (សខីនំ) 
សខាមរហ ិ(សមខហ)ិ 
សខារានំ (សខីនំ) 
សខាមរស ុ(សមខស)ុ 
សខាមទ (សខាមោ, សខិមទ) 

 
ឥតថី. ចុះ ឦ-បចច័យជា សខី “ស្សី្ជាស្ស្ឡាញ់” បំង្បកដូច ទរ ី

 
លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-សខិមទ បុត្វត  ជនបមទ នទឹ គត្វ “កូនទ. ននសំ្ឡាញ់ នៅ
នេើយ កាន់ស្ទឹង កនុងជនបទ” ។ 
-គហបត្វនិោ សខី សមក្ ឃមរ មក្កមចឆ និសទិន  “ស្សី្ជាសំ្
ឡាញ់ ននគេបតានី អងគុយ នលើនៅអី កនុងផទះ ជារបស់្ខលួន” ។ 
-សខិោ ខុទទក្ក ទ្ធរក្ក មគហសស គមពភ មមញ្ច  និបទន  “ទរក
ទ. តូច ននស្សី្ជាសំ្ឡាញ់ នដកនេើយ នលើង្រគ កនុងបនទប់នន
ផទះ” ។ 
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រាជ “នស្តច” ជានទវលិងគិកៈ គឺបំុ. និងឥតថី. បំុ. បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. រាជា 
ទុ. រាជានំ 
ត. រញ្ញា  
ច. រមញ្ញា  (រាជិមទ, រាជសស) 
បញ្ច . រញ្ញា  
ឆ. រមញ្ញា (រាជិមទ, រាជសស) 
ស. រមញ្ា , រាជិនិ 
អា. រាជា 

ព្ហុវចនៈ 
រាជាមទ 
រាជាមទ 
រាជូហ,ិ រាជូភិ 
(រញ្ា )ំ រាជូនំ 
រាជូហ,ិ រាជូភិ 
(រញ្ា )ំ រាជូនំ 
រាជូស ុ
រាជាមទ 

ឥតថីលិងគចុះ ឥនី-បចច័យជា រាជិនី “នស្តចស្សី្” បំង្បកដូច ទរ ី

ស្ពទជាបទស្មាស្ង្ដលមានរាជ.ស្ពទនៅខាងចុង ដូច  
មោរាជ “នស្តចធំ, នស្តចរបនស្ើរ” ជានដើមបំង្បកដូនចនះក៏ាន 

ឯក្វចនៈ 
ប. មោរាជា 
ទុ. មោរាជំ 
ត. មោរាមជន 

ព្ហុវចនៈ 
មោរាជាមទ 
មោរាជាមទ 
មោរាមជហ,ិ មោរាមជភិ 
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ច. មោរាជសស, មោរាជាយ,  
     មោរាជតថំ 
បញ្ច . មោរាជសាម ,  
         មោរាជោហ , មោរាជា 
ឆ. មោរាជសស 
ស. មោរាជសម,ឹ មោរាជមហិ,   
      មោរាមជ 
អា. មោរាជ 

មោរាជានំ 
 
មោរាមជហ,ិ មោរាមជភិ 
 
មោរាជានំ 
មោរាមជស ុ
 
មោរាជាមទ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ពារាណសយិ ំរមញ្ញា  ហតថី អរញ្ា  ំបវិមឋោ  “ដំរ ីរបស់្រពះរាជា 
កនុងរកុងពារាណសី្ ចូលនៅនេើយ កាន់នរព” ។ 
-សាវតថីយ ំឥសសមរា រាជា ឯក្ំ អមចចំ បមក្កា សមិត្វ “រពះរាជា 
ជាធំ កនុងរកុងសាវតថី រតាស់្នៅនេើយ នូវអាមាតយ មាន ក់” ។ 
-មក្កសមពិយ ំ មោរាជា ក្បិលវតថុសម ឹ រមញ្ញា  គាមវរ ំ ទិមទន  
“រពះមោរាជ កនុងរកុងនកាស្មពី របទននេើយ នូវស្ស្ុកសួ្យ 
ដល់រពះរាជា កនុងរកុងកបិលព័ស្តុ” ។ 
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ភគវនតុ “រពះមានរពះភាគ, រពះមាននជាគ” ឧ-ការនតបំុ. 
បំង្បកដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 
ប. ភគោ 
ទុ. ភគវនតំ 
ត. ភគវត្វ (ភគវមនតន) 
ច. ភគវមត្វ (ភគវនតសស) 
បញ្ច . ភគវត្វ 
ឆ. ភគវមត្វ (ភគវនតសស) 
ស. ភគវតិ, ភគវមនត 
     (ភគវនតសម,ឹ ភគវនតមហិ) 
អា. ភគវ, ភគោ 

ព្ហុវចនៈ 
ភគវទត , ភគវមទត  
ភគវមនត, ភគវមទត  
ភគវមនតហ,ិ ភគវមនតភិ 
ភគវតំ, ភគវទត នំ 
ភគវមនតហ,ិ ភគវមនតភិ 
ភគវតំ, ភគវទត នំ 
ភគវមនតស ុ
 
ភគវទត , ភគវមទត  

ស្ពទជា ឧ-ការនតបុ៉នណាណ ះជានដើម បំង្បកដូច ភគវនតុ 
គុណវនតុ  មានគុណ 
ធនវនតុ   មានរទពយ 
បញ្ាវនតុ មានបញ្ញដ  
បុញ្ាវនតុ មានបុណយ 

ធីតិមនតុ  មានរាជាញ ខាជ ប់ខជួន 
ពនធុមនតុ  មាននៅពងស 
មតិមនតុ   មានគំនិត 
សតិមនតុ   មានសាម រតី 



79 

 
 

សលីវនត ុ មានសី្ល 
ចក្ខមុនតុ  មានចកខុ 
ជុតិមនតុ  មាននស្ចកតីរងុនរឿង 

សរិមីនតុ មានសិ្រ ី
ហរិមិនតុ  មាននស្ចកតីខាម ស់្ាប 
អាយសមនតុ មានអាយុ 

ស្ពទង្ដលរបកបនោយ វនតុ, មនតុ, ឥមនតុ, តវនតុ-បចច័យ ជា 
នតលិងគិកៈ បំុ. បំង្បកដូច ភគវនតុ ។ ឥតថី. ចុះ ឦ-បចច័យ    
គុណវនតី បំង្បកដូច រ ី ។ នបំុ. រតង់ ប. ឯក. ជា គុណវំ     
ពេុ. ជា គុណវទត និ នរៅពីន ះបំង្បកដូច ភគវនតុ ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ោបិោ ោមរា មលាមក្ ក្ិមលមសហ ិសមតត ពនធិមត្វ មារមាន
ាប ចងនេើយ នូវស្តវទ. កនុងនលាក នោយកិនលស្ទ. ។             
-បញ្ាវទត  សាវក្ក ភគវមត្វ សនតិមក្ ធមមំ សតុ្វ សាវក័ទ.
មានរាជាញ  សាត ប់នេើយ នូវធម៌ កនុងសំ្ណាក់ ននរពះមានរពះ
ភាគ ។ 
-សលីវមទត  ជទ អតតមទ អតតមទ អារាមម សលីានិ            

សោទិទន    ជនទ.  មានសី្ល  ស្មាទននេើយ  នូវសី្លទ.  
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កនុងវតត របស់្ខលួនៗ ។ 
 អរហនត “រពះអរេនត” ជានទវលិងគិកៈ គឺបំុ. និងឥតថី. ។    
បំុលិងគរតង់ ប. ឯក. ជា អរោ, អរហ ំនរៅពីននះដូច ភគវនតុ, 
ឥតថី. ចុះ ឦ-បចច័យជា អរហនតី បំង្បកដូច ទរ ី។ 
 ស្ពទង្ដលចុះ អនត-បចច័យដូច គចឆនត “កាលនៅ, កំពុង
នៅ” ជានដើមជាគុណ ម នតលិងគិកៈ បំុលិងគបំង្បកដូនចនះ, 

ឯក្វចនៈ 
ប. គចឆំ, (គចឆមទត ) 
ទុ. គចឆនតំ 
ត. គចឆត្វ (គចឆមនតន) 
ច. គចឆមត្វ (គចឆនតសស) 
បញ្ច . គចឆត្វ, គចឆនតសាម ,             
         គចឆនតោហ , គចឆទត  
ឆ. គចឆមត្វ (គចឆនតសស) 
ស. គចឆតិ, គចឆមនត(គចឆនតសម,ឹ     
      គចឆនតមហិ) 
អា. គចឆ , គចឆ, គចឆំ 

ព្ហុវចនៈ 
គចឆទត , គចឆមទត  
គចឆមនត, គចឆមទត  
គចឆមនតហ,ិ គចឆមនតភិ 
គចឆតំ, គចឆទត នំ 
គចឆមនតហ,ិ ក្ចឆមនតភិ 
 
គចឆតំ, គចឆទត នំ 
ក្ចឆមនតស ុ
 
គចឆទត , គចឆមទត  
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 ឥតថីលិងគចុះ ឦ-បចច័យស្នរមចរបូជា គចឆតី, គចឆនតី 
មានវធីិបំង្បកដូច ទរ ី ។ នបំុស្កលិងគបំង្បកដូចបំុលិងគង្ដរ 
ង្បលកង្ត ប.ឯក. គចឆំ, គចឆនតំ, ប.ទុ. អា. ពេុ. ជា គចឆទត និ 
បុ៉នណាណ ះ ។ 
 មហនត “ធំ” ជានតលិងគិកៈដូច គចឆនត ង្បលកង្តបឋមា-ឯក.
បំុ. មោ, មហ,ំ មហមទត  ។ ឥតថី. ប.ឯក. មោ, មហតី, មហនតី, 
នបំុ. ប.ឯក. មោ, មហ,ំ មហនតំ នរៅពីននះដូច គចឆនត ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
-បញ្ាវមទត  ឧោសក្ក អរហមត្វ ភិក្ខសុស បតតចីវរានិ ទិទន  
“ឧាស្កទ. មានរាជាញ  របនគននេើយ នូវារតនិងចីវរទ. 
ដល់ភិកខុ ជារពះអរេនត” ។ 
-ឱទនំ បចមត្វ ជនសស ចិតតំ រតមនស ុបសននំ “ចិតត របស់្ជន 
កំពុងចំអិន នូវាយ រជះថ្វល នេើយ កនុងរពះរតនៈទ.” ។ 
-សតិមតិោ ក្ញ្ញា យ មហតី សាលា គាមសស មមជឈ ឋិត្វ 
“សាលា ធំ របស់្កញ្ញដ  មានសាម រតី តំាងនៅនេើយ រតង់         
កណាត ល ននស្ស្ុក” ។ 
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ស្ពទតនៅននះ បំង្បកដូច គចឆនត ទំង ៣លិងគ 
តិដោនត កាលឈរ, កំពុងឋិតនៅ 
ចរនត  កាលរតាច់នៅ, កំពុង- 
         របរពឹតត 
និសទីនត កាលអងគុយ, កំពុង-  
            អងគុយ 
ភុពាជ នត  កាលសីុ្, កំពុងសីុ្ 
វសនត   កាលនៅ, កំពុងនៅ 
និក្ខមនត  កាលនចញនៅ 

សណុនត កាលសាត ប់, កំពុង 
            សាត ប់ 
ទទនត កាលឲ្យ, កំពុងឲ្យ 
ក្ពុវនត  កាលនធវើ, កំពុងនធវើ 
ក្មថនត  កាលសំ្ង្ដង,  
           កំពុងសំ្ង្ដង 
ក្ីននត  កាលទិញ, កំពុង- 
          ទិញ 
វិក្ាីណនត  កាលលក់,  
               កំពុងលក់ 

 ស្ពទរបកប អនត-បចច័យនបើនរៀងទុកខាងនដើម ម ម 
ន ម្ ះថ្វ “វនិស្ស្នៈ” នបើនរៀងខាងចុង ម ម ន ម្ ះថ្វ 
“អពភនតរក្ិរោិ” ។ 
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ភវនត “អនកដ៏ចំនរ ើន” ជានទវលិងគកៈគឺបំុ. និងឥតថី. បំុ. បំង្បក
ដូនចនះ 

ឯក្វចនៈ 
ប. ភវំ 
ទុ. ភវនតំ 
ត. ភវត្វ(មភាត្វ, ភវមនតន) 
ច. ភវមត្វ(មភាមត្វ, ភវនតសស) 
បញ្ច. ភវត្វ, មភាត្វ (ភវនតសាម ,   
         ភវនតោហ ) 
ឆ. ភវមត្វ (មភាមត្វ, ភវនតសស) 
ស. ភវមនត (ភវនតសម,ឹ ភវនតមហិ) 
អា. មភា 

ព្ហុវចនៈ 
ភវទត , ភវមទត  
ភវមនត, ភវមទត  
ភវមនតហ,ិ ភវមនតភិ 
ភវតំ, ភវទត នំ 
ភវមនតហ,ិ ភវមនតភិ 
 
ភវតំ, ភវទត នំ 
ភវមនតស ុ
ភវទត , ភវមទត , មភាទត , 
មភាមទត  

  
 ឥតថីលិងគចុះ ឦ-បចច័យ នេើយផ្លល ស់្ ភវនត ជា មភាត 
ស្នរមចរបូជា មភាតី បំង្បកដូច ទរ ី។ 
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សតថុ “សាសាត , រគូ” ឧ-ការនតបំុ. បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. សត្វថ  
ទុ. សត្វថ រ ំ
ត. សត្វថ រា, សតថុទ 
ច. សតថុ, សតថុមទ, (សតថុសស) 
បញ្ច . សត្វថ រា 
ឆ. សតថុ, សតថុមទ (សតថុសស) 
ស. សតថរ ិ
អា. សត្វថ  (សតថ) 

ព្ហុវចនៈ 
សត្វថ មរា 
សត្វថ មរា 
សត្វថ មរហ,ិ សត្វថ មរភិ 
សត្វថ រានំ (សត្វថ នំ, សតថូនំ) 
សត្វថ មរហ,ិ សត្វថ មរភិ 
សត្វថ រានំ (សត្វថ នំ, សតថូនំ) 
សត្វថ មរស ុ
សត្វថ មរា 

 

ស្ពទតនៅននះបំង្បកដូច សតថុ 
ក្តតុ  អនកនធវើ 
ខតតុ អនកជីក 
ញាតុ អនកដឹង 
ទ្ធតុ  អនកឲ្យ 
មសាតុ  អនកសាត ប់ 

មនតុ អនក ំ 
ភតតុ   អនកចិចច ឹម (បតី) 
វតតុ  អនកនពាល 
ហនតុ  អនកស្មាល ប់ 
នតតុ   នៅ 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
-ភវមត្វ សនុទមរា ឱោមទ្ធ មលាមក្ ចិរ ំ បតិដោិមត្វ  
“ឱវទលអ ននជនដ៏ចនរមើន តំាងនៅនេើយ កនុងនលាក យូរ
អង្ងវង” ។ 
-ភវមទត  ឥសមោ មហតិយ ំ សាលាយ ំ ឋិត្វ “ឥសី្ទ. ដ៏
ចនរមើន ឋិតនៅនេើយ កនុងសាលា ធំ” ។ 

-សលីវតី ឥតថិមោ គាមម រទុមត្វ ទ្ធរក្សស បូវំ ទិទន  “ស្សី្ទ.
អនកមានសី្ល ឲ្យនេើយ នូវនំ ដល់ទរក កំពុងយំ កនុងស្ស្ុក” ។ 
-ធមមំ មសាត្វមរា ជទ អារាមម សាលាយ ំនិបទន  “ជនទ. អនក
សាត ប់ នូវធម៌ នដកនេើយ កនុងសាលា កនុងវតត” ។ 

សណួំរ 

ភវនត, សតថុ ចាត់ជា ម ម-ការនត-លិងគ អវី ? 
ភវត្វ, ភវតំ, សត្វថ មរា, សតថុ ង្របដូចនមតច ? វភិតតិ-វចនៈអវី ? 
ក្តតុ “អនកនធវើ” បំង្បកដូចនមតចខលះ ? 
សាវកទ. របស់្សាសាត  នដកនេើយ កនុងកុដិ ខពស់្ (សូ្មង្របពី
ង្ខមរជាាលី) ។ 
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បិតុ “បិតា” ឧ-ការនតបំុលិងគ បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. បិត្វ 
ទ. បិតរ ំ
ត. បិតរា, បិតុទ 
 
ច. បិតុ, បិតុមទ (បិតុសស) 
បញ្ច . បិតរា 
 
ឆ. បិតុ, បិតុមទ (បិតុសស) 
ស. បិតរ ិ
អា. បិត្វ 

ព្ហុវចនៈ 
បិតមរា 
បិតមរា 
បិតមរហ,ិ បិតមរភិ, បិតូហ,ិ 
បិតូភិ 
បិតរានំ, បិតូនំ 
បិតមរហ,ិ បិតមរភិ, បិតូហ,ិ 
បិតូភិ 
បិតរានំ, បិតូនំ 
បិតមរស,ុ បិតូស ុ
បិតមរា 

  

 ភាតុ “បងរបុស្, បងបអួនរបុស្” ជាោតុ “កូនរបសារ 
របុស្” ទំងពីរស្ពទបំង្បកដូច បិតុ ។ បិតុ រតង់អាលបនៈ   
ឯក. ត្វត, ពេុ. ត្វត្វ ជំនួស្វញិ ។ 
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ោតុ “មាតា” ឧ-ការនតឥតថី. បំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. ោត្វ 
ទុ. ោតរ ំ
ត. ោតរា, ោតុោ 
 
ច. ោតុ, ោតុោ 
បញ្ច . ោតរា, ោតុោ 
 
ឆ. ោតុ, ោតុោ 
ស. ោតរ ិ
អា. ោត្វ 

ព្ហុវចនៈ 
ោតមរា 
ោតមរា 
ោតរាហ,ិ ោតរាភិ,  
ោតូហ,ិ ោតូភិ 
ោតរានំ, ោតូនំ 
ោតរាហ,ិ ោតរាភិ,  
ោតូហ,ិ ោតូភិ 
ោតរានំ, ោតូនំ 
ោតរាស,ុ ោតូស ុ
ោតមរា 

 ោតុ រតង់អាលបនៈឯក. អមម, ពេុ. អោម  ជំនួស្វញិ ។ 

ធីតុ “កូនស្សី្” បំង្បកដូច ោតុ ។ 
លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ទ្ធនំ ទ្ធត្វ បិត្វ សលីវមត្វ ឧោសក្សស ោគុភតតំ ទិមទន  

“បិតា អនកឲ្យ  នូវទន  ឲ្យនេើយ នូវបបរនិងាយ ដល់ 
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ឧាស្ក អនកមានសី្ល” ។  
-មសាត្វមរា បុត្វត  មគោ និក្ខមទត  សតថុ ធមមំ សតុ្វ “កូនទ. 
អនកសាត ប់ កាលនចញ ចាកផទះ សាត ប់នេើយ នូវធម៌ របស់្រពះ       
សាសាត ” ។ 
-បញ្ាវតិោ ោតុ ធីតមរា អរមញ្ា  អារាមំ គត្វ “ធីតាទ. 
របស់្មាតា អនកមានរាជាញ  នៅនេើយ កាន់វតត ជិតនរព” ។ 

សណួំរ 

បិតុ, ោតុ, សតថុ ង្របដូចនមតច ? ជាវភិតតិ និងវចនៈអវី ? 
បិតុ, ោតុ, រតង់អាលបនៈ រតូវនរបើស្ពទអវីជំនួស្វញិ ? 
កូនស្សី្ទ. របស់្បិតា នៅនេើយ កាន់ស្ទឹង ។ កូនរបុស្ទ.
របស់្មាតាសាត ប់នេើយ នូវឱវទ (សូ្មង្របជាាលី) ។ 
 
 មន “ចិតត” ជានទវលិងគិកៈ គឺបំុ. និងនបំុ. ។ បំុលិងគបំង្បក
ដូច  បុរសិៈ, នបំុស្កលិងគបំង្បកដូច ក្លុ, ង្ដលង្បលកគ្នន ន ះ 
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ង្ត ៦ វភិតតិ រតង់ឯក. ដូនចនះ, 
ឯក្វចនៈ 

ទុ. មមទ 
ត. មនសា 
ច. មនមសា 

ឯក្វចនៈ 
បញ្ច . មនសា 
ឆ.  មនមសា 
ស.  មនស ិ

ស្ពទតនៅននះ បំង្បកដូច មន 
មតជ នតជៈ(អំណាច) 
តប  តបៈ(កំនៅ) 
បយ ទឹកនោះ 
ឧរ រទូង 
អហ  នថង 
ឱជ  ឱជារស្ 
វច ពាកយ, សំ្ដី 
ោស សំ្ពត់, នរគឿងនស្លៀក 
រជ  ធូលី, កិនលស្ 
រហ ទីសាង ត់, ទីកំាំង 

តម  ងងឹត 
អយ  ង្ដក 
បទ នជើង, សាន មនជើង 
វយ  វយ័ 
មចត ចិតត, តរមិះ 
យស  យស្(បរវិរ) 
ឆនទ  ឆនទៈ, បំណង 
សរ  ស្ស្ះ 
ឋាម  កមាល ំង 
សរិ  កាល, កំពូល, ចុង 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
-អយសា ឧដោិតំ មល ំតំ អយ ំខាទតិ “នរចះ ង្ដលតំាងនេើង
នេើយ អំពីង្ដក រង្មងសីុ្ នូវង្ដក ន ះ” ។ 
-ថូមលា ទ្ធរមក្ក បយមសា ឱជសា ពល ំបមត្វត  “ទរក នថ្វល ស្ 
ដល់នេើយ នូវកមាល ំង នោយសារឱជារស្ ននទឹកនោះ” ។ 
-ក្ោុរានំ វមោ វមរន យសសា សមបមទន  “វយ័ ននកុមារទ.
ដល់រពមនេើយ នោយយស្ ដ៏របនស្ើរ” ។ 

សណួំរ 

មន.ស្ពទកនុង បំុ. បំង្បករគប់វភិតតិ ទំង ២ វចនៈ នតើដូចនមតច ? 
តប. ស្ពទកនុង នបំុ. បំង្បកដូចនមតចង្ដរ ? 
សរិសា ជាវភិតតិអវីខលះ ? ង្របដូចនមតច ? 

ក្មម “កមម, អំនពើ” អ-ការនតនបំុស្កលិងគបំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. ក្មមំ 
ទុ. ក្មមំ 
ត. ក្មមុទ, ក្មមមន (ក្មមទ,  
    ក្ោម ទ) 

ព្ហុវចនៈ 
ក្ោម និ 
ក្ោម និ 
ក្មមមហ,ិ ក្មមមភិ 
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ច. ក្មមុមទ, ក្មមសស 
បញ្ច . ក្មមុទ, ក្មមសាម , ក្មមោហ  
ឆ. ក្មមុមទ, ក្មមសស 
ស. ក្មមនិ, ក្មមសម,ឹ ក្មមមហិ, ក្មមម 
អា. ក្មម 

ក្ោម នំ 
ក្មមមហ,ិ ក្មមមភិ 
ក្ោម នំ 
ក្មមមស,ុ ក្ោម ស ុ
ក្ោម និ 

 
លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-សក្សស ក្មមុមទ វិោមក្ក សមតត យថាក្មមំ នីមត្វ “វាិកនន
កមម ជារបស់្ខលួន  ំនៅនេើយ នូវស្តវទ. តាមស្មគួរដល់
កមម” ។ 
-ពាមឡាហ  អាពាមធា ឧរមសា ចមមនិ ជាមត្វ “ជមងឺ ដ៏ធងន់ នកើត
នេើយ កនុងង្ស្បក ននរទូង” ។ 

-បុតតធីតមរា មហមត្វ មសដោីមទ មគមហ ក្ោម និ ក្ត្វ “កូន
របុស្និងកូនស្សី្ទ. នធវើនេើយ នូវការង្គរទ. កនុងផទះ នននស្ដឌី 
ធំ” ។ 
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មគា “នគ្ន” ឱ-ការនតនទវលិងគិកៈ គឺបំុ. និងឥតថី. បំង្បកដូនចចះ, 
ឯក្វចនៈ 

ប. មគា 
ទុ. គាវំ, គាវុំ 
ត. គាមវន 
 
ច. គាវសស 
 
បញ្ច . គាវសាម , គាវោហ , គាោ 
 
ឆ. គាវសស 
ស. គាវសម,ឹ គាវមហិ, គាមវ 
អា. គាវ 

ព្ហុវចនៈ 
គាមោ 
គាមោ 
មគាហ,ិ មគាភិ, គាមវហ,ិ 
គាមវភិ 
មគានំ, គុននំ, គាោនំ  
(គវំ) 
មគាហ,ិ មគាភិ, គាមវហ,ិ 
គាមវភិ 
មគានំ, គុននំ, គាោនំ (គវំ) 
មគាស,ុ គាមវស ុ
គាមោ 

 
 មគា ជាសាធារណ ម នរបើានទំងន ម្ លទំងញី 
ង្តនបើជា មគា ន ម្ លមយ៉ងរតូវផ្លល ស់្ មគា ជា មគាណ បំង្បក
ដូច បុរសិ, នបើពិតជា នគ្នញី ឲ្យផ្លល ស់្ជា គាវី បំង្បកដូច ទរ ី។ 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
-នទឹ តរនតីនំ គវំ អាភា ោរ ំគត្វ “ពនលឺ នននមនគ្នទ. កាលឆលង 
នូវស្ទឹង នៅនេើយ កាន់នរតើយ” ។ 
-នទឹ តរទត  គាមោ អតតមទ អតតមទ សនតក្កនិ តិណានិ    

លទធពាវ  “នគ្នន ម្ លទ. កាលឆលង នូវស្ទឹង គបបីាន នូវនមម ទ. 
ជារបស់្ ននខលួនៗ” ។ 

-មហតីនំ គាវីនំ ោទ្ធ វមជ ឋិត្វ “នជើងទ. នននមនគ្នទ. ធំ 
ឋិតនៅនេើយ កនុងនរកាល” ។ 
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ស្ងខាស្ពវ ម ស្ងខាគុណ ម ស្ងខាគុណ ម ជួនជាស្ងខា ម ម  

សងខាសពទ 

បូរណសងខា បក្តិសងខា 

ឯក ដល់ ចតុ បចច  ដល់ អដឌនវតិុ តំាងពី ឯកូនស្តំ រេូតដល់ អស្នងខយយ ំ

ស្ងខាគុណនាម 
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សងខាសពទ 

 ស្ពទស្រមាប់រាប់ ម ម នៅថ្វ សងខា មាន ២ 
យ៉ាងគឺៈ 
១-បក្តិសងខា ស្ងខាង្ដលរាប់តាមរបរកតី ឲ្យដឹងចំនួនរបស់្
 ម មថ្វបុ៉នណាណ ះៗ គឺរាប់ថ្វ “មួយ, ពីរ, បី, បួន, រាំ” ជា
នដើម ។ 
២-បូរណសងខា ស្ងខាង្ដលរាប់ ម មបន្តងគប់ជាជាន់ៗ 
តាមលំោប់តាមថ្វន ក់ គឺរាប់ថ្វ “ទីមួយ, ទីពីរ, ទីបី, ទីបួន,     
ទីរាំ” ជានដើម ។ 

បក្តិសងខា 

 ង្ចកនចញជា ៣ ពួកគឺ តំាងពី ឯក្ “១” នរៀងដល់ ចតុ 
“៤” នៅថ្វ សងខាសពវទម, តំាងពី បញ្ច  “៥” នរៀងដល់    
អដោនវុតិ “៩៨” នៅថ្វ សងខាគុណទម, តំាងពី ឯក្នូសតំ 
ឬ ឩនសតំ “៩៩” នរៀងដល់ អសមងខយយ ំ“អនស្ងខយយ” ជួនណា
នៅថ្វ សងខាគុណទម ជួនណានៅថ្វ សងខាទមទម,  
ឯ បូរណសងខា នៅថ្វ សងខាគុណទម ។ 
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វិធីរាប់បក្តិសងខា 

វធីិរាប់ បកតិស្ងខា ង្ចកជា ៤ ង្ផនកដូនចនះ 
(ង្ផនកទី ១ រាប់ពីរតឹម ១ ដល់ ១០) 

ឯក្   “១” 
ទវិ      “២” 
តិ      “៣” 
ចតុ    “៤” 
បញ្ច    “៥”   

ឆ      “៦” 
សតត  “៧” 
អដោ    “៨” 
នវ      “៩” 
ទស    “១០” 

(ង្ផនកទី ២ រាប់ពីរតឹម ១១ ដល់ ៩៩) 
ឯក្កទស, ឯក្ករស “១១” 
ទ្ធវ ទស, ពារស “១២” 
មតរស “១៣” 
ចតុទទស, ចុទទស, មចទទស “១៤” 
បញ្ចទស, បណណ រស “១៥” 
មសាឡស “១៦” 
សតតរស “១៧” 
អឋោ រស  “១៨” 

ឯក្នូវីស, ឩនវីស,    
ឯក្នូវីសតិ, ឩនវីសតិ 
“១៩” 
វីស, វីសតិ “២០” 
ឯក្វីស, ឯក្វីសតិ “២១” 
ទ្ធវ វីស, ទ្ធវ វីសត,ិ ពាវីស,  
ពាវីសតិ “២២”  
មតវីស, មតវីសតិ “២៣” 
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ចតុពវីស, ចតុពវីសតិ “២៤” 
បញ្ចវីស, បញ្ចវីសតិ  “២៥” 
ឆពវីស, ឆពវីសតិ “២៦” 
សតតវីស, សតតវីសតិ “២៧” 
អដោវីស, អដោវីសតិ  “២៨” 
ឯក្នូតតឹស, ឯក្នូតតឹសតិ,  
ឩនតតឹស, ឩនតតឹសតិ  “២៩” 
តឹស, តឹសតិ “៣០” 
ឯក្តតឹស, ឯក្សតតឹសតិ “៣១” 
ទវតតឹស, ទវតតឹសតិ, ពតតឹស,  
ពតតឹសតិ “៣២” 
មតតតឹស, មតតតឹសតិ “៣៣” 
ចតុតតឹស, ចតុតតឹសតិ “៣៤” 
បញ្ចតតឹស, បញ្ចតតឹសតិ “៣៥” 
ឆតតឹស, ឆតតឹសតិ “៣៦” 
សតតតតឹស, សតតតតឹសតិ “៣៧” 
អដោតតឹស, អដោតតឹសតិ “៣៨” 
 

ឯក្នូចត្វត ឡសី, ឩនចត្វត ឡសី 
ឯក្នូត្វឡសី, ឩនត្វឡសី 
“៣៩” 
ចត្វត ឡសី, ត្វឡសី “៤០” 
ឯក្ចត្វត ឡសី, ឯក្ត្វត ឡសី “៤១” 

មទវចត្វត ឡសី, មទវត្វឡសី 
“៤២” 
មតចត្វត ឡសី មតត្វឡសី “៤៣” 
ចតុចចត្វត ឡសី, ចតតុ្វត ឡសី 
“៤៤” 
បញ្ចចត្វត ឡសី, បញ្ចត្វត ឡសី 
“៤៥” 
ឆចចត្វត ឡសី, ឆត្វត ឡសី 
“៤៦” 
សតតចត្វត ឡសី, សតតត្វឡសី 
“៤៧” 
អដោចត្វត ឡសី, អដោត្វឡសី 
“៤៨” 
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ឯក្នូបញ្ញា ស, ឩនបញ្ញា ស,  
ឯក្នូបណាណ ស, ឩនបណាណ ស  
“៤៩” 
បញ្ញា ស, បណាណ ស “៥០” 
ឯក្បញ្ញា ស, ឯក្បណាណ ស “៥១” 
មទវបញ្ញា ស, មទវបណាណ ស “៥២” 
មតបញ្ញា ស, មតបណាណ ស “៥៣” 
ចតុបបញ្ញា ស, ចតុបបណាណ ស “៥៤” 
បញ្ចបញ្ញា ស, បញ្ចបណាណ ស “៥៥” 
ឆបបញ្ញា ស, ឆបបណាណ ស “៥៦” 
សតតបញ្ញា ស, សតតបណាណ ស “៥៧” 
អដោបញ្ញា ស, អដោបណាណ ស “៥៨” 
ឯក្នូសដោី, ឩនសដោី “៥៩” 
សដោី “៦០” 
ឯក្សដោ ី“៦១” 
មទវសដោី, ទ្ធវ សដោី “៦២” 
មតសដោ ី“៦៣” 
ចតុសសដោ ី“៦៤” 

បញ្ចសដោី  “៦៥” 
ឆសសដោី “៦៦” 
សតតសដោី “៦៧” 
អដោសដោី “៦៨” 
ឯក្នូសតតតិ, ឩនសតតតិ,   
ឯក្នូសតតរ,ិ ឩនសតតរ ិ“៦៩” 
សតតតិ, សតតរ ិ“៧០” 
ឯក្សតតតិ, ឯក្សតតរ ិ“៧១” 
មទវសតតតិ, មទវសតតរ ិ“៧២” 
មតសតតតិ, មតសតតរ ិ“៧៣” 
ចតុសសតតត,ិ ចតុសសតតរ ិ“៧៤” 
បញ្ចសតតតិ, បញ្ចសតតរ ិ“៧៥” 
ឆសសតតតិ, ឆសសតតរ ិ“៧៦” 
សតតសតតតិ, សតតសតតរ ិ“៧៧” 
អដោសតតតិ, អដោសតតរ ិ“៧៨” 
ឯក្នូអសតីី, ឯក្ទូសតីី, 
ឩនអសតីិ, ឩទសតីិ “៧៩” 
អសតីិ “៨០” 
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ឯក្អសតីិ, ឯក្កសតីិ “៨១” 
មទវអសតីិ, ទ្ធវ សតីិ “៨២” 
មតអសតីិ, តាសតីិ “៨៣” 
ចតុអសតីិ, ចតុរាសតីិ “៨៤” 
បញ្ចអសតីិ, បញ្ញច សតីិ “៨៥” 
ឆអសតីិ, (ឆាសតីិ), ឆរាសតីិ, 
ឆឡាសតីិ “៨៦” 
សតតអសតីិ, សត្វត សតីិ “៨៧” 
អដោអសតីិ, អឋោ សតីិ “៨៨” 
ឯក្នូនវុតិ, ឩននវុតិ  “៨៩” 

នវុតិ “៩០” 
ឯក្នវុតិ “៩១” 
មទវនវុតិ “៩២” 
មតនវុតិ “៩៣” 
ចតុននវុតិ “៩៤” 
បញ្ចនវុតិ “៩៥” 
ឆននវុតិ “៩៦” 
សតតនវុតិ “៩៧” 
អដោនវុតិ “៩៨” 
ឯក្នូសតំ, ឩនសតំ "៩៩"        

(ង្ផនកទី ៣ រាប់ពីរតឹម រយ ដល់ មក្កដិ ) 
សតំ                       “រយ” 
សហសស ំ               “ពាន់” 
ទសសហសស ំ         “មឺុន” 

សតសហសស ំ(លក្ខំ) “ង្ស្ន” 
ទសសតសហសស ំ“លាន” 
មក្កដិ “នកាដិ” 

(ង្ផនកទី ៤ រាប់ពីរតឹម មក្កដិ ដល់ អសមងខយយ ) 
បមក្កដិ “រយង្ស្ននកាដិ” 
មក្កដិបមក្កដិ “រយង្ស្នបនកាដិ” 

អដដំ “រយង្ស្នអពព” 
មសាក្នធិក្ំ “រយង្ស្នអដដ” 
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នហុតំ “រយង្ស្ននកាដិបដិនកាដិ” 
និននហុតំ “រយង្ស្ននេុត” 
អមក្កខ ភិនី “រយង្ស្ននិននេុត” 
វិនទុ “រយង្ស្នអនកាខ ភិនី” 
អពវុទំ “រយង្ស្នវនិទុ” 
និរពវុទំ “រយង្ស្នអពវុទៈ” 
អហហ ំ“រយង្ស្ននិរពវុទៈ” 
អពពំ “រយង្ស្នអេេ” 

ឧបបល ំ“រយង្ស្ននសាកនធិក” 
ក្មុុទំ “រយង្ស្នឧបបលៈ” 
បុណណ រកី្ំ “រយង្ស្នកុមុទៈ” 
បទុមំ “រយង្ស្នបុណណរកីៈ” 
ក្ថានំ “រយង្ស្នបទុមៈ” 
មោក្ថានំ “រយង្ស្ន-
កថ្វនៈ” 
អសមងខយយ ំ “រយង្ស្ន-
មោកថ្វនៈ” 

វិធីបំប្បក្បក្តិសងខា 

 ឯក្ នបើនរបើជាស្ងខាស្ពវ ម ជាឯកវចនៈ ង្តមយ៉ង
បំង្បកដូនចនះ 
បំុលិងគ ឯក្. 
ប. ឯមក្ក 
ទុ. ឯក្ំ 
ត. ឯមក្ន 

ឥត្ថីលិងគ ឯក្. 
ប. ឯក្ក 
ទុ. ឯក្ំ 
ត. ឯក្កយ 

នបំុស្ក្លិងគ ឯក្. 
ប. ឯក្ំ 
ទុ. ឯក្ំ 
ត. ឯមក្ន 
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ច. ឯក្សស 
បញ្ច . ឯក្សាម  
ឆ. ឯក្សស 
ស. ឯក្សម ឹ

ច. ឯក្កយ 
បញ្ច . ឯក្កយ 
ឆ. ឯក្កយ 
ស. ឯក្កយ 

ច. ឯក្សស 
បញ្ច . ឯក្សាម  
ឆ. ឯក្សស 
ស. ឯក្សម ឹ

 

ក្ំណត់ចំណា ំ

 ឯក្ ”មួយ” នរបើជាស្ងខាស្ពវ មជាឯក. ង្តមយ៉ង 
បំង្បកដូចខាងនលើ ។ ឯក្ “ពួកមួយ” ជាវនិស្ស្នស្ពវ ម 
បំង្បកដូច យ. ស្ពទទំង ៣ លិងគទំង ២ វចនៈ ង្បលកង្តឥតថី.
រតង់ច. ឆ. ឯក. ឯក្ិសា, ស្. ឯក. ជា ឯក្ិសស ំ បុ៉នណាណ ះ។ 
នវលានរបើរតូវមាន ម ម ំមុខ ង្តរតូវមានលិងគវចនៈ វភិតតិ
នស្មើគ្នន ជាដរាប ឧ. ឯមក្ក បុរមិសា, ឯក្ក ឥតថី, ឯកំ្ វតថុ ជា
នដើម ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
-ឯក្សស មសដោិមទ គាមោ ពលវមនតហ ិមគាមណហ ិសមបមទន

“ស្ស្ុក របស់្នស្ដឌី មាន ក់ ដល់រពមនេើយ នោយនគ្នន ម្ លទ. 
មានកមាល ំង” ។ 
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-ឯក្កយ ឥតថិោ អលង្ខា រា ោតុោ ហមតថ ឋិត្វ “នរគឿង
អលង្គក រទ. របស់្ស្សី្ មាន ក់ តំាងនៅនេើយ កនុងនដ ននមាតា ។ 

-ឯក្សម ឹសមមយ ឯក្សស ក្លុសស ធនំ បឋវិយ ំបតិតំ “កនុង 
ស្ម័យ មួយ រទពយ របស់្រតកូល មួយ ធាល ក់ចុះនេើយ កនុងដី ។ 

ទវិ បំង្បកដូចគ្នន ទំង ៣ លិងគដូនចនះ 
ព្ហុវចនៈ 

ប. មទវ, ទុមវ 
ទុ. មទវ, ទុមវ 
ត. ទវីហ ិ
ច. ទវិននំ, ទុវិននំ 

ព្ហុវចនៈ 
បញ្ច . ទវីហ ិ
ឆ. ទវិននំ, ទុវិននំ 
ស. ទវីស ុ

ឧភ “ទំងពីរ” បំង្បកដូចគ្នន ទំង ៣ លិងគដូនចនះ 
ព្ហុវចនៈ 

ប. ឧមភា 
ទុ. ឧមភា 
ត. ឧមភាហ ិ
ច. ឧភិននំ 

ព្ហុវចនៈ 
បញ្ច . ឧមភាហ ិ
ឆ. ឧភិននំ 
ស. ឧមភាស ុ
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-មទវ ជទ មសហ ិ ក្មមមហ ិ ទុក្ខំ បត្វត  “ជនទ. ពីរ ក់ ដល់
នេើយ នូវនស្ចកតីទុកខ នរពាះកមមទ. ជារបស់្ខលួន” ។ 
-មទវ ឧោសកិ្កមោ ឧភិននំ ភិក្ខនូំ ចីវរានិ មទនតិ “ឧាសិ្កាទ. 
ពីរ ក់ កំពុងង្តរបនគន នូវចីវរទ. ដល់ភិកខុទ. ទំងពីរអងគ” ។ 

-ទិវននំ ក្លុានំ មគាណា ឧភិននំ ទ្ធសនីំ សនតិមក្ ក្ិមចឆន ជីវនតិ 

“នគ្នន ម្ លទ. របស់្រតកូលទ. ពីរ កំពុងរស់្នៅ នោយ
លំាក កនុងសំ្ណាក់ ននទសី្ទ. ទំងពីរ ក់” ។ 

-ទវីស ុបុមតតស ុឯមក្ក បុមត្វត  សកិ្កខ គារ ំគចឆតិ“បណាត កូនទ. ពីរ
 ក់ កូន មាន ក់ កំពុងនៅ កាន់សាលានរៀន” ។ 
-ទវីស ុឥតថីស ុឯក្ក ឥតថី អាបណំ គចឆតិ “បណាត ស្សី្ទ. ពីរ ក់
ស្សី្ មាន ក់ កំពុងនៅ កាន់ផារ” ។ 

សណួំរ 

ឯក្ ង្របដូចនមតចខលះ ? របរពឹតតនៅានបុ៉ ម នលិងគ-បុ៉ ម ន       
វចនៈ ? 
ឯក្  គរ ុ បំង្បករមួគ្នន  ដូចនមតចនៅ ? ឯក្  វតថុ បំង្បកយ៉ាងណា  
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សូ្មង្របជាភាសាាលីនូវពាកយតនៅននះ “រគូទ. ពីរ ក់, នូវ
 រទី. ពីរ ក់, បណាត ង្ភនកទ. ទំងពីរ ង្ភនកមាខ ងង្បកនេើយ” ។ 

តិ ទំង ៣ លិងគបំង្បកនផសងគ្នន ខលះ ដូនចនះ 
បំុលិងគ ព្ហុ. 

ប. តមោ 
ទុ. តមោ 
ត. តីហ ិ
ច. តិណណំ , តិណណ ននំ 
បញ្ច . តីហ ិ
ឆ. តិណណំ , តិណណ ននំ 
ស. តីស ុ

ឥត្ថីលិងគ ព្ហុ. 
ប. តិមសា 
ទុ. តិមសា 
ត. តីហ ិ
ច. តិសសននំ 
បញ្ច . តីហ ិ
ឆ. តិសសននំ 
ស. តីស ុ

នបំុស្ក្លិងគ ព្ហុ. 
ប. តីណិ 
ទុ. តីណិ 
ត. តីហ ិ
ច. តិណណំ , តិណណ ននំ 
បញ្ច . តីហ ិ
ឆ. តិណណំ , តិណណ ននំ 
ស. តីស ុ

 
លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-តមោ ធោម  តិណណំ  មថរានំ មនស ិជាយនតិ “ធម៌ទ.៣ រង្មង
នកើត កនុងចិតត របស់្រពះនថរៈទ. ៣អងគ” ។ 

-តិមសា មវទទ តីស ុភមវស ុសត្វត នំ ចិមតត ភវនតិ “នវទ ទ. 
៣ ង្តងមាន កនុងចិតត ននស្តវទ. កនុងភពទ.៣” ។ 
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-តីណិ ចីវរានិ សលីវទត នំ ភិក្ខនូំ វិោមរ ជាយនតិ “ចីវរទ. 
៣ រង្មងនកើត ដល់ភិកខុទ. អនកមានសី្ល កនុងវតត” ។ 

សណួំរ 

តិ នបើមាន បុរសិ្, ក្ញ្ញា , ក្លុ  ំមុខបំង្បកដូចនមតច ? 
តិ ង្ដលបំង្បកនៅដូចគ្នន ទំង ៣លិងគ នតើរតង់វភិតតិណាខលះ ? 

ចតុ ទំង ៣ លិងគបំង្បកនផសងគ្នន ខលះ ដូនចនះ 
បំុលិងគ ព្ហុ. 

ប. ចត្វត មរា, ចតុមរា 
ទុ. ចត្វត មរា, ចតុមរា 
ត. ចតូហ ិ
ច. ចតុននំ 
បញ្ច . ចតូហ ិ
ឆ. ចតុននំ 
ស. ចតូស ុ

ឥត្ថីលិងគ ព្ហុ. 
ប. ចតមសា 
ទុ. ចតមសា 
ត. ចតូហ ិ
ច. ចតសសននំ 
បញ្ច . ចតូហ ិ
ឆ. ចតសសននំ 
ស. ចតូស ុ

នបំុស្ក្លិងគ ព្ហុ. 
ប. ចត្វត រ ិ
ទុ. ចត្វត រ ិ
ត. ចតូហ ិ
ច. ចតុននំ 
បញ្ច . ចតូហ ិ
ឆ. ចតុននំ 
ស. ចតូស ុ

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ចត្វត មរា ភិក្ខ ូតមោ ោមស មហមនត អាោមស វសនតិ “ភិកខុទ. 
៤ អងគ ង្តងនៅ កនុងវតត ធំ អស់្ង្ខទ. ៣” ។ 
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-ចត្វត រ ិ ផលានិ ចតូហ ិមមគោហ ិចតសសននំ ភិក្ខនុីនំ ឧបបជជនតិ

ផលទ. ៤ រង្មងនកើតនេើង ដល់ភិកខុនីទ. ៤ អងគ នោយមគគទ. ៤ ។ 

-ចតមសា ធីតមរា ោត្វបិតូនំ អមពសស ចត្វត រ ិ ផលានិ មទនតិ 

កូនស្សី្ទ. ៤  ក់ កំពុងឲ្យ នូវង្ផលទ. ៤ ននសាវ យ ដល់មាតា
បិតាទ. ។ 

-ចត្វត មរា អសា ចតសសននំ ឥតថីនំ មខមតត តិណានិ ខាទនតិ នស្ះ
ទ. ៤ ង្តងទំពារសីុ្ នូវនមម ទ. កនុងង្ស្ស្ ននស្សី្ទ. ៤  ក់ ។   

បញ្ច  បំង្បកដូចគ្នន ទំង ៣ លិងគ ដូនចនះ 
     ព្ហ.ុ 
ប. បញ្ច  
ទុ. បញ្ច  
ត. បញ្ចហ ិ

ច. បញ្ចននំ 

      ព្ហ.ុ 
បញ្ច . បញ្ចហ ិ
ឆ. បញ្ចននំ 
ស. បញ្ចស ុ

 

 តំាងពី ឆ នរៀងដល់ អោឌ រស្ មានវធីិបំង្បកដូច បញ្ច  ។ 

លំោត់បំង្បក បញ្ច  មាន  ម ម  ំមុខទំង ៣ លិងគ 
ដូនចនះ 
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បំុលិងគ ព្ហុ. 
ប. បញ្ច  បុរសិា 

ទុ. បញ្ច  បុរមិស 

ត.  បញ្ចហ ិបុរមិសហ ិ 
ច. បញ្ចននំ បុរសិានំ 
បញ្ច . បញ្ចហ ិ 
         បុរមិសហ ិ 
ឆ. បញ្ចននំ បុរសិានំ  
ស. បញ្ចស ុបុរមិសស ុ   

ឥត្ថីលិងគ ព្ហុ. 
បញ្ច  ក្ញ្ញា មោ 

បញ្ច  ក្ញ្ញា មោ 

បញ្ចហ ិក្ញ្ញា ហ.ិភ ិ 
បញ្ចននំ ក្ញ្ញា នំ 
បញ្ចហ ិក្ញ្ញា ហ.ិភ ិ

 
បញ្ចននំ ក្ញ្ញា នំ 
បញ្ចស ុក្ញ្ញា ស ុ

  

នបំុ.លិងគ ព្ហុ. 
បញ្ច  ក្លុានិ ក្លុា 
បញ្ច ក្លុានិ ក្មុល 
បញ្ចហ ិក្មុលហ.ិភ ិ
បញ្ចននំ ក្លុានំ 
បញ្ចហ ិក្មុលហ.ិភ ិ
 

បញ្ចននំ ក្លុានំ 
បញ្ចស ុ  ក្មុលស ុ

 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-បញ្ច  បុរសិា បញ្ច  ឥតថិមោ បិយ ំ វចនំ វទនតិ បុរស្ទ. ៥ 
 ក់ ង្តងនិយាយ នូវពាកយ ជាទីស្ស្ឡាញ់ និងស្រស្តីទ. ៥  ក់ ។ 
-សតត បុត្វត  ទវិននំ ោត្វបិតូនំ ក្លាមណ ឱោមទ តិដោនតិ កូន
របុស្ទ. ៧  ក់ ង្តងស្ថិតនៅ កនុងឱវទ លអ របស់្មាតានិង
បិតាទ. ២  ក់ ។ 
-អដោ សាមមណរា សតត ទិវសានិ អាោមស វសនតិ សាមនណរ
ទ. ៨ អងគ ង្តងនៅ កនុងវតត អស់្នថងទ. ៧ ។ 
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 តំាងពី ឯក្នូវីស «១៩» នរៀងដល់ អដោនវុតិ «៩៨» 
ង្ដលមាន ស ជាទីបំផុតដូច វីស ជានដើម រតូវចុះ អា បចច័យ 
ឲ្យនៅជា សា បំង្បកដូច ក្ញ្ញា  (ខាងឯកវចនៈ) ង្តរតង់បឋមា
វភិតតិរតូវ រស្សៈ អា ជា អ ក៏ាន ចុះនិគគេិតង្ថមក៏ាន នរៅ
ពីននះដូច កញ្ញដ  ទំងអស់្ ។ ង្ដលមាន ឥ ជាទីបំផុត ដូចជា 

វីសតិ ជានដើម រតូវបំង្បកដូច រតតិ (ខាងឯកវចនៈ); ង្ដលមាន  
ឦ នៅទីបំផុតដូច សដោី ជានដើម រតូវបំង្បកដូច ទរ ី។ 

វីស “២០” បំង្បកដូនចនះ 
      ឯក្វចនៈ 
ប. វីស, វីស ំ
ទុ. វីស ំ(វីស) 
ត. វីសាយ 
ច. វីសាយ 

    ឯក្វចនៈ 
បញ្ច . វីសាយ 
ឆ. វីសាយ 
ស. វីសាយ វីសាយ ំ

 
វីសតិ “២០” បំង្បកដូនចនះ 

    ឯក្វចនៈ 
ប. វីសតិ 

      ឯក្វចនៈ 
បញ្ច . វីសតិោ, វីសតា 
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ទុ. វីសតឹ (វីសតិ) 
ត. វីសតិោ 
ច. វីសតិោ 

ឆ. វីសតិោ 
ស. វីសតិោ, វីសតិយ,ំ 
វីសតយ ំ

សដោី “៦០” បំង្បកដូនចនះ 
     ឯក្វចនៈ 
ប. សដោ ី
ទុ. សដោឹ (សដោិនំ) 
ត.សដោិោ 
ច. សដោិោ 

       ឯក្វចនៈ 
បញ្ច . សដោិោ 
ឆ. សដោិោ 
ស. សដោិោ, សដោិយ ំ

លំោត់បំង្បក វីស មាន ម មបំុលិងគ ំមុខ ដូនចនះ, 
    ឯក្វចនៈ (ព្ហ.ុ) 
ប. វីស បុរសិា, វីស ំបុរសិា 
ទុ. វីស ំបុរមិស, វីស បុរមិស 
ត.វីសាយ បុរមិសហ-ិភិ 
ច. វីសាយ បុរសិានំ 

ឯក្វចនៈ (ព្ហ.ុ) 
បញ្ច. វីសាយ បុរមិសហ-ិភិ 
ឆ. វីសាយ បុរសិានំ 
ស. វីសាយ បុរមិសស,ុ 
      វីសាយ ំបុរមិសស ុ
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លំោត់បំង្បក វីស មាន ម មឥតថីលិងគ ំមុខ ដូនចនះ, 
    ឯក្វចនៈ (ព្ហ.ុ) 
              ឥតថិមោ        ឥតថិមោ 
ប. វីស             វីស ំ    
              ឥតថី               ឥតថី 
              ឥតថិមោ        ឥតថិមោ 
ទុ. វីស ំ             វីស 
              ឥតថី                ឥតថី 

     ឯក្វចនៈ (ព្ហ.ុ) 
ត.វីសាយ ឥតថីហ-ិភិ 
ច. វីសាយ ឥតថីនំ 
បញ្ច . វីសាយ ឥតថីហ-ិភិ 
ឆ. វីសាយ ឥតថីនំ 
ស. វីសាយ ឥតថីស,ុ  
      វីសាយ ំឥតថីស ុ

 
លំោត់បំង្បក វីស មាន ម មនបំុស្កលិងគ ំមុខ ដូនចនះ, 

      ឯក្វចនៈ (ព្ហុ.) 
              ក្លុានិ            ក្លុានិ                 
ប. វីស                វីស ំ         
              ក្លុា               ក្លុា 
              ក្លុានិ            ក្លុានិ                 
ទុ. វីស ំ               វីស  
              ក្មុល               ក្មុល 

ឯក្វចនៈ (ព្ហ.ុ) 
ច. វីសាយ ក្លុានំ 
                           ក្មុលហ ិ
បញ្ច . វីសាយ 
                            ក្មុលភិ 
ឆ. វីសាយ ក្លុានំ 
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                    ក្មុលហ ិ
ត. វីសាយ  
                     ក្មុលភិ 

ស. វីសាយ ក្មុលស,ុ 
      វីសាយ ំក្មុលស ុ

 

 ក្ំណត់ចំណាៈំ តំាងពី ឯក្នូវីស នរៀងដល់ អដោនវុតិ 
បំង្បកជា ឥតថីលិងគឯកវចនៈមយ៉ង ឯបទ ម ម ំមុខាន
ទំង៣លិងគ ជាពេុវចនៈនទះការនតអវីក៏នោយ ឲ្យង្តរតូវវភិតតិ
គ្នន  ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-វីសាយ ភិក្ខនូំ ទស ចីវរានិ ជីរនតិ ឧោសក្ក “មាន ល
ឧាស្កទ. ចីវរទ. ១០ របស់្ភិកខុទ. ២០ អងគ ចាស់្រគំ្នរគ្ន ។ 

-តឹស គាមោ បញ្ច  ក្នុនទិមោ ខិបប ំតរសឹ ុ “នគ្នទ. ៣០ ឆលង
នេើយ នូវស្ទឹងតូចទ. ៥ យ៉ាងឆ្លប់” ។ 
-ឯក្នូវីសតិ ភិក្ខ ូឆស ុគាមមស ុបិណាឌ យ បវិសសឹ ុ “ភិកខុទ. 
១៩ អងគ ចូលនៅនេើយ កនុងស្ស្ុកទ. ៦ នដើមបីបិណឍ ាត” ។ 
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-ឯក្នូសដោី ចិត្វត និ អារមមមណស ុសឃី ំចរនតិ “ចិតតទ. ៥៩ ដួង
ង្តងរតាច់នៅ កនុងអារមមណ៍ទ. យ៉ាងឆ្លប់រេ័យ” ។ 

បូរណសងខា 

រនបៀបរាប់បូរណស្ងខាទំង ៣ លិងគ ដូនចនះ 
បំុលិងគ 
បឋមោ 
ទុតិមោ 
តតិមោ 
ចតុមត្វថ  
បញ្ចមោ 
ឆមឋោ  
សតតមោ 
អដោមោ 
នវមោ 
ទសមោ 
ឯក្កទសមោ 
ទ្ធវ ទសមោ 

ឥត្ថីលិងគ 
បឋោ 
ទុតិោ 
តតិោ 
ចតុតថ,ី ចតតុ្វថ  
បញ្ចម,ី បញ្ចោ 

ឆដោី, ឆឋោ  
សតតមី,សតតោ 
អដោមី, អដោោ 
នវមី, នវោ 
ទសមី, ទសោ 
ឯក្កទស ី
ទ្ធវ រស,ី ទ្ធវ ទស ី

នបំុស្ក្លិងគ 
បឋមំ 
ទុតិយ ំ
តតិយ ំ
ចតុតថំ 
បញ្ចមំ 
ឆដោំ 
សតតមំ 
អដោមំ 
នវមំ 
ទសមំ 
ឯក្កទសមំ 
ទ្ធវ ទសមំ 

ពាកយង្រប 
ទី១ 
ទី២ 
ទី៣ 
ទី៤ 
ទី៥ 
ទី៦ 
ទី៧ 
ទី៨ 
ទី៩ 
ទី១០ 
ទី១១ 
ទី១២ 
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ពារសមោ 
មតរសមោ 
ចតុទទសមោ 
បណណ រសមោ 
 
មសាឡសមោ 
សតតរសមោ 
អឋោ រសមោ 
ឯក្នូវីសតិមោ 

វីសតិមោ 

 
។ល។ 
អសមំខយយមោ 

ពារស ី
មតរស ី
ចតុទទស,ី ចតុទទស ី
បញ្ចទស ី
បណណ រស,ី  
មសាឡស ី
សតតរស ី
អឋោ រស ី
ឯក្នូវីសតិោ 
វីសតិោ 
។ល។ 
អសមំខយយោ 

ពារសមំ 
មតរសមំ 
ចតុទទសមំ 
បណណ រសមំ 
 
មសាឡសមំ 
សតតរសមំ 
អឋោ រសមំ 
ឯក្នូវីសតិម ំ

វីសតិមំ 
 
។ល។ 
អសមំខយយមំ 

ទី ១២ 
ទី ១៣ 
ទី ១៤ 
ទី ១៥ 
 
ទី ១៦ 
ទី ១៧ 

ទី ១៨ 
ទី ១៩ 
ទី ២០ 
 

។ល។ 
ទីអសមំខយយ 

 

 បូរណសងខា បំង្បកតាមដំនណើ រលិងគទំង ៣ ទំង ២   
វចនៈ (បុ៉ង្នតពេុវចនៈមិនសូ្វនរបើនទ) នបើស្ពទណាមានលិងគ-
ការនតយ៉ាងណារតូវបំង្បកតាមលិងគន ះ ការនតន ះ ។ 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-បឋមសស ភិក្ខមុទ តតិមោ បមត្វត  បឋោយ សាលាយ ំភិជជិ 

“ារត ជាគំរប់ ៣ របស់្ភិកខុ ទី១ ង្បកនេើយ កនុងសាលា ជា
ដំបូង” ។ 

-អដោវីសតិោ ជទនំ ចតុតថំ អធិក្រណំ អមវមរន វូបសមមតិ 

“អធិករណ៍ ទី ៤ ននជនទ. ២៨  ក់ រង្មងស្ងប់ នោយមិន
មាននពៀរ” ។ 
-ឆដោសស ោសសស តឹសតិមោ ទិវមសា អតិក្ាមទត  “នថងទី ៣០ 
ននង្ខ គំរប់ ៦ កនលងនៅនេើយ” ។ 
-ទុតិមោ បុរមិសា ចតុមតថន សក្មដន តតិយ ំគាមំ ោបុណិ 

“បុរស្ទី ២ ដល់នេើយ នូវស្ស្ុកទី ៣ នោយរនទះទី ៤” ។ 
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សពវទម 

បុរសិសពវទម វិមសសនសពវទម 

បឋមបុរសិ        មជឈមឹបុរសិ          ឧតតមបុរសិ                 

ត្                  ត្ុមហ                 អមហ ត្, ឯត្ 
ឥម 
ឥត្រ, អមុ 

យ, អញ្ញ, អញ្ញត្រ 
អញ្ញត្ម, បរ, អបរ 
ក្ត្រ, ក្ត្ម, ឯក្ 
ឯក្ចច, ស្ព្វ, កឹ្ 

និយម     អនិយម 
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បុរសិសពវទម 

 ស្ពវ មង្ដលនរបើជំនួស្ន ម្ ះ មនុស្ស, ស្តវ, ឬអវីៗ 
មាន ៣ ស្ពទគឺៈ 
 ១- ត ង្របថ្វ “រពះអងគ, នលាក, អនក,  ង, នគ, គ្នត់, វ” 
នៅថ្វ បឋមបុរសិ្ “បុរស្ទី ១” ។ 
 ២-តុមហ ង្របថ្វ “រពះអងគ, នលាក, អនក,  ង, ឯង, អា, 
េង” នៅថ្វ មជ្ឈិមបុរសិ្ “បុរស្ទី ២” ។ 
 ៣-អមហ ង្របថ្វ “ខញុំរពះអងគ, ខញុំរពះករុណា, ខញុំាទ, ខញុំឯង, 
អញខញុំ, ខញុំមាច ស់្, ខញុំ, អាតាម ភាព, អាតាម , អញ, នយើង, នយើងខញុំ” 
នៅថ្វ ឧត្តមបុរសិ្ “បុរស្ទី ៣” ។ 

ត-ស្ពទ កនុងបំុលិងគបំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. មសា 
ទុ. តំ, នំ 
ត. មតន 
ច. តសស, អសស 

    ព្ហុវចនៈ 
មត 
មត, មន 
មតហ,ិ មនហ ិ
មតស,ំ មតសានំ, មនស,ំ មនសានំ 
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បញ្ច . តសាម , អសាម , តោហ  
ឆ. តសស, អសស 
ស. តសម,ឹ អសម,ឹ តមហិ, នមហិ 

មតហ,ិ មនហ ិ
មតស,ំ មតសានំ, មនស,ំ មនសានំ 
មតស,ុ មនស ុ

ត-ស្ពទ កនុងឥតថីលិងគបំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. សា 
ទុ. តំ, នំ 
ត. ត្វយ (ទយ) 
ច. តសា, អសា, តិសា, តិសាយ 
បញ្ច . ត្វយ, ទយ 
ឆ. តសា, អសា, តិសា, តិសាយ 
ស. តសស,ំ អសស,ំ តិសស ំ(ត្វយ,ំ ទយ)ំ 

ព្ហុវចនៈ 
ត្វ 
ត្វ 
ត្វហ,ិ ទហ ិ
ត្វស,ំ ត្វសានំ 
ត្វហ,ិ ទហ ិ
ត្វស,ំ ត្វសានំ 
ត្វស ុ

ត-ស្ពទ កនុងនបំុស្កលិងគបំង្បកដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 
ប. តំ 
ទុ. តំ, នំ 
ត. មតន 

ព្ហុវចនៈ 
ត្វនិ 
ត្វនិ 
មតហ,ិ មនហ ិ
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ច. តសស, អសស 
បញ្ច . តសាម , អសាម , តោហ  
ឆ. តសស, អសស 
ស. តសម,ឹ អសម,ឹ តមហិ, នមហិ 

មតស,ំ មតសានំ, មនស,ំ មនសានំ 
មតហ,ិ មនហ ិ
មតស,ំ មតសានំ, មនស,ំ មនសានំ 
មតស,ុ មនស ុ

 
លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ពុមទ្ធធ  មលាមក្ ឧបបមទន , តសស ធមោម  បតថរ ិ “រពះពុទធនកើត
នេើងនេើយ កនុងនលាក, ធម៌ របស់្រពះអងគ ផាយនៅនេើយ” ។ 

-មសដោិមទ ធីត្វ អារាមំ គត្វ, តសា ចិតតំ សងឃមហិ បសទីតិ

“ធីតា របស់្នស្ដឌី នៅនេើយ កាន់វតត, ចិតតរបស់្ ង រង្មង  
រជះថ្វល  កនុងរពះស្ងឃ” ។ 
-ភិក្ខ ូគាមំ បិណាឌ យ បវិឋោ , មត អារាមំ បចច គចឆនតិ “ភិកខុទ. 
ចូលនៅនេើយ កាន់ស្ស្ុក នដើមបីបិណឍ ារត, នលាកទ. ង្តង 
រតេប់មក កាន់វតតវញិ” ។ 

-ឯមក្ក រមុក្កខ  អារាមម ជាមត្វ, តសស ផលានិ បតនតិ “នឈើមួយ
នដើម នកើតនេើយ កនុងវតត, ង្ផលទ. របស់្វ ង្តងង្តរជុះ” ។ 
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សណួំរ 

ត-ជាបុរសិ្ស្ពវ ម បឋមបុរសិ្ ង្របដូចនមតច ? 
តសស, តសា, មត កនុងរបនយាគខាងនលើននះ នតើជំនួស្ន ម្ ះ
អនកណាខលះ ? 
ត-ស្ពទកនុងបំុលិងគ និងនបំុស្កលិងគ បំង្បកខុស្គ្នន បុ៉ ម នវភិតតិ 
ដូចគ្នន បុ៉ ម នវភិតតិ ? សូ្មរាប់មកនមើល ។ 
ត-ស្ពទង្ដលបំង្បករតូវគ្នន កនុងលិងគទំង ៣ នៅរតង់វភិតតិ-        
វចនៈណាខលះ ? 
តុមហ-ស្ពទ ជានតលិងគិកៈ គឺៈ បំុ. ឥតថី. និង នបំុ. បំង្បកង្តង្បប

មួយដូនចនះ 
ឯក្វចនៈ 

ប. តំវ , តុវំ 
ទុ. តំ, តវំ, តុវំ (តវំ) 
ត. តោ (តវោ) មត  
ច. តុយហ ំ(តុមហំ) តវ, មត 
បញ្ច . តោ 

ព្ហុវចនៈ 
តុមមហ (តុមហំ, តុោហ នំ) មោ 
តុមមហ (តុោហ ក្ំ, តុមហំ, តុោហ នំ) មោ 
តុមមហហ,ិ មោ 
តុោហ ក្ំ, មោ 
តុមមហហ ិ
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ឆ. តុយហ ំ(តុមហំ) តវ, មត 
ស. តយ ិ(តវយ)ិ 

តុោហ ក្ំ, មោ 
តុមមហស ុ

 
លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ភគោ អទថបិណឌិ ក្មសដោឹ អាហ តវំ មសាត្វបមទន , ធីត្វ មត 
សក្ទ្ធគាមិនី សា តុសតិភវមន និពវត្វត តិ រពះមានរពះភាគ
រទង់រតាស់្នេើយ និងអ ថបិណឍិ កនស្ដឌីថ្វ អនកជាបុគគល
ដល់នេើយនូវនសាត កូនស្សី្ របស់្អនក ជាស្កទគ្នមិនី  ង
នកើតនេើយកនុងភពតុសិ្ត ។ 
-គរ ុ សសិស ំ អាហ «តុយហ ំ សរមក្ក ចិរ ំ នមឋោ , ឥទ្ធនិ មសា     

មគមហ តិដោតីតិ » រគូ រាប់នេើយ នូវសិ្ស្សថ្វ ផតិលរបស់្ឯង
ាត់ យូរនេើយ‚ ឥេូវននះ វស្ថិតនៅ កនុងផទះ ។ 
-ភិក្ខ ុសាមមណមរ ឯតំ វចនំ វទតិ «ចិណាណ និ តុោហ ក្ំ ចីវរានី, 

ឥទ្ធនិ ត្វនិ នទិយ ំ នសសនតីតិ» ភិកខុ ង្តងនិយាយ នូវពាកយ
ននះនិងសាមនណរទ. ថ្វ ចីពរទ. របស់្នលាកទ. ចាស់្នេើយ 
ឥេូវននះ វទ. រង្មងាត់ កនុងស្ទឹង ។ 
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សណួំរ 

តុមមហ ជាបុរស្ទីបុ៉ ម ន ? សំ្រាប់ជំនួស្ន ម្ ះអនកណា ?  
មត, មោ មាននៅរតង់វភិតតិណា វចនៈណាខលះ ? ង្របដូចនមតច ? 
មត នបើជា ត ស្ពទ មានកនុងលិងគណាខលះ ? រតង់វភិតតិវចនៈណា
ខលះ ?  
អមហ ស្ពទ ជានតលិងគិកៈ គឺ បំុ. ឥតថី. និងនបំុ. បំង្បកង្តមួយ

ង្បបដូនចនះ 
ប. អហ ំ 
ទុ. មំ មមំ  
ត. មោ មម  
ច. មយហ ំ(អមហំ) មម (មមំ)    
     មម 
បញ្ច . មោ  
ឆ. មយហ ំ(អមហំ) មម (មមំ)  
     មម 
ស. មយ ិ

មយ ំ(អមមហ អមហំ អោហ នំ) មទ    
អមមហ (អោហ ក្ំ អមហំ អោហ នំ) មទ 
អមមហហ ិមទ 
អោហ ក្ំ មទ 
 
អមមហហ ិ 
អោហ ក្ំ មទ 
 
អមមហស ុ

 
           



122 

 
 

-ភគោ អាហ “អហ ំចត្វត រ ិ អសមងខយានិ មខទំ គមត្វ ភិក្ខុ
មវ” តិ “រពះមានរពះភាគ រទង់រតាស់្នេើយ ថ្វៈ មាន លភិកខុទ. 
អញតថ្វគត ដល់នេើយ នូវនស្ចកតីលំាក អស់្អស្នងខយយ 
ទ. បួន” ។ 

-ឧោសក្ក ភិក្ខុំ ឯតំ វចនំ អមោចុំ “អហ ំពុទធំ សរណំ គចឆ មី” 

តិ “ឧាស្កទ. ាននពាលនេើយ នូវពាកយ ននះ ចំនពាះភិកខុ 
ថ្វៈ ខញុំរពះករណុា សូ្មដល់ នូវរពះពុទធ ជាទីពឹង” ។ 

-ភិក្ខ ូ អាហសំ ុ “មយ ំ វិវិមតត ឋាមន វមសយាម, អោហ កំ្ 

សមណធមោម  មតថក្ំ ោបុណិសសតី” តិ “ភិកខុទ. នពាលនេើយ
ថ្វៈ នយើងទ. គបបីនៅ កនុងទី សាង ត់, ស្មណធម៌ របស់្នយើង 
ទ. នឹងដល់ នូវទីបំផុត” ។ 
 

សណួំរ 

អមហ ង្របដូចនមតចខលះ ? ស្រមាប់នរបើជំនួស្ន ម្ ះអនកណា ? 
មម, មទ របកបនោយវភិតតិ-វចនៈណាខលះ ? 
អមហ-ស្ពទជាបុរស្ទីបុ៉ ម ន ? បុរស្ទី ២ គឺស្ពទអវីង្ដរ ? 
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បុរសិ្ស្ពវ ម ឯក្វចនៈ ព្ហុវចនៈ 

ទី១-បឋមបុរសិ 
ទី២-មជឈមិបុរសិ 
ទី៣-ឧតតមបុរសិ 

មសា,សា, តំ 
តវំ 
អហ ំ

មត, ត្វ, ត្វនិ 
តុមមហ 
មយ ំ

 
ក្ិរោិសពទ 

 ស្ពទរាប់ដំនណើ រននអំនពើ ដូចជាពាកយថ្វ “នដក, នដើរ, 
ឈរ, អងគុយ, សីុ្, ផឹក” ជានដើម នៅថ្វកិរយិាស្ពទ មាន ២ 
យ៉ាងគឺៈ កិរយិាអាខយត ១, កិរយិាកិតកៈ ១ ។ 

វិភតតិអាខាត ោន ៨ ពួក្ 

 ១-វតតោទ (រាប់បចចុបបននកាល) “កំពុង.., នទើប..., 
រង្មង” 

បុរសិ្         ឯក្.      ព្ហ.ុ 
បឋម         តិ             អនតិ 
មជឈមិ        ស ិ             ថ 
ឧតតម        មិ                ម 

     ឯក្.                 ព្ហ.ុ 
(មសា) បចតិ,       (មត) បចនតិ 
(តវំ) បចចស,ិ        (តុមមហ) បចថ 
(អហ)ំ បចមិ       (មយ)ំ បចម 
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កិរយិាស្ពទតនៅននះ បំង្បកដូច បច “ចំអិន” 
គចឆតិ        នៅ, ដល់ 
តិដោតិ        តំាងនៅ, ឈរ 
និសទីតិ    អងគុយ 
សយតិ     នដក 
ភុញ្ជតិ      សីុ្, បរនិភាគ 
វសតិ      នៅ 
ចរតិ        រតាច់នៅ 
ហរតិ        ំនៅ 

ភាសតិ     សំ្ង្ដង, នពាល 
បសសតិ     នមើល, នឃើញ 
ោចតិ     សំុ្ 
ហសតិ     នស្ើច 
ធាវតិ      រត់នៅ 
ហនតិ      ស្មាល ប់ 
ក្ីទតិ      ទិញ 
វិក្ាីទតិ    លក់, ដូរ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-មសា អារាមំ គចឆតិ “នគ នៅ វតត” ។ 
-មត អារាមំ គចឆនតិ  “នគ ទ. នៅ វតត” ។ 
-ពុមទ្ធធ  មលាមក្ មនុសានំ ធមមំ ភាសតិ “រពះពុទធ រទង់សំ្ង្ដង
នូវធម៌ ដល់មនុស្សទ. កនុងនលាក” ។ 
-ពហូ មសត្វ សក្ណុា ឧមចច រមុក្ខ និសទីនតិ “ស្តវសាល បទ. ស្ 
ជានរចើន ទំ (អងគុយ) នលើនដើមនឈើ ខពស់្” ។ 
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-តវំ មគមហ អតតមទ អាោរ ំ ភុញ្ជស”ិ អនក ង្តងបរនិភាគ នូវ
អាោរ របស់្ខលួន កនុងផទះ” ។ តុមមហ....ភុញ្ជថ ។ 
-អហ ំ អាក្កមស សក្មុណ បសាមិ “ខញុំ កំពុងនមើល នូវស្តវ
សាល បទ. ពធដ៏អាកាស្” ។ មយ.ំ...បសាម ។ 
ក្ំណត់ចំណា ំ
 វតតោទ-វភិតតិ មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “កំពុង, កំពុងង្ត, 
នទើប, នទើបនឹង, នេើយ, នឹង, រង្មង, ង្តងង្ត..., គង់,គង់ង្ត” ឬ
ង្របង្តស្ពទរបស់្ធាតុក៏ាន ។ បឋមបុរសិ្ទំង ២ វចនៈ មិន
កំណត់ង្ត ត-ស្ពទបុ៉នណាណ ះនទ សូ្មបីង្តស្ពទដនទនទៀត មាន
លិងគ និង ការនតអវីក៏នោយ ឲ្យង្តជាបឋមាវភិតតិ មានវចនៈនស្មើ
គ្នន  អាចនធវើជារបធានរបស់្បឋមបុរសិ្ៈរគប់វភិតតិអាខយត ។ 
មជឈមិបុរសិ្ានង្ត តវំ-តុមមហ, ឧតតមបុរសិ្ានង្ត អហ-ំមយ ំ។ 

២.បញ្ចមី (រាប់នស្ចកតីបង្គគ ប់, នស្ចកតីអងវរ) “ចូរ, សូ្ម” 
បុរសិ្      ឯក្.        ព្ហុ. 
បឋម     តុ              អនតុ 
មជឈមិ    ហ ិ            ថ 
ឧតតម     មិ               ម 

       ឯក្.              ព្ហុ. 
(មសា) បចតុ,      (មត) បចនតុ 
(តវំ) បចហ,ិ       (តុមមហ) បចថ 
(អហ)ំ បចមិ     (មយ)ំ បចម 
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កិរយិាស្ពទតនៅននះ បំង្បកដូច បច “ចំអិន” 
ភវតុ       នកើត, មាន 
មោតុ      នកើត, មាន 
រក្ខតុ        រកា, ង្ថទំ 
បិវតុ       ផឹក, េុត 
បក្ខិបតុ    ោក់ចុះ 

ឋមបតុ     ដំកល់ 
មទតុ        ឲ្យ 
មទមសតុ   សំ្ង្ដង 
បូមជតុ     ថ្វវ យ, បូជា 
ក្មរាតុ     នធវើ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ភវតុ សពវមងោល ំ រក្ខនតុ សពវមទវត្វ “មងគលទំងពួង ចូរ
មាន (ដល់អនក), នទវតាទំងពួងទ. ចូររកា (នូវអនក)” ។ 
-សទ្ធ មសាតថី ភវនតុ មត “សួ្ស្តីទ. ចូរមាន ដល់អនក កនុងកាល
ទំងពួង” ។  
-សពវីតិមោ វិវជជនតុ “ចនរងទំងពួងទ. ចូរនចៀស្វងនៅ” ។ 

-សពវមរាមគា វិនសសតុ “នរាគទំងពួង ចូរវ ិស្ាត់នៅ” ។  
-ោ មត ភវតុ អនតរាមោ “អនតរាយ សូ្មកំុមាន ដល់អនក
នេើយ” ។ 
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វិមសសនៈសពវទម 

 ស្ពទស្រមាប់នរបើជាជំនួស្ ម ម មានលំ ំជាបទ
វនិស្ស្នៈនដើមបីមិនឲ្យរចេំនស្ចកតីកនុងស្ង្គក ត់របនយាគមួយៗ 
នៅថ្វ វិមសសនសពវទម មាន ២ យ៉ាងគឺៈ 

១).និយម 

 វនិស្ស្នស្ពវ ម ង្ដលសំ្ង្ដងនស្ចកតីនទៀងទត់ 
ោច់នស្ស្ចនៅថ្វ និយម មាន ៥ ស្ពទគឺៈ 
ត “ន ះ” ឯត “ន៎ុះ, ន៎ុះេន៎, េនឹង, ននះ” ឥម “ននះ” ឥតរ “មាន ក់
នទៀត, មួយនទៀត, នរៅននះ” អមុ “ឯន ះ (ឯនណាះ) ។ 

២).អនិយម 

 វិមសសនសពវទម ង្ដលសំ្ង្ដងនស្ចកតីមិននទៀងទត់ 
មិនោច់នស្ស្ច នៅថ្វ អនិយម មាន ១២ ស្ពទគឺៈ 
យ “ឯណា, ណា, ង្ដល” , អញ្ា  “ដនទ, ឯនទៀត” , អញ្ាតរ,   

អញ្ាតម “ណាមួយ, មាន ក់” , បរ “ដនទ, ឯនទៀត” ,អបរ “ដនទ
នទៀត, នផសងនទៀត” , ក្តរ, ក្តម “ណា, ណាមួយ, ណាខលះ, 
អវី, ដូចនមតច” , ឯក្ “ពួកមួយ” , ឯក្ចច “អនកខលះ, ពួកខលះ, ខលះ” , 
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សពវ “ទំងពួង, ទំងអស់្, ទំងមូល, ទំងស្ស្ុង” , ក្ឹ “ណា, 
អនកណា, ដូចនមតច, អវី...” ។ 

វិធីបំប្បក្វិមសសនសពវទម 
បំប្បក្ខាងអនិយមមុន 

យ-ស្ពទៈ កនុងបំុលិងគបំង្បកដូនចនះ 
         ឯក្. 
ប.  មោ បុរមិសា 
ទុ.  យ ំ  បុរសិ ំ
ត.  មយន បុរមិសន 

ច.  យសស  បុរសិសស,  
      បុរសិាយ បុរសិតថំ 
បញ្ច . យសាម  បុរសិសាម , យោហ      
         បុរសិោហ  
ឆ.  យសស  បុរសិសស 
       
ស. យសម ឹបុរសិសម,ឹ យមហិ  
      បុរសិមហិ  

     ព្ហុ. 
មយ    បុរសិា 
មយ    បុរមិស 
មយហ ិ បុរមិសហ-ិភិ 
មយស ំ  បុរសិានំ, មយសានំ  
បុរសិានំ 
មយហ ិ   បុរមិសហ-ិភិ 

 
មយស ំបុរសិានំ, មយសានំ  
បុរសិានំ 
មយស ុបរមិសស ុ
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យ-ស្ពទៈ កនុងឥតថីលិងគបំង្បកដូនចនះ 
          ឯក្. 
ប.  ោ ក្ញ្ញា  
ទុ.  យ ំ  ក្ញ្ា  ំ
ត.  ោយ ក្ញ្ញា យ 
ច.  យសា ក្ញ្ញា យ 
 
បញ្ច . ោយ ក្ញ្ញា យ 
ឆ.  យសា ក្ញ្ញា យ 
 
ស. យសស ំក្ញ្ញា យ (ោយ ំ  
      ក្ញ្ញា យ)ំ  

         ព្ហុ. 
ោ ក្ញ្ញា មោ, ោ ក្ញ្ញា  
ោ ក្ញ្ញា មោ, ោ ក្ញ្ញា  
ោហ ិក្ញ្ញា ហ-ិភិ 
ោស ំ ក្ញ្ញា នំ, ោសានំ 
ក្ញ្ញា នំ 
ោហ ិក្ញ្ញា ហ-ិភិ 
ោស ំ ក្ញ្ញា នំ, ោសានំ 
ក្ញ្ញា នំ 
ោស ុក្ញ្ញា ស ុ

យ-ស្ពទៈ កនុងបំុស្កលិងគបំង្បកដូនចនះ 
        ឯក្. 
ប.  យ ំ ក្លុ ំ
ទុ.  យ ំ ក្លុ ំ
ត.  មយន  ក្មុលន 

           ព្ហុ. 
ោនិ ក្លុានិ, ោនិ ក្លុា 
ោនិ ក្លុានិ, ោនិ ក្មុល 
មយហ ិ ក្មុលហ-ិភិ 
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ច.  យសស ក្លុសស.... 
 
បញ្ច . យសាម  ក្លុសាម , យោហ     
         ក្លុោហ  
ឆ.  យសស ក្លុសស.... 
 
ស. យសម ឹក្លុសម,ឹ យមហិ   
      ក្លុមហិ  

មយស ំ ក្លុានំ, មយសានំ    
ក្លុានំ 
មយហ ិ ក្មុលហ-ិភិ 
 
មយស ំ ក្លុានំ, មយសានំ    
ក្លុានំ 
មយស ុក្មុលស ុ

 វិមសសនសពវទម អនិយម ១០ ស្ពទគឺ អញ្ា, អញ្ាតរ, 

អញ្ាតម, បរ, អបរ, ក្តរ, ក្តម, ឯក្, ឯក្ចច, សពវ និង 
ឧភយ ១១ននះ បំង្បកដូច យ.ស្ពទកនុងលិងគទំង ៣ ។ 
 ក្ឹ-ស្ពទគង់របូនៅជា កឹ្ ង្តកនុងនបំុ. ប.ទុ. ឯក. បុ៉នណាណ ះ 
 នរៅពីន ះផ្លល ស់្ជា ក្ បំង្បកកនុងនរតលិងគដូច យ-ស្ពទ ។ 
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យ, ក្ឹ និង ចិ បំង្បករមួគ្នន ដូនចនះ បំុលិងគ 
        ឯក្. 
ប.  មោ មក្កចិ 
ទុ. យងាញ្ច  ិ
ត. មយន មក្នចិ 
ច. យសស ក្សសចិ 
 
បញ្ច . យសាម  ក្សាម ចិ,  
         យោហ  ក្ោហ ចិ 
ឆ. យសស  ក្សសចិ 
 
ស. យសម ឹក្សមញិ្ច ,ិ យមហិ  
     ក្មហិចិ 

      ព្ហុ. 
មយ   មក្ចិ 
មយ   មក្ចិ 
មយហ ិមក្ហចិិ 
មយស ំ មក្សញ្ច ,ិ មយសានំ 
មក្សានញ្ច  ិ
មយហ ិមក្ហចិិ 
 
មយស ំ មក្សញ្ច ,ិ មយសានំ 
មក្សានញ្ច  ិ
មយស ុមក្សចុិ 

ឥតថីលងិោ 

     ឯក្. 
ប.  ោ ក្កចិ 
ទុ. យងាញ្ច  ិ
ត. ោយ ក្កយចិ 

     ព្ហុ. 
ោ   ក្កចិ 
ោ   ក្កចិ 
ោហ ិក្កហចិិ 
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ច. យសា ក្សាចិ 
 
បញ្ច . ោយ ក្កយចិ 
ឆ. យសា  ក្សាចិ 
 
ស. យសស ំក្សសញ្ច  ិ

ោស ំក្កសញ្ច ,ិ ោសានំ  
ក្កសានញ្ច  ិ
ោហ ិក្កហចិិ 
ោស ំក្កសញ្ច ,ិ ោសានំ  
ក្កសានញ្ច  ិ
ោស ុក្កសចុិ 

នបុំសក្លងិោ 

     ឯក្. 
ប.  យងាិញ្ច  ិ
ទុ. យងាិញ្ច  ិ

     ព្ហុ. 
ោនិ   ក្កនិចិ 
ោនិ   ក្កនិចិ 

 
តតិោ ដល់ សតតមី ដូចបំុលិងគ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
-មោ ពុមទ្ធធ  មលាមក្ ឧបបមទន ,  តសស សនុទមរា ឱោមទ្ធ     

សពវសម ឹឋាមន បតថរ ិ “រពះពុទធ អងគណា នកើតនេើងនេើយ កនុង
នលាក, ឱវទ ដ៏លអ របស់្រពះពុទធអងគន ះ ផាយនៅនេើយ 
កនុងទី ទំងពួង” ។ 
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-អញ្ញា  បឋវី មោជនមតតំ ឧសសទន , ឯមក្ក ពុមទ្ធធ  មលាមក្ 

ឧបបជជតិ “ង្ផនដី ដនទ ដុះនេើងនេើយ អស់្ទីមាននយាជន៍ ជា
របមាណ, រពះពុទធ មួយអងគ នឹងនកើតនេើង កនុងនលាក” ។ 

-បមរស ំជទនំ ចិត្វត និ អមញ្ាស ុអារមមមណស ុឱនមនតិ “ចិតតទ. 
ននជនទ. ដនទ ង្តងឱននៅ កនុងអារមមណ៍ទ. ឯនទៀត” ។ 

-ឯមក្ សមណា ឯក្កយ រតតិយ ំអរហតតំ ោបុណនតិ “ស្មណៈ
ទ. ពួកមួយ រង្មងដល់ នូវរពះអរេតត កនុងរារតីមួយ” ។ 

សណួំរ 

១.វនិស្ស្នស្ពវ ម ដូចនមតចនៅថ្វ អនិយម ? មានបុ៉ ម ន ? 
អវីខលះ ? នវលានរបើ រតូវមានអវី ំមុខ ? 
២.យ ក្ឹ ចិ “ណាមួយ” នបើមាន មសដោី  ំមុខបំង្បកដូចនមតច ? 
៣.យ ំក្ញ្ច ,ិ យ ំក្ិញ្ច ,ិ ជាលិងគ-វភិតតិ-វចនៈអវី ? 
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វិមសសនសពវទម-និយម 

ត “ន ះ” មាន ម ម ំមុខ បំង្បកដូនចនះ បុំលងិោ 
     ឯក្. 
ប.  មសា ភិក្ខ ុ
ទុ. តំ ភិក្ខុំ, នំ ភិក្ខុំ 
ត. មតន  ភិក្ខទុ 
ច. តសស ភិក្ខសុស, អសស      
     ភិក្ខមុទ 
បញ្ច . តសាម  ភិក្ខសុាម , តោហ   
         ភិក្ខោុហ  
ឆ. តសស ភិក្ខសុស, អសស       
     ភិក្ខមុទ 
ស.តសម ឹភិក្ខសុ ម,ឹអសម ឹភិក្ខសុ ម,ឹ  
     តមហិ ភិក្ខមុហិ, នមហិ ភិក្ខមុហិ 

   ព្ហុ. 
មត ភិក្ខ ូ
មត ភិក្ខ,ូ មន ភិក្ខ ូ
មតហ ិភិក្ខហូ-ិភិ 
មតស ំភិក្ខនូំ, មតសានំ ភិក្ខនូំ, 
មនស ំភិក្ខនូំ, មនសានំ ភិក្ខនូំ 
មតហ ិភិក្ខហូ-ិភិ 
 
មតស ំភិក្ខនូំ, មតសានំ ភិក្ខនូំ, 
មនស ំភិក្ខនូំ, មនសានំ ភិក្ខនូំ 
មតស ុភិក្ខសូ,ុ មនស ុភិក្ខសូ ុ

ឥតថីលងិោ 

    ឯក្. 
ប. សា  មថរ ី
ទុ. តំ មថរ,ឹ នំ មថរ ឹ

     ព្ហុ. 
ត្វ មថរមិោ, ត្វ មថរ ី
ត្វ មថរមិោ, ត្វ មថរ ី
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ត. ត្វយ មថរោិ, ទយ  
     មថរោិ 
ច. តសា មថរោិ, អសា      
     មថរោិ, តិសា មថរោិ,   
     តិសាយ មថរោិ 
បញ្ច . ត្វយ មថរោិ(ទយ  
         មថរោិ) 
ឆ. តសា មថរោិ, អសា      
     មថរោិ, តិសា មថរោិ,   
     តិសាយ មថរោិ 
ស. តសស ំមថរោិ, អសស ំ        
      មថរយិ,ំ តិសស ំមថរោិ,   
   ត្វយ ំមថរយិ,ំ ទយ ំមថរយិ ំ

ត្វហ ិមថរហី-ិភិ 
 
ត្វស ំមថរនីំ, ត្វសានំ មថរនីំ 
 
 
ត្វហ ិមថរហី-ិភិ 
 
ត្វស ំមថរនីំ, ត្វសានំ មថរនីំ 
 
 
ត្វស ុមថរសី ុ

នបុំសក្លងិោ 
     ឯក្. 
ប.  តំ  វតថ ុ
ទុ.  តំ វតថុំ, នំ វតថុំ 
ត.  មតន វតថុទ 
 

     ព្ហុ. 
ត្វនិ វតថូនិ, ត្វនិ វតថូ 
ត្វនិ វតថូនិ, ត្វនិ វតថូ 
មតហ ិ វតថូហ-ិភិ, មនហ ិ       
វតថូហ-ិភិ 
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ច. តសស វតថុសស,   
     អសស វតថុមទ 
បញ្ច . តសាម  វតថុសាម , អសាម   
         វតថុសាម , តោហ  វតថុោហ  
ឆ. តសស វតថុសស, អសស  
     វតថុមទ 
ស. តសម ឹវតថុសម,ឹ អសម ឹវតថុមហិ,  
      តមហិ វតថុសម,ឹ នមហិ វតថុមហិ 

មតស ំវតថូនំ, មតសានំ វតថូនំ,
មនស ំវតថូនំ, មនសានំ វតថូនំ 
មតហ ិ វតថូហ-ិភិ, មនហ ិ        
វតថូហ-ិភិ 
មតស ំវតថូនំ, មតសានំ វតថូនំ,
មនស ំវតថូនំ, មនសានំ វតថូនំ 
មតស ុវតថូស,ុ មនស ុវតថូស ុ

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-មសា ភិក្ខ ុ អតតមទ សសិានំ សនុទរ ំ ឱោទំ មទតិ “ភិកខុ ន ះ 

ង្តងង្តឲ្យ នូវឱវទ ដ៏លអ ដល់សិ្ស្សទ. របស់្ខលួន” ។ 
-មត សសិា សបិប ំ សកិ្ខនតិ, អនុក្ាមមន វុឌឍ ឹ ោបុណនតិ 

“សិ្ស្សទ. ន ះ ង្តងសិ្កា នូវសិ្បបៈ, រង្មងដល់ នូវនស្ចកតី
ចនរមើន តាមលំោប់” ។ 

-មោ ពាល ំមសវតិ, មសា វិទស ំោបុណាតិ “(បុគគល) ណា 
នស្ពគប់ នូវជនពាល (បុគគល) ន ះ រង្មងដល់ នូវនស្ចកតី
វ ិស្ ។ 
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-មយ ធមមំ ចរនតិ‚ មត តសស វិោក្ំ អនុភវនតិ “(ជនទ.) ណា
របរពឹតត នូវធម៌, (ជនទ.)ន ះ រង្មងនសាយ នូវវាិក (ននធម៌)
ន ះ” ។ 
-ោត្វ អតតមទ ធីតរ ំអនុសាសតិ, សា តសា ឱោមទ តិដោតិ

“មាតា ង្តងនរបៀនរបនៅ នូវធីតា របស់្ខលួន, (ធីតា) ន ះ 
រង្មងតំាងនៅ កនុងឱវទ (របស់្មាតា) ន ះ” ។ 

-ោស ំធមមម បសាមទ្ធ មោតិ, ត្វ តំ ធមមំ ចរនតិ “នស្ចកតីរជះ
ថ្វល  កនុងធម៌ រង្មងមាន (ដល់ស្សី្ទ.) ណា, (ស្សី្ទ.) ន ះ 
គង់ង្តរបរពឹតត នូវធម៌ ន ះ” ។ 

-មោ ោោនិ ក្មរាតិ, ត្វនិ តសស វិោក្ំ មទនតិ “(ជន) ណា 
ង្តងនធវើ នូវាបទ., ាបទ. ន ះ រង្មងឲ្យ នូវវាិក (ដល់ជន)
ន ះ” ។ 

សណួំរ 

១) ត-ស្ពទ កនុងបុរសិ្ស្ពវ ម ង្របដូចនមតច ? កនុងវនិស្ស្នស្ពវ- 
 ម ង្របដូចនមតច ? មានវធីិនរបើនផសងគ្នន យ៉ាងណា ? 
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២) មត មកពីស្ពទអវីខលះ ? នៅរតង់វភិតតិណា ? ង្របដូចនមតច ? 
៣) វនិស្ស្នស្ពវ ម ង្របនចញពាកយអាយតនិាត ឬ នទ ? 
នរពាះនេតុអវី ? សូ្មអធិបាយ ។ 

ឯត-ស្ពទ កនុងបំុលិងគ បំង្បកដូនចនះ 
    ឯក្. 
ប. ឯមសា 
ទុ. ឯតំ, ឯនំ 
ត. ឯមតន 
ច. ឯតសស 
បញ្ច . ឯតសាម  ឯតោហ  
ឆ. ឯតសស 
ស. ឯតសម,ឹ ឯតមហិ, 

   ព្ហុ. 
ឯមត 
ឯមត 
ឯមតហ ិ
ឯមតស,ំ ឯមតសានំ 
ឯមតហ ិ
ឯមតស,ំ ឯមតសានំ 
ឯមតស ុ

ឯត-ស្ពទ កនុងឥតថីលិងគ បំង្បកដូនចនះ 
    ឯក្. 
ប. ឯសា 
ទុ. ឯតំ, ឯនំ 
ត. ឯត្វយ 

  ព្ហុ. 
ឯត្វ 
ឯត្វ 
ឯត្វហ ិ
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ច. ឯតសា, ឯតិសា,  
     ឯតិសាយ 
បញ្ច . ឯត្វយ 
ឆ. ឯតសា, ឯតិសា,             
     ឯតិសាយ 
ស. ឯតសស,ំ ឯតិសស ំ 
      (ឯត្វយ)ំ 

ឯត្វស,ំ ឯត្វសានំ 
 
ឯត្វហ ិ
ឯត្វស,ំ ឯត្វសានំ 
 
ឯត្វស ុ

 

 ឯត-ស្ពទកនុង នបំុ. បំង្បកដូច ឯត-ស្ពទកនុងបំុ. ង្ដរ 
ង្បលកង្ត ប.ឯក. ជា “ឯតំ”, ប.ទុ.ពេុ. ជា “ឯត្វនិ” បុ៉នណាណ ះ ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

-ឯមសា ធមោម  ចិរ ំបវតតតិ “ធម៌ននះ របរពឹតតនៅ អស់្កាលយូរ” ។ 

-ឯមត ធោម  សមពវស ុ មលាមក្ស ុបតថរសឹ ុ “ធម៌ទ. ននះ ផាយ
នៅនេើយ កនុងនលាកទ. ទំងពួង” ។ 
-ឯសា គាវី នទឹ តរតិ “នមនគ្ន ននះ កំពុងឆលង នូវស្ទឹង” ។ 
-ឯត្វ គាវិមោ មមគោន គចឆនតិ “នមនគ្នទ. ននះ ង្តងនៅ តាម
ផលូវ” ។ 
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-ឯត្វនិ ចក្ខនូិ អទសសនំ ោបុណឹស ុ“ង្ភនកទ. ននះ ដល់នេើយ 
នូវកិរយិានមើលមិននឃើញ” ។ 
-មយ មចរា ឯតិសស ំ អដវិយ ំ បវិសសឹ,ុ មត ទុក្ខំ ោបុណនតិ   
“នចារទ. ឯណា ចូលនៅនេើយ កនុងដងនរព ននះ, (នចារទ.)
ន ះ រង្មងដល់ នូវនស្ចកតីលំាក” ។ 
-ោនិ ក្លុានិ ឯមតស ុ ធមមមស ុ បតិដោនតិ, ឯត្វនិ សខុំ          

ោបុណឹស ុ“រតកូលទ. ណា តំាងនៅ កនុងធម៌ទ. ននះ, (រតកូល
ទ.) ន ះ ដល់នេើយ នូវនស្ចកតីសុ្ខ” ។ 

ឥម-ស្ពទកនុងបំុលិងគបំង្បកដូនចនះ 
    ឯក្. 
ប. អយ ំ
ទុ. ឥមំ 
ត. ឥមិទ, អមនន 
ច. ឥមសស, អសស 
បញ្ច . ឥមសាម , ឥមោហ , អសាម  
ឆ. ឥមសស, អសស 
ស. ឥមសម,ឹ ឥមមហិ, អសម ឹ

ព្ហុ. 
ឥមម 
ឥមម 
ឥមមហ ិ(ឯហ)ិ 
ឥមមស ំឥមមសានំ (ឯស)ំ 
ឥមមហ ិ(ឯហ)ិ 
ឥមមស ំឥមមសានំ (ឯស)ំ 
ឥមមស ុ(ឯស)ុ 
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ឥម-ស្ពទកនុងឥតថីលិងគបំង្បកដូនចនះ  
    ឯក្. 
ប. អយ ំ
ទុ. ឥមំ 
ត. ឥោយ 
ច. ឥមិសា, ឥមិសាយ,   
     អសា 
បញ្ច . ឥោយ 
ឆ. ឥមិសា, ឥមិសាយ,  
     អសា 
ស. ឥមិសស,ំ អសស ំ(ឥោយ)ំ 

ព្ហុ. 
ឥោ 
ឥោ 
ឥោហ ិ
ឥោស ំឥោសានំ 
 
ឥោហ ិ
ឥោស ំឥោសានំ 
 
ឥោស ុ

 

 ឥម-ស្ពទកនុង នបំុ. បំង្បកដូច កនុងបំុ. ង្ដរ ង្បលកង្ត ប. 
ឯក. ជា “ឥទំ”, ទុ. ឯក. ជា “ឥទំ”, ប. ទុ. ពេុ. ជា “ឥោនិ” 
បុ៉នណាណ ះ ។ 
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លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 
-អយ ំ មទ ភមនត បិណឌ ោមត្វ ធមមិមក្ក ធមមលមទ្ធធ  ធមមមមនវ 
ឧបោទិមត្វ “បពិរតរពះស្ងឃដ៏ចនរមើន រចីង្គា ន់បិណឍ ាត នន
នយើងខញុំទ. ននះ របកបនោយធម៌ ានមកនោយធម៌ នកើត
នេើងនេើយ នោយធម៌ង្មនពិត” ។ 
-មយ ំភមនត ឥមំ សងឃភតតំ សងឃសស មទម “បពិរតរពះស្ងឃដ៏
ចនរមើន នយើងខញុំទ. សូ្មរបនគន នូវស្ងឃភតត ននះ ចំនពាះរពះ
ស្ងឃ” ។  
-មយ ំ ភមនត ឥោនិ តិចីវរានិ ឥធាមនត្វវ  សងឃសស មទម 
“បពិរតរពះស្ងឃដ៏ចនរមើន នយើងខញុំទ.  ំមកនេើយ នូវនរត 
ចីវរទ. ននះ (កនុងទី)ននះ សូ្មរបនគន ដល់រពះស្ងឃ” ។ 
-សមងោ ឥមម ចត្វត មរា បចចមយ បដិគោណហ តុ “សូ្មរពះស្ងឃ 
ទទួលយក នូវបចច័យទ. បួន ននះ” ។ 

-ឥមសម ឹអាោមស ឥមំ មតោស ំវសស ំឧមបមិ “(ខញុំរពះករុណា) 
សូ្មចូលដល់ នូវវស្ា អស់្នរតមាស្ ននះ កនុងវតត ននះ” ។ 

-ឥមិសា ឥតថិោ បុត្វត  ពុទធសាសមន បពវជជឹស ុ“កូនទ. ននស្រស្តី 
ននះ បួស្នេើយ កនុងរពះពុទធសាស្ ” ។ 
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អមុ-ស្ពទកនុងបំុ. បំង្បកដូនចនះ 
    ឯក្. 
ប. អមុ, អស ុ
ទុ. អមុំ 
ត. អមុទ 
ច. អមុសស, អមុមទ 
បញ្ច . អមុសាម , អមុោហ  
ឆ.អមុសស, អមុមទ 
ស. អមុសម,ឹ អមុមហិ 

ព្ហុ. 
អមូ 
អមូ 
អមូហ ិ
អមូស,ំ អមូសានំ 
អមូហ ិ
អមូស,ំ អមូសានំ 
អមូស ុ

អមុ-ស្ពទកនុងឥតថី. បំង្បកដូនចនះ 
    ឯក្. 
ប. អមុ, អស ុ
ទុ. អមុំ 
ត. អមុោ 
ច. អមុសា 
បញ្ច . អមុោ 
ឆ. អមុសា 
ស. អមុសស ំ(អមុយ)ំ 

ព្ហុ. 
អមូ 
អមូ 
អមូហ ិ
អមូស,ំ អមូសានំ 
អមូហ ិ
អមូស,ំ អមូសានំ 
អមូស ុ
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 អមុ-ស្ពទកនុង នបំុ. បំង្បកដូចបំុ. ង្ដរ ង្បលកង្ត ប. ទុ. ឯក. 
ជា “អទុំ”, ពេុ. ជា “អមូនិ” បុ៉នណាណ ះ ។ 

 អមុ, អស ុកាលនបើចុះក-អាគមង្ថមមក ស្នរមចរបូជា 
អមុក្, អសកុ្ ង្របថ្វ “ឯនណាះ” ដូចង្ដលមានវធីិបំង្បកកនុង
លិងគទំង ៣ ដូច យ-ស្ពទ ។ 

៦-អជជតតនី (រាប់អតីតកាល) “...នេើយ, ាន...នេើយ” 
បុរសិ្         ឯក្.         ព្ហ.ុ 
បឋម         ឦ               ឧំ 
មជឈមិ        ឱ                តថ 
ឧតតម        ឥំ                 ោហ  

     ឯក្.           ព្ហុ. 
ក្រ,ិ អក្រ ិ        ក្រសឹ,ុ អក្រសឹ ុ
ក្មរា, អក្រ ិ     ក្រតិថ, អក្រតិថ 
ក្រ,ឹ អក្រ ឹ      ក្រោិហ ,  អក្រោិហ  

 ឦ ផ្លល ស់្ជា ឥ, ឧំ ផ្លល ស់្ជា ឥំស,ុ អំស,ុ ឱ ផ្លល ស់្ជា ឥ 
ានខលះ នបើមានចុះ អ- អាគមឲ្យង្របថ្វ “ាន...នេើយ” នបើចុះ 
ឥ ឬ ស-អាគមខាងចុងធាតុ មិនមានពាកយង្របនទ ។ 

កិរយិាស្ពទតនៅននះ បំង្បកដូច ក្រ “នធវើ” 
គចឆិ      នៅនេើយ 
គណហិ    កាន់យកនេើយ 

មទមសស ិ     សំ្ង្ដងនេើយ 
បូមជស ិ        បូជានេើយ 
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ទទិ      ឲ្យនេើយ 
ខាទិ     ទំពារសីុ្នេើយ 
ក្ីនិ       ទិញនេើយ 
និសទីិ   អងគុយនេើយ 
និបជជិ     នដកនេើយ 

ចិមនតស ិ       គិតនេើយ 
ឋមបស ិ      តមកល់ទុកនេើយ 
អាមនស ិ       ំមកនេើយ 
មចមរស ិ      លួចនេើយ 
អក្កស ិ        ាននធវើនេើយ។ 

លោំត់ប្របមលាតរបមោគ 

តវំ ក្តមរន មមគោន អារាមំ គមចឆ  “អនក នៅនេើយ កាន់វតត 
តាមផលូវ ណា ? អហ ំអសមុក្ន មមគោន អគចឆឹ  “ខញុំ ាននៅ
នេើយ (កាន់វតត) តាមផលូវ ឯនណាះ ។  
តុមមហ ក្តរសម ឹអគាមរ វសតិថ “អនកទ. នៅនេើយ កនុងផទះ ណា ?  
មយ ំអសកុ្សម ឹអគាមរ អវសោិហ  “នយើងទ. ាននៅនេើយ កនុង 
ផទះ ឯនណាះ” ។  
-អសមុក្ក ជមទ អមក្កា ចឆិ មំ, អវធិ មំ, អជិនិ មំ, អោស ិមម 
“ជន ឯនណាះ ាននជរនេើយ នូវអញ, ានរបោរនេើយ នូវ
អញ, ានផ្លច ញ់នេើយ នូវអញ, ានលួចនេើយ (នូវរទពយ)
របស់្អញ” ។ 
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-បណឌិ មត្វ សមពវស ំជទនំ មមតតំ អក្កស ិ “អនករាជញ ាននធវើ
នេើយ នូវនមតាត  ដល់ជនទ. ទំងពួង”។ 

សណួំរ 

អសកុ្ មាន ជន, ចីវរ  ំមុខបំង្បកដូចនមតចខលះ ? 
អមុ មាន ក្ញ្ញា   ំមុខ បំង្បកយ៉ាងណា ? 
បច-ធាតុ បំង្បកតាមអជជតតនី វភិតតិ ស្នរមចរបូដូចនមតច ? 
មទមសស ិ បទរបធានថ្វ “តវំ” ានឬនទ ? ពីនរពាះអវី ? 

 

អពយយសពទ 

 ស្ពទង្ដលមិនវ ិស្ង្របរបួលចាកធាតុនដើមរបស់្ខលួន 
នៅថ្វ អពយយសពទ ង្របថ្វ “ស្ពទមិនវ ិស្” ឬ នៅថ្វ       
អលងិោៈ ង្របថ្វ “ស្ពទគ្នម នលិងគ” គឺនឹងកំណត់ថ្វ លិងគណាមួយ
ពំុាននេើយ ។ 
 អពយសពទ ង្ចកនចញជា ៣ ពួក គឺ ឧបស្គគ, និាត និង 
បចច័យ ។ 
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 ឧបសគោ ោន ២០ សពទគឺៈ 
អតិ       កនលង, , នរកនពក, នពក 
អធិ       នរកង្លង, នរកនពក, នលើស្លប់, នលើស្ង្លង, ស្ងកត់ 
អនុ       តាម, តូច, ប ទ ប់, រង, នរកាយ, បនណាត យ, លំោប់ 
អប       រាស្, នគច, នជៀស្ 
អបិ ឬ បិ   ជិត, ខាងនលើ 
អភិ       នរកនពក, ធំ, ចំនពាះ, នឆ្លព ះ, ខាងមុខ 
អវ ឬ ឱ   ចុះ, ចុះនរកាម, ទប, នស្ស្ច 
អា            ទូនៅ, ស្ពវ, នរកង្លង 
ឧ             នេើង, ខពស់្, នរៅ 
ឧប          ជិត, ចូលនៅជិត, មំា, ស៊្ប់ 
ទុ             អារកក់, រក, ករម, លំាក(ពិាក) 
និ             នចញ, មិនស្ល់, មិនមាន, ឥត 
នី             នចញ, ចូល, ចុះ 
ប             ទូនៅ, ខាងមុខ, នចញ, មុន 
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បដិ ឬ បតិ ចំនពាះ, តប, ត, រចាស់្, រតេប់ 
បរា           ខាងមុខ 
បរ ិ             ជំុ, ជំុវញិ, រគប់រគ្នន់, នស្ស្ច 
វិ              នផសង, ង្បលក, ចាស់្, ជាក់, រាកដ 
ស ំ            រពម, ជាមួយ, លអ, របនព 
ស ុ           ង្គយ, ស្ស្លួ, ស្ស្ណុក, លអ, របនព, ណាស់្, នមល៉ះ,  
               អវីនមល៉ះ 

ប្បបមរបើឧបសគោ 

 ឧបស្គគទំង ២០ ស្ពទ នរបើនរៀងខាងនដើម  ម ម 

គុណ ម និង កិរយិាស្ពទ ។ 

 ទមទម : បតិ “មាច ស់្, នៅោវ យ”, អធិបតិ “នៅ 

ោវ យធំ”, ភមោ “នស្ចកតីចនរមើន”, បរាភមោ “នស្ចកតីវ ិស្” , 

ជមោ “កិរយិាឈនះ” , បរាជមោ “កិរយិាចាញ់” ជានដើម ។ 

 គុណទម : សនុទមរា “លអ” , អតិសនុទមរា “លអណាស់្” , 

ក្កឡ “នមម ” , អតិក្កឡ  “នមម នរកនពក” ,  ឱទ្ធត “ស្” ,          
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អមចច ទ្ធត “ស្កបុស្” ជានដើម ។ 

 ក្ិរោិ : វសតិ “នៅ” , អធិវសតិ “នៅអាស្ស័្យ” , អ

ធិោមសតិ “អត់ស្ងកត់, ទទួលនិមនត...”។ មនតិ “ ំនៅ” ,    

អបមនតិ “ ំនចញ, ផ្លល ស់្...” , គចឆតិ “នៅ” , ឧគោចឆតិ “នោះ

នេើង, រះនេើង” ។ ធាមរតិ “រទរទង់”, ឧបធាមរតិ “ពិចារណា, 

រពឹំង” ជានដើម ។ 
និោត 

 ពួកនិាត ស្រមាប់នរៀងោច់នោយង្េក រតង់ចន ល ះ 
ឬស្ង្គក ត់ពាកយកនុងឃ្លល នស្ចកតីមួយៗ ។ និាតន ះមាននរចើន
ណាស់្ កនុងទីននះ នឹងយកមកស្ង្មតងបនតិចបនតួចបុ៉នណាណ ះ ។ 

 

អាលបនតថោចក្ៈ 
 ភមនត “បពិរតរពះអងគ-រពះករុណា-នលាកដ៏ចនរមើន” ។ 
 ភមណ “ង្ន យ-របង្ស្តង-នៅ-វុយឺ-វុ”ី ។ 
 អមោភ  “ង្នអនកដ៏ចនរមើនទ., ង្ននលាកដ៏ចនរមើនទ.,  ង,
អា ង” 
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 អាវុមសា “មាន លនលាក-អនកមានអាយុ”  
ក្កលតថោចក្ៈ “រាប់នពលនវលា” 

អថ    រគ្នន ះ, លំោប់ន ះ 
ោមត្វ     រពឹក, អំពីរពឹក 
ទិោ        នថង, កនុងនពលនថង 
សាយ ំ  លាង ច, កនុងនវលា- 
           លាង ច 

មសវ, សមុវ ង្ស្អក, កនុងនថងង្ស្អក 
បរសមុវ        ខានង្ស្អក 
បរមសវ           ខានង្ស្អក 
ហមីោ   មសិលមិញ, អំពីមសិល 

ឋានតថោចក្ៈ “រាប់ទីកង្នលង” 
ឧទធំ        ខាងនលើ 
ឧបរ ិ      ខាងនលើ 
អមធា      ខាងនរកាម 
មហឋោ    ខាងនរកាម, ខាង   
            នរកាយ 
អនតរា      ចន ល ះ, រវង 
អមទត       ខាងកនុង 

ពហទិ្ធធ              ខាងនរៅ 
ពាហរិា, ពាហរិ ំ ខាងនរៅ 
ឱរ ំ   នរតើយអាយ, ខាងអាយ 
ោរ ំ  នរតើយ យ, ខាង យ 
ហុរ ំ នលាកដនទ, នលាកឯមុខ 
សមមុខា  ចំនពាះមុខ, នៅមុខ 
បរមមុខា  កំាំង, កំាំងមុខ 
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តិមរា       ខាងនរៅ 
ពហ ិ      ខាងនរៅ 

រមោ     សាង ត់, ទីសាង ត់ 

បរមិចឆទតថោចក្ៈ “រាប់នស្ចកតីកំណត់” 
ក្ឹវ     បុ៉ ម ន, បុ៉នណា 
ោវ   ដរាបណា, រតឹមណា 
ត្វវ    ដរាបន ះ, រតឹមន ះ 
ត្វវត្វ មានរបមាណបុ៉នណាណ ះ 
ក្ិត្វត វត្វ   មានរបមាណ  
                បុ៉ណាណ  

ោវមទវ  កំណត់រតឹមណា,  
                រតឹមបុ៉នណា 
ត្វវមទវ   កំណត់រតឹមន ះ,  
                រតឹមបុ៉នណាណ ះ 
ោវត្វ      មានរបមាណ    
                  បុ៉នណា 
ឯត្វត វត្វ     មានរបមាណ 
                  បុ៉នណាណ ះ 
សមទត         ជំុវញិ 

ឧបោនុបមមយយតថោចក្ៈ “រាប់នស្ចកតីនរបៀបរបដូច” 
វិយ   បីដូច, ដូចជា,  
         របង្េលដូច 

មសយយថា    យ៉ាងណាមិញ,  
                  ដូចនមតចមិញ 
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ឥវ    របដូច, ដូចជា, ដូច 
យថា  ដូចជា, យ៉ាងណា 

តថា       យ៉ាងន ះ, ដូនចាន ះ 
ឯវំ    យ៉ាងននះ, យ៉ាងន ះ,  
         ដូនចាន ះ 

បដិមសធនតថោចក្ៈ “រាប់នស្ចកតីោមឃ្លត់” 
ន     មិន, មិនង្មន, ពំុ, ឥត,  
       ខាន 
មទ មិន, មិនង្មន, ពំុ, ឥត,  
      ខាន 
ោ  កំុ 
វ  ពិត, ង្មន, រគ្នន់ង្ត, ភាល មក៏ 

ឯវ   ង្មន, ង្មនពិត 
វិទ នវៀរង្លង, នវៀរង្ត, នលើក   
        ង្លងង្ត 
អល ំកំុ, កំុនេើយ, នណាើ យ,   
       លមមនេើយ 

បរកិ្បបតថោចក្ៈ “រាប់នស្ចកតីជចជ ឹង, របនមើល, សាម ន” 
មច       នបើ 
យទិ    នបើ, របសិ្ននបើ,  
          របសិ្នជា, នទះបី 
សមច   នបើ, របសិ្ននបើ 

អថ              នបើ, នបើថ្វ 
អមបបវទម   នធវើនមតចេន៎,... 
យននូន      នបើដូនចាន ះមានង្ត,  
               នមតចេន៎ 
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អមនក្តថោចក្ៈ “រាប់នស្ចកតីនរចើនណាស់្” 
ច     ផង, កតី, ក៏, មួយវញិ
នទៀត 
ោ     ឬ, ខលះ, កតី, ក៏ាន, 
ពំុន ះ, ក៏នោយ, ពំុន ះ
នសាត 
ហ ិ ក៏, ពិត, ង្មន, នរពាះ,  
      តបិត 
តុ   ក៏, ឯ, ចំង្ណកខាង,  
      មួយវញិនទៀត 

បន     ក៏, ឯ, ចំង្ណកខាង,  
          បុ៉ង្នតថ្វ 
អបិ, បិ  ង្ដរ, ខលះ, ក៏ាន,     
ក៏មាន, ក៏នោយ,  ថវីនបើ, ង្រកង, 
ជួនជា,.... 
អបិច   មួយនទៀត, នអើក៏,  
           ពំុន ះនសាត 
អថោ  មួយវញិនទៀត, មយ៉ង 
            វញិនទៀតថ្វ..... 

ទនតថោចក្ៈ “រាប់នស្ចកតីនផសងៗ” 
អញ្ាទតថុ  នោយពិត, រាកដ 
អមថា      មួយវញិនទៀត 
អមោ     ឱ, នរកនពក 
អារា        ឆ្លង យ ,ពីចមាង យ 

អទ្ធធ        នោយពិត, រាកដ 
អវសស ំ   នោយពិត, ង្មន 
បុនបបនំុ  នរឿយៗ , ញឹកញយ 
ភិមយា    នរកង្លង 
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អាវិ     ចាស់្, រាកដ, ជាក់ 
ឥតិ  ដូនចនះ, នរពាះនេតុដូនចនះ 
ឧចចំ      ខពស់្ 
ក្ិញ្ញច បិ    ក៏ពិតង្មននេើយ, 
រាកដង្មន,  សូ្មបីតិចតួច 
ក្វចិ           ខលះ 
ទទ       នផសងៗ, ទីនទៗ 
នីចំ          ទប 
នូន    នោយពិត, ពិតរាកដ 
បចឆ    ខាងនរកាយ 
បឋោ យ   ចាប់នដើម, តំាងង្ត 
បភូតិ     ចាប់នដើម, តំាងពី 
បុន        នទៀត, វញិនទៀត 

ភិមយាមសា   នរកង្លង 
មិចឆ          ខុស្ 
មុធា         ទនទ 
មុសា        កុេក, មិនពិត 
សក្ឹ         មួយរគ្ន, មតង 
សណិក្ំ   តិចៗ, ស្នសឹមៗ,  
ថនមៗ, លបៗ, នញើបៗ 
សតក្ខតថុំ   មួយរយដង, 
              មួយរយនលើក 
សទធឹ        មួយអននលើ, ជាមួយ 
សយ ំ      ខលួនឯង, ឯង 
សហ       មួយអននលើ, ជាមួយ 
សាមំ       ខលួនឯង, ឯង 
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បចច័យ 
 

 អពយយបចច័យមាន ២២ គឺ មត្វ, រត, តថ, ហ, ធ, ធិ, ហ,ឹ 

ហ,ំ ហញិ្ចនំ, វ, ទ្ធ, ទ្ធនិ, រហ,ិ ធុទ, ទ្ធចនំ, ជជ, ជជុ, តមវ, តុំ

,ត្វវ ,ត្វវ ន,តូន ។ 
 បចច័យទំង ២២ តួននះ ង្ចកនចញជា ៤ ពួកតាមដំនណើ រ
ង្ដលនរបើៈ 
 ពួកទី ១ - មត្វ ស្រមាប់ចុះខាងចុង ម ម និង  
គុណ ម នរបើជំនួស្វភិតតិតតិយា-បចច មី និង ស្តតមីានខលះ ។ 
នបើចុះខាងចុងស្ពវ មនរបើជាវនិស្ស្នៈ របស់្ ម មទំង 
៣លិងគ ទំង ២ វចនៈ 
 ឧ. អតថមត្វ “នោយនស្ចកតី”  វិត្វថ រមត្វ “នោយពិសាត រ”  
បិតិមត្វ “ខាងបិតា” , សពវមត្វ “អំពី...ទំងពួង” , តមត្វ “អំពី...
ន ះ” , ឯក្មត្វ “កនុង...ជាមួយគ្នន , រពមគ្នន ” ។ 
 ពួកទី ២- រត, តថ, ហ, ធ, ធិ, ហ,ឹ ហ,ំ ហញិ្ចនំ, វ ទំង 
៩ ននះ ស្រមាប់ចុះខាងចុងស្ពវ មង្តមយ៉ង ជានរគឿងសំ្ 
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គ្នល់ ស្តតមីវភិតតិ នរបើជាបទវនិស្ស្នៈ របស់្ ម ម ាន
ទំង ៣លិងគ ទំង ២ វចនៈ ។ 
 ឧ. សពវតថ “កនុង....ទំងពួង” , យតថ “កនុង.....ណា” , ឥធ 
“កនុង.....ននះ” , ក្ហុ ឹ“រតង់....ណា” , តហ ឹ“កនុង......ន ះ” ។ 
 ពួកទី ៣-ទ្ធ, ទ្ធនិ, រហ,ិ ធុទ, ទ្ធចនំ, ជជ, ជជុ ទំង ៧
ននះស្រមាប់ចុះខាងចុងស្ពវ មង្តមយ៉ង ជានរគឿងសំ្គ្នល់
ស្តតមីវភិតតិ រាប់កាលនវលា ង្របតាមទំននើងខលួនឯង នៅថ្វ 
“ក្កលតថសតតមី” ។ 
 ឧ. សពវទ្ធ ឬ សទ្ធ “កនុងកាលទំងពួង, ស្ពវកាល, 
រាល់ដង” យទ្ធ “កនុងកាលណា, រគ្នណា” , ឯក្ទ្ធ “កនុងកាល
មួយ, កនុងកាលខលះ“ , ក្ទុ្ធចនំ “កនុងកាលខលះ, ជួនកាល” , អជជ 
“កនុងកាលននះ, នថងននះ”។ 
 ពួកទី ៣ - តមវ, តុំ, ត្វវ , ត្វវ ន, តូន ទំង ៥ ននះ 
ស្រមាប់ចុះខាងចុងធាតុជា “អពយយកិរយិា” នផសងពីកិរយិាស្ពទ 
ទំងពួង (សូ្មនមើលកនុងកិតកនិនទទស្ខាងមុខ) ក្កតមវ “នដើមបី
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នធវើ” , ក្កតុំ “នដើមបីនធវើ, រកិីរយិានធវើ, នធវើ” , ក្ត្វវ  “នធវើនេើយ” ,     
ក្ត្វវ ន “នធវើនេើយ” , ក្កតូន “នធវើនេើយ” ។ 

គាថាទមនទញឲ្យង្ខយច ំ
 មត្វ, រត, តថ, ធ, ធិ, ហ, ហ,ឹ ហ,ំ ហញិ្ចនំ, វ (ភុមមិក្ក) 
“រាប់ទី” ។ 
 ទ្ធនិ, ជជុ, ទ្ធចនំ, ទ្ធ, ជជ, រហ,ិ ធុទ (តិ ក្កលកិ្ក) 
“រាប់កាល” ។ 
 តូន, ត្វវ ន, តមវ, ត្វវ , តុំ (ឥតិ ធាតុនិមោជិក្ក) របកប 
និងធាតុ ។ 

(នាមនិសទទស្ ចបស់ោយស្សងខប) 
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ទមសពវ 

ទមទម 

ឯក្ ឬ ទវិលិងគ 

សពវទម 

ត្រត្លិងគ 

សាធាណៈ      អសាធារណៈ  
  បែន      ក្មពុជា 
  េកិ្ខុ               ធមមរក្ខិត្ 

បក្ត្ ិ    វសិស្ស្    អត្វិសិស្ស្ 
ឱទាត្   ឱទាត្ត្រ   ឱទាត្ត្ម 
ស្        ស្ជាង    ស្ណស្ ់
 

   បុរសិ្             វសិស្ស្ន 
 

បឋម-ត្        នយិម  អនយិម 
មជ្ឈមិ-ត្មុហ         ៥      ១២ 
ឧត្តម-អមហ   ស្ព្ទ     ស្ព្ទ 

គុណទម 

ត្រត្លិងគ 
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អាខាតនិមទទស 

 កិរយិាស្ពទ គឺជាស្ពទង្ដលរាប់នូវដំនណើ រននអំនពើមាន
ពាកយថ្វ នដក, នដើរ, ឈរ, អងគុយ, សីុ្, ផឹក, និយាយ, សាឋ ប់, 
គិត ជានដើម នៅថ្វ អាខយតៗ ន ះនលាកកំណត់ង្បបជា
នរគឿងរបោប់ស្មាគ ល់ មាន ៨ យ៉ាងគឺ វភិតតិ, កាល, បទ,       
វចនៈ, បុរសិ្ៈ, ធាតុ, វចក, បចច័យ ។ 

វិភតតិ 

 វភិតតិអាខយតមាន ៨ ពួក, កនុងពួកនីមួយៗសុ្ទធង្តមាន 
១២ ដូចគ្នន ទំងអស់្ យ៉ាងននះ ៖ 
 

១).វតតោទ 

បរស្សបទ 
បុរសិ្    ឯក្.  ព្ហុ.  
ប.    តិ           អនតិ 
ម.    ស ិ           ថ 
ឧ.    មិ           ម 

អត្តសនាបទ 
    ឯក្.  ព្ហ.ុ 
     មត   អមនត 
     មស  មវហ 
     ឯ   មមហ 
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២).បញ្ចមី 
បរស្សបទ 

បុរសិ្    ឯក្.   ព្ហុ.  
ប.    តុ           អនតុ 
ម.    ហ ិ  ថ 
ឧ.    មិ  ម 

អត្តសនាបទ 
    ឯក្.  ព្ហ.ុ 
     តំ   អនតំ 
     សស ុ  មោហ  
     ឯ   អាមមស 

៣).សតតមី 
បរស្សបទ 

បុរសិ្ ឯក្.       ព្ហុ.  
ប. ឯយយ           ឯយយុ ំ
ម. ឯយាស ិ     ឯយាថ 
ឧ. ឯយាមិ ឯយាម 

អត្តសនាបទ 
      ឯក្.   ព្ហ.ុ 
      ឯថ     ឯរ ំ
      ឯមថា  ឯយយមោហ  
      ឯយយ ំ  ឯយាមមហ 

៤).បមរាក្កខ  
បរស្សបទ 

បុរសិ្      ឯក្.    ព្ហុ.  
ប.       អ            ឧ 
ម.       ឯ     តថ 
ឧ.       អំ              មហ 

អត្តសនាបទ 
    ឯក្.  ព្ហ.ុ 
    តថ   មរ 
    មត្វថ    មោហ  
    ឥំ          មមហ 
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៥).ហយីតតនី 
បរស្សបទ 

បុរសិ្    ឯក្.      ព្ហុ.  
ប.    អា             ឩ 
ម.    ឱ      តថ 
ឧ.    អំ      មហ 

អត្តសនាបទ 
ឯក្.      ព្ហ.ុ 

     តថ      តថុំ 
     មស     វហំ 
     ឥំ      មហមស 

៦).អជជតតនី 
បរស្សបទ 

បុរសិ្    ឯក្.      ព្ហុ.  
ប.    ឦ            ឧំ 
ម.    ឱ     តថ 
ឧ.    ឥំ     ោហ  

អត្តសនាបទ 
ឯក្.        ព្ហ.ុ 

     អា      ឩ 
     មស     វហំ 
     អំ      មមហ 

៧).ភវិសសនតិ 
បរស្សបទ 

បុរសិ្    ឯក្.       ព្ហុ.  
ប.   សសតិ           សសនតិ 
ម.   សសស ិ   សសថ 
ឧ.   សាមិ           សាម 

អត្តសនាបទ 
 ឯក្.          ព្ហ.ុ 

    សសមត     សសមនត 
    សសមស     សសមវហ 
    សស ំ     សាមមហ 
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៨).ក្កលាតិបតតិ 
បរស្សបទ 

បុរសិ្    ឯក្.     ព្ហុ.  
ប.   សា           សសសំ ុ
ម.   មសស             សសថ 
ឧ.   សស ំ         សសោហ  

អត្តសនាបទ 
  ឯក្.        ព្ហ.ុ 

     សសថ  សសសឹ ុ
     សសមស           សសមវហ 
     សស ំ  សាមហមស 

ក្ិរោិនុមរគាោះ 

 វភិតតិអាខយតទំង ៨ ពួកន ះ មានពាកយង្របនផសងៗ
គ្នន  ពាកយង្របទំងន ះ នៅថ្វ កិរយិានុនរគ្នះ, ឯកវចនៈ,     
ពេុវចនៈ ង្របដូចគ្នន ង្តមយ៉ងដូចតនៅននះ 
 ១-វតតោទ   មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “កំពុង..., កំពុង- 
ង្ត..., នទើប..., នទើបនឹង...., នេើយ....., នឹង...., រង្មង....,     
ង្តងង្ត..., គង់..., គង់ង្ត...” ។ 
 ២-បញ្ចមី មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “ចូរ..., ចូរ...ចុះ,   
សូ្ម..., សូ្មឲ្យ...ចុះ,” ។ 

 ៣-សតតមី មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “គួរ..., គួរង្ត...,      
គបបី..., រតូវ...,” ។ 
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 ៤-បមរាក្កខ  មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “...នេើយ” ។ 

 ៥-ហយីតតនី មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “...នេើយ, ាន...
នេើយ” ។ 

 ៦-អជជតតនី មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “នេើយ, ាន...
នេើយ” ។ 

 ៧-ភវិសសនតិ មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “នឹង...” ។ 

 ៨-ក្កលាតិបតតិ មានកិរយិានុនរគ្នះថ្វ “នឹង..នេើយ, 
នឹងាន...នេើយ” ។ 

អាគមរបសវ់ិភតតិ 

អាគមស្រមាប់ចុះកនុងអាខយតមាន ៥គឺ អ, ឥ, ស, ហ,           

° និគោហតិ ។ 

 អ-អាគមស្រមាប់ចុះខាងនដើមធាតុ ចំនពាះវភិតតិ ៣ ពួក 
គឺ ហយីតតនី, អជជតតនី, ក្កលាតិបតតិ ឧ. អវចំ, អក្កស,ឹ        

អគចឆិសា ។ 

 ឥ-អាគមស្រមាប់ចុះរតង់ទីបំផុតធាតុ ចំនពាះវភិតតិ ៤ 
ពួកគឺ      បមរាក្កខ ,      អជជតតនី,      ភវិសសនតិ,      ក្កលាតិបតតិ  
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ឧ. ពភូវិតថ, វសោិហ , ក្ិលមិសសនតិ, អលភិសស ។ 
 ស-អាគមស្រមាប់ចុះរតង់ទីបំផុតធាតុចំនពាះង្ត        
អជជតតនី-វភិតតិមួយ ឧ. អគោស,ិ អោស ិ។ 

 ហ-អាគមស្រមាប់ចុះរតង់បំផុតធាតុ តាមគួរដល់ការ
របកប ឧ. បតិដោហតិ, បតិដោហសិស ។ 

 និគោហតិ-អាគម ( ° ) ស្រមាប់ចុះកនុងពួក រធុ-ធាតុ    
ឧ. រនុធតិ, ចុះនលើតួអពាភ ស្ៈ ានខលះ ឧ. ចងាមតិ, ។ ចំនពាះ     
រពូ-ធាតុមួយ នបើផសំនិង តិ-វតតមា  ឲ្យចុះ ឦ-អាគម          
ឧ. រពវីតិ ។ 

ក្កល 
 ក្កល និយាយនោយស្នងខបមាន ៣ យ៉ាងគឺៈ 
 ១-បចចុបបននក្កល នពលង្ដលមាននៅចំនពាះមុខ គឺ
នពលឥេូវននះ ង្ចកនចញជា ៣ យ៉ាងគឺៈ ក្-សទុធបបចចុបបនន 

ខ-អតីតបបចចុបបនន, គ-អទគតបបចចុបបនន ។ 
 ២-អតីតក្កល នពលង្ដលកនលងេួស្នៅនេើយ ង្ចក 
នចញជា ៣ យ៉ាងគឺៈ ក្-អបបចចក្កខ តីតៈ, ខ-ហមីោបភូតាតីតៈ  

គ-អជជបបភូតាតីតៈ ។ 
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 ៣-អទគតក្កល នពលង្ដលមិនទន់មកដល់ គឺនពល
ង្ដលនៅខាងមុខ ង្ចកនចញជា ២ យ៉ាងគឺៈ ក្-បចចុបបទន គត 

ខ-អតីត្វទគត ។ 

 អនុតតក្កល កាលង្ដលមិនរាប់ដំនណើ រថ្វ ជាបចចុបបនន 
ឬ អតីត ឬ អ គត ង្ចកជា ៤ យ៉ាងគឺៈ ក្-អាណតតិ,             

ខ-អាសដិោ, គ-អនុមតិ, ឃ-បរកិ្បបៈ ។ 
វិធីសមងាតក្កល 

 ង្ដលអាចនឹងដឹងនូវកាលទំងននះ កនុងភាសាង្ខមររតូវ
កំណត់ដឹងនោយពាកយង្របរបស់្វភិតតិ, កនុងភាសាាលី រតូវ
កំណត់ដឹងនោយវភិតតិទំង ៨ ពួកដូនចនះ 

វតតោទ-វិភតតិ 

 រាប់បចចុបបននកាលទំង ៣ យ៉ាងដូនចនះ 
 ក-សទុធបបចចុបបនន ឲ្យង្របថ្វ “កំពុង..., កំពុងង្ត..”  
ឧ. ឥទ្ធនិ បន មសា ក្ឹ ក្មរាតិ “ចុះ ឥេូវននះ គ្នត់កំពុងនធវើ នូវ 
អវី ? ” ឬ  ង្របទនទៗ  គឺរគ្នន់ង្តង្រប   នចញស្ពទរបស់្កិរយិា
បុ៉នណាណ ះក៏ាន  ឧ. បញ្ញា យ បភា សពាវ ហ ិបភាហ ិវិមរាចតិ  
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“ពនលឺ ននរាជាញ  រងុនរឿង ជាងពនលឺទ. ទំងពួង” ។ 
 ខ-អតីតបបចចុបបនន ឲ្យង្របថ្វ “នទើប...នទើបនឹង ..” ឬង្រប
ថ្វ “...នេើយ” ក៏ានខលះ ឧ. ក្មុត្វ នុ តវំ អាគចឆស ិ “ចុះឯង 
នទើបមក ពីណាេនឹង” ឥទ្ធមនវ មសា អាគចឆស ិ “គ្នត់ នទើប
នឹងមក អមាញ់មិញននះឯង” តទ្ធ បុញ្ា  ំ ក្មរាមិ ហ ំ “កនុង
កាលន ះ ខញុំនធវើនេើយ នូវបុណយ” ។  
 គ-អទគតបបចចុបបនន ឲ្យង្របថ្វ “នឹង..., រង្មង..., ង្តង
ង្ត...” ឬ “គង់..., គង់ង្ត” ក៏ាន ឧ. ឯវំ តោ ក្មត ោមប,   

និរយ ំ នូន គចឆស ិ “កាលនបើអំនពើាប គឺឯង នធវើយ៉ាងននះ
នេើយ, ឯង នឹងនៅ កាន់នរក ពំុខាននេើយ” ។ អយមត្វ មល ំ

សមុឋោ យ   តមមវ ខាទតិ “នរចះ នកើតនេើយ អំពីង្ដក រង្មង
សីុ្ ង្ដកន ះវញិ” ។ មោ ពាល ំ មសវតិ, មសា វិទស ំ        

ោបុណាតិ “បុគគលណា នស្ពគប់ នូវជនពាល បុគគលន ះ 
គង់ដល់ នូវនស្ចកតីវ ិស្” ។ 
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បញ្ចមី-វិភតតិ 
 រាប់អនុតតកាល ២ យ៉ាងគឺ 
 ក-អាណតតិ “រាប់នស្ចកតីបង្គគ ប់” ឲ្យង្របថ្វ “ចូរ...” ឬ 
“ចូរ...ចុះ” ឧ. មម វចមនន ក្មរាហ ិ “(ឯង) ចូរនធវើ តាមពាកយ 
ននអញ” ។ គចឆ ហ ិ“(ឯង) ចូរនៅចុះ” ។ 
 ខ-អសដិោ “រាប់នស្ចកតីរាថ្វន , នស្ចកតីបុ៉នប៉ង” ឲ្យង្រប
ថ្វ “ចូរ...” ឬ “សូ្ម..., សូ្មឲ្យ...ចុះ” ឧ. សខុំ មត មោតុ     
“នស្ចកតីសុ្ខ ចូរមាន ដល់អនក” ភវតុ សពវមងោល ំ “មងគល
ទំងពួង សូ្មមាន”, “សូ្មឲ្យមងគលទំងពួងមាន” ។ ឯវំ    
មោតុ “សូ្មឲ្យាន យ៉ាងេនឹងចុះ” តំ មម ខមថ “សូ្មរពះ
អងគអត់ នូវនទស្ន ះ ដល់ខញុំរពះអងគ” ។ 

សតតមី-វិភតតិ 

 រាប់អនុតតកាល ២ យ៉ាងគឺ : 
 គ-អនុមតិ “រាប់នស្ចកតីយល់នឃើញ” ឲ្យង្របថ្វ “គួរ...” 
ឬ “គួរង្ត” ឧ. ភមជថ មិមតត ក្លាមណ, ភមជថ បុរសិតុតមម 
“(បុគគល)  គួររាប់រក  នូវមិតតទ. ង្ដលជាបណឍិ ត, គួររាប់រក នូវ 
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បុរស្ឧតតម ទ.” ។ 
 ឃ-បរកិ្បប “រាប់នស្ចកតីកំណត់” ឲ្យង្រប ថ្វ “គបបី...” 
ឬ “រតូវ...” ឧ. បុញ្ាមញ្ច  បុរមិសា ក្យរិា ក្យរិាមថនំ បុនបបនំុ 

តមហិ ឆនទំ ក្យរិាថ សមុខា បុញ្ាសស ឧចចមោ “នបើបុរស្ គបបី
នធវើនូវបុណយ គបបីនធវើ នូវបុណយន ះ ឲ្យនរឿយៗ គបបីនធវើ នូវ 
នស្ចកតីនពញចិតត កនុងបុណយន ះ, កិរយិាស្នសំ នូវបុណយ  ំ
មក នូវនស្ចកតីសុ្ខ” ។  
 “រាប់នស្ចកតីស្ចជ ឹង, នស្ចកតីរតិះរះិ” ឲ្យង្របថ្វ “គបបី
...” ឬ “រតូវ...” ឧ. ក្ឹ បទ ហ ំក្មរយយ ំ “ចុះអញ គបបីនធវើ នូវ    
អវី ?” ឬថ្វ “ចុះអញ រតូវនធវើ ដូចនមតច ?” ។  

បមរាក្កខ -វិភតតិ 
 ជាវភិតតិ រាប់អបបចចកាខ តីតកាល ឲ្យង្របថ្វ “...នេើយ” 
ឧ. មតទ ហ ភគោ.. “នរពាះនេតុន ះ រពះមានរពះភាគ 
រតាស់្នេើយ” ។ 
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ហយីតតនី-វិភតតិ 

 ជាវភិតតិ រាប់់េីនយាបភូតយតីតកាល ឲ្យង្របថ្វ “...
នេើយ” ឧ. មសា អគោ “នគ ាននៅនេើយ”, នបើមាន ោ-ស្ពទ
នយាគចូលផង រតង់ពាកយថ្វ “នេើយ” រតូវផ្លល ស់្ថ្វ “នេើយ” 
វញិ គឺឲ្យង្របថ្វ “កំុ...នេើយ” ឧ. ខមណា ោ មោ ឧបចចគា   
“ខណៈ កំុកនលង នូវអនកទ. នេើយ” ។ 

អជជតតនី-វិភតតិ 

 ជាវភិតតិរាប់អជជបបភូតយតីតកាល ឲ្យង្របថ្វ “...នេើយ” 
ឧ. មថមរា អាគមិ “រពះនថរៈ មកនេើយ” ។ នបើមាន អ-អាគម
នៅខាងនដើមឲ្យង្របថ្វ “ាន...នេើយ” ឧ. ភិក្ខ ូ ឯតទមោចុំ 
“ភិកខុទ. ាននពាលនេើយ នូវពាកយននះ” ឯវំ អក្កស ឹ “(ខញុំ) 
ាននធវើនេើយ យ៉ាងននះ” ។ 

ភវិសសនតិ-វិភតតិ 

 ជាវភិតតិ រាប់បចចុបប ន គត ឲ្យង្របថ្វ “នឹង...”            
ឧ. មសា គចឆិសសតិ “នគ នឹងនៅ” ។ 
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ក្កលាតិបតតិ-វិភតតិ 
 ជាវភិតតិរាប់អតីតា គត ឲ្យង្របថ្វ “នឹង....នេើយ” នបើ
មាន អ-អាគមនៅខាងនដើម ឲ្យង្របថ្វ “នឹងាន...នេើយ”    
ឧ. មសា មច ោនំ លភិសា មសា អគចឆិសា “នបើ នគ នឹងាន
នេើយ នូវយាន, (នគ) នឹងាននៅនេើយ” ។ 

បទ 
 វភិតតិមួយពួកៗ ង្ចកនចញជា ២ បទគឺៈ 
 ១-បរសសបទ ស្រមាប់ស្មាគ ល់កតតុវចកៈ និងនេតុកតតុ
វចកៈ ឧ. សមូទ្ធ ឱទនំ បចតិ ។ សាមិមក្ក ទ្ធស ឹ ឧទកំ្     

អាហរាមបតិ ។ 

 ២-អតតមទបទ ស្រមាប់ស្មាគ ល់កមមវចកៈ ភាវវចកៈ 
និង នេតុកមមវចកៈ ឧ. សមូទន ឱទមទ បចចមត ។ ន តោ 

លពភមត គនតុ ំ។ អាចរមិយន សមិសសហ ិវនិមោ សកិ្កខ បិយមត ។ 

ជួនណាបរស្សបទ នរបើជាកមមវចកៈឬ ភាវវចកៈវញិក៏មាន 
ឧ. “...តសាម  ឯមសា  ន វុចចតិ... ន ច លពភតិ រមូប...” ។ 
ជួនណាអតតន បទ នរបើជាកតតុវចកៈ ក៏មាន                       
ឧ. មបមមត្វ ជាយមត មសាមក្ក...។ 
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វ ច នៈ 

 វភិតតិអាខយត មានវចនៈ ២ យ៉ាងគឺៈ ឯកវចនៈ១        
ពេុវចនៈ១ ដូចវភិតតិ មង្ដរ ។ កិរយិា និងរបធានរតូវមាន   
វចនៈនស្មើគ្នន  ឧ. មសា គាមំ គចឆតិ ។ មត គាមំ គចឆនតិ នវៀរង្លង
ង្តបទ ម មជាឯកវចនៈនរចើនបទ រមួចូលនោយនិាត  
ស័្ពទ មាន “ច” ជានដើម ន ះរតូវនរបើកិរយិា ជាពេុវចនៈាន        
ឧ. មសដោី ច មសដោិជាោ ច រាជានំ ឧបសងាមឹស ុ។  

បុរសិ 

 វភិតតិអាខយតចាត់បុរសិ្ៈ មាន ៣ គឺ បឋមបុរសិ្ៈ ១       
មជឈមិបុរសិ្ៈ ១ ឧតតមបុរសិ្ៈ ១, រតូវនរបើកិរយិាស្ពទរបកប
វភិតតិឲ្យរតូវនឹង បុរសិ្ស្ពវ ម ឧ. មសា ោតិ, តវំ ោស,ិ អហ ំ     

ោមិ, ។ មត យនតិ, តុមមហ ោថ, មយ ំោម, ។ 
ធាតុ 

 វភិតតិរបកបនោយ ក្កល, បទ, វចនៈ, បុរសិៈ, 
បុ៉នណាណ ះស្រមាប់របកបផសំនឹងធាតុ ឲ្យនចញរាកដមកជា
កិរយិារបស់្ ម ។ ធាតុន ះង្ចកនចញជាធាតុគណៈមាន ៨ 
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ពួក តាមដំនណើ រង្ដលចុះបចច័យរតូវគ្នន ដូនចនះ ភូ - រ ុ- ទិ - ស ុ- 

ក្ឹ - គ - ត - ចុ -។ 
 ១-ពួក ភូ - ធាតុ (ចុះ អ-បចច័យ) 
 ភូ “នកើត, មាន, ជា” ភវតិ ភវនតិ, ភវស ិ ភវថ,         

ភោមិ ភោម, ។ ហុ “នកើត, មាន, ជា” មោតិ មោនតិ, មោស ិ

មោថ, មោមិ មោម ។ ស ី “នដក” មសតិ - សយតិ ,មសនតិ 

សយនតិ, មសមិ សោមិ‚ មសម សោម ។ ខន “ជីក” ខនតិ, 
ខននតិ ។ បឋ “នពាល, និយាយ..” បឋតិ បឋនតិ ។ បច “ចំអិន” 
បចតិ, បចនតិ ។ ឥក្ខ “នឃើញ” ឥក្ខតិ, ឥក្ខនតិ ។ មរ “សាល ប់”    
មរតិ, មរនតិ ។ លភ “ាន” លភតិ, លភនតិ ។ គម “នៅ,   
ដល់” គចឆតិ, គចឆនតិ ។ គុប “រគប់រគង, រកា” មគាមបតិ,      

មគាមបនតិ ។ 
 ២-ពួក រធុ - ធាតុ(ចុះ- អ - ឥ - ឦ - ឯ - ឱ - បចច័យ
(និគគេិតអាគម) 
 រធុ “បិទ, រាងំ, ខទប់” រនុធតិ, រនុធិតិ, រនុធីតិ ។ មុច “រចួ, 
ង្លង, រនោះ” មុញ្ចតិ មុមញ្ចតិ ។ ភុជ “សីុ្” ភុញ្ជតិ, ភុញ្ជនតិ ។  
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ឆិទ “កាត់” ឆិនទតិ ឆិនទនតិ ។ ភិទ “ង្បក, ធាល យ” ភិទទ មិ ភិទទ ម ។ 

 ៣-ពួក ទិវ - ធាតុ (ចុះ យ - បចច័យ) 
                      ទិវ “នលង” ទិពវតិ, ទពវនតិ ។ សវិ “នដរ” សពិាវ មិ សពិាវ ម ។ 
ខិ “អស់្” ខិយតិ ខិយនតិ ។ មុហ “នភលច” មុយហតិ  មុយហនតិ ។    
រជ “រជលក់” រជជតិ រជជនតិ។ មុស “នភលច” មុសសតិ មុសសនតិ ។  
ពុធ “ដឹង,រតាស់្ដឹង” ពុជឈតិ ពុជឈនតិ ។ យធុ “ចាំង” យជុាមិ 

យជុាម។ 

 ៤-ពួក ស-ុធាតុ (ចុះ ណុ, ណា, ឧណា-បចច័យ) 
 ស ុ “ឮ, សាត ប់” សណុាតិ, សមុណាតិ សណុនតិ, សណុាមិ 

សណុាម។ វុ “រកង...”វុណាតិ, វុមណាតិ, វុណនតិ។ អាប 
“ដល់...” ប+អាប “ដល់, ទន់...” ោបុណាមិ ោបុណាម ។ 

 ៥-ពួក ក្ី-ធាតុ(ចុះ ទ-បចច័យ) 
 ក្ី “ទិញ” ក្ីទតិ ក្ីននតិ(១) ។ ចិ “ស្នសំ,នបះ” ចិទតិ 

ចិននតិ(១) ។ ជិ “ឈនះ, ផ្លច ញ់” ជិទតិ ជិននតិ ។ ញា “ដឹង, សាគ ល់” 
 

(១) ក្ចច យនូ .ជ.ណ ទំព័រ ៣៩៦. ប ទ ត់ ១២. ក្ីទតិ, ក្ីននតិ ទីខលះថ្វ ក្ី
ណាតិ, ក្ីណនតិ ។  
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ជាទតិ ជាននតិ ។ ធុ “កំចាត់បង់” ធុទតិ ធុននតិ ។ ផុ “អំុ, 
នស្ទ” ផុទតិ ផុននតិ ។ ល ុ “កាត់” លទុតិ លនុនតិ, លទុស ិ    

លទុថ, លទុមិ លទុម។ 

 ៦-ពួក គហ-ធាតុ (ចុះ បប, ណាហ  បចច័យ) 
 គហ “កាន់, ចាប់, យក” (មឃបបតិ) គណាហ តិ គណហ នតិ ។ 

 ៧-ពួក តន-ធាតុ (ឱ, យរិ-បចច័យ) 
 តន “ផាយនចញ, រតោង, លាត, លា” តមទតិ        

តមទនតិ ។ ក្រ “នធវើ” ក្មរាតិ, ក្យរិតិ, ក្មរានតិ, ក្យរិនតិ ។     
ជាគរ “ភាញ ក់, រឭក” ជាគមរាតិ, ជាគមរានតិ ។ សក្ា “អាច, 
ោ៊ន” សមក្កា តិ‚ សមក្កា ម ។ 

 ៨-ពួក ចុរ-ធាតុ (ចុះ មណ, ណយ) 
 ចុរ “លួច” មចមរតិ, មចរយតិ, មចមរម មចរោម ។ 
ចិនត “គិត” ចិមនតតិ, ចិនតយតិ ។ល។ ចិមនតម ចិនតោម ។ តក្ា 
“រតិះរះិ” តមក្ាតិ, តក្ាយតិ ។ល។ តមក្ាម តក្ាោម ។ មនត 
“របឹកា, ពិភាកា, ជង្ជក” មមនតនតិ មនតយនតិ ។ លក្ខ “កំណត់” 
លមក្ខតិ លក្ខយតិ ។ល។ លមក្ខម លក្ខោម ។ 
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សក្មម និង អក្មមធាតុ 

 ធាតុទំង ៨ ពួក បំរបញួឲ្យខលីនៅរតឹមង្ត ២ ពួកគឺ 
១-ធាតុង្ដលរបកបនោយ កមម គឺអំនពើង្ដលនគរតូវនធវើ នៅថ្វៈ 

សក្មមធាតុ 

ឥក្ខ  នឃើញ នូវរបូ 
បច   ចំអិន  នូវាយ 
លភ  ាន  នូវរទពយ 
រធុ     បិទ   នូវទវ រ 
ភុជ    ឆ្លន់  នូវាយ 
សវិ    នដរ    នូវចីវរ 

រជ   រជលក់   នូវចីវរ 
ស ុ  សាត ប់    នូវធម៌ 
ក្ី     ទិញ     នូវសំ្ពត់ 
គហ   កាន់   នូវារត 
ក្រ     នធវើ   នូវការង្គរ 
ចុរ     លួច   នូវរទពយ 

 

២-ធាតុង្ដលមិនរបកបនោយ កមម នៅថ្វៈ អក្មមធាតុ 
ភូ    មាន កនុងនលាក 
ស ី  នដក  នលើង្រគ 
មរ   សាល ប់  នោយនរាគ 
ចរ    រតាច់នៅ  នោយរថ 

គម    នៅ នោយនជើង 
ក្ម    ្ននៅ នោយនជើង 
ខម    អត់ធន់   ចំនពាះនទស្ 
ធវ    ស្ទុះនៅ   នោយនស្ះ 
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ោចក្ៈ 

 កិរយិាស្ពទរបកបនោយ វិភតតិ, ក្កល, បទ, វចនៈ, 

បុរសិៈ, ធាតុ, ន ះង្ចកនចញជា ោចក្ៈ មាន ៥ យ៉ាងគឺៈ 
 ១-ក្តតុោចក្ៈ កិរយិាស្ពទរាប់កតាត  គឺរាប់ថ្វជា
កិរយិារបស់្អនកនធវើនោយខលួនឯង ។ ឧ. សមូទ្ធ ឱទនំ បចតិ 
“អនករគួ កំពុងចំអិន នូវាយ” ។ តវំ រកុ្ខំ បសាហ ិ “ អនក ចូរ
នមើល នូវនដើមនឈើ” ។ អហ ំមមញ្ច  មសមិ “ខញុំ ង្តងង្តនដក នលើ
ង្រគ” ។ 

 ២-ក្មមោចក្ៈ កិរយិាស្ពទរាប់កមម គឺរាប់ថ្វជា
កិរយិារបស់្អំនពើង្ដលនគរតូវនធវើ ។ ឧ. សមូទន ឱទមទ បចិយមត 
“ាយ ង្ដលអនករគួ កំពុង ចំអិន” ។ តោ រមុក្កខ  បសសយិមត 
“នដើមនឈើ គឺអនក កំពុងនមើល” ។ ស ី “នដក” ជាអកមមធាតុ នរបើ
ជាកមមវចកៈ និង នេតុកមមវចកៈ ពំុាននទ។ 

 ៣-ភាវោចក្ៈ កិរយិាស្ពទរាប់ភាព មិនរាប់កតាត  ឬ 
កមមនេើយ។ ឧ. មតន ភូយមត “ គឺនគ នកើត” , សមតតហ ិ         

មរយមត “គឺស្តវ ទ. រង្មងសាល ប់” ។ 
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 ៤-មហតុក្តតុោចក្ៈ   កិរយិាស្ពទរាប់កតាត ង្ដលជា
នេតុ គឺរាប់ថ្វជាកិរយិារបស់្អនកនរបើឲ្យជនដនទនធវើ ។       
ឧ. សាមិមក្ក សទូំ ឱទនំ ោមចតិ “មាច ស់្ ញុាំងអនករគួ ឲ្យចំអិន 
នូវាយ” ។ តវំ បុតតំ រកុ្ខំ បសាមបហ ិ “អនក ចូរញុាងំកូន 
ឲ្យនមើល នូវនដើមនឈើ” អហ ំបុតតំ មមញ្ច  សោមបមិ “ខញុំ ញុាងំ
កូន ឲ្យនដក នលើង្រគ” ។ 

 ៥-មហតុក្មមោចក្ៈ   កិរយិាស្ពទរាប់កមមង្ដលជា
នេតុ គឺរាប់ថ្វជាកិរយិា របស់្អំនពើ ង្ដលនគនរបើឲ្យបុគគល
ដនទនធវើ ។ ឧ. សាមិមក្ន សមូទន ឱទមទ ោចបិយមត        
“ាយ ង្ដលមាច ស់្ ញុាងំអនករគួ ឲ្យចំអិន” តោ បុតតំ រមុក្កខ       

បសាបិយមត “នឈើ គឺអនក ញុាងំកូន ឲ្យនមើល” ។ 

បចច័យ 
 ង្ដលអាចនឹងយល់វចកៈទំង ៥ យ៉ាងន ះាន 
នោយអាស្ស័្យនរគឿងចំណំា គឺបចច័យៗ មាន ២៥ តួ គឺ អ, ឥ, 
ឦ, ឯ, យ, ណុ, ណា, ឧណា, ទ, បប, ណាហ , ឱ, យរិ,         
មណ, ណយ, ណាមប, ណាបយ, ខ, ឆ, ស, អាយ, ឦយ,    
អល, អារ, អាល ។ 
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 បចច័យស្រមាប់ចុះកនុងកតតុវចកៈ មាន ១៥ របចំាពួក 
ធាតុទំង ៨ ដូនចនះ 
 ពួក ភូ-ធាតុ ចុះានបចច័យ ១ គឺ អ 
រធុ-ធាតុ ចុះានបចច័យ ៥ គឺ អ, ឥ, ឦ, ឯ, ឱ 

ទិវ-ធាតុ ចុះានបចច័យ ១ គឺ យ 
ស-ុធាតុ ចុះានបចច័យ ៣ គឺ ណុ, ណា, ឧណា 
ក្ី-ធាតុ ចុះានបចច័យ ១ គឺ ទ 
គហ-ធាតុ ចុះានបចច័យ ២ គឺ បប, ណាហ  
តន-ធាតុ ចុះានបចច័យ ២ គឺ ឱ, យរិ 

ចុរ-ធាតុ ចុះានបចច័យ ២ គឺ មណ, ណយ 
បចច័យស្រមាប់ចុះកនុងកមមវចកៈ មាន ១ គឺ យ ។ 
បចច័យស្រមាប់ចុះកនុងភាវវចកៈ មាន ១ គឺ យ ។ 
បចច័យស្រមាប់ចុះកនុងនេតុកតតុវចកៈ មាន ៤ គឺ មណ, ណយ,

ណាមប, ណាបយ ។ កនុងនេតុកមមវចកៈ មានចុះបចច័យតាម
ពួកធាតុក៏មាន មិនាច់ចុះក៏មានផងចុះ ក្ករតិ-បចច័យផងចុះ 
ឥ-អាគមនិង យ-បចច័យផង ឧ. ោចបិយមត រទុធ បិយមត, ។ 
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 ណយ-បចច័យចុះខាងមុខ មស្ពទ នធវើឲ្យកាល យជា
កិរយិាស្ពទក៏ានខលះ ឧ. អតិហតថយតិ «កនលងនៅ ឬ នៅ
នោយដំរ»ី <ហតថិទ អតិក្ាមតិ ។ ទឡហយតិ «នធវើឲ្យមំា»      
<ទឡហ ំក្មរាតិ ។ 

បមចចក្បបចច័យ 

 បចច័យគឺ ខ, ឆ, ស ស្រមាប់ចុះកនុងអពាភ ស្ៈ គឺកិរយិា 
ស្ពទ ង្ដលមានវធីិបង្នថមពយពាជ នៈខាងនដើមធាតុ ឲ្យជា ២ តួ 
ដូចមានតនៅននះ 
 ខ : ពុភុក្ខតិ «រាថ្វន នដើមបីបរនិភាគ ចង់បរនិភាគ» 
 ឆ : ជិឃចឆតិ «រាថ្វន នដើមបីសីុ្ ចង់សីុ្» ។ 
 ស : ជិគឹសតិ «រាថ្វន នដើមបី ំនៅ ចង់ ំនៅ» ។ 
 ស : សសុសុសតិ «រាថ្វន នដើមបីសាត ប់ ចង់សាត ប់» ។ 
 ស : បិោសតិ «រាថ្វន នដើមបីផឹក ចង់ផឹក» ។ 
 អាយ, ឦយ-បចច័យស្រមាប់ចុះខាងមុខ មស្ពទ នធវើ
ឲ្យកាល យជាកិរយិាស្ពទដូនចនះ : 
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 អាយ : និទ្ធទ យតិ «របរពឹតតនដកលក់» ។ 
 អាយ : ចិរាយតិ «របរពឹតតយូរ» ។ 
 អាយ : បពវត្វយតិ «របរពឹតត (នូវខលួន) ថ្វដូចជាភនំ» ។ 
 ឦយ : ឆតតីយតិ «របរពឹតត (នូវវតថុមិនង្មនជាឆ័រត) ថ្វ
ដូចជា ឆ័រត» ។ 
 ឦយ : បតតីយតិ «រាថ្វន នូវារត នដើមបីខលួន» ។ 
 អល, អារ - អាល-បចច័យស្រមាប់ចុះខាងមុខ មស័្ពទ 
នធវើឲ្យកាល យជាកិរយិាស្ពទដូនចនះ, 
 អល : មជាតលតិ «នធវើនូវនស្ចកតីរងុនរឿង, រងុនរឿង» ។ 
 អារ : សនតរារតិ «របរពឹតតស្ងប់» ។ 
 អាល : ឧបក្ាោលតិ «នធវើនូវនស្ចកតីពយយាម, 
ពយយាម» ។ 
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វិធីបំប្បក្ធាតុ 
 ភតតុវចកៈ ភូ-ធាតុ ចុះ អ-បចច័យ 
             វតតោទ     បញ្ចមី 

បុរសិ្   ឯក្.           ព្ហុ.  
ប.       ភវតិ  ភវនតិ  
ម.       ភវស ិ  ភវថ  
ឧ.       ភោមិ          ភោម 

បុរសិ្   ឯក្.            ព្ហុ. 
ប.     ភវតុ              ភវនតុ 
ម.     ភោហ ិ,ភវ    ភវថ 
ឧ.     ភោមិ              ភោម 

  សតតមី       បមរាក្កខ  

បុរសិ្   ឯក្.        ព្ហុ. 
 

ប. ភមវយយ, ភមវ, ភមវថ      ភមវយយុ ំ
ម. ភមវយាស ិ          ភមវយាថ        
ឧ. ភមវយាមិ,ភមវយយ ំ   ភមវយាម 

បុរសិ្   ឯក្.     ព្ហុ. 

ប.     ពភូវ      ពភូវុ 
ម.     ពភូមវ      ពភូវតថ 
ឧ.     ពភូវំ       ពភូវមហ  

      ហយីតតនី      អជជតតនី 
បុរសិ្   ឯក្.            ព្ហុ. 
ប. អភោ,អភវ       អភវូ 

ម. អភមោ               អភវតថ 

ឧ. អភវំ             អភវមហ        

បុរសិ្ ឯក្.     ព្ហុ. 
ប.  អភវិ  អភវុំ,អភវឹស ុ

ម.  អភមោ,    អភវិតថ 

ឧ.  អភវឹ        អភវិោហ , 
 



182 

 
 

    ភវិសសនតិ      ក្កលាតិបតតិ 
បុរសិ្     ឯក្.       ព្ហ.ុ  

ប. ភវិសសតិ        ភវិសសនតិ 

ម. ភវិសសស ិ       ភវិសសថ 

ឧ.ភវិសាមិ,       ភវិសាម 
    ភវិសស ំ  

បុរសិ្  ឯក្.         ព្ហុ.  
ប. (អភវិសា)  អភវិសសសំ ុ
ម. អភវិមសស      អភវិសសថ 

ឧ. អភវិសស ំ     (អភវិសាោហ                                                         
                         អភវិសសោហ  

បំង្បក បច-ធាតុ ចុះ អ-បចច័យ 
           វតតោទ    បញ្ចមី 
បុរសិ្ ឯក្.      ព្ហុ.  

ប.    បចតិ      បចនតិ  

ម.    បចស ិ      បចថ 

ឧ.    បចមិ      បចម 

បុរសិ្  ឯក្.          ព្ហុ. 
ប.    បចតុ            បចនតុ 

ម.   បចហ ិ,បច      បចថ 

ឧ. បចមិ            បចម 

     សតតមី    បមរាក្កខ  
បុរសិ្  ឯក្.         ព្ហុ.  

ប. បមចយយ         បមចយយុ ំ
    បមច,បមចថ 

ម. បមចយាស ិ   បមចយាថ 

ឧ. បមចយាមិ    បមចយាម 

បុរសិ្ ឯក្.       ព្ហុ. 

  ប. អាហ        អាហុ    

     ផ្លល ស់្ រពូ ជា អាហ 

  នរៅពីននះមិនសូ្វនរបើនទ, 
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     ហយីតតនី            អជជតតនី 

បុរសិ្ ឯក្.     ព្ហុ.  

ប. អបច,អបច     អបចូ 
ម. អបមច          អបចតថ 
ឧ. អបចំ          អបចមហ 
 

បុរសិ្  ឯក្.        ព្ហុ. 

ប.  អបចិ,         អបចុំ    
   អបមចស ិ          អបចឹស ុ
ម. អបមច        អបចតថ,អបចិតថ 
ឧ. អបចឹ           អបចោហ ,អបចិោហ  

      ភវិសសនតិ                      ក្កលាតិបតតិ 

បុរសិ្     ឯក្.        ព្ហុ. 
ប. បចិសសតិ         បចិសសនតិ 
ម. បចិសសស ិ       បចិសសថ 
ឧ. បចិសាមិ,       បចិសាម 

    បចិសស ំ

បុរសិ ឯក្.         ពហុ. 
ប.(អបចិសា)      អបចិសសសំ ុ
    អបចិសស 
ម. អបចិមសស       អបចិសសថ 
ឧ. អបចិសស ំ     (អបចិសាោហ       
                          អបចិសសោហ  

ក្មមោចក្ៈ 

បំង្បកង្ត វតតោទ រតង់ បឋមបុរសិ្ ឲ្យនឃើញជាង្បប 
ឯក្. 

បចិយមត, បចចមត   
លភិយមត, លពភមត  
រនុធិយមត   

  ព្ហុ.       

បចិយមនត, បចចមនត                                                                  
លភិយមនត, លពភមនត  
រនុធិយមនត 



184 

 
 

ភិនទិយមត    
គហយិមត   
ចុរយិមត 
សវិិយមត, សពិវមត 

យជុឈមត 

សយុយមត   
ក្ីយមត 

ក្រយិមត (ក្យយមត) 

ចិនតិយមត  

ភិនទិយមនត          
គហយិមនត     
ចុរយិមនត 
សវិិយមនត, សពិវមនត 
យជុឈមនត 
សយុយមនត 
ក្ីយមនត 
ក្រយិមនត 
ចិនតិយមនត  

ភាវោចក្ៈ 

 ឯកវចនៈ ភូយមត , សយមត , សបុយមត , មរយមត , 

មុញ្ចយមត , មុចចមត,    ខិយមត , មុយហមត , មុសសមត , សយូ
មត , សយិមត , ក្ីយមត , ជិយមត , ធូយមត, គហយមត ,     
ជាគរយមត , ក្រយមត , ក្យយមត , ចុរយមត , លក្ខយមត ,       

ចិនតយមត ។ 
មហតុក្តតុោចក្ៈ 

ឯក្. 
ោមចតិ, ោចមបតិ  
រមុនធតិ, រទុធ មបតិ  

 ព្ហុ. 
ោមចនតិ, ោចមបនតិ 
រមុនធនតិ , រទុធ មបនតិ 
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សមិពវតិ, សពិាវ មបតិ  
មពាមធតិ, មពាធាមបតិ 
សាមវតិ (សាោមបតិ) 
(ក្ីមនតិ) ក្ីទមបតិ  
ញាមបតិ, ជាទមបតិ 
ក្កមរតិ, ក្ករាមបតិ  
មចមរតិ , មចរាមបតិ 

សមិពវនតិ, សពិាវ មបនតិ 
មពាមធនតិ, មពាធាមបនតិ 
សាមវនតិ (សាោមបនតិ) 
(ក្ីមននតិ) ក្ីទមបនតិ 
ញាមបនតិ, ជាទមបនតិ 
ក្កមរនតិ , ក្ករាមបនតិ 
មចមរនតិ , មចរាមបនតិ 

 
មហតុក្មមោចក្ៈ 

   ឯក្.         ព្ហុ. 
ោចបិយមត   ោចបិយមនត 
រទុធ បិយមត       រទុធ បិយមនត 
សពិាវ បិយមត    សពិាវ បិយមនត 
សាវិយយមត        សាវិយយមនត 
ញាបិយមត         ញាបិយមនត 
គាោបិយមត     គាោបិយមនត    
ក្ករាបិយមត      ក្ករាបិយមនត 

    ឯក្.  ព្ហុ. 
លាភាបិយមត លាភាបិយមនត
ភិទទ បិយមត     ភិទទ បិយមនត 
មពាធាបិយមត    មពាធាបិយមនត 
ក្ីទបិយមត      ក្ីទបិយមនត 
ជាទបិយមត       ជាទបិយមនត  
គណាហ បិយមត គណាហ បិយមនត
មចរាបិយមត       មចរាបិយមនត 
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ឧទ្ធហរណ៍ោចក្ៈ ៥ 

កតតុវចកៈ ស្កមមធាតុ សមិសា ធមមំ សកិ្ខតិ ។ 
កតតុវចកៈ អកមមធាតុ ជមទ  X មរតិ ។ 
កមមវចកៈ ស្កមមធាតុ សមិសសន ធមោម  សកិ្ខិយមត ។ 
នេតុកតតុវចកៈ ស្កមមធាតុ អាចរមិោ សសិស ំធមមំ  

                                                  សកិ្កខ មបតិ ។ 
នេតុកតតុវចកៈ អកមមធាតុ      ជមទ ហតថឹ X ោរា មបតិ ។ 

នេតុកមមវចកៈ ស្កមមធាតុ អាចរមិយន សសិស ំធមោម    

                                                  សកិ្កខ បិយមត ។ 
នេតុកមមវចកៈ អកមមធាតុ     ជមនន ហតថី X  ោរាបិយមត ។ 
ភាវវចកៈ អកមមធាតុ     ជមនន    X     X   មរយមត ។ 
កតតុ. បុរមិសា ធនំ លភតិ ។ សាមមណមរា ទ្ធវ រ ំរនុធតិ ។ 
កមម. បុរមិសន ធនំ លក្ិយមត ។ សាមមណមរន ទ្ធវ រ ំរនុធិយមត ។ 
កតតុ. បុរមិសា វតថំ សពិវតិ ។ ជមទ ធមមំ សណុាតិ ។ 
កមម. បុរមិសន វតថំ សវិិយមត ។ ជមនន ធមោម  សយុយមត ។ 
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កតត. បុរមិសា ធមមំ ជាទតិ ។ សាមមណមរា បតតំ គណាហ តិ ។ 
កមម. បុរមិសន ធមោម  ញាយមត ។ សាមមណមរន បមត្វត           

        គហយិមត។ 
កតតុ. បុរមិសា ក្មមំ ក្មរាតិ ។ ភិក្ខ ុធមមំ ចិមនតតិ ។ 
កមម. បុរមិសន ក្មមំ ក្រយិមត ។ ភិក្ខទុ ធមោម  ចិនតិយមត ។ 
នេតុកតតុ. សាមិមក្ក សទូំ ឱទនំ ោចមបតិ, ោមចតិ,          

                ោចបយតិ ។ 
នេតុកមម. សាមិមក្ន សទូំ ឱទមទ ោចបិយមត ។ 
នេតុកតតុ. បិត្វ បុតតំ រកុ្ខំ ឥមក្ខតិ,ឥក្ខយតិ,ឥក្កខ មបតិ ។ 
នេតុកមម. បិតរា បុតតំ រមុក្កខ  ឥក្កខ បិយមត ។ 
នេតុកតតុ. បិត្វ បុតតំ ធនំ លាមភតិ,លាភយតិ,លាភាមបតិ..។ 
នេតុកមម. បិតុទ បុតតំ ធនំ លាភាបិយមត ។ 
នេតុកតតុ.  មថមរា សាមមណរ ំទ្ធវ រ ំមរាមធតិ, មរាធយតិ,        

                 មរាធាមបតិ ។ 
នេតុកមម. មថមរន សាមមណរ ំទ្ធវ រ ំរទុធ បិយមត ។ 
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នេតុកមម. មថមរន សាមមណមរន ទ្ធវ រ ំរទុធ បិយមត ។ 
នេតុកតតុ. មថមរា សាមមណរ ំចីវរ ំសពិាវ មបតិ,សពាវ បយតិ ។ 
នេតុកមម. មថមរន សាមមណមរហ ិចីវរ ំសពិាវ បិយមត ។ 
នេតុកតតុ. ោត្វ ធីតរ ំបុបផំ វុណាមបតិ,វុណាបយតិ ។ 
នេតុកមម. ោតរា ធីតរ ំបុបផំ វុណាបិយមត ។ 
នេតុកតតុ. បិតមរា បុតតំ ធមមំ ជាមននតិ,ជានយនតិ,ជាទមបនតិ ។ 
នេតុកមម. បិតរា បុមតត ធោម  ជាទបិយមនត ។ 
នេតុកតតុ. មថមរា សាមមណមរ បតតំ គណាហ មបតិ,គណាហ បយតិ ។ 
នេតុកមម. មថមរន សាមមណមរហ ិបត្វត  គណាហ បិយមនត ។ 
ភាវវចកៈ មតន ភូយមត ។ បុគោមលន សយីមត ។ បុរមិសន    

           មរយមត ។ មតន គមយមត ។ ជមនន ទិវយមត ។     

           ធមនហ ិខីយមត ។ បុរមិសហ ិមុយហមត ។ មតហ ិ 

           សក្ាយមត ។ ភិក្ខហូ ិជាគរយមត ។ មតន មនតយមត ។ 
កតតុ. ពុទធសស សាវមក្ក ធមមំ មទមសតិ ។ 
កមម. ពុទធសស សាវមក្ន ធមោម  មទសយិមត ។ 
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នេតុកតតុ. ពុមទ្ធធ  សាវក្ំ ធមមំ មទសាមបតិ, មទសាបយតិ ។   

                បិត្វ បុតតំ  សបិប ំសកិ្កខ មបតិ , សកិ្កខ បយតិ ។ 
នេតុកមម. ពុមទធន សាវក្ំ ធមោម  មទសាបិយមត ។ បិតរា បុតតំ   

                ធមោម  សកិ្កខ បិយមត ។ 
 

(អាខាតនិមទទស ចប់មឋយសមងខប) 
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ក្ិតក្និមទទស 

 ស្ពទង្ដលផសំចូលនឹងបចច័យ នធវើកិរយិាស្ពទឲ្យកាល យជា
 មស្ពទ ឬ នៅជាកិរយិាស្ពទដូចនដើម នៅថ្វ កិតកៈៗ ន ះ
មាន ២ យ៉ាងគឺ កិតកៈង្ដលជា មស្ពទ នៅថ្វ  មកិតកៈ 
ឬកិត ម ១ , ង្ដលជាកិរយិាស្ពទនៅថ្វ កិរយិាកិតកៈ ឬ 
កិតកិរយិា ១ ។ 

ក្ិរោិក្ិតក្ៈ 

 កិតកៈង្ដលជាកិរយិាស្ពទ នៅថ្វ កិរយិាកិតកៈ ឬ កិត
កិរយិា ឬ នៅថ្វ កិរយិាគុណស្ពទ រតូវរបកបនឹង វិភតតិ,     
វចនៈ, ក្កល, ធាតុ, ោចក្ៈ, បចច័យ ។ 

វិភតតិ និង វចនៈ 

 វិភតតិ ននកិរយិាកិតកៈ រតូវរបកបនឹងវភិតតិ ម, នបើ
 មស្ពទ របកបនិងវភិតតិណា វចនៈណា , កិរយិាកិតកៈ ក៏រតូវ
របកបនឹងវភិតតិន ះ វចនៈន ះ , ទំងលិងគក៏រតូវរបកបឲ្យនស្មើ
គ្នន  ឧ. មថមរា អារាមំ គចឆមទត  ។ មថរ ី   អារាមំ គចឆនតី ។ ក្លុ ំ

មគហ ំគចឆនតំ ។ 
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ក្កល 

 កាលកនុងកិតកៈ មាន ២ យ៉ាងគឺ បចចុបបននកាល ១ ,
អតីតកាល ១ នបើរាប់អនុតតកាលចូលផង ជា ៣ យ៉ាង ។ 

បចចុបបននកាលង្ចកនចញជា ២ យ៉ាង គឺៈ 
 ១-បចចុបបននក្កលសទុធ ង្របថ្វ «កំពុង..,កំពុងង្ត...» ឬ
រគ្នន់ង្តង្របនចញស្ពទរបស់្ធាតុក៏ាន ឧ.ឧោសមក្ក ធមមំ សុ

ណមទត  សទធំ ជមនតិ «ឧាស្ក កំពុងសាត ប់ នូវធម៌ ញុាងំ
ស្ទធ ឲ្យនកើត» ។ ឧោសកិ្ក ធមមំ សណុនតី សទធំ ជមនតិ 

«......................................» ។ 

 ២-បចចុបបននជិតអទគត ឲ្យង្របថ្វ «កាល...,នឹង...» 
ឧ. ពុទ្ធធ  ច ទម ធមមំ មទមសទត  សត្វត នំ ឧបនិសសយ ំ          

ឱមលាមក្ត្វវ  មទមសនតិ «ធមមតារពះពុទធទ. កាលស្ង្មតង នូវធម៌ 
(ង្តងង្ត) របនមើលនមើល នូវឧបនិស្ស័យ ននស្តវទ. រចួនេើយ
នទើបស្ង្មតង ។ 
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អតីតក្កល ង្ចកនចញជា ២ យ៉ាងគឺៈ 
 ១-អតីតក្កល រគ្នន់ង្តរាប់ថ្វកនលងនេើយ ឲ្យង្របថ្វ 
«...នេើយ» ឬថ្វ   «...រចួនេើយ» ក៏ានខលះ ឧ. តមោ ោសា 

អតិក្ាទត  «ង្ខទ. ៣ កនលងនេើយ» ។ 

 ២-អតីតក្កល កនលងនស្ស្ចនេើយ ឲ្យង្របថ្វ «លុះ...
នេើយ» ឬថ្វ «លុះ...រួចនេើយ» ឧ. អយ ំក្លុបុមត្វត  មំ ទិសាវ  

មម សងោហ ំក្រសិសតិ ក្ត្វវ  ច បន មោសមបតតឹ លភិសសត ិ  
«កុលបុរត ននះ នឃើញ នូវអញ នឹងនធវើ នូវនស្ចកតីស្នន្តង្គគ ះ 
ដល់អញ, ក៏លុះនធវើរចួនេើយ នឹងាន នូវស្មបតតិធំ» ។ 

អនុតតក្កលង្ចកនចញជា ២ យ៉ាងគឺៈ 
 ១-អនុមតិ «រាប់នស្ចកតីយល់នឃើញ» ឲ្យង្របថ្វ    «
គួរ..., ង្តគួរ...» ឧ. ន មក្នចិ ពាមលា មសវិតមពាវ  , បណឌិ មត្វ 

បន មសវិតមពាវ  «បុគគលពាល គឺអនកណាមួយ មិនគួរនស្ព
គប់នេើយ , ឯបុគគលជាបណឍិ ត (គឺជន) គួរនស្ពគប់» ។ 
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 ២-បរកិ្បបៈ «រាប់នស្ចកតីកំណត់ » ឲ្យង្របថ្វ » គបបី
...» ឬ «រតូវ...» ឧ. រាជក្ិចចំ មត ក្តតពវំ «កិចចរបស់្នស្តច គឺអនក
គបបីនធវើ» ។ «រាប់នស្ចកតី ជចជ ឹង, នស្ចកតីរតិះរះិ » ឲ្យង្របថ្វ   
«គបបី..» ឬ «រតូវ..» ឧ. ក្ិននុ មខា បមនតំ មោ ក្កតពវំ «ចុះ
(កិចច) េនឹង គឺអញ រតូវង្តនធវើ ដូចនមតចេន៎ ? »។ 

ធាតុ និង ោចក្ៈ 

 ធាតុកនុងកិតកៈ ននះ ក៏ដូចគ្នន នឹងធាតុកនុងអាខយតង្ដរ 
លភ «ាន» 

 បចចុបបននកាល = អាខាត = លភតិ , កិតកៈ = បំុ.      
លភមទត  ឥតថី. លភនតី , នបំុ. លភនតំ ។ 
 អតីតកាល = អាខាត = លភិ ឬ អលភិ , កិតកៈ បំុ.  
លមទ្ធធ , ឥតថី. លទ្ធធ , នបំុ. លទធំ, អពយយកិរយិា = លភិត្វវ ,        

លភិត្វវ ន, លទ្ធធ ន ។ 

 អនុតតកាល = អាខាត = លមភយយ,កិតកៈ បំុ. លភិតមពាវ  
ឬ  លទធមពាវ  , ឥតថី.  លភិតពាវ   ឬ លទធពាវ  ,  នបំុ. លភិតពវំ ឬ     
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លទធពវំ ។ វចកៈ មាន ៥ យ៉ាង ដូចអាខយតង្ដរ ។ 
 ១-ក្តតុោចក្ៈ ភិក្ខ ុ អរញ្ា  ំ បវិមឋោ  «ភិកខុ ចូលនៅ
នេើយ កាន់នរព» ។ 

 ២-ក្មមោចក្ៈ ភគវត្វ មទសមិត្វ អយ ំ ធមោម  «ធម៌
ននះ ង្ដលរពះមាននជាគ រតាស់្ស្ង្មតងនេើយ» ។ 

 ៣-ភាវោចក្ៈ ោមត្វ តោ ឧឋោ តពវំ «គឺឯង រតូវ
នរកាក ពីរពលឹម» ។ 

 ៤-មហតុក្តតុោចក្ៈ អាចរមិោ អមនតោសមិក្ វិនយ ំ

សកិ្កខ មបមទត  «អាចារយ កំពុងញុាងំអននតវសិ្កទ. ឲ្យនរៀន នូវ      
វន័ិយ» ។ 

 ៥-មហតុក្មមោចក្ៈ វិនមោ អាចវិមយន អមនតោសិ-

មក្ហ ិសកិ្កខ មបតមពាវ  «វន័ិយ គឺអាចារយ គបបីញុាងំអននតវសិ្ក
ទ. ឲ្យនរៀន » ។ 

បចច័យននក្ិរោិក្ិតក្ៈ 
 បចច័យសំ្រាប់ចុះរបកបនិងកិរយិាកិតកៈន ះ ង្ចកជា 
៣ ពួកគឺៈ 
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កិតបបចច័យ មាន ៣ គឺ : អនត, តវនតុ, ត្វវី  ។ 
កិចចបបចច័យ មាន ២ គឺ : តពវ, អនីយ ។ 
កិតកិចចបបចច័យ មាន ៥ គឺ ោន, ត,ត្វវ , ត្វវ ន, តូន ។ 
អនត, ោន ពីរននះរាប់បចចុបបននកាល ។ តពវ, អនីយ ពីរននះ
រាប់អនុតតកាល ។ ត មួយននះនរចើនរាប់អតីតកាល ជាង  
បចចុបបននកាល , ខាងអ គតកាលក៏នរបើាន ង្តមានតិច
ណាស់្ ។ តវនតុ, ត្វវី, ត្វវ , ត្វវ ន, តូន ៥ ននះ រាប់អតីត
កាលនោយនរចើនជាងកាលឯនទៀត ។ 

ឧទ្ធហរណ៍ក្នងុក្ិតបបចច័យ 
 អនត-បចច័យននះចុះានកនុងវចកៈ ២ គឺ កតតុវចកៈ និង              
នេតុកតតុវចកៈ ចុះបចច័យស្រមាប់ពួកធាតុកនុងអាខយតផងក៏
មាន មិនាច់ចុះបចច័យកនុងអាខយតក៏មាន នេតុកតតុវចកៈ 
រតូវង្តចុះការតិបបចច័យអាខយតមកផង ។ 
 កតតុវចកៈ ក្មថមទត , ក្មថនតី, ក្មថនតំ «កំពុងនពាល, 
កាលនពាល »,  លភមទត , លភនតី, លភនតំ «កំពុងាន ,កាល
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ាន » ។ ភវមទត , រមុនធមទត ,   ទិពវមទត  សណុមទត , ក្ីនមទត ,   

គណហ មទត , ក្មរាមទត , ចិមនតមទត  ។ 

 នេតុកតតុវចកៈ បំុ .ក្ថាមបមទត , ឥតថី. ក្ថាមបនតិ នបុំ. 

ក្ថាមបនតំ «កំពុងឲ្យនពាល កាលនឹងឲ្យនពាល » ។ ភាមវមទត , 

ភាោមបមទត , ោមចមទត , ោចមបមទត , ទិពាវ មបមទត ,           
សណុាមបមទត , ក្ីណាមបមទត , ជាទមបមទត , គណាហ មបមទត ,  

ឥតថី. គណាហ មបនតី. នបុំ. គណាហ មបនតំ ។ 
 តវនត-ុបចច័យចុះានកនុងវចកៈ ២ ដូច អនត-បចច័យង្ដរ 
បុ៉ង្នតមានវធីិរបូសិ្ទធិនផសងៗគ្នន ដូចរនបៀបតនៅននះ : កតតុវចកៈ,  
 ១-ធាតុនទលង្តមួយតួ រតូវទុកធាតុឲ្យគង់របូនៅដូច
នដើម ឧ. សតុោ «ឮនេើយ, សាត ប់នេើយ» ជិតោ «ឈនះ
នេើយ» ឥតថី. សតុវតី, ជិតវតី, នបុំ. ជិតវនតំ ។ 
 ២-ធាតុ២តួង្ដលមាន ច, ជ, ប ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ទី
បំផុតធាតុជា ត ក៏ាន ឧ. សតិតោ (សចិ-ធាតុ) នស្សាចនេើយ 
ភុតតោ (ភុជ-ធាតុ) «បរនិភាគនេើយ» ភុតតោ (គុប-ធាតុ)      
«រគប់រគងនេើយ, រកានេើយ» ។ 
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 ៣-នបើមិនផ្លល ស់្ទីបំផុតធាតុនទ រតូវចុះ ឥ-អាគម ឧ.    
ចជិតោ «លះនេើយ‚ លះបង់នេើយ» ។ ចំនពាះ វស-ធាតុ
មួយ រតូវផ្លល ស់្ អ របស់្ វ នន វស ជា ឧ នេើយចុះ ឥ-អាគម
មកផង ឧ. វុសតិោ «នៅនេើយ» ។ 
 នេតុកតតុវចកៈ រតូវចុះ ការតិ-បចច័យ ចំនពាះធាតុខលះ 
ង្ដលនរបើានតាមគួរដល់ការរបកប ឧ. មភាមជតោ, មភាជ

យតិោ, មភាជាមបតោ មភាជាបយតិោ «ឲ្យបរនិភាគ
នេើយ» រតង់ ណយ និង ណាបយ រតូវចុះ ឥ-អាគម ។ 
 ត្វវី-បចច័យមានគតិដូច តវនតុ, 
 កតតុវចកៈ បំុ. សតុ្វវី, ឥតថី. សតុ្វវិនី, នបំុ. សតុ្វវិ, «
ឮ-សាត ប់នេើយ» 
 នេតុកតតុវចកៈ មភាមជត្វវី,មភាជយតិ្វវី, មភាជាមប-

ត្វវី, មភាជាបយតិ្វវី «ឲ្យបរនិភាគនេើយ» ។ 
ឧទ្ធហរណ៍ ក្នងុក្ិចចបបចច័យ 

 តពវ-បចច័យចុះានកនុងកមមវចកៈ និង នេតុកមមវចកៈ  
ជាស្កមមធាតុ, នបើជាអកមមធាតុចុះកនុងភាវវចកៈង្តមយ៉ង ។ 
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 ១-ធាតុមានស្ស្ះ អា ជាទីបំផុត រគ្នន់ង្តផសំក៏មាន ឧ. 
ទ្ធតមពាវ , ោតមពាវ   នោតមពាវ , ឋាតមពាវ , បោតមពាវ , ផ្លល ស់្ 
អា ជា អាយ នេើយចុះ ឥ អាគមក៏មាន ឧ. នោយតិមពាវ  ។ 
 ២-ធាតុនទលង្ដលមានស្ស្ៈ ឥ ឦ ឧ ឩ រតវូរពឹទធិតាម
គួរដល់ការរបកប ឧ. ភវិតពវំ, មសាតពវំ, មសតពវំ, មនតពវំ      

សយតិពវំ ,ភាយតិពវំ (ឦ ជា ឯ ជា អយ ជា អាយ ចុះ ឥ-

អាគម ។ 
 ៣-ធាតុពីរតួ ផ្លល ស់្ទីបំផុតជា ត ឧ. ក្តតពវំ, វតតពវំ,      
បតតពវំ នបើមិនផ្លល ស់្ទី បំផុតធាតុនទ រតូវចុះ ឥ-អាគម ឧ. ក្រតិពវំ 
ឱវទិតពវំ, អាបជជិតពវំ <អា + បទ, ទ > ជ > ជជ + ឥ + តពវំ ។ 
 ៤-ធាតុមាន ម ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ ម ជា ន ឧ. គនតពវំ,   
សនតពវំ ។ 
 ៥-ធាតុមាន ន ជាទីបំផុត រគ្នន់ង្តផសំ ឧ. ហនតពវំ, ខនតពវំ, 

គនតពវំ ។ 
 ៦-ធាតុមាន ភ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ ត ជា ទធ ឧ. លទធពវំ     
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«(គឺជន) គបបីាន» ។ 
 ៧-ធាតុមាន ស ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ ត ជា ដោ ឧ. ទដោពវ ំ    
«(គឺជន) គបបីនឃើញ»។ 
 ៨-ធាតុខលះ រតូវចុះបចច័យពួកធាតុកនុងអាខយតផង ឧ.  
ពុជឈតិពវំ, សណិុតពវំ, ជានិតពវំ, គណហិ តពវំ, ចិមនតតពវំ ។ 
 ៩-ចំនពាះ ក្រ-ធាតុ ផ្លល ស់្ជា ក្ក ក៏ាន ឧ. ក្កតមពាវ  ។ 
 នេតុកមមវចកៈ ចុះ ការតិ-បចច័យផង ឧ. ក្កមរតមពាវ ,

ក្ករយតិមពាវ , ក្ករាមបតមពាវ , ក្ករាបយតិមពាវ  ។ បំុ. ទ្ធតមពាវ ,
ឥតថី. ទ្ធតពាវ , នបំុ. ទ្ធតពវំ ។ 
 អនីយ-បចច័យមានគិតដូច តពវ-បចច័យង្ដរ 
 ១-ធាតុមានអកសរ២តួ ផ្លល ស់្ឲ្យខុស្ចាកភាពនដើមខលះក៏
ាន ឧ. ទសសនីយ ំ«(គឺជន) គបបីនឃើញ, គួរនមើល» ។ 
 ២-ធាតុនទល រតូវរពឹទធិធាតុខលះ មិនាច់រពឹទធិខលះ ឧ.    
ភវនីយ,ំ សវនីយ,ំ ជយនីយ,ំ ោនីយ,ំ ឋានីយ ំ។ 
 ៣-សូ្មបីធាតុ ២ តួក៏រតូវរពឹទធិានខលះង្ដរ ឧ. មភាជនីយ,ំ  
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សារាណីយ,ំ សមោម ទនីយ ំ។ 
 ៤-ធាតុមាន រ ឬ ហ ជាទីបំផុត រតូវផ្លល ស់្ ន ជា ណ    
ឧ. ក្រណីយ,ំ គហណីយ ំ។ 
 ៥-សូ្មបីធាតុនរៅពីននះ ក៏អាចផ្លល ស់្ ន ជា ណ ានខលះ 
ង្ដរ ង្តមានតិច ឧ. រមណីយ ំ។ 
 ៦-តាមធមមតារបស់្បចច័យននះ នរចើនង្តទុកទំងធាតុ 
ទំងបចច័យឲ្យនៅដូចនដើម ឧ. បចនីយ ំ។ 
 ៧-នេតុកមមវចកៈ រគ្នន់ង្តចុះ ណាមប-បចច័យ បុ៉នណាណ ះ 
ក៏មាន ចុះបចច័យ ពួកធាតុផងក៏មាន ឧ. បំុ. ក្ករាបនីមោ  
ឥតថី. ក្ករាបនីោ នបំុ. ក្ករាបនីយ ំ ។ សពិាវ បនីមោ,        

សពិាវ បនីោ, សពិាវ បនីយ ំ។ អនីយ-បចច័យននះ ជួនណា នរបើ
ជា ម មក៏ានខលះ ឧ. មសដោី បណីមតន ខាទនីមយន 

មភាជនីមយន ភិក្ខសុងឃ ំបរវិិស ិ។ 
ឧទ្ធហរណ៍ក្នងុក្ិតកិ្ចចបបចច័យ 

 ោន-បចច័យចុះកនុងវចកៈទំង ៥ 
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 កតតុវចកៈ បចោមទ ,បចោទ ,បចោនំ «កាល     
ចំអិន» (ចុះ អ-បចច័យ ស្រមាប់ពួក ភូ-ធាតុផង) ។ 
 កមមវចកៈ ក្រយិោមទ, បចិយោមទ ,បចចោមទ ។ 
 ភាវវចកៈ ក្រយោមទ, បចយោមទ, បចចោមទ ។ 
 នេតុកតតុវចកៈ រតូវចុះ ណយ ឬ ណាបយ មកផង   
ឧ. ក្ករយោមទ, ក្ករាបយោមទ ចុះបចច័យពួកធាតុផង ក៏
មាន សពិាវ បយោមទ,  ទិពាវ បយោមទ ។ 
 នេតុកមមវចកៈ រតូវចុះ ណាមប និង យ-បចច័យ និង   
ឥ-អាគមផង ឧ.ក្ករាបិយោមទ ចុះបចច័យពួកធាតុផងក៏មាន 
ឧ. ទិពាវ បិយោមទ ។  
 ត-បចច័យនរបើានរគប់វចកៈ ទំង ៥ ង្តខាងនេតុកតតុ-
វចកៈមិនសូ្វមាននរបើ ។ 
 ១-នបើទីបំផុតធាតុជាស្ស្ៈ ង្ដលមិនង្មនជា ឯ រគ្នន់ង្ត
ផសំនិង ត-បចច័យជាការនស្ស្ច ។ 
ឧទេរណ៍ៈ    
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ញា + ត =  ញាមត្វ «ដឹងនេើយ» នោ + ត = នោមត្វ      
«ងូតនេើយ» ចិ + ត = ចិមត្វ «គិតនេើយ» ជិ + ត = ជិមត្វ       
«ឈនះនេើយ» ភី + ត = ភីមត្វ «ភ័យនេើយ» ស ុ+ ត = សមុត្វ   
«សាត ប់នេើយ» ភូ + ត = ភូមត្វ «នកើតនេើយ» ។ 
 ២-ចំនពាះ ឋា ,ធា -ធាតុផ្លល ស់្ អា ជា ឥ , អា របស់្ ោ 

ជា ឦ  ឧ. ឋា + ត = ឋិមត្វ, និ + ធា = និហមិត្វ «តមកល់
នេើយ» ោ + ត = បីមត្វ «ផឹកនេើយ» ។ 
 ៣-ចំនពាះ ទ្ធ-ធាតុ រតូវផ្លល ស់្ ត-បចច័យជា ឥនន នេើយ
លុប អា របស់្ ទ្ធ ឧ. ទិមទន  «ឲ្យនេើយ» នបើមានបទដនទ ំ
មុខ បំរពួញចូលជាបទស្មាស្ រតូវផ្លល ស់្ ទិនន ជា ទតត ខលះ   
ឧ.មទវទមត្វត , រពហមទមត្វត , ពុទធទមត្វត  ។ 
 ៤-នបើទីបំផុតធាតុជាស្ស្ះ ឯ, ផ្លល ស់្ ឯ ជា ឥ ខលះ,ជា ឦ 
ខលះ, ជា អា ខលះ ឧ. អតិ + មឈ + ត = អភិជឈមិត្វ «សំ្េឹងរនំព
នេើយ», មគ + ត = គីមត្វ «នរចៀងនេើយ» នរបើជា ម ម    
នបំុ. គីតំ «ការនរចៀង, ចនរមៀង» ។ 
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មត + ត = ត្វមត្វ «រគប់រគង, រកានេើយ, ចិចច ឹមនេើយ»     
នបើនរបើជា ម ម ង្របថ្វ «ឪ, ឪពុក, បិតា» ។ 
 ៥-ធាតុមាន រ , ន , ម ជាទីបំផុត រតូវលុបទីបំផុតធាតុ
ក៏មាន ឧ. ក្រ + ត = ក្មត្វ «នធវើនេើយ», សរ + ត = សមត្វ     
«រលឹកនេើយ» នបើនរបើជា នាមនាម ង្របថ្វ «អនករលឹក, អនកមាន
សាម រតី», មរ ឬ មន + ត = មមត្វ «សាល ប់នេើយ» ឬ «នពាល
នេើយ» ខន + ត = ខមត្វ «ជីកនេើយ», ជន + ត = ជាមត្វ    
«នកើតនេើយ» គម + ត = គមត្វ «នៅនេើយ» ,រម +ត =រមត្វ   
«នរតកអរនេើយ» ។ 
 ៦-ចំនពាះ បូរ-ធាតុ រតូវផ្លល ស់្ ត និង រ ជា ណណ            
ឧ.បុមណាណ  «នពញនេើយ» 
 ៧-ធាតុមាន រ ជាទីបំផុត រតូវផ្លល ស់្ ត ជា ឥណណ  នេើយ
លុប រ នចញ ឧ. ចរ + ត = ចិមណាណ  «របរពឹតតនេើយ» , ជរ+ត = 
ជិមណាណ  «ចាស់្រគំ្នរគ្ន, រទុឌនរទមនេើយ», តរ + ត = តិមណាណ  
«ឆលងនេើយ» ។ 
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 ៨-ធាតុមាន ក្ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ ត និង ក្ ជា ក្ា ឧ.  
សមក្កា  «អនកអាច» ននះជាគុណ ម, នរបើជា ម មជា បំុ.
រពះ ម រពះឥនទ ឧ. សមក្កា  មទោនមិមទទ  ។ 
 ៩-ធាតុមាន ហ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ ត និង ហ ជា ឌឍ ជា 
ឡហ, ជា ទធ ក៏មាន ទហ + ត = ទមឌា «នឆះនេើយ»           
មុហ + ត = មុមឡាហ  «វនងវងនេើយ» ឱ + នហ + ត = ឱនមទ្ធធ    
«រគបស្ងកត់នេើយ» ។ 
 ១០-ធាតុមាន ស ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ ត និង ស ជា ដោ ឧ. 
តុស + ត = តុមឋោ  «នរតកអរនេើយ», ទិស + ត = ទិមឋោ          
«នឃើញនេើយ», អនុ+ សាស+ត = អនុសមិឋោ  «នរបៀនរបនៅ
នេើយ», ក្ស + ត = ក្មឋោ  «ភជួររាស់្នេើយ» ។ ង្ត សសុ-ធាតុ
ឲ្យផ្លល ស់្ ត និង ស ជា ក្ា ជា ក្ខ ឧ. សមុក្កា  ឬ សមុក្កខ               

«ស្ងួតនេើយ»។ 
 ១១-ធាតុមាន ច, ជ, ប ជាទីបំផុតផ្លល ស់្ជា ត ឬផ្លល ស់្ 
ត-បចច័យ និង ទីបំផុតធាតុជា តត ក៏ាន ឧ. សចិ + ត = សមិត្វត  
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«នស្សាចនេើយ», ភុជ + ត = ភុមត្វត  «បរនិភាគនេើយ»,           
គុប + ត = គុមត្វត  «រគប់រគងនេើយ», បុ៉ង្នត បច-ធាតុរតូវផ្លល ស់្ 
ត និង ច ជា ក្ា ឧ. បមក្កា  «ឆអិន, ទំុនេើយ» ។ 
 ១២-ធាតុមាន ធ, ភ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ ត ជា ទធ លុបទី
បំផុតធាតុនចញ ឧ. ក្ធុ + ត = ក្មុទ្ធធ  «ខឹងនេើយ»,              
អា + រភ + ត = អារមទ្ធធ  «រារពធនេើយ» ។ 
 ១៣-ធាតុមាន ម ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ ត ជា នត លុបទី
បំផុតធាតុនចញ ឧ. ប + ក្ម + ត = បក្ាមទត  «នចៀស្នចញ
នេើយ» ។ 
 ១៤-ទីបំផុតធាតុជាស្ស្ៈ ផ្លល ស់្ ត-បចច័យជា ន, ណ ឧ. 
ល ី+ ត = លមីទ «រញួនេើយ» ស ំ+ ល ី+ ត = សលលមីទ «ពួន,
ស្មងំនេើយ», បដិ + ស ំ+ ល ី+ ត = បដិសលលមីទ «នគចនចញ
នេើយ, ស្មងំនេើយ» និ + ល ី + ត = និលមីទ «ពួននេើយ», 
ោ + ត = ហមីទ «សាបសូ្នយនេើយ, នថ្វកទប» ខី +ត =  
ខីមណា «អស់្នេើយ, ល ូ + ត + លមូទ «កាត់នេើយ»,          
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គិមល + ត + គិលាមទ «ឈឺនេើយ», នរបើជា មង្របថ្វ          
«អនកឈឺ» ។ 
 ១៥-នបើទំបំផុតធាតុជា ចឆ, ញ្ជ  ផ្លល ស់្ ត ជា ដោ ឬ គោ 
នេើយលុបទីបំផុតធាតុ បុចឆ + ត = បុមឋោ  «សួ្រនេើយ»,       
ភញ្ជ  + ត = ភមគាោ  «បំាក់នេើយ» ។ 
 ១៦-នបើទីបំផុតជា ទ ផ្លល ស់្ ត និង ទ ជា នន ឧ.           
ភិទ + ត = ភិមទន  «ង្បកនេើយ» ឆិទ + ត = ឆិមទន  «កាត់, 
ោច់នេើយ», រទុ + ត = រមុទន  «យំនេើយ», ឆទ + ត = ឆមទន    
«បិទាំងនេើយ» និ + សទិ + ត = និសមិទន  «អងគុយនេើយ» ។ 
 ១៧-នបើទីបំផុតធាតុជា គ, ជ, ជជ ផ្លល ស់្ ត និង ទីបំផុត
ធាតុជា គោ ឧ. លគ + ត = លមគាោ  «ជាប់នេើយ», ស ំ+ វិជ +ត = 

សវំិមគាោ  «តក់ស្លុតនេើយ»,    និ + មុជជ + ត = និមមុមគាោ  «មុជ
ចុះនេើយ, លិចចុះនេើយ» ។ 
 ១៨-ចំនពាះ ក្រ-ធាតុ នបើមានឧបស្គគ ៣ តួ គឺ ស,ំ ឧប, 

បរ ិ ឬ និាតស្ពទគឺ បុរ ជាបុពវបទ រតូវផ្លល ស់្ ក្រ ជា ខរ       
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ឧ. ស ំ+ ក្រ + ត = សងខមត្វ «នធវើរពមនេើយ,តាក់ង្តងនេើយ», 
ឧប + ក្រ + ត = ឧបក្ខមត្វ «ចូលនៅនធវើនេើយ, តំាងនធវើនេើយ», 
បរ ិ + ក្រ + ត = បរកិ្ខមត្វ «នធវើជំុវញិ-ង្េេម-ព័ទធនេើយ»,    
បុរ + ក្រ + ត = បុរក្ខមត្វ «នធវើកនុងខាងមុខ-នចាមនរាមនេើយ» ។ 
 ១៩-ទីបំផុតធាតុជាពយពាជ នៈ នបើមិនលុបមិនផ្លល ស់្នទ 
រគ្នន់ង្តចុះជា ឥ-អាគមមកជាការនស្ស្ច ឧ. ក្ថ + ត = ក្ថិមត្វ 
«នពាល, ង្ថលង, សំ្ង្ដងនេើយ ក្បប + ត = ក្បបមិត្វ «កាត់-
នការនេើយ», ភាស + ត = ភាសមិត្វ «នពាល, សំ្ង្ដងនេើយ» ។ 
 ទីបំផុតធាតុជាពយពាជ នៈកតី ជាស្ស្ះកតី រតូវរពឹទធិ ឬផ្លល ស់្
តាមពួកធាតុ ឬ ចុះ បចច័យសំ្រាប់ពួកធាតុ នេើយចុះ ឥ-អាគម
ក៏ាន ឧ. សចុ + ត = មសាចិមត្វ «នសាក-សាត យនេើយ»,  
ឥស + ត = ឥចឆិមត្វ «រាថ្វន -ចង់ាននេើយ», ភូ + ត = ភាវិមត្វ 
«ចំនរ ើន-អប់រនំេើយ», គហ + ត = គណហិ មត្វ «ចាប់-កាន់នេើយ»,    
ក្ធុ + ត = ក្ជុឈមិត្វ «ខឹងនេើយ» ។ 
 នេតុកមមវចកៈ រតូវចុះ ណាមប-បចច័យ ឥ + អាគម ចុះ 
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បចច័យ ពួកធាតុ កនុងអាខយតផងក៏មាន មិនចុះបចច័យពួកធាតុ
ក៏មាន ឧ. ញា + ទ + ណាមប + ឥ + ត = ជាទបិមត្វ «ឲ្យ
ដឹងនេើយ», មរ + ណាមប + ឥ + ត = ោរាបិមត្វ «ឲ្យសាល ប់
នេើយ» ។ 
 ត-បចច័យនរបើជា មកិតកៈាននពញទី ឧ. ពុជឈតីតិ =

ពុមទ្ធធ  (ភគោ) «(រពះមានរពះភាគ)រទង់រតាស់្ដឹង» ក.ក. ។ 
 ត្វវ  ត្វវ ន តូន-បចច័យទំង ៣ ននះជាអពយយបចច័យ នបើ
មានឧបស្គគណាមួយ ជាបុពវបទ រតូវផ្លល ស់្បចច័យទំង ៣ 
ណាមួយជា យ នេើយទុកឲ្យនៅជា យ ក៏មាន, ផ្លល ស់្ យ ជា 
មួយទីបំផុតធាតុ ជាពយពាជ នៈនផសងក៏មាន : 
 ១-ធាតុមាន អា ជាទីបំផុតរតូវទុក យ ឧ. អា + ទ្ធ +យ = 

អាទ្ធយ «កាន់យកនេើយ,  ំនៅនេើយ» ។ 
 ២-ធាតុមាន ទ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ យ និង ទ ជា ជជ     
(ឡ > ជជ) ឧ. អា +ឆិទ + យ = អចឆិជជ «ដនណតើ មយកនេើយ» ។ 
 ៣-ធាតុមាន ម ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ យ និង ម ជា មម  
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(មយ > មម) ឧ. និ + ក្ម + យ = និក្ាមម «នចញនៅនេើយ» ។ 
 ៤-ធាតុមាន ភ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ យ និង ភ ជា ពភ       
(ភយ > ពភ) ឧ. អា + រភ + យ = អារពភ «រារពធ-តំាងនផតើម-ចាប់
នផតើមនេើយ» ។ 
 ៥-ធាតុមាន ហ ជាទីបំផុតផសំ យ និង ហ ជា យហ  ឧ.  
ប + គហ + យ = បគោយហ «ផគង-នលើកនេើងនេើយ» ។ 
 ៦-រគ្នន់ង្តចុះ ឥ-អាគម ទុក យ ឲ្យគង់របូនៅក៏ាន 
ឧ. ឧ + ទិស + យ = ឧទទិសយិ «ស្ង្មតងនេើយ» ។ 
 ៧-ធាតុមាន ស ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ យ ជា បុពវរបូក៏ាន
ឧ. ឧ + ទិស + យ = ឧទទិសស «ចំនពាះ-នៅ-ឧទទិស្នេើយ» ។ 
 ធាតុខលះរគ្នន់ង្តចុះ យ-អាគមមកជា យយ ក៏ាន       
ឧ. អភិ + ភូ + យ = អភិភុយយ «រគបស្ងកត់នេើយ» ។ 
 ៨-ធាតុង្ដលមានឧបស្គគជាបុពវបទ មិនាច់ផ្លល ស់្
បចច័យទំង ៣ ន ះ ណាមួយជា យ ក៏ាន ង្តរតូវចុះ        
ឥ-អាគម ឧ. និ + ក្ម + ត្វវ , ត្វវ ន = និក្ាមិត្វវ  និក្ាមិត្វវ ន        
«នចញនេើយ» ។ 
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 ៩-សូ្មបីផ្លល ស់្បចច័យទំង ៣ ជា យ នេើយផ្លល ស់្ យ 
និង ទីបំផុតធាតុជារបូនផសង នេើយចុះ ឥ-អាគម និង ត្វវ -បចច័យ 
ង្ថមនទៀត ឧ. អចឆិជជិត្វវ  «ដនណតើ មយកនេើយ» បគោយហតិ្វវ         
«ផគងនេើយ» ។ 
 ១០-សូ្មបីផ្លល ស់្បចច័យទំង ៣ ជា យ នេើយចុះ        
ឥ-អាគមក៏ាន ឧ. ចិនត + យ = ចិនតិយ «គិតនេើយ», ញា + 

ទ + យ = ជានិយ «ដឹងនេើយ», ភូ + យ = ភវិយ «នកើត-
មាន-ជានេើយ» ។ 
 ១១-ធាតុមាន ធ, ភ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ យ និងទីបំផុត 
ធាតុជា ទ្ធធ , ឬ ទ្ធធ ន  ឧ. វិធ + យ = វិទ្ធធ  «មុត-ាញ់-ចាក់
នេើយ», លភ + យ = លទ្ធធ , លទ្ធធ ន «ាននេើយ» ។ 
 ១២- ឥ-ធាតុនិងធាតុង្ដលមាន ច, ន, រ, ត, ទ ជាទីបំ 
ផុតអាចផ្លល ស់្បចច័យ ទំង ៣ ននះណាមួយជា ចច ាន ឧ.  
អតិ + ឥ + ចច = អតិចច «កនលងនេើយ», វិ + វិច (លបុ ច) + ចច = 

វិវិចច «សាង ត់នេើយ» អា + ហន + (លុប ន) + ចច = អាហចច    
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«ចុច-នទើស្-ទល់-កល់-នកើល-ទងគិចនេើយ, ក្រ (លុប រ) + ចច = 

ក្ចច «នធវើនេើយ», ស ំ+ ចិត (លុប ត) + ចច = សញ្ចចិច «គិត
រពមនេើយ, ង្កលងនេើយ», អនុ + វិទ (លុប ទ) + ចច = អនុវិចច 
«ពិចារណានេើយ» ។ 
 ១៣-ចំនពាះ ទិស-ធាតុផ្លល ស់្ ត្វវ  ជា សាវ , ត្វវ ន ជា សាវ ន 
នេើយលុបទីបំផុតធាតុនចញ ឧ. ទិសាវ , ទិសាវ ន «នឃើញ-លុះ
ជួបនេើយ» ។ 
 ១៤-ផ្លល ស់្ ត្វវ  ជា តុំ > ដោុំ ឧ. អភិ + ហរ + ដោុំ = អភិហដោុំ 
« ំនៅនេើយ» ទិស + ដោុំ = ទិដោុំ «នឃើញនេើយ» (លុបទីបំផុត
ធាតុនចញ) ។ 
 ១៥-ផ្លល ស់្ ត្វវ  ជា ោន, ជា ឋោ  ានខលះ ឧ. ខាទ + ឥ + 

ោន = ខាទិោន «ខំាសីុ្នេើយ», ទិស + ឋោ  = ទិឋោ  «នឃើញ
នេើយ» ។ 
 នេតុកតតុវចកៈ រតូវចុះ ការតិ-បចច័យផង ចុះបចច័យពួក
ធាតុក៏មានមិនាច់ចុះក៏មានផង រតង់ ណយ និង ណាបយ 
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រតូវចុះ ឥ-អាគមផង ឧ. ោមចត្វវ , ោចយតិ្វវ , ោចមបត្វវ , 

ោចបយតិ្វវ  «ឲ្យចំអិននេើយ» ។  ភុមញ្ជត្វវ , ភុញ្ជយតិ្វវ      
ភុញ្ញជ មបត្វវ , ភុញ្ញជ បយតិ្វវ  «ឲ្យបរនិភាគនេើយ» ។ 

ឧទ្ធហរណ៍ោចក្ៈ ៥ 
កតតុ. សមូទ្ធ ឱទនំ បចមទត  ។  

កមម. សមូទន ឱទមទ បចិតមពាវ  ។ 
នេតុកតតុ. សាមិមក្ក សទូំ ឱទនំ ោមចមទត  ឬ ោចមបត្វវ  ។ 
នេតុកមម. សាមិមក្ន សទូំ ឱទមទ ោចមបតមពាវ  ឬ ោចិមត្វ ។ 
ភាវវចកៈ មតន សយតិពវំ ។ មតន ភូតំ ។ មតន មរតិពវំ ។ 
កតតុ. បុរមិសា ធនំ លភិត្វវ  ។ សាមមណមរា ទ្ធវ រ ំរនុធោមទ ។ 
កមម. បុរមិសន ធនំ លភិតពវំ ។ សាមមណមរន ទ្ធវ រ ំ                  

        រនុធិយោនំ ។ 
កតតុ. សាមមណមរា ចីវរ ំសពិវមទត  ។ បុរមិសា ធមមំ សណុមទត  ។ 
កមម. សាមមណមរន ចីវរ ំសពិវិតំ ។ បុរមិសន ធមោម  សមុត្វ ។ 
កតតុ. ភិក្ខ ុធមមំ ជានមទត  ។ សាមមណមរា បតតំ គណហ មទត  ។ 
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កមម. សាមមណមរន ធមោម  ញាមត្វ ។ ភិក្ខទុ បមត្វត         

       គហតិមពាវ  ។ 
កតតុ. បុរមិសា ក្មមំ ក្មរាមទត  ។ ភិក្ខ ុធមមំ ចិមនតត្វវ  ។ 
កមម. បុរមិសន ក្មមំ ក្តតពវំ ។ ភិក្ខទុ ធមោម  ចិនតិមត្វ ។ 
នេតុកតតុ. សាមិមក្ក សទូំ ឱទនំ ោចមបមទត  ។ 
នេតុកមម. សាមិមក្ន សទូំ ឱទមទ ោចបិយោមទ ។ 
នេតុកតតុ. បិត្វ បុតតំ រកុ្ខំ ឥក្កខ មបត្វវ  ។ 
នេតុកមម. បិតុទ បុតតំ រមុក្កខ  ឥក្កខ បិមត្វ ។ 
នេតុកតតុ. មថមរា ទ្ធរក្ំ ទ្ធវ រ ំរទុធ បយោមទ ។ 
នេតុកមម. មថមរន ទ្ធរក្ំ ទ្ធវ រ ំរទុធ បិយោនំ ។ 
នេតុកតតុ. មថមរា បុរសិ ំចីវរ ំសពិាវ មបមទត  ។ 
នេតុកមម. មថមរន បុរសិ ំចីវរ ំសពិាវ មបតពវំ ។ 
នេតុកតតុ. បិត្វ បុតតំ ធមមំ សណុាមបត្វវ  ។ 
នេតុកមម. បិតរា បុតតំ ធមោម  សណុាមបតមពាវ  ។ 
នេតុកតតុ. បិត្វ បុតតំ ធមមំ ជាទមបមទត  ។ 
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នេតុកមម. បិតរា បុតតំ ធមោម  ជាទបិមត្វ ។ 
នេតុកតតុ. ភិក្ខ ុទ្ធរក្ំ បតតំ គណាហ មបត្វវ  ។ 
នេតុកមម. ភិក្ខទុ ទ្ធរក្ំ បមត្វត  គណាហ មបតមពាវ  ។ 
នេតុកតតុ. បិត្វ បុតតំ ក្មមំ ក្ករាមបមទត  ។ 
នេតុកមម. បិតរា បុតតំ ក្មមំ ក្ករាមបតពវំ ។ 
 

(ចប់ក្ិរោិកិ្តក្ៈ) 

******* 
*** 
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ទមក្ិតក្ៈ 

 កិ្ត្ក្ៈ ង្ដលជា ម មកតី ជាគុណ មកតី នៅថ្វ   
នាមកិ្ត្ក្ៈ រតូវសំ្គ្នល់នោយសាធនៈ ង្ដលមានបចច័យជា
នរគឿងចំណំា ។ 

សាធនៈ 

 ស្ពទង្ដលស្នរមចមកអំពីរបូវគិគេៈរបស់្កិតកៈ នៅថ្វ 
សាធនៈ ។ សាធនៈន ះ មាន ៧ យ៉ាង គឺ កតតុសាធនៈ ១,     
កមមសាធនៈ ១, ករណសាធនៈ ១, ស្មបទនសាធនៈ ១,     
អាទនសាធនៈ ១, អធិករណសាធនៈ ១,  ភាវសាធនៈ ១ ។ 

របូវិគោហៈ ននសាធនៈ 

 របូវគិគេៈននសាធនៈ មាន ៣ យ៉ាងគឺ កតតុរបូ ១, កមមរបូ ១, 
ភាវរបូ ១ នបើរាប់ស្មាស្របូចូលផងជា ៤ យ៉ាង ។ 
 របូវគិគេៈននសាធនៈ ង្ដលជាកតតុវចកៈ ឬ នេតុកតតុ-
វចកៈ នៅថ្វ ក្តតុរបូ ។ ង្ដលជាកមមវចកៈ ឬនេតុកមមវចកៈ 
នៅថ្វ ក្មមរបូ ។ ង្ដលជាភាវវចកៈ ឬ នេតុភាវចកៈ ឬក៏
ភាវសាធនៈ នៅថ្វ ភាវរបូ ។ របូវគិគេៈ ង្ដលនរបើ តុំ-បចច័យ 
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ឬ យ-ុបចច័យ ជាមួយនិងធាតុ ជារបធានរាប់អាការៈរបស់្
កិរយិា នេើយឆដឌីវភិតតិស្ទុះនចញមកជាអចដបទននសាធនៈ ឬ
ក៏របូវគិគេៈ នរបើបទង្ដលស្នរមចមកជា ឆដោីពហុពវីហ ិ រចួ
នេើយ បឋមាវភិតតិស្ទុះនចញមកជាអចដបទននសាធនៈ     
នៅថ្វ សោសរបូ ។ 
 ក្តតុរបូ ង្ចកនចញជា ៧ យ៉ាងគឺ កតតុរបូ-កតតុសាធនៈ១, 
កតតុរបូ-តស្សីលសាធនៈ១,កតតុរបូ-កមមសាធនៈ១, កតតុរបូ-ករ
ណសាធនៈ១, កតតុរបូ-ស្មបទនសាធនៈ១, កតតុរបូ-អាទន
សាធនៈ១, កតតុរបូ-អធិករណសាធនៈ១ ។ 
 ក្មមរបូ ង្ចកនចញជា ៤ យ៉ាងគឺ កមមរបូ-កមមសាធនៈ ១, 
កមមរបូ-ករណសាធនៈ ១, កមមរបូ-ស្មបទនសាធនៈ ១,     
កមមរបូ-អធិករណសាធនៈ ១ ។ 
 ភាវរបូ មានង្តមយ៉ងគឺ ភាវរបូ-ភាវសាធនៈ ។ 
 សោសរបូ មានង្តមយ៉ងគឺ ស្មាស្រូប-តស្សីលសាធនៈ ។ 
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ក្តតុសាធនៈ 

 សយក្ត្វត  ឬនេតុកតាត  ង្ដលរបកបនោយបឋមាវភិតតិ 
ជាបទរបធានកនុងវគិគេៈ ស្ទុះនចញមកជាអចដបទ តួកិរយិា 
ស្ពទរបស់្បទរបធានន ះ ផសំនិងបចច័យនន មកិតកៈ ស្នរមច 
របូមកជាសាធនៈនៅជាកតាត តាមលំ ំនដើម របូង្ដលស្នរមច
ន ះឯងនៅថ្វ កតតុសាធនៈ ឲ្យង្របថ្វ “ អនក...” នបើចុះកនុង   
តស្សីលៈ ឲ្យង្របថ្វ “អនក....នោយរបរកតី, តាមរបរកតី” ឬមិន
ាច់ង្របថ្វ “អនក” ក៏ាន តាមគួរដល់ដំនណើ រនស្ចកតី ឧ. ក្មុភំ 
ក្មរាតី តិ = ក្មុភក្កមរា (ជមទ) “ជនអនកនធវើនូវឆ្លន ំង” ក.ក ។ ក្
មមំ ក្ករាមបតី តិ = ក្មមក្ករាបមក្ក (ជមទ) “(ជន) អនកញុាងំ
អនកដនទឲ្យនធវើនូវអំនពើ” ក.ក ។ 

ក្មមសាធនៈ 

 ស្ពទរាប់អំនពើង្ដលរបកបទុតិយាវភិតតិ ឬរបកបបឋមា
វភិតតិ ជាបទរបធានកនុងកមមវចកៈជាវគិគេៈ ស្ទុះនចញមកជា 
អចដបទននសាធនៈ នៅថ្វ កមមសាធនៈ នបើជាកតតុរបូឲ្យ    
ង្របថ្វ “ជាទី...” ឧ. បិមយតិ តនតិ = បិមោ (បុមត្វត ) “(កូន) ជា
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ទីស្ស្ឡាញ់ (ននបិតា)” ក.កមម ។ ជាកមមរបូឲ្យង្របថ្វ “គឺ..” ឬ 
“ង្ដល...” ឧ. ទីយយមត តិ = ទ្ធនំ (វតថុ) ឬ ទ្ធតពវនតិ = ទ្ធនំ

(វតថុ) “(វតថុ) ង្ដលជនឲ្យ” ឬ “(វតថុ) ង្ដលជនគបបីឲ្យ” កមម.កមម.។ 
ក្រណសាធនៈ 

 អនកនធវើស្នរមចនូវអំនពើនោយស្ពទណា ង្ដលរបកប     
តតិយាវភិតតិជាករណៈកនុងវគិគេៈស្ពទន ះឯងស្ទុះនចញមក
ជាអចដបទននសាធនៈ នៅថ្វ ករណសាធនៈ នបើជាកតតុរបូឲ្យ
ង្របថ្វ “ជានេតុ...”, ជានរគឿង..., ស្រមាប់...” ឧ. ពនធតិ        

មតទ តិ = ពនធនំ (វតថុ) “(វតថុ) ជានរគឿងចង, ស្រមាប់ចង 
(ននជន)” ក.ករណៈ ។ ជាកមមរបូឲ្យង្របថ្វ “ជានេតុគឺ... ឬជា
នេតុង្ដល... ជានរគឿងគឺ... ឬជានរគឿងង្ដល...” ឧ. ពនធិយមត 

មតទ តិ = ពនធនំ (វតថុ) “(វតថុ) ជានរគឿងង្ដលជនចង (នន
ស្តវ)” កមម.ករណ. ។ 

សមបទ្ធនសាធនៈ 

 ស្ពទង្ដលទទួលនូវអំនណាយ គឺជាស្ពទង្ដលរបកប
ចតុតថីវភិតតិ ជាស្មបទនកនុងវគិគេៈស្ទុះនចញមកជាអចដបទនន
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សាធនៈ នៅថ្វ ស្មបទនសាធនៈ ជាកតតុរូបឲ្យង្របថ្វ “ជាទី
...” ឧ. ធន “មសស ភវតូ” តិ = ធនភូតិ (ជមទ) “(ជន)ជាទី
ចូរនកើតននរទពយ” ក.ស្មប. ។ ជាកមមរបូឲ្យង្របថ្វ “ជាទីគឺ...  
ជាទីង្ដល” ឧ. សមបទីយមត ឯតសាតិ = សមបទ្ធមទ       

(បដិគាោ ហមក្ក) “(បដិគ្នគ េកៈ) ជាទីគឺទយករបគល់ឲ្យ (នន
វតថុ)” កមម.ស្មប. ។ 

អោទ្ធនសាធនៈ 

 ស្ពទង្ដលរាប់ង្ដនឲ្យដឹងថ្វ អវីមួយានឃ្លល តនចញ
ចាកខលួននេើយ គឺស្ពទង្ដលរបកបបចច មីវភិតតិ ជាអាទន 
ស្ទុះនចញមកជាអចដបទននសាធនៈ នៅថ្វ អាោទ្ធនសាធ

នៈ នរបើានង្តកតតុរបូមយ៉ង ឲ្យង្របថ្វ “ជាង្ដន...” ឧ. បភា 

សរតិ ឯតសាម  តិ = បភសសមរា (សររីបបមទមសា) “(ស្ររី
របនទស្) ជាង្ដនផាយនចញននពនលឺ” ក.អា. ។ 

អធិក្រណសាធនៈ 
 ស្ពទង្ដលរាប់ទីគឺ ស្តតមីវភិតតិង្ដលរាប់ទីកង្នលង 
កនុងវគិគេៈស្ទុះនចញមកជាអចដបទននសាធនៈ នៅថ្វ
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អធិករណសាធនៈ ជាកតតុរបូឲ្យង្របថ្វ “ជាទី...” ឧ. អាវសនតិ 

ឯត្វថ  តិ = អាោមសា (បមទសា) ”(របនទស្) ជាទីអាស្ស័្យនៅ 
(ននបពវជិត)” ក.អធិ. ។ ជាកមមរបូឲ្យង្របថ្វ “ជាទីគឺ..., ជាទី
ង្ដល” ឧ. អាតបិយមត ឯត្វថ  តិ = អាតបនំ (ឋានំ) “(ទី) ជាទី
ង្ដលជនោល (ននវតថុមានសំ្ពត់ជានដើម) កមម.អធិ. ។ 

ភាវសាធនៈ 
 ស្ពទង្ដលរគ្នន់ង្តរាប់អាការៈរបស់្កិរយិា ង្ដល
កាល យមកជា  មស្ពទ គឺរាប់ឲ្យដឹងរតឹមង្តដំនណើ ររបស់្
កិរយិាស្ពទបុ៉នណាណ ះ មិនស្ង្មតងដំនណើ រជាកតាត  ឬកមមនេើយ 
នៅថ្វ ភាវសាធនៈៗ ននះមានង្តជាភាវរបូមយ៉ង ឲ្យង្របថ្វ 
“កិរយិា..., ការ..., នស្ចកតី..., ដំនណើ រ..., គឺ...” 
 ឧទេរណ៍ៈ និសទីិយមត = និសជាជ  “កិរយិាអងគុយ” ។ 
ញាយមត = ជាននំ “នស្ចកតីដឹង គមយមត = គមនំ “ដំនណើ រ
នៅ” ។ លពភមត = លភនំ “គឺនគាន” ភ.ភ ។ 

សោសរបូ តសសលីសាធនៈ 
 សាធនៈង្ដលមានរូបវគិគេៈរបកប តុំ-បចច័យ យ-ុបចច័យ  
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ជាមួយនិងធាតុជាបទរបធាន រាប់អាការៈរបស់្កិរយិាស័្ពទ 
មាន សលី-ស្ពទង្ដលង្របថ្វ “របរកតី” របកបបឋមាវភិតតិ     
ឯកវចនៈ ជាបទវនិស្ស្នៈ នេើយឆដឌីវភិតតិ ស្ទុះនចញមកជា
អចដបទ មានអាការដូចឆដឌីពេុពវីេិស្មាស្ ឬក៏មានរបូវគិគេៈ 
ង្ដលស្នរមចមកពីឆដឌីពេុពវីេិស្មាស្រចួនេើយៗ បឋមា
វភិតតិស្ទុះនចញមកជាអចដបទ នៅថ្វ ស្មាស្របូតស្សីល-
សាធនៈ ឲ្យង្របថ្វ “អនកមាន... ជារបរកតី ឬមាន... ជារបរកតី” 
 ឧទេរណ៍ៈ ោបំ ក្កតុំ សលី ំយសស មសា = ោបក្ករ ី
(ជមទ) “(ជន) អនកមានកិរយិានធវើនូវាបជារបរកតី” ស្.ត. ។ 
ោបក្រណសលីា = ោបក្ករ ី(ជមទ) “(ជន) អនកមានកិរយិា
នធវើនូវាបជារបរកតី” ស្.ត. ។ 

បចច័យននទមក្ិតក្ៈ 
 បចច័យស្រមាប់របកបនិង មកិតកៈង្ចកជា ៣ពួកគឺៈ 
 ១.ក្ិតបបចច័យ ស្រមាប់ចុះកនុងកតតុរបូ មាន ៩ គឺ ណវុ , 

ណី, ក្វិ, តុ, រ,ូ អាវី, ណុក្, (តុក្, ឥក្) ។ 
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 ២.ក្ិចចបបចច័យ ស្រមាប់ចុះកនុងកមមរបូ និងភាវរបូមាន 
៥ គឺៈ ណយ, ខ, មតយយ (រចិច, ររិយិ) ។ 
 ៣.ក្ិតក្ិចចបបចច័យ ស្រមាប់ចុះកនុងកតតុរបូ កមមរបូ 
ភាវរបូ មាន ១៣ គឺៈ ណ, អ, ឥ, យ,ុ តិ, រមម, រ, ឥន, តមវ, តុំ, 

(រតថុ, រតិុ, រាតុ) ។ 
ក្ិតបបចច័យ 

 ណវុ -បចច័យរតូវផ្លល ស់្ជា “អក្” ជាកំណត់នលើកង្តអំពី
មុខ ញា-ធាតុនចញមានរបូសិ្ទធិ ៧ យ៉ាងៈ 
 ១.នរចើនង្តរពឹទធិអកសរនដើមធាតុ ង្ដលជារស្សៈសុ្ទធ  
 ឧទេរណ៍ៈ ក្មរាតី ’តិ = ក្ករមក្ក (ជមទ) “(ជន) អនក
នធវើ” ក.ក. ។ 
 ២.សូ្មបីអកសរនដើមធាតុង្ដលជារស្សៈ មិនាច់រពឹទធិខលះ
ក៏ាន 
 ឧទេរណ៍ៈ ជមនតី ’តិ = ជនមក្ក (ជមទ) “(ជន) អនក
ញុាងំកូនឲ្យនកើត, អនកបនងកើតកូន” = (ជនក, បិតា, ឪពុក) ក.ក.។ 
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 ៣.នបើអកសរនដើមធាតុជាទីឃៈ ឬមានពយចជ នៈសំ្នយាគ
នៅខាងចុងមិនាច់រពឹទធិនេើយ  
 ឧទេរណ៍ៈ ោចតី ’តិ = ោចមក្ក (ជមទ) “(ជន)
អនកសូ្ម = (ស្មូម)” ក.ក., រក្ខតី ’តិ = រក្ខមក្ក (ជមទ) “(ជន)
អនករកា” ក.ក. ។ 
 ៤.ធាតុមានស្ស្ៈ អា ជាទីបំផុត, ផ្លល ស់្ អា-របស់្ធាតុ
ជា អាយ 
 ឧទេរណ៍ៈ បិវតី ’តិ = ោយមក្ក (ជមទ) “(ជន) 
អនកផឹក” ក.ក. ។ 
 ៥.ចំនពាះ ញា-ធាតុមួយផ្លល ស់្ ណវុ  ជា អក្ ក៏ានជា 
អាននក្ ក៏ាន 
 ឧទេរណ៍ៈ ជាទតី ’តិ = ញាយមក្ក ឬ ជាននមក្ក 

(ជមទ) “(ជន)អនកដឹង” ក.ក.។ 
 ៦.នបើធាតុនទល (ង្តមួយតួ) ផ្លល ស់្តាមលំ ំពួកធាតុ 
នេើយរពឹទធិ 
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 ឧទេរណ៍ៈ សណុាតី ’តិ = សាវមក្ក (ជមទ) “(ជន)
អនកសាត ប់” ក.ក.។ 
 ៧.ផ្លល ស់្តួធាតុជារបូនផសងៗ ានខលះ គឺផ្លល ស់្ ហន-ធាតុ
ជា ោត ខលះ, ជា វធ ខលះ 
 ឧទេរណ៍ៈ ហនត ី’តិ = ោតមក្ក ឬ វធមក្ក (ជមទ) 
“(ជន)អនកស្មាល ប់” ក.ក. ។ 
 ស្ពទង្ដលចុះ ណវុ -បចច័យននះ នបើជាស្កមមធាតុ រតូវនរបើ
ស្ពទជាកមមបទរាយ ង្ដលស្មព័នធចូលនឹងខលួន របកបឆដឌីវភិតតិ 
ឲ្យជាឆដឌីកមម ឧ. ទ្ធនសស ទ្ធយមក្ក “ជនឲ្យនូវទន” ។ 
 ណវុ -បចច័យននះ ស្រមាប់ស្មាគ ល់កតតុរបូ-កតតុសាធនៈ ។ 
របរពឹតតនៅានទំង ៣ លិងគគឺៈ បំុ. ក្ករមក្ក, ឥតថី. ក្ករកិ្ក,    

នបំុ. ក្ករក្ំ ។ 
 ណី-បចច័យនរចើនចុះកនុងតស្សីលសាធនៈ មានរបូសិ្ទធិ 
៥ យ៉ាងគឺៈ 
 ១. រពឹទធិអកសរនដើមធាតុង្ដលជារស្សៈសុ្ទធ ឧ. រពហម ំចរតិុំ  

សលីមសា តិ = រពហមចរ ី(ជមទ) “(ជន) អនកមានកិរយិា 
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របរពឹតតនូវធម៌ដ៏របនស្ើរ ជារបរកតី” ស្.ត. (រពហម + ចរ + 

ណី) ។ 
 ២.នបើអកសរនដើមធាតុជាទីឃៈ ឬមានពយចជ នៈសំ្នយាគ
នៅខាងចុង មិនាច់រពឹទធិនេើយ ឧ. សភុាសតិំ ភាសតិ        

សមីលទ តិ = សភុាសតិភាស ី(ជមទ) “(ជន) អនកនពាលនូវ
ពាកយង្ដលជាសុ្ភាសិ្ត តាមរបរកតី” (សភុាសតិ + ភាស +

ណី) ក.ត. ។ ោចំ អនុរក្ខិតុំ សលី ំយសស មសា = ោចនុរក្ខី 

(ជមទ) “(ជន) អនកមានកិរយិាតាមរកា (ឬរកានរឿយៗ) នូវ
វចាជារបរកតី” (ោច + អនុ + រក្ខ + ណី) ស្.ត. ។ 
 ៣.ផ្លល ស់្ទីបំផុតធាតុជាពយចជ នៈនផសង គឺនបើទីបំផុត  
ធាតុជា ច-វគគៈ ផ្លល ស់្ជា ក្-វគគៈ (ច > ក្, ឆ > ខ, ជ > គ, ឈ,

ឃ, ញ > ង) ឧ. ក្កមំ ភុញ្ជតី ’តិ = ក្កមមភាគី (ជមទ) 
“(ជន) អនកបរនិភាគនូវកាម” (ក្កម + ភុជ + ណី) ក.ក. ។ 
 ៤.ផ្លល ស់្តួធាតុទំងមូលជារបូនផសង គឺផ្លល ស់្ ហន-ធាតុ
ជា ោត ជានដើម ឧ. ោណំ ហនតិ សមីលទ ’តិ = ោណោតី 
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(ជមទ) “(ជន) អនកស្មាល ប់នូវស្តវនោយរបរកតី” (ោណ +

ហន + ណី) ក.ត. ។ 
 ៥. ធាតុមានស្ស្ៈ អា ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ អា របស់្ធាតុ
ជា អាយ ឧ. សឃីោយនសមីលា = សឃីោយ ី (ជមទ) 
“(ជន) អនកមានកិរយិានៅរេ័ស្ជារបរកតី” (សឃី + ោ +

ណី) ស្.ត. ។ 
 ណី-បចច័យរបរពឹតតនៅានទំង ៣លិងគគឺ បំុ. ក្កមមភា-

គី, ឥតថី. ក្កមមភាគិនី, នបំុ. ក្កមមភាគិ (បំង្បកដូច មសដោី, 

ទរ,ី អក្ខិ) ។ 
ក្វិ 

 ក្វិ-បចច័យរគ្នន់ង្តចុះមកជាលំ ំ នេើយលុបនចញជា
ដរាប 
 ១.នបើធាតុមាន ម ម, គុណ ម, ស្ពវ មជាស្ទទុ
បបទ ឬឧបស្គគនិាតជាបុពវបទនទើបអាចចុះ ក្វិ-បចច័យាន 
ឧ. អមតំ មទតី ’តិ = អមតមទ្ធ (ជមទ) “(ជន) អនកឲ្យនូវ    
អមតៈ” (អមត +ទ្ធ + ក្វិ) ក. ។ 
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 ២.នបើទីបំផុតធាតុជាពយចជ នៈរតូវលុបពយចជ នៈន ះ
នចញ ឧ. ឧមរន គចឆតី ’តិ = ឧរមគា (សមត្វត ) “(ស្តវ) នៅ
នោយរទូង (ពស់្)” (ឧរ + គម + ក្វិ) ក.ក. ។ 
 ៣.នបើទីបំផុតធាតុជាស្ស្ៈ អាចផ្លល ស់្ស្ស្ៈន ះាន
បនតិចបនតួចមានរស្សៈ អា ជា អ ជានដើម ឧ. អននំ មទតី ’តិ = 

អននមទ្ធ (ជមទ) “(ជន) អនកឲ្យនូវនរគឿងសីុ្” (អនន + ទ្ធ + ក្វិ)   
ក.ក. ។  
 ៤.ចំនពាះ វិទ-ធាតុមួយ មិនរតូវលុបទីបំផុតធាតុ
នេើយ ង្តរតូវចុះ ឩ អាគមមកជាកំណត់ ឧ. មលាក្ំ វិទតី ’តិ = 

មលាក្វិទូ (ភគោ) “(រពះមានរពះភាគ) រទង់រជាបនូវនរត
នលាក” (មលាក្ + វិទ + ឩ + ក្វិ) ក.ក. ។ 
 ៥.នបើធាតុនទល ឬធាតុង្តមួយតួ រតូវទុកធាតុឲ្យនៅ
តាមរបូនដើម ឧ. (ក្ិមលសាទិមក្ បញ្ច) ោមរ អជិនី ’តិ =    

ោរជិ (ភគោ) “(រពះមានរពះភាគ) រទង់ានឈនះនេើយនូវ
មារទំង ៥ មានកិនលស្មារជានដើម (ោរ +ជិ + ក្វិ) ក.ក. ។ 
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 ក្វិ.បចច័យស្រមាប់ស្មាគ ល់កតតុរបូ កតតុសាធនៈ របរពឹតត
នៅានទំង ៣ លិងគ បុ៉ង្នត ឥតថី. និងនបំុ. មិនសូ្វមាននរបើ ។ 

តុ 

 តុ-បចច័យននះ កាលនបើចុះមកនេើយ រតូវទុកឲ្យគង់របូ
នៅ  
 ១.រតូវលុបទីបំផុតធាតុនេើយតរមួត ត នលើ តុ-បចច័យ
ជា “តតុ” ឧ. ក្មរាតី ’តិ = ក្ត្វត  (ជមទ) “(ជន)អនកនធវើ” (ក្រ + តុ) 
ក.ក. ។ 
 ២.ផ្លល ស់្ទីបំផុតធាតុជា ត ឬជា ន តាមគួរដល់ការ
របកប ឧ. វទតី តិ = វត្វត  (ជមទ) “(ជន) អនកនពាល”    
(វទ + តុ) ក.ក. ។ មក្កធំ សមមតិ សមីលទ ’តិ = មក្កធសទត  

(ជមទ) “(ជន)អនករមាង ប់នូវនស្ចកតីនរកាធតាមរបរកតី” (មក្កធ+ 

សម + តុ) ក.ត. ។ 
 ៣. ធាតុមានអកសរ ២តួ នបើមិនលុប ឬផ្លល ស់្ទីបំផុតនទ  
រតូវចុះ ឥ-អាគមមក ឧ. សរតិុំ សីលំ យសស មសា = សរតិ្វ    
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(ជមទ) “(ជន)អនកមានកិរយិារលឹកជារបរកតី” (សរ+ឥ+តុ) 
ស្.ត. ។ 
 ៤.រពឹទធិធាតុក៏ានខលះ ឧ. សណុាតី ’តិ = មសាត្វ       

(ជមទ) “(ជន)អនកសាត ប់” (ស ុ> មសា + តុ) ក.ក. ។ 
 ៥.នបើធាតុនទលង្តមួយតួជាទីឃៈ រគ្នន់ង្តផសំជាមួយ
និង តុ-បចច័យ ជាការនស្ស្ច ឧ. ទទ្ធតី ’តិ = ទ្ធត្វ (ជមទ) 

(ជន) អនកឲ្យ (ទ្ធ + តុ) ក.ក ។ 
 ស្ពទង្ដលចុះ តុ-បចច័យននះ នបើជាស្កមមធាតុ អាចនរបើ
ស្ពទជាតួកមមបទរាយង្ដលស្មពនធចូលនឹងខលួនឲ្យជាឆដឌីកមម
ាន ឧ. ធមមសស មសាត្វមរា “ជនទំងឡាយអនកសាត ប់នូវធម៌”
តុ-បចច័យចុះមកស្រមាប់ស្មាគ ល់ កតតុរបូ-កតតុសាធនៈ, កតតុរបូ. 
តស្សីលសាធនៈ និងស្មាស្របូ-តស្សីលសាធនៈ របរពឹតតនៅ
ានទំង ៣ លិងគ បុ៉ង្នតឥតថី. និងនបំុ. មិនសូ្វមាននរបើ ។ បំុ.
បំង្បកដូច សតថុ ។ 
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រ ូ

 រ-ូបចច័យចុះមកនេើយ រតូវលុប រ នចញទុកង្តស្ស្ៈ ឩ 

 ១.នបើធាតុមានអកសរ ២តួ នរចើនលុបទីបំផុតធាតុនចញ 
ឧ.  មវទំ គចឆតី ’តិ = មវទគូ (រពាហមមណា) “(រពាេមណ៍) អនក
ដល់នូវនវទ” (មវទ + គម + រ ូ) ក.ក. ។ 

 ២.ធាតុអកសរ ២តួ នបើមិនលុបទីបំផុតធាតុនទ នរចើនង្ត  
រស្សៈ ឩ ជា ឧ ឧ. ភិក្ខតិ សមីលទ ’តិ = ភិក្ខ ុ (សមមណា) 
“(ស្មណៈ) អនកសូ្មតាមរបរកតី” (ភិក្ខ + រ)ូ ក.ក. ។ 
 ៣.នបើធាតុនទលង្ត ១ តួ រតូវលុបស្ស្ៈរបស់្ធាតុនេើយ 
ផសនឹំង “ឩ” ឧ. ក្កល ំជាទតី ’តិ = ក្កលញ្ាូ  (ជមទ) “(ជន)
អនកដឹងនូវកាល” (ក្កល + ញា + រ)ូ ក.ក. ។ 
 ៤.ចំនពាះ វទ-ធាតុមួយមិនរតូវលុបទីបំផុតធាតុនទ ឧ. 
វិទតី ’តិ = វិទូ (ជមទ) “(ជន) អនកដឹង = (អនករាជញ) (វិទ +រ)ូ 
ក.ក. ។  
 រ-ូបចច័យននះស្រមាប់ស្មាគ ល់ ក.ក., ក.ត., ស្.ត.,  
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របរពឹតតនៅាន ៣ លិងគគឺ បំុ. បំង្បកដូច វិញ្ាូ , ឥតថី. បំង្បក
ដូច វធូ, នបំុ. រស្សៈ ឩ ជា ឧ បំង្បកដូច វតថុ, បុ៉ង្នតឥតថី. និងន
បំុ.មិនសូ្វមាននរបើនទ ។ 

អាវី 

 អាវី- បចច័យនរចើនចុះកនុងតស្សីលសាធនៈ នរបើាន
ទំងកតតុរបូ ទំងស្មាស្របូ នេើយានចំនពាះង្ត ទិស ធាតុ
មួយបុ៉នណាណ ះ ឧ. ភយ ំ បសសតិ សមីលន ’តិ = ភយទសាវី  

(ជមទ) “(ជន) អនកនឃើញនូវភ័យនោយរបរកតី” ក.ត. ។ 
ភយ ំបសសតិុំ សលីមសា ’តិ = ភយទសាវី (ជមទ) “(ជន)
អនកមានកិរយិានឃើញនូវភ័យជារបរកតី” ស្.ត. (ភយ + ទិស > 

ទសស + អាវី) ឥតថី. ភយទសាវិនី, នបំុ. ភយទសាវិ ។ 

ណុក្ 

 ណុក្-បចច័យកាលនបើចុះមកនេើយរតូវង្តលុប ណ ទុក
ង្ត ឧក្ រតូវរពឹទធិធាតុជារស្សៈសុ្ទធ, នរចើនង្តចុះកនុង តស្សីល-
សាធនៈ ឧ. ក្មរាតិ សមីលទ ’តិ = ក្ករមុក្ក (ជមទ) “(ជន)
អនកនធវើតាមរបរកតី” ក.ត. ។ ក្កតុំ សលីមសា ’តិ = ក្ករមុក្ក 
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(ជមទ) “(ជន) អនកមានកិរយិានធវើជារបរកតី” ស្.ត. (ក្រ + 

ណុក្) អាហននសមីលា = អាោតុមក្ក (ជមទ) “(ជន) អនក
មានកិរយិាស្មាល ប់ជារបរកតី” = (មពជឈោត) ស.ត.‚ (អា +

ហន > ោត + ណុក្) បំុ. ក្ករមុក្ក, ឥតថី. ក្ករកុ្ក, នបំុ. ក្ករកុ្ំ ។ 

តុក្ 

 តុក្-បច័ចយចុះានចំនពាះ គម-ធាតុមួយ ឧ. អាគចឆតី’ 

តិ = អាគនតុមក្ក (ភិកខុ)អនកមក” = (ភិកខុង្ដលនទើបមកដល់ថមី) 
(អា + គម + តុក្) ក.ក. បំុ. អាគនតុមក្ក, ឥតថី. អាគនតុក្ក, នបំុ. 
អាគនតុក្ំ ។ 

ឥក្ 

 ឥក្-បចច័យចុះានចំនពាះ គម-ធាតុ កនុងនស្ចកតីថ្វ 
“គួរ” ក៏មាន មិនចុះកនុងនស្ចកតីដូនចាន ះ ក៏មាន ឧ. គនតុំ ភមពាវ តិ = 

គមិមក្ក (ភិក្ខ)ុ “(ភិកខុ) អនកគួរនដើមបីនៅ” = (ភិកខុង្ដលមាន
ដំនណើ ររតូវនចញនៅ) ក.ក. ។ គចឆតី ’តិ ោ = គមិមក្ក (ភិក្ខ)ុ 
ឬ “(ភិកខុ)អនកនៅ” (គម + ឥក្) ក.ក. បំុ. គមិមក្ក, ឥតថី.         
គមិក្ក, នបំុ. គមិក្ំ ។ 
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 សូ្មតំាងអវគិគេៈ នេើយង្របរចួរាប់របូនិងសាធនៈនូវ
ស្ពទដូចតនៅននះ ៖ ភយ + ទិស + អាវី = ភយទសាវី ។ 
អា + គម + ណី = អាគាមី ។ មវទ + គម + ណី = មវទគាមី ។ 
ធមម + ចរ + ណី = ធមមចរ ី។ ក្មម + ក្រ + ណី = ក្មមក្ករ ី។ 

អា + គម + ក្វិ = អាមគា ។ មវទ + គម + ក្វិ = មវទមគា ។ 
ភយ + ទិស + តុ = ភយទសសតិ្វ ។ អា + គម + តុ = អាគទត  ។ 

ចរ + ត ុ= ចរតិ្វ ។ ក្រ + តុ = ក្ត្វត  ឬ ក្រតិ្វ ។ មវទ + គម +រ ូ= 

មវទគូ ។ អា + គម + ណុក្ = អាគាមុមក្ក ។ មវទ + គម +

ឥក្ = មវទគមិមក្ក ។ 
ក្ិចចបបចច័យ 

ណយ 

 ណយ-បចច័យកាលនបើចុះមកនេើយរតូវលុប ណ-នចញ
ទុកង្ត យ ជាកំណត់ ។ 

 ១).រតូវរពឹទធិអកសរនដើមធាតុង្ដលជារស្សៈសុ្ទធ នេើយ
ចុះ ឥ-អាគម ឧ. ក្កតពវ ’នតិ = ក្ករយិ(ំក្មមំ) “(អំនពើ) ង្ដលជន
គបបីនធវើ” (ក្រ + ណយ + ឥ-អាគម) កមម.កមម. ។ 
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 ២).ធាតុង្ដលមាន អា, ឥ, ឦ ជាទីបំផុត រតូវផ្លល ស់្ អា, 

ឥ, ឦ ន ះជា ឯ នេើយតរមួត យ ជា យយ ឧ. ទ្ធតពវ ’នតិ = 

មទយយ ំ(វតថុ) “(វតថុ) ង្ដលជនគបបីឲ្យ” កមម.កមម. ។ ចិនិតពវ ’និត = 

មចយយ ំ (វតថុ) “(វតថុ) ង្ដលជនគួរស្នសំ” មនតពវ ’នតិ = មនយយ ំ

(វតថុ) “(វតថុ) ង្ដលជនគបបី ំនៅ” កមម.កមម. (នី + ណយ) ។  
 ៣).ផ្លល ស់្ យ និងទីបំផុតធាតុជារបូនផសង គឺផ្លល ស់្ ជយ >
គោ, ទយ > ជជ, ធយ > ជឈ, ភយ > ពភ ឧ. យជុជមតមនទ ’តិ = មោគោំ 

(វីរយិ)ំ “(ពយយាម) ជានរគឿងង្ដលជនរបកប” (យជុ + ណយ)
កមម.កមម ។ មជជមត អមនទ ’តិ = មជជំ (ឧទក្ំ) “(ទឹក) ជា
នរគឿងស្ស្វងឹ” = ទឹកស្ស្វងឹ (មទ + ណយ) ក.ករ. ។ ហនតមពាវ  ’ត ិ= 

វមជា (មនុមសា) “(មនុស្ស) ង្ដលនគរតូវស្មាល ប់” (ហន >

វធ + ណយ) កមម.កមម. ។ លភិតពាវ  ’តិ = លពាភ  (សមបតតិ) 
“ស្មបតតិង្ដលនគគបបីាន” (លភ + ណយ) កមម.កមម.។ 
 ៤).ផ្លល ស់្ទីបំផុតធាតុជារបូនផសង គឺផ្លល ស់្ ច-វគគ ជា ក្-វគគ 
ឧ. វតតពវ ’នតិ = ោក្យ ំ(សទទជាតំ) “(ស្ទទជាត) ង្ដលជនគបបី 
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នពាល = ពាកយ” (វច + ណយ, ច > ក្) កមម.កមម ។ 
 ៥).ផ្លល ស់្ យ ជា បុពវរបូ ដូចជា សក្ាមត ’តិ = សក្កា

(ោច) “(វចា) ង្ដលនគអាច” (សក្ + ណយ + អា-បចច័យ យ > 

ក្) កមម. កមម ។ ភូយមត = ភពវំ “កិរយិានកើត” (ភូ > ភវ + ណយ, 

យ > វ (បុពវរបូ) ភវ > ភពវ) ភ.ភ. ។ ភុញ្ជតិពវ ’នតិ = មភាជជំ 

(វតថុ) “(វតថុ) ង្ដលនគគបបីបរនិភាគ” (ភុជ + ណយ, ឧ > ឱ, យ > 

ជ) កមម.កមម. ។ ហសតិពវ ’និត = ហសស ំ(ក្មមំ) “(អំនពើ) ង្ដលជន 
គបបីនស្ើច” (ហស + ណយ, យ > ស) កមម.កមម. ។ គមិតពវ ’នតិ =
ក្មមំ (ធមមជាតំ) “(ធមមជាតិ) ង្ដលនគគបបីដល់” (គម + ណយ, 

យ > ម) កមម.កមម. ។ 
 ៦).ធាតុង្ដលមាន ហ ជាទីបំផុត តរមួត យ នលើ ហ ជា 
យហ ឧ. គរហតិពវ ’នតិ = គារយហ ំ (វតថុ) “(វតថុ) ង្ដលនគគួរ
តិះនដៀល” (គរហ + ណយ, គ > គា) កមម.កមម. ។ គហតិពវ ’នតិ = 

គយហ ំ(វតថុ) “(វតថុ) ង្ដលនគគបបីកាន់យក” (គហ + ណយ) កមម.
កមម. ។ 
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 ណយ-បចច័យននះសំ្គ្នល់កមមរបូ-កមមសាធនៈ, ភាវរបូ-
ភាវសាធនៈ ។ ចំនពាះ លពាភ  និង សក្កា  នរបើជាអពយយកិរយិា
ានទំងកមមវចកៈ ទំងភាវវចកៈ ។ បំុ. ក្ករមិោ, ឥតថី. ក្ករ ិ

ោ, នបំុ. ក្ករយិ,ំ ជា កមម.កមម, នបើជា ភ.ភ. នរចើននរបើជា នបំុ. ។ 

ខ 

 ខ-បចច័យរគ្នន់ង្តចុះមកនេើយលុបនចញ លុះង្តមាន
និាតស្ពទ គឺ ឦស ំ(តិចតួច) , ឬមានឧបស្គគគឺ ទុ “អារកក់, 
ករម...” សុ្ “ង្គយ, ស្ស្ួល...” ទំង ៣ ននះណាមួយជាបុពវបទ 
នទើបចុះ ខ បចច័យាន, នេើយមិនរតូវលុបទីបំផុតធាតុ ទំង
មិនរតូវរពឹទធិធាតុនេើយ នេើយចុះ អ-បចច័យស្រមាប់ពួក ភូ-
ធាតុផង ។ ឦស ំសយីមត = ឦសសសមោ, ឦស ំសយនំ ោ = 

ឦសសសមោ “កិរយិានដកបនតិចបនតួច” (ឦស + ស ី+ អ + ខ) 
ភ.ភ. ។ ទុមក្ខន ក្យយមត ’តិ = ទុក្ារ ំ(ក្មមំ) “(អំនពើ) ង្ដលនគនធវើ 
(ាន) នោយលំាក” (ទុ + ក្រ + អ + ខ) កមម.កមម. ។ សមុខន 

ភរយិមត ’តិ = សភុមរា (ភិក្ខ)ុ “(ភិកខុ) ង្ដលនគចិចច ឹមនោយ  
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ង្គយ” (ស ុ+ ភរ + អ + ខ) កមម.កមម. ។ នបើជាកមមសាធនៈនរបើ
ានទំង ៣ លិងគ គឺ បំុ. សភុមរា, ឥតថី. សភុរា, នបំុ. សភុរ ំ។ 
នបើជាភាវសាធនៈ នរបើជានបំុ. ។ 

មតយយ 

 មតយយ-បចច័យមានរបូសិ្ទធិដូចតនៅៈ 
 ១).ផ្លល ស់្ទីបំផុតធាតុជាពយចជ នៈនផសង ឧ. បតពវ ’នតិ =  

បមតតយយ ំ(ឋានំ) “(ទី) ង្ដលជនគបបីដល់” (ប + អប + មតយយ 
ឬ បទ-ធាតុ + មតយយ) កមម.កមម. ។ 
 ២).ផ្លល ស់្ ត របស់្ មតយយ ជារបូនផសង នេើយលុបទី
បំផុតធាតុ ឧ. លទធពវនតិ = លមទធយយ ំ(ធនំ) “(រទពយ) ង្ដលជន
គបបីាន” (លភ + មតយយ, ភ > ទធ) កមម.កមម. ។ 
 ៣).នបើធាតុនទលង្តមួយតួ រតូវទុកទំងធាតុទំងបចច័យ 
ឲ្យនៅតាមរបូនដើម ឧ. ញាតពវ ’នតិ = ញាមតយយ ំ (អារមមណំ) 
“(អារមមណ៍) ង្ដលជនគបបីដឹង” (ញា + មតយយ) កមម.កមម. ។ 
មតយយ-បចច័យននះជាកមមសាធនៈចាត់ជាគុណ ម បំុ. បមតតមយា,  
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ឥតថី. បមតតយា, នបំុ. បមតតយយ ំ។ 

រចិច 

 រចិច-បចច័យចុះានចំនពាះង្ត ក្រ-ធាតុមួយបុ៉នណាណ ះ រតូវ
លុប រ នចញទុកង្ត ឥចច នេើយលុបទីបំផុតធាតុ ឧ. ក្តតពវ នតិ = 

ក្ិចចំ (ក្មមំ) (អំនពើ)ង្ដលជនគបបីនធវើ” កមម.កមម. ។ ឬថ្វ ក្រយិ
មត = ក្ិចចំ (ក្មមំ) “កិរយិានធវើ” ភ.ភ. ។ រចិច-បចច័យននះនរបើាន
ង្ត នបំុ.បំង្បកដូច ក្លុ ។ 

ររិយិ 

 ររិយិ-បចច័យចុះានចំនពាះង្ត ក្រ-ធាតុមួយបុ៉នណាណ ះ 
រតូវលុប រ ទុកង្ត ឥរយិ នេើយលុបទីបំផុតធាតុ ឧ. ក្កតពាវ ’ 

តិ = ក្ិរោិ (ធមមជាតិ) “(ធមមជាតិ) ង្ដលជនគបបីនធវើ” កមម.កមម. ។ 
ក្រយិមត = ក្ិរោិ ឬ ក្ិរយិ ំ “កិរយិានធវើ, ដំនណើ រនធវើ” ភ.ភ.។ 
នរបើានង្ត ឥតថី. ក្ិរោិ, នបំុ. ក្ិរយិ ំបុ៉នណណះ ។ 

 សូ្មតំាងវគិគេៈ នេើយង្រប និងរាប់របូ.សាធនៈ នូវ
ស្ពទខាងនរកាមននះ, 
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គម + ណយ = គាមិយ,ំ គមមំ ។ វស + ណយ = ោសយិ,ំ វសស ំ។ 
បទ + ណយ = បជជំ, ោទិយ ំ។ ឋា + ណយ = មឋយយ ំ។ ទ្ធ +

ណយ = មទយយ ំ។ បទ + មតយយ = បមតតយយ ំ។ ស ុ+ វច + ខ =

សវុមច ។ ទុ + វច + ខ = ទុពវមច ។ 
ក្ិតក្ិចចបចច័យ 

ណ 

 ណ-បចច័យកាលចុះមកនេើយ រតូវលុប ណ ទុកង្តស្ស្ៈ 
អ ង្ដល ណ អាស្ស័្យបុ៉នណាណ ះ, 
 ១).រពឹទធិអកសរនដើមធាតុង្ដលជារស្សៈសុ្ទធ ឧ. សវុណណំ  

ក្មរាតី ’តិ = សវុណណ ក្កមរា (ជមទ) “(ជន)អនកនធវើនូវមាស្ =
(ជាងមាស្), (សវុណណ  + ក្រ + ណ, ក្ > ក្ក) ក.ក. ។ 
 ២).នបើអកសរនដើមធាតុជាទីឃៈ ឬមានពយចជ នៈសំ្នយាគ
នៅខាងចុងមិនាច់រពឹទធិនេើយ ឧ. អាពាធតី តិ = អាពាមធា

(សភាមោ) “(ស្ភាព) នបៀតនបៀននរកង្លង” (អាពាធ, ជមងឺ), 
(អា + ពាធ + ណ) ក.ក. ។ ធមមំ តមក្ាតី ’តិ = ធមមតមក្កា      

(ជមទ) “(ជន) អនករតិះរះិនូវធម៌” (ធមម + តក្ា + ណ) ក.ក. ។ 
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 ៣).ផ្លល ស់្ទីបំផុតធាតុជាពយចជ នៈនផសង គឺទីបំផុតជា     
ច-វគគៈផ្លល ស់្ជា ក្-វគគៈ (ច > ក្, ឆ > ខ, ជ > គ, ឈ > ឃ ញ 

ង) ឬទីបំផុតធាតុជា ញ្ជ  ផ្លល ស់្ជា គ ខលះជា ងោ ខលះ ឧ. វិមវចនំ 
= វិមវមក្ក “នស្ចកតីសាង ត់” (វិ + វិច + ណ, ច > ក្) ភ.ភ.។ 
ចជនំ = ចមគា “កិរយិាលះ” (ចជ + ណ, ជ > គ) ភ.ភ. ។     
រពាជ នំ = រាមគា “នស្ចកតីនរតករតអាល = (តនរមក)” (រញ្ជ  + ណ, 

ញ្ជ  > គ) ភ.ភ. ។ រញ្ជនតិ ឯត្វថ  ’តិ = រមង្ខោ  (បមទមសា) 
“(របនទស្) ជាទីនរតករតអាល ឬជាទីរកីរាយ = (កង្នលងរា)ំ”    
(រញ្ជ  + ណ, ញ្ជ  > ងោ) ក.អធិ. ។ 
 ៤).ផ្លល ស់្អកសរនដើមធាតុជាពយចជ នៈនផសងានខលះ ឧ.   
បរឌិហនំ = បរឡិាមោ “នស្ចកតីនៅត រកោយ” (បរ ិ+ ឌហ +

ណ, ឌ > ឡ > ឡា) ភ.ភ. ។ 
 ៥).ផ្លល ស់្តួធាតុជារបូនផសងគឺ ចំនពាះ ក្រ-ធាតុ នបើមាន 
បុរ, ស,ំ បរ ិជាបុពវបទរតូវផ្លល ស់្ជា ខរ, ចំនពាះ គហ រតូវផ្លល ស់្
ជា ឃរ, ផ្លល ស់្ ហន ជា ោត ឧ. បុមរ ក្រយិមត = បុមរក្កខ រ ំ
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“កិរយិានធវើកនុងខាងមុខ” (បុរ > បុមរ + ក្រ + ណ‚ ក្រ > ខរ >

ខារ) តរមួត ក ភ.ភ. ។ ស ំ ឯក្មត្វ ក្រយិនតី’តិ = សង្ខខ រា     

(ធោម ) (ធម៌ទ.) ង្ដលបចច័យនធវើរបនពគឺថ្វកនុងទីជាមួយគ្នន  (ស ំ+ 

ក្រ + ណ‚ ក្រ > ខរ > ខារ) កមម.កមម. ។ បរកិ្មរាតិ មតទ ’តិ =

បរកិ្កខ មរា (សោភ មរា) “(នរគឿងស្មាភ រៈ) សំ្រាប់នធវើនោយជំុវញិ” 
(បរ ិ+ ក្រ > ខរ > ខារ + ណ) ក.ករ. ។ (ទពវសោភ មរ) គណាហ តី ’

តិ = ឃរ ំ(មសទសនំ) “(នស្ ស្នៈ) កាន់យកនូវទពវស្មាភ រៈ 
= (ផទះ)” (គហ > ឃរ + ណ) ក.ក.។ ឧបហននំ = ឧោមត្វ 
“កិរយិាចូលនៅនបៀតនបៀន” (ឧប + ហន > ោត + ណ) ភ.ភ. ។ 
 ៦).ធាតុង្ដលមានស្ស្ៈ អា ជាទីបំផុត រតូវផ្លល ស់្ អា 

របស់្ធាតុជា អាយ ឧ. ទ្ធតពវ ’នតិ = ទ្ធយ(ំវតថុ) “(វតថុ) ង្ដល
ជនគួរឲ្យ (ទ្ធ + ណ, ទ្ធ > ទ្ធយ) កមម.កមម ។ 
 ណ-បចច័យស្រមាប់សំ្គ្នល់រគប់របូ រគប់សាធនៈទំង
អស់្ នរបើជាគុណ មានង្ត ៣លិងគ បំុ. ទ្ធមោ , ឥតថី. ទ្ធោ , 
នបំុ. ទ្ធយ ំ។ នបើជា ម ម នរបើាន ១ លិងគក៏មាន, ២ លិងគ 
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ក៏មាន តាមការនត ។ 
 សូ្មតំាងវគិគេៈ រាប់របូ និង សាធនៈ នូវស្ពទតនៅ
ននះ, 
 ឧមចឆទ + វទ + ណ = ឧមចឆទោមទ្ធ “អនកនពាលនូវការ
ោច់សូ្នយ” ។ 
 មរ + ណ = ោមរា “អនកស្មាល ប់ (នូវកុស្លធម៌) = (រកុង
មារ) ។ 
 ក្ំ + តរ + ណ = ក្ទត មរា “(របនទស្) ជាទីឆលងនូវទឹក =
ផលូវឆ្លង យ” ។ 
 ធមម + ចរ + ណ = ធមមចមរា “(ជន) អនករបរពឹតតនូវធម៌” ។ 
 លភ + ណ = លាមភា “កិរយិាាន, ការាន” ។ 
 តិជ + ណ = មតមជា “នតជះ, អំណាច, នភលើង” ។ 
 ភជ + ណ = ភាមគា “កិរយិាង្ចក, ការង្ចក, (ចំង្ណក)” ។ 
 អា + វស + ណ = អាោមសា “(របនទស្) ជាទីនៅ
អាស្ស័្យនន (បពវជិត)” ។ 



243 

 
 

 បរ ិ+ ភុជ + ណ = បរមិភាមគា “កិរយិាបរនិភាគ” ។ 
 ភិទ + ណ = មភមទ្ធ “ការង្បកធាល យ, ការញុះញង់, ការ
ទំលាយ” ។ 
 យធុ + ណ = មោធា “អនកចមាំង (នយាធា, ទោន)” ។ 
 ឃសុ + ណ = មោមសា “សំ្នេងគឹងកង, សំ្នេង” ។ 
 ចុរ + ណ = មចមរា “អនកលួច = (លមួច)” ។ 
 ទិវ + ណ = មទមោ “អនកនលង (នូវកាមគុណ ៥)     
នទវតា” ។ 
 ទុស + ណ = មទ្ធមសា “នស្ចកតីខឹង (កំេឹង)” ។ 
 លភុ + ណ = មលាមភា “ការជាប់ជំពាក់ = នលាភតណាា ” ។ 
 មុហ + ណ = មោមោ “នស្ចកតីវនងវង, ការលងង់, ការ
ស្នលប់” ។ 
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អ 

 អ-បចច័យកាលចុះមកនេើយ មានរបូសិ្ទធិដូចតនៅ : 
 ១).នបើមាន ស្ទទុបបទ ជាតួកមមនៅខាងនដើមធាតុ រតូវ
ចុះ នុ-អាគម, ង្តនបើមិនចុះ នុ-អាគមនទ រតូវតរមួតអកសរនដើម
ធាតុ ឯ នុ-អាគមន ះរតូវផ្លល ស់្ជានិគគេិតៗ  ន ះរតូវផ្លល ស់្
ជា វគគនតពយចជ នៈ... (ង, ញ, ណ, ន, ម) តាមលំោប់វគគ ឧ.     
ទីបំ ក្មរាតី ’តិ = ទីបងាមរា (ភគោ) “រពះមានរពះភាគរទង់
នធវើនូវទីពឹង” (ទីប + នុ > ង + ក្រ + អ) ក.ក. តំ ក្មរាតី ’តិ =
តក្ាមរា (ជមទ) (ជន) អនកនធវើនូវកិចចន ះ (ត + ក្រ > ក្ារ + អ) 
ក.ក. ។ 
 ២).សូ្មបីមាន ស្ទទុបបទ ជាតួកមមនៅខាងនដើមធាតុ 
មិនចំាាច់ចុះ នុ-អាគម ឬមិនាច់តរមួតអកសរនដើមធាតុក៏
មានខលះ ឧ. ទិនំ ក្មរាតី ’តិ = ទិនក្មរា (មទវបុមត្វត ) “(នទវ
បុរត) អនកនធវើនូវនថង = (រពះអាទិតយ)” (ទិន + ក្រ + អ)ក.ក. ។ 
 ៣).ធាតុង្ដលមាន បុពវបទ ឬ ស្ទទុបបទ នៅខាងនដើម 
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ង្ដរ ង្តមិនង្មនជាតួកមម ឬធាតុង្ដលមិនមានបុពវបទ ឬស្ទទុ-
បបទ នៅខាងនដើមនទ មិនរតូវចុះ នុ-អាគម នេើយ ឧ. ក្កមោ 

អវចរតិ ឯត្វថ  ’តិ = ក្កោវចមរា (មលាមក្ក) “(នលាក) ជាទី
រតាច់ចុះននកាម” (ក្កម + អវ + ចរ + អ) ក.អធិ. ។ ចយនំ = 

ចមោ “កិរយិាស្នសំ” (ចិ + អ) ភ.ភ. ។ 
 ៤).ចំនពាះ ទ្ធ-ធាតុង្ដលអពាភ ស្ៈជា ទ្ធ.ទ្ធ. រស្សៈជា 
ទ.ទ, នបើមាន បុរ, ស្ពទជា បុពវបទ រតូវផ្លល ស់្ អ របស់្ រ នន 
បុរ-ស្ពទជា ឥំ, នេើយផ្លល ស់្និគគេិតរបស់្ ឥំ ជា ន ឧ. បុមរ 
(ទ្ធនំ) ទទ្ធតី ’តិ = បុរនិទមទ្ធ (មទវរាជា) “(នទវរាជ) រទង់ឲ្យ
នូវទនកនុងកាលពីនដើម = (រពះឥនទ)” (បុរ > បុរ ឹ> បរនិ + ទទ + 

អ) ក.ក. ។ 
 អ-បចច័យសំ្គ្នល់រគប់របូ រគប់សាធនៈ នបើជា គុណ
 ម នរបើានទំង ៣ លិងគគឺ បំុ. តក្ាមរា , ឥតថី. តក្ារា, នបំុ. 
តក្ារ,ំ នបើជា មស្ពទនរបើាន ១ លិងគខលះ ២ លិងគខលះ តាមលិងគ 
និងការនតន ះៗ ។ 
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 សូ្មតំាង វគិគេៈ រាប់របូ និង សាធនៈ នូវស្ពទតនៅ
ននះ,  
 វន + ចរ + អ = វនចមរា (ជមទ) “(ជន) អនករតាច់
នៅកនុងនរព (នថមើរនរព)”  
 ក្ស ិ+ ក្រ + អ = ក្សកិ្មរា (ជមទ) “(ជន) អនកនធវើនូវ
ការភជួររាស់្” ។ 

 នី + អ = នមោ “ការ ំនៅ, នស្ចកតីពនយល់” ។ 

 ជិ + អ = ជមោ “កិរយិាឈនះ = (ជ័យជំនះ)” ។ 

 មរ + អ = មមរា “នស្ចកតីសាល ប់” ។ 

 រស + អ = រមសា “(ស្ភាវៈ) ជាទីនរតករតអាល(នន
ស្តវ)” ។ 

ឥ 

 ឥ-បចច័យចុះមករតូវទុកឲ្យគង់របូនៅដូចនដើម ទំងធាតុ
ក៏រតូវទុកឲ្យគង់របូនៅនទះមាន បុពវបទ ឬស្ទទុបបទ កតី មិន
មានកតី ឧ. អាទិយមត ’តិ = អាទិ (សភាមោ) “(ស្ភាវៈ) ង្ដល
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ជនកាន់យក” = (ខាងនដើម), (អា + ទ្ធ + ឥ) កមម.កមម. ។       
មុទតី ’តិ = មុនិ (ជមទ) “(ជន)អនកដឹង = (អនករាជញ)” (មុន 

+ឥ) ក.ក.។ ឥក្ខតិ អមនទ ’តិ = អក្ខិ (អវយវំ) “(អវយវៈ) 
ស្រមាប់នមើល, ស្រមាប់នឃើញ = (ង្ភនក)”, (ឥក្ខ > អក្ខ + ឥ)   
ក.ករ. ។ រចុន ំ= រចុិ “នស្ចកតីរងុនរឿង, នស្ចកតីគ្នប់ចិតត” (រចុ +ឥ) 
ភ.ភ. ។ ឥ-បចច័យសំ្គ្នល់រគប់របូ រគប់សាធនៈ នបើ គុណ ម 
នរបើានទំង ៣ លិងគ, នបើ ម ម នរបើាន ១ លិងគខលះ, ២
លិងគខលះ ។ 

យ ុ

 យ-ុបចច័យកាលចុះមកនេើយមានរបូសិ្ទធិ 
 ១)-នវៀរង្លងង្តធាតុង្ដលមាន រ ឬ ហ ជាទីបំផុត និង 
ញា ធាតុនចញឲ្យផ្លល ស់្ យ ុជា អន ឧ. មសវិយមត = មសវទ 
“កិរយិានស្ពគប់” (មសវ + យ)ុ ភ.ភ. ។ 
 ២).ធាតុមាន រ ជាទីបំផុតផ្លល ស់្ យ-ុបចច័យជា អណ ឧ. 
ក្យយមត = ក្រណំ “កិរយិានធវើ” (ក្រ + យ)ុ ភ.ភ.។ 
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 ៣).ធាតុង្ដលមាន ហ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ យ-ុបចច័យជា 
អន ខលះ ជា អណ ខលះ ឧ. ឧបនយហមត = ឧបនយហនំ “កិរយិា
ចូលនៅចង, កិរយិាចងទុក” (ឧប + នហ + យ)ុ ភ.ភ. ។     
គហយមត = គហណំ “កិរយិាចាប់, កាន់” (គហ + យ)ុភ.ភ. ។ 
 ៤).ចំនពាះ ញា-ធាតុផ្លល ស់្ យ ុជា អន ខលះ, ជា អានន 
ខលះ, ឧ. ជាទតិ មតទ តិ = ញាណំ (ធមមជាតំ) “(ធមមជាតិ) 
ជានរគឿងដឹង (ននជន)” (ញា + យ)ុ ក.ករ. ។ ជានិយមត =  

ជាននំ “នស្ចកតីដឹង” (ញា > ជា + យ ុ > អានន) ភ.ភ. ។   
យ-ុបចច័យសំ្គ្នល់រគប់របូ រគប់សាធនៈ នបើជា  ម ម នរបើ
ាន ១ លិងគខលះ, ២ លិងគខលះ, តាមគួរដល់ការរបកប ។ នបើជា
គុណ មានទំង ៣ លិងគ បំុ. បំង្បកដូច បុរសិ, ឥតថី. ចុះ អា 
ឬ ឦ-បចច័យបំង្បកដូច ក្ញ្ញា  ឬ ទរ,ី នបំុ. បំង្បកដូច ក្លុ ។ 
 សូ្មតំាងវគិគេៈ នេើយរាប់របូ-សាធនៈ នូវស្ពទដូច
ខាងនរកាមននះ, 
 ឋា + យ ុ= ឋានំ “កិរយិាឈរ, កិរយិាតំាងនៅ” 



249 

 
 

 ទ្ធ + យ ុ= ទ្ធនំ “(វតថុ) ង្ដលជនគបបីឲ្យ, ស្រមាប់ឲ្យ” ។ 

 ស ី> សយ + យ ុ= សយនំ “កិរយិានដក, (ទី) ជាទីនដក” ។ 

 សម + យ ុ= សមមណា  “(ភិកខុ) អនកស្ងប់រមាង ប់” ។ 

 វិ + ញា + យ ុ = វិញ្ញា ណំ “(ធមមជាតិ) ជានរគឿងដឹង  
នផសងៗ ” ។ 

តិ 

 តិ-បចច័យមានរបូសិ្ទធិ 
 ១).ធាតុង្ដលមាន ន,ម,រ ជាទីបំផុត, រតូវលុបទីបំផុត
ធាតុនចញ ឧ. ខននំ = ខតិ “កិរយិាជីក” (ខន + តិ)ភ.ភ. ។ 
រមនតិ ឯត្វោ ’តិ = រតិ (ធមមជាតិ) “(ធមមជាតិ) ជានេតុ
រកីរាយ (ននស្តវ)” (រម + តិ) ក.ករ. ។ សរតិ ឯត្វោ ’តិ =

សតិ (ធមមជាតិ) “(ធមមជាតិ) ជានរគឿងរលឹក (ននជន)” (សរ +តិ) 
ក.ករ. ។ 
 ២).ធាតុង្ដលមាន ច, ជ, ទ, ប, ជាទីបំផុត, រតូវផ្លល ស់្ទី 



250 

 
 

បំផុតធាតុជា ត ផសំនឹង តិ បចច័យជា តតិ ឧ. វិមោចតិ ឯត្វោ’ 

តិ = វិមុតតិ (គុណជាតិ) “(គុណជាតិ) ជានរគឿងរចួស្ស្េះ 
(ននជន)” (វិ + មុច + តិ) ក.ករ. ។ ភជនំ = ភតតិ “កិរយិាគប់
រក = ភក្តី (ភជ + តិ) ភ.ភ. ។ វិទស ំបជជមត = វិបតតិ កិរយិា
ដល់នូវការខូចបង់” (វិ + បទ + តិ) ភ.ភ. ។ តបនំ = តតតិ 
“កិរយិានៅត ” (តប + តិ) ភ.ភ.  ។ 
 ៣).រតូវផ្លល ស់្ធាតុទំងមូលជារបូនផសង ឧ. ជននំ = 

ជាតិ “កិរយិានកើត(កំនណើ ត)” (ជន > ជា + តិ) ភ.ភ. ។ 
 ៤).ធាតុនទលង្តមួយតួ រតូវទុកទំងធាតុ ទំងបចច័យ
ឲ្យនៅដូចនដើម ឧ. (ក្ោុមរ) ទធាតី ’តិ = ធាតិ (ឥតថី) “ស្សី្
អនករទរទង់នូវកូននកមង = (នមនោះ, បងចិចច ឹម, បងរកា,)”   
(ធា + តិ) ក.ក ។ 
 ៥).ចំនពាះ ឋា,ោ-ធាតុរតូវផ្លល ស់្ អា របស់្ ឋា ជា ឥ, 

អា របស់្ ោ ជា ឦ ឧ. ឋានំ = ឋិតិ “កិរយិាតមកល់, កិរយិា
តំាងនៅ” (ឋា > ឋិ + តិ) ភ.ភ. ។ បិវនំ = បីតិ “កិរយិាផឹក” 
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(ោ > បី + តិ) ភ.ភ. ។ 
 ៦).ធាតុង្ដលមាន ធ, ភ, ម, ស ជាទីបំផុតរតូវផ្លល ស់្    
តិ-បចច័យជាពយចជ នៈនផសង នេើយលុបទីបំផុតធាតុនចញដូនចនះ ៖ 
 ក.ធាតុមាន ធ, ភ ជាទីបំផុតផ្លល ស់្ តិ-បចច័យជា ទធិ     
ឧ. ពុជឈតិ ឯត្វោ ’តិ = ពុទធិ (បញ្ញា ) “(រាជាញ ) ជានរគឿងដឹង 
(ននជន)” (ពុធ + តិ > ទធិ) ក.ករ. ។ លភនំ = លទធិ “កិរយិា
ាន” (លភ + តិ = ទធិ) ភ.ភ. ។ 
 ខ.ធាតុមាន ម ជាទីបំផុតផ្លល ស់្ តិ បចច័យជា នតិ ឧ. ខម
នំ = ខនតិ “កិរយិាអត់, នស្ចកតីអត់រទំ = (អំណត់)” (ខន + តិ > 

នតិ) ភ.ភ. ។ 
 គ.ធាតុមាន ស ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ តិ បចច័យជា ដោិ ឧ.    
ទសសនំ = ទិដោិ “កិរយិានឃើញ” (ទិស + តិ > ដោិ) ភ.ភ. ។       
តិ-បចច័យស្រមាប់ស្មាគ ល់រគប់របូ រគប់សាធនៈ ។ នបើគុណ
 មនរបើានទំង ៣ លិងគ, ជា ម មនរបើាន ១ លិងគ ឬ ២
លិងគតាមការគួរ ។ 
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សម + តិ = សនតិ “នស្ចកតីស្ងប់រមាង ប់=(រពះនិពាវ ន)”។ 
ប + ក្រ + តិ = បក្តិ “កិរយិានធវើតាមង្បបយ៉ាង, កិរយិានធវើមុន, 
កិរយិានធវើនកើតមុន” (របធាន, ស្ភាវៈ) ។ 
វិ + ក្រ + តិ = វិក្តិ “កិរយិានធវើនផសងៗ , កិរយិានធវើង្បលកៗ” ។ 
នី + តិ = នីតិ “កិរយិា ំ, ការដឹក ំ = (ចាប់) ។ 
សធុ + តិ = សទុធិ “នស្ចកតីសាអ ត = (បរសុិ្ទធ)” ។ 
ភរ + តិ= ភតិ “(វតថុជាតិ) ស្រមាប់ចិចច ឹមនូវកមមករ = (នថល
ឈនួល)” ។ 
ភជ + តិ = ភតតិ “ការង្ចក (ចំង្ណក), ការនស្ពគប់” ។ 
ភិទ + ត ិ= ភិតតិ “(វតថុជាតិ) ង្ដលនគបំង្បក (នោយចំង្ណកពីរ) 
= (ជញ្ញជ ងំ)” ។ 
វសស + តិ = វុដោិ “ការបងអុរចុះ (នភលៀង)” ។ 
ចុ + តិ = ចុតិ “ការឃ្លល តនចញ” = (ចយុតិ) ។ 

រមម 

 រមម-បចច័យចុះមករតូវលុប រ នចញ ទុកង្ត មម ទំងទី 
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បំផុតធាតុក៏រតូវលុបជាកំណត់ ឧ. ធាមរតី ’តិ = ធមោម      

(សភាមោ) “(ស្ភាវៈ) រទរទង់” ។ (ធរ + រមម) ក.ក. ។  
ក្កតពវ ’នតិ = ក្មមំ (ក្ិចចំ) “(កិចច)ង្ដលជនរតូវនធវើ = (អំនពើ)”    
(ក្រ + រមម) កមម.កមម. ។ 

រ 

 រ-បចច័យរគ្នន់ង្តចុះមកជាលំ ំ នេើយរតូវលុបនចញ 
ទំងទីបំផុតធាតុ ក៏រតូវលុបនចញជាកំណត់ ឧ. អនតំ ក្មរាតី ’តិ 
= អនតមក្ក “(សភាមោ) (ស្ភាវៈ) នធវើនូវទីបំផុត = (មចចុ)” (អនត 

+ ក្រ + រ) ក.ក. ។ ទុដោុ ខមិយមត ’តិ = ទុក្ខំ (ធមមជាតំ) “(ធមម
ជាតិ) ង្ដលជនអត់រទំនោយករម” (ទុ + ខម + រ) កមម.កមម. ។  

ឥន 

 ឥន-បចច័យចុះមករតូវទុកឲ្យគង់រូបនៅដូចនដើម           
ឧ. សបុិយមត = សបុិនំ “កិរយិានដកលក់, កិរយិាយល់ស្បតិ” 
(សបុ + ឥន) ភ.ភ. ។ ជិទតី ’តិ = ជិមទ (ភគោ) “(រពះ
មានរពះភាគ) រទង់ឈនះ” (ជិ + ឥន) ក.ក. ។  

 



254 

 
 

តមវ 

 តមវ-បចច័យចុះមកជាជំនួស្ ចតុតថីវភិតតិ ជា អពយយស្ពទ 
 ១).ធាតុង្ដលមាន ម ជាទីបំផុត រតូវផ្លល ស់្ទីបំផុតធាតុ
ជា ន ។ ឧ. គនតមវ “នដើមបីនៅ, នដើមបីដល់” (គម + តមវ) ។ 
 ២).ធាតុង្ដលមាន ទ, ប ជាទីបំផុត, រតូវផ្លល ស់្ទីបំផុត
ធាតុជា ត ឧ. បតតមវ “នដើមបីដល់” (បទ + ឬ) (ប + អប) + ត

មវ) ។ 
 ៣).ធាតុង្ដលមាន ន ជាទីបំផុត រគ្នន់ង្តផសំជាការ
នស្ស្ច ឧ. ហនតមវ “នដើមបីនបៀតនបៀន” (ហន + តមវ) ។ 
 ៤).ចំនពាះ ក្រ ធាតុមួយ ឲ្យផ្លល ស់្ ក្រ ទំងមូលជា ក្ក 
ឧ. ក្កតមវ “នដើមបីនធវើ” (ក្រ > ក្ក + តមវ) ។ 
 ៥).រពឹទធិធាតុង្ដលជា ទីឃៈ ស្សាប់ក៏ានខលះ ឧ. មនតមវ 
“នដើមបី ំនៅ” (នី + មន + មតមវ) ។ សូ្មបីធាតុនទលជា រស្សៈ 
ក៏អាចរពឹទធិ ធាតុាន ឧ. មសាតមវ “នដើមបីសាត ប់” (ស ុ> មសា +

តមវ) ។ 
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 ៦).ធាតុនទលង្តមួយតួជា ទីឃៈ រគ្នន់ង្តផសំជាការ
នស្ស្ច ឧ. ញាតមវ “នដើមបីដឹង” (ញា + តមវ) ។ បោតមវ  
“នដើមបីលះបង់” (ប + ោ + តមវ) ។ ចំនពាះង្ត ធា-ធាតុង្ដល
មាន បុពវបទ ផ្លល ស់្ អា របស់្ ធា ធាតុជា ឯ ាន ឧ. និមធតមវ 
“នដើមបីតំាងទុក-កប់ទុក” (និ +ធា > មធ + តមវ) ។ 

តុំ 

 តុំ-បចច័យកាលចុះមកនេើយ នរបើជំនួស្បឋមា វភិតតិ 
និង ចតុតថីវភិតតិ ជា អពយយស្ពទ 
 ១).ធាតុង្ដលមាន ច, ជ, ប ជាទីបំផុត អាចផ្លល ស់្ទី
បំផុតធាតុជា ត (បចឆិមរបូ) ានខលះ ឧ. សតិតុំ “នដើមបីនស្សាច, 
កិរយិានស្សាច” (សចិ + តុំ) ។ ចតតុំ “នដើមបីលះ, កិរយិាលះបង់” 
(ចជ + តុំ) ។ តតតុំ “នដើមបីដុត” (តប + តុំ) ។ បតតុំ “នដើមបីដល់, 
លុះ, ទន់, .ាន, ស្នរមច” (ប + អប +តុំ) ។ 
 ២).ចំនពាះ ក្រ-ធាតុ ផ្លល ស់្ទីបំផុតជា ត ក៏ាន ឧ. ក្តតុ ំ
“នដើមបីនធវើ” ផ្លល ស់្ ក្រ ជា ក្ក ក៏ាន ឧ. ក្កតុំ “នដើមបីនធវើ” ។ 
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 ៣).ធាតុមានអកសរ ២តួ នបើមិនផ្លល ស់្ទីបំផុតធាតុ ឬមិន
ផ្លល ស់្ធាតុទំងមូលជាពយចជ នៈនផសងនទ   រតូវចុះ   ឥ-អាគម  
ឧ. សញិ្ចតិុំ “នដើមបីនស្សាច” (សចិ+ឥ+តុំ) ។ 
 ៤).សូ្មបីធាតុនទលង្តមួយតួ កាលនបើរពឹទធិ ឬអពាភ ស្ៈ 
ឲ្យនកើតជា ២ តួនេើយ ក៏រតូវចុះ ឥ-អាគមង្ដរ ឧ. ភវិតុំ 
“នដើមបីនកើត” (ភូ > ភវ + ឥ + តុំ) ។ 
 ៥).ធាតុនទលនបើជា រស្សៈ រតូវរពឹទធិតាមដំនណើ ររបស់្
ស្ស្ៈក៏ាន ឧ. មសាតុំ “នដើមបីឮ, សាត ប់” (ស ុ> មសា + តុំ) ។ 
 ៦).ចំនពាះ គហ-ធាតុរគ្នន់ង្តចុះ ឥ-អាគម ក៏ាន ឧ. 
គហតិុំ “នដើមបីកាន់យក” ឬ ចុះ ណាហ -បចច័យ កនុងអាខយត
នេើយលុបទីបំផុតធាតុនចញ ចុះ ឥ-អាគម លុប អា របស់្ 
ណាហ  ក៏ាន ឧ. គណហិ តុំ “នដើមបីចាប់, កាន់” (គហ + ណាហ  + ឥ +

តុំ) ។ 
 ៧).ធាតុង្ដលមាន ធ, ភ ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ តុំ-បចច័យជា 
ទធុំ នេើយលុបទីបំផុតធាតុនចញ ឧ. សពុុទធុំ ឬ សមុពាទធុំ “នដើមបី 
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ដឹងង្គយ” (ស ុ+ ពុធ + តុំ) ។ លទធុំ “នដើមបីាន” (លភ + តុំ) ។ 
 ៨).ធាតុមាន ម ជាទីបំផុត នបើមិនចុះ ឥ-អាគមនទ  
ផ្លល ស់្ តុំ ជា នតុំ នេើយលុបទីបំផុតធាតុក៏ាន, ផ្លល ស់្ តុំ និងទី
បំផុតធាតុជា នតុំ ក៏ាន ឧ. គនតុំ “នដើមបីនៅ, ដល់” (គម + តុំ) ។ 
 ៩).ធាតុមាន ស ជាទីបំផុត ផ្លល ស់្ តុំ ជា ដោុំ នេើយលុប
ទីបំផុតធាតុក៏ាន, ផ្លល ស់់្ តុំ និងទីបំផុតធាតុជា ដោុំ ក៏ាន   
ឧ. ទដោុំ “នដើមបីនឃើញ, ជួប” (ទិស + តុំ) ។ 
 ១០).ធាតុនទលង្ដលជា ទីឃៈ នរចើនង្តទុកឲ្យគង់របូ
នៅដូចនដើម ឧ. ទ្ធតុំ “នដើមបីឲ្យ” (ទ្ធ + តុំ) ។ 
 ១១).ធាតុង្ដលមាន ន ជាទីបំផុត នបើមិនចុះ ឥ-អាគម
នទ រតូវផសំ ន និង តុំ ជា នតុំ ឧ. ហនតុំ “នដើមបីនបៀតនបៀន” ។ 
 ១២) តុំ-បចច័យននះនបើចុះកនុង នេតុកតតុវចកៈ រតូវចុះ  
ការតិ-បចច័យកនុងអាខយត ផងជាកំណត់ ឧ. លាមភតុំ, លាភាមបតុំ, 
“នដើមបីឲ្យាន” (លភ + មណ + ឬ ណាមប + តុំ) ។ 
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រតថុ 

 រតថុ-បចច័យ ចុះមករតូវលុប រ នចញទុកង្ត តថុ ទំងទី
បំផុតធាតុក៏រតូវលុបនចញ ឧ. សាសតី ’តិ = សត្វថ  (ជមទ)  
“(ជន) អនកនរបៀនរបនៅ=(រគូនរបៀនរបនៅ)” (សាស + រតថុ)   

ក.ក. ។ 
រតិុ 

 រតិុ-បច័ចយចុះមករតូវលុប រ នចញ ទុកង្ត ឥតុ ទំងទី
បំផុតធាតុក៏រតូវលុបនចញ ឧ. (បុតតំ) ោមលតី ’តិ = បិត្វ   

(បុរមិសា) “(បុរស្) អនករកា(នូវកូន)” (ោល + រតិុ) ក.ក. ។ 

រាតុ 

 រាតុ-បចច័យចុះមករតូវលុប រ នចញ ទុកង្ត អាតុ ទំងទី
បំផុតធាតុក៏រតូវលុបនចញ ឧ. (បុតតំ) ោមនតី ’តិ = ោត្វ 

(ឥតថី) “(ស្រស្តី) អនករាប់អាន(នូវកូន)” (ោន + រាតុ) ក.ក. ។ 

វិធីសមងាតចំណា ំ

  មកិតកៈ មានឧបករណ៍សំ្ខាន់ ៣ គឺ ធាតុ, បចច័យ, 
វភិតតិ ។ ជាដំបូង សូ្មពិនិតយនមើលឲ្យសាគ ល់បចច័យថ្វៈ  
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 ១).បចច័យង្ដលគង់របូនៅគឺៈ តុ, អាវី, តុក្, ឥក្,      

មតយយ, អ, ឥ, តិ, ឥន, តមវ, តុំ ។ 
 ២).បចច័យង្ដលលុបខលះ ទុកខលះគឺ ណី, រ,ូ ណុក្, ណយ, 

រចិច, ររិយិ, ណ, រមម, រតថុ, រតិុ, រាតុ ។ 
 ៣).បចច័យង្ដលរតូវលុបនចញគឺៈ ក្វិ, ខ, រ ។ ក្វិ និង រ 
លុបទំងតួបចច័យ ទំងទីបំផុតធាតុ ឯ ខ លុបង្តបចច័យមិន
លុបទីបំផុតធាតុនទ។ 
 ៤).បចច័យង្ដលរតូវផ្លល ស់្ជារបូនផសងៗ គឺៈ ណវុ  ផ្លល ស់្ជា 
អក្, អាននក្, យ ុផ្លល ស់្ជា អន, អណ, អានន ។ 
 ៥).បចច័យង្ដលអាចផ្លល ស់្ជាមួយទីបំផុតធាតុជារបូ
នផសងគឺៈ មតយយ, តិ, តមវ, តុំ, ណយ ។ កាលនបើសាគ ល់បចច័យ
ចាស់្នេើយ សូ្មពិចារណាថ្វៈ បចច័យននះចុះកនុងរបូ-សាធ
នៈ អវីានខលះ នទើបង្របតាមរបូសាធនៈ ន ះៗ ។ 
 ឯរបូវគិគេៈ ានដល់វចកៈ ៥ចាត់ជារបូ ៣យ៉ាងគឺៈ 
កតតុរបូ ១, កមមរបូ ១, ភាវរបូ ១, នបើរាប់ ស្មាស្របូផងរតូវ     
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ជា ៤ ។ 
 ចំង្ណកសាធនៈ មាន ៧ យ៉ាង នដើមបីសាគ ល់ សាធនៈ
ាន សូ្មគិតរក អចដបទ របស់្ សាធនៈន ះ ដូចតនៅៈ 
ឧ. បុរស្ ឲ្យ នូវាយ នោយស្ទធ  ដល់ភិកខុ កនុងសាលា       
បុរមិសា របុីរស្ ជា មអនកនធវើ=កតាត  ម កនុងកិរយិាថ្វៈ ឲ្យ    
អននំ នូវាយ ជាតួកមម = កមម ម កនុងកិរយិាថ្វៈ ឲ្យ  
សទ្ធធ យ នោយស្ទធ  ជានរគឿងស្នរមចអំនពើ = ករណ ម 
កនុងកិរយិាថ្វៈ ឲ្យ  
ភិក្ខមុទ ដល់ភិកខុ ជាអនកទទួល = ស្មបទន ម កនុងកិរយិា
ថ្វៈ ឲ្យ  
សាលាយ ំ កនុងសាលា ជាទីកង្នលង = អធិករណ- ម កនុង
កិរយិាថ្វៈ ឲ្យ  
ទ្ធ-ធាតុ “ឲ្យ” សូ្មពិនិតយនមើល អចដបទ ខាងនរកាមៈ 
ទ្ធយមក្ក មាន បុរមិសា ជាអចដបទ (អនកឲ្យ) កតាត  ម 
ទ្ធនំ មាន អននំ ជាអចដបទ (ឲ្យនូវាយ) កមម ម 
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ទ្ធទ មាន សទ្ធធ  ជាអចដបទ (ឲ្យនោយស្ទធ ) ករណ ម 
ទ្ធមទ មាន ភិក្ខ ុជាអចដបទ (ឲ្យដល់ភិកខុ) ស្មបទន ម 
ទ្ធទ មាន សាលា ជាអចដបទ (ឲ្យកនុងសាលា) អធិករណ ម 
ក្ំណត់ចំណាថំា 

 ១).ក្តតុសាធនៈ មាន កតាត  ម គឺ មអនកនធវើ ជា 
អចដបទ 

 ២).ក្មមសាធនៈ  មាន កមម ម គឺរបស់្ង្ដលនគរតូវនធវើ 
ជាអចដបទ 

 ៣).ក្រណសាធនៈ មាន ករណ ម គឺជារបោប់សំ្
រាប់នធវើ ជាអចដបទ 

 ៤).សមបទ្ធនសាធនៈ មាន ស្មបទន ម គឺអនក
ទទួលអំនពើ  ជាអចដបទ 

 ៥).អោទ្ធនសាធនៈ មាន អាទន ម គឺទីង្ដល
រតូវឃ្លល តនចញ ជាអចដបទ ។ 
 ៦).អធិក្រណសាធនៈ មាន អធិករណ ម គឺទី ឬ 
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នពលនធវើ ជាអចដបទ 
 ៧).ភាវសាធនៈ មិនមាន អចដបទ នទ ។ 

 
ប្បបត្វងំវិគោហៈ ទមក្ិតក្ៈ 

ក.ក..................................តី‟ តិ =                    ( ) “អនក” 
ក.ក..............តិ សមីលទ „តិ=......( ) “អនក..........នោយរបរកតី” 
ត.ត..............តុំ សលីមសា‟តិ=.....( ) “អនកមានកិ......ជារបរកតី” 
ក.កមម...................តិ ត‟នតិ=...............( ) “ជាទី.....................” 
កមម.កមម................ឥយមត‟ តិ=.............( ) “គឺ......................” 
កមម.កមម.............តមពាវ ‟តិ, តពាវ ‟តិ, តពវ‟នតិ=...( ) “គឺ.....គបប.ី.......” 
ក.ករ..............តិ មតទ‟តិ=...........( ) “ជានេតុ...,ជានរគឿង...” 
កមម.ករ........ឥយមត មតទ‟តិ=........( ) “ជានេតុគឺ....,ជានរគឿងគឺ...” 
ក. សមប...................តិ ឯតសា‟តិ=...........( ) “ជាទី............” 
កមម. សមប...........ឥយមត ឯតសា’តិ=.........( ) “ជាទីគឺ........” 
ក.អោ..................តិ តសាម ‟តិ=..............( ) “ជាង្ដន.............” 
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ក. អធិ..................តិ ឯត្វថ ‟តិ=..................( ) “ជាទី..............” 
កមម. អធិ...........ឥយមត ឯត្វថ ‟តិ=..............( ) “ជាទីគឺ...........” 
ភ.ភ. អក្មមធាតុ+យមត=........”កិរយិា....,ការ.....,នស្ចកតី........” 
ភ.ភ. អក្មមធាតុ+យ>ុអន, អណ=.......” នស្ចកតី.......,ដំនណើ រ.......” 

ក្ករប្របរបូវិគោហៈ 

 ១).ចំនពាះ កតតុរបូ កតតុសាធនៈ, ក.ត., កមម.កមម., ឲ្យ
យកអចដបទមកជារបធាន នោយវធីិនរបើ យ-ត នយាគ
អចដបទ តាមលិងគទំង ៣ ទំង ២ វចនៈ ឧ. បំុ. ឯក. មោ-

មសា, ពេុ. មយ-មត ។ ឥតថី. ឯក. ោ-សា, ពេុ. ោ-ត្វ ។    
នបំុ. ឯក. យ-ំតំ ពេុ. ោនិ-ត្វនិ ។ 
 ២).ឯការង្របរបូវគិគេៈ ននករណសាធនៈ ១, ស្មបទន
សាធនៈ ១, អាទនសាធនៈ ១, អធិករណសាធនៈ ១, មិន
នរបើ យ-ត នយាគអចដបទនទ រតូវគិតរក មដនទមកជា
របធាន តាមវចកៈន ះឯង ង្តង្រប ត, ឯត-ស្ពទ បនចច ញ
អចដបទននសាធនៈតាមលិងគ និងវចនៈដ៏ស្មគួរ ។ 
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 ៣).ស្មាស្របូ-តស្សីលសាធនៈ ចុះ តុំ ឬ យ-ុបចច័យ
របកបនឹងធាតុជាបទរបធាន មាន យ ឬ ឯត-របកបឆដឌីវភិតតិ 
បនចច ញអចដបទតាម លិងគទំង ៣ វចនៈទំង ២ ណាមួយ ។ 
 ៤).ភាវរបូ ភាវសាធនៈ មិនមានបទរបធាន និងអចដបទ 
នទ ។ 

ឧទ្ធហរណ៍របូវិគោហៈ-សាធនៈ 

ក.ក.  (មោ) មទតី‟តិ = (មសា) ទ្ធយមក្ក (បុរមិសា) បំុ.ឯក.
 (ោ) មទតី‟តិ =(សា) ទ្ធយកិ្ក (ក្ញ្ញា )  ឥតថី.ឯក. 
 (យ)ំ មទតី‟តិ =(តំ)ទ្ធយក្ំ (ក្លុ)ំ នបំុ.ឯក. 
. (មយ)មទនតី‟តិ =(មត) ទ្ធយក្ក (បុរសិា) បំុ-ពេុ. 
(ោ) មទនតី‟តិ = (ត្វ) ទ្ធយកិ្កមោ (ក្ញ្ញា មោ) ឥតថី.ពេុ. 
(ោនិ) មទនតី‟តិ =(ត្វនិ) ទ្ធយក្កនិ (ក្លុានិ) នបំុ.ពេុ. 
ក.ករ.  មទតិ មតទ‟តិ =(មសា)ទ្ធមទ (សភាមោ) បំុ.ឯក. 
 មទតិ ត្វោ‟តិ = (សា) ទ្ធទ (សទ្ធធ ) ឥតថី.ឯក. 
 មទតិ មតទ‟តិ=(តំ)ទ្ធនំ(មចតទក្មមំ) នបំុ.ឯក. ។ 
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ក.ស្មប. មទតិ ឯតសា‟តិ =(មសា)ទ្ធមទ(ភិក្ខ)ុ បំុ.ឯក. 
             មទតិ ឯតិសា‟តិ=(សា)ទ្ធទ(ទរ)ី ឥតថី.ឯក. 
     មទតិ ឯតសា‟តិ=(តំ)ទ្ធនំ(ក្លុ)ំ នបំុ.ឯក. ។ 
ក.អធិ. មទតិ ឯត្វថ ‟តិ = (មសា) ទ្ធមទ (អាគាមរា) បំុ.ឯក. 
 មទតិ ឯត្វថ ‟តិ = (សា) ទ្ធទ (សាលា) ឥតថី.ឯក. 
 មទតិ ឯត្វថ ‟តិ = (តំ) ទ្ធនំ (ឋានំ) នបំុ.ឯក. ។ 
 

(ក្ិតក្និមទទស ចប់មឋយសមងខប) 
******* 

*** 
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ក្ំណាពយ ទូទម ន 
 -តំាងចិតតពិត  គិតនរឿងនរៀន  នោយរកីរាយ 
 នរៀននិយាយ  នរៀនស្រនស្រ  នររះិគិត ។ 
 -នរៀនចងរកង ករមងពាកយ  នរៀនពិនិតយ 
 ផលស័្កតិសិ្ទធិ ពិតជានកើត  មានមិនខាន ។ 
 -នរៀននេះៗ  នចះនលងៗ  មិនលុះលាញ 
 មិនានសាទ ញ ជំ ញសាទ ត់  អត់ចំណាន ។ 
 -នេតុដូនចនះ  ចង់នចះសាទ ត់  នរបើការាន 
 រតូវរបុងរាណ នទវរបឹងង្របង          មឺុងម៉ាត់នអើយ ។ 
 -ផលស័្កតិសិ្ទធិ ពិតជានកើត  ពីតសូ៊្  
 នទះឆ្លប់យូរ  បតូរសិ្កា        ឲ្យលុះលាញ ។ 
 -នរៀន,នរៀនៗ  នរឿយៗនៅ          រតូវង្តសាទ ញ 
 ជំ ញសាទ ត់     ទញចំនណះ    នចះនរចើននោង ។ 
 -រនីស្ៀវនល  រគ្នន់ជាផលូវ            ឬជាបលង់ 
 ជាតរមា  រាប់ទរមង់  អងគចំនណះ ។ 
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 -អនកចំណូល  ចូលចិតតនរៀន  នទើបាននចះ 
 នបើមិននរៀន  នស្ៀវនលននះ  ានការអវី ។ 
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