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េរៀនែតងកណំាព្យែខ្មរ 
្រសង់ពីេសៀវេភៅ េរៀនែតងកណំាព្យែខ្មរ (១៥ៃថ្ង...កាយជាកវ)ី 

របស់្រកុមអ្នកនិពន្ធ សាបបា៉កកាមាស ឆាំ២០១០ 
-អត្ថន័យវាក្យសព្ទ 
អតថន័យៃនបញញតិ្ត «កពយ, កំ ពយ, ពកយចួន» 
 កពយ (ន.) រេបៀបពកយចួនមនេឃ្ល ងឃ្ល (កំ ពយ)◌ៈពកយកពយ, ែតងកពយ។ កពយ - សិលបអ៍តថបទែដល
ជពកយចនួ 
 កំ ពយ (ន.) ពកយកពយៈ េលីកកំ ពយ, ែតងកំ ពយ។ កំ ពយ - សិលបះែតងកពយសិលបះអនទង និងបំផុស
មេនសេញចតន ចំ ប់ រមមណ៍ កររេំភីបញប់ញ័រ េ យករគួបផ  ំរណ្តំ សូរសំេឡង ចង្វ ក់ និងភពពីេ ះ។ 
 ពកយចួន - ក្រមងពកយែដល្របកបេ យចង្វ ក់រណ្តំ  សូរសំេឡង ពកយពីេ ះែណងណង។ 
 ដូចេនះ អតថនយ័កំ ពយ គឺសថិតេនេលីករអបរ់ ំបណ្តុ ះសតិ រមមណ៍ល្ៗអ ដល់អនក ន អនក ្ត ប់ មរយះសំនួនេ រ
និងសិលបវ៍ធីិ េដមីបបីំេពអនក ន អនក ្ត ប់ េទដល់ករខិតខំ ត់ពតល់ត់ដំចណំងត់ ្ហ  េហយីអបរ់ែំកែ្របចំណង់ត ្ហ ទងំ
េនះបនល្អ្របេសីរ េដមីបែីស្វងរកសន្តិភព េសរភីព ឯក ជយ សុភមងគល ជូនសងគម និងមនុស ជត។ិ 
-្របភពកំណាព្យែខ្មរ 
 កំ ពយែខមរ មនកេំណីតដំ លគន េទនងឹករេកីតេឡងីៃនចង្វ ក់ផលិតកមម (មនពលកមម មនអក រសិលប ៍
មនកំ ពយ មនចេ្រមៀង)។ ឆនទ(បលីេ កពយឬកំ ពយថឆនទ)សំ្រសកឹត បនជយួត្រមង់ែបប និងទ្រមង់របស់កំ ពយែខមរ
ែ្របជមនកបួនខន ត្រតមឹ្រតូវចប់ពមុីនសម័យអងគរ េហយីបន្តមកដល់សម័យអងគរ និងសម័យេ្រកយអងគរ។ េគ្របទះេឃញី
កំ ពយសរេសរជភ សំ្រសកឹតយ៉ងល្អឥតេខច ះ េន មផទ ងំសិ ចរកឹែខមរ(សម័យមុនអងគរ និងសម័យអងគរ) ឯកំ ពយ
ជភ ( កសពទ)ែខមរដំបូង ្រតូវបនេគ្របទះេឃញីេនឯ សិ ចរកឹជយ័ននទ កនុងគ.ស ១៧០១។ 
-ធាតុសំខាន់ៗរបស់កាព្យ (កំណាព្យ) 
 កំ ពយ(សិលបះែតងកពយ)ក៏ដូចជមុខវជិជ ដៃទេទៀត ែដរែតងែតមនធតុសំខន់ៗេដីមប្ីរទ្រទង់ និងសមគ ល់
អត្តសញញ ណរបស់ខ្លួនផទ ល់។ ធតុសំខន់ៗរបស់កំ ពយមន៖ រង្វ ស់កពយ ចំ ប់ចុងចួន និងបរយិកស។ 

- រង្វ សក់ពយ(កពយម្រត)គឺចនំួនពយងគកនុងឃ្ល នីមួយៗ និងចំននួឃ្ល កនុងវគគនីមួយៗ។ 
- ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស )ជពយងគែដល្រតូវចួនគន ។ ចំ ប់ចុងចួនមនពីរែបបគឺ ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 

និងចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក)។ ករចប់ចុងចួន ្រតូវេគរព មកបនួកពយនីមយួៗយ៉ងតឹងរងឹ ្របកបេ យអតថរូប
អតថន័យ និងអតថរស។ 

- បរយិកស គឺជេពលេវ  ឬឱកសែដលេគយកបទេនះេទេ្របី្របស់។ 
- ចង្វ ក ់គឺែបបបទកនុងករសូ្រតកំ ពយ ្រតូវទម្ល ក់សំេឡងេលីពយងគកនុងឃ្ល ៃនវគគនីមយួៗ។ 
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ក្ួបនែតងកាព្យែខ្មរ 
១- បទ ពាក្យ៤ ឬ បទេម៤ ឬ បទ៤ព ង្គ 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះេ្រចីនយកេទេ្របីកនុងករបង្ហ ញពីសភពៃនពលកមម ឬករងរ។ 
* គំនូស ងបទកពយ  

-     ។ 
 
-     ។ 

*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  េហយីឃ្ល នមីួយៗមន៤ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៤ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទ៤ីៃនឃ្ល ទី៣។ 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៤ៃនឃ្ល ទី៤កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹងពយងគទី៤ៃនឃ្ល ទី២កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ 
 េបនីងបុក្រសូវ  កំុេចលអងក ម  ចស់ទំុេ ក ម អងក មជន់ឥដ្ឋ ។ 

អងករស្រមូប  េទជស្រមិត  ស្រមងំពចី្ិរត  េ យ រៃដនង ។ (កំ ពយបុ ណ) 
 

២- បទ បថ វត្ត 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះេ្រចីនយកេទេ្របីកនុងឱកសពិធបុីណយ សន(្រពះពុទធ) េដីមបអីប់រ ំ ទូនម ន
ករ ស់េតឿន េ្រកីនរលឹំក ឬជនួកលេគយកេទេ្របីកនុងករសែម្តងទុកខេ កផងែដរ។ 
* គំនូស ងបទកពយ   
 -     

     ។ 
 

 -     
      ។ 
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  េហយីឃ្ល នមីួយៗមន៨ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី ៨ៃន ឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី២។ 
  និង ពយងគទី៨ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននងឹ ពយងគទី៨ ៃនឃ្ល ទី៣។ 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៨ ៃនឃ្ល ទី៤កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៨ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
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ឧទហរណ៍៖ -ធមសុ៌ខទីមួយេម ្ត ្រគប់ទ ី  សព្វសត្វជីវ ីកុំបង៉ពធ 
   ្របមណសម្ល ប់ផ្តិលផ្ត ច់ជនម   ្រតូវមនសទធ ករពរជីវតិ ។ 
  -ធមសុ៌ខទីពរីកំុប៉ុនប៉ងគិត   លង់កនុងគំនិតគិតគនគ់ន ន់េគនរ 
   េកងកបិ្របវញ័ច លួចសមបត្តិេគ  គួរកុំេវៀចេវរេ ភលនច់ង់បន។ (សមគមរញជនពុទធិបេពធនមិត្ត) 

 
៣-បទកាកគត ិ(កកៈ ែក្អក + គតិៈ ដំេណីរ = ដំេណីរែក្អក)  
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះេ្រចីនយកេទេ្របកីនុងករពិពណ៌ន(តួអងគ ទីកែន្លង ធមមជតិ...) ពិធេីផ្តីម
េរឿង េហយីជួនកលកវខី្លះយកបទេនះេទេ្របីកនុងករសែម្តងទុកខេ ក ឬអប់រផំងែដរ។ 
* គំនូស ងបទកពយ 

-     
 

     
 ។ 
 

-     
     

 ។ 
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៧ឃ្ល  េហយីឃ្ល នមីួយៗមន៤ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី២។ 
  និង ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹង ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី៥ ចួននឹងពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី៦ ។ 
  ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី៤ ចួននឹងពយងគទី២ ៃនឃ្ល ទី៥(កវខី្លះពុំបនអនុវត្តចំ ប់ចួនេនះេទ) 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី៧ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី៣ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ 
  - កំុស្អប់អនកតូច  េបេីឃញីគន ខូច  គួរគិត្របមុម 
    េទសគន តិចតូច េផ្តមីផ្តួចជធ ំ  ែផ ងពូតជដុ ំ
     ផ្លុ ំេឆះជេភ្លងី ។ 
  - កំុេភ្លីនេភ្លចខ្លួន  េចះ សន៍ចិន-យនួ កំុេភ្លចែខមរេយងី 
    កុំេធ្វី្រកអឺត  កុំេពីតកំេពងី  កំុពកែ់សបងេជីង 
     ចូលវត្តេ កសងឃ ។ (្រកមង៉ុយ) 
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៤- បទ្រពហ្មគីត ិ(្រពហមៈ ្រពះ្រពហម + គីតិៈ ទំនួញ, ចេ្រមៀង = ទំនួញ ឬចេ្រមៀងរបស់្រពះ្រពហម) 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ េ្រចីនយកេទេ្របីកនុងករសែម្តង ទុកខេ ក ភពលន្លង់លេន្ល ច 
ករ្រពត់្របសគន  អបរ់ ំទូនម ន េ្របៀន្របេ  ឬករឈចឺប់ពីអំេពីជិះជន់ផងែដរ។ 
* គំនូស ងបទកពយ 

-     
      ។ 
 

-     
      ។ 

*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  ឃ្ល ទ១ី,ទី៣ មន៥ពយងគ និងឃ្ល ទី២,ទី៤ មន៦ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៥ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៣ ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី៥ ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹងពយងគទី៣ ៃនឃ្ល ទី៤។  

(...ចួននឹងពយងគទី៣ ៃនឃ្ល ទី៤ កវខី្លះពុបំនអនុវត្តចំ ប់ចួនេនះេទ) 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី៤ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ 
  - ពីៃថងេនះេទមុខ   ្រតូវចទុំកពកយពុកផ្ត  ំ
    រកសីុ មចំ  ំ  ជីវកមមែដលសុចរតិ ។ 
  - កំុេពលពកយមុ   ែថ្លង ច ម្រកម្រកតឹយ 
    េទបីមនេគេសនហ៍សនទិធ  េ ម ះជបចិ់ត្តជុំវញិ្របណ ។ (ែវន៉ សុន) 

៥- បទបេនាលកាក (មណ្ឌុ ក(កែងកប) + គតិ = ដំេណីរកែងកប ) 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ បុ ណេ្រចីនយកេទេ្របីកនុងករេពលេរៀប ប់ ពីដេំណីរេរឿងៃនេលបកីកថ
សកមមភពតួអងគ សែម្តងទុកខេ ក ភពលន្លងល់េន្ល ច ករ្រពត់្របសគន  ករអប់រ ំទូនម ន េ្របៀន្របេ ផងែដរ។ 
* គំនូស ងបទកពយ 
      
 

      ។ 
 

      
      ។   
 
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  ឃ្ល ទ១ី,ទី៣ មន៤ពយងគ និងឃ្ល ទី២,ទី៤ មន៦ពយងគ។ 
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*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី២ ឬទ៤ី ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹងពយងគទី២ ឬទ៤ី ៃនឃ្ល ទី៤។  

(...ចួននឹងពយងគទី២ ៃនឃ្ល ទី៤ កវខី្លះពុបំនអនុវត្តចំ ប់ចួនេនះេទ) 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី៤ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ 
  - ជុចថេអីេ ង   េបនឹីងចងល់បងឥឡូវ 
    េនះេហយីសម្រតូវ  នឹងមជូរ្របេហរីភ្ល ងំ ។ 
  - ្រតថីអះេអ ី   េបុងីេរុងីេទេតេីម្តចខ្ល ងំ 
    អួតមនកម្ល ងំ   គិតថអញខ្ល ច ស់េ ង ។ (វេិសសដូង “េលបកីជុចនិង្រតី”) 

 
៦- បទ ពំេនាល (ពំេនល, េពល = ករេពលេរៀប ប់...) 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ េ្របីស្រមប់េរៀប ប់ពីកហំងឹេ្រកវេ្រកធ សងឃកសនធ ប់ គំ មកំែហង 
មហទិធរិទឹធិ ឬអំ ចេតជៈរបស់អនកខ្ល ងំពូែក ពកយអង្វរករ ភ័យខ្ល ចរបស់អនកេខ យ ឬជេម្ល ះចំបងំ ែដលមនចលនក្ឌុងក្ឌ ងំ 
និងេពលកនុងករសែម្តងរប ំ(ញុងំនដករ/នដករនីិ េធ្វីចលន និងកយវកិរេផ ងៗ មបទេភ្លង...) ។ 
* គំនូស ងបទកពយ 

     
 

     ។ 
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៣ឃ្ល  ឃ្ល ទ១ី,ទី៣ មន៦ពយងគ និងឃ្ល ទី២ មន៤ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី២ ៃនឃ្ល ទី៣ (កវខី្លះពុបំនអនុវត្តចំ បច់ួនេនះេទ)។  
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី៣ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី១ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ 
 - ជថន លបណ្តុ ះ  កូនែខមរ្រសី្របុស  ឲយមនវជិជ ្រគប់្របណ ។ 
 - អបរ់នំសិ យ័ឲយបន  ជជនចំ ន  រស់េនកនុងសងគមថមី ។ 
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៧- បទភជុង្គលីលា (ភុជងគៈ នគ, សត្វនគ + លី ៈ ដំេណីរ = ដំេណីរនគ, នគលូន) 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បុ ណេ្របីបទេនះកនុងេពល េធ្វដីំេណីរចរលី ។ េរៀប ប់ពីៃ្រព្រពកឹ  គិរបីព្វ (ភនំ)
និងសរេសីរពីស្រមស់ធមមជតជិេដីម។ 
* គំនូស ងបទកពយ 
  -    ។ 
 

  -    ។ 
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៣ឃ្ល  ឃ្ល ទ ីមន៦ពយងគ និងឃ្ល ទី២,ទី៣ មន៤ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី២។ 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៤ ៃនឃ្ល ទី៣ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី១ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ 
  - េនះបទកំណត់ចងជ ភុជងគលី   េលបកីេរឿងបុ ណ ។ 
  - ែថ្លងពីឥ្រនទី មនយ េនពធដ៍ ន  សួគ៌ែមនពតិ ។ 
  - ជអងគេសនជំនិត ឥសូរ្រទង់ឫទធ ិ  ្រគប់្រគងែដនដ ី។ (សមគមរញជនពុទធិបេពធនមិត្ត,២០០៣) 

៨- បទពាក្យ៦ (បទេម៦) 
 បទពកយ៦ េគពំុសូវ្របទះេឃញីេ្របកីនុងេសៀវេភកពយននេទ។ បទេនះ ្របទះេឃញីេ្របកីនុងេរឿង មេករ ្ត ិ៍
(ែខ ទ៧ីដល់៨០)ែតកវ ី ក់េឈម ះេផ ង ឯកនុងេរឿងរតនវង ក់េឈម ះចំថ បទពកយ៦ែតម្តង។ 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ ចេ្របីបន្រគប់បរយិកសទងំអស់។ 
* គំនូស ងបទកពយ 
   -    
 

        ។ 
   -    
        ។ 
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  ឃ្ល នមីួយៗ មន៦ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី២ ឬទ៤ី ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី៦ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី៦ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹងពយងគទី២ ឬទ៤ី ៃនឃ្ល ទី៤ ។ 
  (...ចួននឹងពយងគទី២ ឬទី៤ៃនឃ្ល ទី៤ េបចួីនពយងគ ្រតូវេគរពពីេដីមរហូតដល់ចប់) 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី៤ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៦ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
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ឧទហរណ៍៖  - េរៀនសូ្រត្រតូវេចះ្រតង្រ ប ់  សូរសពទ្រគូ្របបប់៉ុនម ន 
    សុ.ចិ.បុ.លិ.លំ ន   ចំ នចំេណះ្របកដ ។ 
   - វនិយ័្របៃពេពកពិត   ្របឌិតែកៃចនអំណត ់
    សុខភពមមួំនហមត់ចត ់   សនមតេជឿជក់េជគជ័យ ។ 

៩- បទពាក្យ៧(បទេម៧) 
 ចប់ពីបទពកយ៧ ដល់បទពកយ១១ (េកតីកនុងសមយ័ចតុមុខ) កំ ពយែខមរបនឈនដល់ដំ ក់កលមួយថមេីទៀត 
កវបីនបេងកីតកបួនែតងកពយងយៗ(ចំ ប់ចួន និងបរយិកស)។ 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ ចេ្របីបន្រគប់បរយិកសទងំអស់។ 
* គំនូស ងបទកពយ 
   -    
 

        ។ 
   -    
        ។   
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  ឃ្ល នមីួយៗ មន៧ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៧ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី២ ឬទ៤ី ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី៧ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី៧ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹងពយងគទី២ ឬទ៤ី ៃនឃ្ល ទី៤ ។ 
  (...ចួននឹងពយងគទី២ ឬទី៤ៃនឃ្ល ទី៤ េបចួីនពយងគ ្រតូវេគរពពីេដីមរហូតដល់ចប់) 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៧ ៃនឃ្ល ទី៤ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៧ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ - ៃហ ធុជនទងំអស់គន    ចំេណះវជិជ ទងំសមទ យ 
   មនគុណវេិសសធំទូ យ  គួរេយងីេវច ព យកំុខ្ល ចធងន ់។ 
  - មិនលំបកទុក្រសណុក ក ់  ជជងមស្របកស់ព្វ្រទពយធន 
   មិនខ្ល ចេចរលួច ឬេចរប្លន ់  េទ្រគប់តំបន្់រគន់ជេសប ង ។ 
  - ឥតកេណ្ត រេករកណ្តុ រកត់  ចយ ស់មិនបតមិ់នមនេល្អ ង 
   ចយេ្រចីនេកនីេ្រចីនចេ្រមីនេទៀង  ពីបចចុបបននេរៀងេទបរេ ក ។(្រកសួងអបរ់ជំតិ, ទសវត ៦០) 

១០- បទពាក្យ៨ (បទេម៨) 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ ចេ្របីបន្រគប់បរយិកសទងំអស់។ 
* គំនូស ងបទកពយ 
   -    
 

       ។ 
   -    
       ។ 
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*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  ឃ្ល នមីួយៗ មន៨ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៨ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៣ ឬទី៥ ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី៨ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី៨ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹងពយងគទី៤ ឬទ៥ី ៃនឃ្ល ទី៤ ។ 
  (...ចួននឹងពយងគទី៣ ឬទី៥ៃនឃ្ល ទី២ និងឃ្ល ទ៤ី មនលកខណះមិន ច់ខតចំេពះែបបទី៣ ) 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៨ ៃនឃ្ល ទី៤ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៨ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖   

- អនចិច េ ថមេ កក ង  េមលីថថងយ៉ងរស់សទុះែ្រប្របយ 
 ឥឡូវមកធ្ល យធ្ល ក់បក់ខច ត់ខច យ  ្ត យេអយី ្ត យមិនគួរមកពិករ ។ 
- មនអនកៃ្រពចៃ្រងឥតគំនតិ  មកសំេលៀងកបំតិេ្រគឿង្រប រ 
 ឲយខូងខូចខត ច់ បងអ់ រ  មិន ្ត យករ ន ៃដបូ ណេ ះ ។ 
- ឱ!េ េអីយេ ឈរមិនេមីលេមៀង មកឲយេគសំេលៀងខនងេ ចុះ 
 េម្តចមិនខឹងខំ សំេលៀងេនះ  ឲយ លុះក្តីមរណ៍យក៍ េទ ។(សុត្តន្ត្របីជឥនទ) 

១១- បទពាក្យ៩ (បទេម៩) 
កំណតស់មគ ល់៖ បទពកយ៩េនះ កនុងសំេណរជួនកល េសមរ(ឬកវ)ីសរេសរដកឃ្ល បី(៣)ៗពយងគ កនុងឃ្ល នីមួយៗ(មិនែមនជ
បទពកយ៣េទ)រហូតដល់ចប។់ 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ ចេ្របីបន្រគប់បរយិកសទងំអស់។ 
* គំនូស ងបទកពយ 
   -   
 

       ។ 
   -   
       ។ 
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  ឃ្ល នមីួយៗ មន៩ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី៩ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៣ ឬទី៦ ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី៩ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី៩ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹងពយងគទី៣ ឬទ៦ី ៃនឃ្ល ទី៤ ។ 

(េដមីបកីន់ែតមនសមផស  និងពីេ ះ កវបីនបែនថមចំ ប់ចុងចួនកនុងឃ្ល នមីួយៗេទៀត 
គឺរ ងពយងគទី៣និងទី៤,ពយងគទី៦ និង៧ េ ថបទជប់ទង ែដលជបទេទ្វម្រត...) 

 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី៩ ៃនឃ្ល ទី៤ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី៩ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
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ឧទហរណ៍៖  - េ ម ចេញច នេវៀនដុះផុងកនុង រ ី   េនសល់ពីទីទកឹ ម នបនពីរធន ប់ 
    ខយល់បក់េបកេខកឥត្រ កងកេរញប ់  េនមនិងបជ់ប់រហូតលូតេឡងីបន ។ 
   - ជតិបណ្ឌិ តពិតពីេ ះេឈម ះឥត ក់  មនឧបសគគ ទ ក់ ងំទងំប៉ុនម ន 
    ្របងឹរុក នឈនឥតេខ យេ យក្ល ន  ្រ ែត្របណបនរចួទុកខសុខដូចេ ម  ។ 

(ឥនទមុនី េសក នង) 

១២- បទពាក្យ១០ (បទេម១០) 
កំណតស់មគ ល់៖ បទពកយ១០េនះ កនុងសំេណរជួនកល េសមរ(ឬកវ)ីសរេសរដកឃ្ល ្របំៗ ពយងគ កនុងឃ្ល នីមួយៗ(មិនែមនជ
បទពកយ៥េទ)រហូតដល់ចប។់ 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ ចេ្របីបន្រគប់បរយិកសទងំអស់។ 
* គំនូស ងបទកពយ 
   -    
 

       ។ 
   -   
       ។  
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  ឃ្ល នមីួយៗ មន១០ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី១០ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៥ ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី១០ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី១០ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹងពយងគទី៥ ៃនឃ្ល ទី៤ ។ 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី១០ ៃនឃ្ល ទី៤ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី១០ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ 

- ពលរដ្ឋ្រគប់្របណបនយល់ដឹងចបប់្រគះឹជតិ  េគរពឥតបីឃ្ល តរដ្ឋធមមនុញញេកបី 
ទងំ ្រស្តម្រន្តីយល់កិចចនិងសិទធិ៍េសរ ី   ជតិែខមរបនលបញលបកិីត្តសិពទលបសុឺះ យ ។ 

- េលីកសទួយ មគគីមនីមន ជួយគន ្រគ្រក   សបបុរសេ ម ះសផងនគរសបបយ 
មងគលទីបនួផ្លូវចិត្តសងប់និងសុខកយ   ែលងេកីតកលខ្វល់ខ្វ យបយទឹក្រពកឹ ង ចមន ។ 

 
១៣- បទពាក្យ១១(បទេម១១) 
កំណតស់មគ ល់៖ បទពកយ១១េនះ កនុងសំេណរជួនកល េសមរ(ឬកវ)ីសរេសរដកឃ្ល ្របមំយួពយងគ និង្របពំយងគកនុងឃ្ល នីមួយៗ
(មិនែមនជបទកពយអ្វីេផ ងេនះេទ)រហូតដល់ចប់។ 
* បរយិកស(េ្រប្ីរបស់ មកលៈេទសៈ) បទេនះ ចេ្របីបន្រគប់បរយិកសទងំអស់។ 
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* គំនូស ងបទកពយ  
  -   
 

      ។ 
  -   
      ។  
*រង្វ ស់កពយ(កពយម្រត) 
 -១វគគ(លបះ)មន៤ឃ្ល  ឃ្ល នមីួយៗ មន១១ពយងគ។ 
*ចំ បចុ់ងចនួ(រូបសមផស ) 
 - ចួនកនុងវគគ(រូបសមផស កនុង) 
  ពយងគទី១១ ៃនឃ្ល ទី១ ចួននឹង ពយងគទី៣ ៃនឃ្ល ទី២។ 
  ពយងគទី១១ ៃនឃ្ល ទី២ ចួននឹងពយងគទី១១ៃនឃ្ល ទី៣ ចួននឹងពយងគទី៣ ៃនឃ្ល ទី៤ ។ 
  (េដមីបកីន់ែតមនសមផស  និងពីេ ះ កវបីនបែនថមចំ ប់ចុងចួនកនុងឃ្ល នីមយួៗ) 
 -ចួនឆ្លងវគគ(រូបសមផស េ្រក) 
  ពយងគទី១១ ៃនឃ្ល ទី៤ កនុងវគគទី១(វគគមុន) ចួននឹង ពយងគទី១១ ៃនឃ្ល ទី២ កនុងវគគទី២(វគគបនទ ប់)។ 
ឧទហរណ៍៖ 
 - មផ្លូវេឃញីជក់ភញ ក់ខ្លួនដឹង្របឹងពិនតិយគិត េកតីគនំតិសេង្វគ ស់ចបស់ថក យ័មរ  
  េបកីបរេភ្លចខ្លួនកន់កបួនចបប់ចប់យកសុ  អនចិច ជីវតិពតិជ ្ល ប់គម នខ្លឹម រ ។ 
 - ឱ!េ កេអីយេឃញីជក់េហយីផ្តល់គតិមកចុះ េកតីជ្របុសផឹក្រ ជក់បរចូីលបនបរ 
  េទបីសមជក់ជ្របុសមនេដមី្រទូង្របហំ ថ  ពង វង មនកតិ្តិយសេឈម ះពីេ ះឬ?!... 
 
 ***ដូចេនះ កំ ពយបទមូល ្ឋ ន មនទងំអស់១៣បទគឺ បទពកយ៤ បទបថយវត្ត បទកកគតិ បទពំេនល បទ្រពហមគីតិ 
បទបេនទ លកក បទភុជងគលី  បទពកយ៦ បទពកយ៧ បទពកយ៨ បទពកយ៩ បទពកយ១០ និងបទពកយ១១ ។ 
 បទមូល ្ឋ នទងំេនះ គឺជកបួនេគលស្រមប់យកេទបេងកតីបទថមីៗេទៀត ែដលមនេឈម ះថ បទេទ្វម្រត ៕ 
 

-------------------- 
 
 
 
 
 
 


