
វវយាករណ៍ខ្មយរ 
មានភ្ជជ ប់ជាមួយវចនានុលកមខ្មយរកំខ្ណទី២ 

លំនំាវដើម 

មុនដំបូងមញុំគិតថាសរវសរអំពី «វធីិសរវសរខ្តងនិពនន» វោយសវងេបប ុវ ត្ ោះ ប ុខ្នថវពលវលោយ
មក អស់វោកជាអបកផឋួចវផឋើមគំនិត វោកមានសំណូមពរ សូមឲរបខ្នទមវសចកឋីខ្ណនំាមួយ
ចំនួនទាក់ទងវៅនឹងវវយាករណ៍ផង វនាោះវទើបមញុំក៏ពិចារ្វៅវ ើញថា លបសិនវបើមិនវចោះ 

ឬវចោះវវយាករណ៍វសធើរៗ វសើៗ លញលៗ វនាោះោរសរវសរខ្តងនិពនន លាកដជាមានចំណុចមឝោះ
ខាតវលចើនមិនខាន ។ ដូវចបោះមញុំក៏យល់ស្សប វហើយសវលមចបញ្ចូ លចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននន
ចំវណោះខាងវវយាករណ៍ខ្មយរ វៅភ្ជគខាងវដើមននវសៀវវៅវនោះ ។ វធឝើដូវចបោះ វោយចង់រលឹំកអបក
ចង់វចោះសរវសរខ្តងនិពននទំាងឡាយ មិនឲរវមើលស្ាលចំវណោះខាងវវយាករណ៍ លបសិនវបើ
វគចង់សរវសរឲរានលអ ។ លុោះោល្អបកអាន ឬអបកសិកាចាប់ាននូវខ្ផបកសំខាន់ៗនន
វវយាករណ៍ វធឝើឲរវគទទួលាននូវពនវឺ និងវោលោរណ៍ននោរខ្តងនិពននវហើយវនាោះ វទើបមញុំ
ជួយឲរអស់វោកវៅជួបនឹងចំវណោះដឹងជាារវនថទាក់ទងដល់ ោរសរវសរខ្តងនិពនន ។ 
វដើមផីកំុឲរវសៀវវៅវនោះលោស់វពក វហើយវោយយល់វ ើញថា វវយាករណ៍ខ្មយរវនោះ មានវរៀម
ចផងមួយចំនួនានសរវសរលមអិតវហើយវនាោះ ដូវចបោះមញុំលោន់ខ្តសូមជួយរលឹំកខ្តលតង់ខ្ផបក
សំខាន់មវោះ ខ្ដលអបកសរវសរខ្តងនិពននលតូវដឹងវោយខានពំុាន ។ ឯវៅភ្ជគទី២វនោះវទៀត
វាត ក៏មញុំពំុានវធឝើឲរមានោរលមអិតពិាឋ រវលៅលជោះប ុនាយ នវទ ។ សំខាន់គឺលោន់ខ្តវលើកមក
បង្ហា ញលតួសៗនូវចំណុចចំាាច់មវោះ វដើមផីផឋល់ជូនអបកអាន អបកសិកានូវសញ្ញដ ណសថីពីរវបៀប
សរវសរខ្តងនិពនន ។ រវបៀប និងវធីិសរវសរមានវលចើន្ស់... ។ អស់វោកលតូវមំពាយាម
អានវសៀវវៅលគប់លបវភទឲរានវលចើនទំាងបុរាណ ទំាងទំវនើប ទំាងកំ្ពរកលមងខ្កវ និង
អតទបទសលមាយធមយតា... ។ អរគុណខ្ដលានចាប់អារមយណ៍ចំវ ោះមុមវជិាជ វនោះ ។ សូមជូនពរ
ោរមិតមំសិកាទទួលានលទនផលលអ ។ 

វមៀច ប ុណត 



ខ្ផបកទី១ 

អំពីអកសរ ឬអកេរៈ 

អកសរ តាម ករសំស្រសកឹត មានន័យថា ទន់ភវន់ អាចបត់ខ្បនាន អាចយកវៅនចបាន តាមោរ
ផសំជាមួយស្សៈ តាមោរលបកបជាមួយនឹងពរញ្ជ នៈមួយវទៀត ឬតាមោរផសជំាមួយវជើងអកសរ
្មួយ ។ 

អកសរ ឬអកេរៈ អាចវៅានមា ងវទៀតថា «វណតៈ» មានខ្ចកជាបីលកុមគឺ ៖ 

1. ពរញ្ជ នៈ មាន ៣៣តួ ។ 

2. ស្សៈវពញតួ ១២តួ ។ 

3. ស្សៈនិសសយ័ ពីមុនមាន ២១ ខ្តលតូវបខ្នទម ៧ វទៀតានវៅជា ២៨តួ វបើគិតទំាង
សំវឡង ។ ខ្តវបើគិតខ្តរបូមាន ២៧តួ វល ោះស្សៈ (អ) មានវៅលគប់ពរញ្ជ នៈទំាងវោ
សៈទំាងអវោសៈ ។ 

១-ពរញ្ជ នៈ 

ពរញ្ជ នៈទំាង ៣៣តួ លតូវរាប់តាមលំោប់ពីវដើមដល់ចប់ ៖ 

កមគ ង ចឆជឈញ ដឋឌឍណ តថទធន បផពភម យរលវ សហឡអ 

២-វជើងពរញ្ជ នៈ 

ពរញ្ជ នៈ វលបៀបាននឹងមនុសសខ្ដរ គឺមានសក់ (៊ ) មានតួមវួន (ក) មានវជើង (៊ក) ។ របូននវជើង
ពរញ្ជ នៈមានលទង់លទាយដូចោប នឹងតួអងគពរញ្ជ នៈខ្ដរ ប ុខ្នថលោន់ខ្តតូចជាងតួ និងពំុមាន «សក់»

វទ ។ ខាងវលោមវនោះ គឺវជើងពរញ្ជ នៈ (Consonnes souscrites) ។ 

៊ក ៊េ ៊គ ៊  ៊  , ៊ច ៊ឆ ៊ជ ៊ឈ ៊ញ , ៊ឋ ៊ឌ ៊ឍ ៊ណ  ៊ត , ៊ថ ៊ទ ៊ធ ៊ន ៊ប , ៊ផ ៊ព ៊ភ ៊ម ៊យ , ៊រ ល៊ ៊វ ៊ឝ ៊ស ៊ា ៊ឡ ៊អ 

រវបៀបសរវសរ វជើងពរញ្ជ នៈ ភ្ជជ ប់ជាមួយតួពរញ្ជ នៈ ដូចខាងវលោម ៖  



កេមេគគ  ង  ចចឆឆជជឈឈញ្ដ ដថឋឌឌឍឍណណត តថថទទធធននប បផផពពភភមមយ យររ្រលវវ ឝ សសហាឡឡអអ 

៣-ស្សៈវពញតួ 

អបកលាជញជំនាន់មុនខ្ចងថា ស្សៈវពញតួមាន ១៥តួ វោយរាប់យក អ អា មកបញ្ចូ លផង ។ ប ុខ្នថ
អបកលាជញបចចុបផនបវោកដកយក «អ» និង «អា» វនោះវចញពីលបព័ននស្សៈវពញតួ វល ោះវោក
យល់ថា «អ» គឺជាពរញ្ជ នៈខ្ដលលតូបរាប់បញ្ចូ លវៅកបុងលកុមពរញ្ជ នៈ ទំាង៣៣តួវនាោះវញិ ។ ឯ 
«អា» គឺតួពរញ្ជ នៈបំខ្បក យកតួ «អ» មកផសំជាមួយស្សៈ «៊ » ដូវចបោះស្សៈវពញតួបចចុបផនបវនោះ 
មានខ្ត ១៣តួវទ គឺ ឥ ឦ ឧ ឩ ឪ ឫ ឬ ឭ ឮ ឯ ឰ ឱ ឳ ។ ចំវ ោះអស់វោកអបកលាជញមវោះវទៀត
យល់ថា កបុងចំវ្មស្សៈវពញតួទំាង១៣វនោះ ស្សៈ ឩ វគមិនសូវវលបើវទ ដូវចបោះ គួររាប់យកលតឹម
ខ្ត ១២តួវញិ វល ោះសពឝនថ វគវលបើស្សៈវពញតួ ឩ វនោះខ្ត ករ «លពោះឩរ»ូ មួយមា ត់គត់ ខ្ដលមាន
វៅកបុង ករ «រាជស័ពធ» មានន័យថា «វៅវ វសឋច» ។ 

៤-ស្សៈនិសស័យ 

គឺ តួអកសរ ខ្ដលជាទីពឹង ក់អាស្ស័យននពរញ្ជ នៈ ។ វបើសរវសរខ្តរបូវាោច់ខ្តឯងវនាោះ នឹងពំុ
មានន័យលាកដលបជាថាយា ង្ៗវនាោះវឡើយ ។ ដូចជាស្សៈ ៊  ស្សៈ វ៊  មានខ្តរបូ និង
សំវឡងផសំ ខ្តពំុមានារៈអឝីវទ ។ ស្សៈនិសស័យមាន ២១តួ តាមោរកំណត់របស់កផួនពីមុន
វនាោះគឺ ៊  ៊  ៊ ិ៊ ី៊ ឹ៊ ឺ៊ ុ៊ ូ៊ ួវ៊ើ វ៊  វ៊ៀ វ៊ ខ្៊ ន៊ វ៊  វ៊  ៊ុ៊  ំ៊ ំ៊ ៊ ំ៊ោះ ។ ប ុខ្នថអស់វោកអបក
អកសរាស្រសថវលោយមកសនយតថា មានខ្ត២០តួវញិ វល ោះថា ស្សៈ(អ) មានខ្តសំវឡងខ្តោយ ន
របូ មិនគួរនឹងរាប់បញ្ចូ លវទ ។ ស្សៈ(អ) វនោះមានបងកប់វៅលគប់ពរញ្ជ នៈទំាងអស់ វទាោះជាវោ
សៈកថី អវោសៈកថី ប ុខ្នថលបសិនវបើវគយកវៅផសំជាមួយនឹងពរញ្ជ នៈសំវឡងវោសៈ វគអាន
តាមសំវឡងពរញ្ជ នៈ វោសៈ គឺសំវឡង(អ ) ឧទាហរណ៍ ង្ហ ងិ ងី វោ វៅ ទំុ ទំា ទោះ.... ។ វបើ
ផសំជាមួយនឹងពរញ្ជ នៈអវោសៈ វាមានសំវឡង (អ) ដូចជា ោ កី វោ ចូ វចើ វច ខ្ច នច វចា... ។ 
ចំវ ោះស្សៈ ៊ ួវ៊  និង វ៊ៀ វទាោះវគយកវៅផសនឹំងពរញ្ជ នៈ វោសៈកថី អវោសៈកថី វាវៅខ្តមាន
សូរសំវឡង «អួ» (វអ -វអៀ) ដូចោប  វនោះវាជាករណីវលើកខ្លងសលមាប់ស្សៈនិសស័យរបស់ខ្មយរ
វយើង ។ រឯីស្សៈ៤វទៀតដូចជា ស្សៈ ៊ុ៊ ោះ ៊ិ៊ ោះ វ៊ ៊ោះ វញិវនាោះ ោលពីមុនវោកមិនយកមក
រាប់បញ្ចូ លកបុងស្សៈនិសស័យវទ ។ ប ុខ្នថវៅវពលវលោយមក វោយានពិនិតរវ ើញថា មាន
 ករជាវលចើន ខ្ដលលតូវោរវលបើស្សៈទំាងវនោះ វៅកបុង ករខ្មយរជាចំាាច់វនាោះ វទើបវោកអបក
លាជញជាន់វលោយ ក៏ានសវលមចបញ្ចូ លបខ្នទមស្សៈទំាង៤វនោះ វហើយស្សៈនិសស័យក៏ានវកើន



ដល់ (២១-១)+៤ = ២៤ វហើយវបើបខ្នទមស្សៈ  ៊ឹ៊ ោះ ,ស្សៈ វ៊ើ៊ ោះ, ស្សៈ ខ្៊៊ោះ ពីវលើស្សៈនិសស័យ
ខ្ដលធ្លវ ប់វ ើញមានវៅកបុងវចនានុលកមសវមឋច ជួន ្ត កឋី កបុងអតទបទនានាកឋីវទៀតវនាោះ 
ស្សៈនិសស័យអាចវកើនវឡើងដល់ ២៦ ឬ ២៧ [1] ។  

៥-ោរវលបើលាស់វជើងអកសរ 

វោយវហតុថា មានករណីវោយខ្ឡកមវោះ ខ្ដល ក់ព័ននវៅនឹងវជើងអកសរពរញ្ជ នៈខ្មយរវយើង
វនាោះ មញុំសូមអនុញ្ញដ តជលមាបថា ៖ 

ក/ វជើង «តថ» និងវជើង «ដឋ» មានរបូរាងដូចោប អាចលចឡំ វល ោះោរវលបើលាស់កនវងមក ហាក់ដូច
ជាលចបូកលចបល់បនថិច ដូចជា ករ សឋូកសឋឹង, ផថិល(ទឹក), ផ្ដឋ ច់ផថិល ។ ប ុខ្នថអបកលាជញាន
កំណត់វលបើវជើង(តថ) វៅវផញើពីវលោមអកសរ (ន) វាមានសំវឡងជាវជើង(តថ)ទំាងអស់ដូចជា ប ុខ្នថ, 
កខ្នថខ្រ  , កនាថ ំង, អនថរាយ, បនថិចបនថួច ។ល។ វលើកខ្លងខ្ត ករ ៤ មា ត់វចញ ខ្ដលវជើង (៊ថ) 
យកវៅវផញើនឹង (ន) វៅជាមានសំវឡង «ដ» វនាោះគឺ សវនាថ ស, សនាថ ន, ចិនាថ , អនថរធ្លន ។ ប ុខ្នថ
វបើវជើង (៊ថ) វៅវផញើវៅពីវលោមតួពរញ្ជ នៈ (ណ) វញិវនាោះ វាមានសំវឡងជា «ដ» វញិ ដូចជា ស
ខ្ណថ ក, ស ឋ្ ន់, កវណឋ ៀវ, កណឋុ រ, ក ឋ្ ល, អណថូ ង, អវណថើ ក [2] ។ល។ 

ម/ ចំវ ោះវជើង «ញ» វបើោល្លតូវយកវជើង (ញ) វៅវផញើនឹងពរញ្ជ នៈ (ញ) វនាោះ អកសរ(ញ)
ខាងវលើលតូវកំបុតវជើង (ខ្មបង ៊ញ) ។ រឯីវជើង(ញ)ខ្ដលយកវៅវផញើនឹងតួ (ញ) វនាោះ មានសិទនិអាច
រកាវជើង (ខ្មបង ញ្ដ) វនោះាន ។ ឧទាហរណ៍ បវញ្ដើខ្កអក, បញ្ដតថិ, អនុញ្ញដ ត, កញ្ញដ , សញ្ញដ  ។ 

គ/ វជើង ឡ មិនខ្ដលវលបើវទ 

 / វជើង (៊ភ) និងវជើង (៊ឝ) អាចវលបើចូលោប ាន វោយយកវជើង (៊ឝ) វៅវផញើពីវលោមពរញ្ជ នៈ (ព) 
ដូចជា និញ្ឝ ន ។ 

សូមគូសបញ្ញជ ក់ថា បុពឝបុរសវយើងផ្ដវ ស់បថូរ (ពៈ) ជា (វៈ) គឺវលបើជាមួយោប ជំនួសោប ាន ប ុខ្នថវគ
មិនអាចយកវជើង (ព) វៅវផញើនឹងតួ (វ) វឡើយ ។ 

៦-អំពីវគគ 

 



1. វគគ (ក) កមគ ង 

2. វគគ (ច) ចឆជឈញ 

3. វគគ (ដ) ដឋឌឍណ 

4. វគគ (ត) តថទធន 

5. វគគ (ប) បផពភម 

ឯតួអកសរទំាង៨តួខ្ដលសល់ពីវគគទំាង៥ខាងវដើមវនាោះ វោកវៅថា វសសវគគ ានដល់ ៖    

យ រ ល វ ស ហ ឡ អ ។ 

៧-សំវឡងពរញ្ជ នៈ 

ពរញ្ជ នៈ ៣៣តួវនោះ ខ្ចកវចញសំវឡងជាពីរលបវភទគឺ ៖ 

1. អវោសៈ ានដល់ពរញ្ជ នៈខ្ដលមានសំវឡងតូចស្សួយ មិនោន់ឮគឹកកង មានដូច
ជា កម ចឆ ដឋណ តថ បផ សហឡអ (១៥តួ) ។ 

2. វោសៈ ពួកពរញ្ជ នៈខ្ដលមានសំវឡងធំលគលរ គឹកកង ដូចជា គ ង ជឈញ ឌឍ 
ទធន ពភម យរលវ (១៨តួ) ។ ពរញ្ជ នៈសំវឡងវោសៈ លបទាញស្សៈនិសស័យ ឲរឮសូរ
លគលរគឹកកងដូចវាខ្ដរ ។ 

៨-ពរញ្ជ នៈបថូរសំវឡង 

វដើមផី មាន ករវលបើលាស់លគប់លោន់ វៅតាម ករទំាងប ុនាយ នកបុងភ្ជាខ្មយរវយើង បុពឝបុរស
វយើងានខ្កនចប បំខ្បវងសំវឡងពរញ្ជ នៈមវោះៗពីវោសៈវៅជាសំវឡងអវោសៈ វោយយក
សញ្ញដ មូសិកទនថ «៊ » មកោក់សមាវ ប់ពីវលើ ឧ. ង , ញ , ប , ម , យ , រ  , វ   (៧តួ) ។ រឯីសញ្ញដ លតីសពធ 
(៊ ) វនោះ វោកយកវៅោក់ពីវលើពរញ្ជ នៈអវោសៈមួយចំនួនបំខ្បវងសំវឡងឲរវៅជា វោ
សៈវញិ ដូចជា ៖ ប , ស , ហ , អ  (៤តួ) ។ 

កំណត់សមាគ ល់ 

អកសរខ្ដលោក់សញ្ញដ លតីសពធ (៊ ) វហើយវបើោល្មកជួបលបទោះនឹងស្សៈ ៊ ិ៊ ី៊ ឹ៊ ឺវ៊ើ វនាោះ 

វគផ្ដវ ស់លតីស័ពធវចញវហើយោក់ (៊ុ) ជំនួសវញិវចៀសវាងោរវទើសខ្ទងដូចជា ករ សីុ 



ហឺុហា ។ ឯ ករសមាវ ប់វោយវធយញកណឋុ រ ក៏យក(៊ុ) មកជំនួសមូសិកទនថខ្ដរ ដូច ករ បិុន 
បិុច [3] ។  

ករណីពិវសស កបុងោរសរវសរ ករ «ប ិច» វ យ្ ោះ «ប ិម» វគមិនអាចអនុវតថកផួនខាងវដើមវនាោះ
ានវឡើយ វល ោះវបើយកស្សៈ «៊ុ» មកវលបើតាមកផួនខាងវលើ វាអាចលចឡំនឹង ករ «បិុច» (បិុច
ពនវក) ឬទឹក «បិុម» វហៀបនិងហូរចូលទូក ។ 

៩-ពរញ្ជ នៈវផញើវជើង 

វផញើវជើង គឺជាវធីិយកវជើងពរញ្ជ នៈមួយ វៅផសជំាមួយនឹងពរញ្ជ នៈមួយវទៀត វដើមផីបវងកើតានជា
សំវឡងផសំពីរបញ្ចូ លោប  ឲរោន់ឮកបុងពាងគខ្តមួយ ។ វៅកបុងភ្ជាខ្មយរវយើង សមផូរ ករ
ខ្ដលផសសំំវឡងពីររមួបញ្ចូ លមកខ្តមួយពាងគ សលមាប់អាននិយាយវចញមកភ្ជជ ប់ោប ដូចជា
សំវឡងវភ្ជវ ោះ ។ 

ឧទាហរណ៍ 

ក+៊ផ = កផ មានកបុង ករ «កាល»  

ម+៊ស = មស មានកបុង ករ «មសត់» 

រវបៀបយកវជើងវៅវផញើ (ផសំ) ជាមួយពរញ្ជ នៈ «វោល» គឺពរញ្ជ នៈមានឋានៈជាមាច ស់មានរវបៀប
ខ្បវកោប  ៖ 

1. យកវជើងផសំោក់ពីវលោមតួពរញ្ជ នៈវោល ៖ មវី, ឆ្មយ  ។ 

2. យកវជើងផសំោក់ពីវឆឝងតួពរញ្ជ នៈ ៖ ខ្ស្ស ។ 

3. យកវជើងផសំោក់ពីវលោមនិងខាងាថ ំ ៖ សង , អភិវឌណ, សបាយ, រកា ។ 

១០-ពរញ្ជ នៈបខ្នទម 

វដើមផី អាចសលមបតលមូវជាមួយសំណូរមា ងតាមខ្បបសូរវសៀងជាភ្ជាបរវទស ខ្ដលវយើង
ខ្តងខ្តមចីយកមកវលបើមវោះៗ មានភ្ជាារាងំ អង់វគវស.... វគយកតួពរញ្ជ នៈមកផសជំាមួយវជើង
ពរញ្ជ នៈ ដូចជា ករ guitare= ហគីតារ, frein ហ្រហាឝ ំង, café =ោវហឝ, George Cœdès= ហស ក វសខ្ដ
ស [4] ។ល។ 



១១-សិថិល និង ធនិត 

ក/ សិថិល គឺពរញ្ជ នៈខ្ដលមានសំវឡងស្ាលលបមូលផថុវំចញសំវឡងោច់ខ្តមួយ ពំុមានមរល់
ផសំពីពរញ្ជ នៈ្វផសង ៖ ក គ ច ជ ដ ឌ ត ទ ប ព ។ 

ម/ ធនិត រាល់ពរញ្ជ នៈខ្ដលមានគួបផសវំោយសំវឡង «ហ» មានដូចជា ម< ក+ហ; ឆ< ច+ហ; 

ឋ< ដ+ហ; ថ< ត+ហ; ផ< ប+ហ;   < គ+ហ; ឈ < ជ+ហ  ; ឍ < ឌ+ហ ; ធ < ទ+ហ ; ភ < ព+
ហ  ។ 

១២-ពរញ្ជ នៈគូ 

វៅកបុងតួពរញ្ជ នៈទំាង ៣៣តួ កបុងវគគនីមួយៗ ខ្តងខ្តមានពរញ្ជ នៈជាគូនឹងោប  ខ្ដលមួយមាន
សំវឡង អវោសៈ វហើយមួយវទៀតមានសំវឡងវោសៈ គឺ ៖ 

1. ខ្ផបកអវោសៈ ៖ ក គូនឹង ម; ច គូនឹង ឆ; ដ គូនឹង ឋ; ត គូនឹង ថ ។ 

2. ខ្ផបកវោសៈ ៖ គ គូនឹង  ; ជ គូនឹង ឈ; ទ គូនឹង ធ; ព គូនឹង ភ ។ 

ចំវ ោះពរញ្ជ នៈវសសគូ វៅចុងវគគទំាង៥ មាន ង, ញ, ណ, ន, ម និងពរញ្ជ នៈវសសវគគទំាង៨តួ 
មាន ៖ យ រ ល វ  ស ហ ឡ អ វនាោះពំុមានគូវទ ។ 

ខ្ផបកទី ២ 

វណតយុតថិ (Signe Diacritique) 

វណតយុតថិ គឺ ជាសញ្ញដ ទំាងឡាយខ្ដលបវងកើតវឡើង វដើមផខី្កខ្លប ផថួលសំវឡងពរញ្ជ នៈ ឬ ករ
វពចន៍មវោះ ឲរសមស្សបវៅតាមតលមូវោរវលបើលាស់ កបុងភ្ជារបស់វយើង ។ មិនខ្តប ុវ ត្ ោះ 
សញ្ញដ ទំាងវនោះ ក៏អាចជួយបំខ្បវងសំវឡងនន ករមវោះ ខ្ដលមានលបភពមកពីភ្ជាាលី ឬសំ
ស្រសកឹតផងខ្ដរ ។  

វណតយុតថិទំាងឡាយខ្ចកវចញជាពីរពួកគឺ ៖ 



1. វណតយុតថិខ្ដលបខ្នទមវលើពរញ្ជ នៈ វដើមផលីវមអៀងស័ពធឲរមវីឲរមានសូរវផសង ឲរខ្បវកពី
សំវឡងវដើម (Signes diacritiques) ។ 

2. វណតយុតថិ ខ្ដលវលបើជាមួយនឹង ករកបុងោវ លបកប វដើមផីោត់ោវ ជាលបវយាគជាសង្ហក ត់ 

វដើមផីសមាគ ល់ន័យវសចកថីវផសងៗ ។ វណតយុតថិពួកវនោះវៅថា «មណឍ សញ្ញដ » (Signe de 

ponctuation) ។ 

១-មូសិកទនថ ឬវធយញកណថុ រ «៊ » 

ជាសញ្ញដ វលបើសលមាប់សមាវ ប់, បំខ្បរសំវឡងពរញ្ជ នៈ ៧តួ ខ្ដលមានសំវឡងវោសៈ ឲរវៅជា
អវោសៈ គឺ ង, ញ, ប, ម, យ, រ, វ, ឲរវៅជាសំវឡងអវោសៈវញិ ង , ញ , ប , ម , យ , រ  , វ  , ។ ខ្បវក
ខ្តតួ «ប» មួយ ខ្ដលមានសំវឡងអវោសៈស្ាប់ ប ុខ្នថលោន់ខ្តលវមអៀងសូរពី ប វៅ ប  
ប ុវ ត្ ោះ ។ អកសរបថូរសំវឡងទំាងវនោះ លតូវានវលបើកបុង ករ ង ក់ង, ខ្ញ ងញ ង, ប ា ច់ប វា ច, 

ខ្ម ឪ, យា ប់យឺុន, វរ ងរា វ, វ  ងូវា ង ។ 

ចំ្ំ ៖ ោល ្ ករទំាងវនោះវៅលបទោះនឹងស្សៈ ៊ិ ៊ី ៊ ឹ៊ឺ វ៊ើ ឧទាហរណ៍ ៖ ផធោះបិុត យាប់យឺុ
ន, ខ្លផងចាបឹុក... ។ វគលតូវយកសញ្ញដ  (៊)ុ មកជំនួសវធយញកណថុ រ ខ្ដលោក់ពីវលើ វដើមផកំុីឲរ
វណតយុតថិវនោះ វទើសខ្ទងោប ជាមួយស្សៈខាងវលើ ។ ឧទាហរណ៍ សីុ វបុើង រងឹបឹុង ។ 

២-លតីស័ពធ (៊ ) [5] 

ជាសញ្ញដ សលមាប់ោក់វលើពរញ្ជ នៈ ៤តួ ជាអវោសៈ ប, ស, ហ, អ, ឲរវៅជាវោសៈវញិ ៖ ប , 
ស , ហ , អ , ។ ពរញ្ជ នៈបថូរសំវឡងទំាងវនោះ លតូវានយកវៅវលបើកបុង ករ ាប ូ, សមវស ុប, 

ហា ន, លទអ ូ... ។ ោល្សញ្ញដ លតីស័ពធវនោះជួបលបទោះនឹងស្សៈ ៊ ិ៊ី ៊ ឹ៊ឺ វ៊ើ ក៏លតូវខ្លបលបួលរបូ
មកជា (៊)ុ ដូចករណីខាងវលើខ្ដរ ឧទាហរណ៍ សីុាយ, វលងហីុ... វលើកខ្លងខ្ត ករ ប ិច, 

អីុចុោះអីុចឹង... ។ 

៣ រសសសញ្ញដ  ឬបនថក់ (៊)់ 

សលមាប់វលបើោក់ខ្ថមវលើតួលបកបនន ករ ខ្ដលវកើតវឡើងពីស្សៈ «អ» និងស្សៈ «អា» វហើយ
ោត់ស័ពធខ្វងឲរវៅជាមវី ខ្ដលលតូវអានវល នរហ័ស ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ោត = ស័ពធខ្វង, ោត់ = 
ស័ពធមវី, ចប = ស័ពធខ្វង, ចប់ = ស័ពធមវី ។ 



កំណត់សមាគ ល់ 

1. ចំវ ោះតួពរញ្ជ នៈលបកបនឹងអកសរ «ម» លតង់សំវឡងលបកបលំោប់ទី២វនាោះ មិនាច់វលបើ
សញ្ញដ  «រសសៈ» ឬបនថក់វទ ឧទាហរណ៍ ៖ ចាម់ ។ កបុងករណីវនោះ វគវលបើនិគគហិត( ៓) ឬ
ស្សៈ «៊ ៊»ំ «ចំា» ជំនួសវញិ ។  

2. រឯីតួពរញ្ជ នៈលបកបនឹងអកសរ «យ» លតង់សំវឡងលបកបលំោប់ទី២វនាោះ ក៏មិនាច់វលបើ «
រសសសញ្ញដ » ឬបនថក់ខ្ដរ, ដូចជា ករ «ចាយ់» កបុងករណីវនោះវគយកស្សៈ «ន៊» មក
ជំនួសវញិ វល ោះមានសំវឡងដូចោប  ។  

3. ចំវ ោះ  ករទំាងឡាយ្ ខ្ដលោវ យមកពីភ្ជាាលីឬសំស្រសកឹត មិនលតូវវលបើសញ្ញដ  
(៊់) វនោះវឡើយ ដូចជា ករ បទ, សព, ភព, កុសល, ផល កិចចកល ធនធ្លន រសជាតិ 
ោមក ...  ករទំាងវនោះមានសំវឡងមវីវស្សចវហើយ តាមទមាវ ប់អានខ្បបាលី និង
សំស្រសកឹត ។ 

៤-សំវយាគសញ្ញដ  (៊)័ 

ក/ វគវលបើវណតយុតថិវនោះសលមាប់លវមអៀងស័ពធរបស់ ករោវ យមកពីភ្ជា ាលី ឬសំស្រសកឹត ដូច
ជា ៖ ភយ > ភ័យ, ជយ > ជ័យ, នយ > ន័យ, អាស្សយ > អាស្ស័យ [6], អាលយ > អាល័យ ។ 

ម/ សញ្ញដ វនោះក៏វលបើវលើ ករខ្មយរមវោះ ខ្ដលមានសំវឡងវសធើរស្សៈ «អ» និង ស្សៈ «អា» វដើមផីឲរ
មានសូរសំវឡងមួយលតូវចំនឹងសំវឡងពិតនន ករវនាោះ គឺ ញ័រ, ជ័រ, ទំព័រ... ។ 

គ/ សលមាប់វលបើសលមួលសំវឡងោវ យពី ករបរវទសមវោះៗ ដូចជា ដុកទ័រ, ា សធ័រ, អំាងវហសនី
ញ័រ, កំុពរូទ័រ, លតាក់ទ័រ [7] ។ 

៥-រាទ (៊ ) 

វណតយុតថិវនោះ ជាតំ្ងអកសរ «រ» ខ្ដលវគោត់យកកាលខាងវលើរបស់វា មករកាទុកវធឝើជា
សញ្ញដ រាទ (៊ ) ។ វគវលបើវណតយុតថិវនោះ សលមាប់ោក់វលើ ករខ្ដលោវ យមកពីភ្ជាសំស្រសកឹត 

វដើមផីសលមួលសំវឡងអានតាមខ្បបសំវឡងខ្មយរ ។ វគកត់សមាគ ល់ថា  ករាលី្ ខ្ដលសរ
វសរតលមួតវនាោះ ោល្វយើងសរវសរជា ករសំស្រសកឹតោវ យខ្មយរ វគលតូវោក់ (៊ ) រាទវនោះ
ជំនួសវញិ ។ 



ាលី 
សំស្រសកឹត និងសំស្រសកឹត

ោវ យ 
ាលី 

សំស្រសកឹត និងសំស្រសកឹត
ោវ យ 

វណត, ពណតៈ ពណ  បរបុិណតៈ បរបូិណ  
ធមយៈ ធម  សមផុណត សមផូណ  

សុវណតៈ សុវណ , សុពណ  វសិជជនីយ វសិជ នីយ 

សគគ សឝគ , សួគ  សិទនតទ សិទាន ថ  
សពឝងគោយ ស  ងគោយ បពនត បព ត 

៦-អាថ  (៊)៏ 

វណតយុតថិវនោះ គឺមានលទង់ទាយជាវលម «៨» ប ុខ្នថបលងួញឲរតូច វដើមផងី្ហយយកមកោក់វលើពរ
ញ្ជ នៈ «ក» និង «ដ» ខ្ដលជានិាតស័ពធ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ មញុំក៏វៅ, អបកក៏វៅ, វទាោះបីយា ង្
ក៏វោយ ...។ វលៅពីវនោះវគវលបើវលមអាថ  សលមាប់ោក់វលើ ករឧទានស័ពធមវោះ ជា ករភ្ជញ ក់ 
វស ើច រវំភើប... ឱហប៏ នុ ោះហប៏ ។ 

៧-ទណឍ ោត ឬបដិវសធ (៊)៍ 

វណតយុតថិវនោះ មានរបូស ឌ្ នដូចសក់វលម «៩» ។ វគវលបើទណឍ ោត វដើមផោីក់វលើអកសរពរ
ញ្ជ នៈ្ ខ្ដលវគមិនអាន ប ុខ្នថវគលតូវខ្តរកាទុកពរញ្ជ នៈវនាោះជាចំាាច់ កបុងន័យរកាអកេរា
វរិទុនរបស់ ករ និងជាវលគឿងសមាគ ល់ជាតិស័ពធរបស់ ករ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ទូរទសសន៍, 

លបវយាជន៍, គមនាគមន៍, លពឹតថិោរណ៍,  ករវពចន៍, វវយាករណ៍, លត័យរតន៍ ។ វគវលចើនវលបើ
ទណឍ ោតវលើ ករោវ យពីាលីនិងសំស្រសកឹត ។ សញ្ញដ វនោះ ក៏យកមកវលបើចំវ ោះ ករមចីពី
បរវទសមវោះ សលមាប់រកាលំនំាអកេរាវរិទុនវដើមរបស់ ករទំាងវនាោះ ដូចជា សីុម ងត៍, វអដស៍, អា
ល់ខ្ប រត៍... ។ 

៨-វសិជ នី (៊ោះ) ឬរោះមុម 

វគវលបើសញ្ញដ វនោះ សលមាប់លបកបជំនួសមរល់ «ហ» ជា ករោត់កំបុតមវី វហើយអានវោយវបើក
ចំហមាត់ដូចជា តិោះ, រោិះ, ចុោះ, ចវងកើោះ (ចងកឹោះ) វ យ្ ោះ, ទោះ, វោោះដូរ, វោតវផ្ដវ ោះ ។ល។ វាមានសូរ
សំវឡងស្សវដៀងនឹង ករខ្ដលលបកបនឹងពរញ្ជ នៈ «ស» ខ្ដរ ។ 



៩-យុគលពិនធុ(៊ៈ) ឬវៅថា “ ចុចពីរ ” ក៏ាន [8] 

វគវលបើវណតយុតថិវនោះសលមាប់ ៖ ោក់វៅចុង ករមានកំវណើ តពីាលី ឬសំស្រសកឹត ខ្ដលមានសូរ 
«អាក់» ឬ «អា ក់» ដូចជា វោភៈ, វមាហៈ, វទាសៈ... 

ចំ្ំ ៖ វបើ ករទំាងវនោះវៅខាងវដើមវគ ដូចជា ពលកមយ, វណតកមយ សចចភ្ជព, វមមរភ្ជា 
វនាោះវគមិនចំាាច់ោក់យុគលពិនធុវទ វល ោះ ករទំាងវនោះជាសមាសនាម ។ 

វលើកខ្លងខ្ត ករ ៖ គណៈ ខ្ដលវទាោះបីវាវៅវដើមវគ ឬក ថ្ លវគកថី ក៏លតូវខ្តវលបើយុគលពិនធុ
ជាដរាប ឧទាហរណ៍ គណៈលបតិភូ, គណៈកមយោរ, គណៈសង , គណៈរដឌមហ្រនថី, គណៈលបធ្លន
រដឌ... វល ោះថាកបុង ករទំាងវនោះ «គណៈ» មិនចូលកបុងសមាសនាមតាមកផួនខាប តវវយាករណ៍
ាលី ។ 

វលើកខ្លងខ្ត ករ ៖ គណបកស, គណនា, គណវនយរ... ខ្ដលវគមិនលតូវវលបើយុគលពិនធុវទ ។  

រឯី ករ ៖ ោលៈវទសៈ វគលតូវវលបើយុគលពិនធុកទំាងពីរមា ត់ខ្តមថង ។ ក៏ប ុខ្នថ វបើវគសរវសរ
 ករវនោះ «បហ្រញ្ញច ស» មកវញិ «វទសោល» វនាោះ វគមិនលតូវវលបើយុគលពិនធុវឡើយ ។  

កបុង សម័យវនោះ វគយកយុគលពិនធុមកវលបើោវ យកបុងោវ លបវយាគមវោះខ្ដរ សលមាប់រាប់រាយ
វ យ្ ោះអឝីៗ ដូច ករថា ទង់ជាតិារាងំមាន ៣ពណ គឺៈ ស, វមៀវ, លកហម ។ ប ុខ្នថជាទូវៅ អបកនិ
ពននទំាងឡាយខ្តងខ្តវលបើ «ទឝិពិនធុវលម» កបុងករណីវរៀបរាប់, ឧវទធស បង្ហា ញ... វល ោះោរវលបើ
សញ្ញដ មណឍ ខ្បបវនោះលតឹមលតូវ និងសមវហតុសមផលជាង ។ វយើងនឹងានវ ើញលពមទំាង
អធិបាយពនរល់ អំពីមណឍ សញ្ញដ វនោះវៅទំព័រខាងមុម ។ 

១០-រជជុសញ្ញដ  ឬសហសញ្ញដ  (-) “Trait d‟union” 

ជាសញ្ញដ បនាធ ត់វផឋកមវីសលមាប់វលបើលាស់ានវលចើនយា ងវៅកបុងោរសរវសរអតទបទ ឬខ្តងនិ
ពននជាវដើម ។ 

1. សលមាប់បំខ្បកពាងគនន ករមួយ កំុឲរអានលចឡំជាលបកប នំាឲរមុស ករដូចជា ទូក-
ង, កុក-ស, សមផុរ-ស,ខ្មស-ក...។ 



2. សលមាប់តភ្ជជ ប់ ករមួយ ខ្ដលសរវសរមិនទាន់ចប់វៅចុងទំព័រ វហើយលតូវលតឡប់មក
សរវសរវៅវដើមបនាធ ត់វញិ ។ 

3. សលមាប់ភ្ជជ ប់ ករមួយខ្ដលោច់ោប  វដើមផតីលមូវចាប់ចុងចួនកបុងកំ្ពរ ។ 

4. សលមាប់បញ្ញជ ក់អំពីោរផ្ដវ ស់បថូរោវ សនធនាននតួពីរ ឬវលចើននាក់ ។ 

5. សលមាប់សមាគ ល់នូវោរវរៀបរាប់ ជាលំោប់លំវោយ អំពីគំនិត ឬចំណុចខ្បវកៗ ។ 

១១-ោកាទ ឬវជើងខ្កអក (+) 

គឺ ជាបនាធ ត់មវីពីរ មួយវផថកមួយវទៀតបញ្ឈរ គូសោត់ខ្មឝងោប ចំ ក់ក ថ្ ល ។ វគវលបើវណតយុតថិ
វនោះ សលមាប់ោក់វលើ ករឧទានស័ពធមវីៗមួយចំនួន ខ្ដលមានសូរវសៀងបងអូស ឬតអូញថ ូរ ដូច
ជា ករ ចា ោះ ! ា ទ !  ្  ! ហប , នុ ោះ, ណ ោះ, អូ , អាា  ... ។ ខាងខ្ផបកនពឝនថ វគវលបើសញ្ញដ វជើងខ្កអកជា
សញ្ញដ បូក, ឧទាហរណ៍ ៖ ១៥+៣៨ ។ 

១២-វលមវទា (ៗ) 

សញ្ញដ វនោះវគវលបើសលមាប់ 

1. ផធួន ករខ្ដលតលមូវឲរថា ឬអានពីរដង, 

2. សលមាប់បញ្ញជ ក់អំពីចំនួនវលចើន ឬ ពហុវចនៈ ។ 

ចំ្ំ ៖ មិន ខ្មនកំណត់ថា លគប់ខ្ត ករខ្ដលលតូវថាឬអានពីរដងវនាោះ លតូវខ្តោក់វលមវទា
ទំាងអស់វនាោះ វទ ។  ករាលីមវោះខ្ដលយកមកវលបើកបុងភ្ជាខ្មយរ ដូចជា នានា ធមយសវងឝគ វគ
លតូវសរវសរ ករ «នានា» វនោះលតួតោប ពីរដង វោយវោរពវៅតាមវធិ្លនាលី ។ ដូចជា ករ
ថា ឯហិមម...? ។ វបើវលបើជាមួយគុណនាម និយាយអំពីពណ វនាោះ  ករសធួនវោយវលបើវលម
វទា ចង់បញ្ញជ ក់អំពីលបវភទពណ  វោយខ្ឡកៗរបស់វតទុ ។ 

ចំវ ោះ  ករខ្មយរមវោះ ខ្ដលមានសំវឡងដខ្ដលៗពីរដងដូចជាបបរ កករ លតូវខ្តសរវសរពីរដង
ជាន់ោប ដូវចបោះជាដរាប ។ ហាមោច់ខាត មិនឲរសរវសរ បរៗ, ករៗ, ខ្បបវនោះវឡើយ ។ 

1. វលមវទាវលបើកបុងករណីបញ្ញជ ក់ និងវលបៀបវធៀប ។ 

2. វលមវទាវលបើជាមួយ ករមួយពាងគ ។ 

3. វលមវទាវលបើជាមួយ ករពីរមា ត់ ។ 



4. វលមវទាវលបើជំនួស ករបីមា ត់ឬវលចើនពាងគ ។ 

ចំ្ំ ៖ វលម វទាមិនអាចវលបើផធួនានវៅខាងចុង ករពិពណ នា អំពីរបូរាងមនុសឬសតឝ ដូច
ជា កូនវោវនោះធ្លត់លទលុកលុក មុមវឡើងកំបវង់បវង់ដូចវង់ចហ្រនាធ  ។ សគមកំលពឹងលពឹង ។ មិនលតូវ
វលបើវលមវទាវនោះកបុងករណីវលបើ ករដខ្ដលវលចើនដង ។ 

ខ្ផបកទី៣ 

មណឍ សញ្ញដ  (Signes de ponctuation) 

មណឍ សញ្ញដ  គឺជាសញ្ញដ មានរបូភ្ជពខ្បវកៗ សលមាប់វលបើកបុងោរសរវសរអតទបទវផសងៗ វដើមផី
សមាគ ល់លកេណៈ ទលមង់ខ្បបបទ ខ្ដលជាលំនំាឲរង្ហយយល់ ឲរអានានលតឹមលតូវ ។ 

១-វកផៀស (,) ឬកណឋ កសញ្ញដ  (La virgule) [9] 

សញ្ញដ  វនោះ វលបើសលមាប់ខ្ញក ករកបុងលបវយាគឲរោច់ពីោប  វទាោះ ករវរៀបរាប់វនាោះ ជានាមកថី 
ជាគុណនាមកថី ជាកិរយិាស័ពធកថី ។ គួរកត់សមាគ ល់ថា ោរវលបើវកផៀសកបុងោរសរវសររបស់ខ្មយរ
វយើង ក៏លបហាក់លបខ្ហលនឹងោរវលបើវកផៀសរបស់វោកខាងលិចខ្ដរ ។ 

1. ោរវលបើវកផៀសកបុងោរពិពណ នា វរៀបរាប់ជំពូកនាម 

2. ោរពិពណ នាវរៀបរាប់អាធ្លរណនាម 

3. ោរពិពណ នាវរៀបរាប់គុណនាម 

4. ោរពិពណ នាវរៀបរាប់កិរយិាស័ពធ 

កំណត់សមាគ ល់ 

វៅ កបុងោវ លបវយាគបរវទសដូចជា ភ្ជាារាងំ អង់វគវស វអសា ញ ុលជាវដើមវនាោះ លបវយាគ
លផោះ្ខ្ដលខ្មយរវយើងលតូវវលបើដកោវ  វគវលបើវកផៀសទំាងអស់ ។ វនោះអាចជាទមាវ ប់ភ្ជាវគ 

ឬក៏វធឝើវៅតាមោរតលមូវចំាាច់ ននកផួនវវយាករណ៍របស់វគ ។  



អតទបទ ខ្មយរវយើងពីបុរាណ ខ្ដលចារវៅវលើលោំងកឋី ាស្រាថ សវឹករតឹកឋី វៅកបុងោវ លបវយាគទំាង
អស់វនាោះ ពំុខ្ដលមានវលបើវកផៀសទាល់ខ្តវាោះ ។ វយើងកត់សមាគ ល់វ ើញថា ចាប់តំាងពី
លបវទសវយើង ឋិតវលោមរបបអា្និគមារាងំមក លបខ្ហលវោយារានទទួលឥទនិពល 

ពីរវបៀបរបបសរវសរខ្បបារាងំ វយើងក៏ចាប់វផឋើមវលបើវកផៀសជាវរៀងរហូតមក ។ ប ុខ្នថវទាោះជា
យា ងវនោះកឋី វយើងសវងកតវ ើញមានទំវនារពីរគឺ ៖ 

1. លបវភទជនខ្ដលានវរៀនសូលតវចោះដឹងវលៅលជោះភ្ជាារាងំ វលចើនសរវសរវលបើ
វកផៀស ។ 

2. លបវភទជនខ្ដលវចោះខ្តភ្ជាខ្មយរ ក៏ទទួលយកទមាវ ប់មត កពីបុពឝបុរសជាន់វដើម វហើយ
សរវសរឥតវលបើវកផៀសវទ ។ 

និយាយ រមួមក ោរវលបើដកោវ  ជំនួសវកផៀស ឬវលបើដកោវ ផង និងវលបើវកផៀសផង គឺមិនមានអឝី
ខ្បវកោប ខាវ ំងវពកវនាោះវទ ។ ប ុខ្នថោរវលបើវកផៀស វាមានចរតិចាស់ោស់លាកដលបជាជាង 

[10] ។ 

២-ទឝិពនធុវលម ឬ ចំណុចពីរគូស (៖) 

សញ្ញដ ខ្ដលមានគំនូសវផថកវៅមណឍ ចវនាវ ោះសូនរពីរ វលើមួយវលោមមួយវនោះ វគវលបើសលមាប់ ៖ 

1. ោក់ វៅចុងបញ្ច ប់ននលបវយាគ កបុងន័យកត់លតាសមថីរបស់បុគគល្មួយ ខ្ដលវគស្សង់
យកមកោក់កបុងសញ្ញដ អញ្ដលបោស(“ ”) វគកត់សមាគ ល់វ ើញថា សញ្ញដ ខ្បបវនោះ វលចើន
ខ្តវលបើកបុងទលមង់រចនាបថលបវយាគពណ នាកបុងវរ ងវលពង, វរ ងនិទាន, ោរនិយាយ
លាប់ោប ពីវហតុោរណ៍អតីតោល ។ល។ 

2. សលមាប់ោក់វៅចុងលបវយាគ្ ខ្ដលលតូវបនថវៅដល់ោរវរៀបរាប់ វោយចាត់ជាពួក, 

ជាខ្ផបក ។ 

កំណត់សមាគ ល់ 

មិន លតូវលចឡំយុគលពិនធុ (៊ៈ) ជាមួយនិងទឝិពិនធុវលម (៖) វទ ។ យុគលពិនធុ លោន់ខ្តចុចចំណុច
ពីរវលើវលោមប ុវ ត្ ោះ, រឯីទឝិពិនធុវលម គឺមានសូនរវលើ (°) សូនវលោម (°) វហើយមានរជជុសញ្ញដ
មណឍ ចំក ថ្ ល គឺយា ងវនោះ (៖) ។ សពឝនថ វនោះ វយើងវ ើញវគវលបើយុគលពិនធុតាមខ្បបអឺរ  បុ 
ជំនួសទឝិពិនធុវលម វោយមកពីទលមង់ពុមភអកសរលីម ុន (font Limon) ពំុមានសញ្ញដ ទឝិពិនធុវលម ក៏



តំាងខ្តយកយុគលពិនធុមកវលបើជំនួសឲរខ្តានៗសិន រង់ចំាអបកបវចចកវទសរកវ ើញសញ្ញដ ទឝិ
ពិនធុវលម វនាោះនឹងយកមកវលបើឲរានលតឹមលតូវតាមវធិ្លនវវយាករណ៍ ។ 

ប ុខ្នថវគអាចវលបើយុគលពិនធុាន វៅកបុងទលមង់លិមិតមវោះៗដូចជា កមយវតទុ [11] ៖ វសបើសំុអាហារបូ
ករណ៍វៅសិកាវៅលបវទសជប ុនវយាងៈ លិមិតវលម... ចុោះនថ ទី....  

កំណត់សមាគ ល់អំពីោរវលបើ ឬមិនវលបើយុគលពិនធុវៅពីមុម ករ «ថា» ៖ 

1. មិនវលបើយុគលពិនធុ ចំវ ោះខ្ត ករ «ថា[12]» ្ខ្ដលជានិាតស័ពធ ខ្ដលអាចវលបៀប
នឹងភ្ជាារាងំថា “Que” ានដល់ ករខ្ដលលតូវកត់លតាសមថីមិនផ្ដធ ល់របស់តួអងគ 
មាននិយាយកបុង “Style indirect” របស់ភ្ជាារាងំ ដូចជា ករ ៖ វ លថា, និយាយ
ថា, ទំនាយទាយថា, តិោះវដៀលថា, វជរថា, លាប់ថា...  ករទំាងវនោះ វគមិនលតូវវលបើោក់
យុគលពិនធុ (៊ៈ) ពីមុមវទ ។ 

2. លតូវវលបើយុគលពិនធុ វគវលបើសញ្ញដ យុគលពិនធុ (៊ៈ[13]) កបុងករណីកត់លតា ករសមថីផ្ដធ ល់
របស់អបកនិពនន លតូវោប នឹងទលមង់របស់ភ្ជាារាងំថា (Style direct) ។ 

៣-បុចឆនសញ្ញដ  (?) (Point d'interrogation) 

ជា សញ្ញដ វលបើសលមាប់ោក់ពីខាងវលោយ ករ, ោវ , លផោះ វចាទសួរជានិចច ។ វៅកបុង ករ, 
លផោះ, ោវ , លបវយាគខ្ដលវចាទសួរ វគខ្តងវលបើជាចំាាច់នូវ ករ ឬរបូមនថវផសងមានជាអាទិ៍៖ 
វតើ, វល ោះអឝី, វហតុអឝី, ដូចវមថច, (ក៏, ឬ, ានជា...) យា ងវម ចក៏..., អឝវីៅ, សអីវគ, អង្ហក ល់, ោល
្, ... ។ល។  ករសលមាប់សួរអាចវៅវដើមោវ  ឬ វៅចុងោវ ក៏ាន ។ ជួនោលវគមិនចំា
ាច់ វលបើ ករសួរ វគលោន់ខ្តោក់បុចឆនសញ្ញដ វៅក៏ានខ្ដរ ។  

 លផោះ, ោវ ,  ករសំណួរមវីៗ ៖ ោវ នអឝី? វម ចក៏យំ? វៅាោ? វដើរ? ជិោះកង់ ? 

 គបផីកត់សមាគ ល់ថា សំណួរដខ្ដលលោន់ខ្តផ្ដវ ស់បថូរោក់ ករ្មុន  ករ្
វលោយ ក៏ឲរន័យ ឬ រវំលចន័យមុសោប ខ្ដរ ។  

វលៅ ពីវនោះ រាល់សំណួរខ្ដលសុទនខ្តមានបុចឆនសញ្ញដ វៅចុងលផោះដូចោប វនោះ អាចមានន័យមុស
ខ្បវកោប  វៅតាមសំវឡងវលើកោក់ថាប ក់ថបម គំហកកំខ្ហង អងឝរករលន់តួ ។ 

មានបុចឆនសញ្ដមួយខ្បបវទៀត ខ្ដលវលចើនវ ើញវលបើវៅកបុងរបូគំនូរកំខ្បវង (Caricature) ។ 



៤-ឧទានសញ្ញដ  (!) (Point d'exclamation) 

សញ្ញដ  បវង្ហគ លបញ្ឈរខ្ដលមានចំណុច (!) មួយវៅពីវលោមវនោះ វគវលបើសលមាប់ោក់វៅពី
វលោយ  ករ ោវ  លផោះ ភ្ជញ ក់វផអើលតក់សវុត វស ើច ភ័យ អាសនប ខាវ ច បញ្ញជ ោច់ខាត ខ្បបន់ 
អធិោឌ ន សខ្លមកជយវោស គំរាមកំខ្ហង ។ ជួនោលវគក៏វលបើឧទានសញ្ញដ ជាមួយនឹងោវ  
កំហឹង បវនាធ ស ឬ វជរផងខ្ដរ ។  

៥-អញ្ដលបោស[14] (“...”) 

គឺ ជាសញ្ញដ ោប បមា ង ខ្ដលវៅខាងវដើមមានរាងវោងមឝឹកកួចពីរវឡើងវៅវលើ ឯខាងចុងជា
សញ្ញដ មឝឹកពីររាងវោង កួចទមាវ ក់ចុោះវលោម ។ វគវលបើសញ្ញដ វនោះសលមាប់៖  

1. ោប ឬកត់លតាដកស្សង់វសចកថីសំខាន់របស់ជន្មាប ក់ ទុកជាវសចកថីពិវសសវោយ
ខ្ឡក ជាោររវំលច ឬបញ្ញជ ក់ឲរខ្បវកពីន័យរបស់បរបិទ ។ 

2. ដកស្សង់គំនិត, សមថីរបស់តួអងគ្មួយកបុងវរ ង ។ 

3. ដកស្សង់តួអងគ្មួយ ខ្ដលមានកិតថិស័ពធលផីលាញ ។ 

4. ដកស្សង់វសចកថីឬអតទន័យមានលកេណៈវលចវធ្លវ  ។ 

៦-អពមនថរសញ្ញដ [15] („...‟) 

សញ្ញដ  វនោះ មុសខ្បវកពីអញ្ដលបោស វោយវលបើខ្តមឝឹកសញ្ញដ មួយវៅខាងវដើម និងវកផៀស
សញ្ញដ មួយវៅខាងចុង ។ រវបៀបវលបើនសអពមនថរសញ្ញដ មុសោប បនថិច ពីសញ្ញដ អញ្ដលបោស 

វោយវលបើអពមនថរសញ្ញដ ជាោប ប ករឋិតវៅកបុងរងឝង់ខ្ផន ករ ខ្ដលោក់ោប បវោយសញ្ញដ អ
ញ្ដលបោស ។ 

សូមអនុញ្ញដ តជលមាបថា៖ វៅ កបុងវសៀវវៅឯការជាទូវៅ វគកលមវ ើញអបកនិពននវលបើសញ្ញដ
វនោះ្ស់ ។ ជួនោលវគវលបើអពមនថរសញ្ញដ  ឬអញ្ដលបោស កបុងវោលវៅខ្តមួយដូចោប  ។ វៅ
កបុងវសៀវវៅវវយាករណ៍របស់វោក ពូវ អ ុម វោកចាត់ទុកអពមនថរសញ្ញដ ថា ជាសញ្ញដ អញ្ដ
លបោស (វសៀវវៅវវយាករណ៍ ពូវ អ ុម ទំព័រ ៨) ចំខ្ណកវៅកបុងវចនានុលកមសវមថចជួន្ត 

ទំព័រ ១៦៥៦-៥៧ វញិ ក៏បង្ហា ញអពមនថរសញ្ញដ  “ ....” មានរបូស ឌ្ នយា ងវនោះខ្ដរ ។ វោក
ានពនរល់ ករអពមនថរសញ្ញដ យា ងវនោះថា ៖  ករសនយតវៅវណតយុតថិ ខ្ដលពួកវវយាករណ៍



បណឍិ តកបុងលបវទសអឺរ  បុ បវងកើតវឡើងសលមាប់វលបើរាងំ ករ ឬវសចកថីមានរបូស ឌ្ នពីរខ្បបគឺ 

(“...”) ឬ («...»)[16] ។  

ដូវចបោះ វោយយល់វ ើញថា កិចចោរសរវសរខ្តងនិពនននាវពលបចចុបផនបវនោះ មានសភ្ជពលអិត
លអន់សីុជវលៅ និងហយត់ចត់ វយើងគួរខ្តបញ្ចូ លអពមនថរសញ្ញដ  ខ្ដលមានរបូស ឌ្ នខ្បបវនោះ („... 
‟) មកវលបើបខ្នទមវទៀត វោយបំខ្បកវចញពីអញ្ដលបោស (“...”) ។ 

៧-មចឆណឍ សញ្ញដ  ឬ ពងលតី (...) (point de Suspension) 

ជួន ោលវគវៅថា (ចំណុចរាយ) ផងក៏មាន ។ សញ្ញដ ខ្ដលមានចំណុចបីបនថបនាធ ប់ជាប់ោប
វនោះ សលមាប់សមាគ ល់លបវយាគ្មួយ ខ្ដលវៅមានវសចកថីបនថវទៀត ប ុខ្នថអបកសរវសរាន
ផ្ដអ កបញ្ឈប់ខ្លងពណ នា វោយោក់សញ្ញដ ពងលតីវនោះ លាប់ជាដំណឹង ។ រវបៀបវលបើពងលតី
មានខ្បបខ្ផនខ្បវកៗដូចតវៅ ៖ 

1. ជាសញ្ញដ ោត់ ករសមថីគូសនធនាមាប ក់ ខ្ដលកំពុងនិយាយឲរោច់ក ថ្ លោវ  ។  

2. ជា សញ្ញដ សលមាប់ផ្ដអ ក ករសមថី មិនចង់និយាយបនថវោយទុកឲរគូសនធនាយល់ ឬ ក៏
បងកប់ទុកនូវ ករគំរាមកំខ្ហង  ករប ថ្ ា... ។  

3. ផ្ដអ កវសចកថីលតឹមប ុណតឹ ងសិន ឬវសវោះទុក វោយមិនចង់ឲរវសចកថីមានន័យដូចោប វនោះ 
ខ្វងអនាវ យវពក ។  

4. សលមាប់លាប់អំពី ករោវ  ខ្ដលាត់រលុបមានវសចកថីមិនចាស់ ដកយកវចញពី
សិោចារកឹជាវដើម ។  

៨-វង់លកចក ឬនមសញ្ញដ  () 

ានជាវគឲរវ យ្ ោះដូវចបោះ វល ោះវាមានស ឌ្ នរាងវោងដូចវង់លកចកវយើងពិតៗ ។ វគវលបើ
សញ្ញដ វង់លកចកសលមាប់ ៖ 

1. ោប ករ ឬវសចកឋី ខ្ដលវគចង់ពនរល់ន័យ ។  

2. ោប ករខ្ដលសរវសរជាអកសរោត់ ។  

៩-វង់តវងកៀប [.....] 



វៅ កបុងភ្ជាខ្មយរវគមិនស្សូវវលបើសញ្ញដ វង់តវងកៀបវនោះវទវល ោះវយើង មានវណតយុតថិ និងមណឍ
សញ្ញដ យា ងវលចើន សមស្សបនឹងវលបើកបុងអតទបទជាភ្ជាខ្មយរលគប់លោន់អស់វហើយ ។ ប ុខ្នថវៅ
កបុងោរគណនាវលមខ្ផបកពីជគណិត (Algèbre) វយើងយកមកវលបើតាមពួកអឺរ  បុ ។  

១០-រា ត់ ឬោប ប (} ឬ { ....}) (Accolade) 

សញ្ញដ វនោះ ខ្មយរមវោះវៅថា ពុកមាត់វមអំវៅ ។ 

1. វៅ កបុងមុមវជិាជ ពីជគណិត រវបៀបវលបើោប ប ឬរា ត់មានន័យដូចោប  នឹងោរវលបើតវងកៀប ឬ
វង់លកចកខ្ដរ ។ វគខ្តងខ្តវលបើរា ត់មួយសលមាប់វបើក ({) និងរា ត់មួយវទៀតសលមាប់បិទ 

(}) គឺខ្បបវនោះ {.....} ។  

2. រា ត់វបើក និងរា ត់បិទវនោះ វលបើសលមាប់ោប ករពីរ ឬវលចើនជាោរសមាគ ល់ថា  ករទំាង
វនាោះមានមុមង្ហររមួដូចោប  មិនាច់សរវសរដខ្ដលវលចើនដងនំាខាតវពល ។  

១១-វបយាលៈ ឬ លៈ (។ល។) 

វគ មិនសូវអានថា វបយាលៈវទ វល ោះខ្វងវពក វគអានោត់យកខ្តខាងចុងលតង់សូរថា ឡាក់, 

ឡៈ សរវសរថា ៖ (។ល។) លតូវនឹង ករារាងំថា (et cetera) សរវសរអកសរោត់ថា (etc.) ។ វគ
វលបើសលមាប់បំលពួញវសចកថីឯ្នីមួយ ឬោរវរៀបរាប់ខ្ដលខ្វងឲរវៅមវី វោយគិតថា អបកអាន
ក៏ដឹងថា វៅមាន ករ និងវសចកថីអឝីមវោះវទៀត ។  

១២- មណឍ  ឬ មណឍ សញ្ញដ  (។) 

វគ វលបើសញ្ញដ មណឍ វនោះ សលមាប់រាងំខំាងលបវយាគ ឬសង្ហក ត់ននវសចកថីនីមួយៗ ឲរោច់ស្សឡោះ
ពីោប  ។ ោល្លបវយាគមួយចាប់វសចកថីវហើយ វគលតូវោក់សញ្ញដ  (។) វនោះ មុននឹងបនថវៅ
លបវយាគមួយវទៀត ។ មណឍ សញ្ញដ  វធឝើឲរវគង្ហយយល់ អាចខ្ញកវសចកថីពីលបវយាគមួយវៅ
លបវយាគមួយ មិនឲរលចឡំន័យ នំាលចបូកលបបល់ ។ វហើយវៅចវនាវ ោះ មណឍ សញ្ញដ  ោរដកោវ  
ក៏ជួយសលមួលឲរអបកអានង្ហយយល់ ង្ហយចាប់វសចកថីាន ។ មានខ្តោរបិុនលបសប់របស់អបក
សរវសរខ្តងនិពននវទ ខ្ដលអាចយល់ដឹងដល់ោរចំាាច់ននោរដកោវ  ោរោក់មណឍ សញ្ញដ ឲរ
ានលតឹមលតូវវទ វទើបវធឝើឲរអតទបទមានតនមវ មានន័យគួរជាទីចាប់អារមយណ៍ ។  



ប ុខ្នថ ោល្វគលតូវបថូរគំនិតចូលវៅវគគ ឬកថាមណឍ ថយីវនាោះ វគលតូវោក់សញ្ញដ មណឍ វៅចុង
បញ្ច ប់លបវយាគ រចួវហើយលតូវចាប់សរវសរវោយចុោះវៅបនាធ ត់ថយី ជាមួយនឹងោរវចាលលំហ
បនថិចខ្ដលវគខ្តងនិយមវៅថា មណឍ  ចុោះបនាធ ត់ឬវចាលបនាធ ត់ និងចាប់វដើមបនាធ ត់ (វនោះជា
ោរលាប់ដំណឹងរបស់អបកវៅសរវសរតាមសូលត) ។ 

១៣- មណឍ ចប់ (៕) 

ជាសញ្ញដ សលមាប់ោក់បញ្ច ប់អតទបទ ឬវរ ងមួយខ្តលតឹមវនោះពំុមានតវសចកថី ឬវរ ងរា វវៅមុម
វទៀតវឡើយ ។ 

១៤- អាទិសវងកត (.) 

គឺ ជាចំណុចមួយខ្ដលោក់ពីមុមអកសរ ខ្ដលវគសរវសរោត់ដូចជា ស.រ.អា. (សហរដឌអាវមរ ិ
ក), អ.ស.ប. (អងគោរសហលបជាជាតិ) គ.ជ.ប. (គណៈកមយោរជាតិវរៀបចំោរវាោះវឆ្មប ត) ជួន
ោលវគវលបើអាទិសវងកត វដើមផីោក់ពីមុមវលមវរៀង មាតិោខ្ដលវរៀបរាប់ចំណងវជើងរង (Sous-

titre) ដូចជា ៖ 

១. មងគលោរ អបមងគល 

២. ាឝ សអប់វចក ខ្កអកសអប់ពងមាន់ 

៣. ចង់រត់វចញពីសងគម...  

ជួនោលកបុងករណីដូចខាងវលើវនោះ វគវលបើរជជុសញ្ញដ  (-) មវោះ ៗ ខ្ដរ ។  

១៥- កុកកុដវនលត ឬ ខ្ភបកមាន់ (៙) 

បុពឝក វនិីពននខ្មយរធ្លវ ប់វលបើសញ្ញដ វនោះ សលមាប់ចាប់វផថើមសរវសរអតទបទ ឬវសចកថីវរ ងអឝីមួយ 
វដើមផីកំណត់ទុកជាចំណុចចាប់វផថើម ។ ខ្តវពលបចចុបផនបវនោះ អបកនិពនន កវខី្លងវលបើសញ្ញដ វនោះ
វហើយ ។ ជាពិវសសវៅវពលចាប់វផថើមសរវសរកំ្ពរ វនាោះកវបុីរាណវយើងវលចើនវលបើសញ្ញដ  
(៙) ដូវចបោះ ។ បចចុបផនបវនោះ មានកវសីម័យទំវនើបមវោះក៏វផថើមវលបើសញ្ញដ ខ្ផបកមាន់ ខ្ដលមានវកផៀស
ពីរវនោះ វៅវពលចាប់វផថើមវបើកបទកំ្ពរ ។  

១៦-មណឍ បរវិយាាន ឬ វោមូលត (។៚) 



គឺ ជាសញ្ញដ យកតាមរបូស ឌ្ នោនវនាមវោ ខ្ដលវនាមផងវដើរផង ប ថ្ លឲរមានរាងក ិ
ក ក់ខ្បបវនោះ វហើយខ្មយរបុរាណក៏សនយតយកមកវធឝើជាសញ្ញដ មណឍ បញ្ច ប់ ខ្ដលវៅតាម ករ
ាលីថា «វោមូលត» គឺវនាមវោដូវចបោះវៅ ។ ចាស់បុរាណវោកវលបើមណឍ បរវិយាាន ឬ បរ ិ
យាន ឬវោមូលតវនោះ សលមាប់បញ្ញជ ក់វសចកថីនិយាយពីវរ ងរា វអឝីមួយឬអតទបទ បទាទាលី
ោថា្មួយ ។ សពឝនថ វនោះ អបកនិពននមួយចំនួន ានវលបើសញ្ញដ ពីរគឺ៖ ឬមួយ ៕ ឬ
មួយ ។៚ ។ ោរវលបើវោមូលតវនោះ គឺចង់រកាសមផតថិវបផធម ពីបុរាណឲរវៅគង់វងស ។ វយើង
វ ើញអបកោខ្សតមួយចំនួន មានវលបើសញ្ញដ វោមូលតផងខ្ដរ ៕៚ 

១៧-អំពីវលមខ្មយរ 

តំាង ពីយូរមកវហើយ ខ្មយរវយើងវលបើវលម លពមជាមួយនឹងោរបវងកើតតួអកសរ សលមាប់ចារកឹ និង
កត់លតាវហតុោរណ៍វផសងៗ ។ វលមមានារៈសំខាន់ ជាពិវសសកបុងោរកត់លតាចំនួនលុយ
ោក់ វោលកបី ខ្ស្សភវឺ មញុំកំដរ... ។ កត់លតា អាយុ (ចំនួនឆ្មប ំ) ខ្ដលមវួនរស់វៅកត់លតាចំនួនលាក់ 
ខ្ដលវគមកមចីបុល... ។  

វៅ វពលបចចុបផនប វលមលតូវានវលបើលាស់សលមាប់គណនាលុយោក់ថវោិចំណូលចំ្យ ។ 

ពិវសសាទ ប័នហិរញ្ដវតទុ, ាទ ប័នវសដឌកិចច, ធនាោរ,  ណិជជកមយ លតូវោរវលបើលាស់តួវលមជា
ចមផងបំផុត ។ វល ោះខ្ត «វលម» មានតួនាទីសំខាន់វៅកបុងសងគមវនោះវហើយ វទើបមាន ករ
វាវ កមួយោវ ខ្ចងថា៖“សមថីជាឯក វលមជាវទា អកសរជាលតី ” តំាងពីសម័យវដើមមកទល់វពល
វនោះ ទលមង់ខ្បបខ្ផនវលមខ្ដលខ្មយរវយើងវលបើលាស់មាន ៖ 

ក/ វលមទំវនើបខ្ដលខ្មយរវយើងវលបើសពឝនថ គឺ ៖ 

0, ១, ២, ៣, ៤, ៥, ៦, ៧, ៨, ៩ ។ 

ម/ វលមអារា ប់ ៖ 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ។ 

វសធើរខ្តវៅវលើសកលវោក វគវលបើវលមវនោះ ទុកដូចជាវលមអនថរជាតិវៅវហើយ ។ 

គ/ វលមខ្មយរបុរាណ 



វលមលបវភទវនោះ មានខ្តពួក «វហារា» (Astrologue) ប ុវ ត្ ោះ ខ្ដលវលបើកបុងោរទសសន៍ទាយ 

វជាគតារាសីឲរមនុសសទូវៅ និងទសសន៍ទាយវមើលសុមទុកេ, លពឹតថិោរណ៍, ទឹកវភវៀង ឬវកណឍ
ធ្លរាាស្រសថផោផលលបចំាឆ្មប ំ សលមាប់ចុោះផាយកបុងមហាសហ្រង្ហក នថ ។ វគរាប់វលមវនោះថា ៖ ឯក
, វទា, លតី, ចតាឝ , បញ្ច , ឆ, ស័បថ, អដឌ, នព, សំរទិនិ ។ សូមបង្ហា ញជូននូវរបូសញ្ញដ ននវលមខ្មយរ
បុរាណដូចខាងវលោម ៖ 

, , , , , , ៰, ៱, ៲, ៳ ។ 

 /វលមរ  មំុូាង (Chiffre romain) 

វលមរ  មំុូាង វលចើនសរវសរ ៖ 

1.  វៅវលើមុមនាឡិោវា លពរួរជញ្ញជ ំង 

2. សលមាប់ កត់លតា ភ្ជគ, ជំពូក, ខ្ផបក, ននអតទបទ ឯការវសៀវវៅវផសងៗ ។ ខាងវលោម
វនោះ គឺរបូសញ្ញដ តួននវលមរ  មំុូាង I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X [17]។ 

វៅកមភុជាវយើង វគវលបើទំាងអស់ វលមទំាងប ុនាយ នខ្ដលានបង្ហា ញជូនខាងវលើ ។ វលើកខ្លង
ខ្តអស់វោក «វហារា» វទ ខ្ដលវលបើវលមខ្មយរបុរាណ កបុងោរគណនាទសសន៍ទាយ តាមវលម
អតថៈទសសន៍ទាយ វជាគជតារាសី ។ 

១៨-ោរចុោះោលបរវិចឆទ 

ោរ ចុោះោលបរវិចឆទមានតួនាទីសំខាន់ជាចមផង វល ោះតាមរយៈោលបរវិចឆទ វគអាចដឹងអំពី
ោលវវោ ខ្ដលលពឹតថិោរណ៍លបវតថិាស្រសថនានាានវកើតវឡើង ។ ឧ. ោលបរវិចឆទននោរវឡើង
វាយរាជរននវសថចអងគ្មួយ, ោលបរវិចឆទននោរកាងលាាទ... ោលបរវិចឆទននជ័យ
ជមបោះរបស់ជាតិវយើង វៅវលើគូសលតូវ ោលបរវិចឆទននោរចាកវចាលលកុងអងគរ... ោលបរវិចឆទ
ននោរផ្ដវ ស់បថូររាជធ្លនី ។ល។ វៅកបុងលគួារមួយ ោរាងសង់ផធោះថយី ក៏មានចារកឹោល
បរវិចឆទទុកជាសមាគ ល់ សលមាប់ឲរសមាជិកលគួារជំនាន់វលោយៗានដឹង។ វៅតាមវចតិយ 

ម ុងបញ្ចុ ោះសព ក៏លគួារនីមួយៗ ខ្តងខ្តសរវសរវ យ្ ោះ បុគគលជាាច់ោតិខ្ដលាវ ប់ ។  

ោរចុោះោលបរវិចឆទតាមខ្បបបុរាណ  



ចាប់ ពីរវាងសតវតសទី១៦ រហូតមកទល់វដើមសម័យភបំវពញបុពឝបុរសវយើងវលបើរវបៀបមា ង 

សលមាប់វធឝើជារបូមនថននោរចុោះោលបរវិចឆទ ។ វោលសំខាន់ននរបូមនថវនាោះ គឺវោកោក់សញ្ញដ
មណឍ  (។) ទុកជាវោលសលមាប់វធឝើសបូលក ថ្ ល ។ វយើងវ ើញោរចុោះោលបរវិចឆទរវបៀបវនោះ 
វៅវលើវចតិយ វៅវលើសំណង់វផសងៗ ខាងពុទនាសនា ជាពិវសស វយើងវ ើញវៅលគប់ខ្ត
សនវឹកខាងវដើមបំផុត ឬសនវឹកចុងបញ្ច ប់ននាស្រាថ សឹវករតឹ ។ ឧទាហរណ៍៖ នថ អង្ហគ រ ១១ វកើត 

ពិាម ព.ស. ២៥៤៩ គ.ស. ២០០៥ វនាោះវគសរវសរខ្បបវនោះវញិ ៖  

ព.ស. ២៥៤៩ 

៣ ᧫ ៦ ឆ្មប ំមខ្ម 

គ.ស. ២០០៥  

វនោះ គឺជារវបៀបចុោះោលបរវិចឆទខ្បបសវងេបមវី ។ មញុំលោន់ខ្តសូមជលមាបថា វដើមផវីចោះចុោះោល
បរវិចឆទរវបៀបបុរាណវនោះ វគលតូវវចោះចំានថ ទំាង៧ ឲរាធ ត់ គឺ អាទិតរ (វលម១) ច័នធ (វលម២) 
អង្ហគ រ (វលម៣) ពុធ (វលម៤) លបហសផតិ៍ (វលម៥) សុលក (វលម៦) វៅរ ៍(វលម៧) ។ រចួ
វហើយលតូវវចោះ រាប់ខ្មចនធគតិឲរាធ ត់ វោយោក់វលមឲរខ្មនីមួយៗផងគឺ៖ មិគសិរ (វលម១) 
បុសស (វលម២) មា  (វលម៣) ផលគុន (វលម៤) វចលត (វលម៥) ពិាម (វលម៦) វជសឌ 
(វលម៧) អាាឍ (វលម៨) ស្ាពណ៍ (វលម៩) ភលទបទ (វលម១០) អសសុជ (វលម១១) 
កតថិក (វលម១២) ។ ោរគិត វមបើត រវនាច គឺវោកកំណត់ឲរោក់វមបើតវៅខាងវលើសញ្ញដ មណឍ , 
ឲរោក់រវនាចវៅខាងវលោមសញ្ញដ មណឍ  ។ ឧទាហរណ៍ ៖ នថ វៅរ ៍៣ វរាច ខ្ម អាាឍ គ.ស
. ២០០១ ព.ស. ២៥៤៨ លតូវសរវសរដូចខាងវលោម ៖ 

ព.ស. ២៥៤៨ 

៧᧳៨ ឆ្មប ឆំវូវ 
គ.ស. ២០០៤ 

១៩-អំពីទលមង់វផសងៗននអកសរខ្មយរ (Les différents types de caractères Khmers) 

អកសរខ្មយរ មានលទង់លទាយវលចើនខ្បប, មានដូចជា ៖ 

ក/ អកសរវលជៀង (Ecriture penchée) ៖ អកសរវលជៀង គឺជាអកសរនដ (manuscrit) មានជំហររាង
វលទតវៅមុម ។  



ម/ អកសរលតង់ (Eeriture droite) ៖ គឺជាទលមង់អកសរ ខ្ដលវគសរវសរ ឲរមានជំហរលតង់ វៅវលើ
តាមទំនងបនាធ ត់បញ្ឈរ (vertical) ។ 

ប ុខ្នថ វគកលមវ ើញទលមង់អកសរ សរវសរវលទតវៅខាងវឆឝង្ស់ (វលទតវៅវលោយ) ។  

គ/ អកសរមូល[18] 

អកសរមូល គឺជាលបវភទអកសរ ខ្ដលមានទលមង់មូល ។ វគវលចើនសរវសរអកសរមូល វៅកបុង
វសៀវវៅធម  ជាភ្ជាាលី ឬ សំស្រសកឹត ។ មា ងវទៀត ោរសរវសរមនថអាគមោថា វលើកខ្នសង
យ័នថវលើអាវវតជោះ ាក់វលើមវួនលាណ, ក៏វគនិយមវលបើអកសរមូលខ្ដរ ។ វៅទូទំាងស្សុកវសៀម
(នថ) ោល្វគសរវសរាលីោថា មនថអាគម គឺវគសរវសរអកសរមូលខ្មយរទំាងអស់ ។ វគ
និយមយល់ថា ោល្វគសរវសរអកសរ (វសៀម) វៅវលើយ័នថ មនថអាគមោថា វនាោះមិនពូខ្ក
សកថិសិទនិ ដូចសរវសរអកសរមូលខ្មយរវទ ។ 

ករណីវលើកខ្លង 

ប ុខ្នថ វោយខ្ឡក វហើយវនោះជាករណីពិវសស ខ្ដលជាទមាវ ប់របស់ខ្មយរវយើងស្ាប់ផង វៅវលើ
ាវ ក (Enseigne) យីវហាផធោះជំនួញ ាវ ករបស់មនធីរលកសួងនានា វ យ្ ោះចំណងវជើងវសៀវវៅ
វ យ្ ោះអបកនិពនន... វនាោះវគវលចើនខ្តសរវសរអកសរមូលផងខ្ដរ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ វរាងចលកម ុង
ហួត, លកសួងឧសាហកមយ ខ្រ   និង ថាមពល, វចនានុលកមារាងំ-ខ្មយរ វោយវោក តិប យក់, 

ថាវ-គនន សម ថំាង... ។ល។ 

 / អកសរមម[19] 

អកសរមមវនោះ មានទលមង់លទង់លទាយមូល លបហាក់លបខ្ហលនឹងអកសរមូលខ្ដរ ប ុខ្នថមានចំណុច
ខ្បវកោប មវោះៗ ដូចជា ៖ 

1. អកសរ «ក» មានពីរជាន់ វជើងបីខ្បបវនោះ «ក» ។ 

2. លគប់តួអកសរ វលចើនខ្តមានវងៀងលជុងបនថិច វៅលតង់ចុងមុម ។ 

3. អកសរ «ឞ» មានបនាធ ត់ វោះវ ោះភ្ជជ ប់ពីមាេ ងដល់មាេ ង «ម» [20] ។ 

4. ស្សៈ «ខ្៊» មានទលមង់ខ្បបវនោះ «ខ្៊» [21] 



វគ វលបើសរវសរអកសរ មម លបហាក់លបខ្ហលោប នឹងអកសរមូលខ្ដរ ខ្តមិនសរវសរកបុងយ័នថ ោថា
វទ ។ វគវលចើនសវសរចុោះចំណងវជើងវសៀវវៅ , ចំណងវជើងអតទបទ , វ យ្ ោះជំពូក, វគគ, ខ្ផបកនន
វសៀវវៅមួយ ។ វោយចង់ខ្ថរកាទលមង់អកសរ បនសល់ទុកមកវោយបុពឝបុរសខ្មយរ វគចមវងគំរូ
អកសរមមវនោះ ពីសិោចារកឹ វលោយអងគរមវោះ ពីាស្រាថ សវឹករតឹមវោះ រកាទុកជាវករមត កខាង
អកសរាស្រសថ កំុឲរាត់បង់ ។  

២០-ោរវលបើវ យ្ ោះខ្មតាមខ្បបារាងំ 

តំាង ពីលបវទសវយើងឋិតវៅវលោមរដឌោរអា្ពាាលារាងំមក វលៅពីវលបើោលបរវិចឆទ
តាមខ្បបចនធគតិ ខ្មយរវយើងវលបើោលបរវិចឆទខ្បបសុរយិគតិតាមារាងំ វល ោះរដឌោររបស់ារាងំ
និងខ្មយរវយើង មានោរលាស្ស័យទាក់ទងោប ជាលបចំា ។ មា ងវទៀតឥទនិពលារាងំ ទំាង
នវយាាយ និងវបផធម  ខ្តងខ្តលគបសងកត់មកវលើវយើងជានិចច ។ សូមជលមាបបញ្ញជ ក់ថា ារាងំ
ពំុមានវលបើវ យ្ ោះឆ្មប ំ ជូត, ឆវូវ, ខាល, វថាោះ, វរាង.... ដូចវយើងវទ គឺវគវលបើឆ្មប ំតាមលគិសថសករាជ ។ 

ឧទាហរណ៍៖ លគិសថសករាជ ២០០៧ ។ វលៅពីវលបើឆ្មប ំតាមលគិសថសករាជ ារាងំវលបើខ្មសុរយិគតិ
ដូចជា Janvier (ហសង់វវីយ), Février (វហឝរ្វវីយ), Mars (មា ស់), Avril (អារ្វលី), Mai (វម ), Juin 

(យូវុាងំ), Juillet (ស ូវយ ត), Août (អ ូត), Septembre (វសបតមលបិ៍), Octobre (អុកតូលបិ៍), Novembre 

(ណូវ  មលបិ៍) និង Décembre (វដសមលបិ៍) ។ 

វលោយ មក កបុងរវាងប ថ្ ឆ្មប ំ ទសវតសទី៦០ គណៈកមយោរវបផធម ជាតិ ានបវងកើតវ យ្ ោះ ខ្ម
សុរយិគតិទំាង១២ ជាភ្ជាាលីជំនួសខ្មសុរយិគតិារាងំ ដូចខាងវលោមវនោះ ៖ 

១- Janvier = យំុាងវវីយ = មករា ២- Février = វហឝរ្វវីយ = កុមមៈ ៣- Mars = មា រស = មីនា ៤-Avril 

=អារ្វលី= វមា ៥- Mai = វម  = ឧសភ្ជ៦- Juin = យូវុាងំ = មិថុនា ៧- Juillet = ស ូវយត= ក
កកោ ៨- Août = អ ូត = សីហា ៩- Septembre =វសបតមលបិ៍=កញ្ញដ  ១០- Octobre = ឧកតូលបិ៍=
តុោ ១១- Novembre=ណូវ  មលបិ៍=វចិឆិោ ១២- Décembre= វដសមលបិ៍ =ធបូ ។ 

វនោះ ជាដំ្ក់ោលននោរវវិតថន៍របស់ភ្ជា និងអកសរាស្រសថខ្មយរវយើង កបុងជំហានថយីមួយ
វទៀត ។ ប ុខ្នថ សូមជលមាបថា វ យ្ ោះខ្មថយីរបស់ខ្មយរវយើង ខ្ដលយកមកជំនួសខ្មសុរយិគតិ
ារាងំ(ឬសកល) វនោះពំុអាចយកវៅវលបើលាស់កបុងខ្ផបកវហារាាស្រសថសលមាប់ទសសន៍ទាយ 



វជាគជតារាសី វលោោះោច វលោោះជា... ានវនាោះវឡើយ ។ វហារាខ្មយរវៅខ្តវលបើខ្មខាងចនធគតិ 
សលមាប់គន់គូរដខ្ដលដូចជា ៖ 

-មិគសិរ= វលម ១          -វជសឌ = វលម ៧ 

-បុសស = វលម ២           -អាាឍ = វលម ៨ 

-មា = វលម ៣           -ស្ាពណ៍= វលម ៩ 

-ផលគុន = វលម ៤          -ភលទបទ = វលម ១០ 

-វចលត = វលម ៥           -អសសុជ = វលម ១១ 

-ពិាម = វលម ៦          -កកថិក = វលម ១២ 

 ករអញ្ដលតស័ពធ  

(Les mots exceptionnels) 

គឺជា ករមានលកេណៈពិវសស មុសខ្បវកពី ករឯវទៀតៗវោយ អកេរាវរិទុនមិនចំណុោះនិងសូរ
សំវឡង។ 

ឧទាហរណ៍ 

 អបក= អានថា = «នាក់» សរវសរជា អ + ៊ប + ក=អនក=អបក=នាក់ ។ 

 អញ=អានថា = «អាញ់» សរវសរជា =អញ ។ 

 (ខាង)លិច(ទិស) អានថា= «ឡិច» សរវសរជា =លិច ទិសខ្ដលលពោះអាទិតរលិច ។ 

 មាតា=អានថា = «មាោ» សរវសរជា =មាតា= ត> ដ; ាលីមាតា(មា+តា) អានជា
សំវឡងខ្មយរ=ខ្ម  ។ 

 មណឍ ប. ន. អានថា «មាន់ដប់» = វមិាន, វរាង ។ 

 ភបំលពោះសុវមរ ុ= អានថា «លពោះសុខ្ម » ភបំមភស់ជាងវគកបុងវោក ។ 

 វមតថ = អានថា «ខ្មត» មកពីាលី វមតថ=ខ្ស្ស ។ 

 វវិសស= អានថា «វខិ្សស» មកពីាលី វវិសស= ភ្ជពខ្បវក ។ 

 វសពគប់= អានថា «ខ្សបគប់» ទាក់ទងរាប់រក; ាលីោវ យខ្មយរ ។ 

 វតមិយៈ= អាថា «ឌីខ្ម  ឬ លពោះឌីខ្ម » វរ ងទី១ កបុងទសជាតក; ... ។ 

 វតវជា= អានថា «ខ្ដវជា» មកពីាលី «វតជ»= អំ្ច ។ 

 បណឍិ ត=វៅោវ យជា «អនធិត» មកពី ករាលី=ជនអបកមានលាជាញ  ។ 



 វបតី= អានថា «ខ្ប តី», ោវ យមកពី «បីតិ» ។ 

 វចតិយ= អានថា «ខ្ចដី» មកពី ករាលី=ទីខ្ដលវគវោរពបូជា ។ 

 វចាថ = អានថា «ខ្ចាថ » មកពីសំស្រសកឹត=សង្ហឝ តលបឹងខ្លបង ។ 

 វចតនា= អានថា «ខ្ចតា្» មកពីាលី= ផថួចគិត, វផ្ដថ តចិតថ ។ 

 លពោះធរណី= អានថា «លពោះធរនី» មកពីាលី,សំស្រសកឹត= ខ្ផនដី[22] ។ 

 លបនពណី= អានថា «លបនពនី[23]» មកពីាលី= ទំវនៀម, ពូជពងស ។ 

 អនុវោម= អានថា «អនុវឡាម» មកពីាលី= បវ ថ្ យតាម, យល់តាម ។ 

មញុំស្សង់ ករ «អញ្ដលតស័ពធ» មវោះៗប ុវណតោះ យកបង្ហា ញជូនអស់វោក លោន់ានជាគំរូ
ប ុវ ត្ ោះ ។ វៅមាន ករលបវភទវនោះវលចើនវទៀត ។ សូមអស់វោកជួយស្ាវលជាវបខ្នទម តាម
ោរគួរ ។  

សវងកត ៖ កបុងចំវ្មអញ្ដលតស័ពធទំាងអស់វនោះ វយើងសវងកត វ ើញមានលកេណៈពិវសស៥
យា ងគឺ ៖ 

1.  ករទំាងវនោះ វលចើនខ្តោវ យមកពី ករាលី និងសំស្រសកឹត ។ 

2. យកសំវឡង «ដ» មកជំនួស សំវឡង «ត» ; ឧ. បីោ ‹ បិតា ។ 

3. យកស្សៈ «ខ្៊» មកជំនួសស្សៈ «វ៊» ឧ. ខ្ចដី ‹ វចតិយ ។ 

4. យកពរញ្ជ នៈសំវឡង «អ » មកជំនួសពរញ្ជ នៈសំវឡង «អ» ; ឧ. លពោះធរនី ‹ លពោះធរណី, 

លបនពនី ‹ លបនពណី ។ 

5. យករពរញ្ជ នៈសំវឡង «អ» មកជំនួសពរញ្ជ នៈសំវឡង «អ » ឧ.ទិសខាងឡិច ...។ ាតុ
ភូតអញ្ដលតស័ពធ គឺជា «វាភ័ណភ្ជា» ខ្ដលទំាងអបកអកសរាស្រសថ ទំាងមហាជនលពម
វលពៀងោប លបឌិតវឡើង សលមាប់សលមួលោរនិយាយសថី ឲរស្សួលមាត់ ។ រឯីោរសរវសរ
វញិ លតូវខ្តវោរពអកេរាវរិទុនវោយអនុវោមវៅតាមជាតិសពធ(Etymologie) របស់ ករ ។  

២១- អកសរោត់ 

វៅ កបុងោរសរវសរអតទបទវផសងៗ ជួនោលវគសរវសរ ករវៅកបុងោវ ្មួយវោយវលបើ
 ករវពញវលញទំាង ស្សុងខ្តមឋង ។ ឧ. អងគោរសុមភ្ជពពិភពវោក (O.M.S.) ។ 



ជួន ោលកបុងោលៈវទសៈមវោះវទៀត វោយវគចង់ចំវណញវពល ចំវណញលកោស វគខ្តងខ្តរោិះ
រកវធីិបំលពួញសវងេប ករវពញវលញវនាោះឲរមវី ប ុខ្នថវៅខ្តរកាានអតទន័យមវឹមារវាទំាង
ស្សុងដខ្ដល ។  

ឧ. អងគោរសហលបជាជាតិ រមួមកវៅលតឹម អ. ស. ប.  
សហរដឌអាវមរកិ  ស. រ. អា. 
គណកមាយ ធិោរជាតិភ្ជាខ្មយរ គ. ជ. ភ. ម.  
វសចកឋីជូនដំណឹង ស. ជ. ណ. 

វធីិ៖ វគ វលជើសយកពរញ្ញជ នៈកបុង ករ្មួយវធឝើជាវោល ។  ករវោលវៅកបុងោវ ្មួយ
វនាោះ លតូវានកំណត់វលជើសវរ ើសយកមកោក់តវលមៀបជាបនថបនាធ ប់រហូតដល់អស់  ករវោល 
ដូចមានបញ្ញជ ក់ជូនវៅកបុងឧទាហរណ៍ខាងវលើស្ាប់ ។  

២២- ឋានៈរបស់ ករ 

ក/ ចំវ ោះលពោះសង  និងលពោះរាជា  

វដើមផីរាប់កំណត់ចំនួនលពោះរាជាវនាោះ វគវលបើ ករភ្ជជ ប់ថា «អងគ» ៖ ឧ. លពោះមហាកសលតា កសលតី 
យាងចូលលបថាប់កបុងរាជវរាងមាន ១៧ អងគ ។  

វដើមផីកំណត់ចំនួនលពោះសង  វគវលបើ ករភ្ជជ ប់ថា «អងគ» ៖ ឧ.កបុងពិធីចវលមើនលពោះបរតិថបុណរទកេិ
្នុបផទានវនោះ វគនិមនថលពោះសង  ១០ “អងគ” ។ 

បញ្ញជ ក់ ៖  ករ សង ស័ពធ និងរាជស័ពធ មួយចំនួន គឺជាន់ោប ខ្តមួយវលបើ ករដូចោប  ដូចករណី
ខាងវលើជាភសថុតាងស្ាប់ ។ លពោះរាជាឈ ឺនិងលពោះសង ឈ ឺវគអាចវៅថា «អា ធ» ដូចោប
ាន ខ្តចំវ ោះលពោះរាជា មាន ករមា ងវទៀតថា «លបឈនួ» ។ 

ខ្មយរ វយើងវលបើ ករពិវសសៗ សលមាប់តលមូវនឹងឋានៈមនុសសកបុងសងគម ។ ដូវចបោះ លពោះសង  និង
លពោះរាជា ជាជនមានឋានៈមភស់កបុងសងគម ខ្ដលវគអាចសនយតថា ជា «ឧតថមវភទ» ដូវចបោះលតូវខ្ត
មាន ករមភង់មភស់យកមកវលបើ ឲរលតូវវៅតាមឋានៈនាទី កបុងសងគមដូចជលមាបខាងវលើ ។ 

ម/ ចំវ ោះមនុសសខ្ដលមានឋាននថរសកថិមភង់មភស់ 



វដើមផីកំណត់ចំនួនមនុសសមានយសសកថិមភង់មភស់វញិ វគវលបើ ករ «របូ» ៖ ឧ. វៅកបុងពិធី
សវមាភ ធោរោឌ ន វៅវមតថកំពង់ចាម មានអស់វោករដឌមហ្រនថី តំ្ងរាស្រសថ ចូលរមួលបមាណ 
៣០ របូ ។ 

គ/ ចំវ ោះមនុសសាមញ្ដធមយតា 

កបុងោររាប់កំណត់ចំនួនមនុសសាមញ្ដធមយតា វគភ្ជជ ប់ ករ «នាក់» ៖ ឧ. វៅកបុងពិធីបុណរ សំុ
ទឹកវភវៀងវៅទីទួលអបកតាវដើមវ ធិ៍ មានមនុសសលបុសស្សី វកយងចាស់ចំនួនលបមាណជាង៥០០ 
នាក់ ចូលរមួ ។ 

 / ចំវ ោះសតឝទូវៅ 

កបុងោរគិតគន់គណនាចំនួនសតឝទូវៅ វគខ្តងវលបើ ករ «កាល» ៖ ឧ. វគពិោតវោ និងលជូក
អស់ចំនួន ៤ កាល ។ ខ្តវោយខ្ឡក, វបើចំវ ោះវសៀវវៅវញិ ក៏វគវៅថា «កាល» វសៀវវៅ 
១០ កាល (ខ្ដរ) ។ 

ង/ ចំវ ោះវតទុវផសងៗ 

 ផធោះ វគវលបើ ករ «មបង» យកមកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ឧ. ផធោះ ៣ មបង ។ 

 អិដឌ វគវលបើ ករ «ដំុ» យកមកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ឧ. អិដឌ ២០០ ដំុ ។ 

 វកផឿង វគវលបើ ករ «សនវឹក» យកមកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ឧ.វកផឿង ៥០០០ សនវឹក ។ 

 ស័ងកសី វគវលបើ ករ «សនវឹក» យកមកភ្ជច ប់ពីវលោយ ឧ. ស័ងកសី ៧០ សនវឹក ។ 

 ោថ រ វគវលបើ ករ «សនវឹក» យកមកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ឧ. ោថ រ ១៨០ សនវឹក ។ 

 លកោស វគវលបើ ករ «សនវឹក» យកមកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ឧ. លកោស ១០០០ សនវឹក ។ 

 វលគឿងវឈើវធឝើសំណង់ វគវលបើ ករ «ផ្ដវ ន» យកមកភ្ជជ ប់ពីវលោយ រនូត, រត, លបវម , 
វផ្ដធ ង ៤០ ផ្ដវ ន ។ 

 រថយនថ, កា ល់,ទូក វគវលបើ ករ «វលគឿង» យកមកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ឧ. រថយនថ ៣ 
វលគឿង ។ ឧ. កា ល់ ២ វលគឿង ។ ឧ. ទូក ៥ វលគឿង ។ 

ច/ ចំវ ោះរកុេជាតិ 



ដំ្ំវដើមវឈើធំៗ វគវលបើ ករ «វដើម» យកមកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ៖ ឧ. មបុរ ៣០ វដើម ដូង ៥០ 
វដើម ។ 

ឆ/ ចំវ ោះសតឝទូវៅ 

វដើមផីរាប់កំណត់ចំនួនសតឝសលមាប់ទឹម, វគខ្តងយក ករ «នឹម» មកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ។  

ជ/ ចំវ ោះដំ្ំវារ, វលទើងតូចតាច 

វដើមផីគណនាចំនួនដំ្ំលបវភទវនោះ វគវលបើ ករ «គុមភ» មកភ្ជជ ប់ពីវលោយ ៖ ឧ. កសិករគំរវូៅ
ភូមិសំវរាង ានោំដំ្ំបខ្នវជាវលចើន សលមាប់លក់ និងសលមាប់បរវិភ្ជគកបុងលគួារដូចជា ៖ 

 លតឡាច ២០ គុមភ ។ 

 នសភវមយ  ១០០ គុមភ ។ 

 ខាត់្ ៥០ គុមភ ។ 

ឈ/ ចំវ ោះដំ្ំយកសវឹក, ខ្ផវ, ជាវលវិ៍ 

កបុង ោរគណនារាប់ដំ្ំលបវភទវនោះ វគវលបើ ករ «ជនវង់» ពីខាងវលោយ ៖ ឧ. ពូឡាយ ហាក់ 
ខ្ដលមានចមាក រលបវភទដីលកហម, ោត់ោំវលមច៥០០ ជនវង់ ដីមួយង្ហរវៅខាងវលោយផធោះ, ោត់
ោំ មវូលកហម ២០ ជនវង់ ។ 

ញ/ ចំវ ោះសវមវៀកបំ ក់ ឬវតទុវផសងៗវទៀត 

វបើរាប់វខាមួយ អាវមួយ ឬសំពត់មួយ អាវមួយ, វគថា «លបោប់» ៖  

 គឺវខាអាវ, សំពត់អាវ ១ លបោប់ ។ 

 ឬវខាអាវ ១ កំុវបវ ។ 

 វបើរាប់ ឬគណនាសំពត់ វគវលបើ ករ «កផនិ» គឺ សំពត់ ១ កផិន ។ 

 វបើរាប់កំណត់ទំហំលយម ោត់វខាអាវានវគថា «អាវ» ឧ. កំ្ត់ ១ អាវ ។ 

 វបើរាប់គណនាខ្សផកវជើង, វគវលបើ ករ «សលមាប់» ឧ. ខ្សផកវជើង ១ សលមាប់ ។ 

 វបើរាប់គណនាសខ្លងក, វគវលបើ ករ «សលមាប់» ឧ. សខ្លងក ១ សលមាប់ ។ 

 វបើរាប់គណនាចងកឹោះ, វគវលបើ ករ «គូ» ឧ. ចងកឹោះ ១ គូ ។ 



 វបើរាប់ ឬគណនាខ្មសវញិ វគភ្ជជ ប់ ករ «កនធុយ» ពីខាងវលោយ ឧ. ខ្មសវោ ១ កនធុយ ។ 

 វបើរាប់ ឬគណនាចានវញិ វគភ្ជជ ប់ ករ «ស្ាក់ ឬឡូ» ពីខាងវលោយ ៖ ឧ. ចាន ១ 
ស្ាក់ ឬ ចាន ១ ឡូ ។ 

ដ/ ចំវ ោះខ្ផវវឈើ 

វបើរាប់ ឬគណនាខ្ផវវឈើ, វគភ្ជជ ប់ ករ ជាវលចើនលបវភទដូចខាងវលោម ៖ 

 វបើខ្ផវវឈើ ៤ វគថា ខ្ផវវឈើ «១ ដំប» ។ 

 វបើខ្ផវវឈើ ៤០ វគថា ខ្ផវវឈើ «១ ផវូន» ។ 

 វបើខ្ផវវឈើ ៤០០ វគថា ខ្ផវវឈើ «១ សវឹក» ។ 

 រវបៀបរាប់សំ្ប ខ្ដលដកចងជាក ថ្ ប់បលមងុយកវៅសធូង ក៏វគគិតជា «ដំប», «

ផវូន», «សវឹក», ដូចខ្ផវវឈើខ្ដរ ។ 

 វបើរាប់ខ្ផវាវ  វគគិតជា «នដ» កបុង ១ នដមាន ១០ ខ្ផវ (ាវ ) ។  

 វបើរាប់មវូ វគគិតជា «វសបើ» កបុង១វសបើ មាន ១០ សនវឹក (មវូ) ឬវគគិតជា «លតបក» កបុង ១ 
លតបកមាន ២០ សនវឹក (មវូ) ។ 

 វបើរាប់ដូង វគគិតជា «ធ្លវ យ» គឺចវង្ហក មខ្ផវដូងខ្ដលវចញពី ទងមួយ ។ 

 វបើរាប់ាវ  វគគិតជា «ខ្សយង» គឺចវង្ហក មខ្ផវាវ ខ្ដលវចញពីទងមួយ ៖ ឧ. ដូង ១ ធ្លវ យ, 

ាវ  ១ ខ្សយង ។  

 វបើរាប់សវមវៀកបំ ក់ ខ្ដលវគវវច វគវៅថា ១ ឬ ២ បវងឝច ។ 

 វបើរាប់សវមវៀកបំ ក់ ខ្ដលវគវវចលយមាភ យាន វគវៅថា ១ ឬ ២ សមាភ យ ។ 

 វបើរបស់អឝីខ្ដលវគយកមកឆ្មឝ យានវគវៅថាខ្មសមួយចង្ហឝ យ ។ 

 វបើរបស់អឝីខ្ដលវគយកមកយួរាន វគវៅថា មួយយួរ ។  

ឋ/ ោរវាស់វពលវវោតាមខ្បបបុរាណ 

ោល វដើមវឡើយ ខ្មយរវយើងពំុទាន់មានវធីិ ឬឧបករណ៍សលមាប់វាស់វពល (លមអិតមវី) ដូចលោ
បចចុបផនបវឡើយ ។ វហតុវនោះ ចាស់បុរាណ វោកកំណត់វពលខ្វងមវីតាមរយៈោរបវងកើត ករ
វផសងៗ វហើយ ករមវោះ វៅខ្តវលបើរហូតមកទល់សពឝនថ  មានដូចជា ៖ 

 យាម៖ កបុង ២៤ វមា ង វោកខ្ចកជា ៦ ឬ ៨ យាម កបុងមួយយាមៗ មានលបមាណពី ៣ 
វមា ង វៅ ៤ វមា ង ។ វគគិតរាប់យាម១ ចាប់ពីនថ រោះ គិតជាយាម៣ ឬយាម ៤ វៅវពល



នថ លិច ។ កបុង ១ យប់ គិតជា ៤ យាម គឺពីលពលប់គិតជាយាម ៤... ដល់ភវឺ គិតជាយាម 
៨ ។ 

 មួប៖ ោរគិតអាយុវកយង វគរាប់ពីខ្ម ខ្ដលវាវកើត រហូតមួយជំុ ដល់នថ ដខ្ដលវនោះវញិ វគ
វៅថាមួយមួបគឺលតូវជា ១២ ខ្ម ។ ឧ. វបើវកយងវកើតវៅ នថ  ២ វកើត ខ្មមា ..... លុោះដល់
វលិមួយជំុមួបមកដល់នថ  ២ វកើត ខ្ម មា  វនោះ វគសនយតថា វកយងវនោះ អាយុាន ១ មួប
វហើយ ។ ោររាប់ឆ្មប ំកំវណើ ត ខ្មយរវយើងមិនគិតតាមពុទនសករាជឬលគិសថសករាជវទ គឺ
កំណត់តាមឆ្មប ំទំាង ១២ គឺ ឆ្មប ំជូត, ឆវូវ, ខាល, វថាោះ, វរាង, មាញ់, មមី, មខ្ម, វក, រោ, ច, 

កុរ ។ កបុង ១ ជំុ មួបមាន ១២ ឆ្មប ំ ... ។ 

 មួយសនធុោះ៖ គឺជារយៈវពលជាកំណត់មួយ អាចាយ នានលបខ្ហលជា ១ វមា ង ។ ឧ. 
វដើរានមួយសនធុោះ ក៏ចូលដល់នលពធំមួយ.... ។ 

 មួយវាក៖ គឺជារយៈវពលជាកំណត់មួយ លបមាណជាកនវោះវមា ង ។ ឧ. វដកានមួយ
វាក ភ្ជញ ក់វឡើងភវឺលយម ។  

 មួយារ៖ី គឺជារយៈវពលលបមាណ ១៥ នាទី ។ ឧ. លចកថាប ំចំនួនវពល ១ ារ ីអបកជំងឺក៏
ដឹងមវួនវញិ ។ 

 មួយាបាវ ៖ រយៈវពលលបខ្ហល ២០ នាទី ។ ឧ. ចមា យផវូវពីភូមិ ធវកវលទតវៅ វឈើ
ទាលលជំ វគលតូវវដើរ ខ្ត១ ាបាវ  ប ុវ ត្ ោះ នឹងានវៅដល់វហើយ ។ 

  ចំ្ំ៖ វពល ១ ារ ីគឺរយៈវពល ខ្ដលវគជក់ថាប ំអស់ ១ ារ ីឯវពល ១ ាបាវ  គឺរ
យៈវពលខ្ដលអបកសីុាវ  កំណត់ថាាវ ាបអស់រសជាតិ លតូវខាជ ក់វចាលោកាវ
វហើយ ។  

 មួយស្សវឡត៖ គឺរយៈវពលមវី លបមាណ ៥ វៅ ១០ នាទី ។ ឧ. វធយចមួយស្សវឡតវៅ ក៏
យល់សបថិវ ើញដំរវីដញ... ។ 

 មួយខ្ភវត៖ វសយើនឹងរយៈវពល ៥ នាទី ។ ឧ. កំុតាមខ្ម អី ខ្ម វៅខ្តមួយខ្ភវតនឹងវលិមក
វញិវហើយ ។ 

  

ឯការពិវលោោះ 

1. មូលវជិាជ វមមរភ្ជា ។ 

2. វវយាករណ៍ ធន់ ហិុន ។ 



3. ភ្ជាខ្មយរថាប ក់ទី ១០ លកសួងអប់រ ំ។ 

4. វវយាករណ៍ខ្មយរពិាថ រ ពូវ - អ ុម ។ 

5. មូលភ្ជពននោរបវងកើត ករ វកងវា ន់ាក់ ។ 

6. វវយាករណ៍ខ្មយរ  ឹន សុម ។ 

7. វវយាករណ៍ខ្មយរ លកសួងអប់រ ំ។ 

8. វវយាករណ៍ ទលមង់និយមននភ្ជាខ្មយរទំវនើប លពុំ ម ល់ ។ 

9. ោរខ្តងនិពនន ជួរ ោរ ី។ 

10. និពននវសចកថីខ្មយរ វជិាជ និពនន គិត ហា ង ។ 

11. ផ្ដក ស្សវ ន នូ ហាច ។ 

12. កុោបនប លិន ញ ុ ក ខ្ថម ។ 

13. វវសសនថរជាតក លពោះអងគដួង ។ 

14. វរ ងរតនាវងស ។  

15. អកសរសិលផខ៍្មយរ លី ធ្លមវតង ។ 

16. ជិនវងស អរយិោមុនី ហីុង ។ 

17. ោកី លពោះអងគដួង ។ 

18. វវសសនថរជាតក ។  

  

[1] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ មានស្សៈ ៥ វទៀត វ លគឺ ៊ ៊ោះ (ឧ. 
ចា ោះ, អាោះ) ៊ី៊ោះ (ឧ. យីោះ !) ៊ឺ៊ ោះ (ឧ. អឺោះ, អឺុោះ, វុោឺះ, បឺោះ ៗ ! ទឺោះ ៗ !) វ៊ៀ៊ោះ (ឧ. វវៀោះវវៀន) និង  វ៊
៊ោះ (ឧ. វចោះ) ។ 

-> ចំវ ោះស្សៈ ៊ួ វ៊  និង វ៊ៀ ជាមួយនឹងពរញ្ជ នៈអវោសៈនិងវោសៈ ខ្មយរវយើងបវញ្ច ញ
សំវឡងដូចោប ខ្មន ខ្តជនជាតិខ្មយរវៅវមតថចនធបុរ ី(សពឝនថ វៅលបវទសវសៀម) និងវៅតំបន់ភបំ
លកវាញ ោល្ថា កួរ និង គួរ, វក  និង វគ , វហើយនិង វកៀ និង វគៀ វៅខ្តបវញ្ច ញសំវឡង
មិនដូចោប វទ ពីវល ោះជាមួយនឹងពរញ្ជ នៈអវោសៈ បវញ្ច ញសំវឡងស្ាល (ឬវៅ សំវឡង
តូច) វហើយជាមួយពរញ្ជ នៈវោសៈ បវញ្ច ញសំវឡងធ ន់ (ឬសំវឡងធំ) ។ 

[2] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖  ករ សវនាថ ស, សនាថ ន, ចិនាថ  និង 
អនថរធ្លន លតវូសរវសរនឹង នថ វដើមផីរកាជាតិសពធ វល ោះជា ករមកពីសំស្រសកឹត-ាលី ។ ពីវដើម 



ខ្មយរវយើងធ្លវ ប់មានវជើង «ដ» មានរបូស ឌ្ នដូចមវួនអកសរ ដ ខ្តាត់សក់ សលមាប់ខ្ត ករសំ
ស្រសកឹត-ាលី ។ វជើងវនោះ មញុំាទលបទោះវ ើញកបុងសិោចារកឹនគរវតថសម័យវលោយអងគរ 
ឧទាហរណ៍ កបុងសិោចារកឹវលម ១ និង ៣ (សូមវមើល សិោចារកឹនគរវតថ និង បទានុលកម 

វរៀបវរៀងវោយមហាពិទូរលកវសម ភបំវពញ ពុទនាសនបណឍិ តរ វាោះពុមភវលើកទី ២ គ.ស. 
១៩៥៨ ព.ស. ២៥០១ ទំព័រទី ១២៦, ១៤០, ១៤១) និងកបុងទសសនាវដថី កមភុជសុរយិា វលមដំបូង 
ៗ វោកានសរវសរ ករ «ទសសនាវដថី» នឹងវជើង ដ ពំុខ្មនជាវជើង ត វទ ។ 

[3] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ សរវសរ លតីស័ពធ មញុំាទយល់ស្សបជា
មួយវោក ខ្តកបុងវចនានុលកមខ្មយរ សរវសរថា លតីសពធ វញិ ។ ខ្តលតង់វម ករ សពធ សរវសរថា 
សពធ ឬ ស័ពធ ។ មញុំាទមិនដឹងជាអកេរាវរិទុន្ លតូវជាង ។ 

[4] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ ស្សៈ œ កបុងភ្ជាារាងំខ្សស វលចើន
អានថា វ៊ មិនខ្មនជា ៊ ឺ។ កបុង វចនានុលកមខ្មយរ របស់ពុទនាសនបណឍិ តរ វោកានសរវសរ
វ យ្ ោះវនោះថា ហស ក វសខ្ដស ។ 

[5] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ សរវសរ លតីស័ពធ មញុំាទយល់ស្សបជា
មួយវោក ខ្តកបុងវចនានុលកមខ្មយរ សរវសរថា លតីសពធ វញិ ។ ខ្តលតង់វម ករ សពធ សរវសរថា 
សពធ ឬ ស័ពធ ។ មញុំាទមិនដឹងជាអកេរាវរិទុន្ លតូវជាង ។ 

[6] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ «អាសយ» ជា ករាលី ោវ យជា «
អាស័យ» តាមអកេរាវរិទុនខ្មយរ ។ រឯី «អាស្ស័យ» វញិ ជា ករោវ យមកពីសំស្រសកឹត «អាលឝយ» 

(និងតួ ឝ ខ្ដលខ្មយរវយើងវៅថា ស-គ) ។ 

[7] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ ៊័រ កបុងភ្ជាខ្មយរមាលតោឌ ន (ភ្ជា
ខ្មយរសថង់ោរ) មានខ្តជាមួយនឹងពរញ្ជ នៈវោសៈ ដូចវោកានសរវសរ ។ ខ្តមញុំាទវ ើញថា 

សពឝនថ វនោះ (តាមពិត គឺតំាងពីទសវតសរឆ៍្មប ំ ១៩៦០) វគវលចើនសរវសរនឹងពរញ្ជ នៈអវោសៈ
វញិ ។ ឧ. ប័រ (ខាវ ញ់ទឹកវោោះវោ) វទាោះជាកបុងវចនានុលកមខ្មយរ វោកថា លតូវសរវសរ ប ័រ ; វបៀរ
មា កអានឆ័រ ; ារព័ត មានកំបូដស័រ ។ មញុំាទគិតថា គួរខ្តរឭំកកូនខ្មយរឲរសរវសរ ប ័រ អានឈ័រ 
និងកំបូដស ័រ វញិ វល ោះថា កបុងលោមភ្ជាខ្មយរមួយចំនួន ឧទាហរណ៍វៅស្សុករវវៀងកបុងវមតថ
លពោះវហិារ ឬវៅវមតថសុរនិធ មញុំាទានឮបងបអូនខ្មយរ មិនលចឡំ ៊័រ និង ៊ ៊ ័រ វឡើយ ។ 
ឧទាហរណ៍ វគថា «អ័រ-ក» (អារក់ គឺ អារ-ក) វហើយ ករថា អ័រ វគបវញ្ច ញសវមវងមវី (អារ)់ 



មុសពី «អារ» (ឧ. លបពននអារ) មានសូរសវមវងខ្វង ។  ករទំាងវនោះ ឮ «រ» លបកបយា ងចាស់ ។ 
«វធឝើោរ» វគនិយាយថា «វធឝើោរ» (ឮទំាងស្សៈអាខ្វង និង រ លបកប) មុសពី “វមខ្ឆកក័រ (ោរ)់ កូន” 

(គឺ វមខ្ឆកោរកូន) វហើយមុសពី «ខ្ម មានគ័ភ » (ឮថា គ័រ) គឺថា «ោរ» «ក័រ» និង «គ័រ» មាន
សំវឡងមុសោប វៅកបុងវមតថទំាងវនាោះ ។ 

[8] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ យុគលពិនធុ មានវលបើកបុង ករខ្មយរមួយ
ចំនួនតូច ដូចជា រយៈ វហៈ ឬ ខ្ហៈ (សូរោន់មាត់) អីុថាៈ វមូវៈ ! អាា ៈ ! និង ករមួយមកពីចិន 
៖ បិុកួៈ (ដំឡូងរលួស) (វនោះគឺជាអកេរាវរិទុនរបស់វចនានុលកមខ្មយរ ខ្តមញុំាទវ ើញថា វគវលចើនសរ
វសរ បិុគក់ វញិ កបុងវសៀវវៅវធឝើមាូប) ។ កបុងវចនានុលកមខ្មយរ វោកវៅយុគលពិនធុថា ជាវណត
យុតថិ ខ្តកបុងវស័ិយភ្ជាាស្រសថ មញុំាទយល់ថា អាចទុកថា វៅកបុងចំវ្មស្សៈ ឬ ស្សៈនិង 
ក លបកប វញិ ។ 

[9] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ គួរសរវសរ កណក កសញ្ញដ  វញិ វទាោះជា
អានថា កណថ ក់ ក៏វោយ វល ោះ កណថ ក ជា ករាលី មានន័យថា បនាវ  ។ 

[10] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ វរ ងវកផៀសជាវរ ងសំខាន់បំផុត វបើ
និយាយពីវរ ងតួវលម ខ្ដលគួរខ្តយកមកពិភ្ជកា វោយវហតុខ្ត ពីមុន ខ្មយរវយើងានទទួល
ឥទនិពលពីារាងំខ្សសយា ងខាវ ំងោវ  ។ «ពីរកនវោះ» វយើងសរវសរថា ២,៥ តាមទមាវ ប់ារាងំ 
(វលបើវកផៀស) ។ ខ្តសពឝនថ  ឥទនិពលបរវទសមកពីអាវមរោំិងវញិ វហើយពួកអាោំងសរវសរថា 
២.៥ (វលបើចំណុច) ។ សពឝនថ  វ ើញថា មានពួកវកយង ៗ និយមសរវសរដូចអាវមរោំិងខ្ដរ ។ «បី
 ន់» អាវមរោំិង (ឬពួកអង់កវូាក់សុងជាទូវៅ) សរវសរជាវលមថា ៣,០០០ (វសៀមក៏សរ
វសរដូវចបោះខ្ដរ ៖ ๓,๐๐๐) ឯារាងំវញិ សរវសរថា ៣ ០០០ (ោក់ចវនាវ ោះភ្ជជ ប់វលោយពីមធង់ ន់) ឬ 
៣០០០ ឬ ៣.០០០ ក៏ាន ។ ខ្មយរធ្លវ ប់វធឝើតាមារាងំយូរមកវហើយ ជាងមួយសតវតស ខ្តលតូវ
សវលមចចិតថ យករវបៀប្ របស់អាវមរោំិង ឬ របស់ារាងំ ? 

[11] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ តាមវយាបល់មញុំាទ វទាោះជាមានវគ
និយមសរវសរ «កមយវតទុៈ» «វយាងៈ» ។ល។ វនោះគួរមិនទុកថា លតឹមលតូវវទ វល ោះវធឝើឲរលចឡំតួ
នាទីរបស់យុគលពិនធុនិងទឝិពិនធុវលម ។ គួរសរវសរ «កមយវតទុ» ៖ «វយាង» ៖ វញិ វល ោះសពឝនថ  
វយើងមានយូនីកូដខ្មយរ ។ 



[12] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ តាមវយាបល់មញុំាទ កូនសិសសខ្មយរ 
ខ្ដលវរៀនកផួនខាប តអកេរាលកមនិងវវយាករណ៍ខ្មយរ មិនអាចយល់កថាមណឍ ខាងវលើ វល ោះពួក
វគមានភ្ជាខ្មយរជាភ្ជាកំវណើ ត វហើយមិនវចោះភ្ជាារាងំ វល ោះវហតុថា ភ្ជាារាងំ ពំុ
សូវមានអបក្វរៀនសពឝនថ វនោះ ។ មានខ្តមនុសសខ្ដលានទទួលោរអប់រវំៅសម័យអា្
ពាាល ឬ សងគមនិយម ខ្ដលអាចយល់ាន ។ វហើយវបើសិនជាលតូវោរមណឍ សញ្ញដ  គួរវលបើទឝិ
ពិនធុវលម (ចំណុចពីរគូស ៖) ជំនួសយុគលពិនធុ (៊ៈ) វញិ ។  

[13] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ មញុំគិតថា គួរវលបើ (៖) វញិ វល ោះមាន
ចុចពីរកបុង ករថា អីុថាៈវហើយ អាចនំាឲរមានោរយល់លចឡំ ។ ឧ. “ឯងថា មិនឲរោប វៅអីុថាៈ 
ានជាោប មិនវៅ !” ។ 

[14] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ វោក នួន ប ុត វៅសញ្ញដ វនោះថា 
វឡិារសញ្ញដ , អញ្ដលបោស ឬ វោណសញ្ញដ  វហើយសរវសរថា “» មានវ យ្ ោះដូចោប  ។ 

[15] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ វោក នួន ប ុត វៅសញ្ញដ វនោះថា 
អនថរសញ្ញដ  ។ 

[16] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ លបោរវនោះជាោរពិាកនិងសយុគ
ាយ ញបនថិចដូចវោកានយកមក ពិភ្ជកា វល ោះមញុំវ ើញថា អបកលាជញខ្មយរទំាងឡាយ មិនវលបើ
វ យ្ ោះដូចោប វទ ។ ឧទាហរណ៍ វោក នួន ប ុត វៅ “ ” និង “»  ថា វឡិារសញ្ញដ  វហើយថា វៅ
ថា អញ្ដលបោស ក៏ាន ។ រចួវោកថា “នឹងវៅថា វោណសញ្ញដ  វដើមផឲីរស្សួលចំ្ំកំុឲរ
លចឡំោប ាន” ។ ភ្ជាារាងំ វគវៅសញ្ញដ  “» វនោះថា វឡិារសញ្ញដ ារាងំខ្សស និង “ ” ថា 

វឡិារសញ្ញដ អង់វគវស អាចវលបើទំាងពីរាន ខ្តវឡិារសញ្ញដ អង់វគវសទុកជាសញ្ញដ រង គឺមានតួ
នាទីមុសោប បនថិច ។ ឧ. “អបកោន់វបឡា ាននិយាយមកោន់មញុំថា ៖ “សូមវមើល „ា ស់សភ័រ‟ 
របស់វោកបនថិច ។” មញុំក៏ហុចលិមិតឆវងខ្ដនរបស់មញុំឲរោត់” ។ សញ្ញដ  “» វនោះ ពួកអង់វគវសនិង
អាវមរោំិងមិនខ្ដលវលបើវឡើយ វលបើខ្ត “ ” ប ុវ ត្ ោះ ។ សូមអបកលាជញខ្មយរវៅពុទនាសនបណឍិ តរ 
វមតាថ ោក់វ យ្ ោះមុសោប ឲរមណឍ សញ្ញដ ទំាង ៣ យា ងវនោះ វ លគឺ “», “ ” និង „ ‟ កំុឲរកូនខ្មយរ
លចឡំ ។ 



[17] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ វលមរ  មំុូាងមានតួវលចើនវទៀត វល ោះ
មិនអនុវតថតាមរាប់ទសភ្ជគ វហើយវលមរ  មំុូាងពំុមានវលមសូនរ ។តួវលមដនទវទៀត គឺ ៖ L 

(៥០) C (១០០) D (៥០០) M (១០០០) ។ 

[18] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ ោលមញុំាទានវរៀនអកសរខ្មយរ មញុំ
ាទក៏ឮលគូ ៗ របស់មញុំាទវៅអកសរខ្បបវនោះថា អកសរមូល (វហើយមញុំាទកត់សមាគ ល់ថា សពឝ
នថ វនោះ វកយង ៗ ជាវលចើនមិនាគ លវ យ្ ោះវនោះ វៅថា អកសរឆ្មវ ក់វញិ) ។ ខ្តតាមោរស្ាវលជាវ
របស់មញុំាទ វៅអកសរខ្បបវនោះថា អកសរមូល ក៏ជាោរលចឡំខ្ដរ ។ វទាោះបីជាតួអកសរមានរាង
មូលខ្មនក៏វោយ តាមពិតគឺជាអកសរមម ។ ក ម គ   ង វនោះ គឺជាអកសរមម មិនខ្មនជាអកសរ
មូលវទ ។ វៅស្សុកវសៀម វគវលបើអកសរខ្បបវនោះកបុងាស្រាថ សវឹករតឹ និងលោំង (សពឝនថ វនោះ មាន
មនុសសតិច្ស់ ខ្ដលវចោះអាន វល ោះវសថចវសៀមវៅចុងសតវតសទី ១៩ វដើម ស.វ. ទី ២០ 
ចង់ផសពឝផាយខ្តអកសរវសៀម វោយយកវលសថា ជាអកសរពិាកវរៀន និងពិាកវលបើកបុងោរ
វាោះពុមភវសៀវវៅ ខ្តតាមទសសនៈមញុំាទ គឺមកពីទសសនៈជាតិនិយម ខ្ដលានវលចវឡើងវៅ
សម័យវនាោះ) ។ ដូចវោកមានលបាសន៍ កបុងសម័យបចចុបផនប វសៀមវៅខ្តវលបើអកសរខ្បបវនោះ
សលមាប់សរវសរោថាវលើយ័ហ្រនថ ឬ ាក់វលើមវួនមនុសស វល ោះជាតួអកសរស័កថិសិទនិ ។ រឯីអកសរ
វសៀមវញិ លោន់ខ្តជាអកសរសលមាប់ខ្ផនដី កិចចោររាជោរនិងរដឌាលប ុវ ត្ ោះ វទាោះបីជាលពោះ
នលតបិដកជាភ្ជាាលី វគសរវសរជាអកសរវសៀមវញិ ។  ពីវដើម វសៀមមិនខ្ដលសរវសរោថា
ាលី ឬ ពុទនវចនាជាភ្ជាាលី ជាអកសរវសៀមវឡើយ ។ វសៀមវៅអកសរខ្បបវនោះថា អកសរ
មម វល ោះមម គឺជាជនជាតិខ្មយរ ។ វសៀមវៅខ្មយរសម័យអងគរថា មម ៗ ។ 

[19] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ ក ម គ   ង វនោះ គឺជាអកសរមូល 
មិនខ្មនជាអកសរមមវទ ។ មញុំានវមើលគមភីរវសៀមជាភ្ជាវសៀមនិងាលី ខ្តសរវសរជាអកសរ
មម (អកសរខ្មយរ) (រហូតដល់ចុង ស.វ. ទី ១៩ វសៀមសរវសរវសៀវវៅវទសន៍ភ្ជាវសៀមជា
អកសរមម) ។ កបុងាស្រាថ ទំាងវនោះ មញុំាទមិនខ្ដលវ ើញវសៀមសរវសរ ក មានរបូស ឌ្ នជា 
ក ឬ ង ជា ង វឡើយ ។ វគសរវសរដូចតវៅជានិចច ៖ ក និង ង ។ មញុំាទានាកសួរនិសសិត
ជាតិោណឺមា កមាប ក់ សពឝនថ  កំពុងវធឝើសរ្ស្ាវលជាវសថីពីវរ ង លពោះមាល័យ របស់វសៀម ជា
ភ្ជាវសៀម ខ្តសរវសរជាអកសរខ្មយរ ។ ោត់ានលាប់មញុំថា ោត់ានអានលោំងនិងាស្រាថ
សវឹករតឹវលចើនចាប់ វលចើនខ្មស មកពីលបវទសវសៀម ានលបទោះវ ើញតួ ក ខ្តមថងគត់ កបុងោវ ចុង
បញ្ច ប់វរ ងមួយ (សរវសរជាភ្ជាវសៀម) ។ ចំខ្ណកឯរវបៀបសរវសរតួ ក ម គ   ង មញុំាទ
ានលបទោះវ ើញជាញឹកោប់បំផុតកបុងាស្រាថ សវឹករតឹ វាន និងវសៀវវៅសរវសរខ្ដលពួក



ារាងំាននំាមកវលបើវៅលបវទសកមភុជាវៅចុង សតវតសទី ១៩ ។ ខ្ដលអបកលាជញសពឝនថ  លចឡំ
អកសរមូលនិងអកសរមម មញុំាទគិតថា មានមូលវហតុ ២ ។ ទី ១ វៅលបវទសកមភុជា អកសរមម
មានលបជាលបិយភ្ជពខាវ ំងវៅ ស.វ. ទី ២០ វហើយវគានយកអកសរវនោះសលមាប់យីវហា 
ាវ ក ។ល។ ទី ២ ដល់វពលយកខ្បបអកសរវនោះ វធឝើជាសំណអកសរពុមភ វគានវធឝើឲរតួអកសរខ្បប
វនោះ មានរាងវថាវ ស និងមូលវទៀត ។ ឯអកសរមូលវញិ វគមិនានវធឝើឲរសំណពុមភមានរាង
វថាវ ស ។ មា ងវទៀត វគានវធឝើឲរមានរបូលជុងបនថិច ។ 

ខ្ដល មញុំានវរៀបរាប់វនោះ លបខ្ហលជាោរយល់មុសពីមញុំាទ ខ្តមញុំាទានលបមូលឯការជាភ
សថុតាង ខ្ដលមញុំានវសកន និងសូមជូនកបុងឯការមួយវទៀត ។ 

[20] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖  ឞ តួវនោះ ពំុខ្មនជាពរញ្ជ នៈ ម (ម) 
វទ គឺជាតួពរញ្ជ នៈ ឞ (វៅ សប) ជាពរញ្ជ នៈសលមាប់ខ្តភ្ជាសំស្រសកឹត ពំុមានកបុងភ្ជាាលី
និងខ្មយរវទ ។ ភ្ជាសំស្រសកឹតមានពរញ្ជ នៈ «ស» បីតួ (បវញ្ច ញសវមវងមុសោប ) គឺ ឝ (វៅ សក) 
ឞ (វៅ សប) និង ស (អាចវៅ សល) ាន ។ រឯីភ្ជាាលី មានខ្តតួ ស ប ុវ ត្ ោះ ។ ខ្មយរ
ធ្លវ ប់វលបើ ឝ និង ឞ តំាងពីសម័យមុនអងគររហូតដល់សម័យវលោយអងគរ ។ ឧ. សូមវមើល សិោ
ចារកឹនគរវតថ និង បទានុលកម វរៀបវរៀងវោយមហាពិទូរលកវសម ភបំវពញ ពុទនាសនបណឍិ តរ 
វាោះពុមភវលើកទី ២ គ.ស. ១៩៥៨ ព.ស. ២៥០១ ។ 

[21] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ វៅកបុងវសៀវវៅវាោះពុមភផាយវៅ
ស្សុកខ្មយររហូតដល់សម័យសងគម រាស្រសថនិយម ស្សៈ ខ្៊ វនោះ ក៏មានរបូស ឌ្ នដូចវនោះ ខ្៊ ផង
ខ្ដរ ។ 

[22] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖  វៅភ្ជគក ថ្ លននលបវទសកមភុជា 
វគបវញ្ច ញសវមវងថា លពោះធរនី ខ្តវៅសុរនិធ វគបវញ្ច ញសវមវងថា លពោះធរណី មិនបវញ្ច ញស
វមវងថា លពោះធរនី (វហើយចំវ ោះខ្មយរសុរនិធ សវមវងវនោះមិនខ្មនជាឥទនិពលវសៀម វល ោះវសៀម
មិនអាចបវញ្ច ញមរល់ ៊ី (អី) ដូចខ្មយរវទ ។ 

[23] ទសសនៈវោកាស្រាថ ចាររ មីខ្សាល ឫទនី អង់ខ្តលយ ៖ កបុងចវលមៀងមួយចំនួន មញុំាទានឮ
វគថា លបនពណី តាមអកេរាវរិទុន វទាោះជាខ្មយរភ្ជគវលចើនថា លបនពនី ដូចវោកមានលបាសន៍ ។ 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


