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េសចក្តីេផ្តើម

បចឆិមបទសមមូលេទនឹងពកយ «suffix»  ៃនភ អង់េគ្លសនិង «suffixe»  ៃនភ ប ងំ

។ បេចចកស័ពទេនះមនករេ្របើ្របស់េនកនុង ន ៃដរបស់េ ក េកង ៉ ន់ ក់ េនកនុងមូលភពៃន

ករបេងកើតពកយថមី» េ យេ កបនពិពណ៌នថ៖

«បចឆិមបទគឺជអពភ សបទែដលេគបែនថមភជ ប់ពីខងេ្រកយធតុសពទ េដើមបែីក ែ្របន័យ

េដើមៃនធតុសពទេនះ េហើយ េធ្វើឱយក្ល យេទជពកយេផ ងៗេទៀត កនុង ក្រមងពកយ

មួយ។» េនកនុងភ ែខមរសុទធៗ ពំុមនបចឆិមបទេទ ពីេ្រពះភ ែខមរ ពំុែមនជភ ឋិត

េនេលើករបំែបកសពទ ជ វភិត្តិ បុ៉ែន្ត គឺជ អវភិត្តិ ភ «Langue indéclinable»។»1

មន័យេនះ បចឆិមបទក៏ជកេមទចពកយផងែដរ េ យ្រគន់ែតជករបង្ហ ញខងេលើទំនង

ជមនលកខណៈទូលំទូ យ។  ពិត ស់ថ បចឆិមបទក៏ជអពភ សបទ ក៏បុ៉ែន្ត មិនែមនបេងកើត

ឲយេទជក្រមងពកយ មួយេនះេទ  បចឆិមបទគឺស្រមប់បេងកើតពកយកម្ល យ េហើយ ពកយ

កម្ល យទំងេនះមនករពក់ព័នធេទនឹងពកយឫសែដលជមូល ្ឋ ន។  េយើងយល់្រសប ម

គំនិតរបស់េ ក ្រ ្ត ចរយ េកង ៉ ន់ ក់ ពីេ្រពះ ភ ែខមរសុទធមិនមនេ្របើបចឆិមបទ2េនះ

េទ ក៏បុ៉ែន្ត េយើង ចរកេឃើញ បចឆិមបទេនកនុងភ ែខមរបុ ណ េហើយបចឆិមបទទំងេនះមន

1  េកង ៉ ន់ ក់ មូលភពៃនករបេងកើតពកយថមី ដ.ឯ.ម. ទំព័រ១៥០។

2  េ ក េអៀវ  េកើស និងេ ក ្រ ្ត ចរយ ្រពំុ  ម៉ល់  ក៏មនគំនិត្រសបគន េនះផងែដរថ ភ ែខមរសថិតកនុងអំបូរ

មន-ែខមរ មិនមនករេ្របើ្របស់បចឆិមបទេនះេទ។  សូមេមើល  េអៀវ  េកើស ភ ែខមរ( កលបងេ យរក

េហតុផល) ដ.  ឯ.ម.  ទំព័រ ១៦៨-១៦៩ និង ្រពំុ ម៉ល់  េវយយករណ៍ទ្រមង់និយមៃនភ ែខមរទំេនើប ករផ យរបស់

អនកនិពនធ ដ.ឯ.ម. ។



២

ដូចជ៖ -ក, -ង, -រ, និង -ស។3 

ឧទហរណ៍ 

េលើ >  េលើង

េលើ > េលើក

េលើ > េលើស

ែបរ > ែបង 

ែបរ > ែបក

ែបរ > ែបស

ច > ចក

ច > ចរ។  

ទនទឹមគន ផងែដរ ្រ ្ត ចរយ បណ្ឌិ ត ឡុង េសៀម បនអះ ងផងែដរថ4៖ 

«េនកនុងភ ែខមរបុ ណជពិេសសេនកនុងអតថបទសិ ចរកឹ បចឆិមបទសឹង ែតគម នគឺ

មនេសសសល់ កនុងពកយមួយចំនួនដំបូងៗៃនសតវត ទី៧។ គឺបន េសចក្ដីថ កនុងភ ែខមរ

បុ ណ ករេ្របើ្របស់បចឆិមបទ េនមនក្រមិត។ េ្រកយមក បចឆិមបទ្រតូវបត់បង់ េ យ រ

ករេ្របើ្របស់បុព្វបទនិងអេន្តបទ កន់ែតេ្រចើនេឡើងៗនិងេ យ រករវវិឌ ន៍ថមីៗរបស់ ។»

ជសននិ ្ឋ ន េយើង ចយកនិយមន័យមួយរបស់គណៈកមម ធិករជតិភ ែខមរែដលបន

អនុម័តរចួេហើយែដលមនខ្លឹម រទំង្រសងុដូចតេទ5៖

«បចឆិមបទឬផនត់ចុងគឺជអពភ សបទឬផនត់មួយែបបែដលេគ ក់េនខងចុងៃន ពកយ

េដើមបីបេងកើតពកយកម្ល យ។ កនុងភ អង់េគ្លស បចឆិមបទ -ly ភជ ប់នឹង គុណនម slow  បេងកើត

បនជកិរយិវេិសសន៍ slowly។ កនុងភ ប ងំ បចឆិម បទ -ment  ភជ ប់នឹងគុណនម lent

បេងកើតបនជកិរយិវេិសសន៍ lentement។ មមតិទូេទ ភ ែខមរសុទធគម នបចឆិមបទេទ

3  Georges Maspero, Grammaire de La Langue Khmère, Paris: Impremerie Nationale, 1915, pp.193-194. 

4  ឡុង េសៀម «ករ្រ វ្រជវទក់ទងនឹងកំណកំេណើ ត កយស័ពទ មបេ្រមើប្រមស់ផនត់នីយកមម» េនកនុងសននិសីទ

ជតិស្តពីីករ្រ វ្រជវ ឯកភព  និងអភិវឌ ន៍ភ ែខមរ េរៀបចំេ យវទិយ ថ នភ ជតិៃន ជបណ្ឌិ តសភ

កមពុជ ៧-៩ កញញ  ២០០៩ ទំព័រ១១។

5  គណៈកមម ធិករជតិភ ែខមរ កំណត់េហតុៃនគណៈកមម ធិករជតិភ ែខមរ ចុះៃថងពុធ  ទី១០  ែខមីន ឆន ំ

២០១០ ទំព័រ៤-៥។



៣

បុ៉ែន្ត ពកយែខមរែដលេកើតពីធតុ បលី-សំ្រសកឹតមនេ្របើបចឆិមបទ ដូចជ៖ 

– ពល + [-ករ] > ពលករ

– នគរ + [-ឧបនីយកមម] > នគរបូនីយកមម។»

១. ករវិភគបចឆមិបទែខមរបុ ណ -ក, -ង, -រ នងិ-ស

បចឆិមបទទំងបួនខងេលើេកើតមនេឡើងេនកនុងសម័យបុ ណ  េយើងយល់ថបចឆិមបទ

ទំងអស់េនះពិតជសមបូរ ស់ ក៏បុ៉ែន្ត បចឆិមបទទំងេនះែលងេកើតមនតេទេទៀតេហើយ េន

កនុងភ ែខមរទំេនើប ពីេ្រពះភ ែខមរទំេនើបបចចុបបនន បចឆិមបទទំងេនះក្ល យេទជពយញជ នៈ

្របកបអស់េទេហើយ។  ករវវិត្តេនះទំនងជដំេណើ រករមួយឈនេទរកអភិវឌ ភ ែខមរ

េ យ រថ ករេ្របើ្របស់បចឆិមបទនសម័យេនះ នេពលបចចុបបននក៏បនឆ្លុះបញច ំងអំពីន័យ

េនកនុងសម័យបុ ណផងែដរ។

១.១. បចចមិបទែខមរបុ ណ -ក

 េយើង ចសេងកតេមើលន័យនិងករេ្របើ្របស់របស់ពកយ«េលើនិងេលើក»  ដូចខងេ្រកម

មវចននុ្រកមែខមរ៖
– េលើ  (  និ.  )  ខងខពស់,  ែដលជែប៉កខងខពស់ :  េលើដំបូល,  េលើ ន,  េលើេគក ។ ចំេពះ្រតង់ :  ចប់

មនទិលេលើមនុស មន ក់  ។  េ្របើអំ ចេឆព ះេទរក :  ្រតួត្រ េលើ,  និយយេលើ  ។ល។  .  និ.  ពកយ

ស្រមប់ទទួលរងដំេណើ រអំពីអកមមកិរយិមនពកយ េដក ,  អងគុយ ជេដើម :  េដកេលើែ្រគ អងគុយេលើេកអី

(ព. វ.) ។

– េលើក  ( កិ. )  យកពីេ្រកមេឡើងេទេលើ, យកពីទំនបេទទីខពស់; យកពីទីមួយេទទីដៃទ; េ្រជងេឡើង,

្រទេឡើង,  សទួយេឡើង;  ្រគហ៍េឡើង;  េធ្វើឲយខពស់,  ក់បំេពញឬពូនឲយខពស់ :  េលើកអី ៉ន់ពីដី ក់េលើផទះ;

េលើកៃដ; េលើកបយ; េលើកមនុស ឈឺ, េលើកដី, េលើកថនល់, េលើកភ្លឺែ្រស ។ េលើកកំ ពយ ែតងកពយ ។

េលើកកមពស់  អួតយកកមពស់ :  និយយេលើកកមពស់;  មនុស េលើកកមពស់  ។  េលើកេខម ច  គស់េខម ច:

បុណយេលើកេខម ច (ព.  .);  េលើកេខម ចេ្រ ចឆ្អឹង គស់េខម ចេហើយេ្រ ចទឹក ងឆ្អឹង (ព.  .)  ។

េលើកខ្លួន អួតខ្លួន,  តេមកើងខ្លួន :  និយយេលើកខ្លួន;  មនុស -- ។ េលើកគន  នំគន េ្រចើននក់ ។ េលើកេចល

េបះេចល;  េចលមិនយកជករ,  េចលែលង្រតូវករ ។ េលើកេជើង សរេសើរ ឬ បេញជ រនំឲយេឡើងទឹក

ចិត្តឬឲយបនចិត្ត,  ឲយលង់ឬឲយសុ៊នគំនិត :  និយយេលើកេជើង  ។  េលើក ក់  េលើកឲយអងគុយេហើយ ក់

េផ្តកេទវញិ :  ឈឺេលើក ក់ (ឈឺធងន់េ្រកកមិនរចួ)  ។ េលើកតេមកើង េធ្វើឲយេថកើង :  និយយេលើកកេមកើង ។

េលើកទ័ព នំកងទ័ពេចញេទឬ្រតឡប់មក ។ េលើកទុក បញឈប់ទុក, េស្លះទុក; េលើកែលង ។ េលើកេទស

េពលេទស ។ េលើកេទសេចល ែលង្របកន់េទស, បដិេសធេទស ។ េលើកបំណន់ ំងេរៀបពិធីឬ

ំងរេបៀបបន់្រសន់ ។ េលើកមនុស  តេមកើងមនុស  : ្រសុកេលើកមនុស  ។ េលើកមុខ នំឲយេពញមុខ, ឲយ

មនេសចក្ដីសរេសើរ :  កូនេលើកមុខឪពុកម្ត យ,  សិស េលើកមុខ្រគូ  ។  េលើកយក  នំយក :  េលើកយក



៤

េរឿងមកតំ ល ។ េលើក សី (ម. ព. សី) ។ េលើកេរឿង ែតងេរឿង្របតិដ្ឋេចញពីគំនិតខ្លួន ។ េលើកល៉ៈ

(<  េលើក  ។ល។)  រលំងេចលខ្លះមិនឲយសព្វ្រគប់ :  និយយេលើកល៉ៈ  ។  េលើកែលង  ឈប់ែលង;

បដិេសធេចល; េវៀរែលង ។ េលើកែលងែត េវៀរែលងែត: េលើកែលងែតមនុស ពិករ ។ េលើកសត្វ េលើក

គន េ្រចើននក់ចូលលុកៃ្រពបេង្អើលសត្វ េដើមបីបញ់ឬឲយជប់េ យេន ទុបករណ៍ ។ េលើកសព (--សប់)

គស់សព (ព. ខព.; ព. . េលើកេខម ច) ។ េលើកសពសំ ក រ (េលើកសពសងក រ) េលើកសពសងខ រ គឺគស់

សពេហើយេធ្វើឈបនកិចច (ព.  ខព.;  ព.  .  េលើកេខម ចេ្រ ចឆ្អឹង)  ។ េលើក ្ល  េលើកជំនូនធំជូនម

បិ ខង្រសី ។ល។  

 ( កិ. ជ ឧ. )  ចូរេលើក !; ពកយបងគ ប់ឲយេលើកអ្វីៗ្រពមគន  ឬបងគ ប់សត្វពហនៈ មន េគ្រកបីជេដើមឲយ

េលើកេជើង ។    េលើក ! 

េយង មខ្លឹម រខងេលើ េយើង ចបក្រ យបនថ ពកយ«េលើ»និង«េលើក»  មន

ទំនក់ទំនងគន េនន័យែដលមនន័យរមួ។ ជសននិ ្ឋ ន បចឆិមបទ[-ក] េនកនុងឧទហរណ៍ខងេលើ

មនតួនទីស្រមប់បេងកើតកិរយិសពទពីនមសពទឬេយើង ចនិយយមយ៉ងេទៀតថ បចឆិមបទ [-

ក]  គឺជបចឆិមបទកិរយិនីយកមម ចំែណកឯន័យេវយយករណ៍ៃនបចឆិមបទេនះគឺស្រមប់សមគ ល់

លកខណៈខពង់ខពស់។  ក៏បុ៉ែន្ត ករេ្របើ្របស់បចឆិមបទេនះនិងពកយឫស េនកនុងភ ែខមរទំេនើបមិន

មនលកខណៈរមួេនះេទ  ពីេ្រពះ មនលកខណៈេល្អ ងគន េ្រចើន មរយៈន័យ  េហើយេពលខ្លះមិន

មនន័យដូចគន ផងេទ  និយយរមួគឺន័យមនលកខណៈខុសគន ទំង្រសុង ជពិេសសពកយឫស

មួយចំនួនមិនមនន័យអ្វីេ ះ េនកនុងភ ែខមរទំេនើបដូចជ៖ េងើ-េងើក,  េតើ-េតើក,  េបើ-េបើក,  េពើ-

េពើក, េវ ើ-េវ ើក។

ពកយ«េងើ-េងើក»  មិនមនេនកនុងភ ែខមរទំេនើបេនះេទ  ្របែហលជពកយទំងេនះមន

េនកនុងភ ែខមរបុ ណ។ ពកយ «េតើ-េតើក» មនន័យេនកនុងភ ែខមរទំេនើប។ មវចននុ្រកម

េតើ  ជនិបតសពទ  «ពកយស្រមប់និយយ្របថួនបំេពញឲយលះេសចក្ដីសង ័យ ដូចពកយថ មិន

ែមនប្អូនខញុំេទ មខញុំេទេតើ;  ដូេចនះេទេតើ;  អនកមកេតើមនករអ្វី ?;  ធម៌ ៨ យ៉ង េតើគឺអ្វីខ្លះ ? (ម.  ព.

េទេតើ ផង) ។  «េតើ» ជនមសពទ គឺជអនទ ក់ ក់ ្វ  ឧទហរណ៍ ្វ ជប់េតើ ។» ចំែណកឯ«េតើក

» វញិមនន័យថជនមសពទមនន័យថ«  ករៈរបស់្រតីេនេ្រកមកេន្លើត ស ្ឋ នដូចកេន្លើត

ឧទហរណ៍ កត់េតើក េចញ ។»  ពកយ«េបើជនិបតសពទ  ្របសិន, ្របសិន េបើ, ្របសិន ,

(ពកយ ម ន) ឧទហរណ៍ េបើមិនេចះេទ កំុេធ្វើេចះ; េបើមិនចង់េទ កំុេទ; េចរន៎ុះក្ល ន ស់ េបើ

េឈម ះ ចប់បន  ជករនឹងឲយរង្វ ន់ ។ »  ចំែណកឯពកយ«េបើកជកិរយិសពទមនន័យថ

ទីៃទពីបិទ,  ពី្រគប,  ខទប់,  ងំ គឺេធ្វើឲយ្រចហ,  ឲយមនផ្លូវ មនទំនង;  ្រពមឲយ;  េចញចយ;  បេញចញ;

បេ ្ដ យ ម :  េបើកទ្វ រ,  េបើកផ្លូវ,  េបើករបង,  េបើក្របក់...។  េបើកកប៉ល់  ឬ  េបើករថយន្ត េធ្វើ



៥

ម៉សីុនកប៉ល់ឬរថយន្តឲយេដើរ  កន់ចងកូតត្រមង់ឲយេលឿនេទ មគន្លង មផ្លូវ  ។  េបើកេក្ដ ង

េលើកេក្ដ ងឲយជក់ខយល់ទញនំន ឲយេលឿនេទ ។  េបើក ក់  េបើក្របក់ឬេបើករបស់អ្វីៗ ក់ឲយ

េ្របើមនកំណត់ ។ េបើកៃដ បេ ្ដ យឲយ...  ម្រតូវករ ។ េបើកទឹក ទម្ល យផ្លូវឲយទឹកហូរ ។ េបើក

ទូក ឬ េបើកែល្វង ព្រងីកទូកឬែល្វងឲយរកីធំជងពីមុន ។ េបើក្រពះេន្រត គូរឬឆ្ល ក់សេ្រមចឲយេកើត

បនជែភនកេទវរបូឬជ្រពះេន្រត្រពះពុទធរបូ (មុខករស្រមប់ជងគំនូរឬជងឆ្ល ក់របូ)  ។ េបើកែភនក

ព. ្រប. យល់ជក់ចបស់ ្រពមទំងភញ ក់ខ្លួនែ្របគំនិត, មិនងងឹតដូចពីេដើម ក់ដូចជេគេបើកែភនក

េមើលេឃើញចបស់  ។  េបើកឱកស  េបើកេវ ទំេនរឲយ ។  េបើកអំ ច  េបើកឲយេធ្វើ មអំ ច

ចបប់ ។ល។»

ពកយ«េពើ-េពើក»  ពកយ«េពើ ជកិរយិសពទមនន័យថ  េធ្វើកលមយ ក់ដូចពំុបនដឹង,

ឮ,  េឃើញ,  យល់  :  េធ្វើេពើជសួរ  ។  េ្របើជ ន .  ឬ  គុ.  ក៏បន  ឧទហរណ៍ សួរេ យេពើ;  ពុតេពើ,

ករេពើ ។»  ពកយ«េពើក ជនមសពទ មេមកេបឿនែដល្រកស់ ស់ េមើលេទេឃើញ ក់ដូច

ជឥតមនទឹកេនពីខងេ្រកម ឧទហរណ៍ េដើរេលើេពើក (ម. ព. ្រតឹប, េបឿន េទៀតផង) ។»
– ែបរ  (  កិ. )  ងកែ្របមុខេទខងឬមកេ្រកយ;  ងកេចញឃ្ល តពី្រប្រកតីេដើម;  ្រតឡប់ :  ែបរ មុខ,  ែបរ

ខនង; ែបរចិត្ត ។ ែបរែបក ងកែបកឃ្ល តេចញពីគន  ។ ែបរជ... និ. ្រតឡប់ជ... ែបរជ ខនេទវញិ ។

– ែបក  (  កិ.  )   រយៈ,  ឃ្ល តេចញពីគន ;  យភយ,  េចញ្រពតេ្រពង  ។ល។  ែបកករ  េធ្វើករកំបំងឬ

េសចក្ដីកំបំងឲយេលចឮ យសុស នំឲយខូចករ ។ ែបកកុក (ចិ. ក៎ុក “ពួក, ្រកុម, ទី្របជំុ; ្រសុក”) ែបក

ពួក ។ ែបកែខញក ែបក ត់ យ្របញយេចញពីគន  ។ ែបកែខនង េចញែខនង ។ ែបកេខម ច ្រប្រពឹត្តកនុងករ

សមន់អនធករនឹងគន  លុះដល់មនញតិ មួយ (េ្រចើនែតខង្រសី)  ឈឺចប់  េគគន់គូរេមើល មកបួន  ឬ

បន់្រសន់បូរបច់េទេឃើញថ្រតូវេខម ចេមបេធ្វើេទើបេគចប់្របកន់ឲយែសនេខម ចឲយេគ...។  ែបកគំនិត  ឬ

ែបក្របជញ  េកើតមនគំនិតឬ្របជញ ថមីែប្លកៗេផ ងៗជងពីមុន  ។  ែបកចិត្ត ងកចិត្តេចញែលង ប់រក  ។

ែបកចំេណះ េកើតមនចំេណះែប្លកៗេឡើងជងពីមុន ។ ែបកេញើស េចញេញើស ។ ែបកបក់ ឬ បក់ែបក

ែបកខ្លះបក់ខ្លះេខទចខទី  ។ ព .  ្រប.  ច់េ យប្ដី្របពនធឬេឈ្ល ះទស់គន នឹងបងប្អូនញតិមិ្រត  គឺែបកចិត្ត

ែលង ប់ នគន  ។ ែបកពួក  ែបកេចញជពួកៗ  េ យមនគំនិតយល់ខុសគន  ។ ែបកែមក  េចញែមក

លូត ស់ចេ្រមើនេឡើង  ។  ព .  ្រប  ែបកជកូនពូនជេច គឺេកើតមនកូនេច យ យេ្រចើនេឡើង  ។

ែបករ ំ ច  ជន់េលច យេពញ លរហរ ច (និយយបនចំេពះែតទឹក)  :  ទឹកជន់ យលិច ល

ែបករ ំ ច  ។  ែបក  វះសត្វ យ កឲយែបកបំពង់បស វៈ  ធំុក្លិនេឆ្អះខូចរសជតិ ច់  ។ ព .  ្រប.

និយយែបក  ឬ  ែបក យេម គឺនិយយែបកពីេនះែបកពីេនះ  មិនេចះចប់  ។  ែបក មគគី  ែបក

េសចក្ដី្រពមេ្រព ងគន  ។ ព .  ទ.  បុ.  ែបកជអូរហូរេទជសទឹង េឈ្ល ះ្របែកករេំលើកេបើកកកយពីតិចតួច

ផ្ដួច ល លេទជធំ ក់ដូចជទឹកហូរេ្រចះេកើតជអូរ យូរៗេទេកើតបនជសទឹង, ឬពំុេនះ ក់ដូច

ជទឹកហូរធ្ល ក់មកកនុងអូរចុះតេទកនុងសទឹង ។ល។ 
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បចឆិមបទ[-ក] ខងេលើមនន័យេ យែឡកខុសគន ពីន័យបង្ហ ញជូនខងេលើ ពីេ្រពះេន

េពលេនះ មនន័យថ«ឃ្ល តេចញពីគន ឬមិនេនជមួយគន េទវញិ» ដូចគន េនះ ពកយមួយេផ ង

េទៀតក៏មនន័យដូចគន ែដរគឺ ច> ចក។

១.២. បចឆមិបទ -ង

េយើងពិនិតយេមើល េនកនុងពកយ«េលើ-េលើង, ែបរ-ែបង»។

-េលើ  ( និ. )  ខងខពស់, ែដលជែប៉កខងខពស់ ឧទហរណ៍៖ េលើដំបូល, េលើ ន, េលើ

េគក ។ ចំេពះ្រតង់ ឧទហរណ៍៖ ចប់មនទិលេលើមនុស មន ក់ ។ េ្របើ អំ ច េឆព ះេទរក

ឧទហរណ៍៖ ្រតួត្រ េលើ, និយយេលើ ។ ល។ . និ. ពកយស្រមប់ ទទួលរងដំេណើ រ

អំពីអកមមកិរយិមន ពកយ េដក, អងគុយ ជេដើម ឧទហរណ៍៖ េដកេលើ ែ្រគ 

អងគុយេលើ េកអី (ព. វ.) ។

– េលើង  ( កិ. )  េធ្វើឲយរេលើង, គស់រេំលើង ឧទហរណ៍ េលើងគល់េឈើ, ជីកេលើង ។

– ែបរ  (  កិ. )  ងកែ្របមុខេទខងឬមកេ្រកយ;  ងកេចញឃ្ល តពី្រប្រកតីេដើម;  ្រតឡប់

ឧទហរណ៍ ែបរមុខ, ែបរខនង; ែបរចិត្ត ។ ែបរែបក ងកែបកឃ្ល តេចញពីគន  ។ ែបរជ...

និ. ្រតឡប់ជ... ែបរជខនេទវញិ ។ 

– ែបង  ( កិ. )  ែចក, រែំលក ឬែចករែលក ឧទហរណ៍ កនុង ១ ភគែបងជ ៤ ។ ែបងភគ

រែំលកជចំែណក  ។  ន យណ៍ែបងភគ  ្រពះន យណ៍ែដលែបងសរ ី វយវៈឲយេកើត

ជរបូេផ ងៗ  មនែបងភគមកេកើតជ្រពះ មជេដើម (េពល មលទធិ្រពហមណ៍)  ។

ែបង៣(  កិ. )  បេញចញសុ៊ត ក់េលើអ្វីៗ ែដលមនក្លិនអេ ចិ៍ (និយយបនចំេពះែត

រយុ) ឧទហរណ៍ រយុែបងដំេបេគ ។  

បចឆិមបទ [-ង] គឺមនន័យដូចបចឆិមបទ [-ក] ែដរគឺ «ខងេលើ ខពង់ខពស់ និងន័យ

ឃ្ល តពីគន ឬមិនេនជមួយគន »។

១.៣. បចឆមិបទ -រ

-  ច?  េយើងមិន ចរកន័យេឃើញេនកនុងវចននុ្រកមេនះេទ ក៏បុ៉ែន្ត ពកយេនះ េ ក ហគកហគូនី

េយ៉វ ក់សមមូលេទនឹងពកយ«to engrave» ៃនភ អង់េគ្លស ែដលមនន័យថ«ចរឬឆ្ល ក់»។

- ចរ១  ( កិ. )  េធ្វើរបងទបេ យេ តច្រមឹងឲយជចរកឹ : ចរចំ រ ។ សរេសរេ យែដកចរ

ឧទហរណ៍៖ ចរ ្រ ្ត  ។ 

- ចរ២   ( ន. )  េឈម ះេឈើមនផក សមបុរ្រកហម ក្លិនឆ្អ ប ឧទហរណ៍៖ េដើមចរ, ផក ចរ ។ 
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មន័យជភ អង់េគ្លសខងេលើគឺដូចគន  ក៏បុ៉ែន្ត ភ ែខមរទំេនើបមិនមនពកយ«ច»េទ

េយើងមនែតពកយ«ចរ»បុ៉េ ្ណ ះ។  េហតុដូេចនះ ឧទហរណ៍ខងេលើគឺ្រគន់ែតជករេលើក

ឧទហរណ៍ េដើមបីបង្ហ ញអំណះអំ ងេនកនុងករព្រងឹង ន ៃដរបស់ខ្លួនែតបុ៉េ ្ណ ះ។  មួយវញិ

េទៀត េនកនុងភ ែខមរ ពកយែដលមនពយញជ នៈ«រ»ខងចុងគឺបេងកើតេឡើង េដើមបីសមគ ល់កំុឲយមន

ករភន់្រចឡំេទនឹងេវវចនសពទែតបុ៉េ ្ណ ះ  េហើយពកយែដលមនពយញជ នៈ«រ»ខងចុងមនយ៉ង

េ្រចើន ដូចជ៖«ក-ករ, ខួ-ខួរ, គូ-គូរ, ង-ងរ, ឆម -ឆម រ, ផ -ផ រ, ម-មរ, - រ, េហៀ-េហៀរ, -

រ»។

១.៤. បចឆមិបទ -ស

េយើងពិនិតយេលើពកយ «េលើនិងេលើស» មន័យរបស់វចននុ្រកមែខមរដូចខងេ្រកម៖ 

-  េលើ  (  និ.  )   ខងខពស់,  ែដលជែប៉កខងខពស់ :  េលើដំបូល,  េលើ ន,  េលើេគក  ។ 

ចំេពះ្រតង់ : ចប់មនទិលេលើមនុស មន ក់ ។ េ្របើអំ ចេឆព ះេទរក : ្រតួត្រ េលើ,

និយយេលើ ។ល។ . និ. ពកយស្រមប់ទទួលរងដំេណើ រអំពីអកមមកិរយិ មនពកយ េដក ,

អងគុយ ជេដើម : េដកេលើែ្រគ អងគុយេលើេកអី (ព. វ.) ។  

- េលើស  ( កិ. )  ហួស, កន្លង : េចះឥតមនអនក េលើស ។ និ. ែដលហួស ្របមណ,

ហួសពីចំនួន, កន្លង, ៃ្រកែលង : េ្រចើនេលើស, ល្អេលើសេគ, មន្រទពយ េលើសេគ  ។  េលើសខ្វះ

េលើសឬខ្វះ, េលើសខ្លះខ្វះខ្លះ ។ េលើស្របមណ ហួស ្របមណ  ។  េលើសម្រត  ហួសម្រត,

លុបម្រត : ខ្ល ំងេលើសម្រត ។ េលើស ម្រ  ហួសខន ត,  េលើស្របមណ;  ហួសក្រមិតចបប់

។ េលើសលន់ េលើសៃ្រក, េលើសៃ្រកេពក  ។  េលើសលស់  េលើសខ្វះ,  មិនសព្វ្រគប់;  ឆគ ំឆគង,

ឃ្ល តេឃ្ល ង េល្អ ងពីចបប់,  ពីែបបបទ  ។  េលើសលុប  (--លប់)  េលើសហួសកំណត់,  ហួស

្របមណ ។ េលើសែលង ៃ្រកែលង; ពន់េពក ។ េលើសវស័ិយ ហួសវស័ិយ ។ េលើស

សម័យ កន្លងសម័យ ។ល។

មរយៈករបង្ហ ញនិយមន័យខងេលើ ពកយ«េលើនិងេលើស»  មនទំនក់ទំនងគន ដូចគន

េទនឹងបចឆិមបទ«-ក  និង  -ង» ែដរ។  គូពកយែបបេនះ េយើងសេងកតេឃើញមនជេ្រចើនេនកនុង

ភ ែខមរទំេនើប  ដូចជ៖ «េទើ-េទើស,  េពើ-េពើស,  េរ ើ-េរ ើស»។   េទះបីជមនពកយេពចន៍ែបបេនះ

េនកនុងភ ែខមរទំេនើបក៏េ យ ក៏មិនែមនមនន័យថដំេណើ រករៃនករេ្របើ្របស់បចឆិមបទេន
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កនុងភ ែខមរទំេនើបមនេនះេទ  េហើយភ ែខមរបុ ណែបបេនះក៏មនក្រមិតមួយមិន

ទូលំទូ យផងេទ  ជពិេសសេទេទៀតេនះ ពកយេពចន៍ែបបេនះក៏មិនជសមបូរែបប ស់

េទេនកនុងភ ែខមរទំេនើប។

២. ករវិភគបចឆមិបទរបស ់េ ក ែ្រហ្វងលនី ហ្វែមន

េ កែ្រហ្វងលីន ហ្វែមនបនពិពណ៌នថ ភ ែខមរមនបចឆិមបទ េហើយ បចឆិមបទ

េនះ េ កបរយិយថមនបីគឺ៖«-បី, -ម៉ន,  និង-សិប។»  េយើងសូមេលើកយកគំនិតរបស់េ ក

មកបង្ហ ញ ដូចខងេ្រកម6៖

របូ វចនសពទរងមួយចំនួនែដលមនេនកនុងខងចុងពកយមនន័យ្រសបគន  មរយៈវចន

សពទយ៉ងសំខន់មួយចំនួន។ របូ ខងចុងពកយទំងេនះបនវភិគថជបចឆិមបទ។

២.១. ទីមួយ៖ បចឆមិបទ /-បី/

បចឆិមបទ/-បី/បេងកើតពកយកម្ល យជសនធ នស័ពទរណប(subordinating Conjunction)

ឧទហរណ៍

េដើម > េដើមបី

កំុ > កំុបី

គប់ > គបបី

េទះ > េទះបី

២.២. ទីពីរ៖ បចឆមិបទ /-ម៉ន/

បចឆិមបទបេងកើតពកយកម្ល យែដលជពកយបដិេសធន៍និងកិរយិវេិសសន៍អនិយត

ឧទហរណ៍

បុ៉ន > បុ៉នម ន

េសមើ > េសមើម៉ន

អំបល > អំបលម៉ន

ពកយកម្ល យែដលេកើតេចញពីបចឆិមបទ/-ម៉ន/ ចេផ ងេទៀតដូចជ៖ ្របមណ, ម ន។

6  Franklin E. Huffman, An Outline of Cambodian Grammar, op.cit., p.106.

(There are several sub-lexemic morphemes which occur in post-bound position with a consistent meaning in a
significant number of lexeme. They are analyzed as suffixes.)
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២.៣. ទបី៖ី បចឆិមបទ /-សបិ/

បចឆិមបទ/-សិប/បេងកើតពកយកម្ល យជេ្រចើនេលើដប់។

ឧទហរណ៍

ម > មសិប

ែស > ែសសិប

 បចឆិមបទេនះ េ ក ហ្វែមន បនគូសបញជ ក់ថជ្របេភទបចឆិមបទែដលមនទ្រមង់ខចី

មកពីភ ៃថ ក៏បុ៉ែន្ត ឧទហរណ៍ទំងពីរេនះមនលកខណៈ ំញំុ េហើយលកខណៈទំងេនះបន

មកពីករសេងកតពីទ្រមង់« សិបឬហុកសិប»។7

២.៤. វិភគបចឆមិបទ /-បី/

ដូចបនពិពណ៌នរចួមកេហើយ បចឆិមបទ/-បី/  មនេនកនុងពកយ«េដើមបី,  កំុបី,  គបបី,  និង

េទះបី»។  ្របសិនេបើេយើងពិនិតយជដំបូង ចំេពះពកយ«េដើមបី»  មគំនិតខងេលើ ពកយ«េដើមបី»

មកពីពកយ«េដើម»និង«បី»។ ពកយ«េដើម»8 គឺជនមសពទែដលមនន័យថ« គល់,  ភគជដំបូង,

ជមុន :  េដើមៃដ,  េដើម្រទូង,  េដើមផ្លូវ ។ សំណំុខ្លួន,  តួខ្លួន :  េដើមេឈើ,  េដើមេពត;  េឈើ  ១ េដើម,

ឫស ី ១  េដើម,  ែដក  ១េដើម  ។  េដើមករ  អនកេផ្ដើមេធ្វើករ,  មច ស់ករ (េ្របើចំេពះែតករកុសល  ឬ

មងគលករេផ ងៗ)  ។  េដើមគំនិត  អនកេផ្ដើមគិតជមុនេគ  ។  េដើមចម  េដើមេហតុែដលជធំកនុង

ដំេណើ រ,  កនុងេរឿងអ្វីមួយ ។ េដើមេចទ អនកេផ្ដើមេចទមុនេគ,  របូេចទក៍ ។ េដើមដង សំណំុ,  លំនំ,

ទំហំ ៃនេដើមដំ ំេផ ងៗ :  េពតឆន ំេនះ មនេដើមដងល្អ្រគន់េបើជងពីកនុងឆន ំមុន ។ េដើមដំបូង

្រគមុនបង្អស់  ។  េដើមទង  ទងគន្លង,  ទំនងជមុនបង្អស់  ។  េដើមទុន  ្របក់េដើម  ស្រមប់្របកប

ករងរយកចំេណញ  ។  េដើម្រទពយ ្រទពយែដលមិនចយ យទុកឲយេនជ្របធន,  ជេមៃន្រទពយ

កនុងផទះ ។  េដើមបណ្ដឹ ង អនកប្ដឹងមុន ។ េដើមបុណយ អនកេផ្ដើមេធ្វើបុណយ (មច ស់បុណយ)  ។  េដើមេហតុ

េហតុដំបូង ។ េដើមេឡើយ និ.  កលមុន,  ្រគដំបូង ។ េដើម ទិ,  េដើមធន ឬ េដើម ទិេដើមធន

(អ. ថ. -- ត) អនកនំេផ្ដើមមុនេគ; េហតុ, ដំេណើ រ, េសចក្ដីែដលេផ្ដើមមុនបង្អស់ ។ល។» ចំែណកឯ

ពកយ«បី»  េបើ មវចននុ្រកមដែដលបញជ ក់ថ៖«ចំនួនេលខែដលេន្រតង់ចេន្ល ះពីរនិងបួន  គឺ

មួយផ ំនឹងពីរ ឬពីរផ ំនឹងមួយ (៣)  ។ ្របេភទពកយទីពីរគឺកិរយិសពទ មនន័យថ៖  កន់្រតកង

ឱបឬ្រទេ យៃដទំងពីរ  ឧទហរណ៍៖  បីកូន,  បីេ ក  ។  េ្រកពីេនះពកយ«បី»ក៏ ចផ ំជមួយ

ពកយដៃទេទៀតដូចជ៖ បី្រតកង (ព. ្រប.) េលើកតេមកើង, កន់េជើង, កន់្រទង់ ។ បី្រទ (ព. ្រប.) ជួយ

7  See: Franklin E. Huffman, An Outline of Cambodian Grammar, op.cit. p.106.

8  សូមេមើល៖ វទិយ ថ នពុទធ សនបណ្ឌិ តយ វចននុ្រកមែខមរ ដ.ឯ.ម ទំព័រ៣១០-៣១១។



១០

ឧបតថមភគំ្រទ ។» 

្របសិនេបើ កនុងករណីពកយ«េដើមបី»  េកើតមកពីពកយ«េដើម»និងបចឆិមបទ«-បី»  ដូចគំនិត

របស់េ ក ែ្រហ្វងលីន ហ្វែមនេលើកេឡើងេនះែមន ្រស័យេហតុេនះ ពកយែដលបនេរៀប

ប់ខងេលើែដលផ ំបេងកើតពីពកយ «េដើម» ក៏នឹងក្ល យេទជបចឆិមបទទំងអស់ដូចជ«-បី»ែដរគឺ«

-ករ, -គំនិត, -ចម, -េចទ, -ដង, -ដំបូង, -ទង, -្រទពយ, -បណ្ដឹ ង, -បុណយ, -េហតុ, -េឡើយ, - ទិ,

និង  -ធន។»  ទំងអស់េនះដូចមនេនកនុងពកយដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ(េដើមករ,  េដើមគំនិត,

េដើមចម,  េដើមេចទ,  េដើមដង,  េដើមដំបូង,  េដើមទង,  េដើម្រទពយ,  េដើមបណ្តឹ ង,  េដើមបុណយ,  េដើម

េហតុ,  េដើមេឡើយ,  េដើម ទិ,  និងេដើមធន។)  ក៏បុ៉ែន្ត ករពិត ពកយែដលផ ំជមួយនឹងពកយ

«េដើម» បេងកើតបនជពកយមួយេទៀតែដលមនលកខណៈខុសពីពកយកម្ល យ េហើយ ន័យៃនពកយ

ទំងេនះមនករទក់ទងគន  េ យអេន្លើ។  មយ៉ងវញិេទៀត  ពកយទំងេនះមនន័យេពញេលញ

េ យខ្លួនឯង េពលគឺពកយខងេលើមិនែមនជអពភ សបទេទ។ សូមបីែតពកយ«បី»ខ្លួនឯង ក៏មន

ន័យេពញេលញរចួេ្រសចេទេហើយ េនកនុងករេ្របើ្របស់កនុងភ ែខមរទំេនើប។  មួយវញិេទៀត

េនះ េយង មនិយមន័យ េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថពកយ«បី»ពិត ស់មិនែមនជបចឆិមបទ

ពីេ្រពះពកយ«បី»គឺជវចនសពទឬជពកយឫស។

ចំែណកឯពកយ«េដើមបី» េទៀតេ ត ក៏ជពកយឫសផងែដរ  ពីេ្រពះថពកយ«េដើមបី»មិន

ទំនងជេកើតមកពីពកយ«េដើម»និង«បី»េនះេទ េបើេទះ ជភ ែខមរមនពកយ«េដើម»និង

ពកយ«បី»ក៏ពិតែមន យ៉ង ក៏េ យ ក៏ពកយ «េដើមបី»មិនមនដំេណើ រករដូចេ ក ែ្រហ្វងលីន

ហ្វែមនេលើក េឡើងេនះេទ េយើងយល់ថករបង្ហ ញែបបេនះទំនងជមនករភន់្រចឡំ។ ជ

តឹក ង េយើង ចបញជ ក់បនថ «េដើមបី»គឺជធន ក់ែដលមនន័យថ៖  ប្រមុង,  ប្រមុងនឹង,

ស្រមប់,  ស្រមប់នឹង,  ្របេយជន៍នឹង :  ពួកមនុស បនជខំេរៀន ខំរក  ខំ្រប្រពឹត្តសុចរតិស្លតូ្រតង់

ទំងេម្ល៉ះ េតើេដើមបអី្វី ?  --េដើមបេីសចក្ដីសុខ  និងេសចក្ដីចេ្រមើន  ។ ជសននិ ្ឋ ន ពកយ «េដើមបី»គឺជ

ពកយឫស។

ពកយ«កំុបី» េកើតមកពីពកយ«កំុ»និងពកយ«បី»។ េយើង ចែស្វងរកន័យរបស់ពកយ«កំុ»

ែដលមន្របេភទពកយជនិបតសពទែដលមនន័យថ៖  ពកយបដិេសធន៍ឃត់កិរយិសពទទំងពួង

េ យមិនយល់្រពម :  កំុេទ,  កំុមក,  កំុឲយ,  កំុថអ្វី,  កំុេពល មែតកំហឹង,...  ។  ្របសិនេបើ ្របេភទ

ពកយជគុណនមឬកិរយិវេិសសន៍វញិមនន័យថជំុ,  ្របមូលគន េនជដំុ,  សមបូរកុះករ :  ទឹក

្រតជក់្រតីកំុ,  មនមនុស េនកុះកំុ  ។  ចំែណកឯពកយ«កំុបី» េយើងមិន ចរកេឃើញជេមពកយេន

កនុងវចននុ្រកមែខមរឬវចននុ្រកមែខមរដៃទេទៀតេនះេទ ក៏បុ៉ែន្ត េយើង ចរកេឃើញពកយេនះេន



១១

កនុងឧទហរណ៍ដូចជ៖ គបប្ីរប្រពឹត្តឲយ្រតឹម្រតូវេទៀងទត់ មធម៌វន័ិយកំុបីឲយឃ្ល ត។

ពកយ«គបបី» មេ ក  ហ្វែមនថមកពីពកយ«គប់»និងបចឆិមបទ«បី»។  េយើង ច

សេងកតេមើល មន័យរបស់ពកយទំងពីរេនះ។  ពកយ«គប់»មន្របេភទពកយជគុណនមែដល

មនន័យថ៖  ្រតូវ,  ឥតខុស,  ឥតទស់ :  អនកហនងឹេគគប់នឹងេច ្វ យេគ ស់,  គប់ចិត្ត ;  គប់

្របេសើរ;  គប់គួរ;  មនក្ដីគប់ ។ ពកយផទុយនឹង ខុស,ទស់;  មិន្រតូវចិត្ត ។  ចំែណកឯ ពកយ«គបបី»

វញិ េបើ មវចននុ្រកម «គបបី»មន្របេភទ យតនិបតពកយជន័យថ៖  ្រតូវែត  ឧទហរណ៍

អនកបួសគបបខំី្របឹងសិក េរៀនសូ្រត,  គបប្ីរប្រពឹត្តឲយ្រតឹម្រតូវេទៀងទត់ មធម៌វន័ិយ  កំុបីឲយឃ្ល ត

។ ជួនកលេ្របើជ កិ. វ.ិ ដូចពកយថ ្រប្រពឹត្តមិនគបប ីជេដើម ។   គបបី

ពកយ«េទះបី» មគំនិតរបស់េ ក ហ្វែមនថេកើតមកពីពកយ«េទះ»និង«បី»។

េយើងពិនិតយេមើលន័យរបស់ពកយទំងពីរ មវចននុ្រកម ពកយ«េទះ»មន្របេភទពកយជឈន ប់

េហើយ មនន័យថ៖  ទុកជ,  េបើជ,  េបើទុកជ :  េទះល្អក្ដី  ្រកក់ក្ដី;  េទះខញុំបនមកក្ដី មិនបន

មកក្ដី  ្រតូវែតអនកចត់ករន៎ុះចុះ ។  ចំែណកឯពកយ«េទះបី»ក៏មន្របេភទពកយជឈន ប់ផងែដរ

ែដលមនន័យថ៖  ទុក ជ,  េបើទុក ជ,  ែ្រកងេ  ឧទហរណ៍៖ ពកយែដលខញុំបនែថ្លងមក

ទំងបុ៉នម នន៎ុះ េទះបីមនេលើសលស់ឆគ ឆំគង សូមអនកទំង យអត់េទសខញុំ !  មួយវញិេទៀតេនះ 

ពកយ«េទះ»ក៏មនលទធភពស្រមប់បេងកើតពកយដៃទេទៀតដូចជ៖ េទះជ,  េទះ ជ,  េទះបី

េបើ,  េទះេម្ដចក្ដី,  េទះេយបី,  ជេដើម េហើយ ពកយទំងេនះគឺជនិបតសពទឬឈន ប់ស្រមប់េ្របើ

ភជ ប់េទនឹងលបះរងឬលបះតូច។

ជសននិ ្ឋ ន ពកយខ្លះែដលេកើតេឡើងពីពកយឫសចូលផ ំជមួយពកយ«បី» េហើយក៏េ យ

ក៏ពកយទំងេនះបនរ យចូលគន បេងកើតបនជ្របេភទពកយមួយេផ ងេទៀតែដលមនន័យ

ចបស់ ស់ េហើយ មិនមនកររ យចូលគន  េដើមបីបេងកើតបន្របេភទពកយមួយេផ ងេទៀត

មនន័យចបស់ ស់ េ យមិនមនករជប់ទក់ទងេទនឹងពកយ«បី»េនះផងេទ។ ករណ៍េនះ

សបញជ ក់ឲយេឃើញថ កេន មពកយែដលេកើតេឡើងពីពកយ«បី»គឺបនក្ល យេទជពកយមួយថមី

េហើយខ្លះេទៀត ក៏បនរ យចូលគន  កនុងករបេងកើតជពកយសមសែដលមន្របេភទពកយជ

និបតសពទឬឈន ប់ រចួេទេហើយ។ ជលទធផល េយើងគួរអះ ងថពកយ«េដើមបី,  កំុបី,  គបបី,  និង

េទះបី»  គឺជពកយឫស  េហើយមិនគួរគបបី  ចត់្របេភទពកយែបបេនះជ្របេភទពកយកម្ល យ

េនះេទ។

២.៥. វិភគបចឆមិបទ /-ម៉ន/



១២

ដូចេ ក ែ្រហ្វងលីន ហ្វែមនបញជ ក់ខងេដើមរចួមកេហើយថ ពកយ«បុ៉នម ន, េសមើម៉ន,

អំបលម៉ន, និង ម ន» គឺជពកយកម្ល យែដលេកើតពកយឫស «បុ៉ន, េសមើ, និងអំបល» ផ ំជមួយ

បចឆិមបទ /-ម៉ន/  ។  េ យែឡកពកយ«្របមណ, ម ន»  េ កមិនបន្របប់ឲយដឹងនូវឫសគល់

េនះផងេទ េ យេ ក្រគន់ែតបញជ ក់ថជពកយកម្ល យែដលេកើតេចញមកបីបចឆិមបទ/-ម៉ន/  

បុ៉េ ្ណ ះ។ 

បចឆិមបទ /-ម៉ន/  េ កបនពនយល់ថ បុ៉នម ន។ មករសេងកតរបស់េយើង េយើងរកមិន

េឃើញពកយ«ម៉ន» ទំងភ ែខមរបុ ណនិងទំេនើបេនះេទ  ក៏បុ៉ែន្ត េយើង ចរកេឃើញពកយ

«មន»  េទវញិ។ េ ក  ែ្រហ្វងលីន  ហ្វែមនបនពិពណ៌នថពកយ«បុ៉នម ន»  េកើតមកពីពកយ

«បុ៉ន»  និង  «ម៉ន»  បុ៉ែន្ត មពិតេទ ពកយ«បុ៉នម ន»េកើតមកពីពកយ«បុ៉ន»និង«មន»  េទវញិ។9

មវចននុ្រកម ពកយ«បុ៉នម ន» មន្របេភទពកយជនិបតសពទែដលមនន័យថ៖  ពកយស្រមប់

សួរឲយដឹងចំនួនអ្វីៗ ឧទហរណ៍៖ មនុស បុ៉នម ននក់ ? ្របក់បុ៉នម នេរៀល ?  ពកយ«បុ៉ន»និង«មន»

គឺ  ជពកយឫសមនន័យេពញេលញដូចគន ។  ពកយ«បុ៉ន»គឺមន្របេភទពកយជនិបតសពទេហើយ

មនន័យថ៖   េសមើ,  ដូច, មិនេលើសខ្វះពីគន  :  បុ៉ន  ?, បុ៉នគន , បុ៉នកៃដ ។ ភញ ក់បុ៉នេគេចល គឺ

ភញ ក់េ្រពើត ដូចេគេចលដំុអ្វីមួយប៉ះ្រតូវខ្លួន ។ េ្របើជ គុ .  ក៏មន :  មនទំហំបុ៉នគន  ។ ្រគមភ

េ្របើក្ល យជ បិុន (ម.  ព.  េនះ)  ។   ចំែណកពកយ«មន»មន្របេភទពកយជកិរយិសពទ េហើយ

មនន័យថ៖ បន, កប, ្របកបេ យ, េកើត, បរបូិរេ យ, គង់េន, ឋិតេន... ។ ព. ផទ. គម ន, ឥត ។

មនកមម មនអំេពើែដលេធ្វើទុកមកពីនយ; េ្រចើនសំេ េសចក្ដីចំេពះអំេពើ ្រកក់ : មនុស មនកមម

។  មនកូន  បនកូន (ព.  ផទ.  គម នកូន,  ឥតកូន)  ។  មនកំេណើ ត  ែដលេធ្វើអ្វីៗេចះែតកបេកើត

្របេយជន៍,  មនសំ ង :  មនុស មនកំេណើ ត (ព.  ផទ.  ឥតកំេណើ ត)  ។ មនខម ស បរបូិរេ យ

េសចក្ដីខម ស :  មនុស មនខម ស (ព.  ផទ.  គម នខម ស,  ឥតខម ស) ។ មនខ្លួន មនរបូេនជ ង (ព.

ផទ.  បត់ខ្លួន)  ។ មនគុណ ែដល្របកបេ យគុណ ។ មនគូ្រសករ,  មនគូ្រគង្រសករគន ,  ឬ មន

្រគួ រ, មនផទះ, មនផទះសំែបង មនប្ដី្របពនធ ។ មនគំនិត ែដលមនករគិតេ្រចើន, មនមរយទ

(ព. ផទ. ឥតគំនិត) ។ មនចិត្ត ឬ មនចិត្តមនេថ្លើម ែដលបរបូិរេ យេសចក្ដី្របឹងែ្របង មិន្រចអូស,

មិនទ្រមន់,  មិនេមើលបំ ំ (ព.  ផទ.  ឥតចិត្ត ឬ  ឥតចិត្តឥតេថ្លើម  គឺខជិល,  ្រចអូស,  ទ្រមន់,  េមើល

បំ ំ) ។ មនចំេណះ បរបូិរេ យករេចះដឹង, មនវជិជ  : មនុស មនចំេណះ (ព. ផទ. ឥតចំេណះ,

លងង់  ។  មនចបប់  ែដលកន់្រតឹម្រតូវ មចបប់,  ែដល្របកន់ែត មចបប់ឬែដលមនសុភព

ប  េចះគួរេចះសមមិនឆគង :  មនុស មនចបប់ (ព.  ផទ.  ឥតចបប់,  ្របេហើន)  ។ មនជីវតិ គង់

9  សូមេមើល៖ វទិយ ថ នពុទធ សនបណ្ឌិ តយ វចននុ្រកមែខមរ ដ.ឯ.ម. ទំព័រ៦៣១។
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ជីវតិេន, រស់េន (ព. ផទ. អស់ជីវតិ, ្ល ប់) ។ មនេជគ មន្រសីសួស្ដី (ម. ព. េជគ េទៀតផង) ។

មនេឈម ះ ឬ មនេករ ្តិ៍េឈម ះ ែដលេលចឮលបេីករ ្តិ៍េឈម ះល្អ ។ មនដំេណើ រ មនេរឿង,  េកើតក្ដី  ។

មនត្រមិះ  ែដលេចះ្រតិះរះិ្រតូវ;  និយយឲយេពញថ មនត្រមិះ្រតូវ,  មនត្រមិះល្អ (ព.  ផទ.  គម ន

ត្រមិះ, ឥតត្រមិះ គឺមនែតខងករ្រតិះរះិខុស, ្រតិះរះិ ្រកក់) ។ មន្រតកូល ឬ មនេផ, មនពូជ,

មនអមបូរ  ែដលេកើតកនុង្រតកូលខពស់ឬ្រតកូលមនេករ ្តិ៍េឈម ះ (ព.  ផទ.  ឥត្រតកូល,  ឥតពូជ,  ឥត

អមបូរ គឺែដលេកើតកនុង្រតកូលេថកថយ...) ។ មនទុកខ េកើតទុកខ ។ មន្រទពយ ឬ មនសមបត្តិ ែដល

បរបូិរេ យ្រទពយសមបត្តិ (ព. ផទ. ខ ត់្រទពយ, ្រកី្រក, ទ័ល, ទ័ល្រក ។ មនធម៌ ែដល្រប្រពឹត្តឬ្របកន់

សុចរតិឬែដលមនចិត្ត្របកបេ យេម ្ត  ករុ ; និយយថ មនធម៌សបបុរស ក៏បន (ព. ផទ. ឥត

ធម៌  ឬ  គម នធម៌សបបុរស)  ។  មនេន កំពុងែតមន,  ែដលឋិតេន ។  មនបុណយ មនភ័ព្វ,  មន

សំ ងខពស់,  មនយសស័ក្តិ... (ព.  ផទ.  ឥតបុណយ ។ ម.  ព.  បុណយ េទៀតផង)  ។ មនពុត ែដល

មនចិត្តរបិញរបុញ (ព. ផទ. ស្លតូ្រតង់) ។ មន្រពលឹង (ព. គ.) មន ច់, ធត់ (ព. ផទ. មិនសូវមន

្រពលឹង គឺសគម) ។ មនេ្រពង ឬមនសំ ង មនអំេពើក ងមកពីេ្រពងនយ (ព. ផទ. ឥតេ្រពង ឬ

ឥតសំ ង) ។ មន្រពះអងគ (រ. ស. ឬ ស. ស.) ធត់ (ព. ផទ. ពំុសូវមន្រពះអងគ គឺសគម) ។ មនភ័ព្វ

មនសំ ងគួរដល់េសចក្ដីសុខ-ចេ្រមើន,  គួរឲយអនកធំសេ្រងគ ះបន :  មនុស មនភ័ព្វ (ព.  ផទ.  ឥត

ភ័ព្វ,  អភ័ព្វ) ។ មនមរយទ ែដលមនមរយទល្អ,  ែដលមនឫកពនឹងធឹង,  ស្លតូបូត :  េកមងមន

មរយទ គឺេកមងែដលនឹងធឹង, មនស ្ដ ប់ធន ប់, មនរបប (ព. ផទ. ឥតមរយទ, ឥតរបប, រពឹស)

។ មនមុខ ឬ មនមុខមត់,  មនមុខមនេឈម ះ ែដល ចេចញមុខកនុងទី្របជំុបន,  ែដលមនអនក

ធំអនកតូច ប់ នេ្រចើន ។ល។ អនកមន អនកបរបូិរេ យ្រទពយសមបត្តិ (ព. ផទ. អនក្រក) ។ល។ 

េនះសបញជ ក់ឲយេឃើញថ ពកយ«បុ៉នម ន» េកើតមកពីពកយ«បុ៉ន»និង«មន»  េហើយពកយ

ទំងពីរេនះគឺជពកយឫស។ ដូេចនះ េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថពកយ«បុ៉នម ន»គឺជមិនែមនជពកយ

កម្ល យេនះេទ  គឺជពកយឫសេនកនុងភ ែខមរទំេនើបេទះបីជ មន្របភពនិងបន ំបេងកើត

បនជពកយ«បុ៉នម ន»េនះក៏េ យ  ពីេ្រពះថេនកនុងភ ែខមរទំេនើប  ពកយ«បុ៉នម ន»គឺជពកយ

មួយែដលេគេ្របើទូេទស្រមប់សមគ ល់បញញត្តិមួយរចួេទេហើយ។

ពកយ«េសមើម៉ន»មកពីពកយ«េសមើ»និង«ម៉ន»  េ កែ្រហ្វងលីន  ហ្វែមនបនពនយល់ថ

ពកយ«េសមើម៉ន»និងពកយ«បុ៉នម ន»មនន័យដូចគន ។ ករពនយល់ែបបេនះមិនសមទំនង ចំេពះ

អតថន័យៃនពកយ«េសមើម៉ន»េនះេទ  ពកយ«េសមើម៉ន»គួរែតជពកយែដលមន្របភពមកពីពកយ«េសមើ»

និង«មន»។  េហើយពកយ«េសមើ»មន្របេភទពកយជគុណនមឬកិរយិវេិសសន៍  េហើយមនន័យ

ថ៖  ែដលបុ៉នគន ,  ្រតូវគន ,  មិនេលើសមិនខ្វះពីគន ;  បដូចគន  (យ៉ងៃផទសគរ);  ែដលជក ្ដ លមិន



១៤

លេម្អ ងេទរកខង  :  ទមងន់េសមើគន ,  កម្ល ងំេសមើគន ;  ងំចិត្តេសមើ,  ប់ នេសមើ ។ េសមើភគ ភគ

បុ៉នគន  ។ េសមើភព ភពេសមើគន  ។ េសមើមុខ មនមុខករនិងអំ ចដូចគន  ។ េសមើេ យ និ.  ្របកដ

េ យ, េសមើនឹង, ដូចជ ។ េសមើនឹង និ. ដូចគន នឹង ។ េសមើេហើយ ! អស់េហើយ ! (ព. គ.) ។ គន េសមើ គុ.

ែដលមនភពេសមើគន  :  មនុស គន េសមើ  ។ល។   ដូេចនះ ពកយ«េសមើម៉ន»ក៏ ចជពកយឫសផងែដរ

េហើយពកយេនះទំនងជមនន័យថ៖ េពល  េម៉ង ?

ពកយ«អំបលម៉ន»មនន័យដូចគន េទនឹងពកយ«បុ៉នម ន»ែដរគឺ៖

អំបលម៉នឬអមបលម៉ន៖ បុ៉នម ន, ម៉្ល , យ៉ង : ល្អអមបលម៉នេទ ?; ធំ អមបល

ម៉នក៏េ យ ! ។ ព. ទ. បុ. ពិ ៃ្រក នឹងឃ្ល ន ្រកក់ អមបលម៉ន ៃ្រក នឹង

គប់ចិត្ត ឆង ញ់េ្រពះឃ្ល ន េទះរបូ ្រកក់យ៉ង ក៏េ យេ្រសចេហើយនឹងគប់ចិត្ត ។

អមបលយ៉ង ឬ អមបលដូចយ៉ង ្របែហលដូចយ៉ង :  អមបលដូចយ៉ងខញុំ  ៊ នស្ដីឲយខជ ំងៗ

ឥតញេញើត ។ អមបលអី ?  ្របែហលនឹងអ្វី ?  ។ បុ៉នអមបល ទុកជ,  សូមបី :  បុ៉នអមបល

ឪពុក េម៉ច មិន ្ដ ប់, ចំណង់េបើខញុំេធ្វើេម្តច នឹង ្ដ ប់ !    អំបល

អំបលឬអមបល (និ.) ដូចជ, ្របែហលដូច, ្របែហលដូចជ : អមបលេ ក សងឃេម៉ច

៊ នេជរ, ចំណង់េបើេយើងជ្រគហសថ ខ្ល ចអ្វី  ! ។ អមបលដូច ដូចយ៉ង :  អមបលដូច

ខញុំ។ អមបល  ? ្រតឹម  ?, បុ៉ន  ?, យ៉ង  ? : ល្អអមបល េទ ?, ឆង យអមបល

េទ ? ។ អមបលៃថង ? បុ៉នម នៃថង ? (្រច. ្រប. អមបលៃង៉ ព. .) ។

ជសននិ ្ឋ ន ពកយ«អំបលម៉ន»េកើតមកពីពកយ«អមបលឬអំបល»េហើយនឹងពកយ«មន»

េហើយពកយេនះមនេ្របើេនកនុងភ ែខមរទំេនើបេទៀត។

ចំេពះពកយ«្របមណ»និង« ម ន»វញិគឺមនន័យ្រប ក់្របែហលគន ។  េយើង ចវភិគ

ថេតើពកយ «្របមណ»  េកើតមកពីពកយឫសនិងបចឆិមបទ/-ម៉ន/ែមនឬមិនែមន?  មសូរវទិយ

ពកយេនះគួរែតេកើតមកពកយឫស«មន»និងបុព្វបទ/្រប-/ ចំែណកវចននុ្រកមែខមរបង្ហ ញថ ពកយ

«្របមណ»គឺជពកយែដលមន្របភពមកពីសំ្រសកឹតបលីថ«បមណ»៖

្របមណ   -ម៉ន   សំ.; ប.   ( ន. )  (បមណ) ករ ប់, ករសទង់, េគនរ, ម ន, ចំនួន;

ពកយ, េសចក្ដីែដលគួរ ប់គួរយកជករពិតបន; ករកំណត់ឬសទង់ ដំេណើ រ  :  េធ្វើករនិមន្ត

គ ល់ ្របមណ; មនុស មិន គ ល់្របណខ្លួន; នឹងយក ពកយេនះជ្របមណពំុបន,  េសចក្ដី

េនះគួរយកជ្របមណបន ។ល។ កិ.  ប់,  សទង់ករ,  សទង់ដំេណើ រ;  េគនរ  េ យ ម ន :



១៥

្របមណករ មិន្រតូវ, មន េ្រចើន ស់នឹង ប់ពំុបន្របមណពំុអស់េឡើយ ។ល។

ដូេចនះ  ពកយ«្របមណ»ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើគឺជពកយឫស  េហើយ មនន័យេពញ

េលញជពកយពិត្របកដនិងមន្របភពេចញមកពីបលីសំ្រសកឹតែថមេទៀតផង។ 

ពកយ« ម ន» មសូរវទិយគឺជពកយែដលេកើតមកពីពកយ«មន»និងបុព្វបទ/ស-/  េទវញិ

។ ន័យរបស់ពកយ« ម ន» មវចននុ្រកម៖

ម ន១  ( កិ. )  នឹក្របមណ, កត់្របមណ, សទង់េ យកត់្របមណ : ខញុំ ម នមិនខុស  ។

ម នជ និ. ែ្រកងេ , ចួនែ្រកង : ម នជេគនឹងមក ។ ម នថ កិ.  នឹក្របមណថ :  កូន

្រសីេ ះ ម នថជ្របុស ។ល។  

 ម ន២ ( ប. )  ពកយស្រមប់និយយផ ំនឹងពកយ សម័្រគ, េ ម ះ ថ : សម័្រគ ម ន (ម. 

ព. សម័្រគ) ។ េ ម ះ ម ន (ម. ព. េ ម ះ) ។ 

ដូេចនះ ពិត ស់ពកយ« ម ន»គឺជពកយឫស េហើយចំែណកករពនយល់របស់េ ក

ែ្រហ្វងលីន ហ្វែមនថជពកយកម្ល យេនះ គឺមិនមនមូល ្ឋ ននិងទិននន័យចបស់ ស់េទ។

២.៦. វិភគបចឆមិបទ /-សបិ/

េ ក ែ្រហ្វងលីន ហ្វែមនបនអះ ងថពកយ«សិប»មន្របភពមកពីភ ៃថ។ ករ

សននិ ្ឋ នែបបេនះ ក់ដូចជមិនសមេហតុសមផលេនះេទ  ពីេ្រពះថពកយ«សិប»ទំនងជមន

្របភពមកពីភ ចិនេ្រចើនជង។ េ យ រថ ភ ចិនទជីវមនពកយ«សីុប»ែដលមនន័យ

ថ«ដប់»េនកនុងភ ែខមរ។  ករណ៍េនះេធ្វើឲយេយើងយល់ថ ពកយ«សិប»គឺជពកយស្រមប់ករ

ប់ចំនួន  ដូេចនះេយើង ចគូសបញជ ក់ថ ពកយ«សិប»មិន ចមនេហតុផល អះ ងថជ

បចឆិមបទេនះេទ។  ជលកខណៈសមេហតុសមផល ពកយ«សិប»គួរជពកយស្រមប់បេងកើតពកយ

សមសេទើប្រតឹម្រតូវជង េហើយពកយសមស្របេភទេនះស្រមប់ ប់ចំនួនដូចជ មសិប

ែសសិប សិប ហុកសិប ជេដើម។

ជសននិ ្ឋ ន មរយៈករវភិគនិងេលើកឧទហរណ៍ខងេលើ ពកយ«បី, ម៉ន, និងសិប»មិន

មនភស្តុ ង មួយែដល ចេធ្វើឲយេយើងអះ ងថជ បចឆិមបទបនេនះេទ  ពីេ្រពះ ពកយ

ទំងបីេនះមន្របភពនិងករេ្របើ្របស់ចបស់ ស់េនកនុងភ ែខមរ។  ជលទធផល ពកយទំងបី

ខងេលើគឺជពកយឫស។


