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អារមភបទ 
***** 

  
 ការររៀបររៀងរ ៀវរៅ« ពាក្យបរដៅ បុរាណ »រនេះរ ើងមានបំណងពីរយ៉ាងគឺឺៈ 
១. ចង់រក្ាទុក្នូវនំរនៀមបុរាណរយើងដដលរចេះដែរភលចបាែ់រៅៗ រ ទើរដែរក្អ្នក្រចេះចំពំុ         

បាន។ 
២. ចង់ផាយនូវអារយធម៌បុរាណ រដើមបីរអាយរក្េងជាន់ររកាយបានរចេះចំផង។ 
 រពីាក្យបរដៅ ទំងអំ្បាលមា៉ាន ដដលមានក្នុងរ ៀវរៅរនេះ មិនដមនខំុ្រចេះរោយខលួនឯង 
ទំងអ្ ់រទ គឺខំុ្បានរបមូលមក្រោយបានសាក្ ួរ ច ់ៗរៅស្ ុក្ដស្   ចមាា រដដលធ្លល ប់មក្ 
រលងនឹងខំុ្ បាន ួរអំ្ពី មាជិក្របចំរខែៅនានាក្នុងរពេះរាជាណាចរក្រប ់រកុ្មទំរនៀមទមាល ប់     
និងបានដក្ស្ ង់អំ្រពើឯក្សារខលេះរប ់រក្ុមរនេះ។ 
 
 មយ៉ាងរទៀែរោយយល់ថា ពាក្យរសាល ក្បុរាណ ដដលដខេរដែងនិយមយក្មក្និយយ របារពធ 
ែំរវូតាមរពឹែៅិការណ៍ដដលរយើងដែងជួបរបទេះក្នុងការរ ់រៅរាល់ថ្ងង ក៏្គូររបមូលមក្រក្ាទុក្ជា 
ឯក្សារដដរ ដែ ូមជរមាបថាបណាៅ  ពាក្យរសាល ក្ដខេរបុរាណ ដដលខំុ្បានរបមូលរនេះ មាន ពាក្យ 
រសាល ក្ ជាររចើនដដលអ្នក្របាជ្ជាន់មុនបានចងរក្ងជាចាប់ទូនាេ នរចួរ ើយ។ 
 ក្នុងការរបមូល ពាក្យបរដៅ  ក្ៅី ពាក្យរសាល ក្បុរាណ ក្ៅី ខំុ្ ូមអ្រគុណជាពិរ  ចំរពាេះ 
រោក្ រពូច.ភុម និង រថាង. ំអ៊្ ដដលបានជួយផៅល់ពាក្យជាររចើន ដដលខលូនខំុ្ពំុដដលធ្លល ប់ឮ រពម 
ទំងជួយរមើលពាក្យខុ រែូវក្នុងរ ៀវរៅរបាេះពុមភជារលើក្ដំបូងរនេះផង។ 
 ជាពិរ  ថ្រក្ដលងរៅរទៀែ ខំុ្ ូមអ្រគំុចំរពាេះ រោក្ ោង. ័បអាន ជានាយក្ពុទធ 
សា នបណឌិ ែយដ៏របក្បរោយ ពាៅ នចិែៅលអ ចង់រអាយខំុ្មានរក្រ ៅរោេ េះនឹងរគក្នុងការស្សាវរជាវ 
ទំងបានជួញជំរញុខំុ្ រអាយមានរ ចក្ៅីកាល ហានក្នុងការបរពាច ញសាន ថ្ដដំបូងរនេះ។ 
 ដែខំុ្យល់ថា ពាក្យបរដៅ  និង ពាក្យរសាល ក្ ប៉ាុរណណេះរៅមិនទន់អ្ ់រទ ររពាេះមានអ្នក្រចេះ 
ចំររចើនដបបររចើនយ៉ាងរៅតាមជនបទ រប ិនរបើក្នុងអ្នាគែខំុ្ នសំបាន ពាក្យបរដៅ  និង  
ពាក្យរសាល ក្ ងេីរទៀែខំុ្នឹងបដនែម រៅរពលរបាេះពុមភរលើក្ររកាយ រ ើយខំុ្ ងឃឹមថារ ៀវរៅរនេះ 
នឹងបានជាទីនិយមរាប់អានរប ់មហាជនទូរៅ។ 
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ក្នុងក្រណីរនេះ ជារលើក្ដំបូងរប ់ខំុ្រនេះ រប ិនរបើមានការភ្ល ំងភ្ល ែ់ ឬខុ ឆគងពំុ ូវ 

 មរមយរមៅចមាៅ  ខំុ្ ងឃឹមថារោក្អ្នក្របាជ្ និង រោក្អ្នក្ច ់រពឹទធ រគប់ឋានេះ នឹងអ្ភ័យ 
រទ រ ើយជួយរលឹំក្រអាយែដរមែរមង់រ ើងវញិ រអាយកាន់ដែបានលអជាងរនេះរៅរទៀែពំុដលង 
រ ើយ។ 

ភនំរពញ,ថ្ងងទី៧ ។ ២ឆ្ន ំវក្  ំរទិធ ័ក្ ១៥ 
រែូវនឹងថ្ងងទី ១៨ ដខ មក្រា២៥១២១៩៦៩ 
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ក្ 

 
 
១. កាន់ក្នទុយញាក់្ដខស អាចម៍មួយដស្ មិន អុយរសាេះ។ 
២. កាន់ក្នទុយដស្ ក្រ ៉ាង។ 
៣. កាប់មួយទឹេះរែូវងេ ក្ប់មួយទឹេះរែូវដី  កាប់មួយទឹេះរែូវទឹក្ មុរទ។ 
៤. កាលគ្នន រៅរ ់រគរចម អប់ ដល់រពលគ្នន  ប់ រគរចមស្ ោញ់។ 
៥. កុ្ក្ រ ើររពញបឹង ដក្អក្រ ើរទទឹងបំាងបាែ់កុ្ ល។ 
៦. កូ្នអូ្រែូចមួយបងមិនដដលហ៊ានឆលង កំ្រៅមា បងឆលងរៅឆលងមក្។ 
៧. រក្ៀក្ក្ រលៀនអ្ណាៅ ែ។ 
៨. កំ្ប៉ាុក្រក្ពំុ អ្ងគុយរលើភនំ រសំាយ ក់្ដលង។ 
៩. កំ្ប៉ាុក្រក្ពំុ អ្ងគុយរលើភនំ ពាក់្អាវក្ាល ូរែ។ 
១០. កំ្រប៉ាងកំ្របា៉ា េះ កំ្រប៉ាងអ្ែ់រោេះ ចិពឹា្ចមកូ្នរ ់។ 
១១. កំ្បលុង កំ្ផលូវ អ្ងគុយដក្បផលូវ ពាក់្អាវដរពរញួ។ 
១២. កំ្បាល ក្ប៉ាុន លឹក្មលូ របរហាងរគ ូ មមី ជុក្។ 
១៣. រក្េះឆអឹេះជំនីរ  ីុបរបាក្ យក្ថ្ដទេះរពាេះ អូ្ រ េះកាែ់រែរោក្។ 
១៤. ក្ងក់្ក្ទុង ក្លុងក្តាេ ែ រក្ ីុ  វ ែ រក្រពាេះោក់្គ្នេ ន។ 
១៥. ក្ាល១ រជើងពីរដណៅ ប់ មានកូ្នរគប់៣៦៥។ 
១៦. រក្េងចំផទេះ ច ់រែ់រលង។ 
១៧. រក្បីមិនជិេះ រៅជិេះគល់រឈើ ក្ាលដូចរគររ ើ អាចម៍ដូចរគរាយ។ 
១៨. រក្ុក្ៗមាន់រកាប យក្ថ្ដរៅសាទ ប ដម៉ារអ្ើយប៉ាុនាេ ន។ 
១៩. ក្លិក្ក្លក់្ ដក្រ ើងរក្ មដទង។ 
២០. ដក្អក្រអ្ើយដក្អក្ផូង ដក្អក្រ ើរទំង វូង ពងវារៅដី អ្នក្ណារបាជ្ៗ ចូរស្សាយបាលីពង 
 វារៅដី រគរៅ ែវអី្វ ន៎? 

 
**********  
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    ខ 
 
២១. ដខរបំាងផ្កា  ដខវ ាខលូែក្រនៅើយ ចូលដល់លំរ ើយទំុរជុេះ។ 
២២. ដខរបំាងរមេ ដុេះរលើដី វ ារមេ ោ ់ខចី ដីដុេះរលើរមេ ។ 
២៣. ដខលង រ ើរចូលស្ ុក្ អ្នក្ណាមានមុខ ទទួលដខលង ។ 
២៤. ដខសមួយច វ យ រាយរគប់ស្ ុក្។ 
 

********** 
 

គ 
 
២៥. គល់ររទែ រដើមរែង់ ដផលរៅឯចុង មក្របេះឯផទេះ។ 
២៦. រគឈប់ឯងឈរ រគរដើរឯងរដក្។ 
២៧. រគររបើងិែ(១) រគអាណិែ គម។ 
២៨. រគ្នរក្ ម លិទធក្ៅិែរគ្នរមេ ។ 
២៩. រគ្នរមេ របាលរកុ្រនាម រគ្ន របាលតាម ោមជាប់ចុងដ នង។ 
៣០. រគ្នរមេ  ីុដែចុងៗ រគ្ន រែ ុង ីុដែគល់ៗ។ 
៣១. រគ្នរដក្ ដខសរដើរ។ 
៣២. រគលីងរគរោងរោែរផ្កល ែ អ្នក្ណារឆ្ែរក្មិនរឃើញ។ 

 
********** 

 
 
 

 
 ១.រគ្នមភ្សា បានន័យថា«ធ្លែ់» 
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ឃ 
 
 
៣៣. រលល ក្មិនរលល ក្ រពៅ មិនរពៅ  
 រោក្ោក់្ក្រលើរៅល  ក្ន្ទនទឹមបាយចូក្។ 
 

********** 
 

ង 
 
 
៣៤. ងក់្ៗ លីទមៅក់្ចូលថ្រព។ 
៣៥. ដង៉ាៗ  ំុៗ  ក្ខាងសាៅ ំ ខំាខាងរឆវង 
 ចូលគុរមាៅ ែររំដង ដឆាឆាួែខំាដឆា។ 

 
********** 

 
ច 

 
៣៦. ចក្ពីរលើ រក្រពើពីររកាម។ 
៣៧. ចង់ដវងរអាយកាែ់ ចង់ធំរអាយចំង។ 
៣៨. ចប់វលលិមួយ រជួំយរគប់ដមក្។ 
៣៩. ចប់វលលិរវ ើក្ ររំពើក្វលលិវាយ 
 ផទេះធំទូោយ ក្រនាមតាឱ។ 
៤០. ចបីុដខសមួយ មិនរពួយរែឹផសំ។ 
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៤១. ច ់និងច ់របទេះគ្នន ។ 
៤២. ចិនរៅ រោេះអាវ ប់។ 
៤៣. ចិនរៅពាក់្អាវ ប់។ 
៤៤. ចិនដដក្(១) រគថាចិនរដើរ ចិនឈរ រគថាចិនរនាេះមានក្មេ។ 
៤៥. រចញរៅគរគឹក្ ឥែខាល ចរ ើយណា រ នាបួននាក់្ អ្មរពេះក្សរតា  
 ចំដណក្នាវា ចែដក្បមាែ់រចំង។ 
៤៧. ចុេះរៅដីខ្ក្។ 

 
********** 

 
 ១. ជាន់, ១កំា, ក្នុងទីរនេះ រយើងរក្ាទុក្តាមពាក្យបរដៅ ។  

 
********** 

 
ឆ 
 

៤៨. ឆឹក្រមនាងកុ្យ  ុយម៉ាុយ ំណំុនាង 
 រ ើយផិន(១) នាងណឆឹក្ផិន(១) បង។ 
៤៩. ឆិអនក្ាល ីុក្នទុយ។ 
 

********** 
 

ជ 
 

៥០. ជីក្បានរចល ជីក្មិនបានយក្។ 
៥១. រជើងដប់របទប់រជើងមួយ ដភនក្របំាមួយរបមាណ 
 រកាក្កាក្ៗ ដូចអ្នក្របមឹក្ស្សា  ូោដែមាន ក់្ឯង។ 
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៥២. រជើងដប់របទប់រជើងមួយ ដរជងដួចរគរជួយ ឮដែមាែ់រក្អងកាអ ង។ 
៥៣.  រជើងបួនចុេះររកាម រជើងបួនរ ើងរលើ 
 ក្ាលបីងីរងើ  ក្រមើលក្នទុយមួយ។ 
 
 រគ្នមភ្សាបានន័យថារប ់, ផង។    

 
 

ឈ 
 

 
៥៤. រឈើរកាងោក់្រលើរឈើកាង អារក័្សជាន់ផ្កង រគវខីាច ែ់ខាច យ។ 
៥៥. រឈើរកាងរបរហាងក្ណាៅ ល រ ៅចមានកាលចង់បានរឈើរកាង។ 
៥៦.  រឈើរកាងរលំង មុរទ យក្រខាេ ចរៅដុែ រៅរលើរឈើរកាង។ 
៥៧. រឈើ ប់មានដរងហើម  ែវឥែរងលើមរៅក្ណាៅ លទរនល ខឹងនឹងរគវាខលួនឯង។ 
៥៨. រឈើទលចុងស្ ួច  ែវរ ើររគលួច មិនដដលហ៊ានទំ។ 
៥៩. រឈើមួយដំុ ជំនំុគ្នន មិនោច់។ 
៦០. រឈើពុក្រកុ្រឈើខលឹម មាៅ យអាកឹ្មរៅស្ ុក្កំ្ពង់សាវ យ។ 

 
********** 

 
ញ 
 

៦១. រញាញឯមុខ ទមៅក់្ឯររកាយ។ 
 

********** 
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ដ 
 
 

៦២. ដងដូចដងនងគ័ល យក្ថ្ដរៅពាល់ ពីររាេះមយ៉ាង។ 
៦៣. ោក់្រទូរលើចុងឫ សី មិនរែូវរែីអី្ រែូវនាងកំ្ផលង់ផលង់។ 
៦៤. ោក់្បញ្ចូ លរែង់ ដល់ែរមង់រវៀច។ 
៦៥. ោមរអ្ើយស្ ីោម ទឹក្ដភនក្រហាម 
 រគចប់ោមចង រក្មំុពីរនាក់្ 
 រដើរតាមគនលង រគចប់ោមចង 
 រៅរកាេះអ្នលង់កី្។ 
៦៦. ដីមួយដំុ រតៅ មួយគុមៅ ព ់រពនរលើ។ 
៦៧. ដូងមួយចំណិែចិែរទើរ។ 
៦៨. ដូងរអ្ើយដូងរទរ ដូងដុេះក្ណាៅ លទរនល រគរៅដូងអី្។ 
៦៩. រដើមគរដុេះជិែរដើមគរ អ្នក្មានរចេះរក៏្ រក៏្មិនរឃើញ។ 
៧០. រដើមវាក្ដនៅដរ ៉ា ដផលវាក្នទឺែរមា៉ាង។ 
៧១. រដើមវារចអ្ង់ឯក្ ដមក្វារចអ្ង់រអ្ើ 
 គល់រែង់រៅរលើ រចអី្អុ្ក្អំា។  
៧២. រដើមដូចបនាល រក្ូច ដផលវាែូចប៉ាុនក្ថ្ដ 
 រគ្នប់វាដូចែបូងមហាថ្ងល  ំបក្រសាែថ្ន 
 ជាថាន ំរបរ ើរ។ 
៧៣. រដើមទន់ ដុេះជិែមាែ់ទន់ ធ្លល ក់្ដផលទន់ ចូលក្នុងទន់។ 
៧៤. រដើមប៉ាុន គរទ័ព រគ្នប់ប៉ាុនថ្ ៅ។ 
៧៥. រដើមប៉ាុនអ្ដរង ដផលប៉ាុនអ្រងុែ។ 
៧៦. រដើមវាជក់្ទឹក្  លឹក្វាជក់្ខយល់ អ្នក្រអ្ើយគួរឆងល់ រដើមដុេះរលើដផល។ 
៧៧. រដើមវាជក់្ទឹក្  លឹក្វាជក់្ខយល់ គិែមិនដល់ រក្មិនរឃើញ។ 
៧៨. រដើមវាជក់្ទឹក្  លឹក្វាជក់្ខយល់ អ្នក្រអ្ើយជួយឆងល់ រដើមដុេះឯណា? 



សារ ិះយ៉ាន ពាក្យបណ្តៅ  នងិ ពាក្យណ្សាោ ក្បរុាណ 

12 

 

៧៩. រដើមវាជាររគឿងរទ  ក្លិនវាពិរ   ពិរោរឈងុប 
 អ្នក្ផងស្ ោញ់រគប់ គ្នេ នអ្នក្ណា អប់ រទអ្នក្រអ្ើយ។ 
៨០. រដើមវាប៉ាុនខាន រ ផ្កា រ ើយមិនដដលដផល។ 
៨១. រដើមវាែូចរទ ឮតាមពាក្យរគ ថាវាធំណា ់។ 
៨២. រដើមវាដែ ដផលវាតាន់ យក្ថ្ដរៅកាន់ រប៉ាក្ប៉ាក្រៅរអ្ើយ។ 
៨៣. រដើមវាប៉ាុនដងជពាច ី ង  លឹក្វារលីង ផ្កា វា ។ 
៨៤. រដើមវាប៉ាុនដងជពាច ី ង  លឹក្វារលីង ផ្កា វា  
 អ្នក្រអ្ើយជូនបអូនរៅរក៏្ ផ្កា វា   ក្រមរៅអាយ។ 
៨៥. រដើមវាប៉ាុន រថ្ អំ្របាេះ  លឹក្វាកំ្របាេះ ដផលវាចក់្ក្ាច់។ 
៨៦. រដើមវាប៉ាុនរទៀន រលៀនរ ើងប៉ាុនថា ។ 
៨៧. រដើមវាប៉ាុន រ រ  លឹក្វាលអ ប៉ាុនកាៅ រកី្។ 
៨៨. រដើមវារាងទប  លឹក្វា ភ្ព ផ្កា វា  
 អ្នក្ផងមាការរក្ រែ់រៅរក៏្ ថាវារចេះរប ់។ 
៨៩. រដើមវាប៉ាុន រថ្ អំ្របាេះ  លឹក្វាកំ្របា៉ា េះ ផ្កា វា  
 បងរអ្ើយជូនបអូនរៅរក៏្ ផ្កា វា  ក្រមរៅអាយ។ 
៩០. រដើមរលើរគ្នក្ ដផលក្នុងទឹក្។ 
៩១. រដើមវា ទក់្  ក់្វាសាទ ញ អារចរខូចោញ ទន់រ ើយោរៅ។ 
៩២. រដើរតំាងៗ ទមាល ក់្ក្ៅិែប័ង ចំរកាងខទុែ ខទុែមិនមុែ យក្ថ្ដសាទ ប 
 សាទ បមិនមុែ យក្ទឹក្ោប ោបមិនមុែ ខទុែមៅងរទៀែ។ 
៩៣. រដក្រៅសាេ នបានលក់្ រគរចេះដែចក់្រកុ្ រក្រដក្មិនបាន។ 
៩៤. ដំុរដងរក្ដវងរចលរៅ ក្នុងស្ េះររជាេះររៅ រក្ើែរ ើងជាពាន់។ 
៩៥. ដំបូក្មួយ បងហួយរបំាពីរ។ 
៩៦. ដំរ ីសាល ប់ ររ ើ ឆអឹងមិនអ្ ់។ 
៩៧. ោំទឹក្ពីររកាម ដុែរភលើែពីរលើ 
 មាច  ់រោង ក្រមើល ទឹក្ពុេះគរគិច។ 
៩៨. ោំមិនដុេះ ពុេះមិនដបក្ ដ ក្មិនោច់។ 
៩៩. ដុេះរចញប៉ាុនរទៀន រលៀនរ ើងប៉ាុនដពង។ 
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********** 
 

ត 
 
  
១០០. តារាពានរ របើអ្នក្រចេះរក៏្ រឃើញរោេ េះទំងបី។ 
១០១. តាច ់រកាងកូ្វ មុជទឹក្អ្ណៅូ ងររៅ ផុេះរ ើងមិនដដលអ្ែ់។ 
១០២. ែិចែុក្ោក់្រលើអារែងរតាង រែង់ណារបរហាង 
 ោក់្រលើអាែិក្ែុក្។ 
១០៣. ែិក្ែុក្រែពំាងដូនតា ទឹក្មិនដដលថាល  រមេ មិនដដលដុេះ។ 
១០៤. ែុក្ែុលរែ ុលក្នុងដី រជើងវារបំាបី រគរៅែុក្ែុល។ 
១០៥. ែុក្ែុលរបំាបីបាទ  ខលួនវាសាអ ែ ដភនក្រៅឆអឹងជំនីរ។ 
១០៦. ែុងតំាងរបណំាងទ័ព ររៀបរណាៅ ប់ ន្ទ គ មជ័យ 
 បាញ់របាេះរផលក្រផ្កល េះរមាេះថ្ម រធវើ ន្ទ គ មជ័យដបក្ទ័ពវកឹ្វរ 
 មាន ក់្បាញ់មក្ពីឆ្ង យ ដបក្ទ័ពខាច ែ់ខាច យ ររៀបរ ើងជាងេី។ 
១០៧. ដែងរតាងចរនាល េះរៅល  រញុរៅរចញទឹក្។ 
១០៨. ដែលរតាលក្ណាៅ លបឹង ដុេះដ នងក្ន្ទពាទ ឹ ងជល់ដីមិនមុែ។ 
១០៩. ែំណាប់សាច់ ពនលួញសាច់ ោក់្ចូលឆ្ច់ រចញទឹក្រចូច។ 
១១០. តំាងយូតំាងដយង តំាងយូដងដវងបំាងកូ្នអ្នក្រ ៅច។ 
១១១. រែង់ធលូ មមី គល់។ 
១១២. រែប់ទំុរែដទង ខាងលិចដស្ ដវង ឥែអ្នក្ណារដើរដល់។ 
១១៣. រែពំាងរគ្នក្ពីរ ស្ ដងដុេះវ ីរក្េងរលងក្ណាៅ ល។ 
 

********** 
 

ថ 
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១១៤. ងលុក្រគ្នក្ ដំបូក្ទឹក្។ 
១១៥. ថ្ងងក៏្ភលឺ យប់ក៏្ភលឺ។ 

********** 
 

ទ 
 

 
១១៦. ទញវលលិមួយ រញ្ជួ យរគប់ដមក្។ 
១១៧. ទឹក្មួយងលុក្ ខយល់បក់្មិនរែូវ។ 
១១៨. ទឹក្មួយងលុក្ ព ់រពនរអ្ើែក្។ 
១១៩. ទឹក្មួយងលុក្ កូ្នរជូក្រដក្រពញ។ 
១២០. ទឹក្មួយងលុក្ កុ្ក្មិនហ៊ានចុេះ។ 
១២១. ទឹក្មួយងលុក្ កុ្ក្រក្មិនរឃើញ។ 
១២២. ទឹក្មួយរក្ ង់ កំ្ពឹ ពងរពញ។ 
១២៣. ទឹក្មួយផៅិល បងវិលររកាមផទេះ។ 
១២៤. ទឹក្អូ្រ ូរភឹងៗ ដំរ ីប់ ៅីង ក្ណាៅ លទឹក្អូ្រ។ 
១២៥. ទុក្វាច ់ ររបើណា ់វាងេី។ 
 ១២៦. រៅធ្លែ់ មក្ គម។ 
១២៧. រៅពីនាយរទង់ខឹង ទមាល ប់អ្ងគុយែឹងរទង់ខំ។ 
១២៨. រៅលីទមៅក់្ មក្លីទមៅក់្។ 
១២៩. រៅ គម មក្ធ្លែ់។ 
 

********** 
 

ធ 
 
១៣០. ធ្លក់្ដខសក្ងមួយរែក្ងរក្ៀន ឆក់្ដខសពានដច   
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  មួយរក្ច ររចៀប អឺ្ែមួយកំ្ពីងទង រក្មំុដញ៉ាងញ៉ាង 
 ផលូចមួយកំ្ពីងជាប់។ 

********** 
 

ន 
 
១៣១. នាងរដើរដំរណើ របអូនស្ ី យក្ថ្ដរបា ដី របា ផ្កា  ូរភី។ 
១៣២. នាងែីនាងរែៀវ ចរងាេះនាងររៀវ នាងរៅផទេះងេ។ 
១៣៣. នាងែិនាងរែៀវ ចរងាេះនាងររៀវ នាង ក់្ចក់្ក្ាច់។ 
១៣៤. នាងែីនាងែំុ នាងអំុ្ទូក្រលង នាងវាយជាភ្ល ែ់ 
  នាងទែ់ជារភលង នាងអំុ្ទូក្រលង ក្ណាៅ លល ា ។ 
១៣៥. នាងែីនាងែំុ អ្ងគុយរលើភនំ រធវើមាែ់រអ្ចអូ្ច។ 
១៣៦. នាងធូរនាងធ្លែ់ នាងធូរឥែមាែ់ នាងធូរធ្លែ់ឯង។ 
១៣៧. នាងនីមានមាែ់ មានទំងអ្ណាៅ ែ ពា រពញក្នុងរពាេះ 
  ឥែរងលើមដរងហើម ូនយរសាេះ មានឆអឹងមួយរនាេះ និែយរៅក្ណាៅ ល។ 
១៣៨. នាងនួនពិរ   នាងរៅស្ ុក្រទ  ែំបន់ឋានឆ្ង យ 
 រគយក្មក្លក់្ ទំងកូ្នទំងមាៅ យ ែំបន់ឋានឆ្ង យ 
 រអាយរក្ារទពយរគ។ 
១៣៩. នាងនួនពិរ   នាងរៅស្ ុក្រទ  ែំបន់ឋានឆ្ង យ 
 រគយក្មក្លក់្ ទំងកូ្នទំងមាៅ យ ែំបន់ឋានអាយ 
  រអាយរក្ារទពយរគ។ ចូរនាងទុក្ោក់្ នូវរប ់មា របាក់្ 
  សាេ រែីចំរៅ រគចូលរៅរក្េះ រៅោ ់ស្ ីរៅ 
  ចូរ ងួនឥែរម នាងរបើក្រអាយរគ។ 
១៤០. នាង  រែសាែ់ ខលួនពីរកំ្ណាែ់ អ្ណាៅ ែរៅក្នុង។ 
១៤១. នាងស្ ីដង៉ាង៉ា បានថ្ បបង់ក្ រដើររោយផទេះរគ។ 
១៤២. នាងរអ្ើយនាងនង់ ជងគង់ឬ សី មិនដដលរដើរដី 
  រដើររលើរឈើ ប់។ 
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១៤៣. នាងរអ្ើយនាង ន មាែ់ធំរច  អ្ណាៅ ែរក្ ម  
  រោេះនាងមានបៅី បៅីនាងថាន ក់្ងនម ឧ ា ៍លួងរោម 
  រអាយរៅររកាមមលប់។ 
១៤៤. នួនរអ្ើយនាងនួន នាងធំដែខលួន ដែទបជាងរមេ ។ 
១៤៥. រៅផទេះ ីុអាហារទំងោយ រគររបើរៅឆ្ង យរគរអាយ ីុដដក្។ 

 
********** 

 
 

ប 
 

១៤៦. បក្សីនាមជា ុនខ មានសាល បឆ្បឆក់្ យក្ែូដផនដី 
  រចួរ ើយលេ ែខេី រៅលួចកូ្នរគ មក្រធវើកូ្នឯង។  
១៤៧. បក្សីបក្ាសាល ប រជើងបួនទប សាល បបួនរមេ  
  រក្ើែកូ្នរក្ើែរៅ ខុ រមខុ បា។ 
១៤៨. បាញ់ដងរលំងថ្រពភនំ តារដៀវវាយំ រទូងរអ្ើយស្  ែ់ 
១៤៩. របើចង់រាក់្រអាយជីក្ របើចង់រកី្រអាយហាលថ្ងង។ 
១៥០. របើរៅលីកំាពីរ ដល់មក្វញិលីកំាពីរ។ 
១៥១. របើអ្ែ់រគរក្ ដល់បានមក្ រទង់រពេះក្ដនសង។ 
១៥២. របេះបដនល លខយល់។ 
១៥៣. របាេះរគ្នលរលើ នូក្គគីរ រ ៅចមានឫទធីរលើក្ទ័ពរចញចាំង 
  រ េះបួនមំាមានកំ្ោំង ទូក្បួនរបបរចំងរបចំការរៅ 
  រ ៅចររបើរ នមួយរៅ ទំងនាងស្ ីរៅ ទំងពីររប័ូរែន៍។ 
១៥៤. របាេះរៅប៉ាុនអំ្ពក្ ទញមក្ប៉ាុនបំពង់។ 
១៥៥. របាេះ នទូចរលំងភនំ រែីរឆ្ៅ ែមាែ់ធំ 
 រដញរលបរកាង ក្មា ។  
១៥៦. បា៉ាែរអ្ើយនាងបា៉ាែ នាងមានអ្ណាៅ ែ នាងបា៉ាែឥែរធេញ 
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  នាងបានចំណី នាងរគ្នន់ដែរញញ នាងបា៉ាែអ្ែ់រធេញ 
  រញញរ ើយរចលរៅ។ 
១៥៧. បិុក្ប៉ាក់្រែពំាងពីរ រមេ ដុេះមីរ ទឹក្ថាល ក្ណាៅ ល។ 
១៥៨. បិុក្ប៉ាក់្ ីុ ំបក្រចលរគ្នប់។ 
១៥៩. ប៉ាូក្បា៉ាក្មួយចំែិែ ប៉ាុក្បា៉ាក្មួយចំទង ស្ វាឱបនាង 
  ប៉ាូក្បា៉ាក្មួយចំែិែ។ 
១៦០. រប៉ាលរបា៉ាល ហាលសាល ប។ 
១៦១. បៅីរបពនធប៉ាុនគ្នន ។ 
១៦២. របីមួយក្ណៅ ប រគបមាែ់អ្ណៅូ ង។ 
១៦៣. ររបាេះសាវ ដុេះរជើងដំបូង យក្ថ្ដរៅលូក្ រធវើដភនក្ស្ រងវ។ 
១៦៤. ររបាេះរអ្ើយររបាេះរពួល ររបាេះដុេះក្ណាៅ លទួល រគរៅររបាេះអី្? 
 

********** 
 

 
ផ 
 

 
១៦៥. ផោល ទំុមិនទំុ ស្ គ្នលមិនស្ គ្នល  តាែ របរនៀល 
  ចង់បររិភ្កាៅ  គួរដែគយគន់ រមើលនឹងរនរតា 
  អ្នក្មិនរភ្កាៅ  ចង់ស្ ក់្ទឹក្មាែ់។ 
១៦៦. រតៅ មួយចំរ ៀង ដស្ ក្ររចៀងរលើរមឃ។ 
១៦៧. ផទេះមួយក្ន្ទនទឹប ចុេះគ្នន របំានាក់្។ 
១៦៨. ផលុំរភលើងមិនរឆេះ ផលុំរផេះមិន ុយ។ 
 

********** 
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ព 

 
១៦៩. ពិែភិលក្កិ្លផទេះ រលើថ្ដ ំពេះ រៅរគពិែពិល។ 
១៧០. ពិលរអ្ើយពិលពិែ ោង ចស្  ិែ  ិចរហាេះរក្ផ្កា  
  បាែ់ៗរឃើញៗ ពំុយល់អាតាេ   ិចរហាេះរក្ផ្កា  
  ក្ណាៅ លរារែី។ 
១៧១. ពីែូចរគរៅតា ធំរ ើងកាលណា រៅអាទំងអ្ ់។ 
១៧២. ពីែូចទូលដី ធំរ ើងរចេះ ៅី ស្សាែ ំពែ់ជួែក្ាល។ 
១៧៣. ពីែូចលអមៅង ដល់ច ់រកាងខនង លអមៅងរទៀែ។ 
១៧៤. ពីែូចរ លៀក្ ំពែ់ ធំរ ើងរចេះរែ់ យក្ ំពែ់ជូែក្ាល។ 
១៧៥. ពីែូចរដើររជើងបួន ធំរ ើងរក្អួ្ន រដើររជើងពីរ 
   ច ់មមីរ រដើររជើងបី។ 
១៧៦. ពីរពលឹមរដើររជើងបួន ថ្ងងរពញ ំនួនរដើររជើងពីរ ដល់ោង ចរដើរ 
  រជើងបី។ 
១៧៧. រពាធីមុនីសាខា ដុេះដមក្ដុេះផ្កា  ក្ណាៅ លរពាធ៍រហាង 
  ដូចរគឆ្ល ក់្ដួចរគឆលង ក្ណាៅ លរពាធ៍រហាង ក្និក្ក្នក់្ភ្ីវលលិ។ 
១៧៨. រពលប់រគរៅអាបា៉ាង រពលឹមស្សាងៗ រគរៅអាមូរ។ 
១៧៩. រពលប់ចូលគ្នល់រារែី ក្ាលជួែជាែីយ៉ាង ដម្ង 
  រ លៀង លឹក្ចងវលលិគួររអាយដ ង្ យូរៗរគឯង 
  ដែងឆាឹេះក្ាលវា។ 
១៨០. រពហាមស្សាងរស្ ច ឫ សីទងបាច់រលងរភលងកាច់ដក្ 
  ខលួនច ់រមល៉ាេះរ ើយ មិនរចេះខាេ  រគ 
  រលងរភលងកាន់ដក្ ទំងរពឹក្រពហាម។ 
១៨១. រពឹក្ារដើមវាដែមួយ ឥែដមក្ឥែរែួយ 
  លតាព័ទធចុង។ 
១៨២. រពឹក្ាដុេះនាផលូវងនល់ អ្នក្ផងរដើររៅ រអាយថ្ងលមុនទិញ។ 
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១៨៣. រពឹក្ាដុេះរចញពីថ្ដ ចុងវាចងអុលថ្រព ដផលក្នុងគ គ ។ 
១៨៤. រពឹក្ាដុេះនាថ្រពររៅ អ្នក្ផងរដើររៅ ថាវាមក្ងេី។ 
១៨៥. រពឹក្ានាមបក្សី ក្ណាៅ លរនាេះថ្ន រទង់នាមជាគង។ 
១៨៦. រពឹក្ានាមជាអ្នក្របាជ្ អ្ងគុយចរវាល់ោង ច 
  គ្នេ នបានអ្ក្សរមួយ។ 
១៨៧. រពឹក្ានាមដុេះថ្រពស្ ុក្ ដផលវាក្ងុក្ ក្ងយរ ើងរលើ 
  គន់រមើលរៅថ្ដ ដូចថ្ដរក្រពើ ក្ងយរ ើងរលើ 
  ក្ងុក្ចុេះររកាម។ 
១៨៨. រពឹក្ានាមជាបក្សី មិនដដលរចេះ ៅី រចេះរផ្ើរនឹងរគ។ 
១៨៩. រពឹក្ានាមជាមន្ទនៅី ទំងយប់ទំងថ្ងង មិនឭ ួររសាេះ។ 
១៩០. រពឹក្ានាមរមក្ង ឹក្ មានពលគរគឹក្ 
  មិនដដលរចញចាំង។ 
១៩១. រពឹក្ាផោល នាមរៅ ពកូ្នពរៅ ពលររ ៍ ងខាង។ 
១៩២. រពឹក្ាមានបនាល រយពាន់ មានថាន ំងក្ន់ៗ ដុេះថ្ដរចញពីដភនក្។ 
១៩៣. រពឹក្ាមានរតាជំុខលួន មានកួ្នដែមួយ ទុក្កួ្ន ងួន 
  របាេះរតាជំុខលួន មានពុក្មាែ់បី។ 
១៩៤. រពឹក្ាដផលផ្កា រយនយន ច ់ខចី ីុបាន ក្មៅុលរគប់គ្នន ។ 
១៩៥. រពេះរអ្ើយរពេះរពាង រពេះផុ ក្ណាៅ លពាង រគរៅរពេះអី្? 

 
********** 

 
ម 

 
១៩៦. មក្ឥែរគរៅ រៅមានរគជូន។ 
១៩៧. មនុ សមាន ក់្ព័ទធរុ ំៗ   ក្ក្ាល ក្ក្ថ្នស រោែទមាល ក់្ទឹក្។ 
១៩៨. មមី រលើ មមី ររកាម ទងគិចគ្នន រពម ស្ ណុក្ទល់រពឹក្។ 
១៩៩. មានប៉ាុនក្ថ្ដ រៅអាល័យរៅគូទ។ 
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២០០. មានគូទមានរជើង មានខនងចរងាេះអ្ភ័ពវអ្នក្រនាេះគ្នេ ន 
  ខលួនគ្នេ នក្ាល អ្នក្មួយមានថ្ដ និងខលួនក្ណាៅ ល 
  បាែ់រជើង បាែ់ក្ាល រឃើញដែរែឹមក្។ 
២០១. មានថ្ដក្ាលមាែ់ អ្វីអ្ែ់ទំងអ្ ់។ 
២០២. មានរជើងមិនរចេះរដើរ មានសាល បមិនរចេះរ ើរ 
  មានមាែ់មិនរចេះ ៅី។ 
២០៣. មានរជើងមានខនង មានចរងាេះមានទំងរចមុេះ ប៉ាុដនៅឥែមាែ់។ 
២០៤. មានរជើងឥែខនង មានខនងឥែរពាេះ មានរចមុេះឥែដភនក្។ 
២០៥. មានរជើង មានខនង ប៉ាុដនៅឥែរពាេះ។ 
២០៦. មានរជើងមួយ ដខសទញដ នងបី ភ្ពដូចស្ ី 
  មានរោេះខាងរឆវង មានធនូមិនដដលបាញ់រលង បាញ់ដែខលួនឯង 
   ូររ ៀងស្  ែ់។ 
២០៧. មានភនំមួយខៅ ់ មានររជាេះមួយររៅ មាន ែវមួយរៅ 
  រគរៅភនំអី្? 
២០៨. មាន ែវមួយធំ មានសាល បពីរដណៅ ប់ មានររាមរគ្នន់រគប់ 
  បីរយ ុក្ ិបរបំា។ 
២០៩. មូយរែក្ងបី មួយរែក្ងបួន មួយរែក្ង 
  មួយរែកួ្ន ដនាល ប់មា ក្នុង។ 
២១០. មួយរៅជី ពីររៅអា នាមឺុនរពេះពញា រៅអាទំងអ្ ់។ 
២១១. រម ៉ា  ហាក្នុងថ្រព។ 
២១២. រមរពូ  កូ្នរដញ។ 
២១៣. រមលួន កួ្នកាយ។ 
២១៤. ដម៉ាឪវា ជាឱងរមឱ កូ្នជាអាអូ៊្រមអ្។ 

 
********** 
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យ 
 

២១៥. យក្រឈើពុក្ រៅរកុ្រឈើខលឹម ដម៉ាអាអឹុ្មរៅរក្ៀនជពាជ ំង។ 
២១៦. យប់រោល េះគនងដអ្ រពឹក្រ ើងរាក់្ដរ ពក្ឆអឹងជំនីរ។ 

 
********** 

 
   រ  

 
២១៧. រនីងរនំាង អ្ពាច ប។ 
២១៨. ររ មរសាម រក្ មចុង រ ើមគល់។ 
២១៩. ររអ្ើយរដរក្ រជាដមក្ រគថាដរក្អី្។ 
២២០. រកុាា លតាព័ទធចុង មចឆ ពួនក្នុងពួន របបអ្គគី។ 
២២១. រររាលំំនំាចុេះររកាម មានរបូមានរឆ្ មក្កាច់ចរងាេះ 
  រររាលំំនំាក៏្រចេះ ក្កាច់ចរងាេះ រផអៀងផអងកាច់ដក្។ 
  របំារបាយបនាល យរបំាដស្  លវន់ឥន្ទនទីយក្ងាួចលហក់្ 
  នាងនីមាន ិរឥែ ក់្ ចិែៅដែងដែបក់្ រចេះដែរារំរ 
  ច ់រ ើយមិនរចេះខាេ  ់រគ រចេះដែរារំរ រក្សាល បាយ។ 
២២២. រាងំរអ្ើយរាងំររ រាងំដុេះក្ណាៅ លទរនល រគរៅរាងំអី្? 

 
********** 

 
ល 
 

 
២២៣. ោជមួយក្ដន្ទញ្ជ ង រាយរគប់ស្ ុក្។ 
២២៤. រលើក្រជើងជនលក្ាលអ្នក្រ ៅច។ 
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២២៥. រោក្រៅហាវ យ រដញរោក្បាោែ់ 
  រគវវីាែ់ រចញអាចម៍រចញរនាម។ 
 
 

********** 
 
 

វ 
 

២២៦. វាយរគ្នពីរ  ីុដំុររទេះ វាយរគ្នរបោក់្រផេះ រក្េះរោេះនាង 
  ទូក្កំ្របា៉ាងហាង រោែគល់ឬ សី ែររមៀបដ ។ 
២២៧. វាយអារ ់ អា ប់ដស្ ក្។ 
២២៨. វា ីុដែសាច់ បនលិចរចលរគ្នប់ កំ្ណាែ់មួយរទប់ 
  ក្រពាជើ មួយរែង កំាបិែមួយផង រគ្នន់រគ្នេះកំ្រផលៀង។ 
២២៩.  រវញក្នលុេះ ខលុេះអាញ៉ាុញ។ 

********** 
 

ស 
 

២៣០.  ែវមួយមក្ពីលិច របិច ីុបាយមុនរោក្។ 
២៣១.  ែវមួយមក្ពីរជើង ក្ាលរទើបរមើងរជើងដែមួយ។ 
២៣២.  ែវមួយមក្ពីប ឹង មានសាច់អ្ែ់ឆអឹង ជាឯក្ឥរយិ 
 បីបួនជារគូរហារា បុរាណរោក្ថា ជារគូរបាជ្របាយ 
  ខលេះកាន់ខលេះរកា ក្កាយ ខលេះធំខលេះរបាយ នឹងដរបរោេ េះរទៀែ 
  រោេ េះរដើមរគរចលបង់រមសៀែ នឹងរក្រោេ េះរទៀែតាមរោក្អ្នក្អាយ។ 
២៣៣.  ែវមួយរ ើរពីស្ ុក្រែពំាងរពាង មាែ់កំ្ពាង មមីគូទជុក្។ 
២៣៤.  ែវមួយមក្ពីស្ ុក្យួន រក្រៅជំុខលួន យួនរៅងឺម។ 
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២៣៥.  ែវបួនជួនរោេ េះដួចគ្នន  មួយរៅគ គ  មួយរៅរវហា ៍ 
  មួយរៅបំររ ើជាខំុ្ធមេតា មួយជារពឹក្ាតា មាទ យ។ 
២៣៦.  ែវមួយមក្ពីស្ ុក្ឯលិច ក្នទុយខវិចៗ  ីុក្ាលមនុ សរោក្។ 
២៣៧.  ែវមួយមក្ពីស្ ុក្យួន រែរចៀក្បួនមាែ់រច ។ 
២៣៨.  ែវមួយអ្ងគុយខៅ ់ជាងឈរ នរណាមិនរក៏្ដឆា។ 
២៣៩.  ែវែកាយរកា ពំាព័ ៅុប៉ាុនរតា រជើងមិនដល់ដី។ 
២៤០.  ែវរនាេះមក្ពីស្ ុក្បាសាក់្ ក្នទុយបិទរបាក់្ បិទមា  ងខាង។ 
២៤១.  ែវរនាេះមក្ពីរជើង ក្ាលទូលរភលើង រជើងជាប់ដ នង។ 
២៤២.  ែវមួយរក្ ីុដូចដខវង ទំរលើដខសដដក្ ដភនក្ប៉ាុនពងមាន់។ 
២៤៣.  ែវមួយមានខលួនឥែោម មានថ្ដឥែរមាម មានក្ឥែក្ាល។ 
២៤៤.  ែវមួយពួក្រចញមក្ពីស្ ុក្រលើ រចេះរធវើអំ្រពើរអាយមនុ សឆាួែ 
 អ្ ់ទំងស្ ុក្។ 
២៤៥.  ែវមួយរៅដែក្នុងទឹក្រាក់្ៗ ខលួនទន់រ ិក្រោក់្ ឥែឆអឹងឥែដឆអង។ 
២៤៦.  ែវមួយរជើងរបំាបី  ីុចំណីមិនរចេះផឹក្ទឹក្។ 
២៤៧.  ែវមួយមក្ពីស្ ុក្ចិន ក្នទុយែិនវុនិ  ីុក្ាលមនុ សរោក្។ 
២៤៨.  ែវមួយរជើងបួនខលួនដវង មានដែមាែ់ឥែដ នង 
 ជំដទងដែរចក្។ 
២៤៩.  ែវទំងបួនជួនរោេ េះដែមួយ  ែវបីពងស្ ួយ  ែវមួយពងទន់។ 
២៥០.  ែវមួយមក្ពីឯរជើង ក្ាលរទើងរមើង រជើងប៉ាុន នប់។ 
២៥១.  ែវតា ទំរលើតា បាក់្ដមក្តា ធ្លល ក់្ក្នុងតា។ 
២៥២.  ែវមួយមានដភនក្ធំជាងក្ាល រឃើញចំណីរែកាល បូែថ្ដបូែរជើង។ 
២៥៣.   ឯរកាង មរហាង ឹង   ភិែភឹង 
  ឯរការមណីយ។ 
២៥៤.  រអ្ើយស្ ី  កួ្នរាប់ដំប រៅឆ្ង យពីគ្នន  រអាយមាៅ យរក្ើែទុក្ា 
 លំបាក្រវទនា រដើររអ្ើែរគប់គ្នន  ទំរារំគប់កូ្ន។ 
២៥៥.  ីុនឹងចំពុេះ ជុេះនឹងសាល ប។ 
២៥៦.  ីុពីរពាេះ ជុេះនឹងសាល ប។ 
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២៥៧.  ីុមួយចន រៅមួយចន។ 
២៥៨. រ ាចក៏្ចយបាន រាស្រ ៅក៏្ចយបាន។ 
២៥៩. សាទ បក្ាល ទេះរពាេះ។ 
២៦០. ស្រ ៅីរ ៅើងសាច់ វិែ ដុេះរធេញលអិែ ចំនួនរាប់ផលូន 
 រក្ើែមក្មាន ក់្ឯង ឥែបងឥែបអូន រធេញររចើនរាប់ផលូន 
 ចក់្រចួបាន ីុ។ 
២៦១. ស្ ី រែ ិែ ដុេះមមី ក្ៅិែ មាា ងដវង មាា ងខលី។ 
២៦២. ស្ ី រែ ូល បណៅូ លរចក្ខចី បងមិនរអាយរដើរដី 
  រដើររលើក្ាលបង។ 
២៦៣. ស្ ី រែ ូល  ទំងបណៅូ ល រលអៀចចុង។ 
២៦៤. ស្ ីរមេ ស្ ដអ្ម ក្ាល់ដផអម ក្នទុយសាប។ 
២៦៥. ស្ ី លអបងរអ្ើយ ងូែទឹក្រចួរ ើយ នំាគ្នន ចូលរដក្។ 
២៦៦. ស្ ីរ ើមររងើម រពាេះដូចរគរផើម អារក្ក់្រពក្ថ្រក្ 
 មានដែក្នទបប៉ាុនៗបាែថ្ដ រក្ណា ់ ពវថ្ងង ស្ ីៗស្ ោញ់។ 
២៦៧. ស្ ីរលឿងរខៀងខចី មនុ សរលើដផនដី រមរែីស្ ីរលឿង។ 
២៦៨. ស្ ី រទដម អ្ងគុយរលើដរគ  ណៅូ ក្រជើងរលង  
 អ្នក្ណាវាយនាង នាងយំគររគង  ណៅូ ងរជើងរលង 
  រងាៀែរធេញរក្ុបៗ។ 
២៦៩.  លឹក្រចក្ផ្កង   លឹក្ចរផ្កា ប់។ 
២៧០. ដ លវៗ ចប។ 
 
 

********** 
 

ហ 
 

២៧១. ហាលស្ ូវរលើចុងរកា អ្នក្ឥែរបាជ្ា សាស្ ូវមិនអ្ ់។ 
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២៧២.  ុចរអាយោន រចនរៅមុខ ជិែទងគុក្ ររែេះពងឯង។ 
២៧៣. រៅឯង រឆលើយឯង។ 

********** 
 

ឡ 
 

២៧៤. រ ើងដួងអ្នៅឹែៗ រតាងរព័រែអ្រនៅវៗ កិ្ៅែតារ វ រែរពាក្ជូរ។ 
 
 

********** 
 

អ 
 

២៧៥. អ្ក្រអ្ើយនាងអ្ក្ អ្ក្រដក្ស្  ែ់ រដក្រក្ើយដំុដី 
 រគចប់បានអ្ក្ រគដក្ឯក្ រគរឃើញអ្ក្លអ 
 រឆវៀលយក្អាចម៍រចញ។ 
២៧៦. អ្ងគឯក្ចំដលក្ពីរគ កូ្នមិនដូចរម រមមិនដួចកួ្ន 
 ឯឪពុក្ពំុមានរសាេះ ូនយ ដែមាៅ យនិងកួ្ន មក្ពីនរគរមិងិោ 
 ឯកូ្នរគយក្រៅឆ្ង យ រគទុក្ដែមាៅ យ រអាយរក្ារទពយរគ។ 
២៧៧. អ្ងគុយខៅ ់ជាងឈរ រឃើញវាមក៏្ មិនដដលអ្រ។ 
២៧៨. អ្ងគុយរបរហាងខទឹែ យក្ថ្ដរៅយឺែ រចួសាទ ប។ 
២៧៩. អ្ងគុយមាែ់ជរណៅើ រ បរងហើរមាន់ ។ 
២៨០. អ្ងគុយមឹេះៗ ឆាឹេះអាចម៍មាន់។ 
២៨១. អ្ណៅូ ងរបំាមួយ រចក្មិនរចេះរពញ។ 
២៨២. អ្នៅឹងៗ រក្ ឹងចក់្ក្ាច់ យក្ថ្ដរៅបិច រក្ ឹងវា សាន ។ 
២៨៣. អ្ ់ទំងរគ រគរដើររៅផលួវ អាចិក្ ូវម៉ាូវ រដើរដែក្នុងថ្រព។ 
២៨៤. អ្ ់ទំងរគ រគពាក់្ចិរញ្ជ ៀនរៅនឹងថ្ដ នាងថ្ ម៉ាថ្ម៉ាពាក់្ 
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 ចិរញ្ជ ៀនរលើខនង។ 
២៨៥. អ្ ់ទំងរគរផើមឯរពាេះ អ្ភ័ពវអី្នាងរនាេះ រផើមឯក្ាល។ 
២៨៦. អ្ ់ទំងរគ រមរកាបរលើពង  ែវរនាេះឯងរហាង 
 ពងរកាបរលើរម។ 
២៨៧. អាក្ញ្ឆឆ ញពីររកាម អាចរ ា មពីរលើ រធវើក្ាលងីរងើ 
  ងាែ់រាវៗ។ 
២៨៨. អាក្នៅុបដភនក្មួយពាន់ អាមាន់ដភនក្មួយរយ។ 
២៨៩. អារក្េងែូច ច ់រដើរមិនរចួ វារធវើរអាយយំ។ 
២៩០. អាគង់មក្ពីរជើង ឆ្ន ំងរក្ងេះ រក្េះ ូន។ 
២៩១. អ្ែឹក្ក្ខលី យប់រដើរចង់ស្ ី ថ្ងងរនេះពួនបាែ់។ 
២៩២. អាបួនដ ងកូ្ប អារក្ ិែនំាមុខ។ 
២៩៣. អាធំរជើងររគង រលងទឹក្មិនលអក់្ អាែូចរចមក់្ 
 រលងទឹក្លអក់្ខវល់។ 
២៩៤. អា ោក់្រលើអាដទក្ដរក្ ទញរ ើររងឹដស្ ក្ 
 ដស្ ក្រ ើរងឹដែទញ។ 
២៩៥. អា រមឹែចុក្ក្ៅិែអា ដរមង រលើក្រ ើងរក្ មដទង រក្ៀរលិទធៗ។ 
២៩៦. អា ីអាសំាង អ្ ឹែែមាន ំង របរហាងក្ណាៅ ល។ 
២៩៧. អារអាងរៅអារអាមរមឱក្ បរងាើែកូ្នមក្រោេ េះអាអូ៊្រមអ្។ 
២៩៨.  ួរឺៈ អឺ្អ្នក្ចងរទូង រឃើញ ែវចងរជើងខំុ្រទ? 
 រឆលើយឺៈ  ែវោក់្រក្ចក្ វាយក្រៅ ីុ រៅរជុងរពេះរម 
 ររកាមរដើមោក់្ផ្កា ។ 
២៩៩. អុ្ក្មឺុនរនាបថ្ច ស្សាក់្ ដភនក្រលៀនរ ទើរធ្លល ក់្ ថ្ដធំជាងរជើង។ 
៣០០. អូ្ រ េះកាែ់រែរោក្។ 
៣០១. អុ៊្ក្រអ្ើយស្ ីអុ៊្ក្ រពាងពាយរទយុក្ មុខផទេះអុ៊្ក្ឯង។ 
៣០២. អូ៊្ឯនាយ អូ៊្ឯអាយ ខាងលិចរដើមសាវ យ អូ៊្តាណិន។ 
៣០៣. អ្នក្ទំងបី អ្នក្មួយពងក្នុងទឹក្ មួយអំ្ពនលឹក្ពងរលើដី 
 អ្នក្ មបុររខៀវខចី ពងរលើចុងរឈើ។ 
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៣០៤. អ្នក្ទំងបួន ជួនរោន េះដែមួយ អ្នក្បីពងស្ ួយ អ្នក្មួយពងទន់។ 
៣០៥. អ្នក្ទំងរបំារៅនំាែ វ យ សាម ិបរៅអាយ របើក្ទវ ររង់ចំ។ 
៣០៦. អ្នក្រ ើងមិនបានរបេះ អ្នក្របរ េះមិនបាន ីុ អ្នក្រៅទរទ ីុដឆអែ។ 

 
********** 

 
ឯ 

 
៣០៧. ឯក្អ្ងគនាមជានារ ីកាលរក្ើែអំ្ពី ឧទរមាៅ យរ ើយ 
   ឯមាៅ យ ឹងសាល ប់អ្ ់រ ើយ កូ្នរក្ើែឯររកាយ គង់រៅរ ង់ 
 ឥែអ្នក្ណារក្ារែង់ ផគែ់ផគង់ផចិែផចង់រកាបទូលក្សរែី។ 
 នាងរនាេះចំរពាេះចាប់ស្ ី ឥែរចញរធវើអ្វី ដូចស្ ី ពវដង។ 
៣០៨. ឯក្អ្ងគនាមជារពឹក្ា មានពុក្ដូចឆ្េ  មានរតាជំុខលួន។ 
៣០៩. ឯក្អ្ងគរទង់នាមបាដិរមាា ក្ របើក្រកាៅ ងរលើរគ្នក្ 
 របាេះថាន លរៅមុខ។ 
៣១០. ឯក្អ្ងគរទង់នាមបា៉ា ច់រចងក់្ រ ើររ ើយឆ្បឆក់្ យក្ក្នទុយរុ។ំ 
៣១១. ឯក្អ្ងគរទង់នាមឯក្ ខៅ ់អ្រនក្ ទបជាងរមេ ។ 
៣១២. ឯក្អ្ងគរទង់នាមបគគី ប ហ រជើងពីរ បញ្ចូ លរគ្នប់មួយ។ 
៣១៣. ឯក្អ្ងគពងសបា៉ា ែ់វ ីមានដែរោេ លឥែញី ចិពាច ឹ មកូ្នរ ់។ 
៣១៤. ឯក្អ្ងគរទង់នាមបពាច ពណ៌ ក្នទុយស្ ួចញ័រ ក្អក្ផងរគដ មផង។ 
៣១៥. ឯក្អ្ងគរទង់នាមបពាច វគគ ដភនក្រលៀនរ ទើរធ្លល ក់្ ថ្ដធំជាងរជើង។ 
៣១៦. ឯក្អ្ងគរទង់នាមបក្ាខៅ ់ ស្ ីលអទូលរគួ  រាយរពញរោកា 
 យប់រឃើញថ្ងងបាែ់  ងប់សាង ែ់វាច មានររចើនររែៀបរតា  
 នាមរោេ េះទីថ្ទ។ 
៣១៧. ឯក្អ្ងគពងសកិ្ននរ ីក្នទុយអូ្ ដី ពំារឈើរហាេះ។ 
៣១៨. ឯក្អ្ងគរទង់នាមបក្ា រាងធំដំបារ ចរងាេះររៀវរុ ី
 មានរជើងដែមួយទល់ដី របឹងរបាណលេ ែខេី រគវវីធ័ដ នង 
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 រហាេះឯអាកា ទដនទង ក្នទុយរនាេះឯង ដូចក្លរបំា 
  ិចរ ើររផលក្ទនាទ ំ ដូចថ្ដរគរា ំតាមរភលងមរហាស្ ព។ 
៣១៩. ឯក្អ្ងគរទង់នាមបក្ា មានចិែៅហានកាល  រលើ  ែវនានា 
 រឃើញមនុ ស ទុេះរៅទំពា រៅហានម ិមា រក្ ែវនានារ េើគ្នេ ន។ 
៣២០. ឯក្អ្ងគរទង់នាមរពេះចរកី្ មានឯក្អ្គគមរ  ី ទំងពីរបអូនស្ ីរ ន ៍ នង 
 មចឆ ោក់្មុខជាទ័ពស្ ួចរហាង រចញរៅរបលងរបដជងរចសាៅ ។ 
 អាជ្ារនយយមានឫទធិពនលឹក្។ 
៣២១. ឯកានាមជាបិទទវ រ ឫក្ដូចរបូវា រក្អឺ្ែរក្រអាងអ្ងគឯង 
 រងើយ ងបីក្ងដខវដខវន ហាក់្ដូច ទុេះដមន ពាក់្ររគឿងរងុររឿង 
 រាប់អាន ពាក់្មាុដដក្វ ួរយកានៅ លំអ្អ្ងគរបាណ ររំលចរបក្នក់្(១) 
 លអរឆើែ  ែវរនាេះដបរមុខរៅឯរក្ើែ ររជាងបីចំរអ្ើែ ចំរទើែ 
  ំអាែយរតា។ 

********** 
 

 (១) រយើងរក្ា ំដីបុរាណរបក្នក់្រនេះ រែូវថាក្នក់្ទរទរទើបរែូវ។ 
 

ឬ 
 

៣២២. ឫ សីមួយគុមៅ ឥែថាន ំង។ 
៣២៣. ឫ សីមួយគុមៅ រជំក្ណាៅ លទរនល។ 
 

********** 
 

ឪ 
 

៣២៤. ឪរអ្ើយឪ ខំុ្បានផ្កៅ ំរៅ ឪរផ្ើនឹងរគ ឪរចេះព័ទធរុ ំវារផគុំរលើរគ 
 គ្នេ នរពលទំរនរ ថ្ងងណាមួយរ ើយ។ 
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********** 
 

ឥ 
 

 
៣២៥. ឥែរខនើយរក្ើយខនង មាន់រ វមៅង រចញដួងពីកិ្ៅែ។ 
៣២៦. ឥែរដើមឥែដមក្ ដផលដរជក្រៅដី។ 
៣២៧. ឥន្ទនទិយរបំាមួយ កាល យរៅជាកូ្ន មានដល់រៅសាម ិបពីរ។ 
 

********** 
 

 
 

រណ្បៀបលក្់អនក្រក្មិនណ្ឃើញ 
 

 របើកាលណារគបរដៅ រៅរ ើយ អ្នក្រក្រក្មិនរឃើញ អ្នក្បរដៅ រែូវលក់្អ្នក្រក្ ិន រទើប 
រគរបាប់ជាររកាយ។ 
 ពាក្យលក់្មានដូចខាងររកាមឺៈ 
១. លក់្ពី នឹងរៅស្ ុក្ចនរែៀប បៅីរក្ៅៀប របពនធក្ៅិប បៅី ងាិប របពនធ ំក្ក្ បៅីសាៅ យរែក្      
 របពនធលូក្កាៅ ម។ 
២. លក់្ពី នឹងរៅតំាងរក្សំាង រគបាញ់មួយប័ុង ធ្លល ក់្រក្សាល់គូទ។ 
៣. លក់្ពី នឹងរៅស្ ុក្យួន  ីុដឆាដំរៅខលួន  ីុយួនដំរៅគួទ។ 
៤. លក់្ នឹងរៅស្ ុក្ ីរក្ ម ដងាួវរបំាក្អម រក្ៀរលិទធៗ។ 
៥. លក់្ពី នឹងរៅស្ ុក្បាសាក់្ រគទែ់ រគធ្លក់្ រែ់មក្វញិ។ 
៦. លក់្ពី នឹងរៅស្ ុក្អារញ័ រនទេះវាបាញ់ ដឆបមុខដឆបមាែ់។ 
៧. លក់្ពី នឹងរៅស្ ុក្ចិនក្នាៅ ំង ជិេះរ េះដំរៅកាៅ ំង តំាងយូក្ណាៅ ច។ 
៨. លក់្ពី នឹងរៅស្ ុក្ចិនរៅ  ីុដំរៅចិនច ់ឆ្ង ញ់ណា ់ រវៀចមាែ់។ 



សារ ិះយ៉ាន ពាក្យបណ្តៅ  នងិ ពាក្យណ្សាោ ក្បរុាណ 

30 

 

 ក្នុងររឿងបរដៅ រនេះ របើកាលណាអ្នក្បរដៅ រអាយរគរក្ របញាប់លក់្រគរពក្ អ្នក្រក្រគរក្
មិនទន់អ្ ់ចិែៅ រគមិនរពមរអាយអ្នក្បរដៅ លក់្ ដែអ្នក្បរដៅ រនាេះរជុលមាែ់លក់្រគ ួ រៅ 
អ្នក្រក្រែូវផៅនាទ រទ អ្នក្បរដៅ រោយពាក្យថា « ោំអំ្ដបងលីង ួែ បិែរជនួចរោែរងលើម » រគថា
ពាក្យរនាេះរអាយយ៉ាងញាប់ រដើមបីោក់្ទណឌ ក្មេអ្នក្បរដៅ វញិរអាយរចួគ្នន ។ 
 

ចណំ្លើយ 
 

ក្ 
 
  

១.       មនុ សភជួរដស្   អាចម៍បំណេះ  ។  
២.        រហាែ់  ។ 
៣.       កាប់ដូង  ។ 
៤.         រងាើច  ។ 
៥.        អ្ក្សររលើកាៅ ររខៀន  លុបអ្ក្សរ  ។ 
៦.        រែល់  ។ 
៧.         ិែទឹក្ពីក្អម  ។ 
៨.         រពាែ  ។ 
៩.         គីងគក់្ ។ 
១០.      មាន់  ។ 
១១.      គីងគក់្  ។ 
១២.    រែរចៀក្រគ្ន  ។ 
១៣.    ចបីុ  បីុអ្   គរ  រទ  ។                                
១៤.    ក្រណៅ ៀវរចែូស្ ូវ  ។ 
១៥.    ឆ្ន ំ ១  ដខ ១២  ថ្ងង ៣៦៥  ។ 
១៦.     លឹក្រឈើខចី  និងទំុរជុេះ  ។             
១៧.    រខាន  រកា ដូង  ។ 
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១៨.    វាល់អ្ងារោំបាយ  ។ 
១៩.    អ្មៅិលទំុ   ។                                 
២០.    អ្រណៅើ ក្ដក្អក្  ។ 
  

********** 
 
 

ខ 
 
២១.    ដផលមាា ក់្ ។ 
២២.    ផ្កល ក់្ដស្   )ភជួររែលប់ដីដស្   (។  
២៣.     ំបុរែ  ។ 
២៤.    ផលូវ  ។ 
 

********** 
 

                                                    
គ 

 
 

២៥.    ក្ររនើយ  ។ 
២៦.    ចនទល់ររទេះ  ។ 
២៧.    បាវ   ការងុ  ។ 
២៨.    រភលើង  នឹងឆ្ន ំង  ។ 
២៩.    រក្ថ្ច  ។ 
៣០.    ក្ថ្ន្ទនៅ  និងកំាបិែរការ  ។ 
៣១.    ឪ ឹក្  ។ 
៣២.     ែវរគលីងរគរោង  ។ 
 
  

********** 
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ឃ 
 

 
៣៣.     គរ  ។ 
 
 

********** 
 

           
ង 

 
 
៣៤.    ដឆា  ។ 
៣៥.    ខាន រការអំ្របាេះ  ។ 
  

********  
 

 

ច 
 
 
៣៦.    មនុ សរដក្ក្នុងមុង  ។ 
៣៧.    ជំរេះរមេ រធវើោន  ។ 
៣៨.    រងវឹង ំរាប់ព័ទធ ូរែ  ។ 
៣៩.    រថ្វអំ្របាេះ  ។ 
៤០.    រងៅច ំ ី  ។ 
៤១.   ប៉ាេះអាវ  ។ 
៤២.   ពនលែ់ដ បក្ក្ដងាប  ។ 
៤៣.    រែីជាប់ជុច  ។ 
៤៤.    ជរណៅើ រ  ។ 
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៤៥.    ចរែងគ  ។ 
៤៦.   រពេះអាទិែយ  ។ 
៤៧.    ដក្ខ្ី  ។ 
 

********** 
 
 

ឆ 
 
 
៤៨.     វាយដដក្ឆឹក្  ។ 
៤៩.     ជក់្បារ ី ។ 

 
********** 

 
 
 

ជ 
 
 
៥០.    រជាេះបនាល   ។ 
៥១.    នងគ័ល  និងអ្នក្ភជួរដស្   ។ 
៥២.    នងគ័ល  និងអ្នក្ភជួរដស្   ។ 
៥៣.    មនុ សពីរនាក់្ដ ងរជូក្  ។ 
 
 
 

********** 
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ឈ 
  
 
 

៥៤.    ែាល់កិ្នស្ ូវ  ។ 
៥៥.    កំារភលើង  ។ 
៥៦.    ឥនទធនូ  ។ 
៥៧.     នប់   -បងាង-វាយមូ   ។   
៥៨.   រភលើងរទៀន  ។ 
៥៩.    របអ្ប់សាល   ។ 
៦០.    រជុញហាន់ថាន ំ  និងកំាបិែ  ។ 
 

********** 
 

 

ញ 
 
 

៦១.    ដឆា  ។ 
 

********** 
 
 

ដ 
 
 

៦២.    ចបីុ  ។ 
៦៣.    រពេះចនទរពញវង់  ។ 
៦៤.    ចុក្ថាន ំ  ។ 
៦៥.    ែមាញ  ។ 
៦៦.     គរអារក្ា  ។ 
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៦៧.    ដខមួយរក្ើែ  ។ 
៦៨.    រមច ដូង  ។ 
៦៩.    រដើមក្  និងរដើមគគីរ  ។ 
៧០.    រមទ   ។ 
៧១.    រខសៀរ  ។ 
៧២.    ដផលទទឹម  ។ 
៧៣.    រដើមទដនសដុេះជិែមាែ់ទរនល  ។ 
៧៤.    ងាូវ  ។ 
៧៥.    ទដនស  ។ 
៧៦.    មាន  ់  ។ 
៧៧.    ទូក្រកាៅ ង  ។ 
៧៨.    ចក្  ។ 
៧៩.    ដផលចន់ទំុ  ។ 
៨០.    រដើមសាៅា្   ។                                                                       
៨១.    រដើមរជងររគង  ។ 
៨២.    ចំបក់្  ។ 
៨៣.    រដើមរនុ  ។ 
៨៤.    រដើមរនុ  ។ 
៨៥.    រមេះ  ។ 
៨៦.    ឈូក្  ។ 
៨៧.    រដើមចក្  ។ 
៨៨.    រដើមររបាេះ  ។ 
៨៩.     គន់  ។ 
៩០.     ទូចរែី  ។ 
៩១.    រដើមទនាល   ។ 
៩២.     ំរលៀងកំាបិែ  ។ 
៩៣.    អ្ក្កំ្របារ  ។ 
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៩៤-.   ររាយនំបញ្ចុ ក្  ។ 
៩៥.    ក្ាលមនុ ស  ។ 
៩៦.    រេុះផទេះ  ។ 
៩៧.    ជក់្ក្ញ្ឆឆ   ។ 
៩៨.    ោំបាយ  បាយពុេះ  រព័រែ  ។ 
៩៩.    ផសិែ  ។ 
 

********** 
 

ត 
 

 
១០០.   ផ្កា យ  សាវ យ  ផ្កា សាវ យ  ។ 
១០១.   ដវក្ ។ 
១០២.   ែាល់កិ្នរមៅ  ។ 
១០៣.   រជំា  ។ 
១០៤.   នងគ័ល  ។ 
១០៥.   កាៅ ម  ។ 
១០៦.   រលងអ្ងគញ់  ។ 
១០៧.   សាន ចបាចទឹក្ដស្   ។ 
១០៨.  ខយងបឹង  ។ 
១០៩.   បំរៅរោេះកូ្ន  ។ 
១១០.   ធ្លង  និងដផលលហុង  ។ 
១១១.   ដ នងរគ្ន  ។ 
១១២.   រជើងរមឃ  ។ 
១១៣.   ដភនក្  ។ 
                              

********** 
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ថ 

 
 

១១៤.   ដផលដូង   ៅនស្រ ៅី  ។ 
១១៥.   ភលឺដស្   ។ 
 

********** 
 

ទ 
 
 
១១៦.     រហាែ់  ។ 
១១៧.    ទឹក្ដូង  ។ 
១១៨.    ចរងាៀងខាល ញ់  ។ 
១១៩.    រសាង រនំអ្នសមរជូក្  ។ 
១២០.    រជំា  ។ 
១២១.    ទឹក្ដូង  ។ 
១២២.    ដផលរក្ូច  ។ 
១២៣.   ែាល់កិ្នស្ ូវ  ។ 
១២៤.    ោប់លប  ។ 
១២៥.    កំាបិែ  ។ 
១២៦.    ក្ដនសងខចប់សាល   ។ 
១២៧.   អ្ងគុយបរនាទ របង់ោមក្  ។ 
១២៨.   ដឆា  ។ 
១២៩.   រទងុោក់្រែី  ។ 
 

********** 
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ធ 
 
 
១៣០-   ែាញ  ។ 
 
 

********** 
 
 
 
 

ន 
 

 
 
១៣១.    ដំរ ី ។ 
១៣២.    ដឆាញំាង  ។ 
១៣៣.   ទង់  ។ 
១៣៤.    អំុ្ស្ ូវ  ។ 
១៣៥.    បាយពុេះ  ។ 
១៣៦.    រខនើយ  ។ 
១៣៧.   អ្ក្កំ្របារ  ។ 
១៣៨.    រសារ  ។ 
១៣៩.    រសារ  ។ 
១៤០.     អ្ក្កំ្របារ  ។ 
១៤១.     រផ្កល េះ   ។ 
១៤២.     មលូ   ។ 
១៤៣.    រជើងរកាន  ។       
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១៤៤.    ដផនដី   ។ 
១៤៥.    រ េះ    ។ 
 

********** 
 

ប 
 
 

១៤៦.  ដឆាញំាង   ។ 
១៤៧.  រយុ   ។ 
១៤៨.  រភលងការ  ។ 
១៤៩.  រជាេះបនាល   ហាលគ   ។ 
១៥០.   កំានឹមទឹមរគ្ន   ។ 
១៥១.   រមទ    ។ 
១៥២.   ដផលរបពាយ   ។ 
១៥៣.   ចរែងគ   ។ 
១៥៤.    ំណាញ់   ។ 
១៥៥.   រា ូចប់ច័នទ   ។ 
១៥៦.   លឆ បអំ្រៅ   ។ 
១៥៧.   ដភនក្  ។ 
១៥៨.    ីុដផលសាវ យ   ។ 
១៥៩.   ែាញ   ។ 
១៦០.   សាឆ ហាលអំ្រៅ   ។ 
១៦១.   ទឹក្  និងដី  ។ 
១៦២.   ដភនក្   ។ 
១៦៣.   ក្ វ ររែរចៀក្   ។ 
១៦៤.   ររបាេះសាវ    ។ 
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********* 
 
 

 
 
១៦៥.   ក្នទួែថ្រព ម៉ា  ។ 
១៦៦.   ឯក្ដខលង  ។ 
១៦៧.   ដ បក្រជើង  ។ 
១៦៨.   តាេ ែរភលើងតាេ ែរផេះ  ។ 
 

********** 
 

ព 
 
 
១៦៩.    ិបសាល ោក់្ជូនរភ្ៀវ  ។ 
១៧០.   អំ្ពិលអំ្ដពក្  ។ 
១៧១.   ទំពំាងឬ សី  ។ 
១៧២.   ទំពំាងឬ សី  ។ 
១៧៣.    នទូង  និងស្ ូវ  ។ 
១៧៤.   ដផលរែប់  ។ 
១៧៥.   កូ្នរក្េងរចេះវារ  មនុ សរពញវយ័  មនុ សកាន់រឈើរចែ់  ។ 
១៧៦.   មនុ ស  ។ 
១៧៧.   ផលិែ  ។ 
១៧៨.   មុង  ។ 
១៧៩.   ចនលុេះ  ។ 
១៨០.   កួ្ែអំ្របាេះ  ។ 

 ផ 
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១៨១.   ែមបុែរែី  ។ 
១៨២.   រដើមមាា ក់្  ។ 
១៨៣.    ទូចរែី  ។ 
១៨៤.   រដើមរផ្ៀវ  ។ 
១៨៥.   រដើមរទមូងរ ក្  ។ 
១៨៦.   រដើមចរ  ។ 
១៨៧.   ដផលរចក្  ។ 
១៨៨.   បរញ្ញើដក្អក្  ។ 
១៨៩.   រដើមចំបីុ  ។                                         
១៩០.   រដើមរមក្ង  ។ 
១៩១.   រដើមសាល   ។ 
១៩២.   ឬ សី  ។ 
១៩៣.   ជញ្ជ ីងដខេរ  ។ 
១៩៤.   សាល ែមៅុល  ។ 
១៩៥.   រប ុក្  ។ 
 

********** 
 

ម 
 
 
១៩៦.   បាចទឹក្ទូក្  ។ 
១៩៧.   បង់ ំណាញ់  ។ 
១៩៨.   រែបក្ដភនក្  ។ 
១៩៩.   ក្នទុយរគ្ន  ។ 
២០០.   រខា  និងអាវ  ។ 
២០១.   អូ្រ  ។ 
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២០២.   ផទេះ  ។ 
២០៣.   ភនំ  ។ 
២០៤.   រជើងភនំ  ខនងភនំ  រចមុេះភនំ  ។ 
២០៥.   មុង  ។ 
២០៦.   រទដខេរ  ។ 
២០៧.   ស្ ីមានគភ៌  ។ 
២០៨.   ឆ្ន ំ  ដខ  ដងង  ។ 
២០៩.   ផ្កា ឈូក្  ។ 
២១០.   ជីវែិ  អាយុ  ។ 
២១១.   អ្ងគប់  ។ 
២១២.   ដឆា  និងសាន បាញ់ ែវ  ។ 
២១៣.   អំុ្ទូក្  ។ 
២១៤.   រដើមរតាន ែ   ាររងូ  ។ 
 

********** 
 

យ 
 
 
២១៥.   រជញុ  និងកំាបិែហាន់ថាន ំ ។ 
២១៦.   រោក្ ងឃបិណឌ បារែ  ។ 
 

********** 
 

រ 
 
២១៧.   រណបជញ្ឆជ ំង  ។ 
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២១៨.   ជក់្បារ ី ។ 
២១៩.    ដរក្អី្វា៉ាន់  ។ 
២២០.   ែមបុែរែី  ។ 
២២១.   ទង់  ។ 
២២២.   រាងំរពួល  ។ 
 

********** 
 

ល 
 
 
២២៣.   ផ្កា យ  ។ 
២២៤.   មុង  ។ 
២២៥.   ែាល់កិ្នរមៅ  ។ 

 
********** 

  
វ 

 
 
២២៦.    គរធំ  ផលុំស្ ថ្   ទេះ រមាភ រ  វាយគង  រនាែ  ។ 
២២៧.   បរររទេះ  ។ 
២២៨.   របាេះក្បា   ។ 
២២៩.   រោែមជុល  ។ 
 

********** 
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ស 

 
២៣០.   រយុ  ។ 
២៣១.   ឆ័រែ  ។ 
២៣២.   ជាងរធវើដដក្  ។ 
២៣៣.   ការងុ  ។ 
២៣៤.   មាន  ់  ។ 
២៣៥.   រក្រពើ  ផ្កា យរក្រពើ  ក្ាលរក្រពើររទេះ  វលលិអាវរក្រពើ  ។ 
២៣៦.   ក្ថ្ន្ទនៅ  ។ 
២៣៧.   ពាង  ។ 
២៣៨.   ដឆា  ។ 
២៣៩.    ែវដដងាខំារគ្ន  ។ 
២៤០.   រកាង ក្  ។ 
២៤១.   មាន់គក្  ។ 
២៤២.   ចរងាៀងអ្គគិ នី  ។ 
២៤៣.   អាវ  ។ 
២៤៤.   រដញចប ីុស្ ូវ  ។ 
២៤៥.   រឈលើង  ។ 
២៤៦.   ដងាូវនាង  ។ 
២៤៧.   ក្ថ្ន្ទនៅ  ។ 
២៤៨.   ទូ  ។ 
២៤៩.   ដក្អក្រគ្នក្  ដក្អក្ទឹក្  អ្រណៅើ ក្ដក្អក្  រែីដក្អក្  ។ 
២៥០.   ដំរ ី ។ 
២៥១.    ែវរែដក់្  ទំរដើមរែដបក្  ធ្លល ក់្ក្នុងរែពំាង  ។ 
២៥២.   រយុ  ។ 
២៥៣.    គរ  ។ 
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២៥៤.   អ្នទងអំ្របាេះ ។ 
២៥៥.   នងគ័ល  ។ 
២៥៦.   ដដក្ឈូ   ។ 
២៥៧.   ខយង  ។ 
២៥៨.   ចនបាយ  ។ 
២៥៩.   វាយ គរ  ។ 
២៦០.   រធេញរឈើ  ។ 
២៦១.   មជុល  និងរច   ។ 
២៦២.   រ នៀែ ក់្  ។ 
២៦៣.   រទៀន  ។ 
២៦៤.   អំ្រៅ  ។ 
២៦៥.   ោងចនយក្រៅផ្កា ប់  ។ 
២៦៦.   ពាងរប ុក្  ។ 
២៦៧.   មា   ។ 
២៦៨.   មូរ ំ ិ  ។ 
២៦៩.    ស្រសាៅ  លឹក្រែឹ  ។ 
២៧០.   សាល បដចវ  ។ 
 

********** 
 

ហ 
 
២៧១.    រមើលសាស្រសាៅ   ។ 
២៧២.     ីុក្លូ  ។ 
២៧៣.   រដើមក្រណាៅ លបាែ  ។ 
 

********** 
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ឡ 

                                                                       
២៧៤.   អ្ន្ទងាង  ។                                                              

 
********** 

 
 

អ 
 
 
២៧៥.   អ្ក្កំ្របារ  ។ 
២៧៦.   រសា  ។ 
២៧៧.   ដឆា   
២៧៨.    ំរលៀងកំាបិែ  ។ 
២៧៩.   រសាៅ េះទឹក្មាែ់  ។ 
២៨០.    ឆាឹេះចនលុេះ  ។ 
២៨១.    មាែ់  ដភនក្  រចមុេះ  រែរចៀក្  ។ 
២៨២.    រក្េះ ូរែ  ។ 
២៨៣.   ស្ រមាល  ។ 
២៨៤ .   រក្វលិមុង  ។ 
២៨៥.    រដើមរចក្  ។ 
២៨៦.    ពងទឹក្  ។ 
២៨៧.    ឈនក់្  ។ 
២៨៨.    ដផលខនុរ  និងមាន  ់  ។ 
២៨៩.    រមទ   ។ 
២៩០.    កូ្នរ េះ  ។ 
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២៩១.     រងាើច  ។ 
២៩២.    អ្រណៅើ ក្  ។ 
២៩៣.    អ្រងុែ  និងថ្ដ  ។ 
២៩៤.    រដើមបាែ  ។ 
២៩៥.    បុក្សាល   ។ 
២៩៦.      រដើមខទឹម  ។  
២៩៧.     គររងូ  ។ 
២៩៨.   រគ ួររពេះ ងឃថា  «  រឃើញរ េះរគរទ  ? » ។ 
            រឆលើយថា  «ខាល វាយក្រៅ ីុរៅរជុងដស្ ររកាមរដើមោវ   »  ។ 
២៩៩.   កាៅ ម  ឬបងាង ។ 
៣០០.   កូ្ែរទ   ។ 
៣០១.    ៅនស្រ ៅី  ។ 
៣០២.   ឥនទធនូ  ។ 
៣០៣.   រែីដំរ ី  ែវដំរ ី សាវ យក្ាលដំរ ី ។ 
៣០៤.   ដក្អក្ទឹក្  ដក្អក្រគ្នក្  អ្រណៅើ ក្ដក្អក្  រែីដក្អក្ ។ 
៣០៥.   ថ្ដមាែ់  និងរធេញ  ។ 
៣០៦.   រជើង  ថ្ដ  និងមាែ់  ។ 
 

********** 
 
 

ឯ 
 
 
៣០៧.   ដងាូវនាង  ។ 
៣០៨.   ជញ្ជ ីង ។ 
៣០៩.   រោក្ធុែងគ  និងរឈើរចែ់រោក្  ។ 
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៣១០.   ក្នទំរយុ  ។ 
៣១១.   ភនំ  ។ 
៣១២.   របណាក្  ។ 
៣១៣.   រពេះ ងឃ  និងកូ្ន ិ ស  ។ 
៣១៤    ែវែុក្ដក្  ។ 
៣១៥.   បងាង  ។ 
៣១៦.   ផ្កា យ  ។ 
៣១៧.   ដខលងពនង  ។ 
៣១៨.   ដខលងពនង  ។ 
៣១៩.   មូ   ។ 
៣២០.   ចរែងគ  ។ 
៣២១.    ឹងហចំទវ ររបាសាទ  ឬវែៅ  ។ 
 

********** 
 

ឬ 
 
 
៣២២.   រដើមខទឹម  ។ 
៣២៣.   អ្រងុែ  ។ 
 

********** 
 

ឪ 
 

៣២៤.   វលលិឪជំ  ។ 
 

********** 
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ឥ 

 
 
៣២៥.    ែវទ ។ 
៣២៦.   រក្ ួ  ។ 
៣២៧.   ដភនក្រែរចៀក្រចមុេះមាែ់  និងអ្ការឺៈសាម ិបពីរក្នុងរបូកាយរយើង  ។ 

 
********** 

 
 

ពាក្យណ្លោ ក្ខ្ខែរ 
    

 
ក្ 

 
 
១.    ក្ក្ក៏្បាយ  រមមា៉ាយក៏្ស្ ី  ក្នទុយបារក៏ី្ថាន ំ  ។ 
២.    ក្ង់រតាច  ក្ង់ធនង់  ។ 
៣.   ក្ដងាបអាចមន៍រគ្ន  ហ៊ានរោែខំាព ់ដវក្  ។ 
៤.    ក្ន្ទញ្ជ មសាៅ យធ្លែុ  ។ 
៥.    កាែ់ទឹក្មិនោច់  កាែ់សាច់ឈឺ  ។ 
៦.    កាប់បំពង់  រង់ទឹក្រភលៀង  ។ 
៧.    កាយក្ប់  រែលប់ជាន់  ។ 
៨.    ការ យរសាេះ  ពំុគួរបរណាៅ េះរអាយលំបាក្  ។ 
៩.    ការបិុនភនំមិនគិែ  រៅគិែឯ គរកំ្ដបក្មាែ់  ។                                 
១០.    កូ្នរមល នំារលិការចំររ ើន   ូមបីមានររចើនរក្ើនជារយ  ។ 
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១១.    កូ្នដឹងគុណ  រទេះមួយ ុទធ  របរ ើរបំផុែ  ជាងកូ្នររចើន  ។ 
១២.    កូ្នដឹងគុណមិនចយុែ  កូ្ន េុែរទុឌ  មិនដដលកំ្រណើ ែ  ។ 
១៣.    កូ្នលអគួររបែៅី  ជនរបុ ស្ ី  គួរចង់បាន  ។ 
១៤.    រក្ើែកូ្ន  ពូនរៅ  ។ 
១៥.    រក្ើែមួយជាែិ  ធ្លែុមួយចន  ។ 
១៦.    រកាក្ៗ   ឹងដែមាែ់រែរោក្  ដឆអែដែរពាេះរក្បី  ។ 
១៧.    រការមិនោក់្ទឹក្  ។ 
១៨.    កំុ្រខវើក្តាមខយល់  កំុ្ខវល់តាមរលក្  ។ 
១៩.    កំុ្គូរមុនគិែ  ។ 
២០.    កំុ្រោល េះនិងស្ ី  កំុ្ក្ៅីនិងគ្នន ឯង  ។ 
២១.    កំុ្រដក្ផសងររពង  កំុ្ចំវា នា  រលើក្បាយបញ្ចុ ក្  ។ 
២២.    កំុ្រដក្ផសងររពង  កំុ្វរងវងខុ ផលូវ  ។ 
២៣.    កំុ្ោំស្ ូវ  រៅផលូវដំរ ី ។ 
២៤.    កំុ្ថាររចើន  រទេះកូ្នមួយ  មិនរែូវជំទួយរងួយងនមរ ើយ  ។ 
២៥.    កំុ្ទុក្ចិែៅរមឃ  កំុ្ទុក្ចិែៅផ្កា យ  របើរគថាកូ្នមាន់សាហាយ  កំុ្រជរមាៅ យ 
          អ្នក្ស្ ុក្  ។ 
២៦.    កំុ្ទុក្ចិែៅកូ្នថាឥែសាហាយ  កំុ្ទុក្ចិែៅមាៅ យថាឥែបំនណុល  ។ 
២៧.    កំុ្ទំុមុនស្ គ្នល  កំុ្លអមុនដែង  ។ 
២៨.    កំុ្និយយញាប់វាធ្លល ប់ ទួន  កំុ្រអាយកាន់ខលួនវាធ្លល ប់ឬក្  ។ 
២៩.    កំុ្ផទុក្តាមដងវ  ។ 
៣០.    កំុ្ពែ់ក្នៅុយរខវៀនដឆា  ។ 
៣១.    កំុ្ពែ់ស្ រៅ  កំុ្របរៅស្ ីខូច  ។ 
៣២.    កំុ្រអាយឮរោេ េះរបាេះ មលង  ។ 
៣៣.    កំុ្ពូែដផសងជាដំុ  កំុ្យក្ភនំរទប់អ្ងគុយ ។ 
៣៤.    កំុ្យក្ខនងរធវើគូទ ។ 
៣៥.    កំុ្យក្រ េះរៅដូររហាេះ  ។ 
៣៦.    កំុ្យក្ប៉ាុយរគបរភលើង  ។ 
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៣៧.    កំុ្រងមុខដឹង  កំុ្ទទឹងមុខ ឹក្  ។ 
៣៨.    កំុ្រែ់មុនរគរដញ  ។ 
៣៩.    កំុ្ដលងរគ្នដក្បរោន ំណាប  ។ 
៤០.    កំុ្ ង់ផទេះក្ណាៅ លសាៅ ន  ។ 
៤១.    កំុ្ស្ ោញ់ដែឯង  រអាយរគជួយស្ ោញ់ផង  ។ 
៤២.    កំុ្ ក្ក្ញ្ឆឆ ខាល ំងរពក្  ។ 
៤៣.    កំ្ពង់មិនដដលសាង ែ់  មាែ់មិនដដលរ ងៀម  ។ 
៤៤.    កំុ្ពាក់្មុខយក្ស  កំុ្ពាក់្ដ បក្ខាល   ។ 
៤៥.  កំុ្ភ្ល ញសាល ប់ររពាេះដែមាែ់  ដខវក្សាល ប់ររពាេះអាចមន៍ ។ 
៤៦.    កំាបិែដងដូង  អ្នលូងពរង  ស្ ីរោេះញ  រគ្នរក្រៅរក្ោច់ 
          អ្មៅិលខាងែបូង  អ្ណៅូ ងខាងលិច  រអាយខំុ្រធវើរមៅច  ខលួនខំុ្ជាឆ្េ រ  ។ 
៤៧.    កំុ្យក្រឈលើងរៅររបា ក្នុងអ្នលង់  ។ 
៤៨.    រតៅ ថ្ងង  មិនរ េើរតៅ ចិែៅ  ។ 
៤៩.    រតៅ  ីុរាក់្  រែជាក់្ ីុររៅ  ។ 
៥០.    រក្បីដ នងដក្ក្  មនុ សស្ រលៀងដភនក្  កំុ្យក្រធវើគ្នន   ។ 
៥១.    រក្រពើវរងវងបឹង  ។ 
៥២.    រក្មំុដណៅឹ ងមាៅ យ  រមមា៉ាយដណៅឹ ងចិែៅ  ។ 
៥៣.    រក្ រប ុក្អំ្បិល  របើជនរមិល  រគ្នន់ជារបំា  ។ 
៥៤.    រក្អ្វីរក្ចុេះ  កំុ្រអាយដែរក្គំនិែ  ។ 
៥៥.   កំាបិែចិែដងឯង  ។ 

********** 
 

ខ 
 
 
៥៦.    ខឹងខុ   ខឹងខាែ  ខឹងខូច  ។ 
៥៧.    ខឹងនឹងរគ្ន  វាយររទេះ  ។ 
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៥៨.    ខឹងរអាយអ្ែ់  ខសែ់រអាយរក្  ។ 
៥៩.    ខុ អ្វីលុបោងបានទំងអ្ ់ខុ   រែ់តាមរបុ ខុ ដលងបានរែូវ  ។ 
៦០.    ខំាមាែ់អ្ែ់ធែ់  ។ 
៦១.    ខៅ ់ក្ប់ពពក្  ចុេះមក្រជក្អាចម៍ជរនលន ។ 
៦២.    ខាេ  ់អ្វីមិនរ េើខាេ  ់ចញ់របាក្  រថាក្អ្វីមិនរ េើរថាក្អ្ែៅ  ។ 
៦៣.    រខាេ ចស្ ុក្រអាយថ្ដ  រទើបរខាេ ចថ្រពវាហ៊ានរធវើ  ។ 
៦៤.    ខាល រកាប  ថាខាល  ំពេះ  ដល់ខាល ទេះ  រទើបភ្្ក់្ខលួន  ។ 
៦៥.    ខាល មិនខាល ច  ខាល ចអាចម៍ខាល   ។ 
៦៦.    ខលួនសាល ប់  រទពយោញ  ។  
៦៧.    ខលួនរ ់  រប ់រក្បាន  ។ 
៦៨.     ខសិបរខសៀវរៅមុខរភ្ៀវពនលឺ   ។ 
 

********** 
 
 

គ 
 
 
៦៩.    គគីរនឹងទឹក្  ផចឹក្នឹងដី  ។ 
៧០.    គ វ លរជើងរខាច ែ  រ េះរជើងខចក្  ។ 
៧១.    គយរដក្  រក្េះគយរអាយអ្ងារ  ។ 
៧២.    រគគក់្កំុ្រគេះ  រគឈនេះកំុ្ ីុឈនួល  ។ 
៧៣.    រគដួលកំុ្អាលអ្រ  រគរក្កំុ្អាលរ ើច  ។ 
៧៤.    រគរក្មៅង  ដូចខយងរាក្អាចមន៍  ។ 
៧៥.    រគរលើក្កំុ្រោែ រគបំរពាក្កំុ្បំរពញ  ។ 
៧៦.    រគ ីុពង  ឯងរង ំបុក្  ។ 
៧៧.    រគរអាយកំុ្អាលយក្  លល នកំុ្អាល ីុ  ។ 
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៧៨.    រគ្នដំរៅខនង  ដក្អក្រ ើររលំង  រសំាយក្នទុយ  ។ 
៧៩.    រគ្នរផអើលមិនគិែ  គិែដែទ ់គ្នន   ។ 
៨០.    រគ្នមួយររកាល  រោលដែគ្នន ឯង  ។ 
៨១.    រគ្នរលឿន ឹក្ក្  ស្ ីលអ ឹក្គូទ  ។ 
៨២.   រគ្នដ នងដក្ក្  មនុ សស្ រលៀងដភនក្  ដឆាក្នទុយរខវៀន  ។ 
៨៣.    គំនំុពនង  ។ 
៨៤.    រគ្នមួយក៏្យប់  រគ្នដប់ក៏្ោង ច  ។ 
៨៥.    គ្នន ឯងក្នុងស្ ុក្  រប ុក្ក្នុងពាង  ។ 
៨៦.    គ្នន ររចើនអ្នសមរខាល ច  គ្នន ដូចស្ រមាចអ្នសមរៅ  ។ 
៨៧.    គ្នន ររាគ  ជាររាគមួយ  ។ 
៨៨.    រគ្នន់ដែរគគូរមុខ  គំ ុក្រៅជល់គ្នន   ។ 
៨៩.    រគុនទនាយ  ។ 
៩០.    រគូកាច   ិ សខូច  ។ 
៩១.    រគូទយ  មាៅ យថា  ។ 

********** 
 
 

ឃ 
 
 
៩២.    រឃើញដំរជុីេះ  កំុ្ជុេះតាមដំរ ី ។ 
៩៣.    រឃើញែូចកំុ្អាលខំ  រឃើញធំកំុ្អាលស្សាយ  ។ 
៩៤.    លល នកាយ  ណាយចិែៅ  ។ 
៩៥.    លល នឆ្ង ញ់  ស្ ោញ់លអ  ។ 
៩៦.    រលល ក្លិច  អំ្ដបងអ្ដណៅ ែ  ។ 
                                                                 

********** 
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ង 

 
៩៧.    ងប់នឹងដលបងដែងវនិា   ។ 
៩៨.    ងប់នឹងដលបង  រដមងបង់យ   ។ 
៩៩.     យមាែ់   យថ្ដ   យរជើង  ។ 
១០០.   រងើបវា ាក្ ឱនចោក់្រគ្នប់  ។ 
                                                            

********** 
 

ច 
 
 
១០១.   ចង់បានរអាយរក្  ចង់ស្ ណុក្រអាយរនឿយ  ។ 
១០២.   ចង់បាន  រអាយហ៊ានបង់  ។ 
១០៣.  ចង់មានរអាយជួញអ្ងារ  ចង់រក្រអាយជួញោន  ។ 
១០៤.   ចក់្រចក្  ចក់្ ារ  ។ 
១០៥.   ចក់្អ្ងារ  យក្អ្ ា ម  ។ 
១០៦.   ចនមួយរាវ  ដលងអ្វីរណៅំ គ្នន   ។ 
១០៧.  ចប់កាៅ មោក់្ចរងអរ  ។ 
១០៨.   ចប់ចុង  រពយុងរដើម  ។ 
១០៩.   ចប់រនេះចប់រនាេះ  មិនរឆ្ៅ េះរែង់ណា  ។ 
១១០.   ចប់ខវេះមួយចំអាមរទើ រមឃ  ។ 
១១១.   ចយធំ  ខំុ្រគ  ។ 
១១២.   ច ់ដូង  ច ់សាល   ។ 
១១៣.  ច ់រ ើង  ររពើលរ ើង  ។ 
១១៤.   ចិែៅែិច ីុរែីអំាង  ចិែៅខាល ំង ីុអំ្បិល  ។ 
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១១៥.   ចិែៅរៅចុងរចមុេះ  ។ 
១១៦.   ចិែៅលអ  រក្ខលួន  ។ 
១១៧.   ចិែៅលអ  រក្មិនយូរ  ។ 
១១៨.   ចូលថ្រពទន់រពឹក្  ចង់ ឹក្ទន់រៅរក្េង ។ 
១១៩.   ចូលថ្រពពារ ឹក្  ចូលទឹក្ពារឆ្ល ម  ។ 
១២០.   ចូល ទឹងតាមបទ  ចូលស្ ុក្តាមរបរទ   ។ 
១២១.   រចលសាច់ស្ វាឆអឹង  ដល់ទំពាររៅរងឹ  រទើបស្ វាសាច់វញិ  ។ 
១២២.   ចំណីឆ្ង ញ់កំុ្រអាយទុក្ដ អក្  របពនធគ្នប់ដភនក្កំុ្រអាយរដើរររកាយ  ។ 
១២៣.   ចំណីោល   ីុខាងៗ  ។ 
១២៤.   ចំណីោល  កំុ្អាល ីុ  ។ 
១២៥.   ចំរណេះរចេះរៅដែក្នុងក្បួន  របពនធរៅឆ្ង យពីខលួន  ជួនជារែូវការ 
            រអាចិែៅ  ។ 
១២៦.   ចំរណេះជិេះក្ឯង  ។ 
១២៧.  ចុេះទឹក្រក្រពើ  រ ើងរលើខាល   ។ 
១២៨.   រចេះដប់  មិនរ េើរប ប់មួយ  ។ 
១២៩.   រចេះដុេះក្នទុយ  ។ 
១៣០.  រចេះពីររៀន  បានពីរក្  ។ 
១៣១.  រចេះមិនឈនេះចង់  បានមិនឈនេះបង់  រែង់មិនឈនេះទល់  ។ 
១៣២.  រចេះររបេះក្ាច់  ។ 
១៣៣.  រចេះឯងរអាយដរក្ងរចេះរគ  ។ 
១៣៤.  រចេះរែរចៀក្  រការក្ាល  ។ 
                        

********** 
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ឆ 

 
 
១៣៥.  រឆ្ែរអ្ើយរឆ្ែ  អាយុមួយរកាដិ  រៅដែរឆ្ែរទៀែ  ។ 
១៣៦.  ឆាួែនឹងដលបង(១)   ដែងវនិា   ។  
១៣៧.  ដឆាខំា  កំុ្ខំាដឆាវញិ  ។ 
១៣៨.  ដឆាខំា  រអាយរក្មាច  ់  ។ 
១៣៩.  ដឆាទល់រចក្  រលក្ទល់រចំង  ។ 
១៤០.   ដឆារពុ មិនដដលខំា  ដឆារគ ឹមមិនដដលដលង  ។ 
១៤១.   ឆ្ន ំងររចើន  រជើងរកានររចើន  ។ 
១៤២.   ឆ្េ រមិនរៅ  ក្ណៅុ ររ ើងរាជយ  ។ 
១៤៣.  រឆេើងថ្ឆេ  ចថ្រងខលួន  ។ 
១៤៤.   ឆអឹងរទើ រមឃឬ  ? 
១៤៥.   ឆអិនក្ាល ីុក្ាល  ឆអិនក្នទុយ ីុក្នទុយ  ។ 
១៤៦.   ឆអិន ឹម ីុ  ។ 
 

********** 
 

   
 
(១)   ស្ ី  ស្សា  ភ្ន ល់  
 

 
ជ 

 
 
១៤៧.  ជាងដដក្ដ ក្នឹងថ្ដ  ជាងក្ថ្ន្ទនៅ ក់្ក្រន្ទនទើង  ។ 
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១៤៨.   ជាងមិនរក្ើែ  បរនាទ  ដដក្  ។ 
១៤៩.   ជាន់ក្  ដក្សាល ប  ។ 
១៥០.   ជិេះរក្បី  ចំលង់ភក់្  ។ 
១៥១.   ជួញជិែ  ជាងជួញឆ្ង យ  ជួញររៀងឆ្ង យ  រវាងំបអូនស្ ី  ។ 
១៥២.   រជឿពាក្យច ់ស្  េះថ្ដរធង  រជឿពាក្យរក្េងរលីងដូចគុជ  ។ 
១៥៣.  រជរ ប៉ាុនគល់  មិនយល់ប៉ាុន ក់្  ។ 
 

********** 
 

ឈ 
 
 
១៥៤.   ោមដស្ ក្  ដ បក្រៅ  ។ 
១៥៥.   ឈកឺ្ាល  ហាលថ្ងង  ។ 
១៥៦.   ឈចិឺែៅ  ឆអិែរទូង  ។ 
១៥៧.  ឈឆឺ្អ លអី្  ? 
១៥៨.   រឈើរកាងវលលិព័ទធ  មនុ សខាច ែ់ភ្ល ែ់  កំុ្យក្ខលួនរបៀែ  ។ 
១៥៩.   រឈើធំរលំឮខាល ំង  ។ 
១៦០.   រឈើពុក្  កំុ្ោក់្គូទរលើ  ។ 
 

********** 
 

ដ 
 
 
១៦១.   ដល់ររែើយ  រ ើយគូទ  ។ 
១៦២.   ដងាូវរចញពីសាច់  ។ 
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១៦៣.  ោក់្រជើងរកាន  មិនរបមាណឆ្ន ំង  ។ 
១៦៤.   ដឹក្ញី  បនសុីរោេ ល  ។ 
១៦៥.   ដឹងរឆងើយររពាេះដង  កូ្នរៅឆ្គ ំឆគងររពាេះរមបា  ។ 
១៦៦.   ដឹងដប់ ផទប់រឈើមួយ  ។ 
១៦៧.   ដុក្ោន់រអុំ្ក្  នំាអ្ផសុក្ឥែអំ្រពើ  ។ 
១៦៨.   ដូចរគចក់្ទឹក្រលើ លឹក្ឈូក្ 
១៦៩.   ដូចរគចក់្ទឹក្រលើក្ាលទ  ។ 
១៧០.   ដូចរគជាន់ដ បក្រផ្កទ ង  ។ 
១៧១.  រដើរោក់្ៗ  ដូចដឆាកំ្ដបក្ក្ាល ។ 
១៧២.  រដើររអាយមានបី  ស្ ដីរអាយមានបួន  ។ 
១៧៣. រដក្ចំ  ខំារកាប់  ។ 
១៧៤.  រដក្ចំ  ខំារនាប  ។ 
១៧៥.  រដក្ផសំដួល  រមួលផសំររគច  ។ 
១៧៦.  រដក្មិនលក់្  បក់្មិនរលហើយ  ។ 
១៧៧.  រដញទន់កំុ្ជាន់ដក្ង  ។ 
១៧៨.  ថ្ដខលីកំុ្ស្ វារអាបភនំ  ។ 
១៧៩.  ថ្ដរភលើងរជើងមាន់  ។ 
១៨០.  ដំរខីាវ ក់្  ទម័ក្ឆាួែ  ។ 
១៨១.  ដំរជីល់គ្នន    ប់ឯរមេ ចរញ្ច ៀន  ។ 
១៨២.  ដំររីជើងបួនគង់មានភ្ល ែ់  អ្នក្របាជ្រចេះសាទ ែ់គង់មានរភលច  ។ 
១៨៣.  ដំរទីធ្លក់្  ទម័ក្បេះរជើង  ។ 
១៨៤.   ដំរៅមិនឈឺ  យក្រឈើចក់្  ។ 
១៨៥.   ដំរផុីង  រពយុងរដើមរឈើ  ។ 
១៨៦.   ដំរសីារសាល ប់  ជាភ័ពវកួ្យ  របពនធផងក្េួយជាភ័ពវមា  ។ 
១៨៧.  ដំរសីារសាល ប់  យក្ចរងអររៅបំាង  ។ 
 

********** 
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ឋ 
 
 
១៨៨.   ឋាន ួគ៌  គួររយើងរបាថាន   ។ 
 
       ********** 
 

 
ណ 

 
 
១៨៩.   ដណនំាខុ ផលូវ  ដែងរៅអ្បាយ  ។ 
 

********** 
 

ត 
 
 
១៩០.   ែក់្ៗ  រពញបំពង់  ឆុងៗ  ក្នលេះរក្ដ ែ  ។ 
១៩១.   ែក់្របមល់  ទល់ពុរទធ   ។ 
១៩២.   ទំពក់្វារៅ  រទើបរៅន វាមក្  ។ 
១៩៣.  ែូងតាងរដក្ផលូវ   ូវៗ  ដល់ផទេះ ។ 
១៩៤.   ែូចដែខលួន រក្មួនរពញ  ។ 
១៩៥.   ែបក្ក្ាល  បក្រចក្បញ្ចុ ក្  ។ 
១៩៦.   រែង់ដូចដងក្រណៅ ៀវ  ។ 
១៩៧.  រែោចគង់មានបណៅូ ល  មនុ សទំងមូលរមៅចគ្នេ នចិែៅ  ។ 
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១៩៨.   រែោចវាររៅ  រពៅ វារមក្  ។ 
១៩៩.   រែីក៏្រចួ  ទនាយក៏្រចួ  ។ 
២០០.   រែីរងៀែ  រឆលៀែពង  ។ 
២០១.   រែីឆ្អ ប  របោក់្រែី  ។ 
២០២.   រែីរឆ្ៅ    ីុកូ្នឯង  ។ 
២០៣.  រែីរពួលកំុ្រចលកំុ្រចលស្ កា  រែីរបាកំុ្រចលស្ កី្  រែិក្អីកំុ្រចលរជើង  ។ 
២០៤.   រែីមួយរែក្ អុយដែមួយ   អុយទំងអ្ ់  ។ 
២០៥.   រែកុ្ៗ  អ្នក្ស្ ុក្រមើល យ  រោ ់គូែខាច យ  មានឱែមានភ័យ  ។ 
២០៦.   ររែេះរែុេះ  ដរទលរទល  ។ 
    

 

********** 
 

 
ថ 

 
 
២០៧.  ងយយ   ររពាេះរពរ ើន  ។ 
២០៨.   រថាក្អ្វីនឹងថ្ដ  ថ្ងលអ្វីនឹងមាែ់  ។ 
២០៩.   ដដៅក្ដរក្ដូងរៅលក់្  រគវាយក្ក្ប់ភក់្  លក់្ដូងមិនោច់  ។ 
 

********** 
 

ទ 
 
 
២១០.   ទរនលដប់  មិន ាប់ មុរទមួយ  ។ 
២១១.   ទឹក្ជន់  បុណយរ ៅច  ។ 
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២១២.   ទឹក្ ូរមិនដដល ែ់  របុ  បងកំុ្រអាយរជឿ  ។ 
២១៣.  ទឹក្រ ើងរែី ីុស្ រមាច  ទឹក្រហាចស្ រមាច ីុរែី  ។ 
២១៤.   ទុក្ចិែៅខំុ្  រអាយោក់្  រ េើដភនក្ខាវ ក់្ទំង ងខាង  ។ 
            ររបើកូ្នរអាយរមើលតាង  រ េើដភនក្មាា ង  ពំុរពញពីរ 
២១៥.   ទូក្ែូច  កំុ្របដូចនឹងទូក្ដងវ  ។ 
២១៦.   ទូក្ដចក្ជាទូក្គែ់  ទូក្កំ្បុែជាទូក្ង  ។ 
២១៧.   ទូក្ោច់  យក្ទូក្តាម  ។ 
២១៨.   ទូក្រៅ  កំ្ពង់រៅ  ។ 
២១៩.   រៅ ំុរភលើងយក្ស  ។ 
២២០.   រៅឥែរគរក្  មក្ឥែរគរៅ  ។ 

********** 
 

 
ធ 

 
២២១.  ធងន់អ្វីមិនរ េើធងន់របពនធររបើ  ។ 
២២២.  ធងន់នឹងងេ  រក្នឹងក្ៅី  ។ 
២២៣.  រធវើគុណ  បានរទ   ។ 
២២៤.   រធវើគុណ១០០ ំរៅ  រទយបនៅិចចូលរៅ  រោយគុណអ្ ់    ។ 
២២៥.   រធវើងលង់  រធវើគ  រធវើខាវ ក់្  ។ 
២២៦.   រធវើបុណយបាយមួយដវក្   ដណៅ ក្មួយកួ្រ  ។ 
២២៧.  រធវើបុណយបានបាប  ចរចើងចង់ោភ  ដរងបាែ់ធន់រៅ  ។ 
២២៨.   រធវើដស្ ទន់រតៅ ដី  ចង់ស្ ីទន់រតៅ ចិែៅ  ។ 
២២៩.   រធវើដស្ នឹងទឹក្  រធវើ ឹក្នឹងបាយ  ។ 
២៣០.   រធវើដស្ រអាយរមើលរមេ   ទុក្ោក់្កូ្នរៅរមើលរត នាៅ ន  ។ 
២៣១.   រធវើលអបានលអ  រធវើអារក្ក់្បានអារក្ក់្  ។ 

********** 
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ន 

 
 
២៣២.  នាងរក្អ្នក្  រមក្ណាៅ ច់លក្ាណ៍រក្អាកំ្បាក់្ទនា  ជំទវរក្ឧក្ញា៉ា  
            បវរធីតា  រក្មហាក្សរែ  ។ 
២៣៣. នាយដែងស្ ោញ់នាង  ដែរអាយនាយរាង  ដលងនាងមិនសាៅ យ  ។ 
២៣៤.  និយយររចើន  រគមិនសាៅ ប់  អាប់របាជ្ា  ។ 
២៣៥.  និយយដូចឆ្េ ចូលរែរោក្  ។ 
២៣៦.  និយយរដើមដរងហើមឮ  ។ 
២៣៧.  និយយយប់ចំពប់ថ្រព  និយយថ្ងងថ្រពមានរែរចៀក្  ។ 
២៣៨.   រៅផទេះមាៅ យទីថ្ទ  រៅថ្រពមាៅ យជាមួយ  ។ 
២៣៩.   រៅស្ ុក្រអាយស្ េះបនាល   អារសាច់ជូនខាល   រទើបរៅស្ ុក្បាន  ។ 
២៤០.   នំមិនដដលធំជាងនាលិ  ។ 
 

********** 
 

ប 
 
 
២៤១.   បង់របាយមិនរមើលរបាណ  ោំរជើងរកានមិនរបមាណឆ្ន ំង  ។ 
២៤២.   របាក់្ក៏្បង់  ងង់ក៏្ោច់  ។ 
២៤៣.  បងវិលរជើងរកានមិនជំុ  ។ 
២៤៤.   បនាល មុែ  យក្បនាល រជាេះ  ។ 
២៤៥.   បនាល ស្ ួច  ស្ ួចឯង  ។ 
២៤៦.   បន់រពេះ   ំពេះរទពាៅ   ។ 
២៤៧.  បន់រពេះ   ំពេះបាយប  ។ 
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២៤៨.   បងបអូនរៅឆ្ង យ  បាយរតៅ  ំលរតៅ   បងបអូនរៅជិែ  បាយបអូម ំលបអូម  ។ 
២៤៩.   បររវៀ រចៀ ឆ្ង យ  ។ 
២៥០.   បាែថ្ដ  ខនងថ្ដ  ។ 
២៥១.   បាយ ិងាដក៍្  ហ៊ានរបមាងក្រនាទ ងធំ  ។ 
២៥២.   បាបររពាេះមាែ់  ។ 
២៥៣.  បាប  មិនឆ្អ បមាែ់  ។ 
២៥៤.   បាយដលងនឹក្  ទឹក្ដលងរស្ ក្  ។ 
២៥៥.   បុណយដែរធវើ  រឈើដែកាប  ។ 
២៥៦.   បុក្អ្ងារ  រដើររក្ ។ 
២៥៧.   បូញមាែ់  បែ់ដំុថ្ដ  ។ 
២៥៨.   របើរគបបួលកំុ្រអាយខាន  រឃើញរគបានកំុ្អាលរៅ  ។ 
២៥៩.   របើមិរនេះជួយចូក្ជួយដចវ  កំុ្យក្រជើងរាទឹក្  ។ 
២៦០.   របេះមួយរញ្ជួ យររមាម  ។ 
២៦១.   បំណាច់នឹងបាប  រអាយឆ្អ បមាែ់  ។ 
២៦២.   បំពានររតាក្  បំពានរទំង  ។ 
២៦៣.  របាេះ នទូច  រលំងភនំ  ។ 
២៦៤.   របមាងមាៅ យ  រោំយរពេះ  ។ 
២៦៥.   របដ  បាែ់  របយ័ែនគង់  ។ 
២៦៦.   របញាប់រពក្រដក្ផលូវ   ូវៗ  ដល់ផទេះ  ។ 
២៦៧.  របពនធលអ  ររចើនចញ់បៅី  ពាក្យររចើនភូែចញ់អាតាេ   ។ 
២៦៨.   របរចៀវចងររគឿង  ។ 
២៦៩.   របចណឌ ដូច ែវរក្ងក្ង  ។ 
២៧០.   បាចអ្ ា មរច ខយល់  ។ 
២៧១.   របាជ្មិនរ េើរបប  បាក់្ លឹក្រែរចៀក្ខលប  មិនរ េើអារ ម ឹម  ។ 
២៧២.   ប៉ាុនកូ្នរ ៅចគង់ជាន់ងេរអិ្ល  ។ 
២៧៣.  ប៉ាុនរគររ ើ អ្រណៅើ ក្  ។ 
២៧៤.   ប៉ាុនរគវាយដឆាខុ   ។ 
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២៧៥.   របមាងររពៀងោន  ដែងមានក្ៅីទុក្ា  ។ 
 

********** 
 
 

ផ 
 
 
 
២៧៦.  ផឹក្១ដក្វ                                                                  អ្ភិរបាយ  ។ 
            ផឹក្២ដក្វ                                                                  ស្សាយចិរញ្ច ើម  ។ 
            ផឹក្៣ដក្វ                                                                  ដរងហើមយក្ា  ។ 
            ផឹក្៤ដក្វ                                                                   អារក្ាធំ  ។ 
            ផឹក្៥ដក្វ                                                                   រងំចិែៅ  ។ 
            ផឹក្៦ដក្វ                                                                   អាណិែខលួន  ។ 
            ផឹក្៧ដក្វ                                                                    ងួនចំណី  ។ 
            ផឹក្៨ដក្វ                                                                    ំដីរខាេ ច  ។ 
            ផឹក្៩ដក្វ                                                                   អារសាចិ៍រក្រ ៅិ៍  ។ 
            ផឹក្១០ដក្វ                                                                 ចរងអរបក់្  ។ 
            ផឹក្១១ដក្វ                                                                 បនៅក់្ទឹក្  ។ 
២៧៧.  រផ្កមក្នុងទឹក្                                                            គង់ អុយ  ។ 
២៧៨.  ផទេះលអរក្ មបែៅិ                                                           ចែ់ជារក្ 
            វងសលអរក្វជិាជ                                                                  ចែ់ជារថាក្  ។ 
២៧៩.  ផលូវរ ើយដវង  មាែ់មនុ សដវងជាងផលូវ  ។ 
២៨០.   ដផលរឈើ  រជេុះមិន  ដដលឆ្ង យពីរគល់  ។ 
២៨១.   ផលុំបីុរអាយរក្បីសាៅ ប់  ។                                                    

********** 



សារ ិះយ៉ាន ពាក្យបណ្តៅ  នងិ ពាក្យណ្សាោ ក្បរុាណ 

65 

 

 
ព 

 
 
២៨២.   ពាក្យមាៅ យ  ទំនាយរគូ ។ 
២៨៣.  ពាលបណាៅ លទុក្ា  របាជ្ានំា ុខ  រៅសាែ ន ួគ៌  ។ 
២៨៤.   ពាល អប់របាជ្  ។ 
២៨៥.   ពិសាខរដើររពឹក្  ក្ែៅិក្រដើរោង ច  ។ 
២៨៦.   ពុែរគូកំុ្រតំា  ចាប់រគូរអាយយក្  ។ 
២៨៧.   ពូជរគ្នរគដលង  ពូជស្ ីបៅីដលង  ពូជដឆាបង់មាច  ់  ។ 
២៨៨.   ពូែដផសងជាដំុ  ។ 
២៨៩.   ពូែខាច់យក្ររបង  ។ 
២៩០.   ពុេះរទូងរងូយក្រងលើម  ។ 
២៩១.   រពាេះដូចដផលោវ   ។ 
២៩២.   រពលឈឺយក្ដំររីៅបន់  ដល់ជំងឺស្ ន់  យក្ពងមាន់រៅថាវ យ  ។ 
២៩៣.   ររពងមិនរពាែ់  ។ 
 

********** 
 

ភ 
 
២៩៤.   រភលើងរឆេះដែពី ំរាម  ។ 
២៩៥.   ភូែនូវរហារ  រចរនូវជាង  ។ 
២៩៦.   ភ័យរពលឹងរៅចុង ក់្  ។ 
២៩៧.   ភ័យល ់រពលឹង  ។ 
 

********** 
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២៩៨.   មនុ សកំុ្រមើល យមនុ ស  ។ 
២៩៩.   មនុ សរគ្នបាល  ។ 
៣០០.   មនុ សនឹងរបាក់្  យក្ានឹងសាច់  ។ 
៣០១.   មនុ សមុខរ េះចរងាេះ ឹងហ   ំដីមិននឹងររចើន ណៅ រ  ។ 
៣០២.   មនុ សយក្ ំដី  ដំរយីក្ភលុក្  ។ 
៣០៣.   មនុ សសាន មមុខកំុ្យក្ខលួនរបៀែ  ។ 
៣០៤.   មាែ់ដូចរនទេះទំងរបំាពីរ  ។ 
៣០៥.   មាែ់ឥែរគប  ដបឥែឆនុក្  ។ 
៣០៦.   មានក្រងវររទើបដំរខីាល ច  មានរបាជ្រទើបស្ ុក្រងុររឿង  ។ 
៣០៧.   មានកំុ្អាលអ្រ  រក្កំុ្អាលភ័យ  ។ 
៣០៨.   មានគំនិែ  ឥែកំ្រណើ ែ  ។ 
៣០៩.   មានដំរៅ  រទើបរយុវាររាម  ។ 
៣១០.   មានរបោយ  រទើបទឹក្ ូរ  ។ 
៣១១.   មានមា   ខវេះអី្រក្ោ ខចប់  ។ 
៣១២.   មាន់លអររពាេះររាម  មនុ សលអររពាេះដែង  ។ 
៣១៣.  មាន់ពងរលើស្ ូវជរងុក្  ។ 
៣១៤.   មាន ំរាមរទើបដឆាវាជុេះ  ។ 
៣១៥.   មិនដឹងក្ាល  មិនដឹងក្នទុយ  ។ 
៣១៦.   មិនដឹងខយល់  ។ 
៣១៧.  មិនដឹងក្ាលង៉ាុង  ។ 
៣១៨.   មុខដឆា  ដស្ ជំរៅ  ។ 
៣១៩.   មុខមិនរអាយ  ររកាយមិនរមិល  ។ 
៣២០.   មុជមិនររៅ  រៅមិនឆ្ង យ  ។ 
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៣២១.   មួយចិបថ្រប  មួយថ្ដសាប  ។ 
៣២២.  ថ្មង៉ានឹងរចេះរអាយរគរកាែ  ថ្មង៉ានឹងរឆ្ែរអាយរគអាណិែ  ។ 
៣២៣.  មួយដំបសាវ   ។ 
៣២៤.   មួយដំបនឹងបួន  ។ 
៣២៥.   មួយប៉ារបិចដឆា  ។ 
៣២៦.   មួយពរពិចដភនក្  ។ 
៣២៧.   រមើលរមេ    ឹមរអាយអ្ដរមក្  ។ 
៣២៨.   រមើលរអាយជាក់្ ឹមញាក់្ចិរញ្ច ើម   របពនធមិនទន់រផើម  កំុ្អាលរក្ 
             អុ្   ។ 
៣២៩.   រមមា៉ាយ  ចំណាយមាែ់រគ  ។ 
៣៣០.   រមា ៍បំាង  ជញ្ឆជ ំងរគប  ។ 
៣៣១.   រ ៉ារអ្ើយរ ៉ាមិុញ  ខឹងរ ើយជាវញិ  ជារលើ ពីរដើម  ។                                             
៣៣២.   មឹេះៗ  រក្េះឆ្ន ំងបាយធលុេះ  ។ 
៣៣៣.   មជុលមួយបា៉ា វ  អាវមិនទន់រ ើងខលួន  ។ 
៣៣៤.   មាៅ យគិែកូ្នដូចរចវារបរដញ  កូ្នគិែមាៅ យដូចរពេះដរបររកាយ  ។ 
៣៣៥.   រ ន ៗ  រៅយក្រខាេ ចរគមក្អ្ងគុយយំ  ។ 
៣៣៦.   រ ន ៗ  យក្ជ័ររៅន មក្រែបៀែរឃលៀក្  ។ 
 

********** 
 

យ 
 
 
៣៣៧. យក្ឆ្េ ររៅររបា   កំុ្យក្ដឆារៅផង  ។ 
៣៣៨.  យក្រជើងទល់រមឃ  ដូចរបរដវវុចិ  ។                          
៣៣៩.  យក្ពងមាន់  រៅរផ្ើរដក្អក្  ។ 
៣៤០.  យក្ ំណាញ់បង់ខយល់  ។ 
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៣៤១.  យក្អ្នទង់រៅចំ ុងក្នុងភក់្  ។ 
៣៤២.  យប់រមើលនឹងថ្ដ  ថ្ងងរមើលនឹងដភនក្  ។ 
៣៤៥.  យល់ែូចកំុ្អាលខំ  រទេះយល់ធំកំុ្អាលស្សាយ  ។ 
៣៤៥.  យ៉ាមាន់  យ៉ាទ  ។ 
 

********** 
 
រ 

 
 
៣៤៦.  រក្អុ្   រៅរបទេះរឈើ ប់  ។ 
៣៤៧.  រែ់បាែរជើង រពាែ  ។ 
៣៤៨.   រនាបបាក់្  យក្រនាបជួ    ំដី ួ   មានដែបង់របាក់្  ។ 
៣៤៩.   រប ់រពេះបូជារពេះ  ។ 
៣៥០.   រពឹ ថ្ដថ្ផទដឆអែ  ដផនក្ររទែរពាេះរធង  ។ 
៣៥១.   រ ់ក៏្គ្នប់   ប់ក៏្គួរ  ។ 
៣៥២.   រ ់ដូច ែវរបោំងកា   ។ 
៣៥៣.   រា ីោក់្  អារក្ារធវើ  ។ 
៣៥៤.   រ ួដែមាែ់  រទគ្នក្សាល ប់ ៅូក្  ។ 
៣៥៥.   រងឹដដក្ពែ់បាន  រងឹចនពែ់បាក់្  ។ 
៣៥៦.   ររចរជើងរ ៅើងផលូវ  ។ 

 
********** 

 
ល 

 
៣៥៧.  ោញធន់ ាុនរបាណ  ។ 
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៣៥៨.  លិចក្ញ្ជ ង់លង់ក្រញ្ជ ើ  ។ 
៣៥៩.  លិចទំងជង់  លង់ទំងកុ្ក្  ។ 
៣៦០.  លិចលង់ផុងកាយ  ។ 
៣៦១.  លូក្រប ុក្រអាយក្ប់រឃលៀក្  ។ 
៣៦២.  លូក្រលើ  រ េើររកាម  ។ 
៣៦៣.  លួចរគធ្លល ប់ថ្ដ  រដក្ថ្ងងធ្លល ប់ដភនក្  ។ 
៣៦៤.  រលើក្ោក់្តាមកំ្ោំង  ។ 
៣៦៥.  រលើក្សាន ប ា រដក្អក្  ។ 
៣៦៦.  រលងរក្េងអាប់យ   រលងព ់ៗ  ខំា  ។ 
៣៦៧.  រលបរគួ រលបងេ  ។ 
៣៦៨.  រលបវាសាល ក់្  ខាជ ក់្វាដ លង  ។ 
៣៦៩.  រោក្ ងឃរែង់ជាបនាទ ែ់  ដែរបរពឹែៅភ្ល ែ់  បនាទ ែ់រែង់ជាង  ។ 
 

********** 
 

វ 
 

៣៧០.  វាយទឹក្បរងអើលរែី  ។ 
 

********** 
 

ស 
 
 
៣៧១.   ក់្មួយររជៀក្ជាដប់ ។ 
៣៧២.  មលររចើនររគឿងររចើនពិសារ  កូ្នររចើនបាររចើនលអ  ។ 
៣៧៣. សាច់មិនបាន ីុ  កំុ្យក្ឆអឹងពយួរក៏្  ។ 
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៣៧៤.  ិ សរគូបី  ស្ ីបៅីដលង  រគ្នរជដលង  ដឆាបង់មាច  ់  ។ 
៣៧៥.  ីុររចើនៗជុេះ  រលងររចើនៗរោល េះ  រដក្ររចើនៗខជិល  ។ 
៣៧៦.  ីុដែឯងរដមងរក្ើែទុក្ា  ។ 
៣៧៧.  ីុធំ  ខំុ្រគ  ។ 
៣៧៨.  សាវ ពាក់្មាុដ  ។ 
៣៧៩.   ីុរលៀ ររអ្ៀ ខលួន  ។ 
៣៨០.   ីុរែង់ណា  ជុេះរែង់រនាេះ  ។ 
៣៨១.   ីុបាយរបាក្ឆ្ន ំង  ។ 
៣៨២.   ុវជួញបុណយ  កំុ្រអាយជួញបាប  ។ 
៣៨៣.  ូវរជរបរញ្ឆជ រ កំុ្រអាយថាដន   !។  
៣៨៤.   ូវកាប់  កំុ្ជនល  ។ 
៣៨៥.   ូវរតាបកុ្ក្សាប់  កំុ្រអាយរតាប់កុ្ក្   ។ 
៣៨៦.   ូវ ៅួច  កំុ្រអាយោច់  ។ 
៣៨៧.  ូវទិញកំុ្រអាយដូរ  ។ 
៣៨៨.   ូវរអាយសាច់កំុ្ប ហ ញថ្រព  ។ 
៣៨៩.   ូវសាល ប់បា  កំុ្រអាយសាល ប់រម   ូវលង់ទូក្ក្ណាៅ លទរនលរ  កំុ្រអាយ 
            រភលើងរឆេះផទេះ  ។ 
៣៩០.   ូវរអាយរភលើង  កំុ្រអាយពំនួែ   ូវរអាយសាច់រែកួ្ែ  កំុ្ប ហ ញ 
            ថ្រព  ។ 
៣៩១.   ំដីញុេះញង់  បង់សាមគគី  ។ 
៣៩២.   ំពែ់រដ ក្រអាយប៉ាេះ  រឃើញបំណេះជាជាងដ ក្ដងម  ។ 
៣៩៣. សាវ ងែឹង  ស្ វងឹធូរ  ។ 
៣៩៤.  សំាទំដូចកំាបិែ  និងរជុញ  ។ 
៣៩៥.   ំពែ់រដ ក្  កំុ្ដ ក្ដងម  ។ 
៣៩៦.   ំណាបរយងដី  ស្ ីរយងរបុ  ។ 
៣៩៧.  រសាៅ េះទឹក្មាែ់រច ខយល់  ។ 
៣៩៨.   រសាៅ េះទឹក្មាែ់រៅរលើរមឃ  វាធ្លល ក់្រលើរទូងឯង  ។ 
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៣៩៩.   សាន បាក់្កំុ្ចក់្រចា   មនុ សមានរទ កំុ្យក្ខលួនរបៀែ  ។ 
៤០០.   ស្ ោញ់កូ្នរគបង់ចំណី  ស្ ោញ់បៅីរគបង់ចិែៅ  ។ 
៤០១.   ស្ ោញ់កូ្នមួយរៅ  ស្ ោញរៅមួយថំាង  ។ 
៤០២.   ស្ ោញ់បៅី  ងនមចិែៅ  ។ 
៤០៣.  ស្ ោញ់ខលួនងនមចំណី  ។ 
៤០៤.   ស្ ោញ់ណា ់ អប់ណា ់   ួរច ់ៗរទើបដឹង  ។ 
៤០៥.   ស្ ោញរម  បំរពកូ្ន  ។ 
៤០៦.   ស្ ោញ់កំុ្រៅញឹក្  របើរលឹក្ ឹមរៅមៅងៗ  ។ 
៤០៧.   ស្ រមាច  និង ារ  ។ 
៤០៨.   ស្ ីចិែៅរ េើកំុ្យក្រធវើរបពនធ  ។ 
៤០៩.   ស្ ីធំដភនក្  ដវក្ធំលោដ៍  ។ 
៤១០.   ស្ ីរមេ រក្ងេះដូចអំ្ដបង  រចេះែុបរចេះដែង  បៅីដលងមិនរចួ  ។ 
៤១១.   ដស្ ក្រអាយរលុងបំពង់ក្រ  ។ 
៤១២.   ស្ ី ដូចចន  មារយទមិនបានដូចដឆាររកាមផទេះ  ។ 
៤១៣.   ស្ ីក្រញ្ជ ើរធលុេះ  ។ 
៤១៤.   ស្ ីលអរស្ ចនូវរបពនធរគ  ។ 
៤១៥.    លរអាយសាប  អ្ងគុយរអាយទប  មារយទរអាយខៅ ់  ។ 
៤១៦.    លូែសាល ប់  រវៀចរវរមានភ័ពវអាយុយឺនយូរ  ។ 
៤១៧.   រ លៀក្ បង់មិនរការ ក់្  ឆលុេះក្ញ្ច ក់្រធេចរនរតា ។ 
៤១៨.   សាល ប់ដូចរពាេះ  រ ់ដូចក្ដងាប  ។ 
៤១៩.    អប់កំុ្បាញ់  ស្ ោញ់កំុ្រអាយខចី  ។ 
៤២០.    អប់ចំពប់រលើ  ។ 
៤២១.    ូវសាល ប់ខលួន  កំុ្រអាយសាល ប់ជាែិ  ។ 
៤២២.   រមេ យ៉ារជើង  ។ 
៤២៣.    ូវសាល ប់រៅគ្នប់  រ ់ធម៌កំុ្បីបង់  ។ 
៤២៤.    ំដីជាឯក្រលខជារទ  ។ 

********** 
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ហ 

 
 
៤២៥.    ុចរប ់  កំុ្ស្ រណាេះថ្ដ  ។ 
៤២៦.    ុចអំ្របាេះស្ រណាេះថ្ដ  រអាយ ូរែមួយថ្ដ  ចង់បានផ្កមួងមួយ  ។ 
៤២៧.   ុែទឹក្ មល   ំលឹងកាក្  អូ្ រចវារកាក្   ំលឹងររជាយ  ។ 
៤២៨.   ដ ក្កាៅ មប ហ ញអាចម៍  ។ 
 

********** 
 

ឡ 
 

 
៤២៩.   រ ម ឹម ឹបបាែ់  យូរៗគង់រពាែ់គ្នន   ។ 
៤៣០.   រ េះរោេះ ូោ  រោក្ថាអាប់យ   ។ 
 

********** 
 

អ 
 
 
៤៣១.   អ្ងគុយរលើចរងអរ  រលើក្ខលួនឯង  ។ 
៤៣២.   អ្ងវររគរ ចៗ  ដូចរខាេ ចទរបាយ  ។ 
៤៣៣.   អ្ណាៅ ែជាអាទិ៍ក្នលង  បាន ុខទុក្ាផង  ពីររពាេះអ្ណាៅ ែ  ។ 
៤៣៤.   អ្នទង់ដវងឆ្ន ំងដវង  ។ 
៤៣៥.   អ្នក្ទឹក្ពឹងទូក្  អ្នក្រគ្នក្ពឹងររទេះ  ។ 
៤៣៦.   អ្នក្ភនំរពញរៅរក្មា  អ្នក្ចំការរៅឈនួែ  អ្នក្ដស្ ចមាួែ 
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             រៅក្ដនសង  ។ 
៤៣៧.   អ្នក្មានរក្ាខសែ់  ដូច ំពែ់ព័ទធពីររត  អ្នក្របាជ្រក្ារមល  
             ដូច ំរៅនូវ ំបា៉ាន  ។ 
៤៣៨.   អ្នក្មុនកំ្សាយ  អ្នក្ររកាយមានោភ  ។ 
៤៣៩.   អារក្ក់្ដែរបូ  មហូបបាន  ។ 
៤៤០.   អារក្រពើ  រគមានគុណរលើ  រមិលគុណរគ  ។ 
៤៤១.   អាខិល  វាជួបនឹងអាខូច  ។ 
៤៤២.   អាគមផសំអាយុ  ។ 
៤៤៣.  អា ង វារក៍្  អាដអ៊្ន  ។ 
៤៤៤.   អាយុមិនអ្ ់មិនសាល ប់  គូររពងមិនរពាែ់  ។ 
៤៤៥.   អារវៀចរធវើក្ង់  អារែង់រធវើទូក្  ។ 
៤៤៦.   អាដវក្  រគ ីុររកាមដភនក្  អាដវក្មិនដឹង  ។ 
៤៤៧.   អឹ្មរអ្ៀនរ ងៀមជាងស្ ដី   ីុរចក្ខចីជាជាងរៅមាែ់ទរទ  ។ 
៤៤៨.   អូ្  រមា ់របទេះពាក្យ  ។ 
៤៤៩.   អំ្រៅរៅជិែថ្ដដំរ ី ។ 
៤៥០.   អំាងោំងអំាងដំរ ី ។ 
 
 

********** 
 

ឥ 
 
 
៤៥១.   ឥែរមឥែបា  របរវរបវារក្ើែឯង  ។ 
 
 

********** 
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ឮ 

៤៥២-   ឮ ូរ នធឹក្ដូច គរទ័ព  ។

 ចប់  *

វាយបញ្ចូ លជា eBook រោយ   រៅ លីរោឋ   និង អិុ្ែ ចនទ ីុណា

ក្រោមោរឧបត្ថមភពសំីណាក ់ ខ្ចៅ  ឃនុ សំរង៉

 ដ ើម្បបីដ្ម្ើ្បដោជន៍ជាសាធារណ: ដោយមិ្នគិតកម្្ម្ 

ខែ ែុោ  ឆ្ន ាំ ២០១៣
២០១៣ 

 មលូនធិខិ្មែរសរំាបក់ារសកិ្សា 


