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េលខ ឬចំនួន
េយើងេ្របើេលខរាល់ៃថ្ងស្រមាប់រាប់
វាស់ែវង េហៅទូរស័ព្ទេទៅកាន់មិត្តភក្ដិ
្រពមទាំងសួរពីតៃម្លរបស់អ្វីមួយផង
ែដរ។
ប៉ុែន្ត េតើប្អូនៗដឹងេទថា ប្អូនៗអាចេ្របើ
េលខេដើម្បីបេង្កើតជាលំនាំ ឬលំដាប់
ស្វ៊ីតេផ្សងៗដូចជា រូបរាងធរណីមា្រត
ការរចនារូបក្បាច់ផ្កាភ្ញី និងអ្វីៗជាេ្រចើន
េទៀត? េតើប្អូនៗដឹងេទថា ចំនួនស្វ៊ីត
ក៏អាចេមើលេឃើញមានតាមរយៈលំនាំ
ស្វ៊ីតក្នុងធម្មជាតិែដរ?
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ប៉ុែន្ដជាដំបូង េតើអ្វីជាចំនួនស៊្វីត?
ចំនួនស៊្វីត គឺជាលំដាប់ចំនួន ឬស៊្វីតៃន
ចំនួនពិត ែដលតួេលខនីមួយៗជាប់
ទាក់ទងនឹងតួេលខមុនៗតាមរេបៀប
ជាក់លាក់មួយ។
េនះជាចំនួនស្វ៊ីតដ៏សាមញ្ញមួយ៖ ០,
១, ២, ៣, ៤, ... ។ េតើតួេលខនីមួយៗ
ក្នុងលំដាប់ស្វ៊ីតេនះជាប់ទាក់ទងគ្នាេទៅ
នឹងតួេលខខាងមុខវាេដោយរេបៀបណា?
រាល់តួេលខនីមួយៗេនៅក្នុងលំដាប់
ស្វ៊ីតេនះ គឺបានមកពីតួេលខខាងមុខ
វាបូកបែន្ថមនឹងចំនួន ១។
ចំែណកេនះជាចំនួនស្វ៊ីតមួយែបប
េទៀត៖ ១៤, ១២, ១០, ៨, ៦, ... រាល់



3

តួេលខនីមួយៗក្នុងលំដាប់ស្វ៊ីតេនះ
គឺបានមកពីតួេលខខាងមុខវាដកនឹង
ចំនួន ២។
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ឥឡូវេនះ ប្អូនៗនឹងែស្វងយល់ពីតួេលខ
ែដលមានភាពស្មុគស្មាញជាងមុនបន្តិច
ដូចជា៖ ០, ១, ៣, ៦, ១០, ១៥...
េតើស្វ៊ីតេនះេកើតេឡើងដូចេម្ដច? េតោះ!
េមើលទាំងអស់គ្នា។
០ + ១ = ១
១ + ២ = ៣
៣ + ៣ = ៦
៦ + ៤ = ១០
១០ + ៥ = ១៥
េតើប្អូនៗេឃើញលំនាំស្វ៊ីតេនះេទ? េតើ
េលខបន្ទាប់ក្នុងស្វ៊ីតេនះ្រតូវជាេលខ
ប៉ុន្មាន?
្រតូវេហើយ! គឺ ២១ េដោយសារ ១៥ + ៦
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= ២១។
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ឥឡូវេនះ េយើងមកេមើល ”ចំនួនស្វ៊ីត”
ែដលេយើងេទើបែតពិភាក្សាគ្នាមុនេនះ
គឺេលខ៖ ១, ៣, ៦, ១០, ១៥ ... រួច
ចាំេមើលថាេតើេយើងអាចបេង្កើត ”លំនាំ
រូបរាង” ពីេលខទាំងេនោះបានេទ។
េយើងពិតជាអាច! ឥឡូវេនះេយើងមាន
”លំនាំរូបរាង” ្រតីេកោណែដលកាន់ែត
ធំេទៅៗ េដោយេយើងបេង្កើនចំណុចតាម
ចំនួនស្វ៊ីតរបស់េយើង!
ចំនួនស្វ៊ីតមួយ បេង្កើតបានជាលំនាំ
រូបរាងថ្មីមួយ!
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្របសិនេបើប្អូនៗ គិតថាគួរឱ្យ
ចាប់អារម្មណ៍ ឥឡូវដល់េពលែដល
្រតូវែណនាំប្អូនៗពីចំនួនស្វ៊ីតដ៏អស្ចារ្យ
េហៅថា ស្វ៊ីតហ្វ៊ីប៉ូណាសុី (ឬ េហម៉ា
ច្រន្ដា)។
ចំនួនស្វ៊ីតហ្វីប៉ូណាសុី គឺមានលក្ខណៈ
ដូចតេទៅ៖
០, ១, ១, ២, ៣, ៥, ៨, ១៣, ២១,
៣៤�
េតើប្អូនអាចរកេឃើញស្វ៊ីតែដលទាក់ទង
នឹងតួេលខទាំងេនះេទ? ្រតូវេហើយ!
រាល់តួេលខនីមួយៗក្នុងស្វ៊ីតហ្វ៊ីប៉ូណា
សុី គឺជាផលបូកៃនតួេលខទាំងពីរមុន
វា! គឺែបបេនះ។
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០ + ១ = ១
១ + ១ = ២
២ + ១ = ៣
៣ + ២ = ៥
៥ + ៣ = ៨
៨ + ៥ = ១៣
១៣ + ៨ = ២១
២១ + ១៣ = ៣៤
យល់េទ? ល្អណាស់! ឥឡូវេនះដល់
ែផ្នកែដលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍េហើយ
េនោះគឺទំនាក់ទំនងចំនួនស្វ៊ីតេនះេទៅ
នឹងលំនាំស្វ៊ីតក្នុងធម្មជាតិ។
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ធម្មតា ចំនួនៃន្រតបកផ្កា គឺទាក់ទងេទៅ
នឹងស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុ!ី
េតើអ្នកអាចនឹករកផ្កាណាែដលមាន
្រតបក ១, ៣ និង ៥ ែដរឬេទ? (
ទាំងអស់េនះ គឺសុទ្ធែតជាស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណា
សុ)ី។
េនះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន េដើម្បីជួយ
ប្អូនៗ។
្រតបក១៖ រូបេលខ១ ផ្កាេស្ដចនាគ (ឬ
អាន់ធូេរៀម) - រូបេលខ២ ផ្កាែ្រត ឬែ្រត
ស (ឬខាឡាលីល)ី
្រតបក៣៖ រូបេលខ២ ផ្កា្រកដាស - រូប
េលខ៣ ស្លឹកក្លូេវើ
្រតបក៥៖ រូបេលខ៤ ផ្កាចំបុី - រូប
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េលខ៥ ផ្ការំេយោល - រូបេលខ៦ ផ្កាម្លិះ
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ផ្កា្រតបក២ មិនសូវជាមានប៉ុន្មានេនោះ
េទ។ ផ្កាបន្លា្របាំបីទិស ឬផ្កាយីអ៊ុនែដ
លប្អូនៗេឃើញេនះគឺជាឧទាហរណ៍
មួយ។
ផ្កាែដលមាន្រតបក៤ (េលខ៤ មិន
មានេនៅក្នុងស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុីេទ) ក៏
មិនសូវមានផងែដរ។
ចូររាប់្រតបកផ្កាែដលប្អូនបានេឃើញ។
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ផ្កាែដលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាេគរបស់
ស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុី គឺផ្កាេដសុី។
ផ្កាេដសុីមាន្រតបកេ្រចើនេផ្សងៗ
គ្នាដូចជា ្រតបក១៣ ្រតបក២១ ឬ
្រតបក៣៤ េហើយេនោះគឺជាស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូ
ណាសុី។
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េនៅក្នុងធម្មជាតិក៏មានលំនាំស្វ៊ីត
ស្មុគស្មាញ និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
ជាេ្រចើនេទៀត ែដលែផ្អកេលើស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូ
ណាសុី។
្របសិនេបើប្អូនៗចង់ដឹង ប្អូនៗ្រគាន់ែត
េធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាបន្តិចបន្តួច
ប៉ុេណ្ណោះ េនោះប្អូនៗនឹងអាចេឃើញវា
េដោយខ្លួនឯង។
េតើេយើងអាចសាកល្បងបានេទ?
ឥឡូវេនះេតើេយើងនឹងទទួលបានអ្វី
្របសិនេបើេយើងេលើកេលខនីមួយៗៃន
ស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុីជាកាេរ*៉ (ស្វ័យគុណ
២)?
ស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុី៖ ១, ១, ២, ៣, ៥, ៨,
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១៣, ។ល។
្របសិនេបើេយើងេលើកតួនីមួយៗៃនេលខ
ខាងេលើជាកាេរ៉ (ស្វ័យគុណ២) េយើង
នឹងទទួលបាន៖
១ x ១ = ១កាេរ៉ ឬ ១ ២� = ១
២ x ២ = ២កាេរ៉ ឬ ២ ២� = ៤
៣ x ៣ = ៣កាេរ៉ ឬ ៣ ២� = ៩
៥ x ៥ = ៥កាេរ៉ ឬ ៥ ២� = ២៥
៨ x ៨ = ៨កាេរ៉ ឬ ៨ ២� = ៦៤
១៣ x ១៣ = ១៣កាេរ៉ ឬ ១៣ ២�
= ១៦៩
ដូចេនះស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុី ែដលេលើកជា
កាេរ៉រួច គឺ៖ ១, ៤, ៩, ២៥, ៦៤, ១៦៩
។ល។
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េនៅេពលែដលប្អូនយកេលខណាមួយ
េទៅគុណជាមួយេលខដែដលេនោះ
េលខេនោះនឹងក្លាយេទៅជា ”កាេរ៉”។
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ឥឡូវេនះ េយើងបានបែម្លងចំនួន
ស្វ៊ីតេទៅជាស្វ៊ីតលំនាំរូបរាងជាមួយ
្រតីេកោណមុន េតោះ! ព្យាយាមបែម្លង
ស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុីេលើកជាកាេរ៉េទៅជា
លំនាំស្វ៊ីតរូបរាងធរណីមា្រត។
េតោះ!សាកគូរ ១២�, ២២�,
៣២� និងបន្តេទៀត។
១២� ងាយ្រសួល្រគប់្រគាន់ - វា
្រគាន់ែតជាកាេរ៉មួយប៉ុេណ្ណោះ។
២២� ្រតូវបានគូរដូចេនះ - ២ កាេរ៉
កាត់ទទឹង និង ២ កាេរ៉ចុះេ្រកោម។
េយើងដឹងថា ២២� = ៤ េហើយមាន
៤កាេរ៉ ក្នុងរូប (េយើងេហៅតួេលខេនះថា
ជា”្រកឡាច្រតង្គ”) ។
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្រសេដៀងគ្នាេនះែដរ ៣២� ្រតូវបាន
គូរជា ៣ ្រកឡាឆ្លងកាត់ និង ៣្រកឡា
ចុះេ្រកោម។ ជាថ្មីម្តងេទៀតេយើងដឹងថា
៣២� = ៩ េហើយមាន្រកឡាច្រតង្គ
ចំនួន ៩។
៥២� ្រតូវបានគូរជា ៥ ្រកឡា និង ៥
្រកឡាេធ្វើ្រកឡាច្រតង្គែដលមាន ២៥។
្រកឡា ៨២� ជា ៨ ្រកឡាឆ្លងកាត់និង
៨ ្រកឡាេធ្វើឱ្យ្រកឡាច្រតង្គមាន ៦៤។
្រកឡា ១៣២� ្រកឡា្រតូវបានគូរជា
្រកឡាច្រតង្គជាមួយ ១៦៩កាេរ៉។ ល។
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ឥឡូវេនះ សូមរុញ្រកឡាច្រតង្គ
ទាំងអស់ែដលេយើងបានគូរផ្គុំចូលគ្នា
ដូចេនៅក្នុងរូបភាព។
រួចរាល់េហើយែមនេទ? ឥឡូវ គូរ
បន្ទាត់េកោងពី្រជុងមួយៃន្រកឡាច្រតង្គ
តូចបំផុតរហូតដល់ចុងកន្ទុយរបស់វា
ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព។



20

ឥឡូវយកែខ្សេកោងដូចគ្នាឆ្លងកាត់
្រកឡាច្រតង្គនីមួយៗចាប់ពីតូចបំផុត
រហូតដល់ធំបំផុតចាប់ពី្រជុងម្ខាង
េទៅ្រជុងម្ខាងេទៀតទល់នឹងចុងេដោយ
្រកឡាច្រតង្គ ១៣ ្រជុង។ អ្វីែដលេយើង
ទទួលបានគឺជាលំនាំរាងគូទខ្យងដ៏គួរ
ឱ្យ្រសឡាញ់។
េតើអ្វីេទៅជាប់ទាក់ទាក់រវាងលំនាំរាងគូទ
ខ្យងេនះ ែដលបេង្កើតេឡើងេដោយស្វ៊ីត
ហ្វ៊ីបូណាសុីេលើកជាកាេរ៉ និងធម្មជាត?ិ
្រតូវេហើយ! េយើងអាចេឃើញរាងគូទ
ខ្យងហ្វ៊ីបូណាសុីេនៅក្នុងធម្មជាត!ិ
កែន្លងណា? ចាំេមើលទាំងអស់គ្នាណា!
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េនះគឺជារាងគូទខ្យងហ្វ៊ីបូណាសុី
ែដលេនៅជាន់េលើ្រកឡាច្រតង្គមួយ
បែន្ថមេទៀត្រតង់ចំណុច ២១២�
(២១ស្វ័យគុណ២)។ បែន្ថមេទៅតួេលខ
េដើមរបស់េយើង សូមេមើលពីរេបៀប
ែដលគូសបន្ត េតើប្អូនមានអារម្មណ៍
ដូចជាធ្លាប់េឃើញរូបភាពេនះែមនេទ?
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្របាកដណាស់! ប្អូនៗអាចេឃើញ
លំនាំគូទខ្យងហ្វ៊ីបូណាសុីេនះេនៅេលើ
សំបកខ្យងសមុ្រទផងែដរ
(្របែហលជាប្អូន្រតូវបង្វិលក្បាលរបស់
ប្អូនបន្តិចតាមរាងវាេដើម្បីេឃើញលំនាំ
រាងគូទខ្យងពិតេនះ េនៅទំព័រមុន) ...
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សូម្បីែតស៊ុត (សូមេមើលពីរាងគូទ
ខ្យងេនះ ែដលគូសេចញតាមរេបៀប
មួយេផ្សងេទៀត (ផ្ទុយពីចលនារបស់
្រទនិចនាឡិកា) េបើេ្របៀបេធៀបេទៅ
នឹងរូបរាងគូទខ្យងែដល្រសបេទៅនឹង
្រទនិចនាឡិកា េនៅទំព័រទី១៤)!
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សូម្បីែតរូបរាងសណ្ឋានធំៗដូចជា ព្យុះ
ហឺរីេខន ឬបណ្ដុំផ្កាយ (កាឡាក់សុ)ី ក៏
មានលំនាំរាងគូទខ្យងហ្វ៊ីបូណាសុីែដរ។
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ែមនេទ ?
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ការសេង្ខបៃន្របវត្តិសាស្ត
េដើម្បីបញ្ចប់េរឿងដ៏ជក់ចិត្តអំពីស្វ៊ីតហ្វ៊ី
បូណាសុី េយើងេទៅែស្វងយល់សេង្ខប
ពី្របវត្តិៃនស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុីេនះបន្តិច
សិន។
េនៅសតវត្សទី១១ (ជាង ១០០០ឆ្នាំមុន)
បព្វជិត និងជាអ្នក្របាជ្ញសាសនាេជន
ម្នាក់េឈ្មោះថាេហម៉ាច្រន្តា រស់េនៅក្នុង
រដ្ឋមួយែដលសព្វៃថ្ងគឺរដ្ឋគុចារ៉ាត់ បាន
រកេឃើញស្វ៊ីតគណិតវិទ្យាឬស្វ៊ីតៃន
ចំនួនក៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ខណៈ
េពលកំពុងសិក្សាកំណាព្យ និងត្រន្តី។
គាត់ព្យាយាមែស្វងរកវិធីេផ្សងៗគ្នា
េដើម្បីអាចបញ្ចូលសំេឡង ”ែវង” និង
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”ខ្ល”ី េនៅក្នុងត្រន្តីេដើម្បីបេង្កើតជាលំនាំ
ចង្វាក់នានា។
្របែហលជា ១០០ ឆ្នាំេ្រកោយមក
គណិតវិទូជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់េឈ្មោះ
េលអូណាដូ ហ្វ៊ីបូណាសុី (គ.ស
១១៧០ - គ.ស ១២៥០) បានសរេសរ
អំពីលំនាំស្វ៊ីតគណិតវិទ្យដូចគ្នាេនះ
េនៅក្នុងេសៀវេភៅរបស់គាត់េឈ្មោះលីែប៊រ
អាបាសុី ឬ ”េសៀវេភៅអំពីការគណនា
” ក្នុងឆ្នាំ១២០២ ។ ហ្វ៊ីបូណាសុី បាន
េធ្វើដំេណើរតាមសមុ្រទេមឌីែទរ៉ាេណ
េហើយបានជួបឈ្មួញជាេ្រចើនមកពី
តំបន់ភាគខាងេកើត និងបានែស្វងយល់
ពីរេបៀបែដលពួកេគេធ្វើការគណនាែបប
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គណិតវិទ្យា។
ពិតណាស់ែដលេយើងអាចថា ហ្វ៊ីបូណា
សុី បានឆ្លងកាត់ការសិក្សាែស្វងយល់
អំពីស្វ៊ីតគណិតវិទ្យារបស់េហម៉ាច្រន្តា
ក្នុងអំឡុងេពលគាត់េធ្វើដំេណើរ ប៉ុែន្ត
េដោយសារែតគាត់ជាមនុស្សដំបូងែដល
បានែណនាំវាេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប ដូចេនះ
ស្វ៊ីតទាំងេនះ្រតូវបានេគស្គាល់ទូទាំង
ពិភពេលោកថាជាស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុី។
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ពាក្យរំឭក៖
ថ្វីេបើមានឧទាហរណ៍ជាេ្រចើនេនៅក្នុង
ធម្មជាតិែដលយកលំនាំតាមស្វ៊ីតហ្វ៊ី
បូណាសុី ក៏ពិតែមន ប៉ុែន្តក៏មិនែមន
មានទាំងអស់េនោះែដរ។ ជាឧទាហរណ៍
ដូចជាស្លឹកក្លូេវើពណ៌ៃបតង ឬផ្កាែដល
មាន្រតបក៤ ជាេដើម។
េទោះយ៉ាងណាក៏េដោយ អ្វីែដលគួរ
ឱ្យចាប់អារម្មណ៍េនោះគឺថា ស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូ
ណាសុីទាំងេនះេ្រចើនែតមានេនៅក្នុង
ធម្មជាតិ។ រហូតមកដល់េពលេនះអ្នក
វិទ្យាសា្រស្តេនៅែតែស្វងរកមូលេហតុ
េនះមិនទាន់េឃើញេនៅេឡើយ ថាេហតុ
អ្ធីបានជាធម្មជាតិហាក់ដូចជា្រសឡាញ់
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ស្វ៊ីតហ្វ៊ីបូណាសុីខ្លាំងេម្ល៉ះ។ ដូចេនះ
្របែហលជាប្អូនៗ អាចរកេឃើញចេម្លើយ
េនះេនៅេពលែដលប្អូនធំេឡើង!



Brought to you by

Let’s Read is an initiative of The Asia Foundation’s Books
for Asia program that fosters young readers in Asia and

the Pacific.
booksforasia.org

To read more books like this and get further information
about this book, visit letsreadasia.org.

32

Original Story
The Fascinating Fibonaccis, Author: Shonali
Chinniah. Illustrator: Hari Kumar Nair. Published
by Pratham Books, © Pratham Books. Released
under CC BY 4.0.

This work is a modified version of the original
story. © The Asia Foundation, 2020. Some rights
reserved. Released under CC BY 4.0.

For full terms of use and attribution,
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Contributing translators: Somey Chheang and
Chou Chinith

http://www.booksforasia.org
https://www.letsreadasia.org
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

