


ចំនួន៤ ៥០០ច��ប់ចំនួន៤ ៥០០ច��ប់



 
មាតិកា 

 
 

ចំណងជ ើ ង              ទំព័រ 
 
 

   គណៈរគបរ់គងនិងររុមការងារ...........................................................................................................................i 
   បុពវរថា..............................................................................................................................................................iii 
   អារមភរថា............................................................................................................................................................v 
 

I- ររមងច្បាបទ់ារទ់ងនឹងររុមរបឹរាជាតិភាសាខ្មមរ (រ.ជ.ភ.ម.).........................................................................១ 
            រពះរាជររឹតយលលម នស/ររត/១១១៧/១០១៣ រាស់បងាា បខ់្តងាាំង និងផតល់ឋានៈរបធាន និង    
       អនុរបធាន ររុមរបឹរាជាតិភាសាខ្មមរ ននរាជបណឌិ តយសភារមពុជា..................................................................៣ 
        ររឹតយលលម   ៥៦     -                                             ......................៥ 
          រពះរាជររឹតយលលម នស/ររត/០៣ ៨/ ៩៦ រាស់បងាា បខ់្តងាាំង និងផតល់ឋានៈអនុរបធាន 
      ររុមរបឹរាជាតិភាសាខ្មមរ ននរាជបណឌិ តយសភារមពុជា.......................................................................................៨ 
        អនុររឹតយលលម ៩៩៤ អនររ.តត សតីពីការខ្តងាាំង     ររុមរបឹរាជាតិភាសាខ្មមរ......................................១០ 
        រពះរាជររឹតយលលម នស/ររត/០  ៩/ ៨  រាស់បងាា បខ់្តងាាំង និងផតល់ឋានៈអនុរបធាន 
     ររុមរបឹរាជាតិភាសាខ្មមរ ននរាជបណឌិ តយសភារមពុជា.....................................................................................១២ 
II- សមិទធផលននររុមរបឹរាជាតិភាសាខ្មមរ ...........................................................................................................១៥ 
      - បលច្បេរសពទលសនីលោយគណៈរមមការ                .............................................................................. ៧ 
      - បលច្បេរសពទលសនីលោយគណៈរមមការ        .........................................................................................៣៤ 
   ៣- បលច្បេរសពទលសនីលោយគណៈរមមការសុខាភិបាល.......................................................................................៦៤ 
   ៤-             «បញ្ហា          លរបីរនុងពារយរមេីភាសាបាលី-សាំស្កសរឹត».............................................៨០ 
 
   
 
 
   
 
 
 



 -i- 

 
 
 
 

គណៈគ្គប់គ្គង 
3 

 
 

 
- ប្បធាន..........................................  : ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ហ៊ា ន សុខុម 
- អនុប្បធាន...................................... : ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សន ពៅ 
- អនុប្បធាន.....................................  : ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ស៊ាុ ៊ុំ ឈុុំឡុង 
- អនុប្បធាន...................................... : ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្             
  

                                            
 

គ្រុមអ្នររ ៀបចំ 
 

 

 

- ប្បធានពលខាធិការដ្ឋា ន.................... : ពោក ោង សុភាព   
- អនុប្បធានពលខាធិការដ្ឋា ន...............  : ពោកប្ស ីហង ់លកខណិា   
- អនុប្បធានពលខាធិការដ្ឋា ន...............  : ពោក ឃមឹ វចិឆកិា 

  - អនុប្បធានពលខាធិការដ្ឋា ន...............  : ពោក         
- មន្តនតពីលខាធិការដ្ឋា ន........................  : ពោក ជួន ពោរទិ្ធ ី
-                .......................... :                
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 -iii- 

បុព្វរថា 
 

ពដីមបផីសពវផាយលទ្ធផលការ  របស់ខលួន ប្កុមប្បឹកាជាតិ្ភាោខ្ខែរ (ក.ជ.ភ.ខ.) បានពប្បីប្បាស់មពធោបាយ 
 ពប្ចីន ដូចជាការពបាោះពុមពផាយប្ពឹត្តិបប្ត្ សទ្ទា នុប្កម    ពសៀវ       ។ ពប្ៅពីពនោះ អងគភាពពនោះក៏បាន 
បពងកីត្      បណាត ញព័ត្៌មានសងគម                        ផតល់សមាា សន៍ជាបនតបន្ទា ប់ដល់ 
វទិ្យុនិងទូ្រទ្សសន៍   និង     ពរៀបចុំសកិាខ ោោ                 ផងខ្ដរ។  

ការផសពវផាយតាមរយៈប្ពឹត្តិបប្ត្ពៅខ្ត្ប្តូ្វបានចាត្ទុ់្កជា      ចាុំបាចក់នុងការផសពវផាយពត័្ម៌ាន     
        ពៅជុំហនទី្១ សប្មាបឱ់្យោធារណ្ជនផដល់ពោបល់ោា បន្ទពលីចុំណុ្ចខវោះខាត្ពដីមបឱី្យប្កុមប្បឹកាជាតិ្ 
ភាោខ្ខែរពិនិត្យពឡងីវញិមុននឹងសពប្មចពបាោះពុមពផាយជា        ។  
 

     ប្ពឹត្តិបប្ត្ពលខ១០ពនោះ                                មានចុោះផាយបពចេកសពាខ្ដល 
ប្កុមប្បឹកាជាតិ្ភាោខ្ខែរបានអនុម័ត្ពហីយ កនុងពន្ទោះមានបពចេកសពា                 បពចេកសពា         
   បពចេកសពា         ខ្ដលសុទ្ធខ្ត្បានឆលងការពិភាកាលអិិត្លអិន ់             ប្កុមប្បឹកាជាតិ្ភាោខ្ខែរ 
និង                   រមួចុំខ្ណ្កោ៉ា ងធុំពធងកនុង               រកការឯកភាពជូនភាោខ្ខែរ។ 
  

 ពៅទី្បញ្េ ប ់ ខុ្ុំសូមពកាត្សរពសីរ ក.ជ.ភ.ខ. ខ្ដលបានសពប្មចនូវលទ្ធផលដល៏អិតាុំងពីពដីមពរៀងមក និងសូម 
ជូនពរឱ្យប្កុមប្បឹកាជាតិ្ភាោខ្ខែរ បានសពប្មចនូវពបសកកមែខ្សវងរកឯកភាពជូនភាោខ្ខែរ ន្ទពពលដខ៏លីខាងមុខ។  
 

         ថ្ងៃ              ខ្ខ       ឆ្ន ុំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
                   រាជធានីភនុំពពញ ថ្ងៃទី្     ខ្ខ         ឆ្ន ុំ២០១៩ 

 

                                                                                  គ្បធានរាជបណឌិ ត្យសភារមពុជា   
 
 

 
                                                                                          បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ ទូច 
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១-  បច្ច្បេកសពទច្សនើច្ោយគណៈកមែការ                 
 
 

១- កឣច ី
អ. loan 
បាឥ. emprunt (m.) 
 

 លបាកឬ់វំឞិញដដឦបាឞខ្ចីហ ឤីលរូឧវូទារស់ងឧញិតាឣឦកខខ្ណ្ឍ នឞកិចចសឞា។ 
 

២- កឣយសវិន ិ
អ. property rights/  
    ownership 
បាឥ. propriété (f.) 
 

  សិវនិហឡញហឦញជាម្ចច ស់ហឦីលវឡរ។ សិវនិហឞេះឥឣួសញ្ចូ ឦទាងំសិវនិហលសីលបាស ់
សិវនិអាលស័ឤហឦ ឞិងសិវនិចារដ់ចងហឦីលវឡរ។ 

៣- កឣយសវិនកិឥ 
អ. owner 
បាឥ. propriétaire (n.) 
 

  ឥូសឧឞថសុគ្គឦឬឞីរិសុគ្គឦដដឦម្ចឞសិវនិហឡញហឦញជាម្ចច ស់កឣយសិវនិហឦីលវឡរ។ 
 

៤- កនលឣហជីងសា 
អ. commission 
បាឥ. commission (f.) 
 

  ភាគ្ឥឤនឞនលវវំឞិញឬអរទលសហោជឞ(៍វំឞិញ ឥសស់ លបាក.់..) ដដឦភាប កង់ាឥ 
វិញឦកឬ់ភាប កង់ាឥដនវហវៀរលរូឧបាឞវវួឦកបុងវំនាកវំ់ឞងកាឥងាឥហនាេះ។ 

៥- កាឥជឦួ 
អ. rent 
បាឥ. location (f.) 
 

  កិចចលឡឣហលឡៀងជួឦឥវាងកឣយសិវនិកឥឞិងអបកជួឦតាឣឦកខខ្ណ្ឍ ដដឦបាឞកំណ្រ។់ 

៦- កាឥោិឦឤ័រំណាងឝនាគាឥ 
   សឥហវស 
អ. foreign bank    
    representative office 
បាឥ. bureau représentant  
     de banque étrangère 
 

  វីភាប កង់ាឥរំណាងឥសស់ឝនាគាឥសឥហវសម្ចឞឣុខ្ងាឥលសាឧលជាឧវីហាឥ ទាកវ់ង 
អរិលិជឞ ទាកទ់ាញឧឞិិហោគិ្ឞ ឞិងឣិឞហឝឝីលសរិសរថិកាឥឝនាគាឥហោឤផ្ទធ ឦ់។ 

៧- កាឥោិឦឤ័ឥណ្ទាឞ 
អ. credit bureau 
បាឥ. bureau de crédit 
 

  លកុឣ  ុឞហថឦ់ឡរ័ម៌្ចឞ ឥិញ្ដឧរទុ ឧសកឥណ៍្ឧភិាគ្វិឞបឞឤ័ ឞិង ឥបាឤកាឥណ៍្ 
ឥណ្ទាឞហៅដឦ់លគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុ។ 

៨- កិចចវីហាឥ/ម្ច៉ា ឃឝីិង 
អ. marketing 
បាឥ. marketing (m.)  

  សំណំុ្នឞសកឣយភាឡសុគ្គឦ សាទ សឞ័ ឬ លកុឣ  ុឞនានា កបុងកាឥសហងកីររនឣវ  
កាឥហសឡឝហាឤ កាឥជំឥុញ កាឥហោេះដូឥ ឞិងកាឥហថឦ់ឞូឧអឝីដដឦម្ចឞលសហោជឞ ៍
ដឦ់អរិលិជឞ នដគូ្ ឞិងសងគឣទាងំឣូឦ។ 
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៩- កិចចវីហាឥកាឥ/ីកាឥមី្ច៉ា ឃឝីិង 
អ. marketer 
បាឥ. marketeur (m.) 
 

  អបកហឥៀសចំឞិងអឞុឧរថឤុវននាកាឥកិចចវីហាឥ។ 
  

១០- កិចចវីហាឥចលឣុេះ/  
        ម្ច៉ា ឃឝីិងចលឣុេះ 
អ. marketing mix 
បាឥ. marketing mix  

  ឣហឝាបាឤកិចចវីហាឥ ឬ ម្ច៉ា ឃិឝីងទាងំឡាឤដដឦស លគាសហលសីលបាស់ 
ហដីឣផសីហលឣចឞូឧកាឥឦកហ់ឦិរហឦឥសស់ខ្វួឞហៅវីហាឥហគាឦហៅ។ ធារុនឞកិចច
វីហាឥចលឣុេះ ឬម្ច៉ា ឃឝីិងចលឣុេះ ជាវូហៅម្ចឞសួឞគឺ្ ហឦិរហឦ (Product) នលវ
(Price) វីកដឞវង(Place) ឞិងកាឥជំឥុញហសឡឝហាឤ(Promotion) ដដឦ 
ហៅថា Pសួឞ "Four Ps"។ 
 

១១-កិចចវីហាឥចឦរ័/ 
      ម្ច៉ា ឃឝីិងចឦរ័ 
អ. mobile marketing 
បាឥ. marketing mobile 
 

  សំណំុ្សកឣយភាឡកិចចវីហាឥហដីឣផីហសឡឝហាឤអំឡីហឦិរហឦដឦ់អរិលិជឞ 
តាឣឥឤៈឧសកឥណ៍្ចឦ័រឥសស់អបកវវួឦ។ 

១២- កិចចវីហាឥឌីជីថឦ/  
        ឌីជីលឦម្ច៉ា ឃឝីិង 
អ. digital marketing 
បាឥ. marketing numérique  
 

  សំណំុ្សកឣយភាឡកិចចវីហាឥហដីឣផហីសឡឝហាឤអំឡីហឦិរហឦហោឤហលសីលបាស ់
សហចចកឧវិាឌីជីលឦ។ 

១៣- កំុឣ៉ាូឌីឝី 
អ. commodities 
 

  ឧរទុធារុហដីឣឬហឦិរហឦកសិកឣយសឋឣដដឦអាចវិញឬឦកហ់ៅហឦីវីហាឥ។ 

១៤- កូឞសណុំ្ឦ 
អ. debtor 
បាឥ. débiteur (m.) 
 

  សុគ្គឦដដឦលរូឧសងសំណុ្ឦ។ 

១៥- លកុឣ  ុឞពាណិ្ជជកឣយ  
        សឥហវស 
អ. foreign commercial  
    company 
បាឥ. société commerciale     
     étrangère 

  លកុឣ  ុឞដដឦសហងកីរហ ងីហលកាឣចាសន់ឞលសហវសណាឣួឤ ហ ឤីបាឞហបាេះវីតាងំ 
ហឝឝីពាណិ្ជជកិចចហៅហលៅលសហវសហនាេះ។ 
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១៦-លកុឣ  ុឞអរិសឞា 
        ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. financial leasing company 
បាឥ. société de bail financier 
 

  ឞីរិសុគ្គឦដដឦហថឦ់ជូឞអរិលិជឞឞូឧកាឥហលសីលបាស់ឞិងអាលស័ឤហឦឡីចឦឞឧរទុ
ណាឣួឤហោឤឤកនលវឈបួឦ។ 

១៧- លកឣុ  ុឞឣហាជឞវវឦួ  
       ខុ្សលរូឧម្ចឞកលឣិរ 
អ. public limited      company   
    (PLC)  
បាឥ. société anonyme  
    (S.A) 
 

  លកុឣ  ុឞឣូឦឝឞឣួឤលសហអវសហងកីរហ ីង ឞិងចុេះសញ្ជ ីតាឣចាស់ ដឹកនាំ 
ឞិងលគ្សល់គ្ងហោឤលកុឣលសឹកាអិបាឦ ដដឦកបុងហនាេះម្ចឞសម្ចសភាឡជា
អអិបាឦោ៉ា ងរិច៣ឥូស។ លកុឣ  ុឞលសហអវហឞេះម្ចឞសិវនិហបាេះហចញឞូឧឣូឦសលរ 
សលម្ចសឦ់កជ់ាសាធាឥណ្ៈ។ ម្ចច ស់ភាគ្  ុឞម្ចប ក់ៗ វវួឦខុ្សលរូឧចំហពាេះ
សំណុ្ឦលកុឣ  ុឞលរឹឣដរចំឞួឞភាគ្  ុឞដដឦខ្វួឞម្ចឞកបុងលកុឣ  ុឞស៉ាុហណាត េះ។ 

១៨- លកឣុ  ុឞឣូឦឝឞ 
អ. limited company 

  លកុឣ  ុឞវវួឦខុ្សលរូឧម្ចឞកលឣិរសហងកីរហោឤឦកខឞថិកៈ ឞិង ជាឞីរិសុគ្គឦ 
ោចហ់ោឤដ កឡីម្ចច ស់ភាគ្  ុឞ ហ ឤីម្ចច ស់ភាគ្  ុឞវវួឦខុ្សលរូឧលរឹឣចំឞួឞ 
ភាគ្  ុឞដដឦខ្វួឞបាឞវិញ។ លកុឣ  ុឞហឞេះលគ្ស់លគ្ងឞិងដឹកនាំហោឤ
លកុឣលសឹកាអិបាឦ។ 
 

១៩- លកុឣ  ុឞស កឣយសវិន ិ
អ. partnership 
បាឥ. société de personnes 

  លកុឣ  ុឞវវួឦខុ្សលរូឧគាយ ឞកលឣិរសហងកីរហ ងីហោឤកិចចសឞា ដដឦម្ចឞ 
សុគ្គឦ២នាកហ់ ងីហៅ ឞិងជាឞីរិសុគ្គឦដដឦឣិឞោចហ់ោឤដ កឡីម្ចច ស់។ 
លកុឣ  ុឞហឞេះលគ្សល់គ្ងហោឤស កឣយសិវនិកឥវូហៅទាងំអស់។ 
 

២០- លកុឣ  ុឞស កឣយសវិន ិ
        វូហៅ 
អ. general partnership 
បាឥ. société en nom 
      collectif (SNC) 
 

  លកុឣ  ុឞស កឣយសិវនិឣួឤលសហអវដដឦហកីរហ ងីឡីកិចចសឞាឥវាងសុគ្គឦ២ ឬ
ហលចីឞនាក ់ ដដឦោកឥ់ឣួគាប ឞូឧលវឡរសឣផរឋិ ចំហណ្េះដឹង ឬ សកឣយភាឡឥសស ់
សុគ្គឦទាងំហនាេះ ហដីឣផលីសកសពាណិ្ជជកិចចឥឣួកបុងហគាឦសំណ្ងឥកលបាក់ចំហណ្ញ 
ហ ឤីសម្ចជិកទាងំអស់ជាស កឣយសិវនិកឥវូហៅ។ 

២១-លកុឣ  ុឞស កឣយសវិន ិ
       ម្ចឞកលឣិរ 
អ. limited partnership 
បាឥ. société en commandite 

   លកុឣ  ុឞស កឣយសិវនិឣួឤលសហអវដដឦហកីរហ ងីឡីកិចចសឞាឥវាងស -
កឣយសិវនិកឥវូហៅម្ចប កឬ់ហលចីឞនាកដ់ដឦម្ចឞសុគ្គឦម្ចប កល់រូឧបាឞអឞុញ្ញដ រឱ្រ
លគ្សល់គ្ងឞិងម្ចឞការឡឝកិចចហៅកបុងលកុឣ  ុឞជាឣួឤស កឣយសិវនិកឥម្ចឞ
កលឣិរម្ចប កឬ់ហលចីឞនាកហ់វៀរ ដដឦម្ចឞការឡឝកិចចសងភ់ាគ្វុឞចូឦហៅកបុង
លកុឣ  ុឞស កឣយសិវនិហនាេះ។ 
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២២-លកឣុ  ុឞឯកជឞវវឦួ 
       ខុ្សលរូឧម្ចឞកលឣិរ(ឯ.ក) 
អ. private limited 
    company (Co., Ltd) 
បាឥ. société à  
      responsabilité limitée 
        (SARL) 
 

  លកុឣ  ុឞឣូឦឝឞឣួឤលសហអវ ដដឦសហងកីរហ ីងឞិងចុេះសញ្ជ ីតាឣចាស់ 
ម្ចឞសម្ចជិកភាគ្  ុឞចាស់ឡី២នាក់ឥ ូរដឦ់៣០នាក់ ហ ីឤសម្ចជិក 
ម្ចប ក់ៗវវួឦខុ្សលរូឧចំហពាេះសំណុ្ឦលកុឣ  ុឞលរឹឣដរចំឞួឞភាគ្  ុឞដដឦ 
ខ្វួឞបាឞោក់ហដីឣវុឞកបុងលកុឣ  ុឞស៉ាុ ហណាត េះ ឞិងឣិឞអាចឦក់ភាគ្  ុឞជា  
សាធាឥណ្ៈបាឞ។ 

២៣- ខ្ច ី
អ. borrow 
បាឥ. emprunter (v.) 
 

  ឤកឥសស់ឥសឥ ឬ លបាកឡី់ហគ្ឣកហលសីលបាស់ ហ ឤីសងហៅឧញិ។ 

២៤- គ្ណ្ហឞឤរ 
អ. accounting 
បាឥ. comptabilité (f.) 

  កាឥករល់តាជាលសឡឞ័នឞិងលគ្សល់ជុងហលជាឤអំឡីលសរិសរថិកាឥ ឥិញ្ដឧរទុឥសស់លកុឣ  ុឞ 
អងគភាឡ ឬ សាទ សឞ័ណាឣួឤ។ 

២៥- គ្ណ្ហឞឤរកឥ 
អ. accountant 
បាឥ. comptable (n.) 

  សុគ្គឦដដឦម្ចឞគុ្ណ្ឧុឌណកិបុងកាឥករល់តាឞិងកាឥឥកាសញ្ជ ីចំណូ្ឦ ចំណាឤ 
កាឥហឥៀសចំឥបាឤកាឥណ៍្ ឥិញ្ដឧរទុសលម្ចសស់ឧឞកឣយឞិងឧភិាគ្គ្ណ្ឞី ឞិងកាឥហថឦ់ 
ហោសឦ់ហឦីសញ្ដរថិឡឞននានាឞិងឱ្កាសឧឞិិហោគ្។ 

២៦- លគឹ្េះសាទ ឞឣីលកូ ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. microfinance institution 
បាឥ. institution de   
      microfinance 

  លគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុឬសាទ សឞ័ ឥិញ្ដឧរទុឯកជឞម្ចឞឯកហវសកបុងកាឥហថឦ់លបាកក់ឣចី 
ខ្នប ររូចសលម្ចសល់កុឣ ឬ សុគ្គឦម្ចឞចំណូ្ឦទាស ឞិងស លគាសឝុឞរូច ហ ឤី 
ម្ចឞហដីឣវុឞអសផសឥម្ចរឣកឦ់ហៅឝនាគាឥជារិរិចជាងលបាក់រឣកឦ់ឥសស់
ឝនាគាឥពាណិ្ជជ។ 
 

២៧- លគឹ្េះសាទ ឞឣីលកូ ឥិញ្ដឧរទុ 
        វវួឦលបាកស់ហញ្ដ ី
អ. microfinance deposit   
    taking institution 
 

  លគឹ្េះសាទ ឞឣីលកូ ឥិញ្ដឧរទុដដឦវវួឦកាឥអឞុញ្ញដ រឡីឝនាគាឥកណាថ ឦឱ្រហថឦ់
ហសវាវវួឦលបាកស់ហញ្ដី។ 

២៨- លគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុ/ 
        សាទ សឞ័ ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. financial institutions 
បាឥ. institution financière/ 
    établissement financier  

  សាទ ស័ឞសាធាឥណ្ៈ ឬ ឯកជឞដដឦម្ចឞគុ្ណ្ឧុឌណិលគ្ស់លគាឞ់ហដីឣផីហថឦ់ 
ហសវា ឥិញ្ដឧរទុដឦ់អរិលិជឞដូចជា ហសវាលបាកក់ឣចី ហសវាលបាកស់ហញ្ដី ហសវា 
ជួញដូឥ ឣូឦសលរ ហសវាធានារ៉ាសឥ់ង ហសវាឥសសសឞថិសុខ្សងគឣ ហសវាឧឞិិហោគ្ 
ជាហដីឣ។ 
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២៩- លគឹ្េះសាទ ឞឥណ្ទាឞ 
        ជឞសវ 
អ. rural credit institution 

  លគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុម្ចឞឯកហវសកបុងកាឥហថឦ់លបាកក់ឣចីខ្នប ររូចហៅជឞសវ 
ហ ឤីម្ចឞហដីឣវុឞអសផសឥម្ចរឣកឦ់ហៅឝនាគាឥជារិរិចជាងលបាករ់ឣកឦ់ 
ឥសស់លគឹ្េះសាទ ឞឣីលកូ ឥិញ្ដឧរទុ។ 
 

៣០- ចងកាឥ 
អ. borrow/lend (at interest) 
បាឥ. emprunter/prêter 
      (avec intérêt) 
 

   ឱ្រខ្ចីលបាក់ឬខ្ចីលបាក់ហោឤម្ចឞកាឥលបាក់ហៅតាឣកាឥលឡឣហលឡៀងគាប ឥវាង   
អបកឱ្រខ្ចីឞិងអបកខ្ចី។ 

៣១- លចកដសងដចក 
អ. distribution channel 
បាឥ. chaîne de distribution/  
      canal de distribution  

  ហវូឧដដឦវំឞិញឞិងហសវាលរូឧបាឞដចកចាឤហោឤគិ្រចាសឡី់ហលកាឤកាឥហឦិរ 
ឥ ូរដឦ់កាឥហលសីលបាស់។ 

៣២- រណំាងដហបកឦក ់
អ. sale representative 
បាឥ. représentant des 
     ventes/représentant   
      commercial 
 

  អបកទាកវ់ងអរិលិជឞ ដដឦម្ចឞសឣរទភាឡឤឦ់ឞូឧអឝីដដឦអបកវិញចងប់ាឞ 
ឡឞរឦ់ឞីរិឧឝីិនឞកាឥវិញ ឞិង ធានាដឦ់ដំហណី្ឥកាឥឦកឱ់្របាឞឥឦូឞ។ 

៣៣- នលវ 
អ. price 
បាឥ. prix (m.) 

  ចំឞួឞលបាកន់ឞរនឣវវំឞិញឬហសវាហចញឣកឡីកាឥហោេះដូឥ។ 

៣៤- នលវកលឣិរ 
អ. fixed price 
បាឥ. prix fixe  

  នលវវំឞិញឬហសវាដដឦឣិឞអាចរនលវបាឞ។ 

៣៥- នលវហដីឣ 
អ. cost 
បាឥ. coût (m.)/prix de revient 
 

  ចំឞួឞលបាក់ចំណាឤហដីឣផហីឦិរជាហឦិរហឦ ឬហសវា ដូចជាចំណាឤហៅ 
ហឦីឧរទុធារុហដីឣ ឣូឦឝឞ កម្ចវ ងំឡឦកឣយ ឞិងស លគិ្ឞភាឡ។ 

៣៦- នលវវីហាឥ 
អ. market price 
បាឥ. prix de marché 

  នលវវិញឬឦកជ់ាវូហៅនឞវំឞិញឬហសវាហៅហឦីវីហាឥ។ 
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៣៧- នលវឦក ់
អ. selling price 
បាឥ. prix de vente  

  នលវវំឞិញឬហសវាដដឦោកឦ់កហ់ៅហឦីវីហាឥ។ 

៣៨- នលវឦកផ់្ទថ ច ់
អ. sale price 
បាឥ. prix soldé  

  នលវវំឞិញឬហសវាដដឦឦកហ់ោឤម្ចឞកាឥសញ្ចុ េះនលវឥចួ។ 

៣៩- លវឡរ 
អ. wealth 
បាឥ. richesse (f.) 

  រនឣវលវឡរសកឣយដដឦម្ចឞហលកាឤឡីដកហចញឞូឧសំណុ្ឦដដឦជំពាកហ់គ្។ 

៤០- លវឡរសកឣយ 
អ. assets 
បាឥ. actifs (m. pl.) 

  លបាកឞិ់ងអឝី ហៗហសងហវៀរដដឦជាកឣយសិវនិឥសស់ឥូសឧឞថសុគ្គឦឬឞីរិសុគ្គឦហ ឤី 
ដដឦអាចវូទារស់ណុំ្ឦ ហលសីលបាស់ វវួឦអរទលសហោជឞ ៍ឞិងសហងកីឞលបាកចំ់ណូ្ឦ 
បាឞ។ 

៤១- លវឡរសកឣយចឥឞថ 
អ. current assets 
បាឥ. actifs à court terme/  
       actifs courants 

  លវឡរសកឣយ ដដឦអាចសំដសវងជាលបាក់បាឞកបុ ងឥឤៈហឡឦឣួឤខួ្ស
ហឦិរកឣយ ឬកបុងឥឤៈហឡឦឣិឞហឦីសឡីឣួឤឆ្ប ។ំ 

៤២- លវឡរសកឣយឥូសី 
អ. tangible assets 
បាឥ. actifs corporels/actif   
       tangible 

  លវឡរសកឣយដដឦម្ចឞឥូស ឥឣួម្ចឞលវឡរសកឣយចឥឞថឞិងលវឡរសកឣយអចឦ័រ។ 

៤៣- លវឡរសកឣយអចឦរ័ 
អ. fixed assets 
បាឥ. immobilisations/   
      actifs immobilisés 

  លវឡរសកឣយ ដដឦអាចសំ ដសវងជាលបាក់បាឞកបុ ង ឥឤៈហឡឦហលចីឞ ខួ្ស
ហឦិរកឣយ ឬ កបុងឥឤៈហឡឦហឦីសឡីឣួឤឆ្ប ។ំ 

៤៤- លវឡរសកឣយអឥូសី 
អ. intangible assets 
បាឥ. actif incorporel/actif  
      intangible 

  លវឡរសកឣយដដឦឣិឞម្ចឞឥូស ដូចជា កឣយសវិនិសញ្ញដ  លសកាសឞីឤសលររកកកឣយ 
ពាណិ្ជជសញ្ញដ  សិវនិអបកឞិឡឞន ឞិងសិវនិលសហាកល់សដ ឦ ឧឝីិសាស្តសថឝុឥកិចច ជាហដីឣ។ 
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៤៥- ឝនាគាឥ 
អ. bank 
បាឥ. banque (f.) 

  លគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុដដឦម្ចឞឞីរិសឣផទាឡិហសសកបុងកាឥហឥសីឤកលសរិសរថិកាឥ 
ដូចខ្នងហលកាឣហឞេះជាឣុខ្ឥសឥ៖  
 - កាឥហថឦ់ឥណ្ទាឞលគ្សល់សហអវចំហពាេះសាធាឥណ្ជឞហោឤម្ចឞកនលឣ រសស់ញ្ចូ ឦ 
  ទាងំឥណ្ទាឞ អរិសឞា ឞិងកាឥសឞាតាឣ រទហឦខ្ន។  
- កាឥវវួឦលបាកស់ហញ្ដីឣិឞម្ចឞឣុខ្សញ្ញដ ហលសីឡីសាធាឥណ្ជឞ លសលឡឹរថិកឣយ ឞិង 
កាឥោកឱ់្រអរិលិជឞហលសីលបាស់ឞូឧឣហឝាបាឤវូទារជ់ាឥូសិឤឧរទុឬជាឥូសិឤសណ្ត។ 
 

៤៦- ឝនាគាឥកណាថ ឦ 
អ. central bank 
បាឥ. banque centrale  

  ឝនាគាឥសាធាឥណ្ៈដដឦម្ចឞសឣរទកិចចផ្ទថ ចឣុ់ខ្ហឦី ៖        
 - កាឥកំណ្រហ់គាឦឞហោបាឤឥូសិឤឧរទុឞិងកាឥលគ្សល់គ្ងចំឞួឞឥណ្ទាឞសឥុស 
 - កាឥលគ្សល់គ្ងឞិងកាឥលរួរឡិឞិររលគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុតាឣឥឤៈកាឥហចញលសកាស 
សវសញ្ញជ  ឞិងហសចកថីដណ្នាហំហសងៗ។ 
 

៤៧- ឝនាគាឥពាណិ្ជជ 
អ. commercial bank 
បាឥ. banque commerciale 
   

  ឝនាគាឥឯកជឞដដឦវវួឦបាឞអាជាញ សណ្តឡីឝនាគាឥកណាថ ឦហដីឣផីហឝឝី
លសរិសរថិកាឥដសឝងឥកលបាកចំ់ហណ្ញ។ 

៤៨- ឝនាគាឥឯកហវស 
អ. specialized bank 
បាឥ. banque spécialisée  
 

  ឝនាគាឥដដឦអឞុឧរថដរលសរិសរថិកាឥឣួឤតាឣជំនាញជាកល់ាកក់បុងចំហណាឣ 
លសរិសរថិកាឥទាងំសីឥសស់ឝនាគាឥ។ 

៤៩- នាឤកដហបកឦក ់
អ. sale director 
បាឥ. directeur de vente 

  អបកលគ្សល់គ្ងម្ចប កក់បុងចំហណាឣអបកលគ្សល់គ្ងទាងំឡាឤដដឦវវួឦសឞធុក 
ហឥៀសចំឤុវនសាស្តសថឦកឞិ់ងវវួឦខុ្សលរូឧចំហពាេះដំហណី្ឥកាឥឦកក់បុងអងគភាឡ 
អាជីឧកឣយ។ 
 

៥០- សញ្ញច  ំ
អ. pawn 
បាឥ. mettre en gage 
 

  ោកល់វឡរជាលបូឥសលម្ចសធ់ានាឤកលបាកក់ឣចី។ 

៥១- សដិហឥណា 
អ. disinflation 
បាឥ. désinflation (f.) 
 

  កាឥធាវ កចុ់េះនឞអលតាអរិហឥណា។ 
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៥២- សណ្តឝនាគាឥ 
អ. bank draft 
បាឥ. traite bancaire/lettre   
      de change bancaire 

  ឧសកឥណ៍្វូទារឣ់ួឤលសហអវ ដដឦឝនាគាឥពាណិ្ជជហចញឱ្រអរិលិជឞហដីឣផ ី
ឱ្រអបកកាឞស់ណ្តហនាេះអាចដកលបាកក់បុងចំឞួឞជាកល់ាកឣួ់ឤឡីគ្ណ្ឞីឥសស ់
ឝនាគាឥហនាេះ ដដឦម្ចឞហៅឝនាគាឥអឞថឥកាឥ ី ឬ ឝនាគាឥហហសងហៅឯហលៅ
លសហវស។ ជាវូហៅ សណ្តឝនាគាឥលរូឧបាឞហគ្ហលសីជាឧសកឥណ៍្សុឧរទិភាឡឣួឤ 
ហដីឣផវូីទារល់បាកហ់ៅហលៅលសហវស។ 
 

៥៣- សណ្តសងល់បាកឣុ់ឞ/  
       ការសងល់បាកឣុ់ឞ 
អ. prepaid card 
បាឥ. carte prépayée 
 

  សណ្តឣួឤលសហអវដដឦហគ្ហលសីសលម្ចសវូ់ទារន់លវវំឞិញឬហសវាជាកល់ាកជំ់ឞួស 
កាឥវូទារជ់ាលបាក ់ហលកាឤឡីហគ្សញ្ចូ ឦលបាកជ់ាឣុឞកបុងគ្ណ្ឞី។ 

៥៤- សណ្តឥណ្ទាឞ 
អ. credit card 
បាឥ. carte de crédit 
 

  សណ្តហលសីសលម្ចសវូ់ទារន់លវវំឞិញ ឬ ហសវាតាឣចំឞួឞលបាកដ់ដឦឝនាគាឥបាឞ 
កំណ្រហ់ ឤីវូទារឱ់្រហៅឝនាគាឥឧញិហៅហឡឦហលកាឤ។ 

៥៥- សណ្តឥណ្ឡឞន 
អ. debit card 
បាឥ. carte de débit 
 

  សណ្តហលសីសលម្ចសវូ់ទារន់លវវំឞិញឬហសវាតាឣចំឞួឞលបាកដ់ដឦម្ចឞហៅកបុង 
គ្ណ្ឞីឥសស់ម្ចច ស់សណ្ត។ 

៥៦- សណ្តហអឝីអឹឣ/ 
        ការហអឝីអឹឣ 
អ. ATM card 
បាឥ. carte GAB 
 

  សណ្តដដឦអរិលិជឞហលសីជាឣួឤម្ច៉ា សុីឞហអឝីអឹឣ/ម្ច៉ា សុីឞលសរិសរថិកាឥឝនាគាឥ 
សឝ័ឤលសឧរថសលម្ចសហ់ឝឝីលសរិសរថិកាឥជាឣួឤឝនាគាឥតាឣលសឡឞ័នហអ ចិលរូឞិក។ 

៥៧- សណាថ ក ់
 

  ហថឦ់លបាកឬ់វំឞិញឞិងវវួឦលបាកឬ់វំឞិញ ដដឦហលកាឤឣកអបកវវួឦលបាក ់
ឬវំឞិញហនាេះលរូឧសងតាឣចំឞួឞឞិងហឡឦកំណ្រត់ាឣកាឥលឡឣហលឡៀង។ 

៥៨- សុឦ 
បាឥ. prêter/emprunter à  
      usure 

  ហថឦ់លបាកឬ់ហថឦ់វំឞិញឞិងវវួឦលបាក ់ ឬវំឞិញហលៅលសឡឞ័នដដឦហលកាឤឣក 
កូឞសំណុ្ឦហនាេះលរូឧសងលបាក ់ ឬវំឞិញហនាេះឣួឤជាឡីឥតាឣហឡឦកំណ្រ ់ ឞិង 
តាឣកាឥលឡឣហលឡៀង។ 

៥៩- ហសឡាឝិកាឥ 
អ. cashier 
បាឥ. caissier (m.) 
 

  អបកវវួឦខុ្សលរូឧលសរិសរថិកាឥវវួឦលបាកឞិ់ងសហញ្ចញលបាកហ់ៅកបុងសាទ សឞ័ឥដឌ 
លកុឣ  ុឞឯកជឞជាហដីឣ។ 
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៦០- លសរិសរថកិឥដហបកឦក ់
អ. sale executive 
បាឥ. responsable de vente/  
     cadre commercial/ 
     cadre de vente 
 

  សុគ្គឦិកគ្ឞវឹេះសលម្ចសក់ាឥទាកវ់ងឥវាងអងគភាឡអាជីឧកឣយឞិងអរិលិជឞហដីឣផ ី
ហឆវីឤរសសំណួ្ឥឞិងសំណូ្ឣឡឥ សងាា ញហឦិរហឦលយី  ៗ តាងំឡិឡណ៌្ឞិងហថួចហហថីឣ 
គំ្ឞិរលយីកបុងកាឥឦកហ់ឦិរហឦ។ 

៦១- លសធាឞលកឣុដហបកឦក ់
អ. sale team leader 
បាឥ. chef d’équipe de  vente 
 

  អបកដឹកនាលំកុឣអបកឦក ់ ដដឦវវួឦភាឥកិចចផ្ទធ ឦ់ឡីលសធាឞដហបកឦកហ់ដីឣផហីឝឝី 
ឱ្រសហលឣចបាឞហគាឦហៅកាឥឦកល់សចានំលងឞិងវវួឦបាឞកាឥហឡញចិរថឡីអរិលិជឞ។ 

៦២- លសធាឞដហបកឦក ់
អ. head of sales 
បាឥ. chef de vente 
 

  អបកវវួឦខុ្សលរូឧដហបកឣួឤនឞកាឥឦក ់ ហ ឤីសទិរហៅហលកាឣអបកលគ្សល់គ្ង 
ដហបកឦក។់ 

៦៣- លសវាស ់
 

  ចូឦ  ុឞឥកសុី ហោឤភាគី្ម្ចខ ងម្ចឞឥសស់លវឡរ ភាគី្ម្ចខ ងហវៀរម្ចឞកម្ចវ ងំឡឦកឣយ 
ឞិងឣហឝាបាឤហហសងៗវវួឦអឞុឧរថកាឥងាឥហ ីឤដសងដចកហឦលសហោជឞ ៍
តាឣកាឥលឡឣហលឡៀង។ 
 

៦៤- លបាក ់
អ. cash 
បាឥ. monnaie (f.) 

  ឥូសិឤឧរទុម្ចឞវលឣងឥ់ូសឧឞថជាលកោសឞិងកាស។ 

៦៥- សណុំ្ឦ 
អ. debt 
បាឥ. dette (f.) 

  លបាក ់វំឞិញ ហសវា ឬការឡឝកិចចសឥុសដដឦអបកជំពាកល់រូឧសងតាឣឦកខខ្ណ្ឍ  
នឞកិចចសឞា។ 

៦៦- ហឦរិហឦ 
អ. product 
បាឥ. produit (m.) 

  វំឞិញឬហសវាដដឦបាឞសហងកីរហ ងី ហដីឣផសំីហឡញរលឣូឧកាឥអរិលិជឞហោឤ 
អាចឥួឣសញ្ចូ ឦទាងំឡ័រ៌ម្ចឞអំឡីធារុហសំ អរទលសហោជឞ៍ ឦកខណ្ៈឡិហសស 
ឥហសៀសហលសីលបាស់។ឦ។ 

៦៧- ហឦរិហឦកបុងលសកុសឥុស  
        (ហ.ស.ស.)  
អ. gross domestic product 
         (GDP) 
បាឥ. produit intérieur brut 
         (PIB) 

  រនឣវសឥុសនឞវំឞិញ ឞិងហសវាដដឦបាឞហឦិរហោឤលសជាជឞកបុងលសហវសណា 
ឣួឤកបុងឥឤៈហឡឦឣួឤឆ្ប  ំ ហោឤឣិឞរសស់ញ្ចូ ឦរនឣវនឞលបាកចំ់ណូ្ឦបាឞឡី 
សឥហវសហវ។ 
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៦៨- ហឦរិហឦជារិសឥុស 
       (ហ.ជ.ស.) 
អ. gross national product 
    (GNP) 
បាឥ. produit national brut 
      (PNB) 
 

  រនឣវសឥុសនឞវំឞិញឞិងហសវាដដឦបាឞហឦិរហោឤលសជាជឞនឞលសហវស 
ណាឣួឤកបុងឥឤៈហឡឦឣួឤឆ្ប ។ំ 

៦៩- ដហឞកាឥអាជីឧកឣយ/  
        ដហឞកាឥឝុឥកិចច 
អ. business plan 
បាឥ. projet commercial  

  ឯកសាឥជាលាឤឦកខណ៍្អកសឥឡិឡណ៌្នាអំឡីជំហាឞចាំបាច់ទាំំងអស់ 
ហដីឣផចីាសហ់ហថីឣ ឞិង លសរិសរថិកាឥអាជីឧកឣយឱ្របាឞហជាគ្ជ័ឤ។ ចំណុ្ចសំខ្នឞ់ៗ  
នឞដហឞកាឥអាជីឧកឣយម្ចឞដូចជា ហគាឦសំណ្ង ហគាឦហៅ សកឣយភាឡ 
ឝឞធាឞឣឞុសស លឧកិាដដឦលរូឧចំណាឤជាហដីឣ។ 
 

៧០- ឡឞន 
អ. tax 
បាឥ. impôt (m.) 
 

  លបាក់ដដឦឞីរិសុគ្គឦឬឥូសឧឞថសុគ្គឦជាស់ការឡឝកិចចលរូឧសង់ជូឞឥដឌតាឣ 
កាឥកំណ្រ ់សលម្ចសច់ំណាឤសាធាឥណ្ៈ។ 

៧១- ឡឞនគ្ឤ 
អ. custom duty 
បាឥ. droits de douane 

   ឡឞនឤកហឦីវំឞិញនាហំចញ នាចូំឦ ឬ ឆវងការល់សហវសណាឣួឤ។ 

៧២- ឡឞនោឥ 
អ. taxation 
បាឥ. imposition (f.)/ 
      impôts (m.) 
 

  ១- លសឡឞ័ននឞកាឥលសឣូឦឡឞនឥសស់ឥោឌ អិបាឦឡីអបកជាសឡ់ឞន សលម្ចសចំ់ណាឤ 
សាធាឥណ្ៈ។  
  ២- ឡឞនលគ្សល់សហអវ។ 

៧៣- ឡឞនលសហោឦ/  
        ឡឞនឣិឞចំហពាេះ 
អ. indirect tax 
បាឥ. impôt indirect 
 

  ឡឞនហឦីវំឞិញឞិង/ឬហសវាដដឦអបកហលសីលបាសចុ់ងហលកាឤសងជូ់ឞឥដឌតាឣឥឤៈ 
អបកហគរហ់គង។់ 

៧៤- ឡឞនផ្ទធ ឦ/់ឡឞនចហំពាេះ 
អ. direct tax 
បាឥ. impôt direct 

  ឡឞនហឦីលបាកចំ់ណូ្ឦ ចឦឞលវឡរ អចឦឞលវឡរ...ដដឦអបកជាសឡ់ឞនលរូឧសង ់
ហោឤផ្ទធ ឦ់ជូឞឥដឌ។ 
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៧៥- ឡឞនហឦឈីបួឦហធេះឞិងដី 
អ. tax on property rental 
បាឥ. impôt sur le loyer 
 

  ឡឞនលសឣូឦឡីកឣយសិវនិកឥឬសិវនិឧឞថឥសស់កឣយសិវនិកឥដដឦកំណ្រហ់ឦីកាឥជួឦហធេះ 
អគាឥ ហរងចលក ហរងជាង ឃ្វ ងំ លឡឣទាងំដីឝវដីដឦគាយ ឞសំណ្ង ់ជាហដីឣ គិ្រ
ជាភាគ្ឥឤនឞលបាកឈ់បួឦដុឦ។ 
 

៧៦- ឡឞនហឦលីបាកចំ់ណូ្ឦ 
អ. income tax  
បាឥ. impôt sur le revenu  

  ហៅកឣភុជា ឡឞនដដឦលរូឧបាឞកំណ្រហ់ឦីអបកជាសឡ់ឞនឞិវាសឞជឞចំហពាេះលបាក ់
ចំណូ្ឦ លសអឡកបុងលសហវស ឞិង លបាកច់ំណូ្ឦលសអឡសឥហវស ស៉ាុដឞថចំហពាេះ    
អឞិវាសឞជឞ ឡឞនហឦីលបាកចំ់ណូ្ឦ កំណ្រដ់រហឦីលបាកចំ់ណូ្ឦ លសអឡកបុង 
លសហវសស៉ាុហណាត េះ។ 
 

៧៧- អរិកៈ 
អ. lessee 
បាឥ. locataire (m.)/   
      preneur à bail  
 

  ភាគី្ម្ចខ ងនឞអរិសឞាដដឦសឞាថាឞឹងសងន់លវឈបួឦហដីឣផជីាលបូឥឞឹងកាឥវវួឦ 
បាឞឞូឧសិវនិហលសីលបាស់ឞិងអាលស័ឤហឦឡីចឦឞឧរទុណាឣួឤឥសស់អរិសរី។ 

៧៨- អរិសរី 
អ. lessor 
បាឥ. bailleur (m.) 
 

  ភាគី្ម្ចខ ងនឞអរិសឞាដដឦសឞាថាឱ្រអរិកៈហលសីឞិងអាលស័ឤហឦឡីឧរទុ  
ណាឣួឤហោឤឤកនលវឈបួឦ។ 

៧៩- អរិសឞា 
អ. lease 
បាឥ. bail (m.) 

  ១- កិចចសឞាដដឦភាគី្ម្ចខ ងជួឦឧរទុណាឣួឤឱ្រភាគី្ម្ចខ ងហវៀរ ហដីឣផហីលសីលបាស់ 
ឞិងអាលស័ឤហឦ ហោឤឤកនលវឈបួឦតាឣឦកខខ្ណ្ឍ ដដឦបាឞកំណ្រ។់  
  ២- លសរិសរឋិកាឥដដឦអរិសរីចុេះកិចចលឡឣហលឡៀងជាឣួឤអរិកៈ កបុងហនាេះអរិកៈ 
លរូឧបាឞហឋឦ់សិវនិឱ្រកាឞក់ាសឞិ់ងហលសីលបាស់ចឦឞឧរទុកបុងឥឤៈហឡឦឣួឤហោឤ 
កាឥសងន់លវឈបួឦតាឣលគាឬតាឣរនឣវសឣឣូឦ។ អរិសឞាលរូឧឥឣួសញ្ចូ ឦទាងំ 
អរិសឞាសឞឋហងដដឥ។ (ចាសស់ឋីឡីអរិសឞា ឥិញ្ដឧរទុម្ចលតា៤) 
 

៨០- អរិសឞាសឞថ 
អ. sublease 
បាឥ. sous-bail (m.) 
 

  កិចចសឞាដដឦអរិកៈដំសូងបាឞជួឦលវឡរសកឣយឡីអរិសរី ឥចួហ ឤីជួឦសឞថ 
ឱ្រអរិកៈឣួឤហវៀរ ហោឤកបុងហនាេះអរិសឞាដំសូងហៅម្ចឞសុឡឦភាឡដដដឦ។ 

៨១- អរិសឞា ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. finance lease 
បាឥ. prêt financier/ 
       bail financier  
 

  អរិសឞាដដឦអរិកៈសញ្ញជ កច់ាស់លាស់ឞូឧចឦឞឧរទុឞិងហលជីសហឥសីអបកហគរហ់គង់ 
ហោឤខ្វួឞឯងហ ឤីអរិសរីវិញចឦឞឧរទុតាឣកិចចលឡឣហលឡៀងហដីឣផជួីឦឱ្រអរិកៈ។ 
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៨២- ម្ច៉ា លកូម្ច៉ា ឃឝីិង/  
       ម្ច៉ា លកូកិចចវីហាឥ 
អ. macromarketing/ 
     macro-marketing/  
     macromarketing 
បាឥ. macromarketing (m.)/ 
      macro-marketing(m.) 
 

  សំណំុ្សកឣយភាឡឞិងដំហណី្ឥកាឥកិចចវីហាឥនឞវំឞិញ ឬហសវាកបុងកលឣិរលសហវស 
ឬសងគឣជារិហោឤម្ចឞកាឥវវួឦខុ្សលរូឧសងគឣ។ 

៨៣- ម្ច៉ា លកូហសដឌកិចច 
អ. macroeconomics 
បាឥ. macroéconomie (f.) 
 

  ដហបកឣួឤនឞឧវិាសាស្តសថហសដឌកិចចសិកាអំឡីលសឡឞ័នហសដឌកិចចជារិទាងំឣូឦដដឦ 
ហផ្ទថ រហៅហឦីចំណូ្ឦជារិ កំហណី្ឞហសដឌកិចច ឞិកឣយភាឡ អរិហឥណា ជាហដីឣ។ 

៨៤- ម្ច៉ា សុឞីវវួឦលបាកស់ហញ្ដ ី
អ. cash deposit machine 
      (CDM) 
បាឥ. machine de dépôt en 
      espèces 
 

  ម្ច៉ា សុីឞហអ ចិលរូឞិកសឝ័ឤលសឧរថដដឦអឞុញ្ញដ រឱ្រអរិលិជឞោកល់បាកស់ហញ្ដី 
ចូឦកបុងគ្ណ្ឞីបាឞលគ្សហ់ឡឦហឧលាហោឤកាឥហលសីលបាស់សណ្តហអឝីអឹឣ (ការ
ហអឝីអឹឣ)ឞិងហឦខ្សម្ចង រផ់្ទធ ឦ់ខ្វួឞ។ 

៨៥- ម្ច៉ា សុឞីហអឝីអឹឣ/ ម្ច៉ា សុឞី 
     លសរិសរថកិាឥឝនាគាឥសឝឤ័លសឧរថ 
អ. automatic teller 
      machine (ATM) 
បាឥ. guichet automatique 
      bancaire (GAB) 
 

  ម្ច៉ា សុីឞហអ ចិលរូឞិកសឝ័ឤលសឧរថដដឦអរិលិជឞអាចហឝឝីលសរិសរថិកាឥដកលបាក់ 
ោក់លបាក់ ហហធឥលបាក់ វូទារ់។ឦ។ បាឞលគ្សហ់ឡឦហឧលាហោឤកាឥហលសីលបាស់   
សណ្តហអឝីអឹឣ(ការហអឝីអឹឣ)ឞិងហឦខ្សម្ចង រផ់្ទធ ឦ់ខ្វួឞ។ 

៨៦- ឣីលកូម្ច៉ា ឃឝីិង 
អ. micromarketing/ 
     micro marketing 
បាឥ. micromarketing/ 
     micro marketing 
 

  សំណំុ្សកឣយភាឡឞិងដំហណី្ឥកាឥកិចចវីហាឥឥសស់ស លគាសណាឣួឤអំឡីហឦិរហឦ 
ឬហសវាឥសស់ខ្វួឞហឆ្ភ េះហៅលកុឣអរិលិជឞជាកល់ាក។់ 

៨៧- ឣីលកូស លគាស 
អ. micro enterprise 
បាឥ. micro-entreprise 

  ស លគាសដដឦម្ចឞវុឞសឣឣូឦសឥុសរិចជាង២០០លាឞហឥៀឦ ឬម្ចឞ 
សុគ្គឦិកហឡញហម្ច៉ា ងរិចជាង១០នាក់ ឬម្ចឞហឦឥសឥលសចាឆំ្ប រិំចជាង២៥០ 
លាឞហឥៀឦ។ រួហឦខ្ហឞេះហលសីកបុងឧសិ័ឤឧសា កឣយឞិងសិសផកឣយ ដដឦម្ចឞ 
អលតាសថូ ឥលបាក់១ដុលាវ ឥ ហសយីឞឹង៤ ០០០ហឥៀឦ។ 
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៨៨- ឣីលកូហសដឌកិចច 
អ. microeconomics 
បាឥ. microéconomie (f.) 

  ដហបកឣួឤនឞឧវិាសាស្តសថហសដឌកិចចសិកាអំឡីឥឥោិសលឥសស់សុគ្គឦ លកុឣ  ុឞ 
ឬសាទ សឞ័ដដឦពាកឡ់ឞ័នហៅឞឹងជហលឣីសឞិងកាឥសហលឣចចិរថកបុងកាឥហឆវីឤរសឞឹង 
នលវវំឞិញឞិងរលឣូឧកាឥកបុងវីហាឥ។ 
 

៨៩- ឣូឦឝឞឞិឤឣ 
អ. capitalism 
បាឥ. capitalisme (m.) 

  លសឡឞ័នហសដឌកិចចឣួឤដដឦហៅកបុងហនាេះឣហឝាបាឤហឦិរកឣយជាកឣយសិវន ិ
ឥសស់ម្ចច ស់វុឞឯកជឞដដឦហឝឝីលសរិសរថិកាឥហដីឣផដីសឝងឥកលបាកចំ់ហណ្ញ។ 

៩០- ឣូឦសផទាឞសលរ/ដសក 
អ. cheque 
បាឥ. chèque (m.) 

  សណ្តហបាេះឡុឣភហោឤលគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុណាឣួឤដដឦហៅហឡឦម្ចច ស់គ្ណ្ឞ ី
ចុេះ រទហឦខ្នហឦីសណ្តហនាេះ លគឹ្េះសាទ ឞ ិឥញ្ដឧរទុសាឣីលរូឧវូទារ់លបាក់ឱ្រ 
អបកលរូឧវវួឦហៅតាឣឦកខខ្ណ្ឍ ។ 
 

៩១- ម្ចច សស់ណុំ្ឦ 
អ. debtee 
បាឥ. créancier (m.) 
 

  សុគ្គឦដដឦហគ្លរូឧសងសំណុ្ឦ។ 

៩២- ឥរនាគាឥជារិ 
អ. national treasury 
បាឥ. trésor national 
 

  សាទ សឞ័ជារិវវួឦសឞធុកជាហសឡាឝិកាឥឞិងគ្ណ្ហឞឤរកឥសាធាឥណ្ៈ។ 

៩៣- ឦុឤរស ់
 

  លបាកដ់ដឦជាវូហៅអបកខ្ចីលរូឧសងជាចំដណ្ក ហៗសយីហឥៀងរឦ់នលង ទាងំហដីឣ ទាងំកាឥ 
ហៅម្ចច ស់ឦុឤតាឣកាឥលឡឣហលឡៀង។ 
 

៩៤- ឧចិឆឞិធភាឡ 
អ. severability 
បាឥ. divisibilité (f.)/ 
     séparabilité (f.) 
 

  ភាឡនឞកាឥអាចអឞុឧរថបាឞនឞគ្ហលម្ចងឧឞិិហោគ្ ហទាេះសីជាលសកាឥណាឣួឤនឞ 
កិចចលឡឣហលឡៀងឧឞិិហោគ្ហនាេះ ឣិឞអាចអឞុឧរថបាឞកហ៏ោឤ។ 

៩៥- ស លគាស 
អ. enterprise 
បាឥ. entreprise (f.) 
 

  អងគភាឡ ឬលគឹ្េះសាទ ឞដដឦម្ចឞហគាឦហៅដសឝងឥកលបាក់ចំហណ្ញ ឥួឣម្ចឞ 
ស លគាសសាធាឥណ្ៈ ឞិង ស លគាសឯកជឞ ឥឣួទាងំលគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុ 
ឞិង ស លគាសឝុឞរូចឞិងឣឝរឣលឡឣទាងំឣីលកូស លគាសហងដដឥ។ 
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៩៦- ស លគាសឝុឞរូច 
អ. small enterprise 
បាឥ. petite entreprise 

  ស លគាសដដឦម្ចឞវុឞសឣឣូឦចហនាវ េះឡី២០០លាឞហឥៀឦហៅហលកាឣ 
២៥០ លាឞហឥៀឦ ឬម្ចឞសុគ្គឦិកហឡញហម្ច៉ា ងចហនាវ េះឡី១១ដឦ់៥០នាក ់ ឬ 
ម្ចឞហឦ ឥសឥលសចាឆំ្ប ចំាសឡី់២៥០លាឞហឥៀឦដឦ់៧០០លាឞហឥៀឦ។ រួហឦខ្ 
ហឞេះហលសីកបុងឧសិ័ឤឧសា កឣយឞិងសិសផកឣយ ដដឦម្ចឞអលតាសថូឥលបាក១់ដុលាវ ឥ 
ហសយីឞឹង ៤ ០០០ហឥៀឦ។ 
 

៩៧- ស លគាសឝុឞឝ ំ
អ. large enterprise 
បាឥ. grande entreprise 

  ស លគាសដដឦម្ចឞវុឞសឣឣូឦចាសឡ់ី២ ០០០លាឞហឥៀឦហ ងីហៅ ឬ  
ម្ចឞសុគ្គឦិកហឡញហម្ច៉ា ងហឦីសឡី១០០នាកឬ់ម្ចឞហឦឥសឥលសចាឆំ្ប ហំឦីសឡី 
២ ០០០លាឞហឥៀឦ។ រួហឦខ្ហឞេះហលសីកបុងឧសិ័ឤឧសា កឣយឞិងសិសផកឣយ  
ដដឦម្ចឞអលតាសថូឥលបាក ់១ដុលាវ ឥ ហសយីឞឹង៤ ០០០ហឥៀឦ។ 
 

៩៨- ស លគាសឝុឞឣឝរឣ 
អ. medium enterprise 
បាឥ. moyenne entreprise 

  ស លគាសដដឦម្ចឞវុឞសឣឣូឦចហនាវ េះឡី ២៥០លាឞហឥៀឦហៅហលកាឣ    
២ ០០០លាឞហឥៀឦ ឬ ម្ចឞសុគ្គឦិកហឡញហម្ច៉ា ងចហនាវ េះឡី៥១ដឦ់១០០នាក ់ 
ឬម្ចឞហឦឥសឥលសចាឆំ្ប  ំចាសឡី់៧០០លាឞហឥៀឦដឦ់២ ០០០លាឞហឥៀឦ។    
រួហឦខ្ហឞេះហលសីកបុងឧសិ័ឤឧសា កឣយឞិងសិសផកឣយ ដដឦម្ចឞអលតាសថូឥលបាក ់    
១ដុលាវ ឥ ហសយីឞឹង៤ ០០០ហឥៀឦ។ 
 

៩៩- ស លគាសសាធាឥណ្ៈ 
អ. public enterprise 
បាឥ. entreprise publique 

  ស លគាសម្ចឞហដីឣវុឞទាងំអស់ឬភាគ្ហលចីឞជាឥសស់ឥដឌម្ចឞវលឣងជ់ាលគ្ឹេះសាទ ឞ 
សាធាឥណ្ៈម្ចឞឦកខណ្ៈហសដឌកិចច លកុឣ  ុឞឥដឌ ឞិងលកុឣ  ុឞចលឣុេះ ដដឦកបុងហនាេះ 
ឥដឌកាឞក់ាសហ់ឦីសឡី៥០%នឞហដីឣវុឞលកុឣ  ុឞឬសិវនិហបាេះហឆ្ប រ។ 
 

១០០- ស លគាសឯកជឞ 
អ. private enterprise 
បាឥ. entreprise privée  
 

  អងគភាឡអាជីឧកឣយឣិឞដឣឞជាកឣយសិវនិឥសស់ឥដឌ ដដឦសហងកីរហ ងីហដីឣផដីសឝងឥក 
លបាកច់ំហណ្ញ។ 

១០១- ស លគាសឯកសុគ្គឦ 
អ. sole proprietorship 
បាឥ. entreprise individuelle 

  ស លគាសអាជីឧកឣយដដឦជាកឣយសិវនិ១០០%ឥសស់ឥូសឧឞថសុគ្គឦណាម្ចប ក។់ 
(កបុងចាសស់ថីឡីសាឥហឡីឡឞន សថ ី លសឡឞន ឞិងកូឞកបុងសឞធុកលរូឧចារវុ់កជា ឥូសឧឞថ-
សុគ្គឦដរម្ចប ក)់ 
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១០២- ស លគាសឯកសុគ្គឦ 
         វវួឦខុ្សលរូឧម្ចឞកលឣិរ 
អ. single member private 
     limited company  
បាឥ. entreprise 
     unipersonnelle à  
    responsabilité limitée  
    (EURL) 
 

  លកុឣ  ុឞឯកជឞវវួឦខុ្សលរូឧម្ចឞកលឣិរដដឦម្ចឞម្ចច ស់ភាគ្  ុឞដរម្ចប ក។់ 

១០៣- ស លគិ្ឞភាឡ 
អ. entrepreneurship 
បាឥ. esprit d’entreprise  

  សឣរទភាឡឞិងឆឞធៈ ហដីឣផសីហងកីរ ចារដ់ចង ឞិងលគ្សល់គ្ងអាជីឧកឣយណាឣួឤ 
ដដឦអាចម្ចឞហាឞិអឤ័កបុងហគាឦសំណ្ងវវួឦបាឞលបាកចំ់ហណ្ញ ឞិងធានា 
បាឞឞូឧសុខុ្ម្ចឦភាឡសងគឣ។ ចឥរិនឞស លគិ្ឞភាឡកំណ្រហ់ោឤឞវាឞុឧរថឞ ៍
ឞិងកាឥលសឈឣឞឹងហាឞិអឤ័។ 
 

១០៤- ហសញ៉ាឥចិ 
អ. seigniorage  
បាឥ. seigneuriage (m.) 
 

  លបាកចំ់ណូ្ឦដដឦឥោឌ អិបាឦបាឞឡីកាឥហបាេះឡុឣភឥូសិឤឧរទុ ជាឡិហសសគឺ្ភាឡ 
ខុ្សគាប ឥវាងនលវហដីឣនឞកាឥហឦិរឥូសិឤឧរទុឞិងនលវចាឥកឹហៅហឦីឥូសិឤឧរទុហនាេះ។ 

១០៥- ហសវាឝនាគាឥចឦរ័/ 
           ឝនាគាឥកិចចចឦរ័ 
អ. mobile banking 
បាឥ. service bancaire 
      mobile  
 

  ហសវាហថឦ់ហោឤឝនាគាឥឬលគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុ ដដឦអឞុញ្ញដ រឱ្រអរិលិជឞ 
អាចហឝឝីលសរិសរថិកាឥ ឥិញ្ដឧរទុឡីចម្ចង ឤហោឤហលសីលបាស់ឧសកឥណ៍្ហអ ចិលរូឞិក 
ចឦ័រ ដូចជា វូឥសឡធនដ កំុឡរូវឥ័ ជាហដីឣ ឞិងហោឤហលសីកឣយឧឝីិឥសស់ឝនាគាឥ 
ឬ លគឹ្េះសាទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុហនាេះ។ 

១០៦-  ឥិញ្ដសផទាឞផ្ទធ ឦ ់
អ. direct financing 
បាឥ. financement direct 
 

  កាឥហឋឦ់ឝឞធាឞ ឥិញ្ដឧរទុឡីអបកហថឦ់ហៅអបកវវួឦហោឤឣិឞចាបំាចឆ់វងការ ់
អឞថឥកាឥ ីឥិញ្ដឧរទុ។ 

១០៧-  ឥិញ្ដសផទាឞឣិឞផ្ទធ ឦ ់
អ. indirect financing 
បាឥ. financement indirect 
 

  កាឥហឋឦ់ឝឞធាឞ ឥិញ្ដឧរទុឡីអបកហថឦ់ហៅអបកវវួឦតាឣឥឤៈអឞថឥកាឥ ីឥិញ្ដឧរទុ។ 

១០៨- ឥណ្ទាឞ 
អ. credit 
បាឥ. crédit (m.) 

  ១- ឧឝីិដដឦអបកខ្ចីវវួឦបាឞលបាក ់ វំឞិញ ឬហសវាហោឤឤឦ់លឡឣវូទារ ់
សងជាឣួឤឞឹងកាឥលបាកត់ាឣកាឦសឥហិចឆវជាកល់ាកន់ាហឡឦអនាគ្រ។  
  ២- លបាក ់ វំឞិញ ឬហសវាសលម្ចសឱ់្រហគ្ខ្ចីហ ឤីដដឦអបកខ្ចីឤឦ់លឡឣវូទារ ់
សងជាឣួឤឞឹងកាឥលបាកត់ាឣកាឦសឥហិចឆវជាកល់ាកន់ាហឡឦអនាគ្រ។ 
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១០៩- ឥណ្ទាឤក 
អ. creditor 
បាឥ. créditeur (m.) 
 

  សុគ្គឦដដឦម្ចឞឥណ្ទាឞកបុងគ្ណ្ឞីណាឣួឤ។ 

១១០- អរិហឥណា 
អ. inflation 
បាឥ. inflation (f.) 
 

  កាឥហកីឞហ ងីនឞកលឣិរនលវជាវូហៅឥសស់វំឞិញឞិងហសវាកបុងលសហវស ឬរំសឞ់
កបុងឥឤៈហឡឦជាកល់ាកណ់ាឣួឤ។ 

១១១- អរិហឥណាជាលយី/ 
          សុនារិហឥណា 
អ. reinflation 
បាឥ. réinflation (f.) 
 

  កាឥហកីឞហ ងីឧញិនឞអលតាអរិហឥណា។ 

១១២- អរិហឥណា ួសហ រុ/ 
           អឝិកហឥណា 
អ. hyperinflation 
បាឥ. hyperinflation (f.) 
 

  កាឥហកីឞហ ងីខ្នវ ងំហ ឤីហឦឿឞកបុងឥឤៈហឡឦខ្វីដដឦឣិឞអាចលគ្សល់គ្ងបាឞ 
នឞអលតាអរិហឥណា។ 

១១៣- អសផហឥណា/ 
           សឥរិថហឥណា 
អ. deflation 
បាឥ. déflation (f.) 
 

  កាឥធាវ កចុ់េះនឞកលឣិរនលវជាវូហៅឥសស់វំឞិញឞិងហសវាកបុងលសហវសឬរំសឞក់បុង 
ឥឤៈហឡឦជាកល់ាកណ់ាឣួឤ កបុងហឡឦដដឦអលតាអរិហឥណាធាវ កចុ់េះហលកាឣ 
សូឞរភាគ្ឥឤ។ 

១១៤- អសផហឥណាកឥ/ហដផ្ទវ វឥ័ /  
           សឥរិថហឥណាកឥ 
អ. deflator 
បាឥ. déflateur (m.) 
 

  អលតាអរិហឥណាដដឦហលសីជារួដចកហដីឣផសំីដសវងនលវវំឞិញឞិងហសវាឡីចំឞួឞ 
ណូ្ឣីណាឦ់ហៅចំឞួឞឡិរ។ 

១១៥- អាកឥហឦរីនឣវសដឞទឣ  
          (អ.រ.ស.) 
អ. value added tax (VAT) 
បាឥ. taxe sur la valeur  
       ajoutée (T.V.A.) 
 

  ឡឞនលសហោឦឣួឤលសហអវោកហ់ឦីវំឞិញ ឬហសវាណាឣួឤហៅហឡឦដដឦ 
រនឣវលរូឧបាឞសដឞទឣហៅលគ្សដំ់ណាកក់ាឦនឞដខ្សចងាឝ កហ់គរហ់គងឡី់ចំណុ្ច 
ហឦិរកឣយហៅដឦ់ចំណុ្ចឦក។់ 
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១១៦- អាជីឧកឥសថូឥលបាក ់
អ. money changer 

  អបកលសកសឣុខ្ឥសឥសថូឥលបាកដ់ដឦម្ចឞអាជាញ សណ្ត។ 

១១៧- អបកលគ្សល់គ្ងដហបកឦក ់
អ. sales manager 
បាឥ. chef des ventes 

  អបកអឞុឧរថឤុវនសាស្តសថឦកហ់ោឤកំណ្រហ់គាឦហៅ កលឣិរចំឞួឞនឞកាឥឦក ់ហឥៀសច ំ
ដហឞកាឥឦក ់ឧភិាគ្វិឞបឞឤ័ ហឥៀសចំសណ្ថុ េះសណាថ ឦ ឥហសៀសឦក ់កំណ្រវី់តាងំឦក ់
ឞិងលរួរឡិឞិររសម្ចជិកលកុឣអបកឦក។់ 
 

១១៨- អបកជាសឡ់ឞន 
អ. taxpayer 
បាឥ. contribuable (n.) 
 

  ឥូសឧឞថសុគ្គឦឬឞីរិសុគ្គឦដដឦជាសក់ារឡឝកិចចសងឡ់ឞនជូឞឥដឌ។ 

១១៩- អបកដំហណី្ឥកាឥររិឤ 
        ភាគី្/លសរិសរឋិកឥររិឤភាគី្ 
អ. third-party processor 
បាឥ. processeur tiers 
 

  ឥូសឧឞថសុគ្គឦឬឞីរិសុគ្គឦដដឦឝនាគាឥបាឞលសគ្ឦ់សិវនិឱ្រហឝឝីលសរិសរថិកាឥហឦ ី
ឣួឤ ឬហលចីឞដហបកនឞហសវាលសរិសរថិកាឥវូទារល់បាកឥ់សស់ឝនាគាឥ។ 

១២០- អបកលរួរឡិឞិររដហបកឦក ់
អ. sale supervisor 
បាឥ. superviseur de vente 
 

  អបកវវួឦខុ្សលរូឧសនាធ សឡ់ីលសធាឞដហបកឦក ់ ដដឦវវួឦសឞធុកអឞុឧរថដហឞកាឥឦក ់
ឞិងលគ្សល់គ្ងសុគ្គឦិកដហបកឦកក់បុងអងគភាឡអាជីឧកឣយ។ 
 

១២១- អបកសលឣសសលឣឦួ 
          ដហបកឦក ់
អ. sale coordinator  
បាឥ. coordinateur de vente 
 

  អបកវវួឦខុ្សលរូឧសលឣសសលឣឦួលកុឣអបកឦក ់ ម្ចឞភាឥកិចចលគ្សល់គ្ងហឡឦហឧលា 
ឦក ់ សំហឡញឯកសាឥសំខ្នឞ់ៗ  ហថឦ់ឞិងវវួឦឡរ័ម៌្ចឞពាកឡ់ឞ័នកាឥឦក ់ ឞិង 
ហោេះលសាឤសញ្ញា នានាដដឦហកីរហចញឡីអរិលិជឞ។ 

១២២- អបកឯកហវសដហបកឦក ់
អ. sale specialist 
បាឥ. spécialiste de vente 

  អបកឦក់វំឞិញផ្ទធ ឦ់ដដឦម្ចឞចំហណ្េះដឹងសហចចកហវសចាស់លាស់អំឡី      
ហឦិរហឦ។ 
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២- បច្ច្បេកសពទច្សនើច្ោយគណៈកមែការ         
១- កឥុណា 
អ. mercy/compassion 
បាឥ. merci/compassion (f.) 
 

  កាឥរលឣូឧខ្នងសីឦឝឣឱ៌្រឣឞុសសម្ចប ក់ៗគួ្ឥលសឹងដលសងអស់ឡីឦវនភាឡ ហដីឣផកីារ ់
សឞទឤកាឥឦំបាកខ្នងហវូឧកាឤ ឬ ហវូឧចិរថ ឞិងខ្នងសម្ចម ឥៈឥសស់អបកដនវ។ 

២- កាតា សិសុសី 
អ. katalepsis 
បាឥ. katalepsis (m.) 

  តាឣវសសឞឧវូិអរឝ់យរឞិ់ឤឣ ម្ចឞឞឤ័ថា ឣូឦសដិញ្ញដ ចឣផងដសសឣហនាគ្ឣឧជិាជ  
ហោឤចារវុ់កថា សភាឡចិរថឥសស់អបកណាម្ចប កជ់ាសព់ាកឡ់ឞ័នហៅឞឹងកាឥឤឦ់ដឹង 
ឞិងកាឥវវួឦឤកសញ្ដរថិវសសឞឧជិាជ ឣូឦោឌ ឞនានា។ តាឣភាសាលកិក ពាករ    
កាតា សិសុីសម្ចឞឞឤ័ថា កាឥចាសឤ់ក។ 

៣- កាឥកុ ក 
អ. lying 
បាឥ. mentir (m.) 

  កាឥឞិោឤ កាឥសឥហសឥ ឬកាឥសដឣឋងហោឤកាឤឧកិាឥឞូឧអឝីឣួឤ ដដឦអបកណា 
ម្ចប ក់ដឹងឬហជឿថាឣិឞឡិរហោឤហចរនា ហដីឣផីសំភាឞ់ឣឞុសសម្ចប ក់ឬហលចីឞនាក់។ 
អបកកុ កម្ចឞអឝីឣួឤហៅកបុងចិរថឥសស់ខ្វួឞ ហ ឤីបាឞសញ្ញជ កហ់ោឤកាឥអេះអាង 
ហធុឤឡីហឞេះកបុងសំណ្ងសហញ្ញឆ រ ឬោ៉ា ងហហាចណាស់ ហដីឣផសិីវបាងំឦវនភាឡនឞ 
កាឥសហញ្ញឆ រ។ (ពាករហឞេះ   ហលសីកបុងសីឦឧជិាជ ) 

៤- កាឥសហងករីលយ ី
អ. creativity 
បាឥ. créativité (f.) 

  ជាវូហៅ កាឥសហងកីរលយីសំហៅឤកកាឥសហងកីរអឝីឣួឤដដឦលយី ដដឦឥឣួទាងំឧរទុឥូសី 
ឞិងគំ្ឞិរ។ កាឥសហងកីរលយីលរូឧបាឞហគ្ហលសីោ៉ា ងវូឦំវូលាឤហៅកបុងសកឣយភាឡឥសស ់
ឣឞុសស ស៉ាុដឞថវាម្ចឞសាឥៈសំខ្នឞហ់ោឤដ កហៅកបុងកាឥសហងកីរសិឦផៈ។ កាឥសហងកីរលយ ី
សងាា ញឞូឧភាឡលយី ឞិងពាកឡ់ឞ័នជាឣួឤកាឥសហងកីរអឝីឣួឤដដឦខុ្សឡីអឝីដដឦបាឞ 
សហងកីរឡីឣុឞ ស៉ាុដឞថវាកឡ៏លងីកហៅ ួសឡីអឝីដដឦលគាឞដ់រជាភាឡលយី   ។   
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងហសាអណ្ឧជិាជ ) 
 

៥- កាឥបារស់ឝឤ័លគ្សល់គ្ង 
អ. ecstasy 
បាឥ. extase 

  សភាឡឣួឤដដឦកាឥវវួឦដឹងហោឤញាណ្ឝឣយតាឈសដំ់ហណី្ឥកាឥឣួឤឥឤៈ 
ហ ីឤលសធាឞដសឥជាដឹងឡីភាឡអសាច ឥរជាងឣុឞលសកសហោឤភាឡសសាឤ 
ឥកីរឤ ស៉ាុដឞថសនាធ សឣ់កអឝីដដឦលសធាឞដឹងហនាេះ ឣិឞអាចវវួឦដឹងបាឞជាឝឣយតា 
ហនាេះហវ។ ឣា៉ាងហវៀរ កាឥបារស់ឝ័ឤលគ្សល់គ្ងជាសភាឡខ្នងខួ្ឥកាឦ ជាឝឣយតា 
សងកហោឤកាឥឆវងការស់វឡិហសាឝឞគ៍្ឣភីឥឞិឤឣលជុឦខ្នងសាសនា កាឥហលរកលរអាឦ 
ហវូឧហអវ ឬកាឥហញៀឞហលគ្ឿងហញៀឞ...កបុងហនាេះ ហឡឦខ្វេះ សុគ្គឦបាឞបារស់ឝ័ឤលគ្សល់គ្ង 
ឞិងសឣផជញ្ដៈហោឤសាឥដរកាឥលគ្សដណ្ឋ សឡី់ហឧវនាឥឣយណ៍្ោ៉ា ងខ្នវ ងំ។ 
 

៦- កាឥឤឦស់សថ/ិសុសិឞ 
អ. dream 
បាឥ. rêve (m.) 

  ហស ឥ(ីដំហណី្ឥសឞថគាប )នឞឥូសភាឡ គំ្ឞិរ ហឧវនាឥឣយណ៍្ ឞិងឥស្តឞធីោឥឣយណ៍្ 
ដដឦជាឝឣយតាហកីរហ ងីហោឤអហចរនាហៅកបុងចិរថកបុងឥឤៈហឡឦនឞដំណាកក់ាឦ 
ណាឣួឤនឞដំហណ្ក។ លឝីហសីខ្វឹឣសាឥឞិងហគាឦសំណ្ងនឞកាឥឤឦ់សសថិឣិឞលរូឧបាឞ 
ហគ្ឤឦ់ដឹងហឡញហឦញកហ៏ោឤ កក៏ាឥឤឦ់សសថិបាឞកាវ ឤហៅជាលសធាឞសវនឞ 
កាឥសឞយរដសសឧវិាសាស្តសថ ហ ឤីវាកជ៏ាលសធាឞសវនឞចំណាសអ់ាឥឣយណ៍្ខ្នង 
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វសសឞឧជិាជ ឞិងសាសនា តាងំឡីម្ចឞកាឥករល់តាហៅកបុងលសឧរថិសាស្តសថ។ កាឥសិកា 
ដសសឧវិាសាស្តសថអំឡីកាឥឤឦ់សសថិលរូឧបាឞហគ្ហៅថា សុសិឞឧវិា(Oneirology)។ 
 

៧- កាឥសលឣេុះសលឣឦួ 
អ. compromise 
បាឥ. compromis (m.) 

  កាឥលឡឣហលឡៀងឣួឤដដឦសហលឣចហ ីងហោឤភាគី្ពាក់ឡ័ឞនតាឣឥឤៈកាឥចឥចា 
ឥឣួគាប  សនាធ សឡី់ភាគី្ឞីឣួឤៗបាឞហឝឝីសឣផទាឞឣួឤចំឞួឞហចញឡីកាឥទាឣទាឥដំសូងៗ 
ឥសស់ខ្វួឞ ហដីឣផអីាចវវួឦឤកបាឞទាងំអស់គាប ។ កាឥសលឣុេះសលឣួឦដហែកហឦ ី
ឣូឦោឌ ឞដដឦភាគី្ឞីឣួឤៗហឝឝីស លសរិសរថិកាឥកបុងកាឥហោេះលសាឤសញ្ញា ជាជាង 
កាឥហឝឝីឱ្រខូ្ចវំនាកវំ់ឞង។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងសីឦឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ) 
 

៨- កាឥុញ្ដហ រុ 
អ. pathos 
បាឥ. pathos (m.) 

  អំណាចនឞសាទ ឞភាឡ ឬសាប នដឞិឡឞន ឬសាប នដសិឦផៈ ឬកហ៏វាហាឥសាស្តសថដដឦ 
ជំឥុញឱ្រឣឞុសសម្ចឞភាឡវុកខលឡួឤឞិង  អាណិ្រអាសូឥ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ សុរណ្លកិកឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡីចិរថ) 
 

៩- កុសឦចុងហលកាឤ 
អ. final good 
បាឥ. bien final 

  កុសឦហទាឦ ដដឦជាកុសឦចុងហលកាឤ(ឦែសំហុរ ខ្ភងខ់្ភស់សំហុរ) ឬហៅថា 
សំណ្ងចុងហលកាឤ។ សញ្ញដ ណ្នឞកុសឦចុងហលកាឤម្ចឞឣូឦោឌ ឞលគឹ្េះហៅកបុង 
លសឡឞ័នសីឦឧជិាជ សុរណ្សឣ័ឤ។ រឦ់អំហឡីលរូឧបាឞជំឥុញហដីឣផសំីណ្ងឣួឤ ហ ឤី 
សំណ្ងហនាេះឦែសលម្ចសអ់បកហឝឝ។ី កុសឦឣួឤចំឞួឞលរូឧបាឞហឝឝីហដីឣផហីឆ្ភ េះហៅឥក 
កុសឦខ្ភស់ជាង ហ រុដូហចបេះ កុសឦម្ចឞឋានាឞុលកឣ។ កបុងឞ័ឤហឞេះ លរូឧដរម្ចឞ 
កុសឦហទាឦឣួឤ ដដឦលរូឧបាឞដសឝងឥកសលម្ចសស់ំណ្ងចុងហលកាឤ ចំដណ្កកុសឦ 
ហហសងទាងំអស់លរូឧបាឞដសឝងឥកសលម្ចសឈ់ាឞហៅដឦ់កុសឦហទាឦហនាេះ។ កុសឦ 
ចុងហលកាឤគ្ួឥដរហៅចុងហលកាឤសំហុរ វូឦំវូលាឤ ឞិងសឝ័ឤលគ្សល់គាឞ ់ ហទាេះសី 
ឦកខខ្ណ្ឍ ចុងហលកាឤហឞេះសទិរហៅកបុងឧវិាវក៏ហោឤ។ ហៅកបុងវសសឞឧជិាជ លកិក 
សុរណ្ ឞិកាឤសីឦឧជិាជ ឞីឣួឤៗឤឦ់លសសថា កុសឦចុងហលកាឤហឞេះ គឺ្សុខុ្ម្ចឦភាឡ 
ឬសុអឣងគឦ  ស៉ាុ ដឞថ ឞិកាឤទាំងហនាេះឤឦ់ ខុ្សៗគាប ហៅតាឣឞិឤឣឞ័ឤ  
សុអឣងគឦហឥៀងៗខ្វួឞ ហោឤកំណ្រ់ឞិឤឣឞឤ័«សុអឣងគឦ»ថាជាកិរថិឤស ភាឡ
ឥកីរឤ គុ្ណ្ឝឣ ៌កាឥសញ្ជ ឹងគិ្រ ឬភាឡសងស។់ 
 (ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងសីឦឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡីសកឣយភាឡ) 
 

១០- ខុ្ងជឺឞិឤឣ 
អ. confucianism  
បាឥ. confucianisme (m.) 

  លសឡ័ឞនគំ្ឞិរសំខ្នឞ់ហៅកបុងវសសឞឧជិាជ ចិឞ ដដឦបាឞឥកីចហលឣីឞចហនាវ េះឆ្ប ំ
៥៥១ដឦ់៤៧៩ឣុឞលគិ្សថសករជ ហចញឡីកាឥសហលងៀឞឥសស់ខុ្ងជឺ ឞិងសាឧក័ 
ឥសស់គារ់ ដដឦបាឞឤកចិរថវុកោក់ចំហពាេះហគាឦកាឥណ៍្សឋីឡីចឥោិលរឹឣលរូឧ 
ជំនាញនឞកាឥលគ្សល់គ្ងឥដឌ គ្រិសណ្ឍិ រស័កឋិសិវនិ ឞិងវំនាកវំ់ឞងសងគឣលរឹឣលរូឧ។ ខុ្ង
ជឺឞិឤឣបាឞជេះឥវនិឡឦហឦីឥឥោិសលលសជាជឞចិឞ ចំហពាេះជីឧរិ គ្ំឥូនឞកាឥឥស់ហៅ ឞិង
គំ្ឥូនឞរនឣវសងគឣ លឡឣទាងំបាឞហឋឦ់ឣូឦោឌ ឞខ្នងសញ្ញដ សលម្ចសល់វឹសឋីឞិងសាទ សឞ័ 
ឞហោបាឤចិឞហវៀរហង។ ខុ្ងជឺឞិឤឣ បាឞរឦោឦហចញឡីលសហវសចិឞហៅ 
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ដឦ់កូហឥ ៉ា ជស៉ាុឞ ឞិងហឧៀរណាឣ ឞិងបាឞកាវ ឤហៅជាកតាថ ឥងឹម្ចកំបុងឧសផឝឣអ៌ាសុី
ខ្នងហកីរ លឡឣទាងំបាឞជំឥុញឱ្រម្ចឞកាឥចាស់អាឥឣយណ៍្កបុងចំហណាឣអបកលបាជញ
សសចិឣលសហវសហសធីឥដរទាងំអស។់ ហទាេះសីខុ្ងជឺឞិឤឣបាឞកាវ ឤហៅជាឣហនាគ្ឣ
ឧជិាជ ហវូឧកាឥឥសស់ឥដឌចិឞកហ៏ោឤ កខុ៏្ងជឺឞិឤឣឣិឞដដឦម្ចឞអរទិភាឡជាសាសនា  
ហវូឧកាឥហវ។ ខុ្ងជឺ បាឞចងលកងគ្ឣភីឥហឈាយ េះថា «លាឧឤ»ី ម្ចឞឞឤ័ថា សិឦផៈទាងំ៦ 
ជាសិឦផៈហសឥ ីម្ចឞហគាឦហៅដសឝងឥកឞូឧហសឥភីាឡកបុងឞហោបាឤ ឞិងហសដឌកិចច 
ដដឦម្ចឞដូចខ្នងហលកាឣ ៖  
    ១- គ្ឣភីឥឤ ីឞិោឤឡីកាឥហហធឥកឣយសិវនិ ឞិងហហធឥឣឥរក  
    ២- គ្ឣភីឥហច ជាកំណាឡរឞិទាឞសលម្ចសស់ហលឣីហសាអណ័្ឝឣយជារិ  
    ៣- គ្ឣភីឥឦី ឞិោឤឡីកាឥលបាឥឡនឡិឝីដសឞហលឡឞហហសងៗ  
    ៤- គ្ឣភីឥឤ៉ាូ ឞិោឤឡីសវហអវង ឞិងចហលឣៀងសដណ្ថ រអាឥឣយណ៍្  
    ៥- គ្ឣភីឥជូ ឞិោឤឡីលសឧរថិសាស្តសថ ឞិងឡងាឧតា នឞលសហវសចិឞ  
    ៦- គ្ឣភីឥឈូសា ឧ ឬគ្ឣភីឥឞិទាឃឥដូឧ ឞិោឤឡីសឥវឥដូឧជាលសឧរថិសាស្តសថ    
ជាកដ់សថងឥសស់សឞថរិឧងសឦូ។ 

១១- គ្ងាឝ ឦសាស្តសថ 
អ. patristics 
បាឥ. patristique (f.) 

  កាឥសិកាអំឡីឧណ្តកឣយ ឞិងជីឧរិឥសស់លគូ្គ្ងាឝ ឦ ឬហលាកឪឡុកសំខ្នឞ់ៗនឞ 
ឧហិាឥលគិ្សថសាសនាឡីសរឧរសឥវី៍១ដឦ់វី៩នឞលគិ្សថសករជ។ 

១២- គ្រិសណ្ឍិ រលសរិសរថ ិ
អ. practical wisdom 
បាឥ. sagesse pratique  

  សហចចកសឡធឥសស់អាឥសីថូរ(Aristote/Aristotle)សលម្ចសក់ាឥឡិចាឥណាដដឦនាហំៅ 
ដឦ់សកឣយភាឡលសរិសរថិ ហពាឦគឺ្សំហៅហៅដឦ់គុ្ណ្ឝឣ៌ដដឦហកីរហចញឡី 
កាឥឡិចាឥណាអំឡីកាឥអឞុឧរថលរឹឣលរូឧឞូឧកាឥឤឦ់ដឹងវូហៅឞិងកាឥឤឦ់ដឹងខ្នងលវឹសឋី 
សីឦឝឣ៌ចំហពាេះកឥណី្ជាក់ដសឋងហោឤដ កៗ។ អាឥសីថូរ ឞិោឤថា 
គ្រិសណ្ឍិ រលសរិសរថិ គឺ្ជាសភាឡឡិរ ឞិងសឣហ រុហឦនឞសឣរទភាឡកបុងកាឥហឝឝ ី
អំហឡីណាឣួឤ ហោឤគិ្រដឦ់ហឦឦែ ឞិងអាលកកចំ់ហពាេះឣឞុសស។ (សញ្ដរិថហឞេះហគ្ 
ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ លកិកសុរណ្ សឦីឧជិាជ  ឞិង វសសឞឧជិាជ សថីអំឡីអំហឡី [គ្រិ 
សណ្ឍិ រលសរិសរថិ=កាឥឡិចាឥណា=កាឥឤឦ់ដឹង=សញ្ញដ =ហ រុហឦ លសរិសរថិ=កាឥ
លសុងលសឤរ័ប])។ 
 

១៣- គុ្ណ្ឝឣឝ៌ឣយជារិ 
អ. natural virtue 
បាឥ. vertu naturelle 

  ចំហពាេះ ោឧដី   ូឣ(David Hume) គុ្ណ្ឝឣ ៌ គឺ្ជាគុ្ណ្ភាឡខ្នងសីឦឝឣ ៌
ហៅកបុងខ្វួឞឥសស់ហឤងី ឬ កបុងខ្វួឞឥសស់អបកដនវ ដដឦលរូឧបាឞឤឦ់លឡឣហោឤ 
វសសឞៈខ្នងសីឦឝឣ។៌   ូឣ បាឞដញកគុ្ណ្ឝឣឝ៌ឣយជារិហចញឡីគុ្ណ្ឝឣ-៌
សិសផឞិឣយិរ។ គុ្ណ្ឝឣឝ៌ឣយជារិ គឺ្ជាវំហនាឥឞិងឦកខណ្ៈគុ្ណ្ឝឣ ៌ ដដឦហកីរ-
ហ ងីឡីឧសឞិសសឤ័ឣូឦោឌ ឞនឞឝឣយជារិឡិរឥសស់ឣឞុសស ហ ឤី វាឣិឞ   ជាអឝី
ដដឦ លរូឧបាឞហគ្សណ្ឋុ េះហោឤហចរនាហវ។ ឦកខណ្ៈទាងំហឞេះម្ចឞដូចជា ហសចកឋី
កឥុណា ចិរថសសផុឥស ចិរថលសណី្ ចិរថវូលាឤ ហសចកឋីលសឡាញ់ឥសស់អបកណាម្ចប ក់
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ចំហពាេះ ហកយង  ៗកាឥអអឤ័ហទាស។ឦ។ ហធុឤហៅឧញិ គុ្ណ្ឝឣ ៌សិសផឞិឣយិរ ដូចជា
ឤុរថិឝឣ ៌ សាឝ ឣីអកឋ ិ ហសចកឋីហសាយ េះលរង ់ គឺ្ជាឦវនហឦនឞឦផចិដសិុ៏ឞលសសស ់ ឞិង
កាឥអសឥ់ ំ ដដឦហគ្វវួឦបាឞកបុងអំ ុងហឡឦដឤូ៏ឥ។ ឦកខណ្ៈទាងំហឞេះ ជាសិសផ
ឞិឣយិរ ឞិង លរូឧបាឞហគ្លសឌិរ ស៉ាុដឞថឣិឞដឣឞហឝឝីហ ងីតាឣវំហឞីងចិរថហនាេះហវ។   ូឣ 
អេះអាងថា គុ្ណ្ឝឣឝ៌ឣយជារិ ហឋឦ់ឣូឦោឌ ឞចំហពាេះ ជីឧរិលគួ្សាឥ ឞិងវំនាក់វំឞង
ជិរសបិវន ឥវាងឣិរថអកឋិ។ ចំដណ្កឯ គុ្ណ្ឝឣស៌ិសផឞិឣយិរឧញិ គឺ្ជារលឣូឧកាឥ
ចាបំាចច់ំហពាេះ ជីឧរិសងគឣដវូ៏ឦំវូលាឤឥសសហ់ឤងី។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងសីឦឧជិាជ ) 

១៤- គុ្ណូ្សកាឥៈ/  
       គុ្ណូ្សកាឥ 
អ. merit 
បាឥ. mérite (m.) 

  ឧរថឣភាឡឬរនឣវដដឦសកឋិសឣឞឹងវវួឦបាឞកាឥរសសបងជាឥងាឝ ឞឬ់កិរឋិឤស។ 
គុ្ណូ្សកាឥៈដចកហចញជាឡីឥគឺ្ គុ្ណូ្សកាឥៈសីឦឝឣ ៌ ដូចជា គុ្ណ្ឝឣ ៌ ជាហដីឣ 
ឞិងគុ្ណូ្សកាឥៈឣិឞដឣឞសីឦឝឣ ៌ដូចជា ជំនាញ សំណិ្ឞ ជាហដីឣ។ គុ្ណូ្សកាឥៈ 
ទាងំអស់ គឺ្ជាគុ្ណ្សឣផរថិដដឦលរូឧហគាឥឡ ឬគួ្ឥហគាឥឡ ឞិងហការសឥហសីឥហៅកបុង 
សងគឣ។  
(ពាករហឞេះ   ហលសីកបុងវសសឞឧជិាជ សឦីឝឣ ៌ឞិង វសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ) 

១៥- ហគាឦជំ ឥ 
អ. attitude (position) 
បាឥ. attitude (position) 

  សភាឡនឞកាឥឤឦ់លឡឣ ឬ កាឥឣិឞឤឦ់លឡឣខ្នងគំ្ឞិរ កាឥហឡញចិរថឬកាឥឣិឞ 
ហឡញចិរថ ដដឦទាកវ់ងឞឹងហឧវនាឥឣយណ៍្ឞិងអាឥឣយណ៍្ ហ ឤីដដឦហធុឤហៅឞឹង 
ជំហឞឿ។ ជំហឞឿទាកវ់ងឞឹងហ រុកាឥណ៍្ ឞិងកាឥគិ្រ ចំដណ្កឯ ហគាឦជំ ឥ ឧញិ
ទាកវ់ងឞឹងកាឥវាឤរនឣវឞិងកាឥហឆវីឤរសខ្នងហឧវនាឥឣយណ៍្។ ឣឞុសសដដឦម្ចឞ
ជំហឞឿដូចគាប  អាចម្ចឞហគាឦជំ ឥខុ្សគាប ឬកឣ៏ឞុសសដដឦម្ចឞហគាឦជំ ឥដូចគាប
អាចម្ចឞជំហឞឿខុ្សគាប ចំហពាេះកឣយឧរទុដរឣួឤ។ ដូហចបេះ កាឥខុ្សគាប ឥវាងហគាឦជំ ឥ
ឞិងជំហឞឿ ដូចគាប ហៅឞឹងកាឥខុ្សគាប ឥវាងរនឣវឞិងហ រុកាឥណ៍្។ សីឦឧជិាជ
អរថហនាឣ ័  អេះអាងថា ហគាឦជំ ឥ ទាកវ់ងហោឤផ្ទធ ឦ់ឞឹងហ រុហឦជំឥុញ ឞិង
ឥឥោិសល ឞិងអេះអាងថា កាឥឧឞិិចឆឤ័ខ្នងសីឦឧជិាជ ឞិងខ្នងរនឣវ គឺ្ជាសញ្ញា នឞ
ហគាឦជំ ឥជាជាងសញ្ញា នឞកាឥគិ្រ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងសីឦឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ សឋីឡីអំហឡី) 
 

១៦- ឃ្រកឣយ 
អ. killing 
បាឥ. meurtre (m.) 

  អំហឡីនឞកាឥសញ្ចសជី់ឧរិ។ ឃ្រកឣយហឦីភាឧៈឣឞុសស ជាឞិចចកាឦលរូឧបាឞហគ្ចារ ់
វុកថាជាអំហឡីអាលកកសំ់ហុរខ្នងសីឦឝឣ ៌ ហ ឤីសិវនិឥស់រឞម្ចឞជីឧរិលរូឧបាឞ 
ហគ្ចារវុ់កជាសិវនិឣឞុសសសំខ្នឞសំ់ហុរ។ កាឥហាឣឣិឞឱ្រសម្ចវ សឣ់ឞុសសដដឦ 
គាយ ឞហទាស គឺ្ជាហគាឦកាឥណ៍្វូហៅខ្នងសីឦឝឣ ៌ឞិងចាស់ជាងហគ្សំហុរ។ ហៅកបុង 
សងគឣសុរណ្ ហគាឦកាឥណ៍្វូហៅហឞេះ អឞុឧរថដរកបុ ងស គ្ឣឞ៍ផ្ទធ ឦ់ខ្វួ ឞ 
ស៉ាុហណាត េះ។ កបុងលកសខ្ណ្ឍ សាសនា ម្ចឞសាសនាលឡេះឡុវន ឞិង សាសនាលគិ្សឋ    
ជាហដីឣ ហគាឦកាឥណ៍្វូហៅហឞេះ បាឞឡលងីកហៅដឦ់កាឥហាឣឣិឞឱ្រសម្ចវ ស់ 
ឣឞុសស សរឝលគ្សល់សហអវ។ លវឹសថីសឦីឝឣស៌ឣឤ័វំហឞីស ហឝឝីឤុរថិកឣយភាឡឣិឞអាច 
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សំពាឞបាឞនឞជីឧរិឣឞុសសកបុងលកសខ្ណ្ឍ នឞហសចកថីនលវលបូឥឥសស់ឣឞុសស ដដឦជាភាឧៈ 
លសកសហោឤឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្។ ជាលសនឡណី្ ឃ្រកឣយលរូឧបាឞហគ្ហឝឝីឤុរថិកឣយ   
ដរហៅកបុងឤុរឋសស្តងាគ ឣ ឞិងកាឥការហ់ទាសលសហាឥជីឧរិស៉ាុហណាត េះ ហទាេះសីជាឣូឦោឌ ឞ 
ទាងំឡីឥហឞេះហៅដរលរូឧបាឞហគ្ជដជកហដញហោឦហៅហ ឤីកហ៏ោឤ។      
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងសីឦឧជិាជ ) 
 

១៧- ចិរថ 
អ. mind 
បាឥ. esprit (m.) 

  សឣរទភាឡគ្ិរ ឤឦ់ដឹង ឡិចាឥណា ឧឞិិចឆឤ័ ឞិងសហលឣចចិរឋឥសស់ឣឞុសស។ 
ហឦីសឡីហឞេះហវៀរចិរឋកជ៏ាឣជឈឣណ្ឍ ឦនឞញាណ្ ដដឦសហងកីរកាឥគិ្រ អាឥឣយណ៍្ 
គំ្ឞិរ លសររកាឥឣយណ៍្ ឞិងជាកដឞវងហធុកឡុវនិឞិងកាឥចងចា។ំ ហលាក ឥុហឺណ្ ហដ
ការ(René Déscartes) បាឞហលសីពាករចិរថ(mind) ឞិងលឡឦឹង(soul) អាច
ជំឞួសគាប ហៅឧញិហៅឣកបាឞ។ ចំហពាេះគារ់ ចិរថ(mind) ដូចគាប ឞឹងអរថៈ 
(ឣឞុសស) ដដឦជាសាឥធារុអាចគិ្រ ហជឿ សងសឤ័ ម្ចឞចំណ្ង ់ឤឦ់ដឹង ឞិង 
ហឝឝីអំហឡី។ ចំហពាេះវសសឞឧវូិដនវហវៀរ ដូចជា ោឧដី   ូឣ(David Hume) ឤឦ់
ថា ចិរថ(Mind) គឺ្ជាសណ្ថុ ំ នឞសភាឡខ្នងចិរថសាស្តសថ ហ ីឤកបុងឞ័ឤហឞេះ វា
  ហដៀងគាប ហៅឞឹងញាណ្(Consciousness) ស៉ាុដឞថវាហធុឤហៅឞឹងសភាឡ 
ខ្នងឥូសកាឤ។ កាឥឤឦ់ដឹងខុ្សៗគាប អំឡីចិរថនាំហៅដឦ់កាឥឤឦ់ដឹងខុ្សគាប  
អំឡីសញ្ញា ចិរថកាឤ (mind-body problem)។  
(សញ្ដរិហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងវសសឞឧជិាជ អំឡីចិរថ)  
 

១៨- ឆឞធៈ 
អ. will 
បាឥ. volonté (f.) 

  អំណាចនឞចិរថកបុងកាឥហលជីសហឥសីចំណ្ងខ់្នវ ងំសំហុរកបុងចំហណាឣចំណ្ងជ់ាហលចីឞ 
ដដឦម្ចឞកបុងខ្ណ្ៈហឡឦឣួឤនឞកាឥសហលឣចចិរថ ដដឦដសឋងហ ងីតាឣឥឤៈ 
សកឣយភាឡជាកល់ាកណ់ាឣួឤ។ ឆឞធៈឣិឞសំហៅហឦីចំណ្ងជ់ាកល់ាកណ់ាឣួឤហវ 
ស៉ាុដឞថសំហៅហឦីសឣរទភាឡកបុងកាឥលសលឡឹរថលសកសហោឤកាឥសហលឣចចិរថចំហពាេះ 
ចំណ្ងឥ់សស់សុគ្គឦណាម្ចប ក។់ ហៅកបុងវសសឞឧជិាជ  ឆឞធៈសំខ្នឞណ់ាស់កបុងនាឣ 
ជាដហបកចាស់លាស់ឣួឤនឞចិរថឥឣួជាឣួឤឞឹងឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្ឞិងកាឥឤឦ់ដឹង។ 
ឆឞធៈលរូឧបាឞចារវុ់កថាសំខ្នឞហ់ៅកបុងសីឦឧជិាជ  ហោឤសាឥដររួនាវីសបូឦហៅ 
កបុងកាឥជួឤឣឞុសសម្ចប កឱ់្រលសលឡឹរថលសកសហោឤសំណ្ង។ 
 

១៩- ដជឞសឞិឞិឤឣ 
អ. jansenism 
បាឥ. jansénisme (m.) 

  ចឦនាវសសឞឧជិាជ  ឞិងសាសនាដដឦហគ្បាឞោក់ហឈាយ េះដូហចបេះសនាធ ស់ឡី 
សាសឞឧវូិ ូ ង ់ ហឈាយ េះដជឞសិឞ(Cornelius Otto Jansen,1585-1638) 
បាឞសាវ សហ់ៅ។ ដជឞសិឞឞិឤឣឥកីចហលឣីឞកបុងសរឧរសឥវី៍១៧ឞិងវី១៨ ហៅអឺឥ ៉ាុស 
ខ្នងឦិចជាឡិហសសកបុងលសហវសបារងំ។ ឦកខណ្ៈឡិហសសឥសស់ចឦនាហឞេះ ឥឣួម្ចឞ 
សុឡឝវាសនាឞិឤឣោចខ់្នរ ឞិងកាឥលសរិសរថិរឹងឥុងឹខ្នងសីឦឝឣ។៌ កំណ្រឞិ់ឤឣ 
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ដសសដជឞសិឞ ហជឿថា ហឤងីឣិឞអាចសំហឡញសវសញ្ញជ ឥសស់អាវិហវឡបាឞហោឤ 
គាយ ឞជំឞួឤឡីអាវិហវឡហ ឤី ស៉ាុដឞថហឤងីឣិឞអាចសដិហសឝជំឞួឤហឞេះបាឞហ ឤី 
លសសិឞហសីអាវិហវឡហឋឦ់ឱ្រហឤងី។ ឦវនិដជឞសិឞលរូឧបាឞឥេិះគ្ឞោ់៉ា ងខ្នវ ងំថា   
ជាអញ្ដវិដឌិ ហោឤសហឣឋច បា៉ា សវី១០ (Pope Innocent X)ហ ឤីស គ្ឣឞ ៍
ដជឞសិឞលរូឧបាឞឥលំាឤកបុងឆ្ប ំ១៧០៩។ ចឦនាដជឞសិឞឞិឤឣហឞេះបាឞ    
ជេះឥវនិឡឦហឦីកាឥគិ្រឥសស ់ ហសវស បា៉ា សាក ឦ(Blaise Pascal)ជឞជារិបារងំ
សឞថ ឥ ូរដឦ់សរឧរសឥវី៍១៩។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសី  កបុងវសសឞឧជិាជ អំឡីសាសនា) 

២០- ញាណ្ 
អ. consciousness 
បាឥ. conscience (f.) 

  សភាឡនឞកាឥដឹងខ្វួឞ កាឥសាគ ឦ់ កាឥឤឦ់ កាឥហចេះ ឞិងកាឥដឹងឡីអឝីឣួឤ ដដឦ 
កំឡុងហកីរហ ងីហៅជំុឧញិខ្វួឞហឤងី។ ឣា៉ាងហវៀរ ញាណ្ គឺ្ជាសភាឡចិរថ ដូចជា 
កាឥឈចឺាស ់ហឧវនាឥឣយណ៍្ គំ្ឞិរ ឞិងកាឥឤឦ់ដឹងខ្នងហវូឧចិរថហហសងៗហវៀរ។ 
 

២១- រលភាឡឞិឤឣ 
        កហញ្ញឆ រ 
អ. naive realism 
បាឥ. réalisme naïf 

  វសសឞៈសុអឞិចឆឤ័សថីអំឡីឡិអឡហលាកដដឦលសកាឞឤ់កហោឤលសជាជឞសាឣញ្ដ 
ភាគ្ហលចីឞសំហុរ។ ហោងតាឣវសសឞៈហឞេះ ឡិអឡខ្នងហលៅហសឡីំឧរទុហហសងៗ ដូចជា 
វឹក ដី ហអវីង ខ្រឦ ់នលឡហឈ ីលយ ដី ជាហដីឣ ឞិង គុ្ណ្ភាឡឥសស់ឧរទុទាងំហនាេះ។ ឡិអឡ-
ហលាកម្ចឞអរទិភាឡឞិងឥកីចហលឣីឞហោឤឯករជរឡីឥស្តឞធិោឥឣយណ៍្ ឞិងគំ្ឞិរឥសស់
ហឤងី។ ឥស្តឞធិោឥឣយណ៍្ឥសស់ហឤងីហលសៀសដូចជាកញ្ចកដ់ដឦឆវុេះសញ្ញច ងំអំឡីរលភាឡ 
ឥសស់ឡិអឡហលាក។ វសសឞៈហឞេះកហ៏ជឿហោឤឥរសងសឤ័ដដឥថា ហឤងីម្ចឞឦវនភាឡ 
ដឹងឡីឡិអឡហលាក។ ហទាេះជាោ៉ា ងហនាេះកហ៏ោឤដហែកហឦីកាឥឡិចាឥណា វសសឞឧវូិជា
ហលចីឞបាឞឥកហឃញីថា ឝឣយជារិនឞឡិអឡហលាកឞិងចំហណ្េះដឹងឥសស់ហឤងីអំឡី
ឡិអឡហលាកម្ចឞឦកខណ្ៈសយុគ្សាយ ញ ឞិងអាល៌កំបាងំជាងកាឥឡឞរឦ់ឥសស់រលភាឡ
ឞិឤឣកហញ្ញឆ រ។ គុ្ណ្ភាឡជាហលចីឞដដឦហគ្ហៅថា សនាធ សស់ឞស ំដូចជា ឡណ៌្ ឥសជារិ 
ឞិង កវិឞ គឺ្ឣិឞអាចផ្ទឋ ចហ់ចញឡីឧញិ្ញដ ណ្ឥសស់ហឤងីដូចឦកខណ្ៈសបូឦ(ចាបំាច)់ 
ឥសស់ឧរទុដដឦឯករជរឡីហឤងីហនាេះហវ។ លសររកាឥឣយណ៍្ឥសស់ហឤងី ហឡឦខ្វេះសំភាឞ់
ហឤងី។ ហោឤហហថីឣហចញឡីវសសឞៈហឞេះ ហឤងីអាចដកលសងស់ំណួ្ឥវសសឞឧជិាជ   
សំខ្នឞ់ៗជាហលចីឞ ដូចជា "ហរីអឝីជាកាឥណ៍្ឡិរ?" "ហរីអឝីជាភាឡដសថងហចញ?" 
"ហរីម្ចោកាឥអាចហកីរហ ងីឥហសៀសណា?" "ហរីសវឡិហសាឝឞឥ៍សស់ហឤីងគឺ្ជា
លសអឡឡុវនិដដឦអាចវុកចិរថបាឞដដឥឬហវ?" កិចចកាឥឣួឤកបុងចំហណាឣកិចច
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កាឥសំខ្នឞឥ់សស់វសសឞឧជិាជ  គឺ្គាស់កកាឤកាឥឦំបាកនានាដដឦកសហ់ៅកបុងកាឥ
សឞយរវូហៅអំឡីកាឥឤឦ់ហឃញី ដូចជា រលភាឡឞិឤឣកហញ្ញឆ រ ជាហដីឣ ហដីឣផី
ឤឦ់ដឹងឡីឡិអឡហលាកឱ្រកាឞដ់រចាស់។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងឡុវនិឧវិា) 
 

២២- រហលឣកឞិឤឣ 
        សឦីឧជិាជ  
អ. ethical hedonism 
បាឥ. hédonisme éthique 

  លវឹសថីសីឦឧជិាជ ដដឦអេះអាងថា ហសចកថីឥកីរឤ ឬសុអឣងគឦ គឺ្ជាកុសឦឝឣយជារិ 
ខ្ភស់សំហុរ ឞិងជាហគាឦសំណ្ងហៅកបុងជីឧរិ ឞិងថាឣឞុសសគួ្ឥដរដសឝងឥកហសចកថ ី
ឥកីរឤឱ្របាឞហលចីឞសំហុរឞិងការស់ឞទឤកាឥឈចឺាសឱ់្រហៅរិចសំហុរ។ លវឹសថីហឞេះ 
កាឥពាឥហោឤវសសឞឧវូិលកិក អាឥសីធីឡុស (Arisstippus) ឞិងហអឡីកួ(Epicurus) 
វសសឞឧវូិឡិហសាឝឞឞិ៍ឤឣជឞជារិអងហ់គ្វស រូម្ច៉ា ស  ូស(Thomas Hobbes) 
វសសឞឧវូិហឦលសហោជឞឞិ៍ឤឣ ចឞ  ុក (John Lock) ោឧដី   ូឣ(David 
Hume) ឞិងវសសឞឧវូិហឦលសហោជឞ៍ឞិឤឣហហសងហវៀរ។ ហទាេះសីោ៉ា ងណា 
កហ៏ោឤ កវ៏សសឞឧវូិរហលឣកឞិឤឣបាឞសងាា ញឱ្រហឃញីឡីភាឡខុ្សគាប ជាហលចីឞ 
ទាកវ់ងឞឹងហសចកថីឥកីរឤហឞេះ ហ ឤីកាឥឤឦ់ដឹងឡីភាឡខុ្សគាប ហឞេះនាឱំ្រម្ចឞ 
លសហអវខុ្សៗគាប នឞរហលឣកឞិឤឣ។ ជាវូហៅម្ចឞកាឥហឦីកហ ងីថា ហសចកថីឥកីរឤ 
គឺ្ជាពាករអឧជិជម្ចឞហោឤសាឥហគ្គិ្រថា ហសចកថីឥកីរឤហឞេះ សំហៅដរហៅហឦ ី
រលឣូឧកាឥខ្នងរងកាឤឬខ្នងឧញិ្ញដ ណ្។ ស៉ាុដឞថវសសឞឧវូិខ្នងរហលឣកឞិឤឣ 
អេះអាងថា ហសចកថីឥកីរឤហឞេះ ឣិឞសំហៅដរហៅហឦីហសចកថីឥកីរឤខ្នងឥស្តឞធីឤ ៍
ហនាេះហវ ហឦីសឡីហឞេះហវៀរហសចកឋីឥកីរឤក៏សំហៅហៅហឦីចំណ្ង់ចំណូ្ឦចិរឋ 
សុអឣងគឦ ឞិងឧរឋឣគ្រិហងដដឥ។  
(ពាករហឞេះ   ហលសីកបុងសីឦឧជិាជ ) 
 

២៣- រនឣវសចចភាឡ 
អ. truth-value 
បាឥ. valeur de vérité 

  ភាឡឡិរឬភាឡឣិឞឡិរដដឦម្ចឞហៅកបុងហសចកឋីដលវងឞីឣួឤៗ។ រកកឧជិាជ សុរណ្ 
អេះអាងថា រឦ់ហសចកឋីដលវងលរូឧដរឡិរឬឣិឞឡិរ ហ ឤីភាឡឡិរ ឬភាឡឣិឞឡិរ 
ឥសស់វា គឺ្ជារនឣវសចចភាឡឥសស់វា។ លសសិឞហសីហសចកឋីដលវងហនាេះឡិរ រនឣវសចចភាឡ 
ឥសស់វា គឺ្ភាឡឡិរ លសសិឞហសីហសចកឋីដលវងហនាេះឣិឞឡិរ រនឣវសចចភាឡឥសស់វា គឺ្
ភាឡឣិឞឡិរ។ «ឝរូងលយហនាេះម្ចឞឡណ៌្ស» ឣិឞឡិរ ដូហចបេះ ហឤងីឞិោឤថា រនឣវ
សចចភាឡនឞលសហោគ្ហនាេះគឺ្ភាឡឣិឞឡិរ។ «វឹកកកសំ ីម្ចឞឡណ៌្ស»ឡិរ 
ដូហចបេះ ហឤងីឞិោឤថា រនឣវសចចភាឡនឞលសហោគ្ហនាេះគឺ្ភាឡឡិរ។ លសសិឞហសី
ហសចកឋីដលវងឡីឥដូចគាប  វាម្ចឞរនឣវសចចភាឡដូចគាប ។ ហគាឦកាឥណ៍្សឋីឡីវឝិកឦកខណ្ៈ 
ហៅកបុងរកកឧជិាជ សុរណ្វវួឦសាគ ឦ់រនឣវសចចភាឡដរឡីឥ        ចំដណ្កឯវលឣង់
ឣួឤចំឞួឞនឞរកកឧជិាជ វំហឞីស សដិហសឝកាឥសឞយរហឞេះ ហ ឤី អេះអាងថារកកឧជិាជ
ម្ចឞរនឣវសីឬហលចីឞ។ ហលាក ស្តសឋសាឞ(់Strawson) អេះអាងថា អាចម្ចឞហសចកឋី



-41- 
 

ដលវងដដឦគាយ ឞរនឣវសចចភាឡ ហពាឦគឺ្ ហសចកឋីដលវងដដឦឣិឞឡិរ ហ ឤីកឣិ៏ឞខុ្ស
ដដឥ ឞិង ដដឦម្ចឞចហនាវ េះរនឣវសចចភាឡ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ ) 
 

២៤- រនឣវហសាអណ័្ 
អ. aesthetic value 
បាឥ. valeur esthétique 

  ឦកខណ្ៈនានាដដឦហឝឝីឱ្រសាប នដសិឦផៈឣួឤឦែ ឬ ហជាគ្ជឤ័ ដូចជា រុឦរភាឡ 
ភាឡទាក់ទាញ លសណី្រភាឡ ភាឡឥស់ឥហឧកី ភាឡសីុចងាឝ ក់ ភាឡហឡញហឦញ ឬ 
ឯកភាឡ ហពាឦគឺ្ជាអឝីដដឦជួឤឱ្រសាប នដសិឦផៈឣួឤម្ចឞ «ហសាអណ្ភាឡ» ហ ឤី 
ដដឦខុ្សឡីអឝីដដឦហឋឦ់លសហោជឞ ៍ សចចភាឡឞិងសីឦកុសឦឥសស់សាប នដហនាេះ។ 
(សញ្ដរថិហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងហសាអណ្ឧជិាជ )។ 
 

២៥- តាឧឞិឤឣ 
អ. taoism 
បាឥ. taoïsme (m.) 

  វសសឞឧជិាជ ចិឞសុរណ្ដដឦម្ចឞអរទឞឤ័ឡីឥោ៉ា ង ៖  
  - វីឣួឤ គឺ្ជាវសសឞឧជិាជ សឋីអំឡីភាឡសាឣញ្ដឞិងភាឡឣិឞហលជៀរដលជក ហពាឦគឺ្ សំហៅ 
ឤកវសសឞឧជិាជ ចិឞដដឦគាលំវជីឧរិសាឣញ្ដឞិងហគាឦកាឥណ៍្នឞកាឥឣិឞហលជៀរ
ដលជកដំហណី្ឥឧឧិរឋឞដ៍សសឝឣយជារិឥសស់អឝីឣួឤ។ តាឧឞិឤឣលរូឧបាឞហគ្ឥកហឃញី 
កបុងសរឧរសឥវី៍៦ ឣុឞលគិ្សថសករជ ហោឤ ហៅសុឺ(Lao-tzu) ដដឦជាវសសឞឧវូិ 
ឞិងអបកអឝិឝឣយជារិ។  
  - វីឡីឥ គឺ្ជាសាសនាហឡញឞិឤឣឥសស់ចិឞដដឦដសឝងឥកសុខ្ដុឣឞិងអាឤុដឧង 
តាឣឥឤៈវសសឞឧជិាជ ឥសស់តាឧឞិឤឣ ដដឦហសឡីំអាវិហវឡឝឣយជារិឞិងកាឥលសរិសរថិ 
ខ្នងហឧវឣឞថ។ 
 

២៦- លរីឣូឥ ថ/ិលរីឣូឥរិ 
អ. trimurti 
បាឥ. trimurti (f.) 

  សញ្ដរថិឣួឤដដឦហគ្ហលសីហៅកបុងសាសនា ណិ្ឍូ  សំហៅហៅហឦីអាវិហវឡសីអងគ គឺ្
លឡេះលឡ យ(អបកសហងកីរហលាក)លឡេះឧសិណុ /លឡេះឞរឤណ៍្ (អបកកាឥពាឥឞិងដលឥកា 
ហលាក) ឞិងលឡេះសិឧៈ/លឡេះឥសូឥ(អបកសំផ្ទវ ញឬសហងកីរហលាកហ ងីឧញិ) ហ ឤីលរូឧ 
បាឞហគ្ហឝឝីសដិឥូសកឣយជាលសជំុអាវិហវឡ។ ហៅហឡឦដដឦអាវិហវឡទាងំ៣ឥសស់លរីឣូឥ ថ/ិ 
លរីឣូឥរិដលសកាវ ឤហៅជាអឧតាឥដរឣួឤហគ្ហៅថា វតាថ ហលរឤ។ 
 

២៧- លរីអងគ 
អ. trinity 
បាឥ. trinité (f.) 

  សញ្ដរថិឣួឤសថីឡីអាវិហវឡហៅកបុងឦវនិលគិ្សថសាសនា ដដឦហជឿថា អាវិហវឡម្ចឞ 
អរទិភាឡជាអងគសី គឺ្លឡេះឧឥសិតា លឡេះរជសុលតា(លឡេះហឤស ូលគិ្សថ) ឞិងលឡេះឧញិ្ញដ ណ្ 
សឥសុិវន។ 
 

២៨- លរីអងគឞិឤឣ 
អ. trinitarianism 
បាឥ. trinitarianisme   
      (m.) 

  ឦវនិឣួឤហៅកបុងលគិ្សថសាសនាដដឦហជឿថា អាវិហវឡម្ចឞអរទិភាឡជាអងគសី ស៉ាុដឞថ 
ជាភាឧៈដរឣួឤ។ អងគទាងំសីហនាេះលរូឧបាឞហគ្ឤឦ់ថាម្ចឞអរទិភាឡជាលឡេះឧឥសិតា លឡេះ
រជសុលតា(លឡេះហឤស ូលគិ្សថ) ឞិងលឡេះឧញិ្ញដ ណ្សឥសុិវន ហ ីឤអងគឞីឣួឤៗម្ចឞ   
ឝឣយជារិឬសាឥជារិដូចគាប ។ 
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២៩- វសសឞឧជិាជ សសចឣិ 
        លសហវស  
អ. western philosophy 
បាឥ. philosophie 
      occidentale 
 

 សាប នដឞិងគំ្ឞិរនឞឡួកសសចិឣលសហវស(សណាឋ លសហវសអឺឥ ៉ាុសឞិងអាហឣ៉ាឥកិ)លរូឧបាឞ 
ហគ្សហងកីរហ ីងហោឤកកាឥគិ្រដសសវសសឞឧជិាជ សឋីឡីអឥឤិឝឣ៌សសចិឣលសហវស 
ជាឡិហសស អឥឤិឝឣដ៌ដឦចាសហ់ហឋីឣហោឤវសសឞឧជិាជ លកិកសុរណ្។ វសសឞឧជិាជ - 
សសចិឣលសហវសខុ្សគាប ឡីវសសឞឧជិាជ សូព៌ាលសហវសឞិងវសសឞឧជិាជ អហនាថ លគាឣ។ 

៣០- វ ាកីឥណ៍្សុឡឝហ រុ 
        វីឣួឤ 
អ. first cause argument 
បាឥ. argument de la 
      cause première 

  វ ាកីឥណ៍្ឣួឤនឞវ ាកីឥណ៍្សុរណ្សថីអំឡីអរទិភាឡឥសស់អាវិហវឡ។ ហ រុកាឥណ៍្ 
ឞីឣួឤ ហៗៅកបុងឡិអឡឝឣយជារិម្ចឞសុឡឝហ រុឥសស់វា។ ហទាេះសីជាោ៉ា ង ណាកហ៏ោឤ 
ហគ្ឣិឞអាចឥកហឃីញសុឡឝហ រុដំសូងសំហុរដដឥ គឺ្ហគ្លគាឞ់ដរអាចលរ ស់ហៅឥក 
សុឡឝហ រុនានាហោឤឡនាវ រលឤហលកាឤសឞថសនាធ ស់ស៉ាុ ហណាត េះ។ ហដីឣផសីញ្ឈស់  
កាឥលរ ស់ឡនាវ រលឤហលកាឤហឞេះ ហឤងីលរូឧដរសឞយរថា អឝី   ជាសុឡឝហ រុវីឣួឤ។ 
សុឡឝហ រុវីឣួឤហឞេះលរូឧបាឞហគ្សឞយរថាជាសកឣយភាឡនឞកាឥសហងកីរឥសស់អាវិហវឡ។ 
 

៣១- វ ាកីឥណ៍្ឯកភាឡ 
អ. henological  argument 
បាឥ. argument hénologique 

  លសហអវនឞអំណ្េះអំណាងដសសហវឧឞិឤឣសលម្ចស់អេះអាងអំឡីអរទិភាឡឥសស់ 
អាវិហវឡហោឤហលសីលបាស់វលឣង់ដដឦដូចគាប ឞឹងឧឝីិវីសួឞកបុងឧឝីិទាងំលបាឥំសស់ 
អាគី្ណាស់(Aquinas)។ តាឣឥឤៈកាឥសហងករដដឦម្ចឞកលឣិរហហសងៗ 
នឞកុសឦភាឡ សុលកឹរភាឡ សចចភាឡ ឞិងរលភាឡហៅកបុងឡិអឡហលាក អំណ្េះ
អំណាងហឞេះសឞបិោឌ ឞថា លរូឧដរម្ចឞភាឧៈឣួឤដដឦតាងឱ្រកលឣិរខ្ភស់សំហុរនឞ
ឦកខណ្ៈឧជិជម្ចឞទាងំអស់ហឞេះ កបុងនាឣជាភាឡហឡញហឦញឥសស់ឡួកវា។ ភាឧៈហឞេះ 
ជាភាឧៈឦែសំហុរ សុលកឹរសំហុរ សចចៈសំហុរ ឞិងឡិរសំហុរ ហ ឤីភាឧៈហនាេះ គឺ្អាវិ
ហវឡ។ លសសិឞហសីឦកខណ្ៈឧជិជម្ចឞអាចហកីរម្ចឞហៅកបុងកលឣិរហហសងៗគាប ហោឤ
ឣិឞលរូឧបាឞសហលឣចហៅកបុងភាឧៈឣួឤហៅកលឣិរខ្ភស់សំហុរ ឬលសសិឞហសីឡំុម្ចឞកលឣិរ
ខ្ភស់ដូចហនាេះហវ អំណ្េះអំណាងហឞេះ សរជឤ័។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅវសសឞឧជិាជ អំឡីសាសនា) 
 

៣២- ហវវាឝិសហរឤរ 
អ. theocracy 
បាឥ. théocratie (f.) 
 
 
 
 
 

  វលឣង់នឞកាឥលគ្ស់លគ្ងឥដឌ ដដឦចាស់ឞិងសវសញ្ដរឋិទាំងឡាឤហកីរហចញឡី 
លកឹររលកឣ(ចាស)់ ដដឦកំណ្រហ់ោឤសាសនាណាឣួឤ។ វលឣងន់ឞកាឥលគ្សល់គ្ង 
ឥដឌដសសហឞេះ ដឹកនាហំោឤដហែកហឦីចាសអ់ាវិហវឡ ហ ឤីអាវិហវឡលរូឧបាឞចារវុ់ក 
ជាលសឣុខ្ឥដឌ។ គ្ឣភីឥឡិសិដឌឥសសស់ាសនា លរូឧបាឞចារវុ់កជាសាឥ ឬសវសញ្ញជ  ឬ 
ក៏ចាស់ឥសស់អាវិហវឡ ហ ីឤលរូឧបាឞហលសីលបាស់ហដីឣផីដឹកនាំសងគឣឬឥដឌ។    
ជាញឹកញាស់វលឣង់នឞកាឥលគ្ស់លគ្ងឥដឌដសសហវវាឝិសហរឤរលរូឧបាឞលគ្សល់គ្ង 
ហោឤឥសសឥជឞសាសនា ឬលកុឣសឡឝជិរ ដដឦកាឞអំ់ណាចឞហោបាឤកបុងនាឣ 
អាវិហវឡ។ ឥសសឥជឞទាងំហនាេះសកលសាឤគ្ឣភីឥឡិសិដឌសាសនាហដីឣផហីគាឦសំណ្ង 
ឞហោបាឤឥសស់ខ្វួឞ ហ ឤីអេះអាងថា ឡួកហគ្ហគាឥឡឞិងអឞុឧរឋឆឞធៈឥសស់អាវិហវឡ។ 
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៣៣- វំនាកវំ់ឞងឞិឤឣ 
អ. relativism 
បាឥ. relativisme (m.) 

  ឦវនិឣួឤដដឦដរងដរសញ្ញជ ក់ថា កបុងឧស័ិឤឣួឤចំឞួឞោ៉ា ងហហាចណាស់ 
សចចភាឡខ្វួឞវាទាកវ់ងហៅឞឹងវសសឞៈឥសស់អបកឧឞិិចឆឤ័ (ឧទា ឥណ៍្ : ហសាអណ្ភាឡ 
នឞអឝីឣួឤអាលស័ឤហឦីដអបកឥសស់អបកសហងករ)។ ហសចកឋីដលវងសុរណ្ដំសូងហគ្ គឺ្ជា 
ឦវនិឥសស់ឡួកសូ ឝ ីស (Sophist) ដដឦលសូតា កូរ៉ា  (Protagoras)អេះអាងថា 
«ឣឞុសស គឺ្ជាឥងាឝ ស់នឞអឝីៗទាងំអស់»។ វំនាកវំ់ឞងឞិឤឣអាចជាឦវនិសាកឦ
ឣួឤដដឦឞិោឤអំឡីរឦ់ឡុវនិទាងំអស ់ ឬជាឦវនិហោឤដ កឣួឤដដឦឞិោឤ
អំឡីឧសិ័ឤណាឣួឤ(ឧទា ឥណ៍្ : ហសាអណ្ឧជិាជ  សីឦឧជិាជ  ឬកាឥឧឞិិចឆឤ័អំឡី
គុ្ណ្ភាឡសនាធ ស់សឞស)ំ។ វិដឌភាឡនានាដដឦជេះឥវនិឡឦហឦីកាឥឧឞិិចឆ័ឤឥសស់
លសធាឞ(អបកឧឞិិចឆឤ័)ចំហពាេះកាឥសឞយរថាអឝីឣួឤឡិរឬឣិឞឡិរចំហពាេះឡួកហគ្អាច
ឥឣួម្ចឞ ឣូឦោឌ ឞលសឧរថិសាស្តសថ ឧសផឝឣ៌ សងគឣ ភាសា ឬចិរថសាស្តសថ ឬក៏សុខ្
ភាឡនឞសឥរីងគឧញិ្ញដ ណ្។ វំនាកវំ់ឞងឞិឤឣ ជាញឹកញាសល់រូឧបាឞសដិហសឝហោឤ
ដហែកហឦីឣូឦោឌ ឞថា ជំហឞឿ ឬកាឥឧឞិិចឆឤ័លរូឧដរហឆវីឤរសហៅឞឹងឞិោឣនានា 
ហោឤឯករជរឡីវំហនាឥឥសស់ឣឞុសសម្ចប ក់ៗ ។ 
 

៣៤- វហំនាឥ 
អ. tendency 
បាឥ. tendance (f.) 

  វិដឌភាឡនឞកាឥលសលឡឹរថឥសស់ឣឞុសសម្ចប ក់  ៗ ដដឦសងាា ញតាឣឧឝីិជាកល់ាក់ណាឣួឤ 
ហ ឤីជាកម្ចវ ងំចឦកឥខ្នងហវូឧចិរថចាស់លាស់រលឣងហ់ៅឥកហគាឦសំណ្ងជាកល់ាក ់
ណាឣួឤ។ តាឣឝឣយជារិឥសស់ឣឞុសស វំហនាឥសុវនដរជាកម្ចវ ងំឡិរលបាកដ ហ ឤី 
សុវនដរម្ចឞហគាឦសំណ្ងជាកល់ាក។់ តាឣឧវិាសាស្តសថ ហគាឦសំណ្ងទាងំឡាឤ 
ឡំុដឣឞហកីរហ ងីហោឤឯកឯងហនាេះហវ ហធុឤហៅឧញិ វាសុវនដរម្ចឞលសអឡឥសស់វា។ 
 

៣៥- ឞឥក 
អ. hell 
បាឥ. enfer (m.) 

  តាឣឦវនិលគិ្សឋសាសនា ឞឥក ជាហលាកឬសភាឧៈសលម្ចសអ់បកសាងបាសដដឦឣិឞ 
ភាញ ក់ឥឭកហលកាឤហឡឦឡួកហគ្សាវ ស់ហៅ ហ ឤីអបកសាងបាសទាងំហនាេះលរូឧការ់ 
ផ្ទថ ចឡី់អាវិហវឡ ឞិងវវួឦឥងវណ្ឍ កឣយហហសងៗហងដដឥ។ តាឣវសសឞៈឡុវនសាសនា 
ឞឥក ជាវីអបាឤអូឣិឬអហធាហលាក ដដឦម្ចឞឥហដឋ ជាឦំហៅនឞសរឝម្ចឞបាស 
ហៅឥងវុកខតាឣកម្ចវ ងំកឣយដដឦខ្វួឞ  ហឝឝី។ 
 

៣៦- ឞឧបាវ រុងឞិឤឣ 
អ. neoplatonism 
បាឥ. néoplatonisme (m.) 

  លសឡ័ឞនវសសឞឧជិាជ ឣួឤហសំឡីបាវ រុងឞិឤឣឞិងជំហឞឿខ្នងសាសនា ដដឦម្ចឞ
ឦកខណ្ៈអាល៌កំបាំង/ គូ្ ាឝឣយ(Myst ic ism) ហៅកបុ ង គំ្ឞិរឥសស់ឤូោ 
(Judaic ideas) ឞិងហៅកបុងគំ្ឞិរឥសស់លគិ្សថសាសឞិក (Christian ideas)។ 
លសឡឞ័នវសសឞឧជិាជ ហឞេះ លរូឧបាឞសហងកីរហ ងីដំសូងហោឤ ហលាក ហវូវីឞុស (Plotinus) 
ជាវសសឞឧវូិឥ ៉ាូមុ្ចងំចាស់ឡីសរឧរសឥវី៍៣ ហ ីឤសឞឋអអិឧឌណដឦ់សរឧរសឥវី៍៥នឞ 
លគិ្សថសករជ។  
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៣៧- ឞឧហសឥឞិីឤឣ 
អ. neoliberalism 
បាឥ. néolibéralisme   
      (m.) 

  គំ្ឥូហគាឦឞហោបាឤឣួឤសថីអំឡីកាឥសិកាសងគឣឞិងហសដឌកិចច ដដឦហហធឥកាឥលគ្សល់គ្ង 
ឧសិ័ឤហសដឌកិចចឡីឥដឌហៅឯកជឞ។ ឞឧហសឥឞិីឤឣម្ចឞលសអឡឡីហគាឦកាឥណ៍្ 
ឣូឦោឌ ឞនឞហសដឌកិចចឞឧកាវ សុិក (neoclassical economics) ដដឦហសបីថា      
ឥោឌ អិបាឦលរូឧដរកលឣិរឧសរទឣមឝឞ ហឝឝីកំដណ្វលឣងច់ាសឡ់ឞន ហដីឣផឡីលងីកឣូឦោឌ ឞ
ឡឞន ការស់ឞទឤឱ្ឞភាឡលឧកិា កលឣិរគាពំាឥឞិឤឣ (limit protectionism) ឞិង 
ហសីកចំ វីហាឥហៅឥកពាណិ្ជជកឣយ។ ឞឧហសឥឞិីឤឣក៏ដសឝងឥកកាឥឦុសហចាឦ
ឞូឧអលតាសថូ ឥលបាក់ហលឥ គាលំវកាឥការ់សឞទឤកាឥលគ្ស់លគ្ងឥសស់ឥដឌឣកហឦីឝុឥកិចច 
អឞុញ្ញដ រឱ្រម្ចឞលវឡរសឣផរថិឯកជឞ ឞិងហឝឝីឯកជឞឞីឤកឣយឝុឥកិចច។ 
 

៣៨- ឞិពាឝ ឞ 
អ. nirvana 
បាឥ. nirvana (m.) 

  ឞិពាឝ ឞលរូឧបាឞសកលសាឤខុ្សៗគាប ដូចខ្នងហលកាឣ ៖  
  - ហឈាយ េះឝឣយជារ ឬ ចិរឋដដឦហចញចាកហុរឡីកិហឦស ឞិងរណាា  អស់ម្ចឞកឣយ 
ជាអបកតាកដ់រងនាឱំ្រម្ចឞកាឥហកីរកបុងឧដឋ ឞិងជាវីសឥឣសុខ្សងសដ់ដឦហកីរហចញឡី 
សីឦ សម្ចឝិ ឞិងសញ្ញដ ។  
  - សភាឡឥរហខ្នច េះឬសឥឣសុខ្ឞិងភាឡសងស ់ដដឦហកីរហ ងីហោឤកាឥឥឦំរចំ់ណ្ង់ 
ឞិងរណាា  ឞិង ភាឡអសាច ឥរកបុងកាឥផ្ទថ ចអ់រទិភាឡឥសស់អរថៈ។ (ឡុវនសាសនា)  
  - កាឥឥសួឥឣួឬកាឥដឹងអំឡីអរថសញ្ញដ ណ្នឞអារយឞ័ជាឣួឤលឡ យ័ឞ ដដឦហគ្ហជឿថា
អារយឞ័ហឞេះម្ចឞភាឡអឣរៈ(Brahman)។ ( ណិ្ឍូ សាសនា)  
  - កាឥឥហំោេះលឡឦឹងហចញឡីទាសភាឡនឞកឣយឞិងសំសាឥៈ ហ ឤីវាកម៏្ចឞឞឤ័ថា ជា
ហគាឦហៅសហស្តងាគ េះហងដដឥ។ (ហជឞសាសនា) (ហឧឧចឞៈឞឹងពាករឞិពាឝ ឞ ម្ចឞ 
ដូចជា ឞិវ៌ាណ្ ហម្ចកស ហម្ចកខ ឧឣុិរឋិ ជាហដីឣ)។ 

៣៩- ឞិឣិរថសរឝ 
អ. animal symbolicum 
បាឥ. animaux  
      symbolicum 
 

  តាឣវសសឞៈឥសស់ហលាក កាសុីឥ ឺ(Ernst Cassirer) ឞិឣិរថសរឝ សំហៅហៅហឦ ី
ឣឞុសស ដដឦម្ចឞឦកខណ្ៈឡិហសសឥសស់ខ្វួឞអាលស័ឤហៅហឦីសឣិវនហឦ ហោឤឣិឞ 
អាលស័ឤហឦីឥូសកាឤឞិងសាយ ឥរីហនាេះហវ។ 

៤០- សញ្ដរថិកឣយ 
អ. conception 
បាឥ. conception (f.) 
 

  កាឥសហងកីរគំ្ឞិរ ហពាឦគឺ្ជាដំហណី្ឥនឞកាឥឈាឞហៅដឦ់គំ្ឞិរឬជំហឞឿអឥូសីឣួឤ 
ឬខ្ណ្ៈឣួឤដដឦគំ្ឞិរអឥូសីហនាេះចាសហ់ហឋីឣចាសឤ់កវលឣងឣួ់ឤឬហុសហ ងី។ 

៤១- សញ្ញា ចិរថ-កាឤ 
អ. mind-body problem 

  សញ្ញា វសសឞឧជិាជ អំឡីចិរថដដឦឞិោឤអំឡីវំនាកវំ់ឞងឥវាងចិរឋឞិងកាឤ។ សញ្ដរិហឞេះ 
លរូឧបាឞសហងកីរហ ងីដំសូងហោឤបាវ រុង(Platon/Plato)ឞិងអាឥសីថូរ(Aristote/
Aristotle) ហ ឤីហលកាឤឣក ហដការ(Descartes)បាឞចារវុ់ក សញ្ញា ចិរថ-
កាឤហឞេះជាសញ្ញា សបូឦកបុងវសសឞឧជិាជ វំហឞីស។ ហដការ ហជឿថា ចិរឋ ម្ចឞកាឥគិ្រ
ជាខ្វឹឣឥសស់វា ហ ឤីចិរឋគឺ្ជាអងគោចហ់ោឤដ កឡីរងកាឤឬជាសាឥធារុសដឞទឣ។ 
ម្ចឞវសសឞៈឡីឥដដឦឞិោឤឡីសញ្ញា ចិរថ-កាឤ គឺ្ឯកឞិឤឣ (monism)ឞិងវឝិកឞិឤឣ 
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(dualism)។ ឯកឞិឤឣ(monism) អេះអាងថា ឣឞុសសលរូឧបាឞសហងកីរឡីឥូស
ធារុឬកាឤ ហ ីឤអឝីៗដដឦហឦចហចញឡីកាឤ គឺ្លគាឞ់ដរឣុខ្ងា នឞកាឤ
ស៉ាុ ហណាត េះ។ ចំដណ្កឯវឝិកឞិឤឣ(dualism)ឧញិ អេះអាងថា ឣឞុសសលរូឧបាឞ
សហងកីរហ ងីឡីធារុឡីឥ គឺ្កាឤ(ឥូសធារុ)ឞិងចិរថ (សាយ ឥរីឬលឡឦឹង)ដដឦឣិឞអាច
ការផ់្ទឋ ចឡី់គាប បាឞហវ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ អំឡីចិរឋ) 
 

៤២- សិតាឝិសហរឤរ 
អ. paternalism 
បាឥ. paternalisme (m.) 

  ឥហសៀសនឞកាឥលគ្ស់លគ្ងឞិងកាឥដឹកនាំឥដឌដដឦម្ចឞឦកខណ្ៈលសហដៀងឞឹង 
កាឥលគ្សល់គ្ងឥសស់ឪឡុកហៅហឦីកូឞ ឬកាឥលគ្ស់លគ្ងដដឦម្ចឞឦកខណ្ៈឥឣួហសឥំវាង 
កាឥហលសីអំណាចជាឣួឤឞឹងកាឥវវួឦខុ្សលរូឧកបុងកាឥហឣីឦដលសម្ចជិក ដដឦសទិរ 
ហៅហលកាឣកាឥលគ្សល់គ្ងឥសស់ខ្វួឞ។ ហៅកបុងសីឦឧជិាជ  ពាករហឞេះម្ចឞឞឤ័ថា ជាកាឥ
ហលជៀរដលជកចូឦហៅកបុងហសឥភីាឡឥសស់អបកណាម្ចប ក់ហោឤហជឿថាកាឥហលជៀរដលជក
ហនាេះ គឺ្ហដីឣផហីឦីកកឣភស់កុសឦឥសស់អបកហនាេះ ឬកាឥពាឥអបកហនាេះឡីហលគាេះថាប ក់
ដដឦហកីរហ ងី ហទាេះសីកាឥហលជៀរដលជកហនាេះសងកឱ្រម្ចឞកាឥជំទាស់ ឬកាឥរវា៉ា ឡី
សុគ្គឦ ដដឦលរូឧបាឞហគ្ហលជៀរដលជកហសឥភីាឡហនាេះកហ៏ោឤ។ សចចុសផឞប សិតាឝិស
ហរឤរលរូឧបាឞជំទាស់ហោឤវសសឞៈហសឥឞិីឤ ហោឤហគ្ឤឦ់ថាជាកាឥហឝឝីឱ្រ 
បារស់ងហ់សឥភីាឡ សឝ័ឤភាឡ ឞិងសិវនិសុគ្គឦ។ 
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងសីឦឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ)។ 
 

៤៣- សុឡឝវាសនា 
អ. predestination 
បាឥ. prédestination (f.) 

  សាសឞឧជិាជ ដដឦអេះអាងថា លឡឹរថិកាឥណ៍្ទាងំអស់ហៅកបុងដំហណី្ឥជីឧរិឥសស ់
ឣឞុសសម្ចប ក់  ៗ ហពាឦគឺ្អឝី ដៗដឦបាឞហកីរហ ងី កំឡុងហកីរហ ងី ឬឞឹងហកីរហ ងី 
លរូឧបាឞកំណ្រជ់ាឣុឞហោឤអាវិហវឡឞិងឣិឞអាចដកដលសបាឞ។ កាឥកំណ្រថ់ា 
ហរីលឡឦឹងឥសស់ឣឞុសសម្ចប ក់ៗឞឹងហ ងីហៅឋាឞសួគ៌្ឬធាវ ក់ហៅឋាឞឞឥកលរូឧបាឞ 
សហលឣចហោឤឆឞធៈឥសស់អាវិហវឡតាងំឡីឣឞុសសហនាេះហកីរឣកហឣវ៉ាេះ ហោឤឣិឞ 
អាលស័ឤហឦីកាឥលសលឡឹរឋឥសស់ហគ្ហ ឤី។  
(ពាករហឞេះហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ អំឡីសាសនា អសថិឥូសឧជិាជ  ឞិងរកកឧជិាជ ) 

៤៤- លសូហរសថងឞិ់ឤឣ 
អ. protestantism 
បាឥ. protestantisme 
      (m.) 

  ឦវនិឣួឤកបុងចំហណាឣឦវនិសំខ្នឞ់ៗ ទាងំ៣នឞលគិ្សថសាសនា ឥឣួម្ចឞ ឥ ៉ាូមុ្ចងំ-
ការូឦិកឞិឤឣ(Catholicism) អឥ័រូដុកឞិឤឣ(Orthodoxy) ឞិង លសូហរសថងឞិ់ឤឣ 
(Protestantism)។ លសូហរសថងឞិ់ឤឣបាឞចាសហ់ហថីឣហ ងីហៅសរឧរសឥវី៍១៦ ជា
ចឦនាឣួឤហដីឣផដីកវលឣងស់ គ្ឣឞល៍គិ្សថសាសនាហៅសសចិឣលសហវស ហោឤ
សហងកីរស គ្ឣឞ៍លសូហរសថង់ហចញឡីឥ ៉ាូមុ្ចងំការូឦិក។ ហគាឦសំណ្ងឥសស់ឡួក    
លសូហរសថងឞិ់ឤឣ គឺ្ហលសាចលសងជំ់ហឞឿលគិ្សថសាសនាឱ្រឦែដូចហដីឣហ ងីឧញិ។ 
វឞធឹឣឞឹងហឞេះឡួកហគ្កប៏ាឞឥកាវុកឞូឧអឝីដដឦឡួកហគ្គិ្រថាម្ចឞរនឣវ ហ ឤីដដឦ 
បាឞអអិឧឌណហោឤឡួកឥ ៉ាូមុ្ចងំការូឦិកហៅចហនាវ េះសរឧរសឥវី៍៥ដឦ់វី១៥។ 
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៤៥- ឡុរ 
អ. hypocrisy 
បាឥ. hypocrisie (f.) 

  សភាឡនឞកាឥដសថងហចញខ្នងហលៅឥសស់ឣឞុសសណាម្ចប ក់ដដឦឣិឞដឣឞជា
សញ្ញដ នឞសភាឡឡិរខ្នងកបុងឥសស់ខ្វួឞ។ កាឥដសថងហចញខ្នងហលៅហនាេះ អឞុហលាឣ
ហៅតាឣកាឥទាឣទាឥខ្នងសីឦឝឣ ៌ ចំដណ្កឯ សភាឡលាកប់ាងំខ្នងកបុងហនាេះ
លបាសចាកសីឦឝឣ។៌ ឡុរអាចលរូឧហឋនាធ ហទាសខ្នងសីឦឝឣ ៌ ឡីហលពាេះវាជាលសហអវ
នឞកាឥសំភាឞ ់ឬ កាឥដកវងហឝឝីអឝីឣួឤ ដដឦលបាសចាកសីឦឝឣស៌ងគឣ។ ដូហចបេះ ឡុរ
ជាសទ់ាកវ់ងឞឹងកងឝេះភាឡគួ្ឥឱ្រវុកចិរថបាឞ ភាឡឣិឞហសាយ េះលរងឞិ់ងភាឡឣិឞឡិរ 
ហ ឤីជាវូហៅ វាម្ចឞឧបិាកដដឦឣិឞគួ្ឥឱ្រចងប់ាឞ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ សីឦឝឣ)៌ 
 

៤៦- ឡូជសាសឞឞិ៍ឤឣ/  
       ឡូជឞិឤឣ 
អ. racism 
បាឥ. racisme (m.) 

  អំណ្េះអំណាងឣួឤដដឦថា ម្ចឞឋានាឞុលកឣនឞសឣរទភាឡឬរនឣវដដឦកំណ្រ ់
ហោឤជីឧសាស្តសថកបុងចំហណាឣឡូជហហសងៗគាប ឞិងអេះអាងហោឤខុ្សឆគងថា ឡូជទាស 
គួ្ឥលរូឧបាឞលគ្សល់គ្ងហោឤឡូជខ្ភស។់ ជាវូហៅ ឡូជសាសឞឞិ៍ឤឣ/ឡូជឞិឤឣ 
សងខំឬជំឥុញហោឤកាឥអឤ័ខ្នវ ចឞិងកាឥសែសហ់ខ្ភីឣ ហ ឤីដដឦនាហំៅដឦ់អំហឡី ងិា 
ឬអំហឡីលសឦ័ឤឡូជសាសឞល៍វងល់ទាឤឝំៗ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ) 
 

៤៧- លឡឦងឹ 
អ. soul 
បាឥ. âme (f.) 

  ដហបកអឥូសធារុដដឦហគ្សឞយរថាម្ចឞឧរថម្ចឞដរហៅកបុងភាឧៈឥស់ស៉ាុហណាត េះ។ 
ហោឤសាឥដរហាក់ដូចជាគាយ ឞភាឡខុ្សគាប ខ្នងឥូសធារុឥវាងភាឧៈឥស់ហៅកបុង 
ខ្ណ្ៈនឞជីឧរិដដឦហ ៀសឞឹងសាវ ស ់ ឞិងរងកាឤដដឦហវីសឞឹងសាវ សល់យីៗ ហវីស 
វសសឞឧវូិជាហលចីឞតាងំឡីសឣឤ័បាវ រុង(Plato)បាឞអេះអាងថា លឡឦឹង គឺ្ជា 
សម្ចសភាគ្អឥូសធារុឥសស់ភាឧៈឥស់។ ហោឤហ រុថាម្ចឞដរឧរទុឥូសធារុស៉ាុហណាត េះ 
ដដឦម្ចឞវីសញ្ចស ់ ហវីសបាវ រុង ចារវុ់កថាភាឡអឥូសធារុឥសស់លឡឦឹងជាឣូឦោឌ ឞ 
នឞអឣរភាឡឥសស់លឡឦឹង។ ទាងំបាវ រុង ទាងំអាឥសីថូរ ឣិឞបាឞគិ្រថា ម្ចឞដរ 
ឣឞុសសហវដដឦម្ចឞលឡឦឹង ៖ អាឥសីថូរ អេះអាងថា លឡឦឹងកម៏្ចឞចំហពាេះសរឝឞិង 
ឥុកខជារិដដឥ ឡីហលពាេះសរឝឞិងឥុកខជារិសុវនដរសងាា ញឣុខ្ងាឥខ្វេះជាភាឧៈម្ចឞជីឧរិ។ 
ខុ្សឡីបាវ រុង អាឥសីថូរសដិហសឝកាឥចាកហចញនឞលឡឦឹងឡីអឣផូឥឣួឤហៅអឣផូឥ 
ឣួឤហវៀរឬឡីរងកាឤឣួឤហៅរងកាឤឣួឤហវៀរសនាធ សឡី់កាឥសាវ ស។់ គារ ់
សងសឤ័ចំហពាេះសឣរទភាឡចាកហចញឡីរងកាឤឥសស់លឡឦឹង ថាហរីលឡឦឹងអាច 
ចាកហចញហោឤឥឦូឞ ហៅម្ចឞជីឧរិ ឞិងសំហឡញឣុខ្ងាឥហោឤគាយ ឞរងកាឤបាឞ 
ដដឥឬហវ។ ឥុហឺណ្ ហដការ (René Déscartes) អេះអាងថា ម្ចឞដរឣឞុសសហវ 
ដដឦម្ចឞលឡឦឹងឞិងអេះអាងថា ឝឣយជារិអឥសូធារុឥសស់លឡឦឹងអាចសហងកីរហសឥ ី
ភាឡបាឞហទាេះសីជារងកាឤឥសស់ឣឞុសសសទិរហៅ ឬឣិឞសទិរហៅហលកាឣកាឥកំណ្រ់ 
ឥសស់ចាសឥ់ូសធារុកហ៏ោឤ។ 
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៤៨- លឡេះរជសុលតា/ 
       ហវឧសុលតា 
អ. God the Son 
បាឥ. Dieu le fils  

  ហឈាយ េះដដឦលគិ្សថសាសឞិកហថឦ់ឱ្រលឡេះហឤស ូ លគិ្សថ ជាឡិហសស សំហៅដឦ់ 
រួអងគឣួឤកបុងចំហណាឣលរីអងគ។ លឡេះរជសុលតា/ហវឧសុលតា ឬហឤស ូលគិ្សថ គឺ្ជា 
រួអងគសំខ្នឞវី់ឡីឥកបុងលគិ្សថសាសនា ដដឦលសសូរហៅចហនាវ េះឆ្ប វីំ៨ ឞិង ឆ្ប វីំ៤ 
ឣុឞលគិ្សថសករជ ហ ឤីហសាឤវិឧងគរលសដ ឦកបុងឆ្ប ២ំ៩ នឞលគិ្សថសករជហៅ 
លកុងហសហលវដអឣ(Bethléem) ហខ្រថជូោ(Judaea)ចលកអឡឥ ៉ាូមុ្ចងំ។  
(សញ្ដរថិហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងលគិ្សថសាសនា) 
 

៤៩- លឡេះឧឥសិតា 
អ. God the father 
បាឥ. Dieu le père 

  លឡេះនាឣដដឦលគិ្សថសាសឞិកថាឝ ឤដឦ់អាវិហវឡហៅកបុងលគិ្សថសាសនា។ លឡេះឧឥសិតា 
លរូឧហគ្ចារ់វុកថា ជារួអងគសំខ្នឞ់វីឣួឤហៅកបុងលរីអងគ ជាលឡេះសិតាឥសស់លឡេះ
ហឤស ូលគិ្សថឞិងជាអបកសហងកីរចលកវាឦ។  
(សញ្ដរថិហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងសឥសិវលគិ្សថសាសនា) 
 

៥០- លឡេះឧញិ្ញដ ណ្សឥសុិវន 
អ. God the Holy Spirit 
បាឥ. Dieu le Saint-Esprit 

  លឡេះនាឣ ដដឦលគិ្សថសាសឞិកថាឝ ឤដឦ់អាវិហវឡហៅកបុងលគិ្សថសាសនា។ 
លឡេះឧញិ្ញដ ណ្សឥសុិវន គឺ្ជារួអងគសំខ្នឞវី់សីហៅកបុងលរីអងគឞិងជាកម្ចវ ងំខ្នងសាយ ឥរី 
ឥសស់អាវិហវឡ។  
(សញ្ដរថិហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងសឥសិវលគិ្សថសាសនា) 
 

៥១- ភាឡចាបំាចោ់ចខ់្នរ 
អ. absolute necessity 
បាឥ. nécessité absolue 

  ភាឡចាំបាច់ដដឦម្ចឞហៅកបុងខ្វួឞឥសស់វា ហ ីឤភាឡចាំបាច់ោច់ខ្នរហឞេះ 
លរូឧបាឞហៅហងដដឥថា ភាឡចាបំាចខ់្នងគ្ណិ្រឧវិា ភាឡចាបំាចខ់្នងអសថិឥូសឧជិាជ  
ឬភាឡចាបំាច់ខ្នងរកកឧជិាជ ។ ភាឡចាបំាច់ោច់ខ្នរហឞេះ ហធុឤឡីភាឡចាបំាចស់ឞយរ។ 
ភាឡចាបំាចោ់ចខ់្នរហឞេះគឺ្ជាកឥណី្សាកឦឞិងគាយ ឞឦកខខ្ណ្ឍ ។ សចចភាឡនឞ
ភាឡចាបំាចល់សហអវហឞេះ គឺ្ជាសចចភាឡនឞឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសី ហៅកបុងរកកឧជិាជ  អសថិឥូសឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡីគ្ណិ្រឧវិា) 
 

៥២- ភាឡចាបំាចស់ឞយរ 
អ. hypothetical  
    necessity 
បាឥ. nécessité  
    hypothétique 

  ភាឡចាបំាចដ់ដឦហគ្ហឋឦ់ឱ្រដូច   ម្ចឞអរទិភាឡ  កបុងសងគឣ ហ ឤីភាឡចាបំាច ់
សឞយរហឞេះលរូឧបាឞហៅហងដដឥថា ភាឡចាបំាចខ់្នងសីឦឝឣ ៌ ភាឡចាបំាចខ់្នង 
ឧបិាក ឬភាឡចាបំាចខ់្នងឥូសី។ ហោងតាឣ ហ សឞីស(Leibniz) សភាឡឥសស ់
ឡិអឡហលាកសចចុសផឞបឣិឞដឣឞជាភាឡចាបំាចោ់ចខ់្នរហវ ស៉ាុដឞថ វាលគាឞដ់រជាភាឡ 
ចាបំាចស់ឞយរស៉ាុហណាត េះ។ ចំដណ្កឯវសសឞឧវូិហហសងៗហវៀរ បាឞហៅភាឡចាបំាច ់
សឞយរហឞេះថា ជាភាឡចាបំាចឣិ់ឞោចខ់្នរ ឡីហលពាេះ វាទាកវ់ងហៅឞឹងកាឥសឞយរ 
ជាឣូឦោឌ ឞណាឣួឤ។ 
 

៥៣- ភាឧៈឣឞុសស 
អ. human being 
បាឥ. être humain 

  ចំហពាេះអាឥសីថូរ(Aristotle) «ភាឧៈឣឞុសស» គឺ្ជាសរឝលសកសហោឤឧចិាឥណ្-
ញ្ញដណ្។ ចំហពាេះឥុហឺណ្ហដការ(René Déscartes)«ភាឧៈឣឞុសស» ឣិឞដឣឞជា 
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សឥរីងគដរឣួឤហវ ស៉ាុដឞថវាជាសឞសនំឞធារុខុ្សគាប ឡីឥគឺ្ចិរថឞិងកាឤ។ ហទាេះសីជា 
ម្ចឞភាឡខុ្សគាប កបុងកាឥកំណ្រស់ញ្ដរថិភា  ឣឞុសសឥវាងអាឥសីថូរ ឞិងឥុហឺណ្ហដការ 
កហ៏ោឤ កអ៏បកទាងំឡីឥបាឞចារវុ់កថា ឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្ គឺ្ជាឦកខណ្ៈសំខ្នឞន់ឞភា  
ឣឞុសស។ ភា  ឣឞុសសលរូឧបាឞហគ្ហលសីជាសវិសឞឤ័ជាឣួឤពាករ«ឣឞុសស» ដដឦ 
ហគ្ឤឦ់ថា ជាភាឧៈឣួឤដដឦម្ចឞសិវនិឣិឞអាចដក ូរបាឞហពាឦគឺ្សិវនិឥស់រឞ
ម្ចឞជីឧរិ ឞិងសិវនិម្ចឞហសឥភីាឡលឡឣទាងំជាភាឧៈឣួឤខ្ភស់ជាងសរឝហហសងៗដដឦ
ឣិឞដឣឞជាឣឞុសស។ វសសឞឧជិាជ សីឦឝឣ៌ ស សឣ័ឤម្ចឞវំហនាឥចង់ផ្ទថ ច់      
«ឣឞុសស»ហចញឡី«ភាឧៈឣឞុសស» ហោឤហជឿថា «ឣឞុសស» គឺ្ជាភាឧៈដដឦម្ចឞ
សឝ័ឤញាណ្ ចំដណ្កឯ«ភាឧៈឣឞុសស»លគាឞដ់រជាសម្ចជិកនឞឡូជហដីឣឥសស់ឣឞុសស 
គឺ្អូឣ៉ាូសាឡាង(Homo sapiens) ស៉ាុហណាត េះ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងអសថិឥូសឧជិាជ  សីឦឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡីចិរថ)។ 
 

៥៤- ភាប កង់ាឥ 
អ. agent 
បាឥ. agent (m.) 

  ឣឞុសសដដឦលសកសហោឤឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្ឞិងជាលសធាឞនឞអំហឡី ដដឦអាច 
សហលឣចចិរថហឝឝីឬឣិឞហឝឝីអំហឡីណាឣួឤ ហ ឤីអាចឡិចាឥណាឥកឧឝីិ ឞិងអឞុឧរថឧឝីិ
ហនាេះហដីឣផជំីឥុញឱ្រម្ចឞកាឥផ្ទវ ស់សឋូឥ។  
(ពាករហឞេះហលសីកបុងវសសឞឧជិាជ សថីឡីអំហឡី ឞិងសឦីឧជិាជ ) 
 

៥៥- ឣឞសកិាឥ 
អ. conscience 
បាឥ. conscience (f.) 

  កាឥភាញ កឥ់ឦឹកឥសស់ឣឞុសសដដឦជួឤឱ្រឣឞុសសសាគ ឦ់លរូឧ សាគ ឦ់ខុ្ស ឞិងដឹងថា 
អឝីគួ្ឥហឝឝី អឝីឣិឞគួ្ឥហឝឝី។ ឣឞសិកាឥលរូឧបាឞហគ្ហជឿថាជាលសអឡឣួឤកបុងចំហណាឣ 
លសអឡសំខ្នឞ់ៗ នឞសីឦឝឣ។៌ វសសឞឧវូិហហសងៗបាឞឤឦ់ខុ្សគាប អំឡីឣឞសិកាឥ 
ហោឤចារវុ់កឣឞសិកាឥថាជាសឣរទភាឡខ្នងសីឦញាណ្ឥសស់ឣឞុសស សំហ ង 
ឥសស់អាវិហវឡ សរិផ្ទធ ឦ់ខ្វួឞ ឞិងជាសំហ ងឥសស់ឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្។ 
 

៥៦- ឣឞុសសជារិ 
អ. humanity 
បាឥ. humanité (f.) 

  ភាឡឥឣួនឞអឣផូឥឣឞុសសទាងំឣូឦ។ គំ្ឞិរហឞេះចាសហ់ហឋីឣហោឤអបកអរឝ់យរឞ់ិឤឣ 
ដដឦដរងឤឦ់ថា ឣឞុសសជារិជាកឣយឧរទុនឞកាឥហគាឥឡហៅកបុងជីឧរិលសកសហោឤ 
សីឦឝឣ។៌ ហោឤដ ក ហៅកបុងសរឧរសឥវី៍២០ កាសសុឥីឥ័(Cassirer)បាឞហសបីថា 
ឣឞុសសជារិគួ្ឥលរូឧបាឞហគ្ឤឦ់កបុងលកសខ្ណ្ឍ នឞសកឣយភាឡដដឦនាហំៅដឦ ់
សាប នដខ្នងឧសផឝឣឞិ៌ងលសឧរថិសាស្តសថ។ សុីសឺឥ ៉ាូ(Cicero) ឞិងហសហណ្កា(Seneca) 
បាឞសហងកីរពាករឣឞុសសជារិសម្ចគ ឦ់ឞឤ័ថា ជាឧរថឣគ្រិខ្នងសីឦឝឣ៌ ហសាអណ័្ 
ឬឧលីិនឞជីឧរិ ជាគំ្ឞិរឣួឤដដឦលរូឧបាឞហគ្ហឝឝីឱ្រឥស់ហ ងីឧញិហៅកបុងសុឞសឣឤ័ 
ឬសឣឤ័កហកីរហ ងីឧញិ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងសីឦឧជិាជ ឞិងហសាអណ្ឧជិាជ ) 
 

៥៧- ឤុរថសស្តងាគ ឣ 
អ. just war 
បាឥ. juste la guerre 

  លវឹសថីឤុរថសស្តងាគ ឣដំសូងសងែស់ជាសព់ាកឡ់ឞ័នហៅឞឹងគំ្ឞិរឥសស់ឞិកាឤការូឦិក 
ដដឦអេះអាងថា កាឥហលសីកម្ចវ ងំ គឺ្ជាអំហឡីលរឹឣលរូឧតាឣចាសស់លម្ចសោ់កហ់ទាស 
អបកលសលឡឹរថអាលកកល់សឆ្ងំឞឹងសាសនាឥសស់ខ្វួឞ។ សចចុសផឞប វាជាលសធាឞសវ 
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សំខ្នឞឣួ់ឤហៅកបុងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ ដដឦចារវុ់កកាឥហលសីលបាស់កម្ចវ ងំ 
សលម្ចសហ់គាឦសំណ្ងខ្នងឞហោបាឤថាជាហឥឿងលរឹឣលរូឧខ្នងសីឦឝឣ។៌ ជាឝឣយតា 
លវឹសថីឤុរថសស្តងាគ ឣពាកឡ់ឞ័នឞឹងឦកខខ្ណ្ឍ ឡីឥ ហពាឦគឺ្ សុឡឝហ រុលរឹឣលរូឧចំហពាេះ 
សស្តងាគ ឣ ឞិងឣហឝាបាឤលរឹឣលរូឧឥសស់សស្តងាគ ឣ។ សុឡឝហ រុលរឹឣលរូឧសំហៅឤក 
កាឥហឝឝីសស្តងាគ ឣហដីឣផកីាឥពាឥលឡំដដឞ ហឆវីឤរសហៅឞឹងកាឥឈាវ ឞពាឞ ឞិងដសឝងឥក 
សឞថិភាឡ។ ឣហឝាបាឤលរឹឣលរូឧ គឺ្សំហៅឤកកាឥហលសីលបាស់អាឧុឝឝឣយតាសលម្ចស ់
ហឝឝីសស្តងាគ ឣ ហោឤហជៀសវាងកាឥហលសីលបាស់អាឧុឝឣហាលសឦ័ឤ ដូចជា អាឧុឝសឥម្ចណូ្ 
អាឧុឝជីឧសាស្តសថ ឞិងអាឧុឝគី្ឣី ជាហដីឣ។     សស្តងាគ ឣលរូឧដរហឋួចហហឋីឣ ដឹកនា ំឞិង
លសកាសជាហវូឧកាឥហោឤអាជាញ ឝឥឝម្ចយ ឞុឥូស លរូឧដរលសឤុវនហដីឣផសុីឡឝហ រុឤុរថិឝឣ៌ 
លសកសហោឤហគាឦសំណ្ងលរឹឣលរូឧ ឞិងលរូឧដរកាឥពាឥឞិងហជៀសវាងកាឥសម្ចវ ស ់
សុគ្គឦិកហោធាដដឦឣិឞលសឤុវន(លគូ្ហឡវរ សឡឝជិរ...)ជាឡិហសស លសជាជឞដដឦ 
គាយ ឞកំ ុស។  
(ពាករហឞេះ   ហលសីកបុងសឥសិវសីឦឧជិាជ ឞិងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ) 
 

៥៨- រជាឞិឤឣ 
អ. royalism 
បាឥ. royalisme (m.) 
 

  វសសឞៈដដឦគាលំវហគាឦកាឥណ៍្ដឹកនាហំោឤកសលរឬសឞថរិឧងសណាឣួឤឞិង 
ជំហឞឿចំហពាេះអំណាចឝម្ចយ ឞុឥូសឥសស់ឥដឌបាឦរជាឝិសហរឤរឬកសលរ។ 

៥៩- ឥូសរណំាង 
អ. realistic statue 
បាឥ. statue réaliste 

  ឥូសភាឡដដឦលសររកាឥឣយណ៍្ហថឦ់ឱ្រអងគចងចា(ំឦំឞឹក) ហៅហឡឦដដឦឣឞុសស 
បាឞជួសលបាលស័ឤផ្ទធ ឦ់ជាឣួឤអងគឧរទុជាហលចីឞហឦីក ហ ឤីបាឞហថិរសាវ កសាប ឣ 
ឥសស់វាចូឦហៅកបុងខួ្ឥកាឦឣឞុសស ហលកាឤឣកអងគចងចាសំងាា ញហ ីងឧញិ     
ឞូឧឦកខណ្ៈឡិហសសឣួឤចំឞួឞ ហឡឦដដឦឣឞុសសឣិឞហៅផ្ទធ ឦ់ជាឣួឤអងគឧរទុ។ 
 

៦០- ឦូដឝឞិឤឣ 
អ. Lutheranism  
បាឥ. Luthéranisme (m.) 

  វលឣងដំ់សូងនឞឦវនិលសូហរសថងដ់ដឦសហងកីរហ ងីហោឤ ម្ច៉ា វីឞ ឦូដឝ (Martin 
Luther 1483-1546 German) នាសរឧរសឥវី៍១៦ ហៅលសហវសអាឦវឺឣ៉ាង។់ 
ឦវនិហឞេះហផ្ទថ រហៅហឦីកាឥសហលងៀឞឥសស់លឡេះហឤស ូលគិ្សថ ឞិងសងករឝ់ងឞហ់ៅហឦ ី
ជំហឞឿឞិងហសចកថីហសាយ េះលរងឥ់សស់សុគ្គឦហៅហឦអំីណាចឥឣួឥសស់ស គ្ឣឞល៍គិ្សថ-
សាសនា។ ឦូដឝឞិឤឣសាឤភាឤដំសូងឆវងការអឺ់ឥ ៉ាុសខ្នងហជីង ជាឡិហសស 
ឆវងការ់រំសឞ់សកង់ឌីណាឧ  ី (Scandinavia) សចចុសផឞប ឦវនិហឞេះលរូឧបាឞហគ្
លសរិសរថិពាសហឡញឡិអឡហលាក។ 
 

៦១- ឧសផឝឣស៌ាទ សឞ័ 
អ. organizational  
     culture 
បាឥ. culture  
      organisationnelle 

  ឥឥោិសលឥឣួឥសស់ឣស្តឞថីឞិងសុគ្គឦិក ដដឦជាដហបកឣួឤឥសស់សាទ សឞ័ ឞិងជារនឣវ 
ដដឦឣឞុសសចងភាជ សហ់ៅឞឹងកាឥងាឥឬអំហឡីឥសស់ឡួកហគ្។ ឧសផឝឣហ៌ឞេះ ឥឣួម្ចឞ 
រនឣវវសសឞឧសិ័ឤ ឞិោឣ ភាសា កាឥងាឥ លសឡឞ័នសញ្ញដ  ជំហឞឿ ឞិងវម្ចវ សឥ់សស ់
សាទ សឞ័។ ឧសផឝឣស៌ាទ សឞ័ជេះឥវនិឡឦហឦីឥហសៀសដដឦឣឞុសស ឞិងលកុឣឞីឣួឤៗហឝឝី 
អឞថឥកឣយជាឣួឤគាប  ហឦីអរិលិជឞ ឞិងហឦីអបកពាកឡ់ឞ័នហហសងហវៀរ។ ឧទា ឥណ៍្ 
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សម្ចជិកលយីនឞសាទ ស័ឞឞីឣួឤៗ ដរងដរលរូឧបាឞហគ្សហលងៀឞអំឡីឧសផឝឣ៌សាទ ស័ឞ 
ជាឡិហសស សហលងៀឞអំឡីគំ្ឥូនឞឥឥោិសល ឞិងកាឥកំណ្រឥ់ឣួ ដដឦទាកវ់ងហៅឞឹង 
ឧឝីិនឞកាឥឤឦ់ហឃញី កាឥគិ្រ ឞិងកាឥម្ចឞអាឥឣយណ៍្អំឡីកាឥងាឥ។ 
 

៦២- ឧជិជម្ចឞឞិឤឣ 
អ. positivism 
បាឥ. positivisme (m.) 

  លសឡឞ័នគំ្ឞិរវសសឞឧជិាជ  ដដឦសហងកីរហ ងីហោឤវសសឞឧវូិបារងំ អូ គូកុង 
(Auguste Comte) ស៉ាុដឞថឫសគ្ឦ់ឥសស់វាហចញឣកឡីស្ត ឝងសុ់ីសហសខឹ្ឞ (Francis 
Bacon)។ សាយ ឥរីឥឣួឥសស់ឧជិជម្ចឞឞិឤឣគឺ្ថា វសសឞឧជិាជ គួ្ឥដរហផ្ទថ រកាឥឤក 
ចិរថវុកោកដ់រហៅហឦីអឝីដដឦសវឡិហសាឝហថឦឱ់្រជាកដ់សថង ឞិងគួ្ឥដរហចៀសវាង 
ឡីកាឥគិ្រដសសសឞយរ ដដឦហៅ ួសឡីសវឡិហសាឝ។ ដូហចបេះ ឧជិជម្ចឞឞិឤឣចារ ់
វុកកាឥសិកាអំឡីឧឝីិឧវិាសាស្តសថថាជាកិចចកាឥចឣផងឥសស់ខ្វួឞឞិងសងាា ញខ្វួឞ ឯងថា 
ជាលសហអវនឞវសសឞឧជិាជ អំឡីឧវិាសាស្តសថ។  
(ពាករហឞេះហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ  អំឡីឧវិាសាស្តសថ ឡុវនិឧវិា វសសឞឧជិាជ អំឡី
ឧវិាសាស្តសថសងគឣ ឞិងវសសឞឧជិាជ  អំឡីសាសនា)។ 
 

៦៣- ឧឝីិសូឞរ 
អ. zero method 
បាឥ. méthode zéro 

  ឧឝីិឣួឤដដឦសងាា ញោ៉ា ងចាស់អំឡីវលឣងឣូ់ឦោឌ ឞនឞភាសាហោឤកាឥសហងកីរ 
ពាករឣួឤតាឣឥឤៈសឞសនំឞសញ្ញដ នានា។ ហោឤសាឥដរវលឣងដ់រឣួឤគ្រ់ឥសស់វា 
សញ្ញដ ទាងំហឞេះបាឞឦុសហចាឦទាងំលសុងឞូឧខ្វឣឹសាឥឥូសធារុឥសស់ខ្វួឞ។ ឧឝីិសូឞរ 
គឺ្ជាឧឝីិរកកឧជិាជ សឋីឡីកាឥសហងកីរគំ្ឥូឣួឤដហែកហឦីកាឥសឞយរហៅតាឣសឞិទាឞភាឡ។ 
ឧទា ឥណ៍្៖ កបុងឧឝីិសូឞរ ហគ្សហងកីរពាករ «លរី» (សញ្ដរថិលរី) ឡីវលឣង ់ឬឥូសរង 
ហហសងៗឥសស់សរឝលរីជាកដ់សថង។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងរកកឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡីភាសា) 
 

៦៤- ឧភិាគ្ 
អ. analysis 
បាឥ. analyse (f.) 
 

  ដំហណី្ឥនឞកាឥគិ្រហោឤសំដសកសញ្ញា ទាំងឣូឦហៅជាសម្ចសភាគ្ឥសស់វា 
ឞិងវំនាកវ់ំឞងឥវាងសម្ចសភាគ្ទាងំហនាេះ។ 
 
 

៦៥- ឧឥុិវនឞិវសសឞក៍ឥណី្ 
        ហោឤដ ក 
អ. fallacy of secundum  
     quid 
បាឥ. erreur de  
      secundum quid 

  កាឥឤឦ់ខុ្សហោឤកាឥគិ្រឣិឞលគ្សល់ជុងហលជាឤអំឡីគុ្ណ្ឧុឌណ ិ ដដឦហលសីគំ្ឞិរ 
ខុ្សឆគងថា អឝីដដឦឡិរហោឤម្ចឞគុ្ណ្ឧុឌណជិាកល់ាកណ់ាឣួឤ វាកឡិ៏រហោឤ 
គាយ ឞគុ្ណ្ឧុឌណជិាកល់ាកហ់នាេះដដឥ។ ឧឥិុវនឞិវសសឞក៍ឥណី្ហោឤដ កលសហដៀងគាប  
ហៅឞឹងឧឥិុវនឞិវសសឞន៍ចដឞរ ដដឦហលសីហគាឦកាឥណ៍្ឬឧធិាឞវូហៅ ហោឤឣិឞគិ្រ 
ឡីវិដឌភាឡជាកល់ាកន់ឞកាឦៈហវសៈកបុងកាឥហលសីលបាស់ឥសស់វា។ ឧឥិុវនឞិវសសឞ ៍
កឥណី្ហោឤដ ក ម្ចឞវលឣងស់ដឞទឣឣួឤហវៀរដដឦហឝឝីវូហៅឞីឤកឣយឧធិាឞឣួឤ 
ហចញឡីរួោ៉ា ងណាឣួឤដដឦអាចម្ចឞឦកខណ្ៈហោឤដ កឬកឥណី្ហឦីកដឦង។ 
ហៅកបុងវលឣងហ់ឞេះ ឧឥិុវនឞិវសសឞក៍ឥណី្ហោឤដ ក ហឝឝីវូហៅឞីឤកឣយោ៉ា ងលសញាស់ 
លសញាឦ់ហោឤហចញឡីកឥណី្ហោឤដ កហៅឥកកឥណី្វូហៅ។ ឧទា ឥណ៍្ : 
ហៅជាដខ្យឥ គារឥ់សួរឤចំហពាេះឣឞុសសលគ្សគ់ាប  ដូហចបេះដខ្យឥទាងំអស់ឥសួរឤ។ 
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ឧទា ឥណ៍្ : ឧចិិលរកឥ ញឹុក ឌឹឣ ជាជឞជារិដខ្យឥ គារម់្ចឞហវឡហកាសឦរ គូ្ឥឥូស 
ហវសភាឡឞិងសលឣស់នាឥដីខ្យឥ ដូហចបេះឧចិិលរកឥដខ្យឥទាងំអស់សុវនដរម្ចឞហវឡហកាសឦរ 
គូ្ឥឥូសហវសភាឡ ឞិងសលឣស់នាឥដីខ្យឥ។ 
 

៦៦- ឧឥុិវនឞិវសសឞសុ៍ឡឝហ រុ 
        ឣិឞឡិរ 
អ. fallacy of false  
     cause 
បាឥ. erreur de la fausse  
      cause 

  ហ រុហឦនឞវ ាកីឥណ៍្ដដឦអេះអាងថា កបុងចំហណាឣឧរទុជាសទ់ាកវ់ងគាប ឡីឥ ក 
ឞិង ខ្, ក ជាសុឡឝហ រុឥសស់ ខ្ ហោឤសាឥដរ ក ហៅឣុឞ ខ្។ ដូចគាប ហឞេះដដឥ  
ឧឥិុវនឞិវសសឞសុ៍ឡឝហ រុឣិឞឡិរគឺ្ជាវ ាកីឥណ៍្ឣួឤដដឦហថឦ់ហ រុហឦខុ្សឆគង 
ហោឤភាជ សល់ឡឹរថិកាឥណ៍្ បារុអូរ ឬសកឣយភាឡឡីឥឬហលចីឞ ដដឦហកីរហ ងីសឞថ 
សនាធ សគ់ាប  ហោឤអេះអាងថា លឡឹរថិកាឥណ៍្ បារុអូរ ឬ សកឣយភាឡវី១ សណាថ ឦ 
ឱ្រហកីរលឡឹរថិកាឥណ៍្ បារុអូរ ឬសកឣយភាឡសឞថសនាធ ស។់ ឧទា ឥណ៍្១ : ហលកាឤ 
ម្ចឞឥ់ងាឧលឡេះអាវិររឥេះ ដូហចបេះ ម្ចឞ់ឥងាឧសណាថ ឦឱ្រលឡេះអាវិររឥេះ។ ឧទា ឥណ៍្២ : 
ជាឞិចចកាឦ ខ្ញុ ំហឹកដរហលកាឤអាហាឥនលងលរង ់ ដូហចបេះ អាហាឥនលងលរងជ់ាសុឡឝហ រុ 
នឞកាឥហឹកដរឥសស់ខ្ញុ ំ។ អំណ្េះអំណាងទាងំហឞេះឣិឞលរឹឣលរូឧហវ ហលពាេះម្ចឞ 
កាឥភាឞល់ច ឥំវាងឦំោសឞិ់ងដំហណី្ឥនឞសុឡឝហ រុ។ វាផ្ទវ ស់ឡីឦំោសន់ឞលឡឹរថិកាឥណ៍្ 
ដដឦលគាឞដ់រទាកវ់ងឞឹងហឡឦហឧលាហៅឦំោសខ់្នងសុឡឝហ រុ។ សុឡឝហ រុឣិឞ 
ឡិរឣិឞសណាថ ឦឱ្រម្ចឞឧបិាកហវ ហ ឤីកឣិ៏ឞដឣឞជាសុឡឝ រុទាឦ់ដរហសាេះ។ 
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ ) 
 

៦៧- ឧឥុិវនឞិវសសឞឡ៍ឞនុ 
អ. genetic fallacy 
បាឥ. erreur génétique 

  វវផាកីឥណ៍្ដដឦឧឞិិចឆឤ័ វាឤរនឣវឬឡឞរឦ់អឝីឣួឤដហែកដរហៅហឦីលសអឡកំហណី្រ 
ឬសឥសិវហដីឣ ដដឦវាហកីរហ ងីឬលរូឧបាឞសហងកីរហ ងីហោឤឣិឞដហែកហឦីកាឥឧឧិរឋ 
ឬសចចុសផឞបភាឡឥសស់វា។ ហោឤសាឥវាអាចម្ចឞភាឡខុ្សគាប សំខ្នឞ់ៗ ឣួឤចំឞួឞ 
ឥវាងលសអឡកំហណី្រនឞអឝីឣួឤ ឞិងសភាឡសចចុសផឞបឥសស់វា ហវីសវ ាកីឥណ៍្ដសសហឞេះ 
ដរងដរលរូឧបាឞចារវុ់កថា ជាឧឥិុវនឞិវសសឞឡ៍ឞនុ ជាឡិហសស ហៅហឡឦហគ្ហលសីវ ាី
កឥណ៍្ហនាេះ ហដីឣផសីដិហសឝគំ្ឞិរជំទាស់ណាឣួឤ។ ឣឞុសសដដឦម្ចឞលសអឡ 
កំហណី្រហចញឡីសរឝសាឝ ឣិឞម្ចឞឞ័ឤថា ឡួកហគ្ហៅដរជាសរឝសាឝ ហនាេះហវ។ 
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសី  កបុងរកកឧជិាជ ) 

៦៨- ឧឥុិវនឞិវសសឞ ៍
       សម្ចសភាឡ 
អ. fallacy of  
    composition 
បាឥ. erreur de 
    composition 

  លសហអវនឞកាឥហថឦ់ហ រុហឦខុ្ស ដដឦអេះអាងថា ហសីដហបកឞីឣួឤ នៗឞអងគទាងំឣូឦ 
ម្ចឞឦកខណ្សឣផរថិជាកល់ាកណ់ាឣួឤ ហនាេះអងគទាងំឣូឦកម៏្ចឞឦកខណ្សឣផរថ ិ
ដូចហនាេះដដឥ។ ឧទា ឥណ៍្ : ហសីហលគ្ឿងសងគុ ំឞីឣួឤៗឥសស់ឥលឤឞឋឣួឤម្ចឞ 
គុ្ណ្ភាឡឦែនាឱំ្រឥលឤឞឋហនាេះកម៏្ចឞគុ្ណ្ភាឡឦែដដឥ។ សហចចកសឡធហឞេះកល៏រូឧ
បាឞហគ្ហលសីដដឥសលម្ចសវ់ ាកីឥណ៍្ឣួឤហោឤហហថីឣហចញឡីឣូឦសដិញ្ញដ ដដឦថា 
ធារុឞីឣួឤៗនឞសណ្ថុ ំ ឣួឤម្ចឞឦកខណ្សឣផរថជិាកល់ាកណ់ាឣួឤ ឈាឞហៅ
ដឦ់កាឥសឞបិោឌ ឞថា សណ្ឋុ ំ ហនាេះកម៏្ចឞឦកខណ្សឣផរថិដូចហនាេះដដឥ។ វ ាកីឥណ៍្
ហឞេះគាយ ឞសុឡឦភាឡហវ ហលពាេះវាសឞយរហោឤខុ្សឆគងថា អងគទាងំឣូឦឬសណ្ឋុ ំ   
ជាកាឥហគុ ំគាប ោ៉ា ងសាឣញ្ដឣួឤនឞដហបកឬធារុឞីឣួឤៗ។ ហោឤសស្តញ្ញច សឣកឧញិ 
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ឧឥិុវនឞិវសសឞ ៍ សំដសកដដឦអេះអាងថា លសសិឞហសីអងគទាងំឣូឦ ឬ សណ្ឋុ ំ ឣួឤម្ចឞ
ឦកខណ្សឣផរថិជាកល់ាកណ់ាឣួឤ ធារុឬដហបកឞីឣួឤៗកម៏្ចឞឦកខណ្សឣផរថិ
ដូចហនាេះដដឥ។ ឧទា ឥណ៍្ : ស ឥដឌអាហឣ៉ាឥកិជាលសហវសអបកម្ចឞ ដូហចបេះ ឡឦឥដឌ
អាហឣ៉ាឥកិម្ចប ក់ៗ  កជ៏ាអបកម្ចឞដដឥ។ ឧឥិុវនឞិវសសឞហ៍ឞេះឣិឞដឹងថា ឣិឞម្ចឞវំនាក់
វំឞងហហធឥឥវាងអងគទាងំឣូឦឞិងដហបកហហសង ឥៗសស់វាហវ។ ទាងំឧឥិុវនឞិវសសឞ៍សម្ចសភាឡ 
ទាងំឧឥិុវនឞិវសសឞសំ៍ដសក  ជាគំ្ឥូឥសស់ឧឥិុវនឞិវសសឞន៍ឞភាឡឣិឞចាស់លាស់ ឡីហលពាេះ 
ជាញឹកញាស ់ឧឥិុវនឞិវសសឞទ៍ាងំឡីឥហឞេះជាសព់ាកឡ់ឞ័នឞឹងកាឥភាឞល់ច ឥំវាងកាឥហលសី
លបាស់ោចហ់ោឤដ កៗ ឞិងកាឥហលសីលបាស់ដសសលសឣូឦហឋុ ំនឞពាករឣួឤ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ ) 
 

៦៩-ឧឥុិវនឞិវសសឞស៍ណួំ្ឥ 
       សយុគ្សាយ ញ 
អ. fallacy of many 
     questions/fallacy  of
      complex questions 
បាឥ. erreur de nombreuses 
     questions 

   លសហអវនឞសំណួ្ឥលសកសហោឤឦផចិដសសហវាហាឥសាស្តសថ ដដឦអបកហឆវីឤឣិឞ 
អាចហគ្ចហុរឡីកាឥវវួឦឤកសុហឥសឞយរឥសសអ់បកសួឥបាឞហ ឤី។ ហលាក សុខ្ 
សួឥ ហលាក ហៅ ឣួឤសំណួ្ឥ ហ ឤីទាឣទាឥចហឣវីឤសាឣញ្ដថា«បាវ»ឬ«ហវ»។ 
ស៉ាុដឞថសំណួ្ឥហនាេះសងកស់ឞូឧសុហឥសឞយរឣិឞសឣហ រុហឦណាឣួឤដដឦរលឣូឧឱ្រ 
ហឆវីឤោចឡី់គាប ។ ចហឣវីឤសាឣញ្ដថា«បាវ»ឬ«ហវ»ឞឹងហឝឝីឱ្រ ហលាក ហៅ ឤឦ់លឡឣ 
វវួឦសុហឥសឞយរដដឦឣិឞសឣហ រុហឦ។ ឧទា ឥណ៍្ : ហរីអបកឈសវ់ាឤឪឡុក
ឥសស់អបកហ ឤីឬហៅ? ឣិឞថាហលាក ហៅ ហឆវីឤ«បាវ»ឬ«ហវ» ហនាេះហវ គឺ្
ចហឣវីឤឥសស់គារស់ញ្ញជ កថ់ា គារឤ់ឦ់លឡឣវវួឦសាគ ឦ់ថា គារប់ាឞវាឤឪឡុក
ឥសស់គារ ់ស៉ាុដឞថ តាឣឡិរ វាអាចឣិឞដូហចាប េះហវ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ ) 
 

៧០- ឧឥុិវនឞិវសសឞស៍ហំឞៀង 
អ. fallacy of accent 
បាឥ. erreur d’ accent 
 

    វ ាកីឥណ៍្ឣួឤឈាឞហៅសឞបិោឌ ឞហោឤកាឥផ្ទវ ស់សឋូឥសំហឞៀងឡាងគនឞពាករឣួឤ 
ដដឦហឝឝីឱ្រខ្វឹឣសាឥឥសស់វាផ្ទវ ស់សឋូឥ។ ជាកាឥណ៍្ឡិរ វ ាកីឥណ៍្ឣួឤដសសហឞេះ 
គាយ ឞសុឡឦភាឡហវ។ ហលកាឤឣកឧឥិុវនឞិវសសឞ៍សំហឞៀងលរូឧបាឞឡលងីកលគ្សដណ្ឋ ស ់
ហឦីកឥណី្ហហសងៗ ដដឦកបុងហនាេះហគ្ហឝឝីវ ាកីឣយហោឤកាឥសងករស់ំហ ងហឦីដហបក 
ហហសងៗនឞឦផេះឣួឤដដឦហឝឝីឱ្រអរទឞឤ័ឥសស់វាកផ៏្ទវ ស់សថូឥហងដដឥ។ ឧឥិុវនឞិវសសឞ-៍ 
សំហឞៀង ហៅឣា៉ាងហវៀរថាឧឥិុវនឞិវសសឞស៍ងករ់សូឥ ហ ីឤជាឞិចចកាឦ វាហកីរ 
ហ ីងហៅកបុងភាសាឞិោឤ។ ឧទា ឥណ៍្ : - ខ្ញុ ំហឝឝីដលស។(ឣុខ្ឥសឥឥសស់ខ្ញុ ំ 
ហឝឝីដលស) - ខ្ញុ ំ ហឝឝីដលស។ (កាឦណាហគ្ឞិោឤសងករសូ់ឥហៅហឦីពាករខ្ញុ ំ ម្ចឞ 
ឞឤ័ថា ខ្ញុ ំឣិឞសឣហឝឝ ីដលសហវ ឬអាចម្ចឞឞឤ័ថា ខ្ញុ ំសសាឤចិរថឞឹងហឝឝីដលស)។ 
 (ពាករហឞេះ ហគ្ហលសី  កបុងរកកឧជិាជ ) 
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៧១- ឧហិសសាឞុម្ចឞ 
អ. abduction 
បាឥ. enlèvement (m.)/ 
       abduction (f.) 

  ឧឝីិសងាា ញឡីដំហណី្ឥនឞកាឥហលសីលបាស់អសថុតាង ហដីឣផឈីាឞហៅឥកកាឥសឞបិោឌ ឞ 
ឣួឤដ៏វូឦំវូលាឤ ដដឦជាកាឥឡិចាឥណាឣួឤហឆ្ភ េះហៅឥកកាឥឡឞរឦ់ឣួឤ 
សឣហ រុហឦសំហុរ។ ឧហិសសាឞុម្ចឞសងាា ញហោឤវសសឞឧវូិជឞជារិអាហឣ៉ាឥកិ 
ឆ្ឦ ហសឞដឺ ហហៀស (Charles Sanders Peirce ១៨៣៩-១៩១៤) ដដឦ 
ហលាកបាឞចារ់វុកថា ឧហិសសាឞុម្ចឞជាឥហសៀសដសសនចបលសឌិរកបុងកាឥទាញ 
ហសចកឋីសឞបិោឌ ឞ ស៉ាុដឞថគារស់ញ្ញជ កថ់ា ឦវនហឦនឞកាឥសឞបិោឌ ឞហឞេះ លរូឧសទិរហៅ 
ហលកាឣកាឥវាឤរនឣវលសកសហោឤឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្។  
ឧទា ឥណ៍្៖  
១- អឞុម្ចឞដញក(Deduction)  
  - កផួឞ(rule) : សដណ្ថ កទាងំអស់ហៅកបុងលងហ់ឞេះឡណ៌្ស  
  - កឥណី្(case) : សដណ្ថ កទាងំហឞេះ ឤកហចញឡីលងហ់ឞេះ  
  - ឦវនហឦ(result) : សដណ្ថ កទាងំហឞេះ ឡណ៌្ស។  
២- អឞុម្ចឞឥឣួ (Induction)  
  - កឥណី្(case) : សដណ្ថ កទាងំហឞេះ ឤកហចញឡីលង់ហឞេះ  
  - ឦវនហឦ (result) : សដណ្ថ កទាងំហឞេះ ឡណ៌្ស  
  - កផួឞ(rule) : សដណ្ថ កទាងំអស់ហៅកបុងលង់ហឞេះឡណ៌្ស។  
៣- ឧហិសសាឞុម្ចឞ(Abduction)  
  - កផួឞ(rule) : សដណ្ថ កទាងំអស់ហៅកបុងលងហ់ឞេះឡណ៌្ស  
  - ឦវនហឦ(result) : សដណ្ថ កទាងំហឞេះ ឡណ៌្ស  
  - កឥណី្ (case) : សដណ្ថ កទាងំហឞេះឤកហចញឡីលងហ់ឞេះ។  
(សញ្ដរិឋហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ ) 

៧២- សចចភាឡចាបំាច ់
អ. necessary truth  
បាឥ. vérité nécessaire 

  សចចភាឡឝឣយជារិដដឦម្ចឞសភាឡឡិរហៅកបុងខ្វួឞវា។ សចចភាឡចាបំាចល់រូឧដរឡិរ 
ឞិងឣិឞអាចឣិឞឡិរហវ។ សចចភាឡដសសរកកឧជិាជ  ឞិងគ្ណិ្រឧវិា ជាវូហៅ 
លរូឧបាឞហគ្ចារវុ់កថាជាគំ្ឥូនឞសចចភាឡចាបំាច។់ ឡួកឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្ឞិឤឣ 
អេះអាងថា សចចភាឡចាបំាច ់ គឺ្ជាសចចភាឡនឞឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្ ឞិងដហែកហឦីកាឥ
ឤឦ់ឆវុេះហលៅហៅកបុងវំនាក់វំឞងឡិរឥវាងហ រុកាឥណ៍្នានា។ ចំដណ្កឯឡួក- 
ឡិហសាឝឞឞិ៍ឤឣឧញិ អេះអាងថា ឡុវនិសឋីឡីឡិអឡហលាកលរូឧដរដហែកហឦីកាឥឤឦ់ដឹង 
ហោឤឧញិ្ញដ ណ្។ ដូហចបេះ វាអាចគាយ ឞសចចភាឡចាបំាច ់ ឬម្ចឞសចចភាឡចាបំាច ់
ស៉ាុដឞថ វាគាយ ឞកាឥសញ្ញជ កផ់្ទធ ឦ់ឡីឡិអឡឡិរហវ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ  ឡុវនិឧវិា អសថិឥូសឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡី 
ឧវិាសាស្តសឋ) 
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៧៣- សរាឞុឣរិភាឡ/ 
          ឧរទុឧសិឤ័ភាឡ 
អ. objectivity  
បាឥ. objectivité (f.) 
 

   អរទិភាឡឡិរនឞអឝីឣួឤដដឦឣិឞដហែកហឦីចំណាសអ់ាឥឣយណ៍្ឬគំ្ឞិរឥសស់ឣឞុសស។ 
ឧទា ឥណ៍្វី១ ឥសជារិជូឥនឞដហវអំឡិឦគឺ្ជាសរាឞុឣរិ័ភាឡ។ ឧទា ឥណ៍្វី២ 
សចចភាឡហៅកបុងហ រុកាឥណ៍្ឣួឤគឺ្ជាសរាឞុឣរិ័ភាឡ។ 

៧៤- សឞធដិឌភាឡ 
អ. acquaintance 
បាឥ. connaissance (f.) 

  ឧឝីិដដឦលសធាឞឤឦ់ដឹងឡីកឣយឧរទុតាឣឥឤៈសវឡិហសាឝឞ៍ផ្ទធ ឦ់ឞិងភាវ ឣៗ។ 
សឞធិដឌភាឡម្ចឞឦកខណ្ៈហធុឤឡីកាឥឡិឡណ៌្នា ដដឦកបុងហនាេះកឣយឧរទុនឞកាឥឡិឡណ៌្នា 
លរូឧបាឞហគ្សាគ ឦ់តាឣឥឤៈអឞថឥកាឥណ៍្នឞកាឥសឞបិោឌ ឞ។ កឣយឧរទុសឞធិដឌភាឡហកីរ 
ហ ងីតាឣឥឤៈវិឞបឞ័ឤខ្នងឧញិ្ញដ ណ្ កាឥចងចា ំឞិងសញ្ដរថិវូហៅ ដូចជា ភាឡលក ឣ 
ភាឡឣូឦ ជាហដីឣ។ សញ្ញដ ណ្នឞសឞធិដឌភាឡលរូឧបាឞហគ្ហលសីហដីឣផកំីណ្រល់ឡំដដឞអឝី 
ដដឦហឤងីអាចដឹងតាឣឥឤៈកាឥសហងករហឃញីភាវ ឣៗ។ 
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងឡុវនិឧវិា) 
 

៧៥- សឡធឧវិាវ 
អ. logomachy 
បាឥ. logomachie (f.) 
 

  កាឥដខ្ឝងគំ្ឞិរគាប អំឡីកាឥហលសីលបាស់ពាករ។ 

៧៦- សភាឧគ្រិ 
អ. instinct 
បាឥ. instinct (m.) 

  គំ្ឥូឥឥោិសលឥសស់ឣឞុសសឞិងសរឝដដឦម្ចឞតាំងឡីកំហណី្រ ហ ីឤឣិឞអាច 
ផ្ទវ ស់សឋូ ឥបាឞតាឣកាឦៈហវសៈ ឞិងឣិឞសទិរហៅហលកាឣកាឥលគ្ស់លគ្ងឥសស់គំ្ឞិរ 
ឞិងឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្ហ ឤី។ 
 

៧៧- សឣឝឣ ៌
អ. equity 
បាឥ. équité (f.) 

  ឦកខខ្ណ្ឍ រលឣូឧជាឣូឦោឌ ឞនឞឤុរថិឝឣស៌ងគឣ ដដឦជាសព់ាកឡ់ឞ័នឞឹងភាឡលរឹឣលរូឧ 
ឬចំដណ្កលរឹឣលរូឧ ហ ឤីខុ្សឡីសឣភាឡ ឬចំដណ្កហសយីគាប ។ ឣិឞដូចសឣភាឡ 
ោចខ់្នរ ដដឦឣិឞបាឞឡិចាឥណាឡីភាឡខុ្សគាប កបុងកឥណី្ឞីឣួឤ ហៗនាេះហវ សឣឝឣ ៌
ទាឣទាឥឱ្រកឥណី្ដូចគាប  លរូឧបាឞហគ្លសលឡឹរថហោឤហសយីភាឡគាប  ឞិងកឥណី្ហហសងគាប
លរូឧបាឞហគ្លសលឡឹរថហោឤឣិឞហសយីភាឡគាប ។ កាឥដសងដចកឝឞធាឞហៅកបុងសងគឣ
លរូឧកំណ្រ់ហោឤហោងហៅតាឣគុ្ណូ្សកាឥៈ រលឣូឧកាឥ ឞិងសឣរទភាឡឥសស់ 
អបកវវួឦ។ ម្ចឞដរឣឞុសសដដឦសទិរកបុងលសហអវដូចគាប  ឞិងម្ចឞឦកខខ្ណ្ឍ  ដូច
គាប ស៉ាុហណាត េះ ហវីសលរូឧវវួឦបាឞកាឥលសលឡឹរថដូចគាប ។ សឣឝឣ ៌ទាឣទាឥឱ្រម្ចឞកាឥ
សញ្ញជ កឡី់ឧធិាឞវូហៅហដីឣផហីឆវីឤរសហៅឞឹងសាទ ឞភាឡឡិហសស ឞិងដសឝងឥកកាឥហឋឦ់ 
ហសចកឋីសហលឣចចិរថលរឹឣលរូឧកបុងកឥណី្ហោឤដ កៗ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ) 
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៧៨- សុហីឥ ៉ានណ្ 
អ. cyrenaics 
បាឥ. cyrène 

  ឞិកាឤវសសឞឧជិាជ រហលឣកឞិឤឣ ដដឦសហងកីរហ ងីហោឤអាឥសីធិសអុសនឞសុីហឥ ៉ាឞ 
(Aristippus of Cyrene) ហ ឤីបាឞឥកីចហលឣីឞហៅចុងសរឧរសឥវី៍៤ ឣុឞ 
លគិ្សថសករជ។ អាឥសីធិសអុសបាឞអេះអាងហៅកបុងឦវនិសំខ្នឞឥ់សស់គារថ់ា ឡុវន ិ
ម្ចឞឦកខណ្ៈឣិឞអាចវុកចិរថបាឞ ឞិងគាយ ឞលសហោជឞ ៍ ហ ឤីឣឞុសសគួ្ឥខិ្រខំ្ 
ឡាោឣលរួរលតាកាឦៈហវសៈឥសស់ខ្វួឞជាជាងវុកឱ្រកាឦៈហវសៈលរួរលតាឡួកហគ្។ 
កាឥដសឝងឥកហសចកថីឥកីរឤភាវ ឣៗ គឺ្ជាហគាឦសំណ្ងសំខ្នឞន់ឞជីឧរិ។ ហសចកថ-ី
ឥកីរឤខ្នងឧញិ្ញដ ណ្គួ្ឥឱ្រចងប់ាឞជាងហសចកថីឥកីរឤខ្នងសញ្ញដ  ដដឦម្ចឞឦកខណ្ៈ 
ឦែិរឦែឞ់ឞិងសយុគ្សាយ ញ ហទាេះសីជាហសចកថីឥកីរឤឣិឞលរូឧបាឞដសឝងឥក ួសឡី  
លឡំដដឞដដឦបាឞកលឣិរហោឤចាស ់ឞិងលសនឡណី្វំហឞៀឣវម្ចវ សក់ហ៏ោឤ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ លកិកសុរណ្) 
 

៧៩- សាកឦឥូសី 
អ. concrete universal 
បាឥ. universel concret 

សហចចកសឡធឣួឤដដឦសងាា ញហោឤហ ដ គឦ(Hegel) ហដីឣផដីករលឣូឧវសសឞៈ 
សុរណ្ដដឦថា សាកឦគឺ្អឥូសី ហោឤដហែកហៅហឦីឝឣយជារិវូហៅនឞលសហអវភាឧៈ 
ឣួឤតាឣឥឤៈអឥូសីកឣយ។ ហ ដ គឦ ហជឿថាសាកឦគឺ្ជាវលឣងឥ់ូសីជាជាងអឥូសី។ 
“សាកឦឡិរ”ឣិឞដឣឞលគាឞដ់រជាសណ្ឋុ ំ នឞឦកខណ្ៈវូហៅចំហពាេះឧរទុឣួឤចំឞួឞ 
ហនាេះហវ ស៉ាុដឞថ វាជាកាឥហឥៀសរសឦ់ឣែិរអំឡីខ្វួឞវា ឬកាឥសញ្ញជ កោ់៉ា ងចាស់អំឡីខ្វួឞវា។ 
សាកឦឣិឞដឣឞោចហ់ចញឡីភាឡហោឤដ កនានាហវ ហ ឤីវាកឣិ៏ឞដឣឞហៅ
 ួសឡីភាឡហោឤដ កដដឥ។ ហធុឤហៅឧញិ សាកឦម្ចឞឣកជាសជ់ាឣួឤឞឹងភាឡ
ហោឤដ ក ដដឦជាកតាថ សំខ្នឞន់ឞភាឡហោឤដ កទាងំហនាេះ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសី  កបុងសឥសិវអសថិឥូសឧជិាជ )។ 
 

៨០- សឦីឧជិាជ ការឡឝកិចច 
អ. deontological ethics 
បាឥ. éthique  
       déontologique 

  ជំ ឥសីឦឧជិាជ ឞិោឣដដឦឧឞិិចឆឤ័សីឦឝឣឥ៌សស់អំហឡីឣួឤដហែកហឦីកាឥអឞុហលាឣ 
តាឣចាសឬ់ឧធិាឞនានាសឋីឡីអំហឡីហនាេះ។ សីឦឧជិាជ ការឡឝកិចច គឺ្ជាសីឦឝឣដ៌ហែកហឦ ី
ចាស់ឬឧធិាឞនានា ឬការឡឝកិចច ដដឦសងករ់ឝងឞ់ហៅហឦីអំហឡីលរឹឣលរូឧជាជាង 
ឧបិាកឦែ។ ហឡឦខ្វេះ សីឦឧជិាជ ការឡឝកិចចលរូឧបាឞហគ្ឡិឡណ៌្នាថាជាសីឦឧជិាជ  
ដដឦដហែកហឦ«ីការឡឝកិចច»ឬ«ចាស»់ឡីហលពាេះចាសទ់ាងំហនាេះចងភាជ សអ់បកហៅឞឹង 
ការឡឝកិចចឥសស់អបក។ ជាវូហៅ សីឦឧជិាជ ការឡឝកិចចហធុឤហៅឞឹងឧបិាកឞិឤឣ 
សីឦឧជិាជ គុ្ណ្ឝឣ ៌ ឞិងសីឦឧជិាជ លសរិសរថិឞិឤឣ។ ហៅកបុងសហចចកសឡធសឦីឧជិាជ  
ការឡឝកិចច    អំហឡីសំខ្នឞជ់ាងឧបិាក។ 
 

៨១- សឦីឧជិាជ ជីឧៈ 
អ. bioethics 
បាឥ. bioéthique (f.) 

  ដឣកធាងឣួឤនឞសីឦឧជិាជ អឞុឧរថ ដដឦទាក់វងឞឹងសញ្ញា សីឦឝឣស៌ឋីឡីជីឧរិ ឞិង 
ឣឥណ្ភាឡ ដដឦហហឋីឣហចញឡីកាឥលសាឧលជាឧខ្នងជីឧសាស្តសថឞិងហឧជជសាស្តសថវំហឞីស 
ឞិងកាឥលសរិសរថិកបុងកាឥដលទាសុំខ្ភាឡ។ សីឦឧជិាជ ជីឧៈជាលកឣសីឦឝឣន៌ឞជីឧរិ 
រលឣូឧឱ្រអបកលសាឧលជាឧខ្នងជីឧឧវិា ហឧជជសាស្តសថ ឱ្សលសាស្តសថ សសុសាស្តសថ គី្ឣីសាស្តសថ 
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សឥសិាទ ឞឧវិា ឞិងសហចចកឧវិាហហសងៗលសរិសរថិតាឣ ហ ឤីវាកជ៏ាឞិោឣសីឦឝឣ៌
ឣួឤហលសីសលម្ចសវ់ាស់អំហឡីឥសស់អបកសិកាលសាឧលជាឧកបុងឧសិ័ឤខ្នងហឦីឱ្រដឹងថា
ហរីឡួកហគ្លសរិសរថិតាឣហគាឦកាឥណ៍្សីឦឧជិាជ ជីឧៈបាឞកលឣិរណា។ សញ្ញា ដដឦ 
ពាក់ឡ័ឞនឞឹងសីឦឧជិាជ ជីឧៈ ដូចជា កាឥហឋឦ់ឝឞធាឞហឧជជសាស្តសថកលឣ កលឣិរ 
សឝ័ឤភាឡឥសស់អបកជំងឺ លឡឣទាងំឧសិាឦភាឡឞិងលឡំដដឞនឞអំណាចឥសស់ហឧជជ-
សណ្ឍិ រឞិងគិ្លាឞុសោឌ ក កាឥឥឦូំរកូឞឞិងសុឃ្រ កាឥហឝឝីឡិហសាឝឞហ៍ឦីឣឞុសស 
កាឥលសាឧលជាឧឡឞនុ (ដ សឞ) កាឥឡឞាឥកំហណី្រ សហចចកហវសកបុងកាឥសងកកំហណី្រ 
ឣឞុសស កាឥឡិឞិររគ្អ ៌កាឥឡហពាេះជំឞួស កាឥសឥចិាច គ្ជាឦិកាឬសឥរីងគ ជាហដីឣ។ 
 

៨២- សឦីឧជិាជ ឞិោឣ 
អ. normative ethics 
បាឥ. éthique normative 

  សីឦឧជិាជ ឣួឤលសហអវ ដដឦទាកវ់ងឞឹងកាឥសហលឣចអំឡីសឋងោ់ ឬខ្នប រគ្ំឥូ សីឦឝឣ ៌
ដដឦកំណ្រថ់ា ឥឥោិសលណាឣួឤលរឹឣលរូឧគួ្ឥហឝឝីតាឣ ឞិងឥឥោិសលខុ្សឆគងគួ្ឥ
ហជៀសវាង។ 
 

៨៣- សឦីឧជិាជ អឞុឧរថឞ ៍
អ. applied ethics 
បាឥ. éthique appliquée 

  សីឦឧជិាជ ឣួឤលសហអវដដឦទាកវ់ងឞឹងកាឥឧភិាគ្ជាកល់ាកអំ់ឡីសញ្ញា វាវសផដិវាវ 
(សញ្ញា ចលឣូងចលម្ចស)ខ្នងសឦីឝឣ ៌ ដូចជា កាឥឥឦូំរកូឞ កាឥសម្ចវ សទ់ាឥក 
សិវនិសរឝ កងឝឦ់ខ្នងសឥសិាទ ឞ កាឥសម្ចវ សឣ់ឞុសស ដដឦម្ចឞជំងឺឝងឞហ់ឣីឦឣិឞជា 
សីឦឝឣសុ៌ខ្នអិបាឦ សីឦឝឣជំ៌ឞួញ កាឥលសឡាញ់ហអវដូចគាប  សីឦឝឣឥ៌ឣួហអវ 
កាឥការហ់ទាសលសហាឥជីឧរិ ឞិងសស្តងាគ ឣសឥម្ចណូ្ជាហដីឣ។ 
 

៨៤- សឦីឧជិាជ អសថឥូិស 
អ. metaethics 
បាឥ. méta-éthique 

  សីឦឧជិាជ ឣួឤលសហអវដដឦសិកាអំឡីលសអឡឞងិអរទឞឤ័នឞសញ្ដរថិវសសឞឧជិាជ -
សីឦឝឣ។៌ 

៨៥- សុឃ្រ 
អ. euthanasia 
បាឥ. euthanasie (f.) 

 កាឥលសរិសរថិឞូឧកាឥសញ្ចសជី់ឧរិអបកជំងឺហោឤហចរនា ហដីឣផសំីបារក់ាឥឈចឺាស ់
ខ្នងហវូឧកាឤឞិងហវូឧចិរថ។ 

៨៦- សូ ឝសី 
អ. sophist 
បាឥ. sophiste (m.) 

  កាឦឡីដំសូងពាករសូ ឝីសសំហៅឤកឣឞុសសដដឦលសកសហោឤគ្រិសណ្ឍិ រ 
ដូចជា កឧឞិីឡឞន អបកឡាកឥ លឡឹទាន ចាឥរលសកសហោឤភាឡឈាវ សនឧ។ ស៉ាុដឞថ ហៅកបុង 
សរឧរសឥវី៍៥ឣុឞលគិ្សថសករជ ពាករសូ ឝសី សំហៅឤកសហចចកសឡធឡិហសសឣួឤ 
ដដឦម្ចឞឞឤ័ថា លគូ្សហលងៀឞជំនាញដដឦបាឞហដីឥហសងហលឡងឡីវីលកុងឣួឤហៅ  
វីលកុងឣួឤហដីឣផសីហលងៀឞឣុខ្ឧជិាជ ជាហលចីឞដដឦឣិឞធាវ សម់្ចឞឡីឣុឞឣក ដូចជា 
ហវាហាឥសាស្តសថ ភាសាឧវិា ជាហដីឣ ដដឦឤុឧជឞលកិកលរូឧកាឥជាចាបំាចហ់ដីឣផ ី
សញ្ចុ េះសញ្ចូ ឦអបកឞហោបាឤ។ សូ ឝសីបាឞឤកនលវសហលងៀឞឡីសិសសដដឦឣក 
ហឥៀឞជាឣួឤឡួកហគ្។ ហៅកបុងហឡឦហនាេះ ពាករ សូ ឝសីឣិឞម្ចឞឞឤ័អឧជិជម្ចឞ ឬ 
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ឞឤ័អាលកកហ់វ។ ឡួកសូ ឝសីឣិឞដឣឞហចញឣកឡីឞិកាឤណាឣួឤ ហ ឤីភាគ្ហលចីឞ 
នឞឡួកហគ្កឣិ៏ឞដឣឞជាវសសឞឧវូិដដឥ។ កបុងចំណាឣឡួកសូ ឝសីដដឦឦផឦីាញ 
សំហុរម្ចឞ លសូតាហហាគ រ៉ាស(Protagoras)  គ័ឥ សុោី៉ា ស (Gorgias) លតាសុីម្ច៉ា ជុស 
(Thrasymachus) លសូឌីគុ្ស(Prodicus)  ុសីាស (Hippias)។  
  ហលកាឤឡីជំនាឞ់ឡួកសូ ឝសីខ្នងហឦីឣក ពាករសូ ឝសីម្ចឞអរទឞ័ឤអឧជិជម្ចឞ 
ឥ ូរឣកដឦ់សចចុសផឞប។ កាឥដលសលសួឦដឝំ៏ហឞេះ    ឣកឡីកាឥហឃ្សនា
ជំទាស់ឥសស់បាវ រុង ឞិងអាឥសីថូរ ដដឦហចាវឡួកសូ ឝសីថាជាអបកឥកឦុឤឡីកាឥ
សហលងៀឞឥសស់ ឡួកហគ្ ឞិងឤករនឣវខ្ភស់កបុងកាឥសហលងៀឞសហចចកហវសឤកឈបេះកបុង
កាឥរស ូឣរិ។ ឡួកសូ ឝសីជាហលចីឞ ជាហគាឦហៅចំអកហៅកបុងអរទសវសឞធនាឥសស ់
បាវ រុង ហ ឤី ហលកាឤឣកឡួកសូ ឝសីលរូឧបាឞដញកហចញឡីអបកលសកសឣុខ្ឧជិាជ ខ្នង
សញ្ញដ ហោឤ ឡិរលបាកដ។ ស៉ាុដឞថហហថីឣឡីកាឥខ្ឝេះខ្នរខ្នងឡរ័ម៌្ចឞសលម្ចសដំ់ហណី្ឥកាឥ 
ឡួកសូ ឝសី ហលសៀសដូចជាអបកឥឣួគាប សហងកីរចឦនាហសឥ ី ដដឦសងកជាភាឡសងសឤ័កបុង
លសនឡណី្ ឞិងកបុងចំណុ្ចខ្វេះនឞកាឥសំអវឺ។ ឡួកសូ ឝសីបាឞឥឣួឧភិាគ្ទាឞដស៏ំខ្នឞ់
ហៅកបុងលសឧរថិសាស្តសថនឞកាឥគិ្រកបុងជំនាញហឧឤាកឥណ៍្ ឞិងលវឹសថីភាសាឧវិា 
សីឦឝឣ ៌ឞិងលវឹសថីឞហោបាឤ លវឹសថីអំឡីឝឣយជារិឞិងលសអឡឥសស់ឣឞុសស ឞិងសងគឣ។ 
ហោឤគាយ ឞសំហណ្ឥឥសស់សូ ឝសីណាម្ចប កហ់ៅសឦ់ ដូហចបេះវាជាកាឥឦំបាកកបុងកាឥដក
រលឣូឧសុហឥឞិចឆឤ័ឡីឣុឞដដឦលសឆ្ងំឞឹងឡួកសូ ឝសី។ 
 (ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ លកិកសុរណ្សឣឤ័។) 
 

៨៧- សគួ្ ៌
អ. heaven 
បាឥ. ciel (m.) 

  ហលាកឬអឡនឞសឞថិឞិងសុអឣងគឦដឧ៏រថឣដដឦហគ្ហជឿថា សុគ្គឦឦែឞឹងបាឞហៅ 
ហកីរហៅហលកាឤហឡឦហគ្សាវ សហ់ៅ។ អាឥសីថូរឱ្រឞិឤឣឞឤ័ពាករ«សួគ្»៌សីោ៉ា ង 
ហហសងៗគាប  ៖  
  ១- ឣណ្ឍ ឦដដឦសទិរហៅចុងសំហុរនឞចលកវាឦ  
  ២- ហឣឃឬសួគ្ត៌ាឣឞឤ័វូហៅ  
  ៣- ចលកវាឦទាងំឣូឦដដឦជាសវិសឞឤ័ឞឹងហលាកធារុ។ 
 ហៅកបុងលសនឡណី្លគិ្សថសាសនា សួគ្គឺ៌្ជាកដឞវងសលឣុងវុកសលម្ចសឣ់ឞុសសបាស 
ដដឦលឡេះបាឞសហស្តងាគ េះហលកាឤហឡឦសាវ ស។់ តាឣឞឤ័ហឞេះ សួគ្ជ៌ាអឡដដឦអាវិហវឡ 
ឞិងអស់ហវឧតាសទិរហៅ។ 
 

៨៨- ហសឥឞិីឤឣកាវ សុកិ/ 
       ហសឥឞិីឤឣដសសសុរណ្ 
អ. classic liberalism 
បាឥ. libéralisme classique 

  ឣហនាគ្ឣឧជិាជ ឞហោបាឤឣា៉ាង ឞិងជាដឣកធាងឣួឤនឞហសឥឞិីឤឣ ដដឦគាលំវ 
ហសឥភីាឡឡឦឥដឌហៅហលកាឣឞីរិឥដឌឞិងហផ្ទឋ រហឦីហសឥភីាឡខ្នងហសដឌកិចច។ ហសឥ ី
ឞិឤឣកាវ សុិកទាកវ់ងោ៉ា ងជិរសបិវនហៅឞឹងហសឥឞិីឤឣឞិងហសឥឞិីឤឣខ្នងហសដឌកិចច។ 
ហៅហដីឣសរឧរសឥវី៍១៩ហសឥឞិីឤឣកាវ សិុកលរូឧបាឞអអិឧឌណហោឤឈឥហឦីគំ្ឞិរ
ឥសស់វសសឞឧវូិនឞសរឧរសឥឣុ៍ឞៗជាកាឥហឆវីឤរសហៅឞឹងឞគ្ឥូសឞីឤកឣយ ឞិង
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សដិឧរថឞឧ៍សា កឣយហៅអឺឥ ៉ាុសឞិងស ឥដឌអាហឣ៉ាឥកិ។ សុគ្គឦឦផឦីាញដដឦ 
គំ្ឞិរឥសស់ឡួកគារប់ាឞឥឣួចំដណ្កហៅកបុងហសឥឞិីឤឣកាវ សុិក ឥឣួម្ចឞ ចឞ  ក 
(John Locke) រូម្ច៉ា ស ហជ ឝ័ឥសាឞ ់(Thomas Jefferson)  សង ់បាសវីសថ-
សាឤ(Jean-Baptiste Say) រូម្ច៉ា ស ម្ច៉ា ឦ់លឹស(Thomas Malthus) ឞិង
ហដឧដី ឥកីាដូ (David Ricardo)។ ហសឥឞិីឤឣកាវ សុិកលរូឧបាឞដកលសងហ់ចញឡី
លវឹសឋីហសដឌកិចច (Economics) ឥសស់ អាោឣ សយីរ(Adam Smith) ជំហឞឿ ហឦី
ចាសឝ់ឣយជារិ(Natural law) លវឹសឋីហឦលសហោជឞឞិ៍ឤឣ(Utilitarianism) ឞិង
ភាឡឥកីចហលឣីឞ (Progress)។ 
 

៨៩- ហសឥភីាឡឧជិជម្ចឞ 
អ. positive freedom 
បាឥ. liberté positive 

  ឦវនភាឡដដឦអាចហឝឝីឱ្រឞឥណាម្ចប កក់ាវ ឤជាម្ចច ស់កបុងកាឥកំណ្រអំ់ឡីជីឧរិ ឞិង 
សកឣយភាឡផ្ទធ ឦ់ខ្វួឞ។ ហសឥភីាឡឧជិជម្ចឞហឞេះ គឺ្ជាហសឥភីាឡដសសសងគឣ ដដឦម្ចឞ 
លឡំដដឞជាកល់ាកហ់ៅកបុងជំហឞឿ វំហឞៀឣវម្ចវ ស ់ លសនឡណី្ សីឦឝឣ ៌ចាសឥ់ដឌ ឞិង 
កំណ្រហ់ោឤសឣរទភាឡ ឝឞធាឞ ឞិង ឱ្កាសឥសស់ឣឞុសសម្ចប ក់ៗ ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងសីឦឧជិាជ ឞិងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ) 
 

៩០-  ឋហោគ្ 
អ. hatha-yoga 
បាឥ. hatha-yoga 

  ដហបកឣួឤនឞលសឡឞ័នវសសឞឧជិាជ ហោគ្ៈដដឦជាកាឥ ឝកឹហារឞិ់ងឦរដ់ំរងកាឤ 
ឞិង ចិរថឱ្រម្ចឞរុឦរភាឡ ហោឤហលសីឧឝីិហហសងៗ ដូចជា កា ហឝឝីសម្ចឝិ កាឥហារ-់
លបាណ្ ជាហដីឣ ហ ឤីដដឦម្ចឞកលឣិរលសាឦជាងលសឡឞ័នឧឝីិហោគ្ៈហហសង ហៗវៀរ។ 
 

៩១- ឯកអគ្គហវឧឞិឤឣ 
អ. henotheism 
បាឥ. hénothéisme (m.) 

  សហចចកសឡធឥសស់ ម្ច៉ា ក ឣូឦ័ឥ (Max Müller) សំហៅដឦ់ឦវនិឣួឤដដឦអឞុញ្ញដ រ 
ឱ្រម្ចឞអរទិភាឡអាវិហវឡហលចីឞ ស៉ាុដឞថឦវនិហឞេះបាឞអេះអាងថា ម្ចឞអាវិហវឡដរ
ឣួឤអងគគ្រដ់ដឦជាអបកដឹកនាកំំឡូឦឥសស់ឡួកអាវិហវឡទាងំហនាេះ ហ ឤីអាវិហវឡ 
អងគហនាេះសកឋិសឣឞឹងវវួឦបាឞភាឡហសាយ េះលរង ់កាឥហគាឥឡ ឞិងកាឥសាឋ ស់សងាគ សឡី់ 
អាវិហវឡទាងំឡាឤ។ ឯកអគ្គហវឧឞិឤឣ ជាកាឥសលឣុេះសលឣួឦឥវាងឡ ុហវឧ-
ឞិឤឣដដឦហជឿថា ម្ចឞអាវិហវឡហលចីឞ ឞិង ឯកហវឧឞិឤឣដដឦហជឿថាអាវិហវឡ 
ម្ចឞដរឣួឤអងគគ្រ។់ វសសឞឧវូិសាសនាខ្វេះ ចារវុ់កឯកអគ្គហវឧឞិឤឣជា 
ដំណាកក់ាឦកណាឋ ឦកបុងកាឥអអិឧឌណឡីឡ ុហវឧឞិឤឣហៅជាឯកហវឧឞិឤឣ។ តាឣ 
តាឦីដ ឝឥ ៉ាូ (Taliaferro) «ឯកអគ្គហវឧឞិឤឣ  គឺ្ជាកាឥវវួឦសាគ ឦ់អាវិហវឡដរ 
ឣួឤសលម្ចសហ់គាឦសំណ្ងឧវធិសឞិងសូជា ហោឤឣិឞសដិហសឝឞូឧអរទិភាឡនឞអឝិភាឧៈ 
ដនវហវៀរហវ»។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅវសសឞឧជិាជ អំឡីសាសនា) 
 

៩២- អញ្ដវិដឌ ិ
អ. heresy 
បាឥ. hérésie (f.) 

  វសសឞៈ ជំហឞឿ ឬដំហណី្ឥឤឦ់ហឃញីផ្ទធ ឦ់ខ្វួឞ ដដឦហធុឤឬលសឆ្ងំហៅឞឹង 
ហគាឦកាឥណ៍្ឬវសសឞៈឥសស់សាសនាហវូឧកាឥឬហឡញឞិឤឣណាឣួឤ។ ហៅសុរណ្- 
សឣឤ័ឞិកាឤណាកហ៏ោឤ ដូចជា ឞិកាឤហស៉ាឥបីា៉ា ហរវិកឞិឤឣ (Peripatetics) 
អាកាហដឣិកឞិឤឣ(Academics)ឡួកហអឡីគួ្ឞិឤឣ(Epicureans)ឬឡួកអរ់
ឝយរឞិ់ឤឣ(Stoics) លរូឧបាឞចារវុ់កថាជាអញ្ដវិដឌិ។ អញ្ដវិដឌិកជឞ សំហៅហឦ ី
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ឣឞុសសណាម្ចប កឬ់លកុឣណាឣួឤដដឦសហលងៀឞតាឣវសសឞៈផ្ទធ ឦ់ខ្វួឞ។ ដំសូងហ ឤី 
អញ្ដវិដឌិឣិឞដឣឞជាសហចចកសឡធកបុងឞឤ័អឧជិជម្ចឞហនាេះហវ សូឣផដីរលគិ្សថសាសនា 
កគិ៏្រ  ខ្វួឞឯងជាអញ្ដវិដឌិដដឥ។ ស៉ាុដឞថចាសឡី់ហឡឦដដឦលគិ្សថសាសនាបាឞវវួឦ 
អំណាចហឦីសឦសជ់ាងហគ្កបុងឣជឈឣិសឣឤ័ សាសនាហឞេះបាឞហលសីពាករអញ្ដវិដឌិ 
សំហៅហឦីវសសឞៈណាឣួឤ ដដឦឣិឞលសសតាឣកាឥសហលងៀឞឥសស់លគិ្សថសាសនា- 
ឞិកាឤអឥ័រូដុក ឬឞិកាឤណាឣួឤដដឦហឝឝីកាឥសកលសាឤគ្ឣភីឥស សី(Bible)ខុ្សឡី 
កាឥសកលសាឤហវូឧកាឥនឞស គ្ឣឞល៍គិ្សថសាសនា។ ឦកខណ្ៈលសហាកល់សដ ឦ 
ឞឹងអញ្ដវិដឌិ គឺ្កាឥសដិហសឝ កាឥលចាឞហចាឦគំ្ឞិរ ឬលវឹសថីណាឣួឤ ដដឦខុ្សឡី 
គំ្ឞិរឥសស់ខ្វួឞ។ អញ្ដវិដឌិហកីរហ ីងហៅកបុងឧសិ័ឤអាណាចលក ជាឡិហសស 
ហៅវីណាដដឦកាឥហលសីអាជាញ សំខ្នឞជ់ាងកាឥហលសីឧចិាឥណ្ញ្ញដ ណ្ហៅកបុងកាឥហោេះ-
លសាឤវំនាស់ខ្នងលវឹសថី។  
(សញ្ដរិឋហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ អំឡីសាសនា) 

៩៣- អដឌងគកិឣគ្គ 
អ. eightfold path 
បាឥ. octuple sentier 

  ហវូឧដដឦលសកសហោឤអងគលបាសីំដដឦជាឣជឈមិ្ចសដិសទា (ហវូឧកណាឋ ឦ) បាឞ 
ដឦ់សីឦ សម្ចឝិ សញ្ញដ  ជាហវូឧលសរិសរថិហដីឣផឥីហំោេះខ្វួឞឱ្រហចញហុរឡីហសចកថី-
វុកខ។ អងគឥសស់អដឌងគិកឣគ្គទាងំ៨ម្ចឞ៖ ១- សម្ចយ វិដឌិ គំ្ឞិរឤឦ់ហឃញីលរូឧ គឺ្
គំ្ឞិរ ឤឦ់ហឃញីថា ហឝឝីសុណ្របាឞសុណ្រ ហឝឝបីាសបាឞបាស ជាហដីឣ។ សម្ចវិដឌិហឞេះ 
ហវៀរហសារ គឺ្សំហៅឤកសញ្ញដ ឤឦ់ហឃញីលសនឡ គឺ្ហឃញីឞូឧអឥឤិសចចទាងំសួឞ 
ម្ចឞវុកខសចច សឣុវឤសចច ឞិហរឝសចច ឞិងឣគ្គសចច។ ២- សម្ចយ សងកហសា លរិេះឥេិះ
លរូឧ គឺ្លរិេះឥេិះហចញចាកកាឣ លរិេះឥេិះដឦ់កាឥឣិឞឡាបាវ ហៅថាអឡាបាវ ឞិងកាឥ
លរិេះឥេិះឣិឞជាហ រុហសៀសហសៀឞអបកដនវ(អឧ ិិងា)។ ៣- សម្ចយ វាចា សឣឋី 
ឞិោឤលរូឧបាឞដឦ់វាចាហឥៀឥចាកឧចីវុចចឥរិ៤។ ៤- សម្ចយ កឣយហនាឋ  កាឥងាឥលរូឧ 
បាឞដឦ់កាឥងាឥដដឦហឧៀឥចាកឞូឧវុចចឥរិទាងំ៣ ឬកាឥងាឥទាងំឡាឤណាដដឦឣិឞ 
ម្ចឞហទាស ហ ឤីហឋឦ់លសហោជឞដ៍ឦ់ខ្វួឞឞិងសងគឣ។ ៥- សម្ចយ អាជីហវា កាឥចិញ្ច ឹឣ 
ជីឧរិលរូឧ ហសីលគ្ សទបាឞដឦ់កាឥឦេះសងឞូ់ឧជំឞួញខុ្សទាងំ៥(ឣិចាឆ ជីឧ) ហសីសឡឝជិរ 
បាឞដឦ់កាឥឦេះសងឞូ់ឧបាសឝឣ៥៌ ឞិងអហឞសឞៈ២១ ជាហដីឣ។ ៦- សម្ចយ វាោហម្ច 
កាឥឡាោឣលរូឧបាឞដឦ់កាឥឡាោឣកបុងសាទ ឞទាងំ៤ ម្ចឞកម្ចច រស់ងឞូ់ឧអំហឡី 
អាលកក ់ ឞិងឡាោឣហឝឝីអំហឡីឦែ។ ៧- សម្ចយ សរិ ឥឭកលសនឡ គឺ្ឥឭកកបុងសរិសផ-
ោឌ ឞ៤។ ៨- សម្ចយ សម្ចឝិ តាងំចិរថខ្នជ សល់សនឡ គឺ្ចហលឣីឞកបុងឈាឞ៤។ អដឌងគិក-
ឣគ្គឣិឞដឣឞជាកាឥអអិឧឌណលរងអ់វឹងដូចសនាធ រហ់នាេះហវ ស៉ាុដឞថជាកាឥសំដសកធារុ    
ខុ្សៗគាប  ដដឦហគ្លរូឧកាឥហដីឣផឱី្រជីឧរិឥស់ឥចួហុរឡីហសចកថីវុកខបាឞ។ អដឌងគិកឣគ្គ ឬ
ហៅឣា៉ាងហវៀរថា ឣជឈិឣសផដិសទា(ហវូ ឧកណាថ ឦ)ក៏បាឞ។ ឧទា ឥណ៍្  
លឡេះសងឃវូនាយ ឞឱ្រឡុវនសឥសិ័វឤកអដឌងគិកឣគ្គហឝឝីជាម្ចគ៌ាជីឧរិ។ 
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៩៤- អរថហនាឣរិភាឡ/ 
       លសធាឞឧសិឤ័ភាឡ 
អ. subjectivity 
បាឥ. subjectivité (f.) 
 

  អរទិភាឡនឞអឝីឣួឤហោឤដហែកហឦីវសសឞៈឬអាឥឣយណ៍្ឥសស់សុគ្គឦជាជាងដហែកហឦី 
ហ រុកាឥណ៍្ខ្នងហលៅឬអសថុតាង។ ឧទា ឥណ៍្ កាឥឤឦ់ថា លឡេះអាវិររឥេះហៅ 
វិសខ្នងហកីរឞិងឦិចហៅវិសខ្នងឦិច គឺ្ជាអរថហនាឣរិភាឡឥសស់ឣឞុសស។ 

៩៥- អរថហសបហាឞិឤឣ 
អ. narcissism/ 
       narcisism  
បាឥ. narcissisme (m.) 
 

  កាឥជកចិ់រថឞឹងខ្វួឞឯង ួសលសម្ចណ្ កាឥលសឡាញ់ខ្វួឞឯង ួសហ រុ ហម្ចវឞភាឡ 
លជុឦចំហពាេះខ្វួឞឯង។ ពាករហឞេះម្ចឞលសអឡឣកឡីហវឧកថាលកិក ហឥឿងណាគី្សូស 
(narkissos) ឬណាសុីស ូស(Narcissus)។ 

៩៦- អឞឞថភាឡ 
អ. eternity  
បាឥ. éternité (f.) 

  ឦកខណ្ៈឣួឤកបុងចំហណាឣឦកខណ្ៈហហសងៗឥសស់អាវិហវឡ ដដឦលរូឧបាឞហគ្
សកលសាឤបាឞតាឣឥហសៀសឡីឥោ៉ា ងខុ្សគាប ។ ឥហសៀសវី១ អាវិហវឡ គឺ្ជា អឞឞថ 
ហោឤសាឥដរអាវិហវឡឣិឞចងហោឤហឡឦហឧលា។ អរទិភាឡឥសស់អាវិហវឡហៅ 
ហលៅហឡឦហឧលាឬឣិឞចំណុ្េះហឡឦហឧលា, អាវិហវឡគាយ ឞហឡឦកំណ្រ ់ ស៉ាុដឞថអាវិហវឡ 
ជាអបកសហងកីរហឡឦ។ ហោឤសាឥដរអាវិហវឡឣិឞហៅកបុងហឡឦហឧលា រឦ់លឡឹរថិ-
កាឥណ៍្ដដឦហកីរហ ងីកបុងហឡឦ ចំហពាេះលវងគឺ់្ហកីរហ ងីដំណាឦគាប ។ ខ្ណ្ៈ     
«ឥ ូឧ»ឥសស់ហឤងីសម្ចគ ឦ់ហឡឦហឧលាឞិងឧរទុអរទិភាឡកបុងហឡឦ ដលសលសួឦ ឥឯី    
«ឥ ូឧ»ឥសស់អាវិហវឡ ឋរិហឋឥឣិឞដលសលសួឦឞិងឣិឞអាចហឝឝីឱ្រដលសលសួឦ។ ឥហសៀស  
វី២ អាវិហវឡម្ចឞហលាកិឤភាឡ ហពាឦគឺ្ម្ចឞអរីរកាឦ សចចុសផឞបកាឦ ឞិង 
អនាគ្រកាឦ ស៉ាុដឞថលឡេះអងគជាអឞឞថភាឡឡីហលពាេះអាវិហវឡដរងដរម្ចឞអរទិភាឡ 
ហៅកបុងអរីរកាឦ ម្ចឞអរទិភាឡហៅកបុងសចចុសផឞបកាឦ ឞិងដរងដរម្ចឞអរទិភាឡ 
ហៅកបុងអនាគ្រកាឦ។ អឞឞថភាឡ ហសយីឞឹងចំឞួឞសឥុសនឞកាឦទាងំសី (អរីរកាឦ 
សចចុសផឞបកាឦ ឞិងអនាគ្រកាឦ)។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសី  កបុងអសថិឥូសឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡីសាសនា) 
 

៩៧- អឞុម្ចឞ 
អ. inference 
បាឥ. inférence (f.) 

  ឧឝីិនឞកាឥទាញហសចកឋីសឞបិោឌ ឞដដឦម្ចឞរនឣវខ្នងរកកឧជិាជ  ឡិរឬឣិឞឡិរហចញ
ឡីហសចកថីដលវង/អំណ្េះអំណាងឣួឤឬហលចីឞ។ ជាវូហៅ អឞុម្ចឞដចកហចញជា 
អឞុម្ចឞឥួឣ(Induction) ឞិងអឞុម្ចឞដញក(Deduction)។ កបុងកឥណី្ខ្វេះ 
ហគ្រសស់ញ្ចូ ឦឧហិសសាឞុម្ចឞ(Abduction) ជាលសហអវវីសីនឞអឞុម្ចឞដដឥ ស៉ាុដឞថ 
ជាញឹកញាសហ់គ្ចារវុ់កវាថាជាកឥណី្ឧហិសសនឞអឞុម្ចឞឥឣួ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ ) 
 

៩៨- អឞុម្ចឞដញក 
អ. deduction 
បាឥ. déduction (f.) 

  ឧឝីិនឞកាឥឡិចាឥណា ដដឦទាញហសចកថីសឞបិោឌ ឞឡីសចចភាឡសាកឦហៅឥក 
សចចភាឡហោឤដ កៗ ហោឤដហែកហឦីរកកសាស្តសថ។ ហសចកឋីសឞបិោឌ ឞឥសស់ 
អឞុម្ចឞដញក ម្ចឞសភាឡឡិរោច់ខ្នរ។ ឧទា ឥណ៍្៖ - ឣឞុសសទាងំអស់ 
ជាឤថាហ រុឞឹងសាវ ស់។ - សុខ្ ជាឣឞុសស។ ដូហចបេះ សុខ្ ជាឤថាហ រុឞឹង 
សាវ ស់ដដឥ។ (ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ ) 
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៩៩- អឞុម្ចឞឥឣួ 
អ. induction 
បាឥ. induction (f.) 

    ឧឝីីនឞកាឥឡិចាឥណាដដឦទាញហសចកថីសឞបិោឌ ឞហចញឡីសចចភាឡ ឬកឥណី្
ហោឤដ កៗហៅឥកសចចភាឡសាកឦ ឬកាឥហឝឝីវូហៅឞីឤកឣយហឦីឣូឦោឌ ឞនឞ 
សចចភាឡឬក៏កឥណី្ហោឤដ កៗឣួឤចំឞួឞដហែកហឦីរកកសាស្តសថ។ ហសចកឋី
សឞបិោឌ ឞឥសស់អឞុម្ចឞឥួឣ ជាវូហៅម្ចឞសភាឡលសដ ឦជាជាងសភាឡឡិរ
ោច់ខ្នរ។ ឧទា ឥណ៍្១ ៖  
   - ដដកចឣវងអគ្គិសឞី វងដ់ដងចឣវងអគ្គិសឞី លបាកច់ឣវងអគ្គិសឞី។  
   - ដដក វងដ់ដង លបាក ់ជាហលា ៈ។ ដូហចបេះ ហលា ៈទាងំអស់ចឣវងអគ្គិសឞី។ 
ឧទា ឥណ៍្វី២ ៖  
   - ជឞជារិឡបងម្ចឞជំហឞឿហឦីលឡឦឹងដូឞតា ជឞជារិកួឤ ម្ចឞជំហឞឿហឦីលឡឦឹង
ដូឞតា ជឞជារិលគឹ្ងម្ចឞ ជំហឞឿហឦីលឡឦឹងដូឞតា។     
   - ជឞជារិកួឤ ជឞជារិឡបង ជឞជារិលគឹ្ង...ជា ជឞជារិហដីឣ។ ដូហចបេះ ជឞ
ជារិហដីឣទាងំអស់ម្ចឞជំហឞឿហឦីលឡឦឹង ដូឞតា។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងរកកឧជិាជ ) 
 

១០០- អឞថឥកឣយឞិឤឣ 
អ. interactionism 
បាឥ. interactionnisme  
      (m.) 

  វសសឞៈឥសស់ឡួកវឝិកឞិឤឣដដឦអេះអាងថា លឝហីសីចិរថឞិងកាឤជាសាឥធារុឡីឥ 
ោចហ់ោឤដ កឡីគាប កហ៏ោឤ កវ៏ាជេះឥវនិឡឦហឦីគាប ហៅឧញិហៅឣកតាឣវំនាកវំ់ឞង 
ហ រុហឦ។ ចិរថឞិងកាឤជាធារុឡីឥឯករជរឡីគាប  ស៉ាុដឞថហៅកបុងជីឧរិទាងំឣូឦ 
កាឤឞិងចិរថម្ចឞអឞថឥកឣយជាឣួឤគាប ។ 
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងអសថិឥូសឧជិាជ  ឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡីចិរថ) 
 

១០១- អអិលបាឤឧជិាជ  
អ. hermeneutics 
បាឥ. herméneutiques   
       (f.) 

កាឥសិកាអំឡីលវឹសឋីឞិងឧឝិីសាស្តសថដដឦឞិោឤឡីកាឥសកលសាឤឞិងកាឥឤឦ់ដឹង
អំឡីអរទសវ។ អអិលបាឤឧជិាជ ដចកហចញជាឡីឥគឺ្ វីឣួឤជាឧវិាសាស្តសថ ឞិងឧឝីិសាស្តសថ 
សឋីឡីកាឥសកលសាឤដសសឧវិាសាស្តសថឞូឧអរទសវនានាតាឣឥឤៈសំហណ្ឥ ជាឡិហសស 
គ្ឣភីឥសាសនា គ្រិសណ្ឍិ រហៅកបុងអកសឥសាស្តសឋ អរទសវវសសឞឧជិាជ  ជាហដីឣ។     
វីឡីឥជាហវឧឧជិាជ សឋីឡីសញ្ដរថិសាសនាដដឦជាដឣកធាងនឞហវឧឧជិាជ  ហ ីឤ ដដឦ
ទាកវ់ងឞឹងកាឥឡឞរឦ់ឬកាឥសកលសាឤតាឣឥឤៈពាករសឣឋីឞូឧសញ្ដរថិ លវឹសឋ ី ឞិង
ហគាឦកាឥណ៍្ខ្នងសាសនា ឞិងវសសឞឧជិាជ ។ 
 

១០២- ឥឥោិសលឞិឤឣ 
អ. behaviorism 
បាឥ. behaviorisme (m.) 

  លវឹសឋីដដឦអេះអាងថា ឥឥោិសលឣឞុសសឞិងសរឝ អាចលរូឧបាឞសកលសាឤកបុង 
ឦកខខ្ណ្ឍ ឣួឤហោឤឣិឞគិ្រអំឡីគំ្ឞិរឬអាឥឣយណ៍្ ឞិងអេះអាងថា ចិរថឧសិលាវ ស 
(psychological disorders) ហគ្អាចឡាបាឦបាឞតាឣឥឤៈកាឥផ្ទវ ស់សឋូឥគំ្ឥូ 
ឥឥោិសលហហសងៗ។ កបុងឞឤ័វូលាឤ ឥឥោិសលឞិឤឣ គឺ្ជាវសសឞៈដដឦឤឦ់
ថា ឥឥោិសល គឺ្ជាឣូឦោឌ ឞកបុងកាឥឤឦ់ដឹងអំឡីបារុអូរចិរថ។  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីហៅកបុងវសសឞឧជិាជ អំឡីចិរឋ) 
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១០៣- ឥឥោិសលសាទ សឞ័ 
អ. organizational  
     behavior 
បាឥ. comportement 
      organisationnel 

  ឧសិ័ឤឣួឤនឞកាឥសិកាហោឤអហងករហឦីហឦស៉ាេះពាឦ់ដដឦហកីរហចញឡីឥឥោិសល 
ឥសស់សុគ្គឦម្ចប ក់ៗ  លកុឣឞីឣួឤ  ៗឞិងឥចនាសឣភឞ័ននានាហៅកបុងសាទ សឞ័ឣួឤ។ ឧសិ័ឤ 
នឞកាឥសិកាហឞេះជាសព់ាកឡ់ឞ័នជាឣួឤឣុខ្ឧជិាជ ជាហលចីឞ ឥឣួម្ចឞ សងគឣឧវិា ចិរថ
ឧវិា វំនាកវំ់ឞង កាឥលគ្សល់គ្ង លវឹសឋីសាទ សឞ័ ឞិង ឝឞធាឞឣឞុសសឧវិា។ ហឦីស
ឡីហឞេះហវៀរ វាកអ៏ាចសំហៅហៅឥកសាទ សឞ័ឧវិា ឬឧវិាសាស្តសឋសាទ សឞ័ ហវៀរហង។ 
ឥឥោិសលសាទ សឞ័ម្ចឞឫសគ្ឦ់ហៅកបុងចិរថឧវិាឧសា កឣយ ឞិងចិរថឧវិាសាទ សឞ័។ 
 

១០៤- អឧជិាជ  
អ. avijjā (ignorance) 
បាឥ. avijjā (ignorance) 
     (f.) 

  កបុងឞឤ័វូហៅ អឧជិាជ ម្ចឞឞឤ័ថា កាឥឣិឞដឹងចាស់ ហសចកឋីឦងង ់ ហម្ច ៈ។   
ហៅកបុងលឡេះឡុវនសាសនា អឧជិាជ (avijja) ម្ចឞឞឤ័ថា កាឥឣិឞដឹង ឬឣិឞឤឦ់ឡី 
ឝឣយជារិឡិរនឞជីឧរិឥសស់ហឤងីឞិង/ឬឝឣយជារិឡិរឥសស់ឧរទុ។ អឧជិាជ  ហៅកបុងលវឹសថ ី
សដិចចសឣុសាវ(Dependent Origination)គឺ្អឧជិាជ អំឡីអឥឤិសចចទាងំ៤ ម្ចឞ 
ឞឤ័ថា ៖  
  ១-ឣិឞឤឦ់ឡីហសចកថីវុកខ(វុកខអឥឤិសចច)  
  ២-ឣិឞឤឦ់ឡីលសអឡនឞវុកខ (វុកខសឣុវឤអឥឤិសចច)  
  ៣-ឣិឞឤឦ់ឡីហសចកថីឥឦំរវុ់កខ(វុកខឞិហរឝ អឥឤិសចច) ឞិង 
   ៤-ឣិឞឤឦ់ឡីម្ចគ៌ាដដឦដឹកនាហំៅឥកកាឥឥឦំរវុ់កខ(ឣគ្គអឥឤិសចច)។ អឧជិាជ ហឞេះ 
នាឱំ្រឣឞុសសហឝឝីអំហឡីអកុសឦ ឬអំហឡីបាសជាហលចីឞរសឣិ់ឞអស់។ ហ រុហឞេះ កាឥ
ឤឦ់ដឹងឡីអឥឤិសចចទាងំ៤ ឡិរជាម្ចឞសាឥៈសំខ្នឞ់នលកដឦងហោឤសាឥដរ 
ឣឞុសសម្ចប ក់ៗ ខ្កខ្នឞឣិឞបាឞឤឦ់ឡីអឥឤិសចចទាងំ៤ហឞេះហ ឤី ហវីសបាឞជា 
ឡួកហគ្លរូឧឧឦិឧឦ់ហៅកបុងគំ្ឞិរជាសជំ់ពាកឣិ់ឞហចេះចសឞិ់ងឧឦិឧឦ់កបុងឧដឋសងាឥ។ 
 

១០៥- អសាឥឞិឤឣ 
អ. nihilism 
បាឥ. nihilisme (m.) 

  ១- វសសឞៈដដឦឤឦ់ថា ជំហឞឿឞិងរនឣវជាលសនឡណី្គាយ ឞហ រុហឦ ឞិងថា 
អរទិភាឡគាយ ឞឞឤ័ឞិងគាយ ឞលសហោជឞ។៍  
  ២- វសសឞៈដដឦសដិហសឝឞូឧឣូឦោឌ ឞសរាឞុឣរិ័នានានឞសចចភាឡជា
ឡិហសស សចចភាឡខ្នងសីឦឝឣ។៌  
  ៣- វសសឞៈ ដដឦហជឿថា លគ្សអ់ងគកាឥសាសនាឞិងឞហោបាឤអាលកកណ់ាស់ 
ឬជាលសឡឞ័នគំ្ឞិរឣួឤដដឦថាគាយ ឞហគាឦកាឥណ៍្ឬជំហឞឿណាដដឦម្ចឞឞឤ័ ឬ
អាចជាកាឥណ៍្ឡិរបាឞហវ។ ឧទា ឥណ៍្ ឡួកអសាឥឞិឤឣខ្នងសីឦឝឣ ៌ឤឦ់ថា 
សីឦឝឣគ៌ាយ ឞអរទិភាឡឡីឝឣយជារិហវ។ 
 

១០៦- អសុវនចិរថ 
អ. bad faith 
បាឥ. mauvaise foi 

  ឦកខខ្ណ្ឍ ឣួឤដដឦឣឞុសសម្ចប ក់សដងឝឥកាឥឤឦ់ហឃញីឥសស់ឞឥណាម្ចប ក់ហវៀរ 
ហចញឡីកាឥណ៍្ឡិរ ឬអំណាចហលជីសហឥសីឞិងជហលឣីសនានាកបុងកលឣិរណាឣួឤ 
ដដឦហគ្ដឹងថាវាម្ចឞ។ ឦកខខ្ណ្ឍ ហឞេះករស់ម្ចគ ឦ់ហោឤ  សង ់ ស៉ាូឦ សាលរ 
(Jean-Paul Sartre)។ 
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១០៧- អសឋវិសសឞឧជិាជ  
អ. metaphilosophy 
បាឥ. métaphilosophie  
     (f.) 

  វសសឞឧជិាជ ដដឦសិកាអំឡីវសសឞឧជិាជ ខ្វួឞឯង ហពាឦគឺ្ សិកាឡីឝឣយជារិ ឧឝីិ 
ហគាឦសំណ្ង សឝ័ឤភាឡ សរាឞុឣរ័ភាឡ ឞិងសំណួ្ឥឥសស់វសសឞឧជិាជ  លឡឣទាងំ 
វំនាកវំ់ឞងឥវាងវសសឞឧជិាជ ឞិងឣុខ្ឧជិាជ ដនវហវៀរ។ អសឋិវសសឞឧជិាជ  ជាសហចចកសឡធ 
ឣួឤសងាា ញហោឤវសសឞឧវូិ ឡាហសឥ ៉ាូឧរី (Lazerowitz ១៩០៧-១៩៨៧) ជឞ
ជារិស៉ាូ ូញ សញ្ញជ រិអាហឣ៉ាឥកិ។ 
 

១០៨- អាជាញ  
អ. authority 
បាឥ. autorité (f.) 

   សិវនិអំណាច ដដឦកាឞក់ាសហ់ោឤឣឞុសសម្ចប ក ់ សាទ សឞ័ឣួឤ ឬឥដឌឣួឤហដីឣផ ី
ហចញសញ្ញជ ឱ្រហគាឥឡ។ សិវនិហឞេះសញ្ញជ កឡី់ការឡឝកិចចឣួឤ ដដឦអបកហៅហលកាឣ 
សងាគ សន់ឞអាជាញ ហឞេះលរូឧដរហគាឥឡឞិងអឞុឧរថតាឣ។ អាជាញ  គឺ្ជាលសហអវឣួឤនឞ 
អំណាច ស៉ាុដឞថអំណាចទាងំអស់ឣិឞដឣឞសុវន ដរជាអាជាញ ហវ។ លសហអវអំណាច 
ឣួឤចំឞួឞលគាឞដ់រជាកម្ចវ ងំសងិខរសងខំ ហ ឤីវាឣិឞម្ចឞឝម្ចយ ឞុឥូសភាឡហវ។ អាជាញ  
អាចលគ្សល់គ្ងដររំសឞឞិ់ងឣឞុសសឣួឤចំឞួឞ ដដឦសទិរហៅហលកាឣដដឞសឣរទកិចច 
ឥសស់ខ្វួឞ ស៉ាុដឞថឣិឞដឣឞលគ្សល់គ្ងរំសឞឞិ់ងឣឞុសសហហសងហវៀរ ដដឦសទិរហៅហលៅ 
ដដឞសឣរទកិចចឥសស់ខ្វួឞហវ។ ឧសិាឦភាឡឞិងលឡំដដឞនឞអាជាញ ឥសស់ឥដឌទាឣទាឥ 
ឱ្រម្ចឞកាឥឡឞរឦ។់  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ ឞិងវសសឞឧជិាជ អំឡីចាស)់ 
 

១០៩- អាជាញ ឞិឤឣ 
អ. authoritarianism 
បាឥ. autoritarisme (m.) 

  វសសឞៈឞហោបាឤឣួឤដដឦឤឦ់ថា លសជាឡឦឥដឌលរូឧដរហគាឥឡអាជាញ ឝឥជា 
ោចខ់្នរ ហោឤឣិឞអឞុញ្ញដ រឱ្រសួឥហដញហោឦហ ឤី។ កបុងកាឥលសរិសរថិ ហៅកបុង 
លសឡឞ័នឞហោបាឤផ្ទឋ ចក់ាឥឣួឤឥោឌ អិបាឦម្ចឞអំណាចឥរលឡំដដឞ ឞិងខ្ឝេះកាឥសងាគ ស ់
សញ្ញជ លរឹឣលរូឧតាឣឥដឌឝឣយឞុញ្ដ។ អាជាញ ឝឥអាចសហលឣចចិរថហោឤឣិឞចាបំាច់ 
ឡិហលគាេះហោសឦ់ ឬចឥចាជាឣួឤអបកដដឦវវួឦហឦស៉ាេះពាឦ់ឡីកាឥអឞុឧរថហសចកឋី 
សហលឣចចិរថហនាេះហ ឤី។ សងគឣដសសហឞេះលរូឧបាឞលគ្សល់គ្ង ហោឤឣឞុសសម្ចប ក ់ឬ
ឣឞុសសឣួឤលកុឣជាជាងហោឤចាស។់  
(ពាករហឞេះ ហគ្ហលសីកបុងវសសឞឧជិាជ ឞហោបាឤ។) 
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៣- បច្ច្បេកសពទច្សនើច្ោយគណៈកមែការសខុាភិបាល 
១- កងាឝ ក/់អាឣ៉ាូឥ ៉ាូស 
អ. amaurosis 
បាឥ. amaurose (f.) 
 

  អាកាឥៈងងឹរហឣីឦឣិឞហឃញីឥសស់ដអបក ដរឥចនាសឣភឞ័នលគាសដ់អបកហៅឝឣយតា។ 

២- កហនាទ ឥហឡវរ/ បាសាងំហឡវរ 
អ. bedpan 
បាឥ. bassin de lit  
 

  សឥកិាខ ឥហឧជជសាស្តសថជាកហនាទ ឥម្ចឞលវងល់ទាឤសំដស៉ារសលម្ចសឱ់្រអបកជំងឺសហនាធ សង់ 
ហៅហឦីដលគ្។ 

៣- កលឣិឞអាកដវ/  
     អាកដវឥឤី៉ាូសហកវឥ ៉ាូស 
អ. arteriosclerosis 
បាឥ. artériosclérose (f.) 

  ១- អាកាឥៈលកាស់ឥងឹឞិងបារភ់ាឡឤរឺ(élasticité)នឞអាកដវ  ដដឦសងកហ ងី 
ហោឤអលតាកាឦ់សរូឣហ ងីខ្ភស់កបុងចឥឞថឈាឣ ដដឦភាគ្ហលចីឞហកីរហ ងីចំហពាេះ 
ឣឞុសសឧឤ័ចំណាស់។ 
  ២- អាកាឥៈលកាស់ឥងឹនឞដហបកណាឣួឤឬហលចីឞនឞអាកដវ ដដឦសងកហ ងីហោឤ 
កំណ្កសាឥធារុខ្នវ ញ់អាហរឥ ៉ាូឣសទិរហៅកបុងអាកដវឥឤៈហឡឦឤូឥ ដដឦសងកឱ្រហៅជា 
អាហរឥ ៉ាូសហកវឥ ៉ាូស(athérosclérose)។ 
 

៤- កាឤឧភិាគ្ឧវិា/អាណារូឣី 
អ. anatomy 
បាឥ. anatomie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាអំឡីឥចនាសឣភឞ័ននឞសឥរីងគឣឞុសសឞិងសរឝ។ 

៥- កាឥកដឞនក/អាសដុ់កឣយ 
អ. abduction 
បាឥ. abduction (f.) 
 

  ចឦនាសឥរីងគដដឦទាញហចញហៅខ្នងហលៅខុ្សឡីវលឣងហ់ដីឣ។ 

៦- កាឥលតា ំ
អ. balneation 
បាឥ. balnéation (f.) 
 

  ឧឝីិឡឞវិចសព៌ាងគកាឤឣួឤដហបក ឬទាងំឣូឦកបុងវឹក ឬកបុងសូឦុឤសរុងហហសងៗ 
កបុងហគាឦសំណ្ងឡាបាឦ។ 

៧- កាឥលតាឡំាបាឦ 
អ. balneotherapy 
បាឥ. balnéothérapie (f.) 
 

  ឧឝីិឡាបាឦជំងឺហោឤកាឥលតា។ំ 

៨- កាឥម្ចឞឥដូឧ 
អ. menorrhea 
បាឥ. ménorrhée (f.) 
 

  កាឥ ូឥឈាឣឞិងសាឥធារុហហសងៗឡីកបុងសផូឞឥសស់ស្តសថីហៅហឡឦម្ចឞឥដូឧ។ 
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៩- កាឥឥុសំង ់
អ. bandage 
បាឥ. bandage (m.) 
 

  ឧឝីិឥុឥំសួសឬដំហៅហោឤហលសីសងឥ់ុហំដីឣផវីសឱ់្រឞឹងឬវសឦ់ំ ូឥឈាឣ។ 

១០- កាឥឥសួចូឦ/អារដុ់កឣយ 
អ. adduction 
បាឥ. adduction (f.) 
 

  ចឦនាសឥរីងគដដឦទាញឡីហលៅចូឦកបុងខុ្សឡីវលឣងហ់ដីឣ។ 

១១-កាឥលាងឥសសួ/  
       អាសដ់សធសរុង 
អ. abstersion 
បាឥ. abstersion (f.) 
 

  កាឥសម្ចែ រឥសួសហោឤហលសីឱ្សលលាងឥសួស(abstergent)។ 

១២- កាឥសាង ស 
អ. yawning 
បាឥ. bâillement (m.) 
 

  កាឥហាម្ចរហ់ោឤអហចរនាដកដហងាីឣចូឦោ៉ា ងខ្នវ ងំឞិងសហញ្ចញខ្រឦ់សឞថិចឣឋងៗ 
ឣកឧញិ។ សកឣយភាឡហឞេះហកីរម្ចឞហៅហឡឦអស់កម្ចវ ងំ ងងុឤហដក ឬឝុញលស។់ 

១៣- ហកាសកិាឧវិា 
អ. cytology 
បាឥ. cytologie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាឡីហកាសិកា(cellules)លគ្សល់សហអវ។ 

១៤- កាឦសូស/លគាសសូ់ស 
អ. core of boil 
បាឥ. bourbillon (m.) 
 

  ដំុសឥនសៗឡណ៌្សហៅកបុងសូសដដឦហកីរហ ីងហោឤសាឥកាឥលសឣូឦហឋុ ំ 
នឞជាឦិកាដសផកងាស។់ 

១៥- លកិឞសាចដំុ់ 
អ. myosclerosis 
បាឥ. myosclérose (f.) 
 

  អាកាឥៈលកិឞ សឝិរ ឞិងឥញួរូចខុ្សលសលករីនឞសាចដំុ់។ 

១៦- គ្នំាងំហសេះដូង/   
       សវុកហសេះដូង 
អ. heart block 
បាឥ. bloc cardiaque  
 

  ឧសិរិថនឞចងាឝ កហ់សេះដូងឥ ូរដឦ់គាងំហោឤសាឥោចឥ់ឦកឥហំញាច(onde 
d’excitation) សញ្ញជ សាចដំុ់ហសេះដូង សណាថ ឦឣកឡីកាឥហលសីលបាស់ឱ្សលខុ្ស 
សាឥធារុឡុឦ ...។ 

១៧- គ្នំាងំសនាវ ក/់  
        អងគី់្ ូស 
អ. ankylosis/(joint) 
      stiffness 
បាឥ. ankylose (f.) 
 

  អាកាឥៈគាងំសនាវ កឡំុ់អាចហឝឝីចឦនាសកឣយ ឬ អកឣយបាឞសងកហោឤសាចដុ់ំ ឬ 
ឡួឥសាចដំុ់នឞសនាវ កហ់នាេះលកិឞឥងឹ ឬ ហោឤឣូឦហ រុឥលាកឥឦួឤសនាវ ក។់ 
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១៨- ចូឦ 
អ. afferent 
បាឥ. afférent (adj.) 
 

  ដដឦនាសំាឥធារុអឝីឣួឤចូឦហៅកបុងសឥរីងគ។ 

១៩- ហចញ 
អ. efferent 
បាឥ. efférent (adj.) 
 

  ដដឦនាសំាឥធារុអឝីឣួឤហចញឡីសឥរីងគហៅហលៅ។ 

២០- ជាឦកិាឧវិា 
អ. histology 
បាឥ. histologie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាឡីជាឦិកា(tissus)លគ្សល់សហអវ។ 

២១- ជំងឺឝូឦសីរួ/  
        ហបឺឣ៉ាូកូឞីញ៉ាូស 
អ. pneumoconiosis 
បាឥ. pneumoconiose (f.) 
 

  ជំងឺសួររុនំឥ ៉ាឣ៉ាាងដដឦសងកហោឤកំណ្កឝូឦី(ហង់ សាឥធារុដឥ ៉ាឬសាឥធារុគី្ឣី ...) 
ហៅកបុងសួរ តាឣកាឥដកដហងាីឣលសូសចូឦកបុងឥឤៈហឡឦឤូឥ។ 

២២- ជំងឺហសរិ/ឣីកូស 
អ. mycosis 
បាឥ. mycose (f) 
 

  ជំងឺដដឦសងកហ ងីហោឤហឣហរគ្ជាឡឡួកហសរិ(champignon)។ 

២៣- ជំងឺសាចដំុ់ 
អ. myopathy/myopathia 
បាឥ. myopathie (f.) 
 

  ជំងឺលគ្សល់សហអវនឞលសឡឞ័នសាចដំុ់។ 

២៤- ជំឞួឤកម្ចវ ងំ/ 
        អាណា សឹសុ ី
អ. analepsia /analepsis 
បាឥ. analepsie (f.) 
 

  ឧឝីិហឝឝីឱ្រអបកជំងឺម្ចឞកម្ចវ ងំឡឦំហ ងីឧញិហលកាឤហឡឦជាសេះហសផឤី។ 

២៥- ឈ ឺ
អ. ache 
បាឥ. mal (m.) 
 

  អាកាឥៈឣិឞលសួឦនឞសឥរីងគណាឣួឤ។ 

២៦- ដំុឡកភាប ស 
អ. epithelioma 
បាឥ. épithéliome/  
       épithélioma (m.) 

  ដំុឡកកាច(tumeur maligne) ហកីរហ ងីឡីជាឦិកាភាប ស (tissu d'épithélium) 
ឣិឞលសលករីឥសស់សឥរីងគ ដដឦជាឣហាឥកី។ 
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២៧- ដំុឡកឧវិា/អុងកូឧវិា 
អ. oncology 
បាឥ. oncologie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាឡីដំុឡក(tumeurs)នឞជាឦកិា(tissus)ហហសង ឥៗសស់សឥរីងគ។ 

២៨- ដំហណី្ឥលជុេះហរឣ/  
       អា ូហស៉ាសុ ី
អ. alopecia 
បាឥ. alopécie (f.) 

  អាកាឥៈលជុេះហរឣ សក ់ខ្វេះៗឬអស់ឥឦីងហៅដហបកណាឣួឤនឞសព៌ាងគកាឤ។ 

២៩- ដំហណី្ឥម្ចឞឥដូឧ 
អ. menstruation 
បាឥ. menstruation (f) 
 

  ដំហណី្ឥ ូឥឈាឣឡីសផូឞឥសស់ស្តសថីម្ចឞឥឤៈហឡឦឝឣយតាឡី៣ហៅ៧នលង តាឣឧដថឥដូឧ 
(cycle menstruel)។ 

៣០- រិឥចាឆ ឞភាឡ/  
         ហសសាឦហីរ 
អ. bestiality 
បាឥ. bestialité (f.) 
 

  កាឥឥឣួហអវឥវាងឣឞុសសជាឣួឤឞឹងសរឝ។ 

៣១- រុឦរភាឡ 
អ. balance 
បាឥ. balance (f.) 
 

  សាទ ឞភាឡឦំឞឹងឥវាងធារុនានាហៅកបុងភាឧៈឥស់ដូចជាឦំឞឹងអលតាហអ ចិលរូឦីរ 
(électrolyte) អាសុីដ-បាស(acide-base)។ 

៣២- រំណឹ្ងចិរថ/អង ់គ័ស 
អ. anguish 
បាឥ. angoisse (f.) 
 

  អាកាឥៈវងគឹេះចិរថ តាឞរឹងឞិងលសអ់ាឥឣយណ៍្ឝងឞឝ់ងឥ ដដឦស៉ាេះពាឦ់ឥ ូរដឦ ់
លសឡឞ័នឈាឣឥរ ់លសឡឞ័នហវូឧដហងាីឣ ...។ 

៣៣- លង ់
អ. sac/bag 
បាឥ. sac (m.) 
 

  សឥកិាខ ឥហឧជជសាស្តសថជាហសាងឣា៉ាងសលម្ចសល់រងឦំ ូឥសាឥធារុរឧ ខ្ធុេះ ឬ លាឣក 
ដដឦ ូឥហចញឡីសព៌ាងគកាឤ។ 

៣៤- លសអ់ាឥឣយណ៍្ 
អ. anxiety 
បាឥ. anxiété (f.) 
 

អាកាឥៈរសល់សឣឦ់ហវូឧចិរថឥ ូរដឦ់ហសេះដូងហដីឥញាសឞ់ិងដសកហញីស។ 

៣៥- ថាប ឦឧសផកឣយ 
អ. culture medium 
បាឥ. bouillon de culture 

  ស ូឤ៉ាុងសលម្ចសស់ណ្ឋុ េះឞិងចិញ្ច ឹឣបាកហ់រឥ។ី 
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៣៦- វឹកលសម្ចរ ់
អ. bile 
បាឥ. bile (f.) 
 

  ឧរទុរឧអាឦ់កាឡាងំឡណ៌្ហឦឿងនសរងម្ចឞឥសជារិឦឝីងដដឦសហញ្ចញហោឤហលវីឣ 
សលម្ចសស់ឞាសអាសុីដកបុងអាហាឥហៅហដីឣហពាេះហឧៀឞរូច។ 

៣៧- សងឥុ់ ំ
អ. band 
បាឥ. bande (f.) 
 

  សឞធេះនសផ ហលា ធារុ ឬបាវ សធិកវឞហ់លសីកបុងហឧជជសាស្តសថ សលម្ចសឥ់ុឡំវ័នសឥរីងគ 
ណាឣួឤ។ 

៣៨-សឞធសឧ់េះការ/់   
      សឦរសាឦ 
អ. operating room/ 
      operating theaters 
បាឥ. bloc opératoire  
 

  សឞធសហ់សថឥឦីសាែ រម្ចឞអនាឣឤ័លរឹឣលរូឧហៅកបុងឣឞធីឥហឡវរ ដដឦសំពាកហ់ោឤ 
សឥកិាខ ឥសលម្ចសក់ាឥឧេះការរូ់ចឝំឞិងកាឥឡាបាឦហហសងៗ    ។ 

៣៩- សរសរិឧវិា 
អ. parasitology 
បាឥ. parasitologie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាឡីឡឡួកសរសិរ(parasite)។ 

៤០- ស សីថូឥ ី
អ. bistoury 
បាឥ. bistouri (m.) 
 

  ឧសកឥណ៍្ហឧជជសាស្តសថដដឦជាកាសិំររូចៗម្ចឞហលចីឞលសហអវសលម្ចសហ់លសីកបុង 
កាឥឧេះការ។់ 

៤១- ស ូឤ៉ាុង 
អ. bouillon/broth 
បាឥ. bouillon (m.) 
 

  វឹកឥម្ចង ស់ជារិសាច ់សដឞវ ... ហលសីកបុងឣីលកុសឧវិាហដីឣផហីឝឝីជាថាប ឦឧសផកឣយ។ 

៤២- ស ូឦឣីី 
អ. bulimia 
បាឥ. boulimie (f.) 
 

  ជំងឺសឥនសលសសាវឣា៉ាងដដឦសងកឱ្រអបកជំងឺម្ចឞអាកាឥៈឃ្វ ឞខ្នវ ងំសុីឣិឞដឹងដឆែរ។ 

៤៣- បាឥឣម 
អ. worry 
បាឥ. inquiétude (f.) 
 

  អាកាឥៈខ្ឝឦ់ខ្នឝ ឤកបុងចិរថអំឡីហ រុកាឥណ៍្ដដឦអាចឬឣិឞអាចហកីរម្ចឞហ ងី។ 

៤៤- បាសុឤី/៍បាសុ ី
អ. bacillus 
បាឥ. bacille (m.) 

  ឡឡួកបាកហ់រឥឯីកហកាសិកាម្ចឞរងដូចកូឞដំសង ដដឦអាចឥស់ហៅកបុងដី វឹក 
ខ្រឦ់ សព៌ាងគកាឤ ...។ 
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៤៥- បាសុឤី/៍   
      បាសុឤី ៍ងស់ឞិ 
អ. Hansen’s bacillus 
បាឥ. bacille de Hansen   
 

  បាកហ់រឥឣីា៉ាងដដឦសងកហរគ្ឃវង។់ បាកហ់រឥហីឞេះឥកហឃញីហៅគ្.ស.១៨៧៣ 
ហោឤជឞជារិឞឥ័ដឧសហឈាយ េះ  ងស់ិឞ(Gerhard Armauer Hansen)។ 

៤៦- បាសុឤី/៍        
      បាសុឤីកុ៍ក 
អ. tuberculosis bacillus 
បាឥ. Bacille de la    tuberculose/ 
      Bacille de    Koch  
 

  បាកហ់រឥឣីា៉ាងដដឦសងកហរគ្ឥហសងចំហពាេះឣឞុសសឞិងសរឝ។ បាកហ់រឥហីឞេះឥកហឃញី 
ហៅគ្.ស.១៨៨២ ហោឤជឞជារិអាឦវឺឣ៉ាងហ់ឈាយ េះ ឥ ៉ាូដសឥកុក(Robert Koch)។ 

៤៧- ហសហសហ ស(វា៉ាកស់ាងំ) 
អ. bacillus Calmette 
     Guérin(vaccine) 
បាឥ. BCG (vaccin)/ bacille      
      bilié  Calmette-Guérin  
     (vaccin)  
 

  វា៉ាកស់ាងំកាឥពាឥហរគ្ឥហសងដដឦឥកហឃញីហៅចហនាវ េះគ្.ស.១៩០៤-១៩២៨ 
ហោឤជឞជារិបារងំហឈាយ េះហលាក អាឦ់ដស ឥកាឦ់ដឣ៉ារ(Albert Calmette) ឞិង
ហលាក កាឣី(ឤ)៍ ហ គរុងំ(Camille Guérin)។ 

៤៨- សំណាកជ់ាឡីឥ/  
        អាសឥុ់សសរុង 
អ. abruption 
បាឥ. abruption (f.) 
 

  កាឥបាកវ់វឹងឆែឹងជាឡីឥកំណារដ់ដឦម្ចឞឦកខណ្ៈគ្លគារលរងឣុ់ខ្បាក។់  
[ពាករហឞេះហលសីកបុងលរូម្ច៉ា រូឧវិា (traumatologie)]។ 

៤៩- ហហឿក 
អ. albinism 
បាឥ. albinisme (m.)/ albinie (f.) 
 

  អាកាឥៈគាយ ឞជារិឡណ៌្ហឣ៉ាឡាឞីឞ(pigment de la mélanine)នឞដសផក 
(ដអបក សក ់ហរឣ ...)ឡីកំហណី្រហឡញទាងំខ្វួឞឬដហបកណាឣួឤនឞសព៌ាងគកាឤ។ 

៥០- ឡកសាចដំុ់ 
អ. myoma 
បាឥ. myome (m.) 
 

  ដំុឡកសវូរ(tumeur b́enigne)ហកីរហ ងីឡីជាឦិកាសាចដំុ់ឣិឞលសលករី។ 
 
 

៥១- ហឡវរឡាបាឦ 
អ. therapist 
បាឥ. thérapeute (m.) 
 
 

  អបកហឧជជសាស្តសថដដឦម្ចឞចំហណ្េះជំនាញកបុងកាឥឡាបាឦជំងឺ។ 

៥២- ឡរ័ម៌្ចឞជំងឺ 
អ. anamnesis 
បាឥ. anamnèse (f.) 
 

  ដំណឹ្ងសថីឡីសាទ ឞភាឡជំងឺដដឦអបកជំងឺឬសម្ចជិកលគួ្សាឥហឥៀសរសភ់ាវ ឣៗលបាស់  
លគ្ូហឡវរ។ 
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៥៣- ភាឡជូឥ/អាសុដីភាឡ 
អ. acidity 
បាឥ. acidité (f.) 
 

  កលឣិរជារិអាសុីដឬជារិជូឥហៅកបុងឦាឤឣួឤដដឦម្ចឞpH ហលកាឣ៧។ 

៥៤-ភាឡឣិឞលសលករី/ 
       អណូ្ម្ច៉ា ឦ ី
អ. anomaly 
បាឥ. anomalie (f.) 
 

  ឦកខណ្ៈខុ្សដសវកឡីឝឣយតានឞសឥរីងគណាឣួឤឥសស់សព៌ាងគកាឤ។ 

៥៥- ឣឞុសសហហឿក 
អ. albino 
បាឥ. albinos (m.) 
 

  ឣឞុសសដដឦគាយ ឞជារិឡណ៌្ហឣ៉ាឡាឞីឞ(pigment de la mélanine)ហៅ 
ដសផក (ដអបក សក ់ហរឣ ...)ឡីកំហណី្រ។ 

៥៦- ឣឥណាសឞបកាឦ/ 
        អាហហាគ ឞី 
អ. agony 
បាឥ. agonie (f.) 
 

  ដំណាកក់ាឦសវឈាឣឣុឞសាវ សឥ់សស់អបកជំងហឺោឤសាឥកងឝេះអុកសុីដ សឞហៅ 
ចិញ្ច ឹឣខួ្ឥកាឦ។ 

៥៧- ឣហាឥកីឧវិា 
អ. cancerology 
បាឥ. cancérologie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាឡីជំងឺឣហាឥកី ឧឝីិសាស្តសថកាឥពាឥឞិងឡាបាឦ។ 

៥៨- ម្ចរដ់ឆស/ដឆសម្ចរ ់
អ. cleft lip/cleft palate 
បាឥ. bec-de-lièvre (m.) 
 

  ឧឥិូសភាឡឡីកំហណី្រដដឦសសូឥម្ចរឞិ់ង/ឬលកអូឣម្ចរខ់្នងហឦីម្ចឞសណាឌ ឞជាឥងឝេះលច ។ 

៥៩- ឣីកូឧវិា 
អ. mycology 
បាឥ. mycologie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាឡីជំងឺដដឦសងកហោឤហឣហរគ្ជាឡឡួកហសរិ(champignon)។ 

៦០- ឣូលរឡាបាឦ 
អ. urotherapy 
បាឥ. urothérapie (f.) 

  ឧឝីិហឧជជសាស្តសថឧភិាគ្ឞិងឡាបាឦជំងឺលសឡឞ័នវឹកហនាឣ។ 

៦១- ោឞសហស្តងាគ េះ 
អ. ambulance 
បាឥ. ambulance (f.) 
 

  ឣហឝាបាឤដឹកជញ្ជូ ឞដដឦម្ចឞសំពាក់ឧសកឥណ៍្ហឧជជសាស្តសថ ហដីឣផជួីឤសហស្តងាគ េះ 
សនាធ ឞដ់ឦ់អបកជំងឺ  អបកឥសួស ជឞឥងហលគាេះហហសងៗ ឬ ដឹកសាកសឡ។ 
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៦២- ឥសួឣរូច/អហលរសុ ី
អ. atresia 
បាឥ. atrésie (f.) 
 

  អាកាឥៈឥឣួរូចនឞសំឡងឬ់ឥឞនឥសស់សឥរីងគ ដដឦម្ចឞឦកខណ្ៈជាឧឥិូសភាឡឡីកំហណី្រ 
ឬហលកាឤកំហណី្រ ហ ឤីដដឦហឝឝីឱ្រឣុខ្ងាឥសឥរីងគហនាេះលឤចុេះ ឬ បារស់ង។់ 

៦៣- ឥសសួ 
អ. injury 
បាឥ. blessure (f.) 
 

  ភាឡោចឥ់ដ កជាឦិកានឞសឥរីងគដដឦសងកហោឤហលគាេះថាប កហ់ហសងៗ។ 

៦៤- ហឥសចិសរុង 
អ. resection 
បាឥ. résection (f.) 
 

  កាឥការឬ់លចឹសតាឣឧឝិីហឧជជសាស្តសថឞូឧដហបកសឥរីងគខ្នងកបុងណាឣួឤឬសឥរីងគទាងំឣូឦ 
សនាធ សឣ់កលរូឧហដឥអជិរឬហដឥរភាជ សឱ់្រម្ចឞដំហណី្ឥកាឥហ ងីឧញិ។ 

៦៥- ឥ ូំឥឡីសផូឞ 
អ. metrorrhea 
បាឥ. métrorrhée (f.) 
 

  កាឥ ូឥសាឥធារុរឧដដឦអាចជាវឹកឥអំិឦ(mucus/glaire)វឹកហភាវ េះ 
(liquide amniotique) ឬកហឣធចកឣធីហហសងៗឡីកបុងសផូឞ។ 

៦៦- ឦផ ឺ
អ. audition 
បាឥ. audition (f.) 
 

  កាឥសាថ សឮ់នឞហសារឧញិ្ញដ ណ្។ 

៦៧- ឧឥូិសភាឡ 
អ. malformation 
បាឥ. malformation (f.) 
 

  ឦកខណ្ៈខុ្សលសលករីឡីកំហណី្រនឞសឥរីងគណាឣួឤឥសស់សព៌ាងគកាឤ។ 

៦៨- សឣែរិខ្េះ 
អ. agglutination 
បាឥ. agglutination (f.) 
 

  កាឥសែិរខ្េះជាសគ់ាប ឥសស់ហកាសិកា ឬ ឣីលកូសព៌ាងគកាឤហោឤសាឥអឞថឥកឣយឥវាង 
អងវី់ដ សឞឞិងអងវី់កឥហៅហឡឦជួសគាប ។ 
 

៦៩- សឦរកឣយសឡ/អូរុសសុ ី
អ. autopsy 
បាឥ. autopsie (f.) 
 

  ឧឝីិឧេះការ់សាកសឡហោឤអបកជំនាញហឧជជសាស្តសថហឝឝីហកាសឦរឧចិ័ឤហដីឣផី 
ឥកឣូឦហ រុនឞឣឥណ្ភាឡឬហដីឣផលីសាឧលជាឧឧវិាសាស្តសថហឧជជសាស្តសថ។ 

៧០- ស្តសថកូ 
អ. stroke/cerebrovascular 
     accident 
បាឥ. accident vasculaire 
      cérébral(AVC)(m.) 

  ហឦឧបិាកលសួចលសាឦ់នឞខួ្ឥកាឦសណាឋ ឦឣកឡីហលគាេះថាប ក់ ហោឤហរផៀរ ឬ 
ោចស់ឥនសឈាឣកបុងខួ្ឥកាឦឬកបុងហលសាឣខួ្ឥកាឦដដឦសងកជាកងឝេះឈាឣហៅ
ចិញ្ច ឹឣខួ្ឥកាឦ។ 
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៧១- លសចួលសាឦ ់
អ. acute 
បាឥ. aigu,-uë (adj.) 
 

  ដដឦម្ចឞអាកាឥៈឈទឺាឞ់ ឞហ់ ឤីឝងឞឝ់ងឥហធុឤឞឹងអាកាឥៈរុនំឥ ៉ា(chronique)។  

៧២- លសចួលសាឦក់ឣយ/ 
        លសចួលសាឦឞី់ឤកឣយ 
អ. acutization 
បាឥ. acutisation (f.) 
 

  កាឥឧឧិរថជំងឺឡីរុនំឥ ៉ាហៅលសួចលសាឦ់។ 

៧៣- សោំសស់ធង ់
អ. auscultation 
បាឥ. auscultation (f.) 

  កាឥសាឋ សស់ំហ ងសឥរីងគកបុងសព៌ាងគកាឤ ដូចជា សួរ  ហសេះ ដូង ហពាេះហឧៀឞ ជាហដីឣ 
ហដីឣផហីឝឝីហរគ្ឧឞិិចឆឤ័ហោឤហលសីលរហចៀកផ្ទធ ឦ់ឬហោឤហលសីឧសកឥណ៍្ ហឧជជសាស្តសថ។ 

៧៤- អកាឌីោ៉ា ក ់
អ. acardiac 
បាឥ. acardiaque (m.) 
 

  ឧឥិូសភាឡគាយ ឞហសេះដូងឡីកំហណី្រ។ 

៧៥- អកាឦគុ់្ឤឦ ី
អ. acalculia 
បាឥ. acalculie (f.) 
 

  អសឣរទភាឡឥសស់សុគ្គឦកបុងកាឥគិ្រហឦខ្ ដូចជា សូក ដក គុ្ណ្ ដចក ជាហដីឣ។ 

៧៦- អកីឥ ៉ាូស៉ាូឌី 
អ. acheiropodia 
បាឥ. acheiropodie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡគាយ ឞលសអសន់ដឞិងលសអសហ់ជីងម្ចខ ងឬទាងំសងខ្នងឡីកំហណី្រ។ 

៧៧- អកីឥ ី
អ. acheiria 
បាឥ. acheirie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡគាយ ឞលសអសន់ដម្ចខ ងឬទាងំសងខ្នងឡីកំហណី្រ។ 

៧៨- អកូឥ ី
អ. acoria 
បាឥ. acorée/acorie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡគាយ ឞឥឞនលសលសីដអបកឡីកំហណី្រ។ 

៧៩- អកូឦ ី
អ. acholia 
បាឥ. acholie (f.) 
 

  អាកាឥៈឣិឞលសលករីឥសស់ហលវីឣដដឦគាយ ឞកាឥសហញ្ចញវឹកលសម្ចរ។់ 

៨០- អកូឦឥួ ី
អ. acholuria 
បាឥ. acholurie (f.) 

  អាកាឥៈឣិឞលសលករីហោឤគាយ ឞវឹកលសម្ចរក់បុងវឹកឣូលរ។ 
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៨១- អហកឦ ី
អ. acheilia 
បាឥ. acheillie/achélie/ 
       achilie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡគាយ ឞសសូឥម្ចរឣួ់ឤដហបកឬទាងំឣូឦឡីកំហណី្រ។ 

៨២- អលកូម្ច៉ា រុសសុ ី
អ. achromatopsia 
បាឥ. achromatopsie (f.) 
 

  អាកាឥៈឣិឞលសលករីឥសស់ដអបកដដឦឣិឞអាចដញកឡណ៌្បាឞ។ 

៨៣- អលកូម្ច៉ា សុ ី
អ. achromasia 
បាឥ. achromasie (f.) 
 

  អាកាឥៈឣិឞលសលករីឥសស់ដសផកដដឦបារជ់ារិឡណ៌្។ 
 
 

៨៤- អលកូឣី 
អ. achromia 
បាឥ. achromie(f.) 
 

  កាឥលឤចុេះឬកាឥបារជ់ារិឡណ៌្ឥសស់ដសផក។ 

៨៥- អកវឥលីឌី 
អ. achlorhydria 
បាឥ. achlorhydrie/   
     anachlorhydrie (f.) 
 

  អាកាឥៈឣិឞលសលករីហោឤគាយ ឞអាសុីដកវឥលីឌិកកបុងឥសលកឡេះ។ 

៨៦- អគី្ឦ ី
អ. achylia 
បាឥ. achylie (f.) 
 

  អឧរថម្ចឞអាសុីដកវឥលីឌិកកបុងឥសលកឡេះ។ 

៨៧- អងដូ់ហឣលវីឤ៉ាូឣ 
អ. endometrioma 
បាឥ. endométriome (m.) 
 

  ដំុឡកសវូរ (tumeur b́enigne) នឞភាប សកបុងសផូឞ(endomètre)ដដឦម្ចឞ 
រងឣូឦៗម្ចឞហលសាឣដូចណូ្ឌូឦ(nodule)។ 

៨៨- អងដូ់ហឣលវីឤ៉ាូស 
អ. endometriosis 
បាឥ. endométriose (f.) 

  ឧរថម្ចឞជាឦិកាភាប សកបុងសផូឞ(endomètre) ហៅវីតាងំខុ្សលសលករី ដូចជា 
ហៅកបុងនដសផួឞ(trompe de Fallope) សាចដំុ់សផូឞ(myomètre) ឬហៅហលៅ 
សផូឞជាហដីឣ។ 
 

៨៩- អង ់សុឞី 
អ. angina 
បាឥ. angine (f.) 
 

  អាកាឥៈឈចឺាសខ់្នវ ងំកាវ សណាថ ឦឣកឡីកាឥកស្តនាថ កស់ាចដំុ់(spasme)ហៅលរង ់
ចំណុ្ចណាឣួឤនឞសឥរីងគ។ 
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៩០- អចឦនា 
អ. akinesia 
បាឥ. acinésie (f.)/ 
      akinésie (f.) 
 

  អាកាឥៈឣិឞលសលករីដដឦសាចដំុ់ឡំុអាចកស្តនាថ កប់ាឞ។ 

៩១- អលបាសុ ី
អ. abrachia 
បាឥ. abrachie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡគាយ ឞនដឡីកំហណី្រ។ 

៩២- អលបាសរ ៉ាូហសហាឝ ឦ ី
អ. abrachiocephalia 
បាឥ. brachiocéphalie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡចដឣវកហោឤគាយ ឞនដឞិងគាយ ឞកាឦឡីកំហណី្រ។ 
 
 

៩៣- អឣូលរ 
អ. anuria 
បាឥ. anurie (f.) 
 

   អាកាឥៈគាយ ឞវឹកហនាឣកបុងហបាវ កហនាឣ។ 

៩៤- អឧរថម្ចឞ/អាសស់ង ់
អ. absence 
បាឥ. absence (f.) 
 

  អាកាឥៈបារក់ាឥចងចាឞិំងអាចឈាឞដឦ់កាឥបារស់ាយ ឥរីឣួឤឥឤៈហឡឦខ្វី ហោឤសាឥ 
កងឝេះឈាឣហៅចិញ្ច ឹឣខួ្ឥកាឦ។ 
(ពាករហឞេះហលសីកបុងជំនាញជំងឺហវូឧចិរថ)។ 

៩៥- ឱ្សលជំឞួឤកម្ចវ ងំ/  
        អាណា សឹវិក 
អ. analeptic 
បាឥ. analeptique (m) 
 

  សាឥធារុឱ្សលឬចំណី្អាហាឥឡិហសសដដឦហឝឝីឱ្រម្ចឞកម្ចវ ងំហ ងីឧញិឞិងហឝឝីឱ្រ 
ម្ចឞឥហំញាចលសឡឞ័នលសសាវកណាឋ ឦឬសឥរីងគដនវហវៀរឥសស់សព៌ាងគកាឤ។ 

៩៦- ឱ្សលលាងឥសសួ/  
        អាសដ់សធ សង ់
អ. abstergent 
បាឥ. abstergent (m.) 
 

  សាឥធារុថាប ហំហសងៗហលសីសលម្ចសល់ាងសម្ចែ រឥសួស។ 

៩៧- អហសហាឝ ឦ ី
អ. acephalia 
បាឥ. acéphalie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡគាយ ឞកាឦឣួឤចំដណ្កឬទាងំឣូឦឡីកំហណី្រ។ 

៩៨- អាកលរសូ 
អ. arthrosis 
បាឥ. arthrose (f.) 

  អាកាឥៈខូ្ចសនាវ ករុ់នំឥ ៉ាហោឤគាយ ឞហរគ្សញ្ញដ ឥលាកដដឦសងកឱ្រសនាវ កហ់នាេះ ចុេះ
ហខ្ាឤឬគាងំ។ ជាវូហៅ អាកាឥៈហឞេះហលចីឞហកីរហៅសនាវ កជ់ងគង ់ ឬ សនាវ ក ់
លរគាកចំហពាេះឣឞុសសម្ចឞឧឤ័ហឦីសឡី៥០ឆ្ប ហំ ងីហៅ។ 
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៩៩- អាលកូឌីឞី 
អ. acrodynia 
បាឥ. acrodynie (f.) 
 

  អាកាឥៈឈចុឺកចាសហ់ៅលសអសន់ដឞិងលសអសហ់ជីងនឞកុម្ចឥ ដដឦម្ចឞអាឤុឡី៦ 
ហៅ៨ឆ្ប ។ំ 

១០០- អាលកូបា៉ា រូឧវិា 
អ. acropathology 
បាឥ. acropathologie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាឡីជំងឺហៅដហបកចុងនឞសព៌ាងគកាឤ (extrémité de 
lˈorganisme)។ 

១០១- អាលកូបា៉ា វី 
អ. acropathy 
បាឥ. acropathie (f.) 
 

  ជំងឺដដឦហកីរម្ចឞហៅដរខ្នងចុងនដ ចុងហជីងឞិងកាឦ។ 
 
 

១០២- អាលកូស៉ាូសធរី 
អ. acroposthitis 
បាឥ. acroposthite (f.) 
 

  អាកាឥៈឥលាកដហបកខ្នងចុងដសផកលគ្សកាឦឦិងគ។ 

១០៣- អាលកូឣីលគី្ 
អ. acromicria 
បាឥ. acromicrie (f.) 
 

  អាកាឥៈឥឣួរូចខុ្សលសលករីនឞកាឦ ចុងនដឞិងចុងហជីងឡីកំហណី្រ។ 

១០៤- អាលកូហឣឦ ី
អ. acromelia 
បាឥ. acromélie (f.) 
 

  ដហបកខ្នងចុងនដឞិងហជីង។ 

១០៥- អាលកូហឣហាក ឦ ី
អ. acromegaly 
បាឥ. acromégalie (f.) 
 

  អាកាឥៈឥកីឝំខុ្សឝឣយតានឞកាឦ លចឣុេះ លរហចៀក អណាឋ រ លឡឣទាងំឆែឹងចុងនដ 
ចុងហជីង ឞិងម្ចឞគ្ឣកញ្ច ឹងកហឝឝីឱ្រឆែឹងលវូងឥុញឣកឣុខ្ (cyphose cervico-
dorsale avec saillie du sternum)។ 

១០៦- អាលកសូហកវឥ ៉ាសូ 
អ. acrosclerosis 
បាឥ. acrosclérose (f.) 
 

  អាកាឥៈលកិឞដសផកដហបកខ្នងចុងនដ ចុងហជីងឞិងកាឦ។ 

១០៧- អាលកូសាងំោកវី់ឦ ី
អ. acrosyndactyly 
បាឥ. acrosyndactylie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡដដឦចុងលម្ចឣនដឬចុងលម្ចឣហជីងសែិរជាសគ់ាប ឡីកំហណី្រ។ 
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១០៨- អាលកូហសហាឝ ឦ ី
អ. acrocephalia  
បាឥ. acrocéphalie/ 
      hypsocéphalie (f.) 
 

  ឧឥិូសភាឡនឞឆែឹងឦលាដក៍ាឦហោឤដហបកខ្នងឣុខ្ ឞិង សងខ្នងឣិឞឦូរលាស ់
ហឝឝីឱ្រលវងល់ទាឤកាឦម្ចឞរងសំដស៉ារ ហ ឤីឆែឹងឦលាដខ៍្នងហលកាឤឧឧិរថឡឤ 
ហៅហលកាឤឞិងហៅហឦី។ 

១០៩- អាលកសូាណូ្ស 
អ. acrocyanosis 
បាឥ. acrocyanose (f.) 
 

អាកាឥៈឣិឞលសលករីឥសស់ដសផកហោឤចុងនដចុងហជីងហ ងីឡណ៌្ហខ្ៀឧហសវកជាលសចា។ំ 
អាកាឥៈហឞេះកលឣហកីរម្ចឞហៅលចឣុេះ លរហចៀក ថាភ ឦ់ ឞិងដហបកខ្នងហលកាឤនឞហដីឣនដ។ 

១១០- អាកវី់ណូ្ឡាបាឦ 
អ. actinotherapy 
បាឥ. actinothérapie (f.) 
 

  ឧឝិីឡាបាឦជំងឺហោឤហលសីកាឥំសយីសាឝ ឤអ ុឦលតា(ultraviolet)កាឥំសយីលក ឣ 
អាងំស្តហាឝ  (infrarouge)…។ 

១១១- អាកវី់ណូ្ឣហាឥកី 
អ. actinocancer 
បាឥ. actinocancer (m.) 
 

  ជំងឺឣហាឥកីដសផកដដឦសងកហ ងីហោឤឥភំាឤឥសយីលឡេះអាវិររ។ 

១១២- អាកវី់ណូ្ឧវិា 
អ. actinology 
បាឥ. actinologie (f.) 
 

  ឧវិាសាស្តសថសិកាអំឡីហឦស៉ាេះពាឦ់នឞឥភំាឤឥសយី ជាឡិហសសកាឥំសយីសាឝ ឤអ ុឦលតា 
(ultraviolet)លក ឣអាងំស្តហាឝ (infr-arouge)...នឞលឡេះអាវិររេះកបុងដហបកជីឧហឧជជសាស្តសថ។ 

១១៣- អាកវី់ឞីរ 
អ. actinitis 
បាឥ. actinite (f.) 
 

  អាកាឥៈឥលាកដសផកដដឦសងកហ ងីហោឤឥភំាឤឥសយីលឡេះអាវិររ។ 

១១៤- អាកវី់វា៉ា វឥ័ 
អ. activator 
បាឥ. activateur (m.) 
 

  ឧរទុធារុឥូសឬគ្ីឣី(élément pysique ou chimique) ដដឦជួឤឡហឞវឿឞជីឧ 
លសរិកឣយ(réaction biologique)។ 

១១៥- អាកវី់វា៉ាសរុង 
អ. activation 
បាឥ. activation (f.) 
 

  កាឥឡហឞវឿឞជីឧលសរិកឣយហោឤហលសីអាកវី់វា៉ា វឥ័។ 

១១៦- អាកដ់ស 
អ. access 
បាឥ. accès (m.) 

  អាកាឥៈជំងឺហកីរហ ងីោ៉ា ងទាឞ ់ឞខ់្នវ ងំកាវ ដដឦម្ចឞឥឤៈហឡឦខ្វីជាសឞថសនាធ ស ់
ឞិងហវៀងទារ។់ 
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១១៧- អាគូ្ដឣ៉ាលរ 
អ. acoumeter 
បាឥ. acoumètre (m.) 
 

  ឧសកឥណ៍្ហឧជជសាស្តសថសលម្ចសវ់ាសស់ំហ ងដដឦលរហចៀកអាចសាឋ សឮ់។ 

១១៨- អាគូ្ហឣលវី 
អ. acoumetry 
បាឥ. acoumétrie (f.) 
 

  កាឥវាស់សំហ ងដដឦលរហចៀកអាចសាឋ សឮ់ហោឤហលសីអាគូ្ដឣ៉ាលរ។ 
 
 

១១៩- អាគូ្សធកិ 
អ. acoustic 
បាឥ. acoustique (adj.) 
 

  ដដឦជាលសឡឞ័នសឥនសលសសាវដដឦទាកវ់ងគាប ឥវាងលរហចៀកឞិងខួ្ឥកាឦ។ 

១២០- អាគូ្សាយ តាញ៉ាូ សុ ី
អ. acousmatagnosis 
បាឥ. acousmatagnosie  (f.) 
 

  ជំងឺលវងឣ់ា៉ាងដដឦសណាថ ឦឣកឡីលសឡឞ័នសឥនសលសសាវកណាឋ ឦឣិឞអាចចាស ់
ឬដឹងសំហ ងអឝីឣួឤបាឞចាស់។ 

១២១- អាគូ្ដ ឝឞ 
អ. tinnitus 
បាឥ. acouphène (m.) 
 

  អាកាឥៈឣិឞលសលករីឥសស់លរហចៀកដដឦ ុងឹហ ឤីឮសំហ ងដសវកៗខុ្សឡី 
សំហ ងឥហំញាចឡីខ្នងហលៅ។ 
 

១២២- អាគ្ឝហីរ 
អ. acuteness /acuity 
បាឥ. acuité (f.) 
 

  សឣរទភាឡនឞឧញិ្ញដ ណ្ដដឦអាចឧឞិិចឆឤអឝីៗដដឦរូចឬរិចសំហុរ។ 

១២៣- អាគ្ឝហីរគំ្ហ ញី 
អ. visual acuity 
បាឥ. acuité visuelle  
 

  សឣរទភាឡនឞចកខុឧញិ្ញដ ណ្ដដឦអាចហឣីឦហឃញីឥូសភាឡរូចសំហុរបាឞ។ 

១២៤- អាគ្ឝហីរឦផ ឺ
អ. auditory acuity 
បាឥ. acuité auditive  
 

  សឣរទភាឡនឞហសារឧញិ្ញដ ណ្ដដឦអាចវវួឦសំហ ងរិចសំហុរបាឞ។ 

១២៥- អាណា ឝ ីឡាសុ ី
អ. anaphylaxis 
បាឥ. anaphylaxie (f.) 
 

  លសរិកឣយនឞសឥរីងគហៅឞឹងសាឥធារុឡីហលៅតាឣកាឥហឦស កាឥចាក ់ កាឥ រិ ឬ 
កាឥស៉ាេះពាឦ់ដដឦសងកជាហរគ្សញ្ញដ ហហសងៗដូចជា ហ ងីកឞធួឦឥម្ចស់ហឦីដសផក  
កណាឋ ស់ ឬអាចសណាឋ ឦឱ្រសាុក(choc) ឞិង/ឬឥ ូរដឦ់សាវ សក់ម៏្ចឞ។ 
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១២៦- អាហណ្លឧសី 
អ. aneurysm 
បាឥ. anévrisme/  
    anévrysme (m) 
 

  អាកាឥៈឥកីហបា៉ា ងភាប សសឥនសឈាឣដដឦសងកឱ្រហកីរម្ចឞជាអាហរឥ ៉ាូឣ។ 

១២៧- អាហរឥ ៉ាូឣ 
អ. atheroma 
បាឥ. athérome (m.) 
 

  ១-គី្សឋ(kyste)ហកីរហ ងីហោឤសាឥកំណ្កខ្ធុេះនឞឣុឞ(acné)។ 
  ២-កំណ្កសាឥធារុខ្នវ ញ់ហៅភាប សកបុងនឞអាកដវដដឦសងកឱ្រហ ងីសម្ចភ ឝឈាឣ។ 

១២៨- អាសហ់ឥអាកស់រុង 
អ. abreaction 
បាឥ. abréaction (f.) 
 

  សភាឡចិរថឥសស់អបកម្ចឞឧសិរិថហវូ ឧចិរថដដឦហកីរហ ងីឧញិឞូឧសាយ ឥរីចង់ចាចំំហពាេះ 
ហ រុកាឥណ៍្ដដឦបាឞហអវចបារឡី់ហឡឦកឞវងឣក។ 

១២៩- អាឣីស 
អ. amoeba 
បាឥ. amibe (f.) 
 

  សរសិរឯកហកាសិកាម្ចឞកាឦ ដងខ្វួឞ ឞិង កឞធុឤអាចហឝឝីចឦនាបាឞោ៉ា ង 
ឥ ័ស ដដឦជាភាប កង់ាឥសងកជំងឺឣួឦឈាឣ(dysentérie amibienne)។ 

១៣០- អាឤុ 
អ. age 
បាឥ. âge (m.) 
 

  ឥឤៈហឡឦនឞជីឧរិឥស់ហៅឥសស់សុគ្គឦណាឣួឤចាសឡ់ីនលងហកីរដឦ់ហឡឦណាឣួឤ 
ឬដឦ់នលងសាវ ស។់ 

១៣១- អាសុដូីស 
អ. acidosis 
បាឥ. acidose (f.) 
 

  អាកាឥៈឣិឞលសលករីហោឤម្ចឞអរុឦរភាឡអាសុីដ-បាសនឞបាវ សាយ កបុងឈាឣ 
ដដឦកលឣិរ pH រូចជាង៧,៤០។ 

១៣២- អាសុដួីឥ ី
អ. aciduria 
បាឥ. acidurie (f.) 

  ឧរថម្ចឞអាសុីដហលចីឞហឦីសឦសក់បុងវឹកឣូលរ។ 

១៣៣- អាសុហីដឣី 
អ. acidaemia 
បាឥ. acidémie (f.) 
 

  ភាឡចុេះទាសជាងឝឣយតានឞកលឣិរpH(៧,៤០)ឥសស់ឈាឣ។ 

១៣៤- អាហសរូឞ 
អ. acetone (ketone) 
បាឥ. acétone (f.) 
 

  សាឥធារុអាសុីដសឥរីងគហកីរហ ងីហោឤសាឥអុកសុីដកឣយអាសុីដខ្នវ ញ់កបុង 
សព៌ាងគកាឤដដឦជាឝឣយតាម្ចឞសឥមិ្ចណ្រិចរួចហៅកបុងឈាឣឞិងវឹកឣូលរ។ 
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១៣៥- អាហសរូឞួឥ ី
អ. acetonuria 
បាឥ. acétonurie (f.) 
 

  ឧរថម្ចឞអាហសរូឞហៅកបុងវឹកឣូលរ។ 

១៣៦- អាហសរូហឞឣី 
អ. acetonaemia 
បាឥ. acétonémie (f.) 
 

  ឧរថម្ចឞអាហសរូឞហៅកបុងឈាឣ។ 
 
 

១៣៧- អាហសផសថូស 
អ. asbestosis 
បាឥ. asbestose (f.) 
 

  ជំងឺឝូឦីសួរឣ៉ាាងសងកហ ងីហោឤកាឥដកដហងាីឣលសូសចូឦហង់អាឣ៉ាញង់(amiante)  
ហង់ម្ច៉ា ហញសរូឣសុីឦីការ(silicate de magnésium)ហង់ដដកអុកសុីដ 
(oxyde de fer) ... ដដឦហលសីកបុងឧសា កឣយ។ 

១៣៨- អូរូកាវ ឧ 
អ. autoclave 
បាឥ. autoclave (m.) 
 

  វូ ឬ ឆ្ប ងំឡិហសសសលម្ចសហ់ឝឝីហសថឥឦីកឣយសម្ចម ឥៈហឧជជសាស្តសថ ឬ សម្ចម ឥៈហហសងៗ 
ហោឤហលសីចំហាឤវឹកដដឦម្ចឞកហដឋ ឞិងសម្ចភ ឝខ្ភស់។ 

១៣៩- អំឡូតាសរុង 
អ. amputatin 
បាឥ. amputation (f.) 

  កាឥការហ់ចាឦតាឣឧឝិីហឧជជសាស្តសថឞូឧដហបកណាឣួឤនឞអឧឤឧៈឬសឥរីងគខ្នងហលៅ។ 
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៤-             «បញ្ហា          ច្ម្បើកនងុពាកយកមេីភាសាបាល-ីសសំ្កសរតឹ» 
 

 
កាឦឡីនលងសុលក ១០ហកីរ ដខ្ហឦគុឞ ឆ្ប ចំ សំឥវឹនិស័ក ឡ.ស.២៥៦២ លរូឧឞឹងនលងវី១៥ ដខ្ឣីនា ឆ្ប ២ំ០១៩ 

លកុឣលសឹកាជារិភាសាដខ្យឥនឞរជសណ្ឍិ ររសភាកឣភុជាបាឞហឥៀសចំសិកាខ សាលាឣួឤសថីឡីសញ្ញា ឤុគ្ឦឡិឞធុ ហលសីកបុង
ពាករកឣចីឡីភាសាបាឦី-សំស្តសកឹរ។  

សម្ចសភាឡដដឦបាឞអហញ្ជ ីញចូឦឥឣួកបុងសកិាខ សាលាហឞេះ ជាសាស្តសាថ ចាឥរអកសឥសាស្តសថដខ្យឥហៅសាកឦ-
ឧវិាឦ័ឤអូឣិឞធអបំហឡញ សាកឦឧវិាឦ័ឤសញ្ញដ សាស្តសថកឣភុជា ឧវិាសាទ ឞជារិអសឥ់ ំ អគាគ ឝិកាឥោឌ ឞឡុវនិកសិកាជារិ 
ឡុវនិកសាកឦឧវិាឦ័ឤលឡេះសី ឞុរជ ឡុវនិកសាកឦឧវិាឦ័ឤលឡេះសី ឣុឞីរជា ឣឞធីឥអស់ឥ ំ ឤុឧជឞ ឞិង
កីឡា រជធាឞីអបំហឡញ ឞិងលកុឣកាឥងាឥឧចនាឞុលកឣដខ្យឥនឞលកុឣលសឹកាជារិភាសាដខ្យឥ សឥុសចំឞួឞ១២០នាក។់   

ហៅកបុងសិកាខ សាលាហឞេះម្ចឞវាគ្យិឞជាលឡេះសងឃចំឞួឞ៣អងគគឺ្                       ផល            
               ឞិង វាគ្យិឞលគ្ សទ១នាក់ គឺ្ឯកឧរឋឣ            លសធាឞគ្ណ្ៈកឣយកាឥអកខរឧឥិុវនឞិង
អំណាឞនឞលកុឣលសឹកាជារិភាសាដខ្យឥ។  

អរទសវឡិសាឋ ឥឥសសវ់ាគ្យិឞទាងំអស់ម្ចឞហៅវំឡឥ័ខ្នងហលកាឤ ៖ 
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«បញ្ហា យគុលពិនទុច្ម្បើកនងុពាកយកមេីពីបាល-ីសសំ្កសរតឹ» 
ច្ោយ :                                                      

     
ឤុគ្ឦឡិឞធុជាសញ្ញដ ឧណ្តឤុរិថឣួឤលសហអវដដឦដូឞតាដខ្យឥបាឞសហងកីរហ ងីហដីឣផកីរល់តាសូឥ អាក]់ឬ អា ក]់

ហៅខ្នងកបុងឬហៅខ្នងចុងពាករដដឦខ្ចីឡីភាសាបាឦីសំស្តសកឹរឣកហលសីកបុងភាសាដខ្យឥ ដូចជា គ្ណ្ៈកម្ចយ ឝិកាឥ  គ្ណ្ៈសងឃ  
ឦកខណ្:ឡិហសស  ឦកខណ្:ចិរថ  ហខ្ឣឥៈ  ឝុឥៈ  ភាឥៈ  ឣឥណ្ៈ  ឦកខណ្ៈ  សកាក ឥៈ  លសៈ  អកខឥៈ  ឣិវនៈ  ឤុរថៈ  ឧគ្គឞថៈ ជាហដីឣ។ 

          ហៅកបុងកាឥហលសីលបាស់កឞវងឣកជាឡិហសស ហៅកបុងឧចនាឞុលកឣដខ្យឥ ហឤងីសហងករហឃញីម្ចឞឥហសៀសសឥហសឥ 
ឞិងឥហសៀសអាឞឣួឤចំឞួឞគួ្ឥឱ្រករស់ម្ចគ ឦ់។ 
ក- ការបង្ហា ញ  
១- ពាកយច្ទាល (កាឥសឥហសឥឞិងកាឥអាឞពាករហទាឦដដឦម្ចឞឬគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ) 
    ពាករកឣចីឡីភាសាបាឦីសំស្តសកឹរខ្វេះម្ចឞហលសីឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុងខ្វេះឡំុម្ចឞហលសីឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុងហវ ស៉ាុដឞថ
អំណាឞពាករទាងំហនាេះម្ចឞកាឥដលសលសួឦដដឦអាចសងាា ញបាឞដូចខ្នងហលកាឣ៖ 
១.១- ពាកយខ្ែលសរច្សរបានខ្តមួយខ្បប អានបានខ្តមួយខ្បប 
     ១.១.១- ពាករខ្វេះសឥហសឥហោឤម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុង ហ ឤីអាឞហោឤម្ចឞសូឥ[អាក]់ឬ[អា ក]់ហៅ 
               ខ្នងចុងដូចជា៖  

ពាកយ សរូអាន ពាកយ សរូអាន 
ខ្ណ្ៈ [ខ្ៈណ្ៈ ] ឣុវនជៈ [ឣុរ-ឝៈជៈ] 
គ្ណ្ៈ [គ្ៈណ្ៈ] ឆឞធៈ [ឆឞ័-វៈ] 
ហម្ច ៈ [ហម្ច ៈ] ឣិវនៈ [ឣិរ-ឝៈ] 
ខ្រថិឤៈ [ខ្នរ់-រិ-ឤៈ]  ឧគ្គឞថៈ [ឧក័-គ្ឞ័-រៈ] 
គ្ឞទៈ [គ្ឞ័-លៈ] ឧងកៈ [ឧង័-កៈ] 
ឤុរថៈ [ឤុរ-រៈ]   ឧរិថៈ [ឧរិ-រៈ] 

    ១.១.២- ពាករខ្វេះសឥហសឥហោឤគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុង ហ ឤីអាឞហោឤម្ចឞសូឥ[អាក]់ឬ[អា ក]់  
                ហៅខ្នងចុងដូចជា៖ 

ពាកយ សរូអាន ពាកយ សរូអាន 
ឝឣយ [ឝឣ័-ឣៈ] សុញ្ដ [សុញ-ញ៉ាៈ] 
សុឡឝ [សុស-ឡៈ] ឥរថ [ឥរ័-រៈ] 
ឦញ្ច  [ឦុ័ញ-ចៈ] ឦវន [ឦុ័រ-ឝៈ] 
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    ១.១.៣- ពាករខ្វេះសឥហសឥហោឤគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុង ហ ឤីអាឞហោឤម្ចឞឡាងគសិវឞឹង ឡរញ្ជឞ:  
                ខ្នងចុង(ឡាងគវលឣង[់ឡសឡ]) ដូចជា៖ 

ពាកយ សរូអាន ពាកយ សរូអាន 
នាឤក នាឤក]់ ោចក ោចក]់ 
ទាឥក ទាឥក]់ សម្ចជិក [សម្ច៉ា ជិក] 
រគ្ រក] ហរគ្ ហរក] 
កណ្ឍ  [កាឞ់]  កសផ [កាស់] 
កឣយ [កា]ំ កឦផ  [កាឦ់] 
ហគារថ  [ហគារ] កាឡរ [កាស] 

 
   ១.១.៤- ពាករខ្វេះសឥហសឥហោឤម្ចឞឡរញ្ជ ឞ: «កឥ» ហៅខ្នងចុង(គាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ ហៅខ្នងចុងហវ)  
                ហ ឤីអាឞហោឤម្ចឞសូឥឡាងគ[ក]ហៅខ្នងចុង ដូចជា៖  

ពាកយ សរូអាន ពាកយ សរូអាន 
កឣយកឥ  [កា-ំឣ:-ក]   សិសផកឥ   [សិស-ស៉ាៈ-ក]   
កសិកឥ [ក-សិ-ក]   សិឦផកឥ [សិឦ-សៈ-ក]   
ពាណិ្ជជកឥ [ពា-ឞិច-ជៈ-ក]   រស្តឞថីកឥ [ដឞ់-លរី-ក]   

 
    ១.១.៥- ពាករខ្វេះសឥហសឥហោឤម្ចឞសញ្ញដ សដិហសឝហៅហឦីឡរញ្ជ ឞ:ខ្នងចុង ហ ីឤអាឞហោឤម្ចឞឡាងគ  
                        សិវឞឹងឡរញ្ជឞ:ខ្នងហឆឝងសនាធ សឡី់ឡរញ្ជឞ:ម្ចឞសញ្ញដ សដិហសឝហនាេះ(ឡាងគវលឣង[់ឡសឡ])ដូចជា៖  

ពាកយ សរូអាន ពាកយ សរូអាន 
គ្ឣនាគ្ឣឞ ៍ [គ្ៈ ឣៈ នា គំ្] ឡិហសាឝឞ ៍ [ឡិហសារ] 
លសហោជឞ ៍ [លសហោ៉ា ច] ភាជឞ ៍ [ភាច]   

 
១.២- ពាកយខ្ែលសរច្សរបានខ្តមួយខ្បប អានបានពីរខ្បប  
        ពាករខ្វេះសឥហសឥបាឞដរឣឤួដសសហោឤគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ ហ ឤីអាឞបាឞឡីឥដសស ដូចជា៖ 
         - ករណីទី១  

ពាកយ សរូអាន 
ករថុវាចក [ការ់-រុ-វា-ចក]់ [ការ់-រុ-វា-ចៈកៈ] 
កឣភុជ [កឣ័-ឡុច]  [កឣ័-ឡុ-ជៈ] 
កាឥុណិ្ក [កា ឥ ៉ាុ ណិ្ក]  [កា ឥ ៉ាុ ណិ្ កៈ] 
កនាថ ឥ [កឞ់-តា]  [កឞ់-តាឥៈ  
កុសុឣ [កុសុំ]  [កុ សុ ឣៈ] 
គ្ជ [គ្ច់]  [គ្ៈជៈ] 
ហគារឣ [ហគាដំ]  [ហគា រៈ ឣ៉ាៈ]    
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          - ករណីទី២  
ពាកយ សរូអាន 

នាដក [នា ដ: កៈ] [នា ដ:-ក] 
 
១.៣- ពាកយខ្ែលសរច្សរបានពីរខ្បប អានបានមួយខ្បប  
          ពាករខ្វេះសឥហសឥបាឞឡីឥដសសហោឤម្ចឞឬគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុង ហ ឤីអាឞបាឞដរឣួឤដសសដូចជា៖ 

ពាកយ សរូអាន ពាកយ សរូអាន 
រកក រកកៈ [រក័-កៈ  វសសឞ  វសសឞៈ [វស័ សៈឞ៉ាៈ] 
វីឃ វីឃៈ វី ឃៈ] បាដិហវសឞីឤ  បាដិហវសឞីឤៈ [បា៉ា  ដិ ហវសៈ ឞីុ ឤ៉ាៈ] 
បាឋ បាឋៈ [បា៉ា  ឋៈ] លសសាឝឞ  លសសាឝឞៈ [លស សា ឝៈឞៈ] 
ឣរក  ឣរកៈ [ឣៈរៈកៈ] ឡ ុឧចឞ ឡ ុឧចឞៈ [ឡៈ   ុ ឧៈ ចៈ ឞ៉ាៈ] 

 
១.៤- ពាកយខ្ែលសរច្សរបានពីរខ្បប អានបានពីរខ្បប 
        ពាករខ្វេះសឥហសឥបាឞឡីឥដសសហោឤម្ចឞឬគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុង ហ ឤីអាឞបាឞឡីឥដសស ដូចជា៖  

ពាកយ សរូអាន 
ចរចឥក  ចរចឥកៈ [ចៈរ៉ា  ចៈឥ ៉ាក]់  [ចៈរ៉ា  ចៈឥ ៉ាៈកៈ] 
ឧសរទឣមក    ឧសរទឣមកៈ    [អ ុសុរ័-លឣ័-អក]់  [អ ុសុរ័-លឣ័ អៈកៈ] 
វុគ្គរ  វុគ្គរៈ [វុក-គ្រ]់ [វុក-គ្ៈរៈ] 
អណ្ឍ   អណ្ឍ ៈ [អឞ័] [អឞ័-ឌៈ] 
អវឞថ  អវឞថៈ [អៈវឞ័] [អៈវឞ័-រៈ] 
ហអសជជ  ហអសជជៈ [ហអស័ច] [ហអស័ច-ជៈ] 

 

២-ពាកយផស ំ(កាឥសឥហសឥឞិងកាឥអាឞពាករហសដំដឦម្ចឞឬគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅចហនាវ េះពាករ) 
    ហៅកបុងកាឥហលសីលបាស់កឞវងឣក ជាឡិហសសកបុងឧចនាឞុលកឣដខ្យឥ ហឤងីករស់ម្ចគ ឦ់ហឃញីថា៖ 

២.១- កបុងពាករហស(ំពាករហស ំ< ពាករវី១ + ពាករវី២)ខ្វេះ ម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុងពាករវី១ ហ ឤី ម្ចឞសូឥ 
        [អាក]់ឬ[អា ក]់ហៅខ្នងចុងពាករវី១ហនាេះ ដូចជា៖  

                   ពាកយទី១ +ពាកយទី២ > ពាកយផស ំ
គ្ណ្ៈ       +        កឣយកាឥ              >        គ្ណ្ៈកឣយកាឥ 
គ្ណ្ៈ       +        សងឃ                 >       គ្ណ្ៈសងឃ 
ឦកខណ្ៈ   +        ឡិហសស              >        ឦកខណ្ៈឡិហសស 
ឦកខណ្:    +       ចិរថ                    >        ឦកខណ្:ចិរថ   
ឦកខឞថិក:    +       សម្ចគ្ឣ             >        ឦកខឞថិក:សម្ចគ្ឣ 
សកាក ឥៈ      +       ដូឞតា                 >        សកាក ឥៈដូឞតា 
សកាក ឥៈ       +       សឡ                  >         សកាក ឥៈសឡ 
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២.២- កបុងពាករហស(ំពាករហស ំ< ពាករវី១ + ពាករវី២)ខ្វេះ ឣិឞម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុងពាករវី១ហវ ដរកម៏្ចឞ 
         សូឥ[អាក]់ឬ[អា ក]់ហៅខ្នងចុងពាករវី១ហនាេះដដឥ ដូចជា៖ 

ពាកយទី១ +ពាកយទី២ > ពាកយផស ំ
គ្ណ្ៈ          +    សកស           >      គ្ណ្សកស 
ឦកខណ្ៈ       +    សឣផរថ ិ      >      ឦកខណ្សឣផរថ ិ
ឦកខណ្ៈ       +    ឧសិរថ ិ         >      ឦកខណ្ឧសិរថិ 
ហឦិរៈ         +    កឣយ           >      ហឦិរកឣយ 
រលៈ             +    ភាឡ         >      រលភាឡ 

សចចៈ            +    ឝឣ ៌         >      សចចឝឣ ៌
អឞថឥៈ            +    លកសួង      >      អឞថឥលកសួង 
រជៈ             +     វាងំ          >      រជវាងំ 

 

ម- ការវិភាគ 
១- ពាកយច្ទាល 
      ចំណុ្ច ១.១ ខ្នងហឦី(ហឦីកដឦងដរចំណុ្ច ១.១.២) សងាា ញភាឡងាឤលសួឦ ទាងំកបុងកាឥសឥហសឥ ទាងំកបុងកាឥអាឞ។ 
    *ចំណុ្ច ១.១.២ (ឝឣយ [ឝឣ័-ឣៈ])ខ្នងហឦីសងាា ញភាឡឦំបាកទាងំកបុងកាឥសឥហសឥទាងំកបុងកាឥអាឞហលពាេះ  
ចំណុ្ចហឞេះលសឈឣឞឹងចំណុ្ច ១.១.១ (គ្ឞទៈ [គ្ឞ័-លៈ]) ឞិងចំណុ្ច ១.១.៣(កណ្ឍ  [កាឞ់])។ 
     *ចំណុ្ច ១.២ ពាករដសស«ករថុវាចក»ខ្នងហឦីសងាា ញភាឡឦំបាក ទាងំកបុងកាឥសឥហសឥ ទាងំកបុងកាឥអាឞ 
ហលពាេះចំណុ្ចហឞេះលសឈឣឞឹងចំណុ្ច ១.១.១(ខ្ណ្ៈ [ខ្ៈណ្ៈ] ដរលសសឞឹងចំណុ្ច ១.១.៣ (នាឤក 
[នាឤក់])។ 
     *ចំណុ្ច ១.២ ពាករ«នាដក»ខ្នងហឦីសងាា ញភាឡឦំបាក ទាងំកបុងកាឥសឥហសឥ ទាងំកបុងកាឥអាឞ ហលពាេះ 
ចំណុ្ចហឞេះ លសឈឣឞឹងចំណុ្ច ១.១.១(ខ្ណ្ៈ [ខ្ៈណ្ៈ]) ចំណុ្ច ១.១.៣ (នាឤក [នាឤក់]) ឞិងចំណុ្ច
១.១.៤ (កឣយកឥ [កា-ំឣ៉ាៈ-ក])។ 
      *ចំណុ្ច១.៣ (រកក ឬ រកកៈ [រក័-កៈ])ខ្នងហឦីសងាា ញភាឡឦំបាកទាងំកបុងកាឥសឥហសឥទាងំកបុងកាឥអាឞ 
ហលពាេះចំណុ្ចហឞេះលសឈឣឞឹងចំណុ្ច ១.១.៣(កណ្ឍ  [កាឞ]់) ដរលសសឞឹងចំណុ្ច ១.១.១ (គ្ឞទៈ [គ្ឞ័-លៈ]) ...។ 
ចំណុ្ច ១.៤ («ចរចឥក ឬ ចរចឥកៈ» [ចៈរ៉ា  ចៈឥ ៉ាក ់ឬ ចៈរ៉ា  ចឥ ៉ាៈកៈ])សងាា ញភាឡងាឤលសួឦទាងំកបុងកាឥសឥ
ហសឥទាំងកបុងកាឥអាឞ ហលពាេះចំណុ្ចហឞេះលសសឞឹងចំណុ្ច ១.១.៣ (នាឤក[នាឤក់])ឞិងចំណុ្ច ១.១.១       
(ខ្ណ្ៈ[ខ្ៈណ្ៈ ])...។ 
២- ពាកយផស ំ
      កបុងពាករហស(ំពាករហស ំ < ពាករវី១ + ពាករវី២) ហទាេះសីពាករវី១ម្ចឞឬគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ ហៅខ្នងចុង 
ពាករវី១ ហនាេះលរូឧដរម្ចឞសូឥ[អាក់]ឬ[អា ក់]ហៅខ្នងចុង ដូចជា សាឥ:សំខ្នឞ់ សាឥលសហោជឞ៍ ជាហដីឣ។      
ហឞេះសងាា ញភាឡឦំបាកទាងំកបុងកាឥសឥហសឥទាងំកបុងកាឥអាឞ។ 
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គ- ការច្ោោះម្សាយ 
១- ពាកយច្ទាល 
     (១)- ពាករដដឦសឥហសឥហោឤម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុ ហៅខ្នងចុង លរូឧអាឞហោឤម្ចឞសូឥ[អាក់] ឬ [អា ក់] ហៅ
ខ្នងចុងដូចជា ខ្ណ្ៈ [ខ្ៈណ្ៈ ] ខ្រថិឤៈ [ខ្នរ-់រិ-ឤៈ] គ្ណ្ៈ [គ្ៈណ្ៈ] ឣុវនជៈ [ឣុរ-ឝៈជៈ]...។ 
     (២)- ពាករដដឦសឥហសឥហោឤគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុង(លរូឧអាឞហោឤគាយ ឞសូឥ[អាក]់ ឬ [អា ក]់ ហៅ
ខ្នងចុង) លរូឧអាឞហោឤម្ចឞឡាងគសិវឞឹងឡរញ្ជឞ:ខ្នងចុង(ឡាងគវលឣង[់ឡសឡ]) ដូចជា នាឤក [នាឤក]់ 
ទាឥក [ទាឥក]់ ោចក [ោចក]់ ហរគ្ [ហរក] សម្ចជិក [សម្ច៉ា ជិក] កណ្ឍ  [កាឞ]់ កសផ [កាស]់ កឣយ [កា]ំ កឦផ 
[កាឦ់] កាឡរ [កាស] ហគារថ [ហគារ]...។ 
     (៣)- ពាករដដឦសឥហសឥហោឤម្ចឞសញ្ញដ សដិហសឝហៅខ្នងហឦីឡរញ្ជឞ:ខ្នងចុង លរូឧអាឞហោឤម្ចឞឡាងគសិវឞឹង
ឡរញ្ជឞ:ខ្នងហឆឝង សនាធ សឡី់ឡរញ្ជឞ:ម្ចឞសញ្ញដ សដិហសឝហនាេះ (ឡាងគវលឣង[់ឡសឡ]) ដូចជា វសសឞ ៍[វស]់ 
លសហោជឞ ៍[លសហោ៉ា ច]  ឡិហសាឝឞ ៍[ឡិហសារ]  ភាជឞ ៍[ភាច]  គ្ឣនាគ្ឣឞ ៍[គ្ៈ ឣៈ នា គំ្]...។ 
     (៤)- ពាករដដឦសឥហសឥហោឤម្ចឞឡរញ្ជឞ: «កឥ» ហៅខ្នងចុង(គាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុងហវ)លរូឧអាឞហោឤ
ម្ចឞសូឥឡាងគ[ក]ហៅខ្នងចុង ដូចជា កឣយកឥ [កា-ំឣ៉ា:-ក]  សិសផកឥ សិស ស៉ាៈ-ក  សិឦផកឥ សិឦ ស៉ាៈ ក ...។ 
២- ពាកយផស ំ
២.១- ការសរច្សរពាកយផសចំ្ោយមិនខ្ផែកច្លើន័យរបសព់ាកយ 
     (១)- កាឥសឥហសឥពាករហសលំរូឧម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុលរងច់ហនាវ េះពាករវី១ឞិងពាករវី២  ហសីពាករវី១ម្ចឞ  
ឤុគ្ឦឡិឞធុ ហៅខ្នងចុង ដូចជា «ឦកខណ្:ឡិហសស, ឦកខណ្ៈឧភិាគ្, ឦកខណ្ៈឥូស,...»។ 
     (២)- កាឥសឥហសឥពាករហសឣិំឞលរូឧម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុលរងច់ហនាវ េះពាករវី១ឞិងពាករវី២ហវ ហទាេះសីពាករវី១ម្ចឞ
ឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុងកហ៏ោឤ ដូចជា «ឦកខណ្សឣផរថិ, ឦកខណ្ឧសិរថ,ិ សកាក ឥភាជឞ,៍...»។ 
២.២- ការសរច្សរពាកយផសចំ្ោយខ្ផែកច្លើន័យរបសព់ាកយ 

កាឥសឥហសឥពាករហសណំាឣួឤហោឤម្ចឞឬគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុងពាករវី១អាលស័ឤហឦីកាឥឡឞរឦ់ 
ពាករហសហំនាេះ។ 
      (១)- ហសីកាឥឡឞរឦ់ពាករហសហំហឋីឣហចញឡីពាករវី១ លរូឧសឥហសឥហោឤម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុង 
ពាករវី១ហនាេះ ដូចជា៖ 

ពាកយ ន័យ ពាកយ ន័យ 
គ្ណ្ៈសងឃ លកុឣនឞអិកខុសងឃ               ឦកខណ្:ឡិហសស  ឦកខណ្:ដដឦដសវក
ឦកខណ្:ចិរថ   ឦកខណ្:នឞចិរថ           ឦកខឞថិក:សម្ចគ្ឣ ឦកខឞថិក:នឞសម្ចគ្ឣ
សកាក ឥ:សឡ      សកាក ឥៈចំហពាេះសឡ  សាឥ:សំខ្នឞ់ សាឥ:ឬខ្វឹឣដដឦសំខ្នឞ់ គ្ួឥឤកជាគ្ំឥូ
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      (២)- ហសីកាឥឡឞរឦ់ពាករហសហំហឋីឣហចញឡីពាករវី២ លរូឧសឥហសឥហោឤគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុហៅខ្នងចុង 
ពាករវី១ហវ ដូចជា ៖  

ពាកយ ន័យ ពាកយ ន័យ 
គ្ណ្សកស         សកសនឞលកុឣណាឣួឤ   ឦកខណ្សឣផរថ ិ កាឥលគ្សល់ឡឣហោឤឦកខណ្: 
ឦកខណ្ឧសិរថិ  កាឥខូ្ចឦកខណ្:              ឦកខឞថិកសញ្ញដ  សញ្ញដ តាឣឥហសៀសចាសឦ់កខឞថិក: 
សកាក ឥភាជឞ ៍ ភាជឞោ៍កហ់លគ្ឿងសកាក ឥ:    សាឥលសហោជឞ ៍ លសហោជឞដ៍ល៏សហសីឥ 

  
សច្ងរត 
     ហៅកបុងឧចនាឞុលកឣដខ្យឥដដឦហបាេះឡុឣភហាឤហោឤឧវិាសាទ ឞឡុវនសាឞសណ្ឍិ ររ លរងព់ាករ ឤុគ្ឦឡិឞធុ ម្ចឞ   
សឥហសឥថា «ឤុគ្ឦឡិឞធុ   ឤុគ្ៈឦៈឡិឞ-វុ   សំ. បា.  ( ឞ. )  (ឤុគ្ឦ “គូ្” + ឧឞិធុ ឬ ឡិឞធុ “រំណ្ក;់ ចំណុ្ច”) ចំណុ្ច
ឣួឤគូ្ ឬ ចំណុ្ចឡីឥវឞធឹឣគាប  (ឣ. ឡ. ឡិឞធុ ហង)។ ពាករសឞយរឱ្រជាហឈាយ េះឧណ្តឤុរថឣួឤោ៉ា ង (:) ដូចគាប ឞឹង    
ដឺឡងក់ ៍(Deux points) ឥសសប់ារងំដសស, សលម្ចសហ់លសីចុចឡីខ្នងឣុខ្អកសឥដដឦម្ចឞសំហ ងជា អៈ, អាៈ, ហអៈ, 
ជាហដីឣ ដូចជា ហខ្ឣឥៈ, ឝុឥៈ, ភាឥៈ, ឣឥណ្ៈ, ឦកខណ្ៈ, សកាក ឥៈ, លសៈ, អកខឥៈ, អីុថាៈ, ហអៈអុៗ, ឥហអេះឥអុ ជាហដីឣ; 
ស៉ាុដឞថ ពាករដដឦជាសម្ចសនាឣ ម្ចឞហដីឣថា កឣភុជឥដឌ, ហខ្ឣឥជារិ, ឣគ្ឝភាសា, ឣឥណ្ភាឡ, រជសុលរ, សកាក ឥ
សូជា, អកខឥឧឝីិ (កឣ័-ឡុជៈឥក័, ហខ្ឣ៉ាៈឥ ៉ាៈជារ, ឣៈគ្ៈឝៈភាសា, ឣៈឥៈណ្ៈភាស, រជៈសុរ, ស័កកាឥ ៉ាៈសូជា, អក័ខ្ៈឥ ៉ាៈ
ឧឝីិ)ហឞេះ កំុចុចអកសឥកណាថ ឦជា កឣភុជៈឥដឌ, ហខ្ឣឥៈជារិ, ឣគ្ឝៈភាសា, ឣឥណ្ៈភាឡ, រជៈសុលរ, សកាក ឥៈសូជា,    
អកខឥៈឧឝីិ ដូហចបេះហ ឤី» ។ 
 

ឯកសារពិច្ម្រោះ 
- ឧចនាឞុលកឣដខ្យឥ ភាគ្វី ១ ភាគ្វី ២ (១៩៦៧) អបហំឡញ : ឡុវនសាសឞសណ្ឍិ ររ ។ 

3 
 

 
 
 
 
 

អរទសវហឞេះជាវសសឞៈឥសស់ម្ចច ស់អរទសវ ហ ីឤឣិឞឆវុេះសញ្ញច ំងឡីវសសឞៈឥសសល់កឣុលសកឹាជារភិាសាដខ្យឥហវ 
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«បញ្ហា សរូ[អាក់]និង[អា៊ា ក]់កនងុភាសាបាល-ីសសំ្កសរតឹ» 
ច្ោយ                          ល                           

 

 ឤុគ្ឦឡិឞធុជាសញ្ញដ ឧណ្តឤុរថឣួឤលសហអវដដឦដខ្យឥសហងកីរហ ងីហដីឣផសីលឣួឦដឦ់កាឥលសកសសូឥកបុងពាករ  
កឣចីឡីបាឦីសំស្តសកឹរ។ កបុងអរទសវហឞេះ ហឤងីសិកាអំឡីឤុគ្ឦឡិឞធុលឡឣទាងំហលសៀសហឝៀសវាជាឣួឤឞឹងឧណ្តឤុរថដដឦ 
ជាសព់ាកឡ់ឞ័នខ្វេះៗស៉ាុហណាត េះ។ 
 

១- វណណ យតុរជាអ្វី? 
 ជាវូហៅ អបកសិកាភាសាដខ្យឥដរងដរសាគ ឦ ់ឞិងហៅ ឤុគ្ឦឡិឞធុ ឬចំណុ្ចឡីឥ ឬកចុ៏ចឡីឥ (:) ថា ឧណ្តឤុរថ ឬ  
ឧណ្តឤុរថិ។ ដូហចបេះហរីអឝីហៅជាឧណ្តឤុរថ? ឧណ្តឤុរថហឞេះ កបុងឧចនាឞុលកឣដខ្យឥម្ចឞអកខរឧឥិុវន២ោ៉ា ងគឺ្ ឧណ្តឤុរថ១, 
ឞិង ឧណ្តឤុរថិ១។ ឧណ្ត ឬ ឧណ៌្ ជាពាករខ្ចីហោឤលរងឡី់បាឦី-សំស្តសកឹរ. ហៅកបុងវីហឞេះចុេះកបុងអរទថា ―ឥូស, សណាឌ ឞ, 
លវងល់ទាឤ, អកខឥៈ ឬ អកសឥ‖ < ឧណ្ត៑ . ឬ ឧណ៌្. ធារុ + អ. សចច័ឤ, ឧហិលគាេះថា  ឧណ្តិ រពាឝ រិ = ឧណាត  (សញ្ញដ ) ―(សញ្ញដ ) 
ដដឦជឞគ្សផហីពាឦ, –ឡណ៌្នា = អកសឥ‖, កឣយ.កឣយ.។ 

- ឤុរថ ដលសថា ―លសកសហ ឤី‖ < ឤុជ.៑ធារុ ―លសកស, ហស‖ំ + រ.សចចឤ័, ឥឯី ឤុរថិ ដលសថា ―(សញ្ញដ ) ជាហលគ្ឿង  
លសកស, កាឥលសកស‖ < ឤុជ.៑ធារុ ―លសកស, ហស‖ំ + រិ.សចចឤ័។ 

- ឧណ្តឤុរថ < ឧណ្ត + ឤុរថ ―(សញ្ញដ ) ដដឦហគ្លសកសហ ឤីហោឤ (ជាឣួឤឞឹង) ឧណ្តៈ (អកសឥ)‖ ម្ចឞ  

ឧហិលគាេះថា ឧហណ្តឞ ឤុតាថ  = ឧណ្តឤុតាថ 1 (សញ្ញដ ), រ.រសផុ.។ 

- ឧណ្តឤុរថិ < ឧណ្ត + ឤុរថិ ―(សញ្ញដ ) ជាហលគ្ឿងលសកសហោឤ (ជាឣួឤឞឹង) ឧណ្តៈ (អកសឥ)‖ ឧ.ិ ឧហណ្ត-ឞ ឤុរថិ=  

ឧណ្តឤុរថិ,រ.រសផុ. ម្ចឞ កឣយ.កឣយ. ជានហធ (អ ុឣ គ្ឤ ធារុសហស្តងាគ េះ ១៩៦៦ ឞិង លឡេះឡុវនឧងស   ហសខ្ នាង 
បាឦីហឧឤាកឥណ៍្ ២៥១២-១៩៦៨ : សម្ចសឞិហវធស ឞិង កិរកឞិហវធស)។ 

 សឥុសហសចកឋីឣក ឧណ្តឤុរថ កឋី, ឧណ្តឤុរថិ កឋី ទាងំឡីឥហឞេះឱ្រដលសថា ―សញ្ញដ ហលសីលសកសហសឞឹំងអកសឥ‖ ដូចគាប  ហសី
វុកណាជាវាជាឞិឤឣឞឤ័តាឣជារិសឡធបាឦីហោឤលរងក់ហ៏ោឤចុេះ កហ៏ឤងីអាចឤកឞឤ័ហឞេះហៅអឞុឧរថជាក ់
ដសឋងហឦីភាសាឣួឤចំឞួឞដដឦម្ចឞហលសីឧណ្តឤុរថ ហរីហគ្ហលសីវាហដីឣផលីសកសសូឥដូចលសៈ ឬ ឦំហអៀងសូឥដូចកបុងភាសាដខ្យឥ 
ឬកហ៏ដីឣផជីាអឦងាក ឥឱ្រឦផេះ? 

 ឧណ្តឤុរថ ឬ –ឤុរថិ (ឧឞ័-ណ្ៈឤុរ) ឞ. (បា. ស.; ស.ំ ឧណ៌្ឤុកថ ឬ –ឤុកថិ) ហលគ្ឿងលសោសស់លម្ចសហ់លសីហសជំា
ឣួឤឞឹងអកសឥ; ឧណ្តឤុរថសលម្ចសហ់លសីកបុងភាសាដខ្យឥម្ចឞ ១៨ ោ៉ា ងគឺ្ ១. ឧសិជឞី៌ ឬ ឧសិគ្ៈ៌ ឬក ៏ ឥេះឣុខ្ ( H ) ; ២. 
ឣូសិកវឞថ ឬ ហឝយញកណ្ថុ ឥ ( ៉៉ា); ៣. លរីសឡធ (  ៉); ៤-. វណ្ឍ ឃ្រ ឬ សដិហសឝ (៉៍); ៥. ឥបាវ ឬ ហឥហៈ (៉៌); 
៦. ឥសសសញ្ញដ  ឬ សឞថក ់ (៉់); ៧. សំហោគ្សញ្ញដ  (៉័); ៨. ហឦខ្ហទា ឬ អាហឣណ្ឍិ រសញ្ញដ  (ៗ); ៩. ហឦខ្
អសាថ  (៉៏); ១០. កាកបាវ ឬ ហជីងដកែក (+); ១១. កុកកុ ដហឞលរ ឬ ដអបកម្ចឞ ់ (៙); ១២. ឥសេះ (។) ; ១៣. 

                                                     
1

 - បា. ឧណ្តឤុតាថ  ឬ ឧណ្តឤុរថិ; សំ. ឧណ៌្ឤុកាថ  ឬ ឧណ៌្ឤុកថិ (ចុេះ រ. ឬ រិ. សចច័ឤដូចគាប )។ ឧណ្តឤុតាថ  ហឞេះ ហលាកហឝឝីដខ្យឥឞីឤកឣយហឦី ឥូសសឡធជា 
ឧណ្តឤុរថ, ឥឯី ឧណ្តឤុរថិ ហឞេះ វុកឥូសដូចហដីឣ,  ហ ឤីហឝឝីដខ្យឥឞីឤកឣយហឦីសូឥសឡធជា ឧឞ័-ណ្ៈឤុរ ដូចគាប  (ដរឞិឤឣថា វា៉ា ឞ់-ណ្ៈ ឤុរ ជាង) ។ 
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ឥសេះចស ់ឬ ឥសេះសឥហិោសាឞ (៕ ); ១៤. ហគាឣូលរ ( ៚); ១៥. រ៉ា រ ់ឬ គាស ( }) ; ១៦. ឥជជុ សញ្ញដ  ( -) ; ១៧. 
ឣចឆណ្ឍ សញ្ញដ  ឬ ឡងលរី (...); ១៨. ហសឤាឦ ( ។ ហស  ។ ) ឬ ( ។ ឦ ។); ជា ១៩ ោ៉ា ងឞឹង ឤុគ្ឦឡិឞធុ  ហឞេះ 
(:) ដដឦហវីសឞឹងសហងកីរលយី សលម្ចសហ់លសីចុចសលឣួឦពាករឱ្រងាឤថា, ដូចជា ឝុឥៈ, ភាឥៈ, ឡរូ ៈ, ឦកខណ្ៈ ជាហដីឣ។ 
កបុ ងឧចនាឞុលកឣហឞេះ ម្ចឞហលសីឧណ្តឤុរថឥសស់អឺឥ ៉ាុសហង គឺ្ . , ; : ? ! = < > “ ” ( ) សលឣួឦតាឣសឣឤ័ឞិឤឣ (ដដឦកបុ ង
សឣឤ័សចចុ សផឞបបាឞឱ្រហឈាយ េះថា សំ. បា. ឬជាដខ្យឥអស់ហ ឤី) (សហឣឋចលឡេះឣហាសងឃរជ ជួឞ ណារ (ហជារ
ញ្ញដ ហណា) ឧចនាឞុលកឣដខ្យឥ លគាវី ៥ ២៥១២-១៩៦៨:១១៥៧, ឡុវនសាសឞសណ្ឍិ ររ អបំហឡញ)។ 
 សញ្ញដ ដដឦសដឞទឣហឦីរួអកខឥៈ ហដីឣផឞឹីងឦំហអៀងស័ឡធដឧងជាស័ឡធខ្វី ឬ ឦំហអៀងស័ឡធឱ្រដសវកឡីស័ឡធហដីឣឬការ ់
ពាករកបុ ងលសហោគ្ជាសងាក រហ់ដីឣផឱី្រឦេះហសចកឋ ី ហៅថា ឧណ្តឤុរថិ ។ ឧណ្តឤុរថិទាងំឡាឤគឺ្ សឞថក(់៉់), ឣូសិកវឞថ 
( ៉៉ា), លរីស័ឡធ (  ៉), សំហោគ្សញ្ញដ  (៉័), ឥបាវ (៉៌), អសាថ ឥ (៉៏), វណ្ឍ ឃ្រ (៉៍), ឧសិជជឞីឤ (H), កុកកុ ដហឞលរ 
(៙), កាកបាវ (+), ឧងល់កចក (...), អឡមឞថឥ ―...‖, ឦៈ (។ឦ។) (ឣកឡីពាករ ហសឤាឦៈ ហគ្ឤកដរ អកសឥ ឦ 
ខ្នងចុង), ហគាឣូលរ ឬ សឥហិោសាឞ ( ៚ ) ,  ខ្ណ្ឍ  ( ។ )  (ឡូឧ អ ុឣ, ហឧឤាកឥណ៍្ដខ្យឥ ថាប កឣ់ជឈឣិោឌ ឞ ឞិង 
ឧរថឣោឌ ឞ ២៥១៥-១៩៧២:៥-៦ សណាត គាឥ គី្ឣ ហសង, អបំហឡញ) ។ 

ហៅកបុ ងភាសាអងហ់គ្វសពាករ Punctuation ម្ចឞឞិឤឣឞឤ័ដូចជា៖  
1 : the act of punctuating : the state of being punctuated 
2 : the act or practice of inserting standardized marks or signs in written matter to 
     clarify the meaning and separate structural units also : a system of punctuation  
3 : something that contrasts or accentuates (From: https://www.merriam- 
     webster.com) 

១.១- វណណ យតុរគួរខ្ច្បកជា2 ៖ 

 ហោឤសហងករតាឣឦកខណ្ៈនឞសហលឣីសលម្ចស់ជាកដ់សឋង ហឤងីអាចដចកឧណ្តឤុរថជាឡួកៗដូហចបេះ ៖ 
 ១- ឧណ្តឤុរថសលងាស់សូឥ ឬ ឦំហអៀងសូឥៈ ( ៉់ ) ,  ( ៉័ ) ,  ( ៉៏ ) ,  ( ៉៌ ) ,  ( ៉៎ ) ,  ( H ) , (:) 
 ២- ឧណ្តឤុរថសលឣួឦសូឥ (  ៉ )  
 ៣- ឧណ្តឤុរថសម្ចវ សសូ់ឥ ( ៉៉ា )  
 ៤- ឧណ្តឤុរថសំសិវសូឥ ( ៉៍ )  
 ៥- ឧណ្តឤុរថសញ្ញដ  ឬ អឦងាក ឥឧណ្តឤុរថ ៙  ៚  ។  ៕  [] {} . , ; : ? ! = < > “ ” ( ) ... - / //  

- ឤុគ្ឦឡិឞធុ  (:)  ហលសីឞឹងបាឦី ដូច ឞឥៈ, សុខ្ៈ, ឡឦៈ 
- ឧសិជជឞី ( H )  ហលសីឞឹងសំស្តសកឹរ (ជួសសូឥ ស ឞិង  ) ដូច លឡេះ, ហរជេះ, លគឹ្េះ, ចឞធលគាេះ, ម្ចឞេះ, ឡរុេះ,  
- ឧសិជជឞី (H) ហលសីឞឹងដខ្យឥ ដូច ដកេះ, អំដឡេះ, ហចេះ, ចុេះ, ជិេះ, ហកាេះ, ចងកឹេះ, គ្ឞវឹេះ,  (លសដ ឦដសសហឞេះហ ឤីបាឞជា  

 កបុ ងឧចនាឞុលកឣដខ្យឥលគាវី ៥ ឡំុហឃញីម្ចឞលសៈ ហ៉៉េះ, ៉ុ៉េះ, ហ៉ ៉េះ ឞិង លសៈហស ំដ៉៉េះ, ៉ិ៉េះ, ៉ឹ៉េះ?)។ 
 

                                                     
2 ឡំុទាឞ់ហឃញីម្ចឞកាឥសិកាណាឣួឤដសងដចកឧណ្ត ឤុរថហៅតាឣឦកខណ្ៈនឞកាឥហលសីលបាស់ឥសស់វាហៅហ ឤី។ កបុ ងវីហឞេះ ហឤងីហវីស 
សាកឦផងដសងដចកវា ហដីឣផងីាឤដឦ់កាឥសិកាសិឞ។ 
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១.២- ការច្ម្បើវណណ យតុរ 
 ហឤងីហឣីឦហឃញីថា កាឥឤឦ់ថាឧណ្តឤុរថម្ចឞកាឥលសកសសូឥ គឺ្ជាហឥឿងហោឤដ កអំឡីអបកសិកាជាឞឣុ់ឞ។ អឝី
ដដឦគ្ួឥឱ្រឆងឦ់ហនាេះគឺ្ថា ហសីឤឦ់ថាឧណ្តឤុរថម្ចឞកាឥលសកសសូឥដឣឞ វាឣិឞលច គំាប ឞឹងលសៈហៅហ ឤីឬ? ដផរិ 
លសៈហវីសម្ចឞកាឥលសកសសូឥ។ ឣួឤឧញិហវៀរ ឧណ្តឤុរថដខ្យឥដូច (៉់), (៉័), (៉៏), (៉៎), ឞិងឧណ្តឤុរថ កាវ ឤឡីសំស្តសកឹរ 
(៉៌)ជាហដីឣហឞេះ កឞឹ៏ងម្ចឞសូឥផ្ទធ ឦ់ខ្វួឞឥសសវ់ាដដឥហ ឤី ដរវាឣិឞដូហចាប េះឯណា វាលគាឞដ់រោកហ់សឣំកហដីឣផជួីឤ
សលងាស់សូឥ ឬ ឦំហអៀងសូឥឱ្រឡរញ្ជឞៈហវហរី។ ដូចគាប ហឞេះដដឥ ( ៉៉ា), (  ៉) កឡំុ៏ម្ចឞសូឥដដឥ, ហឤងីហលសី( ៉៉ា) 
ហដីឣផសីម្ចវ សសូ់ឥឡរញ្ជឞៈ; ហលសី (  ៉) ហដីឣផសីលឣួឦសូឥ ឡរញ្ជឞៈ ៤ រួគឺ្ ស, ស,  , អ ឱ្រហៅជា ស , ស ,   , អ  
ចំដណ្ក (៉៍) ហឤងីហលសីហដីឣផសំីសិវសូឥឡរញ្ជឞៈ (ឣិឞអាឞដឦ ់ឬ ឣិឞឤកជារួលសកស)។ ឧណ្តឤុរថដខ្យឥខ្វេះ កឣចីឡី 
សឥហវសខ្វេះ ហលៅហឞេះគឺ្ ៙ ៚ ។ ៕ [] {} . , ; : ? ! = < > “ ” ( ) ... - / // _ ហឤងីហលសីហដីឣផជួីឤខ្ណ្ឍ ឬឦេះហសចកឋីកបុង 
លសហោគ្ជាហដីឣ ។ 
 

២- យគុលពិនទុ 
 ឤុគ្ឦឡិឞធុ អាឞ ឤុ. គ្ឦ់. ឦៈ. ឡិឞ-វុ។ ឤុគ្ឦ ដលសថា គូ្; ឡិឞធុ  ដលសថា រំណ្ក ់ចំណុ្ច ឧងរូ់ច ដូច ឞិគ្គ រិ ឬ
ដូចជាហឦខ្សូឞរកប៏ាឞ។ ឤុគ្ឦឡិឞធុ គឺ្ចំណុ្ចឣួឤគូ្។ ហលសីសំរសញុ់ាងំលសៈ អ ដខ្យឥ ឱ្រសហញ្ចញសំហ ងខ្វី តាឣ
បា ីសំស្តសកឹរ។ ហលាកដរងហលសីឞឹងលសៈ អ ហៅចុងពាករដដឦឣកឡីភាសាទាងំឡីឥហឞេះ ហដីឣផីឱ្រងាឤអាឞ ឧ. 
ឧសកាឥៈ វីឃៈ ហខ្ឣឥៈ ។ 
 ឤុគ្ឦឡិឞធុ ជាហលគ្ឿងសម្ចគ ឦ់ហវីសឞឹងហកីរលយីហោឤលឡេះហរជលឡេះគុ្ណ្ ហលាកលគូ្លឡេះហពាឝិឧង័ស ជួឞ ណារ 

ជាអបកសហងកីរសញ្ញដ ហឞេះហ ងី (ហអៀឧ ហកីស, ភាសាដខ្យឥ ១៩៦៧:៥៣3) ។ 

 ឤុគ្ឦឡិឞធុ (ឤុគ្ៈឦៈឡិឞ-វុ) ឞ. (សំ. បា. ឤុគ្ឦ “គូ្” + ឧឞិធុ  ឬ ឡិឞធុ  “រំណ្ក;់ ចំណុ្ច”) ចំណុ្ចឣួឤគូ្ 
ឬចំណុ្ចឡីឥវឞធឹឣគាប  (ឣ. ឡ. ឡិឞធុ  ហង)។ ពាករសឞយរឱ្រជាហឈាយ េះឧណ្តឤុរថឣួឤោ៉ា ង (:) ដូចគាប ឞឹង ដឺឡងរ់ ៍
(Deux points) ឥសស់បារងំដសសសលម្ចសហ់លសីចុចឡីខ្នងឣុខ្អកសឥ ដដឦម្ចឞសំហ ង ជាអៈ, អាៈ, ហអៈ ជាហដីឣ 
ដូចជា ហខ្ឣឥៈ, ឝុឥៈ, ភាឥៈ, ឣឥណ្ៈ, ឦកខណ្ៈ, សកាក ឥៈ, លសៈ, អកខឥៈ, អ   ថីាៈ, ហអៈអុៗ, ឥហអេះឥអុ ជាហដីឣ; ស៉ាុដឞថ ពាករ
ដដឦជា សម្ចសនាឣ ម្ចឞហដីឣថា កឣភុ ជឥដឌ, ហខ្ឣឥជារិ, ឣគ្ឝភាសា, ឣឥណ្ភាឡ, រជសុលរ, សកាក ឥសូជា, អកខឥឧឝីិ 
(កឣ័ឡុជៈឥរ័, ហខ្ឣ៉ាៈឥ ៉ាៈជារ, ឣៈគ្ៈឝៈភាសា, ឣៈឥៈណ្ៈភាស, រជៈសុរ, ស័កកាឥ ៉ាៈសូជា, អក័ខ្ៈឥ ៉ាៈឧឝីិ) ហឞេះ កំុចុច
អកសឥកណាថ ឦជា កឣភុ ជៈឥដឌ, ហខ្ឣឥៈជារិ,  ឣគ្ឝៈភាសា, ឣឥណ្ៈភាឡ, រជៈសុលរ, សកាក ឥៈសូជា, អកខឥៈឧឝីិ ដូហចបេះ
ហ ឤី។ ឣួឤហវៀរ ឤុគ្ឦឡិឞធុហឞេះឣិឞម្ចឞសំហ ងហវ សលម្ចសហ់លសីជាហលគ្ឿងសម្ចគ ឦក់ាឥចងែុឦពាករឬហសចកថី
ខ្នងឣុខ្ ដដឦជាឧទា ឥណ៍្ឬជាឡស័ថុតាងជាហដីឣ, ដូចជា ម្ចថ ឤឞិោឤ ថា : កូឞ, ឯងខំ្លសឹងហឥៀឞសូលរហៅ ទាឞ់
ខ្វួ ឞហៅហកយង ! (ឣ. ឡ. ឧណ្តឤុរថ ហង) (សហឣឋចលឡេះឣហាសងឃរជ ជួឞ ណារ (ហជារញ្ញដ ហណា) ឧចនាឞុលកឣដខ្យឥ 
លគាវី ៥ ២៥១២-១៩៦៨:៩៥២, ឡុវនសាសឞសណ្ឍិ ររ អបំហឡញ)។ 

                                                     
3  ហសៀឧហៅហឞេះដដដឦ វំឡ័ឥវី ៩១ ថា ឥ ូរឣកដឦ់ហុរសឣ័ឤអងគឥ (ចុងស.ឧ.វី ១៤) ហឤងីហលសីឧណ្តឤុរថិដរ ២ គឺ្ ឧរិឣៈ (៉៑) ឞិង 
ឥបាវ (៉៌), ឦុេះដឦ់ចុងសឣ័ឤឦដងឝក (ស.ឧ.វី ១៦) ហឤងីហឦីកហលសី (៉៑) ហៅ។ សំហោគ្សញ្ញដ  (៉័) ហលសីហៅភាគ្ខ្នងហដីឣស.ឧ.វី 
១៧ ។ […] ឯឧណ្តឤុរថិដដឦហកីរហលកាឤហគ្សំហុរហនាេះគឺ្ឤុគ្ឦឡិឞធុ (:) ។ 
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 ឤុគ្ឦឡិឞធុជាឧណ្តឤុរថឣួឤដសសម្ចឞសណាឌ ឞជាចំណុ្ចឡីឥវឞធឹឣគាប ោ៉ា ងហឞេះ (:) ដូចគាប ឞឹងដឺឡង់រ៍ 
(Deux points) បារងំ សលម្ចសហ់លសីចុចឡីខ្នងឣុខ្ពាករបាឦី ឬសំស្តសកឹរដដឦម្ចឞសំហ ងហឦីកឡីលសៈ ―អ‖ឱ្រ 
ម្ចឞសំហ ងហៅហឡញម្ចលតាជាបាឦីឬសំស្តសកឹរដដដឦ(កំុឱ្រលច ឞឹំងពាករបាឦីឬសំស្តសកឹរកាវ ឤដដឦម្ចឞហចាឦ 
លសៈ ―អៈ‖ ឣិឞហឡញម្ចលតា) : ហខ្ឣឥៈ, គាឥឧៈ, ហឃ្សៈ, ឆឞធៈ, ជីឧៈ, រសៈ, ថាឧឥៈ,... ។ឦ។ (ឡូឧ អ ុឣ, ហឧឤាកឥណ៍្ដខ្យឥ 
ឡិសាឋ ឥ ២៥១១-១៩៦៨:១១៣ ហរងឡុឣភហខ្ឣឥឥដឌ, អបំហឡញ) ។ 

 កបុងលកសខ្ណ្ឍ លវឹសថីអឞថឥកឣយឞិឤឣ សាស្តសាថ ចាឥរ សណ្ឍិ រ ចឞ័ធ សំណ្ឡឝ បាឞឱ្រឞិឤឣឞឤ័ ឤុគ្ឦឡិឞធុដូហចបេះ 
―ឤុគ្ឦឡិឞធុ  ជាសញ្ញដ ឧណ្តឤុរថឣួឤលសហអវដដឦដខ្យឥសហងកីរហ ងីសលម្ចស់សំហឡញហសចកឋីលរូឧកាឥកបុងកាឥសឥហសឥ 
ពាករឣួឤចំឞួឞដដឦខ្ចីឣកឡីបាឦីហ ឤីដដឦដខ្យឥអាឞសូឥ lអាកl់ ឬ lអា កl់ ហៅខ្នងចុង។ វាលរូឧបាឞតាងហោឤ 
សញ្ញដ ចុចឡីឥ។ អាលស័ឤហោឤហ រុហឞេះហ ីឤ បាឞជាដខ្យឥហឤីងហៅវាថា សញ្ញដ ចុចឡីឥ (ច័ឞធ សំណ្ឡឝ 
ឤុគ្ឦឡិឞធុ ឬសញ្ញដ ចុចឡីឥ ២០១០:៥) ។ 
 

ច្តើយគុលពិនទុមានសរូឬច្ទ? 
 សូឣសហងករពាករខ្នងហលកាឣ ៖ 
         - ឥឤៈ ឞ. សងាក រ់, ថាប ក់, ភាគ្, កលឣិរ : ឥឤៈកាឦ, ឥឤៈហវូ ឧ, ឥឤៈហឧលា, ឥឤៈពាករ (សំ. បា. ឥឤ  
“សឞធុេះ, ហឦផឿឞ, ដំហណី្ឥឥសួរឞ,់ ឆ្ស,់ ឥ ័ស”) ។ 
         - សដិឃៈ (ស៉ាៈ–) ឞ. (បា.; សំ. សដិឃ; លសរិឃ) ហសចកឋីចហងែៀរចិរថ, ហសចកឋកីាប ញ់, ដំហណី្ឥស៉ាេះវងគុក 

ចិរថហោឤហសចកឋីហលកាឝ : ហកីរម្ចឞសដិឃៈ, ឥងំាសស់ដិឃៈ ។ ឥ. ស. កិ. លវងល់ឡេះសដិឃៈ គឺ្លវងក់ាប ញ់ ។    សដិឃ
ចិរថ  ចិរថដដឦម្ចឞសដិឃៈ, ចិរថកាប ញ់ ។ 

         - ហអសជជៈ, ឞឥៈ, វីឃៈ, វាឥៈ, កុឣមៈ, គាឥឧៈ, គ្ណ្ៈ, ឡរញ្ជឞៈ, សឞទឧៈ, សភាឧៈ,... ។ឦ។ ឞិងពាករ    
សាឥៈសំខ្នឞ ់(សាឥ ៉ាៈ–), ឣឥណ្ៈ, សាធាឥណ្ៈ, សិឦផៈ, អាកាឥៈ, ឦកខណ្ៈ,... ។ឦ។ 

         - លឡេះ ឞ. (បា. សំ. ឧឥ ហលសីជា គុ្. “លសហសីឥ, ខ្ភងខ់្ភស់, ហឦីសឦឞ;់ ជាចឣផង; ដដឦគួ្ឥលបាថាប , គួ្ឥចងប់ាឞ”; ហលសីជា ឞ. ក ៏

បាឞ “ឡឥ; សាឝ ឣី; កូឞលសសាលសុស; ហសចកឋីលបាថាប ...”) ពាករហឞេះដខ្យឥហលសីកាវ ឤឣកហោឤឤក ឧ > ឡ + ឥ + ៉េះ > 
លឡេះ; សលម្ចសហ់ៅឋាឞឞថឥឣស្តឞថីស័កថិ ៦  ូពាឞចុ់េះសនាធ សឡី់វីឧកញា៉ា ឣក : ឣស្តឞថីវីលឡេះ ។ សលម្ចសហ់លសីនាឣុំខ្នាឣនាឣ
ឯហវៀរ បាឞហលចីឞោ៉ា ងជាអហឞក : លឡេះសម្ចយ សឣភុ វន; លឡេះឥស្តឞធ, លឡេះលឡ យ; លឡេះឣហាកសលរ, លឡេះរជា, លឡេះកឥុណា
ជាម្ចច ស់ជីឧរិ; លឡេះរជសុលរ; លឡេះឝឣ;៌ លឡេះសងឃ; លឡេះអាវិររ; លឡេះចស្តឞធ; លឡេះពាឤ; លឡេះបាវ; លឡេះហកសា; លឡេះ
អឥ ឞថ ។ឦ។ 

         - ហរជេះ (ហរ– ឬ ដដ–) ឞ. (បា.; សំ. ហរជ; ហរជស៑ > ហរជេះ) ម្ចឞហសចកឋីដូចគាប ឞឹង ហរជ (ឣ ឡ. ហនាេះ) : ហោឤ
ហរជេះគុ្ណ្សុណ្រជួឤឱ្របាឞហសចកឋីសុខ្ ។ សូឣលឡេះហរជេះរឣកឦ់ហឦីរផូង ! ពាករសលម្ចសហ់លសីកបុងហសចកឋហីហឋីឣ
លកាសសងគំវូឦលឡេះឣហាកសលរលវង់រជរ : សូឣលឡេះហរជេះរឣកឦ់ហឦីរផូង ! សូឣលឡេះរជទាឞវូឦលឡេះសងគំជាខ្ញុ ំ ឧកញា៉ា ... 
សូឣលកាសសងគំវូឦហលកាឣឦែងឝូឦីលឡេះបាវនឞលឡេះកឥុណាជាម្ចច ស់ជីឧរិហឦីរផូង សូឣលវង់លជាស ។ឦ។ 

         - សហស្តងាគ េះ ឞ. (ស.ំ; បា. សំលគ្  ឬ សស្តងគ ,   > ( H ) ; បា. សងគ ) កាឥវំឞុកសលឣុង, កាឥជួឤឱ្រ 
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បាឞសុខ្លសួឦ : ចិញ្ច ឹឣឥកាហោឤសហស្តងាគ េះ, ឱ្រលបាកហ់ោឤសហស្តងាគ េះ ។ ដខ្យឥហលចីឞហលសីជា កិ. “វំឞុកសលឣុង, ហចុងហហថីឣ, 
ហលសាចលសង,់ ជួឤឱ្របាឞសុខ្លសួឦ” : ម្ចតាសិតាសហស្តងាគ េះសុលរឝីតា, អបកឝំសហស្តងាគ េះអបករូច ។ រស់សញ្ចូ ឦ, ឥឣួ
ចូឦ : ឝឣ៌ហឞេះសហស្តងាគ េះចូឦកបុ ងលឡេះអអិឝឣយ (កំុសឥហសឥ សហស្តងាគ េះ ៍ ហលពាេះ   > H  ហ ឤី) ។ 

 តាឣឦំនាសំិកាទាងំស៉ាុនាយ ឞដដឦហឤងីបាឞហឦកីឤកឣកសងាា ញកបុងខ្នងហឦីហឞេះ ហសីហឣីឦដរឣួឤដអវរហៅវា 

(ឤុគ្ឦឡិឞធុ) ម្ចឞឥូសសណាឌ ឞហលសៀងគាប ឞឹងលសៈ (H) ដដឥ, ហ ឤីហឤងីគ្ងឞឹ់ងឤឦ់លច ថំា វាម្ចឞសូឥ4 (អៈ/អ ៈ) 

ឣិឞដឦងហ ីឤ។ កបុងឞ័ឤហឞេះហឤីងចង់ឞិោឤថា, ហោឤលរង់ហនាេះ វាឣិឞម្ចឞសូឥហវ ដផិរវាជា ឧណ្តឤុរថ, 

ហ ឤីឧណ្តឤុរថ5 ហលាកហលសីលគាឞដ់រហដីឣផជួីឤសលងាស់សូឥ ឬ ឦំហអៀងសូឥនឞពាករកឣចីឡីបាឦ-ីសំស្តសកឹរឱ្រម្ចឞភាឡឥសួ 

តាឣឝឣយជារិសូឥសឣឋីកបុងភាសាដខ្យឥស៉ាុហណាត េះ វាឡំុម្ចឞអំណាចញុាងំឡរញ្ជឞៈឱ្រលាឞឭ់សូឥ (ឣិឞអាចលសកសសូឥឞឹង
ឡរញ្ជឞៈ) ដូចលសៈទាងំឡួងបាឞហ ឤី(គឺ្ដូចដដឦហលាក ហអៀឧ ហកីស ភាសាដខ្យឥ, ឡូឧ អ ុឣ ហឧឤាកឥណ៍្ដខ្យឥ, ឞិងសហឣឋច
លឡេះឣហាសងឃរជ ជួឞ ណារ ឧចនាឞុលកឣដខ្យឥ បាឞឡឞរឦ់វុកឣកលសាស)់។ 

 កបុងលសឡឞ័នហឧឤាកឥណ៍្បាឦី បាឞឡឞរឦ់ឞិឤឣឞឤ័ ឞិង សងាា ញឦកខណ្ៈឥសស់លសៈថា ―លសៈគឺ្ជា អកខឥៈ 
ញុាងំឡរញ្ជឞៈឱ្រឥឭក(ឱ្រលាឞឭ់សូឥ/ឱ្រម្ចឞសូឥ)‖ដូចអឝីដដឦលឡេះសាសឞហសាអណ័្ ជួឞ ណារ(ហជារញ្ញដ ហណា) 
កចាច ឤឞូសរទឣមក ១, ២៤៩៣-១៩៥០:៦/១២ សឥហសឥវុកឣកថា ៖ 

 [២] សឥ ដលសថា ―ឥឭក‖ ឬថា ―សហញ្ចញសំហ ង‖ គឺ្អកខឥដដឦនាឡំរញ្ជឞៈឱ្រហចញសូឥលាឞឮ់ហង សហញ្ចញ 
សូឥលាឞឮ់តាឣឥឡំងឥសស់ឡរញ្ជឞហង ហៅថា សឥ (លស) ។ 
 [...] ឯលស ឡិរជាហចញសំហ ងតាឣវំហឞីងខ្វួឞឯងបាឞដឣឞ ស៉ាុដឞថអាចឞឹងហឝឝីហសចកឋីឱ្រចាស់លាស់ថា ជាអឝី
ហោឤខ្វួឞឯងទាងំអស់ហនាេះឡំុបាឞហ ឤី ដូចភាសាបា ថីា ―ឧហិាហរ‖ ឬដូចភាសាដខ្យឥហឤងីថា ―ហៅណា‖ ហសី
លសសិឞជាសឥហសឥសុវនដរលសថា ―៉ិ ៉  ហ៉ ‖ ឬថា ―ហ៉  ៉ ‖ ដូហចបេះ ឞឹងឤកហសចកឋីថាជាអឝកីឡំុ៏បាឞ, ឦុេះដរោក់
ឡរញ្ជឞឥឣួចូឦជាឣួឤហង ហនាេះហវីសជាកល់បាកដថា ―ឧហិាហរ‖ ថា ―ហៅណា‖ ដូហចបេះហ ងីបាឞ ។ 
 សឥៈ ដលសថា ―(អកខឥៈ) ញុាងំឡរញ្ជឞៈឱ្រឥឭក, ឱ្រហាឤហចញ, ឱ្រលាឞឮ់‖ ឬថា ―(អកខឥៈ) ឥឭកឞូឧឡរញ្ជឞៈ‖ ឧហិលគាេះ
ថា ឡរញ្ជនាឞិ សរហសឞថីរិ = សរ (អកខរ) ។ ឡរញ្ជនាឞិ សឥឞថីរិ វា = សរ (អកខរ) (លឡេះ ឡុវនឧងស ហសខ្ នាង 
(សាឥញ្ញដ ហណា), បាឦីហឧឤាកឥណ៍្ ២៥១២១៩៦៨:០១) ។ 
 

២.១. ពាកយខ្តមួយមាន ( :) ខាងចុ្បង 
 កបុងពាករ សឣឤ័, ឧសិ័ឤ, អឤ័,... ហឤងីហលសី (៉័) ហសឞឹំងរួ ឤ ហដីឣផសីលងាស់សូឥ (ឦហឣែៀងសូឥ) ឡី សៈ-
ឣ៉ាៈឤ៉ាៈ, ឧ-ិសៈឤៈ, ឞិង អៈ-ឤៈ ឱ្រលសួឦម្ចរថ់ាជា សៈ-នឣ៉ា, ឧ-ិនស, នអ ។ កបុងអឝិកាឥហឞេះហឤងីហឃញីថា 

                                                     
4
  ហឤងីឦងហឝឝីសឞបិោឌ ឞជាដំសូងដូហចបេះ ―កបុងពាករ ឣឥណ្ៈ, អាកាឥៈ ឞិង ឥឤៈ, ហអសជជៈ ម្ចឞ សូឥអៈ/អ ៈ ចុងឡាងគឡិរដឣឞ, ស៉ាុដឞថ សូឥ

អៈ/អ ៈ ហឞេះ ឣិឞដឣឞជាសូឥឥសស់ឤុគ្ឦឡិឞធុហ ីឤ វាជាសូឥឥសស់ លសៈកស់រួអ នឞឡរញ្ជ ឞៈចុងឡាងគ ដដឦហកីរហ ីងឣក ឡីបារុអូរ
វំនាញសូឥតាឣឥឤៈ ឣូឦហអវអ/អ  ‖ ។ 
5
 កបុងវីហឞេះ សំហៅឤកឧណ្តឤុរថិសលងាស់សូឥទាងំអស់ ហឦីកដរឧណ្តឤុរថសម្ចវ ស់សូឥ ២ គឺ្ ៉៉ា ឞិង  ៉ ស៉ាុហណាត េះ ។ 
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ឧណ្តឤុរថ (៉័) គាយ ឞសូឥហវ ទាងំកាឥករសូ់ឥថា សៈឣ៉ាៈឤ៉ាៈ, ឧសិៈឤៈ, អឤៈ ឞិង សៈនឣ៉ា  ហឞេះហសារ កឡំុ៏បាឞកាវ ឤ ហៅជា
អកខរឧឥិុវន (ហឣពាករ/កូឞពាករ) ហៅកបុងឧចនាឞុលកឣ ឬកបុងសំហណ្ឥវួហៅដដឥ។ 
 កបុងពាករ សឥៈ (លសៈ), ឦកខណ្ៈ, ឆឞធៈ, វាវៈ,... ហឤីងហលសី (:) ហសំឥួឣឞឹងរួ ឥ (ល៉), ណ្, ធ៉, ឞិង វ 
ហដីឣផសីលងាស់សូឥ (ឦហឣែៀងសូឥ) ឡី សៈឥ ៉ាៈ (លសៈ), ឦ័ក-ខ្ៈ ណ្ៈ, ឆឞ័-វៈ ឞិង វាវៈ ឱ្រលសួឦម្ចរថ់ាជា សឥៈ 
(លសៈ), ឦ័ក-ខ្ៈ ណ្ៈ, ឆឞ័-វៈ ឞិង វាវៈ ។ កបុងអឝិកាឥហឞេះហឤងីហឃញីថា ឧណ្តឤុរថ (:) គាយ ឞសូឥហវ ស៉ាុដឞថ កាឥ
ករសូ់ឥថា សឥៈ (លសៈ) នឞពាករ សឥៈ (លសៈ), ឞិងកាឥករសូ់ឥ វាវៈ នឞពាករថា វាវ ហឞេះ វាបាឞកាវ ឤ ឃ្វ រឣក
ជាសំហណ្ឥអកខរឧឥិុវនថា សឥៈ (លសៈ) ឞិង វាវៈ, ខ្ណ្ៈដដឦកាឥករសូ់ឥថា ឦ័ក-ខ្ៈ ណ្ៈ, ឞិង ឆឞ័-វៈ ទាងំឡីឥ
ហឞេះ កឡំុ៏បាឞឃ្វ រកាវ ឤហៅជាអកខរឧឥិុវនហ ឤី គឺ្វាហៅលរឹឣដរជាកាឥករសូ់ឥឱ្រពាករ(ហឣពាករ/កូឞពាករ)ដដដឦ ។ 
 ហឤងីហឃញីថាពាករ សឣឤ័, ឧសិ័ឤ, អឤ័, ឞិង សឥៈ (លសៈ), ឦកខណ្ៈ, ឆឞធៈ, វាវៈ,... ជាពាករហទាឦ, 
វាគាយ ឞពាករជាគ្លឣសឡី់ឥណាឣួឤឣកជាធារុហសឱំ្រវាហ ឤី។ ទាងំសូឥ lអាកl់ ឬ lអា កl់ នឞឡរញ្ជឞៈចុងឡាងគឥសស់វា 
ហវៀរហសារ កឡំុ៏បាឞរលឣូឧថាលរូឧដរម្ចឞ (:) ហឞេះ ហដីឣផកីរសូ់ឥ lអាកl់ ឬ lអា កl់ ឱ្រវាដដឥ (តាឣឡិរ សឥៈ, ឦកខណ្ៈ,  
វាវៈ ជាហដីឣហឞេះ កាវ ឤជាសំហណ្ឥអកខរឧឥិុវនឣកឡីកាឥករសូ់ឥ សឥ , វាវ, ឦកខណ្) ហ ឤីតាឣឥឤៈ អំណ្េះអំណាងហឞេះ 
ហឤងីហៅដរហឣីឦហឃញីថា ឧណ្តឤុរថ ឡំុម្ចឞនាវីលសកសសូឥដូចលសៈដដដឦ គឺ្វាហៅដរឥកាអរទឞឤ័ជាឧណ្តឤុរថ

ឥសស់វាឣិឞសំពាឞដឦ់អរទឞឤ័ឥសស់លសៈហ ឤី។ ហឞេះឯងហ ឤីជាឦកខណ្ៈហហសងវីនវឡីគាប  ឥវាងឧណ្តឤុរថឞិងលសៈ6 ។ 

២.២- ពាកយផស ំ 
 កបុងពាករហសបំាឦីឞិងបាឦី ហឧលាហឤងីហឝឝដីខ្យឥឞីឤកឣយហឦសីហំណ្ឥកវ៏ាឣិឞលបាដកថាលរូឧដរហលសីឤុគ្ឦឡិឞធ 
ឥ ូរហនាេះហវ ដូច  ជារូសកាឥ, សាឥឣឞធីឥ, ឣឞសិកាឥ, ឧសិផដិសាឥ,ី សាឥសណ្ត, កាឦសឥហិចឆវ, កចាច ឤឞូសរទឣមក, 
ករថុ វាចក, សឥនិាឤក,... ពាករទាងំហឞេះហសីហឝឝដីខ្យឥឞីឤកឣយសូឥ ឱ្រអាឞថា ជារូ ស៉ាៈកា, សាឥ ៉ាៈ ឣឞវី់, ឣៈឞៈសិកា, (ឥ 
ជាឣូគ្ឡរញ្ជ ឞៈ ―ឡរញ្ជ ឞៈគ្‖ ឣិឞហលសីជារួលសកសហវ), ឧសិស៉ាៈដិ-សាឥុ,ី សាឥ ៉ាៈ-ស័ណ្, កាឦ៉ាៈ សឥចិដឆរ, ក័ររុ-វា
ចុក, ស៉ាឥុ -ិនាឤក់, ដរហសីោក់ឤុគ្ឦឡិឞធុជា ជារូសកាឥៈ, ឣឞសិកាឥៈ, ឧសិផដិសាឥៈ, កាឦសឥ -ិហចឆវៈ,    
កចាច ឤឞូសរទឣមកៈ, ករថុ វាចកៈ, សឥនិាឤកៈ,...ឱ្រអាឞថា ជារូ ស៉ាៈកាឥ ៉ាៈ, ឣៈឞៈសិកាឥ ៉ាៈ, ឧសិស៉ាៈដិសាឥ ៉ាៈ, កាឦៈ សឥចិ
ហឆវៈ, ករ័រុ-វាចៈកៈ, ស៉ាៈឥុ-ិនាឤៈកៈ ។ 
 ហលាកសាស្តសាថ ចាឥរ សណ្ឍិ រ ចឞ័ធ សណំ្ឡឝ (ដណំ្កឃ្វ កបុ ងភាសាដខ្យឥ ២០១១ : ២៣) ចារ ់ឤុគ្ឦឡិឞធុ  ថា
ជា ឧណ្តឤុរថ វាម្ចឞកាឥលសកសសូឥ (ម្ចឞសូឥ?) ឯឧណ្តឤុរថហហសងឡីហឞេះ ដូច។ ? ! , ៖ ឞិង - ជាហដីឣ ឣិឞដឣឞជា 
ឧណ្តឤុរថហវ វាគឺ្ជា ឧណ្តវាវ ដផរិវាឡំុម្ចឞកាឥលសកសសូឥហ ឤី ដូចហលាកបាឞហឝឝីឞឤឦកខណ៍្ឡឞរឦ់ឡីភាឡហហសង 
គាប ឥវាង ឧណ្តវាវ ឞិង ឧណ្តឤុរថ ដូហចបេះថា ―ឧណ្តវាវ ជាលសហអវឣួឤនឞសិសផសញ្ញដ  ហ ឤីម្ចឞឦកខណ្ៈខុ្សឡី 
ឧណ្តឤុរថ ហលពាេះ ឧណ្តឤុរថ ម្ចឞរួនាវីកបុងកាឥលសកសសូឥ ឯ ឧណ្តវាវ ឧញិ គាយ ឞរួនាវីកបុងកាឥលសកសសូឥហវ ដរ ម្ចឞ
ឧសិាឦកឣយកបុងដហបកវាវកឣយ‖ ។ 

                                                     
6 ឦកខណ្ៈហឞេះ ហឤងីអាចឤកឣកអឞុឧរថបាឞហឦីសំហណ្ឥវួហៅនឞភាសាទាងំឡាឤណាដដឦម្ចឞឧណ្តឤុរថ, ឧ. ខ្ញុ ំឣិឞឤឦ់ហវ! ហរីអបក
ចង់ឞិោឤថាហឣ៉ាច? I do not understand. What do you mean? ! ឞិង ? គឺ្ជាឧណ្តឤុរថ ។ 
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 ហដីឣផឱី្រសញ្ញា  ―ឧណ្តឤុរថម្ចឞសូឥឬហវ?‖ ហឞេះកាឞដ់រលសចកសហ ងី ហឤងីសូឣហឦីកឤកឧណ្តឤុរថឣួឤហវៀរ 
គឺ្ ឧសិគ្ៈ៌ ឬ ឧសិជជឞី ឬក ៏ឥេះឣុខ្ ( H )  ឣកសិកាហឝៀសគាប  ដូចខ្នងហលកាឣ ៖ 
 ឧសិគ្ៈ៌ ឬ ឧសិជឞី៌ (–ស័ឥ-គ្ៈ ឬ –ស័ឥ-ជៈឞី) ឞ. (ស.ំ; បា. ហឝៀសឞឹង ស.ំ ជា ឧសិគ្គ, ឧសិជជឞីឤ) ហឈាយ េះ
ឧណ្តឤុរថឣួឤលសហអវ ( H )  ហឞេះ (ហៅ ឥេះឣុខ្ កប៏ាឞ); ខ្នងអកសឥហវឧនាគ្ឥ ី(សលម្ចសស់ំស្តសកឹរ) ហលសីជាចំណុ្ចឣួឤ
គូ្ហឦីហលកាឣ ដូចឤុគ្ឦឡិឞធុ (:), ម្ចឞសូឥសំហ ងលសហដៀងឞឹងខ្រឦ់អកសឥ ស ដដឦជារួលសកស ស៉ាុដឞថឣិឞហចញសូឥ
សឣពសសតាឣលសវឦ់ហឝយញដូចរួ ស ហវ, ដូចជា កឞវេះ, ហពាេះ សូឥខុ្សគាប ឞឹង កនាវ ស់, ឡស់ ។ ពាករសំស្តសកឹរដដឦ
ម្ចឞរួ   ហៅខ្នងចុង ហសីផ្ទវ ស់   ជា ឧសិគ្ៈ៌ (H) ហ ឤីឣិឞលរូឧហលសីរួ   ដលឣហវៀរហវ, ដូចជា គ្ឫ , ចស្តឞធលគា , 
សំលគ្ , អឞុលគ្  ហៅជា គ្ឫេះ ឬ លគឹ្េះ, ចស្តឞធលគាេះ, សហស្តងាគ េះ, អឞុហលគាេះ; កំុហលសីជា លគឹ្េះ ៍, ចស្តឞធលគាេះ ៍, សហស្តងាគ េះ ៍, 
អឞុហលគាេះ ៍ ដូហចបេះហ ឤី។ 

 ឥ ូឧហឤងីហឃញីថា ទាងំឤុគ្ឦឡិឞធុ ឞិងឧសិជជឞី គឺ្ជាឧណ្តឤុរថដូចគាប ។ ឤុគ្ឦឡិឞធុ ហលសីឦំហអៀងសូឥ ហឦី
ពាករកឣចីឡីបាឦី, ចំដណ្កឯ ឧសិជជឞី ហលសីជំឞួស/តាងឱ្រសូឥ ស ឬ   កបុងពាករកឣចី ឬ អកខឥសផដិឣឥូស 
(Transcription) ឡីសំស្តសកឹរ ។ ហ ឤីវាទាងំឡីឥ សឹងឡំុម្ចឞសូឥដូចគាប ដដឥ ។ 
 ហធុឤឡីអបកសិកាជាឞឣុ់ឞ ហលាកសាស្តសាថ ចាឥរ សណ្ឍិ រ ចឞ័ធ សណំ្ឡឝ បាឞឡឞរឦ់ឡីសូឥឥសសឤុ់គ្ឦឡិឞធុដូច 
ហលាកបាឞហោងហសចកឋីកបុងវំឡឥ័វី ៥ នឞហសៀឧហៅ ឤុគ្ឦឡិឞធុ ឬសញ្ញដ ចុចឡីឥ ដូហចបេះ ―សូឣកំុលច សូំឥ  lអាកl់ ឬ l
អា កl់ នឞឡាងគចុងពាករឣួឤហៅឞឹងសូឥ lអាកl់ ឬ lអា កl់ នឞធារុហសឥំសស់ពាករ។ ហៅកបុងសំហណ្ឥពាករ សូឥ lអាកl់ 
ឬ lអា កl់ នឞឡាងគចុងឥសស់ពាករ លរូឧបាឞករល់តាហោឤឤុគ្ឦឡិឞធុ ឥឯីសូឥ lអាកl់ ឬ lអា កl់ នឞធារុហស ំឥសស់ពាករ
ឧញិ លរូឧបាឞឬឣិឞបាឞករល់តាហោឤឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥ ហ ឤីលសកាឥហឞេះគឺ្អាលស័ឤហោឤ ឦកខណ្ៈឥសស់
ធារុហនាេះ‖ ។ 

 ហលាកហឦីកហ ងីសដឞទឣហវៀរថា ―ជាវូហៅ ឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥម្ចឞរួនាវីកបុងកាឥលសកសសូឥជាឣួឤ 
ឡរញ្ជឞៈចុងឡាងគនឞពាករខ្ចីឡីភាសាបាឦី ។ 

 ឧទា ឥណ៍្ ហគ្ហលសីឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥហៅចុងពាករដូចជា ឧណ្តៈ ខ្ណ្ៈ គ្ណ្ៈ ហទាសៈ សុខ្ៈ ឦកខណ្ៈ 
អាសឞៈ ឡរញ្ជឞៈ ឡឦៈ ឥឤៈ ហភាគ្ៈ ។ឦ។ស៉ាុដឞថ ហៅហឡឦហគ្ហឝឝីសឞនិភាជ សន់ាឣសឡធ ឡឦៈ ហៅឞឹង កឣយ ហដីឣផី
សហងកីរពាករ ឡឦកឣយ ហគ្លរូឧឦុសឤុគ្ឦឡិឞធុហចញឡី ឡឦៈ ។ កាឥឦុសហឞេះអាលស័ឤហោឤ ឡឦៈ កាវ ឤ ហៅជា
ធារុសឞសដំដឦម្ចឞឣុខ្ងាឥជាគុ្ណ្សវ ហសីហឝៀសហៅឞឹងធារុសបូឦ កឣយ។ កបុងសឥសិវហឞេះ ឡឦកឣយ ម្ចឞឞឤ័ ថា 
កាឥហឝឝីអំហឡីហោឤកម្ចវ ងំ ដរឣិឞដឣឞម្ចឞឞឤ័ថា កម្ចវ ងំនឞអំហឡី ឬ កម្ចវ ងំហងកាឥឬអំហឡីហង ហនាេះហវ‖ ។ 

 តាឣឞឤ័ហឞេះ ហឤងីហឃញីថា ឧណ្តៈ ខ្ណ្ៈ គ្ណ្ៈ,... ដដឦសឥហសឥដូហចបេះ គឺ្ជាសំហណ្ឥកាវ ឤឡីកាឥករសូ់ឥ ពាករ 
ឧណ្ត ខ្ណ្ គ្ណ្ ឥសស់បាឦ ី ដូហចបេះវាឣិឞដឣឞបាឦីហវ។ កបុងកាឥសហងកីរពាករហសបំាឦី (សឞនិ, សម្ចស, រវនិរ, 
លកិរក,៍...) ហគ្ឣិឞដដឦសឥហសឥ ឡឦៈ + កឣយៈ = ឡឦកឣយ ដូហចបេះហវ (ហសីវុកជាវាពាករខ្ចីឡីបាឦីកហ៏ោឤ) ដរហគ្សឥហសឥ 
ថា ឡឦ + កឣយ = ឡឦកឣយ (សឞន)ិ, ឡហឦឞ កឣយំ = ឡឦកឣយំ ―អំហឡីហោឤកម្ចវ ងំ‖ រ.រសផុ.។ ដូហចបេះ កាឥដដឦ 
លសកាឞថ់ា ឡឦកឣយ ឣកឡី ឡឦៈ + កឣយៈ ហឞេះ កបុងសាយ ឥរីឣួឤថា ពាករខ្ចីឡីបាឦីម្ចឞកាឥលសកសសូឥ [អាក]់ឬ[អា ក]់ 
ឥសស់ឤុគ្ឦឡិឞធុជាឣួឤឞឹងឡរញ្ជឞៈចុងឡាងគហឞេះ គឺ្ជាកាឥឤឦ់ហឃញីឣួឤហវៀរហោឤដ កឡីហឧឤាកឥណ៍្បាឦីកបុង 
កាឥសហងកីរពាកសហស។ំ 
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 ហលាក ឤូ ជិឞ (ឧឝីិសឣភឞនដខ្យឥ ១៩៥៩:១៣១-១៣៣ សណាត គាឥ ឌុច ឈឞឺ) សឥហសឥថា ―ឤុគ្ឦឡិឞធុហឞេះ 
សលម្ចស ់ចុចលរងវី់សំហុរសឡធ ដរសឡធហឞេះបាឞដរបាឦីហវ។ តាឣកាឥសហងករឥសស់ហលាកថា អបកហលសី ―ឤុគ្ឦឡិឞធុ‖ ហលចីឞ
ដរលច  ំ ហចេះដរចុចហោឤសាឥឣិឞដឹងសណាឌ ឞឥសស់សឡធ គឺ្ហសីសឡធណាជា ―សវសម្ចស‖ លរងក់ណាឋ ឦ ហគ្ឣិឞ
ចុចហវ, ហគ្ហលសីសលម្ចសចុ់ចដរខ្នងចុងសឡធហនាេះ ។ ហលសីបាឞដរឞឹងរួលសៈ―អ‖ខ្នងចុងឣួឤហវ គឺ្ឣិឞដឣឞវូហៅទាងំអស់
ហ ឤី។ 
 ឧ.សវសម្ចសឣិឞលរូឧចុចឤុគ្ឦឡិឞធុ 
 អរទលសហោជឞ,៍ សាធាឥណ្កាឥ, សហចចកហវស, សញ្ច សីលា, អនាឣិកជឞ, ឧរថឣសុឥស, ឧសុិឦសុខ្, ឯកហវស, 
ឧសសគ្គ, ឣូឦឝឞឞិឤឣ, ឧសឤុឧរជ, ឝឥម្ចឞភាឡ, ទាសភាឡ,  ីឞភាឡ, កាឦឧភិាគ្, សាកឦហលាក, កាឦទាឞ, 
ឧកិឦចឥរិ, ឧរថឣគ្រិសុឥស,... ។ឦ។ 
 ឥហសៀសហលសីខ្នងហឦីហឞេះ គឺ្លរូឧលរឹឣតាឣហឧឤាកឥណ៍្ឡិរលបាកដ។ អបកខ្វេះហលសីលច ហំៅជាចុចខុ្សដសសម្ចលតា 
ហឧឤាកឥណ៍្ ឞិងឤុគ្ឦឡិឞធុហៅឧញិ ។ 
 ឧ.សវសម្ចសឣិឞលរូឧចុចឤុគ្ឦឡឞធុ ដសឥជាចុចហៅឧញិនាឱំ្រខុ្ស 
 អរទៈលសហោជឞ,៍ សាធាឥណ្ៈកាឥ, សហចចកៈហវស, សញ្ច ៈសីលា, អនាឣិកៈជឞ, ឧរថឣៈសុឥស, ឧសុិ-ឦៈសុខ្,  
ឯកៈហវស, ឧសៈសគ្គ, ឣូឦឝឞៈឞិឤឣ, ឧសឤុឧៈរជ, ឝឥម្ចឞៈភាឡ, ទាសៈភាឡ,  ីឞៈភាឡ, កាឦៈឧភិាគ្, ឧកិឦៈ
ចឥរិ, សាកឦៈហលាក, កាឦៈទាឞ, ឧរថឣៈគ្រិសុឥស,... ។ឦ។ 
 ពាករដដឦហគ្លរូឧចុច ឧទា ឥណ៍្ដូចជា ឋាឞៈ, កាឦៈ, ឧឥៈ, ឧរថឣៈ, ឝឞៈ, សាកឦៈ, តាឦៈ,   រទៈ, សរថៈ ។ឦ។ 
ហសីសិឞជាហឤងីឣិឞហលសីចុចហៅវីសំហុរសឡធហឞេះហវ ហឤងីអាឞដរឣួឤឡាងគក៏បាឞហ ឤី។ ដរកបុងវីខ្វេះ អបកលបាជញ 
ហលាកឞិឤឣថាឣិឞចុចឤុគ្ឦឡិឞធុកប៏ាឞ ដរហឧលាអាឞកហ៏ាកសី់ដូចថា សំហ ងចុច ។ 
 ម្ចឞសឡធខ្វេះដូចជា គ្ណ្ៈសឡធ ហឧលាដដឦហលសីឥឣួជាឣួឤឞឹងសវណា ហគ្លរូឧឞិឤឣចុចឤុគ្ឦឡិឞធុ ដូចជា 
គ្ណ្ៈឥដឌឣស្តឞថី, គ្ណ្ៈកឣយកាឥ, គ្ណ្ៈសងគឣឞិឤឣ,គ្ណ្ៈលសរិអូនឞអងគកាឥស លសជាជារិ ហលៅឡីហឞេះ គឺ្ចុចឣិឞ 

បាឞជាោចខ់្នរ។ បាឞជាហលាកហា ឞចុចហឞេះ គឺ្ហលាកអាងហឧឤាកឥណ៍្ឣួឤដសសថា សម្ចសដខ្យឥ7 ដដឦដលសថា 
―នឞ‖ឬឤកឤុគ្ឦឡិឞធុឣកជំឞួសពាករថា―នឞ‖ហឞេះឯង ដូហចាប េះពាករហឞេះហឧលាហឤងីហលសីគ្សផចុីចហៅចុេះឥរម្ចឞ កាឥ
ទាស់ខុ្សអឝីហវ។ 
 កាឥសកិាពាករម្ចឞ (:) ចំកណាឋ ឦលសហអវហឞេះហៅថា សម្ចសលចាសហជីង ៖ 

ឧ.ិ កឣយការឞំ គ្ហណា = គ្ណ្កឣយកាហរ ―ឡួក/លកុឣនឞកឣយកាឥ (អបកហឝឝីកាឥ)‖ ឆ.រសផុ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា គ្ណ្ៈ
កឣយកាឥ (គ្ណ្ៈ ជាធារុសបូឦ, កឣយកាឥ ជាធារុហស)ំ ។ 
ឧ.ិ ឥដឌឣឞថីឞំ គ្ហណា = គ្ណ្ឥដឌឣឞថិ ―ឡួក/សកសនឞឣស្តឞថីឥសស់ឥដឌ‖ ឆ.រសផុ. ម្ចឞ ឆ.រសផុ.ជានហធ ដខ្យឥឞីឤកឣយ ជា 
គ្ណ្ៈឥដឌឣស្តឞថី ។ 

 ឧ.ិ ហខ្រថសស គ្ហណា = គ្ណ្ហខ្រថំ ―ឡួកនឞហខ្រថ‖ ឆ.រសផុ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា គ្ណ្ៈហខ្រថ ។  
 ឧ.ិ សភាឤ អាសឞំ =  អាសឞសភា ―អាសឞៈនឞសភា‖ ឆ.រសផុ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា អាសឞៈសភា ។ 

ឧ.ិ សុឥសិសស ឧរថឣគ្រិ = សុឥសុិរថឣគ្រិ ―ឧរថឣគ្រិនឞសុឥស‖ ឆ.រសផុ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា ឧរថឣគ្រិសុឥស (អ ុដដំ
ឣៈគ្រិ សុឥ ៉ាស់) ។ 

 ពាករសម្ចសម្ចឞ (:) ហៅខ្នងចុងហៅថា សម្ចសលសស ៖ 
 ឧ.ិ គ្ណ្សស សហកាខ  = គ្ណ្សហកាខ  ―ឡួក/សកសនឞគ្ណ្ៈ (លកុឣ)‖ ឆ.រសផុ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា គ្ណ្សកខ ។ 

                                                     
7 តាឣឡិរ ដខ្យឥឡំុម្ចឞសម្ចសហវ ម្ចឞដរបាឦីសំស្តសកឹរស៉ាុហណាត េះដដឦម្ចឞសម្ចស ។ 
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ឧ.ិ ឦកខហណ្ឞ សឣផរថិ = ឦកខណ្សឣផរថ ិ ―ហសចកឋីដឦ់លឡឣហោឤឦកខណ្ៈ‖ រ.រសផុ.  ដខ្យឥឞីឤកឣយជា 
ឦកខណ្សឣផរថិ ។  
ឧ.ិ សាឥ ំសហោជឞំ = សាឥសផហោជឞ ំ―លសហោជឞដ៍ម៏្ចឞសាឥៈ‖ ឧ.ិសុ.កឣយ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា សាឥ-លសហោជឞ ៍។ 
ឧ.ិ សាហរ ឧរថម្ចនា = សាឥឧរថម្ចនា (សឧរថិ) ―(ដំណឹ្ង)ដម៏្ចឞសាឥៈ‖ ឧ.ិសុ.កឣយ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា សាឥ-
ឡរ័ម៌្ចឞ ។ ដរ សាឥៈ + សំខ្នឞ ់= សាឥៈសំខ្នឞ ់(ពាករហសដំខ្យឥសុវន) ។ 
ឧ.ិ សាឥ ំសណ្តំ  = សាឥសណ្តំ  ―សណ្ត/សឞវឹកដម៏្ចឞនឞខ្វឹឣសាឥ‖ ឧ.ិសុ.កឣយ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា សាឥសណ្ត ឬ សាឥបាឞ ។ 
ឧ.ិ សាឥសស សណ្តំ  = សាឥសណ្តំ  ―សណ្ត/សឞវឹកនឞខ្វឹឣសាឥ‖ ឆ.រសផុ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា សាឥសណ្ត ឬ សាឥ-បាឞ ។ 
ឧ.ិ អរទំ សហោជឞំ = អរទសផហោជឞ ំ―លសហោជឞដ៍ម៏្ចឞខ្វឹឣសាឥ‖ ឧ.ិសុ.កឣយ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា អរទលស-ហោឞ ៍។ 
ឧ.ិ រីឥសស (ឋរំិ) ឧលិិឤ/ំឧលិីឤ ំ= រឥីឧលិិ/រីឥឧលិី ―ឧលីិ (ឋរិហៅហ ឤី) ជាសហ់ឆបឥ‖ ឆ.រសផុ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា រីឥឧលីិ ។ 
ឧ.ិ ហម្ចវឞសស ភាហវា = ហម្ចវឞភាហវា ―ភាឡ/ភាឧៈនឞហសចកឋីឥកីរឤ‖ ឆ.រសផុ. ដខ្យឥឞីឤកឣយជា ហម្ចវ-ឞភាឡ ។ 
ឧ.ិ ឥរឞំ ឤសស អរទីរិ = ឥរហនា (គិ្ឥ)ិ ―(អបំ) ម្ចឞឥរឞៈ‖ អរទិរវនិរ ។ ឥរហនា គិ្ឥ ិ= ឥរឞគិ្ឥ ិ―អបមំ្ចឞឥរឞៈ/—
រផូង‖ ដខ្យឥឞីឤកឣយជា ឥរឞគិ្ឥ ី។ 
 

ឦកខណ្ៈចំណាឤុំគ្ឦឡិឞធុ 
 ឤុគ្ឦឡិឞធុម្ចឞសញ្ញដ ឱ្រចំណាគឺំ្ (:) ឧឥៈ, ថាឞៈ, កាឦៈ ។ ជួឞកាឦខ្វេះអបកសឥហសឥហលចីឞដរលច  ំ

ឞឹងឧសិជជឞី ( H )  ឥេះឣុខ្អកសឥដខ្យឥដូចជា ខ្វេះ, សេះហបាឥ, ហចេះ, ហឞេះ, ហនាេះ ។ ហ រុហឞេះអកសឥដខ្យឥហៅជាឧសិរថិ 
បារដ់សសឧឝីិវហវ ហៅជាឤកខុ្សហឝឝីជាចាស ់ឤកលរូឧហៅជាហបាេះហចាឦហៅឧញិ ។ 
វលឣងស់ឣភឞ័ននឞកាឥហលសីឤុគ្ឦឡិឞធុ (ស. ចឞ័ធ សណំ្ឡឝ ឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥ) 
កាឥសិកាឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥបាឞសងាា ញឞូឧឦកខណ្ៈដូចរហៅ ៖ 
ឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥលរូឧហលសីោក់ហៅជាស់ឞឹងឡរញ្ជ ឞៈដដឦលសកសសូឥឞឹងវាឣិឞលរូឧោក់ដំណ្កឃ្វ  

ហៅចហនាវ េះឡរញ្ជឞៈឞិងឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥហវ ហលពាេះវាលបាសចាកឡីសំហណ្ឥតាឣកាឥលសកសសូឥដដឦតាឣឝឣយតា 
ឣិឞរលឣូឧឱ្រម្ចឞដំណ្កឃ្វ ហៅចហនាវ េះឡរញ្ជឞៈឞិងលសៈ ឬ ឧណ្តឤុរថដដឦលរូឧលសកសសូឥហនាេះហ ឤី។   ឣា៉ាងហវៀរ 
វាឞឹងនាឱំ្រលច ឞឹំងសញ្ញដ សូឥអាឞឥសស់ធារុទាងំឡីឥហឞេះកឣិ៏ឞដូចគាប ដដឥ។ 

ជាវូហៅ ឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥម្ចឞសូឥហពាឦគឺ្ម្ចឞសូឥខ្រឦ់ ក ហៅខ្នងចុង ចំដណ្កឯលសៈ អាស(់H) ឞិង 
ឧសិជឞី៌ដដឦអាចទាញសូឥជាអា ស់ហនាេះឧញិ ម្ចឞសូឥខ្រឦ់   ហៅខ្នងចុង។ 

 

៣- ទិែឋភាពនានាននការច្ម្បើនងិមិនច្ម្បើយគុលពិនទុ ( :)  
    ក. ពាករម្ចឞ (:) (លរឧូដរម្ចឞ) ៖ 
 ពាករកឣចីឡីបាឦី-សំស្តសកឹរលសហអវហឞេះ លរូឧហលសីឤុគ្ឦឡិឞធុជាចាបំាច ់ហទាេះជាពាករហទាឦកឋី ហសកំឋី ដូច   
សិឦផៈអឣរៈ, កាឦៈហវសៈ, លកឡារសៈ, កចាច ឤឞូសរទឣមកៈ, សាឥៈសំខ្នឞ,់ 
    ខ្. ពាករគាយ ឞ (:) ដរម្ចឞ ឥ ជាឣូគ្ឡរញ្ជឞៈចុងឡាងគ ៖ 

ពាករលកុឣហឞេះ ម្ចឞ ( :)កប៏ាឞ គាយ ឞ ( :)កប៏ាឞ។ ហសីម្ចឞ លរូឧអាឞហចញសូឥ lអាកl់ ឬ lអា កl់, ហសីគាយ ឞអាឞ 
ឝឣយតា ដូចៈ ជារូសកាឥ, សាឥឣឞធីឥ, ឧសកាឥ, អាកាឥ, កឥ, កាឥ, ករូសកាឥ, ចរចឥ,... 
    គ្. ពាករគាយ ឞ (:) ដរម្ចឞឡរញ្ជឞៈចុងឡាងគជារលួសកស ៖ 
           ពាករលកុឣហឞេះ ឣិឞឞិឤឣហលសី (:) ហវ ដូចៈ សឣមឡ, ឡិអឡ, ម្ចណ្ឡ, កាឦសឥហិចឆវ, ហលសរ, ជឞ, កុសឦ,  កឣឦ, 
ឣណ្ឍ ឦ, ហឣគ្ណ្... ៖ 
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    ឃ. ពាករគាយ ឞ (:) ហ ឤីម្ចឞឡរញ្ជឞៈសហំោគ្ចុងឡាងគ៖ 

 លពា យណ៍្, កឣយ, សណ្ត, សលរ, ឆលរ, ខ្ឞន, ឡឞន, ឡឞ័ន,  
    ង. ពាករគាយ ឞ (:) ដរហលសី ៉ ៍សម្ចវ សសូ់ឥចុងឡាងគ៖ 

 កាឥណ៍្, អឞុសាសឞ,៍ ឧសកឥណ៍្, អឞុសសឥណ៍្, លពា យណ៍្, សដិហសឝឞ,៍ ចរចឥណ៍្,  
    ច. ពាករម្ចឞ (:) កប៏ាឞ គាយ ឞ (:) កប៏ាឞ (អាលសឤ័ហឦកីាឥអាឞ)៖ 

 ជារូសកាឥៈ, ឧសកាឥៈ, អាកាឥៈ, ករូសកាឥៈ, ឡិឞធុកសផៈ, សម្ចម ឥៈឬសំភាឥៈ, កសផៈ, កឣយៈ, លឡ យៈ, ខ្ឞនៈ 
    ឆ. ពាករម្ចឞ (:) កប៏ាឞ គាយ ឞ (:) កប៏ាឞ (អាលសឤ័ហឦកីាឥអាឞឞិងឞឤ័)៖ 

 សុណ្រសម្ចម ឥ (សុញ្ដំ សម្ចម ឥ ំ= សុញ្ដសម្ចម ឥ ំ―សុណ្រជាសម្ចម ឥៈ‖ ឧហិសសឞុ.កឣយ. ។ 

 សុណ្រសម្ចម ឥ (សុញ្ដំ ឯឧ សម្ចម ហរ = សុញ្ដសម្ចម ហរ ―សម្ចម ឥៈគឺ្សុណ្រ‖ អឧ.សុ.កឣយ. ។ 
    ជ. ពាករម្ចឞ (:) កប៏ាឞ គាយ ឞ (:) កប៏ាឞ ហ ឤីអាឞបាឞ ២ ដសស៖ 

 ករថុវាចក, កឣភុជ, កនាថ ឥ, ករូសកាឥ, ឡិឞធុកសផ, 
 

ពាកយខ្ែលម្សាវម្ជាវច្ច្បញពីវច្បនានុម្កមខ្មែរ ពុទធសាសនបណឌិ តយ 
បញ្ហា យគុលពិនទ ុ

១- ពាករម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុ អាឞសូឥ អៈ/អ ៈ 
     ឧទា ឥណ៍្៖ កចាច ឤឞៈ ករូសកាឥៈ សចចហឧកខណ្ៈ 
២- ពាករសឥហសឥជាឡីឥដសស អាឞបាឞឡីឥដសស គឺ្អាឞហោឤគាយ ឞកាឥលសកសសូឥ ឞិង ម្ចឞកាឥលសកសសូឥ 
      ឧទា ឥណ៍្៖ អណ្ឍ  ឬ អណ្ឍ ៈ ឤឣ ឬ ឤឣៈ 
៣- ពាករសឥហសឥបាឞឡីឥដសស អាឞបាឞទាងំឡីឥដសស 

     ឧទា ឥណ៍្៖ រកក ឬ រកកៈ  វីឃ ឬ វីឃៈ បាឋ ឬ បាឋៈ ភាណ្វាឥ ឬ ភាណ្វាឥៈ ឧដឋ ឬ ឧដឋៈ 
៤- ពាករសឥហសឥបាឞដរឣា៉ាង ឣិឞហលសីឤុគ្ឦឡិឞធុ ឞិង ឣិឞបាឞសូឥ 
     ឧទា ឥណ៍្៖ ឧភិាគ្ ឧហិោគ្ ឧរិឣ  
៥- ពាករសឥហសឥបាឞដរឣា៉ាង គាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ អាចអាឞបាឞសូឥឡីឥ 
     ឧទា ឥណ៍្៖ កុសុឣ ហគារឣ កឣភុជ 

៦- ពាករសឥហសឥម្ចឞឡរញ្ជឞៈសំហោគ្ហៅខ្នងចុង គាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ 
     ឧទា ឥណ៍្៖ កសផ កឣយ កឦផ ហគារថ 
៧- ពាករសឥហសឥបាឞដរឣួឤដសស ម្ចឞឡរញ្ជឞៈសំហោគ្ហៅខ្នងចុងគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ ដរអាឞបាឞសូឥឡីឥ 
      ឧទា ឥណ៍្៖ ជងឃ រុឦរ ឤុវន បាហម្ចជជ 
៨- ពាករសឥហសឥម្ចឞឡរញ្ជឞៈសំហោគ្ហៅខ្នងចុង គាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ ដរអាឞសូឥ អៈ/អ ៈ 
     ឧទា ឥណ៍្៖ ឝឣយ សុញ្ដ សុឡឝ ឧរទ 
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៩- ពាករសឥហសឥម្ចឞឡរញ្ជឞៈសំហោគ្ហៅខ្នងចុង ម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុ ម្ចឞសូឥអាឞ អៈ/អ ៈ 
     ឧទា ឥណ៍្៖ គ្ឞទៈ ឆឞធៈ ឧងកៈ អរថៈ 
១០- ពាករសឥហសឥបាឞឡីឥដសស ម្ចឞឡរញ្ជឞៈសំហោគ្ហៅខ្នងចុង ឣួឤម្ចឞឤុគ្ឦឡិឞធុ ឣួឤគាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុ   
       អាឞបាឞសូឥឡីឥ 
       ឧទា ឥណ៍្៖ វណ្ឍ /វណ្ឍ ៈ  ឤញ្ដ/ឤញ្ដៈ សចច/សចចៈ 
១១- ពាករសឥហសឥបាឞដរឣួឤដសស គាយ ឞឤុគ្ឦឡិឞធុម្ចឞសូឥអាឞ អៈ/អ ៈ 
       ឧទា ឥណ៍្៖ កកកដ ហវឧ ហោឝ ហឦខ្។ 

 

ឯកសារពិច្ម្រោះ 
- លឡេះសាសឞហសាអណ័្ ជួឞ ណារ (ហជារញ្ញដ ហណា) កចាច ឤឞូសរទឣមក ១ (២៤៩៣-១៩៥០) អបហំឡញ :  
   សាលាសឥឤិរថិជាឞខ់្ភស់លកុងអបំហឡញ ។ 
- សហឣឋចលឡេះឣហាសងឃរជ ជួឞ ណារ (ហជារញ្ញដ ហណា) ឧចនាឞុលកឣដខ្យឥ ភាគ្វី ១ ភាគ្វី ២ (២៥១២-   
  ១៩៦៧) អបហំឡញ : ឡុវនសាសឞសណ្ឍិ ររ ។ 
- ហអៀឧ ហកីស ភាសាដខ្យឥ (២៥០៩-១៩៦៧) អបហំឡញ : សណាត គាឥឣិរថហសឥ ី។ 
- លឡេះឡុវនឧងស ហសខ្ នាង (សាឥញ្ញដ ហណា), បាឦីហឧឤាកឥណ៍្ (២៥១២-១៩៦៨) អបំហឡញ : ឡុវនសាសឞសណ្ឍិ ររ ។ 
- លឡេះឝឣយហឃ្សាចាឥរ ហសខ្ នាង (សាឥញ្ញដ ហណា), អឝិសាឤបាឦីហឧឤាកឥណ៍្ (២៥១៨-១៩៧៤)អបហំឡញ :  
  ឡុវនសាសឞសណ្ឍិ ររ ។ 
- ឃឞឹ សុខ្ ហឧឤាកឥណ៍្ភាសាដខ្យឥ (២០០៧) អបហំឡញ : រជសណ្ឍិ រសភាកឣភុជា ។ 
- លកសួងអសឥ់ ំហឧឤាកឥណ៍្ថាប កវី់ ៥ (១៩៨៣) អបំហឡញ : ឣជឈឣណ្ឍ ឦឞិឡឞនកឣយឧឝីិឞិងហសៀឧហៅសិកា ។ 
- លកសួងអសឥ់ ំហឧឤាកឥណ៍្ថាប កវី់ ៨ (១៩៨៦) អបំហឡញ : ឣជឈឣណ្ឍ ឦឞិឡឞនកឣយឧឝីិឞិងហសៀឧហៅសិកា ។ 
- ចឞ័ធ សណំ្ឡឝ ឤុគ្ឦឡិឞធុឬសញ្ញដ ចុចឡីឥ (កកកោ ២០១០) អបហំឡញ : រជសណ្ឍិ ររសភាកឣភុជា ។ 
- សហឣឋចលឡេះឣហាសងឃរជ ជួឞ ណារ សវសម្ចម សឞន៍ាវីអកសឥសាស្តសថ (២០០២) អបហំឡញ : រជសណ្ឍិ ររសភា   
   កឣភុជា ។ 

3 

 

 

អរទសវហឞេះជាវសសឞៈឥសស់ម្ចច ស់អរទសវ ហ ីឤឣិឞឆវុេះសញ្ញច ំងឡីវសសឞៈឥសសល់កឣុលសកឹាជារភិាសាដខ្យឥហវ 
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