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គាថា នងិ បរភិាសា 
បាល ិ

ដែលគរួចងចាំ  
ក្នុងការសិក្ាគម្ពីរបទរូបសិទធិ 

នម្ត្ថ ុរត្នត្តយសសស 
គន្ថថ រម្ភ 

 អាចរិយា បាទមាទត្ត្ត  បាទាំ សិត្សា សជានន្ថ 
 បាទាំ សព្រហ្មចរីហ្ ិ  បាទាំ កាលក្កត្ម្ន ច។  
     (ត្បារាណាចរយ) 
  វិសុទធសទធម្មសហ្សសទីធិត្ិិំ 
  សុរុទធសត្មាព ធិយុសគនធត្រាទិត្ាំ 
  តិ្រុទធត្េត្ត្តក្ទិវាក្រំ ជិនាំ 
  សធម្មសាំឃាំ សិរសាភិវនទយិស។ 
  ក្ចា យសនញ្ចា ចរិយសាំ នម្ិត្វា  
  និសាយស ក្ចា យសនវណ្ណន្ថទិិំ 
  ពាលបបត្ពាធត្ថម្ុជុាំ ក្រិសសាំ 
  រយត្តាំ សុក្ណ្ឌ ាំ បទរូបសិទធិិំ។ 
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 អាសីនម្កាក ត្រា វត្ថ ុ  និត្ទទត្សា វាបិ ត្ម្មេុាំ។ 

     (ការាទស.) 
 បណាត្មា ត្ិវិត្ោ កាយស- វាចចិត្តវសា ភត្វ 
 ត្ត្សុ វចីបណាត្មាវ  សាតិ្សត្យាតិ្ ទបិីត្ត្វ។ 
 សិសានាំ ហ្ិត្ក្រត្វត   វត្ថតុ្ន្ថ វនទន្ថរហ្ាំ 
 ទបីក្ត្វត  ច ត្ត្សាយសាំ  ឧក្កាំសា វណ្ណន្ថ សិយា។ 

     (ម្ណ្សិារម្ញ្ជូសា ១/៥៨) 
 សញ្ចា  និម្តិ្តាំ ក្ត្វត  ច  បរិមាណ្ាំ បត្យាជនាំ 

សពាព គម្សស បុត្រពវ   វត្តរពាំ វត្តមុ្ិចឆត្វ។  

    (នយាស.) 
 បឋម្ាំ ក្ត្រ បទត្ចឆទាំ  សមាសាទិិំ ត្ត្ត្វ ក្ត្រ 
 សមាសាត្ោ ក្ត្ត្ បចឆ    អត្ថាំ និយសាថ បណ្ឌ ិត្ត្វ។ 

     (នយាសបបទបិីកា) 
 បទាំ  ចត្រុពិធាំ វុត្តាំ   ន្ថមាេាត្ត្វបសគគកិ្ាំ 
 និបាត្ញ្ចា តិ្ វិញ្ាូហ្ ិ  អត្សា េល្វា ភិោវតិ្។  
     (រូប.ែី. ៦០) 
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 ឯត្ក្ក្វត្ណាណ  អក្ខត្រា  អក្ខរសម្ូត្ហ្ោ បទាំ 
 បទសម្ូត្ហ្ោ វាក្យាំ  វាក្យសម្ូត្ហ្ោ គត្ន្ថថ ។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
សនធិក្ណ្ឌ  

សញ្ចា វោិន 
 ត្យា និរុត្តិិំ ន សិត្ក្ខយសយ   សិក្ខត្ន្ថត  បិែក្ត្តយសាំ 
 បត្ទ បត្ទ វិក្ត្ងខយសយ  វត្ន អនធគត្ជា យសថា។ 

     (ត្មាគ.បញ្ាកិា. ១៦) 
  ត្យស សនធនិ្ថមាទបិត្ភទទកាខ  
  ហ្ុត្វា  វិសិត្ែេ បិែក្ត្តយសសមិិំ 
  កុ្រពនត ិត្យាគាំ បរមានុភាវា 
  វិនទនត ិកាម្ាំ វិវិធត្ថសារំ។  

(នីតិ្.សុត្ត. ១)  
 បត្ទសគគហ្ត្ណ្ ហ្ ិអសតិ្ គត្ហ្ត្រពសស និបបត្ទសត្វវ វិញ្ចា យសតិ្, 

យសថា ទកិ្ខតិ្ត្វ ន ទោត្តិី្។ (សារត្ថ. ១/២៨៦) 

 ត្សាម  អក្ខរត្កាសលលាំ   សម្ាត្ទយសយ ហ្ិត្ត្ថតិ្កា 
 ឧបែេហ្ាំ គរំុ សមាម   ឧដ្ឋេ ន្ថទហី្ ិបញ្ាហ្ិ។ 
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 ឧដ្ឋេ ន្ថ ឧបដ្ឋេ ន្ថ ច   សុសសូសា សុបរិគគហា 
 សក្កចាាំ សិបបុគគហ្ណា  គរំុ អារាធត្យស រុត្ោ។ 

     (ការិកា. ៧៦) 
 អារត្មាភ  វចនាំ វុត្ត ិ  លក្ខណ្ាំ ត្យាគត្ម្វ ច 
 វាក្យាំ សុត្តយសត្ន្ថទ ិ  សតុ្វត នម្ភោិយសក្ាំ។ 

     (ការិកា ៥៥) 
 សម្ពត្ន្ថធ  ច បទត្ញ្ាវ  បទត្ត្វថ  បទវិគគត្ហ្ោ 
 ត្ចទន្ថ បរិហាត្រា ច  ឆរពិោ សតុ្តវណ្ណន្ថ។  

     (រូប.ែ.ី ២) 
 សាបបក្ខរម្សត្នទហ្ាំ  សារត្ថាំ សរពត្ត្វម្ុេាំ 
 អត្កាខ ភម្នវជជញ្ា  ឆរពិធាំ សុត្តលក្ខណ្ាំ។ 

     (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១២) 
 សញ្ចា  ច បរិភាសា ច   វិធីបិ និយសត្មាបិ ច 
 អតិ្ត្ទត្សាធិកាត្រាត្ ិ  ឆោ វា សតុ្តលក្ខណ្ាំ។ 

     (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១២) 
ឆ ឋាន្ថន ិក្ណ្េ ត្វលុម្ទុធទនតឱែេន្ថសិក្វត្សន។  

 ត្ត្ថ អវណ្ណក្វគគហ្ការា ក្ណ្េ ជា 
 ឥវណ្ណចវគគយសការា  ត្វលុជា 
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 ែវគគរការឡការា  ម្ុទធជា 
 ត្វគគលការសការា  ទនតជា 
 ឧវណ្ណបវគាគ    ឱែេជា 
 ឯកាត្រា   ក្ណ្េ ត្វលុត្ជា 
 ឱកាត្រា   ក្ត្ណាេ ែេត្ជា 
 វកាត្រា   ទត្ន្ថត ែេត្ជា 

 និគគហ្តី្ាំ (  ํ)  ន្ថសិក្ដ្ឋេ នជាំ 
 ងញណ្នមា   សក្ដ្ឋេ នជា ន្ថសិក្ដ្ឋេ នជា ច។  
 ហ្ការំ បញ្ាត្ម្ត្ហ្វ  អនតដ្ឋេ ហ្ ិច សាំយុសត្ាំ 
 ឱរសនត ិវទត្នតត្ថ  ក្ណ្េ ជាំ ត្ទសាំយុសត្ាំ។ 
 អនតដ្ឋេ  យសរលវា។  

(កាត្នតរ. ១/១៤) 
 ក្រណ្ាំ ជវិាា ម្ជឈាំ ត្វលុជានាំ 
 ជតិ្វាា បគគាំ ម្ុទធជានាំ 
 ជវិាា គគាំ ទនតជានាំ 
 ត្សសា សក្ដ្ឋេ នក្រណា។ 
 បយសត្នាំ សាំវុត្វទកិ្រណ្វិត្សត្សា។ 
 សាំវុត្ម្ការសស 
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 វិវែាំ ត្សសសរានាំ សការហ្ការានញ្ា 
 ផុែេាំ វគាគ នាំ  
 ឦសាំផុែេាំ យសរលវានាំ។ 

ចូឡនិរុត្តយិសាំ បន សត្រព រសសសរា សាំវុត្វ ន្ថម្។ សត្រព ទឃីសរា វិវដ្ឋ 
ន្ថមាតិ្ វុត្តាំ។ ត្ថា សទទសារត្ថជាលិនិយសាំ ក្ត្ថចិ សក្កត្គត្នថ ច។ ឥទាំ យុសត្តត្រំ។ 

(និរុត្ត.ិ ៥) 
 និសសយាត្ោ សរា វុត្វត   រយញ្ជន្ថ និសសិត្វ ត្ត្ត្វ 
 វត្គគក្ជា រហ្ុត្វត ត្ោ  ត្ត្ត្វ ឋានលហ្កុ្កមា។ 

      (នាស. ២) 
 សាម្ញ្ាសញ្ចា វិត្សសសញ្ចា សុ សាម្ញ្ាសញ្ចា វ បឋម្ាំ វត្តពាព ។  

(នាស. ២) 
និសសយសនិសសិត្ត្សុ និសសយាវ បឋម្ាំ វត្តពាព ។ (នាស. ២) 

 អបបក្រហ្ុត្ក្សុ រហ្ុកាវ បឋម្ាំ វត្តពាព ។ (នាស. ២) 
 គរុក្លហ្តុ្ក្សុ លហ្កុាវ បឋម្ាំ វត្តពាព ។ (នាស. ២) 
 
 បញ្ាននាំ បន ឋាន្ថនាំ  បែបិាែវិសាបិ ច 
 និសសយាទបិត្ភត្ទហ្ ិ  វុត្ត្វត  ត្ត្សម្នុក្កត្មា។ 
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 អធិក្ក្ខរវន្ថត និ  ឯក្ត្វលីសត្ត្វ ឥត្ត្វ 
 ន រុទធវចន្ថនីតិ្  ទតី្បត្វចរិយាសត្ភា។ 

 រូឡហេិាត្ាំ និបាត្ញ្ាុ-  បសគាគ លបនម្បិ ច 
 សរពន្ថម្នត ិឯត្ត្សុ  ន ក្ត្ត្វ វគិគត្ហ្ោ ឆសុ។ 

           (និរុត្តសិារម្ញ្ជូសា. ៣២) 
 ឯក្ម្ត្ត្វត  ភត្វ រត្សា  ទាិម្ត្ត្វត  ទឃីម្ុចាត្ត្ 
 តិ្ម្ត្ត្វត  បលុត្ត្វ ត្ញត្យសា រយញ្ជនាំ ចឌ្ឍម្ត្តក្ាំ។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
 ក្ាច ិសាំត្យាគបុពាព  ឯកាត្រាការា រសា ឥវ វុចាត្នត។យសថា ឯត្ថ ត្សត្យសា 
ឱត្ដ្ឋេ  ត្សាត្ថ។ិ 
 សិថិលាំ ធនិត្ញ្ា ទឃីរសសាំ 
 គរុក្ាំ លហ្កុ្ត្ញ្ាវ និគគហ្តី្ាំ 
 សម្ពនធវវត្ថតិ្ាំ វិម្ុត្តាំ 
 ទសោ រយញ្ជនរទុធិយា បត្ភត្ោ។ (វិ.អែេ. ៣/៥៥២) 
 
 ត្ត្ត្វ អត្ញ្ា អវគាគ តិ្  អវុត្តសិទធិ ញាយសត្ត្ 
 វគគសញ្ាិក្សុត្ត្តន  អវគាគ បិ ក្ថីយសត្រ។ 

     (ការិកា. ១០១) 
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 រិនទ ុចូឡាម្ណាកាត្រា  នគិគហ្តី្នត ិវុចាត្ត្ 
 ត្ក្វលសាបត្យាគត្វត   អកាត្រា សននធីិយសត្ត្។ 

     (ពាល្វវត្វរ. ២) 
 ក្រណ្ាំ និគគត្ហ្ត្វា ន  ម្ុត្េន្ថវិវត្ែន យសាំ 
 វុចាត្ត្ នគិគហ្តី្នត ិ  វុត្តាំ រិនទ ុសរានុគាំ។ 
 វគាគ នាំ បឋម្ទុតិ្យា សកាត្រា ច អត្ោសា។ 

វគាគ នាំ ត្តិ្យសចតុ្ត្ថបញ្ាមា យសរលវហ្ឡា ចតិ្ ឯក្វីសតិ្ ត្ោសា ន្ថម្។   
 ឯត្ថ ច វគាគ នាំ ទុតិ្យសចតុ្ត្វថ  ធនតិ្វតិ្បិ វុចានត។ិ 
 ឥត្ត្រ សិថលិ្វ។  
 សរាននតរិត្វនិ រយញ្ជន្ថនិ សាំត្យាត្គា។ 
 ោតុ្បបចាយសវិភត្តវិជជិត្ម្ត្ថវំ លងិគាំ។ 
 វិភត្យនតាំ បទាំ។ 

សរសនធ ិ
 សមាម  ធីយសនត ិយសាំ ត្ត្ថ  អទត្សសត្វា ន ម្នតរំ 
 វឌ្ឍកិ្ន្ថវ ធីយសនតិ  សនធ ិត្ត្ន បវុចាតិ្។ 

     (ក្ចា.ត្ភទ. ៦) 
 ត្ល្វបាត្ទត្សា ច អាគត្មា  វិកាត្រា បក្តី្បិ ច 
 ទតី្ោ រត្សាតិ្ សត្ត្តត្ត្ សនធតិ្ភោ វិជានិយា។ 

     (ក្ចា.សុត្តត្ថ.) 
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 ត្ល្វបាត្ទត្សា អាគត្មា ច ទតី្ោ រត្សា និត្សធត្កា 
 វិភត្តបិចាត្យា ចតិ្  វិធិសុត្វត និ អែេោ។ 

     (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១២) 
 អនិែេិត្ាំ បទាំ ការី   និែេិត្ាំ ការយិសាំ ភត្វ 
 ត្សស ត្ហ្តុ្ នមិ្ិត្តនត ុ  ត្ត្រភទក្ាំ វិត្សសនាំ។ 

     (សុត្តនិត្ទទស. ១២) 
 រហ្ុវចនាំ បត្នត្ថ ឯត្ក្ក្សមិិំ សត្រ បត្រ រហ្នូាំ ត្ល្វបញាបនត្ថាំ។ 
 សរា យសនត ិសត្រ ត្ល្វបាំ   ឯត្កា ត្ទា ចតុ្ត្រា ត្ត្យា 
 នសិ យសនត ិឧត្បយសាសិ  គត្សសវាតិ្ និទសសនាំ។ 

     (រូប.ភាសាែី. ១៣) 
 និម្តិ្ត្វត បាោនសាម្ត្ថិយសត្ត្វ វណ្ណកាលរយវោត្ន សនធកិារិយសាំ ន ត្ហ្ោតិ្។ 

 ឯវំ សរពត្ថ សត្តម្ីនិត្ទទត្ស បុរពត្សសវ វិធិ, ន បរសស វិោននតិ ត្វទតិ្រពាំ។ 
 ឯត្ថ យសតុ្តគគហ្ណ្ាំ និគគហ្តី្និត្សធនត្ថាំ។ ត្ត្ន អត្កាក ចឆិ ម្ាំ អវធិ ម្នតិអាទីសុ 
បរនយសនសត្នទត្ហ្ោ ន ត្ហ្ោតិ្។ 
 បុពាព បរវិធីសុ បរវិធិ រលវា។    

(ម្ុគធត្ពាធែី. ២៥) 
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 អត្ថវសា វិភត្តិវិបរិណាត្មា។ 
 អវណ្ណត្ត្វ សត្រាោនី  តី្ត្វវាទិិំ វិន្ថ បត្រា 
 ន លុបបត្ញ្ាត្ត្វ ទតី្ោ  អាត្សវាទិវិវជជិត្ត្វ។ 
 ចនុក្ឌ្ឍិត្ម្ុត្តរព្ត្ ន្ថនុវត្តត្ត្។ 
        សត្តវិុយាត្ទត្សា។ ម្ិត្ត្វត វិយាគត្មាតិ្ ត្វយសាក្រណា ត្វាហ្រនត។ិ 

     (បទសាធនែី. ៣៣) 
 ក្ាចនិនវា ច ឯក្ត្វថ    ត្យសភុត្យសយត្នក្រូបកា 
 វា វិភាសា សមានត្វថ   បាត្យសត្ន្ថភយសរូបកា។ 

     (ក្ចា.វណ្ណន្ថ. ១៤) 
 ឥវត្ណាណ  យសាំ នវាតី្ធ  អសរូបាធិការត្ត្វ 
 ឥវណ្ណសស សរូបសមិិំ  យាត្ទត្សាវ ន សម្ភត្វ។ 
 អភីតិ្ បឋម្នតសស  វុត្តយិសាំ ឆែេិត្យាជនាំ 
 អាត្ទសាត្បក្ខត្ត្វ វុត្តាំ  អាំត្មាតិ្អាទតិ្ក្ វិយស។ 
 ឈលសញ្ចា  បសញ្ចា វ  ន លិងគនតាំវ និសសិត្វ 
 អាេាត្ត្ លិងគម្ត្ជឈ ច  ទាិលិងគត្នត ច ទសសន្ថ។ 
 យសវម្ោទិសុត្ត្តន  អែេ រយញ្ជនអាគមា 
 ចសត្ទទន បន ត្សសា  ចតុ្វីសតិ្ រយញ្ជន្ថ។ 

           (សទទសារត្ថជាលិនី. ២៩០) 
 លឡានម្វិត្សត្សា [ក្ាចិ]។ 
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បក្ត្សិនធ ិ
 ត្ល្វត្បា អាត្ទត្សា អាគត្មា ច វិកាត្រា ន្ថម្ បក្ត្ិិំ វិន្ថត្សត្វា ក្រីយសតី្តិ្ 
ក្ត្វា ។(ពាល្វវត្វរ.បុរាណ្ែ.ី ៣៣) 
 ឆត្ន្ថទ ត្ភោសុេុចា រ-  ណ្ដ្ឋេ ត្ន សរសនធ ិន 
 ក្ាចគិគហ្ណ្ត្ត្វ ត្ចត្ថ  សនធចិឆ វិរត្ហ្ យសថា។ 
 អាលបនន្ថត  និតិ្សមិិំ  អសមាត្ស បទនតគា 
 សរា ទោី ន សត្នធយសា  យូស ចតី្ត្ព្ក្យិាទិសុ។ 

            (រាេាចាប់ចស់. ៣៥) 
រយញ្ជនសនធ ិ

 ត្ល្វបញ្ា ត្ព្ត្វកាត្រាត្ ិ  សុត្ត្តន អការាគត្មា 
 ចសត្ទទន សត្ត សរា  ត្សសា គចឆនត ិអាគមា។ 

     (ក្ចា.ទបីនី. ៩៨) 
 ត្តគគហ្ណ្ាំ អាត្ទសត្វត េាបនត្ថាំ។ (ត្មាគគ. ៦/៤០) 
 ឯត្ថ ច ឋានាំ ន្ថម្ រសាការត្ត្វ បរំ ប បតិ្ បែ ិក្ម្ុ កុ្ស កុ្ធ កី្ គហ្ 
ជតុ្ ញា សិ សុ សម្ភូ សរ សសាទនីមាទរិយញ្ជនាំ, តិ្ក្ ត្យស ត្ិិំស វត្វទនីមាទ ិច, 

វតុ្ វែ ុទសិាទនីម្នតញ្ា, ឧ ទ ុនិឧបសគគ ត្ ចតុ្ ឆ សនតសោទ ត្ទសាទបិរញ្ា, អបទ-
ន្ថត ន្ថការទឃីត្ត្វ យសការាទិ ច, 
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 យសវត្ាំ ត្លន្ថទីន-  មាត្ទត្សា ច សយាទិនាំ 
 សហ្ោត្ានតយាត្ទត្សា  សីសកាត្រា ត្បាទតិ្ត្វ។ 

 ឆន្ថទ នុរក្ខត្ណ្ ច, ឃរ ត្ឈ ធាំសុ ភមាទនីមាទ ិច, រសាការត្ត្វ វគាគ នាំ 
ចតុ្ត្ថទតិុ្យា ច ឥត្ចាវមាទិ។ 
 ការគគហ្ណ្ាំ យសវត្ាំ សការ ក្ ច ែ បវគាគ នាំ សការក្ ច ែ បវគាគ ត្ទស-
ត្ថាំ។ ត្ថា យសវត្ាំ ថ ធ ណ្ការានាំ ឆ ឈ ញការាត្ទសត្ថញ្ា។ 

 សោទ ធកិា អត្វថ ធិត្កា ត្ហ្ោតិ្។ (នាស. ១១៩) 
 អធកិ្វចនម្ញ្ាម្ត្ថាំ ត្ពាត្ធតិ្។ (រូប.ែ.ី ១២៥) 
 សិត្ទធ សត្ារត្មាភ  និយសមាយស វា ត្ហ្ោតិ្ អត្ថនតរវិញ្ចា បន្ថយស វា។ ត្េ 

(បរិភាត្េនទតុ្សេរ.) 
 បក្តិ្ ត្ហ្សាចរិយានាំ, យសទទិាំ ត្យសន ត្ក្នចិ អាកាត្រន អត្ថនតរវិញ្ចា បនាំ។  

(រូប.និសសយសថមី. ១២៨) 
 ឥទញ្ាិ ន្ថសម្បត្តាំ វិទោតិ្, អថ ត្ោ បុរពសុត្ត្តត្នវ សម្បត្តាំ និយសត្ម្តិ្។ 

 (នាស. ២៩) 
 អត្តត្ន្ថម្ត្ ិកិ្ញ្ចា បិ  ក្ថិត្វ សរពទរុពល្វ 
 ត្ថាបិ នយសមាោយស  ក្ថិត្ត្វត  អត្កាបិយា។ 

     (នីត្ិ.បទ. ៤២) 



ដែលគួរចងចាំ                           13 

 អតិ្បបបរសត្ទទហ្ ិ  ឯត្វាការាគត្មា សិយា 
 បត្រ ត្ោម្ាិ ច សងខាត្ន  ក្ាចិគគហ្ណ្ត្ត្វ ឥធ។ 

     (រូប.គណ្េ ិ. ៤៧) 
នគិគហ្តី្សនធ ិ

 សិត្ទធបនិយសត្ម្ វិជឈ-  នតត្រនុបរិ វា សតិ្ 

 វាសត្ោទ  បុន វាសទទ-  ព្ក្យិសត្ថនតរសិទធិយា។ 

     (រូប.គណ្េ ិ. ៤៩) 
 វណ្ណម្ុត្ទទសុនុសាា ត្រា សហ្ត្យសសុ ងការិវ។ (សាំស្កសកឹត្) 
 ត្យាគវិភាគត្ត្វ ឥែេបបសិទធិ។ 

យសត្ថ សុត្តវិោនាំ ន ទសិសតិ្, ត្ត្ថ ម្ហាវុត្តនិ្ថ វា សុត្តវិភត្ត្តន វា រូបាំ 
វិធីយសតិ្។ (និរុត្ត.ិ ១៦២) 
 ឯក្ត្ទសវិក្ត្ាំ អនញ្ាាំវ។ (បរិភាត្េនទតុ្សេរ.) 
  សញ្ចា វិោនាំ សរសនធ ិសនធិ 
  និត្សធនាំ រយញ្ជនសនធ ិសនធិ 
  ត្យា និគគហ្តី្សស ច សនធកិ្ត្បប 
  សុនិចឆត្យា ត្សា ហ្ ិម្ត្យសត្ថ វុត្ត្វត ។ 
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ន្ថម្ក្ណ្ឌ  
បុាំលងិគ 

 អត្វថ ភិម្ុេាំ នម្នត្ត្វ, អត្តនិ ចត្ថសស ន្ថម្នត្ត្វ ន្ថម្ាំ,ទពាព ភិោនាំ។ 
 សត្ោទ  បញ្ាវិត្ោ ត្វវ  ជាយសត្ត្ បិែក្ត្តត្យស 
 ន្ថម្ជាតិ្ទរពព្ក្ិយា  គុណ្សោទ ន ត្ភទត្ត្វ។ 
 ត្ទវទត្តសត្ោទ  ត្គា ច  ទណ្ឌ ិសត្ោទ  ច បាចត្កា 
 សុក្កសត្ោទ  ចិត្ម្ បញ្ា  ន្ថម្សោទ ទនិ្ថម្កា។ 

     (សទទវុត្តិ. ៣-៤) 
 សា មាគធី ម្លូភាសា   នរា យាយាទកិ្បបិកា 
 ព្រហាម ត្ន្ថ ចសសុត្វល្វបា សម្ពុោធ  ចបិ ភាសត្រ។ 
 អធកិាត្រា បន ត្ិវិត្ោ សីហ្គត្កិ្ម្ណ្ឌូ ក្គតិ្ក្យសថានុបុរពិក្វត្សន។ 
 សីហាវត្ល្វក្តិ្ត្វ ត្ចវ  ម្ណ្ឌូ ក្បលុតិ្ត្រវ ច 
 គង្គគ ត្សាត្ត្វ ឥវ េាត្វ  អធកិារា ត្ត្យា ម្ត្វ 
 អាក្ង្គខ យសាំ តុ្ សត្រពសាំ  អនុវុត្ត ិបត្រ ភត្វ។ 

     (ម្ុគធត្ពាធែី. ១) 
 ទតី្បា យសថា បភាោា រា  សរពត្គហ្បបកាសត្កា 
 បរភិាសា ត្ថា រុទធយា  សរពសត្ត្វថ បការិកា។ 

     (អាសុត្ពាធ. ៦៥) 
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 វត្តចិឆ នុបុរពិកា សទទបបែបិត្ត។ិ 
 ឯក្ម្ាិ វត្តត្រព ឯក្វចនាំ។ 

រហ្ុម្ាិ វត្តត្រព រហ្វុចនាំ។ 
 ឯត្ថ ច សីតិ្ វិភត្ត ិគយសាត្ត្ វិភត្តកិារិយសវិធិបបក្រណ្ត្ត្វ ត្ត្ត្វ ច  
វិភត្តិត្យាតិ្ ឥត្ត្វ វិភត្តគិគហ្ណានុវត្តនត្ត្វ វា។ 
 គម្យមាន្ថធិការត្ត្វ   ត្ល្វបត្ត្វ ត្សសត្ត្វ ចតិ្ 
 ចតូ្ហ្ ិការត្ណ្ហ្បិិ  ន ក្ត្ថចិ រត្វា យុសត្ត្វត ។ 

     (សី.នវែី. ១/៩៦៣) 
 ត្ាទិវភិត្តតិ្យា ត្ចត្ថ   បចាយសត្ត្តន គយសាត្រ 
 អាទគិគហ្ណ្មាេាត្-  កិ្ត្ត្ក្សាា គម្ត្ថទិាំ។ 
 បចាយសសាហ្ចរិយា  ចត្ទត្សា បក្តី្បត្រា 
 បទនតសរត្ល្វត្បា ន  ត្ត្នពាភ ហាទតិ្ក្ បត្រ។ 

 សរូបត្សសវ សទទត្ថ-  សទទត្វថ នាំ សភាវត្ត្វ 
 តិ្រពិធត្តាំ យសថា មាសា  កុ្ែលិ្វ បុរិសាតិ្ ច។ 

     (ត្ភទចិន្ថត . ២៨៤) 
 ន្ថន្ថធិក្រណានាំ តុ្   វត្តតុ្ម្ក្ក្ខណ្ម្ាិ យា 
 ឥចឆត្ត្វ រាបិត្ុាំ ឥចឆ   សា វចិឆ តិ្ បកិ្ត្តតិ្វ។  

     (នីត្ិ.បទ.) 
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 ត្យាគវិភាគត្ត្វ ត្ចត្ថ  ឯក្ត្សសាសកិិំ ឥតិ្ 
 វិរូត្បក្ត្សត្សា ត្ហ្ោតិ្  វា បិតូ្ននតអិាទិសុ។ 
 និចាត្ម្វ ច បុលលិត្ងគ   អនិចាញ្ា នបុាំសត្ក្  
 អសនតាំ ត្ឈ ក្ត្ត្ត្ត តុ្  វិធិិំ ទតី្បតិ្ វាសុត្។ិ 

ឯត្ថ ច សតិ្បិ សិគគហ្ត្ណ្ គឥតិ្ វចនត្ម្វ ញាបក្ម្ញ្ាត្វថ បិ   
សិគគហ្ត្ណ្ អាលបន្ថគគហ្ណ្សស។ 
 ត្ក្ចិ អាលបន្ថភិរយត្តយិា ភវនតសទទាំ វា ត្ហ្សទទាំ វា បយុសជជត្នត។ 
 វភិត្តិសត្ោទ  វិភជនវាចត្កា ឥត្ថលិតិ្ង្គគ ។  
 សាទិវាចត្កា បុលលតិ្ង្គគ  ត្ចវ ឥត្ថលិិត្ង្គគ  ច។  
 វិភត្តសិស វិភត្តិយាតិ្អាទទិសសនត្ត្វ។ (នីត្ិ.បទ.) 
 បុននបុាំសត្ក្ បាត្យសន  សាគត្មា អបបត្ក្ន ច 
 ឥត្ថលិិត្ងគបិ ត្ហ្ោត្ត្វ  រុទធមាតុ្សស សក្ករំ។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
 វិភាសា ឥឧការានាំ  សុនាំហ្សុិ ទតី្ោ ភត្វ 
 នាំម្ា ិនិចាាំ អការសស  សុហ្សុិ ត្សស ន ភត្វ។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
 រិលាំ រលាំ ទត្មា វាត្ហ្ោ  ថាត្មា ថាម្ាំ ជត្រា ជរា 

 បទាំ ម្ុេនតយសដ្ឋេ ទយងក-  បុណាណ  ម្ត្ន្ថគណាទតិ្កា។ 
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 អាត្បា ច សរត្ោ វាត្យា រត្ជា រជនតអិាទត្យា 
 អនតងកទាយសសម្បន្ថន   ម្ត្ន្ថគណាទតិ្កា ម្ត្វ។ 

      (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១១៤-៥) 
 ឯត្ថ ច វនតុបចាយសន្ថត នាំ ឧការសស អបបត្យាគិត្វយស អការត្នតសុ គហ្ណ្ាំ 
ត្វទិត្រពាំ។ (រូប.ែី. ១០៥) 
 រយបត្ទត្សា និម្ិត្តញ្ា  ត្ាំរូបាំ ត្ាំសភាវត្វ 

 សុត្តត្ញ្ាវ ត្ថា ការិ-  យាតិ្ត្ទត្សាតិ្ ឆរពតិ្ោ។ 
 រយបត្ទត្សា តុ្ ន្ថម្ាំវ  និម្តិ្តាំ ការិត្ាំ វិយស 
 ត្ាំរូបាំ បន សាម  ន្ថវ  ត្ាំសភាត្វា បុមាវ ច  
 សុត្តាំ អនុបទដិ្ឋេ នាំ  ត្សត្សសុ នតវុ ការិយសាំ។ 

     (រូប.និសសយសថមី. ១២០) 
 សាម្ត្ញ្ាភមិ្ត្ត្ សត្ោទ   និទទិសសតិ្ បុត្ម្ន វា 
 នបុាំសត្ក្ន វាបីតិ្  សទទសត្ថវិទ ូវទុាំ។ 

     (ពាល្វវត្វរ. ៥៨) 
 បុរពសិទធាំ តុ្ យសាំ ការយាំ  បុន រាររភត្ត្ វិត្ោ 
 បុរពការិយសវយុោសាយស  វិត្សសត្ថាំ ច ត្ាំ ភត្វ។ 

         (កាត្នតរវឫត្តែិី. ៣/៦/៨៥) 
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 ត្នក្ត្ថវុត្តយិា ត្គាតិ្  វុត្ត្ត វាច ន ញាយសត្ត្ 
 ត្គា វាចតិ្ តុ្ វុត្តសាម   បរិយាត្យា ច ត្ភទត្កា។ 

     (សម្ពនធចិន្ថត . ៨) 
 វិសោវិសោការ-  ត្វាហាត្រាភយសម្ុត្តកា 
 បុមាទជិានត្ន ត្ហ្តុ្  ភាវត្ត្វ លិងគម្ីរិត្វ។ 
 អធិការំ វិន្ថ ត្យានាំ   ត្ន្ថតិ្ ត្យាគវិភាគត្ត្វ 
 ក្ាចិ អក្ត្រសាបិ  ត្ន្ថ សារម្តិ្ត្ន្ថ យសថា។ 
 ភិក្ខបុបភុតិ្ត្ត្វ និចាាំ  ត្វា ត្យានាំ ត្ហ្តុ្អាទិត្ត្វ 
 វិភាសា ន ច ត្វា ត្ន្ថ ច អម្ុបបភុតិ្ត្ត្វ ភត្វ។ 
 ត្វា ត្យា ត្ន្ថ ជនតតុ្ត្វ ត្ហ្ោនត ិ ត្វា ត្យាវ ត្ហ្តុ្សទទត្ត្វ 
 សហ្ភូសទទត្ត្វ ត្វា ត្ន្ថ ត្វាវ ភិកាខ ភិភាា ទតិ្ត្វ 
 អម្ុបបភុតិ្ត្ត្វ ត្យាវ  ត្ន្ថវ សរពញ្ាុអាទតិ្ត្វ។ 

     (រូប.ម្ញ្ជរី. ៥១៣) 
 សត្ថកុ្ត្វត ទត្យា ត្ញយសា ត្ាន្ថត  ព្ក្យិាសក្ត្ថកា 
 សត្វថ ទគិណ្កិា ន្ថម្  សត្ថសុាសនិត្យស វត្រ។ 

     (រូប.និសសយសថមី. ១៥៧) 
 បិត្វ មាត្វ ជាមាត្វ ច  ធីត្វ ទហុ្តុិ្យាត្ត្រា 
 ភាត្វ សាត្ល្វហ្តិ្វ នត្វត  សត្វថ ទិម្ាិ បិត្វទត្យា។ 

    (រូប.នសិសយសថមី. ១៥៧) 
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 អារត្តម្ិតិ្ និត្ទទសា  ន្ថនាំសុ វាសមាសត្ក្ 
 សម្ាិ នត្ត្ថវ ត្សត្សសុ  អាត្រា អែេសុ និចាត្ត្វ។ 

     (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ២០០) 
ឥត្ថលីងិគ 

 បក្ត្យត្ថត្ជាត្កា ឥត្ថ-ិ  បបចាយា សាទត្យា វិយស 
 ណាទត្យា បចាយសត្ថសស  សក្ត្ថសាបិ វាចកា។ 
 មាតុ្ត្ល្វ រុទទព្រហ្មិន្ថទ   ភត្វា សត្ពាព  ម្ុត្ឡោ ត្ថា 
 វរុត្ណា ចយសយុបជាយា  េត្តយិាចរិយសសូរិយា។ 

     (រូប.នសិសយសថមី. ១៨៩) 
 ឥវណ្ណុ កាត្រាកាត្រហ្ ិ  ម្នតុសត្ោទ  បត្រា ភត្វ 
 អការន្ថត  ចិការន្ថត   ឥម្នតូតិ្ វិភាវត្យស។ 

      (នីត្ិ.បទ.) 
 ោត្សុត្ោទ  ជនិម្ត្ត្   ឥត្ថលិិងគត្តត្ន ម្ត្ត្វ 
 សត្ត្ថ បុលលិងគភាវសមិិំ  ក្ចា យសនម្ត្ត្ ទាិសុ។ 

      (នីត្ិ.បទ.) 
 មាតុ្អាទតិ្ត្វ ក្សាម  ន ត្ហ្ោតិ្។ ឥត្ថិបចាយសាំ វិន្ថបិ ឥត្ថត្វត ភិោនត្ត្វ។ 

      (ត្មាគគ. ៣/៣០) 
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ត្គា ត្គាត្ណ្ ចិស្កនទតិ្យស ភមូ្យាំ វចត្ន ត្ចវ រុទធិយសាំ 
 អាទតិ្ចា រសមយិសត្ញ្ាវ  បានីត្យសបិ ច វត្តត្ត្ 
 ត្ត្សុ អត្ត្ថសុ ត្គាត្ណ្ ថិ បុមា ច ឥត្ត្រ បុមា។ 

      (នីត្ិ.បទ.) 
នបុាំសក្លងិគ 

 ត្យានាំ និភាត្វ ចឯត្ត្ត  សិត្ទធបិ អវិត្សសត្ត្វ 
 អត្ត្វ និចានត ិអារមាភ   អាឯត្តាំ ក្ាចិត្ទវិធ។ 
 សម្ុចាត្យស ក្ត្ត្ ទាិននាំ   រហ្នូាំ វា បតី្យសត្ត្ 
 ចយសង្គគ នុគត្វ សងខា  ទាត្នទ វាក្ានុសារនិ្ថ។ 
 សត្វថ  ច សារបុិត្ត្វត  ច  ធម្មាំ ត្ទត្សតិ្ ត្ក្វលាំ 
 ត្ថត្រា ច ទហ្ត្រា ត្ចវ  បិណាឌ យស ចរនតតិី្ ច។ 

        (សទទសារត្ថជាលិនី. ៧៩-៨០) 
សរពន្ថម្ 

 សរព ក្ត្រ ក្ត្ម្ ឧភយស ឥត្រ អញ្ា អញ្ាត្រ អញ្ាត្ម្ បុរព បរ អបរ   
ទក្ខណិ្ ឧត្តរ អធរ យស ត្ ឯត្ ឥម្ អម្ុ ក្ិិំ ឯក្ ឧភ ទាិ តិ្ ចតុ្ តុ្ម្ា អម្ា ឥតិ្         
សត្តវសីត្ ិសរពន្ថមាន។ិ ត្វនិ សរពន្ថម្ត្វត តិ្លិង្គគ និ។ 
 សរពសត្ោទ  និរវត្សសត្ត្វថ ។ 
 ក្ត្រក្ត្ម្សោទ  បុចឆនត្វថ ។ 
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 ឧភយសសត្ោទ  ទាិអវយសវសម្ុោយសវចត្ន្ថ។ 
 ឥត្រសទត្ោ វុត្តបបែតិ្យាគវចត្ន្ថ។ 
 អញ្ាសត្ោទ  អធិគត្វបរវចត្ន្ថ។ 
 អញ្ាត្រអញ្ាត្ម្សោទ  អនិយសម្ត្វថ ។ 
 បពុាព ទត្យា ទិសាទវិវត្វថ នវចន្ថ។ 
 អញ្ាសត្ោទ  បុរពសត្ោទ    ទក្ខតិ្ណា ចតុ្តត្រា បត្រា 
 សរពន្ថត្ម្សុ គយសានត ិ  អសរពន្ថម្ិត្ក្សុបិ។ 

      (នីត្ិ.បទ.) 
ត្-ឯត្-ឥម្-អម្-ុក្ិិំឥត្ចាត្ត្ បរម្មុេ-សម្បី-អចានតសម្ីប-ទរូ-បុចឆនត្ថវចន្ថ។ 

 ការិន្ថ ហ្ញ្ាត្ត្ ការ ី  ការិយសាំ ការិត្យសន ច 
 និម្តិ្តាំ តុ្ និម្តិ្ត្តន   ត្ត្សសសម្នុវត្តត្ត្។ 

     (សុត្តនិត្ទទស. ១០២) 
 អាបចាយសន្ថត និត្ទទសា  សរពត្វថ តិ្ អវុត្តត្ត្វ 
 អនិត្ថលិិងគត្សសត្វត្ថ  គហ្ណ្ាំ ហ្ ិឥម្សសិតិ្។ 
 ចិត្ន្ថត  កាត្កា ច ក្ិិំសត្ោទ  អបបក្ត្ថសស វាចត្កា 
 យសការយុសត្ត្វត  អាទិម្ាិ  សក្លត្ថសស វាចត្កា 
 អចិត្ន្ថត  ច អយាទ ិច  បុចឆ វាចក្សម្មត្ត្វ។ 

     (រូប.នសិសយសថមី. ២២៦) 
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 វិសុាំ បោវយសត្វា វា  ហ្តុ្វា  ន្ថា ទីហ្ ិវា បន 
 យុសត្ត្វត  សត្ទទហ្ិ ក្ិិំសត្ោទ  ទតិ្ដ្ឋេ  សុគត្សាសត្ន។ 

     (នីត្ិ.បទ. ៩១៧) 
 សរពវិធីហ្ ិត្ល្វបវិធិ រលវា។ (បរិភាត្េនទតុ្សេរ.) 
 សក្ត្លហ្ ិវិធីហ្បិិ  ត្ល្វបរពិធិ រលី ត្ថា  
 ត្ល្វបសសរាត្ទសាននត ុ  សរាត្ទសវិធិរពលី។ 

     (ម្ុគធត្ពាធែី. ១១២) 
 ឯក្សត្ោទ  សងខាតុ្លាសហាយសញ្ាវចត្ន្ថ។ យសោ សងខាវចត្ន្ថ, ត្ោ 
សរពត្ត្ថក្វចនត្ន្ថត វ។ អញ្ាត្ថ រហ្ុវចនត្ន្ថត បិ។ 

 ឯត្កា តី្សុ សងខាតុ្លា- តុ្លាសហាយសម្ិសសត្ន 
 ត្សែេញ្ាសចាម្តុ្េយសុ  អបបម្បិ ត្ក្វត្លបិ ច។ 

    (សរទសសត្ត្វម្ម្ហានិធិ.) 
 ឧភសត្ោទ  ទាិសទទបរិយាត្យា។ សោ រហ្ុវចនត្ន្ថត វ។ 
 ទាអិាទត្យា សងខា សត្ងខេយសយវចន្ថ។រហ្នូាំ វាចិត្ត្វត  សោ។ រហ្-ុ
វចនន្ថត វ។ 
 អដ្ឋេ រសន្ថត  សត្ងខេត្យសយ  សងខា ឯកាទត្យា ត្ិស ុ
 សងខាត្ន តុ្ ច សត្ងខេត្យសយ ឯក្ត្ត្ត វីសត្វទត្យា 
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 វគគត្ភត្ទ រហ្ុត្ត្តបិ   ត្វ អានវុតិ្ ន្ថរិយសាំ។ 

     (អភិោន. ៤៧៣) 
 សុត្ត្ត លិងគវចនម្ត្នតាំ។ (បរិភាត្េនទតុ្សេរ.) 
 នីល្វទ ិគុណ្ន្ថម្ញ្ា   រហ្ុរពីហ្ ិច ត្ទធិត្ាំ 
 សាម្ញ្ាវុត្យតី្ត្វទ-ិ   កិ្ត្នតាំ វាចាលងិគកិ្ាំ។ 
 ឯត្សត្សា ឯត្ម្ិតិ្ ច   បសិទធិ អត្ត្ថសុ ត្យសសុ ត្ល្វក្សស 
 ថីបុននបុាំសកានីតិ្   វុចាត្នត ត្វនិ ន្ថមានិ។ 
 រហ្ាត្វថ នម្បិ ឯក្ត្ត្ថ  សមាត្រាបនត្ត្វ រហ្ ុ
 វចនាំ ត្ទសន្ថត្សាត្ត្  បតិ្ត្ត្វត  ច ម្នយត្ត្។ 
 សត្ត្ថត្តនិ គរូសុ ត្ច  តិ្ លក្ខណ្ម្ោុហ្ែាំ 
 ម្យសាំ គចឆ ម្ តុ្ត្ម្ា ច  គចឆថាតិ្ យសថាក្កម្ាំ។ 

     (ត្ភទចិន្ថត . ១៣៥-៦) 
 វិក្ត្បបន្ថយសាំ វិជឈនតរសស វិជជមានត្វត ។ 
 នវាធិការត្ត្វ ត្ចត្ថ  ត្វាត្ន្ថត្ត្ត្ម្តិ្ ត្យស ឥត្ម្ 

 បាោត្ោ ច ចវាឯវា-  ទតិ្យាត្គ ច ន ត្ហ្ោនត ិត្ត្។ 
វភិត្តបិចាយស 

 សពាព ទតិ្ត្វ ត្ត្វ ព្ត្ ថ ធិ  វ ហ្ិិំ ហ្ាំ ហ្ ធ ហ្ញិ្ានាំ 
 ោ ោចនាំ ោនិ រហ្ិ  ធុន្ថតិ្ ទស បញ្ា ច។ 

     (រូប.នសិសយសថមី. ២៨១) 
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 លិងគត្ត្ថ ក្ត្តកុ្ត្ម្មសុ  ត្ហ្ត្វា វធីសុ សាម្ិន ិ
 វិត្សសាការភុត្ម្មសុ  និោធ រត្ណ្ ច ត្ត្វ ភត្វ។ 

     (រូប.នសិសយសថមី. ២៦៥) 
 លិងគត្ត្ថ ក្ត្តកុ្ត្ម្មសុ  អបាោត្ន ច សាម្ិនិ 
 អាោត្រ ត្ចវ ត្ត្ ត្ហ្ោនត ិ ឧភត្យា ព្ត្ថបចាយា។ 

     (រូប.នសិសយសថមី. ២៦៧) 
អរយយស 

 សទសិាំ តី្សុ លិត្ងគសុ  សពាព សុ ច វិភត្តសុិ 
 វចត្នសុ ច សត្រពសុ  យសាំ ន ត្រយតិ្ ត្ទរយយសាំ។ 

      (បាា ) 
 ឧបសត្គាគ  និបាត្ត្វ ច-  រយយាសមាសត្ទធិត្វ 
 ត្វា ទ ិវិភត្តបិចាយា  អរយយា ឆរពិោ សិយុសាំ។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
 ប បរា និ នី ឧ ទ ុសាំ វិ អវ អនុ បរិ អធិ អភិ បតិ្ សុ អា អតិ្ អបិ អប 
ឧប ឥតិ្ វីសតិ្ ឧបសគាគ ។ 

 សនតត្ម្វ ហ្ ិនីល្វទ-ិ  វណ្ណាំ ទបីាទត្យា វិយស 
 ោតុ្សមិិំ ហ្ ិសនតត្ម្វត្ថាំ   ឧបសគាគ  បកាសកា។ 

    (ពាល្វវត្វរ. ៨៤) 



ដែលគួរចងចាំ                           25 

 ឧបសគាគ  និបាត្វ ច  បចាយា ច ឥត្ម្ ត្ត្យា 
 ត្នត្ក្ត្នក្ត្ថវិសយា  ឥតិ្ ត្នរុត្តកិាព្រវំុ។ 
 ឧបសគាគ  និបាត្វ ច  ោត្ត្វា បចាយា ចិត្ម្ 
 ត្នត្ក្ត្នក្ត្ថវិសយា  ឥតិ្ ត្នរុត្តកិាព្រវំុ។ 

     (ក្ចា.សុត្តត្ថ.) 
 ព្ក្យិាវាចិត្តមាេាត្ុាំ  បសិត្ោធ ត្ត្វថ  បទសសិត្ត្វ 
 បត្យាគត្ត្វត្ញ្ា វិត្ញ្ាយសា អត្នក្ត្វថ  ហ្ ិោត្ត្វា។ 

     (ម្ុគធត្ពាធែី. ១០) 
 ត្យសត្នក្ត្ថធរា ចរនត ិវិវិោ ន្ថថសស បាត្ឋ វត្រ 
 ត្ត្ត្នក្ត្ថធរាវ ត្ហ្ោនត ិសហ្ិត្វ ន្ថនូបសត្គគហ្ ិត្វ 
 ោតូ្នាំ បន ត្ត្សម្ត្ថបរម្ាំ េណីាសត្វ បណ្ឌ ិត្ត្ 
 វត្ជជត្វា  បែសិម្ភិោម្ត្ិយុសត្ត្ត ត្កា សរពត្សា ភាសតិ្។ 

     (នីតិ្.ោតុ្។) 
 ឧត្បចាត្ថាំ សត្ជជនតតិី្  ឧបសគាគ  ហ្ ិបាទត្យា 
 ចទ ីបោទមិ្ជឈត្នត  នបិាត្វ និបត្នតតិី្។ 
 បតិ្បរិម្នាភីតិ្  ចតុ្ត្រា ឱបសគគកិា 
 អាទិម្ាិបិ បោនាំ ត្វ  អត្នតបិ ច បវត្តត្រ។ 
 ត្សសា ត្សាឡស សត្រពបិ អាទិម្ាិត្យសវ វត្តត្រ 
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 ត្នវ ក្ោចិ ត្ត្ អត្នត  ឥតិ្ នីត្ិិំ ម្ត្ន ក្ត្រ។ 

     (នីតិ្.សុត្ត.) 
 ោត្ាត្ថាំ ពាធត្ត្ ត្កាចិ  ត្កាចិ ត្ម្នុវត្តត្ត្ 
 ត្ត្ម្វត្ញ្ចា  វិត្សត្សតិ្  ឧបសគគគត្ ីត្ោិ។ 
 ម្ុត្តាំ បទត្តយា យសសាម   ត្សាម  និបត្ត្យនតរា 
 ត្នបាត្កិ្នត ិត្ាំ វុត្តាំ  យសាំ អរយយសសលក្ខណ្ាំ។ 
 បុលលិងគាំ ឥត្ថងិគញ្ា   នបុាំសក្ម្ថាបរំ 
 តិ្លិងគញ្ា អលិងគញ្ា  ន្ថម្កិ្ាំ បញ្ាោ ឋិត្ាំ។ 

អាេាត្ក្ណ្ឌ  
 បក្ត្ ីលិងគោត្ត្ាវ វិភត្តបិបចាយា បន បចាត្យា។  
     (ត្ភទចិន្ថត .)  
 យសាំ តិ្កាលាំ តិ្បុរិសាំ  ព្ក្យិាវាចិ តិ្ការក្ាំ  
 អតិ្លិងគាំ ទាិវចនាំ  ត្ោេាត្នត ិវុចាតិ្។ 
 បក្តី្ វិក្តី្ ន្ថម្ាំ   ត្ោិ ោត្ ូបត្ភទត្ត្វ 
 ភាា ទ ីបក្តី្ ោទយន្ថត    វិក្ត្ាយាទ ិន្ថម្ិកា។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
 ភកូ្រា សរពោត្ាត្ថរាបកា។ (បរិភាសា)  
 សត្វត ក្រណ្រូបា ហ្ ិ  ោត្ាត្វថ  សក្ល្វ ត្ត្ត្វ 
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 ភាត្វា ព្ក្យិា ច សាម្ញ្ាាំ  សក្ត្លត្សាវ គម្យត្ត្។ 

       (ត្ភទចិន្ថត . ៣០០) 
 បុពាព បរភាគដ្ឋេ ន្ថ  ភិន្ថន  ោតុ្វិភត្តតិ្យា 
 និសាយស បចាយា ត្ហ្ោនត ិ ត្យស ត្ត្ វិក្រណា សិយុសាំ។ 

      (ពាល្វវត្វរ. ៦៩)  
 ភូវាទីស ុវកាត្រាយសាំ  ត្ញត្យសា អាគម្សនធតិ្ជា  
 ភូវាបបការា វា ោតូ្  សក្មាម ក្ម្មក្ត្ថត្ត្វ។  
 ត្ក្ត្ល គិត្ល ម្ិត្ល ឱមា ចិត្ន ហ្ត្រ ច សាំក្ត្ស  
 ក្ាចបិាល្វ អលុត្តន្ថត   យសបរា ច ម្ហាទត្យា។ 

     (ក្ចា.សុត្តត្ថ.) 
 ព្ក្យិាយស គម្យមាន្ថយស  វិភត្តនីាំ វិោនត្ត្វ 
 ោតូ្ត្ហ្វ ភវនតតិី្  សិទធាំ ត្ាទិវភិត្តតិ្យា។  
 បចាុបបននសម្ីត្បបិ  ត្ត្ពាព ហារូបចរត្ត្វ 
 វត្តមាន្ថ អតី្ត្ត្បិ  ត្ាំកាលវចនិចឆយា។ 
 ត្យស គត្យត្វថ  ត្ត្ រុទធេត្វថ   បវត្តបិាបុណ្ត្ថកា។ 

     (ោត្ាត្ថសងគហ្. ១៩) 
 ឥវណ្ណុ វណ្ណន្ថត នញ្ា  លហ្បូន្ថត ន ោតុ្នាំ 
 ឥវណ្ណុ វណាណ នត្ម្វ  វុទធិ ត្ហ្ោតិ្ បរសស ន។  
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 យុសវណាណ នម្បិ យសណុ្ណា- ន្ថនិដ្ឋេ ទីសុ វុទធិ ន  
 តុ្ោទសិាវិក្រត្ណ្  ន ត្ឆត្វា ទីសុ វា សិយា។ 
 ក្ត្តតុ្ន្ថភិហ្ិត្ត្វត វ  អាេាត្ត្ន ន ក្ត្តរិ  
 ត្តិ្យា បឋមា ត្ហ្ោតិ្  លិងគត្ថាំ បនត្បក្ខយិស។  
 អត្តត្ន្ថ អត្វថ និ បោនិ អត្តត្ន្ថបោនីតិ្ បរសសត្វថ នាំ រហ្ុក្ត្ត្តបិ        
ត្បារាណ្ត្វាហារវត្សន វុត្ត្វត ។  

(រូប.ែ.ី ៤៣១) 
 បចឆ  វុត្ត្វត  បត្រា ន្ថម្  សញ្ចា យស បែបិាែយិា 
 ឯវំ បន គត្ហ្ត្ត្ពាព   បត្រាបុរិសន្ថម្ត្កា។  
 បឋម្មាា  បត្រា ន្ថម្  ម្ជឈិត្មា ឧត្តត្មាបិ ច  
 ម្ជឈិម្មាា  បត្រា ន្ថម្  ឧត្តត្មា បុរិត្សា រុត្ត្វ។ 

      (នីត្ិ.បទ.) 
 តិ្សិថញ្ា តិ្ម្ិម្ញ្ា  សិម្ិម្ញ្ា តិ្សិម្ិម្ាំ  
 ត្យនតសិិថម្មិ្ត្ញ្ាវ  បញ្ាវារា បកាសិត្វ។ 

     (សុត្តនិត្ទទស. ២១១) 
 វិធិិំ និចាញ្ា វាសត្ោទ   មានត្នតសុ តុ្ ក្ត្តរិ 
 ទតី្បត្វនិចាម្ញ្ាត្ថ   បត្រាកាខ យសម្សនតក្ាំ។  
  បរសស ក្ត្តរិត្យសវ  អត្តត្ន្ថ បន តី្សុបិ  
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  វិក្រណា តុ្ សត្រពបិ  ក្ត្ាត្ត្ថ សរពោតុ្ត្ក្។  
      (ក្ចា.សារ. ២០)  
 អសរពោតុ្ត្ក្ត្បយសុ  កិ្ញ្ាិ ឥចឆនត ិបចាយសាំ។ 

      (ក្ចា.សារ. ២១) 
 អាេាត្បចាយា សត្រព  ភត្វយសយុាំ សាធនត្តត្យស 
 ក្ត្វត  ក្ម្មាំ ច ភាត្វា ច  សាធន្ថនធី វុចាត្រ។ 

     (ពាល្វវត្វរ.) 
 ក្រីយសមានាំ យសាំ ក្ម្មាំ  សយសត្ម្វបបសិជឈតិ្  
 សុក្រំ ត្សហ្ ិគុត្ណ្ហ្ ិ  ក្ម្មក្ត្វត តិ្ ត្ាំ វិទុាំ។  
     (ពាល្វវត្វរ. ១០២)  
 អក្ម្មកាបិ ោត្ត្វា ត្សាបសគាគ  សក្ម្មកាបិ ភវនត។ិ  
 ឧបសគគវសា ត្កាចិ  អក្ម្មត្កាបិ សក្ម្មត្កា 
 យសថាភិភូយសត្ត្ រាត្គា  ត្វបត្សន ម្ហ្ទិធិន្ថ។  
      (ពាល្វវត្វរ. ៧១)  
 អាេាត្ត្ន អវុត្តត្វត   ត្តិ្យា ត្ហ្ោតិ្ ក្ត្តរិ  
 ក្ម្មសាភិហ្ិត្ត្វត  ន  ទតិុ្យា បឋមាវិធ។  
 ចវត្គាគ  ចត្វគាគ នាំ  ោត្ាន្ថត នាំ យសវត្តនាំ  
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 រវានញ្ា សយសបបចា-  យានាំ ត្ហ្ោតិ្ យសថាក្កម្ាំ។ 
 បញ្ាម្ីសត្តម្ីសញ្ចា   រូឡហសិញ្ចា តិ្ ម្នយត្ត្។  
            (សទទសារត្ថជាលិនី. ៤៧៨) 
 បញ្ាម្តិី្ ត្វា ទីនាំ សក្កត្ត្វាហាត្រា។ (រូប.ែី. ៤៥០)  
 ម្ត្ត្ សត្ថសុស ឃណ្ឡា  បោទិម្ាិ ន ទសិសត្រ។ 

      (បាា )  
 បញ្ាម្ ីអាណ្ត្ាសិែេ-  សបថត្កាក សយាចត្ន  
 សម្បុចឆ បត្ថន្ថជឈិែេ-  វិធាម្នតនិម្នតត្ន។  
     (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ២៧៩)  
 សត្តម្ ីអនុម្ត្យត្ត្ថ  បរិក្ត្បប ច វត្តតិ្  
 សម្បុចឆ បត្ថន្ថជឈិែេ-  វិធាម្នតនិម្នតត្ន  
 សត្តយិសាំ អរត្ហ្ ត្បត្ស  បត្តកាត្ល សមាភ វត្ន។  
     (ក្ចា.សុត្តត្ថ.) 
 សតិ្សសត្របិ ោត្ាត្នត  បុន្ថការាគម្សសិធ  
 និរត្ថត្វត  បត្យាគានុ-  ត្រាោ ោត្វា ទតិ្ត្វ អយសាំ។  
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 ក្ត្សាក្រត្ណ្ ក្ត្ត ុ  អចានតចឆ ទត្នបិ ច  
 ទដិ្ឋេ ទនីម្ភាត្វ ច   តី្សុ ត្ញយសា បត្រាក្ខត្វ។  
     (ក្ចា.សារ. ២៣) 
 េឆត្សសុ បត្រាកាខ យសាំ    ត្ទាភាត្វា សរពោតុ្នាំ  
 អបចាត្យស ជតុ្ហ្ោត្ាទ-ិ  សសបិ កិ្ចា ទតិ្ក្ ក្ាចិ។  
 េឆត្សសុ អវណ្ណសស  ឥកាត្រា សគុបុសស ឦ  
 វាសស ភូសស បត្រាកាខ យសាំ  អកាត្រា ន្ថបរសសិត្ម្។  
 អសរពោតុ្ត្ក្ រយញ្ជ-  ន្ថទិត្ម្ាវាយសមាគត្មា  
 ក្ាចទកិារត្ត្វ រយញ្ជ-  ន្ថត្ោបិ ក្ាចិ ត្ន្ថ សិយា។  
 ភូត្សាម្ញ្ាវចនិចឆ យសម្នជជត្ត្បិ “សុត្វា អត្ហ្ោសិ អានត្ន្ថទ ” 
     (ត្មាគគ. ៦/៤) 
 អសក្កាលត្ត្វថ យសមារត្មាភ ។(ត្មាគគ.) 
 អត្តី្ត្ប ិភវសិសនត ី  ត្ាំកាលវចនិចឆយា 

 “អត្នក្ជាតិ្សាំសារំ  សន្ថធ វិសស”នតអិាទិសុ។ 

 សា [កាល្វត្បិត្តិ] បន វិរុទធបចាយូសបនិបាត្ត្ត្វ ការណ្ត្វក្លលត្ត្វ វា  
ព្ក្យិាយស អនភិនិរពត្ត។ិ 
 វិរុទធត្ហ្តុ្ត្យាគា វា   ត្ហ្តុ្ត្វក្លលត្ត្វបិ វា 
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 ព្ក្យិានម្ភាត្វាវ  ព្ក្យិាត្បិននម្ីរិត្ាំ។  
     (ក្ចា.សារ. ២៥) 
 ត្ញ្ា ទាោិ ភូត្ាំ ភាវិ  ភូត្ាំ សម្បុណ្ណការណា  
 ភាវិភាវាតិ្បនននត ុ  កុ្ត្ត្វចិ លិងគទសសន្ថ។  
     (ក្ចា.សារ. ២៦) 
 បញ្ាម្ី សត្តម្ី វត្ត-  មាន្ថ សម្បតិ្ន្ថគត្ត្  
 ភវិសសនត ីបត្រាកាខ ទ ី  ចត្ត្សាតី្ត្កាលកិា។  
 អក្ម្មកាបិ អត្ថវិត្សសវត្សន សក្ម្ម្មកា ត្ហ្ោនត។ិ 

     (ម្ជឈិម្បណាណ សែី.) 
 សុត្វនុម្ិត្ត្សុ សុត្សម្ពត្ន្ថធ  រលវា។ (បរិភាត្េនទតុ្សេរ.) 
 ត្ក្ចិ សក្ម្មិកា ោត្ត្វា ទិវាទិគណ្ាំ បត្វា  អក្ម្មិកា ត្ហ្ោនត,ិ 
យសថា “សុត្តាំ ឆិជជតិ្,ត្ឡាក្ាំ ភិជជតី្”តិ្។ (នីតិ្.សុត្ត. ៩៥១) 
 ភូវាទតិ្ត្វ ជតុ្ហ្ោត្ាទ-ិ  ត្ត្វ ច អបចាត្យា បត្រា  
 ត្ល្វបមាបជជត្ត្ ន្ថត្ញ្ចា   វវត្ថតិ្វិភាសត្ត្វ។  
 ន្ថម្ាិ រត្សា កិ្យាទីនាំ   សាំត្យាត្គ ចញ្ាោតុ្នាំ  
 អាយូសនាំ វា វិភត្តនីាំ       មាា សានតសស ច រសសត្វ។ 

 គម្ិត្ត្វ ចឆសស ត្ញ្ចឆ  វាសស គម្ិសសជជត្និម្ាិ គា,  
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 ឧ ចគត្មា វា ត្ថត្ម្ាសុ,  ោតូ្នាំ យសម្ាិ ទឃីត្វ។  
  ឯត្យសយយសាត្សយសាត្ម្ត្តញ្ា     វា ត្សសត្សសត្តញ្ា បាបុត្ណ្ 

  ឱការា អត្តម្ិត្តញ្ា        អាត្វថ  បត្បានត ិវា ត្ថត្ថ។ 
 ត្ថា ព្រូត្ត្វ តិ្អនតនីាំ  អឧ វាហ្ ច ោតុ្យា  
 បត្រាកាខ យសវិភត្តមិ្ា ិ  អនពាភ សសស ទឃីត្វ។  
 សាំត្យាគត្ន្ថត  អកាត្រត្ថ  វិភត្តបិបចាយាទ ិតុ្  
 ត្ល្វបមាបជជត្ត្ និចា-  ត្ម្កាត្រាការត្ត្វ បត្រា។  
 ទហុ្ យាច រុធិ បុចឆ   ភិក្ខ សាស វចទត្យា  
 នី វហ្ ហ្រមាទី ច  ឧភត្យសត្ត្ ទាកិ្ម្មកា។ 

     (ត្ភទចិន្ថត .) 
 អត្ល្វបាភាត្វ ហ្កាត្រា  ក្ាចិ ោត្វា ទនិ្ថគត្មា 

 សាំ-បតិ្បុត្ពាព  រសសត្តាំ  វាសត្ទទនិធឋាសត្រា។ 

     (រូប.គណ្េ ិ. ៤៩២) 
 នត-មាននត-ិយិសយុសាំសាា ទតិ្ល្វត្បា (ត្មាគគ. ៥/១៣០) 
 មាននតអនតអិាទីសុ  និចាាំ ទតី្បតិ្ វាសុត្ ិ
 អសនតញ្ាត្ថ វិភត្ត-ិ  បបចាត្យសសូតិ្ លក្ខត្យស។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
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 វិបុត្ពាព  ោ ក្ត្រាត្យត្ត្ថ  អភិបុត្ពាព  តុ្ ភាសត្ន 
 នាសាំបុត្ពាព  យសថាត្យាគាំ នាសាត្រាបនសនធសុិ។ 

     (នាស.) 
 ោ ោរោនត្បាសម្ា ិ  និ តុ្ នាត្ស វិ ក្រត្ណ្ 
 អា អាត្រាត្បភិ ភាត្ស ច  សាំ សទទហ្នសនធសុិ។ 
 អបិ អចឆ ទត្ន ចបិ  បរិបុត្ពាព  និវាសត្ន 
 អវបុត្ពាព  សវត្ណ្ ចបិ អនតត្រាទិ អទសសត្ន 

 បបុត្ពាព  បោត្ន អនុ-  វិបុត្ពាព  និវិក្រត្ណ្ 
 សុបុត្ពាព  តិ្ត្តត្ត្វថ  ចតិ្  អត្នក្ត្ត្ថសុ ទសិសតិ្។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
 អវុទធិកា តុ្ោទី ច  ហ្វូាទ ីច ត្ថាបត្រា  
 ជតុ្ហ្ោត្ាទ ីចតុ្ត្ទធវំ  ត្ញយសា ភវូាទត្យា ឥធ។ 
 ជាត្ទត្សា ន្ថម្ាិ ជាំ ញាម្ា ិ ន្ថភាត្វា ត្ិម្ា ិឯវិធ 

 វវត្ថតិ្វិភាសត្ថ-  វាសទទសានុវត្តន្ថ។ 
 ញាម្ាិ និចាញ្ា ន្ថត្ល្វត្បា វិភាសាជជត្ន្ថទិស ុ
 អញ្ាត្ថ ន ច ត្ហ្ោត្វយសាំ  ន្ថត្ត្វ ត្ិម្ា ិយសការត្វ។ 
 យិសរត្ត្វ អាត្តត្ម្យសយសស   ឯថាទតិ្សសយសយមុាទិសុ  
 ឯយសយសទទសស ត្ល្វត្បា ច “ក្ាចិ ោតូ្”តិ្អាទនិ្ថ។  



ដែលគួរចងចាំ                           35 

 ភូវាទ ីច រុោទី ច  ទិវាទី សាា ទត្យា គណា 
 កិ្យាទ ីច ត្ន្ថទ ីច  ចុរាទ ីចិធ សត្តោ។ 
 េ ឆ ស អាយស ឦយស ត្ណ្ ណ្យស ណាត្ប ច ណាបយស  

 អល អារ អាល ចតិ្  ោា ទស1 ោត្បុបចាយា។ 
 តិ្ជត្ត្វ េនតយិសាំ ត្ោវ  និន្ថទ យសាំ គុបត្ត្វ តុ្ ត្ោ  
 កិ្ត្វ ត្ោ ត្សាវ មានមាា   វវត្ថតិ្វិភាសត្ត្វ។ 
 តិ្ជត្ត្វ េនតយិសាំ ត្ោវ  និន្ថទ យសាំ ត្ោ រោ គុបា  
 កិ្ត្វ ត្ោ សាំសត្យស ត្ចវ ត្រាគាបនយសត្នបិ ច 
 ឧបោត្រ មានមាា  ត្សា  វវត្ថតិ្វិភាសត្ត្វ។ 

     (រូប.ភាសាែី.) 
 លិងគវិភត្តវិចន-  កាលបុរិសក្ខរសស 
 វត្សន ហ្ ិវិបល្វល ត្សា  ឆរពតិ្ោតិ្ បវុចាតិ្។ 

     (ក្ចា.ទីបនី. ២) 
 “វុត្តត្វថ នម្បបត្យាត្គា”តិ្ វាក្យសស អបបត្យាត្គា។  
 ត្ណ្ណ្យាវ ឧវណ្ណន្ថត   អាត្ត្វ ត្ទា បចឆិមា សិយុសាំ 
 ត្សសត្ត្វ ចតុ្ត្រា ត្ទា វា វាសទទសានុវត្តតិ្ត្វ។ 
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 អក្មាម  ោត្ត្វា ត្ហ្ោនត ិ  ការិត្ត្ តុ្ សក្ម្មកា  
 សក្ម្មកា ទាិក្មាម សសុ  ទាិក្មាម  តុ្ តិ្ក្ម្មកា។ 
 ត្សាម  ក្ត្តរិ ក្ត្ម្ម ច  ការិត្វេាត្សម្ភត្វា  
 ន ភាត្វ, សុទធក្ត្វត  ច  ការិត្ត្ ក្ម្មសញ្ាិត្ត្វ។ 

 និយាទីនាំ បោនញ្ា  អបបោនាំ ទហុាទិនាំ,  
 ការិត្ត្ សុទធក្ត្វត  ច  ក្ម្មមាេាត្ត្គាចរំ។  
 ោតុ្បបចាយសត្ត្វ ចបិ  ការិត្បបចាយា សិយុសាំ  
 សការិត្ត្ហ្ិ យុសណ្ាូ នាំ  ទសសនត្ញ្ាត្ថ ញាបក្ាំ។ 
 សាសនត្ថាំ សម្ុទទិែេាំ   អាេាត្ាំ សក្រុទធិយា 
 ពាហ្សុចារត្លនីទាំ  ចិនតយសនត ុវិចក្ខណា។ 
 ភវតិ្ តិ្ែេតិ្ ត្សតិ្  អត្ហ្ោសិ ឯវមាទត្យា  
 អក្ម្មកាតិ្ វិត្ញ្ាយសា  ក្ម្មលក្ខណ្វិញ្ាុន្ថ។ 
 អក្ម្មកាបិ ត្ហ្ត្ាត្ថ-  បបចាយសន្ថត  សក្ម្មកា 
 ត្ាំ យសថា ភិក្ខ ុភាត្វតិ្  ម្គគាំ រាគាទទិសូក្ាំ។ 
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ក្រិពោិនក្ណ្ឌ  
ត្ត្កាលកិ្ក្ចិាបបចាយសនតនយស  

 កិ្រតី្តិ្ កិ្ត្ត្វ សិសស-  ក្ងខាំ វិក្ខបិត្វបត្ន-  
 តី្ត្យត្ត្វថ  បាយសវុត្តតិ្វត   ក្តិ្ត្កាតិ្ បវុចាតិ្។ 

      (ត្ភទចិន្ថត . ៣៤៦) 
 បចាត្យា ត្រិពតិ្ោ កិ្ចា-  កិ្ត្កិ្ចាកិ្ត្រពសា 
 ភាវក្ត្ម្មសុ ក្ត្ាត្ត្ថ  តី្សុ ចត្យបត្រ វិទ។ូ 

     (ត្ភទចិន្ថត . ៣៤៨) 
 អក្ម្មត្ក្ហ្ ិោតូ្ហ្ ិ  ភាត្វ ក្ចិា  ភវនត ិត្ត្ 
 សក្ម្មត្ក្ហ្ ិក្ម្មត្ត្ថ  អរហ្សក្កត្ថទបីកា។ 
 ក្ចិា  ោតូ្ហ្យក្ត្ម្មហ្ ិ  ភាត្វត្យសវ នបុាំសត្ក្ 
 ត្ទន្ថត  បាយសត្ត្វ ក្ត្ម្ម  សក្ត្ម្មហ្ ិតិ្លងិគិកា។ 

     (ត្ភទចិន្ថត . ៣៤៩) 
 ត្យសភុយសយវុត្តយិា លិងគាំ  ទសសិត្ាំ ត្ត្ថ សរពត្សា 
 វិត្សត្សា បន វិញ្ាូហ្ ិ  ត្ញត្យសា បាឋានុសារត្ត្វ។ 

     (បទសាធន. ៥២១) 
 ត្ពាព ទតី្ហ្វ ក្ម្មសស  វុត្តត្វត វ បុនត្តន្ថ  
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 វត្តរពសស អភាវា ន  ទតិុ្យា បឋមា ត្ត្ត្វ។  
 រហាទតិ្ត្វ បរត្សសត្ថ  នការសស អសម្ភវា  
 អន្ថនីយាទនិត្សសវ  សាម្ត្ថយាយសាំ ណ្ការត្វ។ 

 រម្ុ ឥក្ខ រក្ខ លក្ខ-  បិស ត្វោតុ្អាទត្យា 
 បរាទ ីបនិទបុរី  អាទសិត្ទទន គយសាត្រ។  
     (ក្ចា.សុត្តត្ថ.) 
 អរហ្ត្ត្ថ ច សក្កត្ត្ថ   បត្តកាត្ល ច ត្បសត្ន  
 ត្ពាព ទត្យា អតិ្សត្គគ  អវសាធម្ិត្ណ្សុ ច។ 

     (និរុត្ត.ិ)  
 ក្ត្តរពាំ ក្រណ្យីសញ្ា  ការិយសាំ កិ្ចាម្ិចាបិ  
 កាត្រត្រពាំ ត្ថា ការា-  ត្បត្រពាំ ក្ចិាសងគត្ហ្ោ។  

ត្ត្កាលកិ្ក្តិ្ក្បបចាយសនតនយស 
 សការិត្ត្ហ្ិ យុសណ្ាូ នាំ  ការិយសសស វិោនត្ត្វ  
 កិ្ចាកិ្ត្សម្ភត្វា ោតុ្-  បបចាត្យសហ្បិិ ត្វទតិ្យា។  
 បុរពសុត្ត្តន ភិននត្យាគក្រណ្ាំ វិក្បបនត្ថាំ។ (សុត្តនិត្ទស.)  
 ញាត្ណ្ វិក្សសត្ន ត្ចវ គម្ត្ន ចបិ ជាគត្រ 
 ចតូ្ត្សាត្ត្សុ អត្ត្ថសុ  រុធោតុ្ បវត្តតិ្។ 

           (ម្ណ្សិារម្ញ្ជសូា. ១/៧៩) 
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 កិ្ត្កាភិត្ធយសយលិង្គគ   ឥយុសវណ្ណវរាទតិ្ជា 
 អបចាត្យា ត្ណា ទតិុ្ត្យា ឥបចាត្យា បុត្ម្ សិយុសាំ។ 

     (ក្ចា.សារ. ៤៥) 
 វរសរា ទរចរា  គម្ុយសម្ូ សនហ្ន្ថ 
 នទម្ោ រណ្គហា  ជបាទត្យា វរាទត្យា។  
     (ពាល្វវត្វរ. ៨៤) 
 ណ្ម្ាិ រនជសស ក្រត្ណ្   ជាត្ទសសស វិោនត្ត្វ 
 អក្ត្តរិបិ វិត្ញ្ាត្យសា  ការត្ក្ ណ្សស សម្ភត្វា។ 

 ក្ម្មគគហ្ណ្ត្ត្វ ភាវ-  ក្ត្ម្មសូត្ត្ត្ថ ត្វទតិ្យា  
 អក្ត្តរិបិ ត្ហ្ោតី្តិ្  ការត្ក្ រម្មបចាត្យា។  
 ត្សសលីាំ អត្តត្ន្ថ សីលាំ  ត្ទធត្មាម  កុ្លធម្មត្វ  
 ត្សាធកុារី ោត្ាត្ត្ថ  សក្កចាាំ អនុត្មាទន្ថ។ 

     (ក្ចា.សុត្តត្ថ.) 
 សលីាំ សភាត្វា។ ធត្មាម  អាចត្រា។ សាធ ុកុ្សត្ល្វ។(ពាល្វវត្វរ.)  
 ឥការនតម្ាិ ោតុ្សមិិំ   និចាាំ និគគហ្តី្វគត្មា។ 

     (ោត្ាត្ថសងគហ្និសសយស) 
 ឥការត្នត និគគហ្ីត្ាំ  និចាាំ ភាា ទចុិរាទតិ្ក្។ 

    (ោត្ាត្ថសងគហ្និសសយស) 
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 ហ្នត្សសវាយសាំ ត្ោ ត្ហ្ោតិ្ អភិោន្ថនុរូបត្ត្វ 
 អសាំបុពាព  ច ត្រា ត្ត្ន  បែតិ្ោតិ្បិ សិជឈតិ្។ 
 ោត្ាត្ត្វថ វ សិយា ត្ហ្តុ្  បចាយសត្ត្វថ  សិយា ផលាំ 
 ត្ត្សាំ ទាិននាំ ជាននត្ថាំ  ឥតិ្សត្ោទ  បយុសជជត្ត្។  

     (សទទវុត្តិ.) 
អត្តី្បបចាយសនតនយស 

 នបិាត្នាំ ន្ថម្ អសម្បត្តាំ សម្ាត្ទតិ្។ សម្បត្តាំ និវាត្រតិ្។ ត្ត្ន ឥម្ិន្ថ 

លក្ខត្ណ្ន យសសមិិំ យសសមិិំ ក្ត្ត្ យសាំ យសាំ រូបាំ សិជឈតិ្, ត្ាំ ត្ាំ ត្ត្ថ ត្ត្ថ កាត្រពាំ។ (នយាស.) 
 អត្វថ  បក្រណា លិង្គគ   ឱចិត្ា កាលត្ទសត្ត្វ 
 សទទត្វថ  វិភជយីសនត ិ  ន សោទ ត្យសវ ត្ក្វលាំ។ 

    (សទទសារត្ថជាលិនី. ៩៣) 
 គម្នត្វថ  ត្ថាោត្រ  អាហារត្ត្ថ ច ោតុ្ត្ត្វ 
 ភាវម្ត្ត្ត តុ្ ោតុ្មាា   អវិវចឆិត្ក្ម្មកា។  
     (ក្ចា.សារ. ៣៦) 
 ក្កាត្រា ឯឱនម្ភាវត្ត្វថ ។ (ត្មាគ.បញ្ាកិា.) 
 ហ្តុ្ត្វ ហ្តុ្វវី ហ្តុ្វា  វុត្ត្វថ  វុសិត្ជណិ្ណត្កា 
 បក្កាំ បក្កនតត្កា ជាត្ត្វ  ឋិត្ត្វ រូត្ឡហោ រុភុក្ខតិ្ត្វ។ 
 គីត្ាំ នចាាំ ជតិ្ត្វ ទតិ្ដ្ឋេ   តុ្ត្ដ្ឋេ  យិសត្ដ្ឋេ  ច ភគគវា 
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 វុត្តញ្ា គុត្ត្វត  អចឆិត្ន្ថន   បហ្តី្ន្ថ គម្ិត្ត្វ គត្ត្វ។ 
 ក្ត្ត្វភិសងខត្ត្វ ភុត្តាំ   ឋានាំ គរុម្ុបាសិត្ត្វ  
 ភីត្ញ្ា សម្មត្ត្វ រុត្ោធ    បូជតិ្ត្វតី្ត្កាលិកា។ 

ត្ត្វត្នុ្ថទបិបចាយសនតនយស 
 ភូសត្ន វារត្ណ្ ចលាំ  វុចាត្ត្ បរិយសត្តយិសាំ។  

     (អភិោន.) 
 បុពាព បរសមាត្ន ច   កាត្ល ត្ហ្តុ្ម្ាិ ត្វា ទត្យា 
 ធក្កចាាំ ទត្ណាឌ  បតិ្ត្ត្វ  ោា រំ បិទហ្តិ្វា  និក្ខម្ិ 
 សីហ្ាំ ទសិាា  ភយសាំ ត្ហ្ោតិ្  ឥទាំ ត្ត្សាំ និទសសនាំ។ 

     (ត្បារាណាចរយ) 
 យសត្ថ ហ្ ិព្ក្យិាបទាំ ន សូយសតិ្, ត្ត្ថ អត្ថ ិភវតី្តិ្ សម្ពត្ន្ថធ ។ 

     (រូប.ែី. ៣២០) 
 ន ហ្ ិព្ក្យិារហ្ិត្ាំ វាក្យម្ត្ថ។ិ (ម្ុគធត្ពាធែី. ២៨០) 

វត្តមានកាលកិ្មាននតបបចាយសនតនយស 
 អត្ន្ថត  ក្ត្តរិ មាត្ន្ថ តុ្  ភាត្វ ក្ម្មនិ ក្ត្តរិ 
 បចាុបបត្នន លក្ខត្ណ្ ច   ត្ហ្ត្ាត្ត្ថ ច ភវនត ិត្ត្។ 

    (សទទសារត្ថជាលិនី.) 
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 បូជតុ្តម្បចុត្រសុ  សម្បត្តសិសរិត្យសសុ ច 
 វុត្ឌ្ឍ ត្ចវាតិ្ អត្ត្ថសុ  ម្ហ្ត្ន្ថត  ឆសុ វត្តតិ្។ 

    (និរុត្តិសារម្ញ្ជូសា. ៤៥) 
ឧណាទបិបចាយសនតនយស 

 អទោតុ្បរត្សសវ   ម្ការសស ត្ការត្វ 
 ត្ទញ្ាត្ត្វ ន ត្ហ្ោត្វយសាំ  វវត្ថតិ្វិភាសត្ត្វ។ 
 និបាត្ន្ថន  ច អនិបាត្ន្ថន   ត្សា បាែបិទតិ្កា យសថា 

 និបាត្ន្ថន  ការត្កាត្ាទ-ិ  ត្ត្រា ឃែបដ្ឋទតិ្កា 
 ត្ទធិត្វទតិ្តយាសិត្ោធ   និបាត្ន្ថន  ឥត្ត្រា ម្ត្ត្វ។ 

    (និរុត្តិសារម្ញ្ជូសា.) 
 អាទយនតត្ម្វ ទីត្បត្វា   ម្ត្ជឈ បន អទសសនាំ 
 ម្គិបទវលត្ញ្ចជ តិ្  ត្វទតិ្ត្ពាព  សុធី ម្ត្វ។ 

     (សទទសារត្ថជាលិនី. ២៥) 
 យសព្ត្ ទរពនិត្វត្សា, ត្ព្ត្ ត្ននវិិែេព្ក្ិយាវិត្សត្សា លក្ខេត្ត្។ 

    (ក្វិក្លបព្ទុម្) 
 អចិត្នតត្យសា ហ្ិ នរិតុ្តនិត្យា ត្ក្វលាំ អត្ថយុសត្តបិែរិទធម្ត្ត្វត វ។ 

អត្ថយុសត្តយិសាំ សតិ្ និបាា ត្ទតុ្ម្សក្កតុ្ណ្យសានិបិ រូបានិ អត្នត្នវ សិជឈនត។ិ (នីតិ្.ោតុ្.) 
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 “វណាណ គត្មា វណ្ណវិបរិយសត្យា ច   
  ត្ទា ចបត្រ វណ្ណវិការន្ថសា 
  ោតុ្សស ចត្វថ តិ្សត្យសន ត្យាត្គា 

  ត្ទចុាត្ត្ បញ្ាវិធាំ នរិតុ្ត”នតិ 
 វុត្តនិរុត្តលិក្ខណានុសាត្រន “ត្ត្សុ វុទធ”ីតិ្អាទនិ្ថ “ក្ាចិ ោតូ្”តិ្អាទនិ្ថ 
ច រូបសិទធិ ត្វទតិ្ពាព ។ 
 ឥកាត្រា ោតុ្និត្ទទត្ស  វិក្រណានាតិ្ត្វ ត្ ិច 
 ភវត្នតត្ថ គម្ិសាទ ិ  ហ្នត្ាទហី្ ិញាបកា។ 

 ចត្ោុ ោត្នុតិ្ទទសា  ឥណ្-ណ្យ-ត្យនតត្ភទត្ត្វ 

 គិណ្-សុណ្-គម្ិសសត្ន្ថត   ត្ហ្ោតិ្សសត្រតិ្ ញាបក្ាំ។ 

    (រូប.នសិសយសចស់ ២៣៥) 
 ត្ពាព ទ ីណាទត្យា និដ្ឋេ   ត្ត្វតុ្ន្ថទត្យា ត្ថា 
 មានន្ថត ទ ីឧណាទីត្ ិ  ឆោធ  ក្តិ្ក្សងគត្ហ្ោ។ 
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នគិម្ន 
 សនធ ិន្ថម្ាំ ការក្ញ្ា  សមាត្សា ត្ទធិត្ាំ ត្ថា 
 អាេាត្ាំ កិ្ត្ក្ាំ ក្ណាឌ   សត្តតិ្ម្ រូបសទិធិយសាំ។ 
 ត្ត្ោ សនធិិំ ចតុ្ោធ  បទម្បិ ចតុ្ោ បញ្ាោ ន្ថម្ិក្ញ្ា រាសា ឆកាក រក្ាំ    
ឆសសម្សនម្បិ ឆត្រភទត្ត្វ ត្ទធិត្ញ្ា អាេាត្ាំ អែេោ ឆរពិធម្បិ កិ្ត្ក្ាំ បចាយានាំ បត្ភ
ោ ទីត្បនត ិរូបសទិធី ចិរម្ិធ  ជនត្វរុទធិវុទធិិំ ក្ត្រាតុ្។ 
 វិេាត្វននទត្ថរវាយសវយសគុរុនាំ ត្ម្ពបណ្ន ិធជានាំ  
 សិត្សា ទបីងករាេយទទម្ិឡវសុម្តី្ទីបលទធបកាត្សា 
 ពាល្វទចិា ទិវាសទាិត្យសម្ធិវសាំ សាសនាំ ត្ជាត្យីស ត្យា 
 ត្សាយសាំ រទុធបបិយសត្វាា  យសតិ្ ឥម្ម្ុជកុ្ាំ រូបសទិធិិំ អកាសិ។ 

 សាតិ្ត្រក្សត្តរស-  ភាណ្វាត្រហ្ ិគនថត្ត្វ 
 និែេិត្វ រូបសទិធីតិ្  បទសាំសិទធិសាធនីិ។ 
 សោ សោធ សីលី សតិ្ធិតិ្ម្តី្ ចគបែមុា 
 ក្ត្ញ្ាូ ត្ល្វក្ញ្ាូ បរហ្ិត្រត្ត្វ ឈាននិរត្ត្វ 
 អក្ម្បី សមាភ ត្រ ទរុភិភវសាំសារគហ្ត្ន 
 ភត្វយសាហ្ាំ សត្មាព ធិសម្ធិគម្ាំ យាវ ភវតិ្។ 
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សមាសក្ណ្ឌ  
 សមាត្សា ក្ម្មោរត្យា  ទគុិ ត្បបុរិត្សាបិ ច 
 រហ្ុរពីហារយយីសភាត្វា  ទាត្ន្ថទ  ត្ហ្ោតិ្ ឆរពតិ្ោ។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ.) 
 វិត្សសនវិត្សសានាំ  អភិននត្ថត្តម្ីរិត្ាំ 
 សមាត្សា ន្ថម្ ត្វទិម្ា ិ  ត្ទធិត្ត្វបិ វិធីយសត្ត្។ 

    (ក្ចា.សារ. ៦១) 
 ន្ថម្ន្ថម្ាំ សរពន្ថម្ាំ  សមាសត្ទធិត្ាំ ត្ថា 
 កិ្ត្ន្ថម្ញ្ា ន្ថម្ញ្ា ូ  ន្ថម្ាំ បញ្ាបិ និទទិត្ស។ 

    (ក្ចា.វណ្ណន្ថ. ២៤១) 
 ក្ម្មោរត្យា ទាត្ន្ថទ  ច  ត្បបុរិត្សា ច ល្វភិត្ន្ថ 
 ត្ត្យា បរបត្ទ លិងគាំ  រហ្ុរពីហ្ ិបទនតត្រ។ 

    (ពាល្វវត្វរ. ៤៦) 
 ទគុិ អរយយីសភាត្វា ច   នបុាំសត្ក្វ និយសត្ត្វ 
 វាចត្កា បន វិត្ញ្ាត្យសា វិភត្តបិទរូបត្ត្វ។ 

    (ក្ចា.ត្ភទ. ៤៦) 
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អរយយសភីាវសមាស 
 អរយយសភីាវសមាត្សា ហ្ ិ សោ និចាសមាសត្កា 
 ត្សាម  អញ្ាបត្ទត្នវ  កាត្ត្ពាព  វិគគត្ហ្ោ សោ។ 

    (បទវិចរគណ្េ ិ. ១៣៥) 
 ត្យសន យសសស ហ្ិ សម្ពត្ន្ថធ   ទរូែេម្បិ ច ត្សស ត្ាំ 
 អត្ថត្ត្វ ហ្យសមាន្ថនាំ  អាសននត្តម្ការណ្ាំ។ 

    (នាស. ៣១៦) 
 សមាត្សា បទសត្ងខត្បា  បទបបចាយសសាំហ្តិ្ាំ 
 ត្ទធតិ្ាំ ន្ថម្ ត្ហ្ោត្ត្វំ  វិត្ញ្ាយសយាំ ត្ត្សម្នតរំ។ 
 ត្ទា ហ្ ិសមាសសស បត្យាជន្ថន ិឯក្បទត្តត្ម្ក្វិភត្តតិ្តញ្ា។ 
 ឯក្បទត្វសាំយុសត្តាំ  ឯត្កាចា រណ្ត្វយុសត្ាំ 
 ឯក្វិភត្តតិ្វយុសត្តាំ  សមាត្ស លក្ខណ្ត្តយសាំ។ 

    (ពា.បុរា.ែ.ី ១៤១) 
 ម្ហ្រីតុ្ហ្ោ ត្រុ វុត្ត្វត   ត្សមិិំ អសតិ្ ត្ន្ថ ភត្វ 
 ោយា ត្ល្វក្ម្ាិ បក្តិ្  វិភត្តមិាា សតិ្ ត្ថា។ 

    (សទទសារត្ថជាលិនី. ៤៤) 
 ន បញ្ាម្ាយសម្ាំភាត្វា  ក្ាចីតិ្ អធិការត្ត្វ 

 ត្តិ្យាសត្តម្ីឆែេ-ី  ននត ុត្ហ្ោតិ្ វិក្បបត្ត្វ។ 
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ក្ម្មោរយសសមាស 
 វិត្សសនបុរពបត្ោ  ត្តុ្ត្តរបត្ោ ត្ថា 
 ត្ទភុយសាំបត្ោ ត្ចវ  ឧបមានបត្រាថ វា។ 

 សមាភ វន្ថវោរណ្-  បុរពងគមា ទតុ្វ ត្ថា 

 ននិបាត្កុ្និបាត្-  បាទបុិរពបោ នវ។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៥០០) 
 តុ្លាធិក្រណ្ភាវបបសិទធត្ថាំ ចសទទ-ត្សទទបបត្យាត្គា។  
 ក្ាចិបបវត្យបបត្តិ  ក្ាចញ្ាាំ ក្ាចិ វា ក្ាចិ 
 សិយា រហ្លុសត្ទទន  វិធិ សត្ពាព  យសថាគម្ាំ។ 

    (សារត្ថវិល្វសិនី. ១/៥៨) 
 សមាន្ថធិក្រណ្យញ្ា  វិត្សសនវិត្សសសត្ាំ 
 អត្ត្ថសុ ត្ក្ចិ ឥចឆនត ិ  សត្ទទសុ ឥតិ្ ត្ក្ចន។ 

    (ត្មាគ.បញ្ាកិា.) 
 បុរពបរូភយសម្ញ្ាបទត្ថ-  
 បបោន្ថរយយីសភាវសមាត្សា 
 ក្ម្មោរយសក្ត្បបុរិសា ត្ទា  
 ទាត្ន្ថទ  ច រហ្ុរពីហ្ ិច ត្ញយសា។ (ពាល្វវត្វរ. ៥៥) 
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 នាត្ស បរសស បុមាភ ត្វា  បុរពភាត្វា រូបសទិធិយសាំ 
 ឧភយសភាត្វា រាេាត្ន  ម្ត្ជឈវាត្ោវ សុនទត្រា។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៥០៣) 
 អវត្វថ វត្ត្វវត្វថ យា-  ភូត្សញ្ចា យស វត្ថតុ្ន្ថ 
 ត្វយាវត្វថ យស ភវនាំ  អភតូ្ត្ពាភ វំ វិទុាំ។ 

    (ពាល្វវត្វរ. ៦៦) 
 សីហ្កុ្ញ្ជរសទទូល្វ-  ទ ីតុ្ សមាសគា បុត្ម្។  
    (អភិោន. ៦៩៦) 
 ឧត្តរសមិិំ បត្ទ រយគឃ-  បុងគត្វាសភកុ្ញ្ជរា 
 សីហ្សទទលូន្ថគាទ ី  បុត្ម្ ត្សែេត្ថត្គាចរា។ 

    (អម្រត្កាษ. ៣/២១/៥៩) 
 យសថាក្ថញ្ាិ រយុបបត្តិ  រូឡហយិា អត្ថនិចឆត្យា 
 ឥតិ្ រូឡហ ិបសិត្ទធន   រយុបបត្ត ិត្យសន ត្ក្នចិ។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ១៧១) 
 ន និត្សត្ោ សត្ត្វ យុសត្ត្វត   ត្ទសាទនិិយសម្ាំ វិន្ថ 
 អសត្ត្វ ចផត្ល្វ ត្សាម   ក្ថម្ព្ពាហ្មត្ណាតិ្ ត្ច។ 
 និត្សធត្វថ នុវាត្ទន  បែតិ្សធវិធិ ក្ាចិ 
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 បរសស ម្ិចឆ ញាណ្ត្វត -  េាបន្ថត្យាបបជជត្ត្។ 
 បសជជបបែតិ្សធសស  លក្ខណ្ាំ វត្ថនុត្ថតិ្វ 
 វត្ថតុ្ត្វ អញ្ាព្ត្ វុត្ត ិ  បរិយសោុសលក្ខណ្ាំ។ 
 អបបោនាំ វិធិត្ន្ថ យសព្ត្  បែតិ្សត្ធ បោនត្វ 
 បសជជបែតិ្សត្ោយសាំ  ព្ក្យិសយា សហ្ យសព្ត្ ន។ 

          (សាហ្តិ្យទរបណ្ែកីា. ៥៥០) 
 បោនត្តាំ វិធិត្ន្ថ យសព្ត្  បែតិ្សត្ធបបោនត្វត  
 បរិយសោុត្សា ស វិត្ញ្ាត្យសា យសត្ព្ត្វត្តរបត្ទន ន។ 

         (សាហ្តិ្យទរបណ្ែកីា. ៥៥១) 
 វុទធិត្ពាភ វសទិស-  និត្សធញ្ាបបត្ក្ រត្ជ1 

 និន្ថទ វិរុទធវរិហ្-  សុត្ញ្ា អ បទបូរត្ណ្។ 

    (ឯក្ក្ខរត្កាស.) 
ទគិសុមាស 

 ត្ទធិត្ត្ត្ថ សមាហាត្រ  ឧត្តរសមិិំ បត្ទ បត្រ 
 សម្សយត្នត ទគិុ យសព្ត្  សងខាសត្ងខេយសយវាចិភិ។ 

    (ក្ចា.សារ. ៦៤) 
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ត្បបុរសិសមាស 
 ទតិុ្យាទបុិពាព  ឆោ  ឯត្កាវ ច អមាទតិ្កា 
 អលុត្ត្វត  ច សមាត្សាតិ្  ត្ញត្យសា ត្បបុរតិ្សាែេោ។ 

    (រូប.ែ.ី ៣៦០) 
 អយសញ្ា ត្បបុរិត្សា អភិត្ធយសយវចនលិត្ង្គគ ។ 
 គត្វទសិោទ  កិ្ត្នតត្វត  តិ្លិង្គគ ។ 
 ទតុ្យិាត្បបុរតិ្សា គត្និសសិត្វតី្ត្វតិ្ក្កនតបបត្វត បន្ថន ទហី្ ិភវតិ្។ 
 ឧបបទសមាត្ស បន វុត្តតិ្យសវ ត្សស និចាត្វត ។ 
 នត្ថ ិនិចាសមាសម្ាិ  វិគគត្ហ្ោ វិគគត្ហ្ោតិ្ ត្ច 
 អញ្ាបត្ទន កាត្ត្ពាព   ការសត្ោទ  ន ក្ត្តរិ។ 

    (បទវិចរគណ្េ ិ. ១៣១) 
 បុពាព បរានាំ អត្ថុបលទធិយសាំ បទាំ។ 

 ន្ថបទាំ សត្ត្ថ បយុសត្ជជយសយ។ (ម្ុគធត្ពាធែី. ២៨០) 
 លត្ទធ ន្ថត្ម្ អវត្វថ យា-  នវត្ត្ថបយបុចរិត្ត្វ 
 ក្ត្ម្ម អសតិ្ ណាភាវា  ន្ថបិ កាត្រាត្ ិសិជឈនាំ 
 កិ្ត្ត្ន្ថត ត្យសវ ត្ត្ត្នវ  ក្ម្មកាត្រាត្ ិអាទិសុ។ 

    (រូប.គណ្េ ិ. ៧៣៧) 
 អវត្ថាំ ភូម្ិគត្េាត្ាំ  បែចិា វត្ថវា នត្រា 
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 វាត្ក្យន វា សមាត្សន  វុត្ត្វត  ត្នវានវត្ថវា 
 កិ្ត្ត្ន្ថត  ន ក្ត្ត្វ ត្ត្ន  ភូម្ិគត្ត្វតិ្ អាទិសុ។  
    (រូប.គណ្េ ិ. ៧៣៦) 
 ត្វនតមុានន្ថត ទិកិ្ត្ត្នតហ្ ិវាក្យត្ម្វ វវត្ថិត្វិភាសាធកិារត្ត្វ អនភិោនត្ត្វ 
វា។ 
 អភិោនលក្ខណា ហ្ ិត្ទធិត្សមាសកិ្ត្កា។ 

 ត្ត្យិា កិ្ត្ក្-បុរព-សទសិ-សម្ូនត្ថ-ក្លហ្-និបុណ្-ម្ិសស- 
សេិល្វទហី្ិ។ 

 ចត្តុ្ថី ត្ទត្ថ-អត្ថ-ហ្ិត្-ត្ទយសាទហី្ិ។ 

 បញ្ាម្ ីអបគម្ន-ភយស-វិរតិ្-ត្មាចនត្វថ ទហី្។ិ 
 ព្ទវាចត្រសុ វីរិត្យស  ម្ធុរាទីសុ បារត្ទ 
 សិង្គគ រាត្ោ ោតុ្ត្ភត្ទ  កិ្ត្ចា សម្បត្តយិសាំ រត្សា។ 

    (អភិោន. ៨០៤) 
 សាត្បក្ខត្វត  សមាសសា- ភាត្វបិ គម្ត្ក្ សតិ្ 
 វាត្ក្យ វិយស សមាត្សបិ  ភវត្ត្យវ សមាសត្វ។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ២៤៣) 
 ក្ាចិ ត្បបុរិត្ស បភងករាទីសុ វិភត្តតិ្ល្វត្បា ន ភវតិ្។ 
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រហ្រុពហី្សិមាស 

 ត្សា (រហ្រុពហី្សិមាត្សា) ច នវវិត្ោ ទាិបត្ោ តុ្លាធិក្រត្ណា, ទាិបត្ោ 
ភិន្ថន ធិក្រត្ណា, តិ្បត្ោ, ននិបាត្បុរពបត្ោ, សហ្បុរពបត្ោ,ឧបមានបុរពបត្ោ,   
សត្ងខាភយសបុរពបត្ោ, ទសិនតរាឡត្ត្វថ , រយតិ្ហារលក្ខត្ណា ច។ 
 គុត្ណា វិត្សសនាំ ត្ភត្ោ វិត្សត្សា អនុវាទត្កា 
 អបបោនម្ុបាត្យា ច  សក្ត្ត្វថ តិ្ ចិត្ម្ សមា។ 
 គុណ្ ីវិត្សសិត្រពញ្ា  ត្ភទយាំ សាម្ញ្ាវិធត្យា 
 បោនញ្ា ឧត្បត្យសា ច  ទរពាំ ត្ញយសា សមានត្វ។ 

    (ក្ចា.សារ.នវែី. ៨) 
 ឋាន្ថឋាត្នសុ ត្កាសលលាំ  ក្ម្មបាត្កា បតី្បោ 

 ោតុ្ ចធិម្ុត្តិស្កនទយិស-  បរិយសត្តបិត្រា ត្ថា។ 

 បុត្រពនិវាត្សា ច សមា-  បត្ត ិត្ចវាសវក្ខត្យា 
 ចុតូ្បបាត្ញាណ្ញ្ា  នត្ម្ ទសរលាំ ជិនាំ។ 

    (រូប.នសិសយសថមី. ៣៥២) 
 ក្ិិំសទទសស សមាសម្ា ិ  សទធិិំ ន្ថម្រត្វន ត្វ 
 កិ្ន្ថន ត្មា ឥតិ្ ត្កាន្ថត្មា  ឥតិ្ ត្ចវំ គតិ្ ទាិោ។ 

    (នីត្ិ.បទ. ៤៦៤) 
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 យសថាវិវចឆត្ម្វាយសាំ  សពាព  សទទត្ថសណ្េ ិតិ្ 
 សិទធលក្ខានុសាត្រន  វិវចឆ បយនុគម្យត្ត្។ 

    (ក្ចា.សារ. ៣២) 
 ឯត្កាត្យសវ ហ្ិ ត្យា សត្ោទ  តី្សុ លិត្ងគសុ វត្តត្ត្ 
 ឯក្ត្ម្វត្ថមាេាតិ្  ត្សា ភាសិត្បមុា ភត្វ។ 

    (ពា.នវែី. ១៧៣) 
 ទឃីត្តាំ បាក្ដ្ឋនូប-  ោត្វត្ោ ម្ធុវាទិស ុ

 រសសត្តាំ អជជត្វ ឥត្ថ-ិ  រូបាត្ោ ច ក្ត្វទិសុ។ 
 រហ្ុរពីហ្ិសមាត្ស សតិ្ បុលលិត្ងគ ឧត្តរបទនតសស រសសត្តាំ។ 
 នទីត្ិ ត្ចត្ថ ឥត្ថវិាចកានាំ ឦការូការានាំ បរសម្ញ្ចា ។ 

 យូស ថិយាេា នទ ី<បាណ្នីិ. ១/៤/៣> 
 ឧបមាត្ន្ថបត្ម្យសយភាវបបសិទធត្ថាំ ឥវសទទបបត្យាត្គា។ 
 វិសសែេ ម្ញ្ជុ វិត្ញ្ាយសា  សវណ្យីាវិសារតិ្ន្ថ 
 រិនទ ុគម្ភរី និន្ថន ទី  ត្ត្យវម្ែេងគតិ្កា សត្រា។ 

    (អភិោន. ១២៩) 
 រយតិ្ហាត្រ សមាសត្នត  ចបិចាត្យា បវត្តតិ្ 
 បុត្ពាព  ទតី្ោ អា វា ត្ហ្ោតិ្ ត្ន្ថ ត្ច ត្ហ្ោតិ្ បត្រា សត្រា។ 

    (រូប.នសិសយសថមី. ៣៥៦) 
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 ទានទសមាស 
 សម្ុចាយសត្ជាត្នត្ថាំ ចសទទបបត្យាត្គា។  

 សត្ោទ  ញាបក្ត្ហ្តុ្, អត្ត្វថ  ញាត្បត្រពផលាំ។ 

    (ក្ចា.គូឡហ្ត្ថទបីបនី. ១៧) 
 ត្ក្វត្ល្វ អន្ថា ចត្យា ច  សមាហាត្រត្ត្រត្ត្រា 
 ត្យាត្គាតិ្ ចត្តុ្រា ទាន្ថទ   ន សមាត្សា បុត្រ ទតុ្កា។ 

    (ក្ចា.ទីបន.ី ៣២៩) 
 ឥធ ទាត្នទ អចាិត្ត្រំ បុរពាំ និបត្តិ្, បរត្សសវ លិងគញ្ា។ 
 ឥត្រីត្រត្យាគសស អវយសវបបោនត្វត  សរពត្ថ រហ្ុវចនត្ម្វ។ 
 ឧទទិែេវិសត្យា ត្កាចិ  វិត្សត្សា ត្វទតិ្សា យសទ ិ
 អនុទទិត្ែេសុ ត្នវត្ថ ិ  ត្ោត្សា ក្ម្វិលងឃត្ន។ 

    (អលង្គក រ. ១០១) 
 យសព្ត្ រហ្ុវចនត្ន្ថត វ  ត្សា ទាត្ន្ថទ  ឥត្ត្រត្ត្រា 
 សមាហាត្រា ស វិត្ញ្ាត្យសា យសត្ព្ត្ក្ត្តនបុាំសក្ាំ។  
    (ក្ចា.សារ.នវែី. ៦៨) 
 ទានទត្ត្វ បរំ យសាំ សុយសយមានាំ ត្ាំ បត្ចាក្ម្ភិសម្ពជឈត្ត្។  
    (រូប.ែី. ៣៥៩)  
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 ហ្ត្ថ ីោា ទស ត្បាត្សា តិ្- បុរិត្សា តុ្រត្គា រត្ថា 
 ចតុ្ត្បាត្សាតិ្ ឯត្ត្ន  លក្ខត្ណ្ន្ថធម្នតត្ត្វ។ 
 ហ្ត្វថ នីក្ាំ ហ្យានីក្ាំ  រថានីក្ាំ ត្ត្យា ត្ត្យា 
 គជាទត្យា សសត្វថ  តុ្  បត្វត នីក្ាំ ចតុ្ជជន្ថ។ 

    (អភិោន. ៣៨២-៣) 
 េទុទជនតុ សិយា នែេ ិ  អថ វា េទុទត្កាវ ត្យា 
 សត្ាំ វា បសត្ត្ ត្យសសាំ  ត្ក្ចិ អានកុ្ល្វ ឥតិ្។ 

    (ត្មាគ.បញ្ាកិា.ែ.ី ៣/១៩) 
 សម្លិងគរូបានាំ ភិននលងិគត្វថ នាំ ទាត្នទបិ ឯក្ត្តាំ, ត្ន្ថ នបុាំសក្ត្តាំ។  
     (ពា.នវែី. ១៨១) 
 សមាហារទាត្នទបិ ហ្ ិបុលលិងគាំ ក្ត្ថចិ សទទវិទ ូឥចឆនត។ិ 

    (វិភាវិនី. ១៩៩) 
 សងខាទាត្នទ អបបសងខា បុរពាំ និបត្តិ្។ 

 ចម្បក្មាព ទកុិ្សុម្-  ផលន្ថម្ាំ នបុាំសត្ក្ 
 ម្លលិកាទ ីតុ្ កុ្សុត្ម្  សលិង្គគ  វីហ្ត្យា ផត្ល។ 

    (អភិោន. ៥៤៦) 
 បុម្ពហ្តុ្ត្ត កុ្រូ សកាក   ត្កាសល្វ ម្គោ សិវី 
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 ក្លិង្គគ វនត ិបញ្ចា ល្វ  វជជី គន្ថធ រត្ចត្ត្យា។ 
 វង្គគ  វិត្ទហា ក្ត្មាព ជា   ម្ោទ  ភគគងគសីហ្ឡា 
 ក្សមរីា កាសិ បណ្ឌ វាទ ី  សិយុសាំ ជនបទនតរា។ 

    (អភិោន. ១៨៤-៥) 
 អចាិត្បបសរំ បុរពាំ  ឥវណ្ណុ វណ្ណក្ាំ ក្ាចិ 
 ទាត្នទ សរាទយការនតាំ  រហ្សូានិយសត្មា ភត្វ។ 
 អចាិត្បបសរំ បុរពាំ  ឥវណ្ណុ វណ្ណនតាំ ក្ាចិ 

 ទាត្នទ ព្សាទយការនត-  ម្បបសងខា បុត្រ គត្វ 
 ឯត្សា បទទាត្យស វុត្ត្វត   រាូសានិយសត្មា ភត្វ។ 

    (ក្ចា.សារនវែី. ៦៨) 
 បុរពុត្តរុភយសញ្ាត្ថ-  បបោនត្វត  ចតុ្រពិត្ោ 

 សមាត្សាយសាំ ទិគុក្ម្ម-  ោរត្យសហ្ ិច ឆរពិត្ោ។ 
 ទវិុត្ោ អរយយីសភាត្វា  នវោ ក្ម្មោរត្យា 
 ទគុិ ទោុ ត្បបុរិត្សា  អែេោ នវោ ភត្វ 
 រហ្ុរពីហ្ ិទាិោ ទាត្ន្ថទ   សមាត្សា ចត្រុែេោ។ 

  



ដែលគួរចងចាំ                           57 

ត្ទធតិ្ក្ណ្ឌ  
អបចាត្ទធតិ្ 

 សិកាក យស ោរិត្ត្វ ភាត្រា   យសថា កាត្ជន ោរិត្ត្វ 
 ទាិត្ននវំ វចនត្វថ យស  វាក្យម្ត្ជឈ ភវនត ិត្ត្។ 

    (ក្ចា.ត្ភទ. ១៤០) 
 វសិែេសស អបចានត ិ  ឆែេេន្ថត  ណាទត្យាភយសាំ 
 ជាត្វ បឋម្ត្ត្វបចា-  ត្ត្ក្ាំ គណ្ា នត ិត្ន្ថភយសាំ។  
    (ត្ភទចិន្ថត . ២៦៧) 
 សត្ងកត្ត្វនវយសត្វានរុត្ន្ថធ ។ (បរិភាត្េនទតុ្សេរ.) 
 ត្នន និទទិែេម្និចាាំ។ (បរិភាត្េនទតុ្សេរ.) 
 វាសិដ្ឋេ ទីសុ និចា យសាំ  អនិត្ចា ឡុម្បិកាទិស ុ
 ន វុទធិ នីលបីត្វត្ោ  វវត្ថតិ្វិភាសត្ត្វ។ 
 យសថា ហ្ ិក្ត្វុទធីនាំ  បុន វុទធិ ន ត្ហ្ោត្ិហ្ 
 ត្ថា សភាវវុទធីនាំ  អាត្យានាំ បុន វុទធិ ន។ 
 សរពត្ថ ណ្ការានុរត្ន្ថធ  វុទធត្ត្វថ ។ 
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សាំសដ្ឋេ ទអិត្នក្ត្ថត្ទធតិ្ 

 “ឋាត្ន” តិ្ វចន្ថ ត្ចត្ថ  យូសនមាត្ទសភូត្ត្ត្វ 

 យសត្វហ្ ិបុត្រពវ ឯឱ-  វុទធិត្យា ត្ហ្ោនត ិអាគមា។ 

 ត្ោត្ទសា ត្ទិវ ភវនត។ិ (បរិភាសា) 
 ហ្ត្ត្វ រត្ោធ សស អាពាត្ោ អាវុធាំ បរិមាណ្ក្ាំ 
 កី្ត្ត្វ រាសិ អរហ្ត្ ិ  សត្ោធ  សន្ថត  ទរិពតិ្ 
 ឥតិ្ អត្វថ  ច ឯត្ត្ថវ  អាទិសត្ទទន គយសាត្រ។  
    (ក្ចា.សត្ងខប។) 
 ឋាន្ថធិការត្ត្វ អាត្តាំ  ឥសូសភឧជាទិនាំ 
 ឥសិសស តុ្ រិការាគ-  ត្មា ចត្វត ននតត្រ ភត្វ។ 
 ជនបទន្ថត្ម្សុ បន សរពត្ថ រហ្ុវចនត្ម្វ ភវតិ្។ 

 ចិត្ត្វត  ត្វសាត្ោ ត្ជត្ដ្ឋេ  ច- សាត្ឡហោ ទាីសុ ច សាវត្ណា 
 ត្បាែេបាទសសយុសជា ច  មាសា ោា ទស ក្ត្តតិ្កា 
 មាគសិត្រា ត្ថា ផតុ្សា   ក្ត្ម្ន មាឃផគគណុា 
 ក្ត្តកិ្សសយុសជា មាសា  បចឆិម្បុរពក្ត្តកិា។ 

    (អភិោន. ៧៥-៦)  
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 ចគគហ្ត្ណ្ន ត្ត្ថ ជាត្ត្វ, ត្ត្ថ វសតិ្, ត្សស ហ្តិ្ាំ, ត្ាំ អរហ្តី្តិ្អាទីសុ 
ត្ណ្យសយបបចាត្យា។ 

 អាទិគគហ្ត្ណ្ន ត្ត្ថ និយុសត្ត្វត , ត្ទសស អត្ថ,ិ ត្ត្ថ ភត្វាតិ្អាទសីាបិ ឥម្-
ឥយសបបចាយា ត្ហ្ោនត។ិ 
 ចគគហ្ត្ណ្ន ឥក្បបចាត្យា ច។ 

 ចសទទគគហ្ត្ណ្ន ក្យិស-យស-ណ្យបបចាយា ច។ 

 សក្ត្ថកិា លងិគវចន្ថនិ អតិ្វត្តនត។ិ (បរិភាសា) 

 “យសទនុបបន្ថន  និបាត្ន្ថ សិជឈនត”ីតិ្ ឥម្ិន្ថ បែភិាគ-កុ្ចឆិត្-សញ្ចា នុក្ម្ា
ទអិត្ត្ថសុ ក្បបចាត្យា។ 
 អចា សុ បូជារហាសុ  ចិត្តក្ម្មធត្ជសុ ច 
 ឥត្វ បែភិាត្គ ត្ល្វត្បា  ក្សស ត្ទាបថាទិសុ។  
    (កាឝិកា.) 
 ត្ថា ក្ិិំយសត្ត្ត្ត្វ បរិមាណ្ត្ត្ថ ត្តក្-វនតបុបចាយា។ 
 វាចសិលិែេត្ថាំ អនតគត្វទនិី បត្នត ិបទត្នត។  
    (នីតិ្.សុត្ត. ១៨៥) 
 សចឆនទត្ត្វ វចនបវត្ត។ិ (បរិភាសា.) 
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ភាវត្ទធតិ្ 
 យសគគណុ្សស សពាភ ត្វន  ទត្រព សត្ោទ  បវត្តតិ្ 

 សតិ្ ត្រពចត្ន ភាវ-  បចាត្យា សម្ុទរិីត្ត្វ។ 

    (បទវិចរគណ្េ ិ.) 
 ត្យសន ត្យសន និម្ិត្ត្តន  រុទធិ សត្ោទ  ច វត្តត្ត្ 

 ត្ាំ ត្ាំ និម្តិ្តក្ាំ ភាវ-  បចាត្យសន ម្ទុរិីត្ាំ។  
    (សទទវុត្តិ.) 
 ត្ហ្ោនតេសាម  សទទញាណានិ ភាត្វា ត្សា សទទវុតិ្យា 
 និម្តិ្តភូត្ាំ ន្ថម្ញ្ា  ជាតិ្ ទរពាំ ព្ក្យិា គុត្ណា។  
    (ពាល្វវត្វរ. ៦៤) 
 ណ្យ-ត្ត-ត្តនន្ថត នាំ និចាាំ នបុាំសក្ត្តាំ, ត្វបចាយសនតសស សភាវត្ត្វ និចាម្ិត្ថលិិងគ
ត្វ។ 

វតិ្សសត្ទធតិ្ 
 ត្យសភុត្យសយន ត្រត្មាទត្យា បចាយា គុណ្សទទត្ត្វ បរា ត្ហ្ោតិ្។  
    (នីតិ្.សុត្ត. ២៩០) 
 ក្នតិ្ដ្ឋេ  ក្នតិ្យា តី្សុ  អត្យត្បបត្ិយុសត្វបយថ។ 

    (អភិោន. ៩២៩) 
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អសសត្ថតិ្ទធតិ្ 

 ចគគហ្ត្ណ្ន ត្សា-ឥល-វ-អាល្វទបិបចាយា ច។ 
 បហ្តូ្ត្ ច បសាំសាយសាំ  និន្ថទ យសាំ ចតិ្សាយសត្ន 
 និចាត្យាត្គ ច សាំសត្គគ  ត្ហ្ោនតតិ្ម្ ម្នតុអាទត្យា។ 

    (ត្មាគ.បញ្ាកិា) 
 ឥវណ្ណុ វត្ណាណ កាត្រហ្ ិ  ម្នតុសត្ោទ  បត្រា ភត្វ 
 អការន្ថត  ចិការន្ថត   ឥម្នតូតិ្ វិភាវត្យស។ 

     (នីត្ិ.បទ. ២៣៨) 
សងខាត្ទធតិ្ 

 អឌ្ឍូបបទបាោន-  សាម្ត្វថ  អឌ្ឍបុរពកា 
 ត្ត្សាំ សត្ទទន គយសាត្នត  ចតុ្ត្ថទតិុ្យាទត្យា។ 
 ត្ទាក្ដ្ឋេ នាំ ទត្ស និចាាំ  ទាិសានវុតិ្យា នវា 
 ឥត្ត្រសម្សនតញ្ា  អាត្តាំ ទតី្បតិ្ វាសុត្។ិ 
 រាត្ទត្សា វណ្ណម្ត្តត្វត   វណ្ណម្ត្តបបសងគិបិ 
 សិយា ទសសស ទត្សសវ  និម្តិ្វត សននភាវត្ត្វ។ 
 ទសសស បចាយាត្យាគា  លទធម្ត្នតតិ្ អត្ថត្ត្វ 
 ត្ទនតសស សភាត្វន  ឥត្ថយិសាំត្យសវ សម្ភត្វា។ 
 ត្ឡោ និចាាំ ត្សាឡត្ស ទសស ចត្វត លីត្ស ច ត្ត្រត្ស 
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 អញ្ាព្ត្ ន ច ត្ហ្ោត្វយសាំ  វវត្ថតិ្វិភាសត្ត្វ។ 

 វិភាសា វីសត្ិិំសាន-  ម្ត្នត ត្ហ្ោតិ្ ត្អិាគត្មា 
 អញ្ាត្ថ ន ច ត្ហ្ោត្ត្វ  វវត្ថតិ្វិភាសត្ត្វ។ 
 និបាន្ថន បិ វិភត្តីហ្ិ  សោទ  វីសនតអិាទត្យា 
 អនិបាននត្តាំ ត្បក្ខនត ិ  និចាត្ម្កិ្ត្ថភិាវត្ត្វ។  
    (ត្បារាណាចរយ) 
 ត្ល្វបាត្ទសាគមា វុទធ ិ  សងខាត្ន បក្តី្បិ ច 
 ត្ញយសយាំ សុត្វត នុសាត្រន  ត្ទធិត្ាំ ឥតិ្ ធី ម្ត្វ។  
    (សុត្តនិត្ទស.) 
 សត្ាំ នបុាំសក្ត្ម្ក្វចននតញ្ា។ ត្ថា សហ្សសាំ។ វគគត្ភត្ទ សរពត្ថ 
រហ្ុវចនម្បិ ភវតិ្។ 

 ម្ិសស-គុណ្តិ្-សម្ពនធ-  សត្ងកត្វត្នក្ត្ភទត្ត្វ 
 សងខា បញ្ាវោិ ត្ញយសា បាឡិយា គតិ្នយសត្ត្វ។  
    (សុត្តនិត្ទស. ៣៩១) 
 ឥត្ចាវំ ឋានត្ត្វ ឋានាំ  សត្លក្ខគុណ្ាំ ម្ត្ាំ 
 ត្កាែបិបភុត្ិនាំ វីស-  សងខានញ្ា យសថាក្កម្ាំ។ 
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អរយយសត្ទធតិ្ 

 ចសត្ទទន ឯក្ទាិត្ត្វ ជឈាំ ច, សុត្វត ទតិ្ត្វ ត្សា ច។ 

 ោ វិភាត្គ បកាត្រ ច- កាត្រ អសសត្ថយិសាំបិ ច។ 

    (ត្បារាណាចរយ) 
 ឥម្សាម  ជជ សិយា កាត្ល  សមាន្ថបរត្ត្វ ជជុ ច 
 ឥម្សទទសសកាត្រា ច  សមានសស ច ត្សា សិយា។ 

 សាម្ញ្ាវុត្តភិាវត្វថ -  រយត្យា ត្ទធិត្ាំ តិ្ោ 

 ត្ព្ត្វទ ិចតុ្ោបចា -  ត្នក្ត្ថសសត្ថសិងខេត្ត្វ។ 

 វិចិព្ត្វ ហ្ ិត្ទធិត្វុត្ត។ិ (វិ.អែេ. ១/១២៩) 
 បែសិម្ភិទបបត្វត នាំ  អរហ្ន្ថត នត្ម្វ ត្សា 
 វិសត្យា ត្ហ្ោតិ្ ត្ាំ ត្សាម  សក្កចាាំ សម្បែចិឆថ។ 

    (នីតិ្.សុត្ត. ៨៦៤) 
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ការក្ក្ណ្ឌ  
បឋមាវភិត្ត ិ

 ការក្ត្វត  ព្ក្យិាត្យសវ  សត្ត ិម្ុត្េយន ការក្ាំ 
 ទរពាំ ឋានយបូចត្រន  ត្សា អាោរភាវត្ត្វ។ 
 សត្ោទ ត្ថាំ វទតី្ត្ត្យត្ថ  សត្ោទ  ទត្រពវ គយសាត្ត្ 

 អត្ថសស វាចត្កា សត្ោទ - បយត្ថោា ត្រន ការត្កា។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ៦១-២) 
 លីនាំ អងគនត ិលិងគនត ិ  និបាននាំ បុរិសាទិនាំ 
 ឋត្បត្រពាំ បឋម្ញ្ា  រូបាំ លងិគនត ិវុចាតិ្។ 

    (ពា.នវែី. ៥៣) 
 រុត្កាខ តិ្ វចនាំ លងិគាំ  លិងគត្ត្វថ  ត្ត្ន ទបិីត្ត្វ 
 ឯវំ លិងគញ្ា លងិគត្ថាំ  ញត្វា  ត្យាត្ជយសយ បណ្ឌ ិត្ត្វ។ 

    (នាស. ៥៣) 
 ន្ថបទាំ សត្ត្ថ បយុសជជតិ្។ (ត្មាគ.និសសយស. ១/១៤១) 
 ន ត្ត្ហ្តុ្ត្ត វិភត្តហី្ ិ  ត្ច វិន្ថ វិភត្តយិា 
 ន្ថត្ថាំ និទសសិត្ុាំ សកាក   ត្ត្វថ បយញ្ាព្ក្យិាទតិ្ក្។ 
 ភវត្ាត្បក្ខតិ្ត្ត្យសវ  ត្តិ្យាទ ិយសថារហ្ាំ។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ១៩២-៣) 
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 លងិគត្ត្វថ  ទរុពតិ្ោ សុទធ-  សាំសដ្ឋេ នាំ បត្ភទត្ត្វ 
 ព្ក្យិានត្បក្ខត្ក្ សុត្ោធ   សាំសត្ដ្ឋេ  ត្ទត្បក្ខត្ក្។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៥៩១) 
 សមាសត្ទធិត្វេាត្-  កិ្ត្កា យសត្ថ ជាយសត្រ 
 ត្សា អត្ត្វថ  ក្ថិត្ត្វ ត្ត្ហ្ ិ អវុត្ត្វត  ត្ទបត្រា ភត្វ។ 
 វុត្ត្ត ក្មាម ទសិាម្ិសមិិំ  លិងគត្ត្ថ បឋមា សិយា 
 អវុត្ត្ត តុ្ ភវត្តញ្ចា   ទតិុ្យាទ ីយសថារហ្ាំ។ 

    (ពាល្វវត្វរ. ៩៥) 
 បឋមាវុបសគគត្ត្ថ  ត្ក្សញ្ាត្ត្ថ និបាត្សោទ នាំ 
 លិង្គគ ទតិ្ក្ ច សុត្ទធ-   ភិហ្ិត្ត្ ក្មាម ទអិត្ត្ថបិ។ 

 សិទធសាភិម្េុីភាវ-  ម្ត្តមាម្នតនាំ សិយា 
 អត្ត្វថ  ក្ត្វភិម្ុត្ោ ហ្ ិ  ព្ក្យិាយសាំ វិនិយុសជជត្ត្។ 

    (ហ្រិការិកា.) 
 សត្ទទន្ថភិម្េុីកាត្រា  វិជជមានសស វត្ថតុ្ន្ថ 

 អាម្នតនាំ វិោត្ត្រព  នត្ថ ិ“រាជា ភត្វ” តិ្ទាំ។ 
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ទតុ្យិាវភិត្ត ិ
 ក្ត្តកុ្ម្មញ្ា ក្រណ្ាំ  សម្បោនម្ថាបរំ 
 អបាោនញ្ា ឱកាសាំ  ការក្ាំ ឆរពធិាំ ម្ត្ាំ។ 

    (ក្ចា.វណ្ណន្ថ. ២៧១) 
 និរពត្តវិិក្តិ្បបត្តិ-  ត្ភត្ទន ត្វិធិាំ ម្ត្ាំ 
 ក្ត្តពុ្ក្យិាភិគម្មាំ ត្ាំ  សុេង្គគ រំ និត្វសនាំ។ 
 អវុត្ត្ត ក្ត្តរិ ក្ត្ម្ម  ទតិុ្យា ត្តិ្យាថ វា 
 ឆែេម្ី ចតិ្ សត្មាភ តិ្  ការិត្ញ្ាូហ្ ិភាសិត្វ។ 

    (គុឡហ្ត្ថទបីនី.) 
 ការតិ្ត្វ ោតុ្ត្ត្វត្ញ្ាន  សុទធក្ត្តបុត្យាជត្ន 
 ត្ថា បត្យាជក្សាបិ  ការិត្ន្ថត បិ ការិត្ត្វ។ 
 ត្សា ហ្ ិត្ល្វក្បបមាត្ណ្ន តិ្ក្ខត្តុាំ បែបិជជត្ត្ 
 អព្ត្ ហ្ ិបុរិត្មា លុត្ត្វត   ការិត្ត្វវ និបាត្ន្ថ។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ២១៥-៦) 
 ព្ក្យិាយស ត្ជាត្ត្កា ន្ថយសាំ សម្ពនធសស ន វាចត្កា 
 ន្ថបិ ព្ក្យិាបទត្ក្ខបី  សម្ពនធសស តុ្ ត្ភទត្កា។ 

    (វាក្យបទយីស.) 
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 អនតរា បតិ្ អភិត្ត្វ  បរិត្ត្វ បែភិាទហិ្ ិ
 ត្យាត្គ ឆែេេត្ត្ថ ទតុ្យិា  រហាា ធិត្ក្ន ចវធិិំ។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦៣១) 
 លប-ភាសនតត្រន-វិន្ថ  ត្ាទតិ្យាត្គ សហាទិត្ក្ 
 កាត្ល ត្បានចត្រសុ  ឧបានាជាវសសស ច 

 អធិ-សី-ឋាោតូ្នញ្ា  ត្យាត្គ ភុត្ម្ម ទតុ្យីសកា។  
    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦១៤) 

ត្ត្យិាវភិត្ត ិ
 យសាំ ព្ក្យិាសាធត្ន ក្ត្ត-ុ  បការំត្សិត្យសន ត្ាំ 
 ក្រណ្ាំ ក្ត្តតុ្ត្វត្ញ្ាស-  ម្ធិក្នត ិម្ុទរិីត្ាំ។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ៧០) 
 យសសស សរពវិត្សត្សន  ព្ក្យិាសាំសិទធិត្ហ្ត្ុត្វត  
 សមាភ វីយសតិ្ ត្ាំ វុត្តាំ  ក្រណ្ាំ ន្ថម្ ការក្ាំ។ 
 វិជជមាត្ន្ថបិ សុកាក ទ ិ  យសថា ទបីាទតិ្ក្ សតិ្ 

 រយត្តមីាយាតិ្ ក្មាម ទ-ិ  អត្ត្វថ  ឯវំ វិភត្តយិសាំ។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ១២៨) 
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 អត្តបបោត្ន្ថ កិ្រិយសាំ  ត្យា និរពត្ត្តតិ្ ការត្កា 
 អបបយុសត្ត្វត  បយុសត្ត្វត  វា  ស ក្ត្វត តិ្ បវុចាតិ្។ 
 ត្ហ្ត្កុ្ត្វត តិ្ ក្ថិត្ត្វ  ក្ត្តតុ្ន្ថ ត្យា បត្យាជត្កា 
 ក្ម្មក្ត្វត តិ្ សុក្ត្រា  ក្ម្មភូត្ត្វ ក្ថីយសត្ត្។ 
 វញ្ាបុត្ត្វត  បិលនធត្ន្ថត   វាត្បុបាាំ សសាំ ធនុាំ 
 គយសា ន្ថា យិសត្ុាំ តិ្ត្ថាំ  ម្រីចិជលមាគត្ត្វ។ 

                  (ពា.គណ្េ ិបទត្ថវិនិចឆយសសារ ២/២៩) 
 ត្វាហារវិសត្យា សត្ោទ  ត្នក្នតបរម្ត្ថតិ្កា 
 រុទធិសងកបបិត្ត្វ អត្ត្វថ   ត្សសត្ត្វថ តិ្ បវុចាតិ្។ 
 រុទធិយា គតិ្ត្ត្វត  ហ្ ិ  សាំត្យាត្គា ជាយសត្ត្ ឥតិ្ 
 សាំត្យាត្គា វិជជមាត្ន្ថវ  ក្ត្វត  ភវតិ្ ជាតិ្យា។ 

ចត្តុ្ថីវភិត្ត ិ
 សមាម  បទយីសត្ត្ យសសស  សម្បោនាំ ត្ទចុាត្ត្ 

 វត្ថសុស វា បែិគាគ ហ្-  លក្ខណ្ាំ ត្ាំ ព្ក្យិាយស វា។ 
 បូជានុគគហ្កាត្ម្ន   ទិននាំ សមាម តិ្ ម្នយត្ត្ 
 ទិននសស សាម្ិក្ត្ត្តបិ  សម្បោនាំ ត្ទចុាត្ត្។ 

 “រជក្សស ទត្ទ វត្ថាំ  រត្ញ្ចា  ទណ្ឌ ”នត ិអាទិសុ 
 ន ភត្វ សម្បោនត្តាំ  បូជាទនីម្ភាវត្ត្វ។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ៧៤-៦) 
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 អនិរាក្រណារាធ-  ន្ថរភនុញ្ាវត្សន ហ្ ិ
 សម្បោនាំ ត្ោិ វុត្តាំ  រុក្ខ យាចក្ ភិក្ខត្វា។ 
 ចសទទគគហ្ត្ណ្ន បហ្ណិ្តិ្ ក្បបតិ្ បត្ហ្ោតិ្ ឧបមាញ្ជលិក្រណ្ផាសុ  
អត្ថ ត្សយសយបបភុតិ្ត្យាត្គ ច។ 
 ចសត្ទទន បហ្ិត្ណ្យសយ  ក្បបតិ្ ឧបមាញ្ជល ិ

 បត្ហ្ោតិ្ ផាសាត្ថត្សយសា- ទតិ្យាត្គបិ សម្ុចាិត្ាំ។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៥៨៤) 
 ត្យា វត្ធតិ្ ស ក្ត្វត   វុត្តាំ ក្ម្មនត ិវុចាតិ្ 
 ត្យា បែគិាគ ហ្ត្កា ត្សស សម្បោនាំ វិជានិយា។ 
 ត្ទត្ត្ថ ច តុ្ម្ត្ត្ថ ច  នីគត្យត្វថ ន ក្ម្មនិ 

 វិភត្តវិិបល្វល ត្ស ច-  យាត្ទត្សា ចត្ោុ ភត្វ។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ១០៩) 
 អាយុស ភទទញ្ា កុ្សលាំ  អន្ថម្យសាំ សុេាំ ត្ថា 
 សាា គត្ត្ថាំ ហ្តិ្ាំ ត្សាត្ថ ិ  អាសសីត្ថម្ាិ ត្យាជត្យស។ 

    (រូប.ម្ញ្ជរី. ១០៣១) 
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បញ្ាម្វីភិត្ត ិ
 និទទិែេវិសយសាំ កិ្ញ្ាិ  ឧបាត្តវិសយសាំ ត្ថា 
 អនុត្ម្យសយវិសយសញ្ចា តិ្  អបាោនាំ ត្ោិ ម្ត្ាំ។ 
 សត្ម្បយបគត្ម្ ទាិននាំ  បុរពរូបា យសទចាុត្ាំ 
 វុចាត្ត្ ត្ទបាោន-  ត្ម្ត្ញ្ចា វធិលក្ខណ្ាំ។ 

    (ត្ភទចិន្ថត . ៧៩) 
 សញ្ចា យសមាេាត្ាំ ន្ថម្ាំ  បទនតរយុសត្តាំបិ វា 
 មាេលិ ត្កា ត្ម្ វនទតិ្  នត្ថត្ញ្ចា  ត្កាចិ វិជជតិ្។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៣០៣) 
 អបគិគហ្ត្ណ្ន ក្មាម បាោនការក្ម្ត្ជឈបិ បញ្ាម្ី កាលោធ ត្នហ្ិ។ 
 ចសទទគគហ្ត្ណ្ន បភុត្ាទអិត្ត្ថ ត្ទត្ថបបត្យាត្គ ច។ 
 ចសត្ទទន យសថាត្យាគាំ ទតិុ្យា ត្តិ្យា ឆែេី ច។ 

 យសត្ថ អាសង្គក , ត្ត្ថ បែតិ្សត្ោ កាត្ត្ពាព ។ (រូប.ភាសាែ.ី ៣១៣) 
ឆែេវីភិត្ត ិ

 វាគគហ្ត្ណ្ន សាម្ិត្រពរុជាទតិ្យាត្គបិ។ 
 ឯត្ថ ច ព្ក្យិាភិសម្ពនធភាវា ន ការក្ត្វត  សម្ភវតិ្។ 
 សាម្ិភាត្វា ហ្ិ ព្ក្យិាការក្ភាវសស ផលភាត្វន គហ្តិ្ត្វ។ 
 ឯវំ ត្យា យសសស អាយសត្ត្វត  ត្សវកាទភិាត្វន វា ភណ្ឌ ភាត្វន វា               
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សម្ីប-សម្ូហាវយសវ-វិការ-ការិយស-អវត្វថ -ជាតិ្-គុណ្-ព្ក្យិាទវិត្សន វា, 

 ត្សស សរពសាបិ ត្សា សម្ពន្ថធ ោរភូត្ត្វ វិត្សសនដ្ឋេ នី-អាគម្ីវត្សន    
ត្ិវិត្ោបិ អត្ត្វថ  សាម្ ីន្ថមាតិ្ គត្ហ្ត្ត្ពាព ។ 
 ព្ក្យិាការក្សញ្ចជ ត្ត្វ  អត្សសទមាភ វត្ហ្តុ្ត្កា 
 សម្ពត្ន្ថធ  ន្ថម្ ត្សា អត្ត្វថ  ត្ត្ថ ឆែេី វិធីយសត្ត្។ 
 បារត្នតេាំ ហ្ ិសម្ពត្ន្ថធ   ត្ត្ថ ឆែេី ភត្វ តិ្ត្ត្វ 
 ឧបាធិដ្ឋេ ន្ថគម្ិត្ត្វ  ន វិត្សសាទតិ្ត្វ តិ្ត្ត្វ។ 

 យសជាទ ិក្រត្ណ្ បុណ្ណ-  តុ្លយ-ក្ិិំលាំ-កិ្ត្ត្ហ្ិ ច 
 ត្យាត្គ ឆែេី ត្តី្យសត្ត្ថ  ភុម្មត្ត្ថ កុ្សល្វទនិ្ថ។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦១៥) 
សត្តម្វីភិត្ត ិ

 ព្ក្យិា ក្ត្តកុ្មាម នាំ  យសត្ថ ត្ហ្ោតិ្ បតិ្ែេិត្វ 
 ឱកាត្សាតិ្ បវុត្ត្វត  ត្សា  ចត្ោុ រាបិកាទតិ្ត្វ។ 
 រាបិត្កា តិ្លេរីាទ ិ  ក្ត្ដ្ឋ ឱបសិត្លសិត្កា 
 សាម្ីបិត្កា តុ្ គង្គគ ទ ិ  អាកាត្សា វិសត្យា ម្ត្ត្វ។ 
 ឆែេិយាត្យសវ បត្តយិា បត្ក្ខ សត្តម្ីវិោនត្ថាំ វចនាំ។  
    (កាឝិកា. ២/៣/៣៩) 
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 យសាំ ហ្ ិជាតិ្ គុណ្ព្ក្យិា-  ន្ថត្ម្ហ្ិ សម្ុោយសត្ត្វ 
 បុថក្ករណ្ត្ម្ត្សស  ត្ាំ នោិធ រណ្ម្ព្រវំុ។ 

    (ពាល្វវត្វរ. ១២២) 
 ជាតិ្យា គុណ្ព្ក្យិាហ្ ិ  ទរពន្ថត្ម្ហ្ិ សងខេយា 
 សម្ូហ្ត្ត្វវយសវសស  នោិធ រណ្ាំ ឆោ ភត្វ។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦១១) 
 បោនម្ាិ គហ្ិត្ម្ា ិ  អបបោនាំបិ គយសាតិ្។ 

    (ក្ចា.សុត្តត្ថ. ៦២០) 
 បោនម្បបោត្នសុ  បោត្ន គហ្តិ្ត្ សតិ្ 
 គហ្តិ្ាំ អបបោនាំបិ  នងគល្វនុទក្ាំ យសថា។ 

    (រូប.ភាសាែី. ៣២៣) 
 រក្ខណ្ត្ថត្យាត្គ ចយសាំ។ (រូប.ែី. ៣២៦) 
 ការក្ាំ ឆរពធិាំ សញ្ចា -  វសា ឆរពីសតី្វិធាំ 
 បត្ភោ សត្តោ ក្ម្មាំ  ក្ត្វត  បញ្ាវិត្ោ ភត្វ។ 
 ក្រណ្ាំ ទវិុធាំ ត្ហ្ោតិ្  សម្បោនាំ តិ្ោ ម្ត្ាំ 
 អបាោនាំ បញ្ាវិធាំ  អាោត្រា តុ្ ចតុ្រពិត្ោ។ 
 បចាត្តម្ុបត្យាគញ្ា  ក្រណ្ាំ សម្បោនិយសាំ 
 និសសក្កាំ សាម្ិវចនាំ  ភុមាម លបនម្ែេម្ាំ។ 


