
 

 

ប��មូលគន� 

បរវិត�េ�យ 

ហួយ �៉ន់ថន 

 
 

�រផ�យរបសព់ុទ�ិកបណ�ិ តស� 

ៃន�កលវិទ�លយ័ប�� ��ស�កម�ុ� 

 

ពុទ�សក�ជ 

២៥៥៩ 

 

 



 

�តិ� 

ល.រ.    ទំពរ័ 

ក�� យនសតុ� 

១. សន� ិ    ១ 

២. �ម    ៥ 

៣. �រក    ២០ 

៤. ស�ស    ២៣ 

៥. តទ�ិត    ២៥ 

៦. �ខ��ត ិ    ៣០ 

៧. កិព�ិ�ន    ៣៨ 

៨. ឧ�ទ ិ    ៤៦ 

អភិ�នប�ទបីិ� 

ពុទ�ប���ម    ៥០ 

ធម�ប���ម    ៥០ 

សង��ប���ម    ៥០ 

បដិ���    ៥១ 

បរ���    ៥១ 

១. សគ�កណ�    ៥២ 

២. ភូកណ� 

 ១. ភូមិវគ�       ៧១ 

 ២. បុរវគ�       ៧៣ 

ក 



 

៣. នរវគ�       ៧៧ 

៤. ចតុព�ណ�វគ�      ៨៨

 ៥. អរ��វគ�       ១១១

 ៦. អរ���ទិវគ�      ១១៩

 ៧. ��លវគ�      ១២៤ 

៣. �ម��កណ� 

 ១. វ�េសស��ធីនវគ�      ១២៩ 

 ២. សំកិណ�វគ�      ១៣៦ 

៣. អេនកត�វគ�      ១៣៩ 

៤. អព��យវគ�       ១៧៩ 

និគមន        ១៨៧ 

វុេ�� ទយ 

១. ស���បរ���និេទ�ស បឋមបរ�េច�ទ    ១៨៩ 

២. ម���វុត�ិនិេទ�ស ទុតិយបរ�េច�ទ     ១៩២ 

៣. សមវុត�ិនិេទ�ស តតិយបរ�េច�ទ     ១៩៥ 

៤. អឌ��សមវុត�ិនិេទ�ស ចតុត�បរ�េច�ទ    ២០១ 

៥. វ�សមវុត�ិនិេទ�ស ប��មបរ�េច�ទ     ២០២ 

៦. ឆប��ច�យវ��គ ឆដ�បរ�េច�ទ     ២០៤ 

និគមន        ២០៥ 

សេុ��ល�� រ 

១. េ��វេ�ធ-បឋមបរ�េច�ទ     ២០៧ 

ខ 



 

២. េ��បរ���វេ�ធ-ទុតិយបរ�េច�ទ    ២១៧ 

៣. គុណវេ�ធ-តតិយបរ�េច�ទ     ២២៥ 

៤. អ���ល���វេ�ធ-ចតុត�បរ�េច�ទ     ២៣២ 

៥. ��វេ�ធ-ប��មបរ�េច�ទ     ២៥៦ 

�ត�ត�សង�ហ 

ប�ម��        ២៦២ 

១. ស�ទិក�ត�ត�កណ�      ២៦២ 

២. ក��ទិក�ត�ត�កណ�      ២៦៦ 

៣. �ទិត��ក��ទិក�ត�ត�កណ�     ២៧០ 

៤. ចវគ�ដវគ�អដ�ក��ទិក�ត�ត�កណ�    ២៧៥ 

៥. តវ���ទិក�ត�ត�កណ�      ២៨០ 

៦. បវ���ទិក�ត�ត�កណ�      ២៨៨ 

៧. អវ���ទិក�ត�ត�កណ�      ២៩៨ 

និគមន��                   ៣១៣ 

គ 



1 

 

ក�� យនសុត�  ំ

នេ� តស� ភគវេ� អរហេ� ស�� សម�� ទ� ស� ។ 

១. សន�  ិ

១, ១. អេ��  អក� រស�� េ� ។ 

២, ២. អក� ��ទេ� ឯកច�� លិស ំ។ 

៣, ៣ តេ�� ទ��  ស� អដ�  ។ 

៤, ៤. លហុម��  តេ� រស� ។ 

៥, ៥. អេ��  ទី� ។ 

៦, ៨. េស� ព��� � ។ 

៧, ៩. វ��  ប�� ប�� េ� ម��  ។ 

៨, ១០. អឥំត ិនិគ� ហិតំ ។ 

៩, ១១. បរសម��  បេ�េគ ។ 

១០, ១២. បុព� មេ�ឋិតមស�រ� សេរន វ�េ�ជេយ ។ 

១១, ១៤. នេយ បរ� យុេត�  ។ 

ឥតិ សន� ិកេប� បឋេ� កេ��  ។ 
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១២, ១៣. ស� សេរ េ�បំ ។ 

១៣, ១៥. � បេ� អសរូេ� ។ 

១៤, ១៦. ក� �សវណ� ំ លុេត�  ។ 

១៥, ១៧. ទីឃំ ។ 

១៦, ១៨. បុេ��  ច ។ 

១៧, ១៩. យេមទន� ស�េទេ� ។ 

១៨, ២០. វេ�ទុទ�� ន ំ។ 

១៩. ២២. សេ��  ចំ តិ ។ 

២០, ២៧. េ� ធស� ច ។ 

២១, ២២. ឥវេ��  យំ ន� ។ 

២២, ២៨. ឯ�ទិស�  រ� បេុ��  ច រេស� ។ 

ឥតិ សន� ិកេប� ទុតិេ� កេ��  ។ 

២៣, ៣៦. ស� បកតិ ព��� េន ។ 

២៤, ៣៥. សេរ ក� ចិ ។ 

២៥, ៣៧. ទីឃំ ។ 
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២៦, ៣៨. រស� ំ។ 

២៧, ៣៩. េ�ប��  ត���េ� ។ 

២៨, ៤០. បរ េទ� �េ� �េន ។ 

២៩, ៤២. វេគ�  េ��េ��នំ តតិយបឋ� ។ 

ឥតិ សន� ិកេប� តតិេ� កេ��  ។ 

៣០, ៥៨. អ ំព��� េន និគ� ហិតំ ។ 

៣១. ៤៩. វគ� ន� ំ � វេគ�  ។ 

៣២, ៥០. ឯេហ ញំ ។ 

៣៣. ៥១. ស េយ ច ។ 

៣៤, ៥២. ម� សេរ ។ 

៣៥, ៣៤. យ វ ម ទ ន ត រ � �គ� ។ 

៣៦, ៤៧. ក� ចិ ឱ ព��� េន ។ 

៣៧, ៥៧. និគ� ហិត��  ។ 

៣៨, ៥៣. ក� ចិ េ�ប ំ។ 

៣៩, ៥៤. ព��� េន ច ។ 

 

1+ sn§i 
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៤០, ៥៥. បេ� � សេ� ។ 

៤១, ៥៦. ព��� េ� ច វ�សេ�� េ� ។ 

ឥតិ សន� ិកេប� ចតុេ��  កេ��  ។ 

៤២, ៣២. េ�សេរ បុថស�គេ� ក� ចិ ។ 

៤៣, ៣៣. �ស� ចេ��  រេស� ។ 

៤៤, ២៤ អេ��  អភិ ។ 

៤៥, ២៥. អេជ� អធិ ។ 

៤៦, ២៦. េត ន � ឥវេណ�  ។ 

៤៧, ២៣. អតិស� ចន� ស� ។ 

៤៨, ៤៣. ក� ចិ បដិ បតិស� ។ 

៤៩, ៤៤. បុថស�� ព��� េន ។ 

៥០, ៤៥. ឱ អវស� ។ 

៥១, ៥៩. អនុបទិ�� នំ វុត� េ�គេ� ។ 

ឥតិ សន� ិកេប� ប�� េ� កេ��  ។ 

សន� ិសុត� ំ និដ� ិតំ ។ 
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២. �ម 

៥២, ៦០. ជិនវចនយុត�  ំហិ ។ 

៥៣, ៦១. លិង� ��  និប�ជ� េត ។ 

៥៤, ៦២. តេ� ច  វ�ភត� ិេ� ។ 

៥៥, ៦៣. សិ េ� អំ េ� � ហិ ស នំ ��  ហិ សនំ ស� ិ� សុ ។ 

៥៦, ៦៤. តទនុបេ�េធន ។ 

៥៧, ៧១. �លបេន សិ គសេ��  ។ 

៥៨, ២៩. ឥវណ�� វ��  ឈ� ។ 

៥៩, ១៨២. េត ឥត� ិធ� េ� ។ 

៦០, ១៧៧. � េ� ។ 

៦១, ៨៦. �គេ� េស ។ 

៦២, ២០៦. សំ�េស� កវចេនសុ ច ។ 

៦៣, ២១៧. ឯតិ�សមិ ។ 

៦៤, ២១៦. តស� � ។ 

៦៥, ២១៥. តេ� សស� ស�យ ។ 

 

2+ nam 
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៦៦, ២០៥. េ� រស� ំ។ 

៦៧, ២២៩. េ� ច �� ទិេ� នំម�  ិ។ 

៦៨, ១៨៤. អ� បេ� ស� ិ��� នំ � ។ 

៦៩, ១៨៦. �ទិេ� ឱ ច ។ 

៧០, ៣០. ឈ�នមិយុ� សេរ � ។ 

៧១, ៤៨៩. យវ�� ច ។ 

៧២, ១៨៥. បស�� ស� ច ។ 

៧៣, ១៧៤. �វ េស ។ 

៧៤, ១៦៩. េ�សុ ច ។ 

៧៥, ១៧០. អវ�ម� ិ ច ។ 

៧៦, ១៧១. �វស�� � ។ 

៧៧, ១៧៥, តេ� នមំ បតិ�� លុេត�  ច ស�េស ។ 

៧៨, ៣១. ឱ សេរ ច ។ 

៧៩, ៤៦. តព� បិរ�តូបបេទ ព��� េន ច ។ 

៨០, ១៧៣. េ�ណ នំម� ិ � ។ 
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៨១, ១៧២. សុហិ�សុ ច ។ 

៨២, ១៤៩. អំេ� និគ� ហិតំ ឈលេបហ ិ។ 

៨៣, ៦៧. សរេ�េ� �េទសបច� �ទិម� ិ សរេ�េប តុ បកតិ ។ 

៨៤, ១៤៤. អេ� រស�េមកវចនេ�ស� បិ ច ។ 

៨៥, ១៥០. ន សិស� ិមនបំុស�ន ិ។ 

៨៦, ២២៧. ឧ�ទិេ� នមិន�  ំ។ 

៨៧, ២៣១. ឥណ� មិណ� ន� ំ តីហិ សង� �ហិ ។ 

៨៨, ១៤៧. �សុ កតនិ�រេ�េបសុ ទីឃ ំ។ 

៨៩, ៨៧. សុនំហិសុ ច ។ 

៩០, ២៥២. ប�� ទីនមត� ំ ។ 

៩១, ១៩៤. បតិស�ិនីម�  ិ។ 

៩២, ១០០. ន�� ស�េ��  េ�សុ ច ។ 

៩៣, ១០៦. សព� ស� � អំេសសុ ។ 

៩៤, ១០៥. សិម�  ិ� ។ 

៩៥, ១៤៥. អគ� ិស�ិន ិ។ 

 

2+ nam 
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៩៦, ១៤៨. េ�ស� កតរេស� េ� ។ 

៩៧, ១៥៦. េវេ�សុ េ� ច ។ 

៩៨, ១៨៩. �តុ�ទីន�នត� មី�េរ ។ 

៩៩, ៨១. �� ហិស� ិ�នំ �� ភិម� ិ � ។ 

១០០, ២១៤. ន តិេមហិ ក��េរហិ ។ 

១០១, ៨០. សុហិស� �េ� ឯ ។ 

១០២, ២០២. សព� ��នំ នំម� ិ ច ។ 

១០៣, ៧៩. អេ� េនន ។ 

១០៤, ៦៦. េ� ។ 

១០៥, ០. េ� � ។ 

១០៦, ៣០២. ទីេ�េរហ ិ។ 

១០៧, ៦៩. សព� េ�នីន�ឯ ។ 

១០៨, ៩០. �� ស� ិ�នំ � ។ 

១០៩, ២៩៥. �យ ចតុេត� កវចនស� តុ ។ 

១១០, ២០១. តេ� េនវ ច សព� �េមហ ិ។ 
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១១១, ១៧៩. ឃេ� �ទីន ំ។ 

១១២, ១៧៣. បេ� � ។ 

១១៣, ១៣២. សខេ� គេស� � ។ 

១១៤, ១៧៨. ឃេត ច ។ 

១១៥, ១៨១. ន អ�� ទិេ� ។ 

១១៦, ១៥៧. អកតរស� លេ� �� លបនស�េវេ� ។ 

១១៧, ១២៤. ឈលេ� សស� េ� � ។ 

១១៨, ១៤៦. ឃបេ� ច េ�នំ េ�េ� ។ 

១១៩, ១១៥. លេ� េ��េ� ច ។ 

ឥតិ �មកេប� បឋេ� កេ��  ។ 

១២០, ២៤៣. អម� ស� មមំ សវ�ភត� ិស� េស ។ 

១២១, ២៣៣. មយំ េ�ម� ិ បឋេម ។ 

១២២, ៩៩. ន�� ស� េ��  ។ 

១២៣, ១០៣. ន� ស� េស � ។ 

១២៤, ៩៨. � សិម� ិ ។ 

 

2+ nam 
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១២៥, ១៩៨. អំ នបំុសេក ។ 

១២៦, ១០១. អវ��  ច េគ ។ 

១២៧, ១០២. េ� តិ� សស� ិ��សុ ។ 

១២៨, ១០៤. នំម� ិ តំ � ។ 

១២៩, ២២២. ឥមស�ិទមំសិសុ នបំុសេក ។ 

១៣០, ២២៥. អមុស�ទុំ ។ 

១៣១, ០. ឥត� ិបុមនបុំសកសង� �ំ ។ 

១៣២, ២២៨. េ�សុ ទ� ិន� ំ េទ�  ច ។ 

១៣៣, ២៣០. តិចតុន� ំ តិេស� ចតេស� តេ�ច�� េ� តីណិ ច�� រ� ។ 

១៣៤, ២៥១. ប�� ទីនម�េ� ។ 

១៣៥, ១១៨. �ជស� រេ��  �ជិេ� េស ។ 

១៣៦, ១១៩. រ��  ំនំម� ិ � ។ 

១៣៧, ១១៦. �ម� ិ រ��  � ។ 

១៣៨, ១២១. ស� ិ�ម� ិ រេ��  �ជិនិ ។ 

១៣៩, ២៤៥. តុម� �� កំ តយិ មយ ិ។ 
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១៤០, ២៣២. ត� មហំ សិម� ិ ច ។ 

១៤១, ២៤១. តវ មម េស ។ 

១៤២, ២៤២. តុយ� ំ មយ� ��  ។ 

១៤៣, ២៣៥. តំមមំម� ិ ។ 

១៤៤, ២៣៤. តវ�មម��  ន � ។ 

១៤៥, ២៣៨. �ម� ិ ត� ម� ។ 

១៤៦, ២៣៦. តុម� ស� តុវ�ត� មម�  ិ។ 

១៤៧, ២៤៦. បទេ� ទុតិ�ចតុត� ីឆដ� ីសុ េ� េ� ។ 

១៤៨, ២៤៧. េហេមកវចេនសុ ច ។ 

១៤៩, ២៤៨. ន អំម� ិ ។ 

១៥០, ២៤៩. � តតិេយ ច ។ 

១៥១, ២៥០. ពហុវចេនសុ េ� េ� ។ 

១៥២, ១៣៦. បុមន� ស� សិម�  ិ។ 

១៥៣, ១៣៨. អ�លបេនកវចេន ។ 

១៥៤, ០. ស�េស ច  វ��� ។ 

 

2+ nam 
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១៥៥, ១៣៧. េ��� េ� ។ 

១៥៦, ១៤២. �េន ស� ិ�ម� ិ � ។ 

១៥៧, ១៤០. ហិវ�ភត� ិម� ិ ច ។ 

១៥១, ១៤៣. សុស� ិ� � ។ 

១៥៩, ១៣៩. ឧ �ម� ិ ច ។ 

១៦០, ១៩៧. អកម� ន� ស� ច ។ 

ឥតិ �មកេប� ទុតិេ� កេ��  ។ 

១៦១, ២៤៤. តុម� េម� ហិ ន�កំ ។ 

១៦២, ២៣៧. � យ� ប�ឋេ� ។ 

១៦៣, ២៤០. សស� ំ។ 

១៦៤, ២០០. សព� �ម�រេត បឋេ� ។ 

១៦៥, ២០៨. ទ� ន� ��  � ។ 

១៦៦, ២០៩. ��� ំ សព� �មិកំ ។ 

១៦៧, ២១០. ពហុព� ហីិម� ិ ច ។ 

១៦៨, ២០៣. សព� េ� នំ សំ�នំ ។ 
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១៦៩, ១១៧. �ជស� �ជុ សុនំ ហិសុ ច ។ 

១៧០, ២២០. សព� ស�ិមេស� � ។ 

១៧១, ២១៩. អនិមិ �ម�  ិច ។ 

១៧២, ២១៨. អនបំុសកស� យំ ស� ិម�  ិ។ 

១៧៣, ២២៣. អមុស� េ� សំ ។ 

១៧៤, ២១១. ឯតេតសំ េ� ។ 

១៧៥, ២១២. តស� � នត� ំ សព� ត�  ។ 

១៧៦, ២១៣. ស�� ស� ិ�សំ�ស� ត� ំ ០.០០១១ ។ 

១៧៧, ២២១. ឥមសទ� ស� ច ។ 

១៧៨, ២២៤. សព� េ� េ� ។ 

១៧៩, ២០៤. ឃបេ� ស� ិ� �នំ សំ� ។ 

១៨០, ២០៧. េន�ហិ ស� ិ�យ� ។ 

១៨១, ៩៥. មេ�គ�ទិេ� ស� ិ��នមិ� ។ 

១៨២, ៩៧. សស� េ� ។ 

១៨៣, ៤៨. ឯេតសេ� េ�េប ។ 

 

2+ nam 
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១៨៤, ៩៦. ស សេរ �គេ� ។ 

១៨៥, ១១២. សន� សទ� ស� េ� េភ េ� ចេន�  ។ 

១៨៦, ១០៧. សិម� ិ គច� �� ទីនំ ន� សេ��  អំ ។ 

១៨៧, ១០៨. េសេសសុ ន�� វ ។ 

១៨៨, ១៥៥. �ពហ� ត�  សខ ��ទិេ� អ�ន ំ។ 

១៨៩, ១១៣. ស� ច ។ 

១៩០, ១១៤. េ�ន�េ� ។ 

១៩១, ១៣០. សខេ� �េ� េ� ។ 

១៩២, ១៣៥. ស� ិេម ។ 

១៩៣, ១២២. �ពហ� េ� វស� ច ។ 

១៩៤, ១៣១. សខន� ស�ិ េ��នំេសស ុ។ 

១៩៥, ១៣៤. �េ� ហិម� ិ � ។ 

១៩៦, ១៣៣. សុនមំសុ � ។ 

១៩៧, ១២៥. �ពហ� េ� តុ ស� ិ�ន ិ។ 

១៩៨, ១២៣. ឧត� ំ ស�ស ុ។ 



15 

 

១៩៩, ១៥៨. សត�� បិ�ទីន� សិស� ិ� សិេ�េ� ច ។ 

២០០, ១៩៦. អេ�� �� រត�  ំ។ 

២០១, ១៦៣. � នំម� ិ ។ 

២០២. ១៦៤. សត�� នត� ��  ។ 

២០៣, ១៦២. ឧ សស� ិ� សេ�េ� ច ។ 

២០៤, ១៦៧. សក� ម�� �ទីន��  ។ 

២០៥, ១៦០. តេ� េ�នេ� តុ ។ 

២០៦, ១៦៥. តេ� ស� ិមិ ។ 

២០៧, ១៦១. � � ។ 

២០៧, ១៦១. �េ� រស�មិ�េរ ។ 

២០៩, ១៦៨. បិ�ទីនមសិម�  ិ។ 

២១០, ២៣៩. ត�តយិនំ ត�េ� ត� ត� ំ � ។ 

ឥតិ �មកេប� តតិេ� កេ��  ។ 

២១១, ១២៦. អត� េ��  ហិស� ិមនត�  ំ។ 

២១២, ១២៩. តេ� ស� ិ� និ ។ 

 

2+ nam 
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២១៣, ១២៧. សស�េ� ។ 

២១៤, ១២៨. ��  � ។ 

២១៥, ១៤១. ឈលេ� ច ។ 

២១៦, ១៨០. ឃបេ� ស� ិ�យំ � ។ 

២១៧, ១៩៩. េ�នំ និ នបុំសេកហិ ។ 

២១៨, ១៩៦. អេ� និច�  ំ។ 

២១៩, ១៩៥. សិ� ។ 

២២០, ៧៤. េសសេ� េ�បំ គសិបិ ។ 

២២១, ២៨២. ស�� ស�វុេ�បសគ� និ��ទីហិ ច ។ 

២២២, ៣២៧. បុមស� លិ�� ទីសុ ស�េសសុ ។ 

២២៣, ១៨៨. អ ំយមីេ� បស�� េ� ។ 

២២៤, ១៥៣. ន ំឈេ� កតរស� ។ 

២២៥, ១៥១. េ�នំ េ� ។ 

២២៦, ១៥៤. ស� ិ�ន ិ។ 

២២៧, ២៧០. កិស� ក េវ ច ។ 
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២២៨, ២៧២. កុ ហិ� ហំសុ ច ។ 

២២៩, ២២៦. េសេសសុ ច ។ 

២៣០, ២៦២. �ត េ� េថសុ ច ។ 

២៣១, ២៦៣. សព� េស�តស��េ� � ។ 

២៣២, ២៦៧. េ�ត និច� ំ ។ 

២៣៣, ២៦៤. ឯ េ�េថសុ ច ។ 

២៣៤, ២៦៥. ឥមស�ិ ថំ �និ ហ េ� េធសុ ច ។ 

២៣៥, ២៨១. អ ធុ�ម� ិ ច ។ 

២៣៦, ២៨០. ឯត រហិម�  ិ។ 

២៣៧, ១៧៦. ឥត� ិយមេ� �បច� េ� ។ 

២៣៨, ១៨៧. ន�ទិេ� � ឦ ។ 

២៣៩, ១៩០. ណវ ណិក េណយ� ណន�� ហិ ។ 

២៤០, ១៩៣. បតិភិក�� �ជី�រេន� ហិ ឥន ី។ 

២៤១, ១៩១. ន�� ស� តធី�េរ ។ 

២៤២, ១៩២. ភវេ� េ�េ� ។ 

 

2+ nam 
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២៤៣, ១១០. េ� េគ តុ ។ 

២៤៤, ៧២. អ�របិ�ទ��� ន� ។ 

២៤៥, ១៥២. ឈល� រស� ំ។ 

២៤៦, ៧៣. ��េ� � ។ 

ឥតិ �មកេប� ចតុេ��  កេ��  ។ 

២៤៧, ២៦១. �� ទេ� វ�ភត� ិស�� េ� ។ 

២៤៨, ២៦០. ក� ចិ េ� ប�� ម�េត�  ។ 

២៤៩, ២៦៦. �តថ សត� មិ� សព� �េមហ ិ។ 

២៥០, ២៦៨. សព� េ� ធិ ។ 

២៥១, ២៦៩. កិ���  េ� ។ 

២៥២, ២៧១. ហិ�ហំហិ�� នំ 

២៥៣, ២៧៣. ត��  ច ។ 

២៥៤, ២៧៤. ឥម��  ហ� ច ។ 

២៥៥, ២៧៥. យេ� ហិ� ។ 

២៥៦, ០. �េល ។ 
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២៥៧, ២៧៦. កិ�សព� េ�� កយកុហិ ��ចនំ ។ 

២៥៨, ២៧៨. ត��  �និ ច ។ 

២៥៩, ២៧៩. ឥម��  រហិធុ��និ ច ។ 

២៦០, ២៧៧. សព� ស� េ� �ម� ិ � ។ 

២៦១, ៣៦៩. អវេ��  េយ េ�ប��  ។ 

២៦២, ៣៩១. វុឌ�ស� េ� ឥយិេដ� សុ ។ 

២៦៣, ៣៩២. បសត� ស� េ� ច ។ 

២៦៤, ៣៩៣. អន� ិកស� េនេ� ។ 

២៦៥, ៣៩៤. �ឡ� ស� �េ� ។ 

២៦៦, ៣៩៥. អប�ស� កណ ។ 

២៦៧, ៣៩៦. យុ�ន��  ។ 

២៦៨, ៣៩៧. វន�� មន�� វ�ន��  េ�េ� ។ 

២៦៩, ៤១. យវតំ តលណទ��នំ ព��� �និ ចលញជ�រត�  ំ។ 

២៧០, ១២០. អម�  តុម�  ន��  �ជ �ពហ� ត�  សខ សត�� – បិ�ទីហិ ��  �វ ។ 

ឥតិ �មកេប� ប�� េ� កេ��  ។ 

�មសុត� ំ និដ� ិតំ ។ 

 

2+ nam 

 



bBa©mUlKnß 20

៣. �រក 

២៧១, ៨៨ (៣០៨). យ��  ទេបតិ� ភយ�ទេត�  � តទ��នំ ។  

២៧២, ៣០៩. �តុ��នមុបសគ� េ��ទីស� បិ ច ។ 

២៧៣, ៣១០. រក� ណ�� នមិច� ិតំ ។ 

២៧៤, ៣១១. េយន � ទស�នំ 

២៧៥, ៣១២. ទូរន� ិកទ� �ល និ�� ន �� េ�ប ទិ� េ�គ 

 វ�ភ�� រប�េ�គ សុទ� ប�េ�ចនេហតុ  វ�វ�ត� ប��ណបុព� េ�គ ពន� នគុណវចន 

ប�� កថន េ��តត�� សុ ច ។ 

២៧៦, ៣០២. យស� �តុ�េ� េ�ចេត �រយេត � តំ សម��នំ ។ 

២៧៧, ៣០៣. សិ�ឃ ហនុ � សប �រ បិហ កុធ ទុហិេស� ស��យ �ធិក�  

ប�� សុណ អនុបតិគិណ បុព� ក�� េ�ចនត�  តទត�  តុម�� លមត�  ម�� �ទរប�ណិនិ 

គត�ត� កម� និ�សិសត� សម�� តិភិយ�សត� ម�េត� សុ ច ។ 

២៧៨, ៣២០. េ��េ� តេ��ស ំ។ 

២៧៩, ២៩២. េយន � កយិរេត តំ ករណំ ។ 

២៨០, ២៨៥, យំ កេ�តិ តំ កម� ំ ។ 

២៨១, ២៩៤. េ� កេ�តិ ស ក��  ។ 



21 

 

២៨២, ២៩៥. េ� �េរហិ ស េហតុ ។ 

២៨៣, ៣១៦. យស� � បរ�គ� េ� តំ �មី ។ 

២៨៤, ២៨៣. លិង� េត�  បឋ� ។ 

២៨៥, ៧០. �លបេន ច ។ 

២៨៦, ២៩១. ករេណ តតិ� ។ 

២៨៧, ២៩៦, ស�ទិេ�េគ ច ។ 

២៨៨, ២៩៣. កត� រ� ច ។ 

២៨៩, ២៩៧. េហត� េត�  ច ។ 

២៩០, ២៩៨. សត� ម�េត�  ច ។ 

២៩១, ២៩៩. េយនង� វ��េ� ។ 

២៩២, ៣០០.  វ�េសសេន ច ។ 

២៩៣, ៣០១. សម��េន ចតុត� ី ។ 

២៩៤, ៣០៥. នេ�េ��ទីស� បិ ច ។ 

២៩៥, ៣០៧. អ��េន ប�� មី ។ 

២៩៦, ៣១៤. �រណេត�  ច ។ 

 

3+ kark 
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២៩៧, ២៨៤. កម� េត�  ទុតិ� ។ 

២៩៨. ២៨៧. �ល�� នមច� ន� សំេ�េគ ។ 

២៩៩, ២៨៨. កម� ប�វចនីយយុេត�  ។ 

៣០០, ២៨៦. គតិ ពុទ� ិ ភុជ បឋ ហរ ករ ស�ទីនំ� រ�េត � ។ 

៣០១, ៣១៥. �មិស� ិ� ឆដ� ី 

៣០២, ៣១៩. ឱ�េស សត� មី ។ 

៣០៣, ៣២១. �មិស��ធិបតិ ��ទ សក� ី បថិភូ បសុត កុសេលហិ ច ។ 

៣០៤, ៣២២. និ�� រេណ ច ។ 

៣០៥, ៣២៣. អ�ទេរ ច ។ 

៣០៦, ២៨៩. ក� ចិ ទុតិ� ឆដ� ីនមេត�  ។ 

៣០៧, ២៩០. តតិ�សត� មីន��  ។ 

៣០៨, ៣១៧. ឆដ� ី ច ។ 

៣០៩, ៣១៨. ទុតិ�ប�� មីន��  ។ 

៣១០, ៣២៤. កម� ករណនិមិត� េត� សុ សត� មី ។ 

៣១១, ៣២៥. សម��េន ច ។ 
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៣១២, ៣២៦. ប�� ម�េត�  ច ។ 

៣១៣, ៣២៧. �ល�េវសុ ច ។ 

៣១៤, ៣២៨. ឧប’ធ�ធិកិស�រវចេន ។ 

៣១៥, ៣២៩. មណ� ិតុស��េក� សុ តតិ� ច ។ 

ឥតិ �មកេប� �រកកេប� ឆេ��  កេ��  ។ 

�រកសុត� ំ និដ� ិតំ ។ 

 

៤. ស�ស 

៣១៦, ៣៣១. ��ន ស�េ� យុត� េ��  ។ 

៣១៧, ៣៣២. េតសំ  វ�ភត� ិេ� េ�� ច ។ 

៣១៨, ៣៣៣. បកតិ ចស� សរន� ស� ។ 

៣១៩, ៣៣០. ឧបសគ� និ�តបុព� េ� អព�យី�េ� ។ 

៣២០, ៣៣៥. េ� នបំុសកលិេ��  ។ 

៣២១. ៣៤៩. ទិគុេស�កត� ំ ។ 
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៣២២, ៣៥៩. ត� ទ� េន�  �ណិ តូរ�េយ េ�គ�  េសនង�  ខុទ� ជន�� ក វ�វ�ធ វ�រុទ�  

 វ�ស�គ�� ទីន��  ។ 

៣២៣, ៣៦០.  វ��� រុក�  តិណ បសុ ធន ធ��  ជនប� ទីន��  ។ 

៣២៤, ៣៣៩. ទ� ិបេទ តុល�ធិករេណ កម� �រេ� ។ 

៣២៥, ៣៤៨. សង� �បុេ��  ទិគ ុ។ 

៣២៦, ៣៤១. ឧេភ តប��រ�� ។ 

៣២៧, ៣៥១. អ�ទេ� បរបេទភ ិ។ 

៣២៨, ៣៥២. អ�� បទេត� សុ ពហុព� ីហិ ។ 

៣២៩, ៣៥៧. ��នំ សមុច� េ� ទ� េ��  ។ 

៣៣០, ៣៤០. មហត ំម� តុល�ធិករេណ បេទ ។ 

៣៣១, ៣៥៣. ឥត� ិយំ �សិតបុមិត� ី បុ�វ េច ។ 

៣៣២, ៣៤៣. កម� �រយសេ��  ច ។ 

៣៣៣, ៣៤៤. អត� ំ នស� តប��រ�េស ។ 

៣៣៤, ៣៤៥. សេរ អន ។ 

៣៣៥, ៣៤៦. កទិ កុស� ។ 
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៣៣៦, ៣៤៧. �’ប�េត� សុ ច ។ 

៣៣៧, ៣៥០. ក� ចិ ស�សន�  គ�នម�រេ��  ។ 

៣៣៨, ៣៥៦. នទិ��  ច ។ 

៣៣៩, ៣៥៨. ��យ តុទំ �និ បតិម�  ិ។ 

៣៤០, ៣៥៥. ធនុ��  ច ។ 

៣៤១, ៣៣៦. អំវ�ភត� ីនម�រ��  អព�យិ�� ។ 

៣៤២, ៣៣៧. សេ� រេស� នបុំសេក ។ 

៣៤៣, ៣៣៨. អ�� ��  េ�េ� ច ។ 

ឥតិ �មកេប� ស�សកេប� សត� េ� កេ��  ។ 

ស�សសុត� ំ និដ� ិតំ ។ 

 

៥. តទ� តិ 

២៤៤, ៣៦១. � �’បេច�  ។ 

៣៤៥, ៣៦៦. �យន �ន វ�� ទិេ� ។ 

៣៤៦, ៣៦៧. េណេយ� កត� ិ�ទីហ ិ។ 
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៣៤៧, ៣៦៨. អេ� ណិ � ។ 

៣៤៨, ៣៧១. ណេ�ប�� ទីហ ិ។ 

៣៤៩, ៣៧២. េណរ  វ�ធ�ទិេ� ។ 

៣៥០, ៣៧៣. េយន � សំសដ� ំ តរតិ ចរតិ វហតិ ណិេ� ។ 

៣៥១, ៣៧៤. តមធីេត េតនក�ធិ សន� ិ�ននិេ�គ សិប� ភណ�  ជីវ�កេត� សុ 

ច ។ 

៣៥២, ៣៧៦. ណ �� តេស�ទម�� េត� សុ ច ។ 

៣៥៣, ៣៧៨. ��ទីនមិមិ� ច ។ 

៣៥៤, ៣៧៩. សមូហេត�  កណ � ។ 

៣៥៥, ៣៨០. �ម ជន ពន��  ស��ទីហិ � ។ 

៣៥៦, ៣៨១. តទស� �នមិេ� ច ។ 

៣៥៧, ៣៨២. ឧបម�� យិតត� ំ ។ 

៣៥៨, ៣៨៣. តន� ិស�ិតេត�  េ� ។ 

៣៥៩, ៣៨៤. �លុ តព� ហុេល ។ 

៣៦០, ៣៨៧. ណុត� � �េវ តុ ។ 
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៣៦១, ៣៨៨. ណ  វ�ស�ទីហិ ។ 

៣៦២, ៣៨៩. រមណី�ទិេ� កណ ។ 

៣៦៣, ៣៩០.  វ�េសេស តរតមិសិកិយិ��  ។ 

៣៦៤, ៣៩៨. តទស�ត� ីតិ វ� ច ។ 

៣៦៥, ៣៩៩. ត�ទិេ� ស ី។ 

៣៦៦, ៤០០. ទ�� ទិេ� ឥក ឦ ។ 

៣៦៧, ៤០១. ម�� ទិេ� េ� ។ 

៣៦៨, ៤០២. គុ�ទិេ� វន��  ។ 

៣៦៩, ៤០៣. សត�ទីហិ មន��  ។ 

៣៧០, ៤០៥. ស�� ទិេ� ណ ។ 

៣៧១, ៤០៤. �យុស����ស មន�� ម�  ិ។ 

៣៧២, ៣៨៥. តប�កតិវចេន មេ� ។ 

៣៧៣, ៤០៦. សង� �បូរេណ េ� ។ 

៣៧៤, ៤០៨. ស ឆស� � ។ 

៣៧៥, ៤១២. ឯ�ទិេ� ទសស� ី។ 
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៣៧៦, ២៥៧. ទេស េ� និច� ��  ។ 

៣៧៧, ០. អេន�  និគ� ហិត��  ។ 

៣៧៨, ៤១៤. ត ិច ។ 

៣៧៩, ២៥៨. ល ទ �ន ំ។ 

៣៨០, ២៥៥.  វ�សតិ ទេសសុ � ទ� ិស� តុ ។ 

៣៨១, ២៥៤. ឯ�ទិេ� ទស� រ សង� �េន ។ 

៣៨២, ២៥៩. អ�� ទិេ� ច ។ 

៣៨៣, ៣៥៣. េទ� ក�� ន��េ� � ។ 

៣៨៤, ៤០៧. ចតុេច�  ហិ ថ � ។ 

៣៨៥, ៤០៩. ទ� ិតីហិ តិេ� ។ 

៣៨៦, ៤១០. តិេយ ទុ�បិ ច ។ 

៣៨៧, ៤១១. េតសមឌ��បបេទន អឌ��ឌ�ទិវឌ� ទិយឌ�’ ឌ�តិ� ។ 

៣៨៨, ៦៨. សរូ�ន េមកេសស� សកិ� ។ 

៣៨៩, ៤១៣. គណេនទសស� ទ� ិ តិ ចតុ ប��  ឆ សត�  អដ� នវ�នំ វ� តិ ច�� រ 

ប��  ឆ ស�� សន� េ�ស ុេ�ន�� ីស�សំឋិរ�តីតុតិ ។ 
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៣៩០, ២៥៦. ចតូបបទស� េ�េ� តុ’ត� រប�ទិចស� ចុ េ�បិ ន� ។ 

៣៩១, ៤២៣. យទនុបប��  និ�ត� សិជ�ន�  ិ។ 

៣៩២, ៤១៨. �� ទិេ� េ�’េនកេត�  ច ។ 

៣៩៣, ៤១៥. ទសទសកំ សតំ ទស�នំ សតំ សហស���  េ�ម� ិ ។ 

៣៩៤, ៤១៦. �វ តទុត� រ� ទសគុណិត��  ។ 

៣៩៥, ៤១៧. សក�េមហិ ។ 

៣៩៦, ៣៦៣. េតសំ េ� េ�បំ ។ 

៣៩៧, ៤២០.  វ��េគ � ច ។ 

៣៩៨, ៤២១. សព� �េមហិ ប�រវចេន តុ � ។ 

៣៩៩, ៤២២. កិមិេមហិ ថំ ។ 

៤០០, ៣៦៤. វុ�� ទិសរស� �’សំេ�គន� ស� សេណ ច ។ 

៤០១, ៣៧៥. �យូន�គេ� �េន ។ 

៤០២. ៣៧៧. �ត� ��  ។ 

៤០៣, ៣៥៤. ក� �ទិមជ��ត� �នំ ទីឃរស� បច� េយសុ ច ។ 

៤០៤, ៣៧០. េតសុ វុទ� ិ េ��គម វ��រ វ�បរ��េទ� ច ។ 
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៤០៥, ៣៦៥. អយុវ�� ន�� េ� វុទ� ិ ។ 

ឥតិ �មកេប� តទ� ិតកេប� អដ� េ� កេ��  ។ 

តទ� ិតសុត� ំ និដ� ិតំ ។ 

 

៦. �ខ�ត ិ

៤០៦, ៤២៩. អថ បុ�� និ- វ�ភត� ីនំ ឆ បរស�ប�ន ិ។ 

៤០៧, ៤៣៩. ប�ណុត� េ�ប�និ ។ 

៤០៨, ៤៣០. េទ�  េទ�  បឋមមជ�ិមុត� មបុរ�� ។ 

៤០៩, ៤៤១. សេព� សេម�ភិ�េន បេ� បុរ�េ� ។ 

៤១០, ៤៣២. �មម� ិ បយុជ� �េនបិ តុល�ធិករេណ បឋេ� ។ 

៤១១, ៤៣៦. តុេម�  មជ�ិេ� ។ 

៤១២, ៤៣៧. អេម�  ឧត� េ� ។ 

៤១៣, ៤២៦. �េល ។ 

៤១៤, ៤២៨. វត� �� បច�� ប�េន�  ។ 

៤១៥, ៤៥១. ��ត�សិេដ� ’នុត� �េល ប�� មី ។ 
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៤១៦, ៤៥៤. អនុមតិបរ�កេប�េត� សុ សត� មី ។ 

៤១៧, ៤៦០. អបច� េក�  បេ��� ’តីេត ។ 

៤១៨, ៤៥៦. ហិេយ�បភុតិ បច� េក�  ហិយ�ត� ន ី។ 

៤១៩, ៤៦៩. សមីេប’ជ� តនី ។ 

៤២០, ៤៧១. �េ�េគ សព� �េល ច ។ 

៤២១, ៤៧៣. អ�គេត ភវ�ស�ន�  ី។ 

៤២២, ៤៧៥. �កិ�តិបេន� ’តីេត ��តិបត�  ិ។ 

៤២៣, ៤២៦. វត� �� តី អន� ិ, សិ ថ, មិ ម េត អេន� , េសេវ� , ឯ េម�  ។ 

៤២៤, ៤៥០. ប�� មី តុ អន�� , ហិ ថ, មិ ម, តំ អន� ំ, ស�� េ�� , ឯ �មេស ។ 

៤២៥, ៤៥៣. សត� មី ឯយ� ឯយ��ំ, ឯយ�សិ ឯយ�ថ, ឯយ�មិ ឯយ�ម, ឯថ 

ឯរ�, ឯេ� ឯយ�េ�� , ឯយ�ំ ឯយ�េម�  ។ 

៤២៦, ៤៥៩. បេ���  អ ឧ, ឯ ត� , អំ ម� , ត�  េរ, េ��  េ�� , ឥំ េម�  ។ 

៤២៧, ៤៥៥. ហិយ�ត� នី � ឩ, ឱ ត� , អំ �� , ត�  ត�� ,ំ េសវ� �, ឥំ ម� េស ។ 

៤២៧, ៤៦៨. អជ� តនី ឦញំ ឱត� , ឥំ �� , � ឩ, េស វ� �, អំ េម�  ។ 

៤២៩, ៤៧២. ស�វ�ស�ន� ី ស�តិ ស�ន� ិ, ស�សិ ស�ថ, ស�មិ ស�ម, ស�េត 

ស�េន� , ស�េស ស�េវ� , ស� ំស�េម�  ។ 
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៤៣០, ៤៧៤. ��តិបត� ិ ស� ស�សំុ, េស� ស�ថ, ស� ំស��, ស�ថ ស�ិសុ, 

ស�េស ស�េវ� , ស�ិ� ស�ម� េស ។ 

៤៣១, ៤២៨. ហិយ�ត� នី សត� មី ប�� មី វត� �� សព� �តុកំ ។ 

ឥតិ �ខ�តកេប� បឋេ� កេ��  ។ 

៤៣២, ៣៦២. �តុលិេង� ហិ ប� បច� � ។ 

៤៣៣, ៥២៨. តិជគុបកិត�េនហិ ខឆ� � ។ 

៤៣៤, ៥៣៤. ភុជឃសហរសុ�ទីហិតុមិច� េត� ស ុ។ 

៤៣៥, ៥៣៦. �យ �មេ� កត�� ប����េរ ។ 

៤៣៦, ៥៣៧. ឦយូ’ប�� ច ។ 

៤៣៧, ៥៣៨. �ម�� ’ត� ិច� េត�  ។ 

៤៣៨, ៥៤០. �តូហិ េណ ណយ �េប �ប� �រ��និ េហត� េត�  ។ 

៤៣៩, ៥៣៩. �តុរូេប �ម��  ណ េ� ច ។ 

៤៤០, ៤៤៥. �វកេម� សុ េ� ។ 

៤៤១, ៤៤៧. តស� ចវគ� យ�រវ�រត� ំ ស�ត� ន� ស� ។ 

៤៤២, ៤៤៨. ឥវ�� គេ� � ។ 
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៤៤៣, ៤៤៩. បុព� រូប��  ។ 

៤៤៤, ៥១១. ត� កត� រ� ច ។ 

៤៤៥, ៤៣៣. ភូ�ទិេ� អ ។ 

៤៤៦, ៥០៩. រុ�ទិេ� និគ� ហិតបពុ� ��  ។ 

៤៤៧, ៥១០. ទិ�ទិេ� េ� ។ 

៤៤៨, ៥១២. �� ទិេ� ណុ� ឧ� ច ។ 

៤៤៩, ៥១៣. កិ�ទិេ� � ។ 

៤៥០, ៥១៧. គ�ទិេ� ប���  ។ 

៤៥១, ៥២០. ត�ទិេ� ឱយិ� ។ 

៤៥២, ៥២៥. ចុ�ទិេ� េណ ណ� ។ 

៤៥៣, ៤៤៤. អត� េ�ប�និ �េវ ច កម� ន ិ។ 

៤៥៤, ៤៤០. កត� រ� ច ។ 

៤៥៥, ៥៣០. �តុប�ច� េយហិ  វ�ភត� ិេ� ។ 

៤៥៦, ៤២០. កត� រ� បរស�បទំ ។ 

៤៥៧, ៤២៤. ភូ�ទេ� �តេ� ។ 

ឥតិ �ខ�តកេប� ទុតិេ� កេ��  ។ 
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៤៥៨, ៤៦១. ក� �ទិវ�� នេមកស��នំ េទ� �េ� ។ 

៤៥៩, ៤៦២. បុេ�� ’ �� េ� ។ 

៤៦០, ៥០៦. រេស� ។ 

៤៦១, ៤៦៤. ទុតិយចតុ�� នំ បឋមតតិ� ។ 

៤៦២, ៤៦៧. កវគ� ស� ចវេ��  ។ 

៤៦៣, ៥៣២. �នកិ�នំ វ តត� ំ � ។ 

៤៦៤, ៥០៤. ហស� េ� ។ 

៤៦៥, ៤៦៣. អន� ស�ិវ�� �េ� � ។ 

៤៦៦, ៤៨៩. និគ� ហិត��  ។ 

៤៦៧, ៥៣៣. តេ� ���នំ �មំ េសសុ ។ 

៤៦៨, ៤៩២. � តិេ��  ។ 

៤៦៩, ៤៩៤. � បិេ� ។ 

៤៧០, ៥១៤. �ស� �ជំ� ។ 

៤៧១, ៤៨៣. ទិសស� បស� ទិស� ទ��  � ។ 

៤៧២, ៥៣១. ព��� នន� ស� េ� ឆប�ច� េយសុ ច ។ 
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៤៧៣, ៥២៩. េ� េខ ច ។ 

៤៧៤, ៥៣៥. ហរស� គី េស ។ 

៤៧៥, ៤៦៥. �ព�ភូន�ហភូ� បេ��� យំ ។ 

៤៧៦, ៤៤២. គមិស�េ��  េ��  � ស�� សុ ។ 

៤៧៧, ៤៧៩. វចស�’ជ� តនិម� ិ ម�� ឱ ។ 

៤៧៨, ៤៣៨. អ�េ� ទីឃំ ហិមិេមស ុ។ 

៤៧៩, ៤៥២. ហិ េ�បំ � ។ 

៤៨០, ៤៩០. េ�តិស�េរ’ េ�’េហ ភវ�ស�ន� ិម� ិ សស� ច ។ 

៤៨១, ៥២៤. ករស� សប�ច� យស� �េ� ។ 

ឥតិ �ខ�តកេប� តតិេ� កេ��  ។ 

៤៨២, ៥០៨. �ទន� ស� ំមិេមស ុ។ 

៤៨៣, ៥២៧. អសំេ�គន� ស� វុទ� ិ �រ�េត ។ 

៤៨៤, ៥៤២. ឃ�ទីនំ � ។ 

៤៨៥, ៤៣៤. អេ�� សុ ច ។ 

៤៨៦, ៥៤៣. គុហទុ�នំ ទីឃំ ។ 
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៤៨៧, ៤៧៨. វច វស វ�ទីនមុ�េ� វស�េយ ។ 

៤៨៨, ៤៨១. ហ  វ�បរ�យេ� េ� � ។ 

៤៨៩, ៥១៩. គហស� េឃ េប� ។ 

៤៩០, ៥១៨. ហេ�េ� �� ម�  ិ។ 

៤៩១, ៥២៣. ករស� �សត� មជ� តនិម�  ិ។ 

៤៩២, ៤៩៩. អស��  មិ�នំ មិ�� ’ន� េ�េ� ច ។ 

៤៩៣, ៤៩៨. ថស� ត� ត� ំ ។ 

៤៩៤, ៤៩៥. តិស� តិស� ត� ិត� ំ ។ 

៤៩៥, ៥០០. តុស� ត�� ត�  ំ។ 

៤៩៦, ៤៩៧. សិម� ិ ច ។ 

៤៩៧, ៤៧៧. លភ��  ឦអំនំ ត� ត� ំ ។ 

៤៩៨, ៤៨០. កុស��  ទី ច�  ិ។ 

៤៩៩, ៤៨០. � �តុស� ទជ� ំ ។ 

៥០០, ៤៨៦. វទស� វជ� ំ ។ 

៥០១, ៤៤៣. គមិស� ឃម�  ំ។ 
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៥០២, ៤៩៣. យម� ិ � � � � � � មហ ម�ទីនមី ។ 

៥០៣, ៤៨៥. យជស�ទិស� ិ។ 

៥០៤, ៤៧០. សព� េ� ឧំ ឥំសុ ។ 

៥០៥, ៤៨២. ជរម�នំ ជីរ ជីយ� មីយ� � ។ 

៥០៦, ៤៩៦. សព� �� ’សស�ទិេ�េ� ច ។ 

៥០៧, ៥០១. អសព� �តុេក � ។ 

៥០៨, ៥១៥. េយ�ស� �េ� ឥ� � ។ 

៥០៩, ៥១៦. �ស� េ�េ� យ�រត� ំ ។ 

៥១០, ៤៨៧. េ�បេ�� ត� ម�េ� ។ 

៥១១, ៥២១. ឧត� េ��េ� ។ 

៥១២, ៥២២. ករស��េ� ច ។ 

៥១៣, ៤៣៥. ឱ អវ សេរ ។ 

៥១៤, ៤៩១. ឯ អយ ។ 

៥១៥, ៥៤១. េត ��� �រ�េត ។ 

៥១៦, ៤៦៦. ឥ��គេ� អសព� �តុកម�  ិ។ 
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៥១៧, ៤៨៨. ក� ចិ �តុវ�ភត� ិប�ច� �នំ ទីឃវ�បរ��េទស េ��គ� ច ។ 

៥១៨, ៤៤៦. អត� េ�ប�និ បរស�បទត� ំ ។ 

៥១៩, ៤៥៧. អ��គេ� ហិយ�ត� នីអជ� តនី��តិបត� ីស ុ។ 

៥២០, ៥០២. �ព�េ� ឦ តិម� ិ ។ 

៥២១, ៤២៥. �តុស�េ��  េ�េ�’ េនកសរស� ។ 

៥២២, ៤៧៦. ឥសុយមូនមេ��  េ��  � ។ 

៥២៣, ៥២៦. �រ��នំ េ� េ�បំ ។ 

ឥតិ �ខ�តកេប� ចតុេ��  កេ��  ។ 

�ខ�តសុត� ំ និដ� ិតំ ។ 

 

៧. កពិ� �ិន 

៥២៤, ៥៦១. �តុ� ក�� ទិម� ិ េ� ។ 

៥២៥, ៥៦៥. ស�� យម នុ ។ 

៥២៦, ៥៦៧. បុេរ ទ� ច ឥ ំ។ 

៥២៧, ៥៦៨. សព� េ� ណ�� �� ’ វ� � ។ 



39 

 

៥២៨, ៥៧៧.  វ�ស រុជ ប�ទិេ� ណ ។ 

៥២៩, ៥៨០. �េវ ច ។ 

៥៣០, ៥៨៤. ក� ិ ច ។ 

៥៣១, ៥៨៩. ធ�ទីហិ រេ��  ។ 

៥៣២, ៥៩០. តស�ី�ទីសុ ណី ��  វ� ច ។ 

៥៣៣, ៥៩១. សទ�  កុធ ចល មណ� ត�  រុ�ទីហិ យ ុ។ 

៥៣៤, ៥៩២. ��ទិគមិ��  រូ ។ 

៥៣៥, ៥៩៣. ភិ�� ទិេ� ច ។ 

៥៣៦, ៥៩៤. ហនត�ទីនំ ណុេ� ។ 

៥៣៧, ៥៦៦. នុ និគ� ហិតំ បទេន�  ។ 

៥៣៨, ៥៩៥. សំហ�’�� យ � េ� េ� ។ 

៥៣៩, ៥៥៨. រម�  ិរេ��  �ទិេ� ។ 

៥៤០, ៥៤៥. �វកេម� សុ ត�� ’នី� ។ 

៥៤១, ៥៥២. េណ� ច ។ 

៥៤២, ៥៥៧. ករ��  រ�ច�  ។ 
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៥៤៣, ៥៥៥. ភូេ�’ព�  ។ 

៥៤៤, ៥៥៦. វទ មទ គមុ យុជ គរ���ទីហិ ជ�  ម� គ� េយ� យ��េ� � ។ 

៥៤៥, ៥៤៨. េត កិ��  ។ 

៥៤៦, ៥៦២. អេ��  កិត�  ។ 

៥៤៧, ៥៩៦. ន�� ទីហិ យុ ។ 

៥៤៨, ៥៩៧. កត�� ករណបេទេសសុ ច ។ 

៥៤៩, ៥៥០. រ�ទិេ� ណ ។ 

ឥតិ កិព� �ិនកេប� បឋេ� កេ��  ។ 

៥៥០, ៥៤៩. �ទេ� េត�លិ� ។ 

៥៥១, ៥៩៨. ស�� យំ ��េ� ឥ ។ 

៥៥២, ៦០៩. តិ កិ�� ’សិេដ�  ។ 

៥៥៣, ៥៩៩. ឥត� ិយមតិយេ� � ។ 

៥៥៤, ៦០១. ករេ�  រ�រ�យ ។ 

៥៥៥, ៦១២. អតីេត ត តវន��  �វ� ។ 

៥៥៦, ៦២២. �វកេម� សុ ត ។ 
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៥៥៧, ៦០៦. ពុធគ�ទិេត�  កត� រ� ។ 

៥៥៨, ៦០២. ជិេ� ឥន សព� ត�  ។ 

៥៥៩, ៦០៣. សុបេ� ច ។ 

៥៦០, ៦០៤. ឦសំទុសូហិ ខ ។ 

៥៦១, ៦៣៦. ឥច� េត� សុ ស�នកត�� េកសុ តេវ តុំ � ។ 

៥៦២, ៦៣៨. អរហស�� ទីសុ ច ។ 

៥៦៣, ៦៣៩. បត� វចេន អលមេត� សុ ច ។ 

៥៦៤, ៦៤០. បុព� �េល’កកត�� �នំ តុន �� ន ��  � ។ 

៥៦៥, ៦៤៦. វត� �េន �ន’��  ។ 

៥៦៦, ៥៧៤. ��ទីហិ រត��  ។ 

៥៦៧, ៥៧៥. �តិេ� រ�តុ ។ 

៥៦៨, ៥៧៦. ��ទីហិ �តុ ។ 

៥៦៩, ៦១០. �គ� តុេ� ។ 

៥៧០, ៦១១. ភេព�  ឥក ។ 

ឥតិ កិព� �ិនកេប� ទុតិេ� កេ��  ។ 
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៥៧១, ៦២៤. បច� �ទនិ��  និ�ត� សិជ�ន�  ិ។ 

៥៧២, ៦២៥. �សទិសេ� តស� រ�េ��  ច ។ 

៥៧៣, ៦២៦. �ទិសន�  បុច�  ភន�  ហ�� ទីហិ េ��  ។ 

៥៧៤, ៦១៣. វសេ� ឧត�  ។ 

៥៧៥, ៦១៤. វស �វ ុ។ 

៥៧៦, ៦០៧. ធ ឍ ភ េហ ហិ ធឌ� ច ។ 

៥៧៧, ៦២៨. ភន� េ� េ��  ច ។ 

៥៧៨, ៥៦០. ភុ�ទីនមេ��  េ� ទ� ិ ច ។ 

៥៧៩, ៦២៩. វច � វុ ។ 

៥៨០, ៦៣០. គុ�ទីន��  ។ 

៥៨១, ៦១៦. ត�ទីហិ ឥេ��  ។ 

៥៨២, ៦៣១. ភិ�ទិេ� ឥន�  អន�  ឦ� � ។ 

៥៨៣, ៦១៧. សុស បច សកេ� ក�  ��  ច ។ 

៥៨៤, ៦១៨. បក� �ទីហិ េ��  ច ។ 

៥៨៥, ៦១៩. ជ�ទីន � តិម� ិ ច ។ 
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៥៨៦, ៦០០. គម ខន ហន រ�ទីនមេ��  ។ 

៥៨៧, ៦៣២. រ�េ� ច ។ 

៥៨៨, ��នមិឦ ច ។ 

៥៨៩, ៦២១. ហេន� ហិ េ� ហស� េ� � អទហន�នំ ។ 

ឥតិ កពិ� �ិនកេប� តតិេ� កេ��  ។ 

៥៩០, ៥៧៩. ណម� ិ រន� ស� េ� �វករេណស ុ។ 

៥៩១, ៥៤៤. ហនស� �េ� ។ 

៥៩២, ៥០៣. វេ� � សព� ត�  ។ 

៥៩៣, ៥៦៤. ��រ�� ន�េ� ។ 

៥៩៤, ៥៨២. បុរសមុបបរ�ហិ កេ�តិស� ខ ខ� � តប�ច� េយសុ ច ។ 

៥៩៥, ៦៣៧. តេវតុ�ទីសុ � ។ 

៥៩៦, ៥៥១. គមខនហ�ទីនំ តុំត�� ទីសុ ន ។ 

៥៩៧, ៦៤១. សេព� ហិ តុ�ទីនំ េ� ។ 

៥៩៨, ៦៤៣. ចនេន� ហិ រច�  ំ។ 

៥៩៩, ៦៤៤. ទិ� �� នស� ន� េ�េ� ច ។ 
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៦០០, ៦៤៥. មហទេភហិ ម�  យ�  ជ�  ព�  ��  ច ។ 

៦០១, ៣៣៤. តទ� ិតស�សកិត� �មំ �’តេវតុ�ទីសុ ច ។ 

៦០២, ៦. ទុម� ិ គរ ុ។ 

៦០៣, ៧. ទីេ� ច ។ 

៦០៤, ៦៨៤. អក� េរហិ �រ ។ 

៦០៥, ៥៤៧. យ�គមមិ�េ� ។ 

៦០៦, ៦៤២. ទធន� េ� េ� ក� ចិ ។ 

ឥតិ កិព� �ិនកេប� ចតុេ��  កេ��  ។ 

៦០៧, ៥៧៨. និគ� ហិត សំេ��ទិ េ� ។ 

៦០៨, ៦២៣. សព� ត�  េគ ហី ។ 

៦០៩, ៤៨៤. សទស� សីទត�  ំ។ 

៦១០, ៦២៧. យជស� សរស�ិ េដ�  ។ 

៦១១, ៦០៨. ហចតុ�� នម�� នំ េ� េធ ។ 

៦១២, ៦១៥. េ� ឍ�េរ ។ 

៦១៣, ៥៨៣. គហស� ឃរ េណ � ។ 
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៦១៤, ៥៨១. ទហស� េ� ឡំ ។ 

៦១៥, ៥៨៦. �ត� ន� ស� េ�េ� ក� ិម� ិ ។ 

៦១៦, ៥៨៧.  វ�ទេន�  ឩ ។ 

៦១៧, ៦៣៣. ន ម ក �នម�� នំ និយុត� តម� ិ ។ 

៦១៨, ៥៧១. ន ក វត� ំ ច � ណ�� ម� ិ ។ 

៦១៩, ៥៧៣. ករស� ច តត� ំ ថុស� ិ� ។ 

៦២០, ៥៤៩. តុំតុនតេព� សុ � ។ 

៦២១, ៥៥៣. �រ�តំ  វ�យ �នុពេ��  ។ 

៦២២, ៥៧០. អន� យុ ណ�� ន ំ។ 

៦២៣, ៥៥៤. ក � ច �នំ ។ 

ឥតិ កពិ� �ិនកេប� ប�� េ� កេ��  ។ 

កពិ� ិ�នសុត� ំ និដ� ិតំ ។ 

 

 

 

8+ ¸NaTikb/ 

 



bBa©mUlKnß 46

៨. ឧ�ទកិប� 

៦២៤, ៥៦៣. កត� រ� កិត�  ។ 

៦២៥, ៦០៥. �វកេម� សុ កិច� ត� ក� ��  ។ 

៦២៦, ៦៣៤. កម� និ ទុតិ�យ េ��  ។ 

៦២៧, ៦៥២. ខ�ទីហិ មន ម ច េ� � ។ 

៦២៨, ៦៥៣. ស�ទីហិ ថ� ។ 

៦២៩, ៥៦៩. គហស��’បធេស� � ។ 

៦៣០, ៦៥៤. មសុស� សុស� ច� រេច� � ។ 

៦៣១, ៦៥៥. �បុព� ចរស� ច ។ 

៦៣២, ៦៥៦. អល កល សេលហិ ល � ។ 

៦៣៣, ៦៥៧. �ណ �� ។ 

៦៣៤, ៦៥៨. មថិស� ថស� េ� ច ។ 

៦៣៥, ៥៥៩. េប�តិសគ� បត� �េលសុ កិ��  ។ 

៦៣៦, ៦៥៩. អវស��ធមិេណសុ ណី ច ។ 

៦៣៧, ០. អរហស�� ទីហិ តុំ ។ 
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៦៣៨, ៦៦៨. វ�ទីហិ បព� �� ទេ� និប�ជ� េន�  ។ 

៦៣៩, ៥៨៥. ក� ិេ�េ� ច ។ 

៦៤០, ០. សច�ន ំក � �នុពេន�  ។ 

៦៤១, ៥៧២. នុ�ទីហិ យុ ណ�� ន ម� ន � � ន ន � ស�រ�េតហិ ច ។ 

៦៤២, ៥៨៨. ឥ យ ត ម កិ� ឯ�នមន� ស�េ� ទីឃំ ក� ចិ ទុសស� គុណំ េ�រ� ស 

ក� ី ច ។ 

៦៤៣, ៦៣៥. ភ�ទីហិ មតិ ពុធិ បូ�ទីហិ ច េ��  ។ 

៦៤៤, ៦៦១. េវបុ សី ទវ វមុ កុ � ភូ�� ទីហិ ថុត� ិម ណិ� និព� េត�  ។ 

៦៤៥, ៦៦២. អេ�� េស ន�� និ ។ 

៦៤៦, ៤១៩. ឯ�ទិេ� សកិស� ក� ត�� ំ ។ 

៦៤៧, ៦៦៣. សុនស��នេស� ណ �នុ�នូននខុ�� ។ 

៦៤៨, ៦៦៤. តរុណស� សុសុ ច ។ 

៦៤៩, ៦៦៥. យុវស��វស��វុ�ននូ� ។ 

៦៥០, ៦៥១. �េល វត� ��តីេត �� ទេ� ។ 

៦៥១, ៦៤៧. ភវ�ស�តិ គ�ទីហិ ណី ឃិណ ។ 
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៦៥២, ៦៤៨. �កិ�យំ ណ��  តេ� ។ 

៦៥៣, ៣០៧. �វ�ចិម� ិ ចតុត�  ី។ 

៦៥៤, ៦៤៩. កម� និ េ� ។ 

៦៥៥, ៦៥០. េសេស ស� ំន��  ��� ។ 

៦៥៦, ៦៦៦. ឆ�ទីហិ ត �តណ ។ 

៦៥៧, ៦៦៧. វ�ទីហិ ណិេ��  គេណ ។ 

៦៥៨, ៦៦៨. មិ�ទីហិ ត� ិ តិេ� ។ 

៦៥៩, ៦៦៩. ឧសុរន� ទ�នំ ទំសស� ទេឌ� ឍ� ច ។ 

៦៦០, ៦៧០. សូវុ�នមូវុ�នមេ� េ� ច ។ 

៦៦១, ៦៧១. រន�� �ទីហិ ធទិទ� កិ� ក� ចិ ជទេ�េ� ច ។ 

៦៦២, ៦៧២. បដិេ� ហិស� េហរណ ហីរណ ។ 

៦៦៣, ៦៧៣. ក�ទីហិ េ� ។ 

៦៦៤, ៦៧៤. ��មគ�នំ ខន� ន� គ��  ។ 

៦៦៥, ៦៧៥. ប�ទីល�លំ ។ 

៦៦៦, ៦៧៦. បុថស� បុថុ ប� េ� � ។ 
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៦៦៧, ៦៧៧. ស�� ទីហិ តុ ទេ� ។ 

៦៦៨, ៦៧៨. �ទីហិ ឦវេ� ។ 

៦៦៩, ៦៧៩. មុ�ទីហិ ចិ ។ 

៦៧០, ៦៨០.  វ��ទីល��េ� ។ 

៦៧១, ៦៨១. ហ�ទីហិ នុ ណុ តេ� ។ 

៦៧២, ៦៨២. កុ�ទីហិ េ� ។ 

៦៧៣, ៦៨៣. មនុបូរសុ�ទីហិ ឧស�នុសិ� ។ 

ឥតិ កិព� �ិនកេប� ឧ�ទិកេប� ឆេ��  កេ��  ។ 

ឧ�ទិសុត� ំ និដ� ិតំ ។ 
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អភិ�នប�ទីបិ� 

នេ� តស� ភគវេ� អរហេ� ស�� សម�� ទ� ស� ។ 

ពទុ� ប��េ� 

[ក]  ត�គេ� េ� ករុ�កេ� កេ�- 

ប�ត’េ�សជ�  សុខប�ទំ បទ ំ

អ� បរត� ំ កលិសម� េវ ភេវ 

ន�មិ តំ េកវលទុក� រ� ករ� ។ 

ធម� ប��េ� 

[ខ]  អបូជយុំ យំ មុនិកុ�� � ជ�- 

រុ�ទិមុ��  យហិមុត� េរ តេរ 

ឋិ� តិវដ� ម�� និធិ� ន�ន� 

តរ��សុ តំ ធម� មឃប�ហំ បហំ ។ 

សង�ប��េ� 

[គ]  គតំ មុនិេ�� ’រសសូនុតំ នុតំ 

សុបុ�� េខត� ំ ភុវេន សុតំ សុតំ 

គណម�ិ �ណីកតសំវរ� វរ� 

ស� គុេ�េឃន និរន� រ’ន� រ� ។ 
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បដិ��  

[ឃ] �មលិេង� សុ េ�សល� -  មត� និច� យ�រណំ 

យេ� មហព� លំ ពុទ� -  វចេន �ដវត� ិន ំ។ 

[ង] �មលិ�� ន�’េ� ពុទ� -  �សិតស�’រ�ន�’ហំ 

ទស�យេ��  ប�េសស�-  មភិ�នប�ទបីកិ ំ។ 

បរ��� 

[ច] ភិេយ� រូបន� � �ហ-  ចរ�េយន ច កត� ចិ 

ក� �’ ហច� វ��េនន   េញយ�ំ ថីបុន� បុំសកំ ។ 

[ឆ] អភិន� លិ�� នំេយវ  ទ� េ��  ច, លិង� �ច� 

���ទន� មជ���   បុព� ំ យន� �បេរ បរ� ។ 

[ជ] បុមិត� ិយំ បទំ ទ� ីសុ  សព� លិេង�  ច តសី� ិតិ 

អភិ�នន� �រេម�    េញយ�ំ ត� ’ន�  ម�ទិ ច ។ 

[ឈ] ភិេយ� បេ�គ �គម�   េ�គេត �គេម ក� ចិ 

នឃិណ��  យុត� ិ �� នីយ  �មលិង� ំ កថីយតីត ិ។ 
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១. សគ� កណ�  

[១] ពុេ��  ទសពេ� ស��   សព� ���  ទ� ិបទុត� េ� 

មុនិេ��  ភគ� �េ�  ចក�� ម’ង� ីរេ� មុនិ ។ 

[២] េ�ក�េ�’ នធិវេ�  មេហសិ ច វ��យេ� 

សមន� ចក��  សុគេ�  ភូរ�បេ��  ច �រជិ ។ 

[៣] នរសីេ� នរវេ�  ធម� �� ម�មុនិ 

េទវេទេ� េ�កគរុ  ធម� ស�មី ត�គេ� ។ 

[៤] សយម��  ស�� សម�� េ��   វរបេ��  ច �យេ� 

ជិេ�, សេ��  តុ សិទ� េ��   សុេ�� ទនិ ច េ�តេ� ។ 

[៥] សក�សីេ� ត� សក�-  មុនិ �ទិច� ពន��  ច ។ 

[៦] េ�េ��  និេ�េ� និ�� នំ  ទីេ� តណ� ក� េ� បរ� 

�ណំ េលណ មរូប��   សន� ំ សច�  ម�លយំ ។ 

[៧]  អសង� តំ សិវ មមតំ សុទុទ� សំ 

ប�យណំ សរណ មនីតិកំ ត� 

អ�សវ� ធុវ មនិទស��ក�- 

បេ�កិតំ និបុណ មនន�  មក� រ� ។ 

[៨] ទុក� ក� េ� ព�ពជ���    វ�វដ� ំ េខម េកវលំ 

អបវេ��  វ��េ� ច  បណីត មច�� តំ បទ ំ។ 
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[៩] េ�គេក� េ� �រ មបិ  មុត� ិ សន� ិ វ�សុទ� ិេ� 

 វ�មុត�សង� ត�តុ  សុទ� ិ និព�� តិេ� សិយុំ ។ 

[១០] ខី�សេ� ត� ’េសេ��  ច  វ�ត�េ� ត�រ� 

េទវេ�េ� ទិេ� សេ��   តិទិេ� តិទ�លេ� ។ 

[១១] តិទ� ត� ម� េទ�   វ�ពុ� ច សុ�សិេ� 

សុ� មរូ ទិេ�� �  មត� សគ� �សិេ� ។ 

[១២] និជ� �និមិ� ទិ��   អបុេម េទវ�និ ច ។  

[១៣] សិេ��  ភូេ� ច គន� េ��   គុយ� េ� យក� រក� � 

កុម� េ��  ច បិ��ទី  និទ� ិ��  េទវេ�និេ� ។ 

[១៤] បុព� េទ� សុររ�បូ   អសុ� �ន� បុេម 

តព� ិេស� ប��េ�  សម� េ� ពលិ�ទេ� ។ 

[១៥] បិ�មេ� បិ� �ព��   េ�េកេ� កម�សេ� 

ត� ហិរ�� គេ��  ច  សុរេជេ��  ប�បតិ ។ 

[១៦] �សុេទេ� ហរ� កេ��   េកសេ� ចក� �ណ�ថ 

មហិស�េ� សិេ� សូលី  ឥស�េ� បសុបត�’បិ ។ 

[១៧] ហេ� វុេ��  កុ�េ� តុ  ខេ��  សត� ិធេ� ភេវ ។ 

[១៨] សេ��  បុរ�ន� េ� េទវ  �� វជិរ�ណិ ច 

សុជម�តិ សហស�េ��   មហិេ��  វជិ�វុេ� ។ 
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[១៩] �សេ� ច ទសសត  នយេ� តិទិ�ធិភូ 

សុរ�េ� ច វជិរ-  ហេ��  ច ភូតបត�បិ ។ 

[២០] មឃ� េ�សិេ� ឥេ��  វ�តភូ �ក�សេ� 

 វ�េ�េ� ថ សុ� តស�   ភរ�� ថ បុរ� ភេវ ។ 

[២១] មសក� �� វេស�ក  �� េច�ម�វតី 

េវជយេ��  តុ ��េ�  សធុ��  តុ ស� ម� ។ 

[២២] េវជយេ��  រេ� តស�  វុេ��  �តល ិ�រថិ 

ឯ�វេ� គេ� បណ�� -  កម� េ� តុ សិ�សន ំ។ 

[២៣] សុវ�េ��� ទេ� បុ��   ន��  េ�ក� រណី ភេវ 

នន� នំ មិស�កំ ចិត� -  ល� �រុសកំ វ� ។ 

[២៤] អសនិ ទ� ីសុ កុលិសំ  វជិរ� បុន� បុំសេក 

អច� �េ�ត� ិយំ វុ��   រ��  អលម�� �ទេ� 

េទវ�ត� ិេ� ថ គន� ��   ប�� សេិ�ត ិ�ទេ� ។ 

[២៥]  វ��េ� និត� ិយំ ព�ម� ំ  បីយូសំ ត� មតំ សុ� 

សិេនរុ េមរុ តិទិ�-  �េ� េនរុ សុេមរុ ច ។ 

[២៦] យុគន� េ� ឦសធេ�  ករវ�េ� សុទស�េ� 

េនមិន� េ� វ�នតេ�  អស�កេ��  ក�ុច� ។ 

[២៧] ម�� កិនី ត��ស-  គ��  សុរនទី ប�ថ ។ 
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[២៨] េ�វ��េ� ត� �រ�-  ច� ត� េ� �រ��តេ� 

កប�រុេ��  តុ ស�� �  ទេ� េទវទ�� � សិយុ ំ។ 

[២៩] �ចីបតីឈុទីចិត� ី  បុព� បច� ិមឧត� � 

ទិ�ថ ទក� ិ��ចី   វ�ទិ�នុទិ� ភេវ ។ 

[៣០] ឯ�វេ� បុណ� រ�េ�  �មេ� កុមុេ��� េ� 

បុប� ទេ��  សព� ភុេ��   សុប�តីេ� ទ�ិគ� ។ 

[៣១] ធតរេ��  ច គន� ��   ធិេ� កុម� ណ� �មិ តុ 

 វ�រឡុ� េ�  វ�របូេ��    ត ុ��ធិបតីរ�េ� ។ 

[៣២] យ�� ធិេ� េវស�វេ� កេុវេ� នរ�ហេ� 

អឡ� ឡកម�� ស�  បុរ� បហរណំ គ� 

ចតុទ� ិ�នមធិ�  បុ�� ទីនំ ក� ឥេម ។ 

[៣៣] �តេវេ� សិខី េ�តិ  �វេ� ទហេ�នេ� 

ហុ�វេ�ច� ិ� ធូម-  េកត� គ� ិ គិនិ �នុ� ។ 

[៣៤] េតេ� ធូមសិេ� �យុ-  សេ� ច កណ� វត� នី 

េវស�នេ� ហុ�េ�ថ  សិ��លច� ិ �បុេម ។ 

[៣៥]  វ�ប�� លិង� ំ ផុលិង� ��   ភ��  តុ េសដ� ិ �រ�� ។ 

[៣៦] កុក�� េ� តុណ� ភស� ស� ិ  ម�� េ� �តមុម�� កំ  

សមិ� ឥធុមំ េចេ�  ឧ��នំ តថិន� ន ំ។ 
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[៣៧] អេ�’�េ� ប�េ� �- េ�េ�េ�� �ត� ស� 

�លុេ� បវេ� �យុ  �េ�និលសមីរ� 

គន� �េ� ត� �េ�  សមីេ� ច ស�គត ិ។ 

[៣៨] �យុេភ� ឥេម ឆុទ� -  ង� េ� �េ�គេ� ត� 

កុច� ិេ��  ច េ��� សេ�  អស�ស�� នុ�រ�េ� ។ 

[៣៩] អេ� អ�នំ បស�េ�  អស�េ� �នមុច� េត ។ 

[៤០] េវេ� ជេ� រេ� ខិប�ំ  តុ សីឃំ តុរ�តំ លហុ 

�សុ តុណ�  មរ� �វ�  លម� ិតំ តុវដំបិ ច ។ 

[៤១] សតតំ និច� មវ�រ�-  �រត សន� ត មនវរត��  ធុវ� 

ភុសមតិសេ� ច ទឡ� ំ  តិេព� ក�� តិមត� ��� និ 

ខិប�ទី បណ� េក ទេព�   ទព� � េតសុ េយ តិសុ ។ 

[៤២] អវ�គ� េ� តុ �េ� ច  មេ�ភូ មទេ� ភេវ 

អន� េ� វសវត� ី ច  �បិ� ច ប�បតិ ។ 

[៤៣] បមត� ពន��  កេ��  ច  �េ� នមុចិ តស� តុ 

ត�� រតីរ� ធតី ូ  ហត� ី តុ គិរ�េមខេ� ។ 

[៤៤] យម�� ច េវ�យី  យេ�ស� នយ�វុធ ំ

េវបចិត� ិ បុេ�េ� ច  កិម��រ�េ� តុ កិន� េ� ។ 

[៤៥] អន� លិក� ំ ខ�ទិច� -  បេ�ព� ំ គគនម� រ� 

េវ�េ� �និលបេ� ��េ� និត� ិយំ នភំ ។ 
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[៤៦] េទេ� េវ�យេ� �� បេ� សុរបេ� អឃំ ។ 

[៤៧] េមេ� វ�ហេ� េទេ� បជ�� េ�� ម�� ធេ� ឃេ� 

��ធេ� ច ជីមូេ�  �រ��េ� ត�ម�� េ� ។ 

[៤៨] អព� ំ តីស� ថ វស���   វស�នំ វុដ� ិ �រ�យំ 

សេតរ�ក� � វ�ជ��    វ�ជ�� � �ចិរប�� ។ 

[៤៩] េមឃ�េទ តុ ធនិតំ  គជ� ិតំ រសិ�ទិ ច 

ឥ�� វុធំ ឥន� ធនុ   �តក� ិត� ម��  សីកេ� ។ 

[៥០] ��េ� �� សម�េ� ករ� តុ ឃេ�បលំ 

ទទុ� និ ំេមឃច� �� េហ  បិ�នំ ត� ប�រណំ ។ 

[៥១] តិេ��ន’ន� រ��-  បិ�ន �ទ�និ ច 

ឥន��  ចេ��  ច នក� ត� -  �� េ�េ� និ�កេ� ។ 

[៥២] ឱសធីេ� ហិមរ�សិ  សសេ��  ចន� ិ� សសី 

សីតរ�សិ និ��េ�  ឧឡ��� ច � បុេម ។ 

[៥៣] ក� េ�ឡសេ� �េ� ពិម� ំ តុ មណ� លំ ភេវ 

អេឌ� ត� េ��  ឧបេឌ� ច � ខណ� ំ សកលំ បុេម ។ 

[៥៤] អទ�  ំវុត� ំ សេម �េគ  ប�េ� តុ បសន� � 

េ�មុទី ចន� ិ� ជុ��   កន� ិ េ�� ជុតិ ច� វ� ។ 

[៥៥] កលេ��  ល�� ន ំលក� ំ  អេ�� ភិ�� ណ លក� ណំ 

ចិហនំ �បិ េ�� តុ  បរ� សុស� ថ ច ។ 
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[៥៦] សីតំ គុេណ, គុណិលិ��   សីត សិសិរ សីត� 

ហិមំ តុហិន មុស�េ�  នី�េ� មហិ� ប�ថ ។ 

[៥៧] នក� ត� ំ េ�តិ ភំ ��  អបុេម �រេ�ឡ� ច ។ 

[៥៨] អស�យុេ� ភរណិត� ី  សកត� ិ� េ�ហិណី បិច 

មិគសិរ ម��  ច បុនព� សុ  ផុេស� �សិេលស’បិ ។ 

[៥៩] �� ច ផគ�� នី េទ�  ច  ហ��  ចិ��  ច �� តិបិ 

 វ���នុ�� េជ��   មូ����  ទុេវ ត� ។ 

[៦០] សវេ� ច ធនិ��  ច  សតភិសេ� បុព�� ត� រភទ� ប� 

េរវត�បីតិ កមេ�  ស�� ធកិវ�សនក� ��  ។ 

[៦១] េ��� នុ កថិេ� �ហុ  ស�ូទី ត ុនវគ� � 

�សិ េម�ទិេ� ភទ� -  ប� េ�ដ� ប� ស� ។ 

[៦២] �ទិេ��  សូរ�េ� សូេ�  សតរ�សិ ទិ�កេ� 

េវេ�ចេ� ទិនកេ�  ឧណ� រ�សិ បភង� េ� ។ 

[៦៣] អំសុ�លី ទិនបតិ  តបេ� រវ� �នុ� 

រ�សិ� �កេ� �នុ  អេ��  សហស�រ�សិ ច ។ 

[៦៤] រ�សិ �� ប� ទិត� ិ  រុចិ � ជុតិ ទីធិត ិ

មរ�ចិ ទ� ីសុ �ន� ំសុ  មយូេ� កិរេ� កេ� ។ 

[៦៥] បរ�ធិ បរ�េវេ� ថ  មរ�ចិ មិគតណ� ិ� 

សូរេស�ទយេ� បុព�� -  ដ� ិតរ�សិ សិ�រុេ� ។ 
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[៦៦] �េ���  សមេ� េវ� តព� ិេស� ខ�ទេ� 

ខេ� ទសច� ��េ�  ខ� ទស លេ� ភេវ ។ 

[៦៧] ល� ទស ខណលេ�  មុហុេ��  េត សិ� ទស 

ទស ខណមុហុេ��  េត  ទិវេ� តុ អហំ ទិន ំ។ 

[៦៨] ប�ត��  វ��ត��   បច�� េ� កល� មប�ថ 

អភិេ�េ� បេ�េ� ថ �េ� ស�� ទិនច� េ� ។ 

[៦៩] និ� ច រជនី រត� ិ   តិ�� សំវរ� ភេវ 

ជ�ុ�  តុ ចន� ិ�យុ��   តមុស���  តមិិស�ិ ។ 

[៧០] និសីេ� មជ�ិ� រត� ិ  អឌ�រេ��  ម�និ� 

អន� �េ� តេ� និត� ី  តិមិសំ តិមិរ� មតំ ។ 

[៧១] ចតុរង� តមំ ឯវ�   �ឡបក� ចតុទ� សី 

វនសេ��  ឃេ� េមឃ  បដលំ �ឌ�រត� ិ ច ។ 

[៧២] អន� តម ំឃនតេម  ប�េ� �មស�� ិេ� 

�ដបិេ� តុ ទុតិ�  តតិ�ទ ីតថីិ ទ� ិស ុ។ 

[៧៣] បន� រសី ប�� ទសី  បុណ� �សី តុ បុណ� � 

អ�វសី ប���សី  ថិយំ បន� រសី ប� ។ 

[៧៤] ឃដិ� សដ� �េ�រេ��   បេ��  េត ទស ប��  ច 

េត តុ បុ�� ប� សុក�   �� �េ� តុ េត ទុេវ ។ 

[៧៥] ចិេ��  េវ�ខ េជេ��  � �េ��  ទ� ីសុ ច �វេ� 

េ�ដ� �ទស�យុ� ច  �� �� ទស កត� ិេ� ។ 
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[៧៦] �គសិេ� ត� ផុេស�  កេមន �ឃផគ�� � 

កត� ិកស�យុ� ��  បច� ិមបុព� កត� ិ� ។ 

[៧៧] �វេ� នកិ� មនីេ�  ចិត� �េ� តុ រម� េ� ។ 

[៧៨] ចតុេ� ចតុេ� ��  កត� ិក�ឡបក� េ� 

ក� េហមន�  គិ�� ន-  វស�� ឧតុេ� ទ� ិសុ ។ 

[៧៩] េហមេ��  សិសរិ មុត ូ  ឆ � វសេ��  ច គមិ�  វស�� 

សរេ�តិ ក� ��  េទ�  េទ�  វុ�� នុ�េរន ។ 

[៨០] ឧេ��  និ�េ� គិេ�� ថ វេស� វស�ន �វុ� 

ឧតូហិ តីហិ វស��-  ទិេកហិ ទក� �ិយន ំ។ 

[៨១] ឧត� �យន មេ�� ហិ  តីហិ វស�យនទ� យំ 

វស� សំវច� � និត�  ី  សរេ� �យេ� ស� ។ 

[៨២] កប�ក� េ� តុ សំវេ��   យុគន�  បល� អបិ 

អលក� ី �លកណ� ិត� ី  អថ លក� ី សិរ�ត� ិយំ ។ 

[៨៣] ទនុ �នវ�� ថ  េទវ�� ប�ទិតិ ។ 

[៨៤] �ប��  កិព� ិសំ េវ�-  ឃំ ទុច� រ�ត ទុក� ដំ 

អបុ�� កុសលំ កណ� ំ  កលុសំ ទុរ��គុ ច ។ 

[៨៥] កុសលំ សុកតំ សុក� ំ  បុ�� ំ ធម�  មនិត� ិយំ 

សុចរ�ត មេ� ទិដ� -  ធម� ិកំ ឥហេ�កិកំ ។ 

 



61 

 

[៨៦] សន� ិដ� ិក មេ� �រ-  េ�កិកំ សម��យិកំ 

ត�� លំ តុ ត�ត� ំ េ�-  ត� រ�េ� តុ �យតិ ។ 

[៨៧] �េ�ត� មន� បីតិ   វ�ត� ិ តុដ� ិ ច �រ�យំ 

�នេ��  បមុ�’េ�េ�  សេ�� េ� នន� ិ សម� េ� ។ 

[៨៨] �េ�ជ� ��  បេ�េ� ថ  សុខំ �ត��  �ស� ថ 

ភទ� ំ េសេយ� សុភំ េខមំ  កល�ណំ មង� លំ សិវ� ។ 

[៨៩] ទុក� ��  កសិរ� កិច� ំ  នីេ� ច ព�សនំ អឃំ 

ទេព�  តុ �បបុ�� និ  តី�� កិច� ំ សុ�ទិ ច ។ 

[៩០] �គ�ំ និយតិ �េ� ច  �គេធយ�ំ វ�ធីរ�េ� 

អេ� ឧប�ត� ិ និព� ត� ិ  �តិ ជនន មុព� េ� ។ 

[៩១] និមិត� ំ �រណំ �នំ  បទំ ពីជំ និពន� នំ 

និ�នំ បភេ� េហតុ  សម� េ� េសតុ បច� េ� ។ 

[៩២] �រណំ យំ ស�សន� ំ  បទ�� នន� ិ ត ំមត ំ

ជីេ� តុ បុរ�េ���  ថ  ប�នំ បកតិត� ិយំ ។ 

[៩៣] �េ� សរ�រ� ភូតំ �  សេ��  េទហី ច បុគ� េ� 

ជីេ� �ណី ប� ជន��   ជេ� េ�េ� ត�គេ� ។ 

[៩៤] រូបំ សេ��  គន�  រ�  ផេស� ធេ��  ច េ�ច� 

�ល��  វ�ស� េត �  រម� � លម� �និ ច ។ 

[៩៥] សុេ��  េ�េ� សិេ��� ធវេ� េសតបណ� � 

េ�េ� តុ េ�ហិេ� រេ��  តម� ម�� ិដ� េ�ហិ� ។ 
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[៩៦] នីេ� ក�� សិ� �េ� េមចេ� �ម �ម� 

សិតបីេតតុ បណ�� េ��    ឦសំបណ�� តុ ធសូេ� ។ 

[៩៧] អរេុ� កិ�� ិរេ��  ថ  �ដេ� េសតេ�ហិេ� 

អេ� បីេ� ហលិទ�េ� ប�េ� ហរ�េ� ហរ� ។ 

[៩៨] ក�េ� កបេិ� នីល-  បីេត ថ េ�ចនប�េភ 

បិេ��  បសិេ��  ប�ថ�  ក��ទី តុ បិង� េល ។ 

[៩៩] ក�� េ� សពេ� ចិេ��  �េ� តុ កណ� បីតេក 

�ច� លិ��  គុណិេន�េត  គុេណ សុ�� ទេ� បុេម ។ 

[១០០] នច� ំ នដ� ��  នដន ំ  នត� នំ �សនំ ភេវ 

 នច� ំ តុ �ទិតំ គីត-  មិតិ �ដុមិទ ំតយំ ។ 

[១០១] នច� �� នំ សិ� រេ�� -  ភនិេ� សូច�សូចនំ 

 អង� �េ�ង� វ�េក� េ�  នដ� េ� នដេ� នេ� ។ 

[១០២] សិ�� េ� ករុេ� វ��-  ព�� តហស�ភ�ន� 

 សេ��  ពីភច� រុ�� និ  នវ �ដ�រ� ឥេម ។ 

[១០៣] េ�សស� �រ�យំ េ�េស  ឥត� ិ� សង� មំ បតិ 

 � បិ� ឯស ស�ិ� េ�  រតិកី�ទិ�រេ� ។ 

[១០៤] ឧត� ម ប�កតិប�េ�  ឥត� ិបុរ�សេហតុេ� 

 េ� សេ�� េ� វ�េ�េ�តិ សិ�� េ� ទុវ�េ� មេ� ។ 

[១០៥] �សិតំ លបិតំ ��  េ��េ� វចនំ វេ� 

 ឧត� ិ �� គិ� �ណី  �រតី កថិ� វចី ។ 
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[១០៦] ឯ�ខ�េ� បទចេ�  សិ� �ក�សំ�រេ� 

 �េមឌតិន� ិ វ�េ�� យ�ំ  ទ� ត� ិក� ត��  មុទីរណំ ។ 

[១០៧] ភេយ េ�េធ បសំ�យំ  តុរ�េត េ�តូហេលច� េរ 

 �េស េ�េក ប�េទ ច កេរ �េមឌិតំ ពុេ� ។ 

[១០៨] ឥរុ �រ� យជ ុ�ម-  មិតិ េវ� តេ� សិយុំ 

 ឯេត ឯវ តយី �រ�  េវេ� មេ��  សុតិត� ិយំ ។ 

[១០៩] អដ� េ� �មេ� �ម-  េទេ� ចង� ីរេ� ភគុ 

 យមទគ� ិ ច �សិេ��   �រ�� េ� ច កស�េ� 

េវស�មិេ�� តិ ម�� នំ  ក�� េ� ឥសេ� ឥេម ។ 

[១១០] កេប� ព�ករណំ េ�តិ  សត� ំ សិ��  និរុត� ិ ច 

 ឆេ�� វ�ចិតិ េច�និ  េវទ�� ន ិវទន� ិ ឆ ។ 

[១១១] ឥតិ�េ� បុ�វុត� ប្-  បពេ��  �រ�ទិេ� 

 �មប��សកំ សត� ំ  រុ�� ទីន ំនឃិណ��  េ� ។ 

[១១២]  វ�តណ� សត� ំ វ�េ�� យ�ំ  យំ តំ េ��យត ំឥត ិ

 េកដភុ ំតុ �កិ�កប�-   វ�កេប� កវ�នំ ហិេ� ។ 

[១១៣] �ខ�យិេ�បលទ� ��   បពន� កប�� ក� 

 ទណ� នតី�ត� សត� ស� ិ�  វុត� េ��  តុ បវត� ិ ច ។ 

[១១៤] ស�� ខ���  សម��  �  ភិ�នំ �ម មវ� េ� 

 �មេធយ�ធិវចនំ  បដិ�ក�ំ តុ ឧត� រ� ។ 
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[១១៥] បេ��  តីស� នុេ�េ� ច  បុ��  ប�ថ និទស�នំ 

 ឧេ�គ�េ� ច ទិដ� េ��   តេ��ហរណំ ភេវ ។ 

[១១៦] ស� សេង� ប សំ��  ស�េ� សង� េ� ប�ថ 

 សតំ �រយសី ត�ទ�-  ព� �� ន ំតុច� �សនំ ។ 

[១១៧] េ��េ� តុ វ��េ�ថ  សបនំ សបេ�បិ ច 

 យេ� សិេ�េ� កិត� ិត� ី  េ�ស� តុច� សទ� ន ំ។ 

[១១៨] បដិេ�េ� បដិរេ�  េ�ប�� េ� វចីមុខំ 

 កត� � ច សិ�� ច  វណ� � ច នុតិ ត�� តិ ។ 

[១១៩] េ�មន��  បសំ�ថ  េក� �េ� សិខណ� ិនំ 

 គ�នំ េ��� �េ�ថ  ម� េហ� ហយទ� ន ិ។ 

[១២០] បរ��េ� េវវចនំ  �ក��  តុ ច សំក� 

 ឧប�េ� ចុបេ�� �  វណ� ��នុ�េ� ច 

 ជន��ប��បិ  បរ��េ� ច តុល���  ។ 

[១២១] េខេ� និ��  ត� កុ��   ជិគុ��  គរ� ភេវ 

 និ�� បុេ��  ឧ�រេ��   បរ��សន មុច� េត ។ 

[១២២] អ�� នរ�យេ��រ-  វេសន � បវត� ិ� 

 អភិ�ក� ំសិ� ��  �  វ�តិក� មទីបនី ។ 

[១២៣] មុហុំ�� ន�ុេ�ថ  ប�េ� នត� ិ� គិ� 

 �េ��សន ��េ�   វ��េ� តុ បរ�ទ� េ� ។ 
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[១២៤]  វ�ប��េ� វ�េ�េ�ត�  ិ  សេន� េ�ត� ិ តុ �ចិកំ 

 ស�� សនំ តុ ស�� េ�   វ�េ�ធរហិតំ មិថ ុ។ 

[១២៥] ផរសុ ំនិដ�� រ� �ក�ំ   មនុ�� ំ ហទយង� ម ំ

 សកំលំុ តុ កលិិដ� ��   បុ�� បរវ�េ�ធិន ី។ 

[១២៦] សមុ�យត� រហិតំ   អពទ� មិត ិកិត� ិតំ 

  វ�តថំ តុ មុ� �ថ    ផរុ�ទី តិលិង� ិ� ។ 

[១២៧] ស��  ព�យ��  វ�តថ ំ  សច� ំ តច� ំ យ�តថំ 

 តព� ��  តីស�  លីកំ ត� -  សច� ំ មិ��  មុ�ព�យ ំ។ 

[១២៨]   រេ� និ�េ� និនេ� ច សេ��  

និេគ�ស �ទ ទ� នេ� ច �េ� 

��វសំ�វវ��វេ�� 

រ� សុតិត� ី សរនិស�� ច ។ 

[១២៩]  វ�ស�ដ�  ម���  វ�េ�� យ�  សវនី� វ��រ�េ� 

 ពិន��  គម� ីរ និ�� ទី  េត�វមដ� ង� េិ� សេ� ។ 

[១៣០] តិរ�� នគ�ន�� ិ   រុតំ វស�តិ មុច� េត 

 េ��ហេ� កលហេ� គីតំ �ន��  គីតិ� ។ 

[១៣១] ស� សត�  តេ� ��  េចកវ�សតិ មុច� � 

 �� េចកូនប�� ស  ឥេច� តំ សរមណ� លំ ។ 

[១៣២] ឧសេ� េធវេ� េចវ  ឆជ�  គ�� រ មជ�ិ� 

 ប�� េ� ច និ�េ�តិ  សេត� េត គទិ� ស� ។ 
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[១៣៣] នទន� ិ ឧសភំ �េ�  តុរ� េធវត ំត� 

  ឆជ�  ំមយូ� គ�� រ  ម� េ���  ច មជ�មិ ំ។ 

[១៣៤] ប�� ម ំបរបុ�� ទី   ន�ិទម�ិ ច �រ� 

 ឆេ��  ច មជ�េិ� �� តេ� ��រេ�ត ិច ។ 

[១៣៥] សេរសុ េតសុ បេច� េក  តិេស� តិេស� ហិ មុច� � 

 សិយុំ តេថវ ��និ   សត�  សេត� វ លព� េរ ។ 

[១៣៦] តិេស� ទុេវ ចតេស� ច  ចតេស� កមេ� សេរ 

 តិេស� ទុេវ ចតេស�តិ  �� វ�សត ិសុតី សិយុំ ។ 

[១៣៧] ឧច� តេរ រេវ �េ�  �ព�េត�  មធុេរ កេ� 

 គម� ីេរ តុ រេវ មេ��   ��ទី តីស� េ� កេល 

 �កលី សុខុេម វុេ��   �កិ�ទិសម� លេ� ។ 

[១៣៨]  វ�� ច វល� កី សត� -  តន� ី � បរ��ទនិ ី

 េ�ក� េ� េ�ណិ វ��យ ឧបវ�េ� តុ េវឋេ� ។ 

[១៣៩] �តតេ�� វ វ�តត-  �តតវ�តតំ ឃន ំ

 សុសិរ� េចតិ តូរ�យ ំ  ប�� ង� កិ មុទីរ�តំ ។ 

[១៤០] �តត ំ�ម ច�� វ-  នេទ� សុ េភរ��ទិសុ 

 តេលេកកយុតំ កុម� -  ថុណ ទទ� រ��ទិក ំ។ 

[១៤១]  វ�តត ំេ�ភយតលំ  តូរ�យំ មុរ�ទិកំ 

  �តតវ�តត ំសព� -   វ�នទ� ំ បណ�ទិកំ ។ 
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[១៤២] សសុរិ� វ�សស�� ទិ   សម� ��ទិកំ ឃន ំ

 �េ�ជ� ំ តុ ច �ទិត�  ំ  �ទិតំ វជ�  មុច� េត ។ 

[១៤៣] េភរ� ទុន�� ភិ វុេ�� ថ  មុទិេ��  មុរេ�ស� តុ 

 �លិង� េង� �ទ� � េភ�  តិណេ� តុ ច ឌិណ� ិេ� ។ 

[១៤៤] �លម� េ� តុ បណេ�  េ�េ�  វ��ទិ�ទនំ 

 ទទ� រ� បដេ� េភរ�ប្-  បេភ� មទ� �ទេ� ។ 

[១៤៥] ជនប�ិេយ វ�មទ�� េដ�   គេន�  បរ�មេ� ភេវ 

 េ� ��  េ�េ� ទូរ�មី  វ�ស���  តីស� ិេ� បរ� ។ 

[១៤៦] ឥដ� គេ��  ច សុរភិ   សុគេ��  ច សុគន� ិ ច 

 បូតិគន� ិ តុ ទុគ� េ�� -  ថ វ�ស� ំ�មគន� ិ យំ ។ 

[១៤៧] កុង�� មេ�� វ យវន-  បុប� ��  តគរ� ត� 

 តុរុេ�� តិ ចត�ុ� ត ិ  គ��  ឯេត ប�សិ� ។ 

[១៤៨] ក�េ� និត� ិយំ តិេ��   មធុេ� លវេ� ឥេម 

 អម� ិេ� កដុេ� េចតិ  ឆ រ� តព� តី តិសុ ។ 

[១៤៩] សិ� ផេស� ច េ�ដ� េ��    វ�សយី ត� ក� មិ�ន� ិយំ 

 នយនំ ត� ក� ិ េនត� ��   េ�ចនំ ចច� ិ ចក��  ច ។ 

[១៥០] េ�តំ សទ� គ� េ� កេ��   សវនំ សតុិ នត��  ត ុ

 �� ច �សិ� �នំ  ជិ�� តុ រស� ភេវ ។ 
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[១៥១] សរ�រ� វបុ គត� �� -   ត� �េ� េ�ន� ិ វ�គ� េ� 

េទហំ � បុរ�េស �េ�  ថិយំ តនុ កេឡវរ� ។ 

[១៥២] ចិត� ំ េចេ� មេ� និត�  ី   វ��� ណំ ហទយំ ត� 

 �នសំ ធី តុ ប��  ច  ពុទ� ិ េម� មតិ មុតិ ។ 

[១៥៣] ភូរ� ម��  ច ប�� ណំ  �ណំ វ���  ច េ�និ ច 

 បដិ�នមេ�េ�ថ  ប�� េភ�  វ�បស�� ។ 

[១៥៤] ស�� ទដិ�  ិបភុតិ�   វ�មំ� តុ  វ��រ� 

 សម�ជ�� ំ តុ េនបក� ំ  េវទយិតំ តុ េវទ� ។ 

[១៥៥] តេ��  វ�តេ��  សង� េប�-  ប�េ��យុ តុ ជីវ�តំ 

  ឯកគ� � តុ សមេ�  អវ�េក� េ� ស�ធិ ច ។ 

[១៥៦] ឧស��តប�ប�� �  ��េ� ច បរក� េ� 

 ប�នំ វ�រ�យំ េច�  ឧយ�េ� ច ធិតិត� ិយំ ។ 

[១៥៧] ច�� រ�  វ�រ�យ�� ន ិ   តចស� ច ន�រុេ� 

 អវសិស�ន មដ� ិស�  មំសេ�ហិតសុស�ន ំ។ 

[១៥៨] ឧេស�ឡ�  ីត�  ធិមេត� �  សតិ ត� នុស�តិត� ិយ 

 ល��  ហិរ� ស��ថ   ឱត� ប�ំ �បភីរុ� ។ 

[១៥៩] មជ�ត� � ត’ុេប��  ច  អទុក� មសុ� សិ� 

 ចិ�� េ�េ� មន�� េ�  អធិេ�េ��  តុ និច� េ� ។ 
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[១៦០] ទ�នុកម� �រុ�� ំ  ករុ� ច អនុទ� � 

 ថិយំ េវរមណី េចវ   វ�រត�រតិ �ប�ថ ។ 

[១៦១] តិតិ��  ខន� ិ ខមនំ   ខ� េម��  តុ េមត�ថ 

 ទស�នំ ទិដ� ិ លទ� ិត� ី  សិទ� េ��  សមេ� ភេវ ។ 

[១៦២] ត��  ច តសិ� ឯ�  �លិនី ច វ�សត� ិ� 

 ឆេ��  ជ� និកន� ��  សិព� ិនី ភវេនត� ិ ច ។ 

[១៦៣] អភិជ� វនេ� �នំ  េ�េ� �េ� ច �លេ� 

 បិ� មេ�រេ� ឥ��   ភិ�េ� �ម េ�ហ� 

 �ក�� រុចិ វុ��  �  ត� ធិ� �ល� ទ� ិស ុ។ 

[១៦៤] េវរ� វ�េ�េ� វ�េទ� េ�  េ�េ� ច បដិឃ��  � 

 េ���� េ�ប េ�� ព��េ�នភិរទ� ិ ច ។ 

[១៦៥] ពទ� េវរមុប�េ�  សិ� េ�េ� តុ េ�ចនំ 

  េ�ទិតំ កន� ិតំ រុណ� ំ  បរ�េទេ� បរ�ទ� េ� ។ 

[១៦៦] ភីតិត� ិ ភយ មុ�� េ�  េភរវ� តុ មហព� យំ ។ 

[១៦៧] េភរវ� ភីសនំ ភីមំ   �រុណ��  ភ�នកំ 

 េ�រ� បដិភយំ េភស� ំ  ភយង� រមិេម តីសុ ។ 

[១៦៨] ឥស� ឧសូ� មេច� រ�  តុ មច� រ�យ មច� រ� 

 េ�េ� វ���  ត��ណំ �េ� វ�� ច ឧន� តិ ។ 
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[១៦៩] ឧទ� ច� មុទ� ដំ �ថ    �េ� កុក�� ច� េមវ ច 

 ប�� �េ�នុ�េ� ច   វ�ប�ដិ�េ� ប�សិេ� ។ 

[១៧០] មេ�វ�េលខ សេន� �  សំសេ� ច កថំក� 

 េទ� ឡ� កំ វ�ចិកិ��  ច  ក��  ស��  វ�មត�បិ ។ 

[១៧១] គេ�� ភិ�េ�ហំ�េ�  ចិ�� តុ �ន មុច� េត 

 និច� េ� និណ� េ� វុេ��  បដិ��  តុ បដិស�េ� ។ 

[១៧២] អវ�នំ តិរ�� េ�  បរ�ភេ� ប��ទេ� 

 ប�ភេ� ប�វ�� ថ  ឧ�� េ� ចិត� វ�ព� េ� ។ 

[១៧៣] េបមំ សិេនេ� េស� េ� ថ ចិត� បី� វ�ស�� ិ� 

  ប�េ� សតិេ�ស�េ��  េ�តូហលំ កុតូហល ំ។ 

[១៧៤]  វ��េ� លលិតំ លី�  �េ� េហ� ច វ�ព� េ� 

 ឥ�� ទិ� សិយុំ �រ�  សិ�� រ�វ� កិរ�� ។ 

[១៧៥] ហសនំ ហសិតំ �េ�  មេ��  េ� មិហិតំ សិតំ 

 អដ� �េ� ម��េ� េ�មេ��  េ�មហំសន ំ។ 

[១៧៦] បរ��េ� ទេ� ខិ��   េកឡិ កី� ច កីឡិតំ 

 និ��  តុ សុបិនំ េ�ប�ំ  មិទ� ��  បច�យិ� ។ 

[១៧៧] ថិយំ និកតិ កូដ��   ទេ��  �ឋ���  េកតវ� 

 ស�េ� តុ និស�េ��  ច  សរូបំ បកតិត� ិយំ ។ 
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[១៧៨] សីល��  លក� ណំ �េ�  ឧស�េ� តុ ឆេ� មេ� ។ 

[១៧៩] �េរេ��  ជន��  សេស� ហ  មភិ�នប�ទីបិកំ 

   ខុទ� �ទ�ត� ��និ   សម�ស�តិ យ�សុខំ ។ 

សគ� កេ��  និដ� ិេ� ។ 

 

២. ភកូណ�  

១. ភមិូវគ�  

[១៨០] វ��  ភូមិបុរ�មច� -   ចតុព� ណ� វ�ទិហិ 

 ��េលន ច វុច� េន�   សេ�� បេង� ហិធក� � ។ 

[១៨១] វសុន� � ឆ� ភូមិ   បថវ� េមទនី មហី 

 ឧព� ី វសុមតី េ� កុ  វសុ� ធរណី ធ� 

 បុថវ� ជគតី ភូរ�   ភូ ច ភូតធ�វន ី។ 

[១៨២] �� តុ មត� ិ� ឩេ�  ឩស� តូសេ� តិសុ 

 ថលំ ថលីត� ី ភូ�េគ  ថទ� លូខម� ិ ជង� េ� ។ 

[១៨៣] បុព� វ�េទេ� �បរ-  េ��នំ ជម�� ទីេ� ច 

 ឧត� រកុរុ េចតិ សិយំុ  ច�� េ�េម ម�ទ�ី ។ 

[១៨៤] បុម� ហុេត�  កុរូ ស��   េ�ស� មគ� សិវ� 

 កលិ�� វន� ិ ប�� �  វជ� ី គ�� រ េចតេ� ។ 
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[១៨៥] វ��  វ�េទ� កេ�� �  ម��  ភគ� ង�  សីហ� 

 កស� ី� �សិ បណ� �ទី  សិយំុ ជនបទន� � ។ 

[១៨៦] េ�េ� ច ភុវនំ វុត� ំ  េទេ� តុ វ�សេ� ប�ថ 

 មិលក� េទេ� បច� េ��   មជ�េទេ� តុ មជ�ិេ� ។ 

[១៨៧] អនូេ� សលិលប�េ�  កច� ំ បុម នបុំសេក 

 សទ� េ� ហរ�េត េទេស  តិេណ� ភិនេវន ហិ ។ 

[១៨៨] នទ�ម�� ជីវេ� េទេ�  វុដ� ិនិប�ជ� សស�េ� 

 េ� នទ�ីតេិ� េទវ-  �តេិ� ច កេមន េ� ។ 

[១៨៩] តីស� នូ�ទ�េ� ចន� -  សូ�េ� សស�ត ីរ�េ� 

 រដ� ំ តុ វ�ជិត�� ថ  បុរ�េស េសតុ �លិយំ ។ 

[១៩០] ឧ�ន� ភូ បរ�សេ�   េ�ដ� ំ តុ េ�កុលំ វេ� 

 មេ��  បេ��  បេ� អ��   អ�� សំ វដុមំ ត� ។ 

[១៩១] បេ��  យន��  បទវ�  វត� ន ីបទ� តិត� ិយំ 

 តេព� � ជង� សកដ-  ម��  េត ច មហទ� ន ិ។ 

[១៩២] ឯកបេទ�កបទិេក  ក�� េ� តុ ច ទុគ� េម ។ 

[១៩៣] បដិមេ��  បដិបេ�  អ�� ន ំទីឃ ម�� សំ 

   សុប�េ� តុ សុបេ��  ច  ឧប�ថំ ត� បថំ ភេវ ។ 

[១៩៤] ឆត� ិ�សបរ�ណូន-   េមេ� ណុ ច ឆត� ិ�ស េត 

 ត�� រ� �បិ ឆត� ិ�ស  រថេរណុ ឆត� ិ�ស េត ។ 
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[១៩៥] លិ�� � សត�  ឩ� �  ធ�� �េ�តិ សត�  េត 

 សត�  ង�� លមមុ ទ� ិច�    វ�ទត�  ិ� ទុេវ សិយុំ ។ 

[១៩៦] រតន ំ�និ សេត� វ   យដ� ិ � វ�សតូ សភ ំ

 �វតុ មុស�សីតិ  េ�ជន ំចតុ�វុតំ ។ 

[១៩៧] ធនុប�� សតំ េ�េ�  ករ�សំ ចតុរម� ណំ 

 អព� ន� រ� តុ ហ�� ន-  មដ� វ�ស ប�ណេ� ។ 

ភូមិវេ��  និដ� ិេ� ។ 

 

២. ភកូណ�  

២. បុរវគ�  

[១៩៨] បុរ� នគរ មិត� ី �   �នីយំ បុដេភទនំ 

 ថិយំ តុ �ជ�នី ច  ខ�� �េ� ភេវថ ច ។ 

[១៩៩] ��នគរ ម�� �ត  យំ តំ មូលបុ� បុរ� 

 ��ណសី ច �វត� ិ  េវ�លី មិថិ�ឡវ� ។ 

[២០០] េ�សម�� េជ� និេ� តក� -  សិ� ចម� ច �គលំ 

 សុសុ�រគិរ� �ជ-  គហំ កបិលវត��  ច ។ 

[២០១] �េកតមិន� បត� េ�� -   ក� ��  �ដលិបុត� កំ 

 េជតុត� រ��  សង� ស� ំ  កុសិ��ទេ� បុរ� ។ 
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[២០២] រ��  ច វ�សិ� វុ��   រថិ� វ�ថិ �ប�ថ 

 ព��េ� រ��  អនិព� ិ��   និព� ិ��  តុ បថទ�  ិច ។ 

[២០៣] ចតុក� ំ ចច� េរ មគ� -  សន� ិ សិង�ដកំ ភេវ 

 ��េ� វរេ� �ថ  ឧ�េ� ឧប�រ�� ។ 

[២០៤] កុដ� ំ តុ ភិត� ិ �រ�ថ   េ�បុរ� �� រេ�ដ� េ� 

 ឯសិ� ឥន� ខីេ� ច  អេ��  ត� �� លេ� ភេវ ។ 

[២០៥] េ�រណំ តុ ពហិ�� រ�  បរ��តុ ច ទីឃិ� 

 មន� ិរ� សទ��រ�  និ�េ� និល�លេ� ។ 

[២០៦] ��េ� ភវនំ េវស�  ំ  និេកតនំ និេវសនំ 

 ឃរ� គហ�� វសេ�  សរណ��  បតិស�េ� ។ 

[២០៧] ឱកំ �� ខេ� �េ� ថិយំ កុដិ វសត�បិ 

 េគហ�� និត� ិ សទុមំ   េចតិ�យត�និ ត ុ។ 

[២០៨] ��េ� េចវ យូេ�ថ  មុណ� ច� េ� ច ហម� ិយំ 

 យូេ�តុ គជកុម� ម� ិ  ហត� និេ� បតិដ� ិេ� ។ 

[២០៩] សុបណ� វង� ច� ទន-  មឌ�េ�េ� សិ�ថ ច 

 ឯកកូដយុេ� �េ�  ��េ� ចតុរស�េ� ។ 

[២១០] ស�យ��  ស� �ថ  មណ� បំ � ជ�លេ� 

 អេ� �សន��យំ  បដកិ� មន មីរ�តំ ។ 
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[២១១] ជិនស� �សភវន-  មិត�  ីគន� កដុ ិប�ថ 

 ថិយំ រសវតី �ក-  �� នេ�� វ ម�នស ំ។ 

[២១២] �េវសនំ សិប���  េ���  តុ �នមន� ិរ� 

 វច� �� នំ វច� កដុ ិ  មុនីនំ �ន មស�េ� ។ 

[២១៣] បណ�វ�ក� យ�� កុ  �បេ� បណ�វ�ថិ� 

 ឧេ�សិេ� ភណ� �� ចង� មនំ តុ ចង� េ� ។ 

[២១៤] ជ�� ឃរ� ត� គ� ិ��  ប� �នីយ�លិ� 

 គេ��  ឱវរេ� ��-  �រ� តុ សយនិគ� ហំ ។ 

[២១៥] ឥ�� �រ� តុ ឱេ�េ�  សុទ� េ�� េន� បុរម�ិ ច 

 អសព� វ�សយ�� នំ  រ�� ំ កច�ន� រ� មត ំ។ 

[២១៦] េ��េ� �’េ�ហណ��  និេស�ណី �ធិេ�ហិណី 

 �ត�នំ គវេ��  ច  �ល��  សីហប�� រ� ។ 

[២១៧] �េ�កសន� ិ វុេ�� ថ  លង� ីត� ី បលិេ� ភេវ 

 កបិសីេ�គ� លត� េ��   នពិ�  ំតុ ឆទ� េ�ដិយំ ។ 

[២១៨] ឆទនំ បដលំ ឆទ� -  មជិរ� ចច� េ�ង� ណំ 

 ប�េ� បឃ� លិេ��  បមុខំ �� រពន� នំ ។ 

[២១៩] បិដ� សង�ដកំ �� រ-  �� កូដំ តុ កណ� ិ� 

 �� រ��  បដិ�េ�ថ  ឧ�� េ� េទហនីត� ិយំ ។ 
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[២២០] ឯឡេ� ឥន� ខីេ�ថ  ថេ��  ថូេ� បុមិត� ិយំ 

 �ដិ�េឌ�ន�� ��េណ  គិ�� � តុ ច ឥដ� � ។ 

[២២១] វលភិ�� ទិ�រុម� ិ   វេង�  េ��នសតី� ិយំ 

 កេ�ត�លិ�យំ ត ុ   វ�ដេ��  និត� ិយំ ភេវ ។ 

[២២២] កុ�� ិ�វ�វរ� �ឡ-  ច� ិគ� េ� ប�ថ កុ�� ិ� 

 �េ��បុរណំ �ថ  េវទិ� េវទិ កថ�េត ។ 

[២២៣] សង�េ� បក� �េ� ច  មន� ិរ��  ត�ុ អបិ 

 ថិយំ សម�� ជ� នី េចវ  សម� ជ� នី ច េ�ធន ី។ 

[២២៤] សង� ដីរ� តុ ស�� រ-  �� នំ ស�� រកូដកំ 

 អេ� កចវេ��� េ�  ស�� េ� ច កសម�� បិ ។ 

[២២៥] ឃ�ទិភូមិ តំ វត��   �េ� សំវសេ�ថ េ� 

 �កេ� នគិេ� េ�គ-  ម�� ទិេភ�ធិ តូទិេ� ។ 

[២២៦] សី� ច មរ���ថ  េ�េ� េ��ល�មេ�តិ ។ 

បុរវេ��  និដ� ិេ� ។ 
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៣. នរវគ�  

[២២៧] មនុេស� �នុេ� មេ��  �នេ� មនុេ� នេ� 

 េ�េ� បុ� ច បុរ�េ�  េ�រ�េ� ប�ថ បណ� ិេ� ។ 

[២២៨] ពុេ� វ���  វ��វ� ច  សេ��  សប���  េ�វ�� 

   ធី� សុធី កវ� ព�េ��    វ�ចក� េ� វ��រេ� ។ 

[២២៩] េម�វ� មតិ� បេ��    វ����  ច វ�ទូេ� វ�ទូ 

 ធីេ� វ�បស�ី េ�ស���   ពុេ��  ច ទព�  វ�ទ� ស ុ។ 

[២៣០] ឥត� ី សីមន� ិនី �រ�   ថី វធូ វនិ�ង� � 

 បម� សុន� រ� ក��   រមណី ទយិ� ព� ។ 

[២៣១] �តុ�េ� ច មហិ�  លល� ភីរុ �មិនី 

 កុ�រ�� តុ ក��  ថ  យុវតី តរុណី ភេវ ។ 

[២៣២] មេហស ី�ភិេស���   េ�គនីិ �ជ�រ�េ� 

 ធវត� ិនី តុ សេង� តំ  �តិ � � ភ�ិរ�� ។ 

[២៣៣] គណិ� េវសិ� វណ� -  �សី នគរេ�ភិនី 

  រូបូបជីវ�នី េវសី  កុល� តុ ច ពន� កី ។ 

[២៣៤] វ�េ�េ�ត� � មត� -  �សិនី វរវណ� ិនី 

 បតិព� � ត� បិ សតី  កុលិត� ី កុល�លិ� ។ 

[២៣៥]  វ�ធ� បតិសុ�� ថ  បតិម� � សយម� � 

  វ��� តុ បសូ� ច  ��ប��  បសូតិ� ។ 
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[២៣៦] ទូតី ស�� រ�� �សី  តុ េចដី កុដ�រ�� 

 �រុណីក� ណិ� តុល�  ខត� ិ�នី តុ ខត� ិ� ។ 

[២៣៧] �េ� �� កលត� ��   ឃរណី ភរ�� បិ�, 

 ប�បតី ច ទុតិ�  � �ទបរ��រ�� ។ 

[២៣៨] សខី �� លី វយស�ថ  �រ� េច�តិ�រ�នី 

 បុេម តូតុ រេ� បុប� ំ  ឧតុនី តុ រជស�� ។ 

[២៣៩] បុប� វតី គរុគ�� -   បន� ស��  ច គព� ិនី 

 គ�� សេ� ជ�ពុបិ  កលលំ បុន� បំុសេក ។ 

[២៤០] ធេ�តុ �មិេ� ភ��   កេ��  បតិ វេ� បិេ� 

 អេ� បបតិ �េ� �-  បច� ំ បុេ�� �តេ� សុេ� ។ 

[២៤១] តនុេ� តនេ� សូន ុ  បុ�� ទី ធីតរ�ត� ិយំ 

 �រ�យំ ទុហិ� ធី�  ស�េ� េ�� រេ� សេុ� ។ 

[២៤២] ��បតី ជនិបតី  ជយម�តី តុ ទម�តី  

 អថ វស�វេ� វុេ��   បណ� េ� ច នបុំសកំ ។ 

[២៤៣] ពន� េ� ពន��  សជេ�  សេ�េ��  �តិ �តេ� 

 �េ�ហិេ� សបិេ��  ច �េ� តុ ជនេ� បិ� ។ 

[២៤៤] អម� ��  ជននី ��  ជេនត� ិ ជនិ� ភេវ 

 ឧប�� តុ �តិត� ី  �េ� ��យ �តិេ� ។ 

[២៤៥] នន��  �មិភគិនី  ��មហី តុ អយ�ិ� 

 �តេុ� �តុ��ស�  �ត�ុន ីប�បតិ ។ 
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[២៤៦] ��បតីនំ ជននី  សស�� វុ�� ថ តប�ិ� 

 សសេុ� �គេិនេយ�ត ុ  បុេ��  ភគិនិ� ភេវ ។ 

[២៤៧] ន��  វុេ��  បបុេ�� ថ  �មិ�� តុ េទវេ� 

 ធីតុបតិ តុ ���  អយ�េ� តុ បិ�មេ� ។ 

[២៤៨] �ត�ុ�  �តុភគិនី   បិតុ��  ភគិនី បិតុ 

 បបិ�មេ� បយ�េ�  សុ��  តុ សុណិ� ហុ� ។ 

[២៤៩] េ�ទរ�េ� សគេ��  ច  េ�ទេ� សហេ� ប�ថ 

 ��បិតូ េត បតិេ�  បុ��  តុ បុត� ធីតេ� ។ 

[២៥០] សស�ុ សស��សសុ�  �តុភគិនី �តេ� 

 �លត� ំ �ល� �ល�ំ  េ�ព� �� ំតុ ច េ�ព� ន ំ។ 

[២៥១] សុ��  តុ បលតិ ំេក�-  ទេ� ថ ជរ� ជ� 

 បុថុេ� បិល� េ� �េ�  កុ�េ� �ល េ�ត� ។ 

[២៥២] អថុ�� នសយុ�� ន  េសយ�� ថនេ�បិ ច ។ 

[២៥៣] តរុេ� ច វយេ��  ច  ទហេ� ច យុ� សុសុ 

   �ណេ��រេ��ថ  សុកុ�េ� សុេខធិេ� ។ 

[២៥៤] មហល� េ� ច វុេ��  ច  េថេ� ជិេ��  ច ជិណ� េ� 

 អគ� េ� បុព� េ� េជេ��   កនិេ� កនិេ��  នុេ� ។ 

[២៥៥] វលិត� េ� តុ វលិេ�  តីសុ�� នស�ទេ� ។ 
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[២៥៦] សីេ�’ត� ម�� និ សិេ�  មុ��  ច មត� េ� ភេវ 

 េកេ� តុ កុន� េ� �េ�- ត� មង� រុហ មុទ� � ។ 

[២៥៧] ធម� េិ��  សំយ� េក�  �កបេ��  សិខណ� េ� 

 �េ� ហេ��  េកសចេយ �ប�នំ តហិ� ជ� ។ 

[២៥៨] ថិយំ េវណី បេវណី ច  អេ� ចូ� សិ� សិ� 

 សមីេ��  តុ មេ� �រ�-  េកសមជ�ម� ិ បទ� តិ ។ 

[២៥៩] េ�មំ តនុរុហំ េ�មំ  បម� ំ បខុម មក� ិគំ 

 មស�� វុត� ំ បុមមុេខ  ភូ ត� ិត� ី ភមុេ� ភមុ ។ 

[២៦០] ពេប� េនត� ជលស��ន ិ  េនត� �� កនីនិ� 

 វទនំ តុ មុខំ តុណ� ំ  វត� ំ លបន �នន ំ។ 

[២៦១] ទ� ិេ� លបនេ� ទេ��   ទសេ� រទេ� រេ� 

 �� តុទន� េភទស� ិ�  អ�េ��  ត� ក� ិេ�ដិស ុ។ 

[២៦២] ទ�� វរណ េ�េ��  �-  ប�ធេ� ទសនច� េ� 

 គេ��  កេ�េ� ហន� ិត�  ី ចុពុកំ ត� ធ� អេ� ។ 

[២៦៣] គេ� ច កេ��  គី� ច  កន� � ច សិេ�ធ� 

    កម�� គី� តុ � គ�ី  សុវ�� លិង� សន� ិ� 

  អង� ិ� តីហិ េល�ហិ  កម�� គ�ី ថ� ម� ។ 

[២៦៤] អំេ� និត� ី ភុជសិេ�  ខេ��  តស�ន� ិ ជត��  តំ 

 �ហុមូលំ តុ កេ��   េ�ត� ស� បស� មនិត� ិយំ ។ 
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[២៦៥] �ហុ ភុ�ទ� ីសុ ��  ហេ��  តុ ករ �ណេ� 

 មណិពេ��  បេ�ដ� េ��   កប�េ� តុ កេ�ណ�’ថ ។ 

[២៦៦] មណិពន�  កនិ�� នំ  �ណិស� ករេ�ន� រ� 

 ករ��ង�� លី � ត ុ  ប�� ង�� េ��  ច តជ� ន ី

 មជ�ិ� �មិ� �បិ  កនិ�� តិ ក� សិយំុ ។ 

[២៦៧] បេទេ� �លេ�ក��    វ�ទត� ិត� ី ក� តេត 

 តជ� ន�ទិយុេតង�� េដ�   បសេ� �ណិ កុ�� ិេ� ។ 

[២៦៨] រតនំ កុក��  ហេ�� ថ  បុេម ករបុេ��� លិ 

 ករេ� តុ នេ� និត� ី  ខដេ� មុដ� ិ ច ទ� ីស ុ។ 

[២៦៩] ព�េ� សហក� �ហុ  េទ�  បស�ទ� យវ�ត� � 

 ឧទ� ន� ត ភុជេ�ស-  ប��េណ េ�រ�ស ំតិសុ ។ 

[២៧០] ឧេ� ច ហទយំ �ថ  ថេ� កុច បេ�ធ� 

 ចចូកុ ំតុ ថនគ� ស� ិ�  បិដ� ំ តុ បិដ� ិ �រ�យំ ។ 

[២៧១] មេជ�និត� ី  វ�លេ��  ច  មជ�ិមំ កុច� ិ តុ ទ� ិស ុ

 គហណីត� ��ទរ� គេ��   េ�េ�� េ��  កុច� ិសម� េវ ។ 

[២៧២] ជឃនំ តុ និតេ��  ច  េ�ណី ច កដិ �រ�យំ 

 អង� �តំ រហស�ង� ំ  វត� គុយ� ��  េមហន ំ។ 

[២៧៣] និមិត� ��  វរង� ��    ពីជ��  ផលេមវ ច 

  លិង� ំ អណ� ំ តុ េ�េ� ច េ�និ ត� ិត� ីបុេមភគ ំ។ 
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[២៧៤] អសុច ិសម� េ� សុក� ំ  �យុ តុ បុរ�េស គុទំ 

 � បុេម គូថ ករ�ស  វ�� និ ច មលំ ឆកំ ។ 

[២៧៥] ឧ�� េ� មីឡ�  មុ�� េ�  បស�េ� មុត�  មុច� េត 

 បតូមិតុ� ��  េ�មុេត� -  ស�ទីនំ ឆកណ ំមេល ។ 

[២៧៦] ទ� ីស� េ� �ភិ� វត�  ិ  ឧច� ង� ��  តុេ� បុេម 

 ឩរុ សត� ិ បុេម ឩរុ  បព� ំ តុ �ណុ ជណ��  ច ។ 

[២៧៧] េ�ប� េ� �ទគណ� ិបិ  បុេម តុ បណ� ិ �សណិ 

 �ទគ� ំ បបេ� �េ�  តុ បេ� ចរណ��  � ។ 

[២៧៨] អង� ំត� វយេ� វុេ��   �សុលិ� តុ �សុ� 

 បណ� េក អដ� ិ �ត� ិត� ី  គលន� ដ� ិ ត ុអក� េ� ។ 

[២៧៩] កប�េ� តុ ក�លំ �  កណ� � តុ ម�សិ� 

 បុេម �� រុ ចិត� ី សិ�  ធមនី ថ រសគ� � ។ 

[២៨០] រសហរណ�’េ� មំស  �មិសំ បិសិតំ ភេវ 

 តិលិង� ិកំ តុ វល�� រ-  មុត� ត� ំ អថ េ�ហិត ំ។ 

[២៨១] រុធិរ� េ�ណិតំ រត� ំ   �� េខេ� ឯ� ភេវ 

 បុរ�េស �យុ បិត� ��   េសេ��  និត� ី សិេលសុេ� ។ 

[២៨២] វ� វ�លីនេស� េ�ថ  េមេ� េចវ វ� ភេវ 

 �កេប� េវេ� េនបច� ំ មណ� នំ តុ ប�ធន ំ។ 
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[២៨៣]  វ�ភូសនំ �ភរណំ  អល�� េ� បិលន� នំ 

 កិរ�ដ មកុ�និត� ី   ចូ�មណិ សិេ�មណិ ។ 

[២៨៤] សិេ�េវឋន មុណ� ីសំ  កុណ� លំ កណ� េវឋនំ 

 កណ� ិ� កណ� បូេ� ច  សិ� កណ� វ�ភូសន ំ។ 

[២៨៥] កណ� ភូ� តុ គីេវយ�ំ  �េ� មុ�� វលិត� ិយំ 

 និយុេ� វលេ� និត� ី  កដកំ បរ��រកំ ។ 

[២៨៦] កង� ណំ ករភូ� ថ  កិង� ិណី ខុទ� ឃណ� ិ� 

 អង�� លីយកមង�� ល�-  ភរណំ �ក� រ� តុ តំ ។ 

[២៨៧] មុទ� ិ�’ង�� លិមុ�� ថ  រស� េមខ� ភេវ 

 េកយូរ មង� ទេ�� វ  �ហុមូលវ�ភូសន ំ។ 

[២៨៨] �ទង� ទំ តុ ម�� ីេ�  �ទកដក នូបុ� ។ 

[២៨៩] អល�� រប�េភ� តុ  មុខផុល� ំ តេ�ណ� តំ 

   ឧគ� ត� នំ គិង� មក-  មិេច� វ�ទេ� សិយុំ ។ 

[២៩០] េចលម�� ទនំ វត� ំ  �េ� វសន មំសុកំ 

  អម� រ��  បេ� និត� ី  ទុស� ំេ�េ� ច �ដេ� ។ 

[២៩១] េ�មំ ទុកូលំ េ�េសយ�ំ  បត�� ណ� ំ កម� េ� ច � 

 �ណំ េ�ដម�� រ� ភង� -  ន� �ទ ិវត� ន� រ� មតំ ។ 
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[២៩២] និ�សន ន� រ��ន�-  ន� រមន� រ�សេ� 

   ��េ� តុ’ត� �សេ��   ឧបសំព�ន មុត� រ� ។ 

[២៩៣] ឧត� រ�យ មេ� វត� -  មហតន� ិ មតំ នវ� 

   នន� កំ កប�េ� ជិណ� -  វសនំ តុ បដច� រ� ។ 

[២៩៤] ក��� េ� �រ�ណំ �-  ថ វ�� វយេវ ទ� 

   �លិបេ�� តិ កថិេ�  ឧត� មង� ម� ិ ក��� េ� ។ 

[២៩៥] ��េ� ទីឃ� េ�េ� បរ��េ� វ��ល� ។ 

[២៩៦] អរហទ� េ� ច ��យ  ���និ ច ចីវរ� 

 មណ� ល ំតុ តទ�� ន ិ   វ�វដ� កុស�ិទេ� ។ 

[២៩៧] ផលត� ចកិមិេ��-  េន�� វត� ស� េ�និេ� 

 �លំ កប�សកំិ តីសុ  េ��ទ ីតុ តចព� � ។ 

[២៩៨] េ�េសយ� ំកិមិជំ េ�ម-  មយំ ត ុកម� ល ំភេវ 

 ស�ន��  ជវនិ�  � តិេ�ករណី ប�ថ ។ 

[២៩៩] បុន� បុំសក មុេ�� ចំ   វ��នំ ទ� យមីរ�តំ 

 ន�ន��  សិ�េន េ�- ព� ដ� នុម� ជ� នំ សមំ ។ 

[៣០០]  វ�េសសេ� តុ តិលេ�  ត��េ� និត� ី ច ចិត� កំ 

 ចន� េ� និត� ិយំ គន� -  �េ� មលយេ� ប�ថ ។ 

[៣០១] េ�សីសំ េតលបណ� ិកំ  បុេម � ហរ�ចន� នំ 

 តិលបណ� ី តុ បត� ង�  ំ  រ�� នំ រត� ចន� ន ំ។ 
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[៣០២] ��នុ�រ� �ឡិយំ  េ�ហំ �� គរុ �គឡ� 

 ��គរុត ុ�េឡស� ិ�  តុរុេ�� តុ ច បិណ� េ� ។ 

[៣០៣] កត�� រ�� មិគមេ�  កុដ� ំ តុ អជ�លកំ 

  លវង� ំ េទវកុសុមំ  កស� ីរជំ តុ កុង�� មំ ។ 

[៣០៤] យក� ធូេ� សជ�� លេ�  តេ�� លំ តុ ច េ�លកំ 

 េ�សផល មេ� �តិ-  េ�សំ �តិផលំ ភេវ ។ 

[៣០៥] ឃន�េ� សិតេ��  ច  កប��រ� បុន� បំុសេក 

 អលត� េ� �វេ� ច  �� ជតុ នបុំសេក ។ 

[៣០៦] សិរ��េ� តុ សរល-  ទ� េ��� នំ តុ កជ� លំ 

 �សចុណ� ំ �សេ�េ�  វណ� កំ តុ វ�េលបន ំ។ 

[៣០៧] គន� �ល�ទិស�� េ�  េ� តំ �សន មុច� េត 

  �� �ល�ំ បុប� �េម  �វ�តំ �សិតំ តិស ុ។ 

[៣០៨] ឧត� ំេ� េសខ�េវ�  មុទ� �េល� វដំសេ� 

   េសយ� ច សយនំ េសនំ  បល� េ��  តុ ច ម�� េ� ។ 

[៣០៩] ម�� �េ� បដិ�េ�  ម�� េង�  ត� ដន ីត� ិយំ ។ 

[៣១០] កុឡីរ�េ� �ហច� -  �េ� េចវ ម�រេ� 

 ច�� េ� ពុន� ិ�ពេ��   តិេម ម�� ន� � សិយុ ំ។ 

[៣១១] ពិេ�� ហនំ េ�ប�ន ំ  បីឋិ� បីឋ �សនំ 

 េ�ច�  ំតុ ភទ� បីេឋ �-  សន�  ីបីឋន� េរ ម� ។ 
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[៣១២] មហេ��  េ�ជេ� ទីឃ  េ�មេ� េ�នេ� មេ� 

 ឧ�� មយំ ត� ត� រណំ  ចតិ� ក ំ�នចិត� កំ ។ 

[៣១៣] ឃនបុប� ំ បដលិ�  េសតំ តុ បដ�ិ ប�ថ 

  ទ� ិទេសកទ�ន��ទ� -  េ�ម ិឯកន� េ�មេិ� ។ 

[៣១៤] តេទវ េ�ឡសិត� ីនំ  នច� េ�គ� ��  ិកតុ� ក ំ

 សីហព�គ�ទិរូេបហិ  ចិត� ំ  វ�កត�ិ ភេវ ។ 

[៣១៥] កដ� សិ� ំេ�េសយ� ំរតន-  បរ�សិព� ិត មត� រណំ ក� 

 េ�សិយកដ� ិស�មយំ  េ�សិយសុេត� ន បកត��  ។ 

[៣១៦] ទីេ� បទីេ� បេ�� េ�  បុេម �� �ស ទប�� 

  េគណ�� េ� កណ�� េ� �ល- វណ� ំ តុ ពីជនីត� ិយំ ។ 

[៣១៧] ចេ�� ដេ� ករេ��  ច  សមុេ��  សម��េ� ភេវ 

  �មធេ��  អសទ� េ��   ព��េ� េមថុនំ រតិ ។ 

[៣១៨]  វ��េ� បយ� �ណិ-  គ� េ� បរ�ណេ� ប�ថ 

 តវិេ��  ធម� �ម��   ចតុវេ��  សេ�ក� � ។ 

[៣១៩] ខុេ��  ច គណ�� េ� រស�  �ម� តុ លកុណ� េ� 

 បង�� េ� បីឋសប�ី ច  បង��  ឆិន� ិរ��បេ� ។ 

[៣២០] បេ��  ខេ��  តុ េ�េ�� ថ មូេ� សុ�� វេ� ភេវ 

 កណុ ីហ�� ទិវេ��  ច  វលិេ� តុ ច េកកេ� ។ 
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[៣២១] និេក� សសីេ� ខ�� េ�  មុេ��  តុ ភណ��  មុណ� ិេ� 

 �េ� អក� ីនេមេកន  សុេ��  អេ��  ទ� េយន ថ ។ 

[៣២២] ពធិេ� សុតិហីេ�ថ  គិ�េ� ព�ធិ�តុ� 

 ឧ�� ទវតិ ឧម� េ��   ខុ�� ទី �ច� លិង� ិ� ។ 

[៣២៣] �តេ��  �មេ� ព�ធិ  គេ� េ�េ� រុ�បិ ច 

  េគល�� កល�  ��េ� េ�េ� តុ ច ខេ� សិ� ។ 

[៣២៤] បីនេ� �សិ�េ�េ�  �េន សងិ�ន�ិ ស�េ� 

 េញយ�ំ ត� រុ វេ�និត� ី  េ�េ� តុ បិឡ� ភេវ ។ 

[៣២៥] បុេ��  បូេ� ថ រ�� តិ-  �េ� បក� ន� ិ� ប�ថ 

 អប�េ� អប�� េ�  �ទេ�េ� វ��ទិ� ។ 

[៣២៦] វុឌ�ិេ�េ� តុ �តណ� ំ  សីបទំ �រ�ទ� 

 កណ��  កណ�� តិ កណ�� �  ខជ��  កណ�� វនំ ប�ថ ។ 

[៣២៧] �មំ វ�តច� ិ� កច��   េ�េ� តុ សយថូទិេ� 

  ទុ�� មក��  អរ�សំ  ឆទ� ិ� វមថូ’ទិេ� ។ 

[៣២៨] ទវថុ ប រ��េ�ថ  តិលេ� តិល�ឡេ� 

   វ�សូចិ� ឥតិ ម�-   វ�េរេ�ថ ភគន� េ� ។ 

[៣២៩] េមេ� ជេ� �ស �� កុដ� ំ សូ�មយន� � 

 វុេ��  េវេ��  ភិសេ��  ច េ�គ�រ� តិកិច� េ� ។ 
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[៣៣០] សល� េវេ��  សល� កេ��   តិកិ��  តុ បតិ�កិ� 

  េភសជ�  មគេ� េចវ  េភសជំ េ�’សធំ ប�ថ ។ 

[៣៣១] កុស� �ម� េ�គ�ំ  អថ កេ��  និ�មេ�តិ ។ 

នរវេ��  និដ� ិេ� ។ 

 

៤. ចតុព� ណ� វគ�  

ខត� យិវគ�  

[៣៣២] កុលំ វ�េ� ច ស�� �-  ភិជ� េ�ត�  មន� េ� 

  ថិយំ សន� ត� េ� វ��   ច�� េ� ខត� ិ�ទេ� ។ 

[៣៣៣] កុលីេ� សជ� េ� �ធុ  សេភ� �េយ� ម�កុេ� 

�� ភូបតិ ភូ�េ�  បត� ិេ� ច ន�ធិេ� ។ 

[៣៣៤] ភូ�េ� ជគតិ�េ�  ទិសម�តិ ជ�ធិេ� 

  រ�� ធិេ� នរេទេ�  ភូមិេ� ភូភុេ� ប�ថ ។ 

[៣៣៥] �ជេ��  ខត� ិេ� ខត� ំ  មុ�� ភិសិត�  �ហុ� 

  សព� ភុេ��  ចក� វត� ី  ភូេ�េ��  មណ� លិស�េ� ។ 

[៣៣៦] បុេម លិច� វ� វជ� ី ច  សេក� តុ �កិេ�ថ ច 

  ភទ� ក�� � �ហុល-  �� ព�ិ�  យេ�ធ� ។ 
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[៣៣៧] េ�ដីនំ េហដ� ិមេន� ន  សតំ េយសំ និ�នគំ 

   ក�ប�នំ ទិវស-  វឡេ��  វ�សតម� ណំ ។ 

[៣៣៨] េត ខត� យិម���-  សីតិ េ�ដិធ�និ តុ 

និ�ន�និ ទិវស-  វឡេ��  ច ទសម� ណំ ។ 

[៣៣៩] េយសំ ទ� ជិម���  តទុបេឌ� និ�នេគ 

វឡេ��  ច គហបត ិ  ម��� ធេន សិយុំ ។ 

[៣៤០] ម�មេ��  ប�ន��   មតិសជីេ� មន� ិនី 

     សជីេ� សចិ�មេ��   េស�នី តុ ចមូបតិ ។ 

[៣៤១] ន��ទីនំ វ���នំ  អក� ទេស� បទដ� រ� 

  េ��រ�េ� បតី�េ�  �� រេ��  �� រ�លេ� ។ 

[៣៤២] អនកីេ�� តិ �ជូន ំ  អង� រក� គេ� មេ� 

  ក��� កី េ�វ�ទេ��  ច  អនុជីវ� តុ េសវេ� ។ 

[៣៤៣] អជ�េ��  ធិកេ� េចវ  េហរ�� ិេ� តុ និក� ិេ� 

   សេទ�នន� េ� សត��   មិេ�� �� តេ� បរ� ។ 

[៣៤៤] អមិេ��  រ�បុ េវរ� ច  សប��  �តិ សត� រ�  

  បច� ត� ិេ� បរ�បន� ី  បដិប��  ហិ�បេ� ។ 

[៣៤៥] ប�� មិេ��  វ�បេ��  ច  បច� នីកវ�េ�ធិេ� 

   វ�េទ� សី ច ទិេ� ទិេ��   �នុេ�េ�នវុត� ន ំ។ 
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[៣៤៦] មិេ��  និត� ី វយេស� ច  ស�េ� សុហេ� ស� 

  សម� េ��  ទឡ� មិេ�� ថ  សន� េិ��  ទិដ� មត� េ� ។ 

[៣៤៧] ចេ� ច គុឡ� បុរ�េ�  ប�វ� បថិេ�ទ� គូ 

  ទូេ� តុ សេន� សហេ�  គណេ� តុ មុហុត� ិេ� ។ 

 

[៣៤៨] េលខេ� លិបិ�េ� ច  វេ��  តុ អក� េ� ប�ថ 

  េភេ� ទេ��  �ម �� ន���� ចតុេ� ឥេម ។ 

[៣៤៩] ឧប�េ�តុ េភេ� ច  ទេ��  តុ �ហសំ ទេ� ។ 

[៣៥០] �ម�មេ��  ស� េ�េ� ទុគ� ��  វ�ជិតំ ពលំ 

  រជ� �� នតីិ សេត� េត  សិយំុ បកតិេ� បិច ។ 

[៣៥១] ប�វុស�ហ ម�� នំ  វ� តិេស� ហិ សត� ិេ� 

 ប�េ� ទណ� េ� េតេ� ប�េ� តុ ច េ�សេ� ។ 

[៣៥២] មេ��  ច មន� នំ េ� តុ  ចតុក� េ��  ទ� ិេ�ចេ� 

 តិេ�ចេ� តុ ឆក� េ��   រហស� ំគុយ�  មុច� េត ។ 

[៣៥៣] តីសុ វ�វ�ត�  វ�ជន   ឆ��  រេ� រេ� ព�យំ 

   វ�ស�េ� តុ ច វ�ស�េ��  យុត� ំ េ�� �យិកំ តិសុ ។ 

[៣៥៤] ឱ�េ� �នុសិដ� ិត� ី  បុមវេជ�  នុ�សនំ 

  �� ច �សនំ េញយ�ំ ឧ�� នំ តុ ច ពន� ន ំ។ 
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[៣៥៥] �គុ វុត�  មប�េ�  កេ� តុ ពលិ មុច� េត 

 បុណ� បេ��  តុដ� ិ�េ�  ឧប� តុ ច �ភតំ ។ 

[៣៥៦] តេ��យនមុេ�� េ�  ប�� �េ� បេហណកំ 

  សងុ�  ំត� និត� ី គុ�� ទិ  េទេយ��េ� ធ�គេ� ។ 

[៣៥៧] �តបត� ំ ត� ឆត� ំ  រ�� ំ តុ េហម�សនំ 

  ស�ីសន ំអេ� �ឡ-  ពីជនីត� ី ច �មរ� ។ 

[៣៥៨] ខេ��  ច ឆត�  មុណ� ីសំ  �ទុ� �លពីជនី 

 ឥេម កកធុភ�� ន ិ  ភវន� ិ ប��  �ជុន ំ។ 

[៣៥៩] ភទ� កុេ��  បុណ� កុេ��   ភិ�� េ� ជល�យេ� 

 ហត� ិស�រថបត� ី តុ  េស� ហ ិចតុរង� ិន ី។ 

[៣៦០] កុ�� េ� �រេ� ហត� ី  �តេ��  ទ� ិរេ� គេ� 

 �េ� ទ� ិេ� ឥេ� ទន�  ី  យូថេជេ��  តុ យូថេ� ។ 

[៣៦១] ��វក គេង� យ�  បណ� រ ត��  ច បិង� េ� គេ��

  មង� ល េហេ�’េ�សថ-  ឆទ� ��  គជក�ុន ិឯ�ន ិ។ 

[៣៦២] កលេ� េចវ ភិេ�� ថ  បភិេ��  មត�  គជ� ិ� 

 ហត� ិឃ� តុ គជ�  ហត� ីនី តុ កេរណុ� ។ 

[៣៦៣] កេុ��  ហត� ិសិេ�បិ��   កណ� មូលំ តុ ចលិូ� 

  �សន ំខន� េទសម� ិ  បុច� មូលំ តុ េមចេ� ។ 
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[៣៦៤] ��ន �ឡ� េ� ថេ��   និត� ីតុ និគេ�ន�� េ� 

 សង� លំ តីស� េ� គេ��   កេ� �នំ តុ េ� មេ� ។ 

[៣៦៥] េ�េ��  តុ ទ� ីសុ ហេ�� ថ  ករគ� ំ េ�ក� រ� ភេវ 

 មជ�ម� ិ ពន� នំ ក��   កប�េ� តុ កុ�ទេ� ។ 

[៣៦៦] ឱបវេ��  �ជវេ��   សជ� ិេ� តុ ច កប�ិេ� 

  េ�មេ� និត� ិយំ �េទ  សិ�  វ�ជ�នកណ� េ� ។ 

[៣៦៧] តតុ�  ំតុ កណ� មូលម� ិ  មត� កម� ិ តុ អង�� េ� 

  ហ�� េ�េ� ហត� ិេមេ��  ហត� ិេ� ហត� ិេ�បេ� ។ 

[៣៦៨] �មណីេ� តុ �តង� -  ហ�ទ�ចរ�េ� ភេវ 

 ហេ� តុរេ��  តុរេ�  �េ� អេស� ច សិន� េ� ។ 

[៣៦៩] េភេ� អស�តេ� តស�  �នេិ� តុ កុលីនេ� 

 សុខ�ហី  វ�នេី�ថ  កេិ�េ� ហយេ�តេ� ។ 

[៣៧០] េ�ដេ� តុ ខឡ�េ�� ថ  ជវេ� ច ជ�ធិេ� 

  មុ��នំ ខលីេ� �  ក� ត�  ស�ភិ�ឡិនី ។ 

[៣៧១] ក�ុ តុ �សរជ�� ម� ិ  វឡ�ស� ខុេ� សផំ 

  បុច�  មនិត� ី នង�� ដ� ំ  �លហេ��  ច �លធិ ។ 

[៣៧២] សន� េ� ច រេ� ផសុ�-  រេ� តុ នរ�យ េ� 

ច�� វុេ� ច េវយេគ�  េទេប� ព�គ�ស� ទីបិេ� ។ 
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[៣៧៣] សិវ�� �ប��ន�� -  និត� ី តុ សកេ� ប�នំ  

ចក� ំ រថង�  �ខ�តំ  តស�េ��  េនម ិ�រ�យំ ។ 

[៣៧៤] តម� េជ� បិណ� ិ� �ភ ិ  កុព� េ� តុ យុគន� េ� 

អក� គ� កីេល �ណីត�  ី  វរុេ� រថគុត�’ថ ។ 

[៣៧៥] ធេុ� មុេខ រថស���   ត� េ��  បក� រ�ទេ� 

�ន��  �ហនំ េ�គ� ំ សព� ហត� �ទិ�ហេន ។ 

[៣៧៦] រថ�រ� តុ សូេ� ច  �ជិ� េចវ �រថី 

រ�េ�េ� ច រថិេ�  រថី េ�េ� តុ េ� ភេ� ។ 

[៣៧៧] ប�តិ បត� ី តុ បុេម  បទេ� បទិេ� មេ� 

ស�� េ� កង� េ� វម� ំ កវេ� � ឧរច� េ� ។ 

[៣៧៨] �លិ� ថ ច សន� េ��   សេ��  ច វម� ិេ� ភេវ 

�មុេ��  បដិមុេ�� ថ  បុេរ�រ� បុេរចេ� ។ 

[៣៧៩] បុព� ង� េ� បុេរ�មី  មន� �មី តុ មន� េ� 

  ជវេ� តុរ�េ� េវគី  េជតព� ំ េជយ� មុច� េត ។ 

[៣៨០] សូរ វ�� តុ វ�ក� េ��   ស�េ� នុចេ� ស� 

សន� ទ� ប�ភុតី តីសុ  �េថយ�ំ តុ ច សម� លំ ។ 

[៣៨១] �ហិនី ធជិនី េស�  ចមូ ចក� ំ ពលំ ត� 

អនីេ� � ថ វ�ន�េ� ព��េ� េស�យ កថ�េត ។ 
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[៣៨២] ហត�  ី�� ទសេ�េ� តិ-  បុរ�េ� តរុេ� រេ� 

ចតុេ�េ�តិ ឯេតន  លក� េណ� ធមន� េ� ។ 

[៣៨៣] ហ�� នកី ំហ�នកី ំ  រ�នកី ំតេ� តេ� 

គ�ទេ� សស��  តុ  ប�� នកី ំចតុជ� � ។ 

[៣៨៤] សដ� វិ�សក�េបសុ  បេច� កំ សដ� ិទណ� ិសុ 

ធូលីកេតសុ េស�យ  យន� ិ�េ�� ភនតី� ិយំ ។ 

[៣៨៥] សម�ត� ិ សម�� លក� ី  សិរ� វ�បត� ិ �ប� 

អ� វុធ��  េហតិត� ី  សត� ំ បហរណំ ភេវ ។ 

[៣៨៦] មុ�� មុត�  មមុត� ��   �ណិេ� មុត� េមវ ច 

យន� មុត� ន� ិ សកលំ  �យុធ ំតំ ចតុព� ធិំ ។ 

[៣៨៧] ម�ុ� មុត� ��  យដ� �ទិ  អមុត�  ំឆុរ��ទិកំ 

  �ណមិតុ�  ំតុ សត�ទិ  យន� មតុ�  ំស�ទិក ំ។ 

[៣៨៨] ឥស�េ� ធនុ េ�ទណ� ំ  �េ� និត� ី ស�សនំ 

  អេ� គុេ� ជិ� ជ� ថ សេ� បត� ិ ច �យេ� ។ 

[៣៨៩] �េ� កណ�  មុសុ ទ� ីស ុ  ខុរេប� េតជ�សនំ 

  តូណីត� ិយំ ក�េ� ច  តូេ� តូណីរ �ណធិ ។ 

[៣៩០] បេ��  តុ �េ� ទេិ��  តុ   វ�សប�ិេ� សេ� ភេវ 

 លក� ំ េវជ�ំ សរព���   ស�ភ�េ� តុ’�សន ំ។ 
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[៣៩១] មណ� លេ��  តុ េនត� ិ�េ�  អសិ ខេ��  ច �យេ� 

 េ�សតិ�  ីតព� ិ�េនេ�  ថរ ុខ�� ទិមុដ� ិយំ ។ 

[៣៩២] េខដកំ ផលកំ ចម� ំ  ឥល� ី តុ ករ�លិ� 

 ឆុរ�� សត�សិបុត� ី  លគុេ� តុ ច មុគ� េ� ។ 

[៣៩៣] សេ��  និត� ិ សង��  បុេម  �សី តុ តច� នីត� ិយំ 

  កុ�រ�ត� ី ផរសុ េ�  ដេ��  ��ណ�រេ� ។ 

[៣៩៤] កណេ� ភិន� ិ�េ� ច  ចក� ំ កុេ��  គ� ត� 

 សត�’ទ ីសត� េភ�ថ  េ�េ�’េស� េ�ដិ �រ�យំ ។ 

[៣៩៥] និយ�នំ គមនំ ���  ប�� ន��  គេ� គតិ  

 ចុេ��  បំសុ រេ� េចវ  ធូលីត� ី េរណុ ច ទ� ិស ុ។ 

[៣៩៦] �គេ� មធុេ� វុេ��   វន� ី តុ ថុតិ�ឋេ� 

  េវ�ឡិេ� េ�ធកេ�  ចក� ិេ� តុ ច ឃណ� ិេ� ។ 

[៣៩៧] េកតុ ធេ� ប�� ច  កទលី េកតនំ ប�ថ 

  េ�ហំ�េ��� ម�� ស� �ហមហមិ� ភេវ ។ 

[៣៩៨] ពលំ �េ� សហំ សត� ិ   វ�ក� េ� ត� តិសូរ� 

 រេណ ជិតស� យំ �នំ  ជយ�នន� ិ ត ំមត ំ។ 

[៣៩៩] ស�� េ� សម��េ� �- និត� ិយំ សមរ� រណំ 

 �ជិត� ី �ហេ� យុទ� -  �េ�ធន��  សំយុគ ំ។ 
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[៤០០] ភណ� នំ តុ វ��េ� ច   វ�គ� េ� កលហ េមធ� 

 មុ��  េ�េ� ថ បសេ��  ពល�� េ� ហេ� ភេវ ។ 

[៤០១] ឧប�េ� ភូតវ�កតិ  � សុ�សុភសូចិ� 

 ឦតិ ត� ិត� ី អជ�� ��   ឧបសេ��  ឧបទ� េ� ។ 

[៤០២] និព�� ទ�  ំមល� យុទ� ម� ិ   ជេ� តុ វ�ជេ� ភេវ 

 ប�ជេ� រេណ ភេ��   ប�យន មបក� េ� ។ 

[៤០៣] �រណំ ហននំ �េ�  �សន��  និសូទនំ 

 ហិ�សនំ សរណំ ហិ��  វេ� សសន �តន ំ។ 

[៤០៤] មរណំ �លកិរ��  បលេ� មច��  អច� េ� 

 និធេ� និត� យំិ �េ�  �េ�េ��  ចវនំ ភេវ ។ 

[៤០៥] តីសុ េបេ� បេរេ� ច  មេ� ថ ចិតេ� ចិេ� 

 �ឡហនំ សុ�ន�� -  និត� ិយំ កុណេ� ឆេ� ។ 

[៤០៦] កពេ��  និត� ិយំ េទេ�  សិេ�សុេ��  សហ�កិេ� 

   អថ សិវថិ� វុ��   សុ�នស� ិ�� ិ �មេក ។ 

[៤០៧] វន� ីត� ិយំ ករមេ�   �េ� ត� សុ ប�សិេ� 

 �� តុ ពន� ��រ�  �រ� តុ ច �ត� ។ 

ឥតិ ខត� ិយវេ��  ។ 
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[៤០៨] �ពហ� ពន��  ទ� ិេ� វ�េប�  �ព��  េ��ទី ��ហ� េ� 

        េ�ត� ិេ� ឆន� េ� េ�ថ សិស�េន� �សិេ� បុេម ។ 

[៤០៩] �ពហ� �រ� គហេ��  ច  វនប�េ��  ច ភិក�� តិ 

 ភវន�  ិច�� េ� ឯេត  អស�� បុន� បំុសេក ។ 

[៤១០] ចរ��  សហ សី�ទី  ស�ពហ� �រ�េ� មិថុ 

 ឧបជ�េ� ឧបជ� � ចរ�េ� និស�យ�ទិេ� ។ 

[៤១១] ឧបនី� ថ� បុព� ំ  េវទមជ�បេយ ទ� ិេ� 

 េ� សង� ំ សរហស��� -  ចរ�េ� ��ហ� េណស ុេ� ។ 

[៤១២] �រម�រ�យ េមតិហ�ំ  ឧបេទេ� តេថតិ� 

 �េ� តុ កតុ យេ�� ថ  េវទតី�  ីភូ បរ�ក� � ។ 

[៤១៣] អស�េមេ� ច បុរ�ស-  េមេ� េចវ និរគ� េ� 

 ស�� �េ� �ជេបយ�- មិតិ �� ម� ឥេម ។ 

[៤១៤] ឥត� ិេ� �ជេ� �ថ  សេភ� ��ជិេ� ប�ថ 

 បរ�� ស� សម��  ច  ត� សមិតិ សំសេ� ។ 

[៤១៥] ចតេស� បរ�� ភិក��   ភិក�� នី ច ឧ�ស� 

 ឧ�សិ�េ�តិ ឥ�-  ថ� ដ�  បរ�� សិយុំ ។ 

[៤១៦] �វតិ�សទ� ិជក� ត� -   �រគ� ហបតិស� ច 

 សម�នំ វ� �តុ-  ម��ជិក�ពហ�� ន ំ។ 
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[៤១៧] �យត� ិប�មុខំ ឆន�  ំ  ចតុវ�ស’ក� រ� តុ យំ 

 េវ�ន �ទិភូតំ �  �វ�ត�  ីតិបទ ំសិ� ។ 

[៤១៨] ហព��េក ចរ ុមេ�  ស�ុ តុ េ�មទព� ិយំ 

 បរមន� ំ ត ុ��េ�  ហព�ំ តុ ហវ� កថ�េត ។ 

[៤១៩] យូេ� ថូ�យំ និម� ន� �-  �រុម� ិ ត� រណី ទ� ិសុ 

 �ហប��� ហវនីេ�  ទក� ិណគ� ិ តេ�’ គ� េ� ។ 

[៤២០] �េ� វ�ស�ជ� នំ �ន ំ  េ�ស�េ��  �បេទសនំ 

  វ�ស�ណនំ វ�តរណំ   វ��យិ� បវជ� ន ំ។ 

[៤២១] ប��  ម�បរ��� េ�  វុេ��  េសដ� ធនស� ច 

 វេសន បុត�  ��នំ  រជ� ស��� នេមវ ច ។ 

[៤២២] អន� ំ �នំ ឃរ� វត� ំ  �នំ �� វ�េលបនំ 

 គេ��  េសយ� បទីេបយ�ំ �នវត��  សិយុំ ទស ។ 

[៤២៣] មតត� ំ តទេហ �នំ  តីេស� ត មុទ� េទហិក ំ

  បិតុ�នំ តុ ន�ិេ�  សទ�  ំតុ តំវ �ត� េ� ។ 

[៤២៤] បុេម អតិថិ �គន�� -  �ហុ� េវសិ� ប�ថ 

 អ�� ត�  គន�� មិច� េ��   គមិេ� � គ� មគ�ិយំ ។ 

[៤២៥] បជ�  ំ�េ�ទ�េ�ថ  ស�� គ��� ទេ� តិសុ 

 អបចិត�ច� � បូ�-  ប�េ� ពលិ �ន� ។ 
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[៤២៦] នមស� តុ នម�� េ�  វន� � �ភិ�ទនំ 

 បត� � បណិ�ន��   បុរ�េស បណិធីរ�េ� ។ 

[៤២៧] អេជ�ស� តុ ស�� រ-  បុព� ង� មនិេ�ជន ំ។ 

[៤២៨] បរ�េយស� េន� ស�  បរ�េយដ� ិ គេវស�  

   ឧ�សនំ តុ សុស���  � �រ�ចរ�� ភេវ ។ 

[៤២៩] េ�ន ម�សនំ តុណ� ី-  �េ�ថ បដិ�ដិ � 

 អនុក� េ� បរ��េ�  អនុបុព� �បុេម កេ� ។ 

[៤៣០] តេ� ច សំយេ� សីលំ  និយេ� តុ វត��  � 

   វ�តិក� េ�ជ��េ�ថ    វ�េវេ� បុថុគត� � ។ 

[៤៣១] ខុ�� នុខុទ� កំ �ភ-ិ  ស��រ�កមុច� េត 

  �ទ�ិពហ� ចរ�យំ តុ  តទ�� ំ សីល មីរ�តំ ។ 

[៤៣២] េ� �េបហិ ឧ�វេ��   �េ� សទ� ិ� គុេណហិ េ� 

  ឧប�េ�តិ វ�េ�� េយ� សព� េ�គវ�វជ� ិេ� ។ 

[៤៣៣] តបស�ី ភិក��  សមេ�  បព� ជិេ� តេ�ធេ� 

  �ចំយេ� តុ មុនិ ច  �បេ� តុ ឥសី រ�េ� ។ 

[៤៣៤] េយសំយតិ�ន� ិយគ�  យតេ� វសិេ� ច េត 

 �រ�បុេ�� ’បតិេស� តុ  ធម� េស�បតី រ�េ� ។ 

[៤៣៥] េ�លិេ� េ�គ� �� េ�ថ អរ�េ� ធិគេ� សិ� 

 េ��ប�� ទិ� េស�- នរ�េ� តុ បុថុជ� េ� ។ 

 

2+ PUkNÐ   4+ ctuBVNÑvKÁ    

  



bBa©mUlKnß 100

[៤៣៦] អ��  តុ អរហត� ��   ថូេ� តុ េចតិយំ ភេវ 

   ធម� ភ�� �រ�េ� ច  �នេ��  េទ�  ស�ថ ច ។ 

[៤៣៧]  វ��� មិ�រ��  សុទេ�� �ថបិណ� ិេ� ។  

[៤៣៨] ភិក�� បិ �មេណេ� ច  សិក� �� ច ភិក�� នី 

 �មេណរ�តិ កថិ�  បេ�� េត សហធម� �ិ ។ 

[៤៣៩] បេ��  តិចីវរ� �យ-  ពន� នំ �សិ សូចិ ច 

 បរ�ស�វនមិេច� េត  បរ��� �’ដ�  �សិ� ។ 

[៤៤០] �មេណេ� ច សមណុ-  េទ� េ� �ថ ទិគម� េ� 

 អេចឡេ� និគេ��  ច  ជដិេ� តុ ជ�ធេ� ។ 

[៤៤១] កុដីស�ទិ� ចតុ-  ត� ិ�ស �� សដ� ិ ទិដ� ិេ� 

 ឥតិ ឆន� វុតិ ឯេត  �ស��  សម��សិ� ។ 

[៤៤២] បវ�េ��  បយេ� បូេ�  ចម� ំ តុ អជិនំ ប�ថ 

 ទន� េ�េ� ទន� កដ� ំ  វក� េ� � តិរ�ដកំ ។ 

[៤៤៣] បេ��  �តិត� ិយំ និត� ី  កមណ� លុ តុ កុណ� ិ� 

 អ�លម� ណទណ� ស� ិ�  កត� រយដ�  ិ�រ�យំ ។ 

[៤៤៤] យំ េទហ�ធ�េបក�  ំ  និច� ំ កម� មយំ យេ� 

 �គន�� �ធនំ កម� ំ  អនិច�  ំនិយេ� ភេវ ។ 

ឥតិ ��ហ� ណវេ��  ។ 
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[៤៤៥] េវេស� ច េវសិ�េ�ថ  ជីវនំ វុត� ិ ជីវ�� 

 �ជីេ� វត� នំ �ថ  កសិកម� ំ កសិត� ិយំ ។ 

[៤៤៦] �ណិជ� ��  វណិ�� ថ  េ�រ��  បសុ�លនំ 

 េវស�ស� វតុ� េិ� តិេស� គហ�� �រ�� គិហិ ។ 

[៤៤៧] េខ�� ជីេ� កស�េ�ថ  េខត� ំ េក�រមុច� េត 

 េលឌ�� េ��  មត� ិ�ខេ��   ខណិត� ិត� �វ�រណំ ។ 

[៤៤៨] �ត� ំ លវ�ត�  មសិតំ   បេ�េ� តុត�  �ជនំ 

 េ�ត� ំ តុ រជ��  រស� ិត�  ី  �េ� តុ កសេ� ភេវ ។ 

[៤៤៩] នង� ល��  ហលំ សីេ�  ឦ� នង� លទណ� េ� 

 ស��  តុ យុគកីលស� ិ�  សី� តុ ហលបទ� តិ ។ 

[៤៥០] មុ�� ទិេក បរណ� ��   បុព� ណ�  ំ�លិ�ទិេក 

 �លិ វ�ហិ ច កុ�ទ�េ�  េ�ធុេ� វរេ� យេ� 

 កង�� តិ សត�  ធ�� ន ិ  ន�ី�ទី តុ តព� ិ� ។ 

[៤៥១] ចណេ� ច ក�េ�ថ  សិទ� េ��  �សេ� ភេវ ។ 

[៤៥២] អថ កង��  បិយង�� ត� ី   ឧ��  តុ អតសី ភេវ 

 កិដ� ��  សស� ំធ�� ��     វ�ហិ ថម� ករ�  រ�េ� ។ 

[៤៥៣] កេ��  តុ �ឡមថ េ�  ប�លំ និត� ិ និប� េ� 

 ភុសំ កលិង� េ� �ថ  ថេុ� ធ�� ត� េចថ ច ។ 
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[៤៥៤] េសតដ� ិ� សស�េ�េ�  កេ� តុ កុណ� េ� ភេវ 

 ខេ� ច ធ�� ករណំ  ថេ��  គុេ��  តិ�ទិន ំ។ 

[៤៥៥] អេ�េ��  មុសេ� និត�  ី  កុេ��  សុប�មនិត� ិយំ 

 អេ�ទ� ន��  ចុល� ិត� ី  កិលេ��  តុ កេ� ភេវ ។ 

[៤៥៦] កុម� ីត� ី បិឋេ� កុណ� ំ  ខេ�ប��ក� លិ �ល��� 

 េ�លេ��  �ថ មណិកំ  �ណេ� ច អរ�� េ� ។ 

[៤៥៧] ឃេ� ទ� ីសុ កុេ� និត�  ី  កុេ��  កលស �រ� 

 កេំ� ភុ�� នបេ��  �  មត� ំ បេ��  ច �ជន ំ។ 

[៤៥៨] អណ�� បកំ ចុម� ដកំ   ស�េ� តុ ច មល� េ� 

 បុេម កដច��  ទព� ិត� ី  កុសូេ� េ�ដ� មុច� េត ។ 

[៤៥៩] �េ� អនិត� ិយំ �េ�  សិង� ីេវរ�តុ អទ� កំ 

 មេ�សធ ំតុ តំ សុក�  ំ  មរ�ចំ តុ ច េ�លក ំ។ 

[៤៦០] េ�វ�រ� ក�� ិយំ វុត�  ំ  �រ�ឡំ ថុេ�ទកំ 

 ធ�� ម� លិំ ពិឡេ��  ថ  លវណំ េ�ណ មុច� េត ។ 

[៤៦១] �មុទ� ំ សិន� េ� និត� ី  �ឡេ�ណំ តុ ឧព� ិទំ 

 ពិឡកំ េចតិ បេ�� េត  បេភ� លវណស� ហិ ។ 

[៤៦២] គុេ� ច �ណិតំ ខេ��   មច� ណ� ី សក� � ឥតិ 

 ឥេម ឧច�� វ���ថ  គុឡស� ិ�  វ�សកណ� ក ំ។ 
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[៤៦៣] �� សិ�ក� តំ �ថ  �� ភដ� យេវ ភេវ 

 អពទ� សត��  មេ��  ច  បូ�បូ� តុ បិដ� េ� ។ 

[៤៦៤] ភត� �េ� សូប�េ�  សូេ� ��រ�េ� ត� 

 ឱទនិេ� ច រសេ�  សូេ� តុ ព��� នំ ភេវ ។ 

[៤៦៥] ឱទេ� � កុរ� ភត� ំ  ភិ��  �ន�  ម� សនំ 

 ��េ� េ�ជនំ �េ� តរលំ �គុ �រ�យំ ។ 

[៤៦៦] ខជ� ំ តុ េ�ជ�  េលយ�ន ិ  េបយ�ន� ិ ចតុ�សន ំ

 និស�េ� ច ត��េ� �េ�េ� កពេ� ភេវ ។ 

[៤៦៧] មេ��  និត� ីរសគ� ស� ិ�   វ��េ� ភុត� េសសេក 

  វ���េ� ច ទមេ�  បិ�� តុ ច តស�ន ំ។ 

[៤៦៨] ខុ��  ជិឃ��  មំសស�  បដ�ិ� ទនយំិ រេ� 

 ឧេ�ទេ� េចវ ឧ�� េ�  េ�ហិច� ំ តិត� ិ តប�ន ំ។ 

[៤៦៩] �មំ ត� ិដ� ំ និ�ម��   បរ�យត�  ំយថច� ិតំ 

 កយវ�ក� យិេ� សត� -  ��បណិក �ណិ� ។ 

[៤៧០]  វ�ក� យិេ� តុ វ�េក� �  កយិេ� តុ ច �យិេ� 

 ឧត� មេ��  ច ធនិេ�-  ធមេ��  តុ ឥ�យិេ� ។ 

[៤៧១] ឧ�� េ� តុ ឥណំ វុត� ំ  មូលំ តុ �ភតំ ភេវ 

 ស�� បនំ សច� ំ�េ�   វ�េក� យ�ំ បណិយ�ំ តិសុ ។ 

 

2+ PUkNÐ   4+ ctuBVNÑvKÁ    

  



bBa©mUlKnß 104

[៤៧២] បដិ�នំ បរ�វេ��   ន�េ� តូបនិធី រ�េ� ។ 

[៤៧៣] អ�� រស��  សេង� �េយ�  សង� � ឯ�ទេ� តិសុ 

  សង� �េន តុ ច សេង� �េយ� ឯកេត�   វ�ស�ទេ� 

  វគ� េភេទ ពហុេត� បិ  � �នវតិុ �រ�យំ ។ 

[៤៧៤] សតំ សហស� ំនិយុតំ   លក� ំ េ�ដិ បេ�ដិេ� 

 េ�ដិបេ�ដិ នហុតំ  ត� និន� ហុតម�ិ ច ។ 

[៤៧៥] អេ�� ភនតី� ិយំ ពិន��   អព�� ទ��  និរព�� ទំ 

 អហហំ អពពំ េច�-  ដដំ េ�គន� ិ កុប�លំ ។ 

[៤៧៦] កុមុទំ បុណ� រ�ក��    បទុមំ ក�នម�ិ ច 

 ម�ក��សេង� �យ�- និេច� �សុ ស�ទិ ច ។ 

[៤៧៧] េ�ដ�ទិកំ ទសគុណំ  សតលក� គុណំ ក� 

 ចតុេ�� េឌ�ន អឌ��េឌ�  តតិេ� ឌ�តេិ� ត� ។ 

[៤៧៨] អឌ�េតេយ� ទយិេឌ� តុ  ទវិេឌ� ទុតិេ� ភេវ 

 តុ� បត� ង�� លិវ�  តិ� �ន មេ� សិ� ។ 

[៤៧៩] ច�� េ� វ�ហេ� គ�ុ�   េទ�  គុ��  �សេ� ភេវ 

 េទ�  អ��  �ស� ប�� -  �� នំ ធរណមដ� កំ ។ 

[៤៨០] សវុេ��  ប�� ធរណំ  នកិ�  ំត� និត� ិ ប��  េត 

 �េ� �េគ ចតុេត� ថ  ធរ�និ បល ំទស ។ 
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[៤៨១] ត�ុ បលសតំ �ថ  �េ�  វ�សតិ � តុ� 

 អេ� ក�បេ� និត�  ី កថ�េត ករ��បេ� ។ 

[៤៨២] កឌុេុ� បសេ� ឯេ�  បេ��  េត ចតុេ� សិយុំ 

 �ឡ� េ� ចតុេ� ប��   េ�ណ ំ�ចតុ�ឡ� កំ ។ 

[៤៨៣] �និ� ចតុេ� េ��  �រ�ត� ី ចតុ�និ� 

 �រ�េ� វ�ស �េ�ថ  សិ� កេុ��  ទសម� ណំ ។ 

[៤៨៤] �ឡ� េ� និត� ិយំ តុេ��   បេ�� តុ �ឡិ �រ�យំ 

 �េ� តុ សកេ� េច�- ទស េ�� តុ អម� ណំ ។ 

[៤៨៥] បដិវ�េ� ច េ��� េ�  អំេ� �េ� ធនំ តុ េ� 

 ទព� ំ វ�ត� ំ �បេតយ�ំ  វស� េ��  វ�ភេ� ភេវ ។ 

[៤៨៦] េ�េ� ហិរ�� ��  ក�  កតំ ក�� ន រូបិយំ 

 កបុ� ំតទ�� ំ ត�� ទិ  របិូយំ ទ� យ �ហតំ ។ 

[៤៨៧] សុវណ� ំ កនកំ �ត-  រូបំ េ�ណ� ��  ក�� នំ 

 សត�� វេ��  ហរ� កម��   �រុ េហម��  �ដកំ ។ 

[៤៨៨] តបនិយំ ហិរ�� ំ តព-្  េភ� �មីករម�ិ ច 

 �តកុម� ំ ត� ជម�� -  នទំ សិង� ី ច �រ�យំ ។ 

[៤៨៩] រូបិយំ រជតំ សជ��   រូបី សជ�ំ អេ� វសុ 

 រតន��  មណិ ទ� ីសុ  បុប� ��ទ ីតព� ិ� ។ 
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[៤៩០] សុវណ� ំ រជតំ មុ��   មណិ េវឡ�រ��និ ច 

 វជិរ��  ប�ឡន� ិ  ស�� ហុ រត�នេិម ។ 

[៤៩១] េ�ហិតេ��  ច បទុម-  �េ� រត� មណិ ប�ថ 

 វ�សវេ��  េវឡ�រ�យំ  ប�ឡំ � ច វ�ទ�� េ� ។ 

[៤៩២] ម�រគល� ំ កពរមណិ  អថ មុ��  ច មុត� ិកំ 

  រ�តិត� ី �រកូេ� �  អមលំ ត� ព� កំ ភេវ ។ 

[៤៩៣] េ�េ� និត� ី អេ� �� យស��  �រេ� រេ� 

 �ឡតិបុ តុ សីស��   ហរ��លំ តុ បីតន ំ។ 

[៤៩៤] ចិនបិដ� ��  សិន�� រ�   អថ តូេ� ត� បិចុ 

 ខុទ� ជំ តុ មធុ ខុទ� ំ  មធុច� ិដ� ំ តុ សិត� កំ ។ 

[៤៩៥] េ��េ� េ�ប េ�សង� � េ�� តុ េ�មិេ� ប�ថ 

 ឧសេ� ពលីពេ��  ច  េ�េ� េ�វសេ� វុេ� ។ 

[៤៩៦] វុេ��  ជរគ� េ� េ�ថ  ទេ��  វច� តេ� ស� 

 ធុរ�ហី តុ េ�រេ��   េ�វ�េ��  ធិកេ� គវ� ។ 

[៤៩៧] វេ� ច ខន� េទេ�ថ  កកុេ� កកុ វុច� េត 

 អេ� វ��ណំ សិង� ��   រត� �វ� តុ េ�ហិណី ។ 

[៤៩៨] �វ� ច សិង� ិនី េ� ច  វ�� តុ កថ�េត វ� 

 នវប�សូតិ� េធន ុ  វច� �� តុ វច�� ។ 
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[៤៩៩] គគ� រ� មន� នីត� ី េទ�    ស�� នំ �មមុច� េត 

 េ�មិេ��  េ�មេ� និត� ី អេ� សប�ិ ឃតំ ភេវ ។ 

[៥០០] នវុទ� ដំ តុ េ�នតី ំ  ទមិមណ� ំ តុ មត��  ច 

 ខីរ� ទុទ� ំ បេ� ថ�� ំ  តក� ំ តុ មថិតំ ប�ថ ។ 

[៥០១] ខីរ� ទធិ ឃតំ តក�  ំ   េ�នីតំ ប��  េ�រ� 

 ឧរេ��  េមណ�  េម� ច  ឧរេ� អវ� ឯឡេ� ។ 

[៥០២] វេស� ត� េ� ឆគលេ�  ឱេ��  តុ ករេ� ភេវ 

 គ�ទេ� តុ ខេ� វុេ��   ឧរណី តុ អជី អ� ។ 

ឥតិ េវស�វេ��  ។ 

[៥០៣] សុេ�� ន� វេ��  វសេ�  សកិំ��  �គ�ទេ� 

 �គេ� សុទ� ខ�� េ�  ឧេ��  សុ�� យ ខត� េ� ។ 

[៥០៤] ទ� ិ�ខត� ិយេ� សេូ�  �រុតុ សិប�ិេ�បុេម 

 សង�េ�តុ ស�តីនំ  េតសំ េសណី ទ� ិសុច� េត ។ 

[៥០៥] តច� េ� តន� �េ� ច  រជេ� ច ន�បិេ� 

 ប�� េ� ចម� �េ�តិ  �រេ� ប�� ិេម សិយំុ ។ 

[៥០៦] តច� េ� វឌ�កី មេ�  បលគេ��  ថបត�បិ 

 រថ�េ� ថ សុវណ� -  �េ� �ឡិន� េ� ភេវ ។ 

[៥០៧] តន� �េ� េបស�េ�  ���េ� តុ �លិេ� 

 កុម� �េ� កុ�េ�ថ  តុន� �េ� ច សូចិេ� ។ 
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[៥០៨] ចម� �េ� រថ�េ�  កប�េ� តុ ន�បិេ� 

 រ�� ជីេ� ចិត� �េ�  បុក�� េ� បុប� ឆឌ� េ� ។ 

[៥០៩] េវេ� វ�លីវ�េ� ច  នឡ�េ� ស� តេ� 

 ចុន� �េ� ភម�េ�  ក�� េ� េ�ហ�រេ� ។ 

[៥១០] និេន� ជេ� ច រជេ�  េនត� ិេ� ឧទ�រេ� 

  វ���ទី េវណិេ�ថ-  ឧសុ�េ� សុវឌ�កី ។ 

[៥១១] េវណុធេ� េវណវ�េ�  �ណិ�េ� តុ �ណិេ� 

 បូបិេ� បូបបណិេ�  េ�ណ� ិេ� មជ� វ�ក� យី ។ 

[៥១២] �� តុ សម� រ� ��-  �េ� តុ ឥន� �លិេ� ។ 

[៥១៣] ឱរព� ិ� សូករ��   �គវ�� េត ច �កុណិ� 

 ហ���  ជីវេន� ឡក-  សូករមិគបក� ិេ� កមេ� ។ 

[៥១៤] �គុរ�េ� �លិេ�ថ  �រ�េ� តុ �រ�េ� 

 េវតនិេ� តុ ភតេ�  កម� កេ� ថ កិ� កេ� 

   �េ� ច េចដេ� េបេស� ភេ��  ច បរ��រ�េ� ។ 

[៥១៥] អេ�� �េ� ធនក� ីេ�  �សេព�បគេ� សយំ 

 �� ករម�នីេ�-  េច� វ� េត ចត�ុ សិយំុ ។ 

[៥១៦] អ�េ� តុ ភជិុេស�ថ  នីេ� ជេ��  និហីនេ� 

 និេ�� សេ��  អកិ�សុ   មេ��  តុ អលេ� ប�ថ ។ 
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[៥១៧] ស�េ� េចវ ច�� េ�  �តេ��  សបេ� ភេវ 

 តេព� � មិលក� �តី  ក�ិតសវ�ទេ� ។ 

[៥១៨] េន�េ� លុទ� េ� ព�េ� មិគេ� តុ មិគព�េ� 

 �រេមេយ� ច សុនេ�  សុេ� េ�េ� ច កុក�� េ� ។ 

[៥១៩] �� េ� សុ�េ� �ឡ�េ�  សូេ� �េ� ច � បុេម 

 ឧម� �� ទិត �បេ��   អឡេ�� តិ សុេ� មេ� ។ 

[៥២០] �ពន� នំ តុ គទ�� េ�  ទីបេ� តុ ច េចតេ� 

 ពន� នំ គណ� ិ �េ� ថ  �គុ� មិគពន� ន ី។ 

[៥២១] ថិយំ កុេវណី កុមីនំ  �នេ� �ល មុច� េត 

 ��តនំ វធ�� នំ  សូ� តុ អធិេ�ដ� ន ំ។ 

[៥២២] តក� េ� េ�សេ� េ�េ�  េថេន��រ�េ� ស� 

 េថយ���  េ�រ�� េ�េ�  េវេ� �យនទណ� េ� ។ 

[៥២៣] សុត� ំ តន��  បុេម តន� ំ  េ�ត�  ំេលប�ទិកម� និ 

 ប�� លិ� េ�ត� លិ�  វត� ទ�� ទិនិម� ិ� ។ 

[៥២៤] ឧគ�ដនំ ឃដីយន� ំ  កូបម�� �� ហនំ ភេវ 

 ម��� � េប� បិដេ�  ត� ិត� ិយំ បច� ិ េបដេ� ។ 

[៥២៥] ព�ភង� ី ត� ិត� ិយំ �េ�  ស�ិ�  ត� ��វលម� នំ 

 ឧ�ហេ� � �ទុត� ី  តេព� � �ទ�ុ ប�ថ ។ 
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[៥២៦] វរ��  វទ� ិ� នទ� ិ   ភ��  ចម� បសិព� កំ 

េ��� ទ�វត� នី មូ�-  ថ កូដំ � អេ�ឃេ� ។ 

[៥២៧] ក�� រភ��  ស�� េ�  មុដ� �ធិករណីត� ីយំ 

 តព� ��  គគ� រ� �រ�  សត� ំ ត ុបិប� លំ ភេវ ។ 

[៥២៨] �េ� តុ និកេ� វុេ��  �� តុ សូចិវ�ជ�នំ 

 ខេ� ច កកេ� និត� ី  សបិ�ំ កម� ំ ក�ទិកំ ។ 

[៥២៩] បដិ� បដិពិម� ��   ពិេ��  បដិនិធីរ�េ� 

 តីសុ សេ� បដិ�េ�  សន� ិ�េ� សរ�ក� េ� ។ 

[៥៣០] ស�េ� សទិេ� តុេល� ស�� េ� សន� ិេ� និេ� 

 ឱបម�  មុប�នំ ចុ-  ប� ភតិ តុ �រ�យំ ។ 

[៥៣១] និេព� េ� េវតនំ មូល�ំ  ជូតំ ត� និត� ិ េកតវ� 

 ធុេ�� ក� ធុេ��  កិតេ�  ជូត�រក� េទវ�េ� ។ 

[៥៣២] �ដិេ�េ�តុ បដិភ ូ  អេ��  តុ �សេ� ភេវ 

 បុេម �ដ� បទ ំ�រ�-  ផលេក ថ បេ�ព�� េ� ។ 

[៥៣៣] កណិ�  ំតុ មទិ�ពីេជ  មធុ ម�� សេវ មតំ 

  មទិ� �រុណី មជ� ំ  សុ� ភេ� តុ េមរយំ ។ 

[៥៣៤] សរេ� ចសេ� និត� ី  ��នំ �នមណ� លំ ។ 
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[៥៣៥] េយ�ត ភូរ�ប�េ�គ��   េ�គិេកកស� ិ មីរ�� 

 លងិ� ន� េរប ិេត េញយ�  តទ� ម� �� �� វុត� ិយន� ិ ។ 

ឥតិ សុទ� វេ��  ។ 

ចតុព� ណ� វេ��  និដ� ិេ� ។ 

 

៥. អរ�� វគ�  

[៥៣៦] អរ�� ំ �ននំ �េ�  គហនំ វ�បិនំ វនំ 

 អដវ�ត� ី ម�រ��  ំ  ត� រ�� នតី� ិយំ ភេវ ។ 

[៥៣៧] នគ� �តិទូរស� ិ�   សេន� ហិ េ� ភិេ�បិេ� 

  តរុសេ��  ស ��េ�  តេ�បវនមុច� េត ។ 

[៥៣៨] សព� ��រ�រ�� ំ  រ�� មុយ�នមុច� េត 

 េញយ�ំ តេទវ បមទ-  វន មេន� បុេ�ចិតំ ។ 

[៥៣៩] បន� ិ វ�ថ�វលិ េសណី  �ឡិ េល� តុ �ជិ ច 

 �ទេ� វ�ដបី រុេ��   អេ� �េ� មហីរុេ� ។ 

[៥៤០] ទុេ� តរុ កុេ� �ខី  គេ��  តុ ខុទ� �ទេ� 

 ផលន� ិ េយ វ�� បុប� ំ  េត វុច� ន� ិ វនប�ត ី។ 

[៥៤១] ផល��វ�េន េ�  មរេត�សធ ិ� ភេវ 

 តីសុ វ�� �ផ� �ថ  ផលិេ� ផល� ផលី ។ 
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[៥៤២] សម�� ល� ិេ� តុ វ�កេ�  ផុេ��  វ�កសិេ� តិសុ 

 សិេ�គ� ំ សិខេ�និត� ី  �� តុ កថិ� ល� ។ 

[៥៤៣] ទលំ ប�សំ ឆទនំ  បណ� ំ បត� ំ ឆេ� ប�ថ 

 បល� េ� � កិសលយំ  នវុព� ិេន�  តុ អង�� េ� ។ 

[៥៤៤] មកុលំ � កុដុមេ�  �រេ� តុ ច �លក ំ

 កលិ� េ�រេ� និត�  ី  វណ�  ំបុ�� ទិពន� ន ំ។ 

[៥៤៥] បសេ� កុសុមំ បុប� ំ  ប�េ� បុប� េ� រេ� 

 មករេ��  មធុ មតំ  ថវេ� តុ ច េ�ច� េ� ។ 

[៥៤៦] ផេល �� េម ស�ដេុ��   ផលំ តុ បក� មុច� េត 

 ចម�ក�� ទិកុសុម-  ផល�មំ នបុំសេក ។ 

[៥៤៧] មល� �ិទី តុ កុសុេម  សលិ��   វ�ហេ� ផេល 

 ជម�� ត� ី ជម� វ� ជម��     វ�ដេ� វ�ដភី’ត� ិយំ ។ 

[៥៤៨] មូល�រព�  �ខេ��   ខេ��  �េ� តរុស� ថ 

 េ�ដេ� និត� ិយំ រុក� -  ច� ិេទ�  កដ� ំ តុ �រុ ច ។ 

[៥៤៩] ពុេ��  មូល��  �េ�ថ  សង�� េ��  �ណុនិត� ិយំ 

 ករ�ដំ តុ កេ�� ថ  កឡីេ� មត� េ� ភេវ ។ 

[៥៥០] វល� រ� ម�� រ� �រ�   វល� ី តុ កថិ� ល� 

 ថេ��  គុេ��  ច អក� េន�   ល�  វ�រ ូប�និន ី។ 
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[៥៥១] អស�េ��  េ�ធិ ច ទ� ីស ុ  និេ��េ� តុ វេ� ភេវ 

 កពិេ��  ច កបិេ��  ច  យ�� េ��  តុ ឧទុម� េ� ។ 

[៥៥២] េ�វ��េ� យុគបេ��   ឧ�� េ� �ត�តេ� 

 �ជរុេ��  កត�លី-  ន� ីវេ� ព�ធិ�តេ� ។ 

[៥៥៣] ទន� សេ� ច ជម� ីេ�  វរេ� តុ កេររ� ច 

 កិ� សុេ� �លិភេ�� ថ  វ��� េ� តុ ច េវតេ� ។ 

[៥៥៤] អ�� ដេ�បីតនេ�  មធុេ� តុ មធុទ�� េ� 

 អេ� គុឡផេ� បីលុ  េ�ភ�� េ� ច សិគ��  ច ។ 

[៥៥៥] សត� បណ� ិ ឆត� បេ��   តិនិេ� ត�  តិមុត� េ� 

 កិ� សុេ� តុ ប�េ�ថ  អរ�េ��  េផនិេ� ភេវ ។ 

[៥៥៦] �លូរ េពលុ�ពិេ��   បុ�� េ� តុ ច េកសេ� 

 �លេ� តុ ច េ�េ�� ថ បិ�េ� សន� កទ��  ច ។ 

[៥៥៧] លិេ�ចេ� ត�េ�� េ� អថ គុគ�� លុ េ�សិេ� 

 អេ��  ចូេ� សេ� េត� េ� សហ�េ� សុគន� � ។ 

[៥៥៨] បុណ� រ�េ� ច េសតេ��   េសលុ តុ ពហុ�រេ� 

 េសបណ� ី �ស� ិរ� �ថ  េ�លី ច ពទរ�ត� ិយំ ។ 

[៥៥៩] េ�លំ �និត� ី ពទេ�  បិលេ��  បិប�លី’ត� ិយំ 

 �ដលី កណ� វ��  ច  �ទុកេ��  វ�កង� េ� ។ 
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[៥៦០] តិន�� េ� �ឡក� េ��  ច  តិម� រូសក តិម� រូ 

 ឯ�វេ� តុ �រេ��   កុលេ� �កតិន�� េ� ។ 

[៥៦១] កទេ��  បិយេ� នីេ�  ភល� ី ភ�� តេ� តិសុ 

 �វុេ� បិចុេ� �ថ តិលេ� ខុរេ� ភេវ ។ 

[៥៦២] ចិ��  ច តិន� ិណី �ថ  គទ� ភេ��  កបីតេ� 

 �េ�’ស�កេ��  សេ�� ថ អជ�� េ� កកុេ� ភេវ ។ 

[៥៦៣] និចុេ� មុចលិេ��  ច  នីេ�ថ បិយេ� ត� 

 អសេ� បីត�េ�ថ  េ�លីេ� �ដេ� ភេវ ។ 

[៥៦៤] ខីរ�� ��យតនំ   កុម� ី កុមុទិ� ភេវ 

 យូេ� តុ កមុេ� �ថ  បដ� ិ ��ប�ទេ� ។ 

[៥៦៥] ឥង�� ទី �បសតរុ   ភុជបេ��  តុ �ភុជី 

 បិច� ិ� សិម� លី ទ� ីសុ  េ�ចេ� េ�ដសិម� លី ។ 

[៥៦៦] បកិ រ�េ� បូតិេ�ថ  េ�ហី េ�ហិតេ� ភេវ 

 ឯរេ��  តុ ច �មេ��   អថ សត�� ផ� សមី ។ 

[៥៦៧] នត� �េ� ករេ�� ថ  ខទិេ� ទន� �វេ� 

 េ�មវេ��  តុ កទេ�  សេ�� តុ មទេ� ភេវ ។ 

[៥៦៨] អ�បិ ឥន� �េ� ច  សល� កី �រេ� សិ� 

 េទវ�រុ ភទ� �រុ  ចេម�េយ� តុ ច ចម�េ� ។ 
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[៥៦៩] បនេ� កណ� កិផេ�  អភ� តុ ហរ�តកី 

 អេ��  វ�ភីតេ� តីសុ  អម�មលកី តិស ុ។ 

[៥៧០] លពុេ� លិកុេ� �ថ  កណិ�េ� ទុមុប�េ� 

 និេ�� រ�េ��  បុចិមេ��   ករេ� តុ ច �ឡិេ� ។ 

[៥៧១] សរេ� បូតិកដ� ��   កបិ� តុ ច សិ�ស� 

 �� បិយង��  កង�� បិ  សិរ�េ� តុ ច ភណ� ិេ� ។ 

[៥៧២] េ�ណេ� ទីឃវេ��  ច  វកុេ� តុ ច េកសេ� 

 �េ�ទុម� រ�� េផគ��   �េ� តុ �គ�លិ� ។ 

[៥៧៣] អេ�េ� វ��� េ� �ថ  ត�� រ� េវជយន� ិ� 

  �បិេ��  ច ត�េ�ថ កុដេ� គិរ�មល� ិ� ។ 

[៥៧៤] ឥន� យេ� ផេល តស�-  គ� ិមេ��  កណិ� ភេវ 

 និគុណ� ិត� ី សិន�� �េ�  តិណសុ�� ំ តុ មល� ិ� ។ 

[៥៧៥] េស�លិ� នីលិ�ថ  អេ�� � វនមល� ិ� 

 ពន�� េ� ជយសុមនំ  ភណ� ិេ� ពន�� ជីវេ� ។ 

[៥៧៦] សុម� �តិសុម�  �លតី �តិ វស�ិកី 

 យូថិ� �គធី �ថ  សត� � នវមល� ិ� ។ 

[៥៧៧] �សន� ីត� ី អតិមុេ��   ករវ�េ�ស��រេ� 

 �តុលុេ��  ពីជបូេ�  ឧម� េ��  តុ ច �តុេ� ។ 
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[៥៧៨] ករមេ��  សុេសេ� ច  កុន� ំ តុ �ឃ�មុច� េត 

 េទវ�េ� តុ ជីមូេ�  �មិ�េ� ម�ស� ។ 

[៥៧៩] អេ� េសេរយ�េ� �សី  កិ� កិ�េ� កុរណ� េ� 

 អជ�� េ� សិតប�� េ�  សមីរេ� ផណិជ� េ� ។ 

[៥៨០] ជ� តុ ជយសុមនំ  ករ�េ� កកេ� ភេវ 

 រុ�� ទនី ច វ�� �  ចិត� េ� ត� គ� ិស�� ិេ� ។ 

[៥៨១] អេ��  វ�កីរេ� តស� ិ�  ត� ឡេ��  េសតបុប� េក 

 បូតិល� គេ�ចី ច  មុ��  មធុរ� ប�ថ ។ 

[៥៨២] កបិកច��  ទុផេស�ថ  ម�� ិ��  វ�ក� ភេវ 

 អម� ��  ច ត� ��  កដុ� កដុេ�ហិណី ។ 

[៥៨៣] អ�មេ��  េសខរ�េ�  បិប�លី �គធី ម� 

 េ�កណ� េ� ច សិង�េ� េ�លវល� ីភបិប�លី ។ 

[៥៨៤] េ�េ�មី តុ វ� �ថ  គិរ�កណ�ប�ជិ� 

 សីហបុច� ី ប�� ិបណ� ី  �លបណ� ី តុ ចត� ិ� ។ 

[៥៨៥] និទិទ� ិ� តុ ព�គ�ី ច  អថ នីលី ច នីលិនី 

 ជិ��� េ� េចវ គុ�� ថ  សតមូលី ស�វរ� ។ 

[៥៨៦] មេ�សធំ ត� តិវ��  �កុចី េ�មវល� ិ� 

 �ព� ី �រុហលិ�� ថ  ពិឡង� ំ ចិ�តតណ�� � ។ 
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[៥៨៧] នុហី េចវ ម��េ�  មុទ� ិ� តុ មធុរ� 

 អ�បិ មធុកំ យដ� ិ  មធុ�មធុយដ� ិ� ។ 

[៥៨៨] �តិង� េ� ច ភ�� កី  ��� កី �ពហតី ប�ថ 

 �គព� េចវ ឈ�  �ង� លី តុ ច �រទ ី។ 

[៥៨៩] រ��  ច កទលី េ�េ�  កប�សី ពទ� ភេវ 

 �គល� តុ តម�� លី  អគ� ិ�� តុ �តកី ។ 

[៥៩០] តិវុ� តិបុ� �ថ  �� �� ច កថ�េត 

 អេ� សិង� ី ច ឧសេ�  េរណុ� កបិ� ភេវ ។ 

[៥៩១] ហិរ�េវរ��  �ល��   រត� ផ� តុ ពិម� ិ� 

 េសេលយ�មស� បុប� ��   ឯ� តុ ពហុ� ភេវ ។ 

[៥៩២] កុដ� ��  ព�ធិ កថិេ�  �េនយ�ំ តុ កុដន� ដំ 

 ឱសធ ិ�តិមត� ម�  ិ  ឱសធំ សព� ម�តិយំ ។ 

[៥៩៣] មូលំ បត� ំ កឡីរគ� ំ   កន� ំ មិ��  ផលំ ត� 

 តេ� បុប� ��  ឆត� ន� ិ  �ក ំទសវ�ធំ មតំ ។ 

[៥៩៤] បបុ�� េ� ឯឡគេ�  តណ�� េលេយ�ប��រ�េ� 

 ជីវន� ិ ជីវនី �ថ  មធុរេ� ច ជីវេ� ។ 

[៥៩៥] ម�កេ��  ច លសុណំ  បលណ��  តុ សុកន� េ� 

 បេ�េ� តិត� េ� �ថ  ភិង� �េ� ច មក� េ� ។ 
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[៥៩៦] បុនន� � េ�ថ�តី   វ�តុន� ំ សុនិសណ� កំ 

 �រេវេ��  តុ សុសវ�  តុម� ��ពុ ច �ពុ � ។ 

[៥៩៧] ឯ�លុក��  ក�� រ�  កុម� េ��  តុ ច វល� ិេ� 

 ឥន� �រុណី វ���  វត�� កំ វត�� េលយ�េ� ។ 

[៥៩៨] មូលេ� និត� ិយំ ចុច��   តម� េ� ច កលម� េ� 

 �កេភ� �សមទ� -  ឈជ�រ� ផគ� �ទេ� ។ 

[៥៩៩] សទ� េ� េចវ ទុ��  ច  េ�េ�មី � សិ� ភេវ 

 គុ��  ច ភទ� មុត� ��   រ�េ� តុច��  េវឡ� តុ ។ 

[៦០០] តច�េ� េវណុ វ�េ�  បព� ំ តុ ផលុ គណ� ិេ� 

 កចី� េត សិយំុ េវណូ  េយ នទន� �និលទ�� � ។ 

[៦០១] នេ� ច ធមេ� េ�ដ-  គេ� តុ �សមិត� ិ ន 

 េតជេ� តុ សេ� មូលំ  តសូរី� ពីរណស� ហិ ។ 

[៦០២] កុេ� វរហិសំ ទេ��   ភូតិណកំ តុ ភូតិណំ 

 �េ� តុ យវេ� �ថ បូេ� តុ កមុេ� ភេវ ។ 

[៦០៣] �េ� វ�េភទិ� �ថ  ខជ�� រ� សិន� ិ វុច� តិ ។ 

[៦០៤] ហិ�� ល �ល ខជ�� រ�  �លិេក� តេថវ ច 

�លី ច េកតកី �រ�  បូេ� ច តណិ�ទ�តិ ។ 

ឥតិ អរ�� វេ��  ។ 
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៦. អរ�� ទិវគ�  

[៦០៥] បព� េ� គិរ� េសេ�ទ�  ិ  ន�ចលសិលុច� � 

សិខរ� ភូធេ�ថព� -  ���េ�� បេ� សិ� ។ 

[៦០៦] គិជ�កូេ� ច េវ�េ�  េវបុេ�� ’សិគិលី ន� 

  វ�េ�� បណ� វ វ�� ទ ី  បុព� េសេ� តុ េ�ទេ� 

 មន� េ� បរេសេ�េ��   ហិម� តុ ហិ�ចេ� ។ 

[៦០៧] គន� �ទន េក�ស-  ចិត� កូដ សុទស�� 

 �លកូេ� តិកូ�ស�  បេ��  តុ �នុ និត� ិយំ ។ 

[៦០៨] កូេ� � សិខរ� សិង� ំ  ប�េ� តុ តេ� ភេវ 

 និតេ��  កដេ� និត�  ី  នជិ�េ� បសេ�’ម�� េ� ។ 

[៦០៩] ទរ�ត� ី កន� េ� ទ� ីសុ   េលណំ តុ គព� រ� គុ� 

 សិ�េ�ក� រណី េ�ណ� ី  កុ�� ំ និកុ��  មិត� ិ ន ។ 

[៦១០] ឧទ�  មធិច� � េសល-  ស�ស��  ភូម��បច� � 

 �េ� តុបន� េសេ�ថ  �តុេ��  េគរ��ទិេ� ។ 

ឥតិ េសលវេ��  ។ 

[៦១១] មិគិេ��  េកសរ� សីេ�  តរេ��  តុ មិ�ទេ� 

 ព�េគ� តុ បុណ� រ�េ�ថ  សទ�� េ� ទីបិនីរ�េ� ។ 

[៦១២] អេ��  ឥេ��  ច ឥេស� តុ  �ឡសីេ� ឥេ� ប�ថ 

 េ�ហិេ� េ�ហិេ� �ថ េ�កេ��  គណិ កណ� � ។ 

 

2+ PUkNÐ   6+ GBaØaTivKÁ    

  



bBa©mUlKnß 120

[៦១៣] ខគ�  ខគ� វ��� តុ  ប��េ� ច គណ� េ� 

 ព�គ�ទិេក �ឡមេិ�  �បេ� ថ ប� វង� េ� ។ 

[៦១៤] មក� េ� �នេ� ��-  មិេ� កបិ វលីមុេ� 

 បលវេ��  កណ� តុេ��   េ�នង�� េ� តិ េ� មេ� ។ 

[៦១៥] សិ�� េ� ជម�� េ� េ�ត��   េភរេ� ច សិ� ប�ថ 

 ពិ�េ� ពព��  ម�� េ�  េ�េ� តុ ច វេ� ភេវ ។ 

[៦១៦] មហិ�េ� ច លុ�េ�ថ  គវេ� គវេ� ស� 

 សេ��  តុ សល� េ� �ស� េ�មម� ិ សលលំ សលំ ។ 

[៦១៧] ហរ�េ� មិគ �រ��    មេ� អជិនេ�និ ច 

 សូកេ� តុ វេ�េ�ថ  េបលេ� ច សេ� ភេវ ។ 

[៦១៨] ឯេណេយ� ឯណីមិេ� ច  បម�ដេ� តុ បម�េ� 

 �តមិេ� តុ ចលនី  មូសិេ� �� ខុ ឧន�� េ� ។ 

[៦១៩] ចមេ� បសេ� េចវ  កុរុេ��  មិគ�តុ� 

 រុរុ រង��  ច នីេ� ច  សរ�ទី មគិន� � ។ 

[៦២០] បិយេ� ចមូរុ កទលី-  មិ�ទី ចម� េ�នេ� 

 មិ� តុ បសេ� សី�-  ទេ� សព� ចតុប�� ។ 

[៦២១] លូ� តុ លូតិ� ឧណ� -  �ភិ មក� ដេ� សិ� 

  វ�ច� ិេ� �� ឡិ កថិេ�  សរពូ ឃរេ�ឡិ� ។ 
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[៦២២] េ�� កុេ��  ប�េ� កណ� - ជលូ� សតបទ�ថ 

 កលន� េ� �ឡ�ថ  នកុេ� មង�� េ� ភេវ ។ 

[៦២៣] កកណ� េ� ច សរេ�  កីេ� តុ បុឡេ� កិមិ 

 �ណេ� �ប�េ� ឧ�� - លិេ��  េ�មស�ណេ� ។ 

[៦២៤]  វ�ហេ��  វ�ហេ� បក�  ី   វ�ហង� ម ខគណ� � 

 សកុេ� ច សកុេ��  វ�-  បតេ��  សកុណី ទ� ិេ� ។ 

[៦២៥] វក� េ��  បត� �េ� ច  បតេ��  នីឡេ� ភេវ 

តេព� � វដ� � ជីវញ្-  ជីេ� ចេ�រតិត� ិ� ។ 

[៦២៦] �ឡិ� ករវ�េ� ច  រវ�ហំេ� កុកុត� េ� 

 �រណ� េ� ច បិលេ�   េ�ក� រ�ត�ទេ� ។ 

[៦២៧] បតត� ំ េបខុណំ បត� ំ  បេ��  បិ�� ំ ឆេ� គរុ 

 អណ�  ំតុ បក� ិពីេជថ  នីេ�និត� ី កុ�វក ំ។ 

[៦២៨] សុបណ� ��  វ�ន�  មិថនុ ំថីបុមទ� យំ 

 យុគំ តុ យុគលំ ទ� ន� ំ  យមកំ យមលំ យមំ ។ 

[៦២៩] សមូេ� គណ សង��  សមុ�េ� ច ស�� េ� 

 សេ�� េ� និវេ� ឱេ�  វ�សេ� និកេ� ចេ� ។ 

[៦៣០] �េ� ខេ��  សមុទេ�  ឃ� សមិតិ សំហតិ 

 �សិ បុេ��  សម�េ�  បូេ� �តំ កទម� កំ ។ 
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[៦៣១] ព��េ�  វ��ន គុ��  ច  ក�េ� �ល មណ� លំ 

 ស��នំ គេ� វេ��   សេង� សេ��  តុ ជន�� ន ំ។ 

[៦៣២] ស�តិ�នំ តុ កុល ំ  ន�ិេ� តុ សធម� ិនំ 

 យូេ� និត� ី ស�តិយ-  តិរ�� �នមុច� េត ។ 

[៦៣៣] សុបេ��  េវនេតេយ� ច  គរុេ� វ�ហ�ធិេ� 

  បរបុេ��  បរភេ�  កុ�េ� េ�កិេ� បិេ� ។ 

[៦៣៤] េ�េ� មយូេ� វរហី  នីលគីវ សិខណ� ិេ� 

 ក�បី ច សិខី េកកី  ចូ� តុ ច សិ� ភេវ ។ 

[៦៣៥] សិខេ��  វរហេ�� វ  ក�េ� បិ��  មប�ថ 

 ចន� េ� េមចេ� �ថ  ឆប�េ� ច មធុព� េ� ។ 

[៦៣៦] មធុលីេ� មធុកេ�  មធុេ� ភមេ� អលិ 

 ��វេ� កេ�េ� ច  កកុេ� ច �េរវេ� ។ 

[៦៣៧] គិេជ� គេ�� ថ កុលេ�  េសេ� ព�គ�ីនេ� ប�ថ 

 តេព� � សកុណគ�ិត� ី  �េ� ទព� ិមុខទ� ិេ� ។ 

[៦៣៨] ឧហុ�� េ� ឧលូេ� ច  េ�សិេ� �យ�រ� ច 

 �េ� ត� ’ រ�េ��  ធេ��  ច  ពលិបុេ��  ច �យេ� ។ 

[៦៣៩] �េ�េ� វន�េ�ថ  �េ� លដុកិ� ប�ថ 

 �រេ� ហត� ិលិេ��  ច  ហត� ិេ�ណ� វ�ហង� េ� ។ 
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[៦៤០] ឧក�� េ� កុរេ� េ�ល-  ដ� ិបក� ិម� ិ ច កុក�� េ� 

 សុេ� តុ កីេ� ច សុេ�  តម� ចូេ� តុ កុក�� េ� ។ 

[៦៤១] វនកុក�� េ� ច និជ� ិេ��   អថ េ���  ច កុន� នី 

 ចក� �េ� តុ ចក� េ��   �រេ�� តុ ច �តេ� ។ 

[៦៤២] តុលិេ� បក� ិពិ�េ�  សតបេ��  តុ �រេ� 

 ពេ� តុ សុក� �េ�ថ  ព�� វ�សកណ� ិ� ។ 

 

[៦៤៣] េ�ហបិេ��  ត� កេ��   ខ�� រ�េ� តុ ខ�� េ� 

 កលវ�េ��  តុ �ដេ�  ទិន� ិេ� តុ កិកី ភេវ ។ 

[៦៤៤] �ទេ��  �ឡហំេ�ថ  សកុេ��  �សបក� ិនិ 

 ធូម�េ� តុ កលិេ�� ថ  �ត��េ� �ឡកណ� េ� ។ 

[៦៤៥] ខ�ុ� ទី មក� ិ�េភ�  ឌំេ� បិង� លមក� ិ� 

 ��ដិ� មក� ិ�ណ� ំ  បតេ��  សលេ� ភេវ ។ 

[៦៤៦] សូចិមុេ� ច មកេ�  ចីរ� តុ ឈល� ិ�ថ ច 

 ជតុ� ជិនប�� ថ  ហំេ� េសតច� េ� ភេវ ។ 

[៦៤៧] េត �ជហំ� រេត� ហ ិ  �ទតុេណ� ហិ �សិ� 

 មល� ិ�’ខ� ធតរ��   មលីេនហ�សិេតហិ ច ។ 

[៦៤៨] តិរេ��  តុ តិរ�� េ�  តិរ�� នគេ� សិ�តិ ។ 

ឥតិ អរ�� ទិវេ��  ។ 
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៧. ��លវគ�  

[៦៤៩] អេ�ភុវនំ ��លំ  �គេ�េ� រ�តលំ 

 រន� ំ តុ វ�វរ� ឆិទ� ំ   កុហរ� សុសិរ� ពិលំ ។ 

[៦៥០] សុសិត� ី ឆិគ� លំ េ�ព� ំ  សច� ិេទ�  សសុរិ� តិសុ 

 ថិយំ តុ �សុ ��េ�  សប��� តុ �សុក ី។ 

[៦៥១] អនេ��  �គ��ថ  �ហេ�ជគេ� ភេវ 

 េ�នេ� តុ តិលិេ�� ថ  េទឌ�� េ� �ជុេ� ភេវ ។ 

[៦៥២] កម� េ�ស�តេ� េមរ-ុ  �េទ ��ថ ធម� ន ី

 សិលុេ��  ឃរសេប�ថ  នីលសេប� សិ�ភុ ច ។ 

[៦៥៣] �សិវ�េ� ភុជេ�� ហិ  ភុជេ� ច ភុជង� េ� 

 សរ�សេ� ផណី សប�-  លគ��  េ�គិ បន� � ។ 

[៦៥៤] ទ� ិជិេ��  ឧរេ� �េ�  ទីេ� ច ទីឃបិដ� ិេ� 

 �ទូទេ� វ�សធេ�  េ�េ� តុ ផណិេ� តនុ ។ 

[៦៥៥] �សី’ត� ី សប���ថ  និេ�� េ� ក��� េ� ស� 

  វ�ស ំត� ’និត� ី គរឡ ំ  តេព� � � ហ�ហេ� ។ 

[៦៥៦] �ឡក�ូទេ� �ថ  �ឡ�� ត�ហិតុណ� ិេ� ។  

[៦៥៧] និរេ� ទុគ� តិត� ី ច   នរេ� េ� ម�ដ� � 

 ស�� ីេ� �ឡសុេ��  ច  ម�េ�រុវ េ�រុ� 

 ប�បេ� អវ�ចិត� ី  សង�េ� �បេ� ឥតិ ។ 
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[៦៥៨] ថិយំ េវតរណី េ�ហ  កុម�  ីតត�  ជ�ស� 

 �រណិេ� និរយេ�  េនរយិេ� តុ �រេ� ។ 

[៦៥៩] អណ� េ� �គេ� សិន��   សមុេ��  រត�កេ� 

 ជលនិឈុទធិ តស�  េភ� ខរីណ� �ទេ� ។ 

[៦៦០] េវ�ស� កូលេទេ�ថ  �វេ��  សលិលព� េ� 

 េថេ� តុ ពិន��  ផុសិតំ  ភេ� តុ ជលនិគ� េ� ។ 

[៦៦១] �េ� បេ� ជលំ �រ�  �នីយំ សលិលំ ទកំ 

 អេ��  នីរ� វនំ �លំ  េ�យំ អម�� ទក��  កំ ។ 

[៦៦២] តរេ��  ច ត� ភេ��   ឩមិ វ�ចិ បុមិត� ិយំ 

 ឧេ�� េ� តុ ច កេ�� េ� ម�វ�ចីសុ កថ�េត ។ 

[៦៦៣] ជ�� េ� កលលំ បេ��   ចិក� ល� ំ កទ� េ� ប�ថ 

 បុលិនំ �លុ� វណ�� -  មរូរុ សិក� ភេវ ។ 

[៦៦៤] អន� រ�ប��  ទេី� �  ជលមជ�គតំ ថលំ 

 តីរ� តុ កូលំ េ�ធ��   បតីរ��  តដំ តិស ុ។ 

[៦៦៥] �រ� បរម� ិ តីរម�  ិ   ឱរ� ត� �រមុច� េត 

   ឧឡ�េម� តុ ប� េ� កុេ��  តេ� ច បច� រ�ត� ិយំ ។ 

[៦៦៦] តរណី តរ� �� ច   កូបេ� តុ ច កុម� កំ 

 ប�� ពេ��  េ�ដវ�េ�  កណ� �េ� តុ �វ�េ� ។ 
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[៦៦៧] អរ�ត� ំ េកនិ�េ�ថ  េ�ត�េ� និ�មេ� 

 សំយត� �ិ តុ ��យ  �ណិជ� �ចរន� ិ េយ ។ 

[៦៦៨] ��យ��  ល�� េ� ច  វ��េ� ផិ�ទេ� 

 េ�េ� បវហនំ វុត� ំ  េ�ណិ ត� ិត� ី ត�ម� ណំ ។ 

[៦៦៩] គភីរ និន�  គម� ី�   េ� �� ន ំតព� ិបក� េក 

អ�ធំ ត� តលម� ស� ំ  អនេ��  កលុ�វ�� ។ 

[៦៧០] អេ��  បសេ��  វ�មេ�  គភីរប�ភុតី តិសុ 

 ធីវេ� មច� ិេ� មច� -  ពន�  េកវដ�  �លិ� ។ 

[៦៧១] មេ��  មីេ� ជលចេ�  បុថុេ�េ�ម�� េ� ឈេ� 

 េ�ហិេ� មគ�� េ� សិង� ី  ពលេ� មុ��  �វុ� ។ 

[៦៧២] សត� វេ��  សវេ��  ច  នឡមីេ� ច គណ� េ� 

 សុសុ� សផរ� មច� -  ប�េភ� មក�ទេ� ។ 

[៦៧៣] ម�ម��  តិមិ តិមិ-  ង� េ� តិមិរបិង� េ� 

 �នេ��  តិមិនេ��  ច  អជ�េ�េ� ម�តិមិ ។ 

[៦៧៤] ��ណមេ��  �ឋីេ�  វេ��  តុ ពឡិេ� ភេវ 

 សុសុ�េ� តុ កុម� ីេ�  នេ��  កុេ��  តុ កច� េ� ។ 

[៦៧៥] កក� ដេ� កុឡីេ� ច   ជលូ� តុ ច រត� � 

 មណ�� េ� ទទ�� េ� េភេ�  គណ�� ប�េ� មហីល� ។ 
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[៦៧៦] អថ សិប�ី ច សុត� ិត� ី  សេង�  តុ កម�� និត� ិយំ 

 ខុទ� សេង� � សង� នេ�  ជលសុត� ិ ច សម�� េ� ។ 

[៦៧៧] ជ�សេ� ជ��េ�  គម� ីេ� រហេ�ថ ច 

 ឧទ�េ� �នកូេ�  �តំ េ�ក� រណីត� ិយំ ។ 

[៦៧៨] ត�េ� ច សេ�និត�  ី  �បី ច សរសីត� ិយំ 

 ទេ�ម�� �កេ� �ថ  បល� លំ ខុទ� េ� សេ� ។ 

[៦៧៩] អេ�តេ��  ត� កណ� -  មុេ��  ច រថ�រេ� 

 ឆទ� េ��  ច កុ�េ� ច  វុ��  ម�� កិន’ីត� ិយំ ។ 

[៦៨០] ត� សីហប��េ�តិ  ឯេត សត�  ម�ស� 

 ��េ� តុ និ�ន�� -  �តំ តុ េទវ�តកំ ។ 

[៦៨១] សវន� ី និន� � សិន��    សរ�� �ប� នទី 

 �គីរថី តុ គ�� ថ  សេម� េ� សិន�� សង� េ� ។ 

[៦៨២] គ�� ចិរវតី េចវ    យមុ� សរភ ូមហី 

 ឥ� ម�នទ ីប��   ចន� �� សរស�តី ។ 

[៦៨៣] េនរ�� � ច �េវរ�  នម� �ទី ច ននិ� � 

 �រ�មេ��  ប�លីត� ី-   បុេម ចន� ន�ិ តុ ច ។ 

[៦៨៤] ជ�� ល ីឱលគិេ��  ច  �ម�� រម� ិ �សុយំ 

 សេ�រុហំ សតបត� ំ  អរវ�ន� ��  �រ�ជ ំ។ 
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[៦៨៥] អនិត� ី បទុមំ បេង� -  រុហំ នលិន េ�ក� រ� 

  មុ�លបុប� ំ កមលំ  ភិសបុប� ំ កុេសសយំ ។ 

[៦៨៦] បណុ� រ�ក ំសិតំ រត� ំ   េ�កនទំ េ��សេ� 

 កិ�� េ��  េកសេ� និត� ី  ទេ��  តុ �ល មុច� េត ។ 

[៦៨៧] ភិសំ មុ�េ� និត� ី ច  ពីជេ�េ� តុ កណ� ិ� 

 បទុ�ទិសមូេហ តុ  ភេវ សណ� មនិត� ិយំ ។ 

[៦៨៨] ឧប�លំ កុវលយ��   នីលំ ត� ’ិន� វីរ� សិ� 

 េសេតត ុកុមុទ�� ស�  កេ��  �លូក មុច� េត ។ 

[៦៨៩] េ�គន� ិកំ កល� �រ�  ទកសីតលិកំ ប�ថ 

 េស�េ� នីលិ� �ថ  ភិសិន�ម�� ជិនី ភេវ ។ 

[៦៩០] េស�� តិលពីជ��   សេង�  ច បណ�ទេ�តិ ។ 

ឥតិ ��លវេ��  ។ 

ភូកេ��  ទុតិេ� ។ 
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៣. �ម�� កណ�  

១.  វ�េសស�ធីនវគ�  

[៦៩១]  វ�េសស�ធីន សំកិ�� -  េនកេត� ហ�’ព�េយហិ ច 

 �េ�� �េង� ហិ កថ�េន�   កេណ�  វ��  ឥហ ក� � ។ 

[៦៩២] គុណទព� �កិ�ស��   សិយំុ សេព�  វ�េសស� 

 វ�េសស�ធីន�េវន   វ�េសស�សមលិង� ិេ� ។ 

[៦៩៣] េ�ភនំ រុចិរ� �ធុ  មនុ�� ំ �រុ សុន� រ� 

វគ��  មេ�រមំ កន� ំ  �រ� ម���  ច េបសលំ ។ 

[៦៩៤] ភទ� ំ �ម��  កល�ណំ  ម�បំ លទ� កំ សុភំ 

ឧត� េ� បវេ� េជេ��   បមុ�នុត� េ� វេ� ។ 

[៦៩៥] មុេខ� ប�នំ �េ�េ��   បរ មគ� ��  មុត� រ� 

 បណីតំ បរមំ េសេយ�  �មណី េសដ�  សត� � ។ 

[៦៩៦]  វ�សិ�� រ�យ �េគេ�-  សភ��  េ�ក�  បុង� � 

 សីហក�ុ� រសទ�� �-  ទ ីតុ ស�ស� បុេម ។ 

[៦៩៧] ចិត� ក� ិ បីតិជនន-   មព�េសក មេសចន ំ

 ឥដ� ំ តុ សុភគំ ហជ� ំ  ទយិតំ វល� ភំ បិយំ ។ 

[៦៩៨] តុច� ��  រ�ត� កំ សុ�� ំ   អ��រ��  េផគ��  ច 

 េមជ�ំ បូតំ បវ�េ�� ថ  អវ�រេ��  អបណ� េ� ។ 
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[៦៩៩] ឧក� េ��  ច បកេ�� ថ  និហីេ� ហីន�ម� 

 បតិកិដ� ំ និកិដ� ��   ឥត� �វជ� កុច� ិ� ។ 

[៧០០] អធេ�មក�រ��   មលីេ� តុ មលីមេ� 

 �ព� មហន� ំ វ�បុលំ   វ��លំ បុថុលំ បុថ ុ។ 

[៧០១] គរុរុវ�ត� ិណ� មេ�    បីនំ ថូល��  បីវរ� 

 ថុល� ��  វឋរ�� ថ  �ចិតំ និចិតំ ភេវ ។ 

[៧០២] សព� ំ សមត�  មខិលំ  និខិលំ សកលំ ត� 

 និេស�សំ កសិ�េសសំ  សមគ� ��  អនូនកំ ។ 

[៧០៣] ភូរ� បហុតំ បចុរ�   ភិេយ� សម� ហុលំ ពហុ 

  េយភុយ�ំ ពហុលំ �ថ  �ហិរ� បរ��ហិរ� ។ 

[៧០៤] បេ�ស�ទី េត េយស ំ  បរ� មត� ំ ស�ទិេ� 

 បរ�ត� ំ សុខុមំ ខុទ� ំ  េ�ក មប�ំ កិសំ តន ុ។ 

[៧០៥] ចុល� ំ មេត� ត� ិយំ េលស-  ល�ណុហិ កេ� បុេម 

 សមីបំ និក�សេ��   បក�� ភ�ស សន� ិកំ ។ 

[៧០៦] អវ�ទូរ��  �មន� ំ   សន� ិកដ�  មុបន� ិកំ 

 ស�សំ អន� ិកំ ញត� ំ  ទូរ� តុ វ�ប�កដ� កំ ។ 

[៧០៧] និរន� រ� ឃនំ សន� ំ    វ�រឡំ េបលវ� តនុ 

 អ� យតំ ទីឃ មេ�  និត� លំ វដ�  វដ�� លំ ។ 
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[៧០៨] ឧេ��  តុ ឧន� េ� តុេ��   ឧទេ��  េចវ ឧច� ិេ� 

 នីេ� រេស� �មេ�ថ  អជិេ��  បគុេ� ឧជុ ។ 

[៧០៩] អ�រ� េវល� ិតំ វង� ំ  កុដិលំ ជិម�  កុ�� ិតំ 

 ធុេ� ច សស�េ� និេ��  ស�តន សនន� � ។ 

[៧១០] កដូេ��  េត� ’ករូេបន  �លព�បី ប�សិេ� 

 លហុ សល� ហុកំ �ថ  សង� �តំ គណិតំ មិតំ ។ 

[៧១១] តិណ� ំ តុ តិខិណំ តិព� ំ  ចណ� ំ ឧគ� ំ ខរ� ភេវ 

 ជង� ម��  ចរេ�� វ  តសំ េញយ�ំ ច�ចរ� ។ 

[៧១២] កម�នំ ចលនំ �ថ  អតិរ�េ��  ត�ធិេ� 

 �វេ� ជង� � អេ��   េ�លំ តុ ច�� លំ ចលំ ។ 

[៧១៣] តរល��  បុ�េ� តុ  បុ�តន សនន� � 

  ចិរន� េ� ថ បច� េគ�  នូតេ�ភិនេ� នេ� ។ 

[៧១៤] កុរូរ� កឋិនំ ទឡ�  ំ   និដ�� រ� កក� ឡំ ភេវ 

 អនិត� �េ��  បរ�យេ��   បេ��  ច បច� ិម’ន� ិ� ។ 

[៧១៥] ជិឃ�� ំ ចរ�មំ បុព� ំ   ត� គ� ំ បឋម�ទិ េ� 

 បតិរូេ� នុច� វ�កំ  អថ េ�ឃំ និរត� កំ ។ 

[៧១៦] ព�ត� ំ បុដ��  មុទុ តុ   សុកុ�រ��  េ�មលំ 

 បច� ក�  ំឥ�ន� ិយគ� យ� ំ  អបច� ក�  ំអតិ�ន� ិយំ ។ 
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[៧១៧] ឥត��� តេ� ឯេ�  អេ��  ពហ ុវ�េ� តុ ច 

 ��រូេ� ច វ�វ�េ�  អ�ធំ តុ និរគ� លំ ។ 

[៧១៨] អេថ�កី ច ឯកេ��   ឯេ� ច ឯកេ� ស� 

 ��រណ��  �ម�� ំ  ស�� េ� តុ ច សំកដំ ។ 

[៧១៩] �មំ កេឡវរ� សព� ំ  អបសព� ំតុ ទក� ិណំ 

 បដិកូលំ ត� ’បសព�ំ  គហនំ កលិលំ ស� ។ 

[៧២០] ឧ�� វចំ ពហុេភទ ំ  សំកិ�� កិណ�  សំកុ� 

 កតហេ��  ច កុសេ�  បវ��ភិ�� សិក� ិ� ។ 

[៧២១] និបុេ� ច បដុ េឆេ�  �តុេ� ទក�  េបស� 

 �េ� ទត��  ជេ� មូេ��  មេ��  វ����  ច �លិេ� ។ 

[៧២២] បុ�� � សុកតី ធេ��   មហុស�េ� ម�ធិតិ 

 ម�តេ��  មហិេ�� ថ ហទយី ហទ�លុ ច ។ 

[៧២៣] សុមេ� ហដ� ចិេ�� ថ  ទុម� េ� វ�មេ� ប�ថ 

  វ�និេ� វទ���  ច  �នេ�េ��  ពហុប�េ� ។ 

[៧២៤] ខ�េ� បតីេ� ប�� េ� ភិ�� េ� បថិេ� សុេ� 

  វ�ស��េ� វ�ទិេ� េចវ  បសិេ��  �កេ� ភេវ ។ 

[៧២៥] ឥស�េ� �យេ� �មី  បតី�ធិបតី បភូ 

 អយ�ធិ�ធិភូ េន�  ឥេ��  ត� េឌ� ត� ធន ី។ 
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[៧២៦] ��រេ� ទក� ិេណេយ� សិនិេ��  តុ ច វច� េ� 

 បរ�ក� េ� �រណិេ�  �សេ��  តុ ច តប�េ� ។ 

[៧២៧] �រុណិេ� ទ�លុបិ  សូរេ� ឧស��េ� តុ ច 

 ឥដ� េត�  ឧយ��េ� �ថ  ទីឃសុេ��  ចិរ�កិេ� ។ 

[៧២៨] ប�ធីេ� ប�យេ��   �យេ��  តុ ច សន� េ� 

 បរ�គ� េ� អធីេ� ច  សច� េ��  តុ ច េសរ�ន ិ។ 

[៧២៩] អនិសម� �រ� ជេ��   អតិតេ��  តុ េ�លុេ� 

 គិេ��  តុ លុេ��  េ�េ�ថ កេុ��  មេ��  �កិ�សុ ហិ ។ 

 

[៧៣០] �មយិ� តុ កមិ�  �មេ� �មិ �មុេ� 

  េ�េ��  មេ��  វ�េធេយ� តុ អស�េ� សុព� េ� ស� ។ 

[៧៣១] បគេ��  បដិ�យុេ��   ភីសីេ� ភីរុ ភីរុេ� 

  អធីេ� �តេ� �ថ  ហិ��សីេ� ច �តុេ� ។ 

[៧៣២] េ�ធេ� េ�សេ� េ�បី ចេ��  ត� ច� ន� េ�ធេ� 

  សហេ� ខមេ� ខ��   តិតិក� � ច ខន� ិ� ។ 

[៧៣៣] ស�� យុេ��  តុ ស�� លុ  ធជ� តុ ធ�លុ ច  

   និ�� លុ និ�� សីេ�ថ  ភស�េ� �សុេ� ភេវ ។ 

[៧៣៤] នេ��  ទិគម� េ�វេ��   ឃស� េ� តុ ច ភក� េ� 

  ឯឡមូេ� តុ វត�� ��   េ�តុំ �កុសេ� ភេវ ។ 
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[៧៣៥] មុខេ� ទុម�� �ពទ� -  មុ� �ប�ិយ�ទិនិ 

  ��េ� ពហុ�រយ� -  វេច វ��  តុ េ� វេ� ។ 

[៧៣៦] និេ� សេ� អត� និេ�   វ�ម� េ�ច� រ�យព�� េ� 

   វ�ហេ��  ព�កុេ� �ថ �ត�យី វធុទ�េ� ។ 

[៧៣៧] សីសេច� ជ� ម� ិ វេជ�ថ  និកេ� ច សេ�នុជុ 

  សូចេ� បិសុេ� កេណ� - ជេ� ធុេ��  តុ វ�� េ� ។ 

[៧៣៨]   អនិសម�  ហិ េ� កិច� ំ   

បុរ�េ� វធពន� �ទិ �ចរតិ 

  អវ�និច� ិត�រ���      

  េ� ខលុ ចបេ�ត ិ វ�េ�� េយ� ។ 

[៧៣៩] ខុេ��  កទរ�េ� ថទ� -  មច� រ� កបេ� ប�ថ 

  អកិ�� េ� ទលិេ��  ច  ទីេ� និទ� ន ទុគ� � ។ 

[៧៤០] អស�� វ�តសម�ត� ំ  �ក�លិយ មុច� េត 

 អថ �ចនេ� អត� ី  �ចេ� ច វនិព� េ� ។ 

[៧៤១] អណ� � បក� ិសប�ទី  ន�ទី តុ ជ�ព�ុ 

 េសទ� កិមិឌំ�ទី  េទ�ទី េ�� ប�តិ� ។ 

[៧៤២] ជណ�� តេគ� ជណ�� មេ��   កេប� តុ កិ�� ិទូនេក 

 អន� គ� តំ ភុ បរ��-  បន� មេ�� គេ�គ� ។ 

[៧៤៣] �ធិេ� �ធិេ� �ថ  និប�ក� ំ កុថិតំ ភេវ 

  �បេ��  �� ’បទប�េ��    វ�វេ� ត� វេ� ភេវ ។ 
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[៧៤៤] នុេ��  នុ�� ត� ខិ��  េច-   រ�� វ���  ថ កម�ិេ� 

 ធូេ� �ធូត ចលិ�  និសិតំ តុ ច េតជិតំ ។ 

[៧៤៥] បត� ព� ំ គម�  �បជ� ំ   បក� ំ បរ�ណតំ ស� 

 េវឋិតំ តុ វលយិតំ  រុទ� ំ សំវុត �វុតំ ។ 

[៧៤៦] បរ�ក� ិត� ��  និវុតំ    វ�សដំ វ�ត� តំ តតំ 

 លិេ��  តុ ទិេ��  គូេ��  តុ គុេ��  បុេ��  តុ េ�សិេ� ។ 

[៧៤៧] លជ� ិេ� ហីឡិេ� �ថ  សនិតំ ធនិតំ ប�ថ 

 ស�� និេ� សិេ� ពេ��   កីលិេ� សំយេ� ភេវ ។ 

[៧៤៨] សិេទ�  និប� ន�  និព� ��   �រ�េត ភិន�  េភទិ� 

   ឆេ��  តុ �ទិេត �ថ   វ�េទ�  ឆិទ� ិត េវធិ� ។ 

[៧៤៩] �ហេ� �ភ�នី�  ទេ��  តុ ទមិេ� សិ� 

 សេ��  តុ សមិេ� េចវ  បុេ��  តុ បូរ�េ� ភេវ ។ 

[៧៥០] អប�យិេ� មហិេ�  បូជិ�រហិេ�ច� ិេ� 

 �និេ� �បចិេ� ច  តច� ិតំ តុតនូកេត ។ 

[៧៥១] សន� េ��  ធូបិេ� េ�ប-  ចរ�េ� តុ ឧ�សិេ� 

 ភដ� ំ តុ គលិតំ បន� ំ  ចុត��  ធំសិតំ ភេវ ។ 

[៧៥២] បីេ� បមុទិេ� ហេ��   មេ��  តុេ�� ថ កន� ិេ� 

 ស�� ិេ��  លូន ��ថ  បសេ��  វណ� ិេ� ថុេ� ។ 
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[៧៥៣] តិេ�� ល� ទ�  កិលិេ�� ��   មគ� ិតំ បរ�េយសិតំ 

  អេន� សិតំ គេវសិតំ  លទ� ំ តុ បត� មុច� េត ។ 

[៧៥៤] រក� ិតំ េ�បិតំ គុត� ំ   �តំ េ��យិ�វ�� 

 �លិតំ អថ ឱស�ដ� ំ  ចត� ំ ហីនំ សមុជ�ិត ំ។ 

[៧៥៥] �សិតំ លបិតំ វុ�� -  ភិហិ�ខ�ត ជប�ិ� 

 ឧទីរ�ត��  កថិតំ   គទិតំ ភណិេ�ទិ� ។ 

[៧៥៦] អវ�� �វគណិ�  បរ�ភូ�’វ�និ� 

 ជិឃច� ិេ� តុ ខុទិេ�  �េ� េចវ ពុភុក� ិេ� ។ 

[៧៥៧] ពុទ� ំ �តំ បដិបន� ំ   វ�ទិ�វគតំ មតំ 

 គិលិេ� �ទិេ� ភុេ��   ភក� ិេ�េជ�ហ�សិ� ។ 

ឥតិ វ�េសស�ធីនវេ��  ។ 

 

២. សំកណិ� វគ�  

[៧៥៨] េញយ�ំ លិង� មិហ �� បិ  បច� យត� វេសន ច 

 �កិ� តុ កិរ�យំ កម� ំ  សន� ិ តុ សមេ� សេ� 

 ទេ� ច ទមេ� ទន� ិ  វត�  ំតុ សុទ� កម� និ 

 អេ� �សង� វចនំ  តីសុ វុត� ំ ប�យណំ ។ 

[៧៥៩] េភេ� វ��េ� ផុដន ំ  តប�នំ តុ ច បីណនំ 

 អេ�� សន មភិសេ��   ភិ��  តុ �ច�ត� � ។ 
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[៧៦០] និន� ិមិត� ំ យទិ��  �-  បុច� � នន� �និ ច 

 ស�ជន មេ� �េ� នេ� �តិ តុ វុទ� ិយំ ។ 

[៧៦១] កិលមេ� កិលមនំ  បសេ� តុ បសូតិយំ 

 ឧក� ំេ� ត� តិសេ�ថ  ជេ� ច ជយនំ ជិតិ ។ 

[៧៦២] វេ� កន� ិ ព�េ� េវេ�  គេ� �េ� វេ� វុតិ 

 ប� �េ� ហេ� ហុតិ  េវេ� េវទន មិត� ិ � ។ 

[៧៦៣] ជីរណំ �និ �ណំ តុ  រក� ណំ បមិតិប�� 

  សិេលេ� សន� ិ ច ខេ� ត� បចេ� រេ� រេ� ។ 

[៧៦៤] និ�េ� និគេ� �េ�  មេ� បសិតិ ពន� នំ 

 �កេ� ត� ិង� ិតំ ឥេ��   អថ�� បគេ� ព�េ� ។ 

[៧៦៥] អន� �េ� ច បច�� េ�   វ��េ� តុ វ�កត�បិ 

 ប វ�សិេលេ� វ�ធុរ�  ឧបេវសន�សន ំ។ 

[៧៦៦] អជ�សេ� អធិប�េ�  �សេ� �ភិសន� ិ ច 

 �េ� ធិមុត� ិ ឆេ�� ថ  េ�េ� �ទីនេ� ភេវ ។ 

[៧៦៧] �និសំេ� គុេ� �ថ  មជ�ំ េវមជ� មុច� េត 

   មជ�ន� ិេ� តុ មជ�េ��   េវមត� ំ តុ ច �ន� ។ 

[៧៦៨] � �គេ� �គរ�យំ   ប�េ� តុ បវត� ិ ច 

 ព�េ� បបេ��  វ��� េ�  �េ� តុ សំយេ� យេ� ។ 
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[៧៦៩] ស�� ហនំ មទ� ន��   បសេ� តុ វ�សប�នំ 

   សន� េ� តុ បរ�ចេ�  េមលេ� សង�  សង� � ។ 

[៧៧០] សន� ធិ ិសន� ិកដ� ម� ិ    វ��េ� តុ អទស�នំ 

 លេ� ភិ�េ� លវនំ  ប�� េ�វសេ� ស� ។ 

[៧៧១] ឱ�នំ បរ�េ��នំ  ឧក� ំេ�តិសេ� ភេវ  

 សន� េិវេ� ច ស�� នំ  អ�ព� ន� រ មន� រ� ។ 

[៧៧២] �ដិហីរ� �ដិេហរ�  �ដិ�រ�យ មុច� េត 

 កិច� ំ តុ ករណីយ��   ស�� េ� �ស� ភេវ ។ 

[៧៧៣] បវនំ បវ និប��  តសេ� សុត� េវឋនំ 

  សង� េ� ទុគ� ស�� េ�  បក� េ� តុ ឧបក� េ� ។ 

[៧៧៤] �េ� និ�េ� និបេ�   វ�ចេ� មគ� � បុេម 

 �លិង� ន ំបរ�ស�េ��   សិេលេ� ឧបគូហន ំ។ 

[៧៧៥] �េ�កន��  និជ�ន ំ  ឥក� ណំ ទស�នំ ប�ថ 

 ប�� េទេ� និរសនំ  បច� �� នំ និ�កតិ ។ 

[៧៧៦]  វ�ប�� េ��� ��េ�  ព�ត� េ� វ�បរ�យេ� 

  វ�បរ��េ�តិក� េ�  ត� តិ�េ� ឧបច� េ� ។ 

ឥតិ សំកិណ� វេ��  ។ 

 



139 

 

៣. អេនកត� វគ�  

[៧៧៧] អេនកេត�  បវ�� មិ  ��ទ� �ទេ� ក� 

 ឯត�  លិង� វ�េសសត� -  េមកស� បុនរុត� � ។ 

[៧៧៨] សមេ� សម�េយ ច  សមូេហ �រេណ ខេណ 

 បដិេវេធ សិ� �េល  ប�េន �ភ ទិដ� ិស ុ។ 

[៧៧៩] វេ��  ស�� ន រូេបសុ  �តិច� វ�សុ �រេណ 

 ប�េណ ច បសំ�យំ  អក� េរ ច យេស គុេណ ។ 

[៧៨០] ឧេទ� េស �តិេ�ក� ស�  បណ� ត� ិយ មេុ�សេ� 

 ឧប�េស ច អដ� េង�   ឧេ�សថទិេន សិ� ។ 

[៧៨១] រថេង�  លក� េណ ធេ��   រចេក� ស� ីរ��បេថ 

 ចក�  ំសម�ត� ិយំ ចក� -  រតេន មណ� េល ពេល ។ 

[៧៨២] កុ�លភេណ�  ��យ  �យុេធ �ន �សិសុ ។ 

[៧៨៣] �នស� ិ� �ពហ� ចរ�យ-  មប�ម�� សុ �សេន 

  េមថុ�រតិយំ េវយ�-  វេច�  ស�រតុដ� ិយំ 

  ប�� សី�’ រ�យមេ�� -  េ�សថង�  ធិតីសុ ច ។ 

[៧៨៤]   ធេ��  ស�េវ បរ�យត� ិប��   

�េយសុ សច� ប�កតីសុ បុេ��  

  េញេយ� គុ�’�រ ស�ធិសូបិ 

និស�ត� �’បត� ិសុ �រ�េ� ។ 
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[៧៨៥] អេ��  បេ�ជេន ស�� -  ភិេធេយ� វុទ� ិយំ ធេន 

 វត�� ម� ិ �រេណ �េស  ហិេត បច� ិមបព� េត ។ 

[៧៨៦] េយភុយ��ព�មិេស�សុ   វ�សំេ�េគ ច េកវលំ 

 ទឡ� េត� នតិេរេក �  នវេសសម� ិ តំ តិសុ ។ 

[៧៨៧] គុេ� បដល�សីស ុ  �និសំេស ច ពន� េន 

 អប��េន ច សី�េ�  សុ�� ទិម� ិ ជិ�យ ច ។ 

[៧៨៨] រុ�� េ� វ�ជ� �េន �  រហេន�  ខន� ប�� េក 

 ភេូ� សត�  ម�ភូ�  មនុេស�សុ ន �រ�យំ ។ 

[៧៨៩] �ច� លេិ��  អតីតស� ិ�  �េត បេត�  សេម មេ� ។ 

[៧៩០] សុន� េរ ទឡ� ិកេម�  �-  �ចេន សម�ដិច� េន 

 សជ� េន សម�ហំ�យំ  ��� ភិេធយ�លិង� ិកំ ។ 

[៧៩១] អេ��  និត� ី សមីេប �-  វ�េន បទបូរេណ 

 េទ�វយេវ េ��� េស �ស សី�សុ �មេក ។ 

[៧៩២] និ�េយ សន� ិ �ម�� -  ប�សូតីសុ កុេល ភេវ 

    វ�េសេស សុម�យ��   �ត ិសង� តលក� េណ ។ 

[៧៩៣] ភវេភេទ បតិ�� យំ  និ�� ជ�សយពុទ� ិសុ 

  �ស�� េន ច គមេន   វ�សដេត�  គតី រ�� ។ 

[៧៩៤] ផេល វ�បស�� ទិព� -  ចក��  សព� ��� �សុ ច 

  បច� េវក� ណ�ណម� ិ  មេគ�  ច �ណទស�ន ំ។ 
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[៧៩៥] ក�� រុទ� ន អ�� រ-   កបល�  ទីបិ�សុ ច 

 សុវណ� �រមូ�យំ  ឧ��  េវេគ ច �យុេ� ។ 

[៧៩៦] េកេ��រណ ជីវ�ត-  វុត� ិសុ វបេន ច �បសមករេណ 

 កថេន បមុត� �វ-  េជ��េ� វតុ� មបិ តីសុ ។ 

[៧៩៧] គមេន វ�ស��េត �វ-  �រ�េ�បចិេតសុ ច 

 អនុេ�េគ កិលិេន�  ច  សេុ�ភិេធយ�លិង� ិេ� ។ 

[៧៩៨] េ�តវ�េ�� យ� សេត� ស ុ  សតំុ បុេត�  សេុ� សិ� ។ 

 

[៧៩៩] កេប� �េល យុេគ េលេស ប�� ត� ិ បរ�យុសុ 

 សទិេស តីសុ សមណ-  េ��រ កប�ពិន�� សុ 

 សមន� េត� ន� រកប�-  ទិេក តេក�  វ�ធិម� ិ ច ។ 

[៨០០] និ�� ន មគ�  វ�រតិ   សបេថ សច� �សិេត 

   តេច�  �’ រ�យសច� ម� ិ  ទិដ� ិយំ សច�  មី រ�តំ ។ 

[៨០១] ស�� តិេទេស េហតុម� ិ  �ស�� �’កេរសុ ច 

 សេ�សរណ�� េន �-  យតន ំបទបូរេណ ។ 

[៨០២]   អន� រ� មជ� វត� �� -    

   ខេ��េ�ធិេហតុសុ 

  ព�វ�េន វ�នេដ�  ច    

  េភេទ ឆិេទ�  មនស�’បិ ។ 
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[៨០៣] �េ�េគ� កសុលំ ឥដ� -   វ��េក កសុេ� ត� 

 អនវជ� ម� ិ េឆេក ច  កថិេ� �ច� លងិ� េិ� ។ 

[៨០៤] �ទ��េរសុ វ�រ�េយ  មធុ�ទីសុ �រេទ 

 សិ�� �េ� �តុេភេទ  កិេច�  សម�ត� ិយំ រេ� ។ 

[៨០៥] េ�ធ ិសព� ��� ត�� េណ-   រ�យមេគ�  ច �រ�យំ 

 ប�� ត� ិយំ បុេម’ ស�ត� -  រុក� ម� ិ បុរ�សិត� ិយំ ។ 

[៨០៦] េសវ�េ� េយន េ� និច� ំ  ត�� បិ  វ�សេ� សិ� 

 រូ�ទិេក ជនបេទ  ត� េទេស ច េ�ចេរ ។ 

[៨០៧] �េ� បទេត�  ស�� យ-  មធិប�យ �កិ�សុ ច 

 ស�វស� ិ��  លី�យំ  បុរ�សិត� ិ�ន� ិេយសុ ច ។ 

[៨០៨] េ� ពន� េវត� និ ច ស ំ  េ� ធនស� ិ មនិត� ិយំ 

� បុេម សុនេខ វុេ�� -  ត� និេយ េ� តិលិង� ិេ� ។ 

[៨០៩] សវុណ�  ំកនេក វុត� ំ  សវុេ��  គរុេឡ ត� 

 ប�� ធរណមេត�  ច  ឆវ� សម�ត� ិយម�ិ ច ។ 

[៨១០] វេ� េទ�ទិ� ឥេដ�   ��តរ� បតិម� ិ ច 

 ឧត� េម �ច� លេិ��  េ�  វរ� មន� ប�ិេយ ព�យំ ។ 

[៨១១] មកុេល ធន�សិម� ិ   សិ� េ�ស មនិត� ិយំ 

 េនត� ិ��ទិ បិ�េន ច  ធនុប�� សេតបិ ច ។ 
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[៨១២] បិ�មេហ ជិេន េសេដ�   ��ហ� េណ ច បិតូស� បិ 

   �ព��  វុេ��  ត� �ពហ�  ំ េវេទ តបសិ វុច� េត ។ 

[៨១៣] ហត� ីនំ មជ�ពេន�  ច  បេ�េដ�  កច� ពន� េន 

 េមខ�យំ ម� ក��   កេ��  វុេ��  ល�យ ច ។ 

[៨១៤] តេថវ �ហុមូលម� ិ  អនូបម� ិ តិេណបិ ច ។ 

[៨១៥] ប�ណំ េហតុ សេត� ស ុ  �េន ច សច� �ទិន ិ

 ប�តរ� ច និច� ម�  ិ  មរ���យ មុច� េត ។ 

[៨១៦] សត�  ំទព� ត� �េវសុ  �េណសុ ច ពេល សិ�  

 ស�� យ��  ជេនសេ��   �សេត�  េ� តិលិង� ិេ� ។ 

[៨១៧] េស�� េ� រសរ�� េ�  ម�ភូេត ប�ទិេក 

 �ត ុទ� ីស� ដ� ិច�� ទិ-   �� ទីសុ េគរ��ទិស ុ។ 

[៨១៨] អម�� េ� ស�េវ ច  េ�និយំ បកត ីរ�� 

 ស�� ទិ�ម�វ�� យំ  បច� � បឋេមបិ ច ។ 

[៨១៩] បទ ំ�េន បរ��� េណ  និ�� នម� ិ ច �រេណ 

 សេទ�  វត�� ម� ិ េ��� េស  �េទ តល� �� េន មតំ ។ 

[៨២០] េ�ហមុគ� រ េមេឃសុ  ឃេ� ��ទិេក ឃន ំ

 និរន� េរ ច កឋិេន   �ច� លិង� ិកមុច� េត ។ 

[៨២១] ខុ��  ច មក� ិ�េភេទ  មធុម� ិ ខទុ� មប�េក 

 អធេម កបេណ �បិ  ពហុម� ិ ចតូសុ ត� ិស ុ។ 
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[៨២២] តេក�  មរណលិេង�  ច  អរ�ដ�  ំអសុេភ សុេភ, 

 អរ�េ��  �សេវ �េក  និេម�  ច េផនិលទ�� េម ។ 

[៨២៣] �នភេណ�  បលសេត  សទិសេត�  ត�ុ ត� 

 េគ�នំ �រុពន� ត� -  បីឋិ�យ��  ទិស�ត ិ។ 

[៨២៤] មិត� �េរ ល�� �េន  ពេល �សិ វ�បត� ិសុ  

 យុេទ�  េចវ បដិ�� យំ  សង� េ� សម��សិេ� ។ 

[៨២៥] ខេន�  ភេវ និមិត� ម�  ិ  របំូ វេណ�  ច បច� េយ 

 ស�វ សទ�  ស�� ន-  រូបជ�ន វបូសុ ច ។ 

[៨២៦] វត�� កិេលស�េមសុ  ឥ�� យំ មទេន រេត 

 �េ� �មំ និ�េម �- នុ�� យំ �ម មព�យំ ។ 

[៨២៧] េ�ក� រ� បទុេម េទេហ  វជ� ភណ� មុេខបិ ច 

 សុន� រេត�  ច សលិេល  �តង� ករេ�ដិយំ ។ 

[៨២៨] �សិនិច� ល ��សុ  ទ�� សេច� ស� ’េ�ឃេន 

 គិរ�សិង� ម� ិ សីរេង�    យេន�  កដូមនិត� ិយំ ។ 

[៨២៩] វុទ� ិយំ ជនេន �ម-  ��� ទីម� ិ ច បត� ិយំ 

 ស�� យេ�� វ សំ�េរ  ភេ� សស�តទិដ� ិយំ ។ 

[៨៣០] បដិ�េក�ត� �សេង�   សតុ� រ� ឧត� េ� តិសុ 

 េសេដ�  ទិ�ទិេភេទ ច  បរស� ិ មុបរ�’ រ�េ� ។ 
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[៨៣១] េនក� ម�  ំបឋមជ�េន  បព� �� យំ  វ�មុត� ិយំ 

  វ�បស��យ និេស�ស  កុសលម� ិ ច ទិស�តិ ។ 

[៨៣២] ស�� េ� សង� េត បុ�� -  ភិស�� �ទិេកបិ ច 

 បេ�េគ �យស�� �-  ទ�ភិសង� រេណសុ ច ។ 

[៨៣៣] �រម� េណ ច សំសេដ�   េ�កិេណ�  និស�េយ ត� 

  ត�� េវ �ប�ភិេធយ�-  លិេ��  សហគេ� ភេវ ។ 

[៨៣៤] តីសុ ឆន�  ំបតិរូេប   �ទិេត ច និគូហិេត 

 និ�សន �រុបេន  រេ� ប�� ត� ិយំ បុេម ។ 

[៨៣៥] ពុទ� សមន� ចក�� សុ   ចក��  ប�� យ មីរ�តំ 

 ធម� ចក�� ម� ិ ច មំស-  ទិព� ចក�� ទ� េយសុ ច ។ 

[៨៣៦] �ច� លិេ��  អភកិ� េ��    សុន� រម� ិ អភិក� េម 

 អភិរូេប ខេយ វុេ��   តេថវព� នុេ�ទេន ។ 

[៨៣៧] �រេណ េទស�យ��   �េរ េវវចេនបិ ច 

  ��រស� ិ� អវសេរ  បរ��េ� កថីយតិ ។ 

[៨៣៨]  វ��� េណ ចិត� កេម�  ច   វ�ចិេត�  ចតិ� មុច� េត 

  ប�� ត� ិ ចិត� �េសសុ  ចេិ��  �រន� េរ ថិយំ ។ 

[៨៣៩] �ម ំេវទន� េរ �េន��   តំ បីេត �មេល តិសុ 

 សយមេត�  ព�យំ �មំ  �� ច �រ��យបិ ។ 
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[៨៤០] បុេម �ចរ��ទិម� ិ   គរ ុ��បិតូស� បិ 

 គរ ុតីសុ មហេន�  ច  ទុជ� �លហុេកសុ ច ។ 

[៨៤១] អច� ិេត វ�ជ� �េន ច  បសេត�  សច�  �ធុសុ 

 ខិេន�  ច សមិេត េចវ  សេ�� ភិេធយ�លងិ� ិេ�តិ ។ 

ឥតិ ��អេនកត� វេ��  ។ 

[៨៤២] េទេ�  វ�សុទ� ិេទ�េ�  េមឃមច�� នេភសុ ច 

 អេ�បិ តរុេណ សេត�   េ�េរបិ �ណេ� ភេវ ។ 

[៨៤៣] �ទិ េ��� ស េ�ដីស ុ  បុរេ�គ� វំេរ តីស ុ

 បច� នីេ�’ត� េមស� េ��   ប�� �េគ បេ� តិសុ ។ 

[៨៤៤] េ�និ �ម សិរ�’ស�េរ  ធម�� យ�ម យេស ភគ ំ

 ឧ�េ� តីសុ វ�បុេល  េសេដ�  ច មធុេរ សិ� ។ 

[៨៤៥] សម�េ��  តីសុ សម��េណ�   មធុេរ ច សមង� ិនិ 

 ស��  តុ �េណ េ��� ស ប�� ត� ិ គណេនសុ ច ។ 

[៨៤៦] �ន ំឥស�រ�េ��ស-  េហតូសុ ឋិតិយម�ិ ច 

 អេ� �េន ប�េរ ច  េ��� េសច  វ�េ� ទ� ិស ុ។ 

[៨៤៧] បេ�� ប�ស ខន� ីសុ  ទេ� ឥ�ន� ិយសំវេរ 

 �េណ ច េ�មនេស� ច េវេ� ឆន� សិ េ�ច� េត ។ 

[៨៤៨] ខន� េ��� សបស�វ-  មគ� េហតូសុ េ�ន ិ�  

 �េល តុ កូេល សី�យំ  េវ� �សិម�  ិ�សិ� ។ 
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[៨៤៩] េ��េ� សទ�  បណ� ត� -ិ  វណិ��  េចត�សុ ច 

 �េ� តុរគហត� ីសុ  �គរុេក�  តថុត� េម ។ 

[៨៥០] េស�� ស�យ សង� ��� -  តុេល�េស� េ�តិលិង� ិេ� 

 �េគ តុ �នេ� ចិ�� -  រហេត� សុ ច �នសំ ។ 

[៨៥១] មូល ំេភ សន� ិេក មូល-  មូេល េហតុម� ិ �ភេត 

 រូ�ទ�ំស បកេណ� សុ  ខេ��  �សិ គុេណសុ ច ។ 

[៨៥២] �រេ��   វ�រ�េយ កេម�   �ទិកេម�   វ�េ�បេន 

 អេ� ហទយវត�� ម�  ិ  ចិេត�  ច ហទយំ ឧេរ ។ 

[៨៥៣] ប�� ��នុពេន� សុ  ��េ�’នសុេ� ភេវ 

 �តង� មុទ� បិេណ�  តុ  ឃេដ កេុ��  ទសម� េណ ។ 

[៨៥៤] បរ��េ� បរ�ជេន   ខគ� េ�េស បរ�ច� េទ 

 �លម� េ� តុ �រេម�   េភរ�េភេទ ច ទិស�ត ិ។ 

[៨៥៥] ខេ� �លវ�េសេស ច  និព��រដ� ិតិម� ិ ច 

 កុេល ត� ភិជេ� វុេ��   ឧប�ត� ិភូមិយម�ិ ច ។ 

[៨៥៦] ��េ� កពឡី��-  ��ទីសុ ច �រេណ 

  វ�ស�េស �ច�យ��   េបេម ច បណេ� មេ� ។ 

[៨៥៧] �េ� ស��  ចីវ�ទ-ិ  េហ�� �េរសុ បច� េ� 

 កី� ទិព� វ���េ�   វ��េ� សុគ�លេយ ។ 

 

3+ samBaØkNÐ   3+ GenktßvKÁ    

  



bBa©mUlKnß 148

[៨៥៨] សមត� េន មេ� ចិេត� -  កគ� �យំ ស�ធ ិច 

 េ�េ� សង� តិ ��េ� �េ�’�េយសុ យុត� ិយំ ។ 

[៨៥៩] េ�េ� សប�ផណេង� សុ  េ�ដិេល�  ភុ�� េន ធេន 

 ភូមិ�េគ កិេលេស ច  មេល �ង� ណ មុច� េត ។ 

[៨៦០] ធ�ទិទេប� ប�� យ  អភ�ិេ� មេ�ថ ច 

 អបេទេ� និមិេត�  ច  ឆេល ច កថេន មេ� ។ 

[៨៦១] ចិេត�  �េយ ស�េវ ច  េ� អ��  បរមត� ន ិ

 អថ គេុ��  ច ថម� ស� ិ�   សមូេហ ពលសជ� េន ។ 

[៨៦២] អេ�� ឃេរ កុសូេល ច  េ�េ��  េ�� កុច� ិយំ ប�ថ 

 េ��នង� ម� ិ ឧណ� េី�  មកុេដ សីសេវឋេន ។ 

[៨៦៣] និយ�េស េសខេរ �� េរ  និយ��េ� �គទន� េក 

 អេ� សិខេណ�  តូណីេរ  ក�េ� និកេរ មេ� ។ 

[៨៦៤] ចូ� សំយតេកេសស ុ  មកុេដ េ�ឡិ ច ទ� ិស ុ

 សេ��  ត� និត� ិយំ កម�� -  ន�ដដ� ីសុ េ�ប� េក ។ 

[៨៦៥] បេ��  �េល ពេល �េធ� សខី �េជសុ បង�� េល 

 េទេសណ� េវ បុេម សិន��   សរ��យំ ស �រ�យំ ។ 

[៨៦៦] គេជ កេរណុ បុរ�េស  េ� ហត� ិនិយមិត� ិយំ 

 រតេន វជិេ� និត� ី  មណិេវធិន� េហតិស ុ។ 
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[៨៦៧]  វ��ណំ តីសុ �តង� -  ទេន�  ច បសុសិង� េក 

 េ�ដិយំ តុ មេ� េ�េ� ត� �ទិត� �ទេន ។ 

[៨៦៨] វណិប�េថ ច នគេរ  េវេទ ច នគិេ�ថ ច 

  វ���េ�ធិករណំ  សិ��េរ ច �រេណ ។ 

[៨៦៩] បសុម� ិ វសុ�យ��   ��េ� េ� បុមិត� ិយំ 

 ហរ�េត តុ សុវេណ�  ច  �សុេទេវ ហរ�’ រ�េ� ។ 

[៨៧០] �យេត�  បរ��េរ ច  ភរ��យំ បរ�គ� េ� 

 ឧត� េំ� ត� វតំេ� ច  កណ� បូេរ ច េសខេរ ។ 

[៨៧១]  វ�ជ�� យំ វជិេរ េច�  សនតិ� ិបុរ�េស ប�ថ 

 េ�េណ សង� �វ�េសសស� ិ� ឧក� ំេស េ�ដ ិ�រ�យំ ។ 

[៨៧២] ចូ� �� ប�នគ� -  េ�រចូ�សុ � សិ� 

 សប���យ �សតី�  ី  ឥដ� ស�សីស�យបិ ។ 

[៨៧៣] វ�  វ�លីន េតលស� ិ�  វស� វ���វ�សុ 

  អភិ�េស តុ កិរេណ  អភិសេង�  រចុ’ិត� ិយំ ។ 

[៨៧៤] ស��  ស�� នេន �េម  េចត�យ��  ទិស�តិ 

   អំេស សិេប� ក� �េល �េគ ចន� ស� េ�ឡេស ។ 

[៨៧៥] ពីជេ�េស ឃរកូេដ  កណ� ភូ�យ កណ� ិ� 

 ��មិ�េល ទីឃេត�   ប�េវ ច ម�’យត ិ។ 

 

3+ samBaØkNÐ   3+ GenktßvKÁ    

  



bBa©mUlKnß 150

[៨៧៦] ឧ��  េម�ទិេ�េម ច  ភូមេជ� េ�ម�តុយំ 

 �រណីុ ត� ិត� ិយំ វុ��   នដ� កីមទិ�ទិស ុ។ 

[៨៧៧] �កិយចិេត�  ច ករេណ  កិរ�យំ កម� ន ិ�ក�ិ 

 សុនិ�យំ តុ ក�� យ  ��យ ច វធូ ម� ។ 

[៨៧៨] ប�ណិស�រ�េយ ម��   អក� �វយេវ’ប�េក 

 សតុ�  ំ�វចេនរ�េដ�    តេន�  តំ សុបិេត តិសុ ។ 

[៨៧៩] �ជលិេ�� សភេង� សុ  រុេក�  ច កកេុ� ប�ថ 

 និមិត� ក� រសូេបសុ  ព��� ន ំចិហេន បេទ ។ 

[៨៨០] េ��េរ េជតុ មិ�� យំ  កី�េ� �បិ េទវន ំ

 ភរ��យំ តុ េក�េរ  សរ�េរ េខត�  មីរ�តំ ។ 

[៨៨១] សុស���យ��  វ�េ�� យ�ំ  ឥស�ភ�េស ប���សន ំ

 សលូ ំតុ និត� ិយំ េហតិ-  េភេទ សំកុ រុ�សុ ច ។ 

[៨៨២] តន�  ិ វ��គុេណ តន�  ំ  មុខ�សិទ� ន�  តន�� សុ 

 រ�ទ�េង�  តុ ច យុេ�  កប�ម� ិ យុគេល យុគំ ។ 

[៨៨៣] ឥត� ិបុេប�  ច េរណុម� ិ  រេ� បកតិេជ គុេណ 

 ន�សប�េណ តុ �នម� ិ  និយ�តនមុទីរ�ត ំ។ 

[៨៨៤] គរុ��វ�េរសុ  តតិ�  ំបូតម�� ទិដ� ិសុ 

 បណ� េក េ�ត ិនក� ត� -  រ�សីស� គ� ិម� ិ េ�ត ិេ� ។ 
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[៨៨៥] កេ��  និត� ី សេរ ទេណ�   វេគ�  �វសេរ ប�ថ 

 ឧទ� �ំហុទ� យ�េន   សូរេត� បិ ច េ�រ�ស ំ។ 

[៨៨៦] ឧ�� ន ំេ�រ�េស’�ស ុ  និសិ�� ទ��’គ� េម ប�ថ 

 អនិស�យមហី�េគ  ត�  ិរ�ណ ំឩសេរ សិ� ។ 

[៨៨៧] ��ធន ំ�ធេន ច  បត� ិយំ បរ�េ�សេន 

 ប�េន តុ ច �នុម� ិ   វ��េណ សងិ�  មុច� េត ។ 

[៨៨៨] ទិ�� ទិមេគ�  �ណក� ិ-  ក� ណលទ� ីសុ ទស�ន ំ

 េហេម ប�� សុវេណ�  ច  នេិ��  និត� ី ប�ធេន ។ 

[៨៨៩] តិថិេភេទ ច ��ទិ  ផឡ�ម� ិ បព�  មុច� េត 

 �គេ�េក តុ ��ល ំ  �សិតំ ពល�មុេខ ។ 

[៨៩០] �មេជ េ�បេជ េ�េស  ព�សន��  វ�បត� ិយំ 

 អេ�បករេណ សិទ� ិ  �រេកសុ ច �ធន ំ។ 

[៨៩១] តីស� ីរ�េ� �នសីេល  វទ���  វគ�� �ទិនិ 

 បរុក� េ� ភិសិេត�  ច  បូជិេត បុរេ�កេត ។ 

[៨៩២] មេ��  �គ�វ�ហីេន �-  ប�េក មូ�� បដូស� បិ 

 វុទ� ិយុេត�  សមុន� េទ�   ឧប�េន�  ឧស�តិ ំភេវ ។ 

[៨៩៣] រថេង� េ��  សុវណ� ស� ិ�  �សេក អក� ម�ិន� ិេយ 

 សស�េត ច ធេុ� តីសុ  ធវុ� តេក�  ច និច� ិេត ។ 
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[៨៩៤] ហេរ សេិ� សវិ� ភទ� -  េ�េក� សុ ជម�� េក ស�ិ 

 េស�យំ សត� ិយេ�� វ  ថូលេត�  ច ពល ំភេវ ។ 

[៨៩៥] សង� � នរកេភេទសុ  បទមុ ំ�រ�េជ ប�ថ 

 េទវេភេទ វស ុបុេម  បណ� កំ រតេន ធេន ។ 

[៨៩៦] ន�ិ� ន ំអត� គមេន   អបវេគ�  សិ�ថ ច 

 េសតម�� េជ បណុ� រ�ក ំ  ព�េគ� រុក� ន� េរ បុេម ។ 

[៨៩៧] ឧប�េរ ពលិ បុេម  ករស� ិ��សុរន� េរ 

 សកុ�  ំតុ សម� េវ សេុ��   ធវេល កុសេល តិស ុ។ 

[៨៩៨] �េ� �េន វ�ភត� ព� -  ធេន ច បិតុនំ វេន  

 បភុ�� យត� �យ�� -  ភិ�េសស ុវេ� ភេវ ។ 

[៨៩៩] បរ��សន មេ�� េស  និយេម �សេនថ ច 

 ធនម�  ិេសឡន ំេ�ធ-  សីហ�ទម� ិ ទិស�តិ ។ 

[៩០០] បភេ� �តិេហតុម� ិ  �េន �ទ��បលទ� ិយំ 

 អេ�តុ �រ�បុប� ស� ិ�  េហម�� ទិម� ិ ច ទ� ិស ុ។ 

[៩០១] ករណំ �ធកតេម  �កិ� គេត� សុ ឥ�ន� ិេយ 

 �េ� តុ កុ�� ិ�យ��   តូរ�យេង�  ទុមន� េរ ។ 

[៩០២] បុេប�  ផេល ច បសេ�  ឧប�េទ គព� េ�ចេន 

 �យេន �យេក អេស�  គន� េ��  េទវ�ន� េរ ។ 
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[៩០៣]  វ�� បុប� ំ ផល�� ហិ  រុេក�  វនប�ត ិ

 �ហេត េហមរជេត  របិូយំ រជេតបិ ច ។ 

[៩០៤] ខ�ទិពន� េន �េ�  េកសបុេ��  ចេយ ប�ថ 

 ��ក� ិមេជ� នក� េត�   �េ� ឧច� តរស�េរ ។ 

[៩០៥] បេត�  ច េ�ហេភទស� ិ�  កេំ� ចតុក�បេណ 

 មជ�េិ� េទហមជ�ស� ិ�  មជ�ភេវ ច េ� តិសុ ។ 

[៩០៦] �េវសនភំូ�េវេស  សិប��� ឃេរសុ ច 

 េ�� សម�ត� ីសុ សិរ�  លក� តី�  ីេទវ�យ ច ។ 

[៩០៧] ក�ុេ� យុវ�េជ ច  ខេន�  វុេ��  សុសុម� ិ ច 

 អ�និត� ី ប�េ� ច  មណិេភេទ ត�ង�� េរ ។ 

[៩០៨] បេ� េវតន មូេលស ុ  េ��េរ ច ធេន មេ� 

 បដគិ� េ� តុ គហេណ  កថិេ� �ជនន� េរ ។ 

[៩០៩] អសុេភ ច សុេភ កេម�   �គ� ំវុត� ំ ទ� េយ ប�ថ 

 បបិ� លំ តរុេភេទ ច  វត� េច� ទនសត� េក ។ 

[៩១០] អបវេ��  បរ��� �-  វ�េនសុ  វ�មុត� ិយំ 

 លងិ�  ំតុ អង� �តស� ិ�  បុម�� ទិម� ិ លក� េណ ។ 

[៩១១] �េគ ស�េវ និ�� េន  សេ��  ជ�េយ ទិេវប�ថ 

 េ�ហិេ� េ�ហិេត មច� -  េភេទ េចវ មិគន� េរ ។ 
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[៩១២] ន�ិ�  និប� ត� ិយំ េច�  វ�នម� ិ អទស�េន 

 កណ� េ� តុ សបត� ស� ិ�  រុក� េង�  េ�មហំសេន ។ 

[៩១៣] មុេខ��េយសុ វទេន  �ទិស� ិ� មខុមីរ�តំ 

 ទព� ំ ភេព�  គុ��េរ   វ�េត�  ច ពុធ �រុស ុ។ 

[៩១៤] �ន ំប�េណ ប�� េ�  �េ� វុេ��  វ��យ ច 

 អេ� បរ�ស�េម វុេ��   ��េ�  វ� រ�េយបិ ច ។ 

[៩១៥] សេ�រុេហ សតបត�  ំ  សតបេ��  ខគន� េរ 

 ឆិេទ�  តុ ឆិទ� វេន�  ច  សសុរិ� តូរ�យន� េរ ។ 

[៩១៦] ឯកស� ិ� សទិេស សេន�   ស�ន ំ�ច� លិង� ិកំ 

 អេ� �រវ ភីតីសុ  សំេវេគ សម� េ� មេ� ។ 

[៩១៧] ជ�ុ�  ចន� ប��យ��   តទុេបតនិ�យ ច 

  វ��ន ំេទវ��េស  សត� ភូមិឃរម�  ិច ។ 

[៩១៨] �េស េជេ��  តិវុ�� តិ-  ប�សេត� សុ ច តីសុ េ� 

 ធេម�  ច មង� េល េសេយ� េ� បសត� តេរ តិសុ ។ 

[៩១៩] �ទិ�� ទិម� ិ គហេណ  និពេន�  ច ឃេរ គេ� 

 �េ� តុ មត� ិ�េភេទ  សិ�� យំ នយ�មេយ ។ 

[៩២០] តីសុ �មណិ េសដ� ស� ិ�  អធិេប �មេជដ� េក 

 ពមិ�  ំតុ បដិពិេម�  ច  មណ� េល ពិម� ិ�ផេល ។ 
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[៩២១] �ជ�ទិបរ��� េរ   ភណ�  ំមូលធេនបិ ច 

 មេ��  ត� រ�យមេគ�  ច  ស�� ទិ�� ទិេក បេថ ។ 

[៩២២] ស� វេស� សេ� េខទ-  សន� ីស ុេ� និេភ តិសុ 

 �េបត� សិ�ស មុសុេ�  ឥស�េ� េខបកម� ិ ច ។ 

[៩២៣] �េ� តី�� ’ទិវយ�-  សមង� ិនិ អបណ� ិេត 

 រត�  ំតុ េ�ណិេត ត�� -  នុរត� រ�� ិេត តិសុ ។ 

[៩២៤] តេច �េយ ច តន� តិ�  ី  តីស� េប� វ�រេឡ កិេស 

 ឧតុេភេទ ត ុសសិេិ�  ហិេម េ� សីតេល តិសុ ។ 

[៩២៥] សក� � គុឡេភេទ ច  កថេលបិ ច ទិស�តិ 

 អនុគ� េហ តុ សេង� េប  គហេណ សង� េ� មេ� ។ 

[៩២៦] ទេក�  ច តិខិេណ ព�េត�   េ�គមុេត�  បដតុ� ិស ុ

 �� តុ ខត� ិេយ វុេ��   នរ�េថ បភុម� ិ ច ។ 

[៩២៧] ខល��  ធ�� ករេណ  កេក�  នីេច ខេ� ភេវ 

 អថុប�េទ សមទុេ�  សមូេហ បច� េយបិ ច ។ 

[៩២៨] �ពហ� �រ� គហ�� េ�  អស�េ� ច តេ�វេន 

 ភយង� េរ តុ កឋិេន  ករុេូ� តីសុ និទ� េយ ។ 

[៩២៩] កនេិ��  កនេិ� តសី ុ  អត�េប�តិយុេវ ប�ថ 

 សីឃម� ិ លហុ តំ ឥដ� -  និស��’គរុសុត� ិស ុ។ 

 

3+ samBaØkNÐ   3+ GenktßvKÁ    

  



bBa©mUlKnß 156

[៩៣០] អធេ� តីស� េ� ហីេន  បុេម ទន� ច� េទ ប�ថ 

សសុ��� េ�តុ មិ�� យ  � �រ�ចរ��យ ច ។ 

[៩៣១] ហេ��  �ណិម� ិ រតេន  គេណ េ��� យ ភន� េរ 

 ��េដ ឧទ�េន ច  កេូ� កុេម�  ច ទិស�ត ិ។ 

[៩៣២] �េ� ប�េន បឋម ំ  បមខុ��  តិលិង� ិក ំ

 វជ� េភេទ ច  វ�ត ត ំ  តំ វ��� េរ តិលិង� ិកំ ។ 

[៩៣៣] �េ� ពេល ថិរ�េស ច  ឧត� េម េ� តិលិង� ិេ� 

 �េ� តុ ខន� ��េ�  ទ� ិសហស�បេលបិ ច ។ 

[៩៣៤] មន� ិេរ េ�គេភេទ ច  ខេ� អបចយម� ិ ច 

 �េ� តុ �បេទ សេប� កុរូេរ េ� តិលិង� ិេ� ។ 

[៩៣៥] �េ� សជ� ទ�� េម រុេក�   ��េគេហ ច ទិស�តិ 

 េ�េត តុ សវន ំវុត� ំ  យជេន សុតិយម�ិ ច ។ 

[៩៣៦] តីសុ បេ� បេរេ� ច  មេត ច េបតេ�និេជ 

 ខ�េត តុ ហេដ�  វ��� េត បតីត ំ�ច� លិង� ិក ំ។ 

[៩៣៧] អធិប�េយ ច ��េរ  �សេ� កថិេ�ថ ច 

 បត�  ំបេក�  ទេល បេ��   �ជេន េ� គេត តិសុ ។ 

[៩៣៨] កុសេល សកុតំ សុដ��   កេត ច សកុេ� តិសុ 

 តបស� ីត� នុកម��  រេហ វុេ��  តេ�ធេន ។ 
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[៩៣៩] តីសុ សុ�ទិេ�លស� ិ�  េ�េ��  ហត� ិកេរ ទ� ិសុ 

 អស�ទេន តុ រសន ំ  ជិ�� យ��  ធនិម� ិ ច ។ 

[៩៤០] បណីេ� តីសុ មធុេរ  ឧត� េម វ�ហិេត ប�ថ 

 អ�� េស វ�សិ�យ��   បន� ិយំ  វ�ថ ិ�រ�យំ ។ 

[៩៤១] �បស� ិ� គគេន ទុេក�   ព�សេន �ឃមុច� េត 

 សមូេហ បដលំ េនត� -  េ�េគ វុត� ំ ឆទិម� ិ ច ។ 

[៩៤២] សន�  ិសង�ដ� េន វុេ��   សន� ិត�  ិបដិសន� ិយំ 

 សត� ន� ំ បូរេណ េសេដ� -  តិសេន�  សត� េ� តិសុ ។ 

[៩៤៣] ឱ� តុ �ប�យ��   ឱេ� ទិត� ិ ពេលសុ ច 

 អេ� ន�ិមន ំវុត� ំ  ទស�េន សវេនបិ ច ។ 

[៩៤៤] គេ��  កុច� ិដ� សេត�  ច  កុច� ិ ឱវរេកស ុច 

 ខណ� េន ត� ប�ន��   ឥតិវុេត�  ច កម� ន ិ។ 

[៩៤៥] ចិត� េក រុក� េភេទ ច  តលិេ� តិល�ឡេក 

 សី�េ� បដបិត� តិ�  ី  េ�េធ បត� ិ បវត� ិសុ ។ 

[៩៤៦] អសុម� ិ ច ពេល �េ�  សេត�  ហទយ�និេល 

 ឆេ��  វេស អធិប�េយ  េវេទ�� នុដ�� �ទិស ុ។ 

[៩៤៧] �េ��េ� សមូហស� ិ�  ឱេ�េវេគ ជលស� ច 

 ក�លំ សិរសដ� ិម� ិ  ឃ�ទិ សកេលបិ ច ។ 
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[៩៤៨] េវ�� ទិ���លស� ិ�  លគ� េកេស ជ�លេយ 

 សរណំ តុ វេធ េគេហ  រក� ិតស� ិ��  រក� េណ ។ 

[៩៤៩] ថិយំ ក��  បិេយ កេ��   មនុេ��  េ� តិលិង� ិេ� 

គវេក�  តុ សមូេហ ច  �ល ំម�� ទិពន� េន ។ 

[៩៥០] បុ�� យំ គរ�យ��   និយេម កិ� តិលិង� ិកំ 

 សសេទ�  តីសុ និ�េប  សទ�  ំស��  ច បច� េយ ។ 

[៩៥១] ពជី ំេហតុម� ិ អដ� ិស� ិ�  អង� �េត ច ទិស�តិ 

 បេុ��  បូេយគ� េ� �េ� េ� ទិ�េ� តិលិង� ិេ� ។ 

[៩៥២] ផលចិេត�  េហតុកេត  �េភ ធ�� ទិេក ផល ំ

 �គមេន តុ ទី�ទ ិ  និ�េយសុ ច �គេ� ។ 

[៩៥៣] ស�� េ� េទវរុេក�  ច  វុេ��  សន� តិយំ ប�ថ 

 ឧត� រវ�បរ�េត ច   េសេដ�  �នុត� រ� តិសុ ។ 

[៩៥៤] សត� ិសម�ត� ិយំ វុេ��   កន� ិមេត�  ច  វ�ក� េ� 

 �� តុ �ត��េវ  បដិពិេម�  ប�យ ច ។ 

[៩៥៥] គិេម�  ឃេ��  ន�ិេ� ច  ឧេណ�  េសទជេល ប�ថ 

 កប�ន ំកន� េន វុត� ំ   វ�កេប� សជ� េនត� ិយ ំ។ 

[៩៥៦] អ��  េទេស ពហុម� ង� ំ  ត�វយវេហតុសុ 

 េទ�លេយ ច ថូបស� ិ�  េចតិយំ េចតិយទ�� េម ។ 
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[៩៥៧] សជ� េ� �ធុបុរ�េស  សជ� ន ំកប�េន ប�ថ 

 សបុនិ ំសុបិេន សុត� -   វ��� េណ តមនិត� ិយំ ។ 

[៩៥៨] បច� េក�  សន� ិ�េន ច  សន� ធិ ិបរ�កិត� ិេ� 

 ភេិយ� ពហតុរេត�  េ�  បុនរេត� ព�យំ ភេវ ។ 

[៩៥៩]  វ�សលិត� សេរ ទិេ��   ទេិ��  លិេត�  តិលិង� ិេ� 

 �េស ធូ�ទិស�� េរ  ធ�ិេ� សម�ដិច� េន ។ 

[៩៦០] វុេ��   វ��រេ� តីសុ  សុប�គេព�  ច បណ� ិេត 

 អថ សតិ�  ំមធុច� ិេដ�   វុត� ំ ឱទនសម� េវ ។ 

[៩៦១] �ទេវ វេណ�  រសេភេទ  ក�េ� សុរភិម� ិ ច 

 អេ� ឧគ� មន ំវុត�  ំ  ឧប�ត�� ទ� គតីសុ ច ។ 

[៩៦២] លូេខ និដ�� រ��យំ  ផរសុ ំ�ច� លិង� ិកំ 

 ប�េ� ត� ’ម�� េវេគ ច  សន� ិស�តិ បវត� ិយំ ។ 

[៩៦៣] និស�េយ តប�េរ ឥេដ�   ប�យណបទ ំតិសុ 

 កវេច �រ�េណ ច  និេ�� េកបិ ច ក��� េ� ។ 

[៩៦៤] េ�ហេភេទ មតំ តម�  ំ  តេ��  រេត�  តិលិង� ិេ� 

 តីសុ ត� វសតិ ំ�េត  អវ�នគេត មតំ ។ 

[៩៦៥] េ�ធេន ច ប�េន ច   វ�េ�� យ�ំ បដ�ិទន ំ

 េសេល និជ� លេទេស ច  េទវ�សុ មរ’ូ រ�េ� ។ 
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[៩៦៦] សត�  ំ�យុធ គេន� សុ  េ�េហ សេ��  ច ស�� េយ 

 ជីវ��យំ វ�វរេណ  វត� េន វតុ�  ិ�រ�យំ ។ 

[៩៦៧]  វ�រ�េយ សូរ�េវ ច  កថីយតិ បរក� េ� 

 អថ កម��  មេ� សេង�   សុវេណ�  វលេយបិ ច ។ 

[៩៦៨] សេ� កេណ�  អ��េ�  សេទ�  �បិម� ិនិត� ិយំ 

 ទុប� េស� តិខិេណ តីសុ  គ�ទេភ កកេច ខេ� ។ 

[៩៦៩] សុ�យុបទ� េវ ��-  ស�ទិម� ិ ច �សេ� 

 េទេហ វុេ��  រថេង�  ច  ចតុេ�បធិសបូធិ ។ 

[៩៧០] វត�� ត� ំ �រេណ ទេព�   ភូេភេទ រតនត� េយ 

 យេ��  េទេវ ម��េជ  កុេវ�នុចេរ នេរ ។ 

[៩៧១] �រុក� េន�  បីឋិ�យំ  �បេណ បឋី �សេន 

 បរ��េរ បរ��� េ�  ស�� េរ ច  វ�ភូសេន ។ 

[៩៧២] េ��រស� ិ��  ឋបេន  ប�� ត� តិ�  ីប�សេន 

 បដ�ិន ំតុ ប�� យំ  ឧបដ� ិត គិ�យ ច ។ 

[៩៧៣] វច�វយេវ មូេល  កថិេ� េហត ុ�រេណ 

 ឧទេរ តុ ត� ��-  នលស� ិ� គហណីត� ិយំ ។ 

[៩៧៤] បេិ� ភត� រ� ��យំ  បិ� ឥេដ�  បេិ� តិសុ 

 យម�េជ តុ យុគេឡ  សំយេម ច យេ� ភេវ ។ 
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[៩៧៥] មុទ� ិកស� ច បុប� ស�  រេស ខុេទ�  មធូ រ�ត ំ

 ឧេ�� េច តុ ច វ��� េរ   វ��ន ំបុន� បុំសេក ។ 

[៩៧៦] អបវេគ�  ច សលិេល  សុ�យំ អមត ំមត ំ

 េ�េហ តុ តិមិេរ សង� �  គុេណ តម មនិត� ិយំ ។ 

[៩៧៧] ខេរ ��រ�េយ តីស ុ  រសម� ិ បុរ�េស កដ ុ

 បណ� េក សុកេត បុ��  ំ  មនុេ��  បវេន តិសុ ។ 

[៩៧៨] រុេ��  ទុមម� ិ ផរុ�-  សិនិេទ� សុ ច េ� តិសុ 

 ឧប�ត� ិយំ តុ េហតុម� ិ  សេង�  សុេក�  ច សម� េ� ។ 

[៩៧៩] នមិតិ�  ំ�រេណ វុត�  ំ  អង� �េត ច ល�� េន 

 �ទ ិសី�ប�េរសុ  សមីេប’វយេវ មេ� ។ 

[៩៨០] េវេទ ច មន� េន មេ��   ម��  ប�� យមុច� េត 

 អនេ� ព�សេន េចវ  សន� ិស�តិ  វ�បត� ិយំ ។ 

[៩៨១] អរេុ� រ�សិេភេទ �-  ព�ត� �េគ ច េ�ហិេត 

 អនុពេ��  តុ បក�-  និវេត�  នស�នក� េរ ។ 

[៩៨២] អវ�េ�វតរេណ  តិត� ម� ិ វ�វេរ ប�ថ 

 ��េ� �រេណ វុេ��   ស�� េន ឥង� ិេតបិ ច ។ 

[៩៨៣] សុទ� ិត� ិតនេយ ខ��   ឧេ��  តិព� ម� ិ េ� តិសុ 

 ប�ន ំតុ ម�មេត�   បកត�’គ� ’ធិតីស ុច ។ 
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[៩៨៤] កល�  ំប�េត និេ�គ-  សជ� ទេក� សុ តីសុ ត ំ

 កុហ� កូដចរ��យំ  កហុេ� កុហេក តិសុ ។ 

[៩៨៥] កេ�េ� បក� ិេភេទ ច  ទិេ��  ��វេតថ ច 

 �រេ� �រទព�� េត  អបគេព�  មេ� តិសុ ។ 

[៩៨៦] តីសុ ខេរ ច កឋិេន  កក� េ� �ហសប�ិេយ  

 អ�រ�េយ តុ គុយ� េង�   ចីេរ េ�បីន មុច� េត ។ 

[៩៨៧] មិគេភេទ ប��យំ  េ�េច ច កទលី’ត� ិយំ 

 ទក� �ិ �នេភទស� ិ�  �មេ��� ម� ិ ទក� េិ� ។ 

[៩៨៨] ទុតិ� ភរ��យ��   ទ� ិន� ំ បូរណិយំ ម� 

 អថុប�េទ សិ� ធូម-  េកត ុេវស�នេរបិ ច ។ 

[៩៨៩] ភវនិគ� មេន �េន  �� េរ នសិ�រណ ំសិ� 

 ន�ិមេ� េ�ត�េហ  តិលិេ��  េ� និយន� រ� ។ 

[៩៩០] អបវេគ�  វ��េស ច  នេិ�េ� េ�ធេន ប�ថ 

 ភេយ បដភិយំ វុត� ំ  តិលិង� ំ ត ំភយំកេរ ។ 

[៩៩១] បដិកំ �ជេន វុត� ំ  តេថវ បរ�យត� ិយំ 

 ជ�សិថិលចម� ស� ិ�  ឧទរេង�  ម� វលិ ។ 

[៩៩២] ភិន�  ំ វ��រ�េត�� ស� ិ�  និស�ិេត �ច� លិង� ិកំ 

 ឧប�េប មេ� េភេ�   វ�េសេស ច វ��រេណ ។ 
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[៩៩៣] មណ� ល ំ�មសេ�� េហ  ពិេម�  បរ�ធិ�សិសុ 

 ��យ �គេម េលេខ �សន ំអនុ�សេន ។ 

[៩៩៤] អេគ�  តុ សខិរ� �េ�  មយវ�ជ�នកណ� េក 

 គុណុក� ំេស ច វ�ភេវ  សម�ត�  ិេចវ សម�� ។ 

[៩៩៥] ភូខន� ីស ុខ� េ�េគ�  ហិេត សេក�  ខេ� តិសុ 

 អេ��  �េគ បេថ �េល ឯកំេសេ�� ព�យំ ភេវ 

 អេ� ករ�សំ វច� ស� ិ�  វុច� េត ចតុរម� េណ ។ 

[៩៩៦] ឧសេ�សធ េ� េសេដ�   សសូភ ំ វ�សយដ� ិយំ 

 េសតុស� ិ� តន� ិ បន� ីសុ  �រ�យំ �ឡិ កថ�េត ។ 

[៩៩៧] កេ� ជេយ’ត� ិនិមិេត�   កិលេ��  េ� កេត តិស ុ

 មហិយំ ជគត ីវុ��   មន� ិ�លិន� វត�� ម� ិ ។ 

[៩៩៨]  វ�តេក�  មថិេត តេ��   ត� សូចិផេល មេ� 

 សទុស�ន ំសក� បុេរ  តីសុ ត ំទុទ� េសតេរ ។ 

[៩៩៩] ទេី�ន� រ�ប បេ�� ត-  បតិ��  និព�� តីសុ ច 

 ពទ� និស�ិត េសេតសុ  តីសុ តំ មិហិេត សតិ ំ។ 

[១០០០] ថិយំ ប�បត ិ�េរ  �ពេហ�  �េរ សុេរ បុេម 

    �សុេទេវន� េក កេ��  េ� �េប អសិេត តិស ុ។ 

[១០០១] ឧប�េ� ឧប�� េន  �សេន�  អ�� េ�បេន 

    សេ��  ឥេន�  ជនបេទ  �កិេយ េ� ខេម តិសុ ។ 
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[១០០២] វជ� េន បរ��េ� ច  ស�� េរ េចវ រក� េណ 

    េ��ប�� ទិេក អេគ�   អរ�េ� តីសុ ទ� ិេជ បុេម ។ 

[១០០៣] សសុេុ� សុសុ�េរ ច  �លេក ច ឧលូបិនិ 

    ឥន� វីរ� មតំ នីលុ-  ប�េល ឧ�� ល�ទេប ។ 

[១០០៤] អសេ� បិយេក កេណ�   ភក� េណ ខិបេន សន ំ

    យុេគធិ�េរ  វ�រ�េយ  ប�េន �’ន� ិេក ធុេ� ។ 

[១០០៥] �េឡ ច ភក� ិេត តីស ុ  លវ�េត�  អសេិ� បុេម 

   ប�រ� បដិេក� េប  កថិ�េជ�ស�យ ច ។ 

[១០០៦] ឧ�� េរ ឯសិកត� េម�   ឥន� ខេី� មេ�ថ ច 

   េ�ត� ក ំមកចិវេត�   គេន�  េលប�ទិ កម� ន ិ។ 

[១០០៧] ធ��  ំ�ល�ទិេក វុត� ំ  ធេ��  បុ�� វតិ ត� ិសុ 

    �ណិ ហេត�  ច សេត�  ភូ- សណ� ករណិយំ មេ� ។ 

[១០០៨] តីស ុបីតំ ហលិទ�េភ  ហេដ�  ច �យិេត សិ� 

   ព��េ� និព� ិទ� រ�� យំ  ពលន�េស គេណ មេ� ។ 

[១០០៩] េ�ហិ�ទិម� ិ េ�េភ ច �េ� ច រ�� េន មេ� 

    បទេ� ផលេក ភេង�   បវុទ�  ទរ�យំ បិច ។ 

[១០១០] សងិ�ដក ំកេសរុស�  ផេល មគ� ស�គេម 

    ពហុ�យ��  េខឡម� ិ  ឯ� េ�េសឡ មីរ�តំ ។ 
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[១០១១] ��េ� �ធិករេណ  ប�� �េរល�លេក 

      �េ�គេភេទ ស�� េរ  �� តុ ពន� �លេយ ។ 

[១០១២] ករ� េមឃ��េណ  ករេ� កុណ� ិ�យ ច 

    �បេន ច ប�តិស� ិ�  គមេន បត�  ិ�រ�យំ ។ 

[១០១៣] ឆទិ�  ំរន� ��   វ�វរ�   សុសិេរ ទូសេនបិ ច 

     មុ��  តុ មុត� ិេក មុត�  ំ  បស�េវ មុច� ិេត តិស ុ។ 

[១០១៤] និេសេធ �រណំ ហត� ិ-  លិង�  ហត� ីសុ �រេ� 

    �ន ំ�េគ មេទ សុេទ�   ខណ� េន លវេន ខេយ ។ 

[១០១៥] មេ�េ�េស ច និ�� េន-  ត� ង� េម នពិ�� តិត� ិយ ំ

   េនគេ� និគមុព�� េត  ត�បេ�បជីវ�ន ិ។ 

[១០១៦] ហរ�តស� ិ��  បេណ�  ច  ប�េ� កិ� សុកទ�� េម 

    ប�េ� �កេដតីសុ  �េ�កស� ិ� បុេម មេ� ។ 

[១០១៧] បក�  ំផលម� ិ តំ �ស-ុ  ម�� េខ បរ�ណេត តិសុ 

    បិេ��  �ជីវេន េទេហ បិណ� េន េ�ឡេក មេ� ។ 

[១០១៨] វេ��  បរ�ព� េយ ក�� -  ទិេក េ� វដ�� េល តិសុ 

    ប�� �េរ បដិ�េ�  �� េរ ច �� រ�លេក ។ 

[១០១៩] �រ�យំ ភរី ុកថិ�  ភីរុេក េ� តិលិង� ិេ� 

    វ�កដ ំគូថមុ�� េ�   វ�កេ�  វ�កេត តិសុ ។ 
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[១០២០] �មំ សព�ម� ិ តំ �រ-ុ   វ�បរ�េតសុ តីស� ថ 

    សង� �េភេទ សរេព� ច  ចិហេណ លក�  មុច� េត ។ 

[១០២១] េសណីត�  ីសមសិប�ីន ំ  គេណ �’វលិយំ បិច 

    សុ�យំ ធូលិយំ ចេុ��  ចណុ� ��  �សចុណ� េក ។ 

[១០២២] េជតេព� តិប�សេត� តិ  វុេទ�  េជយ� ំតិសូរ�តំ 

    តេក�  តុ មថិត ំេ�ត� េ�លិេត មថិេ� តិសុ ។ 

[១០២៣] អព�� េ�ច� រ�េយ តីសុ  បេណ េច�ព�� េ� បុេម 

    េមចេ� បុច� មូលម� ិ  កេណ� បិ េមចេ� តិស ុ។ 

[១០២៤] វសវត�  ីបុេម �េរ  វសវ�� បេក តិសុ 

    សម� េវ �សុច ិបុេម  អេមេជ� តីសុ ទិស�ត ិ។ 

[១០២៥] អេ��  ឥេក�  បុេម វុេ��   បសន� ម� ិ តិលិង� ិេ� 

   ពឡិេស េសលេភេទ ច  វេ��  េ� កុដិេល តិសុ ។ 

[១០២៦] កុណបម� ិ ឆេ� េញេយ� �មេក េ� តិលិង� ិេ� 

   សព� ស� ិ� សកេ� តីសុ  អទ� ម� ិ បុរ�េស សិ� ។ 

[១០២៧] ចន� �� �ទិេក េចវ-ុ  ប�េ� ឧប�ត� ិយំ បិច 

    បទុស�េន បេ�េ� ច កថិេ� សំវរ�មុេខ ។ 

[១០២៨] រុធិេរ េ�ហិតំ វុត�  ំ  រត� ម� ិ េ�ហិេ� តិសុ 

   ឧត� មេង�  បុេម ម�ុ�   មុេ��  មូេឡ�  តិលិង� ិេ� ។ 
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[១០២៩] រដ� ម� ិ  វ�ជិត ំវុត� ំ   ជិេត ច  វ�ជិេ� តិសុ 

   បរ�ត�  ំតុ បរ��� េណ  បរ�េ��  តីសុ អប�េក ។ 

[១០៣០] កុម� េ��  េទវេភេទ ច  ទិស�តិ វល� �ិតិយំ 

    ចតុត� ំេស បេទ �េ�  បច� ន� េសលរ�សិស ុ។ 

[១០៣១] វេ��  េ�ហន� េរ វ��   េទេស បុេម ពហុម� ិ ច 

    ក�� រភណ� េភេទ ច  ខដេក មុដ�  ិច ទ� ិស ុ។ 

[១០៣២] អម� ណ ំេ�ណិយំ េច�- ទសេ�ណប��ណេក 

    អធិដ� ិតិយ ��េរ  �េនធិ�� ន មុច� េត ។ 

[១០៣៣] បុេម មេហស ីសុគេត  េទវ�យំ �រ�យំ ម� 

     ឧបទ� េវ ឧបសេ��   ទិស�តិ �ទិេកបិ ច ។ 

[១០៣៤] វក�  ំេ��� សេភទស� ិ�  វេ��  វេង�  តិសុច� េត 

     វ���  េវេទ ច សិេប� ច តិវ��� េ� ច ពុទ� ិយំ ។ 

[១០៣៥] ស�ធិម� ិ បុេម’កេ��   �កុេល �ច� លិង� ិេ� 

    បជ�  ំសិេ�េក បេ�� េទ�  បេ��  �ទហិេត តិស ុ។ 

[១០៣៦] កតេ� រុក� េភទស� ិ�  កតេ� កិត� ិេម តិសុ 

     វ�េធេយ� អស�េ� តីសុ បុព� ម� ី បុរ�េស សិ� ។ 

[១០៣៧] កល�េណ កថិតំ េខម ំ  តីសុ លទ� ត� រក� េណ 

       អេ� និេ�ជេន វុត�  ំ �រ�េយបិ បេ�ជន ំ។ 
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[១០៣៨] អស�េ��  តីសុ អស�ស-  ប�េត�  េ�ធិទ�� េម បុេម 

    តីស ុលេុ��  កុរូេរ ច  េន�ទម� ិ បុេម សិ� ។ 

[១០៣៩]  វ�លេ��  តីសុ លគ� ស� ិ�  បុេម មជ�ម� ិ ទិស�តិ 

    អេឌ� ត� និត� ិយំ �េគ  ធនិម� ិ �ច� លិង� ិេ� ។ 

[១០៤០] កដ�  ំ�រុម� ិ តំ កិេច�   គហេន កសិេត តិសុ 

    សស�� េន ច វ�សេយ  េ�ចេរជ�ត� មុច� េតតិ ។ 

ឥតិ អ�� េនកត� វេ��  ។ 

[១០៤១] ភុវេន ច ជេន េ�េ�  េ�េរត� គ� ិម� ិ េ� សខិ ី

   សេិ�េ� តុ យេស បេជ�  រុេក�  តុ �មិេក ធេ� ។ 

[១០៤២] វដព�េមសុ នេិ��េ�  ធេ��  តុ �យេស ពេក 

   �េ� ត� វស�េហសុ  កុេចត� េព�  បេ�ធេ� ។ 

[១០៤៣] ឧច� េង�  លក� េណ �េ��    រស� ិត� ី ជុត ិរជ�� សុ 

    ទិេ�� �េសសុ �េ�េ� ពេុ��  តុ បណ� ិេត ជិេន ។ 

[១០៤៤] សូរ�សូសុ បុេម �ន ូ  ទេ��  តុ មុគ� េរ ទេម 

        េទវមេច� ស� និមេិ�  បេ��  តុ �ន�នុស ុ។ 

[១០៤៥] �តេ��  េ�គ �េបសុ  �តេ��  សបេច គេជ 

    មិេ� បសុ កុរុេង� ស ុ  ឧលូកិេន� សុ េ�សិេ� ។ 

[១០៤៦]  វ�គ� េ� កលេហ �េយ  បុរ�េ� �ណវត� សុ 

   ��េ� ពន� េវ បុេត�   សិេរ សសី ំតិបុម� ិ ច ។ 
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[១០៤៧] ពលិហត� ំសូសុ កេ�  ទេន�  វ�េប�ណ� េជ ទ� េិ� 

    វត�  ំប�� ន��េរ  ធ�� េង�  សុខុេម កេ� ។ 

[១០៤៨] ថេ��  ថូណ ជឡេត� សុ  សេូ� កុ�� ស ព��� េន 

   គេ��  េ�េដ កេ�លម� ិ អេគ� មូេល� ច បូជេន ។ 

[១០៤៩] ប�េ� តុល� េភេទសុ  សកុេ��  �សបក� ិសុ 

   �េគ�  វ�ធ ិ វ��េន ច  សេរ ខេគ�  ច �យេ� ។ 

[១០៥០] �រេ��  �តេក ឯេណ  បត�  ីតុ សរបក� ិសុ 

    េសេទ �េ�  វ��េកថ ភិក�� េភេទ ចេយ គេ� ។ 

[១០៥១] �សិ បុេ��  ច េម�េ�  អេស� េ�េណ ច សិន� េ� 

    សំវេដ�  បលេ� �េស បូេ� កមុក�សិស ុ។ 

[១០៥២] អមេត តុ ស�ុ េលេប  អភខិ� �ម រ�សិសុ 

    សត�  ិ�មត� ិេយ សេត�   មហី នជ� ន� េរ ភុវ� 

    លី� �កិ� វ��េសសុ សេត�  តុ អ�តេជ ប� ។ 

[១០៥៣] �េណ �េភ ឧបលទ�  ិ បេវណី កុថេវណិសុ 

    បវត�  ិវុត� ិ វ�� សុ  េវតេន ភរេណ ភតិ ។ 

[១០៥៤] ��េរបិ មរ���  ភតិូ ស��  សមិទ� ិសុ 

    េ�េប� ប�េទ តន�  ីច ��� គមន វុត� ិស ុ។ 

[១០៥៥] ន�ិ�  កុ�� ’ប�េទស ុ  កង��  ធ�� បិយង�� សុ 

    េ�េក� សិេវ សេមសន�  ិ  វ��េគ ភត�  ិេសវេន ។ 
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[១០៥៦] ឥ�� យំ ជុតិយំ កន�  ិ  រ�� េន សូរេត រត ិ

    េគេហ វសត ិ�េសថ  នទី េស�សុ �ហិន ី។ 

[១០៥៧] បេត�  �េឡ ច �ឡិត�  ី  គេណ សមតិិ សង� េម 

    ត��  េ�េភ បិ��យំ មគ�  វុត� ីសុ វត� ន ី។ 

[១០៥៨] �ណ�េង�  �ភិ ចក� េន�   �េច  វ��� ត�  ិ�បេន  

     វ�ត�  ិេ�េស េវទ�យំ  �េន តុ ជីវ�េត ឋិត ិ។ 

[១០៥៩] តរេង�  �ន� េរ  វ�ច ិ  ធីរេត�  �រេណ ធិតិ 

   ភ ូភូមិយ��  ភមុេក  សេទ�  េវេទ សេវ សតុ ិ។ 

[១០៦០] េ�ត�  ំ�េម ច វ�េសថ  នគេរ ច ឃេរ បុរ� 

   ឱក ំតុ និស�េយ េគេហ  កលំុ តុ េ�ត� �សិស ុ។ 

[១០៦១] េហេម វ�េត�  ហិរ�� ��   ប�� ណំ ត� ង�  វុទ� ិសុ 

    អ�ម� រ��  េខ វេត�   គយុ�  ំលិេង�  រហស�’បិ ។ 

[១០៦២] តេ� ធេម�  វេត េចវ  �េប �� គមុ� ិ កពិ� សិ ំ

   រតន ំមណិ េសេដ� សុ  វស� ំ�យន វុដ� ិស ុ។ 

[១០៦៣] វន ំអរ��  �រ�សុ   ខីរម� ិ តុ ជេល បេ� 

    អក� រ� លិបិ េ�េក� សុ  េមថនំូ សង� េម រេត ។ 

[១០៦៤] េ�តំ កេណ�  បេ�េវេគ  រ�ដ�  ំ��សុេភសុ ច 

   �គ ុ��ប�េធសុ  េកតុម� ិ ចិហេន ធេ� ។ 
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[១០៦៥] េ�បរុ� �� រមេត� បិ  មន� រិ� នគេរ ឃេរ 

   �ច� លិ��  បរមិេ�  ព�េ��  តុ បណ� ិេត ផុេដ ។ 

[១០៦៦] វល� េ� ទយិេត’ជ�េក�   ជេល ថូេ� មហត�បិ 

   កុរូេរ េភរេវ ភេី�  េ�េ� តុ េ�លុេប ចេល ។ 

[១០៦៧] ពីភេ��   វ�កេត ភីេម  េ�មេល តិខិេណ មទុ ុ

    ឥេដ�  ច មធុេរ �ទ ុ  �ទុម� ិ មធុេ� បិេយ ។ 

[១០៦៨] សិេត តុ សុេទ�  ឱ�េ�  ទ� ជិិេ��  សូច�ហិស ុ

    សេក�  សមេ��  សម� េន�   សមត�  ំនិដ� ិ�ខិេល ។ 

[១០៦៩] សេុ��  េកវល បូេតស ុ  ជិឃេ�� �� ធេមសុ ច 

    េ�េ�បនត និេន� ស ុ អ��  នីេចសុ េច’តេ� ។ 

[១០៧០] សចុ ិសុេទ�  សិេត បូេត  េបសេ� ទក� �រុសុ 

    អធេ� កុច� ិេត ឩេន  អប�ិេយ ប�លេិ� ភេវ ។ 

[១០៧១] ព�េប អសុេទ�  សកំេិ��   ភព�  ំេ�េគ� ច �វ�និ 

       សខុេុ� អប��ណូសុ  វេុ��  េថេរ ច បណ� ិេត ។ 

[១០៧២] សុេភ �ធុម� ិ ភេ�� ថ  ត�េ� ច វ�បុេល ពហុ 

    ធេី� ពុេធ ធិតិមេន�   េវល� តិ ំកុដិេល ធុេត ។ 

[១០៧៣]  វ�សេ� ព�ត� េសេតសុ  តរេុ� តុ យុេវ នេវ 

     េ�គ�  ំ�េន ខេម េ�េ��  បិណ� តំិ គណិេត ឃេន ។ 
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[១០៧៤] ពុេធភ�ិេ� កុលេជ  វុេ�� រូសុ មហល� េ� 

    កល�ណំ សុន� េរ �បិ  ហិេ� តុ សីតេលបិ ច ។ 

[១០៧៥] េ�េល តុ សីេឃ ចបេ� វុេត�  ឧទតិ មុគ� េត 

    �ទិេត�  គព� ិេត ទេិ��   បិដ�  ំតុ ចុណ� ិេតបិ ច ។ 

[១០៧៦]  វ�គេត �យិេត  វ�ត ំ  �វ�ត ំវឌ�ិេតបិ ច 

    ភជ� ិេត បតិេត ភេ��   បុេ��  បុច� ិត េ�សិេត ។ 

[១០៧៧] �េ� ភូេត ចេយ �ត ំ បដ�ិេ� ស�រ�សុ 

    សេូ�  វ�េរ រវ�សូេរ  ទេុ��  កុេទ�  ច ទូសិេត ។ 

[១០៧៨] ទេិ��  រ�ម� ិក� ិេត ទេិ��    មូេឡ�  េ�េត ច �លិេ� 

    និ�� យំ េខបេន េខេ� និយេ� និច� េយ វេត ។ 

[១០៧៩] ស��យំ កេុ� ទេព�   �ល�េ� តុ ខេយ វេ� 

    េលប គេព� ស� ’វេលេ� អណ� េ� មីនបក� ិស ុ។ 

[១០៨០] ពិ�េល នកុេល ពព��   មេ��  មន� នសត�� សុ 

   �េ� េកេស’ស�ទិេ�េម សង�េ� �ត�សិស ុ។ 

[១០៨១] េ�ប�េម រេវ េ�េ� សេូ� �រថិវន� ិសុ 

    �ល� ំតុ បុេប�  ត�� េម �េ� តុ សកេដ ហេយ ។ 

[១០៨២] ខេយច� េន �បចេ�  �េ� សមយ មច�� ស ុ

   េភ �រ� េនត� មេជ�  ស�ីវធិដ� ិតីសុ ច ។ 
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[១០៨៣] �េ�េ� បុណ� �វេជ�   �� ឡិត� ី សខិ េសតុសុ 

    សេត�  ថូេល តីសុ ទេ��  ល� ��យ វល� ិយំ ។ 

[១០៨៤] មតុ� តិ�  ីេ�ចេន េ�េក�   �េ� តុ េទហ �សិសុ 

   នីេច បថុជុ� េ� មូេឡ�   ភ��  �មិនិ �រេក ។ 

[១០៨៥] សិ� បិេ�� សុ សខិេ��   សេត�  ត� ត� និ បគុ� េ� 

   ស�� េ� សំកេដ គុេយ�   �េស េខេប ប�ភេ� ។ 

[១០៨៦] វេ��  រូេប ករ�េសថ  ជតិុត�  ីកន� ិរ�សិស ុ។ 

[១០៨៧] លព�  ំយុេត�  ច លទ� េព�   ខេណ�  បេណ�  ទល ំមត ំ

    សល�  ំកេណ�  ស��យំ សុចិេត�  �វន ំគេត 

    ភន� េត�   វ�ព� េ� �េវ  េ�េ�’ វ��� យ មុច� េន ។ 

[១០៨៨] េសេ� ឃម� ជេល �េក  េ�េឡ ឧច�� មេយ គេុ� 

   មិេត�  ស�េយ ច ស�  វ�ភូ និច� ប�ភូសុ េ� ។ 

[១០៨៩] ខេគ�  កុរូេរ េនត� ិ�េ�  បរស� ិ� អ�ត តីស� មុ 

    កលេ�� �� ប�េទសុ  េទេស ជនបេ� ជេន ។ 

[១០៩០] បេជ�  �� វចីេភេទ  វ�េ� ត� ន� យេវណុសុ 

    �នំ រ�េ� គមេន  សរូបស� ិ� អេ� តល ំ។ 

[១០៩១] មេជ�  វ�លេគ�  េវមេជ�  បុប�  ំតុ កុសុេ�តុសុ 

   សលំី ស�េវ សុព� េត  បុង� េ� ឧសេភ វេរ ។ 
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[១០៩២] េ�េស ខ�ទិពីេជណ�  ំ  កហុរ� គព� េរ ពិេល 

    េនត� ិ�េស គណ� េក ខេ��  កទេ��  តុ ទុេម ចេយ ។ 

[១០៩៣] េភេធនុយំ េ�ហិណីត� ី  វរង�  ំេ�និយំ សិេរ 

    អេ�� េស សបេថ �េ� បង�  ំ�េប ច កទ� េម ។ 

[១០៩៤] េ�គវត��រេគ េ�គ-ី  ស�េ� តុ សិវ�មិសុ 

   ពេល ប�េវ  វ�រ�យ ំ  េតេ� េតសុ ច ទិត� ិយំ ។ 

[១០៩៥] �� សន� តិ ខគ� េង�   �ន ំត�� យ សិព� េន 

   ខ��  សូេត បដិ�េរ   វ�ត� ិ បី�សុ េវទ� ។ 

[១០៩៦] ថិយំ មតិ’�� ប�� ស ុ  �េប យុេទ�  រេវ រេ� 

      លេ�ត ុពិន�� ’េច� េទសុ  ប�េលតិសេយ ភុសំ ។ 

[១០៩៧] �� ទុេក�  និេសេធ ច  មូលបេទបិ �ត�ិ 

    េស� េ� េតេល’ធិកេប�េម ឃ�េប�� សុ �លេ� ។ 

[១០៩៨] េកតុស� ិ� េកតនំ េគេហ  �េន ភូមិត� ិយំ ភុវ� 

     េលេខ� េលេ� �ជិ េល� បូជិេត ភគ� ជិេន ។ 

[១០៩៩] គ� សេត�  គេ� េ�េគ  និស��  បីេឋ�� សន ំ

     ត�គេ� ជិេន សេត�   ចេយ េទេហ សមសុ�េ� ។ 

[១១០០] ពលំិ េ��� ស ឆិេទ� សុ  វជ�  ំេ�េស ច េភរ�យំ 

      �េល ទីឃ�� េស’�� ន ំ �លិយំ េសត ុ�រេណ ។ 
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[១១០១] ឱ�េ� �រេណ េទេស  ស� េគេហ ច សំសេទ 

    យូេ� ថេម�  ច ��េទ អយន ំគមេន បេថ ។ 

[១១០២] អេ��  រុក� ន� េរ សូេរ  អេស� េ�េណ ហេយបិ ច 

 អេំ� ខេន�  ច េ��� េស �លំ សូស� ’ច�  ិេ� បុេម ។ 

[១១០៣] ��សេត� ស� �េ�ថ  អន�  េ�ទន ភុត� ិស ុ

    ជីវ� �េន ជេន ជីេ�  �េ� ត� ’េន�  ច ភក� េណ ។ 

[១១០៤] ឆទេន�� ទន ំវេត�   ន�ិេ� េគហ�សិសុ 

អ�� េ� �មសិ ំមំេស  ទ�ិ�  តុ យជេនច� េន ។ 

[១១០៥] �កិ�យ ំ�រ�� បេជ�   េកត ុតុ ចិហេន ធេជ 

   កសុមំុ ថីរេជ បុេប�   �នេរ តុ ពុេធ កវ� ។ 

[១១០៦] អធេរ ខរេភ ឱេ��   លុេ��  តុ លុទ� េកបិ ច 

កលុស ំ�� ’ វ�េល �េប �េប កលិ ប�ជេយ ។ 

[១១០៧] ក�� េ� វន ទុេគ� សុ  ចេ� �រម� ិ ច�� េល 

ជ��េស គេណ �េ� ចម�  ំតុ ផលេក តេច ។ 

[១១០៨] េ�េ� �ស គេន� សុ  �រ ុតុ កនេកបិ ច 

ស�� យំ ភវន ំេគេហ  េលេស តុ ខលិេត ឆលំ ។ 

[១១០៩] េវរ� �េប ច បដិេឃ  តេ� ចម� និ វក� េល 

ឧេច� ធិេ�េហ �េ�េ� េនត�  ំវត� ន� រក� ិស ុ។ 
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[១១១០] បដិ�េរ មុេខ �� រ�  េបេត �េត មេ� តិស ុ

�េ� បរណ�  �េលសុ នេ��  ត� េចលេកបិ ច ។ 

[១១១១] េ�េស �េត ច បដេិ� មិ�េ� ឆគេល បស ុ

អរូេប �’វ� េយ �ម ំ  ទេ� ទរថ ភីតិសុ ។ 

[១១១២] �ចេន េ�ជេន ភ�ិ�   �េរ ត� តិសេយ ភេ� 

ទព� ិន� ��ស ុស�ុ  េមេឃ ត� ព�  ំ វ��យេស ។ 

[១១១៣] េ�ទេ� ខជ� េភេទបិ  មណិេក រតេន មណិ 

េស��េមសុ មលេ� ស�វេង� សុ លក� ណ ំ។ 

[១១១៤] ហវ� សប�ិម� ិ េ�តេព�   សេិ� េសេដ�  ច មុទ� និ 

 វ��េរបិ  វ�េវេ� ថ  សខិរ� បព� េត ទុេម ។ 

[១១១៥] េវេ� ជេវ ប�េហ ច  សង��  តុ ខិលេហតិសុ 

និគ� ហីេត កេណ ពនិ��   វ�េ� សូកេរ គេជ ។ 

[១១១៦] េនត� េន�  ចិត� េក�ង�  ំ  សទិ� េ��  �សេប ជិេន 

�េ� មុ�� គុេណ �េហ �រេ� មកុេឡ រេស ។ 

[១១១៧] អច� េ�តិក� េម េ�េស  េសលរុេក� ស� េ� នេ� 

ស� េប�វ�រេណ មត�  ំ  អបចតិ�ច� េន ខេយ ។ 

[១១១៨] ឆិេ�� តរេណេ�� �េ�  �ពេហ�  ច ជនេក បិ� 

បិ�មេ�យ�េក �ពេហ�  េ�េ� ��យ �លេក ។ 
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[១១១៩] រុេក�  វេណ�  សុេន េ�េ� សេគ�  តុ គគេន ទេិ� 

វេត�  គេន�  ឃេរ �េ� ចេុ��  ខុេទ�  ច ឧទ� េន ។ 

[១១២០] កេ��  េ�េណ ច សវេណ �� បុេប�  ច បន� ិយំ 

�េ� �េគ�កេទេសសុ កដុ�  ំេ�េគជ�លេក ។ 

[១១២១] េសយ� េស�សេន េសេន ចុន� ភណ� ម� ិ ច’ព� េ� 

វ�� ទិេ�មសំ ុកេរ  ន�ិេ� បតេន’ព�េយ ។ 

[១១២២] ��យំ  វ�ដេ� ថេម�   សត��  ខជ� ន� េរ ទិេស 

�មេិ� បតិ’យិេរសុ  ប�� ន ំគតិ េហតុស ុ។ 

[១១២៣] �េគ រេ��  នច� �� េន  �ន ំេបេយ� ច បីតិយំ 

ឥណុេក� េបសុ ឧ�� េ�  ឧ�� េរ ឯឡេ� អេជ ។ 

[១១២៤] ប�េ� េ�ថេន �េម សរេ� �យេ�តុសុ 

កុណ� ិ��ឡ� េក តេុ��  ប�េ� តុ ភុសម� ិ ច ។ 

[១១២៥] ម��េដ ចេយ �ស-ុ  បន�ិ �រេណ រេ� 

�េ� េ�ដគេល េ�េគ េ�េ� េ�េធ គុេណតេរ ។ 

[១១២៦] យុត��� លដ� ិេតស� េ��   កី�យំ �នេន ទេ� 

ឧប�ត� ិយំ េ�ប�តនំ  ឧយ�ន ំគមេន វេន ។ 

[១១២៧] េ��េ� �មេក ខេន�   មូេ�ប�សុ �ភតំ 

ទ�វ�� បដេន� ស ុ  �រណ ំ�តេហតុសុ ។ 
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[១១២៨] ហត� ិ�េន មេ� គេព�   ឃ� ឃដន�សិសុ 

ឧប�េ�ភិ�េរបិ  ចេ� ពន� ន �សិសុ ។ 

[១១២៩] គេ��  េ�េក �យនីេយ �េ� តុ �ន�និសុ 

�េន បេ�េទ បីតិត�  ី  ឥេណ គ�ិ គេលបិ ច ។ 

[១១៣០] បតិ��  និស�េយ �េន  ពល�� េរបិ �ហសំ 

ភេ��  េភេទ បេដ ភង�  ំ ឆត�  ំតុ ឆវេកបិ ច ។ 

[១១៣១] �េណ ភុវ� ច ភូរ�ត�  ី  អនេង�  មទេ� ទុេម 

ប�តរ�បិ ��ថ  េវឋុណីេសសុ េវឋន ំ។ 

[១១៣២] �រ�េ� តណ�� េលេយ�េយ� េ�េ��  និ�� នមុត� ិសុ 

ឥេ�� ធិបតិ សេក� �� -  រម� ណំ េហតុ េ�ចេរ ។ 

[១១៣៣] អេង�  ស�� ន ��េរ  េខេត�  វេប� តេដបិ ច 

  សម�� ត�’នុ��  េ��េរ ស� ថ ��សុ �ក� តំ ។ 

[១១៣៤] ស�ត ំ�េគ ស��េន  េ�េ� តុ ឱសធិន�� សុ 

 សង�េ� យុគេគហេង�  �េ� ឩេស ច ភស� ន ិ។ 

[១១៣៥] ��េ�  វ�រ�េយ �េប  �េគ សី�យ ឱធិ �តិ ។ 

ឥតិ ��េនកត� វេ��  ។ 

អេនកត� វេ��  និដ� ិេ� ។ 
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៣. �ម�� កណ�  

៤. អព�យវគ�  

[១១៣៦] អព�យំ វុច� េត �និ  ចិរស� ំតុ ចិរ� ត� 

 ចិេរន ចិររ�� យ  សហ សទ� ិ� សមំ អ� ។ 

[១១៣៧] បុនប��នំ អភិណ� �� -  សកិ� �ភិក� ណំ មុហុំ 

 វជ� េន តុ វ�� ��  អន� េរន រ�េត បុថុ ។ 

[១១៣៨] ពលវ� សុដ��  �តី�  តសិេយ កិមុត ស� តិ 

    អេ� តុ កិ� កិមូ�ហុ   វ�កេប� កិមុេ�ទ ច ។ 

[១១៣៩] អ�� េន េ� អេរ អេ��   ហេ��  េរ េជង�  �វុេ� 

 េហ ហេរ ថ កថំ កិ�សុ  ននុ កច� ិ នុ កិ� ស� ។ 

[១១៤០] អធុេនតរហី�ន ិ  សម�តិ អ�� ទត��  តុ 

តេគ�កំេស សសក� �� - ��  �មំ �តុ េវ ហេវ ។ 

[១១៤១] �វ� �វ� �វ  �វ កិ�� វ� ត� 

   ឯ�� វ� ច កីេវត ិ  បរ�េច�ទត� �ច� ។ 

[១១៤២] យ� ត� យេថេវវ�  យ��ម យ�ហិ ច 

   េសយ��េប�វេមវ� � តេថវ ច យ�បិ ច ។ 

[១១៤៣] ឯវម� ិច េសយ��បិ-  �ម យថរ��បិ ច 

 បដ�ិគេត�  យ�ច   វ�យ តថរ��បិ ច ។ 
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[១១៤៤] សំ �ម��  សយំ �ថ  �ម �ហុ លហូ’បិ ច 

ឱ�យិកំ បតិរូបំ  �េធ� វ� សម�ដិច� េន ។ 

[១១៤៥] យំ តំ យេ� តេ� េយន  េតេនតិ �រេណ សិយុំ 

អ�កេល� តុ ចន ច ិ  និប� េល ត ុម�ុ ភេវ ។ 

[១១៤៦] ក�ចិ �តុ តុល�ថ  សព� េ� ច សមន� េ� 

បរ�េ� ច សម�� បិ  អថ មិ��  មុ� ភេវ ។ 

[១១៤៧] នេិសេធ ន អេ��លំ  នហិ េចតុ សេច យទិ 

អនុកុេល� តុ សទ� ��   នត� ំ េ�េ� ទ�ិ ត� េហ ។ 

[១១៤៨] ឦសំ កិ�� ិ មនំ អេប�  សហ� តុ អតក� ិេត 

បុេរ គ� េ� តុ បរុេ�  េប�� ម�ុតភវន� េរ ។ 

[១១៤៩] អេ� ហី  វ�ម� េយ តណុ�  ី  តុ េ�េន�វ� �តុ ច 

តង� េណ សជ��  សបទិ  ពល�� េរ បសយ�  ច ។ 

[១១៥០] សុទំ េ� អស�� យេគ� េវ  �ទេ� បទបូរេណ 

អន� េរនន� � អេ��   វស� ំននូ ច និច� េយ ។ 

[១១៥១] �នេន�  ស��  ទ�ិ� ថ   វ�េ�ធកថេន នន ុ

�មប�េវទេន កច�  ិ  ឧសូេ�បគេមត��  ច ។ 

[១១៥២] ឯ�វ�រេណ េញយ�ំ  យ�ត� ំ តុ យ�តថំ 

នចី ំអេប� មហត��ច� ំ  អថ �េ� បេគ ស� ។ 
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[១១៥៣] និេច�  ស� សន ំ�េ�  �ហុេល� �ហិរ� ពហិ 

ពហិ��  �ហិ� �េហ�- សីេឃតុ សណិក ំភេវ ។ 

[១១៥៤] អត�  ំអទស�េន ទដុ��   និ�� យំ វន� េន នេ� 

ស��  សដុ��  បសំ�យំ  អេ� ស�� យ មត�  ិច ។ 

[១១៥៥] �យំ �េយជ�  អ��េហ សេុវ តុ េស�  អ�គេត 

តេ� បេរ បរសេុវ  ហិេយ�តុ ទិវេស គេត ។ 

[១១៥៦] យត�  យ�ត យហិ��ថ  តត�  ត�ត តហិ�តហំ 

អេ� ឧទ� ��  ឧបរ�  េហ��  តុ ច អេ� ស� ។ 

[១១៥៧] េ�ទេន ឥង� ហ�� ថ  ��ទូ� ច �រ� 

បរម�� � តុ ច រេ�  សម�� � �� ’ វ� �តុ ច ។ 

[១១៥៨] សសំយត� ម�  ិអេប�វ  អេប�វ�ម នូតិ ច 

នទិស�េន ឥតិត� ��   ឯវ� កិេច�  កថ��  ិច ។ 

[១១៥៩] � េខេទ សច�  ិបច� េក�   ធវុ� ថិេរវ�រេណ 

តិេ� តុ តិរ�យំ �ថ  កុ�� យំ ទុដ��  ក’ុច� េត ។ 

[១១៦០] សវុត�  ិ�សិដ� ត� ម�  ិ  និ�� យំ តុ ធ ីកថ�េត 

កុហិ�� នំ កុហិ� កុ�ត  កុត�  កត�  កហំ ក� ថ ។ 

[១១៦១] ឥេហ��ត តុ ឯ�� ត�   អថ សព� �ត សព� ធិ 

ក� កុ�ចនំ �ថ  ត�និ ច ត� ស� ។ 
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[១១៦២] �ទិកេម�  ភុសេត�  ច  សម� េ�តិណ�  តិត� ិសុ 

និេ�គិស�រ�យប�ីតិ-  �នបូ�គ� សន� ិសុ ។ 

[១១៦៣] ទស�េន តប�េរ សេង�   បសំ� គតិ សុទ� ិសុ 

ហិ�� ប�រេ�� �វ-   វ�េ��’វយេវសុ ច 

េ�បសេ��  ទិ�េ�េគ បត� �ធិតិ�ទិសុ ។ 

[១១៦៤] ប�សេ��  បរ��និ  ប�ជយគតីសុ ច 

ភុសេត�  បដិេ�មេត�    វ�ក� �មស�ទិស ុ។ 

[១១៦៥] និេស���វ សន�ស  ភុសត�  េ�ក� �សិសុ 

េគ�េទេ�ប�ហីន ប�ទនិគ� �’ច� េយ ។ 

[១១៦៦] ទស�េ��ននិក� �� -  េ��េគស� វ�រេណ 

   �មីេប� ពន� េន េឆក-  េ�� �េ�’បរតីសុ ច ។ 

[១១៦៧] �តុ�េវ វ�េ�េគ ច  និេស�េ� ន ិទិស�តិ 

អេ� នីហរេណ េច�- វរ�េ� ច ន ីសិ� ។ 

[១១៦៨] ឧទ� កម�  វ�េ�គត� -  �ភ តិត� ិ សមិទ� ិសុ 

�តុ�វច� ��វ-  បពលេត�  ប�សេន 

ទក� គ� �សុ កថេន  សត� ិេ��� ទិេក ឧ ច ។ 

[១១៦៩] ទ ុកុច� ិេត’សទេត� សុ   វ�រូបេត�  ប�េ�ភេន 

សិ���សមិទ� ីសុ  កិេច�  �នន� �ទិេក ។ 
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[១១៧០] សំ សេ��ន សេង� ប-  សមន� ត�  សមិទ� ិសុ 

ស��  ភុស សហ ប��� - ភិមុខេត� សុ សង� េត 

 វ��េន បភេវ បូ�-  បុនប��ន�កិ�ទិស ុ។ 

[១១៧១]  វ�វ��តិស��វ-  ភុសត� ិស�រ��ច� េយ 

     វ�េ�េគ កលេហ �តុ- �េវ �េស ច កុច� េន ។ 

[១១៧២] ទូ�នភិមុខេត� សុ  េ��នវដ� ិតីសុ ច 

ប�ន ទក� � េខទ-  សហ�� េ�  វ� ទិស�ត ិ។ 

[១១៧៣]  វ�េ�េគ �នេន �េ�- �គនិច� យសុទ� ិស ុ

 ឦសទេត�  បរ�ភេវ  េទសព�បន�និសុ 

 វេ��កិ�យ េថេយ� ច �ណប��� ទិេក អវ ។ 

[១១៧៤] ប��  ភុសត�  �ទិស�-  នុបច� ិ�� នុវត� ិសុ 

ហីេន ច តតិយ�� េ�- �េគស� នុគេត ហិេត 

េទេស លក� ណ វ�េច� ត� - ម�� ត ��ទិេក អន ុ។ 

[១១៧៥] សមន� េត�  បរ�េច� េទ  បូ�លិង� ន វជ� េន 

េ�ស�� េន និ�ស�- វ�� �េរសុ េ�ជេន 

េ�កព�បនតេត� សុ  លក� �េ� សិ� បរ� ។ 

[១១៧៦] �ភិមុខ� វ�សិដ�� ទ� -  កម� �រុប�វុទ� ិសុ 

បូ�ធិកកុ�សច� -  លក� �ទិម� ិ �ប�ភិ ។ 

[១១៧៧] អធិកិស�រ��ធិ-  �� ន�បុណេនស� ធិ 

 និច� េយ េ�បរ��� ធិ-  ភវេន ច វ�េសសេន ។ 

 

3+ samBaØkNÐ   4+ GBüyvKÁ    

  



bBa©mUlKnß 184

[១១៧៨] បដិ�ននិេសេធសុ  ���ននិវត� ិសុ 

�ទិេស បដិនិធិម� ិ  �ភិមុខ�គតីសុ ច ។ 

[១១៧៩] បតិេ�េធ បតិគេត  ត� បុន �កិ�យ ច 

ស�� វេន បដិច� េត�   បតីត ិលក� �ទិេក 

ស ុេ�ភេន សុេខ ស�� - ភុសសុដ�� សមិទ� ិស ុ។ 

[១១៨០] �ភិមុខ�សមី�ទិ-  ក�� លិង� នបត� ិសុ 

មរ��ទុទ� កម� ិ��   ពន� �ភិវ�ធីសុ � ។ 

[១១៨១] និ���� នគហណ-  កិេច� សត� និវត� ិសុ 

អប���សិ សរណ-  បតិ�� វ�ម� �ទិស ុ។ 

[១១៨២] អេ�� �វភុស�� តិ-  សយបូ�ស� តិក� េម 

ភូត�េវ បសំ�យំ  ទឡ� �� េ� សិ� អត ិ។ 

[១១៨៣] ស�� វេន ច គរ�  េប�� សុ ច សមុច� េយ 

 បេ��  សំវរេណ េចវ  �សីសេត�  អប’ី រ�តំ ។ 

[១១៨៤] និេទ� េស វជ� េន បូ�-  បគេត �រេណបិ ច 

បទុស�េន ច គរ�-  េ�រ��’េ� សិ� អប ។ 

[១១៨៥] សមីបបូ� �ទិស�-  េ�ស�� េ�បបត� ិសុ 

ភុសេ�� បគ�ធិក�-  បុព� កម� និវត� ិស ុ

គ�� �េ�បរ�េត� សុ  ឧេបត�នស�ទិេក ។ 

 



185 

 

[១១៨៦] ឯវ� និទស���េ�-  ប�សុ សម�ហំសេន 

ឧបេទេស ច វចន-  បដិ�� េហវ�រេណ 

គរ�េយទមេត�  ច  បរ��េន ច បុច� េន ។ 

[១១៨៧] សមុច� េយ ស��េរ  �� ចេយ េចតរ�តេរ 

បទបូរណមេត�  ច  ចសេ��  អវ�រេណ ។ 

[១១៨៨] ឥត ិេហតុប�េរសុ  �ទិម� ិ �វ�រេណ 

និទស�េន បទត� ស�   វ�ប�� េស ស�បេន ។ 

[១១៨៩] សមុច� េយ េ�ប�យំ  សំសេយ បទបូរេណ 

វវត� ិតវ���យំ  �វស�េគ�   វ�កប�េន ។ 

[១១៩០] ភូសេន �រេណ �លំ  វុច� េត បរ�យត� ិយំ 

អេ��នន� �រម� -  បេ�� សុ បទបូរេណ ។ 

[១១៩១] បសំ�គរ�ស��   សី��េ� បិ �មថ 

និច� េយ �នុ�នស� ិ�  សិ� ននូ  វ�តក� េន ។ 

[១១៩២] បុ�� វ�រ�នុ�� -  �ន�� �លបេន នន ុ

វេតកំសទ��ស-  េខ�លបន  វ�ម� េយ ។ 

[១១៩៣] �ក�រម� វ��េទស ុ  ហន�  �េស’នុកម�េន 

 �វ តុ �វ �កល�- ��វធ�វ�រេណ ។ 

[១១៩៤] �ចី បុរង� េ�េត� សុ  បុរ��  បឋេម ប�ថ 

    បពេន�  ច ចិ�តីេត  និក��មិេក បុ� ។ 
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[១១៩៥] និេសធ�ក�ល�� �  វ�រណបសិទ� ិសុ 

ខ�� សេន�  ត ុអភេិ�-  ភិមុេ�ភយេ�ទិេក ។ 

[១១៩៦] �មំ យទ�បិសទ� េត�   ឯកំសេត�  ច ទិស�តិ 

អេ� បន  វ�េសសស� ិ�  តេថវ បទបូរេណ ។ 

[១១៩៧] ហិ �រេណ វ�េស�វ-  �រេណ បទបូរេណ 

ត ុេហតុវេជ�  ត�� ថ  ក ុ�េបសត� កុច� េន ។ 

[១១៩៨] ន ុសំសេយ ច បេ�� ថ  ��េនកត� វជ� េន 

កិ� តុ បុ�� ជិគុ�� សុ  ក ំតុ �រ�ម� ិ មុទ� ន ិ។ 

[១១៩៩] អ� សហសមីេបថ  េភេទ អប�ឋេម បនុ 

ក�ិនុស��រុចិស ុ  ឧ�ប�េត�  វ�កប�េន ។ 

[១២០០] បតីចី ចរ�េម ប��   �ម ិត� េទ�  ជិគុច� េន 

ប�េស សម� េវ �តុ  អេ�� េ��  តុ រេ� មេិ� ។ 

[១២០១] � េខទេ�កទុេក� សុ  េខេទ ត� ហហ  វ�ម� េយ 

ភិ��បេន ធ ីនិ�� យំ  បិ�េន តិរ�យំ តេិ� ។ 

[១២០២] តុន �� ន តេវ ��  តុំ  � េ� � ក� ត�� េមវ ច 

េ� ថ �ត ហិ�� នំ ហិ�ហំ ធិ ហ ហិ ធ ធុ� រហ ិ។ 
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[១២០៣] �និ េ��ចនំ �ជ�   ថំ តត� ំ ជ� ជ��  �ទេ� 

ស�េ� �ព�យី�េ� �េទេ� �ព�យំ ភេវត ិ។ 

ឥតិ អព�យវេ��  ។ 

�ម�� កេ��  តតិេ� ។ 

អភិ�នប�ទីបិ� សម��  ។ 

 

នគិមន 

[១]  សគ� កេ��  ច ភកូេ��   ត� �ម�� កណ� តិ ិ

កណ� ត� �ន� ិ� ឯ�  អភិ�នប�ទីបិ� ។ 

[២]   តិទិេវ មហិយំ ភុជ�វសេថ 

សកលត� សមវ� យទីបនិយំ 

ឥហ េ� កុសេ� មតិ� ស នេ� 

បដុ េ�តិ ម�មុនិេ� វចេន ។ 

[៣]  បរក� មភេុ� �ម  ភូ�េ� គុណភូសេ� 

ល�� យ �សិ េតជស�ី  ជយី េកសរ�វ�ក� េ� ។ 

[៤]    វ�ភិន� ំ ចិរ� ភិក�� សង�ំ និ�យ- 

ត� យស� ិ��  �េរសិ ស��  សមេគ�  

សេទហំ’វ និ�� ទេ� ទីឃ�លំ 

មហេគ�ហិ រេក� សិ េ� បច� េយហ ិ។ 

 

niKmn 
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[៥] េយន ល��  វ��េរហិ  ���មបុរ�ហិ ច 

កិត� ិ� វ�យ ស�� ធី  ក� េខេត� ហិ �បិហិ ។ 

[៦] យស���រណំ ប��   នុគ� ហំ សព� �មទំ 

អហម�ិ គន� �រត� ំ  បេ��  វ�ពុធេ�ចរ� ។ 

[៧] �រ�េត េតន ��ទ-  េ�បុ�ទិវ�ភូសិេត 

សគ� ខេណ� វ តេ�� �-  សយស� ិ� បតិពិម� ិេត ។ 

[៨] ម�េជតវ�ខ�ម� ិ   វ��េរ �ធុសម� េត 

សេ��មសមូហម� ិ  វស� សន� វុត� ិ� ។ 

[៩] សទ� ម� ដ� ិតិ�េមន  េ�គ� �� េនន ធីម� 

េថេរន រចិ� ឯ�  អភ�ិនប�ទបិី�តិ ។ 
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វុេ�� ទយ ំ

នេ� តស� ភគវេ� អរហេ� ស�� សម�� ទ� ស� ។ 

១. ស�� បរ���និេទ� ស 

បឋមបរ�េច� ទ 

រតនត� យប��ម 

[១] នមត��  ជន ស�� ន   តមស�� នេភទិេ� 

ធម�� ជ� លន� រុចិេ�   មុនិេ�� �តេ�ចិេ� ។ 

និមិត�  

[២] បិង� �ចរ��ទីហិ   ឆន� ំ យមុទិតំ បុ� 

សុទ� �គធិ�នំ តំ   ន �េធតិ យថិច� ិតំ ។ 

គន� បរ��ណ 

[៣] តេ� �គធ��យ  ម�� វណ� វ�េភទនំ 

លក� �លក� ណសំយុត� ំ  បសន� ត� បទក� មំ ។ 

អភិ��ទិ 

[៤] ឥទំ វុេ�� ទយំ �ម  េ�កិយច� ន� និស�ិតំ 

�រភិស�មហំ �និ  េតសំ សុខវ�ពុទ� ិ� ។ 

 

 

vuetþaTy   bzmbriecäT 
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គណសេង� តស��  

[៥]   សព� ��  �� ទិគលហូ   ភ� មជ�ន�  គរូ ជ� 

មជ�ន� � រេតេតដ�   គ� េ� គរុ េ� លហុ ។ 

គណនិយម 

[៦] ភជ� សព� គលហូ   ប�� ិេម សណ� ិ� គ� 

អរ��ទិម� ិ  វ�េ�� យ�   គេ� ឥធ ចតុក� េ� ។ 

គរុលហុសរូប 

[៧] សំេ��ទិ ច ទីេ� ច   និគ� ហីតបេ� ច េ� 

គរ ុវេ��  �ទេ��  �   រេស�េ��  មត� ិេ� លុជុ ។ 

[៨] បេរ ��ទិសំេ�េគ   េ� បុេ��  គរុកក� េ� 

លហុ ស ក� ចិ វ�េ�� េយ�  តទុ�ហរណំ យ� ។ 

[៩] ទស�នរ�នុ�វេន   និពទ� េគ� ជិនស�យំ ជន� 

 វ�ម� យជននី ស�� ត-  �កិ� នុ កំ �នុរ�� យតិ ។ 

[១០]  វ�េ�� យ� េ�កេ� ស��  សមុេ�� សុរ�ទិនំ 

�េ�េញេយ� ចតុត� ំេ� បទេច� េ� យតី ភេវ ។ 

[១១] សមមឌ�សមំ វុត� ំ    វ�សមំ �បរ� តិ� 

ស� លក� ណេ� ��   ច�� េ� យស� តំ សមំ ។ 
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[១២] យស�ន� ិេមន ទុតិេ�   តតិេយ�ទិេ� សេ� 

តទឌ�សមម�� ំ តុ  ភិន� លក� ណ�ទិក ំ។ 

[១៣] �ទេមកក� �រព�    �វ ឆព� ីសតក� � 

ភេវ �េទហិ តំ ឆន� ំ  ���េ�ទិតំ តេ� ។ 

[១៤] ទណ� � ចណ� វុដ� �ទី  �េទហិ ឆហិ តីហិ ត ុ

��តិ ច បរេត� វ�  ឆេ��  ស��  ប�សិ� ។ 

[១៥] អនន� េ�ទិតំ ច�� -  េមតំ �ម��  �មេ� 

��ឥេច� វ និទ� ិដ� ំ  មុនិន� វចេន បន ។ 

[១៦]  វ�េសស�មេ� កិ�� ិ  គេហ��  សព� េ�ចិតំ 

ទស�យិស�មហំ េតត�   ���វ� ភវ�ស�េរ ។ 

ឥតិ វុេ�� ទេយ ឆន� សិ ស�� បរ��� និេទ� េ� �ម 

បឋេ� បរ�េច� េ� ។ 
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២. ម�� វតុ� ិនិេទ� ស 

ទុតិយបរ�េច� ទ 

គណនិយម 

[១៧] ឆេ�� ខិលលហុ េ� � គយុ�េ��  ឆគ� � ន េ� វ�សេម 

អរ��យ’ន� េឌ� េ�  ឆេ�� េន�  េ� គ� ឆេ��  ។ 

យតិនិយម 

[១៨] បឋមេឌ� ឆេ��  េច សព� លេហ�� ទិលហុនិ ភវតិយតិ 

តប�រេ�េន� បិ សេច ចរ�េមបិ ភវតិ ចតុេ�� េន�  ។ 

[១៩]  អរ���ម�� ំ េច បុេ�� ទិត លក� ណំ ភេវ យស� ។ 

[២០]  �ទិម’មថ �ទយុគំ យស� ត�ំ’េសហិ � បថ� ។ 

[២១] យត�  គណត� យ មុល� ង�ិ េ�ភយ�� ទិេ� ភេវ  វ�បុ� ។ 

[២២]  គរុមជ�េ� ជ�េ� ចតុត� េ� ទុតិយេ� ចប� ។ 

[២៣] ចប�’គ�’ខិលំ េច ទ�ទិមំ លក� ណំ ភជតិ យស� 

បថ�លក� ណម�� ំ មុខចប� �ម � ភវតិ ។ 

[២៤] បថ�យ លក� ណំ េច បឋមេឌ� លក� ណំ តុ ចប�យ 

ទុតិេយ ទេល’ថ យស� បកិត� ិ� � ជឃនចប� ។ 
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អរ���តិេ�  

[២៥] សព� ំបឋមទេល យទិ លក� ណមរ��យ វុត� មុភេយសុ 

យស� ទេលសុ យុត� ំ វុ��  � គីតិ វុត�  យតិ លលិ� ។ 

[២៦] អរ��យំ ទុតិយេឌ� គទិ�ខិលលក� ណំ យំ ត ំ

ភវតិ ទេលសុភេយសុបិ យទិ យស� �យមុបគីតិ ។ 

[២៧] អរ��យឌ�ទ� ិតយំ បុេ�� ទិត លក� េ�េបតំ 

 វ�បរ�យេយ�ភិហិតំ យស� សម� វតិ េចហ េ�គ� ីតិ ។ 

[២៨] អរ��បុព� ឌ�ំ យទិ  គរុេនេក�ធិេកន និធេន យុត�  ំ

យទិ បុព� ឌ�ស�នំ  ទល មិតរ� េ�ទិ�យមរ��គីតិ ។ 

គីតិ�តិេ�  

[២៩]  វ�សេម ឆ សិយំុ ក� មុេខ សេម ត� ដ�  រល� តេ�បរ� 

េវ�លីយំ ត មុច� េត  លហុ ឆក� ំ ន និរន� រ� សេម ។ 

[៣០] េវ�លីេ�បមំ មុេខ តំ  ឱបច� ន� សកំ រ� យ’ទេន�   ។ 

[៣១]  ��តលិ� កថិ�យំ   ភគ�េន�  យទិ បុព� មិវ�� ំ ។ 

[៣២] យ�ទិេ� ទក� ិណន� ិ�  ឋិេតត�  �េទ�� ខិេលសុ េ� ។ 

[៣៣] ឧទិច� វុត� ីតិ វុច� េត  េ� �េ� វ�សេមសុ សណ� ិេ�។ 

[៣៤]  បុព� ត�  សេមសុ េច គ�   បច� វុត� ិ រុទិ�តិ សណ� ិ� ។ 
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[៣៥] ស�ស���ទនិំ ស�  សំយុ� ភវតិ តំ បវត� កំ ។ 

[៣៦]  អស� � សម ក� បរន� ិ� ។ 

[៣៧]  តទ�� � �រុ�សិនី ។ 

េវ�លីយ�តិេ�  

[៣៨]  ទ� ិក វ�ហត វសុ លហុ អចលធិតិ  រ�’ហ ។ 

[៣៩]  ម�� សមកំ នវេ� ល� េន�  ។ 

[៤០]  េ� ��  ថ�ណ� �  វ�សិេ�េ� ។ 

[៤១]  តទ� យេ� �ន�សិ�ខ� ។ 

[៤២]  ប�� ដ� នវសុ យទិ េ� ចិ�� ។ 

[៤៣]  គល�ដ� ហិ េច� វុបចិ�� ។ 

[៤៤] យមតីត លក� ណ វ�េសស យុតំ ម��  ស�ទិ ��ភិហិតំ  

អនិយត វុត�  បរ��ណ សហិតំ  បថិតំ ជេនសុ ��កុលកំ ។  
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ម�� សមក �តិេ�  

[៤៥]  វ�� វេណ� ហិ ម��  �   វ�� វ��  គរូហិ តុ 

 វ�� លហូហិ គរេ�  ទេល បថ�ទិេ� ម� ។ 

ឥតិ វុេ�� ទេយ ឆន� សិ ម�� វុត� ិនិេទ� េ� �ម 

ទុតិេ� បរ�េច� េ� ។ 

 

៣. សមវុត� ិនិេទ� ស 

តតិយបរ�េច� ទ 

[៤៦]  ត� េច តនុមជ� ។ 

�យត�  ី។ 

[៤៧] កុ�រ លលិ� ជ��  ។ 

ឧណ� ិ� ។ 

[៤៨]  ចិ�តប� យទិ � � ។ 

[៤៩]  េ� េ� េ� េ�  វ�ជ�� �� � ។ 

[៥០]  � តល� �ណវក ំ។ 
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[៥១]  ��  ស�និ� រ� ច ។ 

[៥២]  ប�ណិ� ជ� ល� ។ 

អនុដ�� � ។ 

[៥៣]  � ន� យទ ិហលមុខី ។ 

[៥៤]  ភុជគសុសុស� � េ� ។ 

�ពហត ី។ 

[៥៥]  ម���  សុទ� វ��ជិតំ មតំ ។ 

[៥៦]  ��  េ� េ� យទិ បណេ� ខ�េ� ។ 

[៥៧]  ��  សគយុ��  រុម� វតី � ។ 

[៥៨]  េញយ� ម��  មភសគយុ��  ។ 

[៥៩]  ចម�ក�� េច ភម� េ� ។ 

[៦០]  នរជេគហិ � មេ�រ� ។ 

[៦១]  ឧ�� សកំ តំ េច េ� ម� ល�  ។ 

[៦២]  េ� � គរុ�យមុបដ� ិ� ។ 

បន� ិ ។ 
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[៦៣]  ឥ�� ទិ� � វជិ� ជ� េ� ។ 

[៦៤]  ឧ�ទិ� �វ ជ� ជ� េ� ។ 

[៦៥]  អនន� េ�ទីរ�ត លក� � េច  

�� វ�មិស� ឧប�តិេ� �  

ឯវ� កិល’�� សុបិ មិស�ិ�សុ   

វទន� ិ �តិស� ិទ’ េមវ �មំ ។  

[៦៦]  នជជល� គទិ� សុមុខី ។ 

[៦៧] េ�ធក មិច� តិ េច ភភ� � ។ 

[៦៨]  េវទេស�ហិ, ��  ត��  �លិន ី� ។ 

[៦៩]  �េ�ម� ី �, យតិ � ��  ត� េ� ។ 

[៧០]  � តន� េ�សុ, រស សិរ� � ។ 

[៧១]  េ� ន� ឥហ រេ�ទ� � ល� ។ 

[៧២]  �� គេតតិ រន� គរុ� េទ�  ។ 

[៧៣]  ននរលហុគរូហិ ភទ� ិ� ។ 

តិដ�� � ។ 

[៧៤]  វទន�  ិវ�សដ� មិទំ ជ� ជ� ។ 
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[៧៥]  � ឥន� វ�� ខលុ យត�  � ជ� ។ 

[៧៦]  ឥធ េ�ដកមម�� ធិេសហិ មិតំ ។ 

[៧៧]  ទុតវ�លម� ិត �ហ ន� ភ� ។ 

[៧៨]  វសុ យុគ  វ�រតី �, ម� បុេ�យំ ។ 

[៧៩]  នយសហិ� ន� កុសុមវ�ចិ��  ។ 

[៨០]  ភុជង� ប��តំ ភេវ េវទេយហិ ។ 

[៨១]  នភជេរហិ ភវតិប�ិយំវ� ។ 

[៨២]  វុ��  សុធីហិ លលិ� ត� ជ� ។ 

[៨៣]  បមិតក� � សជសេសហុទិ� ។ 

[៨៤]  ននភរសហិ�ភិហិតុជ� � ។ 

[៨៥]  ប�� ស�ច� ិ�� , េវស�េទវ� ម� � ។ 

[៨៦]  ភវតិហ �មរសំ នជ� េ� ។ 

[៨៧]  កម�តិ េញយ� សយេសហិ េ� េច ។ 

ជគតី ។ 

[៨៨]  ��  �� េ�, តិទសយតិប�ហស�ិណី � ។ 
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[៨៩]  ចតុគ� េហ,ហិហ រុចិ� ជ� ស� � ។ 

អតិជគតី ។ 

[៩០]  ននរសលហុ�, សេរហិប�ជិ� ។ 

[៩១]  ននភនលគិតិប្,បហរណកលិ� ។ 

[៩២]  វុ��  វសន� តិល� តភ� ជ� េ� ។ 

សក� រ� ។ 

[៩៣]  ទ� ិហតហយលហុរថ គិតិ សសិក� ។ 

[៩៤] វសុហយយតិរ�ហ, មណិគុណនិកេ� ។ 

[៩៥]  ននមយយយុ�យំ, �លិន ីេ�គិសីហ ិ។ 

[៩៦]  ភវតិ ន� ភ� រសហិ� បភទ� កំ ។ 

អតិសក� រ� ។ 

[៩៧]  នជភជ� ស� ភវតិ �ណិន ីគយុ��  ។ 

អដ�  ិ។ 

[៩៨]  យ� េ� េ� ភ�� , រសហរវ��� សិខរណ ី។ 

[៩៩]  រសយុគិសិេ�, េ� េ� �� �� , គ�� ហរ�ណី ត� ។ 
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[១០០]   មន� ក� �� , មភនតត�, េ� យុគុត� ស�េកហិ ។ 

អច� ដ�  ិ។ 

[១០១]   េ� េ� េ� េ� �, កុសុមិតល�,េវល� ិ�ក�� ត� ិសីហ ិ។ 

ធិតិ ។ 

[១០២]   រសុត� េស�ហិ យ� នសររគរ,ូ េមឃវ�ប�� ជ� ិ� � ។ 

[១០៣]   អក� េស�ហិ យតិ ម�� សតត�, សទ�� លវ�ក� ីឡិតំ ។ 

អតិធុត ិ។ 

[១០៤]   វុត� មីទិសំ តុ �មេ� រ� រ� រ� គរូលហូ ច ។ 

កតិ ។ 

[១០៥]   �� ��  េ� េ��ត េយនត្,តិមុនិយតិយុ�, សទ� � កិត� ិ�យំ ។ 

បកត ិ។ 

[១០៦]   �� នរ� រ� ចថ គរូ ទសក� វ�រមំ ហិ ភទ� កមិទ ំ។ 

�កតិ ។ 

ឥតិ វុេ�� ទេយ ឆន� សិ សមវុត� ិនិេទ� េ� �ម 

តតិេ� បរ�េច� េ� ។ 
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៤. អឌ�សមវុត� ិនិេទ� ស 

ចតុត� បរ�េច� ទ 

[១០៧]     វ�សេម យទិ � សល� សេម  

ភត� យេ� គរុ� វុបចិត�  ំ។ 

[១០៨]     ភត� យេ� យទិ � ទុតមជ�  

យទិ បុនេរវ ភវន� ិ ន� ជ� ។ 

[១០៩]     យទិ សត� ិតយំ គរុយុត�  ំ   

េវគវតី យទិ ភត� ិត� � ។ 

[១១០]    េ� េ�  វ�សេម រេ� គរូ េច  

��  ��  ភទ� វ��ជ េមត�  េ� េច ។ 

[១១១]   វ�សេម ស� សគរុយុ��   

េកតុមតី សេម ភរន� េ� ។ 

[១១២]   �ខ�នក ី� វ�សេម ជ� េ�  

ជ� ជ� េ� តុ សេមថ �េទ ។  

[១១៣]  ជ� ជ� េ� វ�សេម សេម ត ុ  

� េ� គ� េច  វ�បរ�តបុ��  ។  

[១១៤]  សសេ� សល� វ�សេម សេម  

នភភ� ភវេត ហរ�ណប�� � ។ 
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[១១៥]  យទិ ននរល� ន� ជ�   

យទិ ច ត�បរវត�  មិច� តិ ។ 

[១១៦]   វ�សម មុបគ� ន� រ� េច  

នជជរ� សមេក ច បុប� ិត��  ។ 

ទ� យមិទំ េវ�លីយប�េភេ� ។ 

[១១៧]  � យ�ទិ� មតី រ� រ� ត� -  

សេម សេម ជ� ជ� គរុភេវយ�� ំ។ 

ឥតិ វុេ�� ទេយ ឆន� សិ អឌ�សមវុត� ិនិេទ� េ� �ម 

ចតុេ��  បរ�េច� េ� ។ 

 

៥.  វ�សមវុត� និិេទ� ស 

ប�� មបរ�េច� ទ 

[១១៨] នដ� ក� េរសុ �េទសុ   �� ទិ��  េ�ណ� � វត�  ំ។ 

[១១៩] សេមសុ សិន�� េ� េជន  បថ�វត� ំ បកិត� ិតំ ។ 

[១២០] ឱេជសុ េជន សិន�� េ�  តេមវ  វ�បរ��ទ ិ។ 

[១២១] ន�េ� េច ជលធិេ�  ចប�វត� មិេច� តំ ។ 
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[១២២] សេម េ� សត� េ� យស�  វ�បុ� បិង� លស� � ។ 

[១២៣] េសតវស�ខិេលសុប ិ។ 

[១២៤] េភនណ� � ភព� ិបុ� ។ 

[១២៥] ឯវម��  េ� ចតុ��  ។ 

[១២៦] េ�ណ� � េច នវ�បុ� ។ 

[១២៧] េ�ណ� � ត���  សិ� ។ 

វត� ប�េភេ� ។ 

[១២៨] នទិស�េត’ត�  យំ ឆន�  ំ  បេ�េគ ទិស�េត យទិ 

 វ�សមក� រ�ទំ ត ំ  �� �ម�� �មេ� ។ 

ឥតិ វុេ�� ទេយ ឆន� សិ វ�សមវុត� ិ និេទ� េ� �ម 

ប�� េ� បរ�េច� េ� ។ 
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៦. ឆប�ច� យវ��គ 

ឆដ� បរ�េច� ទ 

ប�� រនយ 

[១២៩] ប�� េរ សព� េគ �េទ  បុព� �េ� ល�េរ ស� 

បុេព�  គរុ េត ច មិេម  កត� ��  �វ សព� � ។ 

នដ� នយ 

[១៣០] នដ� ស� េ� ភេវយ�’េ��  តស� ិ� េ�ទ� ិកេត សេម 

 វ�សេម េត� ’កសហិេត  ភេវយ�ទ� ិកេត គរ ុ។ 

ឧទ� ិដ� នយ 

[១៣១] ឯ�ទិនុក� េមនេង�   បុ�� េ� ទ� ិគុេណ លិេខ 

មិស�េកហិ លហុេដ� ហិ  េសេកហុទ� ិដ� កំ ភេវ ។ 

សព� គល�កិយនយ 

[១៣២] វុត� ក� រស� សង� �  លិក� � េសេ�បរូបរ� 

ឯេកកហីនេម�ទិ-  នុ�� េន សព� �ទិកំ ។ 

វុត� សង� �នយ 

[១៣៣] គរុ�កិ�ង� សេ�� េហ   ភេវ សង� � វ�មិស�ិេត 

ឧទ� ិដ� ង� ស��េ�  េសេ� េវមំ ស�នេយ ។ 
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វុត� អ�� នយ 

[១៣៤] សេង� �វ ទ� ិគុេណកូ�   វ��� ��មសម� � 

វុត� ស�ទ� ន� �ន��   គរុ�ន��  អង�� លំ ។ 

ឥតិ វុេ�� ទេយ ឆន� សិ ឆប�ច� យវ��េ� �ម 

ឆេ��  បរ�េច� េ� ។ 

 

និគមន 

[១៣៥]  េសលន� �យតន�សិកសីលេត� រ 

�េ� គរុ គ�� ណគរុ ជ� យតំ មេមេ� 

យស�ប��វមវលម�  មេយទិេ�បិ 

សម�ទិេ�ភិមតសិទ� ិកេ� បរេ��  ។ 

[១៣៦] បរត� សម�ទនេ�  បុេ�� �ធិគេតនហំ 

បរត� សម�ទនេ�  ភេវយ�ំ �តិ �តិយំ ។ 

[១៣៧] អវេ�កិត មេត� ន  យ� ឆប�ច� � ម� 

�ធិ� �ធយេន� វ   មិច� ិតត� ម�ិ �ណិេ�តិ ។ 

 [១៣៨]  េយនន� តន� រត�ករមន� េនន 

   ម�� ចេ�ល� លិត�ណវេរន ល��  

   �� ម�តិ សុខិ� សុខយន�  ិចេ��  

 េត េម ជយន� ិ គរេ� គរេ� គុេណហិ ។ 
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 [១៣៩]  បុេ�� ន េតន ជិនបត� ិ យ� ភេវយ� 

   ��ហ �រ�តនុេ�វ សតី មតិ� 

   េតេ� តិេហតុបដិសន� ិ អេ�ឃរូបី 

 លក� ី ធីតិពលបសត� គុេ� ភេវយ�ំ ។  

ឥតិ សង�រក� ិតម��មិេត� េរន វ�រចិតំ 

វុេ�� ទយប�ករណំ បរ�និដ� ិតំ ។ 
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 សុេ��ល�� េ� 

នេ� តស� ភគវេ� អរហេ� ស�� សម�� ទ� ស� ។ 

១. េ��វេ�ធ-បឋមបរ�េច�ទ 

រតនត� យប��ម 

[១] មុនិន� វទនេ�� ជ គព� សម� វសុន� រ�; 

សរណំ �ណិនំ �ណី មយ� ំ បីណយតំ មនំ ។ 

នមិតិ�  

 [២] �ម, ស�� ’ទ�’ល�� �   សន� ិ សេ��  បុ�ត� 

 ត�បិ តុ វឡេ�� ន� ិ   សុទ� �គធិ� ន េត ។ 

អភ�ិ�ទកិ ំ

 [៣] េត�’បិ �ម េ�េសយ�  េមេត ល�� រវជ� ិេត 

 អនុរូេប�’ល�� េរ   េន’ស េមេ� បរ�ស�េ� ។ 

 [៤] េយសំ ន ស�� ិ� ប��    េនកសត� ន� េ�’ចិ�; 

 សេ�� ហ’�� ហ� េវ’េត �វពុជ�ន� ិ កិ�� ិបិ ។ 

 [៥] កិ� េតហិ �ទសុស���   េយសំ នត� ិ គរូន’ិហ 

 េយ តប�ទរេ�កិ��    េត’វ �ធូ វ�េវកិេ� ។ 
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 [៦] កព� , �ដកនិក� ិត�    េនត� ចិ��  កវ�ជ� � 

 យំកិ�� ិ រចយេន� ’តំ   ន វ�ម� យករ� បរ� ។ 

 [៧] េតេយ’វ បដិ�េវេ��    េ�’វ ពេ��  សវ�ម� េ� 

 េយន េ�េសន� ិ វ����  េយ  តត�  ប�’ វ�ហិ�’ទ� ។ 

 [៨] ពេ��  ច �ម សទ� ,��    សហិ� េ�សវជ� ិ� 

 បជ�  គជ�  វ�មសិ�ន ំ  េភេទ�’យំ តិ� ភេវ ។ 

 [៩] នពិេ��  �’និពេ��  ច   បុន ទ� ិ� និរុប�េត 

 ត ំតុ �េបន� �’ល�� �    វ�ន� នីយតរត� នំ ។ 

 [១០] អនវជ� ំ មុខេ�� ជ  មនវ��  ច �រតី 

 អលង� �’វ េ�ភេន�    កិ� នុ េត និរ’លង� � ។ 

 [១១]  វ�� គរូបេទសំ តំ  �េ�’លង� ត��  មិច� តិ 

 សម�បុេណ ន វ���� ហិ   ហស��វ� កថំ នុ េ� ។ 

 [១២] គេ�� បិ កវ���ន  មល�� រ’ប��សេ� 

 �តិ តព� ចនីយត�  ំ  ត’េ�� �រូ’ប�រេ� ។ 

 [១៣] ទ� ិប��� អល�� �   តត�  សទ� , ត� េភទេ� 

 សទ� ��  ពន� ��’វ   តំសជ� ិត ត�វលិ ។ 

 [១៤] គុ�ល�� រសំយុ��    អបិ េ�សលវ’ង� ិ� 

 បសំសិ� ន វ���� ហិ   � ក��  វ�យ �ទិសី ។ 
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 [១៥] េតន េ�សនិ�េ�’វ   មហុស�េហន �ធិេ� 

 និេ�� � សព� � �’យំ   សគុ� ន ភេវយ� កិ� ។ 

 [១៦] �’ល�� រវ�យុ�� ’បិ   គុណយុ��  មេ�ហ� 

 និេ�� � េ�សរហិ�   គុណយុ��  វធូ វ�យ ។ 

 [១៧] បេទ �េក� តទេត�  ច   េ�� េយ វ�វ�� ម� 

 េ�’�ហរណ េមេតស ំ  លក� ណំ កថ�ម�’ហំ ។ 

បទេ�ស ឧេទ� ស 

 [១៨]  វ�រុទ� ត� ន� �, ឈត�    កិលិ�� និ,  វ�េ�ធិ ច 

 េនយ�ំ,  វ�េសស�េបក� ំ   ហីនត� ក មនត� កំ ។ 

�ក�េ�ស ឧេទ� ស 

 [១៩] េ�� ប�ន �ក�ន   េមកត� ំ ភគ� រ�តិកំ 

 ត� ព�កិណ�  ��� និ   យតិហីនំ កមច�� តំ 

 អតិវុត�  មេបតត� ំ   សពន� ផរុសំ ត� ។ 

�ក�ត� េ�សឧេទ� ស 

 [២០] អបក� េ�’, ចិត�ហីនំ   ភគ� រ�តិ, សសំសយំ 

 �ម� ំ ទុ�� លង� តីតិ   េ�� �ក�ត� និស�ិ� ។ 
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បទេ�សនេិទ� ស 

 [២១]  វ�រទុ� ត� ន� រ� ត�� ិ    យស�’�� េ��   វ�រុជ�តិ 

 អធិេប�េត យ� េមេ�  វ�សេ� សុខេយ ជនំ ។ 

 [២២]  វ�េសស� មធិកំ េយ�   ឈត�  េមតំ ភេវ យ� 

 ឱ�សិ�’េសសទេិ�   ខេ�� េ�’យំ  វ��ជេត ។ 

 [២៣] យស�’�� ’វគេ� ទុេ��   បកត�’ទិវ��គេ� 

 កិលិដ� ំ តំ យ� �យ   េ�’យ �លិង� �េត ប�ិ ។ 

 [២៤] យំ កិលិដ� បទំ ម��    ភិេធយ�ំ យម�ទិក ំ

 កិលិដ� បទេ�េស’វ   តម�ិ អេ��  ករ�យតិ ។ 

 [២៥] បតីតសទ� រចិតំ    សិលិដ� បទសន� ិកំ 

 ប�ទគុណសំយុត� ំ   យមក ំមត េមទិសំ ។ 

 [២៦] អព�េបត ំព�េបត’��    �វុ�� ’េនកវណ� ជ ំ

 យមកំ ត��  ��ន-   �ទ,ិ មជ�, ន� , េ�ចរ� ។ 

អព�េបត បឋម��ទ ិយមក ំ

 [២៧] សុជ�’សុជ� សេព�    គុេណ�បិ វ�េវកិេ� 

  វ�េវកំ ន ស�យន� ិ   អវ�េវកិជនន� ិេក ។ 
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អព�េបត បឋម ទតុយិ ��ទិ យមក ំ

 [២៨] កុស�’កុស� សេព�    បព�’បព� ថ� 

 េ� �� �វ’េ�សិត� ំ  សុខទុក� ប�� សិយុំ 

 អព�េបត បឋម ទុតិយ   តតិយ��ទិ យមកំ ។ 

 [២៩] �ទរ� � ទរ� ហន��     វ�ហិ� វ�ហិ� ម� 

 វន� � វន� ��ន  �ជេន រតនត� េយ ។ 

អព�េបត ចតកុ� ��ទ ិយមក ំ

 [៣០] កមលំ ក’មលំ កត�� ំ   វនេ� វនេ�’ម� រ� 

 សុគេ� សុគេ� េ�កំ   សហិតំ ស ហិតំ ករ� ។ 

 [៣១] អព�េប�ទិយមក-   េស�េ� េលេ� និទស�ិេ� 

 េញយ�និ’�េយវ ទិ� យ’�� និ យម�និបិ ។ 

 [៣២] អច� ន� ពហេ� េតសំ   េភ� សេម� ទេ�និេ� 

 ត�បិ េកចិ សុក�   េកចិ អច� ន� ទុក� � ។ 

 [៣៣] យមក ំតំ បេហល ីច   េនកន� មធុ�និ’តិ 

 ឧេបក� ិយន� ិ ស�� និ   សិស�េខទភ� ម� ។ 

 [៣៤] េទស�លក�េ�ក   ��គមវ�េ�ធិ យំ 

 ត ំ វ�េ�ធបិទ ំេច’ត  មុ�ហរណេ� ផុដំ ។ 

 [៣៥] យ ទប�តីត �នីយ   វត� ព� ំ េនយ� �ហ ុតំ 

 យ� ស�� បិ ធវ�   ទិ� េ�ចន� ិ រត� ិយំ ។ 
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 [៣៦] េនទិសំ ពហុ ម�� ន� ិ   សេព�  សព� ត�  វ���� េ� 

 ទលុ� �’វគតី សទ�    �មត� ិយវ�លង�ិនី ។ 

 [៣៧] សិ�  វ�េសស�េបក�  ំ  យំ តំ ប��   វ�េសសនំ 

 �ត� កំ តំ យ� តំ េ�   ភិេយ� បស�តិ ចក�� � ។ 

 [៣៨] ហីនំ កេរ វ�េសស�ំ យំ   ត ំហីនត�  ំភេវ យ� 

 នបិ�ភី កត ខេ�� េ�   សមុេទតិ ទិ�កេ� ។ 

 [៣៩] �ទបូរណមត� ំ យំ   អនត� មិត ិតំ មត ំ

 យ� ហិ វេន�  ពុទ� ស�   �ទបេង� រុហំ បិ ច ។ 

�ក�េ�ស នេិទ� ស 

 [៤០] សទ� េ� អត� េ� វុត� ំ   យត�  ភិេយ�បិ វុច� តិ 

 ត េមកត�  ំយ�’�ត ិ  �រ�េ� �រ�េ� អយំ ។ 

យ� ច 

 [៤១] តិត� ិយង�� រពី�និ    ជហំ ទិដ� ិគ�និ’ហ 

 ប�េទតិ បសេន� ’េ�   ម�មុនិ ម�ជេន ។ 

 [៤២] �រទ� ក� មវ�េច� �  ភគ� រ�តិ ភេវ យ� 

 �បិ ប�� , េ�ប ិបគុេ�  បកតបី ិអេ� តវ ។ 

 [៤៣] ប�នំ ទុព� ិនិេក� �   ព�េ�េ� យត�  �យតិ 

 ត ំព�កណិ� ន� ិ វ�េ�� យ�ំ   តទុ�ហរណំ យ� ។ 
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 [៤៤] ពហុគេុណ បណមត ិ  ទជុ� �នំ ប�យំ ជេ� 

 ហិត ំបមុទិេ� នចិ�  ំ  សគុត ំសមនុស�រ� ។ 

 [៤៥]  វ�សិដ� វច�’េបតំ   �ម� ’ំត�’ភិមតំ យ� 

 កេ��  �មយ�នំ មំ   ន �មយសិ កិ�ន� ិ’ទ ំ។ 

 [៤៦] បទស�� នេ� កិ�� ិ   ទុប�តីតិករ� ភេវ 

 តម�ិ �ម�  ំត�’ភិមតំ   យ� �ភវេ� បិ� ។ 

 [៤៧] វុេត� សុ សូចិេត �� េន   បទេច� េ� ភេវ យតិ 

 យំ �យ ហីនំ តំ វុត� ំ  យតិហីនន� ិ � បន ។ 

 [៤៨] យតិ សព� ត� �ទេន�    វតុ� េឌ� ច  វ�េសសេ� 

 បុ�� ប�េនកវណ� -   បទមេជ�បិ កត� ចិ ។ 

តេ�� �ហរណបច�� �ហរ�និ យ� 

 [៤៩] តំ នេម សិរ� �មិ   ករវណ�  ំត�គតំ 

 សក�បិ ទិ� ស�ិ�    តវិ េ�ណ� រេសហិ េ� ។ 

 [៥០] សេ� សន� ិម� ិ បុព� េ��     វ�យ េ�េប វ�ភត� �ិ 

 អ�� � ត� ’�� � តត�    �’េទ�ទិ ប�’ទ’ិវ ។ 

 [៥១] �ទី បុព� បទ�� ’វ  និច� ំ បុព� បទស�ិ�; 

 �ទេ� និច� សម� ��    ប�ទីវ បេរន តុ ។ 
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សព� េ�� �ហរ�និ យ� 

 [៥២] នេម តំ សិរ� សេ��    ប�’តតំី ត�គតំ 

 យស� េ�កគ� តំ បត� -   េស�’ប� ន ហិ យុជ� តិ ។ 

 [៥៣] មុនិន� ំ តំ ស� វ��    ម�’នន� មត ិមុត� មំ 

 យស� ប��  ច េម��  ច   នសិ��ីត ិ វ�ជម� តិ ។ 

�ទិ�ទីសុ បច�� �ហរ�និ យ� 

 [៥៤] ម�េម��  ម�ប��    ច យត�  បរេ�ទ� 

 បណ�មិ ជិនំ តំ ប-   វរ� វរគុ�’លយំ ។ 

 [៥៥] បទត� ក� មេ� មុត� ំ   កមច�� ត មិទំ យ� 

 េខត� ំ � េទហិ �មំ �   េទស ំ� មម េ�ភនំ ។ 

 [៥៦] េ�កិយត�  មតិក� ន� ំ   អតវិតុ�  ំមតំ យ� 

 អតសិ�� ធ ��ស-   េមតសិ� ថនជម� េន ។ 

 [៥៧] សមុ�យត� េ�’េបតំ   ត ំអេបតត� ក ំយ� 

 �វ�បេុ��  ពលិពេ��    តណំិ �ទី បិវ� ជលំ ។ 

 [៥៨] ពេន�  ផរុស� យត�    ត ំពន� ផរសុ ំយ� 

 ខ� ខ�ិ បរ�ក� �ី   េខេត�  ខតិ�  ំផលត�’ល ំ។ 
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�ក�ត� េ�ស នេិទ� ស 

 [៥៩] េញយ�ំ លក� ណ មន� ត�    វេស�’បក� �ទនិ ំ

 ឧ�ហរណ េមេតសំ   �និ សន� ស��ម�’ហំ ។ 

ត�� ’បក� មំ យ� 

 [៦០] �វ�, �ន, ស�ីន ិ  ស��  សម�ទិ�និ’ហ 

 េ�គ, ស�� ទ,ិ ន�ិ� ន   �ធ�និ ន សំសេ� ។ 

ឱចិត�ហីនំ យ� 

 [៦១] បូជនយីតេ� េ�េក   អហ េមេ� និរន� រ� 

 មេយកស� ិ� គ�ុ សេព�    យេ� សមទុ�ិ អហំុ ។ 

យ� ច 

 [៦២] �ចេិ�’ហំ កថំ �ម   ន ទ�� ម�’ប ិជីវ�ត ំ

 ត�ប ិបុត� �េនន   េវធេត ហទយំ មម ។ 

ភគ� រ�តិ យ� 

 [៦៣] ឥត� ីន ំទជុ� �ន��     វ�ស�េ� េ�បបជ� េត 

  វ�េស សិង� មិ�  ិនទិយំ   េ�េគ �ជកលុម�  ិច ។ 

សសំសយំ យ� 

 [៦៤] មុនិន� ចន� ិ� េ�ក   សរេ�លវ�េ�ចេ� 

 ជេ�’ វក� ន� បេ�� ’វ   េ�បទស�នបីណិេ� ។ 
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 [៦៥] �ក�ត� េ� ទុប�តីតិ   ករ� �ម�  ំមតំ យ� 

 េ�េ�  វ�រ�យ� េ�’យំ  បរ� ហ���  ន វ�ស�មី ។ 

 [៦៦] ទ�ុ� លង� រណំ េតតំ   យ�� ’ល�� រទូសនំ 

 តស�’ល�� រនិេទ� េស   រូប �វ� ភវ�ស�តិ ។ 

 [៦៧]  កេ�’�ត សេង� បន� ម�’យំ 

  េ��ន េមសំ បវេ� វ��េ� 

  ឯេ�’វ’លំ េ�ធយិតុំ កវ�ន ំ

  តមត� ិ េច េខទករ� បរម�ិ ។ 

ឥតិ សង�រក� ិតម��មិវ�រចិេត សុេ��ល�� េរ 

េ��វេ�េ� �ម 

បឋេ� បរ�េច� េ� ។ 
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២. េ�សបរ���វេ�ធ-ទតុយិបរ�េច�ទ 

 [៦៨] ក�ចិ កវ�េ�ស��     វ�េ�េ� សកេ� ប�’យំ 

 េ�សសង� � មតិក� ម� -  គុណវ�ថិ� វ��ហេត ។ 

 [៦៩] េតន វុត� វ�េ��ន-   មវ�េ�េ� យ� សិ� 

 ត� េ�សបរ���   វេ�េ� �និ នីយេត ។ 

តត�  វ�រុទ� ត� ន� រស� បរ��េ� យ� 

 [៧០]  វ�ន� ន� ំ �ក�លីនំ   �លីនំ ទស�� សុខំ 

 តំ កថំ �ម េមេ�’យំ    វ�សេ� សុខេយ ជនំ ។ 

យ� � 

 [៧១]  វ��យេ�បិ �េ� សិ   េ�តេ�ប ិម�មត ិ

 បណេី�បិ រ�’េបេ�   ចិ��  េម �មិ េត គតិ ។ 

អឈ’ត� ស� យ� 

 [៧២] កថំ �ទិគុ��េវ   េ�កំ េ�េសតិ ទុជ� េ�  

 ឱ�សិ�េសសទេិ�   ខេ�� េ� �ម កិ� ភេវ ។ 

 [៧៣] បេហលិ�យ �រុ��    ន ហិ ទុ��  កិលិដ� � 

 បិ� សុ�’លិង� ិតំ ក-   �លិង� តិ នុ េ� ឥតិ ។ 

 [៧៤] យមេក េ� បេ�េជយ�  កិលិដ� បទ មិច� ិេត 

 តេ� យមក ម�� ំ តុ   សព�  េមតំមយំ វ�យ ។ 
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េទសវ�េ�ធិេ� យ� 

 [៧៥] េ�ធិសត� ប��េវន   ថេលប ិជល�ន�’ហំុ 

 នុទ�� និ’វ សុចិ�   �សេក� សំ តហិ� ជេល ។ 

�លវ�េ�ធិេ� យ� 

 [៧៦] ម�នុ�វ បិសុេ�   មុនិេ� មន�  �រុេ� 

 សេ�� តុកមយំ �យិ   ធុនេ��  កសុមំុ សមំ ។ 

ក�វ�េ�ធិេ� យ� 

 [៧៧] និមុគ� �នេ� ពុទ�    គុេណ ប�� សិខស�បិ 

 តន� សិ�រ វ�េ�េ� េ�   ន សម�ីេណតិ កំ ជន ំ។ 

េ�កវ�េ�ធិេ� យ� 

 [៧៨] គណេយ ចក� �ឡំ េ�   ចន� �យបិ សីតលំ 

 សេ�� ធិ សត�  ហទេ�   បទតិ� ’�� របូរ�ត ំ។ 

�យវ�េ�ធិេ� យ� 

 [៧៩] បរ�ច� ត� ភេ�បិ ត� -   មុបនីតភេ� អសិ; 

 អចិន� �គុណ��យ,   នេ� េត មុនិបុង� វ ។ 

�គមវ�េ�ធិេ� យ� 
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 [៨០] េន�’លបតិ េក�’បិ   វចីវ��� ត� េិ� យតិ 

 សម��នមុ���   ផុេសយ�’បត� ទិុក� ដំ ។ 

េនយ�ស� យ� 

 [៨១] មរ�ចិចន� �’េលប-  �� សីតមរ�ចិេ� 

 ឥ� ស�� បិ ធវ�   ទិ� េ�ចន� ិ និព� រ� ។ 

យ� � 

 [៨២] មេ�នុរ�� េ� �រ-   ង� �សិ�� រវ�ព� េ� 

 ជិេន�’សមនុ�� េ�   �រស� ហទ�’នេ� ។ 

 វ�េសស�េបក� ស� យ� 

 [៨៣] អប��’ប�ធម�ិ   អយំ េវរ� ជនំ ជេ� 

 េ�ធ�ដលភូេតន   ភិេយ� បស�តិ ចក�� � ។ 

ហីនត� ស� យ� 

 [៨៤] អប��នម� ិ��នំ   ប�វ� �សេយ ពុេ� 

 អបិ នបិ���’នតី-   ខេ�� េ� េ�តិ �ណុ� ។ 

អនត� ស� យ� 

 [៨៥] ន �ទបូរណ�� យ   បទំ េ�េជយ� កត� ចិ 

 យ� វេន�  មុនិន� ស�   �ទបេង� រុហំ វរ� ។ 
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 [៨៦] ភយេ�ធបសំ�ទិ    វ�េសេ� �ទិេ� យទិ 

 វត�� ំ �មីយេត េ�េ�   ន តេត� ’កត� �កេ� ។ 

យ� 

 [៨៧] សេប� សេប�! អយំ ហន�   និវត� តុ ភវ� តេ� 

 យទិ ជីវ�តុ�េ�’ស ិ  កថំ ត មុបសប�សិ ។ 

ភគ� រ�តិេ� យ� 

 [៨៨] េ�េ�ចិ រូ�’តិសេ�   កន� ិ �ប ិមេ�ហ� 

  វ���’តិសេ� េ�បិ  អេ� ពុទ� មេ�’ទេ� ។ 

 [៨៩] អព�េ�ហករ� ពន� ំ  អព�កិណ� ំ មេ�ហរ� 

 អទូរបទ វ�ន�សំ  បសំសន� ិ កវ�ស�� ។ 

យ� 

 [៩០] នលីបុ��’ភំ នយន ំ  ពន�� ករចុេិ�’ធេ� 

 �� េហម’ង�� េ� េតន  ជិេ�’យំ បិយទស�េ� ។ 

 [៩១] សមតិក� ន�  �ម� ត� ំ   កន�  ��’ភិសង� តំ 

 ពន� នំ រសេហតុ��    �ម� ត�  ំអតិវត� តិ ។ 

យ� 

 [៩២] ទេុ�តិ �មច�� េ�   េ� មំ សទយ និទ� េ� 

 ឦទិសំ ព�ស�’បន�  ំ  សុខីបិ កិ មុេបក� េស ។ 
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 [៩៣] យតិហីនបរ��េ�   ន បុេន’�និ នីយេត 

 យេ� ន សវនុ’េព� គំ   េហ��  េយសំ វ��រ�តំ ។ 

កមច�� តស� យ� 

 [៩៤] ឧ�រចរ�េ�’សិ ត�  ំ  េតេន’�’�ធ� ត� យិ 

 េទស ំ� េទហិ �ម ំ�   េខត�  ំ� មម េ�ភនំ ។ 

អតិវុត� ស� យ� 

 [៩៥] មុនិន� ចន� សម�� ត-   យេ��សិមរ�ចិនំ 

 សកេ�ប�’យ ��េ� �’វ�េ�  វ�ជម� េន ។ 

 [៩៦] �ក�ំ ព�បន� ចិ�� នំ   អេបតត�  ំអនិន� ិតំ 

 េតនុ’ម� �� ទិ�នំ ត ំ  វច�’�� �ត ទុស�តិ ។ 

យ� 

 [៩៧] សមេុ��  បីយេត េ�’យ-  មហ’មជ�  ជ�តេុ� 

 ឥេម គជ� ន�  ិជមូី�   សក� េស�’�វេ� បេិ� ។ 

 [៩៨] សុខុ��’ វ�េ�ធិត� -   ទិត� �វប��វ�តំ 

 ពន� នំ ពន� ផរសុ-    េ�ស ំសំទូសេយយ� តំ ។ 

យ� 

 [៩៩] បស���  របូវ�ភវ�  សណុ��  មធរុ� គរិ� 

 ចរន�  ិ�ធូ សម�� ទ� -   �េល េកឡិបរម�� � ។ 
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អបក� មស� យ� 

 [១០០] �វ�, �ន, ស�ីន ិ  ស��  សម�ទិ�និ’ហ 

 ន�ិ� ន, េ�គ, ស�� ទ ិ  �ធ�និ ន សំសេ� ។ 

 [១០១] ឧទ� ិដ� វ�សេ� េ�ចិ    វ�េសេ� �ទិេ� យទិ 

 អន’ុទ� ិេដ� សុ េនវ’ត� ិ   េ�េ� កមវ�លង�េន ។ 

យ� 

 [១០២] កសុ�’កសុលំ អព�-   កត’មេិច� ស ុបច�មិ ំ

 អព�កតំ �កទ ំន   �កទ ំបឋមទ� យំ ។ 

 [១០៣] សគុ��’ វ�ករេណ   �រេណ សតិ �ទិេស 

 ឱចិត�ហីន�’បត� ិ   នត� ិ ភូតត� សំសិេ� ។ 

 [១០៤] ឱចិត�ំ �ម វ�េ�� យ�ំ   េ�េក វ�ខ�ត �ទ� 

 តេ�� ’បេទសបភ�   សុជ� កវ�បុង� � ។ 

 [១០៥]  វ��� េ�ចិត�វ�ភេ�  ចិត�ហីនំ បរ�ហេរ 

 តេ�’ចិត�ស� សេម�េស រសេ�េ� សិ� កេត ។ 

យ� 

 [១០៦] េ� �រេសន �សន� -   �សន� វ�ជយុ’ស�េ� 

 ត�ិយប ិន ម�� តិ�    េ� េ� េទត ុជយំ ជិេ� ។ 
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 [១០៧] �រទ� កត�� ក�� ទ ិ   ក�’តិក� មលង�េន 

 ភគ� រ�តិវ�េ�េ�’យំ   គតិ� ន �� ’បិ វ�ន� តិ ។ 

យ� 

 [១០៨] សជុន’�� ន មតិ� នី ំ   វ�ស�េ� េ�’បបជ� េត 

  វ�សស� សងិ� េិ� េ�គ-  នទ�ីជកលុស� ច ។ 

យ� 

 [១០៩] េភសេជ�  វ�ហិេត សទុ� -   ពុ�� ទរិតនត� េយ 

 ប�ទ �ចេរ និច� ំ   សជ� េន សគេុណប ិច ។ 

សសំសយស� យ� 

 [១១០] មុនិន� ចន� ិ�’េ�ក-   រស េ�ល វ�េ�ចេ�; 

 ជេ�’វក� ន� បេ�� ’វ   រ�សទិស�នបីណិេ� ។ 

 [១១១] សំស�េយ’វ យំកិ�� ិ   យទិ កី�ទិេហតុ� 

 បយុជ� េត ន េ�េ�’វ   សសំសយសមប�ិេ� ។ 

យ� 

 [១១២] �េត ទតុយំិ នលិយំ   គរមុ� ិ សកេគហេ� 

 �បុេណយ�ម និយតំ   សុខ’មជ�យ�’ទិ� ។ 

 [១១៣] សភុ� ភគិនី �’យំ   ឯតស�ិ’េច� វ�ទិកំ 

 ន ‘�ម� ’មិតិ និទ� ិដ� ំ  កវ�ហិ សកេលហិបិ ។ 
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 [១១៤] ទុ�� ’ល�� រវ�គេម  េ�ភ�’លង� តិក� េ� 

 អល�� របរ�េច� េទ   �វ��វ� គមិស�តិ ។ 

 [១១៥]  េ�េស បរ�ហរ�តុ េមស វេ�’បេទេ� 

  សត� ន� �នុសរេណន កេ� មេយវ� 

   វ��� យិ’មំ គរុវ�ន’ធិក’ប��� 

  េ�េស បរ� បរ�ហេរយ� យេ�ភិ�សី ។ 

ឥតិ សង�រក� ិតម��មិវ�រចិេត សុេ��ល�� េរ 

េ�សបរ���វេ�េ� �ម 

ទតុិេ� បរ�េច� េ� ។ 
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៣. គ�ុវេ�ធ-តតយិបរ�េច� ទ 

អនសុន�  ិ

 [១១៦] សម� វន� ិ គុ� យ��    េ��េន’វ’មតិក� េម 

 ទេស�ស� ំេត តេ� �និ  សេទ�  សម�� សយន� ិ េយ ។ 

ស�� ល�� រ ឧេទ� ស 

 [១១៧] ប�េ�’េ�, មធុរ�   សម�, សុខុ�ល� 

 សិេលេ�’ទរ�, កន� ិ   អត� ព�ត� ិ, ស�ធេ� ។ 

ស�� ល�� រ បេ�ជន 

 [១១៨] គុេណេហ’េតហិ សម�េ��   ពេ��  កវ�មេ�ហេ� 

 សម�ទិយតិ កត�� នំ   កិត� ិ មច� ន� និម� លំ ។ 

ស�� ល�� រ នេិទ� ស 

 [១១៩] អទូ�ហិតសម� ន� -   សុភ� � ប�’វលិ 

 សុបសិ�� ’ភិេធយ�’យំ   ប�ទ ំជនេយ យ� ។ 

 [១២០] អលង� េ���  វទន ំ  មុនេិ�’ធររ�សេិ�; 

 េ�ភេន� ’រុណរ�សី’វ   សម�ត�� ’ម�� េ�’ទេរ ។ 

 [១២១] ឱេ� ស�ស�ហុល�-   េមេ� គជ� ស� ជីវ�តំ 

 បេជ� ប�’�’កុេ� េ�’យំ កេ��  �មីយេត យ� ។ 
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 [១២២] មុននិ�  មន�  ស�� ត-  �ស ចន� ន លិម��ិ 

 បល� � ធវ� តេស�   េវេ� �’ធរបល� េ� ។ 

 [១២៣] ប�’ភិេធយ�វ�សយំ   ស�ស ព�ស សម� វ� 

 យំ �រ�ណត�ំ េ�តី’ហ  េ�បិ ឱេ�’វ តំ យ� ។ 

 [១២៤] េ�តយិ�� ន សទ� ម�  ំ  ស�� េរ��  សេទវេក 

 ជលិ��  អគ� ខិេ�� ’វ   នពិ�� េ� េ� ស�វេ� ។ 

 [១២៥] មត� កដ�  ីមតស�’ប ិ  រេ��វ� វជន��  េម 

 យេ� បុេ�� ន េត េសន��    ជិន �ទ’ម�� ជទ� េយ ។ 

 [១២៦] ឥច� �ត និច� ប�ណតិ   េគេ� �ធុ បទិស�តិ 

 �យេត’យំ គុេ� តិក� -  ប�� នមភិេ�គេ� ។ 

 [១២៧] មធុរត�  ំប�សត� ិ-  រ’នុប�សវ� ទ� ិ� 

 សិ� សមសុតិ បុ��    វ�� ’វុត� ិ បេ� យ� ។ 

 [១២៨] យ� ឯេ�’ភិសេ�� ធិ�   សម�េ��  មុនិបុង� េ� 

 ត� បភតុ ិធម� ស�   េ�េក �េ� មហុ’ស�េ� ។ 

 [១២៩] មុននិ� មន� �� េត   កនុ�  សេ�� ហវ�ព� � 

 ទិសន�  មនុ�វន� ិ  ហស��  ចន� កន� េិ� ។ 

 [១៣០] សព� េ�មលវេណ� ហិ   �’នបុ�េ� បសំសិេ� 

 យ�’យំ �លត�ី�-   លិន េ��’លិ�លិនី ។ 
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 [១៣១] មុទូហិ � េកវេលហិ  េកវេលហិ ផុេដហិ � 

 មិេស�ហិ � ត�ិ េ�តិ វេណ� ហិ សម� យ� ។ 

េកវលមទុសុម� 

 [១៣២] េ�ក�ិ’�បស�ំទ ី  មុន�ិ� ’�បវ�ព� េ� 

 ហទយង� មតំ �ត ិ  សតំ េទត ិច នពិ�� តិ� ។ 

េកវលផដុសម� 

 [១៣៣] ស�� វនយីស�� វ�   ភគវន�  ំភវន� គុ ំ

 ភវន� �ធ�’កង�  ី  េ� ន ស�� វេយ  វ�ភំុ ។ 

មសិ�កសម� 

 [១៣៤] លទ� ចន� នសំសគ� -  សគុន�  ិមល�’នេិ� 

 មន�  ��ត ិភេី�’វ   មុននិ� មុខ�រ�ុ ។ 

 [១៣៥] អនិដ�� រ’ក� រ’ប��   សព� េ�មល និស�� 

 កិច� មុ�� រ�’េបត-   ព��� � សខុ�ុល� ។ 

 [១៣៦] បស���  របូវ�ភវ�   សណុ��  មធរុ� គរិ� 

 ចរន�  ិ�ធូ សម�� ទ� -  �េល េកឡិបរម�� � ។ 

 [១៣៧] អល�� រវ�ហី�’បិ  សតំ សម�� ខេត’ទិសី 

 �េ�ហតិ វ�េសេសន   រមណី� ត’ទុជ� � ។ 
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 [១៣៨] េ�ម��  បិ��  រច�  �ធ ុ��ហិតទ� ន ី

 លឡន� ’ិេម មនុេិមឃុ-   ម� � �ធ ុសិ�វ� ។ 

 [១៣៩] សុខុ�លត�  មេត� ’វ   បទត� វ�សយម�ិ ច 

 យ� ម�ទិសេទ� សុ   កតិ� េិស�ទិកិត� នំ ។ 

 [១៤០] សិលិដ�  បទ សំសគ� -   រមណីយ គុ�’លេ� 

 សពន� �រេ� េ�’យំ  សេិលេ� �ម តំ យ� ។ 

 [១៤១] �លិ’ន�� វ�ព� ម’េច�ទ-ិ  នខ�’វល ិកន� ភិ ិ

 � មនុនិ� បទ’េ�� ជ-  កន�  ិេ� វលិ�’វត ំ។ 

 [១៤២] ឧក� ំសវេ��  េ�េ�ចិ   គុេ� យទិ បតីយេត 

 ឧ�េ�’យំ ភេវ េតន   ស�� ពន� បទ� តិ ។ 

 [១៤៣] �ទេ�� ជ រេ� លតិ� -   គ��  េយ តវ េ�តម 

 អេ�! េត ជន� េ� យន�  ិ  សព� � នរិជត� ន ំ។ 

 [១៤៤] ឯវ� ជិ�’នុ�វស�   សមុក� ំេ�’�ត ទិស�តិ 

 ប�� � វ�ធិ�’េនន   ចិន� េយ បរ មីទិសំ ។ 

 [១៤៥] ឧ�េ� េ�បិ វ�េ�� េយ� យំ បសត�   វ�េសសនំ 

 យ� ក�ីសេ� ល�ី-   �េ� េហមង� �’ទេ� ។ 

 [១៤៦] េ�កិយ’�� ’ន’តិក� ��    ក��  សព� ជ�នបិ 

 កន�  ិ��’តិវុត� ស�   វុ��  � បរ��រេ� ។ 

យ� មនុនិ�  ឥ�� ទិ ។ 
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 [១៤៧] អត� ព��� ’ភិេធយ�ស�-  េនយ�� សទ� េ�’ត� េ� 

 �’យំ តទុភ� េនយ�-  បរ��េរ បទស�ិ� 

 យ� មរ�ច�ិ� ទ ិច   មេ�នរុ�� េ��� ទិ ។ 

បុន អេត� ន យ� 

 [១៤៨] ស��’មល� ធរី  មុ� �ទនេខស ុេត 

 យេ� េត’វន�’នន�    េ�ឡិ�� � ជហន�  ិេ� ។ 

 [១៤៩] ‘ពន� �េ�’តិ ម�� ន� ិ   យំ សម�� បិ វ���� េ� 

 ទស��’វសរ� បេ��    ស�ធ ិ�ម’យំ គុេ� ។ 

 [១៥០] អ�� ធេ��  តេ�’�� ត�    េ�កសី�’នុេ�ធេ� 

 ស��  �ធីយេត’េច� ’េ�  ‘ស�ធ’ីតិ និរុច� តិ ។ 

ស�ធ ិឧេទ� ស 

 [១៥១] អ�េណ �ណីនំ ធេ��   ស��  �ធីយេត ក� ចិ, 

 និរូេប រូបយុត� ស�,   និរេស សរសស�, ច ។ 

 [១៥២] អ�ទេវ �ទវយុត� ស�  អកត� រ�បិ កត�� �, 

 កឋិនស�’សរ�េរ,បិ   រូបំ េតសំ ក� សិ� ។ 
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ស�ធនិេិទ� ស 

អ�េណ �ណីនំ ធេ��  

 [១៥៣] ឧ��  បុណ� ិ’ន�� � �ថ   ទិ�បិ សហ សង� � 

  វ�ន�ិ�  សម�េ�ទន�  ិ  មេ��  កុមុទិនី តវ ។ 

នរិេុប របូយុត� ស� 

 [១៥៤] ទ�រេសស ុមុជ� ��    ជ�’មតរេសស� ’ិវ 

 សុខិ� ហតេ�� េត   �ថ! �ទ’ម�� �’ន� ។ 

នរិេស សរសស� 

 [១៥៥] មធុេរប ិគេុណ ធីរ-  ន’ប�សីទន� ិ េយ តវ; 

 កីទិសី មនេ�វុត� ិ   េតសំ �រគ�ុន េ�’ ។ 

អ�ទេវ �ទវយុត� ស� 

 [១៥៦] សព� ត� សិទ�  ចឡូក   បុដេបយ� ម�គ�ុ 

 ទិ� សម��  �វន� ិ   កុន� េ�� ស លក� � ។ 

អកត� រ�ប ិកត�� � 

 [១៥៧] ��’ រ�ពល វ�ស���   កុ��  ��វ��’យុ� 

 លជ� ��’�� េវេសន   ជិន! ��’ន� តវ ។ 
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កឋិនស� សរ�េរ 

 [១៥៨] មុននិ� �ណុ� �េ�-  ទិេ� េ�េ�’ទ�’ចេល 

 សទ� ម� រ�សិ� �តិ   ភិន�  មន� តមំ បរ� ។ 

 [១៥៩] វមន’ុគ� ិរ�េទ�’តំ  គុណវុត�’បរ�ច�� តំ 

 អតិសុន� រ ម�� ំ តុ  �មំ វ�ន� តិ �ម� តំ ។ 

 [១៦០] កន� ីន ំវមនព��  មុនិ�ទន�’វលី 

 ចន� កន� ី បិវន� ី’វ    និប�ភំ តំ កេ�ន� ិេ� ។ 

 [១៦១] អចិត� កត�� កំ រុច�-   មិេច� វ� គុណកម� តំ 

 សចិត� កត�� កំ េប’តំ   គុណកម� ំ យទុ’ត� មំ ។ 

 [១៦២] ឧគ� រិេ�� ’វ សេស� ហ-   រស ំជិនវេ� ជេន 

 �សេ��  មធុរ� ធម� ំ   កំ ន សប�ីណេយ ជនំ ។ 

 [១៦៣]  េ� សទ� សត� កុសេ� កុសេ� និឃណ�� - 

  ឆេ�� អលង� តិសុ និច� ក�’ភិេ�េ� 

  េ�’យំ កវ�ត� វ�កេ�បិ កវ�សុ សង� �- 

  េ�គ� យ�  វ�ន� តិ ហិ កិត� ិ’ មមន� រូបំ ។ 

ឥតិ សង�រក� ិតម��មិវ�រចិេត សុេ��ល�� េរ 

គុ�វេ�េ� �ម 

តតិេ� បរ�េច� េ� ។ 
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៤. អ�� ល�� �វេ�ធ-ចតតុ� បរ�េច�ទ 

 [១៦៤] អ�� ល�� រសហិ�   សគុ� ពន� បទ� តិ 

 អច� ន� ក��  ក��  វ   វុច� េន�  េត តេ�’ធុ� ។ 

 [១៦៥] ស�វ, វង� វតុ� នី ំ  េភ� ទ� �ិ អលំ�កិ� 

 បឋ� តត�  វត�� ន ំ  ��វ�� ’ វ��វ�នី ។ 

យ� 

 [១៦៦] លី� វ�កន�  ិសភុេ�  ទ�ិ ថរិ វ�េ�កេ� 

 េ�ធសិត� ង�� េ� �សំ   វ�េ�ចិ �ច �សភិ� ។ 

 [១៦៧] វុត� ិ វត�� ស�វស�   �’�� � �’ប� ភេវ; 

 តស�’នន� វ�កប���   េ�តិ ពីេ�’បទស�នំ ។ 

វង� វតុ�  ិអ�� ល�� រ 

ឧេទ� ស 

 [១៦៨] ត�� ’តិសយ, ឧប�   រូប�, វុត� ,ិ ទីបកំ, 

 អេក� េ�, ត� ន� រន�េ�   ព�តិេរេ�,  វ��វ� ។ 

 [១៦៩] េហតុ, ក� េ�, បិយតរ�   ស�ស, បរ�កប�� 

 ស�ហិត,ំ បរ��យ   វុត� ិ, ព�េ�បវណ� នំ ។ 

 [១៧០]  វ�េសស, រុ�� ហ�� �   សិេលេ�, តុល�េ�គិ� 

 និទស�នំ, មហន� ត�  ំ  វ�� �, ប�កតត�� តិ, ។ 
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 [១៧១] ឯ�វលិ, អ�� ម�� ំ   សហវុត� ិ,  វ�េ�ធិ� 

 បរ�វុត� ,ិ ព� េ�, �េ�   មិស�, �ស,ី រស,ី ឥតិ ។ 

 [១៧២] ឯេត េភ� សមុទ� ិ��    �េ� ជីវ�ត មុច� េត 

 វង� វុត� ីសុ េ�េសសិ   សេិលេ� តុ សិរ�� បរ� ។ 

នេិទ� ស 

 [១៧៣] ប�ស� វ�េសសស�   សិ�’តសិយវតុ�  ិ� 

 េ��’តិក� ន� វ�ស�   េ�កិ�,តិ ច � ទ� �ិ ។ 

 [១៧៤] េ�ក�ិតសិយេស�’េត  េភ� េយ �តិ�ទេ� 

 បដិ�ទីយេត ត� ’ជ�    េ��តកិ� ន� េ�ច� ។ 

 [១៧៥] បិវន�  ិេទហកន� ី េយ   េនត� �� លបុិេដន េត 

 �’លំ ហន��  ំជិេន’សំ ត�  ំ  តណ�  ំត�� ហេ�ប ិកិ� ? 

 [១៧៦] ឧប�េ�’បេមយ�នំ   សធម� ត� ំ សិេ�’ប� 

 សទ� , ត� គ�� , �ក�ត�     វ�ស�,តិ ច � ភ�ិ ។ 

 [១៧៧] ស�ស, បច� េយ, �’ទ ី  ស��  េតសំ វ� ត�ិ 

 សទ� គ��  ស�េសន   មុនេិ��  ចន� �ិ’នេ� ។ 

 [១៧៨] ��ទី បច� � េតហិ   វទន ំបង� �យេត 

 មុននិ� នយន ទ� ន�  ំ   នលីបុ�លទលីយតិ ។ 

 [១៧៩] ឥ�ទ ីឥវ, �, តុល�-   ស�ន, និភ, សន� ិ� 

 យ�, ស�� ស, តុលិត-   ប��ស, បតិរូប� ។ 
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 [១៨០] សរ�, សរ�ក� , សំ�ទី   វ�េ�ធិ, សទិ�,  វ�យ 

 បដិបក� , បច� នី�   សបេ�� , បមិេ�, ប� ។ 

 [១៨១] បដិពិម� បដិច� ន� -   សរូបសមសមិ� 

 សវ�� �, បដិនិធ ិ  សធ�� ទិ សលក� � ។ 

 [១៨២] ជយត�, េ�� សតិ, ហសតិ  បតិគជ� តិ, ទូភតិ 

 ឧសូយត�, វ��តិ   និន� តិ, ស�តិ, រុន� តិ ។ 

 [១៨៣] តស� េ�េរតិ េ�ភគ� ំ   តស� កន� ិ� វ�លុម�ត ិ

 េតន សទ� ិ� វ�វទតិ  តុល�ំ េត�’ធិេ�ហតិ ។ 

 [១៨៤] កច� ំ វ��ហេត, តស�   ត មេន� ត�, នុពន� តិ 

 តំសីលំ, តំនិេសេធតិ   តស� �’នុកេ�តិ, េម ។ 

 [១៨៥] ឧប�េ�’បេមយ�នំ   សធម� ត� ំ វ��វ�ភិ 

 ឥេមហិ ឧប�េភ�   េកចិ និយ�ន� ិ សម�តិ ។ 

 [១៨៦’]  វ��សបិទមុ’ំ�’ត ិ  សនុ� រ� សគុ�’នន ំ

 ឥត ិធេ�� ប� �ម  តុល�ធម� និទស�� ។ 

 [១៨៧] ធម� ហ�ី ‘‘មុខ’េ�� ជ-   សទិស ំមុនិេ�’’ឥតិ 

  វ�បរ�េ�’ប� ‘‘តុល�-   �នេនន’ម�� ជំ តវ’’ ។ 

 [១៨៨] ត�’នន’មវិ’េ�� ជ ំ  អេ�� ជ’មវិ េត មុខំ 

 អ�� មេ�� ប� �’យំ   អ�� មេ�� ប�នេ� ។ 
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 [១៨៩] ‘‘យទិ កិ�� ិ ភេវ’េ�� ជំ   េ�ចន’ព� មុវ�ព� មំ 

 �េរតុំ មុខេ�ភ ំតំ   តេវ’’តិ អព�� េ�ប� ។ 

 [១៩០] ‘‘សុគន� ិ េ�� សម� ន� ី   សិសិរ�’សុ វ�េ�ធិ ច 

 មុខំ តវ’ម�� ជំេវ’តិ’’   � សេិលេ�ប� ម� ។ 

 [១៩១] សរូបសទ� �ច� ��   � ស�� េ�ប� យ� 

 ��’វ’ុយ�ន��’យំ  �’ល�’ននេ�ភនិ ី។ 

 [១៩២] ខយី ចេ�� , ពហុរជ ំ  បទមុ,ំ េតហិ េត មុខំ 

 ស�នម� ិសមុក� សំ-ិ   ត�’យំ នេិ�� ប� ម� ។ 

 [១៩៣] អសមេ��  មុេខន’ិន��   ជិន េត បដគិជ� ិតំុ 

 ជេ� កលង� ’ីតិ អយំ   បដេិសេ�ប� សិ� ។ 

 [១៩៤] ‘‘កច� ំ ច�� រវ��� នំ  អតិក� ម�  មុខំ តវ 

 អត� �’វ សមំ �ត’’   មិត�’��រេ�ប� ។ 

 [១៩៥] ‘‘សព� ’េ�� ជ’ប���េ�  �សភូិេ�’វ កត� ចិ 

 ត�’ននំ វ��តី’’តិ  េ��’ភេូ�ប� អយំ ។ 

 [១៩៦] បតីយេត’ត� គ��  តុ  សទ� �មត� ិ� ក� ចិ 

 ស�ស, ប�ច� េយ, �ទ ិ  សទ� េ�គំ វ�� អបិ ។ 

 [១៩៧] ភ�ិ� េន’�ន ិចក�� ន ិ  �’ម�� ជំ មខុ’េមវ�’ទ ំ

 សុព�ត� សទិសេត� ន   � សរេូ�ប� ម� ។ 

 

4+ GtßalgáaraveBaF-ctutßbriecäT 

  



bBa©mUlKnß 236 

 [១៩៨] ‘‘មេយ’វ មុខេ��’េស�-  ត�ល’មិន�� !  វ�កត� � 

 យេ�’ម�� េជបិ �’ត� ីតិ’’   បរ�កេប�ប� អយំ ។ 

 [១៩៩] ‘‘កិ� �’ម�� ជ’េ�� ភ�� លិ   កិ� េ�លនយនំ មុខំ 

 មម េ��យេត ចិត� ’’   មិច� ’យំ សសំេ�ប� ។ 

 [២០០] កិ�� ិ វត�� ំ បទេស���    សធម� ស�’ភិ�នេ� 

 �ម�ប�តីតិស�� �   បតិវត�� ប� យ� ។ 

 [២០១] ជេនសុ �យ�េនស ុ  េន’េ�បិ ជិន�ទេិ� 

 ទតុេិ� នន ុនេត� ’វ   �រ��តស� �ទេ� ។ 

 [២០២] �ក�េត� េន’វ �ក�េ��    យទិ េ�ចូ’បមីយេត 

 ឥវយុ�� ,  វ�យុត� ��    � �ក�េ�� ប� ទ� �ិ ។ 

ឥវយ�ុ�  

 [២០៣] ជិេ� សេំក� សត�� ន ំ  �វ�ភេូ� ជ�ន’យំ 

 ឃម� ស�� បត�� នំ   ឃម� �េល’ម�� េ�  វ�យ ។ 

ឥវវ�យុ��  

 [២០៤] មុន�ិ� នន ��ត ិ   វ��េសកមេ�ហរ� 

 ឧទ�  ំសមគុ� តស�’បិ   កិ� េត ចន�   វ�ជម� � ។ 

 [២០៥] សមុេព� េជតិ ធីមន� ំ  ភិន� លិ�� ទិកំ តុ យំ 

 ឧប�ទូស��’ល-   េមតំ កត� ចិ តំ យ� ។ 
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 [២០៦] ហំសី’�’យំ សសី ភនិ� -   លិ�� , �សំ ស�ន’ិវ 

  វ��តិ វច�, ហី�   �’វ ភេ��  ភេ�’ធិេប ។ 

 [២០៧] ‘‘ខេ�� េ� �ណុ�លី’វ  វ��តិ’’ត�ធិេ�ប� 

 អផដុ� ��  ‘‘ពលេ�� ធិ   �គេ� វ�យ សំខុភិ ។’’ 

 [២០៨] ‘‘ចេន�  កលេ��  ភិេ�� ’េវ’- ត��’ប�េបក� និ ីអយំ 

 ខណ� �ិ េករ�’�េ�   សកលេ��  និ�កេ� ។ 

 [២០៩] ឥេច� វ�ទិរូេបសុ  ភវន� ិ វ�គ�’ទ� 

 កេ�ន� ិ �’ទរ� ធី�   បេ�េគ ក� ចិ េទ’វ តុ ។ 

 [២១០] ឥត� ីយំ’�’ជេ� �ត ិ  វទេត�’� ប�ុ  វ�យ 

 បិេ� �� ឥ�’យំ េម   វ���  ធន’មិវ’ច� ិ� ។ 

 [២១១] ភវ�  វ�យ មហ�ីល   េទវ�� វ�េ�ចេត 

 អល’មសំមុេ� កច�  ំ  េតជ� េ�ហិតុ ំអយំ ។ 

 [២១២] ឧប�េ�’បេមយ�នំ   អេភទស� និរូប� 

 ឧប�’វ តិេ�ភូត   េភ� របូក មុច� េត ។ 

 [២១៣] អេសស វត��  វ�សយ ំ  ឯកេទស វ�វតុ� ,ិ ច 

 ត ំទ� �ិ បុន បេច� កំ   ស��ទិវ� ត�ិ ។ 

អេសសវត�� វ�សយស�ស 

 [២១៤] អង�� លិទល សំេ�ភិ�   នខទីធិតិ េកសរ� 

 សិរ� ន បិលន� ន� ិ   េក មុនិន�  បទ’ម�� ជំ ។ 
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អេសសវត�� វ�សយអស�ស 

 [២១៥] រត�និ គុ� ភូរ�   ករុ� សីតលំ ជលំ 

 គម� ីរត�  ម�ធត� ំ  បច� េ�� ’យំ ជិេ�’ម�� ធិ ។ 

អេសសវត�� វ�សយមសិ�ក 

 [២១៦] ចន� ិ� មន� �� េត   មុនិន� ! វទន’ិន�� េ� 

 បេ�ធយត�’យំ �ធុ   មេ� កុមុទ �ននំ ។ 

 [២១៧] អេសសវត�� វ�សេយ  បេភេ� រូបេក អយំ 

 ឯកេទសវ�វតុ� មិ�  ិ  េភេ� �និ បវុច� តិ ។ 

ឯកេទសវ�វតុ� សិ�ស 

 [២១៨]  វ��ស �ស កុសុមំ   រុចិ�’ធរ បល� វ� 

 សុខំ េក � ន វ�ន� ន� ិ   បស���  មុនិេ� មុខំ ។ 

ឯកេទសវ�វតុ� អិស�ស 

 [២១៩] �ទទ� ន� ំ មុនិន� ស�   ទ�តុ វ�ជយំ តវ 

 នខរ�សី បរ� ក��     យស� �បជយទ� � ។ 

ឯកេទសវ�វតុ� មិសិ�ក 

 [២២០] សុនិម� លកេ�លស�   មុនិន�  វទន’ិន�� េ� 

 �ធុ’ប�ពុទ�  ហទយំ   �តំ េករវ �ននំ ។ 
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 [២២១] រូប�និ ពហូេន�’វ   យុ�� , យុ�� ទេិភទេ� 

  វ�សំុ ន �និ វុ�� និ   ឯេត� ’វ’េ�� គ�និ’តិ ។ 

 [២២២] ‘‘ចន� ិ�’�សបទុម’’  មិេច� តំ ខណ� របូកំ 

 ទុដ� , ‘‘មេ�� រុហវនំ   េន�� និ’�� ’’ទិ សុន� រ� ។ 

 [២២៣] បរ�យេ��  វ�កប�នំ   រូបកេស�’ប�យ ច 

 នត� ិ យំ េតន វ�េ�� យ�ំ   អវុត�  មនុ�នេ� ។ 

 [២២៤] បុនប��ន មុ�� រណំ   យមត� ស�, បទស� ច 

 ឧភេយស��  វ�េ�� យ�   �’យ’�វតុ�  ិ�មេ� ។ 

អ�� វតុ�  ិ

 [២២៥] មេ� ហរតិ សេព� សំ  �ទ�ត ិទិ� ទស 

 គ�� ត ិនិម� លត� ��    យេ��សិ ជិនស�’យំ ។ 

ប�វតុ�  ិ

 [២២៦]  វ��េសន�  ិទិ� ស��    មុនិេ� េទហកន� ិេ� 

  វ�� េសន�  ិច ស�� បិ   ច�� ទីនំ ហ�  វ�យ ។ 

ឧភ�វតុ�  ិ

 [២២៧] ជិ��   វ�ហរត ិេក� ស-    រ�បំុ េ�េក ជិេ� អយំ 

  វ�ហរត�’ រ�វេ�� ’យំ   �សិភូេ�’វ ទុជ� េន ។ 
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 [២២៨] ឯកត�  វត� �នម�ិ   សព� �េក�’ប�រកំ 

 ទបីក ំ�ម តំ �ទិ   មជ�, ន� វ�សយំ ត�ិ ។ 

�ទ ិទបីក 

 [២២៩] អ�សិ ពុេ��  េវេនយ�   ពន�� ន មមិេ�’ទយំ 

 សព� �េបហិ ច សមំ  េនកតិត� ិយមទ� នំ ។ 

មេជ� ទបីក 

 [២៣០] ទស�នំ មុនិេ� �ធុ   ជ�នំ �យេត’មត ំ

 តទ’េ�� សំ តុ ជន�� នំ   វ�សំ និេ�� ’ប�បនំ ។ 

អន� ទបីក 

 ២៣១. 

 អច� ន�  កន�  �វណ�,   ច�� ’តប មេ�ហេ�; 

 ជិ�’នន’ិន��  ឥន��  ច,   កស� �’នន� េ� ភេវ ។ 

��ទបីក 

 [២៣២] េ��’ វ�ប�ដិ��យ   សីលំ, �េ�ជ� េហតុ េ� 

 តំ បីតិេហតុ, � �’យំ   បស�ទ� �’ទ ិបសិទ� ិ� ។ 

 [២៣៣] ឥ�� ’ទិទីបកេត� បិ   បុព� ំ បុព�  មេបក� ិនី 

 �ក��� បវ�� តិ   ត ំ��ទបីក ំមតំ ។ 
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 [២៣៤] អេនេន’វ’ប��េរន   េស�ន មបិ ទីបេក 

  វ�កប�នំ វ��ត��    នុគតិ សុទ� ពុទ� ិភិ ។ 

 [២៣៥]  វ�េសស វចនិ’�� យំ   និេសធវចនំ តុ យំ 

 អេក� េ� �ម េ�យ�� ` ត�ិ �លប�េភទេ� ។ 

 [២៣៦] ឯ�កី’ េនកេសនំ តំ   �រ� ស វ�ជយី ជិេ� 

 កថំ ត មថ� តស�   �រមីពល មីទិសំ ។ 

អតីតេក� េ� ។ 

 [២៣៧] កិ� ចិេត� ’�សមុគ�តំ   អបេ�� ’ស� ីតិ ខិជ� េស 

 ប�េ� ននុ េ� េយ’វ  សកិម�ិ សុគេត គេ� ។ 

វត� �នេក� េ� ។ 

 [២៣៨] សច� ំ ន េត គមិស�ន� ិ   សិវ� សុជនេ�ចរ� 

 មិ�� ទិដ� ិ បរ�ក� ន�     �ន� េយ សុទុជ� � ។ 

អ�គតេក� េ� ។ 

 [២៣៩] េញេយ� អត� ន� រន�េ�  េ�, �� �ក�ត� �ធេ� 

 សព� ព�ប ីវ�េសសេ��    ហិវ�សិដ� ’ស� េភទេ� ។ 

ហិ រហិត សព� ព�ប ី

 [២៤០] េតបិ េ�កហិ� ស��    សូរ�េ� ចន� ិ� អបិ 

 អត� ំ បស� គមិស�ន� ិ   និយេ� េកន លង��េត ។ 
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ហិ សហិត សព� ព�បី 

 [២៤១] ស��  េទវមនុស�នំ   វសី េ�បិ មុនិស�េ� 

 គេ�’វ និព�� តិ� សេព�    ស�� � ន ហិ សស�� ។ 

ហិ រហិត វ�េសសដ�  

 [២៤២] ជិេ� សំ�រក�� �   ជនំ �េបតិ និព�� តិ� 

 ននុ យុ��  គតិ �’យំ   េវ�រជ�  សមង� ិនំ ។ 

ហិ សហិត វ�េសសដ�  

 [២៤៣] សុរត� ំ េត’ធរផុដំ    ជិន! រេ�� តិ �នសំ 

 សយំ �គបរ�� ហិ   បេរ រេ�� ន� ិ សង� េត ។ 

 [២៤៤] �េច�  គេម�  ថ វត�� នំ   សទិសេត�  បេភទនំ 

 ព�តេិរេ�’យ’មេប�’េ�  ភយេភ� ចតពុ� េិ� ។ 

�ច� ឯកព�តេិរក 

 [២៤៥] គម� ីរត�  មហ�� ទិ   គុ� ជលធិ� ជិន 

 តុេល� ត�  មសិ េភេ� តុ  សរ�េរេន’ទិេសន េត ។ 

�ច�  ឧភយព�តេិរក 

 [២៤៦] ម�ស�� ’តិគម� ី�   �គេ� សុគេ�បិ ច 

 �គេ�’�� នស�� េ�   ជិេ� �មីករជ�� តិ ។ 
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គម�  ឯកព�តេិរក 

 [២៤៧] ន ស�� �បហំ េនវ�   ច� ិតទំ មិគេ�ចនំ 

 មុនិន� ! នយនទ� ន� ំ   តវ តគ�� ណ ភូសិតំ ។ 

គម� ឧភយព�តេិរក 

 [២៤៨] មុនិ�� នន មេ�� ជ   េមសំ �នត�  មីទិសំ 

 សុវុ�� ’មតស�� យី   វទនំ េន’ទិស’ម�� ជំ ។ 

 [២៤៩] បសិទ� ំ �រណំ យត�    និវេត� �� ’ ��រណំ 

 ��វ�កត�  មថ�    វ��ព�ំ �  វ��វ� ។ 

�រណន� រវ��វ� 

 [២៥០] អន�� �ិ’សតិ ំេនត�  ំ  អធេ� រ�� ិ�’រេុ� 

 ស�ន� ភមុ �’យំ   ជិ�’�វ�� �ិ តវ ។ 

��វ�ក វ��វ� 

 [២៥១] ន េ�តិ ខលុ ទុជ� ន�   មបិ ទុជ� នសង� េម 

 ស�វនិម� លតេរ   �ធុជន�� ន េចតសិ ។ 

 [២៥២] ជនេ�, �បេ� េចតិ   ទុវ�� េហតេ� សិយុំ 

 បដិសង� រណំ េតសំ   អល�� រ�េ�’ទិតំ ។ 

 [២៥៣] ��’�វ កិច� វ�   ចិត� េហតុវ�បិ ច 

 េភ�’ន��  ឥទំ េតសំ   មុខមត�  និទស�នំ ។ 
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 [២៥៤] បរមត� ប�េស’ក   រ� សព� មេ�ហ� 

 មុនិេ� េទស�’យំ េម   �មំ េ�េសតិ �នសំ ។ 

�វកិេ��  �រកេហតុ ។ 

 [២៥៥] ធីេរហិ សហ សំ��   សទ� ម� ស�’ភិេ�គេ� 

 និគ� េហនិ’�ន� ិ�ន��    ទុក� ស��’បសេ� សិ� ។ 

អ�វកិេ��  �រកេហតុ ។ 

 [២៥៦] មុនិន� ’ចន�  សំ�ទិ   កន� �េ�’បេ�ភិ� 

 មុេខេន’វ សុេ�ធំ េត   មនំ ��’ភិនិស�ដំ ។ 

�វកិេ��  �បកេហតុ ។ 

 [២៥៧] �ធុហ�� ’រវ��� និ   សេ�� ចយតិ េត កថំ 

 មុនិន�  ចរណទ� ន�     �គ��’តេ� ផុសំ ? 

អយុត� �រ� ចិត� េហតុ ។ 

 [២៥៨] សេ�� ចយន� ិ ជន�� នំ   �ណិបេង� រុ�និ’ហ 

 មុនិន� ! ចរណទ� ន�    នខ ច�� ន’ មំសេ� ។ 

យុត� �រ� ចិត� េហតុ ។ 

 [២៥៩] ឧទ� ិ�� នំ បទ�� នំ   អនុេទ� េ� យ�ក� មំ 

 ‘សង� �ន’មិតិ និទ� ិដ�  ំ  យ�សង� �ំ កេ�បិ ច ។ 
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 [២៦០] ��ប �ស ល�ីហិ  មុននិ�   វ�ជ� តវ 

 េ�ក�ិ កមុ�ុន ិេ�   បេសវេន�  វន ំជល ំ។ 

 [២៦១] សិ� បិយតរ� �ម   អត� រូបស� កស�ចិ 

 បិយស�’តិសេយេន’តំ   យំ េ�តិ បដិ�ទនំ ។ 

 [២៦២] បីតិ� េម សមបុ���    សន�  សន� ស�� តវ 

 �េល�’យំ ភេវ បតី ិ  តេវ’វ បនុ ទស�� ។ 

 [២៦៣] វណ� ិេតេ�’ប�េនន   វុត�’ធិេប�ត វត�� េ� 

 ស�សវតុ�  ិ��’យំ   អត�  សេង� ប រូបេ� ។ 

 [២៦៤] �’យំ  វ�េសស�មេត� ន   ភ�ិ� ’ភនិ� វ�េសស� 

 អេត� ’វ អប� ប�’ត�  ិ  ភ�ិ� ’ភនិ� វ�េសស� ។ 

អភនិ� វ�េសសន 

 [២៦៥]  វ�សុ�� ’មតស�� យី   បសត� រត�’លេ� 

 គម� ីេ� �’យ’ មេ�� ធិ   បុេ�� �’�ទិេ� ម� ។ 

ភ�ិ� ភនិ� វ�េសសន 

 [២៦៦] ឥច� ិត’ត� បេ� �េ�   ផលបុេ�� ’បេ�ភិេ� 

 ស�� េ�’យ’មបុេ�� វ   កប�រុេ��  សមុដ� ិេ� ។ 

 [២៦៧] �គរេត� ន សទ� េ��    រុក� េត� េ�’ទិេ� ជិេ� 

 សេព�  ��រ� ធ��    បុព� ��’�� �ត តុ’ត� យំ ។ 
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 [២៦៨] វត�� េ�’�� ប��េរន   ឋិ� វុត� ិ តទ’�� � 

 បរ�កប�ីយេត យត�    � េ�ត ិបរ�កប�� ។ 

 [២៦៩] ឧប�’ព� ន� រេត� ន   កិរ��ទិវេសន ច 

 កេមេ�’�ហរ�ស�មិ    វ�វ�� បរ�កប�� ។ 

ឧប�ព� ន� របរ�កប�� 

 [២៧០] ឥ�� ភ�� ’តុ�’សី�   �’តិនិច� ល មច� � 

 វសំ េនន� ិ’វ ធីរ� ត ំ  ត� េ��’ភិេ�គេ� ។ 

�ក�ិបរ�កប�� 

 [២៧១] គជំ �េ� ស�រុេ��    យុ�� យ’ច� ន� ’មុន� តំ 

 មគ�  មេន� សតី នូន   ជិនភីេ� ប�យិតុំ ។ 

គណុបរ�កប�� 

 [២៧២] មុនិន� ! �ទទ� េន�  េត   �រុ �ជិវ សុន� េរ 

 មេ��  ��’ភិ’សម� ទ�    �តេ�េណន េ�ណិ� ។ 

 [២៧៣] មេ�� , សេង� , ធុវ�, នូន   មិវ, មិេច� វ �ទិហិ 

 �’យំ ព��� ីយេត �� ’បិ  �� ’បិ �េក�ន គម�េត ។ 

គម� បរ�កប�� 

 [២៧៤] ទ� ស�� ត សរ�   េទ� និក� ន� កន� ិេ� 

 បីេណ��  ជិន! េត �ធុ   ជនំ សរសតំ នយំុ ។ 
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 [២៧៥] �រព� ន� ស� យំកិ�� ិ   កត�� ំ បុ�� វ� បុន 

 �ធន’ន� រ�េ� េ�   តំ វទន� ិ ស�ហិតំ ។ 

 [២៧៦] ��’ រ�ភ�� ’ភមុិខ   �នេ� តស� សត�� េ� 

 ម�មហី ម�រវ�   រវ�’យ’មបុ�រ�� ។ 

 [២៧៧] អវ�� ’ភិមតំ តស�   សិទ� ិ� ទស�ន’�� � 

 វទន� ិ តំ ‘បរ��យ   វតុ� ’ីតិ សុចិពុទ� េ� ។ 

 [២៧៨]  វ�វដ’ង� ណនកិ� តិ�  ំ  ធន’�រក�  វជ� តិ ំ

 ធន�ម! យ��ម ំ  តវុ� គច�  យទចិ� សិ ។ 

 [២៧៩] ថុតិ� កេ�តិ និន� េ��     វ�យ តំ ព�ជវណ� ន ំ

 េ��’�� គុ� ឯវ  យន� ិ សន� ិធិ ម�ត ហិ ។ 

 [២៨០] ស�� េលត ុមល ំត� ’ំស ិ  ភសំុ កវុល�’ខលិ ំ

  វ�េសស ំ�វ� �ថ   គ�ុន ំេត វ�ម កិ� ? 

 [២៨១]  វ�េសសិ’�� យំ ទព� ស�   �កិ�, �ត,ិ គុណស� ច 

 េវកល� ទស�នំ យ�ត    វ�េសេ� �ម យំ ភេវ ។ 

 [២៨២] ន រ�, ន ច �ត��    ន ហ�, ន ប�តេ� 

 ជិេ� ��រ� មុនិ�   ស�� �វជ� េនន ហិ ។ 

ទព� វ�េសសវុត� ិ ។ 

 [២៨៣] ន ព��  ភូកុដិ, េនវ   ផុរ�េ� ទសនច� េ� 

 ��រ�ភង� ំ �’�សិ,   មុនិ វ�េ� វេ� សយំ ។ 
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�កិ�វ�េសសវុត� ិ ។ 

 [២៨៤] ន ទិ�សុ ព���  រ�ស ិ  �’េ�េ� េ�កបត� េ� 

 ត�ប�’ន� តមហរ�   បរ� �ធុសុ�សិតំ ។ 

�តិវ�េសសវុត� ិ ។ 

 [២៨៥] ន ខរ�, ន ហិ � ថទ�  ំ  មុនិន� ! វចនំ តវ 

 ត�បិ �ឡ� ំ ខណតិ   និម�� លំ ជន�មទំ ។ 

គុណវ�េសសវុត�  ិ

 [២៨៦] ទស�ីយេត’តិរ�ត�  ំតុ   សូរវ�រត� នំ យហិ� 

 វទន� ិ វ���� វចនំ   រ�ុ� ហ�� រ មីទិសំ ។ 

 [២៨៧] ទេម នេ�� បនន� ស�   កិ� េម ព��រទស��  

 បុ��  េម �ទសម� ��    ស��  សេន� ’វ �ទេិស ។ 

 [២៨៨] សេិលេ� វច�’េន�   ភិេធេយ�’កប�យុតំ 

 អភិន� បទ�ក�ទិ   វ� េត�’យ មីរ�េ� ។ 

 [២៨៩] អន� តមហេ� �រ�   ស�រុេ��  មេ�ទយំ 

 �ជេត រ�សិ�លី’យំ   ភគ� េ�ធយំ ជេន ។ 

អភិន� បទ�ក�សិេលេ� ។ 

 [២៩០] �រ�’មល�’�េ�   ស�នីត បរ�ក� េ� 

 កុមុ�’ករសេ�� េ�   បីេណតិ ជនតំ សុធី ។ 
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ភិន� បទ�ក�សិេលេ� ។ 

 [២៩១] ស�ហិត’ត� វ�នេ�   អហីន មទ មទ� េ� 

 សុគេ� វ�សទំ �តុ   �ណិនំ េ� វ��យេ� ។ 

ភិ�� ភិន� បទ�ក�សិេលេ� ។ 

 [២៩២]  វ�រុ�� ,  វ�រុ�� , ភិន�    ក�� , និយម�, បេ� 

 នយិម’េក� បវចេ�   អវ�េ�ធិ,  វ�េ�ធ�’បិ ។ 

 [២៩៣] ឱចិត� សេម�ស�ទិ   សិេលេ�, បទ�’ទ ិបិ 

 ឯសំ និទស�េនេស� ’វ   រូប �វ� ភវ�ស�តិ ។ 

 វ�រទុ� កម� សេិលស 

 [២៩៤] សវេស វត� យំ េ�កំ   អខិលំ កល� វ�គ� េ� 

 ប�ភវតិ ��រ�    ធម� �� វ�ជម� េត ។ 

អវ�រទុ� កម� សេិលស 

 [២៩៥] ស�វមធុរ� បុ��     វ�េសេ�’ទយ សម� វ� 

 សុណន� ិ �ចំ មុនិេ�   ជ� បស�ន� ិ �’មតំ ។ 

អភនិ� កម� សេិលស 

 [២៩៦] អន� ��’ប��យ   ស�វ មធុ�យ ច 

 មេ� បីេណតិ ជន�� នំ   ជិេ� ��យ �យ ច ។ 
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និយមវន� សេិលស 

 [២៩៧] េកស’ក� ីន’ំវ កណ� ត� ំ   ភមូនំេយវ វង� � 

 �ណិ��’ធ�ន’ំវ   មុនិន� ស�’ភិរត� � ។ 

និយមេក� បសិេលស 

 [២៩៨] �ណិ��’ធេរេស� ’វ   ��េ� តវ ទិស�តិ 

 ទិស�េត េ�’យ មថ�   �ថ! �ធុគុេណស� ’បិ ។ 

អវ�េ�ធសិេិលស 

 [២៩៩] សលក� េ�’តិសុភេ�   េតជស�ី និយេ�’ទេ� 

 េ�េកេ� ជិតសំេក� េ�  វ��តិ សមណិស�េ� ។ 

 វ�េ�ធសិេិលស 

 [៣០០] អសេ�បិ សេ� េ�េក េ�េកេ�បិ នរុត� េ� 

 សទេ� ប�’ទេ� �េប  ចិ�� ’យំ មុនិេ� គតិ ។ 

ឱចិត�សេម�សកបទសេិលស 

 [៣០១] សំ�រទុេ�� ’បហ�   វន� ជន� ត� យិ 

 សុខ មិច� ិត មច� ន� ំ   អមតន� ទ!  វ�ន� តិ ។ 

 [៣០២] គុណយុេត� ហិ វត�� ហិ   សមំ ក�� ន កស�ចិ 

 សំកិត� នំ ភវតិ យំ   � ម� តលុ�េ�គ�ិ ។ 
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 [៣០៣] សម�ត� សម� េ� េ�េ�   សម��� ’េ�កសម�េ� 

 ឧេ�ហិ រ�ស�ិល ីច   ភគ� ច តេ�នេុ� ។ 

 [៣០៤] អត� ន� រ� �ធយ�   កិ�� ិ តំ សទិសំ ផលំ 

 ទស�ីយេត អសន� ំ �  សន� ំ � តំ នទិស�ន ំ។ 

អសន� ផលនទិស�ន 

 [៣០៥] ឧទ� សមណិន� ស�   យន� ិ �� ប�ភវ� 

 ធម� �ជវ�រុ�� នំ    សូចយ��  ទុរ’ន� តំ ។ 

សន� ផលនទិស�ន 

 [៣០៦] សិេ� និក� ិត�  ចរេ�   ច� រ��ន’ម�� �ន’យំ 

 បរម’ព�� តតំ េ�េក    វ��� េបត’ត� េ� ជិេ� ។ 

 [៣០៧]  វ�ភូតិ� មហន� ត� ំ   អធិប�យស� � សិ� 

 បរមុក� ំសតំ �តំ   ត ំមហន� ត�  មីរ�តំ ។ 

 វ�ភតូមិហន� ត�  

 [៣០៨] កិរ�ដ រតន’�� �   នុវ��� ’តប �រេ� 

 បុ� បរ� សិរ�� វ�ន� ិ    េ�ធិសេ�� ’ ភិនិក� � ។ 

អធបិ�យមហន� ត�  

 [៣០៩] សេ��  សេ�� ធិយំ េ�ធិ-  សេ��  សត� ហិ�យ េ� 

 ហិ��  េស� ហរ�ពន� -   មបិ �ហុល�តរ� ។ 
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 [៣១០] េ�េប��  វណ� នីយំ យំ   កិ�� ិ ទស�ីយេត បរ� 

 អសមំ � សមំ តស�   យទិ � វ�� � ម� ។ 

អសមវ�� � 

 [៣១១] បុរេ� ន សហេស�សុ   ន បេ�� សុ ច �ទិេ� 

 �េ� បេរសុ តេស�’សំ   សហស� ំទសវឌ�ិតំ ។ 

សមវ�� � 

 [៣១២]  វ��ទ មនុយុ�� េ��    មុនិន� វទនិ’ន�� � 

 សម��េ��  ចន� ិ� �’យំ  ឆត�  េមតំ មេ�ភុេ� ។ 

 [៣១៣] ប�នុវត� �ទីហិ   និព� ិេន� និ’ហ � ក� 

 ថុតិ រ’ប�កេត �’យំ   សិ� អប�កតត�� ត ិ។ 

 [៣១៤] សខំុ ជីវន� ិ ហរ��   វេនស� ’បរេសវ�េ� 

 អ��េ� ប�េភហិ   ជលទព� ង�� �ទភិ ិ។ 

 [៣១៥] ឧត� រ� ឧត� រ� យត�     បុព� បុព� វ�េសសនំ 

 សិ� ឯ�វលិ �’យំ   ទ� ិ� វ�ធិ, និេសធេ� ។ 

 វ�ធឯិ�វលិ 

 [៣១៦] �� ន�លិ រុចិ�   ន�លិ រ�សិ �សុ� 

 រ�សីតេ�ប�េន’ក   រ� េ�ភន� ិ សត�� េ� ។\ 
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នេិសធឯ�វល ិ

 [៣១៧] អសន�� េ��  យតិ េនវ  សេ�� េ� �’ល�ហេ� 

 �’លេ� េ� ស ជន�� នំ  �’នន�  ព�ស� វេ� ។ 

 [៣១៨] យហិ� ភូសិយ ភូសត� ំ   អ�� ម�� ំ តុ វត�� ន ំ

  វ��’វ សទិសត� ំ តំ   អ�� ម�� វ�ភសូន ំ។ 

 [៣១៩] ព�មំ’ស ុមណ� ល ំេតន   មុន�ិ េ�កពន�� � 

 មហន� ិ� វ�ន� ត ីកន� ិ�   េ�បិ េតេនវ �ទសិិ� ។ 

 [៣២០] កថនំ សហ�វស�   �កិ�យ ច, គុណស� ច 

 ‘សហវុត� ’ីតិ វ�េ�� យ�ំ   ត’ទុ�ហរណំ យ� ។ 

�កិ�សហវតុ�  ិ

 [៣២១] ជលន� ិ ចន� រ�សីហិ   សមំ សត��  នខំ សេ� 

  វ�ជម� តិ ច ចេន� ន   សមំ តម�� ខចន� ិ� ។ 

គណុសហវតុ�  ិ

 [៣២២] ជិេ�’ទេយន មលីនំ   សហ ទុជ� ន េចត� 

 �បំ ទិ� សុវ�ម�   សហ សជ� ន េចត� ។ 

 [៣២៣]  វ�េ�ធីនំ បទ’�� នំ   យត�  សំសគ� ទស�នំ 

 សមុក� ំ�’ភិ�នត� ំ   ម� �’យំ  វ�េ�ធ�ិ ។ 

 

 

4+ GtßalgáaraveBaF-ctutßbriecäT 

  



bBa©mUlKnß 254 

 [៣២៤] គ�ុ ស�វ មធ�ុ   អបិ េ�េក’ក ពន�� េ� 

 េសវ�� �ប េសវ�ន ំ  សម�ទូេសន�  ិ�នសំ ។ 

 [៣២៥] យស� កស� ចិ �េនន   យស� កស� ចិ វត�� េ� 

  វ�សិដ� ស� យ ��នំ   ‘បរ�វុត� ’ីតិ � ម� ។ 

 [៣២៦] បុ� បេរសំ ទ�� ន   មន�ុ�  ំនយ�ទកិ ំ

 មុន�ិ សមនបុ���    �ន ិសព� ��� �សិរ� ។ 

 [៣២៧] កិ�� ិ ទិ�� ន វ��� �   បដិបជ� តិ តំសមំ 

 សំស�’បគតំ វត�� ំ   យត�  េ�’យំ ភេ� មេ� ។ 

 [៣២៨] សម ំទ�ិស’ុជ� �ស ុ  ជិន �ទ នខ’ំសុ� 

 បស���  អភនិន� ន�  ិ  ច�� ’តប ម� ជ� ។ 

 [៣២៩] បវុច� េត យំ ��ទិ   កវ�នំ �វេ�ធនំ 

 េយន េកនចិ វេណ� ន   �េ� ��’យ មីរ�េ� ។ 

 [៣៣០] នន ុេតេយ’វ ស�� េ�   �គ� ន ក�ុច� 

 មនម� ិមរ��ទំ េយ   សវំេដ� ប ិជហន�  ិេ� ។ 

 [៣៣១] អង� ង� ិ �� សទិស   ពល�� ច ពន� េន 

 សំសេ�� ’លង� តីនំ េ�   ត ំ‘មសិ�’ន� ិ បវុច� តិ ។ 

អង� ង� �ីវមសិ� 

 [៣៣២] បស��  មុនិេ� �ទ   នខ រ�សិ ម�នទី 

 អេ�! �ឡ� ំ និមុេគ� បិ   សុខយេត�’វ េត ជេន ។ 
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សទសិ ពល �វ មសិ� 

 [៣៣៣] េវេ� ស�វ មធុេ�   រូបំ េនត�  រ�យនំ 

 មធូ’វ មុនិេ� ��   ន សម�ីេណតិ កំ ជនំ ។ 

 [៣៣៤] �ស ី�ម សិ�’ត� ស�   ឥដ� ស�’សីសនំ យ� 

 តេិ�េក’កគតិ �េ�  �ត ុេ�ក ម�យេ� ។ 

 [៣៣៥] រស’ប�តីតិ ជនកំ   �យេត យំ វ�ភូសនំ 

 ‘រសវន� ’ន� ិ តំ េញយ�ំ   រសវន�   វ��នេ� ។ 

 [៣៣៦]  ��’នត’ព�� ត សេ�ជ មុខ ំធ�យ 

  �� តិេ�កគរេុ�’ធកិ ពន� �� 

  ��យ នចិ� សរេសន កេរន �ឡ�  ំ

  ស��� ម� យន�  ិសត�’ហិត សម� េមន ។ 

 [៣៣៧]  ឥ�� ’នុគម�  បុរ��ចរ��’នុ�វ� 

  សេង� បេ� និគទិេ�’យ មលង� តីនំ 

  េភេ�’បរូបរ� កវ�ហិ វ�កប�ិ�នំ 

  េ� �ម បស�តិុ មលំ ខលុ �ស មន� ំ ។ 

ឥតិ សង�រក� ិតម��មិ វ�រចិេត សុេ��ល�� េរ 

អ�� ល�� �វេ�េ� �ម 

ចតុេ��  បរ�េច� េ� ។ 
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៥. ��វេ�ធ-ប�� មបរ�េច� ទ 

 [៣៣៨] បដិ�នវ� េ�ក   េ��រ’មនុ�រ�� 

 តេ�’ចិត� សមុ�� ស   េវទិ� កវ�� បរ� ។ 

 [៣៣៩] �យិសម� ន� ិេ� �វ    វ��� �’នុ�វ� 

 សម� ជ�ន� ិ និព��  េត   រស’ស��យ �ធុនំ ។ 

�វអធបិ�យ 

 [៣៤០] ចិត�  វុត� ិ វ�េស� តុ   �វយន� ិ រេស យេ� 

 រត�ទេ� តេ� �វ   សេទ� ន បរ�កិត� ិ� ។ 

�យី�វអធបិ�យ 

 [៣៤១]  វ�េ�ធិ�’�� �េវន   េ� �េ� ន តិេ�ហិេ� 

 សីេលន តិដ� តិ’េច� េ�   ‘�យី�េ�’តិ សទ� ិេ� ។ 

�យី�វប�េភទឧេទ� ស 

 [៣៤២] រតិ, ហេស�, ច េ�េ�, ច េ�ធុ, ស��, ភយំ,បិ ច 

 ជិគុ�� ,  វ�ម� េ�, េចវ   សេ� ច នវ �យិេ� ។ 

ព�ភ�ិរ��វអធិប�យ 

 [៣៤៣] តិេ���,  វ���’ទ ិ   វ�េសស�’ភិមុខ�េ� 

 េយ េត ចរន� ិ សីេលន   េត េ�ន� ិ ព�ភ�ិរ�េ� ។ 
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ព�ភ�ិរ��វបេភទ 

 [៣៤៤]  និេព� េ�, តក� , ស�� , សម 

  ធិតិ, ជឡ�, ទីនតុ, �� , លសត�  ំ

  សុត� ,ំ �េ�, គិ�នុ, ស��ក, ហរ�ស 

  សតិ, ស�,  វ���, ពហិ��  

  ចិ�� , គ�� , ប�េ�, មរ�ស, មទ 

  មតុ, �� ទ, េ��,  វ�េ�េ� 

  និ�� , េវ�, សពិលំ, មរណ 

  ចបល�, ព�ធិ, េតត� ិ�ស េមេត ។ 

សត� ិក�វអធិប�យ 

 [៣៤៥] ស�ហិត’ត� ’ប�ភវ�   សត�  ំេតេ�’ប�ទិ� 

 សត� ិ� ប�’នុ�វេត�    វ�សំុ �� ភវន� ិ េត ។ 

សត� កិ�វប�េភទ 

 [៣៤៦] ថេ�� , បឡយ, េ�ម��    ត� េសទ, ស��, េវបថុ 

 េវវណ� ិយំ,  វ�សរ�   ��’េដ� ’េត តុ សត� ិ� ។ 

 [៣៤៧] យ� រត�ទេ� ��  ឋិតិសី� ន េ�ន� ិ េច 

 ត� សេព� បិ េត ��   ភវន� ិ ព�ភិ�រ�េ� ។ 

 [៣៤៨]  វ��េ� �រណំ េតសុ   ប�ត� ិយុ’ទ� ីបេន ត� 

 េ� សិ� េ�ធេ� េតសំ អន�ុេ�’យ មីរ�េ� ។ 
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 [៣៤៩] េនកេហតុំ មេ�វុត� ិ    វ�េសស��  វ��វ�តុំ 

 �វ� វ���’នុ��   វណ� ិ� ពន� េន ផុដំ ។ 

 [៣៥០] សវ���’នុ�េវហិ   �� េត េត យ�រហំ 

 វណ� នី� យេ�’ចិត� ំ  េ�ករូ�’នុ�មិ� ។ 

 [៣៥១] ចិត�  វុត� ិ វ�េសស��    �ន� សត� ិ�’ង� េ� 

 ពហិ និស�ដ េស�ទិ   អនុ�េវហិ វណ� ិ� ។ 

រសអធបិ�យ 

 [៣៥២] ��ជិ�ន �នេ��    េ� ពន� �� ’នុ�រ�នំ 

 រសីយតីតិ ត��� ហិ   រេ� ��’យ’មីរ�េ� ។ 

រសប�េភទ 

 [៣៥៣] សវ���, នុ�េវហិ   សត� ិក,ព�ភិ�រ�ភិ 

 អស�ទិយត�  �នីយ   �េ� �េយ’វ េ� រេ� ។ 

 [៣៥៤] សិ�� រ,ហស�,ករុ�   រុទ� , វ�រ,ភ�ន� 

 ពីភច� ,ព�� ត,ស�� , ច   រ� �យីន នុក� � ។ 

 [៣៥៥] ទុក� រូេប’យ’ �នេ��    កថំ នុ ករុ�ទិេក  

 ស�ិ េ�តនូ�នេ��   េ�េ� េវស�ន� រស� ហិ ។ 

�យី�វ នេិទ� ស រត�ិ� យី�វ 

 [៣៥៦] រម� ,េទស, ក�, �ល   េវ�ទិ, បដិេសវ� 

 យុ�ន’េ�� �� រ�� នំ   បេ�េ� រត ិរុច� េត ។ 
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 [៣៥៧] យុត� ��នុ�� េត   និព��  េ�សយន� ិ នំ 

 េ�ប�’េ�គ,  វ�ប�េ�គ  សេ�� �នំ វ� ត�ិ ។ 

ហស��� យី�វ 

 [៣៥៨]  វ���’កតិ�ទីហិ   អត� េ� ថ បរស� � 

 ហេស� និ�� , ស�’លស�  មុ�� ទិ,ព�ភិ�រ�ភិ 

 បរ�េ�េស សិ� ហេស�  ភិេយ�’ត� ិបភុតីនំ េ� ។ 

ហស�ប�េភទ 

 [៣៥៩]  សិត មិហ វ��សិ នយនំ 

  កិ�� ’លក� ិយ ទិជំ តុ ត ំហសតិ ំ

  មធុរស�រ�  វ�ហសតំិ  

  អំសសិេ�កម�មុបហសតិ ំ។ 

 [៣៦០] អបហសតិ ំសជល’ក� ិ    វ�ក� ិត� ង� ំ ភវត�’តិហសតំិ 

 េទ�  េទ�  កថិ� េច’ស ំ  េជេដ�  មេជ�’ធេម ច កមេ� ។ 

ករុណ�� យី�វ 

 [៣៦១] េ�ករូេ� តុ ករុេ�   និដ� ប�ត� ិ’ដ�  �សេ� 

 ត�� ’ន�ុ� រុទិត   បឡយ,ត� ម� �ទេ� 

  វ���,លស�,មរណ   ចិ�� ’ទ ីព�ភ�ិរ�េ� ។ 
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រទុ� �� យី�វ 

 [៣៦២] េ�េ� មច� រ��’ទីហ ិ  េ�េស �ស, ម�ទិភិ 

 នយ�’រុណ�ទីហិ   រេុ��  �ម រេ� ភេវ ។ 

 វ�រ�� យី�វ 

 [៣៦៣] �ប,  វ�ក� �’ទីហុ   ស�េ� ‘ វ�េ�’តិ ស�� ិេ� 

 រណ,�ន,ទ�េ��    វ�េ�’យំ តិវ�េ� ភេវ 

 េត�’នុ�� ធិតិ,ម   ត�’ទេ� ព�ភ�ិរ�េ� ។ 

ភយ�� យី�វ 

 [៣៦៤]  វ���,សន,ិស�� ’ទ ិ  ភយុ’ក� ំេ� ភ�នេ� 

 េស�’ទេ� ន�ុេវ’ត�    ��’ទ ីព�ភ�ិរ�េ� ។ 

ជិគ�ុ� �� យី�វ 

 [៣៦៥] ជិគុ��  រុធិ�’ទីហ ិ  បូត�’ទីហិ វ��គេ� 

 ពភីេ��  េ�ភនុ’េព� គី   កេមន ករុ�យុេ� 

 �� វ�កូណ�ទីហិ   ស�� ទីហិ’ស� េ�សនំ ។ 

 វ�ម� យ�� យី�វ 

 [៣៦៦] អតិ េ�ក បទេត� ហិ    វ�ម� េ�’យំ រេ�’ព�� េ� 

 តស�’ន�ុ� េសទ,ស��   �ធុ��’ទេ� សិយុ ំ

 ��,េវគ,ធិតិ,ប���    េ�េន� ’ត�  ព�ភ�ិរ�េ� ។ 
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សម�� យី�វ 

 [៣៦៧] �យី�េ� សេ� េម��   ទ�,េ��’ទិ សម� េ� 

 ��ទីហិ ត’ទុក� ំេ�   សេ��  សន�  និេសវ�េ� ។ 

ឥតិ សង�រក� ិត ម��មិវ�រចិេត សុេ��ល�� េរ 

រស��’វេ�េ� �ម 

ប�� េ� បរ�េច� េ� ។ 

សុេ��ល�� េ� សមេ��  ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. ��វេ�ធ-ប�� មបរ�េច� ទ 
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�ត� ត� សង� ហ 

នេ� តស� ភគវេ� អរហេ� ស�� សម�� ទ� ស� 

ប�ម�� 

វន� ិ��  សព� �ត��� ំ                     ជិនំ �តុសរ�រកំ  

   បុព� ក� �នំ កេមន                       វក� ំ �ត� ត� សង� ហំ ។ 

១. ស�ទិក�ត� ត� កណ�  

[១] អេ� ភូ កុដិលគេត                      ភូចូ កិ គតិលក� េណ 

      អេ��  ចុ ថុតិ�េបសុ                     ភូ��  េ��  ព�បសំហេត ។ 

[២] អគ��  វង� គេត ភូ                          អគិ ភូ គមេន សុ� 

អេ��  ចុ សង� �នេង� សុ                   អេ� ចុ �ប�រ�យ ។  

[៣]     អេគ� មេល� ភ� ឃិ និ��                គត�រម� ជេវស�  េ� 

          អព�ត� �េក� ភូ អចិ                       គត�ព�ត� កបូជេន ។ 

 [៤]  អច ុភូ គត�ព�ត� េក                       អេ��  បូ�យ ភូចេ� 

          អ�� ‘���  គតិបូ�សុ     វ�េសសេនសុ ច ភូចុេ� ។ 

 [៥]   អឆិ អេ��  ច �� ‘�េម    អេ� េខបគតីសុ ភូ 

          អជិ ទិត� ិយំ ចុ អេ��     ស�� េរ ភូ តុ លព� េន ។  

 [៦]   អេ��  ចុ មក� នព�ត� ិ -   គតិមស�នកន� ិសុ  

           អ���  ភូ មិស�វេជ� សុ       អេ� ភូ គតិយំ សិ� ។ 
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[៧]      អេ��  ភូ វ�តិក� េម        ចុ ត�  ប�ី�វ�ទេរ 

         អេ� អឋិ   ច គេត ភូ                      អេ� ��  ព�បិ ភូយ�េម ។ 

[៨]       អឌិ អណ� េត�   ភូ អេ��                     ភ� ភិេ�គអតិក� ម 

         ហឹ�ស�ធីស� េ� ភូ                សទ� ជ�េយ ទិ ជីវេន ។ 

[៩]       អេ� ពន� នគមន                           �តច� �បេនសុ ភូ 

        ភ�  តិ ពេន�  ច� េ��   �េច                អេ� ភូភក� រក� េណ ។ 

[១០]   ភ� ទិ ពេន�  ភ� េ�� គតិ                        �ច�េឡ ចុភូ វធ 

         អេ��  ចុ ទដិ� ិវ��េស                      ភូទ�េ� �ណជីវេន ។ 

[១១]     អបប� � �បុេណ  ពិ                សេទ�  ភូអព�  គុម� ន 

          ហឹ�គតីស� េ��  សទ�                     រក� ស�ទគតីសុ ភូ ។ 

[១២]   អេ��  គតិយំ ភូ អភិ                        សេទ�  អេ� ចុភូ គតិ 

         បី�េ�គភត� ិសទ�                           េ�ជេនស� យ ភូ គេត ។ 

[១៣] អេ� ភូ គតិ�េសស�                        រេ� េ�គ�ច� េន ចុភូ 

      អេ� ភូសនសមត�                         នី�រពន� េនសុ ភូ ។ 

[១៤]  អលិ ពេន�  ភ�  េ� រ��                      ព��លិង� បិ�គេត 

      តិត� ិ�មត� �ពេវស                       ស�� សវនបត� េន ។ 

[១៥]  អិេ�� ប�េទ វុទ� ិ�ហ                  ករ�វគេម វេធ 

     បីតិេ��ស� ិេត�កូន                    វ�សត�េត� សុ ភូ សិ� ។ 

 

១. ស�ទិក�ត� ត� កណ�  
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[១៦]  អេ� ភូ ភូគត��ន                   ទិត� ិេខប�ទេន កិភូ 

     ��  តុ សង�តព�េបសុ              �� សុ ព�េប ទិ េខបេន ។ 

[១៧]  អហិ ភូ គត�ំ ចុ ទិត�ំ          អេ� ភូ អុគ� េម សិ� 

         អិេ� បរ� តុ ន វក�                         ភូតិ សុទ� ភុ�ទិកំ ។ 

[១៨]   �ឆិ អ�េម ភវតិ                       �េ� តុ ភូចុ េបសេន 

         �េ� ព�បេន ភូ�� ចុ              �បុ�តុ ចុ លម� េន ។ 

[១៩ ]  �� វ�រេណ �េ�                 វ�ជ� �នុបេវសេន 

          ឥ គត�ជ�យនិ�� សុ                     សទ� ហេន ច វត� តិ 

         េយ គត���  េត ពុទ� ���              បវត� ិ�បុណត� � ។ 

[២០]   ឥេ��  ទស�នេង� ស� ិ ខិ               ខិគិ គត�ំ អិេ� ថេវ 

          ឥជិ ឥេ��  កេម� ឥេ�           គេត ឥណុ គេត តេ� ។ 

[២១]   អតិ ពេន�  ឥទិ បរ                        មិស�េរ ភ� ិ ធ សិទ� ិយំ 

          ទិ តុ វុទ� � ឥេ��  ជុត�ំ                  ឥរ�េ� ជីវវុត� ិយំ ។ 

[២២]   ឥេ� ភូ  កម�នគតិ                 សយេន ភូចុ េខបេន 

          ឥេ� ភ� េន� សិ�� គត�ំ               ទី គត�ំ កី ត�  ភិក� េណ ។ 

[២៣]  ឥសិឌិ វ�មេទ�  ឥសុ                   ឥ�� កន� ីសុ ឥស� តុ 

         ឥស�យំ ឥេ� ថវេន            បវត� តិ ចុ�ទិេ� ។ 

[២៤]   ភ� ី កន� ិ ព�បិបជន                  េខប�េទ ទិភូ គេត 

          ឦជីជិ គតិនិ�� សុ                   ឦេ� ភូចុ ថេវ សិ� ។ 



265 

 

[២៥]   ឦទី សន� ីបេន ចុេ�                  ឦេ� វចនកម�ន 

          គតិេខេបសុ ភូចុេ�                 វត� តីតិ ប�សិេ� ។ 

[២៦]   ឦេ� �នគតិអុ��                 ហឹ�ទស�នឥស�េរ 

          ឦេ� ស�េហ ឦេ� ថុត�ំ      ឧ សេទ�  ឧក�  េសចេន ។ 

[២៧]   ឧខូ ខិ គតិយំ ឧេ�                    សម�យរេវ ទិភូ 

          ទិ មិេស� ឧច�  ពន� ន                    និ�� តិក� មវជ� េន ។ 

[២៨]   ឧេ� បិ��យំ ឧឆិ                ឧ�� ិម� ិ ឧជុ អជ� េវ 

         ឧេជ� ឧស�េគ�  អេ��  ប           �ត��េ�េ�ទកី ។ 

[២៩]   ឧទិ តិន� បសេវ រ,                       េ�� មិតស�ទកីឡេន 

         ឧ�ទេ� ភេក�  ឧទ� េ�           កីចុ ឧេ��  ចុ ឧក� ិេប ។ 

[៣០]   ឧេ� ឧបបត� ិយំ  ចុ               ឧេ��  ឧព�  ីច ហឹសេន 

         អព��  ភុ��  បូេរ ឧេ�               �ហ�នគេវសេន ។ 

[៣១]   ឧេ� ភូ វធរុ�សុ               �េហ តុ ភូ គ�ទេ�    

          ឧស��េ� េ��វ�កេរ         ឧេ� តក��ឡសំហេត ។ 

[៣២]   ឩេ� ជីវនពេល ចុ                 ឩណុ អ�� ទេន សិ� 

          ឩេ� ចុ �និយំ ឩេ�         ឩយី ច តន�� បន� ិយំ ។ 

[៣៣]   ឩេ� េ�េគ ឩេ� តេក�     ឯគត�ំ ឯជ កម�ន 

          ទិត� ីេស� េ� វ���យំ            ឯេ� តុ �ភវុទ� ិស ុ។ 

 

១. ស�ទិក�ត� ត� កណ�  
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[៣៤]   ឯរឌិ  ហឹ�យំ ឯេ�            គតិអ,សនវុទ� សុ 

        ឯសុ គត�ំ ឱេ� េ�ស           ភូ�សមត� �រេណ ។ 

[៣៥]  េ�� េ� ពលេតេជ ឱេ�          ប�េរ េ�� បនិដ�� េភ 

          ថបេន ចុ ឱបុជិ តុ                    វ�លិេម��� សមត� េន ។ 

[៣៦]  ឱលជិ េខេប ឱលេ�               ឱលឌិ ភូចុ ឧក� ិេប 

          ឱេ� �េ� អំេ� �គ       សង�េតសុ ចុ�ទិេ� 

         អំេ� �េ� ភូ ទិត� �ំ ចុ           ឥេម ស�ទិ�តេ� ។ 

ឥតិ �ត� ត� សង� េហ ស�ទិក�ត� ត� កេ��  បឋុេ� ។ 

សត� ច�� លីសស�េនត�  �តេ� ។ 

២. ក��ទិក�ត� ត� កណ�  

[៣៧]  កេ� េ�លិ�� គេព� សុ     កកិ េ�េល គេតបិ 

          កក� កក� ក� �េស       កខិ កង� ិច� សំសេយ ។ 

[៣៨]  កេ� �កិ�យំ កេ� ភូ    រវពេន�  ទិចុភូ ជុេត  

         កចិ ទិត� ពេន�  កជិ               រុេហ  កេ��  តុ បីឡេន ។ 

[៣៩]  កេ� គតិវស�វេរ            កដិ គត�ំ កេ� សុស 

          កិច� ជីវ�េក កឋិ                        ភូ េ�េស ភូចុ អជ�េន ។ 

[៤០]  កេ� អទនទប�រសុ                       កឌិ ភូ ហសេន ចុ តុ 

        េឆទេភទនរ�� សុ                           កេ��  តុ កក� េស សិ� ។ 
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[៤១]  កេឌ� �កេឌ� កេ� ភូ            គត�ំ អដ� ស�េរបិ ច 

         ចុភូ និមីលេន កេ��                    បរ�េច� េទ ច េឆទេន ។ 

[៤២]   កណ�� េ� ហឹ�កណ�� តិ               េឆ�ទ� េវសុ កណ�  ច ុ

          សវេន ច េភេទ កតិ                    សុត� ជននេឆទេន ។ 

[៤៣]   កត� េ� សិថិលេត�  ចុ                   កេ��  សិ�ឃេន 

          ហឹ��េក ភូ �េក� ចុ           កសិ វង� ម� ិ វត� តិ ។ 

[៤៤]    កេ� ភូ េ�ទ��� ន                  មេទ ទិ ព�កុេល កទិ 

          កេ��  ច អមេទ ភូចុ                 កេ��  កុច� ិតសទ� េក ។ 

[៤៥]     កេ� ទិត� ិកន� ិគេត                    កនុយី សទ� អទ� ន 

          ទុគ� េន�  កេ� ភូ សត� ិ                  ទ��� េទ ចុភូ ចេល ។ 

[៤៦]    កបិ ភូ តក� លគន�                            ហឹ�ស�� លសត� ិសុ              

          ចុ គត�ំ កេប� ភូ សត�ំ                ចុ  តក� វ�ធិេឆទេន ។ 

[៤៧]    កេ� វេណ�  កេ��  ទប�                គតីសុ កមុ ភូ គេត 

          ភូច� ិ�� យំ ឧបសគ�                          បុព� េ� វ�វ�ធត� េ� ។ 

[៤៨]    កេ��  សំវរចលន                          គេត កេ� តភូ កេរ 

          ��  វេធ ករឌិ េចវ                        ករេ�� បិ ច �ជេន ។ 

[៤៩]    កេ� ភូ សេទ�  ចុ េខប                គតីសុ គណេន ចុភូ 

          កលទិ េ�ទ��� េន                     កលេ� ច�  វ�យត� ិយំ ។ 

 

២. ក��ទិក�ត� ត� កណ�  
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[៥០]     កលេ� ទិ ភេយ េ�តិ              កលេ� កុច� េន សិ�   

          កលទិ េ�ទេន កេ��                 អសទ� សទ� កូជេន ។ 

[៥១]    កេ� ថុតិយំ កេ� តុ               វ�េលខសទ� ហឹសន 

         គតីសុ វ�បុេ��  ផុេល�                    កសិ វ�ទ� ំស�យេន ។ 

[៥២]    កសី គតីសុស�េនសុ               កេស� កឌ�យំកេ�មទ 

          េសកកក� េស� � សេទ�            �េ� ចុ ហឹសេនស� ។ 

[៥៣]   �េ� ចុ �លសង� �េន              មន� េន �លេនបិ ច 

          �េ� កុសទ� ប�ស              សជ� េន ភូ ជុេត ទិភូ ។ 

[៥៤]   �សុ ទិត� ិេ�ភេនសុ                 កិភូ �ណុន� តីសុ ��  

          វេធ កិចិ មទ� េន ចុ                      កិេ� �េយ ភេយ គេត ។ 

[៥៥]   កិេ� េ��បនយន                   �ណិ�� �សសំសេយ 

          កិត� �តុ ចុ សំសេទ�                    កិេ� ចុ ទព� េល សិ� ។ 

[៥៦]   កិេ� វ�េក� បវ�កិេរ                        េនកេ��  ព�យបុព� េ� 

          កិេ� ភូ សុក� កី�សុ             នុេទ ចុ�ទិេ� ភេវ ។ 

[៥៧]   កិលមុ េខេទ កិលិេ�               ទ�េទ�  កិលិទិ េ�ទេន 

          កិលិេ� ទិ ឧប�ប                មលិេន ភូកិ �ធេន ។ 

[៥៨]   កិេ�េ� អេទ�  កិវ� ��             វេធ កិេ� ទិ ខីយេន 

         កី ទព�  វ�និមេយ កី                      កីេ� ចុ ពន� រ�� េន ។ 
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[៥៩]   កីេ� ពេន�  កីេ� កីេឡ              កុសទ� �� ទបូរណ 

         ហឹ�ដ� ស�រគេន�  ភូ                        កុ�� យំ ភូ គ�ទិេ� ។ 

[៦០]   កុេ� ��េន កុេ� តុ                ឧច� សទ� បដិក� ម 

         េ�ដិល� េ�ធសំេ�គ                    េលខេនសុ បវត� តិ ។ 

[៦១]   កុេ��  េ�ដិល� ប�គត�                 �ទេរសុ កុេ��  ចុ និន� េន 

          កុជិ សេទ�  កុជុ េថេយ�                  កុេ��  អេ�មុខីកេរ ។ 

[៦២]   កុេ� ភូ េឆទប�វត�                       វេក�  ចុ ��ប��ទេន 

         កុដិ េវកេល�  កុេ��  ចុ                    េឆទកុ�� ប�បេន ។ 

[៦៣]   កុឋិ េវក�� លសិយ                       េ�េកសុ កុឌ ភក� ណ 

          កីេឡ  កុឌិ ភូ េវកល�                      �េហ ចុ រក� េវធេន ។ 

[៦៤]   កុេ� តភូ សេទ�  ភូ តុ                   េ�សេន ចុ តុ មន� េន 

          កុេ� បូតិសំកិេលស                     កុថិ ហឹ�កិលិស�េន ។ 

[៦៥]   កុេ��  កី ទុ�� លិង� េន                     កុេ� តុ កីឡេន កុទ ិ

         មិ�� �េក� ចុ កុេ��  តុ                  កីេឡ កុេ� ទិ េ�បេន ។ 

[៦៦]   កុេ� ទិ េ�េប ចុ ជុតិ                   ទពុ� េល� យ កុបិ � កុពិ 

         ភូចុ អ�� េទ កុ�េ�                      កុ�េ�បិ ចុ េកឡិយំ ។ 

[៦៧]   កុេ� សទ� អេ�� េសសុ                      កុល ស�� នសំវរ 

         សង� �នពន� សង�េត                      ពន�� សុ �តិ េកចន ។ 

 

២. ក��ទិក�ត� ត� កណ�  
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[៦៨]   កុេ� ភូ េ�ទ��� ន                     េឆទភូ�នស�� យ 

         បូរ��� �េ�� េសសុ                   ទ�លិេង�  កី ប�សេន ។ 

[៦៩]   កុសិ ភូចុ ជុត�ំ កុសុ                         ទិ ទិត� ិហរេណ កុេ� 

          វ��� បេន ចុ កុេ� តុ                   ភេក�  កូ ភូកិ សទ� េន ។ 

[៧០]   កូេ� ហិក� េន កូេ�                      �ហប��ទមន� ន 

          អ��ប�េទ កូេ�                     ឃនី�េវ ច ភក� េណ ។ 

[៧១]   កូេ� សេ�� េច ចុ កូេ�             ទពុ� លេត�  ចុ កូល តុ 

         �វេរ េក សេទ�  េកេ�                  និមន� េន ចុ�ទិេ� ។ 

[៧២]   េកេ� េកេ� ច ចលន                គត�ំ េកេល ម�យេន 

          េកេ� េសវនេសេកសុ                 េ�េ��  តុ ភូចុ េឆទេន ។ 

ឥតិ �ត� ត� សង� េហ ក��ទិក�ត� ត� កេ��  ទតុិេ� ។ 

តឹសស�េនត�  �តេ� ។ 

 

៣ .�ទិត�ក� �ទិក�ត� ត� កណ�  

[៧៣]   ខេ��  ហសេន ខេ� កី               ភូតិសុេទ�  ចុ ពន� េន 

          ខេ� មថហឹសេនសុ                    េ�តីតិ បរ�ទីបិេ�។ 

[៧៤]   ខជិ ភូ បង� ល�ន -                       គេត ចុ កិច� ជីវនរ           

  រកេខ ខេ��  ភក� ព�ថ -                   មជ� េន ខដ កង� េន។ 
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[៧៥]   ខេ��  សំវេរ ចុ ខេ�                    េភេទ ខឌិ ចុ កិច� ជីវន 

          ភូ មេថ ខេ� េ� វេធ              ភូ�ទិ តុ វ��រេណ ។ 

[៧៦]   ខេ� េថរ�យហឹ�សុ                   ខទិ បក� ន� នុទ� េរ 

         ខេ��  ទំសេន ខេ��  តុ                 គតិយំ េ�សេនបិ ច ។ 

[៧៧]   ខេ��  ចុ �សិករេណ                       ខនុ វ��រេណ ខេ� 

          េខេប ចុ ខបិ សហេន                    ខេ��  ទេព�  គេតបិ ច ។ 

[៧៨]   ខេ��  គត�ំ ខភិ ខេ��                   បរ�ពន�� បថម� េន 

        ខ�េ� ធុេត ខមិេ�               និេសេធ ខមុ ខន� ិយំ ។ 

[៧៩ ]  ខេ� ខយេសក�ស -               �រុស�កម�េន ខេ� 

         ភូ ស�� យចលេន                    េ�ធនម� ិ ខេ� េធ ។  

[៨០]   ខេ� ចុ េភេទ � ខ� ច        កថេន �កេដបិ ច 

         �េ� ភក� េណ �ទ ិតុ          បរ��េត បវត� តិ ។ 

[៨១]   ខិ ភូ ឥស�េរ ទិ េ�េធ         ភូកី គេត ទិភូ បន 

         និ�េស ភូទិ��  ខេយ           ទិ�� កី ហឹសេន សិ�។ 

[៨២]  ខិេ� ខិេ� ភយ�េយ         ខិេ� េ� វធិ ភូ ខេយ 

         ខិេ� ភូ �តេន តុ ទិ         តេស ទិរុ តុ ទីនិេយ ។ 

[៨៣]  ខិេ� ភូ អព�ត� សេទ�          ភូទិ��  េ�ទេន ខិបិ 

          គត�ំ ខិេ� កឋិនេត�           ខិវុ ភូទិ និរស�េន ។ 

 

៣ .�ទិត�ក� �ទិក�ត� ត� កណ�  
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[៨៤]   ខី វេធ ភូទិ��  ខេយ        ខីេ� ហិក� ម� ិ ខីវ តុ 

  ទេប� ខុ ភូ សេទ�  កី��             ឧ�� េរ �ទេនបិ � ។ 

[៨៥]   ខុជុ េថេយ� ខុេ� ខុឌិ         ខុ េភេទ ខុឌិ ខ�� េន 

         ខេ� េ� ហឹសេន ខុេ�         បិ��សហកីឡេន ។ 

[៨៦]   ខុទិ �� នុទ� រុប�� េត                 ខុេ��  កីេឡ ខុេ� ទិភូ 

        កី ស�� េល ភូ សេ�� េច         ខុេ��  តុ �� កិ េ�ធេន ។         

[៨៧]   ខុេ� េឆទវ�េលេខសុ              ខុសិ ខុំេ� ចុ ខុំសេន 

         ខុេ� �លត� ភេក�  េខ             ស�� �ទនហឹសេន 

 ខយេថរ�យខនេន               េខេ� េខេ� ចុ ភក� េណ ។     

[៨៨]   េខេ� ចុ េបរេណ េខេ�             គតិ�េលសុ េខវុ  តុ 

          េសវេន េខេ� ចុ ភេក�                 េ�េ� េ�េ� ចុ េខបេន 

          ភូ តុ គត��េត េ�េ�           េ�េ� ច ខ�� េនសិ�។ 

 

ឥត ិ�ទ�ិតេ� សត� ត ិ

[៨៩]  គេគ� �េស គេ� ភូចុ          សេទ� បិ ច មេទ គជិ 

  រេវ គេ��  ភូចុ គេជ�           សេទ�  ច គឌ េសចេន ។ 

[៩០]  គឌិ គណ� សន� ិចេយ             គេ� សង� �នេន ចុេ� 

    គេ��  ចុ េសថិេល� គថិ          ជិេម�  គេ��  កីចុ ទព� េន ។  

[៩១]  គេ� ភូ �េស ចុ េមឃ          សេទ�  គេ��  ចុភូ រេវ  

     គេ��  ចុ ឥ�� យំ គេ��           ចុ សូចេឆទហឹសេន ។ 
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[៩២]  គេ��  គត�ំ ចុភូ ទេប�             គេ��  គតិម� ិ  គម�  តុ  

     �ក�រ�េរ គមុ គត�ំ             �បុេ��  ច� ធិ�សេន ។ 

 [៩៣]  គេ� ភូ េសកុគ� េមសុ            ចុ �ណ�បនុគ� េម 

    គរេ� និន� េន ភូចុ          គេ� ភ� េស�  ចុភូ សេវ ។ 

[៩៤]  គេវេ� មគ� េន ភូចុ           គេ� តុ ភូចុ ភក� េណ 

   គេ� ��េន គភូចុ           ទេុ�� េធ តុ ចុ�ទិេ� ។ 

[៩៥]  គេ� បគ�េរ � សទ�           គតិេ�មន�តិសុ 

គេ� បតិដ� ិ�� គេន�                �ហូ វ�េ�ឡេន សិ� ។ 

[៩៦]  គិធុ   ទ� ’ភិ�េម គិេ�               គិេ� ច និគិេរ គិេល                  

  ក ិលេម គិេលេ� េសេវ         គិេលេ� អនុឯសេន ។ 

[៩៧]  គុ សទ� ករ�សុស�គ�  -               ឧគ� េម គុ ចុ េ�រ�េយ 

   គុេ� គុជិ ច អព�ត�  -           សេទ�  គុឋិ ចុ េវឋេន ។ 

[៩៨]  គុឌិ ចុ រ�� េវឋន -                ចុេណ�  គុេ� ចុ មន� េន 

     គុេ� កី�យំ គុេ��  តុ                ភូចុ កី�និេកតេន ។ 

[៩៩]      គុេ� ភូ កីឡេន ភូទិ               េវឋេន កី តុ េ�សេន 

        គុេ� ភូ េ�បនិ�� សុ                  ទិ ព�កុេល ចុ ទិត� ិយំ ។ 

[១០០]   គុផិ គុេ��  ច គន� េន              គុេ��  តុ ឧយ�េម សិ� 

         គុេ��  បិណ� ីកេរ គុេ�               ហឹ�គត�ំ ទិភូ យ�េម ។ 

 

៣ .�ទិត�ក� �ទិក�ត� ត� កណ�  

  



bBa©mUlKnß 274

[១០១]    គុហូ សំវរេន គុេ�              រ�� ព��តេ�ក� ន - 

         បរ�វេត� សុ គូ វច� -               �េគ គូេ� គុរត� េ� ។   

[១០២]  េគ សេទ�  ភូ��  េគទុ ច           េគេ� ច គតិ�លេន 

               េគេ�១ េសវេន េគេ� តុ            អេន� េស េ�ឋ សំហេត 

       េ�េ��  េ�េ��  ច វ�សម� ិ             េ�េ� ចុ េលបេន សិ� ។            

ឥត ិ�ទ�ិតេ� េតសដ�  ិ

[១០៣] ឃេគ� �េស ឃេ� ភូចុ       េច�យំ ចុ តុ ហឹសន- 

              ទិត� ីសុ ភូចុ សង�េត              ឃដិ រេវ ចុភូ ជុេត ។      

 

[១០៤]    ឃេ��  ចុ �ឡនី�សុ             ចុភូ តុ ចលេន ឃឌិ 

         ឃដ� េន ឃណុ េ� ជុត�ំ            ឃេ��  ឃេ��  ច �យេន ។ 

[១០៥]    ឃេ� ចុ �ទេន ភូចុ             េសេក ឃេ� តុ ភក� េណ 

         ឃសិ ឃំេស ឃស�� ចុេណ�           � គន� គ� ហេន ទិភូ ។ 

[១០៦]    ឃិណិ ��េន ឃិណុ េ�          ទិត� ិយំ ឃុ រេវ ឃុេ� 

          បរ�វត� នព��េត                      ឃុេ� ភេម គេតបិ ច ។ 

[១០៧]   ឃុណិ �េហ ឃុេ��  ភម -      គតីសុ ឃុរ េភរវ-    

         សេទ�  ឃុេ� ចុភូ សទ�  -           ថុតីសុ ភូ តុ ហឹសេន ។ 
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[១០៨]    ឃុសិ កន� ិកេរ ឃុេ�                ព��េត ឃូរ ជីរណ- 

          ហឹេស ទិ ឃំេ� ឃំសេន           ភូចុេ� ភូ តុ រក� េណ។ 

ឥត ិ�ត� ត� សង� េហ �ទតិ�ក� �ទកិ�ត� ត� កេ��  តតេិ� ។ 

ឯកនូសដ� សិ�េនត�  �តេ� ។ 

៤. ចវគ� ដវគ� អដ� ក� �ទកិ�ត� ត� កណ�  

[១០៩]    ចេ� តិត� ិបតិ�ត-              បរ�វ�តក� ទិត� សុ 

         ច�េ� ទិត� ិយំេយវ           ចកិ ចេ��  ច ច�� េល ។ 

[១១០]    ចេ��  ចុ ព�ធន�ស-           ព�កុេល ចក�  ទស�ន 

       ��ស�ទវ��េវសុ              ចេ� ��  �តេន  សិ� ។ 

[១១១]    ចេ��  ភូចុ គត�េ�� ស           កថេន ច���  �យេន 

        ចេ� �េគ ចេ� ភូចុ            េភទេន ចុ វេធ សិ� ។ 

[១១២]   ចឌិ ចេ��  ចុភូ ចេណ�              ចេ� �នគតិព� ធិ      

  សេទ� សុ ចេ� ចេ� ច                �េច ចទិ ហិ�ទេន           

  ទិត� ិឥ�� កន� ីសុ ច                          ចេ� តុ សទ� ហឹសេន ។ 

[១១៣]   ចេ� ភូ បិេហ ចុ កេក�           ចបិ គត�ំ ចុ ចព�  ភូ 

              គត�ំ ចុភូ ភក� េណ             ចេ��  ច គតិភក� េណ ។ 

 

[១១៤]  ចមុ ភូ��  ភេក�  � ចុ            េ�វនម� ិ ចេ� គេត 

    ចេ� គត��រភេក�            ចុ ត�  ’សំសយសំសេយ ។ 

 

៤. ចវគ� ដវគ� អដ� ក� �ទិក�ត� ត� កណ�  
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[១១៥]    ចេ� ភូ កម�វ��ស           គតីសុ  ចុ តុ េ�សេន 

             ចេ� វធភិេក�  ចេ�             �េធេយ�១ភូចុេ� សិ� ។ 

[១១៦]    �េ� បូ�និ�មេន            ចិ ចេយ �� កីភូចុ ឧ 

      វឌ�េន អប ភិន� េន            េន� េឆ សំឧ សមុច� េយ ។ 

[១១៧]    ចិេ��  ចុ បីឡេន ចិេ��         ព�ត� ��យ ចិង�� េ� 

       បរ�ព� េម ចុ ចិេ� ភូ            ភយេ�� េស ចុ េបសេន ។ 

[១១៨]    ចិេ� ចុ េ��រុស�េហ      ចិតិ ចិេ��  ចុ �នេន 

              ចិតី  ច �េណ ចិេ��  ចុ       ចិត� ីករណទស�េន 

    េល�ព�� េត ច ចិេ� តុ             ម�� �យំ បវត� តិ ។ 

[១១៩]    ចិរុ ��  ហឹ�យំ ចិេ�        បរ��នម� ិ ចិល�  តុ 

      េសថិេល�  ច វ��េស ច          ចិហេ� លក� េណ ចេ� ។ 

[១២០]   ចីេ� ចុភូ �មសេន         ចីេ� ថវម� ិ ចីយ ច 

        ចីេ� ច សំវ��េន          តត�  ចីេ� ចុ ទិត� ិយំ ។ 

[១២១]   ចុ ភូ គត�ំ ចុ សហន-          �េស ចុេ��  ចុ បីឡេន 

        ចុេ� ភូ េឆទប�ី�េវ           ចុ តុ េឆទនសំហេត ។ 

[១២២]  ចុដិ ភូ អប�ី�េវ ចុ           េឆេទ ចុេ��  ច អប�េក 

         ចុឌិ ភូ េ�សប�ី�េវ           ចុ តុ េ�េស ច េឆទេន ។ 
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[១២៣]  ចុេ��  ករណ�េវសុ            ចុេ� េឆទម� ិ ចុណ�  ចុ 

        បិសេន ចុេ� �េសេក            ចុេ� ��  ’ណត� ិេ�ទេន ។ 

[១២៤]   ចុេ� មន� គត�នវ-            �� េន ចុពិ ច ចុម�  ច 

         ចុភូ វទនសំេ�េគ           ចុេ� េថេយ� ចុភូ សិ� ។ 

[១២៥]   ចុេ� ចុ សមុច� យម� ិ            ចុេ��  �វម� ិ ចូណ ចុ                                           

.              សេ�� េច ចូេ� ទិ �េហ           ចូេ� �េន បវត� តិ ។ 

[១២៦]   េចេ� ឦ�យំ េចេ� ច       េចេ��  ច គតិ�លេន 

     េចវ� េចត�តុេល�សុ         ឥតិ �ទី ទ� សត� រ� ។ 

[១២៧]   ឆេ��  ឆេ��  ឆដ� េន ចុ        ឆេ� តុ ភូចុ សវរ- 

     ឧជេន ឆទិ  ភូស�េគ�          ភូចុ សំវរេណ សិ� ។ 

[១២៨]   ឆទី ចុ ឥ�� យំ ឆេ��            ចុ វេម ភូចុ ទបីេន 

   ឆេ��  ចុ ឥ�� យំ េ�តិ          ឆបិ ភូចុ គេត សិ� ។ 

[១២៩]   ឆេប� �ចសេទ�  ភូចុ        ឆេ� គតិម� ិ វត� តិ 

   ឆមុ ភក� ណហិឡេន        ឆេ� េឆេទ ឆេ� វេធ ។    

[១៣០]   � �ទនស� ឹ ឆិទិ រុ             េទ� �កេរ ទិ ឆិជ� េន 

     ឆិេ��  ចុ រន� កេរ ឆុ              េឆេទ ឆុេ� ចុភូ ត� ។ 

[១៣១]    ឆុេ� េឆេទ ឆុេ� ផេស�       ឆុេ� និច�� ភេន ឆុេ� 

       េឆេទ េឆ ច ទិ េឆេ� ចុ         �ទី ’េម ចតុវ�សតិ ។ 

 

៤. ចវគ� ដវគ� អដ� ក� �ទិក�ត� ត� កណ�  
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[១៣២]   ជេ��  �សភេក�  ជេ��         េ�ធេ�សនរក� េណ 

ជេគ� �េស ជេ��  ជេ��       បរ�ភស�នឧត� ិសុ ។ 

[១៣៣]   ជេ� ជជី ច យុទ� ម� ិ     ជេ��  ជេជ� ច ជច� ិវ 

   ជេ� សង�េត ជេ� ភូ               សទ� ម� ិ ជនេន ទិភ ូ។ 

[១៣៤]    ជនី ទិ �តុ�វម� ិ                  វ�បុេ��  តុ វ��យេន 

   ជេ� ចិន� ន��សុ                ជេប� តុ បត� េ� ’ត� ិស ុ។ 

[១៣៥]    ជេ� េមថុនវ�ជេម�            ជភិ េចត�  ចុ �សេន 

ជមុ ភេក�  ជេ� េ�េគ      វេ��ន�ំ ចុកីទិភូ ។ 

[១៣៦]    ជេ� ភូ ទិត� ិចលន-             តិក� ធេ��  ចុ �ទេន 

    ជេ� ចុ �ឡនអ�-        �េរសុ ភូចុ ហឹសេន ។ 

[១៣៧]   ជសិ រេក�  ចុ ជសុ ទិ              មុេ��  ជស� ’ត� ិរក� ណ- 

    ភេស�សុ � ជ�យំ កី           �គេ� វ�ពុេធ តភូ ។ 

[១៣៨]    ជិ ភូកី ជយប�េជ             ជិមុ ភេក�  ជិេ� �ព�េហ 

     ជិរ� ��  ហឹ�យំ ជិវ�           បីណេន ជិសុ េសចេន ។ 

[១៣៩]    ជីេ� �ណ�រណម� ិ        ជុ ជេវ ច គេត ជុគ ិ

    �េគ ជុេ� គតិពេន�            ចុ�ទិេ� តុ េបរនណ ។ 

[១៤០]    ជុេ� ទិត� ិយំ ភូចុេ�             ជុេ� គតម� ិ ជុព�  តុ 

   វេធ ជុេ� ចុ បីសេន           ជុេ� តិត��ហេន ចុភូ ។ 
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[១៤១]    ជុសី េ�ទេសេវ ភូេ�           ជុេ� បន ជុេ� វ�យ 

                ជូេ� ទិ វធ�នីសុ              ជូេ� ហឹ�យ េជ ខេយ 

េជេ� គេត េជេ� ’ស�េហ  សត� �លីស �ទិេម ។ 

[១៤២]   ឈេ��  ឈេ��  ច ឈេជ� ច    ជេ��  វ ឈដ សំហេត 

ឈេ� �េហ សិ� ភូចុ             ឈមុ �េហ ច ភក� េណ ។ 

[១៤៣]    ឈេ� គហណបិ�ន-     វេធ � ទិ វ�ចិន� េន 

េឈ តុ ឧជ�នទហន-    �ណចិន� នទិត� ិសុ ។ 

ឥត ិ�ទ�ិតេ� នវ 

[១៤៤]    ញេ� ចុ េ�សនិ�ន-       ថុត�េ�ចន�រេណ 

បបុេ��  និក� ិបេនបិ              ញេ� តុ ភក� េណ សិ� ។ 

[១៤៥]    � ភូ �រណនិ�ន-         តុដ� ីសុ ចុ តុ េបរណ-  

ថុត�េ�ចេនសុ ភូកី          ពុជ�េន �ទេ� តេ� ។ 

[១៤៦]    ដកិ ដេ��  ចុ វ��រ-              ពេន�  ដេ� វ��កុេល 

ដិេ� េ�េទ ចុ ដុេ� ច           ដីេ� េដេ� ច �យេន ។ 

[១៤៧]   � ភូទិ គតិនិវត�ំ                ឋិវុ �េគ ឋុេ� ឋុេភ 

េឋ សទ� េវឋសង�េត            ឌេ� តុ ភូចុ សំហេត ។ 

[១៤៨]    ឌបិ សំេឃ ឌបិ េ�ទ-          សំហេត ឌភិ សំហេត 

  ឌិេ� េ�ទសំេឃ ឌិបិ         សំហេត ឌិពិ េ�ទេន ។ 

 

៤. ចវគ� ដវគ� អដ� ក� �ទិក�ត� ត� កណ�  
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[១៤៩]    ឌិភិ សេំឃ ចុភូ សេ��            ឌិេ� ហឹ�យ ឌី ទិភូ 

                គត�ំ នភុគ� ត��ឌ� ន-          េខេប ភូ ឌំស ឌសេន 

ឥេម ដឋឌ��ទិ-            �តេ� ទ� យវ�សតិ។ 

ឥតិ �ត� ត� សង� គេហ 

ចវគ� ដវគ� អដ� ក� �ទិក�ត� ត� កេ��  ចតុេ��  ។ 

សត� សត� តិស�េនត�  �តេ� ។ 

៥ .តវ�� ទកិ�ត� ត� កណ�  

[១៥០]   តេ� សហន�េសសុ        តកិ ភូ កិច� ជីវេន 

ចុ ពេន�  តេ��  ចុ រុក� -              សិេលសតក� ទិត� ិសុ ។ 

[១៥១]   តេ��  តច�� េហ គតិ             គត�ំ បតនកម�េន 

តេគ� តេ� �េល តេ��         ហឹ�យំ ត���  �យេន ។ 

[១៥២]  តេ��  តនុកេរ តេ��          ភស�េន ភូចុ ត���  រុ 

សេ�� េច តេ� ឧស�េយ         ��េត តុ ចុ�ទុេ� ។ 

[១៥៣]  តឌិ �ឡន�េលសុ             តតិ ចុ �រេណ តេ� 

តេច�  តទិ េច�លស� -          េ���ទរហឹសេន ។ 

[១៥៤]   តេ��  ហឹ�យំ តនុ េ�         វ��� េរ ភូចុ�ទិ តុ 

ឧប�េរ ស�� �េត           ឧប�បរេវសុ ច ។ 
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[១៥៥]    តេ� ភូ ទិត� ិល�� សុ           ឧេព� គិស�រ�េយ ទិភូ 

ចុ ខេយ ភូចុទិ �ហ-             បិណេនសុ បវត� តិ ។ 

[១៥៦]    តេប� ភូចុ ស�� ិ�� យំ          សន� ីបេន ចុ បីណេន    

ភូ អេច� ទសន� ហឹ�               តេក�  តេ� តុ តិត� ិយំ ។ 

[១៥៧]   តេ��  តេ��  ច គតិយំ           តេ� េខេទ ទិភូ ទិ តុ 

ឥ�� យំ ចុភូ ភូសេន           ភូ តុ ស�� បិយង� េរ ។ 

[១៥៨]    តេ� រ�� គត�ំ តេ�           តរណប� វសម� ម 

អភិភេវ តេ� ភូចុ          បតិ�� យំ គេត តុ ភូ ។ 

[១៥៩]    តេ� បិ�េស ភូទិេ�           ទិ ភេយ ចុ និេសធន- 

    �ហ�េរ តសិ ភូចុ          ភូ�ជុេត តសី ភេយ ។ 

[១៦០]    តសុ ទ��េក� េប តេ� ចុ       ទិត�ហេតសុ � បន 

�េល ទិ �េ� ស�� ន-        �េល �េ� ចុ �រណ ។ 

[១៦១]    តិេ� ភូ គត�ំ ��  វ�-         ខន� េនសុ  តិេ� ចិហ 

    តិេ� �េត ��  តិេ� ភូ     ខ�ពេន�  ចុភូ សិេត ។ 

[១៦២]   តិណុ ភេក�  េ� តិេ� ភូ     រ�� េសេក ទិ បីណេន 

   តេ� កិេលេទ ភូចុទិ        តិេ� អេ�គេត សិ� ។ 

[១៦៣]   តិេ� ភូចុ  សិេនេហ ភូ          គត�ំ តិេ��  គេត តិេ� 

    តិត�ំ តីេ� �េច តីេ�          កម� និ�� បេន  ចុេ� ។ 

 

៥ .តវ�� ទិក�ត� ត� កណ�  
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[១៦៤]    តីេ� ថូលិេយ តុ ហឹ�-        បូរេណសុ ច វុត� ិយំ 

តុេ� ហឹ�យំ តុជិ ភូ         ពល�ណនហឹសេន ។ 

                [ចុ តុ ហឹ�ពេល េចវ         ទិត� ិ�ននិេកតេន ]  

 

[១៦៥]  តុេ��  ពល�ណេន ចុ        តុេ� កលហកម� និ 

តុេ� េភេទ តុឌិ បីេឡ         តុេ��  អ�ទេរ សិ� ។ 

[១៦៦]  តុេ� េ�ដិេល�  តុេ��  ចុ         វ��� រ�� ទេន តុេ�  

   បីឡេន តុេ� វធេន            តុបិ បី�វេធ ចុេ� ។  

[១៦៧]  តុេម� តុេ� តុេ��  េចត�            តុពិ �ត� ទ� េន ចុភូ 

    តពុ�  ីហឹ�យំ តុេ�បិ            ភូទិកី តុរ េវគេជ ។ 

[១៦៨]  តុេ� ឧ�� េន ភូចុេ�          តុវេ��  ច ុនិបជ� េន 

តុេ� ទិ តុដ� �ំ ភូ សេទ�           តុេ� តុេ� ច ហឹសេន ។ 

[១៦៩]   តូេ� ចុ បូរសេ�� េច           តូេ� ទិ េវគហឹសេន 

   តូេ� ភូចុ និក� េស� ចុ           បូរេណ តូស តុដ� ិយំ ។ 

[១៧០]  េត �លេន េតេ� រ�� -       និ�េន េតប កម�ន- 

   ទិត� ិេសេក េតេ� កីេឡ         េ�េ� ភូចុ អ�ទរ។  

[១៧១]   �តេ�  ទិភូ ភេយ ចុ តុ       ទិត� ិព��តសីឃេគ 

�ក��� �ក� ម�េយ         និេសធ�រេណសុ ច ។ 
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ឥត ិ�ទ�ិតេ� ប�� សតី ិ

[១៧២]   ថេ� ចុភូ បតិ�េត          ថេ� សំវរេណ ថេ� 

េមឃសេទ�  ចុ សេទ�  ភូ            តេ� ចុ ថបេន សិ� ។ 

[១៧៣]  ថភិ ថម� ជឡេត� សុ                រុេទ�  ច េ�សវុទ� ិយំ 

ថេ��  កី��  �វរេណ            ថេ� តុ វ�កេល ចុភូ ។ 

[១៧៤]   ថេ� អ�� ទេន ភូកី             វ�បុេ��   វ�ត� េរ ចុេ� 

  ថេ� �េន ថេ� ហឹេស       � �េន ថិឃ ��  ’ក� េម ។ 

[១៧៥]   ថិេ� េសេក ថិេ� ទ� ’េទ�          ថិេ� ទឡ� ត� េន ថិវុ 

ទិត� ិយំ ថីេ� ថីេ� ភូ            សង�េត ទិ បេ� ’ទ� េន ។                       

[១៧៦]   ថុ កី និត�� នេន ភូកី          ថុត�ំ ថុេ� អនុគ� េហ               .                

  េ� ទិ និម� េល ថុព�  ី           ហឹ�យំ ថុភុ ថម� េន ។ 

[១៧៧]   ថុេ� ប�េក ថុេ��� េទ        ថូេ� តុ ឧស�េយ ចុទិ 

               ថូេ� ចុភូ �ព�េហ ភូ តុ              ចេយ េថ សទ� សំហេត 

េថេ� េ�េរ េថេ� េខេប           េ�េ� ថេវ តេ� ចុ� ។ 

ឥត ិ�ទ�ិតេ� ឯកត� សឹត ិ

[១៧៨]   ទេ� ចុ អស�េទ ទេ��          វុឌ�ិសីឃវេធ គេត 

   ទខិ ឥ�� េ�ររុេត              ទេ� ��  �តេន សិ� ។ 

 

៥ .តវ�� ទិក�ត� ត� កណ�  
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[១៧៩]    ទង�ិ១ �គរក� េណសុ             ទឌិ ��យ ភូចុេ� 

   ទេ��  ចុ ទណ� និ�េត       ទេ� �េន ច �រេណ ។ 

[១៨០]   ទេ� ត� ទធ� ’សីេឃ         ទបូ ទិ �សគព� េន 

ទេប� គេព�  ចុភូ សន� ី -          បេន ទព ិគតិ សិ� ។ 

[១៨១]    ទេ� ទភិ ចេ�េទ ចុ            ទព� ី គន� ភេយ ចុភូ  

  ទេ��  សង�េត ចុ�ទិ          ទម��  ��  បរវ�� េន ។ 

[១៨២]   ទេ� គេត ទមុ ភូទិចុ           ទមេន ទយ រក� េណ 

�នគ� ហណវេធសុ              គតិយ��  បវត� តិ ។ 

[១៨៣]   ទេ� ភូ ភយ�េហ �         �ទេរ ភូចុ េភទេន 

 ទេ�  វ��រេណ  ភូ  ភូ  តុ  ទុគ� តិទិត� ិស ុ។ 

 [១៨៤] ទលិេ��   ទុគ� េត  ទេ�  កី��េប ទេ�ក� ិេប 

ទិេ�  ទសិ  ទំេ�  ភូចុ  ទិត� ិទស�នទំសេន ។ 

 [១៨៥] ទេ�  �ហ�រេណសុ  ទហិ  ភូ  វុទ� ិយំ  ចុ  តុ 

ទិត� យំ  ទហេន  ទេ�  ទិត� ិយំវ  បវត� តិ ។ 

 [១៨៦] �  �នេ�ធនសុទ� -      េឆទរក� ប�យេន 

ឧប�េប  ច  �បុេ��        ��េន និ តុ េ�ប�េន ។ 

[១៨៧] �េ�  េ�ស�លមេត�       �េ� ��សសត� ិសុ 

  ភ��េមសុ ច  �េ�        អវខណ� នអជ� េវ ។ 
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 [១៨៨] �េ� �េន �េ� ភូចុ        �េន ��  ហឹសេន សិ� 

   �េ�  �គរនិេក� េប        �ឡ បន វ�េភទេន ។  

 [១៨៩]  ទិេ��  ភូ មុ�� ិយិជ� ន          និយេ�បនេយសុ ច 

វ�េទេស ច ��  វេធ          ទិេម� ចុ សំហេត សិ� ។ 

[១៩០]  ទិេ� ទិេ��  ច បី�យំ          ទិពិ បីតកេរ ទិភិ 

    េ�េទ ចុ ទិេ��  សង�េត         ទិេ� ចុ កូជបីឡេន ។ 

[១៩១]  ទិវុ កី�វ�ជិគ�-          ព�វ�រជុតិត�� តិ- 

      គតិកន� ិសត� ីសុ ទិ                ចុ បី�បរ�កូជេន ។ 

[១៩២]  ទិេ� ភូ េបក� ណហឹ�      អប�ីតិ�នេ�ធេន 

ចុ តុ ឧ�� រេណ ទិេ�          វុទ� ិតក� រេលបេន ។ 

[១៩៣]  ទី ខេយ ទិេ� ទីធិ ទិ            ទិត� ិកី�សុ វត� តិ 

   ទីេ� ទិ ទិត� ិយំ េ�តិ          ចុ�ទិ តុ ប�សេន ។ 

[១៩៤]   ទុ ភូ គតិបរ��ប             វុទ� ីសុ �� កិ ហឹសេន 

   �ទ� តុ បគ�រេណ េ�តិ          ទុេ��  តុ ទុក� េន សិ� ។ 

[១៩៥]   ទុេ� ជិម� គតិវេធ          ទពុ�  ីវេធ ទុេ� តុ ចុ                                           

.       ឧេក� េប ទុេ� ទ�’ ប�ីតិ            វ�កេត ភូ តុ េបក� េណ ។ 

[១៩៦]   ទុេ� េ�ហនបូរណ-      វធ�េស ទុហូ តុ ទិ 

   និ�� �េរ ទូ ទិ េខេទ             �� កី វេធ គេតបិ ច ។ 

 

៥ .តវ�� ទិក�ត� ត� កណ�  
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[១៩៧]  ទូេ� �េស ចុ េទ �ល-    េ�ប�េ��វម�� េន 

េទេ� សទ�� ស�េហ េទេ�        េទវេន ទ� រ សំវេរ ។ 

[១៩៨]  ធេ��  ចុ �សេន ធខិ         ទខិេត�  ធជ �យេន 

   ធជិ គត�ំ ធេ� សទ� -          ធេ�� សុ ទិ តុ �ចេន ។ 

[១៩៩]  ធេ� សទ� គ� ិសំេ�េគ         ធេ� ឋិត�វធំសេន 

    �រេណ ភូចុ ធេស� ច          េ�េធ ចុ សត� ិពន� េន ។ 

 [២០០]  ធស�� ហឹ�សំ�េតសុ       � �រ�នេ�សេន 

និ តុ ន�េស វ� ករេណ          � �េ�េប ’ភិ �សេន ។ 

[២០១]  សំ សទ� ហនសន� ីសុ               អបិ អ�� ទេន បរ� 

    និ�េស អវ សវេន            អន� េ� ចុ អទស�េន ។ 

[២០២] �េ� �ខេត�  �េ� តុ        សត� ិយំ �វុ មជ� ន 

   ជេវសុ �េ� វ�េភេទ         ធិ�តុ �រេន សិ� ។ 

 [២០៣]  ធិេ��  ទិត� ិេក� សជីេវ         ធិេ� គតិម� ិ ធិម�  តុ 

   និដ�� ភម� ិ ធិវ� បីតិ           គតីសុ ��  ធិេ� រេវ ។ 

[២០៤]  ធី ����ទេរ ទិ          ធុ ភូ គតិថិេរ សិ� 

   ��  �េល ធុេ��  ធិក� ត�            ធពុ�  ីហឹ�យ វត� តិ ។ 

 [២០៥]  ធុេ� គមនថិេរសុ           ធូ ភូ�� កីចុ កម�េន 

   ធូេ� ភូ �េប ចុ ទិត�ំ         ធូរ� វធគតីសុ ទិ ។ 
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 [២០៦]   ធូេ� ចុ េ��ករេណ       េធ �នេ�សេន សិ� 

េធេ� សទ� ឧស�េហសុ       េ�េ� តុ គតិ�តុេរ ។ 

 [២០៧]  េ�វុ េ�វេន ធំេ� ចុ        វ�ទ� ំេស ធំស �យេន 

   អេ�បតេន �បីតិ            ប�� តឹសតិ �ទិ� ។ 

 [២០៨]  នេ��  ចុ �សេន នេ��         នេ� ច គតិយំ នេ��  

នច� េន នជ ល�� យំ             នេ� ភូ នច� ហឹ�សុ 

ចទុិត� ិភដ� នេច� សុ           នេ� ទិ គត� វ�េក� េប ។ 

 [២០៩]  នេ� ភូច� ព�ត� សេទ�             នេ��  សទ� ម� ិ នទ�  តុ 

តុដ� ិនេន�  នេ��  ពេន�           នេ��  នេ��  ច �យេន ។ 

 [២១០]  នេ� ភូកីទិ ហឹ�យំ         នេ� សិ� នេត រេវ 

    នមេស� វន� �នត�ំ         នេ� តុ គតិរក� េណ ។ 

 [២១១]   នេ� នយ�បុេណសុ          នេ� ពេន�  នេ� ទិេ�                  

   �េស ភូ វេង�  នេ� ទិ         ពន� េ�េចយ�សជ� េន ។ 

[២១២]  នេ� ចុ ភស�េន �េ�      �េ� ច �ច�សិស-                 

ឧប�បិស�េរ �េ�      ធនិម� ិ ��  ទិ េ�ធេន ។ 

[២១៣]  និេ��  ចុ ប�េណ និេ��       ចុម� េន និជ េ�ធន- 

  េ�េសសុ និជិ េ�ធម� ិ         នេិ� និេច�  បវត� តិ ។ 

 [២១៤]  និេ� សន� ិធិកុ�� សុ          និទេម� តុ និទម�េន 

   និទិ កុ�� យំ និពិ តុ             េសេក និេ� តុ ទុគ� េម ។ 

 

៥ .តវ�� ទិក�ត� ត� កណ�  
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[២១៥]  និេ� ស�ធិម� ិ និសិ           ចុម� េន និសុ េសចេន 

នី នេយ �បុេណ ព�ទិ         ទ�េ� នីល វណ� េក ។ 

 [២១៦]   នីេ� ថូេល នុ ថុតិយំ         នុេ� េខេប នុេ� វេធ 

   ` េនេ� និទេត�  េនេ� គត�ំ        សត� �ឡីស �ទិ� ។ 

ឥតិ �ត� ត� សង� េហ តវ�� ទិក�ត� ត� កេ��  ប�� េ� ។ 

ឆសដ��ធិកទ� ិស�េនត�  �តេ� ។ 

៦ . បវ�� ទកិ�ត� ត� កណ�  

  

[២១៧]  បេ��  នីចគេត បេ��          គហេណ ភូចុ បក� េ��  

   េវគគត�ំ បេ� ភូទិ           �េក ភូ ព�ត� �រ�េយ ។ 

[២១៨]   បចិ វ��� េរ ចុ ព�ត� ី-           �េរ ភូ បច�  ពន� ន- 

          សំេ�េគ ភូចុ បេ� ចុ           គតិយំ មគ� សំវេរ ។ 

[២១៩] បជិ េ��វេរ បេ��            បុច� ិ�� សុ បេ� គេត 

          ចុ តុ ទតិ� ិេវឋេនសុ              បេ� ��យ �កេដ ។  

 [២២០]  បឌិ ភូ គត�ំ េវកេល�                         ភូចុ ឧប�ណ� សំហេត 

         បេ� ភូ កយវ�ក� យ -                ថុតីសុ វចេន ចុភូ។ 

 [២២១]  បេ��  ហរ�េត ចុ បេ�                  ភូចុ គត�ំ ទិច ិ’ស�េរ 

                        បេ� ភូ គតិ��សុ                       ភូចុ ខ�េត ចុ េខបេន។      
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[២២២] បេ�  ភូចុ  គត�ំ  បេ��    �ចេន  ចុ  បេ�  ទិចុ    

  គត�ំ  ភូ  ថិេរ បេ��់  េ�               �េត បេ� រវត�� េត។ 

[២២៣]  បេប�  បផិ  គេត  បេ��             បូរេន ច បេ� គេត 

          បេ�  ភូចុ  �លបូេរ                     ចុ គត�ំ ព�  បរ�ស�េម ។ 

 [២២៤]  បេ�  ភូ  គតិរ�� សុ                    ចុ �សុ េឆទេ�ធេន 

          បលេ��   ភក� េន  េ�តិ             បលេ� គតិយំ សិ� ។ 

[២២៥]  បេ��   គតិនិន� �� េន                   ប�េ� តុ ប�យេន                                

               បលុេ�  បលូេ�  េឆទ -         េ�ធេនសុ  ចុ�ទិេ� ។ 

 [២២៦] បលុេ� ទិ ទហ�េគ                 កឹ េសកេស� ហបូរណ  

          បលុសុ ភស� ីករេណ                       ប�� �តុ េ�តិ សប�េន ។ 

 [២២៧] បេ� ភូចុ  ពន� �េន                   ភូ គតិប�សេវ ចុ តុ  

          គតិផេស�សុ  បសិ  ចុ                   �េស បេ� ចុ េបសេន 

[២២៨] � �នរក� ភុ�� ន-                         បុរ�បុណេន សិ�  

          �យី វុទ� ិយំ �េ� ចុ                    េ�តិ កម� ស�បេន ។ 

[២២៩] �េ� ចុ រក� េន �េ�             ពន� េនសុបិ តុ �យេន  

          បិេ��  ចុ េឆទេន បិេ��                  �េធ បិ�� តិ ��ពិវ� ។ 

[២៣០] បិជិ ភូ វណ� បូ�សុ                     ចុ តុ ហឹ�នេកតន- 

         �នទិត� ិពេល េ�តិ                  បិេ� តុ សទ� សំហេត ។  

 

៦ . បវ�� ទិក�ត� ត� កណ�  

  



bBa©mUlKnß 290

[២៣១] បិេ� វធកិេលេសសុ                បិឍិ �សិកេរ ចុភូ  

          បិេ� តប�េន បិេ� ចុ              េ�ទេន ទិ តុ វត� េន ។  

[២៣២] បិេ� ភូរុ ចុេណ�  ភូចុ                 គេត ចុ ពល�ណន- 

         ហឹ�េបសននិេកត -               �េន បិសិ ជុេត ចភុូ ។ 

 [២៣៣] បិេ� ច� ិ`�� យំ  ភូ គត�ំ               បិឡធ�`ល�� េរ សិ� 

        បី ភូចុកី តប�េន ទិ                     បីតិ�េន ទិកី សុេភ ។ 

 [២៣៤] បិេ� ហឹ��រេណសុ               បីេ� បីណម� ិ  បីល តុ  

         ជឡ គត�ំ  បីេ� ថូេល                  បីេ� ច ុវធេ�ឡេន ។ 

 [២៣៥] បុ ភូកី េ�េធ ភូ គត�ំ                បុេ��  ប�� ហប��ណិស ុ

          បុេ��  េ�េធ បុជិ �សិ -           ករេណ អវលិម�េន ។ 

 [២៣៦] បុេ� ភូចុ សំេ�េគ ចុ               ចុណ� ទិត� ីសុ បុដ�  ចុ 

          អប�ី�េវ  បុេ�ស�េគ�                បុឌិ វត� តិ មទ� េន។ 

 [២៣៧] បុេ� និបុណធេម� សុ               បុេ��  គត�ំ បុេ� ទិចុ 

          ប�េរ ចុ ទិត� ិយំ ភូ   វ��� េរ បុថិ �តេន។ 

 [២៣៨] បុេ��  ចុ ព�� �ទ� -  ទេរ បុេ� គេត ចេយ 

បុេ��  វ��េស បុេ��  ភូ  បូរេណ ចុ និេកតេន។ 

 [២៣៩] បុេ� អគ� េ�គមេន   បុេ� ភូចុ មហត� ន 

ឧស�ិេតសុ សិ� ភូ តុ   ហឹ��េណសុ វត� តិ។ 
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[២៤០] បុេ� េ�េស ភូកីទិចុ  កី េសកេស� ហបូរេណ 

ទិ ទ�ហនវ��េគ ចុ  ឧស�េគ�  បុសុ ទយហេន។ 

[២៤១] បំុេ� ច�  ’ភិមេទ�  បុឡំ  សង�តសុខេន ’�ពវ�  

បូ េ�េធ ភូទិកី បូេ�  បូ�យំ ចុ បវត� តិ។ 

[២៤២] បូេ� ចុ សំហេត បូយី   ទុគ� ន� េភទបគ�េរ 

បូេ� ភូចុ បូរណម� ិ  បូរ� ទិ បូរេណ សិ�។ 

[២៤៣] បូេ� សំហេត ភូចុេ�  បូេ� វុទ� ិម� ិ េប គតិ- 

វុទ� ិេ�សេនសុ េបេ�  គតិ�លិង� ចុណ� េន។ 

[២៤៤] េបេ� គតិចេល េបេ�  េសេវ េបេ� តុ និច� យ- 

គតិេស�សុ េ�េ� តុ  ភូចុេ� បរ��បេណ។ 

ឥត ិ�ទ�ិតេ� សតំ 

[២៤៥] ផេ��  មន� គត�សន�   ព�វ�េរ ផេ� ផដិ 

 វ��េរ ផឌិ �េស ចុ  ផេ� សុករេណ គេត។  

[២៤៦] ផទិ កិ�� ិចលនម� ិ  ផេ��  បរ�ភវ�ច� េន 

ផេ� ព�បនគតីសុ   ប�សចលេនសុ ច។ 

[២៤៧] ផេ� និប� ត� ិអព�ត�  -                    សទ� ភិជ� នេភទន - 

គតិប��សចេលសុ                   ផេស� ចុ េស� សគយ� េន។
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[២៤៨] ផេ� ចុ �ឡេន �យី  វុទ� �ំ ផិេ� ចុ ហឹសន- 

អ�ទ�វរេណសុ  ផុេ��  អស�តិយំ សិ�។ 

[២៤៩] ផុេ��  វជិរនិេគ�េស  ផុេ� វ��សេភទេន 

ភូចុេ� ចុ វ�ធុេន �  ហឹេស ផុដិ ចុ េកឡិយំ។ 

[២៥០] ផុេ��  ច�  ’�ទេរ ផុេ�  �វេរ ផុឌិ ផុល� េន 

ចុ តុ េកឡិយំ ផុេ� តុ   វ�កិេរ ច  វ�ធូនេន។ 

[២៥១] ផុេ� ចលនប��េស  ផុេ� ចេយ ច ផុល�  តុ 

 វ��សភិជ� េន ផុេ�  ផេស� េផន ផិ� គេត។ 

ឥតិ �ទ�ិតេ� សត� វ�សត ិ

[២៥២] ពេ� វុទ� ិ�មេត� �សុ  បេ� សេទ�  ពេ� ថិេរ  

ពេ� ភូ និេន�  ចុ �េធ  ភូចុ ពេន�  ទិ ព� ឈេន ។ 

[២៥៣] ពេ��  ភូចុ ពេន�  ពេ��   ពេ��  ពេ��  ច �យេន 

ពរេ� ហឹ�ថវន -  �ន��សុ វត� តិ ។ 

[២៥៤] ពេ� ជិវនិរូេបសុ  ចុភូ ភូ �នសំវរ- 

 វធធ�� វេ�េធសុ  ពលេ� ពរេ� យ� ។ 

[២៥៥] ពេ� ពហិ ច វុទ� ិម� ិ   ពហុ សង� �នវុទ� ិសុ  

�េ� �រណព��េត  ពេ� បយតេន សិ�។ 

[២៥៦] ពិទិ អំេស ពិេ� ភូចុ   េភទេន ភូ តុ និស�យ- 

ឧបត� េម� សុ ពិេ� ទិ   េខេប ពិេ� អក�� េស។ 
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[២៥៧] ពីេ� ភូចុ �តករ-  ជនេន ពុក�  ភូចុេ�  

�ទិសទ� កថេនសុ   ពុេ� វជិរនិព� ិេស។ 

[២៥៨] ពុេ� ហឹ�យ ភូចុេ�  ពុេ��  ��  ’ទរ�ទេរ 

ពុេ� ពុេ��  និ�មេន  វត� តីតិ ប�សិេ�។ 

[២៥៩] ពុេ� ភូទិ �េណ ទិ តុ   វ��សគតិ�គេរ 

ពុធិ ហឹេស ចុ ពុេ��  ភូ  និ�មេន ចុ ពន� េន។ 

[២៦០] ពុេ� ចុ និមុេគ�  ពុេ�  �េគ ទិ ពុឡ សំវរ - 

�េគសុ េពលុ គតិយំ  ព�េ� ទុក� ចលព� េយ។ 

[២៦១] ព�េ� �េឡ ទិ ព�េ� ចុ ខេយ ព�េ� ចុភូ គេត 

ចុ តុ �គខេយសុ ព�  ឧម� ិេស ព�ជ វ�� េន។ 

[២៦២] ព��េ� �គវ��េគ ចុ  េព� �វរប�វត� ិសុ 

  �ពេ� ភូចុ គតិយំ ចុ  ស�� រម� ិ �ពេ� រេវ 

 �ពេ� វុទ� �ំ �ព� វ�យត� ិ-  ��យំ �ព�ហ វឌ�េន។ 

ឥតិ �ទិ�តេ� សត� ច�� ឡីស ំ

[២៦៣] ភេ��  ភូចុ អទេន ចុ  ហឹេស ភក� ន�  េសទេន  

ភេ� ភូ �គេស�សុ  �ន�េគ ចុ�ទិេ�។ 

[២៦៤] ភជិ ទិត� ិយំ ចុ ភជ� ិ   ភជ� េន ភជ�  មទ� េន 

ភេ� េ�សនក�សុ   ភឌិ ភេស� ចុ មង� េល។ 
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[២៦៥] ភេ� សេទ�  ភទិ បីតិ-  ហេស� ភូ ភូចុ េ�ភេណ 

ភេ��  សុេភ ភេ��  ភេ��    ហឹេស ភម� `នវដ� ិេត។ 

[២៦៦] ភេ� េ�សនភរេណ  ភេ� ភូចុ និរូបេន 

ភូ តុ �នវេធ ភេ��    វធ�ននិរូបេណ។ 

[២៦៧] ភេ� ភស� ឹ�រនិ��  -  ពុក� េបស�� ទិត� ិសុ 

ភសុ ទ�`េ�បេន ភេស� ភេស� ចុ � តុ ទិត� ិយំ។ 

[២៦៨] �េ� ទិត� យំ ភូ �េគ ចុ  �េ� តុ ភូចុ កុជ�េន  

�េ� ក�ជុេត ភិេ��    �ច�ភកិលិស�េន។ 

[២៦៩] ភិេ� រុ ទ� ិ�ករណ -   វ�េសសន ទិ ភជ� េន 

ភិេ� េភេទ ភូចុ ភិេ�   ចិកិេច�  ភិសិ ភី ភេយ។ 

[២៧០] ភុេ� រុ �ណភេក� សុ  ភូ េ�ដិេល�  វ�បុព� េ� 

  េឆេទ � មនសី�េរ   ភុឌិ េ�សនេវឋេន។ 

[២៧១] ភូ ភូ ស��  បត� ិវុទ� �-  នុ�េវសុ   វ� ឆិជ� េន  

បរ� ហឹ�ហិេឡ   ប�   ព�សេន ភ�`ធិ មទ� េន។ 

[២៧២] អនុ សត� ិនុភវេន  ប សត� ិសន� និស�េរ  

ចុ ត� `នុកម� ប��ស-  �ភ ចិ�� សុ និស�េន។ 

[២៧៣] សុទ� ិយ��  ប រ�បុេ��    �សិេត វ�  វ��វេន 

សំ ថុត�ំ ភូ��  �បុេណ  ឥត ិ�វ�ស សព� �។ 
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[២៧៤] ភូេ� ចុ ��ស�� សុ   ភូេ� តុ ភូចុ មណ� េន 

េភេ� ទិត�ំ េភេ� គតិ- ភេយ ភំស� `វសំ�េន។ 

ឥត ិ�ទិ�តេ� អដ� ត� សឹ 

[២៧៥] មេ� �េន`តិ អបេរ  មកិ ភូសន�យេន 

មេ��  សុត� ិយគតឹសុ   មេ��  ចុ សុភមណ� េន។ 

[២៧៦] មេ��  ភូចុ សំេ�ជន-  េ�សេនសុ មេ� មខិ 

គេត មេ� ចុ អេន� េស   មគិ មង� ល�សប�េន ។ 

[២៧៧] មេ��  ភូចុ អេន� សេន   ចុ តុ ស�� រសប�េន 

មឃិ និ�� ជ�រម� -  គតិេកតវភូសេន។ 

[២៧៨] មេ� េថយ�ក� ក� គព� -  �េឋេយ មចិ �រណ- 

ឧច� �បូ� ទិត� ីសុ                      មេ��  ចុ គហេណ សិ�។ 

[២៧៩] ម���  គត�ំ មេ��  ភូចុ  សុទ� ិេ�ធនភូសេន 

មេ��  ចុ សទ� ម�� សុ  មេ� តុ អវសីទេន។ 

[២៨០] មេ� �សមទ� េនសុ  មឋិ ឧក� ណ� េន មឌិ 

�គេវឋសុទ� ិភូេស  ចុ តុ ភូសនេ�ទេន។ 

[២៨១] មេ� �គហឹ�កូេជ  មេ��  ចុ គុត� �សេន 

មេ� មេ��  ច វ�េ�េឡ មេ��  េក� សវ�េ�ឡេន។ 

[២៨២] មេ�  ទ�� ’�� េទ ភូ គព� -  េទេន� ចុ ទិត� ិយំ មទិ 

ថុតិេ�ទមទគតិ -  ជឡេ�ប�នទិត� ិសុ។ 
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[២៨៣] មេ��  ចុេណ�  មធុ ឧេន�   មេ� ភូតទិ េ�ធេន 

ភូចុ គេព�  ភូ អភ�ស -  បូ�សុ ចុ ភូ �រេន។ 

[២៨៤] មេ��  គតិបូរេណសុ  មេ��  មេ� ច សប�េន 

មេ� �ណ�េគ មេ�  មេ��  ច �រេណ សិ�។ 

[២៨៥] មេ� ពេន�  មេ� សទ� -  ហឹ�មសនេ�សេន 

មសី ទិេ� បរ��ណ-   វ��េរ មសុ មច� េរ។ 

[២៨៦] មេ� វុទ� �ំ ចុភូ បូេជ  មហិ វុទ� �ំ ចុ ទិត� យំ 

� �នម� ិ ភូកីតទិ  ភូ តុ សេទ�  បវត� តិ។ 

[២៨៧] �េ� ភូ វ��េរ ភូចុ  បូ�យំ ចុ តុ េបមេន 

�េ� �បន�េរ ចុ  �េ� តុ បរ��ណេន។ 

[២៨៨] មិ ��  បក� ិេប កី �េន  និមីលេន ទិ វត� តិ 

មិេ� ចុ �ច�េន� េស  មិេ��  តុ �ធេន សិ�។ 

[២៨៩] មិេ� សង� មហឹសន-  េម�សុ មិទ ភូទិចុ 

សិេនេហ ភូ គព� េទយ�-  វធេម�សុ វត� តិ។ 

[២៩០] មិទិ ភូចុ សិេនហម� ិ   មិេ� សិេលសេន មិេល 

កន� ិសេង� � មិលេ��   អព�ត� កថេន ចុភូ។ 

[២៩១] មិេលេ� មិេលេ�’�� េទ មិេលេ� េសវេន មិវ� 

េសេក មិេ� សទ� េ�ប-  េសេកសុ និ និមីលេន។ 
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[២៩២] មិេស� ចុ េ�េគ មិេ� តុ េសេក ម� ិ ’សំហេស វ� តុ 

 វ�ម� េយ ច�  ’�ទរស�  ឹ  ម� ិេ� ចុ េស� ហ�ទេរ។ 

[២៩៣] មី ភូចុ គតិមតីសុ  ទិកី ហឹ�យ មីម តុ 

គតិសេទ�  មីេ� ភូចុ  និេមេស ឧ តុ ឧម� ិេស។ 

[២៩៤] មីេ� ថូេល� មុ ពេន�  កី  មុេ� េ�េក�  ទិ �គិ រុ 

ភូ តុ កក� ន�េឋេយ  មុចិ �េគ ច េតសុ ច។ 

[២៩៥] មុេ��  េ�ហវឌ�េនសុ  មុេ� មុជិ ច មជ� ន- 

សេទ� សុ ភូចុ មេ��  ត ុ  ឱសីទេន បវត� តិ។ 

[២៩៦] មុេ� ភូ ឧេក� េប ភូចុ  ចុណ� េន មុដិ មទ� េន 

មុេ��  ប�យេន មុេ��  េឆទមទ� នមជ� េន។ 

[២៩៧] មុេ� បតិេ��  មុេ��  ចុ  បស�េវ មុេ��  ចុ សំហេត 

មុេ� ហស�កី�ចុ�� - ទេនសុ ចុ តុ មិស�េន។ 

[២៩៨] មុេ� តុណ� ី�េណសុ កី  មុព�  ីនេហ មុេ� បន 

េវឋនម� ិ មុេ� េ�តិ  េ�បណម� ិ ចុ�ទិេ�។ 

[២៩៩] មុេ� ភូ វធសេ�� េស   េ�តិ ភូកី ត ុេ�រ�េយ 

ទិ េឆេទ មុហូ ទិ មុ�� -  េវចិេត� សុ បវត� តិ។ 

[៣០០] មូ ពេន�  ភូកី មូេ� ភូ  បតិ�� យំ ចុ េ�បណ- 

េឆទេ�េធ មូេ� េថេយ� េម�តុ បរ�វត� េន។  

 

៦ . បវ�� ទិក�ត� ត� កណ�  
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[៣០១] េមេ� កដិវ�ចិត� ម� ិ  េមេ� េមេ� ច ឧម� េទ 

េមឌិ វេង�  េមេ� េមេ� សង� េម�សុ ហឹសេន។ 

[៣០២] េមេ� េម�វេធ េមេ� គតិយំ េមវ េសវេន 

េ�េ��  ភូ មុច� េន ភូចុ  េខបនម� ិ បវត� តិ។ 

ឥតិ �ទិ�តេ� ចតុ�ធិកសតំ 

ឥតិ �ត� ត� សង� េហ បវ�� ទិក�ត� ត� កេ��  ឆេ��  ។ 

េ�ឡ�ធិកតិស�េនត�  �តេ� ។ 

៧ . អវ�� ទកិ�ត� ត� កណ�  

 [៣០៣] យេ��  ចុ បូ�យំ យេ�  េទវច� �នសង� េត 

យេ� ចុ �េ� ប�េរ និ  តុ និយ�តេន សិ�។ 

[៣០៤] យតិ សេ�� េច ចុ យតី  ��េម � វសីភុេត 

  យេ� ចុ �បេន យេ�  េមថុនម� ិ យេ� តុ ច ុ

 បរ�េវ�បរ�េវេស  ភូ តុ �េស វត� តិ។ 

[៣០៥] យមុ វ�រតិយំ � តុ   ទីឃី�េវ និ និច� យ- 

វេតសុ ឧ តុ ��េម  សំ តុ ឥ�ន� ីយនិគ� េហ។ 

[៣០៦] យសុ ភូទិ បយតេន  � ភូទិ គតិ�បុេណ 

�េ� �េច យុ ភូ មិស�- គត�ំ និេន�  ចុ ពន� ិ កី។ 
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[៣០៧] យុគិ វជ� េន យុេ��  តុ  ប�េទ យុជ រ ុ’ស�េហ 

ទិ ស�ធិម� ិ ចុ និេន�   ភូចុ ពន� នេ�ជេន។ 

 [៣០៨] យុេ� ទិត�ំ យុេ� ភូទិ  យុេទ�  យុេ� ទិ េ�ហេន 

  យុេ� ភត�ំ យូេ� វេធ េយេ� បយតេន សិ� 

 េ�េ� េ�េ� ច សម� េន�  ចតុវ�សតិ �ទិ�។ 

[៣០៩] រេ� ចុ �ទប�ត� ីសុ  រេ��  �េល រេ� រខិ 

គេត រេ� ចុ អស�ទ-  បត� ីសុ រគិ សប�េន។ 

[៣១០] រេគ ស�� យំ រឃិ ភូ  គត�ំ ចុ តុ ទិត� ិយំ 

រេ� ចុ ករេណ រេ��   �េគ បវត� េត ទិភូ។ 

[៣១១] រជិ វ�ជ� េន រេ� ច  រេ� ច កថេន រឌិ 

ហឹសនម� ិ រេ� សទ� -  គតីសុ រទ ឧក� េន។ 

[៣១២] រេ� ហឹេស ទិ រេ��  ចុ  �េក រេ� វេច រេ� 

រផិ េចវ គតិវេធ   រពិ សេទ�  គេតបិ ច។ 

[៣១៣] រេ� �ភេស� � ហឹ�-  ��េម រភិ សទ� េន 

 រមុ កី�យំ រេ� តុ  គតិយំ សម�វត� តិ។ 

[៣១៤] រេ� ភូ សទ� �នីសុ  ភូច�  ’ស�ទសិេនហេន 

រេ� ភូ ��េន ភូចុ  �គម� ិ រហេ� រេវ។ 

[៣១៥] រហិ គត�ំ � តុ �ន-  �� េហ �េ� តុ េ�សេន 

 អលមេត�  ច �េ� តុ  �មត� �ំ �ជ ទិត� ិយំ។ 

 

៧ . អវ�� ទិក�ត� ត� កណ�   
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[៣១៦] �េ� ��  និ�� ទេន ទិ  សិទ� ិយំ � តុ េ�សេន 

អបបុេ��  បទុដ� ម� ិ   �េ� សេទ�  បវត� តិ។ 

[៣១៧]  រ� គត�ំ រ�ខិ រ�គិ ច    រ�េ� រុ រ��� េន ចុភូ 

េ��េ�េគ រ�េ� �ន- យុទ� និ�� ថុតិព� េធ។ 

[៣១៨]  រ�េ��  វេធ រ�ពិ គត�ំ   រ�េ� រេវ រ�េ� គតិ- 

 ហឹ�សុ រ�េ� ហឹ�យំ  វត� តីតិ ��សិេ�។ 

[៣១៩]  រ� ភូ បស�វស�� េន  កី វ�ចិក� េណសុ ទិ 

បគ�េរ ភូកី គតិយំ   រ�េ� គហណសំវេរ។ 

[៣២០] រុ សទ� គតិវេធសុ   រុេ��  ភូ វរេណ ចុ តុ 

�រុេស� រុេ� ភូ ទិត� -ិ  បីតិសុ � ចុ េទសេន។ 

[៣២១] រុេ� ភូចុ ភ�� េន ទិ  េ�េគ រុេ� ចុ េ�សេន 

ភូ វ��េត ចុភូ ទិត�ំ  រុដិ េថេយ� បវត� តិ។ 

[៣២២] រុេ��  វ��េ�ប�េត  រុឋិ �លស�ខ�� ន- 

 គតិេថេយ�សុ ភវតិ  រុេ� អស��វ�េ�ជេន។ 

[៣២៣] រុេ� �វេរ ព� ’ន ុ  ទិេ� វ�េ�ធឥច� េន 

 រុេ� ទិ រុប�េន រុភិ  ឧប�ីឡននិ�រេណ។ 

[៣២៤] រុេ� ភូ ហឹ�យំ ចុទិ  េ�េធ រុេ� តុ �យេន 

�បុេ��  �េ�ហណម� ិ  អវបុេ��  តុ ឱនេត។ 
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[៣២៥] រូេ� ចុ រូបករេណ   និ សរូបស� ឧត� យំ 

រូេ� ធូល�ទិមិេស� ចុ  េរ សេទ�  េរក សំសេយ។ 

[៣២៦] េរេ� ទិត�ំ េរេ� ��-  �េច េរេ� រេវ គេត 

េរេ� សេទ�  េរេ� គតិ-  ប� េវសុ េរស េហសន។ 

[៣២៧] េ�េ� ភយម� ិ េ�េ� តុ អ�ទេរ បវត� តិ 

 រ�េ� ចុ គតិយ ’មិេម  ប�� សត� តិ �ទិ�។ 

[៣២៨] លេ� ចុ �ទបត� ីសុ  លេ��  ចុ ទស�នង� េន 

 លេ� លខិ គត�ំ លេ�  ភូ សេង�  ចុ លក� ថេក។ 

[៣២៩] លគិ ខ�� នគតីសុ  លេ� ចុ �ទេន លឃិ 

ភូចុ ឧល� េង� ភូ គត�  េ�ជេ�េស ចុ ទិត� ិយំ។ 

[៣៣០] លេ� លឆិ ច លក� េណ  លេ� ភូ ភស�លជ� េន 

  ចុ ត�  ’�� ទនទិត� ីសុ  លជិ ភូ ភស�េន ចុ ភូ 

 ទិត� ិ�នសមេត� សុ  ហឹ�និេកតេនសុ ច។ 

[៣៣១] លជ� ី ល�� យំ លេ� តុ  �េល�តតីសុ លេ� បន 

បីឡ� ’េក� បជិ�� �េល  លឌិ កុេ��  ’ក� ិេប ចុភូ។ 

[៣៣២] លេ� �េត លេ� �េក�  វ�  វ��េប ប ’នត� េក 

  � �មេន�  សំ ស�� េប  អេ� តុ អ�� �វេច 

 អនុបុេ��  មុហំុ�េក�  ឧបុេ��  តុ វ�កត� េន។ 

 

 

៧ . អវ�� ទិក�ត� ត� កណ�   
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[៣៣៣] លពិ សំសនសេទ� សុ  អវ � អវលម� េន 

 វ�បុេ��   វ�លម� នម� ិ  លេ��  តុ គតិយំ សិ�។ 

[៣៣៤] លេ� បេត�  � តុ �េត- ផេស� វ�ប វ�សំវេទ 

ឧ�បុេ��  និ�� បុព� -  ទុដ� ��យ វត� តិ។ 

[៣៣៥] លភិ ភូ សេទ�  ចុ វេ��   លេ� តុ ហឹសេន សិ� 

លេ� គតិយំ លេ� ចុ  ឥ�� យំ សម�វត� តិ។ 

[៣៣៦] លេ� ភូទិ បិ�យំ ចុ  សិប�េ�គម� ិ ភូ បន 

សិេលសទិត� ិកី�សុ  ឧ �េស វ� វ��សេន។ 

[៣៣៧] លេ� ភូ វ��សុេក� ប-  ជិ�� ចលនបីឡេន 

          ច ុតុ េខបព�បច� ន� -                  �េល � គហេណ សិ�។ 

[៣៣៨] �េ� េ�ស�លមេត�          �េ� �មត� ិេយ សិ� 

�េ� ភជ� នភេស�សុ  �ភំ ចុ េបសេន �ពវ�។ 

[៣៣៩] លិេ� េលេខ លិខិ លិគិ  គេត លិេ��  ចុ ចិ�តេន 

លិេ� រុ េលេប លិេ� ទិ  សិេលសេប�សុ ភូ គេត។ 

[៣៤០] លិេ� �េទ លី ភូចុទិ  �ទេវ កីទិ សិេលសេន 

លុេ��  អបនយនម� ិ  លុេ� ទិ នស�េន សិ�។ 

[៣៤១] លុជិ ចុ ចុលជ�េត� សុ  លុេ� ភូចុ ជុេត ទិភូ 

 វ�េ�ឡវ��េត លុដិ  ភូចុ េថយ�វម�� េន។ 
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[៣៤២] លុេ� ភូ េវល� បតេន  ចុ េថេយ� លុឋិ រុឋិវ 

លុេ��  ចុ េថេយ� លុថិ តុ           ហឹ�សំកិេលេស សិ�។ 

[៣៤៣] លុេ� ទ� ទស��កុលី  �េវសុ រុ វ�លុម�េន 

 លុពិ ភូចុ វេធ លុេ�  ភូ វ�េ�េហ ទិ គិទ� ិយំ។ 

[៣៤៤] លុេ� វ�មទ� េន េ�តិ  លុេ� េ�រ�យហឹសេន 

 លុេ� េគេធ លុេ� មន�  សិេលសសំវេរ សិ�។ 

[៣៤៥] លូ េឆេទ កី លូេ� វធ  េថេយ� ចុ េលប សប�េន 

  េ�េ� ចុ ទីបេន ភូចុ  ទស�េន េតសុ េ�ច បិ 

 េ�េ� ឧ�� េទ េ�េ� តុ សំហេត េ�ឡ ឧម� េទ។ 

ឥត ិ�ទ�ិតេ� ចតសុដ�  ិ

[៣៤៦] វេ� ��នបដិឃ-  ទិត� ីសុ វក�  ភូ គតិ- 

េ�ដិល� រុក� ត� េចសុ  ចុ តុ �សន�សេន។ 

[៣៤៧] វកិ េ�ដិល� ���សុ  វេ��  សំវរេ�សន- 

 សំហតីសុ វេ� វេ��   គត�ំ វខិ គតិច� េន។ 

[៣៤៨] វគិ វ�� គត�ំ វឃិ  គតិ�រម� និន� ន- 

ជេវ វេ� ភូ កថេន  សេន� សេន ចុ�ទិេ�។ 

[៣៤៩] វេ��  ទិត� ិយំ វេ��  ចុ  វ�� េន វ���  សប�េន 

វឆិ ឥ�� យំ វេ� ចុ  ស�� េរ ភូចុ សប�េន។ 
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[៣៥០] វជិ �េគ វជ� ី ភូចុ  វេ� ចុ �ជេ�ត� ិសុ 

ភូចុ េវឋេន វដិ ភូ  េថេយ� ភូចុ វ��ជេន។ 

[៣៥១] វេ��  �វត� េន េ�តិ  វេ� �មត� �ថូលិេយ 

 វឋិ ឯក�េរ វឌិ  ភូ េវ�� វត� �រណ- 

 វណ� ត� ពន� ស�� េត  េ�តិ ភូចុ វ��ជេន។ 

[៣៥២] វេឌ� ភូ វេឌ� ��  ’កីេរ  វេ� ’ត�ំ ច�  ’ង� ចុណ� េន 

 វេ��  ចុ ថុតិវ��� រ-  សុ�� ទ��យ��ត� ិទីបេន។ 

[៣៥៣] វេ��  ចុ ទិត� ិយំ វត��   វត� �វត� េនសុបិ 

 ភត� ិ�រេណ វេ��  ចុ  វធ�ចនសប�េន។ 

[៣៥៤] វេ� ភូចុ �ក�សេន� េស  វទិ វន� នថេវ វទី 

 ចុ តត�  វេ��  ភូ វេទ�   ចុ ទិត� ិេឆទបូរេណ។ 

[៣៥៥] វេ� ភូ សម� ត�ំ ភូចុ  ឧប�រអសទ� េហ 

 សេ�� ប�េប វនុ ភូ  ព��េរ េ� តុ �ចេន។ 

[៣៥៦] វេ� តុ ពីជនិេក� ប-  តន�� ស�� នមុណ� េន 

 វេប� �េរ វេ��  គតិ-  វេធសុ វព�  សប�េន។ 

[៣៥៧] វភិ និ�� យំ ចុ�ទិ  វេ��  តុ គតិេ�ជេន 

វមុ ឧគ� ិរេណ េ�តិ  វេ� តុ គតិយំ សិ�។ 

[៣៥៨] វេ� ចុ �ចិ�� ភត�ំ   ភូ��  ’វេរ វរេ� រេវ 

េសដ�� យ�មវុទ� ិសុ ច  ចុ តុ ទិត� ិវេធ សិ�។ 



305 

 

[៣៥៩] វេ� ភូ វ��ស�ល-  សំវេរ ចុ ភេរ សិ� 

វលជិ បរ�េ�គម� ិ  វលេ� វរេ� យ�។ 

[៣៦០] វេ��  សំវរ�លន-  ពន� ��រេណ សិ� 

  វេ� ភូ កន� ិនិ�ស-  សិេទ ចុ នតិ�សន 

 េឆេទ ភូចុ វធ�� ទ-  សិេនេហសុ ទិេ� រុេត។ 

 [៣៦១] វសុ ថេម�  ទិ វេស� ចុ  គព� គ� ហណឥស�េរ 

 វស�� េសេកបិ វេ� តុ  �បេណ វុទ� ិយំបិ ច។ 

[៣៦២] វហិ ទិត� យិំ ចុ វេ�  �េ�េហ � ទិភូ គតិ - 

ពន� គេន� សុ ចុ សុខ-  ប�ត� ិយំ គតិេសវេន។ 

[៣៦៣] �េ� ចុ គតិសុខន  េសវេន �ធ �ធេន 

�យេ� ស�េហ �េ� ចុ សុរភីករេណ សិ�។ 

[៣៦៤] �េ� បយតេន �េ�  �ប�េវ វ�េ� ទិភូ 

 វ�េវេក រុ បុថ�� េរ    វ�េ��  េឆទគត�ំ ចុ ទិត�ំ។ 

[៣៦៥]  វ�ជី ភយកេម� ភូទិ   វ�េ� អេ�� សេន រេវ 

 វ�េ��  ចុ ចជេន េ�តិ   វ�េ� តុ �ចេន សិ�។ 

[៣៦៦]  វ�េ� ភូ �ណមង� េល�  ទិ �េវ រុ វ�មំសេន 

�ភតុដ� �ំ ច�  នុភវ  និ��ខ�នេថរ�េយ។ 

[៣៦៧]  វ�េ� ភូ �េរ ទិ �េគ  ភូចុ កម�នហឹសេន 

 ទិភូចុ វ�ជ�េន េ�តិ   វ�េ� ចុ េខបេន សិ�។ 
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[៣៦៨]  វ�េ� អ�� េទ វ�េ� ភូ  បេវសព�បេនសុ កី 

 វ�ប�េ�េគ ទិ ឧស�េគ�    វ�សុ េសេក វ�េ� សេប។ 

[៣៦៩]  វ� ភូកី តន� ស�� េន  ភូ កន� ិព�បេខបន- 

�ទនប�ជេន ភូទិ  គតិយំ កី តុ េវឋេន។ 

[៣៧០]  វ�េ� ចុ ពីជេន វ�េ�   វ�កត� នម� ិ វ�រ ចុ 

 សូរេត�  វ�រេ� េខប-  លជ� េនសុ បវត� តិ។ 

[៣៧១] វុ ភូ��  សំវេរ វុគ ិ  ចជេន វុច��  េឆទេន 

 វុេ� វុធិ ច ចុ វេធ  វុេ� និម� ជ� េន ចុេ�។ 

[៣៧២] វុេ� ��  �គព� ិេយ េវ  តន� ស�� នេ�សន- 

ថុតិសំវរេណ េវេ��   េវក� េណ េវឋ េវឋេន។ 

[៣៧៣] េវេ� និ�មន�ណ- �ទិត� គតិចិន� េន 

 េវេ� វត� េន េវេ� តុ  �ចេន េវប កម�េន។ 

[៣៧៤] េវេ� ភូ គតិ�េល ចុ  �លេត�  េវល�  ភូ �េល 

 ភូចុ សំហរេណ េវេ�   គតិ�េនសុ វត� តិ។ 

[៣៧៥] េវេ� យតេន េវហេ� គតិយំ េវ�   អ�� យន- 

 ស�� ហំ�េរ ស� ិ ’េច�  ’ក-  សតំ �ទិក�តេ�។ 

[៣៧៦] សេ� បូេជ ភូទិត��   សត� ិយំ សកិ សំសយ- 

 ��សគត�ំ សេ��  គេត  ចុ �េក� សគ សំវេរ។ 
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[៣៧៧] ស�� េ� ចុ យុេទ�  សគិ  គត�ំ សេ� ស�  ’ហឹសេន 

 សេ� សម�យេសក-  ��គតីសុ វត� តិ។ 

[៣៧៨] សចិ គត�ំ ស� ’លិេង�   សេ��  ភូ �ភសិ�� ន- 

 សេង� សុ សំ តុ សំសេគ�   និព�� �េគ ចុ សង� េត។ 

[៣៧៩] សេ��  សេ��  ច សង� ម� ិ  សេ� ភូ គតិសីទន - 

  វ��គេភទេ�េគសុ  ចុ តុ សិ�ឃេន សិ�។ 

[៣៨០] សេ��  ចុ ហឹ�និេកត-  ពល�េន សេ� វធ- 

  េក� សេកតេវ ��  ’លេស�  គត�សង� តសង� េត 

 សិ�ឃទ�ុ� �សុ ច  សឌិ គុម� ត� រុជ� េន។ 

[៣៨១] សេ� អព�ត� សេទ�  ភូ  ភូចុ �េន សេ� បន 

 �តេច�  សេ��  ចុ គត�-  តង� សម� ន� សន� េត។ 

[៣៨២] សេ��  ចុ បិយករេណ  សេ� ចុ បតិហស�ន- 

 ទពុ� ល�តេន ភូចុ   េ�ក� ពន� នហឹសេន។ 

[៣៨៣] សថិ េសថិេល� សេ��  កី  បតិហស�នេ�ចេន 

 ចុភូ វធគន� េនសុ   សេ� �ទគេត ចុភូ។ 

[៣៨៤] ចុ តុ េឆេទ ភូ វ��ទ-  �តហឹសនបីតិសុ 

 និបុេ��  និសីទេន ប  និម� េល និកេដ ឧ�។ 

[៣៨៥] សេ��  ចុ សទ� ករេណ  ភូ បីតិេលហេ�សន- 

 ហរ�េតសុ សំវត� តិ  សន��  តុ បស�េវ សិ�។ 
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[៣៨៦] សទ��  ភូ អ�េ�ស�គ� -  កិេលេទ ចុ បហំសេន 

 សេ� ភូ សម� ត� ិភូេស  ភូចុ សេទ�  បវត� ត។ 

[៣៨៧] សនុ �េន េ� សេ� ភូ   សម� េន�  ភូទិ េ�សេន 

 សេប� គត�ំ សេ��  គតិ-  ហឹ�សុ បូរេណបិ ច។ 

[៣៨៨] សពិ ភូ មណ� េន ចុ តុ   មណ� េល សម�  សប�េន 

  ចុ ត ុមណ� នសម� េន�   សេ��  ហឹសនកត� េន 

 ស�េ� បីតិេសវន-  ទស�េនសុ ចុ�ទិេ�។ 

[៣៨៩] សម��  វ�ស�សប�េទ  សេ� តុ ព�កុេល ចុភូ 

 ចុ ភូ ត� កស�� េ�េច  និបុេ��  ទស�នស��េត។ 

[៣៩០] បតិសំ បតិ�មម� ិ   សមុ ទ��̀ បសេម តេ�- 

 ករេណ េចវ េខេទ ច  ភូ តុ សេទ�  បវត� តិ។ 

[៣៩១] សេ� ភូ សតិឧក� ណ� -  ហឹ�សេទ� សុ វត� តិ 

 ចុ តុ អេក� បវ�� េរ   ភូចុ គត�ំ បវត� តិ។ 

[៣៩២] សេ� ភូ ចលសំវរ-  គតេវេគ ចុ េ�មេន 

 សលិកិ សលគិ សេ��    គេត សេ� វ��រ� ច។ 

[៣៩៣] សេ� �ណនសុសន-  េ�ប�ហឹ�ប� េវ វ� តុ 

  វ�ស�េស � អស�សិម� ិ             �បុេ��  សសិ �សិេស ។ 

[៣៩៤] សេ� ភូ ខន� �ភិក� េវ   ឧបុេ��  យតេន វ� តុ  

 បតិ�� យំ ទិចុ ខន� �ំ  សេ� អព�ត� តសេទ� េក។ 
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[៣៩៥] � ភូ ពេល ភូកី �េគ   ទ�`ស�េទ ភូតិេ� តនុ- 

 ករ�វ�េន �េ�  ព�េប �េ� ចុ ទីបេន ។ 

[៣៩៦] �េ� ពល�� េរ �េ� ច ុសុេខ �ទ �ទេន 

 �េ� សិទ� ម� ិ ភូទិ��   �េ� វត� តិ េតជេន ។ 

[៣៩៧] �េ� ចុ សន� �មេន�    �េ� ចុ ទពុ� េល សិ� 

 �េ� កត� េន � �េ�  �សិេស �សុ �សេន 

៣៩៨  �េ� ថុត�ំ សិ ភូ េសវ- គតិវុទ� �ំ ឧ ឧស�េយ 

 �ន���វលម� ម� ិ  ��  េតេជ �� កិ ពន� េន។ 

[៣៩៩] សិេ��  វ�េ�� ��នម� ិ  សិឃិ ��យេន សិេ� 

 ឃរេណ ភូរុ សិជិ ត ុ  ភូច�  ’ល�� រេជ រេវ។ 

[៤០០] សិេ� �ទេរ សិេ� តុ  សុេក�  សិេ� តុ េ�ចន- 

 េស� ហេ�ហ�កសីេទ  គត� បក� រេណ ទិ តុ។ 

[៤០១] សិទិ សីតលសុេក� សុ  សិេ� គត�ំ សិេធ� ត�  និ 

 បតិ �រេណ ទិ សិទ� �ំ   សិធូ តុ �សេន សិេវ។ 

[៤០២] អចិេន� យ�ពលេ�� ប-  ស�� នំ េតហិ េ�គេ� 

 សិធុ�តុ តទេ��  ច  �ន��  េ�ន� ិ �តេ�។ 

[៤០៣] សិ� េ�េធ សិនិេ� ចុ េសេនេហ សិនិហូ ទិេ� 

 បីត�ំ សិភុ វេធ សិម��   ហឹ�ទិត�ំ សិលុ�� េន។ 
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[៤០៤] សិ�េ� កេត�  សិលិេ� ទ�លិង� សង� បត� ិសុ 

 ចុ សិេលសេន សិលិសុ  ទហនម� ិ បវត� តិ។ 

[៤០៥] សិេ�េ� បជ� រចន-  ថុតិវជ� នសជ� េន 

 សិេ�េ� សង�េត សិវុ ទិ េ�សគតិសពិ� េន។ 

[៤០៦] សិេ� ភូ វធឥ�� សុ  ចុភូ អសព� យុជ� េន 

  វ� វ�េសេស រុ វ�េសេស  ទិេ�ប�សព� យុជ� េន។ 

[៤០៧] សិសុ �ហម� ិ សិេ� ចុ  េសឡេន សី សេយ អត ិ

 អធិេក សំ តុ សេន� េហ  កី តុ �េក បវត� តិ។ 

[៤០៨] សីេ� គត�ំ ចុភូ េស�-  មេសសុ សីភ កត� េន 

 សីេ� ភូ ស�ធិម� ិ ច� -  ធិ�ភ�សុប�រេណ។ 

[៤០៩] សុ ភូ សន� ជនិស�េរ   វ� វ�ខ�េត ស�  ស�� ន- 

 មថ�� នសុេត ភូ��   គេត ភូ�� កិ បីឡេន។ 

[៤១០] សុេ� គតិយំ សុេ��  ចុ  ��សជ� នវជ� េន 

 សុេ� ភូចុ តំ�កិ�យំ  សុេ��  ឥស�អ�ទេរ។ 

[៤១១] សុេ� ភូ េ�េក ទិ សុទ� ិ-  តនិ� េភេទសុ សុច�  ឦ 

 �� នមន� ស�� បីេឡ  សុេ��  ចុ តុច� �ទេរ។ 

[៤១២] សុេ� ភូ គត��េត �� - លេស� ភូ សុឋិ េ�ដេន 

 ភូចុ េ�េស សុេ� ហឹ�- កុលស�� នសប�េន។ 
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[៤១៣] សុេ��  ចុ គន� េន សុេ�  ហឹ�យំ សុទិ េ�ភេន 

 សុេ� ទិ សុេ��  ចុ សុទ� �ំ  បេ� ភូ សុទ� ិេ�ធេន។ 

[៤១៤] សុេ� គតិសេទ�  សុេ�  សេយ សុេប� ន�ណិ ចុ 

 សុេ� រុ ប�េរ ភូ តុ  ទិត� ិហឹ�សុ សុម�  ច។ 

[៤១៥] សុេ� ទិត� ិស�រ�េយសុ                 សុេ� ទិ សុស�េន សុេ�

   ទិ ខន� ិតិត� ិយំ សូ ភូ  េខេប ភូទិ បសូតិយំ។ 

[៤១៦] សូេ� ចុ គន� េបសុេ��   សូេ� ��  ’សុតិយំ ចុភូ 

 ហឹ�បគ�រនិ�េស  សូេ� ចុ វ�ក� េម សិ�។ 

[៤១៧] សូរ� ទិ ថម� ហឹ�សុ  សូេ� រុ�យ សូស តុ 

 បសេវ េស គតិ�ក-  ខេយ េសេ� គេត សិ� 

[៤១៨] េសេ� �លគេត េសេ� ��ធនុបភុ�� ន- 

 �សេយ េ� ទិ និ�ន-  �សេន អវ ឱសិេត។ 

[៤១៩] េ�េ� េ�េ� គេព�  េ�េ� រត� សង�តសប�េន 

  សំកេស អច� េន សំេ�   ក�េ�មនហសឹេន 

 សំសុ ភដ� ប�េទ �ទី  សត� ត� ឹសសតំ ឥេម។ 

[៤២០] ហេ� សំវេរ ហេ� តុ  ទិត�ំ ហេ� ពលក� រ- 

 ប�� តិកីលពេន�  ហេ�  វេ�� ស�េគ�  បវត� តិ។ 

[៤២១] ហេ� ភូ ហឹ�គត�ំ ឧ  ឧគ�េត សំ តុ សំហេត 

 � ��េត ទិ វ�ហឹស-  ឃដ� េនសុ បវត� តិ។ 

 

៧ . អវ�� ទិក�ត� ត� កណ�   
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[៤២២] ហនុ េ�េរ ហេ��  គេត  ហេ� គតិកិលន� ិសុ 

 ហេ� �េរ ប ប�េរ  សំ សំ�េរ វ�� វេច។ 

[៤២៣] អប ទូរ�ករេណ វ�   វ��េរ � តុ ��េរ 

 បរ� និច� េ�េគ ឧប  បូ�យំ និ និកឌ�េន។ 

[៤២៤] ហេរ ល�� យំ ហេ� តុ   វ�េលខចលេន សិ� 

 ហេ��  វ��េស ហេ� តុ �សសេទ� សុ វត� តិ 

[៤២៥] ហេស� �េស ហស�� �េស អលីេកបិ ច� បន 

 គតិ�គ�ន�ំ ហិ ��   គត��ប�បវុទ� ិសុ។ 

[៤២៦] ហិេ��  ភូ កូេជ ចុ ហឹេស  ហិឌិ គត��� �ទេរ 

 ហិរ� ទិ លជ� េន េ�ត ិ  ហិេ� �វកេរ សិ�. 

[៤២៧] ហិ�ទិ េ�ទេន សេទ�                ហិេ�� េ� េ�លេន ចុេ� 

 ហិវ� បីតិយំ វត� តិ  ហិសិ ភូចុរុ ហឹសេន។ 

[៤២៨] ហិេ� �ទេរ ហិ�េ� ចុភូ សុខម�  ិហីឡ ចុ 

 និ�� យំ ហុ ��ទន-  េ�មបេក� បបីណេន។ 

[៤២៩] ហុេ��  េ�ដិេល�  ហុេ� តុ គតិមជ� នសំហេត 

 ហុឌិ សំហេត ហុេ� តុ  គតិហឹសនសំវេរ។ 

[៤៣០] ហុេ� គត�ំ ហូ ស�� យំ ហូេ� គតិម� ិ េហឋ តុ 

 �ធេន ភូតិបូតីនំ  ឧប�ត� ិយ��  វត� តិ។ 
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[៤៣១] េហេ� គត�ស�សេទ� សុ  េហេ� ’�ទរេវឋេន 

 េ�េ� គត��ទេរសុ  ហំេ� ហំសនបីតិសុ 

[៤៣២] ឥេច� �ធិក�លីសំ  ហ��ទិក�តេ� 

 មេត សត�� ស� ឍណ�  ប�ទិម� ិ ន ទិស�េរ។ 

ឥតិ �ត� ត� សង� េហ អវ�� ទិក�ត� ត� កេ��  សត� េ� ។ 

ទ� ិច�� ឡី�ធិកចតុស��េនត�  �តេ� ។  

 

នគិមន�� 

[១] ឯ�� វ� ច និ�� នំ  បេ��  �ត� ត� សង� េ� 

  សត� ត� ិេឆក�តូហិ  បរ�េច� េទហិ សត� ហិ 

 ឆសដ� �ធិកេ�ស�ត  តិ�ទត�ក� េរហិ ហិ។ 

[២]  វ�សុ�� �រេត� េរន   វ�សុ�� �ម�សិ� 

 េ�តូនំ �តុរេត� សុ  េឆក�� �ភិសង� េ�។ 

[៣] េ�េជ ខប�� េទ� កស� ឹ  �សេន ទ� ត� ិេ�ទ�� េក 

 �វេណ�  �លបក� ស� ឹ  ចតុេត�  េ�រ��សេរ។ 

[៤] អន� �យំ វ���យំ  យ� �ត� ត� សង� េ� 

 ឯវ� កល�ណសង� ប�  សីឃំ សិជ�ន��  �ណិនំ។ 

[៥] ឥមិ� ច ភេវ មម� ិ  សច� ីកេរ អ�សវ� 

 េ� េច ឯេត� វ េ� េច ច េមេត� យ�ពុទ� �សេន។ 

 

៧ . អវ�� ទិក�ត� ត� កណ�   
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[៦] ទ� ិបេទេនក��យ  េមធំ កិេលសបព� តំ 

  វ��� ភិ�� ទ�ល�� េ�   ហុ��  ឧគ�ដិត��� េ�។ 

[៧] ន ច �វ ភេវ េខឡ  បិណ� ំវ �មិេត ចជំ 

 ឥ�� និេដ�  ភូរ�សេ�  ភេវយ�ំ ធម� �មេ�។ 

[៨] បក� មន��  ត� និ��   ប�� យ �ត�លេ� 

 សុទ� សីេ� សេ� សេ��   ប�� � សុស�ហិេ�។ 

[៩] ហិរ�ឳត� ប�សម�េ��   សទ� េម�  អនិវត� ិេ� 

 អេវេ� វវ�� �ទឹ  ភេវយ�ំ បិយ�វនំ។ 

[១០] េយនី រ��បេថ� ហំ  �រភិស�មិ �វនំ 

 េតេនវ សុខិេ� េ�មិ               កល� �េ� វ�េសសេ�. 

[១១] និគ� យ�  និគ� េហតេព�   បគ� េណ� េយ� ច បគ� ហំ 

 សុសុេខេនវ េ�េតយ�ំ  ស�� សម�� ទ� �សនំ។ 

[១២] ឥ� ច បត� ���  សយំ ��យ ឧគ� �           .                             

ឥ�ហិេយវ គ�ហិ  បេត� យ�ហំ ភ�ភេវតិ។ 

ឥតិ �ត� ត� សង� េហ និគមន�� ។ 

�ត� ត� សង� ហគេ��  និដ� ិេ� ។ 
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គណ�ចក� ខរ 

  ភ ូ,��  = ភូ�ទិគណ 

រ ុ =រុ�ទិគណ 

ទ ិ =ទិ�ទិគណ 

ស ុ,��  =�� ទិគណ 

ក ិ,ក ី      =កិ�ទិគណ 

គ ,េ�     =គ�ទិគណ 

ត ,េ�       =ត�ទិគណ 

ច ុ,ចេុ�      =ចុ�ទិគណ 
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