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ពាកយន្ត ំ

 ឈវយមាករណ្ ៍ គឺវជិាជមភាសាដែលឈោលឈោយរូប ពទ និងរឈបៀបកនុងការរបកបរូប ពទឲមយ 
ជារបឈោគ ឈវយមាករណ្ឈ៍នោះ ជាគមពរីដែលត្មល់រពោះពុទ្ធវចនៈឲមយតាំងឈៅរហូត្ែល់បចចុបមបនន 
ឈរោោះជាសារតសាស្ត តដែលជួយអនុជនជាំន្ន់ឈរកាយឲមយយល់ចូលចិត្តភាសាបាលីដែលចារឹក 
កនុងរពោះនរត្បិែក គមពីរដែលាន ូរត្ រាប់ឈធវើត្ួរូបានទាាំងអ ់ ៤ គមពីរ គឺ 
 ១. គមពរីកចាចមយនៈ រចន្ឈោយរពោះមហាកចាចមយនឈេរៈ ជាអនកដែលរបឈ ើរឈលើ កនុង 
ការពរងីកឈ ចកដី ឈងបឲមយពិសាដមរ អនកអកមឝរសាស្ត តពួកខ្លោះ ានមតិ្ឈផមឝងពីឈនោះថា គមពីរឈនោះ 
រចន្ឈោយរពោះកចាចមយនឈេរៈជនជាត្ិឥណ្ឌមឈរកាម ឬអាចនឹងជារពោះឈេរៈជនជាត្ិលង្កម អនក 
ឈកើត្កនុងពុទ្ធ ត្វត្មឝរ៍ទ្ី ៨ ឬពុទ្ធ ត្វត្មឝរ៍ទ្ី ៩ គមពីរឈនោះ បានអារ ័យឈវយមាករណ្៍ ាំស្ត ឹត្ 

ឈ ្មោះកាត្ស្តនតៈជាឈោល និងអារ ័យឈវយមាករណ្៍ ាំស្ត ឹតដនទ្ៗ ។ 
 ២. គមពរីឈាគល្លមនៈ រចន្ឈោយរពោះឈាគល្លមនឈេរៈ ជនជាត្ិលង្កម កនុងរជជកាល 
រពោះបាទ្បរកមោហុទ្ី ១ (ព. . ១៦១៩-១៧២៩) គមពីរឈនោះ បានអារ ័យឈវយមាករណ្ ៍ 
 ាំស្ត ឹត្ឈ ្មោះចាស្តនទៈជាឈោល និងអារ ័យឈវយមាករណ្៍ ាំស្ត ឹត្ែនទ្ៗ ។ 
 ៣. គមពរី ទ្ទនតី្ ិ រចន្ឈោយរពោះអគវំ ឈេរៈ ជនជាត្ិភូាកនុង ម័យពុកាម ឈល្ក 
ានជីវិត្ឈៅកនុងរជជ ម័យរពោះបាទ្ចៈសាវម (ព. . ១៧៧៧-១៧៩៣) គមពីរឈនោះ បានអារ ័យ 
ឈវយមាករណ្៍ ាំស្ត ឹត្ឈរចើនគមពីរ ានែូចជា បាណ្ិនិ,  ិទាថមនតឈកាមុទ្ី និងកាត្ស្តនតៈ និងអារ ័យ 
ត្កសាស្ត តដែលដត្ងឈោយភាសា ាំស្ត ឹត្ែនទ្ឈទ្ៀត្ផង ។ 
 ៤. គមពរី ទ្ទ ងហៈ រចន្ឈោយរាជបណ្ឌិត្ឈ ្មោះន្យឈភាល្យ ឈល្កជាអាាត្មយ ទ្ី
របឹកមារាជការ កនុងរជជ ម័យរពោះបាទ្មិនែង (ព. . ២៣៥៧-២៤២១) គមពីរឈនោះ បាន 
អារ ័យឈវយមាករណ្៍ ាំស្ត ឹត្ឈរចៀនគមពីរែូចោទម ។ 
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 គមពីរឈវយមាករណ្៍ទាាំងឈន្ោះ ាន ូរត្ឈធវើត្ួរូបដែលតាំងឈ ើងជាឯកឈទ្  ឈបារាណ្ចារមយ 
ឈទ្ើបឈៅថា ឈវយមាករណ្ធ៍ាំ ឈរៅពីគមពីរឈវយមាករណ្៍ធាំទាាំងឈន្ោះឈហើយ ឈៅានគមពីរ 
ឈវយមាករណ្៍បាលីដែលមិនាន ូរត្ឈធវើត្ួរូប រចន្ជាោថាឈែើមមបីឲមយទ្ឈនទញចាាំបានង្យ គមពីរ 
ឈវយមាករណ្ទ៍ាាំងឈន្ោះ ឈបារាណ្ចារមយឈៅថា ឈវយមាករណ្ត៍្ចូ ឈរោោះមិនាន ូរត្ឈធវើត្ួរូប 
ែូចឈវយមាករណ្៍ធាំ ោ មងឈរចើនបាំផុត្ គមពីរឈវយមាករណ្៍ត្ូចានជាង ៣០ គមពីរ ឈបារាណ្ចារមយ 
បានរចន្ឈៅរបឈទ្  ហភាពភូាកនុង ម័យពុកាម និងអ័ងវៈ គមពីរខ្លោះដត្ងឈោយរពោះឈេរៈ 

ជនជាត្ិឡានណ្កនុង ម័យឈឆៀងនម៉ៃ ានែូចជា គម្ពរីសងយាបកាសកៈ ដែលដត្ងឈោយរពោះ 
ញាណ្វិល្ ៈ និង គមពរីវជរិសារត្ថ ងហៈ ដែលដត្ងឈោយរពោះរត្នបញ្ញៈ គមពីរ ទ្ទត្ថឈភទ្-
ចិន្ឍមឈនោះ កជ៏ាគមពីរមួយកនុងបណ្ដមគមពីរឈវយមាករណ្៍ត្ូចពួកឈន្ោះ ។ 
  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍម ដរបថា គមពីរដែលវឈិរោោះ ពទ និងអត្ថន័យ គមពីរឈនោះរបកបឈោយោថា 
៤០០ បទ្ ោថាទ្ី ១-៣៩៦  ដមដងអត្ថរប ់គមពីរ ោថាទ្ី ៣៩៧-៤០០  ដមដងអវសានកថា 
រប ់អនករចន្ ។ ោកមយថា ចនិ្ឍម ានឈ ចកដីថា វឈិរោោះ ឈនោះ ក៏គឺការគិត្រកឈហត្ុផលថា នងឹ
 មឈហត្ុផលឬឈទ្ ចាត្់ជាទ្ មឝនវិជាជម និងត្កវជិាជម ដែលគួរ ិកមាជាោ មងនរកដលង កនុងវណ្ណ-
កមមបាលី ានគមពីរត្កសាស្ត ត ២ គមពីរ គឺ មពនធចិន្ឍម និង ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍម គមពីរ មពនធចិន្ឍម រចន្
ឈោយអារ ័យគមពីរឈាគល្លមន ចាំដណ្កគមពរី ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍម រចន្ឈោយអារ យ័គមពរី ទ្ទត្ថ-
ចនិ្ឍម (ឝោតមរថចនិ្ឍម) ដែលរចន្ឈោយភាសា ាំស្ត ឹត្ រួមទាាំងឈវយមាករណ្៍បាលីែនទ្ៗ ាន ែូច
ជា កចាចមយនៈ ឈាគល្លមនៈ  ទ្ទនីត្ិ  មពនធចិន្ឍម និងោល្វតរៈ ជាឈែើម ។ 

គមពីរឈនោះ ឈល្កដចកឈចញជា ៤ កណ្ឌ គឺ 
១.  ទ្ទឈភទ្ចនិ្ឍម ឈោលឈោយការវឈិរោោះ ពទ ឈោយ ដមដងទ្ឈីកើត្រប ់ ពទ របឈភទ្ 

រប ់ ពទ ពមាង បទ្ របឈោគ និងការរបកបរប ់របឈោគជាឈែើម ឈល្កឈោលបរឈិចេទ្ឈនោះ 
ចាប់ពីោថាទ្ី ២-២៥ ។   
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២. អត្ថឈភទ្ចនិ្ឍម ឈោលឈោយការវិឈរោោះអត្ថ ៥ ោ មង គឺ កត្ថៈ ទ្ពវៈ លិង វចនៈ និង
ការកៈ ឈល្កឈោលបរឈិចេទ្ឈនោះ ចាប់ពីោថាទ្ី ២៦-១០៦ ។ 

៣.  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍម ឈោលឈោយវិការឈរោោះអត្ថដែលែឹងបានឈោយ ពទ ( ាំឈ ង) គឺ
វិឈរោោះអត្ថ ៥ ោ មងកនុងអត្ថឈភទ្ចិន្ឍមថា  ពទខ្លោះានអត្ថ ២ ោ មង ៣ ោ មង ៤ ោ មង ឬ ៥ ោ មង 
ឈល្កឈោលបរឈិចេទ្ឈនោះ ចាប់ពីោថាទ្ី ១០៧-១២៧ ។ 

៤. បកណិ្ណកត្ថឈភទ្ចនិ្ឍម ឈោលឈោយការវិឈរោោះអត្ថទ្ូឈៅ កនុងបរឈិចេទ្ឈនោះ ឈល្ក ដមដង 
ចមាប់ឈវយមាករណ្៍ទ្ឈូៅ ែូច វចចៈ (អត្ថដែលរត្ូវបញ្ជមក់) វចកៈ ( ពទដែល ដមដងអត្ថ) 
 ា  ត្ទ្ធិត្ អាខ្មាត្ និងកិត្ៈ ឈល្កឈោលបរឈិចេទ្ឈនោះ ចាប់ពីោថាទ្ី ១២៨-៣៩៦ ។ 

អនក ិកមាគមពីរ ទ្ទត្ថឈភទ្ចិន្ឍមឈនោះ រដមងជាំន្ញការវិឈរោោះ ពទ និងអត្ថ និងយល់ 
ភាសាបាលីបានោ មងឈរៅ របា ចាកឈ ចកដី ងមឝ័យកនុង ពទ និងអត្ថ អាច ិកមារពោះនរត្បិែក 
បានោ មងចមា ់ល្ ់ ឈោយអារ ័យមូលោឋមនឈវយមាករណ្ដ៍ែលានរបាកែកនុងគមពីរឈនោះ ជា 
ផលូវកនុងការវិឈរោោះអត្ថ ែូចដែលរពោះ ទ្ធមម ិរឈិេរៈ បានឈោលទ្ុកកនុង ទ្ទត្ថឈភទ្ចិន្ឍម ោថាទ្ ី
៣៩៩ ថា 

 សទ្ទត្ថលក្ខ ណេ ណេទី្  ណោ ណោ និច្ឆិត្លក្ខ ណេ  

  ណោ ណោ ញាតុ្កិ្ណច្ឆន  បណោតិ្ បិដក្ត្តណេតិ្។ 

កុលបុរត្ អនកជាំន្ញដចកលកណ្ៈរប ់ ពទ និងអត្ថ ដែលឈយើងបានកាត្់ឈចញឈហើយ 
នឹងអាចយល់ចូលចិត្តរពោះនរត្បិែកបានោ មងរ ួល ។ 

មុនឈពលដែលគមពីរឈនោះឧបមបត្តិកនុងរកុងពុកាម ានឈវយមាករណ្៍ត្ូចឈរចើនគមពីរដែលដត្ង 
ជាោថា គមពីរខ្លោះបានសាប ូនមយឈៅកនុង ម័យខាងឈរកាយពីគមពីរឈនោះបានដត្ងឈ ើង ទាាំងឈនោះ 
ឈរោោះគមពីរឈនោះ  ដមដងចមាប់ឈវយមាករណ្៍ឈរចើនជាងគមពីរទាាំងឈន្ោះ ឈទ្ើបឈធវើឲមយគមពីរដែលាន 
ឈ ចកដីមិនបរិបូណ្៌សាប ូនមយឈៅឯង មមា មងឈទ្ៀត្ គមពីរឈនោះជាទ្ឈីពញនិយមរប ់អនករបាជញ 
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 ម័យឈរកាយ ឈរោោះគនថរចន្ចារមយ ម័យឈរកាយនិយមអារ ័យឈ ចកដីអាំពីគមពីរឈនោះ ដែល 
ានកនុងែីកា និងនិ មឝយៈទាាំងឡាយ ។ 

គមពីររចន្ឈោយ រពោះ ទ្ធមម រិឈិេរៈ ឈល្កសាទមក់ឈៅកនុងរកុងពុកាម របឈទ្  ហភាព 
ភូា (មីោ មន់ា ម) រ ុកកាំឈណ្ើត្រប ់ឈល្កានឈ ្មោះថារ ុកត្ូយវិនឈជ វត្តដែលឈល្កគង់ 
ឈៅបានកាលមយជាវត្តដែលឈគឈបាោះបងឈ់ចាលមិនរបាកែន្ម ។ 

គមពីរឈនោះមិនានមូលោឋមនរបាកែជាក់ចមា ់ថា ឈល្ករចន្កនុង ម័យណ្ ដត្អនក 
របាជញបចចុបមបនន ននិោឋមនថា ឈល្កអាចនឹងឈកើត្ឈ ើងខាងឈរកាយ ព. . ១៧៧៧ ឈរោោះគមពីរឈនោះ 
 រឈ រខាងឈរកាយ ទ្ទនីត្ិបករណ្ ៍ ដែលរចន្កនុងរជជ ម័យរប ់រពោះបាទ្ចៈសាវម (ព. . 
១៧៧៧-១៧៩៣) ផលការង្ររប ់ឈល្កឈៅានមួយគមពីរឈទ្ៀត្ គ ឺ រពហជជត្កន ិមឝយៈ 
គមពីរឈនោះបានដរបត្រាឈហារាសាស្ត តឈ ្មោះរពហជាជមត្កៈ ដែលដត្ងឈោយភាសា ាំស្ត ឹត្មកជា 
ភាសាភូា ។ 

គមពីរ ទ្ទត្ថឈភទ្ចិន្ឍមឈនោះ ានោកមយអធិបមាយជាភាសាបាលី ៣ ចមាប់ គឺ 
១.  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍមទ្បីន ីជាែីកាចា ់ រចន្ឈោយរពោះវិចិតឍមលង្កមរ នេៃ ១៥ ឈរាច ដខ្ ១២ 

ព. . ១៩០៥ ជនជាត្ិភូាឈៅឈល្កថា ជឈវគូ មាែ័រ (អាចារមយវត្តជឈវគូ) ឈល្កគង់ឈៅវត្ត  
ជឈវគូ (វត្ត ុវណ្ណគុហា) ឈខ្ត្ត ៈលិន ។ 

២. សារត្ថ ងហៈ ជាែីកាេមីរចន្ឈោយរពោះអភយៈ ឈល្កបានទ្ទ្ួលការឈលើក រឈ ើរ 
ថា ត្ិបិែកធរអភយឈេរៈ ឈល្កគង់ឈៅកនុងរកងុពុកាម គមពីរឈនោះមិនានការបញ្ជមក់ថា រចន្ 
កនុង ម័យណ្ ។ 

៣.  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍមមហាែកីា ជាែីកាេមីដែលរចន្ឈោយរពោះវិមលៈ កាលពីនេៃ ១៥ 
ឈកើត្ ដខ្ ១០ ព. . ២៤៤៥ ឈល្កានឆាោឈពញថា វិមលវំសាលង្កមរ ជនជាត្ិភូាឈៅ 
ឈល្កថា ត្ៈល្យឈកាង មាែ័រ (អាចារមយរ ុកត្ៈល្យឈកាង) ឈល្កឈកើត្កនុង ព. . ២៤០០ 
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រត្ង់រ ុកត្ៈល្យឈកាង ឈខ្ត្តបៈខ្័ន ឈល្កគង់ឈៅវត្តមហាអងមៈឈយឈភាងត (វត្តមហាជយ-
បេវី) ឈខ្ត្តបៈខ្័ន ។ 

គមពីរ ទ្ទត្ថឈភទ្ចិន្ឍមឈនោះ ានោកមយអធិបមាយជាភាសាភូា ៦ ចមាប់ គឺ 
១.  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍមន ិមឝយៈ ជាគមពរីដរបឈល្ករបឈោគ រចន្ឈោយរពោះធា្មភិននទៈ 

ឈល្កានរពោះជនមឈៅកនុង ព. . ២២៨១-២៣៤៣ ឈល្កាន មណ្ ័កតិថា បិែកាលង្កមរ
 ិរីធជមហាធមមរាជគុរុ ជនជាត្ិភូាឈៅឈល្កថា បាកៈោ ម មាែ័រ (អាចារមយវត្តបាកៈោ) 
ឈល្កគង់ឈៅវត្តបាកៈោដែលឈៅទ្ិ ខាងលិចរកុងអ័ងវៈ វត្តឈនោះឈៅរហូត្ែល់បចចុបមបនន ។ 

២. អនទុ្បីនី ជាគមពីរដរប និងអធិបមាយឈ ចកដកីនុង ទ្ទត្ថឈភទ្ចិន្ឍមោ មងលអិត្ គមពីរឈនោះ 
រចន្ឈោយរពោះជយន្ឍមភវិំ ៈ ព. . ២៤៧៥ ឈល្កាន មណ្ ័កតិថា អគមហាបណ្ឌិត្ ជន
ជាត្ិភូាឈៅឈល្កថា ក័នអ ូ មាែ័រ (អាចារមយវត្តក័នអ ូ) ឈល្កគង់ឈៅវត្តក័នអ ូ (វត្ត រមខុា
រាម) ឈខ្ត្តោ មងគុង ។ 

៣.  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍមភាសាែកីា ជាគមពីរជាគមពរីដរប និងអធិបមាយឈ ចកដីឈោយ ឈងប 
គមពីរឈនោះរចន្ឈោយរពោះជន្ភិវំ ៈ ព. . ២៥០៤ ឈល្កាន មណ្ ័កតិថា អគមហា
បណ្ឌិត្ ជនជាត្ិភូាឈៅឈល្កថា គន្ថមឈោង មាែ័រ (អាចារមយវត្តគន្ថមឈោង) ឈល្កគង់ឈៅ
វត្តគន្ថមឈោង (វត្តគន្ថមរាម) ឈខ្ត្តអមរបុរៈ ។ 

៤.  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍមគណ្ឋ ិ ជាគមពីរជាគមពីរដរប និងអធិបមាយឈ ចកដីដែលយល់បាន 
ឈោយលាំបាកកនុង ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍម គមពីរឈនោះរចន្ឈោយរពោះឧបត្ិ មឝៈ ព. . ២៥០៧ ឈល្កគង់ 
ឈៅវត្តលួនបុិន (វត្តមៈហាត្) ដែលឈៅទ្ិ ខាងត្មបូងរ ុកចៈដវ ័ន ឈខ្ត្តមៈល្យ ។ 

៥.  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍមតវឈោធ ិ ជាគមពីរជាគមពីរដរប និងអធិបមាយឈោយរបាថាទម ដមដង 
ឈ ចកដីរប  ់គមពីរឈោយ ឈងប គមពីរឈនោះរចន្ឈោយរពោះបណ្ឌិតភិវំ ៈ នេៃ ១០ ឈកើត្ ដខ្ 
១១ ព. . ២៥២៥ ឈល្កគង់ឈៅវត្តមហាឈោធិ៍ អាាំឈភយ័ងកិន ឈខ្ត្តោ មងគុង ។ 
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៦.  ទ្ទត្ថឈភទ្ចនិ្ឍមន ិមឝយៈេម ី ជាគមពីរជាគមពីរដរប និងអធិបមាយឈោយ ឈងប ឈោយ
របាថាទម ដមដងវិធី មព័នធរបឈោគ និងឈ ចកដដីែលទាក់ទ្ងនឹងោថា កនុង ទ្ទត្ថឈភទ្ចិន្ឍម គមពីរ
ឈនោះរចន្ឈោយរពោះឥនទវំសាភិវំ ៈ នេៃឈពញបូរមី ដខ្ ៤ ព. . ២៥៣១ ឈល្កគង់ឈៅវត្ត
ឈវ ុវ័ន ឈខ្ត្តោ មងកុង ។ 
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សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្តា  
មាត្ិកា          បិឋេង្ក 

 គន្ណមរមភកថា          ១ 

១. សទ្ទភេទ្ចនិ្តា កណ្ឌ         ១ 
២. អតថភេទ្ចនិ្តា កណ្ឌ         ៤ 
៣. សទ្ទតថភេទ្ចនិ្តា កណ្ឌ         ១៣ 
៤. បកណិ្ណកភេទ្ចនិ្តា កណ្ឌ         ១៦ 
និគម្នកថា          ៤៦ 
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សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្តា  
គន្តថ រម្ភកថា 

 ១. សទ្ទត្ថភេទ្វាទី្នំ   បវរំ វរវាទិ្នំ     

  អេិវាទិ្យ សទ្ទត្ថ-   ភេទ្ចិន្ត ាេិធីយភត្។ 

១. សទ្ទភេទ្ចិន្តា កណ្ឌ  
 ២. សភ ទ្ ា ហិ ទ្ពុ្វ ិភោ ចិត្ត-  ភោការាភ្តុ្ភោទ្រ-   

  ស ទ្ ាទ្យភ ថ្ ាបការ ត្ ា  ចិត្តភោវធិ គយ ហភត្។ 

 ៣. ភោ ច កណ្ឋ ាទិ្ឋាភនេិ- ព្យត្តិភ្ ត្ត្ថ ចិត្តជ-   

  បថវសីត្តិវញិ្ញត្តិ-   េសំូឃដ្ដនភោ មភ្។ 

 ៤. ន្េិភ្ច្ច ារណុសាហ-  េតូ្បាភណ្បភរាបរ ិ   

  សំឃដ្ដភន្រកណ្ឋ ាទិ្-  សិរភោត្យបភរ វទិ្។ូ 

 ៥. ោសនសសុបការ ត្ ា  មាគភោវធិ គយ ហភត្   

  ភោ ហានសុាវនំ បដ្ិ-  សមភិ្យ ច បចចភោ។  

 ៦. អនិដ្ឋិភត្ បភទ្ វភណ្ណ ា  បរមភ ថ្ ា សុនិដ្ឋិតំ្    

  បទំ្ បញ្ញត្តិសភ ទ្ ាតិ្  សភ ទ្ ា េវតិ្ ទ្ពុ្វ ិភោ។ 

 ៧. ភនកាបិ សុតិ្ោ ស ទ្ ា  ភោភកភនភកាតិ្ វុចចភរ   

  ឯកត្ថវាចកភត្តន-   ភកាតិ្ សភក េត្ភាវភ្។ 

 ៨. ឯកកខ ភរាបយភនភកាភប-  កត្ថវាចកសមមភ្   

  សភរា តំ្សហិភ្ ព្យញ្ជ -  ភន្ ភចកកខ រសមមភ្។ 



2    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ៩. អភនភកវ សមាភនបិ  បទ្ភមកមិត្យុចចភត្   

  ឆិនន្ ត ា ចិនិបាភត្ន   ភត្សំ ភចកត្ថភាវភ្។ 

 ១០. អា េភុសគតិ្យភនតេក-  កខ ភរាត្ថី បុរភិោតិ្ ច   

  ភនភកា យំកិញ្ច ិភបតិ្ភត្យ- កត្តំភនកបទ្សស ច។ 

 ១១. ភោ្លមពនមាបភន្ន ា  សភក េភត្ន វវត្ថិភ្    

  អត្ថសស ញាបភកា សភ ទ្ ា ន្សភនត ការណទ្វ ភយ។ 

 ១២. ភេ្ភេទ្កេតូ្ត្ថំ  បុណណំ ភវាហារនិសសិតំ្   

  ន្ន្បទំ្ វភិាភវតិ្   យំ តំ្ វាកយនតិ វុចចតិ្។ 

 ១៣. អនិដ្ឋិភត្ បភទ្ វភណ្ណ ា  វាកខ រំ និដ្ឋិភត្ បទំ្    

  វាកយំ ត្សសមុ្ភោ ត្-  មភ ញ្ ា ញ្ ាភបកខ លកខ ណំ។  

 ១៤. បដ្ិ ញ្ ា-ឧបមា-ភហតុ្-  ឧ្ហរណ-និគគម-   

  វភសន្វយវា បញ្ច -   វោិ វភកយ យររហំ។ 

 ១៥. យរ មហានភស ឯវ-  មគគិ ទ្ហនធូមភ្   

  មនយភត្ កត្ថ ធមមិភន្-  សិទ្ធិភ្ចលមត្ថភក។ 

 ១៦. ក្កិោយ សហ អភ ញ្ ាញ្ញំ ការកានមភបកខ ្   

  ក្កិោការកសមពភន្ធ ា  ន ឆដ្ឋីវសិភោ អយំ។ 

 ១៧. ន្ន ត្ ា សត្តិោ ន្ន្-  ក្កិោ ភហាតិ្ យររហំ  

  ឯកក្កិោយ ឆនននត ុ  នត្ថិ ការក្ ស្។ 
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 ១៨. សទ្ទសនតតិ្យំ សភ ទ្ ា-  កាោទិ្វមការភិោ   

  និភច្ច ាតិ្ ភកចិ ភត្សនត ុ  ន្បសភ ទ្ ា ក្ចិបិ។ 

 ១៩. អសតិ្ ត្ ាលស ត្ ា ច  អបសភទ្ទបិ ោធុ្   

  អភត្ថសភន យរមូតិ្  វុភត្តបយមាម ាតិ្ មនយភត្។ 

 ២០. អភត្ថ ោធុត្តមភត្តន  និចចភត្តបិ ករយីភត្    

  និភចចន សទិ្ោនិចច ំ  រកគហ ថ្ ាទ្ភោ យរ។ 

 ២១. គុឡវំ គិលិភត្ និគគ-ុ   ហិតំ្ សិភទ្ធទ្មុចចភត្   

  មរូវ មរុព្ិមពមាហ ា-   សិភទ្ធទំ្ សិទ្ធមុចចភត្។ 

 ២២. អនិភច្ច ា ខណិភកា សភ ទ្ ា ឃដាទិ្ វយិ ការភិោ   

  ឥភចចភក សត្ថការា ភត្  ភយ និច្ច ានិចចវាទិ្ភន្។ 

 ២៣. និចចភត្ត បឹសោទី្នំ  ស ញ្ ា រូឡហីវ មនយភត្   

  អនិចចវាទិ្នំ វាភទ្   អនវ ថ្ ាបិ បតី្យភត្។ 

 ២៤. និភច្ច ា និកាេ ារភណ្និភច្ច ា  ការណ្នគុភ្រភិ្   

  ន្យំ កណ្ឋ ាទិ្វុត្តិ ត្ ា  និភច្ច ា វុភឍេ តុ្ វុត្តិភ្។ 

 ២៥. សភក េភត្ន ច វុត្តិ ត្ ា  ន្បយនិភច្ច ាតិ្ វុចចភត្   

  ភត្ន សត្ថនត ុសភក េត្-  ករណត្ថំ ករយីភត្តិ្។ 

 
 
 
 

 

១. សទ្ទភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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២. អត្ថភេទ្ចិន្តា កណ្ឌ  
 ២៦. សកត្ថ-ទ្ព្វ -លិង្គ ានិ  សកខា-កមាម ាទិ្ការកំ   

  ឥតិ្ សទ្ទសស វភិញ្ញយា  បញ្ច ក ថ្ ា យររហំ។ 

 ២៧. អរយីត្យត្ថភត្ វាភន-  ន្ត្យភ ថ្ ា ភោវ សសស វា  

  ឯភោ សភកា សភកាវភ ថ្ ា សកភ ថ្ ា ស វភិសសនំ។ 

 ២៨. សុតិ្ ោតិ្ គុភណ្ ទ្ព្វ ំ  សមពភន្ធ ា ច ក្កិោ ត្រ   

  ក្កិោការកសមពភន្ធ ា-  ភត្យវំ សត្តវភិោថវា។ 

 ២៩. ភនភយា អដ្ឋវភិោ ោទិ្-  សាទិ្ន្ ច សកត្ថភកា   

   វភិសសយសស វភិសភោតិ្  ត្ញ្ញុន្ ភោ បតី្យភត្។ 

 ៣០. សភទ្ទនចុ្ច ារភិត្ភនវ   យំ វត្ថ ុបតិ្បជជភត្    

  ត្សស សទ្ទសស តំ្ វត្ថ ុ  អត្ថន្ភមន មនយភត្។ 

 ៣១. ទី្ប្ វយិ ទី្ភបន   ឯវំ សភទ្ទន ទី្បិ្    

  សរូបកខ ា សុតិ្ សទ្ទ-  ្ ស ទ្ ានគុ្ ស្។ 

 ៣២. សពលាទីសុ ភិន្នេសុ  យាយ វត្តនតយភិនេធី-  

  សទ្ទ ា សា ជាតិ្ន្េសា ច  មាលា សុត្តមិវានវ ិតា។  

 ៣៣. យា និចចតាត ា មហតាត ា ច  សតាត ា សត្តគវាទិសុ 

  មហាវនិ្សសសាមញ្ញ-  មិន្ចចតំ្ហុ យថាក្ក ាមំ។ 

 ៣៤. ទពវសសិន្តា ត្ន្តា ភិន្ េ្ ា  ត្ន្ពេទញាណន្ហតុ្ន្ក្ 

   វ ិរាវត្តិធន្មាម ា ច   និគគនុ្ោ គមយន្ត្ គុន្ោ។ 
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 ៣៥. សមពន្ ធ្ ា ក្េន្េហន្ ញ្ ា ក្េិយាក្េេ ុពវ ន្ក្ 

  សមពនធិពទុធិជនន្ក្   សមពនធិទវយនិសសិន្តា។ 

 ៣៦. សមពនធី វយិ សមពន្ ធ្ ា  េូ ន្តា ន េុទ្ចន ំ

  ទដ្ ុំ សសក្ក ាតិ្ វញិ្ញូ ហិ  មនយន្ត្ ន្សានមុានន្តា។ 

 ៣៧. រាជា ទទ្តិ្ គោហ ាតិ្   ុេនិ្សាតិ្  វត្តតិ្ 

  ក្េិយំ និសាយ សមពន្ ធ្ ា អន្ ញ្ ា ញ្ ាន្ េខលេខ ន្ោ។ 

 ៣៨. ក្េិយាក្េេន្តា ន្សន្ស ឆដី្ ជាយតិ្ សា  ន 

  សមពនធម ិ ន្ជាន្ត្តិ្  ឧន្ត្ត សា ហិ  លជុជន្ត្។ 

 ៣៩.  វនិ្សសយសស វនិ្សន្ស វា  សមពនធិទវយជិាាតិ្តំ្ 

  សមពនធំ ន្ជាតិ្តំុ្ ឆជី្  សទទសត្តិសភាវន្តា។  

 ៤០. ធាត្វ ន្តាថ ាវ ក្េិយា ្ម  ក្ ចីហា ក្ ច ន្ចជ្ក្ 

  ក្ ច ក្យិេពាបាន្រា ន្សា ក្េិយាតិ្  តី្យន្ត្។ 

 ៤១. សាទពវ ំវ អយំវាតិ្   សិេូន្ ្ យទសស្ 

  បាទនុ្េខ មុទតុាត ាទិ-  មនមុាន្នន មនយន្ត្។ 

 ៤២. មនតព្វ ា យមុ្ន្នន  សុតា សាធនសត្តិយា 

  ន្សាេសមមតិុ្យា សិទ្ធ ា  ទពវ ំ និសាយ មនយន្ត្។ 

 ៤៣. អទព្វ ា េត្តេុមមជ្ាា  ក្េេគ្គ ាមសាធិយា 

  ក្េិយា ្មាតិ្ វនិ្ញ្ញយា ត្ញ្ញុ្ត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 

 

២. អត្ថភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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 ៤៤. យំ យំ វនិ្សសយន្ត្ តំ្ តំ្  ទពវ ំ តំ្ សវនិ្សសនំ 

   វនិ្សសយំ និសសន្យា វាន្តាថ ា  វនិ្សន្សា សវនិ្សសន្្។ 

 ៤៥. ទវន្នតយត្ថ  វនិ្សសាតិ្  ទពវ ំ តំ្ តុ្ ចតុ្ពវ ិធំ 

  ឋាតិ្-គុណ-ក្េិយា-ទពវ -  ន្ភន្ទន្នវ  ភិជជន្ត្។ 

 ៤៦. ឯក្ក្ន្រា  ុមតាត ាទិ  ពទុធិយា  េេិ បិន្តា 

  ន្វាហាេន្តាថ ាវ លិង្គន្តាថ ា   ុមភាវាទន្យា យថា។ 

 ៤៧. ន្យន យំ សទិសំ ្ម  ត្ន្មវ ន ច តំ្ ភន្វ 

  ភិ េ្ ានំ សទិសន្ត្តន  ន្ត្សន្មា មតា ភន្វ។ 

 ៤៨. ស ត្ ាន្ន  ុមភាវាទិ-  សហិន្តា  េេិ បិន្តា 

  មហនតេេសោ្ា្-  ទយដ្សាលិនិយា មន្តា។ 

 ៤៩.  វសិទ្ទ បន្ភន្ទន  តិ្វនិ្ធា គម្ទិន្ក្ 

  លិង្គន្តាថ ាត្យ ន្េ ន្េចិ  មសសុន្េសាទន្យាតិ្ ច។ 

 ៥០. ឯន្សន្សត្នតិ សិទធត្ថ-  មត្តំ ច ទ្ ាទិសវ ិចឆិតំ្ 

  េសាបាទីសវ និ ផនេ-  សទទន្តាថ ា ត្ញ្ញុនិចឆិន្តា។ 

 ៥១. សន្ង្ខយេត្តំ ពហុត្តញ្ច   សាសន្ន សេកន្ត្  ន 

  ទវ ិត្តញ្ច   េខ ិ ិតាវ ាន  សង្ខា វុចចតិ្ ត្ញ្ញុ្។ 

 ៥២. េមាម ាទិក្េេំ ្ម  ភាវសត្តមក្េេំ 

  េត្តសុាធនន្តា ន្េយយំ  ភាវសាធនន្តា ិ វា។ 
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 ៥៣. ទពវ -គុណ-ក្េិយា-ជាតិ្-  ្មន្ភន្ទន  ញ្ច ន្ក្ 

  ន្យា េន្រាតិ្ ក្េិយំ េត្ត ុ- េមមដ្នតិ ស ក្េន្ក្។ 

 ៥៤. ន្សាន្េ្ វជិជមាន្្ ិ   វជិជមាន្្តិ្ សមមន្តា 

  ឥតិ្ នាន្យន ភាន្វា  ិ  េត្តសុាធនន្តា មន្តា។ 

 ៥៥. េេណំ វា ក្េិយា ក្ន្រា  ក្ន្រា ឯវ ច ក្េន្ក្ 

  ន្ត្ន្នវ ក្េន្ក្ សត្តិ-  ក្េិយាន្ភន្ទន ទពុវ ិន្ធា។ 

 ៥៦. នន ុវ ិ្ វ ទព្វ ាទឹ   សត្តិ ្ម ន ទិសសតិ្ 

  ទិដំ្ វត្ថ ុំ វហិាន្យត្ថ  អទិដំ្ េឹ ន ុឥចឆសិ។ 

 ៥៧. ទពវសស យំ េន្រាន្ត្យតំ្  សាមត្ថយំ សត្តិ តាយ តុ្ 

  េត្តតុា យសស ត្សសវ  ភន្វយយ េេោទិតា។ 

 ៥៨. េតាត ាទិសត្តិន្យាន្គន  ទព្វ ាន្ទយេមបិ ភិជជន្ត្ 

  យន្េន្ក្ ិ  ន្ោ នីល-   ីតាទិគុណន្យាគន្តា។ 

 ៥៩. ពនុ្ទ្ធ ា ចេតិ្ ន្ភា ពទុធ  ពទុធំ អនចុរាហិ ត្វ ំ 

  ពនុ្ទធន ន្ទសិន្តា ធន្មាម ា  ធន្មាម ា ពនុ្ទធន តិ្ដ្ន្ត្។ 

 ៦០. ធមមន្ោ្ា ន្ទតិ្ ពទុធសស  ធន្មាម ា ពទុ្ធ ា វនិិគគន្តា 

  ធន្មាម ា ពទុធសស  សន្តាថ ា  ន្លាន្ក្ ពនុ្ទធ  សីទតិ្។ 

 ៦១. ក្េេតាត ា ក្េិយាន្យវ  សត្តិ មុន្យយន ក្េេំ 

  ទពវ ំ ឋានយូ ចាន្េន   ត្សា អាធាេភាវន្តា។ 

 

 

២. អត្ថភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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 ៦២. សន្ទ្ទ ាត្ថំ វទតី្ន្ត្យត្ថ  សន្ទ្ទ ា ទន្ពវ វ គយ ហន្ត្ 

  អត្ថសស វាចន្ក្ សន្ទ្ទ ា-   យត្ថទ្វ ាន្េន ក្េន្ក្។ 

 ៦៣. ក្េិយានិមិត្តន្មេនតំ  ក្េិយត្ថំ ក្េេីេតំិ្ 

  ក្េិយានិមិត្តមត្តមបិ-  មក្េិយត្ថមក្េេំ។ 

 ៦៤. សាមាល ននិទ្ធ ាេ-  ណភាគាទិមក្េេំ 

  ក្េិយាន្យវ ត្ទ្ ន្យាគ្- ភាវន្តាត្យុ លេខ ន្យ។ 

 ៦៥. ភាវលេខណន្ហតាវ ាទិ-  ក្េិយត្ថសស អភាវន្តា 

  តំ្ន្យាន្គ តំ្និមិន្ត្ត ិ  ក្េេនតិ ន វុចចតិ្។ 

 ៦៦. ក្េន្ក្ ឆពវ ិន្ធា េត្ត-ុ  េេណេមមសមបទ- 

  ្វន្ធាក្សន្ភន្ទន  សត្ាវត្ថ បន្ភទន្តា។ 

 ៦៧. សពវភាវាវ ិ្ ភាវ ី   េេោទិ ុេេខ ន្តា 

  ន្យា េន្រាត្យត្តេមមដំ្  ក្េិយំ េតាត ា ស ក្េន្ក្។ 

 ៦៨. េតាត ា សពវ ក្េិយាពា ី  ន្សសំ េមាម ាទិ ញ្ច េំ 

   វនិ្សសក្េិយាពា ីតិ្  ក្េេំ ទពុវ ិធំ មតំ្។ 

 ៦៩. េតាត ាយំ តិ្ពវ ិន្ធា សុទធ-  ន្ហតុ្-េមម បន្ភទន្តា 

  ទន្តាត ា េន្រាតិ្ ក្ន្េតិ្   ីយន្ត្ បានីយំ សយំ។ 

 ៧០. យំ ក្េិយាសាធន្ន េត្ត-ុ  ក្េំតិ្សន្យន តំ្ 

  េេណំ េត្តនុ្តាន្ញ្ញស-  មធិេនតិមុទីេតំិ្។ 
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 ៧១. ព្ហិេជឈត្តន្តា ព្ហយ-  ពេនតន្េន ច ទពុវ ិធ ំ

   វហឹី លុ្ តិ្ ទ្ន្ត្តន  ចេខ ុ្ ចនទមិេខ ន្ត្។ 

 ៧២. យំ ក្េិយាយាភិគនតពវ ំ  តំ្ េមមំ យំ េេយីន្ត្ 

  ឥតិ្ សត្តិ ត្ទ្ េមមំ  េេណនតិ ក្េិយា ត្ថា។ 

 ៧៣. និ ផត្តិ- វេិតិ្- ត្តិ-    ន្ភទ្ េមមំ តិ្ធា មតំ្ 

  េដំ េន្រាតិ្ ឈាន្ តិ្  េោ្ាទិចចំ នមសសតិ្។ 

 ៧៤. សមាម ា  ទីយន្ត្ យសស  សមបទ្នំ ត្ទចុចន្ត្ 

  វត្ថសុស វា  ដិគ្គ ាហ-  លេខណំ តំ្ ក្េិយាយ វា។ 

 ៧៥.  ូជានគុគហក្ន្មន  ទិនេំ សមាម ាតិ្ មនយន្ត្ 

  ទិនេសស សាមិេន្ត្ត ិ  សមបទ្នំ ត្ទចុចន្ត្។ 

 ៧៦. េជេសស ទន្ទ វត្ថំ   េន្ ញ្ ា ទណឌ នតិអាទិសុ 

  ន ភន្វ សមបទ្នត្តំ    ូជាទីនមភាវន្តា។ 

 ៧៧. អនមុត្ានិរាេតាត ា-  រាធេន្ភទន្តា តិ្ធា 

  សមបទ្នំ ទន្ទ ភិេខ ុ-  ន្្ េុេខសសត្ថិេសស ច។ 

 ៧៨. សមបទ្នំ ទវ ិធា ក្យ-  ចិត្តសមបត្តិ ុពវ ន្តា 

  ភិេខ ុសស ចីវេំ ន្ទតិ្    ពលឹ ្រាយណសស ច។ 

 ៧៩. សន្ម យ គន្ម ទវ ិនេំ   ុពវ េូបាយទចចតំុ្ 

  វុចចន្ត្ ត្ទបាទ្ន-   ន្មត្ ច្ ាវធិលេខណំ។ 

 

 

២. អត្ថភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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 ៨០. អបាទ្នំ ទវ ិធា ពទុធិ-  ក្យសមបត្តិ ុពវ ន្តា 

  ចលាចលវន្ស្ ិ  ន្ចារា គ្មាតិ្អាទិសុ។ 

 ៨១. និទទិដ្វសិយំ េិញ្ច ិ   ឧបាត្តវសិយំ ត្ថា 

  អននុ្មយយវសិយញ្ច   អបាទ្នំ  តិ្ធា មតំ្។ 

 ៨២. អន្ នតិ មុនន្យា គ្មា  េុសុលា ត្ណឌ លំ  ន្ច 

  បាដលិ ុត្តន្េហិ ច  អភិេូ ត្រា ឥន្ម។ 

 ៨៣. ក្េិយានិសសយភតូានិ  េត្តេុមាម ានិ តិ្ដ្ន្េ 

  យន្តាថ ាក្ន្សាតិ្ ន្សាន្យវ  េមបេូ ចាេន្តា។ 

 ៨៤. លទធ្ មវនិ្សសតាត ា  ន្នសំ ន្្ក្សតា សិយា 

  សាមញ្ញសស វនិ្សន្សាវ  ព្ធន្ក្តិ្ ហិ វុចចន្ត្។ 

 ៨៥. អាធាន្រា ចតុ្ធា ពា ិ-  ន្ក្ តិ្ន្លា សិន្លសិន្ក្ 

  ថាលី ន្វសយិន្ក្ក្ន្សា គង្គ ា សាមី ិន្ក្តិ្ ច។ 

 ៨៦.  ធាន- េេិ ានំ  វសាធាន្រា ហិ ទពុវ ិន្ធា 

  មុន្យា ចាេន្តា វា ិ  តិ្ល-គង្គ ាទន្យា យថា។ 

 ៨៧. មុយាមុយយវន្សន្នវំ   សន្ព្វ ា សន្ទ្ទ ា  ភិជជន្ត្ 

  គង្គ ាយំ ហ្ ាយន្ត្ គង្គ ា-  យំ សសសនតិ យថាេកមំ។ 

 ៨៨. ភតូ្មត្ថមតិ្េកមម   ន្យ្ភតូ្មន្ េខ តិ្ 

  ភតូ្ត្ថន្សសេន្ទសំ វា  ន្សា ចាន្រាតិ្ វុចចតិ្។ 
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 ៨៩. សីន្ហា គ្យតិ្ សីន្ហាយំ មាណន្វាចាច ាទិ ទពុវ ិន្ធា 

  អន្ភទវេិខ ា ន្សាយ-  មិតិ្សមពនធន្តា យយំ។ 

 ៩០.  េភាវ ទ្ន្ េខ ំ   សអមាទិ តុ្ ក្េេំ 

   ចចយសស សធាតុ្សស  អត្ថភតូ្នត ុសាធនំ។ 

 ៩១. វាន្េយ វា ក្េន្ក្ ន្យា តំ្  សិន្ទធ យញ្ច  សាធន ំ

  ក្េេំ  ុនន្មត្សមឹ  អយន្មសំ វនិ្សសតា។ 

 ៩២.  ចចន្ត្ ឱទន្្ ន្យន  ឥតិ្ ន្សា បាចន្ក្ទន្្ 

  ភជុជន្ត្ បាចន្េន្នវ-  មាទយូទ្ហេណំ មតំ្។ 

 ៩៣. ទពវ -គុណ-ក្េិយា-្ម-  ជាតិ្ន្ភន្ទន  ញ្ចធា 

  អន្តាថ ា អត្ថមុន្យន្នវ  សន្ទ្ទ ា ិត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 ៩៤.  វសិាណី ធវន្លា គ ត្ ា  ចិន្តាត ា ន្គ្តិ្ ច ត្ញ្ញុ្ 

  ទព្វ ាទិ ទពវសទ្ទ ាទិ    ន្ចចេំ ន្វាហេយីន្ត្។ 

 ៩៥. និេុត្តិ ដិសមេិទ្-   បាឡិន្យន្េេមេខ េំ 

        វនិ្សសុ បត្តិយា ្ម-   ញ្ញត្តីតិ្ ហិ វុចចន្ត្។ 

៩៦. អេខរាវលិសង្ខ ាន្តា  សមូន្ហា  េពិយត្តិយា 

        ្មនតិ ន្េចិ យន្ទយវំ  សុត្យេខ េសមូហន្តា។ 

 ៩៧. ្មតា ត្តិ សន្ពវ សំ  ទពវសទ្ទ ាទិនំ សិយា 

        ្មនត ុន្លាេសន្ង្ កត្-  ន្មេំ សញ្ញីនិទសសនំ។ 

 

 

២. អត្ថភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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 ៩៨. សេន្តាថ ាវាទិន្តា ពទុធិ-  ្ បតី្ត្វនិ្សស្ 

    ន្យភនុ្យយន វនិ្សន្សយតិ្  នាយន្តា  តិ្ ជជន្ត្។ 

 ៩៩. សទទន្សសវានសុង្គតាត ា  ន្នយយតាត ា ត្សសេូ ន្តា 

  សាមញ្ញតាត ា ច អាន្ទ្វ  សុតិ្ ជាតិ្ ច មនយន្ត្។ 

 ១០០. វនិ្សសានគុតំ្ ទពវ ំ  សាម ញ្ ានគុត្ញ្ច  តំ្ 

   ចឆតុ្តំ លិង្គសង្ខានំ  និសសយតាត ា ច អាទិន្តា។ 

 ១០១. ទពវ ន្សសវាធិនតាត ា តំ្   ចាឆ ា លិង្គំ ត្ន្តា  េំ 

  សង្ខា ច ត្ទធីន្ន  ិ   េសង្ខានិវត្តិន្តា។ 

 ១០២.សន្ទ្ទ ា លេខោទីហិ   តី្ត្ន្ត្ថ និវត្តិតំ្ 

  េន្រាន្ត្វ ផលន្ត្តន  អញ្ញតាថ ាន្បាហន្នន វា។ 

 ១០៣.ទព្វ ាធិ ិ ភាវសា-  ន្ េខតាត ា សាធនំ ត្ន្តា 

  ន្ទវ វ  រាធិនតាត ា េ-  មាម ាទិសង្ខា ចតុ្ត្ថក្។ 

 ១០៤.លិង្គ ាទន្យា ត្ន្យា ទន្ពវ   ទព្វ ាធាេណភាវន្តា 

  ទពវ ំ ទពវ វនិ្សសតាត ា  សេន្ត្ថ សង្គហំ គតា។ 

 ១០៥.ត្សសេូបាទិ្ន្យវ   វនិ្សសយតាត ា ឆន្ឡវ តុ្ 

  ជាត្ាទន្យា សេតាថ ា ិ  ទន្ពវ  សុត្ា ហយទពវតា។ 

 ១០៦.វត្តិចាឆ ាន ុន្រាន្ធន    ុព្វ ា េវនិ្លាេនំ 

  ក្ត្ពវ ំ េឹ េន្មន្សន   ចាច ាសត្ាទិភាចន្តា។ 
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៣. សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្តា កណ្ឌ  
 ១០៧.អភិន្នេន  ន្ទនន្តាថ ា-   យភិន្ េ្ ាវ  តី្យន្ត្ 

  ពទុធិយា ន្ភទិត្តាត ាវ  ចិក្ត្ន្គ្សាទន្យា យថា។ 

 ១០៨.ចិក្ត្គ្ទីសុ សុក្ក ាទិ  ពទុធិយា ន្ភទិតំ្ យថា 

   េតិ្ ចចន្យ ភិន្នេ  ភិនេន្តាថ ាវ  តី្យន្ត្។ 

 ១០៩. េតី្ លិង្គធាន្ត្វ វ    វភិត្តិ ចចយា  ន 

   ចចន្យា ន្េចិ សាទយនត- ត្ាទយ ត្ ា  េតី្តិ្ ច។ 

 ១១០.ន្ភទិន្ត្ ត្ទធិតាយាត្-  េិត្ក្ទិេ ចចន្យ 

  សមាន្ស សាទិន្េ ធាតុ្- លិន្ង្គ ចន្តាថ ា  ភិជជន្ត្។ 

 ១១១.ទវ ិន្ក្ តិ្ន្ក្ ចតុ្ន្ក្ក ា ិ   ញ្ច ន្ក្ វា  ិវញិ្ញុ្ 

  អន្តាថ ា សទទសស វនិ្ញ្ញន្យា សទទន្ភទត្ថទសសិ្។ 

 ១១២.វាចេត្តិត្ថិលិង្គសសី-  ក្រាទីនំ  តី្យន្ត្ 

  សទទមន្ត្តន សទទន្តាថ ា  ទវ ិន្ក្  ដវ ីតិ្អាទិសុ។ 

 ១១៣.ន្ជាត្េត្តិត្ថិលិង្គសសី-  ក្រាទីនំ  តី្យន្ត្ 

  សទទមន្ត្តន សទទន្តាថ ា  តិ្ន្ក្  ដវ ីតិ្អាទិសុ។ 

 ១១៤.សេត្ថំ ន្ត្ន គនតពវ ំ  ទពវ ំ តំ្និសសិត្មបិ ច 

  លិង្គន្មន្សា តិ្ន្ក្ ន្ភន្ទ្ និចចំ សន្ទទ  តិ្ដិ្ន្តា។ 

 ១១៥.ចតុ្ន្ក្ក ា ទពុវ ិន្ធា មាស-  ជាន្តាចាច ាន្ទ្  តី្យន្ត្ 

  សង្ខាចតុ្ត្ថន្ក្ ន្សាវ  មាលិន្ក្តិ្ ច ន្េនចិ។ 

 

៣. សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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 ១១៦.េឹ មាន្ោ េុមាេសស  ក្ន្លាត្យុន្ត្ត វសិជជ្ 

  មាន្សា ជាត្សស អសាតិ្ អញ្ញថា តឹ្សេត្តិយា។ 

 ១១៧. ទទវយមន្ េខ ិតាវ ា   េមិាណំ វនិ្សសន្តា 

  សង្ខា  ន្ញ្ហវ ទវ ិមាស-  ជាតាន្ក្ ទិគុ្ ិ វា។ 

 ១១៨.មាសំ ជាត្សស អសាតិ្ - េកនតនតយក្ត្ អ្ទន្េ 

  ឆដី្ន្ត្យន្េ ន្េ មាន្សា  ជាន្តា អសាតិ្  ណឌ ិតា។ 

 ១១៩.សលលវនិ្ទ្ធ ាតិ្អាទីសុ  ន្នន្យា េមាម ាទិក្េេ- 

  ចតុ្ន្ក្ក ា សលលសន្ទ្ទ ា សា- ន្ េខ ន្តា ន្យាគន្តា ិ វា។ 

 ១២០.លិង្គត្ថវវិន្េ សុ បិ-   េមិចាច ាទីសុ  ញ្ច ន្ក្ 

  លិង្គន្តាថ ា  ញ្ច េន្ត្ថ តុ្  ន្សា បនតាទីសុទ្ហន្ោ។ 

 ១២១.សុន្ បន្នវ  មាន្ណន  េីតំ្ ភណឌ នតិ សុ បិេំ 

   វនិ្សសនវនិ្សសានំ  វាចេតាត ាក្ត្  ញ្ច ន្ក្។ 

 ១២២.ឧត្តេ ទន្លាន្បា វា  ត្ទធិត្ន្ ត្ ាគន្ធា ិ វា 

   េតិ្ ចចន្យន្ហវ  ចេតិ្ត្ថេភាវន្តា។ 

 ១២៣.សុ នំ សុ ិនំ ន្សា ប-  មិតិ្ ភាន្វាយមក្ត្ ហិ 

   ុំន ុំសេន្មេត្តំ  ត្សស សាមញ្ញភាវន្តា។ 

 ១២៤.ក្េិយា ទមន្ ក្ខ ាយ   ុេសិាទីសវមាទិនំ 

  ន្ជាត្ន្ន  េត្យត្ថតាត ា   ញ្ច ន្ក្  ជជន្ត្ សទ្។ 
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 ១២៥.វាចេត្តមន្ ក្ខ ាយ   ចចយានំ ទវ ិក្ទិន្ក្ 

   វនិ្សសនវនិ្សសាទិ-  ភាវន្តា ធាតុ្អាទិន្េ។ 

 ១២៦.ឯេន្ក្តិ្ ច ឯេន្ចច   ចចយាននត ុន្ជាត្ន្ន 

  ធាតាវ ាទិន្េ តិ្ក្ទយន្តាថ ា  ន្នត្ន្ព្វ ា សមយញ្ញុ្។ 

 ១២៧. ទ ូេណសនធីសុ  ឯេន្ក្ ន្ទ្ណិក្ទិសុ 

  សង្ខា មាណន្ភន្ទន  ឆន្ក្ក ា ចាត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

៣. សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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៤. បកិណ្ណ កភេទ្ចិន្តា កណ្ឌ  
 ១២៨. វជិជមាន្្ ិ សុក្ក ាទិ  យថា ទីបាទិន្េ សតិ្ 

  ពយត្តិមាយាតិ្ េមាម ាទិ-  អន្តាថ ា ឯវំ វភិត្តិយំ។ 

 ១២៩.លិង្គន្ត្ថ  ញ្ច ន្េ សង្ខា-  ចតុ្ន្េក ច  វភិត្តិន្យា 

  សង្ខាេមាម ាទិក្នំ ិ  អពយតាត ានំវ ន្ជាតិ្ក្។ 

 ១៣០.ទនុ្េ តិ្ន្េ ច េមាម ាទិ-  ចតុ្ន្េក ច វភិត្តិន្យា 

  សង្ខាេមាម ាទិក្នមបិ  វាចិក្តិ្ ច វុចចន្េ។ 

 ១៣១.សន្ទ្ទ ា សេត្ថមាន្ទ្វ  វតាវ ា ជាតិ្គុណក្េិយំ 

  ទពវ ំ តំ្និសសយំ  ចាឆ ា  លិង្គមិតាថ ាទិេំ ត្ន្តា។ 

 ១៣២.ត្ន្ត្េតាត ាទិេំ សង្ខយំ  េមាម ាទឹ សាមិសត្តមំ 

  ត្ន្តា វន្ទតិ្ លិង្គន្តាថ ា   ញ្ច ន្ក្ត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 ១៣៣.លិង្គត្ថំ  ន ន្ជាន្ត្នតិ  សង្ខាេមាម ាទិក្េេំ 

  សមពនធញ្ច  វភិត្តិត្ថិ-    ចចយា ច យថាេហំ។ 

 ១៣៤.ន្ត្សំ វនិ្សសវុត្តិតាត ា  ន្ត្ហិ បាេដភាវន្តា 

  ន្គ្ សុន្ក្ក ា បាចន្ក្ ទណឌ ី គវំ ន្គ្ណសស ទណឌ ិនី។ 

 ១៣៥.ពហវ តាថ ានមបិ ឯេន្ត្ថ  សមាន្រា នន្តា ពហុ- 

  វចនំ ន្ទស្ន្សាន្ត្   តិ្ត្តាត ា ច មនយន្ត្។ 

 ១៣៦.សន្ត្ថត្តនិ គុេូសុ ន្ច-  តិ្ លេខណមុទ្ហជំ 

  មយំ គចាឆ ាម តុ្ន្ម ហ ច  គចឆថាតិ្ យថាេកមំ។ 
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 ១៣៧.សុបាេដសេូ តាត ា  ទពវមុចាច ាេនិ្តា េន្វា 

  មុន្យយន ក្ពវតិី្ចាច ាហ  ពាឌិ ទពវ  ទត្ថិន្ក្។ 

 ១៣៨.និចចត្តតាត ា  ធាន្នន  ជាតិ្មុចាច ាេនិ្តា េន្វា 

  ក្ពវតិី្ចាច ាហ ព្ជាពា-  យន្្ ជាតិ្ ទត្ថិន្ក្។ 

 ១៣៩.សទទន្តាថ ា ទពវ ន្មវាតិ្  អាហ ទពវ ទត្ថិន្ក្ 

  ជាតិ្ ទត្ថិន្ក្ ជាតិ្-  វាតិ្ ចាត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 ១៤០.សន្ទ្ទ ា ហយចាច ាេនិ្តា សទ្ទ ា- នពុនធតាត ា សេូ េំ 

  សទ្ វតាវ ាន ទពពវ ំ វា  ជាតឹ្ វា មុយយន្តា វន្ទ។ 

 ១៤១.សាធារានគុត្តាត ាវ   ជាតឹ្ ទពវ ទត្ថិន្េ 

  ជាតិ្យាធាេេតាត ាវ  ទពវ ំ ជាតិ្ ទត្ថិន្េ។ 

 ១៤២.ទពវ ំ គុណំ ក្េិយំ ្មំ  សមពនធញ្ច  យថាេហំ 

  ជាតិ្និសសយទព្វ ាធី-  នតាត ា ន្នសនតិ សង្គន្ហា។ 

 ១៤៣.ន្គ្ ទណឌ ី បាចន្ក្ សុន្ក្ក ា ឌិន្តាត ាចាច ាទិ និទសសនំ 

  ទោឌ ាទិ្នន្ ត្សស  ជាតឹ្ ទណឌ ាទិន្ក្ វន្ទ។ 

 ១៤៤.ន្យា សេន្តាថ ាតិ្ វុន្តាត ា ន្សា និមិត្តំត្យ ធានន្តា 

  ន្យា ទពវ នតិ ស សទទន្តាថ ា  សន្ទទននុ្តាត ា  ធានន្តា។ 

 ១៤៥.យាយ ជាត្ា វនិ្សសយំ ហិ ទពវ ំ ទពវ នតិ វុចចន្ត្ 

  សា សេន្តាថ ាតិ្ សុត្ា វា ជាតិ្ សា ច គវាទិសុ។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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 ១៤៦.ឌិន្តាត ា ន្គ្ ន្គ្សស ឌិន្តាត ាតិ្ ្មមិចាច ាទិន្េ  ន 

  ទពវ ំ ្ន្មន ្មញ្ច   ្មជាត្ា យថាេកមំ។ 

 ១៤៧.្មជាតិ្ សេូន្ ន  ទន្ពវ  សង្គហិតំ្ ិ វា 

  ្មំ ត្ជាជ ាតិ្យា ្ន្ម  ន វា ទពវ នតិ ចា ន្េ។ 

 ១៤៨.ន្គ្សស សុន្ក្ក ា គុន្ោចាច ាន្ទ្ គុន្ោវ គុណជាតិ្យា 

  សុន្ក្ក ា ន្គ្ចាច ាទិន្េ ទពវ ំ  គុន្ណន្នវ  តី្យន្ត្។ 

 ១៤៩.គុណជាតិ្ សេូន្ ន  គុន្ោ វា គុណជាតិ្យា 

  ទពវ ំ គុន្ណន វាន្ត្យន្េ  សុន្ក្ក ា ន្គ្សស គុន្ោតិ្ ច។ 

 ១៥០.សមាន្ស ឆិនេហតាថ ាន្ទ្  ទណឌ ាន្ទ្តិ្ ច ត្ទធិន្ត្ 

  ទពវ ំ ទន្ពវ ន សមពន្នធ-  ន វា ត្សសិត្ន្យាគន្តា។ 

 ១៥១.សេូន្ ន ហិ ត្ជាជ ាតិ្  ត្ជាជ ាត្ា ទពវ ន្េន វា 

  សមពន្នធន្នវ វា ទពវ -  មិន្ចចវម ន្េ វទិ។ូ 

 ១៥២.បាក្ន្ទ្ ឋីយតាន្ទ្ ច ក្េិយាវ ក្េិយាជាតិ្យា 

   ចចន្ត្  ចតាន្ទ្ ចា-  យាន្ត្ ភាវ បធានន្តា។ 

 ១៥៣. ចចន្ត្  ចន្ត្ បាច-  ន្ក្ចាច ាទីសុ ក្េិយាយ វា 

  ក្េិយាក្េេសមពន្នធ-  ន វា ទពវ នតិ ចា ន្េ។ 

 ១៥៤.ន្េចិ សុត្ា ក្េិយាជាតិ្ ក្េិយាជាត្ា ក្េិយា ត្ថា 

  ក្េិយាក្េេសមពន្នធ-  ន វា ទពវ ំ ក្េិយាយ វា។ 
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 ១៥៥.ទពវ ំ ទន្ពវ ន សមពន្នធ-  ន វា យដឹ្  ន្វសយ 

  សីន្ហាយំ មាណន្វា ព្ហិ- គ្ន្មា ន្គ្តិ្ និទសសនំ។ 

 ១៥៦.សហចេណន្តា សូរា-  ទិតំ្េូ េភាវន្តា 

  ទពវ នតន្រា ចាន្រាយំ   ្ន្មន្នវ ន ចត្ថន្តា។ 

 ១៥៧.ន្េចិ សទិសភាន្វា វា  សមពន្ ធ្ ា វា សេូ ន្តា 

  ទពវ ំ វា ទពវសមពនធ-   សាទិសយសុតិ្ន្តាតិ្ ច។ 

 ១៥៨. ទ ូេណសនធីសុ   សុត្ា  ទសិលិដ្តា 

  សា ហិ ន្លាន្េ  សិទធតាត ា ទន្ពវ  គយ ហតិ្ ត្ញ្ញុ្។ 

 ១៥៩.ន តុ្ សទ្ទ ា អនតាថ ាតិ្  នាន្យន  ទ ូេន្ណ 

   ទន្តាថ ា សុតិ្យា ត្សស   ទន្ត្ថវ  វត្តិន្តា។ 

 ១៦០.ភវនតិ ពទុធិសទ្ទ ាសាម ា-  តិ្ ភាន្វា ស និមិត្តក្ 

  ទពវ -គុណ-ក្េិយា-្ម-  ជាតិ្ សទទ ាត្តិយា។ 

 ១៦១.សមពនធិ្ ហិ សមពន្ ធ្ ា  ត្សសិត្តាត ា សេូ េំ 

  ជាត្ា សទទសស ជាតិ្តាត ា  សាទិសយំ សទិន្សន វា។ 

 ១៦២. វគិគហាវគិគហតាថ ា ន្យ  និមិតាត ា្ហុ ណាទន្យា 

  ត្ន្តា ភាវត្ថវាចិតាត ា  ត្ថា សាធុសេត្ថន្េ។ 

 ១៦៣.សទទវុត្តិនិមិតាត ាន-ុ   គតាន្ត្ថ ពទុធិ វត្តន្ត្ 

  សទទវុត្តិនិមិន្ត្តន   ត្ថា សន្ទ្ទ ា ច វត្តន្ត្។ 
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 ១៦៤. ធានន្តា និមិត្តន្តាថ ា  សទទន្តាថ ាត្យ ន្េ វទិូ 

  និមិន្តាត ា ត្វ  បធាន្នន  ត្ពវ ិន្សន្សា  ធានន្តា។ 

 ១៦៥.ន្គ្ត្តំ ទពវសស ន្គ្ជាតិ្  ជាត្ា វា ន្គ្សេូ េំ 

  ឌិត្តត្តំ ឌិត្ត្មត្ត-   មិចាច ាទីសុ អយំ នន្យា។ 

 ១៦៦.ជាត្យន្ត្ថ េូឡហិយា ន្ហាតិ្  សមាន្សា ត្ទធិន្តា េិន្តា 

  ជាត្យន្ត្ថ ណាទន្យា ន្ហានតិ ន ច សមពនធក្ទិន្េ។ 

 ១៦៧.សុក្ក ាទយភិនេេូន្បា ច  ត្ទធិត្ន្ ត្ ា ច ន្េវន្លា 

  គុន្ណ វា ជាតិ្យំ វា  ិ   វត្តនតិ យថាេហំ។ 

 ១៦៨.សនតសន្ទ្ទ ាពយភិចាេ-ិ  ត្សមពន្នធ ក្េិយាយ វា 

  វត្តន្ត្ វត្តមាន្្ ិ   ទន្ពវ  េន្មម គុណម ហិ ច។ 

 ១៦៩.យថាសសេណណត្តំ រាធ-   ុេសិត្តញ្ច  ហត្ថិត្តំ 

  ទណឌ ិត្តំ េុមេក្េត្តំ  ន្គ្ត្តមិន្ចចវ ន្្ មតិ្។ 

 ១៧០.បាចេត្តញ្ច  សុេកត្តំ  បាវាេសស គុណសស វា 

  សន្តា វត្ថសុស សតាត ា ច  េមមញ្ញំ ន្ទវតាតិ្ ច។ 

 ១៧១.យថាេេញ្ច ិ ពយុ បត្តិ  េូឡហិយា អត្ថនិចឆន្យា 

  ឥតិ្ េូឡហិ  សិន្ទធន   ពយុ បត្តិ ន្យន ន្េនចិ។ 

 ១៧២.ន្យ យត្ថន្ត្ថសុ ជាយនតិ  ភិន្យាន្ េខនសត្តិយា 

  ភាវន្តា ន្ត្ហិ ន្ត្ ឧតាត ា  អនតុាត ា ត្ទភាវន្តា។ 
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 ១៧៣.សព្េេិត្ថអន្ ត្ ាតាថ ា-  ន្ ក្ខ ានតុ្តត្ថទ្វ ាេន្តា 

  សន្ទ្ទ ា សន្ ត្ ាត្ថព្ហយតាថ ា- ន្ ន្ក្ខ ា ឧន្តាត ាតិ្ លេខណំ។ 

 ១៧៤.សុេូន្ ្ភិេុន្បា ន្ក្  ន្សា នន្រា ធញ្ញន្តា ធន- 

  វា នន្រា  ចចន្ត្ សូន្ទ-  ន្្ទន្្  ចិន្តាតិ្ ច។ 

 ១៧៥. ន្យាគសិទធិយា សុន្តាត ា-  ន្ទន្សា ន្ត្ន យំ សមា 

  សាទិស ជ្ ាតិ្ន្ទសាតិ្-  ន្ត្នតុ្តំ សាមិក្េេំ។ 

 ១៧៦.ជាត្ាោវសិយន្េខត្ត-  ភតំូ្នតុ្តំ យថា ត្ថា 

  អភាវន្តាតិ្ ត្ញ្ញូហិ  វុត្តំ ជាតិ្និេុត្តិយំ។ 

 ១៧៧.សាសន្ន នហុតំ្ ជាតិ្-  ន្យត្តំ លេខញ្ច  ន្ក្ដិនំ 

  អាោន្េខត្តមននតញ្ច    វសិយន្េខត្តមីេតំិ្។ 

 ១៧៨.យសស យត្ថ វធិានតាត ា  សន្ង្ កន្ត្ន្នវ ន្ត្ន ន្សា 

  ឧន្តាត ាតិ្ ក្េកិ្យនត ុ  វុចចន្ត្ ក្េេិញ្ញុ្។ 

 ១៧៩.សមាសាទីហិ ឧតាត ា ន្្  អមាទីហីតិ្ ន្េហិចិ 

  យុតាត ាន្ ន្េខ ហិ វុតាត ា ន្្- នន្ ន្េខហីតិ្ ន្្ មតិ្។ 

 ១៨០.ឧតាត ានតុាត ា សេូន្ ន  ភាវសត្តមក្េក្ 

សាមី ច វាចក្មាទី  សមាសាទី យថាេហំ។ 

១៨១.េត្តេ ិជិត្មាន្រា ន្ក្  ន្សា ជិន្្ វាភិធមមិន្ក្ 

ភិេខ ុ  ចតិ្ សូន្ទ្ បា-  ចន្ក្ សូន្ទ្ទននតិ ច។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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១៨២.េតាត ាទិសាមិមត្តំ ន្ត្-  ហុត្តំ ្ញ្ញំ ត្ន្តា  ន្េ 

 ធា្ន ុន្រាន្ធន  អនវុត្តនតិ ្ញ្ញថា។ 

១៨៣.វាចេន្ត្តន ឧត្តនតិ   ន្េចិ ន្ត្សំ តុ្ ្ទិសុ 

សមាសាទីសុ េតាត ាទិ-  ន្វាហាន្រា ន ជិ្ទិន្េ។ 

១៨៤.ន្ត្ន្នវ ន្ជាត្េន្ត្តន  វុន្ត្ត ត្តាថ ា ិ យុជជតិ្ 

សាមញ្ញន្ត្ថ ហិ ន្ត្ហុន្ត្ត  សាត្ថេំវ វនិ្សសនំ។ 

១៨៥.ឧតាត ាននុ្ត្ត ិ តំ្ន្យវ  ក្េេំ ន ច ត្ បរា- 

វត្តិ ន្ត្ន ជិ្ទិម ហិ   ឧន្ត្ត តំ្្មតា សិយា។ 

១៨៦.សាមញ្ញំ ហិ សមាសាទិ  វន្ទ សាទិ វនិ្សសនំ 

ត្ន្តា  វនិ្សសនន្ត្ថន  សាមញ្ញន្តាថ ា វនិ្សសយន្ត្។ 

១៨៧.សមាសាទីនមតាថ ានំ   វលិេខណសភាវន្តា 

វាេយន្តា ន្ត្ន វាន្េយន   វនិ្សសន្តាថ ា ន មនយន្ត្។ 

១៨៨.ជិត្មារាទិ សាមញ្ញ ំ  ភិេខ ុ្ទិ បន្យាគន្តា 

បារាទិវ ជិ្ទិ ច   េត្េិចាច ាទិន្យាគន្តា។ 

១៨៩.វុត្តិយា ក្មចារា ិ   វនិ្សសនវនិ្សសយតា 

ន្លាន្េន មនយន្ត្ សិទ្ធ ា  ន្លាេសិទធភាវន្តា។ 

១៩០.អត្ថេូ ំ  សិទធំន-ុ   វាទេូ នតិ វុចចន្ត្ 

 វនិ្សសនំវ តំ្ អ ប-  សិទធេំ  វធិិេូ េំ។ 

 



23 
 

១៩១. វនិ្សសយន្មវ តំ្ន្ត្យវ-  មត្ថេូ ំ ទធុា មតំ្ 

យថា នីល ុបលំ រាជ-   ុេនិ្សាតិ្ និទសសនំ។ 

១៩២.ន ន្ត្ហុន្ត្ត វភិត្តីតិ្  ន្ច វ ិ្  តុ្ វភិត្តិយា 

្ត្ថំ និទសសិតំុ្ សក្ក ា  លិង្គត្ថំ  ន ន្ េខ ិយ។ 

១៩៣. ឋមាន្យវ ភវតិ្   ត្តាថ ា យញ្ញក្េិយាទិន្េ 

ភវត្ាន្ េខ ិន្ត្ន្យវ  ត្តិ្យាទិ យថាេហំ។ 

១៩៤. វនិ្សន្សយ ទិសសមា្ យា លិង្គសង្ខា វភិត្តិន្យា 

តុ្លាធិេេន្ណ ភិន្យា  េត្តព្វ ា តា វនិ្សសន្ន។ 

១៩៥.សន្ទ្ទ ា និយត្លិន្ង្គេ-  វចន្្ គណហន្ត្  ធា- 

នសស វភិត្តិមត្តំ ជា-  យនតិ ចិតាត ានិ វសីតិ្។ 

១៩៦.្យាន្ត្នមលិង្គតាត ា  លិង្គំ សក្ក ានវុត្តិតំុ្ 

 វនិ្សសាធីនភាន្វន  សង្ខាមត្តំវ ត្សសមំ។ 

១៩៧.ត្ទធិន្តា សត្តិមំ ទពវ ំ  សទទសត្តិសភាវន្តា 

ក្េិយាមុន្យយ ិ អាយាន្ត្  ភិន្យា ក្ពវតិី្ មុយយន្តា។ 

១៩៨.ឯេេខ ន្ណវន្នន្េស-  មុត្តន្ត្ត សត្តិយា  ន 

អភាវន្តាត្តន្មន្េេ-  មាយាន្ត្ន េិន្ត្ន ច។ 

១៩៩.ក្េិយាន្យវ និមិត្តតាត ា  និសសយតាត ា ច យុជជន្ត្ 

ឧតាត ាននុ្តាត ា ិ ភាន្វា -  លទធិន្ហតុ្ ហិ ក្េន្ក្។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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២០០.េេន្ណ ឆិនេេុន្ក្ខ ា  -  េសុ  ហេោវុធំ 

បាន្យន ទតិុ្ន្យា ខាេ ី  ន្គ្ត្តំ ជាតិ្ ច អ បន្តា។ 

២០១.េន្មម អាគត្សន្ង្ោ ន្ក្ ន្សា វហិាន្រាវ សង្ឃិន្ក្ 

ឃាតិ្ន្ក្ ឱទន្្  ចច-  ន្តាទន្្  ចិន្តាទន្្។ 

២០២.ភជុជន្ត្ ឱទន្្ន្ត្យត្ថ  មុយយន្តា  ចចន្តាទន្្ 

ឥន្ត្យតាថ ាមុយយន្តា វុន្តាត ា  ផល្មូ ចាេន្តា។ 

២០៣.ឯេេមមក្េិយាេន្មម  ឧន្ត្ត តំ្ន្យវ មនយន្ត្ 

ន្នេេមមក្េិយាេន្មម  ឧន្ត្ត េឹ ន្ត្សុ មនយន្ត្។ 

២០៤.អ បធានំ  ទហុាទីនំ  នាទីននត ុ ធានេំ 

េមមំ េន្មមសវ ន្នន្េសុ  វុត្តំ េមមនតិ មនយន្ត្។ 

២០៥.ទហុ យាច េុធិ  ុចឆ-  ភិេខ  សាស វចាទន្យា 

នី វហ ហេមាទី ច  ឧភន្យន្ត្ ទវ ិេមមិក្។ 

២០៦.ទហុមាន្្ គវំ យីេំ  ន្គ្ន្បា ទហុតិ្ វាតិ្ ច 

ន្គ្ យីេំ ទហិុតា ន្ត្ន  ទយុ ហន្ត្ វាតិ្ ចាក្ពវំុ។ 

២០៧.នយមាន្្ អជំ គ្មំ-  ជបាន្លា នយតី្តិ្ ច 

នីយមាន្្ អន្ជា គ្ម ំ  ន្ត្ន នីយតិ្ វាតិ្ ច។ 

២០៨.ក្េិយាភិមតំ្ េមមំ   ធាននតិ  វុចចន្ត្ 

ក្េិយានិមិត្តមត្តនត ុ  អ បធាននតិ វុចចន្ត្។ 
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២០៩.យំ េត្តនុ្្ ក្េិយាយិចឆិ- តំ្ េមមំ តំ្  ធានេំ 

យំ ត្ពវ ិ េតំី្ ត្នត ុ   អ បធាននតិ វា មតំ្។ 

២១០. ធានម បធានញ្ច   អាយាត្សស េិត្សស ច 

 វសិន្យា ធមមតាយាតិ្  វុត្តំ ជាតិ្និេុត្តិយំ។ 

២១១.គតិ្-ន្ព្ធ-នេ-សទទត្ថ-  ហេ-េករាេមមក្នំ 

េតាត ា អក្េនិ្ត្ ន្យា តំ្  វុត្តេមមនតិ ក្េនិ្ត្។ 

២១២.ទ្ន្សា គចឆតិ្ គ្មនតយ-  ក្េនិ្ត្ ក្េនិ្ត្  ន 

ទ្សន្ក្ សាមិ្ គចាឆ ា-  ីយន្ត្ គ្មេនតិ ច។ 

២១៣.ហត្ថី សយត្យេមាម ានំ  ក្េនិ្ត្ ក្េនិ្ត្  ន 

ន្សា សយា ីយន្ត្ ហតាថ ា- ន្រាន្ហន េិត្ន្េ យយំ។ 

២១៤.ន្ហតុ្ក្េិយាយ សមពនធិ-  ភាវា េមមនតិ មនយន្ត្  

ផលក្េិយាយ េតាត ា ិ  អញ្ញថាន ុ ត្តិន្តា។ 

២១៥.ក្េនិ្តា ធាតុ្ន្តាន្ញ្ញន  សុទធេត្ត ុន្យាជន្ន 

ត្ថា  ន្យាជេសា ិ  ក្េតិ្ ត្ ា ិ ក្េនិ្តា។ 

២១៦.ន្សា ហិ ន្លាេ បមាន្ណន តិ្េខត្ត ុំ  ដិ ជជន្ត្ 

អក្ត្ ហិ  ុេនិ្មា លនុ្តាត ា  ក្េនិ្តាវ និបាត្្។ 

២១៧.សូន្ទន  ចចន្ត្ សូន្ទ្  សូទន្ជន្ដថន បាចិយ- 

ន្ត្ មន្ចចន ត្ថា េ ញ្ ា   ត្ន្ថាទន្្ទ្ទិេំ។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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២១៨.សូន្ទ្  ចតិ្ បាន្ចតិ្  សូទន្ជន្ោ្ា ិ ន្ត្ន វា 

តំ្ ិ វា ត្សស វាមន្ចាច ា  ត្ថា រាជា ត្ថាតិ្ វា។ 

២១៩.ន្ហតុ្ក្េិយាយ សមពនធី  េមមតា  ដិ ជជន្ត្ 

ន្ហតុ្ក្េិយា ធានតាត ា  អញ្ញថាន ុ ត្តិន្តា។ 

២២០.ផលក្េិយាយ សមពនធី  េត្តតុា វាវធិានន្តា 

ទតិុ្យាយ វេិន្ បន  ឥត្ន្េសុ  តី្យន្ត្។ 

២២១.េមាម ានន្ ក្ខ ាន្ េខតាត ា  សភាន្វន អេមមក្ 

ឯេេមាម ា េវ ិេមាម ា ច  យថា ភ-ូគមុ-នាទន្យា។ 

២២២.ឯេេមមេន្រា ធាតុ្-  សហិន្តា េេនិ្តា សធា- 

ន្តា សន្គ្គ ា យថាន្យាគំ សេមាម ាេមមក្េន្ក្។ 

 ២២៣.ស បចចន្យា សន្គគសុ  ឧ ោ្ានវនិ្សសន្តា 

  ន្ត្ សន្តាន្យវ អត្ថសស  ទីបាទីវ  ក្សក្។ 

 ២២៤.ភាន្វតិ្ េុសលំ ធមមំ  មគគំ គមយន្ត្ យតឹ្ 

  ន្ភាគីនភុវតិ្ ន្ភាគំ  ឧគគចឆតិ្ ទិវាេន្រា។ 

 ២២៥.ទិនេសុន្ង្ក ា ធរាធន្រា  ទេខ ិន្ណន្យាេហា យតិ្ 

  ទ្នីន្យា ក្ព្ហម ន្ោ សមប- ទ្ន្ន និគគត្គ្មិន្ក្។ 

 ២២៦.គ្មន្ក្  ភន្វា ន្ហតុ្- បាទ្ន្ន បេន្តា  ន 

  ន្គ្ត្តំ ជាតិ្ ច ឱក្ន្ស  សមបនេវហិី គ្មន្ក្។ 
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 ២២៧.េុេខ វំ  វនំ វាន្សា   និលន្យានតុ្តភាវន្តា 

  េេោទិចតុ្េកត្តំ   ន្នវាយាន្ត្មុទ្ហដំ។ 

 ២២៨. េតិ្តវសិយតាត ាយា-  ន្ត្នតុ្តំ ក្េេត្តយំ 

  ពហុត្តវសិយតាត ា េិ-  ន្ត្នតុ្តំ សត្តក្េេំ។ 

 ២២៩.ន្គ្ត្តំ ន្គ្ជាតិ្ សូន្ទន  ឋីយន្ត្  ចនំ ក្េិយា 

  ភាន្វ វធិានន្តា យត្ថ  ន្សា សមាន្សនទុ្ហន្ោ។ 

 ២៣០.ទពវ -គុណ-ក្េិយា-្ម- ជាត្យន្ត្ថ ត្ទធិន្តា ភន្វ 

  ភាន្វា ក្េិយាយមាយាន្តា េិន្តា ចាតិ្ វនិ្សសតា។ 

 ២៣១.ធាត្វតាថ ាសង្ខាលិន្ង្គ ា តិ្- ក្េេនតេ្េុន្លា 

  អាយាតិ្ន្ក្ សលិន្ង្គ ា តុ្ សសន្ង្ខា េិត្ន្ក្តិ្ ច។ 

 ២៣២.ទសពន្លា ជិន្្ ន្វណិ- ន្ក្ គនធន្ព្វ ា ច សាមិន ិ

  ន្សា ចាយាត្េិសមព-  ធ្ ានតុ្តតាត ានទុ្ហន្ោ។     

 ២៣៣.ជិត្មាន្រា ជិន្្ ឆិនេ-  េុន្ក្ខ ាសាគត្គ្មិន្ក្ 

  គ្ន្មា ទិនេធន្្ ន្យាន្ធា និេខនតគហិន្ក្ គន្ហា។ 

 ២៣៤.សមបនេវហិី គ្ន្មាតិ្  សមាន្សន ឆក្េេំ 

  ឧត្តំ ទសពន្លា ្ន្ថា-  ត្យុន្តាត ា សាមិ ច មនយន្ត្។ 

 ២៣៥.ន្នន្យា អញ្ញ ទន្ត្ថន  ត្ បន្យាគវន្សន វា 

  ត្គគនុ្ោ ន ត្ថា ត្គគ-ុ  ន្ោ ច អញ្ញ ទត្ថន្ក្។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



28    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ២៣៦.នីយន្ត្ ឆិនេហន្តាថ ាយំ  នន្រា នីល ន្ោ នន្រា 

  សមពទុធ បមុន្ខា សំន្ឃា   ុេនិ្សា ទិដ្សាគន្រា។ 

 ២៣៧.ទវ ន្នទន ទិគុ្ េមម-  ធាេន្យន សមុចចយ- 

  គុលយត្ថទី ក្ទសស-  ្ ន្ត្ វុតាត ា ន ក្េក្។ 

 ២៣៨.សាមីននុ្តាត ាពយយីភាវា-  មាទីហុន្តាត ា សក្េន្ក្ 

  ត្ទទី េវភិត្តីនំ   ន្លា ន្លសានមុានន្តា។ 

 ២៣៩.សមាស ទន្តា អញ្ញ-  សាន្ េខតាត ាសមាសតា 

  សទទនតេេិសាន្ េខ -  ភាវន្តាត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 ២៤០.ន្ទវាទត្តសស េោហ ា ទ-  ត្ ា េន្ ញ្ ា  ុេនិ្សា គន្វា 

  អន្សា ចាតិ្ ច សាន្ េខ - ភាវនត ុអនន្ េខ ិយ។ 

 ២៤១.តុ្លាធិេេណន្ត្ត ច  ចត្ថន្ត្ត ច េន្ត្ ន តំ្ 

  អន្ ក្ខ ាយ ិ សង្ខ ាន្រា  នសសតី្តិ្ អមាទិ ច។ 

 ២៤២.រាជន្សា េូ វា សលល-   វនិ្ទ្ធ ា ន្គ្តិ្ សមាសតា 

  សាន្ ន្េខ ិ  ធានតាត ា  អ បធាន ទសស តុ្។ 

 ២៤៣.សាន្ េខតាត ា សមាសសា- ភាន្វ ិ គមន្េ សតិ្ 

  វាេយ វយិ សមាន្ស ិ  ភាវន្ត្យវ សមាសតា។ 

 ២៤៤.ផុសិតាវ ា្ង្គិ្ង្គញ្ច   តាវ  ចាឆ ាង្គិ្ សហ 

  សមពន្ ធ្ ា ន្ទវទត្តសស  គុេុេុលនតិអាទិសុ។ 
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 ២៤៥.ន្គយាទិន្នវ សមពនធី  ្ទិសន្ទ្ទ ា  ុ្ទិ្ 

  សមសសន្ត្ អយុត្តត្ថ-  សមាន្សា  ដិ ជជន្ត្។ 

 ២៤៦.បាន្យន វុត្តសុត្តតាត ា  អេវាន្ទ្  ុ្ទិន្ក្ 

   ចាឆ ា ្ទិ ស យុត្តន្តាថ ា   ុនន្គយាតិ្អាទិសុ។ 

 ២៤៧.ត្ទភាវាទិ្ លន្េខា   សជជ ដិសធន្្ 

  ត្សសទិន្សន លន្េខា  -   េយុិទ្ន្សាតិ្ ទពុវ ិន្ធា។ 

 ២៤៨.មិចាឆ ាញាន្ណ នយុន្តាត ា ហិ សន្ទ្ទ ាភាវាទិតុ្លយតា- 

  វាចី ន្ត្ន្នស យុត្តន្តាថ ា-  េតាវ ា្ក្ព្ហម ន្ោតិ្ ច។ 

 ២៤៩.សមាន្សា  ទសន្ង្ខ -  វន្សន្នេវនិ្ធាេវា 

  សទទអត្ថសមាន្សន  លតុាត ាលតុ្តវន្សន វា។ 

 ២៥០.និចាច ានិចចវន្ស្ ិ   សមាន្សា ទពុវ ិន្ធាេវា 

  អាទិមជឈុត្តរានមបិ    ទ្នំ ន្លា ន្តា តិ្ធា។ 

 ២៥១.ន្គ្ធន្្ ឧេសិន្លាន្មា  េុមេក្ន្រា យថាេហំ 

  ទន្តាត ា អសសេន្ថា េូ -  មិចាច ាទិ ច យថាេកមំ។ 

 ២៥២.ឧត្តេ ទន្លា តាត ា  ក្េេន្ ញ្ ាញ្ញន្ េខ ន្តា 

  ឧត្តតាត ា វា សមាន្សន  ន ក្េិយាសសេថាទិសុ។ 

 ២៥៣.ចតុ្ពវ ិន្ធា ិ  ុពវ តុ្ត-  េូភយញ្ញ ទត្ថេ- 

   ធានន្តា យថាន្យាគំ  សមាន្សា  ដិ ជជន្ត្។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



30    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ២៥៤.សមាន្សាពយយីភាន្វា វា តុ្លាធិេេន្ោ ទិគុ 

  ត្ បុេនិ្សា ច ទវ ន្ ទ្ ា ច  ព្ហិេន្តាថ ាតិ្ ឆពវ ិន្ធា។ 

 ២៥៥.យន្ថា នគេំ ត្សស-  មីន្បា នីល ុបល ុបលំ 

  តិ្យង្គង្គ ានិ រាជន្សា  អន្សា ឆិនេេន្រា នន្រា។ 

 ២៥៦.សវនិ្សសា ឥន្ម  ញ្ច   អតាថ ា ន្នយា នយញ្ញុ្ 

  សមណក្ព្ហម ោ ន្ទវេ-  ទតាថ ា ត្វ  វនិ្សស្។ 

 ២៥៧. វនិ្សសនវនិ្សសយត្តំ  ទវ នទវន្ជជសុ វជិជតិ្ 

  ន ទវ ន្នទ ន្ត្ន ន្នសន្នត-  េត្ថីភាន្វា ន យុជជតិ្។ 

 ២៥៨.និបាន្តា សនិបាន្ត្ន  ទវ ន្នទវ  េទីិ ិតំ្ 

  សន្ត្ថ វុត្តិមុន្ជ្ញ្ញ-  មត្ថំ ទីន្ តិ្ ្ញ្ញថា។ 

 ២៥៩.ន្ត្ន ទវ នទសស ន្ចេត្ថី-  ភាន្វា វុចចតិ្ ន្េនចិ 

  ក្េិយាសមពនធសាមញ្ញ-  ភាវន្តាត្យ ន្េន ច។ 

 ២៦០.ក្េិយាសមពនធមន្ត្ត្-  នន្ ក្ខ ានមន្ េខនំ 

  យថា ន្ត្ន អភិនេតាថ ា-   េន្ត្េត្ថតា មតា។ 

 ២៦១.ត្ទធិតុ្ត្ត ន្យាន្គភិ-  ធមមិន្ក្ ភិេខ ុ  ញ្ច ន្មា 

  អេខ ន្រា ឃាតិ្ន្ក្ហាន្រា ទេខ ិន្ណន្យា ច ក្ព្ហម ន្ោ។ 

 ២៦២.ន្គ្ត្តំ ជាតិ្ ត្ថា េុេខ -  វា ន្ទន្សា ន្វណិន្ក្ នន្រា 

  ឥចាច ាទិន្េ វនិ្សន្សាវ  ឧន្តាត ា វា ោទិន្យាគន្គ្។ 
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 ២៦៣.ទ្សិេំ ហត្ថេមមំ ្-   វនិ្ក្ ន្បាន្សាភិធមមិន្ក្ 

  ភិេខ ុ ន្សាវគគិេំ េមមំ   ពវ ន្ត្យា ច េុនេទី។ 

 ២៦៤.ក្យិក្ ន្វទ្ វាសិ-  ន្ោ្ាចាច ាទីសុ វនិ្សសនំ 

  ន្យន វា សាទិន្យាគសស  វុត្តតាត ា ឧត្តមុចចន្ត្។ 

 ២៦៥.សាម ញ្ ាពយយភាន្វន  តិ្វធិំ ត្ទធិតំ្ ឥទំ 

  ោទិ  ឋមន្តាន្យវ   វភិត្យ ត្ ា  ជាយន្ត្។ 

 ២៦៦.វាសិន្ោ្ា សពវថា បាច-  េត្តមិចាច ាទិ ជាជ ាទិេំ 

  តាវ ាទិេញ្ច  វភិត្យន្ត្ថ  ឯេន្ចច ក្េក្ទិន្េ។ 

 ២៦៧.វសិដ្សស អ ចចនតិ   ឆដ្យ ត្ ា ោទន្យាភយំ 

  ជាតា  ឋមន្តា ចច-  ន្ត្េំ គណហនតិ ន្្ភយំ។ 

 ២៦៨.សមាន្សា  ទសន្ង្ខន្បា ស បចចយ ទំ  ន 

  ត្ទធិត្នតិ ច ្នត្ត-   មុភិនេមុ លេខ ន្យ។ 

 ២៦៩.ោន្ទយវ ត្ទធិតំ្ ្ម   េេិ បវសាទិ្ 

  និបាផ ាន្ទត្ពវេមមញ្ច   ត្ទធិត្នតយ ន្េ វទិ។ូ 

 ២៧០.ន្ភទសំសដ្ភាន្វន-  ន្នេត្ថនត ុសហពវច- 

  និចាឆ ាវចនន្មត្សស   ន្ហាតិ្ ទវ ន្នទេន្សសតា។ 

 ២៧១.ន្នេតាថ ាភិហិន្ត្ន្នេ-  សទទតាត ា  ដិ ជជន្ត្ 

  ទពវ ទត្ថិន្េន្នេ-  ន្សន្សា តិ្មុនិសត្ថន្េ។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



32    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ២៧២.ចនទសន្ត្ថ  ន្នន្ក្ ន្ទវ -  ហំ មយនតាទន្យា យថា 

  ត្ថា សន្ទទេព ហវតាថ ា  ន្នេន្សន្សាតិ្ វុចចតិ្។ 

 ២៧៣.ឯវំ យដ្េថាទីសុ  មុនិនទសមយញ្ញុ្ 

  វុត្តតាត ា ឯេន្សសសស  លេខណំ េិញ្ច ិ លេខ ន្យ។ 

 ២៧៤.លិន្ង្គេន្សសត្តំ ន្េចិ  អនិមិត្តេភាវន្តា 

   វភិត្យន្នតេន្សសត្ត-  ន្មន្េ សមយបាលក្។ 

 ២៧៥.សេូ មុទ្ន្យេ-  ន្សសត្តម ន្េ វទិូ 

  ឥន្ចចវមត្ថពាយាន្ន  ត្ន្យា  ក្ខ ា វវត្ថិតា។ 

 ២៧៦.ឯេក្េេត្ន្ញ្ច វ  អពទុធិញ្ច  និទសសិតំុ្ 

  ពាសត្ថញ្ច  វភិត្យនតំ  ចសន្ទ្ទ ា ច េេយីន្ត្។ 

 ២៧៧.ចតុ្សាធាេន្ោ ន្គ្វ  ទីន្បាវ សនិទសសន្្ 

   វភិត្តិយា ត្ន្េក្យ  ន្នេសង្ខា  តី្យន្ត្។ 

 ២៧៨.ន្េចិ អ ចចយតាត ា តំ្  សុទធ្ ម ទនតិ ច 

  អ ន្េ  េេិន្ បន    ចចន្យ វគិន្ត្ ិ ច។ 

 ២៧៩.ត្ទធិត្នតិ ច ឯេន្ចច  ទវ នទនតិ ច អភាវន្តា 

  តំ្លេខណសស តំ្្ន្ម-  ន្នេន្សន្សាតិ្ លេខ ន្យ។ 

 ២៨០.ឯេន្សស េន្ បន   ូន្េនតីតិ្ េិន្ត្ន វា 

   ុេសិាតិ្  ុេោ្ិាន្ន   ន្សនតីត្យុ បទន វា។ 
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 ២៨១.មាត្ន្រា  ិត្ន្រា សាេ-ិ   ុតាត ា  ុតាត ាតិ្អាទិសុ 

  ឯេន្សន្សា វេូិបានំ  វុន្តាត ា ន្យាគវភិាគន្តា។ 

 ២៨២.មាត្ន្រា  ិត្ន្រា ្ម-  េូ ំត្ាទីសុ  ុពវ េំ 

   ទំ  េមបិ វា ឯេ-  ន្សន្សា វា យវសិសសន្ត្។ 

 ២៨៣. ចាឆ ាន្ េខ តិ្ សាមញ្ញ-  ន្មេន្សន្ស ិ និដិ្ន្ត្ 

  ន្ត្ន្នេវចនំ ន្ហាតិ្  ្មេូ នតិអាទិសុ។ 

 ២៨៤.សេូ ន្សសវ សទទត្ថ-  សទទតាថ ានំ សភាវន្តា 

  តិ្ពវ ិធត្តំ យថា មាសា  េុដិលា  ុេសិាតិ្ ច។ 

 ២៨៥.ភនុ្សាេនិ្ត្ ិន្នេត្ថំ   វចិាឆ ាវចនមីេតំិ្ 

  អាន្មឌិតំ្  ន្នេត្ថំ  ទវ ិត្តិេខ ត្តមុុទីេតំិ្។ 

 ២៨៦.ទវ ិត្តំ វចិាឆ ាយន្មេសស  ន្នេត្ថសស និបាត្្ 

  នន្ត្ថវាន្មឌិន្ត្ ទវ ិត្ត-  ន្មេត្ថតាត ា ភយាទិ្។ 

  ឯទិសីវ គន្ត្េន្ចច   ទវ ិភាវំ ន្នេេូ ន្តា។ 

 ២៨៧.ភិនេវត្ថនូិ ទន្ពវ ន   គុន្ណន វា ក្េិយាយ វា 

  ពា ិតំុ្ វត្តនុ្្ ឥចាឆ ា   វចិាឆ ាន្ត្យវ  តី្យន្ត្។ 

 ២៨៨.គ្ន្ម គ្ន្ម ជលំ គ្ន្មា គ្ន្មា េន្មាម ាវ គមយន្ត្ 

  គ្ន្មា គ្ន្មា េវ ចិ សាទិ- ន្លាន្បាន្េេនតិ អាទិសុ។ 

 ២៨៩.សាន្ េខតាត ា ទវ ិេូ តាត ា  ន្ចេន្សសវ សមាសតា 

  ន វចិាឆ ាយំ ត្ទន្តាថ ាតិ្  សាន្ ន្េខន សមាសតា។ 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



34    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ២៩០. ចតី្ ឱទនំ សូន្ទ្    ចចន្ត្ ន្ត្ន ឱទន្្ 

  ឋីយន្ត្ ន្ទវទន្ត្ត្-  យាន្ត្នតុ្តំ តិ្ក្េេំ។ 

 ២៩១.ធាត្វ ន្តាថ ា ក្េក្មិន្សា សុន្ទ្ធ ា ភាន្វាតិ្ មនយន្ត្ 

  ន្សា ក្េិយា សា ច សាមញ្ញ ំ ត្ន្សសេត្តំ  តី្យន្ត្។ 

 ២៩២.ត្ន្ទេវចននតញ្ច     ឋមសសេវា ពហុ- 

  វចនំ េត្តនុ្ភទ្ទយ-  ន្ េខ ិន្ត្ ភវន្ត្ ភវន្ត្ េទ្។ 

 ២៩៣.សពេិ សមេយូន្ត្ អាសី-  យន្នត ឧោ្ាសិក្ យថា 

  ភវន្នតហីតិ្ សង្ខានំ  ន្ភទ្ន្ភន្ទ្ េទ្ចិ ិ។ 

 ២៩៤. ហីយិសសនតិ ន្ត្ េូ ំ  ភយូន្ត្តិ្ ច ន្េនចិ 

  េមមេត្តសុូ ភាន្វវ   េូ ំ វុចចតិ្ ត្ញ្ញុ្។ 

 ២៩៥.ភាវេត្តេ ិ ចចត្តំ   សទទនីតិ្យមុចចន្ត្ 

   ចចត្តំ ត្តិ្ ន្ត្ថតិ្   ទឡហំ េតាវ ា ន្េន ច។ 

 ២៩៦.េតាត ាទិន្ភទលិង្គត្ថ-  មតាត ាន្ េខន តិ្ដ្ន្ត្ 

  ន្យា េទ្ចិ ស វត្តិចាឆ ា-  ន ុន្រាន្ធន មនយន្ត្។ 

 ២០៧.សេមាម ា េត្តេុន្មមសុ  អាយាត្ ចចយា សិយុំ  

  ន ច ភាន្វ អេមាម ា តុ្  េត្តភុាន្វ ន េមមនិ។ 

 ២៩៨.េមមសាវចនិចាឆ ាយំ  សេមាម ាយាត្ ចចយា 

  ភាន្វ ិ តំ្ យថា ន្គន្ហ  ន្ទវត្ន្ត្តន  ចចន្ត្។ 
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 ២៩៩.វត្តិចាឆ ា ន ភន្វ សនត-  ម យសនតំ ិ សា ភន្វ 

  តំ្ យថានទុរា េ ញ្ ា   សមុន្ទ្ទ ា េុណឌ ិក្តិ្ ច។ 

 ៣០០.សតាត ាេេណេូបា ហិ  ធាត្វតាថ ា សេលា ត្ន្តា 

  ភាន្វា ក្េិយា ច សាមញ្ញ ំ សេន្លន្សវ វ គមយន្ត្។ 

 ៣០១.សាមញ្ញសទទន្តា ន្ត្ន  សពវធាត្វ ត្ថទី នំ 

  យុត្តំ ភាវាទិសន្ទទន  េុេខ វចាច ា ធវាទិវ។ 

 ៣០២. វនិ្សសា ន តុ្ បាក្ទិ- សពវធាត្វ ត្ថទី ក្ 

  ន  លាសាទន្យា សទ្ទ ា  សពវ េុេខ បក្សក្។ 

 ៣០៣.ក្េិយាវនិ្សសនំ េត្ត-ុ  េមមន្ត្ត តិ្ដ្ន្ត្ យន្តា 

  សិទធំ នាន្ត្ន តំ្ ត្សាម ា  ន ត្ទត្ថំ វសំុិ វធិិ។ 

 ៣០៤.មុទុំ  ចតិ្ ឥចចក្ត្    ចនំ ភវតី្តិ្ ច 

  សុយំ សយតិ្ ឥចចក្ត្  េន្រាតិ្ សយននតិ ច។ 

 ៣០៥.េមមសន្ទ្ទ ា យថា េន្មម ត្ថា ភាន្វ ិ ន្ត្ន វា 

  េមមន្ត្ថន្ត្យេន្សន្សន   ទី នយន្តា ិ វា។ 

 ៣០៦.ព្លាវតាេសមពនធ-  ចិ ត្ ាទីសុ ន ុំសេំ 

  ទតិុ្ន្យេវចននតំ   យំ តំ្ ត្គគតិ្តី្េតំិ្។ 

 ៣០៧.សមុទ្យីនន្មេន្ត្ត-  ន្ េខ ិន្ត្  ឋមា សិយា 

  ន្ភទន្ត្ត ទតិុ្យាត្យត្ថ-  ពាយាន្ន ត្មុទីេតំិ្។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



36    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ៣០៨. វនិ្សសយត្ពវ ិន្សសាន-  មន្ភទត្តមន្ េខ តិ្ 

  យទ្ លិង្គត្ថមត្តតាត ា  ត្ន្ទត្ថ  ឋមា ភន្វ។ 

 ៣០៩.យទ្ន្ េខ តិ្ ន្ភទត្តំ  ត្ទ្ ត្សសង្គភាវន្តា 

  ទតិុ្យា ច ត្ន្ទេតាត ា  សន្ទេវចនំ សិយា។ 

 ៣១០.អសមាេ ាេសភាវតាត ា  េត្តនុ្្ ន ច ក្េេំ 

  ភន្វ ន្ត្ន្នវ ត្ញ្ញូហិ  ត្តិ្យនតំ ិ មនយន្ត្។ 

 ៣១១.ក្េិយាវនិ្សសនំ ្ម  ឆដ្យនតំត្យ ន្េ វទិូ 

  ឯក្ន្ហន្នវ បាយាសិ  បាទសសុេខ ិ ននតិ ច។ 

 ៣១២.ក្េិយាវនិ្សសនំ សន្ត្ថ  វុត្តំ ធាតុ្វនិ្សសនំ 

  ភាវន ុំសេន្នតយវ   សាសន្ន សមុទីេតំី្។ 

 ៣១៣.ក្េិយាវនិ្សសនំ ្ម  ទពុវ ិធំ សមុទីេតំិ្ 

  ពហិទ្ធ ាល នំ សពវ -  មពហិទ្ធ ា មុទ្ទិេំ។ 

 ៣១៤.ន្យា សាធយិតុ្មាេន្ទ្ធ ា  ន ច និដ្មុបាគន្តា 

  វត្តមាន្្តិ្ ន្សា វុន្តាត ា  ន្សាវ វ ិបេន្តាតិ្ ច។ 

 ៣១៥.ក្េិយាស ត្ ានវនិ្ចឆន្ទ  ក្ន្លាតី្ន្តា អ្គន្តា 

  អ្េទធក្េិយាយនតិ  ក្លត្តយូ លេខណំ។ 

 ៣១៦.អ្ទយនិធន្្ និន្ចាច ា   ចចយាន ុវត្តិន្តា 

  និទសសិន្តា សទ្ ន្យា ន្សា ក្ន្លា ក្លញ្ញុ្ មន្តា។ 
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 ៣១៧.យថា និន្ចាច ា ិ អាក្ន្សា ឃោទិទពវ សំយុន្តា 

  ឃោក្សាទិន្ភន្ទន  អភិន្នេន្ក្ ិ ភិជជន្ត្។ 

 ៣១៨.ក្េិយាន្ភទ ូចាន្េន  ក្ន្លន្ក្ ិ  ភិជជន្ត្ 

  េតាត ាទិន្ភទន្តាន្យវ  ក្េិយាន្យក្ ិ  ភិជជន្ត្។ 

 ៣១៩.ក្េិយាសាមញ្ញភាន្វន  អភិ េ្ ា ិ  ភិជជន្ត្ 

  ន្ទសាទិ្តិ្មាយាន្ត្-  េន្សន្សាត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 ៣២០.េតាត ាទិន្ភទន្តាន្យវ  ក្េិយាន្ភន្ទ្  តី្យន្ត្ 

  ន្នេន្សន្សន មិន្ចចវំ  នាសាទីសុ និន្សធនំ។ 

 ៣២១.មជឈិន្មា តុ្ម ហន្យាន្គន  អម ហន្យាន្គន ឧត្តន្មា 

  ត្ន្សសស្មន្យាន្គន   ឋន្មាន្ត្ត នននុ្ត្ ក។ 

 ៣២២.ធាត្វ ត្ថវាចន្េន្នវ   ចចន្យន  ន្យាគន្តា 

  ្មត្តំ  ជហិតាវ ាន  ធាតុ្េូន្ វ តិ្ដ្ន្ត្។ 

 ៣២៣.អត្ត្ វចនីយសស  េត្តេុន្មមហិ បាេន្ោ 

  សេត្តនុ្ក្ សេន្មាម ាតិ្  ធាតុ្េូន្បាតិ្ វុចចតិ្។ 

 ៣២៤. ពវតាយតិ្ សំន្ឃាតិ្  ព្លំ មុោឌ ាយតី្តិ្ ច 

  គមេតាត ា ច សាន្ ក្ខ ា-  ន្ េខ ិត្ន្ព្វ ា  យុជជន្ត្។ 

 ៣២៥.ស ញ្ ាយ វត្តមុិចាឆ ាយ-  មាយាតំ្ ្មិេំ ភន្វ 

  មាយលិចាច ាទិសវ ិន្ចចវំ  សទទនីតិ្យមាហដំ។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



38    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ៣២៦.ឧ គគន្ហា តុ្ េតាត ាទិ-  សាធននតយ ន្េ វទិូ 

  ន្េចិ ត្សស វនិ្សន្សាតិ្  ក្េន្េ ត្សស សង្គន្ហា។ 

 ៣២៧.វុន្ត្ត ិ ធាតុ្្ ភាន្វ   វភិត្តិ ចចយាវិ្ - 

  ភា វនិ្្ ធាតុ្ន្្ត្ថសា-  យាន្ត្ បាេដភាវន្តា។ 

 ៣២៨.ក្េិយា ធានភាន្វន  ក្េិយមាចិេខ ន្ត្ ឥតិ្ 

  អាយាតំ្ ន្េចិ ធាត្វ ន្តាថ ា-   ចាន្េ្តិ្ ចាក្ពវំុ។ 

 ៣២៩.ពយតិ្ន្េន្េន គចាឆ ាមិ  ន គចាឆ ាមីតិ្ បាេោ 

  េឹ េន្រាសិ  ចាមីតិ្   ណហន្តា វា យយំ ក្េិយា។ 

 ៣៣០.ឯវំ ិ សាធយេូ តាត ា-  យាត្ន្សសវ ក្េិយា ធា- 

  នត្តំ េិត្សស ទពវ ប-  ធានត្តំ សិទធេូ ន្តា។ 

 ៣៣១.បាចន្ក្ ភត្តក្ន្រា  - ហេណំសាទិ  ចិន្តា 

  ឱទន្្ ទ្នីន្យា ភិេខ ុ   ភន្វា ហិមវាទិន្ក្។ 

 ៣៣២.អាសនំ មញ្ច  ីឋាទិ  ឋានំ ឋានក្េិយា ឥតិ្ 

  េិន្ត្្ភិហិតំ្ សត្ត-  សាធនំ ភាវសត្តមំ។ 

 ៣៣៣.េត្តេុេណេមមស-  មបទ្្វធិយាធិេ- 

  េណភាវ បន្ភន្ទន  សាធនំ សត្តធា មតំ្។ 

 ៣៣៤.ភាន្វា តុ្ ក្េក្មិន្សា ធាត្វ ន្តាថ ា ស ក្េិយា យទិ 

  ធាត្វ ន្តាថ ា ធាតុ្្ វុន្តាត ា  េិមត្ថំ  ចចន្យា េន្តា។ 

 



39 
 

 ៣៣៥.ន ន្េវលា  យុជជនតិ   េតី្ ន ច  ចចយា 

  ឥតិ្ នាន្យន ភាវត្ថ-  សាធ្ន្ េខភាវន្តា។ 

 ៣៣៦.សិទធសាធយ បន្ភន្ទន  ទធុា ភាន្វា យថាេកមំ 

  បាន្ក្ ឋីយតិ្ ឥត្យត្ថ-  ពាយាន្ន សទទសត្តិយា។ 

 ៣៣៧.មាតុ្ន្លាចេនិ្យាន្ត្យន្ក្- ន្ យវំ ភាន្វា ិ មនយន្ត្ 

  ក្េិយា ច សាធនន្ញ្ច តិ្   េត្ា  ចចន្យន ច។ 

 ៣៣៨.ភាន្វាតិ្ សត្តិមំ ទពវ ំ  យំ យទ ូចេយីន្ត្ 

  ឆដី្ សាមិនិ តំ្ន្យាន្គ  ធាត្វតាថ ាន្ េខ ិន្ត្  ន។ 

 ៣៣៩.េត្វ ន្ត្ថ ត្តិ្យា ឆដី្  ន្េចិ លាយ ូមាតិ្ ច 

  ក្េិយាវនិ្សសនំ ឆដី្-  យនតំ តំ្ន្យាគន្តាតិ្ ច។ 

 ៣៤០.ន្ភន្ទ្ សមពនធិន្ភន្ទន  ភាវសសុ ចេយីន្ត្ 

  អន្ភទសស អន្ភន្ទ្ ចា-  ភាវាក្សាទិន្្ យថា។ 

 ៣៤១.បាក្ ន្ត្លឃតាទីនំ  ន្ហានតិ បាន្ក្តិ្ វា េិន្ត្ 

  ភាន្វយាន្ត្ អយុត្តតាត ា  ន ឆដី្ សាមិលេខ ន្ណ។ 

 ៣៤២.ក្េិយានិសសយេតាត ាទឹ  ធាន្េនតមបិ េោទិេំ 

  ក្េិយាធាន្រា យថា េត្ត-ុ ទន្ពវ  ត្នេិសសន្យ ិ ច។ 

 ៣៤៣.ភាវសា ិ អភាវសស  េត្ត ុញ្ញត្តិ វុចចន្ត្ 

  សទទនីតិ្យន្មត្សស  ទពវ ន្ភន្ទន ន្ភទន្តា។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



40    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ៣៤៤.ន្វាហាេវសិយត្ថតាត ា  េិន្ត្ ទពវ បធានន្តា 

  ទពវ ន្សសវ ច ន្នយយតាត ា  ភាន្វា ទពវ នតិ ត្ញ្ញុ្។ 

 ៣៤៥.សទទវុត្តិនិមិន្ត្តន   ក្េិយាជាត្ា វនិ្សសិតា 

  ក្េិយា វុចចតិ្ ទពវ នតិ  សត្តិពយត្តិ ក្េិយនតន្េ។ 

 ៣៤៦.េិេតី្តិ្ េិន្តា សិសស-  េង្ខំ វេិខ ិ តា ន្ន- 

  តី្ត្យន្តាថ ា បាយវុត្តិតាត ា  េិត្ន្ក្តិ្  វុចចតិ្។ 

 ៣៤៧. ចចន្យា េិត្ន្េ េិចច-  េិត្ន្ភន្ទន ទពុវ ិន្ធា 

   ញ្ច  ត្ព្វ ាទន្យា េិចាច ា  េិត្ន្ញ្ញ ោទិ ចចយា។ 

 ៣៤៨. ចចន្យា តិ្ពវ ិន្ធា េិចច-  េិត្េិចចេិត្ពវសា 

  ភាវេន្មមសុ េត្វ ន្ត្ថ  តី្សុ វាត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 ៣៤៩.េិចាច ា ធាតូ្ហយេន្មមហិ  ភាន្វន្យវ ន ុំសន្េ 

  ត្ទ ត្ ា បាយន្តា េន្មម  សេន្មមហិ តិ្លិង្គិក្។ 

 ៣៥០.េិតា េត្ត េ ិវនិ្ញ្ញយា  ឥទន្មន្វា លេខណំ  

  ន្ត្ន េិចចេិតា េត្ត-ុ  េមមភាវាទិន្េ សិយុំ។ 

 ៣៥១.នាន្ស សុន្ត្តន ន្យ ោទី លេខ ិតា ន្ត្ តិ្ក្លិក្ 

  វុតាត ា អលេខ ិតា ក្ល-  មុន្ត្តេទវ ត្តិក្លិក្។ 

 ៣៥២.ន្សន ន្សន អនិទទិដ្-  ក្លា អន្ញ្ញ ន លេខ ិតា 

  ន្ត្ លេខ ិតាវ និទទិដ្-  ក្លា ន្យ េូ សិទធិយំ។ 
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 ៣៥៣.ន្ត្សំ ន្ត្ក្លិេន្ត្ត យ- តី្ន្ត្ន្វា  ទត្ថន្តា 

  យថា  ុេនិទន្ទ្ចាច ាន្ទ្  វត្តមាន្នតិ្ ន្េនចិ។ 

 ៣៥៤.ន្នេភន្វន ភិន្នេ ិ  ស ត្ ាន្នន្នេតំ្  តិ្ 

  វត្តមានំ េតំ្ ពទុធ-   វំសអដ្េថាទិសុ។ 

 ៣៥៥. វសុិទធិមគគដីក្យំ  តំ្ក្លាន្ េខ ន្ន ិ វា 

  ជាត្េដ្េថាយនត ុ  ឥន្តាន្ ក្ខ ាយតី្ត្តា។ 

 ៣៥៦.ទន្តាត ាទ្និ ត្ទ្ លនុ្ទ្ទ ា  អន្ហាសិ វហិរាមហំ 

  ត្ទ្ សុន្មធភនូ្តាហំ  គចាឆ ាមិ អមពន្េ ត្ទ្។ 

 ៣៥៧. ចច ុបនេយោន្ េខ ំ  យន្តាតី្ត្ម្គតំ្ 

  ត្ន្តា ឯេេខ ន្ណ ក្តំុ្  យុត្តេូន្បាវ វគិគន្ហា។ 

 ៣៥៨.យន្តា  ុព្វ ា ន្រា ភាន្គ្ ត្មុបាទ្ន្យ មនយន្ត្ 

  ន្ត្ក្លិន្ក្តិ្ វត្តិចាឆ ា-  យត្តភាន្វន វុត្តិន្តា។ 

 ៣៥៩. ចច ុនេក្េិយាន្យវ  ក្េេត្ត ូចាេន្តា 

  ន្យាគយតាត ា វា អតី្តា្-  គតានំ េត្តតុា សិយា។ 

 ៣៦០.យថា ចំ ិ ន្យាគយតាត ា  បាចន្ក្តិ្  វុចចតិ្ 

  ឯវំ េេណន្យាគយតាត ា  េត្តតុាេេន្ណ ិ ច។ 

 ៣៦១.សមាសតាត ា វភិត្តីនំ  ន្លាន្ ន្វា  ន្ទ េន្ត្ 

  វ្ ាគន្មា ត្ញ្ញុ្ េូ -  សិទធិយំ សមុទ្ហន្ោ។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



42    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ៣៦២.េចាច ាយន្ន ច នាន្ស ច វុតាត ាលតុ្តសមាសតា 

  សមាន្ស វ្ ាគន្មន្នវ  េិន្ត្ លតុ្តសមាសតា។ 

 ៣៦៣.សត្តសាធនមុន្ត្ត ិ  ត្សសីលាទីសុ  ចចន្យ 

  ធាន្តាត ា  ចចយត្ថតាត ា  េត្តោ្ុាន្ន ច វុត្តិន្តា។ 

 ៣៦៤.ន្បារាន្ណហិ េន្តា ត្សស សង្គន្ហា េត្តសុាធន្ន 

  តុ្សាធិេេណន្ត្តន  សីលំ  េតិ្ មនយន្ត្។ 

 ៣៦៥.ធាត្វ ន្តាថ ាតិ្ សតាចាន្រា  ធន្មាម ា ត្សាធុក្េតិា 

  ភិ េ្ ាធិេេណន្ត្តន  ត្ត្ថ សេកចចក្េតិា។ 

 ៣៦៦.យថា ក្លត្តន្យ េុមេ- ក្ន្រា ទី ង្ កន្រា  ន 

  លតុាត ាលនុ្ត្តសុ ត្សសីលា-  ទយន្ត្ថ ភិេខ ូត្យុទ្ហដំ។ 

 ៣៦៧.ណវ ុ -ត្វ នតសស តុ្ េមមន្ត្ថ  ឆដី្ ភវតិ្ ឯេទ្ 

  េិន្ត្ ភាវសស េមមន្ត្ថ  េត្វ ន្ត្ថ ច យថាេហំ។ 

 ៣៦៨.ត្ាទយនតសស តុ្ េត្វ ន្ត្ថ  េមមន្ត្ថ ទិសសន្ត្េទ្ 

  ន ចាយាន្ត្ន សមព ធ្ ា-  ភាវន្តា សាមិលេខ ន្ណ។ 

 ៣៦៩.េមមសស ក្េន្ក្ េមមំ  សន្ត្ត សតាត ានមុទធតា 

  បាន្ក្ទនសស សូន្ទន  វា សូទន្សាទនមបិ វា។ 

 ៣៧០.ធមមំ បាន្ឋតិ្ សិសសសស  ន េជជសស សេសិសសិ 

  ន្មាគគលាល ាន្ន តុ្ សមពន្នធ  េតាត ាទយវចនិចឆិន្ត្។ 
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 ៣៧១.មាន ត្ ា វត្តមា្្-  គន្ត្ន្េន្សសន្េនតិតិ្ 

  អន្ ត្ ា េត្តេ ិមាន្្ តុ្  ភាន្វ េមមនិ េត្តេ។ិ 

 ៣៧២.តិ្ដ្ន្ ត្ ា តិ្ដ្មាន្្ហំ  េេសិាមិ វភិាវយំ 

  ឋីយមានំ មយា ភញ្ញ-  មានំ តុ្ន្ម ហ សុណិសសេ។ 

 ៣៧៣.ត្ទន្ត្ថ្គន្ត្ ភាន្វ  តាន្យ-តំុ្ត្ាទន្យា ត្ន្យា 

  ចតុ្ត្ថិយា ត្ទន្នតហិ  ន្មាគគលាល ានម ហិ ន្លា តា។ 

 ៣៧៤.េចាច ាយន្ន ច នាន្ស ច សពវក្ន្លសុ េត្តេ ិ

  េិត្សញ្ញតាត ា ត្ន្វ តុ្ញ្ច   ន្ទវ  ន្ហានតីតិ្  តី្យន្េ។ 

 ៣៧៥.គចឆតិ្ចឆតិ្ េតាត ាន្យ  ត្ថា ក្តុ្ញ្ច  ក្ត្ន្វ 

  ឯវំ តុ្ សមបទ្នត្តំ   េត្តតុ្តញ្ច  យថាេហំ។ 

 ៣៧៦. ុពវក្ន្លេេត្តនូំ  មន្ជឈ តុ្្ទិ បាយន្សា 

  សមា្ េក្លាន្ន-  េេត្តនូំ និទសស្។ 

 ៣៧៧.្្ក្េិយាសុ សត្តីនំ  ្នន្ត្ត ិ  តី្យន្ត្ 

  េត្តនូន្មេវាន្េយេ-  ទពវ ដ្ន្ត្តេេត្តតុា។ 

 ៣៧៨.េលាបាទីសុ ភាវន្ត្ថ  តុ្្ត្ាទិ វធិីយន្ត្ 

  េចាច ា្ទីសុ េត្វ ន្ត្ថ  េិត្ស ញ្ ាយ វធិីយន្ត្។ 

 ៣៧៩.េិត្សញ្ញន្ត្តេេត្តនូ-  មិតិ្ វុត្តសភាវន្តា 

  េត្តេនិ្យវ តុ្្ទិ   េេិតំ្ េូ សិទធិយំ។ 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  



44    សទ្ទត្ថភេទ្ចិន្ត ា 

 

 ៣៨០.ក្េិយាវនិ្សសនតាថ ាវ  តាវ ាទយតាត ា ត្ពវ ិន្សសន្តា 

  េត្តវុនិ្សសនតាថ ាតិ្  ន្េចិ េត្តេ ិវុត្តិន្តា។ 

 ៣៨១. ចិតាវ ា ភញុ្ជ ន្ត្ សូន្រា  ត្មំ ហ ត្វ ាទិន្តា ឃតំ្ 

   ិតាវ ា ន្ហាតិ្ ពលំ ទ្វ ាេ-  មាវេតិាវ ាន និេខម។ិ 

 ៣៨២. ចិតាវ ា ឱទន្្ ភជុជ-  ន្ត្ ភនុ្តាត ា វាតិ្ យទយ ិ 

  េមមន្មេំវ ន្ត្-ន្ត្ហិ  ឧត្តំ តាវ ា ចចន្យន តុ្។ 

 ៣៨៣.នតុ្តំ  ធានសមពនធ-  ទ្វ ាន្េន្នវ តុ្ ក្េយិំ 

  សិទធំ  ុព្វ ា ន្េន្សវ វា-   េក្ល បធានន្តា។ 

 ៣៨៤.េទ្ចិ គុណសមពនធ-  ទ្វ ាន្េន្នវ តុ្ ក្េយិំ 

  គ ត្វ ា  ិោឌ ាយ សាវត្ថឹ  ចេតី្តិ្ និទសសនំ។ 

 ៣៨៥.្្ក្េិយាសុ ្នន្ត្ត ក្េយិានមបិ មនយន្ត្ 

  អន្ត្ថន ទតិុ្យ ត្ ាទិ-  ភាន្វា វយិ យថាេហំ។ 

 ៣៨៦.សាស ញ្ ាយ ហន្តា េន្តាត ា  ុន្តាត ាជីន្វាវន្ េខ ិន្ត្ 

   ធាន្ន ិ ន សង្ខ ាន្រា  អ បធាន្ន ិ នសសន្ត្។ 

 ៣៨៧.ទុវនិ្ធា ហិ អធិ ាន្យា  វត្តនុ្្ ទីយន្តាទនំ 

   ចិតាវ ា្តិ្ សាម ញ្ ា-  ធិ ាន្យា ភជុជន្តាទន្្។ 

 ៣៨៨. ចិតាវ ាតិ្ វនិ្សសាធិ-   ាន្យា ន្នេ ន្ទ អយំ 

  ក្ន្េតិ្ចាច ាទិន្េ ្្-   ន្ទ  ន  តី្យន្ត្។ 
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៣៨៩.ភាវលេខណន្ហត្វតាវ ា  ត្វ ត្ ាទន្យា យថាេហំ 

  សន្ក្ក ា ហុតាវ ាន និពវ ត្តិ   ឋន្ ត្ ា វសតី្តិ្ ច។ 

 ៣៩០.ទវ ិនេំ  ដិចច ភាវត្ថំ    ឆដ្យន្ត្ថ  ឋមាេវា 

  ន បធានមន្ ក្ខ ាយ  សង្ខ ាន្រា នសសន្ត្ េទ្។ 

 ៣៩១.សំន្យាន្គ្ ជាយន្ត្ត្ាន្ទ្ ន្យាន្គ ជាន្តា ន ជាយន្ត្ 

  សំន្យាន្គ្ ជាយមានសស េត្តនុ្ត្តន ន តិ្ដ្ន្ត្។ 

 ៣៩២.បាេោវន្តាន្ ញ្ ា ញ្ ា-  ភិមុយំ សត្តិេូ េំ 

  ទវ ិនេំ សង្គតិ្យំ ពយត្តិ-  េូ ំ បាេដភាវន្តា។ 

 ៣៩៣.ន្លាេសន្ង្ កត្សិទធតាត ា  សត្តិពយត្តិទវ ន្យន ហិ 

  អន្តាថ ា នត្ថីត្យភតូ្មបិ  ភតំូ្ន្វា ចេយីន្ត្។ 

 ៣៩៤.ន្វាហាេវសិន្យា សន្ទ្ទ ា  ភតូាភតូ្ត្ថវាចន្ក្ 

  ន្វាហាេន្តាថ ា ហិ សទទន្តាថ ា  ភាវន្តាថ ា ន្ត្ន ទីហិន្តា។ 

 ៣៩៥.អភតូ្ន្តាថ ា យំ ុបាផ ាទិ  ភតូ្ន្តាថ ា  ុេសិាទិន្ក្ 

   េមន្តាថ ាវ ផសាទិ  ភតូ្ន្តាថ ាត្យ ន្េ វទិ។ូ 

 ៣៩៦.ន្លាេសន្ង្ កត្សាធយន្តាថ ា សន្ទ្ទ ាន្នេេនតភតិូ្ន្ក្ 

  សមមតុ្យន្តាថ ា ហិ សទទន្តាថ ា  ពទុធិយា  េេិ បិន្តា។ 

 

 

 

 

៤. បកិណណកភេទ្ចិន្ត ាកណឌ  
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និគម្នកថា 
 ៣៩៧.ត្មពទី វ ហន្យ េន្ដ្-   េមិទទន ុន្េ េតា 

  សទធមមសិេ ិ្  គូឡហ-  សាេសទទត្ថន្ភទនី។ 

 ៣៩៨.សទទត្ថន្ភទចិ ត្ ាយំ  និដិ្តា គនថន្តា  ន 

  តិ្សតំ្ នវុតិ្សត្ត   តិ្បាទចតុ្េេខ េំ។ 

 ៣៩៩.សទទត្ថលេខ ន្ណ ន្ភទី  ន្យា ន្យា និចឆិត្លេខ ន្ណ 

  ន្សា ន្សា ញាតុ្មេិចឆន  ន្ហាតិ្  ិដេត្តន្យតិ្។ 

 ៤០០.ឥមិ្ លេខ ិត្ ុន្ញ្ញន  បា ុន្ណយយមនតុ្តេំ 

  តំ្  តាវ ា សេន្ល សន្ត្ត  ន្មាន្ចយយំ ភវពនធ្ ។ 

សទទត្ថន្ភទចិ ត្ ាបាន្ឋា 

និដិ្ន្តា។ 
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