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រមភកថ 
 គមពីរទីបវង េនះ មនបរេិចឆទ ២២ បរេិចឆទ និង្រប ប់េ យគថ ១២២៣ គថ ជ 
គមពីរជទី ងរបស់្រពះអដ្ឋកថចរយ និងដីកចរយ េទើបជគមពីរមួយមន រ្របេយជន៍ 
យ៉ងធរំបស់កុលបុ្រតអនកសិក ្រពះពុទធ សន ។ 
 គមពីរែដលេពលដល់េរឿង ៉ វេផ ងៗ ែដលជភ បលីមនេ្រចើនគមពីរដូចជ គមពីរ 
ពុទធវង  គមពីរទីបវង  គមពីរម វង  គមពីរអនគតវង  គមពីរេពធិវង  គមពីរទ វង  និងគមពីរ 
ថូបវង ជេដើម ។ ប ្ត គមពីរទងំេនះ ែដលេពលេរៀប ប់េរឿង ៉ វវង េផ ងៗ គមពីរែដល 
មនេឈម ះលបមីន ៣ គមពីរ គឺគមពីរពុទធវង  គមពីរទីបវង  និង គមពីរម វង  ។ 
 ស្រមប់គមពីរទីបវង េនះ មនកររចនជគថ្របព័នធយ៉ងពីេ ះ េទើប ប់ថ ជគមពីរ 
ែដលសេ្រមចេឡើងជគថ្របព័នធែតមយង៉ ។ គមពីរេនះ ច្រជបបនថ េកើតមុនគមពីរៃន្រពះ 
អដ្ឋកថរបស់្រពះពុទធេឃ ចរយ កនុងពុទធសតវត រទី៍ ១០ េទេទៀត ។ េ្រពះកនុងអដ្ឋកថ 
របស់្រពះពុទធេឃ ចរយ េឃើញមនកនុងគមពីរសមន្តបប ទិក អដ្ឋកថ្រពះវន័ិយ បឋម- 
ភគ ្រតង់ទពំ័រ ១២៦ បនដកេចញពីគមពីរទីបវង ្រតង់បរេិចឆទទី ១២ ថ ៖  

 វាលពីជនមុិណហសំី  ឆតតំ ខគគញច  បាទកុំ; 
 េវឋនំ សារបាមងគំ  ភិងាគ រំ ននទវិដដកំ។ 
 សិវកិំ សងខំ វដំសញច  អេធាវមំិ វតថេកាដិកំ; 
 េសាវណណបាតិំ កដចឆ ុំ មហគឃំ ហតថបុញឆ នំ។ 
 អេនាតេតាត ទកំ កញញំ ឧតតមំ ហរចិនទន;ំ 
 អរណវណណមតតកិំ  អញជ នំ នាគមាហដំ។ 
 ហរតីក ំអាមលកំ មហគឃំ អមេតាសធំ; 
 សដឋិវាហសតំ សាលំិ សុគនធំ សុវកាហដំ; 

  បុញញកមាម ភិនិពវ តត ំ បាេហសិ អេសាកវ ហេយា។ 
 



ខ 

 េនកនុងអដ្ឋកថកថវតថុ  ក៏នេំសចក្តីមកពីគមពីរទីបវង  ្រតង់បរេិចឆទទី ៤ ែដរដូចជ៖   
វតតមបិ េចតំ ទបីវេំស  ៖ 

 និកកឌឍិតា បាបភិកខ ូ េថេរហ ិវជជបុិតតកា; 
 អញញំ បកខ ំ លភិតាវ ន អធមមវាទ ីពហូ ជនា។ 
 ទសសហសសា សមាគនាតវ  អកំសុ ធមមសងគហំ; 
 តសាម យំ ធមមសងគីតិ មហាសងគីតិ វចចត។ិ 
 មហាសងគីតិកា ភិកខ ូ  វេិលាមំ អកំសុ សាសេន; 
 ភិនទតិាវ  មូលសងគហំ អញញំ អកំសុ សងគហំ។ 
 អញញរត សងគហិតា សុតតំ អញញរត អករ ិំសុ េត; 
 អតថ ំធមមញច  ភិនទិំសុ   វនិេយ នកិាេយសុ ច បញច សុ។ 
 បរយិាយេទសិតញាច បិ អេថា និបបរយិាយេទសិតំ; 
 នីតតថេញច វ េនយយតថ ំ អជានិតាវ ន ភិកខ េវា។ 
 អញញំ សនាធ យ ភណិតំ អញញំ អតថំ ឋបយំិសុ េត; 
 ពយញជ នចាឆ យាយ េត ភិកខ ូ ពហំុ អតថ ំវនិាសយុំ។ 
 ឆេឌឌតាវ ន ឯកេទសំ សុតតំ វនិយគមភីរំ; 
 បតិរបំ សុតតំ វនិយ ំ តញច  អញញ ំករិំសុ េត។ 
 បរវិារំ អតថទុាធ រំ  អភិធមមំ ឆបបករណំ; 
 បដិសមភិទញច  និេទទសំ ឯកេទសញច  ជាតកំ។ 
 ឯតតកំ វសិសជជតិាវ ន អញាញ ន ិអករ ិំសុ េត; 
 នាមំ លិងគំ បរកិាខ រំ  អាកបបករណានិ ច។ 
 បកតិភាវ ំជហិតាវ  តញច  អញញ ំអកំសុ េត; 
 បុពវ ងគមា ភិននវាទា  មហាសងគតិីការកា។ 
 េតសញច  អនកុាេរន ភិននវាទា ពហូ អហុ; 



គ 
 

 តេតា អបរកាលម ហិ តសមិំ េភេទា អជាយថ។ 
 េគាកុលិកា ឯកេពយាហារ ិទវ ធិា ភិជជតិថ ភិកខ េវា; 
 េគាកុលិកានំ េទវ  េភទា អបរកាលម ហិ ជាយថ។ 
 ពហុសសុតកិា ច បញញតតិ ទវ ធិា ភិជជតិថ ភិកខ េវា; 
 េចតិយា ច បុនវាទ ី មហាសងគតិីេភទកា។ 
 បញច វាទា ឥេម សេពវ  មហាសងគីតិមូលកា; 
 អតថំ ធមមញច  ភិនទិំសុ  ឯកេទសញច  សងគហំ។ 
 គនថញច  ឯកេទសញហិ ឆេឌឌតាវ  អញញំ អកំសុ េត; 
 នាមំ លិងគំ បរកិាខ រំ  អាកបបករណានិ ច។ 
 បកតិភាវ ំជហិតាវ  តញច  អញញ ំអកំសុ េត; 
  វសុិទធេតថរវាទម ហិ  បុន េភេទា អជាយថ។ 
 មហិសាសកា វជជបុិតតកា ទវ ធិា ភិជជតិថ ភិកខ េវា; 
 វជជបុិតតកវាទម ហិ  ចតុធា េភេទា អជាយថ។ 
 ធមមតុតរកិា ភទទយានិកា ឆនានគារកិា ច សមិត;ិ 
 មហិសាសកានំ េទវ  េភទា អបរកាលម ហិ អជាយថ។ 
 សពវតថិវាទា ធមមគុតាត  ទវ ធិា ភិជជតិថ ភិកខ េវា; 
 សពវតថវិាទានំ កសសបិកា សង កនតកិសសបិេកន ច។ 
 សង កនតកិានំ សុតតវាទ ី អនបុុេពវ ន ភិជជថ; 
 ឥេម ឯកាទស វាទា សមភនិាន  េថរវាទេតា។ 
 អតថំ ធមមញច  ភិនទិំសុ  ឯកេទសញច  សងគហំ; 
 គនថញច  ឯកេទសញហិ ឆេឌឌតាវ  អញញំ អកំសុ េត។ 
 នាមំ លិងគំ បរកិាខ រំ  អាកបបករណានិ ច; 
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 បកតិភាវ ំជហិតាវ  តញច  អញញ ំអកំសុ េត។ 
 សតតរស ភិននវាទា  ឯកវាេទា អភិននេកា; 
 សេពវ វដាឋ រស េហានត ិ ភិននវាេទន េត សហ។ 
 និេរគាេធាវ មហារេកាខ  េថរ វាទានមុតតេមា; 
 អននូំ អនធិកញច   េកវលំ ជនិសាសនំ។ 
 សនតកា វយិ រកខម ហ ិ និពវតាត  វាទេសសកា; 
 បឋេម វសសសេត នតថ ិ ទតុិេយ វសសសតនតេរ; 

  ភិនាន  សតតរស វាទា ឧបបនាន  ជនិសាសេន។ 
 ែតេបើមនសនួំរសួរថ គមពីរេនះ្រពះម េថរៈអងគ  ជអនករចន ខញុមិំន ចេឆ្លើយ 
បនេឡើយ េ្រពះមិនមនកនុងខងេដើមនិងខងចុងៃនគមពីរបញជ ក់ដល់្រពះនម ។ េទះបីជ 
យ៉ង ក៏េ យគមពីរេនះមន រ្របេយជន៍ដ៏ធដំល់វញិញូ ជន ។  
 សូមែថ្លងអណំរគុណចេំពះម សទធមមេជតិកៈ ហួយ ៉ ន់ថន ែដលពយយម 
ខ្ំរបឹងែ្របង យនូវអតថបទេនះ េដើមបទុីកជ្របេយជន៍ដ៏ធដំល់កុលបុ្រតែដល្របថន សិក  
កនុងគមពីរទីបវង េនះ។ 

 ៃថងអងគ រ ទី១៦ ែខមិថុន ព.ស.២៥៥៩ 
 ្រតូវនឹងៃថង ១ េកើត ែខ ឍ ឆន មំែម សប្តស័ក ច.ស១៣៧៧  

ម ធមមភ ្ឌ គរកិៈ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉  
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ទីបវំេ  
នេមា តសស ភគវេតា អរហេតា សមាម សមពទុធសស។ 

បឋេមា បរេិចឆេទា 
 ១. ទីបាគមនំ ពទុធសស   ធាតុ ំច េពាធិយា'គមំ 
  សងគហា េច រវាទញច   ទីបម ហិ សាសនាគមំ 
  នរនិាទ គមនំ វំសំ   កិតតយិសស ំសុណាថ េម។ 
 ២. បីតិបាេមាជជនន ំ   បសាេទយយ ំមេនារមំ 
  អេនកាការសមបននំ  កិតតិកតាវ  សុណាថ េម។ 
 ៣. ឧទគគចិតាត  សុមនា  បហដាឋ  តដុឋមានសា 
  និេទាទ សំ ភរទវចន ំ  សកកចចំ សមបដិចឆថ។ 
   ៤. សុណាថ សេពវ  បណិធាយ មានសំ 
    វំសំ បវកាខ មិ បរមបរាគត ំ
    អតិបបសតថំ ពហុនាភិវណណតិ ំ
    ឯតំ ហិ នានាកុសុមំ'់វ គនថតិំ។ 
   ៥. អនបូមំ វំសវរគគវាសិនំ  
    សពវ ំ អនញញំ តថសុបបកាសិតំ   
    អរយិាគតំ ឧតតមសពភិវណណតិំ  
    សុណនត ុទីបតថតុ ិសាធុសកកតំ។ 
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 ៦. អាសភំ ឋានបលលង កំ  អចលំ ទឡហមកមបិតំ 
  ចតុរេងគ បតិដាឋ យ   និសីទ ិបុរសុិតតេមា។ 
   ៧. និសជជ បលលង កវេរ នរាសេភា  
    ទមិុនទមូេល ទីបទានមុតតេមា 
    ន ឆមភិវតិភេយា'វ េកសរ ី  
    ទិសាវ ន មារ ំសហេសន មាគតំ១។ 
 ៨. មារវាទ ំភិនទតិាវ ន    វរិតាេសតាវ  សេសនកំ 
  ជេយា អតតមេនា ធីេរា  សនតចិេតាត  សមាហិេតា។ 
 ៩.  វបិសសនាកមមដាឋ នំ   មនសិការញច  េយានិេសា 
  សមមសី ពហុវធំិ ធមមំ  អេនកាការនិសសិតំ។ 
 ១០. បុេពវ និវាសញាញ ណញច   ទិពវ ចកខ ុញច  ចកខ ុមា 
  សមមសេនាត  មហាញាណ ី តេយា យាេម អតិកកមិ។ 
 ១១. តេតា បចឆមិយាមម ហិ  បចចយាការំ វវិដដយិ 
  អនេុលាមំ បដិេលាមញច   មនសាកា សិរឃីេនា។ 
 ១២. ញតាវ  ធមមំ បរញិាញ យ  បហានំ មគគភាវន ំ
  អនសុសរ ិមហាញាណ ី   វមុិេតាត  បធិសេងខេយយ។ 
 ១៣. សពវញញុតញាណវរ ំ  អភិសមពេុទាធ  មហាមុន ិ
  ពេុទាធ  ពេុទាធ ត ិត ំនាមំ  សមញាញ  បឋមំ អហុ។ 
                                                            

១. សហេសន វាហន ំ(សី, ក) ។  
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 ១៤. ពជុឈិតាវ  សពវធមាម នំ  ឧទានំ កតាវ  បភង កេរា 
  តេទវ បលលង កវាេរ   សតាត ហំ វតិីនាមយី។ 
 ១៥. សមិតសពវសនាត េសា  កតកិេចាច  អនាសេវា 
  ឧទេគាគ  សុមេនា ហេដាឋ    វចិិេនតសិ ពហំុ ហិត។ំ 
 ១៦. ខេណ ខេណ លេយ ពេុទាធ  សពវ េលាកមេវកខត ិ
  បញច ចកខ ុ វវិរតិាវ    ឱេលាេកសិ ពហុជជេន។ 
 ១៧. អនាវរណញាញ ណំ ត ំ  េបេសសិ ទីបទតុតេមា 
  អទទស វរិេជា សតាថ   លងាក ទីបវរតតមំ។ 
 ១៨. សុេទសំ ឧតុសមបននំ  សុភិកខ ំ រតនាករ ំ
  បុពវ ពទុធមនចុិណណំ   អរយិគណេសវតិ។ំ 
 ១៩. លងាក ទីបវរំ ទិសាវ    សុេខតតំ អរយិាលយ ំ
  ញតាវ  កាលមកាលញច    វចិិេនតសិ អនគុគេហា។ 
 ២០. លងាក ទីេប ឥមំ កាលំ  យកខភតូា ច រកខសា 
  សេពវ  ពទុធបតិកុដាឋ   សកកក ឧទធរតិុ ំពលំ។ 
 ២១. នីហរតិាវ  យកខគេណ  បិសាេច អវរទធេក 
  េខមំ កតាវ ន ត ំទបំី  វសាេបសសាមិ មានេុស។ 
 ២២. តិដឋេនតសុ ឥេម បាេប  យាវតាយុ ំអេសសេតា 
  សាសននតរំ ភវសិសតិ  លងាក ទីបវេរ តហឹ។ 
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 ២៣. ឧទធរតិាវ នហំ សេតត  បសាេទតាវ  ពហុជជេន 
  អាចិកខ តិាវ ន ត ំមគគំ  អចចតុ ំអរយិាបថំ។ 
 ២៤. អនបុាទាបរនិពិាវ មិ១  សុរេិយ អតថំគេត យថា 
  បរនិពិវ េុតា ចតុមាេស  េហសសត ិបឋមសងគេហា។ 
 ២៥. តេតា បរ ំវសសសេត  វសសានដាឋ រសានំ ច 
  តតិេយា សងគេហា េហាត ិ បវតតតាថ យ សាសនំ។ 
 ២៦. ឥមសមឹ ជមពទីុបម ហិ   ភវសិសត ិមហីបត ិ
  មហាបុេញាញ  េតជវេនាត   ធមាម េសាេកាត ិវសិសុេតា។ 
 ២៧. តសស រេញាញ  អេសាកសស បុេតាត  េហសសត ិបណឌ ិេតា 
  មហិេនាទ  សុតសមបេនាន   លងាក ទីបំ បសាទេយ។ 
 ២៨. ពេុទាធ  ញតាវ  ឥមំ េហតុ ំ  ពហំុ អតថបុសំហិតំ 
  កាលកាលំ ឥមំ ទបំី  អារកខ ំ សុគេតា ករ។ិ 
 ២៩. បលលង កំ អនិមិសំ ច   ចង កមំ រតនាឃរ ំ
  អជបាលមុចចលិេនាទ   ខីរបាេលន សតតមំ។ 
 ៣០. សតតសតាត ហករណីយំ  កតាវ ន វ ិវធំិ ជិេនា 
  ពារាណសឹ គេតា ធីេរា  ធមមចកកំ បវតតតិុំ។ 
 ៣១. ធមមចកកំ បវេតតេនាត   បកាេសេនាត  ធមមមុតតមំ 

                                                            

១. អនបុាទាបរនិពិាវ យិ (ឱ) ។  
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  អដាឋ រសននំ េកាដីន ំ  ធមាម ភិសមេយា អហុ។ 
 ៣២. េកាណឌ េញាញ  ភទទេិយា វេបបា មហានាេមា ច អសសជិ 
  ឯេត បញច  មហាេថរា   វមុិតាត នតតលកខ េណ។ 
 ៣៣. យសសហាយា ចតាត រ ិ  បុន បញាញ សទារេក 
  ពារាណសិ ឥសិបតេន  វសេនាត  ឧទធរ ីជិេនា។ 
 ៣៤. ពារាណសឹ វសិតាវ ន  វតថវេសសា តថាគេតា 
  កបបាសិេក វនសេណឌ   ឧទធរ ិភទទវគគិេយ។ 
 ៣៥. អនបុុពវ ំ ចរមាេនា   ឧរេវលមវសសរ ិ
  អទទស វរិេជា សតាថ   ឧរេវលកសសបំ ជដឹ។ 
 ៣៦. អគយាគាេធ អហិនាគំ  ទេមសិ បុរសុិតតេមា 
  ទិសាវ  អចឆរយិំ សេពវ   និមនតឹសុ តថាគត។ំ 
 ៣៧. េហមនតំ ចាតុមាសម ហិ  ឥធ វហិរ េគាតម 
  មយំ តំ នចិចភេតតន   សទា ឧបដឋហាម េស។ 
 ៣៨. ឧរេវលាយំ េហមេនត  វសមាេនា តថាគេតា 
  ជដិេល សបារសិេជជ   វេិនសិ បុរសិាសេភា។ 
 ៣៩. មហាយញញំ បកបបឹសុ  អងាគ  ច មាគធា ឧេភា 
  ទិសាវ  យេញញ មហាលាភំ   វចិិេនតសិ អេយានេិសា។  
 ៤០. មហិទធេិកា មហាសមេណា អានភុាវំ ច ត ំមហា 
  សេច មហាជនកាេយ   វកុិេពវយយ កេថយយ វា។ 

5



6                                                                                      ទីបវំេសា 

 ៤១. បរហិាយសិសតិ េម លាេភា េគាតមសស ភវសិសត ិ
  អេហា ននូ មហាសមេណា នាគេចឆយយ សមាគមំ។ 
 ៤២. ចរតិ ំអធមុិតតឹ ច   អាសយំ ច អនសុយំ  
  ចិតតសស េសាឡសាកាេរ   វជិានាត ិតថាគេតា។ 
 ៤៣. ជដិលសស ចិនតតិ ំញតាវ   បរចិតតវទិ ូមុន ិ
  បិណឌ បាតំ កុរទីបំ   គនាតវ ន មហិទធយិា១។ 
 ៤៤. អេនាតតតទេហ ពេុទាធ   បរភិញុជ តិាវ ន េភាជនំ  
  តតថ ឈានសមាបតតឹ  សមាបជជិ ពហំុ ហិត។ំ 
 ៤៥. ពទុធចកខ ុម ហ ិេលាកេគាគ   សពវ េលាកំ វេិលាកយ ិ
  អទទស វរិេជា សតាថ   លងាក ទីបវរតតមំ។ 
 ៤៦. មហាវនំ មហាហិមំ  អហុ លងាកកតំ តទា 
  នានយកាខ  មហាេឃារា  រទធេលាហតិភកខសា។ 
 ៤៧. ចណាឌ  រទាធ  ច រភសា  នានារបវេិហសិកា 
  នានាធិមុតតកិា សេពវ   សននបិាេត សនាគេត។ 
 ៤៨. តតថ គនាតវ ន ត ំមេជឈ   វភិឹេសតាវ ន រកខ េស 
  និហរេិត បិសាេច េត  មនសុសា េហានតិ ឥសសរា។ 
 ៤៩. ឥមមតថំ មហាវេីរា   ចិនតយិតាវ  ពហំុ ហិត ំ
  នភំ អពភគុគមិតាវ ន   ជមពទុីបា ឥធាគេតា។ 
                                                            

១. មហតទិធយិា (សី) ។  
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 ៥០. យកខសមាគមមេជឈ  ឧបរ ិសិរមតថេក 
  និសីទនំ គេហតាវ ន  ទិសសមាេនា នេភ ឋិេតា។ 
 ៥១. ឋិតំ បសសនតិ សមពទុធំ  យកខ េសនា សមាគេត 
  ពេុទាធ ត ិត ំន មញញនត ិ  យេកាខ  អញញតេរា ឥត។ិ 
  ៥២.  គងាគ តីេរ មហិយាសុ េបាកខ េរសុ 
    បតិដឋិេត ថូបដាឋ េន សុភងគេណ 
    តសមឹ បេទសម ហិ ឋិេតា នរតតេមា 
    សមបបិេតា ឈានសមាធិមុតតមំ។ 
  ៥៣.  ឈានំ លហំុ ខិបបនិសនតិកេរា 
    មុន ិសមាបជជត ិចិតតកខ េណ 
    សហសា សមុដាឋ ត ិឈានកខណិយា 
    សមាបយិ សុចិេតតត ិបារមិគេតា។ 
  ៥៤.  ឋិេតា នេភ ឥទធវិកុពវមាេនា 
    យេកាខ  មហិទធ ិច មហានភុាេវា 
    ខណិយំ ឃនា េមឃសហសសធារា 
    បវសសត ិសីតលវាតទទុទនី។ 
 ៥៥. អហំ កេរាម ិេត ឧណហ ំ  មម េទថ និសីទិតុ ំ 
  អតថ ិេតជពលំ មយ ហំ  បរសិសយវេិនាទនំ។ 
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 ៥៦. សេច  វេិនាទតិុំ សកាក   និទីទាហ ិតថិចឆតិ ំ
  សេពវហិ សមនញុាញ ត ំ  តវ េតជពលំ ករ។ 
 ៥៧. ឧណហ ំ យាចថ មំ សេពវ   ភិេយយា េតជ ំមហាតបំ 
  ខិបបំ កេរាម អចចណុហ  ំ  តុេម ហហ ិអភិបតថតិំ។ 
 ៥៨. ឋិេតា មជឈន ហិេក កាេល  គិមាហ នំ សុរេិយា យថា 
  ឯវ ំយកាខ នមាតាេបា  កាេយ ឋបិតទាគុណំ។ 
 ៥៩. យថា កបបបរវិេដដ  ចតុសុរយិអាតេបា 
  ឯវ ំនិសីទេន សតថ ុ  េតេជា េហាត ិតតតុតរ។ិ 
 ៦០. យថា សុរយិំ ឧេទនត ំ  ន សកាក  ចរតិុ ំនេភ 
  ឯវ ំនិសីទេន ចមមំ   នតថ ិអាវរណំ នេភ។ 
 ៦១. និសីទនំ កបបជាលំវ  េតជ ំសូរយិំវ បតថរ ិ
  មហាតបំ  វកិីរត ិ   អគគជិាលំវ នបបកំ។ 
  ៦២.  អងាគ ររាសិ ជលិតាតយំ តហឹ 
    និសីទនំ អពភសមំ បទិសសត ិ
    ទីេបសុ ឧណហ ំ និទេសសត ិទសុសគំ 
    ធុវំ និបននំ អយបពវតបូមំ។ 
  ៦៣.  បុរតថមំិ បចឆិមទកខ ណុិតតរ ំ
    ឧទធ ំអេធា ទសទិសា ឥមាេយា 
    សេច អយំ យេកាខ  មហានភុាេវា 
    េតេជា សមាបជជត ិបជជលាយតិ។ 

8



បឋេមា បរេិចឆេទា                                                       9 

 

  ៦៤.  កថ ំគមិសសាម សុខី អេរាគា 
    កទា បមុញាច ម ឥមំ សុេភរវំ 
    សេពវ វ យកាខ   វលិយា ភវសិសេរ 
    ភសំុវ មុដឋិរជ ំវាតខតិតំ។ 
  ៦៥.  ពេុទាធ  ឥសិនំ និសេភា សុខាវេហា 
    ទិសាវ ន យេកខ  ទកុខ ិេត ភយដដិេត 
    អនកុបបេកា ការណិេកា មេហសី 
     វចិិនតយ ិអតថសុខំ អមានេុស។ 
  ៦៦.  អថញញទីបំ បតិរបកំ ឥមំ 
    និននំ ថលំ សពវដាឋ េន កសាទសំិ 
    នទីបពវតតលាកសុនិមមលំ 
    ទីបំ គិរ ឹលងាក តលំ សមូបមំ។ 
  ៦៧.  សុនិពភយំ េសាភិតសាគរនតកំ 
    បហូតភកខ ំ ពហុធញញមាកុលំ 
    ឧតុសមតថ ំហរសិទទលំ មហឹ 
    វរំ គិរទីិបមិមសស ឧតតរ។ឹ 
  ៦៨.  រមមំ មនញុញំ ហរតិ ំសុសីតលំ 
    អារាមវនរាមេណយយកំ វរ ំ
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    សនតធី ផុលលផលធារេិនា ទមុា 
    សុញញំ វវិតិត ំន ច េកាចិ ឥសសេរា។ 
  ៦៩.  មហណណេវ សាគរវារមិេជឈ 
    សុគមភីេរ សទា ឩមិ បភិជជេរ 
    សុទគុគេម បពវតជាលមុសសិេត 
    សុទតុតរ ំអតថមនិដឋមនតរំ។ 
  ៧០.  បរមានេរាសា បរបិដឋមំិ សិកា 
    អការណិកា បរេហដឋេន រតា 
    ចណាឌ  ច រទាធ  រភសា ច និទទយា 
     វទិបបនកិា សបេថ ឥេម ឥធ។ 
  ៧១.  អថ រកខសា យកខគណា ច ទដុាឋ  
    ទីបំ ឥមំ លងាក ចិរនវិាសីនំ 
    ទទាមិ សពវ ំ គិរទីិបេបារាណំ 
    និវសនត ុសេពវ  សុបជា អនឃីា។ 
  ៧២.  ឥមំ ច លងាក តលំ មានសុានំ 
    េបារាណកបតតិតវដឋវាសំ 
    វសនត ុលងាក តេល មានសុា ពហូ 
    បុេពវ វ ឱជវរមណឌ សាទិេស១។ 
                                                            

១. សាទិស ំ(សី, ក) ។  
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  ៧៣.  ឯេតហ ិអេញញហិ គុេថហយុេបេតា 
    មនសុសាវាេសាបិេនកភទទេកា 
    ទីេបសុ ទបីិសសត ិសាសនាគេត 
    សុបុណណចេនាទ វ នេភ ឧេបាសេថ។ 
  ៧៤.  ទីបំ ឧេភា មានសុា រកខសា ច 
    ឧេភា ឧភនិនំ កុលយ ំសុខំ មុន ិ
    ភិេយយា សុខំ េលាកវទិ ូឧភនិនំ 
    បរវិតតយ ីេគាណយុគំវ ផាសុកំ។ 
  ៧៥.  សង កឌឍយិ េគាតេមា ទីបមិទធយិា 
    ពទធំវ េគាណំ ទឡហរជជវុ តឌឍតិ ំ
    ទីេបន ទបំី ឧបនាមយិ មុន ិ
    យុគំវ នាវ ំទឡហធមមេវទនិ។ំ 
  ៧៦.  ទីេបន ទបំី យុគលំ តថាគេតា 
    កតាវ នឡារំ វបិរតិរកខ េស 
    វសនត ុសេពវ  គិរទិីបរកខ េស 
    សបកកមាសា វសន ំបវតតតិ។ំ 
  ៧៧.  គងគំ គិម ហម ហិ យថា បិបាសិតា 
    ធាវនតំ យកាខ  គិរទីិបមតតកិា 
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    បវដិាឋ  សេពវ   អនិវតតេន បុន 
    បមុញច  ទីបំ យថា ភមិូយំ មុនិ។ 
  ៧៨.  យកាខ  សុតុដាឋ  សុបហដឋរកខសា 
    លទាធ  សុទីបំ មនសាភិបតថតិំ 
    ន ភាយសុឹ សេពវ  អតិបបេមាទិតា 
    ឱតរសុឹ សេពវ  ឆេន នកខតតមលំ។ 
  ៧៩.  ញតាវ ន ពេុទាធ  សុខិេត អមានេុស 
    ញតាវ ន េមតតំ បរតិត ំភណិ ជិេនា 
    កតាវ ន ទបំី តិវធំិ បទកខ ណំិ 
    សទា រកខ ំ យកខគណ វេិនាទនំ។ 
  ៨០.  សនតបបយិតាវ ន ហេវ អមានេុស 
    រកខ ំវ កតាវ  ទឡហេមតាត ភាវនំ 
    ឧបទទវំ ទីេបសុ វេិនាទយិតាវ  
    អេគារេវលំ បុនបិ គតាគេតាតិ។ 

បឋេមា បរេិចឆេទា។  
ភាណវារំ បឋមំ យកខទមនំ និដឋតិំ។ 
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ទតិុេយា បរេិចឆេទា 
 ១. អរហំ បន សមពេុទាធ   េកាសលានំ បុរតតមំ 
  ឧបនិសសាយ វហិាសិ  សុទតាត រាេម សិរឃីេនា។ 
 ២. តសមឹ េជតវេន ពេុទាធ   ធមមរាជា បភង កេរា 
  សពវ េលាកមេវកខ េនាត   តមពបណណិវរទទស។ 
 ៣. អតិកកេនត បញច វសសម ហិ  តមពបណណិតលំ អគា 
  អបរទទេក វេិនាេទតាវ   សុញញំ ទីបំ អកា សយំ។ 
 ៤. ឧរគា អជជ ទីបម ហិ   បពវ េតយយា សុមុដឋិតា 
  ឧេភា វយូិឡហសងាគ មំ  យុទធំ កេរានតិ ទារណំ។ 
 ៥. សេពវ  មហិទធកិា នាគា  សេពវ  េឃារវសិា អហូ 
  សេពវ វ កពិវសិា ចណាឌ   មទមានា អវសសិតា។ 
 ៦. ខិបបកាបិ មហាេតជា  បទដុាឋ  កកខលា ខរា 
  ឧជឈានសញញី សុេកាបា  ឧរគា វរិលតថកិា។ 
 ៧. មេហាទេរា មហាេតេជា  ចេូឡាទេរា ច េតជវា 
  ឧេភាបិ ពលសមបនាន   ឧេភាបិ វណាណ តិសយា។ 
   ៨. ន បសសត ិេកាច ិសមំ សមុតតរ ិ
    មេហាទេរា មានមេតតន េតជសា 
    ទីបំ វនិាេសសិ សេសលតាននំ 
    ឃាេតម ិសេពវ  បតិបកខបននេគ។ 
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  ៩.  ចេូឡាទេរា គចឆត ិមាននិសសិេតា 
    អាគចឆនត ុនាគសហសសេកាដិេយា 
    ហនាមិ សេពវ  រណមជឈមាគេត 
    ថលំ កេរាមិ សតេយាជនទបំី។ 
  ១០.  បទសុយនតិ វសិេវគទសុសតា 
    សមបជជលនតិ ឧរគា មហិទធកិា 
    បេរាសធមាម  ភជុគនិទមុចឆតិា 
    សមុសសហនតិ រណសតតមុទទតិុ។ំ 
  ១១.  ទិសាវ ន ពេុទាធ  ឧរគនិទកុបបន ំ
    ទីបំ វនិសសនតិ នវិតតេហតុក ំ
    េលាកតថចារ ីសុគេតា ពហំុ ហិត ំ
     វចិនិតយិ អគគសុខំ សេទវេក។ 
  ១២.  សេច ន គេចឆយយ ំន បននគា សុខី 
    ទីបំ វនិាសំ ន ច សាធុ នាគេត 
    នាេគ អនកុមបមាេនា សុខតថិេកា 
    គចាឆ មហំ ទីបវទធឹ សេមកខ តិុំ។ 
 ១៣. លងាក ទីេប គុណំ ទសិាវ   បុេពវ  យកខ វេិនាទតិំ 
  មម សាធុកតំ ទីបំ  មា វនិាេសនត ុបននគា។ 
 ១៤. ឥទំ វតាវ ន សមពេុទាធ   ឧដឋហិតាវ ន អាសនា 
  គនធកុដិេតា និកខមម  ទាវ េរ អដាឋ សិ ចកខ ុមា។ 
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 ១៥. យាវតា េជតវេន ច  អារាេម វនេទវតា 
  សេពវ វ ឧបដឋហឹសុ  មយំ គចាឆ ម ១ ចកខ ុមា។ 
 ១៦. អលំ សេពវ បិ តិដឋនត ុ  សទធឹ េយេកាវ គចឆតុ 
  អាគចឆ សហ រេកាខ វ  ធារយិតាវ ន បិដឋិេតា។ 
 ១៧. ពទុធសស វចនំ សុតាវ   សមិទធិ សុមេនា អហុ 
  សមូលំ រកខមាទាយ  សហ គចឆិ តថាគត។ំ 
 ១៨. នរតតមំ ត ំសមពទុធំ   េទវរាជា មហិទធេិកា 
  ឆាយំ កតាវ ន ធាេរសិ  ពទុធេសដឋសស បិដឋិេតា។ 
 ១៩. យតថ នាគានំ សងាគ មំ  តតថ គនាតវ ន នរតតេមា 
  ឧេភា នាគវរមេជឈ  ឋិេតា សតាថ នកុមបេកា។ 
 ២០. នភា គនាតវ ន សមពេុទាធ   ឧេភា នាគានមនតេរ 
  អនធការតមំ េឃារ ំ  អកាសិ េលាកនាយេកា។ 
 ២១. អនធំ តមំ តទា េហាតិ  េលាកនាថសស ឥទធយិា 
  អនធកាេរន ឱនេទាធ    វហិិតាយ រេកាខ  អហុ។ 
 ២២. អញញមញញំ ន បសសនត ិ  តសិតា នាគា ភយដដតិា 
  ជិយមប២ិ េត ន បសសនត ិ  កុេតា សងាគ មការតិុំ។ 
 ២៣. សេពវ  សងាគ មំ ភិនទតិាវ   បមុញច តិាវ ន អាវធំ 
  នមសសមានា សមពទុធំ  សេពវ  ឋិតា កតញជ លី។ 

                                                            

១. សយំ គនាតវ ន (ក, សិ)។២ ជិនមប ិ(ក, សី)។ 
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 ២៤. សេលាមហេដឋ ញតាវ ន  ទិសាវ  នាេគ ភយដដេិត 
  េមតតចិេតតន ផរតិាវ    ឧណហ រំសី បមុញចយិ។ 
 ២៥. អាេលាេកាវ មហាអាសិ អពភេុតា េលាមហំសេនា 
  សេពវ  បសសនតិ សមពទុធំ  នេភ ចនទំវ និមមលំ។ 
 ២៦. ឆហ ិវេណណហិ ឧេបេតា  ជលេនាត  នភមនតេរ 
  ទសទិសា វេិរាចេនាត   ឋិេតា នាេគ អភាសថ។ 
 ២៧. កិមតថយិំ មហារាជ  នាគានំ វវិាេទា អហុ 
  តុេម ហវ អនកុមបាយ  ជវា គចឆ ឹតេតា អហំ។ 
 ២៨. អយំ ចេូឡាទេរា នាេគា  អយំ នាេគា មេហាទេរា 
  មាតុេលា ភាគិេនេយយា ច  វវិទេនាត  ធនតថេិកា។ 
 ២៩. អនទុទយ ំចណឌ នាគាន ំ  សមពេុទាធ  អជឈភាសថ 
  អេបបា ហុតាវ  មហា េហាត ិ េកាេធា ពាលសស អាគេមា។ 
 ៣០. កិមុទទសិស ពហូ នាគា  មហាទកុខ ំ និគចឆថ 
  ឥមំ បរតិតំ បលលង កំ   មា តុេម ហ នាសយិសសថ។ 
 ៣១. អញញមញញំ  វនិាេសថ  អកត ំជីវតិកខយ ំ
  សំេវេជស ិតទា នាេគ  និរយទេុកខន ចកខ ុមា។ 
 ៣២. មនសុសេយានឹ ទពិវ ំ ច  និពាវ នំ ច បកិតតយ ិ
  បកាសយនតំ សទធមមំ  សមពេុទាធ  ទិបទតុតេមា។ 
 ៣៣. សេពវ  នាគា និបតតិាវ   ខមាេបសំុ តថាគត ំ
  សេពវ  នាគា សមាគនាតវ   សមគាគ  ហុតាវ ន បននគា។ 
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 ៣៤. ឧេបសុំ សរណំ សេពវ   អសីតិបាណេកាដិេយា 
  សេពវ  នាគា វនិសសាម  ឥមំ បលលង កេហតុក។ំ  
 ៣៥. អាទាយ បលលង កវរំ   ឧេភា នាគាសមតថកិា១ 
  បដិគគណហថ បលលង ក ំ  អនកុមបាយ ចកខ ុមា។ 
 ៣៦. អធិវាេសសិ សមពេុទាធ   តុណហភីាេវន ចកខ ុមា 
  អធិវាសនំ វទិិតាវ    តុដាឋ  មេហារគា ឧេភា។ 
 ៣៧. និសីទតុមំ សុគេតា  បលលេង ក េវឡុរយិមេយ 
  បភសសេរ ជាតិមេនត  នាគានំ អភិបតថេិត។ 
 ៣៨. បតិដឋបឹសុ បលលង កំ   នាគា ទបីានមនតេរ 
  និសីទ ិតតថ បលលេង ក  ធមមរាជា បភង កេរា។ 
 ៣៩. បសាេទតាវ ន សមពេុទាធ   អសីតិនាគេកាដិេយា 

តតថ នាគា បរវិសំុិ   អននបានញច  េភាជនំ។ 
 ៤០. ឱណីតបតតបាណឹ តំ  អសីតិនាគេកាដិេយា 
  បរវិាេរតាវ  និសីទឹសុ  ពទុធេសដឋសស សនតេិក។ 
 ៤១. កលយាណិេក គងាគ មុេខ  នាេគា អហុ អបុតតេកា 
  មហានាគបរវិាេរា   នាេមនាសិ មណិកខ ិេកា។ 
 ៤២. សេទាធ  សរណសមបេនាន   សមាម ទិដឋិ ច សីលវា 
  នាគសមាគមំ គនាតវ   ភិេយយា អភិបបសាទិយ។ 
                                                            

១. សមគគកិា (សី) ។  
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 ៤៣. ទិសាវ  ពទុធពលំ នាេគា  អនកុមបំ ផណិមយំ 
  អភិវាេទតាវ  និសីទ ិ  អាយាេចសិ តថាគតំ។ 
 ៤៤. ឥមំ ទីបានកុមបាយ  បឋមំ យកខ វេិនាទតិំ 
  ឥទំ នាគានំនគុគហំ  ទតុិយ ំទបីានកុមបនំ។ 
 ៤៥. បុនបិ ភគវា អម ហ ំ   អនកុមបំ មហាមុន ិ
  អហំ វបដឋហិសសាមិ  េវយយាវចចំ កេរាមហំ។ 
 ៤៦. នាគសស ភាសិតំ សុតាវ   ពេុទាធ  សតាត នកុមបេកា 
  លងាក ទីបំ ហិតតាថ យ  អធិវាេសតាវ  និសីទយិ។ 
 ៤៧. បរភិញុជ តិាវ  បលលង កំ   វដឋហិតាវ  បភង កេរា 
  ទិវាវហិារំ អកាសិ  តតថ ទីបនតេរ មុនិ។ 
 ៤៨. ទីបនតេរ ទបីានេគាគ   ទិវសំ វតីនិាមយ ិ
  សមាបតតឹ សមាបជជិ  រពហម វហិាេរន ចកខ ុមា។ 
 ៤៩. សាយណហកាលសមេយ  នាេគ អាមនតយី ជេិនា 
  ឥេធវ េហាតុ បលលេងាក   ខីរបាេលា ឥធចឆត ុ
  នាគា សេពវ  ឥមំ រកខ ំ  បលលង កំវ នមសសថ។ 
 ៥០. ឥទំ វតាវ ន សមពេុទាធ   អនសុាេសតាវ ន បននេគ 
  បរេិភាគេចតយិ ំទតាវ   បុន េជតវនំ គេតា។ 

នាគទមនំ និដឋតិំ។ 
 ៥១. អបរមប ិអដឋេម វេសស  នាគរាជា មហិទធេិកា 
  និមនតយិ មហាវរី ំ   បញច ភិកខ ុសេត សហំ។ 
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 ៥២. បរវិាេរតាវ  សមពទុធំ   វសីភតូំ មហទិធកិា 
  ឧបបតតតិាវ  េជតវេន   កមមាេនា នេភ មុនិ។ 
 ៥៣. លងាក ទីបំ អនបុបេតាត   គងគំ កលយាណិសមមខំុ 
  សេពវ  រតនមណឌ បំ   ឧរគា កតាវ  មហាតេល 
  នានរេងគហិ វេតតហ ិ  ទិពវ ទេុសសហិ ឆាទយុំ។ 
 ៥៤. នានារតនលងាក រា   នានបុបផវចិិតតតា១ 
  នានរងគធជាេនកា  មណឌ បំ នានាលង កតំ។ 
 ៥៥. សពវសនថតំ សនថរតិាវ   បញាញ េបតាវ ន អាសនំ 
  ពទុធបមុខសងឃញច    បវាេសតាវ  និសីទយុ។ំ 
 ៥៦. និសីទិតាវ ន សមពេុទាធ   បញច ភិកខ ុសេត សហ 
  សមាបតតឹ សមាបជជិ  េមតតំ សពវទិសំ ផរ។ិ 
 ៥៧. សតតកខតត ុំ សមាបជជិ  ពេុទាធ  ញាណំ សសាវេកា 
  តសមឹ ឋាេន មហាថេូបា  បតិដឋតីត ិអទទស។ 
 ៥៨. មហាទានំ បវេតតសិ  នាគរាជា មណិកខ ិេកា 
  បដិគគេហតាវ  សមពេុទាធ   នាគទានំ សសាវេកា។ 
 ៥៩. ភតុាវ ន អនេុមាទិតាវ   នភគុគចឆិ សសាវេកា 
  ឱេរាហិតាវ  នភា ពេុទាធ   ឋាេន ទសិាវ បិ េចតិេយ។ 
                                                            

១. នានាបុបផលុលវចិិតតកា (ឱ)។ 
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 ៦០. សមាបជជិ សមាបតតឹ  ឈានំ េលាកានកុមបេកា 
  វដឋហិតាវ  សមាបតតិ  តម ហិ ឋាេន បភងគេរា។ 
 ៦១. េវហាយសំ១ កមមាេនា  ធមមរាជា សសាវេកា 
  មហាេមឃវេន តតថ  េពាធិដាឋ នំ ឧបាគមិ។ 
 ៦២. បុរមិា តណី ិមហាេពាធិ  បតិដឋឹសុ មហីតេល 
  តំ ឋាន ំឧបគនាតវ ន   តតថ ឈានំ សមបបយិ។ 
 ៦៣. តិេសសា េពាធិ ឥមំ ឋាេន  តេយា ពទុាធ ន សាសេន 
  មមំ ច េពាធិឥេធវ  បតិដឋហិសសត ិនាគេត។ 
 ៦៤. សសាវេកា សមាបតតិ  វដឋហិតាវ  នរតតេមា 
  យតថ េមឃវនំ រមម ំ   អគមាសិ នរាសេភា។ 
 ៦៥. តតាថ បិ េសា សមាបតតឹ  សមាបជជិ សសាវេកា 
  វដឋហិតាវ  សមាបតតយិា  ពយាករ ិេសា បភងគេរា។ 
 ៦៦. ឥមំ បេទសំ បឋមំ  កកុសេនាធ  េលាកនាយេកា 
  ឥមំ បលលង កដាឋ នម ហិ   និសីទិតាវ  បដិគគហិ។ 
 ៦៧. ឥមំ បេទសំ ទតុិយ ំ  េកាណាគមេនា នរាសេភា 
  ឥមំ បលលង កដាឋ នម ហិ    និសីទិតាវ  បដិគគហិ។ 
 ៦៨. ឥមំ បេទសំ តតិយ ំ  កសសេបា េលាកនាយេកា 
  ឥមំ បលលង កដាឋ នម ហិ    និសីទិតាវ  បដិគគហិ។ 
                                                            

១. េវហាសយំ (សី)។  
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 ៦៩. អហំ េគាតមសមពេុទាធ   សកយបុេតាត  នរាសេភា 
  ឥមំ បលលង កដាឋ នម ហិ    និសីទិតាវ  សមបបិេតាតិ។ 

កលយាណគមនំ ទតុេិយា បរេិចឆេទា។ 
ភាណវារំ ទតុិយ។ំ 
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តតិេយា បរេិចឆេទា 
 ១. អតីតកេបប រាជាេនា  ឋេបតាវ ន ភវាភេវ 
  ឥមម ហិ កេបប រាជាេនា  បកាសិសសាមិ សពវ េសា។ 
 ២. ជាតិញច  នាមេគាតតញច   អាយុំ ច អនបុាលនំ 
  សពវ ំ តំ កតិតយិិសសាមិ  តំ សុណាថ យថាតថំ។ 
 ៣. បឋមាភិសិេតាត  រាជា  ភមិូបាេលា ជតុិនធេរា 
  មហាសមមតនាេមន  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៤. តសស បុេតាត  េលាេជា នាម វរេលាេជា នាម ខតតិេយា 
  កលយាណវរកលយាណា  ឧេបាសេថា មហិសសេរា។ 
 ៥. មនាធ តា សតតេមា េតសំ  ចតុទីបម ហិ ឥសសេរា 
  វេរា ឧបវេរា រាជា   េចតិេយា ច មហិសសេរា។ 
 ៦. មុចេលា មហាមុចេលា  មុចលិេនាទ  សាគេរាបិ ច 
  សាគរេទេវា ភរេតា ច  អងគីេសា នាម ខតតិេយា។ 
 ៧. រច ិមហារច ិេចវ   បតាេបា មហាបតាេបាបិ ច 
  បនាេទា មហាបនាេទា ច សុទសសេនា នាម ខតតេិយា។ 
 ៨. មហាសុទសសេនា នាម   ទេុវ េនរ ច អចចមិា 
  អដឋវសីតិ រាជាេនា  អាយុ េតសំ អសងខយា។ 
 ៩. កុសវតិរាជគេហ   មិថិលាយ ំបុរតតេម 
  រជជំ ការសុឹ រាជាេនា  េតសំ អាយុ អសងខយា១។ 
                                                            

១. អសងខយិា (ក, សី)។  
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 ១០. ទស ទសកំ សតំ ច  សត ទស សហសសិេយា 
  ទស សហសស ំនហុត ំ  ទស នហុតំ ទស សហសសិេយា 
  ទស សតសហសស ំេកាដិ- ទស េកាដិ បេកាដិេយា។ 
 ១១. តថា េកាដិ បេកាដិ ច  នហុតំ ននិនហុតំបិ ច 
  អេកាខ ភិណី ច ពនិទ ុច  អពវ េុទា ច និរពវ េុទា។ 
 ១២. អហហំ អពពំ េចវ   អដដំ េសាគនធកុិបបលំ 
  កុមុទំ បុណឌ រកីញច   បទមំុ កថានទវយ។ំ 
 ១៣. ឯតតកា គណិតា សងខយា  គណនា គណិតា តហឹ 
  តេតា ឧបរមិភមិូ   អសេងខយេយយាត ិវចចតិ។ 
 ១៤. ឯកសតំ ច រាជាេនា  អចចមិសសាតិ អរតជា 
  ឯករជជំ អកាេរសំុ   នគេរ កបិលវ ហេយ។ 
 ១៥. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  អរនិទេមា នាម ខតតិេយា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  ឆ បញាញ សំ ច ខតតយិា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  អយុជឈនគេរ បុេរ។ 
 ១៦. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  ទបុសសេហា មហិសសេរា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  សដឋិេត ភមិូបាលកា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  ពារាណសិ បុរតតេម។ 
 ១៧. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  អភិតេតាត  នាម ខតតិេយា 
  ចរតាសីតិសហសសានិ  តសស បុតាត  បបុតតកា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  កបិលវ ហនគេរ បុេរ។ 
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 ១៨. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  រពហម ទេតាត  មហិសសេរា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  ឆតតឹសាបិ ច ខតតយិា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  ហតថបុិរវរតតេម។ 

១៩. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  តមពលវសេភា អហុ 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  ពយាពាតតសឹា ច ខតតយិា 
  នគេរ ឯកចកខ ុម ហិ   រជជំ កាេរសុំ េត តទា។ 
 ២០. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  បុរនិទេទា េទវបូជិេតា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  អដឋវសីតិ ខតតយិា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  វជិរាយ ំបុរតតេម។ 
 ២១. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  សាមិេនា នាម ខតតិេយា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  ទាវ វសី រាជខតតយិា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  មធុរាយំ បុរតតេម។ 
 ២២. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  ធមមគុេតាត  មហពវ េលា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  អដាឋ រស ច ខតតយិា 
  នគេរ អរដិឋបុេរ   រជជំ កាេរសុំ េត តទា។ 
 ២៣. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  នរេិនាទ  សិដឋនិាមេកា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  សតតរស ច ខតតយិា 
  នគេរ ឥនទបតតម ហិ   រជជំ កាេរសុំ េត តទា។ 
 ២៤. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  រពហម េទេវា មហីបត ិ
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  បុតាត  បបុតតកា តសស  បណណរស ច១ ខតតយិា 
  នគេរ ឯកចកខ ុម ហិ   រជជំ កាេរសុំ េត ឥធ។ 
 ២៥. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  ពលទេតាត  មហីបត ិ
  បុតាត  បបុតតកា តសស  ចទុទស រាជខតតយិា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  េកាសមពិនគេរ បុេរ។ 
 ២៦. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  ភទទេទេវាតិ វសិសុេតា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  នវ រាជា  ច ខតតយិា 
  នគេរ កណណេគាចឆម ហិ  រជជំ កាេរសុំ េត ឥធ។ 
 ២៧. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  នរេទេវាត ិវសិសុេតា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  សតត ច រាជខតតយិា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  េរាជននគេរ បុេរ។ 
 ២៨. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  មហិេនាទ  នាម ខតតិេយា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  ទាវ ទស រាជខតតយិា 
  មហារជជំ អកាេរសំុ  ចមបាយនគេរ បុេរ។ 
 ២៩. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  នាគេទេវា មហីបត ិ
  បុតាត  បបុតតកា តសស  បញច វសំី ច ខតតយិា 
  មហារជជំ ការយឹសុ  មិថិលានគេរ បុេរ។ 
                                                            

១. បណណរស ច (សី)។  
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 ៣០. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  ពទុធទេតាត  មហពវ េលា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  បញច វសីតិ ខតតយិា 
  មហារជជំ ការយឹសុ  រាជគហបុរតតេម។ 

៣១. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  ទីបង កេរា នាម ខតតិេយា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  ទាវ ទស រាជខតតយិា 
  មហារជជំ ការយឹសុ  តកកសិលាបុរតតេម។ 

៣២. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  តាលិសសេរា នាម ខតតិេយា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  ទាវ ទស រាជខតតយិា 
  មហារជជំ ការយឹសុ  កុសិនារបុរតតេម។ 

៣៣. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  សុទិេនាន  នាម ខតតិេយា 
  បុតាត  បបុតតកា តសស  នវរាជា ច ខតតយិា 
  មហារជជំ ការយឹសុ  នគេរ តាមលិតថិេយា។ 

៣៤. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  សាគរេទេវា មហិសសេរា 
  តសស បុេតាត  មសុេទេវា  មហាទានបត ិអហុ។ 
 ៣៥. ចតុរាសីតសិហសសានិ  តសស បុតាត  បបុតតកា 
  មហារជជំ ការយឹសុ  មិថិលាយ ំបុរតតេម។ 
 ៣៦. េតសំ បចឆមិេកា រាជា  េនមិេយា េទវបូជេិតា 
  ពលចកកវតតិរាជា   សាគរនតមហីបតិ។ 
 ៣៧. េតមិយបុេតាត  កឡារជនេកា តសស បុេតាត  សមងគេរា 
  អេសាេកា១ នាម េសា រាជា មុទាធ វសិតតខតតេិយា។ 
                                                            

១. អេសាេចា (ក, សី) ។  
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 ៣៨. ចតុរាសីតសិហសសានិ  តសស បុតាត  បបុតតកា 
  មហារជជំ ការយឹសុ  ពារាណសិបុរតតេម។ 
 ៣៩. េតសំ បចឆមិេកា រាជា   វជិេយា នាម មហិសសេរា 
  តសស បុេតាត  វជិតិេសេនា អភិជាតជុតិនធេរា។ 
 ៤០. ធមមេសេនា នាគេសេនា  សមេថា ច ទិសមបត ិ
  េរណុ េរេសា មហាកុេសា នវរេថា ទសរេថាបិ ច។ 
 ៤១. រាេមា ពលិារេថា នាម  ចិតតទសស ីអតថទសស ី
  សុជាេតា ឱកាក េកា េចវ  ឱកាក មុេខា ច និបុេរា។ 
 ៤២. ចនទមិា ចនទមុេខា ច  សិវរាជា ច សញជ េយា 
  េវសសនតេរា ជនបត ិ  ជាលី ច សីហវាហេនា។ 
 ៤៣. សីហសសេរា ច េយា ធីេរា បេវណិបាេលា ខតតេិយា 
  េទវ សីតិសហសសានិ  តសស បុតាត  បបុតតកា។ 
 ៤៤. រជជំ កាេរសុំ រាជាេនា  នគេរ កបិលវ ហេយ 
  េតសំ បចឆមិេកា រាជា  ជយេសេនា មហីបតិ។ 
 ៤៥. តសស បុេតាត  សីហហន ុ  អភិជាតជុតិនធេរា 
  សីហហនសុស េយ បុតាត   យសស េត បញចភាតេរា។ 
 ៤៦. សុេទាធ ទេនា ច េធាេតា ច សេកាក ទេនា ច ខតតេិយា 
  សុេកាក ទេនា ច េសា រាជា រាជា ច អមិេតាទេនា 
  ឯេត បញចហិ រាជាេនា  សេពវ  ឱទននាមេកា។ 
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 ៤៧. សុេទាធ ទនសសាយំ បុេតាត   សិទធេតាថ  េលាកនាយេកា 
  ជេនតាវ  រាហុលភទទំ  េពាធាយ អភិនិកខ មិ។ 
 ៤៨. សេពវ  េត សហសសានិ  ចតាត រ ិនហុតានិ ច 
  អបេរ តណីិសតរាជាេនា មេហសកាខ  សិយាយ ច 
  ឯតតកា បថវបិាលា  េពាធិសកកកុេល ជាតា។ 
 ៤៩. អនិចាច  វត សងាខ រា   ឧបបាទវយធមមិេនា 
  ឧបបជជតិាវ  និរជឈនត ិ   េតសំ វបសេមា សុេខា។ 

មហារាជវំេសា និដឋេិតា។ 
 ៥០. សុេទាធ ទេនា នាម រាជា  នគេរ កបិលវ ហេយ 
  សីហហនសុសាយំ បុេតាត   រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៥១. បញច ននំ បពវតមេជឈ  រាជគេហ បុរតតេម 
  េពាធិេសា នាម េសា រាជា រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៥២. សហាយា អញញមញាញ  េត សុេទាធ ទេនា ច ភាតេរា 
  ឥមម ហិ បឋេម កេបប  បេវណិបា ជនាធិបា។ 
 ៥៣. ជាតិយា អដឋវសសម ហិ  ឧបបនាន  បញច  អាសយា 
  បិតា មំ អនសុាេសយយ  អេតាថ  រេជជន ខតតេិយា។ 
 ៥៤. េយា មយ ហ ំវជិិេត ពេុទាធ   ឧបបេជជយយ នរាសេភា 
  ទសសនំ បឋមំ មយ ហំ  ឧបសង កមម១ តថាគេតា។ 
                                                            

១. ឧបសង កម (ឱ)។ 
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 ៥៥. េទេសយយ អមត ំធមមំ  បដិវេិជឈយយ មុតតមំ 
  ឧបបនាន  ពមិពសិារសស  បញច  អាសយកា ឥេម។ 
 ៥៦. ជាតិយា បណណរេស វេសស ភិសិតេតា បិតុ អចចេយ 
  េសា តសស វជិិេត រេមម  ឧបបេនាន  េលាកនាយេកា 
  ទសសនំ បឋមំ តសស  ឧបសង កមម តថាគេតា។ 
 ៥៧. េទេសសិ អមតំ ធមម ំ  អពភញាញ សិ មហីបត ិ
  ជាតិវសស ំមហាវរី ំ  បញច តឹស អននូកំ។ 
 ៥៨. ពិមពិសាេរា១ សមតឹសា  ជាតវេសសា មហីបត ិ
   វេិសេសា បញចហិ វេសសហិ ពិមពសិារសស េគាតេមា។ 
 ៥៩. បញាញ សំ ច េទវ  វសសាន ិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
  សតតតឹសម ហិ វសសានិ  សហ ពេុទធហិ ការយិ។ 
 ៦០. អជាតសតត ុពាតតឹស  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
  អដឋវសសាភិសិតតសស  សមពេុទាធ  បរនិពិវ េុតា។ 
 ៦១. បរនិពិវ េុត ច សមពេុទធ  េលាកេជេដឋ នរាសេភ 
  ចតុវសីតិវសសានិ   រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 

តតិេយា បរេិចឆេទា ភាណវារំ តតិយ។ំ 
 
                                                            

១. ពិមពសិារ (ក, សី)។  
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ចតុេតាថ  បរេិចឆេទា 
១. បរនិពិវ តុម ហិ សមពេុទធ  កុសិនារាយំ បុរតតេម១ 

  សតសតសហសសានិ  ជិនបុតាត  សមាគតា។ 
 ២. ឯតសមឹ សននបិាតម ហិ  េថេរា កសសបសវ ហេយា 
  សតថកុេបបា មហានាេគា បថពយា នតថិ ឦទិេសា។ 
 ៣. អរហនាត នំ បញចសតំ  ឧចចនិិតាវ ន កសសេបា 
  វរំ វរំ គេហតាវ ន   អកាសិ ធមមសងគហំ។ 
 ៤. បាណិនំ អនកុមបាយ  សាសនំ ទីឃកាលិកំ 
  អកាសិ ធមមសងគហំ  តិណណំ មាសាន២ អចចេយ។  
 ៥. សមបេតត ចតុេតថ មាេស  ទតុិេយ វសសូបនាយិេក 
  សតតបណណគុិហាទាវ េរ  មាគធានំ គិរពិវ េជ 
  សតតមាេសហិ និដាឋ សិ  បឋេមា សងគេហា អយំ។ 
 ៦. ឯតសមឹ សងគេហ ភិកខ ូ  អគគនិកខ តិតកា ពហូ 
  សេពវ បិ បារមិបបតាត   េលាកនាថសស សាសេន។ 
 ៧. ធុតវាទានំ អេគាគ  េសា  កសសេបា ជិនសាសេន 
  ពហុសសុតានំ អានេនាទ    វនិេយ ឧបាលិបណឌ ិេតា។ 
 ៨. ទិពវ ចកខ ុម ហ ិអនរុេទាធ   វងគីេសា បដិភាណវា 
  បុេណាណ  ច ធមមកថិកានំ  ចិរតកថ ីកុមារកសសេបា។  
 ៩.  វភិជជម ហិ កចាច េនា   េកាដឋិេកា១ បដិសមភិេទា២ 
                                                            

១. នរតតេម (ក, សី)។២. មាសានំ (សី)។  វចិិរតកថី (ឱ)។ 
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  អេញញបតតិ មហាេថរា  អគគនិកខ តិតកា ពហូ។ 
 ១០. េតហិ ចេញញហិ េថេរហិ  កតកិេចចហិ សាធុហិ 
  បញចសេតហ ិេថេរហិ  ធមមវនិយសងគេហា។ 
 ១១. េថេរហ ិកតសងគេហា  េថរវាេទាតិ វចចត ិ
  ឧបាលឹ វនិយំ បុចឆតិាវ   ធមមមាននទសវ ហយំ។ 
 ១២.អកំសុ ធមមសងគហំ    វនិយញាច បិ ភិកខ េវា 
  មហាកសសបេថេរា ច  អនរុេទាធ  មហាគណី។ 
 ១៣. ឧបាលិេថេរា សតិមា  អានេនាទ  ច ពហុសសុេតា 
  អេញញ ពហូ អភញិាញ តា  សាវកា សតថវុណណិតា។ 
 ១៤. បតតបដិសមភទិា ធីរា  ឆឡភិញាញ  មហិទធកិា 
  សមាធិជឈានមនចុិណាណ   សទធេមម បារមីគាតា។ 
 ១៥. សេពវ  បញចសតា េថរា  នវងគំ ជិនសាសនំ 
  ឧគគេហតាវ ន ធាេរសំុ  ពទុធេសដឋសស សនតេិក។ 
 ១៦. ភគវតា សមមខុា សុតា  បដិគគហិតា ច សមមខុា 
  ធមមញច  វនិយញាច បិ  េកវលំ ពទុធេទសិត។ំ 
 ១៧. ធមមធរា វនិយធរា   សេពវ បិ អាគតាគមា 
  អសំហីរា អសំកុបបា  សតថកុបបា សទា គរ។ 

                                                                                                                                                                                                

១. េកាដឋេិតា (សី)។៣. បដិសមភទិា (សី)។ 
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 ១៨. អគគសនតេិក គេហតាវ   អគគធមាម  តថាគតា 
  អគគនិកខ តិតកា េថរា  អគគំ អកំសុ សងគហំ 
  សេពាវ បិ េសា េថរវាេទា  អគគវាេទាត ិវចចត។ិ 
 ១៩. សតតបណណគុិេហ រេមម  េថរា បញចសតា គណី 
  និសិនាន  បវភិជជឹសុ១  នវងគំ សតថសុាសនំ។ 
 ២០. សុតតំ េគយយំ េវយយាករណំ គាថុទានិតិវតតក ំ
  ជាតកពភតុេវទលលំ   នវងគំ សតថសុាសនំ។ 
 ២១. បវភិតាត  ឥមំ េថរា   សទធមមំ អ វនិាសនំ 
  វគគបណាណ សកំ នាម  សំយុតតំ ច និបាតក ំ
  អាគមបិដកំ នាម  អកំសុ សុតតសមមតំ។ 
 ២២. បរយិាយ េទសិតញាច បិ  អេថា និបបរយិាយ េទសិតំ 
  នីតតថេញច វ េនយយតថ ំ  ទីេបសំុ សុតតេកាវេិទា។ 
 ២៣. យាវ តិដឋនតិ សទធមាម   សងគហំ ន វនិសសតិ 
  តាវតា សាសនទាធ នំ  ចិរំ តិដឋត ិសតថេុនា។ 
 ២៤. កថំ ធមមញច  វនិយ ំ  សងគហំ សាសនារហំ 
  សកមបិ អចលំ ភមិូ  ទឡហំ អបបដិវតតយិំ។ 
 ២៥. េយាេកាចិ សមេណា ចាបិ រពាហម េណា ច ពហុសសុេតា 
  បរបបវាទកុសេលា  វាឡេវធសិមាគេតា។ 

                                                            

១. បដិភជជសុឹ (សី)។ 
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 ២៦. ន សកាក  បដិវេតតតុ ំ  សិេនរវ សុបបតិដឋិេតា 
  េទេវា មាេរា វា  រពហាម  ច  េយេកច ិបថវដិឋិតា។ 
 ២៧. ន បសសនតិ អណុមតត ំ  កិញច ិ ទពុាភ សិតំ បទំ 
  ឯវ ំសពវងគសមបននំ   ធមមវនិយសងគហំ។ 
 ២៨. សុវភិតតំ សុបដិចឆននំ  សតថ ុសពវញញុតាយ ច 
  មហាកសសបបាេមាកាខ   េថរា បញចសតា ច េត។ 
 ២៩. កតំ ធមមញច  វនិយ-  សងគហំ អវនិាសនំ 
  សមាម សមពទុធសទិសំ  ធមមកាយសភាវនំ។ 
 ៣០. គនាតវ  ជនសស សេនទហំ  អកំសុ ធមមសងគហំ 
  អនញញវាេទា សារេតាថ   សទធមមមនរុកខ េណា។ 
 ៣១. ឋិតិសាសនអទាធ នំ  េថរវាេទា សេហតុេកា 
  យាវាតា អរយិា អតថិ  សាសេន ពទុធសាវកា 
  សេពវ បិ សមនញុញនតិ  បឋមំ ធមមសងគហំ។ 
 ៣២. មូលនិទានំ បឋមំ   អាទិបុពវ ងគមំ ធុរំ 
  តសាម  ហិ េសា េថរវាេទា អគគវាេទាត ិវចចត។ិ 
 ៣៣.  វសុិេទាធ  អបគតេទាេសា  េថរវាទានមុតតេមា 
  បវតតតិថ ចិរកាលំ   វសសានំ ទសធា ទសាតិ។ 

មហាកសសបសងគហំ និដឋតិ។ំ 
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 ៣៤. និពវ េុត េលាកនាថម ហិ  វសសានិ េសាឡស១ តទា 
  អជាតសតត ុចតុវសំី   វជិយសស េសាឡសំ អហុ។ 
 ៣៥. សមសដឋិ តទា េហាតិ  វសស ំឧបាលិបណឌ តិំ 
  ទាសេកា ឧបសមបេនាន   ឧបាលិេតថរសនតិេក។ 
 ៣៦. យាវតា ពទុធេសដឋសស  ធមមបបតតិ បកាសិតា 
  សពវ ំ ឧបាលិ វាេចស ិ  នវងគំ ជិនភាសិតំ។ 
 ៣៧. បរបុិណណំ េកវលំ សពវ ំ  នវងគំ សុតតមាគតំ 
  ឧគគេហតាវ ន វាេចសិ  ឧបាលិ ពទុធសនតេិក។ 
 ៣៨. សងឃមេជឈ វយិាកាសិ  ពេុទាធ  ឧបាលិបណឌ តិំ  
  អេគាគ  វនិយបាេមាេកាខ   ឧបាលិ មយ ហ សនតេិក។ 
 ៣៩. ឯវ ំឧបនីេតា សេនាត   សងឃមេជឈ មហាគណី 
  សហសស ំទាសកបាេមាកខ ំ វាេចស ិបិដេក តេយា។ 
 ៤០. ខីណាសវានំ វមិលានំ  សនាត នំ អតថវាទិន ំ
  េថរាន ំបញចសតានំ  ឧបាលិ វាេចសិ ទាសកំ។ 
 ៤១. បរនិពិវ តុម ហិ សមពេុទធ  ឧបាលិេថេរា មហាគណី 
   វនិយ ំតាវ វាេចស ិ  តឹស វសស ំអននូកំ។ 
 ៤២. ចតុរាសីតសិហសសានិ  នវងគំ សតថសុាសនំ 
  វេចសិ ឧបាលិ សពវ ំ  ទាសកំ នាម បណឌ តិំ។ 
                                                            

១. េសាឡសំ (សី)។  
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 ៤៣. ទសេកា បិដកំ សពវ ំ  ឧបាលិេថរសនតិេក 
  អគគេហតាវ ន វាេចសិ  ឧបជឈាេយាវ សាសេន។ 
 ៤៤. សទធិវហិារកិំ េថរំ   ទាសកំ នាម បណឌ តិំ 
   វនិយ ំសពវ ំ ឋេបតាវ ន  និពវ េុតា េសា មហាគណី។ 
 ៤៥. ឧទេយា េសាឡសវសសានិ រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
  ឆវេសស ឧទយភទទម ហ ិ  ឧបាលិេថេរា ស នពិវ េុតា១។ 
 ៤៦. េសាណេកា នាមសមបេនាន  វាណិេជា កាសិមាគេតា 
  គិរពិវ េជ េវឡុវេន   បពវជ ិសតថសុាសេន។ 
 ៤៧. ទាសេកា គណបាេមាេកាខ  មគធានំ គិរពិវ េជ 
   វហិាសិ សតតតឹសម ហិ  បពាវ េជសិ ច េសាណកំ។ 
 ៤៨. បញចតាឡីសវេសសា េសា ទាសេកា នាម បណឌ ិេតា 
  នាគទាសទសវសស ំ  បណឌុ រាជសស វសីតិ។ 
 ៤៩. ឧបសមបេនាន  េសាណេកា េថេរា ទាសកសនតិេក 
  វាេចស ិទាសេកា េថេរា  នវងគំ េសាណកសសបិ។ 
 ៥០. ឧគគេហតាវ ន វាេចសិ  ឧបជឈាយសស សនតេិក 
  ទាសេកា េសាណកំ េថរ ំ សទធិវហិារអិនបុុពវកំ។ 
 ៥១. កតាវ   វនិយបាេមាកខ ំ  ចតុសដឋមិ ហិ និពវ េុតា 
  ចតាត រេីសវ វេសសា េសា  េថេរា េសាណកសវ ហេយា២។ 

                                                            

១. េសា នពិវ េុតា (ឱ)។ ២ េសាណកវ ហេយា (សី)។ 
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 ៥២. កាឡាេសាកសស ទសវេសស អឌឍមាសញច  េសសេក 
  សតតរសននំ វសសានំ   េថេរា អាសិ បគុណេកា។ 
 ៥៣. អតិកកេនតកាទសវសស ំ  ឆមាសំ ចាវេសសេក 
  តសមឹ ច សមេយ េថេរា  េសាណេកា គណបុងគេវា 
  សិគគវំ ចនទវជជឹ ច   អកាសិ ឧបសមបទំ។ 
 ៥៤. ទសទសកវសសម ហិ  សមពេុទធ បរនិពិវ េុត 
  មហាេភេទា អជាយិតថ  េថរវាទានមុតតេមា 
  េវសាលិយំ វជជបុិតាត   ទីេបនតិ ទសវតថេុក។ 
 ៥៥. សិងគិេលាណំ ទវ ងគលុកបបំ គាមនតរា វាសនមុតឹ 
  តថា អាចិណាណ មថិត-  ជេលាគឹ ចាបិ របិយំ។ 
 ៥៦. និសីទនំ អទសកំ   ទីបឹសុ ពទុធសាសេន 
  ឧទធមមំ ឧពវ និយញច    អបគតំ សតថសុាសេន។ 
 ៥៧. អតថំ ធមមញច  ភិនទតិាវ    វេិលាមាន ិទីបយឹសុ េត 
  េតសំ និគគហណតាថ យ  ពហូ ពទុធសស សាវកា។ 
 ៥៨. ទាវ ទសសតសហសសា  ជិនបុតាត  សមាគតា 
  ឯតសមឹ សននបិាតម ហិ  បាេមាកាខ  អដឋ ភិកខ េវា។ 
 ៥៩. សតថកុបបា មហានាគា  ទរុាសទា មហាគណី 
  សពវកាមី ច សាេឡាហ  ច  េរវេតា ខជុជេសាភិេតា។ 
 ៦០. វាសភគាមី សុមេនា ច  សាណវាសី ច សមភេូតា 
  យេសា ច កាកណឌ បុេតាត  ជិេនន េថាមិេតា ឥសិ។ 
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 ៦១. បាបានំ និគគហតាថ យ  េវសាលិយំ សមាគតា 
  វាសភគាមី ច សុមេនា  អនរុទធសសានវុតតកា។ 
 ៦២. អវេសសា េថរាននទសស  ទិដឋបុពាវ  តថាគត ំ
  ឯេត សតតសតា ភិកខ ូ  េវសាលិយំ សមាគតា។ 
 ៦៣.  វនិយ ំបដិគណហនតិ   ឋបិតំ ពទុធសាសេន 
  សេពវ បិ វសុិទធចកខ ូ   សមាបតតមិ ហិ េកាវទិា។ 
 ៦៤. បននភារា វសិញញុតាត   សននបិាេត សមាគតា 
  សុសុនាគសស បុេតាត  េសា កាឡាេសាេកា មហីបតិ។ 
 ៦៥. បាដលិបុេតត នគរម ហ ិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
  តញច  បកខ ំ លភិតាវ ន  អដឋេថរា មហិទធកិា។ 
 ៦៦. ទស វតថនូ ិភិនទតិាវ    បាេប និទធមយឹសុ េត 
  និទធេមតាវ  បាបភិកខ ូ  មទទតិាវ  វាទបាបកំ។ 
 ៦៧. សកវាទេសាធនតាថ យ  អដឋេថេរា មហិទធកិា 
  អរហនាត នំ សតតសតំ  ឧចចនិិតាវ ន ភិកខ េវា 
  វរំ វរំ គេហតាវ ន   អកំសុ ធមមសងគហំ។ 
 ៥៨. កូដាគារសសាលាេយវ  េវសាលិយំ បុរតតេម 
  អដឋមាេសហិ និដាឋ សិ  ទតុិេយ សងគេហា អយនត។ិ 

ទតុិយសងគហំ និដឋតិំ។ 
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 ៦៩. និកកឌឍិតា បាបភិកខ ូ  េថេរហ ិវជជបុិតតកា 
  អញញំ បកខ ំ លភិតាវ ន  អធមមវាទ ីពហូ ជនា។ 
 ៧០. ទសសហសសា សមាគនាតវ  អកំសុ ធមមសងគហំ 
  តសាម យំ ធមមសងគីតិ  មហាសងគីតិ វចចត។ិ 
 ៧១. មហាសងគីតិកា ភិកខ ូ   វេិលាមំ អកំសុ សាសនំ 
  ភិនទតិាវ  មូលសងគហំ  អញញំ អកំសុ សងគហំ។ 
 ៧២. អញញតថ សងគហិតំ សុតតំ  អញញតថ អករសុឹ េត 
  អតថំ ធមមញច  ភិនទឹសុ    វនិេយ នកិាេយសុ បញច សុ។ 
 ៧៣. បរយិាយេទសិតញាច បិ  អេថា និបបរយិាយ េទសិតំ 
  នីតតថេញច វ េនយយតថ ំ  អជានិតាវ ន ភិកខ េវា។ 
 ៧៤. អញញំ សនាធ យំ ភណិតំ  អញញតថ ឋបយឹសុ េត 
  ពយញជ នចាឆ យាយ េត ភិកខ ូ ពហូ អតថំ វនិសយុ។ំ 
 ៧៥. ឆេឌឌតាវ ន ឯកេទសំ  សុតតំ វនិយ១គមភីរំ 
  បដិរបំ សុតតវនិយ ំ  តញច  អញញ ំករសុឹ េត។ 
 ៧៦. បរវិារំ អតថទុធវារ ំ   អភិធមមំ ឆបបករណំ 
  បដិសមភិទញច  និេទទសំ  ឯកេទសញច  ជាតកំ 
  ឯតតកំ វសិេជជតាវ ន  អញាញ ន ិអករសុឹ េត។ 

                                                            

១.  វនិយពាច  (ឱ)។ 
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 ៧៧. នាមំ លិងគំ បរកិាខ រំ   អាកបបករណីយាន ិច 
  បកតិភាវ ំជហិតាវ   តញច  អញញ ំអកំសុ េត។ 
 ៧៨. បុពវ ងគមា ភិននវាទា   មហាសងគតិីការកា 
  េតសញច  អនកុាេរន  ភិននវាទា ពហូ អហុ។ 
 ៧៩. តេតា អបរកាលម ហិ  តសមឹ េភេទា អជាយថ 
  េគាកុលិកា ឯកេពយាហារា ទវ ធិា ភិជជតិថ ភិកខ េវា។ 
 ៨០. េគាកុលិកានំ េទវ  េភទា  អបរកាលម ហិ ជាយថ 
  ពហុសសុតកិា ច បញញតតិ១ ទវ ធិា ភិជជតិថ ភិកខ េវា។ 
 ៨១. េចតិយា ច បុនវាទ ី  មហាសងគីតិ េភទកា 
  បញច វាទា ឥេម សេពវ   មហាសងគីតិមូលកា។ 
 ៨២. អតថំ ធមមញច  ភិនទឹសុ   ឯកេទសញច  សងគហំ 
  គនថញច  ឯកេទសញហិ  ឆេឌឌតាវ  អញញំ អកំសុ េត។ 
 ៨៣. នាមំ លិងគំ បរកិាខ រំ   អាកបបករណានិ ច 
  បកតិភាវ ំជហិតាវ   តញច  អញញ ំអកំសុ េត។ 
 ៨៤.  វសុិទធេតថរវាទម ហិ   បុន េភេទា អជាយថ 
  មហឹសាសកា វជជបុិតតកា ទវ ធិា ភិជជតិថ ភិកខ េវា។ 
 ៨៥. វជជបុិតតកវាទម ហិ   ចតុធា េភទា អជាយថ 
  ធមមតុតរកិា ភទទយានិកា  ឆនទគារកិា ច សមមិតិ។ 
                                                            

១. បណណតតិ (ក)។ 
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 ៨៦. មហឹសាសកានំ េទវ  េភទា អបរកាលម ហិ ជាយថ 
  សពវតថិវាទា១ ធមមគុតាត   ទវ ធិា ភិជជតិថ ភិកខ េវា។ 
 ៨៧. សពវតថិវាទា កសសបិកា  សង កនតិ កសសបិេកន ច 
  សុតតវាទា តេតា អញាញ   អនបុុេពវ ន ជាយថ។ 
 ៨៨. ឥេម ឯកទសវាទា  បភិននេថរវាទេតា 
  អតថំ ធមមញច  ភិនទឹសុ   ឯកេទសញច  សងគហំ 
  គនថញច  ឯកេទសញហិ  ឆេឌឌតាវ  អកំសុ េត។ 
 ៨៩. នាមំ លិងគំ បរកិាខ រំ   អាកបបករណីយាន ិច 
  បកតិភាវ ំជហិតាវ   តញច  អញញ ំអកំសុ េត។ 
 ៩០. សតតរស ភិននវាទា   ឯកវាេទា អភិននេកា 
  សេពវវាដឋរស េហានត ិ  ភិននវាេទន េត សហ 
  និេរគាេធាវ មហារេកាខ   េថរវាទានមុតតេមា។ 
 ៩១. អននូមនធិកញច    េកវលម ជិនសាសនំ 
  កណឋ កា វយិ រកខម ហិ  និពវតាត  វាទេសសកា។ 
 ៩២. បឋេម វសសសេត នតថ ិ  ទតុិេយ វសសសតនតេរ 
  ភិនាន  សតតរសវាទា  ឧបបនាន  ជិនាសាសេន។ 
 ៩៣. េហមវតកិា រាជគិរកិា  សិទធតាថ  បុពាវ បរេសលិកា 
  អបេរា រាជគិរេិកា   ឆដាឋ  ឧបបនាន  អបរាបរា។ 

អាចរយិវំសេភទំ នដិឋតិំ។ 
ចតុេតាថ  បរេិចឆេទា។

                                                            

១. សពវតថវាទ (ឱ)។  
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បញច េមា បរេិចឆេទា 
 ១. អនាគេត វសសសេត  វសសានដាឋ រសានិ ច 
  ឧបបជជសិសតិ េសា ភិកខ ុ  សមេណា បដិរបេកា។ 
 ២. រពហម េលាកា ចវតិាវ ន  ឧបបជជសិសតិ មានេុស 
  ជេចាច  រពាហម ណេគាេតតន សពវមនាត ន បារគូ។ 
 ៣. តិេសសាតិ នាម នាេមន  បុេតាត  េមាគគលិសវ ហេយា 
  សិគគេវា ចណឌ វេជាជ  ច  បពាវ េជសសត ិទារក។ំ 
 ៤. បពវជិេតា តទា តេិសសា  បរយិតតឹ ច បាបុេណ 
  ភិនទតិាវ  តកិកិយវាទ ំ  បតិដាឋ េបសសត ិសាសនំ។ 
 ៥. បាដលិបុេតត តទា រាជា  អេសាេកា នាម នាយេកា 
  អនសុាសត ិេសា រជជំ  ធមមិេកា រដឋវឌឍេនា។ 
 ៦. រពហម េលាកា ចវតិាវ ន  ឧបបេនាន  មានេុស ភេវ 
  ជាតិយា េសាឡសវេសសា សពវមនាត ន បារគូ។ 
 ៧. បុចាឆ មិ សមណំ បញហំ  ឥេម បេញហ វយិាករ 
  ឥរេទវ ំយជុេវទ ំ   សាមេវទំ និឃណឌុ បិ 
  ឥតិហាសំ បញច មំ េវទ ំ  ឧគគណហ ិ េសា វសិារេទា។ 
 ៨. េថេរន ច កេតាកាេសា  បញហំ បុចឆិ អននតរ ំ
  បរបិកកញាណំ មនាតវ ន១  សិេគាគ វ ឯតទរពវ។ិ 
                                                            

១. មាណវំ (ឱ)។  
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 ៩. អហមប ិមាណវ បញហំ  បុចាច មិ ពទុធេទសិត ំ
  យទិបិ កុសេលា បញហំ  ពយាកេរាហិ យថាតថំ។ 
 ១០. ភាសិេតន សហ បេញហ  ន េម ទិដឋំ ន េម សុតំ 
  បរយិាបុណាមិ តំ មនតំ  បពវជាជ  មម រចចត។ិ 
 ១១. សមាព ធាយ ឃរាវាសា  និកខ មិតាវ ន មាណេវា 
  អនគារយិ ំសនតិភាវំ   បពវជ ិជនិសាសេន។ 
 ១២. សិកាខ កាមំ គរចិតត ំ  ចណឌ វេជាជ  ពហុសសុេតា 
  អនសុាសិតថ សាមេណរ ំ នវងគំ សតថសុាសនំ។ 
 ១៣. សិគគេវា នហីរតិាវ ន  បពវជាជ េបសិ ទារកំ 
  សុសិកខ តិំ មនតធរ ំ   ចណឌ វេជាជ  ពហុសសុេតា 
  នវងគំ អនសុាេសតាវ   េថរា េត បរនិពិវ តុាត។ិ 
 ១៤. ចនទគុតតសស េទវ វេសស  ចតុសដឋិ សិេគាគ វ តទា 
  អដឋបញាញ ស វសសានិ  បកុណឌ កសស រាជេិនា 
  ឧបសមបេនាន  េមាគគលិបុេតាត  សិគគវេថរសនតិេក។ 
 ១៥. តិេសសា េមាគគលិបុេតាត  ច  ចណឌ វជជសស សនតេិក 
   វនិយ ំឧគគេហតាវ ន   វមុិេតាត បធិសងខេយ។ 
 ១៦. សិគគេវា ចណឌ វេជាជ  ច  េមាគគលិបុតតំ មហាជតុឹ 
  វាេចសំុ បិដកំ សពវ ំ  ឧភេតា សងគហបុណណកំ។ 
 ១៧. សិគគេវា ញាណសមបេនាន  េមាគគលិបុតតំ មហាជតុឹ 
  កតាវ  វនិយបាេមាកខ ំ  និពវ េុតា េសា ឆសតតតិ។ 
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 ១៨. ចនទគុេតាត  រជជំ កាេរសិ  វសសានិ ចតុវសីត ិ
  តសមឹ ចទុទសវសសម ហិ  សិគគេវា បរនិពិវ េុតា។ 
 ១៩. អារញញេកា ធុតវាេទា  អបបិេចាឆ  កានេន រេតា 
  សពវ េសា េសារេតា ទេនាត  សទធធេមម បារមីគេតា។ 
 ២០. បនតេសនាសេន រេមម  ឱគាេហតាវ  មហាវនំ 
  ឯេកា អទតុិេយា សូេរា  សីេហាវ គិរគិពភេរ។ 
 ២១. ធមាម េសាកសស ឆវេសស  ឆសដឋិ េមាគគលិបុេតាត  អហុ 
  អដឋចតាត រសីវសសានិ  មុដសិវសស រាជិេនា។ 
 ២២. មហិេទាទ  ឧបសមបេនាន   េមាគគលិបុតតសស សនតិេក  
  ឧគគេហសិ វនិយំ ច  ឧបាលិ ពទុធសនតេិក។ 
 ២៣. ទាសេកា វនិយំ សពវ ំ  ឧបាលិេតថរសនតិេក 
  ឧគគេហតាវ ន វាេចសិ   ឧបជឈាេយាវ សាសេន។ 
 ២៤. វាេចស ិទាសេកា េថេរា   វនិយ ំេសាណកសសបិ 
  បរយិាបុណិតាវ  វាេចសិ  ឧបជឈាយសស សនតេិក។ 
 ២៥. េសាណេកា ពទុធសិមបេនាន  ធមមវនិយេកាវេិទា 
  វាេចស ិវនិយំ សពវ  ំ  សិគគវសស អនបុបទ។ំ 
 ២៦. សិគគេវា ចណឌ វេជាជ  ច  េសា ណកសទធិវហិារកិា 
  វាេចស ិវនិយំ េថេរា  ឧេភា សទធិវហិារេិក។ 
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 ២៧. តិេសសា េមាគគលិេតាត  ច  ចណឌ វជជសិស សនតេិក 
   វនិយ ំឧគគេហតាវ ន   វមុិេតាត  ឧបធិសងខេយ។ 
 ២៨. េមាគគលិបុេតាត  ឧបជឈាេយា មហិនទំ សទធិវហិារកិំ 
  វាេចស ិវនិយំ សពវ  ំ  េថរវាទំ អននូកំ។ 
 ២៩. បរនិពិវ េុត សមពេុទធ   ឧបាលិេថេរា មហាជុត ិ
  វនយំ តាវ វាេចស ិ  តឹសវសស ំអននូកំ។ 
 ៣០. សទធិវហិារកិំ េថរំ   ទាសកំ នាម បណឌ តិំ 
   វនិយដាឋ េន ឋេបតាវ ន  និពវ េុតា េសា មហាមតិ។ 
 ៣១. ទាសេកា េសាណកំ េថរ ំ សទធិវហិារ ឹអនបុបទ ំ
  កតាវ  វនិយបាេមាកខ ំ  ចតុសដឋមិ ហិ និពវ េុតា។ 
 ៣២. េសាណេកា ឆឡភិញាញ េណា សិគគវំ អរយិរតជ ំ
   វនិយដាឋ េន ឋេបតាវ ន  ឆសដឋមិ ហិ ច និពវ េុតា។   
 ៣៣. សិគគេវា ញាណសមបេនាន  េមាគគលិបុតតំ ច ទារកំ 
  កតាវ  វនិយបាេមាកខ ំ  និពវ េុតា េសា ឆសតតតិ។ 
 ៣៤. តិេសសា េមាគគលិបុេតាត  ច  មហិនទំ សទធិវហិារកិំ 
  កតាវ  វនិយបាេមាកខ ំ  ឆសីតិវសសម ហិ និពវ េុតា។ 
 ៣៥. ចតុសតតត ិឧបាលិ ច  ចតុសដឋិ ច ទាសេកា 
  ឆសដឋិ េសាណេកា េថេរា សិគគេវា ត ុឆសតតត ិ
  អសីតិ េមាគគលិបុេតាត   សេពវ សំ ឧបសមបទា។ 
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 ៣៦. សពវកាលម ហិ បាេមាេកាខ    វនិេយ ឧបាលិបណឌ ិេតា 
  បញាញ សំ ទាសេកា េថេរា ចតុចតាត រសំី ច េសាណេកា។ 
 ៣៧. បញច បញាញ សវសស ំសិគគវសស អដឋសដឋិ េមាគគលិបុតតវ ហេយា 
  ឧទេយា េសាឡសវសសានិ រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៣៨. ឆពវ េសស ឧទយភទទម ហិ  ឧបាលិេថេរា នពិវ េុតា 
  សុសុនាេគា ទសវសស ំ  រជជំ កាេរសិ ឥសសេរា។ 
 ៣៩. អដឋវេសស សុសុនាគម ហិ  ទាសេកា បរនិពិវ េុតា 
  សុសុនាគសសចចេយន  េហានតិ េត ទសកា ភាតេរា។ 
 ៤០. សេពវ  ពាវសីតិវសស ំ  រជជំ កាេរសុំ វំសេតា 
  ឥេមសំ ឆេដឋ វសសានំ  េសាណេកា បរនិពិវ េុតា។ 
 ៤១. ចនទគុេតាត  រជជំ កាេរសិ  វសសានិ ចតុវសីត ិ
  តសមឹ ចទុទសវសសម ហិ  សិគគេវា បរនិពិវ េតា។ 
 ៤២. ពិនទសុារសស េយា បុេតាត   ធមាម េសាេកា មហាយេសា 
  វសសានិ សតតតឹសម ហិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៤៣. អេសាកសស ឆពវ សីតវិេសស េមាគគលិបុតតសវ ហេយា 
  សាសនំ េជាតយិតិាវ ន  និពវ េុតា អាយុសងខេយ។ 
 ៤៤. ចតុសតតតវិសសម ហិ   េថេរា ឧបាលិបណឌ ិេតា 
  សទធិវហិារកិំ េថរំ   ទាសកំ នាម បណឌ តិំ។ 
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 ៤៥.  វនិយដាឋ េន ឋេបតាវ ន  និពវ េុតា េសា មហាគណី 
  ទាសេកា េសាណកំ េថរ ំ សទធិវហិារ ឹអនបុបទ។ំ 
 ៤៦. កតាវ  វនិយបាេមាកខ ំ  ចតុសដឋមិ ហិ និពវ េុតា 
  េសាណេកា ឆឡភិញាញ េណា សិគគវំ អរយិរតជំ។ 
 ៤៧.  វនិយដាឋ េន ឋេបតាវ ន  ឆសដឋមិ ហិ បរនិពិវ េុតា 
  សិគគេវា ញាណសមបេនាន  េមាគគលិបុតតំ ច ទារកំ 
  កតាវ  វនិយបាេមាកខ ំ  និពវ េុតា េសា ឆសតតតិ។ 
 ៤៨. តិេសសា េមាគគលិបុេតាត  េសា មហិនទំ សទធិវហិារកិំ 
  កតាវ  វនិយបាេមាកខ ំ  អសីតិវសសម ហិ និពវ េុតា។ 

បញច េមា បរេិចឆេទា។ 
ភាណវារំ បញច មំ និដឋតិំ។ 
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ឆេដាឋ  បរេិចឆេទា 
១. េទវសតាន ិច វសសានិ  អដាឋ រសាធិកានិ ច 

  សមពេុទធ បរនិពិវ េុត   អភិសិេតាត  បិយទសសេនា។ 
 ២. អាគេតា រាជា ឥទធេិយា  អភិសិេតត បិយទសសេន 
  ផរត ិបុញញេតជ ំច   ឧទធំ អេធា ច េយាជនំ។ 
 ៣. ជមពទូីេប មហារេជជ  ពលចេកក បរវិតតត ិវេសា 
  អេនាតេតាត  នាម ទេហា  ហិមវាបពវតមុទធន។ិ  
 ៤. សេពាវ សេធន សំយុតាត   េសាឡសមបិ កុមភិេយា 
  តទា េទវសិកំ និចច ំ  េទវា អភហិរនតិ េត។ 
 ៥. នាគលតាទនតកដឋំ   សុគនាធ  បពវ េតយយកំ 
  មុទសិុនិទធំ មធុរំ   រសវនតំ មេនារមំ 
  តទា េទវសិកំ និចច ំ  េទវតាភហិរនតិ េត។ 
 ៦. អាមលកំ ឱសធំ ច  សុគនធំ បពវ េតយយកំ 
  មុទសិុនិទធំ រសវនត ំ   មហាភេូត យុបដឋតិំ 
  តទា េទវសិកំ និចច ំ  េទវតាភហិរនតិ េត។ 
 ៧. ទិពវបានំ អមពបកកញច   រសវនតំ សុគនធកំ 
  តទា េទវសិកំ និចច ំ  េទវតាភហិរនតិ េត។ 
 ៨. ឆទទនតទហា បញច វណាណ   បាបុរណនិវាសនំ 
  តទា េទវសិកំ និចច ំ  េទវតាភហិរនតិ េត។ 
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 ៩. សីសនាហ នគនធចណុណំ  តថា ចានវុេិលបន ំ
  មុទកុំ បារបតាថ យ  សុមនទសុស ំអសុតតកំ។ 
 ១០. មហារហំ អញជ នញច   សពវ ំ តំ នាគេលាកេតា 
  តទា េទវសិកំ និចច ំ  នាគរាជា ហរនតិ េត។ 
 ១១. ឧចឆយុដឋឹ បូគមនតំ   បីតកំ ហតថបុញឆ នំ 
   តទា េទវសិកំ និចច ំ  េទវតាភហិរនតិ េត។ 
 ១២. នវ វាហសហសសានិ  សុវា ហរនតិ សាលេយា 
  េត សាលី និតថសុកេណ  ឧនទេុរហ ិវេិសាធិតា 
  មកខកិា មធុតំ ករ ំ  អចាឆ  កូដម ហិ េកាដដយុំ។ 
 ១៣. សកុណា សុវគគជាតា  ករវកីា មធុរសសរា 
  អេសាកបុញញេតេជន  សទា សាេវនតិ មានេុស។ 
 ១៤. កបបាយុេកា មហានាេគា ចតុពទុធបរចិារេកា 
  សុវណណសងខលិកាពេទាធ   បុញញេតេជន អាគេតា។ 
 ១៥. បូេជសិ រតនមាលាហិ១  បិយទសសី មហាយេសា 
   វបិាេកា បិណហបាតសស  បដិលេទាធ  សុទសសេនា។  
 ១៦. ចនទគុតតតសសាយំ នតាត   ពិនទសុារសស អរតេជា 
  រាជបុេតាត  តទា អាសិ  ឧេជជនិករេមាលិេនា។ 

                                                            

១. រតនាមាេលហិ (សី)។  
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 ១៧. អនបុុេពវ ន គចឆេនាត    េវទិសសនគរំ គេតា 
  តរតាប ិច េសដឋធីតា  េទវ ីនាមាត ិវសិសុតា 
  តសស សំវាសមនាវ យ  អជាយ ិបុតតមុតតមំ។ 
 ១៨. មហិេនាទ  សងឃមិតាត  ច  បពវជជំ សមេរាចយុ ំ
  ឧេភាបិ បពវជិតាវ ន  ភិនទឹសុ ភវពនធនំ។ 
 ១៩. អេសាេកា រជជ ំកាេរសិ  បាដលិបុេតត បុរតតេម 
  អភិសិេតាត  តីណិ វសសានិ  បសេនាន  ពទុធសាសេន។ 
 ២០. យទា ច បរនិពិាវ យ ិ  សមពេុទាធ  ឧបវតតេន 
  យទា ច មហិេនាទ  ជាេតា េមារយិកុលសមភេវា 
  ឯតថនតេរ យំ គណិតំ  វសស ំភវត ិតតតកំ។ 
 ២១. េទវ  វសសសតានិ េហានតិ  ចតុវសស ំបនតុតរ ិ
  សមនតរម ហិ េសា ជាេតា  មហិេនាទ  អេសាករតេជា។ 
 ២២. មហិេនាទ  ទសវសសម ហិ  បិតា ភាេត អឃាតយិ 
  ជមពទុីបំ នសុាេសេនាត   ចតុវសស ំអតិកកមិ។ 
 ២៣. ហនាតវ  ឯកសេត ភាេត  វំសំ កតាវ ន ឯកេតា 
  មហិនទចទុទសេម វេសស  អេសាកំ អភិសិញច យុំ។ 
 ២៤. អេសាកធេមាម ភិសេតាត   បដិលទាធ  ច ឥទធេិយា 
  មហាេតេជា បុញញវេនាត   ទីេបកចកកវតតិ េសា១។ 
                                                            

១. ទីេប ចកកវតតេិកា (សី)។  
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 ២៥. បរបុិណណវសីវសសម ហិ  បិយទសសាភិសិញច យុំ 
  បាសណឌ ំ បរគិគណហេនាត   តីណិវសស ំអតកិកមិ។ 
 ២៦. ទាវ សដឋិ ទិដឋិគតិកា  បាសណឌ ក ឆននវតកិា 
  សសសតឧេចឆទមូលា  សេពវ  ទវ ហីិ បតិដឋិតា។ 
 ២៧. និគណាឋ េចលកា េចត ិ  ឥតរា បរពិាវ ជកា 
  ឥតរា រពហម ណាត ិច  អេញញ ច បុថុលទធកិា។ 
 ២៨. នីយនតិ សសសតុេចឆេទ  សមមេុឡហ ហីនទិដឋេិក 
  ឥេតា ពហិទាធ  បាសេណឌ  តិតថេិយ នានាទិដឋិេក។ 
 ២៩. សារាសារំ គេវសេនាត   បុថុលទធី និមនតយី 
  តិតថគិណំ និមេនតតាវ   បេវេសតាវ  និេវសន ំ
  មហាទានំ បទតាវ ន  បញហំ បុចឆិ អនតុតរ។ំ 
 ៣០. បញាហ  បុដាឋ  ន សេកាក នតិ   វសិសេជជតុំ សកា ពលា 
  អមពំ បុដឋំ លពជុំ វា   ពយាករសុឹ អបញញកា។ 
 ៣១. អនមុតតមបិ សេពវ សំ  អលំ េត បុន េទសនំ 
  ភិនទតិាវ  សពវបាសេណឌ   ហរតិាវ  បុថុលទធេិក។ 
 ៣២. ឥត ិរាជា វចិិេនតសិ   អេញញបិ េត លភាមេស 
  េយ េលាេក អរហេនាត  ច អរហតតមគគញច  បសសនត។ិ 
 ៣៣. សំវជិជនតិ ឥេម េលាេក  នយិមំ េលាកំ អសុញញតំ 
  កទាហំ សបបុរសិានំ  ទសសនំ ឧបសង កេម។ 
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 ៣៤. តសស សុភាសិតំ សុតាវ   រជជំ េទមិ សជីវតិ១ំ 
  ឥត ិរាជា វចិិេនតេនាត   ទកខ ិេណេយយ ន បសសត។ិ 
 ៣៥. និចចំ គេវសតិ រាជា   សីលវេនត សុេបសេល 
  ចង កមនតម ហិ បាសាេទ  េបកខមាេនា បយុជជេន 
  រថិយា បិណាឌ យ ចរនតំ  និេរគាធំ សមណមទទស។ 
 ៣៦. បាសាទិកំ អភិកកនតំ  បដិកកនតំ វេិលាកិត ំ
  ឱកខ តិតចកខ ុសមបននំ   អរហនតំ សនតមានសំ។ 
 ៣៧. ឧតតមទមថបបតត ំ   ទនតំ គុតតំ សុរកខ តិំ 
  កុលគេណ អសំសដឋំ  នេភ២ ចនទវំ និមមលំ។ 
 ៣៨. េកសរវី អសនាត សំ  អគគកិខ នធំវ េតជតិ ំ
  គរ ំទរុាសទំ ធីរ ំ   សនតចិតតំ សមាហិតំ។ 
 ៣៩. ខីណាសវំ សពវ កិេលស- េសាធិតំ បុរសុិតតមំ 
  ចារវហិារសមមបបននំ  សមបសសី សមណុតតមំ។ 
 ៤០. សពវ គុណគតំ និេរគាធំ  បុពវសហាយំ វចិនិតយ ិ
  បុេពវ  សុចណិណកុសលំ  អរយិមគគផេល ឋិត ំ
  រតិយា បិណាឌ យ ចរនតំ  បសសិតាវ  េសា វចិនិតយិ។ 
  ៤១.  ពេុទាធ  េលាេក អរហា ជនិសាវេកា 
                                                            

១. សវជិិតំ (ឱ)។២. ន េវ  (សី)។  
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    េលាកុតតរមគគផេល បតិដឋិេតា 
    េមាកខញច  និពាវ នគេតា អសំសយំ 
    អញញតេរា ឯស េថេរា គរតតេមា។ 
  ៤២.  េសា បញច បីតិបសាទំ បដិលភិ 
    ឧឡារ ំបាេមាជជំ មនបបសាទិេកា 
    និធឹ ច លទាធ  អធេនា បេមាទិេតា 
    ឥេទាធ  មេនា ឥចឆតិំវ សេកាក បេមា។ 
  ៤៣.  អាមនតយិ អញញតេរកមចចំ 
    តនតភិកខនត ំតរមានរបំ១ 
    ន េយហ ិបាសាទិកំ សនតវតតឹ 
    នាេគាវ យនតំ រតយិា កុមារំ២។ 
  ៤៤.  រាជា បសាទវបុិលំ បដិលភិ 
    ឧទគគហេដាឋ  មនសាភិចិនតយិ 
    និសសសំយំ េយា ឧតតមធមមបបេតាត  
    អទិដឋបុេពាវ  អយ ំបុ រសុិតតេមា។ 
  ៤៥.   វមំីសមាេនា បុនេទវ អរពវ ិ
    សុបញញតតំ អាសនេមតថ សនថត ំ

                                                            

១. តរមានរេបា (ឱ)។២. កុមារកំ (ឱ)។  
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    និសីទសិ បពវជិត តវមាសេន 
    មយា អនញុាញ តំ តយា អភិបតថតិំ។ 
  ៤៦.  អាទាយ រេញាញ  វចន ំបទកខ ណំិ 
    ហេតថ គេហតាវ  អភរិយ ហ អាសនំ 
    និសីទ ិបលលង កវេរ អសនតេសា 
    សេកាក វ េទវរាជា បណឌុ កមពេល។ 
  ៤៧.   វចិិនតយ ិរាជា យមគគទារេកា 
    និចចេលា អសនាត សិ ច អតថ ិនតុំ 
    ទិសាវ  រាជា តំ តរណំ កុមារកំ 
    អរយិវតតំ បរហិារកំ វរ។ំ 
  ៤៨.  សុសិកខ តិំ ធមមវនិយេកាវទិ ំ
    អសនាត សំ សនតគុណាធិវាសិតំ 
    សុបារតា កបបចរ ំជិនរតជ ំ
    បសននចិេតាត  បុនេទវ មរពវ។ិ 
  ៤៩.  េទេសហិ ធមមំ តវ សិកខ តិំ មម 
    តវ េមវ សតាថ  អនសុាសិតំ តយា 
    កេរាម ិតយុ ហំ វចនំ មហាមុន ិ
    អនសុាសតុ េទសន ំមំ សុេណាមិ១។ 
                                                            

១. អនសុាស មមំ តវ សុេណាមិ េទសនំ (ឱ)។  
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  ៥០.  សុតាវ  រេញាញ  វចនំ សុេតជិត ំ
    នវងគសេតថ បដិសមភិទដឋិេត 
     វេិលាឡយី េតបិដកំ មហារហំ 
    តមទទស អបបមាទសុេទសនំ។ 
 ៥១. អបបមាេទា អមតបទំ  បមាេទា មចចេុនា បទំ 
  អបបមតាត  ន មីយនត ិ  េយ បមតាត  យថា មតា១។ 
  ៥២.  និេរគាធធីរ ំអនេុមាទយនត ំ
    រាជា  វជិានយិ តមគគេហតុំ  
    េយ េកចិ សពវញញុពទុធេទសិតា 
    សេពវ សំ ធមាម នំ ឥមសស មូលកា។ 
  ៥៣.  អេជជវ តុេម ហ សរណំ ឧេបមិ 
    ពទុធញច  ធមមំ សរណំ ច សងឃំ 
    សបុតតទាេរា សហញាញ តកជជេនា 
    ឧបាសកតតំ បដិេវទយាមិ ត។ំ 
  ៥៤.  សបុតតទាេរា សរេណ បតិដឋិេតា 
    និេរគាធកលយាណមិតតសស អាគមា 
    បូេជមិ ចតុេរា សតសហសសរបិយំ 
    អដឋដឋកំ និចចភតតញច  េថរ។ំ 
                                                            

១. ខទុទក. ធមម. ៥២/២៥ ។ 
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 ៥៥. េតវជិាជ  ឥទធយិបតាត ច  េចេតាបរយិេកាវទិា១ 
  ខីណាសវា អរហេនាត   ពហូ ពទុធសស សាវកា។ 
  ៥៦.  េថរំ អេវាច បុន េទវរាជា 
    ឥចាឆ មិ សងឃរតនសស ទសសន ំ
    សមាគមំ សននបិតត ិយាវតា 
    អភិវាទយា េមតថ សុណាមិ ធមមំ។ 
  ៥៧.  សមាគតា សដឋសិហសសភិកខ ូ 
    ទតូា ច រេញាញ  បដិេវទយឹសុ 
    សេងឃា មហាសននបិាេត សុតុេដាឋ  
    គចាឆ ហិ តវ  ំឥចឆសិ សងឃទសសនំ។ 
 ៥៨. ទតូសស វចនំ សុតាវ   អេសាកធេមាម  មហីបត ី
  អាមនតយី ញាតិសងឃ-  មិតាត មេចច ច ពនធេវ។ 
 ៥៩. ទកខណិទានំ ទសសាម  មហាសងឃសមាគេម 
  កេរាម េវយយាវដិកំ  យថាសតតិ យថាពលំ។ 
 ៦០. មណឌ បំ អាសនំ ឧទកំ  ឧបដាឋ នំ ទានេភាជនំ 
  បដិយាេទនត ុេម ខិបបំ  ទានារហំ អនចុឆវ។ឹ 
 ៦១. សូេបយយ ភតតការា ច  សុចិយាគុ សុសងខតា 

                                                            

១. េចេតាបរយិាយ េកាវទិា (ឱ)។ 
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  បដិយាេទនត ុេម ខិបបំ  មនញុញំ េភាជន ំសុចឹ។ 
 ៦២. មហាទានញច  ទសសាម  ភិកខ ុសេងឃ គុណុតតេម 
  នគេរ េភរេិយា វជជនត ុ   វថីិេយា សមជជនត ុេត។ 
 ៦៣.  វកិិរនត ុវាលកុំ េសតំ  បុបផញច  បញច វណណកំ 
  មាលគឃិយំ េតារណញច   កទល ីបុណណឃដំ សុភំ។ 
 ៦៤. ឧតុតតមបរំ ថូបំ   ឋបយនត ុតហឹ តហឹ 
  វេតថហ ិច ធជំ កតាវ   ពនធយនត ុតហឹ តហឹ។ 
 ៦៥. មាលាទាមសមាយុតាត   េសាភយនត ុឥមំ បុរ ំ
  ខតតយិា រពាហម ណា េវសសា សុទាធ  អញញកុលាន ិច១។ 
 ៦៦. វតថំ អាភរណំ បុបផំ   នានាលងាក រភសិូតា 
  អាទាយ ទីបំ ជលមានា  គចឆនត ុសងឃទសសន។ំ 
 ៦៧. សពវញច  តាលាវចរ ំ  នានាកុលា ច សិកខ តិា 
  វជជនត ុវគគសុវនិយា   សុសិរា មទទលាន ិច។ 
 ៦៨. លងាក រកាមទាេចវ  េសាតថយិា នដនាដកា 
  សេពវ  សងឃំ ឧបយនត ុ  ហាសយនត ុសមាគតំ។ 
 ៦៩. បុបផញច  អេនកវធំិ   បុណណឃដញច  អេនកធា 
  វណណកំ េចវ កេរានត ុ  បូជំ អេនករាសិេយា។ 

                                                            

១. កុលាសុ ច (ឱ)។  
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   ៧០. នគរសស បដិហារមនតេរ   
    ទានំ សពវ ំ បដិយនត ុបតថតិ ំ
    បូជំ សមាទាយ រដឋវាសិកា  
    រតតឹ ទិវំ តយិាេម អេសសេតា។ 
 ៧១. តំ រតតយិា អចចេយន  ភតតំ សកនិេវសេន 
  បណីតរសសមបននំ  បដិយាេទតាវ ន ខតតេិយា។ 
 ៧២. សាមេចច សបរវិាេរ  អាណាេបសិ មហាយេសា 
  គនធមាលា បុបផកូដំ  បុបផឆតតធជំ ពហំុ។ 
 ៧៣. ទិវា ទីបំ ជលមាន ំ  អភិហរនត ុមហាជនា 
  យាវតា មយា អាណតាត   តាវតា អភិហរនត ុេត។ 
 ៧៤. ឥមម ហិ នគេរ សេពវ    េនកមា ច ចតុទទសិា 
  សេពវ វ រាជបរសិា   សេយាគគពលវាហនា។ 
 ៧៥. សេពវ  មំ អនគុចឆនត ុ  ភិកខ ុសងឃសស ទសសនំ 
  មហតា រាជានភុាេវន  និយយាសិ រាជកុញជ េរា។ 
 ៧៦. សេកាក វ ននទនយុយានំ  ឯវ ំេសាភ ីមហីបត ិ
  គនាតវ  រាជា តរមាេនា  ភិកខ ុសងឃសស សនតេិក។ 
 ៧៧. អភិវាេទតាវ ន សេមាម ទ ិ  េវទជាេតា កតញជ លី 
  អាេរាចយ ីភិកខ ុសងឃំ  មមតាថ យានកុមបតុ។ 
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 ៧៨. យាវ ភិកខ ូ អនបុបេតត  សេពវ  អេនាត និេវសេន 
  សងឃសស បិតរំ េថរំ  បតតំ អាទាយ ខតតេិយា។ 
 ៧៩. បូជមាេនា ពហុបុេបផហិ  បាវសិិ នគរំ វរ ំ
  និេវសនំ បេវសតាវ   និសីទាេបតាវ ន អាសេន។ 
 ៨០. យាគំុ នានាវធំិ ខជជ ំ  េភាជន ំច មហារហំ 
  អទាសិ បយតបាណិ  យាវទតថំ យទិចឆក។ំ 
 ៨១. ភតុាត វភិិកខ ុសងឃសស  ឱណីតបតតបាណិេនា 
  ឯកេមកសស ភិកខ ុេនា  អទាសិ យុគសាដកំ។ 
 ៨២. បាទសមភញជ នំ េតលំ  ឆតតញាច បិ ឧបាហនំ 
  សពវ ំ សមណបរកិាខ រំ  អទាសិ ផាណិតំ មធុ។ 
 ៨៣. បរវិាេរតាវ ន និសីទ ិ  ធមាម េសាេកា មហីបតិ 
  និសជជ រាជា បវាេរសិ  ភិកខ ុសងឃសស បចចយំ។ 
 ៨៤. យាវតា ភិកខ ូ ឥចឆនត ិ  តាវ េទមិ យទិចឆក ំ
  សនតេបបតាវ ន សកកចច១ំ  សមបវាេរតាវ ន បចចេយ។ 
 ៨៥. តេតា អបុចឆិ គមភីរ ំ  ធមមកខនធំ សុេទសិតំ 
  អតថិ ភេនត បរេិចឆេទា  េទសិតាទចិចពនធនុា។ 
 ៨៦. នាមំ លិងគំ វភិតតញិច    េកាដាឋ សញាច បិ សងខត ំ
  ឯតតកាវ ធមមកខនាធ នំ  គណនំ អតថិ បេវទិយ២។ 
                                                            

១. សនតេបបតាវ  បរកិាខ េរន (ឱ)។២. បេវទយ (ឱ)។  
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 ៨៧. អតថិ រាជាវ គេណតាវ ន  េទសិតាទចិចពនធនុា 
  សុវភិតតំ សុបញញតតំ   សុនិទទដិឋំ សុេទសិតំ។ 
 ៨៨. សេហតុំ អតថសមបននំ  ខលិតំ នតថិ សុភាសិតំ 
  សតិបដាឋ នំ សមមបបធានំ  ឥទធបិាទញច  ឥរនទយិំ។ 
 ៨៩. ពលំ េពាជឈងគំ មគគងគំ  សុវភិតតំ សុេទសិតំ 
  ឯវ ំសតតបេភទញច    េពាធិបកខ ិយមុតតមំ។ 
 ៩០. េលាកុតតរ ំធមមវរំ   នវងគំ សតថសុាសនំ 
   វតិាថ រតិំ សុវភិតត ំ   េទេសសិ ទិបទតុតេមា។ 
 ៩១. ចតុរាសីតសិហសសានិ  ធមមកខនាធ  អននូកា 
  បាណីនំ អនកុមបាយ  េទសិតាទចិចពនធនុា។ 
 ៩២. អមតុតតមំ វរធមមំ   សំសារបរេិមាចន ំ
  សពវទកុខកខ យំ មគគំ   េទេសសិ អមេតាគធំ១។ 
 ៩៣. សិតាវ ន វចនំ រាជា   ភិកខ ុសងឃសស ភាសិតំ 
  បាេមាជជហាសពហុេលា េវទជាេតា នរាសេភា 
  សរាជិកបរសិាយ  ឥមំ វាកយ ំឧទាហរ។ិ 
 ៩៤. ចតុរាសីតសិហសសានិ  បរបុិណណំ អននូកំ 
  េទសិតំ ពទុធេសដឋសស  ធមមកខនធំ មហារហំ។ 
                                                            

១. អមេតាសធំ (ឱ)។  
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 ៩៥. ចតុរាសីតសិហសសានិ  អារាេម ការយាមហំ 
  ឯេកកធមមកខនធសស  ឯេកការាមំ បូជយំ។ 
 ៩៦. ឆននវតិេកាដិធនំ    វសិសេជជតាវ ន ខតតេិយា 
  តេមវ ទិវសំ រាជា   អាណាេបសិ ច តាវេទ។ 
 ៩៧. តសមឹ កាេល ជមពទូីេប  នគរំ ចតរុាសីតិេយា 
  ឯេកកនគរដាឋ េន   បេចចការាមំ ការយ។ិ 
 ៩៨. អេនាត  តណី ិច វសសានិ   វហិារំ កតាវ ន ខតតេិយា 
  បរនិដិឋិេត អារាេម   បូជំ សតាត ហ ការយិ។ 

ឆេដាឋ  បរេិចឆេទា  
ភាណវារំ ឆដឋមំ។ 
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សតតេមា បរេិចឆេទា 
 ១. មហាសមាគេមា េហាត ិ ជមពទូីេប សមនតេតា 
  ភិកខ ូ អសីតិេកាដិេយា  ភិកខ ុន ីឆននវត ិសហសសិេយា។ 
 ២. ភិកខ ូ ច ភិកខ ុនិេយា ច  ឆឡភិញាញ  ពហុតរា 
  ភិកខ ូ ឥទាធ នភុាេវន   សមំ កតាវ  មហីតលំ។ 
 ៣. េលាកវវិរណំ កតាវ   ទេសសសំុ បូជិេយ មេហ 
  អេសាការាេម ឋិេតា រាជា ជមពទុីេប អេវកខត។ិ 
 ៤. ភិកខ ុឥទាធ នភុាេវន   អេសាេកា សពវតថ បសសត ិ
  អទទស វហិារំ សពវ  ំ  សពវតថ មហិយំ កតំ។ 
 ៥. ធជំ ឧសសាបិតំ បុបផំ  េតារណញច  មាលគឃិយំ 
  កទល ីបុណណឃដេញច វ  នានាបុបផសេមាហិតំ។ 
 ៦. អទទស ទីបមណឌ លំ   វភិសូនតំ ចតុទទសំិ 
  បេមាទិេតា ហដឋមេនា  េបកខ េនាត  វតតេត មេហ។ 
 ៧. សមាគេត ភិកខ ុសេងឃ  ភិកខ ុន ីច សមាគេត 
  មហាទានញច  បញញតតំ  ទីយមាេន វនិពវ េក។ 
 ៨. ចតុរាសីតសិហសសានិ   វហិាេរ ទសិាវ ន បូជេិត 
  អេសាេកាបិ អតតមេនា  ភិកខ ុសងឃំ បេវទយិ។ 
 ៩. អហញច  ភេនត ទាយាេទា  សតថ ុពទុធសស សាសេន 
  អហុ មយ ហ ំបរចិាច េគា  សាសេន សារវាទិេនា។ 
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 ១០. ឆនទវតិេកាដិេយា ច   វសិសេជជតាវ  មហាធនំ 
  ចតុរាសីតសិហសសានិ  អារាមា ការតិា មយា។ 
 ១១. បូជាយ ធមមកខនធសស  ពទុធេសដឋសស េទសេិត 
  ចតាត រសិតសហសសានិ  េទវសិកំ បវតតយិ។ 
 ១២. ឯកញច  េចតិយ ំបូជំ  ឯកំ និេរគាធសវ ហយំ 
  ឯកញច  ធមមកថិកានំ  ឯកំ គិលានបចចយំ។ 
 ១៣. ទីយត ិេទវសិកំ នចិចំ  មហាគងាគ វ ឱទន ំ
  អេញាញ  េកាចិ បរចិាច េគា  ភិេយយា មយ ហំ ន វជិជតិ។ 
 ១៤. សទាធ  មយ ហំ ទឡហតរា  តសាម  ទាយាេទា សាសេន 
  សុតាវ ន វចនំ រេញាញ   ធមាម េសាកសស១ ភាសិតំ។ 
 ១៥. បណឌ ិេតា សុតសមបេនាន   និបុណតថ វនិិចឆេយា  
  សងឃសស េតសុ វហិារំ  អនគុគហតាថ យ សាសនំ។ 
 ១៦. អនាគេត ច អទាធ េន  បវតតឹ ញតាវ  វចិកខ េណា 
  ពយាកាសិ េមាគគលិបុេតាត  ធមាម េសាេកន បុចឆតិំ។ 
 ១៧. បចចយទាយេកា នាម  សាសេន បដិពាហិេរា២ 
  យសស បុតតំ វា ធីតរ ំវា  ឧរសមឹ ជាតមនវយ។ំ 
 ១៨. បពាវ េជសិ វេជតាវ ន៣  េសា េច ទាយាេទា សាសេន 
  សុតាវ ន វចនំ រាជា   ធមាម  េសាេកា មហីបតិ។ 
                                                            

១. អេសាកធមមសស (ឱ)។២. បរពិាហេិរា (ក, សី)។៣. ចា េជតាវ ន (ឱ)។  
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 ១៩. មហិនទកុមារំ បុតត ំ  សងឃមិតតញច  ធីតរ ំ
  ឧេភា អាមនតយិ រាជា  ទាយាេទា េហាមិ សាសេន។ 
 ២០. សុតាវ ន បិតុេនា វាកយ ំ  ឧេភា បុតាត ធិវាសយុំ 
  សុដឋ េទវ សមបដិចាឆ មិ  កេរាម ិវចនំ វត។ 
 ២១. បពាវ េជសិ ច េនា ខិបបំ  ទាយាេទា េហាហ ិសាសេន 
  បរបុិណណវសីតិវេសសា  មហិេនាទ  អេសាករតេជា។ 
 ២២. សងឃមិតាត  ច ជាតយិា  វសស ំអដាឋ រស ភេវ 
  ឆពវសសម ហិ អេសាកសស  ឧេភា បពវជិតា បជា។ 
 ២៣. តេថវ ឧបសមបេនាន   មហិេនាទ  ទីបេជាតេកា 
  សងឃមិតាត  អាទាេយវ  សិកាខ េយា ចាវ សមាទិយិ។ 
 ២៤. អហុ េមាគគលិបុេតាត វ  េថរវាេទា មហាគណី 
  ចតុបញាញ សវសសម ហិ  ធមាម េសាេកា អភសិិេតាត ។ 
 ២៥. អេសាកសសាភិសិតតេតា  ឆសដឋិ េមាគគលិបុតតសវ ហេយា 
  តេតា មហេិនាទ  បពវជិេតា េមាគគលិបុតដសស សនតិេក 
  បពាវ េជសិ មហាេទេវា  មជឈេនាត  ឧបសមបេទ។ 
 ២៦. ឥេម េត នាយេកា តីណ ិ មហិនទសសានកុមបកា 
  េមាគគលិបុេតាត  ឧបជឈាេយា មហិនទំ ទបីេជាតកំ។ 
 ២៧. វាេចស ិបិដកំ សពវ ំ  អតថំ ធមមញច  េកវលំ 
  អេសាកសស ទសវសសម ហិ មហិេនាទ  ចតុវសសិេកា។ 
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 ២៨. សពវ ំ សុតបរយិតតឹ    គណុបាចរេិយា១ អហុ 
  សុេទសិតំ សុវភិតត ំ  ឧេភា សងគហសុតតកំ។ 
 ២៩. មហិេនាទ  េថរវាទកំ  ឧគគេហតាវ ន ធារយ ិ
   វនិីេតា េមាគគលិបុេតាត   មហិនទំ អេសាករតជំ។ 
 ៣០. តិេសសា វជិាជ  ឆឡភញិាញ   ចតុេរា បដិសមភទិា 
  តិេសសា េមាគគលិបុេតាត  ច  មហិនទំ សទធិវហិារកិំ 
  អាគមបិដកំ សពវ ំ  សិកាខ េបត ិនិរនតរ។ំ 
 ៣១. តីណិ វសសម ហិ និេរគាេធា  ចតុវសសម ហ ិភតេរា 
  ឆវសសម ហិ បពវជិេតា  មហិេនាទ  អេសាករតេជា។ 
 ៣២. េកានតបុិតាត  ឧេភា េថរា  តិេសសា ចាបិ សុមិតតេកា 
  អដឋវសសម ហិ េសាកសស  បរនិពិវ ឹសុ មហិទធកិា។ 
 ៣៣. ឥេម កុមារា បពវជិតា  ឧេភា េថរា ច និពវ តុា 
  ឧបាសកតតំ េទសឹសុ  ខតតយិា រពាហម ណា ពហូ។ 
 ៣៤. មហាលាភា ច សកាក េរា ឧបជជិ ពទុធសាសេន 
  បហីនលាភសកាក រា  តិតថយិា បុថុលទធកិា។ 
 ៣៥. បណឌ រងាគ  ជដិលា ច  និគណឋ េចលកាទិកា 
  អដឋំសុ សតតវសសានិ  អេហាសិ វគគេុបាសេកា។ 

                                                            

១. គណបិាចរេិយា (ឱ)។  
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 ៣៦. អរយិា េបសលា លជជី  ន បវសិនត ិឧេបាសថំ 
  សមបេតត ច វសសសេត  វសស ំឆតតសឹ សតានិ ច។ 
 ៣៧. អដឋភិិកខ ុសហសសានិ  អេសាការាេម វសឹសុ េត 
  អាជិវកា អញញលទធកិា  នានា ទេូសនតិ សាសនំ។ 
 ៣៨. សេពវ  កាសាវ វសនា១  ទេូសនតិ ជនិសាសនំ 
  ភិកខ ុសហសសបរវិេតា  ឆឡភិេញាញ  មហិទធិេកា។ 
 ៣៩. េមាគគលិបុេតាត  មហាបេញាញ  បរវាទបបមទទេនា 
  េថរវាទំ ទឡហំ កតាវ   សងគហំ តតិយំ កេតា។ 
 ៤០. មទទតិាវ  នានាវាទានិ  នីហរតិាវ  អលជជិេនា 
  សាសនំ េជាតយតិាវ ន  កថាវតថ ុំ បកាសយិ។ 
 ៤១. តសស េមាគគលិបុតតសស   មហិេនាទ  សទធិវហិារេិកា 
  ឧបជឈាយសស សនតេិក  សទធមមំ បរយិាបុណិ។ 
 ៤២. និកាេយ បញច  វាេចសិ  សតត េចវ បករេណ 
  ឧភេតា វភិងគំ វនិយ ំ  បរវិារញច  ខនធកំ 
  ឧគគហិ វេីរា និបុេណា  ឧបជឈាយសស សនតេិកតិ។ 
 ៤៣. និកខ េនត ទតុិេយ វសស-  សេត វសសាន ិឆតតសឹតិ 
  បុនេភេទា អជាយតិថ  េថរវាទានមុតតេមា។  
                                                            

១. កាសាយវសនា (ឱ)។  
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 ៤៤. បាដលិបុតតនគរម ហិ   រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
  ធមាម េសាេកា មហារាជា បសេនាន  ពទុធសាសេន។ 
 ៤៥. មហាទានំ បវេតតសិ  សេងឃ គុណវរតតេម 
  ចតាត រ ិវសសសហសសានិ  ឯកាេហេនវ និសសជជ។ិ 
 ៤៦. េចតិយសស យជា ឯកំ  ធមមសស សវនសស ច 
  គិលានានញច  បចចយ ំ  ឯកំ សងឃសស និសសជជ។ិ 
 ៤៧. តិតថយិា លាភំ ទសិាវ ន  សកាក រំ ច មហារហំ 
  សដឋមិតតសហសសានិ  េថយយសំវាសកា អហុ។ 
 ៤៨. អេសាការាមវហិារម ហិ  បាតិេមាេកាខ  បរចិចជ ិ
  ការាេបេនាត  បាតិេមាកខ ំ  អមេចាច  អរេិយា ឃាតយិ១។ 
 ៤៩. តិតថេិយ នគិគហតាថ យ  ពហូ ពទុធសស សាវកា 
  សដឋមិតតសហសសានិ  និបុណតាត  សមាគតា។ 
 ៥០. ឯតសមឹ២ សននបិាតម ហិ  េថេរា េមាគគលិអរតេជា 
  សតថ ុកេបបា មហានាេគា បថពយា នតថិ ឦទីេសា។ 
 ៥១. អរយិាន ំឃាតិត ំកមមំ  រាជា េថរ ំអបុចឆថ 
  បាដិហីរំ ករតិាវ ន   រេញាញ  កងខំ វេិនាទយិ។ 
 ៥២. េថរសស សនតិេក រាជា  ឧគគេហតាវ ន សាសនំ 
  េថយយសំវាសកភិកខ ុេនា  នាេសតិ លិងគសាសនំ។ 
                                                            

១. អរយិានំ អឃាតយិ។២. ឯកសមឹ (ឱ)។  
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 ៥៣. តិតថយិា សកវាេទន  បពវជិតាវ  អនាទរា 
  ពទុធវចនំ ភិនទឹសុ    វសុិទធកញច នំ ឥវ។ 
 ៥៤. សេពវ បិ េត ភិននវាទា   វេិលាមា េថរវាទេតា 
  េតសញច  និគគហតាថ យ  សកវាទវេិពាធនំ១។ 
 ៥៥. េទេសសិ េថេរា អភធិមមំ  កថាវតថបុបករណំ 
  និគគេហា ឦទិេសា នតថ ិ  បរវាទបបមទទនំ។ 
 ៥៦. េទេសតាវ  េថេរា អភធិមមំ  កថាវតថបុបករណំ 
  សកវាទេសាធនតាថ យ  សាសនំ ទីឃកាលិកំ។ 
 ៥៧. អរហនាត នំ សហសស ំ  ឧចចនិិតាវ ន នាយេកា 
  វរំ វរំ គេហតាវ ន   អកាសិ ធមមសងគហំ។ 
 ៥៨. អេសាការាមវហិារម ហិ  ធមមរាេជន ការេិត 
  នវមាេសហិ និដាឋ សិ  តតិេយា សងគេហា អយនត។ិ 

តតិយសទធមមសងគហំ និដឋតិ។ំ 
សតតេមា បរេិចឆេទា។ 
ភាណវារំ សតតមំ។ 

 

                                                            

១. សកវាទ វេិរាចនំ (ឱ)។  
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អដឋេមា បរេិចឆេទា 
 ១. េមាគគលិបុេតាត  ទឃីទសសី សាសនសស អនាគេត 
  បចចនតម ហិ បតិដាឋ នំ   ទិសាវ  ទេិពវ ន ចកខ ុនា។ 
 ២. មជឈនតិកាទេយា េថេរា  បាេបសិ អតតបញច េម 
  សាសនសស បតិដាឋ យ  បចចេនត សតាត វទធយិា។ 
 ៣. បចចនតកានំ េទសានំ  អនកុមបាយ បាណិនំ 
  បភាតុកា ពលបបតាត   េទេសថ ធមមមុតតមំ។ 
 ៤. គនាតវ  គនាធ រវសិយ ំ  មជឈិមេតា មហាឥសិ 
  កុបិតំ នាគំ បសាេទតាវ   េមាេចសិ ពនធនា ពហូ។ 
 ៥. គនាតវ ន រដឋំ មហឹសំ  មហាេទេវា មហិទធេិកា 
  េចាេទតាវ  និរយទេុកខន  េមាេចសិ ពនធនា ពហូ។ 
 ៦. អថាបេរាបិ រកខ ិេតា   វកុិពវ េន សុេកាវេិទា 
  េវហាសំ អពភគុគនាតវ ន  េទេសសិ អនមតគឃយិំ។ 
 ៧. េយានកធមមរកខ តិ-  េថេរា នាម មហាមត ិ
  អគគកិខ េនាធ បមសុតត-  កថាយ អបរនតក។ំ 
 ៨. មហាធមមរកខ ិតេតថេរា  មហារដឋំ បសាទយិ 
  នារទកសសបជាតក-  កថាយ ច មហិទធេិកា។ 
 ៩. មហារកខ ិតេតថេរាបិ  េយានកេលាកំ បសាទយ ិ
  ការការាមសុតតនត-  កថាយ ច មហិទធេិកា។ 
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 ១០. កសសបេគាេតាត  េយា េថេរា មជឈិេមា ច ទរុាសេទា១ 
  សហេទេវា មូលកេទេវា  យកខគណំ បសាទយុ ំ
  កេថសំុ តតថ សុតតនតំ  ធមមចកកបបវតតន។ំ 
 ១១. សុវណណភមឹូ គនាតវ ន  េសាណុតតរា មហិទធកិា 
  និទធេមតាវ  បិសាេចបិ  េមាេចសិ ពនធនា ពហូ។ 
 ១២. លងាក ទីបវរំ គនាតវ    មហិេនាទ  អតតបញច េមា 
  សាសនំ ថវរំ កតាវ   េមាេចសំុ ពនធនា ពហូ។ 

នានាេទសបសាេទា នាម អដឋេមា បរេិចឆេទា 
ភាណវារំ អដឋមំ។ 

 

                                                            

១. ទរុាភិសេរា (ឱ)។  
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នវេមា បរេិចឆេទា 
 ១. លងាក ទីេបា អយំ អហុ  សីេហន សីហឡា ឥត ិ
  ទីបុបបតតឹ ឥមំ វំសំ   សុណាថ វចនំ មម។ 
 ២. វង ករាជសសាយំ១ ធីតា  អរេញញ វនេគាចរា 
  សីហសំវាសមនាវ យ  ភាតេរា ជនយ ីទេុវ។ 
 ៣. សីហពាហុ ច សីវលិ  កុមារា ចារទសសនា 
  មាតា ច សុសិមា នាម  បិតា ច សីហសវ ហេយា។ 
 ៤. អតិកកេនត េសាឡស វេសស និកខ មិតាវ  គុហនតរា 
  មាេបសិ នគរំ តតថ  សីហបុរំ វរតតមំ។ 
 ៥. េបាឡរេដឋ តហឹ រាជា  សីហបុេតាត  មហពវ េលា 
  អនសុាសិ មហារជជ ំ  សីហបុរវរតតេម។ 
 ៦. ពាតតឹស ភាតេរា េហានតិ  សីហបុតតសស អរតជា 
   វជិេយា ច សុមិេតាត  ច  សុតេជដឋភាតរា អហំុ។ 
 ៧.  វជិេយា េសា កុមាេរា ត ុ បគេពាភ  ចាសិ កកខ េលា២ 
  កេរាត ិវេិលាបកមមំ  អតិកិចឆ ំសុទារណំ។ 
 ៨. សមាគតា ជានបទា  េនគមា ច សមាគតា 
  ឧបសង កមបរាជាន ំ    វជិយេទាសំ បកាសយុំ។ 
                                                            

១. វងគរាជសសាយំ (សី)។ ២  វជិេយា នាម េសា កុមាេរា, ពគេពាភ  អាសិ អសិកខ េតា (ឱ)។ 
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 ៩. េតសំ ត ំវចនំ សុតាវ   រាជា កុបិតមានេសា 
  អាណាេបសិ អមចាច នំ  កុមារ ំនហីរថ ឥមំ។ 
 ១០. បរចិារកិា ឥេម សេពវ    បុតតទារា ច ពនធវា 
  ទាសិទាសកមមកេរ  នីហរនត ុជនបទា។ 
 ១១. តេតា តំ នីហរតិាវ ន   វសំុិ កតាវ ន ពនធេវ 
  អាេរាេបតាវ ន េត នាវំ  វយ ហតិថ អណណេវ តទា។ 
 ១២. បកកមនត ុយថាកាមំ  េហានតិ សេពវ  អទសសន ំ
  រេដឋ ជនបេទ វាសំ   មា បុន អាគមិចឆតិ។ 
 ១៣. កុមាេរា អារឡហនាវា  គតា ទីបំ អទសសន ំ
  នាមេធយយំ តទា អាសិ  នគគទីេបាត ិវចចត។ិ 
 ១៤. មហិលានំ អារឡហនាវា  គតា ទីបំ អទសសន ំ
  នាមេធយយំ តទា អាសិ  មហិសាររដឋនតិ វចចត។ិ 

១៥. បុរសិានំ អារឡហនាវា  ឧបលវនាត វ សាគរ ំ
  វបិបនដាឋ  ទិសាមុឡហ ំ  គតា សុបបារបដដនំ។ 
១៦. ឱេរាហិតាវ ន សុបបារ ំ  សតតសតញច  េត តទា 
  វបុិលំ សកាក រសមាម នំ  អកំសុ េត សុបបារកា។ 
១៧. េតសុ សកករយិមាេនសុ   វជិេយា ច សហាយកា 
 សេពវ  លទុាទ ន ិកមាម ន ិ  កុរមានា ន ខជុជកា។ 
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១៨. បាណំ អទិននំ បរទារំ  មុសាវាទញច  េបសុណំ 
 អនាចារញច  ទសុសីលំ  អាចរនតិ សុទារណំ។ 
១៩. កកខ លំ ផរសំ េឃារ ំ  កមមំ កតាវ  សុទារណំ 
 ឧជឈាេបតាវ ន មនតសុឹ  ខិបបំ ឃាេតន ធុតតេក។ 
២០. ឱជទីេបា វរទីេបា   មណឌ ទីេបាត ិវា អហុ 
 លងាក ទីេបា ច បណណតតិ  តមពបណណីតិ ញាយត។ិ 
២១. បរនិពិាវ នសមេយ   សមពេុទាធ  ទីបទតុតេមា១  

  សីហពាហុសសាយំ បុេតាត   វជិេយា នាម ខតតិេយា។ 
 ២២. លងាក ទីបំ អនបុបេតាត   ជហិតាវ  ជមពទីុបក២ំ 
  ពយាកាសិ ពទុធេសេដាឋ  េសា រាជា េហសសត ិខតតេិយា។ 
 ២៣. តេតា អាមនតយី សតាថ   សកកំ េទវានមិសសរំ 
  លងាក ទីបសស ឧសសកុកំ  មា បមជជថ េកាសយិ។ 
 ២៤. សមពទុធសស វេចា សុតាវ   េទវរាជា សុជមបត ិ
  ឧបបលវណណសស អាចិកខ ិ  ទីបំ អារកខការណំ។ 
 ២៥. សកកសស វចនំ សុតាវ   េទវបុេតាត  មហិទធេិកា 
  លងាក ទីបសស អារកខ ំ  សបរេិសា បចចបុដាឋ តិ។ 
 ២៦. តេយា មាេស វសិតាវ ន   វជិេយា ភារកចឆេក 
  ឧជឈាេបតាវ  ជនកាយំ  តេមវ នាវមារហី។ 
                                                            

១. ទីបទតុតេម (ឱ)។២. ជមពទុបីវ ហ ំ (ឱ)។  
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 ២៧. អាេរាហិតាវ  សកំ នាវំ  ឧបលវនាត វ១ សាគរ ំ
  ឧកខ តិតវាតេវេគន   នទ ីមុឡាហ  មហាជនា។ 
 ២៨. លងាក ទីបមុបគមម   ឱរហិតិាវ  ថេល ឋិតា 
  បតិដឋតិា ធរណីតេល  អតិជិគចឆតិា ហេវ។ 
 ២៩. បិបាសិតា កិលនាត វ  បទសា គមនំ អកា 
  ឧេភា បាណីហិ ជណណូ ហិ េយាគំ កតាវ ន ភមិូយំ។ 
 ៣០. មេជឈ វដាឋ យ ឋតាវ ន  បាណឹ បសសនតិ េសាភនា 
  សុរតតំ បំសុភមូិភាេគ  ហតថបាណិម ហិ មកខ ិេត។ 
 ៣១. នាមេធយយំ តទា អាសិ  តមពបណណីតិ ត ំអហុ 
  បឋមំ នគរំ តមពបណណី-  លងាក ទីបវរតតេម។ 
 ៣២.  វជិេយា តហឹ វសេនាត   ឥសសរយិំ អនសុាសិ េសា 
   វជិេយា វជិិេតា ចាបិ  សនាមំ អនរុេតន ច២។ 
 ៣៣. អចចតុគាមី ឧបតិេសសា  បឋមំ េសា ឥធាគេតា 
  អាកិណាណ  នរនារហិី  ខតតយិា ច សមាគតា។ 
 ៣៤. តហឹ តហឹ ទិសាភាេគ  នគរំ មាេបសិ ខតតិេយា 
  តមពបណណិទកខណិេតា  នទីតីេរ វរតតេម។ 
 ៣៥.  វជិេយន មាបិតំ នគរ ំ  សមនតបុដេភទន ំ

                                                            

១. បិលវនាត វ (ឱ)។ ២. អនរុេកខន ច (ឱ)។ 
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   វជិិេតា វជិតិំ មាេបសិ  េសា ឧឡុេវលំ មាបយ ី
  នកខតតនាមេកា មេចាច   មាេបសិ អនរុាធបុរ។ំ 
 ៣៦. អចចតុគាមិេយា នាម  ឧេជជន ឹតតថ មាបយ ី
  ឧបតិេសសា ឧបតសិស ំ  សុវភិតតនតរាបណំ១។ 
 ៣៧. ឥទធំ ផីត ំសុវតិាថ រំ   រមណីយំ មេនារមំ 
  លងាក ទីបវ ហេយ រេមម   តមពបណណមិ ហិ ឥសសេរា។ 
 ៣៨.  វជិេយា នាម នាេមន  បឋមំ រជជមការយិ 
  អាគេត សតតវសសម ហិ  អាកិេណាណ  ជនបេទា អហុ។ 
 ៣៩. អដឋតតឹសត ិវសសានិ   រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
  សមពេុទាធ  នវេម មាេស  យកខ េសនំ វទិធំសិត២ំ។ 
 ៤០. សមពេុទធ បញច េម វេសស  នាគានំ ទមយី ជិេនា 
  សមពេុទធ អដឋេម វេសស  សមាបតតិ សមបបយី។ 
 ៤១. ឥមាន ិតណី ិឋានាន ិ  ឥធាគមិ គថាគេតា 
  សមពេុទធ បចឆិេម វេសស   វជិេយា ឥធ មាគេតា។ 
 ៤២. មនសុសាវាសំ អការយិ  សមពេុទាធ  ទិបទតុតេមា 
  អនបុាទិេសសាយ ពេុទាធ ៣ និពវ េុតា ឧបធិសងខេយ។ 
 ៤៣. បរនិពិវ តុម ហិ សមពេុទធ  ធមមរាេជ បភង កេរ 
  អដឋតឹសត ិវសសានិ   រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
                                                            

១. ឧបតេិសសា ឧបតិសស ំ(នគរំ), សុវភិតតនតរាបណំ (សី)។២.  វធិមិតំ (ឱ)។ ៣ សមពេុទាធ  (ឱ) 
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 ៤៤. ទតូំ បាេហសិ សីហបុរំ  សុមិតតវ ហសស សនតេិក 
  លហំុ អាគចឆ តេុម ហេកា  លងាក ទីបវរតតមំ។ 
 ៤៥. នតថិ េកាចិ មមចចេយ   ឥមំ រជាជ នសុាសេកា 
  និយយាេទមិ ឥមំ ទបំី  មមំ កតបរកកមំ។ 

នវេមា បរេិចឆេទា 
ភាណវារំ នវមំ។ 
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ទសេមា បរេិចឆេទា 
 ១. បណឌុ សកកសសាយំ ធីតា  កចាច នា នាម ខតតយិា 
  វំសានរុកខណតាថ យ  ជមពទុីបា ឥធាគតា។ 
 ២. អភិសិតាត  ខតតយិាភិេសេកន បណឌុ វាសមេហសិយា 
  តសសា សំវាសមនាវ យ  ជាយឹសុ ឯកាទសរតជា។ 
 ៣. អភេយា តិេសសា ច ឧតតិេយា តិេសសា អេសលបញច េមា 
   វភិាេតា រាេមា ច សិេវា ច មេនាត  មនតកេលន ច។ 
 ៤. េតសំ កនដិឋធីតា តុ  ចិតាត  នាមាត ិវចចត ិ
  រញជ យតិ ជេន ទិេដឋ  ឧមាម ទចតិាត ត ិវចចត។ិ 
 ៥. សងាខ ភិេសកវេសសន  អាគមិ ឧបតិសសគាមេក 
  បរបុិណណតឹសវេសសន  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
  អមិេតាទនសស នតាត  េត  អេហសំុ សតត សាកិយា។ 
 ៦. រាេមា តិេសសា អនរុាេធា ច មហាលិទីឃវេរាហណិី 
  គាមណិ សតតេមា េតសំ  េលាកនាថសស វំសជា។ 
 ៧. បណឌុ វាសសស អរតេជា  អភេយា នាម ខតតិេយា 
   វសីតិេមវ វសសាមិ   រជជំ កាេរសិ តាវេទ។ 
 ៨. ទីឃាវសសរតេជា ធីេរា  គាមណិបណឌ ិេតា ច េយា 
  បណឌុ វាសំ ឧបដឋេនាត   ចិតតកញាញ យ សំវសិ។ 

76



    ទសេមា បរេិចឆេទា                                                   77 

 

 ៩. តសស សំវាសមនាវ យ  អជាយ ិបណឌុ សវ ហេយា 
  អតាត នំ អនរុកខ េនាត    អវសិ ទាវ រមណឌ េល១។ 

ទសេមា បរេិចឆេទា 
ភាណវារំ ទសមំ។ 

                                                            

១. េទាវារកិមណឌ េល (ឱ)។  
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ឯកាទសេមា បរេិចឆេទា 
 ១. អភយសស វសីតិវេសស  បកុណឌ សស វសីត ិអហុ 
  សតតតឹសវេសសា ជាតិយា អភិសិេតាត  បកុណឌ េកា។ 
 ២. អភយសស វសីតិវេសស  េចាេរា អាសិ បកុណឌ េកា 
 ៣. សតតរសម ហិ វសសម ហិ   ហនាតវ ន សតត មាតេុល 
  អភិសិេតាត  រាជាភិេសេកន នគេរ អនរុាធបុេរ។ 

៤. អតិកកេនត ទសវសសម ហិ  សដឋវិសសមនាគេត 
  ឋេបសិ គាមសីមាេយា  អភយាន ិគាឡហំ ការយ។ិ 
 ៥. ឧភេតា បរភិញុជ តិាវ   យកខមានសុកានិ ច 
  អននូានិ សតតតិវសសានិ  បកុេណាឌ  រជជមការយិ។ 
 ៦. បកុណឌ សស អរតេជា  មុដសិេវា នាម ខតតិេយា 
  ឥសសេរា តមពបណណមិ ហិ  សដឋវិសស ំអហារយ។ិ 
 ៧. មុដសិវសស អរតជា  អថេញញ ទសភាតុកា 
  អភេយា តិេសសា នាេគា ច ឧតតមុិតាត ភេយន ច។ 
 ៨. មិេតាត  សិេវា អេសេលា ច តិេសសា កេិលន េត ទស 
  អនឡុា េទវ ីសីវលិ   មុដសិវសស ធីតេរា។ 
 ៩. អជាតសតត ុអដឋេម  វេសស វជិេយា ឥធាមគេតា 
  ឧទយសស ចទុទសវសសម ហិ   វជិេយា កាលំកេតា តទា។ 
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 ១០. ឧទយសស េសាឡេស វេសស បណឌុ វាសភិសិញច យិ 
   វជិយសស បណឌុ វាសសស  ឧេភា រាជានមនតេរ។ 
 ១១. សំវចឆរំ តទា អាសិ   តមពបណណិអរាជិកា 
  នាគទាសេសសកវេីស  បណឌុ វាេសា តទា គេតា។ 
 ១២. នាគទាេស ឋិេតេយវ  អភេយាបយភិសិញច យិ 
  ឯេតសំ សតតរេសវ  វសសានិ ចតុវសីតិ។ 
 ១៣. ចនទគុេតត ចទុទេស វេសស  គេតា បណឌុ កសវ ហេយា១ 
  ចនុទគុតតសស ចទុទសវេសស  មុដសិវមភិសិញច យិ។ 
 ១៤. អេសាកាភិសិតតេតា សតត- រសវេសស ឧបាគេត 
  មុដសិេវាចចយំ បេតាត   តសមឹេយវ ច ហាយេន។ 
 ១៥. េហមេនត ទតុិេយ មាេស  សាឡហនិកខតតមុតតេម 
  េទវានំបិេយាភិសិញច ិ  តមពបណណមិ ហិ ឥសសេរា។ 
 ១៦. ឆាតបពវតបាទម ហិ   េវឡុយដឋ ីតេយា អហុ 
  េសតា រជតយដឋវី   លតា កញច នសននិភា។ 
 ១៧. នីលំ បីតំ េលាហិតកំ  ឱទាតំ ច បភសសរំ 
  កាលកំ េហាតិ សសសិរកិំ បុបផសណាឋ នសាទិសំ២។ 
 ១៨. តថាបិ បុបផយដឋិ សា  ទិជយដឋិ តេថវ េត 

                                                            

១. បកុណឌ កសវ ហេយា (ឱ)។២. បុបផសណាឋ នតាទសំិ (សី)។  
79



80                                                                                      ទីបវំេសា 

  ទិជា យតថ យថា វេណណ  ឯវ ំតតថ វនបបេទ១។ 
 ១៩. ហយា គជា រថា បតាត   អាមលកា វលយមុទទកិា 
  កកុធសទិសា នាម  ឯេត អដឋ តទា មុតាត ។ 
 ២០. ឧបបេនន េទវានំបិេយ  តសសាភិេសកេតជសា 
  តេយា មណី អាហរសុឹ  មលយា ច ជនបទា។ 
 ២១. តេយា យដឋី ជានបទា  អដឋ មុតាត  សមុទទកា 
  មណេយា មលយា ជាតា រាជារហា មហកជនា 
  េទវានមបយិបុេញញន  អេនាត សតាត ហមាហរ។ំ 
 ២២. ទិសាវ ន រាជា រតន ំ  មហគឃំ ច មហារហំ 
  អសមំ អតុលំ រតន ំ  អចឆរយិមប ិច មហារហំ។ 
  ២៣.  បសននចិេតាត  គិរមពភទុីរយ ិ
    អហំ សុជាេតា កុលីេនា នរសិសេរា 
    សុចិណណកមមសស មេមទិសំ ផលំ 
    ពហូ សហសសាធិកសមបទាគម។ 
  ២៤.  មយា សុលទធំ កតបុញញសមបទំ 
    ភេវ សមេតាថ  លភិតុ ំច េកា នេុខា 
    ភវបបតិដឋំ រតនតតយំ វនិា 
    ន ជីវតិុ ំេម មនសានពុនធនំ។ 
                                                            

១. យថាវណាណ , ឯវ ំតតថ ចតុបបទា (ឱ)។  
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 ២៥. មាតា បិតា ច ភាតា ច  ញាតិមិតាត  សខា ច េម 
  ឥត ិរាជា វចិិេនតេនាត   អេសាកំ ខតតយិំ សរ។ិ 
 ២៦. េទវានមបយិតិេសសា ច  ធមាម េសាេកា នរាធិភ ូ
  អទិដឋសហាយា ឧេភា  កលយាណា ទឡហភតតកិា។ 
 ២៧. អតថិ េម បិយសហាេយា  ជមពទីុបសស ឥសសេរា 
  អេសាកធេមាម  មហាបុេញាញ  សខា បាណសេមា មម។ 
 ២៨. េសារហត ីរតនានំ  អភិហារំ បដិចឆតិុំ 
  អហមប ិទាតុំ អរហាម ិ  អគគសាសនសមបទំ១។ 
 ២៩. ឧេដឋហិ កនាត រំ តរមាេនា អាទាយ រតនំ ឥមំ 
  ជមពទីុបវ ហយំ គនាតវ    នគរំ បុបផនាមកំ 
  អគគរតន ំបយេចឆហ ិ  អេសាកំ មម សហាយក។ំ 
 ៣០. មហាអរេិដាឋ  សាេលា ច  រពាហម េណា បរនតបពវ េតា 
  បុេតាត  តិេសសា ច គណេកា ជាេហសិ ចតុេរា ឥេម។ 
 ៣១. បភសសរមណី តេយា  អដឋមុតាត  វរាន ិច 
  បេតាទយដឋតិតយេញច តំ  សងខរតនមុតតមំ។ 
 ៣២. ពហុរតន ំបរវិាេរន  បាេហសិ េទវានមបេិយា 
  អមចចំ េសនាបតឹ អរដិឋំ  សាលញច  បរញច  បពវតំ។ 

                                                            

១. សាសនធនំ (ឱ)។  
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 ៣៣. បុតតំ តិសស គណតញច   ហេតថ បាេហសិ ខតតិេយា 
  ឆតតំ ចាមរសងខញច    េវឋនំ កណណកូសនំ។ 
 ៣៤. គេងាគ ទកញច  ភិងាក រ ំ  សងខញច  សិវេិកន ច 
  ននទយិា វដនំ វឌឍមានំ  រាជាភិេសេក េបសិតា។ 
 ៣៥. អេធាវតិំ វតថយុគ ំ   អគគញច  ហតថបុញឆ នំ 
  ហរ ិចនទន ំមហគឃំ  អរណវណណមតតកិំ។ 
 ៣៦. ហរតីកំ អាមលកំ  ឥមំ សាសនមបិ េបសយិ 
  ពេុទាធ  ទកខ ិេណយយានេគាគ  ធេមាម  អគាគ  វរិាគិន។ំ 
 ៣៧. សេងឃា ច បុញញេកខតតេគាគ   តីណិ អេគាគ  សេទវេក 
  ឥមញាច ហំ នមសសាមិ   ឧតតមតាថ យ ខតតេិយា។ 
 ៣៨. បញចមាេស វសិតាវ ន  េត ទេូត ចតុេរា ជនា 
  អាទាយ េត បណាណ ការំ  ធមាម  េសាេកន េបសិតំ។ 
 ៣៩. េវសាខមាេស ទាវ ទសិយំ ជមពទុីបា ឥធាគតា 
  អភិេសកំ សបរវិារ ំ  ធមាម េសាេកន េបសិតំ។ 
 ៤០. ទតុិយ ំអភិសិញច តិថ   រាជានំ េទវានំបិយំ 
  អភិសិេតាត  ទតុយិាភេិសេកា េវសាខមាេស ឧេបាសេថ។ 
 ៤១. តេយា មាេស អតកិកមម  េជដឋមាេស ឧេបាសេថ 
  មហិេនាទ  សតតេមា ហុតាវ   ជមពទុីបា ឥធាគេតា។ 

រាជាភិេសកកណឌ ំ និដឋតិំ 
ឯកាទសេមា បរេិចឆេទា 
ភាណវារំ ឯកាទសមំ។
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ទាវ ទសេមា បរេិចឆេទា 
 ១. វាលពីជនមុិណហសំី   អគគំ ឆតត ំច បាទកុ ំ
  េវឋនំ សារបាមងគំ   ភិងាក រំ ននទវិដដកំ 
 ២. សិវកិំ គេងាគ ទកំ សងខំ  វតថេកាដឹ អេធាវមំិ 
  សុវណណបាតឹ កដចឆ ុំ ច  មហគឃំ ហតថបុញឆ នំ។ 
 ៣. អេនាតេតាត ទកំ កាជំ  ឧតតមំ ហរចិនទន ំ
  វរណវណណមតតកិំ   អញជ នំ នាគមាហដំ។ 
 ៤. ហរតីកំ អាមលកំ  មហគឃំ អមេតាសធំ 
  សដឋិវាហសតំ សាលឹ  សុគនធំ សុកសវ ហេយា 
  បុញញកមាម ភិនិពវ តត ំ  បាេហសិ េសាកសវ ហេយា។ 
 ៥. អហំ ពទុធញច  ធមមញច   សងឃញច  សរណំ គេតា 
  ឧបាសកតតំ េទេសមិ  សកយបុតតសស សាសេន។ 
 ៦. ឥេមសុ តសុី វតថសុូ  ឧតតេម ជនិសាសេន 
  តវ ំបិ ចិតត ំបសាេទហិ  សរណំ ឧេបហ ិសតដេុនា។ 
 ៧. ឥមំ សមាភ វនំ កតាវ   ធមាម េសាេកា មហាយេសា 
  បលេហសិ េទវានមបិយសស គតទេូតន េត សហ។ 
 ៨. អេសាការាេម បវេរ  ពហូ េថរា មហិទធកិា 
  លងាក តលានកុមបាយ  មហិនទំ ឯតទរពវ។ំ 
 ៩. សមេយា លងាក ទីបម ហិ  បតិដាឋ េបតុ សាសនំ 
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  គចឆតុ តវ ំ មហាបុញញ-  បសាទទីបលង កតំ១។ 
 ១០. បណឌ ិេតា សុតសមបេនាន   មហិេនាទ  ទីបេជាតេកា 
  សងឃសស វចនំ សុតាវ   សមបដិចឆិ សហគគេណា។ 
 ១១. ឯកំសំ ចីវរំ កតាវ    បគគេហតាវ ន អញជ លឹ 
  អភិវាទយតិាវ  សិរសា  គចឆត ិទីបលង កតំ។ 
 ១២. មហិេនាទ  នាម នាេមន  សងឃេតថេរា តទា អហុ 
  ឥដដិេយា ឧតតិេយា េថេរា  ភទទសាេលា ច សមពេលា។ 
 ១៣. សាមេណេរា ច សុមេនា  ឆឡភិេញាញ  មហិទធកិា 
  ឥេម បញច  មហាេថរា  ឆឡភិញាញ  មហិទធកិា។ 
 ១៤. អេសាការាមមាហ  នកិខនាត  ចរមានា សហគគណា 
  អនបុុេពវ ន ចរមានា  េវទិសគិរយិំ១ គតា 
   វហិាេរ េវទិសគិេរ   វសិតាវ  យាវទិចឆកំ។ 
 ១៥. មាតរ ំអនសុាេសតាវ   សរណសីេល ឧេបាសេថ 
  បតិដាឋ េបសិ សទធេមម  សាសេន ទីបវាសិនំ។ 
 ១៦. សាយេណហ  បដិសលាល ន-  មហិនទេតថេរា មហាគណី 
  សមយំ វា អសមយ ំវា   វចិិេនតសិ រេហាគេតា។ 
                                                            

១. ទីបលញជ កំ (ឱ)។  

១. េវទសិសគីរយិំ (ឱ)។  
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 ១៧. េថរសង កបបមញាញ យ  សេកាក េទវានមិសសេរា 
  បាតុរហុ េថរសមមេុខ  សនតិេក អជឈភាសថ។ 
 ១៨. កាេលា េតហ ិមហាវរី  លងាក ទីបបបសាទន ំ
  ខិបបំ គចឆ វរទីបំ   អនកុមបាយ បាណិនំ។ 
 ១៩. លងាក ទីបវរំ គចឆ   ធមមំ េទេសហិ បាណិនំ 
  បកាសយ ចតុសចចំ  សេតត េមាេចហ ិពនធនា។ 
 ២០. សាសនំ ពទុធេជដឋសស  លងាក ទីបម ហិ េជាតយ 
  ពយាកត ំចាសិនាគសស  ភិកខ ុសេងឃា ច សមមេតា។ 
 ២១. អហំ ច េវយយាវដិកំ  លងាក ទីបសស ចាគេម 
  កេរាម ិសពវកិចាច ន ិ  សមេយា បកកមិតុំ តយា។ 
 ២២. សកកសស វចនំ សុតាវ   មហិេនាទ  ទីបេជាតេកា 
  ភគវតា សុពយាកេតា  ភិកខ ុសេងឃន សមមេតា។ 
 ២៣. សេកាក  ច មំ សមាយាច ិ បតិដឋហិសសាមិ សាសនំ 
  គចាឆ មហំ តមពបណណឹ  និបុណា តមពបណណកិា។ 
 ២៤. សពវទកុខកខយំ មគគ ំ  ន សុណនតិ សុភាសិតំ 
  េតសំ បកាសយសិសាមិ  គមិសស ទបីលង កតំ។ 
 ២៥. កាលញញូ  សមយញញូ  ច  មហិេនាទ  អេសាករតេជា 
  គមនំ លងាក តលំ ញតាវ   អាមនតយិ សហគគេណ។ 
 ២៦. មហិេនាទ  គណបាេមាេកាខ  សមានបុជឈាយេក ចត ុ
  សាមេណេរា ច សុមេនា  ភណឌុ េកា ច ឧបាសេកា។ 
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 ២៧. ឆននំ ច ឆឡភិញាញ ណំ  បកាេសសិ មហិទធិេកា 
  អាយាម ពហុលំ អជជ  លងាក ទីបំ វរតតមំ។ 
 ២៨. បសាេទម១ ពហូសេតត  បតិដាឋ េបសសាមិ សាសនំ 
  សាធូត ិេត បដិសសុតាវ   សេពវ  អតតមនា អហុ។  
 ២៩. គចាឆ ម ភេនត សមេយា  នេគ មិសសកនាមេក 
  រាជា ច េសា និកខមត ិ  កតាវ ន មិគវំ បុរា។ 
 ៣០. សេកាក  តេុដាឋ  វាសវេិនាទ   មហិនទេតថរសស សនតិេក 
  បដិសលាល នគតសស  ឥទំ វចនមរពវ។ិ 
 ៣១. េវទិសស គិរេិយ រេមម  វសិតាវ  តសឹរតតិេយា 
  កាលំ ច គមនំ ទានិ  គចាឆ ម ទបីមុតតមំ។ 
 ៣២. បលិនា ជមពទុីបាេតា  ហំសរាជាវ អមពេរ 
  ឯវមុបបតិតា េថរា   និបតឹសុ នគុតតេម។ 
 ៣៣. បុរេតា បុរេសដឋសស  បពវ េត េមឃសនតិេក 
  អដឋំសុ សីលកូដម ហិ  ហំសាវ នគមុទធនិ។ 
 ៣៤. មហិេនាទ  នាមនាេមន  សងឃេតថេរា តទា អហុ 
  ឥដដិេយា ឧតតិេយា េថេរា  ភទទសាេលា ច សមវ េលា។ 
 ៣៥. សាមេណេរា ច សុមេនា  ភណឌុ េកា ច ឧបាេសា 
  សេពវ  មហិទធកិា េថរា  តមពបណណបិសាទកា។ 
                                                            

១. បសាេទន (ក, សី)។  
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 ៣៦. តតថ ឧបបតិេកា េថេរា  ហំសរាជាវ អមពេរ 
  បុរេតា បុរេសដឋសស  បពវ េត េមឃសននេិភ។ 
 ៣៧. បតិដឋិេតា មិសសកកូដម ហិ ហំសាវ នគមុទធន ិ
  តសមឹ ច សមេយ រាជា  តមពបណណមិ ហិ ឥសសេរា។ 
 ៣៨. េទវានមបយិតិេសសា េសា  មុដសិវសស អរតេជា 
  អេសាេកា អភសិិេតាត  ច  វសស ំអដាឋ រសំ អហុ។ 
 ៣៩. តិសសសស ច អភិសិេតត  សតតមាេស អននូេក 
  មហិេនាទ  ទាវ ទេស វេសស  ជមពទុីបា ឥធាគេតា។ 
 ៤០. គិមាហ េន បចឆិេម មាេស  េជដឋមាេស ឧេបាសេថ 
  មហិេនាទ  គណបាេមាេកាខ  មិសសកគិរមិានគេតា។ 
 ៤១. មិគវំ និកខ មិ រាជា   មិសសកគិរមុិបាគមិ 
  េទេវា េគាកណណរេបន  រាជានំ អភិទសសយិ។ 
 ៤២. ទិសាវ ន រាជា េគាកណណំ  តររេបាវ បកកមិ 
  បិដឋិេតា អនគុចឆេនាត   បាវសិិ បពវតនតរ។ំ 
 ៤៣. តេតថវ អនតរធាយ ិ   យេកាខ  េថរសស សមមខុា 
  និសិននំ េថរ ំអទកខ  ិ  ភីេតា រាជា អហុ តទា។ 
 ៤៤. មេមវ បសសតុ រាជា  ឯេកា ឯកំ ន ភាយត ិ
  សមាគេត ពលកាេយ  អេថា បសសតុ ភិកខ ុនំ។ 
   ៤៥. តតថទទសំ ខតតិយភមិូបាលំ  
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    បទដុឋរបំ មិគវំ ចរនត ំ
    នាេមតំ អាលបិ ខតតយិសស  
    អាគចឆ តសិសាត ិតទា អេវាច។ 
 ៤៦. េកាយំ កាសាវវសេនា  មុេណាឌ  សងឃាដិបារេតា 
  ឯេកា អទតុិេយា វាច ំ  ភាសត ិមំ អមានសឹុ។ 
 ៤៧. សមណា មយំ មហារាជ ធមមរាជសស សាវកា 
  តេមវ អនកុមបាយ  ជមពទុីបា ឥធាគតា។ 
 ៤៨. អាវធំ និកខ បិិតាវ ន   ឯកមនតំ ឧបាវសិិ 
  និសជជ រាជា សេមាម ទ ិ  ពហំុ អតថបូសំហិតំ។ 
 ៤៩. សុតាវ  េថរសស វចន ំ  និកខ បិិតាវ ន អាវធំ 
  តេតា េថរ ំឧបគនាតវ   សេមាម ទិតាវ  ច បាវសិិ។ 
 ៥០. អមេចាច  ពលកាេយា ច  អនបុុពវ ំ សមាគតា 
  បរវិាេរតាវ ន អដឋំសុ  ចតាត រសីសហសសិយា។ 
 ៥១. ទិសាវ  និសិននេថរានំ  ពលកាេយ សមាគេត 
  អេញញ អតថ ិពហូ ភិកខ ូ  សមាម សមពទុធសាវកា។ 
 ៥២. េតវជិាជ  ឥទធិបបតាត  ច  េចេតាបរយិេកាវទិា 
  ខីណាសវា អរហេនាត   ពហូ ពទុធសស សាវកា។ 
 ៥៣. អេមាព បេមន ជានិតាវ   បណឌ ិេតាតិ អរនិទេមា 
  េទេសសិ តតថ សុតតនតំ  ចឡូហតថបិេទាបមំ។ 
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 ៥៤. សុតាវ ន ត ំធមមវរំ   សទាធ ជាេតាវ ពទុធមិា 
  ចតាត រសី  សហសសានិ  សរណំ េត ឧបាគមុ។ 
 ៥៥. តេតា អតតមេនារាជា  តុដឋហេដាឋ  បេមាទិេតា 
  អាមនតយិ ភិកខ ុសងឃំ  គចាឆ ម នគរំ បុរំ។ 
 ៥៦. េទវានមបយិរាជាន ំ  សុពវតំ សពលវាហនំ 
  បណឌ តិំ ពទុធសិមបននំ  ខិបបេមវ បសាទយី។ 
 ៥៧. សុតាវ ន រេញាញ  វចន ំ  មហិេនាទ  ឯតទរពវ ិ
  គចឆសិ តវ ំ មហារាជ  វសិសសាម មយំ ឥធ។ 
 ៥៨. ឧេយយាេជតាវ ន រាជានំ  មហិេនាទ  ទីបេជាតេកា 
  អាមនតយិ ភិកខ ុសងឃំ  បពាវ េជសសាម ភណឌុ កំ។ 
 ៥៩. េថរសស វចនំ សុតាវ   សេពវ  តុរតិមានសា 
  គាមសីមំ វចិិនិតាវ ១  បពាវ េជតាវ ន ភណឌុ កំ។ 
 ៦០. ឧបសមបទញច  តេថវ  អរហតត ំច បាបុណិ 
  គិរមុិទធនដិឋិេតា េថេរា  សារថឹ អជឈភាសថ។ 
 ៦១. អលំ យានំ ន កបបតិ  បដិកខ តិតំ តថាគត ំ
  ឧេយយាេជតាវ ន សារថឹ  េថេរា វសិ មហិទធេិកា។ 
 ៦២. គតេន ហសំរាជាវ  បកកមឹសុ វហិកយសា២ 
  ឱេរាហិតាវ ន គគនា  បថវយិ ំសុបបតិដឋិតា។ 
                                                            

១.  វចិនិិតាវ  (សី)។២. េវហាយសា (ឱ)។  
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 ៦៣. និវាសនំ និវាេសេនាត   បារបិេត ច ចីវរ ំ
  ទិសាវ ន សារថ ិតេុដាឋ   រាជានំ ច បេវទយិ។ 
 ៦៤. េបេសតាវ  សារថឹ រាជា  អមេចច អជឈភាសយិ 
  មណឌ បំ បដិយាេទថ  បុេរ អេនាត និេវសេន។ 
 ៦៥. កុមារា កុមារេិយា ច  ឥតាថ គារា ច េទវេិយា 
  ទសសនំ អភិកងខនាត   េថេរ បសសនត ុអាគេត។ 
 ៦៦. សុតាវ ន រេញាញ  វចន ំ  អមចាច  កុលជាតិកា 
  អេនាត និេវសនមេជឈ  អកំសុ ទសុសមណឌ បំ។ 
 ៦៧.  វតិានំ ឆាទតិំ វតថ ំ   សុទធំ េសតំ សុនិមមលំ 
  ធជសងខបរវិារំ   េសតវេតថហិ លង កត។ំ 
 ៦៨.  វកិិណណវាលកុា េសតា  េសតបុបផសុមណឌ ិតា 
  អលង កតមណឌ បា េសតា  ហិមគពភសមូបមា។ 
 ៦៩. សពវ េសេតហិ វេតថហិ  លង ករតិាវ ន មណឌ បំ 
  អពភនតរ ំសមំ កតាវ    រាជានំ បដិេវទយុ។ំ 
 ៧០. បតិដឋតិំ មហារាជ   មណឌ បំ សុកតំ សុភំ 
  អាសនំ េទវ ជានាហិ  បពវជិតានេុលាមិកំ។ 
 ៧១. តងខេណ សារថ ិរេញាញ   អនបុបេតាត  បេវទិតុ ំ
  យានំ េទវ ន កបបតិ  ភិកខ ុសងឃសស និសីទិតុំ។ 
 ៧២. អយំ អចឆរយិំ េទវ   សេពវ  េថរា មហិទធកិា 
  បឋមំ ឧេយយាេជតាវ  មំ  បចាឆ  ហុតាវ  បុរាគតា។ 
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 ៧៣. ឧចាច សយនមហាសយនំ ភិកខ ូ ន ច កបបត ិ
  ភមុមតថរណំ ជានាថ  េថរា អាគចឆនតិ េត១។  
 ៧៤. សារថិសស វេចា សុតាវ   រាជាបិ តដុឋមានេសា 
  បចចគុគនាតវ ន េថរានំ   អភិវាេទតាវ  សេមាម ទយ ិ
  បតតំ គេហតាវ  េថរានំ  សហ េថេរហិ ខតតេិយា។ 
 ៧៥. បូេជេនាត  គនធមាេលហ២ិ  រាជទាវ រមុបាគមិ 
  រេញាញ  អេនតបុរំ េថេរា  បវសិិតាវ ន មណឌ បំ។ 
 ៧៦. អទទសំ ភមិូបញញតតំ   អាសនំ ទសុសលង កតំ 
  និសីទឹសុ បញញេតត៣  អាសេន ទសុសបសារេិត។ 
 ៧៧. និសិេនន ឧទកំ ទតាវ   យាគំុ ទតាវ ន ខជជកំ 
  បណីតំ េភាជន ំរាជា  សហតាថ  សមបវារយិ។ 
 ៧៨. ភតុាត វ ឹេភាជនំ េថរ ំ  អនីតបតតបាណិនំ 
  អាមនតយី អនឡុាេទវ ឹ  សហ អេនាត ឃេរ ជេន។ 
 ៧៩. ឱកាសំ ជានាថ េទវ ី  កាេលា េត បយិរបាសិតុំ 
  េថរាន ំអភិវាេទតាវ    បូេជតាវ  យាវទិចឆកំ។ 
 ៨០. អនឡុា នាម សា េទវ ី  ឥតថបិញច សតាវហា 
  ឧបសង កមិតាវ  េថរានំ  អភិវាេទតាវ  ឧបាវសិិ។ 

                                                            

១. េថរា េខា អាគចឆនតិ េត។២. គនធមាលាហិ។៣. សូបញញេតត។  
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 ៨១. េតសំ ធមមមេទេសសិ  េបតវតថ ុ ំភយានភំ 
   វមិានំ សចចសំយុតត ំ  បកាេសសិ មហាគណី។ 
 ៨២. សុតាវ ន ត ំធមមវរំ   សទាធ ជាតា ហិ ពទុធមិា 
  អនឡុាមេហសិយា សទធឹ ឥតថបិញច សតា តទា 
  េសាតាបតតិផេល ឋាសំុ  បឋមាភិសមេយា អហុ។ 

ទាវ ទសេមា បរេិចឆេទា 
ភាណវារំ ទាវ ទសមំ។ 
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េតរសេមា បរេិចឆេទា 
 ១. អទិដឋបុពាវ  េត សេពវ   ជនកាយា សមាគតា 
  រាជនិេវសនទាវ េរ   មហាសទទនសុាវយុំ។ 
 ២. សុតាវ  រាជា មហាសទទំ  ឧបសង កមម តំ ជន ំ
  កិមតាថ យ បុថូ សេពវ   មហាេសនា សមាគតា។ 
 ៣. អយំ េទវ មហាេសនា  សងឃទសសនមាគតា 
  ទសសនំ អលភមានា  មហាសទទំ អកំសុ េត។ 
 ៤. អេនតបុរំ សុសមាព ធំ  ជនកាយ បតិដឋតិុ ំ
  ហតថសិាលំ អសមាព ធំ១  េថរំ បសសនត ុេត ជនា។ 
 ៥. ភតុាត វ ីអនេុមាទិតាវ   ឧដឋហិតាវ ន អាសនា 
  រាជឃរា និកខ មិតាវ   ហតថសិាលំ ឧបាគមិ។ 
 ៦. ហតាថិ លម ហិ បលលង កំ   បញញេបសំុ ទីបេជាតេកា 
  និសីទ ិបលលង កវេរ   មហិេនាទ  ទីបេជាតេកា 
  និសិននបលលង កវេរ   មហេនាត  គណបុងគេវា។ 
 ៧. កេថសិ តតថ សុតតនតំ  េទវទតូ ំច សតតកំ២ 
  សុតាវ ន េទវទតូំ ត ំ  បុពវកមមំ សទារណំ។ 
 ៨. ភីតឹ បតត ឹបាបុណឹសុ  និរយភយតជជតិា 
  ញតាវ  ភយឋិេត សេតត  ចតុសចចំ បកាសយិ។ 
                                                            

១. ហតថសិាលា អសមាព ធា។ ២ េទវទតូំ ច សុតតកំ។ 
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 ៩. បរេិយាសាេន សហសសានំ ទតុិយាភសិមេយា អហុ 
  ហតថិសាលាយ នកិខមម  មហាជនបុរកខ េតា។ 
 ១០. េតាសយេនាត  ពហូ សេតត ពេុទាធ  រាជគេហ យថា 
  នគរម ហិ ទកខណិទាវ រា  និកខ មិតាវ  មហាជនា។ 
 ១១. មហាននទនវនំ នាម  ឧយយានំ ទកខណិា បុេរ 
  រាជុយយានម ហិ បលលង កំ  បញញេបសំុ មហារហំ។ 
 ១២. តតថ េថេរា និសីទិតាវ   ធមាម ធេមមសុ េកាវេិទា 
  កេថសិ េតសំ សុតតនតំ  ពាលបណឌ ិតមុតតមំ។ 
 ១៣. តតថ បាណសហសសានំ  ធមាម ភិសមេយា អហុ 
  មហាសមាគេមា អាសិ  ឧយយាេន ននទេន តទា។ 
 ១៤. កុលឃរណ ីកុមារ ីច  កុលសុណាហ  កុលបុតតិេយា 
  សងឃរតិា តទា ហុតាវ   េថរំ ទសសនមាគេតា។ 
 ១៥. េតហិ សទធឹ សេមាម េទេនាត  សាយណហសមេយា អហុ 
  ឥេធវ េថរា វសនត ុ   ឧយយាេន មនននទេន។ 
 ១៦. អតិសាយ ំគមីយនាត   ឥេតា ទេូរ គិរពិវ េជ 
  អចាច សននំ ច គាមនត ំ   វបិបកិណណមហាជនំ។ 
 ១៧. រតតឹ សេទាទ  មហា េហាត ី សកកសាលបូមំ ឥមំ 
  បដិសលាល នាសារបបំ  អលំ គចាឆ ម បពវត។ំ 
 ១៨. មហាេមឃវនំ នាម  ឧយយានំ វវិតិត ំមម 
  គមនាគមនសមបននំ  នាតិទេូរ ន សនតេិក។ 
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 ១៩. អតថកិាន ំមនសុសានំ  អតិកកមន សុខាគមំ 
  អបបកណិណំ ទិវា សេទាទ   រតតឹ សេទាទ  ន ជាយតិ។ 
 ២០. បដិសលាល នសារបបំ  បពវជិតានេុលាមិកំ 
  ទសសនឆាយាសមបននំ  បុបផផលវរ ំសុភំ។ 
 ២១. វតិយា សុបរកិខ តិត ំ  ទាវ រដាដ លសុេគាបិតំ 
  រាជទាវ រំ សុវភិតត ំ   ឧយយាេន េម មេនារេម។ 
 ២២. សុវភិតាត  េបាកខ រណី  សញឆ ននំ បទមុុបបលំ 
  សីតូទកំ សុបតិដឋំ  សាទបុុបផភិគនធយិំ។ 
 ២៣. ឯវ ំរមមំ មមុយយានំ   សហ សងឃសស ផាសុកំ 
  អាវសតុ តហឹ េថេរា  មមតថំ អនកុមបតុ។ 
 ២៤. សុតាវ ន រេញាញ  វចន ំ  មហិនទេតថេរា សហគគេណា 
  អមចចសងឃបរពិវ េុឡាហ   អគមា េមឃវនំ តទា។ 
 ២៥. អាយាចិេតា នរេិនទន  មហិនទេតថេរា មហាគណី 
  មហាេមឃវនយុយានំ  បាវសិិ យុតតជាតិក។ំ 
 ២៦. ឧយយាេន រាជវតថមុ ហិ   អវសិ េថេរា មហាគណី 
  ទតុិយទិវេស រាជា   េថរាន ំសមុបាគមិ។ 
 ២៧. អភិវាេទតាវ  សិរសា  រាជា េថរានមរពវ ិ
  កចចិ សុខំ អសយិតថ  ផាសុវាេសា ភវសិសត។ិ 
 ២៨.  វវិតិតំ ឧតសុមបននំ   មនសុសរាហេសសយយកំ 
  បដិសលាល នសារបបំ  សបបាយំ ច េសនាសនំ។ 
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 ២៩. តេតា អតតមេនា រាជា  បហេដាឋ ទគគមានេសា១ 
  អញជ លឹ បគគេហតាវ ន  ឥទំ វចនមរពវ។ិ 
 ៣០. សុវណណភិងាគ រំ គេហតាវ   ឱេនាេជត ិមហីបត ិ
  ឥមាហំ ភេនត ឧយយានំ  មហាេមឃវនំ សុភំ។ 
 ៣១. ចាតុទទសិសស សងឃសស  ទទាមិ បដិគគណហថ 
  នរនិទវចនំ សុតាវ    មហិេនាទ  ទីបេជាតិេកា។ 
 ៣២. បដិគគេហសិ ឧយយានំ  សងឃារាមសស ការេកា 
  ទទនត ំបដិគគណហនតសស  មហាេមឃវនំ តទា។ 
 ៣៣. អកមប ិបថវ ីតតថ   នានាគជជិតកមបនំ 
  បតិដាឋ េបសិ សងឃសស  នរេិនាទ  តសិសវ ហេយា។ 
 ៣៤. មហាេមឃវនយុយានំ  តិសសារាមំ អកា សុភំ 
  បតិដាឋ េបសិ សងឃសស  បឋមំ េទវានំបិេយា។ 
 ៣៥. មហាេមឃវនំ នាម  អារាមំ សាសនារហំ 
  តតាថ បិ បឋវ ីកមប ិ  អពភតុ ំេលាមហំសនំ។ 
 ៣៦. េលាមហដាឋ  ជនា សេពវ   េថេរ បុចឆិ សរាជិកា 
  ឥមំ បឋមំ វហិារ ំ   លងាក ទីេប វរតតេម។ 
 ៣៧. សាសនរហនតាថ យ  បឋមំ បថវកិមបនំ 
  ទិសាវ  អចឆរយិំ សេពវ   អពភតុ ំេលាមហំសនំ។ 
                                                            

១. ហេដាឋ ទគគមានេសា (សី)។  
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 ៣៨. េចលេុកខ បំ បវតតឹសុ  នតថិ ឦទិសកំ បុេរ 
  តេតា អតតមេនា រាជា  េវទជាេតា កតញជ លិ។ 
 ៣៩. ឧបនាេមសិ ពហំុ បុបផំ  មហិនទំ ទបីេជាតកំ 
  បុបផំ េថេរា គេហតាវ ន  ឯេកាកាេស បមុញចយិ។ 
 ៤០. តតាថ បិ បថវ ីកមប ិ  ទតុិយ ំបថវកិមបនំ 
  ឥទំ អចឆរយិំ ទិសាវ    រាជេសនា សរដឋកា។ 
 ៤១. ឧកកុដឋសិទទំ បវតតឹសុ  ទតុិយ ំបថវកិមបនំ 
  ភិេយយា ចតិតំ បសាេទតាវ   រាជាបិ តដុឋមានេសា។ 
 ៤២. មម កងខំ វេិនាេទហ ិ  ទតុិយ ំបថវកិមបនំ 
  សងឃកមមំ ករសិសនត ិ  អកុបប១ំ សាសនារហំ។ 
 ៤៣. ឥេធាកាេស មហារាជ  មាឡកំ តំ ភវសិសតិ 
  ភិេយយា អតតមេនា រាជា  បុបផំ េថរំ អបូជយ។ិ 
 ៤៤. េថេរា បុបផំ គេហតាវ ន  អបេរាកាេស បមុញចយិ 
  តតាថ បិ បថវ ីកមប ិ  តតិយ ំបថវកិមបនំ។ 
 ៤៥. កិមតាថ យ មហាវរី  តតិយ ំបថវកិមបនំ 
  សពាវ  កងាខ  វតិាេរហិ  អកាខ ហិ កុសេលា តុវំ។ 
 ៤៦. ជនាត ឃរេបាកខ រណី  ឥេធាកាេស ភវសិសតិ 
  ភិកខ ូ ជនាត ឃេរ ឯតថ  បរបូិេរសសនតិ សពវទា។ 
                                                            

១. អាកុបបំ (ឱ)។  
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 ៤៧. ឧឡារ ំបីតិបាេមាជជំ  ជេនតាវ  េទវានមបិេយា 
  ឧបនាេមសិ េថរសស   ជាតិបុបផំ សុផុលលតិំ។ 
 ៤៨. េថេរា ច បុបផំ អាទាយ  អបេរាកាេស បមុញចយិ 
  តតាថ បិ បថវ ីកមប ិ  ចតុតថ ំបថវកិមបនំ។ 
 ៤៩. ឥទំ អចឆរយិំ ទិសាវ    មហាជនា សមាគតា 
  អញជ លឹ បគគេហតាវ ន  នមសសនតិ មហិទធកិំ។ 
 ៥០. តេតា អតតមេនា រាជា  តុេដាឋ  បុចឆ ិអននតរ ំ
  កិមតាថ យ មហាវរី  ចតុតថ ំបថវកិមបនំ។ 
 ៥១. សកយបុេតាត  មហាវេីរា  អសសតថទមសនតិេក 
  សពវធមមំ បដិពជុឈា  ពេុទាធ  អាសិ អនតុតេរា។ 
 ៥២. េសា ទេុមា ឥធ េមាកាេស បតិដឋិសសតិ ទីបុតតេមា 
  សុតាវ  អតតមេនា រាជា  តុេដាឋ  សំវគិគមានេសា។ 
 ៥៣. ឧបបាេមសិ េថរសស  ជាតិបុបផំ វរតតមំ 
  េថេរា ច បុបផំ អាទាយ  ភមូិភាេគ បមុញចយិ។ 
 ៥៤. តតាថ បិ បថវ ីកមប ិ  បញច មំ បថវកិមបនំ 
  តមប ិអចឆរយិំ ទិសាវ   រាជេសនា សរដឋកា។ 
 ៥៥. ឧកកុដឋសិទទំ បវតតឹសុ  េចលេុកខ បំ បវតតថ 
  កិមតាថ យ មហាបញញ  បញច មំ បថវកិមបនំ។ 
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 ៥៦. ឯតមតថំ បវកាខ ហិ   តវ ឆនទវសាកុគ១ំ 
  អនវ ឌឍមាសំ បាតិេមាកខ ំ  ឧទទសិិសសនតិ េត តទា។ 
 ៥៧. ឧេបាសថឃរំ នាម  ឥេធាកាេស ភវសិសតិ 
  អបរមប ិច ឱកាេស  េថរំ បុបផវរ ំអទា។ 
 ៥៨. េថេរា ច បុបផំ អាទាយ  តេមាកាេស បមុញច យិ 
  តតាថ បិ បថវ ីកមប ិ  ឆដឋំ បថវកិមបនំ។ 
 ៥៩. ឥទមប ិអចឆរយិ ំទសិាវ   មហាជនា សមាគតា 
  អញញមញញំ បេមាទនត ិ   វហិាេរា េហសសេត ឥធ។ 
 ៦០. ភិេយយា ចតិតំ បសាេទតាវ   រាជា េថរានមរពវ ិ
  កិមតាថ យ មហាបញញ  ឆដឋំ បថវកិមបនំ។ 
 ៦១. យាវតា សងឃិកំ លាភំ  ភិកខ ុសងឃា សមាគតា 
  ឥេធាកាេស មហារាជ  លភិសសនតិ អនាគេត។ 
 ៦២. សុតាវ  េថរសស វចន ំ  រាជាបិ តដុឋមានេសា 
  ឧបនាេមសិ េថរសស  រាជា បុបផំ វរតតមំ។ 
 ៦៣. េថេរា ច បុបផំ អាទាយ  អបេរាកាេស បមុញចយិ 
  តតាថ បិ បថវ ីកមប ិ  សតតមំ បថវកិមបនំ។ 
 ៦៤. ទិសាវ  អចឆរយិំ សេពវ    រាជេសនា សរដឋកា 
  េចលេុកខ បំ បវតតឹសុ  កមបិេត ធរណីតេល។ 
                                                            

១. វសានគុា (ឱ)។  
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 ៦៥. កិមតាថ យ មហាបញញ  សតតមំ បថវកិមបនំ 
  ពយាកេរាហិ មហាបញញ  គណំ កងាខ  វតិារថ។ 
 ៦៦. យាវតា ឥមសមឹ វហិាេរ  អាវសនតិ សុេបសលា 
  ភតតគគំ េភាជនសាលំ១  ឥេធាកាេស ភវសិសតិ។ 

េតរសេមា បរេិចឆេទា  
ភាណវារំ េតរសមំ។ 

                                                            

១. ភតតគគេភាជនសាលា (?)  
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ចទុទសេមា បរេិចឆេទា 
 ១. េថរសស វចនំ សុតាវ   រាជា ភិេយយា បសីទយ ិ
  អលទាធ  ចមបកំ បុបផំ  េថរសស អភិហារយិ។ 
 ២. េថេរា ចមបកបុបាផ ន ិ  បមុញច តិថ មហីតេល 
  តតាថ បិ បថវ ីកមប ិ  អដឋមំ បថវកិមបនំ។ 
 ៣. ឥមំ អចឆរយិំ ទិសាវ    រាជេសនា សរដឋកា 
  ឧកកុដឋសិទទំ បវតតឹសុ  េចលេុកខ បំ បវតតថ។ 
 ៤. កិមតាថ យ មហាវរី  អដឋមំ បថវកិមបនំ 
  ពយាកេរាហិ មហាបញញ  សុេណាម តវ ភាសេតា។ 
 ៥. តថាគតសស ធាតុេយា  អដឋេទាណា សាររីកិា 
  ឯកំ េទាណំ មហារាជ  អាហរតិាវ  មហិទធកិា។ 
 ៦. ឥេធាកាេស និទហតិាវ ១  ថូបំ កាេរនតិ េសាភនំ 
  សំេវគជននដាឋ នំ   ពហុជនបសាទនំ។ 
 ៧. សមាគតា ជនា សេពវ   រាជេសនា សរដឋកា 
  ឧកកុដឋសិទទំ បវតតឹសុ  មហាបថវកិមបេន។ 
 ៨. តិសសារាេម វសិតាវ ន   វតីិវតាត យ រតតយិា 
  និវាសនំ និវាេសតាវ   បារបិតាវ ន ចីវរំ។ 
                                                            

១. នីហរតិាវ  (ឱ)។  
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 ៩. តេតា បតត ំគេហតាវ ន  បាវសិិ នគរំ វរ ំ
  បិណឌ ចារំ ចរមាេនា  រាជទាវ រំ ឧបាគមិ។ 
 ១០. បាវសិិ និេវសនំ រេញាញ   និសីទិតាវ ន អាសេន 
  េភាជន ំតតថ ភញុជ តិាវ   បតតំ េធាវតិាវ ន បាណិនា។ 
 ១១. ភតុាត វ ីអនមិុទិតាវ     និកខ មិតាវ  និេវសនា 
  នគរមាហ ១ ទកខណិទាវ រា  ឧយយាេន ននទេន តទា។ 
 ១២. កេថសិ េថេរា សុតតនតំ  អគគកិខ េនាធ បមំ វរំ 
  តតថ បាណសហសសានំ  ធមាម ភិសមេយា អហុ។ 
 ១៣. េទសយតិាវ ន សទធមមំ  ឧទធរតិាវ ន បាណេយា 
  ឧដាឋ យ អាសនា េថេរា  តិសសារាេម បុនាវសិ។ 
 ១៤. តតថ រតត ឹវសិតាវ ន    វតិីសតាត យ រតតយិា 
  និវាសនំ និវាេសតាវ   បារបិតាវ ន ចីវរំ។ 
 ១៥. តេតា បតត ំគេហតាវ ន  បាវសិិ នគរំ វរ ំ
  បិណឌ ចារំ ចរមាេនា  រាជទាវ រំ ឧបាគមិ។ 
 ១៦. បាវសិិ និេវសនំ រេញាញ   និសីទិតាវ ន អាសេន 
  េភាជន ំតតថ ភញុជ តិាវ   បតតំ េធាវតិាវ ន បាណិនា។ 
 ១៧. ភតុាត វ ីអនេុមាទិតាវ   និកខ មិ នគរ ំបុន២ 
  ទិវាវហិារំ កតាវ ន   ននទនយុយានមុតតេម។ 
                                                            

១. គរមាហ  (សី)។២. បុរា (ឱ)។  
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 ១៨. កេថសិ តតថ សុតតនតំ  អាសីវសូិបមំ សុភំ 
  បរេិយាសាេន សហសសានំ ធមាម ភិសមេយា អហុ។ 
 ១៩. េទសយតិាវ ន សទធមមំ  េពាធយិតាវ ន បាណិនំ 
  អាសនា វដឋហិតាវ ន  តិសសារាមំ ឧបាគមិ។ 
 ២០. ភិេយយា រាជា បសេនាន សិ  អដឋេម បថវកិមបេន 
  ហេដាឋ  ឧទេគាគ  សុមេនា  រាជា េថរានមរពវ។ិ 
 ២១. បតិដឋិេតា វហិាេរា ច  សងឃារាមំ មហារហំ 
  អភិញាញ បាទកំ ភេនត  មហាបថវកិមបេន។ 
 ២២. ន េខា រាជ ឯតាត វតា  សងឃារាេមា បតិដឋេិតា 
  សីមាសមមនននំ នាម  អនញុាញ តំ តថាគេតា១។ 
 ២៣. សមានសំវាសកំ សីមំ  អវបិបវាសំ តិចវីរ ំ
  អដឋហិ សីមានិមិេតតហិ  កិតតយិតាវ  សមនតេតា។ 
 ២៤. កមមវាចាយ សាេវនតិ  សងឃា សេពវ  សមាគតា 
  ឯវ ំពទាធ ន ិសីមានិ   ឯកាវាេសាតិ វចចតិ។ 
 ២៥.  វហិារំ ថាវរ ំេហាត ិ  អារាេមា សុបបតិដឋិេតា 
  ឥទំ វេតត ច េថេរន   រាជាបិ ឯតទរពវ។ិ 
 ២៦. មម បុតាត  ច ទារា ច  សាមចាច  សបរជិជនា 
  សេពវ  ឧបាសកា តុយ ហ ំ  បាេណន សរណំ គតា។ 
                                                            

១. អនជុានិ តថាគេតា (?)  
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 ២៧. យាចាមិ តំ មហាវរី  កេរាហ ិវចនំ មម 
  អេនាត សិមម ហិ ឱកាេស  អាវសនត ុមហាជនំ។ 
 ២៨. េមតាត ករណាបេរតាយ  សទា រេកាខ  ភវសិសត ិ
  បរចិាច គំ ចជ េនត ិ   រាជា តុយ ហ ំយទចិឆក។ំ 
 ២៩. សេងឃា កតបរចិាច េគា  សីមំ សមមននយសិសត ិ
  មហាបទេុមា កុញជ េរា ច ឧេភា នាគា សុមងគលា។ 
 ៣០. េសាវណណនងគេល យុតាត   បឋេម កុនតមាលេក 
  ចតុរងគិន ីមហាេសនា  សហ េថេរហិ ខតតេិយា។ 
 ៣១. សុវណណនងគលសីសំ  ទសសយេនាត  អរនិទេមា 
  សមលង កតំ បុណណឃដំ  នានារាគទធជំ យុត។ំ 
 ៣២. នានាបុបផធជាកិណណំ  េតារណំ ច មហគឃិយំ 
  ពហុវនទី ជលមាលា   សុវណណនងគេល កសិ។ 
 ៣៣. មហាជនបសាទាយ  សហ េថេរហិ ខតតេិយា 
  នគរំ បទកខ ណំិ កតាវ   នទីរំ ឧបាគមិ។ 
 ៣៤. មហាសីមា បរេិចឆទា  សីតា សុវណណនងគេល 
  យំ យ ំបថវយិ ំយតថ  អាគមា កុនតមាលកា១។ 
 ៣៥. សីមំ សីេមន២ ឃដិេត  មហាជនសមាគេម 
  អកមប ិបថវ ីតតថ    បឋមំ បថវកិមបនំ។ 
                                                            

១. េកាតថមាលកា (ឱ)។២. សីមាយ (?)  
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 ៣៦. ទិសាវ  អចឆរយិំ សេពវ   រាជេសនា សរដឋកា 
  អញញមញញំ បេមាទសុឹ  សីមារាេមា ភវសិសតិ។ 
 ៣៧. យាវតា សីមាបរេិចឆេទ  និមិតតំ ពនធសុឹ មាលេក 
  បដិេវេទសិ េថរាន ំ  េទវានមបយិឥសសេរា។ 
 ៣៨. កតាវ  កតតពវកិចាច ន ិ  សីមាយ មាឡកសស ច 
   វហិារំ ថាវរតាថ យ   ភិកខ ុសងឃសស ផាសុកំ។ 
 ៣៩. មមំ ច អនកុមបាយ  េថេរា សីមានិ ពនធតុ 
  សុតាវ ន រេញាញ  វចន ំ  មហិេនាទ  ទីបេជាតេកា។ 
 ៤០. អាមនតយី ភិកខ ុសងឃំ  សីមំ ពនាធ ម ភិកខ េវា 
  នកខ េតត ឧតតរាសាេឡហ  សេពវ  សងឃា សមាគតា។ 
 ៤១. សមានសំវាសកំ នាម  សីមំ ពនធតិថ ចកខ ុមា 
   វហិារំ ថាវរំ កតាវ    តិសសារាមំ វរតតមំ។ 
 ៤២. តិសសារាេម វសិតាវ ន   វតីិវតាត យ រតតយិា 
  និវាសនំ និវាេសតាវ   បារបិតាវ ន ចីវរំ។ 
 ៤៣. តេតា បតត ំគេហតាវ ន  បាវសិិ នគរំ វរ ំ
  បិណឌ ចារំ ចរមាេនា  រាជទាវ រំ ឧបាគមិ។ 
 ៤៤. គនាតវ  និេវសនំ រេញាញ   និសីទិតាវ ន អាសេន 
  េភាជន ំតតថ ភញុជ តិាវ   បតតំ េធាវតិាថ ន១ បាណិនា។  
                                                            

១. េធាវតិាវ  (ឱ)។  
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 ៤៥. ភតុាត វ ីអនេុមាទិតាវ   និកខមម នគរា បុន 
  ទិវាវហិារំ ករតិាវ ន  ឧយយាេន ននទេន វេន។ 
 ៤៦. កេថសិ តតថ សុតតនតំ  អាសីវេិសាបមំ១ តទា 
  អនមតគគយិសុតតំ ច  ចរយិាបិដកមនតុតរំ។   
 ៤៧. េគាមយបិណឌ ឱវាទំ  ធមមចកកបបវតតន ំ
  មហាននទនម ហិ តេតថវ  បកាេសសិ បុនបបុនំ។ 
 ៤៨. ឥមិនា ច សុតតេនតន  សតាត ហានិ បកាសយិ 
  អដឋ ច សងឃសហសសានិ  បញចសងឃសតានិ ច២។  
 ៤៩. េមាេចសិ ពនធនា េថេរា  មហិនទទីបេជាតេកា 
  ឩនមាសំ វសិតាវ ន  តិសសារាេម សហគគេណា។ 
 ៥០. អាសាឡហយិា បុណណមាេស ឧេបាសេថ ច វសសេក 
  អាមេនតសិ សេពវ  េថេរ  សសសកាេលា ភវសិសតិ។ 

មហាវហិារបដិគគហណំ និដឋតិំ។ 
 ៥១. េសនាសនំ សំសាេមតាវ   មហិេនាទ  ទីបេជាតេកា 
  បតតចីវរមាទាយ   តិសសារាមាភិនិកខ មិ។ 
 ៥២. និវាសនំ និវាេសតាវ   បារបិតាវ ន ចីវរ ំ
  តេតា បតត ំគេហតាវ ន  បាវសិិ នគរំ បុន។ 

                                                            

១. អាសិវសូិបមំ (សី)។ ២ បញច ជំសតានិ ច (ឱ)។ 
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 ៥៣. បិណឌ បាតំ ចរមាេនា  រាជទាវ រ ំឧបាគមិ 
  បាវសិិ និេវសនំ រេញាញ   និសីទឹសុ យថាសេន។ 
 ៥៤. េភាជន ំតតថ ភញុជ តិាវ   បតតំ េធាវតិាថ ន១ បាណិនា 
  មហាសាយសុតតនត ំ  ឱវាទតាថ យ េទសយិ។ 
 ៥៥. ឱវទិតាវ ន រាជានំ   មហិេនាទ  ទីបេជាតេកា 
  អាសនា វដឋហិតាវ ន  អនាបុចាឆ  អបកកមិ។ 
 ៥៦. នគរមាហ  បាចិនទាវ រា  និកខ មិតាវ  មហាគណី 
  និវេតតតាវ  ជេន សេពវ   អគមា េយន បពវតំ។ 
 ៥៧. រាជានំ បដិេវេទសំុ   អមចាច  ឧពវ គិគមានសា 
  សេពវ  េទវ មហាេថរា  គតា មិសសកបពវត។ំ 
 ៥៨. សុតាវ ន រាជា ឧពវ េិគាគ   សីឃំ េយាេជតាវ ២ ននទនំ 
  អភិរហតិាវ  រថ ំខិបបំ  សហ េទវហីិ ខតតេិយា។ 
 ៥៩. គនាតវ  បពវតបាទំ   មហិនទេតថេរា មហាគេណា 
  នគរំ ចតកុកំ នាម   រហទំ េសលនិមមតិំ។ 
 ៦០. តតថ ន ហតាវ  បិវតិាវ    ឋិេតា បពវតមុទធន ិ
  សីឃំ េវេគន េសទាន ិ  និបបាេតតាវ ន ខតតេិយា។ 
 ៦១. ទរូេតា អទទស េថរ ំ  បពវតមុទធនិដឋតិំ 
  េទវេិយា ច រេថ ឋតាវ   រថា ឱរយ ហ ខតតេិយា។ 
                                                            

១. េធាវតិាថ  (សី)។ ២ េយាេជតាវ ន (ឱ)។ 
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 ៦២. ឧបសង កមិតាវ  េថរានំ  វនទតិាវ  ឥទមរពវ ិ
  រមមំ រដឋំ ជហិតាវ ន   មម េវា តាយ បាណេយា។ 
 ៦៣. កិមតាថ យ មហាវរី  ឥមំ អាគមិ បពវត ំ
  ឥធ វសស ំវសិសសាម  តីណិ មាសំ អននូកំ។ 
 ៦៤. បុរមំិ បចឆមិកំ នាម  អនញុាញ តំ មេហសិនា 
  កេរាម សពវកិចាច ន ិ  ភិកខ ុសងឃសស ផាសុកំ។ 
 ៦៥. អនកុមបំ ឧបាទាយ  មមតថំ អនសុាសតុ 
  គាមនតំ វា អរញញំ វា   ភិកខ ុ វសសបូនាយិេកា។ 
 ៦៦. េសនាសេន សំវតទាវ េរ  វាសំ ពេុទធន អនមុត ំ
  អនញុាញ តំ ឯតំ វចន ំ  អតថំ សពវ  ំសេហតុកំ។ 
 ៦៧. អេជជវាហំ ករសិសាមិ  អាវាសំ ឯវ ផាសុកំ 
  គហដឋសិទធឹ េសាេធតាវ   ឱេលាេកតាវ  មហាយេសា។ 
 ៦៨. េថរាន ំបដិបាេទសិ  វសនត ុអនកុមបកា 
  សាធុ ភេនត ឥមំ េលណំ  អារាមំ បដិបជជតុ។ 
 ៦៩.  វហិារំ ថាវរតាថ យ   សីមំ ពនធ មហាមុន ិ
  រេញាញ  ភគិនិយា បុេតាត   មហារេិដាឋ ត ិវសិសេុតា។ 
 ៧០. បញច បញាញ ស ខេតត ច  កុេល ជាតា មហាយសា 
  ឧបសង កមិតាវ  រាជាន ំ  អភិវាេទតាវ  ឥទមរពវ។ំ 

ចទុទសេមា បរេិចឆេទា  
ភាណវារំ ចទុទសមំ។ 
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 ១. គិមាហ េន បចឆិេម មាេស  បុណណមាយំ ឧេបាសេថ 
  អាគតា មជពទីុបមាហ   វសិម ហ បពវតុតតេម។ 
 ២. បញចមាេសន វដឋម ហ  តិសសារាេម ច បពវ េត 
  គចាឆ ម ជមពទីុបានំ   អនជុាន រេថសភ។ 
 ៣. តេបបម អននបាេនហិ  វតថេសនាសេនហិ ច 
  សរណំ គេតា ជេនា សេពាវ  កុេតា េវា អនភិរត។ិ 
 ៤. អភិវាទនបុដាឋ ន-   មញជ លិ គរទសសនំ១ 
  ចិរំ ទេិដាឋ  មហារាជ  សមពទុធំ ទបិទតុតមំ។ 
 ៥. អញាញ ត ំវតាហំ ភេនត  កេរាម ថបូមុតតមំ 
   វជិានាថ ភមិូកមមំ   ថូបំ កាហាមិ សតថេុនា។ 
 ៦. ឯហិ តវ ំ សុមន គនាតវ   បាដលិបុតតបុរតតមំ 
  អេសាកំ ធមមរាជានំ   ឯវ ំចាេរាចយាហ ិត២ំ។ 
 ៧. សហាេយា េត មហារាជ បសេនាន  ពទុធសាសេន 
  េទហិ ធាតុវរំ តសស  ថូបំ កាហាតិ សតថេុនា។ 
 ៨. ពហុសសុេតា សុតធេរា  សុពវ េចា វចនកខ េមា 
  ឥទធយិា បារមិបបេតាត   អចេលា សុបបតិដឋិេតា។ 

                                                            

១. មញជ លិងគរទសសនំ (សី)។២. តវ ំ (ឱ)។  
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 ៩. បតតចីវរមាទាយ   ខេណ បកកមិ បពវតំ 
  អេសាកំ ធមមរាជានំ  អាេរាេចសិ យថាកថំ។ 
 ១០. ឧបជឈាយសស េម រាជា  សុេណាហិ វចន ំតុវ ំ
  សហាេយា េត មហារាជ បសេនាន  ពទុធសាសេន 
  េទហិ ធាតុវរំ តសស  ថូបំ កាហតិ សតថេុនា។ 
 ១១. សុតាវ ន វចនំ រាជា   តុេដាឋ  សំវគិគមានេសា 
  ធាតុបតតមបូេរសិ   ខិបបំ គចាឆ ហិ សុពវត។ 
 ១២. តេតា ធាតុំ គេហតាវ ន  សុពវ េចា វចនកខ េមា 
  េវហាយសំ អពភគុគនាតវ -  គមា េកាសិយសនតិេក។ 
 ១៣. សុពវ េចា ឧបសង កមម១  េកាសិយំ ឯតទរពវ ិ
  ឧបជឈាយសស េម រាជ  សុេណាហិ វចន ំតុវំ។ 
 ១៤. េទវានមបេិយា២ រាជា  បសេនាន  ពទុធសាសេន 
  េទហិ ធាតុវរំ តសស  កាហត ិថូបមុតតមំ។ 
 ១៥. សុតាវ ន វចនំ តសស  េកាសិេយា តុដឋមានេសា 
  ទកខណិកខ រំ បាទាសិ  ខិបបំ គចាឆ ហិ សុពវត។ 
 ១៦. សាមេណេរាបិ សុមេនា  គនាតវ  េកាសិយសនតិេក 
  ទកខណិកខកំ គេហតាវ ន  បតិដឋិេតា បពវតុតតេម។ 

                                                            

១ ឧបសង កមិតាវ  សុពវ េត (ឱ)។ ២ េទវានមបេិយា េសា រាជា (?)។ 
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 ១៧. សមបននហិេរាតតបបេកា  គរភាេវា ច បណឌ េិតា 
  េបសិេតា េថររាជាេនា-  បដឋិេតា បពវតុតតេម។ 
 ១៨. សភាតុេកា មហាេសេនា ភិកខ ុសេងឃ វរតតេម 
  បចចគុគមិ តទា រាជា  ពទុធធាតសុស ធាតុេយា។ 
 ១៩. ចាតុមាសំ េកាមុទិយ ំ  ទិវសំ បុណណរតតយិា 
  អាគេតា ច មហាវេីរា  គជកុេមភ បតិដឋិេតា។ 
 ២០. អកាសិ េសា េកាណច នាទំ១ កំសថាលគគិយាហត ំ
  អកមប ិតតថ បថវ ី   បចចនតមាគេត មុន។ិ 
 ២១. សងខបណវនិនាន េទា  េភរសិេទាទ  សមាទេតា 
  ខតតិេយា បរវិាេរតាវ   បូេជសិ បុរសុិតតមំ។ 
 ២២. បចាឆ មុេខា ហតថនិាេគា  បកកមី បតតសិមមខុា 
  បុរតថេិមន ទាវ េរន   នគរំ បាវសិិ តទា។ 
 ២៣. សពវគនធំ ច មាលំ ច  បូេជនតិ នរនារេិយា 
  ទកខ ិេណន ច ទាវ េរន  និកខ មិតាវ  គជុតតេមា។ 
 ២៤. កកុសេនធ ច សតថរ ិ  េកាណាគមេន ច កសសេប 
  បតិដឋិេត ភមូិភាេគ  េបារាណឥសិនំ បុេរ។ 
 ២៥. ឧបាគេតា ហតថិរាជា  ភមិូសីសំ គជុតតេមា 
  ធាតុេយា សកយបុតតសស  បតិេដឋសិ នរាសេភា។ 
                                                            

១. កុញជ នាទំ (សី)។ ២ េបារាណឥសេយា (ឱ)។ 
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 ២៦. សហ បតិដឋិេត ធាត ុ  េទសា តតថ បេមាទិតា 
  អកមប ិតតថ បថវ ី   អពភតុ ំេលាមហំសនំ។ 
 ២៧. សភាតុេក បសាេទតាវ   មហាមេចច សរដឋេក 
  ថូបិដឋកិំ ច កាេរសិ  សាមេណេរា មហិទធេិកា។ 
 ២៨. បេចចកបូជញាច កសុំ  ខតតយិា ថបូមុតតមំ 
  វររតនសញឆ ននំ   ចាតុទីបមកុតតមំ។ 
 ២៩. េសតចឆតត ំច បេចចក-  ឆតតញច  េនកតំ យថា 
  តថារបមលងាក រំ   វាលពីជន ិទសសនិ១។ 
 ៣០. ថូបដាឋ េន ចតុទទសិា  បទីេបហ ិវភិាតកា 
  សតរំសិ ឧេទេនាត េវា-  បេសាភនតិ សមនតេតា។ 
 ៣១. សនថរេិតហិ ទេុសសហិ  នានារេងគហិ ចិតតេិយា 
  អាកាេសា វគិតេពាភ  ច  ឧបរបរ ិេសាភត។ិ 
 ៣២. រតនមយាហិ និកខ តិត-  ញាច េហាសិ វាលិកាហិ ច 
  កញច នវតិានម ឆតតំ  េសាណណមាលិវចិិតតកំ។ 
 ៣៣. ឥមំ បសសត ិសមពេុទាធ   កកុសេនាធ  វនិាយេកា 
  ចតាត ឡីសសហេសសហិ  តាទីហិ បរវិារេិតា។ 
 ៣៤. ករណាេចាទិេតា ពេុទាធ   សេតត បសសត ិចកខ ុមា 
  ឱជទីេបភយបុេរ   ទកុខបបេតត ច មានេុស។ 
                                                            

១. ទសសនយំី (ឱ)។  
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 ៣៥. េពាេធសិ េត ពហូ សេតត  េពាធេនេយយ មហាជេន 
  ពទុធរំសានភុាេវន    អាទិេចាច  បទមំុ យថា។ 
 ៣៦. ចតាត ឡីសសហេសសហិ  ភិកខ ូហិ បរវិារេិតា 
  អពភដុឋិេតាវ សូរេិយា  ឱជទីេប បតិដឋិេតា។ 
 ៣៧. កកុសេនាធ  មហាេទេវា  េទវកូេដា ច បពវ េតា 
  ឱជទីេបភយបុេរ   អភេយា នាម ខតតិេយា។ 
 ៣៨. នគរំ កទមពេកាកាេស  ខទិេតា អាសិ មាបិតំ 
  សុវភិតតំ ទសសេនយយ ំ  រមណីយំ មេនាហរំ។ 
 ៣៩. បុណណកនរេកា នាម  បជជេរា អាសិ កកខ េឡា 
  ជេនា សំសយមាបេនាន   មចាឆ វ បុមិនាមុេខ។ 
 ៤០. ពទុធសស អានភុាេវន  បកខ េនាត  បជជេរា តទា 
  េទសិេត អមេត ធេមម  សាសេន ច បតិដឋេិត១។ 
 ៤១. ចតុរាសីតសិហសសានំ  ធមាម ភិសមេយា អហុ 
  បដិយារាេមា តទា អាសិ ធមមករកេចតិយំ២។ 
 ៤២. ភិកខ ុសហសសបរវិេតា  មហាេទេវា មហិទធេិកា 
  បកកេនាត វ ជិេនា តមាហ   សយេមវគគបុគគេលាតិ។ 
 ៤៣. ឥមំ បសសត ិសមពេុទាធ   េកាណាគមេនា មហាមុន ិ
  តឹសភិកខ ុសហេសសហិ  សមនាត  បរវិារេិតា។ 
                                                            

១. បតដិឋិេត ជិនសាសេន (ឱ)។២. ធមមការកេចតយំិ (ឱ)។  
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 ៤៤. ទសសហេសស សមពេុទាធ   ករណំ ផរត ិចកខ ុមា 
  វរទីេប មហាវេីរា   ទកុខ ិេត បសសត ីនេរ។ 
 ៤៥. តម ហិ ទីេប បេពាេធតុំ  េពាធេនេយយ មហាជេន 
  ពទុធរំសានភុាេវន   អាទិេចាច  បទមំុ យថា។ 
 ៤៦. តឹសភិកខ ុសហេសសហិ  សមពេុទាធ  បរវិារេិតា 
  អពភដុឋិេតាវ សូរេិយា  វរទីេប បតដិឋិេតា។ 
 ៤៧. េកាណាគមេនា នាម ជិេនា សមនតកូដបពវ េត 
  ទីេប ចាសិ វឌឍមាេនា  សមិេទាធ  នាម ខតតិេយា។ 
 ៤៨. ទពុវ ដិឋិេយា តទា ចាសំុ  ទពុភិេកខ  ភយបីឡេិត 
  ទពុភកិខ ទកុខ ិេត សេតត  មចាឆ វេបបាទេក យថា។ 
 ៤៩. អាគេត េលាកនាេថ ច  េទេវា សមាម ភិវសសតិ 
  េខេមា ចាសិ ជនបេទា  អសសាេសសិ ពហុជជេន។ 
 ៥០. តិសសតលាកសាមេនត  នគេរ ទកខណិាមុេខ 
   វហិាេរា ឧតតរារាេមា  កាយពនធេចតិយ។ំ 
 ៥១. ចតុរាសីតសិហសសានំ  ធមាម ភិសមេយា អហុ 
  េទសិេត អមេត ធេមម  សូរេិយា ឧទិេតា អហុ។ 
 ៥២. ភិកខ ុសហសសបរវិេតា  មហាសុមេនា បតិដឋិេតា 
  បកកេនាត  ចាសិ មហាវេីរា សយេមវគគបុគគេលាតិ។ 
 ៥៣. ឥមំ បសសត ិសមពេុទាធ   កសសេបា េលាកនាយេកា 
   វសីតិភិកខ ុសហេសសហិ  សមនាត  បរវិារេិតា។ 
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 ៥៤. កសសេបា ច េលាកវទិ ូ  េវាេលាេកសិ សេទវកំ 
  ពទុធចកខ ុវសុិេទធន   េពាធេនេយយ ច បសសត។ិ 
 ៥៥. កសសេបា ច េលាកវទិ ូ  អាហុតីនំ បដិគគេហា 
  ផរ ំមហាករណាយ   វវិាេទន បកុបបិេត។ 
 ៥៦. មណឌ ទីេប ពហូ សេតត  េពាធេនេយយ ច បសសត ិ
  ពទុធរំសានភុាេវន   អាទិេចាច  បទមំុ យថា។ 
 ៥៧. គចឆសិសាមិ មណឌ ទីបំ  េជាតយសិសាមិ សាសនំ 
  បតិដាឋ េបមិ សទធមមំ  អនធកាេរវ ចនទមិា។   
 ៥៨. ភិកខ ុគណបរវិេតា១   អាកាេស បកកមី ជេិនា 
  បតិដឋិេតា មណឌ ទីេប  សូរេិយាពភដុឋិេតា យថា។ 
 ៥៩. កសសេបា សពវនេនាទ  ច  សុភកូេដា ច បពវ េតា 
   វសិាលំ នាម នគរំ   ជយេនាត  នាម ខតតិេយា។ 
 ៦០. េខមតលាកសាមេនត  នគេរ បចឆេិម មុេខ 
   វហិាេរា បាចិនារាេមា  េចតិយ ំទកសាដកំ។ 
 ៦១. អសសាេសតាវ ន សមពេុទាធ   កតាវ  សមគគភាតុេក 
  េទេសសិ អមតំ ធមម ំ  បតិដាឋ េបត ិសាសនំ។ 
 ៦២. េទសិេត អមេត ធេមម  បតិដឋិេត ច សាសេន 
  ចតុរាសីតសិហសសានំ  ធមាម ភិសមេយា អហុ។ 
                                                            

១. ភិកខ ុគេណហ ិបរវិេតា (ឱ)។  
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 ៦៣. ភិកខ ុគណបរវិេតា   សពវនេនាទ  មហាយេសា 
  បតិដឋិេតា មណឌ ទីេប  បកកេនាត  េលាកនាយេកាត។ិ 
 ៦៤. អយំ ហ ិេលាេក សមពេុទាធ ១ ឧបបេនាន  េលាកកាយេកា 
  សតាត នំ អនកុមបាយ  េទេសសិ ធមមមុតតមំ។ 
 ៦៥. េសតំ បសសត ិសមពេុទាធ   េលាកេជេដាឋ  នរាសេភា 
  នាគានមសិ សងាគ េមា  មហាេសនា សមាគតា។ 
 ៦៦. ធូមាយនតិ បជជលនតិ   េវរាយនត ិចរនតិ េត 
  មហពភយំ សមុបបននំ  ទីបំ នាេសនតិ បននគា។ 
 ៦៧. អាគមា ឯកីភេូតាវ  គចាឆ ម ទបីមុតតមំ 
  មាតុលំ ភាគិេនយយំ ច  និពាវ េបសសាមិ បននេគ។ 
 ៦៨. អហំ េគាតមសមពេុទាធ   បពវ េត េចតិមានេក 
  អនរុាធបុេរ រេមម   តិេសសា នាមាសិ ខតតេិយា។ 
 ៦៩. កុសិនារាយំ ភគវា  មលាល នមុបវតតេន 
  អនបុាទិេសសា ពេុទាធ   និពវ េុតា ឧបធិកខ េយ។ 
 ៧០. វេសស ទវ សិតាតេីត   ឆតតឹសវសសេក តថា 
  មហិេនាទ  នាម នាេមន  េជាតយសិសតិ សាសនំ។ 
 ៧១. នគរសស ទកខណិេតា  ភមូិភាេគ មេនារេម 
  អារាេមា ច រមណីេយា  ថូបារាេមាត ិសុយយេរ។ 
                                                            

១. ពេុទាធ  (សី)។  
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 ៧២. តមពបណណតិីនាេមន  ទីេបា ចាយំ ភវសិសតិ 
  សាររីកិា មម ធាតុ  បតិដឋិសសតិ សាធុកំ។ 
 ៧៣. ពេុទធ បសនាន  ធេមម ច  សេងឃ ច ឧជុទិដឋកិា 
  ភេវ ចតិតំ វរិាេជត ិ   អនឡុា នាម ខតតយិា។ 
 ៧៤. េទវយិា វចនំ សុតាវ   រាជា េថរ ំឥទរពវ ិ
  ពេុទធ បសនាន  ធេមម ច  សេងឃ ច ឧជុទិដឋកិា។ 
 ៧៥. ភេវ ចតុតំ វរិាេជត ិ   បពាវ េជថ១ អនឡុកំ 
  អកបបយិា មហារាជ  ថីនបពវជាជ  ភិកខ ុេនា។ 
 ៧៦. អាគមិសសតិ េម រាជ  ភគិនី សងឃមិតតកា 
  បពាវ េជតាវ ន េមាេចតុ ំ  អនឡុ ំសពវពនធនា។ 
 ៧៧. សងឃមិតាត  មហាបញាញ   ឧតតរា ច វចិកខណា 
  េហមា ច មាសគលាល  ច  អគគមិិតាត  មិហំ វទា។ 
 ៧៨. តបបា បពវតឆិនាន  ច  មលាល  ច ធមមទាសិកា 
  ឯតតកា តា ភិកខ ុនេិយា  ធុតរាគា សមាហិតា។ 
 ៧៩. ឱទាតមនសង កបបា  សទធមមវនិេយ រតា 
  ខីណាសវា វសិបបតាត   េតវជិាជ  ឥទធិេកាវទិា។ 
 ៨០. ឧតតមេតត ឋិតា តតថ   អាគមិសសនតិ តា ឥធ 
  មហាមចចបរវិេតា២  និសិេនាន  ខតតិេយា តទា។ 
                                                            

១. បពវ េជតិ (ឱ)។ ២ មហាមតតបរវិេតា (ឱ)។ 
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 ៨១. មនតតិុកាេមា និសីទតិាវ   មចាច នំ ឯតទរពវ ិ
  អរេិដាឋ  នាម ខតតេិយា  សុតាវ  េទវសស ភាសិតំ។ 
 ៨២. េថរសស វចនំ សុតាវ   ឧគគេហតាវ ន សាសនំ 
  ទាយកំ អនសុាសិតាវ   បកកមី ឧតតរាមុេខា។ 
 ៨៣. នគរេសសកេទសម ហិ  ឃរំ កតាវ ន ខតតយិា 
  ទសសីលសមាទិនាន   អនឡុាបមុខា ច តា។ 
 ៨៤. សពាវ  បញចសតា កញាញ   អភិជាតា ជុតិនធរា 
  អនឡុ ំបរវិាេរតាវ     សាយំ បាេតា ឧបដឋសំុិ។ 
 ៨៥. នាវាតិតថមុបគនាតវ    អាេរាេបតាវ ន នាវកំ 
  សាគរំ សមតិកកេនាត   ថេល បតាវ  បតិដឋេិតា។ 
 ៨៦.  វជិឈាវដឹ អតិកកេនាត    មហាមេចាច  មហពវ េលា 
  បាដលិបុតាត នបុបេតាត   គេតា េទវសស សនតកិំ។ 
 ៨៧. បុេតាត  េទវ មហារាជ  អហុ េយា បិយទសសេនា 
  មហិេនាទ  នាម េសា េថេរា េបសិេតា តវ សនតកិំ។ 
 ៨៨. េទវានមបេិយា រាជា  សហាេយា បិយទសសេនា 
  ពេុទធ អភបិបសេនាន  េសា  េបសិេតា តវ សនតកិំ។ 
 ៨៩. ភាតុេកា សងឃមិតាត យ  អវចទិំ មហាឥសិ 
  រាជកញាញ  សុបបសនាន   អនឡុា នាម ខតតយិា។ 
 ៩០. សពាវ  តំ អបេលាេកនតិ  បពវជាជ យ បុរកខតា 
  ភាតុេនា សាសនំ សុតាវ   សងឃមិតាត  វចិកខណា។ 
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 ៩១. តុរតិា ឧបសង កមម   រាជានំ ឥទមរពវ ិ
  អនជុាន មហារាជ  គចាឆ មិ ទបីលង កតំ។ 
 ៩២. ភាតុេនា វចនំ មយ ហ ំ  ន សកាក  េទវ វារតិុ ំ
  ភាគិេនេយយា ច សុមេនា  បុេតាត  ច េជដឋភាតិេកា។ 
 ៩៣. គតា តវ បិេយា ទាន ិ  គមនំ វាេរមិ ធីតុយា 
  ភារយិ ំេម មហារាជ  ភាតុេនា វចនំ មម។ 
 ៩៤. រាជកញាញ  មហារាជ  អនឡុា នាម ខតតយិា 
  សពាវ  មំ អបេលាេកនតិ  បពវជាជ យ បុរកខតា។ 

បណណរសេមា បរេិចចេទា និដឋិេតា។ 
ភាណវារំ បណណរសមំ។ 
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េសាឡសេមា បរេិចឆេទា 
 ១. ចតុរងគនិ ឹមហាេសនំ  សននយ ហតិាវ ន ខតតេិយា 
  តថាគតសស សេមាព ធឹ  អាទាយ បកកមី តទា។ 
 ២. តីណិ រជាជ និតិកកេនាត    វជិឈាដវ ឹច ខតតិេយា 
  អតិកកេនាត  រពហាម រញញំ  អនបុបេតាត  មហណណវំ។ 
 ៣. ចតុរងគិន ីមហាេសនា  ភិកខ ុន ីសងឃសាវកិា 
  មហាសមុទទំ បកកនាត   អាទាយ េពាធិមុតតមំ។ 
 ៤. ឧបរ ិទពិវ ំ តូរយិ ំ   េហដឋេតា ច មនសុសកំ 
  ចាតុទទសំិ មានសិុកំ  បកកនតំ ជលសាគេរ១។ 
 ៥. មុទធន ិអវេលាេកតាវ   ខតតិេយា បិយទសសេនា 
  អភិវាទយតិាវ ន េពាធឹ  ឥមមតថំ អភាសថ។ 
 ៦. ពហុសសុេតា ឥទធមិេនាត   សីលវា សុសមាហិេតា 
  ទសសេន កមបិយំ មយ ហំ  អតេបបយយំ មហាជនំ។ 
 ៧. តតថ េរាទតិាវ  កនទតិាវ   ឱេលាេកតាវ ន ទសសនា 
  ខតតិេយាថ និវតតតិាវ ២  អគមា សកនេិវសនំ។ 
 ៨. ឧទេក នមិមតិា នាគា  េទវាកាេស ច និមមតិា 
  រេកខ  ច នមិមតិា េទវា  នានានិេវសនមបិ ច។ 

                                                            

១. ជលសាគរំ (ឱ)។២. បដិវតតតិាវ  (ឱ)។  
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 ៩. បរវិារយសុឹ េត សេពវ   គចឆនតំ េពាធិមុតតមំ 
  អមនាបា បិសាចា ច  ភតូកុមភណឌ រកខសា។ 
 ១០. េពាធឹ បចចនតមាយនត ំ  បរវិារយសុឹ មានសុា 
  តាវតឹសា ច យាមា ច  តុសិតាបិ វ េទវតា។ 
 ១១. និមាម នរតិេយា េទវា  េយ េទវា វសវតតិេនា 
  េពាធឹ បចចនតមាយនត ំ  តុដឋហដាឋ  បេមាទិតា។ 
 ១២. េតតតឹសា ច េទវបុតាត   សេពវ  ឥនទបុរកខកា 
  េពាធឹ បចចនតមាយនត ំ  អេបាផ េដនតិ ភជុមប ិច១។ 
 ១៣. កុេវេរា ធតរេដាឋ  ច   វរិបេកាខ  វរិឡហេកា 
  ចតាត េរា េត មហារាជា  សមនាត  ចតុេរា ទសិា។ 
 ១៤. បរវិារយសុឹ សេមាព ធឹ  គចឆនតំ ទីបលង កត ំ
  មហាមុខបដាហារា  ទិវលិលាគតទិនទមិា។ 
 ១៥. េពាធឹ បចចនតមាយនត ំ  សាធុ កីឡនតិ េទវតា 
  បារចិឆតតកបុបផំ ច   ទិពវ ំ មនាទ រវមបិ ច។ 
 ១៦. ទិពវ ចនទនចណុណំ ច   អនតលិេកខ  បវសសត ិ
  េពាធឹ បចចនតមាយនត ំ  បូជយនតិ ច េទវតា។   
 ១៧. ចមបកា សរលា នមិាព   នាគបុនាន គេកតក២ី 
  ជលណណេវ មហាេពាធឹ   េទវា បូេជនតិ សតថេុនា។ 
                                                            

១. ហសនតិ ច (ឱ)។ ២. េកតកា (ឱ)។  
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 ១៨. នាគរាជា នាគកញាញ   នាគេបាតា ពហុជជនា 
  ភវនេតា និកខ មិតាវ   បូេជនតិ េពាធិមុតតមំ។ 
 ១៩. នានាវរិាគវសនា   នានារាគវភិសិូតា 
  សាគេរ ត ំមហាេពាធឹ  នាគា បូេជនតិ សតថេុនា។ 
 ២០. ឧបបលំ កុមុទំ នីលំ  បុបផំ ច សតបតតក ំ
  កលលហារំ កុវលយ ំ   វមុិតតមធុគនធកិំ។ 
 ២១. តកាក រកិំ េកាវឡិារ ំ  បាដលឹ ពិមពជាលកំ 
  អេសាកំ សាលបុបផំ ច  វសសកំ ច បិយងគកុំ។ 
 ២២. នាគា បូេជនតិ េត េពាធឹ  េសាភនតិ ជលសាគេរ 
  អេមាទតិា នាគកញាញ   នាគរាជា បេមាទិតា។ 
 ២៣. េពាធឹ បចចនតមាយនត ំ  នាគា កីឡនតិ សតថេុនា 
  តតថ មណិមយា ភមិូ  មុតាត ផលិកសនថតា។ 
 ២៤. អារាមេបាកខ រណិេយា  នានាបុេបផហិ ចិតតតិា១ 
  សតាត ហកំ វសិតាវ ន  សេទវា មានសុា តហឹ។  
 ២៥. ភវនេតា និកខ មិតាវ   បូេជនតិ េពាធិមុតតមំ 
  មាលាទាមកលាបា ច  នាគកញាញ  ច េទវតា។ 
 ២៦. អាវជិឈនតិ ច េចលានិ  សេមាព ធឹ បរវិារតិា 
  េពាធឹ បចចនតមាយនត ំ  សាធុ កីឡនតិ េទវតា។ 
                                                            

១.  វចិិតាត  (ឱ)។  
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 ២៧. បារចិឆតតកបុបផំ ច   ទិពវ ំ មនាទ រវមបិ ច 
  ទិពវ ចនទនចណុណំ ច   អនតលិេកខ  បវសសតិ។ 
 ២៨. នាគា យកាខ  ភតូា ច  សេទវា អថ មានសុា 
  ជលសាគរមាយនត ំ  សេមាព ធឹ បរវិារតិា។ 
 ២៩. តតថ នចចនត ិគាយនត ិ  វាទយនត ិហសនតិ ច 
  ភជុំ េផាេដនតិ ទិគុណំ  េត េពាធិបរវិារតិា។ 
 ៣០. នាគា យកាខ  ភតូា ច  សេទវា អថ មានសុា១ 
  កិេតតនត ិមងគលំ េសាតតឹ  នីយេនត េពាធិមុតតេម។ 
 ៣១. នាគា ធជបគគហិតា  នីេលាភាលា មេនារមា 
  កិេតតនត ិេពាធិយា វណណំ  បតិដឋតិា ទីបលញជ េក។ 
 ៣២. អនរុាធបុរា រមាម    និកខ មិតាវ  ពហូ ជនា 
  សេមាព ធឹ ឧបសង កនាត   សហ េទេវហិ ខតតយិា។ 
 ៣៣. បរវិារយសុឹ សេមាព ធឹ  សហ បុេតតហិ ខតតយិា 
  គនធមាលំ ច បូេជសំុ  គនធគនាធ នមុតតមំ។ 
 ៣៤.  វថិិេយា ច សុសមមដាឋ   អគឃិេយា ច អលង កតា 
  បតិដឋិេត េពាធិរាេជ  កមបិតថ បឋវ ីតទាត។ិ 
 ៣៥. ទាេបសិ រាជា អដឋដឋ  ខតតិេយ ច បនដឋសុ 
  សពវ េជដឋំ េពាធិគុតតំ  រកខ តិុំ េពាធិមុតតមំ។ 
                                                            

១. សហមានសុា (ឱ)។  
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 ៣៦. អទា សពវបរហិារ   សពាវ លងាក រភាសុរំ 
  េសាឡសាថ មហាេលខា ធរណី េពាធិគារវា។ 
 ៣៧. តថា សុសិញច តថរណំ  មហាេលខឋាេនថបិ 
  កុលំ សហសសកំ កតាវ   េកតុឆាទតិបាលក១ំ។  
 ៣៨. សុវណណេភរេិយា អដឋ  អភិេសកាទិមងគេល 
  ឯកំ ជនបទំ ទតាវ    ចនទគុតតំ ឋេបសិ ច។ 
 ៣៩. េទវគុតតញច  បាសាទំ  ភមូិេញច កំ យថារហ ំ
  េតសំ កុលានមេញញសំ  សាមេភាេគ បរចិចជ។ិ 
 ៤០. រេញាញ  បញចសតា កញាញ   អគគជាតា យសសសិនី 
  បពវជឹសុ ច តា សពាវ    វតីរាគា សមាហិតា។ 
 ៤១. កុមារកិា បញចសតា  អនឡុាបរវិារតិា 
  បពវជឹសុ ច តា សពាវ    វតីរាគា អហុ តទា។ 
 ៤២. អរេិដាឋ  ខតតិេយា នាម  និកខ េនាត  ច ភយទទេិតា២ 
  បញចសតបរវិាេរា   បពវជ ិជនិសាសេន។ 
 ៤៣. សេពវ  វារហតថបបតាត   សមបុណាណ  ជិនសាសេន 
  េហមេនត បឋេម មាេស  បុបផិេត ធរណីតេល 
  អាគេតា េសា មហាេពាធិ បតិេដាឋ  តមពបណណិេកតិ។ 

េសាឡសេមា បរេិចឆេទា 
ភាណវារំ េសាឡសមំ។

                                                            

១. បាលនំ (ឱ)។ ២ ភយទទេុតា (ឱ)។ 
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សតតរសេមា បរេិចឆេទា 
 ១. ពាតតឹសេយាជនំ ទឃីំ  អដាឋ រសហិ វតិថត ំ
  េយាជនានំ សតាវដដំ  សាគេរន បរកិខ តិតំ។ 
 ២. លងាក ទីបវរំ នាម   សពវតថ រតនាករ ំ
  ឧេបតំ នទតីឡាេកហិ  បពវ េតហិ វេនហិ ច។ 
 ៣. ទីបំ បុរំ ច រាជា ច   ឧេទទសិតញច  ធាតុេយា 
  ថូបំ ទីបំ បពវតញច    ឧយយានំ េពាធិ ភិកខ ុនី។ 
 ៤. ភិកខ ុ ច ពទុធេសេដាឋ  ច  េតរស េហានតិ េត តហឹ 
  ឯកេទេស ចតុនាន មំ១  សុណាថ មម ភាសេតា។ 
 ៥. ឱជទីបំ វរទីបំ    មណឌ ទីបនតិ វចចត ិ
  លងាក ទីបវរំ នាម    តមពបណណីតិ ញាយត។ិ 
 ៦. អភយំ វឌឍមានញច     វលិាសមនរុាធកំ 
  បុរេសសតំ ចតុនាន មំ  ចតុពទុាធ នសាសេន។ 
 ៧. អភេយា ច សមិេទាធ  ច  ជយេនាត  ច នរាធិេបា 
  េទវាមបិយតិេសសា ច  រាជាេនា េហានតិ ចតេុរា។ 
 ៨. េរាគទពុវ ដុឋកិំ េចវ    វវិាេទា យកខវាសតា២ 
  ចតុេរា ឧបទទតុា ឯេត  ចតុពទុធវេិនាទតិា 
  កកុសនធសស ពទុធសស  ធាតាវ សិ ធមមករេកា។ 
                                                            

១. ចតុេរា នាមំ (ឱ)។២.  វវិាេទា យកាខ ធិវាសនំ (ឱ)។  
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 ៩. េកាណាគមនពទុធសស  ធាតាវ សិ កាយពនធនំ 
  កសសបសស មុនិនទសស  ធាតាវ សិ ជលសាដិកា។ 
 ១០. េគាតមសស សិរមីេតា   េទាណំ សាររីកិំ អហុ 
  អភេយ បដិយារាេមា  វឌឍមានសស ឧតតេរា។ 
 ១១.  វសិាេលា បាចិនារាេមា  ថូបារាេមានរុាធេក 
  ទកខ ិេណ ចតុេរា ថបូា  ចតុពទុាធ ន សាសេន។ 
 ១២. កទមពកសស សាមនាត   នគរំ អភយបុរំ 
  តិសសតឡាកសាមនាត   នគរំ វឌឍមានកំ។ 
 ១៣. េខមតឡាកសាមនាត    វសិាលំ នគរ ំអហុ 
  អនរុាធបុេរ តតថ   ចតុទីបវចិារណា។ 
 ១៤. េទវកូេដា សិលាកូេដា  សុភកូេដាត ិវចចត ិ
  សុមនកូេដា េចវ ទានិ  ចតុបណណតតបិពវ េត។ 
 ១៥. មហាតិតថវនយុយាន ំ  មហានាមំ ច សាគរំ 
  មហាេមឃវនំ នាម  វេតតតុមិរយិាបថំ១។ 
 ១៦. ចតុននំ េលាកនាថានំ  បឋមា បរេសនាសនំ 
  កកុសនធសស មុនិេនា  សិរសីេពាធិមុតតមំ។ 
 ១៧. អាទាយ ទកខ ណំិ សាខំ  រចិននាទ  មហិទធកិា 
  ឱជទីេប មហាតិេតថ  អារាេម តតថ េរាបិតា។ 
                                                            

១. វសនតំ អរយិាបថំ (ឱ)។  
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 ១៨. េកាណាគមនពទុធេសសា-  ទមុពរេពាធិមុតតមំ 
  អាទាយ ទកខ ណំិ សាខំ  កនទននាទ  មហិទធកិា។ 
 ១៩. វរទីេប មហានាេម  អារាេម តតថ េរាបិតា 
  កសសបសស មុនិនទសស  និេរគាធេពាធិមុតតមំ។ 
 ២០. អាទាយ ទកខ ណំិ សាខំ  សុធមាម វ មហិទធកិា 
  សាគេរ នាម អារាេម  េរាបិតំ ទមុេចតិយ។ំ 
 ២១. េគាតមសស មុនិនទសស  អសសតថេពាធិមុតតមំ 
  អាទាយ ទកខ ណំិ សាខំ  សងឃមិតាត  មហិទធកិា 
  មហាេមឃវេន រេមម  េរាបិត ំទបីរញជ េក។ 
 ២២. រចិននាទ  កនទននាទ ១   សុធមាម  ច មហិទធកិា 
  ពហុសសុតា សងឃមិតាត   ឆឡភិញាញ   វចិកខណា។ 
 ២៣. ចតេសសា តា ភិកខ ុនិេយា  សពាវ  ច េពាធិមាហរំ 
  សិរេីសា ច មហាតិេតថ  មហានាេម ឧទមុពេរា។ 
 ២៤. មហាសាគរម ហិ និេរគាេធា អសសេតាថ  េមឃវេន តទា 
  អចេល ចតុរារាេម   ចតុេពាធិបតិដឋិតា។ 
 ២៥. តតថ េសនាសនំ រមមំ  ចតុពទុាធ ន សាសេន 
  មហាេទេវា ឆឡភិេញាញ   សុមេនា បដិសមភេិទា។ 

                                                            

១. រចាននាទ  កនកទតាត  (ឱ)។  
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 ២៦. មហិទធេិកា សពវនេនាទ   មហិេនាទ  ច ពហុសសុេតា 
  ឯេត េថរា មហាបញាញ   តមពបណណបិសាទកា។ 
 ២៧. កកុសេនាធ  ស េលាកេគាគ  បញច ចកខ ូហិ ចកខ ុមា 
  សពវ េលាកំ អេវកខ េនាត   ឱជទីបំ វរទទស។ 
 ២៨. បុណណកនរេកា នាម  អហុ បជជរេកា តទា 
  ទីេប តសម ឹមនសុសានំ  េរាេគា បជជរេកា អហុ។ 
 ២៩. ពហុជនា េរាគផុដាឋ   ភនតមចាឆ  ថេល យថា 
  ឋិតា េសាចនតិ េត សេពវ   ទមុមនា ទកុខ តិា នរា។ 
 ៣០. ភយដដតិា ន លពភនត ិ  ចិតតម ហិ សុខមតតេនា 
  ទិសាវ ន ទកុខ ិេត សេតត  េរាគាពាេធន បីឡិេត១។ 
 ៣១. ចតាត ឡីសសហេសសហិ  កកុសេនាធ  វនិាយេកា 
  េរាគាន ំេមាចនតាថ យ  ជមពទុីបា ឥធាគេតា។ 
 ៣២. ចតាត ឡីសសហសសា េត  ឆឡភិញាញ  មហិទធកិា 
  បរវិារយសុឹ សមពទុធំ  នេភ ចនទំវ តារកា។ 
 ៣៣. កកុសេនាធ  េលាកនាេថា េទវកូដម ហ ិបពវ េត 
  ឱភាេសតាវ ន េទវញច   បតិដាឋ សិ សសាវេកា។ 
 ៣៤. ឱជទីេប េទវកូដំ   ឱភាេសតាវ  បតិដឋតិំ 
  សេពវ  មញញនតិ េទេវាវ  ន ជាននតិ តថាគត។ំ 
                                                            

១. េរាគពេនធន បីឡិេត។  
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 ៣៥. ឧេទនត ំអរណុគគម ហិ   បុណណមាយំ ឧេបាសេថ 
  ឧជាជ េលសិ ច ត ំេសសំ  េលាកនាេថា សកាននំ។ 
 ៣៦. ទិសាវ  េសសំ ជនមានំ  ឱភាេសនត ំចតទុទសំិ 
  តុដឋហដាឋ  ជនា សេពវ   សរាជា អភេយ បុេរ។ 
 ៣៧. សសាវកំ មំ បសសនត ុ  ឱជទីបឋតិា ឥេម 
  ឥត ិពេុទាធ  អធិដាឋ សិ  កកុសេនាធ  វនិាយេកា។ 
 ៣៨. សមមេតា េទវកូេដាតិ  មនេុសសហយភិបតថេិតា 
  ឧបទទេវ បជជរេថ   មនសុសា ពលវាហនា។ 
 ៣៩. និកខ មិិតាវ  ជនា សេពវ   សរាជា អភយា បុរា 
  តតថ គនាតវ  មនសសនតិ  កកុសនធំ នរតតមំ។ 
 ៤០. នមសសិតាវ ន សមពទុធំ  រាជេសនា សរដឋកា 
  េទេវាតិ តំ មញញមានា  អាគតា េត មហាជនា។ 
 ៤១. ឧបសង កមម សមពទុធំ   ឥទំ វចនមរពវ ំ
  អធិវាេសតុ េម ភគវា  សទធឹ ភិកខ ុគេណន តុ។ 
 ៤២. អជជតនាយ េខា ភតតំ  គចាឆ ម នគរំ មយ ំ
  អធិវាេសសិ សមពេុទាធ   តុណហ ី រាជសស ភាសិតំ។ 
 ៤៣. សរដឋកា រាជេសនា   វទិិតាវ  អធិវាសនំ 
  បូជាសកាក របហូេត  កាតុំ បុរមុកាគមំុ។ 
 ៤៤. មហា អយំ ភិកខ ុសេងឃា  ជនកាេយា អនបបេកា 
  នគរំ អតិសមាព ធំ   អកតា ភបុូរា មយា។ 
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 ៤៥.  អតថ ិមយ ហំ វនយុយាន ំ  មហាតិតថំ មេនារមំ 
  អសមាព ធំ អទរូដឋ ំ   បពវជិតានេុលាមិកំ។ 
 ៤៦. បដិសលាល នសារបបំ  បតិរបំ មេហសិេនា 
  តតាថ ហំ ពទុធបមុេខ  សេងឃ ទសសាមិ ទកខ ណំិ។ 
 ៤៧. សេពាវ  ជេនា សុបេសសយយ ពទុធំ សងឃញច  ឧតតមំ 
  ចតាត ឡីសសហេសសហិ  ភិកខ ូហិ សំបុរកខ េតា។ 
 ៤៨. កកុសេនាធ  េលាកវទិ ូ  មហាតិតថមបាបុណិ 
  បតិដឋិេត មហាតិេតថ  ឧយយាេន ទីបមុតតេម។ 
 ៤៩. សញឆនាន  កាលបុេបផហិ  មេនទន ចលិតា ទមុា 
  សុវណណមយភិងាគ រ ំ  សមាទាយ មហីបតិ។ 
 ៥០. ឱេនាេជតាវ ន ត ំតតថ  ជលំ ហេតថ អការយិ 
  ឥមាហំ ភេនត ឧយយានំ  ទទាមិ ពទុធបមុេខ។ 
 ៥១. ផាសុវហិារំ សងឃសស  រមមំ េសនាសនំ សុភំ 
  បដិគគេហសិ ឧយយានំ  កកុសេនាធ  វនិាយេកា។ 
 ៥២. សង កមបិ ធរណី តតថ  បឋេម េសនាសេន តទា 
  ទិសាវ  បឋវកីមបនំ១  ឋិេតា េលាកគគនាយេកា។ 
 ៥៣. អេហា ននូ រចិននាទ   េពាធឹ ហេរយយ ចិនតយិ២ 
  កកុសនធសស ពទុធសស  ចិតតមញាញ យ ភិកខ ុន។ី 
                                                            

១. បឋវកីេមបតំ (សី)។ ២. េពាធឹ ហរតិាវ  ឥធាគេតា (ឱ)។  
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 ៥៤. គនាតវ  សិរសីេមាព ធឹ   មូេល ឋតាវ  មហិទធកិា 
  ពេុទាធ  ឥចឆត ិេពាធិសស  ឱជទីបម ហិ េរាបនំ។ 
 ៥៥. មនសុសា ចិនតយនាត  តំ   េពាធឹ ហរតិុមាគតា 
  ពទុធេសេដឋនានមុតា  អនកុមបាយ បាណិនំ។ 
 ៥៦. មម ឥទាធ នភុាេវន   សាខា ទកខណិមុចចតុ 
  រចិននាទ  ឋិតា វាកយ ំ  វចចមានា កតញជ លិ។ 
 ៥៧. មុចចតិាវ  ទកខណិា សាខា  បតិដាឋ ត ិកដាហេក 
  គេហតាវ ន រចិននាទ   េពាធឹ េហមកដាហេក១។ 
 ៥៨. បញចសតភិកខ ុនីហិ  អាគតា បរវិារតិា 
  តទាបិ បឋវកីមប ិ  សសមុទទំ សបពវតំ។ 
 ៥៩. អាេលាេកា ច មហា អាសិ អពភេុតា េលាមហំសេនា 
  ទិសាវ  អតតមនា សេពវ   រាជេសនា សរដឋកា។ 
 ៦០. អញជ លឹ បគគេហតាវ ន  មនឹសុ េពាធិមុតតមំ 
  អាេមាទិតា តទា សេពវ   េទវតា ហដឋមានសា។ 
 ៦១. ឧកដដឋកិំ បបេតតសំុ  ទសាវ  េពាធិតរតតមំ 
  ចតាត េរា ច មហារាជា  េលាកបាលា យសសសិេនា។ 
 ៦២. រកខ ំ សិរសីេពាធិសស២  អកំសុ េទវតា តទា 
  តាវតឹសា ច េយ េទវា  េយ េទវា វសវតតេិនា។ 
                                                            

១. សុវណណកដាហេក (ឱ)។២. អារកខ ំ សិរេីពាធិសស (ឱ)។  
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 ៦៣. យាេមា សេកាក  សុយាេមា ច សនតសុិេតា សុនិមមិេតា 
  សេពវ  េត បរវិាេរសំុ  សីរសីេពាធិមុតតមំ។ 
 ៦៤. អញជ លឹ បគគេហតាវ ន  េទវសងឃា បេមាទិតា 
  សេហវ រចិននាទ យ  បូេជនតិ េពាធិមុតតមំ។ 
 ៦៥. សិរសីេពាធិមាទាយ  រចិននាទ  មហិទធកិា 
  ភិកខ ុនីហិ បរពិយូឡាហ   ឱជទីបវរ ំគមិ។ 
 ៦៦. េទវា នចចនតិ គាយនត ិ  េផាេដនតិ ទិគុណំ គុជំ 
  ឱជទីបវរ ំយនត ំ   សិរសីេពាធិមុតតមំ។ 
 ៦៧. េទវសងឃបរពិយូឡាហ    រចិននាទ  មហិទធកិា 
  សិរសីេពាធិមាទាយ  កកុសនធមុបាគមិ។ 
 ៦៨. តម ហិ កាេល មហាវេីរា  កកុសេនាធ  វនិាយេកា 
  មហាតិតថវនយុយាេន  េពាធិឋាេន បតិដឋេិតា។ 
 ៦៩. រចិននាទ  សយំ េពាធឹ  ឱភាេសនត ំន េរាបយ ិ
  ទិសាវ  មុនកិកុសេនាធ   បតាថ រ ីទកខ ណំិ ភជុំ។ 
 ៧០. េពាធិយា ទកខ ណំិ សាខំ  រចិននាទ  មហិទធកិា 
  ពទុធសស ទកខ ិេណ ហេតថ  ឋបយិតាវ ភិវាទយ។ិ 
 ៧១. បរាមសិតាវ ន េលាកេគាគ  កកុសេនាធ  នរាសេភា 
  រេញាញ ភយសស បាទាសិ  ឥធ ឋានម ហិ េរាបយ។ 
 ៧២. យម ហិ ឋានម ហិ អាចិកខ ិ  កកុសេនាធ  នរសេភា 
  តម ហិ ឋានម ហិ េរាេបសិ  អភេយា រដឋវឌឍេនា។ 
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 ៧៣. ឋិេត សិរសីេពាធិម ហិ  ភមូិភាេគ មេនារេម 
  ពេុទាធ  ធមមមេទេសសិ  ចតុសចចបកាសេកា។ 
 ៧៤. សតសហសស ំច ឱសាេន ចតាត ឡីសសហសសកំ 
  មនសុសានំ ហិ សមេយា  េទវាន ំតសឹេកាដិេយា។ 
 ៧៥. សិរេីសា កកុសនធសស  េកាណាគមនសសុទមុពេរា 
  កសសបសសាបិ និេរគាេធា តេយា េពាធឹ ឥធាហរ។ំ 
 ៧៦. សកយបុតតសសាសមសស  េពាធិអសសតថមុតតមំ 
  អាហរតិាវ ន េរាបឹសុ  មហាេមឃវេន តទា។ 
 ៧៧. មុដសិវសស អរតជា  អថេញញ ទសភាតេរា 
  អភេយា តិេសសា នាេគា ច ឧតតិ មិតាត ភេយាបិ ច។ 
 ៧៨. មិេតាត  សិេវា អេសេលា ច តិេសសា ខីេរា ច េហានតិេម១ 
  សីវលិ អនឡុា េចត ិ  មុដសិវសស ធីតេរា។ 
 ៧៩. តទា ចាសំុ ទេុវ េចវ  លងាក ទីបម ហិ ឧតតេម 
  យទា អភសិិេតាត  រាជា  មុដសិវសស អរតេជា។ 
 ៨០. ឯតថនតេរ យំ គណិតំ  វសស ំភវត ិកិតតក ំ
  េទវសតាន ិច វសសានិ  ឆតតឹស ច បុនាបរា។ 
 ៨១. េទវានមបយិតិេសសា ចា-  ភិសិេតាត  និពវ េុត ជិេន 
  តសសាភិេសេកន សមំ  អាគតា រាជឥទធេិយា។ 
                                                            

១. ភាតេរា (ឱ)។  
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 ៨២. ផរសុឹ បុញញេតជាន ិ  តមពបណណមិ ហិ េនកធា 
  រតនាករ ំតទា អាសិ  លងាក ទីបមថុតតមំ។ 
 ៨៣. តិសសសស បុញញេតេជន  ឧគគតា រតនា ពហូ 
  ទិសាវ ន រតនំ រាជា   បហេដាឋ ទគគមានេសា។ 
 ៨៤. បណាណ ការំ សរតិាវ ន  ធមាម េសាកសស បាហិណិ 
  ទិសាវ ន ត ំបណាណ ការំ  អេសាកតតំ អតតមេនា អហុ។ 
 ៨៥. អភិេសកាយ បាេហសិ  អេនក ំរតនំ បុន 
  េទវានមបយិតិសសសស  តមពបណណមិ ហិ ឧតតេម។ 
 ៨៦. វាលពីជនមុិណហសំី   ឆតតំ ខគគំ ច បាទកុ ំ
  េវឋនំ សារបាមងគំ   ភិងាក រំ ននទវិដដកំ។ 
 ៨៧. សិវកិំ សងខវតំសំ   អេធាវមំិ វតថេកាដិកំ 
  េសាវណណបាតិកដចឆ ុំ  មហគឃំ ហតថបុញឆ នំ។ 
 ៨៨. អេនាតេតាត ទកំ កាជំ  ឧតតមំ ហរចិនទន ំ
  មតតកិារណវណណញច   អញជ នំ បននគាហដំ។ 
 ៨៩. ហរតីកំ អាមលកំ  មហគឃំ អមេតាសធំ 
  សដឋិវាហសតំ សាលឹ  សុគនធំ ច សុវាហដំ។ 
 ៩០. បុញញកមាម ភិនិពវ តត ំ  បណាណ ការំ មេនារមំ 
  លងាក ភិេសេក តិសសសស  ធមាម េសាេកន េបសិតំ។ 
 ៩១. បុនាភិសិេតាត  េសា រាជា  តមពបណណមិ ហិ ឥសសេរា 
  ទតុិយាភិេសេក តសសា-  តិកកនាត  តសឹ រតតេិយា។ 
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 ៩២. មហិេនាទ  គណបាេមាេកាខ  ជមពទុីបា ឥធាគេតា 
  ការាេបសិ វហិារំ េសា  តិសសារាមមនតុតរំ។ 
 ៩៣. បតិេដឋសិ មហាេពាធឹ  មហាេមឃវនំ តទា 
  បតិដាឋ េបសិ េសា ថូបំ  មហនតំ រាមេណយយកំ។ 
 ៩៤. េទវានមបយិតិសសេកា  រាមំ េចតយិបពវ េត 
  ថូបារាមំ ច កាេរសិ   វហិារំ មិសសកវ ហយ។ំ 
 ៩៥. េវសសគិរ ឹច កាេរសិ  េចារកតិសសនាមកំ 
  េយាជេន េយាជេន ឋាេន អារាេមា ច េតន ការេិតា។ 
 ៩៦. បតិដាឋ េបសិ េសា តតថ  ធាតុេយា ច យថារហំ១ 
  ចតាត ឡីសមប ិវសសានិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយាតិ។ 
 ៩៧. មុដសិវសស អរតជា  អថេញញ ចតុភាតេរា 
  ឧតតិេយា ទសវសសានិ   រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៩៨. អដឋវសសាភិសិតតសស  និពវ េុតា ទបីេជាតេកា 
  អកា សររីនេិកខ បំ   តិសសារាេម បុរតថិេម។ 
 ៩៩. បរបុិណណទាវ ទសវេសសា  មហិេនាទ  ច ឥធាគេតា 
  សដឋិវេសសា បរបុិេណាណ   និពវ េុតា េចតេិយ នេគ។ 
 ១០០.អលងាក រតិាវ ន មគគំ   មាលគឃិេតារណាទិហិ 
  បទីេប ជាលយិតាវ ន  និពវ េុត ទបីេជាតេក។ 
                                                            

១. បតដិាឋ េបសិ មហាទានំ មហាេបលវរតតមំ (ឱ)។  
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 ១០១. រាជា េខា ឧតតិេយា នាម  កុដាគារ ំច ឧតតមំ 
  ទសសេនយយំ អកាេរសិ  បូេជសិ ទបីេជាតកំ។ 
 ១០២.ឧេភា េទវា មនសុសា ច  នាកា គនធពវទានវា 
  សេពវ វ ទកុខ តិា ហតិាវ   បូេជសំុ ទបីេជាតកំ។ 
 ១០៣.សតាត នំ បូជ ំកតាវ ន  េចតិេយ បពវតុតតមំ  
  ឯកេចច ឯវមាហំសុ  គចាឆ ម នគរំ វរ។ំ 
 ១០៤.អេថតថ វតតត ិសេទាទ   តុមូេលា េភរេវា តទា 
  ឥេធវ ឈាបយិសសាម  លងាក ទីបសស េជាតកំ។ 
 ១០៥.រាជា សុតាវ ន វចន ំ  ជនកាយសស ភាសេតា 
  មហាចិតកំ កាេរតាវ   តិសសរាមបុរតថេិម។ 
 ១០៦.សកូដាគារមាទាយ  មហិនទំ ទបីេជាតកំ 
  បុរតថេិមន នគរំ    បវសឹិសុ សរាជកា។ 
 ១០៧.មេជឈន នគរ ំគនាតវ    និកខ មិតាវ ន ទកខណិា 
  មហាវហិាេរ សតាត ហំ  មហាបូជមកំសុ េត។ 
 ១០៨.បតាវ ន គនធចិតកំ   ឧេភា េទវា ច មានសុា 
  ឋបយិតាវ  រាជុយយាេន  បូជនតាថ យ សុពវត។ំ 
 ១០៩.កូដាគារ ំគេហតាវ ន   មហិនទំ ទបីេជាតកំ 
  ថូបំ បទកខ ណំិ កតាវ   វនាទ េបសុមននុតរំ។ 
 ១១០.តថា បុរតថមិទាវ រា   និកខ មិតាវ  មហាជនា 
  អកំសុ េទហនិេកខ បំ  ភមូិភាេគ មេនារេម។ 
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 ១១១. អារឡាហ  ចតិកំ សេពវ   េរាទមានា កតញជ លី 
  អភិវាេទតាវ  សិរសា  ចិតកំ ជលយឹសុ េត 
  ធាតុេសសំ គេហតាវ ន  មហិនទសស សុធីមេតា។ 
 ១១២.អកា ថូបវរ ំសេពវ   សាវ រាេមសុ ច ខតតេិយា។ 
 ១១៣.កតំ សររីនេិកខ បំ   មហិនទសស តទា យហឹ 
  ឥសិភមីូតំ តសសាយ ំ  សមញាញ  បឋមំ អហុ។ 

សតតរសេមា បរេិចឆេទា 
ភាណវារំ សតតរសមំ។ 
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អដាឋ រសេមា បរេិចឆេទា 
 ១. ឥទាន ិអតថិ អេញញបិ  េថរា ច មជឈិមា នវា 
   វភិជជវាទា វនិេយ   សាសនវំសបាលកា១។ 
 ២. ពហុសសុតា សីលវនាត   ឱភាេសនត ិមហឹ ឥមំ 
  ធុតងាគ ចារសមបនាន   េសាេភនតិ ទីបលញជកំ។ 
 ៣. សកយបុតាត  ពហូ េចតថ  សទធមមវំសេកាវទិា 
  ពហូនំ វត អតាថ យ   េលាេក ឧបបជជិ ចកខ ុមា។ 
 ៤. អនធការំ វធិមិតាវ    អាេលាកំ ទសសយី ជិេនា 
  េយសំ តថាគេត សទាធ   អចលា សុបតិដឋិតា។ 
 ៥. សពាវ  ទគុគតិេយា ហតិាវ   សុគតឹ ឧបបជជេរ 
  េយ ច ភាេវនតិ េពាជឈេងគ  ឥរនទិយាន ិពលាន ិច។ 
 ៦. សតិសមមបបធាេន ច  ឥទធិបាេទ ច េកវេល 
  អរយិញច ដឋងគកិំ មគគំ  ទកុខ ូបសមគាមិកំ។ 
 ៧. េឆតាវ ន មចចេុនា េសនំ  េត េលាេក វជិិតាវេិនាត ិ
  មាយាេទវកីនិដាឋ  ច  សហជាតា ឯកមាតុកា។ 
 ៨. បាេយសិ ថញញំ សិទធតតំ  មាតាវ អនកុមបិកា 
  កិតតតិា អគគនិកខ តិាត   ឆឡភិញាញ  មហិទធកិា។ 

                                                            

១. សាសេន វសំបាលកា (ឱ)។  
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 ៩. មហាបជាបតិ នាម  េគាតមីឥត ិវសិសុតា 
  េខមា ឧបបលវណាណ  ច  ឧេភា តា អគគសាវកិា។ 
 ១០. បដាចារា ធមមទិនាន   េសាភិតា ឥសិទាសិកា 
   វសិាខា េសាណា សុពលា សងឃទាសី វចិកខណា។ 
 ១១. ននាទ  ច ធមមបាលា ច   វនិេយ ច វសិារទា 
  ឯតាេយា ជមពទីុបម ហិ  បញាញ តា មគគេកាវេិទា។ 
 ១២. េថរកិា សងឃមិតាត  ច  ឧតតរា ច វចិកខណា 
  េហមា មសារគលាល  ច  អគគមិិតាត  ច ទាសិកា។ 
 ១៣. េផគគបុពវតា មតាត  ច  មលាល  ច ធមមទាសិកា 
  ទហេរតា ភិកខ ុនិេយា  ជមពទុីបា ឥធាគតា។ 
 ១៤. សទធមមននទី េសាមា ច  គិរទិធបិី ច ទាសិកា 
  ធមាម  ច ធមមបាលា ច   វនិយម ហិ វសិារទា 
  ធុតវាទា ច មហិលា  េសាភនា ធមមតាបសា។ 
 ១៦. នរមិតាត  មហាបញាញ    វនិេយ ច វសិារទា 
  េថរេិយា វាទកុសលា  សាតា កាឡិ ច ឧតតរា។ 
 ១៧. ឯតា តទបុសមបនាន   អេហសំុ ទីបលញជ េក១ 
  អភិញាញ តា ច សុមនា  សមមទធវំសេកាវេិទា។ 

                                                            

១. ឯតា តទា ភិកខ ុនេិយា ឧបសមបនាន  តទា ទីបលញជ េក (ឱ)។  
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 ១៨. ឯតា តទា ភិកខ ុនិេយា  ធុតរាគា សមាហិតា 
  សុេធាតមនសង កបបា  សទធមមវនិេយ រតា។ 
 ១៩.  វសីតិយា សហេសសហិ  ភិកខ ុនីហិ ច ឧតតរា១ 
  សុជាតកុលបុេតតន  អភេយន យសសសិនា។ 
 ២០.  វនិយ ំតាវ វាេចសំុ   អនរុាធបុរវ ហេយ 
  និកាេយ បញច  វាេចសិ  សតត បករណាន ិច។ 
 ២១. អភិញាញ តា ច មហលិា  សទធមមវំសេកាវទិា 
  សមនាត  កាកវណណសស  ឯតា រាជសស ធីតេរា។ 
 ២២. បុេរាហិតសស ធីតា ច  គិរកិាលី ពហុសសុតា 
  ទាសី កាលី តុ ទតុតសស  ធីតេរា សុពវបាបិកា២។ 
 ២៣. ឯតា តទា ភិកខ ុនិេយា  សពវបាលី ទរុាសទា 
  ឱទាតមនសង កបបា  សទធមមវនិេយ រតា។ 
 ២៤.  វសីតិយា សហេសសហិ  េរាហនា ច តទាគតា 
  បូជិតា នរេទេវន   អភេយន យសសសិនា។ 
 ២៥.  វនិយ ំតតថ វាេចសំុ   អនរុាធបុរវ ហេយ 
  មហាេទវ ីច បទមុា  េហមាសា ច យសសសិនី។ 
 ២៦. ឯតា តទា ភិកខ ុនិេយា  ឆឡភិញាញ  មហិទធកិា 
  េទវានមបយិតិេសសន  បូជិតា ច យសសសិនា។ 
                                                            

១. សាធុសមមតា ឧតតរា។ ២ សុកខបាបកិា (?)។ 
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 ២៧.  វនិយ ំតាវ វាចយឹសុ  បុរម ហិ អនរុាធេក 
មហាេសាណា ច ទតាត  ច សីវលិ ច វចិកខណា។ 

២៨. របេសាភិនិបបមតាត   េទវមានសុបូជិតា 
 នាគា ច នាគមិតាត  ច  ធមមគុតាត  ច ទាសិកា។ 
២៩. ចកខ ុភតូា សមុទាទ  ច  សទធមមវំសេកាវទិា 
 សបតាត  ឆនាន  ឧបាលិ  េរវតា ច សាធុសមមតា។ 
៣០. អគាគ  វនិយវាទនី ំ   េសាមេទវសស អរតជា 
 មាលា េខមា ច តសិសា ច ធមមកថិកមុតតមា។ 
៣១.  វនិយ ំតា វាចយឹសុ  បឋមាបគេត ភេយ 
 មហារហា សីវលី ច  សទធមមវំសេកាវទិា។ 
៣២. បាសាទិកា ជមពទុេីប  សាសេនន ពហូ ជេន 
  វសីតិយា សហេសសហិ  ជមពទុីបា ឥធាគតា 
៣៣. យាចិតា នរេទេវន   អភេយន យសសសិនា 
  វនិយ ំតា វាចយឹសុ  បុរម ហិ អនរុាធេក។ 
៣៤. និកាេយ បញច  វាេចសុំ  សតត បករណាន ិច 
 សមុទាទ  នាវា េទវ ីច  សីវលី រាជធីតេរា។ 
៣៥.  វសិារទា នាគបាលី  នាគមិតាត  ច បណឌ តិា 
 មហិលា ភិកខ ុន ីបាលា   វនិេយ ច វសិារទា។ 
៣៦. នាគា ច នាគមិតាត  ច  សទធមមវំសេកាវទិា 
 ឯតា តទបុសមបនាន   អេហសំុ ទីបលញជ េក។ 
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៣៧. សពាវ វ ជាតិសមបនាន   សាសេន វសិសុតា តទា 
 េសាឡសននំ សហសសននំ  ឧតតមា ធុរសមមតា។ 
៣៨. បូជិតា កុដិកេណណន  អភេយន យសសសិនា 
  វនិយ ំត ំវាចយឹសុ   បុរម ហិ អនរុាធេក។ 
៣៩. ចឡូនាគា ច ទតាត  ច  េសាណា ច សាធុសមមតា 
 អភិញាញ តា ច សណាហ  ច  សទធមមវំសេកាវទិា។ 
៤០. គមិកធីតា មហាបញាញ   មហាតិសសា វសិារទា 
 មហាសុមនា សុមនា  មហាកាឡីវ បណឌ តិា។ 
៤១. សមាភ វតិកុេល ជាតា  លកខធមាម  មហាយសា 
 ទីបនយា មហាបញាញ   េរាេហន សាធុសមមតា។ 
៤២. អភិញាញ តា សមុទាទ  ច  សទធមមវំសេកាវទិា 
  វភិជជវាទ ីវនិយ-   ធរា តា សងឃេសាភនា។ 
៤៣. ឯតា តទបុសមបនាន   អេហសំុ ទីបលញជ េក 
 ឱទាតាមនសង កបបា  សទធមមវនិេយ រតា។ 
៤៤. ពហុសសុតា សុតធរា  បាបពាហរិកា ច តា 
 ជលិតាវ  អគគខិនាធ វ   និពវ តុា ច មហាយសា។ 
៤៥. ឥទាន ិអតថិ អញាញ េយា  េថរេិយា មជឈិមា នវា 
  វភិជជវាទ ីវនិយធរា  សាសេន បេវណិបាលកា១។  

                                                            

១. សាសនបាលកា (សី)។  
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៤៦. ពហុសសុតា សីលវនតី  ឱភាេសសំុ មហឹ ឥមនតិ 
 សិេវា ច ទសវសសានិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
៤៧. បតិដាឋ េបសិ អារាមំ  មនញុញំ នគរងគណំ 
 ទសវសស ំសូរតិេសសា  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
៤៨. េសា បញចសតារាមំ ច  បុញញំ កាេរសិ នបបកំ 
 សូរតិសស ំគេហតាវ ន  ទមិឡា េសលគុតតកិា។ 
៤៩. ទេុវ ទាវ ទសវសសានិ  រជជំ ធេមមន ការយុ ំ
 អរតេជា មុដសិវសស  អេសេលា េសនគុតតេិក។ 
៥០. ហនាតវ ន ទសវសសានិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
 ឯឡាេរា នាម នាេមន  េសលំ ហនាតវ ន ខតតេិយា។ 
៥១. ចតុតាឡសីវសសានិ  រជជំ ធេមមន ការយ ិ
 ឆទាទ គតឹ អគនាតវ ន   ន េទាសាភយេមាហេគា។ 
៥២. តុលាភេូតាវ ហុតាវ ន   ធេមមន អនសុាសិ េសា 
 ទិវា េហមនតគិម ហញច   វសសានម ហិ ន វសសត។ិ 
៥៣. កាកវណណសស េយា បុេតាត  អភេយា នាម ខតតិេយា 
 ទសេយាធបរវិាេរា  សហវារណតណឌុ េលា។ 
៥៤. ហនាតវ ន ឯឡាររាជានំ  វំសំ កតាត ន ឯកេតា 
 ចតុវសីត ិវសសានិ   រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។  

អដាឋ រសេមា បរេិចឆេទា។
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ឯកូនវសីតិេមា បរេិចឆេទា 
 ១. បាសាទំ មាបយ ីរាជា  ឧេពវ ធំ នវភមិូកំ 
  អនគឃិកំ ចតុមមខំុ   ចាគេតា តឹសេកាដិេយា។  
 ២. សុធាភមិូ តូលេសលំ  មតតកិំ ឥដឋកាយ ច 
   វសុិទធភិមិូកំ េចវ   អេយាជាលំ មធុមពកំ។ 
 ៣. ឦសសកខ របាសាេណា  អដឋអដឋលិកា សិលា 
  ឯតាន ិភមិូកមាម ន ិ  ការាេបតាវ ន ខតតេិយា។ 
 ៤. ភិកខ ុសងឃំ សេមាធាយ  េចតិយាវដដសមមិតិ២ 
  ឥនទគុេតាត  មហាេសេនា  បិយទសសី មហាកថី។ 
 ៥. ពទុធរកខ តិេតថេរា ច   ធមមរកខ ិតេកាបិ ច 
  សងឃរកខ ិតេថេរា ច  មិតតិេណាណ  ច វសិារេទា។ 
 ៦. ឧតតិេណាណ  តុ មហាេទេវា  េថេរា ច ធមមរកខ ិេតា 
  ឧតតេរា ចតិតគុេតាត  ច  ចនទគុេតាត  ច បណឌ េិតា។ 
 ៧. សូរយិគុតតេថេរា ច   បដិភាណ វសិារេទា 
  ឯេត េខា ចទុទស េថរា  ជមពទុីបា ឥធាគតា។ 
 ៨. សិទធេតាត  មងគេលា សុមេនា បទេុមា ចាបិ សីវលិ 
  ចនទគុេតាត  សូរយិគុេតាត   ឥនទគុេតាត  ច សាគេរា។ 
 ៩. មិតតេសេនា ជយេសេនា  អចេលន ច ទាវ ទស 
  សុបតិដឋិេតា រពហាម  ច  សុមនា ននទេិសនេកា១។ 
                                                            

១. ននទិេសនសុមនេទវ ីច (សី)។  
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 ១០. បុេតាត  មាតា បិតា េចវ  គិហិ ភតូា តេយា ជនា 
  ការាេបសិ មហាថូបំ  មហាវហិារឧតតេម។ 
 ១១. មហគឃំ វសីតិ ទតាវ   បរចិាច េគា១ 

 ១២. គមិកវតតំ សុណិតាវ   ភិកខ ុសងឃសស ភាសេតា 
  អទាសិ គមិកេភសជជំ  ផាសុវហិារសាធកំ។ 
 ១៣. ភិកខ ុនីនំ វេចា សុតាវ   យថាកាេល សុភាសិតំ 
  អទាសិ ភិកខ ុនីនញច   យទិចឆ ំរាជឥសសេរា។ 
 ១៤. សិលាថូបំ ច កាេរសិ  រាេម េចតយិបពវ េត 
  កាេរសិ អាសនសាលំ  ជលកំ នាម ឧតតមំ។ 
 ១៥. គិរ ិនាម និគណឋ សស  វេដាឋ កាេស តហឹ កេតា 
  អភយគិរ ិបណណតតិ    វហិាេរា សមជាយថ។  
 ១៦. បុលហេតាថ  ខតតេិយា ច  បនេយាបិលយទាឋិកា 
  ចទុទសវសស ំេត សតត  មាសំ រជជមការយុំ។ 
 ១៧. សទាធ តិសសសស បុេតាត  ត ុ  អភេយា នាម ខតតិេយា 
  ទាឋិកំ ទមិឡំ ហនាតវ   រជជំ កាេរសិ សាធុកំ។ 
 ១៨. អភយគិរ ឹបតិដាឋ េបសិ  មហាេចតិយមនតេរ 
  ទាវ ទសវសស ំបញច  មាសាន ិ រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 

                                                            

២. ឯតថ ឩនតា ទិសសត។ិ ២ េវាហាេរា (ឱ)។ 
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 ១៩. សតត េយាធា អភយសស   អារាេម បញច  ការយុំ 
  ឧតតិេយា ច សាលិេយា ច មូេលា តិេសសា ច បពវ េតា 
  េទេវា ច ឧតតេរា េចវ  ឯេត េខា សតត េយាធិេនា។ 
 ២០.  វហិារំ ទកខ ណំិ នាម  ឧតតិេយា នាម ការយិ 
  សាលិេយា សាលិយារាមំ មូេលា ច មូលអាសយំ។ 
 ២១. បពវ េតា បពវតារាមំ   តិេសសាកា តិសសារាមក១ំ 
  េទេវា ច ឧតតេរា េចវ  េទវាគារ ំអកំសុ េត។ 
 ២២. កាកវណណសស អរតេជា  មហាតិេសសា មហីបត ិ
  កតិកំ កតាវ  មេចចហិ  សាលិេកខតតំ មេនារមំ 
  អទាសិ សុមមេតថរសស  សនតចិតតសស ឈាយិេនា។ 
 ២៣. យនតំ កតកិំ កតាវ ន  តិវសសញច  អននូកំ២ 
  មហាទានំ បវេតតសិ  ភិកខ ុេនកសហសសិេយ៣។ 
 ២៤. កតបុេញាញ  មហាបេញាញ  អភេយា ទដុឋគាមណិ 
  កាយសស េភទា តសិុតំ  កាយំ េសា សមុបាគមិ។ 

ឯកូនសីសតិេមា បរេិចឆេទា និដឋិេតា៣។ 

                                                            

១ តិេសសា តិសសារាមំ អកា (ឱ)។ ២ យនតភតកិំ កតាវ ន តណីវិសស ំ អននូកំ (ឱ)។ 
៣.េកាដិសហសសេិយ (ឱ)។៣. ភាណវារំ ឯកូវសីតិមំ (សី)។  
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 វសីតេិមា បរេិចឆេទា 
 ១. កាកវណណសស េយា បុេតាត  តិេសសា នាមាត ិវសិសុេតា 
  ការាេបសិ មហាថូេប  ឆតតកមាម ទិេសសកំ។ 
 ២. ទកខណិគិរវិហិារញច   កលលកេលលណការតិ ំ
  អេញញ ពហូ វហិារា ច  សទាធ តិេសសន ការតិា។ 
 ៣. ចតុរាសីតសិហសសានិ  ធមមកខនាធ នយានសុសរំ 
  ឯេកកធមមកខនធសស  បូជេញច េកកមការយិ។ 
 ៤. បាសាទញច  អកាេរសិ  មនញុញំ សតតភមូកំ 
  េលាហិដឋេកន ឆាេទសិ  សទាធ តិេសសា មហាសេយា 
  េលាហបាសាទកំ នាម  សមញាញ  បឋមំ អហុ។ 
 ៥. ការាេបសិ កញច ុកញច   មហាថូេប បនកុកេម 
  កាេរសិ ហតថបិាករំ  បរវិារយិេចតយិ។ំ 
 ៦. ចតុរសស ំច ការសិ  តឡាកំ តាវកាលិកំ 
  អដាឋ រសានិ វសសានិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៧. កតាវ  អញញំ ពហំុ បុញញំ  ទតាវ  ទាន ំអនបបកំ 
  កាយសស េភទា សបបេញាញ  តុសិតំ េសា សមុបាគមិ។ 
 ៨. សទាធ តិសសស អរតេជា  ថូលតថេនាតិ វសិសុេតា 
  ការាេបសិ មេនារមមំ   វហិារំ អលកនទរំ។ 
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 ៩. ទសាហំ ឯកមាសំ ច  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា 
  សទាធ តិសសសស អរតេជា  លជជិតិេសសាតិ១  វសិសេុតា។ 
 ១០. នវវសស ំឆមាសំ ច ិ-  សសរយិំ អនសុាសិ េសា 
  ការាេបសិ តិលញជ ន២ំ  មហាថូេប បនតុតេម។ 
 ១១. បតិដាឋ េបសិ អារាមំ  គិរកុិមភលិនាមកំ 
  ការាេបសិ ទីឃថបំូ  ថូបារាមបុរតថេិម។ 
 ១២. សិលាកញច ុ េក កាេរសិ  ថូបារាេម មេនារេម 
  មេត លជជកិតសិសម ហិ  កនិេដាឋ  តសស ការយិ 
  រជជំ ឆេឡវ វសសានិ   ខលាល ដនាគនាមេកា។ 
 ១៣. តំ មហារដឋេកា នាម  ចមូបត ិច ភបូត ិ
  ហនាតវ  រជជមកាេរសិ  ទិេនក ំអកតញញុ េកា។ 
 ១៤. តសស រេញាញ  កនេិដាឋ  ត ុ  វដដគាមណិនាមេកា 
  ទដុឋំ េសនាបតឹ ហនាតវ   រេជជក ំបញចមាសកំ។ 
 ១៥. បុលហេតាថ  ត ុទមេិឡា  តីណិ វសសាន ិការយិ 
  ទេុវ វសសានិ ពាហិេយា  អកា រជជំ ចមូបតិ។ 
 ១៦. តំ ហនាតវ  បនយមាេរា  សតតវសសានិ ការយ ិ
  តំ ហនាតវ  បិលយមាេរា  សតតមាសាន ិការយ។ិ 

                                                            

១. លជជតេិសសាតិ វសិសុេតា (សី)។២. តិលញច ន ំ(ឱ)។   
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 ១៧. តំ ហនាតវ  ទាឋិេយា នាម  ទេុវ វសសានិ ការយ ិ
  ឯេត ច បញច  ទមិឡ-  ជាតានតរកិភបូតិ។ 
 ១៨. វដដគាមណិ េសា រាជា  អាគនាតវ ន មហាយេសា 
  ទាឋិកំ ទមិឡំ ហនាតវ   សយំ រជជមការយិ។ 
 ១៩. វដដគាមណិ អភេយា  ឯវ ំទាវ ទសវសសកំ 
  បញច មេសសុ អាទិេតា  រាជា រជជមការយ។ិ 
 ២០. បិដកតតយបាឡឹ ច  តសស អដដកថមប ិច 
  មុខបាេឋន អាេនសុំ  បុេពវ  ភិកខ ូ មហាមតី។ 
 ២១. ហានឹ ទសិាវ ន សតាត នំ  សទា ភិកខ ូ សមាគតា 
  ចិរដឋតិថំ ធមមសស   េបាតថេកសុ លិខាបយុំ។ 
 ២២. តសសចចេយ មហាចឡូ-  មហាតិេសសា អការយិ 
  រជជំ ចទុទស វសសានិ   ធេមមន ច សេមន ច។ 
 ២៣. សទាធ សមបេនាន  េសា រាជា កតាវ  បុញាញ និេនកធា 
  ចតុទទសនន ំវសសានំ   អចចេយន ទិវំ អកា។ 
 ២៤. វដដគាមណិេនា បុេតាត   េចារនាេគាត ិវសិសេុតា 
  រជជំ ទាវ ទសវសសានិ   េចាេរា ហុតាវ  អការយិ។ 
 ២៥. មហាចឡូសិស េយា បុេតាត  តិេសសា នាមាត ិវសិសុេតា 
  រជជំ កាេរសិ ទីបម ហិ   តីណិ វសសាន ិខតតេិយា។ 
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 ២៦. សិេវា នាម េយា រាជា១  អនឡុាេទវយិា វសិ 
  ឯកវសស ំច េទវមាសំ  ឥសសរយិនំសុាសិ េសា។ 
 ២៧. វដុេកា នាម េយា រាជា  ទមិេឡា អញញេទសេិកា 
  ឯកវសស ំច េទវមាសំ  ឥសសរយិនំសុាសិ េសា។ 
 ២៨. តិេសសា នាមាសិ េយា រាជា ទារភតិកវសិសុេតា 
  ឯកវេសសកមាសំ ច  បុេរ រជជមការយ។ិ 
 ២៩. និលិេយា នាម នាេមន  ទមិឡរាជាត ិវសិសេុតា 
  កាេរសិ រជជំ ឆមាម សំ  តមពបណណមិ ហិ ឥសសេរា។ 
 ៣០. អនឡុា នាម សា េទវ ី  ហនាតវ ន នលិិយំ តទា 
  ចតុមាសំ ច ទីបសម ឹ  ឥសសរយិនំសុាសិ សា។ 
 ៣១. បលាយិតាវ  បពវជតិាវ   កាេល បកកពេលា ឥធ 
  អាគេតា អនឡុ ំហនាតវ   េទវ ឹត ំបាបមានសឹ។ 
 ៣២. កុដិកណណតិេសសា នាម  មហាចឡូសិស អរតេជា 
  កាេរសិេបាសថគារំ   វហិាេរ េចតិេយ នេគ 
  រជជំ គេហតាវ  ទីបសមឹ  ធេមមន អនសុាសិ េសា។ 
 ៣៣. បុរេតា តសស កាេរសិ  សិលាថូបំ មេនារមំ 
  េរាេបសិ េពាធឹ តេតថវ  មហាវតថ ុំ អការយ។ិ 

                                                            

១. សិេវា នាម េយា ភបូត ិ(?)  
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 ៣៤. ភិកខ ុនីនញច  អតាថ យ  ជនាត ឃរមការយិ 
  បទមុសសេរ វនយុយាេន  បាការ ំច អការយ។ឹ 
 ៣៥. នគរសស េគាបនតាថ យ  បរខិញច  ខនាបយិ 
  បាការ ំច អកាេរសិ  សតតហតថមននូកំ។ 
 ៣៦. េខមទគុគញច  កាេរសិ  មហាវាបឹ មេនារមំ 
  េសតុបបាលាទិវាបិញច   វណណកំ នាម មាតិកំ 
  េទវ វសីត ិច វសសានិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 

 វសីតិេមា បរេិចឆេទា និដឋិេតា១។ 
ឯកវសីតិេមា បរេិចឆេទា 

 ១. កុដិកណណសស អរតេជា  អភេយា នាម ខតតិេយា 
  មហាថូបវរ ំរមម ំ   សយំ វនទតិុមាគមិ។ 
 ២. ខីណាសវា វសិបបតាត    វមិលា សុទធមានសា 
  សជឈាយនតិ ធាតុគេពភ  បូជនតថំ មុន ីតទា។ 
 ៣. រាជា កតាវ ន សជឈាយំ  ធាតុគេពភ មេនារេម 
  ថូបំ បទកខ ណំិ កតាវ   ចតុទាវ េរសុ នាទទស។ 
 ៤. សមនតេតា នមសសិតាវ   សុតាវ  សជឈាយមុតតមំ 
  ឥត ិរាជា វចិិេនតសិ   សជឈាយំ តតថ គណហតិ។

                                                            

១. ភាណវារ ំវសីតិមំ (សី)។  
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 ៥. ចតុទាវ េរ គណាហ ត ិ   ពហិទាធ បិ ន គណហេរ 
  អេនាត  ច ធាតុគពភសមឹ  សជឈាយនតធី េបសលា។ 
 ៦. អហមប ិទដឋកាេមាម ហិ  ធាតុគពភំ បនតុតមំ 
  សជឈាយមបិ សុណិសសាម ភិកខ ុសងឃំ ច ទសសន។ំ 
 ៧. រេញាញ  សង កបបមញាញ យ  សេកាក  េទវានមិសសេរា 
  ធាតុគេពភ បាតុរហុ  េថរាន ំអជឈភាសយិ។ 
 ៨. រាជា ភេនត ទដឋកុាេមា  ធាតុគពភសស អនតរ ំ
  សទាធ នរុកខណតាថ យ  ធាតុគពភំ នយឹសុ េត។ 
 ៩. ទិសាវ  ធាតុឃរំ រាជា  េវទជាេតា កតញជ លិ 
  អកាសិ ធាតុសកាក រំ  បូជំ សតាត ហកមប ិច។ 
 ១០. មធុភណឌ បូជំ អាសិ  សតតកខតត ុំ មេនារមំ 
  អកាសិ សពវ បូជំ ច  សតតកខតត ុំ អនគឃិក។ំ 
 ១១. អញញំ បូជំ ច កាេរសិ  សតតកខតត ុំ យថារហំ 
  សតតកខតត ុំ ច កាេរសិ  ទីបបូជំ បុនបបុនំ។ 
 ១២. បុបផបូជំ អកាេរសិ  សតតកខតត ុំ មេនារមំ 
  បូរតិជលបូជំ ច   សតាត ហំ តតថ ការយ។ិ 
 ១៣. បវាលមហាជាលំ ច  ការាេបសិ អនគឃកិំ 
  មហាថូេប បដិមុកក-  ចីវរមិវ បារតំ។ 
 ១៤. ទឡហ ំកតាវ  ទីបទណឌ ំ  ថូបបាទសមនតេតា 
  សបបិនាឡឹ ច បូេរតាវ   ទីបំ ជាេលសិ សតតធា។ 
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 ១៥. េតលនាឡឹ ច បូេរតាវ   ថូបបាទា សមនតេតា 
  េតលទីបានិ ជាេលសិ  ចទុទសកខតតេុមវ ច។ 
 ១៦. គេនាធ ទេកន បូេរតាវ    កដំ១ កតាវ ន មតថេក 
  សនថរតិាវ បបលហេតថ  សតតកខតតមុការយិ។ 
 ១៧. ថូបសស បចឆេិមាកាេស  តឡាេក តិសសនាមេក 
  េយាេជតាវ  យនតក ំតេតាថ - ទកបូជមការយិ។ 
 ១៨. សមនាត  េយាជនំ សពវ ំ  កុសុមានំ ច េរាបយិ 
  អកាសិ បុបផគុមពំ ច  មហាថូេប បនតុតេម។ 
 ១៩. មកុលបុបផតិំ បុបផំ   សមាេនតាវ ន ខតតេិយា 
  អកាេរសិ បុបផគុមពំ  ចទុទសសកខតតេុមវ ច។ 
 ២០. នានាបុបផំ សេមាចិតាវ   លិនទបាការកំ តហឹ 

 បុបផតថមភំ ច កាេរតាវ   សតតកខតត ុំ បុនបបុនំ 
 នានារបានិ កាេរសិ  បូជនតាថ យ ខតតេិយា។ 
២១. សុធាកមមញច  កាេរសិ  មហាថូបវេរ តហឹ 
 អភិេសកំ ករតិាវ ន  អកាសិ ថូបមងគលំ២។ 
២២. សកយបុេតាត  មហាវេីរា  អសសតថទមុសនតិេក 
 សពវធមមបដិេវធំ   អការយិ អនតុតេរា។ 

                                                            

១. កលញជ ំ (ឱ)។ ២ សុធាមងគលំ (ឱ)។ 
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២៣. ឋិេតា េមឃវេន រេមម  េយា រេកាខ  ទីបេជាតេកា 
 តំ េពាធិមប ិអភិេសកំ  ខតតេិយាកាសិ ភបូតិ។ 

 ២៤. វសស ំវដាឋ  បវាេរសំុ   ភិកខ ុសងឃសុខាវហា 
  បវារណានគុគហាយ  េសាទា ទានបវារណំ។ 
 ២៥. អទាសិ វនទនំ ទាន ំ  ភិកខ ុសេងឃ បនតុតេម 
  ពលេភរ ឹចាទាយ១ិ  មហាថូបវេរ តហឹ។ 
 ២៦. លងាក តលមទាេចវ ២  េសដឋកនដនាដិកា  
  សពវ ំ សងខរតិាវ ន   មហាថូេប អទាសិ េសា។ 
 ២៧. េវសាេខ បុណណមាយំ េសា៣ សមពេុទាធ  ឧបបជជថ 
  តំ មាសំ បូជនតាថ យ  អដឋវសីតិ ការយិ។ 
 ២៨. មហាេមឃវេន រេមម  ថូបារាេម មហីបត ិ
  កាេរសិេបាសថគារំ  ឧេភា វហិារមនតុតេរ។ 
 ២៩. អកា អញញំ ពហំុ បុញញំ  អទា ទានមនបបកំ 
  អដឋវសីតិវសសានិ   រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៣០. កុដិកណឌ សស េយា បុេតាត  នាគនាេមាតិ ខតតេិយា 
  កាេរសិ រជតមយ ំ  ឥដឋកាទឹ បនតុតេម។ 
 ៣១. ធមាម សនំ ច សពវតថ  អមពតថលវេរ តហឹ 
  គិរភិណឌ គហណំ នាម  មហាបូជំ អការយ។ិ 
                                                            

១. ភរេភរបិឹ ចាទាយិ (ក)។២. លងាកមទមទាេចវ (ឱ)។៣. េវសាខមាេស បុណណមាយំ (ឱ)។  
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 ៣២. យាវតា លងាក ទីបម ហិ  ភិកខ ូ សនតិ សុេបសលា 
  សេពវ សំ ចីវរំទាសិ  ភិកខ ុសេងឃ សគារេវា 
  ទាវ ទសានិ ច វសសានិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៣៣.មហាទាឋិកបុេតាត  េយា  មណឌ គាមណិនាមេកា 
  អភេយា វសិសុេតា រាជា  អាទិទីបម ហិ ឥសសេរា។ 
 ៣៤. ខណាេបសិ ឧទបានំ  គាេមណឌ ិតឡាកមប ិច 
  រជតេលណំ កាេរសិ  ថូបសស រជតាមយ។ំ 
 ៣៥. ឆតាត តិឆតតំ កាេរសិ  ថូបារាេម វរតតេម 
  មហាវហិាេរ ច ថូបារាេម ឧេភា បាសាទមុតតេម១។ 
 ៣៦. ភណាឌ គារ ំអកាេរសិ  ភណឌ េលណំ ច សពវ េសា 
  អាណាេបសិ អាឃាតញច  ទីបម ហិ តមពបណណិេក 
  នវវសសដឋមាសាន ិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៣៧. តសស កនេិដាឋ  កណិរា-  ជានតុិេសសាតិ វសិសេុតា២ 
  សំបុណណតីណិវសសានិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៣៨. អាមណឌ គាមណិបុេតាត   ចឡូភេយាត ិវសិសុេតា 
  បតិដាឋ េបសិ េសា រាជា  គគគរាជានមុតតមំ 
  រជជំ កាេរសិ វេសសកំ  ចឡូភយមហីបតិ។ 

                                                            

១. េសា ហមមយំិ វរំ (សី)។២. តសស ឯវ កនេិដាឋ  រាជា, កនរុាជានតុ ិវសិសុេតា (ឱ)។  
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 ៣៩. សីវលិ នាម សា េទវ ី  េរវត ីឥត ិវសិសុេតា 
  ចតុមាសមកា រជជ ំ  ធីតា អាមណឌ រាជិេនា។ 
 ៤០. អាមណឌ ភាគិេនេយយា ត ុ  សីវលឹ អបនីយ ត ំ
  ឥលនាេគាត ិនាេមន  រជជំ អការយី បុេរ។ 
 ៤១. ឥលនាេគា នាម រាជា  សុណិតាវ  កបិជាតកំ 
  តិសសទរូតឡាេក ច  ខណាេបសិ អរនិទេមា។ 
 ៤២. ឆពវសសានិ ច េសា រជជំ  ការសិ ទបីលញជ េក 
  សិេវាត ិនាម នាេមន  ចនទមុេខាត ិវសិសុេតា 
  អកាសិ មណិការាមំ   វហិាេរ ឥសសរវ ហេយ។ 
 ៤៣. តសស រេញាញ  មេហសី ច  ទមិឡេទវតី ិវសិសុេតា 
  តេញញវ គាេម វតត ំច  អទារាមសស សា តទា១ 
  សតតមាសសដឋវសសានិ  រជជំ កាេរសិ ខតតេិយា។ 
 ៤៤. តិេសសា ច នាម េសា រាជា យសលាេលាតិ វសិសុេតា 
  មាសដឋសតតវសសានិ  ទីេប រជជមការយិ។ 
 ៤៥. ទាវ របាលសស អរតេជា  សុភរាជាត ិវសិសុេតា 
  ការាេបសិ សុភារាមំ   វលិលវហិារកមប ិច។ 
 ៤៦. បរេិវណមកាេរសិ  អតតនាេមន េសា តទា 
  ឆពវសសានិ ច ទីបម ហិ   រាជា រជជមការយ។ិ 

ឯកវសីតិេមា បរេិចឆេទា និដឋេិតា២។
                                                            

១. តេញញវ គាេម អតតេមា, វដដំ អទាសិ អារាេម (ឱ)។២. ភាណវារំ ឯកវសីតិមំ (សី, ឱ)។ 
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ពាវសីតិេមា បរេិចឆេទា 
 ១. វសេភា នាម េសា រាជា  រាេម ចិតតលបពវ េត 
  ទសថូបានិ កាេរសិ  បូជញាច េនកមុតតមំ។ 
 ២. ឥសសរយិនាមារាេម    វហិារំ ច មេនារមំ 
  កាេរសិេបាសថគារំ  ទសសេនយយំ មេនារមំ។ 
 ៣. ពលេភរ ឹច កាេរសិ  បូេជតុំរាមមុតតមំ 
  អទាសិ ភិកខ ុសងឃសស  ចីវរញច  អនបបកំ។ 
 ៤. សពវតថ លងាក ទីបសមឹ   អារាមា សនតិ ជិននកា 
  កាេរសិ សពវតាថ វាសំ  ធមមបូជំ មហារហំ។ 
 ៥. េចតិយឃរំ កាេរសិ  ថូបារាេម វរតតេម 
  តេតថវ បូជយិ រាជា   ចតុតាត ឡសីននូកំ។ 
 ៦. មហាវហិាេរ ច ថូបា-  រាេម េចតយិបពវ េត 
  បេចចកានិ សហសសានិ  េតលទីបានិ ជាលយិ។ 
 ៧. មយនតឹ រាជុបបលិកំ  វាបឹ េកាលមពនាមកំ 
  មហានិកខ វដដវាបឹ   មហាគាមវ ហយំ ទវយំ។ 
 ៨. េកឡាលំ កាលវាបឹ១ ច  ជមពដុដឹ ចាថ មងគលំ 
  អភិវឌឍមានកំ ច   ឥេចចកា ទសវាបិេយា។ 

                                                            

១. កាឡវិាបឹ (ឱ)។  
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 ៩. ទាវ ទសមាតិកំ េចវ  សុភិកខតតមការយិ 
  បុញញំ នានាវធំិ កតាវ   បាការបរកិខ ំ បុេរ។ 
 ១០. ទាវ រដាដ លមកាេរសិ  មហាវតថ ុំ ច ការយ ិ
  តហឹ តហឹ េបាកខ រណី  ខណាេបសិ បុរតតេម។ 
 ១១. ឧមមេគគន បេវេសសិ  ឧទកំ រាជកុញជ េរា 
  ចតុតាត ឡីសវសសានិ  រជជំ កាេរសិ ឥសសេរា។ 
 ១២. វសភសសចចេយ បុេតាត   វង កនាសិកតិសសេកា 
  អារាមំ មងគលំ នាម  ការាេបសិ មហីបតិ។ 
 ១៣. តិសសសសរតេជា បុេតាត   គជពាហុកគាមណិ 
  ការាេបសិ មហាថូបំ-  ភយារាេម មេនារមំ។ 
 ១៤. មាតតថំ គាមណិនាមំ  តឡាកំ ការយី តទា 
  ការាេបសិ ច អារាមំ  រមមកំ នាម ឥសសេរា 
  ទីេប ពាវសីវសសានិ  រាជា រជជមការយ។ិ 
 ១៥. មហលលនាេគា នាេមន  តមពបណណមិ ហិ ឥសសេរា 
  សាជីលកនទការាមំ  ទកខ ិេណ េគាដឋបពវតំ។ 
 ១៦. ទកបាសាណអារាមំ   វហិារំ សាលិបពវតំ 
  ការាេបសិ េតន េវលឹ១  េរាហេណ នាគបពវតំ។ 

                                                            

១. តនេវលឹ (ឱ, មហាវំេសបិ)។  
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 ១៧. តេថវ គិរសិាលឹ ច   អេនាត  រេដឋ អការយ ិ
  ឆពវសស ំរជជំ កាេរតាវ   គេតា អាយុសងខយនត។ិ 
 ១៨. បុេតាត  មហលលនាគសស  ភាតិយតសិស វសិសុេតា 
  មហាេមឃវនយុយានំ  រកខណតាថ យ ភបូតិ។ 
 ១៩. ការាេបសិ បរេិកខប-  បការ ំទាវ រពនធន ំ
  ការាេបសិ ច េសា រាជា  អារាមំ សកនាមកំ។ 
 ២០. មហាគាមណិកំ វាបឹ  ខណាេបតាវ  មហីបត ិ
  បាទាសិ ភិកខ ុសងឃសស  ភាតិយតសិស វសិសុេតា។ 
 ២១. ខណាេបសិ តឡាកំ ត ំ  រនធករណឌ កនាមកំ 
  កាេរសិេបាសថាគារំ  ថូបារាេម មេនារេម។ 
 ២២. មហាទានំ បវេតតសិ  ភិកខ ុសេងឃ មហីបត ិ
  ចតុវសីតិវសសានិ   រជជំ ទីេប អការយតីិ។ 
 ២៣. តសស កនេិដាឋ  នាេមន  តិេសសា ឥត ិសុវសិសេុតា 
  កាេរសិេបាសថាគារំ-  ភយារាេម មេនារេម១។ 
 ២៤. មហាវហិាេរ ទាវ ទស  បកាេរ ច អការយ ិ
  ថូបសស េគហំ កាេរសិ  ទកខ ិណារាមអវ ហេយ។ 
 ២៥. តេតា អញញំ ពហំុ បុញញំ  អកាសិ ពទុធសាសេន 
  អដឋវសីតិវសសានិ   រាជា រជជមការយ។ិ 
                                                            

១. អភយារាេម មេនារេម (ឱ)។  
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 ២៦. តិសសចចេយ តសស បុតាត   រជជេយាគាគ  ទវ ភិាតកុា 
  រជជំ កាេរសុំ ទីបម ហិ   តីណិ វសសាន ិភមិូបា។ 
 ២៧. វង កនាសិកតិេសសា តុ  អនរុាធបុរតតេម 
  តីណិ វសសានិកា រជជំ  បុញញកមាម នរុបវា។ 
 ២៨. វង កនាសិកតិសសសស  អចចេយ ការយី សុេតា 
  រជជំ ទាវ វសីវសសានិ   គជពាហុកគាមណិ។ 
 ២៩. គជពាហុសសចចេយន  បសូេរា តសស រាជិេនា 
  រជជំ មហលលេកា នាេគា  ឆពវសសានិ អការយ។ិ 
 ៣០. មហលលនាគបុេតាត  ត ុ  រាជា ភាតកិតិសសេកា 
  ចតុវសីតិវសសានិ   លងាក រជជមការយិ។ 
 ៣១. តសស ភាតិកសសសស-  ចចេយ កនដិឋតិសសេកា១ 
  អដឋវសីតិវសសានិ   ទីេប រជជមការយិ។ 
 ៣២. កនិដឋតិសសចចេយន  តសស បុេតាត  អការយិ 
  រជជំ េទវ េយវ វសសានិ  ខជុជនាេគាត ិវសិសុេតា។ 
 ៣៣. ខជុជនាគកនិេដាឋ  តំ  ឃាេតតាវ  សកភាតុកំ 
  ឯកវសស ំកុជជនាេគា  រជជំ លងាកយ ការយីតិ។ 
 ៣៤. សិរនិាេគា លទធជេយា  អនរុាធបុេរ វេរ 
  លងាក រជជមកាេរសិ  វសសាេនកូនវសីតិ។ 
                                                            

១. កណដិឋតិសសេកា (សពវតថ)។២. មហបីតិ (ឱ)។  
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 ៣៥. សិរនិាេគាតិ នាេមន  មហាថូបំ វរតតមំ 
  បូេជសិ រតនមាលាយ  ឆតតំ ថេូប អការយ ិ
  កាេរសិេបាសថាគារំ  េលាហបាសាទមុតតេមត។ិ 
 ៣៦. សិរនិាគសស អរតេជា  អភេយា នាម ភបូត២ិ 
  ទវ ហិី សតសហេសសហិ  េនកវតាថ ន ិគាហយិ 
  អទាសិ ភិកខ ុសងឃសស  វតថទានំ មហគឃិកំ។ 
 ៣៧. បាសាណេវទ ឹចាកាសិ  មហាេពាធិសមនតេតា 
  កាេរសិ នគេរ រជជ ំ  អដឋវសសានិ េសា តទា។ 
 ៣៨. តសស កនេិដាឋ  រាជា ត ុ  តិសសេកា ឥត ិវសិសេុតា 
  មហាថូេបភយារាេម  កាេរសិ ឆតតមុតតមំ។ 
 ៣៩. មហាេមឃវេន រេមម-  ភយារាេម មេនារេម 
  អកាសិ រាជា ថូបំ ច  ឧេភា វហិារមុតតេម។ 
 ៤០. សុតាវ  គិលានសុតតនតំ  េទវេតថរសស ភាសេតា 
  អទា គិលានេភសជជំ  មហាអាវាសបញចកំ 
  មហាេពាធិសមីបម ហិ  ទីបរេកខ  អការយ។ិ 
 ៤១. តសស រេញាញ  ត ុវជិេិត  ទីេបនតយកបបិយំ ពហំុ 
   វតិណឌ វាេទ ទេីបតាវ   ទេូសសំុ ជិនសាសនំ 
  កបិលាមចចមាទាយ  អកាសិ បាបនិគគហំ។ 
 ៤២. ទិសាវ  រាជា បាបភិកខ ូ  ទេូសេនត ជិនសាសនំ 

161



162                                                                                      ទីបវំេសា 

  កបិលាមចចមាទាយ  អកាសិ បាបនិគគហំ 
   វតិណឌ វាទ ំមទទតិាវ    េជាតយី ជិនសាសនំ។ 
 ៤៣. សតតបិណហកិបាសាទំ១  អកា េមឃវេន តហឹ 
  េទវ វសីត ិតុ វសសានិ  រជជំ កាេរសិ ឥសសេរាតិ។ 
 ៤៤. តិសសសស អចចេយ២ បុេតាត  សិរនិាេគាតិ វសិសេុតា 
  រជជំ កាេរសិ ទីបម ហិ   េទវ វសសានិ អននូកំ។  
 ៤៥. មហាេពាធិសស សាមនាត   បាការ ំចាថ មណឌ បំ  
  បាសាទិកមកាេរសិ  សិរនិាគវ ហេយា អយ។ំ 
 ៤៦. សងឃតិេសសាត ិនាេមន  មហាថូេប វរតតេម 
  េសាវណណមយឆតាត ន ិ  កាេរសិ ថូបមតថេក។ 
 ៤៧. មណិមយំ សិខាថូបំ  មហាថូេប អាការយិ 

តសស កមមសស និសសេនទ  បូជំ កាេរសិ តាវេទ។ 
 ៤៨. អនធកវនិធកំ សុតាវ    េទវេតថរសស ភាសេតា 
  ចតុទាវ េរ ធុវយាគុំ   បដឋេបសិ អរនិទេមា។ 
 ៤៩.  វជិយកុមារេកា នាម  សិរនិាគសស អរតេជា 
  បិតុេនា អចចេយ រជជ ំ  ឯកវសស ំអការយ។ិ 
 ៥០. រជជំ ចតាត រ ិវសសានិ   សងឃតិេសសា អការយិ 
  មហាថូបម ហិ ឆតតំ េសា  េហមកមមំ ច ការយិ។ 
                                                            

១. ហតថបណហហីិ (ឱ)។២. អរតេជា (ឱ)។  
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 ៥១. សងឃេពាធីតិ នាេមន  រាជា អាសិ សុសីលវា 
  អនរុាធបុេរ រជជ ំ   េទវ  វសសាេនវ ការយិ។ 
 ៥២. រេមម េមឃវនយុយាេន  ធុវយាគុំ អរនិទេមា 
  បដឋេបសិ សលាកគគំ  មហាវហិារមុតតេម។ 
 ៥៣. អភេយា នាម នាេមន  េមឃវេណាណ ត ិវសិសុេតា 
  សិលាមណឌ បំ កាេរសិ  មហាេពាធិសមនតេតា។ 
 ៥៤. បធានភមឹូ កាេរសិ  មហាវហិារបចឆេតា 
  សិលាេវទិមកាេរសិ  មហាេពាធិសមនតេតា។ 
 ៥៥. សិលាបរខំិ កាេរសិ  េតារណំ ច មហារហំ 
  កាេរសិ សិលាបលលង កំ  មហាេពាធិឃរតតេម។ 
 ៥៦. កាេរសិេបាសថាគារំ  ទកខណិារាមមនតេរ 
  អទាសិ េសា មហាទានំ  ភិកខ ុសេងឃ បនតុតេម១។ 
 ៥៧. កតាវ  រាជឃរ ំរាជា  មហាវតថ ុំ មេនារមំ 
  ភិកខ ុសងឃសស ទតាវ ន  បចាឆ  រាជា បដិគគហិ។ 
 ៥៨. េវសាខបូជំ កាេរសិ  រាជា េមឃវេន តទា 
  េតរសាន ិហិ វសសានិ  ឥសសរយិានសុាសិ េសាតិ២។ 
 ៥៩. អរតេជា េមឃវណណសស  េជដឋតិេសសា មហីបត ិ
  រជជំ កាេរសិ ទីបម ហិ   តមពបណណមិ ហិ ឥសសេរា។ 
                                                            

១. គណុតតេម (ឱ)។ ២ ឥសសរយិំ អកាសិ េសាតិ (ឱ)។ 
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 ៦០. មណឹ មហគឃំ បូេជសិ  មហាថូេប វរតតេម 
  កតាវ ន េលាហបាសាទំ  បូេជតាវ  មណិមុតតមំ 
  មណិបាសាទបណណតតឹ  ការាេបសិ នរាសេភា។ 
 ៦១. ការាេបតាវ ន អារាមំ  បាចីនតិសសបពវ េត 
  បាទាសិ ភិកខ ុសងឃសស  នរេិនាទ  តិសសសវ ហេយា។ 
 ៦២. អាលមពគាេម វាបឹ េសា  ខណាេបសិ មហីបត ិ
  អដឋសំវចឆរំ បូជ ំ   ការាេបសិ នរាសេភា 
  រជជំ ការសិ ទីបម ហិ   ទសវសសានិ ភបូតិ។ 
 ៦៣. េជដឋតិសសចចេយ តសស  មហាេសេនា កនដិឋេកា 
  សតតវសីតិវសសានិ   រាជា រជជ ំអការយ។ិ 
 ៦៤. តទា េសា រាជា វេតតសិ  សាសេនេនកភិកខ ូសុ 
  េក ធមមវាទេិនា ភិកខ ូ  េក ច អធមមវាទិេនា។ 
 ៦៥.  វចិិនិតាវ  ឥមំ អតថ ំ   គេវសំ លជជបុិគគេល 
  អទទស បាបេក ភិកខ ូ  ជិនសាសនទសូេក១។ 
 ៦៦. បូតិកុណបសាទិេស  េជគុេចឆ បាបចារេិនា 
  អសសមេណ អសេនត ច  អទទស បតរិបេក។ 
 ៦៧. ទមុមតិតំ បាបេសាណំ ច  អេញញ ចាលជជបុិគគេល 
  ឧេបេនាត  បាបេក ភិកខ ូ  អតថំ ធមមញច  បុចឆិ េសា។ 
                                                            

១. អសសមេណ បតរិបេក (ឱ)។  
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 ៦៨. ទមុមិេតាត  បាបេសាេណា ច អេញញ ចាលជជបុិគគេល 
  រេហាគេតា មនតយនតិ  ទសូនតាថ យ សុពវ េត។ 
 ៦៩. ឧេភា សមគាគ  ហុតាវ នា-  នញុាញ ត ំធមមកិំ តទា 
  អកបបិយនតិ ទេីបសំុ  មហាវហិារវាសិនំ។ 
 ៧០. ឆពវគគិយានំ វតថសុមឹ   ទនុនវិតាថ ទកិារណំ១ 
  អនញុាញ តនតិ ទេីបសំុ  អលជជី បាបធមមិេនា។ 
 ៧១. េទសិតាន ិច េនកានិ  ធមមវតថនូ ិគាហិយ 
  អធេមាម  ឥត ិទេីបសំុ   អលជជី លាភេហតកុា២។ 
 ៧២. អសាធុសងគេមេនវ ំ  យាវជីវ ំសុភាសុភំ 
  កតាវ  តេតា យថាកមមំ  េសា មហាេសនភបូតិ។ 
 ៧៣. តសាម  អសាធុសំសគគំ  អារកា បរវិជជយិ 
  អហឹវាសិវសំិវាសុ   កេរយយតថហិតំ ពេុធាត។ិ 

ពាវសីតិេមា បរេិចឆេទា និដឋិេតា។ 
ទីបវំេសា និដឋិេតា។ 

                                                            

១. អនញុាញ ត ំទនតវតតកំ (ឱ)។២. អលជជី ទនតគណកិា (ឱ)។ 
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