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តិរច្ឆា នវិជ្ជា  

អង្គា ទ ិ

១. អង្គំ ការទាយអវយវៈខ្លះ  

២. និមិត្តំ ទាយនិមិត្ត (ហេតុ្) ខ្លះ  

៣. ឧប្បាត្ំ ទាយឧត្ាត្ គឺធ្លល ក់ចុះននហេតុ្ធំៗ  មានរនទះបាញ់ ជាហ ើមខ្លះ  

៤. សុប្បិនំ ទាយយល់សបិិតខ្លះ  

៥. លក្ខណំ ទាយលកខណៈខ្លះ  

៦. មូសិក្ច្ឆិនន ំទាយវត្ថុមានសពំត់្ជាហ ើមដ លកណតុ រកាត់្ខ្លះ  

៧. អគ្គិហោម ំនិយាយអពីំការបូិជាហោយហ្លើងខ្លះ  

៨. ទព្ពិហោមំ និយាយអពីំការបូិជាហោយដវកខ្លះ  

៩. ថុសហោមំ និយាយអពីំការបូិជាហោយអង្កា មខ្លះ  

១០. ក្ណហោមំ និយាយអពីំការបូិជាហោយកុណឌ កខ្លះ  

១១. ត្ណឌុលហោមំ និយាយអពីំការបូិជាហោយអងារខ្លះ  

១២. សប្បបិហោមំ និយាយអពីំការបូិជាហោយទឹកហោះរាវខ្លះ  

១៣. ហត្លហោមំ និយាយអពីំការបូិជាហោយហរបិងខ្លះ  

១៤. មុខហោមំ និយាយអពីំការបូិជាហោយមាត់្ខ្លះ 
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១៥. ហោហតិ្ហោមំ និយាយអពីំការបូិជាហោយឈាមខ្លះ  

១៦. អង្គវិជ្ជា វជិាា សរមាប់ិទាយអវយវៈខ្លះ 

១៧. វត្ថុវិជ្ជា វជិាា សរមាប់ិទាយទី្ូមិឋាន (ថាឲ្យទុកខឲ្យសុខ្) ខ្លះ  

១៨. ខត្តវិជ្ជា វជិាា សរមាប់ិទាយទីដរសចមាា រខ្លះ  

១៩. សិវវិជ្ជា វជិាា ស្គា ល់នរពហមោ ចខ្លះ  

២០. ភូត្វិជ្ជា វជិាា ចាប់ិហមោ ចខ្លះ 

២១. ភូរិវិជ្ជា វជិាា សរមាប់ិការពាររកា្ូមិផ្ទះខ្លះ  

២២. អហិវិជ្ជា វជិាា ហស្គត ះពស់ខ្លះ  

២៣. វិសវិជ្ជា វជិាា រកាពិសខ្លះ  

២៤. វិច្ឆិក្វិជ្ជា វជិាា ហស្គត ះខ្ទួយទិចខ្លះ  

២៥. មូសិក្វជិ្ជា វជិាា ហស្គត ះកណតុ រមខំ្លះ  

២៦. សក្ុណវិជ្ជា វជិាា សរំាប់ិទាយសដរមកសត្វស្គល បិខ្លះ  

២៧. វាយសវិជ្ជា វជិាា សរមាប់ិទាយសដរមកដកែកខ្លះ  

២៨. ប្បក្កជ្ឈានំ វជិាា សរមាប់ិទាយអាយុខ្លះ  

២៩. សរប្បរិត្តាណំ វជិាា សរមាប់ិរារាងំសរខ្លះ  

៣០. មិគ្ច្ក្ក ំវជិាា សរមាប់ិហមើលនូវស្គា មហ ើងរមឹគគឺសត្វហ ើង ៤ ទាងំអស់ខ្លះ ។ 
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មណិលក្ខណាទិ 

៣១. មណិលក្ខណំ ការទាយលកខណៈដកវមណីខ្លះ  

៣២. វត្ថលក្ខណំ ទាយលកខណៈសពំត់្ខ្លះ  

៣៣. ទណឌលក្ខណំ ទាយលកខណៈ បំិងឬហ ើរចត់្ខ្លះ  

៣៤. សត្ថលក្ខណំ ទាយលកខណៈសស្ត្ស្គត ខ្លះ  

៣៥. អសិលក្ខណំ ទាយលកខណៈោវខ្លះ  

៣៦. ឧសុលក្ខណំ ទាយលកខណៈសរខ្លះ  

៣៧. ធនុលក្ខណំ ទាយលកខណៈធាូខ្លះ  

៣៨. អាវុធលក្ខណំ ទាយលកខណៈអាវុធខ្លះ  

៣៩. ឥត្ថិលក្ខណំ ទាយលកខណៈរសីខ្លះ  

៤០. ប្បរុិសលក្ខណំ ទាយលកខណៈរបុិសខ្លះ  

៤១. ក្ុមារលក្ខណំ ទាយលកខណៈហកោងរបុិសខ្លះ  

៤២. ក្ុមារិលក្ខណំ ទាយលកខណៈហកោងរសីខ្លះ  

៤៣. ទាសលក្ខណំ ទាយលកខណៈខ្្ុ រំបុិសខ្លះ  

៤៤. ទាសិលក្ខណំ ទាយលកខណៈខ្្ុ រំសីខ្លះ  

៤៥. ហត្ថិលក្ខណំ ទាយលកខណៈ រំខី្លះ  
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៤៦. អសសលក្ខណំ ទាយលកខណៈហសះខ្លះ  

៤៧. មហិំសលក្ខណំ ទាយលកខណៈរកបីិខ្លះ  

៤៨. ឧសភលក្ខណំ ទាយលកខណៈហោឧស្ខ្លះ  

៤៩. ហោលក្ខណំ ទាយលកខណៈហោខ្លះ  

៥០. អជ្ឈលក្ខណំ ទាយលកខណៈពដពខ្លះ  

៥១. ហមណឌលក្ខណំ ទាយលកខណៈដកះខ្លះ  

៥២. ក្ុក្កុដលក្ខណំ ទាយលកខណៈមាន់ខ្លះ  

៥៣. វដដក្លក្ខណំ ទាយលកខណៈចាបិឬរកួចខ្លះ  

៥៤. ហោធាលក្ខណំ ទាយលកខណៈទនសងខ្លះ  

៥៥. ក្ណណិកាលក្ខណំ ទាយលកខណៈហរគឿងរបិោប់ិឬកពូំលផ្ទះខ្លះ  

៥៦. ក្ច្ឆប្បលក្ខណំ ទាយលកខណៈអហណតើ កខ្លះ  

៥៧. មិគ្លក្ខណំ ទាយលកខណៈរមឹគខ្លះ ។ 

រញ្ញោ ទ ិ

៥៨. រញ្ញំ និយានំ ភវិសសត្ិ ទាយការហលើកទព័ថា រពះរាជាគួរហសតចហចញហៅ (កាុងនងៃហ ះ)   

៥៩. រញ្ញំ អនិយានំ ភវិសសត្ិ រពះរាជា គួរហសតចចូលមកវញិ (កាុងនងៃហ ះ) ។  

៦០. អព្ភនតរានំ រញ្ញំ ឧប្បយានំ ភវិសសត្ិ រពះរាជាមងកាុងនឹងរុករានចូលហៅ ។  
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៦១. ពាហិរានំ រញ្ញំ អប្បយានំ ភវិសសត្ិ រពះរាជាមងហរៅនឹងងយហចញហៅ ។  

៦២. ពាហិរានំ រញ្ញំ ឧប្បយានំ ភវិសសត្ិ រពះរាជាមងហរៅនឹងរុករានចូលមក ។  

៦៣. អព្ភនតរានំ រញ្ញំ អប្បយានំ ភវិសសត្ិ រពះរាជាមងកាុងនឹងងយហចញហៅ ។  

៦៤. អព្ភនតរានំ រញ្ញំ ជ្ឈហយា ភវិសសត្ិ រពះរាជាមងកាុងនឹងមាន ័យ នំះ ។  

៦៥. ពាហិរានំ រញ្ញំ ប្បរាជ្ឈហយា ភវិសសត្ិ រពះរាជាមងហរៅនឹងបិរា ័យ ។  

៦៦. ពាហិរានំ រញ្ញំ ជ្ឈហយា ភវិសសត្ិ រពះរាជាមងហរៅ នឹងមាន ័យ នំះ ។  

៦៧. អព្ភនតរានំ រញ្ញំ ប្បរាជ្ឈហយា ភវិសសត្ិ រពះរាជាមងកាុងនឹងបិរា ័យ ។  

៦៨. ឥត្ិ ឥមសស ជ្ឈហយា ភវសិសត្ិ រពះរាជាអងាហនះនឹងមាន ័យ នំះ  

៦៩. ឥមសស ប្បរាជ្ឈហយា ភវិសសត្ិ ឯរពះរាជាអងាហនះនឹងបិរា ័យ ។ 

ចនទគ្គា ញ្ោទិ 

៧០. ច្នទោាហោ ភវិសសត្ិ ការទាយថា (កាុងនងៃឯហ ះ) នឹងមានចស្ត្នទរោះ ។ 

៧១. សូរិយោាហោ ភវិសសត្ិ ការទាយថា (កាុងនងៃឯហ ះ) នឹងមានសូរយរោះ ។  

៧២. នក្ខត្តោាហោ ភវិសសត្ិ ការទាយថា (កាុងនងៃឯហ ះ) នឹងមាននកសរត្រោះ គឺផ្កា យរពះ
ហរោះហ ើររួមចូលោា  ឬហ ើររលំងរពះអាទិត្យរពះចស្ត្នទ ឬផ្កា យ មួយ ។  

៧៣. ច្នទិមសូរិយានំ ប្បថគ្មនំ ភវិសសត្ិ រពះចស្ត្នទរពះអាទិត្យនឹងហ ើរតាមផ្លូ វរតូ្វោា  ។  

៧៤. ច្នទិមសូរិយានំ ឧប្បបថគ្មនំ ភវិសសត្ិ រពះចស្ត្នទរពះអាទិត្យនឹងហ ើរខុ្សផ្លូ វោា  ។  
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៧៥. នក្ខត្តានំ ប្បថគ្មនំ ភវិសសត្ិ ផ្កា យទាងំឡាយនឹងហ ើរតាមផ្លូ វរតូ្វោា  ។   

៧៦. នក្ខត្តានំ ឧប្បបថគ្មនំ ភវិសសត្ិ ផ្កា យទាងំឡាយនឹងហ ើរខុ្សផ្លូ វោា  ។  

៧៧. ឧកាាបាហត្ត ភវិសសត្ិ នឹងមានឧកាា បាត្ ។  

៧៨. ទិសាឌាហោ ភវិសសត្ិ នឹងហកើត្មានកហដៅ កាុងទិស ។  

៧៩. ភូមិចាហោ ភវិសសត្ិ នឹងមានកហរមើកដផ្ន ី ។  

៨០. ហទវទទុ្ទភិ ភវិសសត្ិ នឹងមានផ្ារលាន់ (ឥត្មានហ្លៀង) ។  

៨១. ច្នទិមសូរិយនក្ខត្តានំ ឧគ្គមនំ ឱគ្មនំ សំក្ិហលសំ ហវាទានំ ភវិសសត្ិ រពះចស្ត្នទ រពះអាទិត្យ ផ្កា យនឹង
រះហ ើង ឬអសតងាត្ហៅវញិ នឹងហៅេោង ឬផូ្រផ្ង់ ។  

៨២. ឯវំវិបាហកា ច្នទោាហោ ភវិសសត្ិ ចស្ត្នទរោះ នឹងបិ ត លឲ្យបានសុខ្ទុកខយា៉ា ងហនះ ( ល់សត្វ
ហលាក) ។  

៨៣. ឯវំវិបាហកា សូរិយោាហោ ភវិសសត្ិ សូរយរោះនឹងបិ ត លឲ្យមានសុខ្ទុកខយា៉ា ងហនះ   

៨៤. ឯវំវិបាហកា នក្ខត្តោាហោ ភវិសសត្ិ នកសរត្រោះនឹងបិ ត លឲ្យមានសុខ្ទុកខយា៉ា ងហនះ ។  

៨៥. ឯវំវិបាក្ ំច្នទិមសូរិយានំ ប្បថគ្មនំ ភវិសសត្ិ រពះចស្ត្នទនិងរពះអាទិត្យ ហ ើរតាមផ្លូ វរតូ្វោា  នឹងបិ
 ត លឲ្យមានសុខ្ ទុកខយា៉ា ងហនះ  ។  

៨៦. ឯវំវិបាក្ ំច្នទិមសូរិយានំ ឧប្បបថគ្មន ំភវិសសត្ិ រពះចស្ត្នទនិងរពះអាទិត្យ ហ ើរខុ្សផ្លូ វោា  នឹងបិ ត
លឲ្យមានសុខ្ទុកខ យា៉ា ងហនះ  ។  
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៨៧. ឯវំវិបាក្ំ នក្ខត្តានំ ប្បថគ្មនំ ភវិសសត្ិ ពួកផ្កា យ ហ ើរតាមផ្លូ វរតូ្វោា  នឹងបិ ត លឲ្យមានសុខ្
ទុកខយា៉ា ងហនះ ។  

៨៨. ឯវំវិបាក្ំ នក្ខត្តានំ ឧប្បបថគ្មនំ ភវិសសត្ិ ពួកផ្កា យ ហ ើរខុ្សផ្លូ វោា  នឹងបិ ត លឲ្យមានសុខ្ទុកខ
យា៉ា ងហនះ ។  

៨៩. ឯវំវិបាហកា ឧកាាបាហត្ត ភវិសសត្ិ ឧកាា បាត្ នឹងបិ ត ល ឲ្យមានទុកខសុខ្យា៉ា ងហនះ ។ 

៩០. ឯវំវិបាហកា ទិសាឌាហោ ភវិសសត្ិ កហដៅ កាុងទិស នឹងបិ ត លឲ្យមានសុខ្ទុកខយា៉ា ងហនះ ។  

៩១. ឯវំវិបាហកា ភូមិចាហោ ភវិសសត្ិ ការកហរមើកដផ្ន ី នឹងបិ ត លឲ្យមានសុខ្ទុកខយា៉ា ងហនះ ។  

៩២. ឯវំវិបាហកា ហទវទុទ្ទភិ ភវិសសត្ិ ផ្ារលាន់ (ឥត្មានហ្លៀង) នឹង បិ ត លឲ្យមានសុខ្ទុកខយា៉ា ង
ហនះ ។  

៩៣. ឯវំវិបាក្ំ ច្នទិមសូរិយនក្ខត្តានំ ឧគ្គមនំ ឱគ្មនំ សំក្ិហលសំ ហវាទានំ ភវិសសត្ិ រពះចស្ត្នទរពះអាទិត្យនិង
ផ្កា យរះហ ើង ឬអសតងាត្ ហៅវញិ ហៅេោងឬផូ្រផ្ង់ នឹងបិ ត លឲ្យមានសុខ្ទុកខយា៉ា ងហនះ ។ 

សវុុដ្ឋិកាទ ិ

៩៤. សុវុដឋិកា ភវិសសត្ិ ការទាយថា (កាុងឆ្ា ហំនះ) ហ្លៀងរសួល ។  

៩៥. ទុព្ពដុឋិកា ភវិសសត្ិ នឹងមានហ្លៀងធ្លល ក់មិនរសួល ។   

៩៦. សុភិក្ខំ ភវិសសត្ិ នឹងមានបាយសមបូណ៌ ។  

៩៧. ទុព្ភិក្ខំ ភវិសសត្ិ នឹងមានបាយរក ។  

៩៨. ហខមំ ភវសិសត្ិ នឹងមានហសចកតីហកសមកានត ។  
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៩៩. ភយំ ភវសិសត្ិ នឹងមាន្័យ ។  

១០០. ហរាហោ ភវិសសត្ិ នឹងមានហរាគ ។  

១០១. អាហរាគ្យំ ភវិសសត្ិ នឹងមិនមានហរាគ ។  

១០២. មុទាា ការរាប់ិហោយន ទហទ  

១០៣. គ្ណនា ការរាប់ិហោយវធីិនពវនត  

១០៤. សង្ខានំ រាប់ិបូិក  

១០៥. កាហវយយំ កាពយហលល ង  

១០៦. ហោកាយត្ំ គមពីរហលាកាយត្ៈ ។ 

អាវាហនាទិ 

១០៧. អាវាហនំ វធីិហរៀបិអាវាេមងាលខ្លះ  

១០៨. វិវាហនំ វធីិហរៀបិវវិាេមងាលខ្លះ  

១០៩. សំវរណំ វធីិហធវើឲ្យរពមហរពៀងោា  (ហសាេ៍) ខ្លះ  

១១០. វិវរណ ំវធីិហធវើឲ្យរពាត់្របាសោា  (បិង់ចដំណង) ខ្លះ  

១១១. សំក្ិរណ ំវធីិរបិមូលរទពយខ្លះ  

១១២. វិក្ិរណំ វធីិរបិកបិ នួំញខ្លះ  

១១៣. សុភគ្ក្រណំ វធីិហធវើឲ្យចូលចិត្តរសឡាញ់ោា  ឬហធវើឲ្យមានសិរខី្លះ  
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១១៤. ទុព្ភគ្ក្រណំ វធីិហធវើឲ្យសែប់ិោា ខ្លះ  

១១៥. វិរុទធគ្ព្ភក្រណំ វធីិហធវើគ្៌ដ លបិរុំងនឹងវ ិសមិនឲ្យវ ិសខ្លះ  

១១៦. ជ្ឈិវាានិព្នធនំ វធីិចងអ ត ត្ឲ្យរងឹហោយមនតខ្លះ  

១១៧. ហនុសំហននំ វធីិចងចង្កា ឲ្យរងឹខ្លះ  

១១៨. ហត្តាភិជ្ឈប្បបនំ វធីិសូរត្រហបិៀនហ ើមបមិីនឲ្យឮសហំ ងហោយន ខ្លះ  

១១៩. ហនុជ្ឈប្បបនំ វធីិសូរត្រហបិៀនហ ើមបមិីនឲ្យឮសហំ ងហោយចង្កា ខ្លះ  

១២០. ក្ណណជ្ឈប្បបនំ វធីិសូរត្រហបិៀនហ ើមបមិីនឲ្យឮសហំ ងហោយរត្ហចៀកខ្លះ  

១២១. អាទាសប្បញ្ហំ របិស្គា កញ្ច ក់ គឺមនតមបិយកហទវតាឲ្យមកហៅនឹងកញ្ច ក់ ហេើយសួររបិស្គា
ខ្លះ  

១២២. ក្ុមារិក្ប្បញ្ហំ របិស្គា កុមារ ីគឺមនតបិញ្ចូ លហទវតាកាុងសររីៈននកុមារហីេើយសួររបិស្គា ខ្លះ 

១២៣. ហទវប្បញ្ហំ របិស្គា ហទវតា គឺមនតបិញ្ចូ លហទវតាកាុងសររីៈននទាសី ហេើយសួររបិស្គា ខ្លះ 

១២៤.  អាទចិ្ចុប្បដ្ឋានំ វធីិបិហរមើរពះអាទិត្យខ្លះ  

១២៥. មហត្ុប្បដ្ឋានំ វធីិបិហរមើមហារពេោខ្លះ  

១២៦. អព្ភុជ្ឈជលនំ វធីិបិហញ្ចញហ្លើងអពីំមាត់្ហោយមនតខ្លះ  

១២៧. សិរិវាាយនំ វធីិហៅសិរឲី្យមកឋិត្កាុងសររីៈខ្លះ ។ 

សនតិក្ម្មា ទ ិ
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១២៨. សនតិក្មមំ ការបិន់រសន់ខ្លះ  

១២៩. ប្បណិធិក្មមំ លាបិណំន់ខ្លះ  

១៣០. ភូត្ក្មមំ ហធវើមនតសរមាប់ិការពារបិិស្គចខ្លះ  

១៣១. ភូរិក្មមំ ហធវើមនតសរមាប់ិការពារផ្ទះខ្លះ  

១៣២. វសសក្មមំ ហធវើហខ្ទើយឲ្យ ូចជារបុិសខ្លះ  

១៣៣. ហវាសសក្មមំ ហធវើរបុិសឲ្យ ូចជាហខ្ទើយគឺហរកៀវខ្លះ  

១៣៤. វត្ថុក្មមំ ហធវើពិធីសង់ផ្ទះហលើទី ី ដ លមិនធ្លល ប់ិបានហធវើខ្លះ  

១៣៥. វត្ថុប្បរកិ្មមំ ហធវើពលិកមោហៅទី ីសង់ផ្ទះខ្លះ  

១៣៦. អាច្មនំ  រមះមុខ្ឲ្យស្គែ ត្ហោយទឹកឲ្យហគខ្លះ  

១៣៧. នាាប្បនំ ហរស្គចទឹកបិងាក់របិសិទធិ៍ឲ្យហគខ្លះ  

១៣៨. ជ្ឈុហនំ បូិជាហ្លើងឲ្យហគខ្លះ  

១៣៩. វមន ំផ្សថំាា សំរមាប់ិឲ្យកែួត្ខ្លះ  

១៤០. វិហរច្ន ំផ្សថំាា បំិញ្ចុ ះខ្លះ  

១៤១. ឧទធំវិហរច្នំ ផ្សថំាា កំមាច ត់្បិង់នូវហទាសមងហលើខ្លះ  

១៤២. អហធាវិហរច្នំ ផ្សថំាា កំមាច ត់្បិង់នូវហទាសមងហរកាមខ្លះ  

១៤៣. សសីវិហរច្នំ ផ្សថំាា កំមាច ត់្បិង់នូវហទាសកាុងកាលខ្លះ  
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១៤៤. ក្ណណហត្លំ សលហរបិងសរមាប់ិបិនតក់រត្ហចៀកខ្លះ  

១៤៥. ហនត្តត្ប្បបនំ សលហរបិងសរមាប់ិសែដំ្ាកខ្លះ  

១៤៦. នត្ថុក្មមំ ផ្សថំាា សំរមាប់ិេិត្ខ្លះ  

១៤៧. អញ្ជនំ ផ្សថំាា សំរមាប់ិលាបិបិង្កា ត់្ខ្លះ  

១៤៨. ប្បច្ចញ្ជន ំផ្សថំាា រំត្ជាក់សរមាប់ិលាបិរសលាបិខ្លះ  

១៤៩. សាោក្ិយំ ហធវើហវ ាកមោរកាដ្ាកខ្លះ  

១៥០. សលលក្ត្តិយ ំហធវើកមោរបិស់ហពទយខ្លះ  

១៥១. ទារក្ត្ិក្ិចាា ហធវើហពទយរកាកូនហកោងខ្លះ   

១៥២. មូលហភសជ្ជានំ អនុប្បបទានំោក់ថាា ហំរកាយឲ្យ ួយកមាល ងំថាា មុំនខ្លះ  

១៥៣. ឱសធីនំ ប្បដិហមាហកាា លាងថាា ហំ ើមហចញខ្លះ ។ 

(សុត្តនតបិិ ក ទីឃនិកាយ សីលកខនធវគា រពេោជាលសូរត្ មហាសីល) 

 

 

បាចិត្តិយកណ្ឌ  ចតិ្តត គារវគ្គ ត្ិរច្ឆា នវជិ្ជា បរយិាបុណ្នសកិ្ខា បទ 

យា បន ភកិាុ នី ត្ិរច្ឆា នវជិ្ាំ បរយិាបុណណ្យយ បាចតិ្តិយ ំ្ិកខុ នី មួយហរៀនតិ្រចាា នវជិាា  
្ិកខុ នីហ ះ រតូ្វអាបិត្តិបាចិត្តិយ ។ 
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ពាហិរកំ អនត្ថសំហិត្នតិ ហត្ថិអសសរថធនុថរសុិប្បបអាថព្ពណខីលនវសីក្រណហសាសាប្បនមនាាគ្ទប្បបហយាោទិហភទំ 
ប្បរូប្បឃាត្ក្រំ។ បរិត្តនតិ យក្ខប្បរិត្តនាគ្មណឌោទិហភទំ សព្ពមបិ វដដត្ិ។ 

វនិយបិដក ចឡូវគ្គ ខុទទកវត្ថុកា នធកៈ 

ន ភិកា ណវ ត្ិរច្ឆា នវជិ្ជា  បរយិាបុណិ្ត្ព្វា  ណយា បរយិាបុណណ្យយ អាបត្តិ ទុកកដសស 
មាា ល្ិកខុទាងំឡាយ ្ិកខុ មិនរតូ្វហរៀនតិ្រចាា នវជិាា ហទ ្ិកខុ ហរៀន រតូ្វអាបិត្តិទុកា  ។ 


