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ងកណ្ណៀរ, 367

ុន

គ
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កាំរស្មី, 343

ុនលឿង,148

ជាជន

កម្មវិធី
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ចិរភាព

ឆាំងច
ឆ្កួត
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ការអនុវត្តច ប់ចាំបាច់ដើម្បី, 465
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ច
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ធ្វើឱ្យដីខូចខាត, 283

ការជីករ៉ និង, 481
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ការព បាល, 356

ទីតាំង

ជី, ធម្មជាតិ
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ជំងឺដាច់សរសឈាមខួរក ល, 355
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ង និង, 5០6
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ចមា្ករ, ការចូលឡើងវិញ, 269

ដី

លើអាហារ, 271

អាហារបងា្កត់ពូជ និងភាពធន់នឹង,
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ថាមពលទឹកខាតតូច, 434-435

ទឹក
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ទឹកឃ្មុំ, ស
ទឹក
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សូលុយស្យុងរមាប់ម
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ការរមាប់ម
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ភាពជាកម្មសិទិឯ
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ការ
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