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វនិយបិដក មហាវគ្គ បឋមភាគ្  ៦ 
មហាខនធកៈ  ឧបោសថកខ នធកៈ   (ព.ស. ២៤៩៩) 

 

មាតិកា លេខ
ទព័ំរ 

ភាគ ទី ១ 
មហាខន្ធកៈ 

 

ព្ពះ មពុទធជាមាា  ់បាន្ព្ា ់ដឹងជាដមបូង ព្ទង់រពឹំងបដិច្ា មុបាទធម៌ ១ 
លោធិកថា ពុទធឧទាន្គាថា ៣ 
អជបាេ និ្លព្គាធកថា ៧ 
មុជេិន្ទកថា ៩ 
រាជាយគន្កថា លរឿងោណិជ ល ម្ ះ តបុ ស និ្ង ភេលិក ១០ 
ពុទធ បរវិតិកក កថា ១៣ 
ព្ពហ្មយាច្ន្កថា ១៥ 
ព្ពហ្មយាច្ន្កថា ោកយឧបមាលោយវតថុ  មាន្ផ្កក ឧបបេ ជាលដើម ១៧ 
ពុទធបរវតិកកកថា ១៩ 
លរឿងឧបកាជីវកវតថុ  ២៣ 
លរឿងបញ្ា វគគិយភិកខុ  ២៥ 
ធមមច្កកបបវគគន្ ូព្ត ២៩ 
ធមមច្កកបបវគគន្ ូព្ត  ញាណមាន្បីព្បការ ៣១ 
ពុទធឧទាន្ ធមមច្កខុ រប ់ពួកព្ពះថរៈមាន្ លកាណឌ ញ្ញៈជាលដើម ៣៥ 
អន្តតេកខណ ូព្ត អន្តតកថា ៤១ 
អន្តតេកខណ ូព្ត អនិ្ច្ាកថា ៤៣ 
អន្តតេកខណ ូព្ត  ការដឹងនិ្ងការល ើញលោយគួរដេ់ពិត ៤៥ 



លរឿងយ កុេបុព្ត ៤៧ 
លរឿងមាាបិា រប ់យ កុេបុព្ត ៥១ 
ធមមច្កខុ គឺលោាបតតិមគគ រប ់បិា នន្យ កុេបុព្ត ៥៣ 
ការ លព្មច្នូ្វ អរហ្តតផេនន្ព្ពះយ  ៥៥ 
ធមមច្កខុគឺលោាបតតមិគគ រប ់មាានិ្ងព្ ីបុរាណ ទុតយិិកានន្ព្ពះយ  ៥៧ 
និ្យាយអពីំផនួ រប ់ព្គហ្ ថ ៤នាក់ជា ឡំាញ់នន្ព្ពះយ  ៦០ 
លរឿងព្គហ្ ថ ព្បមាណ ៩០ នាក់ ជា ឡំាញ់នន្ព្ពះយ  ៦៣ 
និ្យាយអពីំព្ពះអរហ្ន្ត ៦១ ព្ពះអងគ  ៦៥ 
មារកថា ៦៧ 
ការព្ទង់អនុ្ញ្ញញ តបពវជាា  និ្ង ឧប មបទា ៦៩ 
ោកយលោេអពីំការរួច្ចាក អនាទ ក់មារទាងំឡាយ ៧១ 
លរឿងភទទវគគិយកុមារ ជា ឡំាញ់នឹ្ងគាន  ៧៣ 
ធមមច្កខុគឺលោាបតតមិគគ នន្ភទទវគគិយកុមារ ជា ឡំាញ់នឹ្ងគាន  ៧៥ 
លរឿងជដិេ ជាបងបអូន្នឹ្ងគាន  បឋមបាដិហារយ ៧៧ 
លរឿងជដិេ ជាបងបអូន្នឹ្ងគាន  បាដិហារយ ជាគរំប់ ៣ ៨៣ 
លរឿងជដិេ ជាបងបអូន្នឹ្ងគាន  បាដិហារយ ជាគរំប់ ៤ ៨៤ 
លរឿងជដិេ ជាបងបអូន្នឹ្ងគាន  បាដិហារយ ជាគរំប់ ៥ ៨៧ 
លរឿងជដិេ ជាបងបអូន្នឹ្ងគាន  និ្យាយអពីំចី្វរបងសុកូេ រប ់ព្ពះដាមាន្ 
ព្ពះភាគ 

៨៩ 

លរឿងជដិេជាបងបអូន្នឹ្ងគាន បាដិហារយ មាន្ព្ទង់នាមំកនូ្វផ្ផលព្ពីងជាលដើម ៩១ 
លរឿងជដិេជាបងបអូន្នឹ្ងគាន បាដិហារយ មាន្ព្ទង់បផំ្បកឧ  ជាលដើម ៩៥ 
លរឿងជដិេជាបងបអូន្នឹ្ងគាន បាដិហារយ មាន្ព្ទង់និ្មមិតច្ង្ក្រក ន្ ៩៧ 
លរឿងជដិេជាបងបអូន្នឹ្ងគាន បពវជាា និ្ងឧប មបទានន្ជដិេទាងំឡាយលនាះ ៩៩ 
បាដិហារយច្នួំ្ន្ បីោន់្ព្បារំយ ១០៣ 
អាទិតតបរយិាយ ូព្ត ១០៥ 



ពុទធគុណ កថា  ការជួបជុរំប ់ព្ពះបាទពិមពិោរ ១០៧ 
ការជួបជុរំប ់ព្ពះបាទពិមពិោរោកយលោេអពីំការេះបង់នូ្វលព្គឿងយញ្ញ ១០៩ 
ការជួបជុរំប ់ព្ពះបាទពិមពិោរ  អនុ្បុពវិកថា ១១០ 
ការជួបជុរំប ់ព្ពះបាទពិមពិោរ ព្ពះដាមាន្ព្ពះភាគព្ទង់យាងចូ្េព្កងុរាជព្គិះ ១១៣ 
គាថាជាច្លព្មៀងរប ់ព្ពះឥង្ក្ន្ទ ១១៥ 
លរឿងព្ពះឥង្ក្ន្ទ ១១៧ 
ព្ពះតលព្មះ រប ់ព្ពះបាទ  ពិមពិោរ គារទងទ់ទួេនូ្វអារាម ១១៩ 
បុពវជាា រប ់ បរោិវ ជក ល ម្ ះ ោរបុីតត និ្ង លមាគគល្លល ន្ លរឿង អ សជិលតថរ ១២១ 
បុពវជាា រប ់ បរោិវ ជក ល ម្ ះោរបុីតត និ្ងលមាគគល្លល ន្ ោកយបរោិវ ជក ល ម្ ះោរបុីតត ១២៥ 
បុពវជាា រប ់ បរោិវ ជក ល ម្ ះោរបុីតត និ្ងលមាគគល្លល ន្ ធមមច្កខុ រប ់ លមាគគល្លល ន្ ១២៧ 
បុពវជាា រប ់ បរោិវ ជក ល ម្ ះ ោរបុីតត និ្ង លមាគគល្លល ន្ លរឿងបរវិាររប ់លល្លកលនាះ ១២៩ 
បុពវជាា រប ់ ព្ពះោរបុីតត និ្ង ព្ពះលមាគគល្លល ន្ ១៣១ 
ោកយលចាទ លោយគាថា ១៣៣ 
និ្ទាន្លោយ ឧបជាយវគគ ១៣៥ 
វគគផ្ដេកូន្ ិ សព្តូវលធវើដេ់ឧបជាយ៍ ១៣៩ 
ឧបជាយវគគ ១៤០ 
 ិទធិវហិារកិវគគ ១៥១ 
បណាមកថា ១៦១ 
ការ ូមឲ្យឧបជាយ៍ អត់លទា  ១៦៣ 
 ិទធិវហិារកិព្បកបលោយអងគ ៥ យា៉ា ងគួរឲ្យឧបជាយ៍បលណត ញលច្ញ 
លរឿងព្ោហ្មណ៍មាន ក់ 

១៦៥ 
១៦៧ 

ឧប មបទាលោយញតតិច្តុតតកមមវាចា ១៦៩ 
លរឿងភិកខុ មួយរូប ១៧០ 
លរឿងព្ោហ្មណ៍មាន ក់ ១៧៣ 
ការព្បាប់និ្ សយ័ ៤ ជាលដើម ១៧៥ 



ឧបជាយ ិទធិវហិារកិកថា ១៧៧ 
អាច្រយិលន្តវា ិកកថា ១៨៣ 
អាច្រយិវគគ ១៨៥ 
អលន្តវា ិកវគគ ១៩៧ 
បណាមកថា ២០៧ 
អលន្តវា ិកព្បកបលោយអងគ ៥ យា៉ា ង គួរឲ្យអាចារយបលណត ញលច្ញ ២០៩ 
អាច្រយិលន្តវា ិកកថា ២១១ 
ការរមាង ប់និ្ សយ័បាកឧបជាយ៍ និ្ងអាចារយ ២១៣ 
ឧប មាលទគពវបញ្ាកៈ១៦ដង ២១៥ 
ឧប មាលទគពវបញ្ាកៈ១៦ដង ២២៣ 
តិតថិយបរវិា កថា ២៣០ 
ោកយលោេអពីំបុគគេផ្ដេធ្លល ប់ តិរ ថយិ ដនទ មិន្ញាងំព្ពះ ងឃឲ្យលព្តកអរ ២៣៥ 
ោកយលោេអពីំបុគគេផ្ដេធ្លល ប់ តិរ ថយិ ដនទ ញាងំព្ពះ ងឃឲ្យលព្តកអរ ២៣៧ 
អន្តរាយិកធមមកថា អាោធ ៥ យា៉ា ង ២៣៩ 
អន្តរាយិកធមមកថា បពវជាា  នន្ រាជអាមាតយ ២៤៥ 
លចាររាជការកត់ល ម្ ះទុកកនុងបញ្ាី  ២៤៩ 
អភយូវាភាណវារ ពួកមនុ្ សផ្ដេលគលបៀតលបៀន្ ឲ្យមាន្ោល កោន មជាលដើម ២៥១ 
អភយូវាភាណវារ ភណឌុ កមម ២៥៣ 
អភយូវាភាណវារ  លរឿងទារកមាន្ពួក ១៧ ២៥៥ 
លរឿងព្តកូេលធវើមរណកាេលោយ អហិ្វាតកលរាគ ២៥៩ 
ភិកខុ  ១ រូប   មិន្ព្តូវឲ្យោមលណពីររូបបលព្មើ ២៦០ 
ព្ពះដាមាន្ព្បភាគព្ទង់ពុទធដលំណើ រ លជៀ លច្ញលៅកាន់្ ទកខិណាគិរជីន្បទ ២៦៣ 
អភយុវរភាណវារៈអងក (៥) នន្ពួកភិកខុ ផ្ដេគួរលៅបាន្មិន្បាច់្មាន្និ្ សយ័ ២៦៥ 
រាហុ្េោមលណរបបពវជាា  ២៧០ 
ព្ពះបាទ ុលទាធ ទន្  កយរាជ និ្យាយអពីំបុគកេផ្ដេមាន្មាាបាិ មនិ្អនុ្ញ្ញញ ត ២៧៣ 



 ិកាខ បទ ១០ រប ់ពួកោមលណរ ២៧៧ 
លរឿងទណឌ កមម ពួកោមលណរ ២៧៩ 
នា ន្ងគ ១០  រប ់ពួកោមលណរ ២៨០ 
មនុ្ សលខទើយ ២៨៣ 
មនុ្ សេួច្ វំា   មនុ្ សចូ្េពួកតិរ ថយិ ២៨៥ 
លរឿងនាគ ២៨៧ 
មនុ្ សផ្ដេ មាល ប់មាា មិន្ព្តូវឲ្យឧប មបទា ២៨៩ 
មនុ្ សផ្ដេ មាល ប់ព្ពះអរហ្ន្ត  ងឃមិន្ព្តូវឲ្យឧប មបទា ២៩១ 
មនុ្ សឧភលាពយញ្ាន្ក (មនុ្ សមាន្លភទពីរ)  ងឃមិន្ព្តូវឲ្យឧប មបទា ២៩៣ 
ពួកោមលណរផ្ដេគាម ន្ឧបជាជាលដើម  ងឃមិន្ព្តូវឲ្យឧប មបទា ២៩៥ 
មនុ្ សគាម ន្បាព្ត ចី្វរ  ងឃមិន្ព្តូវឲ្យឧប មបទា ២៩៧ 
ពួកមនុ្ សមាន្ោច់្នដជាលដើម ភិកខុ មិន្ព្តូវឲ្យ បពវជាា  ២៩៩ 
និ្ សយវធីិ ៣០០ 
កុមារ ក សប មាន្អាយុ ២០ឆ្ន លំោយរាបយ់កឆ្ន លំៅកនុងគភ៌ផងបាន្ឧប មបទា ៣០៥ 
ការ ន្មតិនូ្វភិកខុអនកលព្បៀន្ព្បលៅ ឧប មបទា លបកខៈ ៣០៧ 
ឧប មបទា លោយញតតិច្តុតថកមម ៣១១ 
និ្ សយ័ (បច្ា័យជាលព្គឿងអាព្ ័យរប ់បពវជិត) ៤ យា៉ា ង ៣១៥ 
អករណីកិច្ា (កិច្ាផ្ដេបពវជិតមិន្ព្តូវលធវើ ) ៤ យា៉ា ង ៣១៧ 
លរឿងភិកខុ ព្តូវ ងឃលេើកវតត  លព្ោះមិន្ល ើញអាបតតិជាលដើម ៣១៩ 
ឧទាទ ន្គាថា ៣២៥ 

ឧបោសថក្ខន្ធក្  
ការោត ប់ធម៌ ៣៣៧ 
ការ ផំ្ដងបាតិលមាកខ ៣៣៩ 
និ្ទានុ្លទទ វភិងគ ៣៤១ 
ការ ផំ្ដងបាតិលមាកខ កនុងនថងឧលបា ថ ៣៤៥ 



លរៀងមហាកបបនិ្ ៣៤៧ 
ការ ន្មតិ ីមា ៣៤៩ 
ន្ទីបារ ីមា  ការ ន្មតិនូ្វលរាង ឧលបា ថ ៣៥១ 
លរាង ឧលបា ថ តូច្លពក ៣៥៣ 
អាវា លព្ច្ើន្មាន្ ីមាល មើគាន    គឺមាន្ ីមាផ្តមួយ ៣៥៥ 
លរឿងព្ពះមហាក សបលតថរ និ្ង ការ ន្មតិនូ្វ អរបិបវា  ីមា ៣៥៧ 
តិចី្វរាវបិបវា   ីមា ៣៥៩ 
ការ ូព្តពី តិចី្វរាវបិបវា   ីមា ៣៦១ 
ការទលំ្លយ ីមា និ្ង  ិមន្តរកិ (ទីឧបចារៈ នន្ ីមា) ៣៦៣ 
ឧលបា ថមាន្ពីរ  (បាតុទទ ិឧលបា ថ ១  បណណរ ិឧលបា ថ ១) ៣៦៥ 
ការ ផំ្ដងបាតិលមាកខមាន្៥យា៉ា ង ៣៦៧ 
ការ ន្មតិខលួន្   ការ ន្មតិភិកខុដនទ ៣៦៩ 
ការលធវើនូ្វកមមមិន្ផ្មន្ជាធម៌ជាលដើម ៣៧៣ 
បាតិលមាកខ មាន្ព្ពះលថរជាតិ ៣៧៥ 
ភិកខុ លព្ច្ើន្រូបេងង់ មិន្ឆ្ល   ៣៧៧ 
ការព្ទង់អនុ្ញ្ញញ តឲ្យភិកខុ លរៀន្រាប់បកខ ៣៧៩ 
ព្តូវភិកខុ លចាេលរាង ឧលបា ថ ៣៨០ 
ការអុជព្បទិបកនុងលរាងឧលបា ថ ៣៨៣ 
ពួកភិកខុេងង់មិន្ឆ្ល   មាន្ដលំណើ រលៅកាន់្ទិ  ៣៨៤ 
ការនាមំកនូ្វបារ ុិទធិនន្ភិកខុឈឺ ៣៨៧ 
ការនាមំកនូ្វឆន្ទៈ នន្ភិកខុឈឺ ៣៩១ 
និ្យាយអពីំពួកជន្មាន្ញាតិជាលដើម ចាប់ភិកខុ  ៣៩៥ 
ភិកខុឆកួតមាន្ពីរយា៉ា ង  ការ ន្មតិនូ្វភិកខុឆកួត ៣៩៧ 
ការ ផំ្ដងនូ្វបាតិលមាកខ បារ ុិទធិឧលបា ថ ៣៩៩ 
អធិោា ន្ ឧលបា ថ ការ ផំ្ដង អាបតតិ ៤០៣ 



ភិកខុអនករេឹកល ើញអាបតតិ  ភិកខុអនក មាន្ល ច្កតី ងសយ័កនុង អាបតតិ  ៤០៥ 
 ងឃព្តូវ  ភាាបតត ិ ៤០៩ 
ការលធវើឧលបា ថ មិន្ព្តូវអាបតតិ មាន្១៥ យា៉ា ង ៤១០ 
ភិកខុមាន្ល ច្កតី គំាេ់កនុងកមម ជាបកខពួក ជាព្ពមលព្ពៀងគាន  មាន្១៥ យា៉ា ង ៤១៩ 
ការលធវើឧលបា ថ ព្បកបលោយល ច្កតី ងសយ័ មាន្១៥ យា៉ា ង ៤២១ 
ការលធវើឧលបា ថ លោយល ច្កតី រលងគៀ  មាន្១៥ យា៉ា ង ៤២៣ 
ការលធវើឧលបា ថ  លោយមាន្បណំងនឹ្ងបផំ្បក ងឃ   មាន្១៥ យា៉ា ង ៤២៥ 
ការលធវើឧលបា ថ  លផសងគាន   (លោយអណំាច្ )នន្នថងឧលបា ថ  ៤២៧ 
ការលធវើឧលបា ថ  លោយ បណំងនឹ្ងបផំ្បក ងឃ    ៤២៩ 
ភិកខុមាន្ វំា  លផសងគាន  និ្ង ភិកខុមាន្ វំា ល មើគាន  ៤៣៣ 
កនុងឧលបា ថ នថងលនាះ ភិកខុ មិន្ព្តូវផ្ច្ញពីអាវា  ផ្ដេមាន្ភិកខុ  ៤៣៥ 
ភិកខុ មិន្ព្តូវ ផំ្ដងបាតិលនាកខដេ់ភិកខុ នី្ បរ ិទយផ្ដេអងគុយ(ជាប់ហ្តតបា ) ៤៣៩ 
ឧទាទ ន្គាថា ៤៤១ 
 


