
សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា  (លេខល ៀវលៅបិដក : 011) 

វនិយបិដក ចល្លវគ្គ តតិយភាគ្  ១១ 
សង្ឃភេទកខ នធកៈ វតតកខ នធកៈ បាតិភោកខ ដឋបនកខ នធកៈ 

េិកខុ នីខនធកៈ  បញ្ច សតិកកខ នធកៈ និង្ សតតសតិកកខ នធកៈ  (ព.ស. ២៥០៤) 

មាតិកា លេខទព័ំរ 
សង្ឃភេទក្ខន្ធក្ៈ ១ 

ព្ពះមានព្ពះភាគគង់លៅកនុងអនុបិយានិគម  លទៀបព្ព្ពអនុបិយា ១ 
លរឿងអនុរទធ កកៈ  និងភទទិយ កយរាជ  ៣ 
លរឿង  កយៈ ៦ អងគ ៧ 
លរឿងឧបាេិកបបកៈ ៨ 
ពួក កយៈកិមារបួ លៅគាេ់ព្ពះមានព្ពះភាគ ៩ 
ព្ពះភទទយៈ បាន លព្មចនូវវជិ្ជា  ៣យា៉ា ង ១០ 
ឧទ្ទទ នកថា និងលរឿងលទវទតតភិកខុ  ១៣ 
លរឿងអជ្ជត តតុកុមារ ១៤ 
លរឿងកូនអនកព្ ុកលកាេឡិយៈ ល ម្ ះ កកកុធៈ ១៥ 
លរឿងព្ពះមហាលមាគគល្លា ន  ចូេលៅគាេ់ព្ពះមានព្ពះភាគ ១៦ 
លរឿងលទវបុព្តល ម្ ះ កកកុធៈ ១៧ 
និយាយអពីំ ព្គូ ៥ ពួក ១៩ 
លរឿងព្ពះអងគ ល តចលៅកាន់ព្កុងរាជព្គិះ ២៣ 
និគមគាថា ២៥ 
ការលធវើបកា នីយកមមដេ់លទវទតត ២៧ 
បកា នីយកមមនិងលរឿងព្ពះសារបុីតត ២៩ 
លរឿងលទវទតតភិកខុ   និងលរឿងអជ្ជត តតុកុមារ ៣៣ 
ល ចកតីវនិិចឆ័យ ព្នពួកមហាមាតយ ៣៤ 
ការបញ្ាូ នបុរ លៅ មាា ប់ព្ពះសាសាត  ៣៦ 



អនុបុពវិកថា  ព្ពះអងអ ម្មតងចលំ ះបុរ ម្ដេលៅ មាា ប់ព្ពះអងគ ៣៩ 
ការលធវើលល្លហិតព្នព្ពះតថាគត ឲ្យពុរពងលឡើង ៤២ 
និយាយអពីំ ព្គូ ៥ ពួក ៤៤ 
ការម្េងដរំ ីនាឡាគិរ ីឲ្យលព្ពចព្ពះសាសាត  ៤៩ 
ព្ពះសាសាត  ម្មតងគាថាចលំ ះដរំ ីនាឡាគិរ ី ៥១ 
ពួកមនុ សនាគំាន លព្ចៀងគាថាល ល ើរព្ពះបរមព្គូ ៥២ 
លរឿងតិកលភាជន ៥៣ 
លរឿងលទវទតតភិកខុ   ម្មតងវតថុ  ៥ព្បការ ៥៤ 
លរឿងលទវទតតភិកខុ   ព្កាបបងគទូំេ ូមវតថុ   ៥ព្បការ ៥៦ 
ការពាយាម លដើមប ីទលំ្លយ  ងឃ និងទលំ្លយចព្ក ៥៩ 
ឧទ្ទទ នគាថា ៦១ 
លរឿងព្ពះសារបុីតត និង ព្ពះ លមាគគល្លា ន ៦៣ 
ការ មំ្ដងធម៌ រប ់លទវទតត ៦៥ 
បាដិហារយ រប ់ ព្ពះសារបុីតត និង ព្ពះ លមាគគល្លា ន ៦៦ 
អគគសាវក័ ទ្ទងំ ២ អងគ ចូេលៅគាេ់ព្ពះមានព្ពះភាគ ៦៧ 
ព្ពះបរមព្គូព្ា ់ មំ្ដងអពីំ លរឿងដរំ ី ៦៨ 
និគមគាថា និង ភិកខុ ព្បកបលោយអងគ ៨ ព្បការ ៦៩ 
លរឿងលទវទតតភិកខុ   និង អ ទធមម ៨ ព្បការ ៧០ 
លរឿងលទវទតតភិកខុ   និង អ ទធមម ៣ ព្បការព្គប ងកត់និងឧទ្ទទ នគាថា ៧៤ 
លរឿងព្ពះឧបាេិលតថរ ទូេ ួរអពីំការលព្បះឆាព្ន ងឃ ៧៦ 
លរឿងព្ពះឧបាេិលតថរ ទូេ ួរអពីំ  ងឃលភទ ៧៧ 
លរឿងព្ពះឧបាេិលតថរ  និងល ចកតីព្ពមលព្ពៀងព្ន ងឃ ៧៨ 
និគមគាថា ៨៣ 
លរឿងព្ពះឧបាេិលតថរ និងភិកខុអនកបមំ្បក ងឃលៅលកើតកនុងអបាយ ៨៥ 
បញ្ាី លរឿងព្ន ងឃលភទកខនធកៈ ៩០ 



វត្តក្ខន្ធក្ៈ ៩០ 
លហតុព្នការព្ទង់បញ្ញតតិ អាគនតុកវតថុ  ៩៣ 
លហតុព្នការព្ទង់បញ្ញតតិ អាវា ិកវតថុ  ១០០ 
ធមិកវតត ១០៣ 
ធមិកវតតនិងនារអនុលមាទនា កនុងលរាងភតត ១០៥ 
វតថុ ម្ដេភិកខុ ព្តូវលធវើ កនុងលរាង ភតត ១០៧ 
វតតរប ់ភិកខុអនកព្បព្ពឹតតបិណ្ឌ បាត ១១៥ 
វតតរប ់ភិកខុអនកព្បព្ពឹតតបិណ្ឌ បាត  និងវតតរប ់ភិកខុអនកលៅកនុងព្ព្ព ១១៩ 
ល នា នវតត ១២៣ 
ជនាត យវតត ១២៩ 
និទ្ទនវចចកុដិវតត ១៣១ 
ការព្ទង់បញ្ញតតិវចចកុដិវតត ១៣៤ 
ឧបជាយវតត ១៣៧ 
 ិទធិវហិារកិវតត ១៤៨ 
អាចរយិវតត ១៥៦ 
អលនតវា ិកវតត ១៦៧ 
ឧទ្ទនព្នវតតកខនធកៈ ១៧៥ 

បាតិ្ភោក្ខដ្ឋបន្ក្ខន្ធក្ៈ ១៧៥ 
លរឿងព្ពះមហាលមាគគល្លា ន ២០២ 
ធមមាមិនម្ដេលកើតគួរអសាច រយ ៨ យា៉ា ង កនុងមហា មុព្ទ ២០៥ 
 ភាពមិនម្ដេលកើតគួរអសាច រយ ៨ យា៉ា ង កនុង ធមមវន័ិយ ២០៩ 
ឧទ្ទទ នវាចា ២១៦ 
លរឿងឆពវគគិយភិកខុ  ១១៧ 
ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ២១៩ 
និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ១-២      ២២០ 



និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ៣-៤      ២២១ 
និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ៤-៥      ២២២ 
និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ៦      ២២៣ 
និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ៧      ២២៤ 
និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ៨      ២២៥ 
និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ៨-៩      ២២៦ 
និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ ១០      ២២៨ 
និយាយអពីំ ការបញ្ឈប់បាតិលមាកខ   ព្បកបលោយធម៌ ២៣០ 
ព្ពះឧបាេិ ព្កាបទូេ ួរ ការកាន់យកអាត ទ្ទន ២៤០ 
ព្ពះឧបាេិ ព្កាបទូេ ួរ ការលចាទ ២៤៥ 
ព្ពះឧបាេិ ព្កាបទូេ ួរ លហតុវបិបដិសារៈ ចលំ ះភិកខុអនកលចាទ ២៤៩ 
ឧទ្ទទ នព្នបាតិលមាកខដឋបនកខនធកៈ ២៥៥ 

េកិ្ខុនី្ខន្ធក្ៈ ២៥៥ 
ព្ពះនាងមហាបជ្ជបតីលគាតមី ទូេ ូមបពវជ្ជា  ២៥៥ 
គរុធម៌ ៨ យា៉ា ង ២៦៦ 
ព្ពហមចរយិធម៌មិនាងំលៅយូរអម្ងវង ២៧១ 
លរឿងព្ពះនាងមហាបជ្ជបតីលគាតមី និងការ ូមព័រ ២៧៣ 
េកខណ្ៈ ព្នការវនិិចឆ័យធមមវន័ិយ ២៧៩ 
ភិកខុ  មិន មំ្ដង បាតិលមាកខ ដេ់ពួកភិកខុ នី ២៨០ 
ការទទួេអាបតត ិ ២៨១ 
ការលធវើកមម ដេ់ពួកភិកខុ នី ២៨៣ 
លរឿង ភិកខុ នី ជ្ជ ិ សរប ់ឧបបុេវណ្ណា  ២៨៥ 
ការបង្ហា ញកាយជ្ជលដើម ទណ្ឌ កមម  និង អវនទិយបុគគេ ២៨៧ 
ឆពវគគិយាភិកខុ នី  សាចភក់និង ទឹកលៅលេើពួកភិកខុ  ២៨៨ 
ការបង្ហា ញកាយជ្ជលដើម ទណ្ឌ កមម  និង ការបញ្ឈប់ឧវាទ ២៨៩ 



ការបញ្ឈប់ឧវាទ រប ់ភិកខុេងង់ជ្ជលដើម ២៩១ 
ការ នមតិភិកខុឲ្យជ្ជអនក  ឲ្យឧវាទដេ់ភិកខុ នី ២៩៣ 
ការទទួេឲ្យឧវាទ ព្នភិកខុទ្ទងំឡាយ ២៩៥ 
ការទទួេឲ្យឧវាទ  លហើយមិនមកព្បាប់ជ្ជលដើម ២៩៧ 
ការជពំ្តគាកលោយល ើមាន ណ្ណឋ នដូចឆអឹង មងលគាជ្ជលដើម ២៩៩ 
ការលធវើគនូំ ខាងលព្កាមមាត់ជ្ជលដើម ៣០១ 
កាេកិរយិា រប ់ភិកខុ នី ១រូប ៣០៣ 
ការោក់ កូនខចី កនុងបាព្ត ៣០៥ 
ភិកខុ នី នាគំាន  គយគន់ និមិតតបុរ  ៣០៧ 
ព្ទង់អនុញ្ញញ តឲ្យទទួេការ នសរំប់ាភិកខុទ្ទងំឡាយ ៣០៩ 
ព្ទង់អនុញ្ញញ តឲ្យនូវចីវរ កនុងលរាងទ្ទនជ្ជលដើម ៣១១ 
អនតរាយិកធម៌ ២៤ យា៉ា ង ៣១៣ 
ការ នមតិ ខាួនឯង  និងការ នមតិ ភិកខុ នី ដព្ទ ៣១៥ 
ញតតិ (ចតុតតកមម) ឧប មបទ្ទ ៣១៧ 
ការហាមឃាត់លៅទីាមេោំប់ចា ់ខចី និងការមិនបវារណ្ណ ៣២៥ 
ការបវារណ្ណ រប ់ភិកខុ នី ងឃ ៣២៧ 
ការឃាត់ឧលបា ថ និងឃាត់បវារណ្ណ ៣២៨ 
ការព្ទង់អនុញ្ញញ តម្ព្គម្ នងជ្ជលដើម ៣៣១ 
ញតតិ(ចតុតតកមម) ឧប មបទ្ទ លោយ (….) ៣៣៣ 
លរឿងព្ ីមាន ក់ និងការ នមតិភិកខុ នី ៣៣៧ 
ការ នមតិភិកខុ នី  និងការមិនល េល្ល ិកាខ រប ់ភកខុ នី ៣៣៩ 
លរឿងពួកភិកខុ នី អងគុយម្ពនម្ភនន និងបលនាទ បង់វចចៈកនុងបងគន់ ៣៤១ 
ការងូតទឹករប ់ពួកភិកខុ នី  ៣៤២ 
ឧទ្ទទ ន គឺ បញ្ាី លរឿងព្នភិកខុ នីខនធកៈ ៣៤៤ 

បញ្ចសតិ្ក្ក្ខន្ធក្ៈ ៣៤៤ 



ឧវាទរប ់ព្ពះមហាក សប មានអាយុ ៣៥៧ 
ការបនមតិភិកខុ  ៥០០រូប ៣៥៩ 
ការជួ ជុេ ទីម្ដេធាុះធ្លា យជ្ជលដើម ៣៦១ 
ព្ពះមហាក សប មានអាយុ ព្បកា ជនំុំ ងឃ ៣៦២ 
ការ ង្ហគ យនា  ិកាខ បទ មាន ទុតិយបារាជិក ជ្ជលដើម ៣៦៣ 
ល េអបីំ ិកាខ បទតូច និងតូចលោយេោំប់ជ្ជលដើម ៣៦៥ 
ព្ពះអាននទព្តូវមារព្គបដណ្ត ប់ចិតត ៣៧១ 
ការោក់ព្ពហមទណ្ឌ ដេ់ ឆនន ភិកខុ  ៣៧៣ 
លរឿងព្ពះបាទឧលទន និង ការថាវ យ ពំត់ ឧតតរា ងគៈ ៣៧៥ 
លរឿងឆននលតថរ និងការោក់ព្ពហមទណ្ឌ ដេ់លល្លក ៣៧៩ 
ឧទ្ទទ នព្ន បញ្ច តិកកខនធកៈ ៣៨១ 

សត្តសតិ្ក្ក្ខន្ធក្ៈ ៣៨១ 
លរឿងវជាីបុតតភិកខុ  និង លរឿងព្ពះយ លតថរ ៣៨៥ 
ឧបតតិលេ   ៤ យា៉ា ងរប ់ព្ពះចន្ទនទ និង ព្ពះអាទិតយ ៣៨៧ 
ឧបតតិលេ   ៤ យា៉ា ងរប ់  មណ្ព្ ហមណ៍្ ៣៨៩ 
ឧបតតិលេ   ៤ យា៉ា ង ៣៩១ 
លរឿងអនកធ ំល ម្ ះ  មណិ្ចចឡកៈ ៣៩៣ 
 កយរប ់ព្ពះលថរៈល ម្ ះ  យ កាកណ្ឌ កបុត ៣៩៥ 
លរឿងព្ពះលថរៈល ម្ ះ   មកូតសាណ្វា ិ ៣៩៧ 
ល ចកតីព្តិះរះិរប ់ពួកភិកខុ  ជ្ជ លថរៈ ៣៩៩ 
លរឿងព្ពះ លរវតលតថរ ៤០១ 
ការ ួរនិង ការលោះព្សាយនូវវតថុ  ១០ព្បការ ៤០៣ 
ល ចកតីព្តិះរះិរប ់ពួក វជាិបុតតកភិកខុ  ៤០៧ 
លរឿង វជាិបុតតកភិកខុ  ៤០៩ 
ល ចកតីព្បាថាន  លដើមបនឹីងវនិិចឆ័យនូវ អធិករណ៍្ ៤១៣ 



 កយជ្ជចលនាា ះ រប ់ពួកភិកខុជ្ជលថរៈ ៤១៥ 
ល ចកតីព្បាថាន  លដើមបនឹីងវនិិចឆ័យនូវ អធិករណ៍្ ៤១៧ 
លរឿងអធិកភិកខុ  ៤១៩ 
បុចាឆ  វ ិជានា នូវវតថុ១០ ព្បការ ៤២១ 
ឧទ្ទទ នព្ន  ត តិកកខនធកៈ ៤២៩ 
 


