
សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា (*) (លេខល ៀវលៅបិដក : 013)  
វនិយបិដក បរវិារ ទុតិយភាគ ១៣ 

ខនធកបុច្ឆា   ឯកុតតរកិៈ  ឧបោសថាទិបុច្ឆា វសិជ្ជនា 
អតថវបសបករណៈ  គាថាសង្គណិកៈ  និង្ អធិករណបេទ ជាបដើម   

(ព.ស. ២៥០១) 
(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអតថបទទ ាំងឡាយលៅកនុងល ៀវលៅល េះ ។ 

 

មាតិកា លេខទាំព័រ 
ខន្ធកបុច្ឆា   

បរវិារៈ ២ 
បុច្ឆា វ ិជ្ជនា អាំពីចីវរ ញ្ញតត  ជាលដើម្  ៣ 
បុច្ឆា វ ិជ្ជនា អាំពី ល នា  កខ ធកៈ  ជាលដើម្  ៥ 

ឯកុត្តរកិៈ ៨ 
ពួកឯកកៈ (ពួកមួ្យៗ) ៩ 

អាបតតិដដេប្បកប ឹងលប្រឿងបរកិាខ  ជាលដើម្ ១៣ 
(ពួកពីរៗ)  

ទុកៈ   ិង អាបតតិបារាជិ្កទ ាំងពីរចាំដែក ជាលដើម្ ១៥ 
ទុកៈ ការហាម្ឃាត់មា ពីរយ៉ា ងជាលដើម្ ១៧ 
ទុកៈ ការមិ្ លអើលពើ មា ពីរយ៉ា ងជាលដើម្ ១៩ 
ទុកៈ បុរគេពីរពួកជាលដើម្ ២១ 

(ពួកបីៗ)  
ទុកៈ ឧទា  គាថា ២៥ 
វតថុជាលប្រឿងលច្ឆទមា  ៣ យ៉ា ង ២៧ 
ការបិទបា ាំង មា ៣ យ៉ា ងជាលដើម្ ២៩ 
ការល្វើកម្ម មា  តជ្ជ ីយកម្ម  ជាលដើម្ ៣១ 



ការល្វើកម្ម មា ឧលកខប ីយកម្ម ជាលដើម្ ៣៣ 
កិចច មា ការឲ្យឧប ម្បទ ជាលដើម្ ៣៥ 
ភិកខុ មិ្ មា ខ្មម   ជាលដើម្ ៣៧ 
មូ្េ ន កុ េ ៣ ជាលដើម្ ៣៩ 
ឧទា  គាថា ៤១ 

(ពួកបួនៗ)  
ចតុកកៈ ការប្តូវ  ិង ការលចញច្ឆកអាបតតិ ជាលដើម្ ៤៣ 
ចតុកកៈ បរវិា  ៤ ជាលដើម្ ៤៧ 
ចតុកកៈ ល ចកតីលសេងគាន  លោយវតថុជាលដើម្ ៤៩ 
ចតុកកៈ ការប្តូវអាបតតិដតកនុងកាេជាលដើម្ ៥១ 
ចតុកកៈ ការមិ្ េុេះ អរតិ ៤ ជាលដើម្ ៥៣ 
ឧទា  គាថា  

(ពួកប្រាៗំ )  
បញ្ចកៈ  អាបតតិ មា  ៥ យ៉ា ង ជាលដើម្ឧទា  គាថា ៥៧ 
បញ្ចកៈ  ុេះពត់បាំ ុកូេ ៥  ឧទា  គាថា ៥៩ 
បញ្ចកៈ  អងគ ៥ រប ់វ ័ិយ្រ ៦៣ 
បញ្ចកៈ អងគ ៥ រប ់ភិកខុ  មិ្ ប្តូវលៅលោយ ត  ិ េយ័ ៦៧ 
បញ្ចកៈ   អា ិ ងឃ ៥ ប្បការ  ិង លទ  ៥ ប្បការ ៧១ 
បញ្ចកៈ អា ិ ងឃ ៥ ប្បការ រប ់ភិកខុអនកប្ទប្ទង់វ ័ិយ ៧៣ 
ឧទា  គាថា ៧៥ 

(ពួកប្រាំមួយៗ)  
ឆរគៈ  អងគ ៦  រប ់ឧបជ្ាយ៍ ៧៩ 
ឧទា  គាថា ៨១ 

(ពួកប្រាំពីរៗ)  
អងគ ៧  រប ់ភិកខុជា វ ័ិយ្រ ៨៣ 



ឧទា   រឺ បញ្ជី លរឿងន   តតកៈ  (ពួកប្បា ាំពីរៗ)  ៩១ 
(ពួកប្រាំបី)  

ឧទា   រឺ បញ្ជី លរឿងន   អដឋកៈ (ពួកប្បា ាំបីៗ)  ៩២ 
(ពួកប្រាំបួន)  

 វកៈ  អាឃាតវតថុ  ទ ាំង  ៩ ជាលដើម្ ៩៣ 
(ពួកដប់ៗ)  

វតថុជាទីលកើតរាំ ុាំ មា  ១០ ៩៥ 
ទ កៈ  អងគ ១០  រប ់វ ័ិយ្រ ៩៧ 
ឧទា   រឺ បញ្ជី លរឿងន  ទ កៈ (ពួក ១០) ១០១ 

(ពួកដបម់ួយ)  
ឯកាទ កៈ   បុរគេ ១១ ជាលដើម្ ១០៣ 

បុច្ឆា វសុិជ្ជនា  
បុច្ឆា វ ុិជ្ជនា អាំពីឧលបា ថ្កម្ម ជាលដើម្ ១០៦ 
អាំណាចប្បលយជ្ ៍ ១០ យ៉ា ង ១១១ 

គាថាសង្គណិកៈ ១១៨ 
បញ្ហា ពាករែ៍ ១១៩ 
ការប្ទង់ ពាករែ៍  ិកាខ បទ ដដេជា អសាធារែៈ ១៣១ 
ល ចកតឧីបមា ន បរាជិ្ក ៨  ជាលដើម្ ១៣៣ 
អាបតតិ មា អាបតតិ  ងាទិល   ជាលដើម្ ១៣៥ 

អធិករណភេទ ១៤១ 
ការបា  ូវការល ើលរ ើ ១០យ៉ា ង ជាលដើម្ ១៤៣ 
អ្ិករែ៍  មា កិច្ឆច ្ិករែ៍ ជាលដើម្ ១៤៥ 
អាបតតិ   ិង អនាបតតិ ន  វវិាទ្ិករែ៍ ១៤៧ 
ការប្តូវ អាបតតិ លប្រេះ បចច័យ ន  អ្ិករែ៍ ១៤៩ 
ល ចកតអី្ិបាយ ន  អ្ិករែ៍ មា  វវិាទ្ិករែ៍ ជាលដើម្ ១៥៥ 



ល ចកតីអ្ិបាយ ន  អ្ិករែ៍ មា  អាបត្តត ្ិករែ៍ ជាលដើម្ ១៥៧ 
 ាំដដងអាំពីរកយថា   តិវ ័ិយ មា កនុងទីណា ដូលចនេះ ជាលដើម្ ១៥៩ 
 ាំដដងអាំពី  លេតុន   ម្ថ្ៈ ទ ាំង ៧ ជាលដើម្ ១៦១ 
 ាំដដងអាំពី អតថ លសេងៗគាន  ន   ម្ថ្ៈ ទ ាំង ៧ ជាលដើម្ ១៦៥ 
អ្ិករែ៍លភទ អ ុវាទ្ិករែ៍ ១៦៧ 
អ្ិករែ៍លភទ កិច្ឆច ្ិករែ៍ ១៦៩ 
ឧទា   រឺ បញ្ជី លរឿងន អ្ិករែ៍លភទលនាេះដូលចនេះ  ១៧០ 

គាថាសង្គណិកៈ ជាតំ្មក  
បុច្ឆា វ ិជ្ជនា អាំពីបុរគេអនកលច្ឆទ ប្តូវត្តម្្ម៌្ជាលដើម្ ១៧៥ 

ភច្ឆទនាកណឌ  ១៧៧ 
ការសាក ួររប ់ភិកខុ  ជាវ ័ិយ្រ ១៧៩ 
ល ចកតីប្បតិបតតិរប ់ភិកខុ  ជាវ ័ិយ្រ ១៨១ 
ល ចកតីប្បតិបតតិរប ់  អនកលច្ឆទ  ិងអនកជាប់លច្ឆទ ជាលដើម្ ១៨៣ 

ចូឡសង្គគ ម ១៩០ 
ល ចកតីប្បតិបតតិរប ់ ភិកខុជាវ ័ិយ្រ ១៩១ 
ល ចកតីប្បតិបតតិ លដើម្បបី្បលយជ្ ៍ មិ្ ឲ្យលតត ប្កហាយចិតតជាលដើម្ ១៩៥ 
ភិកខុ ដដេ បែឌិ តរបបរីាប់រក ១៩៧ 

មហាសង្គគ ម ១៩៩ 
រកយថាប្តូវសាគ េ់  ិទ  ជាលដើម្ ២០១ 
ការ ាំដដង ូវ្ម៌្ ថាមិ្ ដម្ ្ម៌្ជាលដើម្ ២០៥ 
ភិកខុ វ ័ិយ្រ មិ្ េាំលអៀងលោយ លទសារតិ ២០៧ 
ល ចកតីមិ្ េាំលអៀងលោយ   ឆនាា រតិ ២១១ 
ការមិ្ េាំលអៀងលោយ  ភាយរតិ ២១៣ 
 ាំដដងអាំពីរកយថា ម្ិ ប្តូវលរេ ូវលេតុ ដដេម្ ិទ ់ម្កដេ់ជាលដើម្ ២១៧ 
ការដចករកយ មា រកយថា អនកបា លញើញដូចលម្តចជាលដើម្ ២២៣ 



រកយថាលោកបា លញើញកនុងទីណា  ិង ឧទា  គាថា ២២៥ 
កម្មមា ការល្វើ ិមិ្តតជាលដើម្ ២២៩ 
្ម៌្ ១៥ ប្បការ មា   មាតិកា ៨ ជាលដើម្ ២៣១ 
កិចចមា  បុពវករែៈ ជាលដើម្ មា បលយរ ជាលដើម្ចម្ ២៣៥ 
ការប្កាេ កឋិ  រប ់ បុរគេ ៣ ពួក ២៣៩ 
ការដចករកយ មា រកយថា ភិកខុរបបសីាគ េ់ កឋិ  ជាលដើម្ ២៤១ 
បញ្ហា  ពាករែ៍   អាំពី បេិលរ្ កនុងមាតិកាទ ាំង ៨ ២៤៧ 

ឧបាលិ បញ្ច កៈ ២៥៣ 
 ាំដដងអាំពី រកយថា ភិកខុ មិ្ ប្តូវឲ្យ ឧប ម្បទ ជាលដើម្ ២៥៥ 
អងគ ៥ រប ់ភិកខុ  ដដេ ងឃប្តូវល្វើកម្ម ២៥៩ 
្ម៌្ ៥ ប្បការប ់ភិកខុ  ដដេចូេលៅកា ់  ង្គ្រគ ម្ ២៦៣ 
អងគ៥ រប ់ភិកខុ  ដដេ ិយយកនុងកណាត េជ្ាំ ុាំ  ងឃ ២៦៥ 
អងគ ៥ មា  ិយយ ងកត់ ងកិ  លរជាលដើម្ ២៧១ 
អងគ ៥ មា   សាគ េ់កម្មជាលដើម្ ២៧៣ 
អងគ ៥ មា    េាំលអៀងលោយឆនាា រតិ ជាលដើម្ ២៧៥ 
អងគ ៥ មា   មិ្ លចេះ្ម៌្ ជាលដើម្ ២៧៧ 
ការប្បាបល់ ចកតីយេ់លញើញ ដដេប្បកបលោយ្ម្៌  ិងម្ ិប្បកបលោយ្ម្ ៌ ២៧៩ 
ការទទួេប្បលរ ប្បកបលោយ្ម៌្៥ យ៉ា ង  ិង អ ភិរតិតលភាជ្  ៥យ៉ា ង ២៨១ 
វ ុិទធិ មា  ៥ យ៉ា ង ២៨៧ 
ភិកខុអនកលច្ឆទប្តូវពិច្ឆរណា្ម៌្ ៥ យ៉ា ង ២៨៩ 
ភិកខុ ប្តូវកា ់យក អត្តត ទ  ដដេប្បកបលោយអងគ ៥ ២៩៥ 
ភិកខុ ដដេមា ឧបការលប្ចើ ដេ់ពួកភិកខុ ដដេលកើត អ្ិករែ៍ ២៩៩ 
អងគ ៥ រប ់ភិកខុ ដដេមិ្ រួរសាក ួរ  ិង រួរ សាក ួរ ៣០១ 
អងគ ៥ រប ់ភិកខុ ដដេ រួរសាក ួរ  ិង មិ្ រួរ សាក ួរ ៣០៣ 
មុ្សាវាទ មា  ៥យ៉ា ងជាលដើម្ ៣០៧ 



 ងឃ មិ្ ប្តូវឲ្យការសាក ួរ ដេ់ភិកខុ ប្បកបលោយ អងគ ៥ ៣០៩ 
លពៀរមា ៥យ៉ា ង  កិរយិលវៀរ មា ៥យ៉ា ង ៣១១ 
ឧទា  គាថា ភិកខុ  ី ងឃ ប្តូវល្វើកម្ម ដេ់ភិកខុ  ៣១៣ 
ភិកខុ មិ្ ប្តូវ សាកច្ឆា  ជាមួ្ ឹងភិកខុ  ប្បកបលោយអងគ ៥ ៣១៩ 
 ងឃ របប ី មតលោយ ឧរវ េិកាកម្ម  មិ្ របប ី មតក៏មា  ៣២៥ 
ភាវៈ ន ភិកខុ  ជា រេ  ិង ជាបែឌិ ត ៣២៧ 
ភិកខុអាចរមាា ប់ អ្ិករែ៍បា ក៏មា   មិ្ អាចក៏មា  ៣៣១ 
ការលប្បេះឆាន  ងឃ  ិងការដបកធាល យន  ងឃ ៣៣៧ 
ភិកខុអនកបាំដបក ងឃដតងលៅលកើតកនុងអបាយ  លៅលកើតកនុងកនុង រក ៣៤១ 
ភិកខុអនកបាំដបក ងឃ មិ្ លៅលកើតកនុងអបាយ កនុង រក ៣៤៨ 
ការលោេះប្សាយវ ័ិយមិ្ ប្បកបលោយ្ម៌្ មា  ៥  យ៉ា ង ៣៥១ 
អងគ ៥រប ់ភិកខុ  មា ភិកខុ  ជា  ភតតុ លទា ក៍  ជាលដើម្ ៣៥៣ 
អា ិ ងឃ ន ការប្កាេ កឋិ    ិងលទ រប ់ភិកខុ លភលចសាម រតី ៣៥៥ 

សមុដ្ឋា ន្ ៣៦១ 
ទុតិ្យគាថា សង្គណិកៈ ៣៧៣ 

បុច្ឆា វ ិជ្ជនា អាំពីបុរគេ ៣ពួកជាលដើម្ ៣៧៧ 
បុច្ឆា វ ិជ្ជនា អាំពី អាឃាតវតថុ  ជាលដើម្ ៣៨៧ 
បុច្ឆា វ ិជ្ជនា អាំពី លទ រប ់កម្ម ជាលដើម្ ៣៨៩ 

ភសទភោចន្គាថា ៤០០ 
ប្បសាន  ួរអាំពីភិកខុ  មិ្  សាធារែៈ លោយ ិកាខ  ជាលដើម្ ៤០១ 
ប្បសាន អាំពី ការប្តូវអាបតតិ ជាលដើម្ ៤០៣ 
ប្បសាន អាំពី ការេួចររុភែឌ  ជាលដើម្ ៤០៥ 
ប្បសាន អាំពី ការល្វើកម្មដេ់បុរគេ ដដេលៅចាំលរេះមុ្ខ ជាលដើម្ ៤០៩ 
ប្បសាន អាំពី  ល នា  ៈ លៅកនុងនប្ពជាលដើម្ ៤១១ 
ប្បសាន អាំពី  បុរគេលប្តកអរលេើយ លប្តកអរដថ្ម្លទៀត ជាលដើម្ ៤១៣ 



ប្បសាន អាំពី  ការមិ្ បា ឲ្យ  ិង មិ្ បា ទទួេជាលដើម្ ៤១៥ 
បញ្ច វគ្គ ៤១៨ 

វតថុ វបិតតិ  ិង ញតតិវបិតតិ ៤១៩ 
បរសិវបិត្តិ ៤២១ 

កម្ម៤ យ៉ា ង  ិង វតថុ វបិតតិ ៤២៣ 
 ិមាវបិតតិ  ិង បរ ិវបិតតិ ៤២៥ 
កម្មទ ាំងឡាយមា  អបលោក កម្ម ជាលដើម្ ៤២៧ 
ប្តូវឲ្យប្បាប់លរឿងរា៉ា វ ប្តូវដឹងវតថុជាលដើម្ ៤៣៥ 

បរភិោសាន្គាថា ៤៤២ 
 


