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សន្លឹក ចង្អុលប្រាប់មាតិកា(*) (ឈលខឈ ៀវឈៅបិដក្ : 047) 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរន្ិកាយ សត្តកន្ិបាត្  
អដឋភាគ 

៤៧ 
(ព.ស. ២៤៩៨) 

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតថបទទ ាំងឡាយឈៅក្នុងឈ ៀវឈៅឈ ោះ ។ 

មាតិកា ឈលខទាំរ័រ 
បឋមបណ្ណា  ក្ ១ 

ធ វគ្គ ១ ដល់ ១៣ 

ឧទា  ត្ ធ វគ្គឈ ោះគឺ្  
 ិយាយអាំរីភិក្ខុ  ជាទីព្ ឡាញ់  ិង មិ ជាទីព្ ឡាញ់ រីរឈលើក្  
ក្ាំឡាាំង១   ព្ទរយ១ (ទ ាំង ឈងខប  ទ ាំងរិស្តា រ)  
ឧគ្គរាជមហាមាតយ១  
ការលោះបង់  ឈញោ ជ ៈ១     មា មចឆរយិៈជាទីបាំផុត១ ។  

អ ុ យវគ្គ ១៤ 

ឧទា  ត្ អ ុ យវគ្គឈ ោះគឺ្ ១៤ ដល់ ២៦ 
 ិយាយអុាំរីអ ុ យរីរ ឈលើក្  
ព្តកូ្ល១  បុគ្គលគួ្របូជា១    បុគ្គលឈព្បៀបដូចអនក្មុជទឹក្១    
បុគ្គលអនក្រិចារណ្ណឈ ើញក្នុង ង្ខខ រធម៌ថា  មិ ឈទៀង១  ជាទុក្ខ១ 
ជាអ ត្តា ១      

 



បញ្ជី រាយឈ ម្ ោះ មាតកិាធម៌ ក្នុងព្រោះត្ព្តបិដក្ ១១០ ក្ាល - site :  www.btkhmer.com  Page 2 

 

ព្រោះ ិព្វា  ១    ិទា វតថុ១  ។  
វជជីវគ្គ ២៧ 

ឧទា  ត្ វជជវីគ្គឈ ោះគឺ្ ២៧  ដល់ ៥១ 
 ិយាយអាំរីស្តរ ាទឈចតិយ១  
វ សការព្ព្វហ្មណ៍១  ភិក្ខុ១    ការង្ខរ១     ធមមជាតដដលគួ្រឈជឿ១ 
ធម៌ជាចាំដណក្ត្ ការព្ត្ត ់ដឹង១     ញោ ១    ឈ ក្ខភិក្ខុ១ 
ឈ ចក្ាីស្តប ូ យ១   វបិតាិ១    ឈ ចក្ាីចាំឈរ ើ ១  ។ 

 

ឈទវត្តវគ្គ ៥២ 

ឧទា  ត្ ឈទវត្តវគ្គឈ ោះគឺ្ ៥២  ដល់  ៧៣ 
 ិយាយរីភិក្ខុ  មិ មា ឈ ចក្ាីព្បមាទ១   
ភិក្ខុមា ឈ ចក្ាីខ្មម  បាប១  
ភិក្ខុអនក្ព្បឈៅង្ខយ ២ឈលើក្  
 ាំឡាញ់ ២ ឈលើក្  
បដិ មភិទ ២ ឈលើក្  
ភិក្ខុលុោះអាំណ្ណចចិតា ២ ឈលើក្  
 ិទា វតថុ  ២ឈលើក្ ។  

មហាយញ្ោវគ្គ ៧៤ 

ឧទា  ត្ មហាយញ្ោវគ្គឈ ោះគឺ្ ៧៤  ដល់ ១២៣ 
 ិយាយអាំរី ចិតា១  បរកិាខ រ១  អាំរីឈភលើង២ឈលើក្    
អាំរី ញោ ២ឈលើក្ឈទៀត  

 

អាំរីឈមថុ្ ១   អាំរី ឈញោ តៈ   ិង វ ិឈញោ តៈ១  
អាំរី ទ ១   អាំរី  ាមាត្តឧបា ិកា១   រួមជា ១០ ។  
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បណ្ណា  កា ងគហិ្តវគ្គ ១២៥ 

អរាក្តវគ្គ ១២៥  ដល់ ១៨១ 

 ិយាយអាំរីវតថុ ដដលឈគ្មិ បា ឈព្វល១  
អាំរីញាណគ្តិរប ់បុរ ១  
អាំរីភិក្ខុ ឈ ម្ ោះតិ សៈ១  
អាំរីឈ  បតីឈ ម្ ោះ  ីហ្ៈ១  
អាំរីឈហ្តុដដលព្រោះដ៏មា ព្រោះភាគ្  មិ បាច់រក្ា ជាគ្ាំរប់ព្បា ាំ  
អាំរីព្រោះកិ្មិលៈ១  
អាំរីភរយិា ៧ រួក្១  
អាំរីឈ ចក្ាីឈព្កាធ១ ។  

មហាវគ្គ ១៨២ 

ឧទា  ត្ មហាវគ្គឈ ោះគឺ្ ១៨២  ដល់ ២៥៤ 
 ិយាយអាំរី ហិ្រ ិ(ឧតាបបៈ)១   ព្រោះអាទិតយ១   ឈព្បៀបដូចជា  គ្រ១    
អនក្ដឹង ូវធម៌១    ឈដើមបារចិឆក្កក្ព្រឹក្ស១  
ឈធាើ កាក រៈឈោររ១    ភាវ ១  គ្ាំ រឈភលើង១    
ព្វក្យឈព្បៀ ព្បឈៅរប ់ព្គូ្ ុឈ តាៈ១   រប ់ព្គូ្អរក្ៈ១ ។  

វ ិយវគ្គ ២៥៥  

ឧទា  ត្ វ ិយវគ្គឈ ោះគឺ្ ២៥៥  ដល់ ២៦១ 
បាលី ១០ ឈលើក្មា ឈៅក្នុង អដឋមវគ្គ  គឺ្ ិយាយអាំរីភិក្ខុ     ជាវ ិយ 
ធរ បួ រួក្១    ភិក្ខុជាវ ិយធរ ដដលរុងឈរឿង បួ រួក្១ 
ព្វក្យព្បឈៅ១   អធិក្រណ មថ្ៈ១ ។  
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វោគ  ងគហិ្ត  ុតា ា ២៦២  ដល់ ២៦៨ 

(ចប់)  
 

 


