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សន្លឹក ចង្អុលប្រាប់មាតិកា(*) (ឈលខឈ ៀវឈៅបិ ក្ : 056) 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកន្ិកាយ បបត្វត្ថុ   បេរគាថា  
បញ្ច មភាគ 

៥៦ 
(ព.ស. ២៥០៦) 

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតថបទទ ាំងឡាយឈៅក្នុងឈ ៀវឈៅឈ ោះ ។ 

មាតិកា ឈលខទាំរ័រ 
ឧរគវគគទី១ ១   ល់ ២០ 

ឧទា    
ឈរឿងឈខតតូបមារឈព្បត  (ព្រោះអរហ តឈព្បៀប ូចស្ព្ )១  
ឈរឿង( ូក្រឈព្បត) ឈព្បតមា  មបុរកាយលអ១   ជា២ឈលើក្  
ឈរឿង (បូតិមុខឈព្បត)១   ឈរឿងបិ ឋធិតលិក្ឈព្បត១  ឈរឿងតិឈរាកុ្ឌ្ឌឈព្បត១     
ឈរឿងបុតតខាទិក្ឈព្បត១  (ព្ ីឈព្បត ីុកូ្ ឯង) 
២ ឈលើក្  ឈរឿងឈោណឈព្បត១   ឈរឿងមហាឈប ការឈព្បត   ីុ ូវគូថ្១ 
ឈរឿងខលាតឈព្បតឈៅក្នុងវមិា ១    ឈរឿងនាគឈព្បត១  ឈរឿងឧរគឈព្បត១   
ឧទា  ក្នុងវគគជាបឋម   មា ឈរឿង១២ យ់ងឈ ោះឯង ។ 

 

ឧរវរវីគគ ទី២ ២១   ល់ ៦៥ 

ឧទា    
ឈរឿង ាំសារឈមាចក្ឈព្បត (ឈព្បត គមឈក្ើតឈរាគឈលឿង)១ 
ឈរឿងព្ ីឈព្បតជាមាតាត្រៃ ព្រោះសារបុីតតឈតថរ១  

 

ឈរឿងនាងមតាត ឈព្បត(ស្ លឈៅរួមបតីត្រៃ នាងភិ ា)១   
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ឈរឿង នាា ឈព្បត១   ឈរឿងម ឋកុ្ណឌ លីឈព្បត១   
ឈរឿងក្ណហ ឈព្បត១   ឈរឿងធ បាលឈព្បត១    ឈរឿងចូឡឈ  ឋីឈព្បត១ 
ឈរឿងអងកុ រឈព្បត១   ឈរឿងនាងឧតតរមាតុឈព្បត១    ឈរឿង ុតតឈព្បត១ 
ឈរឿងក្ណហ មុណឌ ឈព្បត១  ឈរឿងឧរវរឈីព្បត១  ។ 

ចូឡវគគទី៣ ៦៦   ល់ ៨៩ 

ឧទា    
 ិយយអាំរីឈរឿង អភិជ្ជមា ឈព្បត១  ឈរឿងសា ុវា ិឈព្បត១ 
ឈរឿងរថ្ការឈីព្បត១  ឈរឿងកុ្ ឈព្បត១  ឈរឿងកុ្មារឈព្បត១   
ឈរឿងឈ រ ីិឈព្បត១   ឈរឿងមិគលុទាឈព្បត២ឈលើក្   ឈរឿងកូ្ វ ិិចឆយក្ឈព្បត 
 ីុសាច់ខនងរប ់ខលួ ១   ឈរឿងធាតុវវិណណឈព្បតឃាត់ការបូជា១ 
ឈព្រោះឈហតុឈនាោះឈទើបចាត់ជាវគគ ។ 

 

មហាវគគទី៤ ៩០   ល់ ១៣៤ 

ឧទា  ត្រៃ មហាវគគទី៤ ឈនាោះគឺ  
 ិយយអាំរីឈរឿងអមព ក្ខរឈព្បត១  ឈ រ ិសក្ឈព្បត១    ាិកាឈព្បត១ 
ឈរវតីឈព្បត១  ឧចឆុខាទក្ឈព្បត១   កុ្មារឈព្បត១  រាជ្បុតតឈព្បត១ 
គូថ្ខាទក្ឈព្បត២ឈលើក្   គណឈព្បត១   បា លិបុតតឈព្បត១  
អមពវ ឈព្បត១  អក្ខរុក្ខឈព្បត១   ឈោគ ាំហរឈព្បត១  ឈ  ឋីបុតតឈព្បត១ 
ឈ  ឋីកូ្  ហ សឈព្បត១    ឈហតុឈនាោះបា ជាឈលាក្ឈៅថាវគគ ។ 

 

ឈថ្រោថា   ១៣៥ 

ឯក្ ិបាត  បឋមវគគ (វគគទី១) ១៣៥   ល់ ១៣៨ 

ឧទា    
 ិយយអាំរី ុភូតិឈតថរ១  មហាឈកា ឋិតឈតថរ១  
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ក្ង្ខខ ឈរវតឈតថរ១  បុណណមនាត  ិបុតត១  ទរវមលលបុព្ត១   ិតវ ិយឈតថរ១    
ភលលិយឈតថរ១  វរីឈតថរ១    បិលិ ាវចឆឈតថរ១  បុណណមា ឈតថរ១    
អនក្ក្ាំចាត់បង់ងងឹត១ ។ 

ឯក្ ិបាត វគគទី២ ១៣៩   ល់ ១៤១ 

ឧទា    
 ិយយអាំរីចូឡវចឆឈតថរ១   មហាវចឆឈតថរ១   វ វចឆឈតថរ១     
 ីវក្សាមឈណរ កុ្ណឌ ធា ឈតថរ១   ឈរល ឋ ី ឈតថរ១    ទ ក្ឈតថរ១  
លាំដាប់អាំរីឈនាោះឈៅមុខឈទៀត  គឺ ិង្ខគ លបិតិក្ឈតថរ១    កុ្ឡឈតថរ១ 
អជិ្តឈតថរ១  រួមជា១០ ។ 

 

ឯក្ ិបាត វគគទី៣ ១៤២   ល់ ១៤៤ 

ឧទា    
 ិយយអាំរី ិឈព្ោធឈតថរ១  ចិតតក្ឈតថរ១  ឈោសាលឈតថរ១    ុគ ធឈតថរ១ 
  ាិយឈតថរ១  អភយឈតថរ១   ឈលាម ក្ងគិយឈតថរ១  ជ្មពុោមិក្បុតតឈតថរ១ 
ហារតិឈតថរ១  ឧគគិយឈតថរ  ជាឥ ី១ ។ 

 

ឯក្ ិបាត វគគទី៤ ១៤៥  ល់ ១៤៨ 

ឧទា    
 ិយយអាំរីគហុរតិរយិឈតថរ១      ុបបយិឈតថរ១  ឈសាបាក្ឈតថរ១ 
ឈបា ិយឈតថរ១   សាមញ្ញកាមិឈតថរ១     កុ្មាបុតតឈតថរ១ 
កុ្មាបុតត ហាយក្ឈតថរ១  គវមបតិឈតថរ១  តិ សឈតថរ១   
វឌ្ឍមា ឈតថរ ជាអនក្មា យ ឈព្ចើ ១ ។  

 

ឯក្ ិបាត វគគទី៥ ១៤៩   ល់ ១៥២ 

ឧទា    
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 ិយយអាំរី  ិរវីឌ្ឍឈតថរ១   ខទិរវ ិយឈរវតឈតថរ១   ុមងគលឈតថរ១ 
សា ុឈតថរ១  រមណីយវហិារឈិតថរ១   មិទធិឈតថរ១   ឧជ្ជយឈតថរ១ 
 រជ យឈតថរ១  រាមឈណយយក្ឈតថរ១   វមិលឈតថរ អនក្លោះបង់កិ្ឈល ១ ។ 

 

ឯក្ ិបាត វគគទី៦ ១៥៣   ល់ ១៥៦ 

ឧទា    
 ិយយអាំរីឈោធិក្ឈតថរ១    ុរហុឈតថរ១   វលលិយឈតថរ១  ឧតតយិឈតថរ ជា 
ឥ ី១   អរជ នាវ ិយឈតថរ១   កុ្ជិ្វហិារឈិតថរ ២ ឈលើក្    
រមណិយកុ្ ិក្ឈតថរ១   ឈកា លលវហិារឈិតថរ១     ីវលិឈតថរ១ ។ 

 

ឯក្ ិបាត  តតមវគគ (វគគទី៧) ១៥៦   ល់ ១៥៨ 

ឧទា    
 ិយយអាំរី វបបឈតថរ១   វជ្ជិបុតតក្ឈតថរ១    បក្ខឈតថរ១    
វមិលឈកាណឌ ញ្ញឈតថរ១   ឧឈក្ខបក្ វចឆឈតថរ១   ឈមឃិយឈតថរ១ 
ឯក្ធមម វ ិយឈតថរ១  ឯកុ្ទ ឈតថរ១   ធ នឈតថរ១  បុណណឈតថរ ជាអនក្ 
មា ក្មាល ាំងឈព្ចើ ១ ។ 

 

ឯក្ ិបាត វគគទី៨ ១៥៩   ល់ ១៦១ 

ឧទា    
 ិយយអាំរី វចឆបាលឈតថរ១  អាតុមឈតថរ១   មាណវឈតថរ ជាឥ ី១ 
 ុយម ឈតថរ១   ុសារទឈតថរ១   បិយរជ ហឈតថរ១    
ហតាថ ឈរាហបុតតឈតថរ១  ឈមណឌ  ិរឈតថរ១  រក្ខិតឈតថរ១  ព្រោះឈថ្រឈ ម្ ោះឧតតៈ១ 

 

ឯក្ ិបាត វគគទី៩ ១៦២   ល់ ១៦៤ 

ឧទា    
 ិយយអាំរី  មិតិគុតតឈតថរ  ១    ក្ សបឈតថរ១    ីហឈតថរ១    ឹតឈតថរ១  
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   ុនាគឈតថរ១  នាគិតឈតថរ១    បវ ិឋឈតថរ១   អជ្ជុ ៈឥ ី១   
ឈទវ ក្ឈតថរ១    សាមិទតតឈតថរ១  មា ក្ាំឡាាំងឈព្ចើ ១ ។ 

 

ឯក្ ិបាត វគគទី១០ (ទ មវគគ) ១៦៥  ល់ ១៦៧ 

ឧទា    
 យយអាំរី បរបុិណណឈតថរ១   វជិ្យឈតថរ១    ឯរក្ឈតថរ១   ឈមតតជិ្ឈតថរ ជា 
អនក្ព្បាជ្ញ១   ចក្ខុបាលឈតថរ១     ខណឌ  ុម ឈតថរ១  តិ សឈតថរ១ 
អភយឈតថរ១   ឧតតិយឈតថមា បញ្ញញ ឈព្ចើ ១    ឈទវ ក្ឈតថរ១  ។ 

 

ឯក្ ិបាត វគគទី១១ (ឯកាទ មវគគ) ១៦៨   ល់ ១៧០ 

ឧទា    
 ិយយអាំរី ឈរល ឋកា ិឈតថរ១    ឈ គុចឆឈតថរ១  រ ធុ រឈតថរ១   ខិក្ក្ឈតថរ១ 
ជាឥ ី១    បលិតវមភឈតថរ១      ុឈហម តឈតថរ១    ធមម ាំវរឈតថរ១ 
ធមម  បិតុឈតថរ១    ងឃរក្ខិក្ឈតថរ១  ឧ ក្ឈតថរ ជាមហាមុ ី១ ។ 

 

ឯក្ ិបាត វគគទី១២ (ទវ ទ មវគគ) ១៧១  ល់ ១៧៣ 

ឧទា    
 ិយយអាំរី  ឈជ្ តរឈតថរ១   វចឆឈោតតឈតថរ១   វ វចឆឈតថរ អនក្មា នាម ៏ 
ព្បឈ ើរ១   អធិមុតតឈតថរ១   មហានាមឈតថរ១ បារាបរយិឈតថរ១   
យ ឈតថរ១  កិ្មពិលឈតថរ១  វជ្ជីបុតតឈតថរ១   ឥ ិទតតឈតថរ ជាអនក្មា យ  
ធាំ១ ។ 

 

ឧទា  ក្នុង ឯក្ ិបាតឈនាោះគឺ   
ព្រោះឈថ្រៈ១២០អងគ  មា ឈសាឡ កិ្ចចឈធវើរួចឈហើយ  ជាអនក្មិ មា  
អា វៈ  ស្ លព្រោះ ងគីតិកាចារយ  អនក្ស្ វងរក្ ូវគុណធាំ  បា រួបរួម 
ទុក្ឈដាយលអ  ក្នុងឯក្ ិបាត ។   (ចប់ ឯកន្ិាត) 
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ទុក្ ិបាត ១៧៤   ល់ ១៩៥ 

ឧទា  ត្រៃ  ទុក្ ិបាតឈនាោះគឺ  

ោថាក្នុងទុក្ ិបាត មា ៩៨   ព្រោះឈថ្រៈ៤៩អងគ  អនក្ ល្  ក្នុង ័យ 
បា ឈរលឈហើយ ។ 

 

តកិ្ ិបាត ១៩៦   ល់ ២០៤ 

ឧទា  ត្រៃ  តិក្ ិបាតឈនាោះគឺ  

 ិយយអាំរីឈលាក្អនក្ស្ វងរក្គុណ គឺ អងគណិការទវ ជ្ឈតថរ១ 
បចចយឈតថរ១  រកុ្លឈតថរ១  ធ ិយឈតថរ១   មាគងគបុតតឈតថរ១  
ខុជ្ជឈសាភិតឈតថរ១   វារណឈតថរ១ 
មយ៉ាងឈទៀតឈលាក្អនក្ឈធវើឲ្យជាក់្ចា ់ ូវព្រោះ ិរវ    គឺ ប សកិ្ឈតថរ១ 
យឈសាជ្ឈតថរ១ សា ិមតតិយឈតថរ១    ឧបាលិឈតថរ១  ឧតរបាលឈតថរ១ 
អភិភូតឈតថរ១   ឈោតមឈតថរ១  ហារតិឈតថរ១  វមិលឈតថរ១  
ព្រោះឈថ្រៈទ ាំងឡាយ ១៦ អងគ  បា  ស្មតង ូវោថា ៤៨  ស្ លមក្ក្នុង 
តិក្ ិបាត ។ 

 

ចតុក្ក ិបាត ២០៥   ល់ ២១៣ 

ឧទា  ត្រៃ  ចតុក្ក ិបាតឈនាោះគឺ  

 ិយយអាំរីឈថ្រទ ាំងឡាយ ជាសាវក័្ត្រៃ ព្រោះរុទធ ១០ អងគឈ ោះគឺ 
នាគ មលឈតថរ១   ភគុឈតថរ១    ិភិយឈតថរ១    ាក្ឈតថរ១  ជ្មពុក្ឈតថរ១ 
ឈ  ក្ឈតថរ១    មកូតឈតថរ១   រាហុលឈតថរ១    ច ា ឈតថរ១ ។ 
ព្រោះឈថ្រៈ ៣ អងគឈទៀត គឺ   ធមមិក្ឈតថរ១    បបក្ឈតថរ១   មុទិតឈតថរ១ 
ឯោថាមា  ៥២  ចាំស្ណក្ខាងព្រោះឈថ្រៈទ ាំងអ ់មា   ១៣ អងគ ។ 
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បញ្ចក្ ិបាត ២១៤   ល់ ២២៤ 

ឧទា  ត្រៃ  បញ្ចក្ ិបាតឈនាោះគឺ  

ោថា ៦៥  ក្នុងោថាទាំងឈនាោះព្រោះឈថ្រៈ ១២ អងគ ាំស្ ងគឺ  
រាជ្ទតតឈតថរ១     ុភុតឈតថរ១    គិរមិា  ាឈតថរ១    វឌ្ឍឈតថរ១ 
 ទឹក្ សបឈតថរ១   គយក្ សបឈតថរ១   វក្កលិឈតថរ១  វជិិ្តឈ  ឈតថរ១ 
យ ទតតឈតថរ១   ឈសាណកុ្ ិក្ណណឈតថរ១  ឈកា ិយឈតថរ១ ។   

 

ឆក្ក ិបាត ២២៥   ល់ ២៣៨ 

ឧទា  ត្រៃ  ឆក្ក ិបាតឈនាោះគឺ  

 ិយយអាំរី ឧរុឈវលក្ សបឈតថរ១   តិកិ្ចឆកា ិឈតថរ១   មហានាគឈតថរ១ 
កុ្លលឈតថរ១   មាលុងកយបុតតឈតថរ១   បបទ ឈតថរ១  កាតិយ ឈតថរ១ 
មិគជាលឈតថរ១    ឈជ្ តបុឈរាហិតបុតតឈតថរ១    ុម ឈតថរ១   នាហ តមុ ិឈតថរ១ 
ព្រហមទតតឈតថរ១    ិរមិណឌ លឈតថរ១    រវកាមឈតថរ១ 
ក្នុងឆក្ក ិបាតឈ ោះ  ព្រោះឈថ្រៈ ១៤ អងគ  (បា ឈរល) ោថា ៨៤ ។ 

 

 


