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បុរវហេតុ 

ហោយខ្ុ ុំហ ើញ កនុងគមពីរព្ព្រះរៃព្តបិដក ពុំរ័រព្មាតិកា ដដលហៅខាងចុង ហ ៀវហៅនីមួយៗ 
ទុំង១១០កាល  មានពុំរ័រព្ខលះ រិបាកនឹងអានរីហព្រះតួអកសរព្ហបាះរុមព រព្លប់ៗ ។ 
ហដើមប ីព្មួលកនុងការព្ព្ាវព្ាវ  ឬ ការព្អានហ ៀវហៅកនុងគមពីរព្ ព្រះរៃព្តបិដក ទ ុំង  
១១០ កាលហ ះ  ខ្ុ ុំបានចមលងហ ើងវញិនូវ មាតិកាទ ុំងឡាយ ហៅកនុងហ ៀវហៅនីមួយៗ ហេើយ 
ព្បមូលផ្ុ ុំោក់កនុងហ ៀវហៅ ហោយដចកា ៣ ភាគ គឺ ភាគពី ១ (ប្រះវិន័យ)  
ភាគពី ២ (ប្រះស តត)   ភាគពី ៣ (ប្រះអភិធម្ែ)  ដដលមានចុំណងហ ើងថា ៖ 
«  ប្រជ ុំ រញ្ជរីាយមាតិកា ក្ន ងគម្ពីរប្រះត្ប្តរដិក្ខ្មែរ »  
ហេើយផាយាធមមទន ហៅកនុង website រព្ប ់ខ្ុ ុំហ ម្ ះ  btkhmer.com ។ 
ចុំហរះហ ៀវហៅខលះ  ដដលមិនមាន បញ្ជីមាតិកា ខ្ុ ុំបានបហងកើតបញ្ជីមាតិកាថ្មីបដនែមា 
គព្មប់ ហោយខ្ុ ុំចមលងរីអតែបពដដលមានហៅកនុងហ ៀវហៅហ ះ ។ ហបើមានរកយ ចមលង ឬ 
  រព្ហ រព្ខុ  ហៅកនុងហ ៀវខ្ុ ុំហនះ  ូមហោកអនកហមត្ា្អភ័យហទ  និង  ួយដកតព្មូវ 
ហដើមបាីព្បហោ ន៍ ដល់ ងគមាតិហយើង ។ កនុងការព្ចមលងហនះ ចុំហរះរកយាដដដល 
ហបាះរុមពមិនចា ់ ខ្ុ ុំបានហផទៀងផ្ទទ ត់ រកយហ ះ ហៅនឹងរកយរៃនអតែបព កនុងពុំរ័រព្ ហ ៀវហៅហ ះ 
ខាងដផនកាភាាដខមរព្ាមុន ិន  ហបើហៅដតមិនហ ើញ ហពើបខ្ុ ុំរព្ករកយហ ះខាងដផនកា 
ភាាបាលីហពៀត  ហេើយហបើហៅដតហមើលមិនោច់ហពៀត ខ្ុ ុំក៏ោក់ រកយហ ះកនុងរព្ងវង់ 
ព្កចក  តា្មដដលខ្ុ ុំហមើលព្បដេលៗាម នៗ ឬក៏ោក់ចុចៗ  (xxx…….) ។ 
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ហោកអនកអាចយកហ ៀវហៅហនះ ហៅហបាះរុមពផាយាបន ្ហោយហ រព្ ី។      
ហ ៀវហៅ ប្រជ ុំ រញ្ជមីាតិកា ទុំង ៣ ភាគហនះ មាន ា format pdf ផង និង ា format Word 

ផង។  Format Word មានព្បហោ ន៍ ហៅរៃថ្ៃហព្កាយ អាចយកហ ៀវហៅហ ះ ហៅដករៃនន 
ហដើមបនឹីងហបាះរុមព ាាថ្មី ។ ហដើមបចីមលងហ ៀវហៅហ ះរី  website រព្ប ់ខ្ុ ុំហ ម្ ះ 
  btkhmer.com ហៅា format Word      ព្តូវហធវើ copier 1 ហ ៀវហៅរី website    

ហេើយប ទ ប់មកហធវើ coller
2
  ហៅកនុង fichier format Word មួយថ្មីរព្ប ់ហោកអនក ។             

ខ្ុ ុំ ងមថមឹថាហ ៀវហៅហនះ អាចផល់្ព្បហោ ន៍  ូនហោកអនកដដលមានបុំណងចង់ 
អាន គមពីរព្ព្រះរៃព្តបិដកដខមរព្ ។    

                                                                         Champs-sur-Marne, le 15 Mai 2017. 

                                                                         អាន តា្យ គីម 
 

                                                           
1 មុននឹង ចមលង ( )  ដផនកាដមួយដន អតែបព  ហគព្តូវ ហរព្ ើ យក (sélectionner) អតែបពហ ះ ិន ។ 
ប ទ ប់មក ហៅហលើអតែបពហ ះ ព្តូវចុចខាងា្ុំ (cliquer droit) ហលើកូនកណុ្រព្ (la souris) ហៅហរលហ ះ 
មានកូនបងអួចមួយហលចហ ើង ហេើយ ហៅកនុងបងអួច ព្តូវចុច (dans la fenêtre cliquer sur ) 

 ហលើរកយ « copier »  ។ 

2
  ហបើ មិនទន់មាន fichier Word ហ ះហព  ព្តូវបហងកើត fichier Word ថ្មីមួយហៅ ហោយហព្បើ Microsoft Word។ 
ប ទ ប់មក ហៅហលើ fichier Word ហ ះ ព្តូវចុចខាងា្ុំ (cliquer droit) ហលើកូនកណុ្រព្ (la souris) ហៅហរលហ ះ 
មានកូនបងអួចមួយហលចហ ើង ហេើយ ព្តូវចុច (cliquer) ហលើរកយ « coller » ។ 
ហនះ ារព្ហបៀប copier-coller  ដដលហគធ្លល ប់ហព្បើាពូហៅ ៕ 
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មាតកិា ……………………………………………………………………. ……ចេខបដិក…….េាំរ័រ 
ម្ហាវិភងគ (ភាគ េី ១  ដេ់ ភាគ េី ៤)   

បឋមភាគ ០០១ 6 

ពុតិយភាគ ០០២ 9 

តតិយភាគ ០០៣ 15 

ចតុតែភាគ ០០៤ 28 

ភិក្ខ នវីិភងគ   

បហចេកភាគ ០០៥ 51 

ម្ហាវគគ  (ភាគ ១  ដេ់  ភាគ ៣   )   

បឋមភាគ ០០៦ 74 

ពុតិយភាគ ០០៧ 83 

តតិយភាគ ០០៨ 91 

ច ល្លវគគ  (ភាគ ១  ដេ់  ភាគ ៣   )   

បឋមភាគ ០០៩ 99 

ពុតិយភាគ ០១០ 106 

តតិយភាគ ០១១ 115 

ររវិារ  (ភាគ ១  ដេ់  ភាគ ២)   
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បឋមភាគ ០១២ 123 

ពុតិយភាគ ០១៣ 132 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅ បិដក : 001) 
វនិយបិដក មហាវភិង្គ បឋមភាគ ១ 

វេរញ្ជ កណ្ឌ  និង បារាជិកកណ្ឌ   (រ.ស. ២៤៩៧) 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
ហ ចក្ីឧពទិ  ហ ៀវហៅាភាាបារាុំង V 

ហ ចក្ីឧពទិ  ហ ៀវហៅាដខមរព្ VI 

អារព្មភកថាព្រះករុព្ាដព្រះបាព ហមច្ព្រះ ីុ ុវតែិមុនីវងស VII 

អារព្មភកថារព្ប ់ព្កមម ុំនុុំ XI 

វេរញ្ជ កណ្ឌ  ១ 
 ុំដដងអុំរីហវរព្ញ្ជ ព្រេមណ៍ ហរលបង្កក ច់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ៣ 
 ុំដដងអុំរី ហ ចក្ីហព្បៀបហធៀបហោយកូនមាន់ ១១ 
 ុំដដងអុំរី   រៃព្តវាិជ  ១៣ 
 ុំដដងអុំរី ព្ ុកហវរព្ញ្ជជ អត់បាយ ១៩ 
 ុំដដងអុំរី ព្រេមចរព្យិធម៌ មិន ែិតហៅយូរព្ ២៣ 
រកយហរលព្បារព្រធ នូវហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ិកាា បព ២៧ 
 ុំដដងអុំរី រុពធដុំហរើរព្ហៅកាន់ផទះ ហវរព្ញ្ជ ព្រេមណ៍ ៣១ 

បារាជិកកណ្ឌ  សិក្ខា បទទី ១ ៣៥ 
និទន ុពិននភិកាុ  ៣៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាដុំបូង ៥៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ ពី១  និទនហមាវ  ៦៥ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ ពី២ និទនវ ជីបុតក្ភិកាុ   ៧១ 
ចុំដណក ិកាា បព ៧៣ 
លកាណៈមិនហរលោ ិកាា  ៧៥ 
លកាណៈ ហរលោ ិកាា  ៨៣ 
លកាណៈមិនហរលោ ិកាា  ៨៧ 
រព្ហបៀៗ  ុំដដងអុំរី អងគាត និង ទវ រព្មគគ មានហព្ាមព្ព ប់ ១០៧ 
វនីិតវតែុ  ហរព្ឿងភិកាុ មិនបានហរលោ ិកាា ាហដើម ១១៣ 

បារាជិកកណ្ឌ  សិក្ខា បទទី ២ ១៣៥ 
និទន ធនិយភិកាុ  ១៣៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដុំបូង ១៤៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាប ទ ប់ ១៤៧ 
ចុំដណក ិកាា បព ១៥១ 
និោយអុំរីព្ពរយដដល ែិតហៅកនុងដផនដី ១៥៥ 
និោយអុំរី ព្បហោគបង្កគ ប់ ១៧៣ 
អាការព្រៃនអវហា ១៧៥ 
វនីិតវតែុ  ហរព្ឿងភិកាុ ហព្តចហៅបិណឌ បាតាហដើម ១៨៥ 

បារាជិកកណ្ឌ  សិក្ខា បទទី ៣ ២២២ 
និទនកនុងហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដុំបូង ២២២ 
និោយអុំរីអា បាន សតិ មាធិ ២២៩ 
និទនកនុងហ ចក្ីបញ្ញត្ិា ប ទ ប់ ២៣៣ 
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ចុំដណក ិកាា បព ២៣៩ 
និោយអុំរីព្បហោគបង្កគ ប់ ២៤៣ 
និោយអុំរី រណ៌ ហ ចក្ីាល ប់ ២៤៧ 
និោយអុំរី ដុំហណើ រព្ មាល ប់ហោយរូព្បាហដើម ២៥០ 
និោយអុំរី ដុំហណើ រព្បង្កគ ប់ឲ្យាល ប់ាហដើម ២៥៥ 
វនីិតវតែុ  ហរព្ឿងភិកាុរណ៌ ហ ចក្ីាល ប់ាហដើម  ២៥៧ 

បារាជិកកណ្ឌ  សិក្ខា បទទី ៤ ២៨៥ 
ហរព្ឿងភកាុ ហរលអួត ឧតរ្ព្មិនុ សធមម ២៨៧ 
ហរព្ឿងរួកភិកាុ ហៅហពៀបហននរព្ ទឹងវគគុ មុទ ២៨៩ 
និោយអុំរី មហាហោរព្ ៥ រួក ២៩៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដុំបូង ២៩៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាប ទ ប់ ២៩៧ 
ចុំដណក ិកាា បព ២៩៩ 
និោយអុំរីឧតរ្ព្មិនុ សធមម មាន្នាហដើម ៣០៣ 
និោយអុំរី  ុពធិក ាន ៣១១ 
និោយអុំរី មគគាហដើម ៣១៣ 
និោយអុំរី ខណឌ ចកក ៣១៩ 
និោយអុំរី រពធចកក ៣២៥ 
និោយអុំរី ហបយាល ១៥ ៣៣៩ 
វនីិតវតែុ  និោយអុំរីការព្តា្ ុំងចិតា្ហដើម ៣៤៧ 
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វនីិតវតែុ   និទនអដឋិ ងាលិកហព្បតាហដើម ៣៦១ 
 
 

សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 002) 
វនិយបិដក មហាវភិង្គ ទុតិយភាគ ២ 

វេរសកណ្ឌ  និង អនិយេកណ្ឌ   (រ.ស. ២៤៩៨) 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
វេរសកណ្ឌ   

 ងាពិហ  ពី ១  
ហរព្ឿងហ យយ កភិកាុ  ១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដុំបូង ៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាប ទ ប់ ៧ 
បពភា នីយ  ុពធិក ៧ 
បពភា នីយ និោយអុំរី ខណឌ ចកក ១៣ 
បពភា នីយ និោយអុំរី រពធចកក ១៥ 
បពភា នីយ និោយអុំរីចកក មានមូលព្គប់ទ ុំងអ ់ាហដើម  ១៩ 
វារព្ៈ ុំដដងអុំរីអ បត្ិ ៣៧ 
វនិិគវតែុគាថា (មាតិកានុព្កម គឺបញ្ជី ហរព្ឿងតា្មលុំោប់េូរព្ដេ) ៣៨ 
និោយអុំរីកុំរុងយល់ ប្ិ ាហដើម ៣៩ 
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 ងាពិហ  ពី ២  
ហរព្ឿងឧទយិភិកាុ  ៥៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៥៧ 
ចុំដណក ិកាា បព ៥៧ 
បពភា នីយ និោយអុំរីភិកាុ ហបយាល ៥៩ 
បពភា នីយ និោយអុំរីព្ ីរីរព្ ក់ាហដើម ៦៣ 
 ុំដដងអុំរីវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិាហដើម ៨០ 
វនីិគវតែុគាថា (មាតិកានុព្កម  គឺបញ្ជី ហរព្ឿងតា្រព្ហបៀបេូរព្ដេ  ) ៨១ 

 ងាពិហ  ពី ៣ ៨៦ 
ហរព្ឿងឧទយិភិកាុ  ៨៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៨៨ 
ចុំដណក ិកាា បព ៨៨ 
បពភា នីយ ៨៩ 
និោយ អុំរីវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៩៩ 
វនីិគវតែុគាថា (មាតិកានុព្កម  គឺបញ្ជី ហរព្ឿងតា្រព្ហបៀបេូរព្ដេ  ) ១០០ 
វនីិគវតែុ   ុំដដងអុំរីព្ ីមាន ក់ដណ្ប់ មពត់កមពល ព្ លក់ថ្មីាហដើម ១០០ 

 ងាពិហ  ពី ៤ ១០៥ 
និទនឧទយិភិកាុ  ១០៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ិកាា បព ១០៩ 
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 ិកាា បពវភិងគ បពភា នីយ ១១០ 
បពភា នីយ និោយអុំរីភិកាុ ងសយ័ ាហដើម ១១៣ 
 ុំដដង អុំរីវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១១៦ 
វនីិគវតែុគាថា (មាតិកានុព្កម  គឺបញ្ជី ហរព្ឿងតា្រព្ហបៀបេូរព្ដេ  ) ១១៦ 
វនីិគវតែុ  និោយអុំរីព្ ី អារព្ ាហដើម ១១៧ 

 ងាពិហ  ពី ៥ ១២០ 
និទនឧទយិភិកាុ  ១២០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដុំបូង ១២៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាប ទ ប់ ១៣៣ 
បពភា នីយ និោយអុំរីនិហកាបបព ១៣៣ 
ព្ ី មាន ១០ រួក ១៣៦ 
ភរព្ោិ មាន១០រួក ១៣៦ 
និោយអុំរី ខណឌ ចកក ១៣៧ 
និោយអុំរី រពធចកក ១៣៩ 
និោយ អុំរីវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៧៦ 
វនីិគវតែុគាថា (មាតិកានុព្កម  គឺបញ្ជី ហរព្ឿងតា្រព្ហបៀបេូរព្ដេ  ) ១៧៦ 
វនីិគវតែុ  និោយអុំរីព្ ី ហដកលក់ ាហដើម ១៧៦ 

 ងាពិហ  ពី ៦ ១៧៩ 
ហរព្ឿងភិកាុ ហៅកនុងដដន អា វ ី ១៧៩ 
ហរព្ឿងមណិកណធ  គរា  ១៨៣ 
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និោយអុំរីេវូង តវាល ប ១៨៨ 
និោយអុំរី កុលបុត ្ហ ម្ ះ រព្ដឋបាល ១៩០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង ិកាា បពវភិងគ ១៩៣ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង  មមតិវធីិ ១៩៥ 
និោយអុំរីការព្ ុំដដងពី ង់កុដិ ១៩៧ 
បពភា នី និោយអុំរីពីមិនមានហ ចក្ី អនរ្ាយាហដើម ១៩៩ 
 ុំដដង អុំរីវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២២ 

 ងាពិហ  ពី ៧ ២២៣ 
ហរព្ឿងនននហតែរព្ ២២៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ ិ ២២៥ 
 ិកាា បពវភិងគ  និោយអុំរីការព្ ូម ងមថ ឲ្យហមើលពី ង់វហិារព្ ២២៥ 
 ិកាា បពវភិងគ  និោយអុំរី វធីិ មមតិ ២២៧ 
បពភា នីយ និោយអុំរីវហិារព្ ងមថ មិនបាន ុំដដងពីឲ្យាហដើម ២៣៣ 
 ុំដដងអុំរីវារព្ៈ ដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៣៨ 

 ងាពិហ  ពី ៨ ២៣៩ 
និទនព្រះពិរវហតែរព្ ២៣៩ 
និោយអុំរីការព្ នមតិព្រះពរវហតែរព្ ឲ្យាអនកហរព្ៀបចុំ ហ   នៈ និង 
 ុំដដងហ ើងនូវភត ្

២៤១ 

និទន ហមត្ិយភិកាុ   និង  កមម កភិកាុ  ២៤៥ 
និទន ហមត្ិយ ភិកាុ នី ២៥០ 
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ហ ចក្ី បញ្ញត្ិ ២៥៤ 
ចុំដណក ិកាា បព ២៥៤ 
និោយអុំរី អធិករព្ណ៍ ៤ ោ៉ា ង ២៥៦ 
បពភា នីយ និោយអុំរីការព្បានហោយការព្មិនហ ើញ ាហដើម ២៥៧ 
និោយអុំរីវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៧០ 

 ងាពិហ  ពី ៩ ២៧២ 
និទន  ហមត្ិយភិកាុ  និង កមម កភិកាុ  ២៧២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ២៧៥ 
 ិកាា បពវភិងគ អធិករព្ណ៍ាចុំដណកដរៃព ២៧៥ 
 ិកាា បពវភិងគ  និោយអុំរីហល  ១០  ោ៉ា ង ២៧៨ 
បពភា នីយ និោយអុំរី ចុំដណកដរៃពរៃន អាចត្ា្ធិករព្ណ ២៨០ 
បពភា នីយ និោយអុំរី អធិករព្ណ៍ មានមូលមួយ ២៨៧ 
 ុំដដងអុំរីវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៩០ 

 ងាពិហ  ពី ១០ ២៩១ 
និទន ហពវពតភិ្កាុ  ២៩១ 
និោយអុំរីវតែុ៥ ោ៉ា ង ២៩២ 
ហ ចក្ីបញ្ជញ ត្ិ ២៩៨ 
ចុំដណក ិកាា បព ២៩៨ 
ការព្ ូព្ត  មនុភា នកមម ៣០១ 
បពភាគន័យ ៣០២ 
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និោយអុំរី អ បត្ិ ៣០៣ 
 ងាពិហ  ពី ១១ ៣០៤ 

និទន …..      ៣០៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៣០៦ 
 ិកាា បព វភិងគ ៣០៧ 
ព្រះ ូព្ត  មនុភា នកមម ៣០៩ 
បពភា នីយ និោយអុំរីវារព្ៈ ដដលព្តូវអាបត្ិ ៣១១ 
 ុំដដងអុំរីវារព្ៈ ដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣១២ 

 ងាពិហ  ពី១២ ៣១៣ 
និទន …..      ៣១៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ ិ ៣១៦ 
ការព្ដចក  ិកាា បព  ៣១៧ 
ព្រះ ូព្ត  មនុភា នកមម ៣១៩ 
បព…..  ៣២០ 
វារព្ៈ ដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣២១ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារ់មាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបដិក : 003) 
វនិយបិដក មហាវភិង្គ តតិយភាគ ៣ 

និសសេតិយកណ្ឌ  និង បាចិេតយេកណ្ឌ   (រ.ស. ២៤៩៨) 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
និសសេតិយកណ្ឌ   

ចីវរវគ្គ  ិកាា បពពី ១ ១ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  (ភិកាុមានរួក៦) ១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដមបូង ៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ និង ិកាា បព វភិងគ ៦ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលព្តូវអាបត្ិ ៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៨ 

 ិកាា បពពី ២ ១០ 
និទន ភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ១០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដមបូង ១១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ និង ិកាា បព វភិងគ ១២ 
បពភា នីយ  ១៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៣ 

 ិកាា បពពី ៣ ២៤ 
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និទន ភិកាុ  ១ រូព្ប ២៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដមបូង ២៦ 
 ិកាា បព វភិងគ ២៧ 
វារព្ៈដដល ព្តូវអាបត្ិ ៣១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣២ 

 ិកាា បពពី ៤ ៣៣ 
ព្ ីបុរាណពុតិយិកា រព្ប ់ឧទយិភិកាុ  ៣៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៣៥ 
 ិកាា បព វភិងគ និង បពភា នីយ ៣៦ 
វារព្ៈដដល ព្តូវអាបត្ិ ៣៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩ 

 ិកាា បពពី ៥ ៤០ 
និទន ងឧបបលវាដា  ភិកាុ នី ៤០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដមបូង ៤៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ និង ិកាា បព វភិងគ ៤៥ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៤៧ 

 ិកាា បពពី ៦ ៤៩ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ៤៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដមបូង ៥២ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ និង ិកាា បព វភិងគ ៥៤ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៥៦ 

 ិកាា បពពី ៧ ៥៧ 
និទន នរវត្ិយភិកាុ  (ភិកាុ រួក ៦) ៥៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ និង ិកាា បព វភិងគ ៥៩ 
បពភា នីយ និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៦១ 

 ិកាា បពពី ៨ ៦២ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ៦២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៦៤ 
 ិកាា បព វភិងគ  និង បពភា នីយ ៦៥ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៦៧ 

 ិកាា បពពី ៩ ៦៨ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ៦៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៧០ 
 ិកាា បព វភិងគ   ៧១ 
វារព្ៈដដល ព្តូវអាបត្ិ ៧៣ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៧៤ 

 ិកាា បពពី ១០ ៧៥ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ៧៥ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៧៩ 
 ិកាា បព វភិងគ   ៨០ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៨៥ 
ឧទទ នរៃនចីវរព្វគគ ៨៦ 

អាសិយវគ្គ  ិកាា បពពី ១ ៨៧ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៨៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ៨៩ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៩០ 

 ិកាា បពពី ២ ៩១ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៩១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ៩២ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៩៣ 

 ិកាា បពពី ៣ ៩៤ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៩៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ៩៥ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៩៧ 

 ិកាា បពពី ៤ ៩៨ 
និទន ភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ៩៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាដមបូង   ១០០ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ា ប ទ ប់ និង   ិកាា បព វភិងគ   ១០២ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១០៤ 

 ិកាា បពពី ៥ ១០៥ 
និទន ឧបហ នវងគនបុ្តភិ្កាុ  ១០៥ 
ព្បហោ ន៍ ១១ោ៉ា ងរៃនការព្បញ្ញត្ិវន័ិយ ១១០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បព វភិងគ   ១១២ 
វារព្ៈដដល ព្តូវអាបត្ិ ១១៣ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១១៤ 

 ិកាា បពពី ៦ ១១៥ 
និទន ភិកាុ មួយរូព្ប ១១៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ១១៦ 
 ិកាា បព វភិងគ   ១១៧ 
បពភា នីយ ១១៨ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១១៩ 

 ិកាា បពពី ៧ ១២០ 
បពភា នីយ ១២០ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១២២ 
បពភា នីយ ១២៣ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១២៥ 
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 ិកាា បពពី ៨ ១២៦ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ១២៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ១២៧ 
 ិកាា បពវភិងគ ១២៩ 
បពភា នីយ ១៣០ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៣២ 

 ិកាា បពពី ៩ ១៣៣ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ១៣៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ១៣៤ 
បពភា នីយ ១៣៥ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៣៨ 

 ិកាា បពពី ១០ ១៣៩ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ១៣៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ១៤០ 
បពភា នីយ ១៤២ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៤៣ 
ឧទនរៃនហកា ិយវគគ ១៤៤ 

មគ្គវគ្គ  ិកាា បពពី ១ ១៤៥ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ១៤៥ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាដមបូង ១៤៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ និង  ិកាា បពវភិងគ ១៤៧ 
បពភា នីយ ១៤៨ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៥១ 

 ិកាា បពពី ២ ១៥៣ 
និទន ភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ១៥៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ១៥៧ 
 ិកាា បព វភិងគ   ១៥៨ 
ការព្ នមតិភិកាុឲ្យាអនកព្បគលបាព្ត ១៥៩ 
បពភា នីយ ១៦៥ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៦៦ 

 ិកាា បពពី ៣ ១៦៧ 
និទនបិលិនទវចឆហតែរព្ ១៦៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ១៧៥ 
 ិកាា បព វភិងគ   ១៧៦ 
វារព្ៈដដល ព្តូវអាបត្ិ ១៧៧ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៧៨ 

 ិកាា បពពី ៤ ១៧៩ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ១៧៩ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ១៨០ 
 ិកាា បព វភិងគ   ១៨១ 
បពភា នីយ ១៨២ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៨៣ 

 ិកាា បពពី ៥ ១៨៥ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ១៨៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ១៨៧ 
បពភា នីយ ១៨៨ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៨៩ 

 ិកាា បពពី ៦ ១៩០ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ១៩០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ១៩១ 
 ិកាា បព វភិងគ  និង បពភា នីយ ១៩២ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ១៩៣ 

 ិកាា បពពី ៧ ១៩៤ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ១៩៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ ិ ១៩៨ 
 ិកាា បព វភិងគ   ១៩៩ 
បពភា នីយ ២០០ 
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វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២០២ 
 ិកាា បពពី ៨ ២០៣ 

និទន មហាអមាតយមាន ក់ ២០៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ២០៥ 
 ិកាា បព វភិងគ   ២០៦ 
បពភា នីយ ២០៧ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២០៨ 

 ិកាា បពពី ៩ ២០៩ 
និទន  ភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ២០៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ២១០ 
បពភា នីយ ២១៣ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២១៤ 

 ិកាា បពពី ១០ ២១៥ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ២១៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បព វភិងគ   ២១៧ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២១៩ 
ឧទនរៃនបតវ្គគ ២២០ 

មុសាវាទវគ្គ -  ិកាា បពពី ១ ២២១ 
និទន េតែកភិកាុ កយបុត ្ ២២១ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ២២៣ 
 ិកាា បព វភិងគ   ២២៤ 
បពភា នីយ ២២៥ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២៣៥ 

 ិកាា បពពី ២ ២៣៦ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ២៣៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ២៤០ 
បពភា នីយ ២៤១ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២៧០ 

 ិកាា បពពី ៣ ២៧២ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ២៧២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ២៧២ 
បពភា នីយ ២៧៩ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២៨៤ 

 ិកាា បពពី ៤ ២៨៥ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ២៨៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ២៨៦ 
បពភា នីយ ២៨៧ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២៨៨ 
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 ិកាា បពពី ៥ ២៨៩ 
និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ២៨៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ២៩២ 
បពភា នីយ   និង វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ២៩៣ 

 ិកាា បពពី ៦ ២៩៥ 
និទនព្រះអនុរុព្ពធហតែរព្ ២៩៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ៣០០ 
បពភា នីយ    ៣០១ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣០២ 

 ិកាា បពពី ៧ ៣០៣ 
និទនឧទយិភិកាុ  ៣០៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាដមបូង ៣០៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ ៣០៦ 
 ិកាា បព វភិងគ   ៣០៨ 
បពភា នីយ    ៣០៩ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣១០ 

 ិកាា បពពី ៨ ៣១១ 
និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ៣១១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ៣១៧ 
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បពភា នីយ    ៣១៨ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣៣៥ 

 ិកាា បពពី ៩ ៣៣៦ 
និទន ឧបននទ  កយបុត ្ ៣៣៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ៣៣៨ 
បពភា នីយ    ៣៣៩ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣៤០ 

 ិកាា បពពី ១០ ៣៤២ 
និទនអា វកិភិកាុទ ុំងឡាយ ៣៤២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ៣៤៣ 
បពភា នីយ   និង វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣៤៥ 
ឧទនរៃនមុាវាពវគគ ៣៤៦ 

ភូតគាមវគ្គ  ិកាា បពពី ១ ៣៤៧ 
និទនអា វកិភិកាុទ ុំងឡាយ ៣៤៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បព វភិងគ   ៣៤៩ 
បពភា នីយ    ៣៥១ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣៥២ 

 ិកាា បពពី ២ ៣៥៣ 
និទននននភិកាុ  ៣៥៣ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាដមបូង ៣៥៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ និង  ិកាា បពវភិងគ ៣៥៨ 
បពភា នីយ    ៣៥៩ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣៦០ 

 ិកាា បពពី ៣ ៣៦២ 
និទនពរវមលលបុត ្ ៣៦២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាដមបូង ៣៦៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់  ៣៦៤ 
 ិកាា បពវភិងគ    និង បពភា នីយ    ៣៦៥ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣៦៧ 

 ិកាា បពពី ៤ ៣៦៨ 
និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ៣៦៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ៣៦៩ 
 ិកាា បពវភិងគ     ៣៧០ 
បពភា នីយ    ៣៧២ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣៧៤ 

 ិកាា បពពី ៥ ៣៧៥ 
និទន តែហ វគគយភិកាុ  ៣៧៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ     ៣៧៧ 
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បពភា នីយ    ៣៧៨ 
វារព្ៈដដល មិនព្តូវអាបត្ិ ៣៨០ 
 
 
 

សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារ់មាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបដិក : 004) 

វនិយបិដក មហាវភិង្គ ចតុតថភាគ ៤  
បាចិេតិយកណ្ឌ   បាដិវទសនិយកណ្ឌ  វសខិយកណ្ឌ  និង 

អធិករណ្សមថកណ្ឌ  (រ.ស. ២៤៩៨) 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
 ិកាា បពពី ៦ ១ 

និទន នរវគគិយភិកាុ  (ភិកាុមានរួក៦) ១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង ិកាា បព វភិងគ ២ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលព្តូវអាបត្ិ ៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤ 

 ិកាា បពពី ៧ ៥ 
និទន តហ្ វគគិយភិកាុ  ៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ៧ 
 ិកាា បព វភិងគ ៨ 
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បពភា នីយ  ៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១០ 

 ិកាា បពពី ៨ ១១ 
និទនភិកាុ រីរព្រូព្ប ១១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បព វភិងគ ១២ 
បពភា នីយ  ១៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៤ 

 ិកាា បពពី ៩ ១៥ 
និទននននភិកាុ  ១៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ១៧ 
បពភា នីយ  ១៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៩ 

 ិកាា បពពី ១០ ២០ 
និទនភិកាុ ព្ ុកអា វទី ុំងឡាយ ២០ 
  ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ ២១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២ 
ឧទទ នរៃនភូតគាមវគគ ២៣ 

ឧវាពវគគ  ិកាា បពពី ១ ២៤ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ២៤ 
ការព្ នមតិភិកាុឲ្យាអនកឲ្យឧវាពដល់ភិកាុ នី ២៦ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ២៧ 
ការព្ នមតិភិកាុ  ដដលព្បកបហោយអងគ ៨ ព្បការព្ឲ្យាអនកព្បហៅភិកាុ នី ៣០ 
 ិកាា បពវភិងគ   ៣១ 
គរុព្ធម៌ ៨ ព្បការព្ ៣៣ 
បពភា នីយ ៣៤ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៨ 

 ិកាា បពពី ២ ៣៩ 
និទនព្រះចូ បនែក ៣៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ    ិកាា បព វភិងគ និង  បពភា នីយ ៤២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤៣ 

 ិកាា បពពី ៣ ៤៤ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៤៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង ៤៥ 
និទនព្រះមហាបាបតិហគាតមី ៤៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ និង  ិកាា បព វភិងគ ៤៧ 
បពភា នីយ ៤៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤៩ 

 ិកាា បពពី ៤ ៥០ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៥០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បព វភិងគ និង បពភា នីយ ៥១ 
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វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៥៣ 
 ិកាា បពពី ៥ ៥៤ 

និទនភិកាុ មួយរូព្ប ព្តា្ច់ហៅបិណឌ បាព្ត ៥៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង ៥៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ ៥៦ 
 ិកាា បព វភិងគ និង បពភា នីយ ៥៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៥៨ 

 ិកាា បពពី ៦ ៥៩ 
និទនឧទយិភិកាុ  ៥៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង ិកាា បព ៦១ 
បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៦២ 

 ិកាា បពពី ៧ ៦៣ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៦៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង ៦៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ និង  ិកាា បព វភិងគ ៦៥ 
បពភា នីយ ៦៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៦៨ 

 ិកាា បពពី ៨ ៦៩ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៦៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង ៧០ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ និង  ិកាា បព វភិងគ ៧១ 
បពភា នីយ ៧២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៧៣ 

 ិកាា បពពី ៩ ៧៤ 
និទនថុ្លលន ទ  ៧៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង ៧៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ និង  ិកាា បព វភិងគ ៧៧ 
បពភា នីយ ៧៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៧៩ 

 ិកាា បពពី ១០ ៨០ 
និទនឧទយិភិកាុ  ៨០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បព វភិងគ ៨១ 
បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៨២ 
ឧទនរៃនឧវាពវគគ ៨៣ 

ហភា នវគគ បឋម ិកាា បព ៨៤ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៨៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង  និងនិទនព្រះារព្បុីតហ្តែរព្ ៨៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ និង បពភា នីយ ៨៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៨៨ 

 ិកាា បពពី ២ ៨៩ 
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និទនហពវពតភិ្កាុ  ៨៩ 
បឋមបបញ្ញត្ិ  និង បឋមានុបបញ្ញត្ិ ៩០ 
ពុតិោនុបបញ្ញត្ិ ៩១ 
តតិោនុបបញ្ញត្ិ ០២ 
ចតុ (ោឆ )  ឥនុបបញ្ញត្ិ ៩៣ 
បញ្េមា នុបបញ្ញត្ិ ៩៤ 
នោឋ  នុបបញ្ញត្ិ ៩៥ 
 តម្ា នុបបញ្ញត្ិ ៩៧ 
បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៩៩ 

 ិកាា បពពី ៣ ១០០ 
និទនបុរព្ ហធវើការព្មាន ក់ ាមនុ សពល័ព្ក ១០០ 
បឋមបញ្ញត្ិ ១០៣ 
និទនភកាុ មួយរូព្បមាន មៃឺ និង បឋមានុបបញ្ញត្ិ ១០៤ 
ពុតិោនុបបញ្ញត្ិ ១០៥ 
តតិោនុបបញ្ញត្ិ ១០៦ 
និោយរី អនុញ្ជញ តឲ្យភិកាុកុំណត់ភតដ្ដលហគបព្មុងហដើមបខីលួន 
ឲ្យដល់ភកាុឯហពៀត  និង ិកាា បពវភិងគ 

១០៧ 

បពភា នីយ ១០៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១០៩ 

 ិកាា បពពី ៤ ១១០ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះវនិយ័បិដក -    Page 34/139 

 

 

 

 

 

និទនឧបា ិកាាមាតា្រព្ប ់ ង កាាដ  ១១០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បព វភិងគ ១១៥ 
បពភា នីយ ១១៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១១៧ 

 ិកាា បពពី ៥ ១១៨ 
និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ១១៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង   ១១៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ និង  ិកាា បព វភិងគ ១២០ 
បពភា នីយ ១២៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១២៤ 

 ិកាា បពពី ៦ ១២៥ 
និទនភិកាុ រីរព្រូព្បហដើរព្ផលូ វឆ្ងៃ យ ១២៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បព វភិងគ ១២៧ 
បពភា នីយ ១២៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៣០ 

 ិកាា បពពី ៧ ១៣១ 
និទន តហ្ វគគិយភិកាុ  ១៣១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បព វភិងគ ១៣២ 
បពភា នីយ ១៣៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៣៤ 
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 ិកាា បពពី ៨ ១៣៥ 
និទនព្រះហវ ដឋ ី ហតែរព្ ១៣៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ១៣៦ 
 ិកាា បពវភិងគ និង បពភា នីយ ១៣៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៣៨ 

 ិកាា បពពី ៩ ១៣៩ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ១៣៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង   ១៤០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ និង  ិកាា បពវភិងគ ១៤១ 
បពភា នីយ ១៤២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៤៤ 

 ិកាា បពពី ១០ ១៤៥ 
និទនភិកាុ មួយរូព្បាអនកព្បព្រឹត ្បងសុកូល នូវរព្ប ់ព្គប់ោ៉ា ង ១៤៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង  និង ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ ១៤៦ 
 ិកាា បពវភិងគ ១៤៧ 
បពភា នីយ និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៤៨ 
ឧទទ ន រៃន ហភា នវគគ ១៤៩ 

អហចលកវគគ  ិកាា បពពី ១ ១៥០ 
និទនព្រះអាននទ ដ៏មានអាយុ ១៥០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ១៥៣ 
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បពភា នីយ ១៥៤ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៥៥ 

 ិកាា បពពី ២ ១៥៦ 
និទនព្រះ ឧបននទ  កយបុព្ត ១៥៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ១៥៧ 
 ិកាា បពវភិងគ ១៥៨ 
បពភា នីយ ១៥៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៦០ 

 ិកាា បព ពី៣ ១៦១ 
និទនព្រះឧបននទ  កយបុព្ត ១៦១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ១៦៣ 
បពភា នីយ និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៦៤ 

 ិកាា បព ពី៤ ១៦៥ 
និទនព្រះឧបននទ  កយបុព្ត ១៦៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ១៦៦ 
បពភា នីយ  ១៦៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៦៨ 

 ិកាា បព ពី៥ ១៦៩ 
និទនព្រះឧបននទ  កយបុព្ត ១៦៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ១៧០ 
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បពភា នីយ  ១៧១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៧២ 

 ិកាា បព ពី៦ ១៧៣ 
និទនព្រះឧបននទ  កយបុព្ត ១៧៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង ១៧៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ ពី ១  និង ពី២ ១៧៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ ពី៣ ១៧៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ ពី ៤  និង  ិកាា បពវភិងគ ១៧៩ 
បពភា នីយ ១៨០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៨២ 

 ិកាា បព ពី៧ ១៨៣ 
និទនមហា ម  កយ ១៨៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ និង បវារព្ាដ ៤  ោប (****) ១៨៨ 
បពភា នីយ ១៨៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៩០ 

 ិកាា បព ពី ៨ ១៩២ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ១៩២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង ១៩៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់  និង  ិកាា បពវភិងគ ១៩៤ 
បពភា នីយ ១៩៥ 
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វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៩៦ 
 ិកាា បព ពី ៩ ១៩៧ 

និទន នរវគគិយភិកាុ  ១៩៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាដុំបូង   ិកាា បពវភិងគ  និង បពភា នីយ ១៩៨ 
 វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៩៩ 

 ិកាា បព ពី ១០ ២០០ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ២០០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ ិាដុំបូង  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២០១ 
បពភា នីយ ២០២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  និង ឧទទ នរៃន អហច កវគគ ២០៣ 

 ុរាបានវគគ  ិកាា បព ពី ១ ២០៤ 
និទនរួកអនកឃ្វវ លហគា  និង ឃ្វវ លរដរ ២០៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ិកាា បពវភិងគ  និង បពភា នីយ ២០៩ 
 វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២១០ 

 ិកាា បព ពី ២ ២១១ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  និង ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ២១១ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង បពភា នីយ ២១២ 
 វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២១៣ 

 ិកាា បព ពី ៣ ២១៤ 
និទន តហ្ វគគិយភិកាុ  ២១៤ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង ិកាា បពវភិងគ   ២១៥ 
បពភា នីយ ១១៦ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២១៧ 

 ិកាា បព ពី ៤ ២១៨ 
និទន នននភិកាុ  និង ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ២១៨ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង បពភា នីយ ២១៩ 
 វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២០ 

 ិកាា បព ពី ៥ ២២១ 
និទន  នរវគគិយភិកាុ   និង ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ២២១ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង បពភា នីយ ២២២ 
 វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២៣ 

 ិកាា បព ពី ៦ ២២៤ 
និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ២២៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង និង ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ពី១ ២២៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ពី២ និង  ិកាា បពវភិងគ ២២៦ 
បពភា នីយ និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២៧ 

 ិកាា បព ពី ៧ ២២៨ 
និទនព្រះបាព រិមពិារព្ហ និយរា  ២២៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង ២២៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ពី ១ ២៣០ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ពី ២ ២៣១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ពី ៣ ២៣២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ពី ៤ ២៣៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់ពី ៥ ២៣៤ 
 ិកាា បពវភិងគ ២៣៥ 
បពភា នីយ និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៣៦ 

 ិកាា បព ពី ៨ ២៣៧ 
និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ២៣៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ២៣៨ 
បពភា នីយ ២៣៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៤០ 

 ិកាា បព ពី ៩ ២៤១ 
និទនព្រះឧបននទ  កយបុព្ត ២៤១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ២៤២ 
បពភា នីយ ២៤៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៤៤ 

 ិកាា បព ពី ១០ ២៤៥ 
និទន តហ្ វគគិយភិកាុ  ២៤៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង ិកាា បពវភិងគ   ២៤៦ 
បពភា នីយ ២៤៦ 
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វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ និង ឧទទ ន ុរាបានវគគ ២៤៧ 
 មាណកវគគ  និង  ិកាា បព ពី ១ ២៤៨ 

និទនឧទយិភិកាុ  ២៤៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ិកាា បពវភិងគ   និង  បពភា នីយ ២៤៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៥០ 

 ិកាា បព ពី ២ ២៥២ 
និទន  នរវគគិយភិកាុ   និង ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ២៥២ 
 ិកាា បពវភិងគ  បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៥៣ 

 ិកាា បព ពី ៣ ២៥៤ 
និទន  នរវគគិយភិកាុ    ២៥៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ិកាា បពវភិងគ   និង  អធិករព្ណៈ ៤ ោ៉ា ង ២៥៥ 
បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៥៦ 

 ិកាា បព ពី ៤ ២៥៧ 
និទនព្រះឧបននទ  កយបុព្ត ២៥៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ   ២៥៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៦០ 

 ិកាា បព ពី ៥ ២៦១ 
និទនឧបាលិទរព្ក ២៦១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ២៦៥ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ   ២៦៦ 
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វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៦៧ 
 ិកាា បព ពី ៦ ២៦៨ 

និទនភិកាុ  ១ រូព្ប ២៦៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២៦៩ 
បពភា នីយ   ២៧០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៧១ 

 ិកាា បព ពី ៧ ២៧២ 
និទនភិកាុ  ១ រូព្ប ២៧២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ២៧៣ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង បពភា នីយ   ២៧៤ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៧៥ 

 ិកាា បព ពី ៨ ២៧៦ 
និទនភិកាុ ហ ម្ ះ  អរព្ដិឋ ាភិកាុ  មិោឆ ពិដឋិ ២៧៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២៨២ 
ការព្ ូព្ត មនុភា នកមម ២៨៤ 
បពភា នីយ   ២៨៦ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៨៧ 

 ិកាា បព ពី ៩ ២៨៨ 
និទន  នរវគគិយភិកាុ    ២៨៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ    ២៨៩ 
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ការព្បរព្ហិភាគរួព្ម  មានរីរព្ោ៉ា ង ២៩០ 
បពភា នីយ   ២៩១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៩២ 

 ិកាា បព ពី ១០ ២៩៣ 
និទន  មណុហពទ   ហ ម្ ះ កណឌ ក   មានពិដឋិអាព្កក់ ២៩៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣០០ 
បពភា នីយ   ៣០២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ   និង ឧទទ នរៃន  មាណកវគគ ៣០៥ 

 េធមមិកវគគ  និង  ិកាា បព ពី ១ ៣០៦ 
និទនភិកាុ ហ ម្ ះ ននន ៣០៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣០៧ 
បពភា នីយ   ៣០៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣១០ 

 ិកាា បព ពី ២ ៣១១ 
និទនព្រះដ៏មានព្រះភាគ  ុំដដងអានិ ងសវន័ិយ និងនិទន នរវគគិយភិកាុ    ៣១១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣១៣ 
បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣១៤ 

 ិកាា បព ពី ៣ ៣១៥ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣១៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣១៧ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះវនិយ័បិដក -    Page 44/139 

 

 

 

 

 

ហមាហាហរាបនកមម ៣១៨ 
បពភា នីយ   ៣១៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣២០ 

 ិកាា បព ពី ៤ ៣២១ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣២១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ   និង បពភា នីយ   ៣២២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣២៣ 

 ិកាា បព ពី ៥ ៣២៤ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣២៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ   និង បពភា នីយ   ៣២៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣២៦ 

 ិកាា បព ពី ៦ ៣២៧ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣២៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ   និង បពភា នីយ   ៣២៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣២៩ 

 ិកាា បព ពី ៧ ៣៣០ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣៣០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣៣១ 
បពភា នីយ   ៣៣២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៣៣ 
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 ិកាា បព ពី ៨ ៣៣៤ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣៣៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣៣៥ 
បពភា នីយ   ៣៣៦ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៣៧ 

 ិកាា បព ពី ៩ ៣៣៨ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣៣៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣៣៩ 
បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៤០ 

 ិកាា បព ពី ១០ ៣៤១ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣៤១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣៤២ 
បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៤៣ 

 ិកាា បព ពី ១១ ៣៤៥ 
និទន ពរវមុលលបុព្ត ៣៤៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣៤៦ 
បពភា នីយ   ៣៤៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៤៨ 

 ិកាា បព ពី ១២ ៣៤៩ 
និទន នរវគគិយភិកាុ    ៣៤៩ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣៥០ 
បពភា នីយ   ៣៥២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ   និងឧទទ នរៃន េធមមិកវគគ ៣៥៣ 

រព្តនវគគ និង  ិកាា បព ពី ១ ៣៥៤ 
និទនហ ច្ព្រះ ម បហ នពិហកា ល ៣៥៤ 
និោយរីហទ ចូលហៅកាន់រា ព្តកូល ១០ ោ៉ា ង ៣៥៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៣៦២ 
 ិកាា បពវភិងគ    ៣៦៣ 
បពភា នីយ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៦៤ 

 ិកាា បព ពី ២ ៣៦៥ 
និទនភិកាុ  ១ រូព្ប ៣៦៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដុំបូង និង និទន ងវាិខា  មិគារព្មាតា្ ៣៦៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ ពី១ និង និទនកូនខមួយ អនថ្បិណឌិ កហ ដឋី ៣៦៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាប ទ ប់ ពី២ និង  ិកាា បពវភិងគ    ៣៧០ 
បពភា នីយ   ៣៧១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៧២ 

 ិកាា បព ពី៣ ៣៧៣ 
និទន នរវគគិយភិកាុ     និោយ តិរព្ោឆ នកថា ៣៧៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដុំបូង និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប និងហ ចក្ីបញ្ញត្ិាប ទ ប់ ពី១   ៣៧៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាប ទ ប់ ពី២   ៣៧៧ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាប ទ ប់ ពី៣  និង    ិកាា បពវភិងគ    ៣៧៨ 
បពភា នីយ   ៣៧៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៨០ 

 ិកាា បព ពី៤ ៣៨១ 
និទនភិកាុ  ហព្ចើន រូព្ប ៣៨១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ៣៨២ 
 ិកាា បពវភិងគ   និង បពភា នីយ   ៣៨៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ    ៣៨៤ 

 ិកាា បព ពី៥ ៣៨៥ 
និទនព្រះឧបននទ  កយបុព្ត ៣៨៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ៣៨៦ 
បពភា នីយ និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៨៧ 

 ិកាា បព ពី៦ ៣៨៨ 
និទន នរវគគិយភិកាុ      ៣៨៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ ៣៨៩ 
បពភា នីយ  ៣៩០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩១ 

 ិកាា បព ពី៧ ៣៩២ 
និទន នរវគគិយភិកាុ      ៣៩២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាដុំបូង និង និទន ឧទយិភិកាុ  ៣៩៣ 
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ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់   ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ  ៣៩៤ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩៥ 

 ិកាា បព ពី ៨ ៣៩៦ 
និទន នរវគគិយភិកាុ      ៣៩៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ  ៣៩៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩៨ 

 ិកាា បព ពី ៩ ៣៩៩ 
និទន នរវគគិយភិកាុ      ៣៩៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ  ៤០០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤០១ 

 ិកាា បព ពី ១០ ៤០២ 
និទន ននទ ភិកាុ  ៤០២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ  ៤០៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤០៤ 
ឧទទ នរៃនរព្តនវគគ ៤០៥ 

បាដិហព នីយកណឌ   ិកាា បព ពី ១ ៤០៦ 
និទនភិកាុ  ១ រូព្ប ហៅបិណឌ បាត ៤០៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ  ៤០៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤១១ 

 ិកាា បព ពី ២ ៤១២ 
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និទន នរវគគិយភិកាុ នី     ៤១២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ   ៤១៣ 
បពភា នីយ ៤១៤ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤១៥ 

 ិកាា បព ពី ៣ ៤១៦ 
និទនព្តកូល ១ មានហ ចក្ីព្ ះថាល ទ ុំងរីរព្ ក់ប្ីព្បរនធ ៤១៦ 
ហ កា មមតិ ៤១៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដុំបូង និងនិទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ៤១៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិា ប ទ ប់ពី ១ ៤១៩ 
និទនភិកាុ  ១រូព្ប ៤២០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិា ប ទ ប់ពី ២  និង  ិកាា បពវភិងគ   ៤២១ 
បពភា នីយ ៤២២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤២៤ 

 ិកាា បព ពី ៤ ៤២៥ 
និទនរួកទ  រព្ប ់ាកិយ ន ៤២៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដុំបូង  ៤២៦ 
និទនភិកាុ  ១រូព្ប និង ហ ចក្ីបញ្ញត្ិា ប ទ ប់ ៤២៧ 
 ិកាា បពវភិងគ   ៤២៨ 
បពភា នីយ ៤៣០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤៣២ 
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ហ កាិយកណឌ  ៤៣៤ 
បរព្មិណឌ លវគគ ៤៣៤ 
ារុព្បប  មាន ២៦ ៤៣៤ 
ឧ ជគមថកិវគគ ៤៤២ 
ខមភកតវគគ ៤៤៨ 

ហភា នបបដិ ុំយុត ្៣០ ៤៥១ 
 កកចេវគគ ៤៥៥ 
ករ វគគ ៤៦៤ 
 ុរុព្ សវគគ ៤៧០ 

ធមមហព   បដិ ុំយុតម្ាន១៦  ិកាា បព ៤៧៦ 
បាពុកាវគគ ៤៨២ 
បកិណាក មាន៣  ិកាា បព ៤៩៣ 
រួកធម៌ ព្មាប់រព្មាៃ ប់នូវអធិករព្ណៈ ៥០១ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 005) 

វនិយបិដក ភិកខុ នីវភិង្គ  បច្ចេកភាគ ៥   (រ.ស. ២៤៩៨) 

 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
បារា ិកពី ១ ១ 

និទនបុរព្ ហ ម្ ះ ា ហ ាហៅមិគារព្មាតា្ ១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ៨ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  ១១, ១៦ 

បារា ិកពី ២ ១៧ 
និទន (****** ុនទរព្នី ទ ភិកាុ នី ១៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ១៩ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  ២០ 

បារា ិកពី ៣ ២៣ 
និទន ថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ២៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ២៤ 
ការព្ ូព្ត មនុភា នកមម ២៧ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៨,២៩ 

បារា ិកពី ៤ ៣០ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី ៣០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ៣១,៣២ 
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បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  ៣៤ 
ឧហពទាវាន ៣៥ 

សេតរសកណ្ឌ  
 ងាពិហ  ពី ១ 

៣៦ 

និទនឧបា កមាន ក់ ព្បហគនឃ្វល ុំង ៣៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ៣៩ 
 ិកាា បពវភិងគ និង បពភា នីយ  ៤០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤០ 

 ងាពិហ  ពី ២ ៤១ 
និទនភរព្ោិហ ច្លិចឆវ ី ៤១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ៤៤ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  ៤៥,៤៦ 

 ងាពិហ  ពី ៣ ៤៧ 
និទនភិកាុ នីា ិ ស ភទទ កាបិោនីភិកាុ នី ៤៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិាដមបូង និងនិទនភិកាុ នីរីរព្រូព្ប ៤៨ 
អនុបបញ្ញត្ិ ពី ១ ៤៩ 
និទនភិកាុ នីហព្ចើនរូព្ប  និង អនុបបញ្ញត្ិ ពី ២ ៥០,៥១ 
អនុបបញ្ញត្ិ ពី ៣  និង  ិកាា បពវភិងគ ៥៣ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៥៤,៥៥ 

 ងាពិហ  ពី ៤ ៥៥ 
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និទនចណឌ កាលីភិកាុ នី ៥៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ៥៧,៥៨ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  ៥៩,៦០ 

 ងាពិហ  ពី ៥ ៦០ 
និទន ុនទរព្នី ទ ភិកាុ នី ៦០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ  និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៦១,៦២,៦៣ 

 ងាពិហ  ពី ៦ ៦៤ 
និទន ុនទរព្នី ទ ភិកាុ នី ៦៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ៦៦ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  ៦៧,៦៨ 

 ងាពិហ  ពី ៧ ៦៨ 
និទនចណឌ កាលីភិកាុ នី ៦៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ៧០ 
ការព្ ូព្ត មនុភា នកមម ៧៣ 
បពភា នីយ និងវារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៧៦ 

 ងាពិហ  ពី ៨ ៧៧ 
និទនចណឌ កាលីភិកាុ នី ៧៧ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង ការព្ ូព្ត មនុភា នកមម ៧៩,៨១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៨៣ 

 ងាពិហ  ពី ៩ ៨៤ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះវនិយ័បិដក -    Page 54/139 

 

 

 

 

 

និទនរួកភិកាុ នី  ាអហនវ្ា ិនីរព្ប ់ថុ្លលន ទ ភិកាុ នី ៨៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ៨៥,៨៦ 
ការព្ ូព្ត មនុភា នកមម  និង បពភា នីយ  ៨៨ ,៨៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៩១ 

 ងាពិហ  ពី ១០ ៩១ 
និទន ថុ្លលន ទ ភិកាុ នី ៩១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ៩៣,៩៥ 
ការព្ ូព្ត មនុភា នកមម  និង បពភា នីយ  ៩៧,១០០ 

 
និសសគ្គិយកណ្ឌ  

បតវ្គគ   ិកាា បព ពី១ 
១០៣ 

និទននរវគគិោភិកាុ នី ១០៣ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង  បពភា នីយ  ១០៥,១០៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ និងហរព្ឿង នរវគគិោភិកាុ នី ១០៨ 

បតវ្គគ   ិកាា បព ពី២ ១០៩ 
និទនភិកាុ នីហព្ចើនរូព្ប ១០៩ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១១១,១១២ 

បតវ្គគ   ិកាា បព ពី៣ ១១២ 
និទន ថុ្លលន ទ ភិកាុ នី ១១២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ១១៤ 
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បពភា នីយ និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១១៥,១១៦ 
បតវ្គគ   ិកាា បព ពី ៤ ១១៦ 

និទន ថុ្លលន ទ ភិកាុ នី  មាន មៃឺ ១១៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ១១៨,១១៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១២០ 

បតវ្គគ   ិកាា បព ពី៥ ១២១ 
និទន ថុ្លលន ទ ភិកាុ នី  មាន មៃឺ ១២១ 
បពភា នីយ និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១២៣,១២៤ 

បតវ្គគ   ិកាា បព ពី៦ ១២៤ 
និទនឧបា កហព្ចើនរូព្ប ១២៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ១២៦ 
បពភា នីយ និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១២៧ 

បតវ្គគ   ិកាា បព ពី៧ ១២៨ 
និទនឧបា កហព្ចើនរូព្ប ១២៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ១២៩ 
បពភា នីយ និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៣១ 

បតវ្គគ   ិកាា បព ពី៨ ១៣២ 
និទន ភិកាុ នី ហព្ចើនរូព្ប ១៣២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង បពភា នីយ ១៣៤ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៣៥ 
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បតវ្គគ   ិកាា បព ពី៩ ១៣៦ 
និទន ភិកាុ នី ហព្ចើនរូព្ប ១៣៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង បពភា នីយ ១៣៧,១៣៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៣៩ 

បតវ្គគ   ិកាា បព ពី១០ ១៤០ 
និទន ថុ្លលន ទ ភិកាុ នី   ១៤០ 
 ១៤១,១៤២ 
 ១៤៣ 

ចីវរព្វគគ  ិកាា បព ពី១ ១៤៤ 
និទន ថុ្លលន ទ ភិកាុ នី   ១៤៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង  ិកាា បពវភិងគ ១៤៦ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៤៧ 

ចីវរព្វគគ  ិកាា បព ពី២ ១៤៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ និង បពភា នីយ ១៤៩,១៥០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  និង ឧហពទាវាន ១៥១,១៥២ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី១ ១៥៣ 
និទនឧបា កមាន ក់ ១៥៣ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ   ១៥៦,១៥៧ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី២ ១៥៧ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី ១៥៧ 
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 ិកាា បពវភិងគ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៥៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ  ១៥៩ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី៣ ១៥៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៦០ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី ៤ ១៦១ 
និទនព្ ី នុំ ១៦១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៦២ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី៥ ១៦៣ 
និទនព្រះ ង បាបតិហគាតមី ១៦៣ 
បពភា នីយ  និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៦៥,១៦៦ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី៦ ១៦៦ 
និទនមហាមាតយហ ម្ ះ អាហរាេន ្ ១៦៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៦៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៦៨ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី៧ ១៦៩ 
និទនរួកភិកាុ នី  ុំគាន  ូមព្ ូវ ១៦៩ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៧០ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី៨ ១៧១ 
និទនព្រេមណ៍មាន ក់ ារា អមាតយ ១៧១ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៧៣ 
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ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី៩ ១៧៤ 
និទនព្រេមណ៍មាន ក់ មានដព្ ព្ ូវដុំហណើ ប ១៧៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៧៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៧៦ 

ល ុណវគគ  ិកាា បព ពី១០ ១៧៦ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី  និង ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ១៧៧ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៧៨ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី១ ១៧៩ 
និទនបុរព្ ាញាតិរព្ប ់ភិកាុ នី ា ិ សក ទ កាបិោនិភិកាុ នី ១៧៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៨០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៨១ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី២ ១៨១ 
និទនបុរព្ ាញាតិរព្ប ់ភិកាុ នី ា ិ សក ទ កាបិោនិភិកាុ នី ១៨១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៨២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៨៣ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី៣ ១៨៤ 
និទនបុរព្ ាញាតិរព្ប ់ភិកាុ នី ា ិ សក ទ កាបិោនិភិកាុ នី ១៨៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៨៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៨៦ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី៤ ១៨៦ 
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និទន   ថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ១៨៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៨៧,១៨៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៨៩ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី៥ ១៨៩ 
និទនភិកាុ នី ១ រូព្ប ១៨៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៩១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៩៣ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី៦ ១៩៣ 
និទន   ថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ១៩៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៩៤,១៩៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ១៩៦ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី៧ ១៩៦ 
និទន   ភិកាុ នីហព្ចើនរូព្ប ១៩៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ១៩៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២០០ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី៨ ២០០ 
និទន ភិកាុ នី  ា ិ សរព្ប ់ ក ទ កាបិោនិភិកាុ នី ២០០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២០១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២០២ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី ៩ ២០២ 
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និទនរួកភិកាុ នី  ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២០២,២០៤ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២០៥ 

អនធការព្វគគ  ិកាា បព ពី១0 ២០៥ 
និទនចណឌ កាលីភិកាុ នី  ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២០៥,២០៦ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី១ ២០៧ 
និទន ភិកាុ នីហព្ចើនរូព្ប  ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ    ិកាា បពវភិងគ   
 និង  វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ 

២០៧,២០៨ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី២ ២០៨ 
និទនព្រះដ៏មានព្រះភាគ  ព្ពង់អនុញ្ជញ ត ុំរត់ងូតពឹក ២០៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២០៩,២១០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២១១ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី៣ ២១១ 
និទនភិកាុ នី ១ រូព្ប មាន ុំរត់ ព្មាប់ហធវើចីវរព្ ២១២,២១៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២១៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២១៥ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី៤ ២១៥ 
និទនរួកភិកាុ នី ហធវើចីវរព្ ២១៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២១៦ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២១៧ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី៥ ២១៧ 
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និទនភិកាុ នី ១រូព្ប ២១៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២១៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២០ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី៦ ២២០ 
និទនព្តកូលឧបោឋ ករព្ប ់ថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ២២០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ២២១ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២២ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី៧ ២២៣ 
និទន អកាលចីវរព្  ហកើតហ ើងដល់ភិកាុ នី ងមថ ២២៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២២៤ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២៥ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី៨ ២២៥ 
និទន ថុ្លល ន ទ ភិកាុ នី ២២៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ២២៦ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២២៧ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី៩ ២២៧ 
និទនព្តកូលឧបោឋ ករព្ប ់ថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ២២៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២២៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៣០ 

នគគវគគ  ិកាា បព ពី១០ ២៣១ 
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និទនឧបា កមាន ក់ឲ្យហគហធវើ វហិារព្ ២៣១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង   ិកាា បពវភិងគ   ២៣៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៣៤ 

តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី១ ២៣៥ 
និទនភិកាុ នី រីរព្រូព្ប ២៣៥ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៣៦ 

តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី២ ២៣៦ 
និទនភិកាុ នី រីរព្រូព្ប ២៣៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ២៣៧ 
 ិកាា បពវភិងគ   ២៣៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៣៩ 

តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី៣ ២៣៩ 
និទន ថុ្លល ន ទ  ភិកាុ នី ២៣៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ២៤០ 
 ិកាា បពវភិងគ   ២៤១ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៤២ 

តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី៤ ២៤២ 
និទន ថុ្លល ន ទ  ភិកាុ នី ២៤២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២៤៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៤៤ 
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តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី៥ ២៤៤ 
និទនភទទ កាបិោនី ភិកាុ នី  ២៤៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២៤៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ពី ២ ២៤៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៤៨ 

តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី៦ ២៤៩ 
និទនចណឌ កាលីភិកាុ នី ២៤៩ 
 ិកាា បពវភិងគ   ២៥០ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៥៣ 

តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី៧ ២៥៣ 
និទនភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ២៥៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២៥៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៥៦ 

តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី៨ ២៥៦ 
និទនភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ២៥៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២៥៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៥៨ 

តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី៩ ២៥៨ 
និទន រួកភិកាុ នី ២៥៨ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៦០ 
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តុវដវ្គគ  ិកាា បព ពី១០ ២៦០ 
និទនភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ២៦០ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ១ ២៦៣ 
និទន យាងបានគូរព្គុំនូរព្ ២៦៣ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៦៤,២៦៥ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ២ ២៦៥ 
និទនភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ២៦៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៦៧ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ៣ ២៦៧ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី ២៦៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៦៩ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ៤ ២៦៩ 
និទនភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ២៦៩ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៧០ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ៥ ២៧០ 
និទនភិកាុ នី  ១ រូព្ប ២៧០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២៧២ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៧៤ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ៦ ២៧៤ 
និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ២៧៤ 
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 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៧៦ 
ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ៧ ២៧៦ 

និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ២៧៦ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៧៨,២៧៩ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ៨ ២៧៩ 
និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ២៧៩ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៨២ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ៩ ២៨២ 
និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ២៨២ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៨៣,២៨៤ 

ចិត្ា្គារព្វគគ  ិកាា បព ពី ១០ ២៨៤ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី ២៨៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង  ិកាា បពវភិងគ   ២៨៥ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៨៥ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ១ ២៨៦ 
និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប ២៨៦ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៩០ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ២ ២៩០ 
និទនព្រះ កបបតិក ២៩០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ២៩២ 
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វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៩៣ 
អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ៣ ២៩៤ 

និទនចណឌ កាលីភិកាុ នី និង ថុ្លលន ទ ភិកាុ នី ២៩៤ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៩៦ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ៤ ២៩៧ 
និទនព្រេមណ៍មាន ក់ និមនភិ្កាុ នីឆ្ងន់ ២៩៧ 
បពភា នីយ និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ២៩៩,៣០០ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ៥ ៣០០ 
និទន ភិកាុ នី ១ រូព្ប ៣០០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣០១,៣០២ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ៦ ៣០២ 
និទន ភិកាុ នី ហព្ចើន រូព្ប ៣០២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣០៤ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ៧ ៣០៤ 
និទន ភិកាុ នី ហព្ចើន រូព្ប ៣០៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣០៥,៣០៦ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ៨ ៣០៦ 
និទន នរវគគិយភិកាុ  ៣០៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣០៨ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ៩ ៣០៨ 
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និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ៣០៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣០៩ 

អារាមវគគ  ិកាា បព ពី ១0 ៣១០ 
និទន ភិកាុ នី ១ រូព្ប ៣១០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣១១,៣១២ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ១ ៣១៣ 
និទន ភិកាុ នី ១ រូព្ប ៣១៣ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣១៤,៣១៥ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ២ ៣១៥ 
និទន ភិកាុ នី ហព្ចើនរូព្ប ៣១៥ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣១៧ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ៣ ៣១៧ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ឲ្យ ឧប មបទ ដល់ ិកាមា  ៣១៧,៣១៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣២១,៣២២ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ៤ ៣២២ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ឲ្យ ឧប មបទ ដល់ ិកាមា  ៣២២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣២៥,៣២៦ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ៥ ៣២៧ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ឲ្យ ឧប មបទ ដល់ព្ ីតិេិកតា្ មាន 
វ ាមិនព្គប់១២ឆ្ងន ុំ 

៣២៧ 
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 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣២៩,៣៣០ 
គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ៦ ៣៣០ 

និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ឲ្យ ឧប មបទ ដល់ព្ ីតិេិកតា្ ៣៣០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ៣៣៣ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៣៥ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ៧ ៣៣៥ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ឲ្យ ឧប មបទ ដល់ព្ ីតិេិកតា្ ៣៣៥ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៣៩,៣៤០ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ៨ ៣៤០ 
និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ៣៤០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៤១,៣៤២ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ៩ ៣៤២ 
និទនភិកាុ នី មិនបុំហរព្ ើ ឧប ាយ៍ ៣៤២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៤៣ 

គរភិនិវគគ   ិកាា បព ពី ១០ ៣៤៤ 
និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ៣៤៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៤៥ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ១ ៣៤៦ 
និទន ភិកាុ នី ឲ្យ ឧប មបទដល់កុមារព្ ី ៣៤៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៤៧,៣៤៨ 
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កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ២ ៣៤៩ 
និទន ភិកាុ នី ឲ្យ ឧប មបទដល់កុមារព្ ី ៣៤៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៥៣ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ៣ ៣៥៤ 
និទន ភិកាុ នី ឲ្យ ឧប មបទដល់កុមារព្ ី ៣៥៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៥៧,៣៥៨ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ៤ ៣៥៩ 
និទន ភិកាុ នី ឲ្យ ឧប មបទដល់កុមារព្ ី ៣៥៩ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៦០ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ៥ ៣៦០ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយមានវ ាហរញ ១២ ៣៦០ 
វុោឋ បន មមតិ ៣៦១ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៦៣,៣៦៥ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ៦ ៣៦៥ 
និទនចណឌ កាលីភិកាុ នី ៣៦៥ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៦៧ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ៧ ៣៦៧ 
និទន ិកាមា  ១ រូព្ប ៣៦៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៦៩,៣៧០ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ៨ ៣៧០ 
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និទន ិកាមា  ១ រូព្ប ៣៧០ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៧២ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ៩ ៣៧៣ 
និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ៣៧៣ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៧៤,៣៧៥ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ១០ ៣៧៥ 
និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ៣៧៥ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៧៦,៣៧៧ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ១១ ៣៧៧ 
និទនថុ្លលន ទ  ភិកាុ នី ៣៧៧ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៧៩ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ១២ ៣៨០ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ ឲ្យ ឧប មបទ រាល់ឆ្ងន ុំ ៣៨០ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៨១ 

កុមារព្ភូីតវគគ   ិកាា បព ពី ១៣ ៣៨១ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ  ៣៨១ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៨៣ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ១ ៣៨៤ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ  ៣៨៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ   ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៨៥,៣៨៦ 
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នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ២ ៣៨៦ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី ៣៨៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  ាដមបូង ៣៨៧ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៨៨,៣៨៩ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ៣ ៣៨៩ 
និទន ភិកាុ នី ១ រូព្ប  ៣៨៩ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩០,៣៩១ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ៤ ៣៩១ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី  ព្ពព្ពង់ហព្គឿងព្បោប់ព្ ី ្ ៣៩១ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩២ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ៥ ៣៩៣ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី   ៣៩៣ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩៤ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ៦ ៣៩៤ 
និទននរវគគិោភិកាុ នី   ៣៩៤ 
 ិកាា បពវភិងគ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩៦ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ៧ ៣៩៦ 
និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ  ៣៩៦ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩៧,៣៩៨ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ៨ -៩ -១០ ៣៩៨ 
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និទន ភិកាុ នី ទ ុំងឡាយ  ៣៩៨ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៣៩៩,៤០០ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ១១ ៤០០ 
និទនភិកាុ នីទ ុំងឡាយ  មិនព្បាប់ព្ាប់ដតអងគុយហលើ អា នៈខាងមុខ ៤០០ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤០១,៤០២ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ១២ ៤០២ 
និទនភិកាុ នី  ួរព្បញ្ជហ  នឹងភិកាុ  ៤០២ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤០៣,៤០៤ 

នត្ុបាេនវគគ   ិកាា បព ពី ១៣ ៤០៤ 
និទនភិកាុ នី មួយរូព្ប  គាម ន ុំរត់ហោមរុង ៤០៤ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ  និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤០៥,៤០៦ 
ឧហពទាវាន ៤០៦ 

បាដិហព នីយកណឌ  ៤០៧ 
និទនភិកាុ នី   ូមពឹកហោះរាវឆ្ងន់ ៤០៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ ិាប ទ ប់ និង វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤០៩,៤១៤ 
ឧហពទាវាន ៤១៥ 

ហ កាិយកណឌ  ៤១៦ 
និទនភិកាុ នី  ហ លៀករព្យិករព្ោក ៤១៦ 
វារព្ៈដដលមិនព្តូវអាបត្ិ ៤១៧ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ ាប ទ ប់  ៤១៩ 
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ឧហពទាវាន ៤២០ 
អធិករព្ណ មថ្ៈ ពីបុំផុត ៤២១ 

ឧហពទាវាន ៤២២ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 006) 

វនិយបិដក មហាវគគ បឋមភាគ  ៦ 
មហាខនធកៈ  ឧច្ោសថកខ នធកៈ   (រ.ស. ២៤៩៩) 

 

មាតិកា ហលខ
ពុំរ័រព្ 

ភាគ្ ទី ១ 
មហាខនធកៈ 

 

ព្រះ មពុពធាមាេ  ់បានព្តា្ ់ដឹងាដមបូង ព្ពង់រព្ ុំរឹងបដិចេ មុបាពធម៌ ១ 
ហរធិកថា រុពធឧទនគាថា ៣ 
អ បាល និហព្គាធកថា ៧ 
មុ លិនទកថា ៩ 
រាាយគនកថា ហរព្ឿងរណិ  ហ ម្ ះ តបុ ស និង ភលលិក ១០ 
រុពធ បរព្វិតិកក កថា ១៣ 
ព្រេមោចនកថា ១៥ 
ព្រេមោចនកថា រកយឧបមាហោយវតែុ  មានផ្ទក ឧបបល ាហដើម ១៧ 
រុពធបរព្វតិកកកថា ១៩ 
ហរព្ឿងឧបកា ីវកវតែុ  ២៣ 
ហរព្ឿងបញ្េ វគគិយភិកាុ  ២៥ 
ធមមចកកបបវគគន ូព្ត ២៩ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះវនិយ័បិដក -    Page 75/139 

 

 

 

 

 

ធមមចកកបបវគគន ូព្ត  ញាណមានបីព្បការព្ ៣១ 
រុពធឧទន ធមមចកាុ រព្ប ់រួកព្រះថ្រព្ៈមាន ហកាណឌ ញ្ញៈាហដើម ៣៥ 
អនតល្កាណ ូព្ត អនតក្ថា ៤១ 
អនតល្កាណ ូព្ត អនិចេកថា ៤៣ 
អនតល្កាណ ូព្ត  ការព្ដឹងនិងការព្ហ ើញហោយគួរព្ដល់រិត ៤៥ 
ហរព្ឿងយ កុលបុព្ត ៤៧ 
ហរព្ឿងមាតា្បិតា្ រព្ប ់យ កុលបុព្ត ៥១ 
ធមមចកាុ គឺហាតា្បត្ិមគគ រព្ប ់បិតា្ រៃនយ កុលបុព្ត ៥៣ 
ការព្ ហព្មចនូវ អរព្េតផ្លរៃនព្រះយ  ៥៥ 
ធមមចកាុគឺហាតា្បត្មិគគ រព្ប ់មាតា្និងព្ ីបុរាណ ពុតយិិការៃនព្រះយ  ៥៧ 
និោយអុំរីផនួ រព្ប ់ព្គេ ែ ៤ ក់ា ុំឡាញ់រៃនព្រះយ  ៦០ 
ហរព្ឿងព្គេ ែ ព្បមាណ ៩០  ក់ ា ុំឡាញ់រៃនព្រះយ  ៦៣ 
និោយអុំរីព្រះអរព្េន ្៦១ ព្រះអងគ  ៦៥ 
មារព្កថា ៦៧ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តបរវាជ  និង ឧប មបទ ៦៩ 
រកយហរលអុំរីការព្រួព្ចោក អ ទ ក់មារព្ទ ុំងឡាយ ៧១ 
ហរព្ឿងភពទវគគិយកុមារព្ ា ុំឡាញ់នឹងគាន  ៧៣ 
ធមមចកាុគឺហាតា្បត្មិគគ រៃនភពទវគគិយកុមារព្ ា ុំឡាញ់នឹងគាន  ៧៥ 
ហរព្ឿង ដិល ាបងបអូននឹងគាន  បឋមបាដិហារព្យ ៧៧ 
ហរព្ឿង ដិល ាបងបអូននឹងគាន  បាដិហារព្យ ាគុំរព្ប់ ៣ ៨៣ 
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ហរព្ឿង ដិល ាបងបអូននឹងគាន  បាដិហារព្យ ាគុំរព្ប់ ៤ ៨៤ 
ហរព្ឿង ដិល ាបងបអូននឹងគាន  បាដិហារព្យ ាគុំរព្ប់ ៥ ៨៧ 
ហរព្ឿង ដិល ាបងបអូននឹងគាន  និោយអុំរីចីវរព្បងសុកូល រព្ប ់ព្រះដ៏មាន 
ព្រះភាគ 

៨៩ 

ហរព្ឿង ដិលាបងបអូននឹងគាន បាដិហារព្យ មានព្ពង់ ុំមកនូវដផលព្រីងាហដើម ៩១ 
ហរព្ឿង ដិលាបងបអូននឹងគាន បាដិហារព្យ មានព្ពង់បុំដបកឧ  ាហដើម ៩៥ 
ហរព្ឿង ដិលាបងបអូននឹងគាន បាដិហារព្យ មានព្ពង់និមមិតចង្ក្ង្កក ន ៩៧ 
ហរព្ឿង ដិលាបងបអូននឹងគាន បរវាជ និងឧប មបទរៃន ដិលទ ុំងឡាយហ ះ ៩៩ 
បាដិហារព្យចុំនួន បីរន់ព្បា ុំរព្យ ១០៣ 
អាពិតប្រព្ោិយ ូព្ត ១០៥ 
រុពធគុណ កថា  ការព្ ួប ុុំរព្ប ់ព្រះបាពរិមពិារព្ ១០៧ 
ការព្ ួប ុុំរព្ប ់ព្រះបាពរិមពិារព្រកយហរលអុំរីការព្លះបង់នូវហព្គឿងយញ្ញ ១០៩ 
ការព្ ួប ុុំរព្ប ់ព្រះបាពរិមពិារព្  អនុបុរវិកថា ១១០ 
ការព្ ួប ុុំរព្ប ់ព្រះបាពរិមពិារព្ ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់ោងចូលព្កងុរា ព្គិះ ១១៣ 
គាថាាចហព្មៀងរព្ប ់ព្រះឥង្ក្នទ ១១៥ 
ហរព្ឿងព្រះឥង្ក្នទ ១១៧ 
ព្រះតហព្មះ រព្ប ់ព្រះបាព  រិមពិារព្ គារព្ពៃព់ពួលនូវអារាម ១១៩ 
បុរវាជ រព្ប ់ បរព្រិវ  ក ហ ម្ ះ ារព្បុីត ្និង ហមាគគោល ន ហរព្ឿង អ ស ិហតែរព្ ១២១ 
បុរវាជ រព្ប ់ បរព្រិវ  ក ហ ម្ ះារព្បុីត ្និងហមាគគោល ន រកយបរព្រិវ  ក ហ ម្ ះារព្បុីត ្ ១២៥ 
បុរវាជ រព្ប ់ បរព្រិវ  ក ហ ម្ ះារព្បុីត ្និងហមាគគោល ន ធមមចកាុ រព្ប ់ ហមាគគោល ន ១២៧ 
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បុរវាជ រព្ប ់ បរព្រិវ  ក ហ ម្ ះ ារព្បុីត ្និង ហមាគគោល ន ហរព្ឿងបរព្វិារព្រព្ប ់ហោកហ ះ ១២៩ 
បុរវាជ រព្ប ់ ព្រះារព្បុីត ្និង ព្រះហមាគគោល ន ១៣១ 
រកយហោព ហោយគាថា ១៣៣ 
និទនហោយ ឧប ាយវគគ ១៣៥ 
វគគដដលកូន ិ សព្តូវហធវើដល់ឧប ាយ៍ ១៣៩ 
ឧប ាយវគគ ១៤០ 
 ិពធិវហិារព្កិវគគ ១៥១ 
បាដមកថា ១៦១ 
ការព្ ូមឲ្យឧប ាយ៍ អត់ហទ  ១៦៣ 
 ិពធិវហិារព្កិព្បកបហោយអងគ ៥ ោ៉ា ងគួរព្ឲ្យឧប ាយ៍បហណ្ញហចញ 
ហរព្ឿងព្រេមណ៍មាន ក់ 

១៦៥ 
១៦៧ 

ឧប មបទហោយញត្ិចតុតក្មមវាោ ១៦៩ 
ហរព្ឿងភិកាុ មួយរូព្ប ១៧០ 
ហរព្ឿងព្រេមណ៍មាន ក់ ១៧៣ 
ការព្ព្បាប់និ សយ័ ៤ ាហដើម ១៧៥ 
ឧប ាយ ិពធិវហិារព្កិកថា ១៧៧ 
អាចរព្យិហនវ្ា ិកកថា ១៨៣ 
អាចរព្យិវគគ ១៨៥ 
អហនវ្ា ិកវគគ ១៩៧ 
បាដមកថា ២០៧ 
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អហនវ្ា ិកព្បកបហោយអងគ ៥ ោ៉ា ង គួរព្ឲ្យអាោរព្យបហណ្ញហចញ ២០៩ 
អាចរព្យិហនវ្ា ិកកថា ២១១ 
ការព្រព្មាៃ ប់និ សយ័បាកឧប ាយ៍ និងអាោរព្យ ២១៣ 
ឧប មាហពគរវបញ្េកៈ១៦ដង ២១៥ 
ឧប មាហពគរវបញ្េកៈ១៦ដង ២២៣ 
តិតែិយបរព្វិា កថា ២៣០ 
រកយហរលអុំរីបុគគលដដលធ្លល ប់ តិរព្ ែយិ ដរៃព មិនញាុំងព្រះ ងមថឲ្យហព្តកអរព្ ២៣៥ 
រកយហរលអុំរីបុគគលដដលធ្លល ប់ តិរព្ ែយិ ដរៃព ញាុំងព្រះ ងមថឲ្យហព្តកអរព្ ២៣៧ 
អនរ្ាយិកធមមកថា អារធ ៥ ោ៉ា ង ២៣៩ 
អនរ្ាយិកធមមកថា បរវាជ  រៃន រា អាមាតយ ២៤៥ 
ហោរព្រា ការព្កត់ហ ម្ ះពុកកនុងបញ្ជី  ២៤៩ 
អភយូវាភាណវារព្ រួកមនុ សដដលហគហបៀតហបៀន ឲ្យមានាល កាន មាហដើម ២៥១ 
អភយូវាភាណវារព្ ភណឌុ កមម ២៥៣ 
អភយូវាភាណវារព្  ហរព្ឿងទរព្កមានរួក ១៧ ២៥៥ 
ហរព្ឿងព្តកូលហធវើមរព្ណកាលហោយ អេិវាតកហរាគ ២៥៩ 
ភិកាុ  ១ រូព្ប   មិនព្តូវឲ្យាមហណរីរព្រូព្បបហព្មើ ២៦០ 
ព្រះដ៏មានព្បភាគព្ពង់រុពធដុំហណើ រព្ ហ ៀ ហចញហៅកាន់ ពកាិាដគិរព្ ីនបព ២៦៣ 
អភយុវរព្ភាណវារព្ៈអងក (៥) រៃនរួកភិកាុ ដដលគួរព្ហៅបានមិនបាច់មាននិ សយ័ ២៦៥ 
រាេុលាមហណរព្បបរវាជ  ២៧០ 
ព្រះបាព ុហទធ ពន  កយរា  និោយអុំរីបុគកលដដលមានមាតា្បតិា្ មនិអនុញ្ជញ ត ២៧៣ 
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 ិកាា បព ១០ រព្ប ់រួកាមហណរព្ ២៧៧ 
ហរព្ឿងពណឌ កមម រួកាមហណរព្ ២៧៩ 
  នងគ ១០  រព្ប ់រួកាមហណរព្ ២៨០ 
មនុ សហខទើយ ២៨៣ 
មនុ សលួច ុំវា   មនុ សចូលរួកតិរព្ ែយិ ២៨៥ 
ហរព្ឿង គ ២៨៧ 
មនុ សដដល មាល ប់មាតា្ មិនព្តូវឲ្យឧប មបទ ២៨៩ 
មនុ សដដល មាល ប់ព្រះអរព្េន ្ ងមថមិនព្តូវឲ្យឧប មបទ ២៩១ 
មនុ សឧភហតា្រយញ្ជនក (មនុ សមានហភពរីរព្)  ងមថមិនព្តូវឲ្យឧប មបទ ២៩៣ 
រួកាមហណរព្ដដលគាម នឧប ាាហដើម  ងមថមិនព្តូវឲ្យឧប មបទ ២៩៥ 
មនុ សគាម នបាព្ត ចីវរព្  ងមថមិនព្តូវឲ្យឧប មបទ ២៩៧ 
រួកមនុ សមានោច់រៃដាហដើម ភិកាុ មិនព្តូវឲ្យ បរវាជ  ២៩៩ 
និ សយវធីិ ៣០០ 
កុមារព្ ក សប មានអាយុ ២០ឆ្ងន ុំហោយរាបយ់កឆ្ងន ុំហៅកនុងគភ៌ផងបានឧប មបទ ៣០៥ 
ការព្ នមតិនូវភិកាុអនកហព្បៀនព្បហៅ ឧប មបទ ហបកាៈ ៣០៧ 
ឧប មបទ ហោយញត្ិចតុតែកមម ៣១១ 
និ សយ័ (បចេ័យាហព្គឿងអាព្ ័យរព្ប ់បរវ ិត) ៤ ោ៉ា ង ៣១៥ 
អករព្ណីកិចេ (កិចេដដលបរវ ិតមិនព្តូវហធវើ ) ៤ ោ៉ា ង ៣១៧ 
ហរព្ឿងភិកាុ ព្តូវ ងមថហលើកវត ្ ហព្រះមិនហ ើញអាបត្ិាហដើម ៣១៩ 
ឧទទ នគាថា ៣២៥ 
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ឧវបាសថកានធក  
ការព្ា្ប់ធម៌ ៣៣៧ 
ការព្ ុំដដងបាតិហមាកា ៣៣៩ 
និទនុហពទ វភិងគ ៣៤១ 
ការព្ ុំដដងបាតិហមាកា កនុងរៃថ្ៃឧហបា ថ្ ៣៤៥ 
ហរព្ៀងមហាកបបនិ ៣៤៧ 
ការព្ នមតិ ីមា ៣៤៩ 
នពីបារព្ ីមា  ការព្ នមតិនូវហរាង ឧហបា ថ្ ៣៥១ 
ហរាង ឧហបា ថ្ តូចហរក ៣៥៣ 
អាវា ហព្ចើនមាន ីមាហ មើគាន    គឺមាន ីមាដតមួយ ៣៥៥ 
ហរព្ឿងព្រះមហាក សបហតែរព្ និង ការព្ នមតិនូវ អរព្បិបវា  ីមា ៣៥៧ 
តិចីវរាវបិបវា   ីមា ៣៥៩ 
ការព្ ូព្តរី តិចីវរាវបិបវា   ីមា ៣៦១ 
ការព្ពុំោយ ីមា និង  ិមនរ្ព្កិ (ពីឧបោរព្ៈ រៃន ីមា) ៣៦៣ 
ឧហបា ថ្មានរីរព្  (បាតុពទ ិឧហបា ថ្ ១  បណារព្ ិឧហបា ថ្ ១) ៣៦៥ 
ការព្ ុំដដងបាតិហមាកាមាន៥ោ៉ា ង ៣៦៧ 
ការព្ នមតិខលួន   ការព្ នមតិភិកាុដរៃព ៣៦៩ 
ការព្ហធវើនូវកមមមិនដមនាធម៌ាហដើម ៣៧៣ 
បាតិហមាកា មានព្រះហថ្រព្ាតិ ៣៧៥ 
ភិកាុ ហព្ចើនរូព្បលៃង់ មិនឆ្ងល   ៣៧៧ 
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ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តឲ្យភិកាុ ហរព្ៀនរាប់បកា ៣៧៩ 
ព្តូវភិកាុ ហោលហរាង ឧហបា ថ្ ៣៨០ 
ការព្អុ ព្បពិបកនុងហរាងឧហបា ថ្ ៣៨៣ 
រួកភិកាុលៃង់មិនឆ្ងល   មានដុំហណើ រព្ហៅកាន់ពិ  ៣៨៤ 
ការព្ ុំមកនូវបារព្ ុិពធិរៃនភិកាុឈឺ ៣៨៧ 
ការព្ ុំមកនូវននទៈ រៃនភិកាុឈឺ ៣៩១ 
និោយអុំរីរួក នមានញាតិាហដើម ោប់ភិកាុ  ៣៩៥ 
ភិកាុនកួតមានរីរព្ោ៉ា ង  ការព្ នមតិនូវភិកាុនកួត ៣៩៧ 
ការព្ ុំដដងនូវបាតិហមាកា បារព្ ុិពធិឧហបា ថ្ ៣៩៩ 
អធិោឋ ន ឧហបា ថ្ ការព្ ុំដដង អាបត្ិ ៤០៣ 
ភិកាុអនករព្លឹកហ ើញអាបត្ិ  ភិកាុអនក មានហ ចក្ី ងសយ័កនុង អាបត្ិ  ៤០៥ 
 ងមថព្តូវ  ភាតា្បត្ិ ៤០៩ 
ការព្ហធវើឧហបា ថ្ មិនព្តូវអាបត្ិ មាន១៥ ោ៉ា ង ៤១០ 
ភិកាុមានហ ចក្ី ុំគាល់កនុងកមម ាបការួក ាព្រមហព្រៀងគាន  មាន១៥ ោ៉ា ង ៤១៩ 
ការព្ហធវើឧហបា ថ្ ព្បកបហោយហ ចក្ី ងសយ័ មាន១៥ ោ៉ា ង ៤២១ 
ការព្ហធវើឧហបា ថ្ ហោយហ ចក្ី រព្ហងគៀ  មាន១៥ ោ៉ា ង ៤២៣ 
ការព្ហធវើឧហបា ថ្  ហោយមានបុំណងនឹងបុំដបក ងមថ   មាន១៥ ោ៉ា ង ៤២៥ 
ការព្ហធវើឧហបា ថ្  ហផសងគាន   (ហោយអុំាដច )រៃនរៃថ្ៃឧហបា ថ្  ៤២៧ 
ការព្ហធវើឧហបា ថ្  ហោយ បុំណងនឹងបុំដបក ងមថ    ៤២៩ 
ភិកាុមាន ុំវា  ហផសងគាន  និង ភិកាុមាន ុំវា ហ មើគាន  ៤៣៣ 
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កនុងឧហបា ថ្ រៃថ្ៃហ ះ ភិកាុ មិនព្តូវដចញរីអាវា  ដដលមានភិកាុ  ៤៣៥ 
ភិកាុ មិនព្តូវ ុំដដងបាតិហ កាដល់ភិកាុ នី បរព្ ិពយដដលអងគុយ(ាប់េតប្ា ) ៤៣៩ 
ឧទទ នគាថា ៤៤១ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 007) 

វនិយបិដក មហាវគគ ទុតិយភាគ  ៧ 
វសសបូនាយិកកខ នធកៈ   បវារណកខ នធកៈ 

ចមមកខ នធកៈ និង្ ច្ភសជ្ជកខ នធកៈ     (រ.ស. ២៥០០) 

 
 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
េសសូបនាយកិកានធកៈ ១ 

ការព្ហៅោុំវ ាព្រះដ៏មានព្រះភាគ មិនទន់បានបញ្ញត ្ ១ 
និទននរវគគិយភិកាុ  ៣ 
ការព្ចូលវ ា ៥ 
កិរព្ោិហធវើនូវការព្ព្ត ប់មកវញិ កនុងរព្វាង ៧រៃថ្ៃ ៧ 
អនរ្ាយទ ុំងឡាយ ហកើតហ ើងដល់រួកភិកាុ ដដលហៅោុំវ ា ៣៧ 
អនរ្ាយទ ុំងឡាយ មានដល់រួកភិកាុ ដដលចូលវ ា ៤១ 
ការព្បុំដបក ងមថហកើតហ ើង ដល់រួកភិកាុ ដដលចូលវ ា ៤៣ 
និទនភកិាុ  ១រូព្ប មានហ ចក្ីព្បាថាន ហដើមបចូីលវ ាកនុងលុំហៅរព្ប ់គង្កវ លហគា ៤៨ 
រួកភិកាុ ដដលចូលវ ា កនុងពីវាលាហដើម ៤៩ 
 ងមថហបា្្គាន ថា ភិកាុ មិនព្តូវបុំបួ កុលបុតក្នុងកា្ដលវ ា ៥១ 
និទនឧបននទ កយបុត ្ ៥២ 
ការព្ហៅោុំវ ាកនុងអាវា ទ ុំងឡាយរីរព្ ៥៣ 
ព្តូវអាបត្ិពុកកដ ហព្រះពពួលរកយហបា្្ ៥៥ 
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ឧទទ នរៃន វ សុប យិកកានធកៈ ៦៣ 
បវារណាកានធកៈ ៦៦ 

និទនភិកាុ ហព្ចើនរូព្បាមិព្តហពើបនិងបាន ួបគាន ថ្មី  
មូគវគគ (វគគរព្ប ់មនុ សគ)  ាគិគែិយ  មាទន ៦៧ 
ហតវាបិកាបវារព្ាដ ៧៥ 
បវារព្ាដ រីរព្ោ៉ា ង (ោតុពទ ិកា បវរព្ាដ ១  បណារព្ ិកាប វរព្ាដ១) ៧៧ 
ការព្ឲ្យនូវ បវរព្ាដ រៃនភិកាុឈឺ ៧៩ 
អនរ្ាយទ ុំងឡាយ ហកើតហ ើង កនុងហរលរៃន បវរព្ាដកមម ៨៣ 
គណបបវារព្ាដ និង ហតវាចិកា បវារព្ាដ ៨៥ 
ភិកាុ  ៣ រូព្ប បវារព្ាដ ដល់គាន នឹងគាន  ៨៧ 
ភិកាុ  ២ រូព្ប បវារព្ាដ ដល់គាន នឹងគាន  ៨៩ 
ភិកាុ  ១ រូព្ប  ព្តូវអាបត្ិកនុងរៃថ្ៃបវារព្ាដ  ៩១ 
ការព្ បវារព្ាដរៃនភិកាុអនកមិនមាន  ភាតា្បត្ិ ៩៣ 
និទនអាវា ិកភិកាុ  និោយរីភិកាុអនកបវារព្ាដមិនព្តូវអាបត្ិ មាន១៥ោ៉ា ង ៩៥ 
រួកភិកាុារួកដដល ុំគាល់ថាព្រមហព្រៀងគាន  មាន១៥ ោ៉ា ង  ១០០ 
រួកភិកាុ  មានហ ចក្ីរព្ហងកៀ  មាន១៥ ោ៉ា ង ១០៣ 
រួកភិកាុ  មានបុំណងនឹងបុំដបក ងមថ  មាន១៥ ោ៉ា ង ១០៥ 
រៃថ្ៃរព្ប ់ អាវា ិកភិកាុ   និង អាគន្ុកភិកាុ  ហផសងគាន  ១០៧ 
ការព្បវារព្ាដរព្ប ់រួកភិកាុ ដដលមានការព្ ងសយ័ាហដើម ១០៩ 
ការព្បវារព្ាដរព្ប ់រួកភិកាុ ដដលមាន ុំវា ហ មើគាន  ាហដើម ១១៣ 
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ភិកាុ មិនព្តូវហៅកនុងរៃថ្ៃបវារព្ាដហ ះ ១១៥ 
កាលភិកាុ នីបរព្ ិពយអងគុយហេើយ  ភិកាុ មិនព្តូវបវរព្ាដ ១១៩ 
ហរព្ឿងអាវា ១ កនុងហកា ល នបព ហកើត ញ្េ រព្ភយ័កនុងរៃថ្ៃបវារព្ាដហ ះ ១២០ 
ការព្បវារព្ាដ ាហពវវាបិកាបវរព្ាដ ាហដើម ១២១ 
និទននរវគគិយភិកាុ ព្តូវ អាបត្ិ ហេើយ បវារព្ាដ ១២៥ 
បវារព្ាដ ដដលភិកាុបានឃ្វត់ និងបវារព្ាដ ដដលភិកាុ មិនបានឃ្វត់ ១២៧ 
ការព្ឃ្វត់នូវ បវារព្ាដ ចុំហរះភិកាុផងគាន  ១២៩ 
ហ ចក្ីយល់ហផសងៗ កនុងការព្ព្តូវអាបត្ិ ១៣៥ 
រួកភិកាុអនកហធវើការព្ព្បកួតព្បកាន់ាហដើម ១៣៩ 
ការព្ហធវើនូវបវារព្ាដ  ងគេ រៃនភិកាុអនកព្រមហព្រៀងគាន ាហដើម ១៤៥ 
ការព្ហធវើនូវបវារព្ាដ  ងគេ ១៤៩ 
ឧទនរៃន ការព្ហធវើនូវបវារព្ណកានធកៈ  ១៥០ 

ចមមកានធកៈ ១៥៣ 
និទនកូនហ ដឋីមាន ក់ហ ម្ ះ ហាណៈ ា ហកា ិវ ិហគត ្  
និទនព្រះាគតហតែរព្ ១៥៥ 
និទនព្រះ ហាណហតែរព្ ១៥៩ 
ខីាដ វគុណកថា ១៦៧ 
ការព្បញ្ញត្ិដ បកហ ើង ាអកបបយិ ១៧៥ 
ដ បកហ ើង ៤ ាន់ហ ើងហៅដដលហគរក់ហេើយ ហោះព្បហគន (ដ បកហ ើងោ ់) ១៧៩ 
ភិកាុ មិនព្តូវរក់ដ បកហ ើងខាងកនុងវត ្ ១៨០ 
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និទនភិកាុមានដុំហៅហលចហៅបាពហ ើង ១៨២ 
ភិកាុ មិនព្តូវរក់ព្ព ប់ហ ើងហឈើ ១៨៥ 
ភិកាុ មិនព្តូវរក់ព្ព ប់ហ ើង  លឹកហតា្ន ត ១៨៧ 
(រួកភិកាុ ព្កុង…   ) រក់ព្ព ប់ហ ើងមានព្បការព្ហផសងៗ ១៨៩ 
ហ ចកតីបញ្ញត្ិ នូវព្ព ប់ហ ើង ា អកបបយិ ១៩១ 
និទននរវគគិយភិកាុោប់ដ នង ហមហគាាហដើម ១៩២ 
ភិកាុ មិនព្តូវោប់ ហមហគា ១៩៣ 
និទននរវគគិយភិកាុ  ហៅហោយោនដដលពឹមហោយហគាញី ១៩៤ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តនូវដព្គដ នង ១៩៥ 
ឧោេ  យន មហា យនកថា ១៩៧ 
ភិកាុ មិនព្តូវោប់ហព្បើព្បា ់ដ បក តវដ៏ធុំ ១៩៩ 
និទនភិកាុបាប ២០០ 
ភិកាុ មិនព្តូវកាន់ដ បកហ ើងចូលហៅកាន់ព្ ុក ២០៣ 
និទនព្រះហាណហតែរព្ ២០៤ 
ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់ព្បទនររព្ ៥ ោ៉ា ង ដល់ព្រះហាណហតែរព្ ២១២ 
ព្ពង់ព្ទយរៃនម មមិបហព  ២១៥ 
ឧទនរៃនចមមកានធកៈ ២១៦ 

វេសជជកានធកៈ ២២១ 
និទនភិកាុ ហកើតអារធព្បមាត់ ២២១ 
ហរលអុំរីហភ  ជទ ុំង ៥ ២២៣ 
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ហរលអុំរី ហភ  ជ  មានខាល ញ់ាហដើម ២២៥ 
ហរលអុំរី ហភ  ជ  មានពឹកចត់ ាហដើម ២២៧ 
ហរលអុំរី ហភ  ជ  មាន ័រព្ ាហដើម ២២៩ 
ហរលអុំរី ហភ  ជ  មាន ហព្គឿងលុំអិត ាហដើម ២៣០ 
ហរលអុំរី ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត ហភ  ជ មានថាន ុំបនក់្ដភនកាហដើម ២៣៣ 
ហរលអុំរី ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត នូវចងកិះកាល ក់ ២៣៥ 
និទន បិលិនទវចឆហតែរព្ ដ៏មានអាយុ ហកើត មៃឺហត្កាល ២៣៦ 
ហរលអុំរី ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត ហភ  ជ មានហព្បងោបកាល ាហដើម ២៣៧ 
និទន បិលិនទវចឆហតែរព្ ២៣៩ 
និទន ភិកាុ  ១រូព្ប មានអារធហកើតរក ២៤២ 
ថាន ុំ មហា វត៍ិដ ៤ ោ៉ា ង ២៤៣ 
ហរលអុំរីភិកាុមានអារធ ហផសងៗ ២៤៥ 
និទន ព្រះបិលិនទវចឆហតែរព្ និោយអុំរីការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តនូវអារាមិក ន ២៤៧ 
និទន ព្រះបិលិនទវចឆហតែរព្ និោយអុំរីកព្មងផ្ទក  ាវកិារព្រៃនមា  ២៤៩ 
និទន ព្រះបិលិនទវចឆហតែរព្ និោយអុំរីហភ  ជ៥ ោ៉ា ង ២៥៣ 
និទន ព្រះកង្កា ហរព្វតហតែរព្    ហរលអុំរី ករព្អុំហៅ ២៥៥ 
ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់ អារធ ហកើតអុំរីខយល់កនុង ឧពរព្ ២៥៧ 
ហភា នដដលភកិាុ ពុកនិងចុំអិនខាងកនុងអកបបយិកុដិ និងចុំអិនហោយខលួនឯង ២៥៩ 
និទនព្រេមណ៍ ១ រូព្ប ២៦៣ 
និទនឧបននទ កយបុត ្ ២៦៧ 
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ព្រះារព្បុីត ្មានអារធហត្ហរាលរាល កនុងកាយ ២៦៨ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តរៃផលហឈើដដលគាម នរូ ាហដើម ២៧១ 
 តែកមម (ការព្កាត់ ឬ វះ)   វតែកមម (ការព្ចងរព្តិ) ២៧៣ 
(ភិកាុ ព្តូវការព្ហោយ) ាច់ដដលមានឧារព្  ២៧៥ 
និទន ុបបោិឧបា ិកា ២៧៧ 
ហរលអុំរីាច់ដដលមិនគួរព្ ២៧៩ 
និទនព្រេមណ៍ ១ រូព្ប ២៨៥ 
ហរលអុំរី អានិ ងស  បបរព្  មាន១០ោ៉ា ង ២៨៧ 
និទនមហាមាតយ(មាន ក់) មានហ ចក្ីព្ ះថាល ថ្មី (មិនទន់មុតមាុំ) ២៨៩ 
ហ ចក្ីរព្ហងគៀ  រព្ប ់ មហាមាតយអនកមានហ ចក្ីព្ ះថាល ថ្មី ២៩១ 
និទនបុរព្ ហ ម្ ះ  ហវលដឋកោេ ន  និោយអុំរីការព្ព្បហគន ករព្អុំហៅ ២៩៤ 
ធមមចកាុ  គឺហាតា្បត្ិមគគ រព្ប ់បុរព្ ហ ម្ ះ ហវលដឋកោេ ន   ២៩៩ 
និទនរួក ភិកាុ រព្ហងគៀ  មិនហា៊ា នឆ្ងន់ ករព្អុំហៅ ៣០០ 
ហរលអុំរីការព្ព្ពង់ពពួលនូវហរាង ុំាដក់ ៣០១ 
ហទ ៥ ព្បការព្រៃន បុគគលព្ពុ  ី្ល ឬ វបិត្ិោក ីល ៣០៣ 
អានិ ងស ៥ ព្បការព្រៃន បុគគុល មាន ីល ឬ បរព្បូិណ៌ ហោយ ីល ៣០៥ 
និទនមហាមាតយហ ម្ ះ  ុនីធៈ វ សការព្ៈ ៣០៧ 
អនុហមាព  គាថា ៣១១ 
ចតុរារព្យ ចេ ហព   កថា ៣១៣ 
និទន ង អមពបាលី ាព្ ីផ្ទក មា  ៣១៥ 
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និទនហ ច្ លិចឆវ ីព្កុងហវាលី ៣១៧ 
និទន  ីេហ  បតី  ហរលអុំរីអកិរព្យិវាព ៣២១ 
និទន  ីេហ  បតី  ហរលអុំរីវាព មាន អកិរព្យិវាព ាហដើម ៣២៥ 
និទន  ីេហ  បតី   ការព្ ុំដដងនូវភាវ រៃនខលួនាឧបា ក ៣៣១ 
និទន  ីេហ  បតី   ហរលអុំរីាច់ដដលហគហធវើចុំហរះ (ខលួន) ៣៣៥ 
ភិកាុកាលដឹងថា ាច់ដដលហគហធវើចុំហរះ (ខលួន) មិនព្តូវបរព្ហិភាគ ៣៣៧ 
និទនរួកមនុ សអនក នបព និទនអុំរីការព្ នមតិ កបបយិភូមិ ៣៣៩ 
កបបយិភូមិ ៤ោ៉ា ង  និទនមណឌ ក គេបតិ ៣៤៣ 
និទនហមណឌ កគេបតិ  អានុភាររៃន នមានហមណកគេបតិ ាហដើម ៣៤៥ 
និទនហមណឌ កគេបតិ  រុពធគុណកថា ៣៤៩ 
និទនហមណឌ កគេបតិ   អនុបុរវិកថា ៣៥១ 
និទនហមណឌ កគេបតិ   ការព្ ុំដដងនូវការព្រៃនខលួន ាឧបា ក ៣៥៣ 
ធមមចកាុ  គឺហាតា្បត្ិមគគ រៃនហមណឌ កគេបតិ    ៣៥៥ 
និទនហមណឌ កគេបតិ   ការព្អង្កគ  រៃននិទនហមណឌ កគេបតិ (ហ ះ)   ៣៥៦ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត នូវការព្ដ វងរព្កហ បៀង ៣៥៩ 
និទនហកណិយ ដិល ៣៦១ 
និទន មលលកសព្តទ ុំងឡាយ ហៅព្កុងកុ ី រា ៣៦៦ 
និទនមលលកសព្ត ហ ម្ ះហរា ៈ ការព្ហធវើនូវការព្ហព្កាកពពួលព្រះដម៏ានព្រះភាគ ៣៦៧ 
និទនមលលកសព្ត ហ ម្ ះហរា ៈ  អនុបុរវិកថា ៣៦៩ 
និទន ហរា មលលកសព្ត  ៣៧១ 
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និទន ភិកាុ  បួ ឯោ ់ ៣៧៣ 
និោយអុំរីមនុ សោុំរូ ហឈើរព្ប ់ ងមថ (កនុងដី) រព្ប ់បុគគល ៣៧៧ 
ហរលអុំរីកាលិក មានោមកាលិ ាហដើម ៣៧៩ 
ឧទទ នរៃន ហភ  ជកានធក ៣៨០ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 008) 

វនិយបិដក មហាវគគ តតិយភាគ  ៨ 
កឋិនកខ នធកៈ  ចីវរកខ នធកៈ ចច្មេយយកខ នធកៈ  ច្ោសមពិកខ នធកៈ 

(រ.ស. ២៥០៣) 

 

មាតិកា ហលខ
ពុំរ័រព្ 

កឋនិកានធក ១ 
ហរព្ឿងភិកាុ៣០រូព្បហៅកនុងដដនបាហឋយយ ១ 
ហរលអុំរីអានិ ងមថ (កឋិន) មាន ៥ ោ៉ា ង ៣ 
ហរលអុំរី កឋិន ដដលភិកាុ ព្កាលមិនហ ើង ៥ 
ហរលអុំរី កឋិន ដដលភិកាុ ព្កាលហ ើង ៧ 
ហរលអុំរី កឋិន ដដលនឹងហោះ (និោយអុំរីមាតិកា) ៨ោ៉ា ង ៩ 
និោយរីកឋិនហោះ  អាទយ តក្វារព្ៈ ១១ 
និោយរីកឋិនហោះ  អាទយនកកវារព្ៈ ១៣ 
និោយរីកឋិនហោះ   មាទយនកក វារព្ៈ ១៥ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋិនព្តង់ចីវរព្វ ិ  ាកុំណត់ាហដើម ១៧ 
និោយរីកឋិនហោះ ការព្ហោះកឋិនព្តង់ហ ក្ ីននិោឋ ន ាកុំណត់ាហដើម ២១ 
និោយរីកឋិនហោះ  រព្ហោះកឋិនព្តង់ចីវរព្វ ិហព្មចាកុំណត់ាហដើម ២៣ 
និោយរីកឋិនហោះ ការព្ហោះកឋិនព្តង់បានឮដុំណឹងាកុំណតា់ហដើម ២៥ 
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និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋិនព្តង់ចីវរព្វ ិ  ាកុំណត់ាហដើម ២៧ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋនិព្តង់ចីវរព្ ហព្មច ាកុំណតា់ហដើម ២៩ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋនិព្តង់ហ ចក្ី ននិោឋ ន ាកុំណតា់ហដើម ៣៣ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋនិព្តង់អ ់ហ ចក្ី ងមថមឹ ាកុំណតា់ហដើម ៣៥ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋិនព្តង់ចីវរព្វ ិ  ាកុំណត់ាហដើម ៣៧ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋនិព្តង់ អ ់ហ ចក្ី ងមថមឹ ាកុំណតា់ហដើម ៣៩ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋិនព្តង់ចីវរព្វ ិ  ាកុំណត់ាហដើម ៤១ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋនិព្តង់ហ ចក្ី ននិោឋ ន ាកុំណតា់ហដើម ៤៥ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋនិព្តង់ចីវរព្ ហព្មច ាកុំណតា់ហដើម ៤៧ 
និោយរីកឋិនហោះ  ការព្ហោះកឋិនព្តង់ហ ចក្ី ននិោឋ ន ាកុំណត់ាហដើម ៤៩ 
និោយរី បលិហរធ (កងវល់) និង អបលិហរធ (គាម នកងវល់) ៥១ 
ឧទទ នគាថា ៥៣ 

ចីេរកានធក ៦១ 
ហរព្ឿងរួក កុដុមពី ហៅព្កុង រា ព្គឹះ ៦៣ 
ហរព្ឿង  ីវករព្មារព្ភតយ ៦៥ 
ហរព្ឿង  ីវករព្មារព្ភតយ និងហរព្ឿងភរព្ោិហ ដឋីនិោយរី ៦៩ 
និោយរីហរព្ឿងព្រះបាព រិមពិារព្ហកើតហរាគ ឫ ដូងបាព ៧៥ 
និោយរី ហ ដឋី ព្កុងរា ព្គឹះ ហកើតហរាគឈឺកាល ៧៧ 
និោយរីហរព្ឿង កូនហ ដឋី ហកើតហរាគដុុំហរះហវៀន ៨៣ 
និោយរីហរព្ឿង  ព្រះបាព ចណឌ បបហាជ ត ហកើតហរាគ គមហលឿង ៨៥ 
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ហរព្ឿង ព្រះបាពចណឌ បបហាជ ត និោយរីការព្ថាវ យ បប ៨៧ 
ហរព្ឿងព្រះបាពចណឌ បបហាជ ត និោយរីការព្ឲ្យដផលកនទួតរៃព្រដល់ខ្ុ ុំហ ម្ ះ កាកៈ ៨៩ 
និោយរី ព្រះដ៏មានព្រះភាគ(ព្ពង់េឹត) ថាន ុំបញ្េុ ះ ៩១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តគេបតី  ីវៈ ៩៧ 
 ុំរត់ កមពល មានដុំរៃ  កនលះរន់រព្ប ់ហ ច្កា ី ៩៩ 
និោយរី (ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត) ចីវរព្ ៦ោ៉ា ង និង គេបតីចីវរព្ ១០១ 
និោយរី ភិកាុ ចូលហៅកាន់រៃព្រ  មាន ១០៣ 
ការព្ នមតិ ភិកាុឲ្យាអនក ពពួលចីវរព្ ១០៥ 
ការព្ នមតិ ឃ្វល ុំង ១០៧ 
ការព្ នមតិ ភិកាុឲ្យាអនក រព្កាឃ្វល ុំង ១០៩ 
ការព្ នមតិ ភិកាុឲ្យាអនក ដចកចីវរព្ ១១១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត ពឹកព្ លក់  (៦ ោ៉ា ង) ១១៣ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  ដខស ព្មាប់ចងាយចីវរព្ ាហដើម ១១៥ 
ហរព្ឿង ព្រះ អាននទហតែរព្ ១១៧ 
និោយរីរាព្តី ា ចហ ល ះ ដខមា  និង ដខផលគុណ ១១៩ 
ហ ចក្ីបញ្ញត្ិ អតិហរព្កចីវរព្ ១២១ 
ហរព្ឿងភិកាុ  ១ រូព្ប  (មាន បង់នលុះ) ១២៣ 
ហរព្ឿង ងវាិខា មិគារព្មាតា្ ១២៥ 
ហរព្ឿង ងវាិខា មិគារព្មាតា្ និោយអុំរី ររព្ ៨ ព្បការព្ ១២៩ 
និោយរិភិកាុ  ហភលចាម រព្តី  ឹងលក់ ១៣៧ 
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ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តនិ ីពនៈ ( ុំរត់ព្ទប់អងគុយ) ១៣៩ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  ុំរត់  ព្មាប់  ូតមុខ ១៤១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត នូវការព្អធិោឋ ន រៃព្តចីវរព្ ាហដើម ១៤៣ 
ភិកាុ  មិនព្តូវព្ពព្ពង់ចីវរព្  ដដលមិនកាត់ទ ុំងអ ់ ១៤៥ 
ហេតុដដលគួរព្ពុកោក់រៃព្តចីវរព្ ១៤៧ 
និោយរី ចីវរព្ ារព្ប ់ ងមថ ១៤៩ 
ហរព្ឿង ឧបននទ  និោយអុំរីចុំដណកចីវរព្ ១៥១ 
ហរព្ឿង ភិកាុ  មានហរាគ ឈឺហរះ ១៥៧ 
និោយអុំរីភិកាុអនកបហព្មើ មៃឺ ១៥៩ 
និោយអុំរី ការព្ឲ្យ បាព្តនិងចីវរព្ រព្ប ់ភិកាុាល ប់ដល់អនកបហព្មើ មៃឺ ១៦១ 
និោយអុំរី គិគែិយ មាទន មានការព្អាព្កាតាហដើម ១៦៥ 
ហរព្ឿង នរវគគិយភិកាុ  និោយអុំរីការព្ព្ពព្ពង់ចីវរព្ មានរណ៌ហខៀវ ុពធាហដើម ១៦៩ 
និោយអុំរី ចីវរព្ ដដលមិនទន់ហកើតហ ើងដល់ភិកាុ ដដលហៅោុំវ ារព្រួព្ចហេើយ ១៧១ 
ហរព្ឿងព្រះ ហរព្វតហតែរព្ និោយអុំរីការព្កាន់យកចីវរព្ហោយហ ចក្ី និពធាន ល ១៧៥ 
មាតិកា ៨ោ៉ា ងដដលាហេតុឲ្យហកើតចីវរព្ ១៧៩ 
ឧទទ នគាថា ១៨១ 

ចវមេយយកានធក ១៨៨ 
ហរព្ឿងក សបហគាតភិ្កាុ  ១៨៩ 
ហរព្ឿងអាគន្ុកភិកាុ  ១៩៥ 
ឧហកាបនីយកមម  និោយអុំរីកមម និង មិនដមនកមម ១៩៩ 
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និោយអុំរីកមម ៤ ោ៉ា ង ២០១ 
ហរព្ឿងនរវគគិយភិកាុ  និោយអុំរីធមមាត មិនដមនាកមម ២០៣ 
និោយអុំរីកមម ៦ោ៉ា ង ២០៥ 
និោយអុំរី  មនុុំ ងមថ មមាន ៥ រួក និងកមម ព្មាប់ហធវើហោយ ងមថចតុវគគ ២១៣ 
និោយអុំរី  មនុុំ ងមថ មមាន ៥ រួក និងកមម ព្មាប់ហធវើហោយ ងមថព  វគគ ២១៥ 
និោយអុំរី  មនុុំ ងមថ មមាន ៥ រួក និងកមម ព្មាប់ហធវើហោយ ងមថ តិវគគ ២១៧ 
ការព្ហាមឃ្វត់ (កា្ដល ុំនុុំ ងមថ) រព្ប ់បុគគល ខលះហ ើង ខលះមិនហ ើង ២១៩ 
និ ារព្ាដកមម (ការព្បហណ្ញហចញ) មានរីរព្ោ៉ា ង ២២១ 
ឧារព្ាដកមម (ការព្ហៅបញ្េូ លរួក) មានរីរព្ោ៉ា ង ២២៣ 
………………កមម ដដលាកមមមិនព្បកបហោយធម៌ ២២៥ 
………………កមម ដដលាកមមព្បកបហោយធម៌ ២៣១ 
រកយ ួរព្រព្ប ់ឧបាលិហតែរព្ អុំរីបរវ  នីយកមមាហដើម ២៣៣ 
រកយ ួរព្រព្ប ់ឧបាលិហតែរព្ អុំរីកមមដដលមិនដមនាធមមវន័ិយ ២៣៧ 
រកយ ួរព្រព្ប ់ឧបាលិហតែរព្ អុំរីកមមដដលាធមម ាវន័ិយ ២៤១ 
កមមដដលមិនដមនាធមម ាវន័ិយ ២៤៣ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក(ហធវើ) ត ជនីយកមម មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៤៥ 
រួកភិកាុ ព្រមហព្រៀងគាន (ហធវើ)ត ជនីយកមម មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៤៧ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)ត ជនីយកមម  ព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៤៩ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)ត ជនីយកមម  ព្បកបហោយធម៌បលមាហដើម ២៥១ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)ត ជនីយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៥៣ 
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ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)បរវ  នីយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៥៥ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)ឧហកាបនីយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៥៧ 
រួកភិកាុ ព្រមហព្រៀងគាន (រព្ ុំង្កប់) ត ជនីយកមម មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៥៩ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់)ត ជនីយកមម  ហោយការព្បលមធម៌ាហដើម ២៦១ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់)បដិារព្ណិយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៦៣ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់)ឧហកាបនីយកមម មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៦៥ 
រួកភិកាុ ព្រមហព្រៀងគាន (ហធវើ)ត ជនីយកមម មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៦៧ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)ត ជនីយកមម  ហោយការព្បលមធម៌ាហដើម ២៦៩ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)ត ជនីយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៧០ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)បរវ  នីយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៧៣ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (ហធវើ)ឧហកាបនីយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៧៥ 
រួកភិកាុ ព្រមហព្រៀងគាន (ហធវើ) ឧហកាបនីយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៧៧ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់)ត ជនីយកមម  មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៧៩ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់)ត ជនីយកមម  ព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៨០ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់)ត ជនីយកមម  ហោយការព្បលមធម៌ាហដើម ២៨៣ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់) និយ សកមម មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៨៥ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់)បដិារព្ណិយកមម មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៨៧ 
ភិកាុទ ុំងឡាយារួក (រព្ ុំង្កប់)ឧហកាបនីយកមម មិនព្បកបហោយធម៌ាហដើម ២៨៩ 
ឧទទ នគាថា ២៩៣ 

វក្ខសមពិកានធក ៣០៤ 
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និទនភិកាុ  ១រូព្ប ព្តូវអាបត្ិ ៣០៤ 
ការព្យល់ហ ើញ អាបត្ិ ថាា អាបត្ិដមន ៣០៥ 
រួកភិកាុអនកព្បព្រឹតត្ា្មភិកាុ  ដដល ងមថហលើកវត ្ ៣០៩ 
ការព្យល់ហ ើញ អាបត្ិ ថាា អ បត្ិ ៣១១ 
ការព្ហធវើឧហបា ថ្កមម ាហដើមកនុងពីឰដ៏ខាងកនុង រៃន ិមាាហដើម ៣១៥ 
និោយអុំរីការព្បងកហេតុនិង ុំហោះាហដើម ៣១៧ 
ហរព្ឿងពីឃ្វវុកុមារព្ ៣២៩ 
អុំណត់ និងការព្ព្បព្រឹត្ិលអ និងគាថា ុំដដងអុំរី ការព្រព្ ុំង្កប់នូវហរៀរព្ ៣៤៣ 
គាថា ុំដដងអុំរី ការព្រព្ ុំង្កប់នូវហរៀរព្ ៣៤៥ 
ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់រុពធដុំហណើ រព្ហៅកាន់ រលកហោណការព្កព្គាម ៣៤៧ 
ាមគគីធមមកថា ៣៤៩ 
ហរព្ឿងដុំរព្ដ៏ីព្បហ ើ ហ ម្ ះ បារព្ហិលយយក ៣៥៥ 
រួកឧបា កកនុងព្កុងហកា មពី មិនធវកមម មាន អភិវាពនកមម ាហដើម ៣៥៧ 
បុគគលហរលខុ ធមម ហោយវតែុ  ១៨ ោ៉ា ង ៣៥៩ 
បុគគលហរល ព្តូវធមម ហោយវតែុ  ១៨ ោ៉ា ង ៣៦១ 
រកយ ួរព្រព្ប ់ មហាបាបតីហគាតមី ៣៦៣ 
រកយ ួរព្រព្ប ់ វាិខាមិគារព្មាតា្ ៣៦៥ 
(ការព្ហធវើ) ឧារព្ាដកមម ចុំហរះ ឧកាិតក្ភិកាុ  ៣៦៧ 
ការព្ហធវើ ងមថាមគគី ៣៦៩ 
 ងមថាមគគី  មានរីរព្ោ៉ា ង ៣៧៣ 
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ឧបាលិគាថា ៣៧៥ 
ឧទទ នគាថា ៣៧៨ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 009) 

វនិយបិដក ចុល្លវគគ បឋមភាគ  ៩ 
កមមកខ នធកៈ  ោរវិាសិកកខ នធកៈ នងិ្ សមុចេយកខ នធកៈ  

(រ.ស. ២៥០១) 

 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
កមមកានធកៈ   ១ 

ហរព្ឿងបណឌុ កភិកាុ  និង ហោេិតកភិកាុ  ១ 
ការព្ព្ពង់បហ ទ   បណឌុ កភិកាុ  និង ហោេិតកភិកាុ  ៣ 
ការព្ព្ពង់បហ ទ   និងព្ពង់ឲ្យហធវើត ជនីយកមមដល់ បណឌុ កភិកាុ  និង ហោេិតកភិកាុ  ៥ 
( ងមថហធវើ) ត ជនីយកមមដល់ បណឌុ កភិកាុ  និង ហោេិតកភិកាុ  ៧ 
ត ជនីយកមម ាកមមដដលមិនព្តូវតា្មធម៌ ១១ 
ត ជនីយកមម ាកមមដដល ព្តូវតា្មធម៌ ១៥ 
ការព្ហធវើ ត ជនីយកមម ដល់ភិកាុ  ៣ រួក ១៩ 
ត ជនីយកមម ដដល ងមថមិនព្តូវរព្មាៃ ប់ ២៣ 
ការព្រព្មាៃ ប់ ត ជនីយកមម ២៥ 
ហរព្ឿងហ យយ កភិកាុ  គួរព្ដល់និយ សកមម ២៩ 
និយ សកមម  ាកមមដដលមិនព្តូវតា្មធម៌ ៣៣ 
និយ សកមម  ាកមមដដល ព្តូវតា្មធម៌ ៣៧ 
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ការព្ហធវើ និយ សកមម  ដល់ភិកាុ ដដលព្បកបហោយអងគ ៣ ៤១ 
ការព្ហធវើ និយ សកមម  ដល់ភិកាុ  ៣ រួក ៤៣ 
និយ សកមម   ដដល ងមថមិនព្តូវ រព្មាៃ ប់ ៤៥ 
និយ សកមម   ដដល ងមថ ព្តូវ រព្មាៃ ប់ ៤៧ 
ការព្រព្មាៃ ប់ និយ សកមម    ៤៩ 
ហរព្ឿងអ ស ិភិកាុ  និង បុនរវ ុកភិកាុ  គួរព្ដល់បរវ  នីយកមម ៥៧ 
ការព្ហធវើ បរវ  នីយកមម ៦៥ 
បរវ  នីយកមម ដដលមិនព្តូវតា្មធម៌ ៦៩ 
បរវ  នីយកមម  ាកមមដដលព្តូវតា្មធម៌ ៧១ 
ការព្ហធវើបរវ  នីយកមម  ដល់ភិកាុ ដដលព្បកបហោយអងគ ៣ ៧៥ 
ការព្ហធវើបរវ  នីយកមម  ដល់ភិកាុ  ៣ រួក ៧៧ 
ការព្ហធវើបរវ  នីយកមម  ដល់ អ ស ិភិកាុ  និង បុនរវ ុកភិកាុ  ៨១ 
ការព្ហធវើបរវ  នីយកមម  ដល់ភិកាុ ដដលព្បកបហោយអងគ ៥ ៨៣ 
ការព្  រព្មាៃ ប់ បរវ  នីយកមម   ៨៥ 
បដិារព្ណីយកមម ហរព្ឿង  ុធមមភិកាុ  ៨៧ 
បដិារព្ណីយកមម ាកមមដដលមិនព្តូវតា្មធម៌ ៩៩ 
បដិារព្ណីយកមម ាកមមដដល ព្តូវតា្មធម៌ ១០១ 
វតែុ  ១៩ កនុង បដិារព្ណីយកមម  ១០៥ 
វធីិញុា ុំង  ុធមមភិកាុ  មានអាយុ ឲ្យ ូមខមាហទ  ១០៧ 
បដិារព្ណីយកមម  ដដល ងមថមិនព្តូវរព្មាៃ ប់ ១១១ 
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ការព្រព្មាៃ ប់ បដិារព្ណីយកមម  ១១៣ 
ឧហកាបនិយកមម ហព្រះការព្មិនហ ើញអាបត្ិ ១១៥ 
ការព្ហធវើ ឧហកាបនិយកមម  ដល់ននន ភិកាុ  ១១៧ 
ឧហកាបនិយកមម  ាកមមដដលមិនព្តូវតា្មធម៌ ១១៩ 
ឧហកាបនិយកមម  ាកមមដដល ព្តូវតា្មធម៌ ១២១ 
ការព្ហធវើ ឧហកាបនិយកមម  ដល់ភិកាុ  ៣រួក ១២៥ 
ការព្ព្បព្រឹតដផយព្បរៃរ កនុងឧហកាបនិយកមម   ១២៧ 
នននភិកាុ  ដដល ងមថ បានហធវើ ឧហកាបនិយកមមហេើយ ១២៩ 
ឧហកាបនិយកមម ដដល ងមថមិនព្តូវរព្មាៃ ប់ ១៣១ 
ឧហកាបនិយកមម ដដល ងមថ ព្តូវរព្មាៃ ប់ ១៣៥ 
ការព្រព្មាៃ ប់ ឧហកាបនិយកមម  ១៣៩ 
ឧហកាបនិយកមម  ហព្រះមិន ដមង្ អាបត្ិ ១៤១ 
ឧហកាបនិយកមម  ាកមមដដលមិនព្តូវតា្មធម៌ ១៤៥ 
ឧហកាបនិយកមម  ាកមមដដល ព្តូវតា្មធម៌ ១៤៧ 
ការព្ហធវើឧហកាបនិយកមម  ដល់ភិកាុ ដដលព្បកបហោយអងគ ៣ ១៥១ 
ការព្ព្បព្រឹតហ្ោយព្បរៃរ កនុងឧហកាបនិយកមម ១៥៣ 
នននភិកាុ ងមថ បានហធវើឧហកាបនិយកមមហេើយ ១៥៥ 
ឧហកាបនិយកមម ដដល ងមថមិនព្តូវរព្មាៃ ប់ ១៥៧ 
ឧហកាបនិយកមម ដដល ងមថ ព្តូវរព្មាៃ ប់ ១៥៩ 
ការព្រព្មាៃ ប់ ឧហកាបនិយកមម  ១៦២ 
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ហរព្ឿង អរព្ដិឋភិកាុ   មានពិដឋិអាព្កក់ ១៦៤ 
ហរព្ឿង អរព្ដិឋភិកាុ   និោយអុំរីហទ រព្ប ់កាម ១៦៦ 
ឧហកាបនិយកមម  ហព្រះការព្មិនលះបង់ពិដឋិអាព្កក់ ១៧១ 
ឧហកាបនិយកមម ាកមមដដលមិនព្តូវតា្មធម៌ ១៧៣ 
ឧហកាបនិយកមម ាកមមដដល ព្តូវតា្មធម៌ ១៧៦ 
ការព្ហធវើ ឧហកាបនិយកមម ដល់ភិកាុ ដដលព្បកបហោយ អងគ ៣ ១៧៩ 
ការព្ហធវើ ឧហកាបនិយកមម ដល់ភិកាុ   ៣ រួក ១៨០ 
អរព្ដិឋភិកាុ ហេល ងមថបានហធវើឧហកាបនិយកមម ហព្រះមនិលះបង់ពិដឋិអាព្កក ់ ១៨៣ 
ឧហកាបនិយកមម ដដល ងមថមិនព្តូវរព្មាៃ ប់ ១៨៤ 
ឧហកាបនិយកមម ដដល ងមថ ព្តូវរព្មាៃ ប់ ១៨៦ 
ការព្រព្មាៃ ប់ឧហកាបនិយកមម  ១៨៧ 
ឧទទ នរៃន កមមកានធកៈ ១៩០ 

បារវិាសិកកានធកៈ ១៩០ 
ហឬៀងរួកភិកាុអនកហៅបរព្វិា  ២០០ 
ការព្ព្ពង់បហ ទ  រួកភិកាុអនកហៅបរព្វិា  ២០១ 
ការព្ព្បព្រឹតហ្ោយព្បរៃរ រៃនភិកាុអនកហៅបរព្វិា  ២០៣ 
វតរ្ព្ប ់ភិកាុអនកហៅបរព្វិា  ២០៤ 
វតរ្ព្ប ់ភិកាុអនកហៅបរព្វិា  ២០៩ 
វតរ្ព្ប ់ មូោយ បដិក ស រព្ោភិកាុ  ២១៧ 
វតរ្ព្ប ់  មានត្ា្រព្េភិកាុ  ២២៥ 
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វតរ្ព្ប ់  ភិកាុអនកព្បព្រឹត ្មានត ្ ២៣១ 
វតរ្ព្ប ់ អរភ  រព្េភិកាុ  ២៤១ 
ឧទទ នរៃន បារព្វិា ិកកានធកៈ ២៤៥ 

សមុចចយកានធកៈ ២៤៨ 
ការព្ឲ្យមានត ្ ២៤៩ 
ការព្ ូម អរហ នកមម ២៥៣ 
ការព្ឲ្យឯកាេុបរព្វិា  ២៥៧ 
ការព្ឲ្យ មានត ្ ២៦១ 
ការព្ ូម អរភ នកមម ២៦៥ 
ការព្ ូម បញ្ជេ េបរព្វិា  ២៧១ 
ការព្ ូម មូណយ បដិក ស  ២៧៣ 
ការព្ ូមមានត ្ ២៨៥ 
ការព្ ូម មូណយ បដិក ស  ២៩១ 
ការព្ ូមមានត ្ ២៩៧ 
ការព្ ូម អរភ នកមម ៣០៣ 
ការព្ ូម បកាបរព្វិា  (បរព្វិា កនលះដខ) ៣០៩ 
ការព្ ូមមូណយ បដិក ស  ៣១៣ 
ការព្ឲ្យ ហមាធ្លនបរព្វិា  ៣១៧ 
ការព្ ូមមានត ្ ៣២៣ 
មូណយ បដិក ស  ៣២៥ 
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ការព្ ូម អរភ នកមម ៣២៧ 
ការព្ឲ្យ ហមាធ្លនបរព្វិា  តា្មតរៃមលអាបត្ិ ៣៣៧ 
ការព្ ូមហពវមា  បរព្វិា  ៣៤៣ 
 មុចេយកានធកៈ  ព្តូវ(ភិកាុ ហ ះ)ហៅបរព្វិា  រីរព្ដខ ៣៤៩ 
ភិកាុ គួរព្ដល់មានត ្ ៣៥៥ 
 ងមថព្តូវឲ្យ មា បរព្វិា  ដល់ភិកាុ  ៣៥៩ 
 ងមថព្តូវឲ្យ មា បរព្វិា  ដល់ភិកាុ  ៣៦១ 
ការព្ឲ្យ មា បរព្វិា  ៣៦៣ 
ភិកាុ ព្តូវហៅបរព្វិា  រីរព្ដខ ៣៦៧ 
ព្តូវភិកាុ ហ ះ ហៅបរព្វិា  រីរព្ដខ ៣៧១ 
ភិកាុ គួរព្ដល់ មានត ្ ៣៧៣ 
ការព្ឲ្យ  ុពធតប្រព្វិា  ៣៧៧ 
 ុពធតប្រព្វិា  ៣៧៩ 
បរព្វិា រព្ប ់ភិកាុនកួត ាហដើម មិនលូតោ ់ហ ើយ ៣៨៣ 
បរព្វិា រព្ប ់ភិកាុ  ដដល ងមថហលើកវតា្ហដើម មិនលូតោ ់ហ ើយ ៣៨៥ 
ការព្ព្បព្រឹត ្ មានត ្រព្ប ់បុគគលដដល ឹកហចញាហដើម មនិលូតោ ់ហ ើយ ៣៨៧ 
អរភ នកមម រព្ប ់បុគគលរព្ប ់បុគគលដដល ឹកហចញ មនិលូតោ ់ហ ើយ ៣៨៩ 
( ងមថព្តូវឲ្យ)  ហមាធ្លនបរព្វិា  ចុំហរះអាបត្ិខាងហដើម ៣៩១ 
 ងមថបរព្វិា ហពៀត ហេើយ ឹមឲ្យ មានត ្ ៣៩៦ 
( ងមថព្តូវឲ្យ)  ហមាធ្លនបរព្វិា  ចុំហរះអាបត្ិខាងហដើម ៤១០ 
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ភិកាុ គួរព្ដល់ មានត ្ ព្បព្រឹតម្ានត ្និងគួរព្ដល់ អរភ នកមម ៤២៥ 
( ងមថព្តូវឲ្យ)  ហមាធ្លនបរព្វិា  ចុំហរះអាបត្ិខាងហដើម ៤២៧ 
( ងមថព្តូវឲ្យ)  មានត ្ដល់ភិកាុទ ុំងរីរូព្ប ៤២៨ 
ភិកាុ ហ ះ មិនបានបរព្ ុិពធ ោកអាបត្ិទ ុំងហ ះ ៤៣២ 
ភិកាុ ហ ះ បរព្ ុិពធ ោកអាបត្ិទ ុំងហ ះ ៤៤០ 
ឧទទ នរៃន  មុចេយកានធកៈ ៤៥៦ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 010) 

វនិយបិដក ចុល្លវគគ ទុតិយភាគ  ១០ 
សមថកខ នធកៈ ខុទទកវតថុ កខ នធកៈ និង្ ច្សនាសនកខ នធកៈ (រ.ស. ២៥០១) 

 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
សមថកានធកៈ ១ 

ហរព្ឿងរួកនរវគគិយភិកាុ ហធវើកមម មានគ ជនីយកមមាហដើម មិនមានកនុងពីចុំហរះមុខ ១ 
បុគគល ា អធមម វាពី និង បុគគលាធមមវាពី ៣ 
 ងមថា អធមម វាពី និង  ងមថាធមមវាពី ៥ 
ភិកាុទ ុំងឡាយហព្ចើនា ធមមវាពី និង ងមថាអធមមវាពី ៧ 
និទនព្រះពរវមលលបុត ្ ៩ 
ហ ចក្ី នមតិនូវការព្ោត់ដចងហ   នៈ ាហដើម ១០ 
និទនព្រះពរវមលលបុត ្ ១២ 
និទនហមត្ិយ កុមម កភិកាុ  ១៥ 
ការព្ ូម តិវន័ិយ ២៤ 
និទនគតភិ្កាុ  ២៧ 
ការព្ ូម អមូ ហវន័ិយ ២៨ 
ការព្ឲ្យ អមូ ហវន័ិយ ៣០ 
ការព្ឲ្យ អមូ ហវន័ិយ មិនព្បកបហោយធម៌ មាន៣ោ៉ា ង ៣៣ 
ការព្ឲ្យ អមូ ហវន័ិយ  ព្បកបហោយធម៌ មាន៣ោ៉ា ង ៣៤ 
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ហរព្ឿងរួកនរវគគិយភិកាុ ហធវើកមមទ ុំងឡាយ ដល់រួកភិកាុ មិនតា្មរកយហបា្្ ៣៦ 
ការព្ហធវើតា្មរកយហបា្្ មិនព្បកបហោយធម៌ ៣៧ 
ភិកាុ ព្បកបហោយអងគ ៥  ាអនកោត់ដចងឲ្យហគោប់ាល ក ៤១ 
ការព្ោប់ាល កដដលព្បកបហោយធម៌ មាន១០ោ៉ា ង ៤៣ 
ការព្ហធវើត សបាបិយ ិកាកមមដល់ ឧបវា ភិកាុ  ៤៥ 
ត សបាបិយ ិកាកមម ដដលាកមមមិនព្បកបហោយធម៌វន័ិយ ៤៦ 
ត សបាបិយ ិកាកមម ដដលាកមម ព្បកបហោយធម៌វន័ិយ ៤៧ 
ការព្ហធវើ ត សបាបិយ ិកាកមម ដល់ភិកាុ៣រួក ៤៩ 
ការព្រព្មាៃ ប់ (អធិករព្ណ៍)  ហោយតិណវតា្ែ រព្ក មថ្ៈ ៥១ 
ការព្ ុំដដង(អាបត្ិ) ហោយតិណវតា្ែ រព្ក មថ្ៈ ៥២ 
អធិករព្ណ៍ ៤ ោ៉ា ង ៥៩ 
មូល រៃន វវិាទធិករព្ណ៍ ៦១ 
មូល រៃន អនុវាទធិករព្ណ៍ ៦៥ 
វវិាទធិករព្ណ៍  ាកុ លក៏មាន  ា អកុ លក៏មាន ៧១ 
អនុវាទធិករព្ណ៍  ាកុ ល   ា អកុ ល ាអរាកតៈ ៧២ 
កិោេ ធិករព្ណ៍  ាកុ ល   ា អកុ ល ាអរាកតៈ ៧៥ 
ការព្ហោពោត់ា អនុវាទធិករព្ណ៍   ៧៦ 
អាបត្ិ  ោត់ា អាបត្ា្ធិករព្ណ៍ ៧៨ 
កិចេ  ោត់ា  កិោេ ធិករព្ណ៍ ៧៩ 
វវិាទធិករព្ណ៍  រព្មាៃ ប់  ហោយ  មថ្ៈ ២ ោ៉ា ង ៨០ 
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ការព្ចុំហរះ មុខ ងមថ  ការព្ចុំហរះមុខធម៌ ៨១ 
អធិករព្ណ៍  រព្មាៃ ប់ ៨៥ 
ការព្ចុំហរះ មុខ ងមថ  ការព្ចុំហរះមុខធម៌ ៨៧ 
ការព្ នមតិ ភិកាុ ដដលព្បកបហោយ អងគ ១០ ហោយឧរវ េិកាកមម ៨៩ 
ធមមកថិ្ក មិនោ ុំ ុតៈ្  មិនោ ុំ ុតវ្ភិងគ  ៩១ 
ការព្ព្បគល់អធិករព្ណ៍ ដល់ ងមថ ៩៣ 
អធិករព្ណ៍ ហកើតហ ើងកនុងព្កុងាវតែី ៩៥ 
រួកភិកាុ មិនហព្តកអរព្ ហោយរព្មាៃ ប់ អធិករព្ណ៍ ៩៧ 
ការព្ោប់ាល ក ហ ម្ ះ   កណា បបកៈ ៩៩ 
អនុវាទធិករព្ណ៍ រព្មាៃ ប់ហោយ  មថ្ ៤ ោ៉ា ង ១០០ 
ការព្ឲ្យវន័ិយដល់ភិកាុ  ាអនកមាន តិហរញបរព្បូិណ៌ ១០១ 
ភិកាុនកួតមានចិត ្វបិោល   ដព្បព្បួល ១០៣ 
ការព្ឲ្យអមូ ហវន័ិយ  ដល់ភិកាុបាត់វហងវងហេើយ ១០៤ 
អនុវាទធិករព្ណ៍ មិនបាច់ អាព្ ័យ  មថ្ៈ ២ ោ៉ា ង ១០៧ 
ការព្ហធវើត សបាបិយ ិកាកមម ១០៩ 
អាបត្ា្ធិករព្ណ៍ រព្មាៃ ប់ហោយ  មថ្ៈ ៣ ោ៉ា ង ១១១ 
កិចេរៃន បដិញ្ជញ តករព្ណកមម ១១៣ 
ការព្ ុំដដង អាបត្ិ ១១៥ 
អាបត្ា្ធិករព្ណ៍ មិនបាច់អាព្ ័យ  មថ្ៈ  ១១៦ 
ការព្រព្មាៃ ប់ អធិករព្ណ៍ ហោយ តិណវតា្ែ រព្កៈ កា្ដល ុំនុុំ ងមថ ១១៦ 
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ការព្ ុំដដងហោយ  តិណវតា្ែ រព្កៈ កា្ដល ុំនុុំ ងមថ ១១៨ 
ការព្ចុំហរះមុខ ងមថ  ការព្ចុំហរះមុខធម៌ ១២១ 

ខុទទកេេថុកានធកៈ ១២១ 
ហរព្ឿងរួកនរវគគិយភិកាុ   ុំគាន ងូតពឹក ១២៣ 
ហរព្ឿងរួកនរវគគិយភិកាុ   នហានវគគ ១២៥ 
ហរព្ឿងភិកាុោ ់ រា  កុំឡាុំងថ្យ  នហានវគគ ១២៩ 
ហរព្ឿងរួកនរវគគិយភិកាុ  ការព្ ិត ក់ហោយ និតាហដើម ១៣១ 
ហរព្ឿងរួកនរវគគិយភិកាុ  ការព្ផ្ទត់មុខាហដើម ១៣៣ 
ហទ  ៥ ព្បការព្រៃនការព្ហព្ចៀងធម៌  ហោយ ហមលង ហព្ចៀងដ៏ដវង ១៣៥ 
ព្រះបាពរិមពិារព្ ព្ពង់មានហ ចក្ិព្តូវការព្ ហោយដផលាវ យ ១៣៦ 
ហរព្ឿងអញ្ញតរព្ភិកាុ   ព្តកូលហ ច្រ ់ ៤ ព្តកូល ១៣៩ 
ហរព្ឿងអញ្ញតរព្ភិកាុ   កិរព្ោិកាន់អងគាត ១៤១ 
ហរព្ឿងព្គូ ៦ ក់ បាព្តរកចនទន៍  រៃនខលិមចនទន៍ ១៤៣ 
ហរព្ឿងព្រះបិហាដឌ លភារព្ទវ  ហតែរព្ ១៤៥ 
និោយអុំរីបាព្ត ហរព្ឿង នរវគគិយភិកាុ  ១៤៧ 
ហរព្ឿងភិកាុ ហព្ចើនរូព្ប និោយអុំរីបាព្ត ១៥១ 
ការព្ដេកចីវរព្ហោយរៃដ និោយអុំរីចីវរព្ ១៥៧ 
ការព្ ីកោុំបហង្កគ ល  និោយអុំរីចីវរព្ ១៥៩ 
រួកភិកាុរក់ដ បកហ ើងហដើរព្ាន់ហឈើ ្ឹង  និោយអុំរីាន ប់ព្មាមរៃដ ១៦១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត ហរាង ព្មាបោ់ក់ហឈើ ្ឹង និងបារា៉ា ព្មាបោ់ក់ហឈើ ្ឹងាហដើម ១៦៣ 
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ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត ដខសហោគ និង ដខស ព្មាប់ចង ១៦៥ 
ហរព្ឿងអនុញ្ជញ ត ុំរត់តព្មងពឹក ១៦៦ 
ភិកាុ  ២ រូព្ប ុំគាន ហដើរព្ហៅកាន់ផលូ វឆ្ងៃ យ ១៦៨ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តមុង ១៦៩ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត   ហណ្ើ រព្ ៣ ោ៉ា ង ១៧១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  ព្បហហាង ព្មាប់បងហុយដផសងាហដើម ១៧៣ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  ហខឿន ៣ ោ៉ា ងាហដើម ១៧៥ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  ដខស នួរព្ចីវរព្  និង ដខសហ បៀងចីវរព្ ាហដើម ១៧៧ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត   (ឲ្យហធវើ)  បង្កក ន់ដដាហដើម ១៧៩ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  វតែុ  មាន ុំរត់ ព្មាប់ងូតពឹកាហដើម ១៨១ 
ពីមានដុំហណកដដលហគហរាយរាយហោយផ្ទក ាហដើម ១៨៣ 
កិចេមានបរព្ហិភាគកនុង ភា ន៍ាមួយគាន ាហដើម និងហរព្ឿងវេឍលិចឆវ ី ១៨៥ 
ហរព្ឿងវេឍលិចឆវ ី និងហរព្ឿង ហមតិយ្កុមម កភិកាុ  ១៨៦ 
ការព្ផ្ទក ប់បាព្តដល់វេឍលិចឆវ ី  ១៨៩ 
មិតអ្មាតយ និងញាតិាហោេិតរព្ប ់វេឍលិចឆវ ី  ១៩១ 
ការព្ផ្ទៃ រព្បាព្តហ ើងវញិ ១៩៣ 
ហរព្ឿងព្រះហរធិរា កុមារព្ ១៩៤ 
ព្រះមានព្រះភាគោងហៅកាន់ព្រះរា និហវ នាែ ន រព្ប ់ព្រះហរធិរា កុមារព្ ១៩៧ 
កព្មាល ុំរត់និងហរព្ឿងព្ ីមាន ក់ ១៩៩ 
កអម  អហមា  និង ហរព្ឿង ងវាិខាមិគារព្មាតា្ ២០១ 
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ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តផលិត ៤ ព្ ុង និងផលិតមូល (ផលិត លឹកហតា្ន ត)ាហដើម ២០៣ 
ហរព្ឿងភិកាុ  ១រូព្ប និង ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តនព្ត ២០៥ 
ហរព្ឿងភិកាុ  ១រូព្ប ព្ចកបាព្តកនុង ដព្ងក  និង ភិកាុ១រូព្បមាន មៃឺ ២០៦ 
ការព្ ូម និងការព្ឲ្យ ពណឌ  មមតិ ២០៧ 
ការព្ឲ្យ ិកាក  មមតិ ២០៩ 
ការព្ឲ្យពណឌ  ិកាក  មមតិ  និងហរព្ឿងភិកាុពុំរហអៀង ២១០ 
ហរព្ឿងភិកាុ  ១រូព្ប និងហរព្ឿងព្ ីមាន ក់ ២១៣ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តឲ្យភិកាុកាត់ព្កចកព្តឹមនឹងាច់ ២១៤ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តហព្គឿងព្បោប់ ព្មាប់ហការព្ មានកុំបិតហការព្ាហដើម ២១៥ 
ការព្ឲ្យកាត់ ក់ហោយករៃង្ក្ន ្ និងការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  ាដឌ   ២១៧ 
ហព្គឿងហោេៈ ហព្គឿង ព្មិពធិ និងការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តបុំរង់ថាន ុំដភនកាហដើម ២១៩ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត កាយរនធ (វដរ្នធចហងកះ) ២២១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត ព្កវកិហ វ   អ ទ ក់ហ វ ២២២ 
ភិកាុ ហ លៀក បង់ដូច   ហមលៀកព្គេ ែ  ដណ្ប់ដូចព្គេ ែ     ២២៤ 
អានិ ងមថ ៤ ព្បការព្កនុងការព្ពុំររព្ហឈើ ទន់ និងហរព្ឿង នរវគគិយភិកាុ  ២២៦ 
ការព្ហ ើងហដើមហឈើ ២២៩ 
ហរព្ឿបភិកាុ  ២ រូព្បាបងបអូននឹងគាន   ុំគាន ហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៣០ 
ការព្ហរព្ៀនគមពីរព្ ហោកាយតៈ ២៣១ 
ហរព្ឿងព្រះមានព្រះភាគព្ពង់កា្ដ  ២៣៣ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តខទឹម និងការព្បហ ទ បង់ប សវៈ ២៣៥ 
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ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត ឲ្យភិកាុ ហធវើពីដីឲ្យខព ់ហ ើងាហដើម ២៣៦ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  វតែុ ព្មាប់ហតា្ងាហដើម ២៣៩ 
ហរព្ឿងនរវគគិយភិកាុ  និង អ ោរព្មានព្បកាហផសងៗ ២៤១ 
ឧទនគាថា ……… ២៤៨ 

វសនាសនកានធកៈ ២៤៨ 
ហរព្ឿងរា គេហ ដឋី ២៥៩ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  ហ   នៈ៥ ោ៉ា ង និងហរព្ឿងរា គេហ ដឋី ២៦០ 
គាថា ព្មាប់អនុហមាព  ហ   នៈ ២៦៣ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត   នទះទវ រព្ាហដើម ២៦៥ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  បងអួច ៣ ោ៉ា ងាហដើម ២៦៧ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  តា្ ុំងដដលហគបង្កា ុំហ ើងាប់នឹងហមតា្ ុំងាហដើម ២៦៩ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  តា្ ុំងោក់ហត្ ាហដើម ២៧១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត   ព្ព ប់ដព្គាហដើម ២៧៣ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  រូកទ ុំងឡាយ មានរូកញាត់ហរាម (ដកះ)  ាហដើម  ២៧៥ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត   ័រព្ហឈើ និងបាយមា៉ា ន ាហដើម ២៧៧ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  គុំនូរព្ភ្ីផ្ទក  ាហដើម ២៧៩ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  រិតា្ន ាហដើម ២៨១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត   ហណ្ើ រព្ឥដឋ ាហដើម ២៨៣ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត   នទះទវ រព្ ាហដើម ២៨៥ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ ត  ថាន ុំរណ៌  ាហដើម ២៨៧ 
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ហរព្ឿងអ ថ្បិណឌ កហ ដឋី និងហរព្ឿង រា គេហ ដឋី ២៨៩ 
 ិលវកគាថា ២៩៣ 
អនុបុរវិកថា ២៩៥ 
ធមមចកាុ  ២៩៧ 
ការព្ថាវ យភត ្ ២៩៩ 
ហរព្ឿងអ ថ្បិណឌ កគេបតី និងវតព្្រះហ តរន ៣០១ 
ការព្ហធវើនវកមម និងហរព្ឿងាង  ុល ឬ ហដរព្ ៣០៥ 
ការព្ឲ្យនវកមម និងរួកអហនទវា ិក រព្ប ់នរវគគិយភិកាុ  ៣០៧ 
អា នៈព្បហ ើរព្ ពឹកព្បហ ើរព្ និង ដុុំបាយព្បហ ើរព្ ៣០៩ 
ហរព្ឿង តវា ុំឡាញ់នឹងកាន  ៣ តួ ៣១០ 
គារព្វ កថា ៣១៣ 
អវនទិយបុគគល មាន ១០រួក ៣១៤ 
វនទិយបុគគល មាន ៣រួក ៣១៥ 
វតែុ ដដលហគហធវើឧពទិ ដល់ ងមថ ៣១៥ 
អា នៈ ខព ់ និង អា នៈព្បហ ើរព្ ៣១៧ 
ការព្ថាវ យវត ្ព្រះហ តរន ៣១៩ 
គាថារៃនវហិារព្ទន ៣២១ 
ការព្បហនញ្ភិកាុ ដដលកុំរុងឆ្ងន់   មិនទន់ដលងឲ្យហព្កាកហចញ ៣២៣ 
ហរព្ឿងនរវគគិយភិកាុ  ៣២៥ 
ហរព្ឿង តរ្ព្ វគគិយភិកាុ  ៣២៦ 
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ការព្ នមតិហ   នត្ា្ហាបកភិកាុ  (អនកព្បគល់ហ   នៈ) ៣២៨ 
ការព្ព្បគល់ហ   នៈមាន៣ោ៉ា ង និងហរព្ឿង ឧបននទភិកាុ  ៣៣១ 
ការព្េួងដេង ហ   នៈមាន ២ ោ៉ា ង និង ការព្  ុំដដងវន័ិយ ៣៣៣ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តឲ្យភិកាុអងគុយ ាមួយនឹងភិកាុមានវ ារព្វាង៣ាហដើម ៣៣៥ 
ហរព្ឿងព្រះអយយកិា រព្ប ់ព្រះបាព បហ នពិហកា ល ៣៣៧ 
រព្ប ់ដដលភិកាុ មិនោច់មាន៥ោ៉ា ង ៣៣៩ 
រព្ប ់ មិនព្តូវ លះ មាន៥ោ៉ា ង ៣៤១ 
ហរព្ឿងអ ស ិភិកាុ  និង បុនរវ ុកភិកាុ  ៣៤១ 
ការព្ដចកហ   នៈ ារព្ប ់ ងមថ ៣៤៣ 
រព្ប ់ដដលមិនព្តូវដចក មាន៥ោ៉ា ង ៣៤៤ 
ហរព្ឿងភិកាុ ហៅកនុងដដនអា វ ី ៣៤៦ 
ការព្ឲ្យ នវកមម ៣៤៧ 
ការព្ឲ្យ នវកមម ចុំហរះវហិារព្ទ ុំងអ ់ ាហដើម ៣៤៩ 
ការព្ដដលភិកាុពពួលនវកមមហេើយ ហដើរព្ហចៀ ហចញហៅាហដើម ៣៥១ 
ការព្ដដលភិកាុពពួលនវកមមហេើយ ហចៀ ហចញហៅ កនុងហវោដដលហធវើរួព្ចាហដើម ៣៥៣ 
ការព្ ុំយកហព្គឿងហព្បើព្បា ់ឲ្យារព្ប ់ខេីាហដើម ៣៥៥ 
ការព្ាន់ហ   នៈ ហោយហ ើងមិនទន់ោងាហដើម ៣៥៧ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តឲ្យព្កាលកព្មាល ហេើយ ឹមហដកាហដើម ៣៥៩ 
ភត្ុ ហពទ កភិកាុ  និង ហ   នបបញ្ជញ បកភិកាុ  ៣៦១ 
ការព្ នមតិ អបបមតក្វ ិស ជកភិកាុ  ៣៦៣ 
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ភិកាុាាដិយហត្ា្ហាបកៈ ាហដើម ៣៦៥ 
ឧទទ នគាថាា ហ   នកានធកៈ ៣៦៦ 
 
 

សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 011) 

វនិយបិដក ចល្លវគគ តតិយភាគ  ១១ 
សង្ឃច្ភទកខ នធកៈ វតតកខ នធកៈ ោតិច្ោកខ ដឋបនកខ នធកៈ 

ភិកខុ នីខនធកៈ  បញ្េ សតិកកខ នធកៈ និង្ សតតសតិកកខ នធកៈ  (រ.ស. ២៥០៤) 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
សង្ឃភភទក្ខន្ធក្ៈ ១ 

ព្រះមានព្រះភាគគង់ហៅកនុងអនុបិោនិគម  ហពៀបរៃព្រអនុបិោ ១ 
ហរព្ឿងអនុរព្ពធ កកៈ  និងភពទិយ កយរា   ៣ 
ហរព្ឿង  កយៈ ៦ អងគ ៧ 
ហរព្ឿងឧបាលិកបបកៈ ៨ 
រួក កយៈកិមារព្បួ ហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៩ 
ព្រះភពទយៈ បាន ហព្មចនូវវាិជ  ៣ោ៉ា ង ១០ 
ឧទទ នកថា និងហរព្ឿងហពវពតភិ្កាុ  ១៣ 
ហរព្ឿងអាត ត្ុកុមារព្ ១៤ 
ហរព្ឿងកូនអនកព្ ុកហកាល ិយៈ ហ ម្ ះ កកកុធៈ ១៥ 
ហរព្ឿងព្រះមហាហមាគគោល ន  ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ១៦ 
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ហរព្ឿងហពវបុព្តហ ម្ ះ កកកុធៈ ១៧ 
និោយអុំរី ព្គូ ៥ រួក ១៩ 
ហរព្ឿងព្រះអងគ ហ ច្ហៅកាន់ព្កុងរា ព្គិះ ២៣ 
និគមគាថា ២៥ 
ការព្ហធវើបកា នីយកមមដល់ហពវពត ្ ២៧ 
បកា នីយកមមនិងហរព្ឿងព្រះារព្បុីត ្ ២៩ 
ហរព្ឿងហពវពតភិ្កាុ   និងហរព្ឿងអាត ត្ុកុមារព្ ៣៣ 
ហ ចក្ីវនិិចឆ័យ រៃនរួកមហាមាតយ ៣៤ 
ការព្បញ្ជូ នបុរព្ ហៅ មាល ប់ព្រះាា្ ៣៦ 
អនុបុរវិកថា  ព្រះអងអ ដមង្ចុំហរះបុរព្ ដដលហៅ មាល ប់ព្រះអងគ ៣៩ 
ការព្ហធវើហោេិតរៃនព្រះតថាគត ឲ្យរុរព្រងហ ើង ៤២ 
និោយអុំរី ព្គូ ៥ រួក ៤៤ 
ការព្ដលងដុំរព្ ី ឡាគិរព្ ីឲ្យហព្រចព្រះាា្ ៤៩ 
ព្រះាា្ ដមង្គាថាចុំហរះដុំរព្ ី ឡាគិរព្ ី ៥១ 
រួកមនុ ស ុំគាន ហព្ចៀងគាថាហ ហ ើរព្ព្រះបរព្មព្គូ ៥២ 
ហរព្ឿងតិកហភា ន ៥៣ 
ហរព្ឿងហពវពតភិ្កាុ   ដមង្វតែុ  ៥ព្បការព្ ៥៤ 
ហរព្ឿងហពវពតភិ្កាុ   ព្កាបបងគុំពូល ូមវតែុ   ៥ព្បការព្ ៥៦ 
ការព្រាោម ហដើមប ីពុំោយ  ងមថ និងពុំោយចព្ក ៥៩ 
ឧទទ នគាថា ៦១ 
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ហរព្ឿងព្រះារព្បុីត ្និង ព្រះ ហមាគគោល ន ៦៣ 
ការព្ ុំដដងធម៌ រព្ប ់ហពវពត ្ ៦៥ 
បាដិហារព្យ រព្ប ់ ព្រះារព្បុីត ្និង ព្រះ ហមាគគោល ន ៦៦ 
អគគាវក័ ទ ុំង ២ អងគ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៦៧ 
ព្រះបរព្មព្គូព្តា្ ់ ុំដដងអុំរី ហរព្ឿងដុំរព្ ី ៦៨ 
និគមគាថា និង ភិកាុ ព្បកបហោយអងគ ៨ ព្បការព្ ៦៩ 
ហរព្ឿងហពវពតភិ្កាុ   និង អ ពធមម ៨ ព្បការព្ ៧០ 
ហរព្ឿងហពវពតភិ្កាុ   និង អ ពធមម ៣ ព្បការព្ព្គប ងកត់និងឧទទ នគាថា ៧៤ 
ហរព្ឿងព្រះឧបាលិហតែរព្ ពូល ួរព្អុំរីការព្ហព្បះឆ្ងរៃន ងមថ ៧៦ 
ហរព្ឿងព្រះឧបាលិហតែរព្ ពូល ួរព្អុំរី  ងមថហភព ៧៧ 
ហរព្ឿងព្រះឧបាលិហតែរព្  និងហ ចក្ីព្រមហព្រៀងរៃន ងមថ ៧៨ 
និគមគាថា ៨៣ 
ហរព្ឿងព្រះឧបាលិហតែរព្ និងភិកាុអនកបុំដបក ងមថហៅហកើតកនុងអបាយ ៨៥ 
បញ្ជី ហរព្ឿងរៃន ងមថហភពកានធកៈ ៩០ 

វតតក្ខន្ធក្ៈ ៩០ 
ហេតុរៃនការព្ព្ពង់បញ្ញត្ិ អាគន្ុកវតែុ  ៩៣ 
ហេតុរៃនការព្ព្ពង់បញ្ញត្ិ អាវា ិកវតែុ  ១០០ 
ធមិកវត ្ ១០៣ 
ធមិកវតនិ្ង រព្អនុហមាព  កនុងហរាងភត ្ ១០៥ 
វតែុ ដដលភិកាុ ព្តូវហធវើ កនុងហរាង ភត ្ ១០៧ 
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វតរ្ព្ប ់ភិកាុអនកព្បព្រឹតបិ្ណឌ បាត ១១៥ 
វតរ្ព្ប ់ភិកាុអនកព្បព្រឹតបិ្ណឌ បាត  និងវតរ្ព្ប ់ភិកាុអនកហៅកនុងរៃព្រ ១១៩ 
ហ   នវត ្ ១២៣ 
  ្យវត ្ ១២៩ 
និទនវចេកុដិវត ្ ១៣១ 
ការព្ព្ពង់បញ្ញត្ិវចេកុដិវត ្ ១៣៤ 
ឧប ាយវត ្ ១៣៧ 
 ិពធិវហិារព្កិវត ្ ១៤៨ 
អាចរព្យិវត ្ ១៥៦ 
អហនវ្ា ិកវត ្ ១៦៧ 
ឧទនរៃនវតក្ានធកៈ ១៧៥ 

បាតិភោក្ខដ្ឋបន្ក្ខន្ធក្ៈ ១៧៥ 
ហរព្ឿងព្រះមហាហមាគគោល ន ២០២ 
ធមមតា្មិនដដលហកើតគួរព្អាេ រព្យ ៨ ោ៉ា ង កនុងមហា មុព្ព ២០៥ 
 ភារមិនដដលហកើតគួរព្អាេ រព្យ ៨ ោ៉ា ង កនុង ធមមវន័ិយ ២០៩ 
ឧទទ នវាោ ២១៦ 
ហរព្ឿងនរវគគិយភិកាុ  ១១៧ 
ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ២១៩ 
និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ១-២      ២២០ 
និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ៣-៤      ២២១ 
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និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ៤-៥      ២២២ 
និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ៦      ២២៣ 
និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ៧      ២២៤ 
និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ៨      ២២៥ 
និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ៨-៩      ២២៦ 
និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា ១០      ២២៨ 
និោយអុំរី ការព្បញ្មប់បាតិហមាកា   ព្បកបហោយធម៌ ២៣០ 
ព្រះឧបាលិ ព្កាបពូល ួរព្ ការព្កាន់យកអត្ា្ទន ២៤០ 
ព្រះឧបាលិ ព្កាបពូល ួរព្ ការព្ហោព ២៤៥ 
ព្រះឧបាលិ ព្កាបពូល ួរព្ ហេតុវបិបដិារព្ៈ ចុំហរះភិកាុអនកហោព ២៤៩ 
ឧទទ នរៃនបាតិហមាកាដឋបនកានធកៈ ២៥៥ 

ភកិ្ខុនី្ខន្ធក្ៈ ២៥៥ 
ព្រះ ងមហាបាបតីហគាតមី ពូល ូមបរវាជ  ២៥៥ 
គរុព្ធម៌ ៨ ោ៉ា ង ២៦៦ 
ព្រេមចរព្យិធម៌មិនតា្ ុំងហៅយូរព្អដងវង ២៧១ 
ហរព្ឿងព្រះ ងមហាបាបតីហគាតមី និងការព្ ូមរ័រព្ ២៧៣ 
លកាណៈ រៃនការព្វនិិចឆ័យធមមវន័ិយ ២៧៩ 
ភិកាុ  មិន ុំដដង បាតិហមាកា ដល់រួកភិកាុ នី ២៨០ 
ការព្ពពួលអាបត្ិ ២៨១ 
ការព្ហធវើកមម ដល់រួកភិកាុ នី ២៨៣ 
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ហរព្ឿង ភិកាុ នី ា ិ សរព្ប ់ឧបបុលវាដា  ២៨៥ 
ការព្បង្កហ ញកាយាហដើម ពណឌ កមម  និង អវនទិយបុគគល ២៨៧ 
នរវគគិោភិកាុ នី  ាចភក់និង ពឹកហៅហលើរួកភិកាុ  ២៨៨ 
ការព្បង្កហ ញកាយាហដើម ពណឌ កមម  និង ការព្បញ្មប់ឧវាព ២៨៩ 
ការព្បញ្មប់ឧវាព រព្ប ់ភិកាុលៃង់ាហដើម ២៩១ 
ការព្ នមតិភិកាុឲ្យាអនក  ឲ្យឧវាពដល់ភិកាុ នី ២៩៣ 
ការព្ពពួលឲ្យឧវាព រៃនភិកាុទ ុំងឡាយ ២៩៥ 
ការព្ពពួលឲ្យឧវាព  ហេើយមិនមកព្បាប់ាហដើម ២៩៧ 
ការព្ ុំព្តគាកហោយហឈើមាន ាដឋ នដូចនអឹង មងហគាាហដើម ២៩៩ 
ការព្ហធវើគុំនូ ខាងហព្កាមមាត់ាហដើម ៣០១ 
កាលកិរព្ោិ រព្ប ់ភិកាុ នី ១រូព្ប ៣០៣ 
ការព្ោក់ កូនខេី កនុងបាព្ត ៣០៥ 
ភិកាុ នី  ុំគាន  គយគន់ និមិតបុ្រព្  ៣០៧ 
ព្ពង់អនុញ្ជញ តឲ្យពពួលការព្ នស ុំរព្ប់ាភិកាុទ ុំងឡាយ ៣០៩ 
ព្ពង់អនុញ្ជញ តឲ្យនូវចីវរព្ កនុងហរាងទនាហដើម ៣១១ 
អនរ្ាយិកធម៌ ២៤ ោ៉ា ង ៣១៣ 
ការព្ នមតិ ខលួនឯង  និងការព្ នមតិ ភិកាុ នី ដរៃព ៣១៥ 
ញត្ិ (ចតុតក្មម) ឧប មបទ ៣១៧ 
ការព្ហាមឃ្វត់ហៅពីតា្មលុំោប់ោ ់ខេី និងការព្មិនបវារព្ាដ ៣២៥ 
ការព្បវារព្ាដ រព្ប ់ភិកាុ នី ងមថ ៣២៧ 
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ការព្ឃ្វត់ឧហបា ថ្ និងឃ្វត់បវារព្ាដ ៣២៨ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ជញ តដព្គដ នងាហដើម ៣៣១ 
ញត្ិ(ចតុតក្មម) ឧប មបទ ហោយ (….) ៣៣៣ 
ហរព្ឿងព្ ីមាន ក់ និងការព្ នមតិភិកាុ នី ៣៣៧ 
ការព្ នមតិភិកាុ នី  និងការព្មិនហរលោ ិកាា រព្ប ់ភកាុ នី ៣៣៩ 
ហរព្ឿងរួកភិកាុ នី អងគុយដរនដភនន និងបហ ទ បង់វចេៈកនុងបងគន់ ៣៤១ 
ការព្ងូតពឹករព្ប ់រួកភិកាុ នី  ៣៤២ 
ឧទទ ន គឺ បញ្ជី ហរព្ឿងរៃនភិកាុ នីខនធកៈ ៣៤៤ 

បញ្ចសតិក្ក្ខន្ធក្ៈ ៣៤៤ 
ឧវាពរព្ប ់ព្រះមហាក សប មានអាយុ ៣៥៧ 
ការព្បនមតិភិកាុ  ៥០០រូព្ប ៣៥៩ 
ការព្ ួ  ុល ពីដដលធលុះធ្លល យាហដើម ៣៦១ 
ព្រះមហាក សប មានអាយុ ព្បកា  ុំនុុំ ងមថ ៣៦២ 
ការព្ ង្កគ យ   ិកាា បព មាន ពុតិយបារា ិក ាហដើម ៣៦៣ 
ហរលអុំបី ិកាា បពតូច និងតូចហោយលុំោប់ាហដើម ៣៦៥ 
ព្រះអាននទព្តូវមារព្ព្គបដណ្ប់ចិត ្ ៣៧១ 
ការព្ោក់ព្រេមពណឌ ដល់ ននន ភិកាុ  ៣៧៣ 
ហរព្ឿងព្រះបាពឧហពន និង ការព្ថាវ យ ុំរត់ ឧតរ្ា ងគៈ ៣៧៥ 
ហរព្ឿងនននហតែរព្ និងការព្ោក់ព្រេមពណឌ ដល់ហោក ៣៧៩ 
ឧទទ នរៃន បញ្េ តិកកានធកៈ ៣៨១ 
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សតតសតិក្ក្ខន្ធក្ៈ ៣៨១ 
ហរព្ឿងវ ជីបុតភិ្កាុ  និង ហរព្ឿងព្រះយ ហតែរព្ ៣៨៥ 
ឧបត្ិហល   ៤ ោ៉ា ងរព្ប ់ព្រះចង្ក្នទ និង ព្រះអាពិតយ ៣៨៧ 
ឧបត្ិហល   ៤ ោ៉ា ងរព្ប ់  មណព្រេមណ៍ ៣៨៩ 
ឧបត្ិហល   ៤ ោ៉ា ង ៣៩១ 
ហរព្ឿងអនកធុំ ហ ម្ ះ  មណិចេ កៈ ៣៩៣ 
រកយរព្ប ់ព្រះហថ្រព្ៈហ ម្ ះ  យ កាកណឌ កបុត ៣៩៥ 
ហរព្ឿងព្រះហថ្រព្ៈហ ម្ ះ   មកូតាណវា ិ ៣៩៧ 
ហ ចក្ីព្តិះរព្ះិរព្ប ់រួកភិកាុ  ា ហថ្រព្ៈ ៣៩៩ 
ហរព្ឿងព្រះ ហរព្វតហតែរព្ ៤០១ 
ការព្ ួរព្និង ការព្ហោះព្ាយនូវវតែុ  ១០ព្បការព្ ៤០៣ 
ហ ចក្ីព្តិះរព្ះិរព្ប ់រួក វ ជិបុតក្ភិកាុ  ៤០៧ 
ហរព្ឿង វ ជិបុតក្ភិកាុ  ៤០៩ 
ហ ចក្ីព្បាថាន  ហដើមបនឹីងវនិិចឆ័យនូវ អធិករព្ណ៍ ៤១៣ 
រកយាចហ ល ះ រព្ប ់រួកភិកាុាហថ្រព្ៈ ៤១៥ 
ហ ចក្ីព្បាថាន  ហដើមបនឹីងវនិិចឆ័យនូវ អធិករព្ណ៍ ៤១៧ 
ហរព្ឿងអធិកភិកាុ  ៤១៩ 
បុោឆ  វ ិ ជ  នូវវតែុ១០ ព្បការព្ ៤២១ 
ឧទទ នរៃន  ត តិកកានធកៈ ៤២៩ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា  (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 012) 

វនិយបិដក បរវិារ ឋមភាគ  ១២ 
មហាវភិង្គ  ច្ោឡសមហាវារៈ  ភិកខុ នីវភិង្គ ច្ោឡសមហាវារៈ 

សមុដ្ឋឋ នសីល្សច្ង្ខប    ោតិបុច្ឆា វារៈ    និង្ វសីតិវារៈ  (រ.ស. ២៥០៤) 

 

មាតិកា  ហលខពុំរ័រព្ 
ក្នុង្មហាវភិង្គ ោន្វារៈ ១៦ ១ 

ម្ហាវិរៈ១៦  បឋមបារា ិក ៣ 
  មរព្ប ់ព្រះហថ្រព្ៈ ទ ុំងឡាយ ៧ 
 ពុតិយបារា ិក ៩ 
 បារា ិកពី ៤ និង ឧទទ នគាថា ១១ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦ 
 សងាេិចសសេី ១ 

១៣ 

ម្ហាវិរៈ១៦    ងាពិហ  ពី ៣-៤ ១៧ 
  ងាពិហ  ពី ៦-៧ ១៩ 
  ងាពិហ  ពី ១០-១១ ២១ 
 ឧទទ នគាថា ២៣ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦ 
 អនិ្យត ទី ១ 

២៥ 

 អនិយត ពី ២ ២៩ 
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មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  និ្សសតតយិក្ណ្ឌ   ក្ឋនិ្វគ្គ ៣១ 
និសសតតិយក្ណ្ឌ      ហកា ិយវគគ ៣៧ 
 បតវ្គគ ៤៣ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  បាចិតតយិក្ណ្ឌ  មុសាវាទវគ្គ ៤៩ 
ាចិតតិយក្ណ្ឌ  មុាវាពវគគ និង ឧទទ នគាថា ៥៣ 
   (ភូតគាមវគគ) ៥៥ 
 ឧវាពវគគ ៥៩ 
 ហភា នវគគ ៦៥ 
 អហចលកវគគ ៧១ 
 អហចលកវគគ   ឧទទ នគាថា ៧៥ 
  ុរាហមរព្យវគគ ៧៧ 
  បាណកវគគ ៨១ 
  បាណកវគគ   ឧទទ នគាថា ៨៥ 
  េធមមិកវគគ ៨៧ 
ាចិតតិយក្ណ្ឌ   (រាតវគគ) ៩៣ 
 ឧទទ នគាថា ៩៧ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  បាដិ្ភទសនិ្យក្ណ្ឌ  ៩៩ 
មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  ភសខិយក្ណ្ឌ  បរមិណ្ឌ លវគ្គ ១០១ 

សសមិយក្ណ្ឌ    (ឧ ជគមថកិវគគ) ១០៥ 
 ខមភកតវគគ ១០៩ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះវនិយ័បិដក -    Page 125/139 

 

 

 

 

 

 បិណឌ បាតវគគ ១១១ 
  (វាតហ វគគ) ១១៣ 
  ុរុព្ ុរុព្វគគ  (ឮព្គូកៗ) ១១៥ 
 បាពុកាវគគ ១១៩ 
 ឧទទ នគាថា ១២៥ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  បារាជិក្ ៤ ១២៧ 
មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  សង្ាទិភសស១៣ ១២៩ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  និ្សសគ្គិយក្ណ្ឌ  ក្ឋនិ្វគ្គ ១៣៣ 
និសសគគិយក្ណ្ឌ   ហកា ិយវគគ ១៣៥ 
 បតវ្គគ ១៣៧ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  បាចិតតយិក្ណ្ឌ  មុសាវាទវគ្គ ១៣៩ 
ាចិតតិយក្ណ្ឌ   (ភូតគាមវគគ) ១៤១ 
 ឧវាពវគគ ១៤៥ 
 ហភា នវគគ ១៤៧ 
 អហចលវគគ ១៤៩ 
  ុរាហមរព្យវគគ ១៥១ 
  បាណកវគគ ១៥៣ 
  េធមមិកវគគ ១៥៥ 
 (វាតវគគ) ១៥៩ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  បាដិ្ភទសនី្យក្ណ្ឌ  ១៦១ 
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មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  និ្សសតតយិក្ណ្ឌ   
 វគ្គទី១ 

១៦៣ 

និសសតតិយក្ណ្ឌ      វគគពី២ ១៦៥ 
 វគគពី៤ ១៦៧ 
 វគគពី៥ ១៦៩ 
 វគគពី ៧ ១៧១ 

មហាវភិង្គ មហាវារៈ ១៦  សង្គហគិាវារៈ និ្ង្សមុដ្ឋឋ ន្វារៈ ១៧៥ 
ម្ហាវារៈ ១៦     មថ្វារព្ៈ ១៧៧ 
  មុចេយវារព្ៈ ១៧៩ 
 កតែបបញ្ញត្ិវារព្ៈ ១៨១ 
 កតា្បត្ិវារព្ៈ ១៩៥ 
 កតា្បត្ិវារព្ៈវបិត្ិវារព្ៈ ២០១ 
  មុោឋ នវារព្ៈ ២០៣ 
  មុចេយវារព្ៈ ២០៥ 

ភកិ្ខុនី្វភិង្គ មហាវារៈ ១៦ ២០៨ 
មហាវារៈ ១៦ បារាជិក្ ៨ ២០៩ 

ភកិ្ខុនី្វភិង្គ មហាវារៈ ១៦  សង្ានិ្ភសស ១០ ២១៥ 
ភកិ្ខុនី្វភិង្គ មហាវារៈ ១៦  និ្សសតតយិបាចិតតយិៈ១២ ២២៣ 
ភកិ្ខុនី្វភិង្គ មហាវារៈ ១៦  បាចិតតយិៈ លសុណ្វគ្គ ២៣០ 

ាចិតតិយៈ  រព្តន្ធការព្វគគ ២៣៥ 
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 រព្តន្ធការព្វគគ  និង នហានវគគ ២៣៩ 
 តុវដវ្គគ ២៤៥ 
 ចិត្ា្គារព្វគគ ២៤៩ 
 អារាមវគគ ២៥៣ 
 គរភិនិវគគ ២៥៧ 
 កុមារព្ភូីតវគគ ២៦៣ 
 នត្ុបាេនវគគ ២៦៩ 
 ឧទទ នគាថា ២៧៥ 

ភកិ្ខុនី្វភិង្គ  មហាវារៈ ១៦  បាដិ្ភទសនី្យៈ ៨ ២៧៩ 
ម្ហាវារៈ ១៦   ឧទទ នគាថា ២៨១ 
 ភិកាុ នីវភិងគ មហាវារព្ៈ ១៦   បារា ិក ២៨៣ 
 ភិកាុ នីវភិងគ មហាវារព្ៈ ១៦    ងាពិហ   ២៨៥ 
 ភិកាុ នីវភិងគ មហាវារព្ៈ ១៦   និ សត្ិយបាចិត្ិយៈ ២៨៧ 
 ភិកាុ នីវភិងគ មហាវារព្ៈ ១៦  បាចិត្ិយៈ ល ុណវគគ ២៩១ 
ាចិតតិយៈ រព្តន្ធការព្វគគ ២៩៣ 
 នហានវគគ ២៩៥ 
 តុវដវ្គគ ២៩៧ 
 ចិត្ា្គារព្វគគ ២៩៩ 
 អារាមវគគ ៣០១ 
 គរភិនិវគគ ៣០៣ 
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 កុមារព្ភូីតវគគ ៣០៥ 
 នត្ុបាេនវគគ ៣០៩ 

ភកិ្ខុនី្វភិង្គ  មហាវារៈ ១៦  បាដិ្ភទសនី្យៈ ៨ ៣១០ 
ម្ហាវារៈ ១៦    ងគេវារព្ៈ ៣១៣ 
  មុោឋ នវារព្ៈ  និងអធិករព្ណវារព្ៈ ៣១៥ 
  មុចេយវារព្ៈ ៣១៧ 
 បារា ិក ៣២១ 
 កតែ បញ្ញត្ិវារព្ៈ ៣២៣ 
 កតែ បញ្ញត្ិវារព្ៈ ៣២៧ 
 អតិអាបត្ិវារព្ៈ បារា ិក ៣៣០ 

សង្ាទិភសស ៣៣២ 
 វបិត្ិវារព្ៈ ៣៣៦ 
  ងគេវារព្ៈ ៣៣៧ 
  មុោឋ នវារព្ៈ   ៣៣៨ 
 អធិករព្ណវារព្ៈ  និង  មថ្វារព្ៈ ៣៣៩ 

ភកិ្ខុនី្វភិង្គ  មហាវារៈ ១៦  សមុចចយវារៈ ៣៤០ 
  មុោឋ ន ី  ហងាប ៣៤៤ 

សមុដ្ឋឋ ន្សីសសភង្ខប  សមុដ្ឋឋ ន្ក្ថា ៣៤៥ 
 បឋមបារា ិក  មុោឋ ន ៣៤៧ 
 ពុតិយបារា ិក  មុោឋ ន ៣៤៨ 
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  ញ្េរព្គិគ មុោឋ ន ៣៥១ 
   មនុភា ន  មុោឋ ន ៣៥៣ 
  កឋិន  មុោឋ ន ៣៥៤ 
  ឯ កហោម មុោឋ ន ៣៥៥ 
 បពហាធមម  មុោឋ ន ៣៥៧ 
 អទែ ន មុោឋ ន ៣៥៨ 
 ហថ្យយ តែ មុោឋ ន និង ធមមហព    មុោឋ ន ៣៥៩ 
  ភូតា្ហវាចន  មុោឋ ន ៣៦០ 
 ហបារព្វុិោឋ បន មុោឋ ន និង អននុញ្ជញ ត មុោឋ ន ៣៦១ 

ក្តិបុច្ឆា វារៈ ៣៦៣ 
 តតិបុោឆ វារព្ៈ អាបត្ិ ៧ វនិិតវតែុ  ៧ ៣៦៥ 
 ហ ចក្ីមិនហគារព្រ ៦ោ៉ា ង  ហ ចក្ីហគារព្រ ៦ោ៉ា ង  

និង វនិិតវតែុ  ៦ោ៉ា ង 
៣៦៦ 

 វបិត្ិ៤   មុោឋ នរៃនអាបត្ិ ៦   មូលរៃនវវិាព ៦ ៣៦៧ 
 មូលរៃនអនុវាព ៦ ោ៉ា ង ៣៧០ 
ក្តិរ ច្ឆា វារៈ  ារាណីយធមម ៦ោ៉ា ង ៣៧៣ 
 ហភពករព្វតែុ  ១៨ ោ៉ា ង ៣៧៦ 
 អធិករព្ណៈ ៤  និង  មថ្ៈ ៧ ៣៧៧ 
 ឧទទ នរៃន  កតិបុោឆ វារព្ៈ ៣៧៨ 
  វ ីតិវារព្ៈ ៣៧៩ 
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វីសតិវារៈ  វារព្ៈ រៃនអាបត្ិ  មុោឋ ន ៦ ោ៉ា ង ៣៨០ 
  មុោឋ នរៃនអាបត្ិ៦ ោ៉ា ង កតា្បត្ិ វារព្ៈ ៣៨២ 
 អាបត្ិ មុោឋ នគាថា ៣៩២ 
 វបិត្ិបចេ័យវារព្ៈ ៣៩៦ 
 អធិករព្ណបបចេយវារព្ៈ ៤០១ 
 ឧទទ នរៃនអននទរព្ហបយាល ៤០៧ 
 បរព្ោិយវារព្ៈ  
 ាធ្លរព្ណវារព្ៈ ៤១៣ 
 (តរភ គិយ) វារព្ៈ ៤១៥ 
 វារព្ៈរៃន មថ្ៈ ដដលពូហៅដល់ មថ្ៈ ៤១៦ 
 វារព្ៈរៃន មថ្ៈ ដដលមានចុំដណកព្តូវគាន នឹង  មថ្ៈ  
 វារព្ៈរៃន មថ្ៈ ដដលហៅថា  មមុខាវន័ិយ ៤២០ 
 វនិយវារព្ៈ ៤២២ 
 កុ លវារព្ៈ ៤២៣ 
 ចតហ្បយាល យតវ្ារព្ៈ ៤២៥ 
  មយវារព្ៈ ៤៣១ 
  ុំ ដឋវារព្ៈ ៤៣៣ 
  មមន្ិវារព្ៈ ៤៣៤ 
 វារព្ៈន អធិករព្ណ៍ ដដលរព្មាៃ ប់  និងមិនរព្មាៃ ប់ ៤៣៧ 
  មថាធិករព្ណវារព្ៈ ៤៤៣ 
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  មុោឋ ហបតិវារព្ៈ ៤៤៩ 
  មថ្ហភព ៤៥៣ 
 ឧទទ នរៃន វ ិតិវារព្ៈ ៤៥៦ 
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សនលឹក្ ចងអ ល្ប្ារម់ាតិកា (*) (ហលខហ ៀវហៅបិដក : 013)  
វនិយបិដក បរវិារ ទុតិយភាគ ១៣ 

ខនធកបុច្ឆា   ឯកុតតរកិៈ  ឧច្ោសថាទិបុច្ឆា វសិជ្ជនា 
អតថវច្សបករណៈ  គាថាសង្គណិកៈ  និង្ អធិករណច្ភទ ជាច្ដីម   

(រ.ស. ២៥០១) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហ ៀវហៅហនះ ។ 

 

មាតិកា ហលខពុំរ័រព្ 
ខន្ធក្បុច្ឆា   

បរព្វិារព្ៈ ២ 
បុោឆ វ ិ ជ  អុំរីចីវរព្ ញ្ញត ្ ាហដើម  ៣ 
បុោឆ វ ិ ជ  អុំរី ហ   នកានធកៈ  ាហដើម  ៥ 

ឯកុ្តតរកិ្ៈ ៨ 
រួកឯកកៈ (រួកមួយៗ) ៩ 

អាបត្ិដដលព្បកបនឹងហព្គឿងបរព្កិាា  ាហដើម ១៣ 
(រួករីរៗ)  

ពុកៈ  និង អាបត្ិបារា ិកទ ុំងរីរព្ចុំដណក ាហដើម ១៥ 
ពុកៈ ការព្ហាមឃ្វត់មានរីរព្ោ៉ា ងាហដើម ១៧ 
ពុកៈ ការព្មិនហអើហរើ មានរីរព្ោ៉ា ងាហដើម ១៩ 
ពុកៈ បុគគលរីរព្រួកាហដើម ២១ 
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(រួកបីៗ)  
ពុកៈ ឧទទ នគាថា ២៥ 
វតែុាហព្គឿងហោពមាន ៣ ោ៉ា ង ២៧ 
ការព្បិពបា ុំង មាន៣ ោ៉ា ងាហដើម ២៩ 
ការព្ហធវើកមម មាន ត ជនីយកមម  ាហដើម ៣១ 
ការព្ហធវើកមម មានឧហកាបនីយកមម ាហដើម ៣៣ 
កិចេ មានការព្ឲ្យឧប មបទ ាហដើម ៣៥ 
ភិកាុ មិនមានខាម   ាហដើម ៣៧ 
មូល រៃនកុ ល ៣ ាហដើម ៣៩ 
ឧទទ នគាថា ៤១ 

(រួកបួនៗ)  
ចតុកកៈ ការព្ព្តូវ និង ការព្ហចញោកអាបត្ិ ាហដើម ៤៣ 
ចតុកកៈ បរព្វិា  ៤ ាហដើម ៤៧ 
ចតុកកៈ ហ ចក្ីហផសងគាន  ហោយវតែុាហដើម ៤៩ 
ចតុកកៈ ការព្ព្តូវអាបត្ិដតកនុងកាលាហដើម ៥១ 
ចតុកកៈ ការព្មិនលុះ អគតិ ៤ ាហដើម ៥៣ 
ឧទទ នគាថា  

(រួកព្រាៗំ )  
បញ្េកៈ  អាបត្ិ មាន ៥ ោ៉ា ង ាហដើមឧទទ នគាថា ៥៧ 
បញ្េកៈ  ុះរត់បុំ ុកូល ៥  ឧទទ នគាថា ៥៩ 
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បញ្េកៈ  អងគ ៥ រព្ប ់វន័ិយធរព្ ៦៣ 
បញ្េកៈ អងគ ៥ រព្ប ់ភិកាុ  មិនព្តូវហៅហោយឥត និ សយ័ ៦៧ 
បញ្េកៈ   អានិ ងមថ ៥ ព្បការព្ និង ហទ  ៥ ព្បការព្ ៧១ 
បញ្េកៈ អានិ ងមថ ៥ ព្បការព្ រព្ប ់ភិកាុអនកព្ពព្ពង់វន័ិយ ៧៣ 
ឧទទ នគាថា ៧៥ 

(រួកព្រាំមួយៗ)  
នគគៈ  អងគ ៦  រព្ប ់ឧប ាយ៍ ៧៩ 
ឧទទ នគាថា ៨១ 

(រួកព្រាំរីរៗ)  
អងគ ៧  រព្ប ់ភិកាុា វន័ិយធរព្ ៨៣ 
ឧទទ ន គឺ បញ្ជី ហរព្ឿងរៃន  តក្ៈ  (រួកព្បា ុំរីរព្ៗ)  ៩១ 

(រួកព្រាំបី)  
ឧទទ ន គឺ បញ្ជី ហរព្ឿងរៃន  អដឋកៈ (រួកព្បា ុំបីៗ)  ៩២ 

(រួកព្រាំបួន)  
នវកៈ  អាឃ្វតវតែុ  ទ ុំង  ៩ ាហដើម ៩៣ 

(រួកដប់ៗ)  
វតែុាពីហកើតគុំនុុំ មាន ១០ ៩៥ 
ព កៈ  អងគ ១០  រព្ប ់វន័ិយធរព្ ៩៧ 
ឧទទ ន គឺ បញ្ជី ហរព្ឿងរៃន ព កៈ (រួក ១០) ១០១ 

(រួកដបម់ួយ)  
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ឯកាព កៈ   បុគគល ១១ ាហដើម ១០៣ 
បុច្ឆា វសុិជជនា  

បុោឆ វ ុិ ជ  អុំរីឧហបា ថ្កមម ាហដើម ១០៦ 
អុំាដចព្បហោ ន៍ ១០ ោ៉ា ង ១១១ 

គាថាសង្គណិ្ក្ៈ ១១៨ 
បញ្ជហ រាករព្ណ៍ ១១៩ 
ការព្ព្ពង់ រាករព្ណ៍  ិកាា បព ដដលា អាធ្លរព្ណៈ ១៣១ 
ហ ចក្ីឧបមា រៃនបរា ិក ៨  ាហដើម ១៣៣ 
អាបត្ិ មានអាបត្ិ  ងាពិហ   ាហដើម ១៣៥ 

អធិក្រណ្ភភទ ១៤១ 
ការព្បាននូវការព្ហ ើហរព្ ើ ១០ោ៉ា ង ាហដើម ១៤៣ 
អធិករព្ណ៍  មានកិោេ ធិករព្ណ៍ ាហដើម ១៤៥ 
អាបត្ិ  និង អ បត្ិ រៃន វវិាទធិករព្ណ៍ ១៤៧ 
ការព្ព្តូវ អាបត្ិ ហព្រះ បចេ័យ រៃន អធិករព្ណ៍ ១៤៩ 
ហ ចក្ីអធិបាយ រៃន អធិករព្ណ៍ មាន វវិាទធិករព្ណ៍ ាហដើម ១៥៥ 
ហ ចក្ីអធិបាយ រៃន អធិករព្ណ៍ មាន អាបត្ា្ធិករព្ណ៍ ាហដើម ១៥៧ 
 ុំដដងអុំរីរកយថា   តិវន័ិយ មានកនុងពីាដ ដូហចនះ ាហដើម ១៥៩ 
 ុំដដងអុំរី  ហេតុរៃន  មថ្ៈ ទ ុំង ៧ ាហដើម ១៦១ 
 ុំដដងអុំរី អតែ ហផសងៗគាន  រៃន  មថ្ៈ ទ ុំង ៧ ាហដើម ១៦៥ 
អធិករព្ណ៍ហភព អនុវាទធិករព្ណ៍ ១៦៧ 
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អធិករព្ណ៍ហភព កិោេ ធិករព្ណ៍ ១៦៩ 
ឧទទ ន គឺ បញ្ជី ហរព្ឿងរៃនអធិករព្ណ៍ហភពហ ះដូហចនះ  ១៧០ 

គាថាសង្គណិ្ក្ៈ ជាតំមក្  
បុោឆ វ ិ ជ  អុំរីបុគគលអនកហោព ព្តូវតា្មធម៌ាហដើម ១៧៥ 

ភច្ឆទនាក្ណ្ឌ  ១៧៧ 
ការព្ាក ួរព្រព្ប ់ភិកាុ  ាវន័ិយធរព្ ១៧៩ 
ហ ចក្ីព្បតិបត្ិរព្ប ់ភិកាុ  ាវន័ិយធរព្ ១៨១ 
ហ ចក្ីព្បតិបត្ិរព្ប ់  អនកហោព និងអនកាប់ហោព ាហដើម ១៨៣ 

ចូឡសង្គគ ម ១៩០ 
ហ ចក្ីព្បតិបត្ិរព្ប ់ ភិកាុាវន័ិយធរព្ ១៩១ 
ហ ចក្ីព្បតិបត្ិ ហដើមបពី្បហោ ន៍ មិនឲ្យហត្ព្កហាយចិតា្ហដើម ១៩៥ 
ភិកាុ ដដល បណឌិ តគបបរីាប់រព្ក ១៩៧ 

មហាសង្គគ ម ១៩៩ 
រកយថាព្តូវាគ ល់ និទន ាហដើម ២០១ 
ការព្ ុំដដងនូវធម៌ ថាមិនដមនធម៌ាហដើម ២០៥ 
ភិកាុ វន័ិយធរព្ មិនលុំហអៀងហោយ ហទាគតិ ២០៧ 
ហ ចក្ីមិនលុំហអៀងហោយ   ន ទ គតិ ២១១ 
ការព្មិនលុំហអៀងហោយ  ភាោគតិ ២១៣ 
 ុំដដងអុំរីរកយថា មិនព្តូវហរលនូវហេតុ ដដលមនិទន់មកដល់ាហដើម ២១៧ 
ការព្ដចករកយ មានរកយថា អនកបានហ ើញដូចហមច្ាហដើម ២២៣ 
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រកយថាហោកបានហ ើញកនុងពីាដ និង ឧទទ នគាថា ២២៥ 
កមមមានការព្ហធវើនិមិតា្ហដើម ២២៩ 
ធម៌ ១៥ ព្បការព្ មាន  មាតិកា ៨ ាហដើម ២៣១ 
កិចេមាន បុរវករព្ណៈ ាហដើម មានបហោគ ាហដើមចម ២៣៥ 
ការព្ព្កាល កឋិន រព្ប ់ បុគគល ៣ រួក ២៣៩ 
ការព្ដចករកយ មានរកយថា ភិកាុគបបាីគ ល់ កឋិន ាហដើម ២៤១ 
បញ្ជហ  រាករព្ណ៍   អុំរី បលិហរធ កនុងមាតិកាទ ុំង ៨ ២៤៧ 

ឧបាលិ បញ្ច ក្ៈ ២៥៣ 
 ុំដដងអុំរី រកយថា ភិកាុ មិនព្តូវឲ្យ ឧប មបទ ាហដើម ២៥៥ 
អងគ ៥ រព្ប ់ភិកាុ  ដដល ងមថព្តូវហធវើកមម ២៥៩ 
ធម៌ ៥ ព្បការព្ប ់ភិកាុ  ដដលចូលហៅកាន់  ង្ក្ង្កគ ម ២៦៣ 
អងគ៥ រព្ប ់ភិកាុ  ដដលនិោយកនុងកា្ដល ុំនុុំ  ងមថ ២៦៥ 
អងគ ៥ មាននិោយ ងកត់ ងកិន ហគាហដើម ២៧១ 
អងគ ៥ មាន  ាគ ល់កមមាហដើម ២៧៣ 
អងគ ៥ មាន   លុំហអៀងហោយន ទ គតិ ាហដើម ២៧៥ 
អងគ ៥ មាន  មិនហចះធម៌ ាហដើម ២៧៧ 
ការព្ព្បាបហ់ ចក្ីយល់ហ ើញ ដដលព្បកបហោយធម៌ និងមនិព្បកបហោយធម ៌ ២៧៩ 
ការព្ពពួលព្បហគនព្បកបហោយធម៌៥ ោ៉ា ង និង អនភិរព្តិហ្ភា ន ៥ោ៉ា ង ២៨១ 
វ ុិពធិ មាន ៥ ោ៉ា ង ២៨៧ 
ភិកាុអនកហោពព្តូវរិោរព្ាដធម៌ ៥ ោ៉ា ង ២៨៩ 
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ភិកាុ ព្តូវកាន់យក អត្ា្ទន ដដលព្បកបហោយអងគ ៥ ២៩៥ 
ភិកាុ ដដលមានឧបការព្ហព្ចើនដល់រួកភិកាុ ដដលហកើត អធិករព្ណ៍ ២៩៩ 
អងគ ៥ រព្ប ់ភិកាុ ដដលមិនគួរព្ាក ួរព្ និង គួរព្ ាក ួរព្ ៣០១ 
អងគ ៥ រព្ប ់ភិកាុ ដដល គួរព្ាក ួរព្ និង មិនគួរព្ ាក ួរព្ ៣០៣ 
មុាវាព មាន ៥ោ៉ា ងាហដើម ៣០៧ 
 ងមថ មិនព្តូវឲ្យការព្ាក ួរព្ ដល់ភិកាុ ព្បកបហោយ អងគ ៥ ៣០៩ 
ហរៀរព្មាន៥ោ៉ា ង  កិរព្ោិហវៀរព្ មាន៥ោ៉ា ង ៣១១ 
ឧទទ នគាថា ភិកាុ នី ងមថ ព្តូវហធវើកមម ដល់ភិកាុ  ៣១៣ 
ភិកាុ មិនព្តូវ ាកោឆ  ាមួនឹងភិកាុ  ព្បកបហោយអងគ ៥ ៣១៩ 
 ងមថ គបប ីនមតហោយ ឧរវ េិកាកមម  មិនគបប ីនមតក៏មាន ៣២៥ 
ភាវៈ រៃនភិកាុ  ា រល និង ាបណឌិ ត ៣២៧ 
ភិកាុអាចរព្មាៃ ប់ អធិករព្ណ៍បានក៏មាន  មិនអាចក៏មាន ៣៣១ 
ការព្ហព្បះឆ្ងរៃន ងមថ និងការព្ដបកធ្លល យរៃន ងមថ ៣៣៧ 
ភិកាុអនកបុំដបក ងមថដតងហៅហកើតកនុងអបាយ  ហៅហកើតកនុងកនុងនរព្ក ៣៤១ 
ភិកាុអនកបុំដបក ងមថ មិនហៅហកើតកនុងអបាយ កនុងនរព្ក ៣៤៨ 
ការព្ហោះព្ាយវន័ិយមិនព្បកបហោយធម៌ មាន ៥  ោ៉ា ង ៣៥១ 
អងគ ៥រព្ប ់ភិកាុ  មានភិកាុ  ា  ភត្ុ ហពទ ក៍  ាហដើម ៣៥៣ 
អានិ ងមថ រៃនការព្ព្កាល កឋិន  និងហទ រព្ប ់ភិកាុ ហភលចាម រព្តី ៣៥៥ 

សមុដ្ឋឋ ន្ ៣៦១ 
ទុតិយគាថា សង្គណិ្ក្ៈ ៣៧៣ 
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បុោឆ វ ិ ជ  អុំរីបុគគល ៣រួកាហដើម ៣៧៧ 
បុោឆ វ ិ ជ  អុំរី អាឃ្វតវតែុ  ាហដើម ៣៨៧ 
បុោឆ វ ិ ជ  អុំរី ហទ រព្ប ់កមម ាហដើម ៣៨៩ 

ភសទភោចន្គាថា ៤០០ 
ព្បាន  ួរព្អុំរីភិកាុ  មិន ាធ្លរព្ណៈ ហោយ ិកាា  ាហដើម ៤០១ 
ព្បាន អុំរី ការព្ព្តូវអាបត្ិ ាហដើម ៤០៣ 
ព្បាន អុំរី ការព្លួចគរុព្ភណឌ  ាហដើម ៤០៥ 
ព្បាន អុំរី ការព្ហធវើកមមដល់បុគគល ដដលហៅចុំហរះមុខ ាហដើម ៤០៩ 
ព្បាន អុំរី  ហ   នៈ ហៅកនុងរៃព្រាហដើម ៤១១ 
ព្បាន អុំរី  បុគគលហព្តកអរព្ហេើយ ហព្តកអរព្ដថ្មហពៀត ាហដើម ៤១៣ 
ព្បាន អុំរី  ការព្មិនបានឲ្យ និង មិនបានពពួលាហដើម ៤១៥ 

បញ្ច វគ្គ ៤១៨ 
វតែុ វបិត្ិ និង ញត្ិវបិត្ិ ៤១៩ 

បរសិវបិតតិ ៤២១ 
កមម៤ ោ៉ា ង និង វតែុ វបិត្ ិ ៤២៣ 
 ិមាវបិត្ិ និង បរព្ ិវបិត្ ិ ៤២៥ 
កមមទ ុំងឡាយមាន អបហោកនកមម ាហដើម ៤២៧ 
ព្តូវឲ្យព្បាប់ហរព្ឿងរា៉ា វ ព្តូវដឹងវតែុាហដើម ៤៣៥ 

បរភិោសាន្គាថា ៤៤២ 

 


