
សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា  (លេខល ៀវលៅបិដក : 007) 

វនិយបិដក មហាវគ្គ ទុតិយភាគ្  ៧ 
វស្សបូនាយិកកខ នធកៈ   បវារណកខ នធកៈ 

ចមមកខ នធកៈ និង ភេស្ជ្ជកខ នធកៈ     (ព.ស. ២៥០០) 

 
 

មាតិកា លេខទព័ំរ 
វស្សូបនាយកិកខន្ធកៈ ១ 

ការលៅចវំ ាព្ពះដ៏មានព្ពះភាគ មិនទាន់បានបញ្ញតត ១ 
និទានឆពវគគិយភិកខុ  ៣ 
ការចូេវ ា ៥ 
កិរយិាល្វើនូវការព្តឡប់មកវញិ កនុងរវាង ៧ថ្ងៃ ៧ 
អនតរាយទាងំឡាយ លកើតលឡើងដេ់ពួកភិកខុ ដដេលៅចវំ ា ៣៧ 
អនតរាយទាងំឡាយ មានដេ់ពួកភិកខុ ដដេចូេវ ា ៤១ 
ការបដំបក ងឃលកើតលឡើង ដេ់ពួកភិកខុ ដដេចូេវ ា ៤៣ 
និទានភកិខុ  ១រូប មានល ចកតីព្បានាដន លដើមចចូីេវ ាកនុងេលំៅរប ់គវាលវ េល  ៤៨ 
ពួកភិកខុ ដដេចូេវ ា កនុងទីវាេជាលដើម ៤៩ 
 ងឃលបតជាា  ន នាដ ភិកខុ មិនព្តូវបបួំ កុេបុតតកនុងកណ្តត េវ ា ៥១ 
និទានឧបននទ កយបុតត ៥២ 
ការលៅចវំ ាកនុងអាវា ទាងំឡាយពីរ ៥៣ 
ព្តូវអាបតតិទុកកដ លព្រះទទួេរកយលបតជាា  ៥៥ 
ឧទាទ នថ្ន វ សុបនាយិកកខនធកៈ ៦៣ 

បវារណាកខន្ធកៈ ៦៦ 
និទានភិកខុ លព្ចើនរូបជាមិព្តលទើបនិងបានជួប ន ងមី  
មូគវគគ (វគគរប ់មនុ សគ)  ជាគិគថិយ  មាទាន ៦៧ 
លតវាបិកាបវារណ្ត ៧៥ 



បវារណ្ត ពីរយា៉ា ង (ចតុទទ ិកា បវរណ្ត ១  បណ្ណរ ិកាប វរណ្ត១) ៧៧ 
ការឲ្យនូវ បវរណ្ត ថ្នភិកខុឈឺ ៧៩ 
អនតរាយទាងំឡាយ លកើតលឡើង កនុងលពេថ្ន បវរណ្តកមម ៨៣ 
គណ្បចវារណ្ត និង លតវាចិកា បវារណ្ត ៨៥ 
ភិកខុ  ៣ រូប បវារណ្ត ដេ់ ន នឹង ន  ៨៧ 
ភិកខុ  ២ រូប បវារណ្ត ដេ់ ន នឹង ន  ៨៩ 
ភិកខុ  ១ រូប  ព្តូវអាបតតិកនុងថ្ងៃបវារណ្ត  ៩១ 
ការ បវារណ្តថ្នភិកខុអនកមិនមាន  ភាតាបតតិ ៩៣ 
និទានអាវា ិកភិកខុ  និយាយពីភិកខុអនកបវារណ្តមិនព្តូវអាបតតិ មាន១៥យា៉ា ង ៩៥ 
ពួកភិកខុជាពួកដដេ  ំេ់នាដព្ពមលព្ពៀង ន  មាន១៥ យា៉ា ង  ១០០ 
ពួកភិកខុ  មានល ចកតីរលងកៀ  មាន១៥ យា៉ា ង ១០៣ 
ពួកភិកខុ  មានបណំ្ងនឹងបដំបក ងឃ  មាន១៥ យា៉ា ង ១០៥ 
ថ្ងៃរប ់ អាវា ិកភិកខុ   និង អាគនតុកភិកខុ  លសសង ន  ១០៧ 
ការបវារណ្តរប ់ពួកភិកខុ ដដេមានការ ងសយ័ជាលដើម ១០៩ 
ការបវារណ្តរប ់ពួកភិកខុ ដដេមាន វំា ល មើ ន  ជាលដើម ១១៣ 
ភិកខុ មិនព្តូវលៅកនុងថ្ងៃបវារណ្តលនាះ ១១៥ 
កាេភិកខុ នីបរ ិទយអងគុយល ើយ  ភិកខុ មិនព្តូវបវរណ្ត ១១៩ 
លរឿងអាវា ១ កនុងលកា េជនបទ លកើត ញ្ច រភយ័កនុងថ្ងៃបវារណ្តលនាះ ១២០ 
ការបវារណ្ត ជាលទវវាបិកាបវរណ្ត ជាលដើម ១២១ 
និទានឆពវគគិយភិកខុ ព្តូវ អាបតតិ ល ើយ បវារណ្ត ១២៥ 
បវារណ្ត ដដេភិកខុបានឃាត់ និងបវារណ្ត ដដេភិកខុ មិនបានឃាត់ ១២៧ 
ការឃាត់នូវ បវារណ្ត ចលំរះភិកខុសង ន  ១២៩ 
ល ចកតីយេ់លសសងៗ កនុងការព្តូវអាបតតិ ១៣៥ 
ពួកភិកខុអនកល្វើការព្បកួតព្បកាន់ជាលដើម ១៣៩ 
ការល្វើនូវបវារណ្ត  ងគ  ថ្នភិកខុអនកព្ពមលព្ពៀង ន ជាលដើម ១៤៥ 



ការល្វើនូវបវារណ្ត  ងគ  ១៤៩ 
ឧទានថ្ន ការល្វើនូវបវារណ្កខនធកៈ  ១៥០ 

ចម្មកខន្ធកៈ ១៥៣ 
និទានកូនល ដឋីមាន ក់ល ម្ ះ លោណ្ៈ ជា លកាឡិវ ិលគតត  
និទានព្ពះោគតលតថរ ១៥៥ 
និទានព្ពះ លោណ្លតថរ ១៥៩ 
ខីណ្ត វគុណ្កនាដ ១៦៧ 
ការបញ្ញតតិដ ចកលជើង ជាអកបចយិ ១៧៥ 
ដ ចកលជើង ៤ ជាន់លឡើងលៅដដេលគរក់ល ើយ ល ះព្បលគន (ដ ចកលជើងច ់) ១៧៩ 
ភិកខុ មិនព្តូវរក់ដ ចកលជើងខាងកនុងវតត ១៨០ 
និទានភិកខុមានដលំៅលេចលៅបាទលជើង ១៨២ 
ភិកខុ មិនព្តូវរក់ព្ទនាប់លជើងលឈើ ១៨៥ 
ភិកខុ មិនព្តូវរក់ព្ទនាប់លជើង  លឹកលតាន ត ១៨៧ 
(ពួកភិកខុ ព្កុង…   ) រក់ព្ទនាប់លជើងមានព្បការលសសងៗ ១៨៩ 
ល ចកតីបញ្ញតតិ នូវព្ទនាប់លជើង ជា អកបចយិ ១៩១ 
និទានឆពវគគិយភិកខុចប់ដ នង លមល ជាលដើម ១៩២ 
ភិកខុ មិនព្តូវចប់ លមល  ១៩៣ 
និទានឆពវគគិយភិកខុ  លៅល យយានដដេទឹមល យល ញី ១៩៤ 
ការព្ទង់អនុញ្ញញ តនូវដព្គដ នង ១៩៥ 
ឧចច  យន មហា យនកនាដ ១៩៧ 
ភិកខុ មិនព្តូវចប់លព្បើព្បា ់ដ ចក តវដ៏្ ំ ១៩៩ 
និទានភិកខុបាប ២០០ 
ភិកខុ មិនព្តូវកាន់ដ ចកលជើងចូេលៅកាន់ព្ ុក ២០៣ 
និទានព្ពះលោណ្លតថរ ២០៤ 
ព្ពះដ៏មានព្ពះភាគព្ទង់ព្បទានពរ ៥ យា៉ា ង ដេ់ព្ពះលោណ្លតថរ ២១២ 



ព្ទង់ព្ទាយថ្នមជឈមិបលទ  ២១៥ 
ឧទានថ្នចមមកខនធកៈ ២១៦ 

ភេស្ជ្ជកខន្ធកៈ ២២១ 
និទានភិកខុ លកើតអារ្ព្បមាត់ ២២១ 
លរេអពីំលភ ជជទាងំ ៥ ២២៣ 
លរេអពីំ លភ ជជ  មានខាល ញ់ជាលដើម ២២៥ 
លរេអពីំ លភ ជជ  មានទឹកចត់ ជាលដើម ២២៧ 
លរេអពីំ លភ ជជ  មានជ័រ ជាលដើម ២២៩ 
លរេអពីំ លភ ជជ  មាន លព្គឿងេអិំត ជាលដើម ២៣០ 
លរេអពីំ ការព្ទង់អនុញ្ញញ ត លភ ជជ មាននាដន បំនតក់ដភនកជាលដើម ២៣៣ 
លរេអពីំ ការព្ទង់អនុញ្ញញ ត នូវចងកិះកាល ក់ ២៣៥ 
និទាន បិេិនទវចឆលតថរ ដ៏មានអាយុ លកើតជមៃឺលតត កាេ ២៣៦ 
លរេអពីំ ការព្ទង់អនុញ្ញញ ត លភ ជជ មានលព្បងលាបកាេ ជាលដើម ២៣៧ 
និទាន បិេិនទវចឆលតថរ ២៣៩ 
និទាន ភិកខុ  ១រូប មានអារ្លកើតពក ២៤២ 
នាដន  ំមហា វត៍ិដ ៤ យា៉ា ង ២៤៣ 
លរេអពីំភិកខុមានអារ្ លសសងៗ ២៤៥ 
និទាន ព្ពះបិេិនទវចឆលតថរ និយាយអពីំការព្ទង់អនុញ្ញញ តនូវអារាមិកជន ២៤៧ 
និទាន ព្ពះបិេិនទវចឆលតថរ និយាយអពីំកព្មងផ្កក  ជាវកិារថ្នមា  ២៤៩ 
និទាន ព្ពះបិេិនទវចឆលតថរ និយាយអពីំលភ ជជ៥ យា៉ា ង ២៥៣ 
និទាន ព្ពះកវាលខ លរវតលតថរ    លរេអពីំ ករអលំៅ ២៥៥ 
ព្ពះដ៏មានព្ពះភាគព្ទង់ អារ្ លកើតអពីំខយេ់កនុង ឧទរ ២៥៧ 
លភាជនដដេភកិខុ ទុកនិងចអិំនខាងកនុងអកបចយិកុដ ិនិងចអិំនល យខលួនឯង ២៥៩ 
និទានព្រ មណ៍្ ១ រូប ២៦៣ 
និទានឧបននទ កយបុតត ២៦៧ 



ព្ពះោរបុីតត មានអារ្លតត លរាេរាេ កនុងកាយ ២៦៨ 
ការព្ទង់អនុញ្ញញ តថ្សលលឈើដដេ ម នពូជជាលដើម ២៧១ 
 តថកមម (ការកាត់ ឬ វះ)   វតថកមម (ការចងរតិ) ២៧៣ 
(ភិកខុ ព្តូវការល យ) ោច់ដដេមានឧជារ  ២៧៥ 
និទាន ុបចយិាឧបា ិកា ២៧៧ 
លរេអពីំោច់ដដេមិនគួរ ២៧៩ 
និទានព្រ មណ៍្ ១ រូប ២៨៥ 
លរេអពីំ អានិ ងស  បបរ  មាន១០យា៉ា ង ២៨៧ 
និទានមហាមាតយ(មាន ក់) មានល ចកតីព្ជះនាដល ងមី (មិនទាន់មុតមា)ំ ២៨៩ 
ល ចកតីរលងគៀ  រប ់ មហាមាតយអនកមានល ចកតីព្ជះនាដល ងមី ២៩១ 
និទានបុរ ល ម្ ះ  លវេដឋកចច ន  និយាយអពីំការព្បលគន ករអលំៅ ២៩៤ 
្មមចកខុ  គឺលោតាបតតិមគគ រប ់បុរ ល ម្ ះ លវេដឋកចច ន   ២៩៩ 
និទានពួក ភិកខុ រលងគៀ  មិនហា៊ា នឆាន់ ករអលំៅ ៣០០ 
លរេអពីំការព្ទង់ទទួេនូវលរាង ណំ្តក់ ៣០១ 
លទា ៥ ព្បការថ្ន បុគគេព្ទុ ត ីេ ឬ វបិតតិចក ីេ ៣០៣ 
អានិ ងស ៥ ព្បការថ្ន បុគគុេ មាន ីេ ឬ បរបូិណ៌្ ល យ ីេ ៣០៥ 
និទានមហាមាតយល ម្ ះ  ុនី្ៈ វ សការៈ ៣០៧ 
អនុលមាទនា  នាដ ៣១១ 
ចតុរារយ ចច លទ នា កនាដ ៣១៣ 
និទាននាង អមពបាេី ជាព្ ីផ្កក មា  ៣១៥ 
និទានល តច េិចឆវ ីព្កុងលវោេី ៣១៧ 
និទាន  ី ល នាបតី  លរេអពីំអកិរយិវាទ ៣២១ 
និទាន  ី ល នាបតី  លរេអពីំវាទ មាន អកិរយិវាទ ជាលដើម ៣២៥ 
និទាន  ី ល នាបតី   ការ ដំដងនូវភាវ ថ្នខលួនជាឧបា ក ៣៣១ 
និទាន  ី ល នាបតី   លរេអពីំោច់ដដេលគល្វើចលំរះ (ខលួន) ៣៣៥ 



ភិកខុកាេដឹងនាដ ោច់ដដេលគល្វើចលំរះ (ខលួន) មិនព្តូវបរលិភាគ ៣៣៧ 
និទានពួកមនុ សអនកជនបទ និទានអពីំការ នមតិ កបចយិភូមិ ៣៣៩ 
កបចយិភូមិ ៤យា៉ា ង  និទានមណ្ឌ ក គ បតិ ៣៤៣ 
និទានលមណ្ឌ កគ បតិ  អានុភាពថ្នជនមានលមណ្កគ បតិ ជាលដើម ៣៤៥ 
និទានលមណ្ឌ កគ បតិ  ពុទធគុណ្កនាដ ៣៤៩ 
និទានលមណ្ឌ កគ បតិ   អនុបុពវិកនាដ ៣៥១ 
និទានលមណ្ឌ កគ បតិ   ការ ដំដងនូវការថ្នខលួន ជាឧបា ក ៣៥៣ 
្មមចកខុ  គឺលោតាបតតិមគគ ថ្នលមណ្ឌ កគ បតិ    ៣៥៥ 
និទានលមណ្ឌ កគ បតិ   ការអវាលគ  ថ្ននិទានលមណ្ឌ កគ បតិ (លនាះ)   ៣៥៦ 
ការព្ទង់អនុញ្ញញ ត នូវការដ វងរកល ចៀង ៣៥៩ 
និទានលកណិ្យជដិេ ៣៦១ 
និទាន មេលកសព្តទាងំឡាយ លៅព្កុងកុ ីនារា ៣៦៦ 
និទានមេលកសព្ត ល ម្ ះលរាជៈ ការល្វើនូវការលព្កាកទទួេព្ពះដម៏ានព្ពះភាគ ៣៦៧ 
និទានមេលកសព្ត ល ម្ ះលរាជៈ  អនុបុពវិកនាដ ៣៦៩ 
និទាន លរាជមេលកសព្ត  ៣៧១ 
និទាន ភិកខុ  បួ ឯច ់ ៣៧៣ 
និយាយអពីំមនុ ស ពូំជលឈើរប ់ ងឃ (កនុងដី) រប ់បុគគេ ៣៧៧ 
លរេអពីំកាេិក មានយាមកាេិ ជាលដើម ៣៧៩ 
ឧទាទ នថ្ន លភ ជជកខនធក ៣៨០ 
 


