
សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា  (លេខល ៀវលៅបិដក : 008) 

វនិយបិដក មហាវគ្គ តតិយភាគ្  ៨ 
កឋិនកខ នធកៈ  ចីវរកខ នធកៈ ចម្មេយយកខ នធកៈ  ម្ោសមពិកខ នធកៈ 

(ព.ស. ២៥០៣) 

 

មាតិកា លេខ
ទព័ំរ 

កឋនិកខនធក ១ 
លរឿងភិកខុ៣០រូបលៅកនុងដដនបាលេយ្យ ១ 
លោេអពីំអានិ ងឃ (កេិន) មាន ៥ យ៉ា ង ៣ 
លោេអពីំ កេិន ដដេភិកខុ ក្រកាេមិនល ើង ៥ 
លោេអពីំ កេិន ដដេភិកខុ ក្រកាេល ើង ៧ 
លោេអពីំ កេិន ដដេនឹងល ោះ (និយយ្អពីំមាតិកា) ៨យ៉ា ង ៩ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  អាទាយ្ តតកវារៈ ១១ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  អាទាយ្ឆកកវារៈ ១៣ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ   មាទាយ្ឆកក វារៈ ១៥ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេិនក្រតង់ចីវរវនិា  ជាកណំត់ជាលដើម ១៧ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ ការល ោះកេិនក្រតង់ល កត ីននិ ា ន ជាកណំត់ជាលដើម ២១ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  រល ោះកេិនក្រតង់ចីវរវ ិលក្រមចជាកណំត់ជាលដើម ២៣ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ ការល ោះកេិនក្រតង់បានឮដណឹំងជាកណំតជ់ាលដើម ២៥ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេិនក្រតង់ចីវរវនិា  ជាកណំត់ជាលដើម ២៧ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេនិក្រតង់ចីវរ លក្រមច ជាកណំតជ់ាលដើម ២៩ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេនិក្រតង់ល ចកតី ននិ ា ន ជាកណំតជ់ាលដើម ៣៣ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេនិក្រតង់អ ់ល ចកតី ងឃមឹ ជាកណំតជ់ាលដើម ៣៥ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេិនក្រតង់ចីវរវនិា  ជាកណំត់ជាលដើម ៣៧ 



និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេនិក្រតង់ អ ់ល ចកតី ងឃមឹ ជាកណំតជ់ាលដើម ៣៩ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេិនក្រតង់ចីវរវនិា  ជាកណំត់ជាលដើម ៤១ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេនិក្រតង់ល ចកតី ននិ ា ន ជាកណំតជ់ាលដើម ៤៥ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេនិក្រតង់ចីវរ លក្រមច ជាកណំតជ់ាលដើម ៤៧ 
និយយ្ពីកេិនល ោះ  ការល ោះកេិនក្រតង់ល ចកតី ននិ ា ន ជាកណំត់ជាលដើម ៤៩ 
និយយ្ពី បេិលោធ (កងវេ់) និង អបេិលោធ (គ្មា នកងវេ់) ៥១ 
ឧទាា នគ្មថា ៥៣ 

ចីវរកខនធក ៦១ 
លរឿងពួក កុដុមពី លៅក្រកុង រាជក្រ្ឹោះ ៦៣ 
លរឿង ជីវករមារភតយ ៦៥ 
លរឿង ជីវករមារភតយ និងលរឿងភរយិល ដាីនិយយ្ពី ៦៩ 
និយយ្ពីលរឿងក្រពោះបាទ ពិមពិសារលកើតលរា្ ឫ ដូងបាទ ៧៥ 
និយយ្ពី ល ដាី ក្រកុងរាជក្រ្ឹោះ លកើតលរា្ឈឺកាេ ៧៧ 
និយយ្ពីលរឿង កូនល ដាី លកើតលរា្ដុលំោោះលវៀន ៨៣ 
និយយ្ពីលរឿង  ក្រពោះបាទ ចណឌ បបលជាោ ត លកើតលរា្ គមលេឿង ៨៥ 
លរឿង ក្រពោះបាទចណឌ បបលជាោ ត និយយ្ពីការថាវ យ្ បប ៨៧ 
លរឿងក្រពោះបាទចណឌ បបលជាោ ត និយយ្ពីការឲ្យដលែកនាួតព្ក្រពដេ់ខ្ុ លំ ា្ ោះ កាកៈ ៨៩ 
និយយ្ពី ក្រពោះដ៏មានក្រពោះភា្(ក្រទង់ហឹត) ថាន បំញុ្ោះ ៩១ 
ការក្រទង់អនុញ្ញា ត្ហបតី ជីវៈ ៩៧ 
 ពំត់ កមពេ មានដពំ្  កនែោះោន់រប ់ល តចកា ី ៩៩ 
និយយ្ពី (ការក្រទង់អនុញ្ញា ត) ចីវរ ៦យ៉ា ង និង ្ហបតីចីវរ ១០១ 
និយយ្ពី ភិកខុ ចូេលាកាន់ព្ក្រព  ាសាន ១០៣ 
ការ នាតិ ភិកខុឲ្យជាអនក ទទួេចីវរ ១០៥ 
ការ នាតិ ឃ្ែ ងំ ១០៧ 
ការ នាតិ ភិកខុឲ្យជាអនក រកាឃ្ែ ងំ ១០៩ 



ការ នាតិ ភិកខុឲ្យជាអនក ដចកចីវរ ១១១ 
ការក្រទង់អនុញ្ញា ត ទឹកក្រជេក់  (៦ យ៉ា ង) ១១៣ 
ការក្រទង់អនុញ្ញា ត  ដខែ ក្រមាប់ចងជាយ្ចីវរ ជាលដើម ១១៥ 
លរឿង ក្រពោះ អាននាលតេរ ១១៧ 
និយយ្ពីរាក្រតី ជា ចលនាែ ោះ ដខមាឃ និង ដខលេគុណ ១១៩ 
ល ចកតីបញាតតិ អតិលរកចីវរ ១២១ 
លរឿងភិកខុ  ១ រូប  (មាន បង់ឆែុោះ) ១២៣ 
លរឿងនាងវសិាខា មិគ្មរមាតា ១២៥ 
លរឿងនាងវសិាខា មិគ្មរមាតា និយយ្អពីំ ពរ ៨ ក្របការ ១២៩ 
និយយ្ពិភិកខុ  លភែចសាា រតី  ឹងេក់ ១៣៧ 
ការក្រទង់អនុញ្ញា តនិ ីទនៈ ( ពំត់ក្រទាប់អងគុយ្) ១៣៩ 
ការក្រទង់អនុញ្ញា ត  ពំត់  ក្រមាប់ ជូតមុខ ១៤១ 
ការក្រទង់អនុញ្ញា ត នូវការអធិ ា ន ព្ក្រតចីវរ ជាលដើម ១៤៣ 
ភិកខុ  មិនក្រតូវក្រទក្រទង់ចីវរ  ដដេមិនកាត់ទាងំអ ់ ១៤៥ 
លហតុដដេ្ួរទុក ក់ព្ក្រតចីវរ ១៤៧ 
និយយ្ពី ចីវរ ជារប ់ ងឃ ១៤៩ 
លរឿង ឧបននា  និយយ្អពីំចដំណកចីវរ ១៥១ 
លរឿង ភិកខុ  មានលរា្ ឈឺលោោះ ១៥៧ 
និយយ្អពីំភិកខុអនកបលក្រមើជមងឺ ១៥៩ 
និយយ្អពីំ ការឲ្យ បាក្រតនិងចីវរ រប ់ភិកខុសាែ ប់ដេ់អនកបលក្រមើជមងឺ ១៦១ 
និយយ្អពីំ ្ិ្េិយ្ មាទាន មានការអាក្រកាតជាលដើម ១៦៥ 
លរឿង ឆពវ្គិយ្ភិកខុ  និយយ្អពីំការក្រទក្រទង់ចីវរ មានពណខ លខៀវ ុទធជជាលដើម ១៦៩ 
និយយ្អពីំ ចីវរ ដដេមិនទាន់លកើតល ើងដេ់ភិកខុ ដដេលៅចវំ ាររួចលហើយ្ ១៧១ 
លរឿងក្រពោះ លរវតលតេរ និយយ្អពីំការកាន់យ្កចីវរល យ្ល ចកតី និទធជសាន េ ១៧៥ 
មាតិកា ៨យ៉ា ងដដេជាលហតុឲ្យលកើតចីវរ ១៧៩ 



ឧទាា នគ្មថា ១៨១ 
ចម្បេយ្យកខនធក ១៨៨ 

លរឿងក ែបលគ្មតតភិកខុ  ១៨៩ 
លរឿងអា្នតុកភិកខុ  ១៩៥ 
ឧលកខបនីយ្កមា  និយយ្អពីំកមា និង មិនដមនកមា ១៩៩ 
និយយ្អពីំកមា ៤ យ៉ា ង ២០១ 
លរឿងឆពវ្គិយ្ភិកខុ  និយយ្អពីំធមាជាត មិនដមនជាកមា ២០៣ 
និយយ្អពីំកមា ៦យ៉ា ង ២០៥ 
និយយ្អពីំ ជមនំុ ងឃ មមាន ៥ ពួក និងកមា ក្រមាប់លធវើល យ្ ងឃចតុវ្គ ២១៣ 
និយយ្អពីំ ជមនំុ ងឃ មមាន ៥ ពួក និងកមា ក្រមាប់លធវើល យ្ ងឃទ  វ្គ ២១៥ 
និយយ្អពីំ ជមនំុ ងឃ មមាន ៥ ពួក និងកមា ក្រមាប់លធវើល យ្ ងឃ តិវ្គ ២១៧ 
ការហាមឃ្ត់ (កណ្តត េជនំុំ ងឃ) រប ់បុ្គេ ខែោះល ើង ខែោះមិនល ើង ២១៩ 
និ ារណ្តកមា (ការបលណត ញលចញ) មានពីរយ៉ា ង ២២១ 
ឧសារណ្តកមា (ការលៅបញូ្េពួក) មានពីរយ៉ា ង ២២៣ 
………………កមា ដដេជាកមាមិនក្របកបល យ្ធមខ ២២៥ 
………………កមា ដដេជាកមាក្របកបល យ្ធមខ ២៣១ 
ោកយ ួររប ់ឧបាេិលតេរ អពីំបោវ ជនីយ្កមាជាលដើម ២៣៣ 
ោកយ ួររប ់ឧបាេិលតេរ អពីំកមាដដេមិនដមនជាធមាវន័ិយ្ ២៣៧ 
ោកយ ួររប ់ឧបាេិលតេរ អពីំកមាដដេជាធមា ជាវន័ិយ្ ២៤១ 
កមាដដេមិនដមនជាធមា ជាវន័ិយ្ ២៤៣ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក(លធវើ) តជោនីយ្កមា មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៤៥ 
ពួកភិកខុ ក្រពមលក្រពៀងគ្មន (លធវើ)តជោនីយ្កមា មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៤៧ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)តជោនីយ្កមា  ក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៤៩ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)តជោនីយ្កមា  ក្របកបល យ្ធមខបែមជាលដើម ២៥១ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)តជោនីយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៥៣ 



ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)បោវ ជនីយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៥៥ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)ឧលកខបនីយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៥៧ 
ពួកភិកខុ ក្រពមលក្រពៀងគ្មន (រងំាប់) តជោនីយ្កមា មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៥៩ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់)តជោនីយ្កមា  ល យ្ការបែមធមខជាលដើម ២៦១ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់)បដិសារណិយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៦៣ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់)ឧលកខបនីយ្កមា មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៦៥ 
ពួកភិកខុ ក្រពមលក្រពៀងគ្មន (លធវើ)តជោនីយ្កមា មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៦៧ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)តជោនីយ្កមា  ល យ្ការបែមធមខជាលដើម ២៦៩ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)តជោនីយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៧០ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)បោវ ជនីយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៧៣ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (លធវើ)ឧលកខបនីយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៧៥ 
ពួកភិកខុ ក្រពមលក្រពៀងគ្មន (លធវើ) ឧលកខបនីយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៧៧ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់)តជោនីយ្កមា  មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៧៩ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់)តជោនីយ្កមា  ក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៨០ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់)តជោនីយ្កមា  ល យ្ការបែមធមខជាលដើម ២៨៣ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់) និយ្ ែកមា មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៨៥ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់)បដិសារណិយ្កមា មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៨៧ 
ភិកខុទាងំឡាយ្ជាពួក (រងំាប់)ឧលកខបនីយ្កមា មិនក្របកបល យ្ធមខជាលដើម ២៨៩ 
ឧទាា នគ្មថា ២៩៣ 

ម្ោសបពិកខនធក ៣០៤ 
និទានភិកខុ  ១រូប ក្រតូវអាបតតិ ៣០៤ 
ការយ្េ់លឃើញ អាបតតិ ថាជា អាបតតិដមន ៣០៥ 
ពួកភិកខុអនកក្របក្រពឹតតតាមភិកខុ  ដដេ ងឃលេើកវតត ៣០៩ 
ការយ្េ់លឃើញ អាបតតិ ថាជា អនាបតតិ ៣១១ 
ការលធវើឧលបា ថកមា ជាលដើមកនុងទីឰដ៏ខាងកនុង ព្ន ិមាជាលដើម ៣១៥ 



និយយ្អពីំការបងកលហតុនិងជលំ ោះជាលដើម ៣១៧ 
លរឿងទីឃ្វុកុមារ ៣២៩ 
អណំត់ និងការក្របក្រពឹតតិេអ និងគ្មថា ដំដងអពីំ ការរងំាប់នូវលពៀរ ៣៤៣ 
គ្មថា ដំដងអពីំ ការរងំាប់នូវលពៀរ ៣៤៥ 
ក្រពោះដ៏មានក្រពោះភា្ក្រទង់ពុទធជដលំណើ រលាកាន់ ោេកល ណការកក្រគ្មម ៣៤៧ 
សាម្គីធមាកថា ៣៤៩ 
លរឿងដរំដ៏ីក្របល ើ ល ា្ ោះ បារលិេយ្យក ៣៥៥ 
ពួកឧបា កកនុងក្រកុងលកា មពី មិនធវកមា មាន អភិវាទនកមា ជាលដើម ៣៥៧ 
បុ្គេលោេខុ ធមា ល យ្វតេុ  ១៨ យ៉ា ង ៣៥៩ 
បុ្គេលោេ ក្រតូវធមា ល យ្វតេុ  ១៨ យ៉ា ង ៣៦១ 
ោកយ ួររប ់ មហាបជាបតីលគ្មតមី ៣៦៣ 
ោកយ ួររប ់ វសិាខាមិគ្មរមាតា ៣៦៥ 
(ការលធវើ) ឧសារណ្តកមា ចលំោោះ ឧកខិតតកភិកខុ  ៣៦៧ 
ការលធវើ ងឃសាម្គ ី ៣៦៩ 
 ងឃសាម្គី  មានពីរយ៉ា ង ៣៧៣ 
ឧបាេិគ្មថា ៣៧៥ 
ឧទាា នគ្មថា ៣៧៨ 
 


