
សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា  (លេខល ៀវលៅបិដក : 010) 

វនិយបិដក ចុល្លវគ្គ ទុតិយភាគ្  ១០ 
សមថកខ នធកៈ ខុទទកវតថុ កខ នធកៈ និង សសនាសនកខ នធកៈ (ព.ស. ២៥០១) 

 

មាតិកា លេខទព័ំរ 
សមថក្ខន្ធក្ៈ ១ 

លរឿងពួកឆពវគ្គិយភិកខុ ល្វើកម្ម មានគ្ជ្ជនីយកម្មជាលដើម្ មិ្នមានកនុងទីចលំ ោះមុ្ខ ១ 
បុគ្គេ ជា អ្ម្ម វាទី និង បុគ្គេជា្ម្មវាទី ៣ 
 ងឃជា អ្ម្ម វាទី និង  ងឃជា្ម្មវាទី ៥ 
ភិកខុទងំឡាយល្ចើនជា ្ម្មវាទី និង ងឃជាអ្ម្មវាទី ៧ 
និទន្ពោះទពវម្េលបុតត ៩ 
ល ចកតី នមតិនូវការចាត់ចចងល នា នៈ ជាលដើម្ ១០ 
និទន្ពោះទពវម្េលបុតត ១២ 
និទនលម្តតិយ កុម្មជ្កភិកខុ  ១៥ 
ការ ូម្ តិវន័ិយ ២៤ 
និទនគ្តតភិកខុ  ២៧ 
ការ ូម្ អមូ្ឡ្ហវន័ិយ ២៨ 
ការឲ្យ អមូ្ឡ្ហវន័ិយ ៣០ 
ការឲ្យ អមូ្ឡ្ហវន័ិយ មិ្ន្បកបលោយ្ម៌្ មាន៣យ៉ា ង ៣៣ 
ការឲ្យ អមូ្ឡ្ហវន័ិយ  ្បកបលោយ្ម៌្ មាន៣យ៉ា ង ៣៤ 
លរឿងពួកឆពវគ្គិយភិកខុ ល្វើកម្មទងំឡាយ ដេ់ពួកភិកខុ មិ្នតាម្ កយលបតជាា  ៣៦ 
ការល្វើតាម្ កយលបតជាា  មិ្ន្បកបលោយ្ម៌្ ៣៧ 
ភិកខុ ្បកបលោយអងគ ៥  ជាអនកចាត់ចចងឲ្យលគ្ចាប់ស្លល ក ៤១ 
ការចាប់ស្លល កចដេ្បកបលោយ្ម៌្ មាន១០យ៉ា ង ៤៣ 
ការល្វើត សបាបិយ ិកាកម្មដេ់ ឧបវាឡ្ភិកខុ  ៤៥ 



ត សបាបិយ ិកាកម្ម ចដេជាកម្មមិ្ន្បកបលោយ្ម៌្វន័ិយ ៤៦ 
ត សបាបិយ ិកាកម្ម ចដេជាកម្ម ្បកបលោយ្ម៌្វន័ិយ ៤៧ 
ការល្វើ ត សបាបិយ ិកាកម្ម ដេ់ភិកខុ៣ពួក ៤៩ 
ការរមាា ប់ (អ្ិករណ៍)  លោយតិណវតាា រក ម្ថៈ ៥១ 
ការ ចំដង(អាបតតិ) លោយតិណវតាា រក ម្ថៈ ៥២ 
អ្ិករណ៍ ៤ យ៉ា ង ៥៩ 
មូ្េ នន វវិាទ្ិករណ៍ ៦១ 
មូ្េ នន អនុវាទ្ិករណ៍ ៦៥ 
វវិាទ្ិករណ៍  ជាកុ េក៏មាន  ជា អកុ េក៏មាន ៧១ 
អនុវាទ្ិករណ៍  ជាកុ េ   ជា អកុ េ ជាអពាកតៈ ៧២ 
កិចាា ្ិករណ៍  ជាកុ េ   ជា អកុ េ ជាអពាកតៈ ៧៥ 
ការលចាទចាត់ជា អនុវាទ្ិករណ៍   ៧៦ 
អាបតតិ  ចាត់ជា អាបតាត ្ិករណ៍ ៧៨ 
កិចា  ចាត់ជា  កិចាា ្ិករណ៍ ៧៩ 
វវិាទ្ិករណ៍  រមាា ប់  លោយ  ម្ថៈ ២ យ៉ា ង ៨០ 
ការចលំ ោះ មុ្ខ ងឃ  ការចលំ ោះមុ្ខ្ម៌្ ៨១ 
អ្ិករណ៍  រមាា ប់ ៨៥ 
ការចលំ ោះ មុ្ខ ងឃ  ការចលំ ោះមុ្ខ្ម៌្ ៨៧ 
ការ នមតិ ភិកខុ ចដេ្បកបលោយ អងគ ១០ លោយឧ វ ហិកាកម្ម ៨៩ 
្ម្មកថិក មិ្នចា ុំតតៈ  មិ្នចា ុំតតវភិងគ  ៩១ 
ការ្បគ្េ់អ្ិករណ៍ ដេ់ ងឃ ៩៣ 
អ្ិករណ៍ លកើតលឡ្ើងកនុង្កុងស្លវតាី ៩៥ 
ពួកភិកខុ មិ្នល្តកអរ លោយរមាា ប់ អ្ិករណ៍ ៩៧ 
ការចាប់ស្លល ក ល ម្ ោះ   កណណជ្បបកៈ ៩៩ 
អនុវាទ្ិករណ៍ រមាា ប់លោយ  ម្ថ ៤ យ៉ា ង ១០០ 



ការឲ្យវន័ិយដេ់ភិកខុ  ជាអនកមាន តិលពញបរបូិណ៌ ១០១ 
ភិកខុឆកួតមានចិតត វបិល្លល   ច្ប្បួេ ១០៣ 
ការឲ្យអមូ្ឡ្ហវន័ិយ  ដេ់ភិកខុបាត់វលងវងលហើយ ១០៤ 
អនុវាទ្ិករណ៍ មិ្នបាច់ អា្ ័យ  ម្ថៈ ២ យ៉ា ង ១០៧ 
ការល្វើត សបាបិយ ិកាកម្ម ១០៩ 
អាបតាត ្ិករណ៍ រមាា ប់លោយ  ម្ថៈ ៣ យ៉ា ង ១១១ 
កិចានន បដិញ្ញា តករណកម្ម ១១៣ 
ការ ចំដង អាបតតិ ១១៥ 
អាបតាត ្ិករណ៍ មិ្នបាច់អា្ ័យ  ម្ថៈ  ១១៦ 
ការរមាា ប់ អ្ិករណ៍ លោយ តិណវតាា រកៈ កតាលត េជ្នំុំ ងឃ ១១៦ 
ការ ចំដងលោយ  តិណវតាា រកៈ កតាលត េជ្នំុំ ងឃ ១១៨ 
ការចលំ ោះមុ្ខ ងឃ  ការចលំ ោះមុ្ខ្ម៌្ ១២១ 

ខុទ្ទក្វត្ថុក្ខន្ធក្ៈ ១២១ 
លរឿងពួកឆពវគ្គិយភិកខុ  នាគំ្នន ងូតទឹក ១២៣ 
លរឿងពួកឆពវគ្គិយភិកខុ   នហានវគ្គ ១២៥ 
លរឿងភិកខុចា ់ជ្រា  កឡំាងំថយ  នហានវគ្គ ១២៩ 
លរឿងពួកឆពវគ្គិយភិកខុ  ការ ិត ក់លោយ និតជាលដើម្ ១៣១ 
លរឿងពួកឆពវគ្គិយភិកខុ  ការផាត់មុ្ខជាលដើម្ ១៣៣ 
លទ  ៥ ្បការននការល្ចៀង្ម៌្  លោយ លម្លង ល្ចៀងដ៏ចវង ១៣៥ 
្ពោះបាទពិម្ពិស្លរ ្ទង់មានល ចកតិ្តូវការ លោយចលលស្លវ យ ១៣៦ 
លរឿងអញ្ាតរភិកខុ   ្តកូេល តចព ់ ៤ ្តកូេ ១៣៩ 
លរឿងអញ្ាតរភិកខុ   កិរយិកាន់អងគជាត ១៤១ 
លរឿង្គ្ូ ៦នាក់ បា្តពកចនទន៍  ននខលិម្ចនទន៍ ១៤៣ 
លរឿង្ពោះបិលតាលោ េភារទវ ជ្លតារ ១៤៥ 
និយយអពីំបា្ត លរឿង ឆពវគ្គិយភិកខុ  ១៤៧ 



លរឿងភិកខុ ល្ចើនរូប និយយអពីំបា្ត ១៥១ 
ការចហកចីវរលោយនដ និយយអពីំចីវរ ១៥៧ 
ការជី្កោបំលគគ េ  និយយអពីំចីវរ ១៥៩ 
ពួកភិកខុ ក់ច បកលជ្ើងលដើរជាន់ល ើ តឹង  និយយអពីំស្លន ប់្មាម្នដ ១៦១ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត លរាង ្មាបោ់ក់ល ើ តឹង និងបារា៉ា ្មាបោ់ក់ល ើ តឹងជាលដើម្ ១៦៣ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត ចខសលយគ្ និង ចខស ្មាប់ចង ១៦៥ 
លរឿងអនុញ្ញា ត ពំត់ត្ម្ងទឹក ១៦៦ 
ភិកខុ  ២ រូបនាគំ្នន លដើរលៅកាន់លលូ វឆ្ងា យ ១៦៨ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា តមុ្ង ១៦៩ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ជ្លណតើ រ ៣ យ៉ា ង ១៧១ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ្បលហាង ្មាប់បងហុយចលសងជាលដើម្ ១៧៣ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  លខឿន ៣ យ៉ា ងជាលដើម្ ១៧៥ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ចខស នួរចីវរ  និង ចខសល បៀងចីវរ ជាលដើម្ ១៧៧ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត   (ឲ្យល្វើ)  បគក ន់ចដជាលដើម្ ១៧៩ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  វតាុ  មាន ពំត់ ្មាប់ងូតទឹកជាលដើម្ ១៨១ 
ទីមានដលំណកចដេលគ្លរាយរាយលោយផាក ជាលដើម្ ១៨៣ 
កិចាមានបរលិភាគ្កនុង ភាជ្ន៍ជាមួ្យគ្នន ជាលដើម្ និងលរឿងវឌ្ឍេិចឆវ ី ១៨៥ 
លរឿងវឌ្ឍេិចឆវ ី និងលរឿង លម្តិតយកុម្មជ្កភិកខុ  ១៨៦ 
ការផាក ប់បា្តដេ់វឌ្ឍេិចឆវ ី  ១៨៩ 
មិ្តតអមាតយ និងញាតិស្លលល្លហិតរប ់វឌ្ឍេិចឆវ ី  ១៩១ 
ការផាា របា្តលឡ្ើងវញិ ១៩៣ 
លរឿង្ពោះល ្ិរាជ្កុមារ ១៩៤ 
្ពោះមាន្ពោះភាគ្យងលៅកាន់្ពោះរាជ្និលវ នស្លា ន រប ់្ពោះល ្ិរាជ្កុមារ ១៩៧ 
ក្មាេ ពំត់និងលរឿង្ ីមាន ក់ ១៩៩ 
កអម្  អលម្ោ  និង លរឿងនាងវសិ្លខាមិ្គ្នរមាតា ២០១ 



ការ្ទង់អនុញ្ញា តលលិត ៤ ្ជុ្ង និងលលិតមូ្េ (លលិត លឹកលតាន ត)ជាលដើម្ ២០៣ 
លរឿងភិកខុ  ១រូប និង ការ្ទង់អនុញ្ញា តឆ្ត ២០៥ 
លរឿងភិកខុ  ១រូប ្ចកបា្តកនុង ច្ងក  និង ភិកខុ១រូបមានជ្ម្ាឺ ២០៦ 
ការ ូម្ និងការឲ្យ ទណោ  ម្មតិ ២០៧ 
ការឲ្យ ិកាក  ម្មតិ ២០៩ 
ការឲ្យទណោ  ិកាក  ម្មតិ  និងលរឿងភិកខុទ ំលអៀង ២១០ 
លរឿងភិកខុ  ១រូប និងលរឿង្ ីមាន ក់ ២១៣ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា តឲ្យភិកខុកាត់្កចក្តឹម្នឹងស្លច់ ២១៤ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា តល្គ្ឿង្បោប់ ្មាប់លការ មានកបិំតលការជាលដើម្ ២១៥ 
ការឲ្យកាត់ ក់លោយកន្នត  និងការ្ទង់អនុញ្ញា ត  តាលោ   ២១៧ 
ល្គ្ឿងលល្លហៈ ល្គ្ឿង ្មិ្ទធិ និងការ្ទង់អនុញ្ញា តបពំង់ថ្ន ចំភនកជាលដើម្ ២១៩ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត កាយពនធ (វដតពនធចលងកោះ) ២២១ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត ្កវកិលឡ្វ   អនាទ ក់លឡ្វ ២២២ 
ភិកខុ ល លៀក បង់ដូច   លម្លៀក្គ្ហ ា  ដណត ប់ដូច្គ្ហ ា     ២២៤ 
អានិ ងឃ ៤ ្បការកនុងការទ ំរល ើ ទន់ និងលរឿង ឆពវគ្គិយភិកខុ  ២២៦ 
ការលឡ្ើងលដើម្ល ើ ២២៩ 
លរឿបភិកខុ  ២ រូបជាបងបអូននឹងគ្នន  នាគំ្នន លៅគ្នេ់្ពោះមាន្ពោះភាគ្ ២៣០ 
ការលរៀនគ្ម្ពីរ លល្លកាយតៈ ២៣១ 
លរឿង្ពោះមាន្ពោះភាគ្្ទង់កតាលត   ២៣៣ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា តខទឹម្ និងការបលនាទ បង់ប សវៈ ២៣៥ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត ឲ្យភិកខុ ល្វើទីដីឲ្យខព ់លឡ្ើងជាលដើម្ ២៣៦ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  វតាុ ្មាប់លតាងជាលដើម្ ២៣៩ 
លរឿងឆពវគ្គិយភិកខុ  និង អនាចារមាន្បកាលលសងៗ ២៤១ 
ឧទនគ្នថ្ ……… ២៤៨ 

សសនាសន្ក្ខន្ធក្ៈ ២៤៨ 



លរឿងរាជ្គ្ហល ដឋ ី ២៥៩ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ល នា នៈ៥ យ៉ា ង និងលរឿងរាជ្គ្ហល ដឋី ២៦០ 
គ្នថ្ ្មាប់អនុលមាទនា ល នា នៈ ២៦៣ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត   នទោះទវ រជាលដើម្ ២៦៥ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  បងអួច ៣ យ៉ា ងជាលដើម្ ២៦៧ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  តាងំចដេលគ្បគខ លំជ្ើងជាប់នឹងលម្តាងំជាលដើម្ ២៦៩ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  តាងំចាក់លតត  ជាលដើម្ ២៧១ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត   ្ទនាប់ច្គ្ជាលដើម្ ២៧៣ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ពូកទងំឡាយ មានពូកញាត់លរាម្ (ចកោះ)  ជាលដើម្  ២៧៥ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ជ័្រល ើ និងបាយមា៉ា ន ជាលដើម្ ២៧៧ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  គ្នូំរភាីផាក  ជាលដើម្ ២៧៩ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ពិតាន ជាលដើម្ ២៨១ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ជ្លណតើ រឥដឋ ជាលដើម្ ២៨៣ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត   នទោះទវ រ ជាលដើម្ ២៨៥ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា ត  ថ្ន ពំណ៌  ជាលដើម្ ២៨៧ 
លរឿងអនាថបិណោ កល ដឋី និងលរឿង រាជ្គ្ហល ដឋី ២៨៩ 
 ិេវកគ្នថ្ ២៩៣ 
អនុបុពវិកថ្ ២៩៥ 
្ម្មចកខុ  ២៩៧ 
ការថ្វ យភតត ២៩៩ 
លរឿងអនាថបិណោ កគ្ហបតី និងវតត្ ពោះលជ្តពន ៣០១ 
ការល្វើនវកម្ម និងលរឿងជាង ជុ្េ ឬ លដរ ៣០៥ 
ការឲ្យនវកម្ម និងពួកអលនទវា ិក រប ់ឆពវគ្គិយភិកខុ  ៣០៧ 
អា នៈ្បល ើរ ទឹក្បល ើរ និង ដុបំាយ្បល ើរ ៣០៩ 
លរឿង តវជា ឡំាញ់នឹងកាន  ៣ តួ ៣១០ 



គ្នរវ កថ្ ៣១៣ 
អវនទិយបុគ្គេ មាន ១០ពួក ៣១៤ 
វនទិយបុគ្គេ មាន ៣ពួក ៣១៥ 
វតាុ ចដេលគ្ល្វើឧទទិ ដេ់ ងឃ ៣១៥ 
អា នៈ ខព ់ និង អា នៈ្បល ើរ ៣១៧ 
ការថ្វ យវតត ្ពោះលជ្តពន ៣១៩ 
គ្នថ្ននវហិារទន ៣២១ 
ការបលនតញភិកខុ ចដេកពុំងឆ្ងន់   មិ្នទន់ចេងឲ្យល្កាកលចញ ៣២៣ 
លរឿងឆពវគ្គិយភិកខុ  ៣២៥ 
លរឿង តតរ វគ្គិយភិកខុ  ៣២៦ 
ការ នមតិល នា នតាត ហាបកភិកខុ  (អនក្បគ្េ់ល នា នៈ) ៣២៨ 
ការ្បគ្េ់ល នា នៈមាន៣យ៉ា ង និងលរឿង ឧបននទភិកខុ  ៣៣១ 
ការហួងចហង ល នា នៈមាន ២ យ៉ា ង និង ការ  ចំដងវន័ិយ ៣៣៣ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា តឲ្យភិកខុអងគុយ ជាមួ្យនឹងភិកខុមានវ ារវាង៣ជាលដើម្ ៣៣៥ 
លរឿង្ពោះអយយកិា រប ់្ពោះបាទ បល នទិលកា េ ៣៣៧ 
រប ់ចដេភិកខុ មិ្នោច់មាន៥យ៉ា ង ៣៣៩ 
រប ់ មិ្ន្តូវ េោះ មាន៥យ៉ា ង ៣៤១ 
លរឿងអ សជិ្ភិកខុ  និង បុនពវ ុកភិកខុ  ៣៤១ 
ការចចកល នា នៈ ជារប ់ ងឃ ៣៤៣ 
រប ់ចដេមិ្ន្តូវចចក មាន៥យ៉ា ង ៣៤៤ 
លរឿងភិកខុ លៅកនុងចដនអាឡ្វ ី ៣៤៦ 
ការឲ្យ នវកម្ម ៣៤៧ 
ការឲ្យ នវកម្ម ចលំ ោះវហិារទងំអ ់ ជាលដើម្ ៣៤៩ 
ការចដេភិកខុទទួេនវកម្មលហើយ លដើរលចៀ លចញលៅជាលដើម្ ៣៥១ 
ការចដេភិកខុទទួេនវកម្មលហើយ លចៀ លចញលៅ កនុងលវល្លចដេល្វើរួចជាលដើម្ ៣៥៣ 



ការនាយំកល្គ្ឿងល្បើ្បា ់ឲ្យជារប ់ខាីជាលដើម្ ៣៥៥ 
ការជាន់ល នា នៈ លោយលជ្ើងមិ្នទន់ល្លងជាលដើម្ ៣៥៧ 
ការ្ទង់អនុញ្ញា តឲ្យ្កាេក្មាេ លហើយ ឹម្លដកជាលដើម្ ៣៥៩ 
ភតតុ លទទ កភិកខុ  និង ល នា នបបញ្ញា បកភិកខុ  ៣៦១ 
ការ នមតិ អបបម្តតកវ ិសជ្ជកភិកខុ  ៣៦៣ 
ភិកខុជាស្លដិយលតាត ហាបកៈ ជាលដើម្ ៣៦៥ 
ឧទទ នគ្នថ្ជា ល នា នកខនធកៈ ៣៦៦ 
 


