
សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា  (លេខល ៀវលៅបិដក : 012) 

វនិយបិដក បរវិារ ឋមភាគ  ១២ 
មហាវភិង្គ  សោឡសមហាវារៈ  ភិកខុ នីវភិង្គ សោឡសមហាវារៈ 

សមុដ្ឋា នសីលសសង្ខប    កាតិបុច្ឆា វារៈ    និង្ វសីតិវារៈ  (ព.ស. ២៥០៤) 

 

មាតិកា  លេខទព័ំរ 
ក្នុងមហាវភិងគ មានវារៈ ១៦ ១ 

មហាវិរៈ១៦  បឋមបារាជិក ៣ 
 នាមរប ់ព្ពះលេរៈ ទងំឡាយ ៧ 
 ទុតិយបារាជិក ៩ 
 បារាជិកទី ៤ និង ឧទា នគាថា ១១ 

មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦ 
 សង្ឃាទិសសសទី ១ 

១៣ 

មហាវិរៈ១៦    ងាទិល  ទី ៣-៤ ១៧ 
  ងាទិល  ទី ៦-៧ ១៩ 
  ងាទិល  ទី ១០-១១ ២១ 
 ឧទា នគាថា ២៣ 

មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦ 
 អនិយត ទី ១ 

២៥ 

 អនិយត ទី ២ ២៩ 
មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  និស្សតតយិក្ណ្ឌ   ក្ឋនិវគ្គ ៣១ 

ន្ិសសតតិយកណ្ឌ      លកា ិយវគ្គ ៣៧ 
 បតតវគ្គ ៤៣ 

មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  បាចិតតយិក្ណ្ឌ  មុសាវាទវគ្គ ៤៩ 
ាចិតតិយកណ្ឌ  មុសាវាទវគ្គ និង ឧទា នគាថា ៥៣ 



   (ភូតគាមវគ្គ) ៥៥ 
 ឧវាទវគ្គ ៥៩ 
 លោជនវគ្គ ៦៥ 
 អលេេកវគ្គ ៧១ 
 អលេេកវគ្គ   ឧទា នគាថា ៧៥ 
  ុរាលមរយវគ្គ ៧៧ 
  បាណកវគ្គ ៨១ 
  បាណកវគ្គ   ឧទា នគាថា ៨៥ 
  ហធមមិកវគ្គ ៨៧ 
ាចិតតិយកណ្ឌ   (រាតវគ្គ) ៩៣ 
 ឧទា នគាថា ៩៧ 

មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  បាដិទទស្និយក្ណ្ឌ  ៩៩ 
មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  ទស្ខិយក្ណ្ឌ  ររមិណ្ឌ វវគ្គ ១០១ 

សសខិយកណ្ឌ    (ឧជជគ្ឃកិវគ្គ) ១០៥ 
 ខមភកតវគ្គ ១០៩ 
 បិណឌ បាតវគ្គ ១១១ 
  (វាតលេវគ្គ) ១១៣ 
  ុរុ ុរុវគ្គ  (ឮព្គ្ូកៗ) ១១៥ 
 បាទុកាវគ្គ ១១៩ 
 ឧទា នគាថា ១២៥ 

មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  បារាជិក្ ៤ ១២៧ 
មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  ស្ងាទិទស្ស្១៣ ១២៩ 

មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  និស្សគ្គិយក្ណ្ឌ  ក្ឋនិវគ្គ ១៣៣ 
ន្ិសសគ្គិយកណ្ឌ   លកា ិយវគ្គ ១៣៥ 
 បតតវគ្គ ១៣៧ 



មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  បាចិតតយិក្ណ្ឌ  មុសាវាទវគ្គ ១៣៩ 
ាចិតតិយកណ្ឌ   (ភូតគាមវគ្គ) ១៤១ 
 ឧវាទវគ្គ ១៤៥ 
 លោជនវគ្គ ១៤៧ 
 អលេេវគ្គ ១៤៩ 
  ុរាលមរយវគ្គ ១៥១ 
  បាណកវគ្គ ១៥៣ 
  ហធមមិកវគ្គ ១៥៥ 
 (វាតវគ្គ) ១៥៩ 

មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  បាដិទទស្នីយក្ណ្ឌ  ១៦១ 
មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  និស្សតតយិក្ណ្ឌ   

 វគ្គទី១ 
១៦៣ 

ន្ិសសតតិយកណ្ឌ      វគ្គទី២ ១៦៥ 
 វគ្គទី៤ ១៦៧ 
 វគ្គទី៥ ១៦៩ 
 វគ្គទី ៧ ១៧១ 

មហាវភិងគ មហាវារៈ ១៦  ស្ងគហគិាវារៈ និងស្មុដ្ឋា នវារៈ ១៧៥ 
មហាវារៈ ១៦     មេវារៈ ១៧៧ 
  មុេចយវារៈ ១៧៩ 
 កតថបបញ្ញតតិវារៈ ១៨១ 
 កតាបតតិវារៈ ១៩៥ 
 កតាបតតិវារៈវបិតតិវារៈ ២០១ 
  មុដ្ឋា នវារៈ ២០៣ 
  មុេចយវារៈ ២០៥ 

ភកិ្ខុនីវភិងគ មហាវារៈ ១៦ ២០៨ 



មហាវារៈ ១៦ បារាជិក្ ៨ ២០៩ 
ភកិ្ខុនីវភិងគ មហាវារៈ ១៦  ស្ងានិទស្ស្ ១០ ២១៥ 

ភកិ្ខុនីវភិងគ មហាវារៈ ១៦  និស្សតតយិបាចិតតយិៈ១២ ២២៣ 
ភកិ្ខុនីវភិងគ មហាវារៈ ១៦  បាចិតតយិៈ វសុ្ណ្វគ្គ ២៣០ 

ាចិតតិយៈ  រតតនធការវគ្គ ២៣៥ 
 រតតនធការវគ្គ  និង នហានវគ្គ ២៣៩ 
 តុវដតវគ្គ ២៤៥ 
 េិតាត គារវគ្គ ២៤៩ 
 អារាមវគ្គ ២៥៣ 
 គ្ពភិនិវគ្គ ២៥៧ 
 កុមារភូីតវគ្គ ២៦៣ 
 ឆតតុបាហនវគ្គ ២៦៩ 
 ឧទា នគាថា ២៧៥ 

ភកិ្ខុនីវភិងគ  មហាវារៈ ១៦  បាដិទទស្នីយៈ ៨ ២៧៩ 
មហាវារៈ ១៦   ឧទា នគាថា ២៨១ 
 ភិកខុ នីវភិងគ មហាវារៈ ១៦   បារាជិក ២៨៣ 
 ភិកខុ នីវភិងគ មហាវារៈ ១៦    ងាទិល   ២៨៥ 
 ភិកខុ នីវភិងគ មហាវារៈ ១៦   និ សតតិយបាេិតតិយៈ ២៨៧ 
 ភិកខុ នីវភិងគ មហាវារៈ ១៦  បាេិតតិយៈ េ ុណវគ្គ ២៩១ 
ាចិតតិយៈ រតតនធការវគ្គ ២៩៣ 
 នហានវគ្គ ២៩៥ 
 តុវដតវគ្គ ២៩៧ 
 េិតាត គារវគ្គ ២៩៩ 
 អារាមវគ្គ ៣០១ 
 គ្ពភិនិវគ្គ ៣០៣ 



 កុមារភូីតវគ្គ ៣០៥ 
 ឆតតុបាហនវគ្គ ៣០៩ 

ភកិ្ខុនីវភិងគ  មហាវារៈ ១៦  បាដិទទស្នីយៈ ៨ ៣១០ 
មហាវារៈ ១៦    ងគហវារៈ ៣១៣ 
  មុដ្ឋា នវារៈ  និងអធិករណវារៈ ៣១៥ 
  មុេចយវារៈ ៣១៧ 
 បារាជិក ៣២១ 
 កតថ បញ្ញតតិវារៈ ៣២៣ 
 កតថ បញ្ញតតិវារៈ ៣២៧ 
 អតិអាបតតិវារៈ បារាជិក ៣៣០ 

ស្ងាទិទស្ស្ ៣៣២ 
 វបិតតិវារៈ ៣៣៦ 
  ងគហវារៈ ៣៣៧ 
  មុដ្ឋា នវារៈ   ៣៣៨ 
 អធិករណវារៈ  និង  មេវារៈ ៣៣៩ 

ភកិ្ខុនីវភិងគ  មហាវារៈ ១៦  ស្មុចចយវារៈ ៣៤០ 
  មុដ្ឋា ន ី  លងខប ៣៤៤ 

ស្មុដ្ឋា នសី្ស្ស្ទងខរ  ស្មុដ្ឋា នក្ថា ៣៤៥ 
 បឋមបារាជិក  មុដ្ឋា ន ៣៤៧ 
 ទុតិយបារាជិក  មុដ្ឋា ន ៣៤៨ 
  ញ្ចរគិ្គ មុដ្ឋា ន ៣៥១ 
   មនុោ ន  មុដ្ឋា ន ៣៥៣ 
  កឋិន  មុដ្ឋា ន ៣៥៤ 
  ឯេកលោម មុដ្ឋា ន ៣៥៥ 
 បទលសាធមម  មុដ្ឋា ន ៣៥៧ 



 អទថ ន មុដ្ឋា ន ៣៥៨ 
 លេយយ តថ មុដ្ឋា ន និង ធមមលទ នា  មុដ្ឋា ន ៣៥៩ 
  ភូតាលវាេន  មុដ្ឋា ន ៣៦០ 
 លបារវុិដ្ឋា បន មុដ្ឋា ន និង អននុញ្ញញ ត មុដ្ឋា ន ៣៦១ 

ក្តិរុច្ឆា វារៈ ៣៦៣ 
 តតិបុច្ឆា វារៈ អាបតតិ ៧ វនិិតវតថុ  ៧ ៣៦៥ 
 ល េកតីមិនលគារព ៦យ៉ា ង  ល េកតីលគារព ៦យ៉ា ង  

និង វនិិតវតថុ  ៦យ៉ា ង 
៣៦៦ 

 វបិតតិ៤   មុដ្ឋា នននអាបតតិ ៦   មូេននវវិាទ ៦ ៣៦៧ 
 មូេននអនុវាទ ៦ យ៉ា ង ៣៧០ 
កតិបុច្ឆា វារៈ  សារាណីយធមម ៦យ៉ា ង ៣៧៣ 
 លភទករវតថុ  ១៨ យ៉ា ង ៣៧៦ 
 អធិករណៈ ៤  និង  មេៈ ៧ ៣៧៧ 
 ឧទា ននន  កតិបុច្ឆា វារៈ ៣៧៨ 
  វ ីតិវារៈ ៣៧៩ 
វីសតិវារៈ  វារៈ ននអាបតតិ  មុដ្ឋា ន ៦ យ៉ា ង ៣៨០ 
  មុដ្ឋា នននអាបតតិ៦ យ៉ា ង កតាបតតិ វារៈ ៣៨២ 
 អាបតតិ មុដ្ឋា នគាថា ៣៩២ 
 វបិតតិបេច័យវារៈ ៣៩៦ 
 អធិករណបបេចយវារៈ ៤០១ 
 ឧទា នននអននារលបយាេ ៤០៧ 
 បរយិយវារៈ  
 សាធារណវារៈ ៤១៣ 
 (តព្ភភ គិ្យ) វារៈ ៤១៥ 
 វារៈនន មេៈ ដដេទូលៅដេ់ មេៈ ៤១៦ 



 វារៈនន មេៈ ដដេមានេដំណកព្តូវគាា នឹង  មេៈ  
 វារៈនន មេៈ ដដេលៅថា  មមុខាវន័ិយ ៤២០ 
 វនិយវារៈ ៤២២ 
 កុ េវារៈ ៤២៣ 
 េតតលបយាេ យតតវារៈ ៤២៥ 
  មយវារៈ ៤៣១ 
   ំដាវារៈ ៤៣៣ 
  មមនតិវារៈ ៤៣៤ 
 វារៈន អធិករណ៍ ដដេរមាា ប់  និងមិនរមាា ប់ ៤៣៧ 
  មថាធិករណវារៈ ៤៤៣ 
  មុដ្ឋា លបតិវារៈ ៤៤៩ 
  មេលភទ ៤៥៣ 
 ឧទា ននន វ ិតិវារៈ ៤៥៦ 
 


