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សន្លឹក ចង្អុលប្រាប់មាតិកា(*) (ឈលខឈ ៀវឈៅបិដក្ : 057) 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកន្ិកាយ ថេរគាថា ថេរគីាថា 
ឆដឋភាគ 

៥៧ 
(ព.ស. ២៥០៣) 

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតថបទទ ាំងឡាយឈៅក្នុងឈ ៀវឈៅឈ ោះ ។ 

មាតិកា ឈលខទាំរ័រ 
ឈថ្រគាថា  

 តតក្ ិបាត ១ ដល់  ៦ 

ឧទា    

ព្រោះឈថ្រៈ៥ អងគ  គឺ ុ ារ មុទាឈតថរ ១      លកុ្ណ្ត ក្ភទាិឈតថរ ១  
ភទាឈតថរ ១    សាបាក្ឈតថរ ១     រភងគមហាឥ ី ១    ឈោល ូវគាថា 
៣៥  ក្នុង តតក្ ិបាត ។ 

 

អដឋក្ ិបាត ៧   ដល់ ១០ 

ឧទា    

ព្រោះឈថ្រ ៣  អងគ គឺ  មហាក្ច្ចា យ ឈតថរ ១     ិរមិិតតឈតថរ ១ 
មហាប ថក្ឈតថរ ១    បា  ាំដដងគាថាទាំងឡាយ  ២៤  ក្នុង  
អដឋក្ ិបាត ។ 

 

 វក្ ិបាត ១១  ដល់ ១៣ 
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ឧទា    

ព្រោះភូតឈតថរ  ដតមួយអងគឯង   ដូចជាកុ្យរមា   ជាអនក្ឈ ើញរិត 
បា  ាំដដងគាថា  ៩ ដដលមក្ក្នុង វក្ ិបាត  ។ 

 

ទ ក្ ិបាត ១៤   ដល់  ២៥ 

ឧទា    

ព្រោះឈថ្រៈ ទ ាំងឡាយ ៧ អងគឈ ោះគឺ  កាឡុទយិឈតថរ ១    ឯក្វហិារឈិតថរ 
១    មហាក្បប ិឈតថរ ១   ចូឡបតថក្ឈតថរ ១   ក្បបឈតថរ ១     
ឧបឈ  វងគ តបុតតឈតថរ ១      ឈគាតមឈតថរ ១ (បា ឈោល)   ូវគាថា 
ទាំងឡាយ  ៧០  ក្នុង ទ ក្ ិបាតឈ ោះ ។ 

 

ឯកាទ ក្ ិបាត ២៦  ដល់  ២៧ 

ឧទា    

អាំរី ងកិចាឈតថរ ដតមួយអងគឯង  ឈោក្មា កិ្ចាឈធវើឈព្ ចឈ ើយ 
មិ មា អា វៈ  ឈោល ូវគាថា ១១ឈ ោះ  ក្នុង ឯកាទ ក្ ិបាត ។ 

 

ទវ ទ ក្ ិបាត ២៨   ដល់  ៣១ 

ឧទា    

ព្រោះឈថ្រៈ ទ ាំងឡាយ ២ អងគឈ ោះ គឺ   ីលវឈតថរ ១    ុ ីតឈតថរ ១ 
 ុទធដតមា រទិធិឈព្ចើ   បា ឈោល ូវគាថា ២៤  ក្នុងទវ ទ ក្ ិបាត ។ 

 

ឈតរ ក្ ិបាត ៣២   ដល់   ៣៤ 

ឧទា    

ព្រោះឈសាណ្ឈកាឡិវ ិឈតថរ  ដតមាន ក់្ឯង  ជាអនក្មា ឫទធិឈព្ចើ   
ឈោល ូវគាថា១៣   ដដលមក្ក្នុង ឈតរ ក្ ិបាតឈ ោះ ។ 
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ច ា ក្ ិបាត ៣៥  ដល់  ៣៩ 

ឧទា    

ព្រោះឈថ្រៈ រីរអងគឈ ោះ គឺ ឈរវត ១  ឈគាទតត ១   ជាអនក្មា ឫទធិឈព្ចើ   
បា ឈោល ូវគាថា ២៨   ដដលមក្ក្នុង ច ា ក្ ិបាតឈ ោះ ។ 

 

ឈសាឡ ក្ ិបាត ៤០   ដល់   ៤៤ 

ឧទា    

ព្រោះឈថ្រៈ រីរអងគ អនក្មា ឫទធិឈព្ចើ ឈ ោះ គឺ ព្រោះឈកាណ្ឌ ញ្ញ ១ 
ព្រោះឧទា យី ១  ឈោល ូវគាថា ៣២   ក្នុង ឈសាឡ ក្ ិបាត ។ 

 

វ ិតិ ិបាត ៤៥   ដល់  ៨៣ 

ឧទា    

ព្រោះឈថ្រៈ ១០ អងគឈ ោះ គឺ អធិមុតតឈតថរ ១   បារា រយិឈតថរ ១  
ឈតលុកា ិឈតថរ ១    រដឋបាលឈតថរ ១   មាលុងកយបុតតឈតថរ ១  ឈ លឈតថរ ១ 
ភទាិយឈតថរ ១     អងគុលិមាលឈតថរ ១   អ ុរុទធឈតថរ ១   មា ទិរវចក្ខុ១ 
បារា រយិឈតថរ ១   បា  ាំដដងគាថា២០០  ឈលើ  ៤៥  ដដលមក្ក្នុង 
វ ិតិ ិបាត ។ 

 

តិ  ិបាត ៨៤   ដល់ ៩៨ 

ឧទា    

ព្រោះឈថ្រៈ ៣ អងគឈ ោះ គឺ ព្រោះបុ សៈ ១    ព្រោះឧបតិ សៈ១  ព្រោះអា  ា១   
ឈោក្បា  ាំដដងគាថាដដលបា ឈោលទុក្ 
ក្នុងទីឈ ោះ  ១០៥  គាថា ។ 

 

ច ត ឡឹ  ិបាត ៩៩   ដល់   ១០៤ 
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ឧទា    

ក្នុងចត្តត ឡឹ  ិបាត  (ឈ ោះ)  ព្រោះឈថ្រៈព្រោះ ម មហាក្ សប ដតមួយ 
ព្រោះអងគឯង បា  ាំដដង ូវគាថាទាំងឡាយ៤២ ។ 

 

បញ្ញញ   ិបាត ១០៦   ដល់ ១១៩   

ឧទា    

ក្នុងបញ្ញញ   ិបាតឈ ោះ  ព្រោះត្តលបុដឈតថរ អនក្បរ ុិទធ ១ អងគ 
ឈោល ូវគាថាទាំងឡាយ ៥៥ ។ 

 

ឈ ដឋិក្ ិបាត ១២០   ដល់  ១២៩ 

ឧទា    

ព្រោះឈមាគគោល  ឈតថរ   មា ឫទធិឈព្ចើ   ដតមួយអងគឯង 
 ាំដដង ូវកាថាទាំងឡាយ ក្នុង ដឋ ិបាត គាថាទាំងឈ ោះមា ចាំ ួ  
៦៨ គាថា ។   

 

មហា ិបាត ១៣០  ដល់ ១៤៣ 

ឧទា    

ក្នុង តតក្ ិបាតព្រោះវងគិ ឈតថរ អនក្មា បដិភាណ្  ដតមួយអងគឯង 
ឥតមា ព្រោះឈថ្រៈឯឈទៀតឈឡើយ (បា  ាំដដង)  ូវគាថាទ ាំងឡាយ 
៧១ ។  គាថាទ ាំងឈ ោះមា  ១៣៦០   ព្រោះឈថ្រៈទ ាំងអ ់ ២៦៤ អងគ 
ជាបុព្តរប ់ព្រោះរុទធ   មិ មា អា វៈ  បា ប លឺ ី  ទ 
 ាំដដងឈ ើយ      បា ដល់ ូវទីបាំផុតដ៏ឈក្សមក្ា ត   ិោវ  ឈ ើយ   
ដូចជាគាំ រឈភលើងរលត់ឈ ើយ ។   (ចប់ ថេរគាថា ) 

 

ឈថ្រគីាថា  
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ឯក្ ិបាត ១៤៤  ដល់ ១៤៨ 

ទុក្ ិបាត ១៤៩  ដល់ ១៥២ 

តិក្ ិបាត ១៥៣  ដល់ ១៥៧ 

ចតុក្ក ិបាត ១៥៨ 

បញ្ាក្ ិបាត ១៥៩  ដល់ ១៦៨ 

ឆក្ក ិបាត ១៦៩  ដល់ ១៧៦ 

 តត ិបាត ១៧៧ ដល់ ១៨០ 

អដឋ ិបាត ១៨១  ដល់ ១៨២ 

 វក្ ិបាត ១៨៣  ដល់ ១៨៤ 

ឯកាទ ក្ ិបាត ១៨៥  ដល់ ១៨៦ 

ទវ ទ ក្ ិបាត ១៨៧  ដល់ ១៨៨ 

ឈសាឡ ក្ ិបាត ១៨៩  ដល់ ១៩០ 

វ ិតិ ិបាត ១៩១  ដល់ ២១០ 

តិ  ិបាត ២១១   ដល់ ២១៧ 

ចត្តត ឡឹ  ិបាត ២១៨  ដល់ ២២៥ 

មហា ិបាត ២២៦  ដល់ ២៣៨ 

(ចប់ថេរគីាថា)  
 


