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បុរវហេតុ 

ហោយខ្ុ ុំហ ើញ កនុងគមពីរព្ព្រះរៃព្តបិដក ពុំរ រព្មាតិកា ដដលហៅខាងចុង ហសៀវហៅនីមួយៗ 
ទុំង១១០កាល  មានពុំរ រព្ខលះ រិបាកនឹងអានរីហព្រះតួអកសរព្ហបាះរុមព រព្លប់ៗ ។ 
ហដើមបសីព្មួលកនុងការព្ព្ាវព្ាវ  ឬ ការព្អានហសៀវហៅកនុងគមពីរព្ ព្រះរៃព្តបិដក ទ ុំង  
១១០ កាលហ ះ  ខ្ុ ុំបានចមលងហ ើងវញិនូវ មាតិកាទ ុំងឡាយ ហៅកនុងហសៀវហៅនីមួយៗ ហេើយ 
ព្បមូលផតុ ុំោក់កនុងហសៀវហៅ ហោយដចកា ៣ ភាគ គឺ ភាគពី ១ (ប្រះវិន័យ)  
ភាគពី ២ (ប្រះស តត)   ភាគពី ៣ (ប្រះអភិធម្ែ)  ដដលមានចុំណងហ ើងថា ៖ 
«  ប្រជ ុំ រញ្ជរីាយមាតិកា ក្ន ងគម្ពីរប្រះត្ប្តរដិក្ខ្មែរ »  
ហេើយផាយាធមមទន ហៅកនុង website រព្បស់ខ្ុ ុំហ ម្ ះ  btkhmer.com ។ 
ចុំហរះហសៀវហៅខលះ  ដដលមិនមាន បញ្ជីមាតិកា ខ្ុ ុំបានបហងកើតបញ្ជីមាតិកាថ្មីបដនែមា 
គព្មប់ ហោយខ្ុ ុំចមលងរីអតែបពដដលមានហៅកនុងហសៀវហៅហ ះ ។ ហបើមានរកយ ចមលង ឬ 
 សរព្ហសរព្ខុស ហៅកនុងហសៀវខ្ុ ុំហនះ សូមហោកអនកហមតា្ត អភ យហទស និង  ួយដកតព្មូវ 
ហដើមបាីព្បហោ ន៍ ដល់សងគមាតិហយើង ។ កនុងការព្ចមលងហនះ ចុំហរះរកយណាដដល 
ហបាះរុមពមិនចាស់ ខ្ុ ុំបានហផទៀងផ្ទទ ត់ រកយហ ះ ហៅនឹងរកយរៃនអតែបព កនុងពុំរ រព្ ហសៀវហៅហ ះ 
ខាងដផនកាភាាដខមរព្ាមុនសិន  ហបើហៅដតមិនហ ើញ ហពើបខ្ុ ុំរព្ករកយហ ះខាងដផនកា 
ភាាបាលីហពៀត  ហេើយហបើហៅដតហមើលមិនោច់ហពៀត ខ្ុ ុំក៏ោក់ រកយហ ះកនុងរព្ងវង់ 
ព្កចក  តា្មដដលខ្ុ ុំហមើលព្បដេលៗាម នៗ ឬក៏ោក់ចុចៗ  (xxx…….) ។ 
ហោកអនកអាចយកហសៀវហៅហនះ ហៅហបាះរុមពផាយាបនត ហោយហសរព្ ី។      
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ហសៀវហៅ ប្រជ ុំ រញ្ជមីាតិកា ទុំង ៣ ភាគហនះ មាន ា format pdf ផង និង ា format Word 

ផង។  Format Word មានព្បហោ ន៍ ហៅរៃថ្ៃហព្កាយ អាចយកហសៀវហៅហ ះ ហៅដករៃនន 
ហដើមបនឹីងហបាះរុមព ាាថ្មី ។ ហដើមបចីមលងហសៀវហៅហ ះរី  website រព្បស់ខ្ុ ុំហ ម្ ះ 
  btkhmer.com ហៅា format Word      ព្តូវហធវើ copier 1 ហសៀវហៅរី website    

ហេើយប ទ ប់មកហធវើ coller
2
  ហៅកនុង fichier format Word មួយថ្មីរព្បស់ហោកអនក ។             

ខ្ុ ុំសងឃមឹថាហសៀវហៅហនះ អាចផតល់ព្បហោ ន៍  ូនហោកអនកដដលមានបុំណងចង់ 
អាន គមពីរព្ព្រះរៃព្តបិដកដខមរព្ ។    

                                                                         
                                                             Champs-sur-Marne, le 15 Mai 2017. 

                                                                         អាន តា្យ គីម 
 

 
 
 

                                                           
1 មុននឹង ចមលង ( )  ដផនកណាមួយដន អតែបព  ហគព្តូវ ហរព្ ើសយក (sélectionner) អតែបពហ ះសិន ។ 
ប ទ បម់ក ហៅហលើអតែបពហ ះ ព្តូវចុចខាងាត ុំ (cliquer droit) ហលើកូនកណតុ រព្ (la souris) ហៅហរលហ ះ 
មានកូនបងអួចមួយហលចហ ើង ហេើយ ហៅកនុងបងអួច ព្តូវចុច (dans la fenêtre cliquer sur ) 

 ហលើរកយ « copier »  ។ 

2
  ហបើ មិនទន់មាន fichier Word ហ ះហព  ព្តូវបហងកើត fichier Word ថ្មីមួយហៅ ហោយហព្បើ Microsoft Word។ 
ប ទ ប់មក ហៅហលើ fichier Word ហ ះ ព្តូវចុចខាងាត ុំ (cliquer droit) ហលើកូនកណតុ រព្ (la souris) ហៅហរលហ ះ 
មានកូនបងអួចមួយហលចហ ើង ហេើយ ព្តូវចុច (cliquer) ហលើរកយ « coller » ។ 
ហនះ ារព្ហបៀប copier-coller  ដដលហគធ្លល ប់ហព្បើាពូហៅ ៕ 
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មារកិា ………………………………………………..…….. ……………..….ចេខបដិក…….េាំរ័រ 
ស តតនតរិដក្ សលីក្ខនធវគគ (ភាគ ១  ដេ ់ ភាគ ២)   

បឋមភាគ ០១៤ 10 

ពុតិយភាគ ០១៥ 14 

ទីឃនិកាយ ម្ហាវគគ (ភាគ ៣  ដេ់  ភាគ ៤)   

តតិយភាគ ០១៦ 19 

ចតុតែភាគ ០១៧ 24 

ទីឃនិកាយ បាដកិ្វគគ (ភាគ ៥  ដេ ់ ភាគ ៦)   

បញ្ចមភាគ ០១៨ 30 

នដឋភាគ ០១៩ 35 

ម្ជឈមិ្និកាយ ម្លូរណ្ណា សក្ (ភាគ ១  ដេ់  ភាគ ៣)   

បឋមភាគ ០២០ 38 

ពុតិយភាគ ០២១ 45 

តតិយភាគ ០២២ 49 

ម្ជឈមិ្និកាយ ម្ជឈមិ្រណ្ណា សក្ (ភាគ ៤  ដេ់  ភាគ ៦)   

ចតុតែភាគ ០២៣ 57 

បញ្ចមភាគ ០២៤ 65 

នដឋភាគ ០២៥ 75 

ម្ជឈមិ្និកាយ ឧបាររិណ្ណា សក្ (ភាគ ៧  ដេ់  ភាគ ៩)   
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សតតមភាគ ០២៦ 80 

អដឋមភាគ ០២៧ 87 

នវមភាគ ០២៨ 91 

សុំយ តតនិកាយ សគាថវគគ (ភាគ ១  ដេ់  ភាគ ៣)   

បឋមភាគ ០២៩ 99 

ពុតិយភាគ ០៣០ 107 

តតិយភាគ ០៣១ 118 

សុំយ តតនិកាយ នទិានវគគ (ភាគ ៤)   

ចតុតែភាគ ០៣២ 124 

សុំយ តតនិកាយ មនធវារវគគ (ភាគ ៥ ដេ់ ភាគ ៦)   

បញ្ចមភាគ ០៣៣ 131 

នដឋភាគ ០៣៤ 137 

សុំយ តតនិកាយ សឡាយតនវគគ (ភាគ ៧ ដេ់ ភាគ ៨)   

សតតមភាគ ០៣៥ 146 

អដឋមភាគ ០៣៦ 155 

ស តតនតរិដក្ សុំយ តតនិកាយ (ភាគ ៩ ដេ់ ភាគ ១០)   

នវមភាគ ០៣៧ 163 

ពសមភាគ ០៣៨ 176 

សុំយ តតនិកាយ ម្ហាវារវគគ (ភាគ ១១)   
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ឯកា ពសមភាគ ០៣៩ 185 

អងគ តតរនិកាយ ឯក្-ទ ក្និបាត (ភាគ ១)   

បឋមភាគ ០៤០ 193 

អងគ តតរនិកាយ តយិនិបាត (ភាគ ២)   

ពុតិយភាគ ០៤១ 195 

អងគ តតរនិកាយ ចត ក្កនិបាត (ភាគ ៣ ដេ់ ភាគ ៤)   

តតិយភាគ ០៤២ 197 

ចតុតែភាគ ០៤៣ 198 

អងគ តតរនិកាយ រញ្ចក្និបាត (ភាគ ៥ ដេ់ ភាគ ៦)   

បញ្ចមភាគ ០៤៤ 204 

នដឋភាគ ០៤៥ 205 

អងគ តតរនិកាយ ឆក្កនិបាត (ភាគ ៧)   

សតតមភាគ ០៤៦ 213 

អងគ តតរនិកាយ សតតក្និបាត (ភាគ ៨)   

អដឋភាគ ០៤៧ 219 

អងគ តតរនិកាយ អដឋក្និបាត (ភាគ ៩ ដេ ់ភាគ ១០)   

នវមភាគ ០៤៨ 222 

ពសមភាគ ០៤៩ 227 

អងគ តតរនិកាយ ទសក្និបាត (ភាគ ១១ ដេ់ ភាគ ១២)   
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ឯកាពសមភាគ ០៥០ 230 

ទវ ពសមភាគ ០៥១ 236 

ម ទទក្និកាយ ម ទទក្បាឋ ធម្ែរទគាថា (ភាគ ១)    

ឧទន បឋមភាគ ០៥២ 239 

ម ទទក្និកាយ ឥតវិ តតក្ៈ (ភាគ ២)   

ពុតិយភាគ ០៥៣ 245 

ម ទទក្និកាយ ស តតនិបាត (ភាគ ៣)   

តតិយភាគ ០៥៤ 249 

ម ទទក្និកាយ វិមានវតថ  (ភាគ ៤)   

ចតុតែភាគ ០៥៥ 252 

ម ទទក្និកាយ បរតវតថ  បថរគាថា (ភាគ ៥)   

បញ្ចមភាគ ០៥៦ 254 

ម ទទក្និកាយ បថរគាថា បថរគីាថា(ភាគ ៦)   

នដឋភាគ ០៥៧ 261 

ម ទទក្និកាយ ជាតក្ (ភាគ ៧ ដេ់ ភាគ១០)   

សតតមភាគ ០៥៨ 266 

អដឋភាគ ០៥៩ 278 

នវមភាគ ០៦០ 283 

ពសមភាគ ០៦១ 285 
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ស តតនតរិដក្ ម ទទក្និកាយ (ភាគ ១១)   

ឯកាពសមភាគ ០៦២ 287 

ម ទទក្និកាយ ជាតក្ (ភាគ ១២)   

ទវ ពសមភាគ ០៦៣ 288 

ម ទទក្និកាយ ម្ហានិបទទស (ភាគ ១ ដេ់ ភាគ ៣)   

បឋមភាគ ០៦៤ 288 

ពុតិយភាគ ០៦៥ 289 

តតិយភាគ ០៦៦ 290 

សុំយ តតនិកាយ មនធវារវគគ (ភាគ ៦)   

នដឋភាគ ០៦៧ 292 

សុំយ តតនិកាយ ចឡូនិបទទស (ភាគ ២)   

ពុតិយភាគ ០៦៨ 298 

សុំយ តតនិកាយ រដិសម្ភិទាម្គគ (ភាគ ១ ដេ់ ភាគ ៣)   

បឋមភាគ ០៦៩ 299 

ពុតិយភាគ ០៧០ 300 

តតិយភាគ ០៧១ 301 

ម ទទក្និកាយ អរទាន (ភាគ ១ ដេ ់ភាគ ៥)   

បឋមភាគ ០៧២ 304 

ពុតិយភាគ ០៧៣ 308 
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តតិយភាគ ០៧៤ 316 

ចតុតែភាគ ០៧៥ 321 

បញ្ចមភាគ ០៧៦ 327 

ស តតនតរិដក្ ម ទទក្និកាយ រ ទធវុំស ចរយិារិដក្ ០៧៧ 329 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារម់ាតិកា  (*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 014) 

សុត្តន្តបិដក បឋមភាគ  សីលកខ ន្ធវគគ  ១៤ 
ព្រហ្មជាលសពូ្ត្  សាមញ្ញផលសពូ្ត្ 
អមពដឋសពូ្ត្  ន្ិង សសាណទណឌ សពូ្ត្ 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
សលីក្ខនធវគគ  

ព្រហ្មជាលសូព្រ ទី១ ១ 
ការព្ហធវើរី គាម និង ភូតគាម ឲ្យវ ិសាហដើម ១៣ 
ការព្ព្បកបដលបងបាាក ាពីតា្ ុំងរៃនហសចកតីព្បមាព ១៥ 
ការព្ព្បកបនូវវតែុាពីតា្ ុំងរៃនការព្សអិតាអ ងរាងកាយ ១៧ 
និោយអុំរីរកយព្បណាុំងព្បដ ង ១៩ 
ការព្ហរលកុេក និងការព្ហរលរាក់ទក់ ាហដើម ២១ 
តិរព្ច្ឆា នវាិជ  ២៣ 
ការព្កុំណត់នូវចុំដណករៃនខនធខាងហដើម បុហរវនិវាានុសសតិ ៣១ 
ការព្កុំណត់នូវចុំដណករៃនខនធខាងហដើម ហេតុ ៤ ោ៉ា ង ៤៣ 
ការព្កុំណត់នូវចុំដណករៃនខនធខាងហដើម ព្បកបហោយ អមរាវហិកេបពិដឋិ ៦៣ 
ព្រេមាលសូព្ត ព្បកបហោយ អធិចចសមុបបននពិដឋិ ៧១ 
ព្រេមាលសូព្ត ព្បកបហោយ អបរព្នតកបបពិដឋិ ៧៥ 
ព្រេមាលសូព្ត ព្បកបហោយ ខនធមា តនពិដឋិ ាអសញ្ញី វាព  ៧៧ 
ព្រេមាលសូព្ត ព្បកបហោយ ខនធមា តនពិដឋិ ាហនវសញ្ញី   សញ្ញី វាព ៧៩ 
ព្រេមាលសូព្ត ឧហចាពវាព ៨៣ 
ព្រេមាលសូព្ត ពិដឋិធមមនិរវ នវាព ៨៧ 
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ព្រេមាលសូព្ត សសសតវាព ៩៣ 
ព្រេមាលសូព្ត  ព្បកបហោយ អមរាវហិកេបពិដឋិ  ាហដើម ៩៥ 
ព្រេមាលសូព្ត  ព្បកបហោយ ខនធមា តនពិដឋិ ាហដើម  ៩៧ 
ព្រេមាលសូព្ត  ព្បកបហោយ  បុរវ ត បរព្នតកបបពិដឋិ ាហដើម ៩៩ 
ព្រេមាលសូព្ត  ព្បកបហោយ  អបរព្នតកបបពិដឋិ ាហដើម ១០៧ 
ព្រេមាលសូព្ត  ព្បកបហោយ  បុរវ ត បរព្នតកបបពិដឋិ ាហដើម ១០៩ 

សមញ្ញផលសូព្រ  ទី ២ ១១៤ 
ហរព្ឿងព្រះបាព អាតសតតុ  ១១៥ 
ការព្សួរព្អុំរីផលរៃន សមណបបដិបតតិ ដដលហ ើញចាស់ហោយខលួនឯង ១២៣ 
វាពៈ រព្បស់ព្គូហ ម្ ះ បូរព្ណៈ  ១២៥ 
វាពៈ រព្បស់ព្គូហ ម្ ះ មកេលិ ១២៩ 
វាពៈ រព្បស់ព្គូហ ម្ ះ អ ិតៈ ១៣៥ 
វាពៈ រព្បស់ព្គូហ ម្ ះ បកុធៈ ១៣៩ 
វាពៈ រព្បស់ព្គូហ ម្ ះ  និគណធ ៈ ១៤១ 
វាពៈ រព្បស់ព្គូហ ម្ ះ សញ្ជ យ ១៤៣ 
ការព្សួរព្អុំរីផលរៃន សមណបបដិបតតិ ដដលហ ើញចាស់ហោយខលួនឯង ១៤៧ 
សមញ្ញផលសូព្ត  សីលកេនធកថា ម ឈសីិលុំ ១៦១ 
សមញ្ញផលសូព្ត  សីលកេនធកថា មហាសីលុំ ១៦៩ 
សមញ្ញផលសូព្ត  ហសចកតីសព្ងួម  កនុងឥន្ទនទយ ១៧៧ 
សមញ្ញផលសូព្ត  សតិសមប ញ្ញៈ  ហសចកតីសហ ត ស ១៧៩ 
សមញ្ញផលសូព្ត  ហសចកតីឧបមារៃន នីវរព្ណធម៌ ទ ុំង ៥  ១៨១ 
សមញ្ញផលសូព្ត   ពុតិយ ាន ហសចកតីហព្បៀបហោយអនលង់ពឹក ១៨៧ 
សមញ្ញផលសូព្ត   តតិយ ាន ១៨៨ 
សមញ្ញផលសូព្ត   ចតុតែ ាន ១៨៩ 
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សមញ្ញផលសូព្ត   ការព្បហអអ នហៅហដើមប ីញាណពសសនៈ ១៩១ 
សមញ្ញផលសូព្ត   ការព្និមមិតនូវកាយ ដដលសព្មសចអុំរីចិតត  ១៩៣ 
សមញ្ញផលសូព្ត   ញាណាហព្គឿងតា្ក់ដតង ឫពធិ ១៩៥ 
សមញ្ញផលសូព្ត   ហចហតា្បរព្យិញ្ញញ ណ ១៩៩ 
សមញ្ញផលសូព្ត   បុហរវនិវាានុសសតិញ្ញញ ណ ២០១ 
សមញ្ញផលសូព្ត   ចតូបបាតញ្ញញ ណ ២០៥ 
សមញ្ញផលសូព្ត   អាសវកេយញ្ញញ ណ ២០៩ 
សមញ្ញផលសូព្ត   ការព្ព្ពង់សុំដដងព្រះអងគាឧបាសករព្បស់ព្រអាតសតតុ  ២១១ 
សមញ្ញផលសូព្ត   ការព្ព្ពង់អនុហមាព រព្បស់ព្រះបាព អាតសតតុ  ២១៣ 

អមពដ្ឋសូព្រ ទី ៣ ២១៥ 
ហរព្ឿង អមពដឋមាណរ ២១៧ 
ការព្ហរលបនតុះបអអ ប់ថាា រូ គេបតី ាគុំរព្ប់ ២ និង គុំរព្ប់ ៣ ២២៥ 
ហរលអុំរី សកយវងស ២២៧ 
ការព្ញាុំញីហោយរកយថា កូនទសី ២២៩ 
ហរលអុំរីវងសរព្បស់ អមពដឋមាណរ ២៣១ 
ការព្បរព្បូិណ៌ហោយវាិជ  និងចរព្ណៈ ២៤១ 
ព្បធ្លនរៃនហសចកតី ាបសូនយ រៃនគុណសមបទ គឺ វាិជ  និងចរព្ណៈ ២៤៣ 
រួកឥសីដដលាបុរវបុរព្ស ២៤៩ 
មហាបុរព្សិលកេណៈ ២ព្បការព្ ២៥៣ 
ហរព្ឿងព្រេម ហ ម្ ះ ហបាកេរព្ាតិ ២៥៥ 

សោណទណឌ សូព្រ ទី ៤ ២៦៤ 
កិតតិសរទ រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ២៦៧ 
គុណកថារព្បស់ ហាណពណឌ ព្រេមណ៍  រុពធគុណកថា ២៧៥ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិ រព្បស់ ហាណពណឌ ព្រេមណ៍   ២៧៩ 
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ការព្ចូលហៅគាល់ ព្រះមានព្រះភាគរៃន ហាណពណឌ ព្រេមណ៍   ២៨១ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិ រព្បស់ ហាណពណឌ ព្រេមណ៍   ២៨៣ 
ការព្បញ្ញតតិថាាព្រេមណ៍ មានអងគ ៥ ២៨៥ 
ការព្បញ្ញតតិថាាព្រេមណ៍ មានអងគ ៣ ២៨៧ 
ការព្បញ្ញតតិថាាព្រេមណ៍ មានអងគ ២ ២៨៩ 
ការព្ហរល តប ត រព្បស់ ហាណពណឌ ព្រេមណ៍   ២៩១ 
ការព្ហរលអុំរីគុណ រព្បស់ អងគកមាណរ ២៩៣ 
ហរលអុំរី សីល និង បញ្ញញ  ២៩៥ 
ហាណពណឌ ព្រេមណ៍   សុំដដងខលួនាឧបាសក ២៩៧ 
បុំណងរព្បស់ ហាណពណឌ ព្រេមណ៍   ២៩៩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារម់ាតិកា   (ហលខហសៀវហៅបិដក : 015) 
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សុត្តន្តបិដក  ទីឃន្ិកាយ  ទុត្ិយភាគ   
សីលកខ ន្ធវគគ 

១៥ 
(រ.ស. ២៥០១) 

 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
កូដ្ទន្តសូព្រ ទី ៥  

ហរព្ឿងកូដពនតព្រេមណ៍ ៣ 
ហរលអុំរីគុណ រៃន កូដពនតព្រេមណ៍ ៧ 
រុពធគុណកថា ១១ 
យញ្ញសមបទ ៣ព្បការព្ មានបរព្កិាេ រព្ ១៦ ១៧ 
ការព្ហរលអុំរីព្រះបាព  មហាវ ិិតរា  ១៩ 
ការព្ហរលអុំរី មហាយញ្ញ រព្បស់ព្រះបាព  មហាវ ិិតរា  ២១ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិ រព្បស់ កូដពនតព្រេមណ៍ ៤៣ 
រុពធយញ្ញ កថា  និចចភតតទន ៤៥ 
សរព្ណគមន៍ ៤៧ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនព្រះតថាគត ៤៩ 
ការព្សុំដដងខលួនាឧបាសករៃន កូដពនតព្រេមណ៍ ៥១ 
ការព្ោងចូលហៅកាន់ហរាងយញ្ញរិធី រព្បស់កូដពនតព្រេមណ៍ ៥៣ 

មហាលិសូព្រទី ៦  
សុតតនិទន ៥៧ 
សមាធិដដលភិកេុចហព្មើនហោយចុំដណកមួយ ការព្ហ ើញនូវរូព្បពិរវ ៦១ 
សមាធិដដលភិកេុចហព្មើនហោយចុំដណកមួយ ការព្ាត ប់ឮសុំហ ងពិរវ ៦៣ 
សមាធិដដលភិកេុចហព្មើនទ ុំងរីរព្ចុំដណក ការព្ហ ើញរូព្បពិរវាហដើម ៦៥ 
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ការព្ព្បព្រឹតតដដលាហេតុហធវើឲ្យាក់ចាស់នូវសមាធិភាវ  ៦៧ 
ការព្ហធវើឲ្យាក់ចាស់នូវហចហតា្វមុិតតិ និងបញ្ញញ វមុិតតិាហដើម ៦៩ 
រុពធគុណកថា សីលសមបទ ្ន ៧១ 
ការព្ហព្តកអរព្ចុំហរះ ភាសិត រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៧៣ 

ជាលិយសូព្រ ទី ៧  
សីលសមបទ ្ន ៧៥ 
ការព្ហព្តកអរព្ចុំហរះ ភាសិត រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៧៧ 

មហាសីហ្នាទសូព្រ ទី ៨  
ការព្តិះហដៀលតបៈ ទ ុំងរួងាហដើម ៧៩ 
ហរលអុំរីការព្លះ អកុសលធម៌ ៨១ 
ហរលអុំរី ការព្សមាទនកុសលធម៌ ៨៣ 
ហរលអុំរីហផតើមនូវ តបៈរព្បស់ អហចលកសសប ៨៧ 
សមបទ ៣  ព្បការព្ ៩១ 
ហរលអុំរី ាមញ្ញគុណ  និង ព្រេមញ្ញគុណ ៩៣ 
ហរលអុំរីការព្ចហព្មើនហមតា្ត ចិតត ៩៧ 
សមបទ ៣ ោ៉ា ង ១០១ 
សីេ ព កនុងបរព្សិពយទ ុំងឡាយ ១០៣ 
តិតែិយបរព្វិាស  និង បរវាជ ឧបសមបទ រៃនអហចលកសសប ១០៧ 

សោដ្ឋោទសូព្រ ទី ៩  
ព្រះមានបញរព្ះភាគព្ពង់រុពធដុំហណើ រព្ចូលហៅរព្កហបាដឋបាពបរព្រិវ  ក ១១១ 
ការព្ហរលអុំរី អភិសញ្ញញ និហរាធ ១១៣ 
តតិយ ាន  និង ចតុតែ ាន ១១៧ 
អរូព្ប ាន មានវញិ្ញញ ណញ្ញច យតន ាន ាហដើម ១១៩ 
អនុបុរវ ភិសញ្ញញ និហរាធសមបានសមាបតតិ ១២១ 
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ការព្ហរលអុំរី សញ្ញញ  និង ញាណ ១២៣ 
ការព្ហរលអុំរី សញ្ញញ  និង ខលួន ១២៥ 
ព្បាន ដដលតថាគតមិនបានរាករព្ ១២៧ 
ព្បាន ដដលព្រះមានព្រះភាគព្ពង់រាករព្ និងព្បាន ដដលមិនព្ពង់រាករព្ ១២៩ 
ចិតតេតែិារព្បុីតត និង ហបាដឋបាពបរព្រិវ  ក ១៣១ 
ធម៌ព្បព្រឹតតហៅហោយចុំដណកមួយកម៏ាន មិនដមនហោយចុំដណកមួយកម៏ាន ១៣៣ 
ធម៌ដដលព្បព្រឹតតហៅហោយចុំដណកមួយ ១៣៥ 
ការព្ហរលអុំរីពិដឋិ រព្បស់សមណព្រេមណ៍ ១៣៧ 
ការព្បាននូវឧឡារព្កិអតតភារ ១៤៥ 
ការព្បាននូវអរូព្បអតតភារ ១៤៧ 
ការព្បាននូវអតតភារ មានឧឡារព្កិអតតភារាហដើម ១៥១ 
ហសចកតីហោះព្ាយ រព្បស់ចិតតេតែិារព្បុីព្ត ១៥៣ 
ការព្បាននូវអតតភារ មានឧឡារព្កិអតតភារាហដើម ១៥៧ 
ព្រះចិតតេតែិារព្បុីតត មានអាយុបានសហព្មច ព្រះអរព្េនត ១៥៩ 

សុកសូព្រ ទី ១០  
មាណរចូលហៅកាន់សុំណាក់រៃនព្រះ អាននទហតែរព្ ១៦១ 
ព្រះ អាននទហតែរព្ ចូលហៅកាន់លុំហៅ រព្បស់សុភមាណរ ១៦៣ 
ការព្បាននូវសទធ  កនុងព្រះតថាគត ១៦៥ 
ការព្ចិញ្ចិ ម ីវរិព្ខុស ហព្រះ តិរព្ច្ឆា នវាិជ  ១៦៧ 
សីលសមបទ ១៦៩ 
សតិសមប ញ្ញៈ ១៧១ 
ការព្ ព្មះចិតតឲ្យាអ ត ច្ឆក នីវរព្ណធម៌ ទ ុំង ៥ ១៧៣ 
ហសចកតីឧបមារៃន នីវរព្ណធម៌ ទ ុំង ៥ ១៧៥ 
ការព្ហរលអុំរី ្ន  ហសចកតីឧបមារៃន្ន ១៧៧ 
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ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ ព្រះ អាននទហតែរព្ រៃនសុភមាណរ ១៨៣ 
ការព្ហរលអុំរី បញ្ញញ  ហសចកតីឧបមារៃន បញ្ញញ  ១៨៥ 
                                ហាតធ្លតុពិរវ ១៨៩ 
                                ហចហតា្បរព្យិញ្ញញ ណ ១៩១ 
បុហរវនិវាសនុសសតិញ្ញញ ណ ១៩៣ 
ចុតូបបាតញ្ញញ ណ ១៩៥ 
អាសវកេយញ្ញញ ណ ១៩៧ 
សុភមាណបសរព្ហសើរព្ ព្រះអាននទហតែរព្   ការព្សុំដដងខលួនា ឧបាសក ១៩៩ 

សកវដ្តសូព្រ ទី ១១  
បាដិហារព្យ ៣ ោ៉ា ង  ការព្ហរលអុំរី ឥពធិវធិិ ២០៣ 
ការព្ហរលអុំរី  អាហពស បាដិហារព្យ ២០៥ 
ការព្ហរលអុំរី   អនុាសនីបាដិហារព្យ ២០៧ 
ហរព្ឿងភិកេុអនកដសវងរព្ក មហាភូតរូព្ប ២០៩ 
ហសចកតីរាករព្ណ៍ព្បាន អុំរី មហាភូតរូព្ប ២១៩ 

សោហ្ិច្ចសូព្រ  ទី ១២  
សុតតនិទន ការព្ពូលសួរព្អុំរីមិនមានអារធាហដើម (ចុំហរះព្រះមាន 
ព្រះភាគ) 

២២៣ 

ការព្ព្កាបបងគុំពូលភតតកាល ចុំហរះព្រះមានព្រះភាគ ២២៥ 
ហរលអុំរីព្រះមានព្រះភាគ ព្ពង់ាកសួរព្ហោេិចចព្រេមណ៍ ២២៧ 
ហរលអុំរីការព្ព្ពង់ហោះពិដឋិខុស  រព្បស់ហោេិចចព្រេមណ៍ ២៣១ 
ព្គូដដលគួរព្ដល់ការព្ហច្ឆពព្បកាន់មាន៣ រួក ២៣៥ 
ព្គូ ពី ២ ដដលគួរព្ដល់ការព្ហច្ឆពព្បកាន់ ២៣៧ 
ព្គូ ពី ៣ ដដលគួរព្ដល់ការព្ហច្ឆពព្បកាន់ ២៣៩ 
ាាត  មិនគួរព្ដល់ការព្ហច្ឆពព្បកាន់ ការព្សដមតងខលួនាឧបាសករៃន ២៤១ 
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ហោេិចចព្រេមណ៍ 
សរវជិ្ជសូព្រ ទី ១៣  

ការព្ព្បឹកាគាន រៃនវាហសដឋមាណរ និងភារព្ទវ  មាណរ រុពធគុណកថា ២៤៥ 
ហរលអុំរីវាហសដឋមាណរ និងភារព្ទវ  មាណរ មានហសចកតីព្បកាន់ 
ខុសគាន  

២៤៧ 

ហរលអុំរីព្រះមានព្រះភាគ ព្ពង់ាកសួរព្វាហសដឋមាណរ ២៤៩ 
មតា្ត មតតកថា រួកឫសីាបុរវបុរព្ស ២៥៧ 
ហសចកតីឧបមាហោយ ហណតើ រព្ ២៥៩ 
រួកឫសីាបុរវបុរព្ស ២៦១ 
ហសចកតីឧបមាហោយសទឹងអចិរព្វតី ២៦៣ 
កាមគុណទុំង ៥ ២៦៥ 
នីវរព្ណធម៌ ៥ ព្បការព្ ២៦៧ 
ការព្ព្ពង់ាកសួរព្ វាហសដឋមាណរ ២៦៩ 
បដិបទ ាហព្គឿងញុា ុំងសតវឲ្យហៅកាន់ព្រេមហោក ២៧១ 
ការព្ហរលអុំរីហចហតា្ត វមុិតតិ  មានកុំណត់ព្បមាណមិនបាន ២៧៥ 
ការព្សុំដដងខលួនាឧបាសក និងបញ្ជី ហរព្ឿងរៃន សីលកេនធវគគហ ះ ២៧៩ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (*)  (ហលខហសៀវហៅបិដក : 016) 

សុត្តន្តបិដក ទឃីន្កិាយ ត្ត្ិយភាគ  
មហាវគគ ១៦ 

មហាបទាន្សពូ្ត្  មហា ន្ទាន្សពូ្ត្  ន្ិង មហាបរនិ្ពិ្វា ន្សពូ្ត្   
(រ.ស. ២៥១៤) 
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(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មហាបទានសូត្រ  ទី ១ ១ 

ភាណវារព្ៈ ពី១  ព្បវតតិរៃនព្រះសមាម សមពុពធ ៧ ព្រះអងគ ៣ 
ភាណវារព្ៈ ពី១  ហរលអុំរី បុហរវនិវាានុសសតិ រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ១៥ 
ភាណវារព្ៈ ពី១  ហរលអុំរី ធមមតា្រព្បស់ព្រះហរធិសតវ ២៣ 
ភាណវារព្ៈ ពី១  ហរលអុំរី មហាបុរព្សិលកេណៈ ៣២ ៣៣ 
ភាណវារព្ៈ ពី១  ហរលអុំរី ព្បវតតិរព្បស់ព្រះវបិសសកុីមារព្ ៤១ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ហរលអុំរីព្រះវបិសសកុីមារព្ ហសតចហៅកាន់ពីឧពាន ៤៥ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ហរលអុំរី ការព្ពតហ ើញហពវពូតពី១ ៤៧ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ហរលអុំរី ការព្ពតហ ើញហពវពូតពី២ ៤៩ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ហរលអុំរី ព្រះតព្មិះ រៃនព្រះបាព រនធុមៈ ៥៣ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ហរលអុំរី ការព្ពតហ ើញហពវពូតពី៣ ៥៥ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ហរលអុំរី ព្រះតព្មិះ រៃនព្រះបាព រនធុមៈ ៥៩ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ហរលអុំរី ការព្ពតហ ើញ អនកបួស ៦១ 
ភាណវារព្ៈ ពី២   ការព្ព្ពង់ផនួសរៃនព្រះ វបិសសកុីមារព្ ៦៣ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ព្រះតព្មិះ រព្បស់ព្រះវបិសស ីហរធិសតវ ៦៥ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ការព្ព្ពង់រិច្ឆរព្ណា សមុពយវារព្ៈ ៦៧ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ការព្ព្ពង់រិច្ឆរព្ណា  និហរាធវារព្ៈ ៧១ 
ភាណវារព្ៈ ពី២  ការព្ព្ពង់រិច្ឆរព្ណា នូវការព្ហកើតនិងការព្រព្លត់ កនុងឧបាទនខនធ ៥ ៧៥ 

សុរតន្ត បិដ្ក ទីឃនិ្កាយ មហាវគ្គ ៧៦ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី អារាធ  រៃនមហាព្រេម ៧៩ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ការព្ព្ពង់ព្បហមើលហមើល  នូវសតវហោក ៨១ 
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ភាណវារព្ៈ ពី៣    គាថាារកយអារាធ  រៃនព្រេម ៨៣ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣   ហរព្ឿងព្រះខណឌ   រា កុមារព្ និង តិសសកុមារព្ ៨៥ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់រួកមហា ន ៨៩ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី ធមមចកេុ រព្បស់បុរវ ិត ទ ុំង  ៨៤០០០ រូព្ប ៩៣ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី ព្រះតព្មិះរព្បស់ព្រះរុពធ វបិសស ី ៩៥ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី   ការព្ព្តា្ច់ហៅកាន់ ច្ឆរព្កិ រៃនរួកាវ  ក ៩៧ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី ការព្បនលឺាស រទរៃនរួកហពវតា្ ១០១ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី ការព្ព្ពង់សដមតងបាតិហមាកេ ១០៣ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី ការព្ព្កាបបងគុំពូលរៃនហពវតា្ ១០៥ 
ភាណវារព្ៈ ពី៣  ហរលអុំរី ធមមាតិដដលតថាគតបានព្ាបចាស់ហេើយ ១១៥ 

មហានិ្ទាន្ សូព្រ  ទី ២ ១១៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  បដិចចសមុបាព ១១៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  ហេតុនិងបចច យ រៃនអកុសលធម៌ទ ុំងឡាយ ១២៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  ហេតុនិងបចច យ រៃនរួក អកុសលធម៌ ១២៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ហេតុនិងបចច យ រៃនរួកធម៌ មានននទរាគៈ ាហដើម ១២៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  ហេតុនិងបចច យ រៃន ហវព  ១៣១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ហេតុនិងបចច យ រៃនរួកធម៌ មាន ផសសៈ ាហដើម ១៣៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  ការព្បញ្ញតតខលួន ១៣៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  ការព្ មិនបញ្ញតតខលួន ១៣៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  ការព្រិច្ឆរព្ណាខលួន ១៤១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  ការព្មិនរិច្ឆរព្ណា នូវហវព  ថាាខលួន ១៤៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  វញិ្ញញ ណដឋិតិទ ុំង ៧ ១៤៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  វហិមាកេទ ុំង ៨ ១៥១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ឧភហតា្ភាគវមុិតតិ ១៥៣ 
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មហានិ្ព្វា ន្ សូព្រ  ទី ៣ ១៥៤ 
វ ជិភាណវារព្ៈ និទនកថា ១៥៥ 
វ ជិភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី អបរព្ហិានិយធម៌  ទ ុំង ៧ រព្បស់រួកវ ជីកសព្តិយ៍ ១៥៧ 
វ ជិភាណវារព្ៈ ការព្ព្ពង់ព្ប ុុំភិកេុទ ុំងឡាយ ១៦៣ 
វ ជិភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី អបរព្ហិានិយធម៌ ៧ រព្បស់រួក រព្បស់រួកភិកេុ  ១៦៥ 
វ ជិភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី អបរព្ហិានិយធម៌ ៦ រព្បស់រួក រព្បស់រួកភិកេុ  ១៧៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ ព្រះមានព្រះភាគហសតចហៅកាន់ អមពលដឋិកាឧពាន ១៧៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីការព្ាកសួរព្ ព្រះរុពធគុណ ១៧៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីអានិសសង រៃនរៃព្តសិកាេ  ១៨១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ព្រះមានព្រះភាគហសតចចូលហៅកាន់ផទះសមាន ក់ ១៨៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ការព្ាងព្កុងកនុង បាដលិព្គាម ១៨៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរព្ឿងសុនិធៈ និង វសសការព្ព្រេមណ៍ ១៨៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ អនុហមាពនគាថា ១៩១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ព្រះឧទនរព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ១៩៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ កាព្ពង់សដមតង ចតុរារព្យិសចច ១៩៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ  ការព្ព្កាបបងគុំពលសួរព្ គតិរព្បស់រួកាវ  ក ១៩៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ការព្ព្ពង់សដមតងធម៌បរព្ោិយ ហ ម្ ះធមាម ទសៈ ២០១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ការព្ព្ពង់សដមតង  សតិបបោឋ ន ៤ ២០៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហសតចោងហៅកាក់ពីអអគ ស រព្បស់ ង អមពបាលី ២០៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ព្ពង់មានរឬេរុតញថ្ដីកាព្បារព្រធ នឹងព្រះអាននទ ២១៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ ព្រះមានព្រះភាគចូលហៅកាន់ បាវាលហចតិយ ២១៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីអានុភាររៃន ឥពធិបាព ទ ុំង ៤ ២១៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី អារាធ ព្រះមានព្រះភាគឲ្យបរព្និិរវ ន ២១៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ  ការព្ព្ពង់ោក់ អាយុសអេ រព្ ២២៥ 
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រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីហេតុរៃនការព្កហព្កើកដផនដី ២២៧ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី បរព្សិ ព ៨ រួក ២២៩ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី អតិភាយតនៈ  ទ ុំង ៨  ២៣១ 
រុពធភាណវារព្ៈ  វហិមាកេ ៨ ហរព្ឿងព្កុងមារព្ ២៣៧ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី  រុពធបរព្សិ ព ៤រួក ២៣៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី អានុភារ រព្បស់ ឥពធិបាព ២៤៣ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី សុំហវ នីយធម៌ ២៥១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ការព្ព្ពង់ឲ្យព្ប ុុំភិកេុសងឃ ២៥៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  អភិញ្ញញ  ហពសិតធម៌ ២៥៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ ការព្ព្ពង់ពតព្កុងហវាលី ា បចាិមពសសនៈ ២៥៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីអរព្យិធម៌ ៤ ោ៉ា ង ២៥៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី មហាបហពស ៤ ោ៉ា ង ២៦១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរព្ឿង យននទកមាម បុតត  (កូនាងមាស) ២៦៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហោេិតបបកេនទិការធ ២៧១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ហេតុអាច រព្យចុំដ ក ២៧៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ  ការព្សដមតងខលួនាឧបាសក រៃនបុកកុសមលលបុតត ២៨១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីហេតុអាច រព្យចដមលក ២៨៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី រុពធដុំហណើ រព្ហៅកាន់សទឹង កកុធៈ ២៨៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីចអា ន់បិណឌ បាតទ ុំង ២ មានផលហព្ចើន ២៨៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ  ហរលអុំរីការព្បូាចុំហរះ តថាគត ២៨៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរព្ឿងឧបវាណភិកេុ  ២៩១ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីហសចកតីកនទក់កហនទញរព្បស់ហពវតា្ ២៩៣ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីសុំហវ នីយោឋ ន  ៤ កដនលង ២៩៥ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី ការព្ព្បតិបតតិកនុងសរព្រីព្ៈ ព្រះចព្ករតតិរា  ២៩៧ 
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រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី ថូ្បាហេបុគគ ៤ រួក ២៩៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ព្ពង់ព្តា្ស់ឲ្យហៅអាននទហតែរព្  ៣០១ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី អចារព្យិរភុតធម៌ ៤ ោ៉ា ងកនុងព្រះ អាននទហតែរព្ ៣០៣ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរីអចារព្យិរភុតធម៌ ៤ ោ៉ា ងកនុងព្រះ ចព្ករតតិរា  ៣០៥ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី រា ធ្លនី ហ ម្ ះ កុាវតឹ ៣០៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ ការព្ថាវ យដុំណឹងដល់ មលលកសព្តិយ៍ រៃនព្កុងកុសិ រា ៣០៩ 
រុពធភាណវារព្ៈ ហរព្ឿងសុភពទ បរព្រិវ  ក ៣១១ 
រុពធភាណវារព្ៈហរលអុំរី ព្គូអនកហធវើលិពធិ ដូចកុំរង់ ទ ុំង ៦  ក់ ៣១៥ 
រុពធភាណវារព្ៈ ព្ពង់សដមតងធម៌ដល់សុភពទបរព្រិវ  ក ៣១៧ 
រុពធភាណវារព្ៈ បរវាជ  និង ឧបសមបទរព្បស់ សុភពទបរព្រិវ  ក ៣១៩ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ ព្រះបចាិមវាច្ឆ រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៣២១ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ បរព្និិរវ ន រៃនព្រះមានព្រះភាគ ៣២៥ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ ការព្ថាវ យដុំណឹងបរព្និិរវ ន ៣៣១ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ មលលកសព្តិយ៍  ាព្បធ្លន ៨ អងគ ៣៣៣ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ ការព្ថាវ យព្រះហភលើង សរព្រីព្ៈ រព្បស់តថាគត ៣៣៥ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ  ហរព្ឿងព្រះមហាកសសបហតែរព្ ៣៣៧ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ ហរព្ឿងព្រះបាព អាតសតតុ  ាហដើម ៣៤៣ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ ហរព្ឿងការព្ដចកព្រះ សរព្រីព្ធ្លតុ រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៣៤៧ 
បរព្និិរវ នភាណវារព្ៈ រុពធារព្រិព្កិគាថា ៣៤៩ 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារម់ាតិកា (*)  (ហលខហសៀវហៅបិដក : 017) 

សុត្តន្តបិដក ទីឃន្ិកាយ ចតុ្ត្ថភាគ មហាវគគ ១៧ 
មហាសុទសសន្សពូ្ត្    ជន្វសភសពូ្ត្   មហាសកាវនិ្ទសពូ្ត្ 

មហាសមយសពូ្ត្    សកកបញ្ហ សពូ្ត្    មហាសត្បបដ្ឋឋ ន្សពូ្ត្  
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ន្ិង   បាយាសិរាជញ្ញសពូ្ត្ 
(រ.ស. ២៥១៤) 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មហាសុទសសន្សូព្រ  ទី ៤   ១ 

បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីកុាវតីរា ធ្លនី ៣ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ការព្ហកើតព្បាកដរៃន ចកករព្  តន៍ ៧ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីការព្ហកើតព្បាកដរៃន េតែិរព្តន៍ ៩ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីការព្ហកើតព្បាកដរៃន  មណិរព្តន៍ ១១ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីការព្ហកើតព្បាកដរៃន គេបតិរព្តន៍ ១៣ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ឫពធិ ៤ ោ៉ា ង ១៥ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី បរព្វតិកក រព្បស់ព្រះបាព មហាសុពសសនៈ ១៧ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ព្រេមណ៍ និង គេបតី  ២១ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ការព្ាងធមមព្បាាព ២៣ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ការព្ាងព្សះហបាកេរព្ណី ២៩ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី ហដើមហតា្ន តវចិិព្តហោយដកវមរព្កតាហដើម ៣១ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី  ព្រះឧទនរព្បស់ព្រះបាព មហាសុពសសនៈ ៣៣ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី សមបតតិវចិិព្តហផសងៗរៃនមហាពសសនៈ ៣៥ 
បឋមភាណវារព្ៈ ហរលអុំរី បរព្វិតិកករព្បស់ព្រះបាព មហាពសសនៈ ៣៧ 
ពុតិយភាណវារព្ៈ ហរលអុំរីព្រះ ង សុភទទ ហពវ ី ៣៩ 
ពុតិយភាណវារព្ៈហរលអុំរី ព្រះបាពមហាសុពសសនៈមានព្រះបនទូលតប ៤៥ 
ពុតិយភាណវារព្ៈ ការព្ព្កាបពូលអនុហោម តា្មព្រះបាព មហាសុពសសនៈ ៥១ 
ពុតិយភាណវារព្ៈ បចាិមាតិរព្បស់ ព្រះបាព មហាសុពសសនៈ ៥៥ 
ពុតិយភាណវារព្ៈ  សុំហវកកថា ៥៩ 
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ជ្ន្វសភសូព្រ ទី ៥ ៦០ 
 នវសភសូព្ត ព្ពង់រាករព្កនុងកុំហណើ តរៃន បញ្ញញ  និង គតិ និង បុណយ ៦១ 
 នវសភសូព្ត ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់ព្រះអាននទមានអាយុ ៦៥ 
 នវសភសូព្ត ការព្ ូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគរៃនព្រះអាននទមានអាយុ ៧១ 
 នវសភសូព្ត ហរលអុំរី   នវសភយកស ៧៣ 
 នវសភសូព្ត អនុហមាព កថា រព្បស់ សកកហពវរា  ៧៩ 
 នវសភសូព្ត ហរលអុំរី ព្រេមហ ម្ ះ សនងកុមារព្ ៨១ 
 នវសភសូព្ត ហរលអុំរី សុំហ ងមានអងគ ៨ រព្បស់ សនងកុមារព្ព្រេម ៨៥ 
 នវសភសូព្តហរលអុំរី អានិសងសរៃនការព្ចហព្មើនឥពធិបាព ៨៩ 
 នវសភសូព្តហរលអុំរី ការព្បាននូវ ឧកាសពី ១ ៩១ 
 នវសភសូព្តហរលអុំរី ការព្បាននូវ ឧកាសពី ២-៣ ៩៣ 
 នវសភសូព្តហរលអុំរី  សតិបបោឋ ន  ទ ុំង ៤ ៩៥ 
 នវសភសូព្តហរលអុំរី  ធមមគុណ ៩៩ 
 នវសភសូព្ត ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់ហវសសវណ មហារា  ១០១ 
 នវសភសូព្តហរលអុំរី ការព្តុំណាលព្បាប់ តៗ គាន  ១០៣ 

មហាសោវនិ្ទសូព្រ ទី ៦ ១០៤ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ហរលអុំរីគុណ ារព្បស់រិត ៨ ព្បការព្ រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ១០៧ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ការព្ហរលចរព្ច្ឆរព្បស់ហពវតា្រួកខលះ ១១៣ 
មហាហគាវនិទសូព្ត បុរវនិមិតតរៃនការព្ហកើតព្បាកដរព្បស់ព្រេម ១១៥ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ការព្ហកើតព្បាកដរៃន សនងកុមារព្ព្រេម ១១៧ 
មហាហគាវនិទសូព្ត សុំហ ងមានអងគ៨ រព្បស់សនងកុមារព្ព្រេម ១១៩ 
មហាហគាវនិទសូព្តហរលអុំរីគុណ ារព្បស់រិត ៨ ព្បការព្ រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ១២១ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ការព្និមមិតអតតភារដ៏ហលើសលប់ រៃន សនងកុមារព្ព្រេម ១២៥ 
មហាហគាវនិទសូព្តព្រះបាព ពិសមបតិ និងហរព្ឿង ហាតិបាលមាណរ ១២៧ 
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មហាហគាវនិទសូព្ត ហរលអុំរីហេតុដដលបានហ ម្ ះថា មហាហគាវនិទព្រេមណ៍ ១២៩ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ហរព្ឿងព្រះបណុរា បុព្ត ១៣១ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ហរព្ឿងព្រះបាព បណុ ១៣៣ 
មហាហគាវនិទសូព្ត កិតតិសរទដ៏រិហរាះរព្បស់ មហាហគាវនិទព្រេមណ៍ ១៣៧ 
មហាហគាវនិទសូព្ត មហាហគាវនិទព្រេមណ៍ចូលហៅរព្កព្រេមណ៍ មហាាលាហដើម ១៤១ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ការព្ាងអាព្សម ថ្មីរព្បស់មហាហគាវនិទព្រេមណ៍ ១៤៣ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ការព្នលងហនលើយ ាមួយនឹង សនងកុមារព្ព្រេម ១៤៥ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ការព្សួរព្អុំរីដុំហណើ រព្ហៅកាន់ព្រេមហោក ១៤៧ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ហរលអុំរីកលិនរុល ១៤៩ 
មហាហគាវនិទសូព្តហរលអុំរី ការព្ព្កាបបងគុំពូលោព្រះបាព ហរព្ណុ ១៥១ 
មហាហគាវនិទសូព្តហរលអុំរី ការព្ព្កាបបងគុំពូលោ កសព្តិយ៍ទ ុំង ៦ អងគ ១៥៣ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ការព្អងវរព្ មហាហគាវនិទព្រេមណ៍ រៃនកសព្តិយ៍ទ ុំង ៦ អងគ ១៥៧ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ការព្ោភរព្ោិទ ុំង ៤០ ក់រៃន មហាហគាវនិទព្រេមណ៍ ១៦១ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ចិតតព្បកបហោយហមតា្ត រព្បស់មហាហគាវនិទព្រេមណ៍ ១៦៣ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ហរលអុំរី ព្រេមចរព្យិធម៌ រព្បស់ មហាហគាវនិទព្រេមណ៍ ១៦៥ 
មហាហគាវនិទសូព្ត ហរលអុំរី ព្រះសកទគាមិ និង ព្រះហាតា្បនន ១៦៧ 

មហាសមយសូព្រទី ៧ ១៦៨ 
មហាសមយសូព្ត ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគរៃនហពវតា្ាន់សទធ វាស ១៦៩ 
មហាសមយសូព្ត គាថានីមួយៗ រៃនហពវតា្ាន់សទធ វាស ១៧១ 
មហាសមយសូព្ត  មនិងហគាព្តរព្បស់រួកហពវតា្ ១៧៣ 
មហាសមយសូព្ត មនិងហគាព្តរព្បស់រួកហពវតា្ និងហសតចហោកបាល ១៧៧ 
មហាសមយសូព្ត ហ ម្ ះរព្បស់រួកហពវតា្ ១៨១ 
មហាសមយសូព្ត  ហ ម្ ះរៃនរួកហពវតា្ ១៨៥ 
មហាសមយសូព្ត រកយរព្បស់មារព្ ១៨៩ 
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សកកបញ្ហ សូព្រទី ៨ ១៩១ 
សកកបញ្ាសូព្ត ហរព្ឿងបញ្ចសិខគនធរវបុតត ១៩៣ 
សកកបញ្ាសូព្ត គាថារព្បស់ បញ្ចសិខគនធរវបុតត ១៩៥ 
សកកបញ្ាសូព្ត ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់ហពវានមិនទ ២០១ 
សកកបញ្ាសូព្ត ហសចកតីព្កាបបងគុំពូលព្រះមានព្រះភាគ ២០៣ 
សកកបញ្ាសូព្ត ហរព្ឿងហគាបិកាសកយធីតា្ ២០៧ 
សកកបញ្ាសូព្ត ព្រះមានព្រះភាគព្ពង់តព្មិះ ២១៣ 
សកកបញ្ាសូព្ត ព្បាន ព្រះឥនទ ព្រះមានព្រះភាគព្ពង់រាករព្ព្បាន  ២១៥ 
សកកបញ្ាសូព្ត និោយអុំរីសមណព្រេមណ៍ដរៃព ២៣៣ 
សកកបញ្ាសូព្តនិោយអុំរី សន្ទអគ ម ហពវតា្និង អសុរព្ ២៣៥ 
សកកបញ្ាសូព្ត អុំណាចរៃនព្បហោ ន៍ ៦ព្បការព្ ២៣៧ 
សកកបញ្ាសូព្ត ការព្បាននូវហសចកតីហាមនសស ២៤១ 
សកកបញ្ាសូព្ត រកយាពីបុំផុតរៃនសូព្ត ២៤៣ 

មហាសរិបបដ្ឋឋ ន្សូព្រទី ៩ ២៤៤ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ឧហពទសវារព្កថា ២៤៥ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត អា បានបរវៈ ២៤៧ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ឥរព្ោិបថ្បរវៈ ២៤៩ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត សមប ញ្ញបរវៈ ២៥១ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត បដិកកូលមនសិការព្បរវៈ ២៥៣ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ធ្លតុបរវៈ ២៥៥ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត សិវថិ្កាបរវៈ ២៥៧ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ការព្រិច្ឆរព្ណានូវហវព  ២៦១ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ការព្រិច្ឆរព្ណានូវ ចិតត ២៦៥ 
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មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ការព្រិច្ឆរព្ណានូវ ធម៌ ២៦៧ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត នីវរព្ណបរវៈ ២៦៩ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ខនធបរវៈ ២៧១ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត អាយតនបរវៈ ២៧៣ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ហរ ឈងគបរវៈ ២៧៧ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត សចចបរវៈ ២៨១ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត ពុកេអរព្យិសចច ២៨៣ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត សមុពយ អរព្យិសចច ២៨៧ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត និហរាធ អរព្យិសចច ២៩៣ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត មគគ អរព្យិសចច ២៩៧ 
មហាសតិបបោឋ នសូព្ត  អានិសងឃរៃនការព្ចហព្មើនសតិបោឋ ន ៣០១ 

ោយាសិរាជ្ញ្ញ សូព្រ ទី១០ ៣០៥ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត កិតតិស រទសរព្ហសើរព្រព្បស់ព្រះកុមារព្កសប ៣០៧ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ារាណីយកថា ៣០៩ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត និោយអុំរីហទសមានអកុសលកមមបថ្ ាហដើម ៣១១ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត រកយឧបមាហោយហច្ឆរព្ ៣១៣ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត និោយអុំរិ អានិសងស កុសលកមមបថ្ ៣១៧ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត រកយឧបមាហោយរព្ហតត ោមក ៣១៩ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត និោយអុំរីការព្វាច្ឆកកមមប មានបាណាតិបាតាហដើម ៣២៣ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ព្បមាណរៃនអាយុរព្បស់ហពវតា្ាន់តា្វតតឹងស ៣២៥ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត រកយឧបមាហោយបុគគលខាវ ក់អុំរីកុំហណើ ត ៣២៧ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត និោយអុំរីសមណព្រេមណ៍ដដលមានសីល ៣២៩ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ហសចកតីហព្បៀបហោយ ងព្រេមណ៍ដដលមានគ៌ភ ៣៣៣ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្តហសចកតីហព្បៀបហោយ ហច្ឆរព្ដដលព្បព្រឹតតអាព្កក់ ៣៣៥ 
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បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ហសចកតីហព្បៀបហោយ យល់សបតិ ៣៣៧ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ហសចកតីហព្បៀបហោយ ដុុំដដក ៣៣៩ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្តហរលអុំរីការព្ដសវងរព្ក ីវៈ រព្បស់ហច្ឆរព្ដដលាល ប់ហៅ ៣៤១ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្តហសចកតីហព្បៀបហោយ បុរព្សដដលផលុ ុំស ងេ ៣៤៣ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្តហរលអុំរីការព្ដសវងរព្ក ីវៈ រព្បស់ហច្ឆរព្ដដលាល ប់ហៅ ៣៤៧ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្តហសចកតីហព្បៀបហោយ ដិលអនកបហព្មើហភលើង ៣៤៩ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ហសចកតីហព្បៀបហោយរួកឈ្មួញរព្ហពះហព្ចើន ក់ ៣៥៣ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្តហសចកតីហព្បៀបហោយ បុរព្សចិញ្ចឹ មព្ ូក ៣៦១ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ហសចកតីហព្បៀបហោយអនកហលងបាសការីរព្ ក់ ៣៦៣ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ហសចកតីហព្បៀបហោយបុរព្សអនក ុំយកបាច់សុំបករៃធម ៣៦៧ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត  ការព្សដមតងខលួនាឧបាសករៃនព្រះបាពបាោសិរា ញ្ញៈ ៣៧១ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្ត ហសចកតីហព្បៀបហោយអនកភជួ រព្ ៣៧៣ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្តហរលអុំរីទនរព្បស់ព្រះបាពបាោសិរា ញ្ញៈ ៣៧៥ 
បាោសិរា ញ្ញសូព្តហរលអុំរីព្រះគវមបតិហតែរព្ និង បាោសិហពវបុព្ត ៣៧៩ 
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 018) 

សុត្តន្តបិដក  ទឃីន្កិាយ បញ្ច មភាគ បាដកិវគគ ១៨ 
បាដិកសពូ្ត្ ឧទុមពរកិសពូ្ត្  ចកកវត្តិសពូ្ត្ 

អគគញ្ញសពូ្ត្ សមបសាទន្ិយសពូ្ត្ ន្ងិ បាសាទិកសពូ្ត្ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
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ោដិ្កសូព្រ ទី១ ១ 
ហរព្ឿងសុនកេតតលិចាវបុិព្ត ហរលអុំរីការព្ព្កាបបងគុំោព្រះមានព្រះភាគ ៣ 
ហរលអុំរីឥពធិបាដិហារព្យ៍ិ ៥ 
ហរលអុំរី ចាប់ពុំោប់ ៧ 
ហរលអុំរី គុណរៃនព្រះរព្តនព្ត យ ៨ 
ហរលអុំរី ព្រះមានព្រះភាគគង់ហៅកនុង ឧតតរព្កានិគម ១១ 
ហរលអុំរី កុកកុ រព្វត រព្បស់អហចលហការព្កេតតិយៈ ១៣ 
ហរលអុំរី ហធវើមរព្ណកាលរព្បស់អហចលហការព្កេតតិយៈ ១៥ 
ហរលអុំរី ការព្ហធវើ  និង មិនហធវើ ឥពធិបាដិហារព្យ៍ិ ១៧ 
ព្បាន រព្បស់សុនកេតតលិចាវបុិព្ត ១៩ 
ហរលអុំរី ពិដឋិអាព្កក់រព្បស់សុនកេតតលិចាវបុិព្ត ២១ 
ហរព្ឿងអហចល បាដិកបុព្ត ២៣ 
ហរលអុំរី ការព្ហរព្ ើសគូព្បណាុំងព្បដ ងរព្បស់អហចល បាដិកបុព្ត ២៥ 
ព្រះវាច្ឆរព្បស់ព្រះមានព្រះភាគមិនដដលមានដុំហណើ រព្ដបកហចញា២ផលូ វ ២៧ 
ហរលអុំរីហសចកតីព្បព្រឹតតិរព្បស់ហចល បាដិកបុព្ត ២៩ 
ព្រះមានព្រះភាគហសតចចូលហៅកាន់អារាមរព្បស់ អហចលបាដិកបុព្ត ៣១ 
ហរលអុំរីភ យហសចកតីតក់សលុតព្រឺហរាមរព្បស់ អហចលបាដិកបុព្ត ៣៣ 
ហរលអុំរីបុរព្សមាន ក់ចូលហៅរព្ក អហចលបាដិកបុព្ត ៣៥ 
ហរលអុំរី ការព្បរា  យ  រព្បស់ អហចលបាដិកបុព្ត ៣៧ 
ហរលអុំរីហសចកតីហព្បៀបហធៀប ហោយសីេមីគរា  និង ចចកច្ឆស់ ៤៥ 
គាថាាហព្គឿងហព្បៀបហធៀបហោយ សីេមីគរា  និង ចចកច្ឆស់ ៤៧ 
ហរលអុំរីឥពធិបាដិហារព្យ៍ិ ៥១ 
ហរលអុំរី ចាប់ពមាល ប់ាហដើម ៥៣ 
ហរលអុំរី មហាព្រេមាហដើម ៥៥ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 31/333 

 

រួកហពវតា្ហ ម្ ះ  ខិឌ្ខេ បហទសិកា និងការព្បញ្ញតតិចាប់ពមាល ប់ ៥៩ 
រួកហពវតា្ហ ម្ ះ  មហ បហទសិកា និងមិនដមន មហ បហទសិកា ៦៣ 
ហរលអុំរីការព្បញ្ញតតិចាប់ពមាល ប់ ដដលហកើតហ ើងហោយមិនអាព្ស យហេតុ ៦៥ 
ហរលអុំរី សុភវហិមាកេ ៦៧ 

ឧទុបពរកិសូព្រ ទី ២ ៧០ 
ឧពុបពរព្កិសូព្ត  ហរព្ឿងនិហព្គាធ បរព្រិវ  ក  ៧១ 
ហរលអុំរីតហបា ិគុចាវាព ាហដើម  ៧៧ 
ហរលអុំរី ឧបកកិហលស  រៃនការព្ហខពើមបាប 
ហោយរាោមាហព្គឿងដុតកិហលស  

៨៣ 

ហរលអុំរីហសចកតីបរព្សុិពធិ រៃនការព្ហខពើមបាប 
ហោយរាោមាហព្គឿងដុតកិហលស 

៨៨ 

ហរលអុំរីតហបា ិគុចាវាពដដល ដល់នូវកុំរូលធម៌ និង ខលឹមធម៌ ៩៥ 
ហរលអុំរីការព្ាកសួរព្រៃន  ស ធ នគេបតី ១០៥ 
ហរលអុំរី កុណរៃនព្រះសមាម សមពុពធ ១០៧ 
ហរលអុំរី អានិសងសដ៏ឧតតម រៃនការព្ព្បតិបតតិកនុងធម៌ វនិ យ ១០៩ 

ច្កកវរតសូិព្រ ទី ៣ ១១៥ 
ចកកវតតិសូព្ត  ហរព្ឿងហសតចចព្ករតតិព្រះ មពលលហនបិ រព្តនៈ ៧ ព្បការព្ ១១៧ 
ចកករព្ត ន៍ ាពិរវបាត់ហៅ ១១៩ 
ហរលអុំរីចកកវតតិវគគ ១២១ 
អានុភាររៃន ចកករព្តន៍ ១២៣ 
អានុភាររៃន ចកករព្តន៍  ការព្ព្ពង់ហព្បៀនព្បហៅហោយធម៌ ១២៥ 
ចកករព្តន៍  ាពិរវចយុតច្ឆកពី ១២៧ 
ចកករព្តន៍  ាពិរវបាត់ហៅ ១២៩ 
ការព្មិនព្ពង់ព្រះរា ទនព្ពរយដល់រួកមនុសសដដលឥតព្ពរយ ១៣១ 
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ការព្ព្ពង់ព្រះរា ទនព្ពរយ ការព្ព្ពង់ហព្បៀនព្បហៅហោយធម៌ ១៣៣ 
អពិ ន ទន ការព្កាត់កាល (ហច្ឆរព្) ១៣៥ 
ការព្មិនព្ពង់ព្រះរា ទនព្ពរយាហដើម ១៣៧ 
អកុសលកមមបថ្ ១០ព្បការព្ ការព្ាបសូនយអាយុ ១៤១ 
ដុំហណើ រព្ហកើតរៃនហសចកតីព លព្កាហដើម ១៤៣ 
ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយហមម ដគ  លលក ាហភា នដ៏ព្បហសើរព្ ១៤៥ 
និោយអុំរីគុំនុំដ៏ហកលៀវកាល ាហដើម ១៤៧ 
ហសចកតីហវៀរព្ច្ឆកអកុសលកមមបថ្ ហសចកតីចុំហរព្ ើនហោយអាយុាហដើម ១៤៩ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនព្រះបាពសងេរា  ១៥៣ 
អុំរីគុណកថារៃនព្រះមានព្រះភាគ ព្ពង់ព្រះ ម ហមហតតយយ ១៥៥ 
និោយអុំរិធម៌ចុំហរព្ ើនអាយុាហដើម ១៥៧ 
និោយអុំរី ្ន ទ ុំង ៤ ១៥៩ 

អគ្គញ្ញ សូព្រ ១៦១ 
អគគញ្ញសូព្ត  និោយអុំរី វណណៈទ ុំង៤ ១៦៣ 
និោយ អុំរី ធម៌ ស  និងធម៌ ហមម    ១៦៧ 
ហរលអុំរី ាតិ ហផសងៗ ាហដើម ១៦៩ 
ហសចកតីចុំហរព្ ើនរៃនហោក ១៧១ 
និោយអុំរី ដផនដី មានរព្សាហដើម ១៧៣ 
និោយអុំរី ព្កមរព្ ដផនដី ាហដើម ១៧៥ 
និោយអុំរី រណ៌សមបុរព្ាហដើម ១៧៧ 
ការព្សុំ ឹង ហមើលគាន ហៅវញិ ហៅមក ១៧៩ 
និោយអុំរី ការព្ ុំយកព្សូវ ាលី ាហដើម ១៨១ 
ការព្ដចកព្សូវ ាលី  ការព្តា្ ុំងភលឺដព្ស ១៨៣ 
ការព្សនមតិសតវមាន ក់  ការព្ព្បគល់ឲ្យចុំដណកព្សូវ ាលី ១៨៥ 
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និោយអុំរី បាបធម៌ មានអពិ ន ទន ាហដើម ១៨៩ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃន អកេរព្ៈពី ៣ថា អ ាយិកា  អ ាយិកា ១៩១ 
ការព្ព្បព្រឹតតិអាព្កក់ ផលរៃនការព្ព្បព្រឹតតិអាព្កក់ ១៩៣ 
ការព្ព្បព្រឹតតិលអ ផលរៃនការព្ព្បព្រឹតតិលអ ១៩៥ 
គាថារព្បស់ សនងកុមារព្ព្រេម ១៩៧ 

សមបោទនី្យសូព្រ ទី៥ ១៩៩ 
កាសមបាពនីយសូព្ត ការព្ព្តា្សសួរព្ចុំហរះព្រះារព្បុីព្ត ២០១ 
សបបាពនហពស  ហសចកតីឧបមា ហោយ នគរព្ ២០៣ 
ហរធិបកេិយធម៌ កិរព្ោិញុា ុំងបុគគលឲ្យាគ ល់នូង អាយតនៈ ២០៥ 
ដុំហណើ រព្ ចុះកាន់គភ៌ មាន ៤ ោ៉ា ង  ២០៧ 
អាហពសនវធីិ ពី ៣ ២០៩ 
អាហពសនវធីិ ពី  ៤ ២១១ 
បុគគល ៧ រួក ២១៣ 
បដិ បទ ៤ ោ៉ា ង ២១៥ 
អនុាសនវធិ្ល ៤ ោ៉ា ង ២១៧ 
វមុិតតិញ្ញញ ណ រព្បស់បុគគលដរៃព ២១៩ 
សសសតវាព ៣ ព្បការព្ ២២១ 
បុហរវនិវាានុសសតិញ្ញញ ណ ២២៥ 
ឥពធិវធិ្ល ២   ោ៉ា ង ២២៧ 
ឬពធិ ព្បកបហោយអាសវៈ  ឬពធិ មិនមានអាសវៈ ២២៩ 
ព្រះារព្បុីព្តសួរព្ព្រះមានព្រះភាគ ព្ពង់រាករព្ ២៣១ 
ព្រះឧទយិ  សុំដដងអុំរីហសចកតីព្ ះថាល  ២៣៥ 

ោោទិកសូព្រ ២៣៧ 
បាាពិកសូព្ត ការព្ព្កាបបងគុំសួរព្ព្រះមានព្រះភាគ ២៣៩ 
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ធមមវនិ យដដលាាត ហរលពុកមិនលអ ២៤១ 
កិរព្ោិព្តា្ស់ដឹករៃនព្រះាាត   ភាវៈរៃនធម៌ដដលព្ពង់សុំដដង ពុកលអហេើយ ២៤៣ 
រួកាវ  កដដលមិនបានដឹងហសចកតីចាស់ កមុងព្រះសពធមម ២៤៧ 
ភាវៈរៃនាាត ាហថ្រព្ៈ  ាអនកដឹងរាព្តីាហដើម ២៤៩ 
ភាវៈរៃនរួកភិកេុាហថ្រព្ៈ  ាអនកហនលៀវឆ្លល ស ាហដើម ២៥៥ 
ព្រេមច្ឆរព្យ បរព្បូិណ៌ ទ ុំងអស់ ២៥៧ 
ហរលអុំរី អភិញ្ញញ ហពសិកធម៌ ២៥៩ 
ធមមភាសិតរព្បស់សងឃ ាព្រេមច្ឆរព្ ី ២៦១ 
ការព្ព្ពង់អនុញ្ញញ តបចច យ   មានចីវរព្បបចច យ ាហដើម ២៦៥ 
សុខលលិកានុហោគ ៤ ោ៉ា ង ២៦៧ 
អានិសងស រៃន សុខលលិកានុហោគ ៤ ោ៉ា ង ២៧១ 
ការព្ឈ្ប់ព្បព្រឹតត កនលង ហេតុទ ុំង ៩  ោ៉ា ង ២៧៣ 
ព្បាន ដដលព្រះតថាគត ព្ពង់រាករព្ និង មិនព្ពង់រាករព្ ២៧៥ 
ព្បាន ដដលព្រះតថាគត មិនព្ពង់រាករព្ ២៧៧ 
ពិដឋិនិសស  យ ដដលព្បព្រឹតតហៅកនុងចុំដណក ខាងហដើម  ាហដើម  ២៨១ 
អធិបបញ្ញតតិរៃន សមណព្រេមណ៍ ទ ុំងឡាយ ២៨៣ 
សតិបោឋ ន ទ ុំង៤ ២៨៥ 
ធមមបរព្ោិយ គួរព្ាពី ព្ ះថាល  ២៩១ 
សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា   (ហលខហសៀវហៅបិដក : 019) 

សុត្តន្តបិដក ទីឃន្ិកាយ បាដិកវគគ ឆដឋភាគ ១៩ 
(រ.ស. ២៥០៣) 

 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
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លកខណសូព្រ ទី ៧ ១ 
ហរលអុំរី លកេណៈ៣២ព្បការព្ ៣ 
ហរលអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ៧ 
គាថាសុំដដងអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ២១ 
ហរលអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ២៥ 
គាថាសុំដដងអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ២៧ 
ហរលអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ៣៧ 
គាថាសុំដដងអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ៤១ 
ហរលអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ៤៣ 
គាថាសុំដដងអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ៥៧ 
គាថាសុំដដងអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ៥៩ 
ហរលអុំរី ការព្កាងបុរវកមម រៃនព្រះតថាគត ៦៥ 

សិង្គគ លកសូព្រទី៨ ៦៧ 
កមមកកិហលស៤ោ៉ា ង ៦៩ 
ហរលអុំហរើអបាយមុខ៦ោ៉ា ង ៧១ 
បុគគលមិនដមនាមិតត  ៤រួក          ៧៩ 
មិតត៤រួកដដលមានស ត ន លអ ៨១ 
និគមគាថា  ៨៣ 
ពិសទ ុំង៦   និោយអុំរីពិស ពិសខាងតបូង ៨៥ 
ពិសទ ុំង៦ និោយអុំរីពិស ខាងហ ើង ៨៧ 
ពិសទ ុំង៦ និោយអុំរីពិស ខាងហលើ ៨៩ 
និោយអុំរីពិស ពិសខាងហព្កាម និងខាងហលើ ៩១ 
ហសចកតីសរព្ហសើរៃនសិអគ លកមាណរ    និងការព្ដល់នូវសរព្ណគមន៍ ៩៣ 

អាដ្ឋនាដិ្យសូព្រទី៩ ៩៤ 
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ហរព្ឿងមហារា ទ ុំង៤ ៩៥ 
គាថា នមសសការព្ចុំហរះព្រះសមាម សមពុពធ ៧ ព្រះអងគ ៩៧ 
ដុំហណើ រព្ រព្ះរៃនព្រះអាពិតយ មានរព្សមីហកលៀវកាល  ៩៩ 
វរុិព្ ាមហារា គង់កនុងពិសខាងតបូង ១០១ 
ដុំហណើ រព្ រព្ះរៃនព្រះអាពិតយមានរព្សមីហកលៀវកាល  ១០៣ 
និោយអុំរីឧតតរព្កុរុព្ពវីប ាហដើម ១០៥ 
និោយអុំរី ោនដុំរព្ ីាហដើម ១០៧ 
ការព្រព្កាទក់ពងហោយអាា  ានគរព្ ១០៩ 
រួកអមនុសសមានយកេាហដើម ១១៥ 
ហរលអុំរីហរព្ៀងរា៉ា វរៃនហសតចធុំទ ុំង៤ ១១៧ 

សង្គីរិសូព្រ ទី១០ ១២៣ 
ព្រះមានព្រះភាគហសតច ចូលហៅកាន់សណាឋ គារព្ាែ ន ១២៥ 
ការព្ហធវើមរព្ណកាលរៃននិគគណឋ  ដបុព្ត ១២៧ 
ហរលអុំរីព្រេមចរព្យិធម៌ដដលតា្ុំងហៅសែិតហសែរព្  ១២៩ 
រួកធម៌រីរព្ៗ ដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ១៣១ 
 រួកធម៌បីៗ ដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ១៣៥ 
រួកធម៌បួនៗ ដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ១៤៧ 
រួកធម៌ព្បា ុៗំ  ដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ១៧៣ 
រួកធម៌ព្បា ុំមួយៗដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ១៩៣ 
រួកធម៌ព្បា ុំរីរព្ៗ ដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ២០៩ 
រួកធម៌ព្បា ុំបីៗ ដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ២១៥ 
រួកធម៌ព្បា ុំបួនៗដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ២៣៣ 
រួកធម៌ដប់ៗ ដដលរាប់ចូលកនុង ការព្សអគ យ  ២៤៣ 
ព្រះមានព្រះភាគព្ពង់ព្បទនាធុការព្ ២៥៣ 
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ទសុរតរសូព្រ ទី ១១ ២៥៤ 
 ព្បហភពរៃនធម៌ មួយៗ   ២៥៥ 
ព្បហភពរៃនធម៌ រីរព្ៗ ២៥៧ 
ព្បហភពរៃនធម៌ បីៗ ២៥៩ 
ព្បហភពរៃនធម៌ បួនៗ ២៦៣ 
ព្បហភពរៃនធម៌ ព្បា ុៗំ  ២៦៧ 
ព្បហភពរៃនធម៌ ព្បា ុំមួយៗ ២៧៩ 
ព្បហភពរៃនធម៌ ព្បា ុំរីរព្ៗ ២៩៥ 
ព្បហភពរៃនធម៌ ព្បា ុំបីៗ ៣០៥ 
ព្បហភពរៃនធម៌ ព្បា ុំបួនៗ ៣២៩ 
ព្បហភពរៃនធម៌ ដប់ៗ ៣៤១ 
ឧទទ នគាថា ៣៥៧ 
 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 020) 

សុត្ន្តបិដក មជឈមិន្ិកាយ មលូបណ្ណា សក បឋមភាគ  
២០ 

(រ.ស. ២៥០២) 
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មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ម្ូលររយិាយវគគ ១ 

មូលបរយិាយសូព្រ ទី ១ ១ 
នយភូមិបរព្ហិចាព ពី ១ ៣ 
នយភូមិបរព្ហិចាព ពី ២ ១១ 
នយភូមិបរព្ហិចាព ពី ៣ ១៣ 
នយភូមិបរព្ហិចាព ពី ៥ ១៥ 
នយភូមិបរព្ហិចាព ពី ៦ ១៧ 
នយភូមិបរព្ហិចាព ពី ៨ ១៩ 

សព្វា សវសំវរសូព្រ ទី ២ ២១ 
អាសវៈដដលព្តូវលះហោយ ការព្ហ ើញ ២៣ 
អាសវៈដដលព្តូវលះហោយ ការព្ហសរ ៣១ 
អាសវៈដដលព្តូវលះហោយ ការព្ អត់ធន់ ៣៣ 
អាសវៈដដលព្តូវលះហោយ ការព្ បហ ទ បង់ ៣៥ 
អាសវៈដដលបានលះហេើយ ហោយ ការព្ហ ើញ ាហដើម ៣៧ 

ធមមទាយាទសូព្រ ទី ៣  
ហរលអុំរី បិណឌ បាតរព្បស់ព្រះតថាគត ៤១ 
ហរលអុំរី ការព្យកធម៌ ា មត៌ក ៤៣ 
ហរលអុំរី ការព្មិនហាត់ហធវើនូវ វហិវក ៤៥ 
ហរលអុំរី ការព្ហាត់ហធវើនូវ វហិវក ៤៧ 
ម ឈមិាបដិបទ ៤៩ 

ភយសភរវសូព្រ ទី ៤ ៥២ 
ហរលអុំរី ហស សនៈដ៏ាៃ ត់ ៥៣ 
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ហស សនបរព្ោិយ ១៦ ៥៥ 
ហរលអុំរី ភ យ និង ហសចកតី ហស្ើប ៦៧ 
ភាវៈរៃនសតវ មានហសចកតីមិនវហងវងា ធមមតា្ ៦៩ 
ហរលអុំរី បុហរវនិវាានុសសតិញ្ញញ ណ ៧១ 
ហរលអុំរី ចតូបបាតញ្ញញ ណ ៧៣ 
ហរលអុំរី អាសវកេយញ្ញញ ណ ៧៥ 
ការព្សុំដដងខលួនាឧបាសក រៃនាណុហសាណិព្រេមណ៍ ៧៧ 

អន្ង្គណសូព្រ ទី ៥ ៧៨ 
បុគគល ៤ រួក ៧៩ 
រកយដដលហៅថា អងគណៈ  អងគណៈ ៨៥ 
អងគណៈ ពី ៤ ៨៧ 
អងគណៈ ពី ៧-៨ ៨៩ 
អងគណៈ ពី ១០ ៩១ 
អងគណៈ ពី ១១ ៩៣ 
អងគណៈ ពី ១៣ ៩៥ 
ភាវៈរៃនអកុសលព្គបសងកត់ចិតត ហោយអុំណាចរៃនហសចកតីព្បាថាន  ៩៧ 
ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយាង ច្ឆ ុំង (ច្ឆ ុំងហឈ្ើ) ៩៩ 
ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយ មនុសសកុំហឡាះ ឬ  ុំពង់ ១០៣ 

អាកសង្ខយយសូព្រទី ៦ ១០៥ 
ហសចកតីព្បាថាន  ាគុំរព្ប់ ៥ ាហដើម ១០៧ 
ហសចកតីព្បាថាន  ាគុំរព្ប់ ១១ និង ១២ ១០៩ 
ហសចកតីព្បាថាន  ាគុំរព្ប់ ១៥ ១១១ 
ហសចកតីព្បាថាន  ាគុំរព្ប់  ១៦ ១១៣ 

វរថូបមសូព្រ ទី ៧ ១១៥ 
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ឧបកិកហលស ១៦ ១១៧ 
ហសចកតីព្ ះថាល មិនញាប់ញ រព្កនុងព្រះរព្តនព្ត យ ១២១ 
ផលរៃនហសចកតីព្ ះថាល  កនុងព្រះរព្តនព្ត យ ១២៣ 
ហរលអុំរីអបបមញ្ញញ ភាវ  ១២៥ 
គាថាដដលព្រះមានព្រះភាគព្ពង់សុំដដង ១២៧ 
សិនទរព្កិភិកេុ  បានសុំហរព្ចព្រះ អរព្េតត ១២៩ 

សសលេខសូព្ររី ៨ ១៣០ 
រូព្ប ាន ៤ ោ៉ា ង ១៣១ 
អរូព្ប ាន ៤ ោ៉ា ង ១៣៣ 
ហេតុរៃនហសចកតី ផូរព្ផង់ ១៣៥ 
ហេតុរៃនការព្ហ ៀសវាង ១៤១ 
ហេតុរៃនការព្ ញុា ុំងខលួនឲ្យបានខពស់ ១៤៥ 
ហេតុរៃន ហសចកតី រព្ ុំលត់ ១៤៧ 
គាថាាពី បុំផុតរៃន សូព្ត ១៥១ 

សម្មម ទិដ្ឋសូិព្រ ទី ៩ ១៥២ 
ហរលអុំរី កុសល  និង អកុសល ១៥៣ 
ការព្សួរព្ព្បាន រៃនភិកេុទ ុំងឡាយ ១៥៥ 
អាហារព្វារព្ៈ ១៥៧ 
សចចវារព្ៈ ១៥៩ 
 រាមរព្ណៈ វារព្ៈ ១៦១ 
ាតិវារព្ៈ ១៦៣ 
ភវវារព្ៈ ១៦៥ 
ឧបាទនវារព្ៈ ១៦៧ 
ហវព វារព្ៈ ១៦៩ 
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ផសសវារព្ៈ ១៧១ 
សឡាយតនវារព្ៈ ១៧៣ 
 មរូព្បវារព្ៈ ១៧៥ 
សអេ រព្វារព្ៈ ១៧៧ 
អវាិជ វារព្ៈ ១៧៩ 
អាសវវារព្ៈ ១៨១ 
រកយានិគម ១៨៣ 

សរិបបដ្ឋឋ ន្សូព្រ ទី ១០ ១៨៥ 
នវសីវថិ្កាបរវៈ ១៨៥ 
អា បានបរវៈ ១៨៧ 
ឥរព្ោិបថ្បរវៈ ១៨៩ 
បដិកូលបរវៈ ១៩០ 
ធ្លតុបរវៈ ១៩៣ 
ហវព នុបសស សតិបោឋ ន ១៩៩ 
ចិតា្ត នុបសស សតិបបោឋ ន ២០១ 
នីវរព្ណបរវៈ ២០៣ 
ខនធបរវៈ ២០៩ 
អាយតនបរវៈ ២១៣ 
ហរ ឈងគបរវៈ ២១៥ 
សចចបរវៈ ២១៩ 
ពុកេអរព្យិសចចៈ ២២១ 
ពុកេសមុពយអរព្យិសចចៈ ២២៥ 
ពុកេនិហរាធអរព្យិសចចៈ ២២៩ 
ពុកេនិហរាធគាមិនីបដិបទ អរព្យិសចចៈ ២៣៣ 
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អានិសងសរៃនការព្ចុំហរព្ ើនសតិបោឋ នទ ុំង៤ ២៣៧ 
រកយានិគម ២៣៩ 

សហីនាទវគគ ២៤២ 
ចូ្ឡសីហ្នាទសូព្រ ទី ១ ២៤២ 

សមណៈ មាន ៤ោ៉ា ង ២៤៣ 
ពីបុំផុត រៃនហសចកតី ព្ ះថាល  ២៤៥ 
ពិដឋិ ២ ព្បការព្ ២៤៩ 
ឧទន ៤ោ៉ា ង ២៥១ 
ហរលអុំរី ឧទនមាន តណាា ាហេតុាហដើម ២៥៥ 
ការព្ហព្តកអរព្ ចុំហរះ កាសិត រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ២៥៧ 

មហាសីហ្នាទសូព្រ ទី ២ ២៥៨ 
ការព្ចូលហៅព្សុកហវាលីរៃនព្រះារព្បុីព្ត ២៥៩ 
ហរលអុំរី ឥពធិ វធីិ ២៦១ 
តថាគតរលញ្ញញ ណ ១០ ព្បការព្ ២៦៣ 
ហវារព្ ជញ្ញញ ណ ៤ ោ៉ា ង ២៧១ 
បរព្សិពយ ៨ រួក ២៧៥ 
កុំហណើ ត ៤ ោ៉ា ង ២៧៧ 
គតិ ៥ ោ៉ា ង ២៧៩ 
បណាត  ឧបមាទ ុំង ៦  ហរលអុំរីហសចកតី ឧបមា ពី ១ ២៨១ 
បណាត  ឧបមាទ ុំង ៦  ហរលអុំរីហសចកតី ឧបមា ពី ២ ២៨៣ 
បណាត  ឧបមាទ ុំង ៦  ហរលអុំរីហសចកតី ឧបមា ពី ៤ ២៨៥ 
បណាត  ឧបមាទ ុំង ៦  ហរលអុំរីហសចកតី ឧបមា ពី ៥ ២៨៧ 
បណាត  ឧបមាទ ុំង ៦  ហរលអុំរីហសចកតី ឧបមា ពី ៦ ២៨៩ 
ព្រេមចរព្យិធម៌ព្បកបហោយអងគ ៤ ២៩១ 
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ព្បហភពរៃន ពុកករព្កិរព្ោិ ២៩៧ 
វាពៈ និង ពិដឋិ រព្បស់សមណព្រេមណ៍ រួកខលះ ២៩៩ 

មហាទុកខកខន្ធសូព្រទី ៣ ៣០៩ 
វាពៈ រព្បស់ អនយតិរព្ ែយិ ៣១១ 
តហព្មករព្បស់កាមទ ុំងឡាយាហដើម ៣១៣ 
ហទសរព្បស់កាមទ ុំងឡាយ ៣១៥ 
ការព្ោស់ហច្ឆលនូវកាមទ ុំងឡាយាហដើម ៣២៣ 
ហទសរៃនរូព្បទ ុំងឡាយ ៣២៥ 
ការព្កុំណត់ដឹងនូវរូព្ប ៣២៩ 
តហព្មករៃនហវព ទ ុំងឡាយ ៣៣១ 
ការព្កុំណត់ដឹងនូវ ហវព  ៣៣៣ 

ចូ្ឡទុកខកខន្ធសូព្រ ទី ៤ ៣៣៥ 
ការព្កុំណត់ដឹងនូវ ហវព  ៣៣៧ 
ហទសរៃនកាមទ ុំងឡាយ ៣៣៩ 
ការព្ឈ្រព្ហងើយ រៃនរួកនិព្គនែ ៣៤៧ 
ការព្ព្ពង់ាកសួរព្រួកនិព្គនែ ៣៤៩ 
ហរលអុំរីការព្ហៅាសុខដ៏ហលើសលុប ៣៥១ 

អនុ្ម្មន្សូព្រ ទី ៥ ៣៥៤ 
ធម៌ដដលហធវើឲ្យាអនកព្បហៅព្ក ៣៥៥ 
ធម៌ដដលហធវើឲ្យាអនកព្បហៅ អយ ៣៥៩ 
ព្បហភពរៃនការព្គយគន់ហមើលខលួន ហោយខលួនឯង ៣៦៣ 
ការព្រិច្ឆរព្ណា ខលួន ហោយ ខលួនឯង ៣៧១ 
ការព្ហព្តកអរព្ ចុំហរះភាសិតរព្បស់ព្រះមហា ហមាគគោល ន ៣៨១ 

សច្សោខីលសូព្រ ទី ៦ ៣៨២ 
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បហអគ ល រព្បស់ចិតត ៥ ព្បការព្ ៣៨៣ 
ចុំណង រព្បស់ ចិតត ៥ ព្បការព្ ៣៨៥ 
បហអគ ល រព្បស់ចិតត ៥ ព្បការព្ ៣៨៧ 
ចុំណង រព្បស់ ចិតត ៥ ព្បការព្ ៣៨៩ 
ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយ ស ុតមាន់ ៣៩៣ 

វន្បរថសូព្រ ទី ៧ ៣៩៤ 
ព្បហភពរៃនការព្ចូលហៅអាព្ស យហៅដងរៃព្រ ៣៩៥ 
ព្បហភពរៃនការព្ចូលហៅអាព្ស យ នូវបុគគល ៤០១ 

មធុបិណឌិ កសូព្រ ទី ៨ ៤០៤ 
ព្បាន រព្បស់ ពណឌ បាណិសកយៈ ៤០៩ 
ការព្ព្ពង់សុំដដង ហោយហសចកតី សហងេប ៤១១ 
អធិបាយហោយហសចកតីរិាត រព្ ៤១៥ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលសួរព្ចុំហរះ ហសចកតីដដលដចកហេើយ ៤២៣ 
រកយឧបមារព្បស់ព្រះ អាននទហតែរព្ ៤២៥ 

សទាធាវរិកកសូព្រ ទី ៩ ៤២៧ 
វតិកកមាន ៦ ោ៉ា ង ៤២៩ 
វាិជ  ៣ ព្បការព្ ៤៣៥ 
មិច្ឆា មគគ មានអងគ ៨ ៤៣៩ 
ព្រះបណាត ុំរៃនព្រះ តថាគត ៤៤១ 
វតិកកសណាឋ នសូព្ត    ហេតុ ពី ១ ៤៤៣ 
                               ហេតុ ពី ៣ ៤៤៥ 
                               ហេតុ ពី ៤ ៤៤៧ 
                               ហេតុ ពី ៥ ៤៤៩ 
ការព្លះបង់នូវអកុសល វតិកក ៤៥១ 
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ឧទទ នគាថា  ៤៥៣ 
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា   (ហលខហសៀវហៅបិដក : 021) 

សុត្តន្តបិដក បជឈមិន្ិកាយ មលូបណ្ណា សក ទុត្ិយភាគ  
២១ 

 (រ.ស. ២៥០៤) 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ឱរម្ែវគគ ១ 

កកចូ្បមសូព្រ  ទី ១ ១ 
ការព្ហៅព្ច ូកព្ច ុំនឹងភិកេុ នី ៣ 
ការព្បរព្ហិភាគហភា ន ដតកនុង អាសនៈ មួយ ៧ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ៩ 
គនលងរៃនរកយ ៥ ព្បការព្ ១៥ 
ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយការព្គូរព្រូព្បកនុង អាកាស ១៩ 
ហសចកតីហព្បៀបហោយសុំហរៀតដសបកខាល ព្តី ២១ 
ការព្ហធវើពុកកនុងចិតតចុំហរះឧវាព ដដលហព្បៀបហោយ រព្ណារព្ ២៥ 

អលគ្ទទូបមសូព្រ ទី ២ ២៦ 
ហរព្ឿងអរព្ដិឋភិកេុ  ២៧ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលអុំរីពិដឋិរព្បស់អរព្ដិឋភិកេុ  ៣១ 
ការព្ព្ពង់ឲ្យហៅ អរព្ដិឋភិកេុ  ៣៣ 
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ការព្ពៃតិ់ះហដៀលអរព្ដិឋភិកេុ  ៣៥ 
ធម៌ទ ុំងឡាយដដលហមា បុរព្សហរព្ៀនមិនលអ ៣៩ 
ធម៌ទ ុំងឡាយដដល កុលបុព្ត ហរព្ៀនលអ ៤៣ 
ធមមហពស មានឧបមា ដូចកបូន ៤៥ 
ហេតុាពីតា្ ុំងរៃនពិដឋិ មាន៦ ោ៉ា ង ៤៧ 
ហរលអុំរីហសចកតី តក់សលុត ៥១ 
អតតវាពុបាទន និង ពិដឋិនិសស  យ ៥៥ 
ការព្ព្ពង់ាកសួរព្ចុំហរះ រួកភិកេុ  ៥៧ 
ភិកេុ ដដលហ ម្ ះថា មានសនទះទវ រព្កង់ ហលើកហ ើងហេើយាហដើម ៥៩ 
បញ្ញតតិ សចចៈ ទ ុំង ៤ ៦១ 
ផលរៃនហសចកតី ព្បតិបតតិ ៦៧ 

វមមកិសូព្រ ទី ៣ ៧៣ 
ព្បាន  ១៥ោ៉ា ង ៧៣ 
ការព្ព្ពង់ រាករព្ណ៍ ព្បាន  ១៥ ោ៉ា ង ៧៧ 

រថវនីិ្រសូព្រ ទី ៤ ៨០ 
ហរលអុំរិហសចកតីសហ ត សាហដើម ៨១ 
ហសចកតី  បរព្វិតិកក រៃនព្រះ ារព្បុីព្ត ៨៣ 
ហសចកតី សរព្ហសើរព្ ព្រះ បុណណៈ ៨៥ 
វុសិតព្រេមចរព្យិបបញ្ញា  ៨៧ 
វសុិពធិទ ុំង ៧ ៩១ 
ឧមមាហោយរព្ថ្ ព្រះពី ុំងទ ុំង៧ ៩៣ 
រកយរាក់ទក់ហៅវញិហៅមក ៩៧ 

និ្វាបសូព្រទី ៥ ១០០ 
ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយរួក ព្មឹគ ពី១ ពី ២ ១០១ 
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ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយរួក ព្មឹគ ពី៣ ១០៣ 
ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយរួក ព្មឹគ ពី ៤ ១០៧ 
ាមណព្រេមណ៍ រួក  ពី ១ ១១១ 
ាមណព្រេមណ៍ រួក  ពី ២ ១១៣ 
ាមណព្រេមណ៍ រួក  ពី ៣ ១១៥ 
ាមណព្រេមណ៍ រួក  ពី ៤ ១១៩ 
ដុំហណើ រព្ រៃន មារព្  និង បរព្សិ ព រៃន មារព្ ១២៣ 

ោសរាសិសូព្រ ទី ៦ ១២៥ 
ព្រះមានព្រះភាគហព្សចចូលហៅកាន់អាព្សម រព្បស់ រព្មមកព្រេមណ៍ ១២៧ 
ការព្ដសវងរព្កមិនព្បហសើរព្ ១២៩ 
ការព្ដសវងរព្កដ៏ព្បហសើរព្ ១៣៣ 
ហសតចចូលហៅរព្កអាឡារព្តា្បស ១៣៥ 
ហសតចចូលហៅរព្កឧពទកតា្បស ១៣៩ 
ការព្ដសវងរព្កសនតិវរិព្បព ១៤៣ 
ការព្ព្ពង់រព្ ុំរឹង រីធម៌ដដលបានសហព្មចហេើយ ១៤៥ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលអារាធ  រៃនសេមបតិព្រេម ១៤៧ 
ការព្ព្ពង់ព្បហមើលហមើលសតវហោក ១៤៩ 
ការព្ព្ពង់រព្ ុំរឹងអុំរី ព្រះបឋមហពស  ១៥១ 
ព្ពង់មានព្រះរុពធដីកាាមួយនឹង ឧបកា ីវក ១៥៥ 
ព្ពងសដមតងធម៌ដល់ បញ្ច វគគិយភិកេុ  ១៥៧ 
កាមគុណ៥ ១៦៣ 
ឧបមាហោយព្មឹគ ៣ រួក ១៦៥ 
អរុព្បប ាន  ៤ ១៦៧ 

ចូ្ឡហ្រថបិសទាបមសូព្រ ទី ៧ ១៦៩ 
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ាន មព្រះបាព ទ ុំង ៤ ១៧១ 
ឧទនវាច្ឆរព្បស់ ាណុហសាណិព្រេមណ៍ ១៧៥ 
ឧបមាហោយាន មហ ើង ដុំរព្ ីទ ុំង ៤ ១៧៧ 
ភារាអនកព្បកបព្រមហោយ  សិកាេ  និង ា ីវៈ ១៨១ 
រូព្ប ាន ៤ ១៨៧ 
ចុតូបបាតញ្ញញ ណ ១៨៩ 
អាសវកេយញ្ញញ ណ ១៩១ 

មហាហ្រថបិសទាបមសូព្រ ទី ៨ ១៩៣ 
បឋវធី្លតុ ១៩៥ 
អាហបាធ្លតុ ២០០ 
ហតហាធ្លតុ ២០៣ 
វាហោធ្លតុ ២០៧ 
ខនធសងគេៈ ២១១ 

មហាោសរាបមសូព្រទី ៩ ២១៦ 
ដមកនិងសលឹករៃនព្រេមចរព្យិធម៌ ២១៧ 
ព្កមរព្ រៃនព្រេមចរព្យិធម៌ ២១៩ 
សុំបក រៃនព្រេមចរព្យិធម៌ ២២៣ 
ព្ាយ រៃនព្រេមចរព្យិធម៌ ២២៧ 
ខលឹម រៃនព្រេមចរព្យិធម៌ ២៣១ 
ពីបុំផុត រៃនព្រេមចរព្យិធម៌ ២៣៥ 

ចូ្ឡោសរាបមសូព្រ ទី ១០ ២៣៦ 
ឧបមាដូចបុរព្ស អនកព្តូវការព្ហោយខលឹមហឈ្ើ ២៣៧ 
បុគគល  ពី ១ ២៤១ 
បុគគល  ពី ២ ២៤៣ 
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បុគគល  ពី ៣ ២៤៥ 
បុគគល  ពី ៤ ២៤៧ 
បុគគល  ពី ៥ ២៤៩ 
ឧទទ នគាថា ២៥៥ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (*)(ហលខហសៀវហៅបិដក : 022) 

ស តតនតរិដក្  
មជឈមិន្ិកាយ  មលូបណ្ណា សក  ត្ត្ិយភាគ 

  ២២ 
មហាយមកវគគ  (រ.ស. ២៥០៤) 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មហាយមកវគ្គ ១ 

ចូ្ឡសោសិង្គោលសូព្រ  ទី១ ១ 
ការព្ព្បព្រឹតតិនូវបដិសណាឋ រព្ៈ ៣ 
ហសចកតីមិនព្បមាព ៥ 
ា  សុវហិារព្ធម៌ (ធម៌ាពីហៅសបាយ) ៧ 
ការព្ព្ពង់រនយល់ហោយ ធមមិកថា ១៣ 
កិតតិសរទរៃនព្រះហថ្រព្ៈ មានព្រះ អនុរុព្ពធ ាហដើម ១៥ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ព្រះហថ្រព្ៈ មានព្រះ អនុរុព្ពធ ាហដើម ១៧ 
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មហាសោសិង្គោលសូព្រ  ទី២ ១៩ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ ភិកេុ  ារេុសូព្ត  ២១ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ ពិរវចកេុ  ២៣ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ អភិធមមកថា ២៥ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្  សមាបតតិ ២៧ 
ការព្សរព្ហសើរព្ ភិកេុ  ារេុសូព្ត ២៩ 
ការព្សរព្ហសើរព្ ភិកេុ  ដដលរព្កីរាយ កនុងការព្រួនសមៃុំ ៣១ 
ការព្សរព្ហសើរព្ ភិកេុ  អនកហៅកនុងរៃព្រ ាហដើម ៣៣ 
ការព្សរព្ហសើរព្ អភិធមមកថា ៣៥ 
ការព្សរព្ហសើរព្  សមាបតតិ ៣៧ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ ធម៌ាពីអស់ អាសវៈ ៣៩ 

មហាសោោលសូព្រ ទី ៣ ៤០ 
ភាររៃនគអវ លហគា ដដលមិនគួរព្ដល់ហសចកតី ចុំហរព្ ើន ៤១ 
ភាររៃនភិកេុ  ដដលមិនគួរព្ដល់ហសចកតី ចុំហរព្ ើន ៤៣ 
ភាររៃនគអវ លហគា ដដលគួរព្ដល់ហសចកតី ចុំហរព្ ើន ៤៧ 
អងគ ១១  រព្បស់ភិកេុ  ៤៩ 

ចូ្ឡសោោលសូព្រ ទី ៤ ៥៣ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ៥៥ 
ឧបមាហោយហគា ៥ រួក ៥៧ 

ចូ្ឡ សច្ចកសូព្រ ទី ៥ ៦១ 
រួកហសតចលិចាវ ីព្ប ុុំគាន  កនុងស ែ គារព្ោឋ ន ៦៣ 
រកយហព្បៀបហធៀប រព្បស់ សចចកនិគនែបុព្ត ៦៥ 
រកយហព្បៀនព្បហៅ ដដលព្បព្រឹតតហៅហោយហព្ចើន ៦៧ 
ការព្ាកសួរព្ហោយរកយឧបមា ៧១ 
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ការព្ព្ពង់រាករព្ណ៍ព្រះរៃព្តលកេណ៍ ៧៣ 
ឧបមាហោយអនកព្តូវការព្ខលឹមហឈ្ើ ៧៧ 
រកយឧបមារព្បស់ ពមមុខលិចាវបុីព្ត ៧៩ 
ការព្រិច្ឆរព្ណា សអេ រព្ ថាមិនដមនាខលួន ៨១ 
ការព្ព្ពង់ពពួលនិមនត ហដើមបឆី្លន់ កនុងរៃថ្ៃដសអក ៨៥ 

មហា សច្ចកសូព្រ ទី ៦ ៨៨ 
ការព្ព្បកបហរព្ឿយៗ នូវកាយភាវ  ៨៩ 
ហរលអុំរី ចិតត ភាវ  ៩៣ 
ភាវៈ រៃនកាយនិងចិតត ដដលបុគគលបាន អប់រព្ ុំ ៩៥ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់ព្រះហរធិសតវ ៩៧ 
ហសតចចូលហៅរព្ក អាឡារព្តា្បស ៩៩ 
ហសតចចូលហៅរព្ក ឧពទកតា្បស ១០៣ 
ឧបមាទ ុំង ៣     ឧបមា ពី ១ ១០៧ 
                          ឧបមា ពី ២ ១០៩ 
                          ឧបមា ពី ៣ ១១១ 
ព្បហភព រៃនពុកករព្កិរព្ោិ ១១៣ 
វញិ្ញញ ណាហព្គឿងរព្លឹកតា្មនូវ ាម រព្តី ១២៥ 
បណាត  វាិជ ទ ុំង ៣   វាិជ ពី ១ ១២៧ 
                              វាិជ ពី ៣ ១២៩ 
ភាររៃនបុគគល ដដលវហងវង និង មិនវហងវង ១៣១ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ព្រះ មានព្រះភាគ ១៣៣ 

ចូ្ឡរណ្ហហ សង្ខយសូព្រ ទី ៧ ១៣៦ 
វមុិតតិកថាហោយសហងេប ១៣៧ 
ការព្ចូលហៅគាល់ សកកហពវរា  ១៣៩ 
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ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ ហវ យនតព្បាាព ១៤១ 
វមុិតតិកថា ១៤៣ 

មហា រណ្ហហ សង្ខយសូព្រ ទី ៨ ១៥០ 
ការព្ហោះពិដឋិអាព្កក់ ១៥១ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលពិដឋិអាព្កក់ រព្បស់ ាតិភិកេុ  ១៥៣ 
ការព្ព្ពង់សួរព្អុំរីពិដឋិអាព្កក់ រព្បស់ ាតិភិកេុ  ១៥៥ 
ការព្ព្ពង់ាកសួរព្ពិដឋិរព្បស់ ាតិភិកេុ ហកវដតបុតត ១៥៧ 
ពីហកើតរៃនវញិ្ញញ ណ ១៥៩ 
ការព្ហរលអុំរីខនធបញ្ចកៈ ដដលហកើតហេើយ ១៦១ 
អាហារព្ ៤ ោ៉ា ង ១៦៣ 
សមុពយ វារព្ៈ ១៦៥ 
បចចយន យ ១៦៧ 
សមុពយន យ ១៧១ 
និហរាធន យ ១៧៣ 
ធមមគុណកថា ១៧៧ 
ហេតុាពីព្ប ុុំ ហកើតហ ើងរៃនកងពុកេ ១៨១ 
រុពធគុណកថា ១៨៥ 
ភារាអនកព្បកបហោយសិកាេ  និង ា ីវៈ ១៨៧ 
ការព្ ព្មះចិតត ១៩១ 
ហសចកតីរព្លត់រៃនកងពុកេ ១៩៣ 

មហាអសសបុរសូព្រ ទី ៩ ១៩៦ 
បណាត ធម៌ទ ុំង ១០   ធម៌ពី ១  ១៩៧ 
បណាត ធម៌ទ ុំង ១០   ធម៌ពី ៣ ១៩៩ 
បណាត ធម៌ទ ុំង ១០   ធម៌ពី ៥ ២០១ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 53/333 

 

បណាត ធម៌ទ ុំង ១០   ធម៌ពី ៧ ២០៣ 
មហាអសសបុរព្សូព្ត  ធម៌ពី ៩  កនុងរួកធម៌ ១០ ២០៥ 
ហសចកតីហព្បៀប ៥ ោ៉ា ង ២០៩ 
្នសុខ ពី ២ កនុងរួក ្ន ៤ ២១៣ 
្នសុខ ពី ៣ កនុងរួក ្ន ៤ ២១៥ 
វាិជ  ពី ១    កនុងរួកវាិជ  ៣ ២១៧ 
វាិជ  ពី ៣    កនុងរួកវាិជ  ៣ ២១៩ 
ព្រះខីណាព្សរ មានហ ម្ ះ ៧ ២២១ 
ហ ម្ ះរព្បស់ព្រះខីណាព្សរ ៧ព្បការព្ ២២៣ 

ចូ្ឡអសសបុរសូព្រ ទី ១០ ២២៤ 
បដិបទ ដ៏សមគួរព្  ២២៥ 
បដិបទ ខុស រព្បស់ សមណៈ ២២៧ 
បដិបទ ដ៏សមគួរព្ ដល់ សមណៈ ២៣៣ 

ឧទាទ ន្នន្ មហាយមកវគ្គ ២៣៧ 
ចូ្ឡយមកវគ្គ ២៣៨ 

ោសលយយកសូព្រ ទី ១ ២៣៨ 
រុពធគុណកថា ២៣៩ 
អកុសលកមមបថ្ ១០ ២៤១ 
កុសល កមមបថ្ ១០ ២៤៧ 
ផលរៃនកិរព្ោិព្បព្រឹតតិហសមើ ហរលគឺព្បព្រឹតតិតា្មធម៌ ២៥១ 

សវរញ្ជកសូព្រ ទី ២ ២៥៥ 
អកុសលកមមបថ្ ១០ ២៥៧ 
កុសល កមមបថ្ ១០ ២៦១ 
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ផលរៃនកិរព្ោិព្បព្រឹតតិធម៌ ព្បព្រឹតតិហសមើ ២៦៣ 
មហាសវលេទសូព្រ ទី ៣ ២៦៨ 

ព្បាន សួរព្អុំរី បុគគលមានព្បាា្ ាហដើម ២៦៩ 
ព្បាន សួរព្អុំរី  ហវព ាហដើម ២៧១ 
បចច យ រីរព្ព្បការព្ ២៧៣ 
បឋម ាន ព្បកបហោយអងគ ៥ ២៧៥ 
ឥន្ទនទិយ ៥ ព្បការព្ ២៧៧ 
ដុំហណើ រព្ហផសងគាន រៃនបុគគល រីរព្ រួក ២៧៩ 
សុំនួរព្  គឺ បចច យ  ២៨១ 
ហចហតា្វមុិតតិ ៤ ២៨៣ 
ហវព បញ្ញា  ២៨៧ 

ចូ្ឡសវទលេសូព្រ ទី ៤ ២៨៨ 
សុំនួរព្ អុំរីហេតុដដល ុំឲ្យហកើតសកាក យៈ ២៨៩ 
សុំនួរព្ អុំរី សកាក យពិដឋិ ២៩១ 
សុំនួរព្ អុំរី មគគ ២៩៣ 
សុំនួរព្ អុំរី និហរាធ ២៩៥ 
ហវព បញ្ញា  ២៩៧ 
អនុសយបបញ្ញា  ២៩៩ 
បដិកាតបបញ្ញា  ៣០១ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ធមមពិ ន ភិកេុ នី ៣០៣ 

ចូ្ឡធមមសម្មទាន្សូព្រ ទី ៥ ៣០៤ 
ធមមសមាទនពី ១ ៣០៥ 
ធមមសមាទនពី ២ ៣១១ 
ធមមសមាទនពី ៣ពី ៤ ៣១៣ 
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មហាធមមសម្មទាន្សូព្រ ទី ៦ ៣១៥ 
ធម៌ ដដលគួរព្ហសរ និងមិនគួរព្ហសរ ៣១៧ 
គតិ រៃន អវាិជ  ៣១៩ 
ធមមសមាទនពី ១ ៣២៥ 
ធមមសមាទនពី ២ ៣២៧ 
ធមមសមាទនពី ៣ ៣២៩ 
ធមមសមាទនពី ៤ ៣៣១ 
ឧបមា ពី ២ ៣៣៣ 
ឧបមា ពី ៥ ៣៣៥ 

វមិសំកសូព្រ ទី ៧ ៣៣៧ 
ការព្ដសវងរព្កធម៌ ៣៣៩ 
ការព្ាកសួរព្តហៅហពៀត ៣៤៣ 
ហសចកតីហ ឿមិនរព្ ុំហភើប កនុងព្រះតថាគត ៣៤៥ 

សកាសមពយិសូព្រ ទី ៨ ៣៤៦ 
ការព្ព្ពង់ាកសួរព្រួកភិកេុ ហៅ ហកាសមពី ៣៤៧ 
ារាណីយធម៌ ៦ព្បការព្ ៣៤៩ 
ញាណពី ១ កនុង អងគ ៧ ៣៥៣ 
ញាណពី  ៣  ពី ៤  កនុង អងគ ៧ ៣៥៥ 
ញាណពី ៥ កនុង អងគ ៧ ៣៥៧ 
ញាណពី ៧ កនុង អងគ ៧ ៣៥៩ 

ព្រហ្មនិ្មន្តនិ្កសូព្រ ទី ៩ ៣៦១ 
មារព្ចូលហព្ ៀតដព្ ក ៣៦៣ 
ការព្ព្ពង់ហោះពិដឋិរព្បស់រួកព្រេម ៣៦៧ 
ហសចកតីអាច រព្យ មិនធ្លល ប់មាន ៣៧៣ 
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មារព្ចូលហព្ ៀតដព្ ក ៣៧៥ 
ម្មររជ្ជនី្យសូព្រ ទី ១០ ៣៧៩ 

ហសចកតីវតិកករៃនមារព្ ៣៨១ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ៣៨៣ 
ហសចកតីបរព្វតិកករៃន មារព្ ៣៨៥ 
ឧបមាហោយសតវោ ៣៨៧ 
ឧវាពរៃនព្រះ កកុសនធៈ  ាមាច ស់ ៣៨៩ 
មហានរព្កទ ុំង ៣ ៣៩៣ 
គាថាាពី បុំផុត ៣៩៥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (*)  (ហលខហសៀវហៅបិដក : 023) 

ស តតនតរិដក្  
មជឈមិន្ិកាយ មជឈមិបណ្ណា សក ចតុ្ត្ថភាគ 

២៣ 
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(រ.ស. ២៥០៤) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
គ្ហ្បរិវគ្គ ១ 

កន្ទរកសូព្រ ទី ១ ១ 
ការព្ព្ពង់ព្បហៅហោយលអ ៣ 
សតិបោឋ ន ៤ ៥ 
បុគគល ៤រួក ៧ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ ហបសសេតា្ែ ហរាេបុព្ត ១១ 
ការព្ព្ពង់ដចកបុគគល ពី ១ ១៣ 
ការព្ព្ពង់ដចកបុគគល ពី ៣ ១៥ 
ការព្ព្ពង់ដចកបុគគល ពី ៥ ១៧ 
ការព្ដល់ព្រមហោយ សិកាេ  និង ា ីវៈ ១៩ 
ការព្ ព្មះចិតតឲ្យាអ ត ច្ឆក នីវរព្ណធម៌ ២៣ 
បុហរវនិវាានុសសតិញ្ញញ ណ ២៥ 
ចុតូបបាតញ្ញញ ណ ២៧ 
អាាវកេយញ្ញញ ណ ២៩ 

អដ្ឋកនាគ្រសូព្រ ទី ២ ៣០ 
ហរព្ឿង ពសម គេបតី ៣១ 
រូព្ប ាន ៤ ៣៣ 
អបបមញ្ញភាវ  ៣៥ 
អរូព្ប ាន ៤ ៣៧ 
ការព្បូា ព្រះ អាននទ ៣៩ 
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សសកខបបដិ្បទាសូព្រ ទី ៣ ៤០ 
ការព្ព្ពង់ហព្បើព្បាស់ាដុំបូង រៃនព្រះមានព្រះភាគ ៤១ 
ធម៌ ៦ ោ៉ា ង ៤៣ 
ការព្ាគ ល់ព្បមាណ កនុងហភា ន ៤៥ 
ព្រះសពធមម ៧ ព្បការព្ ៤៧ 
បដិបទរៃនហសកេបុគគល ៤៩ 
ភាវៈរៃន វាិជ  និង ចរព្ណៈ ៥៣ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ ព្រះ អាននទ ៥៥ 

សោរលិយសូព្រ ទី ៤ ៥៦ 
ការព្ព្ពង់ព្តា្ស់ហៅហោយរកយថា គេបតី ៥៧ 
ហបាគលិយសូព្ត ធម៌ ពី ១ ៦១ 
ហបាគលិយសូព្ត ធម៌ ពី ៣ ៦៣ 
ហបាគលិយសូព្ត ធម៌ ពី ៥ ៦៥ 
ហបាគលិយសូព្ត ធម៌ ពី ៦ ៦៧ 
ហបាគលិយសូព្ត ធម៌ ពី ៨ ៦៩ 
ហសចកតីឧបមាហោយរាងនអឹង ៧១ 
ហសចកតីឧបមាហោយ ដុុំាច់ ៧៣ 
ហសចកតីឧបមាហោយ យល់សបតិ ៧៥ 
ហសចកតីឧបមាហោយ ដផលហឈ្ើ ៧៧ 
ភាររៃនរៃព្តវាិជ  ៧៩ 
ភាររៃនបុរព្ស អាាហនយយ និង មិនដមនា អាាហនយយ ៨១ 

ជី្វកសូព្រ ទី ៥ ៨៣ 
ការព្ចុំហរព្ ើន ហមតា្ត ព្រេមវហិារព្ ៨៥ 
ការព្ចុំហរព្ ើន ព្រេមវហិារព្  មានករុព្ណាព្រេមវហិារព្ ាហដើម ៨៧ 
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ឋានៈ ៥ ោ៉ា ងរៃនការព្សមាល ប់សតវ ៨៩ 
ការព្ដល់នូវ សរព្ណៈ ហសមើហោយ ីវតិ ៩១ 

ឧោលិវាទសូព្រ ទី ៦ ៩២ 
ពណឌ ៈ  ៣ ោ៉ា ង ៩៣ 
កមម  ៣ ោ៉ា ង ៩៥ 
តុំណាលអុំរីការព្និោយហនលើយនលង ៩៧ 
បុំណងនឹងហលើកហ ើងនូវវាពៈ ៩៩ 
ឧបាលិ គេបតី ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ១០៣ 
សួរព្អុំរី ពណឌ ៈ ១០៥ 
សួរព្ តប ត អុំរីព្បាន ដដលសួរព្ហេើយ  ១០៧ 
ការព្ដល់នូវសរព្ណៈ  ហសមើហោយ ីវតិ ១១១ 
ភាវៈ រៃនទន មានផលហព្ចើន និង មិនមានផលហព្ចើន ១១៣ 
ការព្រា ុំងទវ រព្ ចុំហរះរួកនិព្គនែ ១១៥ 
ការព្ចូលហៅា ាវ  ក ១១៧ 
ការព្ចុះចូលាាវ  ក ១១៩ 
និគគនែ  បុព្ត ចូលហៅរព្ក ឧបាលិ គេបតី ១២១ 
កិចចកល សព្មាប់ ហបាកព្បាស់ ១២៣ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ១២៧ 
ការព្ព្បកាសខលួនាាវ  ក ១៣១ 

កុកកុសរាវាទសូព្រ ទី ៧ ១៣៥ 
គតិរព្បស់បុគគល អនកមានសមាទន កុកកុ រព្វតត ១៣៧ 
គតិរព្បស់បុគគល អនកមានសមាទន ហគាវតត ១៣៩ 
ការព្ព្បកាសហសចកតីព្ ះថាល ចុំហរះ ព្រះមានព្រះភាគ ១៤១ 
កមម ៤ ោ៉ា ង ១៤៣ 
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បរព្វិាស ៤ ១៤៧ 
អភយរាជ្កុម្មរសូព្រ ទី ៨ ១៤៩ 

ព្បាន ព្បកបហោយពីបុំផុតទ ុំងរីរព្ ខាង ១៥១ 
ព្បាន ហរលអុំរីវាច្ឆដដលមិនាពីគាប់ចិតត ១៥៣ 
វាច្ឆព្បកបហោយព្បហោ ន៍ ១៥៧ 
ការព្ដល់សរព្ណគមន៍ ហសមើហោយ ីវតិ ១៥៩ 

រហុ្សវនី្យសូព្រ ទី ៩ ១៦១ 
ហរលអុំរី ហវព  ១៦៣ 
ហសចកតីសុខកនុងរូព្ប ាន និង អរូព្ប ាន ១៦៧ 
ហសចកតីសុខកនុង សញ្ញញ ហវពយិតនិហរាធ ១៦៩ 

អបណណ កសូព្រ ទី ១០ ១៧១ 
ការព្ហរលអុំរីវាពៈ ដដលាសឹកសព្តូវ ១៧៣ 
អបណណកធម៌ ដដលបុគគលហធវើមិនហរញហលញ ១៧៧ 
អបណណកធម៌ ដដលបុគគលបានហធវើ ហរញហលញលអ ១៧៩ 
ហរលអុំរីវាពៈ ដដលាសឹកសព្តូវ ១៨១ 
វាច្ឆដដលាសឹកសព្តូវ នឹងព្រះអរព្យិៈ ១៨៥ 
វាច្ឆដដលមិនាសឹកសព្តូវ នឹងព្រះអរព្យិៈ ១៨៧ 
វាច្ឆមិនដមនាសឹកសព្តូវ ដល់ព្រះអរព្យិៈ ១៨៩ 
ការព្ហរលអុំរីវាពៈ ដដលាសឹកសព្តូវ ១៩១ 
អបណណកធម៌ដដលបុគគល ហធវើមិនហរញហលញ ១៩៥ 
វាច្ឆមិនដមនាសឹកសព្តូវ ចុំហរះព្រះអរព្យិៈ ១៩៧ 
ការព្ហរលថា អរូព្បព្រេមមិនមាន ១៩៩ 
ការព្ហរលថា ការព្រព្លត់រៃនភរមិនមាន ២០១ 
បុគគល ៤ រួក ២០៣ 
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ការព្ព្ពង់ដចកបុគគល ា ៤រួក ២០៥ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ ព្រះធមមហពស  ២០៩ 

ភកិខុវគ្គ ២១១ 
ចូ្ឡរាហុ្សោវាទសូព្រ ទី ១ ២១១ 

ឧបមាដូចដុំរព្ដីដលចូលកាន់សន្ទអគ ម ២១៣ 
ហសចកតីហព្បៀបហធៀបហោយកញ្ច ក់ ២១៥ 
កាយកមម ២១៧ 
វចីកមម ២២១ 
មហ កមម ២២៣ 
ការព្ ព្មះកមម ទ ុំង ៣ ២២៧ 

មហារាហុ្សោវាទសូព្រ ទី ២ ២២៩ 
ការព្ហរលអុំរីធ្លតុពី ១ កនុងរួកធ្លតុទ ុំង ៥ ២៣១ 
ការព្ហរលអុំរីធ្លតុពី ៣ កនុងរួកធ្លតុទ ុំង ៥ ២៣៣ 
ការព្ហរលអុំរីធ្លតុពី ៥ កនុងរួកធ្លតុទ ុំង ៥ ២៣៥ 
ការព្ចុំហរព្ ើនភាវ ឲ្យដូចាពឹក ២៣៧ 
ការព្ចុំហរព្ ើនភាវ ឲ្យដូចា អាកាស ២៣៩ 
ការព្ហរលអុំរី អា បានសសតិ ២៤១ 

ចូ្ឡម្មលុង្កយវាទសូព្រ ទី ៣ ២៤៥ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលអុំរីហសចកតីព្តិះរព្ះិ ២៤៧ 
ការព្ព្ពង់ាកសួរព្ព្បាន ដដលសួរព្ហេើយ ២៥១ 
ឧបមាដូចបុរព្សព្តូវព្រួញមុត ២៥៣ 
ការព្ព្ពង់សដមតងពិដឋិ ២៥៧ 
ពិដឋិដដលព្ពង់រាករព្ ២៥៩ 
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ពិដឋិដដលព្ពង់សុំដដង ២៦១ 
មហាម្មលុង្កយវាទសូព្រទី៤ ២៦២ 

អនុស យ៥ ោ៉ា ង ២៦៣ 
ឧរព្មាភ តិយសុំហោ នៈ ៥ ២៦៥ 
ការព្លះបង់សុំហោ នៈ ទ ុំង ៥ ២៦៧ 
មគគាហព្គឿងលះបង់នូវសុំហោ នៈ ២៦៩ 
រូព្ប ាន ៤ ២៧១ 
អរូព្ប ាន ៤ ២៧៣ 
មគគាហព្គឿងលះបង់នូវសុំហោ នៈ ២៧៥ 

ភទាទ លិសូព្រ ទី ៥ ២៧៧ 
ការព្ហធវើចីវរព្កមម ២៧៩ 
ការព្មិនបានដឹងនូវហេតុ ២៨១ 
អុំរីភិកេុមាន ឧភហតា្ភាគវមុិតតភិកេុ  ាហដើម ២៨៣ 
ការព្មិនបានបុំហរញសិកាេ  ២៨៥ 
ការព្បានបុំហរញសិកាេ  ២៨៩ 
ហសចកតីរព្ ុំអប់ អធិករព្ណ៍ ២៩៣ 
ហសចកតីព្សឡាញ់សតួចហសតើង ២៩៧ 
ហេតុដដលឲ្យព្ពង់បញ្ញតតសិកាេ បព ២៩៩ 
ឧបមាដូចបុរព្សអនបអា ត់ហសះ ៣០១ 
ធម៌ ១០ ព្បការព្ ៣០៣ 

លដុ្កំសកាបមសូព្រ ទី ៦ ៣០៥ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលអុំរីហសចកតីព្តិះរព្ះិ ៣០៧ 
ឧបមាដូចសតវព្បហចៀប ៣១១ 
ឧបមាដូចសតវដុំរព្ ី ៣១៣ 
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ឧបមាដូចបុរព្សកមសត់ ៣១៥ 
ឧបមាដូច គេបតី ឬ គេបតីបុព្ត ៣១៧ 
បុគគល ៤រួក ៣២១ 
ការព្ហរលអុំរី ្ន ៤ ៣២៥ 
ការព្ហរលអុំរីការព្លះ ៣២៧ 

ចារុមសូព្រ ទី ៧ ៣៣០ 
សុំហ ងគឹកកង សុំហ ងអ ូអា ៣៣១ 
រួកសកយៈចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៣៣៣ 
ព្រេមព្កាបបងគុំពូល អារាធ  ៣៣៥ 
រួកភិកេុ ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៣៣៧ 
ការព្ហរលអុំរីភ យហកើតអុំរី រព្លក ៣៣៩ 
ការព្ហរលអុំរីភ យហកើតអុំរី ព្កហរើ ៣៤១ 
ការព្ហរលអុំរីភ យហកើតអុំរី អនលង់ពឹក ៣៤៣ 
ការព្ហរលអុំរីភ យហកើតអុំរី ព្តីាហាវ ៣៤៥ 

ន្ឡកោន្សូព្រ ទី ៨ ៣៤៧ 
ការព្ហរលអុំរីហសចកតីហព្តកអរព្ កនុងព្រេមច្ឆរព្យ ៣៤៩ 
ការព្ព្ពង់ាកសួរព្អុំរី អាសវៈ ៣៥៣ 
ផ្ទសុវហិារព្ធម៌រព្បស់ភិកេុ  ៣៥៥ 
ផ្ទសុវហិារព្ធម៌រព្បស់ ឧបាសក ៣៦១ 
ផ្ទសុវហិារព្ធម៌រព្បស់ឧបាសិកា ៣៦៣ 

សោលិសានិ្សូព្រ ទី ៩ ៣៦៧ 
អារព្ញ្ញកវគគ ពី ៣ ៣៦៩ 
អារព្ញ្ញកវគគ ពី ៥ ៣៧១ 
អារព្ញ្ញកវគគ ពី ៨ ៣៧៣ 
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អារព្ញ្ញកវគគ ពី ១២ ៣៧៥ 
អារព្ញ្ញកវគគ ពី ១៥ ៣៧៧ 
អារព្ញ្ញកវគគ ពី ១៧ ៣៧៩ 

កីដ្ឋគិ្រសូីព្រ ទី ១០ ៣៨១ 
ការព្ចូកគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៣៨៣ 
ហវព  ៣ ៣៨៧ 
ការព្ហរលអុំរី សុខហវព  ៣៨៩ 
ការព្ហរលអុំរី ពុកេហវព  ៣៩១ 
ហសចកតីមិនព្បមាព ៣៩៣ 
បុគគលពី ១ កនុងរួកបុគគលទ ុំង ៧ ៣៩៥ 
បុគគលពី ៤ កនុងរួកបុគគលទ ុំង ៧ ៣៩៧ 
បុគគលពី ៦ កនុងរួកបុគគលទ ុំង ៧ ៣៩៩ 
បុគគលពី ៧ កនុងរួកបុគគលទ ុំង ៧ ៤០១ 
ការព្ហព្តកអរព្ ចុំហរះ អរព្េតតផល ៤០៣ 
ការព្បានសហព្មចនូវផលរីរព្ ព្បការព្ ៤០៥ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា   (ហលខហសៀវហៅបិដក : 024) 

សុត្តន្តបិដក មជឈមិន្ិកាយ បជឈមិបណ្ណា សក  
បញ្ច មភាគ   
២៤ 
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 (រ.ស. ២៥១៤) 
 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បរពិ្វា ជ្កវគ្គ ១ 

ចូ្ឡវច្ឆសោរតសូព្រទី ១ ១ 
ការព្ហរលបអក ច់ហោយរកយមិនរិត ៣ 
គេិសហញ្ញញ  នៈ ៥ 
ការព្ព្ពង់រាករព្ណ៍ថាលពធិរព្បស់តិរព្ ែយិថាសូនយ ៧ 

អគ្គិវច្ឆសោរតសូព្រទី ២ ៨ 
ពិដឋិ ១០ព្បការព្ ៩ 
ការព្ព្ពង់សុំដដងហសចកតីហ ើញោ៉ា ងរៃព្រសាតាហដើម ១៥ 
ការព្សួរព្អុំរី វមុិតតិ ១៧ 
ការព្សួរព្អុំរី ការព្ហនះ និងការព្រព្លត់ហភលើង ១៩ 
ការព្លះបង់ នូវខនធ ២១ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ ព្រះធមមហពស  ២៣ 

មហាវច្ឆសោរតសូព្រទី ៣ ២៥ 
 ធម៌ ១០ព្បការព្ ២៧ 
ការព្សួរព្ អុំរី ឧបាសក ២៩ 
ការព្សួរព្ អុំរី ឧបាសិកា ៣១ 
ការព្បានបុំហរញធម៌ ៣៣ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ ព្រះធមមហពស  ៣៧ 
អានុភាររៃន ឫពធិ ៣៩ 
បរព្ចិតតវាិជ  ៤១ 
ចុតូបបាតវាិជ  ៤៣ 
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ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៤៥ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្វចាហគាតតភិកេុ  ៤៧ 

ទីឃន្ខសូព្រ ទី ៤ ៤៨ 
វាព និង ពិដេិ រព្បស់ សមណព្រេមណ៍រួកមួយ ៤៩ 
ការព្លះបង់នូវពិដឋិ ៥១ 
ការព្រិច្ឆរព្ណានូវរាងកាយ ៥៥ 
ការព្ហនឿយណាយកនុងហវព  ៣ ៥៧ 
ការព្សុំដដងខលួនាឧបាសក ៥៩ 

ម្មគ្ណឌិ យសូព្រទី ៥ ៦០ 
កិតតិសរទរព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៦១ 
ហសតចចូលហៅកាន់ហរាងហភលើង ៦៣ 
ការព្ហរលអុំរី អាយតនៈ មាន អាយតនៈ  គឺ ចកេុាហដើម ៦៥ 
ការព្ហរលអុំរី អាយតនៈ មាន  រូព្បាយតនៈ ាហដើម ៦៧ 
ហសចកតី ហព្បៀបដូច កាម ាពិរវ ៦៩ 
ហសចកតី ហព្បៀបដូច បុរព្ស ហកើត លង់ពី ១ ៧៣ 
ហសចកតី ហព្បៀបដូច បុរព្ស ហកើត លង់ពី ២ ៧៥ 
ហសចកតី ហព្បៀបដូច បុរព្ស ហកើត លង់ពី ៣ ៧៧ 
កាមតណាា  ៧៩ 
ហសចកតី ហព្បៀបដូច បុរព្ស ខាវ ក់រី កុំហណើ ត ៨១ 
គាថាសព្មាប់បុថុ្ ជន ៨៣ 
ហសចកតីអារាធ រៃនមាគណឌិ យ បរព្រិវ  ក ៨៥ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ ព្រះធមមហពស  ៨៩ 
មាគណឌិ យ ភិកេុ  បានសហព្មច ព្រះ អរព្េនត ៩១ 

សន្ទកសូព្រទី ៦ ៩២ 
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តិរព្ច្ឆា ន កថា ៩៣ 
ធមមីកថា ៩៥ 
ការព្ហរលអុំរី វាពៈនិង ពិដឋិ ៩៧ 
អព្រេម ចរព្យិវាស  ពី ១ ៩៩ 
អព្រេម ចរព្យិវាស  ពី ២ ១០៣ 
អព្រេម ចរព្យិវាស  ពី ៣ ១០៥ 
អព្រេម ចរព្យិវាស  ពី ៤ ១០៩ 
ព្រេម ចរព្យិធម៌  ពី ១ ១១៥ 
ព្រេម ចរព្យិធម៌  ពី ៣ ១១៩ 
ព្រេម ចរព្យិធម៌  ពី ៤ ១២១ 
រុពធគុណកថា ១២៣ 
វាិជ  ៣ ព្បការព្ ១២៥ 
ការព្មិនព្បព្រឹតតិហលមើសនូវហេតុ   ៥ ព្បការព្ ១២៧ 
ហសចកតីហព្បៀបដូចបុរព្សកុំបុតរៃដហ ើង ១២៩ 
ពី បុំផុតរៃន សូព្ត ១៣១ 

មហាសកុលុទាយិសូព្រទី ៧ ១៣២ 
តិរព្ច្ឆា នកថា ១៣៣ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលអុំរីអនតរាកថា ១៣៥ 
ហសចកតីមិនហគារព្រដល់ព្គូទ ុំង៦ ១៣៧ 
ហសចកតីហគារព្រដល់ព្រះាាត  ១៤១ 
ការព្ហរលអុំរីធម៌ ពី ១ កនុងរួកធម៌ ៥ ១៤៣ 
ការព្ហរលអុំរីធម៌ ពី ៣-៤ ១៤៥ 
ការព្មាន អាហារព្តិច ១៤៧ 
ហសចកតី សហ ត ស ១៤៩ 
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ធម៌ ពី១ ១៥៣ 
ធម៌ ពី ៣ ១៥៥ 
ធម៌ ពី ៤ ១៥៧ 
សមមបបធ្លន ៤ ១៥៩ 
ហរ ឈងគធម៌៧ព្បការព្ ១៦១ 
វហិមាកេ ៨ព្បការព្ ១៦៣ 
អភិកាយតនៈ ទ ុំង ៨ ១៦៥ 
្ន ទ ុំង ៤ ១៦៩ 
ពុតិយ ាន ១៧១ 
ចតុតែ ាន ១៧៣ 
មហ មយិពធិ ១៧៥ 
ឥពធិវធិញ្ញញ ណ ១៧៧ 
ពិរវហាតធ្លតុញ្ញញ ណ ១៧៩ 
ហចហតា្បរព្យិញ្ញញ ណ ១៨១ 
បុហរវនិវាានុសសតិញ្ញញ ណ ១៨៣ 
ពិរវចកេុញ្ញញ ណ ១៨៥ 
ធម៌ ពី ៥ ១៨៧ 

សមណបុណឌិ កសូព្រ ទី ៨ ១៨៨ 
តិរព្ច្ឆា នកថា ១៨៩ 
វាពៈរៃន បរព្រិវ  ក ១៩១ 
វាពៈរៃនព្រះមានព្រះភាគ ១៩៣ 
ធម៌ ១០ ព្បការព្ ១៩៥ 
ការព្ហរលអុំរី សីល ាអកុសល ១៩៧ 
ការព្ហរលអុំរី សីល ា កុសល ១៩៩ 
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ការព្ហរលអុំរី  សងកបបៈ ា កុសល ២០១ 
អហសកេធម៌ ១០ព្បការព្ ២០៣ 

ចូ្ឡសកុលុទាយិសូព្រទី ៩ ២០៥ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលអុំរីហរព្ឿងរាវរៃនបរព្សិ ព ២០៧ 
ការព្ហរលអុំរីព្បាន ព្បារព្រធ ពីបុំផុតខាងហដើម និង ខាងចុង ២០៩ 
ហសចហព្បៀបដូចបុរព្សអនកព្បាថាន  ង  នបពកលាណី ២១៣ 
ហសចកតីហព្បៀបដូចរនលឺអមពិលអដមពកដដលា តិមិាតិ  ២១៥ 
ហសចកតីហព្បៀបដូចរនលឺព្រះចនទ កនុងរៃថ្ៃ ១៥ហកើត ២១៧ 
ការព្សួរព្អុំរីហសចកតីសុខហោយចុំដណក មួយ ២១៩ 
ការព្សួរព្អុំរីហសចកតីសុខ និង ពុកេ ២២១ 
ការព្សួរព្អុំរីហោកដដលមានហសចកតីសុខហោយចុំដណកមួយ ២២៣ 
រូព្ប ាន ៤ ២២៥ 
ញាណ ៣ ព្បការព្ ២២៧ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលសូមផនួស ២២៩ 

សវខណសសូព្រទី ១០ ២៣១ 
ការព្សួរព្អុំរីរនលឺដដលរៃថ្លថាល  ២៣៣ 
ការព្សួរព្អុំរីរនលឺ ទ ុំងរីរព្ ២៣៥ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ ហសចកតីសុខដដលាកុំរូលរៃនកាម ២៣៩ 
ការព្ហរលអុំរី ពីបុំផុត ខាងហដើម និង ខាងចុង ២៤១ 
ពីបុំផុតរៃន បរព្រិវ  កវគគ ២៤៣ 

រាជ្វគ្គ ២៤៥ 
ឃដិ្ការសូព្រ ទី ១ ២៤៥ 

ហរព្ឿងរា៉ា វធ្លល ប់មានមកហេើយ ២៤៥ 
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ការព្បបួល ហាតិបាលមាណរ ២៤៧ 
ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះសមាម សមពុពែ ២៥១ 
បុំណងរព្បស់ ហាតិបាលមាណរ ២៥៣ 
ហរព្ឿងព្រះរាាដដនកាសី ព្ពង់ព្រះ ម កិកិ ២៥៥ 
ហសតចចូលហៅកាន់ព្រះរា ដុំណាក់ព្រះបាព កិកិ ២៥៧ 
ការព្ព្ពង់សរព្ហសើរព្ ដិការព្សមូនឆ្លន ុំង ២៥៩ 
ការព្ហព្តកអរព្ចុំហរះ ភាសិត ២៦៧ 

រដ្ឋោលសូព្រ ទី ២ ២៦៨ 
ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៦៩ 
ការព្ពូលសូមបរវាជ  ២៧១ 
ការព្ហរលោមាតា្បិតា្ ២៧៣ 
ការព្ហរលអងវរព្ រព្ដឋបាលកុលបុព្ត ២៧៥ 
ការព្ហរលអងវរព្ មាតា្ បិតា្ ២៧៧ 
ការព្អនុញ្ញញ តឲ្យហៅបួស ២៧៩ 
ការព្បានសហព្មចព្រះ អរព្េតត ២៨១ 
ការព្ព្បាប់ដុំណឹងព្ររព្ដឋបាល ២៨៣ 
ការព្ចូលហៅកាន់លុំហៅរព្បស់បិតា្ ២៨៥ 
គាថាាពីសហងវគ ២៨៩ 
ហសតចចូលហទរព្កព្រះរព្ដឋបាល ២៩១ 
ការព្ហរលអុំរីហសចកតីាបសូនយហព្រះ រា ២៩៣ 
ការព្ហរលអុំរីហសចកតីាបសូនយហព្រះ ហភាគ ២៩៥ 
ធមមុ ហពទស ៤ ព្បការព្ ២៩៧ 
ការព្ហរលអុំរី ធមមុ ហពទស ពី ១ ២៩៩ 
ការព្ហរលអុំរី ធមមុ ហពទស ពី ២ ៣០១ 
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ការព្ហរលអុំរី ធមមុ ហពទស ពី ៣ ៣០៣ 
ការព្ហរលអុំរី ធមមុ ហពទស ពី ៤ ៣០៥ 
និគមគាថា ៣០៧ 

មឃសទវសូព្រ ទី ៣ ៣១១ 
ហរព្ឿងព្រះបាព ម ហពវៈ ៣១៣ 
បុរវាជ  រៃនព្រះបាព ម ហពវៈ ៣១៥ 
ការព្ព្ពង់ហព្បៀនព្បហៅព្រះរា បុព្តចបង ៣១៧ 
បុរវាជ  រៃន ព្រះរា បុព្ត ព្រះបាពម ហពវៈ ៣១៩ 
ការព្ចុំហរព្ ើនព្រេមវហិារព្ទ ុំង៤ ៣២១ 
ព្រះឥន្ទនទមានព្រះរា បុំណងចង់ហ ើញ ព្រះបាពនិមិរា  ៣២៣ 
ការព្ ុំចូលហៅកាន់ហរាង សុធមាម  ៣២៥ 
ព្ពង់មានព្រះរា បណាត ុំនឹងខាម ន់ព្រះហកស ៣២៧ 
ការព្ព្ពង់ហព្បៀនព្បហៅព្រះរា បុព្តចបង ៣២៩ 
ភាវៈ ាបុរព្ស ហថាកថ្យ  ៣៣១ 
កលាណវតត ៣៣៣ 

បធុរសូព្រ ទី៤ ៣៣៥ 
ព្បាន ព្បារព្រធវណណៈទ ុំង ៤ ៣៣៧ 
ភាវៈរៃនវណណៈ ទ ុំង ៤ ហសមើៗគាន  ៣៤១ 
ព្បាន ព្បារព្រធវណណៈទ ុំង ៤ ដដលាហច្ឆរព្ ៣៤៧ 
ព្បាន ព្បារព្រធវណណៈទ ុំង ៤ ដដលា សមណៈ ៣៤៩ 
ការព្ព្ពង់ព្តា្ស់សរព្ហសើរព្ព្រះមហា កច្ឆច នៈ ៣៥១ 
ការព្ព្បកាស់ខលួនាឧបាសក ៣៥៣ 

សព្វធិរាជ្កុម្មរសូព្រ ទី ៥ ៣៥៤ 
ការព្ព្ពង់ពពួលនិមនតហដើមបឆី្លន់កនុងរៃថ្ៃដសអក ៣៥៥ 
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ហសតចចូលហៅកាន់និហវសន៍ រព្បស់ព្រះ រា កុមារព្ ៣៥៧ 
ហសតចចូលហៅរព្កអាឡារព្តា្បស ៣៥៩ 
ហសតចចូលហៅរព្កឧពទកតា្បស ៣៦៥ 
ឧបមាពី ១ ៣៦៩ 
ឧបមាពី ២ ៣៧១ 
ឧបមាពី ៣ ៣៧៣ 
អបានក ាន ៣៧៥ 
ការព្ផ្ទត ច់អាហារព្ ៣៨១ 
ការព្មានអាហារព្តិច ៣៨៣ 
ហវព ដ៏ហខាល ចផា ៣៨៥ 
ការព្ព្ពង់ហាយអាហារព្ដ៏ហព្គាតព្គាត ៣៨៧ 
អាសវកេយញ្ញញ ណ ៣៨៩ 
ភាវៈាអនកមានហសចកតីខវល់ខាវ យតិច ៣៩១ 
ព្រេមព្កាបបងគុំពូល អារាធ  ៣៩៣ 
ររួកសតវមានហសចកតីហព្បៀបដូចផ្ទក ឧបបល ៣ោ៉ា ង ៣៩៥ 
ការព្ព្ពង់ព្បារព្រធអុំរី បឋម ធមមហពស  ៣៩៧ 
ការព្ព្ពង់ចួបនឹងឧបកា ីវក ៣៩៩ 
ហសតចចូលហៅរព្ក បញ្ច វគគិយភិកេុ  ៤០១ 
ព្បាន ព្បារព្រធមគគព្រេមចរព្យិៈ ៤០៧ 
ការព្ព្ពង់ាកសួរព្អុំរីការព្ហ ើង ិះដុំរព្ ី ៤០៩ 
អងគរៃនហសចកតីរាោម ៥ព្បការព្ ៤១១ 
ការព្ព្បកាសព្រះអងគាឧបាសក ៤១៥ 

អង្គុលិម្មលសូព្រ ទី ៦ ៤១៨ 
ការព្ពូលឃាត់ព្រះមានព្រះភាគ ៤១៩ 
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ការព្ព្ពង់សដមតង ឫពធិ ៤២១ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិ រៃនអងគុលិមាលហច្ឆរព្ ៤២៣ 
ព្រះបាពបហសនពិហសតចចូលហៅគាល់ព្រះមានបុណយ ៤២៥ 
ការព្ព្ពង់ចងអុលបអា ញអងគុលិមាលភិកេុ  ៤២៧ 
ការព្ព្កាបបងគុំោព្រះមានព្រះភាគ ៤២៩ 
សចចវាច្ឆរព្បស់អងគុលិមាលភិកេុ  ៤៣១ 
ការព្ព្ពង់ព្គដវងដុុំដី និង ដមបងាហដើម ៤៣៣ 
ឧទទ នរព្បស់ព្រះអងគុលិមាល ៤៣៥ 

បិយជារិកសូព្រ ទី ៧ ៤៣៩ 
រួកអនកហលងដលបងភាន ល់ ៤៤១ 
ព្ពង់មានព្រះបនទូលហៅព្រះ ងមលលិកា ៤៤៣ 
ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៤៤៥ 
ការព្ហរលអុំរីហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ៤៤៧ 
ព្បាន ព្បារព្រវសតតសអេ រព្ ាពីព្សឡាញ់ ៤៥១ 
ឧទនរព្បស់ព្រះបាព បហសនពិហកាសល ៤៥៥ 

ព្វហ្ិរិយសូព្រទី ៨ ៤៥៦ 
ព្រះបាព បហសនពិ ព្ពង់មានព្រះបនទូលនឹងបុរព្សមាន ក់ ៤៥៧ 
ព្បាន ព្បារព្រធ កាយ វចី មហ  សមាច្ឆរព្ ៤៥៩ 
ការព្លះបង់នូវអកុសលធម៌ទ ុំងរួង ៤៦៣ 
ព្បាន ព្បារព្រធ កុសលធម៌ទ ុំងរួង ៤៦៥ 
ការព្ពពួលសុំរត់ រេិតិកា ៤៦៧ 
ការព្បានហ ើញ ព្រះ អាននទ ៤៦៩ 

ធមមសច្រិយសូព្រទី ៩ ៤៧០ 
ហសតចចូលហៅកាន់សួនចារព្ ៤៧១ 
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ហសតចចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៤៧៣ 
ការព្ហរលអុំរីការព្យល់ធម៌ ៤៧៥ 
ធមមហចតិយភាសិត ៤៨៧ 

កណណ ករថលសូព្រ ទី ១០ ៤៨៨ 
ចតុវណណវហិសសបុច្ឆា  ៤៨៩ 
អងគនសហសចកតីរាោម ៥ ៤៩៧ 
ហពវបបញ្ញា  ៥០១ 
បហសនពិហកាសលបុច្ឆា  ៥០៥ 
ឧទទ ន ៥០៧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (*)(ហលខហសៀវហៅបិដក : 025) 

សុត្តន្តបិដក  មជឈមិន្ិកាយ មជឈមិបណ្ណា សក ឆដឋភាគ  
២៥ 

(រ.ស. ២៥១៤) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 75/333 

 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ព្ព្វហ្មណវគ្គ ១ 
ព្រហាម យុសូព្រ  

អុំរីការព្ហៅរព្កឧតតរព្មាណរ ៣ 
អុំរីឧតតរព្មាណរ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៥ 
អុំរីការព្ហដើរព្ាប់តា្មព្រះមានព្រះភាគ ៧ 
អុំរី ព្រះ មហាបុរព្សិលកេណៈ ៩ 
អុំរីឧទនរព្បស់ព្រហាម យុព្រេមណ៍ ១៩ 
អុំរីការព្ហៅមាណរមាន ក់ ២១ 
អុំរីការព្ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៣ 
អុំរីការព្ព្តិះរព្ះិរព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ២៧ 
អុំរីការព្សួរព្ព្បាន ចុំហរះព្រះមានព្រះភាគ ២៩ 
អុំរីការព្ព្ពង់សដមតង អនុបុរវិកថា ៣១ 
អុំរីការព្ព្ពង់ចូលហៅកាន់ផទះរព្បស់ ព្រហាម យុព្រេមណ៍ ៣៣ 
អុំរីការព្រាករព្ណ៍គតិរព្បស់ ព្រហាម យុព្រេមណ៍ ៣៥ 

សសលសូព្រទី ២ ៣៦ 
អុំរីការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៣៧ 
ការព្ពពួលនិមនតរៃនព្រះមានព្រះភាគ ៣៩ 
សូរព្សរទដដលរព្កបានហោយព្ក ៤១ 
ហសលព្រេមណ៍ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៤៣ 
ព្រះតព្មិះរព្បស់ ព្រះមានព្រះភាគ ៤៥ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ព្រះមានព្រះភាគ ៤៧ 
ព្ពង់ចូលហៅកាន់អាព្សមរព្បស់ហតណិយចដិល ៥១ 
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ហសលភិកេុ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៥៣ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ព្រះមានព្រះភាគ ៥៥ 

អសសោយន្សូព្រទី ៣ ៥៦ 
ការព្ចូលហៅរព្កអសសោយនមាណរ ៥៧ 
ការព្ ូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៥៩ 
អកុសលកមមបថ្ ៦១ 
អុំរីការព្ចុំហរព្ ើនហមតា្ត ចិតត ៦៥ 
អុំរីឧបមាហោយការព្កាក់យកហព្គឿងលុំអិត ៦៧ 
អុំរីឧបមាហោយការព្បអក ត់ហភលើង ៦៩ 
ឧបមាហោយការព្នូវរួព្មាមួយនឹងព្រេមណកញ្ញញ  ៧១ 
ឧបមាហោយការព្ ហោយការព្បអក ត់ ហសះ និង ោ ៧៣ 
ព្ពង់ដុំណាល ហរព្ឿងហព្រង ៧៥ 

សោដ្មុខសូព្រទី ៤ ៨៣ 
បុគគលបួន រួក ៨៥ 
បរព្សិ ព រីរព្រួក ៨៩ 
បុគគល ពី ១ ៩១ 
បុគគល ពី ២ ៩៥ 
បុគគល ពី ៣ ៩៧ 
ការព្សមាទន ហោយ សិកាេ  និង អា ីវៈ ៩៩ 
ការព្សព្ងួមឥន្ទនទិយ ១០៣ 
រូព្ប ាន៤ ១០៥ 
ចុតូបបាតញ្ញញ ណ ១០៧ 
អាសវកេយញ្ញញ ណ ១០៩ 
ហឃាដមុខព្រេមណ៍ ដល់នូវសរព្ណៈ ១១១ 
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ការព្ឲ្យហឃាដមុខព្រេមណ៍ ហធវើាោសព្មាប់សងឃ ១១៣ 
ច្ង្កីសូព្រ ទី ៥ ១១៤ 

អុំរីហសចកតីសរព្ហសើរព្រុពធគុណ ១១៥ 
អុំរីហសចកតីសរព្ហសើរព្ ចងកីព្រេមណ៍ ១១៩ 
ការព្ហរលសរព្ហសើរព្ព្រះមានព្រះភាគ ១២១ 
ព្រះមានព្រះភាគ ព្ពង់ឃាត់ កាបពិកមាណរ ១២៧ 
ការព្ព្ពង់សួរព្តបហៅ កាបពិកមាណរ ១២៩ 
ការព្ព្ពង់រាករព្នូវការព្រព្កាសចចៈ ១៣៣ 
ការព្ព្ពង់រាករព្នូវការព្ ហកើតហ ើងរៃនសចច៖ ១៤១ 
ការព្ព្ពង់រាករព្នូវ ធម៌មានឧបការព្ៈ ហព្ចើន ១៤៣ 
កាបពិកមាណរ ដល់នូវរៃព្តសរព្ណៈ ១៤៧ 

ឯសុការសូីព្រ ទី ៦ ១៤៨ 
ការព្សដមតងនូវការព្បុំហរព្ ើ ១៤៩ 
សុំដដងអុំរីព្ពរយសព្មាប់ខលួន ១៥៥ 
ភាររៃនបុគគលហព្តកអរព្ នឹង កុសលធម៌ ១៥៩ 

ធន្ញ្ជជ និ្សូព្រ ទី ៧ ១៧០ 
ការព្សួរព្ដុំណឹង ធនញ្ញជ និព្រេមណ៍ ១៧១ 
ការព្ចូលហៅរព្ក ធនញ្ញជ និព្រេមណ៍ ១៧៣ 
ការព្ព្បព្រឹតតខុសធម៌ និង ការព្ព្បព្រឹតត មិនហសមើ ១៧៥ 
ការព្សួរព្តប ធនញ្ញជ និព្រេមណ៍ ១៨១ 
ការព្ព្បាប់នូវហសចកតីពុកេាពមៃន់ ១៩១ 
ការព្សួរព្តបហៅ ធនញ្ញជ និព្រេមណ៍ ១៩៧ 
ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២០១ 

វាសសដ្ឋសូព្រ ទី ៨ ២០៣ 
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ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២០៥ 
បញ្ញា  រព្បស់ព្រេមណ៍ ២០៧ 
ការព្រាករព្នូវរកយថាព្រេមណ៍ ២០៩ 

សុភសូព្រ ទី ៩ ២២៥ 
ហេតុាពីតា្ ុំងរៃនការព្អរព្ ៤ោ៉ា ង ២២៧ 
ការព្បញ្ញតតិធម៌ ៥ ោ៉ា ង ២៣១ 
ឧបមាហោយបុរព្សខាវ ក់អុំរី កុំហណើ ត ២៣៧ 
ការព្សួរព្តបហៅសុភមាណរ ២៤១ 
សុំដដងអុំរី កាមគុណ ២៤៣ 
សុំដដងអុំរី  ្ន ២៤៥ 
ការព្សួរព្តបហៅសុភមាណរ ២៤៧ 
ការព្ហោះព្ាយរព្បស់ សុភមាណរ ២៤៩ 
ការព្សួរព្រព្កផលូ វ ២៥១ 
សុំដដងអុំរី អបបមញ្ញ ២៥៣ 
ាណុហសាណិព្រេមណ៍   ួបនឹងសុភមាណរ ២៥៧ 

សោសវសូព្រ ទី ១០ ២៥៨ 
ការព្ ូលហៅរព្កសគាហវមាណរ ២៦១ 
ការព្ព្ពង់រាករព្នូវហសចកតីហផសងគាន រៃនរួកសមណៈព្រេមណ៍ ២៦៣ 
សុំដដងអុំរីហរព្ឿងដដលធ្លល ប់មានមក ២៦៥ 
ការព្ព្ពង់ចូលហៅរព្ក អាឡារព្តា្បស ២៦៧ 
ការព្ព្ពង់ចូលហៅរព្ក ឧពទកតា្បស ២៦៩ 
ឧបមា ពី ១ ២៧៥ 
ឧបមា ពី ២ ២៧៧ 
ឧបមា ពី ៣ ២៧៩ 
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ហសចកតីរាោមដ៏លុំបាក ២៨១ 
អុំរី អបានក ាន ២៨២ 
ការព្ហាយអាហារព្តិច ២៨៩ 
អុំរី រូព្ប ាន ៤ ២៩៣ 
ចុតូបបាតញ្ញញ ណ ២៩៧ 
ការព្សរព្ហសើរព្ព្រះមានព្រះភាគ ២៩៩ 
ការព្ដល់នូវរៃព្តសរព្ណៈ ៣០១ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 026) 

សុត្តន្តបិដក មជឈមិន្ិកាយ ឧបរបិណ្ណា សក 
សត្តមភាគ  
២៦ 

(រ.ស. ២៥០៥) 
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មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
សទវទហ្សូព្រ ១ 

សទវទហ្សូព្រ ទី ១ ១ 
ការព្សួរព្ចុំហរះនិព្គនែ ២ 
រកយគួរព្និោយ និង មិនគួរព្និោយ ៤ 
ឧបមាហោយបុរព្សព្តូវសរព្ ៧ 
ការព្សួរព្ចុំហរះធម៌៥ ោ៉ា ង ១៣ 
រកយគួរព្និោយ និង មិនគួរព្និោយ ១៥ 
ការព្សួរព្ហដញហោលចុំហរះរួកនិព្គនែ ១៨ 
ហសចកតីព្បឹងដព្បង និងហសចកតីរាោមឥតផល ២១ 
ហសចកតីព្បឹងដព្បង និងហសចកតីរាោមមានផល ២៧ 
បុគគលព្បកបហោយសីលកេនធ ៣៥ 
ការព្ចូល្ន ៤៣ 
ភាររៃនពិរវចកេុ  ៤៥ 
ភាររៃនអាសវកេយញ្ញញ ណ ៤៧ 
ការព្មកកាន់ឋានដដលហគគបបសីរព្ហសើរព្ ៤៩ 

បញ្ចរតសូព្រ ទី ២ ៥១ 
ការព្បញ្ញតតិអតា្ត  ៥៣ 
ឧបមាហោយរណិ  ៦៣ 
អបរព្នតពិដឋិាហដើម ៦៥ 
ពិដឋិហផសងៗ ៦៩ 
ឧបមាហោយមលប់និងកុំហៅរៃថ្ៃ ៧១ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនរាមិសសុខ ៧៣ 
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ហសចកតីព្បកាន់មាុំ រព្បស់សមណព្រេមណ៍ ៧៧ 
កន្តិសូព្រទី ៣ ៧៩ 

វាពហផសងគាន កនុងធម៌ដ៏វហិសស ៨១ 
ការព្ហធវើាអនកព្រហងើយ ៨៩ 
ការព្រាករព្ណ៍ហោយព្បរៃរ ៩១ 

ោមោមសូព្រទី ៤ ៩៤ 
ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៩៥ 
ការព្សួរព្ចុំហរះអាននទ ៩៧ 
វវិាព មូល ៦ ៩៩ 
ហយភុយយសិកា ១០៣ 
អមូ ាវនិ យ ១០៥ 
ភសស បាបិយសិកា ១០៧ 
តិណវតា្ត រព្កៈ ១០៩ 
ារាណីយធម៌ ៦ ១១១ 

សុន្កខរតសូព្រ ទី ៥ ១១៥ 
ការព្វសិ ជ រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ១១៧ 
ភាររៃនបុគគលមានអធាព្ស យឱនហៅរព្កហោកាមិស ១១៩ 
ភាររៃនបុគគលមានអធាព្ស យហៅរព្ក អាហនញ្ជសមាបតតិ ១២១ 
ភាររៃនបុគគលមានអធាព្ស យឱនហៅរព្កហនវសញ្ញញ  សញ្ញញ យតនសមា
បតតិ 

១២៣ 

ភាររៃនបុគគលមានអធាព្ស យឱនហៅរព្កព្រះនិរវ ន ១២៥ 
ឧបមាហោយបុសរព្ព្តូវសរព្ ១២៧ 
ភាររៃនបុគគលមានអធាព្ស យឱនហៅរព្កព្រះនិរវ ន ហោយព្បរៃរ ១៣១ 
ហេតុមិនដដលមាន ១៣៧ 
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អាសន្ញ្ជសបាយសូព្រ ទី ៦ ១៣៩ 
អាហនញ្ជសបាយបបដិបទ ១៤១ 
អាកិញ្ចញ្ញញ យតនសបាយបបដិបទ ១៤៥ 
ហនវសញ្ញញ   សញ្ញញ យតន សបាយបបដិបទ ១៤៧ 
ហនវសញ្ញញ   សញ្ញញ យតនៈ  ១៤៩ 
អរព្យិវហិមាកេ ១៥១ 

គ្ណកសម្មគ្គោេ ន្សូព្រទី ៧ ១៥៣ 
ការព្ពូ ម ននូវបុរព្ស ១៥៥ 
ភាររៃនសតិសមប ញ្ញៈ ១៥៧ 
ការព្ពូ ម ននូវបុរព្ស ១៥៩ 
ការព្បានសហព្មចនូវនិរវ ន និង មិនបានសហព្មច ១៦១ 
ព្រះមានព្រះភាគ ព្ពង់សួរព្តប ១៦៣ 
ការព្ដល់នូវរៃព្តសរព្ណៈ ១៦៧ 

សោបកសម្មគ្គោេ ន្សូព្រទី ៨ ១៦៨ 
ព្រះអាននទចូលហៅរព្កហគាបកហមាគគោល នព្រេមណ៍ ១៦៩ 
វសសការព្ព្រេមណ៍ចូលហៅរព្កព្រះអាននទ ១៧១ 
ភាររៃនបុគគលមានធម៌ាពីរឹង ១៧៣ 
រកយវសិ ជ រព្បស់ព្រះអាននទ ១៧៥ 
រកយបុច្ឆា រព្បស់វសសការព្ព្រេមណ៍ ១៧៧ 
បាពនីយធម៌ ១៧៩ 
វសសការព្ព្រេមណ៍ ព្បឹកានឹងឧបននទហស បតិ ១៨៣ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ វតត ហវ ុវ  ន ១៨៥ 
ការព្ចូល្ន ១៨៩ 

មហាបុណណ មសូព្រ ទី ៩ ១៩០ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 83/333 

 

បុច្ឆា ចុំហរះបញ្ចុ បាទនកេនធ ១៩១ 
ភាររៃនធមមាតិមិនដមនាសកាក យពិដឋិ ១៩៥ 
ភាររៃនគុណហទស និងការព្រព្ោស់ហចញកនុងបញ្ចកេនធ ១៩៧ 
ការព្ហព្បៀនព្បហៅកនុងរៃព្តលកេណ៍ ១៩៩ 

ចូ្ឡបុណណ មសូព្រ ទី ១០ ២០៣ 
ភាររៃន អសបបុរព្ស ២០៥ 
ភាររៃន សបបុរព្ស ២០៩ 
ឧទទ ន ២១៣ 

អនុ្បទវគ្គ ២១៤ 
អនុ្បទ សូព្រទី ១ ២១៤ 

បឋម ាន ២១៥ 
តតិយ ាន ២១៧ 
អាកាានញ្ញច យតនៈ ២១៩ 
អាកិញ្ចញ្ញញ យតនៈ ២២១ 
ភាររៃនកិរព្ោិដល់នូវការព្ាទ ត់ ២២៣ 
ការព្ហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិតរៃនព្រះមានព្រះភាគ ២២៥ 

ឆវសិោធន្សូព្រទី ២ ២២៦ 
ហវាហារព្ ៤ ោ៉ា ង ២២៧ 
ធ្លតុ ទ ុំង ៦ ២២៩ 
ការព្រាករព្ណ៍នូវ អនុធម៌ ២៣១ 
ការព្បរព្បូិណ៌ ហោយសីលកេនធដ៏ព្បហសើរព្ ២៤១ 
ការព្ហរលអុំរី្ន ២៤៣ 
អាសវកេយញ្ញញ ណ ២៤៥ 
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សបបុរសិសូព្រ ទី ៣ ២៤៧ 
ធម៌រព្បស់សបបុរព្ស និង អសបបុរព្ស ២៤៩ 
ការព្ហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិតរៃនព្រះមានព្រះភាគ ២៦៧ 

សសវរិព្វា សសវរិរាសូព្រទី ៤ ២៦៨ 
ធមមាតគួរព្ហសរ  និង មិនគួរព្ហសរ ២៦៩ 
កាយ  សមាច្ឆរព្ ២៧១ 
វចី  សមាច្ឆរព្ ២៧៣ 
មហ   សមាច្ឆរព្ ២៧៩ 
ចិតតុបាព ២៨១ 
ការព្បានចុំហរះនូវ សញ្ញញ  ២៨៣ 
ការព្បានចុំហរះនូវ ពិដឋិ  ២៨៥ 
ការព្បានចុំហរះនូវ អតតភារ ២៨៩ 
ការព្ព្បទននូវាធុការព្ ២៩១ 
កាយ សមាច្ឆរព្ ២៩៣ 
ការព្បានចុំហរះនូវ អតតភារ ២៩៥ 
អាយតនៈ ៦ ២៩៧ 
វតែុ  គួរព្ហសរ  និង មិនគួរព្ហសរ ៣០៣ 
ការព្ដឹងចាស់នូវហសចកតីរៃនភាសិត ៣០៩ 

រហុ្ធារុកសូព្រទី ៥ ៣១១ 
ការព្ ល្ សកនុងធ្លតុ ៣១៣ 
ការព្ ល្ សកនុង បដិចចសមុបាព ៣១៧ 
ការព្ ល្ សកនុង ហេតុ និង មិនដមនហេតុ ៣១៩ 
ហ ម្ ះរៃនធមមបរព្ោិយ ៣២៧ 

ឥសិគិ្លិសូព្រ ទី ៦ ៣២៨ 
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ហ ម្ ះភនុំ ៣២៩ 
ព្រះ មព្រះ បហចចករុពធ ៣៣១ 

មហាច្ោត រសឹកសូព្រ ទី ៧ ៣៣៥ 
សមាម ពិដឋិ ៣៣៧ 
សមាម  សងកបបៈ ៣៣៩ 
សមាម  វាច្ឆ ៣៤១ 
សមាម  កមមនតៈ ៣៤៣ 
សមាម  អា ីវៈ ៣៤៥ 
ភាវៈ រៃនធម៌ាព្បធ្លន ៣៤៧ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ៣៥១ 

អានាោន្សសរិសូព្រ ទី ៨ ៣៥២ 
ហសចកតីហព្តកអរព្រៃនព្រះមានព្រះភាគ ៣៥៣ 
ភាររៃនធម៌មានខលឹមារព្ដ៏បរព្សុិពធ ៣៥៥ 
ការព្ព្បកប ភាវ  ៣៥៧ 
ភាររៃនអា បានសសតិមានអានិសងសហព្ចើន ៣៥៩ 
សតិបបោឋ នន ៤ ៣៦៣ 
ហរ ឈងគ ៧ ៣៦៧ 
វាិជ  និង វមុិតតិ ៣៧៣ 

កាយគ្ោសរិសូព្រ ទី ៩ ៣៧៤ 
ភារ រៃន កាយគតា្សតិ  មានអានិសងសហព្ចើន ៣៧៧ 
ភាររៃនភិកេុ  ហធវើនូវហសចកតីដឹងខលួន ៣៧៩ 
ភាររៃនកាយ ាបដិកកូល ៣៨១ 
ភាររៃនសរព្រីព្ៈាល ប់ដដលហគហច្ឆលកនុងរៃព្រសមាន ៣៨៣ 
បឋម ាន ៣៨៥ 
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ពុតិយ ាន ៣៨៧ 
ឧបមាហោយបុរព្ស ពពួរព្សុំរត់ស ៣៨៩ 
មារព្បាននូវចហ ល ះ ៣៩១ 
មារព្ មិនបាននូវចហ ល ះ ៣៩៣ 
ការព្ហធវើឲ្យាក់ចាស់ហោយព្បាា្ដ៏រៃព្កដលង ៣៩៥ 
ការព្បាននូវ អានិសងស ១០ ាព្បាកដ ៣៩៧ 

សង្គខ រូបបរតសូិព្រទី ១០ ៤០០ 
ភាររៃនការព្ហកើតកនុងហពវហោក ហ ះៗ ៤០៣ 
ភាររៃនការព្មិនហកើតកនុងពីណាៗ ហ ើយ ៤១៥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 027) 

សុត្តន្តបិដក មជឈមិន្ិកាយ ឧបរបិណ្ណា សក 
អដឋមភាគ    ២៧ 
(រ.ស. ២៥០៥) 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
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សុញ្ញ រវគ្គ ១ 
ចូ្ឡសុញ្ញរសូព្រ ទី ១ ១ 

អរព្ញ្ញសញ្ញញ  ៣ 
បឋវសីញ្ញញ  ៥ 
វញិ្ញញ ណញ្ញច យតនសញ្ញញ  ៧ 
អាកិញ្ចញ្ញញ យតនសញ្ញញ  ៩ 
ហនវសញ្ញញ   សញ្ញញ យតនសញ្ញញ  ១១ 
អនិមិតតហចហតា្សមាធិ ១៣ 
ការព្ហៅហោយសុញ្ញតៈ ១៥ 

មហាសុញ្ញរសូព្រទី ២ ១៧ 
រកយថាឋានៈ និងមិនដមនឋានៈ ១៩ 
ការព្សហព្មចនូវសញ្ញតផលសមាបតតិ ២១ 
ការព្ដឹងចាស់កនុងហេតុហ ះៗ ២៣ 
កាមគុណ ព្បា ុំ ២៩ 
កថាវតែដប់ ៣១ 
ឧបព្ពរសិសយ ៣៣ 
ឧបព្ពរព្រេមច្ឆរព្យ ៣៥ 
ហសចកតីព្បតិបតតិាមិតត ៣៧ 

អច្ឆរយិរភូរធមមសូព្រ ទី ៣ ៤០ 
អនតរាកថា ៤១ 
ហរធិសតវហកើតកនុងរួកហពវតា្ាន់តុសិត ៤៣ 
ហរធិសតវចុះកាន់រៃផទមាតា្ ៤៨ 
ហរធិសតវហចញច្ឆករៃផទមាតា្ ៥១ 
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ការព្ហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ៥៧ 
រកកុលសរថរច្ឆរយិរភូរសូព្រ ទី ៤ ៥៨ 

ហសចកតីអាច រព្យ ៥៩ 
ទន្តភូមសូិព្រទី ៥ ៦៥ 

អចិរព្វតសមណុហពទស ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៦៧ 
ឧបមាហោយដុំរព្ដីដលគួរព្ពូ ម ន ៦៩ 
ឧបមាហោយភនុំធុំ ៧១ 
ឧបមាហោយដុំរព្ ី ៧៥ 
ហរលអុំរីរុពធគុណ ៧៩ 
ធម៌មានសតិបបោឋ នបួនាហដើម ៨១ 
ឧបមាហោយដុំឬីមិនទន់ពូ ម ន ៨៧ 
ឧបមាហោយដុំរព្ដីដលពូ ម នហេើយ ៨៩ 

ភូមជិ្សូព្រទី ៦ ៩០ 
ការព្ព្បព្រឹតតព្រេមចរព្យិៈ ៩១ 
ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៩៣ 
ឧបមាហោយបុរព្សអនកព្តូវការព្ហោយហព្បង ៩៧ 
ឧបមាហោយបុរព្សអនកព្តូវការព្ពឹកហោះព្សស់ ៩៩ 
ភាររៃនកិរព្ោិព្តា្ស់ដឹងនូវផល ១០១ 
ឧបមាហោយបុរព្សអនកព្តូវការព្ហព្បង ១០៣ 
ឧបមាហោយបុរព្សអនកព្តូវការព្ពឹកហោះខាប់ ១០៥ 
ហសចកតីរព្កីរាយចុំហរះភាសិត ១០៧ 

អនុ្រុទធសូព្រទី ៧ ១០៨ 
បុរព្សមាន ក់ចូលហៅរព្កព្រះអនុរុព្ពធ ១០៩ 
ហសចកតីហោះព្ាយនូវហចហតា្វមុិតតិ ១១១ 
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កិរព្ោិហកើតកនុងភរទ ុំងបួន ១១៥ 
រាករព្ណ៍នូវហសមើរៃនហពវតា្ ១១៧ 
ភាវៈរៃនវាច្ឆាម ន ១២៧ 

ឧបកកិសលសសូព្រទី ៨ ១២៩ 
ព្រះមានព្រះភាគព្ពង់ឃាត់ភិកេុ  ១៣១ 
គាថាព្បារព្រធនូវការព្ ហមាល ះ ១៣៣ 
 យទយបាល ឃាត់ព្រះមានព្រះភាគ ១៣៧ 
ភារដនបុគគលមានចិតតាមួយគាន  ១៣៩ 
ភារដនបុគគល មិនហធវសព្បដេស ១៤៣ 
ឧបមាហោយបុរព្សហដើរព្ផលូ វឆ្លៃ យ ១៤៧ 
ភាររៃនបុគគលមានហសចកតីរាោមតឹងហរក ១៤៩ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនហសចកតីព្បាថាន េួសហរក ១៥១ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនហសចកតីព្តិះរព្ះិ ១៥៣ 
ភាវ  ៣ ព្បការព្ ១៥៩ 

ព្វលបណឌិ រសូព្រទី ៩ ១៦១ 
ពុកេកនុងបចចុបបននរព្បស់បុគគលរល ១៦៣ 
ឧបមាហោយបុរព្សព្តូវលុំដរង ១៦៩ 
ចុំណង ព្បា ុំព្បការព្ ១៧១ 
និោយអុំរី នរព្ក ១៧៣ 
និោយអុំរី កុំហណើ តសតវតិរព្ច្ឆា ន ១៧៥ 
ឧបមាហោយអហណតើ កខាវ ក់ ១៧៩ 
រលភូមិ ១៨១ 
សុខកនុងបចចុបបននរព្បស់បណឌិ ត ១៨៣ 
ចកករព្  តន៍ ១៩១ 
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អសសរព្  តន៍ ១៩៥ 
ឥតែីរព្តន៍ ១៩៧ 
គេបតិរព្តន៍ ១៩៩ 
ហសចកតីសុខរព្បស់ហសតចចព្ករតតិ ២០១ 
ហសចកតីសុខរព្បស់បណឌិ ត ២០៥ 

សទវទូរសូព្រទី ១០ ២០៧ 
ហពវពូត  ពីមួយ ២០៩ 
ហពវពូត  ពីរីរព្ ២១៣ 
ហពវពូត  ពី បី ២១៥ 
ហពវពូត  ពី បួន ២១៧ 
ហពវពូត  ពី ព្បា ុំ ២១៩ 
មហានរព្ក ២២៣ 
គូថ្ នរព្ក និង កុកកុលនរព្ក ២២៧ 
សទឹងពឹកផា ២២៩ 
និគមគាថា ២៣១ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 028) 

សុត្តន្តបិដក មជឈមិន្ិកាយ ឧបរបិណ្ណា សក 
ន្វមភាគ  
២៨ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
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មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
វភិង្គវគ្គ ១ 

ភសទទកររតសូព្រ ទី ១ ១ 
ហសចកតីសងស  យកនុងខនធាអ គត ៣ 
ហសចកតី  មិនសងស  យកនុងខនធាអ គត ៥ 
ភាររៃនបុគគលអនកមានរាព្តីមួយដ៏ចហព្មើន ៧ 

អាន្ន្ទភសទទកររតសូព្រ ទី ២ ៩ 
ហសចកតីអាហឡាះអាល យបញ្ចកេនធាអតីត ១១ 
ហសចកតីមិនព្បាថាន នូវបញ្ចកេនធាអ គត ១៣ 
ភាររៃនបុគគលអនកមានរាព្តីមួយដ៏ចហព្មើន ១៥ 
ហសចកតីអាហឡាះអាល យបញ្ចកេនធាអតីត ១៧ 

មហាកចាច ន្ភសទទកររតសូព្រ ទី ៣ ១៩ 
ព្រះសមិពធិមានអាយុចូលហៅរព្កព្រះមានព្រះភាគ ២១ 
ភាររៃនបុគគលអនកមានរាព្តីមួយដ៏ចហព្មើន ២៣ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិរៃនរួកភិកេុ  ២៥ 
រួកភិកេុ ចូលហៅរព្កព្រះមហាកច្ឆច នៈ ២៧ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ព្រះមហាកច្ឆច នៈ ២៩ 
ហសចកតីអាហឡាះអាល យបញ្ចកេនធាអតីត ៣១ 
ហសចកតីព្បាថាន នូវបញ្ចកេនធាអ គត ៣៣ 
ហសចកតីរព្ហសមរព្ាមកនុងរួកធម៌ាបចចុបបនន ៣៥ 
ហសចកតីហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ៣៧ 
គាថាសុំដដង រីរាព្តីមួយដ៏ចហព្មើន ៣៩ 
ហសចកតីហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ៤១ 
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សោមសកង្គិយសូព្រទី ៤ ៤២ 
គាថាសុំដដង រីរាព្តីមួយដ៏ចហព្មើន ៤៣ 
ការព្ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៤៥ 
ព្រះមានព្រះភាគ ព្ពង់សួរព្តប ៤៧ 
ហសចកតីអាហឡាះអាល យបញ្ចកេនធាអតីត ៤៩ 
ហសចកតីរព្ហសមរព្ាមកនុងធម៌ាបចចុបបនន ៥១ 
ហសចកតីហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ៥៣ 

ចូ្ឡកមមវភិង្គសូព្រទី៥ ៥៤ 
កិចចនិមនតរព្បស់សុភមាណរ ៥៥ 
ការព្ហវៀរព្ច្ឆកបាណាតិបាត ៥៧ 
ភារដនបុគគលាអនកហព្កាធ ៥៩ 
ភារដនបុគគលាអនកព្ចដណន ៦១ 
ការព្មិនឲ្យនូវវតែុមានបាយាហដើម ៦៣ 
ភារដនបុគគលាអនករព្ងឹតអឹង ៦៥ 
ភារដនបុគគលាអនកមិនាកសួរព្ ៦៧ 
ហសចកតីព្បតិបតតិដដលព្បព្រឹតតហៅហដើមបអីាយុខលីាហដើម ៦៩ 
ការព្ដល់នូវរៃព្តសរព្ណៈ ៧១ 

មហាកមមវភិង្គសូព្រទី៦ ៧២ 
រកយចរព្ច្ឆ ៧៣ 
ការព្ព្កាបពូលនូវរកយចរព្ច្ឆ ៧៥ 
ការព្ដចកនូវកមមវភិងគ ៧៧ 
បុគគលបួនរួក ៧៩ 
ការព្ហរលហោយពិដឋិកួចកាន់ ៨១ 
ហសចកតីយល់កនុងមហាកមមវភិងគ ៨៧ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 93/333 

 

ភាររៃនបុគគលអនកពពួលនូវវបិាក ៩៣ 
សឡាយរន្វភិង្គសូព្រទី៧ ៩៧ 

មហ បវចិ្ឆរព្ៈ ៩៩ 
ហគេសិតហាមនសស ១០១ 
ហគេសិតហទមនសស ១០៣ 
ហនកេមមសិតហទមនសស ១០៥ 
ហនកេមមសិតុហបកាេ  ១០៧ 
ការព្លះហគេសិតហាមនសស ាហដើម ១០៩ 
សតិបបោឋ នបី ១១១ 
សតិបបោឋ នរីរព្ ១១៣ 
ភាររៃនបុគគលាារព្ថី្អនកពូ ម ននូវបុរព្ស ១១៥ 
ហសចកតីហព្តកងរព្ចុំហរះភាសិត ១១៧ 

ឧសទទសវភិង្គសូព្រទី៨ ១១៨ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់ភិកេុទ ុំងឡាយ ១១៩ 
ការព្ចូលហៅរព្កព្រះមហាកច្ឆច នៈ ១២១ 
ឧបមាហោយបុគគលអនកព្តូវការព្ហោយខលឹមហឈ្ើ ១២៥ 
ការព្ដចកអតែ រៃនឧហពទសហោយរិាត រព្ ១២៧ 
វញិ្ញញ ណមិនរាត់រាយ ១២៩ 
ភាររៃនចិតតឋិតហៅខាងកនុង ១៣១ 
ភាររៃនចិតតមិនឋិតហៅខាងកនុង ១៣៣ 
ហសចកតីតក់សលុតហព្រះមិនព្បកាន់មាុំ ១៣៥ 
ហសចកតីមិនតក់សលុតហព្រះមិនព្បកាន់មាុំ ១៣៧ 
ការព្ព្កាបពូលព្រះមានព្រះភាគ ១៣៩ 

អរណវភិង្គសូព្រទី ៩ ១៤៣ 
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ភាររៃនធម៌ដ៏ហថាកទប ១៤៥ 
ម ឈមិបបដិបទ ១៤៧ 
ភាររៃនកិរព្ោិហលើកតុំហកើងាហដើម ១៤៩ 
ការព្សុំដដងធម៌ ១៥២ 
កាមគុណព្បា ុំ ១៥៥ 
ការព្មិនហរលរកយកនុងពីកុំបា ុំងមុខ ១៥៧ 
ភាាកនុង នបព ១៥៩ 
ហសចកតីរាោមហោយហាមនសស ១៦១ 
ម ឈមិបបដិបទ ១៦៣ 
រកយហរលកនុងពីកុំបា ុំងមុខ ១៦៥ 
រកយហរលរព្េ ស ១៦៧ 
ហសចកតីហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ១៦៩ 

ធារុវភិង្គសូព្រទី ១០ ១៧០ 
ព្រះមានព្រះភាគចូលហៅកាន់កុមភការព្និហវស ១៧១ 
ឧហពទសរៃននធ្លតុវភិងគ ១៧៣ 
មហ បរព្ចិ្ឆរព្ៈដប់ព្បា ុំបី ១៧៥ 
បឋវធី្លតុ ១៧៧ 
ហតហាធ្លតុ ១៧៩ 
អាកាសធ្លតុ ១៨១ 
ហវព  ១៨៣ 
ឧបមាហោយកុំហៅ ១៨៥ 
ឧបមាហោយាងមាស ១៨៧ 
ឧបមាហោយព្បពីបអុចហព្បង ១៩៣ 
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អនកព្បា  ្ ១៩៧ 
ហសចកតីហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ១៩៩ 

សច្ចវភិង្គសូព្រទី ១១ ២០១ 
ការព្ញុាុំងធមមចព្កឲ្យព្បព្រឹតតហៅ ២០៣ 
ពុកេអរព្យិសចច ២០៥ 
ពុកេនិហរាធគាមិនីបដិបទអរព្យិសចច ២០៩ 
មគគអរព្យិសចច ២១១ 
ការព្ព្បាប់នូវអរព្យិសចច ២១៣ 

ទកខិណ្ហវភិង្គសូព្រទី១២ ២១៤ 
ការព្អងវរព្ករព្រៃន ងមហាបាបតិហគាតមី ២១៥ 
កិរព្ោិអងវរព្ករព្រៃនព្រះអាននទ ២១៧ 
កិរព្ោិមិនដមនាការព្តបសនងហោយលអ ២១៩ 
ហសចកតីហផសងគាន រៃនពកេិណាទន ២២១ 
ពកេិណាវសុិពធិ ២២៧ 

សឡាយរន្វគ្គ ២៣២ 
អនាថបិណឌិ សកាវាទសូព្រទី១ ២៣២ 

ការព្ព្បព្រឹតតិហៅរៃនអារធ ២៣៣ 
អាយតនៈខាងកនុង ២៣៧ 
ចកេុសមផ សសាហដើម ២៣៩ 
បញ្ចកេនធ ២៤១ 
ហោកហនះនិងហោកខាងមុខ ២៤៣ 
អ ថ្បិណឌិ កហពវបុតតចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៤៥ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្វតតហ តវន ២៤៧ 
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ហសចកតីហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ២៤៩ 
ឆសនាោ វាទសូព្រទី២ ២៥០ 

កិរព្ោិព្បព្រឹតតិហៅរៃនអារធ ២៥១ 
បញ្ញា កមមរៃនព្រះារព្បុីតត ២៥៥ 
កិរព្ោិចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៥៩ 

បុសណ្ហណ វាទសូព្រទី ៣ ២៦១ 
ការព្ឲ្យឱវាព ២៦៣ 
ភារកុំណាចរៃនរួកអនកសុណាបរព្នត នបព ២៦៥ 
បរព្និិរវ នរៃនព្រះបុណណ ២៦៩ 

ន្ន្ទសកាវាទសូព្រទី ៤ ២៧១ 
ការព្ឲ្យឱវាពដល់ភិកេុ នី ២៧៣ 
អាយតនៈខាងហព្ៅ ២៧៥ 
វញិ្ញញ ណកាយ ២៧៧ 
ហវព ខនធ ២៧៩ 
អាយតនៈខាងហព្ៅ ២៨១ 
ឧបមាហោយអនកសមាល ប់ហគា ២៨៣ 
ហរ ឈងគព្បា ុំរីរព្ ២៨៥ 
ការព្ ូលហៅកាន់រា ការាម ២៨៧ 
អាយតនៈខាងកនុង ២៨៩ 
វញិ្ញញ ណកាយ ២៩១ 
ឧបមាហោយព្បពីបហព្បង ២៩៣ 
ឧបមាហោយហដើមហឈ្ើ ២៩៥ 
ឧបមាហោយអនកសមាល ប់ហគា ២៩៧ 
ហរ ឈងគព្បា ុំរីរព្ ២៩៩ 
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ហសចកតីហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ៣០១ 
ចូ្ឡរាហុ្សោវាទសូព្រទី ៥ ៣០២ 

ចកាេវ យតនៈ ៣០៣ 
ចកេុសមផ សស ៣០៥ 
មហ វញិ្ញញ ណ ៣០៧ 
ហសចកតីហនឿយណាយកនុងអាយតនៈាហដើម ៣០៩ 

ឆឆកកសូព្រទី៦ ៣១១ 
វញិ្ញញ ណកាយព្បា ុំមួយ ៣១៣ 
ហវព កាយព្បា ុំមួយ ៣១៥ 
ភាររៃន អនតា្ត  ៣១៧ 
ដុំហណើ រព្ហកើតហ ើងរៃនសកាក យ ៣២៣ 
ដុំហណើ រព្រព្លត់ហៅ រៃនសកាក យ ៣២៥ 
ភាររៃនរកយមិនសមហេតុ ៣២៧ 
ភាររៃនរកយសមហេតុ ៣២៩ 
ហសចកតីហព្តកអរព្ចុំហរះភាសិត ៣៣៣ 

សឡាយរន្វភិង្គសូព្រទី៧ ៣៣៤ 
ការព្ចហព្មើនហ ើងរៃនតណាា  ៣៣៥ 
ការព្លះបង់នូវតណាា  ៣៣៩ 
ការព្ហរញបរព្បូិណ៌ហោយភាវ  ៣៤១ 
ការព្កុំណត់ដឹងនូវធម៌ាហដើម ៣៤៣ 

ន្គ្រវសិន្ទយយសូព្រទី ៨ ៣៤៧ 
ភាររៃនបុគគលដដលហគមិនគបបហីធវើសកាក រព្ៈ ៣៤៩ 
ភាររៃនបុគគលគួរព្ហធវើសកាក រព្ៈ ៣៥១ 
ការព្សួរព្រព្កហេតុហោបល់ ៣៥៣ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 98/333 

 

ការព្ដល់នូវសរព្ណៈ ៣៥៥ 
បិណឌ ោរោរសុិទធសូិព្រទី ៩ ៣៥៦ 

សុញ្ញតា្វហិារព្សមាបតតិ ៣៥៧ 
នីវរព្ណបបញ្ញា  ៣៦១ 
ឥន្ទនទិយបបញ្ញា  ៣៦៣ 
ហរ ឈងគបបញ្ញា  ៣៦៥ 
វាិជ វមុិតតិបបញ្ញា  ៣៦៧ 

ឥន្ទន្ទិយភាវនាសូព្រទី១០ ៣៦៨ 
ការព្និមនតរព្បស់ព្រះអាននទ ៣៧១ 
ការព្ចហព្មើននូវឥន្ទនទិយ ៣៧៣ 
ហសកេបបដិបទ ៣៨១ 
ឧទទ ន ៣៨៥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 029) 

សំយុត្តន្ិកាយ សគាថវគគ 
បឋមភាគ  
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២៩ 
(រ.ស. ២៥០៦) 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
សទវោសំយុរត ១ 

ន្ឡវគ្គទី ១ ១ 
ឱ តរព្ណសូព្ត ពី ១ ១ 
និហមាកេសូព្តពី ២ ៣ 
ឧបហនយយសូព្ត ពី ៣ ៤ 
អហចចនតិសូព្ត ពី ៤ ៥ 
គតិចាិនទិសូព្ត ពី ៥ ៦ 
ាគរព្សូព្ត ពី ៦ ៧ 
អបបដិវពិិតសូព្ត ពី ៧ ៨ 
សុសមមុដឋសូព្ត ពី ៨ ៨ 
មានកាមសូព្ត ពី ៩ ៩ 
អរព្ញ្ញសូព្ត ពី ១០ ១០ 

ន្ន្ទន្វគ្គ ទី ២ ១២ 
ននទនសូព្ត ពី ១ ១២ 
ននទិសូព្ត ពី ២ ១៣ 
នតែិបុតតសមសូព្ត ពី ៣ ១៤ 
ខតតិយសូព្ត ពី ៤ ១៥ 
សកមានសូព្ត ពី ៥ ១៦ 
និទទ តនទិសូព្ត ពី ៦ ១៦ 
ពុកករព្សូព្ត ពី ៧ ១៧ 
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េិរព្សូិព្ត ពី ៨ ១៨ 
កុដិកាសូព្ត ពី ៩ ១៨ 
សមិពធិសូព្ត ពី ១០ ២០ 

សរិវគ្គទី ៣ ២០ 
សតិសូព្ត ពី ១ ៣២ 
ផុសតិសូព្ត ពី ២ ៣២ 
 ោសូព្ត ពី ៣ ៣៣ 
មហ និវារព្ណសូព្ត ពី ៤ ៣៤ 
អរព្េនតសូព្ត ពី ៥ ៣៥ 
បហាជ តសូព្ត ពី ៦ ៣៧ 
សរព្សូព្ត ពី ៧ ៣៨ 
មេពធនសូព្ត ពី ៨ ៣៩ 
ចតុចកកសូព្ត ពី ៩ ៤០ 
ឯណិ ងឃសូព្ត ពី ១០ ៤០ 
 ៤១ 

សរុលេបបកាយិកវគ្គទី ៤ ៤៣ 
សរភិសូព្ត ពី ១ ៤៣ 
មចារព្សូិព្ត ពី ២ ៤៧ 
ាធុសូព្ត ពី ៣ ៥១ 
នសនតិសូព្ត ពី ៤ ៥៧ 
ឧ ានសញ្ញិ សូព្ត ពី ៥ ៦០ 
សទធ សូព្ត ពី ៦ ៦៣ 
សមយសូព្ត ពី ៧ ៦៥ 
សកលិកសូព្ត ពី ៨ ៦៨ 
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បឋមប ជុនធីតុសូព្ត ពី ៩ ៧៤ 
ពុតិយប ជុនធីតុសូព្ត ពី ១០ ៧៦ 

អាទិរតវគ្គទី ៥ ៧៨ 
អាពិតតសូព្ត ពី ២ ៧៨ 
កិនទពសូព្ត ពី ៣ ៨១ 
អននសូព្ត ពី ៤ ៨១ 
ឯកមូលសូព្ត ពី ៥ ៨២ 
អហ មិយសូព្ត ពី ៦ ៨២ 
អចចរាសូព្ត ពី ៧ ៨៣ 
វនហរាបសូព្ត ពី ៨ ៨៤ 
ហ តវនសូព្ត ពី ៩ ៨៦ 
មចារព្សូិព្ត ពី ១០ ៨៩ 

ជ្រាវគ្គ ទី ៦ ៩៤ 
 រាសូព្ត ពី ១ ៩៤ 
អ រព្ាសូព្ត ពី ២ ៩៤ 
មិតតសូព្ត ពី ៣ ៩៥ 
វតែុសូព្ត ពី ៤ ៩៦ 
បឋម នសូព្ត ពី ៥ ៩៦ 
ពុតិយ នសូព្ត ពី ៦ ៩៧ 
តតិយ នសូព្ត ពី ៧ ៩៨ 
ឧបបថ្សូព្ត ពី ៨ ៩៨ 
ពិតិយសូព្ត ពី ៩ ៩៩ 
កវសូិព្ត ពី ១០ ១០០ 

អន្ធវគ្គទី ៧ ១០១ 
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 មសូព្ត ពី១ ១០១ 
ចិតតសូព្ត ពី ២ ១០១ 
តណាា សូព្ត ពី ៣ ១០២ 
សហញ្ញញ  នសូព្ត ពី ៤ ១០៣ 
រនធនសូព្ត ពី ៥  ១០៣ 
អរភ េកសូព្ត ពី ៦ ១០៤ 
ឧឌ្ឌិតសូព្ត ពី ៧ ១០៤ 
បេិតសូព្ត ពី ៨ ១០៥ 
ឥច្ឆា សូព្ត ពី ៩ ១០៦ 
ហោកសូព្ត ពី ១០  ១០៦ 

ឃោា វគ្គទី ៨ ១០៨ 
 តា្វ សូព្ត ពី១ ១០៨ 
រព្ថ្សូព្ត ពី២ ១០៩ 
វតិតសូព្ត ពី៣ ១០៩ 
វពិឋិសូព្ត ពី៤ ១១០ 
ភីតសូព្ត ពី៥ ១១១ 
ន ិរព្តិសូព្ត ពី៦ ១១២ 
ឥសសរព្សូព្ត ពី៧ ១១៤ 
កាមសូព្ត ពី៨ ១១៥ 
បាហឋយយសូព្ត ពី៩ ១១៥ 
បហាជ តសូព្ត ពី១០ ១១៦ 
អរព្ណសូព្ត ពី១១ ១១៧ 

សទវបុរតសំយុរត ១១៩ 
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កសសបវគ្គទី ១ ១១៩ 
បឋមកសសបសូព្ត ពី១ ១១៩ 
ពុតិយកសសបសូព្ត ពី២ ១២០ 
មា សូព្ត ពី៣ ១២១ 
មាគធសូព្ត ពី៤ ១២២ 
ទមលិសូព្ត ពី៥ ១២៣ 
កាមពសូព្ត ពី៦ ១២៥ 
បញ្ញច លចណឌ សូព្ត ពី៧ ១២៧ 
តា្យនសូព្ត ពី៨ ១២៧ 
ចនទិមសូព្ត ពី៩ ១៣១ 
សុរព្យិសូព្ត ពី១០ ១៣៣ 

អនាថបិណឌិ កវគ្គទី ២ ១៣៦ 
ចនទិមសសូព្ត ពី១ ១៣៦ 
ហវណឌុ សូព្ត ពី២ ១៣៧ 
ពី លដឋិសូព្ត ពី៣ ១៣៨ 
ននទនសូព្ត ពី៤ ១៣៨ 
ចនទនសូព្ត ពី៥ ១៤០ 
វាសុពតតសូព្ត ពី៦ ១៤១ 
សុព្រេមសូព្ត ពី៧ ១៤១ 
កកុធសូព្ត ពី៨ ១៤២ 
ឧតតរព្សូព្ត ពី៩ ១៤៤ 
អបាថ្បិណឌ កសូព្ត ពី១០ ១៤៥ 

នានារិរថយិវគ្គទី ៣ ១៥១ 
សិវសូព្ត ពី១ ១៥១ 
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ហខមសូព្ត ពី២ ១៥២ 
ហសរព្សូីព្ត ពី៣ ១៥៤ 
 ដិការព្សូព្ត ពី៤ ១៦០ 
 នតុសូព្ត ពី៥ ១៦៤ 
ហរាេិតសសសូព្ត ពី៦ ១៦៦ 
ននទសូព្ត ពី៧ ១៧០ 
ននទិវាិលសូព្ត ពី៨ ១៧១ 
សុសិមសូព្ត ពី៩ ១៧២ 
  តិតិែយសូព្ត ពី១០ ១៧៩ 

សកាសលសំយុរត ១៨៥ 
ទហ្រវគ្គ ទី ១ ១៨៥ 

ពេរព្សូព្ត ពី១ ១៨៥ 
បុរព្សិសូព្ត ពី២ ១៩១ 
រា សូព្ត ពី៣ ១៩២ 
បិយសូព្ត ពី៤ ១៩៤ 
អតតរព្កេិតសូព្ត ពី៥ ១៩៨ 
អបបកសូព្ត ពី៦ ២០១ 
អតែករព្ណសូព្ត ពី៧ ២០៣ 
មលលិកាសូព្ត ពី៨ ២០៥ 
យញ្ញសូព្ត ពី៩ ២០៧ 
រនធនសូព្ត ពី១០ ២១០ 

ជ្ដិ្លវគ្គទី ២ ២១៣ 
 ដិលសូព្ត ពី១ ២១៣ 
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បញ្ចរា សូព្ត ពី២ ២១៨ 
ហទណបាកសូព្ត ពី៣ ២២២ 
បឋមសអគ មវតែុសូព្ត ពី៤ ២២៥ 
ពុតិយសអគ មវតែុសូព្ត ពី៥ ២២៨ 
ធីតុសូព្ត ពី៦ ២៣៣ 
បឋមអបបមាពសូព្ត ពី៧ ២៣៤ 
ពុតិយអបបមាពសូព្ត ពី៨ ២៣៦ 
បឋមាបុតតកសូព្ត ពី៩ ២៤២ 
ពុតិោបុតតកសូព្ត ពី១០ ២៤៨ 

បុគ្គលវគ្គទី ៣ ២៥៣ 
បុគគលសូព្ត ពី១ ២៥៣ 
អយយកិាសូព្ត ពី២ ២៦២ 
ហោកសូព្ត ពី ៣ ២៦៥ 
ឥសសតែសូព្ត ពី៤ ២៦៧ 
បរវហតា្បមសូព្ត ពី៥ ២៧៣ 

ម្មរសំយុរត ២៨០ 
រសោកមមវគ្គទី ១ ២៨០ 

តហបាកមមសូព្ត ពី១ ២៨០ 
 គសូព្ត ពី២ ២៨២ 
សុភសូព្ត ពី៣ ២៨៣ 
បឋមបាសសូព្ត ពី៤ ២៨៥ 
ពុតិយបាសសូព្ត ពី៥ ២៨៧ 
សបបសូព្ត ពី៦ ២៨៩ 
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សុបបតិសូព្ត ពី៧ ២៩២ 
ននទនសូព្ត ពី៨ ២៩៣ 
បឋមអាយុសូព្ត ពី៩ ២៩៤ 
ពុតិយអាយុសូព្ត ពី១០ ២៩៦ 

ោោណវគ្គទី២ ២៩៨ 
បាាណសូព្ត ពី១ ២៩៨ 
សីេសូព្ត ពី២ ២៩៩ 
សកលិកសូព្ត ពី៣ ៣០១ 
បដិរូព្បសូព្ត ពី៤ ៣០៣ 
មានសសូព្ត ពី៥ ៣០៥ 
បតតសូព្ត ពី៦ ៣០៦ 
អាយតនសូព្ត ពី៧ ៣០៨ 
បិណឌ សូព្ត ពី៨ ៣១១ 
កសសកសូព្ត ពី៩ ៣១៣ 
រព្ ជសូព្ត ពី១០ ៣១៦ 

សមពហុ្លវគ្គទី៣ ៣២០ 
សមពេុលសូព្ត ពី១ ៣២០ 
សមិពធិសូព្ត ពី២ ៣២៤ 
ហគាធិកសូព្ត ពី៣ ៣២៨ 
សតតវសសសូព្ត ពី៤ ៣៣៤ 
មារព្ធីតុសូព្ត ពី៥ ៣៣៩ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 030) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ សគាថវគគ 
ទុត្ិយភាគ  
៣០ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 

ភិក្ខ នី សុំយ តត ១ 
អាឡវកិាសូព្រទី ១ ១ 

គាថារព្បស់អា វកិាភិកេុ នី ៣ 
សោម្មសូព្រ ទី២ ៣ 

គាថារព្បស់ហាមាភិកេុ នី ៥ 
សោរមសូីព្រ ទី៣ ៥ 

គាថារព្បស់កិាហគាតមីភិកេុ នី ៧ 
វជិ្យាសូព្រ ទី៤ ៧ 

គាថារព្បស់វ ិោភិកេុ នី ៩ 
ឧបបវណ្ហណ សូព្រ ទី៥ ១០ 

រកយហរលរព្បស់ឧបបលវណាណ ភិកេុ នី ១១ 
ចាោសូព្រ ទី៦ ១២ 

រកយហរលរព្បស់ច្ឆោ ភិកេុ នី ១៣ 
ឧបចាោសូព្រ ទី៧ ១៤ 
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រកយហរលរព្បស់ឧបច្ឆោ ភិកេុ នី ១៥ 
សីសុចាោសូព្រ ទី៨ ១៦ 

រកយហរលរព្បស់សីសុបច្ឆោ ភិកេុ នី ១៧ 
សសោសូព្រ ទី៩ ១៨ 

រកយហរលរព្បស់ហាោ ភិកេុ នី ១៩ 
វជិ្រាសូព្រ ទី១០ ២០ 

ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់វ ិរាភិកេុ នី ២១ 
ឧទាទ ន្នន្ភកិខុនី្សំយុរតសនាោះដូ្សច្ោោះ ២៣ 

ប្រហែសុំយ តត ២៤ 
អាយាច្ន្វគ្គ ទី ១ ២៤ 

ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ២៥ 
ហសចកតីអារាធ រព្បស់សេមបតិព្រេម ២៧ 
ព្រះមានព្រះភាគព្ពង់រព្មិលហមើលសតវហោក ២៩ 
បរព្វិតិកករព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៣១ 

ោរវសូព្រ ទី២ ៣១ 
ហសចកតីបរព្វិតិកករព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៣៣ 
ហសចកតីហគារព្រព្រះសពធមម ៣៥ 

ព្រហ្មសទវសូព្រ ទី៣ ៣៦ 
រកយសេមបតិព្រេម ៣៧ 

រកសូព្រ ទី៤ ៤០ 
រកយរព្បស់ព្រេម ៤១ 
ព្ពង់ព្ាបនូវបរព្វិតិកករព្បស់ព្រេម ៤៥ 

អបរាទិដ្ឋិសូព្រ ទី៥ ៤៥ 
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ហសចកតីបរព្វិតិកករព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៤៧ 
ព្ពង់ញុា ុំងព្រេមឲ្យសហងវក ៤៩ 
ព្រេមចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៥១ 

បម្មទសូព្រ ទី៦ ៥១ 
ការព្អួតអានុភារ ៥៣ 
ព្រេមចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៥៥ 

បឋមសកាកាលិកសូព្រ ទី៧ ៥៥ 
រិសសកសូព្រ ទី៨ ៥៦ 

ព្រេមចូលហៅរព្កហកាកាលិកភិកេុ  ៥៧ 
រុទុព្រហ្មសូព្រ ទី៩ ៥៧ 

ហកាកាលិកភិកេុ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៥៩ 
ទុរិយសកាកាលិសូព្រ ទី១០ ៥៩ 

កាលកិរព្ោិរៃនហកាកាលិកភិកេុ  ៦១ 
ការព្សួរព្នូវព្បមាណរៃនអាយុកនុង បពុមនរព្ក ៦៣ 

ឧទាទ ន្នន្អាយាច្ន្វគ្គសនាោះគឺ្ ៦៦ 
ព្រហ្មបញ្ចកៈ ៦៧ 

សន្ង្កុម្មរសូព្រ ទី១ ៦៧ 
សទវទរតសូព្រ ទី២ ៦៨ 
អន្ធកវនិ្ទសូព្រ ទី៣ ៦៩ 
អរុណវរីសូព្រ ទី៤ ៧១ 

ព្រេមហរលហទស អភិភូភិកេុ  ៧៣ 
អភិភូភិកេុ ហរលគាថា ៧៥ 
ភិកេុទ ុំងឡាយាត ប់គាថារព្បស់អភិភូភិកេុ  ៧៧ 
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បរនិិ្ព្វា ន្សូព្រ ទី៥ ៧៨ 
ព្ពង់ចូល្ន មានបឋម្នាហដើម ៧៩ 
ភាសិតរព្បស់ព្រះអនុរុព្ពធ ៨១ 

ឧទាទ ន្នន្ព្រហ្មបញ្ចក សនាោះគឺ្ ៨២ 
ឧទាទ ន្កោុង្ព្រហ្មសំយុរតសនាោះគឺ្ ៨២ 
ប្រហែណសុំយ តត ៨៣ 

អរហ្ន្តវគ្គទី ១ ៨៣ 
ធន្ញ្ជជ នី្សូព្រ ទី១ ៨៣ 

ហសចកតីសរព្ហសើរព្ព្រះមានព្រះភាគ ៨៥ 
អសកាក សកសូព្រ ទី២ ៨៧ 

ភាសិតរព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ៨៩ 
ការព្ព្កាបបងគុំពូលព្រះមានព្រះភាគ ៩១ 

អសុរនិ្ទកសូព្រ ទី៣ ៩១ 
ព្ពង់ព្ាបហចហតា្បរព្វិតិកក រព្បស់ រិលងគិកការព្ទវ  ព្រេមណ៍ ៩៣ 

រលិង្គកសូព្រ ទី៤ ៩៣ 
អហ្ឹសកសូព្រ ទី៥ ៩៥ 

ជ្ដ្ឋសូព្រ ទី៦ ៩៦ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ព្រះមានព្រះភាគ ៩៧ 

សុទធិកសូព្រ ទី៧ ៩៨ 
អគ្គិកសូព្រ ទី៨ ៩៩ 

កិរព្ោិបហ ទ បង់នូវការព្ហរលគាថាដូចាចហព្មៀង ១០១ 
សុន្ទរកិសូព្រ ទី៩ ១០២ 

ព្រេមណ៍ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ១០៣ 
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ព្ពង់ញុា ុំងព្រេមណ៍ឲ្យហច្ឆលនូវបាោសដដលសល់អុំរីបូា ១០៥ 
ឧបមាមានព្បការព្ហផសងៗ ១០៧ 

រហុ្ធិរិសូព្រ ទី១០ ១០៩ 
រកយរព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ១១១ 
ការព្បានឧបបសមបទ ១១៣ 

បញ្ជ ីសរនង្នន្អរហ្ន្តវគ្គសនាោះគឺ្ ១១៤ 
ឧោសកវគ្គទី ២ ១១៥ 

កសិសូព្រ ទី១ ១១៥ 
ព្ពង់បហ ទ បង់នូវការព្ហរលគាថាដូចាចហព្មៀង ១១៧ 

ឧទយសូព្រ ទី២ ១១៨ 
ព្ពង់ចូលហៅកាន់លុំហៅ ឧពយព្រេមណ៍ ១១៩ 

សទវហ្ិរសូព្រ ទី៣ ១២១ 
ហពវេិតព្រេមណ៍ ចូលហៅគាល់ ព្រះមានព្រះភាគ ១២៣ 

មហាោលសូព្រ ទី៤ ១២៤ 
ព្រេមណ៍ហរព្ៀនគាថា ១២៥ 

ម្មន្រថទទសូព្រ ទី៥ ១២៩ 
បុច្ឆា រព្បស់មានតែពទព្រេមណ៍ ១៣១ 

បច្ចនិ្កសូព្រ ទី៦ ១៣៣ 
ឯវកមមកិសូព្រ ទី៧ ១៣៥ 
កដ្ឋហារសូព្រ ទី៨ ១៣៦ 

ការព្ទវ  ហគាតតព្រេមណ៍ចូលហៅរព្កព្រះមានព្រះភាគ ១៣៧ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ចុំហរះព្រះមានព្រះភាគ ១៣៩ 

ម្មរុសោសកសូព្រ ទី៩ ១៤០ 
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ភកិខុកសូព្រ ទី១០ ១៤២ 
សង្គរវសូព្រ ទី១១ ១៤៣ 

ភាររៃនព្រេមណ៍សុំគាល់ថាពឹការព្បស់បរព្សុិពធិ ១៤៥ 
សោមទុសសសូព្រ ទី១២ ១៤៦ 

ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះមានព្រះភាគ ១៤៧ 
ឧទាទ ន្នន្ឧោសកវគ្គសនាោះគឺ្ ១៤៨ 
វងគីសសុំយ តត ១៤៩ 

និ្កខន្តសូព្រទី ១ ១៤៩ 
រកយបនលឺរព្បស់ព្រះវងគិសៈ ១៥១ 

អររិសូព្រទី ២ ១៥២ 
រកយបនលឺរព្បស់ព្រះវងគិសៈ ១៥៣ 

សបសោរិមញ្ញនាសូព្រទី៣ ១៥៥ 
អាន្ន្ទសូព្រទី ៤ ១៥៧ 

សុភាសិរសូព្រទី ៥ ១៥៩ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះមានព្រះភាគ ១៦១ 

ោរបុីរតសូព្រទី ៦ ១៦២ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះារព្បុីតត ១៦៣ 

បវារណ្ហសូព្រទី ៧ ១៦៤ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះារព្បុីតត ១៦៥ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះមានព្រះភាគ ១៦៧ 

បសរាសហ្សសសូព្រទី ៨ ១៦៩ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះមានព្រះភាគ ១៧១ 

សកាណឌ ញ្ញ សូព្រទី ៩ ១៧៣ 
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ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះអញ្ញញ ហកាណឌ ញ្ញ ១៧៥ 
សម្មគ្គោេ ន្សូព្រទី ១០ ១៧៦ 

ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះ មហាហមាគគោល ន ១៧៧ 
គ្គ្គរាសូព្រទី ១១ ១៧៨ 

ហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្រះមានព្រះភាគ ១៧៩ 
វង្គីសសូព្រទី ១២ ១៨០ 

ឧទាទ ន្នន្វង្គីសសំយុរតសនាោះគឺ្ ១៨២ 
វនសុំយ តត ១៨៣ 
វសិវកសូព្រទី ១ ១៨៣ 

ឧបដ្ឋឋ ន្សូព្រទី ២ ១៨៤ 
រកយភិកេុ ហរលតបហពវតា្ ១៨៥ 

កសសបសោរតសូព្រទី ៣ ១៨៧ 
សមពហុ្លសូព្រទី ៤ ១៨៨ 

ហពវតា្ហរលព្បាបហពវតា្ ១៨៩ 
អាន្ន្ទសូព្រទី ៥ ១៩០ 
អនុ្រុទធសូព្រទី ៦ ១៩១ 

នាគ្ទរតសូព្រទី ៧ ១៩៣ 
កុលឃរណីសូព្រទី ៨ ១៩៤ 

អញ្ញតរព្ភិកេុ ហរល ១៩៥ 
វជ្ជីបុរតសូព្ររី ៩ ១៩៦ 

ភិកេុាអនកាវ ធាយហព្ចើន ១៩៧ 
សជ្ាយសូព្រ ទី ១០ ១៩៧ 

អសយានិ្សោមន្សិការសូព្រទី ១១ ១៩៩ 
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មជ្ឈន្តិកសូព្រទី ១២ ២០០ 
ភាររៃនភិកេុមានចិតតរព្ហវ ើរព្វាយាហដើម ២០១ 

ោករិន្ទន្ទិយសូព្រទី ១៣ ២០១ 
បទុមបុបផសូព្រទី ១៤ ២០៣ 

រកយរព្បស់ហពវតា្ ២០៥ 
ឧទាទ ន្នន្ វន្សំយុរតសនាោះដូ្សច្ោោះគឺ្ ២០៦ 

យក្ខសុំយ តត ២០៧ 
ឥន្ទកសូព្រទី ១ ២០៧ 
សកកសូព្រទី ២ ២០៨ 

សកកយកសចូលហៅរព្កព្រះមានព្រះភាគ ២០៩ 
សូចិ្សោមសូព្រទី ៣ ២១០ 

សូចិហោមយកសពូលសួរព្ ២១១ 
មណិភទទសូព្រទី ៤ ២១៣ 

ោនុ្សូព្រទី ៥ ២១៤ 
រកយានុាមហណរព្ ២១៥ 
ព្រះអនុរុព្ពធសុំដដងធមមបព ២១៧ 

បិយង្ករសូព្រទី៦ ២១៧ 
បុន្រាសុសូព្រទី ៧ ២១៨ 

រកយយកេិនី ២១៩ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់ អ ថ្បិណឌិ កគេបតី ២២១ 

សុទរតសូព្រទី ៨ ២២១ 
សុំហ ងរព្បស់សិវកយកស ២២៣ 
សុកាក ភិកេុ នីសុំដដងធម៌ ២២៧ 
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បឋមសុកាក សូព្រទី ៩ ២២៧ 
ទុរិយសុកាក សូព្រទី ១០ ២២៨ 

ការព្ព្បហគនចីវរព្ដល់ ចីរាភិកេុ នី ២២៩ 
ចី្រាសូព្រទី ១១ ២២៩ 

អាឡវកសូព្រទី១២ ២៣០ 
រកយរព្បស់អា វកយកស ២៣១ 
ការព្រាករព្ណ៍នូវព្បាន  ២៣៣ 

ឧទាទ ន្នន្យកខសំយុរតសនាោះគឺ្ ២៣៥ 
សក្កសុំយ តត ២៣៦ 
សុវរីសូព្រទី ១ ២៣៦ 

រកយព្រះឥន្ទនទ ២៣៧ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ២៣៩ 

សុសិមសូព្រទី ២ ២៣៩ 
រកយសកកហពវរា  ២៤១ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ២៤៣ 

ធជ្គ្គសូព្រទី ៣ ២៤៣ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ២៤៥ 
ការព្រព្ឭកនូវគុណ មានរុពធគុណាហដើម ២៤៧ 

សវបចិ្រតសូព្រទី ៤ ២៤៩ 
ខនធនិង ហារព្ចចៈ ២៥១ 

សុភាសិរ ជ្យសូព្រទី ៥ ២៥៤ 
ភាសិតរៃនហវបចិតត ២៥៥ 
រកយហរលរៃនបរព្សិ ព ២៥៩ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 116/333 

 

កុោវកសូព្រទី ៦ ២៦០ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់អសុរព្ ២៦១ 

ន្ទុរភយិសូព្រទី ៧ ២៦២ 
ព្រះឥន្ទនទនិងវហិរាចន អសុរព្និទ ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៦៣ 

វសិរាច្ន្អសុរនិ្ទសូព្រទី ៨ ២៦៣ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ២៦៥ 

អារញ្ញកសូព្រទី ៩ ២៦៥ 
ហរព្ឿងធ្លល ប់មានមកហេើយ ២៦៧ 

សមុទទកសូព្រទី ១០ ២៦៧ 
រកយសមបថ្រព្បស់រួកឥសី ២៦៩ 

ឧទាទ ន្នន្សុវរីវគ្គសនាោះគឺ្ ២៧១ 
សទវវគ្គ ២៧២ 

បឋមសទវសូព្រទី ១ ២៧២ 
វតតបព៧ព្បការព្ ២៧៣ 

ទុរិយសទវសូព្រទី ២ ២៧៤ 
វតតបព៧ព្បការព្ ២៧៥ 
គាថាបពវគគ ២៧៦ 

ររិយសទវសូព្រទី ៣ ២៧៧ 
វតតបព៧ព្បការព្ ២៧៩ 

ទឡិទទសូព្រទី ៤ ២៨០ 
ហរព្ឿងហព្រង ២៨១ 
សកកហពវានមិនទចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៨៣ 

រាមសណយយកសូព្រទី ៥ ២៨៣ 
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យជ្ម្មន្សូព្រទី ៦ ២៨៤ 
ទនមានផលហព្ចើន ២៨៥ 

វន្ទន្សូព្រទី ៧ ២៨៦ 
ហរព្ឿងហព្រង ២៨៧ 

បឋមសកកន្មសសន្សូព្រទី ៨ ២៨៧ 
កិរព្ោិនមាក រព្ រព្បស់សកកៈ ២៨៩ 

ទុរិយសកកន្មសសន្សូព្រទី ៩ ២៩០ 
ការព្នមាក រព្ចុំហរះព្រះមានព្រះភាគ ២៩១ 

ររិយសកកន្មសសន្សូព្រទី ១០ ២៩៣ 
ការព្នមាក រព្ចុំហរះព្រះមានព្រះភាគ ២៩៥ 

ឧទាទ ន្នន្សទវវគ្គសនាោះគឺ្ ២៩៦ 
សកកបញ្ចកៈ ២៩៧ 

ឃោា សូព្រ ទី ១ ២៩៧ 
ទរាណណិ យសូព្រទី ២ ២៩៨ 

រួកហពវតា្ចូលគាល់សកកហពវរា  ២៩៩ 
ម្មយាសូព្រទី ៣ ៣០១ 
អច្ចយសូព្រទី៤ ៣០៣ 

អសកាក ធសូព្រទី ៥ ៣០៥ 
ឧទាទ ន្កោុង្សកកបញ្ចកៈសនាោះគឺ្ ៣០៦ 

កោុង្សោថវគ្គម្មន្សំយុរត ១១គឺ្ ៣០៦ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 031) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ ន្ិទាន្វគគ 
ត្ត្ិយភាគ  
៣១ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
អភសិមយសំយុរត ១ 

រុទធវគ្គ ១ 
បដិចចសមុបាព ៣ 
ាតិ ៥ 
វញិ្ញញ ណ ៧ 
សមាម បដិបទ ៩ 
ហេតុឲ្យហកើតកងពុកេ ១០ 
កិរព្ោិរព្លត់កងពុកេ ១៥ 

អាហារវសគ្គ  
កិរព្ោិរព្លត់កងពុកេ ២៥ 
ការព្ាកសួរព្រព្កអាហារព្ ២៧ 
កិរព្ោិមិនដឹងចាស់នូវ រានិងមរព្ណៈ ាហដើម ៣១ 
ការព្ាកសួរព្រព្ក សមាម ពិដឋិ ៣៥ 
ការព្ាកសួរព្រព្ក ធមមកថិ្ក ៣៧ 
អហចលកសសបចូលហៅរព្កព្រះមានព្រះភាគ ៣៩ 
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ការព្ាកសួរព្រព្ក ហសចកតីពុកេ ៤១ 
ការព្រាករព្ណ៍ នូវហសចកតីពុកេ ៤៣ 
ការព្បាននូវឧបសមបទ ៤៥ 
ការព្ាកសួរព្រព្ក ហសចកតីពុកេ ៤៧ 
ការព្រាករព្ណ៍ នូវហសចកតីពុកេ ៤៩ 
ហសចកតីហផសងគាន  រៃន រល និង បណឌិ ត ៥១ 
បដិចចសមុបាព ៥៣ 
ភាររៃនធម៌ដដលព្រះអរព្យិៈបានហ ើញចាស់ ៥៧ 

ទសរលវគ្គ ៥៩ 
ភារដនហសចកតី សុខ និង ពុកេ ៦១ 
ភាររៃនហសចកតីរាោម ៦៣ 
ខយញ្ញញ ណ ៦៥ 
ឧបមាហោយពឹកព្បព្រឹតតហៅកនុងពីទប ៦៩ 
រកយរៃនបរព្រិវ  ក ៧១ 
ព្រះអាននទចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៧៣ 
ព្រះរុពធដិការៃនព្រះមានព្រះភាគ ៧៥ 
រកយរៃនព្រះអាននទ ៧៩ 
ព្ពង់ហរលនូវបដិចចសមុបបននពធម៌ ៨១ 
កិរព្ោិហធវើនូវ កាយ វចី មហ  សអេ រព្ ៨៧ 
ព្រះឧបវាណៈ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៨៩ 
ព្ពង់ហរលនូវបដិចចសមុបបននពធម៌ ៩១ 
កិរព្ោិ ដឹងចាស់នូវ រានិងមរព្ណៈ ាហដើម ៩៣ 
កិរព្ោិមិនកុំណត់ដឹងនូវ រានិងមរព្ណៈ ាហដើម ៩៧ 
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កិរព្ោិមិនដឹងចាស់នូវ រានិងមរព្ណៈ ាហដើម ៩៩ 
កឡារខរតិវគ្គ ១០១ 

កឡារព្ខតតិយវគគហរលអុំរីបុគគលមានធម៌រិច្ឆរព្ណាហេើយ ១០៣ 
កឡារព្ខតតិយភិកេុ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ១០៩ 
ព្ពង់សួរព្បញ្ញជ ក់ព្រះារព្បុីតត ១១១ 
ភរមានឧបាទន ាហេតុាហដើម ១១៣ 
ហវព  មានផសសៈ ាហេតុ ាហដើម ១១៥ 
ព្ពង់ព្បទន ាធុការព្ៈ ១១៧ 
ព្រះារព្បុីតតហៅ ភិកេុទ ុំងឡាយ ១១៩ 
កឡារព្ខតតិយភិកេុ  ព្កាបពូល ព្រះមានព្រះភាគ ១២១ 
ហរលអុំរីញាណវតែុ  ១២៣ 
ហរលអុំរី  រា និង មរព្ណៈ ១២៥ 
ហ ម្ ះអរព្យិាវ  ក ១២៧ 
ហសចកតីដឹងកនុងអតីតកាលាហដើម ១២៩ 
ហរលអុំរីញាណវតែុ  ១៣១ 
ការព្ាកសួរព្រព្ក  រានិង មរព្ណៈ ១៣៣ 
ការព្ាកសួរព្ រព្កភរ ាហដើម ១៣៥ 
ការព្ាកសួរព្ រព្កសអេ រព្ ាហដើម ១៣៩ 
ការព្រព្លត់រៃន អវាិជ  ១៤១ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនកងពុកេ ១៤៣ 
ឧទទ ន ១៤៩ 

គ្ហ្បរិវគ្គ ១៥០ 
ភ យព្បា ុំព្បការព្ ១៥១ 
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អងគរៃនហាតា្បតតិ ១៥៣ 
ការព្រាករព្ណ៍ខលួន ១៥៥ 
ការព្លត់រៃនពុកេ ១៥៩ 
ហេតុ ុំឲ្យហកើតសអេ រព្ហោក ១៦០ 
ហេតុ ុំឲ្យហកើត កងពុកេ ១៦៣ 
ធមមបរព្ោិយាខាងហដើមរៃន ព្រេមចរព្យិៈ  ១៦៥ 
ាណុហសាណិព្រេមណ៍ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ១៦៧ 
ហេតុ ុំឲ្យហកើត កងពុកេ ១៦៩ 
ហេតុ ុំឲ្យហកើតសអេ រព្ហោក ១៧១ 
ភាររៃនព្រះអរព្យិាវ  កបរព្បូិណ៌ហោយពិដឋិ ១៧៥ 
ការព្រិច្ឆរព្ណារព្កកិរព្ោិអស់ហៅរៃនហសចកតីពុកេ ១៧៩ 
ការព្លះបង់ អវាិច  ១៨១ 
ការព្ាកសួរព្ រព្កការព្តា្ក់ដតង បុញ្ញញ ភិសអេ រព្ ាហដើម ១៨៣ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនកងពុកេ ១៨៥ 
ឧបមាហោយគុំនរព្ហភលើង ១៨៧ 
ការព្រព្លត់ហៅរៃនកងពុកេ ១៨៩ 
ឧបមាហោយព្បពឹបហព្បង ១៩១ 
ឧបមាហោយ ហឈ្ើធុំ ១៩៣ 
ឧបមាហោយ ហឈ្ើខចី ១៩៧ 
ហេតុ ុំឲ្យហកើតកងពុកេ ១៩៩ 
 ហព្ៅរព្បស់បដិចចសមុបាព ២០១ 
ឧបមាហោយ ហឈ្ើធុំ ២០៣ 
ឧទទ ន ២០៥ 
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ភាររៃន មហាភូតទ ុំង បួន ២០៧ 
ហសចកតីហនឿយណាយកនុងកាយ ២០៩ 
ហរលអុំរី ការព្កុំណត់ពុកកនុងចិតត នូវបដិចចសមុបាពធម៌ ២១០ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនសុខហវព ាហដើម ២១៣ 
ហរលអុំរី កវ ឹការាហារព្ ២១៥ 
ហរលអុំរី ផសាហារព្ ២១៧ 
ហរលអុំរី វញិ្ញញ ណាហារព្ ២១៩ 
អាហារព្ បួនោ៉ា ង ២២១ 
ឧបមាហោយាង ព្ លក់ ឬ ាងគុំនូរព្ ២២៣ 
គវ ឹការាហារព្ ២២៥ 
ឧបមាហោយផទះ មានកុំរូល ឬ ាោ ២២៧ 
ហសចកតីព្តិះរព្ះិរព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ២២៩ 
ការព្លត់រៃនកងពុកេ ២៣១ 
ឧបមាហោយផលូវធ្លល ច្ឆស់ ២៣៣ 
និោយអុំរីការព្រិច្ឆរព្ណាបចច យខាងកនុង ២៣៥ 
ការព្ញុាុំងតណាា ាហដើមឲ្យចហព្មើន ២៤១ 
ឧបមាហោយផតិលហរញហោយសុរា ២៤៣ 
ការព្លះតណាា ាហដើម ២៤៥ 
ឧបមាហោយផតិលហរញហោយសុរា ២៤៧ 
ព្រះមហាហកាដឋិតចូលហៅរព្កព្រះារព្បុីតត ២៤៩ 
ការព្សួរព្រព្កាតិាហដើម ២៥១ 
ឧបមាហោយបាច់បបុះ ២៥៣ 
ព្រះមុសិលហតែរព្ ាហដើម ២៥៥ 
ការព្សួរព្រព្ក រា និង មរព្ណៈាហដើម ២៥៧ 
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ការព្សួរព្រព្កាតិាហដើម ២៦១ 
ឧបមាហោយបុរព្សដដលហៅត ព្កហាយ ២៦៣ 
ឧបមាហោយមហាសមុព្ព ២៦៥ 
សុសិមបរព្រិវ  កចូលហៅរព្កព្រះអាននទ ២៦៧ 
រកយសួរព្រព្បស់ សុសិមភិកេុ  ២៦៩ 
ការព្សួរព្រព្កហចហតា្បរព្យិញ្ញញ ណ ២៧១ 
ការព្សួរព្រព្ក ពិរវចកេុញ្ញញ ណ ២៧៣ 
សុសិមភិកេុ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៧៥ 
ការព្សួរព្រព្ករូព្បមិនហពៀងាហដើម ២៧៧ 
ការព្ហនឿយណាយកនុងរូព្បាហដើម ២៧៩ 
ការព្សួរព្រព្កឥពធិវធីិ ២៨១ 
ការព្សួរព្រព្កពិរវចកេុ  ២៨៣ 
ហសចកតីឧបមាហោយការព្ច្ឆប់ហច្ឆរព្ ២៨៥ 
ឧទទ ន ២៨៧ 

សមណព្ព្វហ្មណវគ្គ ២៨៨ 
ហសចកតីមិនដឹងនូវ  រា និង មរព្ណៈ ាហដើម ២៨៩ 
អនតរព្ហបយាលៈ ២៩១ 
កិរព្ោិហធវើនូវការព្សិកាាហដើម ២៩៣ 

អភសិមយវគ្គ ២៩៥ 
ឧបមាហោយព្សះហបាកេរព្ណី ២៩៧ 
ឧបមាហោយសទឹងធុំ ២៩៩ 
ភាររៃនការព្បានធមមចកេុមានព្បហោ ន៍ហព្ចើន ៣០១ 
ឧបមាហោយហសតចភនុំសិហនរុព្ ៣០៧ 
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ឧទទ ន ៣០៩ 
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 032) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ ន្ិទាន្វគគ 
ចតុ្ត្ថភាគ  
៣២ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ធារុសំយុរត ១ 

នាន្រតវគ្គ ១ 
និទនវគគ ២ 
ធ្លតុមានសភារហផសងៗ ៣ 
ធ្លតុមានសភារហផសងគាន  ១១ 
ឧទទ នរៃន នតតវគគហ ះគឺ ១៩ 
សតតធ្លតុវគគ ២០ 
អាកាធ្លតុាហដើម ២១ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃនកាមវតិកកៈាហដើម ២៣ 
ការព្ហកើតហ ើងរៃន ហនកេមមវតិកកៈាហដើម ២៥ 
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ឧបមាហោយគប់ហមម  ២៧ 
អវាិជ ធ្លតុ ២៩ 
ការព្ព្តូវគាន ហោយធ្លតុ ៣១ 
ព្ពង់ព្តា្ស់នឹងភិកេុទ ុំងឡាយ ៣៣ 
រួក នមានអធាព្ស យហថាកទបាហដើម ៣៥ 
រួក នមានអធាព្ស យលអ ាហដើម ៣៧ 
រួក នមិនមានសទធ  ាហដើម ៣៩ 
ការព្ព្តូវគាន រៃន នមិនមានសទធ ាហដើម ៤១ 
ការព្ព្តូវគាន រៃន នមិនខាម សបាប ាហដើម ៤៧ 
ការព្ព្តូវគាន រៃន នមិនខាល ចបាប ាហដើម ៤៩ 
ការព្ព្តូវគាន រៃន នខជិលាហដើម ៥១ 
ឧទទ នរៃនសតតវគគហ ះគឺ ៥២ 

ទសកមមបថវគ្គ ៥៣ 
ការព្ព្តូវគាន រៃនសតវអនកសមាល ប់សតវ ាហដើម ៥៥ 
ការព្ព្តូវគាន រៃនសតវមានពិដឋិខុស ាហដើម ៥៩ 
ឧទទ នរៃនសូព្តទ ុំង ៧ គឺ  ៦១ 

ច្រុទាធ រុវគ្គ ៦២ 
ការព្ព្តិះរព្ះិរព្បស់ព្រះហរធិសតវ ៦៣ 
អានិសងសរៃនបឋវធី្លតុ ាហដើម ៦៥ 
កិរព្ោិមិនដឹងចាស់នូវធ្លតុទ ុំង បួន ាហដើម ៦៩ 
ភាររៃនហសចកតីសុខរៃន បឋវធី្លតុ ៧១ 
កិរព្ោិរព្លត់រៃន បឋវធី្លតុ ៧៣ 
ការព្មិនដឹងចាស់នូវធ្លតុ បួន ៧៥ 
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ការព្ដឹងចាស់ បឋវធី្លតុ ាហដើម ៧៧ 
ឧទទ នរៃនចតុទធ តុវគគហ ះគឺ ៧៨ 

អន្មរគ្គសំយុរត ៧៩ 

រិណកដ្ឋវគ្គ ៧៩ 
ភាររៃនពឹកដភនកហព្ចើនាង ៨១ 
ការព្សួរព្រព្កកបប ៨៥ 
ឧបមាហោយព្គាប់រៃសព ៨៧ 
កបបមានចុំនួនហព្ចើនណាស់ ៨៩ 
ការព្ដល់នូវសរព្ណៈ ៩១ 
និគមវចនៈ ៩៣ 
ឧទទ នរៃនតិណកដឋវគគហ ះគឺ ៩៥ 

ទុគ្គរវគ្គ ៩៦ 
រួកបាហវយយកភកេុ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ៩៧ 
ព្ពង់ព្បទននូវាធុការព្ ៩៩ 
ភាររៃនបុគគលមិនធ្លល ប់ហកើតាបិតា្ ១០១ 
ព្ពង់ព្តា្ស់នឹងភិកេុទ ុំងឡាយ ១០៣ 
ការព្និោយអុំរីហរព្ឿងហព្រង ១០៥ 
ហ ម្ ះភនុំហវបុលល ១០៧ 
ឧទទ នរៃនពុគគតវគគហ ះគឺ ១១០ 

កសសបសំយុរត ១១១ 

ភាររៃនបុគគលអនកសហ ត ស ១១៣ 
ភាររៃនបុគគលអនកមិនមានហសចកតីរាោមដុតកុំហៅកិហលស ១១៥ 
ភាររៃនបុគគលអនកមិនមានហសចកតី ខាល ចបាប ១១៧ 
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ភាររៃនបុគគល មានហសចកតី ខាល ចបាប ១១៩ 
ភាររៃនភិកេុអនកចូលហៅកាន់ព្តកូល ១២១ 
ព្រះមហាកសសបចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ១២៩ 
ការព្ហ ើញអុំណាចព្បហោ ន៍ ១៣១ 
ព្រះមហាកសសបចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ១៣៣ 
បុច្ឆា រព្បស់ព្រះមានព្រះភាគ ១៣៥ 
ការព្ព្ពង់ពពួលអត់ហទស ១៣៧ 
ភាររៃនហសចកតីាបសូនយ ១៣៩ 
ភាររៃនហសចកតី ចហព្មើន ១៤៣ 
ហសចកតីសរព្ហសើរព្គុណ រៃនការព្ហៅកនុងរៃព្រាហដើម ១៤៥ 
ហសចកតី  មិនសរព្ហសើរព្គុណ រៃនការព្ហៅកនុងរៃព្រាហដើម ១៤៧ 
បឋម ាន ១៤៩ 
អាកាានញ្ញច យតន ាន ១៥១ 
ឥពធិវធិៈ ១៥៣ 
បុហរវនិវាសៈ ១៥៥ 
ពិរវចកេុ  ១៥៧ 
រួកភិកេុ នីចូលហៅរព្កព្រះមហាកសសប ១៥៩ 
ឧបមាហោយឈ្មួញមជុល ១៦១ 
ការព្សួរព្បញ្ញជ ក់រព្បស់ព្រះមហាកសសប ១៦៣ 
ព្បហោ ន៍រៃនការព្បញ្ញតតិតិកហភា ន ១៦៥ 
ហសចកតីមិនហរញចិតតរព្បស់ថុ្លលន ទ ភិកេុ នី ១៦៧ 
វាច្ឆរព្បស់ ព្រះមហាកសសប ១៦៩ 
ការព្ាកសួរព្រព្បស់ព្រះារព្បុីតត ១៧៥ 
ហសចកតីមិនាបសូនយរៃនព្រះសពធមម ១៧៩ 
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ឧទទ នរៃនកសសបសុំយុតតហ ះគឺ ១៨០ 
ោភសកាក រសំយុរត ១៨១ 

សុទធកវគ្គ ១៨១ 
ោភសកាក រព្ៈ និងហសចកតីសរព្ហសើរព្ារព្បស់អាព្កក់ ១៨៣ 
អធិបាយអុំរីរកយថា ព្រន ាហដើម ១៨៥ 
ឧបមាហោយសតវកុំហរង ១៨៧ 
ោភសកាក រព្ៈ និងហសចកតីសរព្ហសើរព្ារព្បស់អាព្កក់ ១៨៩ 
ភាររៃនបុគគលព្តូវ សកាក រព្ៈព្គបសងកត់ ១៩៣ 
ឧទទ នរៃនសុពធកវគគ ហ ះគឺ ១៩៥ 

ោរិវគ្គ ១៩៦ 
ភាររៃនបុគគលព្តូវ ោភសកាក រព្ៈ និងហសចកតីសរព្ហសើរព្ ព្គបសងកត់ ១៩៧ 
ឧទទ នរៃនបាតុវគគហ ះគឺ ១៩៨ 

ម្មរុោគ មវគ្គ ១៩៩ 
ភាររៃនាវ  កាខាន ត ២០១ 
ការព្និនដឹងអានិសងសាហដើមរៃនោភសកាក រព្ៈ និងហសចកតីសរព្ហសើរព្ ២០៣ 
ោភសកាក រព្ៈ និងហសចកតីសរព្ហសើរព្ារព្បស់អាព្កក់ ២០៥ 
ការព្ាកសួរព្រព្បស់ព្រះអាននទ ២០៧ 
ឧទទ នរៃនមាតុគាគ មវគគហ ះគឺ ២០៩ 

សភទវគ្គ ២១០ 
ភាររៃនោភសកាក រព្ៈ និងហសចកតីសរព្ហសើរព្ារព្បស់អាព្កក់ ២១១ 
ឧបមាហោយហមហសះ អសសតរព្ ២១៣ 
ឧបមាហោយ ដនកកាច ២១៥ 
ោភសកាក រព្ៈ និងហសចកតីសរព្ហសើរព្ារព្បស់អាព្កក់ ២១៧ 
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ឧទទ នរៃនហភពវគគហ ះគឺ ២១៩ 
រាហុ្លសំយុរត ២២០ 

អបបម្មទវគ្គ ២២០ 
ភារមិនហពៀងាហដើមរៃនអាយតនៈ ទ ុំង៦ ២២១ 
ហសចកតីហនឿយណាយចុំហរះចកេុវញិ្ញញ ណាហដើម ២២៣ 
ហសចកតីហនឿយណាយចុំហរះ ចកេុសមផសស ាហវព ាហដើម ២២៥ 
ហសចកតីហនឿយណាយចុំហរះ រូព្បតណាា  ២២៧ 
ហសចកតីហនឿយណាយចុំហរះ រូព្ប ាហដើម ២២៩ 
ឧទទ នរៃន អបបមាពវគគហ ះគឺ ២៣០ 

អនុ្សយវគ្គ ២៣១ 
ហសចកតីមិនហពៀងាហដើមរៃនអាយតនៈទ ុំង៦ ២៣៣ 
កាសួរព្រព្កចិតត ២៣៥ 
ឧទទ នរៃន អនុសយវគគហ ះគឺ ២៣៨ 

លកខណសំយុរត ២៣៩ 

អដ្ឋិសង្ខលិកវគ្គ ២៣៩ 
វបិាករៃនអនកសមាល ប់ហគា ២៤១ 
វបិាករៃនអនកសមាល ប់ព្ ូក ២៤៣ 
វបិាករៃនអនក ញុះញង់ហគ ២៤៥ 
ឧទទ នរៃន អដឋិសងេលិកវគគ ហ ះគឺ ២៤៧ 

ោរទារកិវគ្គ ២៤៨ 
វបិាករៃនព្សីហមមត់ ២៤៩ 
វបិាករព្បស់ាមហណរព្ោមក ២៥១ 
ឧទទ នរៃន បារព្ទរព្កិវគគ ហ ះគឺ ២៥៤ 
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ឱបមមសំយុរត ២៥៥ 

ឧបមាហោយហច្ឆលួចព្ពរយហោយ ឆ្លន ុំង ២៥៧ 
ឧបមាហោយ លុំដរង ២៥៩ 
ឧបមាហោយ ខាម ន់ធនូ  ២៦១ 
ឧបមាហោយ សុំហភារព្ ២៦៣ 
ឧបមាហោយ រួកហសតចលិចាវ ី ២៦៥ 
ឧបមាហោយ ដុំរព្ ី ២៦៧ 
ការព្មិនបានសព្ងួមឥន្ទនទិយ ២៧១ 
កតញ្ញុ  កតហវពិតា្  ២៧៣ 
ឧទទ នរៃន ឱបមមសុំយុតត ហ ះគឺ ២៧៤ 

ភកិខុសំយុរត ២៧៥ 

បរព្វតិកករព្បស់ព្រះារព្បុីតត ២៧៧ 
ព្រះារព្បុីតតចូលហៅរព្កព្រះមហាហមាគគោល ន ២៧៩ 
ការព្សួរព្រព្កភិកេុមានរាោមព្បារព្រធ ២៨១ 
ភិកេុ មិនមាមហសចកតីខវល់ខាវ យ ២៨៣ 
ព្ពង់ហៅរួកភិកេុ  ២៨៥ 
ការព្ញុាុំងរួកភិកេុឲ្យហ ើញចាស់ហោយងមមិកថា ២៨៩ 
ព្រះអននទចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ២៩១ 
ព្ពង់ព្បទនដល់ព្រះតិសសៈ ២៩៣ 
ភិកេុបាន មាហថ្រព្ៈ ២៩៥ 
និគមគាថា ២៩៩ 
និទនវគគ ៣០២ 

ឧទទ នរៃនភិកេុសុំយុតត ហ ះគឺ ៣០២ 
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ឧទទ នរៃន សុំយុតត ហ ះគឺ ៣០២ 
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 033) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ ខន្ធវារវគគ 
បញ្ច មភាគ  
៣៣ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ខន្ធសំយុរត ១ 

មូលបណ្ហណ សកៈ ន្កុលបិរវគ្គ ១ 
ហរព្ឿងនកុលបិតា្ គេបតី ១ 
ហរព្ឿងហពវពេនិគម ១១ 
ហរព្ឿង េលិពធិកានិ គេបតី ២ ហលើក ២០ 
ហរព្ឿង សមាធិ ៣២ 
ហរព្ឿង កាយវហិវក (ហសចកតីាៃ ត់ កាយ)  ៣៧ 
ហរព្ឿង ហសចកតីតក់សលុតហព្រះហសចកតីព្បកាន់ ២ ហលើក ៣៧ 
ហរព្ឿង ខនធ ា អតីត អ គត បចចុបបនន ៤៥ 

ឧទាទ ន្នន្ន្កុលបិរវគ្គសនាោះគឺ្ ៤៨ 
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អន្ិច្ចវគ្គ  
ខនធមិនហពៀង ៤៩ 
ាពុកេ ៥០ 
ាអនតា្ត  ៥០ 
ខនធមិនហពៀងដរៃពហពៀត ៣ ៥២ 
ខនធ ៣  
ព្ពង់ព្តា្ស់ហោយហេតុផង ៥៣ 

ឧទាទ ន្កោុង្អនិ្ច្ចវគ្គសនាោះគឺ្ ៥៦ 
ភារវគ្គ ៥៧ 

និោយអុំរីរព្បស់ធៃន់ ៥៧ 
ការព្កុំណត់ដឹង ៥៩ 
ភិកេុកាលដឹង ៦១ 
លះនង់ននទរាគ ៦១ 
អុំរីអានិសងស ៣ ហលើក ៦២ 
ហសចកតីហព្តកអរព្ ៧១ 
អុំរីការព្ហកើត ៧២ 
ឫសគល់រៃនពុកេ ៧៣ 
រព្បស់ដបកធ្លល យ ៧៣ 

ឧទាទ ន្កោុង្ភារវគ្គសនាោះគឺ្ ៧៤ 
ន្រុម្មហ កវគ្គ ៧៥ 

ព្ពង់សដមតងអុំរីធម៌ដដលថា មិនដមនារព្បស់អនកទ ុំងឡាយហព មាន 
រីរព្ហលើក 

៧៥ 

អុំរី អញ្ញតរព្ភិកេុ ចូលហៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ សូមព្រះអងគសុំដដង ៧៨ 
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ធម៌ហោយសហងេបមានរីរព្ហលើក 
អុំរីព្រះមានព្រះភាគ ព្តា្ស់សួរព្ធម៌ ចុំហរះ អាននន មានរីរព្ហលើក ៨៤ 
អុំរីព្រះមានព្រះភាគ សុំដដងអនុធម៌ ព្បមាណ រីរព្ៗ មានរីរព្ហលើក ៩១ 

ឧទាទ ន្កោុង្ន្រុម្មហ កវគ្គសនាោះគឺ្ ៩៥ 
អរតទីបវគ្គ ៩៦ 

និោយអុំរី ការព្យកខលួនាពីរឹង ៩៦ 
អុំរី បដិបទ ១០០ 
អុំរីហសចកតីមិនហពៀងមានរីរព្ហលើក ១០២ 
អុំរីការព្រិច្ឆរព្ណាហ ើញ ១០៥ 
អុំរីខនធ ១០៨ 
អុំរី ហាណគេបតិបុតត មានរីរព្ហលើក ១១០ 
អុំរីការព្អស់ហៅរៃនហសចកតីរព្កីរាយមានរីរព្ហលើក ១១៧ 

ឧទាទ ន្នន្អរតទីបវគ្គសនាោះគឺ្ ១២១ 
ឧទាទ ន្នន្មូលបណ្ហណ សកវគ្គ សនាោះគ្ឺ  

ឧោយវគ្គ ១២២ 
និោយអុំរី ឧបាយ ១២២ 
រូ  ១២៤ 
ឧបាទន ១៣៣ 
បរព្វិដតៈ  
ហេតុ ៧ ព្បការព្ ១៤២ 
ព្រះអរព្េនត សមាម សមពុពធ ១៥២ 
បញ្ច វគគិយភិកេុ   
មេលិលិចាវរិា  ១៦០ 
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រូព្បដដលហភលើងហនះរុព្ងហរព្ឿង ១៦៦ 
សភាវ ៣ ោ៉ា ង មានគនលងរកយាហដើម ១៦៦ 

ឧទាទ ន្នន្ឧោយវគ្គសនាោះគឺ្ ១៧២ 
អរហ្ន្តវគ្គ ១៧៣ 

និោយអុំរីភិកេុ ព្បកាន់ ១៧៣ 
ភិកេុសុំគាល់  
ភិកេុ ហព្តកអរព្  
ខនធមិនហពៀង ាពុកេ ាអនតា្ត   មិនគួរព្ារព្បស់ខលួន ១៨១ 
តា្ុំងហៅហោយអាការព្ ដដលបុគគលហព្តកអរព្ ១៨៦ 
ព្រះរាធៈ ១ ១៨៧ 
ព្រះ សុរាធៈ ១ ១៨៩ 

ឧទាទ ន្កោុង្អរហ្ន្តវគ្គសនាោះគឺ្ ១៩០ 
ខជ្ជន្ីយវគ្គ ១៩១ 

និោយអុំរីអានីសងស១ ១៩១ 
អុំរីការព្ហកើតរៃនរូព្ប  មានរីរព្ហលើក ១៩១ 
អុំរីការព្យល់ហ ើញរព្បស់ព្រះអរព្េនត  
និង សមណព្រេមណ៍ ដរៃពហពៀតមានរីរព្ហលើក  ១៩៤ 
អុំរីព្រះសមាម សមពុពធ ហព្បៀបដូចហសតចសីេៈ១ ១៩៧ 
អុំរីការព្ពុំរសីុហោយារព្រូព្បាហដើម ១ ២០៤ 
អុំរីព្រះសមាម សមពុពធ ព្ពង់ហសតចហៅបិណឌ បាត កនុងព្កុងកបិលរ សតុ ១ ២១១ 
អុំរីព្រះសមាម សមពុពធ ព្ពង់គង់កនុងនគរព្ បាលិហលយយ ១ ២២០ 
អុំរីព្រះសមាម សមពុពធព្ពង់គង់កនុង ពីវាល រាព្តីហរញបូណ៌មី ១ ២៣១ 

ឧទាទ ន្កោុង្ខជ្ជនី្យវគ្គសនាោះគឺ្ ២៤១ 
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សថរវគ្គ ២៤២ 
និោយអុំរីព្រះអាននន ២៤២ 
ព្រះតិសសៈ ២៤៧ 
ព្រះយមកៈ ២៥១ 
ព្រះអនុរាធ ២៦៥ 
ព្រះវកកលិ ២៧២ 
ព្រះអសស ិ ២៨៥ 
ព្រះហខមកៈ ២៩១ 
ព្រះននទៈ ៣០៣ 
ព្រះរាេុលរីរព្ហរព្ឿង ៣១០ 

ឧទាទ ន្កោុង្សថរវគ្គសនាោះគឺ្ ៣១៣ 
បុបផវគ្គ ៣១៤ 

និោយអុំរីសទឹង១ ៣១៤ 
ផ្ទក  លាតិ ១  
ររុះពឹក ១ ៣២០ 
អាចម៍ហគា ១ ៣២៩ 
ចុងព្រះនខា ១ ៣៣៥ 
សមុព្ព ១  
ដងហោយ សព្មាប់ចងដនករីរព្ហលើក ៣៤០ 
ពូក ១  
សញ្ញញ  ១ ៣៥២ 

ឧទាទ ន្នន្បុបផវគ្គសនាោះគឺ្ ៣៥៧ 
ឧទាទ ន្នន្វគ្គរបស់មជ្ឈមិបណ្ហណ សកៈសនាោះគ្ឺ ៣៥៧ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 034) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ ខន្ធវារវគគ 
ឆដឋភាគ  
៣៤ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
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ខនធសុំយុតត ១ 

អនតវគគ ១   ដល់ ១២ 

ឧទទ នរៃនអនតវគគពី១ ហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីអនតៈ គឺ ចុំដណក ១   ពុកេ១    សកាក យ ១  
ធម៌ដដលបុគគលគបបកីុំណត់ដឹង១  
រួកសមណព្រេមណ៍ មាន  ២ ហលើក  
ហាតា្បននបុគគល១  
ព្រះ អរព្េនត ១  
បុគគលលះបង់នូវហសចកតីរិញចិតត ២ ហលើក  

ធមមកថ្ិកវគគ ១៣ ដល់ ៣១ 

ឧទទ នរៃនធមមកថិ្កវគគហ ះគឺ ៖  
ហរលអុំរី អវាិជ  ១  
វាិជ  ១  
ធមមកថិ្ក ២ ហលើក  
ចុំណង ១  
បុគគល រួព្ចច្ឆកពុកេ ២ ហលើក  
សហញ្ញញ  នៈ ១  
ឧបាទន១  
សីល១  
ភិកេុមានការព្ហចះដឹង ១  
ភិកេុ ហ ម្ ះ កបបៈ ២ ហលើក  

អវាិជ វគគ ៣២ ដល់ ៤៦ 
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ឧទទ នកនុងអវាិជ វគគហ ះគឺ ៖  
ហរលអុំរី ការព្ហកើតហ ើងាធមមតា្ ៣ ហលើក  
អុំរី អានិសងសដរៃពហពៀត ២ ហលើក  
អុំរី ការព្ហកើតហ ើង ២ ហលើក  
អុំរី ព្រះហកាដឋិក ដរៃពហពៀត ៣ ហលើក  

កុកកុ វគគ ៤៧ ដល់ ៥៤ 

ឧទទ នរៃនកុកកុ វគគហ ះគឺ ៖  
ហរលអុំរី បញ្ចកេនធហៅត  ១  
អុំរី បញ្ចកេនធ មិនហពៀង ៣ ហលើក  
បញ្ចកេនធ ព្បកបហោយពុកចដរៃពហពៀត ៣ ហលើក  
បញ្ចកេនធ ព្បកបហោយ អនតា្ត  ៣ ហលើក  
កុលបុតតរួព្ចច្ឆកពុកេ ២ ហលើក  

ពិដឋិវគគ ៥៥ ដល់ ៧០ 

ឧទទ នរៃនពិដឋិវគគហ ះគឺ ៖  
ហរលអុំរី ពុកេ និង សុខ ព្បព្រឹតតហៅខាងកនុង ១  
អុំរី ហសចកតីព្បកាន់ថា នុះ រព្បស់អញ ១  
នុះ ាខលួន អញ ១  
អុំរី ហសចកតីព្បកាន់ថា ( បរព្កិាេ រព្ ) មិនគបបមីានដល់អញ ១  
អុំរី មិច្ឆា ពិដឋិ ១  
សកាក យពិដឋិ ១  
អតា្ត នុពិដឋិ ១  
អុំរីហសចកតីព្បកាន់មាន ២ ហលើក  (ហនះ)  
បន្ទងគប់ហោយហរព្ឿងព្រះ អាននន ១  
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ចប់ តិបញ្ញញ សកៈ កនុង និបាត រៃន ខនធវគគ  
ចប់ ខនធ សុំយុតត ។  

រាធសុំយុតត ៧១ 

មារព្វគគ ៧១ ដល់ ៨៥ 

ឧទទ នកនុងមារព្វគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី ហសចកតីាល ប់ ១  
សតវ ១  
ភវហនតតិ ១  
ធម៌ដដលបុគគលគួរព្កុំណត់ដឹង ១  
រួក សមណៈ ២ហលើក  
ហាតា្បននបុគគល ១  
ព្រះ អរព្េនត ១  
ហសចកតី ហរញចិតត និងហសចកតីហព្តកអរព្ ២ហលើក  

មារព្ធមមវគគ ៨៦ ដល់ ៩៣ 

ឧទទ នកនុងមារព្ធមមវគគហ ះគឺ ៖  
សុំដដងអុំរី មារព្ ១  
មារព្ធម៌ ១  
អនិចចៈ ២ ហលើក  
ពុកេ ២ ហលើក  
អនតា្ត  ២ ហលើក  
ខយធម៌ ១  
វយធម៌ ១  
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សមុពយធម៌ ១  
និហរាធធម៌ ១  

អាោចនវគគ ៩៤ ដល់ ៩៧ 

ឧទទ នកនុងអាោចនវគគហ ះគឺ ៖  
សុំដដងអុំរីមារព្ ១  
មារព្ធម៌ ១  
អនិចចៈ ២ហលើក  
ពុកេ ២ហលើក  
អនតា្ត  ២ ហលើក  
ខយធម៌ ១  
វយធម៌ ១  
សមុពយធម៌ ១  
និហរាធធម៌ ១  

ឧបនិសិននវគគ ៩៨ ដល់ ១០១ 

ឧទទ នកនុងឧបនិសិននវគគហ ះគឺ ៖  
សដមតងអុំរី មារព្ ១  មារព្ធម៌១   អនិចចៈ២ ហលើក  ពុកេ ២ ហលើក  អនតា្ត  ២ 
ហលើក   ខយធម៌១   វយធម៌១  សមុពយធម៌១   និហរាធធម៌១    ព្តូវា 
១២ ។ 

 

ពិដឋសិុំយុតត ១០២ 

ហាតា្បតតិវគគ ១០២ដល់ ១៣៦ 

ចប់ហាតា្បតតិវគគ ពី ១  
ចប់ហវយាករព្ណ៍ ១៨  
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ពិដឋសិុំយុតត ិហបយាលៈ ពី ២ ១៣៧ ដល់ ១៥៦ 

ចប់ពិដឋិសុំយុតត ១៥៦ 

ឱកកនតសុំយុតត ១៥៧  ដល់ ១៦៥ 

ឧទទ នរៃនឱកកនតសុំយុតតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរី ចកេុ១  
រូព្ប ១  
វញិ្ញញ ណ ១  
ផសសៈ១  
ហវព  ១  
សញ្ញញ ១  
ហចត  ១  
តណាា  ១  
ធ្លតុ១  
ខនធ១  

ឧបាពសុំយុតត ១៦៦ ដល់ ១៧៤ 

ឧទទ នរៃនឧបាព សុំយុតតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរី ចកេុ១   រូព្ប ១  វញិ្ញញ ណ១   ផសសៈ១   ហវព  ១   សញ្ញញ  ១   
ហចត  ១  តណាា ១ ធ្លតុ១   ខនធ១   ព្តូវ ា ១០។ 

 

កហិលសសុំយុតត ១៧៤ ដល់ ១៨០ 

ឧទទ នរៃនកិហលសសុំយុតតហនះ គឺ ៖  
និោយអុំរី ចកេុ១   រូព្ប ១   វញិ្ញញ ណ១  ផសសៈ១  ហវព ១   សញ្ញញ  ១  
 ហចត  ១  តណាា ១    ធ្លតុ១   ខនធ១  ព្តូវ ា ១០។ 
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ារព្បុីតត សុំយុតត ១៨១ ដល់ ១៩២ 

ឧទទ នរៃនារព្បុីតតសុំយុតតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរីបឋម ានព្បកបហោយវហិវក ១  
ពុតិយ ាន មិនមាន វតិកកៈ ១  
តតិយ ានព្បាសច្ឆក បីតិ ១  
ចតុតែ ាន ព្បកបហោយ ឧហបកាេ  ១  
អាកាានញ្ញច យតន ាន ១  
វញិ្ញញ ណញ្ចយតន ាន១  
អាកិញ្ចញ្ញញ យតន ាន ១  
ហនវសញ្ញញ   សញ្ញញ  យតន ាន ១  
សញ្ញញ ហវពយិតនិហរាធ ាគព្មប់ ៩  
គព្មប់ ១០ និង 
ហរព្ឿង សុចិមុខីបរព្រិវ  ិកា ។ 

 

 គសុំយុតត ១៩៣ ដល់ ២០៣ 

ឧទទ នកនុង គសុំយុតតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរីកុំហណើ ត គសុពធ ១  
កុំហណើ ត គព្បហសើរព្ាងគាន ាលុំោប់ ១  
 គរព្កាឧហបាសថ្ មាន ៤ ហលើក  
បុគគលហ ះបានឮ កុំហណើ ត គ មាន ៤ ហលើក  
ឧបការព្ទនមាន៤ហលើក ដដលព្ពង់ព្បកាសលអហេើយ ហោយហរព្ឿង គ។  

សុបណណសុំយុតត ២០៤ ដល់ ២០៩ 

ឧទទ នកនុងសុបណណសុំយុតតហ ះ គឺ ៖  
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និោយអុំរី កុំហណើ តព្គុឌ្សុពធ ១  
ព្គុឌ្ឆ្លប គ បាន ១  
បុគគលហធវើអុំហរើទ ុំងរីរព្ មាន ៤ ហលើក  
ឧបការព្ទនមាន៤ហលើក ដដលព្ពង់ព្បកាសហេើយ ហោយហរព្ឿងព្គុឌ្ ។  

គនធរវកាយសុំយុតត ២១០  ដល់ ២១៩ 

ឧទទ នរៃនគនធរវកាយសុំយុតតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរី គនធរវកាយិកហពវតា្សុពធ ១  
សុចរព្តិ ១  
អនកឲ្យទន ១០ រួកដរៃពហពៀត  
និង ឧបការព្ទន ១០ ដដលឲ្យហកើតា គនធរវកាយិកហពវតា្ ដដលព្ពង់ 
ព្បកាសហេើយ ហោយ ព្បរៃរ ។ 

 

វោេកសុំយុតត ២២០ ដល់ ២២៧ 

ឧទទ នកនុងវោេកសុំយុតតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរីការព្សុំដដង នូវហពវតា្ារួក វោេកៈ ១  
បុគគល ៥ រួកព្បព្រឹតតសុចរព្តិ១  
ឧបការព្ទន ៥ ហលើក  
សីតវោេកៈ ១  
ឧណា វោេកៈ ១  
អរាវោេកៈ ១  
វាត វោេកៈ ១  
វសសវោេកៈ ១  

វចាហគាតតសុំយុតត ២២៨ ដល់ ២៤០ 
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ហនះាឧទទ នរៃនវចាហគាតតសុំយុតត គឺ ៖  
និោយអុំរី ការព្មិនដឹង ១  
ការព្មិនហ ើញ ១  
ការព្មិនព្តា្ស់ដឹង១  
ការព្មិនព្តា្ស់ដឹងតា្ម១  
ការព្មិនច្ឆក់ធលុះចុំហរះ ១  
ការព្មិនកុំណត់១  
ការព្មិនចូលហៅកុំណត់១  
ការព្មិនសុំ ឹងរៃលលក ១  
ការព្មិនរិច្ឆរព្ណា ១  
ការព្មិនហធវើឲ្យាក់ចាស់ ១  

សមាធសិុំយុតត ២៤១ ដល់ ២៦៦ 

ឧទទ នកនុងសមាធិសុំយុតតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរី សមាធិ ១  
ការព្ចូល សមាធិ ១  
ការព្តុំកល់នូវសមាធិ ១  
ការព្ហចញច្ឆកសមាធិ ១  
ការព្ហធវើចិតតឲ្យរព្កីរាយ ព្សួលកនុងសមាធិ ១  
អារព្មមណ៍កនុងសមាធិ ១  
ហគាចរព្កនុងសមាធិ ១  
ការព្កាងសមាធិ ១  
ហធវើហោយហគារព្រកនុងសមាធិ ១  
ហធវើឲ្យហរព្ឿយៗកនុងសមាធិ១  
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ទុំងហធវើឲ្យសបាយកនុងសមាធិ ១   ៕  

****************************   ចប់ ភាគ ៣៤  **************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 035) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ សឡាយត្ន្វគគ 
សត្តមភាគ  
៣៥ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
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បឋមបណាណ សកៈ ១ 

អនិចចវគគ ១ដល់ ១២ 

ឧទទ នរៃនអនិចចវគគ ហ ះគឺ ៖   
-និោយអុំរី(អាយតនៈ) មិនហពៀង ាពុកេ ាអនតា្ត  ទ ុំងខាងកនុង 
និង ខាងហព្ៅ ៣ ហលើក 

 

-និោយអុំរី(អាយតនៈ) ទ ុំងហ ះ ទ ុំងខាងកនុង និងខាងហព្ៅ (ា  
អតីត  អ គត បចចុបបនន ) ដដលហោកហរល ៣ហលើកហពៀត ហោយ 
អុំណាច អនិច្ឆច ពិលកេណៈ ។ 

 

យមកវគគ ១៣ ដល់ ៣២ 

ឧទទ នរៃនយមកវគគ ហ ះគឺ ៖  
-និោយអុំរី ការព្ព្តា្ស់ដឺងរីរព្ហលើក  
- អុំរី អានិសងស  រីរព្ហលើកដរៃពហពៀត  
- អុំរីចិតត មិនបានព្បព្រឹតតកនលង ដដនកិហលស និង វដតៈរីរព្ហលើក  
-អុំរី ការព្ហព្តកអរព្ រីរព្ហលើក ដរៃពហពៀត  
-អុំរី ការព្ហកើតហ ើងរីរព្ហលើក      
ហេតុហ ះហពើបហៅថាវគគ ។  

សរវវគគ ៣៣ ដល់ ៥៨ 

ឧទទ នរៃនសរវវគគ ហ ះគឺ ៖  
-និោយអុំរីវតែុទ ុំងរួង ១  
- អុំរីការព្លះបង់រីរព្ហលើក  
- អុំរីកុំណត់ដឹង មានរីរព្ហលើកដរៃពហពៀត  
- អុំរីរព្បស់ហៅត  ១  
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- អុំរីរព្បស់ខាវ ក់ ១  
- អុំរីបដិបទ ដ៏សមគួរព្ ១  
- អុំរីបដិបទ ាពីសបាយ មានរីរព្ហលើក  
ហេតុហ ះហពើបហៅថាវគគ ។  

ាតិធមមវគគ ៥៩ ដល់ ៦២ 

ឧទទ នរៃនាតិធមមវគគហ ះគឺ ៖  
-និោយអុំរីធមម១០ោ៉ា ងហ ះគឺ  ាតិ១រាធិ ១  មរព្ណៈ ១   
ហាក១  សងកិហលស១ ខយធម៌ ១  វយធម៌ ១  សមុពយធម៌១  
និហរាធធម៌ ១ ។ 

 

អនិចចវគគ ៦៣  ដល់ ៦៦ 

ឧទទ នរៃនអនិចចវគគហ ះគឺ ៖  
-និោយអុំរី រព្បស់ មិនហពៀង ១  
- ាពុកេ១  
-មិនដមនរព្បស់ខលួន ១  
- ដឹងឲ្យាក់១  
-ព្តូវកុំណត់ដឹង ១  
-ព្តូវដតលះបង់១  
-ព្តូវហធវើឲ្យាក់ចាស់១  
-ព្តូវកុំណត់ដឹងហោយព្បាា្ដ៏រៃព្កដលង១  
-ាហព្គឿងហបៀតហបៀន១  
-ាហព្គឿងអនតរាយ១  
ហេតុហ ះហពើបច្ឆត់ា ១ វគគ ។  
*************ចប់ បឋមបណាណ សកៈ កនុង សឡាយតនវគគ *********  
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ឧទទ នរៃនបឋមបណាណ សកៈហ ះគឺ ៖  
សុពធវគគ១ យមកវគគ១  សរវវគគ១  រាវគគ១  អនិចចវគគាគព្មប់ព្បា ុំ ១។   
ហោកច្ឆត់ាមួយ បណាណ សកៈ តា្ម សឡាយតនវគគ ហ ះ ។  

ពុតយិបណាណ សកៈ  

អវាិជ វគគ ៦៧ ដល់ ៧៦ 

ឧទទ នរៃនអវាិជ វគគ ហ ះគឺ ៖  
-និោយអុំរីអវាិជ ១  
-សហញ្ញញ  នៈ រីរព្ហលើក  
-អាសវៈ  រីរព្ហលើក  
-អនុស យ រីរព្ហលើក  
-ការព្កុំណត់ដឹង ១  
-ធម៌ព្គបសងកត់រីរព្ហលើក  
ហេតុហ ះហពើបហោកច្ឆត់ា មួយវគគ ។  

មិគាលវគគ ៧៧ដល់  ៩៩ 

ឧទទ នរៃនមិគាលវគគ ហ ះគឺ ៖  
-និោយអុំរីព្រះមិគាលៈ មានអាយុ២ហលើក  
-អុំរីព្រះ សមិពធិ មានអាយុ ៤ហលើក  
-អុំរីព្រះឧបហសន មានអាយុ១ហលើក  
-អុំរីព្រះឧបវាណ មានអាយុ១ហលើក  
-អុំរី អាការព្រព្រព្បស់ផសសៈ ៦ មាន ៣ហលើក ។  

គិោនវគគ ១០០ដល់ ១១៨ 

ឧទទ នរៃនគិោនវគគ ហ ះគឺ ៖  
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-និោយអុំរីភិកេុឈឺ្  មានអាយុ២ហលើក  
- អុំរីព្រះរាធៈ មានអាយុ  មាន៣ហលើក  
- អុំរី អវាិជ  មាន ២ហលើក  
- អុំរី រួកភិកេុ១  
- អុំរីហោក ១  
- អុំរីព្រះ ផគគុនៈ មានអាយុ១។  

នននវគគ ១១៩ ដល់ ១៥៣ 

ឧទទ នរៃនន ននវគគ ហ ះគឺ ៖  
-និោយអុំរីហោកដបកធ្លល យ១  
-ហោកសូនយ ១  
-ធម៌សហងេប១  
-នននហតែរព្១  
-បុណណហតែរព្ ១  
-រេិយហតែរព្១  
-តណាា ាហព្គឿងញាប់ញ រព្ មាន២ ហលើក  
-ធមមាតាគូៗ មាន២ ហលើក ។  

ន វគគ ១៥៤ ដល់ ១៨៩ 

ឧទទ នរៃនន វគគ ហ ះគឺ ៖  
-និោយអុំរី ការព្រួព្បរួព្ម ២ សូព្ត  
-ការព្ាបសូនយ ១  
-ភិកេុអនកហៅហោយហសចកតីព្បដេស១  
-ការព្សព្ងួម១  
-សមាធិ១  
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-ការព្សៃប់ាៃ ត់១  
-រព្បស់មិនដមនរព្បស់អនកទ ុំងឡាយមាន២សូព្ត  
-ឧពករាមបុតត ១ ។  
*************ចប់ ពុតិយបណាណ សកៈ កនុង សឡាយតនវគគ *********  
ឧទទ នរៃនពុតិយបណាណ សកៈហ ះគឺ ៖  
-អវាិជ វគគ១  មិគាលវគគ១  គិោនវគគ១ នននវគគាគព្មប់បួន១  
ន វគគ១ ។ 

 

ហាសិបសូព្តហនះ ាពុតិយបណាណ សកៈ ។  

តតយិបណាណ សកៈ  

ហោគហកេមិវគគ ១៩០  ដល់  ២០៥ 

ឧទទ នរៃនហោគហកេមិវគគហ ះគឺ   
-និោយអុំរីបុគគលមានហសចកតីហកសមច្ឆកហោគៈ ១  
-អុំរីសុខពុកេហកើតហ ើងហព្រះអាព្ស យ (ចកេុ )ាហដើម ១  
-អុំរី ហកើតនិងរព្លត់រៃនពុកេ១  
-អុំរី ហកើតនិងរព្លត់រៃនហោក១  
-អុំរី ហសចកតីព្បកាន់ថាព្បហសើរព្ាហដើម ១  
-អុំរី សុំហោ នៈ ១  
-អុំរី ឧបាទន ១  
-អុំរី បុគគលកុំណត់ដឹង មាន ២ ហលើក  
-អុំរី ភិកេុឈ្រព្ដអបាត ប់ធម៌ ១ ។  

ហោកកាមគុណវគគ ពី ២ ២០៧ ដល់  ២៤៨ 

ឧទទ ន រៃនហោកាមគុណវគគហ ះគឺ  
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-និោយ អុំរី អ ទ ក់មាន ២ហលើក  
- អុំរី ពីបុំផុតរៃនហោក ១  
- អុំរីកាមគុណ ១  
- ព្រះឥនទបញ្ចសិខគនធរវបុតត១  
- ព្រះារព្បុីតត ១  
- ព្រះរាេុល១  
- សុំហោ នៈ១  
-ឧបាទន១  
-ហព្រះហេតុហ ះ ហពើបហៅថា ហោកកាមវគគ ។  

គេបតិវគគ ២៤៩ ដល់ ២៨៤ 

ឧទទ នរៃនគេបតិវគគហ ះគឺ  
-និោយអុំរី ឧគគគេបតី ហៅព្កុងហវាលី១  
-អុំរីឧគគគេបតី អនកេតែិព្គាម កនុងដដនវ ជី ១  
-អុំរីព្រះមានព្រះភាគគង់ហៅកនុងព្កុង    ទ ១  
-អុំរីព្រះបិហណាឌ លការព្ទវ  ហតែរព្១  
-អុំរីហឃាសិត គេបតី១  
-អុំរីហាលិពទកានិគេបតី១  
-អុំរីនកុលបិតា្គេបតី១  
-អុំរីហោេិចចព្រេមណ៍១  
-អុំរីហវរព្េញ្ញច និហគាតា្ត ព្រេមណី១ ។  

ហពវពេវគគ ២៨៥ ដល់ ៣០៤ 

ឧទទ នរៃនហពវពេវគគហ ះគឺ  
-និោយអុំរីព្រះមានព្រះភាគគង់កនុងហពវពេនិគម១  
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-អុំរីខណៈរៃនការព្ព្បព្រឹតតព្រេមចរព្យិធម៌១  
-អុំរីការព្ពពួលហព្តកអរព្នូវអារព្មមណ៍១  
-អុំរីការព្មិនពពួលហព្តកអរព្នូវអារព្មមណ៍ ហោយចិតតមាន២ ហលើក  
-អុំរីព្រះមានព្រះភាគព្ពង់សដមតងហេតុ រៃនការព្ហកើតហ ើង រៃន 
អារព្មមណ៍ មានរូព្បាហដើម ៣ ហលើក 

 

-អុំរីអាយតនៈខាងកនុងនិងខាងហព្ៅ ២ហលើក ។  
ហោកាមគុណវគគ ៣០៥ ដល់ ៣២៦ 

ឧទទ នរៃន នវបុរាណវគគហ ះគឺ  
-និោយអុំរី កមម១  
-បដិបទាពីសបាយហដើមបពី្រះនិរវ ន ៤ហលើក  
-ភិកេុ  មិនមានកិហលស ដូចាកូនសិសស ១  
-ព្រេមចរព្យិៈ មានព្បហោ ន៍អវី១  
-មានបរព្ោិយ ដដរព្ឬ ១  
-ភិកេុបរព្បូិណ៌ ហោយឥន្ទនទិយ១  
-ភិកេុ គួរព្ហៅថា ធមមកថិ្ក១ ។  
*************ចប់ តតិយបណាណ សកៈ កនុង សឡាយតនវគគ *********  
ឧទទ នរៃនតតិយបណាណ សកៈហ ះគឺ ៖  
-ហោគហកេមិវគគ១  
-ហោកកាមគុណវគគ១  
-គេបតិវគគ១  
-ហពវេវគគ១  
-នវបុរាណវគគ១  
-ហេតុហ ះបានាហៅថា តតិយបណាណ សកៈ ។  
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ចតុតែបណាណ សកៈ  

ននទិកេយវគគ ៣២៧ ដល់ ៣៤០ 

ឧទទ នរៃនននទិកេយវគគហ ះគឺ  
-ព្ពង់សុំដដងននទិកេយៈ ៤ ហលើក  
-កនុង ីវកមពវ  ន ២ ហលើក  
-ហកាដឋិកហតែរព្ ៣ ហលើក  
-មិច្ឆា ពិដឋិ១  
-សកាក យពិដឋិ១  
អតា្ត នុពិដឋិ១ ។  

សដឋីហបយាល ៣៤១ដល់  ៣៥៨ 

ឧទទ នរៃនសដឋីហបយាលហ ះគឹ  
-ព្ពង់សុំដដងអុំរីននទៈគួរព្លះបង់ ១៨ហលើក  
-អាយតនៈ ា អតីត ២ហលើកផង  ៩ហលើកផង  
-ព្ពង់សុំដដងអនិចចធម៌១៨ហលើក  
-អាយតនៈ ខាងកនុង និងខាងហព្ៅ ៣ ហលើក  
-សដឋីហបយាល គឺព្រះរុពធារូ រងសរៃនព្រះអាពិតយ 
បានព្តា្ស់ហេើយ ។ 

 

*************      ចប់ សូព្ត ៦០                *********  
សមុពទវគគ ៣៥៩ដល់ ៣៩៣ 

ឧទទ នរៃនសមុពទវគគហ ះគឺ  
-ព្រះអងគសុំដដងហព្បៀបរី សមុពទ ២ ហរព្ឿង  
-ហរព្ឿងព្រនសនទូច១  
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-ហព្បៀបដូចហដើមហឈ្ើមាន  រព្ ដូចពឹកហោះ១  
-ហរព្ឿងព្រះមហាហកាដឋិកៈ១  
-ហរព្ឿងព្រះកាមភូ១  
-ហរព្ឿងព្រះឧទយិ១  
-អាពិតតបរព្ោិយាគព្មប់ ព្បា ុំបី ១  
-ព្ពង់សុំដដងរីរៃដហ ើង និង ស ល ក់ ២ ហរព្ឿង  
-ហេតុដូហច្ឆន ះ ហពើបហៅថា វគគ។  

អាសីវសិវគគ ៣៩៤ ដល់  ៤៦១ 

ឧទទ នរៃនអាសីវសិវគគហ ះគឺ  
-និោយអុំរី អាសីរព្រិស ១  
-អុំរី រព្ថ្ ១  
-អុំរី អហណតើ ក ១  
-អុំរី កុំណាត់ហឈ្ើមាន ២ ហលើក  
-អុំរីភិកេុមានចិតតពពឹកហោយរាគៈ ១  
-អុំរី ធម៌ាពុកេ ១  
-អុំរី ហដើមច្ឆរព្ ១  
-អុំរី រិណ១  
-អុំរី សតវ ៦រួក១  
-អុំរីកណាត ប់ព្សូវដុំហណើ ប ១  
-អុំរីសន្ទអគ មហពវតា្ និង អសុរព្ ១  
*************ចប់ បណាណ សកៈពី ៤ កនុង សឡាយតនវគគ *********  
ឧទទ នរៃនបណាណ សកៈ ពី ៤ ហ ះគឺ ៖  
-ននទិកេយវគគ១   សដឋីហបយាល១  សមុពទវគគហរលអុំរី ពឹក ១  
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បណាណ សកៈពី ៤ហនះ  ព្រះមានព្រះភាគសុំដដង ២ ហលើកហេើយ 
កនុងរួកនិបាត ៕ 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 036) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ សឡាយត្ន្វគគ 
អដឋមភាគ  
៣៦ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ហវព សុំយុតត  

បឋមកសគាថ្វគគ ១ 

ឧទទ នរៃនបឋមកសគាថ្វគគ ហ ះគឺ ៖ ១ ដល់ ២៩ 
-និោយអុំរីរុពធាវកមានចិតតតា្ ុំងមាុំ ១  
-អុំរីសុខហវព ១  
-អុំរីការព្លះបង់រាគានុស យ ាហដើម១   
-អុំរីបាតា្លមានកនុងមហាសមុព្ព ១  
-អុំរីការព្ហ ើញសុខហវព  ថាាពុកេាហដើម១   
-អុំរី សុខហវព  ាហដើម ហព្បៀបហោយសរព្ ១  



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 156/333 

 

-អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគហសតចចូលហៅកាន់  គិោនាោមាន ២ 
ហលើក 

 

-អុំរី ហវព  ៣ ារព្បស់មិនហពៀងាហដើម ១  
-អុំរី ហវព  ៣ មានផសសៈ ាមូល ១ ។  

រព្ហហាគតវគគ ៣០ 

ឧទទ នរៃនរព្ហហាគតវគគហ ះគឺ ៖ ៣០ ដល់ ៥៩ 
និោយអុំរីភិកេុសមៃុំហៅកនុងពីាៃ ត់ ១  
និោយអុំរីខយល់បក់ហៅកនុងពិស មាន២ ហលើក  
និោយអុំរីផទះសុំណាក់ ១  
អុំរីព្រះអាននទពូលសួរព្ អុំរីហវព  មាន២ ហលើក  
អុំរីភិកេុ ហព្ចើនរូព្ប មាន២ ហលើក  
អុំរីាងហឈ្ើហ ម្ ះកងកៈ ១  
អុំរីហវព  មាន២ ាហដើម ចុំហរះភិកេុទ ុំងឡាយ ១ ។  

អដឋសតបរព្ោិយវគគ ៦១ 

ឧទទ នរៃនអដឋសតបរព្ោិយវគគហ ះគឺ ៖ ៦១ ដល់ ៨១ 
ហរលអុំរី សិវកបរព្រិវ  ក១  
អុំរីព្រះអងគព្ពង់សដមតងធមមបរព្ោិយ មាន មួយរព្យព្បា ុំបី ១  
អុំរីភិកេុ មួយរូព្បពូលសួរព្ព្រះអងគ ១  
អុំរីកាលមុនដដលព្រះអងគព្តា្ស់ដឹង ១  
អុំរីញាណហកើតហ ើងដល់ព្រះអងគ១  
អុំរីសមពេុលភិកេុ  ១  
អុំរីសមណព្រេមណ៍ មាន៣ហលើក  
អុំរីហវព សុពធ ១  
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អុំរីបីតិព្បកបហោយអាមិស និង ព្បាសច្ឆកអាមិស ១ ។  
ចរ់ បវទនា សុំយ តត ។  

មាតុគាមសុំយុតត ៨២ 

ហបយាលវគគ ៨២ 

ឧទទ នរៃនហបយាលវគគហ ះគឺ ៖ ៨២ ដល់ ៩៤ 
និោយអុំរីមាតុព្គាមាពីហរញចិតត និង មិនាពីហរញចិតត 
រព្បស់បុរព្ស ២ហលើក 

 

អុំរីអាហវណិកពុកេ ១  
អុំរីមាតុព្គាមព្បកបហោយធម៌ ៣ ោ៉ា ង ១  
អុំរីព្រះអនុរុព្ពធ ១  
អុំរីមាតុព្គាមហព្កាធ ១  
ចងគុំនុុំ ១  
ព្ចដណន ១  
កុំណាញ់ ១  
អុំរីមាតុព្គាមព្បព្រឹតតកបត់ចិតតបតី ១  
ព្ពុសតសីល ១  
ាអនកមិនហចះដឹង ១  
មានហសចកតីខជិលព្ចអូស ១  
ហភលចាម រព្តី ១  
ហវរា៥ ោ៉ា ង ១ 
ដដលព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់សដមតងហេើយកនុងកណា បកេ 
(ចុំដណកហមម )  ចុំហរះព្រះអនុរុព្ពធ  ។ 

 

អុំរីមាតុព្គាមមិនហព្កាធ ១  មិនមានការព្ចងគុំនុុំ១   
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មិនមានហសចកតីព្ចដណន ១   មិនមានហសចកតីកុំណាញ់ ១   
មិនព្បព្រឹតតកបត់ចិតតបតី ១    មានសីល ១ 
ាអនកហចះដឹងហព្ចើន១   មានហសចកតីរាោម ១  មានសតិ ១   
មានសីល 
ព្បា ុំ ១     ដដលព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់សដមតងហេើយពុកកនុង 
សុកកបកេ 
(ចុំដណក ស) ចុំហរះព្រះ អនុរុព្ពធ ។ 

មាតុគាគ មរលវគគ ៩៦ 

ឧទទ នរៃនមាតុគាគ មបលវគគហ ះគឺ ៖ ៩៦ ដល់ ១០៦ 
និោយអុំរីមាតុព្គាមព្បកបហោយកមាល ុំង ព្បា ុំ ាអនកហកលៀវកាល ១  
អុំរីមាតុព្គាមបន្ទងគបបតី១  
អុំរីមាតុព្គាមព្គបសងកត់បតី ១  
អុំរីមាតុព្គាមព្បកបហោយអងគ ១  
អុំរីរួកញាតិឲ្យមាតុព្គាមវ ិសាគុំរព្ប់ព្បា ុំ ១  
អុំរីហេតុ ១  
អុំរីាែ នរីរព្ហលើក  
អុំរីមាតុព្គាមហកលៀវកាល  ១  
អុំរីអរព្យិាវកិាចុំហរព្ ើនហោយហសចកតី ចុំហរព្ ើន ១  រួព្មព្តូវា ១០ ។  

 មពុខាពកសុំយុតត ១០៨ 

ឧទទ នរៃន មពុខាពកសុំយុតតហ ះគឺ ៖ ១០៨ ដល់ ១២៧ 
និោយអុំរី ព្រះនិរវ ន១  
អុំរីព្រះ អរព្េនត ១  
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អុំរីធមមវាពីបុគគល ១  
អុំរីព្បព្រឹតតព្រេមណ៍ចរព្យិៈហដើមបពី្បហោ ន៍អវី ១  
អុំរីការព្ដកដហងាើមហចញ ១  
អុំរីការព្ដកដហងាើមហចញ ដ៏ឧតតម ១  
អុំរី ហវព ១   អុំរីអាសវៈ១    អុំរីអវាិជ ១   អុំរីតណាា ១  
អុំរីឧ ៈ១   

 

អុំរីឧបាទន១   អុំរីភរ១   អុំរីពុកេ១   អុំរីសកាក យ១  អុំរីហសចកតី 
ហព្តកអរព្  ដដលបុរវ ិតហធវើបានហោយកព្ម កនុងធមមវនិ យហនះ១ ។ 

 

ាមណឌ កសុំយុតត ១២៨ ដល់ ១៣០ 

ហមាគគោល នសុំយុតត ១៣១  

ឧទទ នរៃនហមាគគោល នសុំយុតតហ ះគឺ ៖ ១៣១ ដល់ ១៧៣ 
និោយអុំរី្នដដលព្បកបហោយវតិកក១  
អុំរី្នដដល មិនមានវតិកក១  
អុំរីការព្ហាយហសចកតីសុខហោយកាយ១  
អុំរីកិរព្ោិហៅព្រហងើយកហនតើយ១  
អុំរីអាកាានញ្ញច យតន ាន១  
អុំរីវញិ្ញញ ណញ្ញច យតន ាន១  
អុំរីអាកិញ្ចញ្ញញ យតន ាន១  
អុំរីហនវសញ្ញញ  សញ្ញញ យតន ាន១  
អុំរីហចហតា្សមាធិ មិនមាននិមិតត១  
អុំរីសកកហពវានមិនទ១  
អុំរីចនទនហពវបុតត (ាហដើម) ១   រួព្បរួព្មា ១១ ។  
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ចិតតគេបតិបុច្ឆា សុំយុតត ១៧៤ 

ឧទទ នរៃនចិតតគេបតិបុច្ឆា សុំយុតតហ ះគឺ ៖ ១៧៤ ដល់  ២២៦ 
និយយអុំរីសហញ្ញញ  នៈ១  
ព្រះឥសិពតត ២ ហលើក  ព្រះមេកៈ១    ព្រះកាមភូ១    ព្រះហកាពតត១ 
និគគណឋ  ដបុតត១    អហចលកសសប១    ចិតតគេបតិឈឺ្១ ។ 

 

គាមណិសុំយុតត ២២៧ 

ឧទទ នរៃនគាមណិសុំយុតតហ ះគឺ ៖ ២២៧  ដល់ ៣៤៩ 
និោយអុំរីចណឌ គាមណី១  
អុំរីតា្លបុតតគាមណី១  
អុំរីហោធ្ល ីវគាមណី១  
អុំរីេតា្ែ ហរាេគាមណី១  
អុំរីអសាហរាេគាមណី១  
អុំរីរួកព្រេមណ៍ព្សុកបច្ឆា ភូមិ១  
អុំរីការព្សដមតងធម៌១  
អុំរីការព្រិច្ឆរព្ណា១  
អុំរីហសចកតីអនុហព្គាះព្តកូល១  
អុំរីបណិចូ កគាមណី១  
អុំរីគនធ…គាមណី១  
អុំរីរាសិយគាមណី១   
អុំរីបាដលិយគាមណី១ ។  

អសងេតសុំយុតត ៣៥០ 

បឋមវគគ ៣៥០ 
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ឧទទ នរៃនអសងេតសុំយុតតហ ះគឺ ៖ ៣៥០ ដល់  ៣៥៣ 
និោយអុំរីកាយគតា្សតិ១  
សមថ្ៈ និងវបិសស ១  
សមាធិដដលព្បកបហោយវតិកកៈាហដើម១  
សមាធិមានសុញ្ញតសមាធិាហដើម១  
សតិបោឋ ន១  
សមមបបធ្លន១  
ឥពធិបាព១  
ឥន្ទនទិយ១   រលៈ១   ហរ ឈងគៈ១    ា១១  និង អដឋងគិកមគគ 
ហៅថា ឧទទ ន រៃន   អសងគតសុំយុតតហ ះ  ។ 

 

អសងេតសុំយុតត ៣៥៤ 

ពុតិយវគគ ៣៥៤ 

ឧទទ នរៃនអសងេតសុំយុតតហ ះគឺ ៖ ៣៥៤  ដល់ ៣៧៥ 
និោយអុំរី អសងេតធម៌ ១  
ធម៌មិនបហអអ នហៅរព្ក រាគាពិកិកហលស១  
ធម៌មិនមាន អាសវៈ១  
ធម៌រិត១  
ហព្តើយគឺព្រះនិរវ ន ១  
ធម៌លអិត១   ធម៌ដដលសតវ ហ ើញហោយកព្មរៃព្កហរក១ 
ធម៌មិនច្ឆស់ព្គា ុំព្គា១   ធម៌ហពៀងទត់១    ធម៌មិនវ ិស១   
ធម៌ដដលហមើលមិនហ ើញហោយចកេុវញិ្ញញ ណ១  
ធម៌គាម នដុំហណើ រព្យឺតយូរព្១   ធម៌សៃប់១ ។ 
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ធម៌មិនាល ប់១   ធម៌ដ៏រៃថ្លថាល ១     សិវធម៌ (ធម៌ាពីសព្មានត) ១ 
ធម៌ាពីហកសម១   ធម៌ាពីកស  យតណាា ១  ធម៌ាពីអាច រព្យ១ 
ធម៌មិនធ្លល ប់មាន១    ហសចកតីមិនអនតរាយ១   ធម៌មិនមានអនតរាយ១ 
និរវ ន១  ហនះព្រះសុគតព្ពង់សដមតងពុកហេើយ ។ 

 

ធម៌មិនមានរាបាព១    ធម៌ព្បាសច្ឆកតហព្មក១   ធម៌បរព្សុិពធ១ 
ធម៌ាពីផុតច្ឆកកិហលស១   ធម៌មិនមានអាល យ១  ធម៌ាពីរឹង១ 
ធម៌ាពីរួន១   ធម៌ាពីការព្ររព្១ ធម៌ាពីរព្ឭក១   
ធម៌ាពីព្បព្រឹតតហៅខាងមុខ ១ ។ 

 

អរាកតសុំយុតត ៣៧៦ 

ឧទទ នរៃនអរាកតសុំយុតតហ ះគឺ ៖ ៣៧៦ ដល់ ៤៤០ 
ហរលអុំរី ងហខមាហថ្រព្១ី  
អុំរិអនុរាធហតែរព្១  
អុំរីព្រះារព្បុីតត មាន ៣ ហលើក  
អុំរីព្រះមហាហកាដឋិត១  
អុំរីព្រះមហាហមាគគោល ន១  
អុំរីវចាហគាតតបរព្រិវ  ក១  
អុំរីរួកសមណព្រេមណ៍ព្ប ុុំគាន  កនុង កុតុេលាោ១  
អុំរីព្រះអាននទដ៏មានអាយុ១  
អុំរីព្រះសភិយកច្ឆច នៈ១  ាគុំរព្ប់ ១១ ។  

ឧទាទ នត្នសឡាយតនវគគបនាះគឺ ៖ ៤៤០ 
សឡាយតនសុំយុតត១   ហវព សុំយុតត១    មាតុគាគ មសុំយុតុត១ 
 មពុខាពកសុំយុតត១  ាមណឌ កសុំយុតត១   ហមាគគោល នសុំយុតត១ 
ចិតតគេបតិបុច្ឆា សុំយុតត១    គាមណិសុំយុតត១   អសងេតសុំយុតត១ 

 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 163/333 

 

អរាកតសុំយុតត១  រួព្ម ា ១០ ៕ 
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 037) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ 
ន្វមភាគ  
៣៧ 

(រ.ស. ២៤៩៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
អវាិជ វគគ  

ឧទទ នរៃនអវាិជ វគគហ ះគឺ ១ ដល់ ២៧ 
និទនអុំរីអវាិជ ១  
អុំរីរក់កណាត លរៃនព្រេមចរព្យិៈ១  
អុំរីព្រះារព្បុីតត១  
អុំរីានុហសាណ៌ព្រេមណ៍១  
អុំរីព្បព្រឹតតព្រេមចរព្យិៈហដើមបពី្បហោ ន៍អវី១  
អុំរីភិកេុ មួយរូព្បចូលហៅព្កាបពូលព្រះដ៏មានព្រះភាគ២ហលើក  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគសដមតងដចក អដឋងគិកមគគ១  
អុំរីហសចកតីហព្បៀបដូចចុងរៃនព្សូវ១  
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អុំរីននទិយបរព្រិវ  ក១ ។  

វហិារព្វគគ ២៨ 

ឧទទ នរៃនវហិារព្វគគហ ះគឺ ២៨  ដល់ ៣៧ 
និោយអុំរីវហិារព្ធម៌រព្បស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគមាន២ ហលើក  
អុំរីហសកេ១  
អុំរីធម៌ ៨ ោ៉ា ងដដលបុគគលចហព្មើនឲ្យហព្ចើនហេើយ ដដលមិនទន់ 
ហកើតហ ើង  រព្ដមងហកើតហ ើងមាន២ហលើក 

 

និោយអុំរីធម៌ ៨ ោ៉ា ងដដលបរព្សុិពធ មាន២ហលើក  
អុំរីធម៌ដដលព្រះភនទដ៏មានអាយុ សួរព្ព្រះអាននទកនុង កុកកុោរាម មាន 
៣ហលើក ។ 

 

មចិាតតវគគ ៣៨ 

ឧទទ នរៃនមិចាតតវគគហ ះគឺ ៣៨ ដល់ ៤៧ 
និោយអុំរីមិចាតត១  
អុំរីអកុសលធម៌១  
អុំរីបដិបទមាន២ហលើក  
អុំរីចិតតហព្បៀបដូចកអម១  
អុំរីអរព្យិសមាម សមាធិ១  
អុំរីហវព ១  
អុំរីព្រះឧតតិយដ៏មានអាយុ១ ។  

បដបិតតវិគគ ៤៨ 

ឧទទ នរៃនបដិបតតិវគគហ ះគឺ ៤៨ ដល់ ៥៧ 
ហរលអុំរីហសចកតីព្បតិបតតិ១  
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អុំរីបុគគលអនកព្បតិបតតិ១  
អុំរីការព្លះបង់១  
អុំរីការព្ដល់ហព្តើយ គឺព្រះ និរវ ន ១  
អុំរីាមញ្ញគុណ មាន២ ហលើក  
អុំរីព្រេមញ្ញគុណដរៃពហពៀត មាន២ ហលើក  
អុំរីព្រេមចរព្យិៈ មាន២ហលើក ហព្រះហេតុហ ះហពើបហៅថា បដិបតតិវគគ។  

អញ្ញតតិែយិវគគ ៥៨ 

ឧទទ នរៃនអញ្ញតិតែិយវគគហ ះគឺ ៥៨  ដល់ ៦២ 
ហរលអុំរីការព្ព្បាសច្ឆករាគៈ១  
អុំរីការព្លះសហញ្ញញ  នៈ១  
អុំរីការព្ដកហចញនូវអនុស យ១  
អុំរីការព្កុំណត់ដឹងកាលដ៏ដវងឆ្លៃ យ១  
អុំរីការព្អស់ហៅរៃនអាសវៈ១  
អុំរីការព្ហធវើឲ្យចាស់នូវវាិជ និងវមុិតត១ិ  
អុំរីញាណពសសនៈ១  
អុំរីអនុបាទ បរព្និិរវ ន១  ហពៀត  ាគុំរព្ប់ ៨ ។  

សុរព្យិហបយាល ៦៣ 

ឧទទ នរៃនសុរព្យិហបយាលហ ះគឺ ៦៣ ដល់ ៦៩ 
ហរលអុំរីការព្បរព្បូិណ៌ហោយចិតតលអ១  
អុំរីសីល១  
អុំរីហសចកតីហរញចិតត១  
អុំរីការព្បរព្បូិណ៌ហោយចិតតព្ ះថាល ១  
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អុំរីការព្ហ ើញព្តូវ១  
អុំរីហសចកតីមិនព្បមាព១  
អុំរិហោនិហាមនសិការព្ៈ១ហពៀត ាគុំរព្ប់ ៧  ។  

ឯកធមមហបយាល ៧០ 

ឧទទ នរៃនឯកធមមហបយាលហ ះគឺ ៧០ ដល់ ៧៥ 
ហរលអុំរីកលាណមិតត១  
អុំរីសីល១  
អុំរីហសចកតីហរញចិតត១  
អុំរីការព្បរព្បូិណ៌ហោយចិតតព្ ះថាល ១  
អុំរីការព្ហ ើញ១  
អុំរីហសចកតីមិនព្បមាព១  
អុំរិហោនិហាមនសិការព្ៈ១ហពៀត ាគុំរព្ប់ ៧  ។  

 េនតឯកធមមហបយាល ៧៦  

ឧទទ នរៃន េនតឯកធមមហបយាលហ ះគឺ ៧៦ ដល់ ៨២ 
ហរលអុំរីការព្បរព្បូិណ៌ហោយកលាណមិតត១  
អុំរីសីល១  
អុំរីហសចកតីហរញចិតត១  
អុំរីការព្បរព្បូិណ៌ហោយចិតតព្ ះថាល ១  
អុំរីការព្ហ ើញព្តូវ១  
អុំរីហសចកតីមិនព្បមាព១  
អុំរិហោនិហាមនសិការព្ៈ១ហពៀត ាគុំរព្ប់ ៧  ។  

គអគ ហបយាល ៨៣ 
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ឧទទ នរៃនគអគ ហបយាលហ ះគឺ ៨៣ ដល់ ៩០ 
ហរលអុំរីពហនលេូរព្ហៅកាន់ពិសខាងហកើតមាន ៦ ហលើក  
អុំរីពហនលេូរព្ហៅកាន់សមុព្ព មាន ៦ ហលើក  រួព្មាធម៌មាន ១២ ហលើក 
ហព្រះហេតុហ ះ ហពើបហៅថា មួយវគគ ។ 

 

និោយអុំរីមគគដដលអាព្ស យហសចកតីសៃប់ាៃ ត់  ដូចពហនលដដលេូរព្ 
ហៅកាន់ពិសខាងហកើត  មានកនុងគអគ ហបយាល រួព្មា ១២ហលើក 
ច្ឆត់ថាចប់ ឧបមាពី១។  

 

គអគ ហបយាលី ៩១ 

ឧទទ នរៃនគអគ ហបយាលីហ ះគឺ ៩១  ដល់ ១១០ 
ហរលអុំរីពហនលេូរព្ហៅកាន់ពិសខាងហកើតមាន ៦ ហលើក េូរព្ហៅកាន់សមុព្ព 
មាន ៦ ហលើក ។ ៦ រីរព្ដង ព្តូវា ១២ ហលើក 
ហព្រះហេតុហ ះ ហពើបហៅថា មួយវគគ ។ 

 

ហរលអុំរីមគគ ដដលបហអអ នហៅរព្កព្រះនិរវ ន មាន២១២ហលើក   មាន 
៦ ហលើករីរព្ដង រួព្មា១២ហលើក   ច្ឆត់ាចប់ឧបមាពី ៤ ។ 

 

អបបមាពវគគ ១១១ 

ឧទទ នរៃនអបបមាពវគគហ ះគឺ ១១១ ដល់ ១២១ 
និោយអុំរីព្រះតថាគតព្បហសើរព្ាងរួកសតវ១  
អុំរីាន មហ ើង (សតវ) ១  
អុំរី បងកង់ផទះ មានកុំរូល១  
អុំរីកលិន រៃនឫស ១  
អុំរីកលិន រៃនខលឹម ១  
អុំរីផ្ទល មលិះោ ១  
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អុំរីហសតច ១  
អុំរី ព្រះចនទ១  
ព្រះអាពិតយ១  
អុំរិសុំរត់១  ព្តូវា បព គុំរព្ប់១០ ។ 
(បណឌិ តគបបរីព្ងីកហសចកតីឲ្យរិាត រព្ព្តង់ហសចកតីដដលនិោយអុំរីព្រះត
ថាគតផងចុះ)។ 

 

រលករព្ណីយវគគ ១២២ 

ឧទទ នរៃនរលករព្ណីយវគគហ ះគឺ ១២២ ដល់ ១៤៥ 
និោយអុំរីការព្អរព្ដដលព្តូវហធវើហោយកមាល ុំង១  
អុំរីរី គាមនិងកូតគាមដដលលូតោស់១  
អុំរី គអាព្ស យហៅកនុងភនុំ១  
អុំរីហដើមហឈ្ើ១   អុំរីកអមផ្ទក ប់១  អុំរីចុងព្សួចរៃនព្សូវ១   
អុំរីខយល់ឯអាកាស១  អុំរីហភលៀង២ហលើក   អុំរី វា១  អុំរីរួកមនុសស 
បកកាន់ផទះសព្មាប់ពពួលហភៀ្វ១   អុំរីពហនលគអគ រព្ ។ 

 

ឯស វគគ ១៤៦ 

ឧទទ នរៃនឯស វគគហ ះគឺ ១៤៦ ដល់ ១៥៨ 
និោយអមបិការព្ដសវងរព្ក១  
អុំបិការព្ព្បកាន់១  
អុំរីអាសវៈ១  
អុំរីពុកេតា្ធម៌១  
អុំរីសសរព្ហគាល៣ោ៉ា ង១  
អុំរីមនទិល១  
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អុំរីហសចកតីលុំបាក១  
អុំរីហវព ១  
អុំរីការព្អស់ហៅរៃនតណាា ២ ហលើក ។  

ឱ វគគ ១៥៩ 

ឧទទ នរៃនឱ វគគហ ះគឺ ១៥៩ ដល់ ១៦៧ 
និោយអុំរី ឱ ៈ (អនលង់) ១  
អុំរីហោគៈ (កិហលសាហព្គឿងព្បកប) ១  
អុំរីឧបាទន១  
អុំរី គនែៈ (កិហលសាហព្គឿងហោតព្កង)១  
អុំរីអនុសយៈ (កិហលសាហព្គឿងហដកព្តា្ ុំ)១   
អុំរីកាមគុណ១  
អុំរីនីវរព្ណៈ១  
អុំរីខនធ១  
អុំរីសហញ្ញញ  នៈាចុំដណកខាងហព្កាម១   ខាងហលើ១ ។  

ហរ ឈងគសុំយុតត ១៦៨ 

បរវតវគគ ១៦៨ 

ឧទទ នរៃនបរវតវគគហ ះគឺ ១៦៨ ដល់ ២០១ 
និោយអុំរីហសតចភនុំហ ម្ ះេិមវនត១  
កាយ១   សីល១ វតតរព្បស់ព្រះារព្បុីតត១   
ភិកេុសួរព្នូវរកយអ ហរ ឈងគ១   
បរព្រិវ  កហ ម្ ះកុណឌ លិយ១  
ផទះមានកុំរូល១  
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ព្រះឧបវាណ១ និងការព្ហកើតហ ើងរៃនសតតហរ ឈងគ២ ហលើកដរៃពហពៀត ។  
គិោនវគគ ២០២ 

ឧទទ នរៃនគិោនវគគហ ះគឺ ២០២ ដល់ ២០៦ 
និោយអុំរីរួកសតវ១  
ឧបមាដូចព្រះអាពិតយមាន២ហរព្ឿង  
 មៃឺមាន ៣ ហរព្ឿងដរៃពហពៀត  
បុគគលដល់ហព្តើយ១  
លះបង់ហរ ឈងគ១  
មគគដ៏ព្បហសើរព្១  
ហរ ឈងគព្បព្រឹតតហៅហដើមបពី្រះនិរវ ន១ ។  

ឧទយិវគគ ២០៧ 

ឧទទ នរៃនឧទយិវគគហ ះគឺ ២០៧ ដល់ ២៣៣ 
ហរលអុំរីហរ ឈងគព្បព្រឹតតហៅហដើមបពី្តា្ស់ដឹង១  
អុំរីការព្សដមតងហរ ឈងគ១  
អុំរីធម៌ាហេតុ ាពីតា្ ុំងរៃនកាមរាគ១  
អុំរីការព្ហធវើពុកកនុងចិតត ហោយមិនមានឧបាយព្បាា្១  
អុំរី អបរព្ហិានីយធម៌១  
អុំរីការព្អស់ហៅរៃនតណាា ១  
អុំរីការព្ រព្លត់រៃនតណាា ១  
អុំរីការព្ ច្ឆក់ពមលុះនូវរាគាពិកកិហលស១  
អុំរីព្ពង់មិនហ ើញធម៌ដរៃព សូមបមួីយ ១  
អុំរីព្រះឧទយិ ដ៏មានអាយុ ១ ។  
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នីវរព្ណវគគ ២៣៤ 

ឧទទ នរៃននីវរព្ណវគគហ ះគឺ ២៣៤ ដល់ ២៤៩ 
និោយអុំរីកុសលមាន ២ហលើក  
អុំរីឧបកកិហលស១  
អុំរី អហោនិហាមនសិការព្ៈ និង ហោនិហាមនសិការព្ៈ ២ ហលើក  
អុំរីហរ ឈងគទ ុំង ៧ ព្បព្រឹតតហៅ ហដើមបហីសចកតីចុំហរព្ ើន ១  
អុំរីហរ ឈងគទ ុំង ៧  មិនដមនាហព្គឿងរារា ុំង១  
អុំរី អបរព្ហិានីយធម៌១  
អុំរីធម៌ ាហព្គឿង បិពបា ុំង  និងធម៌ាហព្គឿងរារា ុំង ហព្បៀបដូចហដើមហឈ្ើ 
ធុៗំ  ១ 

 

អុំរីនីវរព្ណធម៌១    រួព្មទ ុំងអស់ា ១០ ។  
ចកកវតតិវគគ ២៥០ 

ឧទទ នរៃនចកកវតតិវគគហ ះគឺ ២៥០ ដល់ ២៥៨ 
និោយអុំរីការព្លះបង់មាន ៣ ព្បការព្ ១  
អុំរីហសចកតីហព្បៀបហោយហសតច ចកករតតិ១  
អុំរី មគគ ា ុំហព្គឿងញាុំញី មារព្ និងហស រៃនមារព្១  
អុំរី ការព្ហព្បៀបហោយ មនុសស ឥតព្បាា្១  ហោយមនុសសមានព្បាា្ ១ 
ហោយមនុសសកុំសត់១  ហោយមនុសសមិនកុំសត់១  ហោយព្រះអាពិតយរព្ះ 
ហ ើង១  

 

អុំរីធម៌ាអងគ មានន ២ ហលើក   រួព្មា ១០ ។  

ហរ ឈងគនដឋក ២៥៩ 

មានឧទទ នថា ៖ ២៥៩ ដល់ ៣២០ 
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គឺនិោយអុំរីអាហារព្  អុំរីបរព្ោិយ   អុំរីហភលើង    អមរីផាយហមតា្ត  
អុំរីហរព្ឿងសគារព្វព្រេមណ៍   អុំរីហរព្ឿង អភយរា កុមារព្ សួរព្ព្បាន  
 ភនុំគិ ឈកូដ ។    (ចប់ហរ ឈងគ នដឋក ពី ៦) 

 

  

ហរ ឈងគសុំយុតត ៣២១ 

អា បានវគគ ពី៧ ៣២១ ដល់ ៣៣៤ 

ឧទទ នរៃនវគគហ ះគឺ  
អដឋិសញ្ញញ  ១  បុ វកសញ្ញញ ១   វនិិលកសញ្ញញ ១   វចិាិពទកសញ្ញញ ១ 
ឧពលុមាកសញ្ញញ ១   ាគុំរព្ប់ព្បា ុំ       ហមតា្ត ១ ករុព្ណា១  មុពិតា្១  ឧហបកាេ ១ 
អា បានៈ១  រួព្មទ ុំងអស់ា ១០ ។ 

 

និហរាធវគគ ពី ៨ ៣៣៥  

អសុភសញ្ញញ ១    មរព្ណសញ្ញញ ១   អាហាហរព្បដិកូលសញ្ញញ ១  
សរវហោហកអនភិរព្តសញ្ញញ ១      អនិចចសញ្ញញ ១   អនិហចចពុកេសញ្ញញ ១ 
ពុហកេអនតតសញ្ញញ ១     បហានសញ្ញញ ១  វរិាគសញ្ញញ ១   និហរាធសញ្ញញ ១ 
រួព្មទ ុំងអស់ព្តូវា ១០ គត់ ។ 

 

គអគ ហបយាលពី ៩ ៣៣៥ 

និោយអុំរីពហនលគអគ  មានពុំ បហៅខាងហកើត មាន ៦ ហលើក  
ពហនលគអគ  មានពុំ បហៅរព្កសមុព្ព ៦ ហលើក  
ទុំង ៦ ហលើក២ ដងហ ះ   រួព្មា១២ហលើក ។  ហេតុហ ះបានាហោក 
ឲ្យហ ម្ ះថាវគគ ។ 

 

អបបមាពវគគ ពី ១០ ៣៣៦ 

រកយថា មាន លភិកេុទ ុំងឡាយ   រាប់តា្ ុំងរីរួកសតវមិនមានហ ើងកតី   
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មានហ ើង២កតី  មានហ ើង៤កតី   មានហ ើងហព្ចើនកតី    បណឌិ តព្តូវហធវើឲ្យ 
រិាត ផងចុះ ។ 
ព្រះតថាគតព្បហសើរព្ាងសតវទ ុំងអស់ ១     ាន មហ ើងដុំរព្ ី ធុំាងាន ម 
ហ ើងសតវទ ុំងអស់១    កុំរូលផទះខពស់ាងហព្គឿងផទះទ ុំងអស់១ 
កលិនឫសាក    ព្បហសើរព្ាងកលិនឫសទ ុំងអស់ ១   កលិនខលឹមចនទន៍ព្កេម ព្ប 
ហសើរព្ាងកលិនខលឹមទ ុំងអស់១   កលិនផ្ទក មលិះ ព្បហសើរព្ាងកលិនផ្ទក ទ ុំងអស់១ 
ហសតចចកករតតិ ព្បហសើរព្ាងហសតចទ ុំងអស់១   រនលឺព្រះចនទ  ព្បហសើរព្ាងរនលឺ 
ផ្ទក យទ ុំងអស់១    ព្រះអាពិតយរុព្ងហរព្ឿងកនុងសរព្ពសម យ១  សុំរត់កាសិក 
រន្ទសត  ព្បហសើរព្ាងសមរត់ទ ុំងអស់១   ព្តូវា ១០ គត់ ។ 

 

រលករព្ណីយវគគ ពី ១១ ៣៣៧ 

រកយថា មាន លភិកេុទ ុំងឡាយ  ដូចការព្អរព្ណាមួយដដលព្តូវហធវើ 
ហោយកមាល ុំង  ដូហចនះាហដើម  បណឌិ តព្តូវសដមតងឲ្យរិាត ផងចុះ ។ 

 

ការព្អរព្ដដលព្តូវហធវើហោយកមាល ុំង១  រិ គាម និងកូតគាម(អាព្ស យដផន 
ដីហពើបលូតោស់ហ ើងបាន) ១     គ(អាព្ស យភនុំេិមរនត  ហពើបចុំហរព្ ើន 
កាយបាន)១     ហដើមហឈ្ើហព្ពតហៅពិសខាងហកើត  កាលហបើហគកាត់គល់ 
រព្ដមងរព្លុំហៅពិសខាងហកើត១    ឆ្លន ុំងផ្ទក ប់ពឹកមិនដដលេូរព្ចូល១ 
ចុងព្សួចរៃនព្សូវ ហគោក់មិនព្សួល  ដតងមុតរៃដហ ើង១      
ខយល់ហលើអាកាស រព្ដមងបក់ហៅព្គប់ពិស១    អកាលហម  បក់ផ្ទត់ធូលី 
ឲ្យព្ស ះ១  ខយល់រយុះបក់ផ្ទត់មហាហម ឲ្យព្ស ះ១     ចុំណង វា 
សមុព្ពដតងរុកផុយ១     ផទះសព្មាប់អនកដុំហណើ រព្១    ពហនលគអគ  (ដដល 
មានពុំ បហៅពិសខាងហកើត មិនអាចអនកណាបុំដបរព្ឲ្យមានពុំ បហៅ 
រព្កពិសខាងលិចវញិបាន) ១ ។ 
(រលករព្ណីយវគគ  បណឌិ តព្តូវសុំដដងឲ្យរិាត រព្ តា្មពុំនងហរ ឈងគ 
រៃនហរ ឈងគសុំយុតតផងចុះ) ។ 
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ឯស វគគ  ពី១២ ៣៣៨ 

រកយថា មាន លភិកេុទ ុំងឡាយ  ការព្ដសវងរព្កហនះមាន ៣ោ៉ា ង ។ 
ការព្ដសវងរព្ក ៣ ោ៉ា ង  ហតើដូចហមតចខលះ ។ ការព្ដសវងរព្ក ៣ ោ៉ា ងហ ះគឺ ៖ 
ការព្ដសវងរព្កកាម១   ការព្ដសវងរព្កភរ១    ការព្ដសវងរព្កព្រេមចរព្យិ ា 
មិច្ឆា ពិដឋិ១     ប៉ាុហណណះាហដើម  បណឌិ តព្តូវហធវើឲ្យរិាត ផងចុះ ។ 

 

និោយរីការព្ដសវងរព្កហផសងៗ១     អាសវៈ១    ភរ១    ពុកេតា្ធម៌៣ោ៉ា ង 
១(កិហលស)     ដូចសសរព្ហខឿន១   មនទិល១   ហសចកតីលុំបាក១    ហវព ១ 
តណាា ១ ។ 
(ឯស ហបយាលរៃនហរ ឈងគសុំយុតត    អនកព្បា ទ្ ុំងឡាយព្តូវសដមតង 
ឲ្យរិាត រព្តា្មវហិវកនិសសតិផងចុះ) ។       

 

ឧ វគគ ពី ១៣ ៣៤០ 

និោយអុំរី ឧ ៈ១    ហោគៈ១    គនែៈ១   អនុស យ១    កាមគុណ១ 
នីវរព្ណៈ១   ខនធ១   ឧពែមាក តិយសុំហោ នៈ១ ។ 

 

វគគពី ១៤ ៣៤០ 

និោយអុំរីពហនលគអគ មានពុំ បហៅខាងហកើត ៦ហលើក    ពហនលគអគ មាន 
ពុំ បហៅរព្កសមុព្ព ៦ហលើក   ទ ុំង៦ហលើក២ ដង ហ ះ រួព្មា១២ហលើក  
ហេតុហ ះបានាហៅថាវគគ ។ 
(គអគ ហបយាល រៃនហរ ឈងគសុំយុតត   បណឌិ តព្តូវសដមតងឲ្យរិាត រព្ 
តា្មពុំនងរាគៈ ផងចុះ) ។ 

 

វគគ ពី ១៥ ៣៤០ 

ព្រះតថាគតព្បហសើរព្ាងសតវទ ុំងអស់ ១     ាន មហ ើងដុំរព្ ីធុំាង 
ាន មហ ើងសតវទ ុំងអស់១    កុំរូលផទះខពស់ាងហព្គឿងផទះទ ុំងអស់១ 
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កលិនឫសាក    ព្បហសើរព្ាងកលិនឫសទ ុំងអស់ ១   កលិនខលឹមចនទន៍ព្កេម ព្ប 
ហសើរព្ាងកលិនខលឹមទ ុំងអស់១   កលិនផ្ទក មលិះ ព្បហសើរព្ាងកលិនផ្ទក ទ ុំងអស់១ 
ហសតចចកករតតិ ព្បហសើរព្ាងហសតចទ ុំងអស់១   រព្សមីព្រះចនទ  ព្បហសើរព្ាងរព្សមិ 
ផ្ទក យទ ុំងអស់១    ព្រះអាពិតយរុព្ងហរព្ឿងកនុងសរព្ពសម យ១  សុំរត់កាសិក 
រន្ទសត  ព្បហសើរព្ាងសមរត់ទ ុំងអស់១   ព្តូវា ១០ គត់ ។ 
(អបបមាពវគគ    ព្តូវសដមតងឲ្យរិាត រព្ តា្មពុំនងរាគៈ ផងចុះ ) ។ 

វគគ ពី ១៦ ៣៤១ 

ការព្អរព្ដដលព្តូវហធវើហោយកមាល ុំង១  រិ គាម និងកូតគាម(អាព្ស យ 
ដីហពើបលូតោស់បាន) ១     គ(អាព្ស យភនុំេិមរនត  ហពើបចុំហរព្ ើន 
ធុំបាន)១     ហដើមហឈ្ើហព្ពតហៅពិសខាងហកើត១   ឆ្លន ុំងផ្ទក ប់ ពឹកមិន 
ដដលេូរព្ចូល១   ចុងព្សួចរៃនព្សូវ ហគោក់មិនព្សួល  ដតងមុតរៃដហ ើង១      
ខយល់ហលើអាកាស រព្ដមងបក់ហៅព្គប់ពិស១    អកាលហម  
បក់ផ្ទត់ផង់ធូលីឲ្យព្ស ះ ២ហលើក   ចុំណង វាសមុព្ព រព្ដមង រុក 
ផុយ១     ផទះសព្មាប់អនកដុំហណើ រព្១    ពហនលគអគ  (ដដលមានពុំ បហៅ 
ពិសខាងហកើត មិនអាចអនកណាបុំដបរព្ឲ្យមានពុំ បហៅ 
រព្កពិសខាងលិចវញិបាន) ១ ។ 
(រលករព្ណីយវគគ  ហរ ឈងគសុំយុតត បណឌិ តព្តូវហធវើឲ្យរិាត រព្ តា្មពុំនង 
រាគៈ ផងចុះ) ។ 

 

ឯស វគគ រៃនហរ ឈងគសុំយុតតពី ១៧ ៣៤២ 

និោយអមរីការព្ដសវងរព្កហផសងៗ១  អាសវៈ១   ភរ១   ពុកេតា្ធម៌៣ 
ោ៉ា ង១  (កិហលស) ឌូ្ច សសរព្ហខឿន១ មនទិល១  ហសចកតីលុំបាក១ 
ហវព ១   តណាា ១ ។ 

 

វគគ ពី ១៨   (ចប)់ ៣៤២ 
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និោយអុំរី   ឱ ៈ១    ហោគៈ១   ឧបាទន១   គនែៈ១    អនុស យ១ 
កាមគុណ១   នីវរព្ណៈ១   ខនធ១   ឧពធមាភ តិយសុំហោ នៈ១  ។ 
(ឱ វគគ  បណឌិ តព្តូវសដមតងឲ្យរិាត រព្តា្មពុំនងរៃនការព្លះបង់   
រាគៈ  ហទសៈ ហមាេៈ  ាពីបុំផុតផងចុះ) ។ 

(ម្គគសុំយ តត  រណឌិ តបានបធវើឲ្យរិស្តត របហើយខ្ររណ្ណ 
បោជឈងគសុំយ តត ក្៏ប្តវូសខ្ម្តងឲ្យរិស្តត រខ្ររបនាះខ្ដរ)  ។ 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 038) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ 
ទសមភាគ  
៣៨ 

(រ.ស. ២៤៩៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
សតបិបោឋ នសុំយុតត  

អមពបាលិវគគ ១ ដល់ ៤៣ 

និោយអុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់គង់ហៅកនុងអមពបាលិវនមាន ២ 
ហលើក 

 

អមរីភិកេុមានាម រព្តី១  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់គង់ហៅកនុងព្រេមណព្គាមហ ម្ ះហកាសល  
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កនុងដដនហកាសល១ 
អុំរីគុំនរព្ អកុសល និង កុសល១  
អុំរីសតវដខលងឆ្លបព្បហចៀវ១  
អុំរីព្បហពសដដលសតវាវ  និង មនុសសហៅបានហោយលុំបាក១  
អុំរី នអនកចុំអិននូវភតត១  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់ព្រះព្បឈួ្នដ៏ពមៃន់១  
អុំរីព្រះអាននទដ៏មានអាយុចូលហៅកាន់លុំហៅភិកេុ នីមួយរូព្ប ១ ។  

  នទវគគ ៤៤ 

ឧទទ នរៃន  នទវគគហ ះគឺ ៤៤  ដល់ ៧៦ 
និោយអុំរីមហាបុរព្ស១  
អុំរីហរព្ឿងដដលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្ពង់គង់កនុងព្កុង   ទ ១  
អុំរីចនទាមហណរព្១  
អុំរីហរព្ឿងដដលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្ពង់គង់ហៅកនុងនគរព្ឧតតរព្ចោ១  
អុំរីព្រះរេិយៈ១  
អុំរីព្រះឧតតិយៈ១  
អុំរីសតិបបោឋ នារព្បស់ព្បហសើរព្១  
អុំរីសេមបតិព្រេម១ 
អុំរីហរព្ឿងដដលព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់គង់ហៅកនុងហសពកនិគម 
មានរីរព្ហលើក ។ 

 

សីលដឋិតិវគគ ៧៧ 

ឧទទ នរៃនសីលដឋិតិវគគហ ះគឺ ៧៧ ដល់ ៩៦ 
និោយអុំរីសីល១  អុំរីការព្សែិតហៅរៃនព្រះសពធមម១  
អុំរីហសចកតីាបសូនយរៃនព្រះសពធមម១  
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អុំរីសតិបបោឋ នសុពធ១  
អុំរីព្រេមណ៍មាន ក់ចូលហៅពូលសួរព្ព្រះដ៏មានព្រះភាគ១  
អុំរីបហពសភាវ ១  
អុំរីសមតា្ត ភាវ ១  
អុំរីព្រះអនុរុព្ពធដឹងចាស់នូវហោក១  
អុំរីសិរព្វីឌ្ឍគេបតី១  
អុំរីមានពិននគេបតី១    រួព្មា១០ ។  

អននុសសុតវគគ ៩៧ 

ឧទទ នរៃនអននុសសុតវគគហ ះគឺ ៩៧  ដល់ ១១១ 
និោយអុំរីធម៌ដដលមិនធ្លល ប់បានាត ប់ហ ះ១  
អុំរីការព្ព្បាសច្ឆកតហព្មក១  
អុំរីហសចកតីខវល់ខាវ យ១  
អុំរីសតិបបោឋ នដដលបុគគលចុំហរព្ ើនហេើយ១  
អុំរីភិកេុ ព្តូវមានាម រព្តី១  
អុំរីអរព្េតតផល១  
អុំរីការព្លះបង់ននទៈ១  
អុំរីការព្កុំណត់ដឹងនូវកាយ១  
អុំរីសតិបបោឋ នភាវ ១  
អុំរីការព្ដចករៃនសតិបបោឋ ន១  ហ ះព្តូវា ១០ ។  

អមតវគគ ១១២ 

ឧទទ នរៃនអមតវគគហ ះគឺ ១១២ ដល់ ១២៦ 
ហរលអុំរីអមតនិរវ ន១  
អុំរីហសចកតីហកើតហ ើងរៃនសតិបបោឋ ន១  



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 179/333 

 

អុំរីផលូ វព្បព្រឹតតហៅហដើមបបីរព្សុិពធ១  
អុំរីភិកេុមានាម រព្តី១  
អុំរីកុសលរាសី១  
អុំរីការព្សព្ងួមកនុងបដិហមាកេសុំវរព្ៈ១  
អុំរីការព្លះបង់ពុចចរព្តិ១  
អុំរីរួក នមានមិតតអមាតយាហដើម១  
អុំរីហវព  ៣ព្បការព្១  
អុំរីអាសវៈ ៣ព្បការព្១ ។  

សតិបបោឋ នសុំយុតតិ  គអគ ពិហបយាល ១២៧ 

ឧទទ នរៃនគអគ ពិហបយាលហ ះគឺ ១២៧ ដល់ ១២៩ 
ហរលអុំរីពហនលេូរព្ហៅកាន់ពិសខាងហកើត ៦ ហលើក    េូរព្ហៅកាន់ 
សមុព្ព ៦ ហលើក     ព្បា ុំមួយហលើករីរព្ដង ព្តូវា ១២  ហៅថាវគគ ។ 

 

ឥន្ទនទិយសុំយុតត ១៣០ 

សុពធិកវគគ ១៣០  ដល់ ១៤៣ 

ឧទទ នរៃនសុពធិកវគគហ ះគឺ  
ហរលអុំរីឥន្ទនទិយសុពធ១  
អុំរីព្រះហាតា្បននមានរីរព្ហលើក   អុំរីអរព្េនតដរៃពហពៀតមានរីរព្ហលើក 
អុំរីសមណព្រេមណ៍១ 

 

អុំរីឥន្ទនទិយដដលបណឌិ តគបបយីល់ហ ើញកនុងអងគរៃនហាតា្បតតិមគគា 
ហដើម១   អុំរីការព្ដចកឥន្ទនទិយមានរីរព្ហលើកដរៃពហពៀត ។ 

 

មុពុតរព្វគគ ១៤៤ 

ហរលអុំរីអនកបានសហព្មចឥន្ទនទិយទ ុំងព្បា ុំ១ ១៤៤ ដល់ ១៥៥ 
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អុំរីឥន្ទនទិយទ ុំងព្បា ុំ ហោយសហងេបមាន ៣ ហលើក 
ហោយរិាត រព្ដរៃពហពៀតមាន៣ ហលើក 

 

អុំរីអនកព្បតិបតតិហដើមបបីានមគគផល១  
អុំរីឥន្ទនទិយទ ុំង ៥  ាដុំហណើ រព្ហៅកាន់ហសចកតីសៃប់រព្មាៃ ប់១  
អុំរីវមុិតតិាហេតុអស់ហៅរៃន អាសវៈទ ុំងឡាយ ១ ។  

ន ិន្ទនទិយវគគ ១៥៦ 

ឧទទ នរៃនន ិន្ទនទិយវគគហ ះគឺ ១៥៦ ដល់ ១៦៥ 
និោយអុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគមិនវលិមកកាន់ភរថ្មីហពៀត១  
អុំរីឥន្ទនទិយ ៣ មាន ិវតិិន្ទនទិយាពីបុំផុត ១  
អុំរីឥន្ទនទិយ ៣ មាន  អញ្ញញ តា្វនិ្ទនទិយាពីបុំផុត ១  
អុំរីការព្ព្តា្ស់ដឹងដតមា៉ាង១  
អុំរីឥន្ទនទិយទ ុំង៦ សុពធ១  
អុំរីព្រះហាតា្១  
អុំរីព្រះអរព្េនត មាន២ ហលើក  
អុំរី សមណព្រេមណ៍  មាន២ហលើក ។  

សុខិន្ទនទិយវគគ ១៦៦ 

ឧទទ នរៃនសុខិន្ទនទិយវគគហ ះគឺ ១៦៦ ដល់ ១៨៦ 
និោយអុំរីឥន្ទនទិយសុពធ ១  
អុំរីហាតា្បននបុគគល១  
អុំរីភិកេុាអរព្េនត១  
អុំរីសមណព្រេមណ៍មានរីរព្ហលើក  
អុំរីការព្ដចកឥន្ទនទិយ មាន ៣ហលើក  
អុំរីសុខិន្ទនទិយហកើតហ ើងហព្រះអាព្ស យផសសៈដូចព្រនូតហភលើ ៃង១  
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អុំរីភិកេុបានសហព្មច្ន ១ ។  
 រាវគគ ១៨៧ 

ឧទទ នរៃន រាវគគហ ះគឺ ១៨៧  ដល់ ២១៥ 
និោយអុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់ព្រះ រា១  
អុំរីឧណាណ កព្រេមណ៍១  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់ហៅកនុងព្កុងាហកត១  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់ហៅកនុងបុរវហកាដធកនគម១  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់ហៅកនុងបុរវ រាម មាន ៤ ហលើក  
អុំរីព្រះបិហណាឌ លការព្ទវ  ៈ១  
អុំរីអរព្យិាវក  អនកមានសទធ ១  រួព្មទ ុំងអស់ព្តូវា ១០ ។  

សូករព្ខាតវគគ ២១៦ 

ឧទទ នរៃនសូករព្ខាតវគគហ ះគឺ ២១៦ ដល់ ២៣៣ 
និោយអុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់គង់ហៅកនុងដដនកុសល ១ 
កនុងមលលក នបព ១    

 

អុំរីភិកេុាហសកេបុគគល១   
អុំរីាន មហ ើងដុំរព្១ី  
អុំរីកលិនខលឹមចនទន៍១  
អុំរីភិកេុសែិតហៅកនុងធម៌រព្ដមងញុា ុំងឥន្ទនទិយទ ុំង ៥ ឲ្យចុំហរព្ ើន១  
អុំរីសេមបតិព្រេម១  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់គង់ហៅកនុងសូករព្ខាតគូហា ១  
អុំរីការព្ហកើតហ ើងរៃនឥន្ទនទិយ ២ហលើកហពៀត ។  

ហរធិបកេិយវគគ ២៣៤ 
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ឧទទ នរៃនហរធិបកេយិវគគហ ះគឺ ២៣៤  ដល់ ២៤២ 
និោយអុំរីចុំហរព្ ើនឥន្ទនទិយ  ហដើមបលីះបង់ សហញ្ញញ  នៈ១ 
ហដើមបដីកហច្ឆលនូវអនុស យ១   ហដើមបកីុំណត់ដឹងកាលយូរព្១ 
ហដើមបកិីរព្ោិអស់ហៅរៃនអាសវៈ១ 

 

អុំរីផល ២ ហលើក  
អុំរីហដើមហឈ្ើ ៤ ហលើក    ហេតុហ ះបានាហៅថាវគគ។  

ឥន្ទនទិយសុំយុតត គអគ ពិហបយាល ២៤៣ 

ឧទទ នរៃនឥន្ទនទិយសុំយុតតហ ះគឺ ២៤៣  ដល់ ២៤៧ 
និោយអុំរីចុំហរព្ ើនឥន្ទនទិយ  ហដើមបលីះបង់ សហញ្ញញ  នៈ១ 
ហដើមបដីក អនុស យ១   ហដើមបកីុំណត់ដឹងកាលយូរព្១ 
ហដើមបកិីរព្ោិអស់ហៅរៃនអាសវៈ១ 

 

អុំរីផល ២ ហលើក១  អុំរីអានិសងសព្បា ុំរីរព្ោ៉ា ង១   
អុំរីហដើមហឈ្ើ ៤ ហលើក    ហេតុហ ះបានាហៅថាវគគ។  

ចប់ ឥន្ទនទិយសុំយុតត ។  

សមមបបធ្លនសុំយុតត ២៤៨ ដល់ ២៥៤ 

រលសុំយុតត ២៥៥  ដល់ ២៥៨ 

ឥពធិបាពសុំយុតត ២៥៩ 

បាវាលវគគ ២៥៩  ដល់ ២៨១ 

ឧទទ នរៃនបាវាលវគគហ ះគឺ  
ឥពធិបាពព្បព្រឹតតហៅហដើមបហីចញច្ឆកវដត១  
ឥពធិបាពដដលបុគគលលះបង់១  
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ឥពធិបាព ាធម៌ដ៏ព្បហសើរព្១    ព្បព្រឹតតហៅហដើមបរីព្ ុំលត់ពុកេ១ 
ឲ្យសហព្មចឥពធិបបហពស១  សមតតឫពធិ១ 

 

រួកភិកេុ១ និង ភិកេុចុំហរព្ ើនឥពធិបាព១  រុពធញ្ញញ ណហកើតហ ើងហេើយ១ 
បាវាលហចតិយ ១ ។ 

 

បាាពកមបនវគគ ២៨២ 

ឧទទ នរៃនវគគហ ះគឺ ២៨២  ដល់ ៣២២ 
និោយអុំរីបុហរវនិវាានុសសតិញ្ញញ ណ១  
អុំរីឥពធិបាពមានផលហព្ចើន១  
អុំរី ននទៈ១  
អុំរី ព្រះហមាគគោល ន១  
អុំរី ព្រេមណ៍១  
អុំរីសមណព្រេមណ៍ ២ ហលើក  
អរភកេុ១  
អុំរីហពស ១  
អុំរីការព្ដចកនូវឥពធិបាព១ ។  

អហោគុ វគគ ៣២៣ 

ឧទទ នរៃនអហោគុ វគគហ ះគឺ ៣២៣  ដល់ ៣៤៤ 
និោយអុំរីមគគ១  
អុំរីកាយហព្បៀបដូចដុុំដដក១  
អុំរីភិកេុចុំហរព្ ើន ឥពធិបាព១  
អុំរីផលសុពធមាន២ ហលើក  
អុំរីព្រះអាននទមាន២ហលើក  
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អុំរីរួកភិកេុដរៃព មាន២ហលើក  
អុំរីព្រះហមាគគោល ន ១  
អុំរីព្រះតថាគត១ ។  

ឥពធិបាពសុំយុតត ៣៤៥ 

គអគ ពិហបយាល ៣៤៥ ដល់ ៣៤៦ 

អនុរុព្ពធសុំយុតត ៣៤៧ 

រព្ហហាគតវគគ ៣៤៧ ដល់ ៣៦៦ 

ឧទទ នរៃនរព្ហហាគតវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីព្រះអនុរុព្ពធហៅកនុងពីាៃ ត់  
ព្តិះរព្ះិសតិបបោឋ ន២ហលើក  
អុំរីព្រះអនុរុព្ពធហៅដកបរព្ ហននរព្សទឹងសុគនធ១  
អុំរីព្រះអនុរុព្ពធាហដើម ហៅកនុង កណត កីវន ៣ហលើក  
អុំរីការព្សុំហរព្ ើនសតិបបោឋ ន ព្បព្រឹតតហៅហដើមបអីស់តណាា ១  
អុំរីព្រះអនុរុព្ពធហៅកនុងផទះហធវើហោយហឈ្ើព្សល់១  
អុំរីព្រះអនុរុព្ពធ និង ព្រះារព្បុីតត ហៅកនុង អមពបាលិវន១  
អុំរីព្រះអនុរុព្ពធ មានអារធ១ ។  

ពុតិយវគគ ៣៦៧ 

ឧទទ នរៃនពុតិយវគគហ ះគឺ ៣៦៧ ដល់ ៣៧២ 
និោយអុំរីព្រះអនុរុព្ពធ រព្លឹកបាន ១រន់កបប១    អុំរីបានឫពធិ១ 
អុំរីកុំណត់ដឹងចិតត១   អុំរីហេតុគួរព្ និង មិនគួរព្១  អុំរីកមមសមាទន 
៣ោ៉ា ង១  អុំរីដឹង បដិបទ១    អុំរីដឹងហោក១   អុំរីដឹងអធាព្ស យ 
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ហផសងៗ១   អុំរីដឹងឥន្ទនទិយ១  អុំរីដឹងរៃព្តវាិជ ១ ។ 
ចរ់អន រ  ទធសុំយ តត  

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 039) 

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តន្ិកាយ មហាវារវគគ 
ឯកាទសមភាគ  

៣៩ 
(រ.ស. ២៤៩៦) 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
្នសុំយុតត ១ ដល់ ៤ 

អា បានសសតសិុំយុតត ៥ 

ឯកធមមវគគពី១ ៥ ដល់ ៣៤ 

ឧទទ នគឺបញ្ជី ហរព្ឿងរៃនឯកធមមវគគហ ះគឺ  
ហរលអុំរីព្ពង់សដមតងធម៌១  ដដលាអងគរៃនធម៌ាហព្គឿងព្តា្ស់ដឹង១  
អុំរីអា បានសសតិសុពធមានផល២ ព្បការព្១  
អុំរីអរព្ដិឋភិកេុ១   អុំរីមហាកបបនិ១  
អុំរីហសចកតីហព្បៀបហោយព្បពីបហព្បង១  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់ហៅហពៀបព្កុងហវាលី១  
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អុំរីព្រះកិមិលៈ ដ៏មានអាយុ១ ។  
ពុតិយវគគ ពី២ ៣៥ 

ឧទទ នរៃនវគគពី២ ហ ះគឺ ៣៥  ដល់ ៦០ 
និោយអុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគ កាលគង់ហៅកនុងដងរៃព្រឥច្ឆា នងគល១  
អុំរីព្រះហោមសភុំភិយៈ  ដ៏មានអាយុ១  
អុំរីព្រះអាននទដ៏មានអាយុ មាន២ហលើក  
អុំរីភិកេុ ហព្ចើនរូព្បមាន ២ហលើក  
អុំរីអា បានសសតិសមាធិ ព្បព្រឹតតហៅហដើមបលីះសហញ្ញញ  នៈ ១ 
ហដើមបដីកហច្ឆលនូវអនុសយកកិហលស១    ហដើមបកីុំណត់ដឹងនូវផលូ វឆ្លៃ យ 
គឺសងារព្១   ហដើមបអីស់ហៅរៃនអាសវៈ១ ។ 

 

ហាតា្បតតសិុំយុតត ៦១ 

ហវ ុទវ រព្វគគ ពី១ ៦១  ដល់ ១០៦ 

ឧទទ នរៃនហវ ុទវ រព្វគគ ហ ះគឺ  
និោយអមហសតចចព្ករតតិ១  
ហសចកតីសុខាពីព្ប ុុំចុះរៃនព្រេមចរព្យិៈ១  
អុំរីទឃាវុឧបាសក១  
អុំរីព្រះារព្បុីតតមាន២ហលើក  
អុំរី យាងហឈ្ើ១  
អុំរីរួកព្រេមណ៍ និង គេបតី អនកហៅកនុងព្សុកហវ ុទវ រព្១  
អុំរីហរព្ឿងដដលព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់គង់កនុងផទះដដលហធវើហោយឥដឋ 
មាន ៣ ហលើក ។ 

 

រា ការាមវគគ ពី ២ ១០៧ 
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ឧទទ នរៃនរា ការាមវគគ ហ ះគឺ ១០៧  ដល់ ១២៥ 
ហរលអុំរីភិកេុ នីមួយរន់រូព្ប ១  
អុំរីព្រេមណ៍១  
អុំរីព្រះារព្បុីតត និង ព្រះអាននទ១  
អុំរីពុគគតិ  និង សុគតិ  មាន២ ហលើក  
អុំរី មិព្ត និង អាមាតយាហដើម មាន ២ ហលើក  
អុំរីការព្ព្តា្ច់ហៅកាន់ច្ឆរព្កិ កនុងហពវហោក មាន ៣ ហលើក ។  

សរព្កានិវគគពី ៣ ១២៦ 

ឧទទ នរៃនសរព្កានិវគគ ហ ះគឺ ១២៦  ដល់ ១៧៩ 
សុំដដងហរព្ឿង មហា មសកយ ២សូព្ត  
ហរព្ឿង ហគាធ្លសកយ ១សូព្ត  
សរព្កានិសកយ  ២សូព្ត  
សដមតងហរព្ឿងព្ពុសតសីល ២សូព្ត  
ហរព្ឿងហរៀរព្ដដលគួរព្ខាល ច ២សូព្ត  
សដមតងហរព្ឿង លិចាវមីហាមាតយ ហ ម្ ះ ននទកៈ  ាគុំរព្ប់ ១០សូព្ត 
ហេតុហ ះបានាហោកច្ឆត់ា១ វគគ ។ 

 

បុញ្ញញ ភិសនទវគគ ពី ៤ ១៨០ 

ឧទទ នរៃនសគាថ្កបុញ្ញញ ភិសនទវគគ ហ ះគឺ ១៨០ ដល់ ២០៩ 
សដមតងអុំរីសទឹងគឺ បុណយ ៣ សូព្ត  
អុំរីហាតា្បននបុគគល មានព្ពរយហព្ចើន ២ សូព្ត  
ចុំហរះភិកេុ  ១សូព្ត   ននទិយសកកៈ ១សូព្ត   ភពទិយសកកៈ ១សូព្ត 
មហា ម  ១សូព្ត     គុំរព្ប់១០  និង ហាតា្បតតិយងគ ។ 
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សបបញ្ញវគគ ពី ៦ ២១០ 

ឧទទ នរៃនសបបញ្ញវគគ ហ ះគឺ ២១០  ដល់ ២២៣ 
រុពធភាសិតព្បកបហោយគាថា ១សូព្ត  
ភិកេុច្ឆ ុំវសារួព្ចហេើយ ១សូព្ត  
ធមមពិននឧបាសក ១សូព្ត  
ឧបាសកឈឺ្ ១សូព្ត  
ផល  ៤សូព្ត  
ការព្បានព្បាា្ ១សូព្ត  
ចុំហរព្ ើនព្បាា្ ១សូព្ត  
ការព្ហធវើឲ្យព្បាា្ធុំពូោយ ១សូព្ត ។  

មហាបញ្ញវគគ ពី ៧ ២២៤ 

ឧទទ នរៃនមហាបញ្ញវគគ ហ ះគឺ ២២៤  ដល់ ២២៥ 
ធម៌ ៤ ព្បព្រឹតតហៅហដើមបពី្បាា្ធុំ ១  ព្បាា្ព្កាស់១   ព្បាា្ពូោយ១ 
ព្បាា្ហព្ៅ១ ព្បាា្ព្បមាណមិនបាន១    ព្បាា្ដូចដផនដី១   
ព្បាា្ហព្ចើន១     ព្បាា្ឆ្លប់១     ព្បាា្រព្េ ស១    ព្បាា្រព្រីាយ១   
ព្បាា្ាពីសទុះហៅ១   ព្បាា្ហកលៀវកាល ១    ព្បាា្ដ៏ហមាះមុត១ ។ 

 

សចចសុំយុតត ២២៦ 

សមាធិវគគ ពី១ ២២៦  ដល់ ២៣៨ 

ឧទទ នរៃនសមាធិវគគ ហ ះគឺ  
និោយអុំរីសមាធិ១  
អុំរីការព្ហធវើហសចកតីរាោមកនុងការព្រួនសមៃុំ១  
អុំរីរួកកុលបុតតមាន ២ហលើក  
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អុំរីរួកសមណៈព្រេមណ៍មាន ២ ហលើក  
អុំរីកុុំឲ្យព្តិះរព្ះិនូវ  អកុសលវតិកកៈ១  
អុំរី កុុំឲ្យគិតា អកុសល១  
អុំរីហរលរកយព្បកាន់ហផសងៗគាន ១  
អុំរី តិរព្ច្ឆា នកថា ១ ។  

ធមមចកកបបវតតនវគគពី ២ ២៣៩ 

ឧទទ នរៃនធមមចកកបបវតតនវគគ ហ ះគឺ ២៣៩  ដល់ ២៦០ 
ហរលអុំរីព្រះតថាគតមាន ២ ហលើក  
អុំរី ឧបាទនកេនធព្បា ុំ ១  
អុំរី អាយតនៈព្បា ុំមួយ ១  
អុំរី ភិកេុច្ឆ ុំអរព្យិសចច មាន២ហលើក  
អុំរី អវាិជ ១    អុំរីវាិជ ១   អរព្យិសចច មានវតិកកៈ  ាហដើម១  
អុំរីធមមាតរិត ១ ។  

ហកាដិគាមវគគ ពី ៣ ២៦១ 

ឧទទ នរៃនហកាដិគាមវគគហ ះគឺ ២៦១  ដល់ ២៧២ 
ហរលអុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់ហៅកនុងដដនវ ជីមាន២ហលើក  
អុំរីហ ម្ ះថា អរព្េនតសមាម សមពុពធ ហព្រះព្តា្ស់ដឹងអរព្យិសចច១  
អុំរីព្រះ អរព្េនតសមាម សមពុពធ ព្តា្ស់ដឹងហេើយ កនុងអតីតកាលាហដើម១  
អុំរីការព្អស់ហៅរៃន អាសវៈ ១  
អុំរីព្ពង់សដមតងការព្អនុហព្គាះ ន ាមិព្តាហដើម១  
អុំរីការព្ព្ពង់សដមតង ធមមាត  ារព្បស់រិត១  
អុំរីព្រះតថាគត ាអរព្យិបុគគលកនុងហោក១  
អុំរីអរព្យិសចច ដដលបុគគលគួរព្ព្តា្ស់ដឹង១  
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អុំរីព្រះគវមបតិហតែរព្១ ។  
សីលបាបណណវគគពី ៤ ២៧៣ 

ឧទទ នរៃនសីលបាបណណវគគហ ះគឺ ២៧៣  ដល់ ២៨៩ 
ហរលអុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគគង់ហៅកនុង សីសបាវន១  
អុំរីហសចកតីហព្បៀបដូចសលឹកគគីាហដើម១  
អុំរីហសចកតីហព្បៀបដូច ដុំបង១  
អុំរីហសចកតីហព្បៀបដូច ហភលើងហនះសុំរត់១  
អុំរីហសចកតីហព្បៀបដូច បុរព្សដដលហគច្ឆក់ហោយលុំដរងរាប់រព្យ១  
អុំរីការព្ហោតរួកសតវ ហោយហឈ្ើអហណាត ត១  
អុំរីហសចកតីហព្បៀបដូច ព្រះចន្ទនទ និង ព្រះអាពិតយ មាន ២ ហលើក  
អមរីហសចកតីហព្បៀបដូចសសរព្ហគាល១  
អុំរីអនកហលើក វាពៈ ១ ។  

បបាតវគគ ពី ៥ ២៩០ 

ឧទទ នរៃនបបាតវគគហ ះគឺ ២៩០  ដល់ ៣១១ 
និោយអុំរីការព្គិត១  
អុំរីហព្ាះ១  
អុំរីហសចកតីព្កេល់ព្កហាយ១  
អុំរីាោមានកុំរូល១  
អុំរីពុំលុះ សរព្រៃសហរាម១  
អុំរី ហោកនតរព្ នរព្ក ងងឹតសូនយឈឹ្ង១  
អុំរី ហចាះនឹម ២ហលើក  
អុំរីហសតចភនុំហ ម្ ះ សិហនរុព្ ដរៃព  ២ហលើក ។  
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អភិសមយវគគ ពី ៦ ៣១១ 

ឧទទ នរៃនអភិសមយវគគហ ះគឺ ៣១១  ដល់ ៣២១ 
និោយអុំរីដីហលើចុង ព្រះនខា ១  
អុំរីព្សះហបាកេរព្ណី១  
អុំរីពឹកដដលោយព្ច ុំ ដរៃពហពៀត  
អុំរី ដផនដី ២ ហលើក  
អុំរី សមុព្ព ២ ហលើក  
អុំរីដុុំព្កួស ហព្បៀបហធៀបនឹងភនុំ  ២ ហលើក ។  

អាមកធញ្ញហបយាល បឋមវគគ ពី ៧ ៣២២ 

ឧទទ ន គឺ ៣២២ ដល់ ៣២៦ 
និោយអុំរីរួកសតវដដលហកើតហព្ៅអុំរី មនុសស មានព្បមាណហព្ចើន១  
អុំរីរួកសតវដដលហកើតកនុង បចចនតិម នបព១  
អុំរីរួកសតវដដលព្បកបហោយ បញ្ញញ ១  
អុំរីរួកសតវដដល ហវៀរព្ច្ឆកសុរាហមរព្យ ១  
អុំរីរួកសតវដដលហកើតកនុងពឹក១  
អុំរីរួកសតវដដលព្បតិបតតិលអចុំហរះមាតា្១   បិតា្១   សមណៈ១ 
ព្រេមណ៍១    

 

អុំរីហសចកតីហកាតដព្កងចុំហរះបុគគលាធុំ កនុងព្តកូល១ ។  
អាមកធញ្ញហបយាលពុតិយវគគ ពី ៨ ៣២៧ 

ឧទទ ន គឺ ៣២៧  ដល់ ៣២៩ 
និោយអុំរីការព្ហវៀរព្ច្ឆកបាណាតិបាត១  
អពិ ន ទន១   កាហមសុមិច្ឆា ច្ឆរព្១    មុាវាព១   ហបសុញ្ញវាព១  
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ផរុព្សវាព១    សមផបបោបៈ១   
រី គាម១   វកិាលហភា ន១   ហព្គឿងព្កអូប និង ហព្គឿងោប១ ។   

អាមកធញ្ញហបយាលតតិយវគគ ពី ៩ ៣៣០ 

ឧទទ ន គឺ ៣៣០  ដល់ ៣៣២ 
និោយអុំរី កិរព្ោិរា ុំ១  
អុំរីកិរព្ោិ ហដកហលើពីខពស់  និង ពីដ៏ព្បហសើរព្១  
អុំរីកិរព្ោិ ពពួល ព្បាក់ និង មាស១  
អុំរីកិរព្ោិពពួល ព្សូវ១  
អុំរីកិរព្ោិពពួល ាច់១  
អុំរីកិរព្ោិពពួល  ព្សី និង ហកមងព្សី១  
អុំរីកិរព្ោិពពួល ទសី និង ទសៈ១  
អុំរីកិរព្ោិពពួល រដរ និង ហចៀម១  
អុំរីកិរព្ោិពពួល មាន់ ព្ ូក១  
អុំរីកិរព្ោិពពួល  ដុំរព្១ី ។  

អាមកធញ្ញហបយាលចតុតែវគគ ពី ១០ ៣៣៣ ដល់ ៣៤០ 

ចរច់ត តថវគគ ទ១ី០  
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 040) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ ឯក-ទុកន្ិបាទ  
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បឋមភាគ  
៤០ 

(រ.ស. ២៤៩៦) 
 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បាលិសដមតងអុំរីធម៌រួកមួយៗាហដើម  

បាលិរួកធម៌មួយៗាហដើម វគគពី១ ១ 
វគគពី ២ ៤ 
វគគពី ៣ ៨ 
វគគពី ៤ ១២ 
វគគពី ៥ ១៤ 
វគគពី ៦ ១៩ 
វគគពី ៧ ២២ 
វគគពី ៨ ២៦ 
វគគពី ៩ ៣០ 
វគគពី ១០ ៣៤ 
វគគពី ១១ ៤៣ 
វគគពី ១២ ៤៦ 
ឯកបុគគលបាលិយុំ   បុគគលវហគាគ  ៤៩ 
ឯតពគគបាលិយុំ  បឋហមា វហគាគ  ៥៣ 
ពុតិហោ វហគាគ  ៥៣ 
តតិហោ វហគាគ  ៥៤ 
ចតុហតា្ែ  វហគាគ  ៥៥ 
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បញ្ច ហមា វហគាគ  ៥៥ 
នហោឋ  វហគាគ  ៥៦ 
សតតហមា វហគាគ  ៥៧ 
អោឋ នបាលិយុំ  បឋហមា វហគាគ  ៥៩ 
ពុតិហោ វហគាគ  ៦២ 
តតិហោ វហគាគ  ៦៥ 
អបរព្សស ុំ  ឯកធមាម ពិបាលិយុំ បឋហមា វហគាគ  ៦៨ 
ពុតិហោ វហគាគ  ៦៩ 
តតិហោ វហគាគ  ៧៥ 
ចតុហតា្ែ  វហគាគ  ៨០ 
បាពករព្ធមាម ពិបាលិយុំ ៨៧ 
បឋមបណាណ សហក បឋហមា  កមមករព្ណវហគាគ  ១០៤ 
ពុតហោ អធិករព្ណវហគាគ  ១១៤ 
អតិហោ រលវហគាគ  ១៣១ 
ចតុហតា្ែ  សមចិតតវហគាគ   ១៣៦ 
បញ្ច ហមា បរព្សិវហគាគ  ១៥៦ 
ពុតិយបណាណ  សហក បឋហមា បុគគលវហគាគ   ១៧១ 
ពុតិហោ សុខវហគាគ  ១៧៨ 
តតិហោ សនិមិតតវហគាគ  ១៨៣ 
ចតុហតា្ែ  ធមមវហគាគ  ១៨៦ 
បញ្ច ហមា រលវហគាគ  ១៨៨ 
តតិយបណាណ សហក  បឋហមា អាាវហគាគ  ១៩៥ 
ពុតិហោ អាចោនវហគាគ  ១៩៨ 
តតិយបណាណ សហក  តតិហោ ទនវហគាគ  ២០៥ 
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ចតុហតា្ែ  ស ែ រព្វហគាគ  ២០៨ 
បញ្ច ហមា សមាបតតិវហគាគ  ២១២ 
បណាណ សកាសងគេិតា្ សុតត ត  ២១៦ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 041) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ ត្ិកន្ិបាត្ 
ទុត្ិយភាគ  
៤១ 

(រ.ស. ២៤៥៦) 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បឋមបណាណ សក   រលវគគ ១ 
រព្ថ្ការព្វគគ ១៣ 
បុគគលវគគ ៤១ 
ហពវពូតវគគ ៧៧ 
ចូ វគគ ១២០ 
ពុតិយបណាណ សក  ព្រេមណវគគ ១៣២ 
មហាវគគ ១៧៩ 
អាននទវគគ ២៨៥ 
សមណវគគ ៣១៨ 
ហោណផលវគគ ៣៤៦ 
តតិយបណាណ សក  សហមាព ធិវគគ ៣៩០ 
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អាបាយិកវគគ ៤០៨ 
កុសិ រព្វគគ ៤២៩ 
ហោធ្ល ីវវគគ ៤៥៣ 
មងគលវគគ ៤៧២ 
រួកសូព្តមិនសហន្ទអគ ះចូលកនុង បណាណ សក ៤៧៨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 042) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ ចតុ្កកន្ិបាត្ 
ត្ត្ិយភាគ  
៤២ 

(រ.ស. ២៤៩៦) 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បឋមបណាណ សក ភណឌ គាគ មវគគ  ពី១ ១ 
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ចរព្វគគ  ពី ២ ៣១ 
ឧរុព្ហវលវគគ  ពី ៣ ៤៩ 
ចកកវគគ  ពី ៤ ៧៩ 
ហរាេិតសសវគគ  ពី ៥ ១០៧ 
ពុតិយបណាណ សក   បុញ្ញញ ភិសនទវគគ  ពី១ ១៣៣ 
បតតកមមវគគ ពី ២ ១៦១ 
អបណណកវគគ ពី ៣ ១៨៩ 
មចលវគគ ពី ៤ ២០៦ 
អសុរព្វគគ ពី ៥ ២២៧ 
តតិយបណាណ សក   វោេកវគគ ពី ១ ២៥៤ 
ហកសីវគគ ពី ២ ២៨២ 
ភយវគគ ពី ៣ ៣០៥ 
បុគគលវគគ ពី ៤ ៣៤០ 
អាភាវគគ ពី ៥ ៣៥៣ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 043) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ  ចតុ្កកន្ិបាត្ 
ចតុ្ត្ថភាគ  
៤៣ 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
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ចតុតែបណាណ សក ១ 

ឥន្ទនទិយវគគ ពី ១ ១ 

ឧទទ នរៃនឥន្ទនទិយវគគហ ះគឺ ១  ដល់ ១៨ 
និោយអុំរីឥន្ទនទិយ១  
អុំរី រលៈ ៣  គឺ  សទធ រលៈ១   បញ្ញញ រលៈ១   សតិរលៈ១ 
និង បដិសអេ នរលៈ១   ាគុំរព្ប់ ៥  

 

អុំរី កបប១  អុំរីហរាគ១     អុំរីការព្ាបសូនយ១    អុំរី ងភិកេុ នី១ 
អុំរីព្រះសុគត និងវនិ យរព្បស់ព្រះសុគត១   រួព្មព្តូវា១០ ។    

 

បដិបទវគគ ពី ២ ១៩ 

ឧទទ នរៃនបដិបទវគគហ ះគឺ ១៩  ដល់ ៤០ 
និោយអុំរីបដិបទ៤ ោ៉ា ងហោយសហងេប១  
និោយអុំរីបដិបទ៤ ោ៉ា ងហោយរិាត រព្១  
និោយអុំរីបដិបទ៤ោ៉ា ង  
មានភិកេុ រិច្ឆរព្ណាហ ើញថាមិនាអ តា 
ហដើម១ 

 

អុំរីបដិបទ៤ោ៉ា ង  មានហសចកតីអត់ធន់ាហដើម ២ហលើក  
អុំរីបដិបទ រួព្មគាន ហោយចុំដណករីរព្ ១  
អុំរីព្រះ ហមាគគោល ន១      អុំរីព្រះារព្បុីតត១        
អុំរីសសអេ រព្បរព្និិរវ យិាហដើម១  
អុំរីការព្ចុំហរព្ ើន សមាថ្ៈ  និង វបិសស គូនឹងគាន ១  

សហញ្ចតនិយវគគ ពី៣ ៤១ 

ឧទទ នរៃនសហញ្ចតនិយវគគហ ះគឺ ៤១  ដល់ ៧២ 
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សុំដដងអុំរីសហញ្ចត ១  
ការព្ដចកបដិសមពិទ១  
ហរព្ឿងព្រះហកាដឋិតហតែរព្១  ព្រះអាននទហតែរព្ ១  ព្រះឧបវានហតែរព្១  គុំរព្ប់៥  
ការព្ព្បាថាន យកតព្មាប់១  
ហរព្ឿងព្រះរាេុលហតែរព្១  
ការព្ហព្បៀបហធៀបនឹងព្តរ ុំង១    ព្រះនិរវ ន១   មហាបហពស១  
កនុង វតត ។ 

 

ហោធ្ល ីវវគគ ពី៤ ៧៣ 

ឧទទ នរៃនហោធ្ល ីវវគគហ ះគឺ ៧៣ ដល់ ១០៦ 
និោយអុំរីការព្ហព្បៀបហធៀបរៃនហោធ្ល ីវៈ១  
ការព្ធ្ល មិនបាន១  
រព្បស់ដដលឮហេើយ១  
ការព្មិនខាល ចាល ប់១  នឹងសមណសចចៈ១  ាគុំរព្ប់ព្បា ុំ  
ហរព្ឿងភិកេុធ្លល ស១  
វសសការព្ព្រេមណ៍ ១  
ហរព្ឿង ឧបកៈ១  
ធមមដដលព្តូវហធវើឲ្យាក់ចាស់១  
ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់គង់ កនុងរៃថ្ៃឧហបាសថ្១ ។  

មហាវគគ ពី ៥ ១០៧ 

ឧទទ នរៃនមហាវគគហ ះគឺ ១០៧ ដល់ ១៩៧ 
និោយអុំរីអានិសសងរៃនធម៌ ដដលបានបញ្ជូ នចិតតាត ប់១  
អុំរីហេតុ ៤ ោ៉ា ង ១  
អុំរីភពទិយលិចាវ១ី  
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អុំរីហកា ិយបុតត  កនុងនិគមហ ម្ ះ ាបុគិយ១  
អុំរីវបបសកយៈ១  
អុំរីហា ាលិចាវ១ី  
អុំរីមលលិកាហពវ១ី  
អុំរីបុគគលអនករាោមដុតកុំហៅនូវខលួន១  
អុំរីតណាា ១  
អុំរីហសចកតីព្សឡាញ់ ១   រួព្មា១០ ព្បការព្ ។  

បណាណ សកាសងគេិតវគគ ១៩៨ 

សបបុរព្សិវគគ ពី១ ១៩៨ ដល់ ២១៦ 

ឧទទ នរៃនសបបុរព្សិវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីសិកាេ បព១  
អុំរីបុគគលមិនមានសទធ ១  
អុំរីធម៌ ៧   ុំឲ្យវ ិស១  
មួយោ៉ា ងហពៀតនិោយអុំរី    កមមទ ុំង ១០ព្បការព្១  
អុំរីមគគព្បកបហោយអងគ ៨ ព្បការព្ ១    អុំរីមគគ ១០ព្បការព្១ 
អុំរីបាបធម៌ ២ ព្បការព្១ 

 

អុំរីបាបធម៌ ២ ព្បការព្១   ដរៃពហពៀត១ ។  
ហាភនវគគ  ពី២ ២១៧ 

ឧទទ នរៃនហាភនវគគហ ះគឺ ២១៧ ដល់ ២២២ 
និោយអុំរីការព្ព្ពុសតបរព្សិពយ  និង ការព្ហធវើបរព្សិពយឲ្យលអ១  
អុំរី នអនកព្បកបហោយធម៌ មានមិច្ឆា ពិដឋិាហដើម១  
អុំរី នអនកព្បកបហោយធម៌  មាន អកតញ្ញុ តា្ ាហដើម១  
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អុំរី នអនកព្បកបហោយធម៌  មានបាណាតិបាតាហដើម១  
អុំរី នអនកព្បកបហោយធម៌ ាផលូវរីរព្ព្បការព្១  
អុំរីគនលងរៃនហវាហារព្រីរព្ោ៉ា ង  ដដលបុគគលហរលហេើយ១  
អុំរី នអនកព្បកបហោយធម៌  មានេិរព្ ិាហដើម១  
អុំរី នអនកព្បកបហោយធម៌  មានការព្មិនមានបញ្ញញ  ាហដើម១ ។  

ពុចចរព្តិវគគ ពី ៣ ២២៣ 

ឧទទ នរៃនពុចចរព្តិវគគហ ះគឺ ២២៣ ដល់ ២២៨ 
និោយអុំរីពុចចរព្តិ១  
អុំរីមិច្ឆា ពិដឋិ១  
អុំរីបុគគលព្បកបហោយធម៌  មាន អកតញ្ញុ តា្ ាហដើម១  
អុំរីបុគគលព្បកបហោយធម៌  មានបាណាតិបាតាហដើម១  
អុំរីផលូ វរីរព្ព្បការព្១  
អុំរីគនលងរកយហរលរីរព្ព្បការព្  ដដលហរល ១  
អុំរីបុគគលព្បកបហោយធម៌  មានហសចកតីខាម សបាបាហដើម១  
អុំរីបុគគលព្បកបហោយធម៌  មាន  មិនមានព្បាា្ ាហដើម១  
អុំរី អនកព្បា ៤្រួក ១ ។  

កមមវគគ ពី ៤ ២២៩ 

ឧទទ នរៃនកមមវគគហ ះគឺ ២២៩ ដល់ ២៤៨ 
និោយអុំរីកមម ៤ ោ់ង ហោយសហងេបរិាត រព្   
អុំរីហរព្ឿង ហាណកាយនមាណរហរលថា  ព្រះដ៏មានព្រះភាគ 
ព្ពង់បញ្ញតតកមមទ ុំងរួងថាា  អភិរព្យិវាព 

 

អុំរីកមម  ទ ុំងហមម  ទ ុំងស  ដចកាសិកាេ បព  
អុំរីកមម   មិនហមម មិនស  បានដល់ អរព្យិមគគ  
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អុំរីកមម   មិនហមម មិនស  បានដល់  ហរ ឈងគ  
អុំរីកមម   ព្បកបហោយហទស ៤ ោ៉ា ង  
អុំរីកមម   មិនមានហទស ៤ ោ៉ា ង  
អុំរី សមណ ៤ រួក  
អុំរី អានិសងស អាព្ស យសបបុរព្ស ៤ោ៉ា ង ។  

អាបតតិភយវគគ ពី ៥ ២៤៩ 

ឧទទ នរៃនវគគហ ះគឺ ២៤៩ ដល់ ២៦៤ 
អុំរីភិកេុពុំោយសងឃ ៤ោ៉ា ង  
អុំរីភ យ  ហកើតអុំរី អាបតតិ ៤ោ៉ា ង  
អុំរីអានិសងស រៃនព្រេមចរព្យិៈ ៤ោ៉ា ង  មានសិកាេ  ាអានិសងស 
ាហដើម 

 

អុំរីដុំហណក ៤ោ៉ា ង  
អុំរី …..បុគគល៤រួក  
អុំរី ហេតុចុំហរព្ ើន បញ្ញញ  ៤ោ៉ា ង  
អុំរី ធម៌ មានឧបការព្ហព្ចើនដល់មនុសស ៤ោ៉ា ង  
អុំរី ហវាហារព្ ៤ោ៉ា ង  ទ ុំងរីរព្ ចុំដណក ។  

អភិញ្ញញ វគគ ពី ៦ ២៦៥ 

ឧទទ នរៃនវគគហ ះគឺ ២៦៥ ដល់ ២៧៧ 
និោយអុំរីអភិញ្ញញ ធម៌ ៤ព្បការព្  
អុំរីការព្ដសវងរព្ក៤ ព្បការព្  
អុំរីសងគេៈ៤ព្បការព្  
អុំរី មាលុងកយបុព្ត  
អុំរីព្តកូលសតុកសតមភ និងមិនសតុកសតមភ  ហោយហេតុ៤ ព្បការព្   
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២ហរព្ឿង 
អុំរីហសះអាាហនយយ  ព្បកបហោយអងគ ៤  ាហសះគួរព្ដល់ព្រះរាា  
អុំរីរល ៤ ព្បការព្  
អុំរីភិកេុ  មិនគួរព្ហៅ  និងគួរព្ហៅ កនុងហស សនរៃព្របាន 
និង អុំរីកមមដដលឥតហទស  និងមានហទស ។ 

 

កមមបពវគគ ពី៧ ២៧៨ ដល់ ២៨៣ 

រួកសូព្រដដ្លមនិ្សសន្ទង្គគ ោះ  សដ្ឋយបណ្ហណ សក ២៨៤ ដល់ ២៨៦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 044) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ បញ្ច កន្ិបាត្ 
បញ្ច មភាគ  
៤៤ 

 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បឋមបណាណ សក ១ 
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ហសកេរលវគគ ពី ១ ១ 

រលវគគ ពី ២ ១៨ 

បញ្ចងគិកវគគ ពី ៣ ២៨ 

សុមន វគគ ពី ៤ ៦៣ 

មុណឌ រា វគគ ពី ៥ ៨៩ 

ពុតយិបណាណ សក ១៣០ 

នីវរព្ណវគគ ពី១ ១៣០ 

សញ្ញញ វគគ ពី ២ ១៦២ 

ហោធ្ល ីវវគគ ពី ៣ ១៧២ 

ហថ្រព្វគគ ពី ៤ ២៣២ 

កកុធវគគ ពី ៥ ២៤៦ 
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 045) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ បញ្ច កន្ិបាត្  
ឆដឋភាគ 
៤៥ 
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(រ.ស. ២៤៩៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
តតយិបណាណ សក ១ 

ផ្ទសុវហិារព្វគគ ១ 

ឧទទ នរៃនផ្ទសុរព្វហិារព្វគគ ហ ះគឺ ១ ដល់ ១៨ 
ធម៌ហធវើឲ្យហរព្ៀនអត់១  ភិកេុ ដដលហគរព្ហងគៀស១  ហច្ឆរព្១  សមណសុខមាល១ 
  ាគុំរព្ប់៥ 

 

និង ភិកេុ ហៅសបាយព្រះអាននទ១    ភិកេុ ព្បកបហោយសីលាហដើម១ 
ភិកេុ ព្បកបហោយសីលាហសកេៈាហដើម១ ភិកេុ ហព្តចហៅបានកនុងពិសទ ុំង 
បួន១  ភិកេុ ហៅកនុងរៃព្រ១ ។ 

 

អនទកវនិទវគគ ពី២ ១៩ 

ឧទទ នរៃនអនទកវនិទវគគ ហ ះគឺ ១៩ ដល់ ២៩ 
និោយអុំរីភិកេុ  ចូលហៅកាន់ព្តកូល១   
អុំរីភិកេុ  ាបច្ឆា សមណៈ១     អុំរីភិកេុ មិនគួរព្ចូលកាន់ សមាម សមាធិ១  
អុំរីព្រះដ៏មានព្រះភាគ គង់កនុងអនធកវនិទព្គាម១  អុំរីហសចកតីកុំណាញ់១  
អុំរីហសចកតីសរព្ហសើរព្១    អុំរីភិកេុ នីមានហសចកតីព្ចដណន១  
អុំរីហសចកតីយល់ខុស១  អុំរីវាច្ឆ១  អុំរីរាោម១ ។  

គិោនវគគ ពី ៣ ៣០ 

ឧទទ នរៃនគិោនវគគហ ះគឺ ៣០   ដល់ ៤០ 
និោយអុំរីភិកេុមាន មៃឺ១  
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អុំរីដុំកល់ាម រព្តី១  
អុំរីបុគគលបហព្មើ មៃឺ ២ហលើក  
អុំរីអាយុ ២ហលើក  
អុំរីបុគគលមិនគួរព្ហចញច្ឆកសងឃ១  
អុំរីពុកេ១  
អុំរីបុគគលាអនកកហព្មើក១    អុំរីការព្បរព្បូិណ៌១ ។  

រា វគគ ពី ៤ ៤១ 

ឧទទ នរៃនរា វគគហ ះគឺ ៤១  ដល់ ៧៤ 
អុំរីហសតចចព្ករតតិញុា ុំងអាណាចព្ក ឲ្យព្បព្រឹតតហៅ ១  
អុំរីព្រះរា បុព្ត ព្បព្រឹតតិហៅតា្មអាណាចព្ក ១  
អុំរីហសតចចព្ករតតិ ាធមមរា ១  
អុំរីហសតចចព្ករតតិគង់ហៅកនុងពិស១  
អុំរីហសចកតីព្បាថាន  ២ ហលើក  
អុំរីបុគគលហដកលក់តិច១  
អុំរីដុំរព្សីុីនូវអាហារព្ហព្ចើន១  
អុំរីដុំរព្ ីមិនអត់ធន់១  
អុំរីដុំរព្ាីសតវ ព្បសប់ខាងការព្ាត ប់១ ។  

តិកណឌ កីវគគ  ពី ៥ ៧៥ 

ឧទទ នរៃនតិកណឌ កីវគគហ ះគឺ ៧៥ ដល់  ៩១ 
និោយអុំរីបុគគលឲ្យហេើយ ព្ត ប់ហមើលអយវញិ១  
អុំរីភិកេុ ព្បារព្រធ១  
អុំរីរួកលិចាវពី្ប ុុំគាន កនុងារព្នទពហចតិយ១  
អុំរីព្រះដមានព្រះភាគព្ពង់គង់ហៅកនុង តិកណឌ កីវន១  
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អុំរីធម៌ដដល ុំឲ្យធ្លល ក់ហៅកនុងនរព្ក និង ុំឲ្យហៅហកើតាែ នសួគ៌១  
អុំរីមិតតគួរព្គប់រព្ក និង មិនគួរព្គប់រព្ក១  
អុំរីអសបបុរព្សិទន១      អុំរីសបបុរព្សិទន១  
អុំរីភិកេុាសមយវមុិតត ២ ហលើក ។  

(ចរ់ រណ្ណា សក្ទី៣)  

ចតុតែបណាណ សក ៩២ 

សពធមមវគគ ពី ១ ៩២  ដល់ ១១៣ 

ឧទទ នរៃនសពធមមវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីការព្ពូ ម នខលួនហោយព្រះសពធមម មាន៣ហលើក  
អុំរីការព្ាបសូនយរៃនព្រះសពធមម មាន៣ហលើក  
អុំរី រកយហរល អាព្កក់១  
អុំរី ហសចកតី ញហញើត ញហញើម១  
អុំរីព្រះ ឧទយិ១  
អុំរីធម៌ដដលបហ ទ បង់ហោយកព្ម១ ។  

អាឃាតវគគ ពី ២ ១១៤ 

ឧទទ នរៃនអាឃាតវគគហ ះគឺ ១១៤  ដល់ ១៤៩ 
និោយអុំរីធម៌សព្មាប់កុំច្ឆត់បង់នូវ គុំនុុំ ២ ហលើក  
ភិកេុ គួរព្ ាកច្ឆា ១  
ភិកេុ គួរព្ដល់ ា ីវៈ១  
ការព្ បុច្ឆា ១  
ការព្ចូលសញ្ញញ ហវពយិតនិហរាធ១  
ការព្ោស់ហតឿន១  



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 208/333 

 

ភិកេុ វបិតតិច្ឆកសីល១  
ការព្រិច្ឆរព្ណាធម៌១  
ហរព្ឿងព្រះភពទ ិ១ ។  

ឧបាសកវគគ ១៥០ 

ឧទទ នរៃនឧបាសកវគគហ ះគឺ ១៥០  ដល់ ១៨២ 
និោយអុំរីការព្ញហញើត ញហញើម១  
ហកលៀវកាល ១  
នរព្ក១  
ហរៀរព្១  
ចណាឌ លឧបាសក ាគុំរព្ប់៥   
បីតិ១  ុំនួញ១  រួកហសតច១   ព្គេសែអនកហសលៀកស១  ភហវសីឧបាសក១ ។  

អរព្ញ្ញវគគ ១៨៣ 

ឧទទ នរៃនអរព្ញ្ញវគគហ ះគឺ ១៨៣ ដល់ ១៨៧ 
និោយអុំរីភិកេុ ព្បព្រឹតតអារព្ញ្ញិ កងក១  
ព្បព្រឹតត បុំសុកូលិកងក១  
ព្បព្រឹតតរុព្កេមូលិកងក១  
ព្បព្រឹតត ហាានិកងក១  
ព្បព្រឹតត អហរក កាសិកងក១  
ព្បព្រឹតត ហនស ជិកងក១  
ព្បព្រឹតត យថាសនែតិកងក១  
ព្បព្រឹតត ឯកាសនិកងក១  
ព្បព្រឹតត ខលុបច្ឆា កតតិកងក១  
ព្បព្រឹតត បនតបិណឌិ កងក១ ។  
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ព្រេមណវគគ ១៨៨ 

ឧទទ នរៃនព្រេមណវគគហ ះគឺ ១៨៨ ដល់ ២៣៦ 
និោយអុំរី ហាណព្រេមណ៍ ១  
ហទណព្រេមណ៍ ១  
សអគ រព្វព្រេមណ៍ ១  
ការព្ណបាលិព្រេមណ៍ ១  
បិងគិោនិព្រេមណ៍ ១  
មហាសុបិន១  
ហរព្ឿងហភលៀង១  
វាច្ឆ១  
ព្តកូល១  
ធ្លតុទ ុំងឡាយដដលគួរព្រព្ោស់ហចញ១ ។  

ចរ់ រណ្ណា សក្ ទី ៤  

បញ្ចមបណាណ សក ២៣៧ 

កិមិលវគគ ២៣៧  ដល់ ២៤៥ 

ឧទទ នរៃនកិមិលវគគហ ះគឺ  
ហរលអុំរីហរព្ឿង កិមិលហតែរព្១  
អុំរី អានិសងសាត ប់ធម៌១  
អុំរីហសះអាាហនយយ១  
អុំរីធម៌ ាកមាល ុំង១  
អុំរីចុំរព្ងឹរៃនចិតត១  
អុំរីចុំណងរៃនចិតត១  
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អុំរីអានិសងសបបរព្១  
អុំរីហឈ្ើសទន់១  
អុំរីការព្ហរលធម៌ហោយសុំហ ងហព្ចៀងដវង១  
អុំរីការព្ហដកលក់ ហភលចាម រព្តី១ ។  

អហកាក សកវគគ ២៤៦ 

ឧទទ នរៃនអហកាក សកវគគហ ះគឺ ២៤៦ ដល់ ២៥៤ 
ហរលអុំរីហរព្ឿងហ រព្ព្បហពច១  
អុំរីហរព្ឿង ព្បកួត ព្បកាន់១  
អុំរីសីល១  
អុំរីហរព្ឿង និោយហព្ចើន១  
អុំរីហរព្ឿង ហសចកតីមិនអត់ធន់ ២ ហរព្ឿង  
អុំរីហរព្ឿង ហសចកតីមិនព្ ះថាល  ២ ហរព្ឿង  
អុំរី ហទសកនុងហភលើង១  
អុំរី កនុងដដន មធុរា ១ ។  

ពី ច្ឆរព្កិវគគ ២៥៥ 

ឧទទ នរៃនពី ច្ឆរព្កិវគគហ ះគឺ ២៥៥ ដល់ ២៦៣ 
និោយអុំរី ច្ឆរព្កិហៅកាន់ពីឆ្លៃ យ ២ ហរព្ឿង  
អុំរីការព្ហៅាប់មិនោច់១  
អុំរីហសចកតីកុំណាញ់១  
អុំរីការព្ចូលហៅកាន់ព្តកូល ២ ហរព្ឿង  
អុំរី ហភាគៈ១  
អុំរី ភតត ១  
អុំរីរស់ដវក ២ ហរព្ឿង ។  
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អាវាសិកវគគ ២៦៤ 

ឧទទ នរៃនអាវាសិកវគគហ ះគឺ ២៦៤  ដល់ ២៧៣ 
និោយអុំរីភិកេុ ហៅអាវាស ដដលមិនគួរព្សរព្ហសើរព្១  
អុំរីហៅអាវាស មិនាពីព្សឡាញ់ដល់រួកសព្រេមច្ឆរព្យ ១  
អុំរីហៅអាវាស  ហធវើអាវាសឲ្យលអ១  
អុំរីហៅអាវាស  មានឧបការព្ៈ ហព្ចើន១  
អុំរីហៅអាវាស  មានហសចកតីអនុហព្គាះដល់ព្គេសែ១  
អុំរីហៅអាវាស   ហកើតកនុងនរព្ក ឬ ាែ នសួគ៌ ដូចហគ ុំយកហៅោក់១  
អុំរីហៅអាវាស ាអនកហរលហទស ១  
អុំរីហៅអាវាស  ាប់កនុង អាវាស និង ព្តកូល១  
អុំរីហៅអាវាស  មានហសចកតីកុំណាញ់ ាគុំរព្ប់ បួន១  
អុំរីហៅអាវាស មានកុំណាញ់ ៥ ោ៉ា ង១ ។  

ពុចចរព្តិវគគ ២៧៤ 

ឧទទ នរៃនពុចចរព្តិវគគហ ះគឺ ២៧៤ ដល់ ២៨២ 
និោយអុំរីហទស និង អានិសងសរៃន ពុចចរព្តិ និង សុចរព្តិ១  
អុំរីកាយពុចចរព្តិ  និង កាយសុចរព្តិ១  
អុំរីវចីពុចចរព្តិ  និង វចីសុចរព្តិ១  
អុំរីមហ ពុចចរព្តិ  និង មហៅសុចរព្តិ១  
អុំរីពុចចរព្តិនិងសុចរព្តិ  ៤ ហលើកដរៃពហពៀត ា ២ ដង  
អុំរីរៃព្រសមាន១  
អុំរីហសចកតីព្ ះថាល ចុំហរះបុគគល១ ។  

ចរ់រណ្ណា សក្ទី៥  
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រួកសូព្តមិនសហន្ទអគ ះ កនុងវគគ ២៨៣  ដល់ ២៩៦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 046) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ ឆកកន្ិបាត្  
សត្តមភាគ 
៤៦ 

(រ.ស. ២៤៩៧) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
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បឋមបណាណ សក ១ 

អាេុហនយយវគគ ១  ដល់ ១៩ 

ឧទទ នរៃនអាេុហនយយវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីអាេុហនយយបុគគល ២ហលើក  
អុំរីឥន្ទនទិយ១   រលៈ១   ហសះអាាហនយយ ៣ហលើក  អនុតតរព្យិៈ១ 
អនុសសតិ១    មហា មសកកៈ១  រួព្មា១០ ។ 

 

ារាណីោពិវគគ ២០ 

ឧទទ នរៃនារាណីោពិវគគហ ះគឺ ២០ ដល់  ៦១ 
និោយអុំរីារាណីយធម៌ ២ ហលើក  
អុំរីហមតា្ត ១  
អុំរីកាលកិរព្ោិលអ១      អុំរីកាលកិរព្ោិហៅត ព្កហាយ១     
អុំរីហរព្ឿងនកុលបិតា្១   អុំរី ការព្មិនរិច្ឆរព្ណានូវកុសលធម៌១  
អុំរី អនកសមាល ប់ព្តី១     អុំរីមរព្ណសសតិ២ហលើក  ព្តូវា១០ហរព្ឿង ។  
អុំរី អនកសមាល ប់ព្តី១     អុំរីមរព្ណសសតិ២ហលើក  ព្តូវា១០ហរព្ឿង ។  

 

អនុតតរព្យិវគគ ៦២ 

ឧទទ នរៃនអនុតតរព្យិវគគហ ះគឺ ៦២  ដល់ ១០១ 
ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្ពង់គង់ ិតាមព្គាម១  
សូព្ត អបរព្ហិានិយធម៌១  
សូព្ត ភ យ ាហ ម្ ះរព្បស់ កាម១  
សូព្ត ភិកេុអាចពុំោយភនុំេិមរនត១  
សូព្ត ភិកេុ រព្ដមងាអ ត១  
សូព្ត ព្រះមហាកច្ឆច យនៈ១  
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សូព្ត សម យ   ២សូព្ត  
ឧទយិហតែរព្១ សូព្ត  
អនុតតរព្យិៈ១សូព្ត  ។  

ហសកេបរព្ហិានិយវគគ ១០២ 

ឧទទ នរៃនហសកេបរព្ហិានិយវគគហ ះគឺ ១០២  ដល់ ១៣០ 
និោយអុំរីហសកេបរព្ហិានិយធម៌១  
ហសកេបរព្ហិានិយធម៌  ២ហលើក  
ហសចកតីព្តិះរព្ះិរៃនព្រះមហាហមាគគោល ន១  
ធម៌ាចុំដណករៃនវាិជ ១  
មូលហេតុរៃនវវិាព១  
ការព្ឲ្យទន១  
មិនមានការព្ហធវើ (កមម) ហដើមបខីលួន១  
ហេតុឲ្យហកើតកមមទ ុំងឡាយ១  
ព្រះកិមិលៈពូលសួរព្ព្រះដ៏មានព្រះភាគ១  
ព្រះារព្បុីព្តបអា ញគុំនរព្ហឈ្ើដល់ភិកេុទ ុំងឡាយ១  
 គិតហតែរព្ អនកបហព្មើព្រះដ៏មានព្រះភាគ១ ។  

ធមមិកវគគ ១៣១ 

ឧទទ នរៃនធមមិកវគគហ ះគឺ ១៣១ ដល់ ១៨៨ 
និោយអុំរី គ១  
អុំរីឧបាសិកាហ ម្ ះ មិគាោ១  
អុំរី បុំណុល១  
អុំរី មហាចនទដ៏មានអាយុ១  
អុំរីសនទិដឋិកធម៌ ២ ហលើក  
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អុំរីព្រះហខមៈ១  
អុំរីឥន្ទនទិយ ១  
អុំរីព្រះ អាននទ១  
អុំរីរួកកសព្ត១  
អុំរី អបបមាពធម៌១  
អុំរី ធមមិកហតែរព្១  

ចរ់  រឋម្រណ្ណា សក្ ។  

ពុតយិបណាណ សក ១៨៩ 

មហាវគគ ១៨៩  ដល់ ២៨៣ 

ឧទទ នរៃនមហាវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីហរព្ឿងព្រះហថ្រព្ៈ  ហ ម្ ះ ហាណៈ១ 
ព្រះហថ្រព្ៈ ហ ម្ ះ ផគគុណៈ ១ 
អភិាតិ ៦ ោ៉ា ង១ 

 

អាសវៈ ទ ុំងឡាយ១  
ហរព្ឿងទរុព្កមមិកៈព្ ះថាល  នឹងភិកេុ ព្បា ុំរូព្ប ១  
ចិតតេតែិារព្បុីតត១  
ហបតតយយបញ្ញា  កនុង បរាចនវគគ ១  
ព្រះអាននទចុះហៅ ព្មះខលួនកនុងពឹកសទឹង រាចិរព្វតី១  
និហរវធិកបរព្ោិយ១  
រលៈ ៦ោ៉ា ង១ ។  

ហពវតា្វគគ ២៨៤ 

ឧទទ នរៃនហពវតា្វគគហ ះគឺ ២៨៤  ដល់ ២៩៨ 
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និោយអុំរីអ គាមិបុគគល១  
ព្រះអរព្េនត១  
មិតត១  
ហរព្ឿងហពវតា្១  
កាលហបើមានហេតុ មិនគួរព្ដល់នូវហសចកតីាក់ចាស់១  
កមាល ុំង (កនុងសមាធិ) ១  
បឋម្ន១  
្ន ២ ហលើកឯហពៀត ១ ។  

អរព្េនតវគគ ២៩៩ 

ឧទទ នរៃនអរព្េនតវគគហ ះគឺ ២៩៩ ដល់ ៣០៨ 
និោយអុំរីការព្នូវាពុកេ១  
មិនគួរព្ហធវើឲ្យាក់ចាស់ អរព្េនត១  
ឧតតរព្មិនុសសធម៌១  
សុខ និង ហាមនសសដ៏ហព្ចើន១  
ការព្ព្តា្ស់ដឹង និងមិនព្តា្ស់ដឹង១  
ដល់នូវភារាធុំ១   
ការព្ហៅហកើតកនុងនរព្ក រីរព្ហលើក   
មិនគួរព្ហធវើឲ្យាក់ចាស់នូវអតតធម៌ និង គួរព្ហធវើឲ្យាក់ចាស់ 
នូវអតតធម៌ ១ 

 

យប់និងរៃថ្ៃ រព្ដមងមានមក ១ ។  
សីតិវគគ ៣០៩ 

ឧទទ នរៃនសីតិវគគហ ះគឺ ៣០៩  ដល់ ៣១៨ 
និោយអុំរីភិកេុ  មិនគួរព្ហធវើឲ្យាក់ចាស់នូវហសចកតីព្តាក់១  
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គួរព្ហធវើឲ្យាក់ចាស់នូវហសចកតីព្តាក់១ 
ការព្រារា ុំង១  
ាត ប់ហោយហគារព្រ១  
បុគគលព្តូវលះបង់ធម៌ ៦ ោ៉ា ង១  
បុគគលលះបង់ធម៌ ៦ោ៉ា ង ហេើយ ១ 
មិនគួរព្ហធវើធម៌ ៦ ោ៉ា ង ឲ្យហកើតហ ើង១ 

 

ហគារព្រកនុងព្រះ ាាត ១  
មិនគួរព្ព្បកាន់សអេ រព្ណាមួយ ១  
មិនគួរព្ផ្ទត ច់ផតិល ីវតិមាតា្ ាហដើម១  
មិនគួរព្ព្បកាន់សុខពុកេហោយការព្ហធវើខលួនឯង១ ។  

អានិសុំសវគគ ៣១៩ 

ឧទទ នរៃនអានិសុំសវគគហ ះគឺ ៣១៩  ដល់ ៣២៥ 
និោយអុំរីការព្ ហកើតព្បាកដ១  
អានិសងស១  
អនិចចសញ្ញញ ១  
ពុកេសញ្ញញ ១  
អនតតសញ្ញញ ១  
ព្រះនិរវ ន១  
មានះ បី១  
មិនហធវើនូវការព្ដចក១  
ភរទ ុំងឡាយ១  
តណាា ១    ទ ុំងអស់ព្តូវា ១០។  

ចរ់ទ តិយរណ្ណា សក្  ។  
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បណាណ សក សងគេិតវគគ ៣២៦ 

ឧទទ នរៃនតិកវគគហ ះគឺ ៣២៦  ដល់ ៣៣១ 
និោយអុំរី រាគៈ ១   ពុចចរព្តិ១   វតិកកៈ១    សញ្ញញ ១   ធ្លតុ១ 
អសាពពិដឋិ១    អរព្តិ១   តុដឋិរីរព្ហលើក១  ឧពធចចៈ១  ។ 

 

វគាគ សងគេិតសុតតនត ៣៣២  ដល់ ៣៣៧ 

(ចរ់ )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 047) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ សត្តកន្ិបាត្  
អដឋភាគ 
៤៧ 

(រ.ស. ២៤៩៨) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
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បឋមបណាណ សក ១ 

ធនវគគ ១ ដល់ ១៣ 

ឧទទ នរៃនធនវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីភិកេុ  ាពីព្សឡាញ់ និង មិនាពីព្សឡាញ់ រីរព្ហលើក  
កុំឡាុំង១   ព្ពរយ១ (ទ ុំងសហងេប  ទ ុំងរិាត រព្)  
ឧគគរា មហាមាតយ១  
ការព្លះបង់ សហញ្ញញ  នៈ១     មានមចារព្យិៈាពីបុំផុត១ ។  

អនុសយវគគ ១៤ 

ឧទទ នរៃនអនុសយវគគហ ះគឺ ១៤ ដល់ ២៦ 
និោយអុុំរីអនុសយរីរព្ ហលើក  
ព្តកូល១  បុគគលគួរព្បូា១    បុគគលហព្បៀបដូចអនកមុ ពឹក១    
បុគគលអនករិច្ឆរព្ណាហ ើញកនុងសអេ រព្ធម៌ថា  មិនហពៀង១  ាពុកេ១ 
ាអនតា្ត ១      

 

ព្រះនិរវ ន១   និពទសវតែុ១  ។  
វ ជីវគគ ២៧ 

ឧទទ នរៃនវ ជវីគគហ ះគឺ ២៧  ដល់ ៥១ 
និោយអុំរីារព្នទពហចតិយ១  
វសសការព្ព្រេមណ៍១  ភិកេុ១    ការព្អរព្១     ធមមាតដដលគួរព្ហ ឿ១ 
ធម៌ាចុំដណករៃនការព្ព្តា្ស់ដឹង១    សញ្ញញ ១    ហសកេភិកេុ១ 
ហសចកតីាបសូនយ១   វបិតត១ិ    ហសចកតីចុំហរព្ ើន១  ។ 

 

ហពវតា្វគគ ៥២ 
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ឧទទ នរៃនហពវតា្វគគហ ះគឺ ៥២  ដល់  ៧៣ 
និោយរីភិកេុ  មិនមានហសចកតីព្បមាព១   
ភិកេុមានហសចកតីខាម សបាប១  
ភិកេុអនកព្បហៅអយ ២ហលើក  
សុំឡាញ់ ២ ហលើក  
បដិសមភិទ ២ ហលើក  
ភិកេុលុះអុំណាចចិតត ២ ហលើក  
និពទសវតែុ  ២ហលើក ។  

មហាយញ្ញវគគ ៧៤ 

ឧទទ នរៃនមហាយញ្ញវគគហ ះគឺ ៧៤  ដល់ ១២៣ 
និោយអុំរី ចិតត១  បរព្កិាេ រព្១  អុំរីហភលើង២ហលើក    
អុំរីសញ្ញញ ២ហលើកហពៀត  

 

អុំរីហមថុ្ន១   អុំរីសហញ្ញញ តៈ  និង វសិហញ្ញញ តៈ១  
អុំរី ទន១   អុំរីននទមាតា្ឧបាសិកា១   រួព្មា ១០ ។  

បណាណ សកាសងគេិតវគគ ១២៥ 

អរាកតវគគ ១២៥  ដល់ ១៨១ 

និោយអុំរីវតែុ ដដលហគមិនបានហរល១  
អុំរីញាណគតិរព្បស់បុរព្ស១  
អុំរីភិកេុ ហ ម្ ះតិសសៈ១  
អុំរីហស បតីហ ម្ ះ សីេៈ១  
អុំរីហេតុដដលព្រះដ៏មានព្រះភាគ  មិនបាច់រព្កា ាគុំរព្ប់ព្បា ុំ  
អុំរីព្រះកិមិលៈ១  
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អុំរីភរព្ោិ ៧ រួក១  
អុំរីហសចកតីហព្កាធ១ ។  

មហាវគគ ១៨២ 

ឧទទ នរៃនមហាវគគហ ះគឺ ១៨២  ដល់ ២៥៤ 
និោយអុំរី េិរព្ ិ(ឧតតបបៈ)១   ព្រះអាពិតយ១   ហព្បៀបដូចា នគរព្១    
អនកដឹងនូវធម៌១    ហដើមបារព្ចិាកកកព្រឹកស១  
ហធវើសកាក រព្ៈហគារព្រ១    ភាវ ១  គុំនរព្ហភលើង១    
រកយហព្បៀនព្បហៅរព្បស់ព្គូសុហនតតៈ១   រព្បស់ព្គូអរព្កៈ១ ។  

វនិយវគគ ២៥៥  

ឧទទ នរៃនវនិយវគគហ ះគឺ ២៥៥  ដល់ ២៦១ 
បាលី ១០ ហលើកមានហៅកនុង អដឋមវគគ  គឺនិោយអុំរីភិកេុ     ាវនិយ 
ធរព្ បួនរួក១    ភិកេុាវនិយធរព្ ដដលរុព្ងហរព្ឿង បួនរួក១ 
រកយព្បហៅ១   អធិករព្ណសមថ្ៈ១ ។  

 

វគាគ សងគេិត សុតតនត ២៦២  ដល់ ២៦៨ 

(ចរ់)  
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 048) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ អដឋកន្ិបាត្  
ន្វមភាគ 
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៤៨ 
(រ.ស. ២៤៩៨) 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បណាណ សក ១ 

ហមតា្ត វគគ ១ ដល់  ៤០ 

ឧទទ នកនុងហមតា្ត វគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីហមតា្ត ហចហតា្សមាធិ១  
អុំរីការព្បានបញ្ញញ រីរព្ហលើក  
អុំរីបុគគលាពីព្សឡាញ់រីរព្ហលើក  
អុំរីបុគគលមិនាពីព្សឡាញ់រីរព្ហលើក  
អុំរីហោកធម៌  និង ការព្ព្បាសច្ឆកហោកធម៌១  
អុំរីហពវពតត១  
អុំរីព្រះឧតតរព្ៈ១  
អុំរីព្រះននទៈ១  
អុំរីសមណៈដូចាសព្មាម១ ។  

មហាវគគ ៤១ 

ឧទទ នរៃនមហាវគគហ ះគឺ ៤១  ដល់ ១០៧ 
និោយអុំរីហវរព្ញ្ជ ៈព្រេមណ៍១  
អុំរីសីេៈហស បតី១  
អុំរីហសះអាាហនយយ១  
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អុំរីរុតតបុតរព្បស់ហសះ១  
អុំរីមនទិល១  
អុំរីភិកេុ ដដលគួរព្ហធវើាពូត១  
អុំរីចុំណងមានរីរព្ហលើក  
អុំរីមហារាពអសុរព្១  
អុំរីឧហបាសថ្១ ។  

គេបតិវគគ ១០៨ 

ឧទទ នរៃនគេបតិវគគហ ះគឺ ១០៨  ដល់ ១៥៩ 
អុំរីឧតតគេបតី  រីរព្ហលើក  
េតែអា វករីរព្ហលើក  
សកកមហា ម១  
 ីវកហកាមារព្ភតយ១  
កមាល ុំងរីរព្ហលើក  
អកេណៈ១   ាគុំរព្ប់១០   នឹងព្រះអនុរុព្ពធ ។  

ទនវគគ ១៦០ 

ឧទទ នកនុងវគគហ ះគឺ ១៦០  ដល់ ១៨២ 
និោយអុំរីទន រីរព្ហលើក  
អុំរីទនវតែុ១  
អុំរីបុញ្ញហកេតត១  
អុំរីការព្ហលើតហ ើងរៃនទន១  
អុំរីបុញ្ញកិរព្ោិវតែុ១  
អុំរីសបបុរព្សរីរព្ហលើក  
អុំរីផល ដ៏ព្ាលាងផលទុំងអស់១  
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អុំរី អានិសងស១ ។  
ឧហបាសថ្វគគ ១៨៣ 

ឧទទ នកនុងឧហបាសថ្វគគហ ះគឺ ១៨៣  ដល់ ២២៨ 
និោយអុំរីការព្រព្កាឧហបាសថ្ោ៉ា ងសហងេប១     រិាត រព្១  
អុំរី ងវាិខា១   
អុំរីវាហសដឋព្រេមណ៍១   ាគុំរព្ប់៥   នឹង ងហរ ា  
អុំរីព្រះ អនុរុព្ពធ១  
អុំរី ងវាិខា១  
អុំរី នកុលមាតា្១  
អុំរីកាឈ្នះហោកហនះ មានរីរព្ហលើក ។   

បណាណ សកាសងគេិតវគគ ២២៩ 

ស ធ នវគគ ២២៩  ដល់ ២៦៥ 

ឧទទ នរៃនសទធ នវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីហរព្ឿង ង មហាបាបតិហគាតមី១  
អុំរីភិកេុ គួរព្ឲ្យឧវាពដល់ភិកេុ នី១  
អុំរីធម៌ដ៏សហងេប១  
អុំរីពី ាណុហកា ិយបុតត១  
អុំរីឧ ជយព្រេមណ៍១  
អុំរីភ យ១  
អុំរីអេុហនយយបុគគលមាន២ ហលើក  
អុំរីបុគគល ៨រួក មាន២ ហលើក ។  

ច្ឆលវគគ ២៦៦ 
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ឧទទ នកនុងច្ឆលវគគហ ះគឺ ២៦៦  ដល់ ៣០៤ 
និោយអុំរីហសចកតីព្បាថាន ១  
ភិកេុ ដដលគួរព្១  
ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់សដមតងធម៌ ហោយសហងេប១  
ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់កនុងគោសីសព្បហពស១  
អកិកាយតនៈ១  
វហិមាកេ១  
ហវាហារព្ ២ ហលើក  
បរព្សិពយ១   
ដផនដីកហព្កើក១ ។  

យមកវគគ ៣០៥ 

ឧទទ នកនុងយមកវគគហ ះគឺ ៣០៥  ដល់ ៣៤៧ 
និោយរីភិកេុបរព្បូិរព្  ហោយអងគរីរព្ហលើក  
សមបទ១  
ភិកេុចុំហរព្ ើនមរព្ណសសតិដរៃពហពៀត១  
ហសចកតីព្បាថាន ោភ១  
គួរព្ដល់ខលួន និង អនកដរៃព១  
ហសចកតីាបសូនយរព្បស់ហសកេភិកេុ១  
កុសីតវតែុ១  
អារព្រភវតែុ១ ។  

សតិវគគ ៣៤៨ 

ឧទទ នកនុងសតិវគគហ ះគឺ ៣៤៨  ដល់ ៣៦៨ 
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និោយអុំរីសតិសមប ញ្ញៈ១  
អុំរីហរព្ឿងបុណណិ យភិកេុ១  
អុំរីធម៌ ាមូល១  
អុំរី មហាហច្ឆរព្១  
អុំរីព្រ មព្រះតថាគត មានព្រះ មថា សមណៈ ាហដើម១ 
ព្តូវា ៥ 

 

អុំរីព្រះអងគមិនចង់ ួបនឹងយសបរព្វិារព្ ១  
អុំរីការព្ផ្ទក ប់បាព្ត  និង ផ្ទៃ រព្បាព្ត១  
អុំរីហសចកតី ព្ ះថាល  និង មិនព្ ះថាល ១  
អុំរីបដិារព្ណីយកមម១  
អុំរីភិកេុ ព្បព្រឹតតលអ ១ ។  

បណាណ សកាសងគេិតវគគ ពី ៥ ៣៦៩ ដល់ ៣៧២ 
(ចរ់)  

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 049) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ ន្វកន្ិបាត្  
ទសមភាគ 
៤៩ 

(រ.ស. ២៤៩៨) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 227/333 

 

បណាណ សក ១ 

សហមាព ធវគគ ពី១ ១  ដល់ ៤៣ 

ឧទទ នកនុងសហមាព ធវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីការព្ព្តា្ស់ដឹង១  
អុំរីនិសស  យ១  
អុំរីហម ិយហតែរព្  
អុំរីននទកហតែរព្  
អុំរីរលៈ១  
អុំរីការព្ហសរ១  
អុំរីសុភវនតុបរព្រិវ  ក១  
អុំរីស ឈបរព្រិវ  ក១  
អុំរីបុគគល១  
អុំរីអេុហនយយបុគគល ១ ។  

សីេ ពវគគ ពី ២ ៤៤ 

ឧទទ នកនុងសីេ ពវគគហ ះគឺ ៤៤  ដល់ ៨៣ 
និោយអុំរីការព្ច្ឆ ុំរព្កាឧហបាសថ្១  
សឧបាពិហសស និង អនុបាពិហសស១  
ព្រះហកាដឋិតភិកេុ១  
ព្រះសមិពធិភិកេុ១  
ការព្ដូចាបួស១  
សញ្ញញ ១   ព្តកូល១  ហមតា្ត ១    ហពវតា្១     ហវោមព្រេមណ៍ ១   ។   

សតា្ត វាសវគគ ពី ៣ ៨៤ 
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ឧទទ នកនុងសតា្ត វាសវគគហ ះគឺ ៨៤  ដល់ ១១៤ 
និោយអុំរីហេតុដ៏ព្បហសើរព្១  
អុំរីហគាព្ត១  
អុំរីតណាា មូលកធម៌១   
អុំរីវវតែសញ្ញញ ១  
អុំរីការព្ហព្បៀបហោយសសរព្ថ្ម១  
អុំរីហរៀរព្មានរីរព្ហលើក  
អុំរីអាឃាតវតែុមានរីរព្ហលើក  
អុំរីអនុបុរវនិហរាធ១  ។  

មហាវគគ ពី ៤ ១១៥ 

ឧទទ នកនុងមហាវគគហ ះគឺ ១១៥  ដល់ ១៩៨ 
និោយអុំរី អនុបុរវវហិារព្ធម៌ ២ ហលើក  
ព្រះនិរវ ន១  
ហមហគា១  
្ន   ាគុំរព្ប់៥  
ព្រះអាននទ១  
ហោកាយតិកព្រេមណ៍១  
សន្ទអគ ម រព្បស់ហពវតា្ និង អសុរព្ ១  
ដុំរព្ ីដ៏ព្បហសើរព្១  
តបុសសគេបតី១ ។  

បញ្ញច លវគគ តី ៥ ១៩៩ 

ឧទទ នកនុងបញ្ញច លវគគហ ះគឺ ១៩៩ ដល់ ២១០ 
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និោយអុំរីបញ្ញច លចណឌ ហពវបុព្ត១  
ការព្ហបៀតហបៀនកាម១  
បញ្ញញ វមុិតត១  
ឧកហតា្ភាគវមុិតតបុគគល១  
សនធិដឋិកៈ   មានរីរព្ហលើក  
និរវ ន១  
បរព្និិរវ ន១  
តពងគនិរវ ន១    និង ពិដឋធមមិកនិរវ ន ១ ។   

បណាណ សក សងគេិវគគ ២១១   

ហខមវគគ ពី ១ ២១១  ដល់ ២១៤ 

ឧទទ នកនុងហខមវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីហសចកតីហកសម១  
អនកដល់នូវហសចកតីហកសម១  
អមតៈ១     អនកដល់នូវ អមតៈ១  
ពីមិនមានភ យ១     អនកដល់នូវពីមិនមានភ យ១    
ហសចកតីសៃប់រព្មាៃ ប់១      ហសចកតីសៃប់រព្មាៃ ប់ហោយលុំោប់១  
ហសចកតីរព្លត់១      ហសចកតីរព្លត់ហោយលុំោប់១    
និងបុគគលលះបង់នូវធម៌៩ោ៉ា ង  

 

គួរព្ហធវើឲ្យាក់ចាស់នូវព្រះ អរព្េតត១  ។  
សតិបបោឋ នវគគ ពី២ ២១៥ 

ឧទទ នកនុងសតិបបោឋ នវគគហ ះគឺ ២១៥  ដល់ ២២៣ 
និោយអុំរីសិកាេ ១    នីវរព្ណៈ១   កាម១   ឧបាទនកេនធ១  
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សុំហោ នៈ ាចុំដណកខាងហព្កាម១    គតិ១   ហសចកតីកុំណាញ់១    
សុំហោ នៈ ាចុំដណកខាងហលើ  ាគមរព្ប់ ព្បា ុំបី១   
ហសចកតីរព្ងឹថ្អឹងរៃនចិតត១   និង ចុំណងរព្បស់ចិតត១ ។     

 

សមមបបធ្លនវគគពី ៣ ២២៤  ដល់ ២២៦ 

ឥពធិបាពវគគពី៤ ២២៧  ដល់ ២២៨   

វគគ ពី ៥ ២២៩  ដល់ ២៣០ 
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 050) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ ទសកន្ិបាត្  
ឯកាទសមភាគ 

៥០ 
(រ.ស. ២៤៩៩) 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បឋមបណាណ សក ១ 

អានិសុំសវគគពី១ ១  ដល់ ៣១ 

ឧទទ នរៃនអានិសុំសវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីសីលមានព្បហោ ន៍ដូចហមតច១  
ហចត ១  
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អុំរីសីល១  
អុំរីការព្ាបសូនយច្ឆកឧបនិសស  យ១  
អុំរីព្រះអាននទាគុំរព្ប់ ៥  
អុំរីសមាធិ១  
អុំរីព្រះារព្បុីតត១  
អុំរីភិកេុមានសទធ ១  
អុំរីសនតវហិមាកេ១  
អុំរីភិកេុមានសទធ  ាហដើម១ ។  

 ថ្ករព្ណវគគពី២ ៣២ 

ឧទទ នរៃន ថ្ករព្ណវគគហ ះគឺ ៣២  ដល់ ៧២ 
និោយអុំរីហស សនៈ១  
អុំរី អងគ១  
អុំរី សុំហោ នៈ១  
អុំរីហចហតា្ខីលៈ១  
អុំរី អបបមាព១  
អុំរី អេុហនយយ១  
អុំរី ថ្ករព្ណធម៌ មានរីរព្ហលើក  
អុំរីអរព្យិវាសៈ  មានរីរព្ហលើក ។  

មហាវគគ ពី៣ ៧៣ 

ឧទទ នរៃនមហាវគគហ ះគឺ ៧៣ ដល់ ១៥៣ 
និោយអុំរីសតវសីេៈ១  
អធិមតែបព១  
អុំរីធម៌ ដដលព្តូវលះហោយកាយ១  
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ព្រះចុនទហតែរព្១  
កសិណាយតនៈ១  
ឧបាសិកាហ ម្ ះកាលី១  
មហាបញ្ញា រីរព្ហលើក  
ព្របាព បហសនពិហកាសលរីរព្ហលើក  ដរៃពហពៀត ។  

ឧបាលិវគគ ពី ៤ ១៥៤ 

ឧទទ នរៃនឧបាលិវគគហ ះគឺ ១៥៤  ដល់ ១៦៦ 
និោយអុំរីព្រះឧបាលិ១  
ឧរវ េិកាកមមវាច្ឆ១  
ភិកេុ គួរព្ឲ្យឧបសមបទដល់កុលបុព្ត១  
ភិកេុ គួរព្ឲ្យនិសស  យ១  
ភិកេុ គួរព្ឲ្យ ាមហណរព្បុំហរព្ ើ១  
សងឃហភព ២ ហលើក  
សងឃហភព ២ ហលើក ដរៃពហពៀត  ដដលព្រះឧបាលិ និង អាននទពូលសួរព្ ។  

អហកាក សវគគ ពី៥ ១៦៧ 

ឧទទ នរៃនអហកាក សវគគហ ះគឺ ១៦៧ ដល់ ១៩៨ 
និោយអុំរី វវិាព១  វវិាពមូលរីរព្ហលើក  
ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្ពង់គង់កនុងនគរព្កុសិ រា១  
ហទសកនុងការព្ចូលកនុងរា បុរព្១ី  
សកយឧបាសក១  
លិចាវហី ម្ ះមហាលិ១  
ធម៌ដដលបរវ ិតគួរព្រិច្ឆរព្ណាហរព្ឿយៗ១  
ធម៌ដដលឋិតហៅកនុងសរព្រីព្ៈ១  
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រួកភិកេុអនកមានហសចកតីព្បកួតព្បកាន់គាន ១ ។  
សចិតតវគគ ពី ១ ១៩៩ 

ឧទទ នរៃនសចិតតវគគហ ះគឺ ១៩៩ ដល់ ២៤៥ 
និោយអុំរីការព្ ល្ សកនុងវារព្ៈចិតតរព្បស់ខឡួន១  
អុំរីព្រះារព្បុីតត១អុំរីការព្តា្ ុំងហៅដដដល១  
អុំរីសមថ្ៈ១  
អុំរីបរព្ហិានៈ១  
អុំរីសញ្ញញ រីរព្ហលើក  
អុំរីធម៌ ាមូល១  
ចិតតសនស ុំហោយបរវាជ ១  
អារធ១  ។  

យមកវគគ ពី ២ ២៤៦ 

ឧទទ នរៃនយមកវគគហ ះគឺ ២៤៦  ដល់ ២៨៧ 
និោយអុំរី អវាិជ ១   តណាា ១  (ការព្សហព្មចព្រះនិរវ ន)១  
ហសចកតីព្ ះថាល មិនញាប់ញ រព្  កនុងព្រះតថាគត១  
ហសចកតីសុខ រីរព្ហលើក  
រីព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្តា្ច់ហៅកាន់និគមហ ម្ ះ  ន កបានៈ  រីរព្ 
ហលើក  និង វតែុកថា ដរៃពហពៀត រីរព្ហលើក ។ 

 

អាកងេវគគ ពី ៣ ២៨៨ 

ឧទទ នរៃនអាកងេវគគហ ះគឺ ២៨៨ ដល់ ៣២៨ 
និោយអុំរីហសចកតីព្បាថាន ១  
អុំរីធម៌ ាប ល ១  
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អុំរីធម៌ ាពីព្បាថាន ១  
អុំរីហសចកតីចុំហរព្ ើន១  
អុំរីមិគាោឧបាសិកា១  
អុំរីបុគគលមិនគួរព្លះបង់១  
អុំរី ដកអក១  
អុំរីរួកនិព្គនែ១  
អុំរីវតែុ  ១០ ោ៉ា ង មាន (រីរព្ហលើក) ១។    

ពុតយិបណាណ សក ៣២៩ 

ហថ្រព្វគគ ពី ៤ ៣២៩  

ឧទទ នរៃនហថ្រព្វគគហ ះគឺ ៣២៩ ដល់ ៣៨២ 
និោយអុំរីព្រះវេុិនហតែរព្ ១  
ព្រះអាននទហតែរព្១  
ព្រះបុណណិ យហតែរព្១  
ការព្ហរលអួត អរព្េតតផល១  
ភិកេុ ហរលអួត១  
ការព្ាម នេួសហេតុ១  
អធិករព្ណ៍១  
ហកាកាលិកភិកេុ១  
កុំឡាុំង១ ។  

ឧបាសកវគគ ពី ៥ ៣៨៣ 

ឧទទ នរៃនវគគហ ះគឺ ៣៨៣  ដល់ ៤៥៧ 
និោយអុំរីបុគគលអនកបរព្ហិភាគកាម១  
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អុំរីភ យ  និង ហរៀរព្៥ោ៉ា ង ១  
អុំរី ពិដឋិ១  
អុំរីវ ជិយមាេិតគេបតី  និង ឧតតិយបរព្រិវ  ក  ទ ុំងរីរព្  
អុំរីហកាកនុពបរព្រិវ  ក១  
អុំរីភិកេុអនកគួរព្ពពួលហព្គឿងបូា១  
អុំរីភិកេុាហថ្រព្ៈ១  
អុំរីឧបាលុំ  ដ៏មានអាយុ១  
អុំរីបុគគលដដលមិនគួរព្ ហធវើឲ្យាក់ចាស់នូវ អរព្េតត១ ។  

ចរ់ ទ តិយរណ្ណា សក្ ទី ២  
 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 051) 

សុត្តន្តបិដក អងគុត្តរន្ិកាយ ទសកន្ិបាត្  
ទាា ទសមភាគ 
៥១ 

(រ.ស. ២៥០០) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 236/333 

 

តតយិបណាណ សក ១ 

សមណសញ្ញញ វគគពី១ ១  ដល់ ២៧ 

ឧទទ នដនសមណសញ្ញញ វគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីហសចកតីសុំគាល់រព្បស់សមណៈ១  
អុំរីការព្ចុំហរព្ ើនហរ ឈងគទ ុំង៧  ាបចច យឲ្យបានបុំហរញមូវវាិជ  ៣ោ៉ា ង 
១ 

 

អុំរីមិនបានាែ នសួគ៌ ហព្រះអាព្ស យ មចាតតៈ១  
អុំរីការព្បានាែ នសួគ៌ ហព្រះអាព្ស យ សមមតតៈ១  
អុំរីវាិច   ាព្បធ្លនកនុងការព្ ួបព្បសរវនូវកុសលធម៌១   
អុំរីការព្ោងនអឹង កនុងពកេិណ នបព១  
អុំរីហរពយអនកឲ្យថាន ុំបញ្ចុ ះ១  
អុំរីហរពយអនកឲ្យថាន ុំកអក១  
អុំរីធម៌ដដលគបបកីុំច្ឆត់ មាន ២ ហលើក ។  

បហច្ឆច ហរាេណិវគគ ពី២ ២៨ 

ឧទទ នដនបហច្ឆច ហរាេិណវគគហ ះគឺ ២៨  ដល់ ៦១ 
និោយអុំរី ហសចកតីចុំហរព្ ើន១  
សភារមិនដមនធម៌១  
អ ិតបរព្រិវ  ក១  
សគារព្វព្រេមណ៍១  
ធម៌ាហព្តើយខាងអាយ ២ ហលើក  
ការព្ ុំរព្ះបាប១  
ព្បធ្លនសមាម ពិដឋិ ហព្បៀបហោយព្រះអាពិតយ១  
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ធម៌ហធវើឲ្យអស់ហៅរៃនអាសវៈ១ ។  
បារព្សុិពធិវគគ ពី ៣ ៦២  ដល់ ៦៦ 

ាធុវគគពី ៤ ៦៧  ដល់ ៧៤ 

អរព្យិមគគវគគ ពី៥ ៧៥  ដល់  ៨២ 

ចរ់ អរយិម្គគទី ៥  

ចតុតែបណាណ សក ៨៣   

បុគគលវគគ ពី១ ៨៣  ដល់ ៨៥ 

ាណុហសាណិវគគ ពី ២ ៨៦  ដល់ ១៤៥ 

សុនធរព្វគគពី ៣ ១៤៦ ដល់ ១៥៣ 

ហសដឋវគគ ពី ៤ ១៥៤  ដល់ ១៥៩ 

ហសរព្តិរវ ហសរព្តិរវវគគ ពី ៥ ១៦០ ដល់ ១៦២ 

ចរ់ ចត តថ រណ្ណា សក្ទី ៤  

បញ្ចមបណាណ សក ១៦៣ 

បឋមវគគពី១ ១៦៣  ដល់ ២០៤ 

ពុតិយវគគ ពី ២ ២០៥  ដល់ ២២២ 

ចរ់ រណ្ណា សក្ទី៥  
ចរ់ ទសក្និបាត  

ស តតនតរិដក្  

អងគ តតរនិកាយ ឯកាទសក្និបាត  
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និសសយវគគ ពី ១ ២២៣   ដល់ ២៦២ 

ពុតិយវគគ ពី ២ ២៦៣  ដល់ ៣៤២ 

(ចរ)់  
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 052) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ ខុទទកបាឋ ធមមបទគាថា  
ឧទាន្ បឋមភាគ 

៥២ 
(រ.ស. ២៥០០) 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ខុពទកបាឋ សរព្ណគមន៍ ១ 

ខុពទកបាឋ សិកាេ បព ១០ ១  ដល់ ២ 

ខុពទកបាឋ អាការព្ៈ ៣២ ២  ដល់  ៣ 

ខុពទកបាឋ   ាមហណរព្បញ្ញា  ៣ 

មងគលសូព្ត  ៤  ដល់ ៦ 

ខុពទកបាឋ  រព្តនសូព្ត ៦  ដល់ ១២ 

ខុពទកបាឋ  តិាកុឌ្ឌកណឌ  ១២   ដល់ ១៥ 

ខុពទកបាឋ  និធកណឌ  ១៥   ដល់ ១៨ 

ខុពទកបាឋ  ករព្ណីយហមតតសូព្ត ១៨   ដល់ ២៨ 

ធមមបពគាថា  ចិតតវគគពី៣ ២៨   ដល់ ៣០ 

ធមមបពគាថា  បុបផវគគពី៤ ៣០   ដល់ ៣៣ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 240/333 

 

ធមមបពគាថា  រលវគគពី៥ ៣៤   ដល់ ៣៧ 

ធមមបពគាថា  បណឌិ តវគគពី៦ ៣៧   ដល់ ៤០ 

ធមមបពគាថា  អរព្េនតវគគពី៧ ៤០   ដល់ ៤៣ 

ធមមបពគាថា  សេសសវគគពី៨ ៤៣  ដល់ ៤៦ 

ធមមបពគាថា  បាបវគគពី ៩ ៤៦   ដល់ ៤៩ 

ធមមបពគាថា  ពណឌ វគគពី១០ ៤៩   ដល់ ៥២ 

ធមមបពគាថា   រាវគគពី១១ ៥២   ដល់ ៥៤ 

ធមមបពគាថា  អតតវគគពី១២ ៥៥   ដល់ ៥៧ 

ធមមបពគាថា  ហោកវគគពី១៣ ៥៧   ដល់ ៥៩ 

ធមមបពគាថា  រុពធវគគពី១៤ ៥៩   ដល់ ៦២ 

ធមមបពគាថា  សុខវគគពី១៥ ៦៣   ដល់ ៦៥ 

ធមមបពគាថា  បិយវគគពី១៦ ៦៥   ដល់ ៦៧ 

ធមមបពគាថា  ហកាធវគគពី១៧ ៦៧   ដល់ ៧០ 

ធមមបពគាថា  មលវគគពី១៨ ៧០ ដល់ ៧៤ 

ធមមបពគាថា  ធមមដឋវគគពី១៩ ៧៥  ដល់  ៧៨ 

ធមមបពគាថា  មគគវគគពី២០ ៧៨  ដល់  ៨១ 

ធមមបពគាថា  បកិណណកវគគពី២១ ៨១   ដល់ ៨៤ 

ធមមបពគាថា  និរព្យវគគពី២២ ៨៥   ដល់ ៨៨ 
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ធមមបពគាថា   គវគគពី២៣ ៨៨   ដល់ ៩១ 

ធមមបពគាថា  តណាា វគគពី២៤ ៩១ ដល់ ៩៧ 

ធមមបពគាថា  ភិកេុ វគគពី២៥ ៩៨  ដល់ ១០១ 

ធមមបពគាថា  ព្រេមណវគគពី២៦ ១០២ ដល់ ១១០ 

ឧទទ នរៃនធមមបពគាថាគឺ    ១១១ ដល់ ១១២ 

ចរ់ធម្ែរទ  
សតតនតរិដក្ ម ទទក្និកាយ ១១៣ 

ឧទន ហបាធិវគគពី១ ១១៣  ដល់ ១៣២ 

ឧទទ នរៃនហរធិវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីព្រះមានព្រះភាគ គង់ហព្កាមហរធិព្រិកស ៣ហលើក  
ព្រះមានព្រះភាគ គង់ហព្កាមហដើមអ បាលនិហព្គាធ ១  
ព្រះហថ្រព្ៈហព្ចើនអងគ១  
ព្រះមហាកសសប១  
ព្រះមានព្រះភាគ គង់ហៅ ិតព្កុងបាវា១   
ព្រះសអគ ម ិហតែរព្១  
រួក ដិល១  
រេិយទរុព្បិរព្យិបុរព្ស១  រួព្មទ ុំងអស់ា ១០ ហរព្ឿង ។  

ឧទន មុចចលិនទវគគពី២ ១៣៣ 

ឧទទ នរៃនមុចចលិនទវគគហ ះគឺ ១៣៣ ដល់ ១៥៨ 
និោយអុំរីព្រះមានព្រះភាគ គង់ហពៀបគល់រា ុំង១  
អុំរីព្រះរាា១  
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អុំរីការព្វាយរស់ហោយដមបង១  
អុំរីហព្គឿងសកាក រព្ៈ១  
អុំរីឥច្ឆា នងគលឧបាសក១  
អុំរីព្បរនធព្រេមណ៍មានគភ៌១  
អុំរីកូនតូច១  
អុំរីហកាលិយធីតា្ហ ម្ ះ សុបបវាា១  
អុំរី ងវាិខា១  
អុំរីព្រះភពទិយហតែរព្ (ាបុតត)  ង ាកិោនី  ហ ម្ ះ កាលិហគាធ្ល១ ។  

ឧទន ននទវគគពី ៣ ១៥៩ 

ឧទទ នរៃនននទវគគហ ះគឺ ១៥៩  ដល់ ១៩១ 
និោយអុំរីផលរៃនកមមច្ឆស់១  
ព្រះននទ១  
ព្រះ យហា ៈ១  
ព្រះារព្បុីតត១  
ព្រះហកាលិត (ហមាគគោល ន)១  
ព្រះបិលិនទវចចៈ១  
ព្រះកសសប១  
រួកភិកេុអនកព្បព្រឹតតបិណឌ បាត១  
សិលបៈ១  
សតវហោក១    រួព្មទ ុំងអស់ព្តូវា១០។  

ឧទន ហម ិយវគគ ពី ៤ ១៩២ 

ឧទទ នរៃនហម ិយវគគហ ះគឺ ១៩២ ដល់ ២២៤ 
និោយអុំរីហរព្ឿងហម ិយៈ១  



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 243/333 

 

រួកភិកេុ ដដលមានចិតតអដណត តអណតូ ង១  
 យហគាបាល១  
ព្រះារព្បុីតតអងគុយកនុងពីវាលកនុងរាព្តីខាងហខនើត១  
រុពធ គ និង េតែី គ១   ាគុំរព្ប់៥  
ព្រះបិហណាឌ លការព្ទវ  ៈ១  
ព្រះារព្បុីតត១  
 ងបរព្រិវ  ិកាហ ម្ ះសនទរព្១ី  ាគុំរព្ប់ ៨  
ព្រះឧបហសនវងគនតបុតត១  
ព្រះារព្បុីតត១   រួព្មទ ុំងអស់ព្តូវា១០។  

ឧទន ហាណហតែរព្វគគ ពី ៥ ២២៥ 

ឧទទ នរៃនហាណហតែរព្វគគហ ះគឺ ២២៥ ដល់ ២៦៣ 
និោយអុំរីព្រះបាពបហសនពិហកាសល១  
រុពធមាតា្មានព្រះ  ម យុតិច១  
សុបបរុពធកុដឋិ១  
រួកកុមារព្១  
ឧហបាសថ្១  
ហាណកុដិកណណៈ១  
កអេ រព្វកៈ១  
ព្រះអាននទ១  
មាណរហព្ចើន ក់  មានវាច្ឆហកាកកាក១  
ចូ បនែកភិកេុ១ ។  

ឧទន  ចចនធវគគពី៦ ២៦៤ 

ឧទទ នរៃន ចចនធវគគហ ះគឺ ២៦៤  ដល់ ៣០៦ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 244/333 

 

និោយអុំរីការព្ោក់អាយុសអេ រព្១  
អុំរីព្រះមានព្រះភាគព្ពង់ហចញអុំរីពីាៃ ត់១  
អុំរីរាគាពិកកិហលសមានហេើយ១  
អុំរីរួកសមណព្រេមណ៍ ទស់ដពងគាន    អាព្ស យពិដឋិ១  
អុំរីរួកសមណព្រេមណ៍  មានលិពធិហផសងៗ១  
អុំរីការព្ាប់ហៅកនុងពិដឋិទ ុំងហ ះ១  
អុំរីសុភូតិ   ាគុំរព្ប់ ព្បា ុំរីរព្ ១  
អុំរីការព្ហព្តកអរព្កនុងព្សីផ្ទក មាស១  
អុំរីសតវ មមាច គុំរព្ប់ ព្បា ុំបួន១  
អុំរីព្រះតថាគតទ ុំងឡាយ ហកើតហ ើងកនុងហោក ាគុំរព្ប់ ១០ ។  

ឧទន ចូ វគគពី៧ ៣០៧ 

ឧទទ នរៃនចូ វគគហ ះគឺ ៣០៧  ដល់ ៣១៩ 
និោយអុំព្រះកុណឋ កភពទិយៈ មាន២ហលើក  
អុំរី នាប់កនុងកាម មាន ២ ហលើក  
អុំរីព្រះកុណឋ កភពទិយៈ ១  
អុំរីការព្អស់តណាា  ១  
អុំរីការព្អស់ បបញ្ចសញ្ញញ ១  
អុំរីព្រះកច្ឆច នៈ ១  
អុំរីអណតូ ង១  
អុំរីព្រះបាព ឧហពន១ ។  

ឧទន  បាដលិគាគ មិយវគគ ពី ៨ ៣២០ 

ឧទទ នរៃនវគគហ ះគឺ ៣២០  ដល់ ៣៥៤ 
ហរលអុំរីព្រះនិរវ ន ៤ ហលើក  
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អុំរីចុនទកមាម បុតត ១  
អុំរីរួក ឧបាសកឧបាសិកា  អនកបាដលិព្គាម១  
អុំរីផលូ វដបការីរព្ ១  
អុំរី ងវាិខា១  ព្រមទ ុំងព្រះហថ្រព្ៈ ពរវមលលបុតត ២ ហលើក រួព្មា 
១០ ។ 

 

ចរ់ ឧទាន  
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 053) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ ឥត្ិវុត្តកៈ 
ទុត្ិយភាគ 
៥៣ 

(រ.ស. ២៥០០) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ឯកនិបាត ១ 

បឋមវគគ ១  ដល់ ៩ 

ឧទទ នរៃនបាដិហភាគវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរី រាគៈ១   ហទសៈ១   ហមាេៈ១   ហសចកតីហព្កាធ១ 
ហសចកតីលុបគុណ១    មានះ១    ហេតុទ ុំងរួង១     មានះ១ 
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  រាគៈ  ហទសៈ  ២ហពៀត 
អនកព្បា ទ្ ុំងឡាយហរលថាា បឋមវគគ ។ 

ពុតិយវគគ ១០  ដល់ ១៩ 

ឧទទ នរៃនពុតិយវគគហ ះគឺ  
និោយអមរី ហមាេៈ១   ហសចកតីហព្កាធ១  ហសចកតីលុបគុណ១    
ហសចកតីវហងវង១ កាម១  ហសកេៈមានរីរព្ហលើក    ការព្បុំដបក១ 
ហសចកតីហព្តកអរព្១   បុគគល១    ហោកហរលថាាវគគពី២  ។ 

 

តតិយវគគ ២០  ដល់ ៣០ 

ឧទទ នរៃនតតិយវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីចិតត១   ចុំហរព្ ើន្ន១    ព្បហោ ន៍ទ ុំងរីរព្ ១ 
គុំនរព្នអឹងដូចាភនុំហវបុលល១   សមបានមុាវាព១   ទន១ 
ការព្ចុំហរព្ ើនហមតា្ត ១   ព្រះសូព្តទ ុំងឡាយកនុងធម៌មួយៗ គឺ  ព្រះសូព្ត 
(ខាងចុង) ៧សូព្ត    ព្រះសូព្តខាងហដើម ២០សូព្ត   សហន្ទអគ ះាសូព្ត 
២៧ សូព្ត។ 

(ចរ់ ឯក្និបាត) 

 

ពុតយិបាត ៣១ 

បឋមវគគ ៣១ ដល់ ៤១ 

ឧទទ នរៃនបឋមវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីភិកេុ ព្បកបហោយធម៌២  មាន២ហលើក     
ធម៌ដុតកុំហៅ១   ធម៌មិនបានដុតកុំហៅ១    ព្បហោ ន៍កនុងបរព្ហោក 
មាន២ហលើក   ភិកេុមានរាោមាហព្គឿងដុតកុំហៅកិហលស១  
ភិកេុ ព្បព្រឹតតព្រេមចរព្យិៈ  មិនដមនហដើមបកុីេក មាន២ហលើក  
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ភិកេុ ព្បកបហោយធម៌២ោ៉ា ង រព្ដមងមានហសចកតីសុខ និង ហាមនសស១  
ទ ុំងអមាលហ ះព្តូវា ១០ ។ 

ពុតិយវគគ ៤២  ដល់  ៥៩ 

ឧទទ នរៃនពុតិយវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីឥន្ទនទិយមានរីរព្ហលើក   តបនិយធម៌មានរីរព្ហលើក 
សីល និងហរព្ឿងដរៃពហពៀត មានរីរព្ហលើក    អុំរីមិនមានឧតតបបៈ១ 
ហរព្ឿងកុេកមានរីរព្ហលើក  សុំហវ នីយ១  ព្តូវា ១០ 
អុំរី វតិកកៈ១   ហពស ១  វាិជ ១  បញ្ញញ ១    និង ធម៌១   ព្តូវា ៥ 
អុំរីអាតធម៌១   ធ្លតុ១  ពីសមៃុំ១  សិកាេ ១    ាតរព្យិធម៌១ 
អបាយ១  ពិដឋ១ិ  ព្តូវា២២   ដដលហោកបានព្បកាសពុកហេើយ ។ 

(ចរ់ទ ក្និបាត) 

 

តកិនិបាត ៦០ 

បឋមវគគ ៦០  ដល់ ៦៨ 

ឧទទ នរៃនបឋមវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីមូល១    ធ្លតុ១  ហវព រីរព្ហលើក   ការព្ដសវងរព្ករីរព្ហលើក 
អាសវៈរីរព្ហលើក  តណាា ១   វសិ យរៃនមារព្១    ហោកហរលថា 
បឋមវគគ ាវគគដ៏ឧតតម ។ 

 

ពុតិយវគគ ៦៩  ដល់ ៧៨ 

ឧទទ នរៃនពុតិយវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីបុញ្ញកិរព្ោិវតែុ១   ចកេុ១  ឥន្ទនទិយ១   កាល១     
ចរព្តិ ២ហលើក    ហសចកតីាអ ត១   ការព្សៃប់ហសៃៀម១   រាគៈ២ហលើក 
ហោកហរលនូវគគពី២ ថាាវគគដ៏ឧតតម 
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តតិយវគគ ៧៩  ដល់ ៩៦ 

ឧទទ នរៃនតតិយវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីពិដឋិ២ ហលើក   និសសរព្ណីយធ្លតុ១     រូព្ប ាន  និង 
 អរូព្ប ាន១   បុគគល១   បុគគលហព្បៀបហោយហម មិនបងអុរព្ហភលៀង១  
 ហសចកតីសុខ១    ការព្ដបកធ្លល យ១  ធ្លតុ១  ហសចកតីាបសូនយ១   
រួព្មទ ុំងអស់ព្តូវា១០ ។ 

 

ចតុតែវគគ ៩៧  ដល់ ១១៥ 

ឧទទ នរៃនចតុតែវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរី វតិកកៈ១  សកាក រព្ៈ១   សុំហ ង១   ហពរចយុត១  បុគគលកនុង 
ហោក១   អសុភ១  ធម៌១   ងងឹត១  មនទិល១  ហពវពតត១   ព្តូវា១០ ។ 

 

បញ្ចមវគគ ១១៦  ដល់ ១៣២ 

ឧទទ នរៃនបញ្ចមវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីហសចកតីព្ ះថាល ១   ការព្ចិញ្ចឹ ម ីវតិ១   សងាដី១ 
ហភលើង១  ការព្រិច្ឆរព្ណា១   ការព្ហកើតហ ើងរៃនកាម១   កាមហោគៈ១ 
សីលលអ១   ទន១   ព្រេមណ៍ហោយធម៌១   ព្តូវា១០ ។ 

(ចរ់តិក្និបាត) 

 

ចតុកកនិបាត ១៣៣  ដល់ ១៥៧ 

ឧទទ នរៃនចតុកកនិបាតហ ះគឺ  
និោយអុំរីព្រះមានព្រះភាគាព្រេមណ៍១  វតែុអយបាន៤ោ៉ា ង១   
ការព្អស់ហៅរៃនអាសវៈ  រព្បស់បុគគលអនកដឹង១     
រួកសមណព្រេមណ៍១   រួកភិកេុមានសីល១     តណាា ១    ព្តកូល 
ដដលហៅរួព្មនឹងព្រេមាហដើម១     រួកព្រេមណ៍ និង គេបតីមាន 
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ឧបការព្ៈហព្ចើន១     រួកភិកេុអនកហធវើឲ្យហគហស្ើបាហដើម១   បុរព្សព្តូវពឹក 
សទឹងកួច១     អកុសលវតិកកៈហកើតដល់ភិកេុកុំរុងហដើរព្ហៅាហដើម១ 
ភិកេុមានសីលបរព្បូិណ៌ាហដើម១   ព្រះតថាគតព្តា្ស់ដឹងនូវហោក១ 
រួព្មា ១៣ ហរព្ឿង ។ 

កនុងឥតិវុតតកៈ  មានសូព្ត ១១២ ។ 
ចរ់ ឥតិវ តតក្ៈ 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 054) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ សុត្តន្ិបាត្ 
ត្ត្ិយភាគ 
៥៤ 

(រ.ស. ២៥០១) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ឧរព្គវគគពី១ ១  ដល់ ៧២ 

ឧទទ នរៃនឧរព្គវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីការព្ហព្បៀបហោយសតវរស់១  
និោយហគាបាល១  
បុគគលហព្បៀបដូចកុយរព្មាស១  
កសិការព្ទវ  ព្រេមណ៍១     ចនទ១    ហសចកតីវ ិស១     



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 250/333 

 

បុគគលហថាកទប១ ហមតា្ត ១    ហេមវតយកស១   អា វកយកស១ 
អុំរីការព្លះ១     មុនី១   រួព្មា១២  ហៅថា ឧរព្គវគគ   ។ 

ចូ វគគពី២ ៧៣  ដល់ ១៣០ 

ឧទទ នរៃនចូ វគគហ ះគឺ  
រព្តនសូព្ត១     អាមគនធសូព្ត១    េិរព្សូិព្ត១  មងគលសូព្ត១ 
សូធិរព្ោមសូព្ត១   កបិលសូព្ត១   ឬ  ធមមចរព្យិសូព្ត១ 
ព្រេមណធមមិកសូព្ត១    វាសូព្ត១   កីសីលសូព្ត១ 
ឧោឋ នសូព្ត១    រាេុលសូព្ត១    វងគីសសូព្ត១    
សមាម បរព្រិវ  និយសូព្ត១   ធមមិកសូព្ត១    អនកព្បា ទ្ ុំងឡាយបាន 
ហរលនូវចូ វគគថា  មានសូព្ត ១៤ ដូហចនះឯង ។ 

 

មហាវគគពី៣ ១៣១  ដល់ ២៦៤ 

ឧទទ នកនុងពវយតា្នុបសស សូព្តហ ះគឺ  
និោយអុំរីចតុរារព្យិសចច១  ឧបធិ១   អវាិជ ១ សអេ រព្១  វញិ្ញញ ណ១ 
ាគព្មប់ព្បា ុំ    
ផសសៈ ១   ហវព ១   តណាា ១ ឧបាទន១   អារព្មភៈ (រាោម)១ 
អាហារព្១   ហសចកតីញាប់ញ រព្១   ការព្រព្នធត់១   រូព្ប១  សចច១  ពុកេ១ ា
១៦ ។  

ចរ់ ម្ហាវគគទី៣ 
 

 

ឧទទ នរៃនមហាវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីបរវាជ សូព្ត១     បធ្លនសូព្ត១    សុភាសិតសូព្ត១ 
សុនទរព្កិការព្ទវ  សូព្ត១  មា សូព្ត១   សភិយសូព្ត១   ហសលសូព្ត១ 
សលលសូព្ត១  ហសដឋសូព្ត១   ហកាកាលិកសូព្ត១    កសូព្ត១ 
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ពវយតា្នុបសស សូព្ត១   សូព្តទ ុំង១២  ហ ះហៅថា មហាវគគ ។   
អដឋកវគគពី៤ ២៦៥ ដល់  ៣២៤ 

ឧទទ នរៃនអដឋកវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីកាមសូព្ត១  គុេដឋកសូព្ត១     សុពធដឋកសូព្ត១  
បរព្មដឋកសូព្ត១    រាសូព្ត១   តិសសហមហតយយសូព្ត១   បសូរព្សូព្ត១ 
មាគនទិយសូព្ត១     បុរាហភពសូព្ត១  កលេវវិាពសូព្ត១   
វយូិេសូព្ត២   តុវដកសូព្ត១   អតតពណឌ សូព្ត១  ារព្បុីតតសូព្ត១ 
សូព្តទ ុំង១៦ហ ះ មានកនុង អដឋកវគគទ ុំងអស់  ហោយព្បការព្ដូហចនះ ។  

 

បារាយនវគគពី៥ ៣២៥  ដល់  ៣៧១ 

ឧទទ នរៃនសូព្ត កនុងសុតតនិបាត  
ឧរព្កសូព្ត១    ធនិយសូព្ត១   ខគគវាិណសូព្ត១   កសិការព្ទវ   
សូព្ត១   ចនទសូព្ត១    បរាភវសូព្ត១   វសលសូព្ត១  ករព្ណិយហមតត 
សូព្ត១   ហេមវតសូព្ត១  អា វកយកេសូព្ត១   វ ិយសូព្ត១ 
មុនិសូព្ត  ាសូព្តដ៏ព្បហសើរព្១។ 
វតតដ៏ព្បហសើរព្រៃថ្លថាល តា្ ុំងហៅាដុំបូង  ាវតតព្ពព្ពង់នូវសូព្ត១២ 
ហោកដចកពុកលអហេើយ  ព្រះមានព្រះភាគព្ពង់មានចកេុ ព្បាស់ច្ឆក 
មនទិល ព្ពង់សដមតងពុកហេើយ ហយើងឮមកថាឧរព្គវគគ ាវគគដ៏ព្បហសើរព្ ។ 

 

ឧទទ នរៃនព្រះសូព្ត  កនុងសតតនិបាត ៣៧២  ដល់ ៣៧៦ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 055) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ វមិាន្វត្ថុ  
ចតុ្ត្ថភាគ 
៥៥ 

(រ.ស. ២៥០០) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បីឋវគគពី១ ១   ដល់ ៣២ 

ឧទទ នដនបីឋវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីបីឋវមិាន៥      វាវមិាន៣    បពីបវមិាន១ 
តិលពកេិណវមិាន១   បតិរវវមិាន២     សុណិាវមិាន២    
ឧតតរាវមិាន១     សិរព្មិាវមិាន១   ហបសការព្យិវមិាន១ 
ហោកហៅថាវគគ ដូហចនះឯង ។ 

 

ចិតតលតា្វគគ ពី២ ៣៣  ដល់ ៤៩ 

ឧទទ នដនចិតតលតា្វគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីទសីវមិាន១   លខុមាវមិាន១  អាច្ឆមទយិកាវមិាន១ 
ចណាឌ លិវមិាន១   ភពទិតែិកាវមិាន១    ហាណពិ ន វមិាន១ 
ឧហបាសថ្វមិាន១   សុនិ ទ វមិាន១    សុពិ ន វមិាន១  
ភិកាេ ទយិកាវមិាន២ហលើក      ហោកហៅថាវគគ ដូហចនះឯង ។ 

 

បារព្ចិាតតកវគគពី៣ ៥០  ដល់  ៨៣ 

ឧទទ នដនវគគហ ះគឺ  
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និោយអុំរីឧឡារព្វមិាន១  ឧចាុ វមិាន១  បលលងកវមិាន១   លតា្វមិាន១ 
គុតតិលវមិាន១  ពពវលលវមិាន១  ហសសវតីវមិាន១    មលលិកាវមិាន១ 
វាិលកេុំវមិាន១  បារព្ចិាតតកវមិាន១  ហព្រះហេតុហ ះ ហពើបហៅថាវគគ ។   

 

មញ្ជិ ដឋកវគគពី៤ ៨៤  ដល់ ១០៩ 

ឧទទ នដនវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីមញ្ជិ ដឋវមិាន១    បភសសរព្វមិាន១   គវមិាន១ 
អហោមវមិាន១  កញ្ជិ កទយិកាវមិាន១    វហិារព្វមិាន១  
ចតុរព្តិែុំវមិាន១   អមភវវមិាន១   បីតវមិាន១   ឧចាុ វមិាន១ 
វនទនវមិាន១   រព្ ជុមាោវមិាន១   ហេតុហ ះបានា ហៅថាវគគ ។   

 

មហារព្ថ្វគគពី៥ ១១០  ដល់ ១៤៤ 

ឧទទ នដនមហារព្ថ្វគគហ ះគឺ  
និោយអុំរីមណឌូ កហពវបុតតវមិាន១     ហរព្វតីវមិាន១     នតតមាណវក 
វមិាន១      កកកដរព្សទយកវមិាន១       ទវ រព្បាលកវមិាន១    

 

ករព្ណីយវមិាន២     សុចិវមិាន២   គវមិាន៣    រព្ហថ្វមិាន២  
(វគគហនះ)   ាវគគ ពី៥   ដតាវគគពី១   ដប៉ាកខាងបុរព្ស ។ 

 

បាោសិកវគគពី៦ ១៤៥  ដល់ ១៥៥ 

ឧទទ នដនបាោសិកវគគហ ះគឺ  
និោយអុំរី អគារព្យិវមិាន២ហលើក    ផលទយកវមិាន១  
ឧបសសយទយកវមិាន ២ហលើក   ភិកាេ ទយកវមិាន១   
យវបាលកវមិាន១   កុណឌ លិវមិាន២ ហលើក   (ឧតតរព្វមិាន) ហរព្ឿងឧតតរព្ 
មាណរ   អនកបហព្មើរព្បស់ព្រះបាពបាោសិ១ ។  

 

សុនិកេិតតវគគពី ៧ ១៥៦  ដល់ ១៩១ 
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ឧទទ ន  
និោយអុំរីបុរព្សកុំសត់២ហលើក   ហរព្ឿងបុរព្សហធវើវហិារព្ទន២ហលើក 
ហរព្ឿងបុរព្សសីុឈ្នួល១    ហរព្ឿង យហគាបាល១   ហរព្ឿងហសះកណឋ កៈ១ 
ហរព្ឿងអហនកវណណហពវបុព្ត១   ហរព្ៀងមដឋកុណឌ លី១     
ហរព្ឿងហសរព្សិសកវមិាន១    ហរព្ឿងសុនិកេិតតវមិាន១  ។ 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 056) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ សបត្វត្ថុ   សថរគាថា  
បញ្ច មភាគ 
៥៦ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ឧរព្គវគគពី១ ១  ដល់ ២០ 

ឧទទ ន  
ហរព្ឿងហខតតូបមារព្ហព្បត  (ព្រះអរព្េនតហព្បៀបដូចដព្ស)១  
ហរព្ឿង(សូករព្ហព្បត) ហព្បតមានសមបុរព្កាយលអ១   ា២ហលើក  
ហរព្ឿង (បូតិមុខហព្បត)១   ហរព្ឿងបិដឋធិតលិកហព្បត១  ហរព្ឿងតិហរាកុឌ្ឌហព្បត១     
ហរព្ឿងបុតតខាពិកហព្បត១  (ព្សីហព្បតសីុកូនឯង) 
២ ហលើក  ហរព្ឿងហគាណហព្បត១   ហរព្ឿងមហាហបសការព្ហព្បត  សីុនូវគូថ្១ 
ហរព្ឿងខោតហព្បតហៅកនុងវមិាន១    ហរព្ឿង គហព្បត១  ហរព្ឿងឧរព្គហព្បត១   
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ឧទទ នកនុងវគគាបឋម   មានហរព្ឿង១២ ោ់ងហនះឯង ។ 
ឧរវរព្វីគគ ពី២ ២១  ដល់ ៦៥ 

ឧទទ ន  
ហរព្ឿងសុំារព្ហមាចកហព្បត (ហព្បតសគមហកើតហរាគហលឿង)១ 
ហរព្ឿងព្សីហព្បតាមាតា្រៃនព្រះារព្បុីតតហតែរព្១  

 

ហរព្ឿង ងមតា្ត ហព្បត(ដដលហៅរួព្មបតីរៃន ងភិសា)១  
ហរព្ឿងន ទ ហព្បត១   ហរព្ឿងមដឋកុណឌ លីហព្បត១   
ហរព្ឿងកណា ហព្បត១   ហរព្ឿងធនបាលហព្បត១    ហរព្ឿងចូ ហសដឋីហព្បត១ 
ហរព្ឿងអងកុ រព្ហព្បត១   ហរព្ឿង ងឧតតរព្មាតុហព្បត១    ហរព្ឿងសុតតហព្បត១ 
ហរព្ឿងកណា មុណឌ ហព្បត១  ហរព្ឿងឧរវរព្ហីព្បត១  ។ 

 

ចូ វគគពី៣ ៦៦  ដល់ ៨៩ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរីហរព្ឿង អភិ ជមានហព្បត១  ហរព្ឿងានុវាសិហព្បត១ 
ហរព្ឿងរព្ថ្ការព្ហីព្បត១  ហរព្ឿងកុសហព្បត១  ហរព្ឿងកុមារព្ហព្បត១   
ហរព្ឿងហសរព្នីិហព្បត១   ហរព្ឿងមិគលុពទហព្បត២ហលើក   ហរព្ឿងកូដវនិិចាយកហព្បត 
សីុាច់ខនងរព្បស់ខលួន១   ហរព្ឿងធ្លតុវវិណណហព្បតឃាត់ការព្បូា១ 
ហព្រះហេតុហ ះហពើបច្ឆត់ាវគគ ។ 

 

មហាវគគពី៤ ៩០  ដល់ ១៣៤ 

ឧទទ នរៃនមហាវគគពី៤ ហ ះគឺ  
និោយអុំរីហរព្ឿងអមពសកេរព្ហព្បត១  ហសរព្សិសកហព្បត១  ននទិកាហព្បត១ 
ហរព្វតីហព្បត១  ឧចាុខាពកហព្បត១   កុមារព្ហព្បត១  រា បុតតហព្បត១ 
គូថ្ខាពកហព្បត២ហលើក   គណហព្បត១   បាដលិបុតតហព្បត១  
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អមពវនហព្បត១  អកេរុព្កេហព្បត១   ហភាគសុំេរព្ហព្បត១  ហសដឋីបុតតហព្បត១ 
ហសដឋីកូដសេសសហព្បត១    ហេតុហ ះបានាហោកហៅថាវគគ ។ 

ហថ្រព្គាថា   ១៣៥ 

ឯកនិបាត  បឋមវគគ (វគគពី១) ១៣៥  ដល់ ១៣៨ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរីសុភូតិហតែរព្១  មហាហកាដឋិតហតែរព្១ 
កអេ ហរព្វតហតែរព្១  បុណណម ត និបុតត១  ពរវមលលបុព្ត១  សិតវនិយហតែរព្១    
ភលលិយហតែរព្១  វរីព្ហតែរព្១    បិលិនទវចាហតែរព្១  បុណណមាសហតែរព្១    
អនកកុំច្ឆត់បង់ងងឹត១ ។ 

 

ឯកនិបាត វគគពី២ ១៣៩  ដល់ ១៤១ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរីចូ វចាហតែរព្១   មហាវចាហតែរព្១   វនវចាហតែរព្១     
សីវកាមហណរព្ កុណឌ ធ្លនហតែរព្១   ហរលដឋសីសហតែរព្១    ទសកហតែរព្១  
លុំោប់អុំរីហ ះហៅមុខហពៀត  គឺសិអគ លបិតិកហតែរព្១    កុ ហតែរព្១ 
អ ិតហតែរព្១  រួព្មា១០ ។ 

 

ឯកនិបាត វគគពី៣ ១៤២  ដល់ ១៤៤ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរីនិហព្គាធហតែរព្១  ចិតតកហតែរព្១  ហគាាលហតែរព្១   សុគនធហតែរព្១ 
ននទិយហតែរព្១  អភយហតែរព្១   ហោមសកងគិយហតែរព្១   មពុគាមិកបុតតហតែរព្១ 
ហារព្តិហតែរព្១  ឧគគិយហតែរព្  ាឥសី១ ។ 

 

ឯកនិបាត វគគពី៤ ១៤៥ ដល់ ១៤៨ 
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ឧទទ ន  
និោយអុំរីគេុរព្តិរព្យិហតែរព្១     សុបបយិហតែរព្១  ហាបាកហតែរព្១ 
ហបាសិយហតែរព្១   ាមញ្ញកាមិហតែរព្១     កុមាបុតតហតែរព្១ 
កុមាបុតតសហាយកហតែរព្១  គវមបតិហតែរព្១  តិសសហតែរព្១   
វឌ្ឍមានហតែរព្ ាអនកមានយសហព្ចើន១ ។  

 

ឯកនិបាត វគគពី៥ ១៤៩  ដល់ ១៥២ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរី សិរព្វីឌ្ឍហតែរព្១   ខពិរព្វនិយហរព្វតហតែរព្១  សុមងគលហតែរព្១ 
ានុហតែរព្១  រព្មណីយវហិារព្ហិតែរព្១  សមិពធិហតែរព្១   ឧ ជយហតែរព្១ 
សរជ យហតែរព្១  រាមហណយយកហតែរព្១   វមិលហតែរព្ អនកលះបង់កិហលស១ ។ 

 

ឯកនិបាត វគគពី៦ ១៥៣  ដល់ ១៥៦ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរីហគាធិកហតែរព្១   សុរេុហតែរព្១   វលលិយហតែរព្១  ឧតតិយហតែរព្ ា 
ឥសី១   អរជ  វនិយហតែរព្១   កុ ិវហិារព្ហិតែរព្ ២ ហលើក    
រព្មណិយកុដិកហតែរព្១   ហកាសលលវហិារព្ហិតែរព្១    សីវលិហតែរព្១ ។ 

 

ឯកនិបាត សតតមវគគ (វគគពី៧) ១៥៦  ដល់ ១៥៨ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរី វបបហតែរព្១   វ ជិបុតតកហតែរព្១    បកេហតែរព្១    
វមិលហកាណឌ ញ្ញហតែរព្១   ឧហកេបកដវចាហតែរព្១   ហម ិយហតែរព្១ 
ឯកធមមសវនិយហតែរព្១  ឯកុទនហតែរព្១   ធននហតែរព្១  បុណណហតែរព្ ាអនក 
មានកមាល ុំងហព្ចើន១ ។ 

 

ឯកនិបាត វគគពី៨ ១៥៩  ដល់ ១៦១ 
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ឧទទ ន  
និោយអុំរី វចាបាលហតែរព្១  អាតុមហតែរព្១   មាណវហតែរព្ ាឥសី១ 
សុោមនហតែរព្១  សុារព្ពហតែរព្១   បិយរជ េហតែរព្១    
េតា្ែ ហរាេបុតតហតែរព្១  ហមណឌ សិរព្ហតែរព្១  រព្កេិតហតែរព្១  ព្រះហថ្រព្ហ ម្ ះឧតតៈ១ 

 

ឯកនិបាត វគគពី៩ ១៦២  ដល់ ១៦៤ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរី សមិតិគុតតហតែរព្  ១    កសសបហតែរព្១   សីេហតែរព្១   នឹតហតែរព្១  
  សុ គហតែរព្១   គិតហតែរព្១    បវដិឋហតែរព្១   អ ជុនៈឥសី១   
ហពវសកហតែរព្១    ាមិពតតហតែរព្១  មានកុំឡាុំងហព្ចើន១ ។ 

 

ឯកនិបាត វគគពី១០ (ពសមវគគ) ១៦៥ ដល់ ១៦៧ 

ឧទទ ន  
នោយអុំរី បរព្បុិណណហតែរព្១   វ ិយហតែរព្១    ឯរព្កហតែរព្១   ហមតត ិហតែរព្ ា 
អនកព្បា ១្   ចកេុបាលហតែរព្១     ខណឌ សុមនហតែរព្១  តិសសហតែរព្១ 
អភយហតែរព្១   ឧតតិយហតែមានបញ្ញញ ហព្ចើន១    ហពវសកហតែរព្១  ។ 

 

ឯកនិបាត វគគពី១១ (ឯកាពសមវគគ) ១៦៨  ដល់ ១៧០ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរី ហរលដឋកានិហតែរព្១    ហសគុចាហតែរព្១  រនធុ រព្ហតែរព្១   ខិកកហតែរព្១ 
ាឥសី១    បលិតវមភហតែរព្១     សុហេមនតហតែរព្១    ធមមសុំវរព្ហតែរព្១ 
ធមមសដបិតុហតែរព្១   សងឃរព្កេិកហតែរព្១  ឧសកហតែរព្ ាមហាមុនី១ ។ 

 

ឯកនិបាត វគគពី១២ (ទវ ពសមវគគ) ១៧១ ដល់ ១៧៣ 

ឧទទ ន  
និោយអុំរី  ហ នតរព្ហតែរព្១   វចាហគាតតហតែរព្១   វនវចាហតែរព្ អនកមាន មដ៏  
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ព្បហសើរព្១   អធិមុតតហតែរព្១   មហា មហតែរព្១ បារាបរព្យិហតែរព្១   
យសហតែរព្១  កិមពិលហតែរព្១  វ ជីបុតតហតែរព្១   ឥសិពតតហតែរព្ ាអនកមានយស 
ធុំ១ ។ 
ឧទទ នកនុង ឯកនិបាតហ ះគឺ   
ព្រះហថ្រព្ៈ១២០អងគ  មានហា សកិចចហធវើរួព្ចហេើយ  ាអនកមិនមាន 
អាសវៈ  ដដលព្រះសងគីតិកាច្ឆរព្យ  អនកដសវងរព្កនូវគុណធុំ  បានរួព្បរួព្ម 
ពុកហោយលអ  កនុងឯកនិបាត ។   (ចរ់ ឯក្និបាត) 

 

ពុកនិបាត ១៧៤  ដល់ ១៩៥ 

ឧទទ នរៃន ពុកនិបាតហ ះគឺ  

គាថាកនុងពុកនិបាត មាន៩៨   ព្រះហថ្រព្ៈ៤៩អងគ  អនក ល្ សកនុងន យ 
បានហរលហេើយ ។ 

 

តកិនិបាត ១៩៦  ដល់ ២០៤ 

ឧទទ នរៃន តិកនិបាតហ ះគឺ  

និោយអុំរីហោកអនកដសវងរព្កគុណ គឺ អងគណិការព្ទវ  ហតែរព្១ 
បចចយហតែរព្១  រកុលហតែរព្១  ធនិយហតែរព្១   មាគងគបុតតហតែរព្១  
ខុ ជហាភិតហតែរព្១   វារព្ណហតែរព្១ 
មា៉ាងហពៀតហោកអនកហធវើឲ្យាក់ចាស់នូវព្រះនិរវ ន  គឺ បសសកិហតែរព្១ 
យហា ហតែរព្១ ាដិមតតិយហតែរព្១    ឧបាលិហតែរព្១  ឧតរព្បាលហតែរព្១ 
អភិភូតហតែរព្១   ហគាតមហតែរព្១  ហារព្តិហតែរព្១  វមិលហតែរព្១  
ព្រះហថ្រព្ៈទ ុំងឡាយ ១៦ អងគ  បានសដមតងនូវគាថា ៤៨  ដដលមកកនុង 
តិកនិបាត ។ 
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ចតុកកនិបាត ២០៥  ដល់ ២១៣ 

ឧទទ នរៃន ចតុកកនិបាតហ ះគឺ  

និោយអុំរីហថ្រព្ទ ុំងឡាយ ាាវ  ករៃនព្រះរុពធ ១០ អងគហនះគឺ 
 គសមលហតែរព្១   ភគុហតែរព្១   សិភិយហតែរព្១  ននទកហតែរព្១   មពុកហតែរព្១ 
ហសនកហតែរព្១   សមកូតហតែរព្១   រាេុលហតែរព្១    ចនទនហតែរព្១ ។ 
ព្រះហថ្រព្ៈ ៣ អងគហពៀត គឺ   ធមមិកហតែរព្១   សបបកហតែរព្១   មុពិតហតែរព្១ 
ឯគាថាមាន ៥២  ចុំដណកខាងព្រះហថ្រព្ៈទ ុំងអស់មាន  ១៣ អងគ ។ 

 

បញ្ចកនិបាត ២១៤  ដល់ ២២៤ 

ឧទទ នរៃន បញ្ចកនិបាតហ ះគឺ  

គាថា ៦៥  កនុងគាថាទុំងហ ះព្រះហថ្រព្ៈ ១២ អងគសុំដដងគឺ  
រា ពតតហតែរព្១    សុភុតហតែរព្១    គិរព្មិាននទហតែរព្១    វឌ្ឍហតែរព្១ 
នពឹកសសបហតែរព្១   គោកសសបហតែរព្១   វកកលិហតែរព្១  វ ិិតហសនហតែរព្១ 
យសពតតហតែរព្១   ហាណកុដិកណណហតែរព្១  ហកាសិយហតែរព្១ ។   

 

នកកនិបាត ២២៥  ដល់ ២៣៨ 

ឧទទ នរៃន នកកនិបាតហ ះគឺ  

និោយអុំរី ឧរុព្ហវលកសសបហតែរព្១   តិកិចាកានិហតែរព្១   មហា គហតែរព្១ 
កុលលហតែរព្១   មាលុងកយបុតតហតែរព្១  សបបទសហតែរព្១  កាតិោនហតែរព្១ 
មិគាលហតែរព្១    ហ នតបុហរាេិតបុតតហតែរព្១   សុមនហតែរព្១    ា តមុនិហតែរព្១ 
ព្រេមពតតហតែរព្១   សិរព្មិណឌ លហតែរព្១   សរវកាមហតែរព្១ 
កនុងនកកនិបាតហនះ  ព្រះហថ្រព្ៈ ១៤ អងគ  (បានហរល) គាថា ៨៤ ។ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 057) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ សថរគាថា សថរគីាថា 
ឆដឋភាគ 
៥៧ 

(រ.ស. ២៥០៣) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ហថ្រព្គាថា  

សតតកនិបាត ១ ដល់  ៦ 

ឧទទ ន  

ព្រះហថ្រព្ៈ៥ អងគ  គឺសុនទរព្សមុពទហតែរព្ ១      លកុណត កភពទិហតែរព្ ១  
ភពទហតែរព្ ១    ាបាកហតែរព្ ១    សរព្ភងគមហាឥសី ១    ហរលនូវគាថា 
៣៥  កនុងសតតកនិបាត ។ 

 

អដឋកនិបាត ៧   ដល់ ១០ 

ឧទទ ន  

ព្រះហថ្រព្ ៣  អងគ គឺ  មហាកច្ឆច យនហតែរព្ ១    សិរព្មិិតតហតែរព្ ១ 
មហាបនែកហតែរព្ ១    បានសុំដដងគាថាទុំងឡាយ  ២៤  កនុង  
អដឋកនិបាត ។ 

 

នវកនិបាត ១១  ដល់ ១៣ 

ឧទទ ន  
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ព្រះភូតហតែរព្  ដតមួយអងគឯង   ដូចាកុយរព្មាស  ាអនកហ ើញរិត 
បានសុំដដងគាថា  ៩ ដដលមកកនុងនវកនិបាត  ។ 

 

ពសកនិបាត ១៤   ដល់  ២៥ 

ឧទទ ន  

ព្រះហថ្រព្ៈ ទ ុំងឡាយ ៧ អងគហនះគឺ  កា ុទយិហតែរព្ ១    ឯកវហិារព្ហិតែរព្ 
១    មហាកបបនិហតែរព្ ១   ចូ បតែកហតែរព្ ១   កបបហតែរព្ ១     
ឧបហសនវងគនតបុតតហតែរព្ ១      ហគាតមហតែរព្ ១ (បានហរល)  នូវគាថា 
ទុំងឡាយ  ៧០  កនុង ពសកនិបាតហនះ ។ 

 

ឯកាពសកនិបាត ២៦  ដល់  ២៧ 

ឧទទ ន  

អុំរីសងកិចចហតែរព្ ដតមួយអងគឯង  ហោកមានកិចចហធវើហព្សចហេើយ 
មិនមានអាសវៈ  ហរលនូវគាថា ១១ហ ះ  កនុង ឯកាពសកនិបាត ។ 

 

ទវ ពសកនិបាត ២៨   ដល់  ៣១ 

ឧទទ ន  

ព្រះហថ្រព្ៈ ទ ុំងឡាយ ២ អងគហនះ គឺ  សីលវហតែរព្ ១   សុនីតហតែរព្ ១ 
សុពធដតមានរព្ពិធិហព្ចើន  បានហរលនូវគាថា ២៤  កនុងទវ ពសកនិបាត ។ 

 

ហតរព្សកនិបាត ៣២   ដល់   ៣៤ 

ឧទទ ន  

ព្រះហាណហកា ិវសិហតែរព្  ដតមាន ក់ឯង  ាអនកមានឫពធិហព្ចើន  
ហរលនូវគាថា១៣   ដដលមកកនុង ហតរព្សកនិបាតហនះ ។ 

 

ចនទសកនិបាត ៣៥  ដល់  ៣៩ 
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ឧទទ ន  

ព្រះហថ្រព្ៈ រីរព្អងគហនះ គឺ ហរព្វត ១  ហគាពតត ១   ាអនកមានឫពធិហព្ចើន  
បានហរលនូវគាថា ២៨   ដដលមកកនុង ចនទសកនិបាតហនះ ។ 

 

ហា សកនិបាត ៤០   ដល់   ៤៤ 

ឧទទ ន  

ព្រះហថ្រព្ៈ រីរព្អងគ អនកមានឫពធិហព្ចើនហ ះ គឺ ព្រះហកាណឌ ញ្ញ ១ 
ព្រះឧទទ យី ១  ហរលនូវគាថា ៣២   កនុង ហា សកនិបាត ។ 

 

វសិតិនិបាត ៤៥   ដល់  ៨៣ 

ឧទទ ន  

ព្រះហថ្រព្ៈ ១០ អងគហនះ គឺ អធិមុតតហតែរព្ ១   បារាសរព្យិហតែរព្ ១  
ហតលុកានិហតែរព្ ១    រព្ដឋបាលហតែរព្ ១   មាលុងកយបុតតហតែរព្ ១  ហសលហតែរព្ ១ 
ភពទិយហតែរព្ ១     អងគុលិមាលហតែរព្ ១   អនុរុព្ពធហតែរព្ ១   មានពិរវចកេុ១ 
បារាសរព្យិហតែរព្ ១   បានសុំដដងគាថា២០០  ហលើស ៤៥  ដដលមកកនុង 
វសិតិនិបាត ។ 

 

តិសនិបាត ៨៤   ដល់ ៩៨ 

ឧទទ ន  

ព្រះហថ្រព្ៈ ៣ អងគហនះ គឺ ព្រះបុសសៈ ១    ព្រះឧបតិសសៈ១  ព្រះអាននទ១   
ហោកបានសុំដដងគាថាដដលបានហរលពុក 
កនុងពីហ ះ  ១០៥  គាថា ។ 

 

ច ត  ឹសនិបាត ៩៩   ដល់   ១០៤ 

ឧទទ ន  



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 264/333 

 

កនុងចតា្ត  ឹសនិបាត  (ហនះ)  ព្រះហថ្រព្ៈព្រះ ម មហាកសសប ដតមួយ 
ព្រះអងគឯង បានសុំដដងនូវគាថាទុំងឡាយ៤២ ។ 

 

បញ្ញញ សនិបាត ១០៦   ដល់ ១១៩   

ឧទទ ន  

កនុងបញ្ញញ សនិបាតហ ះ  ព្រះតា្លបុដហតែរព្ អនកបរព្សុិពធ ១ អងគ 
ហរលនូវគាថាទុំងឡាយ ៥៥ ។ 

 

ហសដឋិកនិបាត ១២០   ដល់  ១២៩ 

ឧទទ ន  

ព្រះហមាគគោល នហតែរព្   មានឫពធិហព្ចើន  ដតមួយអងគឯង 
សុំដដងនូវកាថាទុំងឡាយ កនុងសដឋនិបាត គាថាទុំងហ ះមានចុំនួន 
៦៨ គាថា ។   

 

មហានិបាត ១៣០  ដល់ ១៤៣ 

ឧទទ ន  

កនុងសតតកនិបាតព្រះវងគិសហតែរព្ អនកមានបដិភាណ  ដតមួយអងគឯង 
ឥតមានព្រះហថ្រព្ៈឯហពៀតហ ើយ (បានសុំដដង) នូវគាថាទ ុំងឡាយ 
៧១ ។  គាថាទ ុំងហ ះមាន ១៣៦០   ព្រះហថ្រព្ៈទ ុំងអស់ ២៦៤ អងគ 
ាបុព្តរព្បស់ព្រះរុពធ   មិនមានអាសវៈ  បានបនលឺសីេ ព 
សុំដដងហេើយ      បានដល់នូវពីបុំផុតដ៏ហកសមកានត  និរវ នហេើយ   
ដូចាគុំនរព្ហភលើងរព្លត់ហេើយ ។   (ចរ់ បថរគាថា ) 

 

ហថ្រព្គីាថា  

ឯកនិបាត ១៤៤  ដល់ ១៤៨ 



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 265/333 

 

ពុកនិបាត ១៤៩  ដល់ ១៥២ 

តិកនិបាត ១៥៣  ដល់ ១៥៧ 

ចតុកកនិបាត ១៥៨ 

បញ្ចកនិបាត ១៥៩  ដល់ ១៦៨ 

នកកនិបាត ១៦៩  ដល់ ១៧៦ 

សតតនិបាត ១៧៧ ដល់ ១៨០ 

អដឋនិបាត ១៨១  ដល់ ១៨២ 

នវកនិបាត ១៨៣  ដល់ ១៨៤ 

ឯកាពសកនិបាត ១៨៥  ដល់ ១៨៦ 

ទវ ពសកនិបាត ១៨៧  ដល់ ១៨៨ 

ហា សកនិបាត ១៨៩  ដល់ ១៩០ 

វសិតិនិបាត ១៩១  ដល់ ២១០ 

តិសនិបាត ២១១   ដល់ ២១៧ 

ចតា្ត  ឹសនិបាត ២១៨  ដល់ ២២៥ 

មហានិបាត ២២៦  ដល់ ២៣៨ 

(ចរ់បថរគីាថា)  
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 058) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ  ជាត្ក 
សតតម្ភាគ 
៥៨ 

(រ.ស. ២៥០១) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ឯកនិបាត ១ 

អបណណកវគគ ១  ដល់ ៤ 

ឧទទ នរៃនអបណណកវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីបុគគលខលះព្បកាន់ហេតុមិនខុសដ៏ព្បហសើរព្ កនុងអបណណក 
ាតក ១  វណណុ បថ្ាតក១    ហសរព្វិវាណិ ាតក ១     បុគគលមាន 
ព្បាា្ាហព្គឿងរិច្ឆរព្ណា កនុងចុលលកហសដឋីាតក ១     តណឌុ ល  ិ 
ាតក ១   បុគគលមានេិរព្ ិកនុងហពវធមមាតក ១    ព្រះរា បុតត កនុងកដឋ 
ហារព្ាិតក ១   គាមណិាតក ១    ម ហពវាតក ១    នណាមិនរព្កា 
 នដរៃព  កនុងសុខវហិារព្ាិតក ១     ព្តូវា ១០ ាតក  ។ 

 

សីលវគគ ៥  ដល់  ៩ 

ឧទទ នរៃនសីលវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី លកេណាតក ១      ព្មឹគហ ម្ ះាខៈ  (កនុងនិហព្គាធមិគ 
ាតក) ១     ចូរព្តិះហដៀល (កនុងកណឌិ នាតក) ១     មិនោមកាង 
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រព្សទ ុំងឡាយ (កនុងវាតមិគាតក) ១    ខរាពិយាតក ១     
ព្មិគបហញ្ញា តព្រនរៃព្រ (កនុង កិបលលតែមិគាតក) ១      មាលុតាតក ១    
បុគគលមិនព្តូវសមាល ប់សតវដរៃព (កនុងមតកភតត ាតក) ១   ការព្រួព្ច ( កនុង 
អាោចិតភតត ាតក) ១    ន បានាតក ១     ព្តូវា១០ ។ 

កុរុព្ងគវគគ ១១  ដល់ ១៤ 

ឧទទ នរៃនកុរុព្ងគវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីកុរុព្ងគមិគាតក ១    កុកកុ រព្ាតក ១  ហភាាានីយាតក ១ 
ហសះដ៏ព្បហសើរព្ (កនុង អា ញ្ញាតក) ១    ហសះាមញ្ញ និងហសះដ៏ព្បហសើរព្ 
(កនុងតិតែាតក) ១    មេិឡាមុាតក ១   អភិណា ាតក ១     បុគគល 
មិនព្តូវហរលរកយមិនគាប់ចិតត ( កនុងននទិវាិលាតក) ១    ហគាកណា  
អូសនូវធុរព្ៈ  (កនុងកណា ាតក)១  មុណិកាតក ១      ព្តូវា១០ ។ 

 

កុោវកវគគ ១៥  ដល់ ១៨ 

ឧទទ នរៃនកុោវកវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី មាតលី (កនុងកុោវកាតក)១   ធីតា្(កនុងនចចាតក)១ 
រួកបកសដ៏ីព្បហសើរព្ (កនុងសហមាម ពមាាតក) ១    ព្តីហ ម្ លហៅហោយ 
តហព្មក (កនុងមចាាតក) ១     ហមបា (កនុងវដតាតក)១   ហដើមហឈ្ើដុះហលើ 
ដផនដី (កនុងសកុណាតក)១   បុគគលចុំហរព្ ើន (កនុងតិតតិរព្ាតក )១ 
កាត មធ្លល សរៃវកនុងរកាតក១   ននទាតក១  ដុុំបាយដ៏ព្បហសើរព្ 
កនុងខពិរព្ហអគ រព្ាតក១   ព្តូវា ១០ ។    

 

អតែកាមវគគ ១៩  ដល់ ២២ 

ឧទទ នរៃនអតែកាមវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីមិតតវនិធុកៈ (កនុងហោសកាតក)១   កហបាតកាតក ១  
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ហវ ុកាតក១  បុគគលលៃង់ហមល  (កនុងមកសាតក)១   ហរាេិណីាតក១ 
ាវ  (កនុងអារាមពូសកាតក)១   វារុព្ណិពូសកាតក ១   ហច្ឆរព្ហៅកនុង 
ដដនហចតៈ (កនុងហវពរវាតក)១   ផ្ទក យ( កនុងនកេតតាតក)១   ការព្បូា 
(កនុងពុហមមធាតក)១  ព្តូវា ១០ ។ 

អាសីសវគគ ២៣  ដល់  ២៦ 

ឧទទ នរៃនអាសីសវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីអនកព្បា ព្្បាថាន ោ៉ា ងណា  ព្បហោ ន៍ក៍ហកើតោ៉ា ងហ ះ 
(កនុងមហាសីលាតក) ១   ការព្ហ ើងអុំរីពឹកមកកាន់ហគាក (កនុងចូ  ន 
កាតក) ១   សុរា (កនុងបុណណបាតិាតក) ១   ហឈ្ើមានដផលមិនព្សួល 
(កនុងផលាតក)១   បុរព្សមានចិតតមិនរួព្ញរា(កនុងបញ្ញច វុធាតក)១ 
បុរព្សមានចិតតរព្រីាយ (កនុងបញ្ចនកេនធាតក)១  ធម៌៤ (កនុងវានរព្និទាតក)១ 
ធម៌៣ (កនុងភហោធមមាតក)១     ការព្បានកាហាបណៈ មួយរព្យ (កនុង 
ហភរព្វិាពាតក) ១   ផលុ ុំស ងគបានហភាគៈ  (កនុងសងេធមនាតក) ១  
ព្តូវា១០ ។ 

 

ឥតែីវគគ ២៧  ដល់ ៣០ 

ឧទទ នរៃនឥតែីវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីហភលើងហនះព្គប់ោ៉ា ង  (កនុងអាតមនតាតក) ១    រណ៌ដ៏ព្ប 
ហសើរព្ (កនុងអណឌ ភូតាតក)១     ព្សីាអនកញុះញង់បុំដបលបុំបាក់មិតត 
(កនុងតកកាតក)១    ការព្ហព្តកអរព្ (កនុងពុរាានាតក) ១    សទឹង  (កនុង 
អនភិរព្តិាតក)១       ងមុពុលកេណា (កនុងមុពុលកេណាតក)១ 
បងបអូន (កនុងឧចាងគាតក)១     ចិតត (កនុងាហកតាតក) ១  រិស (កនុង 
វសិវនាតក) ១   ហសចកតីលះព្បរៃរ(កងកទលាតក) ១  ព្តូវា ១០ ។ 
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វរុព្ណវគគ ៣១  ដល់  ៣៤ 

ឧទទ នរៃនវរុព្ណវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីវរុព្ណាតក១     អកតញ្ញូ  (កនុងសីលវ គាតក)១ 
រកយរិតដ៏ព្បហសើរព្ (កនុងសចចងកិរព្ាតក) ១    ហឈ្ើមាច ស់រៃព្រ (កនុងរុព្កេ 
ធមមាតក) ១   ការព្ហធវើឲ្យផគរព្ឲ្យោន់(កនុងមចាាតក) ១    ករុព្ណា 
(កនុងអសងកិយាតក) ១     ថ្មអដណត ត (កនុងមហាសុបិនាតក) ១  
ឥលលិសហសដឋី (កនុងឥលលិសាតក) ១    សគរព្ (កនុងខរព្សសរព្ាតក) ១  
ហព្គឿងសុំអុយសព្មាប់េូរព្ហចញ (កនុងភីមហសនាតក) ១   ព្តូវា១០ ។ 

 

អបាយិមភវគគ ៣៦  ដល់  ៣៩ 

ឧទទ នរៃនអបាយិមាវគគហ ះគឺ ៖  
ហយើងបានផឹកសុរា (កនុងសុរាបានាតក) ១     ព្បាាពដកវមណី (កនុង 
មិតតរព្និទាតក) ១     ៧ ុំហាន  (កនុងកា កណណិ ាតក) ១   ធម៌៦ ( កនុង 
អតែសសទវ រព្ាតក) ១   ហទសកនុងអ គត (កនុងកិមបកាតក) ១ 
រស់មានសីល (កនុងសីលវមិុំសាតក) ១    ការព្ព្បកាន់មងគល (កនុងមងគល 
ាតក) ១    វាច្ឆោមក (កនុងារព្មភាតក) ១     ហឆ្លក រព្មាស ១០០ (កនុង 
កុេកាតក) ១   ព្បហោ ន៍ដដលហគហធវើតបវញិ ( កនុង អកតញ្ញូ ាតក) ១   
ព្តូវា ១០ ។ 

 

លិតតវគគ ៤១  ដល់  ៤៤ 

ឧទទ នរៃនលិតតវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីការព្ហលបកូនាក  (កនុងលិតតាតក) ១   បុរព្សមានវាច្ឆមិន 
ហរាយរាយ (កនុងមហាារព្ាតក) ១   ហមព្មឹគ (កនុងវសិាសហភា នាតក) 
១    ព្បតិបតតិហដើមបហីមានៈ  (កនុងហោមេុំសាតក) ១   សអេ រព្មិនហពៀង 
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(កនុង មហាសុពសសនាតក) ១ 
     ភា ន៍ហព្បង (កនុង ហតលបតតាតក) ១ 
ទសីហ ម្ ះ ងរព្កាព្ពរយ (កនុង មសិពធិាតក) ១     
អតិបណឌិ តរណិ   (កនុងកូដវាណិ ាតក) ១    នាងរន់ ក់ 
(កនុងបហរាសេសសាតក) ១ 
រព្បស់មិនឆ្លៃ ញ់ (កនុងអាតរូព្បាតក) ១  ព្តូវា ១០ ។ 

បហរាសតវគគ ៤៦  ដល់ ៤៩ 

ឧទទ នរៃនបហរាសតវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីបុគគល ាងមួយរព្យ ១  បុគគលាពីរឹង១  បុគគលមានហរៀរព្ ១ 
ចព្កវលិ ១     ដុំរព្ពី្បហសើរព្ ១    រព្ស់ហៅាសុខ ១ សិលបៈ ១     ព្សីអនកព្សុក 
រេិយៈ ១    នកណឌ ក ១     ព្សីច្ឆស់ ១     ព្តូវា ១០ ។ 

 

េុំសិវគគ ៥០  ដល់  ៥៣ 

ឧទទ នរៃនេុំសិវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីគព្ពកបណាា  ១   សដូវ១   ហយកហាបណៈ ១    ព្តីហ ម្ ះ 
រេុចិនតិ ១     ហមបកស ី១      អុំហរើដដលហធវើព្ ុល ១   េួសហវោ ១ 
គុណវហិសស ១   មាន់គាម នអាច្ឆរព្យ ១    អនកព្បា ហ្រល ១   ព្តូវា ១០ ។  

 

កុស  ិវគគ ៥៤  ដល់ ៥៧ 

ឧទទ នរៃនកុស  ិវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី កុស  ិាតក ១   យស ១   ពឺកហោះ ូរព្ ១  ាវ យ ១ 
ទសៈ ហ ម្ ះកោេកៈ ាគុំរព្ប់ព្បា ុំ ១   ពឹកហោះព្សស់ ១   វឡិារព្វគគ១ 
ចចកមានកុំហបា៉ា យ ១ កណាត ស់អាព្កក់ ១  ព្រេមណីាហកាសិយហគាព្ត ១ 
ព្តូវា ១០ ។ 
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អសមបទនវគគ   ៥៨  ដល់ ៦២ 

ឧទទ នរៃនអសមបទនវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីវតែុតា្មមាន តា្មបាន ១    យកេិនី ១    ពីហកសម ១   អាកសសរព្ 
មហាព្រេម ដូចកនុងបហរាសកបញ្ញា  ១  
 អាកសសរព្មហាព្រេម ១ហពៀត  េងសឧតតមព្បហសើរព្ ១  ឆ្លម  ១     ោ១  
 ព្រនបាត់សុំរត់ ១   ដកអក ១  ព្តូវា ១០ ។ 

 

កកណត កវគគ ៦៣  ដល់ ៦៦ 

ឧទទ នរៃនកកណត កវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីបុគគលដល់នូវហសចកតីសុខ ១  ដុំបងព្បហសើរព្ ១   ខួរព្កាល ១ 
កនទុយ ១    ហសកហ ម្ ះរាធៈ ដ៏ព្បហសើរព្ាគុំរព្ប់ព្បា ុំ ១   សមុពទ ១     
មហហាព្សរដខកតតិក ១    ហរះដុំរព្ ី១   ហឈ្ើដុះ ៤ធ្លន ប់ ១   ខាល ដ៏ព្បហសើរព្ ១ 
ព្តូវា ១០ ។ 

 

ឧទទ នរៃនវគគ កនុងឯកនិបាតហ ះគឺ ៖ ៦៧ 
អបណណកវគគ ១   សីលវគគ១   កុរុព្ងគវគគ ១    កុោវកវគគ ១    អតែកាមវគគ 
ាគុំរព្ប់ព្បា ុំ ១     អសិសវគគ ១   ឥតែីវគគ ១   វរុព្ណវគគ ១    អបាយិមាវគគ ១ 
លិតតវគគ ១    ព្តូវា ១០   បហរាសកវគគ ១   េុំសិវគគ ១    កុស  ិវគគ ១ 
អសមបទនវគគ ១   កកណត កវគគ ១   កនុងឯកនិបាតព្បោប់  (ហោយវគគ 
ដូហចនះឯង ) ។ 
 

 

ចរ់ឯក្និបាត  

ពុកនិបាត ៦៨ 

ព ាវគគ ពី ១ ៦៨  ដល់ ៧៥ 
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ឧទនរៃនព ាវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីព្រះបាពរលលិកៈ ដ៏ព្បហសើរព្ ១   ភនុំព្បាក់ ១   សូករព្ៈ ១ 
 គព្បហសើរព្ាងរស់ ១    បិតា្ហ ម្ ះភគគៈ១ ាគុំរព្ប់ ៥   ហស ធុំ ១ 
ចចកព្បហសើរព្ ១   ហសះហ ម្ ះសុេនុដ៏ឧតតម ១     ហកាៃ ក១   វនីិលកៈ១ 
ព្តូវា ១០ ។ 

 

សនែវវគគ ៧៦  ដល់ ៨១ 

ឧទនរៃនសនែវវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីឥនទសមានតា្បស ១     ខទមសលឹក ១    ព្រះរាាសុសីមៈ ១ 
តា្ម ត ១    ាក ា ោរុ  ១   ឧបា ាកព្រេមណ៍ ១  ភិកេុ  ១ 
ព្បហចៀបដ៏ព្បហសើរព្ ១    ហមតា្ត ដ៏ព្បហសើរព្ ១   បងកួយព្កហអើតព្កហអាង ១ 
ព្តូវា ១០ ។ 

 

កលាណធមមវគគ ៨២  ដល់ ៨៧ 

ឧទនរៃនកលាណធមមវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីសមញ្ញញ លអ ១    មិគាធិភូ ឬ សីេៈ ាធុំាងព្មឹគ ១ 
មាណរ ១   ពឹកហព្ចើន ១    សុំរះព្រះអាពិតយ ១    សដណត ក ១ 
ដផលពមាល ប់ ១   ភក់ ១    មាណរហ ម្ ះសកធមម ១   ទនដដលឲ្យបាន 
ហោយព្កហរក ១    ព្តូវា ១០ ។ 

 

អសពិសវគគ ៨៨  ដល់ ៩៣ 

ឧទនរៃនអសពិសវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីខាម ន់ធនូ រព្ ១   កុញ្ជ រព្ ១      មានរព្សតិច ១     
គអវ លហសះហ ម្ ះ 
គិរព្ពិតត ១     ចិតតថាល ាចិតតព្បហសើរព្ ១    ព្រះរាាពធិវាេនៈ ១   ចចក មពុ  
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កៈ ១     សតវមានព្កចកាសីេៈ ១     ព្សូវសុំពូង ១    គដ៏ព្បហសើរព្ ១ 
ព្តូវា ១០ ។  

រុព្េកវគគ ៩៤  ដល់ ១០០ 

ឧទនរៃនរុព្េកវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីរុព្េកព្រេមណ៍ ១    ព្សីមានរូព្បលអ ១   បុរព្សដដលហគព្បហារព្ 
ហោយអដព្ង១   ហពវតា្ព្រត់ព្បាស១    ព្សះហបាកេរព្ណី ១   ាគុំរព្ប់៥ 
តរីហ ះមក    រួកឈ្មួញរួព្ចរីអារព្កសពឹក១    ញញឹម ១    ការព្មកអស់ 
កាលដ៏យូរព្ ១    ព្ងុក ១     សរព្រីព្ៈ ១     ព្តូវា ១០ ាតក។ 

 

នតុំព ាវគគ ១០១  ដល់ ១០៧ 

ឧទនរៃននតុំព ាវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីចុំណងមាុំ ១    េងសព្បហសើរព្ ១   ហសតច គហ ម្ ះវរូិព្បកេៈ ១  
ដកអកហគាកហ ម្ ះ សវដិឋកៈ ១       ព្តីដ៏ព្បហសើរព្ ១    ហព្បើស ១   
ហសតចហ ម្ ះ អសសកៈ ១      ដផលាវ យដ៏ព្បហសើរព្ ១  មាន់ ១     សហសះ១ 
ព្តូវា ១០ ។ 

 

រីរព្ណតែមភកវគគ ១០៨  ដល់ ១១៤ 

ឧទនរៃនរីរព្ណតែមភកវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីគុមពហមម រព្ណាត សដ៏ព្បហសើរព្ ១   អនករព្បា ុំ ១   ហសតចកុរុព្ ដ៏ 
ឧតតមព្បហសើរព្ ១  សទឹងហរញហោយពឺក ១    បុគគលនិោយហព្ចើន ១ 
ហភលើង ១   រៃព្រធុំ ១   សតវកណតុ រព្ ១  មនុសសហោះោរព្ ១   មនុសសកុំព្រ ១ 
ព្តូវា ១០ ។ 

 

កាាវវគគ ១១៥  ដល់ ១២២ 

ឧទនរៃនកាាវវគគហ ះគឺ ៖  
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និោយអុំរីសុំរត់ដ៏ព្បហសើរព្ ១   រកយរព្បស់អាច្ឆរព្យ ១   ដផលហឈ្ើអស់ 
ហេើយ ១  ធម៌ដ៏ព្បហសើរព្ ៤ ោ៉ា ង ១    បុរព្សដ៏ខពង់ខពស់ ១  សតវដកអក ១ 
រួក នកនុងដដនមគធៈ ១      ដដន៣ កដនលង ១   ដុំរព្ដ៏ីព្បហសើរព្ដព្សក 
សុំទរព្  ១   ពង់ដ៏ព្បហសើរព្ ១   ព្តូវា ១០ ។ 

 

ឧបាេនវគគ ១២៣ ដល់ ១៣០ 

ឧទនរៃនឧបាេនវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីដសបកហ ើងព្បហសើរព្ ១    បុរព្សគម ១   ព្កហរើព្តូវចបូកមុត ១ 
ព្រះរា ធីតា្ហ ម្ ះអសិតា្ភូ ១    ហសចកតីព្សឡាញ់ដ៏ព្បហសើរព្ឧតតម ១ 
បពដតមួយ ១    មាត់លប ១  ហសតចហ ម្ ះបិងគលៈ ១   ព្តូវា ១០ ។ 

 

សិគាលវគគ ១៣១  ដល់ 
១៣៧ 

ឧទនរៃនសិគាលវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីហសតច ចចក ១  សុនខ ១   ព្រះឥន្ទនទៈហកាសីយ ១ 
បុគគលព្បាថាន  ១    បុគគលអនកសីុនូវកាល ១    ទនដ៏ព្បហសើរព្ ១    ព្រះរា  
កុមារព្ហរបព្រះឧសធ ១    យារព្ថី្ ១   រៃព្រាវ យ ១  ាវ រព្អ១ 
ព្តូវា ១០ ។ 

 

ឧទនរៃនវគគ គឺ ៖ ១៣៧ 

និោយអុំរីព ាវគគ ១  សនែវវគគដរៃព ១  កលាណវគគ ១   អសពិសវគគ១ 
រុព្េកវគគ ១   នតុំព ាវគគ ១  រីរព្ណតែមភកវគគ ១  កាាវវគគ ១ ឧបាេនវគគ 
១ សិគាលវគគ ១    ព្តូវា ១០ ។ 

 

ចរ់ទ ក្និបាត  

តកិនិបាត  
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សងកបបវគគ ១៣៨  ដល់ 
១៤៧ 

ឧទនរៃនសិគាលវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីាង សរព្ ព្បហសើរព្ ១    លៃ មួយកាត ប់ ១   ដកវមណី ១ 
ហសតចហសះ ១    សតវហេើរព្ ឰដ៏អាកាស ១  រសមានរិសដ៏ហកលៀវកាល  ១ 
ហសតចព្ពង់ព្រះ ម នសនធៈ ១   ហភលៀងគហាបណៈ ១  តា្បសហ ម្ ះ 
តិរព្តិិវចាៈ ១  ពូតរព្បស់រៃផទ ១   ព្តូវា ១០ ។ 

 

បពុមវគគ ១៤៨  ដល់ ១៥៦ 

ឧទនរៃនបពុមវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីផ្ទក ឈូ្កដ៏ឧតតម ១  ដុំរព្មីានសិរព្ ី១ សមុព្ពធុំ ១  ព្បាាព ១ 
ព្រួញដ៏ព្បហសើរព្ ១   ោញីហ ម្ ះភពទលី ១  ដុំរព្ ី១  ហដើមហឈ្ើ ១ 
វាច្ឆរព្ងឹរូព្ស ១    ហសតចហមៀម ១   ព្តូវា ១០ ។ 

 

ឧពបានវគគ ១៥៧  ដល់ ១៦៥ 

ឧទនរៃនឧពបានវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីអណតូ ងពឹកដ៏ព្បហសើរព្ ១   ខាល កនុងរៃព្រ ១  ាវ  ១  កុកមាន 
សិរព្ ១    កុកដ៏រព្ហលើបលអ ១    ធិបតីលអ ១   ព្រមហ ម្ ះហរាមកៈ ១ 
ាវ ព្បពូសត ១   សតវចច្ឆត ១   ការព្ហធវើកញ្ច ប់ ១     ព្តូវា ១០ ។ 

 

អរភនតរព្វគគ ១៦៦ ដល់ ១៧៥ 

ឧទនរៃនអរភនតរព្វគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីដផលហឈ្ើអរភនតរព្ៈ ១     ព្រះរាាព្រះ ម កុំសៈ ១   
ព្ ូកដ៏ព្បហសើរព្ និង ព្មឹគគឺខាល  ១    ដកវមណី ១   ព្ ូកហៅកនុងគុហា 
ដកវមណី ១    ព្ ូកហ ម្ ះ ាលុក ១   ការព្ហព្បៀនព្បហៅ ១   ព្តីដ៏ព្បហសើរព្ 
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១    កុណឌ លដកវមណី ១  សីល ១    ព្តូវា ១០ ។ 
កុមភវគគ ១៧៦  ដល់ ១៨៤ 

ឧទនរៃនកុមភវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីឆ្លន ុំងដ៏ព្បហសើរព្ ១   ហសតចដកអកហ ម្ ះសុបតតៈ ១   រូព្បកាយ 
ដដលសនមតថាាអ ត ១    ដកអកមានសុំហ ងព្កហៅ ១  ចចកមាន ក 
ដូចឧសក ១    សមុព្ពាមាច ស់រៃនពហនល ១ ព្បរនធឆ្លន ស ១   ាវ ច្ឆស់ ១ 
ដលបងរព្បស់ាវ  ១   កុក ១  ព្តូវា ១០ ។ 

 

ឧទនរៃនវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីសងកបបវគគ ១    បុពុមវគគ ១   ឧពបានវគគ ១   ាគុំរព្ប់ បី ១ 
អមភនតរព្វគគ ១    កុមភវគគ ១   (ទ ុំងអស់ហនះ) រួព្មបញ្ចូ ល កនុងតតិកនិបាត ។ 

 

ចរ់តិក្និបាត  

ចតុកកនិបាត  

កាលិងគវគគ ១៨៥ ដល់ ១៩៦ 

ឧទនរៃនកាលិងគវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី ការព្ហបើកទវ រព្ ១      នមិនឲ្យ ១  កាមគុណដ៏មាុំមួន ១ 
 គហ ម្ ះពពទរព្ៈ ១   អុំហរើបាបមិនមានាៃ ត់កុំបា ុំង ១    ដផលរុព្ទ ១ 
ហដើមច្ឆរព្ ១  ការព្ហធវើអុំហរើដ៏ព្បហសើរព្ ១    អុំហរើោមក ១    ដផនដីមាន 
សមុព្ពរ ពធ ុុំវញិ ១   ព្តូវា ១០ ។ 

 

បុចិមនទវគគ ១៩៧  ដល់ ២០៧ 

ឧទនរៃនបុចិមនទវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី ហច្ឆរព្ ១    កសសបតា្បស ១  តា្បសខនតិវាពី ១    ការព្រព្ស់ 
ហៅអាព្កក់ ១  សុំដីអាព្កក់ ១  ពនាយ ១  បុគគលាល ប់ ១  វសនតកាល១ 
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ការព្រព្ស់ហៅាសុខ ១    ព្រះរាាមិនលះបង់នូវរព្បស់ ដដលលះបង់ 
អយ ១  ព្តូវា ១០ ។ 

កុដិពូសកវគគ ២០៨  ដល់ ២១៨ 

ឧទនរៃនកុដិពូសកវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីកាលនិងរៃដហ ើង   រព្បស់ាវ ដូចមនុសស ១    ព្បហពសហធវើនូវ 
សុំហ ងថា ពុពទុកៈ ១    បុគគលអនកសូម ១  សតវរដរព្បហសើរព្ ១   សតវ 
ពនសងព្បហសើរព្ ១     ការព្មិនលអហោយកាយ ១    ពហនលរព្ហ ម្ ះ ហកបុកៈ ១ 
ព្សីចុំហរព្ ើនព្បហសើរព្ ១  ហសកហ ម្ ះរាធៈ ១   សីលព្បហសើរព្ ១  ព្តូវា ១០ ។ 

 

ហកាកិលវគគ ២១៩  ដល់ ២២៩ 

ឧទនរៃនហកាកិលវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីបុគគលនិោយេួសព្បមាណ ១    បុគគលផ្ទច ញ់ខលួនឯង ១ 
ព្ររាាព្បហសើរព្កនុងរព្ថ្កណាត លរៃព្រ ១    ហគាហដើរព្ហវៀច ១   ដនកចចក ១ 
ហសតចព្តា្ស់ថាហមម  ១     ហ ើងតា្ ុំងាអាសនៈដ៏ព្បហសើរព្ ១    អងករព្ ១ 
សតវហកាៃ ក ១    វសិយាហសដឋី ១  ព្តូវា ១០ ។ 

 

ចុលលកុណាលវគគ ២៣០ ដល់ ២៤១ 

ឧទនរៃនចុលលណាលវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីព្សីហធវើហសចកតីហព្តកអរព្ ដល់រួកបុរព្ស ១  ព្រះហរធិសតវ 
បានហរព្ ើខលួន ១     ហមហព្កៀលហៅកនុងដុំណាក់ហសតច ១    វតែុ ហធវើសក់ឲ្យហមម  ១ 
ហភលើងដ៏ព្បហសើរព្ ១     រព្សទ ុំងឡាយ ១   ញញួដដកដ៏ព្បហសើរព្ ១   ការព្ហចញ 
អុំរីរៃព្រ ១   យារព្ថី្ ១    ព្បហារព្ហោយរៃដ ១   
ព្តូវា ១០ ។ 

 

ឧទនរៃនវគគកនុងចតុកកនិបាតហ ះគឺ ៖ ២៤១ 
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កាលិងគវគគ ១   បុចិមនទវគគ ១    កុដិពូសកវគគ ១    ហកាកិលវគគ ១ 
ចុលលកុណាលវគគ ១  គុំរព្ប់ា ៥   ហោកសុំដដងលអ ហេើយ ។    

 

ចរ់ចត ក្កនិបាត    
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 059) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ  ជាត្ក 
អដឋមភាគ 
៥៩ 

(រ.ស. ២៥១២) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បញ្ចកនិបាត  

  មណិកុណឌ លវគគពី ១ ១  ដល់ ១៥ 

ឧទទ នរៃនាតកហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីហដន និង ដកវមណីដ៨ព្បហសើរព្   ដដលាបសូនយ ១ 
អនកព្ចូតហមម  យកហមម ខចី   (ឲ្យហគាាល ប់) ១  បុគគលវហងវងដូចបុគគល 
ធ្លល យសុំហៅ ១    បុគគលលះបង់សរព្រីព្ៈ  ដូចរស់លះបង់សុំណក ១ 
ព្រះរាាហ ម្ ះ ដកុមារព្ ១   ហព្ាះភនុំ ១   កុញ្ជ រព្ ១  មហេសីបុំផ្ទល ញ 
នូវហសចកលតីចុំហរព្ ើន១    ព្មឹគ ១   ការព្ព្តកងនូវកូន១   រួព្មា ១០  ។  
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វណាណ ហរាេវគគ ១៦  ដល់ ២៦ 

អឌ្ឍវគគ ២៧  ដល់ ៣៣ 

ឧទទ នវគគ មានកនុងបញ្ចកនិបាតហ ះគឺ ៖ ៣៤ 
អុំរីមណិកុណឌ លវគគ (និោយអុំរីបុគគលាបសូនយ  ច្ឆកដដន 
ាហដើម )   វណាណ ហរាេវគគ  អុំរីវគគខាងហលើមិនហសមើគាន     វគគទ ុំងឡាយ 
២០  ដដលព្រះសុគត   សុំដដងពុកលអហេើយ   ហៅថា ាតក  ព្រះ 
សងគិតិកាច្ឆរព្យ  បានសុំដដងនូវភាគ  រៃនព្រេមចរព្យិធម៌ ដ៏ព្បហសើរព្ 
រព្បស់ព្រះគាថាទុំងឡាយ   មានអតែព្រមទ ុំងរយញ្ជនៈ  (បរព្បូិណ៌) ។ 

 

ចរ់ រញ្ចក្និបាត ។  

នកកនិបាត ាតក  

អាវារព្យិវគគពី ១ ៣៥  ដល់ ៥៣ 

ឧទទ នរៃនអាវារព្យិវគគហ ះគឺ ៖  
(អុំរីអាវារព្យិាតក)  មានរកយថា បរិព្តព្រះអងគដ៏ព្បហសើរព្ហលើរព្ថ្ 
សូមព្រះអងគកុុំខ្ាល់ ១   ហសតរព្កតុាតក ដ៏ព្បហសើរព្ ១     ពពីមុខាតក 
១    ហនរុព្ាតក ១  (អាសងកាតក) ១  ហពៀត    ការព្មិន 
ហព្តកអរព្ ១   សិរព្ហីពវធីតា្ ១  មាន់មានាល បដ៏ព្បហសើរព្ វចិិព្ត ១ 
ដកអកសុំដដងធម៌ ១     ព្មឹគហ ម្ ះ ននទិយៈ១  ព្តូវា ១០ ។ 

 

ខុរព្បុតតវគគពី ២ ៥៤  ដល់ ៦៩ 

ឧទទ នរៃនខុរព្បុតតវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីអនកចូរព្ហមើលចុះ  (ាហដើម) ១    ព្រមទ ុំងមជុល ១ 
តុណឌិ លាតក ១     ព្មឹគកាត ម ១    សតវាល បដ៏ព្បហសើរព្ហ ម្ ះ 
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មយាកៈ  ាគុំរព្ប់ ៥    ផគងអញ្ជលី១  ផ្ទក ឈូ្ក ១    កណាត លរៃព្រ ១ 
សតវច្ឆប ១    ព្របដ៏ព្បហសើរព្ ១  រួព្មា ១០ ។   
ឧទទ នរៃនវគគកនុងនកកនិបាតហ ះគឺ ៖  
ខ្ុ ុំនឹងសុំដដងនូវវគគ  កនុងនកកនិបាត  ដ៏ព្បហសើរព្រៃថ្លថាល  វគគទ ុំងរីរព្ 
គឺអាវារព្យិវគគ  និង ខុរព្បុតតវគគ   មានរកយថា សូចិាតក 
មានរយញ្ជនៈ ដ៏លអ ដដលព្រះដ៏មានព្រះភាគ សុំដដងហេើយ ។ 

 

ចរ់ ឆក្កនិបាត ។  

សតតកនិបាត  

កុកកុ វគគ ពី ១ ៧១  ដល់ ៨៩ 

ឧទទ នរៃនាតក កនុងកុកកុ វគគហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីកុំរូលដ៏ព្បហសើរព្ ១  បុំរង់ព្រួញដ៏ព្បហសើរព្ ១   សុតន 
ាតក ១  តា្ម ត ១     ព្តីនពិន ១  ោវហកើតកនុងព្សុក ពសណណកៈ ១ 
ហសនកបណឌិ ត ១   ោចក ១   បុគគលមានហរៀរព្១     រកព្រេម ១ 
ព្តូវា ១០ ។ 

 

គ ធ រព្វគគ ពី ២ ៩១  ដល់ ១១១ 

ឧទទ នរៃនាតកហ ះ គឺ ៖ ១១២ 
និោយអុំរីការព្លះព្សុកដ៏ព្បហសើរព្ ១    ាវ ធុំ ១    ភគគវៈសមូនឆ្លន ុំង១ 
ហសតចព្រះ មព ាធមមៈ ១     ដុំរព្ ី១   សក់ដ៏ព្បហសើរព្ ១    គ ១    
វធូិរព្បណឌិ ត ១  កាល នភ្ាក់រព្លឹក ១    ព្រះរាាមានអធាព្ស យ 
ាកុសល១    បរព្នតបទសៈ១ ។  
កនុងសតតកនិបាតហ ះ    មានឧទទ នរៃនវគគ   (ដូហចនះ) កាលខ្ុ ុំសូម 
ហរលនូវវគគ  កនុងសតតកនិបាត  ចូរព្អនកាត ប់វគគ រីរព្    គឺ កុកកុ វគគ ១ 
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គ ធ រព្វគគ ១  ដដលព្រះសមពុពធ  ព្រះអងគដសវងរព្កនូវគុណដ៏ធុំ  ព្ពង់ 
ព្តា្ស់ពុកហេើយ ។ 

ចរ់ សតតក្និបាត ។  

អដឋកនិបាត  

កច្ឆច និវគគពី ៣ ១១៣  ដល់  
១៣៤ 

ឧទទ នរៃនកច្ឆច និវគគហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរីកច្ឆច នីបរព្សុិពធ មិនមានមនទិល  ព្ពព្ពង់សុំរត់ ១   
សដព្មកហសតចកុក ១   ហព្គឿងព្បោប់មាស ១   ការព្ព្ពព្ពង់នូវអាា្ ១ 
ដផនដីដូចរព្ហងើកហភលើង ១     ហសតចហចតិយៈ ១     កាលហពវលិតា្បស ១ 
ផទះព្តូវហភលើងហនះ ១    ពហនលគអគ  ១   ហមរដរ ១  រួព្មព្តូវា ១០  ។ 

 

ចរ់ អដឋក្និបាត ។  

នវកនិបាត ១៣៥  ដល់ ១៦១ 

ឧទទ នរៃននវកនិបាតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរីតា្ម តដ៏ព្បហសើរព្ ១     នហសមើគាន  ១   េងសដ៏ព្បហសើរព្ ១ 
កុំណប់ព្រពយ ១    េរព្តិបកុមារព្ ១     អនករព្បា ុំហ ម្ ះបាតលិកៈ ១ 
បុគគលមិនច្ឆស់ មិនាល ប់ ១    ដកអក ១  ការព្អត់ព្ទ ុំ ១   (អនកទ ុំង ៣ ក់ 
មក) រីណា ១   ការព្ព្កហ កហមើល ១   ពទ ១   រួព្មព្តូវា ១២ ។ 

 

ចរ់ នវក្និបាត ។  

ពសកនិបាត ១៦២ ដល់ ២០៩ 

ឧទទ នរៃនពសកនិបាតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរីកុះដរងរៃននគរព្ដ៏មាុំមួន ១  កណា តា្បស ១   ហសតច  
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ធនញ្ជយ ១   សងេព្រេមណ៍ ១   ព្រះរាាររាណសី ១    តា្បស 
ព្ ះថាល   ចុំហរះព្រេមចរព្យិធម៌  អស់ ៧ រៃថ្ៃ ១    ាខកុមារព្ ១ 
តកកលាតក១    មហាធមមបាលាតក ១    កុកកុដាតក ១ 
មដឋកុណឌ លិាតក ១    អនកឲ្យនូវហភា ន ១   ចកកវាកាតក ១ 
ភូរព្បិណាា ាតក ១     ព្បកបហោយហសចកតីសួសតី ១ 
 តបណឌិ ត ាតក ១ ។ 

ចរ់ទសក្និបាត 

ឯកាពសកនិបាត ២១០  ដល់ ២៣៦ 

ឧទទ នរៃនឯកាពសកនិបាតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរី ដុំរព្ដ៏ីព្បហសើរព្ ចិញ្ចឹ មមាតា្ ១   ព្រះរាាព្រះ ម  ុណា ៈ១   
ធមមហពវបុតត ១  ព្រះរាាព្រះ មឧពយៈ ១  ពឹកផឹក ១ ព្រះរាាព្រះ 
 មយុធញ្ជ យ ១  ព្រះរាាព្រះ មពសរព្ថ្ ១  ព្រះរាាព្រះ ម 
 សុំវរព្ៈ ១     សុំហៅព្ត ប់កាន់ហព្តើយ ១  ព្តូវា ៩ ាតក ។ 

 

ចរ់ឯកាទសក្និបាត  

ទវ ពសកនិបាត ២៣៧ ដល់ ២៦៦ 

ឧទទ នរៃនទវ ពសកនិបាតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរីន្ទសតីចិតតព្ាល ១  រុព្កេហពវតា្ហ ម្ ះភពទាល ១   
រួក នភជួរព្រាស់ ១    កាម១    ហេតុ ១០ោ៉ា ង ១   ដនកហមម  ១ 
ហកាសិយហសដឋី ១    រដរដ៏ព្បហសើរព្ ១    មហាបពុមកុមារព្ ១  
មិព្តដ៏ព្បហសើរព្១   រួព្មព្តូវា ១០ ។ 

 

ចរ់ទាវ ទសក្និបាត  

ហតរព្សនិបាត ២៦៧  ដល់ 
៣០២ 
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ឧទទ នរៃនហតរព្សនិបាតហ ះ គឺ ៖  
និោយអុំរីាវ យដ៏ព្បហសើរព្ ១    ដឹង ១   េងសដ៏ព្បហសើរព្១   
ការព្ហៅកនុងរៃព្រ ១    ពូតាគុំរព្ប់ ៥   កាលឹងគហរធិព្រឹកស ១ 
អកិតតិតា្បស ១   តកាក រព្យិបុហរាេិត ១  ព្មឹគមាស ១   សរព្កព្មឹក ១ ។ 

ចរ់បតរស និបាត 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 060) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ ជាត្ក 
 ន្វមភាគ 
៦០ 

(រ.ស. ២៥១២) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បកណិណកនិបាតាតក ១  ដល់ ៦០ 

ឧទនរៃនបកិណណកនិបាតហ ះគឺ៖  
និោយអុំរីហសក ១   កិននរព្១   គប់ហភលើង១    ដិលដណត ប់ដសបកខាល  
 មុ ុំទ ុំងព្កចក ១    ព្កហៅឈូ្ក១   អគគមហេសី១    ព្របដ៏ព្បហសើរព្ ១ 
ហកាៃ ក ១   ព្ ូកហ ម្ ះគចាកៈ១   រណិ  ១    ាគិនរា  ១ 
ព្រេមណ៍១    ចអា ន់ឲ្យតៗគាន ១ ។ 
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វសិតនិិបាតឃាតក ៦២  ដល់ ១៤៨ 

ឧទនរៃនវសិតិនិបាតហ ះគឺ៖ ១៤៨ 
មាតងគាតក ១  ចិតតសមភូតាតក ១   សិវរិា ាតក ១   
សិរព្មិនតាតក ១   ហរាេនមិគាតក ១   េងសាតក ១  
សនតិគុមពាតក ១     កោល ភិយាតក ១   ហាមនសសាតក ១ 
ចហមបយយាតក ១   មហាបហោកនាតក ១  បញ្ចបណឌិ តាតក ១ 
េតែិបាលាតក ១   អហោ រព្ាតក ១  ។ 

 

តសិនិបាត ១៤៩  ដល់ ២២២ 

ឧទនរៃនតិសនិបាតហ ះគឺ៖  
និោយអុំរីននទាតក ១    កិមភាតក ១   យពទិសាតក ១ 
នពទនតាតក ១   សមភវាតក ១   មហាកបិាតក ១    
ពករព្កេសាតក ១      គដ៏ព្បហសើរព្ហ ម្ ះ បណឌ រព្កៈ ១   សមពុោ 
ាតក ១    តិណឌុ កាតក ១  ។ 

 

ចតា្ត លីសនិបាតាតក ២២៣  ដល់ ២៧៥ 

ឧទនរៃនចតា្ត លីសនិបាតហ ះគឺ៖  
និោយអុំរីហសកាអនកព្បា  ្ ហ ម្ ះ មពុកៈ ១  រួកព្រះរាា 
មានកុណឌ ល១     ាតក ងអលមពុា  ាកញ្ញញ ដ៏ព្បហសើរព្ ១ 
អរព្និទមរា ដ៏ព្បហសើរព្  ព្រះ មសុតហាម ១ ។ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 061) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ ជាត្ក 
ទសមភាគ 
៦១ 

(រ.ស. ២៥១៣) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បញ្ញញ សនិបាត ១  ដល់ ៤១ 

ឧទទ នរៃនបញ្ញញ សនិបាតហ ះគឺ ៖  
និហពទសពី ១    ព្បកបហោយ ងរា ធីតា្ព្រះ ម  ន ិនិកា ១ 
និហពទសពី ២    ព្បកបហោយ  ហសដឋីធីតា្ ហ ម្ ះ ឧមាម ពនតី ដ៏ព្បហសើរព្ ១ 
និហពទសពី ៣    ព្បកបហោយ តា្បសមានសិរព្ ីហ ម្ ះ ហរធិ ១ 
និហពទស ទ ុំងបី ដ៏លអ (ហនះ) ព្រះ ិនព្សីព្ពង់សុំដដងពុក មកហេើយ ។  

 

សដឋនិិបាត ៤២  ដល់ ៦៣ 

ឧទទ នរៃនសដឋិនិបាតហ ះគឺ ៖  
អនកទ ុំងឡាយចូរព្ាត ប់ភាសិត រព្បស់ខ្ុ ុំ កនុងសដឋិនិបាត ប ទ ប់រី 
បញ្ញញ សនិបាតហ ះគឺ  
និោយអុំរីហ ម្ ះាតកដ៏ព្បហសើរព្  ដដលហៅថា ហាណកតា្បស 
និង ព្រះរាាព្ពង់ព្រះ ម អរព្និទមៈ ១   ព្រះរាាដ៏ព្បហសើរព្កនុង 
រព្ថ្  ដដលហយើងហរលហេើយដូហច្ឆន ះ  និង សងកិចចឥសី ១ ។ 
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សតតតនិិបាតាតក ៦៤  ដល់ ៩៦ 

ឧទទ នរៃនសតតតិនិបាតហ ះគឺ ៖  
ហរព្ឿងព្រះរាាដ៏ព្បហសើរព្កនុងព្កុងាវតី  កនុងនិបាតដ៏ព្បហសើរព្គុំរព្ប់ 
ចិតសិប  និងហរព្ឿងហាណតា្បស  និង ននទតា្បស  ដ៏ព្បហសើរព្កនុង 
សូព្តគុំរព្ប់ ចិតសិប ។ 

 

អសីតនិិបាតាតក ៩៧ ដល់ ២១៤ 

ឧទទ នរៃនាតកហ ះគឺ ៖ ២១៤ 
ចុលលេងសហ ម្ ះ សុមុខៈ ១   មហាេងសដ៏ព្បហសើរព្១    តា្បសឲ្យនូវ 
សុធ្លហភា នដ៏ព្បហសើរព្ដរៃព ១     ហសតចបកសហី ម្ ះកុណាល ១ 
ព្រះរាាដ៏ព្បហសើរព្ព្រះ ម សុតហាម ១ ។ 
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នលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 062) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ  
ឯកាទសមភាគ 
៦២ 

(រ.ស. ២៥០៣) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មហានិបាតាតក ១ 

ហតមិយាតក ពី ១ ១  ដល់ ២០ 

មហា នកាតក ពី២ ២១  ដល់ ៤៨ 

សុវណណាមាតក ពី ៣ ៤៩  ដល់  ៦៧ 

ហនមិរា ាតក ពី ៤ ៦៨  ដល់ ១០១ 

មហហាសធាតក ពី ៥ ១០២  ដល់ ១៣៤ 

ភូរព្ពិតតាតក ពី ៦ ១៣៥  ដល់ ១៧២ 

ចនទកុមារព្ាតក ពី ៧ ១៧៣  ដល់ ២១៥ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 063) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ ជាត្ក 
ទាា ទសមភាគ 
៦៣ 

(រ.ស. ២៥០៣) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មហានិបាតាតក ១ 

មហា រព្ពកសសបាតក ពី ៨ ១  ដល់ ៣៣ 

វធុិរព្ាតក ពី ៩ ៣៣  ដល់ ៩៤ 

ហវសសនតរព្ាតក ពី ១០ ៩៤  ដល់ ២១៧ 

ចរ់ ម្ហានិបាត  
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 064) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ មហាន្ិសទទស 
បឋមភាគ 
៦៤ 

(រ.ស. ២៥០៤) 
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(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ហតរព្សមភាគ     អដឋកវគគ ១ 

កាមសុតតនិហពទស ពី ១ ១   ដល់  ៤០ 

គុេដឋកសុតតនិហពទស ពី ២ ៤១  ដល់ ១១៣ 

ពុដឋកសុតតនិហពទស ពី ៣ ១១៤  ដល់ ១៥៦ 

សុពធដឋកសុតតនិហពទស ពី ៤ ១៥៧  ដល់ ១៩២ 

បរព្មដឋកសុតតនិហពទស ពី ៥ ១៩៣  ដល់ ២២០ 

 រាសុតតនិហពទស ពី ៦ ២២១  ដល់  ២៦១ 

តិសសហមហតតយយសុតតនិហពទស ពី ៧ ២៦២  ដល់ ៣០៤ 

បសូរព្សុតតនិហពទស ពី ៨ ៣០៥    ដល់ ៣៤២ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា (ហលខហសៀវហៅបិដក : 065) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ មហាន្ិសទទស 
ទុត្ិយភាគ 
៦៥ 

(រ.ស. ២៥០៣) 
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មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មហានិហពទស      

មាគនទិយសុតតនិហពទស ពី ៩ ១   ដល់  ៥០ 

បុរាហភពសុតតនិហពទស ពី ១០ ៥១   ដល់  ១៤១ 

កលេវវិាពសុតតនិហពទស ពី  ១១ ១៤២  ដល់ ២០៤ 

ចូ វយូិេសុតតនិហពទស ពី ១២ ២០៥  ដល់  ២៤៦ 

មហាវយូិេសុតតនិហពទស ពី ១៣  ២៤៧  ដល់ ៣១៤ 
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 066) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ មហាន្ិសទទស 
ត្ត្ិយភាគ 
៦៦ 

(រ.ស. ២៥០៣) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
តុវដកសុតតនិហពទស ពី ១៤ ១   ដល់  ១២០ 
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អតតពណឌ សុតតនិហពទស ពី ១៥ ១២១  ដល់ ២១១ 

ារព្បុីតតសុតតនិហពទស ពី ១៦ ២១៣  ដល់ ៣៤៤ 

ចរ់ ស តតនិបទទសទាុំង ១៦ 
ក្ន ង អដឋក្វគគ ។ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 067) 

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តន្ិកាយ ខន្ធវារវគគ 
ឆដឋភាគ 
៦៧ 

(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ខនធសុំយុតត  

អនតវគគ (ពី ១)  ៣   ដល់ ១២ 

ឧទទ នរៃនអនតវគគហ ះគឺ ៖  
និោយអមបិ អនត គឺចុំដណក ១  ពុកេ ១   សកាក យ ១   
ធម៌ដដលបុគគលគបបកីុំណត់ដឹង១   រួកសមណព្រេមណ៍ 
មាន ២ ហលើក     ហាតា្បននបុគគល ១  ព្រះអរព្េនត ១   
បុគគលលះបង់នូវហសចកតីហរញចិតត ២ហលើក ។ 

 

ធមមកថ្ិកវគគ  (ពី ២) ១៣  ដល់ ៣១ 

ឧទទ នរៃនធមមកថិ្កវគគហ ះគឺ ៖  
ហរលអុំរីអវាិជ  ១    វាិជ  ១    ធមមកថិ្ក ២ ហលើក  ចុំណង ១ 
បុគគលរួព្ចច្ឆកពុកេ២ ហលើក    សហញ្ញញ  នៈ ១   ឧបាទន១ 
សីល ១   ភិកេុមានការព្ហចះដឹង ១   ភិកេុ ហ ម្ ះកបបៈ ២ ហលើក។ 

 

អវាិជ វគគ  (ពី ៣) ៣២  ដល់  ៤៦ 

ឧទទ នរៃនអវាិជ វគគហ ះគឺ ៖  
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ហរលអុំរីការព្ហកើតហ ើងាធមមតា្ ៣ ហលើក   អុំរីអានិសងសដរៃពហពៀត 
 ២ ហលើក   អុំរីការព្ហកើតហ ើង ២ ហលើក    អុំរីព្រះហកាដឋិកៈដរៃពហពៀត ៣  
ហលើក ។ 

 

កុកកុ វគគ  (ពី៤) ៤៧  ដល់ ៥៤ 

ឧទទ នរៃនកុកកុ វគគហ ះគឺ ៖  
ហរលអុំរីបញ្ចកេនធហៅត  ១    អុំរីអុំរីបញ្ចកេនធ មិនហពៀង ៣ ហលើក 
បញ្ចកេនធ ព្បកបហោយពុកេដរៃពហពៀត ៣ ហលើក     បញ្ចកេនធ ព្បកប 
ហោយ អនតា្ត  ៣ហលើក   កុលបុតតរួព្ចច្ឆកពុកេ ២ ហលើក ។ 

 

ពិដឋិវគគ  (ពី ៥) ៥៥  ដល់ ៧០ 

ឧទទ នរៃនពិដឋវិគគហ ះគឺ ៖  
ហរលអុំរី សុខ និង ពុកេ ព្បព្រឹតតហៅខាងកនុង ១   អុំរីហសចកតីព្បកាន់ 
ថា  នុះរព្បស់អញ១    នុះាខលួនអញ ១    អុំរីហសចកតីព្បកាន់ថា  
(បរព្កិាេ រព្)  មិនគបបមីានដល់អញ ១    អុំរីមិច្ឆា ពិដឋិ ១     សកាក យពិដឋ១ិ 
អតា្ត នុពិដឋិ ១      អុំរីហសចកតីព្បកាន់ មាន ២ ហលើក  វគគ (ហនះ)  បន្ទងគប់ 
ហោយហរព្ឿងព្រះអាននទ ១ ។ 

 

ចរ់ច លលរ ណ្ណា សក្ៈ ។  
ឧទទ នរៃនវគគរៃនបណាណ សកៈហ ះគឺ ៖  
អនតវគគ   ធមមកថិ្កវគគ   អវាិជ វគគ   កុកកុ វគគ  ពិដឋិវគគ  ាគព្មប់ ៥ 
បញ្ញញ សកពី ៣  ព្រះមានព្រះភាគព្តា្ស់ហេើយ  ហព្រះហេតុហ ះ 
ហពើបហៅថា និបាត ។ 

 

ចរ់ តិរញ្ញា សក្ៈ  ក្ន ង និបាត ត្ន មនធវគគ 
ចរ់ មនធ សុំយ តត ។ 
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រាធសុំយុតត  

មារព្វគគ  (ពី១) ៧១  ដល់ ៨៥ 

ឧទទ នកនុងមារព្វគគហ ះ គឺ   
និោយអុំរីហសចកតីាល ប់ ១   សតវ ១   ភវហនតតិ ១    ធម៌ដដលបុគគល 
គួរព្កុំណត់ដឹង១    រួកសមណៈ ២ហលើក     ហាតា្បននបុគគល ១ 
ព្រះអរព្េនត ១    ហសចកតីហរញចិតត និង ហសចកតីហព្តកអរព្ ២ ហលើក ។ 

 

មារព្ធមមវគគ (ពី ២) ៨៦  ដល់  ៩៣ 

ឧទទ នកនុងមារព្ធមមវគគហ ះ គឺ  
សុំដដងអុំរីមារព្ ១   មារព្ធម៌ ១   អនិចចៈ ២ហលើក     ពុកេៈ ២ហលើក 
    អនតា្ត  ២ហលើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុពយធម៌ ១ 
និហរាធធម៌ ១   ព្តូវ ា ១២ ។ 

 

អាោចនវគគ (ពី ៣) ៩៤  ដល់  ៩៧ 

ឧទទ នកនុងអាោចនវគគហ ះ គឺ  
សុំដដងអុំរីមារព្ ១   មារព្ធម៌ ១   អនិចចៈ ២ហលើក     ពុកេៈ ២ហលើក 
    អនតា្ត  ២ហលើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុពយធម៌ ១ 
និហរាធធម៌ ១   ព្តូវ ា ១២ ។ 

 

ឧបនិសិននវគគ (ពី ៤) ៩៨  ដល់  ១០១ 

ឧទទ នកនុងឧបនិសិននវគគហ ះ គឺ  
សុំដដងអុំរីមារព្ ១   មារព្ធម៌ ១   អនិចចៈ ២ហលើក     ពុកេៈ ២ហលើក 
    អនតា្ត  ២ហលើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុពយធម៌ ១ 
និហរាធធម៌ ១   ព្តូវ ា ១២ ។ 
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ចរ់ រាធសុំយ តត ។  

ពិដឋសិុំយុតត  

ហាតា្បតតិវគគ  (ពី ១) ១០២  ដល់ ១៣៦ 

ពិដឋិសុំយុតតិហបយាលៈ (ពី ២) ១៣៧  ដល់ ១៤៥ 

ហបយាល  (ពី ៣) ១៤៥  ដល់ ១៥៦ 

ឧកកនតសុំយុតត ១៥៧  ដល់ ១៦៥ 

ឧទទ នរៃន ឧកកនតសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី ចកេុ  ១   រូព្ប ១  វញិ្ញញ ណ ១  ផសសៈ ១    ហវព ១ 
សញ្ញញ  ១ ហចត  ១  តណាា  ១  ធ្លតុ ១  ខនធ ១    ព្តូវ ា ១០ ។ 

 

ឧបាពសុំយុតត ១៦៦ ដល់ ១៧៤  

ឧទទ នរៃន ឧបាពសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី ចកេុ  ១   រូព្ប ១  វញិ្ញញ ណ ១  ផសសៈ ១    ហវព ១ 
សញ្ញញ  ១ ហចត  ១  តណាា  ១  ធ្លតុ ១  ខនធ ១    ព្តូវ ា ១០ ។ 

 

កហិលសសុំយុតត ១៧៥  ដល់  ១៨០ 

ឧទទ នរៃន កិហលសសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរី ចកេុ  ១   រូព្ប ១  វញិ្ញញ ណ ១  ផសសៈ ១    ហវព ១ 
សញ្ញញ  ១ ហចត  ១  តណាា  ១  ធ្លតុ ១  ខនធ ១    ព្តូវ ា ១០ ។ 

 

ារព្បុីតតសុំយុតត ១៨១  ដល់ ១៩២ 

ឧទទ នរៃន ារព្បុីតតសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
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និោយអុំរី បឋម ានព្បកបហោយវហិវក ១   ពុតិយ ានមិនមាន 
វតិកកៈ ១    តតិយ ាន ព្បាសច្ឆកបីតិ ១   ចតុតែ ានព្បកបហោយ  
ឧហបកាេ  ១   អាកាានញ្ញច យតន ាន ១   វញិ្ញញ ណញ្ញច យតន ាន ១    
អាកិញ្ចញ្ញញ យតន ាន ១     ហនវសញ្ញញ  សញ្ញញ យតន ាន ១    
សញ្ញញ ហវពយិតនិហរាធ ាគព្មប់ព្បា ុំបួន ១   គព្មប់ ១០   និង 
ហរព្ឿងសូចិមុខីបរព្រិវ  ិកា  ។ 

 

 គសុំយុតត ១៩៣  ដល់  ២០៣ 

ឧទទ នរៃន  គសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីកុំហណើ ត គសុពធ ១   កុំហណើ ត គព្បហសើរព្ាងគាន
ាលុំោប់ ១     គរព្កាឧហបាសថ្មាន ៤ហលើក      បុគគលហ ះបានឮ 
កុំហណើ ត គមាន៤ ហលើក  ឧបការព្ទនមាន ៤ ហលើក  ដដលព្ពង់ 
ព្បកាសលអហេើយហោយហរព្ឿង គ ។ 

 

សុបណណសុំយុតត ២០៤  ដល់  ២០៩ 

ឧទទ នរៃន សុបណណសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីកុំហណើ តព្គុឌ្សុពធ ១     ព្គុឌ្ឆ្លប គបាន ១     បុគគល 
ហធវើអុំហរើទ ុំងរីរព្ មាន៤ហលើក  ឧបការព្ទនមាន ៤ ហលើក  ដដលព្ពង់ 
ព្បកាសហេើយហោយហរព្ឿងព្គុឌ្ ។ 

 

គនធរវកាយសុំយុតត ២១០  ដល់ ២១៩ 

ឧទទ នរៃន គនធរវកាយសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីគនធរវកាយិកហពវតា្សុពធ ១   សុចរព្តិ ១   អនកឲ្យទន ១០ 
រួកដរៃពហពៀត  និង ឧបការព្ទន ១០ ដដលឲ្យហកើតាគនធរវកាយិក 
ហពវតា្  ដដលព្ពង់ព្បកាសហេើយហោយព្បរៃរ ។ 
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វោេកសុំយុតត ២២០  ដល់ ២២៧ 

ឧទទ នរៃន វោេកសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីការព្សុំដដងនូវហពវតា្ ារួកវោេកៈ ១    បុគគល ៥ រួក 
ព្បព្រឹតតសុចរព្តិ ១   ឧបការព្ទន៥ ហលើក     សីតវោេកៈ ១ 
ឧណា វោេកៈ ១   អរភវោេកៈ ១   វាតវោេកៈ ១ 
វសសវោេកៈ ១ ។ 

 

វចាហគាតតសុំយុតត ២២៨  ដល់ ២៤០ 

ឧទទ នរៃន វចាហគាតតសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីការព្មិនដឹង ១   ការព្មិនហ ើញ ១   ការព្មិនព្តា្ស់ដឹង ១ 
ការព្មិនព្តា្ស់ដឹងតា្ម ១   ការព្មិនច្ឆក់ធលុះចុំហរះ ១  ការព្មិនកុំណត់ ១ 
ការព្មិនចូលហៅកុំណត់១     ការព្មិនសុំ ឹងរៃលលក១     ការព្មិនរិច្ឆរព្ 
ណា ១    ការព្មិនចូលហៅរិច្ឆរព្ណា ១  ការព្មិនហធវើឲ្យាក់ចាស់ ១ ។ 

 

សមាធសិុំយុតត ២៤១  ដល់ ២៦៦ 

ឧទទ នរៃន សមាធិសុំយុតតហ ះគឺ ៖  
និោយអុំរីសមាធិ ១    ការព្ចូលសមាធិ ១    ការព្តុំកល់នូវសមាធិ ១  
ការព្ហចញច្ឆកសមាធិ ១   ការព្ហធវើចិតតឲ្យរព្កីរាយព្សួលកនុងសមាធិ ១ 
អារព្មមណ៍កនុងសមាធិ ១   ហគាចរព្កនុងសមាធិ ១   ការព្កាងសមាធិ ១ 
ហធវើហោយហគារព្រកនុងសមាធិ ១   ហធវើឲ្យហរព្ឿយៗកនុងសមាធិ ១  ទ ុំងហធវើ 
ឲ្យសបាយកនុងសមាធិ ១  ។ 

 

ឧទទ នរៃន វគគ កនុងសុំយុតតទ ុំងហ ះគឺ ៖  
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និោយអុំរី នកុលបិតា្វគគ ១     អនិចចវគគ ១  ភារព្វគគ ១  នគុមាា កវគគ ១  
អតតពីបវគគ ១   ហោកច្ឆត់ាបឋមបណាណ សកៈ  (មូលបណាណ សកៈ)។ 
ឧបាយវគគ ១   អរព្េនតវគគ ១   ខ ជនីយវគគ ១   ហថ្រព្វគគ ១ ាគព្មប់ ៥ 
និង បុបផវគគ  ដដលហោកសុំដដងហេើយថា ាម ឈមិបណាណ សកៈ ។  
អនតវគគ ១   ធមមកថិ្កវគគ១   អវាិជ វគគ ១   កុកកុលវគគ ១  ាគព្មប់ ៥ 
និងពិដឋិវគគ  ហោកច្ឆត់ា តតិយបណាណ សកៈ (ចូ បណាណ សកៈក៏បាន) 
ហៅថានិបាត ក៏បាន ។ ខនធសុំយុតត ១  ឧបាពសុំយុតត ១   
កិហលសសុំយុតត១    ារព្បុីតតសុំយុតត១   គសុំយុតត១  សុបណណសុំយុតត 
១   គនធរវកាយិកសុំយុតត ១   រោេសុំយុតត ១ 
វចាហគាតតសុំយុតត ១ សមាធិសុំយុតត ១   ព្តូវា ១៣សុំយុតត ។ 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 068) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ ចឡូន្ិសទទស 
ទុត្ិយភាគ 
៦៨ 

(រ.ស. ២៥០៥) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ឧពយមាណវកបបញ្ញា និហពទស ១  ដល់ ២២ 

ហបាាលមាណវកបបញ្ញា និហពទស ២៣  ដល់  ៤៤ 
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ហមា រា មាណវកបបញ្ញា និហពទស ៤៥  ដល់  ៨៤ 

បិងគិយមាណវកបបញ្ញា និហពទស ៨៥  ដល់  ១០០ 

ហា សមាណវកបបញ្ញា និគមនិហពទស ១០១  ដល់ ១៩០ 

ខគគវាិណសុតតនិហពទស ១៩១  ដល់ ៣៨៣ 
 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 069) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ បដិសមភិទាមគគ 
 បឋមភាគ 
៦៩ 

(រ.ស. ២៥០៥) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មាតិកា ១   ដល់ ៥ 

មហាវគគ  ញាណកថា ៦  ដល់ ៣០២ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 070) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ បដិសមពិទាមគគ 
ទុត្ិយភាគ 
៧០ 

(រ.ស. ២៥០៥) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មហាវគគ ពិដឋិកថា ១   ដល់  ៨២ 

មហាវគគ អា បានកថា ៨៣  ដល់ ១៨៩ 

មហាវគគ ឥន្ទនទិយកថា ១៩០  ដល់ ២៧៩ 

មហាវគគ វហិមាកេកថា ២៨០  ដល់ ៣៧៨ 

មហាវគគ គតិកថា ៣៧៩  ដល់ ៣៩២ 

មហាវគគ កមមកថា ៣៩៣  ដល់ ៣៩៧ 

មហាវគគ វបិោល សកថា ៣៩៨  ដល់ ៤០១ 

មហាវគគ មគគកថា ៤០២  ដល់ ៤០៩ 
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 071) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ បដិសមភិទាមគគ 
ត្ត្ិយភាគ 
៧១ 

(រ.ស. ២៥០៥) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
មហាវគគ  

មណឌ ហបយយកថា ១   ដល់ ១៣ 

ឧទទ នរៃនវគគហ ះគឺ ៖  
កនុងវគគហ ះមាន   ញាណ ១    ពិដឋិ ១   ការព្ដកដហងាើមហចញ ១   
ឥន្ទនទិយ ១   វហិមាកេ ាគុំរព្ប់ព្បា ុំ ១    គតិ ១    កមម ១   វបិោល ស ១ 
មគគ ១   ដប់ នឹងសភារថាល  ។ 
និកាយដ៏ព្បហសើរព្ហនះ  ហោកដុំកល់ពុកហេើយ    មិនមានធម៌ដរៃពហសមើ 
ផង  ាដុំបូងផង    សុំខាន់ផង   ាមគគដ៏ព្បហសើរព្ផង។ 

 

យុគនពធវគគ  

យុគនពធកថា ១៥  ដល់ ៤០ 

សចចកថា ៤១   ដល់ ៦៣ 

ហរ ឈងគកថា ៦៤  ដល់  ៩៦ 
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ហមតា្ត កថា ៩៧  ដល់ ១១៨ 

វរិាគកថា ១១៩  ដល់  ១៣១ 

បដិសមភិទកថា ១៣២  ដល់  ១៨២ 

(ចរ់បោក្ តតរក្ថា)  

រលកថា ១៨៣  ដល់ ២០២ 

សុញ្ញកថា ២០៣  ដល់  ២១៩ 

ឧទទ នរៃនវគគហ ះគឺ៖ ២១៩ 
យុគនពធកថា ១   សចចកថា ១   ហរ ឈងគកថា ១  ហមតា្ត កថា ១ 
វរិាគកថា ១   ាគុំរព្ប់ ៥     បដិសមភិទកថា ១  ធមមចកកកថា ១ 
ហោកុតតរព្កថា ១   រលកថា ១   សុញ្ញកថា ១   ព្តូវា ១០ ។ 
វគគពីរីរព្នុះ   ារួកដ៏ព្បហសើរព្   ឥតមានរួកដរៃពហសមើរព្ហ ើយ   ាមគគ 
ដ៏ព្បហសើរព្  រៃថ្លថាល   ដដលព្រះសងគីតិកាច្ឆរព្យរព្ច ពុកហេើយ ។ 

 

បញ្ញញ វគគ  

មហាបញ្ញញ កថា ២២០  ដល់ ២៦៣ 

ឥពធិកថា ២៦៤  ដល់ ២៨៥ 

អភិសមយកថា ២៨៦  ដល់  ២៩៤ 

វហិវកកថា ២៩៥  ដល់ ៣០៨ 

ចរព្ោិកថា ៣០៩  ដល់ ៣១១ 

បាដិហារព្យិកថា ៣១២  ដល់ ៣១៧ 
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សមសីសកថា ៣១៨  ដល់ ៣២០ 

សតិបបោឋ នកថា ៣២១  ដល់ ៣២៨ 

វបិសស កថា ៣២៩  ដល់៣៤៤ 

មាតិកកថា ៣៤៥  ដល់  ៣៥២ 

ឧទទ នកនុងបដិសមភទបករព្ណហ ះ គឺ ៖  

ញាណ ១   ពិដឋិ ១    អសាសៈ ១    ឥន្ទនទិយ ១  ាគព្មប់ ៥ 
នឹងវហិមាកេៈ     គតិ ១  កមម ១   វបិោល ស ១   មគគ ១  ាគព្មប់ ១០ 
នឹងមណឌ ៈ       យុគនពធៈ ១  សចចៈ ១    ហរ ឈងគ ១  ហមតា្ត  ១  ា 
គព្មរព្ប់ ៥ នឹងវរិាគៈ     បដិសមភិទ ១    ធមមចកក ១  ហោកុតតរព្ៈ ១   
រលៈ ១  ាគព្មប់ ១០  នឹងសុញ្ញៈ    បញ្ញញ  ១  ឥពធិ ១   អភិសមយៈ ១ 
វហិវក ១  ាគព្មប់ ៥ នឹងចរព្ោិ    បាដិហារព្យិៈ ១   សមសីសៈ ១ 
សតិបបោឋ ន ១  វបិសស  ១ ាគព្មប់ ១០ នឹងមាតិកា ។ 
វគគទ ុំង ៣  ដដលមាន កនុងបដិសមភិទបការព្ណៈ    ាវគគដ៏ពូោយ 
ព្ាលហព្ៅ    កនុងផលូ វមានន យមិនមានពីបុំផុត  មានឧបមាហោយ 
ាគរព្  ឬ  ដូចររកដដលហដរព្ោស់ហោយផ្ទក យ  ឬក៏ដូចាព្សះដ៏ 
ពូោយ  ាវគគបុំភលឺញាណរព្បស់រួកព្រះហោគី   ទ ុំងហដើមបពូីោយ 
 (គុំនិត  ព្បាា្  ាម រព្តី)  រព្បស់រួកហោកអនកសុំដដងធម៌ ។ 

៣៥៣ ដល់ ៣៥៤ 

(ចរ់ រដសិម្ភិទា ខ្តរ  បណា ះ )  
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 072) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ អបទាន្ 
 បឋមភាគ 
៧២ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
រុពធវគគពី ១ ១  ដល់ ១២៣ 

ឧទទ ន៖  
ហរព្ឿងព្រះរុពធ ១  ព្រះបហចចកសមពុពធ ១   ព្រះារព្បុីតត ១   ហកាលិត 
គឺព្រះហមាគគោល ន ១    ព្រះកសសប ១   ព្រះអនុរុព្ពធ ១   ព្រះបុណណហតែរព្ ១ 
ព្រះឧបាលិ ១   ព្រះហកាណឌ ញ្ញៈ ១  ព្រះបិហណាឌ លភារព្ទវ  ៈ ១ 
ព្រះហរព្វតៈ ១   ព្រះអាននទាបណឌិ ត ១   ឯគាថា ៦៥០ សុពធដតាគាថា 
ហរញហលញទុំងអស់ ។ 

 

សីហាសនិយវគគពិ ២ ១២៤  ដល់ ១៥០ 

ឧទទ ន៖  
ហរព្ឿងព្រះសីហាសនទយកហតែរព្ ១  ព្រះឯកតែមភិកហតែរព្ ១  ព្រះននទហតែរព្ ១ 
ព្រះចុលលបនែកហតែរព្ ១  ព្រះបិលិនទវចាហតែរព្ ១   ព្រះរាេុលហតែរព្ ១  
ព្រះឧបហសនវងគនតបុតតហតែរព្ ១  ព្រះរព្ដឋបាលហតែរព្ ១   ព្រះហាបាកហតែរព្ ១  
ព្រះសុមងគលហតែរព្ ១   ព្តូវា ១០ហរព្ឿង   ាវគគគុំរព្ប់រីរព្   ថាដដលហោក 
សដមតងហេើយ   កនុងវគគហ ះ មាន ១៣៧  គាថា ។ 
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សុភូតិវគគ ពី ៣ ១៥១  ដល់  ១៨៣ 

ឧទទ ន៖  
ហរព្ឿងព្រះសុភូតិ ១     ព្រះឧបវាណៈ ១   ព្រះតីណិសរព្ណាគមនិយៈ ១ 
ព្រះបញ្ចសីលសមាទនិយៈ ១  ព្រះអននសុំាវកៈ ១   
ព្រះធូបទយកៈ ១   ព្រះបុ ិនបូ កៈ ១   ព្រះឧតតិយៈ ១  ។ 
ព្រះឯកញ្ជលិកៈ១  ព្រះហខាមទយកៈ១    ព្តូវា ១០ ហរព្ឿង  
គាថាទុំងឡាយ (ដដលព្រះហថ្រព្ៈទ ុំងហ ះ) បានហរលហេើយ 
ព្បមូលរួព្មទ ុំងអស់  ព្តូវា ១៨៥ កនុង តតិយវគគ ។ 

 

កុណឌ ធ្លនវគគ ពី ៤ ១៨៥  ដល់ ២០៦ 

ឧទទ ន៖  
កុណឌ ធ្លនហតែរព្ ១   ាគតហតែរព្ ១  កច្ឆច យនហតែរព្ ១   កា ុទយិហតែរព្ ១ 
ហមា រា ហតែរព្ ១   អធិមុតតកហតែរព្ ១  លសុណទយកហតែរព្ ១ 
អាោតទយកហតែរព្ ១   ធមមចកកិកហតែរព្ ១   កបបរុព្កេិយហតែរព្ ១   
ាគុំរព្ប់ ១០   មានគាថា ១១២ ។ 

 

ឧបាលិវគគ ពី ៥ ២០៧  ដល់ ២៣៣ 

ឧទទ ន៖  
ឧបាលិហតែរាបទន ១    ហាណហកាដិហវសសហតែរាបទន ១   
ភពទិយកា ិហគាធ្លយបុតតហតែរាបទន ១    សននិោឋ បកហតែរាបទន ១   
បញ្ចេតែិយហតែរាបទន ១   មពុមចាពនិយហតែរាបទន ១     
សយនទយកហតែរាបទន ១      ចងកមទយកហតែរាបទន ១   
សុភពទហតែរាបទន ១    ចុនទហតែរាបទន ១     កនុងវគគហ ះ មាន 
១៤៤ គាថា ។ 
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វ ីនីវគគ ពី ៦   និង សកចិតតនិយវគគ ពី ៧ ២៣៥  ដល់ ២៦៨ 

ឧទទ ន៖  
វធូិបនទយកហតែរាបទន ១   សតរព្សិិយហតែរាបទន ១    
សយនទយកហតែរាបទន ១     គហ ធ ពកទយកហតែរាបទន ១    
ឧបវុយាហតែរាបទន ១    សបរព្វិាសនហតែរាបទន ១    
បញ្ច ពីបកហតែរាបទន ១    ធ ទយកហតែរាបទន ១    
បច្ឆច គមនិយហតែរាបទន ១    បរព្បបាពកហតែរាបទន ១      
ភីសទយកហតែរាបទន ១    សុចិនតិតហតែរាបទន ១    
វតែទយកហតែរាបទន ១     អមពទយកហតែរាបទន ១    
សុមនហតែរាបទន ១   បុបផចហអក ដិយហតែរាបទន ១    

 

 គសមាលវគគ ពី ៨ ២៦៩ ដល់ ២៨៤ 

ឧទទ ន៖  
 គសមាលហតែរាបទន ១  បពសញ្ញកហតែរាបទន ១  
សុសញ្ញកហតែរាបទន ១  កិាលុវទយកហតែរាបទន ១ 
ឯកសញ្ញកហតែរាបទន ១  តិណស ែ រព្ទយកហតែរាបទន ១ 
សូបិទយកហតែរាបទន ១  បាដលិបុបផិយហតែរាបទន ១ 
ឋិតញ្ជលិយហតែរាបទន ១   តិណិបពុមិយហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៧៥ ។ 

 

តិមិរព្បុបផិយវគគ ពី ៩ ២៨៥  ដល់ ២៩៦ 

ឧទទ ន៖  
តិមិរព្បុបផិយហតែរាបទន ១    គតសញ្ញកហតែរាបទន ១  
និបននញ្ផ លិកហតែរាបទន ១   អហធ្លបុបផិយហតែរាបទន ១ 
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រព្ ុំសិសញ្ញកហតែរាបទន ២   ផលទយកហតែរាបទន ១    
សពទសញ្ញកហតែរាបទន ១  ហរធិសិញ្ចកហតែរាបទន ១ 
បពុមបុបផិយហតែរាបទន ១   ឯគាថាចុំនួន ៥៦ ហោកបាន 
សដមតងហេើយ ។ 

សុធ្លវគគ ពី ១០ ២៩៨  ដល់ ៣១០ 

ឧទទ ន ៖  
សុធ្លបិណឌិ យហតែរាបទន ១    សុបីឋិយហតែរាបទន ១  
អឌ្ឍហចលកហតែរាបទន ១  សូចិទយកហតែរាបទន ១ 
គនធមាលិយហតែរាបទន ១   តិបុបផិយហតែរាបទន ១ 
ហវយាវចចកហតែរាបទន ១   រុពធុបោឋ កហតែរាបទន ១   
ឯគាថាមានចុំនួន ៩០ គត់  ដដលហោកសដមតងហេើយ កនុងវគគ ហនះ ។ 

 

ឧទទ នរៃនវគគ  
រុពធវគគ ាបឋម ១    សីហាសនិយវគគ ១  សុភូតិវគគ ១  កណឌ ធ្លនវគគ ១ 
ឧបាលិវគគ១  វ ីនីវគគ ១   សកចិតតនិយវគគ ១     គសមាលវគគ ១ 
តិមិរព្បុបផិយវគគ ១   ាគមរព្ប់ ១០ និង សុធ្លវគគ មាន គាថា ១៤៥៥ ។ 
 

 

ចរ់រ ទធវគគទសក្ៈ  
ចរ់រឋម្ សតក្ៈ  
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សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 073) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ អបទាន្ 
ទុត្ិយភាគ 
៧៣ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ភិកេទយិវគគ ពី ១១ ១  ដល់  ១៣ 

ឧទន ៖  
ភិកេទយកហតែរាបទន ១   ញាណសញ្ញិ កហតែរាបទន ១ 
ឧបបលេតែិយហតែរាបទន ១    បពបូ កហតែរាបទន ១   
មុដឋិបុបផិយហតែរាបទន ១  ឧពកបូ កហតែរាបទន ១   
ន មាលិយហតែរាបទន ១    អាសនុបោឋ យកហតែរាបទន ១ 
រិឡាលិទយកហតែរាបទន ១  ហរព្ណុបូ កហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៦៦ ។ 

 

មហាបរព្វិារព្វគគ ពី ១២ ១៥  ដល់  ៣១ 

ឧទន ៖  
មហាបរព្វិារព្ហតែរាបទន ១   សុមងគលហតែរាបទន ១    
សរព្ណគមនិយហតែរាបទន ១   ឯកាសនិយហតែរាបទន ១    
សុវណណបុបផិយហតែរាបទន ១    ចិតកបូ កហតែរាបទន ១ 
រុពធសញ្ញកហតែរាបទន ១   មគគសញ្ញកហតែរាបទន ១ 
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បចចុបោឋ នសញ្ញកហតែរាបទន ១     ាតិបូ កហតែរាបទន ១ 
ឯគាថា ៩០ គត់   រួកអនកព្បា ប្ានរាប់ាក់ចាស់ហេើយ ។ 

ហសហរព្យយវគគ ពី ១៣ ៣២  ដល់  ៥០ 

ឧទទ ន  
ហសហរព្យយកហតែរាបទន ១   បុបផថូ្បិយហតែរាបទន ១ 
បាោសទយកហតែរាបទន ១    គហ ធ ពកិយហតែរាបទន ១ 
ហថាមកហតែរាបទន ១  ឬ  សមមុខាថ្វកិហតែរាបទន ១ 
កុសុមាសនិយហតែរាបទន ១   ផលទយកហតែរាបទន ១ 
ញាណសញ្ញតហតែរាបទន ១      គនធបុបផិយហតែរាបទន ១ 
បពុមបុបផិយហតែរាបទន ១   មាន គាថា ១០៥   រួកអកនព្បា  ្
បានរាប់ហេើយ ។ 

 

ហាភិតវគគ ពី ១៤ ៥១  ដល់  ៦៤ 

ឧទទ ន ៖  
ហាភិតហតែរាបទន ១   សុពសសនហតែរាបទន ១  
ចនទនបូ កហតែរាបទន ១   បុបផនពនិយហតែរាបទន ១ 
រព្ហហាសញ្ញិ កហតែរាបទន ១     ចមបកបុបផិយហតែរាបទន ១ 
អតែសនទសសកហតែរាបទន ១    ឯករព្ ុំសនិយហតែរាបទន ១ 
ាលទយកហតែរាបទន ១   ផលទយកហតែរាបទន ១ 
ាគព្មប់ ១០   គាថា ៧២  រួកអនកព្បា  ្ បានគណ ហេើយ ។ 

 

នតតវគគ ពី ១៥ ៦៥  ដល់  ៧៥ 

ឧទទ ន ៖  
អធិនតតិយហតែរាបទន១   ថ្មាភ ហរាបកហតែរាបទន១  



អាន តា្យគមី - website :  www.btkhmer.com - បញ្ជី រាយមាតកិា ព្រះសុតតនតបដិក -   Page 310/333 

 

ហវពិការព្កហតែរាបទន ១      សបរព្វិារព្យិហតែរាបទន ១ 
ឧមាម បុបាិយហតែរាបទន ១   អនុហោមទយកហតែរាបទន ១ 
មគគទយកហតែរាបទន ១   ផលកទយកហតែរាបទន ១ 
វដុំសកិយហតែរាបទន ១    បលលងកទយកហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៥៦ អនកព្បា ប្ានហរលពុកហេើយ ។ 

រនធុ ីវកវកគ ពី ១៦ ៧៧  ដល់  ៨៧ 

ឧទទ ន ៖  
រនធុ  ីវកហតែរាបទន ១   តមពបុបផិយហតែរាបទន ១ 
វថិី្សមម ជកហតែរាបទន ១    កកាក រុព្បូ កហតែរាបទន ១ 
ម ទ រព្វបុបផបូ កហតែរាបទន ១  កពមពបុបផិយហតែរាបទន ១ 
តិណសូលកហតែរាបទន ១     គបុបផិយហតែរាបទន ១ 
បុ ន គបុបផិយហតែរាបទន ១     កុមុពទយកហតែរាបទន ១ 
គាថា (ទ ុំងហនះ)  មាន ៥៦  ដដលហោកសដមតងពុកហេើយ ។ 

 

សុបារព្ចិរព្យិវគគ ពី ១៧ ៨៩  ដល់  ៩៩ 

ឧទទ ន ៖  
សុបារព្ចិរព្យិហតែរាបទន ១   កណហវរព្បុបផិយហតែរាបទន ១ 
ខ ជទយកហតែរាបទន ១   ហពសបូ កហតែរាបទន ១    
កណិការព្ចាពនិយហតែរាបទន ១      សបបទិយកហតែរាបទន ១    
យុធិកបុបផិយហតែរាបទន ១     ពុសសទយកហតែរាបទន ១    
សមាពបកហតែរាបទន ១     បញ្ចងគុលិយហតែរាបទន ១    
មានគាថា ៥៤ ។ 

 

កុមុពវកគ ពី ១៨ ១០១ ដល់ ១១១ 
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ឧទទ ន ៖  
កុមុពមាលិយហតែរាបទន ១    និហសសណីទយកហតែរាបទន ១ 
រព្តតិយបុបផិយហតែរាបទន ១   ឧពបានទយកហតែរាបទន ១ 
សីហាសនទយកហតែរាបទន ១  មគគពតតិកហតែរាបទន ១ 
ឯកពិបិយហតែរាបទន ១   បណិបូ កហតែរាបទន ១ 
តិកិចាកហតែរាបទន ១   សងឃុបោឋ កហតែរាបទន ១    
មានគាថា ៤៩ ។ 

 

កុដ បុបផិយវកគ ពី ១៩ ១១២  ដល់ ១២២ 

ឧទទ ន ៖  

កុដ បុបផិយហតែរាបទន ១  រនធុ  ីវកហតែរាបទន ១ 
ហកាគុមពរព្យិហតែរាបទន ១    បញ្ចេតែិយហតែរាបទន ១ 
ឥសិមុតតទយកហតែរាបទន ១  ហរធិឧបោឋ យកហតែរាបទន ១ 
ឯកចិនតិកហតែរាបទន ១   តិកណណិ បុបផិយហតែរាបទន ១ 
ឯកច្ឆរព្យិហតែរាបទន ១   តិវណតិ បុបផិយហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៦០  ដដលហោកសដមតងពុកហេើយ ។ 

 

តមាលបុបផិយវគគ ពី ២០ ១២៤  ដល់ ១៣៤ 

ឧទទ ន ៖ ១៣៥ 
តមាលបុបផិយហតែរាបទន ១   តិណស ែ រព្ទយកហតែរាបទន ១ 
ខណឌ ផុលលិយហតែរាបទន ១    អហាកបូ កហតែរាបទន ១ 
អហអក លកហតែរាបទន ១  កិសលយបូ កហតែរាបទន ១ 
តិនធុកទយកហតែរាបទន ១    គិរព្ហិនលមុដឋិបូ កហតែរាបទន ១ 
តិកណឌិ បុបផិយហតែរាបទន ១   យូថិ្កបុបផិយហតែរាបទន ១ 
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មានគាថា ៥៨ ។ 
មួយហពៀត ឧទទ នរៃនវគគ ១៣៥ 

ភិកេទយិវគគ  មហាបរព្វិារព្វគគ   ហសហរព្យយវគគ ១  ហាភិតវគគ ១ 
នតតវគគ ១   រនធុ  ីវកវគគ ១  សុបារព្ចិរព្យិវគគ ១   កិមុពវគគ ១   
កុដ វគគ ១  តមាលបុបផិយវគគ ១   ព្តូវា ១០ វគគ  មាន គាថា ៦៦៦ ។  

 

ចរ់ ភិក្ខវគគ តសក្ៈ និង  ទ តិយសតក្ៈ  
កណិការព្បុបផិយវគគ ពី ២១ ១៣៦  ដល់ ១៤៥ 

ឧទទ ន ៖  
កណិការព្បុបផិយហតែរាបទន ១   មិហនលបុបផិយហតែរាបទន ១ 
កិកណិកបុបផិយហតែរាបទន ១  តរព្ណិយហតែរាបទន ១ 
និគតុណឌិ បុបផិយហតែរាបទន ១      ឧពកទយកហតែរាបទន ១ 
សល មាលិយហតែរាបទន ១     ហការព្ណឌ បុបផិយហតែរាបទន ១ 
អាធ្លរព្ទយកហតែរាបទន ១  បាបនិវារព្យិហតែរាបទន ១ 
មាន គាថា ៤៨ ។ 

 

េតែិវគគ ពី ២២ ១៤៧  ដល់ ១៥៧ 

ឧទទ ន ៖  
េតែិទយកហតែរាបទន ១   បានធិនទយកហតែរាបទន ១ 
សចចសញ្ញតហតែរាបទន ១  ឯកសញ្ញកហតែរាបទន ១ 
រព្ ុំសិសញ្ញកហតែរាបទន ១   សនធិតហតែរាបទន ១  
តា្លវណត ទយកហតែរាបទន ១     អកកនតសញ្ញកហតែរាបទន ១ 
សបបទិយកហតែរាបទន ១     បាបនិវារព្យិហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៥៤ ។   
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អាលមពនទយកវគគ ពី ២៣ ១៥៩ ដល់ ១៦៨ 

ឧទទ ន ៖  
អាលមពនទយកហតែរាបទន ១    អ ិនទយកហតែរាបទន ១ 
ហពវរព្កនិយហតែរាបទន ១  អារព្កេទយកហតែរាបទន ១ 
អរាធិកហតែរាបទន ១    វកុលបុបផិយហតែរាបទន ១ 
ហាវណណវដុំសកិយហតែរាបទន ១   មិញ្ជ វដុំសកិយហតែរាបទន ១ 
សុកតា្ហវ ិយហតែរាបទន ១  ឯកវនទនិយហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៥៥  ដដលរួកអនកព្បា ហ្ ើញនូវព្បហោ ន៍ 
បានរាប់ហេើយ ។ 

 

ឧពកាសនទយិវគគ ពី ២៤ ១៧០  ដល់ ១៧៨ 

ឧទទ ន ៖  
ឧពកាសនទយកហតែរាបទន ១   ភា នទយកហតែរាបទន ១ 
ាលបុបផិយហតែរាបទន ១   កិលញ្ជទយកហតែរាបទន ១ 
ហវពិទយកហតែរាបទន ១  វណណការព្កហតែរាបទន ១ 
បិោលបុបផិយហតែរាបទន ១     អមពោគទយកហតែរាបទន ១ 
 គតិការព្កហតែរាបទន ២    វាសិទយកហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៣៨ ។ 

 

តុវរព្ទយិវគគ ពី ២៥ ១៧៩  ដល់ ១៨៦ 

ឧទទ ន ៖  
តុវរព្ដឋិទយកហតែរាបទន ១     គហកសរព្យិហតែរាបទន ១ 
ន ិនទយកហតែរាបទន ១  វរិព្វបុិបផិយហតែរាបទន ១ 
កុដិធូបកហតែរាបទន ១  បតតទយកហតែរាបទន ១ 
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ធ្លតុបូ កហតែរាបទន ១   សតតសតតលិបុបផិយហតែរាបទន ១ 
រិមពិាលបុបផិយហតែរាបទន ១   ឧទទ លទយកហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៣៧  ដដលអនកព្បា ទ្ ុំងឡាយបាន គណ ហេើយ ។ 

ហថាមកវគគ ពី ២៦ ១៨៨  ដល់ ១៩៦ 

ឧទទ ន ៖  

ហថាមកហតែរាបទន ១   ភិកាេ ទយកហតែរាបទន ១ 
ចិតកបូ កហតែរាបទន ១  ចមបកបុបផិយហតែរាបទន ១ 
សតតបា លិយហតែរាបទន ១   ឧបាេនទយកហតែរាបទន ១ 
មញ្ជ រព្បូិ កហតែរាបទន ១   បណណទយកហតែរាបទន ១ 
កុដិទយកហតែរាបទន ១    អគគបុបផិយហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៤១  ដដលអនកព្បា រ្ាប់ហេើយកនុងវគគហនះ ។ 

 

បពុមុហកេបវគគ ពី ២៧ ១៩៨  ដល់ ២០៧ 

ឧទទ ន ៖  
អាកាសុកេិបិយហតែរាបទន ១    ហតលមកេិយហតែរាបទន ១ 
អឌ្ឍចនទិយហតែរាបទន ១  ពីបទយកហតែរាបទន ១ 
វពិាលិទយកហតែរាបទន ១   មចាទយកហតែរាបទន ១ 
 វេងសកហតែរាបទន ១    សល បុបផិយហតែរាបទន ១ 
ឧបាគតហាសនិយហតែរាបទន ១   តរព្ណិយហតែរាបទន ១ 
ព្តូវា១០ ឯគាថាមាន ៤១   ហោកអនកព្បា ប្ានរាប់ហេើយកនុង 
វគគហនះ ។ 

 

សុវណណរិហរវ េនវគគ ពី ២៨ ២០៩  ដល់  ២១៧ 

ឧទទ ន ៖  
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សុវណណរិហរវ េនិយហតែរាបទន ១   តិលមដឋិយហតែរាបទន ១ 
ចហអក ដកិយហតែរាបទន ១  អរកញ្ជនទយកហតែរាបទន ១ 
ឯកញ្ជលិយហតែរាបទន ១  ហបាតែទយកហតែរាបទន ១ 
ចិតកបូ កហតែរាបទន ១  អាលុវទយកហតែរាបទន ១ 
បុណឌ រព្កីហតែរាបទន ១     តរព្ណិយហតែរាបទន ១    មានគាថា ៤២ 
ដដលអនកព្បា រ្ាប់ហេើយ ។ 

 

ចរ់  កាណវារៈ  ទី ១១  
បណណទយកវគគពី២៩ ២១៩ ដល់  ២២៩ 

ឧទទ ន ៖  
បណណទយកហតែរាបទន ១   ផលទយកហតែរាបទន ១ 
បចចុគគមនិយហតែរាបទន ១  ឯកបុបផិយហតែរាបទន ១ 
ម វបុបផិយហតែរាបទន ១   ឧបោឋ យិកហតែរាបទន ១ 
អបទនិយហតែរាបទន ១   សតា្ត េបរវ ិតហតែរាបទន ១ 
រុពធុបោឋ យិកហតែរាបទន ១   បុរវងគមនិយហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៤៨ ដដលអនកព្បា ស្ដមតងពុកហេើយ ។ 

 

ចិតកបូ កវគគ ពី ៣០ ២៣០  ដល់ ២៣៩ 

ឧទទ ន ៖  
ចិតកបូ កហតែរាបទន ១   បុបផធ្លរព្កហតែរាបទន ១ 
នតតទយកហតែរាបទន ១   សពទសញ្ញកហតែរាបទន ១ 
ហគាសីសនិហកេបកហតែរាបទន ១  បពបួ កហតែរាបទន ១ 
ហពសកិតតិកហតែរាបទន ១    សរព្ណគមនិយហតែរាបទន ១ 
អមពបិណឌិ យហតែរាបទន ១  អនុសុំាវកហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៤៧  ហឌ្លរួកអនកព្បា រ្ាប់ហេើយ ។ 
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មួយហពៀត ឧទទ នរៃនវគគ  
កណិការព្បុបផិយវគគ ១    េតែិវគគ ១   អាលមពនទយកវគគ ១ 
ឧពកាសនទយិវគគ ១   តុវរព្ទយិវគគ ១   ហថាមកវគគ ១ ឧហកេបវគគ ១ 
សីសុបធ្លនវគគ ១   បណណទយវគគ ១   ចិតកបូ កវគគ ១    កនុងវគគ 
ហនះមានគាថា ៤៥១ ហោយសរវព្គប់ ។  គាថាទ ុំងអស់ ១២៥ ផង   
 ហលើសរីហ ះ ៧២ ហពៀតផង  រៃនបព ១៣០   ដដលអនកព្បា  ្ 
ាអនកហ ើញនូវព្បហោ ន៍  បានរាប់ហ ើញហេើយ ។ 

 

ចរ់ សតក្ៈ ទី ៣០ ។  
 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 074) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ អបទាន្ 
ត្ត្ិយភាគ 
៧៤ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
បពុមហកសរព្យិវគគ ពី ៣១ ១  ដល់ ១២ 

ឧទទ ន  
បពុមហកសរព្យិហតែរាបទន ១    សរវគនែិយហតែរាបទន ១ 
បរព្មននតា្យកហតែរាបទន ១   ធមមសញ្ញិ កហតែរាបទន ១ 
ផលទយកហតែរាបទន ១   សមបាតីកហតែរាបទន ១ 
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អារាមទយកហតែរាបទន ១   អនុហលបទយកហតែរាបទន ១ 
រុពធសញ្ញិ កហតែរាបទន ១    បរភ រព្ទយកហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៥១ ដដលអនកព្បា ទ្ ុំងឡាយ បានគណ ហេើយ ។ 

អារព្កេទយវគគ ពី ៣២ ១៣  ដល់ ២៤ 

ឧទទ ន  
អារព្កេទយកហតែរាបទន ១   ហភា នទយកហតែរាបទន ១ 
គតសញ្ញកហតែរាបទន ១   បពុមិយហតែរាបទន ១ 
បុបាផ សនទយកហតែរាបទន ១   អាសនតែវកិហតែរាបទន ១ 
សនទសញ្ញកហតែរាបទន ១    តិរព្ ុំសិយហតែរាបទន ១ 
 លិបុបផិយហតែរាបទន ១   កុមុពមាលិយហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៥៧ ។ 

 

ឧមាម បុបផិយវគគ ពី ៣៣ ២៥  ដល់ ៤៣ 

ឧទទ ន  
ឧមាម បុបផិយហតែរាបទន ១   បូ ិនបូ កហតែរាបទន ១ 
ហាស នកហតែរាបទន ១   យញ្ញាមិកហតែរាបទន ១ 
និមិតតសញ្ញកហតែរាបទន ១   អននសុំាវកហតែរាបទន ១ 
និគគុណឌិ បុបផិយហតែរាបទន ១   សុម ហវ ិយហតែរាបទន ១ 
បុបផចាតតិយហតែរាបទន ១   សបរព្វិារព្ចាតតទយកហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៧០០ ។ 

 

គហ ធ ពកវគគ ពី ៣៤ ៤៤  ដល់ ៦៧ 

ឧទទ ន  
គនធធូបិយហតែរាបទន ១   ឧពកបូ កហតែរាបទន ១  
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បុ ន គបុបផិយហតែរាបទន ១    ឯកពុសសទយកហតែរាបទន ១ 
ផុសសតិកមមិយហតែរាបទន ១     បភងករព្ហតែរាបទន ១ 
តិណកុដិទយកហតែរាបទន ១   ឧតតហរព្យយទយកហតែរាបទន ១ 
ធមមសសវនិយហតែរាបទន ១  ឧកេិតតបពុមិយហតែរាបទន ១ 
មានគាថាាប់គាន ទ ុំងអស់  ១០១ ផង  ៤៤ ផង (១៤៥)  ។ 

ឯកបពុមវគគ ពី ៣៥ ៦៨  ដល់ ៧៩ 

ឧទទ ន  
ឯកបពុមិយហតែរាបទន ១   តីណុបបលមាលិយហតែរាបទន ១ 
ធ ទយកហតែរាបទន ១   តីណិកិងកណិបូ កហតែរាបទន ១ 
នឡាគារព្កិហតែរាបទន ១   ចមបកបុបផិយហតែរាបទន ១ 
បពុមបូ កហតែរាបទន ១   តិណមុដឋិទយកហតែរាបទន ១ 
តិនទុកផលទយកហតែរាបទន ១   ឯកញ្ជលិយហតែរាបទន ១ 
ចុំនួនគាថា ៦៦គាថា   ដដលរួកអនកព្បា រ្ាប់ហ ើញហេើយ ។ 

 

សពទសញ្ញិ កវគគ ពី ៣៦ ៨១  ដល់ ៩០ 

ឧទទ ន  
សនទសញ្ញិ កហតែរាបទន ១     យវកោបិយហតែរាបទន ១ 
កឹសុកបូ កហតែរាបទន ១  សហកាដកហការព្ណឌ បុបផិយហតែរាបទន ១ 
អាលមពលន ឬ  ពណឌ ទយកហតែរាបទន ១    
អមពោគុទយកហតែរាបទន ១     បុដកបូ កហតែរាបទន ១ 
វចាទយិកហតែរាបទន ១   សរព្ណាគមនិយហតែរាបទន ១ 
បិណឌ បាតិកហតែរាបទន ១   មានគាថា ៤០ ។ 

 

ម ទ រព្វបុបផិយវគគ ពី ៣៧ ៩១  ដល់ ៩៩ 
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ឧទទ ន  
ម ទ រព្វយិហតែរាបទន ១   កកាក រុព្បុបផិយហតែរាបទន ១ 
ភិសមុឡាលទយកហតែរាបទន ១     ហកសរព្បុបផិយហតែរាបទន ១ 
អហអក លបុបផិយហតែរាបទន ១   កពមពបុបផិយហតែរាបទន ១ 
ឧទទ លកបុបផិយហតែរាបទន ១    ឯកចមបកបុបផិយហតែរាបទន ១ 
តិមិរព្បុបផិយហតែរាបទន ១   សល បុបផិយហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៤០ ។ 

 

ហរធិវនទនវគគ ពី ៣៨ ១០០  ដល់  ១១១ 

ឧទទ ន  
ហរធិវនទកហតែរាបទន ១    បាដលិបុបផិយហតែរាបទន ១ 
តីណុបបលមាលិយហតែរាបទន ១   បតតិបុបផិយហតែរាបទន ១ 
សតតបុណណិ យហតែរាបទន ១  គនធមុដឋិយហតែរាបទន ១ 
ចិតកបូ កហតែរាបទន ១   សុមនតា្លវណតិ យហតែរាបទន ១ 
សុមនទមិយហតែរាបទន ១   កាសុមារព្ផិលទយកហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៥៩ ។ 

 

អមពដផលវគគ ពី ៣៩ ១១២  ដល់  ១២៩ 

ឧទទ ន  
អមពដផលទយកហតែរាបទន ១   លរុ ទយកហតែរាបទន ១ 
ឧពុមពរព្ផលទយកហតែរាបទន ១   មិលកេុផលទយកហតែរាបទន ១ 
ផ្ទរុព្សផលទយកហតែរាបទន ១     វលលិផលទយកហតែរាបទន ១    
កពលិផលទយកហតែរាបទន ១     ថ្នសផលទយកហតែរាបទន ១    
ហាណហកាដិវសិហតែរាបទន ១     បរវកមមបិហោតា្បទន រៃនព្រះ 
រុពធាបុគគលដសវងរព្កនូវគុណដ៏ធុំ ១     មានគាថា ៩១ រួកអនកព្បា  ្
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បានរាប់ហ ើញហេើយ ។ 
ចរ់កាណវារៈ ទី ១៤  
បិលិនទវគគ ពី ៤០ ១៣០  ដល់ ២១៣ 

ឧទទ ន ២១៣ 
មលិនទវហចាហតែរាបទន ១       ហសលហតែរាបទន ១       
សរវកិតតិកហតែរាបទន ១     មធុទយកហតែរាបទន ១      
បពុមកូោគារព្កិហតែរាបទន ១       រកកុលហតែរាបទន ១      
គិរព្មិាននទហតែរាបទន ១     សល មណឌ បិយហតែរាបទន ១      
សរវទយកហតែរាបទន ១       អ ិតហតែរាបទន ១     ឯគាថា 
ហោករាបហ ើញ បាន៥២៥ គាថា ។ 

 

មួយហពៀតឧទទ នរៃនវគគ ២១៤ 
បពុមរព្កសរព្យិវគគ ១   អារព្កេទយកវគគ ១  ឧមាម បុបផិយវគគ ១ 
គហ ធ ពកវគគ ១   ឯកបពុមវគគ ១  សពទសញ្ញិ កវគគ ១   
ម ទ រព្វបុបផិយវគគ ១  ហរធិវនទនវគគ ១   អមពដផលវគគ ១  បិលិនទវគគ ១ 
ចុំដណកគាថា ហោករាប់ហ ើញ បាន ១១៧៤ គាថា ។ 

 

ចរ់សតក្ៈ ទី ៤  
ហមហតតយយវគគ ពី ៤១ ២១៥  ដល់ ២៧៤ 

ឧទទ ន  
តិសសហមហតតយយហតែរាបទន ១   បុណណកហតែរាបទន ១ 
ហមតតគុហតែរាបទន ១   ហធ្លតកហតែរាបទន ១ ឧបសីវហតែរាបទន ១ 
ននទកហតែរាបទន ១  ហេមកហតែរាបទន ១ ាគុំរព្ប់ ៧ កនុងអបទន 
ហ ះ ។  ហតា្ហពយយហតែរាបទន ១    គុកណណិ កហតែរាបទន ១ 
ឧហពនហតែរាបទន ១  សុពធដតមានយសហព្ចើន  កនុងហមហតតយយវគគហនះ 
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មានគាថា ៣៨៣ ។  
 

 

 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 075) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ អបទាន្  
 ចតុ្ត្ថភាគ 
៧៥ 

(រ.ស. ២៥០៦) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ភទទ លិ វគគពី៤២ ១  ដល់ ៣៦ 

ឧទទ ន ៖  
ឧទទ លិហតែរាបទន ១    ឯកចចតតិយហតែរាបទន ១  ភិណសូលកឆ្លព 
និយហតែរាបទន ១   មធុមុំសទយកហតែរាបទន ១   
 គបលលវកហតែរាបទន ១  ឯកពីបិយហតែរាបទន ១  
ឧចាងគបុបផិយហតែរាបទន ១    ោគុទយកហតែរាបទន ១ 
បតា្ែ ពនទយកហតែរាបទន ១      មញ្ចទយកហតែរាបទន ១ 
 ឯគាថារាប់ហៅហ ើញមានចុំនួន ២២១  គាថា ។ 
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សកឹសមម ជក  វគគពី៤៣ ៣៨  ដល់ ៦៩ 

ឧទទ ន ៖  
កសឹមម ជកហតែរាបទន ១    ឯកពុសសទយកហតែរាបទន ១   
ឯកាសនទយកហតែរាបទន ១     សតតកពមពបុបផិយហតែរាបទន ១  
ហការព្ណឌ បុបផិយហតែរាបទន ១      ដមណឌ ទយកហតែរាបទន ១   
ឯកធមមសសវនិយហតែរាបទន ១    សុចិនតិតហតែរាបទន ១   
ហាណណកឹកណិយហតែរាបទន ១      ហាវណណហកានតរព្កិហតែរាបទន ១   
កនុងសកឹសមម ជកវគគហនះ  មានគាថា ១៧២ ។ 

 

ឯកវហិារព្ វគគ ពី៤៤ ៧១  ដល់ ៨៩ 

ឧទទ ន ៖  
ឯកវហិារព្យិហតែរាបទន ១     ឯកសងេិយហតែរាបទន ១   
បាដិេិរព្សញ្ញកហតែរាបទន ១        ញាណតែវកិហតែរាបទន ១   
ឧចាុខណឌិ កហតែរាបទន ១     កលមពទយកហតែរាបទន ១   
អមាព ដកទយកហតែរាបទន ១     េរព្តីកិទយកហតែរាបទន ១   
អមពបិណឌិ យហតែរាបទន ១     មពូផលិយហតែរាបទន ១   
ាគុំរព្ប់ ១០    គាថាចុំនួន ៨៦  អនកព្បា ប្ានរាប់ហ ើញហេើយ ។ 

 

វហិភពកិ វគគពី៤៥ ៩០  ដល់  ១០៦  

ឧទទ ន ៖  
វហិភពករី ិយហតែរាបទន ១    ហកាលទយកហតែរាបទន ១   
ហវលុផលលិយហតែរាបទន ១    ភោល ពកទយកហតែរាបទន ១   
ឧមាម បុបផិយហតែរាបទន ១    អមាព ដកិយហតែរាបទន ១   
សីហាសនិកហតែរាបទន ១    បាពបីឋិយហតែរាបទន ១   
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ហវពិយការព្កហតែរាបទន ១    ហរធិ រព្ការព្កហតែរាបទន ១   
គាថាទុំងឡាយ ដដលហោកសដមតងពុកហេើយ កនុងវគគហនះ រាប់ហៅ 
ហ ើញទ ុំងអស់ មានចុំនួន ៧៩ គាថា ។ 

ផគតិ វគគពី៤៦ ១០៧  ដល់ ១២០ 

ឧទទ ន ៖  
 គតិទយកហតែរាបទន ១    ហមារព្េតែិយហតែរាបទន ១   
សីហាសនរី ិយហតែរាបទន ១    តិណុកកធ្លរព្យិហតែរាបទន ១   
អកកមនទយកហតែរាបទន ១   វនហការព្ណឌិ យហតែរាបទន ១   
ឯកចាតតិយហតែរាបទន ១     ាតិបុបផិយហតែរាបទន ១   
សតតិបណណិ យហតែរាបទន ១      គនធបូ កហតែរាបទន    ាគព្មប់ 
១០  ឯគាថាមានចុំណួន ៦៧  ដដលរួកអនកព្បា រ្ាប់ហ ើញហេើយ ។ 

 

ាលបុបផិ វគគពី៤៧ ១២១  ដល់ ១៣៥ 

ឧទទ ន ៖  
ាលកុសុមិយហតែរាបទន ១     ចិតកបូ កហតែរាបទន ១   
ចិតកនិរវ បកហតែរាបទន ១    ហសតុទយកហតែរាបទន ១   
តា្លវណតិ យហតែរាបទន ១    អវដផលិយហតែរាបទន ១   
លរុ ទយកហតែរាបទន ១      មិលកេុផលទយកហតែរាបទន ១   
សយមបដិកាណិយហតែរាបទន ១     និមិតតរាករព្ណិយហតែរាបទន ១     
ឯគាថា ៧២ រួកអនកព្បា  ្បានរាប់ហ ើញហេើយ ។ 

 

ន េលិ វគគពី៤៨ ១៣៦  ដល់ ១៥៥ 

ឧទទ ន ៖  
ន មាលិយហតែរាបទន ១     បណិបូ កហតែរាបទន ១    
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ឧកាេ សតិកហតែរាបទន ១    វ ីនិយហតែរាបទន ១   
កុមាម សទយហតែរាបទន ១      កុសដឋកទយកហតែរាបទន ១   
គិរព្បុិ ន គិយហតែរាបទន ១      វលលិការព្ផលទយកហតែរាបទន ១   
បានធិទយកហតែរាបទន ១     បុ ិនចងកមិយហតែរាបទន ១   
ឯគាថាមានចុំនួន ៩៥  រួកអនកព្បា រ្ាប់ហ ើញហេើយ ។ 

បងសុកូល វគគពី៤៩ ១៥៦  ដល់ ១៩៨ 

ឧទទ ន ៖  
បងសុកូលសញ្ញកហតែរាបទន ១     រុពធសញ្ញកហតែរាបទន ១   
ភិសទយកហតែរាបទន ១     ញាណតែវកិហតែរាបទន ១   
ចនទនមាលិយហតែរាបទន ១       ធ្លតុបូ កហតែរាបទន ១   
បុ ិនុបាពកហតែរាបទន ១     តរព្ណិយហតែរាបទន ១   
ធមមរុព្ចិហតែរាបទន ១    ាលមណឌ បិយហតែរាបទន ១   
មានគាថា ២១៩ ។ 

 

កឹកណិបុបផ វគគពី៥០ ១៩៩  ដល់  ២២០ 

ឧទទ ន ៖  
កឹកណិបុបផិយហតែរាបទន ១    បិសុកូលបូ កហតែរាបទន ១   
ហការព្ណឌ បុបផិយហតែរាបទន ១    កឹសុកបុបផិយហតែរាបទន ១   
ឧបឌ្ឍពុសសទយកហតែរាបទន ១     តមណឌ ទយកហតែរាបទន ១   
ឧពកទយកហតែរាបទន ១    បុ ិនថូ្បិយហតែរាបទន ១   
ន កុដិកទយកហតែរាបទន ១    ាគុំរព្ប់ ៩ 
បិោលផលទយកហតែរាបទន ១    ឯគាថាមានចុំនួន ១០១ 
និងហលើសរីហ ះ ៩ គាថាហពៀត ។ 

 

មួយហពៀត ឧទទ នរៃនវគគ ២២០ 
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ហមហតតយយវគគ ១  ភទទ លិវគគ ១  សកឹសមម ជកវគគ ១  ឯកវហិារព្វិគគ ១ 
វហិភពកវគគ ១     គតិវគគ ១  ាលបុបផិយវគគ ១ ។ 
ន មាលិវគគ ១   បុំសុកូលវគគ ១  កឹកណិបុបផិវគគ ១    
ឯគាថា មានចុំនួន ១៤៨២  គាថា ។ 

 

កណិការព្ វគគពី៥១ ២២១  ដល់ ២៤១ 

ឧទទ ន ៖  
តីណិកណិការព្បុបផិយហតែរាបទន ១    ឯកបតតទយកហតែរាបទន ១ 
កាសុមារព្កិផលទយកហតែរាបទន ១   អវដ លិយហតែរាបទន ១ 
ច្ឆរព្ផលិយហតែរាបទន ១   មាតុលុងគផលទយកហតែរាបទន ១ 
អហ ជលផលទយកហតែរាបទន ១  អហមារព្ លិយហតែរាបទន ១ 
តា្លផលិយហតែរាបទន ១    លិហករព្ផលទយកហតែរាបទន ១ 
គាថាតា្មដដលហោករាប់ហៅហ ើញ  មាន ចុំណួន ១០១គាថា 
មិនមានការព្ខវះ  និង ការព្ហលើស ។ 

 

ផលទយក វគគពី៥២ ២៤២  ដល់ ២៥៨ 

ឧទទ ន ៖  
កុរព្ញ្ជិយផលទយកហតែរាបទន ១   កបិដឋផលទយកហតែរាបទន ១ 
ហកាសុមពផលិយហតែរាបទន ១   ហកតកបុបផិយហតែរាបទន ១ 
 គបុបផិយហតែរាបទន ១  អ ជុនបុបផិយហតែរាបទន ១ 
កុដ បុបផិយហតែរាបទន ១  ហឃាសសញ្ញកហតែរាបទន ១ 
សរវផលទយកហតែរាបទន ១  បពុមធ្លរព្យិហតែរាបទន ១   
រួព្បរួព្មគាថាកនុងវគគហនះ  មាន  ៨៣ គាថា ។ 

 

តណិទលក វគគពី៥៣ ២៥៩  ដល់ ២៨៤ 
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ឧទទ ន ៖  
តិណមុដឋទយកហតែរាបទន ១   ហវចចកទយកហតែរាបទន ១ 
សរព្ណគមនិយហតែរាបទន ១  អរភរជ នទយកហតែរាបទន ១ 
សុបដទយកហតែរាបទន ១  ពណឌ ទយកហតែរាបទន ១ 
គិរព្ហិនលបូ កហតែរាបទន ១     ហរធិសមម ជកហតែរាបទន ១ 
អាមណឌ ភលទយកហតែរាបទន ១   សុគនធហតែរាបទន ១ 
ាពី ១០   ឯគាថាកនុងវគគហនះ  មាន២២០  ហោករាប់ហេើយហោយ 
សរវព្គប់ ។  

 

កច្ឆច យន វគគពី៥៤ ២៨៦  ដល់ ៣៥៤ 

ឧទទ ន ៖  
មហាកច្ឆច យនហតែរាបទន ១  វកកលិហតែរាបទន ១   
មហាកបបនិហតែរាបទន ១  ពរវមលលបុតតហតែរាបទន ១ 
កុមារព្កសសបហតែរាបទន ១   រេិយហតែរាបទន ១ 
មហាហកាដឋិកហតែរាបទន ១    ឧរុព្ហវលកសសបហតែរាបទន ១ 
រាធហតែរាបទន ១    ហមា រា បណឌិ តហតែរាបទន ១ 
មានគាថា ៣៦២  ដដលព្រះសងគីតិកាច្ឆរព្យ  បានព្បមូលពុកហេើយ ។ 

 

ភពទិយ វគគពី៥៥ ៣៥៥  ដល់ ៤១៣ 

ឧទទ ន ៖ ៤១៣ 
ភពទិយហតែរាបទន ១  ហរព្វតហតែរាបទន ១   សីវលិហតែរាបទន  អនក 
មានោភហព្ចើន ១    វងគីសហតែរាបទន ១    ននទកហតែរាបទន ១ 
កា ុទយិហតែរាបទន ១   អភយហតែរាបទន ១ ។  
ហោមសតិយហតែរាបទន ១   វនវចាហតែរាបទន ១    
ចូ សុគនធហតែរាបទន   ាគុំរព្ប់ ១០   កនុងរៃផទរៃនវគគហ ះ  មានគាថា 
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៣១៦ ។  
មា៉ាងហពៀត ឧទទ ន រៃនវគគ ៖ ៤១៤ 
កណិកាវគគ ១   ផលទយកវគគ ១   តិណទយកវគគ ១ 
កច្ឆច យនវគគ ១   ភពទិយវគគ ១   រាប់ា គាថា មានចុំនួន ២០ ។ 
អបទនទ ុំងឡាយ  ហោកសដមតងថា  មានគាថា ៩០០ ផង 
៨៤ ផង ៥៥៦ ផង ។ គាថាទ ុំងឡាយហ ះ ព្រមទ ុំង ឧទទ ន 
មានចុំនួន ៦២១៨ គាថា ។ 

 

ចរ់ រ ទាធ រទាន  របចចក្រ ទាធ រទាន  និង បថរារទាន ។  
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 076) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ អបទាន្ 
បញ្ច មភាគ 
៧៦ 

(រ.ស. ២៥០៧) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
ហថ្រព្ោិបទន  

សុហមធ្លវគគ ពី ១ ១   ដល់  ២៣ 
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ឧទទ ន  
សិហមធ្លហថ្រព្ោិបទន ១   ហមខលទយិកាហថ្រព្ោិបទន ១ 
មណឌ បទយិកាហថ្រព្ោិបទន ១  សងកមនទហថ្រព្ោិបទន ១ 
ន មាលិកាហថ្រព្ោិបទន ១  កបិណឌ បាតទយិកាហថ្រព្ោិបទន ១ 
សកកឧបបលមាលិកាហថ្រព្ោិបទន ១ បញ្ច ពីបិកាហថ្រព្ោិបទន ១ 
ឧពកទយិកាហថ្រព្ោិបទន ១      កនុងវគគហនះមានគាថា ១១៨ 
ដដលអនកព្បា ទ្ ុំងឡាយរាប់ហ ើញហេើយ ។ 

 

ឯកុហបាសថ្ វគគពី២ ២៥  ដល់ ១១៧ 

ឧទទ ន  
ឯកុហបាសថិ្កាហថ្រព្ោិបទន ១     ស លបុបផិកាហថ្រព្ោិបទន ១ 
ហមាពកទយិកាហថ្រព្ោិបទន ១   ឯកាសនទយិកាហថ្រព្ោិបទន ១ 
បញ្ច ពីបទយិកាហថ្រព្ោិបទន ១   ន មាលិកាហថ្រព្ោិបទន ១ 
បាបតិហគាតមីហថ្រព្ោិបទន ១    ហខមាហថ្រព្ោិបទន ១ 
ឧបបលវណាណ ហថ្រព្ោិបទន ១    បោច្ឆរាហថ្រព្ោិបទន ១ 
មានគាថា ៥០៩ គាថា ។ 

 

កុណឌ លហកស វគគពី៣ ១១៨  ដល់  ២០២ 

ឧទទ ន  
កណឌ លហកសិហថ្រព្ោិបទន ១   កិាហគាតមីហថ្រព្ោិបទន ១ 
ធមមពិ ន ហថ្រព្ោិបទន ១  សកុោហថ្រព្ោិបទន ១ 
ន ទ ហថ្រព្ោិបទន ១   ហាណាហថ្រព្ោិបទន ១ 
ភពទកាបិោនីហថ្រព្ោិបទន ១   យហាធរាហថ្រព្ោិបទន ១ 
ពសសេសសហថ្រព្នីមបទន១    អោឋ រព្សហថ្រព្សីេសសនមបទន១ 
មានគាថា ចុំនួន ៤៧៨ ។ 
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ខតតិយកញ្ញញ  វគគពី ៤ ២០៣  ដល់ ២៤៧ 

ឧទទ ន  
អោឋ រព្សសេសសខតតិយកញ្ញញ ហថ្រព្នីមបទន ១ 
ចតុរាសីតិសេសសព្រេមណកញ្ញញ ហថ្រព្នីមបទន១  
ឧបបលទយិកាហថ្រព្ោិបទន ១   សិអគ លមាតា្ហថ្រព្ោិបទន ១  
សុកាក ហថ្រព្ោិបទន ១     អតិរូព្បន ទ ហថ្រព្ោិបទន ១  
អឌ្ឍកាសីហថ្រព្ោិបទន ១    បុណណិ កាហថ្រព្ោិបទន ១  
អមពបាលីហថ្រព្ោិបទន ១   ហសោហថ្រព្ោិបទន ១ ។ 

 

ចរ់  អរទាន ។  
 

 

 

 

សនលឹក្ ចងអ លប្បារ់មាតិកា(*) (ហលខហសៀវហៅបិដក : 077) 

សុត្តន្តបិដក ខុទទកន្ិកាយ រុទធវសំៈ 
ចរយិាបិដក 
៧៧ 

(រ.ស. ២៥០៧) 
(*)  ាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតែបពទ ុំងឡាយហៅកនុងហសៀវហៅហនះ ។ 

មាតិកា ហលខពុំរ រព្ 
រព្តនចងកមនក ណឌ  ១  ដល់ ២១ 
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ពីបងករព្ រុពធវងស ពី ១ ២១  ដល់  ៥៩ 
ហកាណឌ ញ្ញ រុពធវងស ពី ២ ៥៩  ដល់  ៦៦ 
មងគល រុពធវងស ពី ៣ ៦៦  ដល់ ៧៣ 
សហមន រុពធវងស ពី ៤ ៧៤  ដល់ ៨១ 
ហរព្វត រុពធវងស ពី ៥  ៨២  ដល់ ៨៩ 
ហាភិត រុពធវងស ពី ៦ ៨៩   ដល់ ៩៧ 
អហ មពសស ិរុពធវងស ពី ៧ ៩៧  ដល់ ១០៤ 
បពុម រុពធវងស ពី ៨ ១០៤  ដល់ ១១៣ 
 រព្ព រុពធវងស ពី ៩ ១១៤  ដល់ ១២០ 
បពុមុតតរព្ រុពធវងស ពី ១០ ១២០ ដល់ ១២៧ 
សុហមធ រុពធវងស ពី ១១ ១២៨ ដល់ ១៣៥ 
សុាត រុពធវងស ពី ១២ ១៣៥  ដល់ ១៤៣ 
បិយពសស ិរុពធវងស ពី ១៣ ១៤៣  ដល់  ១៥០ 
អតែពសស ិរុពធវងស ពី ១៤ ១៥០  ដល់ ១៥៧ 
ធមមពសស ិរុពធវងស ពី ១៥ ១៥៧  ដល់ ១៦៤ 
សិពធតែ រុពធវងស ពី ១៦ ១៦៤  ដល់ ១៧០ 
តិសស រុពធវងស ពី ១៧ ១៧១  ដល់ ១៧៧ 
បុសស រុពធវងស ពី ១៨ ១៧៨  ដល់ ១៨៣ 
វបិសស ិរុពធវងស ពី ១៩ ១៨៤  ដល់ ១៩១ 
សិខិ រុពធវងស ពី ២០ ១៩១  ដល់ ១៩៨ 
ហវសសភូ រុពធវងស ពី ២១ ១៩៨  ដល់ ២០៣ 
កកុសនធ រុពធវងស ពី ២២ ២០៤  ដល់ ២១២ 
ហកា គមន រុពធវងស ពី ២៣ ២១២  ដល់ ២១៩ 
កសសប រុពធវងស ពី ២៤ ២២០  ដល់ ២២៨ 
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ហគាតម រុពធវងស ពី ២៥ ២២៨  ដល់ ២៣២ 
រុពធបបកិណណកក ណឌ  រុពធវងស ពី ២៦ ២៣៣  ដល់ ២៣៦ 
ធ្លតុភា នីយកថា រុពធវងស ពី ២៧ ២៣៦  ដល់ ២៣៨ 

ចរ់រ ទធវងស ។  
សុតតនតបិដក  ខុពទកនិកាយយ  ចរព្ោិបិដក ២៣៩  ដល់ ២៦៦ 

ឧទទ ន ៖  
អកិតតិចរព្ោិ ពី ១    សងេព្រេមណ៍ចរព្ោិពី ២  កុរុព្ធមមចរព្ោិ ពី ៣     
មហាសុពសសចរព្ោិ ពី ៤    មហាហគាវនិទចរព្ោិ ពី ៥    
ហនសមិរា ចរព្ោិ ពី ៦   ចនទកុមារព្ចរព្ោិ ពី ៧  សិវរិា ចរព្ោិ ពី ៨   
ហវសសនតរព្ចរព្ោិ ពី ៩   សសបណឌិ តចរព្ោិ ពី ១០ ។ បុគគលណាបាន 
ឲ្យទនដ៏ព្បហសើរព្ទ ុំងឡាយហ ះ  កនុងកាលហ ះ  បុគគលហ ះ គឺ 
តថាគតេមឹងឯង ។  ការព្បរព្ចិ្ឆកនូវហពយយធម៌ទ ុំងឡាយហ ះ ា  
បរព្កិាេ រព្រៃនទន  ការព្បរព្ចិ្ឆគនូវទនដ៏ព្បហសើរព្ទ ុំងឡាយហ ះ  ាបារព្មី 
រៃនទន (ហេតុហ ះ) បានាតថាគត ឲ្យនូវ ីវតិដល់ោចក  ហេើយ 
បុំហរញនូវបារព្មីហនះ ។ 

 

សីលបារព្មីតា្ ២៦៧  ដល់ ២៨៣ 

ឧទទ ន ៖  
សិលវ គចរព្ោិ ពី ១    ភូរព្ពិតតចរព្ោិពី ២   ចហមបយយចរព្ោិ ពី ៣ 
ចូ ហរធិចរព្ោិពី ៤   មេិសរា ចរព្ោិពី  ៥   រុព្រុព្មិគចរព្ោិពី ៦ 
មាតងគចរព្ោិពី ៧   ធមមហពវបុតតចរព្ោិពី ៨     យពិសចរព្ោិពី ៩ 
សងេបាលចរព្ោិពី ១០ ។ 

 

ហនកេមាម ពិបារព្មិតា្ ២៨៤  ដល់៣០៨ 
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ឧទទ ន ៖ ៣០៨  ដល់ ៣១០ 
យុធញ្ជយចរព្ោិ ពី ១    ហាមនសសចរព្ោិ ពី ២ 
អហោ ចរព្ោិ ពី ៣   ភឹសចរព្ោិ ពី ៤    
ហាណននទបណឌិ តចរព្ោិ ពី ៥   មូគផកេចរព្ោិ ពី ៦   
កបិលរាចរព្ោិ ពី ៧     សចចសវ ាយបណឌិ តចរព្ោិ ពី ៨ 
វដតកហបាតកចរព្ោិ ពី ៩  មចារា ចរព្ោិ ពី ១០   
កណា ពីបាយនចរព្ោិ ពី ១១   សុតហាមចរព្ោិ ពី ១២  
 សុវណណាមចរព្ោិ ពី ១៣     ឯករា ចរព្ោិ ពី ១៤ 
មហាហោមេុំសចរព្ោិ ពី ១៥ ។ 
ព្រះមហេសីសមពុពធ ព្ពង់សដមតងហេើយ ហោយព្បការព្ដូហចនះ ។ 

 

តថាគតរព្ងពុកេហព្ចើនព្បការព្ ហាយសមបតតិហព្ចើនព្បការព្ កនុងភរតូច 
ភរធុំ ដូចបានហរព្ៀបរាប់មកោ៉ា ងហនះ ហេើយបានសហព្មចនូវ សហមាព  
ធិញ្ញញ ណដ៏ឧតតម ។   
តថាគតបានឲ្យទន ដដលព្រះហរធិសតវគបបឲី្យ  ទ ុំងបុំហរញសីល 
មិនមានហសសសល់ ហេើយហចញហៅកាន់មហាភិនិន្ទសកម  បានដល់ 
បារព្មី សហព្មចនូវ សហមាព ធិញ្ញញ ណដ៏ឧតតម ។   
តថាគតបានាកសួរព្បណឌិ តទ ុំងឡាយ បានហធវើរាោមដ៏ឧតតម 
បានដល់ខនតិបារព្មី ហេើយសហព្មចសហមាព ធិញ្ញញ ណដ៏ឧតតម ។ 
តថាគតបានហធវើអធិោឋ នោ៉ា ងមាុំ  បានរព្កាសចចៈ  បានដល់ហមតា្ត  
បារព្មី ហេើយសហព្មចសហមាព ធិញ្ញញ ណដ៏ឧតតម ។ 
តថាគតមានចិតតហសមើកនុងហោកធម៌ទ ុំងរួង គឺ  ោភ អោភ 
យស អយស  ហសចកតីរាប់អាន និងហសចកតីហមើលអយ  
ហេើយសហព្មចសហមាព ធិញ្ញញ ណដ៏ឧតតម ។ 
អនកទ ុំងឡាយគួរព្ហ ើញនូវហកាស ជៈ ថាាភ យ   គួរព្ហ ើញនូវការព្ 

៣០៨  ដល់ ៣១០ 
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ព្បារព្រធរាោម ថាាហសចកតីហកសម ហេើយព្បឹងដព្បងរាោមចុះ 
ហនះារកយហព្បៀនព្បហៅរព្បស់ព្រះរុពធ ។   
អនកទ ុំងឡាយគួរព្ហ ើញនូវការព្ទស់ដពង ថាាភ យ  គួរព្ហ ើញនូវ 
ការព្មិនទស់ដពង  ថាាហសចកតីហកសម ហេើយចូរព្ព្រមហព្រៀងគាន  ទ ុំងា 
បុគគលមានរកយរិហរាះរព្កគាន ចុះ ។ 
មួយហពៀត អនកទ ុំងឡាយគួរព្ហ ើញនូវហសចកតីព្បមាព ថាាភ យ 
គួរព្ហ ើញនូវហសចកតីមិនព្បមាព  ថាាហសចកតីហកសម  ហេើយចូរព្ 
ចហព្មើនមគគព្បកបហោយអងគ ៨ ចុះ  ហនះារកយហព្បៀនព្បហៅ 
រព្បស់ព្រះរុពធ ។   
បានឮថាព្រះមានព្រះភាគព្ពង់ព្តា្ស់សរព្ហសើរព្ នូវបុរវចរព្ោិ 
រព្បស់ព្រះអងគ  ហេើយសដមតងនូវ ធមមបរព្ោិយ  ហ ម្ ះ រុទធ បទន 
ហោយព្បការព្ដូហចនះ ។ 

សហមាធ្លនកថា ៣១០ ដល់ ៣១៤ 

ចរ់ ចរយិារដិក្  
 


