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សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា   (ឈលខឈ ៀវឈៅបិដក្ : 015) 

សុត្តន្តបិដក  ទីឃន្ិកាយ  ទុត្ិយភាគ   
សីលកខ ន្ធវគគ 

១៥ 
(ព.ស. ២៥០១) 

 

មាតិកា ឈលខទរ័ំរ 
កូដទន្តសូត្រ ទី ៥  

ឈរឿងកូ្ដទន្តព្ាហ្មណ៍ ៣ 
ឈាលអរីំគុណ ត្ន្ កូ្ដទន្តព្ាហ្មណ៍ ៧ 
រុទធគុណក្ថា ១១ 
យញ្ញ មបទា ៣ព្បការ មាន្បរកិាា រ ១៦ ១៧ 
ការឈាលអរីំព្រោះបាទ  មហាវជិិតរាជ ១៩ 
ការឈាលអរីំ មហាយញ្ញ រប ់ព្រោះបាទ  មហាវជិិតរាជ ២១ 
ឈ ចក្តីព្តិោះរោិះ រប ់ កូ្ដទន្តព្ាហ្មណ៍ ៤៣ 
រុទធយញ្ញ ក្ថា  និ្ចចភតតទាន្ ៤៥ 
 រណគមន៍្ ៤៧ 
ការឈក្ើតឈ ើងត្ន្ព្រោះតថាគត ៤៩ 
ការ ដំដងខលួន្ជាឧបា ក្ត្ន្ កូ្ដទន្តព្ាហ្មណ៍ ៥១ 
ការយាងចូលឈៅកាន់្ឈរាងយញ្ញរិធី រប ់កូ្ដទន្តព្ាហ្មណ៍ ៥៣ 

មហាលិសូត្រទី ៦  
 ុតតនិ្ទាន្ ៥៧ 
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 មាធិដដលភិក្ាុចឈព្មើន្ឈោយចដំណក្មួយ ការឈ ើញនូ្វរូបទិរវ ៦១ 
 មាធិដដលភិក្ាុចឈព្មើន្ឈោយចដំណក្មួយ ការស្តត ប់ឮ ឈំ ងទិរវ ៦៣ 
 មាធិដដលភិក្ាុចឈព្មើន្ទាងំរីរចដំណក្ ការឈ ើញរូបទិរវជាឈដើម ៦៥ 
ការព្បព្រតតតដដលជាឈហ្តុឈធវើ្យជជាក់្ចា ់នូ្វ មាធិាវវា ៦៧ 
ការឈធវើ្យជជាក់្ចា ់នូ្វឈចឈោវមុិតតិ និ្ងបញ្ញញ វមុិតតិជាឈដើម ៦៩ 
រុទធគុណក្ថា  ីល មបទា ្ន្ ៧១ 
ការឈព្តក្អរចឈំាោះ ាវ ិត រប ់ព្រោះមាន្ព្រោះាវគ ៧៣ 

ជាលិយសូត្រ ទី ៧  
 ីល មបទា ្ន្ ៧៥ 
ការឈព្តក្អរចឈំាោះ ាវ ិត រប ់ព្រោះមាន្ព្រោះាវគ ៧៧ 

មហាសីហនាទសូត្រ ទី ៨  
ការតិោះឈដៀលតបៈ ទាងំរួងជាឈដើម ៧៩ 
ឈាលអរីំការលោះ អកុ្ លធម៌ ៨១ 
ឈាលអរីំ ការ មាទាន្កុ្ លធម៌ ៨៣ 
ឈាលអរីំឈ្តើមនូ្វ តបៈរប ់ អឈចលក្ សប ៨៧ 
 មបទា ៣  ព្បការ ៩១ 
ឈាលអរីំ ស្តមញ្ញគុណ  និ្ង ព្រហ្មញ្ញគុណ ៩៣ 
ឈាលអរីំការចឈព្មើន្ឈមោត ចិតត ៩៧ 
 មបទា ៣ យា៉ា ង ១០១ 
 ីហ្ាទ ក្នុងបរ ិទយជទាងំឡាយ ១០៣ 
តិតថិយបរវិា   និ្ង បរវជាជ ឧប មបទា ត្ន្អឈចលក្ សប ១០៧ 

បោដឋោទសូត្រ ទី ៩  
ព្រោះមាន្បញរោះាវគព្ទង់រុទធដឈំណើ រចូលឈៅរក្ឈបាដឋបាទបរាិវ ជក្ ១១១ 
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ការឈាលអរីំ អភិ ញ្ញញ និ្ឈរាធ ១១៣ 
តតិយជាន្  និ្ង ចតុតថជាន្ ១១៧ 
អរូបជាន្ មាន្វញិ្ញញ ណញ្ញច យតន្ជាន្ ជាឈដើម ១១៩ 
អនុ្បុាវ ភិ ញ្ញញ និ្ឈរាធ មបជាន្ មាបតតិ ១២១ 
ការឈាលអរីំ  ញ្ញញ  និ្ង ញាណ ១២៣ 
ការឈាលអរីំ  ញ្ញញ  និ្ង ខលួន្ ១២៥ 
ព្បស្តន ដដលតថាគតមិន្បាន្រាក្រ ១២៧ 
ព្បស្តន ដដលព្រោះមាន្ព្រោះាវគព្ទង់រាក្រ និ្ងព្បស្តន ដដលមិន្ព្ទង់រាក្រ ១២៩ 
ចិតតហ្តថិស្តរបុីតត និ្ង ឈបាដឋបាទបរាិវ ជក្ ១៣១ 
ធម៌ព្បព្រតតតឈៅឈោយចដំណក្មួយក្ម៏ាន្ មិន្ដមន្ឈោយចដំណក្មួយក្ម៏ាន្ ១៣៣ 
ធម៌ដដលព្បព្រតតតឈៅឈោយចដំណក្មួយ ១៣៥ 
ការឈាលអរីំទិដឋិ រប ់ មណព្ាហ្មណ៍ ១៣៧ 
ការបាន្នូ្វឧឡារកិ្អតតាវរ ១៤៥ 
ការបាន្នូ្វអរូបអតតាវរ ១៤៧ 
ការបាន្នូ្វអតតាវរ មាន្ឧឡារកិ្អតតាវរជាឈដើម ១៥១ 
ឈ ចក្តីឈោោះព្ស្តយ រប ់ចិតតហ្តថិស្តរបុីព្ត ១៥៣ 
ការបាន្នូ្វអតតាវរ មាន្ឧឡារកិ្អតតាវរជាឈដើម ១៥៧ 
ព្រោះចិតតហ្តថិស្តរបុីតត មាន្អាយុបាន្ ឈព្មច ព្រោះអរហ្ន្ត ១៥៩ 

សុកសូត្រ ទី ១០  
មាណរចូលឈៅកាន់្ ណំាក់្ត្ន្ព្រោះ អាន្ន្ទឈតថរ ១៦១ 
ព្រោះ អាន្ន្ទឈតថរ ចូលឈៅកាន់្លឈំៅ រប ់ ុភមាណរ ១៦៣ 
ការបាន្នូ្វ ទាធ  ក្នុងព្រោះតថាគត ១៦៥ 
ការចិញ្ចិ មជីវរិខុ  ឈព្ាោះ តិរច្ឆា ន្វជិាជ  ១៦៧ 
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 ីល មបទា ១៦៩ 
 តិ មបជញ្ញៈ ១៧១ 
ការជព្មោះចិតត្ យជស្តា ត ច្ឆក្ នី្វរណធម៌ ទាងំ ៥ ១៧៣ 
ឈ ចក្តីឧបមាត្ន្ នី្វរណធម៌ ទាងំ ៥ ១៧៥ 
ការឈាលអរីំ ្ន្  ឈ ចក្តីឧបមាត្ន្្ន្ ១៧៧ 
ការឈាល រឈ ើរ ព្រោះ អាន្ន្ទឈតថរ ត្ន្ ុភមាណរ ១៨៣ 
ការឈាលអរីំ បញ្ញញ  ឈ ចក្តីឧបមាត្ន្ បញ្ញញ  ១៨៥ 
                                ឈស្តតធាតុទិរវ ១៨៩ 
                                ឈចឈោបរយិញ្ញញ ណ ១៩១ 
បុឈរវនិ្វា នុ្ សតិញ្ញញ ណ ១៩៣ 
ចុតូបបាតញ្ញញ ណ ១៩៥ 
អា វក្ាយញ្ញញ ណ ១៩៧ 
 ុភមាណប រឈ ើរ ព្រោះអាន្ន្ទឈតថរ   ការ ដំដងខលួន្ជា ឧបា ក្ ១៩៩ 

បកវដតសូត្រ ទី ១១  
បាដិហារយជ ៣ យា៉ា ង  ការឈាលអរីំ ឥទធិវធិិ ២០៣ 
ការឈាលអរីំ  អាឈទ ាបាដិហារយជ ២០៥ 
ការឈាលអរីំ   អនុ្ស្ត នី្បាដិហារយជ ២០៧ 
ឈរឿងភិក្ាុអនក្ដ វងរក្ មហាភូតរូប ២០៩ 
ឈ ចក្តីរាក្រណ៍ព្បស្តន អរីំ មហាភូតរូប ២១៩ 

បោហិច្ចសូត្រ  ទី ១២  
 ុតតនិ្ទាន្ ការទូល ួរអរីំមិន្មាន្អាាធជាឈដើម (ចឈំាោះព្រោះមាន្ 
ព្រោះាវគ) 

២២៣ 

ការព្កាបបងគទូំលភតតកាល ចឈំាោះព្រោះមាន្ព្រោះាវគ ២២៥ 
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ឈាលអរីំព្រោះមាន្ព្រោះាវគ ព្ទង់ស្តក្ ួរឈោហិ្ចចព្ាហ្មណ៍ ២២៧ 
ឈាលអរីំការព្ទង់ឈោោះទិដឋិខុ   រប ់ឈោហិ្ចចព្ាហ្មណ៍ ២៣១ 
ព្គូដដលគួរដល់ការឈច្ឆទព្បកាន់្មាន្៣ រួក្ ២៣៥ 
ព្គូ ទី ២ ដដលគួរដល់ការឈច្ឆទព្បកាន់្ ២៣៧ 
ព្គូ ទី ៣ ដដលគួរដល់ការឈច្ឆទព្បកាន់្ ២៣៩ 
ស្តស្តត  មិន្គួរដល់ការឈច្ឆទព្បកាន់្ ការ ដមតងខលួន្ជាឧបា ក្ត្ន្ 
ឈោហិ្ចចព្ាហ្មណ៍ 

២៤១ 

បរវជិ្ជសូត្រ ទី ១៣  
ការព្បតក្ាគ្នន ត្ន្វាឈ ដឋមាណរ និ្ងាវរទាវ ជមាណរ រុទធគុណក្ថា ២៤៥ 
ឈាលអរីំវាឈ ដឋមាណរ និ្ងាវរទាវ ជមាណរ មាន្ឈ ចក្តីព្បកាន់្ 
ខុ គ្នន  

២៤៧ 

ឈាលអរីំព្រោះមាន្ព្រោះាវគ ព្ទង់ស្តក្ ួរវាឈ ដឋមាណរ ២៤៩ 
មោត មតតក្ថា រួក្ឫ ីជាបុរវបុរ  ២៥៧ 
ឈ ចក្តីឧបមាឈោយជឈណតើ រ ២៥៩ 
រួក្ឫ ីជាបុរវបុរ  ២៦១ 
ឈ ចក្តីឧបមាឈោយ ទតងអចិរវតី ២៦៣ 
កាមគុណទាងំ ៥ ២៦៥ 
នី្វរណធម៌ ៥ ព្បការ ២៦៧ 
ការព្ទង់ស្តក្ ួរ វាឈ ដឋមាណរ ២៦៩ 
បដិបទា ជាឈព្គឿងញុាងំ តវ្ យជឈៅកាន់្ព្រហ្មឈោក្ ២៧១ 
ការឈាលអរីំឈចឈោត វមុិតតិ  មាន្ក្ណំត់ព្បមាណមិន្បាន្ ២៧៥ 
ការ ដំដងខលួន្ជាឧបា ក្ និ្ងបញ្ជី ឈរឿងត្ន្  ីលក្ាន្ធវគគឈាោះ ២៧៩ 
 


