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សន្លឹក ចង្អុលប្រាប់មាតិកា (*)(ឈលខឈ ៀវឈៅបិដក្ : 022) 

សតុតន្តបិដក  
មជ្ឈមិនិកាយ  មលូបណ្ណា សក  តតិយភាគ 

  ២២ 
មហាយមកវគគ  (ព.ស. ២៥០៤) 

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតថបទទ ាំងឡាយឈៅក្នុងឈ ៀវឈៅឈ ោះ ។ 

មាតិកា ឈលខទាំរ័រ 
មហាយមកវគ្គ ១ 

ចូឡគោសិង្គសាលសូត្រ  ទី១ ១ 
ការព្បព្រឹតតិ ូវបដិ ណ្ឋា រៈ ៣ 
ឈ ចក្តីមិ ព្បមាទ ៥ 
ជា   ុវហិារធម៌ (ធម៌ជាទីឈៅ បាយ) ៧ 
ការព្ទង់រ យល់ឈោយ ធមមិក្ថា ១៣ 
កិ្តតិ រទត្ ព្រោះឈថ្រៈ មា ព្រោះ អ ុរុទធ ជាឈដើម ១៥ 
ការព្ទង់ រឈ ើរព្រោះឈថ្រៈ មា ព្រោះ អ ុរុទធ ជាឈដើម ១៧ 

មហាគោសិង្គសាលសូត្រ  ទី២ ១៩ 
ការព្ទង់ រឈ ើរ ភិក្ខុ  ជារហុ ូព្ត  ២១ 
ការព្ទង់ រឈ ើរ ទិរវចក្ខុ  ២៣ 
ការព្ទង់ រឈ ើរ អភិធមមក្ថា ២៥ 
ការព្ទង់ រឈ ើរ   មាបតតិ ២៧ 
ការ រឈ ើរ ភិក្ខុ  ជារហុ ូព្ត ២៩ 
ការ រឈ ើរ ភិក្ខុ  ដដលរកី្រាយ ក្នុងការរួ  មងាំ ៣១ 
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ការ រឈ ើរ ភិក្ខុ  អនក្ឈៅក្នុងត្ព្រ ជាឈដើម ៣៣ 
ការ រឈ ើរ អភិធមមក្ថា ៣៥ 
ការ រឈ ើរ   មាបតតិ ៣៧ 
ការព្ទង់ រឈ ើរ ធម៌ជាទីអ ់ អា វៈ ៣៩ 

មហាគោបាលសូត្រ ទី ៣ ៤០ 
ភារត្ គង្វវ លឈោ ដដលមិ គួរដល់ឈ ចក្តី ចាំឈរ ើ  ៤១ 
ភារត្ ភិក្ខុ  ដដលមិ គួរដល់ឈ ចក្តី ចាំឈរ ើ  ៤៣ 
ភារត្ គង្វវ លឈោ ដដលគួរដល់ឈ ចក្តី ចាំឈរ ើ  ៤៧ 
អងគ ១១  រប ់ភិក្ខុ  ៤៩ 

ចូឡគោបាលសូត្រ ទី ៤ ៥៣ 
ឈរឿងធ្លល ប់មា មក្ឈហើយ ៥៥ 
ឧបមាឈោយឈោ ៥ រួក្ ៥៧ 

ចូឡ សចចកសូត្រ ទី ៥ ៦១ 
រួក្ឈ តចលិចឆវ ីព្បជុាំោន  ក្នុង ន្ថថ ោរោា   ៦៣ 
ពាក្យឈព្បៀបឈធៀប រប ់  ចចក្ ិគ ថបុព្ត ៦៥ 
ពាក្យឈព្បៀ ព្បឈៅ ដដលព្បព្រឹតតឈៅឈោយឈព្ចើ  ៦៧ 
ការសាក្ ួរឈោយពាក្យឧបមា ៧១ 
ការព្ទង់រាក្រណ៍ព្រោះត្ព្តលក្ខណ៍ ៧៣ 
ឧបមាឈោយអនក្ព្តូវការខលឹមឈ ើ ៧៧ 
ពាក្យឧបមារប ់ ទមមុខលិចឆវបុីព្ត ៧៩ 
ការរិចារណ្ឋ  ង្វខ រ ថាមិ ដម ជាខលួ  ៨១ 
ការព្ទង់ទទួល ិម ត ឈដើមបឆីា ់ ក្នុងត្ថ្ងដ ែក្ ៨៥ 

មហា សចចកសូត្រ ទី ៦ ៨៨ 
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ការព្បក្បឈរឿយៗ  ូវកាយភាវន្ថ ៨៩ 
ឈពាលអាំរី ចិតត ភាវន្ថ ៩៣ 
ភាវៈ ត្ កាយ ិងចិតត ដដលបុគគលបា  អប់រ ាំ ៩៥ 
ឈ ចក្តីព្តិោះរោិះរប ់ព្រោះឈពាធិ តវ ៩៧ 
ឈ តចចូលឈៅរក្ អាឡារតាប  ៩៩ 
ឈ តចចូលឈៅរក្ ឧទទក្តាប  ១០៣ 
ឧបមាទ ាំង ៣     ឧបមា ទី ១ ១០៧ 
                          ឧបមា ទី ២ ១០៩ 
                          ឧបមា ទី ៣ ១១១ 
ព្បឈភទ ត្ ទុក្ករកិ្រយិា ១១៣ 
វញិ្ញា ណជាឈព្គឿងរលឹក្តាម ូវ សាម រតី ១២៥ 
បណ្ឋត  វជិាជ ទ ាំង ៣   វជិាជ ទី ១ ១២៧ 
                              វជិាជ ទី ៣ ១២៩ 
ភារត្ បុគគល ដដលវឈងវង  ិង មិ វឈងវង ១៣១ 
ការឈពាល រឈ ើរព្រោះ មា ព្រោះភាគ ១៣៣ 

ចូឡរណ្ហា សង្ខយសូត្រ ទី ៧ ១៣៦ 
វមុិតតិក្ថាឈោយ ឈងខប ១៣៧ 
ការចូលឈៅោល់  ក្កឈទវរាជ ១៣៩ 
ការឈពាល រឈ ើរ ឈវជយ តព្បាសាទ ១៤១ 
វមុិតតិក្ថា ១៤៣ 

មហា រណ្ហា សង្ខយសូត្រ ទី ៨ ១៥០ 
ការឈោោះទិដាិអាព្ក្ក់្ ១៥១ 
ការព្កាបបងគាំទូលទិដាិអាព្ក្ក់្ រប ់ សាតិភិក្ខុ  ១៥៣ 
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ការព្ទង់ ួរអាំរីទិដាិអាព្ក្ក់្ រប ់ សាតិភិក្ខុ  ១៥៥ 
ការព្ទង់សាក្ ួរទិដាិរប ់ សាតិភិក្ខុ ឈក្វដតបុតត ១៥៧ 
ទីឈក្ើតត្ វញិ្ញា ណ ១៥៩ 
ការឈពាលអាំរីខ ធបញ្ចក្ៈ ដដលឈក្ើតឈហើយ ១៦១ 
អាហារ ៤ យា៉ា ង ១៦៣ 
 មុទយ វារៈ ១៦៥ 
បចចយ ័យ ១៦៧ 
 មុទយ ័យ ១៧១ 
 ិឈរាធ ័យ ១៧៣ 
ធមមគុណក្ថា ១៧៧ 
ឈហតុជាទីព្បជុាំ ឈក្ើតឈ ើងត្ ក្ងទុក្ខ ១៨១ 
រុទធគុណក្ថា ១៨៥ 
ភារជាអនក្ព្បក្បឈោយ ិកាខ   ិង សាជីវៈ ១៨៧ 
ការជព្មោះចិតត ១៩១ 
ឈ ចក្តីរលត់ត្ ក្ងទុក្ខ ១៩៣ 

មហាអសសបុរសូត្រ ទី ៩ ១៩៦ 
បណ្ឋត ធម៌ទ ាំង ១០   ធម៌ទី ១  ១៩៧ 
បណ្ឋត ធម៌ទ ាំង ១០   ធម៌ទី ៣ ១៩៩ 
បណ្ឋត ធម៌ទ ាំង ១០   ធម៌ទី ៥ ២០១ 
បណ្ឋត ធម៌ទ ាំង ១០   ធម៌ទី ៧ ២០៣ 
មហាអ សបុរ ូព្ត  ធម៌ទី ៩  ក្នុងរួក្ធម៌ ១០ ២០៥ 
ឈ ចក្តីឈព្បៀប ៥ យា៉ា ង ២០៩ 
្  ុខ ទី ២ ក្នុងរួក្ ្  ៤ ២១៣ 
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្  ុខ ទី ៣ ក្នុងរួក្ ្  ៤ ២១៥ 
វជិាជ  ទី ១    ក្នុងរួក្វជិាជ  ៣ ២១៧ 
វជិាជ  ទី ៣    ក្នុងរួក្វជិាជ  ៣ ២១៩ 
ព្រោះខីណ្ឋព្ រ មា ឈ ម្ ោះ ៧ ២២១ 
ឈ ម្ ោះរប ់ព្រោះខីណ្ឋព្ រ ៧ព្បការ ២២៣ 

ចូឡអសសបុរសូត្រ ទី ១០ ២២៤ 
បដិបទ ដ៏ មគួរ  ២២៥ 
បដិបទ ខុ  រប ់  មណៈ ២២៧ 
បដិបទ ដ៏ មគួរ ដល់  មណៈ ២៣៣ 

ឧទ្ទា ននន មហាយមកវគ្គ ២៣៧ 
ចូឡយមកវគ្គ ២៣៨ 

សាគលយយកសូត្រ ទី ១ ២៣៨ 
រុទធគុណក្ថា ២៣៩ 
អកុ្ លក្មមបថ្ ១០ ២៤១ 
កុ្ ល ក្មមបថ្ ១០ ២៤៧ 
ផលត្ កិ្រយិាព្បព្រឹតតិឈ មើ ឈពាលគឺព្បព្រឹតតិតាមធម៌ ២៥១ 

គវរញ្ជកសូត្រ ទី ២ ២៥៥ 
អកុ្ លក្មមបថ្ ១០ ២៥៧ 
កុ្ ល ក្មមបថ្ ១០ ២៦១ 
ផលត្ កិ្រយិាព្បព្រឹតតិធម៌ ព្បព្រឹតតិឈ មើ ២៦៣ 

មហាគវលលទសូត្រ ទី ៣ ២៦៨ 
ព្បសាន  ួរអាំរី បុគគលមា ព្បាជាា  ជាឈដើម ២៦៩ 
ព្បសាន  ួរអាំរី  ឈវទន្ថជាឈដើម ២៧១ 
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បចច័យ រីរព្បការ ២៧៣ 
បឋមជា  ព្បក្បឈោយអងគ ៥ ២៧៥ 
ឥន្ទ ទិយ ៥ ព្បការ ២៧៧ 
ដាំឈណើ រឈផសងោន ត្ បុគគល រីរ រួក្ ២៧៩ 
 ាំ ួរ  គឺ បចច័យ  ២៨១ 
ឈចឈតាវមុិតតិ ៤ ២៨៣ 
ឈវទន្ថបញ្ញា  ២៨៧ 

ចូឡគវទលលសូត្រ ទី ៤ ២៨៨ 
 ាំ ួរ អាំរីឈហតុដដលន្ថ ាំឲ្យឈក្ើត កាក យៈ ២៨៩ 
 ាំ ួរ អាំរី  កាក យទិដា ិ ២៩១ 
 ាំ ួរ អាំរី មគគ ២៩៣ 
 ាំ ួរ អាំរី  ិឈរាធ ២៩៥ 
ឈវទន្ថបញ្ញា  ២៩៧ 
អ ុ យបបញ្ញា  ២៩៩ 
បដិកាតបបញ្ញា  ៣០១ 
ការព្ទង់ រឈ ើរធមមទិន្ថន ភិក្ខុ  ី ៣០៣ 

ចូឡធមមសមាទ្ទនសូត្រ ទី ៥ ៣០៤ 
ធមម មាទ ទី ១ ៣០៥ 
ធមម មាទ ទី ២ ៣១១ 
ធមម មាទ ទី ៣ទី ៤ ៣១៣ 

មហាធមមសមាទ្ទនសូត្រ ទី ៦ ៣១៥ 
ធម៌ ដដលគួរឈ រ  ិងមិ គួរឈ រ ៣១៧ 
គតិ ត្  អវជិាជ  ៣១៩ 
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ធមម មាទ ទី ១ ៣២៥ 
ធមម មាទ ទី ២ ៣២៧ 
ធមម មាទ ទី ៣ ៣២៩ 
ធមម មាទ ទី ៤ ៣៣១ 
ឧបមា ទី ២ ៣៣៣ 
ឧបមា ទី ៥ ៣៣៥ 

វមិសំកសូត្រ ទី ៧ ៣៣៧ 
ការដ វងរក្ធម៌ ៣៣៩ 
ការសាក្ ួរតឈៅឈទៀត ៣៤៣ 
ឈ ចក្តីឈជឿមិ រ ាំឈភើប ក្នុងព្រោះតថាគត ៣៤៥ 

គោសមពយិសូត្រ ទី ៨ ៣៤៦ 
ការព្ទង់សាក្ ួររួក្ភិក្ខុ ឈៅ ឈកា មពី ៣៤៧ 
សារាណីយធម៌ ៦ព្បការ ៣៤៩ 
ញាណទី ១ ក្នុង អងគ ៧ ៣៥៣ 
ញាណទី  ៣  ទី ៤  ក្នុង អងគ ៧ ៣៥៥ 
ញាណទី ៥ ក្នុង អងគ ៧ ៣៥៧ 
ញាណទី ៧ ក្នុង អងគ ៧ ៣៥៩ 

ត្រហ្មនិមនតនិកសូត្រ ទី ៩ ៣៦១ 
មារចូលឈព្ជៀតដព្ជក្ ៣៦៣ 
ការព្ទង់ឈោោះទិដាិរប ់រួក្ព្រហម ៣៦៧ 
ឈ ចក្តីអសាច រយ មិ ធ្លល ប់មា  ៣៧៣ 
មារចូលឈព្ជៀតដព្ជក្ ៣៧៥ 

មាររជ្ជនីយសូត្រ ទី ១០ ៣៧៩ 
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ឈ ចក្តីវតិក្កត្ មារ ៣៨១ 
ឈរឿងធ្លល ប់មា មក្ឈហើយ ៣៨៣ 
ឈ ចក្តីបរវតិក្កត្  មារ ៣៨៥ 
ឧបមាឈោយ តវលា ៣៨៧ 
ឧវាទត្ ព្រោះ ក្កុ្  ធៈ  ជាមាច  ់ ៣៨៩ 
មហា រក្ទ ាំង ៣ ៣៩៣ 
ោថាជាទី បាំផុត ៣៩៥ 
 


