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សន្លឹក ចង្អុលប្រាប់មាតិកា (ឈលខឈ ៀវឈៅបិដក្ : 020) 

សុតន្តបិដក មជ្ឈមិន្ិកាយ មលូបណ្ណា សក បឋមភាគ  
២០ 

(ព.ស. ២៥០២) 
 

មាតិកា ឈលខទរ័ំរ 
មូលបរយិាយវគ្គ ១ 

មូលបរយិាយសូត្រ ទី ១ ១ 
នយភូមិបរឈិឆេទ ទី ១ ៣ 
នយភូមិបរឈិឆេទ ទី ២ ១១ 
នយភូមិបរឈិឆេទ ទី ៣ ១៣ 
នយភូមិបរឈិឆេទ ទី ៥ ១៥ 
នយភូមិបរឈិឆេទ ទី ៦ ១៧ 
នយភូមិបរឈិឆេទ ទី ៨ ១៩ 

សព្វា សវសំវរសូត្រ ទី ២ ២១ 
អា វៈដដលព្តូវលោះឈោយ ការឈ ើញ ២៣ 
អា វៈដដលព្តូវលោះឈោយ ការឈ រ ៣១ 
អា វៈដដលព្តូវលោះឈោយ ការ អត់ធន់ ៣៣ 
អា វៈដដលព្តូវលោះឈោយ ការ បឈទោ បង់ ៣៥ 
អា វៈដដលបានលោះឈ ើយ ឈោយ ការឈ ើញ ជាឈដើម ៣៧ 

ធមមទាយាទសូត្រ ទី ៣  
ឈោលអរីំ បិណ្ឌ បាតរប ់ព្រោះតថាគត ៤១ 
ឈោលអរីំ ការយក្ធម៌ ជា មត៌ក្ ៤៣ 
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ឈោលអរីំ ការមិនហាត់ឈធវើនូវ វឈិវក្ ៤៥ 
ឈោលអរីំ ការហាត់ឈធវើនូវ វឈិវក្ ៤៧ 
មជ្ឈមិាបដិបទា ៤៩ 

ភយភភរវសូត្រ ទី ៤ ៥២ 
ឈោលអរីំ ឈ ទ នៈដ៏ស្ងា ត់ ៥៣ 
ឈ ទ នបរយិាយ ១៦ ៥៥ 
ឈោលអរីំ ភ័យ និង ឈ ឆក្តី ឈ ញើប ៦៧ 
ភាវៈត្ន តវ មានឈ ឆក្តីមិនវឈងវងជា ធមមតា ៦៩ 
ឈោលអរីំ បុឈរវនិវាស្ងនុ សតិញ្ញា ណ្ ៧១ 
ឈោលអរីំ ឆតូបបាតញ្ញា ណ្ ៧៣ 
ឈោលអរីំ អា វក្ខយញ្ញា ណ្ ៧៥ 
ការ ដំដងខលួនជាឧបា ក្ ត្នជាណុ្ឈ ោណិ្ព្ោ មណ៍្ ៧៧ 

អនង្គណសូត្រ ទី ៥ ៧៨ 
បុគគល ៤ រួក្ ៧៩ 
ោក្យដដលឈៅថា អងគណ្ៈ  អងគណ្ៈ ៨៥ 
អងគណ្ៈ ទី ៤ ៨៧ 
អងគណ្ៈ ទី ៧-៨ ៨៩ 
អងគណ្ៈ ទី ១០ ៩១ 
អងគណ្ៈ ទី ១១ ៩៣ 
អងគណ្ៈ ទី ១៣ ៩៥ 
ភាវៈត្នអកុ្ លព្គប ងកត់ឆិតត ឈោយអណំាឆត្នឈ ឆក្តីព្បាថាន  ៩៧ 
ឈ ឆក្តីឈព្បៀបឈធៀបឈោយជាង ចងំ (ចងំឈ ើ) ៩៩ 
ឈ ឆក្តីឈព្បៀបឈធៀបឈោយ មនុ សក្ឈំ ោះ ឬ ជ្ទំង់ ១០៣ 
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អាកភង្េយយសូត្រទី ៦ ១០៥ 
ឈ ឆក្តីព្បាថាន  ជាគរំប់ ៥ ជាឈដើម ១០៧ 
ឈ ឆក្តីព្បាថាន  ជាគរំប់ ១១ និង ១២ ១០៩ 
ឈ ឆក្តីព្បាថាន  ជាគរំប់ ១៥ ១១១ 
ឈ ឆក្តីព្បាថាន  ជាគរំប់  ១៦ ១១៣ 

វរថូបមសូត្រ ទី ៧ ១១៥ 
ឧបកិ្កឈល  ១៦ ១១៧ 
ឈ ឆក្តីព្ជ្ោះថាល មិនញាប់ញ័រក្នុងព្រោះរតនព្ត័យ ១២១ 
ផលត្នឈ ឆក្តីព្ជ្ោះថាល  ក្នុងព្រោះរតនព្ត័យ ១២៣ 
ឈោលអរីំអបបមញ្ញា ភាវទ ១២៥ 
គាថាដដលព្រោះមានព្រោះភាគព្ទង់ ដំដង ១២៧ 
 ិនោរកិ្ភិក្ខុ  បាន ឈំរឆព្រោះ អរ តត ១២៩ 

សភលេខសូត្ររី ៨ ១៣០ 
រូបជ្ាន ៤ យា៉ា ង ១៣១ 
អរូបជ្ាន ៤ យា៉ា ង ១៣៣ 
ឈ តុត្នឈ ឆក្តី ផូរផង់ ១៣៥ 
ឈ តុត្នការឈជ្ៀ វាង ១៤១ 
ឈ តុត្នការ ញុាងំខលួនឲ្យបានខព ់ ១៤៥ 
ឈ តុត្ន ឈ ឆក្តី រលំត់ ១៤៧ 
គាថាជាទី បផុំតត្ន  ូព្ត ១៥១ 

សម្មម ទិដ្ឋសូិត្រ ទី ៩ ១៥២ 
ឈោលអរីំ កុ្ ល  និង អកុ្ ល ១៥៣ 
ការ ួរព្បស្ងន ត្នភិក្ខុទាងំ យ ១៥៥ 
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អាហារវារៈ ១៥៧ 
 ឆចវារៈ ១៥៩ 
ជ្រាមរណ្ៈ វារៈ ១៦១ 
ជាតិវារៈ ១៦៣ 
ភវវារៈ ១៦៥ 
ឧបាទានវារៈ ១៦៧ 
ឈវទទវារៈ ១៦៩ 
ផ សវារៈ ១៧១ 
  យតនវារៈ ១៧៣ 
ទមរូបវារៈ ១៧៥ 
 ង្ខខ រវារៈ ១៧៧ 
អវជិាជ វារៈ ១៧៩ 
អា វវារៈ ១៨១ 
ោក្យជានិគម ១៨៣ 

សរិបបដ្ឋឋ នសូត្រ ទី ១០ ១៨៥ 
នវ ីវថិកាបរវៈ ១៨៥ 
អាទបានបរវៈ ១៨៧ 
ឥរយិាបថបរវៈ ១៨៩ 
បដិកូ្លបរវៈ ១៩០ 
ធាតុបរវៈ ១៩៣ 
ឈវទទនុប សទ តិបោា ន ១៩៩ 
ឆិតាត នុប សទ តិបបោា ន ២០១ 
នីវរណ្បរវៈ ២០៣ 
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ខនធបរវៈ ២០៩ 
អាយតនបរវៈ ២១៣ 
ឈោជ្ឈងគបរវៈ ២១៥ 
 ឆចបរវៈ ២១៩ 
ទុក្ខអរយិ ឆចៈ ២២១ 
ទុក្ខ មុទយអរយិ ឆចៈ ២២៥ 
ទុក្ខនិឈរាធអរយិ ឆចៈ ២២៩ 
ទុក្ខនិឈរាធគាមិនីបដិបទា អរយិ ឆចៈ ២៣៣ 
អានិ ងសត្នការឆឈំរ ើន តិបោា នទាងំ៤ ២៣៧ 
ោក្យជានិគម ២៣៩ 

សហីនាទវគ្គ ២៤២ 
ចូឡសីហនាទសូត្រ ទី ១ ២៤២ 

 មណ្ៈ មាន ៤យា៉ា ង ២៤៣ 
ទីបផុំត ត្នឈ ឆក្តី ព្ជ្ោះថាល  ២៤៥ 
ទិដាិ ២ ព្បការ ២៤៩ 
ឧទាន ៤យា៉ា ង ២៥១ 
ឈោលអរីំ ឧទានមាន តណាា ជាឈ តុជាឈដើម ២៥៥ 
ការឈព្តក្អរ ឆឈំោោះ កា ិត រប ់ព្រោះមានព្រោះភាគ ២៥៧ 

មហាសីហនាទសូត្រ ទី ២ ២៥៨ 
ការឆូលឈៅព្ ុក្ឈវស្ងលីត្នព្រោះស្ងរបុីព្ត ២៥៩ 
ឈោលអរីំ ឥទធិ វធីិ ២៦១ 
តថាគតរលញ្ញា ណ្ ១០ ព្បការ ២៦៣ 
ឈវស្ងរជ្ជញ្ញា ណ្ ៤ យា៉ា ង ២៧១ 
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បរ ិទយ ៨ រួក្ ២៧៥ 
ក្ឈំណ្ើ ត ៤ យា៉ា ង ២៧៧ 
គតិ ៥ យា៉ា ង ២៧៩ 
បណាត  ឧបមាទាងំ ៦  ឈោលអរីំឈ ឆក្តី ឧបមា ទី ១ ២៨១ 
បណាត  ឧបមាទាងំ ៦  ឈោលអរីំឈ ឆក្តី ឧបមា ទី ២ ២៨៣ 
បណាត  ឧបមាទាងំ ៦  ឈោលអរីំឈ ឆក្តី ឧបមា ទី ៤ ២៨៥ 
បណាត  ឧបមាទាងំ ៦  ឈោលអរីំឈ ឆក្តី ឧបមា ទី ៥ ២៨៧ 
បណាត  ឧបមាទាងំ ៦  ឈោលអរីំឈ ឆក្តី ឧបមា ទី ៦ ២៨៩ 
ព្រ មឆរយិធម៌ព្បក្បឈោយអងគ ៤ ២៩១ 
ព្បឈភទត្ន ទុក្ករកិ្រយិា ២៩៧ 
វាទៈ និង ទិដាិ រប ់ មណ្ព្ោ មណ៍្ រួក្ខលោះ ២៩៩ 

មហាទុកេកេនធសូត្រទី ៣ ៣០៩ 
វាទៈ រប ់ អនយតិរ ថយិ ៣១១ 
តឈព្មក្រប ់កាមទាងំ យជាឈដើម ៣១៣ 
ឈទា រប ់កាមទាងំ យ ៣១៥ 
ការលា ់ឈចលនូវកាមទាងំ យជាឈដើម ៣២៣ 
ឈទា ត្នរូបទាងំ យ ៣២៥ 
ការក្ណំ្ត់ដឹងនូវរូប ៣២៩ 
តឈព្មក្ត្នឈវទទទាងំ យ ៣៣១ 
ការក្ណំ្ត់ដឹងនូវ ឈវទទ ៣៣៣ 

ចូឡទុកេកេនធសូត្រ ទី ៤ ៣៣៥ 
ការក្ណំ្ត់ដឹងនូវ ឈវទទ ៣៣៧ 
ឈទា ត្នកាមទាងំ យ ៣៣៩ 
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ការ រឈងើយ ត្នរួក្និព្គនថ ៣៤៧ 
ការព្ទង់ស្ងក្ ួររួក្និព្គនថ ៣៤៩ 
ឈោលអរីំការឈៅជា ុខដ៏ឈលើ លុប ៣៥១ 

អនុម្មនសូត្រ ទី ៥ ៣៥៤ 
ធម៌ដដលឈធវើឲ្យជាអនក្ព្បឈៅព្ក្ ៣៥៥ 
ធម៌ដដលឈធវើឲ្យជាអនក្ព្បឈៅ ង្ខយ ៣៥៩ 
ព្បឈភទត្នការគយគន់ឈមើលខលួន ឈោយខលួនឯង ៣៦៣ 
ការរិចរណា ខលួន ឈោយ ខលួនឯង ៣៧១ 
ការឈព្តក្អរ ឆឈំោោះភា ិតរប ់ព្រោះមហា ឈមាគគលាល ន ៣៨១ 

ភចភោខីលសូត្រ ទី ៦ ៣៨២ 
បឈង្ខគ ល រប ់ឆិតត ៥ ព្បការ ៣៨៣ 
ឆណំ្ង រប ់ ឆិតត ៥ ព្បការ ៣៨៥ 
បឈង្ខគ ល រប ់ឆិតត ៥ ព្បការ ៣៨៧ 
ឆណំ្ង រប ់ ឆិតត ៥ ព្បការ ៣៨៩ 
ឈ ឆក្តីឈព្បៀបឈធៀបឈោយ   ុតមាន់ ៣៩៣ 

វនបរថសូត្រ ទី ៧ ៣៩៤ 
ព្បឈភទត្នការឆូលឈៅអាព្ ័យឈៅដងត្ព្រ ៣៩៥ 
ព្បឈភទត្នការឆូលឈៅអាព្ ័យ នូវបុគគល ៤០១ 

មធុបិណឌិ កសូត្រ ទី ៨ ៤០៤ 
ព្បស្ងន រប ់ ទណ្ឌ បាណិ្ ក្យៈ ៤០៩ 
ការព្ទង់ ដំដង ឈោយឈ ឆក្តី  ឈងខប ៤១១ 
អធិបាយឈោយឈ ឆក្តីរិស្ងត រ ៤១៥ 
ការព្កាបបងគទូំល ួរឆឈំោោះ ឈ ឆក្តីដដលដឆក្ឈ ើយ ៤២៣ 
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ោក្យឧបមារប ់ព្រោះ អាននោឈតថរ ៤២៥ 
ភទាធាវរិកកសូត្រ ទី ៩ ៤២៧ 

វតិក្កមាន ៦ យា៉ា ង ៤២៩ 
វជិាជ  ៣ ព្បការ ៤៣៥ 
មិចេ មគគ មានអងគ ៨ ៤៣៩ 
ព្រោះបណាត តំ្នព្រោះ តថាគត ៤៤១ 
វតិក្ក ណាា ន ូព្ត    ឈ តុ ទី ១ ៤៤៣ 
                               ឈ តុ ទី ៣ ៤៤៥ 
                               ឈ តុ ទី ៤ ៤៤៧ 
                               ឈ តុ ទី ៥ ៤៤៩ 
ការលោះបង់នូវអកុ្ ល វតិក្ក ៤៥១ 
ឧទាោ នគាថា  ៤៥៣ 
 


