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សន្លឹក ចង្អុលប្រាប់មាតិកា (*)  (ឈលខឈ ៀវឈៅបិដក្ : 016) 

សុត្តន្តបិដក ទឃីន្កិាយ ត្ត្ិយភាគ  
មហាវគគ ១៦ 

មហាបទាន្សតូ្ត្  មហា ន្ទាន្សតូ្ត្  ន្ិង មហាបរនិ្ពិ្វា ន្សតូ្ត្   
(ព.ស. ២៥១៤) 

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចមលងរីអតថបទទ ាំងឡាយឈៅក្នុងឈ ៀវឈៅឈ ោះ ។ 

មាតិកា ឈលខទាំរ័រ 
មហាបទានសូត្រ  ទី ១ ១ 

ភាណវារៈ ទី១  ព្បវតតិត្ ព្រោះ មាម  មពុទធ ៧ ព្រោះអងគ ៣ 
ភាណវារៈ ទី១  ឈោលអាំរី បុឈរេ ិវាសា ុ សតិ រប ់ព្រោះមា ព្រោះភាគ ១៥ 
ភាណវារៈ ទី១  ឈោលអាំរី ធមមតារប ់ព្រោះឈោធិ តេ ២៣ 
ភាណវារៈ ទី១  ឈោលអាំរី មហាបុរ ិលក្ខណៈ ៣២ ៣៣ 
ភាណវារៈ ទី១  ឈោលអាំរី ព្បវតតិរប ់ព្រោះវបិ សកុី្មារ ៤១ 
ភាណវារៈ ទី២  ឈោលអាំរីព្រោះវបិ សកុី្មារ ឈ តចឈៅកា ់ទីឧទា  ៤៥ 
ភាណវារៈ ទី២  ឈោលអាំរី ការទតឈ ើញឈទវទូតទី១ ៤៧ 
ភាណវារៈ ទី២  ឈោលអាំរី ការទតឈ ើញឈទវទូតទី២ ៤៩ 
ភាណវារៈ ទី២  ឈោលអាំរី ព្រោះតព្មិោះ ត្ ព្រោះបាទ រ ធុមៈ ៥៣ 
ភាណវារៈ ទី២  ឈោលអាំរី ការទតឈ ើញឈទវទូតទី៣ ៥៥ 
ភាណវារៈ ទី២  ឈោលអាំរី ព្រោះតព្មិោះ ត្ ព្រោះបាទ រ ធុមៈ ៥៩ 
ភាណវារៈ ទី២  ឈោលអាំរី ការទតឈ ើញ អនក្បួ  ៦១ 
ភាណវារៈ ទី២   ការព្ទង់ផ្នួ ត្ ព្រោះ វបិ សកុី្មារ ៦៣ 
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ភាណវារៈ ទី២  ព្រោះតព្មិោះ រប ់ព្រោះវបិ ស ីឈោធិ តេ ៦៥ 
ភាណវារៈ ទី២  ការព្ទង់រិចារណា  មុទយវារៈ ៦៧ 
ភាណវារៈ ទី២  ការព្ទង់រិចារណា   ិឈរាធវារៈ ៧១ 
ភាណវារៈ ទី២  ការព្ទង់រិចារណា  ូវការឈក្ើត ិងការរលត់ ក្នុងឧបាទ ខ ធ ៥ ៧៥ 

សុត្តន្ត បិដក ទីឃនិ្កាយ មហាវគ្គ ៧៦ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី អារាធនា ត្ មហាព្រហ្ម ៧៩ 
ភាណវារៈ ទី៣  ការព្ទង់ព្បឈមើលឈមើល   ូវ តេឈោក្ ៨១ 
ភាណវារៈ ទី៣    គាថាជាោក្យអារាធនា ត្ ព្រហ្ម ៨៣ 
ភាណវារៈ ទី៣   ឈរឿងព្រោះខណឌ   រាជកុ្មារ  ិង តិ សកុ្មារ ៨៥ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី ឈ ចក្តីព្តិោះរោិះរប ់រួក្មហាជ  ៨៩ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី ធមមចក្ខុ រប ់បុរេជិត ទ ាំង  ៨៤០០០ រូប ៩៣ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី ព្រោះតព្មិោះរប ់ព្រោះរុទធ វបិ ស ី ៩៥ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី   ការព្តាច់ឈៅកា ់ ចារកិ្ ត្ រួក្សាវក័្ ៩៧ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី ការប លឺសា ័រទត្ រួក្ឈទវតា ១០១ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី ការព្ទង់ ម្មតងបាតិឈមាក្ខ ១០៣ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី ការព្កាបបងគាំទូលត្ ឈទវតា ១០៥ 
ភាណវារៈ ទី៣  ឈោលអាំរី ធមមជាតិម្ដលតថាគតបា ព្ជាបចា ់ឈហ្ើយ ១១៥ 

មហានិ្ទាន្ សូត្ត្  ទី ២ ១១៧ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  បដិចច មុបាទ ១១៩ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  ឈហ្តុ ិងបចច័យ ត្ អកុ្ លធម៌ទ ាំងឡាយ ១២៥ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  ឈហ្តុ ិងបចច័យ ត្ រួក្ អកុ្ លធម៌ ១២៧ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី ឈហ្តុ ិងបចច័យ ត្ រួក្ធម៌ មា ឆ ទរាគៈ ជាឈដើម ១២៩ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  ឈហ្តុ ិងបចច័យ ត្  ឈវទនា ១៣១ 
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រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី ឈហ្តុ ិងបចច័យ ត្ រួក្ធម៌ មា  ផ្ សៈ ជាឈដើម ១៣៣ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  ការបញ្ញតតខលួ  ១៣៥ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  ការ មិ បញ្ញតតខលួ  ១៣៩ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  ការរិចារណាខលួ  ១៤១ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  ការមិ រិចារណា  ូវឈវទនា ថាជាខលួ  ១៤៥ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  វញិ្ញញ ណដឋិតិទ ាំង ៧ ១៤៧ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  វឈិមាក្ខទ ាំង ៨ ១៥១ 
រុទធភាណវារៈ ឧភឈតាភាគវមុិតតិ ១៥៣ 

មហានិ្ព្វា ន្ សូត្ត្  ទី ៣ ១៥៤ 
វជជិភាណវារៈ  ិទ ក្ថា ១៥៥ 
វជជិភាណវារៈ ឈោលអាំរី អបរហិា ិយធម៌  ទ ាំង ៧ រប ់រួក្វជជីក្សព្តិយ៍ ១៥៧ 
វជជិភាណវារៈ ការព្ទង់ព្បជុាំភិក្ខុទ ាំងឡាយ ១៦៣ 
វជជិភាណវារៈ ឈោលអាំរី អបរហិា ិយធម៌ ៧ រប ់រួក្ រប ់រួក្ភិក្ខុ  ១៦៥ 
វជជិភាណវារៈ ឈោលអាំរី អបរហិា ិយធម៌ ៦ រប ់រួក្ រប ់រួក្ភិក្ខុ  ១៧៣ 
រុទធភាណវារៈ ព្រោះមា ព្រោះភាគឈ តចឈៅកា ់ អមពលដឋិកាឧទា  ១៧៥ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរីការសាក្ ួរ ព្រោះរុទធគុណ ១៧៧ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរីអា ិ សង ត្ ត្ព្ត ិកាខ  ១៨១ 
រុទធភាណវារៈ ព្រោះមា ព្រោះភាគឈ តចចូលឈៅកា ់ផ្ទោះ មាន ក់្ ១៨៣ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី ការសាងព្កុ្ងក្នុង បាដលិព្គាម ១៨៧ 
រុទធភាណវារៈ ឈរឿង ុ ិធៈ  ិង វ សការព្ោហ្មណ៍ ១៨៩ 
រុទធភាណវារៈ អ ុឈមាទ គាថា ១៩១ 
រុទធភាណវារៈ ព្រោះឧទ រប ់ព្រោះមា ព្រោះភាគ ១៩៣ 
រុទធភាណវារៈ កាព្ទង់ ម្មតង ចតុរារយិ ចច ១៩៥ 



បញ្ជី រាយឈ ម្ ោះ មាតកិាធម៌ ក្នុងព្រោះត្ព្តបិដក្ ១១០ ក្ាល - site :  www.btkhmer.com  Page 4 

 

រុទធភាណវារៈ  ការព្កាបបងគាំទល ួរ គតិរប ់រួក្សាវក័្ ១៩៧ 
រុទធភាណវារៈ ការព្ទង់ ម្មតងធម៌បរយិាយ ឈ ម្ ោះធមាម ទ ៈ ២០១ 
រុទធភាណវារៈ ការព្ទង់ ម្មតង   តិបបដ្ឋឋ   ៤ ២០៣ 
រុទធភាណវារៈ ឈ តចយាងឈៅកាក់្ទីអង្គគ   រប ់នាង អមពបាលី ២០៩ 
រុទធភាណវារៈ ព្ទង់មា រឬហ្រុតញថ្ដីកាព្បាររធ  ឹងព្រោះអា  ទ ២១៣ 
រុទធភាណវារៈ ព្រោះមា ព្រោះភាគចូលឈៅកា ់ បាវាលឈចតិយ ២១៥ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរីអា ុភារត្  ឥទធិបាទ ទ ាំង ៤ ២១៧ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី អារាធនាព្រោះមា ព្រោះភាគឲ្យបរ ិិោេ   ២១៩ 
រុទធភាណវារៈ  ការព្ទង់ដ្ឋក់្ អាយុ ង្គខ រ ២២៥ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរីឈហ្តុត្ ការក្ឈព្ក្ើក្ម្ផ្ ដី ២២៧ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី បរ ័ិទ ៨ រួក្ ២២៩ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី អតិភាយត ៈ  ទ ាំង ៨  ២៣១ 
រុទធភាណវារៈ  វឈិមាក្ខ ៨ ឈរឿងព្ក្ុងមារ ២៣៧ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី  រុទធបរ ័ិទ ៤រួក្ ២៣៩ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី អា ុភារ រប ់ ឥទធិបាទ ២៤៣ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី  ាំឈវជ ីយធម៌ ២៥១ 
រុទធភាណវារៈ ការព្ទង់ឲ្យព្បជុាំភិក្ខុ ងឃ ២៥៣ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី  អភិញ្ញញ  ឈទ ិតធម៌ ២៥៥ 
រុទធភាណវារៈ ការព្ទង់ទតព្កុ្ងឈវសាលី ជា បចឆិមទ ស ៈ ២៥៧ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរីអរយិធម៌ ៤ យា៉ា ង ២៥៩ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី មហាបឈទ  ៤ យា៉ា ង ២៦១ 
រុទធភាណវារៈ ឈរឿងនាយឆ ទក្មាម បុតត  (កូ្ ជាងមា ) ២៦៧ 
រុទធភាណវារៈ ឈោហិ្តបបក្ខ ទិកាោធ ២៧១ 
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រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី ឈហ្តុអសាច រយចាំម្ែក្ ២៧៣ 
រុទធភាណវារៈ  ការ ម្មតងខលួ ជាឧបា ក្ ត្ បុក្កុ មលលបុតត ២៨១ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរីឈហ្តុអសាច រយចម្មលក្ ២៨៣ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី រុទធដាំឈណើ រឈៅកា ់ ទឹង ក្កុ្ធៈ ២៨៥ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរីចង្គា  ់បិណឌ បាតទ ាំង ២ មា ផ្លឈព្ចើ  ២៨៧ 
រុទធភាណវារៈ  ឈោលអាំរីការបូជាចាំឈោោះ តថាគត ២៨៩ 
រុទធភាណវារៈ ឈរឿងឧបវាណភិក្ខុ  ២៩១ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរីឈ ចក្តីក្ ទក់្ក្ឈ ទញរប ់ឈទវតា ២៩៣ 
រុទធភាណវារៈ ឈោលអាំរី ាំឈវជ ីយដ្ឋឋ    ៤ ក្ម្ លង ២៩៥ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី ការព្បតិបតតិក្នុង ររីៈ ព្រោះចព្ក្រតតិរាជ ២៩៧ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី ថូ្បាឈហ្បុគគ ៤ រួក្ ២៩៩ 
រុទធភាណវារៈ ព្ទង់ព្តា ់ឲ្យឈៅអា  ទឈតថរ  ៣០១ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី អចឆរយិរភុតធម៌ ៤ យា៉ា ងក្នុងព្រោះ អា  ទឈតថរ ៣០៣ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរីអចឆរយិរភុតធម៌ ៤ យា៉ា ងក្នុងព្រោះ ចព្ក្រតតិរាជ ៣០៥ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី រាជធា ី ឈ ម្ ោះ កុ្សាវតឹ ៣០៧ 
រុទធភាណវារៈ ការថាេ យដាំណឹងដល់ មលលក្សព្តិយ៍ ត្ ព្កុ្ងកុ្ ិនារា ៣០៩ 
រុទធភាណវារៈ ឈរឿង ុភទទ បរោិេ ជក្ ៣១១ 
រុទធភាណវារៈឈោលអាំរី ព្គូអនក្ឈធេើលិទធិ ដូចក្ាំរង់ ទ ាំង ៦ នាក់្ ៣១៥ 
រុទធភាណវារៈ ព្ទង់ ម្មតងធម៌ដល់ ុភទទបរោិេ ជក្ ៣១៧ 
រុទធភាណវារៈ បរេជាជ   ិង ឧប មបទរប ់  ុភទទបរោិេ ជក្ ៣១៩ 
បរ ិិោេ  ភាណវារៈ ព្រោះបចឆិមវាចា រប ់ព្រោះមា ព្រោះភាគ ៣២១ 
បរ ិិោេ  ភាណវារៈ បរ ិិោេ   ត្ ព្រោះមា ព្រោះភាគ ៣២៥ 
បរ ិិោេ  ភាណវារៈ ការថាេ យដាំណឹងបរ ិិោេ   ៣៣១ 
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បរ ិិោេ  ភាណវារៈ មលលក្សព្តិយ៍  ជាព្បធា  ៨ អងគ ៣៣៣ 
បរ ិិោេ  ភាណវារៈ ការថាេ យព្រោះឈភលើង  ររីៈ រប ់តថាគត ៣៣៥ 
បរ ិិោេ  ភាណវារៈ  ឈរឿងព្រោះមហាក្ សបឈតថរ ៣៣៧ 
បរ ិិោេ  ភាណវារៈ ឈរឿងព្រោះបាទ អជាត តតុ  ជាឈដើម ៣៤៣ 
បរ ិិោេ  ភាណវារៈ ឈរឿងការម្ចក្ព្រោះ  ររីធាតុ រប ់ព្រោះមា ព្រោះភាគ ៣៤៧ 
បរ ិិោេ  ភាណវារៈ រុទធសាររិកិ្គាថា ៣៤៩ 
 


