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សន្លឹក ចង្អុលប្រាបម់ាតិកា (*)  (ឈលខឈ ៀវឈៅបិដក្ : 017) 

សុត្តន្តបិដក ទីឃន្ិកាយ ចតុ្ត្ថភាគ មហាវគគ ១៧ 
មហាសុទសសន្សតូ្ត្    ជន្វសភសតូ្ត្   មហាកកាវនិ្ទសតូ្ត្ 

មហាសមយសតូ្ត្    សកកបញ្ហ សតូ្ត្    មហាសត្បបដ្ឋា ន្សតូ្ត្  
ន្ិង   បាយាសិរាជញ្ញសតូ្ត្ 

(ព.ស. ២៥១៤) 
(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្ម ីចមលងរីអតថបទទ ាំងឡាយឈៅក្នុងឈ ៀវឈៅឈ ោះ ។ 

មាតិកា ឈលខទាំរ័រ 
មហាសុទសសនសូត្រ  ទី ៤   ១ 

បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរីកុ្សាវតីរាជធា ី ៣ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី ការឈក្ើតព្ាក្ដត្  ចក្ករត័ ៍ ៧ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរីការឈក្ើតព្ាក្ដត្  ហតថិរត ៍ ៩ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរីការឈក្ើតព្ាក្ដត្   មណិរត ៍ ១១ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរីការឈក្ើតព្ាក្ដត្  គហបតិរត ៍ ១៣ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី ឫទធិ ៤ យ៉ា ង ១៥ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី បរវតិក្ក រប ់ព្រោះាទ មហា ុទ ស ៈ ១៧ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី ព្ោហមណ៍  ិង គហបតី  ២១ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី ការសាងធមមព្ាសាទ ២៣ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី ការសាងព្ ោះឈាក្ខរណី ២៩ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី ឈដើមឈនន តវចិិព្តឈោយកក្វមរក្តជាឈដើម ៣១ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី  ព្រោះឧទ រប ់ព្រោះាទ មហា ុទ ស ៈ ៣៣ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី  មបតតិវចិិព្តឈសសងៗត្ មហាទ ស ៈ ៣៥ 
បឋមភាណវារៈ ឈោលអាំរី បរវិតិក្ករប ់ព្រោះាទ មហាទ ស ៈ ៣៧ 
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ទុតិយភាណវារៈ ឈោលអាំរីព្រោះនាង  ុភទា ឈទវ ី ៣៩ 
ទុតិយភាណវារៈឈោលអាំរី ព្រោះាទមហា ុទ ស ៈមា ព្រោះប ាូលតប ៤៥ 
ទុតិយភាណវារៈ ការព្កាបទូលអ ុឈោម នមព្រោះាទ មហា ុទ ស ៈ ៥១ 
ទុតិយភាណវារៈ បចឆិមជាតិរប ់ ព្រោះាទ មហា ុទ ស ៈ ៥៥ 
ទុតិយភាណវារៈ   ាំឈវក្ក្ថា ៥៩ 

ជនវសភសូត្រ ទី ៥ ៦០ 
ជ វ ភ ូព្ត ព្ទង់រយាកក្រក្នុងក្ាំឈណើ តត្  ប ញ្ា   ិង គតិ  ិង បុណយ ៦១ 
ជ វ ភ ូព្ត ឈ ចក្តីព្តិោះរោិះរប ់ព្រោះអា  ាមា អាយុ ៦៥ 
ជ វ ភ ូព្ត ការជូលឈៅគាល់ព្រោះមា ព្រោះភាគត្ ព្រោះអា  ាមា អាយុ ៧១ 
ជ វ ភ ូព្ត ឈោលអាំរី  ជ វ ភយក្ស ៧៣ 
ជ វ ភ ូព្ត អ ុឈមាទនាក្ថា រប ់  ក្កឈទវរាជ ៧៩ 
ជ វ ភ ូព្ត ឈោលអាំរី ព្រហមឈ ម្ ោះ   ងកុមារ ៨១ 
ជ វ ភ ូព្ត ឈោលអាំរី  ាំឈេងមា អងគ ៨ រប ់   ងកុមារព្រហម ៨៥ 
ជ វ ភ ូព្តឈោលអាំរី អា ិ ងសត្ ការចឈព្មើ ឥទធិាទ ៨៩ 
ជ វ ភ ូព្តឈោលអាំរី ការា  ូវ ឧកា ទី ១ ៩១ 
ជ វ ភ ូព្តឈោលអាំរី ការា  ូវ ឧកា ទី ២-៣ ៩៣ 
ជ វ ភ ូព្តឈោលអាំរី   តិបបោា    ទ ាំង ៤ ៩៥ 
ជ វ ភ ូព្តឈោលអាំរី  ធមមគុណ ៩៩ 
ជ វ ភ ូព្ត ឈ ចក្តីព្តិោះរោិះរប ់ឈវ សវណ មហារាជ ១០១ 
ជ វ ភ ូព្តឈោលអាំរី ការតាំណាលព្ាប់ តៗ គាន  ១០៣ 

មហាគោវនិទសូត្រ ទី ៦ ១០៤ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ឈោលអាំរីគុណ ជារប ់រិត ៨ ព្បការ រប ់ព្រោះមា ព្រោះភាគ ១០៧ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ការឈោលចរចារប ់ឈទវនរួក្ខលោះ ១១៣ 
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មហាឈគាវ ិា ូព្ត បុរវ ិមិតតត្ ការឈក្ើតព្ាក្ដរប ់ព្រហម ១១៥ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ការឈក្ើតព្ាក្ដត្    ងកុមារព្រហម ១១៧ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត  ាំឈេងមា អងគ៨ រប ់  ងកុមារព្រហម ១១៩ 
មហាឈគាវ ិា ូព្តឈោលអាំរីគុណ ជារប ់រិត ៨ ព្បការ រប ់ព្រោះមា ព្រោះភាគ ១២១ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ការ ិមមិតអតតភារដ៏ឈលើ លប់ ត្    ងកុមារព្រហម ១២៥ 
មហាឈគាវ ិា ូព្តព្រោះាទ ទិ មបតិ  ិងឈរឿង ឈជាតិាលមាណរ ១២៧ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ឈោលអាំរីឈហតុកដលា ឈ ម្ ោះថា 
មហាឈគាវ ិាព្ោហមណ៍ 

១២៩ 

មហាឈគាវ ិា ូព្ត ឈរឿងព្រោះបណុរាជបុព្ត ១៣១ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ឈរឿងព្រោះាទ បណុ ១៣៣ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត កិ្តតិ រាដ៏រិឈរាោះរប ់ មហាឈគាវ ិាព្ោហមណ៍ ១៣៧ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត មហាឈគាវ ិាព្ោហមណ៍ចូលឈៅរក្ព្ោហមណ៍ មហាសាលជាឈដើម ១៤១ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ការសាងអាព្ ម ថ្មីរប ់មហាឈគាវ ិាព្ោហមណ៍ ១៤៣ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ការឆ្លងឈឆ្លើយ ជាមួយ ឹង   ងកុមារព្រហម ១៤៥ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ការ ួរអាំរីដាំឈណើ រឈៅកា ់ព្រហមឈោក្ ១៤៧ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ឈោលអាំរីក្លិ រុល ១៤៩ 
មហាឈគាវ ិា ូព្តឈោលអាំរី ការព្កាបបងគាំទូលោព្រោះាទ ឈរណុ ១៥១ 
មហាឈគាវ ិា ូព្តឈោលអាំរី ការព្កាបបងគាំទូលោ ក្សព្តិយ៍ទ ាំង ៦ អងគ ១៥៣ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ការអងវរ មហាឈគាវ ិាព្ោហមណ៍ ត្ ក្សព្តិយ៍ទ ាំង ៦ អងគ ១៥៧ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ការោភរយិទ ាំង ៤០នាក់្ត្  មហាឈគាវ ិាព្ោហមណ៍ ១៦១ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ចិតតព្បក្បឈោយឈមនត រប ់មហាឈគាវ ិាព្ោហមណ៍ ១៦៣ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ឈោលអាំរី ព្រហមចរយិធម៌ រប ់ មហាឈគាវ ិាព្ោហមណ៍ ១៦៥ 
មហាឈគាវ ិា ូព្ត ឈោលអាំរី ព្រោះ ក្ទគាមិ  ិង ព្រោះឈសានប ន ១៦៧ 
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មហាសមយសូត្រទី ៧ ១៦៨ 
មហា មយ ូព្ត 
ការចូលឈៅគាល់ព្រោះមា ព្រោះភាគត្ ឈទវនជា ់ ទធ វា  

១៦៩ 

មហា មយ ូព្ត គាថា ីមួយៗ ត្ ឈទវនជា ់ ទធ វា  ១៧១ 
មហា មយ ូព្ត នាម ិងឈគាព្តរប ់រួក្ឈទវន ១៧៣ 
មហា មយ ូព្តនាម ិងឈគាព្តរប ់រួក្ឈទវន  ិងឈ តចឈោក្ាល ១៧៧ 
មហា មយ ូព្ត ឈ ម្ ោះរប ់រួក្ឈទវន ១៨១ 
មហា មយ ូព្ត  ឈ ម្ ោះត្ រួក្ឈទវន ១៨៥ 
មហា មយ ូព្ត ោក្យរប ់មារ ១៨៩ 

សក្កបញ្ហ សូត្រទី ៨ ១៩១ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ឈរឿងបញ្ច ិខគ ធរវបុតត ១៩៣ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត គាថារប ់ បញ្ច ិខគ ធរវបុតត ១៩៥ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ឈ ចក្តីព្តិោះរោិះរប ់ឈទវា មិ ា ២០១ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ឈ ចក្តីព្កាបបងគាំទូលព្រោះមា ព្រោះភាគ ២០៣ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ឈរឿងឈគាបិកា ក្យធីន ២០៧ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ព្រោះមា ព្រោះភាគព្ទង់តព្មិោះ ២១៣ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ព្បសាន ព្រោះឥ ា ព្រោះមា ព្រោះភាគព្ទង់រយាកក្រព្បសាន  ២១៥ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត  ិយយអាំរី មណព្ោហមណ៍ដត្ទ ២៣៣ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ិយយអាំរី  ង្រ្គគ ម ឈទវន ិង អ ុរ ២៣៥ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត អាំណាចត្ ព្បឈយជ ៍ ៦ព្បការ ២៣៧ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ការា  ូវឈ ចក្តីឈសាម  ស ២៤១ 
 ក្កបញ្ហ ូព្ត ោក្យជាទីបាំសុតត្  ូព្ត ២៤៣ 

មហាសរិបបដ្ឋា នសូត្រទី ៩ ២៤៤ 
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មហា តិបបោា   ូព្ត ឧឈទា វារក្ថា ២៤៥ 
មហា តិបបោា   ូព្ត អានាា បរវៈ ២៤៧ 
មហា តិបបោា   ូព្ត ឥរយិបថ្បរវៈ ២៤៩ 
មហា តិបបោា   ូព្ត  មបជញ្ញា បរវៈ ២៥១ 
មហា តិបបោា   ូព្ត បដិក្កូលម  ិការបរវៈ ២៥៣ 
មហា តិបបោា   ូព្ត ធាតុបរវៈ ២៥៥ 
មហា តិបបោា   ូព្ត  ិវថិ្កាបរវៈ ២៥៧ 
មហា តិបបោា   ូព្ត ការរិចារណា ូវឈវទនា ២៦១ 
មហា តិបបោា   ូព្ត ការរិចារណា ូវ ចិតត ២៦៥ 
មហា តិបបោា   ូព្ត ការរិចារណា ូវ ធម៌ ២៦៧ 
មហា តិបបោា   ូព្ត  ីវរណបរវៈ ២៦៩ 
មហា តិបបោា   ូព្ត ខ ធបរវៈ ២៧១ 
មហា តិបបោា   ូព្ត អាយត បរវៈ ២៧៣ 
មហា តិបបោា   ូព្ត ឈោជឈងគបរវៈ ២៧៧ 
មហា តិបបោា   ូព្ត  ចចបរវៈ ២៨១ 
មហា តិបបោា   ូព្ត ទុក្ខអរយិ ចច ២៨៣ 
មហា តិបបោា   ូព្ត  មុទយ អរយិ ចច ២៨៧ 
មហា តិបបោា   ូព្ត  ិឈរាធ អរយិ ចច ២៩៣ 
មហា តិបបោា   ូព្ត មគគ អរយិ ចច ២៩៧ 
មហា តិបបោា   ូព្ត  អា ិ ងឃត្ ការចឈព្មើ  តិបោា   ៣០១ 

បាយាសិរាជញ្ញ សូត្រ ទី១០ ៣០៥ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត កិ្តតិ ័រា រឈ ើររប ់ព្រោះកុ្មារក្សប ៣០៧ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត សារាណីយក្ថា ៣០៩ 
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ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត  ិយយអាំរីឈទ មា អកុ្ លក្មមបថ្ ជាឈដើម ៣១១ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ោក្យឧបមាឈោយឈចារ ៣១៣ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត  ិយយអាំរិ អា ិ ងស កុ្ លក្មមបថ្ ៣១៧ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ោក្យឧបមាឈោយរឈតត ោមក្ ៣១៩ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត  ិយយអាំរីការវាចាក្ក្មមប 
មា ាណាតិាតជាឈដើម 

៣២៣ 

ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ព្បមាណត្ អាយុរប ់ឈទវនជា ់នវតតឹងស ៣២៥ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ោក្យឧបមាឈោយបុគគលខ្វវ ក់្អាំរីក្ាំឈណើ ត ៣២៧ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត  ិយយអាំរី មណព្ោហមណ៍កដលមា  ីល ៣២៩ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយនាងព្ោហមណ៍កដលមា គ៌ភ ៣៣៣ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្តឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយ ឈចារកដលព្បព្រឹតតអាព្ក្ក់្ ៣៣៥ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយ យល់ បតិ ៣៣៧ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយ ដុាំកដក្ ៣៣៩ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្តឈោលអាំរីការក វងរក្ជីវៈ រប ់ឈចារកដលសាល ប់ឈៅ ៣៤១ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្តឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយ បុរ កដលសលុ ាំ ័ងខ ៣៤៣ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្តឈោលអាំរីការក វងរក្ជីវៈ រប ់ឈចារកដលសាល ប់ឈៅ ៣៤៧ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្តឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយជដិលអនក្បឈព្មើឈភលើង ៣៤៩ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយរួក្ឈ្មួញរឈទោះឈព្ចើ នាក់្ ៣៥៣ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្តឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយ បុរ ចិញ្ចឹ មព្ជូក្ ៣៦១ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយអនក្ឈលងា ការីរនាក់្ ៣៦៣ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយបុរ អនក្នា ាំយក្ាច់ ាំបក្ត្ធម ៣៦៧ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត  
ការ កមតងខលួ ជាឧា ក្ត្ ព្រោះាទាយ ិរាជញ្ញា ៈ 

៣៧១ 

ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្ត ឈ ចក្តីឈព្បៀបឈោយអនក្ភជួ រ ៣៧៣ 
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ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្តឈោលអាំរីទ រប ់ព្រោះាទាយ ិរាជញ្ញា ៈ ៣៧៥ 
ាយ ិរាជញ្ញា  ូព្តឈោលអាំរីព្រោះគវមបតិឈតថរ  ិង ាយ ិឈទវបុព្ត ៣៧៩ 
 


