อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๑. ขนมฺธวภิภโงมฺค

ຂນທະວ
ວພຂງວພຂໂຄ
ຂຂ ຂນທະວ
ງໂຄ 1

ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพพุทมฺธสมฺสฯ

อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๑. ขนมฺธวภิภโงมฺค
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ຂ
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ວ ວທທ ອານ
ອ
ວ ວທທ ອານ
ອ ມທ ຢຢອ ດວດ ຍກ ຂນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕ ອ ເອອາ ເເບບ ທທອ ເຮອາ ເຫຂ ນ ເປຂນ ສວນ
ອ ໃຫຍ ອ ມາ ເປຂນ ຕ ອວຢອາງ
ຫລ ຂງຈາກນນຂ ດ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ຂນ ເຮອາ ອານ
ອ ຫນ ຂງສສ ລາວ ເປຂນ ອທກຢອາງນນອ ງ ຄ ຂນ ເຮອາ ອານ
ອ ບ ອດ ທຂ ມມະ ເປຂນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອາດ ໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອານ
ອ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ຂງສສ ທຂ ມ
1. ພຍ ຂນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປຂນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນນຂ ດ ຕອ
ດ ງ ມທ ໄມພ
ດ ວ ນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກອດ ງ
2. ພຍ ຂນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນຂ ດ ເຫມສອນ ກ ຂບ ມ ຂນ ປະກອບ ກ ຂບ ສຣະອະ
3. ຄ ຂນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ບກອ ມທ ສຣະອສຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ຂບ ພຍ ຂນຊນະ ຕນ
ອດ ພຍາງ ໃຫດ
ອານ
ອ ເຫມສອນ ກ ຂບ ມທ ໄມກ
ດ ຂນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກຽອ ວຂອງ
ດ
4. ສຣະເອ ກ ຂບ ສຣະໂອ ມ ຂກ ຢຢອ ຫນາດ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ມ ຂນ ປະກອບ ກ ຂບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ຂງ ຕ ອວສະກ ອດ
5. ຄ ຂນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ ອານ
ອ ເເບບ ດຽວ ກ ຂບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອານ
ອ ັຂນ ເປຂນ ໄມອ
ດ ຂນ) ສວນ
ອ ຕ ອວ ອສອ ນ ນນຂ ດ
ທອານ ຄ ອງ ອານ
ອ ອອກ ເເລວດ
6. ຕ ອວໃດ ມທ ນວກຄະຫວ ດ ອ ຂງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນຂ ດ ເປຂນ ໄມອ
ດ ຂງ ຄ ຂນ ມ ຂນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ຂນ ເປຂນ ໄມອ
ດ ງວ
7. ມ ຂນ ມທ ການຂຽນ ຈ ອງຂ ນນອ ງ ເເລະ ອານ
ອ ອທກ ຈ ອງຂ ນນອ ງ ເເຕ ອ ບກອ ໄດ ດ ເອອາ ເປຂນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกมฺขโนมฺธ
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต

ຣຢປກ
(§1 & §4)
ຂ ຂນໂທ
ຂ
ອາສະວະວ ວບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ຂ

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
ວ ວນຍານ ຂກຂນໂທ
(§5)
ຂ
วภิเญมฺญโยมฺย
ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ
/ກວນຈ ວ ຣຢປງຂ ອະຕທຕານາຄະຕະປຂດຈສຸບປຂນນ ຂງ ອ ຂດຊດຕ
ຂ ຂງ
จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน
สมมฺปยพุโตมฺต
วตมฺตโพมฺพ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา
วตมฺตโพมฺพ
วตมฺตพมฺพา

ຈກຂສຸ
ຂ ວ ວນໄຢຢຂງ
ປຂດຈສຸບປຂນໂນ
ສ ຂມປະຢສຸດໂຕ
ວດຕ
ຂ ຂບໂພ
ອ ຂດຊດຕາຣ
ຂ
ຂມມະນາ
ວດຕ
ຂ ຂບໂພ
ວດຕ
ຂ ຂບພາ

ເມສອ ອ ວນພສຸ
ຂ ດ ທທ ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ຂ
ຄາເເພວ
ພຢເພຂ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
ຂນທະວ
ຂ
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๏ - ๑. สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํ
๑.

ปญมฺจกมฺขนมฺธา – รรูปกมฺขโนมฺธ, เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ

๑. รรูปกมฺขโนมฺธ
๒.

ตตมฺถ กตโม รรูปกมฺขโนมฺธ? ยปํ กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ วา พหภิทมฺธา วา โอฬารภิกปํ
วา สพุขพุมปํ วา หตีนปํ วา ปณตีตปํ วา ยปํ ทรูเร สนมฺตภิเก วา, ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา –
อยปํ วพุจมฺจตภิ รรูปกมฺขโนมฺธฯ

๓.

ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ อตตีตปํ? ยปํ รรูปปํ อตตีตปํ นภิรพุทมฺธปํ วภิคตปํ วภิปรภิณตปํ อตมฺถงมฺคตปํ อพมฺภตมฺถงมฺคตปํ อพุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา
วภิคตปํ อตตีตปํ อตตีตปํเสน สงมฺคหภิตปํ, จตมฺตาโร จ มหาภรูตา จตพุนมฺนญมฺจ มหาภรูตานปํ อพุปาทายรรูปปํ – อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ รรูปปํ อตตีตปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ อนาคตปํ? ยปํ รรูปปํ อชาตปํ อภรูตปํ อสญมฺชาตปํ อนภิพมฺพตมฺตปํ อนภภินภิพมฺพตมฺตปํ อปาตพุภต
รู ปํ อนพุปมฺ
ปนมฺนปํ อสมพุปมฺปนมฺนปํ อนพุฎมฺฐภิตปํ อสมพุฎมฺฐภิตปํ อนาคตปํ อนาคตปํเสน สงมฺคหภิตปํ, จตมฺตาโร จ มหาภรูตา จตพุ
นมฺนญมฺจ มหาภรูตานปํ อพุปาทายรรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ อนาคตปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ? ยปํ รรูปปํ ชาตปํ ภรูตปํ สญมฺชาตปํ นภิพพ
มฺ ตมฺตปํ อภภินภิพมฺพตมฺตปํ ปาตพุภรูตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ
สมพุปมฺปนมฺนปํ อพุฎมฺฐภิตปํ สมพุฎมฺฐภิตปํ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํเสน สงมฺคหภิตปํ, จตมฺตาโร จ มหาภรูตา จตพุนมฺนญมฺจ
มหาภรูตานปํ อพุปาทายรรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํฯ

๔.

ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ อชมฺซตมฺตปํ? ยปํ รรูปปํ เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ นภิยกปํ ปาฎภิปพุคค
มฺ ลภิกปํ อพุปาทภินมฺ
นปํ, จตมฺตาโร จ มหาภรูตา จตพุนมฺนญมฺจ มหาภรูตานปํ อพุปาทายรรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ อชมฺซตมฺตปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ พหภิทธ
มฺ า? ยปํ รรูปปํ เตสปํ เตสปํ ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคมฺคลานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ นภิยกปํ ปาฎภิ
ปพุคมฺคลภิกปํ อพุปาทภินมฺนปํ, จตมฺตาโร จ มหาภรูตา จตพุนมฺนญมฺจ มหาภรูตานปํ อพุปาทายรรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ
พหภิทมฺธาฯ

๕.

ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ โอฬารภิกปํ? จกมฺขายตนปํ…เป.… โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ โอฬารภิกปํฯ
ปํภิ
ตี
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ สพุขพุมปํ? อภิตมฺถภินมฺทมฺรภิยปํ…เป.… กพฬกาโร
[กพฬกาโร
(ส.ตี สมฺยา.)] อาหาโร – อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ รรูปปํ สพุขพุมปํฯ

๖.

ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ หตีนปํ? ยปํ รรูปปํ เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ อพุญมฺญาตปํ อวญมฺญาตปํ หตีฬตปํภิ ปรภิภรูตปํ อจภิตมฺตตีกตปํ หตีนปํ หตี
นมตปํ หตีนสมมฺมตปํ อนภิฎมฺฐปํ อกนมฺตปํ อมนาปปํ, รรูปา สทมฺทา คนมฺธา รสา โผฎมฺฐพมฺพา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ
หตีนปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ ปณตีตปํ? ยปํ รรูปปํ เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ อนพุญมฺญาตปํ อนวญมฺญาตปํ อหตีฬตปํภิ อปรภิภรูตปํ จภิตมฺตตีกตปํ
ปณตีตปํ ปณตีตมตปํ ปณตีตสมมฺมตปํ อภิฎมฺฐปํ กนมฺตปํ มนาปปํ, รรูปา สทมฺทา คนมฺธา รสา โผฎมฺฐพมฺพา – อภิทปํ วพุจมฺจ
ตภิ รรูปปํ ปณตีตปํฯ ตปํ ตปํ วา ปน รรูปปํ อพุปาทายพุปาทาย รรูปปํ หตีนปํ ปณตีตปํ ทฎมฺฐพมฺพฯ
ปํ

๗.

ตี
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ ทรูเร? อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ…เป.… กพฬกาโร
อาหาโร, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ อ
นาสเนมฺน อนพุปกเฎมฺฐ ทรูเร อสนมฺตภิเก – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ ทรูเรฯ
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ สนมฺตภิเก? จกมฺขายตนปํ…เป.… โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ
ຂນທະວ
ຂ
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อาสเนมฺน อพุปกเฎมฺฐ อวภิทรูเร สนมฺตภิเก – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ สนมฺตภิเกฯ ตปํ ตปํ วา ปน รรูปปํ อพุปาทายพุปาทาย
รรูปปํ ทรูเร สนมฺตภิเก ทฎมฺฐพมฺพฯ
ปํ

๒. เวทนากมฺขโนมฺธ
๘.

ตตมฺถ กตโม เวทนากมฺขโนมฺธ? ยา กาจภิ เวทนา อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนา อชมฺซตมฺตา วา พหภิทธ
มฺ า
วา โอฬารภิกา วา สพุขพุมา วา หตีนา วา ปณตีตา วา ยา ทรูเร สนมฺตภิเก วา, ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา
อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา – อยปํ วพุจมฺจตภิ เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๙.

ตตมฺถ กตมา เวทนา อตตีตา? ยา เวทนา อตตีตา นภิรพุทมฺธา วภิคตา วภิปรภิณตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺค
ตา อพุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา วภิคตา อตตีตา อตตีตปํเสน สงมฺคหภิตา, สพุขา เวทนา ทพุกมฺขา เวทนา อทพุกมฺขมสพุขา
เวทนา – อยปํ วพุจมฺจตภิ เวทนา อตตีตาฯ
ตตมฺถ กตมา เวทนา อนาคตา? ยา เวทนา อชาตา อภรูตา อสญมฺชาตา อนภิพมฺพตมฺตา อนภภินภิพพ
มฺ ตมฺ
ตา อปาตพุภรูตา อนพุปมฺปนมฺนา อสมพุปมฺปนมฺนา อนพุฎมฺฐภิตา อสมพุฎมฺฐต
ภิ า อนาคตา อนาคตปํเสน สงมฺคหภิตา,
สพุขา เวทนา ทพุกมฺขา เวทนา อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา – อยปํ วพุจมฺจตภิ เวทนา อนาคตาฯ
ตตมฺถ กตมา เวทนา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา? ยา เวทนา ชาตา ภรูตา สญมฺชาตา นภิพมฺพตมฺตา อภภินภิพมฺพตมฺตา ปา
ตพุภรูตา อพุปมฺปนมฺนา สมพุปมฺปนมฺนา อพุฎมฺฐภิตา สมพุฎมฺฐภิตา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํเสน สงมฺคหภิตา, สพุขา
เวทนา ทพุกมฺขา เวทนา อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา – อยปํ วพุจมฺจตภิ เวทนา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ

๑๐.

ตตมฺถ กตมา เวทนา อชมฺซตมฺตา? ยา เวทนา เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ นภิยกา ปาฎภิปพุคมฺ
คลภิกา อพุปาทภินมฺนา, สพุขา เวทนา ทพุกข
มฺ า เวทนา อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา – อยปํ วพุจมฺจตภิ เวทนา อชมฺซตมฺ
ตาฯ
ตตมฺถ กตมา เวทนา พหภิทมฺธา? ยา เวทนา เตสปํ เตสปํ ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคค
มฺ ลานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ
นภิยกา ปาฎภิปพุคมฺคลภิกา อพุปาทภินมฺนา, สพุขา เวทนา ทพุกมฺขา เวทนา อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา – อยปํ วพุจมฺจตภิ
เวทนา พหภิทมฺธาฯ

๑๑.

ตตมฺถ กตมา เวทนา โอฬารภิกา สพุขพุมา? อกพุสลา เวทนา โอฬารภิกา, กพุสลาพมฺยากตา เวทนา สพุขพุม
าฯ กพุสลากพุสลา เวทนา โอฬารภิกา, อพมฺยากตา เวทนา สพุขพุมาฯ ทพุกมฺขา เวทนา โอฬารภิกา, สพุขา
จ อทพุกมฺขมสพุขา จ เวทนา สพุขพุมาฯ สพุขทพุกมฺขา เวทนา โอฬารภิกา, อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา สพุขพุมาฯ อ
สมาปนมฺนสมฺส เวทนา โอฬารภิกา, สมาปนมฺนสมฺส เวทนา สพุขพุมาฯ สาสวา เวทนา โอฬารภิกา, อนา
สวา เวทนา สพุขพุมาฯ ตปํ ตปํ วา ปน เวทนปํ อพุปาทายพุปาทาย เวทนา โอฬารภิกา สพุขพุมา ทฎมฺ ฐพมฺพาฯ

๑๒.

ตตมฺถ กตมา เวทนา หตีนา ปณตีตา? อกพุสลา เวทนา หตีนา, กพุสลาพมฺยากตา เวทนา ปณตีตาฯ กพุ
สลากพุสลา เวทนา หตีนา, อพมฺยากตา เวทนา ปณตีตาฯ ทพุกมฺขา เวทนา หตีนา, สพุขา จ อทพุกมฺขมสพุขา
จ เวทนา ปณตีตาฯ สพุขทพุกมฺขา เวทนา หตีนา, อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา ปณตีตาฯ อสมาปนมฺนสมฺส
เวทนา หตีนา, สมาปนมฺนสมฺส เวทนา ปณตีตาฯ สาสวา เวทนา หตีนา, อนาสวา เวทนา ปณตีตาฯ ตปํ
ตปํ วา ปน เวทนปํ อพุปาทายพุปาทาย เวทนา หตีนา ปณตีตา ทฎมฺฐพมฺพาฯ

๑๓.

ตตมฺถ กตมา เวทนา ทรูเร? อกพุสลา เวทนา กพุสลาพมฺยากตาหภิ เวทนาหภิ ทรูเร; กพุสลาพมฺยากตา
เวทนา อกพุสลาย เวทนาย ทรูเร; กพุสลา เวทนา อกพุสลาพมฺยากตาหภิ เวทนาหภิ ทรูเร; อกพุสลาพมฺ
ยากตา เวทนา กพุสลาย เวทนาย ทรูเร; อพมฺยากตา เวทนา กพุสลากพุสลาหภิ เวทนาหภิ ทรูเร; กพุ
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สลากพุสลา เวทนา อพมฺยากตาย เวทนาย ทรูเรฯ ทพุกมฺขา เวทนา สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวท
นาหภิ ทรูเร; สพุขา จ อทพุกมฺขมสพุขา จ เวทนา ทพุกมฺขาย เวทนาย ทรูเร; สพุขา เวทนา ทพุกมฺขาย จ อ
ทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ ทรูเร; ทพุกมฺขา จ อทพุกมฺขมสพุขา จ เวทนา สพุขาย เวทนาย ทรูเร; อทพุกมฺ
ขมสพุขา เวทนา สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ ทรูเร; สพุขทพุกมฺขา เวทนา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย ทรูเรฯ
อสมาปนมฺนสมฺส เวทนา สมาปนมฺนสมฺส เวทนาย ทรูเร; สมาปนมฺนสมฺส เวทนา อสมาปนมฺนสมฺส เวท
นาย ทรูเรฯ สาสวา เวทนา อนาสวาย เวทนาย ทรูเร; อนาสวา เวทนา สาสวาย เวทนาย ทรูเร
– อยปํ วพุจมฺจตภิ เวทนา ทรูเรฯ
ตตมฺถ กตมา เวทนา สนมฺตภิเก? อกพุสลา เวทนา อกพุสลาย เวทนาย สนมฺตภิเก; กพุสลา เวทนา กพุ
สลาย เวทนาย สนมฺตภิเก; อพมฺยากตา เวทนา อพมฺยากตาย เวทนาย สนมฺตภิเกฯ ทพุกมฺขา เวทนา
ทพุกมฺขาย เวทนาย สนมฺตภิเก; สพุขา เวทนา สพุขาย เวทนาย สนมฺตภิเก; อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา อทพุกมฺขม
สพุขาย เวทนาย สนมฺตภิเก ฯ อสมาปนมฺนสมฺส เวทนา อสมาปนมฺนสมฺส เวทนาย สนมฺตภิเก; สมาปนมฺนสมฺส
เวทนา สมาปนมฺนสมฺส เวทนาย สนมฺตภิเกฯ สาสวา เวทนา สาสวาย เวทนาย สนมฺตภิเก; อนาสวา
เวทนา อนาสวาย เวทนาย สนมฺตภิเกฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ เวทนา สนมฺตภิเกฯ ตปํ ตปํ วา ปน เวทนปํ อพุปาทายพุ
ปาทาย เวทนา ทรูเร สนมฺตภิเก ทฎมฺฐพมฺพาฯ

๓. สญมฺญากมฺขโนมฺธ
๑๔.

ตตมฺถ กตโม สญมฺญากมฺขโนมฺธ? ยา กาจภิ สญมฺญา อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนา อชมฺซตมฺตา วา พหภิทมฺธา วา
โอฬารภิกา วา สพุขพุมา วา หตีนา วา ปณตีตา วา ยา ทรูเร สนมฺตภิเก วา ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิ
สงมฺขภิปภิตมฺวา – อยปํ วพุจมฺจตภิ สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๑๕.

ตตมฺถ กตมา สญมฺญา อตตีตา? ยา สญมฺญา อตตีตา นภิรพุทมฺธา วภิคตา วภิปรภิณตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺค
ตา อพุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา วภิคตา อตตีตา อตตีตปํเสน สงมฺคหภิตา, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา
ฆานสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา
– อยปํ วพุจมฺจตภิ สญมฺญา อตตีตาฯ
ตตมฺถ กตมา สญมฺญา อนาคตา? ยา สญมฺญา อชาตา อภรูตา อสญมฺชาตา อนภิพมฺพตมฺตา อนภภินพ
ภิ มฺพตมฺตา
อปาตพุภรูตา อนพุปมฺปนมฺนา อสมพุปมฺปนมฺนา อนพุฎมฺฐภิตา อสมพุฎมฺฐต
ภิ า อนาคตา อนาคตปํเสน สงมฺคหภิตา, จกมฺขพุ
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญา โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา ฆานสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา กาย
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญา มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา – อยปํ วพุจมฺจตภิ สญมฺญา อนาคตาฯ
ตตมฺถ กตมา สญมฺญา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา? ยา สญมฺญา ชาตา ภรูตา สญมฺชาตา นภิพพ
มฺ ตมฺตา อภภินภิพมฺพตมฺตา ปา
ตพุภรูตา อพุปมฺปนมฺนา สมพุปมฺปนมฺนา อพุฎมฺฐภิตา สมพุฎมฺฐภิตา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํเสน สงมฺคหภิตา, จกมฺขพุ
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญา โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา ฆานสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา กาย
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญา มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา – อยปํ วพุจมฺจตภิ สญมฺญา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ

๑๖.

ตตมฺถ กตมา สญมฺญา อชมฺซตมฺตา? ยา สญมฺญา เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ นภิยกา ปาฎภิปพุคมฺ
คลภิกา อพุปาทภินมฺนา, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา ฆานสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา ชวมฺภิ หา
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญา กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา – อยปํ วพุจมฺจตภิ สญมฺญา อชมฺซตมฺ
ตาฯ
ตตมฺถ กตมา สญมฺญา พหภิทธ
มฺ า? ยา สญมฺญา เตสปํ เตสปํ ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคค
มฺ ลานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ นภิ
ยกา ปาฎภิปพุคมฺคลภิกา อพุปาทภินมฺนา, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา ฆานสมมฺผสมฺสชา
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สญมฺญา ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา – อยปํ วพุจมฺจตภิ
สญมฺญา พหภิทธ
มฺ าฯ
๑๗.

ตตมฺถ กตมา สญมฺญา โอฬารภิกา สพุขพุมา? ปฎภิฆสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา โอฬารภิกา, อธภิวจนสมมฺผสมฺสชา
สญมฺญา สพุขพุมาฯ อกพุสลา สญมฺญา โอฬารภิกา, กพุสลาพมฺยากตา สญมฺญา สพุขพุมาฯ กพุสลากพุสลา สญมฺญา
โอฬารภิกา, อพมฺยากตา สญมฺญา สพุขพุมาฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา โอฬารภิกา, สพุขาย จ
อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา สพุขพุมาฯ สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา
สญมฺญา โอฬารภิกา , อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา สพุขพุมาฯ อสมาปนมฺนสมฺส สญมฺญา
โอฬารภิกา, สมาปนมฺนสมฺส สญมฺญา สพุขพุมาฯ สาสวา สญมฺญา โอฬารภิกา, อนาสวา สญมฺญา สพุขพุมาฯ ตปํ ตปํ
วา ปน สญมฺญปํ อพุปาทายพุปาทาย สญมฺญา โอฬารภิกา สพุขพุมา ทฎมฺฐพมฺพาฯ

๑๘.

ตตมฺถ กตมา สญมฺญา หตีนา ปณตีตา? อกพุสลา สญมฺญา หตีนา, กพุสลาพมฺยากตา สญมฺญา ปณตีตาฯ กพุสลา
กพุสลา สญมฺญา หตีนา, อพมฺยากตา สญมฺญา ปณตีตาฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา หตีนา, สพุ
ขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา ปณตีตาฯ สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺ
ตา สญมฺญา หตีนา, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา ปณตีตาฯ อสมาปนมฺนสมฺส สญมฺญา หตี
นา, สมาปนมฺนสมฺส สญมฺญา ปณตีตาฯ สาสวา สญมฺญา หตีนา, อนาสวา สญมฺญา ปณตีตาฯ ตปํ ตปํ วา ปน
สญมฺญปํ อพุปาทายพุปาทาย สญมฺญา หตีนา ปณตีตา ทฎมฺฐพมฺพาฯ

๑๙.

ตตมฺถ กตมา สญมฺญา ทรูเร? อกพุสลา สญมฺญา กพุสลาพมฺยากตาหภิ สญมฺญาหภิ ทรูเร; กพุสลาพมฺยากตา
สญมฺญา อกพุสลาย สญมฺญาย ทรูเร; กพุสลา สญมฺญา อกพุสลาพมฺยากตาหภิ สญมฺญาหภิ ทรูเร; อกพุสลาพมฺยาก
ตา สญมฺญา กพุสลาย สญมฺญาย ทรูเรฯ อพมฺยากตา สญมฺญา กพุสลากพุสลาหภิ สญมฺญาหภิ ทรูเร; กพุสลากพุ
สลา สญมฺญา อพมฺยากตาย สญมฺญาย ทรูเรฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา สพุขาย จ อทพุกมฺ
ขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตาหภิ สญมฺญาหภิ ทรูเร; สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺป
ยพุตมฺตา สญมฺญา ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาย สญมฺญาย ทรูเร; สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา
สญมฺญา ทพุกมฺขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตาหภิ สญมฺญาหภิ ทรูเร; ทพุกมฺขาย จ อทพุกมฺขม
สพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาย สญมฺญาย ทรูเร; อทพุกมฺขมสพุ
ขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตาหภิ สญมฺญาหภิ ทรูเร; สพุขทพุกมฺ
ขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สญมฺญา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาย สญมฺญาย ทรูเรฯ อสมา
ปนมฺนสมฺส สญมฺญา สมาปนมฺนสมฺส สญมฺญาย ทรูเร; สมาปนมฺนสมฺส สญมฺญา อสมาปนมฺนสมฺส สญมฺญาย ทรูเรฯ
สาสวา สญมฺญา อนาสวาย สญมฺญาย ทรูเร; อนาสวา สญมฺญา สาสวาย สญมฺญาย ทรูเร – อยปํ วพุจมฺจตภิ
สญมฺญา ทรูเรฯ

ตตมฺถ กตมา สญมฺญา สนมฺตภิเก? อกพุสลา สญมฺญา อกพุสลาย สญมฺญาย สนมฺตภิเก; กพุสลา สญมฺญา กพุสลาย
สญมฺญาย สนมฺตภิเก; อพมฺยากตา สญมฺญา อพมฺยากตาย สญมฺญาย สนมฺตภิเกฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺป
ยพุตมฺตา สญมฺญา ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาย สญมฺญาย สนมฺตภิเก; สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา
สญมฺญา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาย สญมฺญาย สนมฺตภิเก; อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา
สญมฺญา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาย สญมฺญาย สนมฺตภิเกฯ อสมาปนมฺนสมฺส สญมฺญา อสมา
ปนมฺนสมฺส สญมฺญาย สนมฺตภิเก; สมาปนมฺนสมฺส สญมฺญา สมาปนมฺนสมฺส สญมฺญาย สนมฺตภิเกฯ สาสวา สญมฺญา
สาสวาย สญมฺญาย สนมฺตภิเก; อนาสวา สญมฺญา อนาสวาย สญมฺญาย สนมฺตภิเกฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ สญมฺญา สนมฺ
ตภิเกฯ ตปํ ตปํ วา ปน สญมฺญปํ อพุปาทายพุปาทาย สญมฺญา ทรูเร สนมฺตภิเก ทฎมฺฐพมฺพาฯ
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๔. สงมฺขารกมฺขโนมฺธ
๒๐.

ตตมฺถ กตโม สงมฺขารกมฺขโนมฺธ? เย เกจภิ สงมฺขารา อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนา อชมฺซตมฺตา วา พหภิทมฺธา
วา โอฬารภิกา วา สพุขพุมา วา หตีนา วา ปณตีตา วา เย ทรูเร สนมฺตภิเก วา, ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา
อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา – อยปํ วพุจมฺจตภิ สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ

๒๑.

ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา อตตีตา? เย สงมฺขารา อตตีตา นภิรพุทมฺธา วภิคตา วภิปรภิณตา อตมฺถงมฺคตา
อพมฺภตมฺถงมฺคตา อพุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา วภิคตา อตตีตา อตตีตปํเสน สงมฺคหภิตา, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา โสต
สมมฺผสมฺสชา เจตนา ฆานสมมฺผสมฺสชา เจตนา ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา มโน
สมมฺผสมฺสชา เจตนา – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ สงมฺขารา อตตีตาฯ
ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา อนาคตา? เย สงมฺขารา อชาตา อภรูตา อสญมฺชาตา อนภิพมฺพตมฺตา อนภภินภิพมฺพตมฺ
ตา อปาตพุภรูตา อนพุปมฺปนมฺนา อสมพุปมฺปนมฺนา อนพุฎมฺฐภิตา อสมพุฎมฺฐต
ภิ า อนาคตา อนาคตปํเสน สงมฺคหภิตา,
จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา ฆานสมมฺผสมฺสชา เจตนา ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา
กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนา – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ สงมฺขารา อนาคตาฯ
ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา? เย สงมฺขารา ชาตา ภรูตา สญมฺชาตา นภิพมฺพตมฺตา อภภินภิพมฺพตมฺตา
ปาตพุภต
รู า อพุปมฺปนมฺนา สมพุปมฺปนมฺนา อพุฎมฺฐต
ภิ า สมพุฎมฺฐต
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํเสน สงมฺคหภิตา, จกมฺขพุ
สมมฺผสมฺสชา เจตนา โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา ฆานสมมฺผสมฺสชา เจตนา ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา กาย
สมมฺผสมฺสชา เจตนา มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนา – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ สงมฺขารา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ

๒๒.

ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา อชมฺซตมฺตา? เย สงมฺขารา เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ นภิยกา ปาฎภิปพุคมฺ
คลภิกา อพุปาทภินมฺนา, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา ฆานสมมฺผสมฺสชา เจตนา ชวมฺภิ หา
สมมฺผสมฺสชา เจตนา กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนา – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ สงมฺขารา
อชมฺซตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา พหภิทมฺธา? เย สงมฺขารา เตสปํ เตสปํ ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคมฺคลานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ
นภิยกา ปาฎภิปพุคมฺคลภิกา อพุปาทภินมฺนา, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา ฆานสมมฺผสมฺสชา
เจตนา ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนา – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ
สงมฺขารา พหภิทมฺธาฯ

๒๓.

ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา โอฬารภิกา สพุขพุมา? อกพุสลา สงมฺขารา โอฬารภิกา, กพุสลาพมฺยากตา สงมฺขารา สพุ
ขพุมาฯ กพุสลากพุสลา สงมฺขารา โอฬารภิกา, อพมฺยากตา สงมฺขารา สพุขพุมาฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺ
ตา สงมฺขารา โอฬารภิกา, สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา สพุขพุมาฯ สพุข
ทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา โอฬารภิกา, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขา
รา สพุขพุมาฯ อสมาปนมฺนสมฺส สงมฺขารา โอฬารภิกา, สมาปนมฺนสมฺส สงมฺขารา สพุขพุมาฯ สาสวา สงมฺขารา
โอฬารภิกา, อนาสวา สงมฺขารา สพุขพุมาฯ เต เต วา ปน สงมฺขาเร อพุปาทายพุปาทาย สงมฺขารา
โอฬารภิกา สพุขพุมา ทฎมฺฐพมฺพาฯ

๒๔.

ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา หตีนา ปณตีตา? อกพุสลา สงมฺขารา หตีนา, กพุสลาพมฺยากตา สงมฺขารา ปณตีตาฯ กพุ
สลากพุสลา สงมฺขารา หตีนา, อพมฺยากตา สงมฺขารา ปณตีตาฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา
หตีนา , สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา ปณตีตาฯ สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ
สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา หตีนา, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา ปณตีตาฯ อสมา
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ปนมฺนสมฺส สงมฺขารา หตีนา, สมาปนมฺนสมฺส สงมฺขารา ปณตีตาฯ สาสวา สงมฺขารา หตีนา, อนาสวา สงมฺขา
รา ปณตีตาฯ เต เต วา ปน สงมฺขาเร อพุปาทายพุปาทาย สงมฺขารา หตีนา ปณตีตา ทฎมฺฐพมฺพาฯ
๒๕.

ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา ทรูเร? อกพุสลา สงมฺขารา กพุสลาพมฺยากเตหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; กพุสลาพมฺยากตา
สงมฺขารา อกพุสเลหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; กพุสลา สงมฺขารา อกพุสลาพมฺยากเตหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; อกพุสลา
พมฺยากตา สงมฺขารา กพุสเลหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; อพมฺยากตา สงมฺขารา กพุสลากพุสเลหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร;
กพุสลากพุสลา สงมฺขารา อพมฺยากเตหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเรฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา สพุ
ขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุเตมฺตหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ
เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุเตมฺตหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; สพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา ทพุกมฺขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุเตมฺตหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; ทพุกมฺ
ขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุเตมฺตหภิ สงมฺขาเรหภิ
ทรูเร; อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุเตมฺตหภิ สงมฺ
ขาเรหภิ ทรูเร; สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุเตมฺตหภิ
สงมฺขาเรหภิ ทรูเร ฯ อสมาปนมฺนสมฺส สงมฺขารา สมาปนมฺนสมฺส สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; สมาปนมฺนสมฺส สงมฺขารา
อสมาปนมฺนสมฺส สงมฺขาเรหภิ ทรูเรฯ สาสวา สงมฺขารา อนาสเวหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเร; อนาสวา สงมฺขารา
สาสเวหภิ สงมฺขาเรหภิ ทรูเรฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ สงมฺขารา ทรูเรฯ
ตตมฺถ กตเม สงมฺขารา สนมฺตภิเก? อกพุสลา สงมฺขารา อกพุสลานปํ สงมฺขารานปํ สนมฺตภิเก; กพุสลา สงมฺขารา กพุ
สลานปํ สงมฺขารานปํ สนมฺตภิเก; อพมฺยากตา สงมฺขารา อพมฺยากตานปํ สงมฺขารานปํ สนมฺตภิเกฯ ทพุกมฺขาย เวท
นาย สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตานปํ สงมฺขารานปํ สนมฺตภิเก; สพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตานปํ สงมฺขารานปํ สนมฺตภิเก; อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุตมฺตา สงมฺขารา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตานปํ สงมฺขารานปํ สนมฺตภิเกฯ อสมาปนมฺนสมฺส
สงมฺขารา อสมาปนมฺนสมฺส สงมฺขารานปํ สนมฺตภิเก; สมาปนมฺนสมฺส สงมฺขารา สมาปนมฺนสมฺส สงมฺขารานปํ สนมฺตภิ
เกฯ สาสวา สงมฺขารา สาสวานปํ สงมฺขารานปํ สนมฺตภิเก; อนาสวา สงมฺขารา อนาสวานปํ สงมฺขารานปํ สนมฺตภิ
เกฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ สงมฺขารา สนมฺตภิเกฯ เต เต วา ปน สงมฺขาเร อพุปาทายพุปาทาย สงมฺขารา ทรูเร สนมฺ
ตภิเก ทฎมฺฐพมฺพาฯ

๕. วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
๒๖.

ตตมฺถ กตโม วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ? ยปํ กภิญมฺจภิ วภิญมฺญาณปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ วา พหภิทมฺธา
วา โอฬารภิกปํ วา สพุขพุมปํ วา หตีนปํ วา ปณตีตปํ วา ยปํ ทรูเร สนมฺตภิเก วา, ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิ
สงมฺขภิปภิตมฺวา – อยปํ วพุจมฺจตภิ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ

๒๗.

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ อตตีตปํ? ยปํ วภิญมฺญาณปํ อตตีตปํ นภิรพุทธ
มฺ ปํ วภิคตปํ วภิปรภิณตปํ อตมฺถงมฺคตปํ อพมฺภตมฺถงมฺคตปํ อพุปมฺ
ปชมฺชตมฺภิ วา วภิคตปํ อตตีตปํ อตตีตปํเสน สงมฺคหภิตปํ, จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ โสตวภิญมฺญาณปํ ฆานวภิญมฺญาณปํ ชวมฺภิ หาวภิญมฺ
ญาณปํ กายวภิญมฺญาณปํ มโนวภิญมฺญาณปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ วภิญมฺญาณปํ อตตีตปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ อนาคตปํ? ยปํ วภิญมฺญาณปํ อชาตปํ อภรูตปํ อสญมฺชาตปํ อนภิพมฺพตมฺตปํ อนภภินภิพพ
มฺ ตมฺตปํ อปา
ตพุภรูตปํ อนพุปมฺปนมฺนปํ อสมพุปมฺปนมฺนปํ อนพุฎมฺฐภิตปํ อสมพุฎมฺฐต
ภิ ปํ อนาคตปํ อนาคตปํเสน สงมฺคหภิตปํ, จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ
โสตวภิญมฺญาณปํ ฆานวภิญมฺญาณปํ ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ กายวภิญมฺญาณปํ มโนวภิญมฺญาณปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ วภิญมฺญาณปํ
อนาคตปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ? ยปํ วภิญมฺญาณปํ ชาตปํ ภรูตปํ สญมฺชาตปํ นภิพมฺพตมฺตปํ อภภินภิพมฺพตมฺตปํ ปาตพุภรูตปํ
ຂນທະວ
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อพุปมฺปนมฺนปํ สมพุปมฺปนมฺนปํ อพุฎมฺฐภิตปํ สมพุฎมฺฐภิตปํ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํเสน สงมฺคหภิตปํ , จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ โสตวภิญมฺ
ญาณปํ ฆานวภิญมฺญาณปํ ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ กายวภิญมฺญาณปํ มโนวภิญมฺญาณปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ วภิญมฺญาณปํ ปจมฺจพุปมฺ
ปนมฺนปํฯ
๒๘.

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ อชมฺซตมฺตปํ? ยปํ วภิญมฺญาณปํ เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ นภิยกปํ ปาฎภิปพุคมฺคลภิกปํ
อพุปาทภินมฺนปํ, จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ โสตวภิญมฺญาณปํ ฆานวภิญมฺญาณปํ ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ กายวภิญมฺญาณปํ มโนวภิญมฺญาณปํ
– อภิทปํ วพุจมฺจตภิ วภิญมฺญาณปํ อชมฺซตมฺตฯ
ปํ
ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ พหภิทมฺธา? ยปํ วภิญมฺญาณปํ เตสปํ เตสปํ ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคมฺคลานปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ
นภิยกปํ ปาฎภิปพุคมฺคลภิกปํ อพุปาทภินมฺนปํ, จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ โสตวภิญมฺญาณปํ ฆานวภิญมฺญาณปํ ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ กายวภิญมฺ
ญาณปํ มโนวภิญมฺญาณปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ วภิญมฺญาณปํ พหภิทมฺธาฯ

๒๙.

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ โอฬารภิกปํ สพุขพุมปํ? อกพุสลปํ วภิญมฺญาณปํ โอฬารภิกปํ, กพุสลาพมฺยากตา วภิญมฺญาณา สพุขพุม
าฯ กพุสลากพุสลา วภิญมฺญาณา โอฬารภิกา , อพมฺยากตปํ วภิญมฺญาณปํ สพุขพุมปํฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ
วภิญมฺญาณปํ โอฬารภิกปํ, สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา สพุขพุมาฯ สพุขทพุกมฺ
ขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา โอฬารภิกา, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺญาณปํ สพุ
ขพุมปํฯ อสมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณปํ โอฬารภิกปํ, สมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณปํ สพุขพุมปํฯ สาสวปํ วภิญมฺญาณปํ โอฬารภิกปํ ,
อนาสวปํ วภิญมฺญาณปํ สพุขพุมปํฯ ตปํ ตปํ วา ปน วภิญมฺญาณปํ อพุปาทายพุปาทาย วภิญมฺญาณปํ โอฬารภิกปํ สพุขพุมปํ
ทฎมฺฐพมฺพฯ
ปํ

๓๐.

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ หตีนปํ ปณตีตปํ? อกพุสลปํ วภิญมฺญาณปํ หตีนปํ, กพุสลาพมฺยากตา วภิญมฺญาณา ปณตีตา ฯ กพุ
สลากพุสลา วภิญมฺญาณา หตีนา, อพมฺยากตปํ วภิญมฺญาณปํ ปณตีตปํฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺญาณปํ
หตีนปํ, สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา ปณตีตาฯ สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ
สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา หตีนา, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺญาณปํ ปณตีตปํฯ อสมาปนมฺนสมฺส
วภิญมฺญาณปํ หตีนปํ, สมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณปํ ปณตีตปํฯ สาสวปํ วภิญมฺญาณปํ หตีนปํ, อนาสวปํ วภิญมฺญาณปํ ปณตีตปํฯ ตปํ ตปํ
วา ปน วภิญมฺญาณปํ อพุปาทายพุปาทาย วภิญมฺญาณปํ หตีนปํ ปณตีตปํ ทฎมฺฐพมฺพฯ
ปํ

๓๑.

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ ทรูเร? อกพุสลปํ วภิญมฺญาณปํ กพุสลาพมฺยากเตหภิ วภิญมฺญาเณหภิ ทรูเร; กพุสลาพมฺยากตา
วภิญมฺญาณา อกพุสลา วภิญมฺญาณา ทรูเร; กพุสลปํ วภิญมฺญาณปํ อกพุสลาพมฺยากเตหภิ วภิญมฺญาเณหภิ ทรูเร; อกพุสลา
พมฺยากตา วภิญมฺญาณา กพุสลา วภิญมฺญาณา ทรูเร; อพมฺยากตปํ วภิญมฺญาณปํ กพุสลากพุสเลหภิ วภิญมฺญาเณหภิ
ทรูเร; กพุสลากพุสลา วภิญมฺญาณา อพมฺยากตา วภิญมฺญาณา ทรูเรฯ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺ
ญาณปํ สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุเตมฺตหภิ วภิญมฺญาเณหภิ ทรูเร; สพุขาย จ อทพุกมฺขมสพุ
ขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา ทรูเร; สพุขาย
เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺญาณปํ ทพุกมฺขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุเตมฺตหภิ วภิญมฺญาเณหภิ
ทรูเร; ทพุกมฺขาย จ อทพุกมฺขมสพุขาย จ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา
วภิญมฺญาณา ทรูเร; อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺญาณปํ สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุ
เตมฺตหภิ วภิญมฺญาเณหภิ ทรูเร; สพุขทพุกมฺขาหภิ เวทนาหภิ สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุตมฺตา วภิญมฺญาณา ทรูเรฯ อสมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณปํ สมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณา ทรูเร; สมา
ปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณปํ อสมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณา ทรูเรฯ สาสวปํ วภิญมฺญาณปํ อนาสวา วภิญมฺญาณา ทรูเร; อ
นาสวปํ วภิญมฺญาณปํ สาสวา วภิญมฺญาณา ทรูเร – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ วภิญมฺญาณปํ ทรูเรฯ
ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปํ สนมฺตภิเก? อกพุสลปํ วภิญมฺญาณปํ อกพุสลสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเก; กพุสลปํ วภิญมฺญาณปํ กพุ
สลสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเก; อพมฺยากตปํ วภิญมฺญาณปํ อพมฺยากตสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเกฯ ทพุกมฺขาย
เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺญาณปํ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเก; สพุขาย เวท
นาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺญาณปํ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเก; อทพุกมฺขมสพุขาย
ຂນທະວ
ຂ
ວພຂງໂຄ 10

เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ วภิญมฺญาณปํ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเกฯ อ
สมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณปํ อสมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเก; สมาปนมฺนสมฺส วภิญมฺญาณปํ สมาปนมฺนสมฺส
วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเกฯ สาสวปํ วภิญมฺญาณปํ สาสวสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเก; อนาสวปํ วภิญมฺญาณปํ อ
นาสวสมฺส วภิญมฺญาณสมฺส สนมฺตภิเก – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ วภิญมฺญาณปํ สนมฺตภิเกฯ ตปํ ตปํ วา ปน วภิญมฺญาณปํ อพุปาทายพุ
ปาทาย วภิญมฺญาณปํ ทรูเร สนมฺตภิเก ทฎมฺฐพมฺพฯ
ปํ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๓๒.

ปญมฺจกมฺขนมฺธา – รรูปกมฺขโนมฺธ, เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ

๑. รรูปกมฺขโนมฺธ
๓๓.

ตตมฺถ กตโม รรูปกมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – สพมฺพปํ รรูปปํ น เหตพุ, อเหตพุกปํ, เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตปํ,
สปมฺปจมฺจยปํ, สงมฺขตปํ, รรูปปํ, โลกภิยปํ, สาสวปํ, สโปํ ยชนภิยปํ, คนมฺถนภิยปํ, โอฆนภิยปํ, โยคนภิยปํ, นตีวรณภิยปํ, ปราม
ปํ ภิเลสก
ภิ ปํ, อพมฺยากตปํ, อนารมมฺมณปํ, อเจตสก
ภิ ปํ, จภิตมฺตวภิปมฺปยพุตมฺตปํ, เนววภิปากนวภิปาก
ฎมฺฐปํ, อพุปาทานภิยปํ, สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ ปํ, น สวภิตกมฺกสวภิจารปํ, น อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตปํ, อวภิตกมฺกอวภิจารปํ, น ปตีตภิ
ธมมฺมธมมฺมปํ, อสก
สหคตปํ, น สพุขสหคตปํ, น อพุเปกมฺขาสหคตปํ, เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพปํ, เนว ทสมฺสเนน
น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกปํ, เนวาจยคามภินาปจยคามตี, เนวเสกมฺขนาเสกมฺขปํ, ปรภิตมฺตปํ, กามาวจรปํ,
น รรูปาวจรปํ, น อรรูปาวจรปํ, ปรภิยาปนมฺนปํ, โน อปรภิยาปนมฺนปํ, อนภิยตปํ, อนภิยมฺยานภิกปํ, อพุปมฺปนมฺนปํ, ฉหภิ
วภิญมฺญาเณหภิ วภิเญมฺญยมฺยปํ, อนภิจมฺจปํ, ชราภภิภรูตปํฯ เอวปํ เอกวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธฯ
ทพุวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ รรูปปํ อพุปาทา, อตมฺถภิ รรูปปํ โน อพุปาทา [นพุปาทา (ส.ตี ก.)]ฯ อตมฺถภิ รรูปปํ อพุ
ปาทภินมฺนปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ อนพุปาทภินมฺนฯ
ปํ อตมฺถภิ รรูปปํ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ
อตมฺถภิ รรูปปํ สนภิทสมฺสนปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ อนภิทสมฺสนปํฯ อตมฺถภิ รรูปปํ สปมฺปฎภิฆปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ อปมฺปฎภิฆปํฯ อตมฺถภิ รรูปปํ อภินมฺ
ทมฺรภิยปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ น อภินมฺทมฺรภิยปํฯ อตมฺถภิ รรูปปํ มหาภรูตปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ น มหาภรูตปํฯ อตมฺถภิ รรูปปํ วภิญมฺญตมฺตภิ,
อตมฺถภิ รรูปปํ น วภิญมฺญตมฺตภิฯ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ น จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานปํฯ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺต
สหภพุ, อตมฺถภิ รรูปปํ น จภิตมฺตสหภพุฯ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิ , อตมฺถภิ รรูปปํ น จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิฯ อตมฺถภิ
รรูปปํ อชมฺซตมฺตภิกปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ พาหภิรปํฯ อตมฺถภิ รรูปปํ โอฬารภิกปํ, อตมฺถภิ รรูปปํ สพุขพุมปํฯ อตมฺถภิ รรูปปํ ทรูเร, อตมฺถภิ รรูปปํ
ตี
ตี
สนมฺตภิเก…เป.… อตมฺถภิ รรูปปํ กพฬกาโร
อาหาโร, อตมฺถภิ รรูปปํ น กพฬกาโร
อาหาโรฯ เอวปํ ทพุวภิเธน รรู
ปกมฺขโนมฺธฯ
ภิ พปํฯ)
(ยถา รรูปกเณมฺฑ วภิภตมฺตปํ, ตถา อภิธ วภิภชตพมฺ
ตภิวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – ยปํ ตปํ รรูปปํ อชมฺซตมฺตภิกปํ ตปํ อพุปาทา, ยปํ ตปํ รรูปปํ พาหภิรปํ ตปํ อตมฺถภิ อพุปาทา, อตมฺถภิ โน
อพุปาทาฯ ยปํ ตปํ รรูปปํ อชมฺซตมฺตภิกปํ ตปํ อพุปาทภินมฺนปํ , ยปํ ตปํ รรูปปํ พาหภิรปํ ตปํ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนปํ , อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺ
นปํฯ ยปํ ตปํ รรูปปํ อชมฺซตมฺตภิกปํ ตปํ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํ, ยปํ ตปํ รรูปปํ พาหภิรปํ ตปํ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํ,
ตี
อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํ…เป.… ยปํ ตปํ รรูปปํ อชมฺซตมฺตภิกปํ ตปํ น กพฬกาโร
อาหาโร, ยปํ ตปํ รรูปปํ พาหภิรปํ
ตี
ตี
ตปํ อตมฺถภิ กพฬกาโร
อาหาโร, อตมฺถภิ น กพฬกาโร
อาหาโรฯ เอวปํ ตภิวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธฯ
จตพุพมฺพภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – ยปํ ตปํ รรูปปํ อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนปํ , อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนปํ; ยปํ ตปํ รรูปปํ โน
อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนปํ, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนปํฯ ยปํ ตปํ รรูปปํ อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํ ,
อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํ; ยปํ ตปํ รรูปปํ โน อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํ, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุ
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ปาทานภิยปํฯ ยปํ ตปํ รรูปปํ อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ สปมฺปฎภิฆปํ, อตมฺถภิ อปมฺปฎภิฆปํ; ยปํ ตปํ รรูปปํ โน อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ
สปมฺปฎภิฆปํ, อตมฺถภิ อปมฺปฎภิฆปํ ฯ ยปํ ตปํ รรูปปํ อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ โอฬารภิกปํ , อตมฺถภิ สพุขพุมปํ; ยปํ ตปํ รรูปปํ โน อพุปาทา
ตปํ อตมฺถภิ โอฬารภิกปํ, อตมฺถภิ สพุขพุมปํฯ ยปํ ตปํ รรูปปํ อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ ทรูเร, อตมฺถภิ สนมฺตภิเก; ยปํ ตปํ รรูปปํ โน
อพุปาทา ตปํ อตมฺถภิ ทรูเร, อตมฺถภิ สนมฺตภิเก…เป.… ทภิฎมฺฐปํ, สพุตปํ, มพุต,ปํ วภิญมฺญาตปํ รรูปปํฯ เอวปํ จตพุพมฺพภิเธน รรู
ปกมฺขโนมฺธฯ
ปญมฺจวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – ปถวตีธาตพุ, อาโปธาตพุ, เตโชธาตพุ, วาโยธาตพุ, ยญมฺจ รรูปปํ อพุปาทาฯ เอวปํ
ปญมฺจวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธฯ
ฉพมฺพภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, โสตวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, ฆานวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, ชวมฺภิ หา
วภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, กายวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, มโนวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํฯ เอวปํ ฉพมฺพภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธฯ
สตมฺตวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, โสตวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, ฆานวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, ชวมฺภิ หา
วภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, กายวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, มโนธาตพุวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํฯ
เอวปํ สตมฺตวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ ฯ
อฎมฺฐวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, โสตวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, ฆานวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, ชวมฺภิ หา
วภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ, กายวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ อตมฺถภิ สพุขสมมฺผสมฺส,ปํ อตมฺถภิ ทพุกมฺขสมมฺผสมฺส,ปํ มโนธาตพุวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํ,
มโนวภิญมฺญาณธาตพุวภิเญมฺญยมฺยปํ รรูปปํฯ เอวปํ อฎมฺฐวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธฯ
นววภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ,
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, ยญมฺจ รรูปปํ น อภินมฺทมฺรภิยปํฯ เอวปํ นววภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธฯ
อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, ปพุรภิสน
ทสวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ,
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตน
อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, ปพุรภิสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, น อภินมฺทมฺรภิยปํ รรูปปํ อตมฺถภิ สปมฺปฎภิฆปํ, อตมฺถภิ อปมฺปฎภิฆปํฯ เอวปํ ทส
วภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธฯ
เอกาทสวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธ – จกมฺขายตนปํ, โสตายตนปํ, ฆานายตนปํ, ชวมฺภิ หายตนปํ, กายายตนปํ, รรู
ปายตนปํ, สทมฺทายตนปํ, คนมฺธายตนปํ, รสายตนปํ, โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, ยญมฺจ รรูปปํ อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆปํ
ธมมฺมายตนปรภิยาปนมฺนปํฯ เอวปํ เอกาทสวภิเธน รรูปกมฺขโนมฺธฯ

อยปํ วพุจมฺจตภิ รรูปกมฺขโนมฺธฯ

๒. เวทนากมฺขโนมฺธ
๓๔.

ตตมฺถ กตโม เวทนากมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโตฯ
จตพุพมฺพภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิ
ยาปโนมฺนฯ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, อตมฺถภิ
ปญมฺจวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขภินมฺทมฺรภิยปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, อตมฺถภิ โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํฯ เอวปํ ปญมฺจวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
โทมนสมฺสน
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ฉพมฺพภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนาฯ เอวปํ
ฉพมฺพภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
สตมฺตวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโน
วภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนาฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
อฎมฺฐวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา อตมฺถภิ สพุขา, อตมฺถภิ ทพุกมฺขา, มโนธาตพุ
สมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนาฯ เอวปํ อฎมฺฐวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
นววภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโน
วภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา อตมฺถภิ กพุสลา, อตมฺถภิ อกพุสลา, อตมฺถภิ อพมฺยากตาฯ เอวปํ นววภิเธน
เวทนากมฺขโนมฺธฯ
ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา อตมฺถภิ สพุขา, อตมฺถภิ ทพุกมฺขา, มโนธาตพุ
สมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา อตมฺถภิ กพุสลา, อตมฺถภิ อกพุสลา, อตมฺถภิ อพมฺ
ยากตาฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
๓๕.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธ
โมมฺมฯ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ สวภิ
โยฯ อตมฺถภิ สก
ตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ ,
อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ป
หาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพ
เหตพุโกฯ อตมฺถภิ อาจยคามตี, อตมฺถภิ อปจยคามตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตีฯ อตมฺถภิ เสโกมฺข,
อตมฺถภิ อเสโกมฺข, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺขฯ อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณฯ
อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ
มชมฺฌภิโม, อตมฺถภิ ปณตีโตฯ อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ มคมฺคา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภิฯ อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปา
ทตีฯ อตมฺถภิ อตตีโต, อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปโนมฺนฯ อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ อชมฺซโตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธฯ
อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๓๖.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ น เหตพุส
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เหตพุโก, อตมฺถภิ น เหตพุอเหตพุโกฯ อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย, อตมฺถภิ
เกนจภิ น วภิเญมฺญโยมฺยฯ อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุ
โตมฺตฯ อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสปํ
โยชนภิโยฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิ
โย, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิโยฯ อตมฺถภิ คนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ อคนมฺถนภิโยฯ อตมฺถภิ คนมฺถสมมฺปยพุ
โตมฺต, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุโตมฺต ฯ อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิโยฯ
อตมฺถภิ โอฆนภิโย, อตมฺถภิ อโนฆนภิโยฯ อตมฺถภิ โอฆสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ โอฆ
วภิปมฺปยพุตมฺตโอฆนภิโย, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตอโนฆนภิโยฯ อตมฺถภิ โยคนภิโย, อตมฺถภิ อโยคนภิโยฯ อตมฺถภิ
โยคสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตโยคนภิโย, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตอโยค
นภิโยฯ อตมฺถภิ นตีวรณภิโย, อตมฺถภิ อนตีวรณภิโยฯ อตมฺถภิ นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิโย, อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิโยฯ อตมฺถภิ ปรามโฎมฺฐ, อตมฺถภิ
อปรามโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ ปรามาสสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุโตมฺต ฯ อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺต
ปรามโฎมฺฐ, อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปรามโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ อพุปาทภิโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปาทภิโนมฺนฯ อตมฺถภิ
อพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทานภิโยฯ อตมฺถภิ อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ
อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิโยฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
อสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ,
อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
อตมฺถภิ น ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ , อตมฺถภิ น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ
อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ อตมฺถภิ ภาวนาย ป
หาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ อตมฺถภิ สวภิตโกมฺก, อตมฺถภิ อวภิตโกมฺกฯ อตมฺถภิ ส
วภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิจาโรฯ อตมฺถภิ สปมฺปตีตภิโก, อตมฺถภิ อปมฺปตีตภิโกฯ อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ น ปตีตภิสหค
โตฯ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ น กามาวจโรฯ อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ น รรูปาวจโรฯ อตมฺถภิ อรรูป
าวจโร, อตมฺถภิ น อรรูปาวจโรฯ อตมฺถภิ ปรภิยาปโนมฺน, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺนฯ อตมฺถภิ นภิยมฺยานภิโก, อตมฺถภิ อ
นภิยมฺยานภิโกฯ อตมฺถภิ นภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ สอพุตมฺตโร, อตมฺถภิ อนพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ
อรโณฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
เวทนากมฺขโนมฺธฯ
๓๗.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธ
โมมฺมฯ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ , อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ
อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

ทพุกมรูลกปํฯ
๓๘.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
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ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
เวทนากมฺขโนมฺธฯ
๓๙.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๐.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ น เหตพุสเหตพุโก, อตมฺถภิ น เหตพุอเหตพุโกฯ อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ
โลกพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย, อตมฺถภิ เกนจภิ น วภิเญมฺญโยมฺยฯ อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ
อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺป
ยพุตมฺตอนาสโว…เป.… อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๑.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธ
โมมฺมฯ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย , อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ สวภิ
โยฯ อตมฺถภิ สก
ตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ ,
อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ป
หาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพ
เหตพุโกฯ อตมฺถภิ อาจยคามตี, อตมฺถภิ อปจยคามตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตีฯ อตมฺถภิ เสโกมฺข,
อตมฺถภิ อเสโกมฺข, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺขฯ อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณฯ
อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ
มชมฺฌภิโม, อตมฺถภิ ปณตีโตฯ อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ มคมฺคา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภิฯ อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปา
ทตีฯ อตมฺถภิ อตตีโต, อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปโนมฺนฯ อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ อชมฺซโตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธฯ
อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๒.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ น เหตพุสเหตพุโก,
อตมฺถภิ น เหตพุอเหตพุโกฯ อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย , อตมฺถภิ เกนจภิ น
วภิเญมฺญโยมฺยฯ อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสโปํ ยชนภิ
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โย…เป.… อตมฺถภิ สรโณ , อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

ตภิกมรูลกปํฯ
๔๓.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๔.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธ
โมมฺม…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๕.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ น เหตพุสเหตพุโก, อตมฺถภิ น เหตพุอเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปา
ทภินมฺนอนพุปาทานภิโย…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๖.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโรฯ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสปํ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สก
กภิเลสโภิ ก…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๗.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย , อตมฺถภิ เกนจภิ น วภิเญมฺญโยมฺยฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สวภิตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจา
โร…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๘.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ , อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ เนว
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๔๙.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
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ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก,
อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
๕๐.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาจยคามตี, อตมฺถภิ อปจยคามตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตี…
เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๕๑.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสโปํ ยชนภิโยฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เสโกมฺข, อตมฺถภิ อเสโกมฺข, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺข…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๕๒.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺต ฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๕๓.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิ
โยฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณา
รมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๕๔.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ อคนมฺถนภิโยฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ มชมฺฌภิโม, อตมฺถภิ ปณตีโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวท
นากมฺขโนมฺธฯ

๕๕.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโต…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๕๖.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิโยฯ
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ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภิ…เป.…ฯ
เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
๕๗.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆนภิโย, อตมฺถภิ อโนฆนภิโยฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทตี…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๕๘.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อตตีโต, อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๕๙.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตโอฆนภิโย, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตอโนฆนภิโยฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
รมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๖๐.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โยคนภิโย, อตมฺถภิ อโยคนภิโยฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซโตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธ…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๖๑.

เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โยคสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

อพุภโตวฑมฺฒกปํฯ
สตมฺตวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร,
อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺนฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ สตมฺตวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ , อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจ
โร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺนฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
จตพุวตีสตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺข
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โนมฺธ…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…
เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต; จกมฺขพุ
สมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา,
กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนาฯ เอวปํ จตพุวตีสตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ จตพุวตีสตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ วภิปาโก…เป.…
อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา
เวทนา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนา; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… ฆาน
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… กาย
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ วภิปาโก…เป.…
อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา
เวทนา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนาฯ เอวปํ จตพุวตีสตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
ปํ วภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจ
ตภิส
โร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…
เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺข
โนมฺธ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กาย
ปํ วภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
สมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนาฯ เอวปํ ตภิส
พหพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ
อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; โสต
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
กาย
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล , อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ
อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; จกมฺขพุ
สมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา,
กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนาฯ เอวปํ พหพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ พหพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ วภิปาโก…เป.…
อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ กามาวจ
โร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร , อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺข
โนมฺธ…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…
เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา เวทนากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ วภิปา
โก…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ , อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ,
อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร , อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กาย
สมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนาฯ เอวปํ พหพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ

อยปํ วพุจมฺจตภิ เวทนากมฺขโนมฺธฯ

๓. สญมฺญากมฺขโนมฺธ
๖๒.

ตตมฺถ กตโม สญมฺญากมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ຂນທະວ
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ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโตฯ
จตพุพมฺพภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิ
ยาปโนมฺนฯ
ปญมฺจวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺตฯ
โสมนสมฺสน
เอวปํ ปญมฺจวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
ฉพมฺพภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
สญมฺญา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ เอวปํ
ฉพมฺพภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
สตมฺตวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
สญมฺญา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนวภิญมฺ
ญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
อฎมฺฐวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา…เป.… กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา อตมฺถภิ สพุขสหค
ตา, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ เอวปํ
อฎมฺฐวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
นววภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา…เป.… กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนธาตพุ
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา อตมฺถภิ กพุสลา, อตมฺถภิ อกพุสลา, อตมฺถภิ อพมฺ
ยากตาฯ เอวปํ นววภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา…เป.… กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา อตมฺถภิ สพุขสหค
ตา, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา อตมฺถภิ
กพุสลา, อตมฺถภิ อกพุสลา, อตมฺถภิ อพมฺยากตาฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
๖๓.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต,
อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๖๔.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธ
โมมฺมฯ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ สวภิ
โยฯ อตมฺถภิ สก
ตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ สพุข
สหคโต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคโตฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ
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เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ ภาวนาย ป
หาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ อตมฺถภิ อาจยคามตี , อตมฺถภิ
อปจยคามตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตีฯ อตมฺถภิ เสโกมฺข, อตมฺถภิ อเสโกมฺข, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเส
โกมฺขฯ อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณฯ อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ มชมฺฌภิโม, อตมฺถภิ ปณตีโตฯ อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิย
โต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิ
ปตภิฯ อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทตีฯ อตมฺถภิ อตตีโต, อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺ
จพุปมฺปโนมฺนฯ อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ อชมฺซ
โตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธฯ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ,
อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ…เป.… เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
๖๕.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ น เหตพุสเหตพุโก,
อตมฺถภิ น เหตพุอเหตพุโกฯ อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโร ฯ อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย, อตมฺถภิ เกนจภิ น
วภิเญมฺญโยมฺยฯ อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว , อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสโปํ ยชนภิ
โยฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิโย,
อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิโยฯ อตมฺถภิ คนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ อคนมฺถนภิโยฯ อตมฺถภิ คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต,
อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิโยฯ อตมฺถภิ
โอฆนภิโย , อตมฺถภิ อโนฆนภิโยฯ อตมฺถภิ โอฆสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺ
ตโอฆนภิโย, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตอโนฆนภิโยฯ อตมฺถภิ โยคนภิโย, อตมฺถภิ อโยคนภิโยฯ อตมฺถภิ โยคสมมฺป
ยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตโยคนภิโย, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตอโยคนภิโยฯ
อตมฺถภิ นตีวรณภิโย, อตมฺถภิ อนตีวรณภิโยฯ อตมฺถภิ นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ นตีว
รณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิโย, อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิโยฯ อตมฺถภิ ปรามโฎมฺฐ, อตมฺถภิ อปรา
มโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ ปรามาสสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปราม
โฎมฺฐ, อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปรามโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ อพุปาทภิโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปาทภิโนมฺนฯ อตมฺถภิ อพุปา
ทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทานภิโยฯ อตมฺถภิ อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ อพุ
ปํ ภิเลสโภิ ก , อตมฺถภิ
ปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิโยฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
อสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ,
อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
อตมฺถภิ น ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ , อตมฺถภิ น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ
อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ อตมฺถภิ ภาวนาย ป
หาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ อตมฺถภิ สวภิตโกมฺก, อตมฺถภิ อวภิตโกมฺกฯ อตมฺถภิ ส
วภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิจาโรฯ อตมฺถภิ สปมฺปตีตภิโก, อตมฺถภิ อปมฺปตีตภิโกฯ อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ น ปตีตภิสหค
โตฯ อตมฺถภิ สพุขสหคโต, อตมฺถภิ น สพุขสหคโตฯ อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคโต, อตมฺถภิ น อพุเปกมฺขาสหคโตฯ
อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ น กามาวจโรฯ อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ น รรูปาวจโรฯ อตมฺถภิ อรรูปาวจโร,
อตมฺถภิ น อรรูปาวจโรฯ อตมฺถภิ ปรภิยาปโนมฺน , อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺนฯ อตมฺถภิ นภิยมฺยานภิโก, อตมฺถภิ อนภิยมฺยา
นภิโกฯ อตมฺถภิ นภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ สอพุตมฺตโร, อตมฺถภิ อนพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
ຂນທະວ
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๖๖.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต,
อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ วภิปาโก…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ , อตมฺถภิ
พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
(ยถา กพุสลตมฺตภิเก วภิตมฺถาโร, เอวปํ สเพมฺพปภิ ตภิกา วภิตมฺถาเรตพมฺพาฯ)

ทพุกมรูลกปํฯ
๖๗.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๖๘.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ
อรโณฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๖๙.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต,
อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต ฯ อตมฺถภิ วภิปาโก…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ
พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๗๐.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ
อรโณฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ
อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

ตภิกมรูลกปํฯ
๗๑.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ຂນທະວ
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พหภิทมฺธารมมฺมโณ,

อตมฺถภิ

ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
๗๒.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต,
อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๗๓.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ น เหตพุ สเหตพุโก, อตมฺถภิ น เหตพุ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธ
โมมฺม…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๗๔.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโรฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปา
ทภินมฺนอนพุปาทานภิโย…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๗๕.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย, อตมฺถภิ เกนจภิ น วภิเญมฺญโยมฺยฯ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสปํ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สก
กภิเลสโภิ ก…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๗๖.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สวภิตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจา
โร…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๗๗.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ สพุขสหคโต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคโต…เป.…ฯ
เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๗๘.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ เนว
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
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๗๙.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสโปํ ยชนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก,
อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๐.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺต ฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาจยคามตี, อตมฺถภิ อปจยคามตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตี…เป.
…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๑.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เสโกมฺข, อตมฺถภิ อเสโกมฺข, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺข…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๒.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ อคนมฺถนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๓.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณา
รมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๔.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ มชมฺฌภิโม, อตมฺถภิ ปณตีโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๕.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆนภิโย, อตมฺถภิ อโนฆนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโต…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๖.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
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ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภิ…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
๘๗.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตโอฆนภิโย, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตอโนฆนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน , อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทตี…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๘.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โยคนภิโย, อตมฺถภิ อโยคนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อตตีโต, อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๘๙.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โยคสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
รมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๙๐.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตโยคนภิโย, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตอโยคนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซโตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธ…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๙๑.

เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ นตีวรณภิโย, อตมฺถภิ อนตีวรณภิโยฯ
ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

อพุภโตวฑมฺฒกปํฯ
สตมฺตวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร,
อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺนฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ สตมฺตวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย
สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ
อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ
อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาป
โนมฺนฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
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จตพุวตีสตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจ
ยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ
อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
สญมฺญา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ เอวปํ จตพุวตีสตภิ
วภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ จตพุวตีสตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาร
มมฺมโณ, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโน
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ,
อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา…เป.… มโน
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ เอวปํ จตพุวตีสตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
ปํ ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจ
ตภิส
โร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน, โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา …
เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺข
โนมฺธ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา
ปํ ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
สญมฺญา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ เอวปํ ตภิส
พหพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ
อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน, โสต
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา …เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กาย
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺ
ยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร , อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน, จกมฺขพุ
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ เอวปํ พหพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ พหพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาร
มมฺมโณ, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน, โสต
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
กาย
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สญมฺญากมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจ
โร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน, จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
สญมฺญา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนสมมฺผสมฺสชา สญมฺญาฯ เอวปํ พหพุวภิ
เธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

อยปํ วพุจมฺจตภิ สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ

๔. สงมฺขารกมฺขโนมฺธ
๙๒.

ตตมฺถ กตโม สงมฺขารกมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
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ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุ, อตมฺถภิ น เหตพุฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล , อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโตฯ
จตพุพมฺพภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิ
ยาปโนมฺนฯ
ปญมฺจวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺตฯ
โสมนสมฺสน
เอวปํ ปญมฺจวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
ฉพมฺพภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เจตนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา, กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนาฯ เอวปํ
ฉพมฺพภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
สตมฺตวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เจตนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา, กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนวภิญมฺ
ญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนาฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
อฎมฺฐวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา…เป.… กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา อตมฺถภิ สพุข
สหคตา, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา
ฯ เอวปํ อฎมฺฐวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
นววภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา…เป.… มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนวภิญมฺ
ญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา อตมฺถภิ กพุสลา, อตมฺถภิ อกพุสลา, อตมฺถภิ อพมฺยากตาฯ เอวปํ นววภิเธน สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธฯ
ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา…เป.… กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา อตมฺถภิ สพุขสหค
ตา, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา อตมฺถภิ
กพุสลา, อตมฺถภิ อกพุสลา, อตมฺถภิ อพมฺยากตาฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๙๓.

เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุ, อตมฺถภิ น เหตพุฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต,
อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปา
กนวภิปากธมมฺมธโมมฺมฯ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลส ภิ
นอนพุปาทานภิโยฯ อตมฺถภิ สก
โกฯ อตมฺถภิ สวภิตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ อตมฺถภิ ปตีตภิสหค
โต, อตมฺถภิ สพุขสหคโต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคโตฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ , อตมฺถภิ ภาวนาย ป
หาตโพมฺพ, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก,
อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ อตมฺถภิ
อาจยคามตี, อตมฺถภิ อปจยคามตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตีฯ อตมฺถภิ เสโกมฺข, อตมฺถภิ อเสโกมฺข,
อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺขฯ อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณฯ อตมฺถภิ ปรภิตมฺตา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ มชมฺฌภิโม, อตมฺถภิ
ปณตีโตฯ อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมโณ, อตมฺถภิ
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มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภิฯ อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทตีฯ อตมฺถภิ อตตีโต,
อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปโนมฺนฯ อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺ
ปนมฺนารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ อชมฺซโตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธ ฯ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธฯ
๙๔.

เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุ
วภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ เหตพุ เจว สเหตพุโก จ, อตมฺถภิ สเหตพุโก เจว น จ เหตพุฯ อตมฺถภิ เหตพุ เจว เหตพุ
สมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต เจว น จ เหตพุฯ อตมฺถภิ น เหตพุ สเหตพุโก, อตมฺถภิ น เหตพุ อเห
ตพุโกฯ อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย, อตมฺถภิ เกนจภิ น วภิเญมฺญโยมฺยฯ อตมฺถภิ
อาสโว, อตมฺถภิ โน อาสโวฯ อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสว
วภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ อาสโว เจว สาสโว จ, อตมฺถภิ สาสโว เจว โน จ อาสโวฯ อตมฺถภิ อาสโว เจว
อาสวสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ อาสโวฯ อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว,
อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนปํ, อตมฺถภิ โน สโปํ ยชนปํฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสโปํ ย
ชนภิโยฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิโย จ,
อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย เจว โน จ สโปํ ยชนปํฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺป
ยพุโตมฺต เจว โน จ สโปํ ยชนปํฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิ
โยฯ
อตมฺถภิ คโนมฺถ, อตมฺถภิ โน คโนมฺถฯ อตมฺถภิ คนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ อคนมฺถนภิโยฯ อตมฺถภิ คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ
คนมฺถวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิโย จ, อตมฺถภิ คนมฺถนภิโย เจว โน จ คโนมฺถฯ อตมฺถภิ คโนมฺถ
เจว คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ คโนมฺถฯ อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิโย,
อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิโยฯ อตมฺถภิ โอโฆ, อตมฺถภิ โน โอโฆฯ อตมฺถภิ โอฆนภิโย, อตมฺถภิ อโนฆนภิ
โยฯ อตมฺถภิ โอฆสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ โอโฆ เจว โอฆนภิโย จ, อตมฺถภิ โอฆนภิ
โย เจว โน จ โอโฆฯ อตมฺถภิ โอโฆ เจว โอฆสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ โอฆสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ
โอโฆฯ อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตโอฆนภิโย, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตอโนฆนภิโยฯ อตมฺถภิ โยโค, อตมฺถภิ โน
โยโคฯ อตมฺถภิ โยคนภิโย, อตมฺถภิ อโยคนภิโยฯ อตมฺถภิ โยคสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ
โยโค เจว โยคนภิโย จ, อตมฺถภิ โยคนภิโย เจว โน จ โยโคฯ อตมฺถภิ โยโค เจว โยคสมมฺปยพุโตมฺต จ,
อตมฺถภิ โยคสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ โยโคฯ อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตโยคนภิโย, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตอโยค
นภิโยฯ อตมฺถภิ นตีวรณปํ, อตมฺถภิ โน นตีวรณปํฯ อตมฺถภิ นตีวรณภิโย, อตมฺถภิ อนตีวรณภิโยฯ อตมฺถภิ นตีวรณสมมฺปยพุ
โตมฺต, อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิโย จ, อตมฺถภิ นตีวรณภิโย เจว โน จ นตีว
รณปํฯ อตมฺถภิ นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ นตีวรณปํฯ อตมฺถภิ
นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิโย, อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิโยฯ
อตมฺถภิ ปรามาโส, อตมฺถภิ โน ปรามาโสฯ อตมฺถภิ ปรามโฎมฺฐ, อตมฺถภิ อปรามโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ ปรามาสสมมฺป
ยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ ปรามาโส เจว ปรามโฎมฺฐ จ, อตมฺถภิ ปรามโฎมฺฐ เจว โน
จ ปรามาโสฯ อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามโฎมฺฐ, อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปรามโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ
อพุปาทภิโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปาทภิโนมฺนฯ อตมฺถภิ อพุปาทานปํ, อตมฺถภิ โน อพุปาทานปํฯ อตมฺถภิ อพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ
อนพุปาทานภิโยฯ อตมฺถภิ อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ อพุปาทานเญมฺจว อพุ
ปาทานภิโย จ, อตมฺถภิ อพุปาทานภิโย เจว โน จ อพุปาทานปํฯ อตมฺถภิ อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุ
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โตมฺต จ , อตมฺถภิ อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ อพุปาทานปํฯ อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิโย,
อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิโยฯ
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิ
อตมฺถภิ กภิเลโส, อตมฺถภิ โน กภิเลโสฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิเลสโภิ ก จ, อตมฺถภิ สปํ
ลภิโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ จ, อตมฺถภิ สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ เจว โน จ กภิเลโสฯ
กภิเลสโภิ ก เจว โน จ กภิเลโสฯ อตมฺถภิ กภิเลโส เจว สก
อตมฺถภิ กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ กภิเลโสฯ อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺป
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ น
ยพุตมฺตสก
ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพ
เหตพุโก, อตมฺถภิ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ
อตมฺถภิ สวภิตโกมฺก, อตมฺถภิ อวภิตโกมฺกฯ อตมฺถภิ สวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิจาโรฯ อตมฺถภิ สปมฺปตีตภิโก , อตมฺถภิ อปมฺปตีตภิ
โกฯ อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ น ปตีตภิสหคโตฯ อตมฺถภิ สพุขสหคโต, อตมฺถภิ น สพุขสหคโตฯ อตมฺถภิ อพุเปกมฺ
ขาสหคโต, อตมฺถภิ น อพุเปกมฺขาสหคโตฯ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ น กามาวจโรฯ อตมฺถภิ รรูปาวจโร,
อตมฺถภิ น รรูปาวจโรฯ อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ น อรรูปาวจโรฯ อตมฺถภิ ปรภิยาปโนมฺน , อตมฺถภิ อปรภิยาป
โนมฺนฯ อตมฺถภิ นภิยมฺยานภิโก, อตมฺถภิ อนภิยมฺยานภิโกฯ อตมฺถภิ นภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ สอพุตมฺตโร, อตมฺถภิ
อนพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺ
ขารกมฺขโนมฺธฯ
๙๕.

เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ
พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ

ทพุกมรูลกปํฯ
๙๖.

เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุ, อตมฺถภิ น เหตพุฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺ
ขารกมฺขโนมฺธ ฯ

๙๗.

เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺ
ขารกมฺขโนมฺธฯ

๙๘.

เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุ, อตมฺถภิ น เหตพุฯ
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ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๙๙.

เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ

ตภิกมรูลกปํฯ
๑๐๐. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุ, อตมฺถภิ น เหตพุฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺ
ขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๑. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต,
อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๒. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธ
โมมฺม…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๓. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุ เจว สเหตพุโก จ, อตมฺถภิ สเหตพุโก เจว น จ เหตพุฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปา
ทภินมฺนอนพุปาทานภิโย…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๔. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต เจว น จ เห
ตพุฯ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสปํ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สก
กภิเลสโภิ ก…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๕. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ น เหตพุ สเหตพุโก, อตมฺถภิ น เหตพุ อเหตพุโกฯ
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ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สวภิตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจา
โร…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๖. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโรฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ สพุขสหคโต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคโต…เป.…ฯ
เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๗. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย, อตมฺถภิ เกนจภิ น วภิเญมฺญโยมฺยฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ , อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ เนว
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๘. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสโว, อตมฺถภิ โน อาสโวฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก,
อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๐๙. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาจยคามตี, อตมฺถภิ อปจยคามตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตี…
เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๐. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เสโกมฺข, อตมฺถภิ อเสโกมฺข, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺข…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๑. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสโว เจว สาสโว จ, อตมฺถภิ สาสโว เจว โน จ อาสโว ฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๒. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสโว เจว อาสวสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ
อาสโวฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณา
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รมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๓. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว, อตมฺถภิ อาสวภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ มชมฺฌภิโม, อตมฺถภิ ปณตีโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๔. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนปํ, อตมฺถภิ โน สโปํ ยชนปํฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโต…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๕. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสโปํ ยชนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภิ…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๖. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทตี…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๗. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺต ฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิโย จ, อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย เจว โน จ สโปํ ยชนปํฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อตตีโต, อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๘. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต จ, อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต เจว
โน จ สโปํ ยชนปํฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
รมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
๑๑๙. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิโยฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซโตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธ…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
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๑๒๐. เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คโนมฺถ, อตมฺถภิ โน คโนมฺถฯ
ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ

อพุภโตวฑมฺฒกปํฯ
สตมฺตวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต; อตมฺถภิ กามาวจโร,
อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺนฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ สตมฺตวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย
สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต; อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ
อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ อตมฺถภิ
อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ; อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาป
โนมฺนฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
จตพุวตีสตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจ
ยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ
อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนาฯ เอวปํ จตพุวตีสตภิ
วภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ จตพุวตีสตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวท
นาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนา; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโน
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ,
อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, โสตสมมฺผสมฺสชา
เจตนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา เจตนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา, กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนสมมฺผสมฺส
ชา เจตนาฯ เอวปํ จตพุวตีสตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
ปํ ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจ
ตภิส
โร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน ; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา …
เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺข
โนมฺธ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา
ปํ ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
เจตนา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนาฯ เอวปํ ตภิส
พหพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ
อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; โสต
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
กาย
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺ
ยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; จกมฺขพุ
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สมมฺผสมฺสชา เจตนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา เจตนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา,
กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เจตนาฯ เอวปํ พหพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ พหพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…
เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ กา
มาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโน
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา สงมฺขารกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต …เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาว
จโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา,
ฆานสมมฺผสมฺสชา เจตนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา, กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เจ
ตนาฯ เอวปํ พหพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ

อยปํ วพุจมฺจตภิ สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ

๕. วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
๑๒๑. ตตมฺถ กตโม วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโตฯ
จตพุพมฺพภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิ
ยาปโนมฺนฯ
ปญมฺจวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุโตมฺตฯ
โสมนสมฺสน
เอวปํ ปญมฺจวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
ฉพมฺพภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ , โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กาย
วภิญมฺญาณปํ, มโนวภิญมฺญาณปํฯ เอวปํ ฉพมฺพภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
สตมฺตวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กาย
วภิญมฺญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
อฎมฺฐวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กาย
วภิญมฺญาณปํ อตมฺถภิ สพุขสหคตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ ฯ เอวปํ อฎมฺฐวภิเธน วภิญมฺ
ญาณกมฺขโนมฺธฯ
นววภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กาย
วภิญมฺญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อตมฺถภิ กพุสลปํ, อตมฺถภิ อกพุสลปํ, อตมฺถภิ อพมฺยากตปํฯ เอวปํ นววภิเธน
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ อตมฺถภิ สพุขสหคตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺข
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สหคตปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อตมฺถภิ กพุสลปํ, อตมฺถภิ อกพุสลปํ, อตมฺถภิ อพมฺยากตปํฯ เอวปํ ทสวภิเธน
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๒๒. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุ
โตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ
เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธโมมฺมฯ อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิ
อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิโยฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ สวภิตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต , อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ
ลภิฎมฺฐอสก
อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ สพุขสหคโต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคโตฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ
ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพ
เหตพุโก, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ
อตมฺถภิ อาจยคามตี, อตมฺถภิ อปจยคามตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตีฯ อตมฺถภิ เสโกมฺข, อตมฺถภิ อเส
โกมฺข, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺขฯ อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณฯ อตมฺถภิ ปรภิตมฺ
ตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ มชมฺฌภิโม,
อตมฺถภิ ปณตีโตฯ อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมโณ,
อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภิฯ อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทตีฯ อตมฺถภิ อ
ตตีโต, อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปโนมฺนฯ อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ
ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมโณฯ อตมฺถภิ อชมฺซโตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธฯ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตา
รมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺ
ญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๒๓. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ น เหตพุ สเหตพุ
โก, อตมฺถภิ น เหตพุ อเหตพุโกฯ อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย, อตมฺถภิ เกน
จภิ น วภิเญมฺญโยมฺยฯ อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุ
โตมฺตฯ อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสปํ
โยชนภิโยฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิ
โย, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิโยฯ
อตมฺถภิ คนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ อคนมฺถนภิโยฯ อตมฺถภิ คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ คนมฺถ
วภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิโยฯ อตมฺถภิ โอฆนภิโย, อตมฺถภิ อโนฆนภิโยฯ อตมฺถภิ
โอฆสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตโอฆนภิโย, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตอ
โนฆนภิโยฯ อตมฺถภิ โยคนภิโย, อตมฺถภิ อโยคนภิโยฯ อตมฺถภิ โยคสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุโตมฺต ฯ
อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตโยคนภิโย, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตอโยคนภิโยฯ อตมฺถภิ นตีวรณภิโย, อตมฺถภิ อนตีวรณภิ
โยฯ อตมฺถภิ นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิโย, อตมฺถภิ นตี
วรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิโยฯ
อตมฺถภิ ปรามโฎมฺฐ, อตมฺถภิ อปรามโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ ปรามาสสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามโฎมฺฐ, อตมฺถภิ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปรามโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ อพุปาทภิโนมฺน,
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อตมฺถภิ อนพุปาทภิโนมฺนฯ อตมฺถภิ อพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทานภิโยฯ อตมฺถภิ อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ
อพุปาทานวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทา
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐฯ อตมฺถภิ กภิเลสสมมฺปยพุ
นภิโยฯ อตมฺถภิ สก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลส ภิ
โตมฺต, อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
โกฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ น ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ ,
อตมฺถภิ น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพ
เหตพุโกฯ อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ
อตมฺถภิ สวภิตโกมฺก, อตมฺถภิ อวภิตโกมฺกฯ อตมฺถภิ สวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิจาโรฯ อตมฺถภิ สปมฺปตีตภิโก, อตมฺถภิ อปมฺปตีตภิ
โกฯ อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ น ปตีตภิสหคโตฯ อตมฺถภิ สพุขสหคโต, อตมฺถภิ น สพุขสหคโตฯ อตมฺถภิ อพุเปกมฺ
ขาสหคโต, อตมฺถภิ น อพุเปกมฺขาสหคโตฯ อตมฺถภิ กามาวจโร , อตมฺถภิ น กามาวจโรฯ อตมฺถภิ รรูปาวจโร,
อตมฺถภิ น รรูปาวจโรฯ อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ น อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ ปรภิยาปโนมฺน, อตมฺถภิ อปรภิยาป
โนมฺนฯ อตมฺถภิ นภิยมฺยานภิโก, อตมฺถภิ อนภิยมฺยานภิโกฯ อตมฺถภิ นภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโตฯ อตมฺถภิ สอพุตมฺตโร, อตมฺถภิ
อนพุตมฺตโรฯ อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๒๔. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สรโณ, อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุ
โตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตฯ อตมฺถภิ วภิปาโก…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ,
อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ

ทพุกมรูลกปํฯ
๑๒๕. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๒๖. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ สรโณ,
อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๒๗. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
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ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุ
โตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต ฯ อตมฺถภิ วภิปาโก…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ,
อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๒๘. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ สรโณ,
อตมฺถภิ อรโณฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ

ตภิกมรูลกปํฯ
๑๒๙. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๐. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุ
โตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๑. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ น เหตพุ สเหตพุโก, อตมฺถภิ น เหตพุอเหตพุโกฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ วภิปาโก, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธโมมฺม, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธ
โมมฺม…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๒. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โลกภิโย, อตมฺถภิ โลกพุตมฺตโรฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, อตมฺถภิ อนพุปา
ทภินมฺนอนพุปาทานภิโย…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๓. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เกนจภิ วภิเญมฺญโยมฺย, อตมฺถภิ เกนจภิ น วภิเญมฺญโยมฺยฯ
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ ก, อตมฺถภิ อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสปํ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สก
กภิเลสโภิ ก…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
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๑๓๔. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สาสโว, อตมฺถภิ อนาสโวฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สวภิตกมฺกสวภิจาโร, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจา
โร…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญญ
มฺ าณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๕. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสวสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปตีตภิสหคโต, อตมฺถภิ สพุขสหคโต, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคโต…เป.…ฯ
เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๖. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสโว, อตมฺถภิ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสโวฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตโพมฺพ, อตมฺถภิ เนว
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๗. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ อสโปํ ยชนภิโยฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโก, อตมฺถภิ ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก,
อตมฺถภิ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโก…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๘. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อาจยคามตี, อตมฺถภิ อปจยคามตี , อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามตี…
เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๓๙. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิโย, อตมฺถภิ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิ
โยฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ เสโกมฺข, อตมฺถภิ อเสโกมฺข, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺข…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๐. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ อคนมฺถนภิโยฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปรภิโตมฺต, อตมฺถภิ มหคมฺคโต, อตมฺถภิ อปมฺปมาโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๑. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
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ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อปมฺปมาณา
รมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๒. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิโย, อตมฺถภิ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิโยฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ หตีโน, อตมฺถภิ มชมฺฌภิโม, อตมฺถภิ ปณตีโต…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺ
ญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๓. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆนภิโย, อตมฺถภิ อโนฆนภิโยฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ มภิจมฺฉตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ สมมฺมตมฺตนภิยโต, อตมฺถภิ อนภิยโต…เป.…ฯ
เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ฯ
๑๔๔. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมโณ, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุโก, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภิ…เป.…ฯ
เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๕. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตโอฆนภิโย, อตมฺถภิ โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตอโนฆนภิโยฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อพุปมฺปโนมฺน , อตมฺถภิ อนพุปมฺปโนมฺน, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทตี…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๖. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โยคนภิโย, อตมฺถภิ อโยคนภิโยฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อตตีโต, อตมฺถภิ อนาคโต, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิ
เธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๗. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โยคสมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
รมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๘. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตโยคนภิโย, อตมฺถภิ โยควภิปมฺปยพุตมฺตอโยคนภิโยฯ

ຂນທະວ
ຂ
ວພຂງໂຄ 39

ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซโตมฺต, อตมฺถภิ พหภิโทมฺธ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิโทมฺธ…เป.…ฯ เอวปํ
ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๔๙. เอกวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ
ทพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ นตีวรณภิโย, อตมฺถภิ อนตีวรณภิโยฯ
ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ…เป.…ฯ เอวปํ ทสวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ

อพุภโตวฑมฺฒกปํฯ
สตมฺตวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ
รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺนฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ สตมฺตวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต , อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย
สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูป
าวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺนฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
จตพุวตีสตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺ
ยากโต; จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ , ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺญาณปํ, มโนวภิญมฺญาณปํฯ
เอวปํ จตพุวตีสตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ฯ
อปโรปภิ จตพุวตีสตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวท
นาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, อตมฺถภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.
… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ; จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ…เป.
… กายวภิญมฺญาณปํ, มโนวภิญมฺญาณปํ; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หา
สมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺ
ตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ; จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆาน
วภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺญาณปํ, มโนวภิญมฺญาณปํฯ เอวปํ จตพุวตีสตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
ปํ ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจ
ตภิส
โร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา …เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ
กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ , โสตวภิญมฺญาณปํ,
ปํ ตภิวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺญาณปํ, มโนวภิญมฺญาณปํฯ เอวปํ ตภิส
พหพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ
อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน, จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ…
เป.… มโนวภิญมฺญาณปํ; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา …
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เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน, จกมฺขพุวภิญมฺ
ญาณปํ…เป.… มโนวภิญมฺญาณปํฯ เอวปํ พหพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
อปโรปภิ พหพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – จกมฺขพุสมมฺผสมฺสปจมฺจยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ,
อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ อปรภิยาปโนมฺน; โสตสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.…
ฆานสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… กายสมมฺผสมฺสปจมฺจยา…เป.… มโนสมมฺผสมฺสปจมฺจ
ยา วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต…เป.… อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมโณ, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ าร
มมฺมโณ, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมโณ, อตมฺถภิ กามาวจโร, อตมฺถภิ รรูปาวจโร, อตมฺถภิ อรรูปาวจโร, อตมฺถภิ
อปรภิยาปโนมฺน; จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺญาณปํ, มโนวภิญมฺ
ญาณปํฯ เอวปํ พหพุวภิเธน วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ

อยปํ วพุจมฺจตภิ วภิญญ
มฺ าณกมฺขโนมฺธฯ
อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๑๕๐. ปญมฺจกมฺขนมฺธา – รรูปกมฺขโนมฺธ, เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
๑๕๑. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อกพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ เทมฺว
๑๕๒. รรูปกมฺขโนมฺธ อพมฺยากโตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา’’ตภิปภิ, ‘‘ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา’’ตภิปภิ, ‘‘อ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า
ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา’’ตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ เนววภิปา
ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิ
กนวภิปากธมมฺมธโมมฺมฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย ฯ จตมฺตาโร
ปากธมมฺมธมมฺมาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ
ขนมฺธา สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลส ภิ
รรูปกมฺขโนมฺธ อสก
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ ตโย ขนมฺธา สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจา
กา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจาโร, ส ภิ
รา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาโร, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘สวภิตกมฺกสวภิจาโร’’ตภิปภิ, ‘‘อวภิ
ยา อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, สย
ตกมฺกวภิจารมโตมฺต’’ตภิปภิ, ‘‘อวภิตกมฺกอวภิจาโร’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘ปตีตภิสหคโต’’ตภิปภิ, ‘‘สพุข
ภิ า ปตีตภิสหคโต น สพุขสหคโต น อพุเปกมฺขา
สหคโต’’ตภิปภิ, ‘‘อพุเปกมฺขาสหคโต’’ตภิปภิฯ เวทนากมฺขโนมฺธ สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘ปตีตภิสหคโต’’ตภิฯ ตโย ขนมฺธา สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า สพุขสหคตา,
สหคโต, สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปตีตภิสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘สพุขสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุเปกมฺขาสหค
สย
ตา’’ตภิปภิฯ
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา,
รรูปกมฺขโนมฺธ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตโพมฺพฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
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ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ เนว
สย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, ส ภิ
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ
ยา ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา, สย
ภิ า อาจยคามภิโน, สย
ภิ า อปจยคามภิโน, สย
ภิ า เน
เนวาจยคามภินาปจยคามตีฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า เสกมฺขา, สย
ภิ า
วาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ รรูปกมฺขโนมฺธ เนวเสกมฺขนาเสโกมฺขฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ ปรภิโตมฺตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า ปรภิตมฺตา, สย
ภิ า
อเสกมฺขา, สย
ภิ า อปมฺปมาณาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อนารมมฺมโณฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า ปรภิตมฺตารมมฺมณา,
มหคมฺคตา, สย
ภิ า มหคมฺคตารมมฺมณา, สย
ภิ า อปมฺปมาณารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรภิตมฺตารมมฺมณา’’ตภิปภิ ,
สย
ภิ า
‘‘มหคมฺคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อปมฺปมาณารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ มชมฺฌภิโมฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า มชมฺฌภิมา, สย
ภิ า ปณตีตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อนภิยโต ฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า มภิจมฺฉตมฺตนภิยตา,
หตีนา, สย
ภิ า สมมฺมตมฺตนภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ
สย
ภิ า มคมฺคารมมฺมณา, สย
ภิ า มคมฺคเหตพุกา, สย
ภิ า มคมฺคาธภิ
รรูปกมฺขโนมฺธ อนารมมฺมโณฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘มคมฺคารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘มคมฺคเหตพุกา’’ตภิปภิ , ‘‘มคมฺคาธภิปตภิโน’’ตภิปภิ; สย
ภิ า
ปตภิโน, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภิโน; สย
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ
อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อตตีตารมมฺมณา, สย
ภิ า อนาคตารมมฺมณา, สย
ภิ า ปจมฺ
รรูปกมฺขโนมฺธ อนารมมฺมโณฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตตีตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อนาคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘ปจมฺจพุปมฺปนมฺ
จพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตา, สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทธ
นารมมฺมณา’’ตภิปภิ; สย
มฺ า, สย
มฺ าฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อนา
ภิ า อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
รมมฺมโณฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
มฺ ารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อชมฺซตมฺตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘พหภิทมฺธารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อชมฺซตมฺตพหภิทมฺ
ธารมมฺมณา, สย
ภิ า สนภิทสมฺสนสปมฺปฎภิโฆ, ส ภิ
ธารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิโฆฯ
ยา อนภิทสมฺสนสปมฺปฎภิโฆ, สย

๒. ทพุกปํ
ภิ า เหตพุ, สย
ภิ า น เหตพุฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อเหตพุโกฯ จตมฺตา
๑๕๓. จตมฺตาโร ขนมฺธา น เหตรูฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า สเหตพุกา, สย
ภิ า อเหตพุกาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ เหตพุวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า เห
โร ขนมฺธา สย
ภิ า เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘เหตพุ เจว สเหตพุโก จา’’ตภิปภิ , ‘‘ส
ตพุสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า ส
เหตพุโก เจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว สเหตพุกา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สเหตพุกา เจว น จ เหตรู’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า
เหตพุกา เจว น จ เหตรู, สย
ภิ า สเหตพุโก เจว น จ เหตพุ, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘เหตพุ เจว สเหตพุโก
เหตพุ เจว สเหตพุโก จ, สย
จา’’ตภิปภิ, ‘‘สเหตพุโก เจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต
จา’’ตภิปภิ, ‘‘เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต เจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว เหตพุสมมฺป
ภิ า เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรู, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น
ยพุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
ภิ า เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต จ, สย
ภิ า เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต เจว น จ
จ เหตรู’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ, ‘‘เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต เจว น จ เห
เหตพุ, สย
ภิ า น เหตรู สเหตพุกา, สย
ภิ า น เหตรู อเหตพุ
ตรู’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น เหตพุ อเหตพุโก ฯ ตโย ขนมฺธา สย
ภิ า น เหตพุ สเหตพุโก, สย
ภิ า น เหตพุ อเหตพุโก, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘น เหตพุ
กาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
สเหตพุโก’’ตภิปภิ, ‘‘น เหตพุ อเหตพุโก’’ตภิปภิฯ

สปมฺปจมฺจยา, สงมฺขตาฯ
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ภิ า สนภิทสมฺสโน, สย
ภิ า อนภิทสมฺสโนฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา
จตมฺตาโร ขนมฺธา อนภิทสมฺสนาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า สปมฺปฎภิโฆ, สย
ภิ า อปมฺปฎภิโฆฯ รรูปกมฺขโนมฺธ รรูปปํฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา อรรูปาฯ รรู
อปมฺปฎภิฆาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตรา; เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺ
ปกมฺขโนมฺธ โลกภิโยฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ยาฯ
ภิ า อาสโว, สย
ภิ า โน อาสโวฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สาสโวฯ จตมฺ
จตมฺตาโร ขนมฺธา โน อาสวาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า สาสวา, สย
ภิ า อนาสวาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อาสววภิปมฺปยพุโตมฺตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า อาสว
ตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘อาสโว เจว สาสโว จา’’ตภิ , สาสโว เจว
สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า สาสวา เจว โน จ อาสวา, ส ภิ
โน จ อาสโวฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว สาสวา จา’’ตภิ , สย
ภิ า อาสโว เจว สาสโว จ, สย
ภิ า สาส
ยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สาสวา เจว โน จ อาสวา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ ส ย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘อาสโว เจว สาสโว จา’’ตภิปภิ , ‘‘สาสโว เจว โน จ อาสโว’’ตภิปภิฯ
โว เจว โน จ อาสโว, สย
รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘อาสโว เจว อาสวสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ , ‘‘อาสวสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ อาส
ภิ า อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว
โว’’ตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อาสวา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ ส ย
ภิ า อาสโว
โน จ อาสวา, สย
ภิ า อาสวสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ อาสโว, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘อาสโว เจว
เจว อาสวสมมฺปยพุโตมฺต จ, สย
อาสวสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ, ‘‘อาสวสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ อาสโว’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาส
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสวา, สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา –
โวฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสวา’’ตภิปภิ, ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวา’’ตภิปภิฯ
ภิ า สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ า โน สโปํ ยชนปํฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สโปํ ยชนภิ
จตมฺตาโร ขนมฺธา โน สโปํ ยชนาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า สโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า อสโปํ ยชนภิยาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ จตมฺตาโร
โยฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สปํ
ขนมฺธา สย
โยชนภิโย จา’’ตภิ, ‘‘สโปํ ยชนภิโย เจว โน จ สโปํ ยชนปํ’’ฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนา เจว สโปํ ยชนภิยา
ภิ า สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนา’’ตภิฯ สงมฺ
จา’’ตภิ, สย
ภิ า สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิโย จ, สย
ภิ า สโปํ ยชนภิโย เจว โน จ สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ –
ขารกมฺขโนมฺธ สย
‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิโย จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนภิโย เจว โน จ สโปํ ยชน’’นมฺตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘ส ปํ
โยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ สโปํ ยชน’’นมฺตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา น
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชนา, สย
ภิ า
วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนา เจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
ภิ า สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชน
น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชนา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชน
สมมฺปยพุโตมฺต จ, สย
สมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ สโปํ ยชน’’นมฺตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิ
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า น
โยฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า คโนมฺถ, สย
ภิ า โน คโนมฺถฯ รรูปกมฺขโนมฺธ คนมฺถนภิโยฯ จตมฺ
จตมฺตาโร ขนมฺธา โน คนมฺถาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า คนมฺถนภิยา, สย
ภิ า อคนมฺถนภิยาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ คนมฺถวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า คนมฺถ
ตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิโย จา’’ตภิ , ‘‘คนมฺถนภิโย
สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า คนมฺถนภิยา เจว โน จ
เจว โน จ คโนมฺถ’’ฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถนภิยา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถนภิยา เจว โน จ คนมฺถา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ ส ย
ภิ า คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิโย
คนมฺถา, สย
ภิ า คนมฺถนภิโย เจว โน จ คโนมฺถ, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิโย จา’’ตภิปภิ , ‘‘คนมฺถนภิโย เจว
จ, สย
โน จ คโนมฺถ’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ , ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต
ภิ า คนมฺถสมมฺป
เจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ , สย
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ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ คนมฺถา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ ส ภิ
ยพุตมฺตา เจว โน จ คนมฺถา, สย
ภิ า คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ คโนมฺถ , สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘คโนมฺถ
ยา คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต จ, สย
เจว คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิ ปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิ
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยา , สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา
โยฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
– ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า นตีวรณปํ, สย
ภิ า
จตมฺตาโร ขนมฺธา โน โอฆา…เป.… โน โยคา…เป.… โน นตีวรณาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า นตีวรณภิยา, สย
ภิ า อนตีวรณภิยาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ นตีว
โน นตีวรณปํฯ รรูปกมฺขโนมฺธ นตีวรณภิโยฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺต
รณวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
โพมฺพ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิโย จา’’ตภิ, ‘‘นตีวรณภิโย เจว โน จ นตีวรณปํ’’ฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีว
ภิ า นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณภิยา เจว โน
รณา เจว นตีวรณภิยา จา’’ตภิ, สย
ภิ า นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิโย จ, สย
ภิ า นตีวรณภิโย เจว โน จ นตีวรณปํ, สย
ภิ า น
จ นตีวรณา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
วตมฺตโพมฺพ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิโย จา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณภิโย เจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺต
โพมฺพ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิปภิฯ ตโย
ภิ า นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ นตีว
ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ ส ย
ภิ า นตีวรณเญมฺจว
รณา, สย
ภิ า นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ นตีวรณปํ, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีว
นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต จ, สย
รณสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิ
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิยา, สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺ
โยฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
พา – ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า ปรามาโส, สย
ภิ า โน ปรามาโสฯ รรูปกมฺขโนมฺธ
จตมฺตาโร ขนมฺธา โน ปรามาสาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า ปรามฎมฺฐา, สย
ภิ า อปรามฎมฺฐาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ ปรามาสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ
ปรามโฎมฺฐฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า ปรามาสสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า ปรามาสสมมฺปยพุ
ตโย ขนมฺธา สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุโตมฺต, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘ปรามาสสมมฺปยพุโตมฺต’’ตภิปภิ, ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุ
โตมฺต, สย
โตมฺต’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘ปรามาโส เจว ปรามโฎมฺฐ จา’’ตภิ, ‘‘ปรามโฎมฺฐ เจว โน จ ปราม
ภิ า ปรามฎมฺฐา เจว โน จ
าโส’’ฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสา เจว ปรามฎมฺฐา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาสา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า ปรามาโส
ปรามาสา, สย
ภิ า ปรามโฎมฺฐ เจว โน จ ปรามาโส, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘ปรามาโส เจว ปราม
เจว ปรามโฎมฺฐ จ, สย
โฎมฺฐ จา’’ตภิปภิ, ‘‘ปรามโฎมฺฐ เจว โน จ ปรามาโส’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามโฎมฺฐฯ จตมฺตา
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา, สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปรามฎมฺฐา , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา
โร ขนมฺธา สย
– ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิ, ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิฯ
รรูปกมฺขโนมฺธ อนารมมฺมโณฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สารมมฺมณาฯ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ จภิตมฺตปํฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา โน
ภิ าฯ เทมฺว ขนมฺธา อเจตสก
ภิ าฯ ตโย ขนมฺธา จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตา ฯ รรูปกมฺขโนมฺธ จภิตมฺต
จภิตมฺตาฯ ตโย ขนมฺธา เจตสก
วภิปมฺปยพุโตมฺตฯ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘จภิเตมฺตน สมมฺปยพุโตมฺต’’ตภิปภิ , ‘‘จภิเตมฺตน วภิปมฺปยพุโตมฺต’’ตภิปภิฯ ตโย
ปํ ฎมฺฐาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ จภิตมฺตวภิสส
ปํ โฎมฺฐฯ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘จภิเตมฺตน สส
ปํ โฎมฺฐ’’ตภิปภิ,
ขนมฺธา จภิตมฺตสส
ปํ โฎมฺฐ’’ตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานาฯ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐาโนฯ รรูปกมฺขโนมฺธ
‘‘จภิเตมฺตน วภิสส
ภิ า จภิตมฺตสมพุฎมฺฐาโน, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐาโนฯ ตโย ขนมฺธา จภิตมฺตสหภพุโนฯ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ โน จภิตมฺต
สย
ภิ า จภิตมฺตสหภรู, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสหภรูฯ ตโย ขนมฺธา จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ วภิญมฺญาณกมฺข
สหภรูฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิ, สย
ภิ า โน จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิฯ ตโย ขนมฺธา จภิตมฺ
โนมฺธ โน จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ เทมฺว ขนมฺธา โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ ตโย ขนมฺธา จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโนฯ
ตสส
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ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโนฯ ตโย ขนมฺธา จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตโภิ นฯ เทมฺว
เทมฺว ขนมฺธา โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ
ขนมฺธา โน จภิตมฺตสส
ภิ า อชมฺซตมฺตภิโก, สย
ภิ า พาหภิโรฯ จตมฺ
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ อชมฺซตมฺตภิโกฯ ตโย ขนมฺธา พาหภิราฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า อพุปาทา, สย
ภิ า โน อพุปาทา, สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนา, สย
ภิ า อนพุปา
ตาโร ขนมฺธา โน อพุปาทาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า อพุปาทานปํ, สย
ภิ า โน อพุปาทานปํฯ รรูปกมฺข
ทภินมฺนาฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา โน อพุปาทานาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า อพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทานภิยาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อพุปาทานวภิปมฺปยพุ
โนมฺธ อพุปาทานภิโยฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ
โตมฺตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
– ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิโย จา’’ตภิ , ‘‘อพุปาทานภิโย เจว โน จ อพุปาทานปํ’’ฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา –
ภิ า อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปา
‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิยา จา’’ตภิ, สย
ภิ า อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิโย จ, สย
ภิ า อพุปาทานภิ
ทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิโย จา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุปาทานภิโย เจว
โย เจว โน จ อพุปาทานปํ, สย
โน จ อพุปาทาน’’นมฺตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ , ‘‘อพุปา
ทานสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ อพุปาทาน’’นมฺตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมมฺป
ภิ า อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อพุปาทานา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺ
ยพุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
ภิ า อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต จ, สย
ภิ า อพุปา
ตา เจว โน จ อพุปาทานา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต
ทานสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ อพุปาทานปํ, สย
จา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุปาทานสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ อพุปาทาน’’นมฺตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิโยฯ
ภิ า อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิยา , สย
ภิ า น
จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า กภิเลโส, สย
ภิ า โน กภิเลโสฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สก
ปํ ภิเลสโภิ กฯ
จตมฺตาโร ขนมฺธา โน กภิเลสาฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า , สย
ภิ า อสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อสก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สก
ปํ ภิ
จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ กภิเลสวภิปมฺปยพุโตมฺตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า
ลภิฎมฺฐา, สย
ปํ ภิเลสโภิ ก จา’’ตภิ, ‘‘สก
ปํ ภิเลสโภิ ก เจว โน จ
กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า จา’’ตภิ, สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลสา,
กภิเลโส’’ฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว สก
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิเลสโภิ ก จ, ส ภิ
สย
ปํ ภิเลสโภิ ก เจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิเลสโภิ ก จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิเลสโภิ ก เจว
ยา สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ จา’’ตภิปภิ , ‘‘สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ เจว โน จ
โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา จา’’ตภิ, สย
ภิ า สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลสา,
กภิเลโส’’ตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ จ, สย
ภิ า
สย
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ เจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิลภิโฎมฺฐ เจว โน จ
สก
กภิเลโส’’ตภิปภิฯ
รรูปกมฺขโนมฺธ น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ , ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ
ภิ า กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา
กภิเลโส’’ตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ ส ย
ภิ า
เจว โน จ กภิเลสา, สย
ภิ า กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ – ‘‘กภิเลโส
กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต จ, สย
เจว กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต จา’’ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุโตมฺต เจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ รรูปกมฺขโนมฺธ กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตส ปํ
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า , สย
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า น
กภิเลสโภิ กฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ปํ ภิเลสก
ภิ า’’ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า’’ตภิปภิฯ
วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า น ทสมฺสเนน
รรูปกมฺขโนมฺธ น ทสมฺสเนน ปหาตโพมฺพฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
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ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า
ปหาตพมฺพาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น ภาวนาย ปหาตโพมฺพ ฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา ส ย
ภิ า ทสมฺสเนน ป
น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา ส ย
ภิ า น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุโกฯ จตมฺ
หาตพมฺพเหตพุกา, สย
ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา, สย
ภิ า น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อวภิต
ตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สวภิตกมฺกา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อวภิจาโรฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สวภิ
โกมฺกฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า อวภิจาราฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อปมฺปตีตภิโก, จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สปมฺปตีตภิกา, สย
ภิ า อปมฺปตีตภิกาฯ รรูปกมฺข
จารา, สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า น ปตีตภิสหคตาฯ เทมฺว ขนมฺธา น สพุขสหค
โนมฺธ น ปตีตภิสหคโตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า น สพุขสหคตาฯ เทมฺว ขนมฺธา น อพุเปกมฺขาสหคตาฯ ตโย ขนมฺธา ส ภิ
ตาฯ ตโย ขนมฺธา สย
ภิ า น อพุเปกมฺขาสหคตาฯ
ยา อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า กามาวจรา, สย
ภิ า น กามาวจราฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น รรู
รรูปกมฺขโนมฺธ กามาวจโรฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า รรูปาวจรา, สย
ภิ า น รรูปาวจราฯ รรูปกมฺขโนมฺธ น อรรูปาวจโรฯ จตมฺตาโร
ปาวจโรฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า อรรูปาวจรา, สย
ภิ า น อรรูปาวจราฯ รรูปกมฺขโนมฺธ ปรภิยาปโนมฺนฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า ปรภิยาปนมฺ
ขนมฺธา สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อนภิยมฺยานภิโกฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา ส ย
ภิ า นภิยมฺยานภิกา, สย
ภิ า อนภิยมฺยานภิ
นา, สย
ภิ า นภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ สอพุตมฺตโรฯ จตมฺตาโร
กาฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อนภิยโตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สอพุตมฺตรา, สย
ภิ า อนพุตมฺตราฯ รรูปกมฺขโนมฺธ อรโณฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า สรณา, สย
ภิ า อรณาตภิฯ
ขนมฺธา สย

ปญมฺหาปพุจฉ
มฺ กปํฯ

ขนมฺธวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐโภิ ตฯ
๛
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ເມສອ ອ ວນເສອ
ຂ າ ທທ ໖/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທສ ຣ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ຂ
ກາຍ
ອ ເເລະ ເຂອາດ ຫນາດ
ໂດຍ ຄາເເພວ
ພຢເພຂ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
http://laocom.free.fr
http://laophaen.free.fr
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ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพพุทมฺธสมฺสฯ

อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

ขนมฺธวภิภโงมฺค

ຄາເເພວ
ພຢເພຂ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
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