อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๒. อายตนวภิภโงมฺค

ອາຢະຕະນະວ
ວພພງວພພໂຄ
ອາຢະຕະນະວ
ງໂຄ 1
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ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพพุทมฺธสมฺสฯ

ອະພວທພມມະປວຕະເກ
ວ ວພພງຄະປາລວ

๒. ອາຢະຕະນະວພ
ວ ງພ ໂຄ
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ວ ວທທ ອານ
ອ
ວ ວທທ ອານ
ອ ມທ ຢຢອ ດວດ ຍກ ພນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕ ອ ເອອາ ເເບບ ທທອ ເຮອາ ເຫພ ນ ເປພນ ສວນ
ອ ໃຫຍ ອ ມາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ
ຫລ ພງຈາກນນພ ດ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ພນ ເຮອາ ອານ
ອ ຫນ ພງສສ ລາວ ເປພນ ອທກຢອາງນນອ ງ ຄ ພນ ເຮອາ ອານ
ອ ບ ອດ ທພ ມມະ ເປພນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອາດ ໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອານ
ອ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ພງສສ ທພ ມ
1. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປພນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນນພ ດ ຕອ
ດ ງ ມທ ໄມພ
ດ ວ ນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກອດ ງ
2. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເຫມສອນ ກ ພບ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ສຣະອະ
3. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ບກອ ມທ ສຣະອສຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ພບ ພຍ ພນຊນະ ຕນ
ອດ ພຍາງ ໃຫດ
ອານ
ອ ເຫມສອນ ກ ພບ ມທ ໄມກ
ດ ພນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກຽອ ວຂອງ
ດ
4. ສຣະເອ ກ ພບ ສຣະໂອ ມ ພກ ຢຢອ ຫນາດ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ພງ ຕ ອວສະກ ອດ
5. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ ອານ
ອ ເເບບ ດຽວ ກ ພບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອານ
ອ ັພນ ເປພນ ໄມອ
ດ ພນ) ສວນ
ອ ຕ ອວ ອສອ ນ ນນພ ດ
ທອານ ຄ ອງ ອານ
ອ ອອກ ເເລວດ
6. ຕ ອວໃດ ມທ ນວກຄະຫວ ດ ອ ພງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເປພນ ໄມອ
ດ ພງ ຄ ພນ ມ ພນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ພນ ເປພນ ໄມອ
ດ ງວ
7. ມ ພນ ມທ ການຂຽນ ຈ ອງພ ນນອ ງ ເເລະ ອານ
ອ ອທກ ຈ ອງພ ນນອ ງ ເເຕ ອ ບກອ ໄດ ດ ເອອາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกมฺขโนมฺธ
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต

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

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ພ

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
ວ ວນຍານ ພກຂນໂທ
(§5)
ພ
วภิเญมฺญโยมฺย
ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ
/ກວນຈ ວ ຣຢປງພ ອະຕທຕານາຄະຕະປພດຈສຸບປພນນ ພງ ອ ພດຊດຕ
ພ ພງ
จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน
สมมฺปยพุโตมฺต
วตมฺตโพมฺพ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา
วตมฺตโพมฺพ
วตมฺตพมฺพา

ຈກຂສຸ
ພ ວ ວນໄຢຢພງ
ປພດຈສຸບປພນໂນ
ສ ພມປະຢສຸດໂຕ
ວດຕ
ພ ພບໂພ
ອ ພດຊດຕາຣ
ພ
ພມມະນາ
ວດຕ
ພ ພບໂພ
ວດຕ
ພ ພບພາ

ເມສອ ອ ວນພສຸ
ພ ດ ທທ ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ພ
ຄາເເພວ
ພຢເພພ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
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๏ - ๑. สพุตต
มฺ นมฺตภาชนตียปํ
๑๕๔. ทมฺวาทสายตนานภิ – จกมฺขายตนปํ, รรูปายตนปํ, โสตายตนปํ, สทมฺทายตนปํ, ฆานายตนปํ, คนมฺธายตนปํ,
ชวมฺภิ หายตนปํ, รสายตนปํ, กายายตนปํ, โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํฯ
จกมฺขพุปํ อนภิจมฺจปํ ทพุกมฺขปํ อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมปํฯ รรูปา อนภิจมฺจา ทพุกมฺขา อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมาฯ โสตปํ
อนภิจมฺจปํ ทพุกมฺขปํ อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมปํฯ สทมฺทา อนภิจมฺจา ทพุกมฺขา อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมาฯ ฆานปํ
อนภิจมฺจปํ ทพุกมฺขปํ อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมปํฯ คนมฺธา อนภิจมฺจา ทพุกมฺขา อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมาฯ ช วมฺภิ หา
อนภิจมฺจา ทพุกมฺขา อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมาฯ รสา อนภิจมฺจา ทพุกมฺขา อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมาฯ กาโย
อนภิโจมฺจ ทพุโกมฺข อนตมฺตา วภิปรภิณามธโมมฺมฯ โผฎมฺฐพมฺพา อนภิจมฺจา ทพุกมฺขา อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมาฯ
มโน อนภิโจมฺจ ทพุโกมฺข อนตมฺตา วภิปรภิณามธโมมฺมฯ ธมมฺมา อนภิจมฺจา ทพุกมฺขา อนตมฺตา วภิปรภิณามธมมฺมาฯ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๑๕๕. ทมฺวาทสายตนานภิ – จกมฺขายตนปํ, โสตายตนปํ, ฆานายตนปํ, ชวมฺภิ หายตนปํ, กายายตนปํ, มนายตนปํ, รรู
ปายตนปํ, สทมฺทายตนปํ, คนมฺธายตนปํ, รสายตนปํ, โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, ธมมฺมายตนปํฯ
๑๕๖. ตตมฺถ กตมปํ จกมฺขายตนปํ? ยปํ จกมฺขพุ [จกมฺขพุปํ (ส.ตี สมฺยา. ก.) ธ. ส. ๕๙๖-๕๙๙] จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปา
ทาย ปสาโท อตมฺตภาวปรภิยาปโนมฺน อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ, เยน จกมฺขพุนา อนภิทสมฺสเนน
ภิ มฺสตภิ วา ปเสมฺส วา, จกมฺขพุเมมฺปตปํ จกมฺ
สปมฺปฎภิเฆน รรูปปํ สนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ ปสมฺส ภิ วา ปสมฺสตภิ วา ปสมฺสส
ขายตนเมมฺปตปํ จกมฺขพุธาตพุเปสา จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยเมมฺปตปํ โลโกเปโส ทมฺวาราเปสา สมพุโทมฺทเปโส ปณมฺฑร
เมมฺปตปํ เขตมฺตเมมฺปตปํ วตมฺถพุเมมฺปตปํ เนตมฺตเมมฺปตปํ นยนเมมฺปตปํ โอรภิมปํ ตตีรเมมฺปตปํ สพุโญมฺญ คาโมเปโสฯ อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘จกมฺขายตนปํ’’ ฯ
๑๕๗. ตตมฺถ กตมปํ โสตายตนปํ? ยปํ โสตปํ จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย ปสาโท อตมฺตภาวปรภิยาปโนมฺน อ
นภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ, เยน โสเตน อนภิทสมฺสเนน สปมฺปฎภิเฆน สทมฺทปํ อนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ สพุณภิ วา
สพุณาตภิ วา สพุณภิสมฺสตภิ วา สพุเณ วา, โสตเมมฺปตปํ โสตายตนเมมฺปตปํ โสตธาตพุเปสา โสตภินมฺทมฺรภิยเมมฺปตปํ
โลโกเปโส ทมฺวาราเปสา สมพุโทมฺทเปโส ปณมฺฑรเมมฺปตปํ เขตมฺตเมมฺปตปํ วตมฺถพุเมมฺปตปํ โอรภิมปํ ตตีรเมมฺปตปํ
สพุโญมฺญ คาโมเปโสฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โสตายตนปํ’’ฯ
๑๕๘. ตตมฺถ กตมปํ ฆานายตนปํ? ยปํ ฆานปํ จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย ปสาโท อตมฺตภาวปรภิยาปโนมฺน อ
นภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ, เยน ฆาเนน อนภิทสมฺสเนน สปมฺปฎภิเฆน คนมฺธปํ อนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ ฆายภิ วา
ฆายตภิ วา ฆายภิสมฺสตภิ วา ฆาเย วา, ฆานเมมฺปตปํ ฆานายตนเมมฺปตปํ ฆานธาตพุเปสา ฆานภินมฺทมฺรภิย
เมมฺปตปํ โลโกเปโส ทมฺวาราเปสา สมพุโทมฺทเปโส ปณมฺฑรเมมฺปตปํ เขตมฺตเมมฺปตปํ วตมฺถพุเมมฺปตปํ โอรภิมปํ ตตีร
เมมฺปตปํ สพุโญมฺญ คาโมเปโสฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ฆานายตนปํ’’ฯ
๑๕๙. ตตมฺถ กตมปํ ชวมฺภิ หายตนปํ? ยา ชวมฺภิ หา จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย ปสาโท อตมฺตภาวปรภิยาปโนมฺน
อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ, ยาย ชวมฺภิ หาย อนภิทสมฺสนาย สปมฺปฎภิฆาย รส ปํ อนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ สายภิ วา
สายตภิ วา สายภิสมฺสตภิ วา สาเย วา, ชวมฺภิ หาเปสา ชวมฺภิ หายตนเมมฺปตปํ ชวมฺภิ หาธาตพุเปสา ชวมฺตี หภินมฺทมฺรภิย
เมมฺปตปํ โลโกเปโส ทมฺวาราเปสา สมพุโทมฺทเปโส ปณมฺฑรเมมฺปตปํ เขตมฺตเมมฺปตปํ วตมฺถพุเมมฺปตปํ โอรภิมปํ ตตีร
เมมฺปตปํ สพุโญมฺญ คาโมเปโสฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ชวมฺภิ หายตนปํ’’ฯ
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๑๖๐. ตตมฺถ กตมปํ กายายตนปํ? โย กาโย จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย ปสาโท อตมฺตภาวปรภิยาปโนมฺน
อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ, เยน กาเยน อนภิทสมฺสเนน สปมฺปฎภิเฆน โผฎมฺฐพมฺพปํ อนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ ผพุส ภิ
ภิ มฺสตภิ วา ผพุเส วา, กาโยเปโส กายายตนเมมฺปตปํ กายธาตพุเปสา กายภินมฺทมฺรภิยเมมฺปตปํ
วา ผพุสตภิ วา ผพุสส
โลโกเปโส ทมฺวาราเปสา สมพุโทมฺทเปโส ปณมฺฑรเมมฺปตปํ เขตมฺตเมมฺปตปํ วตมฺถพุเมมฺปตปํ โอรภิมปํ ตตีรเมมฺปตปํ
สพุโญมฺญ คาโมเปโสฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กายายตนปํ’’ฯ
๑๖๑. ตตมฺถ กตมปํ มนายตนปํ? เอกวภิเธน มนายตนปํ – ผสมฺสสมมฺปยพุตมฺตปํฯ
ทพุวภิเธน มนายตนปํ – อตมฺถภิ สเหตพุกปํ, อตมฺถภิ อเหตพุกฯ
ปํ
ตภิวภิเธน มนายตนปํ – อตมฺถภิ กพุสลปํ, อตมฺถภิ อกพุสลปํ, อตมฺถภิ อพมฺยากตปํฯ
จตพุพมฺพภิเธน มนายตนปํ – อตมฺถภิ กามาวจรปํ, อตมฺถภิ รรูปาวจรปํ, อตมฺถภิ อรรูปาวจรปํ, อตมฺถภิ อปรภิยาปนมฺนปํฯ
ปญมฺจวภิเธน มนายตนปํ – อตมฺถภิ สพุขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ โสมนสมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํฯ
สน
ฉพมฺพภิเธน มนายตนปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺ
ญาณปํ, มโนวภิญมฺญาณปํฯ เอวปํ ฉพมฺพภิเธน มนายตนปํฯ
สตมฺตวภิเธน มนายตนปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺ
ญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน มนายตนปํฯ
อฎมฺฐวภิเธน มนายตนปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺ
ญาณปํ อตมฺถภิ สพุขสหคตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุฯ เอวปํ อฎมฺฐวภิเธน มนาย
ตนปํฯ
นววภิเธน มนายตนปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺ
ญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อตมฺถภิ กพุสลปํ, อตมฺถภิ อกพุสลปํ, อตมฺถภิ อพมฺยากตปํฯ เอวปํ นววภิเธน
มนายตนปํฯ
ทสวภิเธน มนายตนปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺญาณปํ
อตมฺถภิ สพุขสหคตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อตมฺถภิ กพุสลปํ, อตมฺถภิ อกพุสลปํ, อตมฺถภิ
อพมฺยากตปํฯ เอวปํ ทสวภิเธน มนายตนปํฯ
เอกวภิเธน มนายตนปํ – ผสมฺสสมมฺปยพุตมฺตปํฯ
ทพุวภิเธน มนายตนปํ – อตมฺถภิ สเหตพุกปํ, อตมฺถภิ อเหตพุกฯ
ปํ
ตภิวภิเธน มนายตนปํ – อตมฺถภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ
อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ…เป.…ฯ เอวปํ พหพุวภิเธน มนายตนปํฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มนายตนปํ’’ฯ
๑๖๒. ตตมฺถ กตมปํ รรูปายตนปํ? ยปํ รรูปปํ จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย วณมฺณนภิภา สนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ นตีลปํ ปตี
ตกปํ โลหภิตกปํ [ปตีตปํ โลหภิตปํ (ส.ตี )] โอทาตปํ กาฬกปํ มญมฺชฎภิ มฺ ฐกปํ [มเญมฺชฎมฺฐกปํ (ส.ตี สมฺยา.)] หรภิ หรภิวณมฺณปํ
ปํ ปํ นภินมฺนปํ ถลปํ ฉายา
อมมฺพงมฺกพุรวณมฺณปํ ทตีฆปํ รสมฺสปํ อณพุปํ ถรูลปํ วฎมฺฎปํ ปรภิมณมฺฑลปํ จตพุรสมฺสปํ ฉฬสปํ ปํ อฎมฺฐส
ปํ ปํ โสฬสส
อาตโป อาโลโก อนมฺธกาโร อพมฺภา มหภิกา ธรูโม รโช จนมฺทมณมฺฑลสมฺส วณมฺณนภิภา สรูรภิยมณมฺฑลสมฺส
[สพุรภิยมณมฺฑลสมฺส (ส.ตี สมฺยา. กปํ.)] วณมฺณนภิภา ตารกรรูปานปํ วณมฺณนภิภา อาทาสมณมฺฑลสมฺส วณมฺณ
นภิภา มณภิสงมฺขมพุตมฺตเวฬพุรภิยสมฺส วณมฺณนภิภา ชาตรรูปรชตสมฺส วณมฺณนภิภา, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ
จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย วณมฺณนภิภา สนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ , ยปํ รรูปปํ สนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ จกมฺขพุนา
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ภิ มฺสตภิ วา ปเสมฺส วา, รรูปเมมฺปตปํ รรูปายตนเมมฺปตปํ
อนภิทสมฺสเนน สปมฺปฎภิเฆน ปสมฺส ภิ วา ปสมฺสตภิ วา ปสมฺสส
รรูปธาตพุเปสาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘รรูปายตนปํ’’ฯ
๑๖๓. ตตมฺถ กตมปํ สทมฺทายตนปํ? โย สโทมฺท จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ เภรภิส
โทมฺท มพุทงภิ มฺคสโทมฺท [มพุตภิงค
มฺ สโทมฺธ (ส.ตี )] สงมฺขสโทมฺท ปณวสโทมฺท คตีตสโทมฺท วาทภิตสโทมฺท
สมมฺมสโทมฺท ปาณภิสโทมฺท สตมฺตานปํ นภิโคมฺฆสสโทมฺท ธาตรูนปํ สนมฺนภิฆาตสโทมฺท วาตสโทมฺท อพุทกส
โทมฺท มนพุสมฺสสโทมฺท อมนพุสมฺสสโทมฺท, โย วา ปนโญมฺญปภิ อตมฺถภิ สโทมฺท จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปา
ทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ, ยปํ สทมฺทปํ อนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ โสเตน อนภิทสมฺสเนน สปมฺปฎภิเฆน สพุณภิ
วา สพุณาตภิ วา สพุณภิสมฺสตภิ วา สพุเณ วา, สโทมฺทเปโส สทมฺทายตนเมมฺปตปํ สทมฺทธาตพุเปสาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘สทมฺทายตนปํ’’ฯ
๑๖๔. ตตมฺถ กตมปํ คนมฺธายตนปํ? โย คโนมฺธ จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ มรูลคโนมฺธ
สารคโนมฺธ ตจคโนมฺธ ปตมฺตคโนมฺธ ปพุปมฺผคโนมฺธ ผลคโนมฺธ อามคโนมฺธ วภิสมฺสคโนมฺธ สพุคโนมฺธ ทพุคมฺคโนมฺธ ,
โย วา ปนโญมฺญปภิ อตมฺถภิ คโนมฺธ จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ , ยปํ คนมฺธปํ อ
นภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ ฆาเนน อนภิทสมฺสเนน สปมฺปฎภิเฆน ฆายภิ วา ฆายตภิ วา ฆายภิสมฺสตภิ วา ฆาเย วา,
คโนมฺธเปโส คนมฺธายตนเมมฺปตปํ คนมฺธธาตพุเปสาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘คนมฺธายตนปํ’’ฯ
๑๖๕. ตตมฺถ กตมปํ รสายตนปํ? โย รโส จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ มรูลรโส ขนมฺ
ธรโส ตจรโส ปตมฺตรโส ปพุปมฺผรโส ผลรโส อมมฺพภิลปํ มธพุรปํ ตภิตมฺตกปํ กฎพุกปํ โลณภิกปํ [ลปภิลกปํ (ส.ตี ),
ลมมฺปภิกปํ (ก. ส.ตี )] ขารภิกปํ ลมมฺพภิกปํ กสาโว สาทพุ อสาทพุ, โย วา ปนโญมฺญปภิ อตมฺถภิ รโส จตพุนมฺนปํ มหาภรู
ตานปํ อพุปาทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ, ยปํ รสปํ อนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ ชวมฺภิ หาย อนภิทสมฺสนาย
สปมฺปฎภิฆาย สายภิ วา สายตภิ วา สายภิสมฺสตภิ วา สาเย วา, รโสเปโส รสายตนเมมฺปตปํ รสธาตพุเปสาฯ
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘รสายตนปํ’’ฯ
๑๖๖. ตตมฺถ กตมปํ โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ? ปถวตีธาตพุ เตโชธาตพุ วาโยธาตพุ กกมฺขฬ ปํ มพุทพุกปํ สณมฺหปํ ผรพุสปํ สพุขสมมฺผสมฺสปํ
ทพุกมฺขสมมฺผสมฺสปํ ครพุกปํ ลหพุกปํ, ยปํ โผฎมฺฐพมฺพปํ อนภิทสมฺสนปํ สปมฺปฎภิฆปํ กาเยน อนภิทสมฺสเนน สปมฺปฎภิเฆน ผพุส ภิ
ภิ มฺสตภิ วา ผพุเส วา, โผฎมฺฐโพมฺพเปโส โผฎมฺฐพมฺพายตนเมมฺปตปํ โผฎมฺฐพมฺพธาตพุเปสาฯ
วา ผพุสตภิ วา ผพุสส
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ’’ฯ
๑๖๗. ตตมฺถ กตมปํ ธมมฺมายตนปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, ยญมฺจ รรูปปํ อนภิทสมฺ
สนอปมฺปฎภิฆปํ ธมมฺมายตนปรภิยาปนมฺนปํ, อสงมฺขตา จ ธาตพุฯ
ตตมฺถ กตโม เวทนากมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ ทพุวภิเธน เวทนากมฺข
โนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.… เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… เอวปํ พหพุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เวทนากมฺขโนมฺธ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สญมฺญากมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยพุโตมฺตฯ ทพุวภิเธน สญมฺญากมฺข
โนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตพุโก, อตมฺถภิ อเหตพุโกฯ ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.… เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ…เป.… เอวปํ พหพุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘สญมฺญากมฺขโนมฺธ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สงมฺขารกมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยพุโตมฺตฯ ทพุวภิเธน สงมฺขารกมฺข
โนมฺธ – อตมฺถภิ เหตพุ, อตมฺถภิ น เหตพุฯ ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กพุสโล, อตมฺถภิ อกพุสโล, อตมฺถภิ อพมฺ
ยากโต…เป.… เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ…เป.… เอวปํ พหพุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘สงมฺขารกมฺขโนมฺธ’’ฯ
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ภิ มฺทมฺรภิยปํ…เป.…
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆปํ ธมมฺมายตนปรภิยาปนมฺนปํ ? อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ ปพุรภิสน
ตี
กพฬกาโร
อาหาโรฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ รรูปปํ ‘‘อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆปํ ธมมฺมายตนปรภิยาปนมฺนปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา อสงมฺขตา ธาตพุ? ราคกมฺขโย , โทสกมฺขโย, โมหกมฺขโย – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อสงมฺขตา ธาตพุ’’ฯ

อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ธมมฺมายตนปํฯ
อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๑๖๘. ทมฺวาทสายตนานภิ – จกมฺขายตนปํ, รรูปายตนปํ, โสตายตนปํ, สทมฺทายตนปํ, ฆานายตนปํ, คนมฺธายตนปํ,
ชวมฺภิ หายตนปํ, รสายตนปํ, กายายตนปํ, โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํฯ
๑๖๙. ทมฺวาทสนมฺนปํ อายตนานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อกพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ ทสายตนา น
๑๗๐. ทสายตนา อพมฺยากตาฯ ทมฺวายตนา สย
วตมฺตพมฺพา – ‘‘สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา’’ตภิปภิ , ‘‘ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา’’ตภิปภิ, ‘‘อทพุกมฺขมสพุ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ , สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวท
ขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า สพุขาย เวทนาย
นาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า น
สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อทพุกมฺขมสพุ
ภิ า วภิ
ขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ ทมฺวายตนา ส ย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ
ปากา, สย
ภิ า
ปญมฺจายตนา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ สทมฺทายตนปํ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ จตมฺตาโร อายตนา ส ย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทานภิยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า อพุปา
อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ ทสายตนา อสก
ปํ ภิ
ทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิ
ลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ทสายตนา อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ มนายตนปํ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิ
ลภิฎมฺฐอสก
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจารปํฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตปํ, ส ภิ
จารมตมฺตปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สวภิตกมฺกสวภิจาร’’นมฺตภิปภิ , ‘‘อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อวภิ
ยา อวภิตกมฺกอวภิจารปํ , สย
ตกมฺกอวภิจาร’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปตีตภิสหคตา’’ตภิปภิ , ‘‘สพุขสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุเปกมฺขา
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น
สหคตา’’ตภิปภิฯ ทมฺวายตนา สย
วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปตีตภิสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘สพุขสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุเปกมฺขาสหคตา’’ตภิปภิฯ
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, ส ภิ
ทสายตนา เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ ทสายตนา เนว
ยา ภาวนาย ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, สย
ภิ า
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ทสายตนา เน
ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา, สย
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ภิ า อาจยคามภิโน, สย
ภิ า อปจยคามภิโน, สย
ภิ า เนวาจยคา
วาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า เสกมฺขา, สย
ภิ า อเสกมฺขา , ส ภิ
มภินาปจยคามภิโนฯ ทสายตนา เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า ปรภิตมฺตา, สย
ภิ า มหคมฺคตา, สย
ภิ า
ยา เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ ทสายตนา ปรภิตมฺตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า ปรภิตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า มหคมฺคตา
อปมฺปมาณาฯ ทสายตนา อนารมมฺมณาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า อปมฺปมาณารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรภิตมฺตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘มหคมฺคตา
รมมฺมณา, สย
ภิ า หตีนา, สย
ภิ า
รมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อปมฺปมาณารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ ทสายตนา มชมฺฌภิมาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า ปณตีตาฯ ทสายตนา อนภิยตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า มภิจมฺฉตมฺตนภิยตา, สย
ภิ า สมมฺมตมฺตนภิย
มชมฺฌภิมา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ
ตา, สย
ภิ า มคมฺคารมมฺมณา, สย
ภิ า มคมฺคเหตพุกา, สย
ภิ า มคมฺคาธภิปตภิ
ทสายตนา อนารมมฺมณาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘มคมฺคารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘มคมฺคเหตพุกา’’ตภิปภิ, ‘‘มคมฺคาธภิปตภิโน’’ตภิปภิฯ ปญมฺจาย
โน, สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภิโน, น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อนพุปมฺปนมฺนา’’ตภิฯ สทมฺทายตนปํ สย
ภิ า อพุปมฺ
ตนา สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนปํ, น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อพุปมฺปาทตี’’ตภิฯ ปญมฺจายตนา สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺ
ปนมฺนปํ, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภิโนฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺนปํ, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนปํ, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภิ, สย
ภิ า น
นา, สย
ภิ า อตตีตา, ส ภิ
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อพุปมฺปนมฺน’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อนพุปมฺปนมฺน’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อพุปมฺปาทตี’’ตภิปภิฯ เอกาทสายตนา สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า อตตีตปํ, สย
ภิ า อนาคตปํ, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ, สย
ภิ า
ยา อนาคตา, สย
น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อตตีต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อนาคต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘ปจมฺจพุปมฺปนมฺน’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา อนารมมฺมณาฯ ทมฺ
ภิ า อตตีตารมมฺมณา, สย
ภิ า อนาคตารมมฺมณา , สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา, สย
ภิ า น
วายตนา สย
ภิ า
วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตตีตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อนาคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา’’ตภิปภิ; สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทธ
ภิ า
อชมฺซตมฺตา, สย
มฺ า, สย
มฺ าฯ ทสายตนา อนารมมฺมณาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า พหภิทมฺธารมมฺมณา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา –
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, สย
‘‘อชมฺซตมฺตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘พหภิทมฺธารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ รรูปายตนปํ
สนภิทสมฺสนสปมฺปฎภิฆปํฯ นวายตนา อนภิทสมฺสนสปมฺปฎภิฆาฯ ทมฺวายตนา อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ

๒. ทพุกปํ
ภิ า เหตพุ, สย
ภิ า น เหตพุฯ ทสายตนา อเหตพุกาฯ ทมฺวาย
๑๗๑. เอกาทสายตนา น เหตรูฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า สเหตพุกา, สย
ภิ า อเหตพุกาฯ ทสายตนา เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า เหตพุสมมฺป
ตนา สย
ภิ า เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว สเหตพุกา จา’’ตภิปภิ , ‘‘ส
ยพุตมฺตา, สย
ภิ า สเห
เหตพุกา เจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุ เจว สเหตพุกญมฺจา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สเหตพุกเญมฺจว น จ เหตรู’’ตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า เหตพุ เจว
ตพุกเญมฺจว น จ เหตพุ, สย
ภิ า สเหตพุกเญมฺจว น จ เหตพุ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุ เจว สเหตพุกญมฺจา’’ตภิปภิ , ‘‘ส
สเหตพุกญมฺจ, สย
เหตพุกเญมฺจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘เห
ตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิ , ส ภิ
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว น จ เหตรู’’ตภิฯ ธมมฺ
ยา เหตพุสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว น จ เหตพุ, สย
ภิ า เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, สย
ภิ า เหตพุสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว น จ เหตพุ, สย
ภิ า น
มายตนปํ สย
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘เหตพุสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ ทสาย
ภิ า น เหตพุสเหตพุกปํ, สย
ภิ า น เหตพุอเหตพุกปํฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า
ตนา น เหตรูอเหตพุกาฯ มนายตนปํ สย
ภิ า น เหตพุอเหตพุกปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘น เหตพุสเหตพุก’’นมฺตภิปภิ, ‘‘น เหตพุอ
น เหตพุสเหตพุกปํ, สย
เหตพุก’’นมฺตภิปภิฯ
ภิ า สปมฺปจมฺจยปํ, สย
ภิ า อปมฺปจมฺจยปํฯ เอกาทสายตนา
เอกาทสายตนา สปมฺปจมฺจยาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
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ภิ า สงมฺขตปํ, สย
ภิ า อสงมฺขตปํฯ รรูปายตนปํ สนภิทสมฺสนปํฯ เอกาทสายตนา อนภิทสมฺ
สงมฺขตาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
สนาฯ ทสายตนา สปมฺปฎภิฆาฯ ทมฺวายตนา อปมฺปฎภิฆาฯ ทสายตนา รรูปาฯ มนายตนปํ อรรูปปํฯ ธมมฺ
ภิ า รรูปปํ, สย
ภิ า อรรูปปํฯ ทสายตนา โลกภิยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตรา;
มายตนปํ สย
เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ
ภิ า อาสโว, สย
ภิ า โน อาสโวฯ ทสายตนา สาสวาฯ
เอกาทสายตนา โน อาสวาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า สาสวา, สย
ภิ า อนาสวาฯ ทสายตนา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า อาสว
ทมฺวายตนา สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว สาสวา จา’’ตภิ , ‘‘สา
สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า สาสวเญมฺจว
สวา เจว โน จ อาสวา’’ฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสโว เจว สาสวญมฺจา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สาสวเญมฺจว โน จ อาสโว’’ตภิฯ ธมมฺมายตนปํ ส ย
ภิ า อาสโว เจว
โน จ อาสโว, สย
ภิ า สาสวเญมฺจว โน จ อาสโว, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสโว เจว สาสวญมฺจา’’ตภิปภิ,
สาสวญมฺจ, สย
‘‘สาสวเญมฺจว โน จ อาสโว’’ตภิปภิฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา
จา’’ตภิปภิ, ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อาสวา’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสโว เจว อาสว
ภิ า อาสวสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ อาสโว, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺ
สมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิ, สย
ภิ า อาสโว เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ , สย
ภิ า อาสวสมมฺปยพุตมฺ
ตเญมฺจว โน จ อาสโว’’ตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสโว เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ , ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺ
ตเญมฺจว โน จ อาสโว, สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺ
ตเญมฺจว โน จ อาสโว’’ตภิปภิฯ ทสายตนา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสวาฯ ทมฺวายตนา ส ย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสวา’’ตภิปภิ,
ตสาสวา, สย
‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวา’’ตภิปภิฯ
ภิ า สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ า โน สโปํ ยชนปํฯ ทสายตนา สโปํ ยชนภิ
เอกาทสายตนา โน สโปํ ยชนาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า สโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า อสโปํ ยชนภิยาฯ ทสายตนา สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทมฺวาย
ยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนา
ตนา สย
เจว สโปํ ยชนภิยา จา’’ตภิ, สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนาฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สปํ
ภิ า สโปํ ยชนภิยเญมฺจว โน จ สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สโปํ ยชนภิยเญมฺจว โน จ สปํ
โยชนภิยญมฺจา’’ตภิ, สย
ภิ า สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิยญมฺจ, สย
ภิ า สโปํ ยชนภิยเญมฺจว โน จ สโปํ ยชนปํ, ส ภิ
โยชน’’นมฺตฯ
ภิ ธมมฺมายตนปํ สย
ยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิย’’นมฺตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนภิยเญมฺจว โน จ สโปํ ยชน’’นมฺตภิปภิฯ ทสาย
ตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนา เจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ สปํ
ภิ า สโปํ ยชน
โยชนา’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ สโปํ ยชน’’นมฺตฯ
สมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ
ภิ า สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, สย
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ สโปํ ย
ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน
ชนปํ, สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสปํ
จ สโปํ ยชน’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิยา ฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิ
โยชนภิยา, สย
ยา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า คโนมฺถ, สย
ภิ า โน คโนมฺถฯ ทสายตนา คนมฺถนภิยาฯ
เอกาทสายตนา โน คนมฺถาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า คนมฺถนภิยา, สย
ภิ า อคนมฺถนภิยาฯ ทสายตนา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า
ทมฺวายตนา สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถนภิยา
คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า
จา’’ตภิ, คนมฺถนภิยา เจว โน จ คนมฺถาฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิยญมฺจา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คนมฺถนภิยเญมฺจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า
คนมฺถนภิยเญมฺจว โน จ คโนมฺถ, สย
ภิ า คนมฺถนภิยเญมฺจว โน จ คโนมฺถ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถ
คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิยญมฺจ, สย
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นภิยญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถนภิยเญมฺจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิปภิฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถ
สมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ คนมฺถา’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คโนมฺถ
ภิ า คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ คโนมฺถ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คนมฺถ
เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิ, สย
ภิ า คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, สย
ภิ า คนมฺถสมมฺป
สมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ , ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุตมฺ
ยพุตมฺตเญมฺจว โน จ คโนมฺถ, สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺต
ตเญมฺจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิปภิฯ ทสายตนา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิ,
คนมฺถนภิยา, สย
‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า นตีวรณปํ, สย
ภิ า
เอกาทสายตนา โน โอฆา…เป.… โน โยคา…เป.… โน นตีวรณาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า นตีวรณภิยา, สย
ภิ า อนตีวรณภิยาฯ ทสายตนา
โน นตีวรณปํฯ ทสายตนา นตีวรณภิยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสายตนา น
นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทมฺวายตนา สย
วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณภิยา จา’’ตภิ, นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณาฯ มนายตนปํ น
ภิ า นตีวรณภิยเญมฺจว โน จ นตีวรณปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ –
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิยญมฺจา’’ตภิ , สย
ภิ า นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิยญมฺจ, สย
ภิ า นตีว
‘‘นตีวรณภิยเญมฺจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิยญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณภิยเญมฺจว
รณภิยเญมฺจว โน จ นตีวรณปํ, สย
โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘นตีว
รณสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณา’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺ
ภิ า นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ นตีวรณปํ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว
ตญมฺจา’’ตภิ, สย
ภิ า นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, สย
ภิ า นตีวรณสมมฺปยพุตมฺ
โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ , ‘‘นตีวรณสมมฺป
ตเญมฺจว โน จ นตีวรณปํ, สย
ภิ า นตีวรณ
ยพุตมฺตเญมฺจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีว
วภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิยา, สย
รณภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า ปรามาโส, สย
ภิ า โน ปรามาโสฯ ทสายตนา
เอกาทสายตนา โน ปรามาสาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า ปรามฎมฺฐา, สย
ภิ า อปรามฎมฺฐาฯ ทสายตนา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ
ปรามฎมฺฐาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า ปรามาสสมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตฯ
ภิ า ปรามาสสมมฺป
มนายตนปํ สย
ปํ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปรามาสสมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘ปรามาสวภิปมฺป
ยพุตมฺตปํ, สย
ยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสา เจว ปรามฎมฺฐา จา’’ตภิ, ‘‘ปรามฎมฺฐา เจว โน
ภิ า ปรามฎมฺฐเญมฺจว
จ ปรามาสา’’ฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปรามาโส เจว ปรามฎมฺ ฐญมฺจา’’ตภิ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปรามฎมฺฐเญมฺจว โน จ ปรามาโส’’ตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า
โน จ ปรามาโส, สย
ภิ า ปรามฎมฺฐเญมฺจว โน จ ปรามาโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปราม
ปรามาโส เจว ปรามฎมฺฐญมฺจ, สย
าโส เจว ปรามฎมฺฐญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘ปรามฎมฺฐเญมฺจว โน จ ปรามาโส’’ตภิปภิฯ ทสายตนา ปรามาสวภิปมฺป
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา , สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอ
ยพุตมฺตปรามฎมฺฐาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิ , ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอ
ปรามฎมฺฐา, สย
ปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิฯ
ภิ า สารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อนา
ทสายตนา อนารมมฺมณาฯ มนายตนปํ สารมมฺมณปํฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ าฯ ธมมฺมาย
รมมฺมณปํฯ มนายตนปํ จภิตมฺตปํฯ เอกาทสายตนา โน จภิตมฺตาฯ เอกาทสายตนา อเจตสก
ภิ า เจตสก
ภิ ปํ, สย
ภิ า อเจตสก
ภิ ปํฯ ทสายตนา จภิตมฺตวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺ
ตนปํ สย
ภิ า จภิตมฺตวภิปมฺปยพุตมฺตฯ
ตปํ, สย
ปํ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘จภิเตมฺตน สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ , ‘‘จภิเตมฺตน วภิปมฺปยพุตมฺ
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ปํ ฎมฺฐาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐปํ, สย
ภิ า จภิตมฺตวภิสส
ปํ ฎมฺฐฯ
ต’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา จภิตมฺตวภิสส
ปํ มนาย
ปํ ฎมฺฐ’’นมฺตภิปภิ, ‘‘จภิเตมฺตน วภิสส
ปํ ฎมฺฐ’’นมฺตภิปภิฯ ฉายตนา โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐาน
ตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘จภิเตมฺตน สส
ภิ า จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานา, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานาฯ เอกาทสายตนา โน จภิตมฺตสหภพุ
าฯ ฉายตนา สย
ภิ า จภิตมฺตสหภรู , สย
ภิ า โน จภิตมฺตสหภรูฯ เอกาทสายตนา โน จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิ
โนฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิ, สย
ภิ า โน จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิฯ เอกาทสายตนา โน จภิตมฺ
โนฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานปํ, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานปํฯ เอ
ตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโนฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภรู, ส ภิ
กาทสายตนา โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภรูฯ เอกาทสายตนา โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ ธมมฺ
ยา โน จภิตมฺตสส
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิ, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิฯ
มายตนปํ สย
ฉายตนา อชมฺซตมฺตภิกาฯ ฉายตนา พาหภิราฯ นวายตนา อพุปาทาฯ ทมฺวายตนา โน อพุปาทาฯ ธมมฺ
ภิ า อพุปาทา, สย
ภิ า โน อพุปาทาฯ ปญมฺจายตนา อพุปาทภินมฺนาฯ สทมฺทายตนปํ อนพุปาทภินมฺนปํฯ
มายตนปํ สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนาฯ เอกาทสายตนา โน อพุปาทานาฯ ธมมฺมายตนปํ ส ภิ
ฉายตนา สย
ภิ า โน อพุปาทานปํฯ ทสายตนา อพุปาทานภิยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า อพุปาทานภิยา, ส ภิ
ยา อพุปาทานปํ, สย
ภิ า อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา, ส ภิ
ยา อนพุปาทานภิยาฯ ทสายตนา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทมฺวายตนา สย
ยา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานา เจว อพุปาทานภิยา จา’’ตภิ , อพุปา
ทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานาฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิยญมฺจา’’ตภิ , ส ภิ
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อพุปาทานภิยเญมฺจว โน จ อพุปาทาน’’นมฺ
ยา อพุปาทานภิยเญมฺจว โน จ อพุปาทานปํ, สย
ภิ า อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิยญมฺจ, สย
ภิ า อพุปาทานภิยเญมฺจว โน จ อพุปาทานปํ, ส ภิ
ตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิยญมฺจา’’ตภิปภิ , ‘‘อพุปาทานภิยเญมฺจว โน จ อพุปาทาน’’นมฺ
ตภิปภิฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘อพุปาทานสมมฺป
ยพุตมฺตา เจว โน จ อพุปาทานา’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อพุปาทานภิยเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺ
ภิ า อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ อพุปาทานปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺ
ตญมฺจา’’ตภิ, สย
ภิ า อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ , สย
ภิ า อพุ
ตเญมฺจว โน จ อพุปาทาน’’นมฺตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺ
ปาทานสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ อพุปาทานปํ , สย
ตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ อพุปาทาน’’นมฺตภิปภิฯ ทสายตนา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุ
ภิ า อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปา
ปาทานภิยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา’’ตภิปภิ , ‘‘อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปา
ทานภิยา, สย
ทานภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า กภิเลโส, สย
ภิ า โน กภิเลโสฯ ทสายตนา สก
ปํ ภิเลส ภิ
เอกาทสายตนา โน กภิเลสาฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ทสายตนา อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า
กาฯ ทมฺวายตนา สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐา, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐาฯ ทสายตนา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา,
สก
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า จา’’ตภิ, ‘‘สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า
สย
ปํ ภิเลสก
ภิ ญมฺจา’’ตภิ, สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ เญมฺจว
เจว โน จ กภิเลสา’’ฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว ส ก
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สก
ปํ ภิเลสก
ภิ เญมฺจว โน จ กภิเลโส’’ตภิฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า กภิเลโส เจว
โน จ กภิเลโส, สย
ปํ ภิเลสก
ภิ ญมฺจ, สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ เญมฺจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิเลสก
ภิ ญมฺ
สก
ปํ ภิเลสก
ภิ เญมฺจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว ส ก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา
จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว ส ก
ปํ ภิลภิฎมฺฐญมฺ
จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ภิ า สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐเญมฺจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐเญมฺจว โน จ กภิเลโส’’ตภิฯ ธมมฺ
จา’’ตภิ, สย
ภิ า กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐญมฺจ, สย
ภิ า สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐเญมฺจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ –
มายตนปํ สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐเญมฺจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ
‘‘กภิเลโส เจว สก
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ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ
ภิ า กภิเลสสมมฺป
น กภิเลสา’’ตภิปภิฯ มนายตนปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ กภิเลโส’’ตภิฯ ธมมฺมาย
ยพุตมฺตเญมฺจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, สย
ภิ า กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น
ตนปํ สย
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า กภิเลส
ทสายตนา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า’’ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสปํ
วภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ภิ า’’ตภิปภิ ฯ
กภิเลสก
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า น ทสมฺสเนน
ทสายตนา น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพา, ส ภิ
ปหาตพมฺพาฯ ทสายตนา น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า
ยา น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ ทสายตนา น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ทมฺวายตนา ส ย
ภิ า น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ทสายตนา น ภาวนาย ป
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, สย
ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา, สย
ภิ า น ภาวนาย ปหาตพมฺพเห
หาตพมฺพเหตพุกาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สวภิตกมฺกา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกาฯ ทสายตนา อวภิจาราฯ
ตพุกาฯ ทสายตนา อวภิตกมฺกาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สวภิจารา, สย
ภิ า อวภิจาราฯ ทสายตนา อปมฺปตีตภิกาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สปมฺปตีตภิกา, ส ภิ
ทมฺวายตนา สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า น ปตีตภิสหคตาฯ
ยา อปมฺปตีตภิกาฯ ทสายตนา น ปตีตภิสหคตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า น สพุขสหคตาฯ ทสายตนา น อพุ
ทสายตนา น สพุขสหคตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น อพุเปกมฺขาสหคตาฯ
เปกมฺขาสหคตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า กามาวจรา, สย
ภิ า น กามาวจราฯ ทสายตนา น รรู
ทสายตนา กามาวจราฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า รรูปาวจรา, สย
ภิ า น รรูปาวจราฯ ทสายตนา น อรรูปาวจราฯ ทมฺวาย
ปาวจราฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า อรรูปาวจรา, สย
ภิ า น อรรูปาวจราฯ ทสายตนา ปรภิยาปนมฺนาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า ปรภิยา
ตนา สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ ทสายตนา อนภิยมฺยานภิกาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า นภิยมฺยานภิกา , สย
ภิ า อนภิยมฺ
ปนมฺนา, สย
ภิ า นภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ ทสายตนา สอพุตมฺตราฯ
ยานภิกาฯ ทสายตนา อนภิยตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สอพุตมฺตรา, สย
ภิ า อนพุตมฺตราฯ ทสายตนา อรณาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า สรณา, สย
ภิ า
ทมฺวายตนา สย
อรณาตภิฯ

ปญมฺหาปพุจฉ
มฺ กปํฯ
อายตนวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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ເມສອ ອ ວນເສອ
ພ າ ທທ ໖/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທສ ຣ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ພ
ກາຍ
ອ ເເລະ ເຂອາດ ຫນາດ
ໂດຍ ຄາເເພວ
ພຢເພພ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
http://laocom.free.fr
http://laophaen.free.fr
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