อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๓. ธาตตุวภิภโงมฺค
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ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพตุทมฺธสมฺสฯ

อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๓. ธาตตุวภ
ภิ โงมฺค
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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 ສຕຸດ 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 ນທຕຸ 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 ສຣະອຕຸ 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
อาสววภิปมฺปยตุโตมฺต

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

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ພ

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
ວ ວນຍານ ພກຂນໂທ
(§5)
ພ
วภิเญมฺญโยมฺย
ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจตุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ
/ກວນຈ ວ ຣຢປງພ ອະຕທຕານາຄະຕະປພດຈຕຸບປພນນ ພງ ອ ພດຊດຕ
ພ ພງ
จกมฺขตุวภิเญมฺญยมฺยปํ
ปจมฺจตุปมฺปโนมฺน
สมมฺปยตุโตมฺต
วตมฺตโพมฺพ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา
วตมฺตโพมฺพ
วตมฺตพมฺพา

ຈກຂຕຸ
ພ ວ ວນໄຢຢພງ
ປພດຈຕຸບປພນໂນ
ສ ພມປະຢຕຸດໂຕ
ວດຕ
ພ ພບໂພ
ອ ພດຊດຕາຣ
ພ
ພມມະນາ
ວດຕ
ພ ພບໂພ
ວດຕ
ພ ພບພາ

ເມສອ ອ ວນພຕຸ
ພ ດ ທທ ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກຕຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ພ
ຄາເເພວ
ພຢເພພ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
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๑. สตุตต
มฺ นมฺตภาชนตียปํ
๑๗๒. ฉ ธาตตุโย – ปถวตีธาตตุ [ปฐวตีธาตตุ (ส.ตี สมฺยา.) เอวมตุปรภิปภิ], อาโปธาตตุ, เตโชธาตตุ, วาโยธาตตุ, อา
กาสธาตตุ, วภิญมฺญาณธาตตุฯ
๑๗๓. ตตมฺถ กตมา ปถวตีธาตตุ? ปถวตีธาตตุทมฺวยปํ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตภิกา, อตมฺถภิ พาหภิราฯ ตตมฺถ กตมา อชมฺซตมฺตภิ
กา ปถวตีธาตตุ? ยปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ กกมฺขฬ ปํ ขรภิคตปํ กกมฺขฬตมฺตปํ กกมฺขฬภาโว อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ , เสยมฺ
ยถภิทปํ – เกสา โลมา นขา ทนมฺตา ตโจ มปํส ปํ นมฺหารตุ [นหารตุ (ส.ตี )] อฎมฺฐภิ อฎมฺฐภิมภิญมฺช ปํ [อฎมฺฐภิมภิญมฺชา
(ส.ตี )] วกมฺกปํ หทยปํ ยกนปํ กภิโลมกปํ ปภิหกปํ ปปมฺผาส ปํ อนมฺตปํ อนมฺตคตุณปํ อตุทรภิยปํ กรตีส,ปํ ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ
อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ กกมฺขฬ ปํ ขรภิคตปํ กกมฺขฬตมฺตปํ กกมฺขฬภาโว อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ
‘อชมฺซตมฺตภิกา ปถวตีธาตตุ’ฯ
ตตมฺถ กตมา พาหภิรา ปถวตีธาตตุ? ยปํ พาหภิรปํ กกมฺขฬ ปํ ขรภิคตปํ กกมฺขฬตมฺตปํ กกมฺขฬภาโว พหภิทมฺธา อนตุปา
ตี ปํ สชมฺฌปํ [สชมฺฌตุ (สมฺยา.)] มตุตมฺตา มณภิ เวฬตุรภิโย สโงมฺข สล
ภิ า
ทภินมฺนปํ, เสยมฺยถภิทปํ – อโย โลหปํ ตภิปตุ สส
ปํ
ปวาฬ รชตปํ ชาตรรูปปํ โลหภิตโงมฺก [โลหภิตโงมฺค (สมฺยา. ก.), โลหภิตโก (?)] มสารคลมฺลปํ ตภิณปํ กฎมฺฐปํ
สกมฺขรา กฐลปํ [กถลปํ (ก.)] ภรูมภิ ปาสาโณ ปพมฺพโต, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ พาหภิรปํ กกมฺขฬ ปํ ขรภิคตปํ
กกมฺขฬตมฺตปํ กกมฺขฬภาโว พหภิทมฺธา อนตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘พาหภิรา ปถวตีธาตตุ’ฯ ยา จ อชมฺซตมฺตภิกา
ปถวตีธาตตุ ยา จ พาหภิรา ปถวตีธาตตุ, ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘ปถวตี
ธาตตุ’’ฯ
๑๗๔. ตตมฺถ กตมา อาโปธาตตุ? อาโปธาตตุทมฺวยปํ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตภิกา, อตมฺถภิ พาหภิราฯ ตตมฺถ กตมา อชมฺซตมฺ
ตภิกา อาโปธาตตุ? ยปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ อาโป อาโปคตปํ สเภิ นโห สเภิ นหคตปํ [เสมฺนโห เสมฺนหคตปํ (สมฺ
ยา.)] พนมฺธนตมฺตปํ รรูปสมฺส อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ, เสยมฺยถภิทปํ – ปภิตมฺตปํ เสมมฺหปํ ปตุโพมฺพ โลหภิตปํ เสโท เมโท
ภิ า มตุตมฺตปํ, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ อาโป อาโปคตปํ
อสมฺสตุ วสา เขโฬ สงภิ มฺฆาณภิกา ลสก
สเภิ นโห สเภิ นหคตปํ พนมฺธนตมฺตปํ รรูปสมฺส อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘อชมฺซตมฺตภิกา อาโปธาตตุ’ฯ
ตตมฺถ กตมา พาหภิรา อาโปธาตตุ? ยปํ พาหภิรปํ อาโป อาโปคตปํ สเภิ นโห สเภิ นหคตปํ พนมฺธนตมฺตปํ รรูปสมฺส
พหภิทมฺธา อนตุปาทภินมฺนปํ, เสยมฺยถภิทปํ – มรูลรโส ขนมฺธรโส ตจรโส ปตมฺตรโส ปตุปมฺผรโส ผลรโส ขตีรปํ
ทธภิ สปมฺปภิ นวนตีตปํ เตลปํ มธตุ ผาณภิตปํ ภตุมมฺมานภิ วา อตุทกานภิ อนมฺตลภิกมฺขานภิ วา, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ
พาหภิรปํ อาโป อาโปคตปํ สเภิ นโห สเภิ นหคตปํ พนมฺธนตมฺตปํ รรูปสมฺส พหภิทมฺธา อนตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ
‘พาหภิรา อาโปธาตตุ’ฯ ยา จ อชมฺซตมฺตภิกา อาโปธาตตุ ยา จ พาหภิรา อาโปธาตตุ , ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรู
หภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อาโปธาตตุ’’ฯ
๑๗๕. ตตมฺถ กตมา เตโชธาตตุ? เตโชธาตตุทมฺวยปํ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตภิกา, อตมฺถภิ พาหภิราฯ ตตมฺถ กตมา อชมฺซตมฺตภิ
กา เตโชธาตตุ? ยปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ เตโช เตโชคตปํ อตุสมฺมา อตุสมฺมาคตปํ อตุสตุมปํ อตุสตุมคตปํ อชมฺซตมฺตปํ อตุปา
ภิ ปตีตขายภิต
ทภินมฺนปํ, เสยมฺยถภิทปํ – เยน จ สนมฺตปมฺปตภิ เยน จ ชรตีตี ยตภิ เยน จ ปรภิฑยมฺหตภิ เยน จ อสต
สายภิตปํ สมมฺมา ปรภิณามปํ คจมฺฉตภิ, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ เตโช เตโชคตปํ อตุสมฺมา อตุสมฺ
มาคตปํ อตุสตุมปํ อตุสตุมคตปํ อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘อชมฺซตมฺตภิกา เตโชธาตตุ’ฯ
ตตมฺถ กตมา พาหภิรา เตโชธาตตุ? ยปํ พาหภิรปํ เตโช เตโชคตปํ อตุสมฺมา อตุสมฺมาคตปํ อตุสตุมปํ อตุสตุมคตปํ
พหภิทมฺธา อนตุปาทภินมฺนปํ, เสยมฺยถภิทปํ – กฎมฺฐคมฺคภิ ปลาลคมฺคภิ [สกลภิกคมฺคภิ (สพมฺพตมฺถ)] ตภิณคมฺคภิ โคมยคมฺคภิ
ถตุสคมฺคภิ สงมฺการคมฺคภิ อภินมฺทคมฺคภิ อคมฺคภิสนมฺตาโป สรูรภิยสนมฺตาโป กฎมฺฐสนมฺนภิจยสนมฺตาโป ตภิณสนมฺนภิจยสนมฺตา
โป ธญมฺญสนมฺนภิจยสนมฺตาโป ภณมฺฑสนมฺนภิจยสนมฺตาโป, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ พาหภิรปํ เตโช เตโชคตปํ
อตุสมฺมา อตุสมฺมาคตปํ อตุสตุมปํ อตุสตุมคตปํ พหภิทธ
มฺ า อนตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘พาหภิรา เตโชธาตตุ’ฯ ยา จ
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อชมฺซตมฺตภิกา เตโชธาตตุ ยา จ พาหภิรา เตโชธาตตุ , ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา – อยปํ
วตุจมฺจตภิ ‘‘เตโชธาตตุ’’ฯ
๑๗๖. ตตมฺถ กตมา วาโยธาตตุ? วาโยธาตตุทมฺวยปํ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตภิกา, อตมฺถภิ พาหภิราฯ ตตมฺถ กตมา อชมฺซตมฺ
ตภิกา วาโยธาตตุ? ยปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ วาโย วาโยคตปํ ถมมฺภต
ภิ ตมฺตปํ รรูปสมฺส อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ , เสยมฺ
ยถภิทปํ – อตุทมฺธงมฺคมา วาตา อโธคมา วาตา กตุจมฺฉภิสยา วาตา โกฎมฺฐาสยา [โกฎมฺฐสยา (ส.ตี สมฺยา.)]
วาตา องมฺคมงมฺคานตุสารภิโน วาตา สตมฺถกวาตา ขตุรกวาตา อตุปมฺปลกวาตา อสมฺสาโส ปสมฺสาโส อภิตภิ วา,
ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ วาโย วาโยคตปํ ถมมฺภภิตตมฺตปํ รรูปสมฺส อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ –
อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘อชมฺซตมฺตภิกา วาโยธาตตุ’ฯ
ตตมฺถ กตมา พาหภิรา วาโยธาตตุ? ยปํ พาหภิรปํ วาโย วาโยคตปํ ถมมฺภภิตตมฺตปํ รรูปสมฺส พหภิทมฺธา อนตุปา
ทภินมฺนปํ, เสยมฺยถภิทปํ – ปตุรตมฺถภิมา วาตา ปจมฺฉภิมา วาตา อตุตมฺตรา วาตา ทกมฺขภิณา วาตา สรชา วาตา
ตี า วาตา อตุณมฺหา วาตา ปรภิตมฺตา วาตา อธภิมตมฺตา วาตา กาฬวาตา เวรมมฺภวาตา
อรชา วาตา สต
ปกมฺขวาตา สตุปณมฺณวาตา ตาลวณมฺฎวาตา วภิธรูปนวาตา, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ พาหภิรปํ วาโย วา
โยคตปํ ถมมฺภต
ภิ ตมฺตปํ รรูปสมฺส พหภิทมฺธา อนตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘พาหภิรา วาโยธาตตุ’ฯ ยา จ อชมฺซตมฺตภิ
กา วาโยธาตตุ ยา จ พาหภิรา วาโยธาตตุ, ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา – อยปํ วตุจมฺจตภิ
‘‘วาโยธาตตุ’’ฯ
๑๗๗. ตตมฺถ กตมา อากาสธาตตุ? อากาสธาตตุทว
มฺ ยปํ – อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตภิกา, อตมฺถภิ พาหภิราฯ ตตมฺถ กตมา
อชมฺซตมฺตภิกา อากาสธาตตุ? ยปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ อากาโส อากาสคตปํ อฆปํ อฆคตปํ วภิวโร วภิวรคตปํ อสมมฺ
ผตุฎมฺฐปํ มปํสโลหภิเตหภิ อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ, เสยมฺยถภิทปํ – กณมฺณจมฺฉภิทมฺทปํ นาสจมฺฉภิทท
มฺ ปํ มตุขทมฺวารปํ, เยน จ
ภิ ปตีตขายภิตสายภิตปํ อโชมฺซหรตภิ, ยตมฺถ จ อสต
ภิ ปตีตขายภิตสายภิตปํ สนมฺตภิฎมฺฐตภิ, เยน จ อสต
ภิ ปตีตขายภิต
อสต
สายภิตปํ อโธภาคปํ นภิกมฺขมตภิ, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํ อากาโส อากาสคตปํ อฆปํ
อฆคตปํ วภิวโร วภิวรคตปํ อสมมฺผตุฎมฺฐปํ มปํสโลหภิเตหภิ อชมฺซตมฺตปํ อตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘อชมฺซตมฺตภิกา อา
กาสธาตตุ’ฯ
ตตมฺถ กตมา พาหภิรา อากาสธาตตุ? ยปํ พาหภิรปํ อากาโส อากาสคตปํ อฆปํ อฆคตปํ วภิวโร วภิวรคตปํ อ
สมมฺผตุฎมฺฐปํ จตรูหภิ มหาภรูเตหภิ พหภิทมฺธา อนตุปาทภินมฺนปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘พาหภิรา อากาสธาตตุ’ฯ ยา จ
อชมฺซตมฺตภิกา อากาสธาตตุ ยา จ พาหภิรา อากาสธาตตุ , ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา –
อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อากาสธาตตุ’’ฯ
๑๗๘. ตตมฺถ กตมา วภิญมฺญาณธาตตุ? จกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุ, โสตวภิญมฺญาณธาตตุ, ฆานวภิญมฺญาณธาตตุ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺ
ญาณธาตตุ, กายวภิญมฺญาณธาตตุ, มโนวภิญมฺญาณธาตตุ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณธาตตุ’’ฯ

อภิมา ฉ ธาตตุโยฯ
๑๗๙. อปราปภิ ฉ ธาตตุโย – สตุขธาตตุ, ทตุกมฺขธาตตุ, โสมนสมฺสธาตตุ, โทมนสมฺสธาตตุ, อตุเปกมฺขาธาตตุ, อวภิชมฺชา
ธาตตุฯ
๑๘๐. ตตมฺถ กตมา สตุขธาตตุ? ยปํ กายภิกปํ สาตปํ กายภิกปํ สตุขปํ กายสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สตุขปํ เวทยภิตปํ กายสมมฺผสมฺสชา
สาตา สตุขา เวทนา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘สตุขธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา ทตุกมฺขธาตตุ? ยปํ กายภิกปํ อสาตปํ กายภิกปํ ทตุกมฺขปํ กายสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทตุกมฺขปํ เวทยภิตปํ กาย
สมมฺผสมฺสชา อสาตา ทตุกมฺขา เวทนา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘ทตุกมฺขธาตตุ’’ฯ
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ภิ ปํ สาตปํ เจตสก
ภิ ปํ สตุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สตุขปํ เวทยภิตปํ เจโต
ตตมฺถ กตมา โสมนสมฺสธาตตุ? ยปํ เจตสก
สมมฺผสมฺสชา สาตา สตุขา เวทนา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘โสมนสมฺสธาตตุ’’ฯ
ภิ ปํ อสาตปํ เจตสก
ภิ ปํ ทตุกมฺขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทตุกมฺขปํ เวทยภิตปํ
ตตมฺถ กตมา โทมนสมฺสธาตตุ? ยปํ เจตสก
เจโตสมมฺผสมฺสชา อสาตา ทตุกมฺขา เวทนา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘โทมนสมฺสธาตตุ’’ฯ
ภิ ปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทตุกมฺขมสตุขปํ เวทยภิตปํ เจ
ตตมฺถ กตมา อตุเปกมฺขาธาตตุ? ยปํ เจตสก
โตสมมฺผสมฺสชา อทตุกมฺขมสตุขา เวทนา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อตุเปกมฺขาธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชาธาตตุ? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ อนภภิสมโย อนนตุโพโธ อสโมมฺพโธ อปมฺปฎภิเวโธ อ
สงมฺคาหณา อปรภิโยคาหณา อสมเปกมฺขนา อปจมฺจเวกมฺขณา อปจมฺจกมฺขกมมฺมปํ ทตุเมมฺมชมฺฌปํ พาลมฺยปํ อ
สมมฺปชญมฺญปํ โมโห ปโมโห สโมมฺมโห อวภิชมฺชา อวภิโชมฺชโฆ อวภิชมฺชาโยโค อวภิชมฺชานตุสโย อวภิชมฺชาปรภิยตุฎมฺ
ฐานปํ อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกตุสลมรูลปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาธาตตุ’’ฯ

อภิมา ฉ ธาตตุโยฯ
๑๘๑. อปราปภิ ฉ ธาตตุโย – กามธาตตุ, พมฺยาปาทธาตตุ, วภิหปํ ภิสาธาตตุ, เนกมฺขมมฺมธาตตุ, อพมฺยาปาทธาตตุ, อ
วภิหปํ ภิสาธาตตุฯ
ปํ ตุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก สงมฺกโปมฺป อปมฺปนา พมฺยปมฺปนา เจตโส อภภิ
๑๘๒. ตตมฺถ กตมา กามธาตตุ? กามปฎภิสย
นภิโรปนา มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วตุจมฺจตภิ กามธาตตุฯ เหฎมฺฐโต อวตีจภินภิรยปํ ปรภิยนมฺตปํ กรภิตมฺวา อตุปรภิโต
ปรนภิมมฺมภิตวสวตมฺตตี เทเว อโนมฺต กรภิตมฺวา ยปํ เอตสมฺมปํภิ อนมฺตเร เอตมฺถาวจรา เอตมฺถ ปรภิยาปนมฺนา ขนมฺธ
ธาตตุอายตนา รรูปา [รรูปปํ (สมฺยา.)] เวทนา สญมฺญา สงมฺขารา วภิญมฺญาณปํ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘กามธาตตุ’’ฯ
ปํ ตุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก…เป.… มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ
ตตมฺถ กตมา พมฺยาปาทธาตตุ? พมฺยาปาทปฎภิสย
วตุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาทธาตตุ’’ฯ ทสสตุ วา อาฆาตวตมฺถรูสตุ จภิตมฺตสมฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต ปฎภิฆปํ ปฎภิวภิโรโธ
โกโป ปโกโป สมมฺปโกโป โทโส ปโทโส สมมฺปโทโส จภิตมฺตสมฺส พมฺยาปตมฺตภิ มโนปโทโส โกโธ กตุชมฺ
ภิ ตมฺตปํ พมฺยาปตมฺตภิ พมฺยาปชมฺชนา วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณมฺฑภิกมฺกปํ
ซนา กตุชมฺฌภิตตมฺตปํ โทโส ทตุสมฺสนา ทตุสมฺสต
อสตุโรโป อนตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาทธาตตุ’’ฯ
ปํ ตุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก…เป.… มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วตุจมฺจตภิ
ตตมฺถ กตมา วภิหปํ ภิสาธาตตุ? วภิหปํ ภิสาปฎภิสย
‘‘วภิหปํ ภิสาธาตตุ’’ฯ อภิเธกโจมฺจ ปาณภินา วา เลฑมฺฑตุนา วา ทเณมฺฑน วา สเตมฺถน วา รชมฺชตุยา วา
อญมฺญตรญมฺญตเรน สเตมฺต วภิเหเฐตภิ, ยา เอวรรูปา เหฐนา วภิเหฐนา หภิปํสนา วภิหปํ ภิสนา โรสนา วภิโรส
นา ปรรูปฆาโต – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘วภิหปํ ภิสาธาตตุ’’ฯ
ปํ ตุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก…เป.… สมมฺมาสงมฺกโปมฺป – อยปํ
ตตมฺถ กตมา เนกมฺขมมฺมธาตตุ? เนกมฺขมมฺมปฎภิสย
วตุจมฺจตภิ ‘‘เนกมฺขมมฺมธาตตุ’’ฯ สเพมฺพปภิ กตุสลา ธมมฺมา ‘‘เนกมฺขมมฺมธาตตุ’’ฯ
ปํ ตุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก…เป.… สมมฺมาสงมฺกโปมฺป –
ตตมฺถ กตมา อพมฺยาปาทธาตตุ? อพมฺยาปาทปฎภิสย
อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อพมฺยาปาทธาตตุ’’ฯ ยา สเตมฺตสตุ เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมตุตมฺตภิ
– อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อพมฺยาปาทธาตตุ’’ฯ
ปํ ตุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก สงมฺกโปมฺป อปมฺปนา พมฺยปมฺปนา เจต
ตตมฺถ กตมา อวภิหปํ ภิสาธาตตุ? อวภิหปํ ภิสาปฎภิสย
โส อภภินภิโรปนา สมมฺมาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อวภิหปํ ภิสาธาตตุ’’ ฯ ยา สเตมฺตสตุ กรตุณา กรตุณายนา
กรตุณายภิตตมฺตปํ กรตุณาเจโตวภิมตุตมฺตภิ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อวภิหปํ ภิสาธาตตุ’’ฯ
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อภิมา ฉ ธาตตุโยฯ
อภิตภิ อภิมานภิ ตตีณภิ ฉกมฺกานภิ ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา อฎมฺฐารส ธาตตุโย โหนมฺตภิฯ

สตุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๑๘๓. อฎมฺฐารส ธาตตุโย – จกมฺขตุธาตตุ, รรูปธาตตุ, จกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุ, โสตธาตตุ, สทมฺทธาตตุ, โสตวภิญมฺญาณ
ธาตตุ, ฆานธาตตุ, คนมฺธธาตตุ, ฆานวภิญมฺญาณธาตตุ, ชวมฺภิ หาธาตตุ, รสธาตตุ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณธาตตุ , กาย
ธาตตุ, โผฎมฺฐพมฺพธาตตุ, กายวภิญมฺญาณธาตตุ, มโนธาตตุ, ธมมฺมธาตตุ, มโนวภิญมฺญาณธาตตุฯ
๑๘๔. ตตมฺถ กตมา จกมฺขตุธาตตุ? ยปํ จกมฺขตุ จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย ปสาโท…เป.… สตุโญมฺญ คาโมเปโส
– อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘จกมฺขตุธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา รรูปธาตตุ? ยปํ รรูปปํ จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย วณมฺณนภิภา…เป.… รรูปธาตตุเปสา – อยปํ
วตุจมฺจตภิ ‘‘รรูปธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา จกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุ? จกมฺขตุญมฺจ ปฎภิจมฺจ รรูเป จ อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส ปํ หทยปํ
ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชาจกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุ – อยปํ วตุจมฺจ
ตภิ ‘‘จกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา โสตธาตตุ? ยปํ โสตปํ จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย ปสาโท…เป.… สตุโญมฺญ คาโมเปโส
– อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘โสตธาตตุ’’ ฯ
ตตมฺถ กตมา สทมฺทธาตตุ? โย สโทมฺท จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ…เป.…
สทมฺทธาตตุเปสา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘สทมฺทธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา โสตวภิญมฺญาณธาตตุ? โสตญมฺจ ปฎภิจมฺจ สเทมฺท จ อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส ปํ หทยปํ
ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชาโสตวภิญมฺญาณธาตตุ – อยปํ วตุจมฺจ
ตภิ ‘‘โสตวภิญมฺญาณธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา ฆานธาตตุ? ยปํ ฆานปํ จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย ปสาโท…เป.… สตุโญมฺญ คาโมเปโส
– อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘ฆานธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา คนมฺธธาตตุ? โย คโนมฺธ จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ…เป.…
คนมฺธธาตตุเปสา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘คนมฺธธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา ฆานวภิญมฺญาณธาตตุ? ฆานญมฺจ ปฎภิจมฺจ คเนมฺธ จ อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส ปํ หทยปํ
ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชาฆานวภิญมฺญาณธาตตุ – อยปํ
วตุจมฺจตภิ ‘‘ฆานวภิญมฺญาณธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา ชวมฺภิ หาธาตตุ? ยา ชวมฺภิ หา จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย ปสาโท…เป.… สตุโญมฺญ คา
โมเปโส – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘ชวมฺภิ หาธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา รสธาตตุ? โย รโส จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย อนภิทสมฺสโน สปมฺปฎภิโฆ…เป.… รส
ธาตตุเปสา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘รสธาตตุ’’ฯ
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ตตมฺถ กตมา ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณธาตตุ? ชวมฺภิ หญมฺจ ปฎภิจมฺจ รเส จ อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส ปํ หทยปํ
ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชาชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณธาตตุ – อยปํ
วตุจมฺจตภิ ‘‘ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา กายธาตตุ? โย กาโย จตตุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อตุปาทาย ปสาโท…เป.… สตุโญมฺญ คา
โมเปโส – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘กายธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา โผฎมฺฐพมฺพธาตตุ? ปถวตีธาตตุ…เป.… โผฎมฺฐพมฺพธาตตุเปสา – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘โผฎมฺฐพมฺพ
ธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา กายวภิญมฺญาณธาตตุ? กายญมฺจ ปฎภิจมฺจ โผฎมฺฐเพมฺพ จ อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส ปํ หทยปํ
ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชากายวภิญมฺญาณธาตตุ – อยปํ วตุจมฺจ
ตภิ ‘‘กายวภิญมฺญาณธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา มโนธาตตุ? จกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุยา อตุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา นภิรตุทมฺธสมนนมฺตรา อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน
มานสปํ หทยปํ ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชามโนธาตตุ ; โสต
วภิญมฺญาณธาตตุยา…เป.… ฆานวภิญมฺญาณธาตตุยา…เป.… ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณธาตตุยา…เป.… กายวภิญมฺ
ญาณธาตตุยา อตุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา นภิรตุทมฺธสมนนมฺตรา อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส ปํ หทยปํ ปณมฺฑรปํ มโน
มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชามโนธาตตุ สพมฺพธเมมฺมสตุ วา ปน ปฐมสมนมฺ
นาหาโร อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส ปํ หทยปํ ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺ
ญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชามโนธาตตุ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘มโนธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา ธมมฺมธาตตุ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, ยญมฺจ รรูปปํ อนภิทสมฺ
สนอปมฺปฎภิฆปํ ธมมฺมายตนปรภิยาปนมฺนปํ, อสงมฺขตา จ ธาตตุฯ
ตตมฺถ กตโม เวทนากมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยตุโตมฺต ฯ ทตุวภิเธน เวทนากมฺข
โนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตตุโก, อตมฺถภิ อเหตตุโกฯ ตภิวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กตุสโล, อตมฺถภิ อกตุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.… เอวปํ ทสวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… เอวปํ พหตุวภิเธน เวทนากมฺขโนมฺธฯ
อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘เวทนากมฺขโนมฺธ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สญมฺญากมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – ผสมฺสสมมฺปยตุโตมฺตฯ ทตุวภิเธน สญมฺญากมฺข
โนมฺธ – อตมฺถภิ สเหตตุโก, อตมฺถภิ อเหตตุโกฯ ตภิวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กตุสโล, อตมฺถภิ อกตุสโล,
อตมฺถภิ อพมฺยากโต…เป.… เอวปํ ทสวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธ…เป.… เอวปํ พหตุวภิเธน สญมฺญากมฺขโนมฺธฯ อยปํ
วตุจมฺจตภิ ‘‘สญมฺญากมฺขโนมฺธ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สงมฺขารกมฺขโนมฺธ? เอกวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – จภิตมฺตสมมฺปยตุโตมฺตฯ ทตุวภิเธน สงมฺขารกมฺข
โนมฺธ – อตมฺถภิ เหตตุ, อตมฺถภิ อเหตตุฯ ตภิวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อตมฺถภิ กตุสโล, อตมฺถภิ อกตุสโล, อตมฺถภิ อพมฺ
ยากโต…เป.… เอวปํ ทสวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ…เป.… เอวปํ พหตุวภิเธน สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อยปํ วตุจมฺจตภิ
‘‘สงมฺขารกมฺขโนมฺธ’’ฯ
ตี
ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆปํ ธมมฺมายตนปรภิยาปนมฺนปํ ? อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ…เป.… กพฬกาโร
อา
หาโร – อภิทปํ วตุจมฺจตภิ รรูปปํ ‘‘อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆปํ ธมมฺมายตนปรภิยาปนมฺนปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา อสงมฺขตา ธาตตุ? ราคกมฺขโย, โทสกมฺขโย, โมหกมฺขโย – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘อสงมฺขตา ธาตตุ’’ฯ
อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘ธมมฺมธาตตุ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา มโนวภิญมฺญาณธาตตุ? จกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุยา อตุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา นภิรตุทมฺธสมนนมฺตรา อตุปมฺปชมฺชตภิ
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ปํ เป.… ตชมฺ
มโนธาตตุ, มโนธาตตุยา อตุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา นภิรตุทมฺธสมนนมฺตรา อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
ชามโนวภิญมฺญาณธาตตุ; โสตวภิญมฺญาณธาตตุยา…เป.… ฆานวภิญมฺญาณธาตตุยา …เป.… ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณ
ธาตตุยา…เป.… กายวภิญมฺญาณธาตตุยา อตุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา นภิรตุทมฺธสมนนมฺตรา อตุปมฺปชมฺชตภิ มโนธาตตุ, มโน
ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณ
ธาตตุยาปภิ อตุปมฺปชมฺชตมฺภิ วา นภิรตุทธ
มฺ สมนนมฺตรา อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
ธาตตุ มนญมฺจ ปฎภิจมฺจ ธเมมฺม จ อตุปมฺปชมฺชตภิ จภิตมฺตปํ มโน มานส ปํ หทยปํ ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺ
รภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตตุ – อยปํ วตุจมฺจตภิ ‘‘มโนวภิญมฺญาณธาตตุ’’ฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปตุจมฺฉกปํ
อฎมฺฐารส ธาตตุโย – จกมฺขตุธาตตุ, รรูปธาตตุ, จกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุ, โสตธาตตุ, สทมฺทธาตตุ, โสตวภิญมฺญาณ
ธาตตุ, ฆานธาตตุ, คนมฺธธาตตุ, ฆานวภิญมฺญาณธาตตุ, ชวมฺภิ หาธาตตุ, รสธาตตุ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณธาตตุ, กาย
ธาตตุ, โผฎมฺฐพมฺพธาตตุ, กายวภิญมฺญาณธาตตุ, มโนธาตตุ, ธมมฺมธาตตุ, มโนวภิญมฺญาณธาตตุฯ
๑๘๖. อฎมฺฐารสนมฺนปํ ธาตรูนปํ กตภิ กตุสลา, กตภิ อกตุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
ภิ า กตุสลา, สย
ภิ า อกตุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ ทส ธาตตุ
๑๘๗. โสฬส ธาตตุโย อพมฺยากตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
โย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สตุขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิ , ‘‘ทตุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิ, ‘‘อ
ทตุกมฺขมสตุขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิฯ ปญมฺจ ธาตตุโย อทตุกมฺขมสตุขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตาฯ
ภิ า สตุขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า ทตุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตาฯ มโน
กายวภิญมฺญาณธาตตุ สย
ภิ า สตุขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า ทตุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า อทตุกมฺ
วภิญมฺญาณธาตตุ สย
ภิ า สตุขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า ทตุกมฺขาย
ขมสตุขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า อทตุกมฺขมสตุขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สตุขาย
เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา, สย
เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิ, ‘‘ทตุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิ, ‘‘อทตุกมฺขมสตุขาย เวทนาย สมมฺป
ยตุตมฺตา’’ตภิปภิฯ
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า
ทส ธาตตุโย เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ ปญมฺจ ธาตตุโย วภิปากาฯ มโนธาตตุ สย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปา
เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
กนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ
ภิ า อตุปา
ทส ธาตตุโย อตุปาทภินมฺนตุปาทานภิยาฯ สทมฺทธาตตุ อนตุปาทภินมฺนตุปาทานภิยาฯ ปญมฺจ ธาตตุโย ส ย
ภิ า อนตุปาทภินมฺนตุปาทานภิยาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า อตุปาทภินมฺนตุปาทานภิยา, สย
ภิ า
ทภินมฺนตุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนตุปาทภินมฺนอนตุปาทานภิยาฯ
อนตุปาทภินมฺนตุปาทานภิยา, สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลส ภิ
โสฬส ธาตตุโย อสก
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ปนมฺนรส ธาตตุโย อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ มโนธาตตุ สวภิตกมฺกสวภิจาราฯ
กา, สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ ธมมฺม
มโนวภิญมฺญาณธาตตุ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจารา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา
ธาตตุ สย
– ‘‘สวภิตกมฺกสวภิจารา’’ตภิปภิ, ‘‘อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา’’ตภิปภิ, ‘‘อวภิตกมฺกอวภิจารา’’ตภิปภิฯ ทส ธาตตุโย น
วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปตีตภิสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘สตุขสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘อตุเปกมฺขาสหคตา’’ตภิปภิ ฯ ปญมฺจ ธาตตุโย อตุเปกมฺ
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ภิ า สตุขสหคตา, น อตุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น
ขาสหคตาฯ กายวภิญมฺญาณธาตตุ น ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า สตุขสหคตา, สย
ภิ า อตุเปกมฺขา
วตมฺตพมฺพา – ‘‘สตุขสหคตา’’ตภิฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปตีตภิสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘สตุขสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘อตุเปกมฺขาสหคตา’’ตภิปภิฯ
สหคตา, สย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา,
โสฬส ธาตตุโย เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ โสฬส ธาตตุโย เนว
สย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตตุกา, สย
ภิ า
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตตุกาฯ เทมฺว ธาตตุโย ส ย
ภิ า เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตตุกาฯ โสฬส ธาตตุโย
ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตตุกา, สย
ภิ า อาจยคามภิโน, สย
ภิ า อปจยคามภิโน, สย
ภิ า เน
เนวาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า เสกมฺขา, สย
ภิ า
วาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ โสฬส ธาตตุโย เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ เทมฺว ธาตตุโย ส ย
ภิ า เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ
อเสกมฺขา, สย
ภิ า ปรภิตมฺตา, สย
ภิ า มหคมฺคตา, สย
ภิ า อปมฺปมาณาฯ ทส
โสฬส ธาตตุโย ปรภิตมฺตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า ปรภิตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า
ธาตตุโย อนารมมฺมณาฯ ฉ ธาตตุโย ปรภิตมฺตารมมฺมณาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า อปมฺปมาณารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรภิตมฺตารมมฺมณา’’ตภิปภิ,
มหคมฺคตารมมฺมณา, สย
ภิ า
‘‘มหคมฺคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อปมฺปมาณารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย มชมฺฌภิมาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า มชมฺฌภิมา, สย
ภิ า ปณตีตาฯ โสฬส ธาตตุโย อนภิยตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า มภิจมฺฉตมฺตนภิยตา, ส ภิ
หตีนา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ
ยา สมมฺมตมฺตนภิยตา, สย
ทส ธาตตุโย อนารมมฺมณาฯ ฉ ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘มคมฺคารมมฺมณา’’ตภิปภิ , ‘‘มคมฺคเหตตุกา’’ตภิปภิ,
ภิ า มคมฺคารมมฺมณา, สย
ภิ า มคมฺคเหตตุกา, สย
ภิ า มคมฺคาธภิปตภิโน,
‘‘มคมฺคาธภิปตภิโน’’ตภิปภิฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘มคมฺคารมมฺมณา’’ตภิปภิ , ‘‘มคมฺคเหตตุกา’’ตภิปภิ, ‘‘มคมฺคาธภิปตภิโน’’ตภิปภิฯ ทส ธาตตุโย
สย
ภิ า อตุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อตุปมฺปาทภิโน, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อนตุปมฺปนมฺนา’’ตภิฯ สทมฺทธาตตุ สย
ภิ า อตุปมฺปนมฺ
สย
ภิ า อนตุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปมฺปาทภินตี’’ตภิฯ ฉ ธาตตุโย สย
ภิ า อตุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อนตุปมฺ
นา, สย
ภิ า อตุปมฺปาทภิโนฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า อตุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อนตุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อตุปมฺปาทภินตี, สย
ภิ า น
ปนมฺนา, สย
วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปมฺปนมฺนา’’ตภิปภิ, ‘‘อนตุปมฺปนมฺนา’’ตภิปภิ, ‘‘อตุปมฺปาทภินตี’’ตภิปภิฯ
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจตุปมฺปนมฺนาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า
สตมฺตรส ธาตตุโย สย
ภิ า ปจมฺจตุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตตีตา’’ตภิปภิ, ‘‘อนาคตา’’ตภิปภิ, ‘‘ปจมฺจตุปมฺปนมฺ
อนาคตา, สย
ภิ า อตตีตา
นา’’ตภิปภิฯ ทส ธาตตุโย อนารมมฺมณาฯ ฉ ธาตตุโย ปจมฺจตุปมฺปนมฺนารมมฺมณาฯ เทมฺว ธาตตุโย ส ย
ภิ า อนาคตารมมฺมณา, สย
ภิ า ปจมฺจตุปมฺปนมฺนารมมฺมณา , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตตีตา
รมมฺมณา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตา, สย
ภิ า
รมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อนาคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘ปจมฺจตุปมฺปนมฺนารมมฺมณา’’ตภิปภิ; สย
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาฯ
พหภิทมฺธา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า พหภิทมฺธารมมฺมณา, สย
ภิ า
ทส ธาตตุโย อนารมมฺมณาฯ ฉ ธาตตุโย สย
ภิ า อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า
อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมณาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
มฺ ารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อชมฺซตมฺตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘พหภิทธ
อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา, สย
มฺ ารมมฺมณา’’ตภิปภิ,
‘‘อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ รรูปธาตตุ สนภิทสมฺสนสปมฺปฎภิฆาฯ นว ธาตตุโย อนภิทสมฺ
สนอปมฺปฎภิฆาฯ อฎมฺฐ ธาตตุโย อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ

๒. ทตุกปํ
ภิ า เหตตุ, สย
ภิ า น เหตตุฯ โสฬส ธาตตุโย อเหตตุกาฯ เทมฺว
๑๘๘. สตมฺตรส ธาตตุโย น เหตรูฯ ธมมฺมธาตตุ สย
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ภิ า สเหตตุกา, สย
ภิ า อเหตตุกาฯ โสฬส ธาตตุโย อเหตตุกาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า สเหตตุกา,
ธาตตุโย สย
ภิ า อเหตตุกาฯ โสฬส ธาตตุโย เหตตุวภิปมฺปยตุตมฺตา ฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า เหตตุ
สย
วภิปมฺปยตุตมฺตาฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตตุ เจว สเหตตุกา จา’’ตภิปภิ , ‘‘สเหตตุกา เจว น จ เห
ภิ า สเหตตุกา เจว น จ
ตรู’’ตภิปภิฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตตุ เจว สเหตตุกา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สเหตตุกา เจว น จ เหตรู’’ตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า เหตตุ เจว สเหตตุกา จ, ส ภิ
เหตตุ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตตุ เจว สเหตตุกา จา’’ตภิปภิ , ‘‘สเหตตุกา เจว น
ยา สเหตตุกา เจว น จ เหตตุ, สย
จ เหตรู’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา
ภิ า
เจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตตุ เจว เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา เจว น จ เหตรู’’ตภิฯ ธมมฺม
เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา เจว น จ เหตตุ, สย
ภิ า เหตตุ เจว เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา จ, สย
ภิ า เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา เจว น จ เหตตุ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา
ธาตตุ สย
– ‘‘เหตตุ เจว เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘เหตตุสมมฺปยตุตมฺตา เจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย น
ภิ า น เหตตุสเหตตุกา, สย
ภิ า น เหตตุอเหตตุกาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า
เหตตุอเหตตุกาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ สย
ภิ า น เหตตุอเหตตุกา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘น เหตตุสเหตตุกา’’ตภิปภิ, ‘‘น เหตตุอ
น เหตตุสเหตตุกา, สย
เหตตุกา’’ตภิปภิฯ
ภิ า สปมฺปจมฺจยา, สย
ภิ า อปมฺปจมฺจยาฯ สตมฺตรส ธาตตุโย
สตมฺตรส ธาตตุโย สปมฺปจมฺจยาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า สงมฺขตา, สย
ภิ า อสงมฺขตาฯ รรูปธาตตุ สนภิทสมฺสนาฯ สตมฺตรส ธาตตุโย อนภิทสมฺ
สงมฺขตาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
สนาฯ ทส ธาตตุโย สปมฺปฎภิฆาฯ อฎมฺฐ ธาตตุโย อปมฺปฎภิฆาฯ ทส ธาตตุโย รรูปาฯ สตมฺต ธาตตุโย อรรูป
ภิ า รรูปา, สย
ภิ า อรรูปาฯ โสฬส ธาตตุโย โลกภิยาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า
าฯ ธมมฺมธาตตุ สย
โลกตุตมฺตรา; เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ
ภิ า อาสวา, สย
ภิ า โน อาสวาฯ โสฬส ธาตตุโย สาสวาฯ
สตมฺตรส ธาตตุโย โน อาสวาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า สาสวา, สย
ภิ า อนาสวาฯ โสฬส ธาตตุโย อาสววภิปมฺปยตุตมฺตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า
เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยตุตมฺตาฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว สาสวา
อาสวสมมฺปยตุตมฺตา, สย
จา’’ตภิ, ‘‘สาสวา เจว โน จ อาสวา’’ฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสโว เจว สาสวา
ภิ า สาสวา เจว โน จ อาสโว, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สาสวา เจว โน จ อาสโว’’ตภิฯ ธมมฺม
จา’’ตภิ, สย
ภิ า อาสโว เจว สาสวา จ, สย
ภิ า สาสวา เจว โน จ อาสโว, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสโว
ธาตตุ สย
เจว สาสวา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สาสวา เจว โน จ อาสโว’’ตภิปภิฯ
โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว อาสวสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘อาสวสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน
ภิ า
จ อาสวา’’ตภิปภิฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสโว เจว อาสวสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ อาส
อาสวสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ อาสโว, สย
ภิ า อาสโว เจว อาสวสมมฺปยตุตมฺตา จ, สย
ภิ า อาสวสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ อาส
โว’’ตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสโว เจว อาสวสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘อาสวสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ
โว, สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยตุตมฺตสาสวา,
อาสโว’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย อาสววภิปมฺปยตุตมฺตสาสวาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยตุตมฺตอนาสวา , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสววภิปมฺปยตุตมฺตสาสวา’’ตภิปภิ, ‘‘อาสววภิปมฺปยตุตมฺ
สย
ตอนาสวา’’ตภิปภิฯ
ภิ า สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ า โน สโปํ ยชนปํฯ โสฬส ธาตตุโย สโปํ ยชนภิ
สตมฺตรส ธาตตุโย โน สโปํ ยชนาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า สโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า อสโปํ ยชนภิยาฯ โสฬส ธาตตุโย สโปํ ยชนวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ เทมฺว
ยาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ส ปํ
ธาตตุโย สย
โยชนา เจว สโปํ ยชนภิยา จา’’ตภิ, สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา –
ภิ า สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ย
‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิยา จา’’ตภิ, สย
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ภิ า สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิยา จ, สย
ภิ า สโปํ ยชนภิยา เจว
ชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชน’’นมฺตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สปํ
โน จ สโปํ ยชนปํ, สย
โยชน’’นมฺตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนา เจว สโปํ ยชนสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชน
สมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชนา’’ตภิปภิฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชน
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชนปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชน
สมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
ภิ า สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยตุตมฺตา จ, สย
ภิ า สปํ
สมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชน’’นมฺตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยตุตมฺตา
โยชนสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชนปํ, สย
จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชน’’นมฺตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย สโปํ ยชนวภิปมฺปยตุตมฺตสโปํ ยชนภิ
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยตุตมฺตสโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยตุตมฺตอสโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า น
ยาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยตุตมฺตสโปํ ยชนภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยตุตมฺตอสโปํ ยชนภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า คโนมฺถ, สย
ภิ า โน คโนมฺถฯ โสฬส ธาตตุโย คนมฺถนภิยาฯ
สตมฺตรส ธาตตุโย โน คนมฺถาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า คนมฺถนภิยา, สย
ภิ า อคนมฺถนภิยาฯ โสฬส ธาตตุโย คนมฺถวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ เทมฺว ธาตตุโย ส ภิ
เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถนภิยา
ยา คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา, สย
จา’’ตภิ, คนมฺถนภิยา เจว โน จ คนมฺถาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิยา
ภิ า คนมฺถนภิยา เจว โน จ คโนมฺถ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถนภิยา เจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิฯ
จา’’ตภิ, สย
ภิ า คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิยา จ, สย
ภิ า คนมฺถนภิยา เจว โน จ คโนมฺถ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ค
ธมมฺมธาตตุ สย
โนมฺถ เจว คนมฺถนภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถนภิยา เจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺ
ถา เจว คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ คนมฺถา’’ตภิปภิฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น
ภิ า คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ คโนมฺถ , สย
ภิ า น
วตมฺตพมฺพา – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
ภิ า คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา
วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ คโนมฺถ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา
จ, สย
จา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย คนมฺถวภิปมฺปยตุตมฺตคนมฺถนภิยาฯ เทมฺว
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยตุตมฺตคนมฺถนภิยา, สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยตุตมฺตอคนมฺถนภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา –
ธาตตุโย สย
‘‘คนมฺถวภิปมฺปยตุตมฺตคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยตุตมฺตอคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า นตีวรณปํ, สย
ภิ า
สตมฺตรส ธาตตุโย โน โอฆา…เป.… โน โยคา…เป.… โน นตีวรณาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า นตีวรณภิยา, สย
ภิ า อนตีวรณภิยาฯ โสฬส
โน นตีวรณปํฯ โสฬส ธาตตุโย นตีวรณภิยาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ
ธาตตุโย นตีวรณวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณภิยา จา’’ตภิ, นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณาฯ
ภิ า นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีว
มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิยา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตฯ
ภิ า นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิ
รณปํ, สย
ภิ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณปํ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิยา จา’’ตภิปภิ ,
ยา จ, สย
‘‘นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณสมมฺปยตุตมฺ
ตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณา’’ตภิปภิฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีว
ภิ า นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณปํ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา
รณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
ภิ า นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา จ,
– ‘‘นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณปํ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา
สย
จา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณ’’นมฺตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย นตีวรณวภิปมฺปยตุตมฺตนตีวรณภิยาฯ
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยตุตมฺตนตีวรณภิยา, สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยตุตมฺตอนตีวรณภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺ
เทมฺว ธาตตุโย สย
พา – ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยตุตมฺตนตีวรณภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยตุตมฺตอนตีวรณภิยา’’ตภิปภิฯ
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ภิ า ปรามาโส, สย
ภิ า โน ปรามาโสฯ โสฬส ธาตตุโย
สตมฺตรส ธาตตุโย โน ปรามาสาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า ปรามฎมฺฐา, สย
ภิ า อปรามฎมฺฐาฯ โสฬส ธาตตุโย ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺ
ปรามฎมฺฐาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า ปรามาสสมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า
ตาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสสมมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิ ,
ปรามาสสมมฺปยตุตมฺตา, สย
‘‘ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสา เจว ปรามฎมฺ ฐา จาตภิ
ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาสา’’ฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาโส เจว ปรามฎมฺฐา
ภิ า ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปราม
จา’’ตภิ, สย
ภิ า ปรามาโส เจว ปรามฎมฺฐา จ, สย
ภิ า ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาโส, ส ภิ
าโส’’ตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาโส เจว ปรามฎมฺฐา จา’’ตภิปภิ, ‘‘ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาโส’’ตภิปภิฯ
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺตปรามฎมฺฐา,
โสฬส ธาตตุโย ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺตปรามฎมฺฐาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺตอปรามฎมฺฐา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺตปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิ,
สย
‘‘ปรามาสวภิปมฺปยตุตมฺตอปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิฯ
ภิ า สารมมฺมณา, สย
ภิ า อนา
ทส ธาตตุโย อนารมมฺมณาฯ สตมฺต ธาตตุโย สารมมฺมณาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ าฯ ธมมฺม
รมมฺมณาฯ สตมฺต ธาตตุโย จภิตมฺตาฯ เอกาทส ธาตตุโย โน จภิตมฺตาฯ สตมฺตรส ธาตตุโย อเจตสก
ภิ า เจตสก
ภิ า, สย
ภิ า อเจตสก
ภิ าฯ ทส ธาตตุโย จภิตมฺตวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า จภิตมฺตสมมฺป
ธาตตุ สย
ภิ า จภิตมฺตวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ สตมฺต ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘จภิเตมฺตน สมมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิ , ‘‘จภิเตมฺตน
ยตุตมฺตา, สย
ปํ ฎมฺฐาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐา , สย
ภิ า จภิตมฺต
วภิปมฺปยตุตมฺตา’’ตภิปภิฯ ทส ธาตตุโย จภิตมฺตวภิสส
ปํ ฎมฺฐาฯ สตมฺต ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘จภิเตมฺตน สส
ปํ ฎมฺฐา’’ตภิปภิ, ‘‘จภิเตมฺตน วภิสส
ปํ ฎมฺฐา’’ตภิปภิฯ
วภิสส
ภิ า จภิตมฺตสมตุฎมฺฐานา, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสมตุฎมฺฐาน
ทมฺวาทส ธาตตุโย โน จภิตมฺตสมตุฎมฺฐานาฯ ฉ ธาตตุโย สย
ภิ า จภิตมฺตสหภรู, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสหภรูฯ สตมฺตรส
าฯ สตมฺตรส ธาตตุโย โน จภิตมฺตสหภตุโนฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า จภิตมฺตานตุปรภิวตมฺตตี, สย
ภิ า โน จภิตมฺตานตุปรภิวตมฺตตีฯ สตมฺต
ธาตตุโย โน จภิตมฺตานตุปรภิวตมฺตภิโนฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ปํ ฎมฺฐสมตุฎมฺฐานาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมตุฎมฺฐานา, สย
ภิ า โน จภิตมฺ
รส ธาตตุโย โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมตุฎมฺฐานาฯ สตมฺตรส ธาตตุโย โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมตุฎมฺฐานสหภตุโนฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า จภิตมฺ
ตสส
ปํ ฎมฺฐสมตุฎมฺฐานสหภรู, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมตุฎมฺฐานสหภรูฯ สตมฺตรส ธาตตุโย โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐ
ตสส
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมตุฎมฺฐานานตุปรภิวตมฺตตี, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐ
สมตุฎมฺฐานานตุปรภิวตมฺตภิโนฯ ธมมฺมธาตตุ สย
สมตุฎมฺฐานานตุปรภิวตมฺตตีฯ ทมฺวาทส ธาตตุโย อชมฺซตมฺตภิกาฯ ฉ ธาตตุโย พาหภิราฯ
ภิ า อตุปาทา, สย
ภิ า โน อตุปาทาฯ
นว ธาตตุโย อตุปาทาฯ อฎมฺฐ ธาตตุโย โน อตุปาทาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า อตุปาทภินมฺนา, สย
ภิ า อนตุปา
ทส ธาตตุโย อตุปาทภินมฺนาฯ สทมฺทธาตตุ อนตุปาทภินมฺนาฯ สตมฺตธาตตุโย สย
ภิ า อตุปาทานปํ , สย
ภิ า โน อตุปาทานปํฯ โสฬส
ทภินมฺนาฯ สตมฺตรส ธาตตุโย โน อตุปาทานาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า อตุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนตุปาทานภิยาฯ โสฬส ธาตตุโย อตุปา
ธาตตุโย อตุปาทานภิยาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า อตุปาทานสมมฺปยตุตมฺตา, สย
ภิ า อตุปาทานวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ โสฬส
ทานวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปาทานา เจว อตุปาทานภิยา จา’’ตภิ , ‘‘อตุปาทานภิยา เจว โน จ อตุปาทา
ภิ า อตุปาทานภิยา
นา’’ฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปาทานเญมฺจว อตุปาทานภิยา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปาทานภิยา เจว โน จ อตุปาทาน’’นมฺตภิฯ ธมมฺมธาตตุ ส ภิ
เจว โน จ อตุปาทานปํ, สย
ภิ า อตุปาทานภิยา เจว โน จ อตุปาทานปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา –
ยา อตุปาทานเญมฺจว อตุปาทานภิยา จ, สย
‘‘อตุปาทานเญมฺจว อตุปาทานภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘อตุปาทานภิยา เจว โน จ อตุปาทาน’’นมฺตภิปภิฯ
โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปาทานา เจว อตุปาทานสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘อตุปาทานสมมฺปยตุตมฺ
ตา เจว โน จ อตุปาทานา’’ตภิปภิฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปาทานเญมฺจว อตุปาทานสมมฺป
ภิ า อตุปาทานสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ อตุปาทานปํ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปาทาน
ยตุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
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ภิ า อตุปาทานเญมฺจว อตุปาทานสมมฺปยตุตมฺตา จ, ส ภิ
สมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ อตุปาทาน’’นมฺตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปาทานเญมฺจว อตุปาทาน
ยา อตุปาทานสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ อตุปาทานปํ , สย
สมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘อตุปาทานสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ อตุปาทาน’’นมฺตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย อตุปาทา
ภิ า อตุปาทานวภิปมฺปยตุตมฺตอตุปาทานภิยา, สย
ภิ า อตุปาทา
นวภิปมฺปยตุตมฺตอตุปาทานภิยาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตุปาทานวภิปมฺปยตุตมฺตอตุปาทานภิยา’’ตภิปภิ , ‘‘อตุปาทา
นวภิปมฺปยตุตมฺตอนตุปาทานภิยา, สย
นวภิปมฺปยตุตมฺตอนตุปาทานภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ า กภิเลสา, สย
ภิ า โน กภิเลสาฯ โสฬส ธาตตุโย สก
ปํ ภิเลส ภิ
สตมฺตรส ธาตตุโย โน กภิเลสาฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ โสฬส ธาตตุโย อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐาฯ เทมฺว ธาตตุโย ส ภิ
กาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐา, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐาฯ โสฬส ธาตตุโย กภิเลสวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า กภิเลสสมมฺป
ยา สก
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยตุตมฺตาฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว ส ก
ปํ ภิเลสก
ภิ า จา’’ตภิ, สปํ
ยตุตมฺตา, สย
ภิ า เจว โน จ กภิเลสาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลโส เจว ส ก
ปํ ภิเลสก
ภิ า จา’’ตภิ, ส ภิ
กภิเลสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลโส’’ตภิฯ ธมมฺม
ยา สก
ภิ า กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า จ, สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา –
ธาตตุ สย
ปํ ภิเลสก
ภิ า จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ
‘‘กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิปภิฯ
โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา จา’’ตภิ, สย
ภิ า สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลโส,
มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลโส’’ตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา จ, ส ภิ
สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา
ยา สก
เจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว กภิเลสสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ ,
‘‘กภิเลสสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิปภิฯ มโนวภิญมฺญาณธาตตุ น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลโส เจว กภิเลส
ภิ า กภิเลสสมมฺปยตุตมฺตา เจว โน จ กภิเลโส, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสสมมฺปยตุตมฺ
สมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
ภิ า กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยตุตมฺตา จ, สย
ภิ า กภิเลสสมมฺปยตุตมฺตา
ตา เจว โน จ กภิเลโส’’ตภิฯ ธมมฺมธาตตุ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยตุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘กภิเลสสมมฺปยตุตมฺตา
เจว โน จ กภิเลโส, สย
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า กภิเลสวภิปมฺป
เจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ โสฬส ธาตตุโย กภิเลสวภิปมฺปยตุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยตุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยตุตมฺตสก
ปํ ภิเลส ภิ
ยตุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า’’ตภิปภิฯ
กา’’ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยตุตมฺตอสก
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า น
โสฬส ธาตตุโย น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า ภาวนาย ป
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ โสฬส ธาตตุโย น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ เทมฺว ธาตตุโย ส ย
ภิ า น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ โสฬส ธาตตุโย น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตตุกาฯ เทมฺว
หาตพมฺพา, สย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตตุกา, สย
ภิ า น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตตุกาฯ โสฬส ธาตตุโย
ธาตตุโย สย
ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตตุกา, สย
ภิ า น ภาว
น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตตุกาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
นาย ปหาตพมฺพเหตตุกาฯ
ภิ า สวภิตกมฺกา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกาฯ
ปนมฺนรส ธาตตุโย อวภิตกมฺกาฯ มโนธาตตุ สวภิตกมฺกาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า สวภิจารา, สย
ภิ า อวภิจาราฯ
ปนมฺนรส ธาตตุโย อวภิจาราฯ มโนธาตตุ สวภิจาราฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า สปมฺปตีตภิกา, สย
ภิ า อปมฺปตีตภิกาฯ โสฬส ธาตตุโย น ปตีตภิ
โสฬส ธาตตุโย อปมฺปตีตภิกาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า น ปตีตภิสหคตาฯ ปนมฺนรส ธาตตุโย น สตุขสหคตาฯ
สหคตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า สตุขสหคตา, สย
ภิ า น สตุขสหคตาฯ เอกาทส ธาตตุโย น อตุเปกมฺขาสหคตาฯ
ตภิโสมฺส ธาตตุโย สย
ภิ า อตุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น อตุเปกมฺขาสหคตาฯ
ปญมฺจ ธาตตุโย อตุเปกมฺขาสหคตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
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ภิ า กามาวจรา, สย
ภิ า น กามาวจราฯ โสฬส ธาตตุโย
โสฬส ธาตตุโย กามาวจราฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า รรูปาวจรา, สย
ภิ า น รรูปาวจราฯ โสฬส ธาตตุโย น อรรูปาวจราฯ
น รรูปาวจราฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า อรรูปาวจรา, สย
ภิ า น อรรูปาวจราฯ โสฬส ธาตตุโย ปรภิยาปนมฺนาฯ เทมฺว ธาตตุโย
เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ โสฬส ธาตตุโย อนภิยมฺยานภิกาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า นภิยมฺยานภิ
สย
ภิ า อนภิยมฺยานภิกาฯ โสฬส ธาตตุโย อนภิยตาฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า นภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ โสฬส
กา, สย
ภิ า สอตุตมฺตรา, สย
ภิ า อนตุตมฺตราฯ โสฬส ธาตตุโย อรณาฯ เทมฺว
ธาตตุโย สอตุตมฺตราฯ เทมฺว ธาตตุโย สย
ภิ า สรณา, สย
ภิ า อรณาตภิฯ
ธาตตุโย สย

ปญมฺหาปตุจฉ
มฺ กปํฯ
ธาตตุวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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ເມສອ ອ ວນເສອ
ພ າ ທທ ໖/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກຕຸມພາ 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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