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ອ ໃຫຍ ອ ມາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ
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ອ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ພງສສ ທພ ມ
1. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປພນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນນພ ດ ຕອ
ດ ງ ມຊ ໄມພ
ດ ອ ນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກອດ ງ
2. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ ມຊ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເຫມສອນ ກ ພບ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ສຣະອະ
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ອດ ພຍາງ ໃຫດ
ອານ
ອ ເຫມສອນ ກ ພບ ມຊ 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 ມຊ 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 ມຊ ນອກຄະຫອ ດ ອ ພງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທອ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເປພນ ໄມອ
ດ ພງ ຄ ພນ ມ ພນ ຢຢອ ເທອ ງ ສຣະອອ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ພນ ເປພນ ໄມອ
ດ ງອ
7. ມ ພນ ມຊ ການຂຽນ ຈ ອງພ ນນອ ງ ເເລະ ອານ
ອ ອຊກ ຈ ອງພ ນນອ ງ ເເຕ ອ ບກອ ໄດ ດ ເອອາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกมฺขโนมฺธ
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต

ຣຢປກ
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ພ ຂນໂທ
ພ
ອາສະວະວ ອບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ພ

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
ວ ອນຍານ ພກຂນໂທ
(§5)
ພ
วภิเญมฺญโยมฺย
ວ ອນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ອນເຍອຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ
/ກອນຈ ອ ຣຢປງພ ອະຕຊຕານາຄະຕະປພດຈສຸບປພນນ ພງ ອ ພດຊດຕ
ພ ພງ
จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน
สมมฺปยพุโตมฺต
วตมฺตโพมฺพ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา
วตมฺตโพมฺพ
วตมฺตพมฺพา

ຈກຂສຸ
ພ ວ ອນໄຢຢພງ
ປພດຈສຸບປພນໂນ
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๏ - ๑. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๒๑๙. พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยานภิ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, สพุขภินมฺทมฺรภิยปํ, ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, โทมนสมฺ
รภิยปํ, อภิตมฺถภินมฺทมฺรภิยปํ, ปพุรภิสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ , วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ [วภิรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ (ส.ตี สมฺยา.)], สตภินมฺทมฺรภิยปํ,
สน
สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํฯ
๒๒๐. ตตมฺถ กตมปํ จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ? ยปํ จกมฺขพุ จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย ปสาโท…เป.… สพุโญมฺญ คา
โมเปโส – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ โสตภินมฺทมฺรภิยปํ…เป.… ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ…เป.… ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ…เป.… กายภินมฺทมฺรภิยปํ? โย กาโย
จตพุนมฺนปํ มหาภรูตานปํ อพุปาทาย ปสาโท…เป.… สพุโญมฺญ คาโมเปโส – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กายภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ? เอกวภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํ – ผสมฺสสมมฺปยพุตมฺตฯ
ปํ ทพุวภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํ – อตมฺถภิ สเห
ตพุก,ปํ อตมฺถภิ อเหตพุกปํฯ ตภิวภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํ – อตมฺถภิ กพุสลปํ , อตมฺถภิ อกพุสลปํ, อตมฺถภิ อพมฺยากตปํฯ จตพุพมฺพภิเธน
มนภินมฺทมฺรภิยปํ – อตมฺถภิ กามาวจรปํ , อตมฺถภิ รรูปาวจรปํ, อตมฺถภิ อรรูปาวจรปํ, อตมฺถภิ อปรภิยาปนมฺนปํฯ ปญมฺจวภิเธน
ภิ มฺทมฺรภิย
มนภินมฺทมฺรภิยปํ – อตมฺถภิ สพุขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยสมมฺปยพุตมฺตปํ ฯ ฉพมฺพภิเธน มนภินมฺทมฺ
สมมฺปยพุตมฺตปํ, อตมฺถภิ โทมนสมฺสน
รภิยปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ…เป.… มโนวภิญมฺญาณปํฯ เอวปํ ฉพมฺพภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยฯ
ปํ
สตมฺตวภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุฯ เอวปํ
สตมฺตวภิเธน มนภินท
มฺ มฺรภิยปํฯ
อฎมฺฐวภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ อตมฺถภิ สพุขสหคตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตปํ,
มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุฯ เอวปํ อฎมฺฐวภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํฯ
นววภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อตมฺถภิ กพุ
สลา, อตมฺถภิ อกพุสลา, อตมฺถภิ อพมฺยากตาฯ เอวปํ นววภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํฯ
ทสวภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํ – จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ อตมฺถภิ สพุขสหคตปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขสหคตปํ,
มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อตมฺถภิ กพุสลา, อตมฺถภิ อกพุสลา, อตมฺถภิ อพมฺยากตาฯ เอวปํ ทสวภิเธน
มนภินมฺทมฺรภิยปํ…เป.… เอวปํ พหพุวภิเธน มนภินมฺทมฺรภิยปํฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มนภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ? ยปํ อภิตมฺถภิยา อภิตมฺถภิลภิงมฺคปํ อภิตมฺถน
ภิ ภิมภิตมฺตปํ อภิตมฺถภิกพุตมฺตปํ อภิตถ
มฺ ากโปมฺป อภิตมฺถตมฺตปํ อภิตมฺถภิ
ภาโว – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิตมฺถภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ? ยปํ ปพุรภิสสมฺส ปพุรภิสลภิงมฺคปํ ปพุรภิสนภิมภิตมฺตปํ ปพุรภิสกพุตมฺตปํ ปพุรภิสากโปมฺป ปพุรภิสตมฺตปํ ปพุรภิ
ตตมฺถ กตมปํ ปพุรภิสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
สภาโว – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปพุรภิสน
ตตมฺถ กตมปํ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ? ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ ทพุวภิเธน – อตมฺถภิ รรูปชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, อตมฺถภิ อรรูปชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ รรูปชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ? โย เตสปํ รรูปตีนปํ ธมมฺมานปํ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา วตมฺตนา
ปาลนา ชวภิตี ตปํ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘รรูปชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ อรรูปชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ? โย เตสปํ อรรูปตีนปํ ธมมฺมานปํ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา วตมฺตนา
ตี นมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ปาลนา ชวภิตี ตปํ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อรรูปชวตภิ
ตตมฺถ กตมปํ สพุขภินมฺทมฺรภิยปํ? ยปํ กายภิกปํ สาตปํ กายภิกปํ สพุขปํ กายสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สพุขปํ เวทยภิตปํ กายสมมฺผสมฺส
ชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
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ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ? ยปํ กายภิกปํ อสาตปํ กายภิกปํ ทพุกมฺขปํ กายสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทพุกมฺขปํ เวทยภิตปํ กาย
สมมฺผสมฺสชา อสาตา ทพุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ? ยปํ เจตสก
ภิ ปํ สาตปํ เจตสก
ภิ ปํ สพุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สพุขปํ เวทยภิตปํ เจโต
ตตมฺถ กตมปํ โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
สมมฺผสมฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ? ยปํ เจตสก
ภิ ปํ อสาตปํ เจตสก
ภิ ปํ ทพุกมฺขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทพุกมฺขปํ เวท
ตตมฺถ กตมปํ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อสาตา ทพุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โทมนสมฺสน
ภิ ปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทยภิตปํ เจ
ตตมฺถ กตมปํ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ? ยปํ เจตสก
โตสมมฺผสมฺสชา อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ? ยา สทมฺธา สทมฺทหนา โอกปมฺปนา อภภิปมฺปสาโท สทมฺธา สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ
สทมฺธาพลปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ นภิกมฺกโม ปรกมฺกโม อพุยมฺยาโม วายาโม อพุสมฺ
ภิ ภิลปรกมฺกมตา อนภิกมฺขภิตมฺตฉนมฺทตา อนภิกมฺขภิตมฺตธพุรตา ธพุรสมมฺปคมฺคาโห
สาโห อพุโสมฺสฬมฺหตี ถาโม ฐภิตภิ อสถ
วตีรภิยปํ วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ วตีรภิยพลปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ สตภินมฺทมฺรภิยปํ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ ปฎภิสมฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา อปภิลาปนตา อสมมฺมพุสมฺสน
ตา สตภิ สตภินมฺทมฺรภิยปํ สตภิพลปํ สมมฺมาสตภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ อวฎมฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิเกมฺขโป อวภิสาหฎมาน
สตา สมโถ สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ สมาธภิพลปํ สมมฺมาสมาธภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ? ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อนญมฺญาตานปํ อทภิฎมฺฐานปํ อปมฺปตมฺตานปํ
อวภิทต
ภิ านปํ อสจมฺฉภิกตานปํ สจมฺฉภิกภิรภิยาย ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ
ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ? ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ ญาตานปํ ทภิฎมฺฐานปํ ปตมฺตานปํ วภิทภิตานปํ สจมฺฉภิกตานปํ สจมฺฉภิ
กภิรภิยาย ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺ
คงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํ? ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อญมฺญาตาวตีนปํ ทภิฎมฺฐานปํ ปตมฺตานปํ วภิทภิตานปํ สจมฺฉภิก
ตานปํ สจมฺฉภิกภิรภิยาย ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํ’’ฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๒. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๒๒๑. พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยานภิ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, สพุขภินมฺทมฺรภิยปํ, ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, โทมนสมฺ
รภิยปํ, อภิตมฺถภินมฺทมฺรภิยปํ, ปพุรภิสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ ,
สน
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อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํฯ
๒๒๒. พาวตีสตตีนปํ อภินมฺทมฺรภิยานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
ภิ มฺทมฺรภิยา อพมฺยากตาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ อกพุสลปํฯ อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ กพุสลปํฯ จตมฺตา
๒๒๓. ทสน
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อกพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยาก
รภินมฺทมฺรภิยา สย
ตาฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา’’ตภิปภิ , ‘‘ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺ
ทมฺวาทสน
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺ
ตา’’ตภิปภิ, ‘‘อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา’’ตภิปภิฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา,
ตา, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ ส ภิ
สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวท
ยา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ , ‘‘ทพุกมฺขาย เวทนาย
นาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิฯ
สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา วภิปากาฯ ทมฺวภินมฺทมฺรภิยา วภิปากธมมฺมธมมฺ
ภิ า วภิปากปํ, สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมปํฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปาก
มาฯ อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา ฯ โทมนสมฺส น
ภิ มฺ
ธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า อพุปาทภินมฺ
ทมฺรภิยปํ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา ส ย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ
นพุปาทานภิยา, สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ ฯ
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสปํ
นวภินมฺทมฺรภิยา อสก
ปํ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อสก
ภิ าฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า
กภิเลสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ นวภินมฺทมฺรภิยา อวภิตกมฺกอ
สก
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สวภิตกมฺกสวภิจารปํฯ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิ
วภิจาราฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจา
จารปํฯ เอกาทสน
ราฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปตีตภิสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘สพุขสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุเปกมฺขาสหคตา’’ตภิปภิฯ
เอกาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า ปตีตภิสหคตปํ น สพุขสหคตปํ น อพุเปกมฺขาสหคตปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปตีตภิ
โสมนสมฺสน
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตาฯ จตมฺตารภินมฺ
สหคต’’นมฺตภิฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปตีตภิ
ทมฺรภิยา สย
สหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘สพุขสหคตา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุเปกมฺขาสหคตา’’ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า ทสมฺสเนน ป
ปนมฺนรสน
ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพปํฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า ภาวนาย
หาตพมฺพปํ, สย
ภิ า เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา เนว ทสมฺสเนน น
ปหาตพมฺพา, สย
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกปํ, สย
ภิ า ภาวนาย
ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ โทมนสมฺสน
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, สย
ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพ
ปหาตพมฺพเหตพุกฯ
ปํ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ
เหตพุกา, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา เนวาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ อาจยคามภิฯ อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตี
ทสน
ภิ า อปจยคามภิ, สย
ภิ า เนวาจยคามภินาปจยคามภิ ฯ นวภินมฺทมฺ
ตภินมฺทมฺรภิยปํ อปจยคามภิฯ อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ สย
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ภิ า อาจยคามภิโน, สย
ภิ า อปจยคามภิโน, สย
ภิ า เนวาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา
รภิยา สย
ภิ า เสกมฺขา,
เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ ทมฺวภินมฺทมฺรภิยา เสกมฺขาฯ อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํ อเสกมฺขปํฯ นวภินมฺทมฺรภิยา ส ย
ภิ า อเสกมฺขา, สย
ภิ า เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ
สย
ภิ มฺทมฺรภิยา ปรภิตมฺตาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อปมฺปมาณาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ปรภิตมฺตา, สย
ภิ า มหคมฺคตา, ส ภิ
ทสน
ยา อปมฺปมาณาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อนารมมฺมณาฯ ทมฺวภินมฺทมฺรภิยา ปรภิตมฺตารมมฺมณาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อปมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า ปรภิตมฺตารมมฺมณปํ สย
ภิ า มหคมฺคตารมมฺมณปํ, น อปมฺปมาณา
ปมาณารมมฺมณาฯ โทมนสมฺสน
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปรภิตมฺตารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ , ‘‘มหคมฺคตารมมฺมณ’’นมฺตภิ ปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า
รมมฺมณปํ, สย
ภิ า มหคมฺคตารมมฺมณา, สย
ภิ า อปมฺปมาณารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรภิตมฺ
ปรภิตมฺตารมมฺมณา, สย
ตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘มหคมฺคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อปมฺปมาณารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ หตีนฯ
ภิ า มชมฺฌภิมา,
นวภินมฺทมฺรภิยา มชมฺฌภิมาฯ โทมนสมฺสน
ปํ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา ปณตีตาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ปณตีตาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า หตีนา, สย
ภิ า มชมฺฌภิมา, สย
ภิ า ปณตีตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อนภิยตาฯ
สย
ภิ า สมมฺมตมฺตนภิยตา, สย
ภิ า อนภิยต
อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ สมมฺมตมฺตนภิยตปํฯ จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า มภิจมฺฉตมฺตนภิยตปํ, สย
ภิ า อนภิยตปํ ฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า มภิจมฺฉตมฺตนภิยตา, สย
ภิ า
าฯ โทมนสมฺสน
ภิ า อนภิยตาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อนารมมฺมณาฯ จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา –
สมมฺมตมฺตนภิยตา, สย
‘‘มคมฺคารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘มคมฺคเหตพุกา’’ตภิปภิ, ‘‘มคมฺคาธภิปตภิโน’’ตภิปภิฯ อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ น
ภิ า มคมฺคเหตพุกปํ, สย
ภิ า มคมฺคาธภิปตภิ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘มคมฺคเหตพุก’’นมฺตภิปภิ, ‘‘มคมฺ
มคมฺคารมมฺมณปํ, สย
ภิ า มคมฺคเหตพุกปํ, สย
ภิ า มคมฺคาธภิปตภิ, สย
ภิ า น
คาธภิปตตี’’ตภิปภิฯ อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ น มคมฺคารมมฺมณปํ, สย
ภิ า มคมฺคารมมฺมณา, สย
ภิ า มคมฺค
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘มคมฺคเหตพุก’’นมฺตภิปภิ, ‘‘มคมฺคาธภิปตตี’’ตภิปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า มคมฺคาธภิปตภิโน, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘มคมฺคารมมฺมณา’’ตภิปภิ , ‘‘มคมฺคเหตพุกา’’ตภิปภิ, ‘‘มคมฺ
เหตพุกา, สย
คาธภิปตภิโน’’ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภิโน, น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อนพุปมฺปนมฺนา’’ตภิฯ ทมฺวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า
ทสน
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนา, น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปมฺปาทภิโน’’ตภิฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า
อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภิโน ; สย
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อ
อนพุปมฺปนมฺนา, สย
นารมมฺมณาฯ ทมฺวภินมฺทมฺรภิยา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตตีตา
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อตตีตา
รมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อนาคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ , ‘‘ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ ทสน
ภิ า อนาคตารมมฺมณา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตตีตา
รมมฺมณา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตา, สย
ภิ า
รมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อนาคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา’’ตภิปภิ; สย
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อนารมมฺมณาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา พหภิทมฺธารมมฺมณาฯ
พหภิทมฺธา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า พหภิทมฺธารมมฺมณา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณา,
จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทธ
อฎมฺฐน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
มฺ ารมมฺมณา, สย
มฺ ารมมฺมณา, ส ภิ
ยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อชมฺซตมฺตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘พหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาร
ภิ มฺทมฺรภิยา อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ
มมฺมณา’’ตภิปภิฯ ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยา อนภิทสมฺสนสปมฺปฎภิฆาฯ สตมฺตรสน

๒. ทพุกปํ
ภิ มฺทมฺรภิยา น เหตรูฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา สเหตพุกาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา อเหตพุ
๒๒๔. จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยา เหตรูฯ อฎมฺฐารสน
ภิ า สเหตพุกา, สย
ภิ า อเหตพุกาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา เหตพุสมมฺปยพุตมฺตาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา
กาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยา
เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
เหตรู เจว สเหตพุกา จฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว สเหตพุกา จา’’ตภิปภิ , ‘‘สเหตพุกา เจว
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น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว สเหตพุกา จา’’ตภิฯ สเหตพุกา เจว น จ เห
ภิ า สเหตพุกา เจว น จ เหตรู , สย
ภิ า
ตรูฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว สเหตพุกา จา’’ตภิ , สย
น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สเหตพุกา เจว น จ เหตรู’’ตภิฯ
จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยา เหตรู เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จ ฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว เหตพุสมมฺป
ยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว เห
ตพุสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ, ‘‘เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรู’’ฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตรู เจว
ภิ า เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรู, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘เหตพุสมมฺปยพุตมฺ
เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
ตา เจว น จ เหตรู’’ตภิฯ
นวภินมฺทมฺรภิยา น เหตรู อเหตพุกาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น เหตรู สเหตพุกาฯ จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา –
ภิ า น เหตรู สเหตพุกา, สย
ภิ า น
‘‘น เหตรู สเหตพุกา’’ตภิปภิ, ‘‘น เหตรู อเหตพุกา’’ตภิปภิ ฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
เหตรู อเหตพุกาฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา อปมฺปฎภิฆาฯ สตมฺ
สปมฺปจมฺจยาฯ สงมฺขตาฯ อนภิทสมฺสนาฯ ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยา สปมฺปฎภิฆาฯ สตมฺตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อรรูปาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า รรูปปํ, สย
ภิ า อรรูปปํฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา โลกภิ
ตภินมฺทมฺรภิยา รรูปาฯ จพุทท
มฺ สน
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตรา; เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา,
ยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา โลกพุตมฺตราฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา สาสวาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อนาสวาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สาสวา, สย
ภิ า อนา
โน อาสวาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ อาสวสมมฺปยพุตมฺตปํฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า
สวาฯ ปนมฺนรสน
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว สาสวา
อาสวสมมฺปยพุตมฺตา, สย
จา’’ตภิ, ‘‘สาสวา เจว โน จ อาสวา’’ฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว สาสวา จา’’ตภิปภิ ,
ภิ า สา
‘‘สาสวา เจว โน จ อาสวา’’ตภิปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว สาสวา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สาสวา เจว โน จ อาสวา’’ตภิฯ
สวา เจว โน จ อาสวา, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว
ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสโว เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิ , ‘‘อาสว
โน จ อาสวา’’ตภิปภิฯ โทมนสมฺสน
สมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ อาสโว’’ฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา
ภิ า อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อาสวา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน
จา’’ตภิ, สย
จ อาสวา’’ตภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสวาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวาฯ โท
ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสว’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสว’’นมฺตภิปภิฯ
มนสมฺสน
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสวา, สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า
ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสา
อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสวา, สย
สวา’’ตภิปภิ, ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวา’’ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา สโปํ ยชนภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อสโปํ ยชนภิยาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สโปํ ยชนภิยา,
โน สโปํ ยชนาฯ ทสน
ภิ า อสโปํ ยชนภิยาฯ ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตปํ ฯ
สย
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา , สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สปํ
ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
โยชนา เจว สโปํ ยชนภิยา จา’’ตภิ, สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ส ปํ
โยชนา เจว สโปํ ยชนภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนา’’ตภิปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา –
ภิ า สโปํ ยชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ย
‘‘สโปํ ยชนา เจว สโปํ ยชนภิยา จา’’ตภิ, สย
ชนภิยา เจว โน จ สโปํ ยชนา’’ตภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนา เจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา
ปนมฺนรสน
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ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สโปํ ยชนเญมฺจว สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตญมฺ
เจว โน จ สโปํ ยชนา’’ตภิปภิฯ โทมนสมฺสน
จา’’ตภิ, สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ สโปํ ยชนปํฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชนา เจว สโปํ ย
ภิ า สโปํ ยชนสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชนา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ยชน
ชนสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ, สย
สมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ สโปํ ยชนา’’ตภิฯ
นวภินมฺทมฺรภิยา สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิยาฯ โทมนสมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิย’’นมฺตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิย’’นมฺตภิปภิฯ
สน
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิยาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา
ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สโปํ ย
สย
ชนวภิปมฺปยพุตมฺตสโปํ ยชนภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสโปํ ยชนภิยา’’ตภิปภิ ฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา คนมฺถนภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อคนมฺถนภิยาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า คนมฺถนภิยา, สย
ภิ า
โน คนมฺถาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตฯ
อคนมฺถนภิยาฯ ปนมฺนรสน
ปํ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา
ภิ า คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถนภิยา
สย
จา’’ตภิ, คนมฺถนภิยา เจว โน จ คนมฺถาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถนภิยา จา’’ตภิปภิ ,
ภิ า
‘‘คนมฺถนภิยา เจว โน จ คนมฺถา’’ตภิปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถนภิยา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถนภิยา เจว โน จ คนมฺถา’’ตภิฯ
คนมฺถนภิยา เจว โน จ คนมฺถา, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน
ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺต’’ญมฺจาตภิ , คนมฺถสมมฺปยพุตมฺ
จ คนมฺถา’’ตภิปภิฯ โทมนสมฺสน
ภิ า คนมฺถ
ตเญมฺจว โน จ คโนมฺถฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ คนมฺถา’’ตภิฯ
สมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ คนมฺถา, สย
ภิ มฺทมฺรภิยปํ
นวภินมฺทมฺรภิยา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยา ฯ โทมนสมฺสน
ภิ า
น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิย’’นมฺตภิปภิ, ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิย’’นมฺตภิปภิฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถ
คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยา, สย
ภิ า คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิ , ‘‘คนมฺถ
นภิยา, สย
วภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา นตีวรณภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อนตีวรณภิ
โน โอฆา…เป.… โน โยคา…เป.… โน นตีวรณาฯ ทสน
ภิ า นตีวรณภิยา, สย
ภิ า อนตีวรณภิยาฯ ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ โท
ยาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ มฺทมฺรภิยปํ นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตปํฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ
มนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณภิยา จา’’ตภิ , นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณาฯ
ทสน
ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีว
ภิ า นตีวรณภิยา เจว โน จ
รณา’’ตภิปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณภิยา จา’’ตภิ , สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณา’’ตภิฯ
นตีวรณา, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา
ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิ ,
เจว โน จ นตีวรณา’’ตภิปภิฯ โทมนสมฺสน
นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ นตีวรณปํฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺ
ภิ า นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา
ตา จา’’ตภิ, สย
เจว โน จ นตีวรณา’’ตภิฯ
ภิ มฺทมฺ
นวภินมฺทมฺรภิยา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยาฯ โทมนสมฺสน
รภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิย’’นมฺตภิปภิ , ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิย’’นมฺตภิปภิฯ ตตีณภินมฺทมฺ
ອອນຊ ຊວ ອພພງໂຄ

10

ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิยา, สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยา ฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า นตีว
รภิยา สย
ภิ า นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺ
รณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิยา , สย
ตนตีวรณภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา ปรามฎมฺฐาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อปรามฎมฺฐาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ปราม
โน ปรามาสาฯ ทสน
ภิ า อปรามฎมฺฐาฯ โสฬสน
ภิ มฺทมฺรภิยา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ปรามาสสมมฺป
ฎมฺฐา, สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสา เจว ปรามฎมฺฐา
ยพุตมฺตา, สย
จา’’ตภิ, ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาสาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสา เจว ปรามฎมฺฐา
จา’’ตภิปภิ, ‘‘ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาสา’’ตภิปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสา เจว
ภิ า ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาสา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามฎมฺฐา เจว
ปรามฎมฺฐา จา’’ตภิ, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺ
โน จ ปรามาสา’’ตภิฯ ทสน
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา, สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอ
ตอปรามฎมฺฐาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา, สย
ภิ า ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปราม
ปรามฎมฺฐาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิ, ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปราม
ฎมฺฐา, สย
ฎมฺฐา’’ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา สารมมฺมณาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า สารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อ
สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อนารมมฺมณาฯ จพุทมฺทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา เจตสก
ภิ าฯ อฎมฺฐภินมฺทมฺ
นารมมฺมณปํฯ เอกวตีสตภินมฺทมฺรภิยา โน จภิตมฺตาฯ มนภินมฺทมฺรภิยปํ จภิตมฺตปํฯ เตรสน
ภิ าฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า เจตสก
ภิ ปํ, สย
ภิ า อเจตสก
ภิ ปํฯ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตาฯ สตมฺ
รภิยา อเจตสก
ภิ า จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า จภิตมฺตวภิปมฺปยพุตมฺตฯ
ตภินมฺทมฺรภิยา จภิตมฺตวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ
น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘จภิเตมฺตน สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘จภิเตมฺตน วภิปมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา จภิตมฺตวภิสส
ปํ ฎมฺฐาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐปํ, สย
ภิ า
เตรสน
ปํ ฎมฺฐฯ
ปํ ฎมฺฐ’’นมฺตภิปภิ, ‘‘จภิเตมฺตน วภิสส
ปํ ฎมฺฐ’’นมฺตภิปภิฯ เต
จภิตมฺตวภิสส
ปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘จภิเตมฺตน สส
ภิ มฺทมฺรภิยา จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานาฯ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยา โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสมพุฎมฺ
รสน
ภิ า โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานปํฯ
ฐานปํ, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา จภิตมฺตสหภพุโนฯ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยา โน จภิตมฺตสหภพุโนฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสหภรู, สย
ภิ า
เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตโภิ นฯ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยา โน จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ ชวภิตี
โน จภิตมฺตสหภรูฯ เตรสน
ภิ า จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิ, สย
ภิ า โน จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิฯ
ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ มฺทมฺรภิยา จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยา โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ ส ภิ
เตรสน
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานปํ, สย
ภิ า โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานปํฯ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐาน
ยา จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโนฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺ
สหภพุโนฯ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยา โน จภิตมฺตสส
ภิ า โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภรูฯ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิ
ฐานสหภรู, สย
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺ
โนฯ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยา โน จภิตมฺตสส
ภิ า โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา อชมฺซตมฺตภิกาฯ โสฬสน
ภิ มฺทมฺ
ฐานานพุปรภิวตมฺตภิ , สย
รภิยา พาหภิราฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา โน อพุปาทาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า อพุปาทา, สย
ภิ า โน อพุปา
สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อพุปาทาฯ จพุทมฺทสน
ภิ า อพุปาทภินมฺนา, ส ภิ
ทาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา อพุปาทภินมฺนาฯ จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยา อนพุปาทภินมฺนาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ มฺทมฺรภิยา อพุปาทานภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อนพุปาทานภิยาฯ
ยา อนพุปาทภินมฺนาฯ โน อพุปาทานาฯ ทสน
ภิ า อพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทานภิยาฯ โสฬสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ฉ อภินมฺ
นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปา
ทมฺรภิยา สย
ອອນຊ ຊວ ອພພງໂຄ
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ทานา เจว อพุปาทานภิยา จา’’ตภิ, อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา –
‘‘อพุปาทานา เจว อพุปาทานภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานา’’ตภิปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น
ภิ า อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานาฯ ท
วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานา เจว อพุปาทานภิยา จา’’ตภิ , สย
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานภิยา เจว โน จ
สน
อพุปาทานา’’ตภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺ
โสฬสน
ตา เจว โน จ อพุปาทานา’’ตภิปภิฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺ
ภิ า อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อพุปาทานา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานสมมฺป
ตา จา’’ตภิ, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อพุ
ยพุตมฺตา เจว โน จ อพุปาทานา’’ตภิฯ ทสน
ภิ า อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อพุปา
ปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อพุปาทา
ทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิยาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา’’ตภิปภิ , ‘‘อพุปาทา
นวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิยา, สย
นวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิยา’’ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา สก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, ส ภิ
โน กภิเลสาฯ ทสน
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐฯ
ภิ า
ยา อสก
ปํ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐา, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐาฯ ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ กภิเลสสมมฺปยพุตมฺ
สก
ภิ า กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา –
ตปํฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ปํ ภิเลสก
ภิ า จา’’ตภิ, สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลสาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลส
‘‘กภิเลสา เจว สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิปภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลส
า เจว สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า จา’’ตภิ, สย
ภิ า สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลสา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า เจว
า เจว สก
โน จ กภิเลสา’’ตภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลส
ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐญมฺจา’’ตภิ, สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐเญมฺจว โน จ
า’’ตภิปภิฯ โทมนสมฺสน
ปํ ภิลภิฎมฺฐา จา’’ตภิ , สย
ภิ า สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ
กภิเลโสฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว ส ก
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐา เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิฯ
กภิเลสา, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ , ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา เจว
ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิ , กภิเลส
โน จ กภิเลสา’’ตภิปภิฯ โทมนสมฺสน
สมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ กภิเลโสฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ ,
ภิ า กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ กภิเลสา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ กภิเลส
สย
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ โทมนสมฺ
า’’ตภิฯ นวภินมฺทมฺรภิยา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ภิ มฺทมฺรภิยปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ ’’นมฺตภิปภิ, ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ ’’นมฺตภิปภิฯ
สน
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา ส ภิ
ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสวภิปมฺป
ยา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า’’ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า’’ตภิปภิฯ
ยพุตมฺตสก
ภิ มฺทมฺรภิยา น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา ส ย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า น
ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ภาวนาย
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ ปนมฺนรสน
ภิ า น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ
ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, สย
ภิ า น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ปนมฺนรสน
ภิ มฺ
สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา สย
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ภิ า ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา , สย
ภิ า น
ทมฺรภิยา น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา สย
ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สวภิตกมฺกปํฯ ทมฺวาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สวภิตกมฺกา, สย
ภิ า อวภิตกมฺ
นวภินมฺทมฺรภิยา อวภิตกมฺกาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สวภิจารปํฯ ทมฺวาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สวภิจารา, สย
ภิ า อวภิ
กาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา อวภิจาราฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อปมฺปตีตภิกาฯ เอกาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สปมฺปตีตภิกา, สย
ภิ า อปมฺปตีตภิกาฯ เอกาท
จาราฯ เอกาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น ปตีตภิสหคตาฯ เอกาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า น ปตีตภิสหคตาฯ ทมฺวาทสน
ภิ มฺทมฺ
สน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า น สพุขสหคตาฯ ทมฺวาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น อพุ
รภิยา น สพุขสหคตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น อพุเปกมฺขาสหคตาฯ
เปกมฺขาสหคตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา กามาวจราฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น กามาวจราฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า กามาวจรา, สย
ภิ า น กา
ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น รรูปาวจราฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า รรูปาวจรา, สย
ภิ า น รรูปาวจราฯ จพุทมฺท
มาวจราฯ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา น อรรูปาวจราฯ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อรรูปาวจรา, สย
ภิ า น อรรูปาวจราฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา ปรภิ
สน
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ เอ
ยาปนมฺนาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อปรภิยาปนมฺนาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ มฺทมฺรภิยา อนภิยมฺยานภิกาฯ อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ นภิยมฺยานภิกปํฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า นภิยมฺยา
กาทสน
ภิ า อนภิยมฺยานภิกาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อนภิยตาฯ อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ นภิยตปํฯ เอกาทสน
ภิ มฺ
นภิกา, สย
ภิ า นภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สอพุตมฺตราฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อนพุตมฺตราฯ นวภินมฺทมฺรภิยา
ทมฺรภิยา สย
ภิ า สอพุตมฺตรา, สย
ภิ า อนพุตมฺตราฯ ปนมฺนรสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อรณาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สรณปํฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา
สย
ภิ า สรณา, สย
ภิ า อรณาตภิฯ
สย

ปญมฺหาปพุจฉ
มฺ กปํฯ
อภินมฺทมฺรภิยวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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ເມສອ ອ ວນອາທອ
ດ ທຊ ໗/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣຊສ ຣ ທຊອ ປະເທດ ຝຣງອ ພ
ພ
ກາຍ
ອ ເເລະ ເຂອາດ ຫນາດ
ໂດຍ ຄາເເພວ
ພຢເພພ ຊຣລ
ກ
ອ ທອງ
ຣ ນ
http://laocom.free.fr
http://laophaen.free.fr
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