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๏
๑. สพมฺพสงมฺคาหภิกวาโร
๙๗๘. กตภิ ขนมฺธา, กตภิ อายตนานภิ, กตภิ ธาตพุโย, กตภิ สจมฺจานภิ, กตภิ อภินมฺทมฺรภิยานภิ, กตภิ เหตรู, กตภิ อาหารา,
กตภิ ผสมฺสา, กตภิ เวทนา, กตภิ สญมฺญา, กตภิ เจตนา, กตภิ จภิตมฺตานภิ?
ปญมฺจกมฺขนมฺธา, ทมฺวาทสายตนานภิ, อฎมฺฐารส ธาตพุโย, จตมฺตารภิ สจมฺจานภิ, พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยานภิ, นว เห
ตรู, จตมฺตาโร อาหารา, สตมฺต ผสมฺสา, สตมฺต เวทนา, สตมฺต สญมฺญา, สตมฺต เจตนา, สตมฺต จภิตมฺตานภิฯ
๙๗๙. ตตมฺถ กตเม ปญมฺจกมฺขนมฺธา? รรูปกมฺขโนมฺธ, เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺ
ญาณกมฺขโนมฺธ – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘ปญมฺจกมฺขนมฺธา’’ฯ
๙๘๐. ตตมฺถ กตมานภิ ทมฺวาทสายตนานภิ? จกมฺขายตนปํ, รรูปายตนปํ, โสตายตนปํ, สทมฺทายตนปํ, ฆานายตนปํ,
คนมฺธายตนปํ, ชวมฺภิ หายตนปํ, รสายตนปํ, กายายตนปํ, โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํ – อภิ
มานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘ทมฺวาทสายตนานภิ’’ฯ
๙๘๑. ตตมฺถ กตมา อฎมฺฐารส ธาตพุโย? จกมฺขพุธาตพุ, รรูปธาตพุ, จกมฺขพุวภิญมฺญาณธาตพุ, โสตธาตพุ, สทมฺทธาตพุ,
โสตวภิญมฺญาณธาตพุ, ฆานธาตพุ , คนมฺธธาตพุ, ฆานวภิญมฺญาณธาตพุ, ชวมฺภิ หาธาตพุ, รสธาตพุ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺ
ญาณธาตพุ, กายธาตพุ, โผฎมฺฐพมฺพธาตพุ, กายวภิญมฺญาณธาตพุ, มโนธาตพุ, ธมมฺมธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณ
ธาตพุ – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อฎมฺฐารส ธาตพุโย’’ฯ
๙๘๒. ตตมฺถ กตมานภิ จตมฺตารภิ สจมฺจานภิ? ทพุกมฺขสจมฺจปํ, สมพุทยสจมฺจปํ, นภิโรธสจมฺจปํ, มคมฺคสจมฺจปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘จตมฺตารภิ สจมฺจานภิ’’ฯ
๙๘๓. ตตมฺถ กตมานภิ พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยานภิ? จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, สพุขภินมฺทมฺรภิยปํ, ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺ
รภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, อภิตมฺถภินมฺทมฺรภิยปํ, ปพุรภิสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ , สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ,
รภิยปํ, โทมนสมฺสน
ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยานภิ’’ฯ
๙๘๔. ตตมฺถ กตเม นว เหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อกพุสลเหตรู, ตโย อพมฺยากตเหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม ตโย กพุสลเหตรู? อโลโภ กพุสลเหตพุ, อโทโส กพุสลเหตพุ, อโมโห กพุสลเหตพุ – อภิเม
ตโย กพุสลเหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม ตโย อกพุสลเหตรู? โลโภ อกพุสลเหตพุ, โทโส อกพุสลเหตพุ, โมโห อกพุสลเหตพุ – อภิเม
ตโย อกพุสลเหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม ตโย อพมฺยากตเหตรู? กพุสลานปํ วา ธมมฺมานปํ วภิปากโต กภิรภิยาพมฺยากเตสพุ วา ธเมมฺมสพุ
อโลโภ, อโทโส, อโมโห – อภิเม ตโย อพมฺยากตเหตรูฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘นว เหตรู’’ฯ
ปํภิ
ตี
๙๘๕. ตตมฺถ กตเม จตมฺตาโร อาหารา? กพฬการาหาโร
[กพฬกาโร
อาหาโร (ส.ตี สมฺยา.)], ผสมฺสาหา
โร, มโนสเญมฺจตนาหาโร , วภิญมฺญาณาหาโร – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘จตมฺตาโร อาหารา’’ฯ
๙๘๖. ตตมฺถ กตเม สตมฺต ผสมฺสา? จกมฺขพุสมมฺผโสมฺส, โสตสมมฺผโสมฺส, ฆานสมมฺผโสมฺส, ชวมฺภิ หาสมมฺผโสมฺส, กาย
สมมฺผโสมฺส, มโนธาตพุสมมฺผโสมฺส, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘สตมฺต ผสมฺสา’’ฯ
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๙๘๗. ตตมฺถ กตมา สตมฺต เวทนา? จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโน
วภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘สตมฺต เวทนา’’ฯ
๙๘๘. ตตมฺถ กตมา สตมฺต สญมฺญา? จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
สญมฺญา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนวภิญมฺ
ญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘สตมฺต สญมฺญา’’ฯ
๙๘๙. ตตมฺถ กตมา สตมฺต เจตนา? จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา, ฆานสมมฺผสมฺสชา
เจตนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา, กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนวภิญมฺ
ญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘สตมฺต เจตนา’’ฯ
๙๙๐. ตตมฺถ กตมานภิ สตมฺต จภิตมฺตานภิ? จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ ,
กายวภิญมฺญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘สตมฺต จภิตมฺตานภิ’’ฯ

๒. อพุปมฺปตมฺตานพุปป
มฺ ตมฺตว
ภิ าโร
๑. กามธาตพุ
๙๙๑. กามธาตพุยา กตภิ ขนมฺธา, กตภิ อายตนานภิ, กตภิ ธาตพุโย, กตภิ สจมฺจานภิ, กตภิ อภินมฺทมฺรภิยานภิ, กตภิ เหตรู,
กตภิ อาหารา, กตภิ ผสมฺสา, กตภิ เวทนา, กตภิ สญมฺญา, กตภิ เจตนา, กตภิ จภิตมฺตานภิ?
กามธาตพุยา ปญมฺจกมฺขนมฺธา, ทมฺวาทสายตนานภิ, อฎมฺฐารส ธาตพุโย, ตตีณภิ สจมฺจานภิ, พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยา
นภิ, นว เหตรู, จตมฺตาโร อาหารา, สตมฺต ผสมฺสา, สตมฺต เวทนา, สตมฺต สญมฺญา, สตมฺต เจตนา, สตมฺต
จภิตมฺตานภิฯ
๙๙๒. ตตมฺถ กตเม กามธาตพุยา ปญมฺจกมฺขนมฺธา? รรูปกมฺขโนมฺธ, เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺข
โนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา ปญมฺจกมฺขนมฺธา’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ กามธาตพุยา ทมฺวาทสายตนานภิ? จกมฺขายตนปํ, รรูปายตนปํ , โสตายตนปํ, สทมฺทาย
ตนปํ, ฆานายตนปํ, คนมฺธายตนปํ, ชวมฺภิ หายตนปํ, รสายตนปํ, กายายตนปํ, โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, มนายตนปํ,
ธมมฺมายตนปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา ทมฺวาทสายตนานภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา กามธาตพุยา อฎมฺฐารส ธาตพุโย? จกมฺขพุธาตพุ, รรูปธาตพุ, จกมฺขพุวภิญมฺญาณธาตพุ, โสตธาตพุ,
สทมฺทธาตพุ, โสตวภิญมฺญาณธาตพุ, ฆานธาตพุ, คนมฺธธาตพุ, ฆานวภิญมฺญาณธาตพุ, ชวมฺภิ หาธาตพุ, รสธาตพุ,
ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณธาตพุ, กายธาตพุ, โผฎมฺฐพมฺพธาตพุ, กายวภิญมฺญาณธาตพุ, มโนธาตพุ, ธมมฺมธาตพุ , มโน
วภิญมฺญาณธาตพุ – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา อฎมฺฐารส ธาตพุโย’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ กามธาตพุยา ตตีณภิ สจมฺจานภิ? ทพุกมฺขสจมฺจปํ, สมพุทยสจมฺจปํ, มคมฺคสจมฺจปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘กามธาตพุยา ตตีณภิ สจมฺจานภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ กามธาตพุยา พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยานภิ? จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ…เป.… อญมฺญาตาวภินมฺทมฺ
รภิยปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยานภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตเม กามธาตพุยา นว เหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อกพุสลเหตรู, ตโย อพมฺยากตเหตรู…เป.
… อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา นว เหตรู’’ฯ
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ตี
ตตมฺถ กตเม กามธาตพุยา จตมฺตาโร อาหารา? กพฬการาหาโร,
ผสมฺสาหาโร, มโนสเญมฺจตนาหา
โร, วภิญมฺญาณาหาโร – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา จตมฺตาโร อาหารา’’ฯ
ตตมฺถ กตเม กามธาตพุยา สตมฺต ผสมฺสา? จกมฺขพุสมมฺผโสมฺส โสตสมมฺผโสมฺส, ฆานสมมฺผโสมฺส, ชวมฺภิ หา
สมมฺผโสมฺส, กายสมมฺผโสมฺส, มโนธาตพุสมมฺผโสมฺส, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กาม
ธาตพุยา สตมฺต ผสมฺสา’’ฯ
ตตมฺถ กตมา กามธาตพุยา สตมฺต เวทนา? จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา, ฆาน
สมมฺผสมฺสชา เวทนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา
เวทนา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา – อภิมา วพุจมฺจตมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา สตมฺต เวทนา’’ฯ
ตตมฺถ กตมา กามธาตพุยา สตมฺต สญมฺญา? จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, โสตสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, ฆาน
สมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, กายสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา
สญมฺญา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา สญมฺญา – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา สตมฺต สญมฺญา’’ฯ
ตตมฺถ กตมา กามธาตพุยา สตมฺต เจตนา? จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา, โสตสมมฺผสมฺสชา เจตนา, ฆาน
สมมฺผสมฺสชา เจตนา, ชวมฺภิ หาสมมฺผสมฺสชา เจตนา, กายสมมฺผสมฺสชา เจตนา, มโนธาตพุสมมฺผสมฺสชา
เจตนา, มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา สตมฺต เจตนา’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ กามธาตพุยา สตมฺต จภิตมฺตานภิ? จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, ฆานวภิญมฺญาณปํ, ชวมฺภิ หา
วภิญมฺญาณปํ, กายวภิญมฺญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามธาตพุยา สตมฺต จภิตมฺ
ตานภิ’’ฯ

๒. รรูปธาตพุ
๙๙๓. รรูปธาตพุยา กตภิ ขนมฺธา, กตภิ อายตนา, กตภิ ธาตพุโย, กตภิ สจมฺจานภิ, กตภิ อภินมฺทมฺรภิยานภิ…เป.… กตภิ จภิตมฺ
ตานภิ?
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ, อฎมฺฐ เห
รรูปธาตพุยา ปญมฺจกมฺขนมฺธา, ฉ อายตนานภิ, นว ธาตพุโย, ตตีณภิ สจมฺจานภิ , จพุทท
มฺ สน
ตรู, ตโย อาหารา, จตมฺตาโร ผสมฺสา, จตโสมฺส เวทนา, จตโสมฺส สญมฺญา, จตโสมฺส เจตนา, จตมฺตารภิ
จภิตมฺตานภิฯ
๙๙๔. ตตมฺถ กตเม รรูปธาตพุยา ปญมฺจกมฺขนมฺธา? รรูปกมฺขโนมฺธ, เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺข
โนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘รรูปธาตพุยา ปญมฺจกมฺขนมฺธา’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ รรูปธาตพุยา ฉ อายตนานภิ? จกมฺขายตนปํ, รรูปายตนปํ, โสตายตนปํ, สทมฺทายตนปํ,
มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘รรูปธาตพุยา ฉ อายตนานภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา รรูปธาตพุยา นว ธาตพุโย? จกมฺขพุธาตพุ, รรูปธาตพุ, จกมฺขพุวภิญมฺญาณธาตพุ, โสตธาตพุ, สทมฺท
ธาตพุ, โสตวภิญมฺญาณธาตพุ, มโนธาตพุ, ธมมฺมธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘รรูปธาตพุยา
นว ธาตพุโย’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ รรูปธาตพุยา ตตีณภิ สจมฺจานภิ? ทพุกมฺขสจมฺจปํ, สมพุทยสจมฺจปํ, มคมฺคสจมฺจปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘รรูป
ธาตพุยา ตตีณภิ สจมฺจานภิ’’ฯ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ? จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ,
ตตมฺถ กตมานภิ รรูปธาตพุยา จพุทท
มฺ สน
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ภิ มฺทมฺรภิยปํ , อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ,
โสมนสมฺสน
ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ’’ฯ
‘‘รรูปธาตพุยา จพุทมฺทสน
ตตมฺถ กตเม รรูปธาตพุยา อฎมฺฐ เหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, เทมฺว อกพุสลเหตรู, ตโย อพมฺยากตเหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม ตโย กพุสลเหตรู? อโลโภ กพุสลเหตพุ, อโทโส กพุสลเหตพุ, อโมโห กพุสลเหตพุ – อภิเม
ตโย กพุสลเหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม เทมฺว อกพุสลเหตรู? โลโภ อกพุสลเหตพุ, โมโห อกพุสลเหตพุ – อภิเม เทมฺว อกพุสลเหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม ตโย อพมฺยากตเหตรู? กพุสลานปํ วา ธมมฺมานปํ วภิปากโต กภิรภิยาพมฺยากเตสพุ วา ธเมมฺมสพุ
อโลโภ, อโทโส, อโมโห – อภิเม ตโย อพมฺยากตเหตรูฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ รรูปธาตพุยา อฎมฺฐ เหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม รรูปธาตพุยา ตโย อาหารา? ผสมฺสาหาโร, มโนสเญมฺจตนาหาโร, วภิญมฺญาณาหาโร –
อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘รรูปธาตพุยา ตโย อาหารา’’ฯ
ตตมฺถ กตเม รรูปธาตพุยา จตมฺตาโร ผสมฺสา? จกมฺขพุสมมฺผโสมฺส, โสตสมมฺผโสมฺส, มโนธาตพุสมมฺผโสมฺส,
มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘รรูปธาตพุยา จตมฺตาโร ผสมฺสา’’ฯ
ตตมฺถ กตมา รรูปธาตพุยา จตโสมฺส เวทนา…เป.… จตโสมฺส สญมฺญา…เป.… จตโสมฺส เจตนา…เป.…
จตมฺตารภิ จภิตมฺตานภิ? จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ, โสตวภิญมฺญาณปํ, มโนธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘รรูปธาตพุยา จตมฺตารภิ จภิตมฺตานภิ’’ฯ

๓. อรรูปธาตพุ
๙๙๕. อรรูปธาตพุยา กตภิ ขนมฺธา…เป.… กตภิ จภิตมฺตานภิ?
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ,
อรรูปธาตพุยา จตมฺตาโร ขนมฺธา, เทมฺว อายตนานภิ, เทมฺว ธาตพุโย, ตตีณภิ สจมฺจานภิ, เอกาทสน
อฎมฺฐ เหตรู, ตโย อาหารา, เอโก ผโสมฺส, เอกา เวทนา, เอกา สญมฺญา, เอกา เจตนา, เอกปํ จภิตมฺ
ตปํฯ
๙๙๖. ตตมฺถ กตเม อรรูปธาตพุยา จตมฺตาโร ขนมฺธา? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺ
ญาณกมฺขโนมฺธ – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อรรูปธาตพุยา จตมฺตาโร ขนมฺธา’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ อรรูปธาตพุยา เทมฺว อายตนานภิ ? มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อรรูป
ธาตพุยา เทมฺว อายตนานภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา อรรูปธาตพุยา เทมฺว ธาตพุโย? มโนวภิญมฺญาณธาตพุ , ธมมฺมธาตพุ – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อรรูป
ธาตพุยา เทมฺว ธาตพุโย’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ อรรูปธาตพุยา ตตีณภิ สจมฺจานภิ ? ทพุกมฺขสจมฺจปํ, สมพุทยสจมฺจปํ, มคมฺคสจมฺจปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘อรรูปธาตพุยา ตตีณภิ สจมฺจานภิ’’ฯ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ? มนภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, อพุ
ตตมฺถ กตมานภิ อรรูปธาตพุยา เอกาทสน
เปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ,
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ’’ฯ
อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อรรูปธาตพุยา เอกาทสน
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ตตมฺถ กตเม อรรูปธาตพุยา อฎมฺฐ เหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, เทมฺว อกพุสลเหตรู, ตโย อพมฺยากตเหตรู…
เป.… อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อรรูปธาตพุยา อฎมฺฐ เหตรู’’ฯ
ตตมฺถ กตเม อรรูปธาตพุยา ตโย อาหารา? ผสมฺสาหาโร, มโนสเญมฺจตนาหาโร, วภิญมฺญาณาหาโร
– อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อรรูปธาตพุยา ตโย อาหารา’’ฯ
ตตมฺถ กตโม อรรูปธาตพุยา เอโก ผโสมฺส? มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อรรูปธาตพุยา
เอโก ผโสมฺส’’ฯ
ตตมฺถ กตมา อรรูปธาตพุยา เอกา เวทนา…เป.… เอกา สญมฺญา…เป.… เอกา เจตนา…เป.… เอกปํ
จภิตมฺตปํ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อรรูปธาตพุยา เอกปํ จภิตมฺตปํ’’ฯ

๔. อปรภิยาปนมฺนปํ
๙๙๗. อปรภิยาปเนมฺน กตภิ ขนมฺธา…เป.… กตภิ จภิตมฺตานภิ?
ภิ มฺทมฺรภิยา
อปรภิยาปเนมฺน จตมฺตาโร ขนมฺธา, เทมฺว อายตนานภิ, เทมฺว ธาตพุโย, เทมฺว สจมฺจานภิ, ทมฺวาทสน
นภิ, ฉ เหตรู, ตโย อาหารา, เอโก ผโสมฺส, เอกา เวทนา, เอกา สญมฺญา, เอกา เจตนา, เอกปํ จภิตมฺ
ตปํฯ
๙๙๘. ตตมฺถ กตเม อปรภิยาปเนมฺน จตมฺตาโร ขนมฺธา? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ , สงมฺขารกมฺขโนมฺธ,
วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อปรภิยาปเนมฺน จตมฺตาโร ขนมฺธา’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ อปรภิยาปเนมฺน เทมฺว อายตนานภิ? มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อปรภิ
ยาปเนมฺน เทมฺว อายตนานภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตมา อปรภิยาปเนมฺน เทมฺว ธาตพุโย? มโนวภิญมฺญาณธาตพุ, ธมมฺมธาตพุ – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อปรภิ
ยาปเนมฺน เทมฺว ธาตพุโย’’ฯ
ตตมฺถ กตมานภิ อปรภิยาปเนมฺน เทมฺว สจมฺจานภิ ? มคมฺคสจมฺจปํ, นภิโรธสจมฺจปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อปรภิ
ยาปเนมฺน เทมฺว สจมฺจานภิ’’ฯ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ? มนภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ, อพุ
ตตมฺถ กตมานภิ อปรภิยาปเนมฺน ทมฺวาทสน
เปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ,
อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ, อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํ – อภิมานภิ วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อปรภิยาปเนมฺน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ’’ฯ
ทมฺวาทสน
ตตมฺถ กตเม อปรภิยาปเนมฺน ฉ เหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อพมฺยากตเหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม ตโย กพุสลเหตรู? อโลโภ กพุสลเหตพุ, อโทโส กพุสลเหตพุ, อโมโห กพุสลเหตพุ – อภิเม
ตโย กพุสลเหตรูฯ
ตตมฺถ กตเม ตโย อพมฺยากตเหตรู? กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากโต อโลโภ, อโทโส, อโมโห – อภิเม
ตโย อพมฺยากตเหตรูฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อปรภิยาปเนมฺน ฉ เหตรู’’ฯ
ตตมฺถ กตเม อปรภิยาปเนมฺน ตโย อาหารา? ผสมฺสาหาโร, มโนสเญมฺจตนาหาโร, วภิญมฺญาณาหาโร
– อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อปรภิยาปเนมฺน ตโย อาหารา’’ฯ
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ตตมฺถ กตโม อปรภิยาปเนมฺน เอโก ผโสมฺส? มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อปรภิ
ยาปเนมฺน เอโก ผโสมฺส’’ฯ
ตตมฺถ กตมา อปรภิยาปเนมฺน เอกา เวทนา…เป.… เอกา สญมฺญา…เป.… เอกา เจตนา…เป.… เอกปํ
จภิตมฺตปํ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อปรภิยาปเนมฺน เอกปํ จภิตมฺตปํ’’ฯ

๓. ปรภิยาปนมฺนาปรภิยาปนมฺนวาโร
๑. กามธาตพุ
๙๙๙. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, กตภิ น กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺ
ตานปํ กตภิ กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, กตภิ น กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา?
ภิ า กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น กาม
๑๐๐๐. รรูปกมฺขโนมฺธ กามธาตพุปรภิยาปโนมฺน; จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น กามธาตพุ
ทสายตนา กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว อายตนา สย
ปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น กาม
โสฬส ธาตพุโย กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว ธาตพุโย สย
ธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า กาม
สมพุทยสจมฺจปํ กามธาตพุปรภิยาปนมฺนปํ; เทมฺว สจมฺจา น กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา; ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ภิ า น กามธาตพุปรภิยาปนมฺนปํฯ
ธาตพุปรภิยาปนมฺนปํ, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา; ตตีณภินมฺทมฺรภิยา น กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา; นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า
ทสน
ภิ า น กามธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น กามธาตพุ
ตโย อกพุสลเหตรู กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา; ฉ เหตรู สย
ปรภิยาปนมฺนาฯ
ตี
ภิ า กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น
กพฬกาโร
อาหาโร กามธาตพุปรภิยาปโนมฺน; ตโย อาหารา สย
กามธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า กามธาตพุ ปรภิยาปโนมฺน, สย
ภิ า
ฉ ผสมฺสา กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา; มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
น กามธาตพุปรภิยาปโนมฺนฯ
ฉ เวทนา…เป.… ฉ สญมฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จภิตมฺตา กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา; มโนวภิญมฺญาณธาตพุ ส ภิ
ภิ า น กามธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ยา กามธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย

๒. รรูปธาตพุ
๑๐๐๑. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, กตภิ น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา …เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ
กตภิ รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, กตภิ น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา?
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ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น รรูปธาตพุ
๑๐๐๒. รรูปกมฺขโนมฺธ น รรูปธาตพุปรภิยาปโนมฺน; จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น รรูปธาตพุ
ทสายตนา น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว อายตนา สย
ปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น รรูปธาตพุ
โสฬส ธาตพุโย น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว ธาตพุโย สย
ปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนปํ, สย
ภิ า น รรูปธาตพุปรภิยา
ตตีณภิ สจมฺจานภิ น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ปนมฺนปํฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น รรูปธาตพุ
เตรสน
ปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น รรูปธาตพุปรภิ
ตโย อกพุสลเหตรู น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; ฉ เหตรู สย
ยาปนมฺนาฯ
ตี
ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น
กพฬกาโร
อาหาโร น รรูปธาตพุปรภิยาปโนมฺน; ตโย อาหารา สย
รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปโนมฺน, สย
ภิ า น
ฉ ผสมฺสา น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
รรูปธาตพุปรภิยาปโนมฺนฯ
ฉ เวทนา…เป.… ฉ สญมฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จภิตมฺตา น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; มโนวภิญมฺญาณธาตพุ
ภิ า รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น รรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
สย

๓. อรรูปธาตพุ
๑๐๐๓. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, กตภิ น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺ
ตานปํ กตภิ อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, กตภิ น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา?
ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น อรรูป
๑๐๐๔. รรูปกมฺขโนมฺธ น อรรูปธาตพุปรภิยาปโนมฺน; จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น อรรูป
ทสายตนา น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว อายตนา สย
ธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น อรรูป
โสฬส ธาตพุโย น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว ธาตพุโย สย
ธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ตตีณภิ สจมฺจานภิ น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนานภิฯ
ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนปํ, สย
ภิ า น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนปํฯ
ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ภิ มฺทมฺรภิยา น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; อฎมฺฐน
ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น
จพุทท
มฺ สน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
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ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น อรรูป
ตโย อกพุสลเหตรู น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; ฉ เหตรู สย
ธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ตี
ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า
กพฬกาโร
อาหาโร น อรรูปธาตพุปรภิยาปโนมฺน; ตโย อาหารา สย
น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปโนมฺน, สย
ภิ า
ฉ ผสมฺสา น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
น อรรูปธาตพุปรภิยาปโนมฺนฯ
ฉ เวทนา…เป.… ฉ สญมฺญา … ฉ เจตนา… ฉ จภิตมฺตา น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา; มโนวภิญมฺญาณ
ภิ า อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า น อรรูปธาตพุปรภิยาปนมฺนาฯ
ธาตพุ สย

๔. ปรภิยาปนมฺนาปรภิยาปนมฺนปํ
๑๐๐๕. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ ปรภิยาปนมฺนา, กตภิ อปรภิยาปนมฺนา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ ปรภิยาปนมฺ
นา, กตภิ อปรภิยาปนมฺนา?
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ
๑๐๐๖. รรูปกมฺขโนมฺธ ปรภิยาปโนมฺน; จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ
ทสายตนา ปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว อายตนา สย
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ
โสฬส ธาตพุโย ปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว ธาตพุโย สย
เทมฺว สจมฺจา ปรภิยาปนมฺนา; เทมฺว สจมฺจา อปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา ปรภิยาปนมฺนา, ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อปรภิยาปนมฺนา; นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า
ทสน
อปรภิยาปนมฺนาฯ
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ
ตโย อกพุสลเหตรู ปรภิยาปนมฺนา; ฉ เหตรู สย
ตี
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ
กพฬกาโร
อาหาโร ปรภิยาปโนมฺน; ตโย อาหารา สย
ภิ า ปรภิยาปโนมฺน, สย
ภิ า อปรภิยาปโนมฺนฯ
ฉ ผสมฺสา ปรภิยาปนมฺนา; มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า ปรภิ
ฉ เวทนา…เป.… ฉ สญมฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จภิตมฺตา ปรภิยาปนมฺนา; มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ
ยาปนมฺนา, สย

๔. ธมมฺมทสมฺสนวาโร
๑. กามธาตพุ
๑๐๐๗. กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตภิ ขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ…เป.… กตภิ จภิตมฺตานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ?
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพสปํ ปญมฺจกมฺขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ เอกาทสายตนานภิ ปาตพุภ
วนมฺตภิ; กสมฺสจภิ ทสายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ อปรานภิ ทสายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ นวาย
ตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ สตมฺตายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ เอกาทส ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ;
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กสมฺสจภิ ทส ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ อปรา ทส ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ นว ธาตพุโย ปาตพุ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ
ภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ สตมฺต ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ; สเพมฺพสปํ เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิ; กสมฺสจภิ จพุทมฺทสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ อปรานภิ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ;
ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ นวภินมฺทมฺรภิยานภิ
กสมฺสจภิ ทมฺวาทสน
ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ อปรานภิ นวภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺส
จภิ อปรานภิ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยา
นภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ เทมฺว
เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิ; กสมฺสจภิ [เกจภิ (สมฺยา.)] อเหตพุกา ปาตพุภวนมฺตภิ ; สเพมฺพสปํ จตมฺตาโร อาหารา ปา
ตพุภวนมฺตภิ; สเพมฺพสปํ เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิ; สเพมฺพสปํ เอกา เวทนา… เอกา สญมฺญา… เอกา
เจตนา… เอกปํ จภิตมฺตปํ ปาตพุภวตภิฯ
๑๐๐๘. กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพสปํ กตเม ปญมฺจกมฺขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ? รรูปกมฺขโนมฺธ…เป.… วภิญมฺ
ญาณกมฺขโนมฺธ – กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพส ปํ อภิเม ปญมฺจกมฺขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิฯ
๑๐๐๙. กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส เอกาทสายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? กามาวจรานปํ เทวานปํ, ปฐม
กปมฺปภิกานปํ มนพุสมฺสานปํ, โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอปปาตภิกานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานค
ตานปํ, เนรยภิกานปํ ปรภิปพุณมฺณายตนานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอกาทสายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขาย
ตนปํ, รรูปายตนปํ, โสตายตนปํ, ฆานายตนปํ, คนมฺธายตนปํ, ชวมฺภิ หายตนปํ, รสายตนปํ, กายายตนปํ,
โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมานภิ เอกาทสา
ยตนานภิ ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส ทสายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอปปาตภิ
กานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ, ชจมฺจนมฺธานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ ทสายตนานภิ
ปาตพุภวนมฺตภิ – รรูปายตนปํ, โสตายตนปํ, ฆานายตนปํ, คนมฺธายตนปํ, ชวมฺภิ หายตนปํ, รสายตนปํ , กายาย
ตนปํ, โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมานภิ ทสา
ยตนานภิ ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส อปรานภิ ทสายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ,
โอปปาตภิกานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ, ชจมฺจพธภิรานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ
ทสายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขายตนปํ, รรูปายตนปํ, ฆานายตนปํ, คนมฺธายตนปํ, ชวมฺภิ หายตนปํ, รสาย
ตนปํ, กายายตนปํ, โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ
อภิมานภิ ทสายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส นวายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอปปาตภิ
กานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ, ชจมฺจนมฺธพธภิรานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ นวาย
ตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – รรูปายตนปํ, ฆานายตนปํ, คนมฺธายตนปํ, ชวมฺภิ หายตนปํ, รสายตนปํ, กายายตนปํ,
โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมานภิ นวายตนา
นภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส สตมฺตายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ ? คพมฺภเสยมฺยกานปํ สตมฺตานปํ อพุปปตมฺ
ตภิกมฺขเณ สตมฺตายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – รรูปายตนปํ, คนมฺธายตนปํ, รสายตนปํ, กายายตนปํ, โผฎมฺฐพมฺ
พายตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมานภิ สตมฺตายตนานภิ ปา
ตพุภวนมฺตภิฯ
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๑๐๑๐. กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส เอกาทส ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ? กามาวจรานปํ เทวานปํ, ปฐม
กปมฺปภิกานปํ มนพุสมฺสานปํ, โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอปปาตภิกานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานค
ตานปํ เนรยภิกานปํ ปรภิปพุณมฺณายตนานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอกาทส ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขพุธาตพุ ,
รรูปธาตพุ, โสตธาตพุ, ฆานธาตพุ, คนมฺธธาตพุ, ชวมฺภิ หาธาตพุ, รสธาตพุ, กายธาตพุ, โผฎมฺฐพมฺพธาตพุ, มโน
วภิญมฺญาณธาตพุ, ธมมฺมธาตพุฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมา เอกาทส ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺ
ตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส ทส ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอปปาตภิกานปํ
อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ , ชจมฺจนมฺธานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ ทส ธาตพุโย ปาตพุ
ภวนมฺตภิ – รรูปธาตพุ, โสตธาตพุ, ฆานธาตพุ, คนมฺธธาตพุ, ชวมฺภิ หาธาตพุ, รสธาตพุ, กายธาตพุ, โผฎมฺฐพมฺพ
ธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ, ธมมฺมธาตพุฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมา ทส ธาตพุโย ปาตพุ
ภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส อปรา ทส ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอป
ปาตภิกานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ, ชจมฺจพธภิรานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ ทส
ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขพุธาตพุ, รรูปธาตพุ, ฆานธาตพุ, คนมฺธธาตพุ, ชวมฺภิ หาธาตพุ, รสธาตพุ, กายธาตพุ,
โผฎมฺฐพมฺพธาตพุ, มโนวภิญมฺญาณธาตพุ, ธมมฺมธาตพุฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมา ทส
ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส นว ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอปปาตภิกานปํ
อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ, ชจมฺจนมฺธพธภิรานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ นว ธาตพุโย
ปาตพุภวนมฺตภิ – รรูปธาตพุ, ฆานธาตพุ, คนมฺธธาตพุ, ชวมฺภิ หาธาตพุ, รสธาตพุ, กายธาตพุ, โผฎมฺฐพมฺพธาตพุ,
มโนวภิญมฺญาณธาตพุ, ธมมฺมธาตพุฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมา นว ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺ
ตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส สตมฺต ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ? คพมฺภเสยมฺยกานปํ สตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺ
ขเณ สตมฺต ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ – รรูปธาตพุ, คนมฺธธาตพุ, รสธาตพุ, กายธาตพุ, โผฎมฺฐพมฺพธาตพุ, มโน
วภิญมฺญาณธาตพุ, ธมมฺมธาตพุฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมา สตมฺต ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิฯ
๑๐๑๑. กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพสปํ กตมปํ เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิ? ทพุกมฺขสจมฺจปํ – กามธาตพุยา อพุป
ปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพสปํ อภิทปํ เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? กามาวจรานปํ เทวานปํ, สเหตพุ
๑๐๑๒. กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส จพุทท
มฺ สน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺ
กานปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ จพุทท
มฺ สน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี
รภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ , มนภินมฺทมฺรภิยปํ, อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา ปพุรภิสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ วา, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภิ
ตภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺ
นมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตส ปํ อภิมานภิ จพุทท
มฺ สน
ตภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? กามาวจรานปํ เทวานปํ สเหตพุกานปํ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภิ
ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ,
นมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา ปพุรภิสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ วา, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํฯ
โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมานภิ เตรสน
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ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? ปฐมกปมฺปภิกานปํ มนพุสมฺ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส อปรานภิ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ,
สานปํ สเหตพุกานปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ
โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
วา อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ วา, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ , วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํฯ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมานภิ เตรสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? ปฐมกปมฺปภิกานปํ มนพุสมฺสานปํ ส
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส ทมฺวาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภิ
เหตพุกานปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ ทมฺวาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา
นมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ วา, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตฯ
ตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมานภิ ทมฺวาทสน
ภิ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? คพมฺภเสยมฺยกานปํ สตมฺตานปํ สเหตพุ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ,
กานปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ วา, สทมฺธภินมฺทมฺ
อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา ปพุรภิสน
รภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตส ปํ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
อภิมานภิ ทสน
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส นวภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? คพมฺภเสยมฺยกานปํ สตมฺตานปํ สเหตพุ
กานปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ นวภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – กายภินมฺทมฺรภิยปํ , มนภินมฺทมฺรภิยปํ,
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ วา, สทมฺธภินมฺทมฺ
อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา ปพุรภิสน
รภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตส ปํ อภิมานภิ นวภินมฺทมฺ
รภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส อปรานภิ นวภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ,
โอปปาตภิกานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ ปรภิปพุณมฺณายตนานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺ
ขเณ นวภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ , อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา
รภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, อภิตมฺถภินมฺทมฺรภิยปํ วา ปพุรภิสน
อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิมานภิ นวภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส อฎมฺฐน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอปปาตภิ
กานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ, ชจมฺจนมฺธานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อฎมฺฐน
ภิ มฺทมฺรภิ
ยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – โสตภินมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตส ปํ อภิมานภิ
รภิยปํ วา ปพุรภิสน
อฎมฺฐน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส อปรานภิ อฎมฺฐน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ,
โอปปาตภิกานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ, ชจมฺจพธภิรานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ
อฎมฺฐน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ,
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอ
อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา ปพุรภิสน
เตสปํ อภิมานภิ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส สตมฺตภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? โอปปาตภิกานปํ เปตานปํ, โอปปาตภิ
กานปํ อสพุรานปํ, โอปปาตภิกานปํ ตภิรจมฺฉานคตานปํ เนรยภิกานปํ, ชจมฺจนมฺธพธภิรานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สตมฺ
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ตภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – ฆานภินมฺทมฺรภิยปํ , ชวมฺภิ หภินมฺทมฺรภิยปํ, กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, อภิตมฺถน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตส ปํ อภิมานภิ สตมฺ
ปพุรภิสน
ตภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? คพมฺภเสยมฺยกานปํ สตมฺตานปํ อเหตพุ
กานปํ, ฐเปตมฺวา นปพุปํสกานปํ, อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – กายภินมฺทมฺรภิยปํ , มนภินมฺทมฺ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ
รภิยปํ, อภิตมฺถภินมฺทมฺรภิยปํ วา ปพุรภิสน
เอเตสปํ อภิมานภิ ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? คพมฺภเสยมฺยกานปํ สตมฺตานปํ อเห
ตพุกานปํ, นปพุปํสกานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ – กายภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี
ตภินมฺทมฺรภิยปํ , อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตส ปํ อภิมานภิ จตมฺตารภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภ
วนมฺตภิฯ
๑๐๑๓. กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิ? กามาวจรานปํ เทวานปํ, ปฐมกปมฺปภิกานปํ
มนพุสมฺสานปํ, คพมฺภเสยมฺยกานปํ สตมฺตานปํ สเหตพุกานปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ ตโย เหตรู ปา
ตพุภวนมฺตภิ – อโลโภ วภิปากเหตพุ, อโทโส วภิปากเหตพุ, อโมโห วภิปากเหตพุฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺ
ตภิกมฺขเณ เอเตสปํ อภิเม ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กสมฺส เทมฺว เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิ? กามาวจรานปํ เทวานปํ, ปฐมกปมฺปภิกานปํ
มนพุสมฺสานปํ, คพมฺภเสยมฺยกานปํ สตมฺตานปํ สเหตพุกานปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เทมฺว เหตรู ปา
ตพุภวนมฺตภิ – อโลโภ วภิปากเหตพุ, อโทโส วภิปากเหตพุฯ กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอเตส ปํ อภิเม
เทมฺว เหตรู ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ อวเสสานปํ สตมฺตานปํ [อวเสสา สตมฺตา (?)] อเหตพุกา ปาตพุภวนมฺตภิฯ
ตี
๑๐๑๔. กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพสปํ กตเม จตมฺตาโร อาหารา ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ กพฬกาโร
อาหา
โร, ผสมฺสาหาโร, มโนสเญมฺจตนาหาโร, วภิญมฺญาณาหาโร – กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพส ปํ
อภิเม จตมฺตาโร อาหารา ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพสปํ กตโม เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส
– กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพสปํ อยปํ เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิฯ
กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพสปํ กตมา เอกา เวทนา … เอกา สญมฺญา… เอกา เจตนา…
เอกปํ จภิตมฺตปํ ปาตพุภวตภิ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – กามธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ สเพมฺพส ปํ อภิทปํ เอกปํ จภิตมฺตปํ
ปาตพุภวตภิฯ

๒. รรูปธาตพุ
๑๐๑๕. รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตภิ ขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ…เป.… กตภิ จภิตมฺตานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ?
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ, ฐเปตมฺวา อสญมฺญสตมฺตานปํ เทวานปํ, ปญมฺจกมฺขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ, ปญมฺจาย
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ,
ตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ, ปญมฺจ ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ, เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิ, ทสน
ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิ, ตโย อาหารา ปาตพุภวนมฺตภิ, เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิ, เอกา เวทนา…
เอกา สญมฺญา… เอกา เจตนา… เอกปํ จภิตมฺตปํ ปาตพุภวตภิฯ
๑๐๑๖. รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตเม ปญมฺจกมฺขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ ? รรูปกมฺขโนมฺธ, เวทนากมฺขโนมฺธ,
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สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิเม ปญมฺจกมฺขนมฺธา
ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมานภิ ปญมฺจายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? จกมฺขายตนปํ, รรูปายตนปํ, โสตาย
ตนปํ, มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํ – รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิมานภิ ปญมฺจายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมา ปญมฺจ ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ? จกมฺขพุธาตพุ, รรูปธาตพุ, โสตธาตพุ, มโน
วภิญมฺญาณธาตพุ, ธมมฺมธาตพุ – รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิมา ปญมฺจ ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิฯ
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมปํ เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิ ? ทพุกมฺขสจมฺจปํ – รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ
อภิทปํ เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, โสตภินมฺทมฺรภิยปํ,
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมานภิ ทสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ วา อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ วา, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ , สตภิ
มนภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, โสมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภ
นมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ – รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิมานภิ ทสน
วนมฺตภิฯ
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตเม ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิ? อโลโภ วภิปากเหตพุ, อโทโส วภิปาก
เหตพุ, อโมโห วภิปากเหตพุ – รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิเม ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตเม ตโย อาหารา ปาตพุภวนมฺตภิ? ผสมฺสาหาโร, มโนสเญมฺจตนาหา
โร, วภิญมฺญาณาหาโร – รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิเม ตโย อาหารา ปาตพุภวนมฺตภิฯ
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตโม เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิ ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส – รรูปธาตพุ
ยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อยปํ เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิฯ
รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมา เอกา เวทนา… เอกา สญมฺญา… เอกา เจตนา… เอกปํ จภิตมฺตปํ ปา
ตพุภวตภิ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – รรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิทปํ เอกปํ จภิตมฺตปํ ปาตพุภวตภิฯ

๓. อสญมฺญสตมฺตา
๑๐๑๗. อสญมฺญสตมฺตานปํ เทวานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตภิ ขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ…เป.… กตภิ จภิตมฺตานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ?
อสญมฺญสตมฺตานปํ เทวานปํ อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ เอโก ขโนมฺธ ปาตพุภวตภิ – รรูปกมฺขโนมฺธ; เทมฺว อายตนานภิ
ปาตพุภวนมฺตภิ – รรูปายตนปํ, ธมมฺมายตนปํ; เทมฺว ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ – รรูปธาตพุ, ธมมฺมธาตพุ; เอกปํ สจมฺจปํ
ปาตพุภวตภิ – ทพุกมฺขสจมฺจปํ; เอกภินมฺทมฺรภิยปํ ปาตพุภวตภิ – รรูปชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํฯ อสญมฺญสตมฺตา เทวา อเหตพุกา
อนาหารา อผสมฺสกา อเวทนกา อสญมฺญกา อเจตนกา อจภิตมฺตกา ปาตพุภวนมฺตภิฯ

๔. อรรูปธาตพุ
๑๐๑๘. อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตภิ ขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ…เป.… กตภิ จภิตมฺตานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ?
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ จตมฺตาโร ขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ, เทมฺว อายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ, เทมฺว
ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ, เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิ, อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ, ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิ,
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ตโย อาหารา ปาตพุภวนมฺตภิ, เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิ, เอกา เวทนา… เอกา สญมฺญา… เอกา
เจตนา… เอกปํ จภิตมฺตปํ ปาตพุภวตภิฯ
๑๐๑๙. อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตเม จตมฺตาโร ขนมฺธา ปาตพุภวนมฺตภิ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ,
สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิเม จตมฺตาโร ขนมฺธา ปาตพุภวนมฺ
ตภิฯ
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมานภิ เทมฺว อายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ ? มนายตนปํ, ธมมฺมายตนปํ –
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิมานภิ เทมฺว อายตนานภิ ปาตพุภวนมฺตฯ
ภิ
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมา เทมฺว ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุ, ธมมฺมธาตพุ –
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิมา เทมฺว ธาตพุโย ปาตพุภวนมฺตภิฯ
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมปํ เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิ? ทพุกมฺขสจมฺจปํ – อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ
อภิทปํ เอกปํ สจมฺจปํ ปาตพุภวตภิฯ
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมานภิ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิ? มนภินมฺทมฺรภิยปํ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ, อพุ
เปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ, สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ – อรรูปธาตพุยา
อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิมานภิ อฎมฺฐภินมฺทมฺรภิยานภิ ปาตพุภวนมฺตภิฯ
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตเม ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิ? อโลโภ วภิปากเหตพุ, อโทโส วภิปาก
เหตพุ, อโมโห วภิปากเหตพุ – อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิเม ตโย เหตรู ปาตพุภวนมฺตภิฯ
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตเม ตโย อาหารา ปาตพุภวนมฺตภิ? ผสมฺสาหาโร, มโนสเญมฺจตนาหา
โร, วภิญมฺญาณาหาโร – อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิเม ตโย อาหารา ปาตพุภวนมฺตภิฯ
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตโม เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส – อรรูป
ธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อยปํ เอโก ผโสมฺส ปาตพุภวตภิฯ
อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ กตมา เอกา เวทนา…เป.… เอกา สญมฺญา… เอกา เจตนา… เอกปํ
จภิตมฺตปํ ปาตพุภวตภิ? มโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อรรูปธาตพุยา อพุปปตมฺตภิกมฺขเณ อภิทปํ เอกปํ จภิตมฺตปํ ปาตพุภวตภิฯ

๕. ภรูมนมฺตรทสมฺสนวาโร
๑๐๒๐. กามาวจรา ธมมฺมา, น กามาวจรา ธมมฺมา, รรูปาวจรา ธมมฺมา, น รรูปาวจรา ธมมฺมา, อรรูปาวจรา
ธมมฺมา, น อรรูปาวจรา ธมมฺมา, ปรภิยาปนมฺนา ธมมฺมา, อปรภิยาปนมฺนา ธมมฺมาฯ
กตเม ธมมฺมา กามาวจรา? เหฎมฺฐโต อวตีจภินภิรยปํ ปรภิยนมฺตปํ กรภิตมฺวา, อพุปรภิโต ปรนภิมมฺมภิตวสวตมฺตตี
เทเว อโนมฺตกรภิตมฺวา, ยปํ เอตสมฺมปํภิ อนมฺตเร เอตมฺถาวจรา เอตมฺถ ปรภิยาปนมฺนา ขนมฺธธาตพุอายตนา;
รรูปปํ, เวทนา, สญมฺญา, สงมฺขารา, วภิญมฺญาณปํ – อภิเม ธมมฺมา กามาวจราฯ
กตเม ธมมฺมา น กามาวจรา? รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนมฺนา – อภิเม ธมมฺมา น กามาว
จราฯ
กตเม ธมมฺมา รรูปาวจรา? เหฎมฺฐโต พมฺรหมฺมโลกปํ ปรภิยนมฺตปํ กรภิตมฺวา, อพุปรภิโต อกนภิเฎมฺฐ เทเว อโนมฺ
ตกรภิตมฺวา , ยปํ เอตสมฺมปํภิ อนมฺตเร เอตมฺถาวจรา เอตมฺถ ปรภิยาปนมฺนา สมาปนมฺนสมฺส วา อพุปปนมฺนสมฺส วา
ภิ า ธมมฺมา – อภิเม ธมมฺมา รรูปาวจราฯ
ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารภิสมฺส วา จภิตมฺตเจตสก
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กตเม ธมมฺมา น รรูปาวจรา? กามาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนมฺนา – อภิเม ธมมฺมา น รรูปาว
จราฯ
กตเม ธมมฺมา อรรูปาวจรา? เหฎมฺฐโต อากาสานญมฺจายตนรูปเค เทเว ปรภิยนมฺตปํ กรภิตมฺวา, อพุปรภิโต
เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนรูปเค เทเว อโนมฺตกรภิตมฺวา, ยปํ เอตสมฺมปํภิ อนมฺตเร เอตมฺถาวจรา เอตมฺถ ปรภิ
ภิ า ธมมฺมา – อภิ
ยาปนมฺนา สมาปนมฺนสมฺส วา อพุปปนมฺนสมฺส วา ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารภิสมฺส วา จภิตมฺตเจตสก
เม ธมมฺมา อรรูปาวจราฯ
กตเม ธมมฺมา น อรรูปาวจรา? กามาวจรา, รรูปาวจรา, อปรภิยาปนมฺนา – อภิเม ธมมฺมา น อรรูปาว
จราฯ
กตเม ธมมฺมา ปรภิยาปนมฺนา? สาสวา กพุสลากพุสลพมฺยากตา ธมมฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูป
าวจรา, รรูปกมฺขโนมฺธ, เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อภิเม
ธมมฺมา ปรภิยาปนมฺนาฯ
กตเม ธมมฺมา อปรภิยาปนมฺนา? มคมฺคา จ, มคมฺคผลานภิ จ, อสงมฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมมฺมา อปรภิยา
ปนมฺนาฯ

๖. อพุปป
มฺ าทกกมมฺมอายพุปป
มฺ มาณวาโร
๑. อพุปป
มฺ าทกกมมฺมปํ

๑๐๒๑. เทวาตภิ ฯ ตโย เทวา – สมมฺมพุตภิเทวา [สมมฺมตภิเทวา (สมฺยา.)], อพุปปตมฺตภิเทวา, วภิสพุทมฺธภิเทวาฯ
สมมฺมพุตภิเทวา นาม – ราชาโน, เทวภิโย, กพุมาราฯ
ภิ [จาตพุมมฺมหาราชเก
ภิ (ส.ตี สมฺยา.)] เทเว อพุปาทาย ตทพุปรภิ
อพุปปตมฺตภิเทวา นาม – จาตพุมหาราชเก
เทวาฯ
วภิสพุทมฺธภิเทวา นาม – อรหโนมฺต วพุจมฺจนมฺตภิฯ
ตี ปํ สมาทภิยภิตมฺวา, อพุโปสถกมมฺมปํ กตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ? ทานปํ ทตมฺวา, สล
ตี ปํ สมา
ทานปํ ทตมฺวา, สล
ทภิยภิตมฺวา, อพุโปสถกมมฺมปํ กตมฺวา อเปมฺปกเจมฺจ ขตมฺตภิยมหาสาลานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ , อเปมฺปกเจมฺจ
พมฺราหมฺมณมหาสาลานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ คหปตภิมหาสาลานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺ
ปํ านปํ เท
ภิ
ชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ จาตพุมหาราชกานปํ
เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ , อเปมฺปกเจมฺจ ตาวตภิส
วานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ ยามานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ ตพุส ภิ
ตานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ นภิมมฺมานรตตีนปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ ,
อเปมฺปกเจมฺจ ปรนภิมมฺมภิตวสวตมฺตตีนปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิฯ

๒. อายพุปป
มฺ มาณปํ
๑๐๒๒. มนพุสมฺสานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? วสมฺสสตปํ, อปมฺปปํ วา ภภิโยมฺย [อปมฺปปํ วา ภภิโยมฺย วา (สมฺยา. ก.) ทตี.
นภิ. ๒.๗]ฯ
ภิ
๑๐๒๓. จาตพุมหาราชกานปํ
เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? ยานภิ มานพุสกานภิ ปญมฺญาส วสมฺสานภิ, จาตพุมมฺมหา
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ปํ รตมฺ
ภิ
ราชกานปํ
เทวานปํ เอโส เอโก รตมฺตภินมฺทโภิ ว [รตมฺตภิทโภิ ว (ก.) อ. นภิ. ๓.๗๑]ฯ ตาย รตมฺตภิยา ตภิส
ปํ จมฺฉโรฯ เตน สว
ปํ จมฺฉเรน ทภิพมฺพานภิ ปญมฺจ วสมฺสสตา
ตภิโย มาโสฯ เตน มาเสน ทมฺวาทสมาสโภิ ย สว
ภิ
นภิ จาตพุมมฺมหาราชกานปํ
เทวานปํ อายพุปมฺปมาณปํฯ มนพุสมฺสานปํ คณนาย กภิตมฺตกปํ โหตภิ ? นวพุตภิ วสมฺสสต
สหสมฺสานภิฯ
ปํ านปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? ยปํ มานพุสกปํ วสมฺสสตปํ, ตาวตภิส
ปํ านปํ เทวานปํ เอโส เอโก
ตาวตภิส
ปํ รตมฺตภิโย มาโสฯ เตน มาเสน ทมฺวาทสมาสโภิ ย สว
ปํ จมฺฉโรฯ เตน
รตมฺตภินมฺทภิโวฯ ตาย รตมฺตภิยา ตภิส
ปํ านปํ เทวานปํ อายพุปมฺปมาณปํฯ มนพุสมฺสานปํ คณนาย กภิตมฺตกปํ โห
ปํ จมฺฉเรน ทภิพมฺพปํ วสมฺสสหสมฺสปํ ตาวตภิส
สว
ตภิ? ตภิโสมฺส จ วสมฺสโกฎภิโย สฎมฺฐภิ จ วสมฺสสตสหสมฺสานภิฯ
ยามานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? ยานภิ มานพุสกานภิ เทมฺว วสมฺสสตานภิ, ยามานปํ เทวานปํ เอโส
ปํ รตมฺตภิโย มาโส ฯ เตน มาเสน ทมฺวาทสมาสโภิ ย สว
ปํ จมฺฉโรฯ
เอโก รตมฺตภินมฺทโภิ วฯ ตาย รตมฺตภิยา ตภิส
ปํ จมฺฉเรน ทภิพพ
เตน สว
มฺ านภิ เทมฺว วสมฺสสหสมฺสานภิ ยามานปํ เทวานปํ อายพุปมฺปมาณปํฯ มนพุสมฺสานปํ คณนาย
กภิตมฺตกปํ โหตภิ? จพุทท
มฺ สญมฺจ วสมฺสโกฎภิโย จตมฺตารตีสญมฺจ วสมฺสสตสหสมฺสานภิฯ
ภิ านปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? ยานภิ มานพุสกานภิ จตมฺตารภิ วสมฺสสตานภิ, ตพุสต
ภิ านปํ เทวานปํ
ตพุสต
ปํ รตมฺตภิโย มาโสฯ เตน มาเสน ทมฺวาทสมาสโภิ ย สว
ปํ จมฺฉ
เอโส เอโก รตมฺตภินมฺทภิโวฯ ตาย รตมฺตภิยา ตภิส
ปํ จมฺฉเรน ทภิพมฺพานภิ จตมฺตารภิ วสมฺสสหสมฺสานภิ ตพุสต
ภิ านปํ เทวานปํ อายพุปมฺปมาณปํฯ มนพุสมฺสานปํ
โรฯ เตน สว
คณนาย กภิตมฺตกปํ โหตภิ? สตมฺตปญมฺญาส วสมฺสโกฎภิโย สฎมฺฐภิ จ วสมฺสสตสหสมฺสานภิฯ
นภิมมฺมานรตตีนปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? ยานภิ มานพุสกานภิ อฎมฺฐ วสมฺสสตานภิ, นภิมมฺมานรตตีนปํ เท
ปํ รตมฺตภิโย มาโสฯ เตน มาเสน ทมฺวาทสมาสโภิ ย
วานปํ เอโส เอโก รตมฺตภินมฺทโภิ วฯ ตาย รตมฺตภิยา ตภิส
ปํ จมฺฉโรฯ เตน สว
ปํ จมฺฉเรน ทภิพมฺพานภิ อฎมฺฐ วสมฺสสหสมฺสานภิ นภิมมฺมานรตตีนปํ เทวานปํ อายพุปมฺปมาณปํฯ
สว
ปํ ญมฺจ วสมฺสโกฎภิโย จตมฺตารตีสญมฺจ วสมฺสสต
มนพุสมฺสานปํ คณนาย กภิตมฺตกปํ โหตภิ? เทมฺว วสมฺสโกฎภิสตานภิ ตภิส
สหสมฺสานภิฯ
ปรนภิมมฺมภิตวสวตมฺตตีนปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? ยานภิ มานพุสกานภิ โสฬส วสมฺสสตานภิ, ปรนภิมมฺ
ปํ รตมฺตโภิ ย มาโสฯ เตน มาเสน
มภิตวสวตมฺตตีนปํ เทวานปํ เอโส เอโก รตมฺตภินมฺทภิโวฯ ตาย รตมฺตภิยา ตภิส
ปํ จมฺฉโรฯ เตน สว
ปํ จมฺฉเรน ทภิพมฺพานภิ โสฬส วสมฺสสหสมฺสานภิ ปรนภิมมฺมภิตวสวตมฺตตีนปํ
ทมฺวาทสมาสโภิ ย สว
เทวานปํ อายพุปมฺปมาณปํฯ มนพุสมฺสานปํ คณนาย กภิตมฺตกปํ โหตภิ ? นว จ วสมฺสโกฎภิสตานภิ เอกวตีสญมฺจ วสมฺส
โกฎภิโย สฎมฺฐภิ จ วสมฺสสตสหสมฺสานตีตภิฯ
ฉ เอเต [ฉปภิ เต (สมฺยา.)] กามาวจรา, สพมฺพกามสมภิทมฺธภิโน;
สเพมฺพสปํ เอกสงมฺขาโต, อายพุ ภวตภิ กภิตมฺตโกฯ
ทมฺวาทส โกฎภิสตปํ เตส,ปํ อฎมฺฐวตีสญมฺจ โกฎภิโย;
ภิ าตภิฯ
ปญมฺญาส สตสหสมฺสานภิ, วสมฺสเคมฺคน ปกาสต
๑๐๒๔. ปฐมปํ ฌานปํ ปรภิตมฺตปํ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ? ปฐมปํ ฌานปํ ปรภิตมฺตปํ ภาเวตมฺวา พมฺรหมฺมปารภิสชมฺ
ชานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิฯ เตส ปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? กปมฺปสมฺส ตตภิโย ภาโคฯ
ปฐมปํ ฌานปํ มชมฺซมปํภิ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ? ปฐมปํ ฌานปํ มชมฺซมปํภิ ภาเวตมฺวา พมฺรหมฺมปพุโรหภิตานปํ
เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตฯ
ภิ เตสปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? อพุปฑมฺฒกโปมฺปฯ
ปฐมปํ ฌานปํ ปณตีตปํ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ? ปฐมปํ ฌานปํ ปณตีตปํ ภาเวตมฺวา มหาพมฺรหมฺมานปํ เท
วานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิฯ เตสปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? กโปมฺป [เอโก กโปมฺป (สมฺยา.)]ฯ
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๑๐๒๕. ทพุตภิยปํ ฌานปํ ปรภิตมฺตปํ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ ? ทพุตภิยปํ ฌานปํ ปรภิตมฺตปํ ภาเวตมฺวา ปรภิตมฺตาภานปํ เท
วานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิฯ เตสปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? เทมฺว กปมฺปาฯ
ทพุตภิยปํ ฌานปํ มชมฺซมปํภิ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ? ทพุตภิยปํ ฌานปํ มชมฺซมปํภิ ภาเวตมฺวา อปมฺปมาณาภานปํ
เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตฯ
ภิ เตสปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? จตมฺตาโร กปมฺปาฯ
ทพุตภิยปํ ฌานปํ ปณตีตปํ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ ? ทพุตภิยปํ ฌานปํ ปณตีตปํ ภาเวตมฺวา อาภสมฺสรานปํ เท
วานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิฯ เตสปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? อฎมฺฐ กปมฺปาฯ
๑๐๒๖. ตตภิยปํ ฌานปํ ปรภิตมฺตปํ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ ? ตตภิยปํ ฌานปํ ปรภิตมฺตปํ ภาเวตมฺวา ปรภิตมฺตสพุภานปํ เท
วานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิฯ เตสปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? โสฬส กปมฺปาฯ
ตตภิยปํ ฌานปํ มชมฺซมปํภิ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ? ตตภิยปํ ฌานปํ มชมฺซมปํภิ ภาเวตมฺวา อปมฺปมาณสพุภานปํ
ปํ กปมฺปาฯ
เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตฯ
ภิ เตสปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? พาตมฺตภิส
ตตภิยปํ ฌานปํ ปณตีตปํ ภาเวตมฺวา กตมฺถ อพุปปชมฺชนมฺตภิ? ตตภิยปํ ฌานปํ ปณตีตปํ ภาเวตมฺวา สพุภกภิณมฺหานปํ เทวานปํ
สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิฯ เตสปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? จตพุสฎมฺฐภิ กปมฺปาฯ
ภิ ารนานตมฺตตา ฉนมฺทนานตมฺตตา ปณภิธภินาน
๑๐๒๗. จตพุตมฺถปํ ฌานปํ ภาเวตมฺวา อารมมฺมณนานตมฺตตา มนสก
ตมฺตตา อธภิโมกมฺขนานตมฺตตา อภภินตีหารนานตมฺตตา ปญมฺญานานตมฺตตา อเปมฺปกเจมฺจ อสญมฺญสตมฺตานปํ
เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ เวหปมฺผลานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปก
เจมฺจ อวภิหานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ อตปมฺปานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ ,
ตี ปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุป
อเปมฺปกเจมฺจ สพุทสมฺสานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ , อเปมฺปกเจมฺจ สพุทสมฺสน
ปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ อกนภิฎมฺฐานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ , อเปมฺปกเจมฺจ อากาสานญมฺจาย
ตนรูปคานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ วภิญมฺญาณญมฺจายตนรูปคานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ
อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ อากภิญมฺจญมฺญายตนรูปคานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตภิ, อเปมฺปกเจมฺจ
เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนรูปคานปํ เทวานปํ สหพมฺยตปํ อพุปปชมฺชนมฺตฯ
ภิ
อสญมฺญสตมฺตานญมฺจ เวหปมฺผลานญมฺจ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? ปญมฺจกปมฺปสตานภิฯ
ปํ
อวภิหานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? กปมฺปสหสมฺสฯ
อตปมฺปานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? เทมฺว กปมฺปสหสมฺสานภิฯ
สพุทสมฺสานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? จตมฺตารภิ กปมฺปสหสมฺสานภิฯ
ตี ปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? อฎมฺฐ กปมฺปสหสมฺสานภิฯ
สพุทสมฺสน
อกนภิฎมฺฐานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? โสฬส กปมฺปสหสมฺสานภิฯ
๑๐๒๘. อากาสานญมฺจายตนรูปคานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? วตีสตภิ กปมฺปสหสมฺสานภิฯ
วภิญมฺญาณญมฺจายตนรูปคานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? จตมฺตารตีส กปมฺปสหสมฺสานภิฯ
อากภิญมฺจญมฺญายตนรูปคานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? สฎมฺฐภิ กปมฺปสหสมฺสานภิฯ
ตี ภิ กปมฺปสหสมฺสานตีตฯ
เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนรูปคานปํ เทวานปํ กภิตมฺตกปํ อายพุปมฺปมาณปํ? จตพุราสต
ภิ
๑๐๒๙. อพุกมฺขภิตมฺตา ปพุญมฺญเตเชน, กามรรูปคตภิปํ คตาฯ
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ปํ
ภวคมฺคตมมฺปภิ [ภวคมฺคปํ วาปภิ (สมฺยา.)] สมมฺปตมฺตา, ปพุนาคจมฺฉนมฺตภิ [ปพุน คจมฺฉนมฺตภิ (สมฺยา.)] ทพุคมฺคตภิฯ
ตาว ทตีฆายพุกา สตมฺตา, จวนมฺตภิ อายพุสงมฺขยา;
ภิ าฯ
นตมฺถภิ โกจภิ ภโว นภิโจมฺจ, อภิตภิ วพุตมฺตปํ มเหสน
ตสมฺมา หภิ ธตีรา นภิปกา, นภิปพุณา อตมฺถจภินมฺตกา;
ชรามรณโมกมฺขาย, ภาเวนมฺตภิ มคมฺคมพุตมฺตมปํฯ
ภาวยภิตมฺวา สพุจภิ ปํ มคมฺคปํ, นภิพมฺพาโนคธคามภินปํ;
สพมฺพาสเว ปรภิญมฺญาย, ปรภินภิพมฺพนมฺตภิ อนาสวาตภิฯ

๗. อภภิเญมฺญยมฺยาทภิวาโร
๑๐๓๐. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ อภภิเญมฺญยมฺยา, กตภิ ปรภิเญมฺญยมฺยา, กตภิ ปหาตพมฺพา, กตภิ ภาเวตพมฺพา, กตภิ
สจมฺฉภิกาตพมฺพา, กตภิ น ปหาตพมฺพา, น ภาเวตพมฺพา, น สจมฺฉภิกาตพมฺพา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ
กตภิ อภภิเญมฺญยมฺยา, กตภิ ปรภิเญมฺญยมฺยา, กตภิ ปหาตพมฺพา, กตภิ ภาเวตพมฺพา, กตภิ สจมฺฉภิกาตพมฺพา, กตภิ
น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพา?
๑๐๓๑. รรูปกมฺขโนมฺธ อภภิเญมฺญโยมฺย ปรภิเญมฺญโยมฺย น ปหาตโพมฺพ น ภาเวตโพมฺพ น สจมฺฉภิกาตโพมฺพฯ จตมฺตา
ภิ า ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า ภาเวตพมฺพา, สย
ภิ า สจมฺฉภิกาตพมฺ
โร ขนมฺธา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา, สย
ภิ า น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ
พา, สย
ทสายตนา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ เทมฺว
ภิ า ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า ภาเวตพมฺพา, สย
ภิ า สจมฺฉภิกาตพมฺ
อายตนา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา, สย
ภิ า น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ
พา, สย
โสฬส ธาตพุโย อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ เทมฺว
ภิ า ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า ภาเวตพมฺพา, สย
ภิ า สจมฺฉภิกาตพมฺพา,
ธาตพุโย อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา, สย
ภิ า น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ
สย
สมพุทยสจมฺจปํ อภภิเญมฺญยมฺยปํ ปรภิเญมฺญยมฺยปํ ปหาตพมฺพปํ น ภาเวตพมฺพปํ น สจมฺฉภิกาตพมฺพปํฯ มคมฺคสจมฺจปํ อภภิ
เญมฺญยมฺยปํ ปรภิเญมฺญยมฺยปํ น ปหาตพมฺพปํ ภาเวตพมฺพปํ น สจมฺฉภิกาตพมฺพปํ ฯ นภิโรธสจมฺจปํ อภภิเญมฺญยมฺยปํ ปรภิ
ภิ า ป
เญมฺญยมฺยปํ น ปหาตพมฺพปํ น ภาเวตพมฺพปํ สจมฺฉภิกาตพมฺพปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ อภภิเญมฺญยมฺยปํ ปรภิเญมฺญยมฺยปํ , สย
ภิ า น ปหาตพมฺพปํฯ
หาตพมฺพปํ, น ภาเวตพมฺพปํ, น สจมฺฉภิกาตพมฺพปํ, สย
นวภินมฺทมฺรภิยา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ โท
ภิ มฺทมฺรภิยปํ อภภิเญมฺญยมฺยปํ ปรภิเญมฺญยมฺยปํ ปหาตพมฺพปํ น ภาเวตพมฺพปํ น สจมฺฉภิกาตพมฺพปํฯ
มนสมฺสน
อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ อภภิเญมฺญยมฺยปํ ปรภิเญมฺญยมฺยปํ น ปหาตพมฺพปํ ภาเวตพมฺพปํ น สจมฺฉภิ
ภิ า ภาเวตพมฺพปํ, สย
ภิ า สจมฺฉภิ
กาตพมฺพปํฯ อญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ อภภิเญมฺญยมฺยปํ ปรภิเญมฺญยมฺยปํ น ปหาตพมฺพปํ , สย
กาตพมฺพปํฯ อญมฺญาตาวภินมฺทมฺรภิยปํ อภภิเญมฺญยมฺยปํ ปรภิเญมฺญยมฺยปํ น ปหาตพมฺพปํ น ภาเวตพมฺพปํ สจมฺฉภิ
ภิ า ภาเวตพมฺพา, สย
ภิ า สจมฺฉภิ
กาตพมฺพปํฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา น ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า น ภาเวตพมฺพา, สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา, สย
ภิ า
กาตพมฺพา, สย
ภิ า ภาเวตพมฺพา, สย
ภิ า สจมฺฉภิกาตพมฺพา, สย
ภิ า น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น
ปหาตพมฺพา, สย
สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ
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ตโย อกพุสลเหตรู อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ
ภิ า ภาเวตพมฺพา, น สจมฺฉภิกาตพมฺพา,
ตโย กพุสลเหตรู อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา น ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า น ภาเวตพมฺพาฯ ตโย อพมฺยากตเหตรู อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา น ปหาตพมฺพา น ภา
สย
ภิ า สจมฺฉภิกาตพมฺพา , สย
ภิ า น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ
เวตพมฺพา, สย
ตี
กพฬกาโร
อาหาโร อภภิเญมฺญโยมฺย ปรภิเญมฺญโยมฺย น ปหาตโพมฺพ น ภาเวตโพมฺพ น สจมฺฉภิกาต
ภิ า ปหาตพมฺพา, สย
ภิ า ภาเวตพมฺพา, สย
ภิ า
โพมฺพฯ ตโย อาหารา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา, สย
ภิ า น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ
สจมฺฉภิกาตพมฺพา, สย
ฉ ผสมฺสา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ มโนวภิญมฺ
ภิ า ปหาตโพมฺพ, สย
ภิ า ภาเวตโพมฺพ, สย
ภิ า สจมฺฉภิ
ญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส อภภิเญมฺญโยมฺย ปรภิเญมฺญโยมฺย, สย
ภิ า น ปหาตโพมฺพ น ภาเวตโพมฺพ น สจมฺฉภิกาตโพมฺพฯ
กาตโพมฺพ, สย
ฉ เวทนา…เป.… ฉ สญมฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จภิตมฺตา อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา น ปหาตพมฺพา
ภิ า ปหาตพมฺ
น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺพาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อภภิเญมฺญยมฺยา ปรภิเญมฺญยมฺยา, สย
ภิ า ภาเวตพมฺพา, สย
ภิ า สจมฺฉภิกาตพมฺพา , สย
ภิ า น ปหาตพมฺพา น ภาเวตพมฺพา น สจมฺฉภิกาตพมฺ
พา, สย
พาฯ

๘. สารมมฺมณานารมมฺมณวาโร
๑๐๓๒. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ สารมมฺมณา, กตภิ อนารมมฺมณา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ สารมมฺมณา,
กตภิ อนารมมฺมณา?
๑๐๓๓. รรูปกมฺขโนมฺธ อนารมมฺมโณฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สารมมฺมณาฯ
ภิ า สารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อนา
ทสายตนา อนารมมฺมณาฯ มนายตนปํ สารมมฺมณปํฯ ธมมฺมายตนปํ สย
รมมฺมณปํฯ
ภิ า สารมมฺมณา, สย
ภิ า อนา
ทส ธาตพุโย อนารมมฺมณาฯ สตมฺต ธาตพุโย สารมมฺมณาฯ ธมมฺมธาตพุ สย
รมมฺมณาฯ
ภิ า สารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อนา
เทมฺว สจมฺจา สารมมฺมณาฯ นภิโรธสจมฺจปํ อนารมมฺมณปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
รมมฺมณปํฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา สารมมฺมณาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า สารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อ
สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อนารมมฺมณาฯ จพุทมฺทสน
ตี
นารมมฺมณปํฯ นว เหตรู สารมมฺมณาฯ กพฬกาโร
อาหาโร อนารมมฺมโณฯ ตโย อาหารา สา
รมมฺมณาฯ สตมฺต ผสมฺสา… สตมฺต เวทนา… สตมฺต สญมฺญา… สตมฺต เจตนา… สตมฺต จภิตมฺตา สา
รมมฺมณาฯ
๑๐๓๔. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ สารมมฺมณารมมฺมณา, กตภิ อนารมมฺมณารมมฺมณา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ
กตภิ สารมมฺมณารมมฺมณา, กตภิ อนารมมฺมณารมมฺมณา?
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณา, สย
ภิ า อนารมมฺมณา
๑๐๓๕. รรูปกมฺขโนมฺธ อนารมมฺมโณฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
รมมฺมณาฯ
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณปํฯ ธมมฺ
ทสายตนา อนารมมฺมณาฯ มนายตนปํ สย
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ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อนารมมฺมณปํฯ
มายตนปํ สย
ภิ า สา
ทส ธาตพุโย อนารมมฺมณาฯ ฉ ธาตพุโย อนารมมฺมณารมมฺมณาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณาฯ ธมมฺมธาตพุ สย
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณา, สย
ภิ า อนา
รมมฺมณารมมฺมณา, สย
ภิ า อนารมมฺมณาฯ
รมมฺมณารมมฺมณา, สย
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณปํ,
นภิโรธสจมฺจปํ อนารมมฺมณปํฯ มคมฺคสจมฺจปํ อนารมมฺมณารมมฺมณปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณปํ, สย
ภิ า
สย
อนารมมฺมณปํฯ
ภิ า สารมมฺมณา
สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อนารมมฺมณาฯ ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยา อนารมมฺมณารมมฺมณาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อนารมมฺมณา
รมมฺมณา, สย
ภิ า อนารมมฺมณปํฯ
รมมฺมณปํ, สย
ตี
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณา, สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณาฯ กพฬกาโร
นว เหตรู สย
อาหาโร อนา
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณา, สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณาฯ ฉ ผสมฺสา อนา
รมมฺมโณฯ ตโย อาหารา สย
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมโณ สย
ภิ า อนารมมฺมณา
รมมฺมณารมมฺมณา ฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
รมมฺมโณฯ ฉ เวทนา… ฉ สญมฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จภิตมฺตา อนารมมฺมณารมมฺมณาฯ มโนวภิญมฺญาณ
ภิ า สารมมฺมณารมมฺมณา, สย
ภิ า อนารมมฺมณารมมฺมณาฯ
ธาตพุ สย

๙. ทภิฎมฺฐสพุตาทภิทสมฺสนวาโร
๑๐๓๖. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ ทภิฎมฺฐา, กตภิ สพุตา, กตภิ มพุตา, กตภิ วภิญมฺญาตา, กตภิ น ทภิฎมฺฐา น สพุตา น มพุตา
น วภิญมฺญาตา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ ทภิฎมฺฐา, กตภิ สพุตา, กตภิ มพุตา, กตภิ วภิญมฺญาตา, กตภิ น
ทภิฎมฺฐา น สพุตา น มพุตา น วภิญมฺญาตา?
ภิ า ทภิโฎมฺฐ, สย
ภิ า สพุโต, สย
ภิ า มพุโต, สย
ภิ า วภิญมฺญาโต, สย
ภิ า น ทภิโฎมฺฐ น สพุโต น มพุโต,
๑๐๓๗. รรูปกมฺขโนมฺธ สย
วภิญมฺญาโตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา น ทภิฎมฺฐา น สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ
รรูปายตนปํ ทภิฎมฺฐปํ, น สพุตปํ น มพุตปํ, วภิญมฺญาตปํฯ สทมฺทายตนปํ น ทภิฎมฺฐปํ, สพุตปํ, น มพุตปํ, วภิญมฺญาตปํฯ คนมฺธาย
ตนปํ… รสายตนปํ… โผฎมฺฐพมฺพายตนปํ น ทภิฎมฺฐปํ น สพุตปํ, มพุต,ปํ วภิญมฺญาตปํฯ สตมฺตายตนา น ทภิฎมฺฐา น
สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ
รรูปธาตพุ ทภิฎมฺฐา, น สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ สทมฺทธาตพุ น ทภิฎมฺฐา, สพุตา, น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ
คนมฺธธาตพุ… รสธาตพุ… โผฎมฺฐพมฺพธาตพุ น ทภิฎมฺฐา น สพุตา, มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ เตรส ธาตพุโย น
ทภิฎมฺฐา น สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ
ภิ า ทภิฎมฺฐปํ, สย
ภิ า สพุตปํ, สย
ภิ า มพุตปํ, ส ภิ
ตตีณภิ สจมฺจานภิ น ทภิฎมฺฐา น สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ภิ า น ทภิฎมฺฐปํ น สพุตปํ น มพุตปํ, วภิญมฺญาตปํฯ
ยา วภิญมฺญาตปํ, สย
พาวตีสตภินมฺทมฺรภิยา น ทภิฎมฺฐา น สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ นว เหตรู น ทภิฎมฺฐา น สพุตา น มพุตา,
วภิญมฺญาตาฯ จตมฺตาโร อาหารา น ทภิฎมฺฐา น สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ สตมฺต ผสมฺสา น ทภิฎมฺฐา น
สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ สตมฺต เวทนา… สตมฺต สญมฺญา… สตมฺต เจตนา… สตมฺต จภิตมฺตา น ทภิฎมฺฐา
น สพุตา น มพุตา, วภิญมฺญาตาฯ
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๑๐. ตภิกาทภิทสมฺสนวาโร
๑. กพุสลตมฺตภิกปํ

๑๐๓๘. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ กพุสลา,
กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา?
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อกพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ ทสาย
รรูปกมฺขโนมฺธ อพมฺยากโตฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อกพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ โสฬส ธาตพุโย อพมฺ
ตนา อพมฺยากตาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อกพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ สมพุทยสจมฺจปํ อกพุสลปํฯ
ยากตาฯ เทมฺว ธาตพุโย สย
ภิ า กพุสลปํ, สย
ภิ า อกพุสลปํ, สย
ภิ า อพมฺยากตปํฯ
มคมฺคสจมฺจปํ กพุสลปํฯ นภิโรธสจมฺจปํ อพมฺยากตปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ภิ มฺทมฺรภิยา อพมฺยากตาฯ โทมนสมฺสน
ภิ มฺทมฺรภิยปํ อกพุสลปํฯ อนญมฺญาตญมฺญสมฺสามตีตภินมฺทมฺรภิยปํ กพุสลปํฯ จตมฺตา
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
ตี
ตโย กพุสลเหตรู กพุสลาฯ ตโย อกพุสลเหตรู อกพุสลาฯ ตโย อพมฺยากตเหตรู อพมฺยากตาฯ กพฬ กาโร
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อกพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ ฉ ผสมฺสา
อาหาโร อพมฺยากโตฯ ตโย อาหารา สย
ภิ า กพุสโล, สย
ภิ า อกพุสโล, สย
ภิ า อพมฺยากโตฯ ฉ
อพมฺยากตาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า
เวทนา… ฉ สญมฺญา… ฉ เจตนา… ฉ จภิตมฺตา อพมฺยากตาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุ ส ย
ภิ า อพมฺยากตาฯ
อกพุสลา, สย

๒. เวทนาตภิกปํ

๑๐๓๙. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, กตภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, กตภิ อ
ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา,
กตภิ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, กตภิ อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา?
เทมฺว ขนมฺธา น วตมฺตพมฺพา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ , ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ, อ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า
ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิฯ ตโย ขนมฺธา สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ทสายตนา น วตมฺตพมฺพา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ, ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ, อ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ , สย
ภิ า ทพุกมฺ
ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิฯ มนายตนปํ สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า สพุขาย
ขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺป
เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิ, ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิ, อ
ยพุตมฺตปํ, สย
ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิฯ
ทส ธาตพุโย น วตมฺตพมฺพา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ , ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ, อ
ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิฯ ปญมฺจ ธาตพุโย อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา,
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ มโน
กายวภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อ
วภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า ทพุกมฺ
ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ ธมมฺมธาตพุ สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา สพุขาย
ขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ຂຂຸດທະກະວດຖຂຸ
ວ ວ ວພວງໂຄ 25

เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ, ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺ
ตาตภิปภิฯ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ นภิ
เทมฺว สจมฺจา สย
โรธสจมฺจปํ น วตมฺตพมฺพปํ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิ, ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิ, อทพุกมฺ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย
ขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ สพุขาย เวท
เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
นาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิ, ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิ, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺ
ตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยา น วตมฺตพมฺพา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ, ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา
ทมฺวาทสน
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา,
ตภิปภิ, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิฯ ฉ อภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, ส ภิ
สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ ส ภิ
ยา ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา , สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวท
ยา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิ, ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺ
นาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, สย
ตนมฺตภิปภิ, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตนมฺตภิปภิฯ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺ
โทโส อกพุสลเหตพุ ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตฯ สตมฺต เหตรู สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ โมโห อกพุสลเหตพุ ส ย
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺป
ตา, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, สย
ภิ า ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตฯ
ยพุโตมฺต, สย
ตี
กพฬกาโร
อาหาโร น วตมฺตโพมฺพ สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตตภิ ปภิ , ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺป
โตมฺตตภิปภิ, อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตตภิปภิฯ ตโย อาหารา สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
ยพุตมฺตา, สย
ภิ า สพุขาย เวท
ปญมฺจ ผสมฺสา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ กายวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺตฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า สพุขาย
นาย สมมฺปยพุโตมฺต, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺป
เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต, สย
ยพุโตมฺตฯ
สตมฺต เวทนา น วตมฺตพมฺพา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ , ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิ,
อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาตภิปภิฯ ปญมฺจ สญมฺญา… ปญมฺจ เจตนา… ปญมฺจ จภิตมฺตา อทพุกมฺขม
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า ทพุกมฺ
สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, กายวภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า ทพุกมฺขาย
ขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย

๓. วภิปากตมฺตภิกปํ
๑๐๔๐. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ วภิปากา, กตภิ วภิปากธมมฺมธมมฺมา, กตภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมา…เป.…
สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ วภิปากา, กตภิ วภิปากธมมฺมธมมฺมา, กตภิ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมา?
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺ
รรูปกมฺขโนมฺธ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธโมมฺมฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ
มา, สย
ຂຂຸດທະກະວດຖຂຸ
ວ ວ ວພວງໂຄ 26

ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, ส ภิ
ทสายตนา เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ ทมฺวายตนา สย
ยา เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า
ทส ธาตพุโย เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ ปญมฺจ ธาตพุโย วภิปากาฯ มโนธาตพุ สย
ภิ า วภิปากา สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปา
เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ เทมฺว ธาตพุโย สย
กนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ
ภิ า วภิปากปํ,
เทมฺว สจมฺจา วภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ นภิโรธสจมฺจปํ เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมปํ, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมปํฯ
สย
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
ธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺ
ฉ เหตรู วภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ ตโย อพมฺยากตเหตรู สย
มาฯ
ตี
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปาก
กพฬกาโร
อาหาโร เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธโมมฺมฯ ตโย อาหารา ส ย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ ปญมฺจ ผสมฺสา วภิปากาฯ มโนธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า
ธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธโมมฺมฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า วภิปาโก, สย
ภิ า วภิ
วภิปาโก, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธโมมฺมฯ ปญมฺจ เวทนา… ปญมฺจ สญมฺญา… ปญมฺจ
ปากธมมฺมธโมมฺม, สย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ
เจตนา… ปญมฺจ จภิตมฺตา วภิปากาฯ มโนธาตพุ สย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ
มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สย

๔. อพุปาทภินมฺนตมฺตภิกปํ

๑๐๔๑. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, กตภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, กตภิ อนพุปาทภินมฺนอนพุปา
ทานภิยา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, กตภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, กตภิ อนพุ
ปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยา?
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย ๔ฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า อพุ
รรูปกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ
ปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ปญมฺจายตนา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ สทมฺทายตนปํ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ จตมฺตาโร อายตนา ส ภิ
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ ทมฺวายตนา สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา,
ยา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ
สย
ภิ า อพุปา
ทส ธาตพุโย อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ สทมฺทธาตพุ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ ปญมฺจ ธาตพุโย ส ย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ เทมฺว ธาตพุโย สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า
ทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ
อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อพุปา
สมพุทยสจมฺจปํ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ เทมฺว สจมฺจา อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ
ทภินมฺนพุปาทานภิยปํ, สย
ภิ มฺทมฺรภิยปํ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา อนพุปา
นวภินมฺทมฺรภิยา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ โทมนสมฺสน
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า
ทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
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ภิ า อนพุ
อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ ตโย อกพุสลเหตรู อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ ตโย กพุสลเหตรู ส ย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ ตโย อพมฺยากตเหตรู สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปา
ปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ
ทานภิยา, สย
ตี
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโยฯ ตโย อาหารา ส ภิ
กพฬกาโร
อาหาโร สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยา ฯ
ยา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, สย
ภิ า อนพุปา
ปญมฺจ ผสมฺสา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ มโนธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิโย, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปา
ทภินมฺนพุปาทานภิโยฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิโยฯ ปญมฺจ เวทนา… ปญมฺจ สญมฺญา… ปญมฺจ เจตนา… ปญมฺจ
ทานภิโย, สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิ
จภิตมฺตา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ มโนธาตพุ สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺ
ยาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สย
นอนพุปาทานภิยาฯ

๕. วภิตกมฺกตมฺตภิกปํ

๑๐๔๒. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ สวภิตกมฺกสวภิจารา, กตภิ อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, กตภิ อวภิตกมฺกอวภิจารา…เป.…
สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ สวภิตกมฺกสวภิจารา, กตภิ อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, กตภิ อวภิตกมฺกอวภิจารา?
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, ส ภิ
รรูปกมฺขโนมฺธ อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ ตโย ขนมฺธา สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจาโร, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต, สย
ภิ า อวภิ
ยา อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ สย
ภิ า น วตมฺตโพมฺพ สวภิตกมฺกสวภิจาโรตภิปภิ , อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺตตภิปภิ, อวภิตกมฺกอวภิจาโร
ตกมฺกอวภิจาโร สย
ตภิปภิฯ
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตปํ, สย
ภิ า อ
ทสายตนา อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ มนายตนปํ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิ
วภิตกมฺกอวภิจารปํฯ ธมมฺมายตนปํ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ สวภิตกมฺกสวภิจารนมฺตภิปภิ, อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตนมฺตภิปภิ, อวภิตกมฺกอวภิจารนมฺตภิปภิฯ
จารปํ, สย
ภิ า สวภิ
ปนมฺนรส ธาตพุโย อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ มโนธาตพุ สวภิตกมฺกสวภิจาราฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ ธมมฺมธาตพุ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจา
ตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจารา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา สวภิตกมฺกสวภิจาราตภิปภิ, อ
รา, สย
วภิตกมฺกวภิจารมตมฺตาตภิปภิ, อวภิตกมฺกอวภิจาราตภิปภิฯ
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารปํ, สย
ภิ า
สมพุทยสจมฺจปํ สวภิตกมฺกสวภิจารปํฯ นภิโรธสจมฺจปํ อวภิตกมฺกอวภิจารปํฯ มคมฺคสจมฺจปํ สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจารปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจา
อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจารปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ สวภิตกมฺกสวภิจารนมฺตภิปภิ, อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตนมฺตภิปภิ, อ
รมตมฺต,ปํ สย
วภิตกมฺกอวภิจารนมฺตภิปภิฯ
ภิ มฺทมฺรภิยปํ สวภิตกมฺกสวภิจารปํฯ อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ สย
ภิ า สวภิตกมฺกส
นวภินมฺทมฺรภิยา อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ โทมนสมฺสน
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจารปํฯ เอกาทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺ
วภิจารปํ, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ
ตา, สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, ส ภิ
ตโย อกพุสลเหตรู สวภิตกมฺกสวภิจาราฯ ฉ เหตรู สย
ตี
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจา
ยา อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ กพฬกาโร
อาหาโร อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ ตโย อาหารา สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ ปญมฺจ ผสมฺสา อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ มโนธาตพุ
รา, สย
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ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจาโร, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิ
สมมฺผโสมฺส สวภิตกมฺกสวภิจาโรฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผโสมฺส สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาโรฯ ปญมฺจ เวทนา… ปญมฺจ สญมฺญา… ปญมฺจ เจตนา… ปญมฺจ จภิตมฺตา
จารมโตมฺต, สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิ
อวภิตกมฺกอวภิจารา มโนธาตพุ สวภิตกมฺกสวภิจารา , มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ
ตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
(๑) รรูปทพุกปํ
๑๐๔๓. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ รรูปา, กตภิ อรรูปา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ รรูปา, กตภิ อรรูปา?
ภิ า
รรูปกมฺขโนมฺธ รรูปปํฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา อรรูปาฯ ทสายตนา รรูปาฯ มนายตนปํ อรรูปปํฯ ธมมฺมายตนปํ ส ย
ภิ า อรรูปปํฯ ทส ธาตพุโย รรูปาฯ สตมฺต ธาตพุโย อรรูปาฯ ธมมฺมธาตพุ สย
ภิ า รรูปา, สย
ภิ า อรรูปาฯ
รรูปปํ, สย
ภิ า รรูปปํ, สย
ภิ า อรรูปปํฯ สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา รรูปาฯ จพุทมฺทสน
ภิ มฺทมฺรภิยา อรรูป
ตตีณภิ สจมฺจานภิ อรรูปาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ สย
ตี
ภิ า รรูปปํ, สย
ภิ า อรรูปปํฯ นว เหตรู อรรูปาฯ กพฬกาโร
าฯ ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ สย
อาหาโร รรูปปํฯ ตโย อาหา
รา อรรูปาฯ สตมฺต ผสมฺสา อรรูปาฯ สตมฺต เวทนา… สตมฺต สญมฺญา… สตมฺต เจตนา สตมฺต จภิตมฺตา อรรูป
าฯ
(๒) โลกภิยทพุกปํ
๑๐๔๔. ปญมฺจนมฺนปํ ขนมฺธานปํ กตภิ โลกภิยา, กตภิ โลกพุตมฺตรา? ทมฺวาทสนมฺนปํ อายตนานปํ กตภิ โลกภิยา, กตภิ โลกพุตมฺ
ตรา? อฎมฺฐารสนมฺนปํ ธาตรูนปํ กตภิ โลกภิยา, กตภิ โลกพุตมฺตรา? จตพุนมฺนปํ สจมฺจานปํ กตภิ โลกภิยา, กตภิ โลกพุตมฺ
ตรา…เป.… สตมฺตนมฺนปํ จภิตมฺตานปํ กตภิ โลกภิยา, กตภิ โลกพุตมฺตรา?
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตราฯ ทสายตนา โลกภิยา ฯ
รรูปกมฺขโนมฺธ โลกภิโยฯ จตมฺตาโร ขนมฺธา สย
ภิ า โลกภิยา , สย
ภิ า โลกพุตมฺตราฯ โสฬส ธาตพุโย โลกภิยาฯ เทมฺว ธาตพุโย สย
ภิ า โลกภิ
เทมฺว อายตนา สย
ภิ า โลกพุตมฺตราฯ เทมฺว สจมฺจา โลกภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา โลกพุตมฺตราฯ
ยา, สย
ภิ มฺทมฺรภิยา โลกภิยาฯ ตตีณภินมฺทมฺรภิยา โลกพุตมฺตราฯ นวภินมฺทมฺรภิยา สย
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตราฯ
ทสน
ตี
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตราฯ กพฬกาโร
ตโย อกพุสลเหตรู โลกภิยาฯ ฉ เหตรู สย
อาหาโร โลกภิ
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตรา ฯ ฉ ผสมฺสา โลกภิยาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุ
โยฯ ตโย อาหารา สย
ภิ า โลกภิโย, สย
ภิ า โลกพุตมฺตโรฯ ฉ เวทนา โลกภิยาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา
สมมฺผโสมฺส สย
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตราฯ ฉ สญมฺญา โลกภิยาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา
เวทนา สย
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตราฯ ฉ เจตนา โลกภิยาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุสมมฺผสมฺสชา เจตนา
สญมฺญา สย
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตราฯ ฉ จภิตมฺตา โลกภิยาฯ มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สย
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺ
สย
ตราตภิฯ
อภภิญมฺญา เทมฺว สารมมฺมณา, ทภิฎมฺฐา กพุสลเวทนา;
วภิปากา จ อพุปาทภินมฺนา, วภิตกมฺกปํ รรูปโลกภิยาตภิฯ

ธมมฺมหทยวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
วภิภงมฺคปกรณปํ นภิฎมฺฐภิตปํฯ
๛
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