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ວ ຕທທ  ອ ອານ
ວ ຕທທ  ອ ອານ ມທ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ກນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທທອ  ເຮອາ ເຫກ ນ ເປກນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປກນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ກງຈາກນ ກດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ກນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ກງສ ສ ລາວ ເປກນ ອ ທກຢອາງນນອງ ຄ ກນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທກມມະ ເປກນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທທອ ສທຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ກງສ ສ ທກມ 

1. ພຍ ກນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປກນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ກດນ ຕດອງ ມທ ໄມດພຕນທທຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

2. ພຍ ກນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ  ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ກດນ ເຫມສອນ ກ ກບ ມ ກນ ປະກອບ ກ ກບ ສຣະອະ

3. ຄ ກນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ບກອ  ມທ ສຣະອທຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ກບ ພຍ ກນຊນະ ຕ ອດນ ພຍາງ ໃຫດ
ອ ອານ ເຫມສອນ ກ ກບ ມທ ໄມດກ ກນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກ ອຽວຂ ດອງ

4. ສຣະເອ ກ ກບ ສຣະໂອ ມ ກກ ຢຢອ ຫນ ດາ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ມ ກນ ປະກອບ ກ ກບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ກງ ຕ ອວສະກ ອດ

5. ຄ ກນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ  ອ ອານ ເເບບ ດຽວ ກ ກບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອ ອານ ັກນ ເປກນ ໄມດອ ກນ) ສ ອວນ ຕ ອວ ອ ສອນ ນ ກດນ
ທອານ ຄ ອງ ອ ອານ ອອກ ເເລ ດວ

6. ຕ ອວໃດ ມທ ນຕກຄະຫຕ ດ ອ ກງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທຕ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ກດນ ເປກນ ໄມດອ ກງ ຄ ກນ ມ ກນ ຢຢອ ເທຕ ງ ສຣະອຕ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ກນ ເປກນ ໄມດອ ຕງ

7. ມ ກນ ມທ ການຂຽນ ຈ ກອງ ນນອງ ເເລະ ອ ອານ ອ ທກ ຈ ກອງ ນນອງ ເເຕອ ບກອ  ໄດ ດ ເອອາ ເປກນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกมฺขโนมฺธ ຣຢປກກຂ ກນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปมฺปยตุโตมฺต ອາສະວະວ ຕບປະຢທຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ ເວທະນາກຂ ກນໂທ (§4)

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ວ ຕນຍານ ກກຂ ກນໂທ (§5)
วภิเญมฺญโยมฺย ວ ຕນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ຕນເຍຕຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจตุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ /ກຕນຈ ຕ ຣຢປກງ ອະຕທຕານາຄະຕະປກດຈທຸບປກນນ ກງ ອ ກດຊ ກດຕ ກງ

จกมฺขตุวภิเญมฺญยมฺยปํ ຈ ກກຂທຸວ ຕນໄຢຢກງ
ปจมฺจตุปมฺปโนมฺน ປກດຈທຸບປກນໂນ
สมมฺปยตุโตมฺต ສ ກມປະຢທຸດໂຕ
วตมฺตโพมฺพ ວ ກດຕ ກບໂພ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ອ ກດຊ ກດຕາຣ ກມມະນາ
วตมฺตโพมฺพ ວ ກດຕ ກບໂພ
วตมฺตพมฺพา ວ ກດຕ ກບພາ

ເມສອ ອ ວ ກນພທຸດ ທທ  ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກທຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ  ປະເທດ ຝຣ ກອງ

ຄ ກາເເພວ ພຢເພກຊຣ ຣລຕນທອງ
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๏
๒. สงมฺคหภิเตนอสงมฺคหภิตปทนภิเทมฺทโส

๑๗๑. จกมฺขายตเนน เย ธมมฺมา… โผฏมฺฐพมฺพายตเนน เย ธมมฺมา… จกมฺขตุธาตตุยา เย ธมมฺมา… โผฏมฺฐพมฺพ
ธาตตุยา เย ธมมฺมา ขนมฺธสงมฺคเหน สงมฺคหภิตา อายตนสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา ธาตตุสงมฺคเหน อสงมฺคหภิ
ตา, เต ธมมฺมา กตภิหภิ ขเนมฺธหภิ กตภิหายตเนหภิ กตภิหภิ ธาตรูหภิ อสงมฺคหภิตา? เต ธมมฺมา จตรูหภิ ขเนมฺธหภิ
ทมฺวตีหายตเนหภิ อฏมฺฐหภิ ธาตรูหภิ อสงมฺคหภิตาฯ

๑๗๒. จกมฺขตุวภิญมฺญาณธาตตุยา เย ธมมฺมา… โสตวภิญมฺญาณธาตตุยา เย ธมมฺมา… ฆานวภิญมฺญาณธาตตุยา เย ธมมฺ
มา… ช ภิวมฺหาวภิญมฺญาณธาตตุยา เย ธมมฺมา… กายวภิญมฺญาณธาตตุยา เย ธมมฺมา… มโนธาตตุยา เย ธมมฺ
มา… มโนวภิญมฺญาณธาตตุยา เย ธมมฺมา ขนมฺธสงมฺคเหน สงมฺคหภิตา อายตนสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา ธาตตุ
สงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา…เป.… เต ธมมฺมา จตรูหภิ ขเนมฺธหภิ เอกาทสหายตเนหภิ ทมฺวาทสหภิ ธาตรูหภิ อ
สงมฺคหภิตาฯ

๑๗๓. จกมฺขตุนมฺทมฺรภิเยน เย ธมมฺมา… โสตภินมฺทมฺรภิเยน เย ธมมฺมา… ฆานภินมฺทมฺรภิเยน เย ธมมฺมา… ช ภิวมฺหภินมฺทมฺรภิ
เยน เย ธมมฺมา… กายภินมฺทมฺรภิเยน เย ธมมฺมา… อภิตมฺถภินมฺทมฺรภิเยน เย ธมมฺมา… ปตุรภิส ภินมฺทมฺรภิเยน เย ธมมฺ
มา ขนมฺธสงมฺคเหน สงมฺคหภิตา อายตนสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา ธาตตุสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา…เป.…  เต
ธมมฺมา จตรูหภิ ขเนมฺธหภิ ทมฺวตีหายตเนหภิ อฏมฺฐหภิ ธาตรูหภิ อสงมฺคหภิตาฯ

๑๗๔. อสญมฺญาภเวน เย ธมมฺมา… เอกโวการภเวน เย ธมมฺมา ขนมฺธสงมฺคเหน สงมฺคหภิตา อายตนสงมฺคเหน
อสงมฺคหภิตา ธาตตุสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา…เป.… เต ธมมฺมา จตรูหภิ ขเนมฺธหภิ ตตีหายตเนหภิ นวหภิ ธาตรูหภิ
อสงมฺคหภิตาฯ

๑๗๕. ปรภิเทเวน เย ธมมฺมา… สนภิทสมฺสนสปมฺปฏภิเฆหภิ ธเมมฺมหภิ เย ธมมฺมา ขนมฺธสงมฺคเหน สงมฺคหภิตา อาย
ตนสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา  ธาตตุสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา…เป.…  เต ธมมฺมา  จตรูหภิ  ขเนมฺธหภิ  ทมฺวตีหาย
ตเนหภิ อฏมฺฐหภิ ธาตรูหภิ อสงมฺคหภิตาฯ

๑๗๖. อนภิทสมฺสนสปมฺปฏภิเฆหภิ ธเมมฺมหภิ เย ธมมฺมา ขนมฺธสงมฺคเหน สงมฺคหภิตา อายตนสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา
ธาตตุสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา…เป.… เต ธมมฺมา จตรูหภิ ขเนมฺธหภิ ทสหายตเนหภิ โสฬสหภิ ธาตรูหภิ อสงมฺ
คหภิตาฯ

๑๗๗. สนภิทสมฺสเนหภิ ธเมมฺมหภิ เย ธมมฺมา ขนมฺธสงมฺคเหน สงมฺคหภิตา อายตนสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา ธาตตุสงมฺค
เหน อสงมฺคหภิตา…เป.… เต ธมมฺมา จตรูหภิ ขเนมฺธหภิ ทมฺวตีหายตเนหภิ อฏมฺฐหภิ ธาตรูหภิ อสงมฺคหภิตาฯ

๑๗๘. สปมฺปฏภิเฆหภิ ธเมมฺมหภิ เย ธมมฺมา… อตุปาทาธเมมฺมหภิ เย ธมมฺมา ขนมฺธสงมฺคเหน สงมฺคหภิตา อายตน
สงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา ธาตตุสงมฺคเหน อสงมฺคหภิตา,  เต ธมมฺมา กตภิหภิ ขเนมฺธหภิ กตภิหายตเนหภิ กตภิหภิ
ธาตรูหภิ อสงมฺคหภิตา? เต ธมมฺมา จตรูหภิ ขเนมฺธหภิ เอกาทสหายตเนหภิ สตมฺตรสหภิ ธาตรูหภิ อสงมฺคหภิตาฯ

ทสายตนา สตมฺตรส ธาตตุโย,
สตมฺตภินมฺทมฺรภิยา อสญมฺญาภโว เอกโวการภโว;
ปรภิเทโว สนภิทสมฺสนสปมฺปฏภิฆปํ,
อนภิทสมฺสนปํ ปตุนเทว [ปตุนเรว (ปตี.)] สปมฺปฏภิฆปํ อตุปาทาตภิฯ

สงมฺคหภิเตนอสงมฺคหภิตปทนภิเทมฺทโส ทตุตภิโยฯ
๛
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ເມສອ ອ ວ ກນຈ ກນ ທທ  ໘/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກທຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທສ ຣ ທທອ  ປະເທດ ຝຣ ກອງ
ກ ອາຍ ເເລະ ເຂອດາຫນ ດາ

ໂດຍ ຄ ກາເເພວ ພຢເພກຊຣ ຣລຕນທອງ
http://laocom.free.fr

http://laophaen.free.fr
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