
๑ 

 

อภธิมฺมปิฏก 

ธมฺมสงคฺณิปาล ิ

---------- 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส 

 

มาตกิา 

๑. ตกิมาตกิา 

------------- 

[๑]   กสุลา  ธมฺมา.  (๓๖๙,๓๘๕,๑๓๘๔) 

   อกสุลา  ธมฺมา.  (๓๙๕,๔๒๗,๙๘๖,๑๓๘๕) 

   อพฺยากตา  ธมฺมา.  (๔๓๑,๕๘๓,๙๘๗,๑๓๘๖) 

[๒] สขุาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุตา  ธมฺมา.  (๙๘๘,๑๓๘๗) 

   ทกฺุขาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุตา  ธมฺมา.  (๙๘๙,๑๓๘๘) 

   อทกฺุขมสขุาย  เวทนาย  สมฺปยตฺุตา  ธมฺมา.  (๙๙๐,๑๓๘๙) 

[๓] วิปากา  ธมฺมา.  (๙๙๑,๑๓๖๐) 

   วิปากธมฺมธมฺมา.  (๙๙๒,๑๓๖๑) 

   เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา.  (๙๙๓,๑๓๙๒) 

[๔] อปุาทินฺนปุาทานิยา  ธมฺมา.  (๙๙๔,๑๓๙๓) 

   อนปุาทิณฺณปุาทานิยา  ธมฺมา.  (๙๙๕,๑๓๙๔) 

   อนปุาทิณฺณอนปุาทานิยา  ธมฺมา.  (๙๙๖,๑๓๙๕) 

[๕] สงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา  ธมฺมา.  (๙๙๗,๑๓๙๖) 

   อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา  ธมฺมา.  (๙๙๘,๑๓๙๗) 

   อสงฺกิลิฏฺฐอสงฺกิเลสิกา  ธมฺมา.  (๙๙๙,๑๓๙๘) 

[๖] สวิตกฺกสวิจารา  ธมฺมา.(๑๐๐๐,๑๓๙๙) 

   อวิตกฺกวิจารมตฺตา  ธมฺมา.  (๑๐๐๑,๑๔๐๐) 

   อวิตกฺกอวิจารา  ธมฺมา.  (๑๐๐๒,๑๔๐๑) 
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[๗] ปีติสหคตา  ธมฺมา.  (๑๐๐๓,๑๔๐๒) 

   สขุสหคตา  ธมฺมา.  (๑๐๐๔,๑๔๐๓) 

   อเุปกฺขาสหคตา  ธมฺมา.  (๑๐๐๕,๑๔๐๔) 

[๘]   ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  ธมฺมา.  (๑๐๐๖,๑๔๐๕) 

   ภาวนาย  ปหาตพฺพา  ธมฺมา.  (๑๐๑๑,๑๔๐๖) 

   เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพา  ธมฺมา.  (๑๐๑๒,๑๔๐๗) 

[๙] ทสฺสเนน  ปหาตพฺพเหตกุา  ธมฺมา.  (๑๐๑๓,๑๔๐๘) 

   ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตกุา  ธมฺมา.(๑๐๑๘,๑๔๐๙) 

   เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตกุา  ธมฺมา.  (๑๐๑๙,๑๔๑๐) 

[๑๐] อาจยคามิโน  ธมฺมา.  (๑๐๒๐,๑๔๑๑) 

   อปจยคามิโน  ธมฺมา.  (๑๐๒๑,๑๔๑๒) 

   เนวาจยคามินาปจยคามิโน  ธมฺมา.  (๑๐๒๒,๑๔๑๓) 

[๑๑] เสกฺขา  ธมฺมา.  (๑๐๒๓,๑๔๑๔) 

   อเสกฺขา  ธมฺมา.  (๑๐๒๔,๑๔๑๕) 

   เนวเสกฺขนาเสกฺขา  ธมฺมา.  (๑๐๒๕,๑๔๑๖) 

[๑๒] ปริตฺตา  ธมฺมา.  (๑๐๒๖,๑๔๑๗) 

   มหคฺคตา  ธมฺมา.  (๑๐๒๗,๑๔๑๘) 

   อปปฺมาณา  ธมฺมา. (๑๐๒๘,๑๔๑๙) 

[๑๓] ปริตฺตารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๒๙,๑๔๒๐) 

   มหคฺคตารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๓๐,๑๔๒๑) 

   อปปฺมาณารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๓๑,๑๔๒๒) 

[๑๔] หีนา  ธมฺมา. (๑๐๓๒,๑๔๒๓) 

   มชฺฌิมา  ธมฺมา. (๑๐๓๓,๑๔๒๔) 

   ปณีตา  ธมฺมา. (๑๐๓๔,๑๔๒๕) 

[๑๕] มิจฺฉตฺตนิยตา  ธมฺมา. (๑๐๓๕,๑๔๒๖) 

   สมฺมตฺตนิยตา  ธมฺมา. (๑๐๓๖,๑๔๒๗) 

   อนิยตา  ธมฺมา. (๑๐๓๗,๑๔๒๘) 
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[๑๖] มคฺคารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๓๘,๑๔๒๙) 

   มคฺคเหตกุา  ธมฺมา. (๑๐๓๙,๑๔๒๙) 

   มคฺคาธิปติโน  ธมฺมา. (๑๐๔๐,๑๔๒๙) 

[๑๗] อปุปฺนฺนา  ธมฺมา. (๑๐๔๑,๑๔๓๐) 

   อนปุปฺนฺนา  ธมฺมา. (๑๐๔๒,๑๔๓๐) 

   อปุปฺาทิโน  ธมฺมา. (๑๐๔๓,๑๔๓๐) 

[๑๘] อตีตา  ธมฺมา. (๑๐๔๔,๑๔๓๑) 

   อนาคตา  ธมฺมา. (๑๐๔๕,๑๔๓๑) 

   ปจฺจปุปฺนฺนา  ธมฺมา. (๑๐๔๖,๑๔๓๑) 

[๑๙] อตีตารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๔๗,๑๔๓๒) 

   อนาคตารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๔๘,๑๔๓๓) 

   ปจฺจปุปฺนฺนารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๔๙,๑๔๓๔) 

[๒๐] อชฺฌตฺตา  ธมฺมา. (๑๐๕๐,๑๔๓๕) 

   พหิทฺธา  ธมฺมา. (๑๐๕๑,๑๔๓๕) 

   อชฺฌตฺตพหิทฺธา  ธมฺมา. (๑๐๕๒,๑๔๓๕) 

[๒๑] อชฺฌตฺตารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๕๓,๑๔๓๖) 

   พหิทฺธารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๕๔,๑๔๓๗) 

   อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๐๕๕,๑๔๓๗) 

[๒๒]  สนิทสฺสนสปปฺฏิฆา  ธมฺมา. (๑๐๕๖,๑๔๓๘) 

   อนิทสฺสนสปปฺฏิฆา  ธมฺมา. (๑๐๕๗,๑๔๓๙) 

   อนิทสฺสนอปปฺฏิฆา  ธมฺมา. (๑๐๕๘,๑๔๔๐)   

ติกมาติกา 

----------- 
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ทกุมาตกิา 

--------- 

เหตุโคจฉฺก 

[๑] เหต ู ธมฺมา. (๑๐๕๙,๑๐๗๗,๑๔๔๑) 

   น  เหต ู ธมฺมา. (๑๐๗๘,๑๔๔๒) 

[๒] สเหตกุา  ธมฺมา. (๑๐๗๙,๑๔๔๓) 

  อเหตกุา  ธมฺมา. (๑๐๘๐,๑๔๔๔) 

[๓] เหตสุมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๐๘๑,๑๔๔๕) 

   เหตวิุปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๐๘๒,๑๔๔๖) 

[๔] เหต ู เจว  ธมฺมา  สเหตกุา  จ. (๑๐๘๓,๑๔๔๗) 

   สเหตกุา  เจว  ธมฺมา  น  จ  เหต.ู (๑๐๘๔,๑๔๔๘) 

[๕] เหต ู เจว  ธมฺมา  เหตสุมฺปยตฺุตา  จ. (๑๐๘๕,๑๔๔๙) 

   เหตสุมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  น  จ  เหต.ู (๑๐๘๖,๑๔๕๐) 

[๖]  น  เหต ู โข  ปน  ธมฺมา  สเหตกุาปิ. (๑๐๘๗,๑๔๕๑) 

   อเหตกุาปิ. (๑๐๘๘,๑๔๕๒)   

เหตโุคจฺฉกํ 

---------- 

 

จูฬนฺตรทกุ 

[๗] สปปฺจฺจยา  ธมฺมา. (๑๐๘๙,๑๔๕๓) 

   อปปฺจฺจยา  ธมฺมา. (๑๐๙๐,๑๔๕๔) 

[๘] สํขตา  ธมฺมา. (๑๐๙๑,๑๔๕๕) 

   อสํขตา  ธมฺมา. (๑๐๕๒,๑๔๕๖) 

[๙] สนิทสฺสนา  ธมฺมา. (๑๐๙๓,๑๔๕๗) 

   อนิทสฺสนา  ธมฺมา. (๑๐๙๔,๑๔๕๘) 

[๑๐] สปปฺฏิฆา  ธมฺมา. (๑๐๙๕,๑๔๕๙) 

   อปปฺฏิฆา  ธมฺมา. (๑๐๙๖,๑๔๖๐) 
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[๑๑] รูปิโน  ธมฺมา. (๑๐๙๘,๑๔๖๑) 

   อรูปิโน  ธมฺมา.(๑๐๙๙,๑๔๖๒) 

[๑๒] โลกิยา  ธมฺมา. (๑๐๙๙,๑๔๖๓) 

   โลกตฺุตรา  ธมฺมา. (๑๑๐๐,๑๔๖๓) 

[๑๓] เกนจิ  วิ7ฺเญยฺยา  ธมฺมา. (๑๑๐๑,๑๔๖๓) 

   เกนจิ  น  วิ7ฺเญยฺยา  ธมฺมา. (๑๑๐๑,๑๔๖๓)   

จฬูนฺตรทกํุ 

----------- 

 

อาสวโคจฉฺก 

[๑๔] อาสวา  ธมฺมา. (๑๑๐๒,๑๔๖๕) 

   โน  อาสวา  ธมฺมา. (๑๑๐๗,๑๔๖๖) 

[๑๕] สาสวา  ธมฺมา. (๑๑๐๘,๑๔๖๗) 

   อนาสวา  ธมฺมา. (๑๑๐๙,๑๔๖๘) 

[๑๖] อาสวสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๑๐,๑๔๖๙) 

   อาสววิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๑๑,๑๔๗๐) 

[๑๗] อาสวา  เจว  ธมฺมา  สาสวา  จ. (๑๑๑๒,๑๔๗๑) 

   สาสวา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  อาสวา. (๑๑๑๓,๑๔๗๒) 

[๑๘] อาสวา  เจว  ธมฺมา  อาสวสมฺปยตฺุตา  จ. (๑๑๑๔,๑๔๗๓) 

   อาสวสมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  อาสวา. (๑๑๑๕,๑๔๗๔) 

[๑๙] อาสววิปปฺยตฺุตา  โข  ปน  ธมฺมา  สาสวาปิ. (๑๑๑๖,๑๔๗๕) 

   อนาสวาปิ. (๑๑๑๗,๑๔๗๖)   

อาสวโคจฺฉกํ 

---------- 

 

 

 



๖ 

 

ส ฺโญชนโคจฉฺก 

[๒๐] ส7ฺโญชนา  ธมฺมา. (๑๑๑๘,๑๔๗๗) 

   โน  ส7ฺโญชนา  ธมฺมา. (๑๑๒๙,๑๔๗๘) 

[๒๑] ส7ฺโญชนิยา  ธมฺมา. (๑๑๓๐,๑๔๗๙) 

   อส7ฺโญชนิยา  ธมฺมา. (๑๑๓๑,๑๔๘๐) 

[๒๒] ส7ฺโญชนสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา.(๑๑๓๒,๑๔๘๑) 

   ส7ฺโญชนวิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา.(๑๑๓๓,๑๔๘๒) 

[๒๓]   ส7ฺโญชนา  เจว  ธมฺมา  ส7ฺโญชนิยา  จ. (๑๑๓๔,๑๔๘๓) 

   ส7ฺโญชนิยา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  ส7ฺโญชนา. (๑๑๓๕,๑๔๘๔) 

[๒๔]   ส7ฺโญชนา  เจว  ธมฺมา  ส7ฺโญชนสมฺปยตฺุตา  จ. (๑๑๓๖,๑๔๘๕) 

   ส7ฺโญชนสมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  ส7ฺโญชนา. (๑๑๓๗,๑๔๘๖) 

[๒๕]   ส7ฺโญชนวิปปฺยตฺุตา  โข  ปน  ธมฺมา  ส7ฺโญชนิยาปิ. (๑๑๓๘,๑๔๘๗) 

   อส7ฺโญชนิยาปิ. (๑๑๓๙,๑๔๘๘)   

ส7ฺโญชนโคจฺฉกํ 

----------- 

 

คนฺถโคจฉฺก 

[๒๖] คนฺถา  ธมฺมา. (๑๑๔๐,๑๔๘๙) 

   โน  คนฺถา  ธมฺมา. (๑๑๔๕,๑๔๙๐) 

[๒๗]   คนฺถนิยา  ธมฺมา. (๑๑๔๖,๑๔๙๑) 

   อคนฺถนิยา  ธมฺมา. (๑๑๔๗,๑๔๙๒) 

[๒๘]   คนฺถสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๔๘,๑๔๙๓) 

   คนฺถวิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๔๙,๑๔๙๔) 

[๒๙] คนฺถา  เจว  ธมฺมา  คนฺถนิยา  จ. (๑๑๕๐,๑๔๙๕) 

   คนฺถนิยา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  คนฺถา. (๑๑๕๑,๑๔๙๖) 

[๓๐] คนฺถา  เจว  ธมฺมา    คนฺถสมฺปยตฺุตา  จ. (๑๑๕๒,๑๔๙๗) 

   คนฺถสมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  คนฺถา.(๑๑๕๓,๑๔๙๘) 
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[๓๑] คนฺถวิปปฺยตฺุตา โข  ปน  ธมฺมา  คนฺถนิยาปิ. (๑๑๕๔,๑๔๙๙) 

   อคนฺถนิยาปิ. (๑๑๕๕,๑๕๐๐)   

คนฺถโคจฺฉกํ 

----------- 

 

โอฆโคจฉฺก 

[๓๒] โอฆา  ธมฺมา. (๑๑๕๖,๑๕๐๑) 

   โน  โอฆา  ธมฺมา. 

[๓๓] โอฆนิยา  ธมฺมา. 

   อโนฆนิยา  ธมฺมา. 

[๓๔] โอฆสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. 

   โอฆวิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. 

[๓๕] โอฆา  เจว  ธมฺมา  โอฆนิยา  จ. 

   โอฆนิยา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  โอฆา. 

[๓๖]  โอฆา  เจว  ธมฺมา  โอฆสมฺปยตฺุตา  จ. 

   โอฆสมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  โอฆา. 

[๓๗] โอฆวิปปฺยตฺุตา  โข  ปน  ธมฺมา  โอฆนิยาปิ. 

   อโนฆนิยาปิ.   

โอฆโคจฺฉกํ 

------------ 

 

โยคโคจฉฺก 

[๓๘] โยคา  ธมฺมา. (๑๑๕๗,๑๕๐๒) 

   โน  โยคา  ธมฺมา. 

[๓๙] โยคนิยา  ธมฺมา. 

   อโยคนิยา  ธมฺมา. 

[๔๐] โยคสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. 
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   โยควิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. 

[๔๑] โยคา  เจว  ธมฺมา  โยคนิยา  จ. 

   โยคนิยา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  โยคา. 

[๔๒] โยคา  เจว  ธมฺมา  โยคสมฺปยตฺุตา  จ. 

   โยคสมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  โยคา. 

[๔๓]  โยควิปปฺยตฺุตา  โข  ปน  ธมฺมา  โยคนิยาปิ. 

   อโยคนิยาปิ.   

โยคโคจฺฉกํ 

---------- 

 

นีวรณโคจฉฺก 

[๔๔] นีวรณา  ธมฺมา. (๑๑๕๘,๑๕๐๓) 

   โน  นีวรณา  ธมฺมา. (๑๑๖๙,๑๕๐๔) 

[๔๕] นีวรณิยา  ธมฺมา. (๑๑๗๐,๑๕๐๕) 

   อนีวรณิยา  ธมฺมา. (๑๑๗๑,๑๕๐๖) 

[๔๖] นีวรณสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๗๒,๑๕๐๗) 

   นีวรณวิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๗๓,๑๕๐๘) 

[๔๗] นีวรณา  เจว  ธมฺมา  นีวรณิยา  จ. (๑๑๗๔,๑๕๐๙) 

   นีวรณิยา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  นีวรณา. (๑๑๗๕,๑๕๑๐) 

[๔๘] นีวรณา  เจว  ธมฺมา  นีวรณสมฺปยตฺุตา  จ. (๑๑๗๖,๑๕๑๑) 

   นีวรณสมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  นีวรณา. (๑๑๗๗,๑๕๑๒) 

[๔๙] นีวรณวิปปฺยตฺุตา  โข  ปน  ธมฺมา  นีวรณิยาปิ. (๑๑๗๘,๑๕๑๓) 

   อนีวรณิยาปิ. (๑๑๗๙,๑๕๑๓)   

นีวรณโคจฺฉกํ 

----------- 

 



๙ 

 

ปรามาสโคจฉฺก 

[๕๐] ปรามาสา  ธมฺมา. (๑๑๘๐,๑๕๑๕) 

   โน  ปรามาสา  ธมฺมา. (๑๑๘๒,๑๕๑๖) 

[๕๑] ปรามฏฺฐา  ธมฺมา. (๑๑๘๓,๑๕๑๗) 

   อปรามฏฺฐา  ธมฺมา. (๑๑๘๔,๑๕๑๘) 

[๕๒] ปรามาสสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๘๕,๑๕๑๙) 

   ปรามาสวิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๘๖,๑๕๒๐) 

[๕๓] ปรามาสา  เจว  ธมฺมา  ปรามฏฺฐา  จ. (๑๑๘๗,๑๕๒๑) 

   ปรามฏฺฐา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  ปรามาสา. (๑๑๘๘,๑๕๒๒) 

[๕๔] ปรามาสวิปปฺยตฺุตา  โข  ปน  ธมฺมา  ปรามฏฺฐาปิ. (๑๑๘๙,๑๕๒๓) 

   อปรามฏฺฐาปิ. (๑๑๙๐,๑๕๒๔)   

ปรามาสโคจฺฉกํ 

----------- 

 

มหนฺตรทกุ 

[๕๕] สารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๑๙๑,๑๕๒๕) 

   อนารมฺมณา  ธมฺมา. (๑๑๙๒,๑๕๒๖) 

[๕๖] จิตฺตา  ธมฺมา. (๑๑๙๓,๑๕๒๗) 

   โน  จิตฺตา  ธมฺมา. (๑๑๙๔,๑๕๒๘) 

[๕๗] เจตสิกา  ธมฺมา. (๑๑๙๕,๑๕๒๙) 

   อเจตสิกา  ธมฺมา. (๑๑๙๖,๑๕๓๐) 

[๕๘] จิตฺตสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๙๗,๑๕๓๑) 

   จิตฺตวิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๑๙๘,๑๕๓๒) 

[๕๙] จิตฺตสํสฏฺฐา  ธมฺมา. (๑๑๙๙,๑๕๓๓) 

   จิตฺตวิสํสฏฺฐา  ธมฺมา. (๑๒๐๐,๑๕๓๔) 

[๖๐] จิตฺตสมฏฺุฐานา  ธมฺมา. (๑๒๐๑,๑๕๓๕) 

   โน  จิตฺตสมฏฺุฐานา  ธมฺมา. (๑๒๐๒,๑๕๓๖) 



๑๐ 

 

[๖๑] จิตฺตสหภโุน  ธมฺมา. (๑๒๐๓,๑๕๓๗) 

   โน  จิตฺตสหภโุน  ธมฺมา. (๑๒๐๔,๑๕๓๘) 

[๖๒] จิตฺตานปุริวตฺติโน  ธมฺมา. (๑๒๐๕,๑๕๓๙) 

   โน  จิตฺตานปุริวตฺติโน  ธมฺมา. (๑๒๐๖,๑๕๔๐) 

[๖๓] จิตฺตสํสฏฺฐสมฏฺุฐานา  ธมฺมา. (๑๒๐๗,๑๕๔๑) 

   โน  จิตฺตสํสฏฺฐสมฏฺุฐานา  ธมฺมา. (๑๒๐๘,๑๕๔๒) 

[๖๔] จิตฺตสํสฏฺฐสมฏฺุฐานสหภโุน  ธมฺมา. (๑๒๐๙,๑๕๔๓) 

   โน  จิตฺตสํสฏฺฐสมฏฺุฐานสหภโุน  ธมฺมา. (๑๒๑๐,๑๕๔๔) 

[๖๕] จิตฺตสํสฏฺฐสมฏฺุฐานานปุริวตฺติโน  ธมฺมา. (๑๒๑๑,๑๕๔๕) 

   โน  จิตฺตสํสฏฺฐสมฏฺุฐานานปุริวตฺติโน  ธมฺมา. (๑๒๑๒,๑๕๔๖) 

[๖๖] อชฺฌตฺติกา  ธมฺมา. (๑๒๑๓,๑๕๔๗) 

   พาหิรา  ธมฺมา. (๑๒๑๔,๑๕๔๘) 

[๖๗] อปุาทา  ธมฺมา. (๑๒๑๕,๑๕๔๙) 

   โน  อปุาทา  ธมฺมา. (๑๒๑๖,๑๕๕๐) 

[๖๘] อปุาทิณฺณา  ธมฺมา. (๑๒๑๗,๑๕๕๑) 

   อนปุาทิณฺณา  ธมฺมา. (๑๒๑๘,๑๕๕๒)   

มหนฺตรทกํุ 

----------- 

 

อุปาทานโคจฉฺก 

[๖๙] อปุาทานา  ธมฺมา. (๑๒๑๙,๑๕๕๓) 

   โน  อปุาทานา  ธมฺมา. (๑๒๒๔,๑๕๕๔) 

[๗๐] อปุาทานิยา  ธมฺมา. (๑๒๒๕,๑๕๕๕) 

   อนปุาทานิยา  ธมฺมา. (๑๒๒๖,๑๕๕๖) 

[๗๑] อปุาทานสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๒๒๗,๑๕๕๗) 

   อปุาทานวิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๒๒๘,๑๕๕๘) 

[๗๒] อปุาทานา  เจว  ธมฺมา  อปุาทานิยา  จ. (๑๒๒๙,๑๕๕๙) 



๑๑ 

 

   อปุาทานิยา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  อปุาทานา. (๑๒๓๐,๑๕๖๐) 

[๗๓] อปุาทานา  เจว  ธมฺมา  อปุาทานสมฺปยตฺุตา  จ. (๑๒๓๑,๑๕๖๑) 

   อปุาทานสมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  อปุาทานา. (๑๒๓๒,๑๕๖๒) 

[๗๔] อปุาทานวิปปฺยตฺุตา  โข  ปน  ธมฺมา  อปุาทานิยาปิ. (๑๒๓๓,๑๕๖๓) 

   อนปุาทานิยาปิ. (๑๒๓๔,๑๕๖๔)   

อปุาทานโคจฺฉกํ 

----------- 

 

กเิลสโคจฉฺก 

[๗๕]   กิเลสา  ธมฺมา. (๑๒๓๕,๑๕๖๕) 

   โน  กิเลสา  ธมฺมา. (๑๒๔๖,๑๕๖๖) 

[๗๖] สํกิเลสิกา  ธมฺมา. (๑๒๔๗,๑๕๖๗) 

   อสํกิเลสิกา  ธมฺมา. (๑๒๔๘,๑๕๖๘) 

[๗๗]   สํกิลิฏฺฐา  ธมฺมา. (๑๒๔๙,๑๕๖๙) 

   อสํกิลิฏฺฐา  ธมฺมา. (๑๒๕๐,๑๕๗๐) 

[๗๘] กิเลสสมฺปยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๒๕๑,๑๕๗๑) 

   กิเลสวิปปฺยตฺุตา  ธมฺมา. (๑๒๕๒,๑๕๗๒) 

[๗๙] กิเลสา  เจว  ธมฺมา  สํกิเลสิกา  จ. (๑๒๕๓,๑๕๗๓) 

   สํกิเลสิกา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  กิเลสา. (๑๒๕๔,๑๕๗๔) 

[๘๐] กิเลสา  เจว  ธมฺมา  สํกิลิฏฺฐา  จ. (๑๒๕๕,๑๕๗๕) 

   สํกิลิฏฺฐา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  กิเลสา. (๑๒๕๖,๑๕๗๖) 

[๘๑] กิเลสา  เจว  ธมฺมา  กิเลสสมฺปยตฺุตา  จ. (๑๒๕๗,๑๕๗๗) 

   กิเลสสมฺปยตฺุตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  กิเลสา. (๑๒๕๘,๑๕๗๘) 

[๘๒]   กิเลสวิปปฺยตฺุตา  โข  ปน  ธมฺมา  สํกิเลสิกาปิ. (๑๒๕๙,๑๕๗๙) 

   อสํกิเลสิกาปิ. (๑๒๖๐,๑๕๘๐)   

กิเลสโคจฺฉกํ 

----------- 



๑๒ 

 

ปิฏฺฐิทกุ 

[๘๓] ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  ธมฺมา. (๑๒๖๑,๑๕๘๑) 

   น  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  ธมฺมา. (๑๒๖๒,๑๕๘๒) 

[๘๔] ภาวนาย  ปหาตพฺพา  ธมฺมา. (๑๒๖๖,๑๕๘๓) 

   น  ภาวนาย  ปหาตพฺพา  ธมฺมา. (๑๒๖๗,๑๕๘๔) 

[๘๕] ทสฺสเนน  ปหาตพฺพเหตกุา  ธมฺมา. (๑๒๖๘,๑๕๘๕) 

   น  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพเหตกุา  ธมฺมา. (๑๒๗๒,๑๕๘๖) 

[๘๖] ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตกุา  ธมฺมา. (๑๒๗๓,๑๕๘๗) 

   น  ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตกุา  ธมฺมา. (๑๒๗๔,๑๕๘๘) 

[๘๗] สวิตกฺกา  ธมฺมา. (๑๒๗๕,๑๕๘๙) 

   อวิตกฺกา  ธมฺมา. (๑๒๗๖,๑๕๙๐) 

[๘๘] สวิจารา  ธมฺมา. (๑๒๗๗,๑๕๙๑) 

   อวิจารา  ธมฺมา. (๑๒๗๘,๑๕๙๒) 

[๘๙] สปปีฺติกา  ธมฺมา. (๑๒๗๙,๑๕๙๓) 

   อปปีฺติกา  ธมฺมา. (๑๒๘๐,๑๕๙๔) 

[๙๐] ปีติสหคตา  ธมฺมา. (๑๒๘๑,๑๕๙๕) 

   น  ปีติสหคตา  ธมฺมา. (๑๒๘๒,๑๕๙๖) 

[๙๑] สขุสหคตา  ธมฺมา. (๑๒๘๔,๑๕๙๗) 

   น  สขุสหคตา  ธมฺมา. (๑๒๘๔,๑๕๙๘) 

[๙๒] อเุปกฺขาสหคตา  ธมฺมา. (๑๒๘๕,๑๕๙๙) 

   น  อเุปกฺขาสหคตา  ธมฺมา. (๑๒๘๖,๑๖๐๐) 

[๙๓] กามาวจรา  ธมฺมา. (๑๒๘๗,๑๖๐๑) 

   น  กามาวจรา  ธมฺมา. (๑๒๘๘,๑๖๐๒) 

[๙๔] รูปาวจรา  ธมฺมา. (๑๒๘๙,๑๖๐๓) 

   น  รูปาวจรา  ธมฺมา. (๑๒๙๐,๑๖๐๔) 

[๙๕] อรูปาวจรา  ธมฺมา. (๑๒๙๑,๑๖๐๕) 

   น  อรูปาวจรา  ธมฺมา. (๑๒๙๒,๑๖๐๖) 



๑๓ 

 

[๙๖]   ปริยาปนฺนา ธมฺมา. (๑๒๙๓,๑๖๐๗) 

   อปริยาปนฺนา  ธมฺมา. (๑๒๙๔,๑๖๐๘) 

[๙๗] นิยฺยานิกา  ธมฺมา. (๑๒๙๕,๑๖๐๙) 

   อนิยฺยานิกา  ธมฺมา. (๑๒๙๖,๑๖๑๐) 

[๙๘] นิยตา  ธมฺมา. (๑๒๙๗,๑๖๑๑) 

   อนิยตา  ธมฺมา. (๑๒๙๘,๑๖๑๒) 

[๙๙] สอตฺุตรา  ธมฺมา. (๑๒๙๙,๑๖๑๓) 

   อนตฺุตรา  ธมฺมา. (๑๓๐๐,๑๖๑๔) 

[๑๐๐] สรณา  ธมฺมา. (๑๓๐๑,๑๖๑๕) 

   อรณา  ธมฺมา. (๑๓๐๒,๑๖๑๖)   

ปิฏฺฐิทกํุ. 

อภิอธมฺมทกุมาติกา 

------------ 

 


