ไทยไตรปิฎก
พระไตรปิ ฎก ภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สารบัญ

วิธีการค้นหาสารบัญ:
สำหรับผู้ใช้ WINDOWS กด CTRL+F
สำหรับผู้ใช้ MAC OS X กด ⌘+F
www.thaitripidok.com

เล่มที่ ๑
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๑
เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เวรัญชกัณฑ์
เรื่องเวรัญชพราหมณ์
เวรัญชพราหมณก์ ลา่ วตําหนิพระผูม้ ีพระภาค
ฌาน ๔
วิชชา ๓
เวรัญชพราหมณแ์ สดงตนเป็ นอุบาสก
เมืองเวรัญชาเกิดขา้ วยากหมากแพง
พุทธประเพณี
พระสารีบุตรทูลถามถึงเหตุทที่ ําให้พรหมจรรยด์ ํารงอยูน่ านและไมน่ าน
ทรงปรารภเหตุทจี่ ะบัญญัติสิกขาบท
เสด็จนิเวศนเ์ วรัญชพราหมณ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
วา่ ดว้ ยการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไมไ่ ดใ้ ห้
เรื่องพระธนิยกุมภการบุตร
วัสสการพราหมณต์ รวจราชการ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
มาติกา
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นแผน่ ดิน
ทรัพยท์ อี่ ยูบ่ นบก
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นอากาศ
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นทีแ่ จ้ง
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นน้า
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นเรือ
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นยาน
ทรัพยท์ นี่ ําติดตัวไป
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นสวน
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นวัด
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นนา
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นพื้นที่
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นหมูบ่ า้ น
ทรัพยท์ อี่ ยูใ่ นป่า
น้า
ไมช้ ําระฟั น
ตน้ ไมเ้ จ้าป่า
ทรัพยท์ มี่ ีผนู้ ําไป
ทรัพยท์ เี่ ขาฝากไว้
ดา่ นภาษี
สัตวม์ ีชีวิต
สัตวไ์ มม่ ีเทา้
สัตว์ ๒ เทา้
สัตว์ ๔ เทา้
สัตวม์ ีเทา้ มาก
ภิกษุผสู้ งั่
ภิกษุผรู้ ับของฝาก
การชักชวนกันไปลัก
การนัดหมาย
การทํานิมิต
การสัง่
องคแ์ ห่งปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
เรื่องช่างยอ้ ม ๕ เรื่อง
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เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เรื่องผา้ ปูเตียง ๕ เรื่อง
เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง
เรื่องทรัพยท์ ภี่ ิกษุนําไปแตผ่ เู้ ดียว ๑๑ เรื่อง
เรื่องตอบตามคําถามนํา ๕ เรื่อง
เรื่องลม ๒ เรื่อง
เรื่องศพทีย่ ังสด ๑ เรื่อง
เรื่องสับเปลีย่ นสลาก ๑ เรื่อง
เรื่องเรือนไฟ ๑ เรื่อง
เรื่องเนื้อเดนสัตว์ ๕ เรื่อง
เรื่องไมม่ ีมูล ๕ เรื่อง
ในสมัยขา้ วยากหมากแพงมี ๕ เรื่อง คือ
เรื่องขา้ วสุก ๑ เรื่อง
เรื่องเนื้อ ๑ เรื่อง
เรื่องขนม ๑ เรื่อง
เรื่องน้าตาลกรวด ๑ เรื่อง
เรื่องขนมตม้ ๑ เรื่อง
เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง
เรื่องถุง ๑ เรื่อง
เรื่องฟูก ๑ เรื่อง
เรื่องจีวร ๑ เรื่อง
เรื่องไมอ่ อกไป ๑ เรื่อง
เรื่องถือวิสาสะฉันของเคีย้ ว ๑ เรื่อง
เรื่องสําคัญวา่ เป็ นของตน ๒ เรื่อง
เรื่องไมไ่ ดล้ ัก ๗ เรื่อง
เรื่องลัก ๗ เรื่อง
เรื่องลักของสงฆ์ ๗ เรื่อง
เรื่องลักดอกไม้ ๗ เรื่อง
เรื่องพูดตามคําบอก ๓ เรื่อง
เรื่องนําแกว้ มณีผา่ นดา่ นภาษี ๓ เรื่อง
เรื่องปลอ่ ยสุกร ๒ เรื่อง
เรื่องปลอ่ ยเนื้อ ๒ เรื่อง
เรื่องปลอ่ ยปลา ๒ เรื่อง
เรื่องกลิง้ ทรัพยใ์ นยาน ๑ เรื่อง
เรื่องชิน้ เนื้อ ๒ เรื่อง
เรื่องไม้ ๒ เรื่อง
เรื่องผา้ บังสุกุล ๑ เรื่อง
เรื่องขา้ มน้า ๒ เรื่อง
เรื่องฉันทีละนอ้ ย ๑ เรื่อง
เรื่องชักชวนกันไปลัก ๒ เรื่อง
เรื่องกํามือทีก่ รุงสาวัตถี ๔ เรื่อง
เรื่องเนื้อเป็ นเดน ๒ เรื่อง
เรื่องหญา้ ๒ เรื่อง
เรื่องให้แบง่ ของสงฆ์ ๗ เรื่อง
เรื่องไมใ่ ช่เจ้าของ ๗ เรื่อง
เรื่องยืมไมข้ องสงฆ์ ๑ เรื่อง
เรื่องลักน้าของสงฆ์ ๑ เรื่อง
เรื่องลักดินของสงฆ์ ๑ เรื่อง
เรื่องลักหญา้ ของสงฆ์ ๒ เรื่อง
เรื่องลักเสนาสนะของสงฆ์ ๗ เรื่อง
เรื่องของมีเจ้าของไมค่ วรนําไปใช้ ๑ เรื่อง
เรื่องของมีเจ้าของควรขอยืม ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุณีชาวกรุงจําปา ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชคฤห์ ๑ เรื่อง
เรื่องพระอัชชุกะชาวกรุงเวสาลี ๑ เรื่อง
เรื่องทารกชาวกรุงพาราณสี ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๑ เรื่อง
เรื่องสัทธิวิหาริกของพระทัฬหิกะกรุงสาคละ ๑ เรื่อง
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓
วา่ ดว้ ยการพรากกายมนุษย์
เรื่องหมูภ่ ิกษุผเู้ จริญอสุภกัมมัฏฐานกับตาเถนมิคลัณฑิกะ
ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา
อานาปานสติ ๑๖ ขัน้
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เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
มาติกา
ทําเอง
ยืนอยูใ่ กล้
สัง่ ทูต
สัง่ ทูตตอ่
ทูตไมส่ ามารถ
ทูตไปแลว้ กลับมา
ทีไ่ มล่ ับ สําคัญา่ ทีล่ ับ
ทีล่ ับ สําคัญวา่ ทีไ่ มล่ ับ
ทีล่ ับ สําคัญวา่ ทีล่ ับ
พรรณนาดว้ ยกาย
พรรณนาดว้ ยวาจา
พรรณนาดว้ ยกายและวาจา
พรรณนาดว้ ยทูต
พรรณนาดว้ ยหนังสือ
หลุมพราง
ทีพ่ ิง
การลอบวาง
เภสัช
การนํารูปเขา้ ไปใกล้
การนําเสียงเขา้ ไปใกล้
การนํากลิน่ เขา้ ไปใกล้
การนํารสเขา้ ไปใกล้
การนําโผฏฐัพพะเขา้ ไปใกล้
การนําธรรมารมณเ์ ขา้ ไปใกล้
การบอก
การแนะนํา
การนัดหมาย
การทํานิมิต
อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
เรื่องพรรณนาคุณความตาย ๑ เรื่อง
เรื่องนัง่ ๑ เรื่อง
เรื่องสาก ๑ เรื่อง
เรื่องไมส้ ําหรับทําครก ๑ เรื่อง
เรื่องพระขรัวตา ๓ เรื่อง
เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง
เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง
เรื่องเตรียมพื้นทีส่ ร้างวิหาร ๓ เรื่อง
เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง
เรื่องมีด ๓ เรื่อง
เรื่องไมก้ ลอน ๓ เรื่อง
เรื่องนัง่ ร้าน ๓ เรื่อง
เรื่องให้ลงจากหลังคา ๓ เรื่อง
เรื่องกระโดดหนา้ ผา ๒ เรื่อง
เรื่องอบตัว้ ๓ เรื่อง
เรื่องนัตถ์ยา ๓ เรื่อง
เรื่องนวด ๓ เรื่อง
เรื่องให้อาบน้า ๓ เรื่อง
เรื่องให้ทาน้ามัน ๓ เรื่อง
เรื่องให้ลุกขึ้น ๓ เรื่อง
เรื่องทําให้ลม้ ๓ เรื่อง
เรื่องให้ตายดว้ ยน้าฉัน ๓ เรื่อง
เรื่องหญิงมีครรภ์กับชายชู้ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงร่วมสามี ๒ เรื่อง

3

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เรื่องฆา่ มารดาและบุตรทัง้ ๒ คนตาย ๑ เรื่อง
เรื่องฆา่ มารดาและบุตรทัง้ ๒ คนไมต่ าย ๑ เรื่อง
เรื่องให้รีด ๑ เรื่อง
เรื่องนาบครรภ์ให้ร้อน ๑ เรื่อง
เรื่องจี้ ๑ เรื่อง
เรื่องทับ ๑ เรื่อง
เรื่องฆา่ ยักษ์ ๑ เรื่อง
เรื่องสง่ ไปสูท่ มี่ ีสัตวร์ ้ายและยักษด์ ุ ๙ เรื่อง
เรื่องสําคัญวา่ ใช่ ๔ เรื่อง
เรื่องประหาร ๓ เรื่อง
เรื่องพรรณนาสวรรค์ ๓ เรื่อง
เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง
เรื่องตน้ ไมท้ เี่ มืองอาฬวี ๓ เรื่อง
เรื่องเผาป่า ๓ เรื่อง
เรื่องไมใ่ ห้ลําบาก ๑ เรื่อง
เรื่องไมท่ ําตามทา่ น ๑ เรื่อง
เรื่องไมใ่ ห้ด่มื เปรียง ๑ เรื่อง
เรื่องให้ด่มื ยาโลณโสวีรกะ ๑ เรื่อง
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
วา่ ดว้ ยการกลา่ วอวดอุตตริมนุสสธรรม
เรื่องภิกษุชาวฝั่ งแมน่ ้าวัคคุมุทา
ภิกษุตา่ งทิศมาเขา้ เฝ้า
พุทธประเพณี
มหาโจร ๕ จําพวก
นิคมคาถา
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุสําคัญวา่ ไดบ้ รรลุ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
สุทธิกวารกถา
สุทธิกฌาน
ปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติยฌานและจตุตถฌาน
สิทธิกวิโมกข์
สุญญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกขแ์ ละอัปปณิหิตวิโมกข์
สุทธิกสมาธิ
สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิและอัปปณิหิตสมาธิ
สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิและอัปปณิหิตสมาธิ
สุทธิกสมาบัติ
สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติและอัปปณิหิตสมาบัติ
สุทธิกญาณทัสสนะ
วิชชา ๓
สุทธิกมัคคภาวนา
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ และอิทธิบาท ๔
อินทรีย์ ๕ และพละ๕
โพชฌงค์ ๗
อริยมรรคมีองค๘
์
สุทธิกอริยผล
สุทธิกกิเลสปหาน
สุทธิจิตตวินีวรณะ
ขัณฑจักร
พัทธจักร
พัทธจักร เอกมูลกนัย
พัทธจักร สัพพมูลกนัย
วัตตุกามวารกถา
ขัณฑจักรแห่งอมูลกนัย
วัตถุวิสารกะ
พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุวิสารกะ
หัวขอ้ แห่งพัทธจักรทีท่ า่ นยอ่ ไว้
ขัณฑจักรทุมูลกนัย แห่งวัตถุวิสารกะ
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เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

พัทธจักร ทุมูลกนัยแห่งวัตถุวิการกะ
พัทธจักร ทุมูลกนัยแห่งวัตถุวิการกะ
ปั จจยปฏิสังยุตตวารกถา
เปยยาล ๑๕ หมวด
อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
เรื่องภิกษุสําคัญวา่ ไดบ้ รรลุ ๑ เรื่อง
เรื่องอยูป่ ่ า ๑ เรื่อง
เรื่องเทีย่ วบิณฑบาต ๑ เรื่อง
เรื่องพระอุปัชฌาย์ ๒ เรื่อง
เรื่องอิริยาบถ ๔ เรื่อง
เรื่องละสังโยชน์ ๑ เรื่อง
เรื่องธรรมในทีล่ ับ ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุผอู้ ยูใ่ นวิหาร ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุผไู้ ดร้ ับการบํารุง ๑ เรื่อง
เรื่องทําไมย่ าก ๑ เรื่อง
เรื่องความเพียร ๑ เรื่อง
เรื่องไมก่ ลัวความตาย ๑ เรื่อง
เรื่องความร้อนใจ ๑ เรื่อง
เรื่องความประกอบถูกตอ้ ง ๑ เรื่อง
เรื่องประรภความเพียร ๑ เรื่อง
เรื่องประกอบความเพียร ๑ เรื่อง
เรื่องอดกลัน้ เวทนา ๒ เรื่อง
เรื่องพราหมณ์ ๕ เรื่อง
เรื่องพยากรณม์ รรคผล ๓ เรื่อง
เรื่องอยูค่ รองเรือน ๑ เรื่อง
เรื่องห้ามกาม ๑ เรื่อง
เรื่องความยินดี ๑ เรื่อง
เรื่องหลีกไป ๑ เรื่อง
เรื่องอุฏฐิกสังขลิกเปรต ๑ เรื่อง
เรื่องมังสเปสิเปรต ๑ เรื่อง
เรื่องมังสปิ ณฑเปรต ๑ เรื่อง
เรื่องนิจฉวิเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง
เรื่องอสิโลมเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง
เรื่องสัตติโลมเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง
เรื่องอุสุโลมเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง
เรื่องสูจิโลมเปรตเพศชย ๑ เรื่อง
เรื่องสูจกเปรตเพศชาย ๑ เรื่อง
เรื่องกุมภัณฑเปรต ๑ เรื่อง
เรื่องเปรตจมหลุมคูถเพศชาย ๑ เรื่อง
เรื่องเปรตกินคูถเพศชาย ๑ เรื่อง
เรื่องนิจฉวิเปรตเพศหญิง ๑ เรื่อง
เรื่องมังคุลิเปรตเพศหญิง ๑ เรื่อง
เรื่องโอกิรินีเปรตเพศหญิง ๑ เรื่อง
เรื่องกพันธเปรต ๑ เรื่อง
เรื่องเปรตมีรูปเป็ นภิกษุ ๑ เรื่อง
เรื่องเปรตมีรูปเป็ นภิกษุณี ๑ เรื่อง
เรื่องเปรตมีรูปสิกขมานา ๑ เรื่อง
เรื่องเปรตมีรูปเป็ นสามเณร ๑ เรื่อง
เรื่องเปรตมีรูปเป็ นสามเณรี ๑ เรื่อง
เรื่องแมน่ ้าตโปทา ๑ เรื่อง
เรื่องการสูร้ บในกรุงราชคฤห์ ๑เรื่อง
เรื่องไดย้ ินเสียงช้างลงน้า ๑ เรื่อง
เรื่องพระอรหันตโ์ สภิตะระลึกชาติได้ ๕๐๐ กัป ๑ เรื่อง
บทสรุป
รวมสิกขาบททีม่ ีในปาราชิกกัณฑ์
๖.กุฏิการสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการกอ่ สร้างกุฎี
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
เรื่องฤาษี ๒ พีน่ อ้ ง
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เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เรื่องนกฝูงใหญ่
เรื่องรัฐบาลกุลบุตร
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้
วิธีแสดงพื้นที่
กรรมวาจาขอให้สงฆแ์ สดงพื้นทีส่ ร้างกุฎี
บทภาชนีย์
บทภาชนีย์ (ตอ่ )
อนาปั ตติวาร
๗.วิหารการสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการสร้างวิหาร
เรื่องพระฉันนะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้
วิธีขอสงฆแ์ สดงพื้นทีส่ ร้างวิหาร
กรรมวาจาขอให้สงฆแ์ สดงพื้นทีส่ ร้างวิหาร
บทภาชนีย์
บทภาชนีย์ (ตอ่ )
อนาปั ตติวาร
๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
วา่ ดว้ ยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
แตง่ ตัง้ เสนาสนปั ญญาปกะและภัตตุทเทสกะ
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้
เรื่องพระเมตติยาใสค่ วามพระทัพพมัลลบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
ความเห็น ๕ อยา่ ง
อนาปั ตติวาร
๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
วา่ ดว้ ยภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อธิกรณท์ ชี่ ่อื วา่ เป็ นเรื่องอื่นจากอธิกรณ์
อธิกรณช์ ่อื วา่ เป็ นเรื่องเดียวกับอธิกรณ์
อาปั ตตาธิกรณช์ ่อื วา่ เป็ นเรื่องอื่นจากอาปั ตตาธิกรณ์
อาปั ตตาธิกรณช์ ่อื วา่ เป็ นเรื่องเดียวกับอาปั ตตาธิกรณ์
เลศ ๑๐ อยา่ ง
อธิบายเลศ ๑๐ อยา่ ง
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.สังฆเภทสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการทําสงฆใ์ ห้แตกกัน
เรื่องพระเทวทัต
วัตถุ ๕ ประการ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
วา่ ดว้ ยภิกษุผปู้ ระพฤติตาม กลา่ วสนับสนุนภิกษุผทู้ ําลายสงฆ์
เรื่องพระโกกาลิกะและพวกประพฤติตาม กลา่ วสนับสนุนพระเทวทัต
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
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เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๒.ทุพพจสิกขาบท
วา่ ดว้ ยภิกษุเป็ นคนวา่ ยาก
เรื่องพระฉันนะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๓.กุลทสกสิกขาบท
วา่ ดว้ ยภิกษุผปู้ ระทุษร้ายตระกูล
เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
พุทธประเพณี
ทรงสอบถามแลว้ ตําหนิ
รับสัง่ ให้ทําปั พพาชนียกรรม
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
บทสรุป
รวมสิกขาบททีม่ ีในสังฆาทิเสสกัณฑ์
๑.ปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
วา่ ดว้ ยการเสพเมถุนธรรม
สุทินภาณวาร
สุทินกลันทบุตรออกบวช
บิดาวิงวอนให้ลาสิกขา
พระสุบินเสพเมถุนธรรม
ทวยเทพกระจายขา่ ว
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องลิงตัวเมีย
พระอนุบัญญัติ
สันถตภาณวาร
เริอ่ งพวกภิกษุวัชชีบุตร
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
ลักษณะทีบ่ อกคืนสิกขาแลว้ ไมเ่ ป็ นอันบอกคืน
ลักษณะทีจ่ ัดวา่ เป็ นการบอกคืนสิกขา
บอกคืนสิกขาโดยการใช้คําไวพจน์
ลักษณะทีไ่ มเ่ ป็ นอันบอกคืนสินขา
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
มรรคภาณวาร
อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง
เรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร ๑ เรื่อง
เรื่องปลอมเป็ นคฤหัสถ์ ๑ เรื่อง
เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง
เรื่องปลอมเป็ นเดียรถีย์ ๗ เรื่อง
เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุณีอุบลวรรณา ๑ เรื่อง
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เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง
เรื่องมารดา ๑ เรื่อง
เรื่องธิดา ๑ เรื่อง
เรื่องนอ้ งสาว ๑ เรื่อง
เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุหลังอ่อน ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุองคชาติยาว ๑ เรื่อง
เรื่องบาดแผล ๒ เรื่อง
เรื่องรูปปั้ น ๑ เรื่อง
เรื่องตุก๊ ตาไม้ ๑ เรื่อง
เรื่องพระสุนทร ๑ เรื่อง
เรื่องหญิง ๔ เรื่อง
เรื่องป่าช้า ๕ เรื่อง
เรื่องกระดูก ๑ เรื่อง
เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง
เรื่องนางเปรต ๑ เรื่อง
เรื่องนัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุผมู้ ีกายประสาทพิการ ๑ เรื่อง
เรื่องจับตอ้ ง ๑ เรื่อง
เรื่องพระอรหันตช์ าวเมืองภัททิยะหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุชาวกรุงสาวัตถี ๔ เรื่อง
เรื่องภิกษุชาวมัลละกรุงเวสาลี ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุเปิ ดประตูจําวัด ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝั น ๑ เรื่อง
เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปัพพา ๙ เรื่อง
เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง
เรื่องภิกษุณี ๑ เรื่อง
เรื่องสิกขมานา ๑ เรื่อง
เรื่องสามเณรี ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงแพศยา ๑ เรื่อง
เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงคฤหัสถ์ ๑ เรื่อง
เรื่องให้ภิกษุผลัดกัน ๑ เรื่อง
เรื่องพระขรัวตา ๑ เรื่อง
เรื่องลูกเนื้อ ๑ เรื่อง

๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการจงใจทําน้าอสุจิให้เคลื่อน
เรื่องพระเสยยสกะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุหลายรูป
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อุบาย ๔ ประการ
กาล ๕
เจตนา ๑๐ ประการ
วัตถุทปี่ ระสงค์ ๑๐ ประการ
สุทธิกสังฆาทิเสส
น้าอสุจิเคลื่อน ๕ กาล
เจตนา ๑๐ อยา่ ง
วัตถุประสงค์ ๑๐ อยา่ ง
ขัณฑจักร มีเจตนาอยา่ งเดียวเป็ นมูล
พัทธจักร มีเจตนาอยา่ งเดียวเป็ นมูล
ขัณฑจักร มีเจตนา ๒ อยา่ งเป็ นมูล
สัพพมูลกนัย
อุภโตพัทธมิสสกจักร
ขัณฑจักร
พัทธจักร
กุจฉิจักร หมุนไปขา้ งหนา้
ปิ ฏฐิจักร หมุนไปขา้ งหลัง
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เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
เรื่องภิกษุฝัน ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุถ่ายอุจจาระ ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุถ่ายปั สสาวะ ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุตรึกถึงกาม ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุอาบน้าร้อน ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุทายา ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุเกาอัณฑะ ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุเดินทาง ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุบีบหนังหุ้มปลายองคชาต ๓ เรื่อง
เรื่องเรือนไฟ ๖ เรื่อง
เรื่องภิกษุใช้องคชาตเสียดสีขา ๓ เรื่อง
เรื่องใช้สามเณร ๑ เรื่อง
เรื่องสามเณรนอนหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุใช้ขาหนีบองคชาต ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุใช้มือบีบองคชาต ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุสา่ ยสะเอวในอากาศ ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุเพง่ องคก์ ําเนิด ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุสอดองคชาตเขา้ ช่องดาล ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตกับไม้ ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุอาบน้าทวนกระแส ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุเลน่ น้าโคลน ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุเดินลุยน้า ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุเลน่ ไถลกน้ ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุเดินลุยสระบัว ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุสอดองคชาตเขา้ ในทราย ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุสอดองคชาตเขา้ ในตม ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุเอาน้ารดองคชาต ๓ เรื่อง
เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตบนทีน่ อน ๒ เรื่อง
เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตกับนิว้ หัวแมม่ ือ ๒ เรื่อง
๒.กายสังสัคคสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการถูกตอ้ งกายกับมาตุคาม
เรื่องพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
มาติกา
ภิกขุเปยยาล
อิตถีเปยยาล
อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
เรื่องมารดา ๑ เรื่อง
เรื่องธิดา ๑ เรื่อง
เรื่องนอ้ งสาว ๑ เรื่อง
เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง
เรื่องนางยักษ์ ๑ เรื่อง
เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงนอนหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงทีต่ ายแลว้ ๑ เรื่อง
เรื่องสัตวด์ ิรัจฉานตัวเมีย ๑ เรื่อง
เรื่องตุก๊ ตาไม้ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงร่วมกันฉุด ๑ เรื่อง
เรื่องสะพาน ๑ เรื่อง
เรื่องหนทาง ๑ เรื่อง
เรื่องตน้ ไม้ ๑ เรื่อง
เรื่องเรือ ๑ เรื่อง
เรื่องเชือก ๑ เรื่อง
เรื่องทอ่ นไม้ ๑ เรื่อง
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เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เรื่องใช้บาตรดัน ๑ เรื่อง
เรื่องไหว้ ๑ เรื่อง
เรื่องพยายามแตม่ ิไดจ้ ับตอ้ ง ๑ เรื่อง
๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการพูดเกีย้ วหญิง
เรื่องพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
มาติกา
อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
เรื่องผา้ กัมพลสีแดง ๑ เรื่อง
เรื่องผา้ กัมพลขนแข็ง ๑ เรื่อง
เรื่องผา้ กัมพลขนยุง่ เหยิง ๑ เรื่อง
เรื่องผา้ กัมพลขนหยาบ ๑ เรื่อง
เรื่องผา้ ห่มขนยาว ๑ เรื่อง
เรื่องหนทางราบเรียบ ๑ เรื่อง
เรื่องมีศรัทธา ๑ เรื่อง
เรื่องให้ทาน ๑ เรื่อง
เรื่องทํางาน ๓ เรื่อง
๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการให้บําเรอความใคร่ของตน
เรื่องพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
เรื่องหญิงหมันตอ้ งการมีบุตร ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงผูม้ ีบุตรถีไ่ มต่ อ้ งการมีบุตร ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงตอ้ งการเป็ นทีร่ ักของสามี ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงตอ้ งการมีโชค ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงตอ้ งการถวายทานอันเลิศ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงตอ้ งการอุปัฏฐากดว้ ยสิง่ ทีเ่ ลิศ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงตอ้ งการไปสุคติ ๑ เรื่อง
๕.สัญจริตตสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการชักสื่อ
เรื่องพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องนักเลงหญิง
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
มาติกา
หญิง ๑๐ จําพวก
ภรรยา ๑๐ จําพวก
ธนักกีตาจักร
ขัณฑจักร
พัทธจักร
พัทธจักร (ตอ่ )
ภิกษุรับคํา
ชายสัง่ ภิกษุหลายรูป
ชายสัง่ ภิกษุรูปเดียว
ภิกษุจัดการสําเร็จและบอกคลาดเคลื่อน
อนาปั ตติวาร
คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องทีท่ รงวินิจฉัยแลว้
วินีตวัตถุ
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เรื่องหญิงหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงตาย ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงยา้ ยบา้ น ๑ เรื่อง
เรื่องไมใ่ ช่หญิง ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง
เรื่องชักจูงสามีภรรยาผูท้ ําเลาะให้คืนดีกัน ๑ เรื่อง
เรื่องการชักสื่อบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง

๓.อนิยตกัณฑ์
๑.ปฐมอนิยตสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการนัง่ ในทีล่ ับตากับหญิงสองตอ่ สอง
เรื่องพระอุทายี
นางวิสาขามิคารมารดาตําหนิพระอุทายี
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
๒.ทุติยอนิยตสิกขาบท
วา่ ดว้ ยการนัง่ ในทีล่ ับหูกับหญิงสองตอ่ สอง
เรื่องพระอุทายี
นางวิสาขามิคารมารดาตําหนิพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
ปฏิญญาตกรณะ
บทสรุป
รวมสิกขาบททีม่ ีในอนิตยตกัณฑ์

เล่มที่ ๒
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๒
เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

๔.นิสสัคคิยกัณฑ์
๑.จีวรวรรค หมวดวา่ ดว้ ยจีวร
๑.ปฐมกฐินสิกขาบท วา่ ดว้ ยกฐินเดาะขอ้ ที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องพระอานนท์
ทรงอนุญาตอดิเรกจีวร
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.อุทโทสิตสิกขาบท วา่ ดว้ ยภิกษุเก็บจีวรไวใ้ นโรงเก็บของ (วา่ ดว้ ยกฐินเดาะขอ้ ที่ ๒)
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุเป็ นไข้
วิธีสมมติติจีวราวิปวาส
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.ตติยกฐินสิกขาบท วา่ ดว้ ยกฐินเดาะขอ้ ที่ ๓
เรื่องภิกษุรับอกาลจีวร
ทรงอนุญาตอกาลจีวร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
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เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.ปุราณจีวรสิกขาบท วา่ ดว้ ยการให้ซักจีวรเกา่
เรื่องพระอุทายีกับอดีตภรรยา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.จีวรปฏิคคหณสิกขาบท วา่ ดว้ ยการรับจีวร
เรื่องภิกษุณีอุบลวนนณา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.อัญญาตกวิญญัติติสิกขาบท วา่ ดว้ ยการออกปากขอคฤหัสถ์ผไู้ มใ่ ช่ญาติ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุถูกชิงจีวร
ทรงอนุญาตให้ขอจีวรได้
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.ตุตตตริสอกขาบท วา่ ดว้ ยการออกปากขอจีวรเกิน
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.อุปักขฏสิกขาบท วา่ ดว้ ยคนตระเตรียมทรัพยเ์ ป็ นคา่ จีวร
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.ทุติยอุปักขฏสิกขาบทวา่ ดว้ ยคนตระเตรียมทรัพยเ์ ป็ นคา่ จีวรขอ้ ที่ ๒
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.ราชสิกขาบท วา่ ดว้ ยทรัพยเ์ ป็ นคา่ จีวรทีพ่ ระราชาเป็ นตน้ ให้ทูตนํามาถวาย
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
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เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

รวมสิกขาบททีม่ ีในจีวรวรรค
๒.โกสิยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสันถัตใยไหม
๑.โกสิยสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําสันถัตใยไหม
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละสันถัตทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.สุทธกาฬกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําสันถัตโดยการใช้ขนเจียมดําลว้ น
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละสันถัตทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.เทวภาคสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําสันถัตโดยใช้ขนเจียมดํา ๒ สว่ น
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละสันถัตทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.สัพพัสสสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเก็บสันถัตไว้ ๖ ปี
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุเป็ นไข้
วิธีสมมติสันถัต
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละสันถัตทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.นิสีทนสันถตสิกขาบทวา่ ดว้ ยการทําสันถัตสําหรับรองนัง่
เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร
พุทธประเพณี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละสันถัตทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.เอฬกโลมสิกขาบท วา่ ดว้ ยการรับขนเจียม
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรับขนเจียมระหวา่ งทาง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละขนเจียมทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการให้ซักขนเจียม
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละขนเจียมทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
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เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

๘.รูปิยสิกขาบทวา่ ดว้ ยการรับรูปิยะ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละรูปิยะทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.รูปิยสังโวหารสิกขาบท วา่ ดว้ ยการแลกเปลีย่ นรูปิยะ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละรูปิยะทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.กยวิกกยสิกขาบท วา่ ดว้ ยการซื้อขาย
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละของทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในโกสิยวรรค
๓.ปั ตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบาตร
๑.ปั ตตสิกขาบท วา่ ดว้ ยบาตร
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องพระอานนท์
ทรงอนุญาตอติเรกบาตร
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละบาตรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.อูนัญจพันธนสิกขาบท วา่ ดว้ ยบาตรมีรอยซ่อมหยอ่ นกวา่ ๕ แห่ง
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงอนุญาตให้ขอบาตรได้
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละบาตรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.เภสัชชสิกขาบท วา่ ดว้ ยเภสัช
เรื่องพระปิ ลินทวัจฉะ
ทรงอนุญาตให้มีคนทํางานวัด
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละเภสัชทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.วัสสิกสาฏิกสิกขาบท วา่ ดว้ ยผา้ อาบน้าฝน
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละผา้ อาบน้าฝนทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
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เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.จีวรอัจฉินทนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการให้จีวรแลว้ ชิงเอาคืน
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.สุตตวิญญัตติสิกขาบท
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.มหาเปสการสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสัง่ ช่างหูกทอจีวร
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.อัจเจกจีวรสิกขาบท วา่ ดว้ ยอัจเจกจีวร
เรื่องมหาอมาตยถ์ วายผา้ นําจําพรรษา
ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละอัจเจกจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.สาสังกสิกขาบท วา่ ดว้ ยเสนาสนะป่าทีน่ า่ หวาดระแวง
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงอนุญาตภิกษุให้เก็บจีวรไวใ้ นละแวกบา้ น
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.ปริณตสิกขาบท วา่ ดว้ ยการนอ้ มลาภ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละลาภทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในปั ตตวรรค

บทสรุป
๕.ปาจิตติยกัณฑ์
๑.มุสาวาทวรรค วา่ ดว้ ยการกลา่ วเท็จ
๑.มุสาวาทสิกขาบท วา่ ดว้ ยการกลา่ วเท็จ
เรื่องพระหัตถกศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
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เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

อนาปั ตติวาร
๒.โอมสวาทสิกขาบท วา่ ดว้ ยการกลา่ วเสียดสี
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
โคนันทิวิสาล
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.เปสุญญสิกขาบท วา่ ดว้ ยการกลา่ วสอ่ เสียด
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.ปทโสธัมมสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสอนให้กลา่ วธรรมเป็ นบทๆ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.สหเสยยสิกขาบท วา่ ดว้ ยการนอนร่วมกัน
เรื่องภิกษุบวชใหม่
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องสามเณรราหุล
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.ทุติยสหเสยยสิกขาบท วา่ ดว้ ยการนอนร่วมกันขอ้ ที่ ๒
เรื่องพระอนุรุทธะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.ธัมมเทสนาสิกขาบท วา่ ดว้ ยการแสดงธรรม
เรื่องพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องอุบาสิกา
พระอนุบัญญัติ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.ภูตาโรจนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการบอกอุตตริมนุสสธรรมทีม่ ีจริง
เรื่องภิกษุชาวฝั่ งแมน่ ้าวัคคุมุทา
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการบอกอาบัติชวั่ หยาบ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
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เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.ปฐวีขณนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการขุดดิน
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในมุสาวาทวรรค
๒.ภูตคามวรรค หมวดวา่ ดว้ ยภูตคาม
๑.ภูตคามสิกขาบท วา่ ดว้ ยการพรากภูตคาม
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.อัญญวาทกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการกลบเกลื่อน
เรื่องพระฉันนะ
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.อุชฌาปนกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการกลา่ วให้เพง่ โทษ
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.ปฐมเสนาสนสิกขาบท วา่ ดว้ ยเสนาสนะขอ้ ที่ ๑
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้เก็บเสนาสนะ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.ทุติยเสนาสิกขาบท วา่ ดว้ ยเสนาสนะขอ้ ที่ ๒
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.อนุปขัชชสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเขา้ ไปแทรกแซง
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.นิกกัฑฒนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการฉุดลากออก
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
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เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.เวหาสกุฏิสิกขาบท วา่ ดว้ ยกุฎีชนั้ ลอย
เรื่องภิกษุ ๒ รูป
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.มหัลลกวิหารสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสร้างวิหารใหญ่
เรื่องพระฉันนะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.สัปปาณกสิกขาบท วา่ ดว้ ยสิง่ มีชีวิต
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีอยูใ่ นภูตคามวรรค
๓.โอวาทวรรค หมวดวา่ ดว้ ยโอวาท
๑.โอวาทสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสัง่ สอนภิกษุณี
เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้ ภิกษุง่ สอนภิกษุณี
พระบัญญัติ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆแ์ ตง่ ตัง้ ภิกษุสงั่ สอนภิกษุณี
คุณสมบัติของภิกษุผสู้ งั่ สอนภิกษุณี ๘ อยา่ ง
สิกขาบทวิภังค์
ครุธรรม ๘ ขอ้
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.อัตถังคตสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสัง่ สอนภิกษุณีในเวลาทีด่ วงอาทิตยอ์ ัสดงแลว้
เรื่องพระจูฬปั นถก
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท วา่ ดว้ ยการไปสัง่ สอนภิกษุณีถึงทีส่ ํานัก
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็ นไข้
พระอนุบัญญัติ
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.อามิสสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสัง่ สอนภิกษุณีเพราะเห็นแกอ่ ามิส
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.จีวรทานสิกขาบท วา่ ดว้ ยการถวายจีวร
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
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พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้แลกเปลีย่ นจีวรได้
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.จีวรสิพพนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเย็บจีวรให้ภิกษุณี
เรื่องพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.สังวิธานสิกขาบท วา่ ดว้ ยการชักชวนเดินทางร่วมกัน
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
ทรงอนุญาตให้เดินทางร่วมกัน
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.นาวาภิรูหนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการโดยสารเรือลําเดียวกัน
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
ทรงอนุญาตให้โดยสารเรือลําเดียวกัยขา้ มฟาก
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.ปริปาจิตสิกขาบท วา่ ดว้ ยการฉันบิณฑบาตทีภ่ ิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียม
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันบิณฑบาตทีค่ ฤหัสถ์ปรารภไวก้ อ่ น
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.รโหนิสัชชสิกขาบท วา่ ดว้ ยการนัง่ ในทีล่ ับ
เรื่องพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในโอวาทวรรค
๔.โภชนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยโภชนะ
๑.อาวสถปิ ณฑสิกขาบท วา่ ดว้ ยการฉันภัตตาหารในทีพ่ ักแรม
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องพระสารีบุตร
ทรงอนุญาตภิกษุเป็ นไขใ้ ห้ฉันอาหารในทีพ่ ักแรมได้
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.คณโภชนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการฉันคณโภชนะ
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เรื่องพระเทวทัต
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะไดใ้ นสมัยทีเ่ ป็ นไข้
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะไดใ้ นสมัยทีถ่ วายจีวร
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะไดใ้ นสมัยทีท่ ําจีวร
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะไดใ้ นสมัยทีเ่ ดินทางไกล
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะไดใ้ นสมัยทีโ่ ดยสารเรือ
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะไดใ้ นมหาสมัย
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะไดใ้ นสมัยทีเ่ ป็ นภัตตาหารของสมณะ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.ปรัมปรโภชนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการฉันปรัมปรโภชนะ
เรื่องชายกรรมกรผูย้ ากจน
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะไดใ้ นสมัยทีเ่ ป็ นไข้
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะไดใ้ นสมัยทีถ่ วายจีวร
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะไดใ้ นสมัยทีท่ ําจีวร
พระอนุบัญญัติ
เรื่องวิกัปอาหารทีห่ วังวา่ จะได้
คําวิกัปอาหาร
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.กาณมาตุสิกขาบท วา่ ดว้ ยมารดาของนางกาณา
เรื่องอุบาสิกามารดาของนางกาณา
เรื่องพอ่ คา้ เกวียน
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.ปฐมปวารณาสิกขาบท วา่ ดว้ ยการบอกห้ามภัตตาหารขอ้ ที่ ๑
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ฉันภัตตาหารทีเ่ ป็ นเดนภิกษุไข้
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.ทุติยปวารณาสิกขาบท วา่ ดว้ ยการบอกห้ามภัตตาหารขอ้ ที่ ๒
เรื่องภิกษุ ๒ รูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.วิกาลโภชนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล
เรื่องพวกพระสัตตรสวัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
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พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.สันนิธิการกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสะสมโภชนะ
เรื่องพระเวฬัฏฐสีสะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.ปณีตโภชนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการออกปากขอโภชนะอันประณีต
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็ นไขอ้ อกปากขอโภขนะอันประณีตได้
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.ทันตโปนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการรับประเคนอาหารนอกจากน้าและชําระฟั น
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตน้าและชําระฟั น
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
ลักษณะการประเคน
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีใ่ นโภชนวรรค
๕.อเจลกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยักบวชเปลือย
๑.อเจลกสิกขาบท วา่ ดว้ ยนักบวชเปลือย
เรื่องพระอานนท์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.อุยโยชนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสง่ กลับ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.สโภชนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเขา้ ไปแทรกแซงในทีท่ มี่ ีคน ๒ คน
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.รโหปฏิจฉันนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการนัง่ ในทีล่ ับมีสงิ่ กําบัง
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.รโหนิสัชชสิกขาบท วา่ ดว้ ยการนัง่ ในทีล่ ับ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
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ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.จาริตตสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเทีย่ วสัญจรไป
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้เขา้ ตระกูลไดใ้ นสมัยทีถ่ วายจีวร
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้เขา้ ตระกูลไดใ้ นสมัยทีท่ ําจีวร
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้บอกลากอ่ นเขา้ ตระกูล
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.มหานามสิกขาบทวา่ ดว้ ยพระเจ้ามหานามศากยะ
เรื่องพระเจ้ามหานามศากยะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.อุยยุตตเสนาสิกขาบท วา่ ดว้ ยกองทัพทีเ่ คลื่อนขบวนออกรบ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพไดเ้ มื่อมีเหตุผลทีส่ มควร
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.เสนาวาสสิกขาบทวา่ ดว้ ยการพักอยูใ่ นกองทัพ
เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.อุยโยธิกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการไปดูสนามรบ
เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในอเจลกวรรค
๖.สุราปานสิกขาบท วา่ ดว้ ยการดื่มสุราและเมรัย
๑.สุราปานสิกขาบท วา่ ดว้ ยการดื่มสุราและเมรัย
เรื่องพระสาคตะ
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.อังคุลิปโตทกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการใช้นวิ้ มือจีก้ ันและกัน
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ

22

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.หัสสธัมมสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเลน่ น้า
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
ทรงตําหนิแลว้ บัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.อนาทริยสิกขาบท วา่ ดว้ ยความไมเ่ อื้อเฟื้ อตอ่ คําตักเตือน
เรื่องพระฉันนะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.ภิงสาปนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําให้ตกใจ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.โชติกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการกอ่ ไฟผิง
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาติให้ภิกษุไขผ้ ิงไฟได้
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้ตามประทีป
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.นหานสิกขาบท วา่ ดว้ ยการสรงน้านอกสมัย
เรื่องพระเจ้าพิมพิสาร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้าไดใ้ นสมัยทีร่ ้อน
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้าไดใ้ นสมัยทีเ่ ป็ นไข้
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้าไดใ้ นสมัยทีท่ ํางาน
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้าไดใ้ นสมัยทีเ่ ดินทางไกล
พระอนุบัญญัติ
ทรงอนุญาติให้ภิกษุอาบน้าไดใ้ นสมัยทีม่ ีพายุฝ่ นุ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.ทุพพัณณกรณสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําจีวรใหมใ่ ห้เสียสี
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.วิกัปปนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการวิกัปจีวร
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
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พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.จีวรอปนิธานสิกขาบท วา่ ดว้ ยการซ่อนจีวร
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในสุราปานวรรค
๗.สัปปาณกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสัตวม์ ีชีวิต
๑.สัญจิจจสิกขาบท วา่ ดว้ ยความจงใจปลงชีวิตสัตว์
เรื่องพระอุทายี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.สัปปาณกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการบริโภคน้าทีม่ ีสัตวม์ ีชีวิต
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.อุกโกฏนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการรื้อฟื้ นอธิกรณข์ ้ึนมาพิจารณาใหม่
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.ทุฏฐุลลสิกขาบท วา่ ดว้ ยการปกปิ ดอาบัติชวั่ หยาบ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.อูนวีสติวัสสสิกขาบท วา่ ดว้ ยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุหยอ่ นกวา่ ๒๐ ปี
เรื่องเด็กชายอุบาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.เถยยสัตถสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเดินทางไกลร่วมกับพอ่ คา้ เกวียนผูเ้ ป็ นโจร
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.สังวิธานสิกขาบท วา่ ดว้ ยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
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๘.อริฏฐสิกขาบท วา่ ดว้ ยกพรอริฏฐะกลา่ วตูพ่ ระผูม้ ีพระภาค
เรื่องพระอริฏฐะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสนแ์ ละกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท วา่ ดว้ ยการคบหาภิกษุทถี่ ูกสงฆล์ งอุกเขปนียกรรม
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.กัณฏกสิกขาบท วา่ ดว้ ยสมณุทเทสชื่อกัณฏกะถูกสงฆน์ าสนะ
เรื่องสมณุทเทสชื่อวา่ กัณฏกะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในสัปปาณกวรรค
๘.สหธรรมิกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยผูร้ ่วมประพฤติธรรม
๑.สหธรรมิกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการกลา่ วตักเตือนผูร้ ่วมประพฤติธรรมโดยชอบธรรม
เรื่องพระฉันนะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.วิเลขนสิกขาบท วา่ ดว้ ยความยุง่ ยากแห่งสิกขาบท
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.โมหนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําให้ผูอ้ ่นื หลง
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.ปหารสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําร้ายเพื่อนภิกษุ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.ตลสัตติกสิขาบท วา่ ดว้ ยการเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นทําทีวา่ จะทําร้าย
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.อมูลกสิกขาบท วา่ ดว้ ยการใสค่ วามดว้ ยอาบัติสังฆาทิเสสทีไ่ มม่ ีมูล
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
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ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.สัญจิจจสิกขาบท วา่ ดว้ ยการจงใจกอ่ ความรําคาญ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.อุปัสสุติสิกขาบท วา่ ดว้ ยการแอบฟั งภิกษุทําเลาะกัน
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.กัมมปฏิพาหนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการคัดคา้ นกรรมทีถ่ ูกตอ้ ง
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการไมใ่ ห้ฉันทะแลว้ ไปเสีย
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๑.ทัพพสิกขาบท วา่ ดว้ ยการถวายจีวรแกพ่ ระทัพพมัลลบุตร
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๑๒.ปริณามนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการนอ้ มลาภสงฆไ์ ปเพื่อบุคคล
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในสหธรรมิกวรรค
๙.รตนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยรัตนะ
๑.อันเตปุรสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเขา้ เขตพระราชฐานชัน้ ใน
เรื่องพระเจ้าปเสนธิโกศล
ทรงแตง่ ตัง้ พระอานนทเ์ ป็ นครสอนธรรม
การขา้ เขตพระราชฐานชัน้ ในมีโทษ ๑๐ อยา่ ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.รัตนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเก็บรัตนะทีเ่ จ้าของลืมไว้
เรื่องของภิกษุรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
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เรื่องนางวิสาขา
ทรงอนุญาตให้เก็บรัตนะได้
พระอนุบัญญัติ
เรื่องคนรับใช้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
๓.วิกาลคามปเวสนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการเขา้ หมูบ่ า้ นในเวลาวิกาล
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
ทรงอนุญาตให้เขา้ หมูบ่ า้ น
พระอนุบัญญัติ
เรื่องภิกษุถูกงูกัด
พระพุทธอุญาตพิเศษ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.สูจิฆรสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทํากลอ่ งเข็มดว้ ยกระดูกเป็ นตน้
เรื่องภิกษุหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๕.มัญจปี ฐสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําเตียงลัง่
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๖.ตูโลนัทธสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําเตียงัง่ หุ้มนุน่
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๗.นิสีทนสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําผา้ รองนัง่
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องพระอุทายี
พระพุทธานุญาตพิเศษ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๘.กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําผา้ ปิ ดผี
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๙.วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท วา่ ดว้ ยการทําผา้ อาบน้าฝน
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
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เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

อนาปั ตติวาร
๑๐.นันทสิกขาบท วา่ ดว้ ยพระนันทะ
เรื่องพระนันทะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
รวมสิกขาบททีม่ ีในรตนวรรค

บทสรุป
๖.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
๑.ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบท วา่ ดว้ ยการกับของเคีย้ วของฉันจากมือภิกษุณีผไู้ มช่ าญาติ
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.ทุติยปาฏิเทสนียสิกขาบท วา่ ดว้ ยการไมห่ ้ามภิกษุณีผคู้ อยบงการ
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๓.ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท วา่ ดว้ ยการรับของเคีย้ วของฉันในทีท่ ไี่ มไ่ ดร้ ับนิมนตไ์ วก้ อ่ น
เรื่องตระกูลหนึ่ง
พระพุทธานุญาตพิเศษ
กรรมวาจาให้เสขสมมติ
พระบัญญัติ
พระพุทธานุญาตพิเศษ
พระอนุบัญญัติ
พระพุทธานุญาตพิเศษ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท วา่ ดว้ ยการรับของเคีย้ วของฉัยจากทายกทีไ่ มไ่ ดแ้ จ้งไวก้ อ่ น
เรื่องคนรับใช้ของเจ้าศากยะ
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
พระพุทธานุญาตพิเศษ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
บทสรุป
๗.เสขิยกัณฑ์
๑.ปริมัณฑลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการนุง่ ห่มเรียบร้อย
สิกขาบทที่ ๑-๑๐
๒.อุชชัคฆิกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการหัวเราะ
สิกขาบทที่ ๑-๑๐
๓.ขัมภตกวรรค หมวดทีว่ า่ ดว้ ยการเทา้ สะเอว
สิกขาบทที่ ๑-๑๐
๔.สักกัจจวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความเคารพ
สิกขาบทที่ ๑-๑๐
๕.กพฬวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคําขา้ ว
สิกขาบทที่ ๑-๑๐
๖.สุรุสุรุวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการฉันดังซู้ดๆ
สิกขาบทที่ ๑-๑๐
๗.ปาทุกาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยรองเทา้
สิกขาบทที่ ๑-๑๕
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๘.อธิกรณสมถะ
บทสรุป

เล่มที่ ๓
พระวินัยปิฎก ภิกขุณีวิภังค์
เลม่ ที่ ๓ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

๑.ปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการยินดีการจับตอ้ งทีบ่ ริเวณเหนือเขา่ ขึ้นไปของชาย
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการปกปิ ดโทษ
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการประพฤติตามภิกษุทถี่ ูกสงฆล์ งอุกเขปนียกรรม
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสนแ์ ละกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยวัตถุ ๘ มีการยินดีการจัดมือของชาย เป็ นตน้
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
บทสรุป
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการกอ่ คดีพิพาท
เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการบวชให้สตรีผเู้ ป็ นโจร
เรื่องชายาเจ้าลิจฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการเขา้ ละแวกหมูบ่ า้ นตามลําพังเป็ นตน้
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิ ลานี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุณี ๒ รูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระอนุบัญญัติ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระอนุบัญญัติ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
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เลม่ ที่ ๓ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการเรียกภิกษุณีทถี่ ูกสงฆล์ งอุกเขปนียกรรมเขา้ หมู่
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการรับโภชนะจากมือชายผูก้ ําหนัด
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการสง่ เสริมภิกษุณีให้รับโภชนะจากมือชายผูก้ ําหนัด
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการบอกคืนพระรัตนตรัย
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสนแ์ ละกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยภิกษุณีโกรธเพราะถูกตัดสินให้แพค้ ดีในอธิกรณ์
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสนแ์ ละกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยภิกษุณีมีความประพฤติเลวทราม
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสนแ์ ละกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการยุยงสง่ เสริมให้ภิกษุณีประพฤติเลวทราม
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสนแ์ ละกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
บทสรุป
๓.นิสสัคคิยกัณฑ์
๑.ปั ตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบาตร
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการสะสมบาตร
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
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เลม่ ที่ ๓ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละบาตรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
เรื่องไมย่ อมคืนบาตรให้เจ้าของเดิม
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการแจกอกาลจีวร
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการแลกเปลีย่ นจีวร
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละจีวรทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการออกปากขอของอยา่ งหนึ่งแลว้ ออกปากขอของอยา่ งอื่น
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละของทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการให้ซ้อื ของอยา่ งหนึ่งแลว้ ให้ซ้อื ของอยา่ งอื่น
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละของทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการแลกเปลีย่ นบริขารทีเ่ ขาถวายสงฆข์ อ้ ที่ ๑
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละของทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการแลกเปลีย่ นบริขารทีเ่ ขาถวายสงฆข์ อ้ ที่ ๒
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละของทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการแลกเปลีย่ นบริขารทีเ่ ขาถวายคณะขอ้ ที่ ๑
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละของทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
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อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการแลกเปลีย่ นบริขารทีเ่ ขาถวายคณะขอ้ ที่ ๒
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละของทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการแลกเปลีย่ นบริขารทีเ่ ขาถวายบุคคล
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละของทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๑ วา่ ดว้ ยการขอห่มหนาในฤดูหนาว
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละผา้ ห่มทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๒ วา่ ดว้ ยการขอห่มบางในฤดูร้อน
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสละผา้ ห่มทีเ่ ป็ นนิสสัคคีย์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร

บทสรุป
๔.ปาจิตติยกัณฑ์
๑.ลสุณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกระเทียม
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการขอกระเทียม
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการถอนขนในทีแ่ คบ
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการสัมผัสองคก์ ําเนิด
เรื่องภิกษุณี ๒ รูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการใช้ทอ่ นยาง
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการใช้น้าชําระ
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เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการปรนนิบัติ
เรื่องภิกษุณีอดีตภรรยามหาอํามาตย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการขอขา้ วเปลือกดิบ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการทิง้ อุจจาระเป็ นตน้ ภายนอกฝา
เรื่องพราหมณค์ นหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการทิง้ อุจจาระเป็ นตน้ ภายนอกกําแพง
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการดูการขับร้องฟ้อนรํา
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๒.อันธการวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความมืด
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการดูการสนทนากับชายในทีม่ ืด
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิ ลานี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการยืนกับชายในทีก่ ําบัง
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิ ลานี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการสนทนากับชายในทีแ่ จ้ง
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิ ลานี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการสง่ เพื่อนภิกษุณีกลับ
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
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พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการจากไปโดยไมบ่ อกเจ้าของ
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการนัง่ นอนบนอาสนะโดยไมบ่ อกเจ้าของ
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการปูลาดโดยไมบ่ อก
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการให้ผอู้ ่นื โพนทะนา
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิ ลานี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการสาปแช่งตนเองและผูอ้ ่นื
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการร้องไห้ทุบตีตนเอง
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
๓.นัคควรรค หมวดวา่ ดว้ ยการเปลือยกาย
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการเปลือยกายอาบน้า
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการใช้ผา้ อาบน้าไมไ่ ดข้ นาด
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการเลาะจีวรแลว้ ไมเ่ ย็บ
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
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สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการไมผ่ ลัดเปลีย่ นสังฆาฏิตามกําหนด
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการห่มจีวรสับเปลีย่ นกัน
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการทําอันตรายแกจ่ ีวรลาภของคณะ
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการคัดคา้ นการแจกจีจรทีช่ อบธรรม
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการให้สมณจีวรแกผ่ ไู้ มใ่ ช่ภิกษุณี
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการให้ลว่ งเลยสมัยแห่งจีวรกาล
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการห้ามการเดาะกฐินทีช่ อบธรรม
เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง
วิธีการเดาะกฐินและกรรมวาจาเดาะกฐิน
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
๔.ตุวัฏฏวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการนอนร่วมกัน
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการนอนบนเตียงเดียวกัน
เรื่องภิกษุณีนอนร่วมกัน ๒ รูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการใช้ผา้ ผืนเดียวเป็ นทัง้ ผา้ ปูนอนและผา้ ห่ม
เรื่องภิกษุณีนอนร่วมกัน ๒ รูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
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สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการจงใจกอ่ ความรําคาญ
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการไมใ่ สใ่ จดูแลเพื่อนภิกษุณี
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการฉุดลากออก
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการอยูค่ ลุกคลีกับคฤหัสถ์
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
วิธีสวดสมนุภาสนแ์ ละกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการเทีย่ วจาริกไปในทีท่ นี่ า่ หวาดระแวงภายในรัฐ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการเทีย่ วจาริกไปในทีท่ นี่ า่ หวาดระแวงภายนอกรัฐ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการเทีย่ วจาริกไปภายในพรรษา
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการไมห่ ลีกจาริกไป
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
๕.จิตตาคาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยหอจิตรกรรม
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการไปดูโรงละครหลวง
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
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สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการใช้ตัง่ หรือแทน่
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการกรอดา้ ย
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการช่วยทําการขวนขวายเพื่อคฤหัสถ์
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการไมช่ ่ วยระงับอธิกรณ์
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการให้ของเคีย้ วของฉันแกน่ ักฟ้อนเป็ นตน้
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการใช้ผา้ ซับระดูแลว้ ไมส่ ละ
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการไมส่ ละทีพ่ ัก
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการเรียนดิรัจฉานวิชา
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการสอนดิรัจฉานวิชา
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
๖.อารามวรรค
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการเขา้ อาราม โดยไมบ่ อก
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุณีไมก่ วาดอาราม
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พระอนุบัญญัติ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการดา่ บริภาษภิกษุ
เรื่องพระกัปปิ ตกะ
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการบริภาษคณะ
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการฉันของเคีย้ วของฉันเมื่อห้ามภัตตาหารแลว้
เรื่องภิกษุณีฉันหลายทีใ่ นมื้อเดียวกัน
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
ลักษณะการบอกห้ามภัตตาหาร
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยความหวงตระกูล
เรื่องภิกษุณีหวงตระกูล
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการอยูจ่ ําพรรษาในอาวาสทีไ่ มม่ ีภิกษุ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการไมป่ วารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการไมไ่ ปรับโอวาทเป็ นตน้
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการไมถ่ ามอุโบสถเป็ นตน้
เรื่องภิกษุณีไมถ่ ามอุโบสถ ไมข่ อโอวาท
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการให้บง่ ฝี ในร่มผา้
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
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๗.คัพภินีวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสตรีมีครรภ์
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการบวชให้สตรีมีครรภ์
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม
เรื่องภิกษุณีหลายรูปบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการบวชให้สิกขมานาผูย้ ังไมไ่ ดศ้ ักษาธรรม ๖ ขอ้ ตลอด ๒ ปี
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการบวชให้สิกขมานาทีส่ งฆย์ ังไมไ่ ดส้ มมติ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
วิธีขออวุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการบวชให้หญิงทีม่ ีครอบครัวอายุต่ากวา่ ๑๒ ปี
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการบวชให้หญิงทีม่ ีครอบครัวอายุครบกวา่ ๑๒ ปี
แตย่ ังไมไ่ ดศ้ ึกษาสิกขา
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการบวชให้หญิงทีม่ ีครอบครัวซึ่งสงฆย์ ังไมไ่ ดส้ มมติ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
วิธีขออวุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการไมอ่ นุเคราะห์สหชีวินีตลอด ๒ ปี
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการไมต่ ิดตามปวัตตินีตลอด ๒ปี
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เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการไมพ่ าสหชีวินีหลีกไป
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
๘.กุมารีภูตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกุมารี
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการบวชให้กุมารีอายุต่ากวา่ ๒๐ ปี
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการบวชให้กุมารีทยี่ ังไมศ่ ึกษาในธรรม ๖ หัวขอ้
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
วิธีขอสิขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการบวชให้กุมารีทสี่ งฆย์ ังไมไ่ ดส้ มมติ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
วิธีให้วุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยภิกษุณีมีพรรษาต่ากวา่ ๑๒ เป็ นปวัตตินี
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ เป็ นปวัตตินีแตส่ งฆย์ ังไมไ่ ดส้ มมติ
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
วิธีขอวุฏฐาปนสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐาปนสมมติ
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการบน่ วา่ ภายหลัง
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการบอกสิกขมานาให้ถวายจีวรแลว้ ไมบ่ วชให้
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘ วา่ ดว้ ยการบอกสิกขมานาให้ติดตามตลอด ๒ ปี แลว้ มบ่ วชให้
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เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๙ วา่ ดว้ ยการบวชให้สิกขมานาผูค้ ลุกคลีกับชาย
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยการบวชให้สิกขมานาทีย่ ังไมไ่ ดร้ ับอนุญาต
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๑ วา่ ดว้ ยการบวชให้สิกขมานาดว้ ยการให้ปาริวาสิกฉันทะ
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๒ วา่ ดว้ ยการบวชให้สิกขมานาทุกๆ ปี
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๓ วา่ ดว้ ยการบวชให้สิกขมานาปี ละ ๒ รูป
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
๙.ฉัตตุปาหนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยร่มและรองเทา้
สิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยภิกษุณีผไู้ มเ่ ป็ นไขก้ นั้ ร่มและสวมรองเทา้
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุณีเป็ นไข้
ทรงอนุญาตร่มและรองเทา้
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๒ วา่ ดว้ ยการเดินทางดว้ ยยานพาหนะ
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุณีเป็ นไข้
ทรงอนุญาตยาพาหนะ
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๓ วา่ ดว้ ยการใช้เครื่องประดับเอว
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
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สิกขาบทที่ ๔ วา่ ดว้ ยการใช้เครื่องประดับของสตรี
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๕ วา่ ดว้ ยการใช้ของหอมเครื่องยอ้ มผิว
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๖ วา่ ดว้ ยการใช้ผงแป้งอบกลิน่
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๗ วา่ ดว้ ยการให้บีบนวด
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐ วา่ ดว้ ยการใช้ (สิกขมานา ฯลฯ) คฤหัสถ์ให้บีบนวด
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๑ วา่ ดว้ ยการนัง่ บนอาสนะโดยไมข่ อโอกาสกอ่ น
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๒ วา่ ดว้ ยการถามปั ญหากะภิกษุโดยไมไ่ ดข้ อโอกาส
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
สิกขาบทที่ ๑๓ วา่ ดว้ ยการเขา้ หมูบ่ า้ นโดยไมม่ ีผา้ รัดถัน
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร

บทสรุป
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๑ วา่ ดว้ ยการออกปากขอเนยใส
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุณีเป็ นไข้
ทรงอนุญาตเนยใส
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
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ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๒-๘ วา่ ดว้ ยการออกปากขอน้ามันเป็ นตน้
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุณีเป็ นไข้
ทรงอนุญาตนมเปรีย้ ว
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
บทภาชนีย์
อนาปั ตติวาร
บทสรุป
๖.เสขิยกัณฑ์
๑.ปริมัณฑลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการนุง่ ห่มเรียบร้อย
สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
๗.ปาทุกาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยรองเทา้
สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
ทรงประชุมสงฆบ์ ัญญัติสิกขาบท
พระบัญญัติ
เรื่องภิกษุณีเป็ นไข้
พระอนุบัญญัติ
สิกขาบทวิภังค์
อนาปั ตติวาร
บทสรุป
๗.อธิกรณสมถะ
บทสรุป

เล่มที่ ๔
พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑
เลม่ ที่ ๔ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

๑.มหาขันธกะ
๑.โพธิกถา
วา่ ดว้ ยเหตุการณแ์ รกตรัสรู้ ณ ควงตน้ โพธิพฤกษ์
เรื่องทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
พุทธอุทานคาถาที่ ๑
ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
พุทธอุทานคาถาที่ ๒
ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
พุทธอุทานคาถาที่ ๓
๒.อชปาลกถา
วา่ ดว้ ยเหตุการณข์ ณะประทับอยู่ ณ ควงตน้ อชปาลนิโครธ
เรื่องทรงแสดงธรรมเป็ นเหตุให้เป็ นพราหมณ์
๓.มุจลินทกถา
วา่ ดว้ ยเหตุการณข์ ณะประทับอยู่ ณ ควงตน้ มุจลินท์
เรื่องทรงเปลง่ อุทานปรารภความสุข
พุทธอุทานคาถา
๔.ราชยตนกถา
วา่ ดว้ ยเหตุการณข์ ณะประทับอยู่ ณ ควงตน้ ราชยตนะ
เรื่องทรงพบกับตปุสสะและภัลลิกะ
๕.พรหมยาจนกถา
วา่ ดว้ ยพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
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เลม่ ที่ ๔ สว่ นที่ ๓
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เลม่ ที่ ๔ สว่ นที่ ๔
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เรื่องทรงพิจารณาความลึกซึ้งแห่งปฏิจจสมุปบาท
อนัจฉริยคาถา
พรหมนิคมคาถา
เรื่องทรงพิจารณาเวไนยสัตวเ์ ปรียบดว้ ยดอกบัว
๖.ปั ญจวัคคิยกถา
วา่ ดว้ ยภิกษุปัญจวัคคีย์
เรื่องอาฬารดาบสกาลามโคตร
เรื่องอุททกดาบสรามบุตร
เรื่องอุปกาชีวก
เรื่องทรงแสดงธรรมแกภ่ ิกษุปัญจวัคคีย์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ภิกษุปัญจวัคคียท์ ูลขอการบรรพชาอุปสมบท
อนัตตลักขณสูตร
๗.ปั พพัชชากถา
วา่ ดว้ ยการบรรพชา
เรื่องยสกุลบุตร
เรื่องการบรรพชาของสหาย ๔ คนของพระยสะ
เรื่องการบรรพชาของสหาย ๕๐ คนของพระยสะ
๘.มารกถา
วา่ ดว้ ยมาร
เรื่องสง่ พระอรหันต์ ๖๐ รูป ไปประกาศศาสนา
เรื่องมาร
๙.ปั พพัชชูปสัมปทากถา
วา่ ดว้ ยการบรรพชาและอุปสมบทดว้ ยไตรสรณคมน์
เรื่องทรงอนุญาตภิกษุบรรพชาอุปสมบทให้กุลบุตร
ไตรสรณคมน์ วา่ ดว้ ยการถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
๑๐.ทุติยมารกถา
วา่ ดว้ ยมาร เรื่องที่ ๒
เรื่องทรงแนะวิธีให้ไดอ้ นุตตรวิมุตติ
๑๑.ภัททวัคคิยวัตถุ
วา่ ดว้ ยพระภัททวัคคีย์
เรื่องทรงแสดงธรรมโปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
๑๒.อุรุเวลปาฏิหาริยกถา
วา่ ดว้ ยปาฏิหาริยท์ ตี่ ําบลอุรุเวลา
เรื่องชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง
ปาฏิหารยท์ ี่ ๑ เรื่องโรงบูชาไฟ
คาถาสรุป
ปาฏิหารยท์ ี่ ๒ เรื่องทา้ วมหาราชทัง้ ๔
ปาฏิหารยท์ ี่ ๓ เรื่องทา้ วสักกะ
ปาฏิหารยท์ ี่ ๔ เรื่องทา้ วสหัมบดีพรหม
ปาฏิหารยท์ ี่ ๕ เรื่องชาวอังคะและมคธ
เรื่องผา้ บังสกุล
เรื่องสระโบกขรณี
เรื่องขยําผา้ บังสกุลบนแผน่ ศิลา
เรื่องพาดผา้ บังสกุลบนตน้ กุม่
เรื่องผึ่งผา้ บังสกุลบนแผน่ ศิลา
ปาฏิหารยเ์ ก็บผลหวา้
ปาฏิหารยเ์ ก็บผลมะมว่ ง ผลมะขามป้อม ดอกปาริฉัตร
เรื่องพวกชฎิลฝ่าฝื น
เรื่องพวกชฎิลกอ่ ไฟ
เรื่องพวกชฎิลดําน้า
เรื่องภาชนะใสไ่ ฟ
เรื่องฝนตกน้าทว่ ม
ชฏิล ๓ พีน่ อ้ งทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
อาทิตตปริยายสูตร
๑๓.พิมพิสารสมาคมกถา
วา่ ดว้ ยสมาคมของพระเจ้าพิมพิสาร
เรื่องสวนตาลหนุม่
เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
เรื่องความปรารถนา ๕ ประการของพระเจ้าพิมพิสาร
จอมทัพมคธรัฐ
คาถาสดัดีพระพุทธเจ้า
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เรื่องทรงรับพระเวฬุวันเป็ นวัดแรก
๑๔.สารีปุตตโมคคัลลานปั พพัชชากถา
วา่ ดว้ ยสารีบุตรและโมคคัลลานะบรรพชา
พระอัสสชิแสดงธรรม
สารีบุตรปริพาชกไดธ้ รรมจักษุ
สารีบุตรปริพาชกเปลื้องคําสัญญา
โมคคัลลานปริพาชกไดธ้ รรมจักษุ
สองสหายไปอําลาอาจารย์
ทรงพยากรณพ์ ระอัครสาวก
ทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
เรื่องกุลบุตรชาวมคธมีช่อื เสียงบรรพชา
๑๕.อุปัชฌายวัตตกถา
วา่ ดว้ ยอุปัชฌายวัตร
เรื่องภิกษุนงุ่ ห่มไมเ่ รียบร้อย
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
ทรงอนุญาตอุปัชฌาย์
วิธีถืออุปัชฌาย์
อุปัชฌายวัตร
๑๖.สัทธิวิหาริกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยสัทธิวิหาริกวัตร
๑๗.ปณามิตกถา
วา่ ดว้ ยการประณาม
เรื่องทรงอนุญาตให้ประณาม
วิธีประณาม
สัทธิวิหาริกไมข่ อขมา
อุปัชฌายไ์ มร่ ับการขอขมา
องคแ์ ห่งการประณาม
มูลเหตุให้เกิดการอุปสมบทดว้ ยญัตติจตุตถกรรม
เรื่องพราหมณซ์ ูบผอมเพราะไมไ่ ดบ้ วช
อุปสมบทดว้ ยญัตติจตุตถกรรม
วิธีให้อุปสมบทและกรรมวาจาให้อุปสมบท
เรื่องภิกษุประพฤติไมส่ มควร
วิธีขอการอุปสมบท
กรรมวาจาให้อุปสมบท
เรื่องพราหมณบ์ วชเพราะเห็นแกป่ ากทอ้ ง
นิสสัย ๔
๑๘.อาจริยวัตตกถา
วา่ ดว้ ยอาจิยวัตร
เรื่องการบอกนิสสัยแกม่ าณพกอ่ นบวช
เรื่องให้อุปสมบทดว้ ยคณะ
เรื่องอุปัชฌายม์ ีพรรษาเดียวบวชให้กุลบุตรบวช
พุทธประเพณี
เรื่องอุปัชฌายโ์ งเ่ ขลา
เรื่องอุปัชฌายห์ ลีกไป
เรื่องถือนิสสัยอยู่ ๑๐ พรรษา
วิธีถือนิสสัย
อาจริยวัตร
๑๙.อันเตวาสิกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยอันเตวาสิกวัตร
๒๐.ปณามนาขมาปนา
วา่ ดว้ ยการประณามและการขอขมา
เรื่องอันเตวาสิกไมป่ ระพฤติชอบ
เรื่องทรงอนุญาตให้ประณาม
วิธีประณาม
อันเตวาสิกไมข่ อขมา
อาจารยไ์ มร่ ับการขอขมา
องคแ์ ห่งการประณาม
๒๑.พาลอัพยัตตวัตถุ
วา่ ดว้ ยภิกษุโงไ่ มฉ่ ลาด
เรื่องอาจารยโ์ งเ่ ขลา
๒๒.นิสสยปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยการระงับนิสสัย
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เรื่องนิสสัยระงับจากอุปัชฌายแ์ ละอาจารย์
๒๓.อุปสัมปาเทตัพพปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๕ แห่งภิกษุผคู้ วรให้อุปสมบท ๑๖ หมวด
เรื่องภิกษุประกอบดว้ ยองค์ ๕
๒๔.อุปสัมปาเทตัพพฉักกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๖ แห่งภิกษุผคู้ วรให้อุปสมบท ๑๔ หมวด
เรื่องภิกษุประกอบดว้ ยองค์ ๖
๒๕.อัญญติตถิยปุพพกถา
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ คยเป็ นอัญเดียรถีย์
ติตถิยปริวาส
วิธีให้ติตถิยปริวาส
ไตรสรณคมน์ วา่ ดว้ ยการถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
คําขอติตถิยปริวาสและกรรมวาจาให้ติตถิยปริวาส
ขอ้ ปฏิบัติทมี่ ิให้สงฆย์ ินดี
ขอ้ ปฏิบัติทใี่ ห้สงฆย์ ินดี
เรื่องอัญเดียรถียเ์ ปลือยไมโ่ กนผม
เรื่องชฏิลบูชาไฟ
เรื่องอัญเดียรถียศ์ ากยะ
๒๖.ปั ญจาพาธวัตถุ
วา่ ดว้ ยอาพาธ ๕ ชนิด
เรื่องอันตรายิกธรรม
ทรงห้ามคนเป็ นโรคติดตอ่ บรรพชา
๒๗.ราชภฏวัตถุ
วา่ ดว้ ยราชภัฏบรรพชา
พระเจ้าพิมพิสารทูลขออนุญาต
เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทูลขอห้ามให้ราชภัฏบรรพชา
๒๘.อังคุลิมาลโจรวัตถุ
วา่ ดว้ ยโจรอังคุลิมาลบรรพชา
เรื่องห้ามโจรมีช่อื เสียงบรรพชา
๒๙.การเภทกโจรวัตถุ
วา่ ดว้ ยโจรแหกเรือนจําบรรพชา
๓๐.ลิขิตกโจรวัตถุ
วา่ ดว้ ยโจรถูกออกหมายจับบรรพชา
๓๑.กสาหตวัตถุ
วา่ ดว้ ยบุรุษผูถ้ ูกเฆีย่ นดว้ ยหวายบรรพชา
๓๒.ลักขณาหตวัตถุ
วา่ ดว้ ยบุรุษถูกสักหมายโทษบรรพชา
๓๓.อิณายิกวัตถุ
วา่ ดว้ ยลูกหนีบ้ รรพชา
๓๔.ทาสวัตถุ
วา่ ดว้ ยทาสบรรพชา
๓๕.กัมมารภัณฑวัตถุ
วา่ ดว้ ยบุตรช่างทองผมจุกห้าแหยมบรรพชา
๓๖.อุปาลิทารกวัตถุ
วา่ ดว้ ยเด็กชายอุบาลีบรรพชา
เรื่องทรงห้ามกุลบุตรอายุหยอ่ นกวา่ ๒๐ ปี อุปสมบท
๓๗.อหิวาตกโรควัตถุ
วา่ ดว้ ยโรคอหิวาตกโรค
กําหนดอายุผบู้ รรพชาเป็ นสามเณร
เรื่องบรรพชาให้เด็กอายุหยอ่ นกวา่ ๑๕ ปี ของตระกูลมีศรัทธา
๓๘.กัณฏกวัตถุ
วา่ ดว้ ยสามเณรกัณฏกะ
๓๙.อาหุนทริกวัตถุ
วา่ ดว้ ยทิศคับแคบ
๔๐.นิสสยมุจจนกกถา
วา่ ดว้ ยการถือนิสสัยและการพน้ นิสสัย
ทรงอนุญาตให้ถือนิสสัย
องค์ ๕ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย
องค์ ๕ แห่งภิกษุผไู้ มต่ อ้ งถือนิสสัย
องค์ ๖ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย
องค์ ๖ แห่งภิกษุผไู้ มต่ อ้ งถือนิสสัย
๔๑.ราหุลวัตถุ
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วา่ ดว้ ยพระราหุลกุมารบรรพชา
วิธีให้บรรพชา
ไตรสรณคมน์ วา่ ดว้ ยการถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร
ทรงอนุญาตให้ภิกษุผฉู้ ลาดมีสามเณรหลายรูปไวอ้ ุปัฏฐาก
๔๒.สิกขาปทกถา
วา่ ดว้ ยสิกขาบทของสามเณร
๔๓.ทัณฑกัมมวัตถุ
วา่ ดว้ ยการลงทัณฑกรรมสามเณร
เรื่องวิธีลงทัณฑกรรม
เรื่องห้ามฉันทางปาก
๔๔.อนาปุจฉาวรณวัตถุ
วา่ ดว้ ยการกักกันสามเณรโดยไมบ่ อกอุปัชฌาย์
๔๕.อปลาฬนวัตถุ
วา่ ดว้ ยการเกลีย้ กลอ่ มสามเณร
๔๖.กัณฏกสามเณรวัตถุ
วา่ ดว้ ยการนาสนะสามเณรกัณฏกะ
องค์ ๑๐ สําหรับนาสนะสามเณร
๔๗.ปั ณฑกวัตถุ
วา่ ดว้ ยบัณเฑาะกบ์ รรพชา
ห้ามบัญเฑาะกอ์ ุปสมบท
๔๘.เถยยสังวาสวัตถุ
วา่ ดว้ ยคนลักเพศและคนเขา้ รีตเดียรถียบ์ รรพชา
ห้ามคนลักเพศและคนเขา้ รีตอุปสมบท
๔๙.ติรัจฉานคตวัตถุ
วา่ ดว้ ยสัตวด์ ิรัจฉานบรรพชา
นาคแปลงกายเป็ นมนุษยม์ าขอบรรพชา
๕๐.มาตุฆาตกวัตถุ
วา่ ดว้ ยคนฆา่ มารดาขอบรรพชา
ห้ามคนฆา่ มารดาอุปสมบท
๕๑.ปิ ตุฆาตกวัตถุ
วา่ ดว้ ยคนฆา่ บิดาขอบรรพชา
ห้ามคนฆา่ บิดาอุปสมบท
๕๒.อรหันตฆาตกวัตถุ
วา่ ดว้ ยคนฆา่ พระอรหันตบ์ รรพชา
ห้ามคนฆา่ พระอรหันตอ์ ุปสมบท
๕๓.ภิกขุณีทูสกวัตถุ
วา่ ดว้ ยคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็ นตน้ บรรพชา
ห้ามคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็ นตน้ อุปสมบท
เรื่องคนทําลายสงฆ์
เรื่องคนทําร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต
๕๔.อุภโตพยัญชนก
วา่ ดว้ ยอุภโตพยัญชนกบรรพชา
ห้ามอุภโตพยัญชนกอุปสมบท
๕๕.อนุปัชฌายกาทิวัตถุ
วา่ ดว้ ยคนไมม่ ีอุปัชฌายอ์ ุปสมบทเป็ นตน้
เรื่องคนมีสงฆเ์ ป็ นอุปัชฌาย์
เรื่องคนมีคณะเป็ นอุปัชฌาย์
เรื่องคนมีบัณเฑาะกเ์ ป็ นอุปัชฌายเ์ ป็ นตน้
๕๖.อปั ตตกาทิวัตถุ
วา่ ดว้ ยคนไมม่ ีบาตรอุปสมบทเป็ นตน้
ห้ามคนไมม่ ีบาตรอุปสมบท
เรื่องคนไมม่ ีจีวร
เรื่องคนไมม่ ีทงั้ บาตรและจีวร
เรื่องคนยืมบาตร
เรื่องคนยืมจีวร
เรื่องคนยืมบาตรและจีวร
๕๗.ปั พพาเชตัพพทวัตติงสวาร
วา่ ดว้ ยบุคคลไมค่ วรบรรพชาให้ ๓๒ จําพวก
เรื่องทรงห้ามให้คนมือดว้ นเป็ นตน้ บรรพชา
๕๘.อลัชชีนิสสยวัตถุ
วา่ ดว้ ยการให้นิสสัยแกภ่ ิกษุอลัชชี
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เรื่องทรงห้ามการให้นิสสัยแกภ่ ิกษุอลัชชี
เรื่องทรงห้ามการถือนิสสัยภิกษุอลัชชี
๕๙.คมิกาทินิสสยวัตถุ
วา่ ดว้ ยการถือนิสสัยของภิกษุผเู้ ดินทางเป็ นตน้
เรื่องภิกษุผเู้ ดินทางไกลไมต่ อ้ งถือนิสสัย
เรื่องภิกษุไขไ้ มต่ อ้ งถือนิสสัย
เรื่องภิกษุผพู้ ยาบาลไขไ้ มต่ อ้ งถือนิสสัย
เรื่องไมต่ อ้ งถือนิสสัยเพราะหาผูใ้ ห้นิสสัยไมไ่ ด้
๖๐.โคตเตนอนุสสาวนานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตอุปสมบทกรรมโดยสวดระบุโคตรของอุปัชฌาย์
เรื่องพระมหากัสสปะนิมนตพ์ ระอานนทม์ าสวดนาค
๖๑.เทวอุปสัมปทาเปกขาทิวัตถุ
วา่ ดว้ ยอุปสมบทอุปสัมปทาเปกขะ ๒ คนเป็ นตน้
เรื่องแยง่ กันอุปสมบทกอ่ น
เรื่องอุปสมบทครัง้ ละ ๓ คน มีอุปัชฌายร์ ูปเดียว
๖๒.คัพภวีสูปสัมปทานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตอุปสมบทให้กุลบุตรโดยนับอายุ ๒๐ ปี ทงั้ อยูใ่ นครรภ์
เรื่องพระกุมารกัสสปะ
๖๓.อุปสัมปทาวิธิ
วา่ ดว้ ยอุปสมบทวิธี
เรื่องอุปสัมบันถูกโรคเบียดเบียน
เรื่องถามอันตรายิกธรรมกับอุปสัมปทาเปกขะ
เรื่องสอนซ้อนกอ่ นถามอันตรายิกธรรม
คําบอกบาตรและจีวร
เรื่องภิกษุโงเ่ ขลาสอนซ้อม
เรื่องภิกษุยังไมไ่ ดร้ ับแตง่ ตัง้ สอนซ้อม
วิธีแตง่ ตัง้ ตนและกรรมวาจา
วิธีแตง่ ตัง้ ผูอ้ ่นื และกรรมวาจา
เรื่องห้ามผูส้ อนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาพร้อมกัน
เรื่องสอนซ้อมในทา่ มกลางสงฆ์
คําเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขา้ มา
คําขออุปสมบท
คําแตง่ ตัง้ ตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา
๖๔.จัตตารินิสสยะ
วา่ ดว้ ยนิสสัย ๔
เรื่องทรงอนุญาตให้บอกนิสสัย ๔
๖๕.จัตตาริอกรณียะ
วา่ ดว้ ยอกรณียกิจ ๔
เรื่องทิง้ ภิกษุบวชใหมไ่ วต้ ามลําพัง
ทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจ ๔
๖๖.อาปั ตติอทัสสนอุกขิตตวัตถุ
วา่ ดว้ ยภิกษุถูกสงฆล์ งอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นอาบัติ
เรื่องภิกษุถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
เรื่องภิกษุถูกสงฆล์ งอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป
๖๗.รวมเรื่องทีม่ ีในมหาขันธกะ
๒.อุโปสถขันธกะ
๖๘.สันนิปาตานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตให้สงฆป์ ระชุมกัน
เรื่องปริพาชกอัญเดียรถีย์
เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
ทรงแสดงธรรมมีกถา
ทรงอนุญาตวันประชุม
เรื่องภิกษุประชุมนัง่ นิง่
เรื่องทรงอนุญาตให้กลา่ วธรรมในวันประชุม
๖๙.ปาติโมกขุทเทสานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตปาติโมกขุทเทส
เรื่องพระผูม้ ีพระภาคทรงหลีกเร้นอยูใ่ นทีส่ งัด
นิทานุทเทสวิภังค์
เรื่องภิกษุยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงทุกวัน
เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงปั กษล์ ะครัง้
เรื่องพระฉัพพัคคียย์ กปาติโมกขข์ ้นึ แสดงแกบ่ ริษัทเทา่ ทีม่ ี
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เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงแกภ่ ิกษุผพู้ ร้อมเพรียง
เรื่องทรงอนุญาตความพร้อมเพรียงกําหนดอาวาสเดียว
๗๐.มหากัปปิ นวัตถุ
วา่ ดว้ ยพระมหากัปปิ นเถระ
เรื่องมัททกุจฉิมฤคทายวัน
๗๑.สีมานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตสีมา
สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา
วิธีสมมติสีมา
กรรมวาจาสมมติสีมา
เรื่องสมมติสีมาใหญเ่ กินขนาด
เรื่องสมมตินทีปารสีมา (สีมาคร่อมแมน่ ้า)
๗๒.อุโปสถาคารกถา
วา่ ดว้ ยโรงอุโบสถ
เรื่องยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงตามบริเวณวิหาร
วิธีสมมติโรงอุโบสถและกรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ
เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน
วิธีถอนโรงบุโบสถและกรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ
๗๓.อุโปสถปมุขานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตพิน้ ทีด่ า้ นหนา้ โรงอุโบสถ
เรื่องสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินไป
วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติพ้นื ทีด่ า้ นในอุโบสถ
เรื่องภิกษุนวกะลงประชุมกอ่ น
ทรงอนุญาตให้ภิกษุหลยวัดทําอุโบสถร่วมกัน
๗๔.อวิปปวาสสีมานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตแดนไมอ่ ยูป่ ราศจากไตรจีวร
เรื่องกรุงราชคฤห์
วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติแดนไมอ่ ยูป่ รารศจากจีวร
เรื่องสมมติแดนไมอ่ ยูป่ ราศจากจีวร
วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติจีวราวิปปวาสสีมา
เวน้ บา้ นและอุปจารบา้ น
๗๕.สีมาสมูหนนา
วา่ ดว้ ยการถอนสีมา
เรื่องสมมติสมานสังวาสสีมากอ่ น
วิธีถอนและกรรมวาจาถอนแดนไมอ่ ยูป่ ราศจากไตรจีวร
เรื่องถอนสมานสังวาสสีมาภายหลัง
วิธีถอนและกรรมวาจาถอนสมานสังวาลสีมา
๗๖.คามสีมาทิ
วา่ ดว้ ยคามสีมาเป็ นตน้
อพัทรสีมา
เรื่องอุทกุกเขปสีมาในแมน่ ้าเป็ นตน้
เรื่องสีมาคาบเกีย่ ว
สมมติสีมาทับสีมา
๗๗.อุโปสถเภทาทิ
วา่ ดว้ ยประเภทแห่งวันอุโบสถเป็ นตน้
เรื่องอาการทีท่ ําอุโบสถ
๗๘.สังขิตตปาติโมกขุทเทสาทิ
วา่ ดว้ ยการยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงโดยยอ่ เป็ นตน้
เรื่องประเภทแห่งปาติโมกขุทเทส
ทรงห้ามยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงโดยยอ่
เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงโดยยอ่
เมื่อชาวป่ามาพลุกพลา่ น
เรื่องอันตราย ๑๐ ประการ
เรื่องทรงอนุญาตภิกษุเถระแสดงธรรมโดยไมต่ อ้ งไดร้ ับอาราธนา
๗๙.วินยปุจฉนกถา
วา่ ดว้ ยการถามพระวินัย
เรื่องถามพระวินัยทา่ มกลางสงฆต์ อ้ งไดร้ ับแตง่ ตัง้ กอ่ น
วิธีแตง่ ตัง้ เป็ นผูถ้ าม
กรรมวาจาแตง่ ตัง้ ตนเอง
กรรมวาจาแตง่ ตัง้ ผูอ้ ่นื
เรื่องคุกคามจะฆา่
๘๐.วินยวิสัชชนกถา
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วา่ ดว้ ยการวิสัชนาพระวินัย
เรื่องพระฉัพพัคคียว์ ิสัชนาพระวินัย
วิธีแตง่ ตัง้ เป็ นผูว้ ิสัชนา
กรรมวาจาแตง่ ตัง้ ตน
กรรมวาจาแตง่ ตัง้ ผูอ้ ่นื
เรื่องคุกคามจะฆา่ เรื่องที่ ๒
๘๑.โจทนากถา
วา่ ดว้ ยการฟ้องร้อง
เรื่องโจทดว้ ยอาบัติ
เรื่องขอโอกาสกอ่ นโจท
กอ่ นขอโอกาสตอ้ งพิจารณาดูบุคคล
๘๒.อธัมมกัมมปฏิกโกสนาทิ
วา่ ดว้ ยการคัดคา้ นทํากรรมทีไ่ มช่ อบดว้ ยธรรมเป็ นตน้
เรื่องทรงอนุญาตคัดคา้ นกรรมทีไ่ มช่ อบดว้ ยธรรม
เรื่องภิกษุ ๔-๕ รูปแสดงความเห็น
เรื่องจงใจยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงไมใ่ ห้ไดย้ ิน
เรื่องพยายามยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดง
เรื่องยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงในบริษัททีม่ ีคฤหัสถ์
เรื่องยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงโดยไมไ่ ดร้ ับอาราธนา
๘๓.ปาติโมกขุทเทสกอัชเฌสนาทิ
วา่ ดว้ ยการอาราธนาผูย้ กปาติโมกขข์ ้นึ แสดงเป็ นตน้
เรื่องภิกษุชาวเมืองโจทนาวัตถุไมร่ ้จู ักอุโบสถ
เรื่องภิกษุมากรูปไมร่ ้จู ักอุโบสถ
เรื่องสง่ ภิกษุไปเรียนปาติโมกขพ์ อจะกลับมาทันในวันนัน้
๘๔.ปั กขคณนาทิอุคคหณานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตให้เรียนวิธีนับปั กษเ์ ป็ นตน้
เรื่องวิธีการนับปั กษ์
เรื่องทรงอนุญาตให้นับภิกษุในวันอุโบสถ
เรื่องไปบิณฑบาตยังบา้ นไกล
เรื่องนึกไมไ่ ด้
๘๕.ปุพพกรณานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตบุพพกรณ์
เรื่องบุพพกรณแ์ ละบุพพกิจในโรงอุโบสถ
เรื่องปูอาสนะและตามประทีปเป็ นตน้
๘๖.ทิสังคมิกาทิวัตถุ
วา่ ดว้ ยภิกษุไปสูท่ ิศเป็ นตน้
เรื่องภิกษุจะไปไหนตอ้ งบอกลากอ่ น
เรื่องควรสงเคราะห์ภิกษุผเู้ ป็ นพหูสูต
เรื่องสง่ ภิกษุไปพอจะกลับมาทันในวันนัน้
เรื่องจําพรรษาในอาวาสทีม่ ีผยู้ กปาติโมกขข์ ้นึ แสดงได้
๘๗.ปาริสุทธิทานกถา
วา่ ดว้ ยการมอบปาริสุทธิ
เรื่องภิกษุไขม้ อบปาริสุทธิ
๘๘.ฉันททานกถา
วา่ ดว้ ยการมอบฉันทะ
เรื่องทํากรรมทีจ่ ะตอ้ งทํา
วิธีมอบฉันทะ
๘๙.ญาตกาทิคหณกถา
วา่ ดว้ ยพวกญาติเป็ นตน้ จับภิกษุ
เรื่องภิกษุถูกพวกญาติเป็ นตน้ จับไว้
๙๐.อุมมัตตกสมมติ
วา่ ดว้ ยการสมมติภิกษุวิกลจริต
วิธีให้อุมมัตตกสมมติและกรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ
๙๑.สังฆุโปสถาทิปเภท
วา่ ดว้ ยประเภทแห่งอุโบสถมีอุโบสถเป็ ฯการสงฆเ์ ป็ นตน้
เรื่องภิกษุ ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป และ ๑ รูป
ทําอุโบสถ ๓ อยา่ งตามลําดับ
เรื่องภิกษุ ๔ รูป ยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดง
เรื่องภิกษุ ๓ รูป ทําปาริสุทธิอุโบสถ
วิธีทําปาริสุทธิอุโบสถสําหรับภิกษุ ๓ รูป และกรรมวาจา
คําบอกปาริสุทธิสําหรับภิกษุมีพรรษาแกก่ วา่
คําบอกปาริสุทธิสําหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกวา่
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วิธีทําปาริสุทธิอุโบสถสําหรับภิกษุ ๒ รูป
คําบอกปาริสุทธิสําหรับภิกษุมีพรรษาแกก่ วา่
คําบอกปาริสุทธิสําหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกวา่
เรื่องภิกษุรูปเดียวอธิษฐานอุโบสถ
๙๒.อาปั ตติปฏิกัมมวิธิ
วา่ ดว้ ยวิธีแกไ้ ขอาบัติ
เรื่องแสดงอาบัติกอ่ นทําอุโบสถ
ไมแ่ นใ่ จในอาบัติ
เรื่องแสดงสภาคาบัติ
๙๓.อาปั ตติอาวิกรณวิธิ
วา่ ดว้ ยวิธีการเผยอาบัติ
เรื่องระลึกอาบัติไดเ้ มื่อจะยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดง
เมื่อกําลังยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดงไมแ่ นใ่ จในอาบัติ
๙๔.สภาคาปั ตติปฏิกัมมวิธิ
วา่ ดว้ ยการแกไ้ ขสภาคาบัติ
เรื่องสงฆท์ งั้ หมดตอ้ งสภาคาบัติ
ญัตติกรรมวาจา
สงฆท์ งั้ หมดไมแ่ นใ่ จในสภาคาบัติ
ญัตติกรรมวาจา
เรื่องไมร่ ้จู ักชื่อและโคตรอาบัติ
๙๕.อนาปั ตติปัณณรสกะ
วา่ ดว้ ยการทําอุโบสถไมต่ อ้ งอาบัติ ๑๕ กรณี
๙๖.วัคคาวัคคสัญญิปัณณรสกะ
วา่ ดว้ ยการแบง่ พวกกันอยูแ่ ละสําคัญวา่ แบง่ พวกกัน ๑๕ กรณี
๙๗.เวมติกปั ณณรสกะ
วา่ ดว้ ยภิกษุไมแ่ นใ่ จทําอุโบสถ ๑๕ กรณี
๙๘.กุกกุจจปกตปั ณณรสกะ
วา่ ดว้ ยภิกษุผกู้ ังวลใจทําอุโบสถ ๑๕ กรณี
๙๙.เภทปุเรกขารปั ณณสรกะ
วา่ ดว้ ยมุง่ ทําความแตกร้าวทําอุโบสถ ๑๕ กรณี
๑๐๐.สีโมกกันติกเปยยาล
วา่ ดว้ ยการละขอ้ ความเกีย่ วกับภิกษุเขา้ สูส่ ีมา
เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ
๑๐๑.ลิงคาทิทัสสนะ
วา่ ดว้ ยการเห็นลักษณะเป็ นตน้
๑๐๒.นานาสังวาสกาทิอุโปสถกรณะ
วา่ ดว้ ยภิกษุเป็ นนานาสังวาสเป็ นตน้ ทําอุโบสถ
๑๐๓.นคันตัพพวาร
วา่ ดว้ ยสถานทีไ่ มค่ วรไปในวันอุโบสถ
๑๐๔.คันตัพพวาร
วา่ ดว้ ยสถานทีค่ วรไปในวันอุโบสถ
๑๐๕.วัชชนียปุคคลสันทัสสนา
วา่ ดว้ ยการแสดงบุคคลทีค่ วรเวน้ ในวันอุโบสถกรรม
เรื่องปาริวาสิกปาริสุทธิ
๑๐๖.รวมเรื่องทีม่ ีในอุโบสถขันธกะ
๓.วัสสูปนายิกขันธกะ
๑๐๗.วัสสูปนายิกานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตการเขา้ จําพรรษา
เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุเขา้ จําพรรษาในฤดูฝน
เรื่องประเภทแห่งวันเขา้ พรรษา
๑๐๘.วัสสานจาริกาปฏิกเขปาทิ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามเทีย่ วจาริกระหวา่ งพรรษาเป็ นตน้
เรื่องพระฉัพพัคคียเ์ ทีย่ วจาริกในระหวา่ งพรรษา
เรื่องปรับอาบัติทุกกฏแกภ่ ิกษุผไู้ มเ่ ขา้ จําพรรษา
เรื่องจงใจเดินผา่ นอาวาส
เรื่องการเลื่อนกาลฝน
๑๐๙.สัตตาหกรณียานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อเขาสร้างวิหารถวายเป็ นตน้
เรื่องอุบาสกสร้างวิหารเป็ นตน้ ถวาย
๑๑๐.ปั ญจอัปปหิตานุชชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อสหธรรมิกทัง้ ๕ จะไมส่ ง่ ฑูตมา
เรื่องภิกษุเป็ นไขเ้ ป็ นตน้
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สัตตาหกรณียะเนื่องดว้ ยภิกษุ ๑๐ กรณี
สัตตาหกรณียะเนื่องดว้ ยภิกษุณี ๙ กรณี
สัตตาหกรณียะเนื่องดว้ ยสิกขมานา ๖ กรณี
สัตตาหกรณียะเนื่องดว้ ยสามาณร ๖ กรณี
สัตตาหกรณียะเนื่องดว้ ยสามาณรี ๖ กรณี
๑๑๑.สัตตอัปปหิตานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อบุคคล ๗ จําพวกไมไ่ ดส้ ง่ ฑูตมา
เรื่องมารดาบิดาเป็ นไข้
๑๑๒.ปหิตานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อพีช่ ายนอ้ งชายเป็ นตน้ สง่ ฑูตมา
ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเฉพาะกิจของสงฆ์
๑๑๓.อันตรายอนาปั ตติวิสสเฉทวาร
วา่ ดว้ ยการขาดพรรษาโดยไมต่ อ้ งอาบัติในเมื่อมีอันตราย
เรื่องสัตวร์ ้ายเบียดเบียน
เรื่องงูเบียดเบียน
เรื่องพวกโจรเบียดเบียน
เรื่องปี ศาจรบกวน
เรื่องหมูบ่ า้ นถูกไฟไหม้
เรื่องเสนาสนะถูกไฟไหม้
เรื่องหมูบ่ า้ นถูกน้าทว่ ม
เรื่องเสนาสนะถูกน้าทว่ ม
เรื่องชาวบา้ นอพยพไปเพราะโจรภัย
เรื่องทรงอนุญาตให้ตามทายกมีจํานวนมากกวา่
เรื่องไมไ่ ดโ้ ภชนะธรรมดาหรือประณีตเป็ นตน้
เรื่องสตรีนิมนต์
เรื่องหญิงแพศยานิมนต์
เรื่องพบขุมทรัพย์
๑๑๔.สังฆเภทอนาปั ตติวัสสเฉทวาร
วา่ ดว้ ยการขาดพรรษาโดยไมต่ อ้ งอาบัติในเมื่อมีผพู้ ยายามทําลายสงฆ์
เรื่องทําลายสงฆ์ ๘ กรณี
๑๑๕.วชาวัสสูปคมนะ
วา่ ดว้ ยการเขา้ จําพรรษาในคอกโคเป็ นตน้
เรื่องเขา้ จําพรรษาในคอกโค
เรื่องเขา้ จําพรรษาในหมูเ่ กวียน
เรื่องเขา้ จําพรรษาในเรือ
๑๑๖.วัสสานุปคันตัพพัฏฐาน
วา่ ดว้ ยสถานทีไ่ มค่ วรเขา้ จําพรรษา
เรื่องเขา้ จําพรรษาในโพรงไม้
เรื่องเขา้ จําพรรษาบนคา่ คบไม้
เรื่องเขา้ จําพรรษาในทีแ่ จ้ง
เรื่องภิกษุไมม่ ีเสนาสนะจําพรรษา
เรื่องเขา้ จําพรรษาในกระทอ่ มผ๊
เรื่องเขา้ จําพรรษาในร่ม
เรื่องเขา้ จําพรรษาในตุม่
๑๑๗.อธัมมิกกตา
วา่ ดว้ ยการตัง้ กติกาไมช่ อบธรรม
เรื่องตัง้ กติกาไมช่ อบธรรม
๑๑๘.ปฏิสสวทุกกฏาปั ตติ
วา่ ดว้ ยการตอ้ งอาบัติทุกกฏเพราะรับคํา
เรื่องพระอุปนันทะเขา้ จําพรรษาในอาวาส ๒ แห่ง
เรื่องรับคําทีจ่ ะเขา้ พรรษาหลัง
๑๑๙.รวมเรื่องทีม่ ีในวัสสูปนายิกขันธกะ
๔.ปวารณาขันธกะ
๑๒๐.อผาสุวิหาร
วา่ ดว้ ยการอยูจ่ ําพรรษาไมผ่ าสุก
เรื่องภิกษุหลายรูปเขา้ จําพรรษาในแควน้ โกศลมาเฝ้าพระศาสดา
ภิกษุมาเขา้ เฝ้าพระพุทธเจ้า
พุทธประเพณี
เรื่องเขา้ จําพรรษาไมผ่ าสุกดังปศุสัตวอ์ ยูร่ ่วมกัน
ทรงห้ามมูควัตรตามแบบอยา่ งเดียรถีย์
เรื่องทรงอนุญาตพิธีปวารณาเพื่อกลา่ วซึ่งกันและกัน
วิธีปาวารณา
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สัพพสังคาหิกาญัตติ
เตวาจิกาปวารณา
เรื่องพระฉัพพัคคียน์ งั่ ราบบนอาสนะปวารณา
ทรงอนุญาตให้นงั่ กระโหยง่ ปวารณา
๑๒๑.ปวารณาเภท
วา่ ดว้ ยประเภทแห่งวันปวารณา
เรื่องวันปวารณามี ๒ วัน
เรื่องอาการทีท่ ําปวารณามี ๔ อยา่ ง
๑๒๒.ปวารณาทานานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตให้ภิกษุไขม้ อบปวารณา
เรื่องภิกษุไขม้ อบปวารณา
๑๒๓.ญาตกาทิคหณกถา
วา่ ดว้ ยหมูญ
่ าติเป็ นตน้ จับภิกษุ
เรื่องภิกษุผถู้ ูกพวกญาติเป็ นตน้ จับไว้
๑๒๔.สังฆปวารณาทิปเภท
วา่ ดว้ ยประเภทแห่งปวารณามีปวารณาเป็ นการสงฆเ์ ป็ นตน้
ภิกษุ ๕ รูป ปสารณาเป็ นการสงฆ์
เรื่องภิกษุ ๔ รูป ปวารณาเป็ นการคณะ
วิธีทําปวารณาเป็ นการคณะ
คําปวารณาสําหรับภิกษุมีพรรษาแกก่ วา่
คําปวารณาสําหรับภิกษุมีพรรษาอ่อนกวา่
เรื่องภิกษุ ๓ รูป ปวารณาเป็ นการคณะ
วิธีทําปวารณาเป็ นการคณะ
คําปวารณา
เรื่องภิกษุ ๒ รูป ปวารณาตอ่ กัน
วิธีทําปวารณาเป็ นการคณะ
เรื่องภิกษุรูปเดียวทําอธิษฐานปวารณา
๑๒๕.อาปั ตติปฏิกัมมวิธิ
วา่ ดว้ ยวิธีแกไ้ ขอาบัติ
เรื่องภิกษุตอ้ งอาบัติในวันปวารณา
เรื่องภิกษุไมแ่ นใ่ จในอาบัติ
๑๒๖.อาปั ตติอาวิกรณวิธิ
วา่ ดว้ ยวิธีเปิ ดเผยอาบัติ
เรื่องภิกษุระลึกอาบัติได้
กําลังวารณาไมแ่ นใ่ จในอาบัติ
๑๒๗.สภาคาปั ตติปฏิกัมมวิธิ
วา่ ดว้ ยการแกไ้ ขสภาคาบัติ
เรื่องสงฆท์ งั้ หมดตอ้ งสภาคาบัติ
ญัตติกรรมวาจา
สงฆท์ งั้ หมดไมแ่ นใ่ จในสภาคาบัติ
ญัตติกรรมวาจา
๑๒๘.อนาปั ตติปัณณรสกะ
วา่ ดว้ ยการปวารณาโดยไมต่ อ้ งอาบัติ ๑๕ กรณี
๑๒๙.วัคคาวัคคสัญญิปัณณสกะ
วา่ ดว้ ยยังแบง่ พวกกัยอยูส่ ําคัญวา่ พร้อมเพรียงกัน ๑๕ กรณี
๑๓๐.เวมติกปั ณณรสะ
วา่ ดว้ ยภิกษุไมแ่ นใ่ จปวารณา ๑๕ กรณี
๑๓๑.กุกกุจจปกตปั ณณรสกะ
วา่ ดว้ ยภิกษุกังวลใจทําปวารณา ๑๕ กรณี
๑๓๒.เภทปุเรกขารปั ณณรสกะ
วา่ ดว้ ยมุง่ ทําความแตกร้าวทําปวารณา ๑๕ กรณี
๑๓๓.สีโมกกันติกเปยยาล
วา่ ดว้ ยการละขอ้ ความเกีย่ วกับภิกษุเขา้ สูส่ ีมา
เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ
๑๓๔.ทิวสนานัตตะ
วา่ ดว้ ยการนับวันปวารณาตา่ งกัน
๑๓๕.ลิงคาทิทัสสนะ
วา่ ดว้ ยการเห็นลักษณะเป็ นตน้
เรื่องลักษณะของภิกษุทอี่ ยูใ้ นอาวาส
๑๓๖.นานาสังวาสกาทิปวารณา
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ป็ นนานาสังวาสเป็ นตน้ ปวารณา
เรื่องภิกษุ ๒ สังวาสปวารณา
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๑๓๗.นคันตัพพวาร
วา่ ดว้ ยสถานทีไ่ มค่ วรไปในวันปวารณา
๑๓๘.คันตัพพวาร
วา่ ดว้ ยสถานทีค่ วรไปในวันปวารณา
๑๓๙.วัชชนียปุคคลสันทัสสนา
วา่ ดว้ ยการแสดงบุคคลทีค่ วรเวน้ ในวันปวารณากรรม
เรื่องห้ามปวารณาในวันมิใช่วันปวารณา
๑๔๐.เทฺววาจิกาทิปวารณา
วา่ ดว้ ยสงฆป์ วารณา ๒ หนเป็ นตน้
เรื่องชาวป่า
เรื่องปวารณาเมื่อราตรีจวนสวา่ ง
เรื่องปวารณาขณะทีฝ่ นตัง้ เคา้
เรื่องปวารณาเมื่อมีอันตราย ๑๐ อยา่ ง อยา่ งในอยา่ งหนึ่ง
๑๔๑.ปวารณาฐปนะ
วา่ ดว้ ยการงดปวารณา
เรื่องพระฉัพพัคคียม์ ีอาบัติติดตัวปวารณา
เรื่องไมย่ อมให้โอกาส
วิธีงดปวารณา
เรื่องพระฉัพพัตตียง์ ดปวารณาของภิกษุบริสุทธิ์
เรื่องลักษณะปวารณาทีไ่ มเ่ ป็ นอันงด
เรื่องงดปวารณาของภิกษุ
เรื่องเหตุผลในการงดปวารณา
ฟั งคําปฏิญญาของโจทกแ์ ละจําเลย
๑๔๒.ถุลลัจจยวัตถุกาทิ
วา่ ดว้ ยการตอ้ งอาบัติถุลลัจจัยเป็ นตน้
๑๔๓.วัตถุฐปนาทิ
วา่ ดว้ ยการงดวัตถุเป็ นตน้
เรื่องวัตถุและบุคคลปรากฏ
๑๔๔.ภัณฑนการกวัตถุ
วา่ ดว้ ยการกอ่ ความบาดหมาง
๑๔๕.ปวารณาสังคหะ
วา่ ดว้ ยการสงเคราะห์กันดว้ ยปวารณา
ทรงอนุญาตให้สงเคราะห์กันดว้ ยปวารณา
วิธีสงเคราะห์กันดว้ ยปวารณาและกรรมวาจาสงเคราะห์กันดว้ ยปวารณา
เรื่องไมม่ ีใครเป็ นใหญใ่ นปวารณา
๑๔๖.รสเรื่องทีไ่ มม่ ีในปวารณาขันธกะ
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๕.จัมมขันธกะ
๑๔๗.โสณโกฬิวิสวัตถุ
วา่ ดว้ ยบุตรเศรษฐีช่อื โสนโกฬิวิสะ
เรื่องพระเจ้าพิมพิสารรับสัง่ ให้โสณโกฬิวิสะเขา้ เฝ้า
เรื่องพระสาคตะแสดงอิทธิปาฏิหารย์
ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔
เรื่องโสณโกฬิวิสะเศรษฐีบุตรบรรพชา
เรื่องทรงเปรียบเทียบตวามเพียรกับสายพิณ
พระโสณะบรรลุอรหัตตผล
อุปนิสัยสมบัติของผูเ้ ป็ นพระอรหันต์
นิคมคาถา
๑๔๘.ทิคุณาทิอุปาหนปฏิกเขปะ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามใช้รองเทา้ ๒ ชัน้ เป็ นตน้
๑๔๙.สัพพนีลกาทิปฏิกเขปะ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามใช้รองเทา้ สีเขียวลว้ นเป็ นตน้
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
เรื่องทรงห้ามใช้รองเทา้ มีหูสีเขียวเป็ นตน้
เรื่องทรงห้ามใช้รองเทา้ หุ้มสน้ เป็ นตน้
๑๕๐.โอมุกกคุณังคุณุปาหนานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตรองเทา้ หลายชัน้ ทีใ่ ช้แลว้
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เรื่องภิกษุเทา้ แตก
๑๕๑.อัชฌารามุปาหนปฏิกเขปะ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามสวมรองเทา้ ในอาราม
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ วมรองเทา้ ในอาราม
เรื่องภิกษุอาพาธเป็ นหนอ่ ทีเ่ ทา้
๑๕๒.กัฏฐปาทุกาทิปฏิกเขปะ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามสวมเขียงเทา้ ไมเ้ ป็ นตน้
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ วมเขียงเทา้ ไม้
เรื่องเขียงเทา้ ใบตาล
เรื่องเขียงเทา้ สานดว้ ยใบไผ่
เรื่องเขียงเทา้ สานดว้ ยหญา้ สามัญ
เรื่องพระฉัพพัคคียจ์ ับแมโ่ ค
๑๕๓.ยานาทิปฏิกเขปะ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามยานพาหนะเป็ นตน้
เรื่องพระฉัพพัคคียโ์ ดยสารยานพาหนะและภิกษุเป็ นไข้
เรื่องยานพาหนะเทียมดว้ ยโคเพศผูย้ านและพาหนะทีใ่ ช้มือลาก
เรื่องคานหาม
๑๕๔.อุจจาสยนมหาสยนาปฏิกเขปะ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามทีน่ อนสูงใหญ่
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้ทนี่ อนสูงใหญ่
๑๕๕.สัพพจัมมปฏิกเขปะ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามแผน่ หนัง
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้หนังผืนใหญ่
เรื่องภิกษุใจบาปขอหนังลูกโค
เรื่องทรงห้ามใช้หนังโคเป็ นตน้
๑๕๖.คิหิวิกตานุญญาตาทิ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตเครื่องคิหิวิกัตเป็ นตน้
ทรงห้ามและอนุญาตให้สวมรองเทา้ เขา้ หมูบ่ า้ น
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ วมรองเทา้ เขา้ หมูบ่ า้ นและภิกษุเป็ นไข้
๑๕๗.โสณกุฏิกัณณวัตถุ
วา่ ดว้ ยพระโสณกุฏิกัณณะ
เรื่องพระมหากัจจานะ
๑๕๘.มหากัจจานปั ญจวรปริทัสสนา
วา่ ดว้ ยอาณัตติกพจนข์ องทา่ นพระมหากัจจานะ ๕ ประการ
พระโสณะเขา้ เฝ้าพระผูม้ ีพระภาค
เรื่องพระโสณะสวดพระสูตรในอัฏฐกวรรค
เรื่องประทานพร ๕ อยา่ งแกพ่ ระโสณะ
กําหนดเขตปั จจันตชนบทและมัชฌิมชนบท
๑๕๙.รวมเรื่องทีม่ ีในจัมมขันธกะ
๖.เภสัชชขันธกะ
๑๖๐.ปั ญจเภสัชชกถา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตเภสัช ๕
เรื่องภิกษุอาพาธในฤดูสารท
ทรงอนุญาตเภสัช ๕ ในกาล
เรื่องเภสัช ๕ ในเวลาวิกาล
เรื่องน้ามันเหลวทีเ่ ป็ นยา
๑๖๑.มูลาทิเภสัชชกถา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตเครื่องยามีรากไมเ้ ป็ นตน้
เรื่องรากไมท้ เี่ ป็ นยา
เรื่องรากไมบ้ ดทีเ่ ป็ นยา
เรื่องน้าฝาดทีเ่ ป็ นยา
เรื่องใบไมท้ ีเ่ ป็ นยา
เรื่องผลไมท้ เี่ ป็ นยา
เรื่องยางไมท้ เี่ ป็ นยา
เรื่องมูลโค ดินเหนียว กากน้ายอ้ มดับกลิน่ ตัว
เรื่องยาผงและเครื่องร่อนยา
เรื่องเนื้อดิบและเลือดสด
เรื่องยาหยอดตา
เรื่องเครื่องบดยาผสมยาตา
เรื่องกลักยาตา
เรื่องไมป้ ้ ายยาตา
เรื่องทีเ่ ก็บไมป้ ้ ายยาตา
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เรื่องน้ามันทาศีรษะ
เรื่องนัตถุ์ยา
เรื่องกลอ้ งยานัตถุ์
เรื่องสูดควัน
เรื่องกลอ้ งสูดควันและฝาปิ ดกลอ้ งสูดควัน
พระปิ ลินทวัจฉะอาพาธเป็ นโรคลม
เรื่องน้ามันหุง
เรื่องน้าเมาเจือในน้ามันหุง
เรื่องน้ามันเจือดว้ ยน้าเมามากเกินไป
เรื่องทรงอนุญาตน้ามันเจือน้าเมามากใช้เป็ นยาทา
เรื่องลักจัน่
เรื่องการรมเหงื่อ
เรื่องการรมดว้ ยใบไม้
เรื่องรมใหญ่
เรื่องรมดว้ ยใบไมต้ า่ งๆ
เรื่องอ่างน้า
เรื่องใช้เขาสัตวก์ อกระบายโลหิตออก
เรื่องยาทาเทา้
เรื่องปรุงน้ามันทาเทา้
เรื่องภิกษุอาพาธเป็ นฝี
เรื่องน้าฝาด
เรื่องงาบด
เรื่องยาพอก
เรื่องผา้ พันแผล
เรื่องชะแผลดว้ ยน้าแป้งเมล็ดผักกาด
เรื่องรมแผลดว้ ยควัน
เรื่องใช้กอ้ นเกลือตัดเนื้องอก
เรื่องน้ามันทาแผล
เรื่องผา้ ปิ ดกันน้ามันไหลเยิม้
เรื่องยามหาวิกัฏ ๔ อยา่ ง
เรื่องรับประเคน
เรื่องน้าดื่มเจือคูถ
เรื่องภิกษุโดนยาแฝดดื่มน้าทีล่ ะลายจากดินติดผาลไถ
เรื่องดื่มน้าดา่ งดิบ
เรื่องดื่มน้าสมอดองมูตรโค
เรื่องไลท้ าของหอม
เรื่องดื่มยาถ่าย
เรื่องน้าขา้ วใส
เรื่องน้าตม้ ถัว่ เขียวไมข่ น้
เรื่องน้าตม้ ถัว่ เขียวขน้
เรื่องน้าตม้ เนื้อ
๑๖๒.ปิ ลินทวัจฉวัตถุ
วา่ ดว้ ยพระปิ ลินทวัจฉะ
เรื่องพระปิ ลินทวัจฉะทําความสะอาดเงื้อมเขาและพระเจ้าพิมพิสารพระราชทานคนงานวัด
ทรงอนุญาตคนงานวัด
เรื่องฉันเภสัชทีเ่ ก็บไว้ ๗ วัน
๑๖๓.คุฬาทิอนุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตน้าอ้อยงบเป็ นตน้
เรื่องน้าอ้อยงบ
เรื่องถัว่ เขียว
เรื่องยาดองโลณโสวีรกะ
๑๖๔.อันโตวุฏฐาทิปฏิกเขปกถา
วา่ ดว้ ยทรงห้ามการหุงตม้ ภายในตน้ ปี
เรื่องอาหารทีห่ ุงตม้ เอง
พุทธประเพณี
เรื่องอุ่นภัตตาหาร
เรื่องให้เก็บอาหารภายในและหุงตม้ เองเมื่อคราวจําเป็ น
๑๖๕.อุคคหิตปฏิคคหณา
วา่ ดว้ ยการรับประเคนของทีจ่ ับตอ้ งแลว้
เรื่องรับประเคนผลไมท้ จี่ ับตอ้ งแลว้
เรื่องพราหมณถ์ วานงาและน้าผึ้ง
๑๖๖.ปฏิคคหิตาทิอนุชานนา
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วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตให้ฉันของทีร่ ับประเคนไวเ้ ป็ นตน้
เรื่องของฉันทีร่ ับประเคนไวต้ อนเช้า
เรื่องพระสารีบุตรอาพาธร้อนในกาย
เรื่องฉันผลไมท้ ปี่ ลอ้ นเมล็ดออก
๑๖๗.สัตถกัมมปฏิกเขปกถา
วา่ ดว้ ยการทรงห้ามทําสัตถกรรม
เรื่องริดสีดวงทวาร
เรื่องทรงห้ามทําวัตถิกรรม
๑๖๘.มนุสสมังสปฏิกเขปกถา
วา่ ดว้ ยทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์
เรื่องอุบาสิกาสุปปิ ยาเชือดเนื้อขาอ่อนถวาย
เรื่องห้ามฉันเนื้อมนุษย์
๑๖๙.หัตถิมังสาทิปฏิกเขปกถา
วา่ ดว้ ยทรงห้ามฉันเนื้อช้างเป็ นตน้
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้าง
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อมา้
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนัข
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้องู
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อราชสีห์
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อหมี
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือดาว
๑๗๐.ยาคุมธุโคฬกานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตขา้ วตม้ และขนมหวาน
เรื่องพราหมณค์ อยโอกาสถวายภัตตาหาร
ประโยชนข์ องขา้ วตม้ มี ๑๐ อยา่ ง
๑๗๑.ตรุณัปปสันนมหามัตตวัตถุ
วา่ ดว้ ยมหาอมาตยผ์ เู้ ลื่อมใสใหม่
๑๗๒.เพลัฏฐกัจจานวัตถุ
วา่ ดว้ ยพราหมณเ์ พลัฏฐกัจจานะถวายน้าอ้อยงบ
๑๗๓.ปาฏลิคามวัตถุ
วา่ ดว้ ยชาวปาฏลิคามถวายทีพ่ ัก
เรื่องทรงรับอาคารพักแรม
โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ
อานิสงสแ์ ห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ
๑๗๔.สุนีธวัสสการวัตถุ
วา่ ดว้ ยมหาอมาตยส์ ุนีธะและวัสสการะ
เรื่องพุทธทํานายเกีย่ วกับนครปาฏลีบุตร
นครปาฏลีบุตรจะแตกดว้ ยภัย ๓ อยา่ ง
เรื่องประตูโคดมและทา่ โคดมทีแ่ มน่ ้าคงคา
๑๗๕.โกฏิคามสัจจกถา
วา่ ดว้ ยทรงแสดงอริยสัจทีโ่ กฏิคาม
นิคมคาถา
๑๗๖.อัมพปาลีวัตถุ
วา่ ดว้ ยหญิงงามเมืองชื่ออัพปาลี
๑๗๗.ลัจฉวีวัตถุ
วา่ ดว้ ยเจ้าลัจฉวี
๑๗๘.สีหเสนาปติวัตถุ
วา่ ดว้ ยสีหเสนาบดีสาวกของนิครนถ์นาฏบุตร
ขอ้ กลา่ วหาของคนทัว่ ไป ๘ ประการ
พระดํารัสแกข้ อ้ กลา่ วหา ๘ ประการ
ทรงสนับสนุนให้อุปถัมภ์ลัทธิทเี่ คยนับถือมากอ่ น
เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อทีเ่ ขาทําเจาะจง
๑๗๙.กัปปิ ยภูมิอนุชานนา
วา่ ดว้ ยการทรงอนุญาตกัปปิ ยภูมิ
เรื่องกรุงเวสาลีหาอาหารไดง้ า่ ย
เรื่องทรงห้ามอาหารทีห่ ุงตม้ ภายในเป็ นตน้
เรื่องฝนตัง้ เคา้
วิธีสมมติกัปปิ ยภูมิและกรรมวาจาสมมติ
ทรงอนุญาตกัปปิ ยภูมิ ๓, ๔ ชนิด
เรื่องพระยโสชะเป็ นไข้
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๑๘๐.เมณฑกคหปติวัตถุ
วา่ ดว้ ยเมณฑกคหบดีถวายปั ญจโครสกับเสบียงเดินทาง
๑๘๑.ปั ญจโครสาทิอนุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตปั ญจโครสเป็ นตน้
๑๘๒.เกณิยชฏิลวัตถุ
วา่ ดว้ ยเกณิยชฏิลถวายน้าอัฏฐบาน
ทรงอนุญาตน้าอัฏฐบาน
๑๘๓.โรชมัลลวัตถุ
วา่ ดว้ ยเจ้ามัลละชื่อโรชะถวายผักกาดสดและของฉันทําดว้ ยแป้ง
๑๘๔.วุฑฒปั พพชิตวัตถุ
วา่ ดว้ ยภิกษุเฒา่ เคยเป็ นช่างกัลบกในเมืองอาตุมา
พุทธประเพณี
เรื่องผลไมด้ าษดื่นในกรุงสาวัตถี
เรื่องปลูกพืช
๑๘๕.จตุมหาปเทสกถา
วา่ ดว้ ยมหาปเทส ๔
เรื่องทรงอนุญษ๖กาลิกระคนกัน
๑๘๖.รวมเรื่องทีม่ ีในเภสัชขันธกะ
๗.กฐินขันธกะ
๑๘๗.กฐินานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตให้กรานกฐิน
เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ ๓๐ รูป
เรื่องอานิสงสก์ ฐิน ๕ อยา่ ง
เรื่องวิธีกรานกฐินและญัตติทุติยกรรมวาจาสําหรับกรานกฐิน
เรื่องกฐินไมเ่ ป็ นอันกราน
เรื่องกฐินเป็ นอันกราน
เรื่องกฐินเดาะดว้ ยมาติกา ๘ ขอ้
๑๘๘.อาทายสัตตกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินดว้ ยการถือจีวรหลีกไป ๗ กรณี
๑๘๙.สมาทายสัตตกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินดว้ ยการนําจีวรติดตัวหลีกไป ๗ กรณี
๑๙๐.อาทายฉักกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินดว้ ยการถือจีวรทีท่ ําคา้ งไวต้ ิดตัวหลีกไป ๖ กรณี
๑๙๑.สมาทายฉักกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินดว้ ยการนําจีวรทีท่ ําคา้ งไวต้ ิดตัวหลีกไป ๖ กรณี
๑๙๒.อาทายปั ณณรสกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินดว้ ยการถือจีวรหลีกไป ๑๕ กรณี
๑๙๓.สมาทายปั ณณรสกาทิ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินดว้ ยการนําจีวรติดตัวหลีกไป ๑๕ กรณีเป็ นตน้
๑๙๔.วิปปกตสมาทายปั ณณรสกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินดว้ ยการนําจีวรทีท่ ําคา้ งไวต้ ิดตัวหลีกไป ๑๕ กรณี
๑๙๕.อนาสาโทฬสกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินเพราะความสิน้ หวัง ๑๒ กรณี
๑๙๖.อาสาโทฬสกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินเพราะความสมหวัง ๑๒ กรณี
๑๙๗.กรณียโทฬสกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินเพราะมีธุระจําเป็ น ๑๒ กรณี
๑๙๘.อปวิลายนนวกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินเพราะหวังไดส้ ว่ นจีวร ๙ กรณี
๑๙๙.ผาสุวิหารปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยการเดาะกฐินเพราะหวังอยูผ่ าสุข ๕ กรณี
๒๐๐.รสมเรื่องทีม่ ีในกฐินขันธกะ
๘.จีวรขันธกะ
๒๐๒.ชีวกวัตถุ
วา่ ดว้ ยหมอชีวกโกมารภัจ
เรื่องคณะกุฏมุ พีชาวกรุงราชคฤห์พบหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลี
เรื่องบุตรของหญิงงามเมืองชื่อสาลวดี
เรื่องชีวกเดินทางไปกรุงตักกสิลา
๒๐๓.เสฏฐิภริยาวัตถุ
วา่ ดว้ ยภรรยาเศรษฐีปวดศีรษะ
๒๐๔.พิมพิสารราชวัตถุ
วา่ ดว้ ยพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
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เรื่องการรักษาโรคริดสีดวงทวารขอวพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
เรื่องพระราชทานตําแหนง่ แพทยห์ ลวง
๒๐๕.ราชคฤหเสฏฐิวัตถุ
วา่ ดว้ ยเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์
เรื่องรักษาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ผปู้ ่ วยเป็ นโรคปวดศีรษะ
๒๐๖.เสฏฐิปุตตวัตถุ
วา่ ดว้ ยบุตรเศรษฐี
เรื่องรักษาโรคเนื้องอกในลําไส้
๒๐๗.ปั ชโชตราชวัตถุ
วา่ ดว้ ยพระเจ้าปั ชโชต
เรื่องรักษาโรคผอมเหลืองของพราะเจ้าปั ชโชต
๒๐๘.สิเวยยกทุสสยุคกถา
วา่ ดว้ ยการพระราชทานผา้ สิไวยกะ ๑ คู่
๒๐๙.สมติงสวิเรจนกถา
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย ๓๐ ครัง้
เรื่องสรงพระกายพระผูม้ ีพระภาค
หรื่องหมอชีวกทูลถวายพระโอสถถ่าย ๓๐ ครัง้
๒๑๐.วรยาจนากถา
วา่ ดว้ ยหมอชีวกโกมารภัจกราบทูลขอพร
เรื่องทรงรับคูผ่ า้ สิไวยกะ
เรื่องทรงเอนุญาตคหบดีจีวร
เรื่องจีวรเกิดขึ้นมากในกรุงราชคฤห์
เรื่องทรงอนุญาตผา้ ปาวาร ผา้ ไหม และผา้ โกเชาว์
๒๑๑.กัมพลานุชานนาทิกถา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตผา้ กัมพลเป็ นตน้
เรื่องผา้ กัมพลราคาครึ่งกาสิยะ
ทรงอนุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด
เรื่องผา้ เนื้อดี เนื้อหยาบ
๒๑๒.ปั งสุกูลปริเยสนกถา
วา่ ดว้ ยการแสดงหาผา้ บังสกุล
เรื่องภิกษุรอกันและไมร่ อ
๒๑๓.จีวรปฏิคคาหกสัมมติกถา
วา่ ดว้ ยการแตง่ ตัง้ ภิกษุเป็ นเจ้าหนา้ ทีร่ ับจีวร
เรื่องทายกนําจีวรกลับคืน
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้ ภิกษุเป็ นเจ้าหนา้ ทีร่ ับจีวร
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้ ภิกษุเป็ นเจ้าหนา้ ทีเ่ ก็บจีวร
๒๑๔.กัณฑาคารสัมมติอาทิกถา
วา่ ดว้ ยการสมมติเรือนคลังเป็ นตน้
เรื่องสมมติเรือนคลัง
วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติภิกษุให้เป็ นเจ้าหนา้ ทีเ่ รือนคลัง
เรื่องทรงห้ามยา้ ยเจ้าหนา้ ทีเ่ รือนคลัง
เรื่องจีวรทีเ่ กิดขึ้นมาก
เรื่องสง่ เสียงดังขณะแจกจีวร
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้ ภิกษุให้เป็ นเจ้าหนา้ ทีแ่ จกจีวร
เรื่องวิธีแจกจีวร
เรื่องวิธีให้สว่ นแบง่
เรื่องให้แลกสว่ นของตน
เรื่องให้สว่ นลดพิเศษ
เรื่องวิธีให้สว่ นจีวร
๒๑๕.จีวรชนกถา
วา่ ดว้ ยน้ายอ้ มจีวร
เรื่องยอ้ มจีวรดว้ ยโคมัย
เรื่องยอ้ มดว้ ยน้าเย็น
เรื่องน้ายอ้ มลน้
เรื่องไมร่ ้วู า่ น้ายอ้ มเดือดแลว้ หรือยังไมเ่ ดือด
เรื่องยกหมอ้ น้ายอ้ มลง
เรื่องไมม่ ีภาชนะสําหรับยอ้ ม
เรื่องขยําจีวรในถาดและในบาตร
เรื่องตากจีวรบนพื้น
เรื่องปลวกกัดเครื่องรองทําดว้ ยหญา้
เรื่องแขวนจีวรพับกลาง
เรื่องชายจีวรชํารุด
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เรื่องน้ายอ้ มหยดออกจากชายขา้ งเดียว
เรื่องจีวรแข็ง
เรื่องจีวรหยาบกระดา้ ง
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้จีวรทีไ่ มไ่ ดต้ ัด
๒๑๖.ฉินทกจีวรานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตจีวรตัด
เรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา
ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
๒๑๗.ติจีวรานุชานนา
วา่ ดว้ ยการอนุญาตไตรจีวร
เรื่องทอดพระเนตรเห็นภิกษุแบกห่อจีวร
เรื่องทรงอนุญาตไตรจีวร
๒๑๘.อติเรกจีวรกถา
วา่ ดว้ ยอติเรกจีวร
เรื่องพระฉัพพัคคียท์ รงอติเรกจีวรชุดอื่นเขา้ บา้ น
เรื่องอติเรกจีวรเกิดขึ้น
เรื่องทรงอนุญาตผา้ ปะเมื่ออันตรวาสกขาดทะลุ
๒๑๙.วิสาขาวัตถุ
วา่ ดว้ ยนางวิสาขากราบทูลขอพร
เรื่องฝนตกพร้อมกัน ๔ ทวีป
เรื่องนางวิสาขาขอพรเพื่อถวายผา้ อาบน้าฝนเป็ นตน้
คาถาอนุโมทนา
๒๒๐.นิสีทนาทิอนุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตผา้ รองนัง่ เป็ นตน้
เรื่องภิกษุนอนหลับขาดสติสัมปชัญญะ
นอนหลับขาดสติสัมปชัญญะมีโทษ ๕ อยา่ ง
นอนหลับมีสติสัมปชัญญะ มีอานิสงส์ ๕ อยา่ ง
เรื่องผา้ ปูนงั่ ผืนเล็กเกินไป
เรื่องฝี ดาษ
เรื่องทรงอนุญาตผา้ เช็ดปาก
เรื่องทรงอนุญาตให้ถือวิสาสะผา้ เปลือกไม้
เรื่องไตรจีวรบริบูรณ์
๒๒๑.ปั จฉิมวิกัปปนุปคจีวราทิกถา
วา่ ดว้ ยผา้ ทีต่ อ้ งวิกัปเป็ นอยา่ งต่าเป็ นตน้
เรื่องอธิษฐาน
เรื่องจีวรมีขนาดเพียงไรจึงตอ้ งวิกัป
เรื่องอุตตราสงคท์ ที่ ําจากผา้ บังสกุลหนัก
เรื่องชายสังฆาฏิไมเ่ สมอกัน
เรื่องดา้ ยหลุดลุย่
เรื่องแผน่ สังฆาฏิลยุ่ ออก
เรื่องผา้ ไมพ่ อ
เรื่องผา้ เพลาะ
ทรงอนุญาตให้ให้ผา้ แกโ่ ยมมารดาบิดาได้
เรื่องจีวรเกิดขึ้นมาก
เรื่องเก็บจีวรไวใ้ นวิหารอันธวัน
เรื่องทา่ นพระอานนทเ์ ผลอสติ
๒๒๒.สังฆิกจีวรุปปาทกถา
วา่ ดว้ ยการให้จีวรเกิดขึ้นแกส่ งฆ์
เรื่องภิกษุรูปเดียวจําพรรษา
เรื่องภิกษุอยูร่ ูปเดียวตลอดฤดูกาล
เรื่องเระเถระสองพีน่ อ้ ง
เรื่องภิกษุ ๓ รูปจําพรรษาในกรุงราชคฤห์
๒๒๓.อุปนันทสักยปุตตวัตถุ
วา่ ดว้ ยพระอุปนันทศากยบุตร
เรื่องพระอุปนันทะจําพรรษาแลว้ ไปอาวาสใกลบ้ า้ น
เรื่องพระอุปนันทะจําพรรษาใน ๒ อาวาส
๒๒๔.คิลานวัตถุกถา
วา่ ดว้ ยภิกษุไข้
เรื่องภิกษุอาพาธเป็ นโรคทอ้ งร่วง
เรื่องคนไขท้ พี่ ยาบาลไดย้ ากและพยาบาลไดง้ า่ ย
คนไขท้ พี่ ยาบาลไดย้ ากมีอาการ ๕ อยา่ ง
คนไขท้ พี่ ยาบาลไดง้ า่ ยมีอาการ ๕ อยา่ ง
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บุคคลประกอบดว้ ยองค์ ๕ ไมค่ วรพยาบาลภิกษุไข้
บุคคลประกอบดว้ ยองค์ ๕ ควรพยาบาลภิกษุไข้
๒๒๕.มตสันตกกถา
วา่ ดว้ ยการให้บริขารของภิกษุมรณภาพแกผ่ พู้ ยาบาลไข้
เรื่องภิกษุและสามเณรเป็ นไข้
วิธีมอบไตรจีวร, บาตรให้ และกรรมวาจาสําหรับมอบให้
สามเณรมรณภาพ
วิธีมอบไตรจีวรและบาตรให้ และกรรมวาจาสําหรับมอบให้
ภิกษุสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้
๒๒๖.นัคคิยปฏิกเขปกถา
วา่ ดว้ ยทรงห้ามเปลือยกาย
เรื่องภิกษุเปลือยกาย
๒๒๗.กุสจีราทิปฏิกเขปกถา
วา่ ดว้ ยทรงห้ามผา้ คากรองเป็ นตน้
เรื่องภิกษุนงุ่ ผา้ คากรองเป็ นตน้
เรื่องภิกษุนงุ้ ผา้ ทําดว้ ยกา้ นดอกรักเป็ นตน้
๒๒๘.สัพพนีลกาทิปฏิกเขปกถา
วา่ ดว้ ยทรงห้ามจีวรสีเขียวลว้ นเป็ นดตน้
เรื่องพระฉัพพัคคียห์ ่มจีวรสีเขียวลว้ นเป็ นตน้
๒๒๙.วัสสังวุตถานังอนุปปั นนจีวรกถา
วา่ ดว้ ยจีวรยังไมเ่ กิดแกภ่ ิกษุผจู้ ําพรรษา
เรื่องจีวรยังไมเ่ กิดขึ้นภิกษุหลีกไป
๒๓๐.สังฆภินเนจีวรุปปาทกถา
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งจีวรเมื่อสงฆแ์ ตกกัน
เรื่องสงฆแ์ ตกกัน
๒๓๑.ทุคคหิตสุคคหิตาทิกถา
วา่ ดว้ ยจีวรทีถ่ ือเอาไมด่ ีและถือเอาดีเป็ นตน้
เรื่องพระเรวตะฝากจีวร
เรื่องการถือเอาของฝากโดยวิสาสะและการอธิษฐานเป็ นจีวรมรดก
กรณีที่ ๑ ฝากไปดว้ ยสัง่ วา่ "ทา่ นจะถวาย..."
กรณีที่ ๒ ฝากไปดว้ ยกลา่ ววา่ "ผมขอถวาย..."
๒๓๒.อัฏฐจีวรมาติกา
วา่ ดว้ ยจีวรทีเ่ กิดขึ้นมี ๘ มาติกา
เรื่องมาติกาแห่งจีวร ๘ ขอ้
๒๓๓.รวมเรื่องทีม่ ีในจีวรขันธกะ
๙.จัมเปยยขันธกะ
๒๓๔.กัสสปโคตตภิกขุวัตถุ
วา่ ดว้ ยพระกัสสปโคตร
เรื่องพระกัสสปโคตรผูอ้ ยูป่ ระจําในอาวาส ณ วาสภคาม
พุทธประเพณี
๒๓๕.อธัมมวัคคาทิกัมมกถา
วา่ ดว้ ยกรรมทีแ่ บง่ พวกโดยไมช่ อบธรรมเป็ นตน้
เรื่องภิกษุชาวกรุงจัมปาทํากรรมแบง่ พวกโดยไมช่ อบธรรมเป็ นตน้
เรื่องพระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามเพราะไมช่ อบธรรม
กรรม ๔ ประเภท
๒๓๖.ญัตติวิปันนกัปปาทิกถา
วา่ ดว้ ยกรรมทีญ
่ ัติวิบัติเป็ นตน้
เรื่องแบง่ พวกโดยไมช่ อบธรรมไมจ่ ัดเป็ นกรรมและไมค่ วรทํา
กรรม ๖ ประเภท
อธิบายกรรมไมช่ อบธรรม
อธิบายกรรมทีแ่ บง่ พวกทํา
อธิบายกรรมทีพ่ ร้อมเพรียงกันทํา
อธิบายกรรมแบง่ พวกโดยธรรมปฏิรูป
อธิบายกรรมทีพ่ ร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูป
อธิบายกรรมทีพ่ ร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรม
๒๓๗.จตุวัคคกรณาทิกถา
วา่ ดว้ ยกรรมทีส่ งฆก์ ําหนดจํานวน ๔ รูปทําเป็ นตน้
เรื่องสงฆ์ ๕ ประเภท
เรื่องกรรมทีส่ งฆจ์ ตุวรรคพึงทํา
เรื่องกรรมทีส่ งฆป์ ั ญจวรรคพึงทํา
เรื่องกรรมทีส่ งฆท์ สวรรคพึงทํา
เรื่องกรรมทีส่ งฆว์ ีสติวรรคพึงทํา
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๒๓๘.ปาริวาสิกถา
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสเป็ นตน้
เรื่องสงฆม์ ีภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสเป็ นที่ ๔ ทําสังฆกรรมไมไ่ ด้ และสงฆม์ ีภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสนัน้ เป็ นที่ ๒๐ อัพภานไมไ่ ด้
ปฏิโกสนา(การกลา่ วคัดคา้ น) ๒ อยา่ ง
เรื่องคําคัดคา้ นของคน ๒๗ จําพวกฟั งไมข่ ้นึ
เรื่องคําคัดคา้ นของภิกษุทีฟ่ ั งขึ้น
๒๓๙.เทฺวนิสสารณาทิกถา
วา่ ดว้ ยนิสสารณา ๒ อยา่ งเป็ นตน้
เรื่องบุคคลทีถ่ ูกขับออกไปดีและบุคคลทีถ่ ูกขับออกไปไมด่ ี
โอสารณา ๒ อยา่ ง
เรื่องบุคคลทีไ่ มค่ วรรับเขา้ หมู่ ๑๑ จําพวก
เรื่องบุคคทีค่ วรรับเขา้ หมู่ ๓๒ จําพวก
๒๔๐.อธัมมกัมมาทิกถา
วา่ ดว้ ยกรรมทีไ่ มช่ อบธรรมเป็ นตน้
เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมทีไ่ มช่ อบธรรม ๗ กรณี
เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมทีไ่ มช่ อบธรรมอีก ๗ กรณี
เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมทีช่ อบธรรม ๗ กรณี
๒๔๑.อุปาลิปุจฉากถา
วา่ ดว้ ยพระอุบาลีกราบทูลถามปั ญหา
เรื่องกรรมไมช่ อบดว้ ยธรรมไมช่ อบดว้ ยวินัย
เรื่องกรรมทีช่ อบดว้ ยธรรมชอบดว้ ยวินัย
เรื่องกรรมไมช่ อบดว้ ยธรรมไมช่ อบดว้ ยวินัย
เรื่องกรรมชอบดว้ ยธรรมชอบดว้ ยวินัย
เรื่องกรรมไมช่ อบดว้ ยธรรมไมช่ อบดว้ ยวินัย
๒๔๒.ตัชชนียกัมมกถา
วา่ ดว้ ยตัชชนียกรรม
เรื่องภิกษุแบง่ พวกโดยไมช่ อบธรรมลงตัชชนียกรรม
เรื่องภิกษุในอาวาสอื่นพร้อมเพรียงกันโดยไมช่ อบธรรมลงตัชนียกรรม
๒๔๓.นิยสกัมมกถา
วา่ ดว้ ยนิยสกรรม
เรื่องสงฆล์ งนิยสกรรมแกภ่ ิกษุผโู้ งเ่ ขลาไมฉ่ ลาด
๒๔๔.ปั พพาชนียกัมมกถา
วา่ ดว้ ยปั พพาชนียกรรม
เรื่องสงฆล์ งปั พพาชนียกรรมแกภ่ ิกษุผปู้ ระทุษร้ายตระกูล
๒๔๕.ปฏิสารณียกัมมกถา
วา่ ดว้ ยปฏิสารณียกรรม
เรื่องสงฆล์ งสารณียกรรมแกภ่ ิกษุผูด้ า่ บริภาษคฤหัสถ์
๒๔๖.อทัสสนอุกเขปนียกัมมกถา
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติ
๒๔๗.อัปปฏิกัมมอุกเขปนียกัมมกถา
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
๒๔๘.อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมกถา
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป
๒๔๙.ตัชชนียกัมมปฏิสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยการระงับตัชชนียกรรม
๒๕๐.นิยสกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยการระงับนิยสกรรม
๑๕๑.ปั พพาชนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยการระงับปั พพาชนียกรรม
๒๕๒.ปฏิสารณียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยการระงับสารณียกรรม
๒๕๓.อทัสสนอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติ
๒๕๔.อัปปฏิกัมมอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
๒๕๕.อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมล่ ะทิฏฐิบาป
๒๕๖.ตัชชนียกัมมวิวาทกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในตัชชนียกรรม
๒๕๗.นิยสกัมมวิวาทกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในนิยสกรรม
๒๕๘.ปั พพาชนียกัมมวิวาทกถา
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เลม่ ที่ ๕ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๕ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๕ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในปั พพาชนียกรรม
๒๕๙.ปฏิสารณียกัมมวิวาทกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในปฏิสารณียกรรม
๒๖๐.อทัสสนอุกเขปนียกัมมวิวาทกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติ
๒๖๑.อัปปฏิกัมมอุกเขปนียกัมมวิวาทกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
๒๖๒.อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมวิวาทกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป
๒๖๓.ตัชชนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในการระงับตัชชนียกรรม
๒๖๔.นิยสกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในการระงับนิยสกรรม
๒๖๕.ปั พพาชนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในการระงับปั พพาชนียกรรม
๒๖๖.ปฏิสารณียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในการระงับปฏิสารณียกรรม
๒๖๗.อทัสสนอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ อาบัติ
๒๖๘.อัปปฏิกัมมอักเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
๒๖๙.อัปปฏินิสสัคคอุกเขปนียกัมมปฏิปัสสัทธิกถา
วา่ ดว้ ยความขัดแยง้ ในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะสละทิฏฐิบาป
๒๗๐.รวมเรื่องทีม่ ีในจัมเปยยขันธกะ
๑๐.โกสัมพิกขันธกะ
๒๗๑.โกสัมพิกวิวาทกถา
วา่ ดว้ ยเรื่องภิกษุชาวกรังโกสัมพีทะเลาะวิวาทกัน
เรื่องพระผูม้ ีพระภาคทรงแนะนําให้ภิกษุแสดงอาบัติ
เรื่องพวกภิกษุผปู้ ระพฤติตามภิกษุผถู้ ูกลงอุกเขปนียกรรมทําอุโบสถในสีมา
นานาสังวาสกภูมิและสมานสังวาสกภูมิ
๒๗๒.ทีฆาวุวัตถุ
วา่ ดว้ ยทีฆาวุกุมาร
๒๗๓.พาลกโลณคมนากถา
วา่ ดว้ ยการเสด็จไปพาลกโลณกคาม
เรื่องทา่ นพระภคุอยู่ ณ พาลกโลณกคาม
๒๗๔.ปาจีนวังสทายคมนกถา
วา่ ดว้ ยการเสด็จไปปาจีนวังสทายวัน
เรื่องทา่ นพระอนุรุทธะ ทา่ นพระนันทิยะ และทา่ นพระกิมพิละ
๒๗๕.ปาริเลยยกคมนกถา
วา่ ดว้ ยการเสด็จไปป่าปาริไลยกะ
เรื่องพญาช้างปาริไลยกะ
๒๗๖.อัฏฐารสวัตถุกถา
วา่ ดว้ ยเรื่องทีก่ อ่ ให้เกิดความแตกแยก ๑๘ ประการ
เรื่องทรงแสดงเหตุแห่งความแตกแยกแกท่ า่ นพระสารีบุตร ณ กรุงสาวัตถี
ลักษณะของภิกษุผเู้ ป็ นอธรรมวาที ๑๘ อยา่ ง
ลักษณะของภิกษุผเู้ ป็ นธรรมวาที ๑๘ อยา่ ง
เรื่องทรงแสดงวิธีปฏิบัติตอ่ พวกภิกษุผกู้ อ่ ความทะเลาะวิวาท
พระเถระกราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติ
พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
อนาถบินฑิกคหบดีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
เรื่องให้เสนาสนะทีว่ า้ งแกพ่ วกภิกษุผูก้ อ่ ความทะเลาะวิวาท
เรื่องจัดเสนาสนะให้วา่ งสําหรับพวกภิกษุผกู้ อ่ ความทะเลาะวิวาท
เรื่องให้อามิสเทา่ ๆ กัน
๒๗๗.โอสารณานุชานนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตรับเขา้ หมูซ่ ่งึ ภิกษุผถู้ ูกลงอักเขปนียกรรม
๒๗๘.สังฆสามัคคีกถา
วา่ ดว้ ยสังฆสามัคคี
วิธีทําสังฆสามัคคีและกรรมวาจา
๒๗๙.อุปาลิสังฆสามัคคีปุจฉา
วา่ ดว้ ยพระอุบาลีกราบทูลถามถึงสังฆสามัคคี
เรื่องทรงแสดงสังฆสามัคคี ๒ อยา่ งแกท่ า่ นพระอุบาลี
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สังฆสามัคคี ๒ อยา่ ง
เรื่องไมถ่ ูกตําหนิโดยศีลอุบาลีคาถา
๒๘๐.รวมเรื่องทีม่ ีในโกสัมพิกขันธกะ

เล่มที่ ๖
พระวินัยปิฏก จูฬวรรค ภาค ๑
เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

๑.กัมมขันธกะ
๑.ตัชชนียกรรม
เรื่องภิกษุนิสิตของพระปั ณฑุกะและพระโลหิตกะ
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
ทรงรับสัง่ ให้ลงตัชชนียกรรม
วิธีลงตัชชนียกรรมและกรรมวาจา
อธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยตัชชนียกรรมทีไ่ มช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
ธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยตัชชียกรรมทีช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
อากังขมานฉักกะ
วา่ ดว้ ยสงฆม์ งุ่ หวังจะลงตัชชนียกรรม ๖ หมวด
หมวดที่ ๑ -๖
อัฏฐารสวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตร ๑๘ ขัอในตัชชนียกรรม
นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๑๘ ของภิกษุทีส่ งฆไ์ มพ่ ึงระงับตัชชนียกรรม
หมวดที่ ๑ - ๓
ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๑๘ ของภิกษุทีส่ งฆพ์ ึงระงับตัชชนียกรรม
หมวดที่ ๑ - ๓
วิธีระงับตัชชนียกรรมและกรรมวาจา
๒.นิยสกรรม
เรื่องภิกษุเสยยสกะ
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
วิธีลงนิยสกรรมและกรรมวาจา
อธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยนิยสกรรมทีไ่ มช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
ธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยนิยสกรรมทีช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
อากังขมานฉักกะ
วา่ ดว้ ยสงฆม์ งุ่ หวังจะลงนิยสกรรม ๖ หมวด
หมวดที่ ๑ -๖
อัฏฐารสวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตร ๑๘ ขัอในนิยสกรรม
หมวดที่ ๑
นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ
วา่ ดว้ งองค์ ๑๘ ของภิกษุทสี่ งฆไ์ มพ่ ึงระงับนิยสกรรม
หมวดที่ ๑ -๓
ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ
วา่ ดว้ งองค์ ๑๘ ของภิกษุทสี่ งฆพ์ ึงระงับนิยสกรรม
หมวดที่ ๑ -๓
วิธีระงับนิยสกรรมและกรรมวาจา
๓.ปั พพาชนียกรรม
เรื่องภิกษุช่อื อัสสชิและปุนัพพสุกะ
อุบาสกเลา่ เรื่องให้ฟัง
พุทธประเพณี
ทรงสอบถามแลว้ ตําหนิ
รับสัง่ ให้ลงปั พพาชนียกรรม
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เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

วิธีลงปั พพาชนียกรรมและกรรมวาจาลงปั พพาชนียกรรม
อธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยปั พพาชนียกรรมทีไ่ มช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
ธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยปั พพาชนียกรรมทีช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
อากังขมานฉักกะ
วา่ ดว้ ยสงฆม์ งุ่ หวังจะลงปั พพาชนียกรรม ๑๔ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๔
อัฏฐารสวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตร ๑๘ ขอ้ ในปั พพาชนียกรรม
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
นัปปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๑๘ ของภิกษุทีส่ งฆไ์ มพ่ ึงระงับปั พพาชนียกรรม
หมวดที่ ๑ - ๓
ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๑๘ ของภิกษุทีส่ งฆพ์ ึงระงับปั พพาชนียกรรม
หมวดที่ ๑ - ๓
วิธีระงับปั พพาชนียกรรม
๔.ปฏิการณียกรรม
เรื่องพระสุธรรม
จิตตคหบดีตอ้ นรับพระอาคันตุกะ
พระสุธรรมวิวาทกับจิตตคหบดี
พระสุธรรมเขา้ เฝ้าพระผูม้ ีพระภาค
ทรงตําหนิพระสุธรรม
วิธีลงปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจา
อธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยปฏิสารณียกรรมทีไ่ มช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
ธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยปฏิสารณียกรรมทีช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
อากังขมาจตุกกะ
วา่ ดว้ ยสงฆม์ งุ่ หวังจะลงปฏิสารณียกรรม ๔ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๔
อัฏฐารสวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตร ๑๘ ขอ้ ในปฏิสารณียกรรม
สงฆล์ งปฏิสารณียกรรมแกภ่ ิกษุสุธรรม
วิธีให้พระอนุทูตและกรรมวาจา
วิธีขอขมาของภิกษุสุธรรม
นัปปฏิปัสสเภตัพพอัฏฐารสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๑๘ ของภิกษุทีส่ งฆไ์ มพ่ ึงระงับปฏิสารณียกรรม
หมวดที่ ๑ - ๓
ปฏิปัสสัมเภตัพพอัฏฐารสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๑๘ ของภิกษุทีส่ งฆพ์ ึงระงับปฏิสารณียกรรม
หมวดที่ ๑ - ๓
วิธีระงับปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจา
๕.อุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติ
เรื่องภิกษุช่อื ฉันนะ
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติและกรรมวาจา
อธัมมกัมมทวาสกะ
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติทไี่ มช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
ธัมมกัมมทวาทากะ
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติทชี่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
อากังขมานฉักกะ
วา่ ดว้ ยสงฆม์ งุ่ หวังจะลงอุกเขปนียกรรม ๖ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๖
เตจัตตาฬีสวัตตะ
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เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยวัตร ๔๓ ขอ้
ในอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติ
สงฆล์ งโทษและระงับกรรม
นัปปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๔๓ ของภิกษุทสี่ งฆไ์ มพ่ ึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติ
หมวดที่ ๑ - ๘
ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๔๓ ของภิกษุทสี่ งฆพ์ ึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติ
หมวดที่ ๑ - ๘
วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติและกรรมวาจา
๖.อุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
เรื่องภิกษุช่อื ฉันนะ
ทรงสอบถามแลว้ ตําหนิ
วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติและกรรมวาจา
อธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติทไี่ มช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
ธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติทชี่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
อากังขมานฉักกะ
วา่ ดว้ ยสงฆม์ งุ่ หวังจะลงอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ ๖ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๖
เตจัตตาฬีสวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตร ๔๓ ขอ้ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติสงฆล์ งโทษและระงับกรรม
นัปปฏิหัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๔๓ ของภิกษุทสี่ งฆไ์ มพ่ ึงระงับอักเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
หมวดที่ ๑ - ๘
ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๔๓ ของภิกษุทสี่ งฆพ์ ึงระงับอักเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
หมวดที่ ๑ - ๘
วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติและกรรมวาจา
๗.อุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป
เรื่องภิกษุอริฏฐะ
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา
อธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาปทีไ่ มช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
ธัมมกัมมทวาสกะ
วา่ ดว้ ยอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาปทีช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๑๒
อากังขมานฉักกะ
วา่ ดว้ ยสงฆม์ งุ่ หวังจะลงอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป ๖ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๖
เตจัตตาฬีสวัตตะ
วา่ ดว้ ยวีตร ๔๓ ขอ้ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป
สงฆล์ งโทษและระงับกรรม
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
นัปปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๔๓ ของภิกษุทสี่ งฆไ์ มพ่ ึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป
หมวดที่ ๑ - ๘
ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ
วา่ ดว้ ยองค์ ๔๓ ของภิกษุทสี่ งฆพ์ ึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๘
วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา
รวมเรื่องทีม่ ีในกัมมขันธกะ
๒.ปาริวาสิกขันธะ
๑.ปาริวาสิกวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตรของภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส
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เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๒

ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
วัตร ๙๔ ขอ้ ของภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส
รัตติเฉท วา่ ดว้ ยเหตุให้ขาดราตรี ๓ อยา่ ง
ทรงอนุญาตให้เก็บปริวาส
วิธีเก็บปริวาส
ทรงอนุญาตให้สมาทานปริวาส
วิธีสมาทานปริวาส
๒.มูลายปฏิกัสสนารหวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตรของภิกษุผคู้ วรแกก่ ารชักเขา้ หาอาบัติเดิม
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
วัตร ๗๙ ขอ้ ของภิกษุผคู้ วรแกก่ ารชักเขา้ หาอาบัติเดิม
๓.มานัตตารหวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตรของภิกษุผคู้ วรแกม่ านัต
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
วัตร ๙๔ ขอ้ ของภิกษุผคู้ วรแกม่ านัต
๔.มานัตตจาริกวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตรของภิกษุผปู้ ระพฤติมานัต
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
วัตร ๙๔ ขอ้ ของภิกษุผปู้ ระพฤติมานัต
รัตติเฉท วา่ ดว้ ยเหตุให้ขาดราตรี ๔ อยา่ ง
ทรงอนุญาตให้เก็บมานัต
วิธีสมาทานมานัต
๕.อัพภานารหวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตรของภิกษุผคู้ วรแกอ่ ัพภาน
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
วัตร ๗๙ ขอ้ ของภิกษุผคู้ วรแกอ่ ัพภาน
รวมเรื่องทีม่ ีในปาริวาสิกขันธกะ
๓.สมุจจรขันธกะ
๑.สุกกวิสัฏฐิ
วา่ ดว้ ยวิธีการออกจากอาบัติทตี่ อ้ งเพราะทําน้าอสุจิให้เคลื่อน
เรื่องพระอุทายี
อัปปฏิจฉันนมานัตตะ
วา่ ดว้ ยมานัตเพื่ออาบัติทไี่ มไ่ ดป้ ิ ดไวแ้ ละกรรมวาจา
อัปปฏิจฉันนอัพภาน
วา่ ดว้ ยอัพภานสําหรับอาบัติทไี่ มไ่ ดป้ ิ ดไว้
วิธีอัพภานและกรรมวาจา
เอกาหปฏิจฉันนปริวาส
วา่ ดว้ ยปริวาสสําหรับอาบัติทปี่ ิ ดไวว้ ันเดียว
วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
เอกาหปฏิจฉันนมานัตตะ
วา่ ดว้ ยมานัตสําหรับอาบัติทปี่ ิ ดไวว้ ันเดียว
วิธีให้มานัต ๖ ราตรี และกรรมวาจา
เอกาหปฏิจฉันนอัพภาน
วา่ ดว้ ยอัพภานสําหรับอาบัติปิดไวว้ ันเดียว
วิธีอัพภานและกรรมวาจา
ปั ญจาหปฏิจฉันนปริวาส
วา่ ดว้ ยปริวาสสําหรับอาบัติปิดไว้ ๕ วัน
วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
ปาริวาสิกมูลายปฏิกัสสนา
วา่ ดว้ ยการชักภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสเขา้ หาอาบัติเดิม
วิธีชักเขา้ หาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
มานัตตารหมูลายปฏิกัสสนา
วา่ ดว้ ยการชักภิกษุผคู้ วรแกม่ านัตเขา้ หาอาบัติเดิม
วิธีชักเขา้ หาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
ติกาปั ตติมานัตตะ
วา่ ดว้ ยมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว
วิธีให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว และกรรมวาจา
มานัตตจาริกมูลายปฏิกัสสนา
วา่ ดว้ ยการชักภิกษุผปู้ ระพฤติมานัตเขา้ หาอาบัติเดิม
วิธีชักเขา้ หาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
วิธีให้มานัตและกรรมวาจา
อัพภานารหมูลายปฏิกัสสนา
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!

ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยการชักภิกษุผคู้ วรแกอ่ ัพภานเขา้ หาอาบัติเดิม
มูลายปฏิกัสสิตอัพภาน
วา่ ดว้ ยอัพภานภิกษุผถู้ ูกชักเขา้ หาอาบัติเดิม
วิธีอัพภานและกรรมวาจา
ปั กขปฏิจฉันนปริวาส
วา่ ดว้ ยปริวาสสําหรับอาบัติทปี่ ิ ดไว้ ๑ ปั กษ์
วิธีให้ปักขปริวาสและกรรมวาจา
ปั กขปริวาสิกมูลายปฏิกัสสนา
วา่ ดว้ ยการชักภิกษุผอู้ ยูป่ ั กขปริวาสเขา้ หาอาบัติเดิม
วิธีชักเขา้ หาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
สโมธานปริวาส
วา่ ดว้ ยสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติตัวกอ่ นและกรรมวาจา
มานัตตารหมูลายปฏิกัสสนาทิ
วา่ ดว้ ยการชักภิกษุผคู้ วรแกม่ านัตเขา้ หาอาบัติเดิมเป็ นตน้
ติกาปั ตติมานัตตะ
วา่ ดว้ ยมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว
วิธีให้มานัตและกรรมวาจา
มานัตตจาริกมูลายปฏิกัสสนาทิ
วา่ ดว้ ยการชักภิกษุผปู้ ระพฤติมานัตเขา้ หาอาบัติเดิมเป็ นตน้
อัพภานารหมูลายปฏิกัสสนาทิ
วา่ ดว้ ยการชักภิกษุผคู้ วรแกอ่ ัพภานเขา้ หาอาบัติเดิมเป็ นตน้
ปั กขปฏิจฉันนอัพภาน
วา่ ดว้ ยอัพภานสําหรับอาบัติทปี่ ิ ดไว้ ๑ ปั กษ์ และกรรมวาจา
วิธีอัพภานและกรรมวาจา
๒.ปริวาส
วา่ ดว้ ยการอยูช่ ดใช้
อัคฆสโมธานปริวาส
วา่ ดว้ ยปริวาสประมวลเขา้ ดว้ ยกันโดยคา่ แห่งอาบัติและกรรมวาจา
วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
สัพพจิรปฏิจฉันนอัคฆสโมธาน
วา่ ดว้ ยปริวาสประมวลเขา้ ดว้ ยกันโดยคา่ แห่งอาบัติทปี่ ิ ดไวน้ านกวา่ อาบัติทงั้ หมด
วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
เทฺวมาสปริวาส
วา่ ดว้ ยปริวาสสําหรับอาบัติ ๒ ตัวปิ ดไว้ ๒ เดือน
วิธีให้ปริวาส ๒ เดือนและกรรมวาจา
เทฺวมาสาปริวสิตัพพวิธี
วิธีอยูป่ ริวาส ๒ เดือนเพื่ออาบัติปิดไว้ ๒ เดือน
ภิกษุผคู้ วรแกม่ านัต
สงฆไ์ ดใ้ ห้ปริวาส ๒ เดือน
วีธีให้ปริวาสสําหรับเดือนนอกนีแ้ ละกรรมวาจา
อยูป่ ริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปื อไว้ ๒ เดือน
ภิกษุผคู้ วรแกม่ านัตอยูป่ ริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปิ ดไว้ ๒ เดือน
สุทธันตปริวาส
ปริวาสสําหรับอาบัติหลายตัว ปิ ดไวห้ ลายคราว
วิธีทําให้สุทธันตปริวาสและกรรมวาจา
วิธีให้สุทธันตปริวาส
วิธีให้ปริวาส
๓.จัตตาฬีสกะ
วา่ ดว้ ยกรณีตัวอยา่ ง ๔๐ กรณี
ภิกษุอยูป่ ริวาสสึก
ภิกษุอยูป่ ริวาสกลับเป็ นสามเณร
ภิกษุอยูป่ ริวาสวิกลจริต
ภิกษุอยูป่ ริวาสมีจิตฟุ้งซ่าน
ภิกษุอยูป่ ริวาสกระสับกระสา่ ยเพราะเวทนา
ภิกษุอยูป่ ริวาสถูกสงฆล์ งอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ ห็นวา่ เป็ นอาบัติ
ภิกษุอยูป่ ริวาสถูกสงฆล์ งอุกเขปนียกรรมเพราะไมท่ ําคืนอาบัติ
ภิกษุอยูป่ ริวาสถูกสงฆล์ งอุกเขปนียกรรมเพราะไมส่ ละทิฏฐิบาป
ภิกษุผคู้ วรแกก่ ารชักเขา้ หาอาบัติเดิมสึก
ภิกษุผคู้ วรชักเขา้ หาอาบัติเดิมลดฐานะเป็ นสามเณรเป็ นตน้
ภิกษุผคู้ วรแกม่ านัตสึก
ภิกษุผคู้ วรแกม่ านัตลดฐานะเป็ นสามเณรเป็ นตน้
ภิกษุผปู้ ระพฤติมานัตสึก
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เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๘

ภิกษุผปู้ ระพฤติมานัตลดฐานะเป็ นสามเณรเป็ นตน้
ภิกษุผคู้ วรแกอ่ ัพภานสึก
ภิกษุผคู้ วรแกอ่ ัพภานลดฐานะเป็ นสามเณรเป็ นตน้
๔.ฉัตติงสกะ
วา่ ดว้ ยกรณีตัวอยา่ ง ๓๖ กรณี
ภิกษุกําลังอยูป่ ริวาสตอ้ งอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุผคู้ วรแกม่ านัตตอ้ งอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุผปู้ ระพฤติมานัตตอ้ งอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุผคู้ วรแกอ่ ัพภานตอ้ งอาบัติสังฆาทิเสส
๕.มานัตตสตะ
วา่ ดว้ ยกรณีตัวอยา่ งการให้มานัต ๑๐๐ กรณี
ภิกษุตอ้ งอาบัติสังฆาทิเสสสึกอุปสมบทใหม่
ภิกษุตอ้ งอาบัติสังฆาทิเสสลดฐานะเป็ นสามเณรเป็ นตน้
๖.สมูลายสโมธานปริวาสจตุสตะ
วา่ ดว้ ยสโมธานปริวาสกัยการชักเขา้ หาอาบัติเดิม ๔๐๐ กรณี
ภิกษุกําลังอยูป่ ริวาสสึกอุปสมบทใหม่
ภิกษุกําลังอยูป่ ริวาสลดฐานะเป็ นสามเณรเป็ นตน้
ภิกษุผคู้ วรแกม่ านัตเป็ นตน้ ตอ้ งอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุผคู้ วรแกอ่ ัพภานลดฐานะเป็ นสามเณรเป็ นตน้
๗.ปริมาณาทิวารอัฏฐกะ
วา่ ดว้ ยวาระอาบัติมีจํานวนนับไดเ้ ป็ นตน้ ๘ กรณี
๘.เทฺวภิกขุวารเอกาทสกะ
วา่ ดว้ ยวาระการให้มานัตแกภ่ ิกษุ ๒ รูป ๑๑ กรณี
๙.มูลายอวิสุทธินวกะ
วา่ ดว้ ยความไมห่ มดจดจากอาบัติเดิม ๙ กรณี
๑๐.มูลายวิสุทธินวกะ
วา่ ดว้ ยความหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ กรณี
๑๑.ตติยนวกะ
วา่ ดว้ ยความหมดจดจากอาบัติโดนขัน้ ตอนที่ ๓ รวม ๙ กรณี
รวมเรื่องทีม่ ีในสมุจจยขันธกะ
๔.สมถขันธกะ
๑.สัมมุขาวินัย
วา่ ดว้ ยระงับอธิกรณใ์ นทีพ่ ร้อมหนา้
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงสอบถาม
ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล
กัณหปั กขนวกะ
วา่ ดว้ ยธรรมฝ่ายดํา ๙ อยา่ ง
สัมมุขาวินัยปฏิรูป
สุกกปั กขนวกะ
วา่ ดว้ ยธรรมฝ่ายขาว ๙ อยา่ ง
สัมมุขาวินัยโดยธรรม
๒.สติวินัย
วา่ ดว้ ยระงับอธิกรณโ์ ดยประกาศสมมติให้วา่ เป็ นผูม้ ีสติสมบูรณ์
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
แตง่ ตัง้ เสนาสนปั ญญาปกะและภัตตุทเทสกะ
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
ภิกษุณีเมตติยาใสค่ วามพระทัพพมัลลบุตร
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
ทรงสอบถาม
วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจา
การให้สติวินัยทีช่ อบธรรม ๕ อยา่ ง
๓.อมูฬหวินัย
วา่ ดว้ ยระงับอธิกรณโ์ ดยยกประโยชนใ์ ห้วา่ ตอ้ งอาบัติในขณะเป็ นบา้
เรื่องภิกษุช่อื คัคคะ
วิธีให้อมูฬหวินัยและกรรมวาจา
อมูฬหวินัยไมช่ อบธรรม ๓ กรณี
หมวดที่ ๑ - ๓
อมูฬหวินัยชอบธรรม ๓ กรณี
หมวดที่ ๑ - ๓
๔.ปฏิญญาตกรณะ
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ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๖ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยระงับอธิกรณต์ ามคํารับของจําเลย
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
ทรงสอบถาม
ปฏิญญาตกรณะทีไ่ มช่ อบธรรม
ปฏิญญาตกรณะทีช่ อบธรรม
๕.เยภุยยสิกา
วา่ ดว้ ยระงับอธิกรณต์ ามเสียงขา้ งมาก
เรื่องภิกษุหลายรูป
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจาแตง่ ตัง้
การจับสลากทีไ่ มช่ อบธรรม ๑๐ อยา่ ง
การจับสลากทีช่ อบธรรม ๑๐ อยา่ ง
๖.ตัสสปาปิ ยสิกา
วา่ ดว้ ยระงับอธิกรณโ์ ดยการลงโทษแกผ่ ทู้ ําผิด
เรื่องพระอุปวาฬะ
วิธีลงตัสสปาปิ ยสิกากรรมและกรรมวาจา
ตัสสปาปิ ยสิกากรรมทีช่ อบธรรม ๕ อยา่ ง
อธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยตัสสปาปิ ยสิกากรรมทีไ่ มช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๑๒
ธัมมกัมมทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยตัสสปาปิ ยสิกากรรมทีช่ อบธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๑๒
อากังขมานฉักกะ
วา่ ดว้ ยสงฆม์ งุ่ หวังทีจ่ ะลงตัสสปาปิ ยสิกากรรม ๖ หมวด
หมวดที่ ๑ - ๖
อัฏฐารสวัตตะ
วา่ ดว้ ยวัตร ๑๘ ขอ้ ในตัสสปาปิ ยสิกากรรม
๗.ติณวัตถารกะ
วา่ ดว้ ยระงับอธิกรณโ์ ดยการประนีประนอม
เรื่องภิกษุกอ่ ความวุน่ วาย
พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณด์ ว้ ยติณวัตถารกะ
วิธีระงับอธิกรณด์ ว้ ยติณวัตถารกะและกรรมวาจา
๘.อธิกรณะ
วา่ ดว้ ยอธิกรณ์ ๔ อยา่ ง
เรื่องภิกษุและภิกษุณีวิวาทกัน
๑.วิวาทาธิกรณ์
๒.อนุวาทาธิกรณ์
๓.อาปั ตตาธิกรณ์
๔.กิจจาธิกรณ์
มูลแห่งวิวาทาธิกรณ์
วิวาทมูล ๖
อกุศลมูล ๓
กุศลมูล ๓
มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์
อนุวาทมูล ๖
อกุศลมูล ๓
กุศลมูล ๓
กาย
วาจา
มูลแห่งอาปั ตตาธิกรณ์
มูลแห่งกิจจาธิกรณ์
วิวาทาธิกรณ์
อนุวาทาธิกรณ์
อาปั ตตาธิกรณ์
๙.อธิกรณวูปสมนสมถะ
วา่ ดว้ ยความสงบระงับอธิกรณ์
สัมมุขาวินัย
วิวาทาธิกรณร์ ะงับดว้ ยสมถะ ๒ อยา่ ง
อุพพาหิกายวูปสมนะ
วา่ ดว้ ยการระงับอธิกรณด์ ว้ ยอุพพาหิกวิธี
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วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
ญัตติกรรมวาจา
เยภุยยสิกาวินัย
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
ติวิธสลากคาหะ
วา่ ดว้ ยการจับสลาก ๓ วิธี
สติวินัย
อนุวาทาธิกรณร์ ะงับดว้ ยสมถะ ๔ อยา่ ง
วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจา
อมูฬหวินัย
คําขออมูฬหวินัยและกรรมวาจา
ตัสสปาปิ ยิกาวินัย
วิธีลงตสสปาปิ ยสิกากรรมและกรรมวาจา
ปฏิญญาตกรณะ
อาปั ตตาธิกรณร์ ะงับดว้ ยสมถะ ๓ อยา่ ง
ติณวัตถารกะ
วิธีระงับอธิกรณด์ ว้ ยติณวัตถารกะและกรรมวาจา

เล่มที่ ๗
พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค ๒
เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

๕.ขุททกวัตถุขันธกะ
ขุททกวัตถุ
วา่ ดว้ ยระเบียบปฏิบัติเล็กๆ นอ้ ยๆ
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ รงน้าขัดสีกายกับตน้ ไม่
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ รงน้าขัดสีกายกับเสา
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ รงน้าขัดสีกายกับฝา
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ รงน้าในทีไ่ มส่ มควร
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้มือทีท่ ําดว้ ยไมห้ อมถูกายสรงน้าเป็ นตน้
เรื่องภิกษุเป็ นโรคหิด
เรื่องภิกษุทุพพลภาพเพราะชรา
ทรงอนุญาตให้ใช้มือถูหลัง
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้เครื่องประดับชนิดตา่ งๆ
เรื่องพระฉัพพัคคียไ์ วผ้ มยาว
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้แปรงหวีผมเป็ นตน้
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ อ่ งดูเงาหนา้
เรื่องภิกษุเป็ นแผลทีห่ นา้
เรื่องพระฉัพพัคคียท์ าหนา้ เป็ นตน้
เรื่องภิกษุอาพาธเป็ นโรคตา
เรื่องพระฉัพพัคคียด์ ูมหรสพ
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ วดธรรมดว้ ยเสียงขับยาว
เรื่องภิกษุสวดสรภัญญะ
เรื่องพระฉัพพัคคียฉ์ ันมะมว่ ง
เรื่องสมาคมถวายชิน้ มะมว่ ง
เรื่องผลไมท้ สี่ มควรแกส่ มณะ
เรื่องภิกษุถูกงูกัด
ตระกูลพญางูทงั้ ๔
วิธีแผเ่ มตตาแกส่ รรพสัตว์
เรื่องภิกษุตัดองคชาต
เรื่องบาตรไมจ้ ันทน์
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
ทรงห้ามใช้บาตรไม้
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้บาตรชนิดตา่ งๆ
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้เชิงบาตรชนิดตา่ งๆ
เรื่องการเก็บรักษาบาตร
เรื่องการใช้วัตถุอ่นื แทนบาตร
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เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เรื่องภิกษุใช้มือฉีกผา้ เย็บเป็ นจีวรเป็ นตน้
เรื่องไมส่ ะดึงเป็ นตน้
เรื่องโรงสะดึงเป็ นตน้
เรื่องผา้ กรองน้า
เรื่องทรงอนุญาตกุฎีกันยุง
เรื่องทรงอนุญาตทีจ่ งกรมและเรือนไฟ
เรื่องภิกษุเปลือยกาย
เรื่องศาลาเรือนไฟและบอ่ น้า
เรื่องสระโบกขรณี
เรื่องทรงห้ามนอนบนทีน่ อนโรยดอกไม้
เรื่องทรงอนุญาตรับของหอม
เรื่องห้ามฉันในภาชนะเดียวกันเป็ นตน้
เรื่องเจ้าวัฑฒลิจฉวี
ทรงประชุมสงฆส์ อบถาม
เหตุแห่งการคว่าบาตร
วิธีคว่าบาตรและกรรมวาจา
พระอานนทไ์ ปแจ้งขา่ วเจ้าวัฑฒลิจฉวี
เหตุแห่งการหงายบาตร
วิธีหงายบาตรและกรรมวาจา
เรื่องโพธิราชกุมาร
เรื่องทรงห้ามเหยียบผืนผา้ ขาว
เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา
เรื่องพัด
เรื่องร่ม
เรื่องไมเ้ ทา้
คําขอทัณฑสมมติและกรรมวาจา
คําขอสิกกาสมมติและกรรมวาจา
คําขอทัณฑสิกกาสมมติและกรรมวาจา
เรื่องภิกษุสํารอกอาหาร
เรื่องการไวเ้ ล็บและตัดเล็บ
เรื่องขัดเล็บ
เรื่องมีดโกน
เรื่องแตง่ หนวด
เรื่องทรงอนุญาติให้โกนขนในทีล่ ับ
เรื่องกรรไกร
เรื่องไวข้ นจมูก
เรื่องพระฉัพพัคคียถ์ อนผมหงอก
เรื่องไมแ้ คะขีห้ ู
เรื่องพระฉัพพัคคียส์ ะสมโลหะและทองสัมฤทธิ์
เรื่องกลอ่ งยาตา
เรื่องผา้ รัดเขา่
เรื่องประคดเอว
เรื่องพระฉัพพัคคียใ์ ช้ลูกถวิล
เรื่องลูกดุม
เรื่องการนุง่ ห่มอยา่ งคฤหัสถ์
เรื่องหาบของ
เรื่องไมช้ ําระฟั น
เรื่องพระฉัพพัคคียจ์ ุดไฟเผากองหญา้
เรื่องพระฉัพพัคคียข์ ้นึ ตน้ ไม้
เรื่องทรงห้ามยกพระพุทธพจนข์ ้นึ เป็ นภาษาสันสกฤต
เรื่องพระฉัพพัคคียเ์ รียนโลกายัต
เรื่องพระฉัพพัคคียเ์ รียนดิรัจฉานวิชา
เรื่องให้พรเมื่อมีผจู้ าม
เรื่องหมอ้ ปั สสาวะ
เรื่องหลุมถ่ายอุจจาระ
เรื่องวัจกุฎี
เรื่องพระฉัพพัคคียป์ ระพฤติไมเ่ หมาะสม
เรื่องโลหะ
รวมเรื่องทีม่ ีในขุททกวัตถุขันธกะ
๖.เสนาสนขันทกะ
๑.ปฐมภาณวาร
วิหารานุชานนะ
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วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตวิหาร
เรื่องเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ขออนุญาตสร้างวิหาร
ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด
เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ถวายวิหาร
คาถาอนุโมทนาการถวายวิหาร
เรื่องบานประตู
เรื่องลูกดาล
เรื่องบานหนา้ ตา่ ง
เรื่องเครื่องลาดตัง่ ไมเ่ ตียงถักสาน
มัญจปี ฐาทิอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตเตียงและตัง่ เป็ นตน้
เรื่องเตียงและตัง่
เรื่องมา้ นัง่ ชนิดตา่ งๆ
เรื่องห้ามนอนบนเตียงสูง
เรื่องไมห้ นุนเทา้ เตียง
เรื่องดว้ ย
เรื่องหมอน
เรื่องฟูก ๕ ชนิด
เรื่องเตียงหุ้มดว้ ยฟูก
เสตวัณณาทิอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตสีขาวเป็ นตน้
ปฏิภาณจิตตปฏิกเขปะ
ดว้ ยทรงห้ามภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่องทรงอนุญาตภาพดอกไม้
อิฏฐกาจยาทิอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตให้กอ่ อิฐเป็ นตน้
เรื่องวิหารพื้นต่า
เรื่องวิหารมีพ้นื เป็ นลานโลง่
เรื่องวิหารเล็ก
เรื่องฝาวิหารชํารุด
เรื่องทรงอนุญาตเพดาน
เรื่องทรงอนุญาตไมแ้ ขวน
เรื่องทรงอนุญาตราวจีวร
อุปัฏฐานสาลาอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตหอฉัน
เรื่องภิกษุฉันร่วมกันในกลางแจ้ง
ปาการาทิอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตรัว้ ลอ้ มเป็ นตน้
เรื่องวิหารไมม่ ีรวั้ ลอ้ ม
เรื่องทรงอนุญาตซุ้มประตู
เรื่องทรงอนุญาตทอ่ ระบายน้า
เรื่องทรงอนุญาตศาลาไฟ
อารามปริเขปอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตรัว้ ลอ้ มอาราม
๒.ทุติยภาณวาร
อนาถปิ ณฑิกวัตถุ
วา่ ดว้ ยเรื่องอนาถบิณฑิกคหบดี
อนาถบิณฑิกะสร้างพระเชตวัน
นวกัมมทานะ
วา่ ดว้ ยให้นวกรรม(การกอ่ สร้าง)
เรื่องช่างชุนผา้
วิธีให้นวกรรมและกรรมวาจา
อัคคาสนาทิอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตอาสนะอันเลิศเป็ นตน้
เรื่องความเคารพ
เรื่องผูค้ วรไดอ้ าสนะอันเลิศเป็ นตน้
เรื่องสัตว์ ๓ สหาย
อวันทิยาทิปุคคละ
วา่ ดว้ ยบุคคลทีไ่ มค่ วรไหวเ้ ป็ นตน้
เรื่องบุคคลทีไ่ มค่ วรไหว้ ๑๐ จําพวก
เรื่องบุคคลทีภ่ ิกษุควรไหว้ ๓ จําพวก
อาสนปฏิพาหนปฏิกเขปะ

73

เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยทรงห้ามการกีดกันอาสนะ
เรื่องอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์
คิหิวิกตอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตของใช้สอยอยา่ งคฤหัสถ์
เชตวนวิหารานุโมทนา
วา่ ดว้ ยทรงอนุโมทนาการถวายพระเชตวันวิหาร
คาถาอนุโมทนาการถวายวิหาร
อาสนปฏิพาหนาทิ
วา่ ดว้ ยกรกีดกันอาสนะเป็ นตน้
เรื่องบังคับภิกษุนงั่ อาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นทีง่ ทีย่ ังฉัน
เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคียไ์ ลภ่ ิกษุอาพาธ
เรื่องอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ
เสนาสนคาหาปกสมมติ
วา่ ดว้ ยการแตง่ ตัง้ ภิกษุเป็ นเจ้าหนา้ ทีจ่ ัดแจงเสนาสนะ
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
เรื่องวิธีการให้ถือเสนาสนะเป็ นตน้
เรื่องให้ถือเสนาสนะ ๓ อยา่ ง
๓.ตติยภาณวาร
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรจองเสนาสนะ
เรื่องตรัสวินัยกถา
อวิสสัชชิยวัตถุ
วา่ ดว้ ยของทีไ่ มพ่ ุงสละ
อเวภังคิยวัตถุ
วา่ ดว้ ยของทีไ่ มพ่ ึงแบง่
เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
นวกัมมทานกถา
วา่ ดว้ ยวิธีการทีภ่ ิกษุให้นวกรรม
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม
อัญญตรปริโภคปฏิกเขปาทิ
วา่ ดว้ ยทรงห้ามให้เสนาสนะผิดทีเ่ ป็ นตน้
เรื่องทรงอนุญาตให้ยืมเสนาสนะ
เรื่องทรงอนุญาตให้เก็บรักษาเสนาสนะ
เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลีย่ น(เรื่องที่ ๑)
เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลีย่ น(เรื่องที่ ๒)
เรื่องทรงอนุญาตผา้ เช็ดเทา้
เรื่องห้ามภิกษุเทา้ เปื้ อนเหยียบเสนาสนะ
เรื่องห้ามภิกษุเทา้ เปี ยกเหยียบเสนาสนะ
เรื่องห้ามภิกษุสวมรองเทา้ เหยียบเสนาสนะ
เรื่องห้ามภิกษุถ่มน้าลายบนพื้นทีท่ ําบริกรรม
เรื่องทรงอนุญาตผา้ พันเทา้ เตียงและตัง่
เรื่องทรงอนุญาตให้ปูผา้ นอน
สังฆภัตตาทิอนุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาติสังฆภัตเป็ นตน้
ภัตตุทเทสกสมมติ
วา่ ดว้ ยการแตง่ ตัง้ พระภัตตุเทสก์
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
วิธีแจกภัต
เสนาสนปั ญญาปกาทิสมมติ
วา่ ดว้ ยการแตง่ ตัง้ ภิกษุใหเป็ นเสนาสนปั ญญาปกะเป็ นตน้
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
อัปปมัตตกวิสสัชชกสมมติ
วา่ ดว้ ยการแตง่ ตัง้ ภิกษุผูแ้ จกของเล็กนอ้ ย
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
เรื่องของเล็กนอ้ ยทีค่ วรแจก
สาฏิยัคคาหาปกาทิสมมติ
วา่ ดว้ ยการแตง่ ตัง้ ภิกษุผูแ้ จกผา้ เป็ นตน้
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
รวมเรื่องทีม่ ีในเสนาสนขันธกะ
๗.สังฆเภทขันธกะ
๑.ปฐมภาณวาร
ฉสักยปั พพัชชากถา
วา่ ดว้ ยหารบรรพชาของเจ้าศากยะ ๖ องค์
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เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ
เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช
เรื่องพระภัททิยะเปลง่ อุทานวา่ "สุขหนอ"
เทวทัตตวัตถุ
วา่ ดว้ ยเรื่องของพระเทวทัต
เรื่องกกุธโกฬิยบุตร
ปั ญจสัตถุกถา
วา่ ดว้ ยพระศาสดา ๕ จําพวก
เรื่องลาภสักการะยอ่ มฆา่ คนชัว่
๒.ทุติยภาณวาร
ปกาสนียกัมมะ
วา่ ดว้ ยสงฆท์ ําปกาสนียกรรมแกพ่ ระเทวทัต
ปกาสนียกรรม
วิธีทําปกาสนียกรรมและกรรมวาจา
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
อชาตสัตตุกุมารวัตถุ
วา่ ดว้ ยเรื่องอชาตศัตรูกุมาร
อภิมารเปสนะ
วา่ ดว้ ยพระเทวทัตสง่ คนไปลอบปลงพระชนมพ์ ระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถา
โลหิตุปปาทกกัมมะ
วา่ ดว้ ยพระเทวทัตทําร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิต
เรื่องศาสดา ๕ จําพวก
นาฬาคิริเปสนะ
วา่ ดว้ ยพระเทวทัตปลอ่ ยช้างนาฬาคิรี
ปั ญจสัตถุยาจนกา
วา่ ดว้ ยพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ
๓.ตติยภาณวาร
สังฆเภทกถา
วา่ ดว้ ยการทําลายสงฆ์
พระเทวทัตชักชวนพระวัชชีบุตร ๕๐๐ รูปเขา้ เป็ นพรรคพวก
ภิกษุรูปหนึ่งเขา้ ใจผิด
พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ รูปกลับ
คุณสมบัติของฑูต
พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ อยา่ งครอบงํา
พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๓ อยา่ งครอบงํา
นิคมคาถา
อุปาลิปัญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของพระอุบาลี
สังฆราชี
สังฆเภท
เรื่องทีท่ ําให้สงฆแ์ ตกกัน ๑๘ ประการ
สังฆสามัคคี
นิคมคาถา
นิคมคาถา
ภิกษุผทู้ ําลายสงฆต์ อ้ งไปเกิดในอบาย
ภิกษุผทู้ ําลายสงฆไ์ มต่ อ้ งไปเกิดในอบาย
รวมเรื่องทีม่ ีในสังฆเภืขันธกะ
๘.วัตตขันธกะ
๑.อาคันตุกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติของภิกษุผจู้ รมา
๒.อาวาสิกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติของภิกษุผอู้ ยูใ่ นอาวาส
๓.คมิกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติของภิกษุผอู้ อกเดินทาง
๔.อนุโมทนาวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในการอนุโมทนา
๕.ภัตตัคควัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในโรงฉัน
๖.ปิ ณฑจาริกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติของภิกษุผเู้ ทีย่ วบิณฑบาต
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เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๑๔
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เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์
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เลม่ ที่ ๗ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

๗.อารัญญิกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติของภิกษุผอู้ ยูป่ ่ า
๘.เสนาสนวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในเสนาสนะ
๙.ชันตาฆรวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในเรือนไฟ
๑๐.วัจจกุฏิวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในวัจกุฎี
๑๑.อุปัชฌายวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในพระอุปัชฌาย์
๑๒.สัทธิวิหาริกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในสัทธิวิหาริก
๑๓.อาจริยวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในพระอาจารย์
๑๔.อันเตวาสิกวัตตกถา
วา่ ดว้ ยวัตรปฏิบัติในอันเตวาสิก
รวมเรื่องทีม่ ีในวัตตขันธกะ
๙.ปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ
๑.ปาติโมกขุทเทสยาจนะ
วา่ ดว้ ยการของให้ยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดง
๒.มหาสมุทเทอุฏฐัจฉริยะ
วา่ ดว้ ยความอัศจรรยข์ องมหาสมุทร ๘ ประการ
๓.อิมัสมิงธัมมวินเยอัฏฐัจฉริยะ
วา่ ดว้ ยความอัศจรรยใ์ นพระธรรมวินัย ๘ ประการ
๔.ปาติโมกขสวนารหะ
วา่ ดว้ ยผูค้ วรฟั งปาติโมกข์
เรื่องทรงให้ภิกษุสงฆย์ กปาติโมกขข์ ้นึ แสดงเอง
เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคียง์ ดปาติโมกข์
๕.ธัมมิกาธัมมิกปาติโมกขัฏฐปนะ
วา่ ดว้ ยการงดปาติโมกขช์ อบธรรมและไมช่ อบธรรม
๖.ธัมมิกปาติโมกขัฏฐปนะ
วา่ ดว้ ยการงดปาติโมกขท์ ชี่ อบธรรม
๗.อัตตาทานอังคะ
วา่ ดว้ ยองคแ์ ห่งอธิกรณท์ ตี่ นพึงรับ
๘.โจทเกนปั จจเวกขิตัพพธัมมะ
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติทผี่ โู้ จทกพ์ ึงพิจารณา
๙.โจทเกนอุปัฏฐาเปตัพพธัมมะ
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติทผี่ โู้ จทกพ์ ึงตัง้ ไวใ้ นตน
๑๐.โจทกจุทิตกปฏิสังยุตตกถา
วา่ ดว้ ยเรื่องของผูโ้ จทกแ์ ละผูถ้ ูกโจท
เรื่องผูถ้ ูกโจทโดยไมช่ อบธรรมไมต่ อ้ งเดือดร้อน
เรื่องผูเ้ ป็ นโจทกโ์ ดยชอบธรรมไมต่ อ้ งเดือดร้อน
ผูถ้ ูกโจทโดยชอบธรรมตอ้ งเดือดร้อน
คุณสมบัติของผูเ้ ป็ นโจทก์ ๕ อยา่ ง
ผูถ้ ูกโจทพึงตัง้ อยูใ่ นธรรม ๒ อยา่ ง
รวมเรื่องทีม่ ีในปาติโมกขัฏฐปนขัทธกะ
๑๐.ภิกขุนีขันธกะ
๑.ปฐมภาณวาร
๑.มหาปชาปติโคตมีวัตถุ
วา่ ดว้ ยเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
๒.อัฏฐครุธัมมะ
วา่ ดว้ ยครุธรรม ๘ ขอ้
๓.ภิกขุนีอุปสัมปทานุชานนะ
วา่ ดว้ ยทรงอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี
พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอพร
พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามถึงสิกขาบท
ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการ
ทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกขข์ ้นึ แสดง
ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีรับอาบัติของกันและกัน
ทรงอนุญาตให้ทํากรรมเป็ นตน้
๒.ทุติยภาณวาร
ภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุณี
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ภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุ
เรื่องงดโอวาท
วิธีรับโอวาทของภิกษุณี
เรื่องภิกษุณีรัดสีขา้ ง
เรื่องภิกษุณีนวดกาย
เรื่องภิกษุณีทาหนา้
เรื่องภิกษุณีใช้จีวรสีเขียวลว้ นเป็ นตน้
เรื่องพินัยกรรมของภิกษุณีสงฆ์
เรื่องภิกษุณีใช้ไหลก่ ระแทกภิกษุ
เรื่องภิกษุณีใช้บาตรใสท่ ารก
เรื่องภิกษุณีแสดงกน้ บาตร
เรื่องภิกษุณีเพง่ ดูอวัยวะเพศบุรุษ
เรื่องภิกษุให้อามิส
เรื่องภิกษุณียืมเสนาสนะ
เรื่องผา้ นุง่ ขอภิกษุณี
๓.ตติยภาณวาร
เรื่องอันตรายิกธรรมของภิกษุณี
วิธีสอบถามอันตรายิกธรรม
ตําบอกบาตรและจีวร
เรื่องภิกษุณีโงเ่ ขลาสอนซ้อม
เรื่องภิกษุณียังไมไ่ ดร้ ับการแตง่ ตัง้ สอนซ้อม
วิธีแตง่ ตัง้ ตนและกรรมวาจา
วิธีแตง่ ตัง้ ผูอ้ ่นื และกรรมวาจา
เรื่องห้ามผูอ้ ืนสอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขาเดินมาพร้อมกัน
คําขออุปสมบทตอ่ ภิกษุณีสงฆ์
คําแตง่ ตัง้ ตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา
คําขออุปสมบทตอ่ ภิกษุสงฆ์
ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา
เรื่องการวัดเงาเป็ นตน้
เรื่องปวารณา
เรื่องการงดอุโบสถ
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคียโ์ ดยสารยานพาหนะ
เรื่องคานหาม
เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัณฑกาสี
กรรมวาจาให้อุปสมบทดว้ ยฑูต
เรื่องภิกษุณีอยูป่ ่ า
เรื่องแตง่ ตัง้ ภิกษุณีให้เป็ นเพื่อนภิกษุณีลูกอ่อน
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
วิธีแตง่ ตัง้ และกรรมวาจา
เรื่องภิกษุณีไมบ่ อกคืนสิกขา
เรื่องภิกษุณีเขา้ รีตเดียรถีย์
เรื่องภิกษุณีนงั่ ขัดสมาธิยินดีการสัมผัสสน้ เทา้
เรื่องภิกษุณีถ่ายอุจจาระ
เรื่องภิกษุณีใช้จุรณสรงน้า
รวมเรื่องทีม่ ีในภิกขุนีขันธกะ
๑๑.ปั ญจกสติกขันธกะ
๑.สังฆีตินิทาน
วา่ ดว้ ยมูลเหตุการทําสังคายนาครัง้ ที่ ๑
พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุทําสังคายนา
กําหนดเขตการอยูจ่ ําพรรษา
ปฏิสังขรณเ์ สนาสนะทีท่ รุดโทรม
ทา่ นพระอานนทบ์ รรลุอรหัตตผล
เรื่องทา่ นพระอุบาลีตอบคําถามเกีย่ วกับพระวินัย
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
เรื่องทา่ นพระอานนทต์ อบคําถามเกีย่ วกับพระธรรม
๒.ขุททานุขุททกสิกขาปทกถา
วา่ ดว้ ยสิกขาบทเล็กนอ้ ย
เรื่องไมบ่ ัญญัติเพิม่ เติมลํามถ่ อนพระบัญญัติเดิม
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เรื่องปรับอาบัติทา่ นพระอานนท์ ๕ กรณี
เรื่องพระปุราณะ
๓.พรหมทัณฑกถา
วา่ ดว้ ยการลงพรหมทัณฑ์
เรื่องพระเจ้าอุเทน
เรื่องทา่ นพระอานนทแ์ จ้งพรหมทัณฑแ์ กพ่ ระฉันนะ
รฉันนะบรรลุอรหัตตผล
รวมเรื่องทีม่ ีในปั ญจสติกขันธกะ
๑๒.สัตตสติกขันธกะ
๑.ปฐมภาณวาร
เรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร
ลงปฏิสารณียกรรมโดยไมช่ อบธรรม
เครื่องเศร้าหมองของสมณหราหมณ์ ๔ ประการ
เรื่องผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อมณีจูฬกะ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
ลงอุกเขปนียกรรมโดยไมช่ อบธรรม
เรื่องพระสัมภูตสาณวาสี
เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะและทักขิณาบถ
เรื่องพระเรวตะ
คําถาม-คําตอบเกีย่ วกับวัตถุ ๑๐ ประการ
๒.ทุติยภาณวาร
เรื่องพระสาฬหะ
เรื่องพระอุตตระ
เรื่องสงฆจ์ ะวินิจฉัยอธิกรณ์
พระสัมภูตสาณวาสีถามวัตถุ ๑๐ ประการ
พระเรวตะประกาศระงับอธิกรณด์ ว้ ยอุพพาหิกวิธี
ญัตติกรรมวาจา
เรื่องพระอชิตะ
ญัตติกรรมวาจา
คําถาม-คําตอบเกีย่ วกับวัตถุ ๑๐ ประการ
รวมเรื่องทีม่ ีในสัตตสติกขันธกะ

เล่มที่ ๘
พระวินัยปิฎก ปริวาร
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ภิกขุวิภังค์ โสฬสมหาวาร ตอน ๑
๑.กัตถปั ญญัตติวาร วาระวา่ ดว้ ยบัญญัติ ณ ทีไ่ หน
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
รวมสิกขาบททีม่ ีในปาราชิกกัณฑ์
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในสังฆาทิเสสกัณฑ์
๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
๒.กายสังสัคคสิกขาบท
๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
๕.สัญจริตตสิกขาบท
๖.กุฏิการสิกขาบท
๗.วิหารการสิกขาบท
๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
๑๐.สังฆเภทสิกขาบท
๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
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๑๒.ทุพพจสิกขาบท
๑๓.กุลทูสกสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในสังฆาทิเสสกัณฑ์
๓.อนิยตกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในอนิยตกัณฑ์
๑.ปฐมอนิยตสิกขาบท
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
๒.ทุติยอนิยตสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในอนิยตกัณฑ์
๔.นิสสัคคิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในนิสสัคคิยกัณฑ์
๑.กฐินวรรค(จีวรวรรค)
๑.ปฐมกฐินสิกขาบท
๒.อุทโทสิตสิกขาบท
๓.ตติยกฐินสิกขาบท
๔.ปุราณจีวรสิกขาบท
๕.จีวรปฏิคคหณสิกขาบท
๖.อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท
๗.ตตุตตริสิกขาบท
๘.อุปักขฏสิกขาบท
๙.ทุติยอุปักขฏสิกขาบท
๑๐.ราชสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในกฐินวรรค
๒.โกสิยวรรค
๑.โกสิยสิกขาบท
๒.สุทธกาฬกสิกขาบท
๓.เทฺวภาคสิกขาบท
๔.ฉัพพัสสสิกขาบท
๕.นิสีทนสันถตสิกขาบท
๖.เอฬกโลมสิกขาบท
๗.เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท
๘.รูปิยสิกขาบท
๙.รูปิยสังโวหารสิกขาบท
๑๐.กยวิกกยสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในโกสิยวรรค
๓.ปั ตตวรรค
๑.ปั ตตสิกขาบท
๒.อูนปั ญจพันธนสิกขาบท
๓.เภสัชชสิกขาบท
๔.วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
๕.จีวรอัจฉินทนสิกขาบท
๖.สุตตวิญญัตติสิกขาบท
๗.มหาเปสการสิกขาบท
๘.อัจเจกจีวรสิกขาบท
๙.สาสังกสิกขาบท
๑๐.ปริณตสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในปั ตตวรรค
๕.ปาจิตติยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในปาจิตติยกัณฑ์
๑.มุสาวาทวรรค
๑.มุสาวาทสิกขาบท
๒.โอมสวาทสิกขาบท
๓.เปสุญญสิกขาบท
๔.ปทโสทัมมสิกขาบท
๕.สหเสยยสิกขาบท
๖.ทุติยสหเสยยสิกขาบท
๗.ธัมมเทสนาสิกขาบท
๘.ภูตาโรจนสิกขาบท
๙.ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท
๑๐.ปฐวีขณนสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในมุสาวาทวรรค
๒.ภูคามวรรค
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๑.ภูคามสิกขาบท
๒.อัญญวาทกสิกขาบท
๓.อุชฌาปนกสิกขาบท
๔.ปฐมเสนาสนสิกขาบท
๕.ทุติยเสนาสนสิกขาบท
๖.อนุปชัชชสิกขาบท
๗.นิกกัฑฒนสิกขาบท
๘.เวหาสกุฏิสิกขาบท
๙.มหัลลกวิหารสิกขาบท
๑๐.สัปปาณกสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในภูตคามวรรค
๓.โอวาทวรรค
๑.โอวาทสิกขาบท
๒.อัตถังคตสิกขาบท
๓.ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท
๔.อามิสสิกขาบท
๕.จีวรทานสิกขาบท
๖.จีวรสิพพนสิกขาบท
๗.สังวิธานสิกขาบท
๘.นาวาภิรูหนสิกขาบท
๙.ปริปาจิตสิกขาบท
๑๐.รโหนิสัชชสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในโอวาทวรรค
๔.โภชนวรรค
๑.อาวสถปิ ณฑสิกขาบท
๒.คณโภชนสิกขาบท
๓.ปรัมปรโภชนสิกขาบท
๔.กาณมาตุสิกขาบท
๕.ปฐมปวารณาสิกขาบท
๖.ทุติยปวารณาสิกขาบท
๗.วิกาลโภชนสิกขาบท
๘.สันนิธิการกสิกขาบท
๙.ปณีตโภชนสิกขาบท
๑๐.ทันตโปนสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในโภชนวรรค
๕.อเจลกวรรค
๑.อเจลกสิกขาบท
๒.อุยโยชนสิกขาบท
๓.สโภชนสิกขาบท
๔.รโหปฏิจฉันนสิกขาบท
๕.รโหนิสัชชสิกขาบท
๖.จาริตตสิกขาบท
๗.มหานามสิกขาบท
๘.อุยยุตตเสนาสิกขาบท
๙.เสนาวาสสิกขาบท
๑๐.อุยโยธิกสิกขาบท
รวมสิกขาบทมีม่ ีในอเจลกวรรค
๖.สุราปานวรรค
๑.สุราปานสิกขาบท
๒.อังคุลิปโตทกสิกขาบท
๓.หัสสธัมมสิกขาบท
๔.อนาทริยสิกขาบท
๕.ภิงสาปนสิกขาบท
๖.โชติกสิกขาบท
๗.นหานสิกขาบท
๘.ทุพพัณณกรณสิกขาบท
๙.วิกัปปนสิกขาบท
๑๐.จีวรอปนิธานสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในสุราปานวรรค
๗.สัปปาณกววรรค
๑.สัญจิจจสิกขาบท
๒.สัปปาณกสิกขาบท
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๓.อุกโกฏนสิกขาบท
๔.ทุฏฐุลลสิกขาบท
๕.อูนวีสติวัสสสิกขาบท
๖.เถยยสัตถสิกขาบท
๗.สังวิธานสิกขาบท
๘.อริฏฐสิกขาบท
๙.อุกขิตตสัโภคสิกขาบท
๑๐.กัณฏกสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในสัปปาณกวรรค
๘.สหธัมมิกวรรค
๑.สหธัมมิกสิกขาบท
๒.วิเลขนสิกขาบท
๓.โมหนสิกขาบท
๔.ปหารสิกขาบท
๕.ตลสัตติกสิกขาบท
๖.อมูลกสิกขาบท
๗.สัญจิจจสิกขาบท
๘.อุปัสสุติสิกขาบท
๙.กัมมปฏิพาหนสิกขาบท
๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท
๑๑.ทัพพสิกขาบท
๑๒.ปริณามนสิกขาบท
รวมสิกขาบททีใ่ นสหธัมมิกวรรค
๙.ราชวรรค(รตนวรรค)
๑.อันเตปุรสิกขาบท
๒.รตนสิกขาบท
๓.วิกาลคามปเวสนสิกขาบท
๔.สูจิฆรสิกขาบท
๕.มัญจปี ฐสิกขาบท
๖.ตูโลนัทธสิกขาบท
๗.นิสีทนสิกขาบท
๘.กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท
๙.วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท
๑๐.นันทสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในราชวรรค
รวมวรรคทีม่ ีในปาจิตติยกัณฑ์
๖.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๑.ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบท
๒-๓.ทุติย-ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท
๔.จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท
รวมสิกขาบททีม่ ีในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในเสขิยกัณฑ์
๑.ปริมัณฑลวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๒.อุชชัคฆิกวรรค
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙
สิกขาบทที่ ๑๐
๓.ขัมภกวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓
สิกขาบทที่ ๔-๕-๖-๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๔.ปิ ณฑปาจวรรค(สักกัจจวรรค)
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗
สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
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๕.กพฬวรรค
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
๖.สุรุสุรุวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖-๗
สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
๗.ปาทุกวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖-๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐-๑๑-๑๒
สิกขาบทที่ ๑๓-๑๔-๑๕
รวมสิกขาบททีม่ ีในเสขิยกัณฑ์
รวมวรรคทีม่ ีในเสขิบกัณฑ์
๒.กตาปั ตติวาร วาระวา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติเทา่ ไร
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑-๒
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓-๔
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์
๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
๒.กายสังสัคคสิกขาบท
๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
๕.สัญจริตตสิกขาบท
๖.กุฏิการสิกขาบท
๗.วิหารการสิกขาบท
๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
๑๐.สังฆเภทสิกขาบท
๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
๑๒.ทุพพจสิกขาบท
๑๓.กุลทูสกสิกขาบท
๔.นิสสัคคิยกัณฑ์
จํานวนอาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์
๑.กฐินวรรค
๑.ปฐมกฐินสิกขาบท
๒.อุทโทสิตสิกขาบท
๓.ตติยกฐินสิกขาบท
๔.ปุราณจีวรสิกขาบท
๕.จีวรปฏิคคหณสิกขาบท
๖.อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท
๗.ตตุตตริสิกขาบท
๘.อุปักขฏสิกขาบท
๙.ทุติยอุปักขฏสิกขาบท
๑๐.ราชสิกขาบท
๒.โกสิยวรรค
๑.โกสิยสิกขาบท
๒.สุทธกาฬกสิกขาบท
๓.เทฺวภาคสิกขาบท
๔.ฉัพพัสสสิกขาบท
๕.นิสีทนสันถตสิกขาบท
๖.เอฬกโลมสิกขาบท
๗.เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท
๘.รูปิยสิกขาบท
๙.รูปิยสังโวหารสิกขาบท
๑๐.กยวิกกยสิกขาบท
๓.ปั ตตวรรค
๑.ปั ตตสิกขาบท
๒.อูนปั ญจพันธนสิกขาบท
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๓.เภสัชชสิกขาบท
๔.วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
๕.จีวรอัจฉินทนสิกขาบท
๖.สุตตวิญญัตติสิกขาบท
๗.มหาเปสการสิกขาบท
๘.อัจเจกจีวรสิกขาบท
๙.สาสังกสิกขาบท
๑๐.ปริณตสิกขาบท
๕.ปาจิตติยกัณฑ์
จํานวนอาบัติในปาจิตติยกัณฑ์
๑.มุสาวาทวรรค
๑.มุสาวาทสิกขาบท
๒.โอมสวาทสิกขาบท
๓.เปสุญญสิกขาบท
๔.ปทโสทัมมสิกขาบท
๕.สหเสยยสิกขาบท
๖.ทุติยสหเสยยสิกขาบท
๗.ธัมมเทสนาสิกขาบท
๘.ภูตาโรจนสิกขาบท
๙.ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท
๑๐.ปฐวีขณนสิกขาบท
๒.ภูคามวรรค
๑.ภูคามสิกขาบท
๒.อัญญวาทกสิกขาบท
๓.อุชฌาปนกสิกขาบท
๔.ปฐมเสนาสนสิกขาบท
๕.ทุติยเสนาสนสิกขาบท
๖.อนุปชัชชสิกขาบท
๗.นิกกัฑฒนสิกขาบท
๘.เวหาสกุฏิสิกขาบท
๙.มหัลลกวิหารสิกขาบท
๑๐.สัปปาณกสิกขาบท
๓.โอวาทวรรค
๑.โอวาทสิกขาบท
๒.อัตถังคตสิกขาบท
๓.ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท
๔.อามิสสิกขาบท
๕.จีวรทานสิกขาบท
๖.จีวรสิพพนสิกขาบท
๗.สังวิธานสิกขาบท
๘.นาวาภิรูหนสิกขาบท
๙.ปริปาจิตสิกขาบท
๑๐.รโหนิสัชชสิกขาบท
๔.โภชนวรรค
๑.อาวสถปิ ณฑสิกขาบท
๒.คณโภชนสิกขาบท
๓.ปรัมปรโภชนสิกขาบท
๔.กาณมาตุสิกขาบท
๕.ปฐมปวารณาสิกขาบท
๖.ทุติยปวารณาสิกขาบท
๗.วิกาลโภชนสิกขาบท
๘.สันนิธิการกสิกขาบท
๙.ปณีตโภชนสิกขาบท
๑๐.ทันตโปนสิกขาบท
๕.อเจลกวรรค
๑.อเจลกสิกขาบท
๒.อุยโยชนสิกขาบท
๓.สโภชนสิกขาบท
๔.รโหปฏิจฉันนสิกขาบท
๕.รโหนิสัชชสิกขาบท
๖.จาริตตสิกขาบท
๗.มหานามสิกขาบท
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๘.อุยยุตตเสนาสิกขาบท
๙.เสนาวาสสิกขาบท
๑๐.อุยโยธิกสิกขาบท
๖.สุราเมรยวรรค
๑.สุราปานสิกขาบท
๒.อังคุลิปโตทกสิกขาบท
๓.หัสสธัมมสิกขาบท
๔.อนาทริยสิกขาบท
๕.ภิงสาปนสิกขาบท
๖.โชติกสิกขาบท
๗.นหานสิกขาบท
๘.ทุพพัณณกรณสิกขาบท
๙.วิกัปปนสิกขาบท
๑๐.จีวรอปนิธานสิกขาบท
๗.สัปปาณกววรรค
๑.สัญจิจจสิกขาบท
๒.สัปปาณกสิกขาบท
๓.อุกโกฏนสิกขาบท
๔.ทุฏฐุลลสิกขาบท
๕.อูนวีสติวัสสสิกขาบท
๖.เถยยสัตถสิกขาบท
๗.สังวิธานสิกขาบท
๘.อริฏฐสิกขาบท
๙.อุกขิตตสัโภคสิกขาบท
๑๐.กัณฏกสิกขาบท
๘.สหธัมมิกวรรค
๑.สหธัมมิกสิกขาบท
๒.วิเลขนสิกขาบท
๓.โมหนสิกขาบท
๔.ปหารสิกขาบท
๕.ตลสัตติกสิกขาบท
๖.อมูลกสิกขาบท
๗.สัญจิจจสิกขาบท
๘.อุปัสสุติสิกขาบท
๙.กัมมปฏิพาหนสิกขาบท
๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท
๑๑.ทัพพสิกขาบท
๑๒.ปริณามนสิกขาบท
๙.ราชวรรค
๑.อันเตปุรสิกขาบท
๒.รตนสิกขาบท
๓.วิกาลคามปเวสนสิกขาบท
๔.สูจิฆรสิกขาบท
๕.มัญจปี ฐสิกขาบท
๖.ตูโลนัทธสิกขาบท
๗.นิสีทนสิกขาบท
๘.กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท
๙.วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท
๑๐.นันทสิกขาบท
๖.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๑-๒.ปฐม-ทุติยปาฏิเทสนียสิกขาบท
๓-๔.ตติย-จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในเสขิยกัณฑ์
๑.ปริมัณฑลวรรค
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๒.อุชชัคฆิกวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
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๓.ขัมภกวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐
๔.ปิ ณฑปาจวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๕.กพฬวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕-๖
สิกขาบทที่ ๗-๘-๙-๑๐
๖.สุรุสุรุวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖-๗-๘-๙-๑๐
๗.ปาทุกวรรค
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙
สิกขาบทที่ ๑๐-๑๑-๑๒-๑๓-๑๔-๑๕
๓.วิปัตติวาร วาระวา่ ดว้ ยเป็ นวิบัติ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์
๒.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบวิบัติในเสขิยกัณฑ์
๔.สังคหิตวาร วาระวา่ ดว้ ยจัดเขา้ กองอาบัติ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๒.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจัดกองอาบัติในเสขิยกัณฑ์
๕.สมุฏฐานวาร วาระวา่ ดว้ ยสมุฏฐาน
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมุฏฐานอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๒.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมุฏฐานอาบัติในเสขิยกัณฑ์
๖.อธิกรณวาร วาระวา่ ดว้ ยจัดเป็ นอธิกรณ์
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบอธิกรณใ์ นปาราชิกกัณฑ์
๒.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบอธิกรณใ์ นเสขิยกัณฑ์
๗.สมถวาร วาระวา่ ดว้ ยการระงับดว้ ยสมถะ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์
๒.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมถะในเสขิยกัณฑ์
๘.สมุจจยวาร วาระวา่ ดว้ ยการสรุปรวม
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๒.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสรุปรวมอาบัติในเสขิยกัณฑ์
๑.กัตถปั ญญัตติวาร วาระวา่ ดว้ ยบัญญัติ ณ ทีไ่ หน
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบในปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒-๓
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
คําถาม-คําตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์
๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
๒.กายสังสัคคสิกขาบท
๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
๕.สัญจริตตสิกขาบท
๖.กุฏิการสิกขาบท
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๗.วิหารการสิกขาบท
๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
๑๐.สังฆเภทสิกขาบท
๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
๑๒.ทุพพจสิกขาบท
๑๓.กุลทูสกสิกขาบท
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบในเสขิยกัณฑ์
๒.กตาปั ตติวาร วาระวา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติเทา่ ไร
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑-๒
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓-๔
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ เป็ นตน้
๑.สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
๒.กายสังสัคคสิกขาบท
๓.ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
๔.อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
๕.สัญจริตตสิกขาบท
๖.กุฏิการสิกขาบท
๗.วิหารการสิกขาบท
๘.ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
๙.ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
๑๐.สังฆเภทสิกขาบท
๑๑.สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
๑๒.ทุพพจสิกขาบท
๑๓.กุลทูสกสิกขาบท
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในเสขิยกัณฑ์
๓.วิปัตติวาร วาระวา่ ดว้ ยเป็ นวิบัติ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบวิบัติในเสขิยกัณฑ์
๔.สังคหิตวาร วาระวา่ ดว้ ยจัดเขา้ กองอาบัติ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจัดกองอาบัติในเสขิยกัณฑ์
๕.สมุฏฐานวาร วาระวา่ ดว้ ยสมุฏฐาน
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมุฏฐานอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมุฏฐานอาบัติในเสขิยกัณฑ์
๖.อธิกรณวาร วาระวา่ ดว้ ยจัดเป็ นอธิกรณ์
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบอธิกรณใ์ นปาราชิกกัณฑ์
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบอธิกรณใ์ นเสขิยกัณฑ์
๗.สมถวาร วาระวา่ ดว้ ยการระงับดว้ ยสมถะ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมถะในเสขิยกัณฑ์
๘.สมุจจยวาร วาระวา่ ดว้ ยการสรุปรวม
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๗.เสขิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสรุปรวมอาบัติในเสขิยกัณฑ์
๒.ภิกขุวิภังค์ โสฬสมหาวาร ตอน ๒
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๑.กัตถปั ญญัตติวาร วาระวา่ ดว้ ยบัญญัติ ณ ทีไ่ หน
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๖
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๗-๘
รวมสิกขาบททีม่ ีในปาราชิกกัณฑ์
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในสังฆาทิเสสกัณฑ์
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒-๓
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔-๕
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖-๗
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙-๑๐
รวมสิกขาบททีม่ ีในสังฆาทิเสสกัณฑ์
๓.นิสสัคคิยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในนิสสัคคิยกัณฑ์
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓
สิกขาบทที่ ๔-๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
สิกขาบทที่ ๑๑
สิกขาบทที่ ๑๒
รวมสิกขาบททีม่ ีในนิสสัคคิยกัณฑ์
๔.ปาจิตติยกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในปาจิตติยกัณฑ์
๑.ลสุณวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖
สิกขาบทที่ ๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๒.รัตตนธการวรรค(อันธการวรรค)
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘-๙
สิกขาบทที่ ๑๐
๓.นหานวรรค(นัคควรรค)
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖
สิกขาบทที่ ๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๔.ตุวัฏฏวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖
สิกขาบทที่ ๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๕.จิตตาคารวรรค
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖
สิกขาบทที่ ๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
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๖.อารามวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖
สิกขาบทที่ ๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๗.คัพภินีวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖
สิกขาบทที่ ๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๘.กุมารีภูตวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔
สิกขาบทที่ ๕-๖
สิกขาบทที่ ๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
สิกขาบทที่ ๑๑-๑๒
สิกขาบทที่ ๑๓
๙.ฉัตตุปาหนวรรค
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓
สิกขาบทที่ ๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗
สิกขาบทที่ ๘-๙
สิกขาบทที่ ๑๐-๑๑-๑๒
สิกขาบทที่ ๑๓
รวมสิกขาบททีม่ ีในปาจิตติยกัณฑ์ ๙๕ สิกขาบท
รวมวรรคทีม่ ีในทีม่ ีในปาจิตติยกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสถานทีบ่ ัญญัติเป็ นตน้ ในปาฏิเทสนียกัณฑ์
ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๑
ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๒-๓
ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๔-๕-๖
ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๗-๘
รวมสิกขาบททีม่ ีในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๒.กตาปั ตติวาร วาระวา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติเทา่ ไร
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕-๖
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๗-๘
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
จํานวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕-๖-๗
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
๓.นิสสัคคิยกัณฑ์
จํานวนอาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙
สิกขาบทที่ ๑๐-๑๑-๑๒
๔.ปาจิตติยกัณฑ์
จํานวนอาบัติในปาจิตติยกัณฑ์
๑.ลสุณวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙
สิกขาบทที่ ๑๐
๒.รัตตนธการวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓
สิกขาบทที่ ๔-๕-๖-๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
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๓.นหานวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗-๘
สิกขาบทที่ ๙-๑๐
๔.ตุวัฏฏวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗
สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
๕.จิตตาคารวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒
สิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗
สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
๖.อารามวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
๗.คัพภินีวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
๘.กุมารีภูตวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙
สิกขาบทที่ ๑๐-๑๑-๑๒-๑๓
๙.ฉัตตุปาหนวรรค
สิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑
สิกขาบทที่ ๑๒-๑๓
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
จํานวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๑-๒
ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๓-๔-๕-๖-๗
ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๘
๓.วิปัตติวาร วาระวา่ ดว้ ยเป็ นวิบัติ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบวิบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๔.สังคหวาร วาระวา่ ดว้ ยการจัดเขา้ กองอาบัติ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจัดกองอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๕.สมุฏฐานวาร วาระวา่ ดว้ ยสมุฏฐาน
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมุฏฐานอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมุฏฐานอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๖.อธิกรณวาร วาระวา่ ดว้ ยการจัดเป็ นอธิกรณ์
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบอธิกรณใ์ นปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบอธิกรณใ์ นปาฏิเทสนียกัณฑ์
๗.สมถวาร วาระวา่ ดว้ ยการระงับดว้ ยสมถะ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมถะในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๘.สมุจจยวาร วาระวา่ ดว้ ยการสรุปรวม
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสรุปรวมอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๑.กัตถปั ญญัตติวาร วาระวา่ ดว้ ยบัญญัติ ณ ทีไ่ หน
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๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบในปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๖-๗
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๘
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
คําถาม-คําตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
รายนามพระเถระผูท้ รงจําพระวินัยสืบกันมา
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓-๔
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕-๖
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗-๘
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙-๑๐
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๒.กตาปั ตติวาร วาระวา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติเทา่ ไร
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจํานวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕-๖
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๗-๘
๒.สังฆาทิเสสกัณฑ์
จํานวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑-๒-๓-๔
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕-๖-๗
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
จํานวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๓.วิปัตติวาร วาระวา่ ดว้ ยเป็ นวิบัติ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบวิบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๔.สังคหวาร วาระวา่ ดว้ ยการจัดเขา้ กองอาบัติ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบจัดกองอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๕.สมุฏฐานวาร วาระวา่ ดว้ ยสมุฏฐาน
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมุฏฐานในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมุฏฐานอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๖.อธิกรณวาร วาระวา่ ดว้ ยการจัดเป็ นอธิกรณ์
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบอธิกรณใ์ นปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบอธิกรณใ์ นปาฏิเทสนียกัณฑ์
๗.สมถวาร วาระวา่ ดว้ ยการระงับดว้ ยสมถะ
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสมถะในปาฏิเทสนียกัณฑ์
๘.สมุจจยวาร วาระวา่ ดว้ ยการสรุปรวม
๑.ปาราชิกกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์
๕.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
คําถาม-คําตอบสรุปรวมอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
สมุฏฐานสิสสังเขป
วา่ ดว้ ยการยอ่ หัวขอ้ สมุฏฐาน
สมุฏฐาน ๑๓
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๑.ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน
๒.ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน
๓.สัญจริตตสมุฏฐาน
๔.สมนุภาสนาสมุฏฐาน
๕.กฐินสมุฏฐาน
๖.เอฬกโลมสมุฏฐาน
๗.ปทโสธัมมสมุฏฐาน
๘.อัทธานสมุฏฐาน
๙.เถยยสัตถสมุฏฐาน
๑๐.ธัมมเทสนาสมุฏฐาน
๑๑.ภูตาโรจนสมุฏฐาน
๑๒.โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน
๑๓.อนนุญญาตสมุฏฐาน
อันตรเปยยาล
วา่ ดว้ ยการละขอ้ ความในระหวา่ ง
กติปุจฉาวาร
วา่ ระวา่ ดว้ ยการถามวา่ มีเทา่ ไหร่
อาบัติ ๕
กองอาบัติ ๕
วินีตวัตถุ ๕
อาบัติ ๗
กองอาบัติ ๗
วินีตวัตถุ ๗
ความไมเ่ คารพ ๖
ความเคารพ๖
วินีตวัตถุ ๖
วิบัติ ๔
สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖
มูลเหตุแห่งวิวาท ๖
มูลเหตุแห่งการโจท ๖
สาราณียธรรม ๖ ประการ
สังฆเภท ๑๘ ประการ
อธิกรณ์ ๔
สมถะ ๗
หัวขอ้ ประจําวาร
๑.ฉอาปั ตติสมุฏฐานวาร
วาระวา่ ดว้ ยสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สมุฏฐาน
๒.กตาปั ตติวาร
วาระวา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติเทา่ ไหร่
๓.อาปั ตติสมุฏฐานคาถา
วา่ ดว้ ยคาถาแสดงสมุฏฐานแห่งอาบัติ
๔.วิปัตติปัจจยวาร
วาระวา่ ดว้ ยความวิบัติเป็ นปั จจัย
๕.อธิกรณปั จจยวาร
วาระวา่ ดว้ ยอธิกรณเ์ ป็ นปั จจัย
หัวขอ้ บอกวาร
สมถเภท
วา่ ดว้ ยประเภทแห่งสมถะ
๖.อธิกรณปริยายวาร
วาระวา่ ดว้ ยการอธิบายอธิกรณ์
๗.สาธารณวาร
วาระวา่ ดว้ ยสมถะทัว่ ไป
๘.ตัพพาคิยวาร
วาระวา่ ดว้ ยเป็ นสว่ นนัน้
๙.สมถาสมถัสสสาธารณวาร
วาระวา่ ดว้ ยสมถะทัว่ ไปและไมท่ วั่ ไปแกส่ มถะ
๑๐.สมถาสมถัสสตัพภาคิยวาร
วาระวา่ ดว้ ยสมถะเป็ นสว่ นนัน้ แห่งสมถะ
๑๑.สมถสัมมุขาวินยวาร
วาระวา่ ดว้ ยสมถะคือมัมมุขาวินัย
๑๒.วินยวาร
วาระวา่ ดว้ ยวินัย
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๑๓.กุสลวาร
วาระวา่ ดว้ ยเป็ นกุศล
๑๔.ยัตถวารปุจฉาวาร
วาระวา่ ดว้ ย ณ ทีใ่ ดและวาระวา่ ดว้ ยการถาม
๑๕.สมถวารวิสัชชนาวาร
วาระวา่ ดว้ ยเรื่องสมถะและวาระวา่ ดว้ ยการตอบ
๑๖.สังสัฏฐวาร
วาระวา่ ดว้ ยอธิกรณก์ ับสมถะรวมกัน
๑๗.สัมมติวาร
วาระวา่ ดว้ ยอธิกรณร์ ะงับ
๑๘.สัมมันตินสัมมันติวาร
วาระวา่ ดว้ ยอธิกรณร์ ะงับและไมร่ ะงับ
๑๙.สมถาธิกรณวาร
วาระวา่ ดว้ ยอธิกรณร์ ะงับดว้ ยสมถะ
๒๐.สมุฏฐาเปติวาร
วาระวา่ ดว้ ยอธิกรณย์ ังอธิกรณใ์ ห้เกิดขึ้น
๒๑.ภชติวาร
วาระวา่ ดว้ ยจัดเป็ นอธิกรณไ์ หน
หัวขอ้ ประจําวาร
ขันธกปุจฉาวาร
วาระวา่ ดว้ ยคําถามและคําตอบถึงขันธกะ
หัวขอ้ ประจําวาร
เอกุตตริกนัย
วา่ ดว้ ยในเกินหนึ่ง
๑.เอกกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๑
หัวขอ้ ประจําวาร
๒.ทุกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๒
วา่ ดว้ ยวันอุโบสถ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยปาราชิก เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยบุคคล
วา่ ดว้ ยปฏิกโกสนา เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยปลิโพธ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติดว้ ยอาการ ๒ อยา่ ง เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยไมเ่ อื้อเฟื้ อ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยบุคคลโงเ่ ขลาและบัณฑิต เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยอาสวะ
หัวขอ้ ประจําวาร
๓.ติกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๓
วา่ ดว้ ยวัตถุแห่งการโจท เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยภิกษุโงเ่ ขลาและฉลาด เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยการปิ ด เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยอาพาท เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยงดปาติโมกข์ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติภายใน เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติดว้ ยอาการ ๓ อยา่ ง เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยขอ้ ทีส่ งฆม์ งุ่ หวัง เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยอุโบสถ เป็ นตน้
หัวขอ้ ประจําวาร
๔.จตุกกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๔
วา่ ดว้ ยอนริยโวหาร เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยอาบัติปาราชิก
วา่ ดว้ ยบริขาร
วา่ ดว้ ยการตอ้ งอาบัติและออกจากอาบัติ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยการตอ้ งอาบัติ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยพระอาคันตุกะ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยสิกขาบทมีวัตถุตา่ งกัน เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยพระอุปัชฌายต์ อ้ งอาบัติ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยปั จจัยแห่งการขาดพรรษา เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยถือเอาทรัพย์ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยบุคคลควรอภิวาท เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยตอ้ งอาบัติในกาล เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยการโจท เป็ นตน้
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วา่ ดว้ ยภิกษุเป็ นไขต้ อ้ งอาบัติ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยงดปาติโมกข์
หัวขอ้ ประจําวาร
๕.ปั ญจกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๕
วา่ ดว้ ยองคข์ องพระวินัยธร
วา่ ดว้ ยภิกษุอยูป่ ่ า เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยองคข์ องภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสัย
วา่ ดว้ ยโทษในกรรมไมน่ า่ เลื่อมใส เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยพืชและผลไม้
วา่ ดว้ ยวิสุทธิ ๕
วา่ ดว้ ยอานิสงสก์ ารทรงวินัย เป็ นตน้
หัวขอ้ ประจําวาร
๖.ฉักกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๖
องค์ ๖ แห่งพระอุปัชฌาย์
วา่ ดว้ ยการงดปาติโมกข์
หัวขอ้ ประจําวาร
๗.สัตตกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๗
วา่ ดว้ ยองคข์ องพระวินัยธร
วา่ ดว้ ยอสัทธรรมและสัทธรรม
หัวขอ้ ประจําวาร
๘.อัฏฐกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๘
หัวขอ้ ประจําวาร
๙.นวกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๙
หัวขอ้ ประจําวาร
๑๐.ทสกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๑๐
วา่ ดว้ ยองคข์ องพระวินัยธร
วา่ ดว้ ยอุพพาหิกาสมมติ เป็ นตน้
หัวขอ้ ประจําวาร
๑๑.เอกาทสกวาร วา่ ดว้ ยหมวด ๑๑
หัวขอ้ ประจําวาร
หัวขอ้ ลําดับหมวด
อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชชนา
วา่ ดว้ ยคําถาม-คําตอบเรื่องอุโบสถ เป็ นตน้
อาทิมัชฌันตปุจฉนะ
วา่ ดว้ ยคําถามถึงเบื้องตน้ ทา่ มกลางและทีส่ ุด
อาทิมัชฌันตวิสัชชนา
วา่ ดว้ ยคําตอบถึงเบื้องตน้ ทา่ มกลางและทีส่ ุด
อัตถวสปกรณ์
วา่ ดว้ ยอํานาจประโยชน์ ๑๐ ประการ
หัวขอ้ ประจําเรื่อง
คาถาสังคณิกะ
วา่ ดว้ ยกลุม่ คาถา
๑.สัตตนคเรสุปัญญัตตสิกขาบท
วา่ ดว้ ยสิกขาบททีท่ รงบัญญัติใน ๗ พระนคร
พระอุบาลีเขา้ เฝ้าทูลถามปั ญหา
สิกขาบทปั ญญัติ
๒.จตุวิบัติ
วา่ ดว้ ยวิบัติ ๔
ทรงพยากรณอ์ าบัติหนักและอาบัติเบา เป็ นตน้
สีลวิบัติและอาจารวิบัติ
ทิฏฐิวิบัติ
อาชีววิบัติ
ยาวตติยกสิกขาบท
๓.เฉทนกาทิ
วา่ ดว้ ยเฉทนกสิกขาบท เป็ นตน้
ทรงพยากรณเ์ ฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบท เป็ นตน้
๔.อสาธารณาทิ
วา่ ดว้ ยอสาธารณสิกขาบท เป็ นตน้
จํานวนสิกขาบทของภิกษุ เป็ นตน้
ประเภทสิกขาบทของภิกษุ
ประเภทสิกขาบทของภิกษุณี
อสาธารณสิกขาบทของภิกษุ
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อสาธารณสิกขาบทของภิกษุณี
สิกขาบททีไ่ มท่ วั่ ไปแกส่ องฝ่าย
สิกขาบทของทัง้ สองฝ่ายทีศ่ ึกษาร่วมกัน
อาบัติทรี่ ะงับไมไ่ ด้
อาบัติทรี่ ะงับได้
สว่ นทีท่ รงจําแนก
อธิกรณ์
๕.ปาราชิกทิอาปั ตติ
วา่ ดว้ ยอาบัติปาราชิก เป็ นตน้
วิเคราะห์ปาราชิก
วิเคราะห์สังฆาทิเสส
วิเคราะห์อนิยต
วิเคราะห์ถุลลัจจัย
วิเคราะห์นิสสัคคีย์
วิเคราะห์ปาจิตตีย์
วิเคราะห์ปาฏิเทสนียะ
วิเคราะห์ทุกกฏ
วิเคราะห์ทุพภาสิต
วิเคราะห์เสขิยะ
อุปมาอาบัติและอนาบัติ
อธิกรณเภท
วา่ ดว้ ยประเภทแห่งอธิกรณ์
๑.อุกโกฏนเภทาทิ
วา่ ดว้ ยประเภทการรื้อฟื้ น เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยการรื้อฟื้ นอธิกรณ์ เป็ นตน้
๒.อธิกรณนิทานาทิ
วา่ ดว้ ยนิทานแห่งอธิกรณ์ เป็ นตน้
๓.อธิกรณมูลาทิ
วา่ ดว้ ยมูลเหตุอธิกรณ์ เป็ นตน้
๔.อธิกรณปั จจยาปั ตติ
วา่ ดว้ ยอาบัติทมี่ ีอธิกรรณเ์ ป็ นปั จจัย
วา่ ดว้ ยอนุวาทาธิกรณเ์ ป็ นอาบัติหรืออนาบัติ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยอาปั ตตาธิกรณเ์ ป็ นอาบัติหรืออนาบัติ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยกิจจาธิกรณเ์ ป็ นอาบัติหรืออนาบัติ เป็ นตน้
๕.อธิกรณาธิปปายะ
วา่ ดว้ ยอธิบายอธิกรณ์
วิวาทาธิกรณ์
อนุวาทาธิกรณ์
อาปั ตตาธิกรณ์
กิจจาธิกรณ์
๖.ปุจฉาวาร
วา่ ดว้ ยวาระแห่งการถาม
อธิบายสมถะ
๗.วิสัชชนาวาร
วา่ ดว้ ยวาระแห่งการตอบ
อธิกรณร์ ะงับ
๘.สังสัฏฐวาร
วา่ ดว้ ยวาระทีว่ า่ ดว้ ยการรวมกัน
๙.สัตตสมถนิทาน
วา่ ดว้ ยนิทานแห่งสมถะ ๗
วา่ ดว้ ยมูลเหตุและสมุฏฐานแห่งสมถะ
๑๐.สัตตสมถนานัตถาทิ
วา่ ดว้ ยสมถะ ๗ มีอรรถตา่ งกัน เป็ นตน้
วิวาทาธิกรณ์
อนุวาทาธิกรณ์
อาปั ตตาธิกรณ์
กิจจาธิกรณ์
หัวขอ้ ประจําเรื่อง
อปรคาถาสังคณิกะ
วา่ ดว้ ยกลุม่ คาถาอีกกลุม่ หนึ่ง
๑.โจทนาทิปุจฉาวิสัชชนา
วา่ ดว้ ยคําถามและคําตอบการโจท เป็ นตน้
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อลัชชีบุคคล
ลัชชีบุคคล
บุคคลผูโ้ จทกไ์ มเ่ ป็ นธรรม
บุคคลผูโ้ จทกเ์ ป็ นธรรม
คนโจทกผ์ โู้ งเ่ ขลา
คนโจทกผ์ ฉู้ ลาด
การโจทก์

โจทนากัณฑ์
วา่ ดว้ ยหมวดการโจท
๑.อนุวิชชกอนุโยค
วา่ ดว้ ยขอ้ ซักถามของภิกษุผวู้ ินิจฉัยอธิกรณ์
เปรียบเทียบอธิกรณ์
ขอ้ ซักถามของภิกษุผวู้ ินิจฉัยอธิกรณ์
๒.โจทกาทิปฏปั ตติ
วา่ ดว้ ยขอ้ ปฏิบัติของโจกท์ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยอุโบสถ เป็ นตน้
๓.โจทกัสสอัตตฌาปนะ
วา่ ดว้ ยการเผาตยของภิษุผเู้ ป็ นโจทก์
หัวขอ้ ประจํากัณฑ์
จูฬสงคราม
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ขา้ สูจ่ ูฬสงคราม
๑.อนุวิชชกัสสปฏิปัตติ
วา่ ดว้ ยขอ้ ปฏิบัติของภิกษุผวู้ ินิจฉัยอธิกรณ์
วา่ ดว้ ยประโยชนแ์ ห่งสูตร เป็ นตน้
ประโยชนแ์ ห่งวินัย เป็ นตน้
อนุโยควัตร(วัตรในการซักถาม)
หัวขอ้ ประจําเรื่อง
มหาสงคราม
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ขา้ สูม่ หาสงคราม
๑.โวหรันเตนชานิตัพพาทิ
วา่ ดว้ ยขอ้ ปฏิบัติทภี่ ิกษุผูก้ ลา่ วพึงรู้ เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยการรู้วัตถุ
วา่ ดว้ ยการรู้วิบัติ
วา่ ดว้ ยการรู้อาบัติ
วา่ ดว้ ยการรู้นิทาน
วา่ ดว้ ยการรู้อาการ
วา่ ดว้ ยการรู้คําตน้ และคําหลัง
วา่ ดว้ ยการรู้สงิ่ ทีท่ ําแลว้ และยังไมไ่ ดท้ ํา
วา่ ดว้ ยการรู้กรรม
วา่ ดว้ ยการรู้อธิกรณ์
วา่ ดว้ ยการรู้สมถะ
๒.อคติอคันตัพพะ
วา่ ดว้ ยภิกษุไมพ่ ึงลําเอียง
ไมล่ ําเอียงเพราะชอบ
วา่ ดว้ ยไมล่ ําเอียงเพราะชัง
ไมล่ ําเอียงเพราะหลง
ไมล่ ําเอียงเพราะกลัว
นิคมคาถา
๓.อคติอคมนะ
วา่ ดว้ ยการไมล่ ําเอียง
ไมล่ ําเอียงเพราะชอบ
ไมล่ ําเอียงเพราะชัง
ไมล่ ําเอียงเพราะหลง
ไมล่ ําเอียงเพราะกลัว
นิคมคาถา
๔.สัญญาปนียาทิ
วา่ ดว้ ยการชีแ้ จง เป็ นตน้
วา่ ดว้ ยการพิจารณา
วา่ ดว้ ยการเพง่ เล็ง
วา่ ดว้ ยการเลื่อมใส
๕.ปรปั กขาทิอวชานนะ
วา่ ดว้ ยการดูหมิน่ ฝ่ายอื่น เป็ นตน้
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วา่ ดว้ ยดูหมิน่ ภิกษุมีสุตะนอ้ ย
วา่ ดว้ ยดูหมิน่ ภิกษุอ่อนพรรษากวา่
วา่ ดว้ ยไมพ่ ึงพูดเรื่องทีย่ ังมาไมถ่ ึง
วา่ ดว้ ยธรรมวินัยสุตถุศาสน์
๖.อนุวิชชกัสสอนุโยคะ
วา่ ดว้ ยขอ้ ซักถามของภิกษุผวู้ ินิจฉัยอธิกรณ์
เปรียบเทียบอธิกรณ์
๗.ปุจฉาวิภาคะ
วา่ ดว้ ยการจําแนกคําถาม
หัวขอ้ ประจําเรื่อง
กฐินเภท
วา่ ดว้ ยประเภทแห่งกฐิน
๑.กฐินอัตถตาทิ
วา่ ดว้ ยกรานกฐิน เป็ นตน้
ไมไ่ ดก้ รานกฐิน
ไดก้ รานกฐิน
เหตุกฐินไมเ่ ป็ นอันกราน
อธิบายเหตุทไี่ มเ่ ป็ นอันกรานบางขอ้
เหตุกฐินเป็ นอันกราน
ธรรมทีเ่ กิดพร้อมกัน
๒.กฐินอนันตรปั จจยาทิ
วา่ ดว้ ยอนันตรปั จจัยแห่งกฐิน เป็ นตน้
บุพพกรณเ์ ป็ นปั จจัย
การถอนผา้ เป็ นปั จจัย
การอธิษฐานเป็ นปั จจัย
การกรานผา้ เป็ นปั จจัย
มาติกาและปลิโพธเป็ นปั จจัย
๓.ปุพพกรณนิทานาทิวิภาค
วา่ ดว้ ยการจําแนกนิทานแห่งบุพพกรณ์ เป็ นตน้
สงเคราะห์ธรรม
มูลเหตุแห่งกฐิน เป็ นตน้
เบื้องตน้ แห่งกฐิน
องคข์ องภิกษุผกู้ รานกฐิน
การกรานกฐิน
วัตถุวิบัติ เป็ นตน้
๔.กฐินาทิชานิตัพพวิภาค
วา่ ดว้ ยการจําแนกขอ้ ควรรู้มีกฐิน เป็ นตน้
ควรรู้กฐิน เป็ นตน้
อธิบายการกรานกฐิน
๕.ปุคคลัสเสวกฐินัตถาร
วา่ ดว้ ยบุคคลกรานกฐินเทา่ นัน้
๖.ปลิโพธปั ญหาพยากรณ์
วา่ ดว้ ยการแกป้ ั ญหาปลิโพธ
การเดาะกฐิน
การเดาะกฐินภายในสีมา เป็ นตน้
การเดาะกฐินเกิดขึ้นพร้อมกัน เป็ นตน้
หัวขอ้ ประจําเรื่อง
อุปาลิปัญจกะ
วา่ ดว้ ยเรื่องพระอุบาลี ๕ หมวด
๑.อนิสสิตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการไมถ่ ือนิสัย
องคข์ องภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสัย
องคข์ องภิกษุผไู้ มต่ อ้ งถือนิสัย
องคข์ องภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสัย อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผไู้ มต่ อ้ งถือนิสัย
องคข์ องภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสัย อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผไู้ มต่ อ้ งถือนิสัย
ภิกษุทไี่ มพ่ ึงให้อุปสมบท เป็ นตน้
ภิกษุทพี่ ึงให้อุปสมบท เป็ นตน้
ภิกษุทไี่ มพ่ ึงให้อุปสมบท เป็ นตน้ อีกนับหนึ่ง
ภิกษุทพี่ ึงให้อุปสมบท เป็ นตน้
องค์ ๕ ของภิกษุผถู้ ูกลงโทษ
หัวขอ้ ประจําวรรค
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๒.นัปปฏิปัสสัมภนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการไมร่ ะงับกรรม
คุณสมบัติของภิกษุผเู้ ขา้ สงคราม
องคข์ องภิกษุผพู้ ูดในสงฆ์
องคข์ องภิกษุผพู้ ูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผพู้ ูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
อานิสงสใ์ นการเรียนวินัย
หัวขอ้ ประจําวรรค
๓.โวหารวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการใช้โวหาร
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
ภิกษุไมค่ วรพูดในสงฆ์ อีกนัยหนึ่ง
ภิกษุควรพูดในสงฆ์
หัวขอ้ ประจําวรรค
๔.ทิฏฐาวิกัมมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการเปิ ดเผยความเห็น
ความเห็นทีไ่ มช่ อบธรรม
ความเห็นทีช่ อบธรรม
ความเห็นทีไ่ มช่ อบธรรม อีกนัยหนึ่ง
ความเห็นทีช่ อบธรรม
การรับประเคนทีใ่ ช้ไมไ่ ด้
การรับประเคนทีใ่ ช้ได้
ของทีไ่ มเ่ ป็ นเดน
ของทีเ่ ป็ นเดน
การห้ามภัตร
ปฏิญญาตกรณะทีไ่ มช่ อบธรรม
ปฏิญญาตกรณะทีช่ อบธรรม
ไมค่ วรทําโอกาส
ควรทําโอกาส
ไมค่ วรสนทนาวินัย
ควรสนทนาวินัย
เหตุทถี่ ามปั ญหา ๕ อยา่ ง
การอวดอ้างมรรคผล
วิสุทธิ
โภชนะ ๕
หัวขอ้ ประจําวรรค
๕.อัตตาทานวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการรับหนา้ ทีเ่ ป็ นโจทก์
คุณสมบัติทผี่ โู้ จทกพ์ ึงพิจารณา
คุณสมบัติทผี่ โู้ จทกพ์ ึงตัง้ ไวใ้ นตน
โจทกค์ วรใฝ่ใจถึงธรรม
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรให้ทําโอกาส
องคข์ องภิกษุผคู้ วรให้ทําโอกาส
องคแ์ ห่งอธิกรณท์ ตี่ นพึงรับ
องคข์ องภิกษุผมู้ ีอุปการะมาก
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรซักถาม
องคข์ องภิกษุผคู้ วรซักถาม
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องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรซักถาม อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรซักถาม
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรซักถาม อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรซักถาม
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรซักถาม อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรซักถาม
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรซักถาม อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรซักถาม
หัวขอ้ ประจําวรรค
๖.ธุดงควรรค หมวดวา่ ดว้ ยธุดงค์
ถืออยูป่ ่ าเป็ นตัน้
หัวขอ้ ประจําวรรค
๗.มุสาวาทวรรค หมวดวา่ ดว้ ยมุสาวาท
งดอุโบสถหรือปวารณา
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรให้ซักถาม
องคข์ องภิกษุผคู้ วรให้ซักถาม
ภิกษุตอ้ งอาบัติดว้ ยอาการ ๕
เวร ๕
งดเวน้ เวร ๕
ควม่ เสื่อม ๕
สัมปทา ๕
หัวขอ้ ประจําวรรค
๘.ภิกขุโนวาทวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการให้โอวาทภิกษุณี
องคส์ ําหรับลงโทษ
องคส์ ําหรับลงโทษภิกษุณี
องคข์ องภิกษุไมค่ วรให้โอวาท
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรรับให้โอวาท
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรสนทนาดว้ ย
องคข์ องภิกษุผคู้ วรสนทนาดว้ ย
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรสนทนาดว้ ย อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรสนทนาดว้ ย
หัวขอ้ ประจําวรรค
๙.อุพพาหิกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอุพพาหิกสมมติ
ไมแ่ ตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา
แตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา
ไมแ่ ตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง
แตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา
ไมแ่ ตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง
แตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา
ไมแ่ ตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง
แตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา
ไมแ่ ตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง
แตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา
ไมแ่ ตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ง
แตง่ ตัง้ ดว้ ยอุพพาหิกา
องคข์ องภิกษุผโู้ งเ่ ขลา
องคข์ องภิกษุผฉู้ ลาด
องคข์ องภิกษุผโู้ งเ่ ขลา อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผฉู้ ลาด
องคข์ องภิกษุผโู้ งเ่ ขลา อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผฉู้ ลาด
องคข์ องภิกษุผโู้ งเ่ ขลา อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผฉู้ ลาด
องคข์ องภิกษุผโู้ งเ่ ขลา อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผฉู้ ลาด
หัวขอ้ ประจําวรรค
๑๐.อธกรณวูปสมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผคู้ วรระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง
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องคข์ องภิกษุผคู้ วรระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรระงับอธิกรณ์
องคข์ องภิกษุผไู้ มค่ วรระงับอธิกรณ์ อีกนัยหนึ่ง
องคข์ องภิกษุผคู้ วรระงับอธิกรณ์
สงฆแ์ ตกกัน
สังฆราชีและสังฆเภท
หัวขอ้ ประจําวรรค
๑๑.สังฆเภทกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยภิกษุผทู้ ําลายสงฆ์
องคข์ องภิกษุผทู้ ําลายสงฆม์ ีโทษ
หัวขอ้ ประจําวรรค
๑๒.ทุติยสังฆเภทกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยภิกษุผทู้ ําลายสงฆ์ หมวดที่ ๒
องคข์ องภิกษุผทู้ ําลายสงฆไ์ มม่ ีโทษ
หัวขอ้ ประจําวรรค
๑๓.อาวาสิกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูใ่ นอาวาส
องคข์ องภิกษุผอู้ ยูใ่ นอาวาส
การชีแ้ จงพระวินัยไมช่ อบธรรม
องคข์ องภิกษุผแู้ จกภัตร
องคข์ องภิกษุผแู้ ตง่ ตัง้ เสนาสนะ เป็ นตน้
หัวขอ้ ประจําวรรค
๑๔.กฐินัตถารวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการกรานกฐิน
อานิสงสก์ รานกฐิน
โทษของการนอนลืมสติ
อานิสงสข์ องการนอนมีสติ
บุคคลไมค่ วรไหว้
บุคคลควรไหว้
ขอ้ ปฏิบัติของภิกษุผอู้ ่อนกวา่
หัวขอ้ ประจําวรรค
หัวขอ้ บอกวรรคเหลา่ นัน้
อัตถาปั ตติสมุฏฐาน
วา่ ดว้ ยสมุฏฐานอาบัติทมี่ ีอยู่
๑.ปาราชิก วา่ ดว้ ยอาบัติปาราชิก
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔
๒.สังฆาทิเสส วา่ ดว้ ยอาบัติสังฆาทิเสส
สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒-๓-๔-๕
สิกขาบทที่ ๖-๗-๘-๙-๑๐
สิกขาบทที่ ๑๑-๑๒-๑๓
เสขิยวัตร
๓.ปาราชิกาทิ วา่ ดว้ ยอาบัติปาราชิก เป็ นตน้
ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓
อนิตย ๒
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐
ปาจิตตีย์ ๙๒
ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยะ ๗๕
หัวขอ้ ประจําเรื่อง
ทุติยคาถาสังคณิกะ
วา่ ดว้ ยกลุม่ คาถากลุม่ ที่ ๒
๑.กายิกาทิอาปั ตติ
วา่ ดว้ ยอาบัติทางกาย เป็ นตน้
ตอ้ งอาบัติเมื่ออรุณขึ้น เป็ นตน้
มูลแห่งพระวินัย เป็ นตน้
ตอ้ งอาบัติในละแวกบา้ น เป็ นตน้
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ตอ้ งอาบัติทางวาจาในกลางคืน เป็ นตน้
๒.เทสนาคามินิยาทิอาปั ตติ
วา่ ดว้ ยอาบัติเป็ นเทสนาคามินี เป็ นตน้
ตอ้ งอาบัติหนักในฝ่ายพระวินัยเป็ นตน้
อาบัติปาราชิกทางการ เป็ นตน้
ตอ้ งอาบัติเพราะทําร้ายตัวเอง เป็ นตน้
ตอ้ งอาบัติเพราะปาณาติบาต เป็ นตน้
บุคคลไมค่ วรให้อุปสมบท เป็ นตน้
ตอ้ งอาบัติเพราะอทินนาทาน เป็ นตน้
ปรับอาบัติควบกัน เป็ นตน้
ตอ้ งอาบัติปาฏิเทสนียะ เป็ นตน้
ตอ้ งอาบัติเพราะเดิน เป็ นตน้
๓.ปาจิตติยะ
วา่ ดว้ ยอาบัติปาจิตตียต์ อ้ งอาบัติในเขตเดียวกัน
วิธีแสดงอาบัติ
ยาวตติยกาบัติ เป็ นตน้
ฐานะแห่งยาวตติยกาบัติ เป็ นตน้
วินิจฉัย เป็ นตน้
อาบัติทางกายในราตรี เป็ นตน้
ภิกษุสงฆย์ กวัตร เป็ นตน้
มุสาวาท เป็ นตน้
องคข์ องมุสาวาท เป็ นตน้
อุปสัมปทา เป็ นตน้
ความขาด เป็ นตน้
กรรมเนื่องดว้ ยญัตติ เป็ นตน้
๔.อวันทนียปุคคลาทิ
วา่ ดว้ ยบุคคลไมค่ วรไหว้ เป็ นตน้
ให้จีวร เป็ นตน้
ภิกษุอยูป่ ริวาส
โทษแห่งกรรม
กรรมสมบัติ
กรรม ๖ อยา่ ง
กรรม ๔ อยา่ ง
อาบัติระงับและไมร่ ะงับ
ภิกษุผทู้ ําลายสงฆไ์ ปสูอ่ บาย
ภิกษุผทู้ ําลายสงฆไ์ มไ่ ปสูอ่ บาย
หมวด ๘
๕.โสฬสกัมมาทิ
วา่ ดว้ ยกรรม ๑๖ อยา่ ง เป็ นตน้
โทษแห่งกรรม
กรรมสมบัติ
กรรม ๖
กรรม ๔
ปาราชิก ๘
สังฆาทิเสส ๒๓
อนิยต ๒
นิสสัคคีย์ ๔๒
ปาจิตตีย์ ๑๘๘
ปาฏิเทสนียะ ๑๒
เสขิยะ ๗๕
เสทโมจนคาถา
วา่ ดว้ ยคาถาทีท่ ําให้เหงื่อแตก
๑.อวิปปวาสปั ญหา
ปั ญหาวา่ ดว้ ยการไมอ่ ยูป่ ราศ
๒.ปาราชิกาทิปัญหา
ปั ญหาวา่ ดว้ ยอาบัติปาราชิก เป็ นตน้
๓.ปาจิตติยาทิปัญหา
ปั ญหาวา่ ดว้ ยอาบัติปาจิตตีย์ เป็ นตน้
หัวขอ้ ประจําเรื่อง
ปั ญจวรรค
วา่ ดว้ ยหมวด ๕ หมวด
๑.กรรมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องกรรม
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กรรม ๔
วัตถุวิบัติ
ญัตติวิบัติ
อนุสาวนาวิบัติ
สีมาวิบัติ
บริษัทวิบัติ
กรรมอันสงฆจ์ ตุวรรคพึงทํา เป็ นตน้
กรรม ๔
วัตถุวิบัติ
ญัตติวิบัติ
อนุสาวนาวิบัติ
สีมาวิบัติ
บริษัทวิบัติ
อปโลกนกรรม เป็ นตน้
ฐานะแห่งญัตติกรรม
ฐานะแห่งญัตติทุติยกรรม
ฐานะแห่งญัตติจตุตถกรรม
กรรมอันสงฆจ์ ตุวรรคพึงทํา เป็ นตน้
๒.อัตถวสวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอํานาจประโยชนท์ รงบัญญัติสิกขาบท
๓.ปั ญญัตตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องทีท่ รงบัญญัติ
ทรงบัญญัติปาติโมกข์ เป็ นตน้
๔.อปั ญญัตเตปั ญญัตตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยทรงบัญญัติในเมื่อยังมิไดบ้ ัญญัติ
๕.นวสังคหวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสังคหะ ๙
สังคหะ ๙ อยา่ ง
ให้บอกเรื่อง
พึงรู้วัตถุ เป็ นตน้
หัวขอ้ ประจําวรรค
ปริโยสานคาถา

เล่มที่ ๙
พระสุตตันตปิฏก ทีฆนิการ สีลขันธวรรค
เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

๑.พรหมชาลสูตร
เรื่องสุปปิ ยปริพาชกกับพรหมทัตมาณพ
วิธีปฏิบัติเมื่อมีคนติเตียนหรือยกยอ่ งพระรัตนตรัย
จูฬศีล
มัชฌิมศีล
มหาศีล
ทิฏฐิ ๖๒
ปุพพันตกัปปิ กวาทะ ๑๘
สัสสตวาทะ ๔
มูลเหตุที่ ๑
มูลเหตุที่ ๒
มูลเหตุที่ ๓
มูลเหตุที่ ๔
สรุปสัสสตวาทะ
เอกัจจสัสสตวาทะ ๔
มูลเหตุที่ ๑
มูลเหตุที่ ๒
มูลเหตุที่ ๓
มูลเหตุที่ ๔
สรุปเอกัจจสัสสตวาทะ
อันดานันติกวาทะ ๔
มูลเหตุที่ ๑
มูลเหตุที่ ๒
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! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

มูลเหตุที่ ๓
มูลเหตุที่ ๔
สรุปอันตานันติกวาทะ
อมราวิกเขปวาทะ ๔
มูลเหตุที่ ๑
มูลเหตุที่ ๒
มูลเหตุที่ ๓
มูลเหตุที่ ๔
สรุปอมราวิกเขปวาทะ
อธิจจสมุปปั นนวาทะ ๒
มูลเหตุที่ ๑
มูลเหตุที่ ๒
สรุปอธิจจสมุปปั นนวาทะ
สรุปปุพพันตกับปปิ กวาทะ ๑๘
อปรันตกัปปิ กวาทะ ๔๔
สัญญีวาทะ ๑๖
สรุปสัญญีวาทะ ๑๖
อสัญญีวาทะ ๘
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ๘
อุจเฉทวาทะ ๗
ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ๕
สรุปทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ
วา่ ดว้ ยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะความแสห่ าดิน้ รนของคนมีตัณหา
วา่ ดว้ ยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะผัสสะเป็ นเหตุ
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไมไ่ ด้
วา่ ดว้ ยวัฎฎะทีเ่ จ้าลัทธิตงั้ ไว้
วา่ ดว้ ยไมม่ ีวัฏฏะเป็ นตน้
อุปมาเหมือนชาวประมงทอดแห
อุปมาร่างกายเหมือนผลมะมว่ ง
๒.สามัญญผลสูตร
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูและราชอํามาตย์
วา่ ดว้ ยหมอชีวก โกมารภัจ
พระเจ้าอชาตศัตรูทูลถามเรื่องผลแห่งความเป็ นสมณะ
ลัทธิของครูปูรณะ กัสสปะ
อกิริยวาทะ ลัทธิทถี่ ือวา่ ทําแลว้ ไมเ่ ป็ นอันทํา
ลัทธิของครูมักขลิ โคศาล
นัตถิกวาทะ ลัทธิทถี่ ือวา่ ไมม่ ีเหตุไมม่ ีปัจจัย
ลัทธิของครูอชิตะ เกสกัมพล
อุจเฉทวาทะ ลัทธิทถี่ ือวา่ หลังจากตายแลว้ อัตตาขาดสูญ
ลัทธิของครูปกุธะ กัจจายนะ
นัตถิกวาทะ ลัทธิทถี่ ือวา่ ไมม่ ีเหตุ ไมม่ ีปัจจัย
ลัทธิของครูนิครนถ์ นาฎบุตร
อัตตกิลมถานะโยค ลัทธิทถี่ ือวา่ การทรมานตนเองเป็ นการเผากิเลส
ลัทธิของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร
อมราวิกเขปวาทะ ลัทธิทหี่ ลบเลีย่ งไมแ่ นน่ อน
ผลแห่งความเป็ นสมณะทีเ่ ห็นประจักษไ์ ดข้ อ้ ที่ ๑
ผลแห่งความเป็ นสมณะทีเ่ ห็นประจักษไ์ ดข้ อ้ ที่ ๒
ผลแห่งความเป็ นสมณะทีป่ ระณีตกวา่ ทีผ่ า่ นมา
จูฬศีล
มัชฌิมศีล
มหาศีล
อินทรียสังวร
สติสัมปชัญญะ
สันโดษ
การละนิวรณ์ ๕
อุปมานิวรณ์ ๕
ปฐมฌาน
ทุติยฌาน
ตติยฌาน
จตุตถฌาน
วิชชา ๘ ประการ
๑.วิปัสสนาญาณ
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เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

๒.มโนมยิทธิญาณ
๓.อิทธิวิธญาณ
๔.ทิพพโสตธาตุญาณ
๕.เจโตปริยญาณ
๖.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๗.ทิพพจักขุญาณ
๘.อาสวักขยญาณ
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงประกาศพระองคเ์ ป็ นอุบาสก
๓.อัมพัฏฐสูตร
เรื่องพราหมณโ์ ปกขรสาติ
เรื่องอัมพัฎฐมาณพ
อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศว์ า่ เป็ นคนรับใช้ครัง้ ที่ ๑
อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศว์ า่ เป็ นคนรับใช้ครัง้ ที่ ๒
อัมพัฏฐมาณพพูดกดศากยวงศว์ า่ เป็ นคนรับใช้ครัง้ ที่ ๓
พระพุทธดํารัสวา่ อัมพัฏฐมาณพเป็ นลูกของหญิงรับใช้
เรื่องอัมพัฎฐวงศ์
ความเป็ นกษัตริยป์ ระเสริฐทีส่ ุด
เรื่องวิชชาและจรณะ
ทางเสื่อม ๔ ประการแห่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ
ฤาษีผเู้ ป็ นบูรพาจารย์
ทรงแสดงลักษณะมหาบุรุษ ๒ ประการ
อัมพัฏฐมาณพกลับไปรายงานพราหมณโ์ ปกขรสาติ
พราหมณโ์ ปกขรสาติเขา้ เฝ้าพระผูม้ ีพระภาค
พราหมณโ์ ปกขรสาติประกาศตนเป็ นอุบาสก
๔.โสณทัณฑสูตร
เรื่องพราหมณแ์ ละคหบดีชาวกรุงจัมปา
ความเป็ นผูด้ ีของพราหมณโ์ สณทัณฑะ
พราหมณโ์ สณทัณฑะแสดงพระพุทธคุณ
ความคิดคํานึงของพราหมณโ์ สณทัณฑะ
ขอ้ บัญญัติวา่ เป็ นพราหมณ์
คุณสมบัติของผูเ้ ป็ นพราหมณ์
เรืองศีลและปั ญญา
พราหมณโ์ สณทัณฑะประกาศตนเป็ นอุบาสก
๕.กูฏทันตสูตร
เรื่องพราหมณแ์ ละคหบดีชาวบา้ นขาณุมัต
ความเป็ นผูด้ ีของพราหมณก์ ูฏทันตะ
พราหมณก์ ูฏทันตะแสดงพระพุทธคุณ
เรื่องยัญของพระเจ้ามหาวิชิตราช
คุณลักษณะของพระเจ้ามหาวิชิราช ๘ อยา่ ง
คุณลักษณะของพราหมณป์ ุโรหิต ๔ อยา่ ง
ยัญพิธี ๓ ประการ
พราหมณป์ ุโรหิตกราบทูลถวายคําแนะนํา ๑๐ อยา่ งกอ่ นจะทรงบูชายัญ
พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชายัญดว้ ยอาการ ๑๖ อยา่ ง
ยัญทีส่ ืบตระกูลกันมาคือนิตยทาน
พราหมณก์ ูฏทันตะประกาศตนเป็ นอุบาสก
พราหมณก์ ูฏทันตะบรรลุโสดาปั ตติผล
๖.มหาสิสูตร
เรื่องพราหมณทูต
เรื่องเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี
สมาธิทภี่ ิกษุเจริญเฉพาะสว่ น
อริยผล ๔
อริยมรรคมีองค์ ๘
เรื่องนักบวช ๒ รูป
๗.ชาลิยสูตร
เรื่องนักบวช ๒ รูป
๘.มหาสีหนาทสูตร
เรื่องอเจลกัสสปะ
วา่ ดว้ ยการไลเ่ ลียงสอบสวน
อริยมรรคมีองค์ ๘
วา่ ดว้ ยการหลีกบาปดว้ ยตบะ
วา่ ดว้ ยการหลีกบาปดว้ ยตบะทีไ่ ร้ประโยชน์
ความสมบูรณด์ ว้ ยศีลเป็ นตน้
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เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๙ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยทรงบันลืออยา่ งองอาจดังพญาราชสีห์
วา่ ดว้ ยการอยูป่ ริวาสของเดียรถีย์
๙.โปฏฐปาทสูตร
เรื่องโปฏฐปาทปริพาชก
วา่ ดว้ ยอภิสัญญานิโรธ
วา่ ดว้ ยสัญญามีเหตุมีปัจจัยเกิดดับ
วา่ ดว้ ยสัญญากับอัตตา
เรื่องจิตตหัตถิสารีบุตรและโปฏฐปาทปริพาชก
เปรียบดว้ ยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท
เปรียบดว้ ยคนสร้างบันได
การไดอ้ ัตตภาพ ๓ อยา่ ง
เปรียบดว้ ยคนสร้างบันได
จิตตหัดถิสารีบุตรทูลขออุปสมบท
๑๐.สุภสูตร
เรื่องมาณพชื่อสุภะ
สีลขันธ์
สมาธิขันธ์
อุปมานิวรณ์ ๕
ปฐมฌาน
ทุติยฌาน
ตติยฌาน
จตุตถฌาน
ปั ญญาขันธ์
วิชชา ๘ ประการ
๑.วิปัสสนาญาณ
๒.มโนมยิทธิญาณ
๓.อิทธิวิธญาณ
๔.ทิพพโสตธาตุญาณ
๕.เจโตปริยญาณ
๖.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๗.ทิพพจักขุญาณ
๘.อาสวักขยญาณ
สุภมาณพประกาศตนเป็ นอุบาสก
๑๑.เกวัฏฏสูตร
เรื่องบุตรคหบดีช่อื เกวัฏฏะ
ปาริหาริย์ ๓ อยา่ ง
๑.อิทธิปาฏิหาริย์
๒.อาเทสนาปาฏิหาริย์
๓.อนุสาสนีปาฏิหารย์
เรื่องภิกษุแสวงหาความดับของมหาภูตรูป
อุปมาดว้ ยนกบินดูฝั่ง
๑๒. โลหิจจสูตร
ความขวนขวายของโลหิจจพราหมณ์
ศาสดาทีส่ มควรถูกทักทว้ ง ๓ ประเภท
ศาสดาทีไ่ มส่ มควรถูกทักทว้ ง
โลหิจจพราหมณป์ ระกาศตนเป็ นอุบาสก
๑๓.เตวิชชสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องทางและไมใ่ ช่ทาง
ความขวนขวายของวาเสฏฐมาณพ
เปรียบดว้ ยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท
เปรียบดว้ ยคนสร้างบันได
เปรียบดว้ ยแมน่ ้าอจิรวดี
เรื่องทีต่ รัสเทียบเคียงระหวา่ งพรหมกับพราหมณ์
ทรงแสดงทางไปพรหมโลก
มาณพทัง้ สองประกาศตนเป็ นอุบาสก

เล่มที่ ๑๐
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกกาย มหาวรรค
เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑

๑.มหาปทานสูตร

104

!

ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เรื่องเกีย่ วกับปุพเพนิวาส
พระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า
กฏธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ๑๖ ประการ
ลักษณะมหาบุรษ ๓๒ ประการ
เหตุทที่ รงไดพ้ ระสมญาวา่ วิปัสสี
เทวทูต ๔
คนชรา
คนเจ็บ
คนตาย
บรรพชิต
พระโพธิสัตวเ์ สด็จออกผนวช
มหาชนออกบวชตามเสด็จ
พระโพธิสัตวต์ รัสรู้
ทา้ วมหาพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
อนัจฉริยคาถา
พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตวโ์ ลก
คูพ่ ระอัครสาวก
มหาชนออกบวช
บรรพชิตรุ่นแรกทีบ่ วชตามเสด็จบรรลุธรรม
ทรงสง่ สาวกไปประกาศพระศาสนา
ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์
คํากราบทูลของเทวดา
ทรงสรุปพระธรรมเทศนา
๒.มหานิทานสูตร
ปฎิจจสมุปบาท
ปฎิจจสมุปบาท (ตอ่ )
บัญญัติอัตตา
ไมบ่ ัญญัติอัตตา
ความเห็นวา่ เป็ นอัตตา
วิญญาณฐิติ ๗ ประการ
วิโมกข์ ๘ ประการ
๓.มหาปรินิพพานสูตร
วัสสการพราหมณ์
ราชอปริหานิยธรรม
ภิกขุอปริหานิยธรรม
ทา่ นพระสารีบุตรบันลือสีหนาท
โทษของคนทุศีล ๕ ประการ
การสร้างเมืองปาฎลีบุตร
เรื่องอริยสัจ ๔ ประการ
ความไมห่ วนกลับมาและจะสําเร็จสัมโพธิในวันขา้ งหนา้
หลักธรรมทีช่ ่อื วา่ แวน่ ธรรม
นางอัมพปาลีคณิกา
ทรงเขา้ จําพรรษาในเวฬุวคาม
วา่ ดว้ ยนิมิตโอภาส
มารกราบทูลให้ปรินิพพาน
ทรงปลงพระชนมายุสังขาร
เหตุทที่ ําให้เกิดแผน่ ดินไหวอยา่ งรุนแรง ๘ ประการ
บริษัท ๘ จําพวก
อภิภายตนะ ๘ ประการ
วิโมกข์ ๘ ประการ
ทรงเลา่ เรื่องมาร
พระอานนทก์ ราบทูลอาราธนา
ทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาท ๔ ประการ
สังเวชนียธรรม
การทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอยา่ งช้างมอง
มหาปเทส ๔ ประการ
เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร
รับสัง่ ขอน้าดื่ม
เรื่องปุกกุสะ มัลลบุตร
เสด็จไปยังควงไมส้ าละทัง้ คู่
เรื่องพระอุปวาณเถระ
สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล

105

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เรื่องคําถามพระอานนท์
ถูปารหบุคคล
เรื่องความเป็ นอัจฉริยะของพระอานนท์
ทรงแสดงมหาสุทัสสนสูตร
การถวายอภิวาทของเจ้ามัลละ
เรื่องสุภัททปริพาชก
ปั จฉิมวาจาของพระตถาคต
เรื่องพุทธปรินิพพาน
บูชาพระพุทธสรีระ
เรื่องพระมหากัสสปเถระ
การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
บูชาพระบรมธาตถและสร้างพระสถูป
๔.มหาสุทัสสนสูตร
กุสาวดีราชธานี
พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงสมบูรณด์ ว้ ยแกว้ ๗ ประการ
จักรแกว้
ช้างแกว้
มา้ แกว้
มณีแกว้
นางแกว้
คหบดีแกว้
ปริณายกแกว้
ทรงสมบูรณด์ ว้ ยฤทธิ์ ๔ ประการ
ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี
สวนตาล
สระธรรมโบกขรณี
ทรงเจริญฌาณสมาบัติ
ทรงมีเมืองขึ้น ๘๔,๐๐๐ เมืองเป็ นตน้
พระนางสุภัททาเทวีเขา้ เฝ้า
พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงเกิดความสังเวช
พระเจ้ามหาสุทัสสนะเสด็จสูพ่ รหมโลก
พระผูม้ ีพระภาคทรงสรุปพระธรรมเทศนา
๕.ชนวสภสูตร
ทรงพยากรณช์ าวบา้ นนาทิกคามเป็ นตน้
คํากราบทูลเลียบเคียงของพระอานนท์
ชนวสภยักษ์
เทวสภา
เรื่องสนังกุมารพรหม
เสียงของสนังกุมารพรหม
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ
วิธีการบรรลุโอกาส ๓ ประการ
สติปัฎฐาน ๔ ประการ
บริขารแห่งสมาธิ ๗ ประการ
๖.มหาโควินทสูตร
เทวสภา
พระคุณตามความเป็ นจริง ๘ ประการ
เรื่องสนังกุมารพรหม
เสียงของสนังกุมารพรหม
พระคุณตามความเป็ นจริง ๘ ประการ
เรื่องโควินทพราหมณ์
เรื่องมหาโควินทะ
การแบง่ ราชสมบัติ
กิตติคุณของมหาโควินทพราหมณ์
การสนทนากับพระพรหม
ถวายบังคมลาพระเจ้าเรณุ
ถวายบังคมลากษัตริย์ ๖ พระองค์
บอกลาพราหมณมหาศาลเป็ นตน้
บอกลาภรรยา
มหาโควินทพราหมณอ์ อกบวช
เจริญพรหมวิหาร ๔ ประการ
๗.มหาสมยสูตร
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เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๐ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

การประชุมของเทวดา
๘.สักกปั ญหสูตร
เพลงขับกลอ่ มของปั ญจสิขะ คันธรรพบุตร
ทา้ วสักกะจอมเทพเขา้ เฝ้า
เรื่องโคปกเทพบุตร
เรื่องเวทนากัมมัฎฐาน
ปาติโมกขสังวร
อินทริยสังวร
อินทริยสังวร (ตอ่ )
เรื่องการไดโ้ สมนัส
ทา้ วสักกะจอมเทพไดธ้ รรมจักษุ
๙.มหาสติปัฎฐานสูตร
อุทเทส
กายานุปัสสนา หมวดลมหายใจเขา้ ออก
กายานุปัสสนา หมวดอิริยาบถ
กายานุปัสสนา หมวดสัมปชัญญะ
กายานุปัสสนา หมวดมนสิการสิง่ ปฎิกูล
กายานุปัสสนา หมวดมนสิการธาตุ
กายานุปัสสนา หมวดป่าช้า ๙ หมวด
เวทนานุปัสสนา
จิตตานุปัสสนา
ธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์
ธัมมานุปัสสนา หมวดอายตนะ
ธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์
ธัมมานุปัสสนา หมวดสัจจะ
ทุกขสัจจนิทเทส
ทุกขสัจจนิทเทส (ตอ่ )
สมุทยสัจจนิทเทส
นิโรธสัจจนิทเทส
มัคคสัขจนิเทส
อานิสงสแ์ ห่งการเจริญสติปัฎฐาน ๔ ประการ
๑๐.ปายาสิสูตร
เรื่องเจ้าปายาสิ
นัตถิกวาทะ
อุปมาดว้ ยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
อุปมาดว้ ยโจร
อุปมาดว้ ยบุรุษในหลุมอุจจาระ
อุปมาดว้ ยเทพชัน้ ดาวดึงส์
อุปมาดว้ ยคนตาบอดแตก่ ําเนิด
อุปมาดว้ ยสตรีมีครรภ์
อุปมาดว้ ยคนหลับฝั น
อุปมาดว้ ยกอ้ นเหล็กร้อน
อุปมาดว้ ยการเป่าสังข์
อุปมาดว้ ยการเป่าสังข์ (ตอ่ )
อุปมาดว้ ยชฎิลผูบ้ ูชาไฟ
อุปมาดว้ ยนายกองเกวียน ๒ คน
อุปมาดว้ ยคนทูนห่ออุจจาระ
อุปมาดว้ ยนักเลงสกา
อุปมาดว้ ยคนหอบเปลือกป่าน
เจ้าปายาสิทรงรับสรณคมน์
วา่ ดว้ ยยัญพิธี
เรื่องอุตตรมาณพ
ปายาสิเทพบุตร

เล่มที่ ๑๑
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

๑. ปาฏิกสูตร
เรื่องเจ้าลิจฉวีนามวา่ สุนักขัตตะ
เรื่องนักบวชเปลือยชื่อโกรักขัตติยะ
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เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เรื่องนักบวชเปลือยชื่อกฬารมัชฌกะ
เรื่องนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร
เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์
เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ (ตอ่ )
เรื่องการประกาศทฤษฎีวา่ ดว้ ยตน้ กําเนิดของโลก
เรื่องการประกาศทฤษฎีวา่ ดว้ ยตน้ กําเนิดของโลก (ตอ่ )
๒. อุทุมพริกสูตร
เรื่องปริพาชกชื่อนิโครธ
ลัทธิกีดกันบาปดว้ ยตบะ
วา่ ดว้ ยอุปกิเลส
เรื่องการถึงความบริสุทธิเ์ พียงสะเก็ด
เรื่องการถึงความบริสุทธิเ์ พียงเปลือก
เรื่องการถึงความบริสุทธิเ์ พียงกระพี้
เรื่องการถึงความบริสุทธิท์ ถี่ ึงยอดและถึงแกน่
คําสารภาพผิดของปริพาชกชื่อนิโครธ
การทําให้แจ้งซึ่งทีส่ ุดพรหมจรรย์
การสารภาพผิดของปริพาชก
๓. จักกวัตติสูตร
การมีตนเป็ นเกาะ มีตนเป็ นทีพ่ ่งึ
เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิ
จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ
การปรากฏของจักรแกว้
เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิองคท์ ี่ ๒ เป็ นตน้
เรื่องความเสื่อมแห่งอายุและวรรณะ เป็ นตน้
สมัยทีค่ นอายุขัย ๑๐ ปี
เรื่องความเจริญดว้ ยอายุและวรรณะ เป็ นตน้
ความอุบัติของพระราชาพระนามวา่ สังขะ
การเสด็จอุบัติแห่ ่งพระพุทธเจ้าพระนามวา่ เมตไตรย
เรื่องความเจริญดว้ ยอายุและวรรณะ เป็ นตน้ ของภิกษุ
๔. อัคคัญญสูตร
เรื่องสามเณรชื่อวาเสฏฐะและสามเณรชื่อภารทวาชะ
ความบริสุทธิแ์ ห่งวรรณะ ๔
ความปรากฏแห่งงว้ นดิน
ความปรากฏแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เป็ นตน้
ความปรากฏแห่งสะเก็ดดิน
ความปรากฏแห่งเครือดิน
ความปรากฏแห่งขา้ วสาลีในทีท่ ไี่ มต่ อ้ งไถ
ความปรากฏแห่งเพศหญิงและเพศชาย
การประพฤติเมถุนธรรม
การแบง่ ขา้ วสาลี
มหาสมมตราช
แวดวงพราหมณ์
แวดวงแพศย์
แวดวงศูทร
เรื่องการประพฤติทุจริต เป็ นตน้
การเจริญโพธิปักขิยธรรม
๕. สัมปสาทนียสูตร
การบันลือสีหนาทของพระสารีบุตร
เทศนาเรื่องกุศลธรรม
เทศนาเรื่องการบัญญัติอายตนะ
เทศนาเรื่องการกา้ วลงสูค่ รรภ์
เทศนาเรื่องอาเทสนาปาฏิหาริย์
เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ
เทศนาเรื่องปุคคลบัญญัติ
เทศนาเรื่องปธาน
เทศนาเรื่องปฏิปทา
เทศนาเรื่องมารยาทการพูด เป็ นตน้
เทศนาเรื่องวิธีสงั่ สอน
เทศนาเรื่องความหยัง่ รู้การหลุดพน้ ของบุคคลอื่น
เทศนาเรื่องสัสสตวาทะ
เทศนาเรื่องความหยัง่ รู้ทที่ ําให้ระลึกถึงชาติได้
เทศนาเรื่องความหยัง่ รู้การจุติและการอุบัติ
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เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๓

เทศนาเรื่องการแสดงฤทธิ์
แสดงคุณพระศาสดาอยา่ งอื่นอีก
วิธีตอบคําถาม
เรื่องนา่ อัศจรรยไ์ มเ่ คยปรากฏ
๖. ปาสาทิกสูตร
นิครนถ์ นาฏบุตร ถึงแกก่ รรม
ธรรมวินัยทีบ่ ุคคลผูม้ ิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้
ธรรมวินัยทีบ่ ุคคลผูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้
ศาสดาผูใ้ ห้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง
ศาสดาผูไ้ มท่ ําให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง
เรื่องพรหมจรรยท์ ไี่ มบ่ ริบูรณ์ เป็ นตน้
เรื่องพรหมจรรยท์ ไี่ มบ่ ริบูรณ์ เป็ นตน้ (ตอ่ )
ธรรมทีค่ วรสังคายนา
วิธีอธิบายให้เขา้ ใจ
เหตุแห่งการอนุญาตปั จจัย
สุขัลลิกานุโยค
วา่ ด้ ้วยอานิสงสข์ องสุขัลลิกานุโยค
ฐานะทีไ่ มอ่ าจเป็ นไปไดส้ ําหรับพระขีณาสพ
ปั ญหาพยากรณ์
เรื่องทีไ่ มท่ รงพยากรณ์
เรื่องทีท่ รงพยากรณ์
ทิฏฐินิสัยทีส่ หรคตดว้ ยขันธส์ ว่ นอดีต
ทิฏฐินิสัยทีส่ หรคตดว้ ยขันธส์ ว่ นอดีต (ตอ่ )
ทิฏฐินิสัยทีส่ หรคตดว้ ยขันธส์ ว่ นอนาคต
๗. ลักขณสูตร
๑. ลักษณะพระบาทราบเสมอกัน
๒. ลักษณะของจักรบนพื้นพระบาท
๓-๕. ลักษณะสน้ พระบาทยื่นยาวออกไป เป็ นตน้
๖. ลักษณะพระมังสะในที่ ๗ แห่งเต็มบริบูรณ์
๗-๘. ลักษณะพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุม่ และมีเส้ ้นทีข่ อ้ พระองคุลีจดกันเป็ นรูปตาขา่ ย
๙-๑๐. ลักษณะขอ้ พระบาทสูงและพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้น
๑๑. ลักษณะพระชงฆเ์ รียวดุจแขง้ เนื้อทราย
๑๒. ลักษณะพระฉวีละเอียด
๑๓. ลักษณะพระฉวีสีทอง
๑๔. ลักษณะพระคุยหฐานเร้นอยูใ่ นฝั ก
๑๕-๑๖. ลักษณะพระวรกายเป็ นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งตน้ ไทร
และเมื่อประทับยืนไมต่ อ้ งนอ้ มพระองคล์ งก็ลูบคลําถึงพระชานุ
ด้ ้วยฝ่าพระหัตถ์ทงั้ สองได้
๑๗-๑๙. ลักษณะมีพระวรกายทุกสว่ นบริบูรณ์
ดุจลําตัวทอ่ นหนา้ ของราชสีห์ เป็ นตน้
๒๐. ลักษณะมีเสน้ ประสาทรับรสพระกระยาหารไดด้ ี
๒๑-๒๒. ลักษณะมีดวงพระเนตรดําสนิทและแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิง่ คลอด
๒๓. ลักษณะพระเศียรดุจประดับดว้ ยกรอบพระพักตร์
๒๔-๒๕. ลักษณะพระโลมชาติเดีย่ ว และพระอุณาโลมระหวา่ งพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุน่
๒๖-๒๗. ลักษณะพระทนต์ ๔๐ ซีแ่ ละไมห่ ่างกัน
๒๘-๒๙. ลักษณะพระชิวหาใหญย่ าวและพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม
๓๐. ลักษณะพระหนุดุจคางราชสีห์
๓๑-๓๒. ลักษณะพระทนตเ์ รียบเสมอกันและพระเขีย้ วแกว้ ขาวงาม
๘. สิงคาลกสูตร
ทิศ ๖
กรรมกิเลส ๔
เหตุ ๔ ประการ
อบายมุข ๖ ประการ
โทษแห่งสุราเมรัย ๖ ประการ
โทษแห่งการเทีย่ วกลางคืน ๖ ประการ
โทษแห่ ่งการเทีย่ วดูมหรสพ ๖ ประการ
โทษแห่งการเลน่ การพนันอันเป็ นเหตุแห่งความประมาท ๖ ประการ
โทษแห่งการคบคนชัว่ เป็ นมิตร ๖ ประการ
โทษแห่งความเกียจคร้าน ๖ ประการ
มิตรเทียม
มิตรมีใจดี
มิตรมีใจดี (ตอ่ )
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!

ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

ฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์
๙. อาฏานาฏิยสูตร
ภาณวารที่ ๑
ภาณวารที่ ๑ (ตอ่ )
ภาณวารที่ ๒
๑๐. สังคีติสูตร
ท้ ้องพระโรงหลังใหมช่ ่อื อุพภตกะ
เรื่องนิครนถ์แตกกัน
สังคีติหมวด ๑
สังคีติหมวด ๒
สังคีติหมวด ๓
อกุศลมูล ๓
กุศลมูล ๓
ทุจริต ๓
สุจริต ๓
อกุศลวิตก ๓
กุศลวิตก ๓
อกุศลสังกัปปะ ๓
กุศลสังกัปปะ ๓
อกุศลสัญญา ๓
กุศลสัญญา ๓
อกุศลธาตุ ๓
กุศลธาตุ ๓
ธาตุ ๓ อีกนัยหนึ่ง
ธาตุ ๓ อีกนัยหนึ่ง
ธาตุ ๓ อีกนัยหนึ่ง
ตัณหา ๓
ตัณหา ๓ อีกนัยหนึ่ง
ตัณหา ๓ อีกนัยหนึ่ง
สังโยชน์ ๓
อาสวะ ๓
ภพ ๓
เอสนา ๓
วิธา ๓
อัทธา ๓
อันตะ ๓
เวทนา ๓
ทุกขตา ๓
ราสี ๓
ตมะ ๓
อรักเขยยะ ๓
กิญจนะ ๓
อัคคิ ๓
อัคคิ ๓ อีกนัยหนึ่ง
รูปสังคหะ ๓
สังขาร ๓
บุคคล ๓
เถระ ๓
บุญกิริยาวัตถุ ๓
โจทนาวัตถุ ๓
กามุปปั ตติ ๓
การเขา้ ถึงความสุข ๓
ปั ญญา ๓
ปั ญญา ๓ อีกนัยหนึ่ง
อาวุธ ๓
อินทรีย์ ๓
จักขุ ๓
สิกขา ๓
ภาวนา ๓
อนุตตริยะ ๓
สมาธิ ๓
สมาธิ ๓ อีกนัยหนึ่ง

110

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

โสเจยยะ ๓
โมเนยยะ ๓
โกสัลละ ๓
มทะ ๓
อธิปไตย ๓
กถาวัตถุ ๓
วิชชา ๓
วิหารธรรม ๓
ปาฏิหาริย์ ๓
สังคีติหมวด ๔
สติปัฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔
ฌาน ๔
สมาธิภาวนา ๔
อัปปมัญญา ๔
อรูป ๔
อปั สเสนธรรม ๔
อริยวงศ์ ๔
ปธาน ๔
ญาณ ๔
ญาณ ๔ อีกนัยหนึ่ง
องคแ์ ห่งการบรรลุโสดาบัน ๔
องคแ์ ห่งพระโสดาบัน ๔
สามัญญผล ๔
ธาตุ ๔
อาหาร ๔
วิญญาณฐิติ ๔
การถึงอคติ ๔
เหตุเกิดขึ้นแห่งตัณหา ๔
ปฏิปทา ๔
ปฏิปทา ๔ อีกนัยหนึ่ง
ธรรมบท ๔
การสมาทานธรรม ๔
ธรรมขันธ์ ๔
พละ ๔
อธิษฐาน ๔
ปั ญหาพยากรณ์ ๔
กรรม ๔
สัจฉิกรณียธรรม ๔
โอฆะ ๔
โยคะ ๔
วิสังโยคะ ๔
คันถะ ๔
อุปาทาน ๔
โยนิ ๔
การก้ ้าวลงสูค่ รรภ์ ๔
การไดอ้ ัตภาพ ๔
ทักขิณาวิสุทธิ ๔
สังคหวัตถุ ๔
อนริยโวหาร ๔
อริยโวหาร ๔
อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง
อริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง
อนริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง
อริยโวหาร ๔ อีกนัยหนึ่ง
บุคคล ๔
บุคคล ๔ อีกนัยหนึ่ง
บุคคล ๔ อีกนัยหนึ่ง
บุคคล ๔ อีกนัยหนึ่ง
สังคีติหมวด ๕
ขันธ์ ๕
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เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

อุปาทานขันธ์ ๕
กามคุณ ๕
คติ ๕
มัจฉริยะ ๕
นิวรณ์ ์ ๕
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิกขาบท ๕
อภัพพฐาน ๕
พยสนะ ๕
สัมปทา ๕
โทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผูท้ ุศีล ๕
อานิสงสแ์ ห่งศีลสมบัติของบุคคลผูม้ ีศีล ๕
ธรรมสําหรับผูเ้ ป็ นโจทก์ ๕
องคข์ องภิกษุผบู้ ําเพ็ญความเพียร ๕
สุทธาวาส ๕
พระอนาคามี ๕
กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู ๕
วินิพันธา ๕
อินทรีย์ ๕
อินทรีย์ ๕ อีกนัยหนึ่ง
อินทรีย์ ๕ อีกนัยหนึ่ง
ธาตุทสี่ ลัด ๕
เหตุแห่งวิมุตติ ๕
สัญญาทีค่ วรเจริญเพื่อวิมุตติ ๕
สังคีติหมวด ๖
อายตนะภายใน ๖
อายตนะภายนอก ๖
หมวดวิญญาณ ๖
หมวดผัสสะ ๖
หมวดเวทนา ๖
หมวดสัญญา ๖
หมวดสัญเจตนา ๖
หมวดตัณหา ๖
อคารวะ ๖
คารวะ ๖
โสมนัสสูปวิจาร ๖
โทมนัสสูปวิจาร ๖
อุเปกขูปวิจาร ๖
สารณียธรรม ๖
วิวาทมูล ๖
ธาตุ ๖
ธาตุทสี่ ลัด ๖
อนุตตริยะ ๖
อนุสสติฏฐาน ๖
สตตวิหารธรรม ๖
อภิชาติ ๖
นิพเพธภาคิยสัญญา ๖
สังคีติหมวด ๗
อริยทรัพย์ ๗
โพชฌงค์ ๗
ธรรมทีเ่ ป็ นบริขารแห่งสมาธิ ๗
อสัทธรรม ๗
สัทธรรม ๗
สัปปุริสธรรม ๗
นิททสวัตถุ ๗
สัญญา ๗
พละ ๗
วิญญาณฐิติ ๗
ทักขิเณยยบุคคล ๗
อนุสัย ๗
สังโยชน์ ๗
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เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๒๓
เลม่ ที่ ๑๑ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

อธิกรณสมถธรรม ๗
สังคีติหมวด ๘
มิจฉัตตะ ๘
สัมมัตตะ ๘
ทักขิเณยยบุคคล ๘
กุสีตวัตถุ ๘
อารัมภวัตถุ ๘
ทานวัตถุ ๘
ทานุปปั ตติ ๘
บริษัท ๘
โลกธรรม ๘
อภิภายตนะ ๘
วิโมกข์ ๘
สังคีติหมวด ๙
อาฆาตวัตถุ ๙
อาฆาตปฏิวินยะ ๙
สัตตาวาส ๙
กาลทีไ่ มใ่ ช่ขณะ ไมใ่ ช่สมัย เพื่อจะอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์ ๙
อนุปุพพวิหารธรรม ๙
อนุปุพพนิโรธ ๙
สังคีติหมวด ๑๐
นาถกรณธรรม ๑๐
กสิณายตนะ ๑๐
อกุศลกรรมบถ ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐
อริยวาส ๑๐
อเสขธรรม ๑๐
๑๑. ทสุตตรสูตร
ธรรม ๑ ประการ
ธรรม ๒ ประการ
ธรรม ๓ ประการ
ธรรม ๔ ประการ
ธรรม ๕ ประการ
ธรรม ๖ ประการ
ธรรม ๗ ประการ
ธรรม ๘ ประการ
ธรรม ๙ ประการ
ธรรม ๑๐ ประการ

เล่มที่ ๑๒
พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

๑. มูลปริยายวรรค หมวดวา่ ดว้ ยมูลเหตุแห่งธรรม
๑.มูลปริยายสูตร วา่ ดว้ ยมูลเหตุแห่งธรรม
กําหนดภูมิตามนัยที่ ๑ วา่ ดว้ ยปุถุชน
กําหนดภูมิตามนัยที่ ๒ วา่ ดว้ ยเสขบุคคล
กําหนดภูมิตามนัยที่ ๓ วา่ ดว้ ยพระขีณาสพ
กําหนดภูมิตามนัยที่ ๔ วา่ ดว้ ยพระขีณาสพ
กําหนดภูมิตามนัยที่ ๕ วา่ ดว้ ยพระขีณาสพ
กําหนดภูมิตามนัยที่ ๖ วา่ ดว้ ยพระขีณาสพ
กําหนดภูมิตามนัยที่ ๗ วา่ ดว้ ยพระตถาคต
กําหนดภูมิตามนัยที่ ๘ วา่ ดว้ ยพระตถาคต
๒.สัพพาสวสูตร วา่ ดว้ ยอุบายกําจัดอาสวะทัง้ ปวง
อาสวะทีต่ อ้ งละดว้ ยทัสสนะ
อาสวะทีต่ อ้ งละดว้ ยการสังวร
อาสวะทีต่ อ้ งละดว้ ยการใช้สอย
อาสวะทีต่ อ้ งละดว้ ยการอดกลัน้
อาสวะทีต่ อ้ งละดว้ ยการเวน้
อาสวะทีต่ อ้ งละดว้ ยการบรรเทา
อาสวะทีต่ อ้ งละดว้ ยการเจริญ
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เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

๓.ธัมมทายาทสูตร วา่ ดว้ ยทายาทแห่งธรรม
ความไมส่ นใจศึกษาวิเวก
ความสนใจศึกษาวิเวก
มัชฌิมาปฏิปทา
๔.ภยเภรวสูตร วา่ ดว้ ยความขลาดกลัว
เหตุสะดุง้ กลัวการอยูใ่ นเสนาสนะป่า ๑๖ ประการ
เหตุสะดุง้ กลัวการอยูใ่ นเสนาสนะป่า ๑๖ ประการ (ตอ่ )
สัตวผ์ ไู้ มล่ มุ่ หลง
วิชชา ๓
ชาณุสโสณิเป็ นพุทธมามกะ
๕.อนังคณสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูไ้ มม่ ีกิเลสเพียงดังเนิน
บุคคล ๔ ประเภท
กิเลสเพียงดังเนิน
อิจฉาวจรทีเ่ ป็ นบาปอกุศล
อุปมาดว้ ยบุตรช่างทํารถ
๖.อากังเขยยสูตร วา่ ดว้ ยความหวัง ๑๗ ประการ
๗.วัตถูปมสูตร วา่ ดว้ ยขอ้ อุปมาดว้ ยผา้
อุปกิเลสแห่งจิต ๑๖ ชนิด
การอาบน้าในพระศาสนา
สุนทริกพราหมณเ์ ป็ นพระอรหันต์
๘.สัลเลขสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส
รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔
ขอ้ ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส
ทางหลีกเลีย่ งความชัว่
อุบายเพื่อความดับสนิท
๙.สัมมาทิฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยความเห็นชอบ
เรื่องอกุลศลและกุศล
เรื่องอาหาร
เรื่องสัจจะ
เรื่องชราและมรณะ
เรื่องชาติ
เรื่องภพ
เรื่องอุปาทาน
เรื่องตัณหา
เรื่องเวทนา
เรื่องผัสสะ
เรื่องอายตนะ
เรื่องนามรูป
เรื่องวิญญาณ
เรื่องสังขาร
เรื่องอวิชชา
เรื่องอาสวะ
๑๐.มหาสติปัฏฐานสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญสติปัฏฐาน สูตรใหญ่
อุทเทส
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
กายานุปัสสนา (การพิจารณากาย)
หมวดลมหายใจเขา้ ออก
กายานุปัสสนา
หมวดอริยาบถ
กายานุปัสสนา
หมวดสัมปชัญญะ
กายานุปัสสนา
หมวดสิง่ ปฏิกูล
กายานุปัสสนา
หมวดธาตุ
กายานุปัสสนา
หมวดป่าช้า ๙ หมวด
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
หมวดนิวรณ์
หมวดขันธ์
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เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

หมวดอายตนะ
หมวดโพชฌงค์
หมวดสัจจะ
ทุกขสัจจนิทเทส
สมุทยสัจจนิทเทส
นิโรธสัจจนิเทส
มัคคสัจจนิเทส
อานิสงคแ์ ห่งการเจริญสติปัฏฐาน ๔
๒. สีหนาทวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการบันลือสีหนาท
๑.จูฬสีหนาทสูตร วา่ ดว้ ยการบันลือสีหนาท สูตรเล็ก
สมณะ ๔ จําพวก
ทิฏฐิ ๒
อุปาทาน ๔
หลักปฏิจจสมุปบาทเริม่ ตน้ ดว้ ยอุปาทาน
๒.มหาสีหนาทสูตร วา่ ดว้ ยการบันลือสีหนาท สูตรใหญ่
สุนักขัตตะกลา่ วตูพ่ ระพุทธเจ้า
กําลังของพระตถาคต ๑0 ประการ
เวสารัชชญาณ ๔
บริษัท ๘
กําเนิด ๔
คติ ๕
รู้เห็นการไปทุคติและสุคติของบุคคล
พรหมจรรยม์ ีองค์ ๔
การบําเพ็ญตบะ
การประพฤติถือสิง่ เศร้าหมอง
การประพฤติรังเกียจ
ความประพฤติเป็ นผูส้ งัด
ลัทธิทวี่ า่ ความบริสุทธิม์ ีไดเ้ พราะอาหาร
ลัทธิทวี่ า่ ความบริสุทธิม์ ีไดเ้ พราะสังสารวัฏเป็ นตน้
สัตวผ์ ไู้ มล่ มุ่ หลง
คํานิคม
๓.มหาทุกขักขันธสูตร วา่ ดว้ ยกองทุกข์ สูตรใหญ่
ปั ญหาของปริพาชก
คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากกาม
คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากรูป
คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากเวทนา
๔.จูฬทุกขักขันธสูตร วา่ ดว้ ยกองทุกข์ สูตรเล็ก
คุณแห่งกาม
โทษแห่งกาม
ลัทธิของนิครนถ์
บุคคลผูอ้ ยูเ่ ป็ นสุข
๕.อนุมานสูตร วา่ ดว้ ยการเปรียบตนกับผูอ้ ่ืน
ธรรมทีท่ ําให้เป็ นผูว้ า่ ยาก
ธรรมทีท่ ําให้เป็ นผูว้ า่ งา่ ย
การอนุมานตนเอง
การพิจารณาตนเอง
๖.เจโตขีลสูตร วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
อุปมาดว้ ยแมไ่ กฟ่ ั กไข่
๗.วนปั ตถสูตร วา่ ดว้ ยการอยูป่ ่ า
เหตุผลของการอยูป่ ่ า
เหตุผลการอยูอ่ าศัยบา้ นเป็ นตน้
๘.มธุปิณฑิกสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเทศนาอันไพเราะ
ตอบปั ญหาทัณฑปาณิ
ทรงแสดงอุทเทส
พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส
ทรงสรรเสริญพระมหากัจจานะ
๙.เทวธาวิตักกสูตร วา่ ดว้ ยวิตก ๒ ประเภท
อกุลศลวิตก ๓
กุศลวิตก ๓
วิชชา ๓
ทรงชีท้ างผิดและทางถูก
๑๐.วิตักกสัณฐานสูตร วา่ ดว้ ยสัณฐานแห่งวิตก
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เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

อุบายกําจัดอกุศลวิตก
ผูช้ ํานาญวิถีทางแห่งวิตก
๓. โอปั มมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยขอ้ อุปมา
๑.กกจูปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเลื่อย
ทรงเตือนพระโมลิยผัคคุนะทีโ่ กรธ
ประโยชนข์ องการฉันอาหารมื้อเดียว
นางเวเทหิกาบันดาลโทสะ
อุบายระงับความโกรธ
ทําใจให้หนักแนน่ เหมือนแผน่ ดิน
ทําใจให้วา่ งเหมือนอากาศ
ทําใจให้เย็นเหมือนแมน่ ้า
ทําใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมว
โอวาทอุปมาดว้ ยเลื่อย
๒.อลคัททูปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยอสรพิษ
อริฏฐภิกษุคัดคา้ นพระธรรม
โทษของทิฏฐิชวั่
การเลา่ เรียนธรรมของโมฆบุรุษ
การเลา่ เรียนธรรมของกุลบุตร
ธรรมอุปมาดว้ ยแพ
ความเห็นของปุถุชนและอริยสาวก
ความสะดุง้ และความไมส่ ะดุง้
อนัตตลักษณะ
การละสังโยชน์
การไมย่ ึดถือ
ลําดับพระอริยบุคคล
๓.วัมมิกสูตร วา่ ดว้ ยจอมปลวกปริศนา
พระกุมารกัสสปะทูลถามปริศนาธรรม
พระผูม้ ีพระภาคทรงเฉลยปริศนาธรรม
๔.รถวินีตสูตร วา่ ดว้ ยราชรถ ๗ ผลัด
ภิกษุยกยอ่ งพระปุณณมันตานีบุตร
พระปุณณมันตานีบุตรเขา้ เฝ้าพระพุทธองค์
เป้าหมายแห่งพรหมจรรยต์ ามลําดับวิสุทธิ ๗
เปรียบเทียบวิสุทธิดว้ ยรถ ๗ ผลัด
พระเถระทัง้ ๒ รูป กลา่ วสรรเสริญคุณของกันและกัน
๕.นิวาปสูตร วา่ ดว้ ยเหยื่อลอ่ เนื้อ
ฝูงเนื้อทีถ่ ูกนายพรานจับ
ฝูงเนื้อทีร่ อดมื้อนายพราน
เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ
แดนทีม่ ารตามไปไมถ่ ึง
๖.ปาสราสิสูตร วา่ ดว้ ยกองบว่ งดักสัตว์
มารยาทในการประชุม
การแสวงหาทีไ่ มป่ ระเสริฐ
การแสวงหาทีป่ ระเสริฐ
พุทธประวัติตอนบําเพ็ญสมาบัติในสํานักอาฬารดาบส
ในสํานักอุทกดาบส
ตรัสรู้สัจธรรม
ทรงมีความขวนขวายนอ้ ย
สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม
พรหมนิคมคาถา
เวไนยสัตวเ์ ปรียบดว้ ยดอกบัว
ทรงรําพึงถึงผูค้ วรรับธรรมเทศนา
ทรงพบอุปกาชีวก
ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์
เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ
๗.จูฬหัตถิปโทปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยรอยเทา้ ช้าง สูตรเล็ก
รอยของพระตถาคต
เกียรติคุณของพระตถาคตเปรียบกับรอยเทา้ ช้าง
สิกขาและสาชีพของภิกษุ
รอยพระบาทของพระตถาคต
๘.มหาหัตถิปโทปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยรอยเทา้ ช้าง สูตรใหญ่
เปรียบเทียบอริยสัจกับรอยเทา้ ช้าง
ปฐวีธาตุ
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เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

อาโปธาตุ
เตโชธาตุ
วาโยธาตุ
ผูท้ ําตามพระโอวาท
ปฏิจจสมุปปั นนธรรม
๙.มหาสาโรปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแกน่ ไม้ สูตรใหญ่
กิง่ และใบแห่งพรหมจรรย์
สะเก็ดแห่งพรหมจรรย์
เปลือกแห่งพรหมจรรย์
กระพีแ้ ห่งพรหมจรรย์
แกน่ แห่งพรหรมจรรย์
๑๐.จูฬสาโรปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแกน่ ไม้ สูตรเล็ก
บุคคลผูแ้ สวงหาแกน่ ไม้
กิง่ และใบแห่งพรหมจรรย์
สะเก็ดแห่งพรหมจรรย์
เปลือกแห่งพรหรมจรรย์
กระพีแ้ ห่งพรหมจรรย์
แกน่ แห่งพรหมจรรย์
๔. มหายมกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมเป็ นคู่ หมวดใหญ่
๑. จูฬโคสิงคสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นโคสิงคสาลวัน สูตรเล็ก
ธรรมเครื่องอยูอ่ ยา่ งผาสุก
เทวดาสรรเสริญพระเถระทัง้ ๓ รูป
การปฏิบัติดีของพระสงฆเ์ ป็ นประโยชนแ์ กม่ หาชน
๒.มหาโคสิงคสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นโคสิงคสาลวัน สูตรใหญ่
ป่างามดว้ ยภิกษุมีคุณสมบัติเช่นไร
ทรรศนะของพระอานนท์
ทรรศนะของพระเรวตะ
ทรรศนะของพระอนุรุทธะ
ทรรศนะของพระมหากัสสปะ
ทรรศนะของพระมหาโมคคัลลานะ
ทรรศนะของพระสารีบุตร
ทรงรับรองทรรศนะของพระเถระทัง้ หมด
ป่างามดว้ ยความเพียร
๓.มหาโคปาลสูตร วา่ ดว้ ยคนเลีย้ งโค สูตรใหญ่
เหตุแห่งความไมเ่ จริญ
๔.จูฬโคปาลสูตร วา่ ดว้ ยคนเลีย้ งโค สูตรเล็ก
นายโคบาลผูไ้ มฉ่ ลาด
นายโคบาลผูฉ้ ลาด
ฝูงโคขา้ มถึงฝั่ งโดยสวัสดี
๕.จูฬสัจจกสูตร วา่ ดว้ ยสัจจกะ นิครนถบุตร สูตรเล็ก
อานุสาสนีของพระพุทธเจ้า
สัจจกะ นิครนถบุตรชวนเจ้าลิจฉวีไปฟั งการโตว้ าทะ
ปั ญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร
ทรงยอ้ นถามสัจจกะ นิครนถบุตรดว้ ยอุปมา
หลักไตรลักษณ์
สัจจกะ นิครนถบุตรยอมจํานน
พระสาวกผูป้ ฎิบัติตามคําสอน
สัจจกะ นิครนถบุตรถวายภัตตาหาร
๖.มหาสัจจกสูตร วา่ ดว้ ยสัจจกะ นิครนถบุตร สูตรใหญ่
ปั ญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร
กายภาวนาและจิตตภาวนา
พุทธประวัติตอนบําเพ็ญสมาบัติในสํานักอาฬารดาบส
ในสํานักอุทกดาบส
ตรัสรู้สัจธรรม
อุปมา ๓ ขอ้
การบําเพ็ญทุกกรกิริยา
ฌาน ๔ และวิชชา ๓
บุคคลผูไ้ มห่ ลง
สัจจกะ นิครนถบุตรสรรเสริญพระพุทธเจ้า
๗.จูฬตัณหาสังขยสูตร วา่ ดว้ ยความสิน้ ตัณหา สูตรเล็ก
ปั ญหาธรรมของทา้ วสักกะ
พระมหาโมคคัลลานะทดสอบทา้ วสักกะ
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เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

พระเถระใช้นิว้ เทา้ เขยา่ เวชยันตปราสาท
ขอ้ ปฏิบัติเพื่อความสิน้ ตัณหา
ธรรมทัง้ ปวงไมค่ วรยึดมัน่
๘.มหาตัณหาสังขยสูตร วา่ ดว้ ยความสิน้ ตัณหา สูตรใหญ่
ทิฏฐิของสาติภิกษุ
เพื่อนภิกษุไมอ่ าจเปลีย่ นทิฏฐิของทา่ นสาติ
พระพุทธเจ้าทรงกําราบทา่ นสาติ
ปั จจัยเป็ นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ
ปั จจัยเป็ นเหตุเกิดแห่งขันธ์ ๕
ปฏิจจสมุปบาท : กระบวนการเกิด
ปฏิจจสมุปบาท : กระบวนการดับ
พระธรรมคุณ
องคป์ ระกอบแห่งการเกิดในครรภ์
พระพุทธคุณ
สิกขาและสาชีพของภิกษุ
การทําจิตให้บริสุทธิ์
ความดับแห่งกองทุกข์
๙.มหาอัสสปุรสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นอัสสปุรนิคม สูตรใหญ่
ขอ้ ปฏิบัติของสมณะ
หิริโอตตัปปะ
กายสมาจารบริสุทธิ์
วจีสมาจารบริสุทธิ์
มโนสมาจารบริสุทธิ์
อาชีวบริสุทธิ์
สํารวมอินทรีย์
รู้จักประมาณในโภชนะ
ตื่นบําเพ็ญเพียร
เจริญสติสัมปชัญญะ
การละนิวรณ์ ๕
อุปมาฌาน ๔
อุปมาวิชชา ๓
สมัญญาตา่ งๆของภิกษุ
๑๐.จูฬอัสสปุรสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นอัสสปุรนิคม สูตรเล็ก
การบวชเหมือนมีดสองคม
มิใช่สมณะดว้ ยเครื่องแบบและวัตร
ขอ้ ปฏิบัติทสี่ มควรแกส่ มณะ
๕.จูฬยมกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมเป็ นคู่ หมวดเล็ก
๑.สาเลยยกสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นหมูบ่ า้ นสาละ
เหตุปัจจัยนําไปสุคติและทุคติ
อกุศลกรรมบถ ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐
ผลแห่งความประพฤติสม่าเสมอ
ชาวบา้ นสาละถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
๒.เวรัญชกสูตร วา่ ดว้ ยชาวเมืองเวรัญชา
เหตุปัจจัยนําไปสุคติและทุคติ
อกุศลกรรมบถ ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐
ผลแห่งความประพฤติสม่าเสมอ
ชาวเวรัญชาถึงพระรัตนตรัย
๓.มหาเวทัลลสูตร วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมทีท่ ําให้เกิดปั ญญา สูตรใหญ่
ปั ญญากับวิญญาณ
เวทนา สัญญา และวิญญาณ
ปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ
ภพและฌาน
อินทรีย์ ๕
ปั จจัยแห่งเจโตวิมุตติ
๔.จูฬเวทัลลสูตร วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมทีท่ ําให้เกิดปั ญญา สูตรเล็ก
สักกายทิฏฐิ
มรรค ๘ กับขันธ์ ๓
สมาธิและสังขาร
สัญญาเวทยิตนิโรธ
เวทนา
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เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๓๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๒ สว่ นที่ ๓๖
! ฟั งออนไลน์

ทรงสรรเสริญธัมมทินนาภิกษุณี
๕.จูฬธัมมสมาทานสูตร วา่ ดว้ ยการสมาทานธรรม สูตรเล็ก
การสมาทานธรรมทีเ่ ป็ นสุขแตม่ ีทุกขเ์ ป็ นวิบาก
การสมาทานธรรมทีเ่ ป็ นทุกขแ์ ละมีทุกขเ์ ป็ นวิบาก
การสมาทานธรรมทีม่ ีทุกขแ์ ตม่ ีสุขเป็ นวิบาก
การสมาทานธรรมทีม่ ีสุขและมีสุขเป็ นวิบาก
๖.มหาธัมมสมาทานสูตร วา่ ดว้ ยการสมาทานธรรม สูตรใหญ่
ปรากฏการณท์ ไี่ มเ่ ป็ นไปตามปรารถนา
การสมาทานธรรม ๔ ประการ
การสมาทานธรรมทีม่ ีทุกขแ์ ละมีทุกขเ์ ป็ นวิบาก
การสมาทานธรรมทีม่ ีสุขแตม่ ีทุกขเ์ ป็ นวิบาก
การสมาทานธรรมทีม่ ีทุกขแ์ ตม่ ีสุขเป็ นวิบาก
การสมาทานธรรมทีม่ ีสุขและมีสุขเป็ นวิบาก
อุปมาของการสมาทานธรรม ๔ ประการ
๗.วีมังสกสูตร วา่ ดว้ ยผูต้ รวจสอบ
การตรวจสอบธรรมของพระตถาคต
ทรงเปิ ดโอกาสให้สอบถามยิง่ ขึ้น
๘.โกสัมพิยสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาทกัน
สาราณียธรรม ๖ ประการ
ทิฏฐิคือญาณของอริยสาวก ๗ ประการ
๙.พรหมนิมันตนิกสูตร วา่ ดว้ ยการเชื้อเชิญของพรหม
มารเขา้ สิงกายพรหม
พกพรหมหายไปจากพระผูม้ ีพระภาค
มารเขา้ สิงกายพรหม
๑๐.มารตัชชนียสูตร วา่ ดว้ ยการคุกคามมาร
อวสานคาถา

เล่มที่ ๑๓
พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

๑.คหปติวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคหบดี
๑.กันทรกสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อกันทรกะ
๑.มนุษยม์ ีปากกับใจไมต่ รงกัน
๒.บุคคล ๔ ประเภท
๓.พระพุทธคุณ
๔.สิกขาและสาชีพของภิกษุ
๕.การสํารวมอินทรีย์
๖.การละนิวรณ์
๗.ฌาน ๔
๘.วิชชา ๓
๒.อัฏฐกนาครสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเทศนาทีอ่ ัฏฐกนคร
๑.รูปฌาน ๔
๒.อัปปมัญญา ๔
๓.อรูปฌาน ๓
๔.ทสมคหบดีเลื่อมใสทา่ นพระอานนท์
๓.เสขปฏิปทาสูตร วา่ ดว้ ยขอ้ ปฎิบัติของพระเสขะ
๑.สัทธรรม ๗ ประการ
๒.อุปมาดว้ ยฟองไขท่ แี่ มไ่ กน่ อนกก
๓.ผูเ้ พียบพร้อมดว้ ยวิชชาและจรณะ
๔.คาถาของพรหมชื่อสนังกุมาร
๔.โปตลิยสูตร วา่ ดว้ ยคหบดีช่อื โปตลิยะ
๑.การตัดโวหาร ๘ ประการ
๒.โทษแห่งกาม ๗ ประการ
๓.วิชชา ๓
๔.โปตลิยคหบดีประกาศตนเป็ นอุบาสก
๕.ชีวกสูตร วา่ ดว้ ยหมอชีวกโกมารภัจ
๑.เนื่อทีค่ วรฉันและไมค่ วรฉัน
๒.การแผเ่ มตตา
๓.การแผก่ รุณา มุทิตา และอุเบกขา
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เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

๔.ทําบุญไดบ้ าปดว้ ยเหตุ ๕ ประการ
๖.อุปาลิวาทสูตร วา่ ดว้ ยวาทะของคหบดีช่อื อุบาลี
๑.เปรียบเทียบทัณฑะ ๓ กับกรรม ๓
๒.อุบาลีอาสาโตว้ าทะกับพระพุทธเจ้า
๓.พระผูม้ ีพระภาคทรงยอ้ นถามปั ญหา
๔.อุบาลีคหบดีแสดงตนเป็ นอุบาสก
๕.อุบาลีคหบดีบรรลุธรรม
๖.อุบาลีคหบดีไมต่ อ้ นรับนิครนถ์
๗.มายาเครื่องกลับใจ
๘.อุบาลีคหบดีประกาศตนเป็ นพุทธสาวก
๗.กุกกุรวติกสูตร วา่ ดว้ ยการประพฤติวัตรเลียนแบบสุนัข
๑.คติของบุคคลผูป้ ระพฤติโควัตรและกุกกุรวัตร
๒.กรรม ๔ ประการ
๓.นายปุณณะแสดงตนเป็ นอุบาสกและเสนิยะชีเปลือยขอบวช
๘.อภยราชกุมารสูตร วา่ ดว้ ยพระราชกุมารพระนามวา่ อภัย
๑.ถ้อยคําอันไมเ่ ป็ นทีร่ ัก
๒.เกณฑใ์ นการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า
๓.พุทธปฏิภาณ
๔.อภัยราชกุมารแสดงเป็ นอุบาสก
๙.พหุเวทนิยสูตร วา่ ดว้ ยเวทนาหลายประเภท
๑.ประเภทแห่งเวทนา
๒.กามสุข
๓.สุขอื่นทีด่ ีกวา่ และประณีตกวา่
๑๐.อปั ณณกสูตร วา่ ดว้ ยการปฏิบัติไมผ่ ิด
๑.พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดชาวบา้ นสาลา
๒.ตรัสอปั ณณกธรรม
๓.นัตถิกทิฏฐิกับอัตถิกทิฏฐิ
๔.โทษแห่งการปฏิบัติผิด
๕.คุณแห่งการปฏิบัติชอบ
๖.อกิริยทิฏฐิกับกิริยทิฏฐิ
๗.โทษแห่งการปฏิบัติผิด
๘.คุณแห่งการปฏิบัติชอบ
๙.เหตุกทิฏฐิกับอเหตุกทิฏฐิ
๑๐.โทษแห่งการปฏิบัติผิด
๑๑.คุณแห่งการปฏิบัติชอบ
๑๒.ความขัดแยง้ กันเรื่องอรูปพรหม
๑๓.ความขัดแยง้ เรื่องภพ
๑๔.บุคคล ๔ ประเภท
๑๕.วิชชา ๓
๑๖.ชาวบา้ นสาลาแสดงตนเป็ นอุบาสก
รวมพระสูตรทีม่ ีในคหปติวรรค
๒.ภิกขุวรรค หมวดวา่ ดว้ ยภิกษุ
๑.จูฬราหุโลวาทสูตร วา่ ดว้ ยการประทานโอวาทแกพ่ ระราหุล สูตรเล็ก
๑.ทรงสอนให้พิจารณากายกรรม
๒.ทรงสอนให้พิจารณาวจีกรรม
๓.ทรงสอนให้พิจารณามโนกรรม
๒.มหาราหุโลวาทสูตร วา่ ดว้ ยการประทานโอวาทแกพ่ ระราหุล สูตรใหญ่
๑.ธาตุ ๕
๒.ภาวนาเสมอดว้ ยธาตุ ๕
๓.การเจริญภาวนา ๖ อยา่ ง
๔.อานาปานสติ ๑๖ ขัน้
๓.จูฬมาลุงกยสูตร วา่ ดว้ ยพระมาลุงกยบุตร สูตรเล็ก
๑.เหตุแห่งอัพยากตปั ญหา ๑0 ประการ
๒.ทรงอุปมาดว้ ยบุคคลผูต้ อ้ งศร
๓.เหตุทพี่ ระพุทธเจ้าไมท่ รงตอบปั ญหาเชิงปรัชญา
๔.มหามาลุงกยสูตร วา่ ดว้ ยพระมาลุงกยบุตร สูตรใหญ่
๑.โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ
๒.อุบายเครื่องสังโยชน์
๓.ขอ้ ปฎิบัติเพื่อละสังโยชน์
๔.รูปฌาน ๔
๕.อรูปฌาน ๔
๕.ภัททาลิสูตร วา่ ดว้ ยพระภัททาลิ
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เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

๑.คุณแห่งการฉันอาหารมื้อเดียว
๒.พระภัททาลิสํานึกผิด
๓.ผูไ้ มบ่ ําเพ็ญสิกขาให้สมบูรณ์
๔.ผูบ้ ําเพ็ญสิกขาให้สมบูรณ์
๕.วิชชา ๓
๖.เหตุทที่ ําให้ถูกขม่ ขีแ่ ละไมถ่ ูกขม่ ขี่
๗.อาสวัฎฐานิยธรรม
๘.องคค์ ุณของภิกษุผเู้ ป็ นเนื้อนาบุญ
๖.ลฏุกิโกปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยนางนกมูลไถ
๑.มูลเหตุทที่ รงห้ามฉันในเวลาวิกาล
๒.อุปมาดว้ ยนางนกมูลไถ
๓.อุปมาดว้ ยช้างตน้
๔.อุปมาดว้ ยคนจน
๕.อุปมาดว้ ยคนมัง่ มี
๖.บุคคล ๔ จําพวก
๗.กามคุณ ๕ ประการ
๘.รูปฌาน ๔
๙.อรูปฌาน ๔
๗.จาตุมสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นหมูบ่ า้ นจาตุมา
๑.เรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดัง
๒.พรหมอาราธนาพระพุทธเจ้า
๓.ภัยของภิกษุผบู้ วชใหม่ ๔ ประการ
๘.นฬกปานสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นหมูบ่ า้ นนฬกปานะ
๑.กุลบุตรผูม้ ีช่อื เสียงออกบวช
๒.พระตถาคตกับอาสวะ
๓.การอยูอ่ ยา่ งผาสุกของภิกษุ
๔.การอยูอ่ ยา่ งผาสุกของภิกษุณี
๕.การอยูอ่ ยา่ งผาสุกของอุบาสก
๖.การอยูอ่ ยา่ งผาสุกของอุบาสิกา
๙.โคลิสสานิสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุช่อื โคลิสสานิ
๑.คุณธรรมของภิกษุผถู้ ือการอยูป่ ่ าเป็ นวัด
๑๐.กีฏาคิริสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นกีฏาคิรีนิคม
๑.คุณของการฉันอาหารนอ้ ย
๒.พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล
๓.กุศลธรรมและอกุศลธรรมกับเวทนา ๓
๔.บุคคล ๗ จําพวก
๔.บุคคล ๗ จําพวก (ตอ่ )
๕.การดํารงอยูใ่ นอรหัตตผล
๓.ปริพพาชกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยปริพาชก
๑.จูฬวัจฉโคตตสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรเล็ก
๑.วิชชา ๓
๒.ลัทธิเดียรถียว์ า่ งจากคุณความดี
๒.อัคคิวัจฉโคตตสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงเรื่องไฟแกป่ ริพาชกชื่อวัจฉโคตร
๑.ทิฏฐิ ๑๐ ประการ
๒.ปั ญหาเรื่องความหลุดพน้
๓.วัจฉโคตรปริพาชกถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
๓.มหาวัจฉโคตตสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรใหญ่
๑.เรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรม
๒.พุทธบริษัทผูท้ ําให้แจ้งวิมุตติ
๓.การบําเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์
๔.วัจฉโคตรปริพาชกของบรรพชา
๕.สมถวิปัสสนา
๖.อภิญญา ๖
๔.ทีฆนขสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อทีฆนขะ
๑.ทิฏฐิเป็ นเหตุให้เกิดวิวาท
๒.เวทนา ๓
๓.ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเป็ นอุบาสก
๕.มาคัณฑิยสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อมาคัณฑิยะ
๑.ตรัสถามมาคัณฑิยปริพาชกเรื่องการสํารวมอินทรีย์
๒.เปรียบเทียบกามของมนุษยก์ ับกามทิพย์
๓.เปรียบผูบ้ ริโภคกามเหมือนคนเป็ นโรคเรื้อน
๔.เปรียบผูบ้ ริโภคกามเหมือนคนตาบอด
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เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๔

๕.เปรียบการแสดงธรรมกับการรักษาคนตาบอด
๖.มาคัณฑิยะไดบ้ รรพาชาอุปสมบท
๖.สันทกสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อสันทกะ
๑.ดิรัจฉานกถา
๒.พระอานนทก์ ลา่ วธรรมีกถา
๓.ลัทธิอันไมใ่ ช่การประพฤติพรหมจรรย์
๔.พรหมจรรยท์ ไี่ มน่ า่ วางใจ
๔.พรหมจรรยท์ ไี่ มน่ า่ วางใจ (ตอ่ )
๕.พรหมจรรยท์ คี่ วรประพฤติ
๖.พระอรหันตขีณาสพไมล่ ะเมิดฐานะ ๕
๗.ญาณทัสสนะของพระอรหันตขีณาสพ
๗.มหาสกุลุทายิสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อสกุลุทายี สูตรใหญ่
๑.ดิรัจฉานกถา
๒.เรื่องการทําความเคารพ
๓.เรื่องศิษยไ์ มเ่ คารพครูทงั้ ๖
๔.ความเคารพในพระพุทธเจ้า
๕.ธรรมเป็ นเหตุให้ทําความเคารพ ๕ ประการ
๕.ธรรมเป็ นเหตุให้ทําความเคารพ ๕ ประการ (ตอ่ )
๖.ธรรมเป็ นเหตุให้ทําความเคาระประการอื่นๆ
๗.ฌาน ๔
๘.วิชชา ๘ ประการ
๘.๑ วิปัสสนาญาณ
๘.๒ มโนมยิทธิญาณ
๘.๓ อิทธิวิธญาณ
๘.๔ ทิพพโสตธาตุญาณ
๘.๕ เจโตปริยญาณ
๘.๖ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๘.๗ ทิพพจักขุญาณ
๘.๘ อาสวักขยญาณ
๘.สมณมุณฑิกสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่ออุคคาหมานะ สมณมุณฑิกาบุตร
๑.ดิรัจฉานกถา
๒.วาทะของปริพาชก
๓.เสขธรรม
๔.เสขธรรมวา่ ดว้ ยศีล
๕.เสขธรรมวา่ ดว้ ยความดําริ
๖.อเสขธรรม ๑๐ ประการ
๙.จูฬสกุลุทายิสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อสกุลุทายี สูตรเล็ก
๑.ดิรัจฉานกถา
๒.ขันธส์ ว่ นอดีตและขันธส์ ว่ นอนาคต
๓.เรื่องวรรณะ
๔.ปั ญหาเรื่องโลกทีม่ ีสุขโดยสว่ นเดียว
๕.ฌาน ๔
๖.วิชชา ๓
๗.สกุลุทายีปริพาชกขอบวช
๑๐.เวขณสสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อเวขณสะ
๑.ทรงเปรียบเทียบวรรณะ ๒ อยา่ ง
๒.สรรเสริญสุขอันเลิศกวา่ กาม
๓.ปริพาชกชื่อเวขณสะแสดงตนเป็ นอุบาสก
๔.ราชวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระราชา
๑.ฆฏิการสูตร วา่ ดว้ ยช่างหมอ้ ชื่อฆฏิการะ
๑.เรื่องพระเจ้ากาสีพระนามวา่ กิกี
๒.พระกัสสปพุทธเจ้าทรงสรรเสริญช่างหมอ้ ชื่อฆฏิการะ
๒.รัฏฐปาลสูตร วา่ ดว้ ยพระรัฏฐปาละ
๑.พราหมณแ์ ละคหบดีชาวเมืองถุลลโกฏฐิตะเขา้ เฝ้า
๒.รัฏฐปาลกุลบุตรขอบวช
๓.มารดาบิดาไมอ่ นุญาตให้บวช
๔.เพื่อนช่วยอ้อนวอนขออนุญาตให้บวช
๕.รัฏฐปาลกุลบุตรบวชและบรรลุพระอรหัต
๖.พระรัฏฐปาละฉันขนมบูด
๗.พระรัฏฐปาละแสดงธรรม
๘.ความเสื่อม ๔ ประการ
๙.ธัมมุทเทส ๔ ประการ
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!

ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

๓.มฆเทวสูตร วา่ ดว้ ยพระเจ้ามฆเทวะ
๑.พระเจ้ามฆเทวะออกผนวช
๒.โอรสของพระเจ้ามฆเทวะออกผนวช
๓.พระราชนัดดาของพระเจ้ามฆเทวะออกผนวช
๔.พระเจ้านิมิรักษาอุโบสถ
๕.พระเจ้านิมิทอดพระเนตรนรกและสวรรค์
๖.พระเจ้านิมิออกผนวช
๗.พระเจ้ากฬารกชนกเป็ นองคส์ ุดทา้ ย
๗.พระเจ้ากฬารกชนกเป็ นองคส์ ุดทา้ ย (ตอ่ )
๔.มธุรสูตร วา่ ดว้ ยพระเจ้ามธุระ
๑.พระเจ้ามธุระแสดงตนเป็ นอุบาสก
๕.โพธิราชกุมารสูตร วา่ ดว้ ยโพธิราชกุมาร
๑.พระพุทธเจ้าไมท่ รงเหยียบผา้ ขาว
๒.พุทธประวัติตอนบําเพ็ญสมาบัติ
๒.๑ ในสํานักอาฬารดาบส
๒.๒ ในสํานักอุทกดาบส
๒.๓ ทรงบําเพ็ญเพียร
๒.๔ อุปมา ๓ ขอ้
๒.๕ ทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยา
๒.๖ ฌาน ๔ และวิชชา ๓
๒.๗ ทรงมีความขวนขวายนอ้ ย
๒.๘ สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม
๒.๙ เวไนยสัตวเ์ ปรียบดว้ ยดอกบัว
๒.๑๐ ทรงรําพึงถึงผูค้ วรรับธรรมเทศนา
๒.๑๑ ทรงพบอุปกาชีวก
๒.๑๓ ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์
๒.๑๔ ทรงแกป้ ั ญหาของโพธิราชกุมาร
๒.๑๕ โพธิราชกุมารถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะตัง้ แตอ่ ยูใ่ นครรภ์
๖.อังคุลิมาลสูตร วา่ ดว้ ยโจรชื่อองคุลิมาล
๑.พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดโจรชื่อองคุลิมาล
๒.องคุลิมาลละพยศ
๓.พระเจ้าปเสนทิโกศลเขา้ เฝ้า
๔.พระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ์
๕.พระองคุลิมาลบรรลุอรหัตตผล
๖.พระองคุลิมาลเปลง่ อุทาน
๗.ปิ ยชาติกสูตร วา่ ดว้ ยทุกขเ์ กิดจากสิง่ เป็ นทีร่ ัก
๑.ลูกชายคนเดียวของคหบดีตาย
๒.ทุกขย์ อ่ มเกิดจากของอันเป็ นทีร่ ัก
๘.พาหิกติกสูตร วา่ ดว้ ยการถวายผา้ พาหิติกา
๑.พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์
๒.สมาจาร ๓
๓.พระเจ้าปเสนททิโกศลถวายผา้ พาหิติกา
๙.ธัมมเจติยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเจดีย์
๑.พระเจ้าปเสนทิโกศลเขา้ เฝ้าพระผูม้ ีพระภาค
๒.ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย
๓.พระพุทธเจ้ากับพระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระชนมเ์ ทา่ กัน
๑๐.กัณณกัตถลสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณท์ ตี่ ําบลกัณณกัตถละ
๑.พระเจ้าปเสนทิโกศลเขา้ เฝ้าพระพุทธเจ้า
๒.วรรณะ ๔ จําพวก
๓.องคข์ องภิกษุบําเพ็ญเพียร
๔.วาทะพระอานนท์
๕.พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงชื่นชมพระภาษิตของพระพุทธเจ้า
๕.พราหมณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพราหมณ์
๑.พรหมายุสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื พรหมายุ
๑.ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ
๒.พรหมายุพราหมณเ์ ขา้ เฝ้าพระพุทธเจ้า
๓.พรหมายุพราหมณข์ อดูพระชิวหาและพระคุยหฐาน
๔.ทรงแสดงอนุปุพพีกถา
๒.เสลสูตร วา่ ดว้ ยเสลพราหมณ์
๑.เกณิยชฏิลนิมนตเ์ สวยภัตตาหาร
๒.พราหมณช์ ่อื เสละไดฟ้ ั งคําวา่ พุทธะ
๓.เสลพราหมณเ์ ขา้ เฝ้าพระพุทธเจ้า

123

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๖
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๘
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๓๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๓ สว่ นที่ ๔๐
! ฟั งออนไลน์

๔.เสลพราหมณก์ ับศิษยก์ ราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท
๕.พระพุทธเจ้าทรงทําอนุโมทนาแกเ่ กณิยชฏิล
๓.อัสสลายนสูตร วา่ ดว้ ยอัสสลายนมาณพ
๑.เรื่องวรรณะ ๔ จําพวก
๑.เรื่องวรรณะ ๔ จําพวก (ตอ่ )
๒.วรรณะ ๔ จําพวกในอดีต
๔.โฆฏมุขสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื โฆฏมุขะ
๑.บุคคล ๔ ประเภท
๒.บริษัท ๒ จําพวก
๓.ติตถิยวัตร
๔.พระพุทธคุณ
๕.สิกขาและสาชีพของภิกษุ
๖.การสํารวมอินทรีย์
๗.การละนิวรณ์
๘.ฌาน ๔
๙.วิชชา ๓
๑๐.การสร้างศาลาสงฆ์
๕.จังกีสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื จังกี
๑.ความเป็ นผูด้ ีของจังกีพราหมณ์
๒.สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า
๓.มาณพชื่อกาปทิกะทูลถามบทมนตร์
๔.ธรรม ๕ ประการมีผลเป็ น ๒ อยา่ ง
๕.ตรัสตอบถึงการรักษาสัจจะ
๖.ตรัสตอบถึงการรู้สัจจะ
๗.ตรัสตอบถึงการบรรลุสัจจะ
๘.ตรัสตอบถึงธรรมมีอุปการะมาก
๖.เอสุการีสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื เอสุการี
๑.การบําเรอ ๔ ประเภท
๒.ทรัพย์ ๔ ชนิด
๓.คนจะดีหรือชัว่ มิใช่เพราะตระกูล
๗.ธนัญชานิสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื ธนัญชานิ
๑.การประพฤติไมช่ อบธรรม
๒.ธนัญชานิพราหมณป์ ่ วยหนัก
๓.พระสารีบุตรเขา้ เยีย่ มธนัญชานิพราหมณ์
๔.ทุคติภูมิ - สุคติภูมิ
๘.วาเสฏฐสูตร วา่ ดว้ ยมาณพชื่อวาเสฏฐะ
๑.พราหมณใ์ นพระพุทธศาสนา
๙.สุภสูตร วา่ ดว้ ยมาณพชื่อสุภะ
๑.ฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิต
๒.บัญญัติธรรม ๕ ประการ
๓.ทางไปพรหมโลก
๓.ทางไปพรหมโลก (ตอ่ )
๑๐.สังคารวสูตร วา่ ดว้ ยมาณพชื่อสังคารวะ
๑.ความตา่ งกันแห่งสมณพราหมณ์ พุทธประวัติตอนบําเพ็ญสมาบัติ
๒.ในสํานักอาฬารดาบส
๓.ในสํานักอุทกดาบส
๔.ทรงบําเพ็ญเพียร
๕.อุปมา ๓ ขอ้
๖.ทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยา
๗.ฌาน ๔ และวิชชา ๓
๘.สังคารวมาณพแสดงตนเป็ นอุบาสก

เล่มที่ ๑๔
พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

๑. เทวทหวรรค หวมดวา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีเ่ ทวทหนิคม
๑. เทวทหสูตร วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีเ่ ทวทหนิคม
วาทะของนิครนถ์
ความพยายามทีไ่ ร้ผล ความเพียรทีไ่ ร้ผล ๑๐ ประการ
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เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

ความพยายามทีไ่ ร้ผล ความเพียรทีไ่ ร้ผล ๑๐ ประการ (ตอ่ )
สิกขาและสาชีพของภิกษุ
ปฐมฌาน
ทุติยฌาน
ตติฌาน
จตุตถฌาน
๒. ปั ญจัตตยสูตร วา่ ดว้ ยความเห็นผิด ๕ ประการ ๓ หมวด
วาทะเกีย่ วกับขันธส์ ว่ นอนาคต
สัญญีวาทะ
อสัญญีวาทะ
เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ
อุจเฉทวาทะ
วาทะแสดงทิฏฐิเกีย่ วกับขันธส์ ว่ นอดีต ๑๖
วาทะแสดงทิฏฐิเกีย่ วกับขันธส์ ว่ นอดีต ๑๖ (ตอ่ )
วาทะของพระพุทธองค์
๓. กินติสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุคิดอยา่ งไรในพระพุทธเจ้า
๔. สามคามสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นหมูบ่ า้ นสามคาม
มูลเหตุแห่งการวิวาท
อธิกรณแ์ ละวิธีระงับอธิกรณ์
ธรรมเป็ นเหตุให้ระลึกถึงกัน
๕. สุนักขัตตสูตร วา่ ดว้ ยเจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร
๕. สุนักขัตตสูตร วา่ ดว้ ยเจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร (ตอ่ )
๖. อาเนญชสัปปายสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาอันเป็ นสัปปายะแกอ่ าเนญชสมาบัติ
๗. คณกโมคคัลลานสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื คณกโมคคัลลานะ
การศึกษาและการปฏิบัติเป็ นขัน้ ตอน
๘. โคปกโมคคัลลานสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื โคปกโมคคัลลานะ
ธรรมเป็ นทีต่ งั้ แห่งความเลื่อมใส
๙. มหาปุณณมสูตร วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรใหญ่
อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ
มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ
เหตุทชี่ ่อื วา่ ขันธ์
เหตุทที่ ําให้ขันธป์ รากฏ
เหตุเกิดสักกายทิฏฐิ
เหตุทที่ ําให้สักกายทิฏฐิไมม่ ี
คุณ โทษ และการสลัดออกจากอุปาทานขันธ์
ความไมม่ ีอหังการ มมังการ และมานานุสัย
๑๐. จูฬปุณณมสูตร วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรเล็ก
๒. อนุปทวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมตามลําดับบท
๑. อนุปทสูตร วา่ ดว้ ยธรรมตามลําดับบท
รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔
๒. ฉวิโสธนสูตร วา่ ดว้ ยหลักการตรวจสอบ ๖ ประการ
หลักการตรวจสอบอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ
หลักการตรวจสอบธาตุ ๖ ประการ
หลักการตรวจสอบอายตนะ ๑๒ ประการ
หลักการตรวจสอบเรื่องการถอนอนุสัย
สิกขาและสาชีพของภิกษุ
๓. สัปปุริสสูตร วา่ ดว้ ยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ
๓. สัปปุริสสูตร วา่ ดว้ ยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ (ตอ่ )
สมาบัติ ๘ ประการ
๔. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรเสพและธรรมทีไ่ มค่ วรเสพ
กายสมาจาร ๒ ประการ
วจีสมาจาร ๒ ประการ
มโนสมาจาร ๒ ประการ
จิตตุปบาท ๒ ประการ
การไดส้ ัญญา ๒ ประการ
การไดท้ ิฏฐิ ๒ ประการ
การไดอ้ ัตภาพ ๒ ประการ
อายตนะ ๑๒ ประการ
๕. พหุธาตุกสูตร วา่ ดว้ ยธาตุมากอยา่ ง
ผูฉ้ ลาดในธาตุ
ผูฉ้ ลาดในอายตนะ
ผูฉ้ ลาดในฐานะและอฐานะ
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เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

๖. อิสิคิลิสูตร วา่ ดว้ ยภูเขาอิสิคิลิ
๗. มหาจัตตารีสกสูตร วา่ ดว้ ยธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกะ
๗. มหาจัตตารีสกสูตร วา่ ดว้ ยธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกะ (ตอ่ )
๘. อานาปานัสสติสูตร วา่ ดว้ ยวิธีเจริญอานาปานสติ
อานาปานสติ ๑๖ ขัน้
สติปัฏฐาน ๔
โพชฌงค์ ๗
๙. กายคตาสติสูตร วา่ ดว้ ยวิธีเจริญกายคตาสติ
๑๐. สังขารูปปั ตติสูตร วา่ ดว้ ยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร
ปฏิปทาอันให้สําเร็จความปรารถนา
๑๐. สังขารูปปั ตติสูตร วา่ ดว้ ยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร (ตอ่ )
ปฏิปทาอันให้สําเร็จความปรารถนา
๑๐. สังขารูปปั ตติสูตร วา่ ดว้ ยการเกิดขึ้นแห่งสังขาร (ตอ่ )
ปฏิปทาอันให้สําเร็จความปรารถนา
๓. สุญญตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสุญญตา
๑. จูฬสุญญตสูตร วา่ ดว้ ยสุญญตา สูตรเล็ก
๒. มหาสุญญตสูตร วา่ ดว้ ยสุญญตา สูตรใหญ่
๓. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร วา่ ดว้ ยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์
ธรรมอันนา่ อัศจรรย์ ๒๐ ประการ
๓. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร วา่ ดว้ ยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์ (ตอ่ )
ธรรมอันนา่ อัศจรรย์ ๒๐ ประการ
๔. พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร วา่ ดว้ ยอัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ
๕. ทันตภูมิสูตร วา่ ดว้ ยภูมิของผูไ้ ดร้ ับการฝึ กแลว้
๕. ทันตภูมิสูตร วา่ ดว้ ยภูมิของผูไ้ ดร้ ับการฝึ กแลว้ (ตอ่ )
๖. ภูมิชสูตร วา่ ดว้ ยพระภูมิชะ
๗. อนุรุทธสูตร วา่ ดว้ ยพระอนุรุทธะ
๗. อนุรุทธสูตร วา่ ดว้ ยพระอนุรุทธะ (ตอ่ )
๘. อุปักกิเลสสูตร วา่ ดว้ ยอุปกิเลส
ธรรมเป็ นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต
๘. อุปักกิเลสสูตร วา่ ดว้ ยอุปกิเลส (ตอ่ )
ธรรมเป็ นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต
๙. พาลปั ณฑิตสูตร วา่ ดว้ ยคนพาลและบัณฑิต
๙. พาลปั ณฑิตสูตร วา่ ดว้ ยคนพาลและบัณฑิต (ตอ่ )
๑๐. เทวฑูตสูตร วา่ ดว้ ยเทวฑูต
๑๐. เทวฑูตสูตร วา่ ดว้ ยเทวฑูต (ตอ่ )
๔. วิภังควรรค หมวดวา่ ดว้ ยการจําแนกธรรม
๑. ภัทเทกรัตตสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีราตรีเดียวเจริญ
๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนทแ์ สดงเรื่องผูม้ ีราตรีเดียวเจริญ
๒. อานันทภัทเทกรัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนทแ์ สดงเรื่องผูม้ ีราตรีเดียวเจริญ (ตอ่ )
๓. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระมหากัจจานะแสดงเรื่องผูม้ ีราตรีเดียวเจริญ
๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงผูม้ ีราตรีเดียวเจริญแกพ่ ระโลมสกังคิยะ
๔. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงผูม้ ีราตรีเดียวเจริญแกพ่ ระโลมสกังคิยะ (ตอ่ )
๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกกรรม สูตรเล็ก
๖. มหากัมมวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกกรรม สูตรใหญ่
๖. มหากัมมวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกกรรม สูตรใหญ่ (ตอ่ )
๗. สฬายตนวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกอายตนะ ๖ ประการ
๗. สฬายตนวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกอายตนะ ๖ ประการ (ตอ่ )
๘. อุทเทสวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการแสดงอุทเทสและวิภังค์
พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส
๘. อุทเทสวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการแสดงอุทเทสและวิภังค์ (ตอ่ )
พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส
๙. อรณวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกธรรมทีไ่ มม่ ีขา้ ศึก
อริยมรรมีองค์ ๘
กามคุณ ๕ ประการ
๑๐. ธาตุวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกธาตุ
ธาตุ ๖ ประการ
๑๐. ธาตุวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกธาตุ (ตอ่ )
ธาตุ ๖ ประการ
๑๑. สัจจวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกสัจจะ
อริยมรรคมีองค์ ๘
๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกทักษิณาทาน
การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ
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เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๔ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

การถวายทานในสงฆ์ ๗ ประการ
๕. สฬายตนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอายตนะ ๖ ประการ
๑. อนาถปิ ณฑิโกวาทสูตร วา่ ดว้ ยการให้โอวาทแกอ่ นาถบิณฑิกคหบดี
๒. ฉันโนวาทสูตร วา่ ดว้ ยการให้โอวาทแกพ่ ระฉันนะ
๓. ปุณโณวาทสูตร วา่ ดว้ ยการประทานโอวาทแกพ่ ระปุณณะ
๓. ปุณโณวาทสูตร วา่ ดว้ ยการประทานโอวาทแกพ่ ระปุณณะ (ตอ่ )
๔. นันทโกวาทสูตร วา่ ดว้ ยการให้โอวาทของพระนันทกะ
โพชฌงค์ ๗ ประการ
โพชฌงค์ ๗ ประการ
๔. นันทโกวาทสูตร วา่ ดว้ ยการให้โอวาทของพระนันทกะ (ตอ่ )
โพชฌงค์ ๗ ประการ
โพชฌงค์ ๗ ประการ
๕. จูฬราหุโลวาทสูตร วา่ ดว้ ยการประทานโอวาทแกพ่ ระราหุล สูตรเล็ก
๕. จูฬราหุโลวาทสูตร วา่ ดว้ ยการประทานโอวาทแกพ่ ระราหุล สูตรเล็ก (ตอ่ )
๖. ฉฉักกสูตร วา่ ดว้ ยธรรม ๖ ประการ ๖ หมวด
อายตนะ ๑๒ ประการ
๗. สฬายตนวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกอายตนะ ๖ ประการ
๗. สฬายตนวิภังคสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกอายตนะ ๖ ประการ (ตอ่ )
๘. นครวินเทยยสูตร วา่ ดว้ ยเหตุการณใ์ นหมูบ่ า้ นนครวินทะ
สมณพราหมณผ์ ไู้ มค่ วรสักการะ
สมณพราหมณผ์ คู้ วรสักการะ
ปฏิปทาของผูไ้ มม่ ีราคะ
๙. ปิ ณฑปาตปาริสุทธิสูตร วา่ ดว้ ยการทําบิณฑบาตให้บริสุทธิ์
๙. ปิ ณฑปาตปาริสุทธิสูตร วา่ ดว้ ยการทําบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ (ตอ่ )
๑๐. อินทริยภาวนาสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญอินทรีย์

เล่มที่ ๑๕
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
เลม่ ที่ ๑๕ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๕ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

๑.เทวตาสังยุต
๑.นฬวรรค หมวดวา่ ดว้ ยตน้ อ้อ
๑.โอฆตรณสูตร วา่ ดว้ ยการขา้ มโอฆะ
๒.นิโมกขสูตร วา่ ดว้ ยทางหลุดพน้
๓.อุปนียสูตร วา่ ดว้ ยชีวิตถูกชรานําเขา้ ไป
๔.อัจเจนติสูตร วา่ ดว้ ยกาลทีล่ ว่ งเลยไป
๕.กติฉินทสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลตัดอะไรจึงขา้ มโอฆะได้
๖.ชาครสูตร วา่ ดว้ ยความตื่น
๗.อัปปฏิวิทิตสูตร วา่ ดว้ ยผูไ้ มร่ ้แู จ้งธรรม
๘.สุสัมมุฏฐสูตร วา่ ดว้ ยผูล้ ืมเลือนธรรม
๙.มานกามสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีมานะ
๑๐.อรัญญูสุตร วา่ ดว้ ยป่า
๒.นันทนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสวนนันทนวัน
๑.นันทนสูตร วา่ ดว้ ยสวนนันทนวัน
๒.นันทติสูตร วา่ ดว้ ยความยินดี
๓.นัตถิปุตตสมสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ สมอดว้ ยบุตรไมม่ ี
๔.ขัตติยสูตร วา่ ดว้ ยกษัตริย์
๕.สณมานสูตร วา่ ดว้ ยเสียงป่าครวญ
๖.นินทาตันทิสูตร วา่ ดว้ ยความหลับและความเกียจคร้าน
๗.ทุกกรสูตร วา่ ดว้ ยสมณธรรมทีท่ ําไดย้ าก
๘.หิริสูตร วา่ ดว้ ยหิริ
๙.กุฏิกาสูตร วา่ ดว้ ยกระทอ่ ม
๑๐.สมิทธิสูตร วา่ ดว้ ยพระสมิทธิ
๓.สัตติวรรค หมวดวา่ ดว้ ยหอก
๑.สัตติสูตร วา่ ดว้ ยหอก
๒.ผุสติสูตร วา่ ดว้ ยการถูกตอ้ ง
๓.ชฏาสูตร วา่ ดว้ ยความยุง่
๔.มโนมิวารณสูตร วา่ ดว้ ยการห้ามใจ
๕.อรหันตสูตร วา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๖.ปั ชโชตสูตร วา่ ดว้ ยแสงสวา่ ง
๗.สรสูตร วา่ ดว้ ยความแลน่ ไป
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๘.มหัทธนสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีทรัพยม์ าก
๙.จตุจักกสูตร วา่ ดว้ ยสรีรยนต์ ๔ ลอ้
๑๐.เอณิชังฆสูตร วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระชงฆเ์ หมือนเนื้อทราย
๔.สตุลลปกายิกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพวกเทวดาสตุลลปกายิกา
๑.สัพภิสูตร วา่ ดว้ ยสัตบุรุษ
๒.มัจฉริสูตร วา่ ดว้ ยคนตระหนี่
๓.สาธุสูตร วา่ ดว้ ยผลสําเร็จแห่งทาน
๔.นสันติสูตร วา่ ดว้ ยความไมม่ ี
๕.อุชฌานสัญญิสูตร วา่ ดว้ ยพวกเทวดาผูม้ งุ่ หมายจะเพง่ โทษ
๖.สัทธาสูตร วา่ ดว้ ยศรัทธา
๗.สมยสูตร วา่ ดว้ ยพวกเทวดาประชุมกัน
๘.สกลิกสูตร วา่ ดว้ ยสะเก็ดหิน
๙.ปฐมปั ชชุนนธีตุสูตร วา่ ดว้ ยธิดาของทา้ วปั ชชุนนะ สูตรที่ ๑
๑๐.ทุติยปั ชชุนนธีตุสูตร วา่ ดว้ ยธิดาของทา้ วปั ชชุนนะ สูตรที่ ๒
๕.อาทิตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นของร้อน
๑.อาทิตตสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นของร้อน
๒.กินททสูตร วา่ ดว้ ยให้อะไร ชื่อวา่ ให้อะไร
๓.อันนสูตร วา่ ดว้ ยขา้ ว
๔.เอกมูลสูตร วา่ ดว้ ยบาดาลมีรากอันเดียว
๕.อโนมิยสูตร วา่ ดว้ ยพระนามไมต่ ่าตอ้ ย
๖.อัจฉราสูตร วา่ ดว้ ยนางอัปสร
๗.วนโรปสูตร วา่ ดว้ ยการปลูกป่า
๘.เชตวนสูตร วา่ ดว้ ยพระเชตวันวิหาร
๙.มัจฉริสูตร วา่ ดว้ ยคนตระหนี่
๑๐.ฆฏิการสูตร วา่ ดว้ ยฆฏิการเทพบุตร
๖.ชราวรรค หมวดวา่ ดว้ ยชรา
๑.ชราสูตร วา่ ดว้ ยชรา
๒.อชรสาสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มช่ ํารุด
๓.มิตตสูตร วา่ ดว้ ยมิตร
๔.วัตถุสูตร วา่ ดว้ ยทีพ่ ่ึง
๕.ปฐมชนสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีท่ ําคนให้เกิด สูตรที่ ๑
๖.ทุติยชนสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีท่ ําคนให้เกิด สูตรที่ ๒
๗.ตติยชนสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีท่ ําคนให้เกิด สูตรที่ ๓
๘.อุปปถสูตร วา่ ดว้ ยทางผิด
๙.ทุติยสูตร วา่ ดว้ ยเพื่อน
๑๐.กวิสูตร วา่ ดว้ ยกวี
๗.อัทธวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ครอบงํา
๑.นามสูตร วา่ ดว้ ยชื่อ
๒.จิตตสูตร วา่ ดว้ ยจิต
๓.ตัณหาสูตร วา่ ดว้ ยตัณหา
๔.สัญโญชนสูตร วา่ ดว้ ยเครื่องประกอบไว้
๕.พันธนสูตร วา่ ดว้ ยเครื่องผูก
๖.อัพภาหตสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีถ่ ูกกําจัด
๗.อุฑฑิตสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีถ่ ูกดัก
๘.ปิ หิตสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีถ่ ูกปิ ดไว้
๙.อิจฉาสูตร วา่ ดว้ ยความอยาก
๑๐.โลกสูตร วา่ ดว้ ยโลก
๘.ฆัตาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการฆา่
๑.ฆัตวาสูตร วา่ ดว้ ยการฆา่
๒.รถสูตร วา่ ดว้ ยรถ
๓.วิตตสูตร วา่ ดว้ ยทรัพยเ์ ครื่องปลื้มใจ
๔.วุฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยฝน
๕.ภีตสูตรร วา่ ดว้ ยผูก้ ลัว
๖.นชีรติสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มท่ รุดโทรม
๗.อิสสรสูตร วา่ ดว้ ยความเป็ นใหญ่
๘.กามสูตร วา่ ดว้ ยผูต้ อ้ งการประโยชน์
๙.ปาเถยยสูตร วา่ ดว้ ยเสบียง
๑๐.ปั ชโชตสูตร วา่ ดว้ ยแสงสวา่ ง
๑๑.อรณสูตร วา่ ดว้ ยขา้ ศึก
๒.เทวปุตตสังยุต
๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๑.ปฐมกัสสปสูตร วา่ ดว้ ยกัสสปเทพบุตร สูตรที่ ๑
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๒.ทุติยกัสสปสูตร วา่ ดว้ ยกัสสปเทพบุตร สูตรที่ ๒
๓.มาฆสูตร วา่ ดว้ ยมาฆเทพบุตร
๔.มาคธสูตร วา่ ดว้ ยมาคธเทพบุตร
๕.ทามลิสูตร วา่ ดว้ ยทามลิเทพบุตร
๖.กามทสูตร วา่ ดว้ ยกามทเทพบุตร
๗.ปั ญจาลจัณฑสูตร วา่ ดว้ ยปั ญจาลจัณฑเทพบุตร
๘.ตายนสูตร วา่ ดว้ ยความตายนเทพบุตร
๙.จันทิมสูตร วา่ ดว้ ยจันทิมเทพบุตร
๑๐.สุริยสูตร วา่ ดว้ ยสุริยเทพบุตร
๒.อนาถปิ ณฑิกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอนาถบิณฑิกเทพบุตร
๑.จันทิมสสูตร วา่ ดว้ ยจันทิมสเทพบุตร
๒.เวณฑุสูตร วา่ ดว้ ยเวณฑุเทพบุตร
๓.ทีฆลัฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยฑีฆลัฏฐิเทพบุตร
๔.นันทนสูตร วา่ ดว้ ยนันทนเทพบุตร
๕.จันทนสูตร วา่ ดว้ ยจันทนเทพบุตร
๖.วาสุทัตตสูตร วา่ ดว้ ยวาสุทัตตเทพบุตร
๗.สุพรหมสูตร วา่ ดว้ ยสุพรหมเทพบุตร
๘.กกุธสูตร วา่ ดว้ ยกกุธเทพบุตร
๙.อุตตรสูตร วา่ ดว้ ยอุตตรเทพบุตร
๑๐.อนาถปิ ณฑิกสูตร วา่ ดว้ ยอนาถบิณฑิกเทพบุตร
๓.นานาติตถิยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเทพบุตรผูเ้ ป็ นสาวกของเดียรถียต์ า่ งๆ
๑.สิวสูตร วา่ ดว้ ยสิวเทพบุตร
๒.เขมสูตร วา่ ดว้ ยเขมเทพบุตร
๓.เสรีสูตร วา่ ดว้ ยเสรีเทพบุตร
๔.ฆฏิการสูตร วา่ ดว้ ยฆฏิการเทพบุตร
๕.ชันตุสูตร วา่ ดว้ ยชันตุเทพบุตร
๖.โรหิตัสสสูตร วา่ ดว้ ยโรหิตัสสเทพบุตร
๗.นันทสูตร วา่ ดว้ ยนันทเทพบุตร
๘.นันทิวิสาลสูตร วา่ ดว้ ยนันทิวิสาลเทพบุตร
๙.สุสิมสูตร วา่ ดว้ ยสุสิมเทพบุตร
๑๐.นานาติตถิยสาวกสูตร วา่ ดว้ ยเทพบุตรผูเ้ ป็ นสาวกของเดียรถียต์ า่ งๆ
๓.โกสลสังยุต
๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๑.ทหรสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ เล็กนอ้ ย
๒.ปุริสสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มเ่ กิดประโยชนแกบ่ ุรุษ
๓.ชรามรณสูตร วา่ ดว้ ยชราและมรณะ
๔.ปิ ยสูตร วา่ ดว้ ยผูร้ ักตน
๕.อัตตรักขิตสูตร วา่ ดว้ ยผูร้ ักษาตน
๖.อัปปกสูตร วา่ ดว้ ยสัตวม์ ีจํานวนนอ้ ย
๗.อัตถกรณสูตร วา่ ดว้ ยการกระทําสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
๘.มัลลิกาสูตร วา่ ดว้ ยเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี
๙.ยัญญสูตร วา่ ดว้ ยการบูชายัญ
๑๐.พันธนสูตร วา่ ดว้ ยเครื่องจองจํา
๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๑.สัตตชฏิลสูตร วา่ ดว้ ยชฏิล ๗ คน
๒.ปั ญจราชสูตร วา่ ดว้ ยพระราชา ๕ พระองค์
๓.โทณปากสูตร วา่ ดว้ ยการหุงขา้ วสารทะนานหนึ่ง
๔.ปฐมสังคามสูตร วา่ ดว้ ยสงคราม สูตรที่ ๑
๕.ทุติยสังคามสูตร วา่ ดว้ ยสงคราม สูตรที่ ๒
๖.ธีตุสูตร วา่ ดว้ ยพระธิดา
๗.ปฐมอัปปมาทสูตร วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท สูตรที่ ๑
๘.ทุติยอัปปมาทสูตร วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท สูตรที่ ๒
๙.ปฐมอปุตตกสูตร วา่ ดว้ ยทรัพยท์ ไี่ มม่ ีบุตร สูตรที่ ๑
๑๐.ทุติยอปุตตกสูตร วา่ ดว้ ยทรัพยท์ ไี่ มม่ ีบุตร สูตรที่ ๒
๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓
๑.ปุคคลสูตร วา่ ดว้ ยบุคคล ๔ ประเภท
๒.อัยยิกาสูตร วา่ ดว้ ยพระอัยยิกาของพระเจ้าปเสนทิโกศล
๓.โลกสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มเ่ กิดประโยชนแ์ กช่ าวโลก
๔.อิสสัตถสูตร วา่ ดว้ ยทานทีป่ ระกอบดว้ ยองค์ ๕ มีผลมาก
๕.ปั พพโตปมสูตร วา่ ดว้ ยชราและมรณะเป็ นประดุจภูเขา
๔.มารสังยุต
๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
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๑.ตโปกัมมสูตร วา่ ดว้ ยการบําเพ็ญตบะ
๒.นาคสูตร วา่ ดว้ ยมารแปลงกายเป็ นพญาช้าง
๓.สุภสูตร วา่ ดว้ ยร่างกายทีง่ าม
๔.ปฐมมารปาสสูตร วา่ ดว้ ยบว่ งแห่งมาร สูตรที่ ๑
๕.ทุติยมารปาสสูตร วา่ ดว้ ยบว่ งแห่งมาร สูตรที่ ๒
๖.สัปปสูตร วา่ ดว้ ยมารแปลงกายเป็ นพญางู
๗.สุปติสูตร วา่ ดว้ ยการบรรทม
๘.นันทนสูตร วา่ ดว้ ยความยินดี
๙.ปฐมอายุสูตร วา่ ดว้ ยอายุ สูตรที่ ๑
๑๐.ทุติอายุสูตร วา่ ดว้ ยอายุ สูตรที่ ๒
๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๑.ปาสาณสูตร วา่ ดว้ ยมารกลิง้ ศิลา
๒.สีหสูตร วา่ ดว้ ยราชสีห์
๓.สกลิกสูตร วา่ ดว้ ยสะเก็ดหิน
๔.ปฏิรูปสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีส่ มควร
๕.มานสสูตร วา่ ดว้ ยบว่ งใจ
๖.ปั ตตสูตร วา่ ดว้ ยเรื่องบาตร
๗.อายตนสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะ ๖
๘.ปิ ณฑสูตร วา่ ดว้ ยเรื่องบิณฑบาต
๙.กัสสกสูตร วา่ ดว้ ยมารแปลงกายเป็ นชาวนา
๑๐.รัชชสูตร วา่ ดว้ ยมารอัญเชิญพระผูม้ ีพระภาคเจ้าให้เสวยราชสมบัติ
๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓
๑.สัมพหุลสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุหลายรูป
๒.สมิทธิสูตร วา่ ดว้ ยพระสมิทธิ
๓.โคธิกสูตร วา่ ดว้ ยพระโคธิกะ
๔.สัตตวัสสานุพันธสูตร วา่ ดว้ ยมารหาโอกาสทําลายพระพุทธเจ้าตลอด ๗ ปี
๕.มารธีตุสูตร วา่ ดว้ ยธิดามาร
๕.ภิกขุนีสังยุต
๑.อาฬวิกาสูตร วา่ ดว้ ยอาฬวิกาภิกษุณี
๒.โสมาสูตร วา่ ดว้ ยโสมาภิกษุณี
๓.กีสาโคตมีสูตร วา่ ดว้ ยกีสาโคตมีภิกษุณี
๔.วิชยาสูตร วา่ ดว้ ยวิชยาภิกษุณี
๕.อุปปลวัณณาสูตร วา่ ดว้ ยอุบลวรรณาภิกษุณี
๖.จาลาสูตร วา่ ดว้ ยจาลาภิกษุณี
๗.อุปจาลาสูตร วา่ ดว้ ยอุปจาลาภิกษุณี
๘.สีสุปจาลาสูตร วา่ ดว้ ยสีสุปจาลาภิกษุณี
๙.เสลาสูตร วา่ ดว้ ยเสลาภิกษุณี
๑๐.วชิราสูตร วา่ ดว้ ยวชิราภิกษุณี
๖.พรหมสังยุต
๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๑.พรหมายาจนสูตร วา่ ดว้ ยทา้ วมหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรม
๒.คารวสูตร วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพธรรม
๓.พรหมเทวสูตร วา่ ดว้ ยพระพรหมเทพ
๔.พกสูตร วา่ ดว้ ยพกพรหม
๕.อปราทิฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยทิฎฐิอีกอยา่ งหนึ่ง
๖.ปมาทสูตร วา่ ดว้ ยผูป้ ระมาท
๗.โกกาลิกสูตร วา่ ดว้ ยโกกาลิกภิกษุ
๘.กตโมรกติสสกสูตร วา่ ดว้ ยพระกตโมรกติสสกะ
๙.ตุทุพรหมสูตร วา่ ดว้ ยตุทุปัจเจกพรหม
๑๐.โกกาลิกสูตร วา่ ดว้ ยโกกาลิกภิกษุ
๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๑.สนังกุมารสูตร วา่ ดว้ ยสนังกุมารพรหม
๒.เทวทัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระเทวทัต
๓.อันธกวินทสูตร วา่ ดว้ ยเรื่องอันธกวินทคาม
๔.อรุณวตีสูตร วา่ ดว้ ยเรื่องเมืองอรุณวดี
๕.ปรินิพพานสูตร วา่ ดว้ ยการปรินิพพาน
๗.พราหมณสังยุต
๑.อรหันตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๑.ธนัญชานีสูตร วา่ ดว้ ยธนัญชานีพราหมณี
๒.อักโกสสูตร วา่ ดว้ ยอักโกสกภารทวาชพราหมณ์
๓.อสุรินทกสูตร วา่ ดว้ ยอสุรินทกพราหมณ์
๔.พิลังคิกสูตร วา่ ดว้ ยพิลังคิกพราหมณ์

130

เลม่ ที่ ๑๕ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๕ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๕ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๕ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

๕.อหิงสกสูตร วา่ ดว้ ยอหิงสกภารทวาชพราหมณ์
๖.ชฏาสูตร วา่ ดว้ ยชฏาพราหมณ์
๗.สุทธิกสูตร วา่ ดว้ ยสุทธิกภารทวาชพราหมณ์
๘.อัคคิกสูตร วา่ ดว้ ยอัคคิกพราหมณ์
๙.สุนทริกสูตร วา่ ดว้ ยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์
๙.สุนทริกสูตร วา่ ดว้ ยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์ (ตอ่ )
๑๐.พหุธิติสูตร วา่ ดว้ ยความสุขเป็ นอันมาก
๒.อุปาสกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอุบาสก
๑.กสิภารทวาชสูตร วา่ ดว้ ยกสิภารทวาชพราหมณ์
๒.อุทยสูตร วา่ ดว้ ยอุทยพราหมณ์
๓.เทวหิตสูตร วา่ ดว้ ยเทวหิตพราหมณ์
๔.มหาสาลสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณมหาศาล
๕.มานัตถัทธสูตร วา่ ดว้ ยมานัตถัทธพราหมณ์
๖.ปั จจนีกสูตร วา่ ดว้ ยปั จจนีกสาตพราหมณ์
๗.นวกัมมิกสูตร วา่ ดว้ ยนวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์
๘.กัฏฐหารสูตร วา่ ดว้ ยคนหาฟื น
๙.มาตุโปสกสูตร วา่ ดว้ ยมาตุโปสกพราหมณ์
๑๐.ภิกขกสูตร วา่ ดว้ ยภิกขกพราหมณ์
๑๑.สังครวสูตร วา่ ดว้ ยสังครวพราหมณ์
๑๒.โขมทุสสสูตร วา่ ดว้ ยชาวโขมทุสสนิคม
๘.วังคีสสังยุต
๑.นิกขันตสูตร วา่ ดว้ ยผูอ้ อกบวช
๒.อรติสูตร วา่ ดว้ ยความไมย่ ินดี
๓.เปสลาติมัญญนาสูตร วา่ ดว้ ยการนึกดูหมิน่ ภิกษุผมู้ ีศีลเป็ นทีร่ ัก
๔.อานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๕.สุภาสิตสูตร วา่ ดว้ ยวาจาสุภาษิต
๖.สารีปุตตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตร
๗.ปวารณาสูตร วา่ ดว้ ยการปวารณา
๘.ปโรสหัสสสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุกวา่ ๑,๐๐๐ รูป
๙.โกณฑัญญสูตร วา่ ดว้ ยพระอัญญาโกณฑัญญะ
๑๐.โมคคัลลานสูตร วา่ ดว้ ยพระโมคคัลลานะ
๑๑.คัคคราสูตร วา่ ดว้ ยเรื่องเกิดขึ้นทีส่ ระโบกขรณีช่อื คัคครา
๑๒.วังคีสสูตร วา่ ดว้ ยพระวังคีสะ
๙.วนสังยุต
๑.วิเวกสูตร วา่ ดว้ ยความสงัด
๒.อุปัฏฐานสูตร วา่ ดว้ ยเทวดาเตือนภิกษุผเู้ ขา้ พักผอ่ นในทีพ่ ักกลางวัน
๓.กัสสปโคตตสูตร วา่ ดว้ ยพระกัสสปโคตร
๔.สัมพหุลสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุหลายรูป
๕.อานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๖.อนุรุทธสูตร วา่ ดว้ ยพระอนุรุทธะ
๗.นาคทัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระนาคทัตตะ
๘.กุลฆรณีสูตร วา่ ดว้ ยหญิงแมเ่ รือนในตระกูล
๙.วัชชีปุตตสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุวัชชีบุตร
๑๐.สัชฌายสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผสู้ าธยายธรรม
๑๑.อโยนิโสมนสิการสูตร วา่ ดว้ ยการมนสิการโดยไมแ่ ยบคาย
๑๒.มัชฌัณหิกสูตร วา่ ดว้ ยเวลาเทีย่ งวัน
๑๓.ปากตินทริยสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผไู้ มส่ ํารวมอินทรีย์
๑๔.ปทุมปุปผสูตร วา่ ดว้ ยดอกบัว
๑๐.ยักขสังยุต
๑.อินทกสูตร วา่ ดว้ ยอินทกยักษ์
๒.สักกสูตร วา่ ดว้ ยสักกยักษ์
๓.สูจิโลมสูตร วา่ ดว้ ยสูจิโลมยักษ์
๔.มณิภัททสูตร วา่ ดว้ ยมณิภัททยักษ์
๕.สานุสูตร วา่ ดว้ ยสามเณรสานุ
๖.ปิ ยังกรสูตร วา่ ดว้ ยปิ ยังกรยักษ์
๗.ปุนัพพสุสูตร วา่ ดว้ ยปุนัพพสุยักษ์
๘.สุทัตตสูตร วา่ ดว้ ยคหบดีช่อื สุทัตตะ
๙.ปฐมสุกกาสูตร วา่ ดว้ ยสุกกาภิกษุณี สูตรที่ ๑
๑๐.ทุติยสุกกาสูตร วา่ ดว้ ยสุกกาภิกษุณี สูตรที่ ๒
๑๑.จีราสูตร วา่ ดว้ ยจีราภิกษุณี
๑๒.อาฬวกสูตร วา่ ดว้ ยอาฬวกยักษ์
๑๑.สักกสังยุต
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เลม่ ที่ ๑๕ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๕ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๑.สุวีรสูตร วา่ ดว้ ยสุวีรเทพบุตร
๒.สุสิมสูตร วา่ ดว้ ยสุสิมเทพบุตร
๒.สุสิมสูตร วา่ ดว้ ยสุสิมเทพบุตร (ตอ่ )
๓.ธชัคคสูตร วา่ ดว้ ยเรื่องยอดธง
๔.เวปจิตติสุตร วา่ ดว้ ยทา้ วเวปจิตติ
๕.สุภาสิตชยสูตร วา่ ดว้ ยการแขง่ ขันคําสุภาษิต
๖.กุลาวกสูตร วา่ ดว้ ยรังนก
๗.นทุพภิยสูตร วา่ ดว้ ยการไมป่ ระทุษร้าย
๘.เวโรจนอสุรินทสูตร วา่ ดว้ ยทา้ วเวโรจนะจอมอสูร
๙.อารัญญกสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูใ่ นป่า
๑๐.สมุททกสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูใ่ กลฝ้ ั่ งสมุทร
๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๑.ปฐมเทวสูตร วา่ ดว้ ยเทพ สูตรที่ ๑
๒.ทุติยเทวสูตร วา่ ดว้ ยเทพ สูตรที่ ๒
๓.ตติยเทวสูตร วา่ ดว้ ยเทพ สูตรที่ ๓
๔.ทฬิททสูตร วา่ ดว้ ยผูข้ ัดสน
๕.รามเณยยกสูตร วา่ ดว้ ยสถานทีน่ า่ รื่นรมย์
๖.ยชมานสูตร วา่ ดว้ ยการบูชา
๗.วันทนาสูตร วา่ ดว้ ยการถวายบังคม
๘.ปฐมสักกนมัสสนสูตร วา่ ดว้ ยการนอบนอ้ มของทา้ วสักกะ สูตรที่ ๑
๙.ทุติยสักกนมัสสนสูตร วา่ ดว้ ยการนอบนอ้ มของทา้ วสักกะ สูตรที่ ๒
๑๐.ตติยสักกนมัสสนสูตร วา่ ดว้ ยการนอบนอ้ มของทา้ วสักกะ สูตรที่ ๓
๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓
๑.ฆัตวาสูตร วา่ ดว้ ยการฆา่
๒.ทุพพัณณิยสูตร วา่ ดว้ ยยักษผ์ มู้ ีผิวพรรณไมง่ าม
๓.สัมพริมายาสูตร วา่ ดว้ ยมายาของจอมอสูร
๔.อัจจยสูตร วา่ ดว้ ยโทษ
๕.อักโกธสูตร วา่ ดว้ ยความไมโ่ กรธ

เล่มที่ ๑๖
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

๑. นิทานสังยุต
๑. พุทธวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้า
๑. ปฏิจจสมุปปาทสูตร
วา่ ดว้ ยปฏิจจสมุปบาท
๒. วิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกปฏิจจสมุปบาท
๓. ปฏิปทาสูตร
วา่ ดว้ ยปฏิปทา
๔. วิปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าพระนามวา่ วิปัสสี
๕. สิขีสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าพระนามวา่ สิขี
๖. เวสสภูสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าพระนามวา่ เวสสภู
๗. กกุสันธสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าพระนามวา่ กกุสันธะ
๘. โกนาคมนสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าพระนามวา่ โกนาคมนะ
๙. กัสสปสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าพระนามวา่ กัสสปะ
๑๐. โคตมสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าพระนามวา่ โคตมะ
๒. อาหารวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอาหาร
๑. อาหารสูตร
วา่ ดว้ ยอาหาร
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เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

๒. โมลิยผัคคุนสูตร
วา่ ดว้ ยพระโมลิยผัคคุนะ
๓. สมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์
๔. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๕. กัจจานโคตตสูตร
วา่ ดว้ ยพระกัจจานโคตร
๖. ธัมมกถิกสูตร๒
วา่ ดว้ ยพระธรรมกถึก
๗. อเจลกัสสปสูตร
วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ
๘. ติมพรุกขสูตร
วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อติมพรุกขะ
๙. พาลปั ณฑิตสูตร
วา่ ดว้ ยคนพาลและบัณฑิต
๑๐. ปั จจยสูตร
วา่ ดว้ ยปั จจัย
๓. ทสพลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยทสพลญาณ
๑. ทสพลสูตร
วา่ ดว้ ยทสพลญาณ
๒. ทุติยทสพลสูตร
วา่ ดว้ ยทสพลญาณ สูตรที่ ๒
๓. อุปนิสสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีอ่ าศัยกัน
๔. อัญญติตถิยสูตร
วา่ ดว้ ยอัญเดียรถีย์
๕. ภูมิชสูตร
วา่ ดว้ ยพระภูมิชะ
๖. อุปวาณสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุปวาณะ
๗. ปั จจยสูตร
วา่ ดว้ ยปั จจัย
๘. ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ
๙. สมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์
๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๔. กฬารขัตติยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระกฬารขัตติยะ
๑. ภูตสูตร
วา่ ดว้ ยภูตะ๑
๒. กฬารสูตร
วา่ ดว้ ยพระกฬาระ
๒. กฬารสูตร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยพระกฬาระ
๓. ญาณวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยญาณวัตถุ
๔. ทุติยญาณวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยญาณวัตถุ สูตรที่ ๒
๕. อวิชชาปั จจยสูตร
วา่ ดว้ ยอวิชชาเป็ นปั จจัย
๖. ทุติยอวิชชาปั จจยสูตร
วา่ ดว้ ยอวิชชาเป็ นปั จจัย สูตรที่ ๒
๗. นตุมหสูตร
วา่ ดว้ ย(กาย)ไมใ่ ช่ของเธอทัง้ หลาย
๘. เจตนาสูตร
วา่ ดว้ ยเจตนา
๙. ทุติยเจตนาสูตร
วา่ ดว้ ยเจตนา สูตรที่ ๒
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เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๖ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

๑๐. ตติยเจตนาสูตร
วา่ ดว้ ยเจตนา สูตรที่ ๓
รวมพระสูตรทีม่ ีในกฬารขัตติยวรรค
๕. คหปติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคหบดี
๑. ปั ญจเวรภยสูตร
วา่ ดว้ ยภัยเวร ๕ ประการ
๒. ทุติยปั ญจเวรภยสูตร
วา่ ดว้ ยภัยเวร ๕ ประการ สูตรที่ ๒
๓. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยทุกข์
๔. โลกสูตร
วา่ ดว้ ยโลก
๕. ญาติกสูตร
วา่ ดว้ ยการแสดงธรรม ณ หมูบ่ า้ นญาติกะ
๖.อัญญตรพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยพราหมณผ์ หู้ นึ่ง
๗. ชาณุสโสณิสูตร
วา่ ดว้ ยชาณุสโสณิพราหมณ์
๘. โลกายติกสูตร
วา่ ดว้ ยพราหมณผ์ รู้ อบรู้คัมภีร์โลกายตะ
๙. อริยสาวกสูตร
วา่ ดว้ ยอริยสาวก
๑๐. ทุติยอริยสาวกสูตร
วา่ ดว้ ยอริยสาวก สูตรที่ ๒
๖. ทุกขวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยทุกข์
๑. ปริวีมังสนสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณา
๒. อุปาทานสูตร
วา่ ดว้ ยความยึดมัน่ ถือมัน่
๓. สังโยชนสูตร
วา่ ดว้ ยสังโยชน์
๔. ทุติยสังโยชนสูตร
วา่ ดว้ ยสังโยชน์ สูตรที่ ๒
๕. มหารุกขสูตร
วา่ ดว้ ยตน้ ไมใ้ หญ่
๖. ทุติยมหารุกขสูตร
วา่ ดว้ ยตน้ ไมใ้ หญ่ สูตรที่ ๒
๗. ตรุณรุกขสูตร
วา่ ดว้ ยตน้ ไมอ้ ่อน
๘. นามรูปสูตร
วา่ ดว้ ยนามรูป
๙. วิญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยวิญญาณ
๑๐. นิทานสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นตน้ เหตุ
รวมพระสูตรทีม่ ีในทุกขวรรค
๗. มหาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสูตรทีม่ ีเนื้อหาสําคัญ
๑. อัสสุตวาสูตร
วา่ ดว้ ยผูไ้ มไ่ ดส้ ดับ
๒. ทุติยอัสสุตวาสูตร
วา่ ดว้ ยผูไ้ มไ่ ดส้ ดับ สูตรที่ ๒
๓. ปุตตมังสสูตร
วา่ ดว้ ยเนื้อบุตร
๔. อัตถิราคสูตร
วา่ ดว้ ยราคะมีอยู่
๕. นครสูตร
วา่ ดว้ ยนคร
๖. สัมมสสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณาปั จจัยภายใน
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๗. นฬกลาปิ สูตร
วา่ ดว้ ยกําไมอ้ ้อ
๘. โกสัมพิสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรม ณ กรุงโกสัมพี
๙. อุปยันติสูตร
วา่ ดว้ ยน้าขึ้นน้าลง
๑๐. สุสิมปริพพาชกสูตร
วา่ ดว้ ยสุสิมปริพาชก
๘. สมณพราหมณวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์
๑. ชรามรณสูตร
วา่ ดว้ ยชราและมรณะ
๒-๑๑. ชาติสุตตาทิทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๐ สูตรมีชาติสูตรเป็ นตน้
๙. อันตรเปยยาล
หมวดวา่ ดว้ ยพระสูตรทีม่ ีเนื้อความละไวใ้ นระหวา่ ง
๑. สัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยศาสดา
๒-๑๑. ทุติยสัตถุสุตตาทิทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๐ สูตรมีทุติยสัตถุสูตรเป็ นตน้
๒-๑๒. สิกขาสุตตาทิเปยยาลเอกาทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๑ สูตรทีล่ ะไวม้ ีสิกขาสูตรเป็ นตน้
๒. อภิสมยสังยุต
๑. นขสิขาสูตร
วา่ ดว้ ยฝุ่นติดปลายเล็บ
๒. โปกขรณีสูตร
วา่ ดว้ ยสระโบกขรณี
๓. สัมเภชชอุทกสูตร
วา่ ดว้ ยแมน่ ้าไหลมาบรรจบกัน
๔. ทุติยสัมเภชชอุทกสูตร
วา่ ดว้ ยแมน่ ้าทีไ่ หลมาบรรจบกัน สูตรที่ ๒
๕. ปฐวีสูตร
วา่ ดว้ ยแผน่ ดิน
๖. ทุติยปฐวีสูตร
วา่ ดว้ ยแผน่ ดิน สูตรที่ ๒
๗. สมุททสูตร
วา่ ดว้ ยสมุทร
๘. ทุติยสมุททสูตร
วา่ ดว้ ยสมุทร สูตรที่ ๒
๙. ปั พพตสูตร
วา่ ดว้ ยภูเขา
๑๐. ทุติยปั พพตสูตร
วา่ ดว้ ยภูเขา สูตรที่ ๒
๑๑. ตติยปั พพตสูตร
วา่ ดว้ ยภูเขา สูตรที่ ๓
๓. ธาตุสังยุต
๑. นานัตตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความตา่ ง
๑. ธาตุนานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความตา่ งแห่งธาตุ
๒. ผัสสนานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความตา่ งแห่งผัสสะ
๓. โนผัสสนานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุทไี่ มอ่ าศัยความตา่ งแห่งผัสสะ
๔. เวทนานานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความตา่ งแห่งเวทนา
๕. ทุติยเวทนานานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความตา่ งแห่งเวทนา สูตรที่ ๒
๖. พาหิรธาตุนานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความตา่ งแห่งธาตุภายนอก
๗. สัญญานานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความตา่ งแห่งสัญญา
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๘. โนปริเยสนานานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุทไี่ มอ่ าศัยความตา่ งแห่งปริเยสนา
๙. พาหิรผัสสนานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความตา่ งแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก
๑๐. ทุติยพาหิรผัสสนานัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความตา่ งแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก สูตรที่ ๒
รวมพระสูตรทีม่ ีในนานัตตวรรค
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. สัตตธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุ ๗
๒. สนิทานสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นตน้ เหตุ
๓. คิญชกาวสถสูตร
วา่ ดว้ ยการแสดงธรรม ณ ตําหนักอิฐ
๔. หีนาธิมุตติกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ มู้ ีอัธยาศัยเลวและอัธยาศัยงาม
๕. จังกมสูตร
วา่ ดว้ ยการจงกรม
๖. สคาถาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเทศนาทีม่ ีคาถา
๗. อัสสัทธสังสันทนสูตร
วา่ ดว้ ยการคบคา้ สมาคมกันของสัตวผ์ ไู้ มม่ ีศรัทธา
๘. อัสสัทธมูลกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ ไู้ มม่ ีศรัทธาเป็ นมูล
๙. อหิริกมูลกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ ไู้ มม่ ีหิริเป็ นมูล
๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ ไู้ มม่ ีโอตตัปปะเป็ นมูล
๑๑. อัปปั สสุตมูลกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ มู้ ีสุตะนอ้ ยเป็ นมูล
๑๒. กุสีตมูลกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ เู้ กียจคร้านเป็ นมูล
๓. กัมมปถวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยกรรมบถ
๑. อสมาหิตสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ มู้ ีจิตไมม่ นั่ คง
๒. ทุสสีลสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ ทู้ ุศีล
๓. ปั ญจสิกขาปทสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ มู้ ีศีล ๕
๔. สัตตกัมมปถสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ มู้ ีกรรมบถ ๗
๕. ทสกัมมปถสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ มู้ ีกรรมบถ ๑๐
๖. อัฏฐังคิกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ ปู้ ระกอบดว้ ยอริยมรรคมีองค์ ๘
๗. ทสังคสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวผ์ ปู้ ระกอบดว้ ยธรรม ๑๐
๔. จตุตถวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมะ สูตรละ ๔ ประการ
๑. จตุธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุ ๔
๒. ปุพเพสัมโพธสูตร
วา่ ดว้ ยความดําริกอ่ นตรัสรู้
๓. อจริงสูตร
วา่ ดว้ ยการเทีย่ วแสวงหาคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ ๔
๔. โนเจทังสูตร
วา่ ดว้ ยคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ ๔
๕. เอกันตทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุ ๔ มีทุกขโ์ ดยสว่ นเดียว
๖. อภินันทสูตร
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วา่ ดว้ ยความชื่นชมธาตุ ๔
๗. อุปปาทสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งธาตุ ๔ เป็ นทุกข์
๘. สมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์
๙. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๑๐. ตติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๓
๔. อนมตัคคสังยุต
๑. ปฐมวรรค
หมวดที่ ๑
๑. ติณกัฏฐสูตร
วา่ ดว้ ยหญา้ และทอ่ นไม้
๒. ปฐวีสูตร
วา่ ดว้ ยแผน่ ดิน
๓. อัสสุสูตร
วา่ ดว้ ยน้าตา
๔. ขีรสูตร
วา่ ดว้ ยน้านม
๕. ปั พพตสูตร
วา่ ดว้ ยภูเขา
๖. สาสปสูตร
วา่ ดว้ ยเมล็ดผักกาด
๗. สาวกสูตร
วา่ ดว้ ยพระสาวก
๘. คังคาสูตร
วา่ ดว้ ยแมน่ ้าคงคา
๙. ทัณฑสูตร
วา่ ดว้ ยทอ่ นไม้
๑๐. ปุคคลสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคล
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. ทุคคตสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีความทุกข์
๒. สุขิตสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีความสุข
๓. ติงสมัตตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ ๓๐ รูป
๔. มาตุสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ คยเป็ นมารดา
๕. ปิ ตุสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ คยเป็ นบิดา
๖. ภาตุสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ คยเป็ นพีช่ ายนอ้ งชาย
๗. ภคินิสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ คยเป็ นพีส่ าวนอ้ งสาว
๘. ปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ คยเป็ นบุตร
๙. ธีตุสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ คยเป็ นธิดา
๑๐. เวปุลลปั พพตสูตร
วา่ ดว้ ยภูเขาเวปุลละ
๕. กัสสปสังยุต
๑. สันตุฏฐสูตร
วา่ ดว้ ยความสันโดษ
๒. อโนตตัปปี สูตร
วา่ ดว้ ยความไมส่ ะดุง้ กลัว
๓. จันทูปมาสูตร
วา่ ดว้ ยการเปรียบเทียบภิกษุกับดวงจันทร์
๔. กุลูปกสูตร
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วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ขา้ ไปสูต่ ระกูล
๕. ชิณณสูตร
วา่ ดว้ ยความแก่
๖. โอวาทสูตร
วา่ ดว้ ยการให้โอวาท
๗. ทุติยโอวาทสูตร
วา่ ดว้ ยการให้โอวาท สูตรที่ ๒
๘. ตติยโอวาทสูตร
วา่ ดว้ ยการให้โอวาท สูตรที่ ๓
๙. ฌานาภิญญสูตร
วา่ ดว้ ยฌานและอภิญญา
๑๐. อุปัสสยสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหากัสสปะแสดงธรรมในสํานักภิกษุณี
๑๑. จีวรสูตร
วา่ ดว้ ยจีวร
๑๒. ปรัมมรณสูตร๑
วา่ ดว้ ยตถาคตตายไปแลว้ เกิดอีกหรือไมเ่ กิด
๑๓. สัทธัมมัปปฏิรูปกสูตร
วา่ ดว้ ยสัทธรรมปฏิรูป
สาเหตุทที่ ําให้สัทธรรมเสื่อมสูญ
สาเหตุทที่ ําให้สัทธรรมตัง้ มัน่
๖. ลาภสักการสังยุต
๑. ปฐมวรรค
หมวดที่ ๑
๑. ทารุณสูตร
วา่ ดว้ ยลาภสักการะและความสรรเสริญเป็ นสิง่ ทารุณ
๒. พฬิสสูตร
วา่ ดว้ ยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนเบ็ด
๓. กุมมสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
เปรียบเหมือนเตา่ ถูกเชือกมัด
๔. ทีฆโลมิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
เปรียบเหมือนแกะขนยาวถูกหนามเกีย่ ว
๕. มีฬหกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือน
แมลงวันกินคูถ
๖. อสนิสูตร
วา่ ดว้ ยลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนสายฟ้า
๗. ทิทธสูตร
วา่ ดว้ ยลาภสักการะและความสรรเสริญ
เปรียบเหมือนลูกศรอาบยาพิษ
๘. สิคาลสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญ
เปรียบเหมือนสุนัขจิง้ จอกเป็ นโรคเรื้อน
๙. เวรัมภสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุติดลาภสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือน
นกถูกลมบา้ หมูพัด
๑๐. สคาถกสูตร
วา่ ดว้ ยลาภสักการะและความสรรเสริญมีอบายเป็ นผล
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. สุวัณณปาติสูตร
วา่ ดว้ ยถาดทองคํา
๒. รูปิยปาติสูตร
วา่ ดว้ ยถาดรูปิยะ
๓-๑๐. สุวัณณนิกขสุตตาทิอัฏฐกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๘ สูตร มีสูตรวา่ ดว้ ยทองคําแทง่ เป็ นตน้
๓. ตติยวรรค
หมวดที่ ๓
๑. มาตุคามสูตร
วา่ ดว้ ยมาตุคาม
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๒. กัลยาณิสูตร
วา่ ดว้ ยนางงาม
๓. เอกปุตตกสูตร
วา่ ดว้ ยบุตรคนเดียว
๔. เอกธีตุสูตร
วา่ ดว้ ยธิดาคนเดียว
๕. สมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์
๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๗. ตติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๓
๘. ฉวิสูตร
วา่ ดว้ ยผิว
๙. รัชชุสูตร
วา่ ดว้ ยเชือก
๑๐. ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ
๔. จตุตถวรรค
หมวดที่ ๔
๑. ภินทิสูตร
วา่ ดว้ ยการทําลาย
๒. กุสลมูลสูตร
วา่ ดว้ ยกุศลมูล
๓. กุสลธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยกุศลธรรม
๔. สุกกธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมขาว
๕. อจิรปั กกันตสูตร
วา่ ดว้ ยการหลีกไปไมน่ าน
๖. ปั ญจรถสตสูตร
วา่ ดว้ ยราชรถ ๕๐๐
๗. มาตุสูตร
วา่ ดว้ ยมารดา
๘-๑๓. ปิ ตุสุตตาทิฉักกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๖ สูตรมีปิตุสูตรเป็ นตน้
๗. ราหุลสังยุต
๑. ปฐมวรรค
หมวดที่ ๑
๑. จักขุสูตร
วา่ ดว้ ยจักษุ
๒. รูปสูตร
วา่ ดว้ ยรูป
๓. วิญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยวิญญาณ
๔. สัมผัสสสูตร
วา่ ดว้ ยสัมผัส
๕. เวทนาสูตร
วา่ ดว้ ยเวทนา
๖. สัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญา
๗. สัญเจตนาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญเจตนา
๘. ตัณหาสูตร
วา่ ดว้ ยตัณหา
๙. ธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุ
๑๐. ขันธสูตร
วา่ ดว้ ยขันธ์
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. จักขุสูตร
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วา่ ดว้ ยจักษุ
๒-๑๐. รูปาทิสุตตนวกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๙ สูตรมีรูปสูตรเป็ นตน้
๑๑. อนุสยสูตร
วา่ ดว้ ยอนุสัย
๑๒. อปคตสูตร
วา่ ดว้ ยปราศจากอหังการ มมังการและมานะ
๘. ลักขณสังยุต
๑. ปฐมวรรค
หมวดที่ ๑
๑. อัฏฐิสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีแตโ่ ครงกระดูก
๒. เปสิสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีแตร่ ่างชิน้ เนื้อ
๓. ปิ ณฑสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตร่างกอ้ นเนื้อ
๔. นิจฉวิสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตร่างไมม่ ีผิวหนังเพศชาย
๕. อสิโลมสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตร่างมีขนเป็ นดาบเพศชาย
๖. สัตติสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตร่างมีขนเป็ นหอกเพศชาย
๗. อุสุโลมสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตร่างมีขนเป็ นลูกศรเพศชาย
๘. สูจิโลมสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีร่างถูกเข็มทิม่ แทงเพศชาย
๙. ทุติยสูจิโลมสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีร่างถูกเข็มทิม่ แทงเพศชาย สูตรที่ ๒
๑๐. กุมภัณฑสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีอัณฑะโตเทา่ หมอ้
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. สสีสกสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตจมหลุมคูถทว่ มศีรษะเพศชาย
๒. คูถขาทสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตกินคูถเพศชาย
๓. นิจฉวิตถีสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตร่างไมม่ ีผิวหนังเพศหญิง
๔. มังคุลิตถีสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตรูปร่างนา่ เกลียดเพศหญิง
๕. โอกิลินีสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตร่างถูกไฟลวกเพศหญิง
๖. อสีสกสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตศีรษะขาด
๗. ปาปภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีรูปเป็ นภิกษุชัว่
๘. ปาปภิกขุนีสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีรูปเป็ นภิกษุณีชวั่
๙. ปาปสิกขมานาสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีรูปเป็ นสิกขมานาชัว่
๑๐. ปาปสามเณรสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีรูปเป็ นสามเณรชัว่
๑๑. ปาปสามเณรีสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตมีรูปเป็ นสามเณรีชวั่
๙. โอปั มมสังยุต
๑. กูฏสูตร
วา่ ดว้ ยเรือนยอด
๒. นขสิขสูตร
วา่ ดว้ ยฝุ่นติดปลายเล็บ
๓. กุลสูตร
วา่ ดว้ ยตระกูล
๔. โอกขาสูตร
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วา่ ดว้ ยการให้ทาน
๕. สัตติสูตร
วา่ ดว้ ยหอก
๖. ธนุคคหสูตร
วา่ ดว้ ยการจับลูกธนู
๗. อาณิสูตร
วา่ ดว้ ยลิม่
๘. กลิงครสูตร
วา่ ดว้ ยหมอนทอ่ นไม้
๙. นาคสูตร
วา่ ดว้ ยช้าง
๑๐. พิฬารสูตร
วา่ ดว้ ยแมว
๑๑. สิคาลสูตร
วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอก
๑๒. ทุติยสิคาลสูตร
วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอก สูตรที่ ๒
๑๐. ภิกขุสังยุต
๑. โกลิตสูตร
วา่ ดว้ ยพระโกลิตะ
๒. อุปติสสสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุปติสสะ
๓. ฆฏสูตร
วา่ ดว้ ยหมอ้
๔. นวสูตร
วา่ ดว้ ยผูใ้ หม่
๕. สุชาตสูตร
วา่ ดว้ ยพระสุชาต
๖. ลกุณฏกภัททิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระลกุณฏภัททิยะ
๗. วิสาขสูตร
วา่ ดว้ ยพระวิสาขะ
๘. นันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระนันทะ
๙. ติสสสูตร
วา่ ดว้ ยพระติสสะ
๑๐. เถรนามกสูตร
วา่ ดว้ ยพระเถรนามกะ
๑๑. มหากัปปิ นสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหากัปปิ นะ
๑๒. สหายกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ป็ นเพื่อนกัน
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๑. ขันธสังยุต
มูลปั ณณาสก์
๑. นกุลปิ ตุวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยนกุลปิ ตาคหบดี
๑. นกุลปิ ตุสูตร
วา่ ดว้ ยนกุลปิ ตาคหบดี
สักกายทิฏฐิ ๒๐
๒. เทวทหสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีเ่ ทวทหนิคม
๓. หลิททิกานิสูตร
วา่ ดว้ ยหลิททิกานิคหบดี
๓. หลิททิกานิสูตร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยหลิททิกานิคหบดี
๔. ทุติยหลิททิกานิสูตร
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วา่ ดว้ ยหลิททิกานิคหบดี สูตรที่ ๒
๕. สมาธิสูตร
วา่ ดว้ ยสมาธิ
๖. ปฏิสัลลานสูตร
วา่ ดว้ ยการหลีกเร้น
๗. อุปาทาปริตัสสนาสูตร
วา่ ดว้ ยความสะดุง้ เพราะถือมัน่
๘. ทุติยอุปาทาปริตัสสนาสูตร
วา่ ดว้ ยความสะดุง้ เพราะถือมัน่ สูตรที่ ๒
๙. กาลัตตยอนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ งใน ๓ กาล
๑๐. กาลัตตยทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกขใ์ น ๓ กาล
๑๑. กาลัตตยอนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตาใน ๓ กาล
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๒. อนิจจวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๑. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๒. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
๓. อนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา
๔. ยทนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๕. ยังทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
๖. ยทนัตตาสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา
๗. สเหตุอนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ งพร้อมทัง้ เหตุปัจจัย
๘. สเหตุทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกขพ์ ร้อมทัง้ เหตุปัจจัย
๙. สเหตุอนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตาพร้อมทัง้ เหตุปัจจัย
๑๐. อานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๓. ภารวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยภาระ
๑. ภารสูตร
วา่ ดว้ ยภาระ
๒. ปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้
๓. อภิชานสูตร
วา่ ดว้ ยผูร้ ้ยู งิ่
๔. ฉันทราคสูตร
วา่ ดว้ ยการละฉันทราคะ
๕. อัสสาทสูตร
วา่ ดว้ ยคุณของขันธ์
๖. ทุติยอัสสาทสูตร
วา่ ดว้ ยคุณของขันธ์ สูตร ๒
๗. ตติยอัสสาทสูตร
วา่ ดว้ ยคุณของขันธ์ สูตร ๓
๘. อภินันทนสูตร
วา่ ดว้ ยความเพลิดเพลินขันธ์
๙. อุปปาทสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์
๑๐. อฆมูลสูตร
วา่ ดว้ ยมูลเหตุแห่งทุกข์
๑๑. ปภังคุสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีแ่ ตกสลาย
๔. นตุมหากวรรค
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หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มใ่ ช่ของเธอทัง้ หลาย
๑. นตุมหากสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มใ่ ช่ของเธอทัง้ หลาย
๒. ทุติยนตุมหากสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มใ่ ช่ของเธอทัง้ หลาย สูตรที่ ๒
๓. อัญญตรภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปั ญหา
๔. ทุติยอัญญตรภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปั ญหา สูตรที่ ๒
๕. อานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๖. ทุติยอานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์ สูตรที่ ๒
๗. อนุธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมอันเหมาะสม
๘. ทุติยอนุธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ ๒
๙. ตติยอนุธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ ๓
๑๐. จตุตถอนุธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ ๔
๕. อัตตทีปวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการมีตนเป็ นเกาะ
๑. อัตตทีปสูตร
วา่ ดว้ ยการมีตนเป็ นเกาะ
๒. ปฏิปทาสูตร
วา่ ดว้ ยปฏิปทา
๓. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๔. ทุติยอนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง สูตรที่ ๒
๕. สมนุปัสสนาสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณาเห็น
๖. ขันธสูตร
วา่ ดว้ ยขันธ์
๗. โสณสูตร
วา่ ดว้ ยโสณคหบดีบุตร
๘. ทุติยโสณสูตร
วา่ ดว้ ยโสณคหบดีบุตร สูตรที่ ๒
๙. นันทิกขยสูตร
วา่ ดว้ ยการสิน้ ความเพลิดเพลิน
๑๐. ทุติยนันทิกขยสูตร
วา่ ดว้ ยการสิน้ ความเพลิดเพลิน สูตรที่ ๒
มัชฌิมปั ณณาสก์
๑. อุปยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความเขา้ ถึง
๑. อุปยสูตร
วา่ ดว้ ยความเขา้ ถึง
๒. พีชสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยพืช
๓. อุทานสูตร
วา่ ดว้ ยการเปลง่ อุทาน
๔. อุปาทานปริปวัตตนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปาทานขันธเ์ วียนรอบ
๔. อุปาทานปริปวัตตนสูตร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยอุปาทานขันธเ์ วียนรอบ
๕. สัตตัฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะ ๗ ประการ
๖. สัมมาสัมพุทธสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๗. อนัตตลักขณสูตร
วา่ ดว้ ยลักษณะแห่งอนัตตา
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เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

๘. มหาลิสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้ามหาลิ
๙. อาทิตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นของร้อน
๑๐. นิรุตติปถสูตร
วา่ ดว้ ยหลักภาษา
๒. อรหันตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๑. อุปาทิยมานสูตร
วา่ ดว้ ยผูย้ ึดมัน่ ขันธ์
๒. มัญญมานสูตร
วา่ ดว้ ยผูก้ ําหนดหมายขันธ์
๓. อภินันทมานสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ พลิดเพลินขันธ์
๔. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๕. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
๖. อนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา
๗. อนัตตนิยสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ นื่องดว้ ยอัตตา
๘. รชนียสัณฐิตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีจ่ ูงใจให้กําหนัด
๙. ราธสูตร
วา่ ดว้ ยพระราธะ
๑๐. สุราธสูตร
วา่ ดว้ ยพระสุราธะ
๓. ขัชชนียวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผูถ้ ูกเคีย้ วกิน
๑. อัสสาทสูตร
วา่ ดว้ ยคุณของขันธ์
๒. สมุทยสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์
๓. ทุติยสมุทยสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ สูตรที่ ๒
๔. อรหันตสูตร
วา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๕. ทุติยอรหันตสูตร
วา่ ดว้ ยพระอรหันต์ สูตรที่ ๒
๖. สีหสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยพญาราชสีห์
๗. ชัชชนียสูตร
วา่ ดว้ ยผูถ้ ูกเคีย้ วกิน
๘. ปิ ณโฑลยสูตร
วา่ ดว้ ยการเทีย่ วบิณฑบาตเลีย้ งชีพ
๙. ปาลิเลยยสูตร
วา่ ดว้ ยป่าปาลิเลยยกะ
๙. ปาลิเลยยสูตร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยป่าปาลิเลยยกะ
๑๐. ปุณณมสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง
มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ
ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ
เหตุทเี่ รียกวา่ ขันธ์
เหตุปัจจัยแห่งขันธ์
เหตุเกิดสักกายทิฏฐิ
เหตุไมม่ ีสักกายทิฏฐิ
คุณ โทษ และเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันธ์
ความไมม่ ีอหังการ นมังการ และมานานุสัย
กรรมทีอ่ นัตตากระทําถูกตอ้ งอัตตา
๔. เถรวรรค
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เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

หมวดวา่ ดว้ ยพระเถระ
๑. อานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๒. ติสสสูตร
วา่ ดว้ ยพระติสสะ
๓. ยมกสูตร
วา่ ดว้ ยพระยมกะ
๓. ยมกสูตร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยพระยมกะ
๔. อนุราธสูตร
วา่ ดว้ ยพระอนุราธะ
พระอนุราธะทูลถามปั ญหาพระผูม้ ีพระภาค
๕. วักกลิสูตร
วา่ ดว้ ยพระวักกลิ
๖. อัสสชิสูตร
วา่ ดว้ ยพระอัสสชิ
๖. อัสสชิสูตร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยพระอัสสชิ
๗. เขมกสูตร
วา่ ดว้ ยพระเขมกะ
๘. ฉันนสูตร
วา่ ดว้ ยพระฉันนะ
๙. ราหุลสูตร
วา่ ดว้ ยพระราหุล
๑๐. ทุติยราหุลสูตร
วา่ ดว้ ยพระราหุล สูตรที่ ๒
๕. ปุปผวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยดอกไม้
๑. นทีสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้า
๒. ปุปผสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยดอกไม้
๓. เผณปิ ณฑูปมสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยกลุม่ ฟองน้า
๔. โคมยปิ ณฑสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยกอ้ นโคมัย
๕. นขสิขาสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยฝุ่นทีป่ ลายเล็บ
๖. สุทธิกสูตร
วา่ ดว้ ยขันธล์ ว้ นๆ
๗. คัททูลพัทธสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยสุนัขถูกลา่ ม
๘. ทุติยคัททูลพัทธสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยสุนัขถูกลา่ ม สูตรที่ ๒
ความเศร้าหมองและความผอ่ งแผว้ แห่งจิต
๙. วาสิชฏสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยดา้ มมีด
๑๐. อนิจจสัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยอนิจจสัญญา
จูฬปั ณณาสก์
๑. อันตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยทีส่ ุด
๑. อันตสูตร
วา่ ดว้ ยทีส่ ุด
๒. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยทุกข์
๓. สักกายสูตร
วา่ ดว้ ยสักกายะ
๔. ปริญเญยยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรกําหนดรู้
๕. สมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณะ
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เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

๖. ทุติยสมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณะ สูตรที่ ๒
๗. โสตาปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยพระโสดาบัน
๘. อรหันตสูตร
วา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๙. ฉันทปหานสูตร
วา่ ดว้ ยการละความพอใจ
๑๐. ทุติยฉันทปหานสูตร
วา่ ดว้ ยการละความพอใจ สูตรที่ ๒
๒. ธัมมกถิกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระธรรมกถึก
๑. อวิชชาสูตร
วา่ ดว้ ยอวิชชา
๒. วิชชาสูตร
วา่ ดว้ ยวิชชา
๓. ธัมมกถิกสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมกถึก
๔. ทุติยธัมมกถิกสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมกถึก สูตรที่ ๒
๕. พันธนสูตร
วา่ ดว้ ยเครื่องพันธนาการ
๖. ปริปุจฉิตสูตร
วา่ ดว้ ยการสอบถาม
๗. ทุติยปริปุจฉิตสูตร
วา่ ดว้ ยการสอบถาม สูตรที่ ๒
๘. สัญโญชนิยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กื้อกูลแกส่ ังโยชน์
๙. อุปาทานิยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กื้อกูลแกอ่ ุปาทาน
๑๐. สีลวันตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีภ่ ิกษุผมู้ ีศิลควรมนสิการโดยแยบคาย
๑๑. สุตวันตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีภ่ ิกษุผไู้ ดส้ ดับควรมนสิการโดยแยบคาย
๑๒. กัปปสูตร
วา่ ดว้ ยพระกัปปะ
๑๓. ทุติยกัปปสูตร
วา่ ดว้ ยพระกัปปะ สูตรที่ ๒
๓. อวิชชาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอวิชชา
๑. สมุทยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา
๒. ทุติยสมุทยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สูตรที่ ๒
๓. ตติยสมุทยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สูตรที่ ๓
๔. อัสสาทสูตร
วา่ ดว้ ยคุณของขันธ์
๕. ทุติยอัสสาทสูตร
วา่ ดว้ ยคุณของขันธ์ สูตรที่ ๒
๖. สมุทยสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดแห่งขันธ์
๗. ทุติยสมุทยสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดแห่งขันธ์ สูตรที่ ๒
๘. โกฏฐิตสูตร
วา่ ดว้ ยพระโกฏฐิตะ
๙. ทุติยโกฏฐิตสูตร
วา่ ดว้ ยพระโกฏฐิตะ สูตรที่ ๒
๑๐. ตติยโกฏฐิตสูตร
วา่ ดว้ ยพระโกฏฐิตะ สูตรที่ ๓
๔. กุกกุฬวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นของร้อน
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๑. กุกกุฬสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นของร้อน
๒. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๓. ทุติยอนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง สูตรที่ ๒
๔. ตติยอนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง สูตรที่ ๓
๕. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
๖. ทุติยทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ สูตรที่ ๒
๗. ตติยทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ สูตรที่ ๓
๘. อนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา
๙. ทุติยอนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา สูตรที่ ๒
๑๐. ตติยอนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา สูตรที่ ๓
๑๑. นิพพิทาพหุลสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ากดว้ ยความเบื่อหนา่ ย
๑๒. อนิจจานุปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยผูพ้ ิจารณาเห็นความไมเ่ ทีย่ ง
๑๓. ทุกขานุปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยผูพ้ ิจารณาเห็นทุกข์
๑๔. อนัตตานุปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยผูพ้ ิจารณาเห็นอนัตตา

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

๒. ราธสังยุต

๕. ทิฏฐิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยทิฏฐิ
๑. อัชฌัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสุขและทุกขใ์ นภายใน
๒. เอตังมมสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณาเห็นวา่ นัน่ ของเรา
๓. โสอัตตาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตากับโลกเป็ นอยา่ งเดียวกัน
๔. โนจเมสิยาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ เราไมพ่ ึงมี
๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร
วา่ ดว้ ยมิจฉาทิฏฐิ
๖. สักกายทิฏฐิสูตร
วา่ ดว้ ยสักกายทิฏฐิ
๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร
วา่ ดว้ ยอัตตานุทิฏฐิ
๘. อภินิเวสสูตร
วา่ ดว้ ยความยึดมัน่
๙. ทุติยอภินิเวสสูตร
วา่ ดว้ ยความยึดมัน่ สูตรที่ ๒
๑๐. อานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๑. ปฐมวรรค
หมวดที่ ๑
๑. มารสูตร
๒. สัตตสูตร

วา่ ดว้ ยมาร

วา่ ดว้ ยสัตว์
๓. ภวเนตติสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเป็ นเหตุนําไปสูภ่ พ
๔. ปริญเญยยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรกําหนดรู้
๕. สมณสูตร
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วา่ ดว้ ยสมณะ
๖. ทุติยสมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณะ สูตรที่ ๒
๗. โสตาปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยพระโสดาบัน
๘. อรหันตสูตร
วา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๙. ฉันทราคสูตร
วา่ ดว้ ยความพอใจและความกําหนัด
๑๐. ทุติยฉันทราคสูตร
วา่ ดว้ ยความพอใจและความกําหนัด สูตรที่ ๒

๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. มารสูตร

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยมาร
๒. มารธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของมาร
๓. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๔. อนิจจธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความไมเ่ ทีย่ งเป็ นธรรมดา
๕. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
๖. ทุกขธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีทุกขเ์ ป็ นธรรมดา
๗. อนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา
๘. อนัตตธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีอนัตตาเป็ นธรรมดา
๙. ขยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความสิน้ ไปเป็ นธรรมดา
๑๐. วยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา
๑๑. สมุทยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา
๑๒. นิโรธธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความดับไปเป็ นธรรมดา
๓. อายาจนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการอาราธนา
๑-๑๑. มาราทิสุตตเอกาทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๑ สูตร มีมารสูตรเป็ นตน้
๑. มารสูตร
วา่ ดว้ ยมาร
๒. มารธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของมาร
๓. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๔. อนิจจธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความไมเ่ ทีย่ งเป็ นธรรมดา
๕. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
๖. ทุกขธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีทุกขเ์ ป็ นธรรมดา
๗. อนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา
๘. อนัตตธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีอนัตตาเป็ นธรรมดา
๙. ขยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความสิน้ ไปเป็ นธรรมดา
๑๐. วยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา
๑๑. สมุทยธัมมสูตร
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๓. ทิฏฐิสังยุต

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา
๑๒. นิโรธธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความดับไปเป็ นธรรมดา
๔. อุปนิสินนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผูเ้ ขา้ ไปนัง่ ใกล้
๑-๑๑. มาราทิสุตตเอกาทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๑ สูตร มีมารสูตรเป็ นตน้
๑. มารสูตร
วา่ ดว้ ยมาร
๒. มารธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของมาร
๓. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๔. อนิจจธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความไมเ่ ทีย่ งเป็ นธรรมดา
๕. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
๖. ทุกขธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีทุกขเ์ ป็ นธรรมดา
๗. อนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ นอนัตตา
๘. อนัตตธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีอนัตตาเป็ นธรรมดา
๙. ขยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความสิน้ ไปเป็ นธรรมดา
๑๐. วยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา
๑๑. สมุทยธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา
๑๒. นิโรธธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความดับไปเป็ นธรรมดา
๑. โสตาปั ตติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโสดาปั ตติมรรค
๑. วาตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ ลมไมพ่ ัดเป็ นตน้
๒. เอตังมมสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ นัน่ ของเรา
๓. โสอัตตาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตากับโลกเป็ นอยา่ งเดียวกัน
๔. โนจเมสิยาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ เราไมพ่ ึงมี
๕. นัตถิทินนสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ ทานทีใ่ ห้แลว้ ไมม่ ีผลเป็ นตน้
๖. กโรโตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ เมื่อบุคคลทําเองเป็ นตน้
๗. เหตุสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ ไมม่ ีเหตุเป็ นตน้
๘. มหาทิฏฐิสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิหลายประการ
๙. สัสสตทิฏฐิสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ โลกเทีย่ ง
๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ โลกไมเ่ ทีย่ ง
๑๑. อันตวาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ โลกมีทสี่ ุด
๑๒. อนันตวาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ โลกไมม่ ีทสี่ ุด
๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ ชีวะกับสรีระเป็ นอยา่ งเดียวกัน
๑๔. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ ชีวะกับสรีระเป็ นคนละอยา่ งกัน
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เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

๑๕. โหติตถาคโตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกิดอีก
๑๖. นโหติตถาคโตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่ กิดอีก
๑๗. โหติจนจโหติตถาคโตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกิดอีกและไมเ่ กิดอีก
๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคโตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ เกิดอีกก็มิใช่ ฯ
๒. ทุติยคมนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการไปที่ ๒
๑. วาตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ ลมไมพ่ ัดเป็ นตน้
๑๘. เนวโหตินนโหติสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ เกิดอีกก็มิใช่ ฯ
๑๙. รูปีอัตตาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตาทีม่ ีรูป
๒๐. อรูปีอัตตาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตาทีไ่ มม่ ีรูป
๒๑. รูปีจอรูปีจอัตตาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตาทีม่ ีรูปและไมม่ ีรูป
๒๒. เนวรูปีนารูปีอัตตาสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตาทีม่ ีรูปก็มิใช่ ไมม่ ีรูปก็มิใช่
๒๓. เอกันตสุขีสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตาทีม่ ีสุขโดยสว่ นเดียว
๒๔. เอกันตทุกขีสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตาทีม่ ีทุกขโ์ ดยสว่ นเดียว
๒๕. สุขทุกขีสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตาทีม่ ีทงั้ สุขและทุกข์
๒๖. อทุกขมสุขีสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ อัตตาทีไ่ มม่ ีทงั้ ทุกขแ์ ละสุข
๓. ตติยคมนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการไปที่ ๓
๑. นวาตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ ลมไมพ่ ัดเป็ นตน้
๒๖. อทุกขมสุขีสูตร
วา่ ดว้ ยอัตตาทีไ่ มม่ ีทงั้ ทุกขแ์ ละสุข
๔. จตุตถคมนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการไปที่ ๔
๑. นวาตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิวา่ ลมไมพ่ ัดเป็ นตน้
๒๖. อทุกขมสุขีสูตร
วา่ ดว้ ยอัตตาทีไ่ มม่ ีทงั้ ทุกขแ์ ละสุข
๔. โอกกันตสังยุต
๑. จักขุสูตร
วา่ ดว้ ยจักขุ
๒. รูปสูตร
วา่ ดว้ ยรูป
๓. วิญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยวิญญาณ
๔. สัมผัสสสูตร
วา่ ดว้ ยสัมผัส
๕. สัมผัสสชาสูตร
วา่ ดว้ ยสัมผัสสชาเวทนา
๖. รูปสัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยรูปสัญญา
๗. รูปสัญเจตนาสูตร
วา่ ดว้ ยรูปสัญเจตนา
๘. รูปตัณหาสูตร
วา่ ดว้ ยรูปตัณหา
๙. ปฐวีธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยปฐวีธาตุ
๑๐. ขันธสูตร
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๕. อุปปาทสังยุต

วา่ ดว้ ยขันธ์
๑. จักขุสูตร
๒. รูปสูตร

๖. กิเลสสังยุต

วา่ ดว้ ยรูป
๓. วิญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยวิญญาณ
๔. สัมผัสสสูตร
วา่ ดว้ ยสัมผัส
๕. สัมผัสสชาสูตร
วา่ ดว้ ยสัมผัสสชาเวทนา
๖. สัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญา
๗. สัญเจตนาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญเจตนา
๘. ตัณหาสูตร
วา่ ดว้ ยตัณหา
๙. ธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุ
๑๐. ขันธสูตร
วา่ ดว้ ยขันธ์
๑. จักขุสูตร
๒. รูปสูตร

๗. สารีปุตตสังยุต

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยจักขุ

วา่ ดว้ ยจักขุ

วา่ ดว้ ยรูป
๓. วิญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยวิญญาณ
๔. สัมผัสสสูตร
วา่ ดว้ ยสัมผัส
๕. สัมผัสสชาสูตร
วา่ ดว้ ยสัมผัสสชาเวทนา
๖. สัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญา
๗. สัญเจตนาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญเจตนา
๘. ตัณหาสูตร
วา่ ดว้ ยตัณหา
๙. ธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุ
๑๐. ขันธสูตร
วา่ ดว้ ยขันธ์
๑. วิเวกชสูตร
วา่ ดว้ ยปฐมฌานมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก
๒. อวิตักกสูตร
วา่ ดว้ ยทุติยฌานไมม่ ีวิตก
๓. ปี ติสุข
วา่ ดว้ ยตติยฌานทีม่ ีปีติ
๔. อุเปกขาสูตร
วา่ ดว้ ยจตุตถฌานทีม่ ีสติบริสุทธิเ์ พราะอุเบกขา
๕. อากาสานัญจายตนสูตร
วา่ ดว้ ยอากาสานัญจายตนฌาน
๖. วิญญาณัญจายตนสูตร
วา่ ดว้ ยวิญญาณัญจายตนฌาน
๗. อากิญจัญญายตนสูตร
วา่ ดว้ ยอากิญจัญญายตนฌาน
๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร
วา่ ดว้ ยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๙. นิโรธสมาปั ตติสูตร
วา่ ดว้ ยนิโรธสมาบัติ
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๘. นาคสังยุต

๙. สุปัณณสังยุต

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

๑๐. คันธัพพกายสังยุต

๑๑. วลาหกสังยุต

๑๐. สุจิมุขีสูตร
วา่ ดว้ ยสุจิมุขีปริพาชิกา
๑. สุทธิกสูตร
วา่ ดว้ ยกําเนิดนาคลว้ นๆ
๒. ปณีตตรสูตร
วา่ ดว้ ยกําเนิดนาคทีป่ ระณีตกวา่ กัน
๓. อุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยอุโบสถ
๔. ทุติยอุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยอุโบสถ สูตรที่ ๒
๕. ตติยอุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยอุโบสถ สูตรที่ ๓
๖. จตุตถอุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยอุโบสถ สูตรที่ ๔
๗. สุตสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องทีไ่ ดฟ้ ั งมา
๘. ทุติยสุตสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องทีไ่ ดฟ้ ั งมา สูตรที่ ๒
๙. ตติยสุตสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องทีไ่ ดฟ้ ั งมา สูตรที่ ๓
๑๐. จตุตถสุตสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องทีไ่ ดฟ้ ั งมา สูตรที่ ๔
๑๑-๒๐. อัณฑชทานูปการสุตตทสกะ
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูอ่ ยูร่ ่วมกับพวกนาคทีเ่ ป็ นอัณฑชะ ๑๐ สูตร
๒๑-๕๐. ชลาพุชาทิทานูปการสุตตติงสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๓๐ สูตร มีชลาพุชทานูปการสูตรเป็ นตน้
๑. สุทธิกสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องกําเนิดครุฑลว้ นๆ
๒. หรันติสูตร
วา่ ดว้ ยครุฑฉุดนาค
๓. ทวยการีสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีปกติกระทํากรรมทัง้ ๒
๔-๖. ทุติยาทิทวยการีสุตตัตติกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๓ สูตร มีทุติทวยการีสูตรเป็ นตน้
๗-๑๖. อัณฑชทานูปการสุตตทสกะ
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูอ้ ยูร่ ่วมกับพวกครุฑทีเ่ ป็ นอัณฑชะ ๑๐ สูตร
๑๗-๔๖. ชลาพุชทานูปการสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูอ้ ยูร่ ่วมกับพวกครุฑทีเ่ ป็ นชลาพุชะ
๑. สุทธิกสูตร
วา่ ดว้ ยเทพผูน้ ับเนื่องในหมูค่ ันธัพพเทพลว้ นๆ
๒. สุจริตสูตร
วา่ ดว้ ยสุจริต
๓. มูลคันธทาตาสูตร
วา่ ดว้ ยผูใ้ ห้ตน้ ไมม้ ีกลิน่ ทีร่ าก
๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสุตตนวกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๙ สูตร มีสารคันธทาตาสูตรเป็ นตน้
๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสุตตทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๐ สูตร มีมูลคันธทานูปการสูตรเป็ นตน้
๒๓-๑๑๒. สารคันธาทิทานูปการสุตตนวุติกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๙๐ สูตร มีสารคันธทานูปการสูตรเป็ นตน้
๑. เทสนาสูตร
วา่ ดว้ ยทรงแสดงเทพพวกวลาหก
๒. สุจริตสูตร
วา่ ดว้ ยสุจริต
๓-๑๒. สีตวลาหกทานูปการสุตตทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๐ สูตร มีสีตวลาหกทานูปการสูตรเป็ นตน้
๑๓-๕๒. อุณหวลาหกทานูปการสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูอ้ ยูร่ ่วมกับเทพพวกอุณหวลาหก
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๑๒. วัจฉโคตตสังยุต

เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

๑๓. ฌานสังยุต

๕๓. สีตวลาหกสูตร
วา่ ดว้ ยเทพพวกสีตวลาหก
๕๔. อุณหวลาหกสูตร
วา่ ดว้ ยเทพพวกอุณหวลาหก
๕๕. อัพภวลาหกสูตร
วา่ ดว้ ยเทพพวกอัพภวลาหก
๕๖. วาตวลาหกสูตร
วา่ ดว้ ยเทพพวกวาตวลาหก
๕๗. วัสสวลาหกสูตร
วา่ ดว้ ยเทพพวกวัสสวลาหก
๑. รูปอัญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยความไมร่ ้ใู นรูป
๒. เวทนาอัญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยความไมร่ ้ใู นเวทนา
๓. สัญญาอัญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยความไมร่ ้ใู นสัญญา
๔. สังขารอัญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยความไมร่ ้ใู นสังขาร
๕. วิญญาณอัญญาณสูตร
วา่ ดว้ ยความไมร่ ้ใู นวิญญาณ
๖-๑๐. รูปอทัสสนาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอทัสสนสูตรเป็ นตน้
๑๑-๑๕. รูปอนภิสมยาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนภิสมยสูตรเป็ นตน้
๑๖-๒๐. รูปอนนุโพธาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนนุโพธสูตรเป็ นตน้
๒๑-๒๕. รูปอัปปฏิเวธาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปฏิเวธสูตรเป็ นตน้
๒๖-๓๐. รูปอสัลลักขณาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอสัลลักขณสูตรเป็ นตน้
๓๑-๓๕. รูปอนุปลักขณาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอนุปลักขณสูตรเป็ นตน้
๓๖-๔๐. รูปอัปปั จจุปลักขณาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปั จจุปลักขณสูตรเป็ นตน้
๔๑-๔๕. รูปอสมเปกขณาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอสมเปกขณสูตรเป็ นตน้
๔๖-๕๐. รูปอัปปั จจุเปกขณาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีรูปอัปปั จจุเปกขณสูตรเป็ นตน้
๕๑-๕๔. รูปอัปปั จจักขกัมมาทิสุตตจตุกกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๔ สูตร มีรูปอัปปั จจักขกัมมสูตรเป็ นตน้
๕๕. วิญญาณอัปปั จจักขกัมมสูตร
วา่ ดว้ ยความไมเ่ ห็นประจักษใ์ นวิญญาณ
๑. สมาธิมูลกสมาปั ตติสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ สมาธิอันเป็ นมูล
๒. สมาธิมูลกฐิติสูตร
วา่ ดว้ ยการตัง้ อยูใ่ นสมาธิอันเป็ นมูล
๓. สมาธิมูลกวุฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยการออกจากสมาธิอันเป็ นมูล
๔. สมาธิมูลกกัลลิตสูตร
วา่ ดว้ ยความพร้อมในสมาธิอันเป็ นมูล
๕. สมาธิมูลกอารัมมณสูตร
วา่ ดว้ ยอารมณใ์ นสมาธิอันเป็ นมูล
๖. สมาธิมูลกโคจรสูตร
วา่ ดว้ ยโคจรในสมาธิอันเป็ นมูล
๗. สมาธิมูลกอภินีหารสูตร
วา่ ดว้ ยอภินิหารในสมาธิอันเป็ นมูล
๘. สมาธิมูลกสักกัจจการีสูตร
วา่ ดว้ ยผูท้ ําโดยเคารพในสมาธิอันเป็ นมูล
๙. สมาธิมูลกสาตัจจการีสูตร
วา่ ดว้ ยผูท้ ําความเพียรตอ่ เนื่องในสมาธิอันเป็ นมูล
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เลม่ ที่ ๑๗ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

๑๐. สมาธิมูลกสัปปายการีสูตร
วา่ ดว้ ยผูท้ ําสัปปายะในสมาธิอันเป็ นมูล
๑๑. สมาปั ตติมูลกฐิติสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และการตัง้ อยูใ่ นสมาธิอันเป็ นมูล
๑๒. สมาปั ตติมูลกกัลลิตสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และออกจากสมาธิอันเป็ นมูล
๑๓. สมาปั ตติมูลกกัลลิตสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และความพร้อมในสมาธิอันเป็ นมูล
๑๔. สมาปั ตติมูลกอารัมมณสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และอารมณใ์ นสมาธิอันเป็ นมูล
๑๕. สมาปั ตติมูลกโคจรสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และโคจรในสมาธิอันเป็ นมูล
๑๖. สมาปั ตติมูลกอภินิหารสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และอภินิหารในสมาธิอันเป็ นมูล
๑๗. สมาปั ตติมูลกสักกัจจสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และความเคารพในสมาธิอันเป็ นมูล
๑๘. สมาปั ตติมูลกสาตัจจสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และความเพียรตอ่ เนื่องในสมาธิอันเป็ นมูล
๑๙. สมาปั ตติมูลกสัปปายการีสูตร
วา่ ดว้ ยการเขา้ และผูท้ ําสัปปายะในสมาธิอันเป็ นมูล
๒๐-๒๗. ฐิติมูลกวุฏฐานสุตตาทิอัฏฐกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๘ สูตร มีฐิติมูลกวุฏฐานสูตรเป็ นตน้
๒๘-๓๔. วุฏฐานมูลกกัลลิตสุตตาทิสัตตกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๗ สูตร มีวุฏฐานมูลกกัลลิตสูตรเป็ นตน้
๓๕-๔๐. กัลลิตมูลกอารัมมณสุตตาทิฉักกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๖ สูตร มีกัลลิตมูลกอารัมมณสูตรเป็ นตน้
๔๑-๔๕. อารัมมณมูลกโคจรสุตตาทิปัญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีอารัมมณมูลกโคจรสูตรเป็ นตน้
๔๖-๔๙. โคจรมูลกอภินีหารสุตตาทิจตุกกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๔ สูตร มีโคจรมูลกอภินีหารสูตรเป็ นตน้
๕๐-๕๒. อภินิหารมูลกสักกัจจสุตตาทิติกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๓ สูตร มีอภินีหารมูลกสักกัจจสูตรเป็ นตน้
๕๓-๕๔. สักกัจจมูลกสาตัจจการีสุตตาทิทุกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๒ สูตร มีสักกัจจมูลกสาตัจจการีสูตรเป็ นตน้
๕๕. สาตัจจมูลกสัปปายการีสูตร
วา่ ดว้ ยความเพียรตอ่ เนื่องและผูท้ ําสัปปายะในสมาธิอันเป็ นมูล

เล่มที่ ๑๘
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

๑. สฬายตนสังยุต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
๑. อนิจจวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๑. อัชฌัตตานิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในไมเ่ ทีย่ ง
๒. อัชฌัตตทุกขสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในเป็ นทุกข์
๓. อัชฌัตตานัตตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในเป็ นอนัตตา
๔. พาหิรานิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกไมเ่ ทีย่ ง
๕. พาหิรทุกขสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกเป็ นทุกข์
๖. พาหิรานัตตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกเป็ นอนัตตา
๗. อัชฌัตตานิจจาตีตานาคตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทัง้ ทีเ่ ป็ นอดีตและอนาคตไมเ่ ที่ ่ยง
๘. อัชฌัตตทุกขาตีตานาคตสูตร วา่ ้ดวยอายตนะภายในทัง้ ทีเ่ ป็ นอดีตและอนาคตเป็ นทุกข์
๙. อัชฌัตตานัตตาตีตานาคตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทัง้ ทีเ่ ป็ นอดีตและอนาคตเป็ นอนัตตา
๑๐. พาหิรานิจจาตีตานาคตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทัง้ ทีเ่ ป็ นอดีตและอนาคตไมเ่ ทีย่ ง
๑๑. พาหิรทุกขาตีตานาคตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทัง้ ทีเ่ ป็ นอดีตและอนาคตเป็ นทุกข์
๑๒. พาหิรานัตตาตีตานาคตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทัง้ ทีเ่ ป็ นอดีตและอนาคตเป็ นอนัตตา
๒. ยมกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคู่
๑. ปฐมปุพเพสัมโพธสูตร วา่ ดว้ ยความดําริกอ่ นตรัสรู้ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยปุพเพสัมโพธสูตร วา่ ดว้ ยความดําริกอ่ นตรัสรู้ สูตรที่ ๒
๓. ปฐมอัสสาทปริเยสนสูตร วา่ ดว้ ยการแสวงหาคุณของอายตนะ สูตรที่ ๑
๔. ทุติยอัสสาทปริเยสนสูตร วา่ ดว้ ยการแสวงหาคุณของอายตนะ สูตรที่ ๒
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๕. ปฐมโนเจออัสสาทสูตร วา่ ดว้ ยการปฏิเสธคุณของอายตนะ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยโนเจอัสสาทสูตร วา่ ดว้ ยการปฏิเสธคุณของอายตนะ สูตรที่ ๒
๗. ปฐมาภินันทสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ พลิดเพลินอายตนะ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยาภินันทสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ พลิดเพลินอายตนะ สูตรที่ ๒
๙. ปฐมทุกขุปปาทสูตร วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยทุกขุปปาทสูตร วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ สูตรที่ ๒
๓. สัพพวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ทัง้ ปวง
๑. สัพพสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทัง้ ปวง
๒. ปหานสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเพื่อละสิง่ ทัง้ ปวง
๓. อภิญญาปริญญาปหานสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเพื่อรู้ยงิ่ กําหนดรู้และละสิง่ ทัง้ ปวง
๔. ปฐมอปริชานนสูตร วา่ ดว้ ยผูไ้ มก่ ําหนดรู้สิง่ ทัง้ ปวง สูตรที่ ๑
๕. ทุติยอปริชานนสูตร วา่ ดว้ ยผูไ้ มก่ ําหนดรู้สงิ่ ทัง้ ปวง สูตรที่ ๒
๖. อาทิตตสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทัง้ ปวงเป็ นของร้อน
๗. อันธภูตสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทัง้ ปวงเป็ นของมืดมน
๘. สมุคฆาตสารุปปสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาอันสมควรแกก่ ารเพิกถอนความกําหนดหมาย
๙. ปฐมสมุคฆาตสัปปายสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีเ่ ป็ นสัปปายะแกก่ ารเพิกถอน
ความกําหนดหมาย สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยสมุคฆาตสัปปายสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีเ่ ป็ นสัปปายะแกก่ ารเพิกถอน
ความกําหนดหมาย สูตรที่ ๒
๔. ชาติธัมมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ทัง้ ปวงมีความเกิดเป็ นธรรมดา
๑-๑๐. ชาติธัมมาทิสุตตทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๐ สูตร มีชาติธัมมสูตรเป็ นตน้
๕. สัพพอนิจจวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ ทัง้ ปวงไมเ่ ทีย่ ง
๑-๙. อนิจจาทิสุตตนวกะ วา่ ดว้ ยพระสูตร ๙ สูตร มีอนิจจสูตรเป็ นตน้
๑๐. อุปัสสัฏฐสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีท่ งั้ ปวงถูกเบียดเบียน
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๑. อวิชชาวรรค หมดววา่ ดว้ ยอวิชชา
๑. อวิชชาปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละอวิชชา
๒. สัญโญชนปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละสังโยชน์
๓. สัญโญชนสมุคฆาตสูตร วา่ ดว้ ยการถอนสังโยชน์
๔. อาสวปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละอาสวะ
๕. อาสวสมุคฆาตสูตร วา่ ดว้ ยการถอนอาสวะ
๖. อนุสยปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละอนุสัย
๗. อนุสยสมุคฆาตสูตร วา่ ดว้ ยการถอนอนุสัย
๘. สัพพุปาทานปริญญาสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเพื่อกําหนดรู้อุปาทานทัง้ ปวง
๙. ปฐมสัพพุปาทานปริยาทานสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเพื่อครอบงําอุปาทานทัง้ ปวง สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยสัพพุปาทานปริยาทานสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเพื่อครอบงําอุปาทานทัง้ ปวง สูตรที่ ๒
๒. มิคชาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระมิคชาละ
๑. ปฐมมิคชาลสูตร วา่ ดว้ ยพระมิคชาละ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยมิคชาลสูตร วา่ ดว้ ยพระมิคชาละ สูตรที่ ๒
๓. ปฐมสมิทธิมารปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยพระสมิทธิทูลถามปั ญหาเรื่องมาร สูตรที่ ๑
๔. สมิทธิสัตตปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยพระสมิทธิทูลถามปั ญหาเรื่องสัตว์
๕. สมิทธิทุกขปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยพระสมิทธิทูลถามปั ญหาเรื่องทุกข์
๖. สมิทธิโลกปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยพระสมิทธิทูลถามปั ญหาเรื่องโลก
๗. อุปเสนอาสีวิสสูตร วา่ ดว้ ยพระอุปเสนะถูกพิษงู
๘. อุปวาณสันทิฏฐิกสูตร วา่ ดว้ ยพระอุปวาณะทูลถามธรรมทีพ่ ึงเห็นเอง
๙. ปฐมฉผัสสายตนสูตร วา่ ดว้ ยผัสสายตนะ ๖ ประการ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยฉผัสสายตนสูตร วา่ ดว้ ยผัสสายตนะ ๖ ประการ สูตรที่ ๒
๑๑. ตติยฉผัสสายตนสูตร วา่ ดว้ ยผัสสายตนะ ๖ ประการ สูตรที่ ๓
๓. คิลานวรรค หมวดวา่ ดว้ ยภิกษุกผูอ้ าพาธ
๑. ปฐมคิลานสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ าพาธ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยคิลานสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ าพาธ สูตรที่ ๒
๓. ราธอนิจจสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงอนิจจธรรมแกพ่ ระราธะ
๔. ราธทุกขสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงทุกขธรรมแกพ่ ระราธะ
๕. ราธอนัตตสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงอนัตตธรรมแกพ่ ระราธะ
๖. ปฐมอวิชชาปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละอวิชชา สูตรที่ ๑
๗. ทุติยอวิชชาปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละอวิชชา สูตรที่ ๒
๘. สัมพหุลภิกขุสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุหลายรูป
๙. โลกปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องโลก
๑๐. ผัดคุนปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยพระผัคคุนะทูลถามปั ญหา
๔. ฉันนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระฉันนะ
๑. ปโลกธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีความแตกสลายเป็ นธรรมดา
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เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

๒. สุญญตโลกสูตร วา่ ดว้ ยโลกวา่ ง
๓. สังขิตตธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมโดยยอ่
๔. ฉันนสูตร วา่ ดว้ ยพระฉันนะ
๕. ปุณณสูตร วา่ ดว้ ยพระปุณณะ
๖. พาหิยสูตร วา่ ดว้ ยพระพาหิยะ
๗. ปฐมเอชาสูตร วา่ ดว้ ยความหวัน่ ไหว สูตรที่ ๑
๘. ทุติยเอชาสูตร วา่ ดว้ ยความหวัน่ ไหว สูตรที่ ๒
๙. ปฐมทวยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมคูก่ ัน สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยทวยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมคูก่ ัน สูตรที่ ๒
๕. ฉฬวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอายตนะ ๖ ประการ
๑. อทันตอคุตตสูตร วา่ ดว้ ยการไมฝ่ ึ กไมค่ มุ้ ครองอายตนะ
๒. มาลุกยปุตตสูตร วา่ ดว้ ยพระมาลุกยบุตร
๓. ปริหานธัมมสูตร วา่ ดว้ ยปริหานธรรม
๔. ปมาทวิหารีสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผูอ้ ยูด่ ว้ ยความประมาท
๕. สังวรสูตร วา่ ดว้ ยความสํารวม
๖. สมาธิสูตร วา่ ดว้ ยสมาธิ
๗. ปฏิสัลลานสูตร วา่ ดว้ ยการหลีกเร้น
๘. ปฐมนตุมหากสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มใ่ ช่ของเธอทัง้ หลาย สูตรที่ ๑
๙. ทุติยนตุมหากสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มใ่ ช่ของเธอทัง้ หลาย สูตรที่ ๒
๑๐. อุทกสูตร วา่ ดว้ ยอุทกดาบส
๓. ตติยปั ณณาสก์
๑. โยคักเขมิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะ
๑. โยคักเขมิสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะ
๒. อุปาทายสูตร วา่ ดว้ ยสุขทุกขอ์ าศัยปั จจัยเกิดขึ้น
๓. ทุกขสมุทยสูตร วา่ ดว้ ยความเกิดแห่งทุกข์
๔. โลกสมุทยสูตร วา่ ดว้ ยความเกิดแห่งโ่ลก
๕. เสยโยหมัสมิสูตร วา่ ดว้ ยความถือวา่ เราเลิศกวา่ เขา
๖. สัญโญชนิยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กื้อกูลแกส่ ังโยชน์
๗. อุปาทานิยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กื้อกูลแกอ่ ุปาทาน
๘. อัชฌัตติกายตนปริชานนสูตร วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้อายตนะภายใน
๙. พาหิรายตนปริชานนสูตร วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้อายตนะภายนอก
๑๐. อุปัสสุติสูตร วา่ ดว้ ยการแอบฟั งธรรม
๒. โลกกามคุณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยโลกและกามคุณ
๑. ปฐมมารปาสสูตร วา่ ดว้ ยบว่ งมาร สูตรที่ ๑
๒. ทุติยมารปาสสูตร วา่ ดว้ ยบว่ งมาร สูตรที่ ๒
๓. โลกันตคมนสูตร วา่ ดว้ ยการถึงทีส่ ุดแห่งโลก
๔. กามคุณสูตร วา่ ดว้ ยกามคุณ
๕. สักกปั ญหสูตร วา่ ดว้ ยทา้ วสักกะทูลถามปั ญหา
๖. ปั ญจสิขสูตร วา่ ดว้ ยปั ญจสิขเทพบุตร
๗. สารีปุตตสัทธิวิหาริกสูตร วา่ ดว้ ยสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร
๘. ราหุโลวาทสูตร วา่ ดว้ ยการประทานโอวาทแกพ่ ระราหุล
๙. สัญโญชนิยธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กื้อกูลแกส่ ังโยชน์
๑๐. อุปาทานิยธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กื้อกูลแกอ่ ุปาทาน
๓. คหปติวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคหบดี
๑. เวสาลีสูตร วา่ ดว้ ยคหบดีชาวเมืองเวสาลี
๒. วัชชีสูตร วา่ ดว้ ยคหบดีชาวแควน้ วัชชี
๓. นาฬันทสูตร วา่ ดว้ ยคหบดีชาวเมืองนาฬันทา
๔. ภารทวาชสูตร วา่ ดว้ ยพระปิ ณโฑลภารทวาชะ
๕. โสณสูตร วา่ ดว้ ยโสณคหบดีบุตร
๖. โฆสิตสูตร วา่ ดว้ ยโฆสิตคหบดี
๗. หาลิททกานิสูตร วา่ ดว้ ยหาลิททกานิคหบดี
๘. นกุลปิ ตุสูตร วา่ ดว้ ยนกุลปิ ตุคหบดี
๙. โลหิจจสูตร วา่ ดว้ ยโลหิจจพราหมณ์
๑๐. เวรหัญจานิสูตร วา่ ดว้ ยเวรหัญจานีพราหมณี
๔. เทวทหวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเทวทหนิคม
๑. เทวทหสูตร วา่ ดว้ ยเทวทหานิคม
๒. ขณสูตร วา่ ดว้ ยขณะ
๓. ปฐมรูปารามสูตร วา่ ดว้ ยผูย้ ินดีในรูป สูตรที่ ๑
๔. ทุติยรูปารามสูตร วา่ ดว้ ยผูย้ ินดีในรูป สูตรที่ ๒
๕. ปฐมนตุมหากสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มใ่ ช่ของเธอทัง้ หลาย สูตรที่ ๑
๖. ทุติยนตุมหากสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มใ่ ช่ของเธอทัง้ หลาย สูตรที่ ๒
๗. อัชฌัตตอนิจจเหตุสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในไมเ่ ทีย่ ง
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เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

๘. อัชฌัตตทุกขเหตุสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในเป็ นทุกข์
๙. อัชฌัตตานัตตเหตุสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดอายตนะภายในเป็ นอนัตตา
๑๐. พาหิรานิจจเหตุสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกไมเ่ ทีย่ ง
๑๑. พาหิรทุกขเหตุสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็ นทุกข์
๑๒. พาหิรานัตตเหตุสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็ นอนัตตา
๕. นวปุราณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกรรมใหมแ่ ละกรรมเกา่
๑. กัมมนิโรธสูตร วา่ ดว้ ยกรรมและความดับกรรม
๒. ปฐมนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีเ่ ป็ นสัปปายะแกน่ ิพพาน สูตรที่ ๑
๓. ทุติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีเ่ ป็ นสัปปายะแกน่ ิพพาน สูตรที่ ๒
๔. ตติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีเ่ ป็ นสัปปายะแกน่ ิพพาน สูตรที่ ๓
๕. จตุตถนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีเ่ ป็ นสัปปายะแกน่ ิพพาน สูตรที่ ๔
๖. อันเตวาสิกสูตร วา่ ดว้ ยอันเตวาสิก
๗. กิมัตถิยพรหมจริยสูตร วา่ ดว้ ยคําถามเกีย่ วกับประโยชนข์ องการประพฤติพรหมจรรย์
๘. อัตถินุโขปริยายสูตร วา่ ดว้ ยคําถามเกีย่ วกับเหตุ
๙. อินทริยสัมปั นนสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ พียบพร้อมดว้ ยอินทรีย์
๑๐. ธัมมกถิกปุจฉาสูตร วา่ ดว้ ยการถามเรื่องพระธรรมกถึก
๔. จตุตถปั ณณาสก์
๑. นันทิกขยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความสิน้ ไปแห่งความเพลิดเพลิน
๑. อัชฌัตตนันทิกขยสูตร วา่ ดว้ ยความสิน้ ไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายใน
๒. พาหิรนันทิกขยสูตร วา่ ดว้ ยความสิน้ ไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอก
๓. อัชฌัตตอนิจจนันทิกขยสูตร วา่ ดว้ ยความสิน้ ไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายในทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๔. พาหิรอนิจจนันทิกขยสูตร วา่ ดว้ ยความสิน้ ไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอกทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๕. ชีวกัมพวนสมาธิสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญสมาธิในชีวกัมพวัน
๖. ชีวกัมพวนปฏิสัลลานสูตร วา่ ดว้ ยการหลีกเร้นในชีวกัมพวัน
๗. โกฏฐิกอนิจจสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงความไมเ่ ทีย่ งแกพ่ ระมหาโกฏฐิกะ
๘. โกฏฐิกทุกขสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงความทุกขแ์ กพ่ ระมหาโกฏฐิกะ
๙. โกฏฐิกอนัตตสูตร วา่ ดว้ ยทรงแสดงอนัตตาแกพ่ ระมหาโกฏฐิกะ
๑๐. มิจฉาทิฏฐิปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละมิจฉาทิฏฐิ
๑๑. สักกายทิฏฐิปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละสักกายทิฏฐิ
๑๒. อัตตานุทิฏฐิปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละอัตตานุทิฏฐิ
๒. สัฏฐิเปยยาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระสูตรยอ่ ๖๐ สูตร
๑. อัชฌัตตอนิจจฉันทสูตร วา่ ดว้ ยการละฉันทะในอายตนะภายในทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๒. อัชฌัตตอนิจจราคสูตร วา่ ดว้ ยการละราคะในอายตนะภายในทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๓. อัชฌัตตอนิจจฉันทราคสูตร วา่ ดว้ ยการละฉันทราคะในอายตนะภายในทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๔-๖. ทุกขฉันทาทิสูตร วา่ ดว้ ยการละฉันทะเป็ นตน้ ในอายตนะภายในทีเ่ ป็ นทุกข์
๗-๙. อนัตตฉันทาทิสูตร วา่ ดว้ ยการละฉันทะเป็ นตน้ ในอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอนัตตา
๑๐-๑๒. พาหิรานิจจฉันทาทิสูตร วา่ ดว้ ยการละฉันทะเป็ นตน้ ในอายตนะภายนอกทีไ่ มเ่ ทีย่ ง
๑๓-๑๕. พาหิรทุกขฉันทาทิสูตร วา่ ดว้ ยการละฉันทะเป็ นตน้ ในอายตนะภายนอกทีเ่ ป็ นทุกข์
๑๖-๑๘. พาหิรานัตตฉันทาทิสูตร วา่ ดว้ ยการละฉันทะเป็ นตน้ ในอายตนะภายนอกทีเ่ ป็ นอนัตตา
๑๙. อัชฌัตตาตีตานิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอดีตไมเ่ ทีย่ ง
๒๐. อัชฌัตตานาคตานิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอนาคตไมเ่ ทีย่ ง
๒๑. อัชฌัตตปั จจุปปั นนานิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นปั จจุบันไมเ่ ทีย่ ง
๒๒-๒๔. อัชฌัตตาตีตาทิทุกขสูตร ว่ ่าดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ เป็ นทุกข์
๒๕-๒๗. อัชฌัตตาตีตาทิอนัตตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ เป็ นอนัตตา
๒๘-๓๐. พาหิราตีตาทิอนิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ ไมเ่ ทีย่ ง
๓๑-๓๓. พาหิราตีตาทิทุกขสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ เป็ นทุกข์
๓๔-๓๖. พาหิราตีตาทิอนัตตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ เป็ นอนัตตา
๓๗. อัชฌัตตาตีตยทนิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอดีตไมเ่ ทีย่ ง
๓๘. อัชฌัตตานาคตยทนิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอนาคตไมเ่ ทีย่ ง
๓๙. อัชฌัตตปั จจุปปั นนยทนิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นปั จจุบันไมเ่ ทีย่ ง
๔๐-๔๒. อัชฌัตตาตีตาทิยังทุกขสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ เป็ นทุกข์
๔๓-๔๕. อัชฌัตตาตีตาทิยทนัตตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ เป็ นอนัตตา
๔๖-๔๘. พาหิราตีตาทิยทนิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ ไมเ่ ทีย่ ง
๔๙-๕๑. พาหิราตีตาทิยังทุกขสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ เป็ นทุกข์
๕๒-๕๔. พาหิราตีตาทิยทนัตตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกทีเ่ ป็ นอดีตเป็ นตน้ เป็ นอนัตตา
๕๕. อัชฌัตตายตนอนิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในไมเ่ ทีย่ ง
๕๖. อัชฌัตตายตนทุกขสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในเป็ นทุกข์
๕๗. อัชฌัตตายตนอนัตตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายในเป็ นอนัตตา
๕๘. พาหิรายตนอนิจจสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกไมเ่ ทีย่ ง
๕๙. พาหิรายตนทุกขสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกเป็ นทุกข์
๖๐. พาหิรายตนอนัตตสูตร วา่ ดว้ ยอายตนะภายนอกเป็ นอนัตตา
๓. สมุททวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสมุทร
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๑. ปฐมสมุททสูตร วา่ ดว้ ยสมุทร สูตรที่ ๑
๒. ทุติยสมุททสูตร วา่ ดว้ ยสมุทร สูตรที่ ๒
๓. พาฬิสิโกปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยพรานเบ็ด
๔. ขีรรุกโขปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยตน้ ไมม้ ียาง
๕. โกฏฐิกสูตร วา่ ดว้ ยพระมหาโกฏฐิกะ
๖. กามภูสูตร วา่ ดว้ ยพระกามภู
๗. อุทายิสูตร วา่ ดว้ ยพระอุทายี
๘. อาทิตตปริยายสูตร วา่ ดว้ ยอาทิตตบรรยาย
๙. ปฐมหัตถปาโทปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยมือและเทา้ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยหัตถปาโทปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยมือและเทา้ สูตรที่ ๒
๔. อาสีวิสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอสรพิษ
๑. อาสีวิโสปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยอสรพิษ
๒. รโถปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยรถ
๓. กุมโมปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเตา่
๔. ปฐมทารุกขันโธปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยขอนไม้ สูตรที่ ๑
๕. ทุติยทารุกขันโธปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยขอนไม้ สูตรที่ ๒
๖. อวัสสุตปริยายสูตร วา่ ดว้ ยอวัสสุตบรรยาย
๗. ทุกขธัมมสูตร วา่ ดว้ ยทุกขธรรม
๘. กิงสุโกปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยตน้ ทองกวาว
๙. วีโณปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยพิณ
๑๐. ฉัปปาณโกปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยสัตว์ ๖ ชนิด
๑๑. ยวกลาปิ สูตร วา่ ดว้ ยฟ่อนขา้ วเหนียว
๑๑. ยวกลาปิ สูตร วา่ ดว้ ยฟ่อนขา้ วเหนียว (ตอ่ )
๒. เวทนาสังยุต
๑. สคาถวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสูตรทีม่ ีคาถา
๑. สมาธิสูตร วา่ ดว้ ยสมาธิ
๒. สุขสูตร วา่ ดว้ ยความสุข
๓. ปหานสูตร วา่ ดว้ ยการละ
๔. ปาตาลสูตร วา่ ดว้ ยบาดาล
๕. ทัฏฐัพพสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีค่ วรเห็น
๖. สัลลสูตร วา่ ดว้ ยลูกศร
๗. ปฐมเคลัญญสูตร วา่ ดว้ ยความเจ็บป่วย สูตรที่ ๑
๘. ทุติยเคลัญญสูตร วา่ ดว้ ยความเจ็บป่วย สูตรที่ ๒
๙. อนิจจสูตร วา่ ดว้ ยเวทนาไมเ่ ทีย่ ง
๑๐. ผัสสมูลกสูตร วา่ ดว้ ยเวทนามีผัสสะเป็ นมูล
รวมพระสูตรทีม่ ีในสคาถวรรค
๒. รโหคตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูใ่ นทีส่ งัด
๑. รโหคตสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูใ่ นทีส่ งัด
๒. ปฐมอากาสสูตร วา่ ดว้ ยอากาศ สูตรที่ ๑
๓. ทุติยอากาสสูตร วา่ ดว้ ยอากาศ สูตรที่ ๒
๔. อคารสูตร วา่ ดว้ ยเรือนพัก
๕. ปฐมอานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนท์ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยอานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนท์ สูตรที่ ๒
๗. ปฐมสัมพหุลสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุหลายรูป สูตรที่ ๑
๘. ทุติยสัมพหุลสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุหลายรูป สูตรที่ ๒
๙. ปั ญจกังคสูตร วา่ ดว้ ยช่างไมช้ ่อื ปั ญจกังคะ
๑๐. ภิกขุสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุ
๓. อัฏฐสตปริยายวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบรรยาย ๑๐๘ ประการ
๑. สีวกสูตร วา่ ดว้ ยสีวกปริพาชก
๒. อัฏฐสตสูตร วา่ ดว้ ยเวทนา ๑๐๘ ประการ
๓. อัญญตรภิกขุสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุรูปหนึ่ง
๔. ปุพพสูตร วา่ ดว้ ยพระดําริกอ่ นตรัสรู้
๕. ญาณสูตร วา่ ดว้ ยญาณ
๖. สัมพหุลภิกขุสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุหลายรูป
๗. ปฐมสมณพราหมณสูตร วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยสมณพราหมณสูตร วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๙. ตติยสมณพราหมณสูตร วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๓
๑๐. สุทธิกสูตร วา่ ดว้ ยเวทนาลว้ นๆ
๑๑. นิรามิสสูตร วา่ ดว้ ยปี ติและสุขทีม่ ีอามิสและไมม่ ีอามิส
๓. มาตุคามสังยุต
๑. ปฐมเปยยาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเปยยาล หมวดที่ ๑
๑. มาตุคามสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามทีไ่ มน่ า่ พอใจและนา่ พอใจของบุรุษ
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๒. ปุริสสูตร วา่ ดว้ ยบุรุษทีไ่ มน่ า่ พอใจและนา่ พอใจของมาตุคาม
๓. อาเวณิกทุกขสูตร วา่ ดว้ ยความทุกขส์ ว่ นตัวของมาตุคาม
๔. ตีหิธัมเมหิสูตร วา่ ดว้ ยธรรม ๓ ประการ
๕. โกธนสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ักโกรธ
๖. อุปนาหีสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ักผูกโกรธ
๗. อิสสุกีสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ักริษยา
๘. มัจฉรีสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ักตระหนี่
๙. อติจารีสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ักประพฤตินอกใจ
๑๐. ทุสสีลสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูท้ ุศีล
๑๑. อัปปั สสุตสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ีการฟั งนอ้ ย
๑๒. กุสีตสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูเ้ กียจคร้าน
๑๓. มุฏฐัสสติสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ีสติหลงลืม
๑๔. ปั ญจเวรสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูป้ ระกอบดว้ ยเวร ๕ ประการ
๒. ทุติยเปยยาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเปยยาล หมวดที่ ๒
๑. อักโกธนสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูไ้ มโ่ กรธ
๒. อนุปนาหีสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูไ้ มผ่ ูกโกรธ
๓. อนิสสุกีสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูไ้ มร่ ิษยา
๔. อมัจฉรีสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูไ้ มต่ ระหนี่
๕. อนติจารีสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูไ้ มป่ ระพฤตินอกใจ
๖. สุสิลสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ีศีลดี
๗. พหุสสุตสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ีการฟั งมาก
๘. อารัทธวีริยสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูป้ รารภความเพียร
๙. อุปัฏฐิตัสสติสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ีสติตงั้ มัน่
๑๐. ปั ญจสีลสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูม้ ีศีล ๕
๓. พลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกําลัง
๑. วิสารทสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามผูแ้ กลว้ กลา้
๒. ปสัยหสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามทีค่ รอบงําสามี
๓. อภิภุยยสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามทีค่ รองใจสามี
๔. เอกสูตร วา่ ดว้ ยกําลังทีเ่ ป็ นเอก
๕. อังคสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมาตุคาม
๖. นาเสนติสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามทีจ่ ะถูกญาติทําให้พินาศ
๗. เหตุสูตร วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้มาตุคามไปเกิดในสุคติ
๘. ฐานสูตร วา่ ดว้ ยฐานะทีม่ าตุคามไดย้ ากและไดง้ า่ ย
๙. ปั ญจสีลวิสารทสูตร วา่ ดว้ ยมาตุคามมีศีล ๕ เป็ นผูแ้ กลว้ กลา้
๑๐. วัฑฒีสูตร วา่ ดว้ ยอริยสาวิกาผูเ้ จริญดว้ ยวัฑฒิธรรม
๔. ชัมพุขาทกสังยุต
๑. นิพพานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องนิพพาน
๒. อรหัตตปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องอรหัต
๓. ธัมมวาทีปัญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องผูเ้ ป็ นธรรมวาที
๔. กิมัตถิยสูตร วา่ ดว้ ยคําถามเกีย่ วกับประโยชนข์ องการประพฤติพรหมจรรย์
๕. อัสสาสัปปั ตตสูตร วา่ ดว้ ยผูถ้ ึงความโลง่ ใจ
๖. ปรมัสสาสัปปั ตตสูตร วา่ ดว้ ยผูถ้ ึงความโลง่ ใจอยา่ งยิง่
๗. เวทนาปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องเวทนา
๘. อาสวปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องอาสวะ
๙. อวิชชาปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องอวิชชา
๑๐. ตัณหาปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องตัณหา
๑๑. โอฆปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องโอฆะ
๑๒. อุปาทานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องอุปาทาน
๑๓. ภวปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องภพ
๑๔. ทุกขปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องทุกข์
๑๕. สักกายปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องสักกายะ
๑๖. ทุกกรปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องสิง่ ทีท่ ําไดย้ าก
๕. สามัณฑกสังยุต
๑. สามัณฑกสูตร วา่ ดว้ ยสามัณฑกปริพาชก
๒. ทุกกรสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีท่ ําไดย้ าก
๖. โมคคัลลานสังยุต
๑. ปฐมัชฌานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องปฐมฌาน
๒. ทุติยัชฌานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องทุติยฌาน
๓. ตติยัชฌานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องตติยฌาน
๔. จตุตถัชฌานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องจตุตถฌาน
๕. อากาสานัญจายตนฌานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องอากาสานัญจายตนฌาน
๖. วิญญาณัญจายตนฌานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องวิญญาณัญจายตนฌาน
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เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๒๗
เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๘ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

๗. อากิญจัญญายตนฌานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องอากิญจัญญายตนฌาน
๘. เนวสัญญานาสัญญายตนฌานปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๙. อนิมิตตปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องอนิมิตตเจโตสมาธิ
๑๐. สักกสูตร วา่ ดว้ ยทา้ วสักกะ
๑๐. สักกสูตร วา่ ดว้ ยทา้ วสักกะ (ตอ่ )
๑๑. จันทนสูตร วา่ ดว้ ยจันทนเทพบุตร
๗. จิตตสังยุต
๑. สัญโญชนสูตร วา่ ดว้ ยสังโยชน์
๒. ปฐมอิสิทัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระอิสิทัตตะ สูตรที่ ๑
๓. ทุติยอิสิทัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระอิสิทัตตะ สูตรที่ ๒
๔. มหกปาฏิหาริยสูตร วา่ ดว้ ยพระมหกะแสดงปาฏิหาริย์
๕. ปฐมกามภูสูตร วา่ ดว้ ยพระกามภู สูตรที่ ๑
๖. ทุนิยกามภูสูตร วา่ ดว้ ยพระกามภู สูตรที่ ๒
๗. โคทัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระโคทัตตะ
๘. นิคัณฐนาฏปุตตสูตร วา่ ดว้ ยนิครนถ์ นาฏบุตร
๙. อเจลกัสสปสูตร วา่ ดว้ ยอเจลกัสสปะ
๑๐. คิลานทัสสนสูตร วา่ ดว้ ยการเยีย่ มผูป้ ่ วย
๘. คามณิสังยุต
๑. จัณฑสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อจัณฑะ
๒. ตาลปุตตสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อตาลบุตร
๓. โยธาชีวสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อโยธาชีวะ
๔. หัตถาโรหสูตร วา่ ดว้ ยผุใ้ หญบ่ า้ นชื่อหัตถาโรหะ
๕. อัสสาโรหสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่ออัสสาโรหะ
๖. อสิพันธกปุตตสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่ออสิพันธกบุตร
๗. เขตตูปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยนา
๗. เขตตูปมสูตร วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยนา (ตอ่ )
๘. สังขธมสูตร วา่ ดว้ ยคนเป่าสังข์
๙. กุลสูตร วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ตระกูลคับแคน้
๑๐. มณิจูฬกสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อมณิจูฬกะ
๑๑. คันธภกสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อคันธภกะ
๑๒. ราสิยสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อราสิยะ
๑๓. ปาฏลิยสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อปาฏลิยะ
๑๓. ปาฏลิยสูตร วา่ ดว้ ยผูใ้ หญบ่ า้ นชื่อปาฏลิยะ (ตอ่ )
รวมพระสูตรทีม่ ีในคามณิสังยุต
๙. อสังขตสังยุต
๑. ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๑. กายคตาสติสูตร วา่ ดว้ ยกายคตาสติ
๒. สมถวิปัสสนาสูตร วา่ ดว้ ยสมถะและวิปัสสนา
๓. สวิตักกสวิจารสูตร วา่ ดว้ ยสวิตักกสวิจารสมาธิ
๔. สุญญตสมาธิสูตร วา่ ดว้ ยสุญญตสมาธิ
๕. สติปัฏฐานสูตร วา่ ดว้ ยสติปัฏฐาน
๖. สัมมัปปธานสูตร วา่ ดว้ ยสัมมัปปธาน
๗. อิทธิปาทสูตร วา่ ดว้ ยอิทธิบาท
๘. อินทริยสูตร วา่ ดว้ ยอินทรีย์
๙. พลสูตร วา่ ดว้ ยพละ
๑๐. โพชฌังคสูตร วา่ ดว้ ยโพชฌงค์
๑๑. มัคคังคสูตร วา่ ดว้ ยองคแ์ ห่งมรรค
๒. ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๑. อสังขตสูตร วา่ ดว้ ยอสังขตธรรม
๒. อนตสูตร วา่ ดว้ ยความไม่ ่นอ้ มไป
๓-๓๒. อนาสวาทิสูตร วา่ ดว้ ยธรรมอันหาอาสวะมิไดเ้ ป็ นตน้
๓๓. ปรายนสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นทีไ่ ปในเบื้องหนา้
๑๐. อัพยากตสังยุต
๑. เขมาสูตร วา่ ดว้ ยเขมาภิกษุณี
๒. อนุราธสูตร วา่ ดว้ ยพระอนุราธะ
๓. ปฐมสารีปุตตโกฏฐิตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ ๑
๔. ทุติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ ๒
๕. ตติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ ๓
๖. จตุตถสารีปุตตโกฏฐิตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ ๔
๗. โมคคัลลานสูตร วา่ ดว้ ยพระมหาโมคคัลลานะ
๘. วัจฉโคตตสูตร วา่ ดว้ ยวัจฉโคตรปริพาชก
๙. กุตูหลสาลาสูตร วา่ ดว้ ยศาลาถกแถลง
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๑๐. อนันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๑๑. สภิยกัจจานสูตร วา่ ดว้ ยพระสภิยกัจจานะ

เล่มที่ ๑๙
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกายมหาวารวรรค
เลม่ ที่ ๑๙ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๙ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

๑.มัคคสังยุต
๑.อวิชชาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอวิชชา
๑.อวิชชาสูตร
วา่ ดว้ ยอวิชชา
๒.อุปัฑฒสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูม้ ีมิตรดีเป็ นพรหมจรรยก์ ่งึ หนึ่ง
๓.สารีปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยพระสารีบุตร
๔.ชาณุสโสณิพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยชาณุสโสณิพราหมณ์
๕.กิมัตถิยสูตร
วา่ ดว้ ยคําถามเกีย่ วกับประโยชนข์ องการประพฤติพรหมจรรย์
๖.ปฐมอัญญตรภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปั ญหา สูตรที่ ๑
๗.ทุติยอัญญตรภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปั ญหา สูตรที่ ๒
๘.วิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกอริยมรรค
๙.สูกสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเดือย
๑๐.นันทิยสูตร
วา่ ดว้ ยนันทิยปริพาชก
๒.วิหารวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยวิหารธรรม
๑.ปฐมวิหารสูตร
วา่ ดว้ ยวิหารธรรม สูตรที่ ๑
๒.ทุติยวิหารสูตร
วา่ ดว้ ยวิหารธรรม สูตรที่ ๒
๓.เสกขสูตร
วา่ ดว้ ยองคค์ ุณของพระเสฃะ
๔.ปฐมอุปปาทสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งธรรม สูตรที่ ๑
๕.ทุติยอุปปาทสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งธรรม สูตรที่ ๒
๖.ปฐมปริสุทธสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมอันบริสุทธิ์ สูตรที่ ๑
๗.ทุติยปริสุทธสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมอันบริสุทธิ์ สูตรที่ ๒
๘.ปฐมกุกกุฏารามสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ ๑
๙.ทุติยกุกกุฏารามสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ ๒
๑๐.ตติยกุกกุฏารามสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ ๓
๓.มิจฉัตตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยมิจฉัตตธรรม
๑.มิจฉัตตสูตร
วา่ ดว้ ยมิจฉัตตธรรม
๒.อกุสลธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยอกุศลธรรม
๓.ปฐมปฏิปทาสูตร
วา่ ดว้ ยปฏิปทา สูตรที่ ๑
๔.ทุติยปฏิปทาสูตร
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เลม่ ที่ ๑๙ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยปฏิปทา สูตรที่ ๒
๕.ปฐมอสัปปุริสสูตร
วา่ ดว้ ยอสัตบุรุษ สูตรที่ ๑
๖.ทุติยอสัปปุริสสูตร
วา่ ดว้ ยอสัตบุรุษ สูตรที่ ๒
๗.กุมภสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยหมอ้
๘.สมาธิสูตร
วา่ ดว้ ยสมาธิ
๙.เวทนาสูตร
วา่ ดว้ ยเวทนา
๑๐.อุตติยสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุตติยะ
๔.ปฏิปัตติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการปฏิบัติ
๑.ปฐมปฏิปัตติสูตร
วา่ ดว้ ยการปฏิบัติ สูตรที่ ๑
๒.ทุติยปฏิปัตติสูตร
วา่ ดว้ ยการปฏิบัติ สูตรที่ ๒
๓.วิรัทธสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ ุคคลพลาด
๔.ปารังคมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีใ่ ห้ถึงฝั่ ง
๕.ปฐมสามัญญสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นสมณะ สูตรที่ ๑
๖.ทุติยสามัญญสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นสมณะ สูตรที่ ๒
๗.ปฐมพรหมัญญสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นพรหม สูตรที่ ๒
๘.ทุติยพรมัญญสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นพรหม สูตรที่ ๒
๙.ปฐมพรหมจริยสูตร
วา่ ดว้ ยพรหมจรรย์ สูตรที่ ๑
๑๐.ทุติยพรหมจ่ ริยสูตร
วา่ ดว้ ยพรหมจรรย์ สูตรที่ ๒
๕.อัญญติตถิยเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอัญญติตถิยเปยยาล
๑.ราควิราคสูตร
วา่ ดว้ ยมรรคและปฏิปทาเพื่อสํารอกราคะ
๒-๗. สังโยชนัปปหานาทิสุตตฉักกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๖ สูตร มีสังโยชนปหานสูตรเป็ นตน้
๘.อนุปาทาปรินิพพานสูตร
วา่ ดว้ ยมรรคและปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน
๖.สุริยเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสุริยเปยยาล
๑.กัลยาณมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยกัลยาณมิตร
๒-๖. สีลสัมปทาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็ นตน้
๗.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยโยนิโสมนสิการสัมปทา
๘.กัลยาณมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยกัลยาณมิตร
๙-๑๓. สีลสัมปทาทิสุตตปั ญจ่ กะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็ นตน้
๑๔.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยโยนิโสมนสิการสัมปทา
๗.เอกธัมมเปยยาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเอกธัมมเปยยาล
๑.กัลยารมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยกัลยาณมิตร
๒-๖. สีลสัมปทาทิสุตตปั ญจกะ
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วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็ นตน้
๗.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยโยนิโสมนสิการสัมปทา
๘.กัลยาณมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยกัลยาณมิตร
๙-๑๓. สีลสัมปทาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สุตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็ นตน้
๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยโยนิโสมนสิการสัมปทา
๘.ทุติยเอกธัมมเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเอกธัมมเปยยาลที่
๑.กัลยาณมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยกัลยาณมิตร
๒-๖. สีลสัมปทาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็ นตน้
๗.โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยโยนิโสมนสิการสัมปทา
๘.กัลยาณมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยกัลยาณมิตร
๙-๑๓. สีลสัมปทาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีสีลสัมปทาสูตรเป็ นตน้
๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยโยนิโสมนสิการสัมปทา
๙.คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑. ปฐมปาจีนนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูท่ ิศปราจีน สูตรที่ ๑
๒-๕. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตจตุกกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตรเป็ นตน้
๖. ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูท่ ิศปราจีน สูตรที่ ๑
๗. ปฐมสมุททนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูส่ มุทร สูตรที่ ๑
๘-๑๒. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็ นตน้
๑๐. ทุติยคังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาลที่ ๒
๑. ปฐมปาจีนนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูท่ ิศปราจีน สูตรที่ ๑
๒-๖. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตรเป็ นตน้
๗.ปฐมสมุททนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูส่ มุทร สูตรที่ ๑
๘-๑๒. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็ นตน้
๑๓. ปฐมปาจีนนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูท่ ิศปราจีน สูตรที่ ๑
๑๔-๑๘. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตรเป็ นตน้
๑๙. ปฐมสมุททนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูส่ มุทร สูตรที่ ๑
๒๐-๒๔. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็ นตน้
๒๕. ปฐมปาจีนนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูท่ ิศปราจีน สูตรที่ ๑
๒๖-๓๐. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตรเป็ นตน้
๓๑. ปฐมสมุททนินนสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าไหลไปสูส่ มุทร สูตรที่ ๑
๓๒-๓๖. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตรเป็ นตน้
๑๑. อัปปมาทวรรค
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หมวดวา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
๑.ตถาคตสูตร
วา่ ดว้ ยพระตถาคตเป็ นเลิศ
๒.ปทสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยรอยเทา้ สัตว์
๓-๗. กูฏาทิสุตตปั ญจกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๕ สูตร มีกูฎสูตรเป็ นตน้
๘-๑๐. จันทิมาทิสุตตติกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๓ สูตร มีจันทิมสูตรเป็ นตน้
๑๒.พลกรณียวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลัง
๑.พลสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยกําลัง
๒.พืชสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยพืช
๓.นาคสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยนาค
๔.รุกขสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยตน้ ไม้
๕.กุมภสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยหมอ้
๖.สูกสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเดือย
๗.อากาสสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยอากาศ
๘.ปฐมเมฆสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเมฆฝน สูตรที่ ๑
๙.ทุติยเมฆสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเมฆฝน สูตรที่ ๒
๑๐. นาวาสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเรือ
๑๑. อาคันตุกสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยอาคันตุกะ
๑๒. นทีสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้า
๑๓. เอสนาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการแสวงหา
๑.เอสนาสูตร
วา่ ดว้ ยการแสวงหา
๒.วิธาสูตร
วา่ ดว้ ยมานะ
๓.อาสวสูตร
วา่ ดว้ ยอาสวะ
๔.ภวสูตร
วา่ ดว้ ยภพ
๕.ทุกขตาสูตร
วา่ ดว้ ยสภาวทุกข์
๖.ขีลสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
๗. มลสุตร
วา่ ดว้ ยมลทิน
๘.นีฆสูตร
วา่ ดว้ ยทุกข์
๙. เวทนาสูตร
วา่ ดว้ ยเวทนา
๑๐.ตัณหาสูตร
วา่ ดว้ ยตัณหา
๑๑. ตสินาสูตร
วา่ ดว้ ยตสินา
๑๔. โอฆวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑. โอฆสูตร
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วา่ ดว้ ยโอฆะ
๒. โยคสูตร
วา่ ดว้ ยโยคะ
๓. อุปาทานสูตร
วา่ ดว้ ยอุปาทาน
๔. คันถสูตร
วา่ ดว้ ยคันถะ
๕. อนุสยสูตร
วา่ ดว้ ยอนุสัย
๖. กามคุณสูตร
วา่ ดว้ ยกามคุณ
๗. นีวรณสูตร
วา่ ดว้ ยนิวรณ์
๘.อุปาทานักขันธสูตร
วา่ ดว้ ยอุปาทานขันธ์
๙. โอรัมภาคิยสูตร
วา่ ดว้ ยโอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๐. อุทธัมภาคิยสูตร
วา่ ดว้ ยอุทธัมภาคิยสังโยชน์

เลม่ ที่ ๑๙ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๑๙ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

๒.โพชฌังคสังยุต
๑. ปั พพตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยขุนเขา
๑. หิมวันตสูตร
วา่ ดว้ ยขุนเขาหิมพานต์
๒. กายสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยกาย
อาหารของนิวรณ์
อาหารของโพชฌงค์
๓. สีลสูตร
วา่ ดว้ ยศีล
อานิสงสก์ ารเจริญโพชฌงค์
๔. วัตถสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยผา้
๕.ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุทูลถามเรื่องโพชฌงค์
๖.กุณฑลิยสูตร
วา่ ดว้ ยกุณฑลิยปริพาชก
๗.กูฏาคารสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยกลอนของเรือนยอด
๘.อุปวาณสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุปวาณะ
๙.ปฐมอุปปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรที่ ๑
๑๐.ทุติยอุปปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรที่ ๒
๒. คิลานวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผูอ้ าพาธ
๑. ปาณสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยสัตว์
๒. ปฐมสุริยูปมสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยดวงอาทิตย์ สูตรที่ ๑
๓. ทุติยสุริยูปมสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยดวงอาทิตย์ สูตรที่ ๒
๔. ปฐมคิลานสูตร
วา่ ดว้ ยผูอ้ าพาธ สูตรที่ ๑
๕. ทุติยคิลานสูตร
วา่ ดว้ ยผูอ้ าพาธ สูตรที่ ๒
๖. ตติยคิลานสูตร
วา่ ดว้ ยผูอ้ าพาธ สูตรที่ ๓
๗.ปารังคมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อให้ถึงฝั่ ง
๘. วิรัทธสูตร
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วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ ุคคลพลาด
๙. อริยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นอริยะ
๑๐. นิพพิทาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความเบื่อหนา่ ย
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๓. อุทายิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอุทายี
๑. โพธายสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อตรัสรู้
๒.โพชฌังคเทสนาสูตร
วา่ ดว้ ยการแสดงโพชฌงค์
๓.ฐานิยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมอันเป็ นทีต่ งั้ แห่งนิวรณ์
๔. อโยนิโสมนสิการสูตร
วา่ ดว้ ยการมนสิการโดยไมแ่ ยบคาย
๕. อปริหานิยสูตร
วา่ ดว้ ยอปริหานิยธรรม
๖.ตัณหักขยสูตร
วา่ ดว้ ยมรรคและปฏิปทาเพื่อความสิน้ ตัณหา
๗. ตัณหานิโรธสูตร
วา่ ดว้ ยมรรคและปฏิปทาเพื่อความดับตัณหา
๘. นิพเพธภาคิยสูตร
วา่ ดว้ ยทางอันเป็ นสว่ นแห่งการชําแรกกิเลส
๙. เอกธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมอันเป็ นเอก
๑๐. อุทายิสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุทายี
๔. นีวรณวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยนิวรณ์
๑. ปฐมกุสลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นกุศล สูตรที่ ๑
๒. ทุติยกุสลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นกุศล สูตรที่ ๒
๓. อุปักกิเลสสูตร
วา่ ดว้ ยความเศร้าหมองแห่งจิต
๔. อนุปักกิเลสสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มเ่ ป็ นความเศร้าหมองแห่งจิต
๕. อโยนิโสมนสิการสูตร
วา่ ดว้ ยการมนสิการโดยไมแ่ ยบคาย
๖. โยนิโสมนสิการสูตร
วา่ ดว้ ยการมนสิการโดยแยบคาย
๗. วุฑฒิสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความเจริญ
๘. อาวรรณนีวรณสูตร
วา่ ดว้ ยนิวรณเ์ ครื่องกางกัน้
๙. รุกขสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยตน้ ไม้
๑๐. นีวรณสูตร
วา่ ดว้ ยนิวรณ์
๕. จักกวัตติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเจ้าจักรพรรดิ
๑. วิธาสูตร
วา่ ดว้ ยมานะ
๒. จักกวัตติสูตร
วา่ ดว้ ยพระเจ้าจักรพรรดิ
๓. มารสูตร
วา่ ดว้ ยมาร
๔. ทุปปั ญญสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้คนมีปัญญาทราม
๕. ปั ญญวันตสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้คนมีปัญญา
๖. ทลิททสูตร
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วา่ ดว้ ยเหตุให้เป็ นคนจน
๗. อทลิททสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้เป็ นคนไมจ่ น
๘. อาทิจจสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยดวงอาทิตย์
๙. อัชฌัตติกังคสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุภายในให้โพชฌงคเ์ กิด
๑๐. พาหิรังคสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุภายนอกให้โพชฌงคเ์ กิด
๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการสนทนาเรื่องโพชฌงค์
๑. อาหารสูตร
วา่ ดว้ ยอาหารของนิวรณแ์ ละโพชฌงค์
อาหารของนิวรณ์
อาหารของโพชฌงค์
สิง่ ทีไ่ มใ่ ช่อาหารของนิวรณ์
สิง่ ทีไ่ มใ่ ช่อาหารของโพชฌงค์
๒. ปริยายสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทนี่ ิวรณแ์ ละโพชฌงคอ์ าศัย
๒. ปริยายสูตร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยเหตุทนี่ ิวรณแ์ ละโพชฌงคอ์ าศัย
๓. อัคคิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยไฟ
๔. เมตตาสหคตสูตร
วา่ ดว้ ยจิตมีเมตตา
เมตตาเจโตวิมุตติมีอะไรเป็ นคติ
๕. สังคารวสูตร
วา่ ดว้ ยสังคารวพราหมณ์
๕. สังคารวสูตร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยสังคารวพราหมณ์
๖. อภยสูตร
วา่ ดว้ ยอภัยราชกุมาร
๗. อานาปานวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอานาปานสติ
๑. อัฏฐิกมหัปผลสูตร
วา่ ดว้ ยอัฏฐิกสัญญามีผลมาก
(๑) อัญญตรผลสูตร
วา่ ดว้ ยอัฏฐิกสัญญามีผลอยา่ งใดอยา่ งหนึ่ง
(๒) มหัตถสูตร
วา่ ดว้ ยอัฏฐิกสัญญาเป็ นไปเพื่อประโยชนม์ าก
(๓) โยคักเขมสูตร
วา่ ดว้ ยอัฏฐิกสัญญาเป็ นไปเพื่อธรรมเป็ นแดนเกษมจากโยคะ
(๔) สังเวคสูตร
วา่ ดว้ ยอัฏฐิกสัญญาเป็ นไปเพื่อความสังเวช
(๕) ผาสุวิหารสูตร
วา่ ดว้ ยอัฏฐิกสัญญาเป็ นไปเพื่อความอยูผ่ าสุก
๒. ปุฬวกสูตร
วา่ ดว้ ยปุฬวกสัญญา
๓. วินีลกสูตร
วา่ ดว้ ยวินีลกสัญญา
๔. วิจฉิททกสูตร
วา่ ดว้ ยวิจฉิททสัญญา
๕. อุทธุมาตกสูตร
วา่ ดว้ ยอุทธุมาตกสัญญา
๖. เมตตาสูตร
วา่ ดว้ ยเมตตา
๗. กรุณาสูตร
วา่ ดว้ ยกรุณา
๘. มุทิตาสูตร
วา่ ดว้ ยมุทิตา
๙. อุเบกขาสูตร
วา่ ดว้ ยอุเบกขา
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๘. นิโรธวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยนิโรธ
๑. อสุภสูตร
วา่ ดว้ ยอสุภสัญญา
๒. มรณสูตร
วา่ ดว้ ยมรณสัญญา
๓. อาหาเรปฏิกูลสูตร
วา่ ดว้ ยอาหาเรปฏิกูลสัญญา
๔. อนภิรติสูตร
วา่ ดว้ ยอนภิรติสัญญา
๕. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยอนิจจสัญญา
๖. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยทุกขสัญญา
๗. อนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยอนัตตสัญญา
๘. ปหานสูตร
วา่ ดว้ ยปหานสัญญา
๙. วิราคสูตร
วา่ ดว้ ยวิราคสัญญา
๑๐. นิโรธสูตร
วา่ ดว้ ยนิโรธสัญญา
๙. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. คังคานทีอาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าคงคาเป็ นตน้
๑๐. อัปปมาทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
๑-๑๐. ตถาคตาทิสูตร
วา่ ดว้ ยพระตถาคตเป็ นเลิศเป็ นตน้
๑๑. พลกรณียวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลัง
๑-๑๒. พลาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลังเป็ นตน้
๑๒. เอสนาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการแสวงหา
๑-๑๑. เอสนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยการแสวงหาเป็ นตน้
๑๓. โอฆวรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๙. โอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้
๑๐. อุทธัมภาคิยสูตร
วา่ ดว้ ยอุทธัมภาคิยสังโยชน์
๑๔. ปุนคังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล อีกหมวดหนึ่ง
๓๑๒-๓๒๓. ปุนคังคานทีอาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าคงคาเป็ นตน้ อีกสูตรหนึ่ง
๑๕. ปุนอัปปมาทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท อีกหมวดหนึ่ง
๓๒๔-๓๓๓. ตถาคตาทิสูตร
วา่ ดว้ ยพระตถาคตเป็ นเลิศเป็ นตน้
๑๖. ปุนพลกรณียวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลัง อีกหมวดหนึ่ง
๓๓๔-๓๔๕. ปุนพลาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลังเป็ นตน้ อีกสูตรหนึ่ง
๑๗. ปุนเอสนาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการแสวงหา อีกหมวดหนึ่ง
๓๔๖-๓๕๖. ปุนเอสนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยการแสวงหาเป็ นตน้ อีกสูตรหนึ่ง
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๑๘. ปุนโอฆวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ อีกหมวดหนึ่ง
๓๕๗-๓๖๖. ปุนโอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้ อีกสูตรหนึ่ง
๓. สติปัฏฐานสังยุต
๑. อัมพปาลิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีอ่ ัมพปาลีวัน
๑. อัมพปาลิสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีอ่ ัมพปาลีวัน
๒. สติสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีสติสัมปชัญญะ
๓. ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ
๔. สาลสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีห่ มูบ่ า้ นพราหมณช์ ่อื สาลา
๕. อกุสลราสิสูตร
วา่ ดว้ ยกองอกุศล
๖. สกุณัคฆิสูตร
วา่ ดว้ ยเหยีย่ ว
๗. มักกฏสูตร
วา่ ดว้ ยลิงติดตัง
๘. สูทสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยพอ่ ครัว
๙. คิลานสูตร
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคทรงพระประชวร
๑๐. ภิกขุนูปัสสยสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมในสํานักภิกษุณี
๒. นาลันทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีเ่ มืองนาลันทา
๑. มหาปุริสสูตร
วา่ ดว้ ยมหาบุรุษ
๒. นาลันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีเ่ มืองนาลันทา
๓. จุนทสูตร
วา่ ดว้ ยจุนทสมณุทเทส
๔. อุกกเจลสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีอ่ ุกกเจลนิคม
๕. พาหิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระพาหิยะ
๖. อุตติยสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุตติยะ
๗. อริยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นอริยะ
๘. พรหมสูตร
วา่ ดว้ ยทา้ วสหัมบดีพรหม
๙. เสทกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเทศนาทีเ่ สทกนิคม
๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร
วา่ ดว้ ยนางงามในชนบท
๓. สีลัฏฐิติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความดํารงอยูแ่ ห่งศิล
๑. สิลสูตร
วา่ ดว้ ยศิลทีเ่ ป็ นกุศล
๒. จิรัฏฐิติสูตร
วา่ ดว้ ยความดํารงอยูไ่ ดน้ านแห่งพระสัทธรรม
๓. ปริหานสูตร
วา่ ดว้ ยความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม
๔. สุทธสูตร
วา่ ดว้ ยสติปัฏฐานลว้ น
๕. อัญญตรพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยพราหมณค์ นหนึ่งทูลถามปั ญหา
๖. ปเทสสูตร
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วา่ ดว้ ยการเจริญสติปัฏฐานบางขอ้
๗. สมัตตสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์
๘. โลกสูตร
วา่ ดว้ ยผูร้ ้โู ลก
๙. สิริวัฑฒสูตร
วา่ ดว้ ยสิริวัฑฒคหบดี
๑๐. มานทินนสูตร
วา่ ดว้ ยมานทินนคหบดี
๔. อนนุสสุตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มเ่ คยไดฟ้ ั งมากอ่ น
๑. อนนุสสุตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มเ่ คยไดฟ้ ั งมากอ่ น
๒. วิราคสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความคลายกําหนัด
๓. วิรัทธสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ ุคคลพลาด
๔. ภาวิตสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ จริญสติปัฏฐาน
๕. สติสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีสติสัมปชัญญะ
๖. อัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้บรรลุอรหัตตผล
๗. ฉันทสูตร
วา่ ดว้ ยผูล้ ะฉันทะ
๘. ปริญญาตสูตร
วา่ ดว้ ยผูก้ ําหนดรู้สติปัฏฐาน
๙. ภาวนาสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญสติปัฎฐาน
๑๐. วิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกสติปัฏฐาน
๕. อมตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอมตะ
๑. อมตสูตร
วา่ ดว้ ยอมตะ
๒. สมุทยสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดแห่งสติปัฏฐาน
๓. มัคคสูตร
วา่ ดว้ ยทางเดียว
๔. สติสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีสติ
๕. กุสลราสิสูตร
วา่ ดว้ ยกองกุศล
๖. ปาติโมกขสังวรสูตร
วา่ ดว้ ยปาติโมกขสังวร
๗. ทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยการละทุจริต
๘. มิตตสูตร
วา่ ดว้ ยการชักชวนมิตรให้เจริญสติปัฏฐาน
๙. เวทนาสูตร
วา่ ดว้ ยเวทนา
๑๐. อาสวสูตร
วา่ ดว้ ยอาสวะ
๖. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. คังคานทีอาทิสุตตทวาทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๒ สูตรมีคังคานทีสูตรเป็ นตน้
๗. อัปปมาทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
๑-๑๐. ตถาคตาทิสูตร
วา่ ดว้ ยพระตถาคตเป็ นตน้
๘. พลกรณียวรรค
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หมวดวา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลัง
๑-๑๒. พลาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลังเป็ นตน้
๙. เอสนาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการแสวงหา
๑-๑๑. เอสนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยการแสวงหาเป็ นตน้
๑๐. โอฆวรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๑๐. อุทธัมภาคิยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุทธัมภาคิยสังโยชนเ์ ป็ นตน้
๔. อินทริยสังยุต
๑. สุทธิกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอินทรียล์ ว้ นๆ
๑. สุทธิกสูตร
วา่ ดว้ ยอินทรียล์ ว้ น
๒. ปฐมโสตาปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยพระโสดาบัน สูตรที่ ๑
๓. ทุติยโสตาปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยพระโสดาบัน สูตรที่ ๒
๔. ปฐมอรหันตสูตร
วด่ ว้ ยพระอรหันต์ สูตรที่ ๑
๕. ทุติยอรหันตสูตร
วด่ ว้ ยพระอรหันต์ สูตรที่ ๒
๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑
๗. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๘. ทัฏฐัพพสูตร
วา่ ดว้ ยการเห็นอินทรียใ์ นธรรมตา่ งๆ
๙. ปฐมวิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยวิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๒
๒. มุทุตรวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอินทรียท์ อี่ ่อนกวา่
๑. ปฏิลาภสูตร
วา่ ดว้ ยการไดอ้ ินทรีย์
๒. ปฐมสังขิตตสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งอินทรียโ์ ดยยอ่ สูตรที่ ๑
๓. ทุติยสังขิตตสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งอินทรียโ์ ดยยอ่ สูตรที่ ๒
๔. ตติยสังขิตตสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งอินทรียโ์ ดยยอ่ สูตรที่ ๓
๕. ปฐมวิตถารสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งอินทรียโ์ ดยพิศดาล สูตรที่ ๑
๖. ทุติยวิตถารสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งอินทรียโ์ ดยพิศดาล สูตรที่ ๒
๗. ตติยวิตถารสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งอินทรียโ์ ดยพิศดาล สูตรที่ ๓
๘. ปฏิปันนสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งการปฏิบัติตามลําดับอินทรีย์
๙. สัมปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยผูส้ มบูรณด์ ว้ ยอินทรีย์
๑๐. อาสวักขยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุให้สนิ้ อาสวะ
๓. ฉฬินทริยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอินทรีย์
๑. ปุนัพภวสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ไมม่ ีภพใหม่
๒. ชีวิตินทริยสูตร
วา่ ดว้ ยชีวิตินทรีย์
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๓. อัญญินทริยสูตร
วา่ ดว้ ยอัญญินทรีย์
๔. เอกพีชีสูตร
วา่ ดว้ ยพระเอกพีชีโสดบัน
๕. สุทธสูตร
วา่ ดว้ ยอินทรียล์ ว้ น
๖. โสตาปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยพระโสดาบัน
๗. อรหันตสูตร
วา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๘. สัมมัทธสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๙. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๔. สุขินทริยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสุขินทรีย์
๑. สุทธิกสูตร
วา่ ดว้ ยอินทรียล์ ว้ น
๒. โสตาปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยพระโสดาบัน
๓. อรหันตสูตร
วา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๔. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑
๕. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๖. ปฐมวิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๑
๗. ทุติยวิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๒
๘. ตติยวิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกอินทรีย์ สูตรที่ ๓
๙. กัฏโฐปมสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยไมเ้ สียดสีกัน
๑๐. อุปปฏิปาฏิกสูตร
วา่ ดว้ ยอินทรียท์ เี่ กิดสับลําดับกัน
๕. ชราวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความแก่
๑. ชราธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีความแก่
๒. อุณณาภพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยอุณณาภพราหมณ์
๓. สาเกตสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีเ่ มืองสาเกต
๔. ปุพพโกฏฐกสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีป่ ุพพโกฏฐกะ
๕. ปฐมปุพพารามสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีบ่ ุพพาราม สูตรที่ ๑
๖. ทุติยปุพพารามสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีบ่ ุพพาราม สูตรที่ ๒
๗. ตติยปุพพารามสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีบ่ ุพพาราม สูตรที่ ๓
๘. จตุตถปุพพารามสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีบ่ ุพพาราม สูตรที่ ๔
๙. ปิ ณโฑลภารทวาชสูตร
วา่ ดว้ ยพระปิ ณโฑลภารทวาชะ
๑๐. อาปณสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีอ่ าปณนิคม
๖. สูกรขตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยถ้าสุกรขาตา
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๑. สาลสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีห่ มูบ่ า้ นพราหมณช์ ่อื สาลา
๒. มัลลกสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีน่ ิคมของชาวมัลละ
๓. เลขสูตร
วา่ ดว้ ยพระเสขะและพระอเสขะ
๔. ปทสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยรอยเทา้ สัตว์
๕. สารสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแกน่ ไม้
๖. ปติฏฐิตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุตงั้ อยูใ่ นธรรมอันเป็ นเอก
๗. สหัมปติพรหมสูตร
วา่ ดว้ ยทา้ วสหัมบดีพรหม
๘. สูกรขตสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมทีถ่ ้าสุกรขาตา
๙. ปฐมอุปปาทสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยอุปปาทสูตร
วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ สูตรที่ ๒
๗. โพธิปักขิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโพธิปักขิยธรรม
๑. สัญโญชนสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อละสังโยชน์
๒. อนุสยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อถอนอนุสัย
๓. ปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อกําหนดรู้อัทธานะ
๔. อาสวักขยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความสิน้ อาสวะ
๕. ปฐมผลสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งการเจริญอินทรีย์ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยผลสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งการเจริญอินทรีย์ สูตรที่ ๒
๗. ปฐมรุกขสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยตน้ ไม้ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยรุกขสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยตน้ ไม้ สูตรที่ ๒
๙. ตติยรุกขสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยตน้ ไม้ สูตรที่ ๓
๑๐. จตุตถรุกขสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยตน้ ไม้ สูตรที่ ๔
๘. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. ปาจีนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ ิศปราจีนเป็ นตน้
อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาล
พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาล
เอสนาวรรคพึงให้พิสดาล
๑๒. โอฆวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๑๐. โอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้
๑๓. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. ปาจีนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ ิศปราจีนเป็ นตน้
๑๗. โอฆวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๑๐. โอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้
๕. สัมมัปปธานสังยุต
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๑. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. ปาจีนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ ิศปราจีนเป็ นตน้
๒. อัปปมาทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
๓. พลกรณียวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลัง
๑-๑๒. พลกรณียาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยการงานทีพ่ ึงทําดว้ ยกําลังเป็ นตน้
๔. เอสนาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการแสวงหา
๑-๑๐. เอสนาทิสุตตทสกะ
วา่ ดว้ ยพระสูตร ๑๐ สูตร มีเอสนาสูตรเป็ นตน้
๕. โอฆวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๑๐. โอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้
๖. พลสังยุต
๑. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. พลาทิสูตร
วา่ ดว้ ยพละเป็ นตน้
อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร
พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร
เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร
๕. โอฆวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๑๐. โอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้
๖. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. ปาจีนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ ิศปราจีนเป็ นตน้
๙. เอสนาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการแสวงหา
๑-๑๒. เอสนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยการแสวงหาเป็ นตน้
๑๐. โอฆวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๑๐. โอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้
๗. อิทธิปาทสังยุต
๑. ปาวาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีป่ าวาลเจดีย์
๑. อปารสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อให้ถึงฝั่ งโนน้ จากฝั่ งนี้
๒. วิรัทธสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ ุคคลพลาด
๓. อริยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นอริยะ
๔. นิพพิทาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความเบื่อหนา่ ย
๕. อิทธิปเทสสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําฤทธิบ์ างอยา่ งให้สําเร็จ
๖. สมัตตสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําฤทธิบ์ ริบูรณใ์ ห้สําเร็จ
๗. ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ภิกษุไดว้ ิมุตติ
๘. พุทธสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
๙. ญาณสูตร
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วา่ ดว้ ยญาณเกิดขึ้นเพราะเจริญอิทธิบาท
๑๐. เจติยสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีป่ าวาลเจดีย์
๒. ปาสาทกัมปนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ปราสาทไหว
๑. ปุพพสูตร
วา่ ดว้ ยพระดําริกอ่ นตรัสรู้
๒. มหัปผลสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญอิทธิบาทมีผลานิสงสม์ าก
๓. ฉันทสมาธิสูตร
วา่ ดว้ ยฉันทสมาธิ
๔. โมคคัลลานสูตร
วา่ ดว้ ยพระโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์
๕. อุณณาภพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยอุณณาภพราหมณ์
๖. ปฐมพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑
๗. ทุติยพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๘. ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ภิกษุไดว้ ิมุตติ
๙. อิทธาทิเทสนาสูตร
วา่ ดว้ ยการแสดงอิทธิ(ฤทธิ)์ เป็ นตน้
๑๐. วิภังคสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกอิทธิบาท
๓. อโยคุฬวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยกอ้ นเหล็กทีถ่ ูกไฟเผา
๑. มัคคสูตร
วา่ ดว้ ยทางแห่งการเจริญอิทธิบาท
๒. อโยคุฬสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยกอ้ นเหล็กทีถ่ ูกไฟเผา
๓. ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ภิกษุไดว้ ิมุตติ
๔. สุทธิกสูตร
วา่ ดว้ ยอิทธิบาทลว้ น
๕. ปฐมผลสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งการเจริญอิทธิบาท สูตรที่ ๑
๖. ทุติยผลสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งการเจริญอิทธิบาท สูตรที่ ๒
๗. ปฐมอานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยอานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์ สูตรที่ ๒
๙. ปฐมภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ สูตรที่ ๒
๑๑. โมคคัลลานสูตร
วา่ ดว้ ยพระโมคคัลลานะ
๑๒. ตถาคตสูตร
วา่ ดว้ ยพระตถาคต
๔. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. คังคานทีอาทิสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ ิศปราจีนเป็ นตน้
อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาล
พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาล
เอสนาวรรคพึงให้พิสดาล
๘. โอฆวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๑๐. โอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้
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๘. อนุรุทธสังยุต
๑. รโหคตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผูห้ ลีกเร้นอยูใ่ นทีส่ งัด
๑. ปฐมรโหคตสูตร
วา่ ดว้ ยผูห้ ลีกเร้นอยูใ่ นทีส่ งัด สูตรที่ ๑
๒. ทุติยรโหคตสูตร
วา่ ดว้ ยผูห้ ลีกเร้นอยูใ่ นทีส่ งัด สูตรที่ ๒
๓. สุตนุสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมทีร่ ิมฝั่ งแมน่ ้าสุตนุ
๔. ปฐมกัณฏกีสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมทีก่ ัณฏกีวัน สูตรที่ ๑
๕. ทุติยกัณฏกีสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมทีก่ ัณฏกีวัน สูตรที่ ๒
๖. ตติยกัณฏกีสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมทีก่ ัณฏกีวัน สูตรที่ ๓
๗. ตัณหากขยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความสิน้ ตัณหา
๘. สลฬาคารสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเทศนาทีส่ ลฬาคาร
๙. อัมพปาลิวนสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาธรรมในอัมพปาลีวัน
๑๐. พาฬหคิลานสูตร
วา่ ดว้ ยพระอนุรุทธะอาพาธหนัก
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. กัปปสหัสสสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ระลึกไดต้ งั้ ๑,๐๐๐ กัป
๒. อิทธิวิธสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้แสดงฤทธิไ์ ดห้ ลายอยา่ ง
๓. ทิพพโสตสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้มีหูทิพย์
๔. เจโตปริยสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ไดเ้ จโตปริยญาณ
๕. ฐานสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ร้ชู ัดฐานะและอฐานะ
๖. กัมมสมาทานสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ร้ชู ัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม
๗. สัพพัตถคามินีสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ร้ชู ัดปฏิปทาทีใ่ ห้ถึงภูมิทงั้ ปวง
๘. นานาธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ร้ชู ัดโลกทีม่ ีธาตุแตกตา่ งกัน
๙. นานาธิมุตติสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ร้ชู ัดหมูส่ ัตวท์ มี่ ีอัธยาศัยตา่ งกัน
๑๐. อินทริยปโรปริยัตตสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ร้ชู ัดความแกอ่ ่อนแห่งอินทรีย์
๑๑. ฌานาทิสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ร้ชู ัดความเศร้าหมองแห่งฌานเป็ นตน้
๑๒. ปุพเพนิวาสสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้ระลึกชาติกอ่ นได้
๑๓. ทิพพจักขุสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้มีตาทิพย์
๑๔. อาสวักขยสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้สนิ้ อาสวะ
๙. ฌานสังยุต
๑. คังคาเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคังคาเปยยาล
๑-๑๒. ฌานาทิสูตร
วา่ ดว้ ยฌานเป็ นตน้
อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาล
พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาล
เอสนาวรรคพึงให้พิสดาล
๕. โอฆวรรค
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หมวดวา่ ดว้ ยโอฆะ
๑-๑๐. โอฆาทิสูตร
วา่ ดว้ ยโอฆะเป็ นตน้
๑๐. อานาปานสังยุต
๑. เอกธัมมวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมอันเป็ นเอก
๑. เอกธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมอันเป็ นเอก
อานาปานสติ ๑๖ ชัน้
๒. โพชฌังคสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญโพชฌงค์
๓. สุทธิกสูตร
วา่ ดว้ ยอานาปานสติลว้ น
๔. ปฐมผลสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งการเจริญอานาปานสติ สูตรที่ ๑
๕. ทุติยผลสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งการเจริญอานาปานสติ สูตรที่ ๒
๖. อริฏฐสูตร
วา่ ดว้ ยพระอริฏฐะ
๗. มหากัปปิ นสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหากัปปิ นะ
๘. ปทีโปปมสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยประทีป
๙. เวสาลีสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนีก่ รุงเวสาลี
๑๐. กิมิลสูตร
วา่ ดว้ ยพระกิมิละ
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. อิจฉานังคลสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีก่ รุงอิจฉานังคละ
๒. กังเขยยสูตร
วา่ ดว้ ยขอ้ กังขาของเจ้าศากยะพระนามวา่ มหานามะ
๓. ปฐมอานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์ สูตรที่ ๑
๔. ทุติยอานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์ สูตรที่ ๒
๕. ปฐมภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ สูตรที่ ๒
๗. สัญโญชนัปปหานสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อละสังโยชน์
๘. อนุสยสมุคฆาตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อถอนอนุสัย
๙. อัทธานปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อกําหนดรู้อัทธานะ
๑๐. อาสวักขยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความสิน้ อาสวะ
๑๑. โสตาปั ตติสังยุต
๑. เวฬุทวารวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเวฬุทวารคาม
๑. จักกวัตติราชสูตร
วา่ ดว้ ยพระเจ้าจักรพรรดิ
๒. พรหมจรีโยคธสูตร
วา่ ดว้ ยผูป้ ระสบสุขอันหยัง่ ลงสูพ่ รหมจรรย์
๓. ทีฆาวุอุปสากสูตร
วา่ ดว้ ยทีฆาวุอุบาสก
๔. ปฐมสารีปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยพระสารีบุตร สูตรที่ ๑
๕. ทุติยสารีปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยพระสารีบุตร สูตรที่ ๒
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๖. ณปติสูตร
วา่ ดว้ ยช่างไม้
๗. เวฬุทวาเรยยสูตร
วา่ ดว้ ยพราหมณแ์ ละคหบดีชาวเวฬุทวารคาม
๘. ปฐมคิญชกาวสถสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมบรรยายทีพ่ ระตําหนักอิฐ สูตรที่ ๑
๙. ทุติยคิญชกาวสถสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมบรรยายทีพ่ ระตําหนักอิฐ สูตรที่ ๒
๑๐. ตติยคิญชกาวสถสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมบรรยายทีพ่ ระตําหนักอิฐ สูตรที่ ๓
๒. ราชการามวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีร่ าชการาม
๑. สหัสสภิกขุนีสังฆสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุณีสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป
๒. พราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยขอ้ บัญญัติของพราหมณ์
๓. อานันทเถราสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนทเถระ
๔. ทุคคติภยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีใ่ ห้พน้ ภัยคือทุคติ
๕. ทุคคติวินิปาตภยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีใ่ ห้พน้ ภัยคือทุคติและวินิบาต
๖. ปฐมมิตตามัจจสูตร
วา่ ดว้ ยการชักชวนมิตรอํามาตย์ สูตรที่ ๑
๗. ทุติยมิตตามัจจสูตร
วา่ ดว้ ยการชักชวนมิตรอํามาตย์ สูตรที่ ๒
๘. ปฐมเทวจาริกสูตร
วา่ ดว้ ยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ ๑
๙. ทุติยเทวจาริกสูตร
วา่ ดว้ ยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ ๒
๑๐. ตติยเทวจาริกสูตร
วา่ ดว้ ยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ ๓
๓. สรณานิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ สรณานิ
๑. ปฐมมหานามสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ มหานามะ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยมหานามสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ มหานามะ สูตรที่ ๒
๓. โคธสักกสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ โคธา
๔. ปฐมสรณานิสักกสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ สรณานิ สูตรที่ ๑
๕. ทุติยสรณานิสักกสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ สรณานิ สูตรที่ ๒
๖. ปฐมอนาถปิ ณฑิกสูตร
วา่ ดว้ ยอนาถบิณฑิกคหบดี สูตรที่ ๑
๗. ทุติยอนาถปิ ณฑิกสูตร
วา่ ดว้ ยอนาถบิณฑิกคหบดี สูตรที่ ๒
๘. ปฐมภยเวรูปสันตสูตร
วา่ ดว้ ยอริยสาวกระงับภัยเวร สูตรที่ ๑
๙. ทุติยภยเวรูปสันตสูตร
วา่ ดว้ ยอริยสาวกระงับภัยเวร สูตรที่ ๒
๑๐. นันทกลิจฉวิสูตร
วา่ ดว้ ยมหาอํามาตยข์ องเจ้าลิจฉวี ชื่อ นันทกะ
๔. ปุญญาภิสันทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล
๑. ปฐมปุญญาภิสันทสูตร
วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๑
๒. ทุติยปุญญาภิสันทสูตร
วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๒
๓. ตติยปุญญาภิสันทสูตร
วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๓
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๔. ปฐมเทวปทสูตร
วา่ ดว้ ยเทวบท สูตรที่ ๑
๕. ทุติยเทวปทสูตร
วา่ ดว้ ยเทวบท สูตรที่ ๒
๖. เทวสภาคสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมมาสูเ่ ทวสภา
๗. มหานามสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ มหานามะ
๘. วัสสสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยฝนตก
๙. กาฬิโคธสูตร
วา่ ดว้ ยพระนางสากิยานีพระนามวา่ กาฬิโคธา
๑๐. นันทิยสักกสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ นันทิยะ
๕. สคาถกปุญญาภิสันทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศลทีม่ ีคาถาปน
๑. ปฐมอภิสันทสูตร
วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๑
๒. ทุติยอภิสันทสูตร
วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๒
๓. ตติยอภิสันทสูตร
วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๓
๔. ปฐมมหัทธนสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมเป็ นผูม้ ีทรัพยม์ าก สูตรที่ ๑
๕. ทุติยมหัทธรสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมเป็ นผูม้ ีทรัพยม์ าก สูตรที่ ๒
๖. สุทธกสูตร
วา่ ดว้ ยองคค์ ุณลว้ นของพระโสดาบัน
๗. นันทิยสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ นันทิยะ
๘. ภิททิยสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ ภัททิยะ
๙. มหานามสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ มหานามะ
๑๐. อังคสูตร
วา่ ดว้ ยองคเ์ ครื่องบรรลุโสดา
๖. สัปปั ญญวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผูม้ ีปัญญา
๑. สคาถกสูตร
วา่ ดว้ ยตรัสองคค์ ุณของพระโสดาบันทีม่ ีคาถา
๒. วัสสังวุตถสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูจ่ ําพรรษาในกรุงสาวัตถี
๓. ธัมมทินนสูตร
วา่ ดว้ ยธัมมทินนอุบาสก
๔. คิลานสูตร
วา่ ดว้ ยอุบาสกป่วย
๕. โสตาปั ตติผลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อทําให้แจ้งโสดาปั ตติผล
๖. สกทาคามิผลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผล
๗. อนาคามิผลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผล
๘. อรหัตตผลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผล
๙. ปั ญญาปฏิลาภสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อไดเ้ ฉพาะซึ่งปั ญญา
๑๐. ปั ญญาวุฑฒิสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความเจริญแห่งปั ญญา
๑๑. ปั ญญาเวปุลลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความไพบูลยแ์ ห่งปั ญญา
๗. มหาปั ญญวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญามาก
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๑. มหาปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญามาก
๒. ปุถุปัญญาสูร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาแนน่
๓. วิปุลปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาไพบูลย์
๔. คัมภีรปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ้ง
๕. อัปปมัตตปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาทมิได้
๖. ภูริปัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาดุจแผน่ ดิน
๗. ปั ญญาพาทุลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลาย
๘. สีฆปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาเร็ว
๙. ลหุปัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลัน
๑๐. หาสปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริง
๑๑. ชวนปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาแลน่ ไป
๑๒. ติกขปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญากลา้
๑๓. นิพเพธิกปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อความมีปัญญาชําแรกกิเลส

๑๒. สัจจสังยุต
๑. สมาธิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสมาธิ
๑. สมาธิสูตร
วา่ ดว้ ยสมาธิ
๒. ปฏิสัลลานสูตร
วา่ ดว้ ยผูห้ ลีกเร้น
๓. ปฐมกุลปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยกุลบุตร สูตรที่ ๑
๔. ทุติยกุลปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยกุลบุตร สูตรที่ ๒
๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณ์ สูตรที่ ๒
๗. วิตักกสูตร
วา่ ดว้ ยการตรึกถึงอริยสัจ
๘. จินตสูตร
วา่ ดว้ ยการคิดเรื่องอริยสัจ
๙. วิคคาหิกกถาสูตร
วา่ ดว้ ยการกลา่ วทุม่ เถียงแกง่ แยง่ กัน
๑๐. ติรัจฉานกถาสูตร
วา่ ดว้ ยติรัจฉานกถา
๒. ธัมมจักกัปปวัตตนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการประกาศพระธรรมจักร
๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วา่ ดว้ ยการประกาศพระธรรมจักร
๒. ตถาคตสูตร
วา่ ดว้ ยพระตถาคต
๓. ขันธสูตร
วา่ ดว้ ยอุปาทานขันธ์
๔. อัชฌัตติกายตนสูตร
วา่ ดว้ ยอายตนะภายใน
๕. ปฐมธารณสูตร
วา่ ดว้ ยการทรงจําอริยสัจ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยธารณสูตร
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วา่ ดว้ ยการทรงจําอริยสัจ สูตรที่ ๒
๗. อวิชชาสูตร
วา่ ดว้ ยอวิชชา
๘. วิชชาสูตร
วา่ ดว้ ยวิชชา
๙. สังกาสนสูตร
วา่ ดว้ ยการจําแนกอริยสัจ
๑๐. ตถสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ จริงแท้
๓. โกฏิคามวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีโ่ กฏิคาม
๑. ปฐมโกฏิคามสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีโ่ กฏิคาม สูตรที่ ๑
๒. ทุติยโกฏิคามสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีโ่ กฏิคาม สูตรที่ ๒
๓. สัมมาสัมพุทธสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้เรียกวา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๔. อรหันตสูตร
วา่ ดว้ ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
๕. อาสวักขยสูตร
วา่ ดว้ ยความสิน้ อาสวะ
๖. มิตตสูตร
วา่ ดว้ ยการชักชวนมิตรให้ร้อู ริยสัจ
๗. ตถสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ จริงแท้
๘. โลกสูตร
วา่ ดว้ ยพระตถาคตเป็ นอริยะในโลก
๙. ปริญเญยยสูตร
วา่ ดว้ ยอริยสัจทีค่ วรกําหนดรู้
๑๐. ควัมปติสูตร
วา่ ดว้ ยพระควัมปติ
๔. สีสปาวนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีส่ ีสปาวัน
๑. สีสปาวนสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีส่ ีสปาวัน
๒. ขทิรปั ตตสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยใบตะเคียน
๓. ทัณฑสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยทอ่ นไม้
๔. เจลสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยผา้ ทีถ่ ูกไฟไหม้
๕. สัตติสตสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยถูกหอก ๑๐๐ เลม่ ทิม่ แทง
๖. ปาณสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยหลาวเสียบสัตว์
๗. ปฐมสุริยสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยดวงอาทิตย์ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยสุริยสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยดวงอาทิตย์ สูตรที่ ๒
๙. อินทขีลสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเสาเขื่อนทีป่ ั กไวล้ ึก
๑๐. วาทัตถิกสูตร
วา่ ดว้ ยสมณพราหมณผ์ ตู้ อ้ งการโตว้ าทะ
๕. ปปาตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเหวคือสังสารวัฏ
๑. โลกจินตาสูตร
วา่ ดว้ ยการคิดเรื่องโลก
๒. ปปาตสูตร
วา่ ดว้ ยเหวคือสังสารวัฏ
๓. มหาปริฬาหสูตร
วา่ ดว้ ยนรกชื่อมหาปริฬาหะ
๔. กูฏาคารสูตร
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วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยเรือนยอด
๕. วาลสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยปลายขนทราย
๖. อันธการสูตร
วา่ ดว้ ยความมืดคือสังสารวัฏ
๗. ปฐมฉิคคฬยุคสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแอกมีรูเดียว สูตรที่ ๑
๘. ทุติยฉิคคฬยุคสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแอกมีรูเดียว สูตรที่ ๒
๙. ปฐมสิเนรุปัพพตราชสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยขุนเขาสิเนรุ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยสิเนรุปัพพตราชสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยขุนเขาสิเนรุ สูตรที่ ๒
๖. อภิสมยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการรู้ยงิ่
๑. นขสิขสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยฝุ่นทีป่ ลายเล็บ
๒. โปกขรณีสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยน้าในสระโบกขรณี
๓. ปฐมสัมเภชชสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยน้าทีไ่ หลมาบรรจบกัน สูตรที่ ๑
๔. ทุติยสัมเภชชสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยน้าทีไ่ หลมาบรรจบกัน สูตรที่ ๒
๕. ปฐมมหาปฐวีสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแผน่ ดินใหญ่ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยมหาปฐวีสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยแผน่ ดินใหญ่ สูตรที่ ๒
๗. ปฐมมหาสมุททสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยน้าในมหาสมุทร สูตรที่ ๑
๘. ทุติยมหาสมุททสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยน้าในมหาสมุทร สูตรที่ ๒
๙. ปฐมปั พพตูปมสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยขุนเขาหิมพานต์ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยปั พพตูปมสูตร
วา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยขุนเขาหิมพานต์ สูตรที่ ๒
๗. ปฐมอามกธัญญเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอามกธัญญเปยยาลที่ ๑
๑. อัญญตรสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ กี่ ลับมาเกิดนอกจากมนุษย์
๒. ปั จจันตสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ กี่ ลับมาเกิดในปั จจันตชนบท
๓. ปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ มี่ ีปัญญาจักษุ
๔. สุราเมรยสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการดื่มสุราและเมรัย
๕. โอทกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ กิดในน้า
๖. มัตเตยยสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ กื้อกูลแกม่ ารดา
๗. เปตเตยยสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ กื้อกูลแกบ่ ิดา
๘. สามัญญสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ กื้อกูลแกส่ มณะ
๙. พรหมัญญสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ กื้อกูลแกพ่ ราหมณ์
๑๐. ปจายิกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ อี่ ่อนนอ้ มตอ่ ผูเ้ จริญ
๘. ทุติยอามกธัญญเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอามกธัญญเปยยาลที่ ๒
๑. ปาณาติปาตสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการฆา่ สัตว์
๒. อทินนทานสูตร
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วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการลักทรัพย์
๓. กาเมสุมิจฉาจารสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาทสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการพูดเท็จ
๕. เปสุญญสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากคําสอ่ เสียด
๖. ผรุสวาจาสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากคําหยาบ
๗. สัมผัปปลาปสูตร
วา่ ดว้ ยสัวท์ เี่ วน้ ขาดจากคําเพอ้ เจ้อ
๘. พิชคามสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการพรากพิชคามและภูตคาม
๙. วิกาลโภชนสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๑๐. คันธวิเลปนสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากของหอมและเครื่องลูบไล้
๙. ตติยอามกธัญญเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอามกธัญญเปยยาลที่ ๓
๑. นัจจคีตสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการฟ้อนรํา ขับร้องฯ
๒. อุจจาสยนสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากทีน่ อนสูงใหญ่
๓. ชาตรูปรชตสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับทองและเงิน
๔. อามกธัญญสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับธัญญาหารดิบ
๕. อามกมังสสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับเนื้อดิบ
๖. กุมาริกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับสตรีและกุมารี
๗. ทาสีทาสสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย
๘. อเชฬกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับแพะและแกะ
๙. กุกกุฏสูกรสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับไกแ่ ละสุกร
๑๐. หัตถิควัสสสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับช้าง โค มา้ ฯ
๑๐. จตุตถอามกธัญญเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอามกธัญญเปยยาลที่ ๔
๑. เขตตวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับเรือกสวน ไร่นา และทีด่ ิน
๒. กยวิกกยสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการซื้อขาย
๓. ทูเตยยสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการทําหนา้ ทีเ่ ป็ นตัวแทนฯ
๔. ตุลากูฏสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการโกงดว้ ยตาชัง่ ฯ
๕. อุกโกฏนสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการรับสินบนฯ
๖-๑๑. เฉทนาทิสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ วน้ ขาดจากการตัดเป็ นตน้
๑๑. ปั ญจคติเปยยาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยปั ญจคติเปยยาล
๑. มนุสสจุตินิรยสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ จี่ ุติจากมนุษยไ์ ปเกิดในนรก
๒. มนุสสจุติติรัจฉานสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ จี่ ุติจากมนุษยไ์ ปเกิดในกําเนิดสัตวด์ ิรัจฉาน
๓. มนุสสจุติเปตติวิสยสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ จี่ ุติจากมนุษยไ์ ปเกิดในภูมิแห่งเปรต
๔-๖. มนุสสจุติเทวนิรยาทิสูตร
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วา่ ดว้ ยสัตวท์ จี่ ุติจากมนุษยไ์ ปเกิดเป็ นเทวดาและเกิดในนรกเป็ นตน้
๗-๙. เทวจุตินิรยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ จี่ ุติจากเทวดาไปเกิดในนรกเป็ นตน้
๑๐-๑๒. เทวมนุสสนิรยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ จี่ ุติจากเทวดามาเกิดเป็ นมนุษยแ์ ละเกิดในนรกฯ
๑๓-๑๕. นิรยมนุสสนิรยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ จี่ ุติจากนรกมาเกิดเป็ นมนุษยแ์ ละเกิดในนรกเป็ นตน้
๑๖-๑๘. นิรยเทวนิรยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ จี่ ุติจากนรกไปเกิดเป็ นเทวดาและเกิดในนรกเป็ นตน้
๑๙-๒๑. ติรัจฉานมนุสสนิรยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวด์ ิรัจฉานทีจ่ ุติมาเกิดเป็ นมนุษยแ์ ละเกิดในนรกเป็ นตน้
๒๒-๒๔. ติรัจฉานเทวนิรยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวด์ ิรัจฉานทีจ่ ุติไปเกิดเป็ นเทวดาและเกิดในนรกเป็ นตน้
๒๕-๒๗. เปตติมนุสสนิรยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตทีจ่ ุติมาเกิดเป็ นมนุษยแ์ ละเกิดในนรกเป็ นตน้
๒๘-๒๙. เปตติเทวนิรยาทิสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตทีจ่ ุติไปเกิดเป็ นเทวดาและเกิดในนรกเป็ นตน้
๓๐. เปตติเทวเปตติวิสยสูตร
วา่ ดว้ ยเปรตทีจ่ ุติไปเกิดเป็ นเทวดาและเกิดในภูมิแห่งเปรต

เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกนิบาต
เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เอกกนิบาต
๑. รูปาทิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยรูปเป็ นตน้ ทีค่ รอบงําจิตบุรุษและสตรี
๒. นีวรณปหานวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุละนิวรณ์
๓. อกัมมนิยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยจิตทีไ่ มค่ วรแกก่ ารใช้งาน
๔. อทันตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยจิตทีไ่ มไ่ ดฝ้ ึ ก
๕. ปณิหิตอัจฉวรรค หมวดวา่ ดว้ ยผลแห่งจิตทีต่ งั้ ไวผ้ ิดและถูก
๖. อัจฉราสังฆาตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยผลแห่งจิตชัว่ ลัดนิว้ มือเดียว
๗. วีริยารัมภาทิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการปรารถความเพียรเป็ นตน้
๘. กัลยาณมิตตาทิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกัลยาณมิตรเป็ นตน้
๙. ปมาทาทิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความประมาทเป็ นตน้
๑๐. ทุติยปมาทาทิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความประมาทเป็ นตน้ หมวดที่ ๒
๑๑. อธัมมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมและอธรรม
๑๒. อนาปั ตติวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอาบัติและอนาบัติ
๑๓. เอกปุคคลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคลผูเ้ ป็ นเอก
๑๔. เอตทัคควรรค หมวดวา่ ดว้ ยเอตทัคคะ
๑. ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๒. ทุติยวรรค หมดวที่ ๒
๓. ตติยวรรค หมวดที่ ๓
๔. ตุตถวรรค หมวดที่ ๔
๕. ปั ญจมวรรค หมวดที่ ๕
๖. ฉัฏฐวรรค หมวดที่ ๖
๗. สัตตมวรรค หมวดที่ ๗
๑๕. อัฏฐานบาลี บาลีวา่ ดว้ ยความเป็ นไปไดแ้ ละเป็ นไปไมไ่ ด้
๑. ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๒. ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๓. ตติยวรรค หมวดที่ ๓
๑๖. เอกธัมมบาลี บาลีวา่ ดว้ ยธรรมอันเป็ นเอก
๑. ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๒. ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๓. ตติยวรรค หมวดที่ ๓
๔. จตุตถวรรค หมวดที่ ๔
๑๗. ปสาทกรธัมมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีท่ ําให้เกิดความเลื่อมใส
๑๘. อปรอัจฉราสังฆาตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยผลแห่งจิตชัว่ ลัดนิว้ มือเดียว อีกหมวดหนึ่ง
๑๙. กายคตาสติวรรค หมวดวา่ ้ดวยผลแห่งการเจริญกายคตาสติ
๒๐. อมตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอมตธรรม
ทุกนิบาต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
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เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

๑. กัมมกรณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยวิธีการลงโทษ
๑. วัชชสูตร วา่ ดว้ ยโทษ
๒. ปธานสูตร วา่ ดว้ ยความเพียรทีเ่ กิดไดย้ าก
๓. ตปนียสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุแห่งความเดือดร้อน
๔. อตปนียสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มเ่ ป็ นเหตุแห่งความเดือดร้อน
๕. อุปัญญาตสูตร วา่ ้ดวยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ทรงรู้สัพพัญญุตญาณ
๖. สัญโญชนสูตร วา่ ดว้ ยกิเลสทีผ่ ูกมัดใจสัตว์
๗. กัณหสูตร วา่ ดว้ ยธรรมฝ่ายดํา
๘. สุกกสูตร วา่ ดว้ ยธรรมฝ่ายขาว
๙. จริยสูตร วา่ ดว้ ยจริยธรรมคุม้ ครองโลก
๑๐. วัสสูปนายิกสูตร วา่ ดว้ ยการเขา้ พรรษา
๒. อธิกรณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอธิกรณ์
พระธรรมเทศนาองพระตถาคต ๒ แบบ
เหตุให้อธิกรณย์ ืดเยื้อและไมย่ ืดเยื้อ
เหตุให้เกิดในทุคติและสุคติ
โทษแห่งทุจริต ๕ อยา่ ง
อานิสงห์แห่งสุจริต ๕ อยา่ ง
การละอกุศลและการบําเพ็ญกุศล
ธรรมทีท่ ําให้ศาสนาเสื่อมและเจริญ
๓. พาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคนพาล
คติและฐานะ ๒ อยา่ งเป็ นตน้
๔. สมจิตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเทวดาพร้อมใจกัน
การตอบแทนทีท่ ําไดย้ าก
วาทะ ๒ อยา่ ง
ทักขิไณยบุคคล ๒ จําพวก
บุคคลผูม้ ีสังโยชน์ ๒ จําพวก
เหตุปัจจัยแห่งการวิวาท
ภูมิคนแกแ่ ละภูมิคนหนุม่
สมัย ๒ อยา่ ง
การปฏิบัติทที่ รงสรรเสริญและไมท่ รงสรรเสริญ
บุคคลผูท้ ําให้ศาสนาเสื่อมและเจริญ
๕. ปริสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบริษัท
๕. ปริสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบริษัท (ตอ่ )
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๑. ปุคคลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล
เหตุทกี่ ินนรไมพ่ ูดภาษาคน
สิง่ ทีม่ าตุคามไมอ่ มิ่
การอยูร่ ่วมกัน ๒ แบบ
เหตุให้อธิกรณย์ ืดเยื้อและไมย่ ืดเยื้อ
๒. สุขวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสุข
๓. สนิมิตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเหตุแห่งบาปอกุศล
๔. ธัมมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรม
๕. พาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคนพาลและบัณฑิต
๓. ตติยปั ณณาสก์
๑. อาสาทุปปชหวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความหวังทีล่ ะไดย้ าก
๒. อายาจนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความปราถนา
๓. ทานวรรค หมวดวา่ ดว้ ยทาน
๔. สันถารวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการรับรอง
๕. สมาปั ตติวรรค หมดวา่ ดว้ ยสมาบัติ
๑. โกธเปยยาล
๒. อกุสลเปยยาล
๓. วินยเปยยาล
ติกนิบาต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
๑. พาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคนพาลและบัณฑิต
๑. ภยสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ ป็ นภัยและไมเ่ ป็ นภัย
๒. ลักขณสูตร วา่ ดว้ ยลักษณะคนพาลและบัณฑิต
๓. จินตีสูตร วา่ ดว้ ยความคิดระหวา่ งคนพาลกับบัณฑิต
๔. อัจจยสูตร วา่ ดว้ ยการเห็นโทษและไมเ่ ห็นโทษ
๕. อโยนิโสสูตร วา่ ดว้ ยการถาม-ตอบโดยไมแ่ ยบคาย
๖. อกุสลสูตร วา่ ดว้ ยอกุศลกรรม
๗. สาวัชชสูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีม่ ีโทษ
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เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

๘. สัพยาปั ชฌสูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีม่ ีความเบียดเบียน
๙. ขตสูตร วา่ ดว้ ยการบริหารตนให้ถูกกําจัด
๑๐. มลสูตร วา่ ดว้ ยการละมลทิน
๒. รถการวรรค หมวดวา่ ดว้ ยช่างรถ
๑. ญาตสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผมู้ ีช่อื เสียง
๒. สารณียสูตร วา่ ดว้ ยสถานทีอ่ ันกษัตริยแ์ ละภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต
๓. อาสังสสูตร วา่ ดว้ ยความหวังทางโลกและทางธรรม
๔. จักกวัตติสูตร วา่ ดว้ ยความเป็ นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและพระพุทธเจ้า
๕. ปเจตนสูตร วา่ ดว้ ยพระเจ้าปเจตนะรับสัง่ ให้ช่างทําลอ้ รถ
๖. อปั ณณกสูตร วา่ ดว้ ยขอ้ ปฏิบัติไมผ่ ิด
๗. อัตตพยาพาธสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อเบียดเบียนตน
๘. เทวโลกสูตร วา่ ดว้ ยเทวโลก
๙. ปฐมปาปณิกสูตร วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของพอ่ คา้ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยปาปณิกสูตร วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของพอ่ คา้ สูตรที่ ๒
๓. ปุคคลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล
๑. สวิฏฐสูตร วา่ ดว้ ยพระสวิฏฐะและมหาโกฏฐิตะ
๒. คิลานสูตร วา่ ดว้ ยคนไขแ้ ละบุคคลผูเ้ ปรียบดว้ ยคนไข้
๓. สังขารสูตร วา่ ดว้ ยสังขาร
๔. พหุการสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีม่ ีอุปการะมาก
๕. วชิรูปมสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีม่ ีจิตเหมือนเพชร
๖. เสวิตัพพสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีค่ วรคบ
๗. ชิคุจฉิตัพพสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีค่ วรรังเกียจ
๘. คูถภาณีสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูพ้ ูดภาษาคูถ
๙. อันธสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลตาบอด
๑๐. อวกุชชสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลมีปัญญาเหมือนหมอ้ คว่า
๔. เทวทูตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเทวฑูต
๑. สพรหมกสูตร วา่ ดว้ ยสกุลทีม่ ีพรหม
๒. อานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนทท์ ูลถามพระผูม้ ีพระภาค
๓. สารีปุตตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรกราบทูลพระผูม้ ีพระภาค
๔. นิทานสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งกรรม
๔. นิทานสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งกรรม (ตอ่ )
๕. หัตถกสูตร วา่ ดว้ ยหัตถกกุมารทูลถามถึงความสุข
๖. เทวฑูตสูตร วา่ ดว้ ยเทวฑูต
๗. ยมราชสูตร วา่ ดว้ ยพญายม
๘. จตุมหาราชสูตร วา่ ดว้ ยทา้ วมหาราชทัง้ ๔
๘. ทุติยจตุมหาราชสูตร วา่ ดว้ ยทา้ วมหาราชทัง้ ๔ สูตรที่ ๒
๙. สุขุมาลสูตร วา่ ดว้ ยสุขุมาลชาติ
๑๐. อาธิปเตยยสูตร วา่ ดว้ ยอาธิปไตย
๕. จูฬวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องเล็กนอ้ ย
๑. สัมมุขีภาวสูตร วา่ ดว้ ยความพร้อมแห่งธรรม
๒. ติฐานสูตร วา่ ดว้ ยฐานะทีเ่ ป็ นเหตุให้ทราบผูม้ ีศรัทธา
๓. อัตถวสสูตร วา่ ดว้ ยอํานายประโยชน์
๔. กถาปวัตติสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้การสนทนาดําเนินไปได้
๕. ปั ณฑิตสูตร วา่ ้ดวยกรรมทีบ่ ัณฑิตบัญญัติไว้
๖. สีลวันตสูตร วา่ ดว้ ยบรรชิตผูม้ ีศีล
๗. สังขตลักขณสูตร วา่ ดว้ ยบักษณะทีถ่ ูกปั จจัยปรุงแตง่
๘. อสังขตลักขณสูตร วา่ ดว้ ยลักษณะทีไ่ มถ่ ูกปั จจัยปรุงแตง่
๙. ปั พพตราชสูตร วา่ ดว้ ยขุนเขาหิมพานต์
๑๐. อาตัปปกรณียสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้ทําความเพียร
๑๑. มหาโจรสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมหาโจร
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๑. พราหมณวรรค หมวดวา่ ้ดวยพราหมณ์
๑. ปฐมเทวพราหมณสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณแ์ ก่ ๒ คน สูตรที่ ๑
๒. ทุติยเทวพราหมณสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณแ์ ก่ ๒ คน สูตรที่ ๑
๓. อัญญตรพราหมณสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณผ์ ทู้ ูลถามธรรมคุณ
๔. ปริพพาชกสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกผูท้ ูลถามธรรมคุณ
๕. นิพพุตสูตร วา่ ดว้ ยพระนิพพาน
๖. ปโลกสูตร วา่ ดว้ ยเหตุทําให้จํานวนมนุษยม์ ีนอ้ ยลง
๗. วัจฉโคตตสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อวา่ วัจฉโคตร
๘. ติกัณณสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื ติกัณณะ
๙. ชานุสโสณิสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื วา่ ชานุสโสณิ
๑๐. สังคารวสูตร วา่ ดว้ ยสังคารวพราหมณ์
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เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

๒. มหาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องใหญ่
๑. ติตถายตนสูตร วา่ ดว้ ยทีเ่ กิดแห่งทิฏฐิเป็ นดุจทา่
๒. ภยสูตร วา่ ดว้ ยภัย
๓. เวนาคปุรสูตร วา่ ดว้ ยหมูบ่ า้ นพราหมณช์ ่อื เวนาคปุระ
๔. สรภสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อวา่ สรภะ
๕. เกสปุตติสูตร วา่ ดว้ ยกาลามะชาวเกสปุตตนิคม
๖. สาฬหสูตร วา่ ดว้ ยนายสาฬหะถามถึงหลักความเชื่อ
๗. กถาวัตถุสูตร วา่ ดว้ ยเรื่องทีค่ วรกลา่ ว
๘. อัญญติตถิยสูตร วา่ ดว้ ยพวกอัญเดียรถีย์
๙. อกุสลมูลสูตร วา่ ดว้ ยรากเหงา้ ของอกุศล
๑๐. อุโปสถสูตร วา่ ดว้ ยอุโบสถ
๓. อานันทวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระอานนท์
๑. ฉันนสูตร วา่ ดว้ ยฉันนปริพาชก
๒. อาชีวกสูตร วา่ ดว้ ยสาวกของอาชีวก
๓. มหานามสักกสูตร วา่ ดว้ ยเจ้ามหานามศากยะ
๔. นิคัณฐสูตร วา่ ดว้ ยนิครนถนาฏบุตร
๕. นิเวสกสูตร วา่ ดว้ ยการชักชวนให้ตงั้ มัน่ ในฐานะ
๖. ปฐมภวสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งภพ สูตรที่ ๑
๗. ทุติยภวสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งภพ สูตรที่ ๒
๘. สีลัพพตสูตร วา่ ดว้ ยผลแห่งศีลและวัตร
๙. คันธชาตสูตร วา่ ดว้ ยกลิน่ หอม
๑๐. จูฬนิกาสูตร วา่ ดว้ ยโลกธาตุขนาดเล็ก
๔. สมณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสมณะ
๑. สมณสูตร วา่ ดว้ ยกิจของสมณะ
๒. คัทรภสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุทไี่ มม่ ีไตรสิกขาเปรียบเหมือนลาในฝูงโค
๓. เขตตสูตร วา่ ดว้ ยกิจเบื้องตน้ ทีค่ วรทําในนา
๔. วัชชีปุตตสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุวัชชีบุตร
๕. เสกขสูตร วา่ ดว้ ยเสกขบุคคล
๖. ปฐมสิกขาสูตร วา่ ดว้ ยไตรสิกขา สูตรที่ ๑
๗. ทุติยสิกขาสูตร วา่ ดว้ ยไตรสิกขา สูตรที่ ๒
๘. ตติยสิกขาสูตร วา่ ดว้ ยการบําเพ็ญไตรสิกขา สูตรที่ ๓
๙. ปฐมสิกขัตตยสูตร วา่ ดว้ ยไตรสิกขา สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยสิกขัตตยสูตร วา่ ดว้ ยไตรสิกขา สูตรที่ ๒
๑๑. ปั งกธาสูตร วา่ ดว้ ยตําบลปั งกธา
๕. โลณผลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกอ้ นเกลือ
๑. อัจจายิกสูตร วา่ ดว้ ยกิจรีบดว่ นของชาวนาและของภิกษุ
๒. ปวิเวกสูตร วา่ ดว้ ยความสงัดจากกิเลส
๓. สรทสูตร วา่ ดว้ ยธรรมจักษุกับทอ้ งฟ้าในสารทกาล
๔. ปริสาสูตร วา่ ดว้ ยบริษัท
๕. ปฐมอาชานียสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย สูตรที่ ๑
๖. ทุติยอาชานียสูตร วา่ ดว้ ยอวคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย สูตรที่ ๒
๗. ตติยอาชานียสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย สูตรที ๓
๘. โปตถกสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีเ่ ปรียบเหมือนผา้ เปลือกไม้
๙. โลณผลสูตร วา่ ดว้ ยผลกรรมกับกอ้ นเกลือ
๑๐. ปั งสุโธวกสูตร วา่ ดว้ ยคนลา้ งฝุ่นลา้ งทอง
๑๑. นิมิตตสูตร วา่ ดว้ ยนิมิต
๓. ตติยปั ณณาสก์
๑. สัมโพธวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการตรัสรู้
๑. ปุพเพวสัมโพธสูตร วา่ ดว้ ยความดําริกอ่ นตรัสรู้
๒. ปฐมอัสสาทสูตร วา่ ดว้ ยคุณของโลก สูตรที่ ๑
๓. ทุติยอัสสาทสูตร วา่ ดว้ ยคุณของโลก สูตรที่ ๒
๔. สมณพราหมณสูตร วา่ ดว้ ยผูค้ วรยกยอ่ งวา่ เป็ นสมณะและพราหมณ์
๕. รุณณสูตร วา่ ดว้ ยการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัย
๖. อติตติสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ สพไมร่ ู้จักอิม่
๗. อรักขิตสูตร วา่ ดว้ ยผู้ ้ไมร่ ักษาจิต
๘. พยาปั นนสูตร วา่ ดว้ ยจิตถึงความผิดปกติ
๙. ปฐมนิทานสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดกรรม สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยนิทานสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดกรรม สูตรที ๒
๒. อาปายิกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคคลผูต้ อ้ งไปสูอ่ บายภูมิ
๑. อาปายิกสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูต้ อ้ งไปสูอ่ บายภูมิ
๒. ทุลลภสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลหาไดย้ าก
๓. อัปปเมยยสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีป่ ระมาณไมไ่ ด้
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เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๐ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

๔. อาเนญชสูตร วา่ ดว้ ยธรรมอันไมห่ วัน่ ไหว
๕. วิปัตติสัมปทาสูตร วา่ ดว้ ยวิบัติและสัมปทา
๖. อปั ณณกสูตร วา่ ดว้ ยขอ้ ปฏิบัติไมผ่ ิด
๗. กัมมันตสูตร วา่ ้ดวยความวิบัติแห่งการงาน
๘. ปฐมโสเจยยสูตร วา่ ดว้ ยความสะอาด สูตรที่ ๑
๙. ทุติยโสเจยยสูตร วา่ ดว้ ยความสะอาด สูตรที่ ๒
๑๐. โมเนยยสูตร วา่ ้ดวยความเป็ นมุนี
๓. กุสินารวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกรุงกุสินารา
๑. กุสินารสูตร วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีก่ รุงกุสินารา
๒. ภัณฑนสูตร วา่ ดว้ ยเหตุแห่งความบกพร่อง
๓. โคตมกเจติยสูตร วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีโ่ คตมกเจดีย์
๔. ภรัณฑุกาลามสูตร วา่ ้ดวยภรัณฑุดาบสกาลามโคตร
๕. หัตถกสูตร วา่ ดว้ ยหัตถกเทพบุตร
๖. กฏวิยสูตร วา่ ดว้ ยความมักใหญ่
๗. ปฐมอนุรุทธสูตร วา่ ดว้ ยพระอนุรุทธ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยอนุรุทธสูตร วา่ ดว้ ยพระอนุรุทธ สูตรที่ ๒
๙. ปฏิจฉันนสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีป่ ิ ดดี เปิ ดไมด่ ี
๑๐. เลขสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลกับรอยขีด
๔. โยธาชีววรรค หมวดวา่ ดว้ ยนักรบอาชีพ
๑. โยธาชีวสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของนักรบ
๒. ปริสาสูตร วา่ ดว้ ยบริษัท
๓. มิตตสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมิตรแท้
๔. อุปปาทาสูตร วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งพระตถาคต
๕. เกสกัมพลสูตร ว่ ่าดว้ ยวาทะของมักขลิเปรียบเหมือนผา้ กัมพลทอดว้ ยผมคน
๖. สัมปทาสูตร วา่ ดว้ ยสัมปทา
๗. วุฑฒิสูตร วา่ ดว้ ยวุฑฒิ
๘. อัสสขลุงกสูตร วา่ ้ดวยมา้ กระจอกและคนกระจอก
๙. อัสสสทัสสสูตร วา่ ดว้ ยมา้ ดีและคนดี
๑๐. อัสสาชานียสูตร วา่ ดว้ ยมา้ อาชาไนยและบุรุษอาชาไนย
๑๑. ปฐมโมรนิวาปสูตร วา่ ดว้ ยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ สูตรที่ ๑
๑๒. ทุติยโมรนิวาปสูตร วา่ ดว้ ยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ สูตรที่ ๒
๑๓. ตติยโมรนิวาปสูตร วา่ ดว้ ยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ สูตรที่ ๓
๕. มังคคลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยมงคล
๑. อกุสลสูตร วา่ ดว้ ยอกุศลกรรมเป็ นเหตุให้ตกนรก
๒. สาสัชชสูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีม่ ีโทษเป็ นเหตุให้ตกนรก
๓. วิสมสูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีไ่ มส่ ม่าเสมอเป็ นเหตุให้ตกนรก
๔. อสุจิสูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีไ่ มส่ ะอาดเป็ นเหตุให้ตกนรก
๕. ปฐมขตสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้ตนถูกทําลาย สูตรที่ ๑
๖. ทุติยขตสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้ตนถูกทําลาย สูตรที่ ๒
๗. ตติยขตสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้ตนถูกทําลาย สูตรที่ ๓
๘. จตุตถขตสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้ตนถูกทําลาย สูตรที่ ๔
๙. วันทนาสูตร วา่ ดว้ ยการไหว้
๑๐. ปุพพัณหสูตร วา่ ดว้ ยเวลาเช้าเป็ นฤกษด์ ีเป็ นตน้
๖. อเจลกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคนเปลือย
วา่ ดว้ ยปฏิปทา ๓ อยา่ ง
(๑. สติปัฏฐานสูตร)
(๒. สัมมัปปธานสูตร)
(๓. อิทธิปาทสูตร)
(๔. อินทริยสูตร)
(๕. พลสูตร)
(๖. สัมโพชฌังคสูตร)
(๗. มัคคสูตร)
๗. กัมมปถเปยยาล วา่ ดว้ ยธรรม ๓ ประการมีหลายนัย
(๑. ปาณ - อปาณสูตร)
(๒. อทินนาทาน - อนทินนาทานสูตร)
(๓. มิจฉา - สัมมาสูตร)
(๔. มุสาวาที - อมุสาวาทีสูตร)
(๕. ปิ สุณา - อปิ สุณาสูตร)
(๖. ผรุส - อผรุสสูตร)
(๗. สัมผัปปลาป - อสัมผัปปลาปสูตร)
(๘. อภิชฌา - อนภิชฌาสูตร)
(๙. พยาปาท - อัพยาปาทสูตร)

188

(๑๐. มิจฉาทิฏฐิ - สัมมาทิฏฐิสูตร)
๘. ราคเปยยาล

เล่มที่ ๒๑
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

จตุกกนิบาต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
๑. ภัณฑคามวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพุทธกิจในภัณฑคาม
๑. อนุพุทธสูตร วา่ ดว้ ยการตรัสรู้ธรรมเป็ นเหตุสนิ้ ภพ
๒. ปปติตสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูต้ กจากธรรมวินัย
๓. ปฐมขตสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้ตนถูกกําจัด สูตรที่ ๑
๔. ทุติยขตสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้ตนถูกกําจัด สูตรที่ ๒
๕. อนุโสตสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูไ้ ปตามกระแส
๖. อัปปั สสุตสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีสุตะนอ้ ย
๗. โสภณสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูท้ ําหมูใ่ ห้งาม
๘. เวสารัชชสูตร วา่ ดว้ ยญาณเป็ นเหตุให้แกลว้ กลา้
๙. ตัณหุปปาทสูตร วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งตัณหา
๑๐. โยคสูตร วา่ ดว้ ยโยคะ
๒. จรวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอิริยาบถเดิน
๑. จรสูตร วา่ ดว้ ยอิริยาบถเดิน
๒. สีลสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีศีล
๓. ปธานสูตร วา่ ดว้ ยสัมมัปปธาน
๔. สังวรสูตร วา่ ดว้ ยสังวรปธาน
๕. ปั ญญัติสูตร วา่ ดว้ ยการบัญญัติสงิ่ ทีเ่ ลิศ
๖. โสขุมมสูตร วา่ ดว้ ยโสขุมมญาณ
๗. ปฐมอคติสูตร วา่ ดว้ ยอคติ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยอคติสูตร วา่ ดว้ ยอคติ สูตรที่ ๒
๙. ตติยอคติสูตร วา่ ดว้ ยอคติ สูตรที่ ๓
๑๐. ภัตตุทเทสกสูตร วา่ ดว้ ยพระภัตตุทเทสกะเลวและดี
๓. อุรุเวลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพุทธกิจในตําบลอุรุเวลา
๑. ปฐมอุรุเวลสูตร วา่ ดว้ ยพุทธกิจในตําบลอุรุเวลา สูตรที่ ๑
๒. ทุติยอุรุเวลสูตร วา่ ดว้ ยพุทธกิจในตําบลอุรุเวลา สูตรที่ ๒
๓. โลกสูตร วา่ ดว้ ยโลก
๔. กาฬการามสูตร วา่ ดว้ ยพุทธกิจในกาฬการาม
๕. พรหมจริยสูตร วา่ ดว้ ยการประพฤติพรหมจรรย์
๖. กุหสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผหู้ ลอกลวง
๗. สันตุฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยความสันโดษดว้ ยปั จจัย ๔
๘. อริยวังสสูตร วา่ ดว้ ยอริยวงศ์
๙. ธัมมปทสูตร วา่ ดว้ ยธรรมบท
๑๐. ปริพพาชกสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชก
๔. จักกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยจักร
๑. จักกสูตร วา่ ดว้ ยจักร ๔ ประการ
๒. สังคหสูตร วา่ ดว้ ยสังคหวัตถุ
๓. สีหสูตร วา่ ดว้ ยพญาราชสีห์
๔. อัคคัปปสาทสูตร วา่ ดว้ ยความเลื่อมใสในสิง่ ทีเ่ ลิศ
๕. วัสสการสูตร วา่ ดว้ ยวัสสการพราหมณ์
๖. โทณสูตร วา่ ดว้ ยโทณพราหมณ์
๗. อปริหานิยสูตร วา่ ดว้ ยอปริหานิยธรรม
๘. ปฏิลีนสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผหู้ ลีกเร้น
๙. อุชชยสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาของอุชชยพราหมณ์
๑๐. อุทายิสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาของอุทายิพราหมณ์
๕. โรหิตัสสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยโรหิตัสสเทพบุตร
๑. สมาธิภาวนาสูตร วา่ ดว้ ยสมาธิภาวนา
๒. ปั ญหพยากรณสูตร วา่ ดว้ ยวิธีการตอบปั ญหา
๓. ปฐมโกธครุสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ักโกรธ สูตรที่ ๑
๔. ทุติยโกธครุสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ักโกรธ สูตรที่ ๒
๕. โรหิตัสสสูตร วา่ ดว้ ยโรหิตัสสเทพบุตร
๖. ทุติยโรหิตัสสสูตร วา่ ดว้ ยโรหิตัสสเทพบุตร สูตรที่ ๒
๗. สุวิทูรสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีอ่ ยูห่ ่างไกลกันเหลือเกิน
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เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

๘. วิสาขสูตร วา่ ดว้ ยการแสดงธรรมของวิสาขปั ญจาลิบุตร
๙. วิปัลลาสสูตร วา่ ดว้ ยวิปลาส
๑๐. อุปกิเลสสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ มัวหมอง
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๑. ปุญญาภิสันทวรรค หมวดวา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล
๑. ปฐมปุญญาภิสันทสูตร วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๑
๒. ทุติยปุญญาภิสันทสูตร วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล สูตรที่ ๒
๓. ปฐมสังวาสสูตร วา่ ดว้ ยการอยูร่ ่วมกัน สูตรที่ ๑
๔. ทุติยสังวาสสูตร วา่ ดว้ ยการอยูร่ ่วมกัน สูตรที่ ๒
๕. ปฐมสมชีวีสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมเป็ นเครื่องอยูเ่ สมอกัน สูตรที่ ๑
๖. ทุติยสมชีวีสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมเป็ นเครื่องอยูเ่ สมอกัน สูตรที่ ๒
๗. สุปปวาสาสูตร วา่ ดว้ ยสุปปวาสาโกฬิยธิดา
๘. สุทัตตสูตร วา่ ดว้ ยสุทัตตคหบดี
๙. โภชนสูตร วา่ ดว้ ยทายกผูใ้ ห้โภชนะ
๑๐. คิหิสามีจิสูตร วา่ ดว้ ยการปฏิบัติปฏิปทาทีเ่ หมาะสมแกค่ ฤหัสถ์
๒. ปั ตตกัมมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกรรมอันสมควร
๑. ปั ตตกัมมสูตร วา่ ดว้ ยกรรมอันสมควร
๒. อานัณยสูตร วา่ ดว้ ยสุขเกิดจากความไมเ่ ป็ นหนี้
๓. พรหมสูตร วา่ ดว้ ยสกุลทีม่ ีพรหม
๔. นิรยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุให้เกิดในนรก
๕. รูปสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูถ้ ือรูปเป็ นประมาณ
๖. สราคสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีราคะ
๗. อหิราชสูตร วา่ ดว้ ยตระกูลพญางู
๘. เทวทัตตสูตร วา่ ดว้ ยพระเทวทัต
๙. ปธานสูตร วา่ ดว้ ยปธาน
๑๐. อธัมมิกสูตร วา่ ดว้ ยพระราชาผูไ้ มต่ งั้ อยู่ ่ในธรรมและผูต้ งั้ อยูใ่ นธรรม
๓. อปั ณณกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยขอ้ ปฏิบัติทไี่ มผ่ ิด
๑. ปธานสูตร วา่ ดว้ ยความเพียรเป็ นเหตุสนิ้ อาสวะ
๒. สัมมาทิฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยสัมมาทิฏฐิเป็ นเหตุสนิ้ อาสวะ
๓. สัปปุริสสูตร วา่ ดว้ ยธรรมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ
๔. ปฐมอัคคสูตร วา่ ดว้ ยธรรมอันเลิศ สูตรที่ ๑
๕. ทุติยอัคคสูตร วา่ ดว้ ยธรรมอันเลิศ สูตรที่ ๒
๖. กุสินารสูตร วา่ ดว้ ยพุทธกิจในกรงกุสินารา
๗. อจินเตยยสูตร วา่ ดว้ ยอจินไตย
๘. ทักขิณสูตร วา่ ดว้ ยความบริสุทธิแ์ ห่งทักษิณา
๙. วณิชชสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้การคา้ ขายขาดทุนหรือไดก้ ําไร
๑๐. กัมโพชสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้มาตุคามไปแควน้ กัมโพชะไม่ ่ได้
๔. มจลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสมณะผูไ้ มห่ วัน่ ไหว
๑. ปาณาติปาตสูตร วา่ ดว้ ยผูฆ้ า่ สัตวแ์ ละผูเ้ วน้ ขาดจากการฆา่ สัตว์
๒. มุสาวาทสูตร วา่ ดว้ ยผูพ้ ูดเท็จและผูเ้ วน้ ขาดจากการพูดเท็จ
๓. อวัณณารหสูตร วา่ ดว้ ยผูก้ ลา่ วสรรเสริญผูค้ วรติเตียนและผูก้ ลา่ วติเตียนผูค้ วรติเตียน
๔. โกธครุสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ักโกรธและผูไ้ มม่ ักโกรธ
๕. ตโมตมสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ืดมาและมืดไป
๖. โอณโตณตสูตร วา่ ดว้ ยผูต้ ่ามาและต่าไป
๗. ปุตตสูตร วา่ ดว้ ยสมณะผูไ้ มห่ วัน่ ไหวเหมือนพระราชโอรสองคพ์ ี่
๘. สังโยชนสูตร วา่ ดว้ ยผูส้ นิ้ สังโยชน์
๙. สัมมาทิฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ ป็ นสัมมาทิฏฐิ
๑๐ ขันธสูตร วา่ ดว้ ยผูพ้ ิจารณาเห็นความเกิดและความดับในอุปาทานขันธ์
๕. อสุรวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคคลเหมือนอสูรและเทวดา
๑. อสุรสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเหมือนอสูรและเทวดา
๒. ปฐมสมาธิสูตร ว่ ่าดว้ ยสมาธิ สูตรที่ ๑
๓. ทุติยสมาธิสูตร วา่ ดว้ ยสมาธิ สูตรที่ ๒
๔. ตติยสมาธิสูตร วา่ ดว้ ยสมาธิ สูตรที่ ๓
๕. ฉวาลาตสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนทอ่ นไมท้ ถี่ ูกทิง้ ไวใ้ นป่าช้า
๖. ราควินยสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูป้ ฏิบัติเพื่อกําจัดราคะ
๗. ขิปปนิสันติสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูร้ ้ไู ดเ้ ร็ว
๘. อัตตหิตสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูป้ ฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง
๙. สิกขาปทสูตร วา่ ดว้ ยสิกขาบทเป็ นเหตุให้เกื้อกูลและไมเ่ กื้อกูล
๑๐. โปตลิยสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อโปตลิยะ
๓. ตติยปั ณณาสก์
๑. วลาหกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ
๑. ปฐมวลาหกสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ สูตรที่ ๑
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เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

๒. ทุติยวลาหกสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆ สูตรที่ ๒
๓. กุมภสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนหมอ้
๔. อุทกรหทสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้า
๕. อัมพสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนมะมว่ ง
๖. ( )
๗. มูสิกสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนหนู
๘. พลวัททสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้
๙. รุกขสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนตน้ ไม้
๑๐. อาสีวิสสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ
๒. เกสิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเกสีสารถีผฝู้ ึ กมา้
๑. เกสิสูตร วา่ ดว้ วยเกสีสารถีผฝู้ ึ กมา้
๒. ชวสูตร วา่ ดว้ ยความวอ่ งไวของมา้ ตน้ และของภิกษุ
๓. ปโตทสูตร วา่ ดว้ ยปฏักของสารถี
๔. นาคสูตร วา่ ้ดวยองคข์ องช้างตน้
๕. ฐานสูตร วา่ ดว้ ยฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญ
๖. อัปปมาทสูตร วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
๗. อารักขสูตร วา่ ดว้ ยสติเครื่องรักษา
๘. สังเวชนียสูตร วา่ ดว้ ยสังเวชนียสถาน
๙. ปฐมภยสูตร วา่ ดว้ ยภัยภายใน สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยภยสูตร วา่ ดว้ ยภัยภายนอก สูตรที่ ๒
๓. ภยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยภัย
๑. อัตตานุวาทสูตร วา่ ดว้ ยอัตตานุวาทภัย
๒. อูมิภยสูตร วา่ ดว้ ยภัยจากคลื่น
๓. ปฐมนานากรณสูตร วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้บุคคลตา่ งกัน สูตรที่ ๑
๔. ทุติยนานากรณสูตร วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้บุคคลตา่ งกัน สูตรที่ ๒
๕. ปฐมเมตตาสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีเมตตาจิต สูตรที่ ๑
๖. ทุติยเมตตาสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีเมตตาจิต สูตรที่ ๒
๗. ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตร วา่ ดว้ ยเหตุอัศจรรยข์ องพระตถาคต สูตรที่ ๑
๘. ทุติยตถาคตอัจฉริยสูตร วา่ ดว้ ยเหตุอัศจรรยข์ องพระตถาคต สูตรที่ ๒
๙. อานันทอัจฉริยสูตร วา่ ดว้ ยความเป็ นอัจฉริยะของพระอานนท์
๑๐. จักกวัตติอัจฉริยสูตร วา่ ดว้ ยความเป็ นอัจฉริยะของพระเจ้าจักรพรรดิ
๔. ปุคคลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล
๑. สังโยชนสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูล้ ะสังโยชนไ์ ด้
๒. ปฏิภาณสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูต้ อบไดถ้ ูกตอ้ ง
๓. อุคฆฏิตัญญูสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ขา้ ใจไดฉ้ ับพลัน
๔. อุฏฐานพลสูตร วา่ ดว้ ยผลแห่งความขยันหมัน่ เพียร
๕. สาวัชชสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีแตโ่ ทษ
๖. ปฐมสีลสูตร วา่ ดว้ ยศีล สูตรที่ ๑
๗. ทุติยสีลสูตร วา่ ดว้ ยศีล สูตรที่ ๒
๘. นิกกัฏฐสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีกายและจิตออก
๙. ธัมมกถิกสูตร วา่ ดว้ ยธรรมกถึก
๑๐. วาทีสูตร วา่ ดว้ ยนักพูด
๕. อาภาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยแสงสวา่ ง
๑. อาภาสูตร วา่ ดว้ ยแสงสวา่ ง
๒. ปภาสูตร วา่ ดว้ ยรัศมี
๓. อาโลกสูตร วา่ ดว้ ยความสวา่ ง
๔. โอภาสสูตร วา่ ดว้ ยความสวา่ งไสว
๕. ปั ชโชตสูตร วา่ ดว้ ยความรุ่งเรือง
๖. ปฐมกาลสูตร วา่ ดว้ ยกาล สูตรที่ ๑
๗. ทุติยกาลสูตร วา่ ดว้ ยกาล สูตรที่ ๒
๘. ทุจจริตสูตร วา่ ดว้ ยทุจริต
๙. สุจริตสูตร วา่ ดว้ ยสุจริต
๑๐. สารสูตร วา่ ดว้ ยสารธรรม
๔. จตุตถปั ณณาสก์
๑. อินทริยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอินทรีย์
๑. อินทริยสูตร วา่ ดว้ ยอินทรีย์
๒. สัทธาพลสูตร วา่ ดว้ ยสัทธาพละ
๓. ปั ญญาพลสูตร วา่ ดว้ ยปั ญญาพละ
๔. สติพลสูตร วา่ ดว้ ยสติพละ
๕. ปฏิสังขานพลสูตร วา่ ดว้ ยปฏิสังขานพละ
๖. กัปปสูตร วา่ ดว้ ยกัป
๗. โรคสูตร วา่ ดว้ ยโรค
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เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

๘. ปริหานิสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุเสื่อม
๙. ภิกขุนีสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุณี
๑๐. สุคตวินยสูตร วา่ ดว้ ยพระสุคตและวินัยของพระสุคต
๒. ปฏิปทาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยปฏิปทา
๑. สังขิตตสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาโดยยอ่
๒. วิตถารสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาโดยพิสดาร
๓. อสุภสูตร วา่ ดว้ ยการพิจารณาเห็นความไมง่ ามในกาย
๔. ปฐมขมสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีอ่ ดทน สูตรที่ ๑
๕. ทุติยขมสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีอ่ ดทน สูตรที่ ๒
๖. อุภยสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีม่ ีลักษณะเหมือนกันทัง้ ๒ สว่ น
๗. มหาโมคคัลลานสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีเ่ ป็ นเหตุให้จิตของพระมหาโมคคัลลานะหลุดพน้
๘. สารีปุตตสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปทาทีเ่ ป็ นเหตุให้จิตของพระสารีบุตรหลุดพน้
๙. สสังขารสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ ป็ นสสังขารปรินิพพายีในปั จจุบัน
๑๐. ยุคนัทธสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคูก่ ันไป
๓. สัญเจตนิยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความจงใจ
๑. เจตนาสูตร วา่ ดว้ ยเจตนา
๒. วิภัตติสูตร วา่ ดว้ ยการจําแนกปฏิสัมภิทา
๓. มหาโกฏฐิตสูตร วา่ ดว้ ยพระมหาโกฏฐิตะ
๔. อานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๕. อุปวาณสูตร วา่ ดว้ ยพระอุปวาณะ
๖. อายาจนสูตร วา่ ดว้ ยความปราถนาโดยชอบ
๗. ราหุลสูตร วา่ ดว้ ยพระราหุล
๘. ชัมพาลีสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ปรียบดว้ ยบอ่ น้าใหญ่
๙. นิพพานสูตร วา่ ดว้ ยนิพพาน
๑๐. มหาปเทสสูตร วา่ ดว้ ยมหาปเทส
๔. โยธาชีววรรค หมวดวา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของนักรบอาชีพ
๑. โยธาชีวสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของนักรบอาชีพ
๒. ปาฏิโภคสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มม่ ีใครประกันได้
๓. สุตสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ ดฟ้ ั ง
๔. อภยสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูก้ ลัวตายและผูไ้ มก่ ลัวความตาย
๕. สมณสัจจสูตร วา่ ดว้ ยสัจจะทีเ่ ป็ นเหตุให้ไมส่ ําคัญตนวา่ เป็ นสมณะ
๖. อุมมัคคสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีปัญญาใฝ่รู้
๗. วัสสการสูตร วา่ ดว้ ยวัสสการพราหมณ์
๘. อุปกสูตร วา่ ดว้ ยอุปกมัณฑิกาบุตร
๙. สัจฉิกรณียสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรทําให้แจ้ง
๑๐. อุโปสถสูตร วา่ ดว้ ยทรงสรรเสริญภิกษุในวันอุโบสถ
๕. มหาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องใหญ่
๑. โสตานุคตสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ขา้ ถึงโสตประสาท
๒. ฐานสูตร วา่ ดว้ ยฐานะทีพ่ ึงรู้ดว้ ยฐานะ
๓. ภัททิยสูตร วา่ ดว้ ยเจ้าลิจฉวีพระนามวา่ ภัททิยะ
๔. สาปุคิยาสูตร วา่ ดว้ ยโกฬิยบุตรชาวสาปุคิยนิคม
๕. วัปปสูตร วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ วัปปะ
๖. สาฬหสูตร วา่ ดว้ ยเจ้าลิจฉวีพระนามวา่ สาฬหะ
๗. มัลลิกาเทวีสูตร วา่ ดว้ ยพระนางมัลลิกาเทวี
๘. อัตตันตปสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูท้ ําตนให้เดือดร้อน
๙. ตัณหาสูตร วา่ ดว้ ยตัณหา
๑๐. เปมสูตร วา่ ดว้ ยความรักและความชัง
๕. ปั ญจมปั ณณาสก์
๑. สัปปุริสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสัตบุรุษ
๑. สิกขาปทสูตร วา่ ดว้ ยสิกขาบท
๒. อัสสัทธสูตร วา่ ดว้ ยผูไ้ มม่ ีศรัทธาและผูม้ ีศรัทธา
๓. สัตตกัมมสูตร วา่ ดว้ ยกรรม ๗ ประการ
๔. ทสกัมมสูตร วา่ ดว้ ยกรรม ๑๐ ประการ
๕. อัฏฐังคิกสูตร วา่ ดว้ ยมรรคมีองค์ ๘
๖. ทสมัคคสูตร วา่ ดว้ ยมรรค ๑๐ ประการ
๗. ปฐมปาปธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมชัว่ และธรรมดี สูตรที่ ๑
๘. ทุติยปาปธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมชัว่ และธรรมดี สูตรที่ ๒
๙. ตติยปาปธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมชัว่ และธรรมดี สูตรที่ ๓
๑๐. จตุตถปาปธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมชัว่ และธรรมดี สูตรที่ ๔
๒. โสภณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยผูท้ ําบริษัทให้งาม
๑. ปริสาสูตร วา่ ดว้ ยบริษัท
๒. ทิฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยทิฏฐิ

192

เลม่ ที่ ๒๑ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์
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๓. อกตัญญุตาสูตร วา่ ดว้ ยความเป็ นไมร่ ้คู ุณและความเป็ นผูร้ ้คู ุณ
๔. ปาณาติปาตีสูตร วา่ ดว้ ยผูฆ้ า่ สัตวแ์ ละผูเ้ วน้ ขาดจากการฆา่ สัตว์
๕. ปฐมมัคคสูตร วา่ ดว้ ยมรรค สูตรที่ ๑
๖. ทุติยมัคคสูตร วา่ ดว้ ยมรรค สูตรที่ ๒
๗. ปฐมโวหารปถสูตร วา่ ดว้ ยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ ๑
๘. ทุติยโวหารปถสูตร วา่ ดว้ ยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ ๒
๙. อหิริกสูตร วา่ ดว้ ยผูไ้ มม่ ีหิริและผูม้ ีหิริ
๑๐. ทุสสีลสูตร วา่ ดว้ ยผูท้ ุศีลและผูม้ ีศีล
๓. ทุจจริตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยทุจริตและสุจริต
๑. ทุจจริตสูตร วา่ ดว้ ยทุจริตและสุจริต
๒. ทิฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยทิฏฐิ
๓. อกตัญญุตาสูตร วา่ ดว้ ยความเป็ นผูไ้ มร่ ้คู ุณและความเป็ นผูร้ ้คู ุณ
๔. ปาณาติปาตีสูตร วา่ ดว้ ยผูฆ้ า่ สัตวแ์ ละผูเ้ วน้ ขาดจากการฆา่ สัตว์
๕. ปฐมมัคคสูตร วา่ ดว้ ยมรรค สูตรที่ ๑
๖. ทุติยมัคคสูตร วา่ ดว้ ยมรรค สูตรที่ ๒
๗. ปฐมโวหารปถสูตร วา่ ดว้ ยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ ๑
๘. ทุติยโวหารปถสูตร วา่ ดว้ ยครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ ๒
๙. อหิริกสูตร วา่ ดว้ ยผูไ้ มม่ ีหิริและผูม้ ีหิริ
๑๐. ทุปปั ญญสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีปัญญาทรามและผูม้ ีปัญญา
๑๑. กวิสูตร วา่ ดว้ ยกวี
๔. กัมมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกรรม
๑. สังขิตตสูตร วา่ ดว้ ยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยยอ่
๒. วิตถารสูตร วา่ ดว้ ยกรรมและวิบากแห่งกรรมโดยพิสดาร
๓. โสณกายนสูตร วา่ ดว้ ยมาณพชื่อโสณกายนะ
๔. ปฐมสิกขาปทสูตร วา่ ดว้ ยสิกขาบท สูตรที่ ๑
๕. ทุติยสิกขาปทสูตร วา่ ดว้ ยสิกขาบท สูตรที่ ๒
๖. อริยมัคคสูตร วา่ ดว้ ยอริยมรรค
๗. โพชฌังคสูตร วา่ ดว้ ยโพชฌงค์
๘. สาวัชชสูตร วา่ ดว้ ยกรรมและทิฏฐิทมี่ ีโทษ
๙. อัพยาปั ชฌสูตร วา่ ดว้ ยกรรมและทิฏฐิทีไ่ มม่ ีความเบียดเบียน
๑๐. สมณสูตร วา่ ดว้ ยสมณะ
๑๑. สัปปุริสานิสังสสูตร วา่ ดว้ ยอานิสงสท์ พี่ ึงไดจ้ ากสัตบุรุษ
๕. อาปั ตติภยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอาปั ตติภัย
๑. สังฆเภทกสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผทู้ ําลายสงฆ์
๒. อาปั ตติภยสูตร วา่ ดว้ ยอาปั ตติภัย
๓. สิกขานิสังสสูตร วา่ ดว้ ยพรหมจรรยม์ ีสิกขาเป็ นอานิสงส์
๔. เสยยาสูตร วา่ ดว้ ยการนอน
๕. ถูปารหสูตร วา่ ดว้ ยถูปารหบุคคล
๖. ปั ญญาวุฑฒิสูตร วา่ ด้ ้วยความเจริญดว้ ยปั ญญา
๗. พหุการสูตร วา่ ดว้ ยธรรมมีอุปการะมาก
๘. ปฐมโวหารสูตร วา่ ดว้ ยโวหาร สูตรที่ ๑
๙. ทุติยโวหารสูตร วา่ ดว้ ยโวหาร สูตรที่ ๒
๑๐. ตติยโวหารสูตร วา่ ดว้ ยโวหาร สูตรที่ ๓
๑๑. จตุตถโวหารสูตร วา่ ดว้ ยโวหาร สูตรที่ ๔
๖. อภิญญาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีร่ ู้ยงิ่
๑. อภิญญาสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีร่ ้ยู ิง่
๒. ปริเยสนาสูตร วา่ ดว้ ยการแสวงหา
๓. สังคหวัตถุสูตร วา่ ดว้ ยสังคหาวัตถุ
๔. มาลุงกยปุตตสูตร วา่ ดว้ ยพระมาลุงกยบุตร
๕. กุลสูตร วา่ ดว้ ยตระกูล
๖. ปฐมอาชานียสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย สูตรที่ ๑
๗. ทุติยอาชานียสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย สูตรที่ ๒
๘. พลสูตร วา่ ดว้ ยพละ
๙. อรัญญสูตร วา่ ดว้ ยธรรมของภิกษุผคู้ วรอยูป่ ่ าและไมค่ วรอยูป่ ่ า
๑๐. กัมมสูตร วา่ ดว้ ยกรรมและทิฏฐิทมี่ ีโทษ
๗. กัมมปถวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกรรมบถ
๑. ปาณาติปาตีสูตร วา่ ดว้ ยผูฆ้ า่ สัตวแ์ ละผูเ้ วน้ ขาดจากการฆา่ สัตว์
๒. อทินนาทายีสูตร วา่ ดว้ ยผูล้ ักทรัพยแ์ ละผูเ้ วน้ ขาดจากการลักทรัพย์
๓. มิจฉาจารีสูตร วา่ ดว้ ยผูป้ ระพฤติผิดในกามและผูเ้ วน้ ขาดจากการประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาทีสูตร วา่ ดว้ ยผูพ้ ูดเท็จและผูเ้ วน้ ขาดจากการพูดเท็จ
๕. ปิ สุณวาจาสูตร วา่ ดว้ ยผูพ้ ูดสอ่ เสียดและผูเ้ ว้ ่นขาดจากการพูดสอ่ เสียด
๖. ผรุสวาจาสูตร วา่ ดว้ ยผูพ้ ูดคําหยาบและผูเ้ ว้ ้นขาดจากการพูดคําหยาบ
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๗. สัมผัปปลาปสูตร วา่ ดว้ ยผูพ้ ูดเพอ้ เจ้อและผูเ้ วน้ ขาดจากการพูดเพอ้ เจ้อ
๘. อภิชฌาลุสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ พง่ เล็งอยากไดข้ องเขาและผูไ้ มเ่ พง่ เล็งอยากไดข้ องเขา
๙. พยาปั นนจิตตสูตร วา่ ดว้ ยผูม้ ีจิตพยาบาทและผูม้ ีจิตไมพ่ ยาบาท
๑๐. มิจฉาทิฏฐิสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ ป็ นมิจฉาทิฏฐิและผูเ้ ป็ นสัมมาทิฏฐิ
๘. ราคเปยยาล
๑. สติปัฏฐานสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญสติปัฏฐานเพื่อรู้ยงิ่ ราคะ
๒. สัมมัปปธานสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญสัมมัปปธานเพื่อรู้ยงิ่ ราคะ
๓. อิทธิปาทสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญอิทธิบาทเพื่อรู้ยงิ่ ราคะ
๔-๓๐. ปริญญาทิสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญธรรมเพื่อกําหนดรู้ราคะเป็ นตน้
๓๑-๕๑๐. โทสอภิญญาทิสูตร วา่ ดว้ ยการเจริญธรรมเพื่อรู้ยงิ่ โทสะเป็ นตน้

เล่มที่ ๒๒
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก ฉักกนิบาต
เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ปั ญจกนิบาต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
๑. เสขพลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเสขพละ
๑. สังขิตตสูตร
วา่ ดว้ ยเสขพละโดยยอ่
๒. วิตถตสูตร
วา่ ดว้ ยเสขพละโดยพิสดาร
๓. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้อยูเ่ ป็ นทุกข์
๔. ยถาภตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดในนรกเหมือนถูกนําไปฝั งไว้
๕. สิกขาสูตร
วา่ ดว้ ยการลาสิกขาทีเ่ ป็ นเหตุให้ไดร้ ับฐานะทีน่ า่ ติเตียน
๖. สมาปั ตติสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้อกุศลธรรมเขา้ มาได้
๗. กามสูตร
วา่ ดว้ ยกาม
๘. จวนสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เคลื่อนจากพระศาสนา
๙. ปฐมอคารวสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ไมเ่ คารพ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยอคารวสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ไมเ่ คารพ สูตรที่ ๒
๒. พลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพละ
๑. อนนุสสุตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มเ่ คยสดับมากอ่ น
๒. กูฏสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นยอดเหมือนยอดเรือน
๓. สังขิตตสูตร
วา่ ดว้ ยพละโดยยอ่
๔. วิตถตสูตร
วา่ ดว้ ยพละโดยพิสดาร
๕. ทัฏฐัพพสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีพ่ ึงเห็น
๖. ปุนกูฏสูตร
วา่ ดว้ ยกําลังทีเ่ ป็ นยอด
๗. ปฐมหิตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผปู้ ฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ ๑
๘. ทุติยหิตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผปู้ ฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ ๒
๙. ตติยหิตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผไู้ มป่ ฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ ๓
๑๐. จตุตถหิตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผปู้ ฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ ๔
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เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

๓. ปั ญจังคิกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการเจริญสัมมาสมาธิทปี่ ระกอบดว้ ยองค์ ๕
๑. ปฐมอคารวสูตร
วา่ ดว้ ยความไมเ่ คารพ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยอคารวสูตร
วา่ ดว้ ยความไมเ่ คารพ สูตรที่ ๒
๓. อุปกิเลสสูตร
วา่ ดว้ ยความเศร้าหมอง
๔. ทุสสีลสูตร
วา่ ดว้ ยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล
๕. อนุคคหิตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
๖. วิมุตตายตนสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุแห่งวิมุตติ
๗. สมาธิสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญสมาธิเพื่อให้ญาณเกิดขึ้น
๘. ปั ญจังคิกสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญสัมมาสมาธิทปี่ ระกอบดว้ ยองค์ ๕
๙. จังกมสูตร
วา่ ดว้ ยการเดินจงกรม
๑๐. นาคิตสูตร
วา่ ดว้ ยพระนาคิตะ
๔. สุมนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสุมนาราชกุมารี
๑. สุมนสูตร
วา่ ดว้ ยสุมนาราชกุมารี
๒. จุนทีสูตร
วา่ ดว้ ยจุนทีราชกุมารี
๓. อุคคหสูตร
วา่ ดว้ ยอุคคหเศรษฐี
๔. สีหเสนาปติสูตร
วา่ ดว้ ยสีหเสนาบดี
๕. ทานานิสังสสูตร
วา่ ดว้ ยอานิสงสก์ ารให้ทาน
๖. กาลทานสูตร
วา่ ดว้ ยกาลทาน
๗. โภชนทานสูตร
วา่ ดว้ ยการให้โภชนะ
๘. สัทธสูตร
วา่ ดว้ ยอานิสงสแ์ ห่งศรัทธา
๙. ปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยบุตร
๑๐. มหาสาลปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยตน้ สาละใหญก่ ับกุลบุตร
๕. มุณฑราชวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเจ้ามุณฑราช
๑. อาทิยสูตร
วา่ ดว้ ยประโยชนท์ คี่ วรถือเอาจากโภคทรัพย์
๒. สัปปุริสสูตร
วา่ ดว้ ยสัตบุรุษ
๓. อิฏฐสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีน่ า่ ปรารถนา
๔. มนาปทายีสูตร
วา่ ดว้ ยผูใ้ ห้สงิ่ ทีน่ า่ พอใจ
๕. ปุญญาภิสันทสูตร
วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล
๖. สัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยสัมปทา
๗. ธนสูตร
วา่ ดว้ ยทรัพย์
๘. ฐานสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะทีใ่ คร ๆ ไมพ่ ึงได้
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เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

๙. โกสลสูตร
วา่ ดว้ ยพระเจ้าปเสนทิโกศล
๑๐. นารทสูตร
วา่ ดว้ ยพระนารทะ
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๑. นีวรณวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยนิวรณ์
๑. อาวรณสูตร
วา่ ดว้ ยนิวรณเ์ ครื่องกางกัน้
๒. อกุสลราสิสูตร
วา่ ดว้ ยกองอกุศล
๓. ปธานิยังคสูตร
วา่ ดว้ ยองคข์ องภิกษุผบู้ ําเพ็ญเพียร
๔. สมยสูตร
วา่ ดว้ ยสมัยทีค่ วรบําเพ็ญเพียร
๕. มาตาปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยมารดากับบุตร
๖. อุปัชฌายสูตร
วา่ ดว้ ยอุปัชฌาย์
๗. ฐานสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะทีค่ วรพิจารณาเนือง ๆ
ผลแห่งการพิจารณาฐานะ ๕ ประการ
๘. ลิจฉวิกุมารกสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าลิจฉวีกุมาร
๙. ปฐมวุฑฒปั พพชิตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผบู้ วชเมื่อแก่ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยวุฑฒปั พพชิตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผบู้ วชเมื่อแก่ สูตรที่ ๒
๒. สัญญาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสัญญา
๑. ปฐมสัญญาสูตร๑
วา่ ดว้ ยสัญญา สูตรที่ ๑
๒. ทุติยสัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญา สูตรที่ ๒
๓. ปฐมวัฑฒิสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุเจริญ สูตรที่ ๑
๔. ทุติยวัฑฒิสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุเจริญ สูตรที่ ๒
๕. สากัจฉสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผคู้ วรสนทนาดว้ ย
๖. สาชีวสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผคู้ วรแกส่ าชีพ
๗. ปฐมอิทธิปาทสูตร
วา่ ดว้ ยอิทธิบาท สูตรที่ ๑
๘. ทุติยอิทธิปาทสูตร
วา่ ดว้ ยอิทธิบาท สูตรที่ ๒
๙. นิพพิทาสูตร
วา่ ดว้ ยความเบื่อหนา่ ย
๑๐. อาสวักขยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีท่ ําให้สนิ้ อาสวะ
๓. โยธาชีววรรค
หมวดวา่ ดว้ ยนักรบอาชีพ
๑. ปฐมเจโตวิมุตติผลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็ นผล สูตรที่ ๑
๒. ทุติยเจโตวิมุตติผลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็ นผล สูตรที่ ๒
๓. ปฐมธัมมวิหารีสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูอ้ ยูด่ ว้ ยธรรม สูตรที่ ๑
๔. ทุติยธัมมวิหารีสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูอ้ ยูด่ ว้ ยธรรม สูตรที่ ๒
๕. ปฐมโยธาชีวสูตร
วา่ ดว้ ยนักรบอาชีพ สูตรที่ ๑
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เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๒ สว่ นที่ ๑๐

๖. ทุติยโยธาชีวสูตร
วา่ ดว้ ยนักรบอาชีพ สูตรที่ ๒
๗. ปฐมอนาคตภยสูตร
วา่ ดว้ ยภัยในอนาคต สูตรที่ ๑
๘. ทุติยอนาคตภยสูตร
วา่ ดว้ ยภัยในอนาคต สูตรที่ ๒
๙. ตติยอนาคตภยสูตร
วา่ ดว้ ยภัยในอนาคต สูตรที่ ๓
๑๐. จตุตถอนาคตภยสูตร
วา่ ดว้ ยภัยในอนาคต สูตรที่ ๔
๔. เถรวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมของพระเถระ
๑. รชนียสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้กําหนัด
๒. วีตราคสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของผูป้ ราศจากราคะ
๓. กุหกสูตร
วา่ ดว้ ยผูห้ ลอกลวง
๔. อัสสัทธสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผไู้ มม่ ีศรัทธา
๕. อักขมสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผไู้ มอ่ ดทน
๖. ปฏิสัมภิทาปั ตตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผบู้ รรลุปฏิสัมภิทา
๗. สีลวันตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผมู้ ีศีล
๘. เถรสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของพระเถระ
๙. ปฐมเสขสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของพระเสขะ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยเสขสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของพระเสขะ สูตรที่ ๒
๕. กกุธวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยกกุธเทพบุตร
๑. ปฐมสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยสัมปทา สูตรที่ ๑
๒. ทุติยสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยสัมปทา สูตรที่ ๒
๓. พยากรณสูตร
วา่ ดว้ ยการพยากรณอ์ รหัตตผล
๔. ผาสุวิหารสูตร
วา่ ดว้ ยผาสุวิหารธรรม
๕. อกุปปสูตร
วา่ ดว้ ยอกุปปธรรม
๖. สุตธรสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผทู้ รงสุตะ
๗. กถาสูตร
วา่ ดว้ ยกถาเครื่องขัดเกลากิเลส
๘. อารัญญกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูป่ ่ าเป็ นวัตร
๙. สีหสูตร
วา่ ดว้ ยพญาราชสีห์
๑๐. กกุธเถรสูตร
วา่ ดว้ ยกกุธเทพบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะ
๓. ตติยปั ณณาสก์
๑. ผาสุวิหารวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผาสุวิหารธรรม
๑. สารัชชสูตร
วา่ ดว้ ยความแกลว้ กลา้ และความครัน่ คร้าม
๒. อุสสังกิตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีท่ ําให้นา่ รังเกียจ
๓. มหาโจรสูตร
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วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมหาโจร
๔. สมณสุขุมาลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของสมณะผูล้ ะเอียดอ่อน
๕. ผาสุวิหารสูตร
วา่ ดว้ ยผาสุวิหารธรรม
๖. อานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๗. สีลสูตร
วา่ ดว้ ยศีลทีเ่ ป็ นองคป์ ระกอบของภิกษุ
๘. อเสขสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของพระอเสขะ
๙. จาตุททิสสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของภิกษุผูเ้ ทีย่ วไปในทิศทัง้ สี่
๑๐. อรัญญสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุผคู้ วรอยูใ่ นป่า
๒. อันธกวินทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยหมูบ่ า้ นอันธกวินทะ
๑. กุลูปกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของภิกษุผูเ้ ขา้ ไปสูต่ ระกูล
๒. ปั จฉาสมณสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของภิกษุผูเ้ ป็ นปั จฉาสมณะ
๓. สัมมาสมาธิสูตร
วา่ ดว้ ยสัมมาสมาธิ
๔. อันธกวินทสูตร
วา่ ดว้ ยหมูบ่ า้ นอันธกวินทะ
๕. มัจฉรินีสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุณีผตู้ ระหนี่
๖. วัณณนาสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุณีผสู้ รรเสริญ
๗. อิสสุกินีสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุณีผมู้ ีความริษยา
๘. มิจฉาทิฏฐิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุณีผมู้ ีความเห็นผิด
๙. มิจฉาวาจาสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุณีผมู้ ีการเจรจาผิด
๑๐. มิจฉาวายามสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุณีผมู้ ีความพยายามผิด
๓. คิลานวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมสําหรับภิกษุไข้
๑. คิลานสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมสําหรับภิกษุไข้
๒. สติสุปัฏฐิตสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีสติตงั้ ไวด้ ี
๓. ปฐมอุปัฏฐากสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุไขท้ พี่ ยาบาลไดย้ ากและงา่ ย สูตรที่ ๑
๔. ทุติยอุปัฏฐากสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผคู้ วรและไมค่ วรพยาบาลภิกษุไข้ สูตรที่ ๒
๕. ปฐมอนายุสสาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้อายุสนั้ และอายุยืน สูตรที่ ๑
๖. ทุติยอนายุสสาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้อายุสนั้ และอายุยืน สูตรที่ ๒
๗. วปกาสสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผคู้ วรหลีกออกจากหมู่
๘. สมณสุขสูตร
วา่ ดว้ ยสุขของสมณะ
๙. ปริกุปปสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลทีต่ อ้ งเดือดร้อน
๑๐. พยสนสูตร
วา่ ดว้ ยความวิบัติ
๔. ราชวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระราชา
๑. ปฐมจักกานุวัตตนสูตร
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วา่ ดว้ ยการให้จักรหมุนไป สูตรที่ ๑
๒. ทุติยจักกานุวัตตนสูตร
วา่ ดว้ ยการให้จักรหมุนไป สูตรที่ ๒
๓. ธัมมราชาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมราชา
๔. ยัสสังทิสังสูตร
วา่ ดว้ ยทิศทีก่ ษัตริยใ์ ช้ประทับ
๕. ปฐมปั ตถนาสูตร
วา่ ดว้ ยความปรารถนา สูตรที่ ๑
๖. ทุติยปั ตถนาสูตร
วา่ ดว้ ยความปรารถนา สูตรที่ ๒
๗. อัปปั งสุปติสูตร
วา่ ดว้ ยคนหลับนอ้ ย ตื่นมาก
๘. ภัตตาทกสูตร
วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของช้างตน้ กินจุ
๙. อักขมสูตร
วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของช้างตน้ ทีไ่ มอ่ ดทน
๑๐. โสตสูตร
วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของช้างตน้ ทีเ่ ชื่อฟั ง
๕. ติกัณฑกีวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยป่าติกัณฑกี
๑. อวชานาติสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูใ้ ห้แลว้ ดูหมิน่
๒. อารภติสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูต้ อ้ งอาบัติ
๓. สารันททสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีส่ ารันททเจดีย์
๔. ติกัณฑกีสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีป่ ่ าติกัณฑกีวัน
๕. นิรยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ตกนรก
๖. มิตตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผคู้ วรคบเป็ นมิตร
๗. อสัปปุริสทานสูตร
วา่ ดว้ ยอสัปปุริสทาน
๘. สัปปุริสทานสูตร
วา่ ดว้ ยสัปปุริสทาน
๙. ปฐมสมยวิมุตตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ป็ นสมยวิมุต๑ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยสมยวิมุตตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ป็ นสมยวิมุต สูตรที่ ๒
๔. จตุตถปั ณณาสก์
๑. สัทธัมมวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสัทธรรม
๑. ปฐมสัมมัตตนิยามสูตร
วา่ ดว้ ยสัมมัตตนิยาม๑ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยสัมมัตตนิยามสูตร
วา่ ดว้ ยสัมมัตตนิยาม สูตรที่ ๒
๓. ตติยสัมมัตตนิยามสูตร
วา่ ดว้ ยสัมมัตตนิยาม สูตรที่ ๓
๔. ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ ๑
๕. ทุติยสัทธัมมสัมโมสสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ ๒
๖. ตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ ๓
๗. ทุกกถาสูตร
วา่ ดว้ ยการพูดเป็ นเรื่องไมด่ ีและเรื่องดีสําหรับผูอ้ ่นื
๘. สารัชชสูตร
วา่ ดว้ ยความครัน่ คร้ามและความแกลว้ กลา้
๙. อุทายีสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุทายี
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๑๐. ทุปปฏิวิโนทยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ รรเทาไดย้ าก
๒. อาฆาตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอาฆาต
๑. ปฐมอาฆาตปฏิวินยสูตร
วา่ ดว้ ยอุบายกําจัดอาฆาต สูตรที่ ๑
๒. ทุติยอาฆาตปฏิวินยสูตร
วา่ ดว้ ยอุบายกําจัดอาฆาต สูตรที่ ๒
๓. สากัจฉสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผคู้ วรสนทนาดว้ ย
๔. อาชีวสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผคู้ วรแกส่ าชีพ๑
๕. ปั ญหาปุจฉาสูตร
วา่ ดว้ ยการถามปั ญหา
๖. นิโรธสูตร
วา่ ดว้ ยนิโรธ
๗. โจทนาสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุผเู้ ป็ นโจทก๑์
๘. สีลสูตร
วา่ ดว้ ยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล
๙. ขิปปนิสันติสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ใคร่ครวญไดเ้ ร็ว
๑๐. ภัททชิสูตร
วา่ ดว้ ยทา่ นพระภัททชิ
๓. อุปาสกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอุบาสก๑
๑. สารัชชสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ครัน่ คร้าม
๒. วิสารทสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้แกลว้ กลา้
๓. นิรยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ตกนรก
๔. เวรสูตร
วา่ ดว้ ยภัยเวร
๕. จัณฑาลสูตร
วา่ ดว้ ยอุบาสกจัณฑาล
๖. ปี ติสูตร
วา่ ดว้ ยปี ติ
๗. วณิชชาสูตร
วา่ ดว้ ยการคา้ ขายทีอ่ ุบาสกไมค่ วรประกอบ
๘. ราชสูตร
วา่ ดว้ ยพระราชา
๙. คิหิสูตร
วา่ ดว้ ยคฤหัสถ์
๑๐. ภเวสีสูตร
วา่ ดว้ ยภเวสีอุบาสก
๔. อรัญญวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยป่า
๑. อารัญญิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูป่ ่ าเป็ นวัตร
๒. จีวรสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผทู้ รงผา้ บังสุกุลเป็ นวัตร
๓. รุกขมูลิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูโ่ คนไมเ้ ป็ นวัตร
๔. โสสานิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูป่ ่ าช้าเป็ นวัตร
๕. อัพโภกาสิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูก่ ลางแจ้งเป็ นวัตร
๖. เนสัชชิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผนู้ งั่ เป็ นวัตร
๗. ยถาสันถติกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ ยูใ่ นเสนาสนะตามทีจ่ ัดไวเ้ ป็ นวัตร
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๘. เอกาสนิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผนู้ งั่ ฉันอาสนะเดียวเป็ นวัตร
๙. ขลุปัจฉาภัตติกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผหู้ ้ามภัตทีเ่ ขานํามาถวายภายหลังเป็ นวัตร
๑๐. ปั ตตปิ ณฑิกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผฉู้ ันในบาตรเป็ นวัตร
๕. พราหมณวรรค
หมวดวา่ ดัวยพราหมณ์
๑. โสณสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของพราหมณเ์ ปรียบเทียบกับสุนัข
๒. โทณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยโทณพราหมณ์
๓. สังคารวสูตร
วา่ ดว้ ยสังคารวพราหมณ์
๔. การณปาลีบุตร
วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื การณปาลี
๕. ปิ งคิยานีสูตร
วา่ ดว้ ยปิ งคิยานีพราหมณ์
๖. มหาสุปินสูตร
วา่ ดว้ ยมหาสุบิน
๗. วัสสสูตร
วา่ ดว้ ยอันตรายของฝน
๘. วาจาสูตร
วา่ ดว้ ยองคแ์ ห่งวาจาสุภาษิต
๙. กุลสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตระกูลประสพบุญ
๑๐. นิสสารณียสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุทสี่ ลัด
๕. ปั ญจมปั ณณาสก์
๑. กิมพิลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระกิมพิละ
๑. กิมพิลสูตร
วา่ ดว้ ยทา่ นพระกิมพิละ
๒. ธัมมัสสวนสูตร
วา่ ดว้ ยการฟั งธรรม
๓. อัสสาชานียสูตร
วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย
๔. พลสูตร
วา่ ดว้ ยพละ
๕. เจโตขิลสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
๖. วินิพันธสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องผูกใจ
๗. ยาคุสูตร
วา่ ดว้ ยอานิสงสข์ องยาคู
๘. ทันตกัฏฐสูตร
วา่ ดว้ ยไมส้ ีฟัน
๙. คีตัสสรสูตร
วา่ ดว้ ยโทษของการแสดงธรรมดว้ ยเสียงขับยาว
๑๐. มุฏฐัสสติสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผหู้ ลงลืมสติ
๒. อักโกสกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโทษของการดา่
๑. อักโกสกสูตร
วา่ ดว้ ยโทษของการดา่
๒. ภัณฑนการกสูตร
วา่ ดว้ ยโทษแห่งการทําความบาดหมาง
๓. สีลสูตร
วา่ ดว้ ยศีล
๔. พหุภาณิสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูพ้ ูดมาก
๕. ปฐมอักขันติสูตร
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วา่ ดว้ ยความไมอ่ ดทน สูตรที่ ๑
๖. ทุติยอักขันติสูตร
วา่ ดว้ ยความไมอ่ ดทน สูตรที่ ๒
๗. ปฐมอปาสาทิกสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูไ้ มน่ า่ เลื่อมใส สูตรที่ ๑
๘. ทุติยอปาสาทิกสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูไ้ มน่ า่ เลื่อมใส สูตรที่ ๒
๙. อัคคิสูตร
วา่ ดว้ ยโทษของไฟ
๑๐. มธุราสูตร
วา่ ดว้ ยนครมธุรา
๓. ทีฆจาริกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการจาริกไปนาน
๑. ปฐมทีฆจาริกสูตร
วา่ ดว้ ยการจาริกไปนาน สูตรที่ ๑
๒. ทุติยทีฆจาริกสูตร
วา่ ดว้ ยการจาริกไปนาน สูตรที่ ๒
๓. อตินิวาสสูตร
วา่ ดว้ ยการอยูป่ ระจําทีน่ าน
๔. มัจฉรีสูตร
วา่ ดว้ ยความตระหนี่
๕. ปฐมกุลุปกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ขา้ ไปสูต่ ระกูล สูตรที่ ๑
๖. ทุติยกุลุปกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ขา้ ไปสูต่ ระกูล สูตรที่ ๒
๗. โภคสูตร
วา่ ดว้ ยโภคทรัพย์
๘. อุสสูรภัตตสูตร
วา่ ดว้ ยภัตรหุงตม้ ในเวลาสาย
๙. ปฐมกัณหสัปปสูตร
วา่ ดว้ ยงูเห่า สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยกัณหสัปปสูตร
วา่ ดว้ ยงูเห่า สูตรที่ ๒
๔. อาวาสิกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ป็ นเจ้าอาวาส
๑. อาวาสิกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของเจ้าอาวาส
๒. ปิ ยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เป็ นทีร่ ัก
๓. โสภณสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้อาวาสงดงาม
๔. พหูปการสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้มีอุปการะมากแกอ่ าวาส
๕. อนุกัมปสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุอนุเคราะห์คฤหัสถ์
๖. ปฐมอวัณณารหสูตร
วา่ ดว้ ยคนทีค่ วรติเตียน สูตรที่ ๑
๗. ทุติยอวัณณารหสูตร
วา่ ดว้ ยคนทีค่ วรติเตียน สูตรที่ ๒
๘. ตติยอวัณณารหสูตร
วา่ ดว้ ยคนทีค่ วรติเตียน สูตรที่ ๓
๙. ปฐมมัจฉริยสูตร
วา่ ดว้ ยความตระหนี่ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยมัจฉริยสูตร
วา่ ดว้ ยความตระหนี่ สูตรที่ ๒
๕. ทุจจริตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยทุจริต
๑. ปฐมทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยทุจริต สูตรที่ ๑
๒. ปฐมกายทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยกายทุจริต สูตรที่ ๑
๓. ปฐมวจีทุจจริตสูตร
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วา่ ดว้ ยวจีทุจริต สูตรที่ ๑
๔. ปฐมมโนทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยมโนทุจริต สูตรที่ ๑
๕. ทุติยทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยทุจริต สูตรที่ ๒
๖. ทุติยกายทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยกายทุจริต สูตรที่ ๒
๗. ทุติยวจีทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยวจีทุจริต สูตรที่ ๒
๘. ทุติยมโนทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยมโนทุจริต สูตรที่ ๒
๙. สีวถิกสูตร
วา่ ดว้ ยป่าช้า
๑๐. ปุคคลัปปสาทสูตร
วา่ ดว้ ยความเลื่อมใสเฉพาะบุคคล
๖. อุปสัมปทาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการอุปสมบท
๑. อุปสัมปาเทตัพพสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุผใู้ ห้อุปสมบท
๒. นิสสยสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุผใู้ ห้นิสสัย
๓. สามเณรสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุผใู้ ห้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ปั ญจมัจฉริยสูตร
วา่ ดว้ ยความตระหนี่ ๕ ประการ
๕. มัจฉริยปหานสูตร
วา่ ดว้ ยการละความตระหนี่
๖. ปฐมฌานสูตร
วา่ ดว้ ยปฐมฌาน
๗-๑๓. ทุติยฌานสุตตาทิสัตตกะ
วา่ ดว้ ยสูตร ๗ สูตร มีทุติยฌานสูตรเป็ นตน้
๑๔. อปรปฐมฌานสูตร
วา่ ดว้ ยปฐมฌาน อีกนัยหนึ่ง
๑๕-๒๑. อปรทุติยฌานสุตตาทิ
วา่ ดว้ ยทุติยฌานสูตรเป็ นตน้ อีกนัยหนึ่ง
๑. สัมมุติเปยยาล
๑. ภัตตุทเทสกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุภัตตุทเทสกะ
๒-๑๔. เสนาสนปั ญญาปกสุตตาทิ
วา่ ดว้ ยภิกษุเสนาสนปั ญญาปกะ๑เป็ นตน้
๒. สิกขาปทเปยยาล
๑. ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุ
๒-๗. ภิกขุนีสุตตาทิ
วา่ ดว้ ยภิกษุณีเป็ นตน้
๘. อาชีวกสูตร
วา่ ดว้ ยอาชีวก
๙-๑๗. นิคัณฐสุตตาทิ
วา่ ดว้ ยนิครนถ์เป็ นตน้
๓. ราคเปยยาล

ฉักกนิบาต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
๑. อาหุเนยยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอาหุไนยบุคคล
๑. ปฐมอาหุเนยยสูตร
วา่ ดว้ ยพระอาหุไนยบุคคล สูตรที่ ๑
๒. ทุติยอาหุเนยยสูตร๒
วา่ ดว้ ยพระอาหุไนยบุคคล สูตรที่ ๒
๓. อินทริยสูตร
วา่ ดว้ ยอินทรีย์
๔. พลสูตร
วา่ ดว้ ยพละ
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๕. ปฐมอาชานียสูตร
วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย สูตรที่ ๑
๖. ทุติยอาชานียสูตร
วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย สูตรที่ ๒
๗. ตติยอาชานียสูตร
วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของมา้ อาชาไนย สูตรที่ ๓
๘. อนุตตริยสูตร
วา่ ดว้ ยอนุตตริยะ
๙. อนุสสติฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยอนุสสติฏฐาน
๑๐. มหานามสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะมหานามะ
๒. สารณียวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสารณียธรรม
๑. ปฐมสารณียสูตร
วา่ ดว้ ยสารณียธรรม สูตรที๑่
๒. ทุติยสารณียสูตร
วา่ ดว้ ยสารณียธรรม สูตรที่ ๒
๓. นิสสารณียสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุทสี่ ลัด
๔. ภัททกสูตร
วา่ ดว้ ยการอยูอ่ ยา่ งมีความตายทีเ่ จริญ
๕. อนุตัปปิ ยสูตร
วา่ ดว้ ยการอยูอ่ ยา่ งมีกาลกิริยาทีเ่ ดือดร้อน
๖. นกุลปิ ตุสูตร
วา่ ดว้ ยนกุลปิ ตาคหบดี
๗. โสปปสูตร
วา่ ดว้ ยการนอนหลับ
๘. มัจฉพันธสูตร
วา่ ดว้ ยชาวประมงจับปลา
๙. ปฐมมรณัสสติสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญมรณัสสติ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยมรณัสสติสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญมรณัสสติ สูตรที่ ๒
๓. อนุตตริยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอนุตตริยะ
๑. สามกสูตร
วา่ ดว้ ยหมูบ่ า้ นสามะ
๒. อปริหานิยสูตร
วา่ ดว้ ยอปริหานิยธรรม
๓. ภยสูตร
วา่ ดว้ ยภัยเป็ นชื่อของกาม
๔. หิมวันตสูตร
วา่ ดว้ ยขุนเขาหิมพานต์
๕. อนุสสติฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยอนุสสติฏฐาน
๖. มหากัจจานสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหากัจจานะ
๗. ปฐมสมยสูตร
วา่ ดว้ ยสมัยทีค่ วรพบผูเ้ จริญภาวนา สูตรที่ ๑
๘. ทุติยสมยสูตร
วา่ ดว้ ยสมัยทีค่ วรพบผูเ้ จริญภาวนา สูตรที่ ๒
๙. อุทายีสูตร
วา่ ดว้ ยทา่ นพระอุทายี
๑๐. อนุตตริยสูตร
วา่ ดว้ ยอนุตตริยะ
๔. เทวตาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเทวดา
๑. เสขสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของพระเสขะ
๒. ปฐมอปริหานสูตร
วา่ ดว้ ยอปริหานิยธรรม สูตรที่ ๑
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๓. ทุติยอปริหานสูตร
วา่ ดว้ ยอปริหานิยธรรม สูตรที่ ๒
๔. มหาโมคคัลลานสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหาโมคคัลลานะ
๕. วิชชาภาคิยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นสว่ นแห่งวิชชา
๖. วิวาทมูลสูตร
วา่ ดว้ ยมูลเหตุแห่งวิวาท
๗. ทานสูตร
วา่ ดว้ ยองคแ์ ห่งทักษิณาทาน
๘. อัตตการีสูตร
วา่ ดว้ ยอัตตการ
๙. นิทานสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดกรรม
๑๐. กิมมิลสูตร
วา่ ดว้ ยทา่ นพระกิมมิละ
๑๑. ทารุกขันธสูตร
วา่ ดว้ ยกองฟื น
๑๒. นาคิตสูตร
วา่ ดว้ ยทา่ นพระนาคิตะ
๕. ธัมมิกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระธัมมิกะ
๑. นาคสูตร
วา่ ดว้ ยนาค
๒. มิคสาลาสูตร
วา่ ดว้ ยอุบาสิกาชื่อมิคสาลา
๓. อิณสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นหนี้
๔. มหาจุนทสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหาจุนทะ
๕. ปฐมสันทิฏฐิกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีผ่ ปู้ ฏิบัติพึงเห็นชัดดว้ ยตนเอง สูตรที่ ๑
๖. ทุติยสันทิฏฐิกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีผ่ ปู้ ฏิบัติพึงเห็นชัดดว้ ยตนเอง สูตรที่ ๒
๗. เขมสูตร
วา่ ดว้ ยพระเขมะ
๘. อินทริยสังวรสูตร
วา่ ดว้ ยอินทรียสังวร
๙. อานันทสูตร
วา่ ดว้ ยคุณธรรมของพระอานนท์
๑๐. ขัตติยสูตร
วา่ ดว้ ยความประสงคข์ องกษัตริย์
๑๑. อัปปมาทสูตร
วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
๑๒. ธัมมิกสูตร
วา่ ดว้ ยทา่ นพระธัมมิกะ
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๖. มหาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องใหญ่
๑. โสณสูตร
วา่ ดว้ ยพระโสณะ
๒. ผัคคุณสูตร
วา่ ดว้ ยพระผัคคุณะอาพาธ
๓. ฉฬภิชาติสูตร
วา่ ดว้ ยอภิชาติ ๖ จําพวก
๔. อาสวสูตร
วา่ ดว้ ยอาสวธรรม
๕. ทารุกัมมิกสูตร
วา่ ดว้ ยคหบดีช่อื ทารุกัมมิกะ
๖. หัตถิสารีปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยทา่ นพระจิตตหัตถิสารีบุตร
๗. มัชเฌสูตร
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วา่ ดว้ ยสว่ นทา่ มกลาง
๘. ปุริสินทริยญาณสูตร
วา่ ดว้ ยญาณเป็ นเครื่องรู้อินทรียข์ องบุคคล
๙. นิพเพธิกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมบรรยายชําแรกกิเลส
๑๐. สีหนาทสูตร
วา่ ดว้ ยการบันลือสีหนาท
๗. เทวตาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเทวดา
๑. อนาคามิผลสูตร
วา่ ดว้ ยอนาคามิผล
๒. อรหัตตสูตร
วา่ ดว้ ยอรหัตตผล
๓. มิตตสูตร
วา่ ดว้ ยมิตร
๔. สังคณิการามสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผชู้ อบคลุกคลีดว้ ยหมูค่ ณะ
๕. เทวตาสูตร
วา่ ดว้ ยเทวดาแสดงธรรม
๖. สมาธิสูตร
วา่ ดว้ ยสมาธิ
๗. สักขิภัพพสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูเ้ หมาะสมทีจ่ ะประจักษช์ ัด
๘. พลสูตร
วา่ ดว้ ยความมีกําลังในสมาธิ
๙. ปฐมตัชฌานสูตร
วา่ ดว้ ยการบรรลุปฐมฌาน สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยตัชฌานสูตร
วา่ ดว้ ยการบรรลุปฐมฌาน สูตรที่ ๒
๘. อรหัตตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอรหัตตผล
๑. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้อยูเ่ ป็ นทุกข์
๒. อรหัตตสูตร
วา่ ดว้ ยอรหัตตผล
๓. อุตตริมนุสสธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยญาณทัสสนะทีย่ งิ่ กวา่ ธรรมของมนุษย์
๔. สุขโสมนัสสสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้มีสุขโสมนัส
๕. อธิคมสูตร
วา่ ดว้ ยการบรรลุกุศลธรรม
๖. มหัตตสูตร
วา่ ดว้ ยการบรรลุความเป็ นใหญ่
๗. ปฐมนิรยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดในนรก สูตรที่ ๑
๘. ทุติยนิรยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดในนรก สูตรที่ ๒
๙. อัคคธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมชัน้ เลิศ
๑๐. รัตติทิวสสูตร
วา่ ดว้ ยวันและคืน
๙. สีติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสีติภาวะ
๑. สีติภาวสูตร
วา่ ดว้ ยสีติภาวะ
๒. อาวรณตาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเครื่องกัน้
๓. โวโรปิ ตสูตร
วา่ ดว้ ยผูฆ้ า่
๔. สุสสูสติสูตร
วา่ ดว้ ยการฟั งดว้ ยดี
๕. อัปปหายสูตร
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วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ ุคคลยังละไมไ่ ด้
๖. ปหีนสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ ุคคลละได้
๗. อภัพพสูตร
วา่ ดว้ ยผูไ้ มอ่ าจให้ธรรมเกิดขึ้น
๘. ปฐมอภัพพัฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะทีไ่ มอ่ าจเป็ นได้ สูตรที่ ๑
๙. ทุติยอภัพพัฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะทีไ่ มอ่ าจเป็ นได้ สูตรที่ ๒
๑๐. ตติยอภัพพัฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะทีไ่ มอ่ าจเป็ นได้ สูตรที่ ๓
๑๑. จตุตถอภัพพัฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะทีไ่ มอ่ าจเป็ นได้ สูตรที่ ๔
๑๐. อานิสังสวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอานิสงส์
๑. ปาตุภาวสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุปรากฏ
๒. อานิสังสสูตร
วา่ ดว้ ยอานิสงสแ์ ห่งโสดาปั ตติผล
๓. อนิจจสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นของไมเ่ ทีย่ ง
๔. ทุกขสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นทุกข์
๕. อนัตตสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นอนัตตา
๖. นิพพานสูตร
วา่ ดว้ ยนิพพาน
๗. อนวัฏฐิตสูตร
วา่ ดว้ ยความไมม่ นั่ คง
๘. อุกขิตตาสิกสูตร
วา่ ดว้ ยนิพพิทาสัญญาเหมือนเพชฌฆาตผูเ้ งื้อดาบขึ้น
๙. อตัมมยสูตร
วา่ ดว้ ยอตัมมยะ
๑๐ ภวสูตร
วา่ ดว้ ยภพและสิกขา
๑๑. ตัณหาสูตร
วา่ ดว้ ยตัณหาและมานะ
๑๑. ติกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมหมวดละ ๓
๑. ราคสูตร
วา่ ดว้ ยราคะ
๒. ทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยทุจริต
๓. วิตักกสูตร
วา่ ดว้ ยวิตก
๔. สัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญา
๕. ธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุ
๖. อัสสาทสูตร
วา่ ดว้ ยอัสสาททิฏฐิ
๗. อรติสูตร
วา่ ดว้ ยอรติ
๘. สันตุฏฐิตาสูตร
วา่ ดว้ ยสันตุฏฐิตา
๙. โทวจัสสตาสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูว้ า่ ยาก
๑๐. อุทธัจจสูตร
วา่ ดว้ ยอุทธัจจะ
๑๒. สามัญญวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทัว่ ไป
๑. กายานุปัสสีสูตร
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วา่ ดว้ ยผูค้ วรเจริญกายานุปัสสนา
๒. ธัมมานุปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยผูค้ วรเจริญธรรมานุปัสสนา
๓. ตปุสสสูตร
วา่ ดว้ ยตปุสสคหบดี
๔-๒๓. ภัลลิกาทิสูตร
วา่ ดว้ ยภัลลิกคหบดีเป็ นตน้
ราคเปยยาล

เล่มที่ ๒๓
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก อัฏฐก นวกนิบาต
เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต
ปั ณณาสก์
๑. ธนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอริยทรัพย์
๑. ปฐมปิ ยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เป็ นทีร่ ัก สูตรที่ ๑
๒. ทุติยปิ ยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เป็ นทีร่ ัก สูตรที่ ๒
๓. สังขิตตพลสูตร
วา่ ดว้ ยพละโดยยอ่
๔. วิตถตพลสูตร
วา่ ดว้ ยพละโดยพิสดาร
๕. สังขิตตธนสูตร
วา่ ดว้ ยอริยทรัพยโ์ ดยยอ่
๖. วิตถตธนสูตร
วา่ ดว้ ยอริยทรัพยโ์ ดยพิสดาร
๗. อุคคสูตร
วา่ ดว้ ยมหาอํามาตยช์ ่อื อุคคะ
๘. สัญโญชนสูตร
วา่ ดว้ ยสังโยชน์
๙. ปหานสูตร
วา่ ดว้ ยการอยูป่ ระพฤติพรหมจรรยเ์ พื่อละสังโยชน์
๑๐. มัจฉริยสูตร
วา่ ดว้ ยมัจฉริยะ
๒. อนุสยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอนุสัย
๑. ปฐมอนุสยสูตร
วา่ ดว้ ยอนุสัย สูตรที่ ๑
๒. ทุติยอนุสยสูตร
วา่ ดว้ ยอนุสัย สูตรที่ ๒
๓. กุลสูตร
วา่ ดว้ ยตระกูลทีภ่ ิกษุไมค่ วรเขา้ ไปหาและควรเขา้ ไปหา
๔. ปุคคลสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูค้ วรแกข่ องทีเ่ ขานํามาถวาย
๕. อุทกูปมาสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ปรียบดว้ ยคนตกน้า
๖. อนิจจานุปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูพ้ ิจารณาเห็นความไมเ่ ทีย่ ง
๗. ทุกขานุปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูพ้ ิจารณาเห็นความเป็ นทุกข์
๘. อนัตตานุปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูพ้ ิจารณาเห็นความเป็ นอนัตตา
๙. นิพพานสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูพ้ ิจารณาเห็นความเป็ นสุขในนิพพาน
๑๐. นิททสวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยนิททสวัตถุ
๓. วัชชิสัตตกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรม ๗ ประการของชาววัชชี
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๑. สารันททสูตร
วา่ ดว้ ยการแสดงอปริหานิยธรรมทีส่ ารันททเจดีย์
๒. วัสสการสูตร
วา่ ดว้ ยวัสสการพราหมณ์
๓. ปฐมสัตตกสูตร
วา่ ดว้ ยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สูตรที่ ๑
๔. ทุติยสัตตกสูตร
วา่ ดว้ ยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สูตรที่ ๒
๕. ตติยสัตตกสูตร
วา่ ดว้ ยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สูตรที่ ๓
๖. โพชฌังคสูตร
วา่ ดว้ ยโพชฌงคท์ เี่ ป็ นอปริหานิยธรรม
๗. สัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญาทีเ่ ป็ นอปริหานิยธรรม
๘. ปฐมปริหานิสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุแห่งความเสื่อม สูตรที่ ๑
๙. ทุติยปริหานิสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุแห่งความเสื่อม สูตรที่ ๒
๑๐. วิปัตติสูตร
วา่ ดว้ ยวิบัติและสมบัติของอุบาสก
๑๑. ปราภวสูตร
วา่ ดว้ ยความเสื่อมและความเจริญของอุบาสก
๔. เทวตาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเทวดา
๑. อัปปมาทคารวสูตร
วา่ ดว้ ยความเคารพในความไมป่ ระมาท
๒. หิรีคารวสูตร
วา่ ดว้ ยความเคารพในหิริ
๓. ปฐมโสวจัสสตาสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูว้ า่ งา่ ย สูตรที่ ๑
๔. ทุติยโสวจัสสตาสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูว้ า่ งา่ ย สูตรที่ ๒
๕. ปฐมมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยองคแ์ ห่งมิตร สูตรที่ ๑
๖. ทุติยมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยองคแ์ ห่งมิตร สูตรที่ ๒
๗. ปฐมปฏิสัมภิทาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทา สูตรที่ ๑
๘. ทุติยปฏิสัมภิทาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทา สูตรที่ ๒
๙. ปฐมวสสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้จิตตกอยูใ่ นอํานาจ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยวสสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้จิตตกอยูใ่ นอํานาจ สูตรที่ ๒
๑๑. ปฐมนิททสสูตร
วา่ ดว้ ยนิททสวัตถุ สูตรที่ ๑
๑๒. ทุติยนิททสสูตร
วา่ ดว้ ยนิททสวัตถุ สูตรที่ ๒
๕. มหายัญญวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยมหายัญ
๑. สัตตวิญญาณัฏฐิติสูตร
วา่ ดว้ ยวิญญาณฐิติ ๗ ประการ
๒. สมาธิปริกขารสูตร
วา่ ดว้ ยบริขารแห่งสมาธิ
๓. ปฐมอัคคิสูตร
วา่ ดว้ ยไฟ สูตรที่ ๑
๔. ทุติยอัคคิสูตร
วา่ ดว้ ยไฟ สูตรที่ ๒
๕. ปฐมสัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญา๑ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยสัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญา สูตรที่ ๒
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๗. เมถุนสูตร
วา่ ดว้ ยเมถุนสังโยค
๘. สังโยคสูตร
วา่ ดว้ ยความเกีย่ วขอ้ งและความไมเ่ กีย่ วขอ้ ง
๙. ทานมหัปผลสูตร
วา่ ดว้ ยทานทีม่ ีผลมากและทานทีไ่ มม่ ีผลมาก
๑๐. นันทมาตาสูตร
วา่ ดว้ ยอริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกา
๖. อัพยากตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องทีไ่ มพ่ ยากรณ์
๑. อัพยากตสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องทีไ่ มพ่ ยากรณ์
๒. ปุริสคติสูตร
วา่ ดว้ ยคติของบุรุษ
๓. ติสสพรหมสูตร
วา่ ดว้ ยติสสพรหม
๔. สีหเสนาปติสูตร
วา่ ดว้ ยสีหเสนาบดี
๕. อรักเขยยสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะทีพ่ ระตถาคตไมต่ อ้ งรักษา
๖. กิมิลสูตร
วา่ ดว้ ยพระกิมิละ
๗. สัตตธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรม ๗ ประการทีเ่ ป็ นเหตุให้บรรลุวิมุตติ
๘. จปลายมานสูตร
วา่ ดว้ ยอุบายแกค้ วามงว่ ง
๙. เมตตสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญเมตตาจิต
๑๐. ภริยาสูตร
วา่ ดว้ ยภรรยา
๑๑. โกธนสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ักโกรธ
๗. มหาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องใหญ่
๑. หิริโอตตัปปสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งหิริและโอตตัปปะ
๒. สัตตสุริยสูตร
วา่ ดว้ ยดวงอาทิตย์ ๗ ดวง
๓. นคโรปมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเปรียบดว้ ยเครื่องป้องกันนคร
๔. ธัมมัญญูสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูร้ ้ธู รรม
๕. ปาริฉัตตกสูตร
วา่ ดว้ ยอริยสาวกเปรียบไดก้ ับตน้ ปาริฉัตร
๖. สักกัจจสูตร
วา่ ดว้ ยความเคารพ
๗. ภาวนาสูตร
วา่ ดว้ ยภาวนา
๘. อัคคิกขันโธปมสูตร
วา่ ดว้ ยขอ้ อุปมาดว้ ยกองไฟ
๙. สุเนตตสูตร
วา่ ดว้ ยครูช่อื สุเนตตะ
๑๐. อรกสูตร
วา่ ดว้ ยครูช่อื อรกะ
๘. วินยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยวินัย
๑. ปฐมวินยธรสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ ๑
๒. ทุติยวินยธรสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ ๒
๓. ตติยวินยธรสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ ๓
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เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

๔. จตุตถวินยธรสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ ๔
๕. ปฐมวินยธรโสภณสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้พระวินัยธรสงา่ งาม สูตรที่ ๑
๖. ทุติยวินยธรโสภณสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้พระวินัยธรสงา่ งาม สูตรที่ ๒
๗. ตติยวินยธรโสภณสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้พระวินัยธรสงา่ งาม สูตรที่ ๓
๘. จตุตถวินยธรโสภณสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้พระวินัยธรสงา่ งาม สูตรที่ ๔
๙. สัตถุสาสนสูตร
วา่ ดว้ ยสัตถุศาสน์
๑๐. อธิกรณสมถสูตร
วา่ ดว้ ยอธิกรณสมถธรรม
๙. สมณวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสมณะ
๑. ภิกขุสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ไดช้ ่อื วา่ ภิกษุ
๒. สมณสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ไดช้ ่อื วา่ สมณะ
๓. พราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ไดช้ ่อื วา่ พราหมณ์
๔. โสตติกสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ไดช้ ่อื วา่ โสตติกะ
๕. นหาตกสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ไดช้ ่อื วา่ นหาตกะ
๖. เวทคูสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ไดช้ ่อื วา่ เวทคู
๗. อริโยสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ไดช้ ่อื วา่ อริยะ
๘. อรหาสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ไดช้ ่อื วา่ อรหันต์
๙. อสัทธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยอสัทธรรม
๑๐. สัทธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสัทธรรม
๑๐. อาหุเนยยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอาหุไนยบุคคล
ราคเปยยาล

อัฏฐกนิบาต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
๑. เมตตาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเมตตา
๑. เมตตาสูตร
วา่ ดว้ ยอานิสงสแ์ ห่งเมตตาเจโตวิมุตติ
๒. ปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุปัจจัยทีใ่ ห้ไดป้ ั ญญา
๓. ปฐมอัปปิ ยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เป็ นทีร่ ักและไมเ่ ป็ นทีร่ ัก สูตรที่ ๑
๔. ทุติยอัปปิ ยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เป็ นทีร่ ักและไมเ่ ป็ นทีร่ ัก สูตรที่ ๒
๕. ปฐมโลกธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยโลกธรรม สูตรที่ ๑
๖. ทุติยโลกธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยโลกธรรม สูตรที่ ๒
๗. เทวทัตตวิปัตติสูตร
วา่ ดว้ ยวิบัติของพระเทวทัต
๘. อุตตรวิปัตติสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุตตระแสดงธรรมเรื่องวิบัติ
๙. นันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระนันทะ
๑๐. การัณฑวสูตร
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! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยสมณะหยากเยื่อ
๒. มหาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องใหญ่
๑. เวรัญชสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าทรงแกข้ อ้ สงสัยของเวรัญชพราหมณ์
๒. สีหสูตร
วา่ ดว้ ยสีหเสนาบดี
๓. อัสสาชานิยสูตร
วา่ ดว้ ยมา้ อาชาไนย
๔. อัสสขฬุงกสูตร
วา่ ดว้ ยมา้ กระจอกและคนกระจอก
๕. มลสูตร
วา่ ดว้ ยมลทิน
๖. ทูเตยยสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของทูต
๗. ปฐมพันธนสูตร
วา่ ดว้ ยอาการทีเ่ ป็ นเครื่องผูกใจ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยพันธนสูตร
วา่ ดว้ ยอาการทีเ่ ป็ นเครื่องผูกใจ สูตรที่ ๒
๙. ปหาราทสูตร
วา่ ดว้ ยทา้ วปหาราทะจอมอสูร
๑๐. อุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทพี่ ระพุทธเจ้าไมท่ รงแสดงปาติโมกข์
๓. คหปติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคหบดี
๑. ปฐมอุคคสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีน่ า่ อัศจรรยข์ องอุคคคหบดี สูตรที่ ๑
๒. ทุติยอุคคสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีน่ า่ อัศจรรยข์ องอุคคคหบดี สูตรที่ ๒
๓. ปฐมหัตถกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีน่ า่ อัศจรรยข์ องหัตถกอุบาสก สูตรที่ ๑
๔. ทุติยหัตถกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีน่ า่ อัศจรรยข์ องหัตถกอุบาสก สูตรที่ ๒
๕. มหานามสูตร
วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ มหานามะ
๖. ชีวกสูตร
วา่ ดว้ ยหมอชีวกโกมารภัจ
๗. ปฐมพลสูตร
วา่ ดว้ ยกําลัง สูตรที่ ๑
๘. ทุติยพลสูตร
วา่ ดว้ ยกําลัง สูตรที่ ๒
๙. อักขณสูตร
วา่ ดว้ ยขณะทีไ่ มส่ มควรอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์
๑๐. อนุรุทธมหาวิตักกสูตร
วา่ ดว้ ยมหาปุริสวิตกของพระอนุรุทธะ
๔. ทานวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยทาน
๑. ปฐมทานสูตร
วา่ ดว้ ยทาน สูตรที่ ๑
๒. ทุติยทานสูตร
วา่ ดว้ ยทาน สูตรที่ ๒
๓. ทานวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยทานวัตถุ
๔. เขตตสูตร
วา่ ดว้ ยนาดีและนาไมด่ ี
๕. ทานูปปั ตติสูตร
วา่ ดว้ ยผลทีเ่ กิดจากการให้ทาน
๖. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยบุญกิริยาวัตถุ
๗. สัปปุริสทานสูตร
วา่ ดว้ ยสัปปุริสทาน
๘. สัปปุริสสูตร
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เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๑๗
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เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๑๙
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เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยคุณประโยชนข์ องสัตบุรุษ
๙. อภิสันทสูตร
วา่ ดว้ ยห้วงบุญกุศล
๑๐. ทุจจริตวิปากสูตร
วา่ ดว้ ยวิบากแห่งทุจริต
๕. อุโปสถวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอุโบสถ
๑. สังขิตตุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยอุโบสถโดยยอ่
๒. วิตถตุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยอุโบสถโดยพิสดาร
๓. วิสาขาสูตร
วา่ ดว้ ยทรงแสดงอุโบสถแกน่ างวิสาขา
๔. วาเสฏฐสูตร
วา่ ดว้ ยอุบาสกชื่อวา่ วาเสฏฐะ
๕. โพชฌาสูตร
วา่ ดว้ ยอุบาสิกาชื่อวา่ โพชฌา
๖. อนุรุทธสูตร
วา่ ดว้ ยพระอนุรุทธะ
๗. ทุติยวิสาขาสูตร
วา่ ดว้ ยนางวิสาขา สูตรที่ ๒
๘. นกุลมาตาสูตร
วา่ ดว้ ยนกุลมาตาคหปตานี
๙. ปฐมอิธโลกิกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยอิธโลกิกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ ๒
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๑. โคตมีวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระนางปชาบดีโคตมี
๑. โคตมีสูตร
วา่ ดว้ ยพระนางปชาบดีโคตมีทูลขออุปสมบท
๒. โอวาทสูตร
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุผจู้ ะสอนภิกษุณี
๓. สังขิตตสูตร
วา่ ดว้ ยลักษณะธรรมวินัยโดยยอ่
๔. ทีฆชาณุสูตร
วา่ ดว้ ยโกฬิยบุตรชื่อวา่ ทีฆชาณุ
๕. อุชชยสูตร
วา่ ดว้ ยอุชชยพราหมณ์
๖. ภยสูตร
วา่ ดว้ ยภัยเป็ นชื่อของกาม
๗. ปฐมอาหุเนยยสูตร
วา่ ดว้ ยอาหุไนยบุคคล สูตรที่ ๑
๘. ทุติยอาหุเนยยสูตร
วา่ ดว้ ยอาหุไนยบุคคล สูตรที่ ๒
๙. ปฐมปุคคลสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ป็ นนาบุญของโลก สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยปุคคลสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ป็ นนาบุญของโลก สูตรที่ ๒
๒. ภูมิจาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้แผน่ ดินไหวครัง้ ใหญ่
๑. อิจฉาสูตร
วา่ ดว้ ยความอยากไดล้ าภ
๒. อลังสูตร
วา่ ดว้ ยผูส้ ามารถทําประโยชนต์ นและผูอ้ ่นื
๓. สังขิตตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุทูลขอให้ทรงแสดงธรรมโดยยอ่
๔. คยาสีสสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีค่ ยาสีสะ
๕. อภิภายตนสูตร
วา่ ดว้ ยอภิภายตนะ
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เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

๖. วิโมกขสูตร
วา่ ดว้ ยวิโมกข์
๗. อนริยโวหารสูตร
วา่ ดว้ ยอนริยโวหาร
๘. อริยโวหารสูตร
วา่ ดว้ ยอริยโวหาร
๙. ปริสาสูตร
วา่ ดว้ ยบริษัท
๑๐. ภูมิจาลสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้แผน่ ดินไหวครัง้ ใหญ่
๓. ยมกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมคูก่ ัน
๑. ปฐมสัทธาสูตร
วา่ ดว้ ยศรัทธา สูตรที่ ๑
๒. ทุติยสัทธาสูตร
วา่ ดว้ ยศรัทธา สูตรที่ ๒
๓. ปฐมมรณัสสติสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญมรณัสสติ๑สูตรที่ ๑
๔. ทุติยมรณัสสติสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญมรณัสสติ๑สูตรที่ ๒
๕. ปฐมสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยสัมปทา สูตรที่ ๑
๖. ทุติยสัมปทาสูตร
วา่ ดว้ ยสัมปทา๑ สูตรที่ ๒
๗. อิจฉาสูตร
วา่ ดว้ ยความอยากไดล้ าภ
๘. อลังสูตร
วา่ ดว้ ยผูส้ ามารถทําประโยชนต์ นและผูอ้ ่นื
๙. ปริหานสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุให้พระเสขะเสื่อม
๑๐. กุสีตารัมภวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียร
๔. สติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสติสัมปชัญญะ
๑. สติสัมปชัญญสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งสติสัมปชัญญะ
๒. ปุณณิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระปุณณิยะ
๓. มูลกสูตร
วา่ ดว้ ยมูลเหตุแห่งธรรมทัง้ ปวง
๔. โจรสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุเสื่อมของมหาโจร
๕. สมณสูตร
วา่ ดว้ ยพระนามของพระพุทธเจ้า
๖. ยสสูตร
วา่ ดว้ ยยศ
๗. ปั ตตนิกุชชนสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุแห่งการคว่าบาตรและหงายบาตร
๘. อัปปสาทปเวทนียสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทคี่ วรประกาศวา่ ไมค่ วรเลื่อมใส
๙. ปฏิสารณียสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทคี่ วรลงปฏิสารณียกรรม
๑๐. สัมมาวัตตนสูตร
วา่ ดว้ ยการประพฤติชอบ
๕. สามัญญวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ หมือนกัน
ราคเปยยาล

นวกนิบาต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
๑. สัมโพธิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสัมโพธิ
๑. สัมโพธิสูตร
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เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยสัมโพธิ
๒. นิสสยสูตร
วา่ ดว้ ยนิสสัย
๓. เมฆิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระเมฆิยะ
๔. นันทกสูตร
วา่ ดว้ ยพระนันทกะแสดงธรรม
๕. พลสูตร
วา่ ดว้ ยพละ
๖. เสวนาสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีค่ วรเสพและไมค่ วรเสพ
๗. สุตวาสูตร
วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อสุตวา
๘. สัชฌสูตร
วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อสัชฌะ
๙. ปุคคลสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคล ๙ จําพวก
๑๐. อาหุเนยยสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูค้ วรแกข่ องทีเ่ ขานํามาถวาย
๒. สีหนาทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการบันลือสีหนาท
๑. สีหนาทสูตร
วา่ ดว้ ยการบันลือสีหนาท
๒. สอุปาทิเสสสูตร
วา่ ดว้ ยสอุปาทิเสสบุคคล
๓. โกฏฐิตสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหาโกฏฐิตะ
๔. สมิทธิสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องวิตก
๕. คัณฑสูตร
วา่ ดว้ ยฝี มีปากแผล ๙ แห่ง
๖. สัญญาสูตร
วา่ ดว้ ยสัญญา
๗. กุลสูตร
วา่ ดว้ ยตระกูล
๘. นวังคุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยการรักษาอุโบสถทีม่ ีองค์ ๙
๙. เทวตาสูตร
วา่ ดว้ ยผลแห่งการตอ้ นรับของเทวดา
๑๐. เวลามสูตร
วา่ ดว้ ยเวลามพราหมณ์
๓. สัตตาวาสวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสัตตาวาส
๑. ติฐานสูตร
วา่ ดว้ ยฐานะ ๓ ประการ
๒. อัสสขฬุงกสูตร
วา่ ดว้ ยมา้ กระจอกและคนกระจอก
๓. ตัณหามูลกสูตร
วา่ ดว้ ยตัณหามูลธรรม
๔. สัตตาวาสสูตร
วา่ ดว้ ยสัตตาวาส
๕. ปั ญญาสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผอู้ บรมจิตดีดว้ ยปั ญญา
๖. สิลายูปสูตร
วา่ ดว้ ยจิตเปรียบดว้ ยเสาหิน
๗. ปฐมเวรสูตร
วา่ ดว้ ยภัยเวร๑ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยเวรสูตร
วา่ ดว้ ยภัยเวร สูตรที่ ๒
๙. อาฆาตวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยอาฆาตวัตถุ
๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร
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เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๓ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยอุบายกําจัดอาฆาต
๑๑. อนุปุพพนิโรธสูตร
วา่ ดว้ ยอนุปุพพนิโรธ
๔. มหาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องใหญ่
๑. อนุปุพพวิหารสูตร
วา่ ดว้ ยอนุปุพพวิหารธรรม
๒. อนุปุพพวิหารสมาปั ตติสูตร
วา่ ดว้ ยอนุปุพพวิหารสมาบัติ
๓. นิพพานสุขสูตร
วา่ ดว้ ยนิพพานเป็ นสุข
๔. คาวีอุปมาสูตร
วา่ ดว้ ยการอุปมาดว้ ยแมโ่ ค
๕. ฌานสูตร
วา่ ดว้ ยฌาน
๖. อานันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๗. โลกายติกสูตร
วา่ ดว้ ยพราหมณผ์ ชู้ ํานาญคัมภีร์โลกายัต
๘. เทวาสุรสังคามสูตร
วา่ ดว้ ยสงครามระหวา่ งเทวดากับอสูร
๙. นาคสูตร
วา่ ดว้ ยการหาความสงบของพญาช้าง
๑๐. ตปุสสสูตร
วา่ ดว้ ยตปุสสคหบดี
๕. สามัญญวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสามัญญธรรม
๑. สัมพาธสูตร
วา่ ดว้ ยวิธีบรรลุช่องวา่ งในทีค่ ับแคบ
๒. กายสักขีสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ป็ นกายสักขี
๓. ปั ญญาวิมุตตสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ป็ นปั ญญาวิมุต
๔. อุภโตภาควิมุตตสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ป็ นอุภโตภาควิมุต
๕. สันทิฏฐิกธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยสันทิฏฐิกธรรม
๖. สันทิฏฐิกนิพพานสูตร
วา่ ดว้ ยสันทิฏฐิกนิพพาน
๗. นิพพานสูตร
วา่ ดว้ ยนิพพาน
๘. ปรินิพพานสูตร
วา่ ดว้ ยปรินิพพาน
๙. ตทังคนิพพานสูตร
วา่ ดว้ ยตทังคนิพพาน
๑๐ . ทิฏฐธัมมนิพพานสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐธัมมนิพพาน
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๑. เขมวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ เขมะ
๑. เขมสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ เขมะ
๒. เขมัปปั ตตสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ เขมปั ตตะ
๓. อมตสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ อมตะ
๔. อมตัปปั ตตสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ อมตปั ตตะ
๕. อภยสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ อภยะ
๖. อภยัปปั ตตสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ อภยปั ตตะ
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๗. ปั สสัทธิสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ ปั สสัทธิ
๘. อนุปุพพปั สสัทธิสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ อนุปุพพปั สสัทธิ
๙. นิโรธสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ นิโรธ
๑๐. อนุปุพพนิโรธสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุให้ตรัสเรียกวา่ อนุปุพพนิโรธ
๑๑. อภัพพสูตร
วา่ ดว้ ยผูอ้ าจและไมอ่ าจเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผล
๒. สติปัฏฐานวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสติปัฏฐาน
๑. สิกขาทุพพัลยสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทอ้ แทใ้ นสิกขา
๒. นีวรณสูตร
วา่ ดว้ ยนิวรณ์
๓. กามคุณสูตร
วา่ ดว้ ยกามคุณ
๔. อุปาทานักขันธสูตร
วา่ ดว้ ยอุปาทานขันธ์
๕. โอรัมภาคิยสูตร
วา่ ดว้ ยโอรัมภาคิยสังโยชน์
๖. คติสูตร
วา่ ดว้ ยคติ
๗. มัจฉริยสูตร
วา่ ดว้ ยมัจฉริยะ
๘. อุทธัมภาคิยสูตร
วา่ ดว้ ยอุทธัมภาคิยสังโยชน์
๙. เจโตขีลสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
๑๐. เจตโสวินิพันธสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องผูกใจ
๓. สัมมัปปธานวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสัมมัปปธาน
๑. สิกขาสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทอ้ แทใ้ นสิกขา
๑๐. เจตโสวินิพันธสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องผูกใจ
๔. อิทธิปาทวรรค
หมวดวา่ อิทธิบาท
๑. สิกขาสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุทอ้ แทใ้ นสิกขา
๑๐. เจตโสวินิพันธสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องผูกใจ
ราคเปยยาล

เล่มที่ ๒๔
พระสุตตันตปิฏก อังคุตตรนิกาย ทสกเอกา
เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ทสกนิบาต
๑. ปฐมปั ณณาสก์
๑. อานิสังสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอานิสงส์
๑. กิมัตถยสูตร วา่ ดว้ ยคําถามเกีย่ วกับผลแห่งศีล
๒. เจตนากรณย๊ สูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีไ่ มค่ วรทําดวยความตัง้ ใจ
๓. ปฐมอุปนิสสูตร วา่ ดว้ ยธรรมมีหุตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๑๕
๔. ทุตยอุปนิสสูตร วา่ ดว้ ยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๒๖
๕. ตติยอุปนิสสูตร วา่ ดว้ ยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๓๗
๖. สมาธิสูตร วา่ ดว้ ยการไดส้ มาธิของภิกษุ
๗. สารีปุตตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรตอบปั ญหาพระอานนท์
๘. ณานสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผมู้ ีฌาน
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เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

๙. สันตวิโมกสูตร วา่ ดว้ ยสันตวิโมกข์
๑๐. วิชชาสูตร วา่ ดว้ ยวิชชา
๒. นาถกรณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยนาถกรรณธรรม
๑. เสนาสนสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของเสนาสนะ
๒. ปั ญจังคสูตร วา่ ดว้ ยองค์ ๕
๓. สังโยชนสูตร วา่ ดว้ ยสังโยชน์
๔. เจโตชีลสูตร วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องตริงจิตดุจตะปู
๕. อัปปมาทสูตร วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาทเลิศกวา่ กุศลธรรม
๖. อาหุเนยยสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูค้ วรแกข่ องทีเ่ ขานํามาถวาย
๗. ปฐมนาถสูตร วา่ ดว้ ยนาถกรณธรรม สูตรที่ ๑
๘ ทุติยนาถสูตร วา่ ดว้ ยนาถกรมธรรม สูตรที่ ๒
๙. ปฐมอริยวาสสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเครื่องอยูแ่ ห่งพระอริยะ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยอริยวาสสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเครื่องอยูแ่ ห่งพระอริยะ สูตรที่ ๒
๓. มหาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องใหญ่
๑. สีหนาทสูตร วา่ ดว้ ยการบันลือสีหนาท
๒. อธิมุตติปทสูตร วา่ ดว้ ยอธิมุตติบท
๓. กายสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีพ่ ึงละทางกาย
๔. มหาจุนทสูตร วา่ ดว้ ยพระมหาจุนทะ
๕. กสิณสูตร วา่ ดว้ ยบอ่ เกิดแห่งธรรมทีม่ ีกสิณเป็ นอารมณ์
๖. กาสีสูตร วา่ ดว้ ยอุบาสิกาชื่อกาลี
๗. ปฐมมหาปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาใหญ่ สูตรที่ ๑
๘. ทุตยมหาปั ญหาสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาใหญ่ สูตรที่ ๒
๙. ปฐมโกสลสูตร วา่ ดว้ ยพระเจ้าปเสนทิโกศล สูตรที่ ๑
บอ่ เกิดแห่งธรรมทีม่ ีกสิณเป็ นอารมณ์ ๑๐ ประการ
อภิภายตนะ ๘ ประการ ๑
ปฏิปทา ๔ ประการ
สัญญา ๔ ประการ
๑๐. ทุติยโกสลสูตร วา่ ดว้ ยพระเจ้าปเสนทิโกศล สูตรที่ ๒
๔. อุปาลิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระอุบาลี
๑. อุปาลิสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุบาลีทูลถามประโยชนแ์ ห่งการบัญญัติสิกขาบท
๒. ปาติโมกขัฏฐปนาสูตร วา่ ดว้ ยเหตุงดสวดปาติโมกข์
๓. อุพพาหิกาสูตร วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุร้ือฟื้ นอธิกรณ์
๔. อุปสัมปทาสูตร วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุอุปสมบท
๕. นิสสยสูตร วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุผใู้ ห้นิสสัย
๖. สามเณรสูตร วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของภิกษุผใู้ ห้สามเณรอุปัฏฐาก
๗. สังฑเภทสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้สังฆแ์ ตกกัน
๘. สังฆสามัคคีสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้สงฆส์ ามัคคีกัน
๙. ปฐมอานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนทท์ ูลถามปั ญหา สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยอานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนทท์ ูลถามปั ญหา สูตรที่ ๒
๕. อักโกสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการดา่
๑. วิวาทสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดวิทวาขึ้นในสงฆ์
๒. ปฐมวิวาทมูลสูตร วา่ ดว้ ยมูลเหตุแห่งวิวาท สูตรที่ ๑
๓. ทุติยวิวาทมูลสูตร วา่ ดว้ ยมูลเหตุแห่งวิวาท สูตรที่ ๒
๔. กุสินารสูตร วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีก่ รุงกุสินารา
๕. ราชันเตปุรัปปเวสนสูตร
วา่ ดว้ ยโทษในการเขา้ ไปในพระราชวังชัน้ ใน
๖. สักกสูตร วา่ ดว้ ยอุบาสกอุบาสิกาชาวแควน้ สักกะ
๗. มหาลิสูตร วา่ ดว้ ยเจ้าสิจฉวีพระนามวา่ มหาลิ
๘. ปั พพชิตอภิณหสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ รรพชิตควรพิจารณาเนื่อง ๆ
๙. สรีรัฏฐธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมประจําสรีระ
๑๐. ภัณฑนสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุเกิดความบาดหมางกัน
๒. ทุติยปั ณณาสก์
๑. สจิตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยวาระจิตของตน
๑. สจิตตสูตร วา่ ดว้ ยผูฉ้ ลาดในวาระจิตของตน
๒. สารีปุตตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตร
๓. ฐิติสูตร วา่ ดว้ ยความคงอยูก่ ับทีใ่ นธรรม
๔. สมถสูตร วา่ ดว้ ยความสงบแห่งจิต
จีวรทีค่ วรใช้สอย และทีไ่ มค่ วรใช้สอย
บิณฑบาตทีค่ วรฉัน และไมค่ วรฉัน
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เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เสนาสนะทีค่ วรอยอ่ าศัย และทีไ่ มค่ วรอยูอ่ าศัย
ชนบทและประเทศทีค่ วรอยูอ่ าศัย และทีไ่ มค่ วรอยูอ่ าศัย
บุคคลทีค่ วรคบ และทีไ่ มค่ วรคบ
๕. ปริหานสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีธรรมเสื่อม
บุคคลผูม้ ีธรรมไมเ่ สื่อม
ภิกษุผฉู้ ลาดในวาระจิตของตน
๖. ปฐมสัญญาสูตร วา่ ดว้ ยสัญญา สูตรที่ ๑
๗. ทุติยสัญญาสูตร วา่ ดว้ ยสัญญา สูตรที่ ๒
๘. มูลกสูตร วา่ ดว้ ยมูลเหตุแห่งธรรมทัง้ หลาย
๙. ปั พพัชชาสูตร วา่ ดว้ ยจิตไดร้ ับการอบรมตามสมควรแกบ่ รรพชา
๑๐. คิริมานันทสูตร วา่ ดว้ ยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์
อานาปานสติ ๑๖ ชัน้
๒. ยมกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมคูก่ ัน
๑. อวิชชาสูตร วา่ ดว้ ยอวิชชา
๒. ตัณหาสูตร วา่ ดว้ ยตัณหา
๓. นิฏฐังคตสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ชื่อมัน่ ในตถาคต
๔. อเวจจัปปสันนสูตร วา่ ดว้ ยผูเ้ ลื่อมใสอยา่ งไมห่ วัน่ ไหว
๕. ปฐมสุขสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยสุขสูตร วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ ๒
๗. ปฐมนฬกปานสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีน่ ฬกปานนิคม สูตรที่ ๑
๘. ทุตยนฬกปานสูตร
วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีน่ ฬกปานนิคม สูตรที่ ๒
๙. ปฐมกถาวัตุสูตร วา่ ดว้ ยกถาวัตถุ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุตยกถาวัตถุสูตร วา่ ดว้ ยกถาวัตถุ สูตรที่ ๒
๓. อากังขวรรค หมวดวา่ ดัวยความหวัง
๑. อากังขสูตร วา่ ดว้ ยความหวัง
๒. กัณฏกสูตร วา่ ดว้ ยปฏิปักขธรรม
๓. อิฏฐธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีน่ า่ ปรารถนา
๔. วัฑฒิสูตร วา่ ดว้ ยความเจริญ
๕. มิคสาลาสูตร ๑ วา่ ดว้ ยอุบาสิกาชื่อวา่ มิคสาลา
๖. ตโยธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรม ๓ ประการ
๗. กากสูตร วา่ ดว้ ยอสัทธรรมของกา
๘. นิคัณฐสูตร วา่ ดว้ ยอสัทธรรมของพวกนิครนถ์
๙. อาฆาตตถุสูตร วา่ ดว้ ยอาฆาตวัตถุ
๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร วา่ ดว้ ยอุบายกําจัดอาฆาต
๔. เถรวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระเถระ
๑. วาหุนสูตร วา่ ดว้ ยพระวาหุนะ
๒. อานันทสูตร วา่ ดว้ ยพระอานนท์
๓. ปุณณิยสูตร วา่ ดว้ ยพระปุณณิยะ
๔. พยากรณสูตร วา่ ดว้ ยการพยากรณถ์ ึงอรหัตตผล
๕. กัตถึสูตร วา่ ดว้ ยการกลา่ วโอ้อวดวา่ ไดบ้ รรลุคุณวิเศษ
๖. อธิมานสูตร วา่ ดว้ ยความสําคัญผิด
๗. นัปปิ ยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มเ่ ป็ นไปเพื่อความรัก
๘. อักโกสกสูตร วา่ ดว้ ยโทษของการดา่
๙ โกกาลิกสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุช่ือวา่ โกกาลิกะ
๑๐. ขีณาสวพลสูตร ๑ วา่ ดว้ ยกําลงของพระขีณาสพ
๕. อุปาสกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอุบาสก
๑. กามโภคีสูตร วา่ ดว้ ยกามโภคีบุคคล
๒. ภยสูตร วา่ ดว้ ยภัยเวร
๓. กิงทิฏฐิกสูตร วา่ ดว้ ยคําถามเกีย่ วกับทิฏฐิ
๔. วิชิยมาหิตสูตร วา่ ดว้ ยวัชชิยมาหิต่ คหบดี
๕. อุตติยสูตร วา่ ดว้ ยอุตติยปริพาชกทูลถามพระผูม้ ีพระภาค
๖. โกกนุทสูตร วา่ ดว้ ยโกกนุทปริพาชกถามพระอานนท์
๗. อาหุเนยยสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผูค้ วรแกข่ องทีเ่ ขานํามาถวาย
๘. เถรสูตร วา่ ดว้ ยคุณธรรมของพระเถระ
๙. อุปาลิสูตร วา่ ดว้ ยพระอุบาลีขออนุญาตอยูป่ ่ า
๑๐. อภัพพสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลผูไ้ มอ่ าจทําให้แจ้งอรหัตตผล
๓. ตติยปั ณณาสก์
๑. สมณสัญญาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสมณสัญญา
๑. สมณสัญญาสูตร วา่ ดว้ ยสมณสัญญา
๒. โฬชฌังคสตร วา่ ดว้ ยโฬชฌงค์

219

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

๓. มิจฉัตตสูตร วา่ ดว้ ยมิจจฉัตตธรรม
๔. ฬีชสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบเหมือนเมล็ดพืช
๕. วิชชาสูตร วา่ ดว้ ยวิชชา
๖. นิชชรสูตร วา่ ดว้ ยเหตุแห่งความเสื่อม
๗. โธวนสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเนียมการลา้ งกระดูกผูต้ าย
๘. ติกิจฉกสูตร วา่ ดวยแพทยใ์ ห้ยาระบาย
๙. วมนสูตร วา่ ดว้ ยแพทยใ์ ห้ยาสํารอก
๑๐. นิทธมนิยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมอันบุคคลพึงกําจัด
๑๑. ปฐมอเสขสูตร วา่ ดว้ ยพระอเสชะ สูตรที่ ๑
๑๒. ทุติยอเสขสูตร วา่ ดว้ ยพระอเสชะ สูตรที่ ๒
๒. ปั จโจโรหณิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพิธีลอยบาป
๑. ปฐมอธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ป็ นธรรม สูตรที่ ๑
๒. ทุติยอธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ป็ นธรรม สูตรที่ ๒
๓. ตติยอธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ป็ นธรรม สูตรที่ ๓
๔. อชิตสูตร วา่ ดว้ ยปริพากชื่ออชิตะ
๕. สคารวสูตร วา่ ดว้ ยพรามหณช์ ่อื วา่ สคารวะ
๖. โอริมตีรสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นฝั่ งนีแ้ ละธรรมทีเ่ ป็ นฝั่ งโนน้
๗. ปฐมปั จโจโรหณีสูตร วา่ ดว้ ยพิธีลอยบาป สูตรที่ ๑
๘. ทุติยปั จโจโรหณีสูตร วา่ ดว้ ยพิธีลอยบาป สูตรที่ ๒
๙. ปุพพังคมสูตร วา่ ดว้ ยสัมมาทิฏิฐิเป็ นเบื้องตน้ แห่งกุศลธรรม
๑๐. อาสวักขยสูตร วา่ ดว้ ยธรมทีเ่ ป็ นไปเพื่อสิน้ อาสวะ
๓. ปริสุทธวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ ริสุทธิ์
๑. ปฐมสูตร สูตรที่ ๑ วา่ ดว้ ยธรรมทีบ่ ริสุทธิ์
๒. ทุติยสูตร สูตรที่ ๒ วา่ ดว้ ยธรรมทีใ่ ห้เกิดธรรม
๓. ตติยสูตร สูตรที่ ๓ วา่ ดว้ ยธรรมมีผลมาก
๔. จตุตถสูตร สูตรที่ ๔ วา่ ดว้ ยธรรมทีก่ ําจัดราคะ โทสะและโมหะ
๕. ปั ญจมสูตร สูตรที่ ๕ วา่ ดว้ ยธรรมเพื่อความเบื่อหนา่ ย
๖. ฉัฏฐสูตร สูตรที่ ๖ วา่ ดว้ ยธรรมทีใ่ ห้เกิดธรรม
๗. สัตตมสูตร สูตรที่ ๗ วา่ ดว้ ยธรรมมีผลมาก
๘. อัฏฐมสูตร สูตรที่ ๘ วา่ ดว้ ยธรรมทีก่ ําจัดราคะ โทสะและโมหะ
๙. นวมสูตร สูตรที่ ๙ วา่ ดว้ ยธรรมเพื่อความเบื่อหนา่ ย
๑๐. ทสมสูตร สูตรที่ ๑๐ วา่ ดว้ ยสัมมัตตธรรม
๑๑. เอกาทสมสูตร สูตรที่ ๑๑ วา่ ดว้ ยสัมมัตธรรม
๔. สาธุวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีด่ ี และธรรมทีไ่ มด่ ี
๑. สาธุสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีด่ ี และ ธรรมทีไ่ มด่ ี
๒. อริยธัมมสูตร วา่ ดว้ ยอริยธรรม และ อนริยธรรม
๓. อกุสลสูตร วา่ ดว้ ยอกุศลธรรม และ กุศลธรรม
๔. อัตถสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ และทีไ่ มเ่ ป็ นประโยชน์
๕. ธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมและอธรรม
๖. สาสวสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีม่ ีอาสวะ และทีไ่ มม่ ีอาสวะ
๗. สาวัชชสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีม่ ีโทษ และทีไ่ มม่ ีโทษ
๘. ตปนียสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุ และไมเ่ ป็ นเหตุให้เดือดร้อน
๙. อาจยคามิสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ ฯเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิและนิพาน
๑๐. ทุกขุวิปากสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีม่ ีทุกข์ และทีม่ ีสุขเป็ นวิบาก
๕. อริยมัคควรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นอริยมรรค
๑. อริยมัคคสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นอริยมรรค และทีไ่ มใ่ ช่อริยมรรค
๒. กัณหมัคคสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นฝ่ายดํา และทีเ่ ป็ นฝ่ายขาว
๓. สัทธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสัทธรรม และอสัทธรรม
๔. สัปปุริสธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ
๕. อุปปาเทพตัพพสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรให้เกิดขึ้น และทีไ่ มค่ วรให้เกิดขึ้น
๖. อาเสวิตัพพสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรเสพ ๑ และทีไ่ มค่ วรเสพ
๗. ภาเวตัพพสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรเจริญ และทีไ่ มค่ วรเจริญ
๘. พหุลีกาตัพพสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรทําให้มาก และทีไ่ มค่ วรทําให้มาก
๙. อนุสสริตัพพสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรระลึก และทีไ่ มค่ วรระลึก
๑๐. สัจฉิกาตัพพสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรทําให้แจ้ง และทีไ่ มค่ วรทําให้แจ้ง
๔. จตุตถปั ณณาสก์
๑. ปุคคลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล
๑. เสวิตัพพสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีค่ วรเสพ
๒-๑๒. ภชิตัพพาทิสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีค่ วรคบเป็ นตน้
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เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

๒. ชาณุสโสณิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพราหมรณช์ ่อื วา่ ชาณุสโสณิ
๑. พราหมณปั จโจโรหณิสูตร วา่ ดว้ ยพิธีลอยบาปของพราหมณ์
๒. อริยปั จโจโรหณิสูตร วา่ ดว้ ยพิธีลอยบาปและพระอริยะ
๓. สคารวสูตร วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื สคารวะ
๔. โอริมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นฝั่ งนีแ้ ละธรรมทีเ่ ป็ นฝั่ งโนน้
๕. ปฐมอธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ป็ นธรรม สูตรที่ ๑
๖. ทุติยอธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ป็ นธรรม สูตรที่ ๒
๗. ตติยธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสิง่ ทีไ่ มเ่ ป็ นธรรม สูตรที่ ๓
๘. กัมนิทานสูตร วา่ ดว้ นตน้ เหตุแห่งกรรม
๙. ปริกกมนสูตร วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นทางหลีกเลีย่ ง
๑๐. จุนทสูตร วา่ ดว้ ยนายจุนทกัมมารบุตร
๑๑. ชาณุสโสณิสูตร วา่ ดว้ ยชาณุสโสณิพราหมณท์ ูลถามเรื่องทาน
๓. สาธุวรรค วา่ ดว้ ยธรรมทีด่ ี และธรรมทีไ่ มด่ ี
๑. สาธุสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีด่ ี และธรรมทีไ่ มด่ ี
๒. อริยธัมมสูร วา่ ดว้ ยอริยธรรมและอนริยธรรม
๓. กุสลสูตร วา่ ดว้ ยกุศลธรรม และอกุศลธรรม
๔. อัตถสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ และทีไ่ มเ่ ป็ นประโยชน์
๕. ธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรม และอธรรม
๖. สาสวสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีม่ ีอาสวะ และทีไ่ มม่ ีอาสวะ
๗. วัชชสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีม่ ีโทษ และทีไ่ มม่ ีโทษ
๘. ตปนียสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุ และทีไ่ มเ่ ป็ นเหตุให้เดือดร้อน
๙. อาจยคามิสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิ และนิพพาน
๑๐. ทุกขุทรยสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีม่ ีทุกข์ และทีม่ ีสุขเป็ นกําไร
๑๑. วิปากสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีม่ ีทุกข์ และทีม่ ีสุขเป็ นวิบาก
๔. อริยมัควรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นอริยมรรค
๑. อริยมัคคสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นอริยมรรค และทีไ่ มใ่ ช่อริยมรรค
๒. กัณหมัคคสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นฝ่ยดํา และทีเ่ ป็ นฝ่ายขาว
๓. สัทธัมมสูตร วา่ ดว้ ยสัทธรรม และอสัทธรรม
๔. สัปปุริสธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ
๕. อุปปาเทตัพพธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรให้เกิดขึ้นและทีไ่ มค่ วรให้เกิดขึ้น
๖. อาเสวิตัพพธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรเสพ และทีไ่ มค่ วรเสพ
๗. ภาเวตัพพธัมมสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรเจริญ และทีไ่ มค่ วรเจริญ
๘. พหุลีกาตัพพสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรทําให้มาก และทีไ่ มค่ วรทําให้มาก
๙. อนุสสริตัพพสูตร วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรระลึก และทีไ่ มค่ วรละลึก
๑๐. สัจฉิกาตัพพสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีค่ วรทําให้แจ้ง และทีไ่ มค่ วรทําให้แจ้ง
๕. อปรปุคคลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล อีกหมวดหนึ่ง
๑. นเสวิตัพพาทิสูตร วา่ ดว้ ยบุคคลทีไ่ มค่ วรเสพเป็ นตน้
๕. ปั ญจมปั ณณาสก์
๑. กรชกายวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกรชกาย
๑. ปฐมนิรยสัคคสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยนิรยสัคคสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ สูตรที่ ๒
๓. มาตุคามสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้มาตุคามเกิดในนรกและสวรรค์
๔. อุปาสิกาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้อุบาสิกาเกิดในนรกและสวรรค์
๕. วิสารทสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้อุบาสิกาเป็ นผูไ้ มแ่ กลว้ กลา้ และผูแ้ กลว้ กลา้
๖. สังสัปปติปริยายนสูตร วา่ ดว้ ยเหตุแห่งความกระเสือกกระสน
๗. ปฐมสัญเจตนิกสูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีส่ ัตวเ์ จตนาสัง่ สม สูตรที่ ๑
๘. ทุติยสัญเจตนิกสูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีส่ ัตวเ์ จตนาสัง่ สม สูตรที่ ๒
๙. กรชกายสูตร วา่ ดว้ ยบาปกรรมทีก่ รชกายเคยทํา
๑๐. อธัมมจริยาสูตร วา่ ดว้ ยความประพฤติอธรรม
๒. สามัญญวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมทัว่ ไป
ธรรมทีใ่ ห้สัตวเ์ กิดในนรก ๑๐ ประการ
ธรรมทีใ่ ห้สัตวเ์ กิดในสวรรค์ ๑๐ ประการ
ธรรมทีใ่ ห้สัตวเ์ กิดในนรก ๒๐ ประการ
ธรรมทีใ่ ห้สัตวเ์ กิดในสวรรค์ ๒๐ ประการ
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เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๔ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

ธรรมทีใ่ ห้สัตวเ์ กิดในนรก ๓๐ ประการ
ธรรมทีใ่ ห้สัตวเ์ กิดในสวรรค์ ๓๐ ประการ
ธรรมทีใ่ ห้สัตวเ์ กิดในนรก ๔๐ ประการ
ธรรมทีใ่ ห้สัตวเ์ กิดในสวรรค์ ๔๐ ประการ
ธรรมทีใ่ ห้ถูกกําจัด และทีไ่ มใ่ ห้ถูกกําจัด
ธรรมทีใ่ ห้เกิดในอบาย และทีใ่ ห้เกิดในสวรรค์
ธรรมทีใ่ ห้ทราบวา่ เป็ นพาล และทีใ่ ห้ทราบวา่ เป็ นบัณฑิต
ราคเปยยาล
เอกาทสกนิบาต
๑. นิสสยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยนิสสัย
๑. กิมัตถิยสูตร วา่ ดว้ ยคําถามเกีย่ วกับผลแห่งศีล
๒. เจตนากรณียสูตร วา่ ดว้ ยกรรมทีไ่ มค่ วรทําดว้ ยความตัง้ ใจ
๓. ปฐมอุปนิสาสูตร วา่ ดว้ ยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๑
๔. ทุติยอุปนิสาสูตร วา่ ดว้ ยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๒
๕. ตติยอุปนิสาสูตร วา่ ดว้ ยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ ๓
๖. พยสนสูตร วา่ ดว้ ยความพินาศ
๗. ปฐมสัญญาสูตร วา่ ดว้ ยสัญญา สูตรที่ ๑
๘. มนสิการสูตร วา่ ดว้ ยมนสิการ
๙. สันธสูตร วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีท่ รงแสดงแกพ่ ระสันธะ
๑๐ โมรนิวาปสูตร วา่ ดว้ ยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ
๒. อนุสสติวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอนุสสติ
๑. ปฐมมหานามสูตร ๑ วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระรามวา่ มหานามะ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยมหานามสูตร วา่ ดว้ ยเจ้าศกกยะพระรามวา่ มหานามะ สูตรที่ ๒
๓. นันทิยสูตร วา่ ดว้ ยเจ้าศากยะพระนามวา่ นันทิยะ
๔. สุภูติสูตร วา่ ดว้ ยพระธรรมเทศนาทีท่ รงแสดงแกพ่ ระสุภูติ
๕. เมตตาสูตร วา่ ดว้ ยอานิสงสข์ องเมตตา
๖. อัฏฐกนาครสูตร วา่ ดว้ ยคหบดีชาวอัฏฐกนคร
๗. โคปาลสูตร วา่ ดว้ ยองคป์ ระกอบของผูเ้ ลีย้ งโค
๘. ปฐมสมาธิสูตร วา่ ดว้ ยการไดส้ มาธิของภิกษุ สูตรที่ ๑
๙. ทุติยสมาธิสูตร วา่ ดว้ ยการไดส้ มาธิของภิกษุ สูตรที่ ๒
๑๐. ตติยสมาธิสูตร วา่ ดว้ ยการไดส้ มาธิของภิกษุ สูตรที่ ๓
๑๑. จตุตถสมาธิสูตร วา่ ดว้ ยการไดส้ มาธิของภิกษุ สูตรที่ ๔
๓. สามัญญวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสามัญญลักษณะ
๔. ราคเปยยาล

เล่มที่ ๒๕
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต
เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ขุททกปาฐะ
๑. สรณคมน์
วา่ ดว้ ยการถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
๒. ทสสิกขาบท
วา่ ดว้ ยสิกขาบท๑ ๑๐ ประการ
๓. ทวัตติงสาการ
วา่ ดว้ ยอาการ ๓๒
๔. สามเณรปั ญหา
วา่ ดว้ ยการถามปั ญหากับโสปากสามเณร
๕. มงคลสูตร
วา่ ดว้ ยมงคล
๖. รตนสูตร
วา่ ดว้ ยรตนะอันประณีต
๗. ติโรกุฑฑสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องเปรตทีอ่ ยูภ่ ายนอกฝาเรือน
๘. นิธิกัณฑสูตร
วา่ ดว้ ยการฝั งขุมทรัพย์
๙. เมตตสูตร
วา่ ดว้ ยการแผเ่ มตตา
ธรรมบท
๑. ยมกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมเป็ นคูก่ ัน
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เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

๑. จักขุปาลเถรวัตถุ
เรื่องพระจักขุบาลเถระ
๒. มัฏฐกุณฑลีวัตถุ
เรื่องนายมัฏฐกุณฑลี
๓. ติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระ
๔. กาลียักขินีวัตถุ
เรื่องนางยักษช์ ่อื กาลี
๕. โกสัมพิกวัตถุ
เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
๖. มหากาลเถรวัตถุ
เรื่องพระมหากาลเถระ
๗. เทวทัตตวัตถุ
เรื่องพระเทวทัต
๘. สัญชยวัตถุ
เรื่องสัญชัยปริพาชก
๙. นันทเถรวัตถุ
เรื่องพระนันทเถระ
๑๐. จุนทสูกริกวัตถุ
เรื่องนายจุนทะฆา่ สุกร
๑๑. ธัมมิกอุปาสกวัตถุ
เรื่องอุบาสกผูป้ ระพฤติธรรม
๑๒. เทวทัตตวัตถุ
เรื่องพระเทวทัต
๑๓. สุมนาเทวีวัตถุ
เรื่องนางสุมนาเทวี
๑๔. เทวสหายกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุสองสหาย
๒. อัปปมาทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
๑. สามาวตีวัตถุ
เรื่องพระนางสามาวดี
๒. กุมภโฆสกวัตถุ
เรื่องนายกุมภโฆสก
๓. จูฬปั นถกวัตถุ
เรื่องพระจูฬปั นถก
๔. พาลนักขัตตวัตถุ
เรื่องนักษัตรของคนพาล
๕. มหากัสสปเถรวัตถุ
เรื่องพระมหากัสสปเถระ
๖. เทวสหายกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุสองสหาย
๗. มฆวัตถุ
เรื่องทา้ วมัฆวาน
๘. อัญญตรภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๙. นิคมวาสีติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระผูอ้ ยูใ่ นนิคม
๓. จิตตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการฝึ กจิต
๑. เมฆิยเถรวัตถุ
เรื่องพระเมฆิยเถระ
๒. อัญญตรภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๓. อุกกัณฐิตภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผกู้ ระสันจะสึก
๔. สังฆรักขิตเถรวัตถุ
เรื่องพระสังฆรักขิตเถระ
๕. จิตตหัตถเถรวัตถุ
เรื่องพระจิตตหัตถเถระ
๖. ปั ญจสตภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป
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๗. ปูติคัตตติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระผูม้ ีร่างกายเนา่ เปื่ อย
๘. นันทโคปาลกวัตถุ
เรื่องนายนันทะผูเ้ ลีย้ งโค
๙. โสเรยยวัตถุ
เรื่องพระโสเรยยเถระ
๔. ปุปผวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยดอกไม้
๑. ปั ญจสตภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป
๒. มรีจิกัมมัฏฐานิกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผเู้ จริญมรีจิกัมมัฏฐาน
๓. วิฑูฑภวัตถุ
เรื่องเจ้าชายวิฑูฑภะ
๔. ปติปูชิกาวัตถุ
เรื่องนางปติปูชิกา
๕. มัจฉริโกสิยเสฏฐิวัตถุ
เรื่องโกสิยเศรษฐีผตู้ ระหนี่
๖. ปาฏิกาชีวกวัตถุ
เรื่องอาชีวกชื่อปาฏิกะ
๗. ฉัตตปาณิอุปาสกวัตถุ
เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก
๘. วิสาขาวัตถุ
เรื่องนางวิสาขา
๙. อานันทเถรวัตถุ
เรื่องพระอานนทเถระ
๑๐. มหากัสสปเถรวัตถุ
เรื่องพระมหากัสสปเถระ
๑๑. โคธิกเถรวัตถุ
เรื่องพระโคธิกเถระ
๑๒. ครหทินนวัตถุ
เรื่องนายครหทินน์
๕. พาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคนพาล
๑. อัญญตรปุริสวัตถุ
เรื่องชายคนใดคนหนึ่ง
๒. มหากัสสปสัทธิวิหาริกวัตถุ
เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ
๓. อานันทเสฏฐิวัตถุ
เรื่องอานันทเศรษฐี
๔. คัณฐิเภทกโจรวัตถุ
เรื่องโจรผูท้ ําลายปม
๕. อุทายิเถรวัตถุ
เรื่องพระอุทายีเถระ
๖. ปาเฐยยกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา
๗. สุปปพุทธกุฏฐิวัตถุ
เรื่องนายสุปปพุทธะผูเ้ ป็ นโรคเรื้อน
๘. กัสสกวัตถุ
เรื่องชาวนา
๙. สุมนมาลาการวัตถุ
เรื่องช่างดอกไมช้ ่อื สุมนะ
๑๐. อุปปลวัณณาเถรีวัตถุ
เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี
๑๑. ชัมพุกาชีวกวัตถุ
เรื่องอาชีวกชื่อชัมพุกะ
๑๒. อหิเปตวัตถุ
เรื่องเปรตผูม้ ีรูปร่างเหมือนงู
๑๓. สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ
เรื่องเปรตถูกฆอ้ นตอ่ ยศีรษะ
๑๔. สุธัมมเถรวัตถุ
เรื่องพระสุธัมมเถระ
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๑๕ วนวาสีติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ
๖. ปั ณฑิตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยบัณฑิต
๑. ราธเถรวัตถุ
เรื่องพระราธเถระ
๒. อัสสชิปุนัพพสุกวัตถุ
เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
๓. ฉันนเถรวัตถุ
เรื่องพระฉันนเถระ
๔. มหากัปปิ นเถรวัตถุ
เรื่องพระมหากัปปิ นเถระ
๕. ปั ณฑิตสามเณรวัตถุ
เรื่องบัณฑิตสามเณร
๖. ลกุณฑกภัททิยเถรวัตถุ
เรื่องพระลกุณฑกภัททิยเถระ
๗. กาณมาตาวัตถุ
เรื่องมารดาของนางกาณา
๘. ปั ญจสตภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป
๙. ธัมมิกเถรวัตถุ
เรื่องพระธัมมิกเถระ
๑๐. ธัมมัสสวนวัตถุ
เรื่องการฟั งธรรม
๑๑. ปั ญจสตอาคันตุกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุอาคันตุกะ ๕๐๐ รูป
๗. อรหันตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๑. ชีวกวัตถุ
เรื่องหมอชีวก
๒. มหากัสสปเถรวัตถุ
เรื่องพระมหากัสสปเถระ
๓. เพฬัฏฐสีสเถรวัตถุ
เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ
๔. อนุรุทธเถรวัตถุ
เรื่องพระอนุรุทธเถระ
๕. มหากัจจายนเถรวัตถุ
เรื่องพระมหากัจจายนเถระ
๖. สารีปุตตเถรวัตถุ
เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๗. โกสัมพีวาสีติสสเถรสามเณรวัตถุ
เรื่องสามเณรของพระติสสเถระชาวเมืองโกสัมพี
๘. สารีปุตตเถรวัตถุ
เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๙. ขทิรวนิยเรวตเถรวัตถุ
เรื่องพระเรวตเถระผูอ้ ยูใ่ นป่าไมต้ ะเคียน
๑๐. อัญญตริตถีวัตถุ
เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง
๘. สหัสสวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยหนึ่งในร้อยในพัน
๑. ตัมพทาฐิกโจรฆาตกวัตถุ
เรื่องเพชฌฆาตโจรเคราแดง
๒. พาหิยทารุจีริยเถรวัตถุ
เรื่องพระพาหิยทารุจีริยเถระ
๓. กุณฑลเกสีเถรีวัตถุ
เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี
๔. อนัตถปุจฉกพราหมณวัตถุ
เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์
๕. สารีปุตตเถรมาตุลพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณผ์ เู้ ป็ นลุงของพระสารีบุตรเถระ
๖. สารีปุตตเถรภาคิเนยยวัตถุ
เรื่องพราหมณผ์ เู้ ป็ นหลานของพระสารีบุตรเถระ
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เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

๗. สารีปุตตเถรสหายกพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณผ์ เู้ ป็ นเพื่อนของพระสารีบุตรเถระ
๘. อายุวัฑฒนกุมารวัตถุ
เรื่องอายุวัฒนกุมาร
๙. สังกิจจสามเณรวัตถุ
เรื่องสังกิจจสามเณร
๑๐. ขาณุโกณฑัญญเถรวัตถุ
เรื่องพระขาณุโกณฑัญญเถระ
๑๑. สัปปทาสเถรวัตถุ
เรื่องพระสัปปทาสเถระ
๑๒. ปฏาจาราเถรีวัตถุ
เรื่องพระปฏาจาราเถรี
๑๓. กิสาโคตมีวัตถุ
เรื่องนางกิสาโคตมี
๑๔. พหุปุตติกาเถรีวัตถุ
เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี
๙. ปาปวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยบาป
๑. จูเฬกสาฏกวัตถุ
เรื่องพราหมณจ์ ูเฬกสาฎก
๒. เสยยสกเถรวัตถุ
เรื่องพระเสยยสกเถระ
๓. ลาชเทวธีตาวัตถุ
เรื่องลาชเทพธิดา
๔. อนาถปิ ณฑิกเสฏฐิวัตถุ
เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี
๕. อสัญญตปริกขารภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผไู้ มเ่ ก็บรักษาบริขาร
๖. พิฬารปทกเสฏฐิวัตถุ
เรื่องพิฬารปทกเศรษฐี
๗. มหาธนวาณิชวัตถุ
เรื่องพอ่ คา้ ผูม้ ีทรัพยม์ าก
๘. กุกกุฏมิตตเนสาทวัตถุ
เรื่องนายพรานเนื้อชื่อกุกกุฏมิต
๙. โกกสุนขลุททกวัตถุ
เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ
๑๐. มณิการกุลุปกติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระผูเ้ ขา้ ถึงตระกูลช่างแกว้
๑๑. ตโยชนวัตถุ
เรื่องคน ๓ จําพวก
๑๒. สุปปพุทธสักกวัตถุ
เรื่องเจ้าศากยะสุปปพุทธะ
๑๐. ทัณฑวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการลงทัณฑ์
๑. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
๒. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
๓. สัมพหุลกุมารวัตถุ
เรื่องเด็กชายหลายคน
๔. โกณฑธานเถรวัตถุ
เรื่องพระโกณฑธานเถระ
๕. อุโปสถิกอิตถีวัตถุ
เรื่องหญิงผูร้ ักษาอุโบสถศีล
๖. อชครเปตวัตถุ
เรื่องเปรตงูเหลือม
๗. มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ
เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ
๘. พหุภัณฑิกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผมู้ ีเครื่องใช้สอยมาก
๙. สันตติมหามัตตวัตถุ
เรื่องสันตติมหาอํามาตย์
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๑๐. ปิ โลติกติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระปิ โลติกติสสเถระ
๑๑. สุขสามเณรวัตถุ
เรื่องสุขสามเณร
๑๑. ชราวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความชรา
๑. วิสาขาสหายิกาวัตถุ
เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา
๒. สิริมาวัตถุ
เรื่องนางสิริมา
๓. อุตตราเถรีวัตถุ
เรื่องพระอุตตราเถรี
๔. อธิมานิกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผเู้ ขา้ ใจวา่ ตนสําเร็จ
๕. ชนปทกัลยาณีรูปนันทาเถรีวัตถุ
เรื่องพระรูปนันทาเถรีผงู้ ามในรัฐ
๖. มัลลิกาเทวีวัตถุ
เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี
๗. โลลุทายิเถรวัตถุ
เรื่องพระโลลุทายีเถระ
๘. ปฐมโพธิวัตถุ
เรื่องเหตุการณค์ ราวแรกตรัสรู้
๙. มหาธนเสฏฐิปุตตวัตถุ
เรื่องบุตรเศรษฐีผมู้ ีทรัพยม์ าก
๑๒. อัตตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยตน
๑. โพธิราชกุมารวัตถุ
เรื่องโพธิราชกุมาร
๒. อุปนันทสักยปุตตเถรวัตถุ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรเถระ
๓. ปธานิกติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระปธานิกติสสเถระ
๔. กุมารกัสสปมาตาวัตถุ
เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ
๕. มหากาลอุปาสกวัตถุ
เรื่องมหากาลอุบาสก
๖. เทวทัตตวัตถุ
เรื่องพระเทวทัต
๗. สังฆเภทปริสักกนวัตถุ
เรื่องความพยายามเพื่อทําลายสงฆ์
๘. กาลเถรวัตถุ
เรื่องพระกาลเถระ
๙. จูฬกาลอุปาสกวัตถุ
เรื่องจูฬกาลอุบาสก
๑๐. อัตตทัตถเถรวัตถุ
เรื่องพระอัตตทัตถเถระ
๑๓. โลกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องโลก
๑. ทหรภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุหนุม่
๒. สุทโธทนวัตถุ
เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ
๓. ปั ญจสตวิปัสสกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผเู้ จริญวิปัสสนา ๕๐๐ รูป
๔. อภยราชกุมารวัตถุ
เรื่องอภัยราชกุมาร
๕. สัมมัชชนเถรวัตถุ
เรื่องพระสัมมัชชนเถระ
๖. อังคุลิมาลเถรวัตถุ
เรื่องพระองคุลิมาลเถระ
๗. เปสการธีตาวัตถุ
เรื่องธิดานายช่างหูก
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๘. ติงสภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป
๙. จิญจมาณวิกาวัตถุ
เรื่องนางจิญจมาณวิกา
๑๐. อสทิสทานวัตถุ
เรื่องอสทิสทาน
๑๑. อนาถปิ ณฑิกปุตตกาลวัตถุ
เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
๑๔. พุทธวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องพระพุทธเจ้า
๑. มารธีตาวัตถุ
เรื่องธิดามาร
๒. ยมกปาฏิหาริยวัตถุ
เรื่องยมกปาฏิหาริย์
๓. เอรกปั ตตนาคราชวัตถุ
เรื่องพญานาคชื่อเอรกปั ตต์
๔. อานันทเถรปั ญหวัตถุ
เรื่องปั ญหาของพระอานนทเถระ
๕. อนภิรติภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผไู้ มย่ ินดี
๖. อัคคิทัตตปุโรหิตวัตถุ
เรื่องอัคคิทัตตปุโรหิต
๗. อานันทเถรวัตถุ
เรื่องพระอานนทเถระ
๘. สัมพหุลภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุหลายรูป
๙. กัสสปทสพลสุวัณณเจติยวัตถุ
เรื่องพระเจดียท์ องของพระกัสสปทศพล
๑๕. สุขวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความสุข
๑. ญาติกลหวูปสมนวัตถุ
เรื่องการระงับความทะเลาะของหมูพ่ ระญาติ
๒. มารวัตถุ
เรื่องมาร
๓. โกสลรัญโญปราชยวัตถุ
เรื่องความพา่ ยแพข้ องพระเจ้าโกศล
๔. อัญญตรกุลทาริกาวัตถุ
เรื่องสาวนอ้ ยในตระกูลหนึ่ง
๕. อัญญตรอุปาสกวัตถุ
เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง
๖. ปเสนทิโกสลวัตถุ
เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล
๗. ติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระ
๘. สักกวัตถุ
เรื่องทา้ วสักกะ
๑๖. ปิ ยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยสิง่ เป็ นทีร่ ัก
๑. ตโยชนปั พพชิตวัตถุ
เรื่องบรรพชิต ๓ รูป
๒. อัญญตรกุฏมุ พิกวัตถุ
เรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง
๓. วิสาขาวัตถุ
เรื่องนางวิสาขา
๔. ลิจฉวีวัตถุ
เรื่องเจ้าลิจฉวี
๕. อนิตถิคันธกุมารวัตถุ
เรื่องอนิตถิคันธกุมาร
๖. อัญญตรพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณค์ นใดคนหนึ่ง
๗. ปั ญจสตทารกวัตถุ
เรื่องเด็กนอ้ ย ๕๐๐ คน
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๘. อนาคามิเถรวัตถุ
เรื่องพระอนาคามีเถระ
๙. นันทิยวัตถุ
เรื่องนายนันทิยะ
๑๗. โกธวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยความโกรธ
๑. โรหิณีขัตติยกัญญาวัตถุ
เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี
๒. อัญญตรภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๓. อุตตราอุปาสิกาวัตถุ
เรื่องนางอุตตราอุบาสิกา
๔. มหาโมคคัลลานเถรปั ญหวัตถุ
เรื่องปั ญหาของพระมหาโมคคัลลานเถระ
๕. ภิกขูหิปุฏฐปั ญหวัตถุ
เรื่องปั ญหาทีภ่ ิกษุทูลถาม
๖. ปุณณทาสีวัตถุ
เรื่องนางปุณณทาสี
๗. อตุลอุปาสกวัตถุ
เรื่องอตุลอุบาสก
๘. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
๑๘. มลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยมลทินทางใจ
๑. โคฆาตกปุตตวัตถุ
เรื่องบุตรของคนฆา่ โค
๒. อัญญตรพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณค์ นใดคนหนึ่ง
๓. ติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระ
๔. โลลุทายีวัตถุ
เรื่องพระโลลุทายี
๕. อัญญตรกุลปุตตวัตถุ
เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
๖. จูฬสาริภิกขุวัตถุ
เรื่องจูฬสารีภิกษุ
๗. ปั ญจอุปาสกวัตถุ
เรื่องอุบาสก ๕ คน
๘. ติสสทหรวัตถุ
เรื่องภิกษุหนุม่ ชื่อติสสะ
๙. ปั ญจอุปาสกวัตถุ
เรื่องอุบาสก ๕ คน
๑๐. เมณฑกเสฏฐิวัตถุ
เรื่องเมณฑกเศรษฐี
๑๑. อุชฌานสัญญิเถรวัตถุ
เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ
๑๒. สุภัททปริพาชกวัตถุ
เรื่องสุภัททปริพาชก
๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผูต้ งั้ อยูใ่ นธรรม
๑. วินิจฉยมหามัตตวัตถุ
เรื่องมหาอํามาตยผ์ พู้ ิพากษา
๒. ฉัพพัคคิยวัตถุ
เรื่องพระฉัพพัคคีย์
๓. เอกุทานขีณาสววัตถุ
เรื่องพระเอกุทานขีณาสพ
๔. ลกุณฏกภัททิยเถรวัตถุ
เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ
๕. สัมพหุลภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุหลายรูป
๖. หัตถกวัตถุ
เรื่องหัตถกภิกษุ
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๗. อัญญตรพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณค์ นใดคนหนึ่ง
๘. ติตถิยวัตถุ
เรื่องเดียรถีย์
๙. อริยพาฬิสิกวัตถุ
เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ
๑๐. สัมพหุลสีลาทิสัมปั นนภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผถู้ ึงพร้อมดว้ ยศีลเป็ นตน้ หลายรูป
๒๐. มัคควรรค
หมวดวา่ ดว้ ยมรรค
๑. ปั ญจสตภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป
๒. อนิจจลักขณวัตถุ
เรื่องอนิจจลักษณะ
๓. ทุกขลักขณวัตถุ
เรื่องทุกขลักษณะ
๔. อนัตตลักขณวัตถุ
เรื่องอนัตตลักษณะ
๕. ปธานกัมมิกติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ
๖. สูกรเปตวัตถุ
เรื่องสูกรเปรต
๗. โปฐิลเถรวัตถุ
เรื่องพระโปฐิลเถระ
๘. สัมพหุลมหัลลกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุแกห่ ลายรูป
๙. สารีปุตตเถรสัทธิวิหาริกวัตถุ
เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ
๑๐. มหาธนวาณิชวัตถุ
เรื่องพอ่ คา้ มีทรัพยม์ าก
๑๑. กิสาโคตมีวัตถุ
เรื่องนางกิสาโคตมี
๑๒. ปฏาจาราวัตถุ
เรื่องนางปฏาจารา
๒๑. ปกิณณกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องเบ็ดเตล็ด
๑. อัตตโนปุพพกัมมวัตถุ
เรื่องบุพกรรมของพระองค์
๒. กุกกุฏัณฑขาทิกาวัตถุ
เรื่องกุมาริกากินไขไ่ ก่
๓. ภัททิยภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ
๔. ลกุณฏกภัททิยวัตถุ
เรื่องพระลกุณฏกภัททิยะ
๕. ทารุสากฏิกวัตถุ
เรื่องนายทารุสากฏิกะ
๖. วัชชีปุตตกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผเู้ ป็ นโอรสของเจ้าวัชชี
๗. จิตตคหปติวัตถุ
เรื่องจิตตคหบดี
๘. จูฬสุภัททาวัตถุ
เรื่องนางจูฬสุภัททา
๙. เอกวิหาริเถรวัตถุ
เรื่องพระเถระผูอ้ ยูร่ ูปเดียว
๒๒. นิรยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยคนทํากรรมชัว่ ตกนรก
๑. สุนทรีปริพาชิกาวัตถุ
เรื่องปริพาชิกาชื่อสุนทรี
๒. ทุกขปี ฬิตสัตตวัตถุ
เรื่องสัตวถ์ ูกทุกขเ์ บียดเบียน
๓. วัคคุมุทาตีริยภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุอยูฝ่ ั่ งแมน่ ้าวัคคุมุทา
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๔. เขมเสฏฐิปุตตวัตถุ
เรื่องบุตรเศรษฐีช่อื เขมกะ
๕. ทุพพจภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผวู้ า่ ยาก
๖. อิสสาปกติอิตถีวัตถุ
เรื่องหญิงขีห้ ึง
๗. อาคันตุกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุอาคันตุกะ
๘. นิคัณฐวัตถุ
เรื่องนิครนถ์
๙. ติตถิยสาวกวัตถุ
เรื่องสาวกเดียรถีย์
๒๓. นาควรรค
หมวดวา่ ดว้ ยช้าง
๑. อัตตทันตวัตถุ
เรื่องการฝึ กตน
๒. หัตถาจริยปุพพกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผเู้ คยเป็ นนายควาญช้าง
๓. ปริชิณณพราหมณปุตตวัตถุ
เรื่องบุตรของพราหมณช์ รา
๔. ปเสนทิโกสลราชวัตถุ
เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล
๕. สานุสามเณรวัตถุ
เรื่องสานุสามเณร
๖. ปาเวรกหัตถิวัตถุ
เรื่องช้างปาเวรกะ
๗. สัมพหุลภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุหลายรูป
๘. มารวัตถุ
เรื่องมาร
๒๔. ตัณหาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยตัณหา
๑. กปิ ลมัจฉวัตถุ
เรื่องปลากปิ ละ
๒. สูกรโปติกาวัตถุ
เรื่องลูกสุกรตัวเมีย
๓. วิพภันตกวัตถุ
เรื่องภิกษุผกู้ ระสันจะสึก
๔. พันธนาคารวัตถุ
เรื่องเรือนจํา
๕. เขมาเถรีวัตถุ
เรื่องพระเขมาเถรี
๖. อุคคเสนเสฏฐิปุตตวัตถุ
เรื่องบุตรเศรษฐีช่อื อุคคเสน
๗. จูฬธนุคคหปั ณฑิตวัตถุ
เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต
๘. มารวัตถุ
เรื่องมาร
๙. อุปกาชีวกวัตถุ
เรื่องอาชีวกชื่ออุปกะ
๑๐. สักกเทวราชวัตถุ
เรื่องทา้ วสักกะจอมเทพ
๑๑. อปุตตกเสฏฐิปุตตวัตถุ
เรื่องอปุตตกเศรษฐีบุตร
๑๒. อังกุรวัตถุ
เรื่องอังกุรเทพบุตร
๒๕. ภิกขุวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยภิกษุ
๑. ปั ญจภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุ ๕ รูป
๒. หังสฆาตกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุฆา่ หงส์
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๓. โกกาลิกวัตถุ
เรื่องพระโกกาลิกะ
๔. ธัมมารามเถรวัตถุ
เรื่องพระเถระผูย้ ินดีในธรรม
๕. อัญญตรวิปักขเสวกภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุผคู้ บฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง
๖. ปั ญจัคคทายกพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณถ์ วายทานอันเลิศ ๕ อยา่ ง
๗. สัมพหุลภิกขุวัตุถุ
เรื่องภิกษุหลายรูป
๘. ปั ญจสตภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป
๙. สันตกายเถรวัตถุ
เรื่องพระสันตกายเถระ
๑๐. นังคลกูฏเถรวัตถุ
เรื่องพระนังคลกูฏเถระ
๑๑. วักกลิเถรวัตถุ
เรื่องพระวักกลิเถระ
๑๒. สุมนสามเณรวัตถุ
เรื่องสุมนสามเณร
๒๖. พราหมณวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพราหมณ์
๑. ปสาทพหุลพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณผ์ เู้ ลื่อมใสมาก
๒. สัมพหุลภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุหลายรูป
๓. มารวัตถุ
เรื่องมาร
๔. อัญญตรพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณค์ นใดคนหนึ่ง
๕. อานันทเถรวัตถุ
เรื่องพระอานนทเถระ
๖. อัญญตรปั พพชิตวัตถุ
เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง
๗. สารีปุตตเถรวัตถุ
เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๘. มหาปชาปตีโคตมีวัตถุ
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
๙. สารีปุตตเถรวัตถุ
เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๑๐. ชฏิลพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณช์ ฎิล
๑๑. กุหกพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณโ์ กหก
๑๒. กิสาโคตมีวัตถุ
เรื่องนางกิสาโคตมี
๑๓. อัญญตรพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณค์ นใดคนหนึ่ง
๑๔. อุคคเสนวัตถุ
เรื่องนายอุคคเสน
๑๕. เทวพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณ์ ๒ คน
๑๖. อักโกสกภารทวาชวัตถุ
เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์
๑๗. สารีปุตตเถรวัตถุ
เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๑๘. อุปปลวัณณาเถรีวัตถุ
เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี
๑๙. อัญญตรพราหมณวัตถุ
เรื่องพราหมณค์ นใดคนหนึ่ง
๒๐. เขมาภิกขุนีวัตถุ
เรื่องพระเขมาภิกษุณี
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๒๑. ปั พภารวาสีติสสเถรวัตถุ
เรื่องพระติสสเถระผูอ้ ยูท่ เี่ งื้อมเขา
๒๒. อัญญตรภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๒๓. สามเณรวัตถุ
เรื่องสามเณร
๒๔. มหาปั นถกเถรวัตถุ
เรื่องพระมหาปั นถกเถระ
๒๕. ปิ ลินทวัจฉเถรวัตถุ
เรื่องพระปิ ลินทวัจฉเถระ
๒๖. อัญญตรภิกขุวัตถุ
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๒๗. สารีปุตตเถรวัตถุ
เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๒๘. มหาโมคคัลลานวัตถุ
เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ
๒๙. เรวตเถรวัตถุ
เรื่องพระเรวตเถระ
๓๐. จันทาภเถรวัตถุ
เรื่องพระจันทาภเถระ
๓๑. สีวลิเถรวัตถุ
เรื่องพระสีวลีเถระ
๓๒. สุนทรสมุททเถรวัตถุ
เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ
๓๓. ชฏิลวัตถุ
เรื่องพระชฎิลเถระ
๓๔. โชติกเถรวัตถุ
เรื่องพระโชติกเถระ
๓๕. ปฐมนฏปุพพกเถรวัตถุ
เรื่องพระเถระผูเ้ คยเป็ นนักฟ้อนรูปที่ ๑
๓๖. ทุติยนฏปุพพกเถรวัตถุ
เรื่องพระเถระผูเ้ คยเป็ นนักฟ้อนรูปที่ ๒
๓๗. วังคีสเถรวัตถุ
เรื่องพระวังคีสเถระ
๓๘. ธัมมทินนาเถรีวัตถุ
เรื่องพระธัมมทินนาเถรี
๓๙. อังคุลิมาลเถรวัตถุ
เรื่องพระองคุลิมาลเถระ
๔๐. เทวหิตพราหมณวัตถุ
เรื่องเทวหิตพราหมณ์
๑. โพธิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเหตุการณแ์ รกตรัสรู้
๑. ปฐมโพธิสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุการณแ์ รกตรัสรู้ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยโพธิสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุการณแ์ รกตรัสรู้ สูตรที่ ๒
๓. ตติยโพธิสูตร
วา่ ดว้ ยเหตุการณแ์ รกตรัสรู้ สูตรที่ ๓
๔. นิหุหุงกสูตร
วา่ ดว้ ยผูไ้ มต่ วาดวา่ หึ หึ
๕. พราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นพราหมณ์
๖. มหากัสสปสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหากัสสปะ
๗. อชกลาปกสูตร
วา่ ดว้ ยอชกลาปกยักษ์
๘. สังคามชิสูตร
วา่ ดว้ ยพระสังคามชิเถระ
๙. ชฏิลสูตร
วา่ ดว้ ยพวกชฎิล
๑๐. พาหิยสูตร
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วา่ ดว้ ยพระพาหิยเถระ
๒. มุจจลินทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพญานาคมุจลินท์
๑. มุจจลินทสูตร
วา่ ดว้ ยพญานาคมุจลินท์
๒. ราชสูตร
วา่ ดว้ ยอานุภาพของพระราชา
๓. ทัณฑสูตร
วา่ ดว้ ยการทําร้ายสัตวด์ ว้ ยทอ่ นไม้
๔. สักการสูตร
วา่ ดว้ ยเครื่องสักการะ
๕. อุปาสกสูตร
วา่ ดว้ ยอุบาสก
๖. คัพภินีสูตร
วา่ ดว้ ยหญิงมีครรภ์
๗. เอกปุตตกสูตร
วา่ ดว้ ยอุบาสกมีบุตรนอ้ ยคนเดียว
๘. สุปปวาสาสูตร
วา่ ดว้ ยพระนางสุปปวาสา
๙. วิสาขาสูตร
วา่ ดว้ ยนางวิสาขา
๑๐. ภัททิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระภัททิยเถระ
๓. นันทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระนันทเถระ
๑. กัมมวิปากชสูตร
วา่ ดว้ ยการอดกลัน้ ทุกขเวทนาทีเ่ กิดจากผลกรรม
๒. นันทสูตร
วา่ ดว้ ยพระนันทเถระ
๓. ยโสชสูตร
วา่ ดว้ ยพระยโสชเถระ
๔. สารีปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรเถระ
๕. มหาโมคคัลลานสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหาโมคคัลลานเถระ
๖. ปิ ลินทวัจฉสูตร
วา่ ดว้ ยพระปิ ลินทวัจฉเถระ
๗. สักกุทานสูตร
วา่ ดว้ ยการเปลง่ อุทานของทา้ วสักกะ
๘. ปิ ณฑปาติกสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาเรื่องบิณฑบาต
๙. สิปปสูตร
วา่ ดว้ ยการสนทนาเรื่องศิลปะ
๑๐. โลกสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวโ์ ลก
๔. เมฆิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเมฆิยเถระ
๑. เมฆิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระเมฆิยเถระ
๒. อุทธตสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผมู้ ีจิตฟุ้งซ่าน
๓. โคปาลกสูตร
วา่ ดว้ ยนายโคบาล
๔. ยักขปหารสูตร
วา่ ดว้ ยยักษต์ ีศีรษะพระสารีบุตรเถระ
๕. นาคสูตร
วา่ ดว้ ยพญาช้างปรนนิบัติพระพุทธเจ้า
๖. ปิ ณโฑลสูตร
วา่ ดว้ ยพระปิ ณโฑลภารทวาชเถระ
๗. สารีปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรเถระ
๘. สุนทรีสูตร
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วา่ ดว้ ยนางสุนทรีปริพาชิกา
๙. อุปเสนสูตร
วา่ ดว้ ยพระอุปเสนวังคันตบุตร
๑๐. สารีปุตตอุปสมสูตร
วา่ ดว้ ยการระงับกิเลสของพระสารีบุตรเถระ
๕. โสณเถรวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระโสณเถระ
๑. ปิ ยตรสูตร
วา่ ดว้ ยการไมม่ ีผอู้ ่นื เป็ นทีร่ ักยิง่ กวา่ ตน
๒. อัปปายุกสูตร
วา่ ดว้ ยพระมารดาพระโพธิสัตวม์ ีอายุนอ้ ย
๓. สุปปพุทธกุฏฐิสูตร
วา่ ดว้ ยชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะ
๔. กุมารกสูตร
วา่ ดว้ ยเด็กจับปลา
๕. อุโปสถสูตร
วา่ ดว้ ยอุโบสถกรรม
๖. โสณสูตร
วา่ ดว้ ยพระโสณเถระ
๗. กังขาเรวตสูตร
วา่ ดว้ ยพระกังขาเรวตเถระ
๘. สังฆเภทสูตร
วา่ ดว้ ยการทําสงฆใ์ ห้แตกกัน
๙. สธายมานสูตร
วา่ ดว้ ยเด็กหนุม่ กลา่ วถากถางผูอ้ ่นื
๑๐. จูฬปั นถกสูตร
วา่ ดว้ ยพระจูฬปั นถกเถระ
๖. ชัจจันธวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผูบ้ อดโดยกําเนิด
๑. อายุสังขาโรสสัชชนสูตร
วา่ ดว้ ยการปลงพระชนมายุสังขาร
๒. สัตตชฏิลสูตร
วา่ ดว้ ยนักบวชพวกละ ๗ คน
๓. ปั จจเวกขณสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณาอกุศลธรรมและกุศลธรรม
๔. ปฐมนานาติตถิยสูตร
วา่ ดว้ ยลัทธิแตกตา่ งกัน สูตรที่ ๑
๕. ทุติยนานาติตถิยสูตร
วา่ ดว้ ยลัทธิแตกตา่ งกัน สูตรที่ ๒
๖. ตติยนานาติตถิยสูตร
วา่ ดว้ ยลัทธิแตกตา่ งกัน สูตรที่ ๓
๗. สุภูติสูตร
วา่ ดว้ ยพระสุภูติเถระ
๘. คณิกาสูตร
วา่ ดว้ ยหญิงโสเภณี
๙. อุปาติธาวันติสูตร
วา่ ดว้ ยแมลงบินเขา้ ไฟ
๑๐. อุปปั ชชันติสูตร
วา่ ดว้ ยแสงหิง่ ห้อยกับแสงอาทิตย์
๗. จูฬวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องเล็กนอ้ ย
๑. ปฐมลกุณฏกภัททิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระลกุณฏกภัททิยเถระ สูตรที่ ๑
๒. ทุติยลกุณฏกภัททิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระลกุณฏกภัททิยเถระ สูตรที่ ๒
๓. ปฐมสัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ ตี่ ิดอยูใ่ นกาม สูตรที่ ๑
๔. ทุติยสัตตสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ ตี่ ิดอยูใ่ นกาม สูตรที่ ๒
๕. อปรลกุณฏกภัททิยสูตร
วา่ ดว้ ยพระลกุณฏกภัททิยเถระ อีกสูตรหนึ่ง
๖. ตัณหาสังขยสูตร
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วา่ ดว้ ยความสิน้ ไปแห่งตัณหา
๗. ปปั ญจักขยสูตร
วา่ ดว้ ยความสิน้ ไปแห่งกิเลสเครื่องเนิน่ ช้า
๘. กัจจานสูตร
วา่ ดว้ ยพระมหากัจจานะ
๙. อุทปานสูตร
วา่ ดว้ ยบอ่ น้า
๑๐. อุเทนสูตร
วา่ ดว้ ยพระราชวังของพระเจ้าอุเทนถูกเผา
๘. ปาฏลิคามิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยปาฏลิคาม
๑. ปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กีย่ วกับนิพพาน สูตรที่ ๑
๒. ทุติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กีย่ วกับนิพพาน สูตรที่ ๒
๓. ตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กีย่ วกับนิพพาน สูตรที่ ๓
๔. จตุตถนิพพานปฏิสังยุตตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ กีย่ วกับนิพพาน สูตรที่ ๔
๕. จุนทสูตร
วา่ ดว้ ยนายจุนทกัมมารบุตร
รับสัง่ ขอน้าดื่ม
บิณฑบาตทาน ๒ คราว มีผลเสมอกัน
๖. ปาฏลิคามิยสูตร
วา่ ดว้ ยอุบาสกชาวปาฏลิคาม
โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ
อานิสงสแ์ ห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ
สร้างเมืองปาฏลีบุตร
สองมหาอํามาตยเ์ ลีย้ งพระ
อนุโมทนาคาถา
ประตูโคดมและทา่ โคดม
๗. ทวิธาปถสูตร
วา่ ดว้ ยทางสองแพร่ง
๘. วิสาขาสูตร
วา่ ดว้ ยนางวิสาขา
๙. ปฐมทัพพสูตร
วา่ ดว้ ยพระทัพพมัลลบุตร สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยทัพพสูตร
วา่ ดว้ ยพระทัพพมัลลบุตร สูตรที่ ๒
อิติวุตตกะ
๑. เอกกนิบาต
๑. ปฐมวรรค
หมวดที่ ๑
๑. โลภสูตร
วา่ ดว้ ยโลภะ
๒. โทสสูตร
วา่ ดว้ ยโทสะ
๓. โมหสูตร
วา่ ดว้ ยโมหะ
๔. โกธสูตร
วา่ ดว้ ยโกธะ
๕. มักขสูตร
วา่ ดว้ ยมักขะ
๖. มานสูตร
วา่ ดว้ ยมานะ
๗. สัพพปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้ธรรมทัง้ ปวง
๘. มานปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้มานะ
๙. โลภปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้โลภะ
๑๐. โทสปริญญาสูตร
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วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้โทสะ
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. โมหปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้โมหะ
๒. โกธปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้โกธะ
๓. มักขปริญญาสูตร
วา่ ดว้ ยการกําหนดรู้มักขะ
๔. อวิชชานีวรณสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเครื่องกางกัน้ คืออวิชชา
๕. ตัณหาสังโยชนสูตร
วา่ ดว้ ยสังโยชนค์ ือตัณหา
๖. ปฐมเสขสูตร
วา่ ดว้ ยพระเสขะ สูตรที่ ๑
๗. ทุติยเสขสูตร
วา่ ดว้ ยพระเสขะ สูตรที่ ๒
๘. สังฆเภทสูตร
วา่ ดว้ ยการทําสงฆใ์ ห้แตกกัน
๙. สังฆสามัคคีสูตร
วา่ ดว้ ยการทําสงฆใ์ ห้สามัคคีกัน
๑๐. ปทุฏฐจิตตสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีจิตถูกประทุษร้าย
๓. ตติยวรรค
หมวดที่ ๓
๑. ปสันนจิตตสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีจิตเลื่อมใส
๒. เมตตสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญเมตตา
๓. อุภยัตถสูตร
วา่ ดว้ ยประโยชนท์ งั้ สอง
๔. อัฏฐิปุญชสูตร
วา่ ดว้ ยร่างกระดูก
๕. มุสาวาทสูตร
วา่ ดว้ ยการกลา่ วเท็จ
๖. ทานสูตร
วา่ ดว้ ยการให้
๗. เมตตาภาวนาสูตร
วา่ ดว้ ยการเจริญเมตตา
๒. ทุกนิบาต
๑. ปฐมวรรค
หมวดที่ ๑
๑. ทุกขวิหารสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเครื่องอยูเ่ ป็ นทุกข์
๒. สุขวิหารสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเครื่องอยูเ่ ป็ นสุข
๓. ตปนียสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุให้เดือดร้อน
๔. อตปนียสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมไมเ่ ป็ นเหตุให้เดือดร้อน
๕. ปฐมสีลสูตร
วา่ ดว้ ยศีลและทิฏฐิ สูตรที่ ๑
๖. ทุติยสีลสูตร
วา่ ดว้ ยศีลและทิฏฐิ สูตรที่ ๒
๗. อาตาปี สูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผไู้ มม่ ีความเพียร
๘. ปฐมนกุหนสูตร
วา่ ดว้ ยการไมห่ ลอกลวง สูตรที่ ๑
๙. ทุติยนกุหนสูตร
วา่ ดว้ ยการไมห่ ลอกลวง สูตรที่ ๒
๑๐. โสมนัสสสูตร
วา่ ดว้ ยโสมนัส
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เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. วิตักกสูตร
วา่ ดว้ ยวิตก
๒. เทสนาสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเทศนา
๓. วิชชาสูตร
วา่ ดว้ ยวิชชา
๔. ปั ญญาปริหีนสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ เี่ สื่อมจากปั ญญา
๕. สุกกธัมมสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมฝ่ายขาว
๖. อชาตสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมชาติทไี่ มเ่ กิด
๗. นิพพานธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยนิพพานธาตุ
๘. ปฏิสัลลานสูตร
วา่ ดว้ ยการหลีกเร้น
๙. สิกขานิสังสสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีสิกขาเป็ นอานิสงส์
๑๐. ชาคริยสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผตู้ ่นื อยู่
๑๑. อาปายิกสูตร
วา่ ดว้ ยคนผูจ้ ะเกิดในอบาย
๑๒. ทิฏฐิคตสูตร
วา่ ดว้ ยทิฏฐิ
๓. ติกนิบาต
๑. ปฐมวรรค
หมวดที่ ๑
๑. มูลสูตร
วา่ ดว้ ยอกุศลมูล
๒. ธาตุสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุ
๓. ปฐมเวทนาสูตร
วา่ ดว้ ยเวทนา สูตรที่ ๑
๔. ทุติยเวทนาสูตร
วา่ ดว้ ยเวทนา สูตรที่ ๒
๕. ปฐมเอสนาสูตร
วา่ ดว้ ยการแสวงหา สูตรที่ ๑
๖. ทุติยเอสนาสูตร
วา่ ดว้ ยการแสวงหา สูตรที่ ๒
๗. ปฐมอาสวสูตร
วา่ ดว้ ยอาสวะ สูตรที่ ๑
๘. ทุติยอาสวสูตร
วา่ ดว้ ยอาสวะ สูตรที่ ๒
๙. ตัณหาสูตร
วา่ ดว้ ยตัณหา
๑๐. มารเธยยสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ลว่ งพน้ บว่ งมาร
๒. ทุติยวรรค
หมวดที่ ๒
๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
วา่ ดว้ ยบุญกิริยาวัตถุ
๒. จักขุสูตร
วา่ ดว้ ยจักษุ
๓. อินทริยสูตร
วา่ ดว้ ยอินทรีย์
๔. อัทธาสูตร
วา่ ดว้ ยกาลเวลา
๕. ทุจจริตสูตร
วา่ ดว้ ยทุจริต
๖. สุจริตสูตร
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เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยสุจริต
๗. โสเจยยสูตร
วา่ ดว้ ยความสะอาด
๘. โมเนยยสูตร
วา่ ดว้ ยความเป็ นมุนี
๙. ปฐมราคสูตร
วา่ ดว้ ยการละราคะ สูตรที่ ๑
๑๐. ทุติยราคสูตร
วา่ ดว้ ยการละราคะ สูตรที่ ๒
๓. ตติยวรรค
หมวดที่ ๓
๑. มิจฉาทิฏฐิกสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีความเห็นผิด
๒. สัมมาทิฏฐิกสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีความเห็นชอบ
๓. นิสสรณิยสูตร
วา่ ดว้ ยธาตุทมี่ ีคุณสมบัติสลัดออก
๔. สันตตรสูตร
วา่ ดว้ ยนิโรธสงบยิง่ กวา่ อรูปธรรม
๕. ปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยบุตร
๖. อวุฏฐิกสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลเปรียบดว้ ยฝน
๗. สุขปั ตถนาสูตร
วา่ ดว้ ยผูป้ รารถนาความสุข
๘. ภิทุรสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีต่ อ้ งแตกสลายไปเป็ นธรรมดา
๙. ธาตุโสสังสันทนสูตร
วา่ ดว้ ยสัตวท์ งั้ หลายเสมอกันโดยธาตุ
๑๐. ปริหานสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุแห่งความเสื่อม
๔. จตุตถวรรค
หมวดที่ ๔
๑. วิตักกสูตร
วา่ ดว้ ยอกุศลวิตก
๒. สักการสูตร
วา่ ดว้ ยผูถ้ ูกสักการะครอบงําจิต
๓. เทวสัททสูตร
วา่ ดว้ ยการเปลง่ เสียงของเทวดา
๔. ปั ญจปุพพนิมิตตสูตร
วา่ ดว้ ยบุพพนิมิต ๕ ประการ
๕. พหุชนหิตสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลเกื้อกูลชาวโลก
๖. อสุภานุปัสสีสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณากายให้เห็นเป็ นของไมง่ าม
๗. ธัมมานุธัมมปฏิปันนสูตร
วา่ ดว้ ยผูป้ ฏิบัติธรรมสมควรแกธ่ รรม
๘. อันธกรณสูตร
วา่ ดว้ ยวิตกทัง้ ทีท่ ําให้มืดมนและไมม่ ืดมน
๙. อันตรามลสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นมลทินภายใน
๑๐. เทวทัตตสูตร
วา่ ดว้ ยพระเทวทัตถูกอสัทธรรมครอบงํา
๕. ปั ญจมวรรค
หมวดที่ ๕
๑. อัคคัปปสาทสูตร
วา่ ดว้ ยความเลื่อมใสในสิง่ ทีเ่ ลิศ
๒. ชีวกสูตร
วา่ ดว้ ยชีวิตของผูท้ ุศีล
๓. สังฆาฏิกัณณสูตร
วา่ ดว้ ยผูเ้ กาะชายผา้ สังฆาฏิ
๔. อัคคิสูตร
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วา่ ดว้ ยไฟกิเลส
๕. อุปปริกขสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณาโดยวิธีทจี่ ิตไมฟ่ ้ งซ
ุ ่าน
๖. กามูปปั ตติสูตร
วา่ ดว้ ยผูย้ ังเสพกามไมส่ ามารถลว่ งสังสารทุกขไ์ ด้
๗. กามโยคสูตร
วา่ ดว้ ยผูป้ ระกอบดว้ ยกามไปสูว่ ัฏฏสงสาร
๘. กัลยาณสีลสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีศีลงาม ธรรมงาม และปั ญญางาม
๙. ทานสูตร
วา่ ดว้ ยการให้ทาน
๑๐. เตวิชชสูตร
วา่ ดว้ ยวิชชา ๓

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

๔. จตุกกนิบาต
๑. พราหมณธัมมยาคสูตร
วา่ ดว้ ยการบูชายัญดว้ ยธรรมของผูเ้ ป็ นพราหมณ์
๒. สุลภสูตร
วา่ ดว้ ยปั จจัยทีห่ าไดง้ า่ ย
๓. อาสวักขยสูตร
วา่ ดว้ ยความสิน้ อาสวะ
๔. สมณพราหมณสูตร
วา่ ดว้ ยสมณะหรือพราหมณ์
๕. สีลสัมปั นนสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผสู้ มบูรณด์ ว้ ยศีล
๖. ตัณหุปปาทสูตร
วา่ ดว้ ยทีเ่ กิดตัณหา
๗. สพรหมกสูตร
วา่ ดว้ ยมารดาบิดาเป็ นพรหมของบุตร
๘. พหุการสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีอุปการะมาก
๙. กุหสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผหู้ ลอกลวง
๑๐. นทีโสตสูตร
วา่ ดว้ ยกิเลสเปรียบดว้ ยกระแสน้า
๑๑. จรสูตร
วา่ ดว้ ยอิริยาบถเดิน
๑๒. สัมปั นนสีลสูตร
วา่ ดว้ ยผูม้ ีศีลสมบูรณ์
๑๓. โลกสูตร
วา่ ดว้ ยโลก
สุตตนิบาต
๑. อุรควรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการกําจัดกิเลสดุจงูลอกคราบ
๑. อุรคสูตร
วา่ ดว้ ยการกําจัดกิเลสดุจงูลอกคราบ
๒. ธนิยสูตร
วา่ ดว้ ยการโตต้ อบระหวา่ งนายธนิยะกับพระพุทธเจ้า
๓. ขัคควิสาณสูตร
วา่ ดว้ ยพระปั จเจกสัมพุทธเจ้าผูป้ ระพฤติอยูผ่ เู้ ดียวเหมือนนอแรด
๔. กสิภารทวาชสูตร
วา่ ดว้ ยภารทวาชพราหมณผ์ เู้ ป็ นชาวนา
๕. จุนทสูตร
วา่ ดว้ ยปั ญหาของนายจุนทกัมมารบุตร
๖. ปราภวสูตร
วา่ ดว้ ยทางแห่งความเสื่อม
๗. วสลสูตร
วา่ ดว้ ยลักษณะคนเลว
๘. เมตตสูตร
วา่ ดว้ ยการแผเ่ มตตา
๙. เหมวตสูตร
วา่ ดว้ ยเหมวตยักษท์ ูลถามปั ญหา
๑๐. อาฬวกสูตร
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เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยอาฬวกยักษท์ ูลถามปั ญหา
๑๑. วิชยสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณาเอาชนะความสวยงามของร่างกาย
๑๒. มุนิสูตร
วา่ ดว้ ยลักษณะของมุนี
๒. จูฬวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องเล็กนอ้ ย
๑. รตนสูตร
วา่ ดว้ ยรัตนะ
๒. อามคันธสูตร
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีม่ ีกลิน่ ดิบ
๓. หิริสูตร
วา่ ดว้ ยความละอาย
๔. มงคลสูตร
วา่ ดว้ ยมงคล
๕. สูจิโลมสูตร
วา่ ดว้ ยสูจิโลมยักษท์ ูลถามปั ญหา
๖. ธัมมจริยสูตร
วา่ ดว้ ยการประพฤติธรรม
๗. พราหมณธัมมิกสูตร
วา่ ดว้ ยธรรมของพราหมณท์ แี่ ทจ้ ริง
๘. นาวาสูตร
วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ป็ นดุจเรือขา้ มฟาก
๙. กิงสีลสูตร
วา่ ดว้ ยการจะบรรลุประโยชนส์ ูงสุดตอ้ งประพฤติเช่นไร
๑๐. อุฏฐานสูตร
วา่ ดว้ ยการลุกขึ้นนัง่ สมาธิ
๑๑. ราหุลสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทโธวาททีต่ รัสโปรดพระราหุล
๑๒. วังคีสสูตร
วา่ ดว้ ยพุทธพจนต์ รัสแกค้ วามสงสัยของพระวังคีสะ
๑๓. สัมมาปริพพาชนียสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุควรละเวน้ อยูใ่ นโลกโดยชอบ
๑๔. ธัมมิกสูตร
วา่ ดว้ ยพระพุทธพจนต์ รัสโปรดธัมมิกอุบาสก
๓. มหาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องใหญ่
๑. ปั พพัชชาสูตร
วา่ ดว้ ยการสรรเสริญการบรรพชา
๒. ปธานสูตร
วา่ ดว้ ยความเพียรอยา่ งเด็ดเดีย่ ว
๓. สุภาสิตสูตร
วา่ ดว้ ยวาจาสุภาษิต ๔ ประการ
๔. สุนทริกภารทวาชสูตร
วา่ ดว้ ยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์
๕. มาฆสูตร
วา่ ดว้ ยมาฆมาณพทูลถามปั ญหา
๖. สภิยสูตร
วา่ ดว้ ยสภิยปริพาชกทูลถามปั ญหา
๗. เสลสูตร
วา่ ดว้ ยเสลพราหมณ์
เกณิยชฎิลนิมนตเ์ สวยภัตตาหาร
เสลพราหมณไ์ ดฟ้ ั งคําวา่ พุทธะ
เสลพราหมณเ์ ขา้ เฝ้าพระพุทธเจ้า
เสลพราหมณก์ ับศิษยก์ ราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท
พระพุทธเจ้าทรงทําอนุโมทนาแกเ่ กณิยชฎิล
๘. สัลลสูตร
วา่ ดว้ ยลูกศรคือกิเลส
๙. วาเสฏฐสูตร
วา่ ดว้ ยวาเสฏฐมาณพทูลถามปั ญหา
๑๐. โกกาลิกสูตร
วา่ ดว้ ยพระโกกาลิกะ
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เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๕ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

๑๑. นาลกสูตร
วา่ ดว้ ยนาลกดาบสทูลถามปั ญหา
๑๒. ทวยตานุปัสสนาสูตร
วา่ ดว้ ยการพิจารณาเห็นธรรมเป็ นคู่
๔. อัฏฐกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยเรื่องการไมต่ ิดอยูใ่ นกาม
๑. กามสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องกาม
๒. คุหัฏฐกสูตร
วา่ ดว้ ยผูข้ อ้ งอยูใ่ นถ้า
๓. ทุฏฐัฏฐกสูตร
วา่ ดว้ ยเรื่องเดียรถียก์ ับมุนี
๔. สุทธัฏฐกสูตร
วา่ ดว้ ยผูพ้ ิจารณาเห็นความหมดจด
๕. ปรมัฏฐกสูตร
วา่ ดว้ ยผูย้ ึดถืออยูใ่ นทิฏฐิ
๖. ชราสูตร
วา่ ดว้ ยชรา
๗. ติสสเมตเตยยสูตร
วา่ ดว้ ยปั ญหาของติสสเมตเตยยะ
๘. ปสูรสูตร
วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อวา่ ปสูระ
๙. มาคันทิยสูตร
วา่ ดว้ ยมาคันทิยพราหมณ์
๑๐. ปุราเภทสูตร
วา่ ดว้ ยกอ่ นการดับขันธปรินิพพาน
๑๑. กลหวิวาทสูตร
วา่ ดว้ ยการทะเลาะวิวาท
๑๒. จูฬวิยูหสูตร
วา่ ดว้ ยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็ก
๑๓. มหาวิยูหสูตร
วา่ ดว้ ยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่
๑๔. ตุวฏกสูตร
วา่ ดว้ ยภิกษุผกู้ ําจัดบาปธรรมอยา่ งเร็วพลัน
๑๕. อัตตทัณฑสูตร
วา่ ดว้ ยความกลัวเกิดจากโทษของตน
๑๖. สารีปุตตสูตร
วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรกลา่ วสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. ปารายนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเหตุให้ถึงฝั่ ง
วัตถุกถา
พราหมณพ์ าวรีสง่ ศิษยไ์ ปทูลถามปั ญหา
๑. อชิตมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของอชิตมาณพ
๒. ติสสเมตเตยยมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของติสสเมตเตยยมาณพ
๓. ปุณณกมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของปุณณกมาณพ
๔. เมตตคูมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของเมตตคูมาณพ
๕. โธตกมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของโธตกมาณพ
๖. อุปสีวมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของอุปสีวมาณพ
๗. นันทมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของนันทมาณพ
๘. เหมกมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของเหมกมาณพ
๙. โตเทยยมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของโตเทยยมาณพ
๑๐. กัปปมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของกัปปมาณพ
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๑๑. ชตุกัณณิมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของชตุกัณณิมาณพ
๑๒. ภัทราวุธมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของภัทราวุธมาณพ
๑๓. อุทยมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของอุทัยมาณพ
๑๔.โปสาลมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของโปสาลมาณพ
๑๕. โมฆราชมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของโมฆราชมาณพ
๑๖. ปิ งคิยมาณวกปั ญหา
วา่ ดว้ ยปั ญหาของปิ งคิยมาณพ
ปารายนัตถุติคาถา
วา่ ดว้ ยการสดุดีธรรมเป็ นเหตุให้ถึงฝั่ ง
ปารายนานุคีติคาถา
วา่ ดว้ ยเพลงขับตามธรรมเป็ นเหตุให้ถึงฝั่ ง

เล่มที่ ๒๖
ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา
เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

วิมานวัตถุ
๑.อิตถีวิมาน
๑.ปี ฐวรรค หมวดวา่ ดว้ ยตัง่
๑.ปฐมปี ฐวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานตัง่ เรื่องที่ ๑
๒.ทุติยปี ฐวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานตัง่ เรื่องที่ ๒
๓.ตติยปี ฐวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานตัง่ เรื่องที่ ๓
๔.จตุตถปี ฐวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานตัง่ เรื่องที่ ๔
๕.กุญชรวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีช้างเป็ นพาหนะ
๖.ปฐมนาวาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีเรือเป็ นพาหนะ เรื่องที่ ๑
๗.ทุติยนาวาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีเรือเป็ นพาหนะ เรื่องที่ ๒
๘.ตติยนาวาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีเรือเป็ นพาหนะ เรื่องที่ ๓
๙.ปทีปวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายประทีป
๑๐.ติลทักขิณวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายเมล็ดงา
๑๑.ปฐมปติพพตาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูซ้ ่อื สัตยต์ อ่ สามีเรื่องที่ ๑
๑๒.ทุติยปติพพตาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูซ้ ่อื สัตยต์ อ่ สามีเรื่องที่ ๒
๑๓.ปฐมสุณิสาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงสะใภ้ เรื่องที่ ๑
๑๔.ทุติยสุณิสาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงสะใภ้ เรื่องที่ ๒
๑๕.อุตตราวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างอุตตรา
๑๖.สิริมาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างสิริมา
๑๗.เปสการิยวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกธ่ ิดาช่างหูก
๒.จิตตลตาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสวยจิตลดาของเหลา่ เทวดา
๑.ทาสีวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงคนใช้
๒.ลขุมาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างลขุมาอุบาสิกา
๓.อาจามทายิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงกําพร้าผูถ้ วายขา้ วตังแดพ่ ระมหากัสสปเถระ
๔.จัณฑาลีวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงจัณฑาลผูเ้ ลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
๕.ภัททิตถิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างภัททิตถิกาอุบาสิกา
๖.โสณทินนาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างโสณทินนาอุบาสิกา
๗.อุโปสถาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างอุโปสถาอุบาสิกา
๘.สุนิททาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างสุนิททาอุบาสิกา
๙.สุทินนาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างสุทินนาอุบาสิกา
๑๐.ปฐมภิกขาทายิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายภิกษา เรื่องที่ ๑
๑๑.ทุติยภิกขาทายิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายภิกษา เรื่องที่ ๒
๓.ปาริจฉัตตกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยดอกปาริชาต
๑.อุฬารวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานอันโอฬาร
๒.อุจฉุทายิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายทอ่ นอ้อย
๓.ปั ลลังกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีบังลังกส์ วยงามเกิดแกห่ ญิงผูป้ ระพฤติธรรม
๔.ลตาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกเ่ ทพธิกาชื่อลดา
๕.คุตติลวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีค่ ุตติลาจารยเ์ คยไปเยีย่ ม
๕.๑ วัตถุตตมทายิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผา้ เนื้อดีเยีย่ ม
๕.๒ ปุปผุตตมทายิกาวิมาน (๑) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายดอกไมท้ ดี่ ีเยีย่ ม
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เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๖

๕.๓ คันธุตตมทายิกาวิมาน (๒) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายของหอมชัน้ เยีย่ ม
๕.๔ ผลุตตมทายิกาวิมาน (๓) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผลไมอ้ ยา่ งดีเยีย่ ม
๕.๕ รสุตตมทายิกาวิมาน (๔) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายอาหารทีม่ ีรสเริศ
๕.๖ คันธปั ญจังคุลิกทายิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูเ้ คยใช้แป้งเจิมสถูป
๕.๗ เอกูโปสถวิมาน (๑) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูร้ ักษาอุโบสถ ๑ วัน
๕.๘ อุทกทายิกาวิมาน (๒) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายน้าบว้ นปากและน้าดื่ม
๕.๙ อุปัฏฐานวิมาน (๓) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูต้ งั้ ใจปฎิบัติมารดาบิดาของสามี
๕.๑๐ อปรกัมมการินีวิมาน (๔) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูข้ วนขวายช่วยเหลือผูอ้ ่นื
๕.๑๑ ขีโรทนยายิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายขา้ วผสมนมสด
๕.๑๒ ผาณิตทายิกาวิมาน (๑) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายน้าอ้อยงบ
๕.๑๓ อุจฉุขัณฑิกกายิกาวิมาน (๒) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายทอ่ นอ้อย
๕.๑๔ ติมพรุสกทายิกาวิมาน (๓) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผลมะพลับสุก
๕.๑๕ กักการิกทายิกาวิมาน (๔) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผลแตงกวา
๕.๑๖ เอฬาลุกทายิกาวิมาน (๕) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายฟั กทอง
๕.๑๗ วัลลิผลทายิกาวิมาน (๖) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายแตงโม
๕.๑๘ ผารุสกทายิกาวิมาน (๗) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผลลิน้ จี่
๕.๑๙ หัตถัปปตาปกทายิกาวิมาน (๘) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายเตาผิง
๕.๒๐ สากมุฏฐิทายิกาวิมาน (๙) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผักดอง
๕.๒๑ ปุปผกมุฏฐิทายิกาวิมาน (๑๐) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายดอกไม้
๕.๒๒ มูลกทายิกาวิมาน (๑๑) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายหัวมัน
๕.๒๓ นิมพมุฏฐิทายิกาวิมาน (๑๒) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผักสะเดา
๕.๒๔ อัมพกัญชิกทายิกาวิมาน (๑๓) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายน้าผักดอง
๕.๒๕ โทณินิมมัชชนิทายิกาวิมาน (๑๔) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายแป้งคลุกงาทอด
๕.๒๖ กายพันธนทายิกาวิมาน (๑๕) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายประคดเอว
๕.๒๗ อังสพัทธกทายิกาวิมาน (๑๖) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผา้ อังสะ
๕.๒๘ อาโยคปั ฏฏทายิกาวิมาน (๑๗) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายสายโยคบาตร
๕.๒๙ วิธูปนทายิกาวิมาน (๑๘) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายพัดสีเ่ หลีย่ ม
๕.๓๐ ตาลปั ณณทายิกาวิมาน (๑๙) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายพัดใบตาล
๕.๓๑ โมรหัตถทายิกาวิมาน (๒๐) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายพัดปั ดยุง
๕.๓๒ ฉัตตทายิกาวิมาน (๒๑) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายร่ม
๕.๓๓ อุปาหนทายิกาวิมาน (๒๒) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายรองเทา้
๕.๓๔ ปูวทายิกาวิมาน (๒๓) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายขนม
๕.๓๕ โมทกทายิกาวิมาน (๒๔) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายขนมตม้
๕.๓๖ สักขลิกาทายิกาวิมาน (๒๕) วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายน้าตาลกรวด
๖.ทัททัลลวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานอันรุ่งเรืองทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายสังฆทาน
๗.เปสวตีวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงชื่อเปสวดี
๘.มัลลิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงชื่อมัลลิกา
๙.วิสาลักขิวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างสุนันทาอุบาสิกาผูม้ ีตาโต
๑๐.ปาริจฉัตตกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูใ้ ช้มาลัยดอกอโศกบูชาพระพุทธเจ้า
๔.มัญชิฏฐกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยวิมานแกว้ ผลึกสีแดง
๑.มัญชิฏฐกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานแกว้ ผลึกสีแดงทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายดอกสาละ
๒.ปภัสสรวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกเ่ ทพธิดาผูง้ ามผุดผอ่ ง
๓.นาควิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายผา้ คูห่ นึ่งแดพ่ ระพุทธเจ้า
๔.อโลมวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ างอโลมาผูถ้ วายขนมกุมาสแห้ง
๕.กัญชิกทายิกาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายน้าขา้ วปรุงผสมผลพุทราอบ
๖.วิหารวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูอ้ นุโมทนาการถวายวิหาร
๗.จตุริตถีวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิง ๔ นาง ผูถ้ วายดอกไมต้ า่ งชนิดกัน
๘.อัมพวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายวัดสวนมะมว่ ง
๙.ปี ตวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานสีเหลืองทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายดอกบวบขม
๑๐.อุจฉุวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูถ้ วายทอ่ นอ้อย
๑๑.วันทนวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูก้ ราบไหวส้ มณะ
๑๒.รัชชุมาลาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกห่ ญิงผูส้ ักการะเคารพพระพุทธเจ้า
๒.ปุริสวิมาน
๕.มหารถวรรค หมวดวา่ ดว้ ยรถใหญ่
๑.มัณฑูกเทวปุตตวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกม่ ัณฑูกดทพบุตร
๒.เรวตีวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกน่ ันทิยอุบาสกผูเ้ ป็ นสามีของนางเรวดี
๓.ฉัตตมาณวกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกฉ่ ัตตมาณพผูถ้ ึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ
๔.กักกฏกรสทายกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกค่ นเฝ้านาผูถ้ วายแกงปู
๕.ทวารปาลวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกค่ นเฝ้าประตูผชู้ ักชวนคนทําบุญ
๖.ปฐมกรณียวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกอ่ ุบาสกผูร้ ้กู ิจทีค่ วรทํา เรื่องที่ ๑
๗.ทุติยกรณียวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกอ่ ุบาสกผูร้ ู้กิจทีค่ วรทํา เรื่องที่ ๒
๘.ปฐมสูจิวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูถ้ วานเข็ม เรื่องที่ ๑
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๙.ทุติยสูจิวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูถ้ วานเข็ม เรื่องที่ ๒
๑๐.ปฐมนาควิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีช้างทิยพเ์ ป็ นพาหนะ เรื่องที่ ๑
๑๑.ทุติยนาควิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีช้างทิยพเ์ ป็ นพาหนะ เรื่องที่ ๒
๑๒.ตติยนาควิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีช้างทิยพเ์ ป็ นพาหนะ เรื่องที่ ๓
๑๓.จูฬรถวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีรถทิพยค์ ันเล็กเป็ นพาหนะเกิดขึ้นแกส่ ุชาตกุมาน
๑๔.มหารถวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีม่ ีรถทิพยค์ ันใหญเ่ ป็ นพาหนะเกิดขึ้นแกค่ นเลีย้ งโค
๖.ปายาสิกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเทพบุตรผูเ้ คยเป็ นคนรับใช้เจ้าปายาสิ
๑.ปฐมอคาริยวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกส่ องสามีภรรยา ผูเ้ ป็ นดังอู่ขา้ วอู่น้าของพระสงฆ์ เรื่องที่ ๑
๒.ทุติยอคาริยวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกส่ องสามีภรรยา ผูเ้ ป็ นดังอู่ขา้ วอู่น้าของพระสงฆ์ เรื่องที่ ๒
๓.ผลทายกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษทีถ่ วายมะมว่ ง 5 ผล
๔.ปฐมอุปัสสยทายกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกส่ องสามีภรรยา ผูบ้ ํารุงพระอรหันต์ เรื่องที่ ๑
๕.ทุติยอุปัสสยทายกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกส่ องสามีภรรยา ผูบ้ ํารุงพระอรหันต์ เรื่องที่ ๒
๖.ภิกขาทายกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูถ้ วายอาหารแดภ่ ิกษุ
๗.ยวปาลกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกค่ นเฝ้านาขา้ วเหนียวผูถ้ วายขนมสดแดภ่ ิกษุ
๘.ปฐมกุณฑลีวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูบ้ ํารุงพระสงฆ์ เรื่องที่ ๑
๙.ทุติยกุณฑลีวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูบ้ ํารุงพระสงฆ์ เรื่องที่ ๒
๑๐.ปายาสิวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูเ้ ป็ นคนรับใช้เจ้าปายาสิ
๗.สุนิกขิตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเทพบุตรผูจ้ ัดดอกไมใ้ ห้เป็ นระเบียบ
๑.จิตตลตาวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีร่ ่งุ เรืองเหมือนสวนจิตรดา
๒.นันทนวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีร่ ่งุ เรืองเหมือนสวนนันทวัน
๓.มณิถูณวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานแกว้ มณีทเี่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูป้ ลูกตน้ ไมใ้ ห้ร่มรื่น
๔.สุวัณณวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทองคําทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูส้ ร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้า
๕.อัมพวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกบ่ ุรุษผูร้ ับจ้างรดน้าตน้ มะมว่ งไดถ้ วายน้าสรงแดพ่ ระสารีบุตร
๖.โคปาลวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกค่ นเลีย้ งโคผูถ้ วายขนมแดภ่ ิกษุ
๗.กัณฐกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกม่ า้ กัณฐกะ
๘.อเนกวัณณวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกเ่ ทพบุตรผูม้ ีรัศมีหลากสี
๙.มัฏฐกุณฑลีวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกม่ ัฏฐกุณฑลีมาณพผูท้ ําใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ากอ่ นสิน้ ใจ
๑๐.เสริสสกวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานไมซ้ ึกทีเ่ กิดขึ้นแกเ่ จ้าปายาสิ
๑๑.สุนิกขิตตวิมาน วา่ ดว้ ยวิมานทีเ่ กิดขึ้นแกผ่ อู้ ุบาสกผูจ้ ัดดอกไมใ้ ห้เป็ นระเบียบอยูห่ นา้ สถูป

เปตวัตถุ
๑.อุรวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยงูลอกคราบ
๑.เขตตูปมเปตวัตถุ เรื่องพระอรหันตเ์ ปรียบเหมือนนายอ่ มมีอุปการะแกเ่ ปรตและทายก
๒.สูกรมุขเปตวัตถุ เรื่องเปรตปากหมู
๓.ปูติมุขเปตวัตถุ เรื่องเปรตปากเนา่
๔.ปิ ฏฐธีตลิกเปตวัตถุ เรื่องเปรตตุก๊ ตาแป้ง
๕.ติโรกุฑฑเปตวัตถุ เรื่องเปรตอยูน่ อกฝาเรือน
๖.ปั ญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๕ ตน
๗.สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ ๗ ตน
๘.โคณเปติวัตถุ เรื่องลูกสอนพอ่ ดว้ ยโคทีต่ ายแลว้
๙.มหาเปสการเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตอดีตภรรยาหัวหนา้ ช่างหูก
๑๐.ขัลลาฏิยเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตศีรษะลา้ น
๑๑.นาคเปตวัตถุ เรื่องเปรตผูเ้ ดินร้องไห้ตามพาหนะช้างของลูกชาย
๑๒.อุรคเปตวัตถุ เรื่องเปรตผูจ้ ากไปเหมือนงูลอกคราบ
๒.อุพพริวรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระนางอุพพรีกับเปรต
๑.สังสารโมจกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตสังสารโมจิกา
๒.สารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตอดีตมารดาพระสารีบุตรเถระ
๓.มัตตาเปติวัตถุ เรื่องนางมัตตาเปรต
๔.นันทาเปติวัตถุ เรื่องนางนันทาเปรต
๕.มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ เรื่องมัฏฐกุณฑลีเปรตผูท้ ําใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ากอ่ นสิน้ ใจ
๖.กัณหเปตวัตถุ เรื่องเปรตกัณหโคตร
๗.ธนปาลเสฏฐิเปตวัตถุ เรื่องธนปาลเศรษฐีเปรต
๘.จูฬเสฏฐิเปตวัตถุ เรื่องจูฬเศรษฐีเปรต
๙.อังกุรเปตวัตถุ เรื่องอังกุระกับเปรต
๑๐.อุตตรมาตุเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตมารดาของอุตตรมาณพ
๑๑.สุตตเปตวัตถุ เรื่องหญิงผูถ้ วายดา้ ยไดไ้ ปอยูก่ ับเปรต
๑๒.กัณณมุณฑเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตผูถ้ ูกสุนัขกัณณมุณฑกัดกินเนื้อ
๑๓.อุพพรีเปตวัตถุ เรื่องพระนางอุพพรีกับเปรต
๓.จูฬวรรค หมวดเล็ก
๑.อภิชชมานเปตวัตถุ เรื่องเปรตผูเ้ ดินทวนกระแสน้าอันไหลไมข่ าดสาย
๒.สานุวาสีเถรเปตวัตถุ เรื่องเปรตญาติของพระสานุวาสีเถระ
๓.รถการเปติวัตถุ เรื่องนางเวมานิกเปรตผูอ้ าศัยอยูท่ สี่ ระรถการ
๔.ภุสเปตวัตถุ เรื่องเปรตกอบแกลบ
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๕.กุมารเปตวัตถุ เรื่องกุมารเปรต
๖.เสริณีเปติวัตถุ เรื่องนางเสริณีเปรต
๗.มิคลุททกเปตวัตถุ เรื่องเปรตพรานเนื้อ
๘.ทุติยมิคลุททกเปตวัตถุ เรื่องเปรตพรานเนื้อ เรื่องที่ ๒
๙.กูฏวินิจฉยิกเปตวัตถุ เรื่องเปรตอดีตผูพ้ ิพากษาโกง
๑๐.ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ เรื่องเปรตผูต้ ําหนิการบูชาพระธาตุ
๔.มหาวรรค หมวดใหญ่
๑.อัมพสักขรเปตวัตถุ เรื่องเจ้าอัมพสักขรลิจฉวี กับเปรตเปลือย
๒.เสรีสกเปตวัตถุ เรื่องเสรีสกเปรต
๓.นันทกเปตวัตถุ เรื่องนันทกเปรต
๔.เรวตีเปตวัตถุ เรื่องนางเรวดีเปรต
๕.อุจฉุเปตวัตถุ เรื่องเปรตเจ้าของไร่อ้อย
๖.กุมารเปตวัตถุ เรื่องกุมารเปรต
๗.ราชปุตตเปตวัตถุ เรื่องเปรตราชบุตร
๘.คูถขาทกเปตวัตถุ เรื่องเปรตกินคูถ
๙.คูถขาทกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินคูถ
๑๐.คณเปตวัตถุ เรื่องเปรตคณะหนึ่ง
๑๑.ปาฏลิปุตตเปตวัตถุ เรื่องหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับเปรต
๑๒.อัมพวนเปตวัตถุ เรื่องเปรตเฝ้าสวนมะมว่ ง
๑๓.อักขรุกขเปตวัตถุ เรื่องอักขรุกขเปรต
๑๔.โภคสังหรเปตวัตถุ เรื่องเปรตตรวบรวมโภคะ
๑๕.เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ เรื่องเปรตเศรษฐีบุตร
๑๖.สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ เรื่องเปรตถูกคอ้ นตอ่ ยศีรษะ
เถรคาถา
๑.เอกกนิบาต
๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๑.สุภูติเถรคาถา ภาษิตของพระสุภูติเถระ
๒.มหาโกฏฐิตเถรคาถา ภาษิตของพระมหาโกฏฐิตเถระ
๓.กังขาเรวตเถรคาถา ภาษิตของพระกังขาเรวตเถระ
๔.ปุณณเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณเถระ
๕.ทัพพเถรคาถา ภาษิตของพระทัพพเถระ
๖.สีตวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระสีตวนิยเถระ
๗.ภัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระภัลลิยเถระ
๘.วีรเถรคาถา ภาษิตของพระวีรเถระ
๙.ปิ ลินทวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระปิ ลินทวัจฉเถระ
๑๐.ปุณณมาสเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณมาสเถระ
๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๑.จูฬวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระจูฬวัจฉเถระ
๒.มหาวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระมหาวัจฉเถระ
๓.วนวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ
๔.วนวัจฉเถรสามเณรคาถา ภาษิตของสามเณรของพระวนวัจฉเถระ
๕.กุณฑธานเถรคาถา ภาษิตของพระกุณฑธานเถระ
๖.เพลัฏฐสีสเถรคาถา ภาษิตของพระเพลัฏฐสีสเถระ
๗.ทาสกเถรคาถา ภาษิตของพระทาสกเถระ
๘.สิงคาลเถรคาถา ภาษิตของพระสิงคาลเถระ
๙.กุฬเถรคาถา ภาษิตของพระกุฬเถระ
๑๐.อชิตเถรคาถา ภาษิตของพระอชิตเถระ
๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓
๑.นิโครธเถรคาถา ภาษิตของนิโครธเถระ
๒.จิตตกเถรคาถา ภาษิตของพระจิตตกเถระ
๓.โคสาลเถรคาถา ภาษิตของพระโคสาลเถระ
๔.สุคันธเถรคาถา ภาษิตของพระสุคันธเถระ
๕.นันทิยเถรคาถา ภาษิตของพระนันทิยเถระ
๖.อภัยเถรคาถา ภาษิตของพระอภัยเถระ
๗.โลมสกังคิยเถรคาถา ภาษิตของพระโลมสกังคิยเถระ
๘.ชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระชัมพุคามิกบุตรเถระ
๙.หาริตเถรคาถา ภาษิตของพระหาริตเถระ
๑๐.อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ
๔.จตุตถวรรค หมวดที่ ๔
๑.คหุรตีริยเถรคาถา ภาษิตของคหุรตีริยเถระ
๒.สุปปิ ยเถรคาถา ภาษิตของพระสุปปิ ยเถระ
๓.โสปากเถรคาถา ภาษิตของพระโสปากเถระ
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๔.โปสิยเถรคาถา ภาษิตของพระโปสิยเถระ
๕.สามัญญกานิเถรคาถา ภาษิตของพระสามัญญกานิเถระ
๖.กุมาปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระกุมาบุตรเถระ
๗.กุมาปุตตเถรสหายกเถรคาถา ภาษิตของพระกุมาบุตรสหายกเถระ
๘.ควัมปติเถรคาถา ภาษิตของพระควัมปติเถระ
๙.ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ
๑๐.วัฑฒมานเถรคาถา ภาษิตของพระวัฑฒมานเถระ
๕.ปั ญจมวรรค หมวดที่ ๕
๑.สิริวัฑฒเถรคาถา ภาษิตของพระสิริวัฑฒเถระ
๒.ขทิรวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระขทิรวนิยเถระ
๓.สุมังคลเถรคาถา ภาษิตของพระสุมังคลเถระ
๔.สานุเถรคาถา ภาษิตของพระสานุเถระ
๕.รมณียวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระรมณีวิหารีเถระ
๖.สมิทธิเถรคาถา ภาษิตของพระสมิทธิเถระ
๗.อุชชยเถรคาถา ภาษิตของพระอุชชยเถระ
๘.สัญชยเถรคาถา ภาษิตของพระสัญชยเถระ
๙.รามเณยยกเถรคาถา ภาษิตของรามเณยยกเถระ
๑๐.วิมลเถรคาถา ภาษิตของพระวิมลเถระ
๖.ฉัฏฐวรรค หมวดที่ ๖
๑.โคธิกเถรคาถา ภาษิตของพระโคธิกเถระ
๒.สุพาหุเถรคาถา ภาษิตของพระสุพาหุเถระ
๓.วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ
๔.อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ
๕.อัญชนวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระอัญชนวนิยเถระ
๖.กุฏิวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระกุฎิวิหารีเถระ
๗.ทุติยกุฏิวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระทุติยกุฏิวิหารีเถระ
๘.รมณียกุฏิกเถรคาถา ภาษิตของพระรมณียกุฏิกเถระ
๙.โกศัลวิหาริเถรคาถา ภาษิตของพระโกศัลวิหารีเถระ
๑๐.สีวลีเถรคาถา ภาษิตของพระสีวลีเถระ
๗.สัตตมวรรค หมวดที่ ๗
๑.วัปปเถรคาถา ภาษิตของพระวัปปเถระ
๒.วัชชีปุตตกเถรคาถา ภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระ
๓.ปั กขเถรคาถา ภาษิตของพระปั กขเถระ
๔.วิมลโกณฑัญญเถรคาถา ภาษิตของพระวิมลโกญญเถระ
๕.อุกเขปกตวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระอุกเขปกตวัจฉเถระ
๖.เมฆิยเถรคาถา ภาษิตของพระเมฆิยเถระ
๗.เอกธัมมสวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระเอกธรรมสวนิยเถระ
๘.เอกุทานิยเถรคาถา ภาษิตของพระเอกุทานิยเถระ
๙.ฉันนเถรคาถา ภาษิตของพระฉันนเถระ
๑๐.ปุณณเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณเถระ
๘.อัฏฐมวรรค หมวดที่ ๘
๑.วัจฉปาลเถรคาถา ภาษิตของพระวัจฉปาลเถระ
๒.อาตุมเถรคาถา ภาษิตของพระอาตุมเถระ
๓.มาณวเถรคาถา ภาษิตของพระมาณวเถระ
๔.สุยามนเถรคาถา ภาษิตของพระสุยามนเถระ
๕.สุสารทเถรคาถา ภาษิตของพระสุสารทเถระ
๖.ปิ ยัญชหเถรคาถา ภาษิตของพระปิ ยัญชหเถระ
๗.หัตถาโรหปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระหัตถาโรหบุตรเถระ
๘.เมณฑสิรเถรคาถา ภาษิตของพระเมณฑสิรเถระ
๙.รักขิตเถรคาถา ภาษิตของพระรักขิตเถระ
๑๐.อุคคเถรคาถา ภาษิตของพระอุคคเถระ
๙.นวมวรรค หมวดที่ ๙
๑.สมิติคุตตเถรคาถา ภาษิตของพระสมิติคุตตเถระ
๒.กัสสปเถรคาถา ภาษิตของมารดากลา่ วกับพระกัสสปเถระ
๓.สีหเถรคาถา ภาษิตของพระศาสดาทีต่ รัสสอนพระสีหเถระ
๔.นีตเถรคาถา ภาษิตของพระศาสดาทีต่ รัสสอนพระนีตเถระ
๕.สุนาคเถรคาถา ภาษิตของพระสุนาคเถระ
๖.นาคิตเถรคาถา ภาษิตของพระนาคิตเถระ
๗.ปวิฏฐเถรคาถา ภาษิตของพระปวิฏฐเถระ
๘.อัชชุนเถรคาถา ภาษิตของพระอัชชุนเถระ
๙.(ปฐม) เทวสภเถรคาถา ภาษิตของพระ (ปฐม) เทวสภเถระ
๑๐.สามิทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระสามิทัตตเถระ
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๑๐.ทสมวรรค หมวดที่ ๑๐
๑.ปริปุณณกเถรคาถา ภาษิตของพระปริปุณณกเถระ
๒.วิชยเถรคาถา ภาษิตของพระวิชยเถระ
๓.เอรกเถรคาถา ภาษิตของพระเอรกเถระ
๔.เมตตชิเถรคาถา ภาษิตของพระเมตตชิเถระ
๕.จักขุปาลเถรคาถา ภาษิตของพระจักขุบาลเถระ
๖.ขัณฑสุมนเถรคาถา ภาษิตของพระขัณฑสุมนเถระ
๗.ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ
๘.อภยเถรคาถา ภาษิตของพระอภัยเถระ
๙.อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ
๑๐.(ทุติย) เทวสภเถรคาถา ภาษิตของพระ (ทุติย) เทวสภเถระ
๑๑.เอกาทสมวรรค หมวดที่ ๑๑
๑.เพลัฏฐกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเพลัฏฐกานิเถระ
๒.เสตุจฉเถรคาถา ภาษิตของพระเสตุจฉเถระ
๓.พันธุรเถรคาถา ภาษิตของพระพันธุรเถระ
๔.ขิตกเถรคาถา ภาษิตของพระขิตกเถระ
๕.มลิตวัมภเถรคาถา ภาษิตของพระมลิตวัมภเถระ
๖.สุเหมันตเถรคาถา ภาษิตของพระสุเหมันตเถระ
๗.ธัมมสังวรเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมสังวรเถระ
๘.ธัมมสฏปิ ตุเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมสฏปิ ตุเถระ
๙.สังฆรักขิตเถรคาถา ภาษิตของพระสังฆรักขิตเถระ
๑๐.อุสภเถรคาถา ภาษิตของพระอุสภเถระ
๑๒.ทวาทสมวรรค หมวดที่ ๑๒
๑.เชนตเถรคาถา ภาษิตของพระเชนตเถระ
๒.วัจฉโคตตเถรคาถา ภาษิตของพระวัจฉโคตตเถระ
๓.วนวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ
๔.อธิมุตตเถรคาถา ภาษิตของพระอธิมุตตเถระ
๕.มหานามเถรคาถา ภาษิตของพระมหานามเถระ
๖.ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ
๗.ยสเถรคาถา ภาษิตของพระยสเถระ
๘.กิมพิลเถรคาถา ภาษิตของพระกิมพิลเถระ
๙.วัชชีปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระ
๑๐.อิสิทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระอิสิทัตตเถระ
๒.ทุกนิบาต
๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑
๑.อุตตรเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ
๒.ปิ ณโฑลภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระปิ ณโฑลภารทวาชเถระ
๓.วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ
๔.คังคาตีริยเถรคาถา ภาษิตของพระคังคาตีริยเถระ
๕.อชินเถรคาถา ภาษิตของพระอชินเถระ
๖.เมฬชินเถรคาถา ภาษิตของพระเมฬชินเถระ
๗.ราธเถรคาถา ภาษิตของพระราธเถระ
๘.สุราธเถรคาถา ภาษิตของพระสุราธเถระ
๙.โคตมเถรคาถา ภาษิตของพระโคตมเถระ
๑๐.วสภเถรคาถา ภาษิตของพระวสภเถระ
๒.ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
๑.มหาจุนทเถรคาถา ภาษิตของพระมหาจุนทเถระ
๒.โชติทาสเถรคาถา ภาษิตของพระโชติทาสเถระ
๓.เหรัญญกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเหรัญญกานิเถระ
๔.โสมมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระโสมมิตตเถระ
๕.สัพพมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระสัพพมิตตเถระ
๖.มหากาลเถรคาถา ภาษิตของพระมหากาลเถระ
๗.ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ
๘.กิมพิลเถรคาถา ภาษิตของพระกิมพิลเถระ
๙.นันทเถรคาถา ภาษิตของพระนันทเถระ
๑๐.สิริมเถรคาถา ภาษิตของพระสิริมเถระ
๓.ตติยวรรค หมวดที่ ๓
๑.อุตตรเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ
๒.ภัททชิเถรคาถา ภาษิตของพระภัททชิเถระ
๓.โสภิตเถรคาถา ภาษิตของพระโสภิตเถระ
๔.วัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระวัลลิยเถระ
๕.วีตโสกเถรคาถา ภาษิตของพระวีตโสกเถระ
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๖.ปุณณมาสเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณมาสเถระ
๗.นันทกเถรคาถา ภาษิตของพระนันทกเถระ
๘.ภารตเถรคาถา ภาษิตของพระภารตเถระ
๙.ภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระภารทวาชเถระ
๑๐.กัณหทินนเถรคาถา ภาษิตของพระกัณหทินนเถระ
๔.จตุตถวรรค หมวดที่ ๔
๑.มิคสิรเถรคาถา ภาษิตของพระมิคสิรเถระ
๒.สิวกเถรคาถา ภาษิตของพระสิวกเถระ
๓.อุปวาณเถรคาถา ภาษิตของพระอุปวาณเถระ
๔.อิสิทินนเถรคาถา ภาษิตของเทวดาเตือนพระอิสิทินนเถระ
๕.สัมพุลกัจจานเถรคาถา ภาษิตของพระสัมพุลกัจจานเถระ
๖.ขิตกเถรคาถา ภาษิตของพระขิตกเถระ
๗.โสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระโสณโปฏิริยปุตตเถระ
๘.นิสภเถรคาถา ภาษิตของพระนิสภเถระ
๙.อุสภเถรคาถา ภาษิตของพระอุสภเถระ
๑๐.กัปปฏกุรเถรคาถา ภาษิตของพระกัปปฏกุรเถระ
๕.ปั ญจมวรรค หมวดที่ ๕
๑.กุมารกัสสปเถรคาถา ภาษาของพระกุมารกัสสปเถระ
๒.ธัมมปาลเถรคาถา ภาษาของพระธัมมปาลเถระ
๓.พรหมาลิเถรคาถา ภาษาของพระพรหมาลิเถระ
๔.โมฆราชเถรคาถา ภาษาของพระศาสดาตรัสถามพระโมฆราชเถระ
๕.วิสาขปั ญจาลีปุตตเถรคาถา ภาษาของพระวิสาขปั ญจาลีบุตรเถระ
๖.จูฬเถรคาถา ภาษาของพระจูฬกเถระ
๗.อนูปมเถรคาถา ภาษาของพระอนูปมเถระ
๘.วัชชิตเถรคาถา ภาษาของพระวัชชิตเถระ
๙.สันธิตเถรคาถา ภาษาของพระสันธิตเถระ
๓.ติกนิบาต
๑.อังคณิกภารทวาชเถรคาถา ภาษิตของพระอังคณิกภารทวาชเถระ
๒.ปั จจยเถรคาถา ภาษิตของพระปั จจยเถระ
๓.พากุลเถรคาถา ภาษิตของพระพากุลเถระ
๔.ธนิยเถรคาถา ภาษิตของพระธนิยเถระ
๕.มาตังคปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาตังคบุตรเถระ
๖.ขุชชโสภิตเถรคาถา ภาษิตของพระขุชชโสภิตเถระ
๗.วารณเถรคาถา ภาษิตของพระวารณเถระ
๘.ปั สสิกเถรคาถา ภาษิตของพระปั สสิกเถระ
๙.ยโสชเถรคาถา ภาษิตของพระยโสชเถระ
๑๐.สาฏิมัตติยเถรคาถา ภาษิตของพระสาฏิมัตติยเถระ
๑๑.อุปาลิเถรคาถา ภาษิตของพระอุปาลิเถระ
๑๒.อุตตรปาลเถรคาถา ภาษิตของพระอุตตรเถระ
๑๓.อภิภูตเถรคาถา ภาษิตของพระอภิภูตเถระ
๑๔.โคตมเถรคาถา ภาษิตของพระโคตมเถระ
๑๕.หาริตเถรคาถา ภาษิตของพระหาริตเถระ
๑๖.วิมลเถรคาถา ภาษิตของพระวิมลเถระ
๔.จตุกกนิบาต
๑.นาคสมาลเถรคาถา ภาษิตของพระนาคสมาลเถระ
๒.ภคุเถรคาถา ภาษิตของพระภคุเถระ
๓.สภิยเถรคาถา ภาษิตของพระสภิยเถระ
๔.นันทกเถรคาถา ภาษิตของพระนันทกเถระ
๕.ชัมพุกเถรคาถา ภาษิตของพระชัมพุกเถระ
๖.เสนกเถรคาถา ภาษิตของพระเสนกเถระ
๗.สัมภูตเถรคาถา ภาษิตของพระสัมภูตเถระ
๘.ราหุลเถรคาถา ภาษิตของพระราหุลเถระ
๙.จันทนเถรคาถา ภาษิตของพระจันทนเถระ
๑๐.ธัมมิกเถรคาถา ภาษิตของพระธรรมิกเถระ
๑๑.สัปปกเถรคาถา ภาษิตของพระสัปปกเถระ
๑๒.มุฑิตเถรคาถา ภาษิตของพระมุฑิตเถระ
๕.ปั ญจกนิบาต
๑.ราชทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระราชทัตตเถระ
๒.สุภูตเถรคาถา ภาษิตของพระสุภูตเถระ
๓.คิริมานันทเถรคาถา ภาษิตของพระคิริมานันทเถระ
๔.สุมนเถรคาถา ภาษิตของพระสุมนเถระ
๕.วัฑฒเถรคาถา ภาษิตของพระวัฑฒเถระ
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เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

๖.นทีกัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระนทีกัสสปเถระ
๗.คยากัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระคยากัสสปเถระ
๘.วักกลิเถรคาถา ภาษิตของพระวักกลิเถระ
๙.วิชิตเสนเถรคาถา ภาษิตของพระวิชิตเสนเถระ
๑๐.ยสทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระยสทัตตเถระ
๑๑.โสณกุฏิกัณณเถรคาถา ภาษิตของพระโสณกุฏิกัณณเถระ
๑๒.โกสิยเถรคาถา ภาษิตของพระโกสิยเถระ
๖.ฉักกนิบาต
๑.อุรุเวลกัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระอุรุเวลกัสสปเถระ
๒.เตกิจฉกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเตกิจฉกานิเถระ
๓.มหานาคเถรคาถา ภาษิตของพระมหานาคเถระ
๔.กุลลเถรคาถา ภาษิตของพระกุลลเถระ
๕.มาลุงกยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาลุงกยบุตรเถระ
๖.สัปปทาสเถรคาถา ภาษิตของพระสัปปทาสเถระ
๗.กาติยานเถรคาถา ภาษิตของพระกาติยานเถระ
๘.มิคชาลเถรคาถา ภาษิตของพระมิคชาลเถระ
๙.เชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ
๑๐.สุมนเถรคาถา ภาษิตของพระสุมนเถระ
๑๑.นหาตกมุนีเถรคาถา ภาษิตของพระนหาตกมุนีเถระ
๑๒.พรหมทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระพรหมทัตตเถระ
๑๓.สิริมัณฑเถรคาถา ภาษิตของทา่ นสิริมัณฑเถระ
๑๔.สัพพกามีเถรคาถา ภาษิตของพระสัพพกามีเถระ
๗.สัตตกนิบาต
๑.สุนทรสมุททเถรคาถา ภาษิตของพระสุนทรสมุทรเถระ
๒.สกุณฏกภัททิยเถรคาถา ภาษิตของพระลกุณฑกภัททิยเถระ
๓.ภัททเถรคาถา ภาษิตของพระภัททเถระ
๔.โสปากเถรคาถา ภาษิตของพระโสปากเถระ
๕.สรภังคเถรคาถา ภาษิตของพระสรภังคเถระ
๘.อัฏฐกนิบาต
๑.มหากัจจายนเถรคาถา ภาษิตของพระมหากัจจายนเถระ
๒.สิริมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระสิริมิตตเถระ
๓.มหาปั นถกเถรคาถา ภาษิตของพระมหาปั นถกเถระ
๙.นวกนิบาต
๑.ภูตเถรคาถา ภาษิตของพระภูตเถระ
๑๐.ทสกนิบาต
๑.กาฬุทายีเถรคาถา ภาษิตของพระกาฬุทายีเถระ
๒.เอกวิหาริยเถรคาถา ภาษิตของพระเอกวิหาริยเถระ
๓.มหากัปปิ นเถรคาถา ภาษาของพระมหากัปปิ นเถระ
๔.จูฬปั นถกเถรคาถา ภาษาของพระจูฬปั นถกเถระ
๕.กัปปเถรคาถา ภาษาของพระกัปปเถระ
๖.วังคันตปุตตอุปเสนเถรคาถา ภาษาของพระวังคันตปุตตอุปเสนเถระ
๗.โคตมเถรคาถา ภาษาของพระโคดมเถระ
๑๑.เอกาทสกนิบาต
๑.สังกิจจเถรคาถา ภาษาของพระสังกิจจเถระ
๑๒.ทวาทสกนิบาต
๑.สีลวเถรคาถา ภาษาของพระสีลวเถระ
๒.สุนีตเถรคาถา ภาษาของพระสุนีตเถระ
๑๓.เตรสกนิบาต
๑.โสณโกฬิวิสเถรคาถา ภาษาของพระโสณโกฬิวิสเถระ
๑๔.จุททสกนิบาต
๑.ขทิรวนิยเรวตเถรคาถา ภาษิตของพระขทิรวนิยเรวตเถระ
๒.โคทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระโคทัตตเถระ
๑๕.โสฬสกนิบาต
๑.อัญญาสิโกณฑัญญเถรคาถา ภาษิตของพระอัญญาสิโกณฑัญญเถระ
๒.อุทายีเถรคาถา ภาษิตของพระอุทายีเถระ
๑๖.วีสตินิบาต
๑.อธิมุตตเถรคาถา ภาษิตของพระอธิมุตตเถระ
๒.ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ
๓.เตลกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเตลกานิเถระ
๔.รัฏฐปาลเถรคาถา ภาษิตของพระรัฏฐปาลเถระ
๕.มาลุงกยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาลุงกยบุตรเถระ
๖.เสลเถรคาถา ภาษิตของพระเสลเถระ
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เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๖ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

๗.ภัททิยกาฬิโคธาปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระภัททิยกาฬิโคธาปุตรเถระ
๘.อังคุลิมาลเถรคาถา ภาษิตของพระองคุลิมาลเถระ
๙.อนุรุทธเถรคาถา ภาษิตของพระอนุรุทธเถระ
๑๐.ปาราปริยเถรคาถา ภาษิตของพระปาราปริยเถระ
๑๗.ติงสนิบาต
๑.ปุสสเถรคาถา ภาษิตของพระปุสสเถระ
๒.สารีปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระสารีบุตรเถระ
๓.อานนทเถรคาถา ภาษิตของพระอานนทเถระ
๑๘.จัตตาฬีสนิบาต
๑.มหากัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระมหากัสสปเถระ
๑๙.ปั ญญาสนิบาต
๑.ตาลปุฏเถรคาถา ภาษิตของพระตาลปุฏเถระ
๒๐.สัฏฐินิบาต
๑.มหาโมคคัลลานเถรคาถา ภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ
๒๑.มหานิบาต
๑.วังคีสเถรคาถา ภาษิตของพระวังคีสเถระ
เถรีคาถา
๑.เอกกนิบาต
๑.อัญญตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอัญญตราเถรี
๒.มุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมุตตาเถรี
๓.ปุณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระปุณณาเถรี
๔.ติสสาเถรีคาถา ภาษิตของพระติสสาเถรี
๕.อัญญตราติสสาเถรีคาถา ภาษิตของพระติสสาเถรีอีกรูปหนึ่ง
๖.ธีราเถรีคาถา ภาษิตของพระธีราเถรี
๗.วีราเถรีคาถา ภาษิตของพระวีราเถรี
๘.มิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตาเถรี
๙.ภัทราเถรีคาถา ภาษิตของพระภัทราเถรี
๑๐.อุปสมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุปสมาเถรี
๑๑.มุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมุตตาเถรี
๑๒.ธัมมทินนาเถรีคาถา ภาษิตของพระธัมมทินนาเถรี
๑๓.วิสาขาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิสาขาเถรี
๑๔.สุมนาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมนาเถรี
๑๕.อุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตราเถรี
๑๖.วุฑฒปั พพชิตสุมนาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมนาเถรีผูบ้ วชเมื่อแก่
๑๗.ธัมมาเถรีคาถา ภาษิตของพระธรรมาเถรี
๑๘.สังฆาเถรีคาถา ภาษิตของพระสังฆาเถรี
๒.ทุกนิบาต
๑.อภิรูปนันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระอภิรูปนันทาเถรี
๒.เชนตาเถรีคาถา ภาษิตของพระเชนตาเถรี
๓.สุมังคลมาตาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุมังคลมาตาเถรี
๔.อัฑฒกาสีเถรีคาถา ภาษิตของพระอัฑฒกาสีเถรี
๕.จิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระจิตตาเถรี
๖.เมตติกาเถรีคาถา ภาษิตของพระเมตติกาเถรี
๗.มิตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตาเถรี
๘.อภยมาตุเถรีคาถา ภาษิตของพระอภยมาตุเถรี
๙.อภยาเถรีคาถา ภาษิตของพระอภยาเถรี
๑๐.สามาเถรีคาถา ภาษิตของพระสามาเถรี
๓.ติกนิบาต
๑.อปราสามาเถรีคาถา ภาษิตของอปราสามาเถรี
๒.อุตตมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตมาเถรี
๓.อปราอุตตมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอปราอุตตมาเถรี
๔.ทันติกาเถรีคาถา ภาษิตของพระทันติกาเถรี
๕.อุพพิรีเถรีคาถา ภาษิตของพระอุพพิรีเถรี
๖.สุกกาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุกกาเถรี
๗.เสลาเถรีคาถา ภาษิตของพระเสลาเถรี
๘.โสมาเถรีคาถา ภาษิตของพระโสมาเถรี
๔.จตุกกนิบาต
๑.ภัททกาปิ ลานีเถรีคาถา ภาษิตของพระภัททกาปิ ลานีเถรี
๕.ปั ญจกนิบาต
๑.อัญญตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอัญญตราเถรี
๒.วิมลาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิมลาเถรี
๓.สีหาเถรีคาถา ภาษิตของพระสีหาเถรี
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๔.สุนทรีนันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุนทรีนันทาเถรี
๕.นันทุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระนันทุตตราเถรี
๖.มิตตากาฬีเถรีคาถา ภาษิตของพระมิตตากาฬีเถรี
๗.สกุลาเถรีคาถา ภาษิตของพระสกุลาเถรี
๘.โสณาเถรีคาถา ภาษิตของพระโสณาเถรี
๙.ภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา ภาษิตของพระภัททากุณฑลเกสาเถรี
๑๐.ปฏาจาราเถรีคาถา ภาษิตของพระปฏาจาราเถรี
๑๑.ติงสมัตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระติงสมัตตาเถรี
๑๒.จันทาเถรีคาถา ภาษิตของพระจันทาเถรี
๖.ฉักกนิบาต
๑.ปั ญจสตมัตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระปั ญจสตมัตตาเถรี
๒.วาสิฏฐีเถรีคาถา ภาษิตของพระวาสิฏฐีเถรี
๓.เขมาเถรีคาถา ภาษิตของพระเขมาเถรี
๔.สุชาตาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุชาดาเถรี
๕.อโนปมาเถรีคาถา ภาษิตของพระอโนปมาเถรี
๖.มหาปชาปติโคตมีเถรีคาถา ภาษิตของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
๗.คุตตาเถรีคาถา ภาษิตของพระคุตตาเถรี
๘.วิชยาเถรีคาถา ภาษิตของพระวิชยาเถรี
๗.สัตตกนิบาต
๑.อุตตราเถรีคาถา ภาษิตของพระอุตตราเถรี
๒.จาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระจาลาเถรี
๓.อุปจาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุปจาลาเถรี
๘.อัฏฐกนิบาต
๑.สีสูปจาลาเถรีคาถา ภาษิตของพระสีสูปจาลาเถรี
๙.นวกนิบาต
๑.วัฑฒมาตุเถรีคาถา ภาษิตของพระวัฑฒมาตาเถรี
๑๐.เอกาทสกนิบาต
๑.กีสาโคตมีเถรีคาถา ภาษิตของพระกีสาโคตมีเถรี
๑๑.ทวาทสกนิบาต
๑.อุปลวัณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระอุบลวรรณาเถรี
๑๒.โสฬสกนิบาต
๑.ปุณณาเถรีคาถา ภาษิตของพระปุณณาเถรี
๑๓.วีสตินิบาต
๑.อัมพปาลีเถรีคาถา ภาษิตของพระอัมพปาลีเถรี
๒.โรหิณีเถรีคาถา ภาษิตของพระโรหิณีเถรี
๓.จาปาเถรีคาถา ภาษิตของพระจาปาเถรี
๔.สุนทรีเถรีคาถา ภาษิตของพระสุนทรีเถรี
๕.สุภากัมมารธีตุเถรีคาถา ภาษิตของพระสุภากัมมารธิดาเถรี
๑๔.ติงสนิบาต
๑.สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี
๑๕.จัตตาฬีสนิบาต
๑.อิสิทาสีเถรีคาถา ภาษิตของพระอิสิทาสีเถรี
๑๖.มหานิบาต
๑.สุเทธาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุเมธาเถรี
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๑. เอกกนิบาต
๑. อัปณณกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการปฏิบัติไมผ่ ิด
๑. อัปณณกชาดก วา่ ดว้ ยการปฏิบัติไมผ่ ิด
๒. วัณณุปถชาดก
วา่ ดว้ ยการบําเพ็ญความเพียรเหมือนขุดหาน้ากลางทะเลทราย
๓. เสริววาณิชชาดก วา่ ดว้ ยพอ่ คา้ ชื่อเสริวะ
๔. จูฬเสฏฐิชาดก วา่ ดว้ ยจูฬเศรษฐี
๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก วา่ ดว้ ยมูลคา่ ขา้ วสารทะนานหนึ่ง
๖. เทวธัมมชาดก วา่ ดว้ ยธรรมของเทวดา
๗. กัฏฐหาริชาดก วา่ ดว้ ยหญิงหาฟื น
๘. คามณิชาดก วา่ ดว้ ยคามณิกุมาร
๙. มฆเทวชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้ามฆเทวะ
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๑๐. สุขวิหาริชาดก วา่ ดว้ ยการอยูเ่ ป็ นสุข
๒. สีลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยศีล
๑. ลักขณชาดก วา่ ดว้ ยเนื้อชื่อลักขณะ
๒. นิโครธมิคชาดก วา่ ดว้ ยพญาเนื้อชื่อนิโครธ
๓. กัณฑิชาดก วา่ ดว้ ยเรื่องทีน่ า่ ตําหนิคนมีลูกศรเป็ นอาวุธเป็ นตน้
๔. วาตมิคชาดก วา่ ดว้ ยเนื้อสมัน
๕. ขราทิยชาดก วา่ ดว้ ยลูกของแมเ่ นื้อทีช่ ่อื ขราทิยา
๖. ติปัลลัตถมิคชาดก วา่ ดว้ ยเนื้อลวงนายพรานดว้ ยการนอน ๓ ทา่
๗. มาลุตชาดก วา่ ดว้ ยความหนาวเกิดแตล่ ม
๘. มตกภัตตชาดก วา่ ดว้ ยการฆา่ สัตวท์ ําบุญอุทิศผูต้ าย
๙. อายาจิตภัตตชาดก วา่ ดว้ ยการฆา่ สัตวท์ ําบุญอุทิศผูต้ าย
๑๐. นฬปานชาดก วา่ ดว้ ยอุบายดื่มน้าดว้ ยไมอ้ ้อ
๓. กุรุงควรรค หมวดวา่ ดว้ ยกวาง
๑. กุรงคมิคชาดก วา่ ดว้ ยกวาง
๒. กุกกุรชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขทีถ่ ูกฆา่
๓. โภชาชานียชาดก วา่ ดว้ ยมา้ สินธพชาติอาชาไนย
๔. อาชัญญชาดก วา่ ดว้ ยมา้ อาชาไนยกับมา้ กระจอก
๕. ติตถชาดก วา่ ดว้ ยการรังเกียจทา่ น้า
๖. มหิฬามุขชาดก วา่ ดว้ ยพญาช้างมหิฬามุข
๗. อภิณหชาดก วา่ ดว้ ยการไดเ้ ห็นกันเนือง ๆ
๘. นันทิวิสาลชาดก วา่ ดว้ ยโคนันทิวิสาล
๙. กัณหชาดก วา่ ดว้ ยโคกัณหะ
๑๐. มุนิกชาดก วา่ ดว้ ยหมูช่อื มุนิกะ
๔. กุลาวกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยลูกนกครุฑ
๑. กุลาวกชาดก วา่ ดว้ ยลูกนกครุฑ
๒. นัจจชาดก วา่ ดว้ ยนกยูงรําแพน
๓. สัมโมทมานชาดก วา่ ดว้ ยความร่าเริงบันเทิงใจ
๔. มัจฉชาดก วา่ ดว้ ยพญาปลา
๕. วัฏฏกชาดก วา่ ดว้ ยนกคุม่ โพธิสัตว์
๖. สกุณชาดก วา่ ดว้ ยนกโพธิสัตว์
๗. ติตติรชาดก วา่ ดว้ ยนกกระทา
๘. พกชาดก วา่ ดว้ ยนกยาง
๙. นันทชาดก วา่ ดว้ ยนายนันททาส
๑๐. ขทิรังคารชาดก วา่ ดว้ ยหลุมถ่านเพลิงไมต้ ะเคียน
๕. อัตถกามวรรค หมวดวา่ ดว้ ยผูใ้ คร่ประโยชน์
๑. โลสกชาดก วา่ ดว้ ยคนโลเลตอ้ งเศร้าโศก
๒. กโปตกชาดก วา่ ดว้ ยนกพิราบเตือนกา
๓. เวฬุกชาดก วา่ ดว้ ยงูเวฬุกะ
๔. มกสชาดก วา่ ดว้ ยลูกชายโงฆ่ า่ ยุง
๕. โรหิณีชาดก วา่ ดว้ ยนางโรหิณี
๖. อารามทูสกชาดก วา่ ดว้ ยลิงทําลายสวน
๗. วารุณิทูสกชาดก วา่ ดว้ ยผูม้ ีปัญญาทรามทําสุราให้เสีย
๘. เวทัพพชาดก วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื เวทัพพะ
๙. นักขัตตชาดก วา่ ดว้ ยการถือฤกษถ์ ือยาม
๑๐. ทุมเมธชาดก วา่ ดว้ ยคนโง่
๖. อาสิงสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความหวัง
๑. มหาสีลวชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้ามหาสีลวะ
๒. จูฬชนกชาดก วา่ ดว้ ยพระจูฬช่ นก
๓. ปุณณปาติชาดก วา่ ดว้ ยการลวงดว้ ยสุราเต็มไห
๔. ผลชาดก วา่ ดว้ ยการรู้จักผลไม้
๕. ปั ญจาวุธชาดก วา่ ดว้ ยพระกุมารผูม้ ีอาวุธ ๕ อยา่ ง
๖. กัญจนักขันธชาดก วา่ ดว้ ยพระโพธิสัตวแ์ บง่ แทง่ ทอง
๗. วานรินทชาดก วา่ ดว้ ยพญาวานรพน้ ศัตรู
๘. ตโยธัมมชาดก วา่ ดว้ ยธรรม ๓ ประการของพญาวานร
๙. เภริวาทกชาดก วา่ ดว้ ยการตีกลองเกินประมาณทําให้เสียทรัพย์
๑๐. สังขธมชาดก วา่ ดว้ ยการเป่าสังขเ์ กินไปทําให้เสียทรัพย์
๗. อิตถึวรรค หมวดวา่ ดว้ ยหญิง
๑. อสาตมันตชาดก วา่ ดว้ ยอสาตมนต์
๒. อัณฑภูตชาดก วา่ ดว้ ยการไวใ้ จภรรยาทีเ่ ลีย้ งมาตัง้ แตเ่ กิด
๓. ตักกปั ณฑิตชาดก วา่ ดว้ ยตักกบัณฑิต
๔. ทุราชานชาดก วา่ ดว้ ยภาวะของผูห้ ญิงรู้ไดย้ าก
๕. อนภิรติชาดก วา่ ดว้ ยบุรุษไมค่ วรถือโกรธหญิง
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๖. มุทุลักขณชาดก วา่ ดว้ ยพระโพธิสัตวป์ รารถนานางมุทุลักขณา
๗. อุจจังคชาดก
วา่ ดว้ ยหญิงหาบุตรหาสามีไดง้ า่ ยเหมือนหาของทีช่ ายพก
๘. สาเกตชาดก
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าครัง้ เสวยเป็ นบุตรพราหมณช์ าวเมืองสาเกต
๙. วิสวันตชาดก วา่ ดวยตายเสียดีกวา่ ดูดพิษกลับคืนเขา้ ไป
๑๐. กุททาลชาดก วา่ ดว้ ยกุททาลบัณฑิต
๘. วรุณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยไมก้ มุ่
๑. วรุณชาดก วา่ ดว้ ยมาณพหักไมก้ มุ่
๒. สีลวนาคชาดก วา่ ดว้ ยพญาช้างสีลวะ
๓. สัจจังกิรชาดก วา่ ดว้ ยความจริงทีไ่ ดย้ ินมา
๔. รกขธัมมชาดก วา่ ดว้ ยธรรมสําหรับตน้ ไม้
๕. มัจฉชาดก วา่ ดว้ ยปลาอ้อนวอนขอฝน
๖. อสังกิยชาดก วา่ ดว้ ยความไมห่ วาดระแวง
๗. มหาสุปินชาดก วา่ ดว้ ยมหาสุบิน
๘. อิลลิสชดก วา่ ดว้ ยอิลสีสเศรษฐี
๙. ขรัสสรชาดก วา่ ดว้ ยเสียดังอึกทึกครึกโครม
๑๐. ภีมเสนชาดก วา่ ดว้ ยทา่ นภีมเสนชอบคุยโวโอ้อวด
๙. อปายิมหวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการดื่มสุรา
๑. สุราปานชาดก วา่ ดว้ ยโทษของการดื่มสุรา
๒. มิตตวินทชาดก วา่ ดว้ ยนายมิตตวินทะถูกจักรหินบดขยี้
๓. กาฬกัณณิชาดก วา่ ดว้ ยมิตรชื่อกาฬกัณณี
๔. อัตถัสสทวารชาดก วา่ ดว้ ยช่องทางแห่งประโยชน์
๕. กิมปั กกชาดก วา่ ดว้ ยกามเปรียบเหมือนผลไมม้ ีพิษชื่อกิมปั กกะ
๖. สีลวีมังสกชาดก วา่ ดว้ ยการพิจารณาอานิสงสข์ องศีล
๗. มังคลชาดก วา่ ดว้ ยการถอนมงคล
๘. สารัมภชาดก วา่ ดว้ ยโคชื่อสารัมภะ
๙. กุหกชาดก วา่ ดว้ ยดาบสโกหก
๑๐. อกตัญญุชาดก วา่ ดว้ ยคนอกตัญญู
๑๐. ลิตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยลูกสกาเคลือบยาพิษ
๑. ลิตตชาดก วา่ ดว้ ยลูกสกาเคลือบยาพิษ
๒. มหาสารชาดก วา่ ดว้ ยตอ้ งการคนทีเ่ หมาะสมกับเหตุการณ์
๓. วิสสาสโภชนชาดก วา่ ดว้ ยภัยเกิดจากคนผูค้ นุ้ เคยกัน
๔. โลมหังสชาดก วา่ ดว้ ยการอยูใ่ นป่าทีน่ า่ สะพรึงกลัว
๕. มหาสุทัสสนชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้ามหาสุทัศน์
๖. เตลปั ตตชาดก วา่ ดว้ ยการรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ามัน
๗. นามสิทธิชาดก วา่ ดว้ ยชื่อไมเ่ ป็ นของสําคัญ
๘. กูฏวาณิชชาดก วา่ ดว้ ยพอ่ คา้ โกงถูกไฟคลอก
๙. ปโรสหัสสชาดก
วา่ ดว้ ยคนมีปัญญาคนเดียวประเสริฐกวา่ คนโงต่ ีง้ ๑,๐๐๐
๑๐. อสาตรูปชาดก วา่ ดว้ ยสิง่ ทีค่ รอบงําคนขาดสติ
๑๑. ปโรสตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคนเกินร้อย
๑. ปโรสชาดก
วา่ ดว้ ยคนมีปัญญคนเดียวประเสริฐกวา่ คนไมม่ ีปัญญา ๑๐๐ กวา่ คน
๒. ปั ณณิกชาดก วา่ ดว้ ยอุบาสกชื่อปั ณณิกะ
๓. เวริชาดก วา่ ดว้ ยการอยูร๋ ่วมกับคนเป็ นคูเ่ วรกันเป็ นทุกข์
๔. มิตตวินทชาดก วา่ ดว้ ยนายมิตตวินทะตกนรกเพระความโลภ
๕. ทุพพลกัฏฐชาดก วา่ ดว้ ยช้างกลัวตน้ ไมแ้ ห้ง
๖. อุทัญจนีชาดก วา่ ดว้ ยนางอุทัญจนี
๗. สาลิตตกชาดก วา่ ดว้ ยศิลปะในการดีดกอ้ นกรวด
๘. พาหิยชาดก วา่ ดว้ ยศิลปะของหญิงสาวบา้ นนอก
๙. กุณฑปูวชาดก วา่ ดว้ ยเทวดากินพลีกรรมทีท่ ําจากรําขา้ ว
๑๐. สัพพสังหารกปั ญหชาดก วา่ ดว้ ยการพูดของหญิง ๒ ประเภท
๑๒. หังสิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการเยาะเยย้
๑. คัทรภปั ญหชาดก วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องลากับมา้ อัสดร
๒. อมราเทวีปัญหชาดก วา่ ดว้ ยพระนางอมราเทวี
๓. สิงคาลชาดก วา่ ดว้ ยพราหมณเ์ ชื่อสุนัขจิง้ จอก
๔. มิตจินติชาดก วา่ ดว้ ยปลามิตจินตีช่วยปลาให้พน้ ขา่ ย
๕. อนุสาสิกชาดก วา่ ดว้ ยดีแตส่ อนคนอื่น
๖. ทุพพจชาดก วา่ ดว้ ยคนทีว่ า่ กลา่ วไดย้ าก
๗. ติตติรชาดก วา่ ดว้ ยนกกระทา
๘. วัฏฏกชาดก วา่ ดว้ ยนกกระจาบ
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๙. อกาลราวิชาดก
๑๐. พันธนโมกขชาดก วา่ ดว้ ยการหลุดพน้ จากเครื่องจองจํา
๑๓. กุสนาฬิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกอหญา้
๑. กุสนาฬิชาดก วา่ ดว้ ยเทวดาทีต่ น้ รุจาผูกมิตรกับเทวดาทีก่ อหญา้
๒. ทุมเมธชาดก วา่ ดว้ ยคนมีปัญญาทราม
๓. นังคลีสชาดก วา่ ดว้ ยคนโงส่ ําคัญนมสัมวา่ เหมือนงอนไถ
๔. อัมพชาดก วา่ ดว้ ยดาบสฉันมะมว่ ง
๕. กฏาหกชาดก วา่ ดว้ ยทาสชื่อกฏาหกะ
๖. อสิลักขณชาดก วา่ ดว้ ยผูร้ ้ลู ักษณะดาบ
๗. กลัณฑุกชาดก วา่ ดว้ ยชาติกําเนิดของนายกลัณฑุกะ
๘. พิฬารวตชาดก วา่ ดว้ ยวัตรของแมว
๙. อัคคิกชาดก วา่ ดว้ นสุนัขจิง้ จอกชื่ออัคคิกะ
๑๐. โกสิยชาดก วา่ ดว้ ยนางพราหมณีช่อื โกสิยา
๑๔. อสัมปทานวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการไมร่ ับสิง่ ของ
๑. อสัมปทานชาดก วา่ ดว้ ยการไมร่ ับสิง่ ของทําให้เกิดการแตกร้าว
๒. ปั ญจภีรุกชาดก วา่ ดว้ ยควมไมห่ วาดสะดุง้
๓. ฆตาสนชาดก วา่ ดว้ ยภัยเกิดจากทีพ่ ่ึง
๔. ฌานโสธนชาดก วา่ ดว้ ยสุขเกิดแตฌ
่ าน
๕. จันทาภชาดก วา่ ดว้ ยผูเ้ จริญแสงจันทร์เป็ นอารมณ์
๖. สุวัณณหังสชาดก วา่ ดว้ ยพญาหงสท์ องถูกถอนขน
๗. พัพพุชาดก วา่ ดว้ ยวิธีทําให้แมวตาย
๘. โคธชาดก วา่ ดว้ ยพญาเหีย้
๙. อุภโตภัณฏฐชาดก วา่ ดว้ ยผูเ้ สื่อมประโยชนท์ งั้ ๒ ดา้ น
๑๐. กากชาดก วา่ ดว้ ยกาไมม่ ีมันเหลว
๑๕. กกัณฏกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกิง้ กา่
๑. โคธชาดก วา่ ดว้ ยตระกูลเหีย้ ประสบความพินาศ
๒. สิงคาลชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกโพธิสัตว์
๓. วิโรจนชาดก วา่ ดว้ ยคนถูกเยาะเยย้ วา่ รุ่งเรือง
๔. นังคุฏชาดก วา่ ดว้ ยการบูชาไฟดว้ ยหางวัว
๕. ราธชาดก วา่ ดว้ ยลูกนกแขกเตา้ ราธะ
๖. กากชาดก วา่ ดว้ ยกาวิดน้าดว้ ยจะงอยปาก
๗. ปุปผรัตตชาดก วา่ ดว้ ยผา้ ทีย่ อ้ มดว้ ยดอกคํา
๘. สิงคาลชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกเขา้ ไปในซากช้าง
๙. เอกปั ณณชาดก วา่ ดว้ ยตน้ ไมม้ ีดา้ นละใบ
๑๐. สัญชีวชาดก วา่ ดว้ ยสัญชีวมาณพ
๒. ทุกนิบาต
๑. ทัฬหวรรค หมวดดว้ ยวา่ ดว้ ยความกระดา้ ง
๑. ราโชวาทชาดก วา่ ดว้ ยพระราโชวาท
๒. สิงคาลชาดก วา่ ดว้ ยเหตุทที่ ําให้สุนัขจิง้ จอกตาย
๓. สูกรชาดก วา่ ดว้ ยสุกรทา้ ราชสีห์
๔. อุรคชาดก วา่ ดว้ ยงูมีคุณธรรมสูง
๕. ภัคคชาดก วา่ ดว้ ยบิดาพระโพธิสัตวช์ ่อื ภัคคะ
๖. อลีนจิตตชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าอลีนจิต
๗. คุณชาดก วา่ ดว้ ยมิตรธรรม
๘. สุหนุชาดก วา่ ดว้ ยพฤติกรรมของมา้ สุหนุ
๙. โมรชาดก วา่ ดว้ ยนกยูง
๑๐. วินีลกชาดก วา่ ดว้ ยกาวินีลกะ
๒. สันถวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความสนิทสนม
๑. อินทสมานโคตรชาดก
๒. สันถวชาดก วา่ ดว้ ยการสนิทสนม
๓. สุลีมชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าสุสีมะ
๔. คิชฌชาดก วา่ ดว้ ยนกแร้ง
๕. นกุลชาดก วา่ ดว้ ยพังพอนไมไ่ วใ้ จงู
๖. อุปสาฬหกชาดก วา่ ดว้ ยพราหมณอ์ ุปสาฬหกะ
๗. สมิทธิชาดก วา่ ดว้ ยเทพธิดาหลงรักพระสมิทธิโพธิสัตว์
๘. สกุณัคฆิชาดก วา่ ดว้ ยเหยีย่ วนกเขาหลงกลนกมูลไถ
๙. อรกชาดก วา่ ดว้ ยศาสดาอรกะสอนการแผเ่ มตตา
๑๐. กกัณฏกชาดก วา่ ดว้ ยกิง้ กา่ ไดท้ รัพย์
๓. กัลยาณวรรค หมวดวา่ ดว้ ยกัลยาณธรรม
๑. กัลยาณธัมมชาดก วา่ ดว้ ยผูม้ ีกัลยาณธรรม
๒. ทัททรชาดก วา่ ดว้ ยราชสีห์กับสุนัขจิง้ จอกทีภ่ ูเขาเงิน
๓. มักกฏชาดก วา่ ดว้ ยสิงปลอมเป็ นดาบส
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๔. ทุพภิยมักกฏชาดก วา่ ดว้ ยลิงผูม้ ักประทุษร้ายมิตร
๕. อาทิจจุปัฏฐานชาดก วา่ ดว้ ยลิงไหวพ้ ระอาทิตย์
๖. กฬายมุฏฐิชาดก วา่ ดว้ ยลิงซัดลูกเดือยทิง้ ทัง้ กํามือ
๗. ตินทุกชาดก วา่ ดว้ ยอุบายกินฝลมะพลับ
๘. กัจฉปชาดก วา่ ดว้ ยเตา่ สอนธรรม
๙. สตธัมมชาดก วา่ ดว้ ยสตธรรมมาณพ
๑๐. ทุทททชาดก วา่ ดว้ ยสัตบุรุษให้ทานทีใ่ ห้ไดย้ าก
๔. อสิทิสวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอสทิสกุมาร
๑. อสทิสชาดก วา่ ดว้ ยอสทิสกุมาร
๒. สังคามาวจรชาดก วา่ ดว้ ยช้างเขา้ สูส่ งคราม
๓. วาโลทกชาดก วา่ ดว้ ยลากินน้าหาง
๔. คิริทัตตชาดก วา่ ดว้ ยมา้ เลียนแบบนายคิริทัตต์
๕. อนภิรติชาดก วา่ ดว้ ยจิตขุน่ มัวและไมข่ นุ่ มัว
๖. ทธิวาพนชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าทธิวาหนะ
๗. จตุมัฏฐชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกมีเหตุชวั่ ช้า ๔ ประการ
๘. สิหโกตถุชาดก วา่ ดว้ ยตัวเหมือนราชสีห์แตเ่ สียงไมเ่ หมือน
๙. สีหจัมมชาดก วา่ ดว้ ยลาปลอมตัวเป็ นราชสีห์
๑๐. สีลานิสังสชาดก วา่ ดว้ ยอานิสงสข์ องศิล
๕. รุหกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยชื่อรุหกะ
๑. รุหกชาดก วา่ ดว้ ยปุโรหิตชื่อรุหกะ
๒. สิริกาฬกัณณิชาดก วา่ ดว้ ยสิริกับกาฬกัณณี
๓. จูฬปทุมชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าจูฬปทุม
๔. มณิโจรชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าอธรรมิกราชลงโทษโจรลักแกว้ มณี
๕. ปั พพตูปัตถรชาดก วา่ ดว้ ยสระโบกขรณีทเี่ ชิงเขา
๖. วลาหกัสสชาดก วา่ ดว้ ยความปลอดภัยเกิดจากมา้ วลาหก
๗. มิตตามิตตชาดก วา่ ดว้ ยอาการของผูเ้ ป็ นมิตรและมิใช่มิตร
๘. ราธชาดก วา่ ดว้ ยนกราธโพธิสัตว์
๙. คหปติชาดก วา่ ดว้ ยคหบดีโพธิสัตว์
๑๐. สาธุสีลชาดก วา่ ดว้ ยเลือกเอาผูม้ ีศิล
๖. นตังทัฬหวรรค หมวดวา่ ดว้ ยเครื่องผูกทีม่ นั่ คง
๑. พันธนาคารชาดก วา่ ดว้ ยเครื่องผูก
๒. เกฬิสีลชาดก วา่ ดว้ ยผูม้ ีปกติมัวเมาในการเลน่
๓. ขันธชาดก วา่ ดว้ ยขันธปริตรป้องกันสัตวร์ ้ายตา่ ง ๆ ได้
๔. วีรกชาดก วา่ ดว้ ยกาวีรกโพธิสัตว์
๕. คังเคยยชาดก วา่ ดว้ ยเตา่ งามกวา่ ปลาในแมน่ ้าคงคา
๖. กุรุงคมิคชาดก วา่ ดว้ ยนกและเตา่ ช่วยกวาง
๗. อัสสกชาดก วา่ ดว้ ยพระนางอุพพรีเทวีของพระเจ้าอัสสกะ
๘. สุงสุมารชาดก วา่ ดว้ ยปั ญญาของจระเข้
๙. กุกกุฏชาดก วา่ ดว้ ยไกฉ่ ลาดเอาตัวรอดได้
๑๐. กันทคลกชาดก วา่ ดว้ ยนกหัวขวานตายเพราะไมแ้ กน่
๗. พีรณถัมกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยป่าขา้ พีรถัมภกะ
๑. โสมทัตตชาดก วา่ ดว้ ยพราหมณช์ ่อื โสมทัตต์
๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก วา่ ดว้ ยพราหมณบ์ ริโภคอาหารทีเ่ ป็ นเดน
๓. ภรุราชชาดก วา่ ดว้ ยพระราชาแควน้ ภรุ
๔. ปณณนทีชาดก วา่ ดว้ ยการอุปมาดว้ ยแมน่ ้าทีเ่ ต็มฝั่ ง
๕. กัจฉปชาดก วา่ ดว้ ยเตา่
๖. มัจฉชาดก วา่ ดว้ ยปลาเร่าร้อนเพราะไฟราคะ
๗. เสคคุชาดก วา่ ดว้ ยนางเสคคุ
๘. กูฏวาณิชชาดก วา่ ดว้ ยพอ่ คา้ โกง
๙. ครหิตชาดก วา่ ดว้ ยพญาวรนรติเตียนมนุษยผ์ คู้ รองเรือน
๑๐. ธัมมัทธชชาดก วา่ ดว้ ยผูม้ ีธรรมเป็ นธงชัย
๘. กาสาวรรค หมวดวา่ ดว้ ยผา้ กาสาวพัสตร์
๑. กาสาวชาดก วา่ ดว้ ยผูค้ วรนุง่ ห่มผา้ กาสาวพัสตร์
๒. จูฬนันทิยชาดก วา่ ดว้ ยพญาวานรจูฬนันทิยะ
๓. ปุฏภัตตชาดก วา่ ดว้ ยห่อขา้ วเปลา่
๔. กุมภีลชาดก วา่ ดว้ ยจระเขส้ รรเสริญพญาวานร
๕. ขันติวัณณนชาดก วา่ ดว้ ยการพรรณนาขันติ
๖. โกสิยชาดก วา่ ดว้ ยผูร้ ้กู าลควรไมค่ วรเหมือนนกเคา้ แมว
๗. คูถปาณกชาดก วา่ ดว้ ยหนอนทา้ ช้างสู้
๘. กามนีตชาดก วา่ ดว้ ยคนทีถ่ ูกความอยากครอบงํา
๙. ปลายิตชาดก วา่ ดว้ ยการขับไลศ่ ัตรูแบบสายฟ้าแลบ
๑๐. ทุติยปลายิตชาดก
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วา่ ดว้ ยการขับไลศ่ ัตรูแบบสายฟ้าแลบ เรื่อง ๒
๙. อุปาหนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยอุปมาดว้ ยรองเทา้
๑. อุปาหนชาดก
วา่ ดว้ ยการใช้ศิลปะในทางทีผ่ ิดกอ่ ให้เกิดโทษเหมือนรองเทา้ กัด
๒. วีณาถูณชาดก วา่ ดว้ ยชายคอ่ มนอนขดเหมือนคันพิณ
๓. วิกัณณกชาดก วา่ ดว้ ยกามคุณเช่นกับชนัก
๔. อสิตาภูชาดก วา่ ดว้ ยพระนางอสิตาภู
๕. วัจฉนขชาดก วา่ ดว้ ยวัจฉนขดาบส
๖. พกชาดก วา่ ดว้ ยนกยางเจ้าเลห่ ์
๗. สาเกตชาดก วา่ ดว้ ยทรงปรารภพราหมณช์ ่ือสาเกต
๘. เอกปทชาดก
วา่ ดว้ ยเหตุอยา่ งเดียวทําให้บรรลุประโยชนไ์ ดห้ ลายอยา่ ง
๙. หริตมาตชาดก วา่ ดว้ ยกบเขียวสอนงู
๑๐. มหาปิ งคลชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าปิ งคละ
๑๐. สิงคาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอก
๑. สัพพทาฐิชาดก
วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกไดเ้ ป็ นใหญก่ วา่ สัตวม์ ีเขีย้ วงาทัง้ ปวง
๒. สุนขชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขฉลาดเอาตัวรอดได้
๓. คุตติลชาดก วา่ ดว้ ยคุตติลโพธิสัตว์
๔. วิคติจฉชาดก
วา่ ดว้ ยการนอบนอ้ มทา่ นผูห้ มดความตอ้ งการ
๕. มูลปริยายชาดก วา่ ดว้ ยทรงปราบภิกษุผทู้ ะนงดว้ ยมูลปริยายสูตร
๖. พาโลวาทชาดก วา่ ดว้ ยการโอวาทคนพาล
๗. ปาทัญชลิชาดก วา่ ดว้ ยปาทัญชลีราชกุมาร
๘. กิงสุโกปมชาดก วา่ ดว้ ยคนไมร่ ้ธู รรมดว้ ยญาณยอ่ มสงสัยในธรรม
๙. สาลกชาดก วา่ ดว้ ยสาลกวานร
๑๐. กปิ ชาดก วา่ ดว้ ยการเขา้ ใจผิดวา่ ลิงเป็ นฤาษี
๓. ติกนิบาต
๑. สังกัปปวรรค หมวดวา่ ดว้ ยความดําริ
๑. สังกัปปราคชาดก วา่ ดว้ ยราคะเกิดเพราะความดําริ
๒. ติลมุฏฐิชาดก วา่ ดว้ ยการผูกโกรธเพราะเมล็ดงานเพียงกําเดียว
๓. มณิกัณฐชาดก วา่ ดว้ ยการขอแกว้ มณี
๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก วา่ ดว้ ยมา้ สินธพกินรําขา้ ว
๕. สุกชาดก วา่ ดว้ ยลูกนกแขกเตา้
๖. ชรูทปานชาดก วา่ ดว้ ยขุดบอ่ น้าเกา่ ได้
๗. คามณิจันทชาดก วา่ ดว้ ยคามณิจันทพราหมณ์
๘. มันธาตุราชชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้ามันธาตุ
๙. ติรีฏวัจฉชาดก วา่ ดว้ ยติรีฏวัจฉดาบส
๑๐. ทูตชาดก วา่ ดว้ ยชีวิตเป็ นทูตของทอ้ ง
๒. ปทุมวรรค หมวดวา่ ดว้ ยดอกบัว
๑. ปทุมชาดก วา่ ดว้ ยลูกชายเศรษฐีขอดอกบัว
๒. มุทุปาณิชาดก วา่ ดว้ ยพระราชาถูกหลอกดว้ ยคนฝ่ามืออันอ่อนนุม่
๓. จูฬปโลภนชาดก
วา่ ดว้ ยการประเลา้ ประโลมของหญิงเพียงครู่เดียว
๔. มหาปนาทชาดก วา่ ดว้ ยปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะ
๕. ขุรัปปชาดก วา่ ดว้ ยคนกลา้ ไมก่ ลัวลูกศรทีค่ ม
๖. วาตัคคสินธวชาดก วา่ ดว้ ยมา้ สินธพชื่อวาตัคคะ
๗. สุวัณณกักกฏกชาดก วา่ ดว้ ยนางขา้ งพังอ้อนวอนปูทอง
๘. อารามทูสกชาดก วา่ ดว้ ยลิงทําลายสวน
๙. สุชาตาชาดก วา่ ดว้ ยทรงปรารภนางสุชาดา
๑๐. อุลูกชาดก วา่ ดว้ ยนกเคา้
๓. อุทปานวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบอ่ น้า
๑. อุทปานทูสกชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกทําลายบอ่ น้า
๒. พยัคฆชาดก วา่ ดว้ ยรุกขเทวดาอ้อนวอนราชสีห์และเสือ
๓. กัจฉปชาดก วา่ ดว้ ยฤาษีขอร้องเตา่
๔. โลลชาดก วา่ ดว้ ยโทษของโลเล
๕. รุจิรชาดก วา่ ดว้ ยเรืองนกกาทีน่ า่ รัก
๖. กุรุธัมมชาดก วา่ ดว้ ยธรรมของชาวกุรุ
๗. โรมชาดก วา่ ดว้ ยดาบสลวงนกพิราบโรมะ
๘. มหิสชาดก วา่ ดว้ ยลิงกับกระบือ
๙. สตปั ตตชาดก วา่ ดว้ ยมาณพเขา้ ใจผิดนกกระไน
๑๐. ปุฏทูสกชาดก วา่ ดว้ ยลิงผูช้ อบทําลายพวงดอกไม้
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๔. อัพภันตรวรรค หมวดวา่ ดว้ ยผลไมท้ ิพยช์ ่อื อัพภันตระ
๑. อันภันตรชาดก วา่ ดว้ ยผลไมท้ ิพยช์ ่ืออัพภันตระ
๒. เสยยชาดก วา่ ดว้ ยคบคนดีผคู้ บก็เป็ นคนดี
๓. วัฑฒกีสูกรชาดก วา่ ดว้ ยสุกรชื่อวัฑฒกี
๔. สิริบาดก วา่ ดว้ ยสมาบัติเกิดขึ้นแกผ่ มู้ ีบุญ
๕. มณิสูกรชาดก วา่ ดว้ ยสุกรพยายามทําลายแกว้ มณี
๖. สาลูกชาดก วา่ ดว้ ยสุกรสาลูกะถูกเลีย้ งไวฆ้ า่
๗. ลาภครหชาดก วา่ ดว้ ยวิธีการหลอกลวงเพื่อแสวงหาลาภ
๘. มัจฉุททานชาดก วา่ ดว้ ยบุญทีใ่ ห้ทานแกป่ ลา
๙. นานาฉันทชาดก วา่ ดว้ ยความตอ้ งการทีต่ า่ งกัน
๑๐. สีลวีมังสกชาดก วา่ ดว้ ยการพิจารณาอานิสงสข์ องศีล
๕. กุมภวรรค หมวดวา่ ดว้ ยหมอ้ สมบัติ
๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก
วา่ ดว้ ยคนเขลายอ่ มเดือนรอนเพราะทําลายหมอ้ สมบัติ
๒. สุปัตตชาดก วา่ ดว้ ยเมียพญากาสุปัตตะแพท้ อ้ ง
๓. กายนิพพินทชาดก วา่ ดว้ ยความเบื่อหนา่ ยร่างกาย
๔. ชัมพุขาทกชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกอยากกินลูกหวา้
๕. อันตชาดก วา่ ดว้ ยทีส่ ุด ๓ อยา่ ง
๖. สมุททชาดก วา่ ดว้ ยสมุทร
๗. กามวิลาปชาดก วา่ ดว้ ยผูเ้ พอ้ ถึงกาม
๘. อุทุมพรชาดก วา่ ดว้ ยลิงหลอกลิงดว้ ยผลมะเดื่อ
๙. โกมาริยปุตตชาดก วา่ ดว้ ยลิงอ้างโกมาริยบุตรเป็ นอาจารย์
๑๐. วกชาดก วา่ ดว้ ยหมาใน
๔. จตุกกนิบาต
๑. กาลิงควรรค หมวดวา่ ดว้ ยพระเจ้ากาลิงคะ
๑. จูฬกาลิงคชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าจูฬกาลิงคะ
๒. มหาอัสสาโรหชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้ามหาอัสสาโรหะ
๓. เอกราชชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าเอกราช
๔. ทัททรชาดก วา่ ดว้ ยนาคทัททระ
๕. สีลวีมังสชาดก วา่ ดว้ ยการทดลองศีล
๖. สุชาตาชาดก วา่ ดว้ ยพระนางสุชาดา
๗. ปลาสชาดก วา่ ดว้ ยพราหมณข์ ยันกวาดใบไม้
๘. ชวสกุณชาดก วา่ ดว้ ยราชสีห์ไมร่ ้คู ุณนกหัวขวาน
๙. ฉวชาดก
วา่ ดว้ ยการนัง่ เรียนมนตไ์ มเ่ หมาะสมเหมือนเรียนกับศพ
๑๐. สัยหชาดก วา่ ดว้ ยสัยหอํามาตย์
๒. ปุจิมันทวรรค หมวดวา่ ดว้ ยไมส้ ะเดา
๑. ปุจิมันทชาดก วา่ ดว้ ยเทวดาประจําตน้ สะเดา
๒. กัสสปมันทิยชาดก วา่ ดว้ ยฤาษีกัสสปมันทิยะ
๓. ขันติวาทิชาดก วา่ ดว้ ยขันติวาทีดาบส
๔. โลหกุมภิชาดก วา่ ดว้ ยสัตวใ์ นโลหกุมภีนรก
๕. มังสชาดก วา่ ดว้ ยบุตรเศรษฐีขอเนื้อนายพราน
๖. สสปั ณฑิตชาดก วา่ ดว้ ยกระตา่ ยบัณฑิตโพธิสัตว์
๗. มตโรทนชาดก วา่ ดว้ ยการร้องไห้ถึงคนทีต่ ายแลว้
๘. กณเวรชาดก
วา่ ดว้ ยหญิงหลายใจระลึกถึงความหลังใตต้ น้ ยีโ่ ถแดง
๙. ติตติรชาดก วา่ ดว้ ยนกกระทา
๑๐. สุจจชชาดก วา่ ดว้ ยพระราชาไมท่ รงสละสิง่ ทีส่ ละไดง้ า่ ย
๓. กุฏิทูสกวรรค หมวดวา่ ดว้ ยการประทุษร้ายรัง
๑. กุฏิทูสกชาดก วา่ ดว้ ยลิงประทุษร้ายรัง
๒. ทุททุภายชาดก วา่ ดว้ ยกระตา่ ยตื่นตูม
๓. พรหมทัตตชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าพรหมทัต
๔. จัมมสาฏกชาดก วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อจัมมสาฏกะ
๕. โคธชาดก วา่ ดว้ ยฤาษีจะกินเหีย้
๖. กักการุชาดก วา่ ดว้ ยผูส้ มควรไดด้ อกกักการุทิพย์
๗. กากวตีชาดก วา่ ดว้ ยนางกากวดี
๘. อนนุโสจิยชาดก วา่ ดว้ ยทุกคนไมค่ วรเศร้าโศก
๙. กาฬพาหุชาดก วา่ ดว้ ยลิงชื่อกาฬพาหุ
๑๐. สีลวีมังสชาดก วา่ ดว้ ยการพิจารณาอานิสงสข์ องศีล
๔. โกกิลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยลูกนกดุเหวา่
๑. โกกิลชาดก วา่ ดว้ ยลูกนกดุเหวา่
๒. รถลัฏฐฺชาดก วา่ ดว้ ยปุโรหิตโกรธประหารผูอ้ ่นื ดว้ ยปะฏัก
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๓. โคธชาดก วา่ ดว้ ยพระราชาหลอกกินเหีย้ ยา่ ง
๔. ราโชวาทชาดก วา่ ดว้ ยดาบสถวายโอวาทแดพ่ ระราชา
๕. ชัมพุกชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกชัมพุกะอวดเกง่
๖. พรหาฉัตตชาดก วา่ ดว้ ยพระกุมารชื่อพรหาฉัตต
๗. ปี ฐชาดก วา่ ดว้ ยเศรษฐีถวายตัง่ ตามตระกูล
๘. ถุสชาดก วา่ ดว้ ยหนูไมก่ ินแกลบ
๙. พาเวรุชาดก วา่ ดว้ ยความเสื่อมลาภของกาในแควน้ พาเวรุ
๑๐. วิสัยหชาดก วา่ ดว้ ยวิสัยหเศรษฐี
๕. จูฬกุณาลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยนกกุณาละหมวดสัน้
๑. กุณฑลิกชาดก วา่ ดว้ ยกุณฑลิกราชา
๒. วานรชาดก วา่ ดว้ ยวานรโพธิสัตว์
๓. กุนตินีชาดก วา่ ดว้ ยนางนกกระเรียน
๔. อัมพชาดก วา่ ดว้ ยพระขรัวตาเฝ้าสวนมะมว่ ง
๕. คชกุมภชาดก วา่ ดว้ ยสัตวเ์ ลื้อยคลานชื่อคชกุมภะ
๖. เกสวชาดก วา่ ดว้ ยเกสวดาบส
๗. อยกูฏชาดก วา่ ดว้ ยยักษถ์ ือพะเนินเหล็กใหญ่
๘. อรัญญชาดก วา่ ดว้ ยวัตรของผูอ้ อกจากป่า
๙. สันธิเภทชาดก วา่ ดว้ ยการทําลายมิตรไมตรี
๑๐. เทวตาปั ญหชาดก วา่ ดว้ ยปั ญหาของเทวดา
๕. ปั ญจกนิบาต
๑. มณิกุณฑลวรรค หมวดวา่ ดว้ ยตา่ งหูแกว้ มณี
๑. มณิกุณฑลชาดก วา่ ดว้ ยตา่ งหูแกว้ มณี
๒. สุชาตชาดก วา่ ดว้ ยสุชาตกุมารโพธิสัตว์
๓. เวนสาขชาดก วา่ ดว้ ยตน้ ไมป้ ้ องกันภัยไมไ่ ด้
๔. อุรคชาดก วา่ ดว้ ยคนตายเหมือนงูลอกคราบ
๕. ฆฏชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าฆฏะ
๖. การันทิยชาดก วา่ ดว้ ยการันทิยพราหมณ์
๗. ลฏกุ ิกชาดก วา่ ดว้ ยนางนกไส้
๘. จูฬธัมมปาลชาดก วา่ ดว้ ยจูฬธรรมปาลกุมาร
๙. สุวัณณมิคชาดก วา่ ดว้ ยพญากวางทอง
๑๐. สุสันธีชาดก วา่ ดว้ ยพระนางสุสันธี
๒. วัณณาโรหวรรค หมวดวา่ ดว้ ยมีผิวพรรณตา่ งกัน
๑. วัณณาโรหชาดก วา่ ดว้ ยผูม้ ีผิวพรรณและทรวดทรงตา่ งกัน
๒. สีลวีมังสชาดก วา่ ดว้ ยการทดลองศีล
๓. หิริชาดก วา่ ดว้ ยความละอาย
๔. ขัชโชปนกชาดก วา่ ดว้ ยหิง่ ห้อย
๕. อหิตุณฑิกชาดก วา่ ดว้ ยหมองู
๖. คุมพิยชาดก วา่ ดว้ ยยักษค์ ุมพิยะ
๗. สาลิยชาดก วา่ ดว้ ยลูกนกสาลิกา
๘. ตจสารชาดก วา่ ดว้ ยชื่อคาไมไ้ ผ่
๙. มิตตวินทุกชาดก วา่ ดว้ ยนายมิตตวินทุกะ
๑๐. ปลาสชาดก วา่ ดว้ ยปลาสเทวดา
๓. อัฑฒวรรค หมวดวา่ ดว้ ยชาดกมีครึ่งวรรค
๑. ทีฆีติโกสลชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าทีฆีติโกศล
๒. มิคโปตกชาดก วา่ ดว้ ยลูกเนื้อทราย
๓. มูสิกชาดก วา่ ดว้ ยหนูถูกฆา่ ตาย
๔. จูฬธนุคคหชาดก วา่ ดว้ ยจูฬธนุคคหบัณฑิต
๕. กโปตกชาดก วา่ ดว้ ยนกพิราบโพธิสัตว์
๖. ฉักกนิบาต
๑. อวาริยวรรค หมวดวา่ ดว้ ยบิดาของนางอวาริยา
๑. อวาริยชาดก วา่ ดว้ ยบิดาของนางอวาริยา
๒. เสตเกตุชาดก วา่ ดว้ ยเสตเกตุดาบส
๓. ทรีมุขชาดก วา่ ดว้ ยพระทรีมุขปั จเจกพุทธเจ้า
๔. เนรุชาดก วา่ ดว้ ยอานุภาพของภูเขาเนรุ
๕. อาสังกชาดก วา่ ดว้ ยอาสังกากุมาริกา
๖. มิคาโลปชาดก วา่ ดว้ ยนกแร้งมิคาโลปะ
๗. สิริกาฬกัณณิชาดก วา่ ดว้ ยสิริกับกาฬกัณณี
๘. กุกกุฏชาดก วา่ ดว้ ยไกโ่ พธิสัตว์
๙. ธัมมัทธชชาดก วา่ ดว้ ยการมีธรรมเป็ นธงชัย
๑๐. นันทิยมิคราชชาดก วา่ ดว้ ยพญาเนื้อนันทิยะ
๒. ขรปุตตวรรค หมวดวา่ ดว้ ยมา้ เกิดแตล่ า
๑. ขปุตตชาดก วา่ ดว้ ยมา้ สินธพลูกลา
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เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

๒. สูจิชาดก วา่ ดว้ ยเข็ม
๓. ตุณฑิลชาดก วา่ ดว้ ยตุณฑิลสุกรโพธิสัตว์
๔. สุวัณณกักกฏกชาดก วา่ ดว้ ยปูทองทีฉ่ ลาด
๕. มัยหกสกุณชาดก วา่ ดว้ ยนกมัยหกะ
๖. ปั พพชิตวิเหฐกชาดก วา่ ดว้ ยผูเ้ บียดเบียนนักบวช
๗. อุปสืงฆปุปผชาดก วา่ ดว้ ยฤาษีลักดมดอกไม้
๘. วิฆาสาทชาดก วา่ ดว้ ยผูบ้ ริโภคอาหารทีเ่ ป็ นเดน
๙. วัฏฏกชาดก วา่ ดว้ ยนกคุม่ โพธิสัตว์
๑๐. มณิชาดก วา่ ดว้ ยกาถูกกระเบื้องแขวนคอแทนแกว้ มณี
๗. สัตตกนิบาต
๑. กุกกุวรรค หมวดวา่ ดว้ ยมาตราวัดศอก
๑. กุกกุชาดก วา่ ดว้ ยมาตราวัดศอก
๒. มโนชชาดก วา่ ดว้ ยราชสีห์มโนชะ
๓. สุตนชาดก วา่ ดว้ ยสุตนโพธิสัตว์
๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก วา่ ดว้ ยพญาแร้งโพธิสัตวเ์ ลีย้ งมารดา
๕. ทัพภปุปผชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกชื่อทัพภปุปผะ
๖. ทสัณณกชาดก วา่ ดว้ ยดาบสแควน้ ทสัณณกะ
๗. เสนกชาดก วา่ ดว้ ยเสนกบัณฑิต
๘. อัฏฐิเสนชาดก วา่ ดว้ ยอัฏฐิเสนฤาษี
๙. กปิ ชาดก วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของผูบ้ ริหารหมูค่ ณะ
๑๐. พกพรหมชาดก วา่ ดว้ ยพรตและศีลของพกพรหม
๒. คันธารวรรค หมวดวา่ ดว้ ยคันธารดาบส
๑. คันธารชาดก วา่ ดว้ ยคันธารดาบสโพธิสัตว์
๒. มหากปิ ชาดก วา่ ดว้ ยพญาลิงโพธิสัตว์
๓. กุมภการชาดก วา่ ดว้ ยนายช่างหมอ้
๔. ทัฬหธัมมชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าทัฬหธรรม
๕. โสมทัตตชาดก วา่ ดว้ ยลูกช้างชื่อโสมทัต
๖. สุสีมชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าสุสีมะออกผนวช
๗. โกฏสิมพลิชาดก วา่ ดว้ ยเทวดาผูส้ ถิตอยูท่ ตี่ น้ งิว้ ใหญ๋
๘. ธูมการิชาดก วา่ ดว้ ยพราหมณผ์ ูกอ่ ไฟรมควัน
๙. ชาครชาดก วา่ ดว้ ยผูห้ ลับและตื่น
๑๐. กุมมาสปิ ณฑิชาดก วา่ ดว้ ยอานิสงสถ์ วายขนมกุมมาส
๑๑. ปรันตปชาดก วา่ ดว้ ยปรันตปะมหาดเล็ก
๘. อัฏฐกนิบาต
๑. กัจจานิวรรค หมวดวา่ ดว้ ยนางกัจจานี
๑. กัจจานิชาดก วา่ ดว้ ยนางกัจจานี
๒. อัฏฐสัททชาดก วา่ ดว้ ยเสียงของบุคคลทัง้ ๘
๓. สุลสาชาดก วา่ ดว้ ยนางสุลสาหญิงงามเมือง
๔. สุมังคลชาดก วา่ ดว้ ยนายสุมังคละ
๕. คังคมาลชาดก วา่ ดว้ ยพระปั จเจกพุทธเจ้านามวา่ คังคมาละ
๖. เจติยราชชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าเจติยราช
๗. อินทริยชาดก วา่ ดว้ ยอํานาจของอินทรีย์
๘. อาทิตตชาดก วา่ ดว้ ยสิง่ ของในเรือนทีถ่ ูกไฟไหม้
๙. อัฏฐานชาดก วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ ป็ ฯไปไมไ่ ด้
๑๐. ทีปิชาดก วา่ ดว้ ยเสือเหลือง
๙. นวกนิบาต
๑. คิชฌชาดก วา่ ดว้ ยนกแร้ง
๒. โกสัมพิยชาดก วา่ ดว้ ยการทะเลาะกันในเมืองโกสัมพี
๓. มหาสุวราชชาดก วา่ ดว้ ยพญานกแขกเตา้
๔. จูฬสุวรกราชชาดก วา่ ดว้ ยพญานกแขกเตา้ เรื่องสัน้
๕. หริตจชาดก วา่ ดว้ ยหริตจดาบสโพธิสัตว์
๖. ปทกุสลมาณวชาดก วา่ ดว้ ยมาณพผูฉ้ ลาดในการสะกดรอย
๗. โลมสกัสสปชาดก วา่ ดว้ ยโลมสกัสสปฤาษี
๘. จักกวากชาดก วา่ ดว้ ยนกจักรพาก
๙. หลิททราคชาดก วา่ ดว้ ยจิตกลับกลอกเหมือนผา้ ยอ้ มดว้ ยขมิน้
๑๐. สมุคคชาดก วา่ ดว้ ยหญิงในผอบแกว้
๑๑. ปูติมังสชาดก วา่ ดว้ ยสุนัขจิง้ จอกชื่อปูติมังสะ
๑๒. ทัททรชาดก วา่ ดว้ ยนกกระทา
๑๐. ทสกนิบาต
๑. จตุทวารชาดก วา่ ดว้ ยเมืองมี ๔ ประตู
๒. กัณหชาดก วา่ ดว้ ยกัณหฤาษี
๓. จตุโปสถิยชาดก วา่ ดว้ ยบคคลทัง้ ๔ รักษาอุโบสถ
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เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

๑๑.

เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

๑๒.

เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

๑๓.

เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

๑๔.

เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

๑๕.

๔. สังขชาดก วา่ ดว้ ยสังขพราหมณ์
๕. จูฬโพธิชาดก วา่ ดว้ ยจูฬโพธิกุมาร
๖. มัณฑัพยชาดก วา่ ดว้ ยมัณฑัพยคหบดี
๗. นิโครธชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้านิโครธ
๘. ตักกลชาดก วา่ ดว้ ยตักกลบัณฑิต
๙. มหาธัมมปาลชาดก วา่ ดว้ ยมหาธรรมปาลกุมาร
๑๐. กุกกุฏชาดก วา่ ดว้ ยพญาไก่
๑๑. มัฏฐกุณฑลีชาดก วา่ ดว้ ยมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร
๑๒. พิลารโกสิยชาดก วา่ ดว้ ยทา้ วสักกะทรมานเศรษฐีตีนแมว
๑๓. จักกวากชาดก วา่ ดว้ ยนกจักรพาก
๑๔. ภูริปัญญชาดก วา่ ดว้ ยผูม้ ีปัญญากวา้ งขวาง
๑๕. มหามังคลชาดก วา่ ดว้ ยมหามงคล
๑๖. ฆตปั ณฑิตชาดก วา่ ดว้ ยฆตบัณฑิต
เอกาทสกนิบาต
๑. มาตุโปสกชาดก วา่ ดว้ ยพญาช้างเลีย้ งมารดา
๒. ชุณหชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าชุณหะตรัสถึงการคบคนพาลและบัณฑิต
๓. ธัมมเทวปุตตชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าอุทัย
๔. อุทยชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าอุทัย
๕. ปานียชาดก วา่ ดว้ ยการรังเกียจบาปเพราะเผลอไปดื่มน้า
๖. ยุธัญชยชาดก วา่ ดว้ ยพระราชกุมารยุธัญชัย
๗. ทสรถชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าทศรถ
๘. สังวรชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าสังวร
๙. สุปปารกชาดก วา่ ดว้ ยพอ่ คา้ สุปปารกะ
ทวาทสกนิบาต
๑. จูฬกุณาลชาดก วา่ ดว้ ยนกดุเหวา่ จูฬกุณาละ
๒. ภัททสาลชาดก วา่ ดว้ ยเทวดาประจําตน้ รังหนุม่
๓. สมุททวาณิชชาดก วา่ ดว้ ยพอ่ คา้ ทางเรือเดินทะเล
๔. กามชาดก วา่ ดว้ ยกามและโทษของกาม
๕. ชนสันธชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าชนสันธะ
๖. มหากัณหชาดก วา่ ดว้ ยคราวทีส่ ุนัขดํากินคน
๗. โกสิยชาดก วา่ ดว้ ยโกสิยเศรษฐี
๘. เมณฑกปั ญหาชาดก วา่ ดว้ ยปั ญหาเรื่องแพะเป็ นเพื่อนกับสุนัข
๙. มหาปทุมชาดก วา่ ดว้ ยมหาปทุมกุมาร
๑๐. มิตตามิตตชาดก วา่ ดว้ ยลักษณะมิตรและผูม้ ิใช่มิตร
เตรสกนิบาต
๑. อัมพชาดก วา่ ดว้ ยมนตเ์ สกมะมว่ ง
๒. ผันทนชาดก วา่ ดว้ ยการผูกเวรของหมีและไมส้ ะคร้อ
๓. ชวนหังสชาดก วา่ ดว้ ยพญาชวนหงส์
๔. จูฬนารถกัสสปชาดก วา่ ดว้ ยกัสสปดาบสสอนจูฬนารทดาบส
๕. ทูตชาดก วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ ป็ นทูต
๖. กาลิงคโพธิชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้ากาลิงคะทรงบูชาโพธิมณฑล
๗. อกิตติชาดก วา่ ดว้ ยอกิตติดาบสขอพรทา้ วสักกะ
๘. ตักกริยชาดก วา่ ดว้ ยตักกริยมาณพเตือนอาจารย์
๙. รุรุมิคราชชาดก วา่ ดว้ ยน้าใจของพญาเนื้อรุรุ
๑๐. สรภมิคชาดก วา่ ดว้ ยละมัง่ ทําคุณแกพ่ ระราชา
ปกิณณกนิบาต
๑. สาลิเกทารชาดก วา่ ดว้ ยนกแขกเตา้ เลีย้ งพอ่ แม่
๒. จันทกินนนรีชาดก วา่ ดว้ ยนางจันทกินนรี
๓. มหาอุกกุสชาดก วา่ ดว้ ยพญานกออกช่วยเพื่อน
๔. อุททาลกชาดก วา่ ดว้ ยอุททาลกดาบส
๕. ภิสชาดก วา่ ดว้ ยทา้ วสักกะลักเหงา้ บัวเพื่อลองใจฤาษี
๖. สุรุจิชาดก วา่ ดว้ ยพระมเหสีของพระเจ้าสุรุจิ
๗. ปั ญจุโปสถิกชาดก วา่ ดว้ ยการรักษาอุโบสถของสัตว์ ๕ ชนิด
๘. มหาโมรชาดก วา่ ดว้ ยพญานกยูง
๙. ตัจฉสูกรชาด วา่ ดว้ ยสุกรขื่อตัจฉะ
๑๐. มหาวาณิชชาดก วา่ ดว้ ยพอ่ คา้ ใหญ่
๑๑. สาธินราชชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าสาธินะ
๑๒. ทสพราหมณชาดก วา่ ดว้ ยการจําแนกตระกูลพราหมณ์ ๑๐ ตระกูล
๑๓. ภิกขาปรัมปรชาดก วา่ ดว้ ยเขตทีถ่ วายทานแลว้ มีผลมาก
วีสตินิบาต
๑. มาตังคชาดก วา่ ดว้ ยอานุภาพของฤาษีมาตังคะ
๒. จิตตสัมภูตชาดก วา่ ดว้ ยจิตตบัณฑิตกับพระเจ้าสัมภูตบัณฑิต
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เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๗ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

๓. สีวิราชชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าสีวิ
๔. สิรีมันตชาดก วา่ ดว้ ยปั ญหาความมีสิริกับปั ญญา
๕. โรหณมิคชาดก วา่ ดว้ ยพญาเนื้อชื่อโรหณะ
๖. จูฬหังสชาดก วา่ ดว้ ยหงสส์ ุมุขะผูภ้ ักดีตอ่ พญาหงสจ์ ูฬหังสะ
๗. สัตติคุมพชาดก วา่ ดว้ ยนกแขกเตา้ ชื่อวา่ สัตติคุมพะ
๘. ภัลลาติยชาดก วา่ ดว้ ยพระราชาพระนามวา่ ภัลลติยะ
๙. โสมนัสสชาดก วา่ ดว้ ยโสมนัสกุมาร
๑๐. จัมเปยยชาดก วา่ ดว้ ยพญานาคจัมเปยยะ
๑๑. มหาปโลภนชาดก วา่ ดว้ ยการประเลา้ ประโลมให้หลง
๑๒. ปั ญจปั ณฑิตชาดก วา่ ดว้ ยบัณฑิต ๕ คน
๑๓. หัตถิปาลชาดก วา่ ดว้ ยหัตถิปาลกุมาร
๑๔. อโยฆรชาดก วา่ ดว้ ยมหาสัตวอ์ โยฆรราช
๑๖. ติงสตินิบาต
๑. กิงฉันทชาดก วา่ ดว้ ยดาบสผูม้ ีความพอใจอะไร
๒. กุมภชาดก วา่ ดว้ ยหมอ้ พิเศษ
๓. ชยัททิสชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าปั ญจาละพระนามวา่ ชัยทิศ
๔. ฉัททันตชาดก วา่ ดว้ ยพญาช้างฉัททันต์
๕. สัมภวชาดก วา่ ดว้ ยสัมภวกุมาร
๖. มหากปิ ชาดก วา่ ดว้ ยพญาวานร
๗. ทกรักขสชาดก วา่ ดว้ ยผีเสื้อน้า
๘. ปั ณฑรกนาคราชชาดก วา่ ดว้ ยปั ณฑรกนาคราช
๙. สัมพุลาชาดก วา่ ดว้ ยความซื่อสัตยข์ องพระนางสัมพุลา
๑๐. คันธตินทุกชาดก วา่ ดว้ ยเทวดาชื่อคันธตินทุกะ
๑๗. จัตตาลีสนิบาต
๑. เตสกุณชาดก วา่ ดว้ ยนก ๓ ตัว
๒. สรภังคชาดก วา่ ดว้ ยสรภังคดาบสแกป้ ั ญหา
๓. อลัมพุสาชาดก วา่ ดว้ ยเทพธิดาอลัมพุสา
๔. สังขปาลชาดก วา่ ดว้ ยสังขปาลนาคราช
๕. จฬสุตโสมชาดก วา่ ดว้ ยเหตุทพี่ ระเจ้าจูฬสุตโสมออกผนวช

เล่มที่ ๒๘
พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๖
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๗
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๘
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๙
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๐
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๑
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๒
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๓

๑๘. ปั ญญาสนิบาต
๑. นฬินิกาชาดก วา่ ดว้ ยพระราชธิดานฬินิกา
๒. อุมมาทันตีชาดก วา่ ดว้ ยเสนาบดีถวายอุมาทันตีแดพ่ ระราชา
๓. มหาพิชาดก วา่ ดว้ ยโพธิกุมารโพธิสัตว์
๑๙. สัฏฐินิบาต
๑. โสณกชาดก
วา่ ดว้ ยพระราชาพระราชทานรางวัลแกผ่ พู้ บโสณกกุมาร
๒ สังกิจจาชาดก วา่ ดว้ ยสังกิจจาฤาษี
๒๐. สัตตตินิบาต
๑. กุสชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้ากุสะหลงรูปโฉมนางประภาวดี
๒. โสณนันทชาดก วา่ ดว้ ยโสณนันทดาบส
๒๑. อสีตินิบาต
๑. จูฬหังสชาดก วา่ ดว้ ยพญาหงสต์ ิดบว่ ง
๒. มหาหังสชาดก วา่ ดว้ ยพญาหงสต์ ิดบว่ ง
๓. สุธาโภชนชาดก วา่ ดว้ ยอาหารทิพย์
๔. กุณาลชาดก วา่ ดว้ ยนกดุเหวา่
๕. มหาสุตโสมชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้ามหาสุตโสมทรงทรมานโจรโปริสาท
๒๒. มหานิบาต
๑. เตมิยชาดก วา่ ดว้ ยพระเตมียโ์ พธิสัตว์
๒. มหาชนกชาดก วา่ ดว้ ยพระมหาชนกทรงบําเพ็ญวิริยบารมี
๓. สุวัณณสามชาดก วา่ ดว้ ยสุวรรณสามบําเพ็ญเมตตาบารมี
๔. เนมิราชชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าเนมิทรงบําเพ็ญอธิษฐานบารมี
๕. มโหสธชาดก วา่ ดว้ ยพระมโหสธบัณฑิตทรงบําเพ็ญปั ญญาบารมี
๖. ภูริทัตตชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าภูริทัต
๗. จันทกุมารชาดก วา่ ดว้ ยจันทกุมารทรงบําเพ็ญขันติบารมี
๘. มหานารทกัสสปชาดก วา่ ดว้ ยพระมหานารทกัสสปะทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี
๙. วิธุรชาดก วา่ ดว้ ยวิธุรบัณฑิตบําเพ็ญปั ญญาบารมี
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!

ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๖
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๗
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๘ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

โทหฬกัณฑ์ ตอนวา่ ดว้ ยความแพท้ อ้ ง
มณิกัณฑ์ ๔๐๐ ตอนวา่ ดว้ ยอานุภาพแกว้ มณี
อักขกัณฑ์ ตอนวา่ ดว้ ยการเลน่ สะกา
ฆราวาสปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาในการอยูค่ รองเรือน
ลักขณกัณฑ์ ตอนวา่ ดว้ ยลักษณะของบัณฑิต
ราชวสตีธรรม ธรรมสําหรับผูอ่ ยูใ่ นราชสํากนัก
อนันตรเปยยาล วา่ ดว้ ยเนื้อความทีย่ อ่ ไวใ้ นระหวา่ ง
สาธุนรธรรมกัณฑ์ ตอนวา่ ดว้ ยธรรมของคนดี
กาฬาคิริกัณฑ์ ตอนวา่ ดว้ ยภูเขาสีดํา
๑๐. เวสสันดรชาดก วา่ ดว้ ยพระเจ้าเวสสันดรทรงบําเพ็ญบารมีชาติสุดทา้ ย
กัณฑท์ ศพร
กัณฑห์ ิมพานต์
กัณฑท์ านกัณฑ์
กัณฑว์ นปเวสน์
กัณฑช์ ูชก
จูฬวนวัณณนา พรรณนากัณฑจ์ ุลพน
มหาวนวัณณนา พรรณนากัณฑม์ หาพน
กัณฑก์ ุมาร
กัณฑม์ ัทรี
กัณฑส์ ักกบรรพ
กัณฑม์ หาราช
กัณฑฉ์ กษัตริย์
กัณฑน์ ครกัณฑ์

เล่มที่ ๒๙
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส
เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

อัฏฐกวรรค
๑. กามสุตตนิทเทส อธิบายกามสูตร วา่ ดว้ ยกาม ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยการละกามโดยเหตุ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยบุคคลทีล่ ะกามไดโ้ ดยการขม่ ไว้ ๑๐ จําพวก
วา่ ดว้ ยบุคคลทีล่ ะกามไดโ้ ดยการขม่ ไว้ ๘ จําพวก
วา่ ดว้ ยบุคลทีล่ ะกามไดโ้ ดยการตัดขาด ๔ จําพวก
วา่ ดว้ ยอันตราย ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยธรรม ๓ ประการ เป็ นมลทินภายใน
วา่ ดว้ ยผูม้ ีสติทุกเมื่อ
๒. คุหัฏฐกสุตตนิทเทส อธิบายคุหัฏฐกสูตร วา่ ดว้ ยนรชนผูข้ อ้ งอยูใ่ นถ้าคือกาย
วา่ ดว้ ยวิเวก ๓ อย่ ่าง
วา่ ดว้ ยกาม ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยกาม ๒ อยา่ ง (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยกาม ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยความตระหนี่ ๕ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยสิกขา ๓
วา่ ดว้ ยชีวิตเป็ นของนอ้ ยดว้ ยเหตุ ๒ ประการ
วา่ ดว้ ยปั ญญาทีเ่ รียกวา่ ธี
วา่ ดว้ ยหมูส่ ัตวด์ นิ้ รนอยูใ่ นโลกเพราะตัณหา
วา่ ดว้ ยความยึดถือ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยผัสสะตา่ งๆ
วา่ ดว้ ยปริญญา ๓
วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
๓. ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส อธิบายทุฏฐัฏฐกสูตร วา่ ดว้ ยเดียรถียป์ ระทุษร้ายมุนี
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องตรึงจิต ๓ ประการ
วา่ ดว้ ยทิฏฐิ
วา่ ดว้ ยศีลและวัตร
วา่ ดว้ ยผูไ้ ดช้ ่อื วา่ ภิกษุ
วา่ ดว้ ยผูม้ ีอริยธรรม
วา่ ดว้ ยการเชิดชู ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยสันติ ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยความถือมัน่
วา่ ดว้ ยการสลัดทิง้ ๒ อยา่ ง
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เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๓
เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยปั ญญาเครื่องกําจัด
วา่ ดว้ ยความหลอกลวงและความถือตัว
วา่ ดว้ ยความถือมัน่ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยความเห็นวา่ มีตนและไมม่ ีตน
๔. สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส อธิบายสุทธัฏฐกสูตร วา่ ดว้ ยผูพ้ ิจารณาเห็นความหมดจด
วา่ ดว้ ยความหมดจดเป็ นตน้
วา่ ดว้ ยความเชื่อถือวา่ เป็ นมงคล ไมเ่ ป็ นมงคล
วา่ ดว้ ยความหมดจดดว้ ยศึลและวัตร
วา่ ดว้ ยการละบุญและบาป
วา่ ดว้ ยการละตน
วา่ ดว้ ยการจับๆ ปลอ่ ยๆ พน้ กิเลสไมไ่ ด้
วา่ ดว้ ยการดําเนินไปลุม่ ๆ ดอนๆ
วา่ ดว้ ยผูร้ ้ธู รรม ๗ ประการ
วา่ ดว้ ยเสนามาร
วา่ ดว้ ยคุณลักษณะของสัตบุรุษ
วา่ ดว้ ยพระอรหันต์
๕. ปรมัฏฐกสุตตนิทเทส อธิบายปรมัฏฐกสูตร วา่ ดว้ ยผูย้ ึดถืออยูใ่ นทิฏฐิ
วา่ ดว้ ยอานิสงสใ์ นทิฏฐิ
วา่ ดว้ ยความเห็นของผูฉ้ ลาด
วา่ ดว้ ยภิกษุไมพ่ ึงมีทิฏฐิมานะ
วา่ ดว้ ยภูมิธรรมของพระอรหันต์
วา่ ดว้ ยพระอรหันตไ์ ดช้ ่อื วา่ พราหมณ์
วา่ ดว้ ยการกําหนด ๒
วา่ ดว้ ยพระอรหันตช์ ่อื วา่ เป็ นผูม้ นั่ คง
๖. ชราสุตตนิทเทส อธิบายชราสูตร วา่ ดว้ ยชรา
วา่ ดว้ ยชีวิตเป็ นของนอ้ ยดว้ ยเหตุ ๒ ประการ
วา่ ดว้ ยคนเศร้าโศกเพราะการยึดถือ
วา่ ดว้ ยการยึดถือเบญจขันธ์
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งอุปมาเหมือนความฝั น
วา่ ดว้ ยสิง่ ตา่ งๆ สลายไปเหลือแตช่ ่อื
วา่ ดว้ ยความตระหนี่ ๕ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยโมเนยยธรรม ๓ ประการ
วา่ ดว้ ยผูป้ ระพฤติหลีกเร้น
วา่ ดว้ ยสิง่ เป็ นทีร่ ัก ๒ จําพวก
๗. ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส อธิบายติสสเมตเตยยสูตร วา่ ดว้ ยปั ญหาของติสสเมตเตยยะ
วา่ ดว้ ยเมถุนธรรม
วา่ ดว้ ยวิเวก ๓
อธิบายคําวา่ ภควา
วา่ ดว้ ยคําสอน ๒ สว่ น
วา่ ดว้ ยผูบ้ วชแลว้ สึก
วา่ ดว้ ยยศและเกียรติ
วา่ ดว้ ยสิกขา ๓
วา่ ดว้ ยขอ้ เสียของภิกษุ
วา่ ดว้ ยศัสตรา ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยมุสาวาท
วา่ ดว้ ยตน้ ตรงปลายคด
วา่ ดว้ ยการลงโทษ
วา่ ดว้ ยปฏิปทาของมุนี
๘. ปสูรสุตตนิทเทส อธิบายปสูรสูตร วา่ ดว้ ยปริพาชกชื่อวา่ ปสูระ
วา่ ดว้ ยการยกวาทะ
วา่ ดว้ ยแกพว้ าทะแลว้ ขัดเคือง
วา่ ดว้ ยถูกขม่ ดว้ ยวาทะแลว้ เสียใจ
วา่ ดว้ ยโทษของการวิวาท
วา่ ดว้ ยวิวาทกันเพราะทิฏฐิ
วา่ ดว้ ยเสนามาร
วา่ ดว้ ยพระปั ญญาของพระพุทธเจ้า
๙. มาคันทิยสุตตนิทเทส อธิบายมาคันทิยสูตร วา่ ดว้ ยเมถุนธรรม
วา่ ดว้ ยทิฏฐิ ๖๒
วา่ ดว้ ยทิฏฐิ ๖๒ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยทิฏฐิ ๖๒ (ตอ่ )
๑๐. ปุราเภทสุตตนิทเทส อธิบายปุราเภทสูตร วา่ ดว้ ยกอ่ นการดับขันธปรินิพพาน
วา่ ดว้ ยคําถามของพระพุทธเนรมิต
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เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

อธิบายคําวา่ ภควา
วา่ ดว้ ยความมุง่ หวัง ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยเหตุเกิดความโกรธ ๑๐ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยผูไ้ มส่ ะดุง้
วา่ ดว้ ยผูไ้ มโ่ อ้อวด
วา่ ดว้ ยผูไ้ มค่ ะนอง
วา่ ดว้ ยปั ญญาเรียกวา่ มันตา
วา่ ดว้ ยการสํารวมวาจา
วา่ ดว้ ยผูไ้ มม่ ีตัณหา
วา่ ดว้ ยผูไ้ มเ่ ศร้าโศก
วา่ ดว้ ยผัสสะ
วา่ ดว้ ยผูห้ ลิกเร้น
วา่ ดว้ ยความหลอกลวง ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยความตระหนี่ ๕ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยความคะนอง ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยผูน้ า่ รังเกียจและไมน่ า่ รังเกียจ
วา่ ดว้ ยผูม้ ีวาจาสอ่ เสียด
วา่ ดว้ ยกามคุณ ๕
วา่ ดว้ ยความดูหมิน่
วา่ ดว้ ยผม้ ีปฏิภาณ ๓ จําพวก
วา่ ดว้ ยผูร้ ้ธู รรมแลว้ ไมต่ อ้ งเชื่อใครอีก
วา่ ดว้ ยผูไ้ มค่ ลายกําหนัด
วา่ ดว้ ยศึกษาเพราะอยากไดล้ าภ
วา่ ดว้ ยโกรธเพราะการไมไ่ ด้
วา่ ดว้ ยอุเบกขามีองค์ ๖
วา่ ดว้ ยกิเลสหนา ๗ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยทีอ่ าศัย
วา่ ดว้ ยตัณหา
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องร้อยรัด ๔ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยตัณหามีช่อื ตา่ งๆ
วา่ ดว้ ยบุตรเป็ นตน้
วา่ ดว้ ยทิฏฐิ
วา่ ดว้ ยทิฏฐิ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยการเชิดชู ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยการกําหนด ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยผูไ้ มม่ ีความถือวา่ เป็ นของตน
วา่ ดว้ ยผูไ้ มเ่ ศร้าโศก
วา่ ดว้ ยผูไ้ มล่ ําเอียง
วา่ ดว้ ยผูส้ งบ
๑๑. กลหวิวาทสุตตนิทเทส อธิบายกลหวิวาทสูตร วา่ ดว้ ยการทะเลาะวิวาท
วา่ ดว้ ยความคร่าครวญ
วา่ ดว้ ยความเศร้าโศก
วา่ ดว้ ยผูม้ ีวาจาสอ่ เสียด
วา่ ดว้ ยการทะเลาะเป็ นตน้ มาจากสิง่ เป็ นทีร่ ัก
วา่ ดว้ ยอะไรเป็ นตน้ เหตุแห่งสิง่ ทีเ่ ป็ นทีร่ ัก
วา่ ดว้ ยสิง่ เป็ นทีร่ ัก ๒ จําพวก
วา่ ดว้ ยความหวัง
วา่ ดว้ ยฉันทะเป็ นตน้ มีอะไรเป็ นตน้ เหตุ
วา่ ดว้ ยความเกิดแห่งรูป
วา่ ดว้ ยการตัดสินใจ
วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดความโกรธ
วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดการกลา่ วเท็จ
วา่ ดว้ ยเหตุให้เกิดความสงสัย
วา่ ดว้ ยสิกขา ๓
วา่ ดว้ ยธรรมทีพ่ ระสมณะทรงทราบ
วา่ ดว้ ยตน้ เหตุความดีใจและความเสียใจ
วา่ ดว้ ยตน้ เหตุแห่งผัสสะ
วา่ ดว้ ยความยึดถือมีตน้ เหตุมาจากความปรารถนา
วา่ ดว้ ยมหาภูตรูป ๔
วา่ ดว้ ยมหาภูตรูป ๔ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเครื่องเนิน่ ช้า
วา่ ดว้ ยความหมดจดแห่งอรูปสมาบัติ
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เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยปั ญญาเครื่องพิจารณา
๑๒. จูฬวิยูหสุตตนิทเทส อธิบายจูฬวิยูหสูตร วา่ ดว้ ยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็ก
วา่ ดว้ ยวิวาทกันเพราะถือทิฏฐิ
วา่ ดว้ ยสัจจะมีอยา่ งเดียว
วา่ ดว้ ยความจริงไมต่ า่ งกัน
เจ้าลัทธิแสดงความดูหมิ่ ่นผูอ้ ่นื
เจ้าลัทธิเห็นคนอื่นเป็ นพาล
ทิฏฐิ ๖๒ ตรัสเรียกวา่ อติสารทิฏฐิ
ทิฏฐิเรียกวา่ ติตถะ
วา่ ดว้ ยทิฏฐิของพวกเดียรถีย์
๑๓. มหาวิยูหสุตตนิทเทส อธิบายมหาวิยูหสูตร วา่ ดว้ ยการวิวาทกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่
วา่ ดว้ ยผลแห่งการวิวาท ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยกิเลสเป็ นเหตุเขา้ ถึง ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยผูม้ ีกุศลถึงพร้อมประกอบดว้ ยธรรม ๔ ประการ
วา่ ดว้ ยการสมาทานวัตรตา่ งๆ
วา่ ดว้ ยเหตุให้เคลื่อนจากศีลวัตร
วา่ ดว้ ยกรรมมีโทษและกรรมไมม่ ีโทษ
วา่ ดว้ ยกรรมมีโทษและกรรมไมม่ ีโทษ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยเหตุทตี่ ิเตียนมี ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยภาระ ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยโมเนยยธรรม ๓ ประการ
อธิบายคําวา่ ภควา
๑๔. ตุวฏกสุตตนิทเทส อธิบายตุวฏกสูตร วา่ ดว้ ยภิกษุผกู้ ําจัดบาปธรรมอยา่ งเร็วพลัน
วา่ ดว้ ยการถาม ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยวิเวก ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยธรรมเป็ นเครื่องเนิน่ ช้า
วา่ ดว้ ยผูม้ ีสติดว้ ยเหตุ ๔
วา่ ดว้ ยมานะ
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องฟูใจ ๗ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยพระจักษุ ๕ ชนิด
วา่ ดว้ ยอันตราย ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยธรรม ๓ ประการ เป็ นมลทินภายใน
วา่ ดว้ ยเรื่องผูม้ ีตาลอกแลก
วา่ ดว้ ยโรคตา่ งๆ
วา่ ดว้ ยภัยและความขลาดกลัว
วา่ ดว้ ยขา้ วน้าและของขบเคีย้ ว
วา่ ดว้ ยผูม้ ีฌาน
วา่ ดว้ ยเรื่องผูม้ ีเทา้ อยูไ่ มส่ ุข
วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
วา่ ดว้ ยเรื่องการแบง่ เวลา
วา่ ดว้ ยความเกียจคร้าน
วา่ ดว้ ยการเลน่ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยการประดับตกแตง่ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยการทําอาถรรพณ์
วา่ ดว้ ยการทํานายฝั น
วา่ ดว้ ยการทํานายลักษณะ
วา่ ดว้ ยการดูฤกษย์ าม
วา่ ดว้ ยการบําบัดรักษาโรค
วา่ ดว้ ยไมห่ วัน่ ไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ
วา่ ดว้ ยกิเลส
วา่ ดว้ ยการพูดเลียบเคียง
วา่ ดว้ ยผูไ้ มโ่ อ้อวด
วา่ ดว้ ยการกลา่ ววาจามุง่ ได้
วา่ ดว้ ยความคะนอง ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยมุสาวาท
วา่ ดว้ ยมุสาวาท (ตอ่ )
๑๕. อัตตทัณฑสุตตนิทเทส อธิบายอัตตทัณฑสูตร วา่ ดว้ ยความกลัวเกิดจากโทษของตน
วา่ ดว้ ยทุกขต์ า่ งๆ
วา่ ดว้ ยโลก
วา่ ดว้ ยสังขารไมเ่ ทีย่ ง
วา่ ดว้ ยลูกศร ๗ ชนิด
วา่ ดว้ ยภาวะของสัตวท์ ถี่ ูกลูกศรแทง
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เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๒๙ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยการศึกษาเพื่อไดก้ ามคุณ
วา่ ดว้ ยความเป็ นผูห้ ลอกลวง
วา่ ดว้ ยความเกียจคร้าน
วา่ ดว้ ยการทําบุญมุง่ นิพพาน
วา่ ดว้ ยความถือตัวมีนัยตา่ งๆ
วา่ ดว้ ยกิเลสเครื่องเกีย่ วขอ้ ง
วา่ ดว้ ยตัณหาตรัสเรียกวา่ ห้วงน้าใหญ่
วา่ ดว้ ยอมตนิพพานตรัสเรียกวา่ บก
วา่ ดว้ ยกาม ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยตัณหาตรัสเรียกวา่ กระแส
วา่ ด้ ้วยอนาคตตรัสเรียกวา่ สว่ นภายหลัง
วา่ ดว้ ยนามรูป
วา่ ดว้ ยผูไ้ มเ่ ศร้าโศก
วา่ ดว้ ยความเสื่อมมีแกผ่ ยู้ ึดถือ
วา่ ดว้ ยอิทัปปั จจยตา
วา่ ดว้ ยโลกวา่ ง
วา่ ดว้ ยผูไ้ มร่ ิษยา
วา่ ดว้ ยผูไ้ มห่ วัน่ ไหว
วา่ ดว้ ยคุณสมบัติของมุนี
๑๖. สารีปุตตสุตตนิทเทส อธิบายสารีปุตตสูตร วา่ ดว้ ยพระสารีบุตรกลา่ วสรรเสริญพระพุทธคุณ
วา่ ดว้ ยสุรเสียงของพระพุทธเจ้าประกอบดว้ ยองค์ ๘
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าทรงเป็ นพระคณาจารย์
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าปรากฏแกเ่ ทวดาและมนุษย์
วา่ ดว้ ยพระจักษุ ๕ ชนิด
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าทรงเป็ นเอกบุรุษ
วา่ ด้ ้วยพระนามของพระพุทธเจ้า
วา่ ดว้ ยตัณหาทิฏฐิ
วา่ ดว้ ยผูม้ นั่ คงดว้ ยอาการ ๕ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยเรื่องหลอกลวง ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าทรงเป็ นพระคณาจารย์
วา่ ดว้ ยธรรม ๓ ประการ เป็ นมลทินภายใน
วา่ ดว้ ยทิศทีไ่ มเ่ คยไป
วา่ ดว้ ยความบริสุทธิแ์ ห่งวาจา
วา่ ดว้ ยอโคจรและโคจร
วา่ ดว้ ยศีลและวัตร
วา่ ดว้ ยการอบรมตน
วา่ ดว้ ยการสมาทานสิกขา ๓
วา่ ดว้ ยการกําจัดมลทิน
อธิบายคําวา่ ภควา
วา่ ดว้ ยภิกษุผเู้ ป็ นนักปราชญ์
วา่ ดว้ ยสหธรรมิก
วา่ ดว้ ยความหนาวมีดว้ ยเหตุ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยการแผเ่ มตตา
วา่ ดว้ ยความโกรธและความดูหมิน่
วา่ ดว้ ยการมีปีติและการเชิดชูปัญญา
วา่ ดว้ ยความวิตกเป็ นเหตุรําพัน
วา่ ดว้ ยการไดอ้ าหารและเครื่องนุง่ ห่มโดยชอบธรรม
วา่ ดว้ ยความรู้จักประมาณ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยความรู้จักประมาณ ๒ อยา่ ง (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยความตรึก ๙ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยธุลี ๕ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยจิตหลุดพน้ ๑๒ ขัน้
วา่ ดว้ ยกาลแห่งสมถะและวิปัสสนา
อธิบายคําวา่ ภควา

เล่มที่ ๓๐
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ปารายนวรรค หมวดวา่ ดว้ ยธรรมอันเป็ นเหตุให้ถึงฝั่ ง
๑.วัตถุคาถา เรื่องพราหมณพ์ าวรีสง่ ศิษยท์ ูลถามปั ญหา
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เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

๒.มาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของพราหมณ์ ๑๖ คน
๑.อชิตมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของอชิตมานพ
๒.ติสสเมตเตยยมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของติสสเมตเตยยมาณพ
๓.ปุณณกมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของุณณกมาณพ
๔.เมตตคูมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของเมตตคูมาณพ
๕.โธตกมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของโธตกมาณพ
๖.อุปสีวมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของอุปสีวมาณพ
๗.นันทมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของนันทมาณพ
๘.เหมกมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของเหมกมาณพ
๙.โตเทยยมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของโตเทยยมาณพ
๑๐.กัปปมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของกัปปมาณพ
๑๑.ชตุกัณณิมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของชตุกัณณิมาณพ
๑๒.ภัทราวุธมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของภัทราวุธมาณพ
๑๓.อุทยมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของอุทยมาณพ
๑๔.โปสาลมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของโปสาลมาณพ
๑๕.โมฆราชมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของโมฆราชมาณพ
๑๖.ปิ งคิยมาณวปั ญหา วา่ ดว้ ยปั ญหาของปิ งคิยมาณพ
๓.ปารายนัตถุติคาถา วา่ ดว้ ยการสดุดีธรรมเป็ นเหตุให้ถึงฝั่ ง
๔.ปารายนีติคาถา วา่ ดว้ ยเพลงขับตามธรรมเป็ นเหตุให้ถึงฝั่ ง
๕.มาณวปั ญหานิทเทส วา่ ดว้ ยปั ญหาของมาณพ ๑๖ คน
๑.อชิตมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของอชิตมาณพ
วา่ ดว้ ยอิชชา
อธิบายคําวา่ ภควา
วา่ ดว้ ยความตระหนี่ ๕ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยตัณหา
วา่ ดว้ ยทุกข์
วา่ ดว้ ยปฏิจจสมุปบาท
วา่ ดว้ ยปั ญญา
วา่ ดว้ ยสิกขา ๓
วา่ ดว้ ยกาม ๒
ลักษณะผูม้ สติ ๔
๒.ติสสเมตเตยยมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของอชิตมาณพ
วา่ ดว้ ยอริยมรรคมีองค์ ๘ เรียกวา่ พรหมจรรย์
วา่ ดว้ ยความยึดติด ๒
๓.ปุณณกมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของปุณณกมาณพ
วา่ ดว้ ยกุศลมูลและอกุศลมูล ๓
วา่ ดว้ ยเทวดา
วา่ ดว้ ยการถาม ๓
วา่ ดว้ ยการถาม ๓ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยฝั่ งนีแ้ ละฝั่ งโนน้
วา่ ดว้ ยผูส้ งบ ปราศจากควัน
วา่ ดว้ ยเหตุเกิดแห่งความโกรธ ๑๐
๔.เมตตคูมาณวปั ญหานิเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของเมตตคูมาณพ
วา่ ดว้ ยการถาม ๓
วา่ ดว้ ยผูจ้ บเวท
วา่ ดว้ ยอุเบกขามีองค์ ๖
วา่ ดว้ ยทุกข์
วา่ ดว้ ยอุปธิ ๑๐
วา่ ดว้ ยอุปธิ ๑๐ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยโมเนยยธรรม ๓ ประการ
วา่ ดว้ ยตัณหาชื่อวา่ วิสัตติกา
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคชื่อวา่ ทรงแสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่
วา่ ดว้ ยธรรมชัน้ สูงชัน้ ต่าและชัน้ กลาง
วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท
วา่ ดว้ ยความไมป่ ระมาท (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคชื่อวา่ นาคะ
วา่ ดว้ ยบุคคลไดช้ ่อื วา่ เป็ นพราหมณ์
วา่ ดว้ ยเครื่องขอ้ ง ๗
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เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

๕.โธตกมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของโธตกมาณพ
วา่ ดว้ ยการถาม ๓
วา่ ดว้ ยสิกขา ๓
วา่ ดว้ ยสิกขา ๓
วา่ ดว้ ยเทพ ๓
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคชื่อวา่ เป็ นพราหมณ์
วา่ ดว้ ยความสงสัย
วา่ ดว้ ยธรรมชัน้ สูงชัน้ ต่าและชัน้ กลาง
๖.อุปสีวมาณวปั ญหานิทเทส
วา้ ดว้ ยปั ญหาของอุปสีวมาณพ
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคชื่อวา่ สักกะ
วา่ ดว้ ยอากิญจัญญายตนสมาบัติเป็ นวิโมกขอ์ ันเลิศ
วา่ ดว้ ยลม
๗.นันทมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของนัทมาณพ
วา่ ดว้ ยเสนามาร
วา่ ดว้ ยเสนามาร (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยปริญญา ๓
วา่ ดว้ ยอาสวะ ๔
วา่ ดว้ ยปริญญา ๓
วา่ ดว้ ยอาสวะ ๔
๘.เหมกมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาเหมกมาณพ
วา่ ดว้ ยปิ ยรูปและสาตรูป
๙.โตเทยยมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของโตเทยยมาณพ
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคชื่อวา่ ผูส้ ักกะ
๑๐.กัปปมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของกัปปมาณพ
วา่ ดว้ ยสังสารวัฏ
วา่ ดว้ ยสังสารวัฏ (ตอ่ )
๑๑.ชตุกัณณิมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของชตุกัณณิมาณพ
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคชื่อวา่ วีระ
วา่ ดว้ ยธรรมอันเกษม
วา่ ดว้ ยอนาคตตรัสเรียกวา่ สว่ นภายหลัง
๑๒.ภัทราวุธมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของภัทรวุธมาณพ
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคชื่อวา่ วีระ
๑๓.อุทยมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของอุทัยมาณพ
วา่ ดว้ ยธุลี
วา่ ดว้ ยอาวะ ๔
วา่ ดว้ ยความคะนอง
วา่ ดว้ ยความตรึก ๙ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยเวทนา
๑๔.โปสาลมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของโปสาลมาณพ
วา่ ดว้ ยการแสดงอดีตธรรม
วา่ ดว้ ยวิญญาณัฏฐิติ ๗
วา่ ดว้ ยพระตถาคต
๑๕.โมฆราชมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของโมฆราชมาณพ
วา่ ดว้ ยพระจักษุ ๕ ชนิด
วา่ ดว้ ยพระผูม้ ีพระภาคชื่อวา่ เทพฤาษี
วา่ ดว้ ยโลก
วา่ ดว้ ยปฏิจจสมุปบาท
วา่ ดว้ ยโลกวา่ ง
๑๖.ปิ งคิยมาณวปั ญหานิทเทส
วา่ ดว้ ยปั ญหาของปิ งคิยมาณพ
วา่ ดว้ ยวิธีการลงโทษ
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เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๐ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยความประมาท
๖.ปารายนัตถุติคาถานิทเทส วา่ ดว้ ยการสดุดีธรรมเป็ นเหตุให้ถึงฝั่ ง
วา่ ดว้ ยความหมายแห่งพุทธะ
วา่ ดว้ ยความหมายแห่งพุทธะ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยพระจักษุ ๕ ชนิด
๗.ปารายนานุคีติคาถานิเทส วา่ ดว้ ยเพลงขับตามธรรมเป็ นเหตุให้ถึงฝั่ ง
วา่ ดว้ ยมุสาวาท
วา่ ดว้ ยความถือตัวมีนัยตา่ งๆ
วา่ ดว้ ยความถือตัวมีนัยตา่ งๆ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าทรงเป็ นเอกบุรุษ
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าทรงเป็ นเอกบุรุษ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีปฏิภาณ ๓ จําพวก
วา่ ดว้ ยเทพ ๓
๘.ขัคควิสาณสุตตนิทเทส
ปฐมวรรค
วา่ ดว้ ยการประพฤติอยูผ่ เู้ ดียวเหมือนนอแรด
วา่ ดว้ ยพระปั จเจกสัมพุทธเจ้าชื่อวา่ ผูเ้ ดียว
วา่ ดว้ ยปฏิจจสมุปบาท
วา่ ดว้ ยความประพฤติ ๘ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยนรก
วา่ ดว้ ยภัย
วา่ ดว้ ยตัณหา
วา่ ดว้ ยตัณหา (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยการเลน่ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยสิง่ เป็ นทีร่ ัก ๒ จําพวก
วา่ ดว้ ยยินดีดว้ ยปั จจัยตามมีตามได้
วา่ ดว้ ยอันตราย ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยธรรม ๓ ประการ เป็ นมลทินภายใน
ทุติยวรรค
วา่ ดว้ ยบุคคลผูบ้ ริโภคปั จจัยทีม่ ีโทษและไมม่ ีโทษ
วา่ ดว้ ยโทษแห่งกามคุณ
ตติยวรรค
วา่ ดว้ ยความหลอกลวง ๓ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยมิจฉาทิฏฐิ ๑๐
วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีปฏิภาณ ๓ จําพวก
วา่ ดว้ ยการประดับตกแตง่ ๒ อยา่ ง
วา่ ดว้ ยการประดับตกแตง่ ๒ อยา่ ง (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยผูไ้ มส่ อดสา่ ยจุกษุ
วา่ ดว้ ยผูม้ ีเทา้ อยูไ่ มส่ ุข
วา่ ดว้ ยรส
จตุตถวรรค
วา่ ดว้ ยนิวรณ์ ๕
วา่ ดว้ ยความชัง
วา่ ดว้ ยการตัง้ ความเพียรเพื่อบรรลุธรรม
วา่ ดว้ ยสังโยชน์ ๑๐
วา่ ดว้ ยกรรมไมส่ ะอาด

เล่มที่ ๓๑
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๓

๑. มหาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยหลักธรรมสําคัญ
มาติกา
๑. ญาณกถา
วา่ ดว้ ยญาณ

๑. สุตมยญาณนิทเทส
แสดงสุตมยญาณ
๑. สุตมยญาณนิทเทส (ตอ่ )
แสดงสุตมยญาณ
๑. สุตมยญาณนิทเทส (ตอ่ )
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ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์
!

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

แสดงสุตมยญาณ
๒. สีลมยญาณนิทเทส
แสดงสีลมยญาณ
๓. สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส
แสดงสมาธิภาวนามยญาณ
๔. ธัมมัฎฐิติญาณ
แสดงธัมมัฎฐิติญาณ
๕. สัมมสนญาณนิทเทส
แสดงสัมมสนญาณ
๖. อุทยัพพยญาณนิทเทส
แสดงอุทยัพพยญาณ
๗. ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส
แสดงภังคานุปัสสนาญาณ
๘. อาทีนวญาณนิทเทส
แสดงอาทีนวญาณ
๙. สังขารุเปกขาญาณนิทเทส
แสดงสังขารุเปกขาญาณ
๙. สังขารุเปกขาญาณนิทเทส (ตอ่ )
แสดงสังขารุเปกขาญาณ
๑๐. โคตรภูญาณนิทเทส
แสดงโคตรภูญาณ
๑๑. มัคคญาณนิทเทส
แสดงมัคคญาณ
๑๒. ผลญาณนิทเทส
แสดงผลญาณ
๑๓. วิมุตติญาณนิทเทส
แสดงวิมุตติญาณ
๑๔. ปั จจเวกขณญาณนิทเทส
แสดงปั จจเวกขณญาณ
๑๕. วัตถุนานัตตญาณนิทเทส
แสดงวัตถุนานัตตญาณ
๑๖. โคจรนานัตตญาณนิทเทส
แสดงโคจรนานัตตญาณ
๑๗. จริยานานัตตญาณนิทเทส
แสดงจริยานานัตตญาณ
๑๘. ภูมินานัตตญาณนิทเทส
แสดงภูมินานัตตญาณ
๑๙. ธัมมนานัตตญาณนิทเทส
แสดงธัมมนานัตตญาณ
๒๐-๒๔. ญาณปั ญจกนิทเทส
แสดงญาณ ๕ หมวด
๒๕-๒๘. ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส
แสดงปฏิสัมภิทาญาณ
๒๙-๓๑. ญาณัตตยนิทเทส
แสดงญาณ ๓ อยา่ ง
๓๒. อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส
แสดงอานันตริกสมาธิญาณ
๓๓. อรณวิหารญาณนิทเทส
แสดงอรณวิหารญาณ
๓๔. นิโรธสมาปั ตติญาณนิทเทส
แสดงนิโรธสมาปั ตติญาณ
๓๔. นิโรธสมาปั ตติญาณนิทเทส (ตอ่ )
แสดงนิโรธสมาปั ตติญาณ
๓๕. ปรินิพพานญาณนิทเทส
แสดงปรินิพพานญาณ
๓๖. สมสีสัฎฐญาณนิทเทส
แสดงสมสีสัฎฐญาณ
๓๗. สัลเลขัฎฐญาณนิทเทส
แสดงสัลเลขัฎฐญาณ
๓๘. วิริยารัมภญาณนิทเทส
แสดงวิริยารัมภญาณ
๓๙. อัตถสันทัสสนญาณนิทเทส

271

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

๒. ทิฎฐิกถา
วา่ ดว้ ยทิฎฐิ

แสดงอัตถสันทัสสนญาณ
๔๐. ทัสสนวิสุทธิญาณนิทเทส
แสดงทัสสนวิสุทธิญาณ
๔๑. ขันติญาณนิทเทส
แสดงขันติญาณ
๔๒. ปริโยคาหนญาณนิทเทส
แสดงปริโยคาหนญาณ
๔๓. ปเทสวิหารญาณนิทเทส
แสดงปเทสวิหารญาณ
๔๔-๔๙. ฉวิวัฎฎญาณนิทเทส
แสดงญาณในการหลีกออก ๖ อยา่ ง
๕๐. อิทธิวิธญาณนิทเทส
แสดงอิทธิวิธญาณ
๕๑. โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส
แสดงโสตธาตุวิสุทธิญาณ
๕๒. เจโตปริยญาณนิทเทส
แสดงเจโตปริยญาณ
๕๓. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนิทเทส
แสดงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๕๔. ทิพพจักขุญาณนิทเทส
แสดงทิพพจักขุญาณ
๕๕. อาสวักขยญาณนิทเทส
แสดงอาสวักขยญาณ
๕๖-๖๓. สัจจญาณจตุกกทวยนิทเทส
แสดงญาณในสัจจะ ๔ สองหมวด
๖๔-๖๗. สุทธิกปฎิสัมภิทาญาณนิทเทส
แสดงญาณในปฎิสัมภิทาลว้ น
๖๘. อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส
แสดงอินทริยปโรปริยัตตญาณ
๖๙. อาสยานุสยญาณนิทเทส
แสดงอาสยานุสยญาณ
๗๐. ยมกปาฎีหีรญาณนิทเทส
แสดงญาณในยมกปาฎิหาริย์
๗๑. มหากรุณาญาณนิทเทส
แสดงญาณในมหากรุณาสมาบัติ
๗๒-๗๓. สัพพัญญุตญาณนิทเทส
แสดงสัพพัญญุตญาณ
๑. อัสสาททิฎฐินิทเทส
แสดงอัสสาททิฎฐิ
๒. อัตตานุทิฎฐินิทเทส
แสดงอัตตานุทิฎฐิ
๓. มิจฉาทิฎฐินิทเทส
แสดงมิจฉาทิฎฐิ
๔. สักกายทิฎฐินิทเทส
แสดงสักกายทิฎฐิ
๕. สัสสตทิฎฐินิทเทส
แสดงสัสสตทิฎฐิ
๖. อุจเฉททิฎฐินิทเทส
แสดงอุจเฉททิฎฐิ
๗. อันตัคคาหิกทิฎฐินิทเทส
แสดงอันตัคคาหิกทิฎฐิ
๘. ปุพพันตานุทิฎฐินิทเทส
แสดงปุพพันตานุทิฎฐิ
๙. อปรันตานุทิฎฐินิทเทส
แสดงอปรันตานุทิฎฐิ
๑๐-๑๒. สัญโญชนิกาทิทิฎฐินิทเทส
แสดงสัญโญชนิกาทิทิฎฐิ
๑๓. อัตตวาทปฎิสังยุตตทิฎฐินิทเทส
แสดงอัตตวาทปฎิสังยุตตทิฎฐิ
๑๔. โลกวาทปฎิสังยุตตทิฎฐินิทเทส
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เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

แสดงโลกวาทปฎิสังยุตตทิฎฐิ
๑๕-๑๖. ภววิภวทิฎฐินิทเทส
แสดงภววิภวทิฎฐิ
๓. อานาปานัสสติกถา
วา่ ดว้ ยสติกําหนดลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก
๑. คณนวาระ
วาระวา่ ดว้ ยการนับ
๒. โสฬสญาณนิทเทส
แสดงญาณ ๑๖
๓. อุปกิเลสญาณนิทเทส
แสดงญาณในอุปกิเลส

๔. โวทานญาณนิทเทส
แสดงญาณในโวทาน
๕. สโตการิญาณนิทเทส
แสดงญาณในการทําสติ

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

๖. ญาณราสิฉักกนิทเทส
แสดงหมวด ๖ แห่งกองญาณ

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

๔. อินทริยกถา
วา่ ดว้ ยอินทรีย์
๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส
แสดงสูตรที่ ๑
๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส (ตอ่ )
แสดงสูตรที่ ๑

๓. ตติยสุตตันตนิทเทส
แสดงสูตรที่ ๓

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

๔. จตุตถสุตตันตนิทเทส
แสดงสูตรที่ ๔

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

273

๕. อินทริยสโมธาน
วา่ ดว้ ยการประชุมอินทรีย์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๐
เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๑
เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

๕. วิโมกขกถา
วา่ ดว้ ยวิโมกข์
อุทเทส
นิทเทส
นิทเทส (ตอ่ )
นิทเทส (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยคติ
๗. กัมมกถา
วา่ ดว้ ยกรรม
๘. วิปัลลาสกถา
วา่ ดว้ ยวิปัลลาส
๙. มัคคกถา
วา่ ดว้ ยมรรค
๑๐. มัณฑเปยยกถา
วา่ ดว้ ยพรหมจรรยท์ ใี่ สและนา่ ดื่ม

๒. ยุคนัทธวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการเจริญธรรมทีเ่ ป็ นคู่
๑. ยุคนัทธกถา
วา่ ดว้ ยการเจริญธรรมทีเ่ ป็ นคู่
๑. สุตตันตนิทเทส
แสดงพระสูตร
๒. ธัมมุทธัจจวารนิทเทส
แสดงอุทธัจจะในธรรมกัน้ ไว้
๒. สัจจกถา
วา่ ดว้ ยสัจจะ
๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส
แสดงสูตรที่ ๑
๑. ปฐมสุตตันตนิทเทส (ตอ่ )
แสดงสูตรที่ ๑
๓. ทุติยสุตตันตนิทเทส
แสดงสูตรที่ ๒
๓. โพชฌังคกถา
วา่ ดว้ ยโพชฌงค์
มูลมูลกาทิทสกะ
วา่ ดว้ ยหมวด ๑๐ แห่งธรรมทีเ่ ป็ นมูลมีสภาวะเป็ นมูลเป็ นตน้
มูลมูลกาทิทสกะ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยหมวด ๑๐ แห่งธรรมทีเ่ ป็ นมูลมีสภาวะเป็ นมูลเป็ นตน้
๔. เมตตากถา
วา่ ดว้ ยเมตตา
๑. อินทริยวาร
วาระวา่ ดว้ ยอินทรีย์
๒. พลวาร
วาระวา่ ดว้ ยพละ
๓. โพชฌังควาร
วาระวา่ ดว้ ยโพชฌงค์
๔. มัคคังควาร
วาระวา่ ดว้ ยองคแ์ ห่งมรรค
๕. วิราคกถา
วา่ ดว้ ยวิราคะ
๖. ปฏิสัมภิทากถา
วา่ ดว้ ยปฏิสัมภิทา
๑. ธัมมจักกัปปวัตตนวาร
วาระวา่ ดว้ ยการประกาศธรรมจักร
๑. ธัมมจักกัปปวัตตนวาร (ตอ่ )
วาระวา่ ดว้ ยการประกาศธรรมจักร
๓. อิทธิปาทวาร
วาระวา่ ดว้ ยอิทธิบาท
๔. สัตตโพธิสัตตวาร
วาระวา่ ดว้ ยพระโพธิสัตว์ ๗ พระองค์
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เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๑ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

๕. อภิญญาทิวาร
วาระวา่ ดว้ ยอภิญญาเป็ นตน้
๖. ขันธาทิวาร
วาระวา่ ดว้ ยขันธเ์ ป็ นตน้
๗. สัจจวาร
วาระวา่ ดว้ ยสัจจะ
๘. ปฏิสัมภิทาวาร
วาระวา่ ดว้ ยปฏิสัมภิทา
๙. ฉพุทธธัมมวาร
วาระวา่ ดว้ ยพุทธธรรม ๖ ประการ
๗. ธัมมจักกกถา
วา่ ดว้ ยธรรมจักร
๑. สัจจวาร
วาระวา่ ดว้ ยสัจจะ
๒. สติปัฏฐานวาร
วาระวา่ ดว้ ยสติปัฏฐาน
๓. อิทธิปาทวาร
วาระวา่ ดว้ ยอิทธิบาท
๘. โลกุตตรกถา
วา่ ดว้ ยโลกุตตรธรรม
๙. พลกถา
วา่ ดว้ ยพละ
๑๐. สุญญกถา
วา่ ดว้ ยความวา่ ง
๑. บทมาติกา
๒. นิทเทส
๓. ปั ญญาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยปั ญญา
๑. มหาปั ญญากถา
วา่ ดว้ ยมหาปั ญญา
๑. โสฬสปั ญญานิทเทส
แสดงปั ญญา ๑๖ ประการ
๒. ปุคคลวิเสสนิทเทส
แสดงบุคคลวิเศษ
๒. อิทธิกถา
วา่ ดว้ ยฤทธิ์
ทสอิทธินิทเทส
แสดงฤทธิ์ ๑๐ อยา่ ง
๓. อภิสมยกถา
วา่ ดว้ ยการตรัสรู้
๔. วิเวกกถา
วา่ ดว้ ยวิเวก
๑. มัคคังคนิทเทส
แสดงองคแ์ ห่งมรรค
๒. อินทริยนิทเทส
แสดงอินทรีย์
๕. จริยากถา
วา่ ดว้ ยความประพฤติ
๖. ปาฏิหาริยกถา
วา่ ดว้ ยปาฏิหารย์
๗. สมสีสกถา
วา่ ดว้ ยธรรมทีส่ งบและเป็ นประธาน
๘. สติปัฏฐานกถา
วา่ ดว้ ยสติปัฏฐาน
๙. วิปัสสนากถา
วา่ ดว้ ยวิปัสสนา
๑๐. มาติกากถา
วา่ ดว้ ยหัวขอ้ ธรรม

เล่มที่ ๓๒
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พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑
เลม่ ที่ ๓๒ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๒ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๒ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๒ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๒ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๒ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

อปทาน
๑. พุทธวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าเป็ นตน้
๑. พุทธาปทาน
พระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
๒. ปั จเจกพุทธาปทาน
พระประวัติในอดีตชาติของพระปั จเจกพุทธเจ้า
๓. เถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเถระ
๑. สารีปุตตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ
๒. มหาโมคคัลลานเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมหาโมคคัลลานเถระ
๓. มหากัสสปเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัสสปเถระ
๔. อนุรุทธเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอนุรุทธเถระ
๕. ปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
๖. อุปาลิเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ
๗. อัญญาโกณฑัญญเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ
๘. ปิ ณโฑลภารทวาชเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปิ ณโฑลภารทวาชเถระ
๙. ขทิรวนิยเรวตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระขทิรวนิยเรวตเถระ
๑๐. อานันทเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอานนทเถระ
๒. สีหาสนิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการถวายแทน่ สีหาสนเ์ ป็ นตน้
๑. สีหาสนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ
๒. เอกถัมภิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกถัมภิกเถระ
๓. นันทเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนันทเถระ
๔. จูฬปั นถกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬปั นถกเถระ
๕. ปิ ลินทวัจฉเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปิ ลินทวัจฉเถระ
๖. ราหุลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระราหุลเถระ
๗. อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ
๘. รัฏฐปาลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระรัฏฐบาลเถระ
๙. โสปากเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโสปากเถระ
๑๐. สุมังคลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ
๓. สุภูติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสุภูติเป็ นตน้
๑. สุภูติเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุภูติเถระ
๒. อุปวาณเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปวาณเถระ
๓. ติสรณคมนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติสรณคมนิยเถระ
๔. ปั ญจสีลสมาทานิยเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระปั ญจสีลสมาทานิยเถระ
๕. อันนสังสาวกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอันนสังสาวกเถระ
๖. ธูปทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธูปทายกเถระ
๗. ปุฬินปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ
๘. อุตติยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุตติยเถระ
๙. เอกัญชลิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิกเถระ
๑๐. โขมทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโขมทายกเถระ
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๔. กุณฑธานวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระกุณฑธานะเป็ นตน้
๑. กุณฑธานเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑธานเถระ
๒. สาคตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสาคตเถระ
๓. มหากัจจายนเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัจจายนเถระ
๔. กาฬุทายีเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ
๕. โมฆราชเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโมฆราชเถระ
๖. อธิมุตตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอธิมุตตเถระ
๗. ลสุณทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระลสุณทายกเถระ
๘. อายาคทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอายาคทายกเถระ
๙. ธัมมจักกิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมจักกิกเถระ
๑๐. กัปปรุกขิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกัปปรุกขิยเถระ
๕. อุปาลิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอุบาลีเป็ นตน้
๑. อุปาลิเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ
๒. โสณโกฬิวิสเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฬิวิสเถระ
๓. ภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภัททิยกาฬิโคธายบุตรเถระ
๔. สันนิฏฐาปกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสันนิฏฐาปกเถระ
๕. ปั ญจหัตถิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ญจหัตถิยเถระ
๖. ปทุมฉทนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมฉทนิยเถระ
๗. สยนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ
๘. จังกมทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจังกมทายกเถระ
๙. สุภัททเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุภัททเถระ
๑๐. จุนทเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจุนทเถระ
๖. วีชนีวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพัดวีชนีเป็ นตน้
๑. วิธูปนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวิธูปนทายกเถระ
๒. สตรังสิยเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระสตรังสิยเถระ
๓. สยนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ
๔. คันโธทกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกทายกเถระ
๕. โอปวุยหเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโอปวุยหเถระ
๖. สปริวาราสนเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาราสนเถระ
๗. ปั ญจทีปกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ญจทีปกเถระ
๘. ธชทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถระ
๙. ปทุมเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเถระ
๑๐. อสนโพธิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอสนโพธิยเถระ

๗. สกจิตตนิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสกจิตตนิยะเป็ นตน้
๑. สกจิตตนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสกจิตตนิยเถระ
๒. อาโปปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอาโปปุปผิยเถระ
๓. ปั จจาคมนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั จจาคมนิยเถระ
๔. ปรัปปสาทกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปรัปปสาทกเถระ
๕. ภิสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภิสทายกเถระ
๖. สุจินติตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ
๗. วัตถทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวัตถทายกเถระ
๘. อัมพทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพทายกเถระ
๙. สุมนเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนเถระ
๑๐. ปุปผจังโกฏิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผจังโกฏิยเถระ
๘. นาคสมาลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระนาคสมาละเป็ นตน้
๑. นาคสมาลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนาคสมาลเถระ
๒. ปทสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทสัญญกเถระ
๓. สุสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุสัญญกเถระ
๔. ภิสาลุวทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภิสาลุวทายกเถระ
๕. เอกสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ
๖. ติณสันถารทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ
๗. สูจิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ
๘. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ
๙. ฐิตัญชลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระฐิตัญชลิยเถระ
๑๐. ติปทุมิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติปทุมิยเถระ
๙. ติมิรปุปผิยวรรค
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หมวดวา่ ดว้ ยพระติมิรปุปผิยะเป็ นตน้
๑. ติมิรปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ
๒. คตสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ
๓. นิปันนัญชลิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนิปันนัญชลิกเถระ
๔. อโธปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอโธปุปผิยเถระ
๕. รังสิสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ
๖. ทุติยรังสิสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระทุติยรังสิสัญญกเถระ
๗. ผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
๘. สัททสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ
๙. โพธิสิญจกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสิญจกเถระ
๑๐. ปทุมปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปุปผิยเถระ
๑๐. สุธาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสุธาปิ ณฑิยะเป็ นตน้
๑. สุธาปิ ณฑิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุธาปิ ณฑิยเถระ
๒. สุปีฐิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุปีฐิยเถระ
๓. อัฑฒเจลกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒเจลกเถระ
๔. สูจิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ
๕. คันธมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมาลิยเถระ
๖. ติปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติปุปผิยเถระ
๗. มธุปิณฑิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมธุปิณฑิกเถระ
๘. เสนาสนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเสนาสนทายกเถระ
๙. เวยยาวัจจกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเวยยาวัจจกเถระ
๑๐. พุทธุปัฏฐากเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธุปัฏฐากเถระ
๑๑. ภิกขทายิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระภิกขทายกะเป็ นตน้
๑. ภิกขทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภิกขทายกเถระ
๒. ญาณสัญญิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ
๓. อุปปลหัตถิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปปลหัตถิยเถระ
๔. ปทปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทปูชกเถระ
๕. มุฏฐิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมุฏฐิปุปผิยเถระ
๖. อุทกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ
๗. นฬมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ
๘. อาสนุปัฏฐายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอาสนุปัฏฐายกเถระ
๙. พิฬาลิทายกเถราปทาน
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๑๒. มหาปริวารวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระมหาปริวาระเป็ นตน้
๑. มหาปริวารเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปริวารเถระ
๒. สุมังคลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ
๓. สรณคมนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ
๔. เอกาสนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนิยเถระ
๕. สุวัณณปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณปุปผิยเถระ
๖. จิตกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
๗. พุทธสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญกเถระ
๘. มัคคสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคสัญญกเถระ
๙. ปั จจุปัฏฐานสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั จจุปัฏฐานสัญญกเถระ
๑๐. ชาติปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปูชกเถระ
๑๓. เสเรยยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเสเรยยกะเป็ นตน้
๑. เสเรยยกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเสเรยยกเถระ
๒. ปุปผถูปิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผถูปิยเถระ
๓. ปายาสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปายาสทายกเถระ
๔. คันโธทกิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกิยเถระ
๕. สัมมุขาถวิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระ
๖. กุสุมาสนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุสุมาสนิยเถระ
๗. ผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
๘. ญาณสัญญิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ
๙. คัณฐิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคัณฐิปุปผิยเถระ
๑๐. ปทุมปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปูชกเถระ
๑๔. โสภิตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระโสภิตะเป็ นตน้
๑. โสภิตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโสภิตเถระ
๒. สุทัสสนเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุทัสสนเถระ
๓. จันทนปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนปูชกเถระ
๔. ปุปผฉทนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผฉทนิยเถระ
๕. รโหสัญญิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระรโหสัญญิกเถระ
๖. จัมปกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ
๗. อัตถสันทัสสกเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระอัตถสันทัสสกเถระ
๘. เอกรังสนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกรังสนิยเถระ
๙. สาลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสาลทายกเถระ
๑๐. ผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ

๑๕. ฉัตตวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระฉัตตะเป็ นตน้
๑. อธิฉัตติยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอธิฉัตติยเถระ
๒. ถัมภาโรปกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระถัมภาโรปกเถระ
๓. เวทิการกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ
๔. สปริวาริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาริยเถระ
๕. อุมาปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ
๖. อนุโลมทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอนุโลมทายกเถระ
๗. มัคคทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคทายกเถระ
๘. ผลกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระผลกทายกเถระ
๙. วฏังสกิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวฏังสกิยเถระ
๑๐. ปั ลลังกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ลลังกทายกเถระ
๑๖. พันธุชีวกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระพันธุชีวกะเป็ นตน้
๑. พันธุชีวกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพันธุชีวกเถระ
๒. ตัมพปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตัมพปุปผิยเถระ
๓. วีถิสัมมัชชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวีถิสัมมัชชกเถระ
๔. กักการุปุปผปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผปูชกเถระ
๕. มันทารวปุปผปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมันทารวปุปผปูชกเถระ
๖. กทัมพปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ
๗. ติณสูลกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกเถระ
๘. นาคปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ
๙. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ
๑๐. กุมุททายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุททายกเถระ
๑๗. สุปาริจริยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสุปาริจริยะเป็ นตน้
๑. สุปาริจริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุปาริจริยเถระ
๒. กณเวรปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกณเวรปุปผิยเถระ
๓. ชัชชกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระชัชชกทายกเถระ
๔. เทสปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเทสปูชกเถระ
๕. กณิการฉัตติยเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการฉัตติยเถระ
๖. สัปปิ ทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิ ทายกเถระ
๗. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ
๘. ทุสสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระทุสสทายกเถระ
๙. สมาทปกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสมาทปกเถระ
๑๐. ปั ญจังคุลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ญจังคุลิยเถระ
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๑๘. กุมุทวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระกุมุทะเป็ นตน้
๑. กุมุทมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ
๒. นิสเสณิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนิสเสณิทายกเถระ
๓. รัตติปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระรัตติปุปผิยเถระ
๔. อุทปานทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุทปานทายกเถระ
๕. สีหาสนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ
๖. มัคคทัตติกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคทัตติกเถระ
๗. เอกทีปิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทีปิยเถระ
๘. มณิปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมณิปูชกเถระ
๙. ติกิจฉกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติกิจฉกเถระ
๑๐. สังฆุปัฏฐากเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสังฆุปัฏฐากเถระ
๑๙. กุฏชปุปผิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระกุฏชปุปผิยะเป็ นตน้
๑. กุฏชปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ
๒. พันธุชีวกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพันธุชีวกเถระ
๓. โกฏมุ พริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโกฏุมพริยเถระ
๔. ปั ญจหัตถิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ญจหัตถิยเถระ
๕. อิสิมุคคทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอิสิมุคคทายกเถระ
๖. โพธิอุปัฏฐายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิอุปัฏฐายกเถระ
๗. เอกจินติกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจินติกเถระ
๘. ติกัณณิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณณิปุปผิยเถระ
๙. เอกจาริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจาริยเถระ
๑๐. ติวัณฏิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติวัณฏิปุปผิยเถระ
๒๐. ตมาลปุปผิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระตมาลปุปผิยะเป็ นตน้
๑. ตมาลปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตมาลปุปผิยเถระ
๒. ติณสันถารทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ
๓. ขัณฑผุลลิยเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระขัณฑผุลลิยเถระ
๔. อโสกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอโสกปูชกเถระ
๕. อังโกลกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอังโกลกเถระ
๖. กิสลยปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกิสลยปูชกเถระ
๗. ตินทุกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกทายกเถระ
๘. คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลมุฏฐิปูชกเถระ
๙. ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณฑิปุปผิยเถระ
๑๐. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ
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๒๑. กณิการปุปผิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระกณิการปุปผิยะเป็ นตน้
๑. กณิการปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการปุปผิยเถระ
๒. มิเนลปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมิเนลปุปผิยเถระ
๓. กิงกณิกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกิงกณิกปุปผิยเถระ
๔. ตรณิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ
๕. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ
๖. อุทกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายกเถระ
๗. สลฬมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมาลิยเถระ
๘. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ
๙. อาธารทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอาธารทายกเถระ
๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปาปนิวาริยเถระ
๒๒. หัตถิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระหัตถิเป็ นตน้
๑. หัตถิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระหัตถิทายกเถระ
๒. ปานธิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปานธิทายกเถระ
๓. สัจจสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัจจสัญญกเถระ
๔. เอกสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ
๕. รังสิสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ
๖. สันธิตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสันธิตเถระ
๗. ตาลวัณฏทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตาลวัณฏทายกเถระ
๘. อักกันตสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอักกันตสัญญกเถระ
๙. สัปปิ ทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิ ทายกเถระ
๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปาปนิวาริยเถระ
๒๓. อาลัมพนทายกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอาลัมพนทายกะเป็ นตน้
๑. อาลัมพนทายกเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระอาลัมพนทายกเถระ
๒. อชินทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอชินทายกเถระ
๓. ทเวรตนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระทเวรตนิยเถระ
๔. อารักขทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขทายกเถระ
๕. อัพยาธิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัพยาธิกเถระ
๖. วกุลปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวกุลปุปผิยเถระ
๗. โสวัณณวฏังสกิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณวฏังสกิยเถระ
๘. มิญชวฏังสกิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมิญชวฏังสกิยเถระ
๙. สุกตาเวฬิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุกตาเวฬิยเถระ
๑๐. เอกวันทนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกวันทนิยเถระ

๒๔. อุทกาสนทายกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอุทกาสนทายกะเป็ นตน้
๑. อุทกาสนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกาสนทายกเถระ
๒. ภาชนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภาชนทายกเถระ
๓. สาลปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสาลปุปผิยเถระ
๔. กิลัญชทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกิลัญชทายกเถระ
๕. เวทิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิทายกเถระ
๖. วัณณการกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวรรณการกเถระ
๗. ปิ ยาลปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปิ ยาลปุปผิยเถระ
๘. อัมพยาคทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพยาคทายกเถระ
๙. ชคติการกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระชคติการกเถระ
๑๐. วาสิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวาสิทายกเถระ
๒๕. ตุวรทายิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระตุวรัฏฐิทายกะเป็ นตน้
๑. ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตุวรัฏฐิทายกเถระ
๒. นาคเกสริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนาคเกสริยเถระ
๓. นฬินเกสริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนฬินเกสริยเถระ
๔. วิรวิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวิรวิปุปผิยเถระ
๕. กุฏิธูปกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิธูปกเถระ
๖. ปั ตตทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ตตทายกเถระ
๗. ธาตุปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ
๘. สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถระ
๙. พิมพิชาลิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพิมพิชาลิปุปผิยเถระ
๑๐. อุททาลทายกเถราปทาน
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๒๖. โถมกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระโถมกะเป็ นตน้
๑. โถมกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโถมกเถระ
๒. เอกาสนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายกเถระ
๓. จิตกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
๔. จัมปกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ
๕. สัตตปาฏลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปาฏลิยเถระ
๖. อุปาหนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปาหนทายกเถระ
๗. มัญชริปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมัญชริปูชกเถระ
๘. ปั ณณทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ณณทายกเถระ
๙. กุฏิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิทายกเถระ
๑๐. อัคคปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัคคปุปผิยเถระ
๒๗. ปทุมุกเขปวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยการวางดอกปทุมเป็ นตน้
๑. อากาสุกขิปิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอากาสุกขิปิยเถระ
๒. เตลมักขิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเตลมักขิยเถระ
๓. อัฑฒจันทิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒจันทิยเถระ
๔. ทีปทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระทีปทายกเถระ
๕. วิฬาลิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวิฬาลิทายกเถระ
๖. มัจฉทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมัจฉทายกเถระ
๗. ชวหังสกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระชวหังสกเถระ
๘. สลฬปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ
๙. อุปาคตหาสนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปาคตหาสนิยเถระ
๑๐. ตรณิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ
๒๘. สุวัณณพิพโพหนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสุวัณณพิพโพหนิยะเป็ นตน้
๑. สุวัณณพิพโพหนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณพิพโพหนิยเถระ
๒. ติลมุฏฐิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติลมุฏฐิยเถระ
๓. จังโกฏกิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจังโกฏกิยเถระ
๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัพภัญชนทายกเถระ
๕. เอกัญชลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ
๖. โปตถทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโปตถทายกเถระ
๗. จิตกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
๘. อาลุวทายกเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระอาลุวทายกเถระ
๙. ปุณฑรีกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุณฑรีกเถระ
๑๐. ตรณียเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตรณียเถระ

๒๙. ปั ณณทายกวรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระปั ณณทายกะเป็ นตน้
๑. ปั ณณทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ณณทายกเถระ
๒. ผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
๓. ปั จจุคคมนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั จจุคคมนิยเถระ
๔. เอกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปุปผิยเถระ
๕. มฆวปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมฆวปุปผิยเถระ
๖. อุปัฏฐายิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปัฏฐายิกเถระ
๗. อปทานิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอปทานิยเถระ
๘. สัตตาหปั พพชิตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตาหปั พพชิตเถระ
๙. พุทธุปัฏฐายิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธุปัฏฐายิกเถระ
๑๐. ปุพพังคมนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุพพังคมนิยเถระ
๓๐. จิตกปูชกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระจิตกปูชกะเป็ นตน้
๑. จิตกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
๒. ปุปผธารกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผธารกเถระ
๓. ฉัตตทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระฉัตตทายกเถระ
๔. สัททสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ
๕. โคสีสนิกเขปกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโคสีสนิกเขปกเถระ
๖. ปทปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทปูชกเถระ
๗. เทสกิตตกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเทสกิตตกเถระ
๘. อัมพปิ ณฑิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปิ ณฑิยเถระ
๙. อนุสังสาวกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอนุสังสาวกเถระ
๓๑. ปทุมเกสริยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระปทุมเกสริยะเป็ นตน้
๑. ปทุมเกสริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเกสริยเถระ
๒. สัพพคันธิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพคันธิยเถระ
๓. ปรมันนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปรมันนทายกเถระ
๔. ธัมมสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธรรมสัญญกเถระ
๕. ผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
๖. สัมปสาทิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัมปสาทิกเถระ
๗. อารามทายกเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระอารามทายกเถระ
๘. อนุเลปทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอนุเลปทายกเถระ
๙. พุทธสัญญิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญิกเถระ
๑๐. ปั พภารทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั พภารทายกเถระ

๓๒. อารักขทายกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอารักขทายกะเป็ นตน้
๑. อารักขทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขทายกเถระ
๒. โภชนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโภชนทายกเถระ
๓. คตสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ
๔. สัตตปทุมิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปทุมิยเถระ
๕. ปุปผาสนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผาสนทายกเถระ
๖. อาสนสันถวิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอาสนสันถวิกเถระ
๗. สัททสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ
๘. ติรังสิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติรังสิยเถระ
๙. นาลิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนาลิปุปผิยเถระ
๑๐. กุมุทมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ
๓๓. อุมาปุปผิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอุมาปุปผิยะเป็ นตน้
๑. อุมาปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ
๒. ปุฬินปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ
๓. หาสชนกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระหาสชนกเถระ
๔. ยัญญสามิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระยัญญสามิกเถระ
๕. นิมิตตสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตสัญญกเถระ
๖. อันนสังสาวกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอันนสังสาวกเถระ
๗. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ
๘. สุมนาเวฬิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนาเวฬิยเถระ
๙. ปุปผฉัตติยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผฉัตติยเถระ
๑๐. สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวารฉัตตทายกเถระ
๓๔. คันโธทกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระคันโธทกะเป็ นตน้
๑. คันธธูปิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคันธธูปิยเถระ
๒. อุทกปูชกเถรปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ
๓. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ
๔. เอกทุสสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทุสสทายกเถระ
๕. ผุสิตกัมมิยเถราปาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระผุสิตกัมมิยเถระ
๖. ปภังกรเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปภังกรเถระ
๗. ติณกุฏิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติณกุฏิทายกเถระ
๘. อุตตเรยยทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุตตเรยยทายกเถระ
๙. ธัมมัสสวนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมัสสวนิยเถระ
๑๐. อุกขิตตปทุมิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุกขิตตปทุมิยเถระ

๓๕. เอกปทุมวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเอกปทุมะเป็ นตน้
๑. เอกปทุมิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปทุมิยเถระ
๒. ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ
๓. ธชทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถราปทาน
๔. ตีณิกิงกณิปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปูชกเถระ
๕. นฬาคาริกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนฬาคาริกเถระ
๖. จัมปกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ
๗. ปทุมปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปูชกเถระ
๘. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฏฐิทายกเถระ
๙. ตินทุกผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกผลทายกเถระ
๑๐. เอกัญชลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ
๓๖. สัททสัญญิกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสัททสัญญิกะเป็ นตน้
๑. สัททสัญญิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญิกเถระ
๒. ยวกลาปิ ยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระยวกลาปิ ยเถระ
๓. กิงสุกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปูชกเถระ
๔. สโกสกโกรัณฑทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสโกสกโกรัณฑทายกเถระ
๕. ทัณฑทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ
๖. อัมพยาคุทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพยาคุทายกเถระ
๗. สุปุฏกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุปุฏกปูชกเถระ
๘. มัญจทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมัญจทายกเถระ
๙. สรณคมนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ
๑๐. ปิ ณฑปาติกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปิ ณฑปาติกเถระ
๓๗. มันทารวปุปผิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยมัณฑารวปุปผิยะเป็ นตน้
๑. มันทารวปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมันทารวปุปผิยเถระ
๒. กักการุปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผิยเถระ
๓. ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระภิสมุฬาลทายกเถระ
๔. เกสรปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเกสรปุปผิยเถระ
๕. อังโกลปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอังโกลปุปผิยเถระ
๖. กทัมพปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ
๗. อุททาลกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุททาลกปุปผิยเถระ
๘. เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจัมปกปุปผิยเถระ
๙. ติมิรปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ
๑๐. สลฬปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ

๓๘. โพธิวันทนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยโพธิวันทกะเป็ นตน้
๑. โพธิวันทกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิวันทกเถระ
๒. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ
๓. ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ
๔. ปั ตติปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ตติปุปผิยเถระ
๕. สัตตปั ณณิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปั ณณิยเถระ
๖. คันธมุฏฐิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมุฏฐิยเถระ
๗. จิตกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
๘. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนตาลวัณฏิยเถระ
๙. สุมนทามิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนทามิยเถระ
๑๐. กาสุมาริผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริผลทายกเถระ
๓๙. อัมพฏผลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระอัมพฏผละเป็ นตน้
๑. อัมพฏผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพฏผลทายกเถระ
๒. ลพุชทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชทายกเถระ
๓. อุทุมพรผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุทุมพรผลทายกเถระ
๔. ปิ ลักขผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปิ ลักขผลทายกเถระ
๕. ผารุสผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระผารุสผลทายกเถระ
๖. วัลลิผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิผลทายกเถระ
๗. กทลิผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกทลิผลทายกเถระ
๘. ปนสผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปนสผลทายกเถระ
๙. โสณโกฏิวีสเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฏิวีสเถระ
๑๐. พุทธาปทานชื่อปุพพกัมมปิ โลติ
ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าวา่ ดว้ ยบุพกรรมเกา่
๔๐. ปิ ลินทวัจฉวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระปิ ลินทวัจฉะเป็ นตน้
๑. ปิ ลินทวัจฉเถราปทาน
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ประวัติในอดีตชาติของพระปิ ลินทวัจฉเถระ
๒. เสลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเสลเถระ
๓. สัพพกิตติกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพกิตติกเถระ
๔. มธุทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมธุทายกเถระ
๕. ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมกูฏาคาริกเถระ
๖. พักกุลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพักกุลเถระ
๗. คิริมานันทเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคิริมานันทเถระ
๘. สลฬมัณฑปิ ยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมัณฑปิ ยเถระ
๙. สัพพทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพทายกเถระ
๑๐. อชิตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอชิตเถระ

๔๑. เมตเตยยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเมตเตยยะเป็ นตน้
๑. ติสสเมตเตยยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติสสเมตเตยยเถระ
๒. ปุณณกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณกเถระ
๓. เมตตคูเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเมตตคูเถระ
๔. โธตกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโธตกเถระ
๕. อุปสีวเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปสีวเถระ
๖. นันทกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ
๗. เหมกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเหมกเถระ
๘. โตเทยยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโตเทยยเถระ
๙. ขตุกัณณิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระขตุกัณณิกเถระ
๑๐. อุเทนเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุเทนเถระ
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อปทาน
๔๒. ภัททาลิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระภัททาลิเป็ นตน้
๑. ภัททาลิเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภัททาลิเถระ
๒. เอกฉัตติยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระ
๓. ติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกฉาทนิยเถระ
๔. มธุมังสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมธุมังสทายกเถระ
๕. นาคปั ลลวกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปั ลลวกเถระ
๖. เอกทีปิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทีปิยเถระ
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๗. อุจฉังคปุบผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุจฉังคปุบผิยเถระ
๘. ยาคุทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระยาคุทายกเถระ
๙. ปั ตโถทนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ตโถทนทายกเถระ
๑๐. มัญจทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมัญจทายกเถระ
๔๓. สกิงสัมมัชชกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสกิงสัมมัชชกะเป็ นตน้
๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสกิงสัมมัชชกเถระ
๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทุสสทายกเถระ
๓. เอกาสนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายกเถระ
๔. สัตตกทัมพปุบผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตกทัมพปุบผิยเถระ
๕. โกรัณฑปุบผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุบผิยเถระ
๖. ฆฎมัณฑทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระฆฎมัณฑทายกเถระ
๗. เอกธัมมัสสวนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกธัมมสวนิยเถระ
๘. สุจินติตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ
๙. โสณณกิงกณิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโสณณกิงกณิยเถระ
๑๐. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณโกนตริกเถระ
๔๔. เอกวิหาริวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเถระผูอ้ ยูผ่ เู้ ดียวเป็ นตน้
๑. เอกวิหาริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกวิหาริยเถระ
๒. เอกสังขิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสังขิยเถระ
๓. ปาฎิหีรสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปาฎิหีรสัญญกเถระ
๔. ญาณัตถวิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระญาณัตถวิกเถระ
๕. อุจฉุขัณฑิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุจฉุขัณฑิกเถระ
๖. กลัมพทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกลัมพทายกเถระ
๗. อัมพาฎกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพาฎกทายกเถระ
๘. หรีตกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระหรีตกทายกเถระ
๙. อัมพปิ ณฑิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปิ ณฑิยเถระ
๑๐. ชัมพูผลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระชัมพูผลิยเถระ
๔๕. วิเภทกิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระวิเภทกะเป็ นตน้
๑. วิเภทกพีชิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวิเภทกพีชิยเถระ
๒. โกลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโกลทายกเถระ
๓. เวลุวผลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเวลุผลิยเถระ
๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภัลลาตกทายกเถระ
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๕. อุมาปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ
๖. อัมพาฎกิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพาฎกิยเถระ
๗. สีหาสนิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนิกเถระ
๘. ปาทปี ฐิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปาทปี ฐิยเถระ
๙. เวทิการกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ
๑๐. โพธิฆรการกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิฆรการกเถระ
๔๖. ชคติทายกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระชคติทายกะเป็ นตน้
๑. ชคติทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระชคติทายกเถระ
๒. โมรหัตถิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโมรหัตถิยเถระ
๓. สีหาสนพีชิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนพีชิยเถระ
๔. ติณุกกธาริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติณุกกธาริยเถระ
๕. อักกมนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอักกมนทายกเถระ
๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวนโกรัณฑิยเถระ
๗. เอกฉัตติยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระ
๘. ชาติปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปุปผิยเถระ
๙. สัตติปัณณิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัตติปัณณิยเถระ
๑๐. คันธปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคันธปูชกเถระ
๔๗. สาลกุสุมิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระสาลกุสุมิยะเป็ นตน้
๑. สาลกุสุมิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสาลกุสุมิยเถระ
๒. จิตกปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
๓. จิตกนิพพาปกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกนิพพาปกเถระ
๔. เสตุทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเสตุทายกเถระ
๕. สุมนตาลวัณฎิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนตาลวัณฎิยเถระ
๖. อวฎผลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอวฎผลิยเถระ
๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชผลทายกเถระ
๘. มิลักขุผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมิลักขุผลทายกเถระ
๙. สยัมปฎิภาณิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสยัมปฎิภาณิยเถระ
๑๐. นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตพนากรณิยเถระ
๔๘. นฬมาลิวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระนฬมาลิยะเป็ นตน้
๑. นฬมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ
๒. มณิปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมณิปูชกเถระ
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๓. อุกกาสติกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุกกาสติกเถระ
๔. สุมนวีชนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนวีชนิยเถระ
๕. กุมมาสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุมมาสทายกเถระ
๖. กุสัฎฐกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุสัฎฐกทายกเถระ
๗. คิริปุนนาคิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคิริปุนนาคิยเถระ
๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิการผลทายเถระ
๙. ปานธิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปานธิทายกเถระ
๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินจังกมิยเถระ
๔๙. ปั งสุกูลวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผา้ บังสุกุลเป็ นตน้
๑. ปั งสุกูลสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั งสุกูลสัญญกเถระ
๒. พุทธสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญกเถระ
๓. ภิสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภิสทายกเถระ
๔. ญาณัตถวิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระญาณัตถวิกเถระ
๕. จันทนมาลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนมาลิยเถระ
๖. ธาตุปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ
๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินุปปาทกเถระ
๘. ตรณิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ
๙. ธัมมรุจิเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมรุจิเถระ
๕๐. กิงกณิปุปผวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยดอกกระดิง่ เป็ นตน้
๑. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระ
๒. ปั งสุกูลปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั งสุกูลปูชกเถระ
๓. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ
๔. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปุปผิยเถระ
๕. อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปัฑฒทุสสทายกเถระ
๖. ฆฎมัณฑทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระฆฎมัณฑทายกเถระ
๗. อุทกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายกเถระ
๘. ปุฬินถูปิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินถูปิยเถระ
๙. นฬกุฎิกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนฬกุฎิกทายกเถระ
๑๐. ปิ ยาลผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปิ ยาลผลทายกเถระ
๕๑. กณิการวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยกรรณิการ์วิมานเป็ นตน้
๑. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระ
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๒. เอกปั ตตทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปั ตตทายกเถระ
๓. กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริกผลทายกเถระ
๔. อวฎผลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอวฎผลิยเถระ
๕. จารผลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจารผลิยเถระ
๖. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมาตุลุงคผลทายกเถระ
๗. อัชเชลผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัชเชลผลทายกเถระ
๘. อโมรผลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอโมรผลิยเถระ
๙. ตาลผลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระตาลผลิยเถระ
๑๐. นาฬิเกรผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนาฬิเกรผลทายกเถระ
๕๒. ผลทายกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระผลทายกะเป็ นตน้
๑. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุรัญชิยผลทายกเถระ
๒. กปิ ฎฐผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกปิ ฎฐผลทายกเถระ
๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโกสุมพผลิยเถระ
๔. เกตกปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเกตกปุปผิยเถระ
๕. นาคปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ
๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัชชุนปุปผิยเถระ
๗. กุฎชปุปผิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุฎชปุปผิยเถระ
๘. โฆสสัญญกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโฆสสัญญกเถระ
๙. สัพพผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพผลทายกเถระ
๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมธาริยเถระ
๕๓. ติณทายกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระติณทายกะเป็ นตน้
๑. ติณมุฎฐิทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฎฐิทายกเถระ
๒. เวจจกทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเวจจกทายกเถระ
๓. สรณคมนิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ
๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัพภัญชนทายกเถระ
๕. สุปฎทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุปฎทายกเถระ
๖. ทัณฑทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ
๗. คิริเนลปูชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลปูชกเถระ
๘. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสัมมัชชกเถระ
๙. อามัณฑผลทายกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอามัณฑผลทายกเถระ
๑๐. สุคันธเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุคันธเถระ
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เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

๕๔. กัจจายนวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระกัจจายนะเป็ นตน้
๑. มหากัจจายนเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกัจจายนเถระ
๒. วักกลิเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวักกลิเถระ
๓. มหากัปปิ นเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาตของพระมหากัปปิ นเถระ
๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระทัพพมัลลบุตรเถระ
๕. กุมารกัสสปเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุมารกัสสปเถระ
๖. พาหิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระพาหิยเถระ
๗. มหาโกฎฐิกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมหาโกฎฐิกเถระ
๘. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุรุเวลกัสสปเถระ
๙. ราธเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระราธเถระ
๑๐. โมฆราชเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโมฆราชเถระ
๕๕. ภัททิยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระภัททิยะเป็ นตน้
๑. ลกุณฎกภัททิยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระลกุณฎกภัททิยเถระ
๒. กังขาเรวตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกังขาเรวตเถระ
๓. สีวลีเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสีวลีเถระ
๔. วังคีสเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวังคีสเถระ
๕. นันทกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ
๖. กาฬุทายีเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ
๗. อภยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอภยเถระ
๘. โลมสติยเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโลมสติยเถระ
๙. วนวัจฉเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวนวัจฉเถระ
๑๐. จูฬสุคันธเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬสุคันธเถระ
๕๖. ยสวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระยสะเป็ นตน้
๑. ยสเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระยสเถระ
๒. นทีกัสสปเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนทีกัสสปเถระ
๓. คยากัสสปเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระคยากัสสปเถระ
๔. กิมิลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกิมิลเถระ
๕. วัชชีปุตตเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระวัชชีบุตรเถระ
๖. อุตตรเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุตตรเถระ
๗. อปรอุตตรเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอปรอุตตรเถระ
๘. ภัททชิเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภัททชิเถระ
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เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

๙. สิวกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสิวกเถระ
๑๐. อุปวาณเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปวาณเถระ
๑๑. รัฎฐปาลเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระรัฎฐบาลเถระ

เถรีอปทาน
๑. สุเมธาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเถรีช่อื สุเมธาเป็ นตน้
๑. สุเทธาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุเมธาเถรี
๒. เมขลทายิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเมขลทายิกาเถรี
๓. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมัณฑปทายิกาเถรี
๔. สังกมนทาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสังกมนทาเถรี
๕. นฬมาลิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิกาเถรี
๖. เอกปิ ณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปิ ณฑปาตทายิกาเถรี
๗. กฎัจฉุภิกขทายาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกฎัจฉุภิกขทายิกาเถรี
๘. สัตตอุปปลมาลิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตอุปปลมาลิกาเถรี
๙. ปั ญจทีปิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ญจทีปิกาเถรี
๑๐. อุทกทายิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายิกาเถรี
๒. เอกูโปสถิกวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยผูร้ ักษาอุโบสถอยา่ งเดียวเป็ นตน้
๑. เอกูโปสถิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกูโปสถิกาเถรี
๒. สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิกาเถรี
๓. โมทกทายิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโมทกทายิกาเถรี
๔. เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายิกาเถรี
๕. ปั ญจทีปทายิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปั ญจทีปทายิกาเถรี
๖. นฬมาลิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิกาเถรี
๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน (ตอ่ )
ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
๘. เขมาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเขมาเถรี
๙. อุปปลวัณณาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุบลวรรณาเถรี
๑๐. ปฎาจาราเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปฎาจาราเถรี
๓. กุณฑลเกสีวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเถรีช่อื กุณฑลเกสีเป็ นตน้
๑. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑลเกสีเถรี
๒. กีสาโคตมีเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระกีสาโคตมีเถรี
๓. ธัมมทินนาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมทินนาเถรี
๔. สกุลาเถริยาปทาน
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เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

ประวัติในอดีตชาติของพระสกุลาเถรี
๕. นันทาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนันทาเถรี
๖. โสณาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระโสณาเถรี
๗. ภัททกาปิ ลานีเถรียาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระภัททกาปิ ลานีเถรี
๘. ยโสธราเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตของพระยโสธราเถรี
๙. ทสสหัสสเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี ๑,๐๐๐ รูป
๑๐. อัฎฐารสเถรีสหัสสานมปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป
๔. ขัตติยกัญญาวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยพระเถรีผเู้ คยเป็ นขัตติยกัญญาเป็ นตน้
๑. อัฎฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีนมปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเถรีผเู้ คยเป็ นพระขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ รูป
๒. จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีนมปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเถรีพราหมณกัญญา ๘๔,๐๐๐ รูป
๓. อุปปลทายิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอุปปลทายิกาเถรี
๔. สิงคาลมาตุเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสิงคาลมาตาเถรี
๕. สุกกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระสุกกาเถรี
๖. อภิรูปนันทาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอภิรูปนันทาเถรี
๗. อัทฒกาสีเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัทฒกาสีเถรี
๘. ปุณณิกาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณิกาเถรี
๙. อัมพปาลีเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปาลีเถรี
๑๐. เสลาเถริยาปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเสลาเถรี
พุทธวงศ์
๑ รตนจังกมนกัณฑ์
กัณฑว์ า่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตทีจ่ งกรมแกว้
๒. สุเมธกถา
วา่ ดว้ ยพระสุเมธพุทธเจ้า
๓. พุทธวงศ์
๑. ทีปังกรพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระทีปังกรพุทธเจ้า
๒. โกณฑัญญพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระโกณฑัญญพุทธเจ้า
๓. มังคลพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระมังคลพุทธเจ้า
๔. สุมนพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระสุมนพุทธเจ้า
๕. เรวตพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระเรวตพุทธเจ้า
๖. โสภิตพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระโสภิตพุทธเจ้า
๗. อโนมทัสสีพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
๘. ปทุมพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระปทุมพุทธเจ้า
๙. นารทพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระนารทพุทธเจ้า
๑๐. ปทุมุตตรพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า
๑๑. สุเมธพุทธวงศ์

297

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๓ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระสุเมธพุทธเจ้า
๑๒. สุชาตพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระสุชาตพุทธเจ้า
๑๓. ปิ ยทัสสีพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระปิ ยทัสสีพุทธเจ้า
๑๔. อัตถทัสสีพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
๑๕. ธัมมทัสสีพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า
๑๖. สิทธัตถพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระสิทธัตถพุทธเจ้า
๑๗. ติสสพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระติสสพุทธเจ้า
๑๘. ปุสสพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระปุสสพุทธเจ้า
๑๙. วิปัสสีพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า
๒๐. สิขีพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระสิขีพุทธเจ้า
๒๑. เวสสภูพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระเวสสภูพุทธเจ้า
๒๒. กกุสันธพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระกกุสันธพุทธเจ้า
๒๓. โกนาคมนพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระโกนาคมนพุทธเจ้า
๒๔. โคตมพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระโคดมพุทธเจ้า
๒๕. กัสสปพุทธวงศ์
วา่ ดว้ ยพระประวัติของพระกัสสปพุทธเจ้า
๒๖. พุทธปกิณณกกัณฑ์
วา่ ดว้ ยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกีย่ วกับพระพุทธเจ้า
๒๗. ธาตุภาชนียกถา
วา่ ดว้ ยการแบง่ พระธาตุ

จริยาปิ ฎก
๑. อกิตติวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยอกิตติดาบสเป็ นตน้
๑. การบําเพ็ญทานบารมี
๑. อกิตติจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของอกิตติดาบส
๒. สังขพราหมณจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของพราหมณ์
๓. กุรุธรรมจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของพระเจ้าธนัญชัยกุรุราช
๔. มหาสุทัสสนจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามวา่ มหาสุทัสสนะ
๕. มหาโควินทจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของมหาโควินทพราหมณ์
๖. เนมิราชจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของพระเจ้าเนมิราช
๗. จันทกุมารจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของพระจันทกุมาร
๘. สิวิราชจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของพระเจ้าสิวิ
๙. เวสสันตรจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของพระเวสสันดร
๑๐. สสปั ณฑิตจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของสสบัณฑิต
๒. หัตถินาควรรค
หมวดวา่ ดว้ ยญาช้างเป็ นตน้
๒. การบําเพ็ญศิลบารมี
๑. มาตุโปสกจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของพญาช้างตัวเลีย้ งมารดา
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๒. ภูริทัตตจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของภูริทัตตนาคราช
๓. จัมเปยยจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของจัมเปยยนาคราช
๔. จูฬโพธิจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของจูฬโพธิปริพาชก
๕. มหิสราชจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของพญากระบือ
๖. รุรุราชจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของพญาเนื้อชื่อรุรุ
๗. มาตังคจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของชฎิลชื่อมาตังคะ
๘. ธัมมเทวปุตตจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของธรรมเทพบุตร
๙. ชยทิสจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของพระเจ้าชัยทิศ
๑๐. สังขปาลจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของสังขปาลนาคราช
๓. ยุธัญชยวรรค
หมวดวา่ ดว้ ยกุมารนามวา่ ยุธัญชัยเป็ นตน้
๓. การบําเพ็ญบารมีมีเนกขัมมะเป็ นตน้
๑. ยุธัญชยจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของยุธัญชัยกุมาร
๒. โสมนัสสจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของโสมนัสสกุมาร
๓. อโยฆรจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของอโยฆรราชกุมาร
๔. ภิงสจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของภิงสพราหมณ์
๕. โสณนันทปั ณฑิตจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของโสณนันทบัณฑิต
๖. มูคปั กขจริยา
วา่ ดว้ ยพระจริยาของมูคปั กขกุมาร
๗. กปิ ลราชจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของพญาวานร
๘. สัจจสวหยปั ณฑิตจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของบัณฑิตชื่อสัจจะ
๙. วัฎฎกโปตกจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของลูกนกคุม่
๑๐. มัจฉราชจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของพญาปลา
๑๑. กัณหทีปายจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของดาบสชื่อกัณหทีปายน
๑๒. สุตโสมจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของพระเจ้าสุตโสม
๑๓. สุวัณณสามจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของดาบสชื่อสุวรรณสาม
๑๔. เอกราชจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของพระเจ้าเอกราช
๑๕. มหาโลมหังสจริยา
วา่ ดว้ ยจริยาของมหาโลมหังสบัณฑิต
สโมธานกถา
สรุปการบําเพ็ญบารมี ๓๐

เล่มที่ ๓๔
พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี
เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

มาติกา
ติกมาติกา
๑.กุสลติกะ
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๒.เวทนาติกะ
๓.วิปากติกะ
๔.อุปาทินนติกะ
๕.สังกิลิฏฐติกะ
๖.วิตักกติกะ
๗.ปี ติติกะ
๙.ทัสสนเหตุติกะ
๑๐.อาจยคามิติกะ
๑๑.เสกขติกะ
๑๒.ปริตตติกะ
๑๓.ปริตตารัมมณติกะ
๑๔.หีนตกะ
๑๕.มิจฉัตตติกะ
๑๖.มัคคารัมมณติกะ
๑๗.อุปปั นนติกะ
๑๘.อดีตติกะ
๑๙.อดีตารัมมณติกะ
๒๐.อัชฌัตตติกะ
๒๑.อัชฌัตตารัมมณติกะ
๒๒.สนิทัสสนติกะ
ทุกมาติกา
๑.เหตุโคจฉกะ
๑.เหตุทุกะ
๒.สเหตุกทุกะ
๓.เหตุสัมปยุตตทุกะ
๔.เหตุสเหตุกทุกะ
๕.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๖.นเหตุสเหตุกทุกะ
๒.จูฬันตรทุกะ
๑.สัปปั จจยทุกะ
๒.สังขตทุกะ
๓.สนิทัสสนทุกะ
๔.สัปปฏิฆทุกะ
๕.รูปีทุกะ
๖.โลกิยทุกะ
๗.เกนจิวิญเญยยทุกะ
๓.อาสวโคจฉกะ
๑.อาสวทุกะ
๒.สาสวทุกะ
๓.อาสวสัมปยุตตทุกะ
๔.อาสวสาสวทุกะ
๕.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๖.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๔.สัญโญชนโคจฉกะ
๑.สัญโญชนทุกะ
๒.สัญโญชนิยทุกะ
๓.สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๔.สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
๕.สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๖.สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
๕.คันถโคจฉกะ
๑.คันถทุกะ
๒.คันถนิยทุกะ
๓.คันถสัมปยุตตทุกะ
๔.คันถคันถนิยะทุกะ
๕.คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
๖.คันถวิปปยุตตคันถนิยยทุกะ
๖.โอฆโคจฉกะ
๑.โอฆทุกะ
๒.โอฆนิยทุกะ
๓.โอฆสัมปยุตตทุกะ
๔.โอฆโอฆนิยทุกะ
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๕.โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะ
๖.โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะ
๗.โยคโคจฉกะ
๑.โยคทุกะ
๒.โยคนิยทุกะ
๓.โยคสัมปยุตตทุกะ
๔.โยคโยคนิยทุกะ
๕.โยคโยคสัมปยุตตทุกะ
๖.โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะ
๘.นีวรณโคจฉกะ
๑.นีวรณทุกะ
๒.นีวรณิยทุกะ
๓.นีวรณสัมปยุตตทุกะ
๔.นีวรณนีวรณิยทุกะ
๕.นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
๖.นีวรณวิปปยุตตนีวรณนิยทุกะ
๙.ปรามาสโคจฉกะ
๑.ปรามาสทุกะ
๒.ปรามัฏฐทุกะ
๓.ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
๔.ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
๕.ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
๑๐.มหันตรทุกะ
๑.สารัมมณทุกะ
๒.จิตตทุกะ
๓.เจตสิกทุกะ
๔.จิตตสัมปยุตตทุกะ
๕.จิตตสังสัฏฐทุกะ
๖.จิตตสมุฎฐานทุกะ
๗.จิตตสหภูทุกะ
๘.จิตตานุปริวัตติทุกะ
๙.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ
๑๐.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูทุกะ
๑๑.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานานุปริวัตติทุกะ
๑๒.อัชฌัตติกทุกะ
๑๓.อุปาทาทุกะ
๑๔.อุปาทินนทุกะ
๑๑.อุปาทานโคจฉกะ
๑.อุปาทานทุกะ
๒.อุปาทานิยทุกะ
๓.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๔.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
๕.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๖.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
๑๒.กิเลสโคจฉกะ
๑.กิเลสทุกะ
๒.สังกิเลสิกทุกะ
๓.สังกิลิฎฐทุกะ
๔.กิเลสสัมปยุตตทุกะ
๕.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
๖.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
๗.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
๘.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
๑๓.ปั ฏฐิทุกะ
๑.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๒.ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๓.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๔.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๕.สวิตักกทุกะ
๖.สวิจารทุกะ
๗.สัปปี ติกทุกะ
๘.ปี ติสหคตทุกะ
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๙.สุขสหคตทุกะ
๑๐.อุเปกขาสหคตทุกะ
๑๑.กามาวจรทุกะ
๑๒.รูปาวจรทุกะ
๑๓.อรูปาวจรทุกะ
๑๔.ปริยาปั นนทุกะ
๑๕.นิยยานิกทุกะ
๑๖.นิยตทุกะ
๑๗.สอุตตรทุกะ
๑๘.สรณทุกะ
สุตตันติกทุกมาติกา
๑.วิชชาภาคีทุกะ
๒.วิชชูปมทุกะ
๓.พาลทุกะ
๔.กัณหทุกะ
๕.ตปนียทุกะ
๖.อธิวจนทุกะ
๗.นิรุตติทุกะ
๘.ปั ญญัตติทุกะ
๙.นามรูปทุกะ
๑๐.อวิชชาทุกะ
๑๑.ภวทิฏฐิทุกะ
๑๒.สัสสตทิฏฐิทุกะ
๑๓.อันตวาทิฏฐิทุกะ
๑๔.ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ
๑๕.อหิริกทุกะ
๑๖.หิรีทุกะ
๑๗.โทวจิสสตาทุกะ
๑๘.โสวจัสสตาทุกะ
๑๙.อาปั ตติกุสลตาทุกะ
๒๐.สมาปั ตติกุสลตาทุกะ
๒๑.ธาตุกุสลตาทุกะ
๒๒.อายตนกุสลตาทุกะ
๒๓.ฐานกุสลตาทุกะ
๒๔.อาชชวทุกะ
๒๕.ขันติทุกะ
๒๖.สาขัลยทุกะ
๒๗.อินทริเยสุอคุตตทวารตาทุกะ
๒๘.อินทริเยสุคุตตทวารตาทุกะ
๒๙.มุฎฐสัจจทุกะ
๓๐.สติสัมปชัญญทุกะ
๓๑.ปฏิสังขานพลทุกะ
๓๒.สมถวิปัสสนาทุกะ
๓๓.สมถนิมิตตทุกะ
๓๔.ปั คคาหทุกะ
๓๕.สีลวิปัตติทุกะ
๓๖.สีลสัมปทาทุกะ
๓๗.สีลวิสุทธิทุกะ
๓๘.ทิฏฐิวิสุทธิโขปนทุกะ
๓๙.สังเวชนียัฏฐานทุกะ
๔๐.อัสนตุฏฐิตากุสลธัมมทุกะ
๔๑.วิชชาทุกะ
๔๒.ขเยญาณทุกะ
๑.จิตตุปปาทกัณฑ์
กุศลบท
กามาวจรกุศลจิต
กุศลจิตดวงที่ ๑
บทภาชนีย์
โกฏฐาสวาร
สุญญตวาร
กุศลจิตดวงที่ ๒
กุศลจิตดวงที่ ๓
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เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๗
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เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๙
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กุศลจิตดวงที่ ๔
กุศลจิตดวงที่ ๕
กุศลจิตดวงที่ ๖
กุศลจิตดวงที่ ๗
กุศลจิตดวงที่ ๘
รูปาวจรกุศลจิต
จตุกกนัย
ปั ญจกนัย
ปฏิปทา ๔
อารมณ์ ๔
จําแนกฌานเป็ นอยา่ งละ ๑๖
จําแนกกสิณ ๘ เป็ นอยา่ งละ ๑๖
อภิภายตนะ ปริตตะ
ปฏิปทา ๔
อารมณ์ ๒
จําแนกฌาณเป็ นอยา่ งละ ๘
จําแนกอภิภายตนะแมน้ เี้ ป็ นอยา่ งละ ๘
อัปปมาณะ
ปฏิปทา ๔
อารมณ์ ๒
จําแนกฌาณเป็ นอยา่ งละ ๘ อีกนัยหนึ่ง
จําแนกอภิภายตนะแมน้ เี้ ป็ นอยา่ งละ ๘
จําแนกอภิภายตนะเป็ นอยา่ งละ ๑๖
จําแนกวิโมกข์ ๓ แมน้ เี้ ป็ นอยา่ งละ ๑๖
จําแนกพรหมวิหารฌาณ ๔ เป็ นอยา่ งละ ๑๖
จําแนกอสุภฌาณ เป็ นอยา่ งละ ๑๖
อรูปาวจรกุศลจิต
จําแนกรูปฌาณ ๔ เป็ นอยา่ งละ ๑๖
เตภูมิกกุศลจิต
กามาวจรกุศลจิต
รูปาวจรกุศลจิต
อรูปาวจรกุศลจิต
โลกุตตรกุศลจิต
สุทธิกปฏิปทา
มรรคจิตดวงที่ ๑
มรรคจิตดวงที่ ๑ (ตอ่ )
สุญญตะ
สุญญตมูลกปฏิปทา
อัปปณิหิตะ
อัปปณิหตมูลกปฏิปทา
มหานัย ๒๐
อธิบดี
มรรคจิตดวงที่ ๒
มรรคจิตดวงที่ ๓
มรรคจิตดวงที่ ๔
อกุศลบท
อกุศลจิต ๑๒
อกุศลจิตดวงที่ ๑
อกุศลจิตดวงที่ ๒
อกุศลจิตดวงที่ ๓
อกุศลจิตดวงที่ ๔
อกุศลจิตดวงที่ ๕
อกุศลจิตดวงที่ ๖
อกุศลจิตดวงที่ ๗
อกุศลจิตดวงที่ ๘
อกุศลจิตดวงที่ ๙
อกุศลจิตดวงที่ ๑๐
อกุศลจิตดวงที่ ๑๑
อกุศลจิตดวงที่ ๑๒
อัพยากตบท
กามาวจรวิปากจิต
ปั ญจวิญญาณทีเ่ ป็ นกุศลวิบาก
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มโนธาตุทเี่ ป็ นกุศลวิบาก
มโนวิญญาณธาตุทเี่ ป็ นกุศลวิบากสหรคตดว้ ยโสมนัส
มโนวิญญาณธาตุทเี่ ป็ นกุศลวิบากสหรคตดว้ ยอุเบกขา
มหาวิปากจิต ๘
รูปาวจรวิปากจิต
อรูปาวจรวิปากจิต
โลกุตตรวิปากจิต
สุทธิกปฏิปทา
สุทธิกสุญญตะ
สุญญตปฏิปทา
สุทธิกอัปปณิหิตะ
อัปปณิหิตปฏิปทา
มหานัย ๒๐
ฉันทาธิปไตย สุทธิกปฏิปทา
ฉันทาธิปไตย สุทธิกสุญญตะ
วิบากแห่งมรรคจิตดวงที่ ๑
วิบากแห่งมรรคจิตดวงที่ ๒ เป็ นตน้
อัพยากฤตทีเ่ ป็ นอกุศลวิบาก
ปั ญจวิญญาณทีเ่ ป็ นอกุศลวิบาก
มโนธาตุทเี่ ป็ นอุกุศลวิบาก
มโนวิญญาณธาตุทเี่ ป็ นอกุศลวิบาก
อัพยากฤตทีเ่ ป็ นอเหตุกกิริยา
มโนธาตุทเี่ ป็ นกิริยา
มโนวิญญาณธาตุทเี่ ป็ นกิริยาสหารคตดว้ ยโสมนัส
มโนวิญญาณธาตุทเี่ ป็ นกิริยาสหารคตดว้ ยอุเบกขา
กามาวจรกิริยาจิตทีเ่ ป็ นสเหตุกะ
รูปาวจริกิริยาจิต
อรูปาวจรกิริยาจิต
๒.รูปกัณฑ์
อุทเทส
เอกกมาติกา
ทุกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๒
ปกิณณกทุกะ
วัตถุทุกะ
อารัมมณทุกะ
อายตนทุกะ
ธาตุทุกะ
อินทริยทุกะ
สุขุมรูปทุกะ
ติกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๓
ปกิณณกติกะ
อัชฌัตติกอุปาทาติกะ
อัชฌัตติกอุปาทินนติกะ
อัชฌัตติกอุปาทินนุปาทานิยติกะ
อัชฌัตติกอนิทัสสนติกะ
อัชฌัตติกสัปปฏิฆติกะ
อัชฌัตติกอินทริยติกะ
อัชฌัตติกมหาภูตติกะ
อัชฌัตติกนวิญญัตติติกะ
อัชฌัตติกนจิตตสมุฏฐานติกะ
อัชฌัตติกนจิตตสหภูติกะ
อัชฌัตติกนจิตตานุปริวัตติติกะ
อัชฌัตติกโอฬาริกติกะ
อัชฌัตติกสันติเกติกะ
วัตถุติกะ
พาหิรจักขุสัมผัสสนวัตถุติกะ
พาหิรจักขุสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุติกะ
พาหิรโสตสัมผัสสัสสนวัตถุติกาทิติกะ
พาหิรกายสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุกาทิติกะ
อารัมมณติกะ
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อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสัสสนารัมมณติกะ
อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ
อัชฌัตติกโสตสัมผัสสัสสนารัมมณติกาทิติกะ
อัชฌัตติกกายสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ
อายตนติกะ
พาหิรนจักขายตนติกะ
พาหิรนโสตายตนาทิติกะ
อัชฌัติติกนรูปายตนติกะ
อัชฌัติติกนสัททายตนติกาทิติกะ
ธาตุติกะ
พาหิรนจักขุธาตุติกะ
พาหิรนโสตธาตุติกาทิติกะ
อัชฌัตติกนรูปธาตุติกะ
อัชฌัติติกนสัททธาตุติกาทิติกะ
อินทริยติกะ
พาหิรนจักขุทริยติกะ
พาหิรนโสตินทริยกาทิติกะ
อัชฌัตติกนอิตถินทริยติกะ
อัชฌัตติกนปุริสินทริยติกะ
อัชฌัตติกนชีวิตินทริยติกะ
สุขุมรูปติกะ
อัชฌัตติกนกายวิญญัตติติกะ
อัชฌัตติกนวจีวิญญัตติติกะ
อัชฌัตติกนอากสธาตุติกะ
อัชฌัตติกนอาโปธาตุติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสลหุตาติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสมุทุตาติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสกัมมัญญตาติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสอุปจยติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสสันตติติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสชรตาติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสอนิจจตาติกะ
อัชฌัตติกนกวฬิงการาหารติกะ
จตุกกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๔
อุปาทาอุปาทินนจตุกกะ
อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ
อุปาทาสัปปฏิฆจตุกกะ
อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ
อุปาทาทูเรจตุกกะ
อุปาทินนสนิทัสสนจตุกกะ
อุปาทินนสัปปฏิฆจตุกกะ
อุปาทินนมหาภูตจตุกกะ
อุปาทินนโอฬาริกจตุกกะ
อุปาทินนทูเรจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยสนิทัสสนจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยสัปปฏิฆจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยมหาภูตจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยโอฬาริกจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยทูเรจตุกกะ
สัปปฏิฆอินทริยจตุกกะ
สัปปฏิฑมหาภูตจตุกกะ
อินทริยโอฬาริกจตุกกะ
อินทริยทูเรจตุกกะ
มหาภูตโอฬาริกจตุกกะ
มหาภูตทูเรจตุกกะ
ทิฏฐาทิจตุกกะ
ปั จจกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๕
ฉักกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๖
สัตตกมาติกา
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รวมรูปหมวดละ ๗
อัฏฐกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๘
นวกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๙
ทสกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๑๐
เอากาทสกมาติกา
รวมรูปหมวดละ ๑๑
รูปวิภัตติ
เอกกนิทเทส
ทุกนิทเทส
ปกิณณกทุกะ
อุปาทาภาชนีย์
จักขายตนะ
โสตายตนะ
ฆานายตนะ
ชิวหายตนะ
กายายตนะ
รูปายตนะ
สัททายตนะ
คันธายตนะ
รสายตนะ
อิตถินทรีย์
ปุริสินทรีย์
ชีวิตินทรีย์
กายวิญญัติ
วจีวิญญัติ
อากาสธาตุ
สหุตารูป
มุทุตารูป
กัมมัญญตารูป
อุปจยรูป
สันตติรูป
ชรตารูป
อนิจจารูป
กวฬิงการาหารรูป
อนุปาทารูป
โผฏฐัพพายตนะ
อาโปธาตุ
อุปาทินนรูป
อนุปาทินนรูป
อุปาทินนุปาทานิยรูป
อนุปาทินนุปาทานิยรูป
สนิทัสสนรูป
อนิทัสสนรูป
สัปปฏิฆรูป
อัปปฏิฆรูป
อินทรียรูป
อนินทรียรูป
มหาภูตรูป
นมหาภูตรูป
วิญญัตติรูป
นวิญญัติรูป
จิตตสมุฏฐานรูป
นจิตตสมุฏฐานรูป
จิตตสหภูรูป
นจิตตสหภูรูป
จิตตานุปริวัตติรูป
นจิตตานุปริวัตติรูป
อัชฌัตติกรูป
พาหิรรูป
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โอฬาริกรูป
สุขุมรูป
ทูเรรูป
สันติเกรูป
วัตถุทุกะ
อารัมมณทุกะ
อายตนทุกะ
ธาตุทุกะ
อินทริยทุกะ
สุขุมรูปทุกะ
ติกนิทเทส
ปกิณณกติกะ
อัชฌัตติอุปาทาติกะ
อัชฌัตติอุปาทินนติกะ
อัชฌัตติอุปาทินนุปาทานิยติกะ
อัชฌัตติกอนิทัสสนติกะ
อัชฌัตติกสัปปฏิฆติกะ
อัชฌัตติกอินทริยติกะ
อัชฌัตติกนมหาภูตติกะ
อัชฌัตติกนวิญญัตติติกะ
อัชฌัตติกนจิตตสมุฏฐานติกะ
อัชฌัตติกนจิตตสหภูติกะ
อัชฌัตติกนจิตตานุปริวัตติติกะ
อัชฌัตติกโอฬาริกติกะ
อัชฌัตติกสันติเกติกะ
วัตถุติกะ
พาหิรจักขุสัมผัสสนวัตถุติกะ
พาหิรจักขุสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุติกะ
พาหิรโสตสัมผัสสัสสนวัตถุติกาทิติกะ
พาหิรกายสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุกาทิติกะ
อารัมมณติกะ
อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสัสสนารัมมณติกะ
อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ
อัชฌัตติกโสตสัมผัสสัสสนารัมมณติกาทิติกะ
อัชฌัตติกกายสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ
อายตนติกะ
พาหิรนจักขายตนติกะ
พาหิรนโสตายตนาทิติกะ
อัชฌัติติกนรูปายตนติกะ
อัชฌัติติกนสัททายตนติกาทิติกะ
ธาตุติกะ
พาหิรนจักขุธาตุติกะ
พาหิรนโสตธาตุติกาทิติกะ
อัชฌัตติกนรูปธาตุติกะ
อัชฌัติติกนสัททธาตุติกาทิติกะ
อินทริยติกะ
พาหิรนจักขุทริยติกะ
พาหิรนโสตินทริยกาทิติกะ
อัชฌัตติกนอิตถินทริยติกะ
อัชฌัตติกนปุริสินทริยติกะ
อัชฌัตติกนชีวิตินทริยติกะ
สุขุมรูปติกะ
อัชฌัตติกนกายวิญญัตติติกะ
อัชฌัตติกนวจีวิญญัตติติกะ
อัชฌัตติกนอากสธาตุติกะ
อัชฌัตติกนอาโปธาตุติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสลหุตาติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสมุทุตาติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสกัมมัญญตาติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสอุปจยติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสสันตติติกะ
อัชฌัตติกนรูปัสสชรตาติกะ
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จตุกกมาติกา
อุปาทาอุปาทินนจตุกกะ
อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ
อุปาทาสัปปฏิฆจตุกกะ
อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ
อุปาทาทูเรจตุกกะ
อุปาทินนสนิทัสสนจตุกกะ
อุปาทินนสัปปฏิฆจตุกกะ
อุปาทินนมหาภูตจตุกกะ
อุปาทินนโอฬาริกจตุกกะ
อุปาทินนทูเรจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยสนิทัสสนจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยสัปปฏิฆจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยมหาภูตจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยโอฬาริกจตุกกะ
อุปาทินนุปาทานิยทูเรจตุกกะ
สัปปฏิฆอินทริยจตุกกะ
สัปปฏิฑมหาภูตจตุกกะ
อินทริยโอฬาริกจตุกกะ
อินทริยทูเรจตุกกะ
มหาภูตโอฬาริกจตุกกะ
มหาภูตทูเรจตุกกะ
ทิฏฐาทิจตุกกะ
ปั ญจกนิทเทส
ฉักกนิทเทส
สัตตกนิทเทส
อัฏฐกนิทเทส
นวกนิทเทส
ทสกนิทเทส
เอกาทสกนิทเทส
๓.นิกเขปกัณฑ์
ติกนิกเขปะ
๑.กุสลติกะ
๒.เวทนาติกะ
๓.วิปากติกะ
๔.อุปาทินนติกะ
๕.สังกิลิฏฐติกะ
๖.วิตักกติกะ
๗.ปี ติติกะ
๘.ทัสสนติกะ
๙.ทัสสนเหตุติกะ
๑๐.อาจยคามิติกะ
๑๑.เสกขติกะ
๑๒.ปริตตติกะ
๑๓.ปริตตารัมมณติกะ
๑๔.หีนติกะ
๑๕.มิจฉัตตติกะ
๑๖.มัคคารัมมณติกะ
๑๗.อุปปั นนติกะ
๑๘.อดีตติกะ
๑๙.อดีตารัมมณติกะ
๒๐.อัชฌัตตติกะ
๒๑.อัชฌัตตารัมมณติกะ
๒๒.สนิทัสสนติกะ
ทุกนิกเขปะ
๑.เหตุโคจฉกะ
๑.เหตุทุกะ
๒.สเหตุกทุกะ
๓.เหตุสัมปยุตตทุกะ
๔.เหตุสเหตุกทุกะ
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เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

๕.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๖.นเหตุสเหตุกทุกะ
๒.จูฬันตรทุกะ
๑.สัปปั จจยทุกะ
๒.สังขตทุกะ
๓.สนิทัสสนทุกะ
๔.สัปปฏิฆทุกะ
๕.รูปีทุกะ
๖.โลกิยทุกะ
๗.เกนจิวิญเญยยทุกะ
๓.อาสวโคจฉกะ
๑.อาสวทุกะ
๒.สาสวทุกะ
๓.อาสวสัมปยุตตทุกะ
๔.อาสวสาสวทุกะ
๕.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๖.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๔.สัญโญชนโคจฉกะ
๑.สัญโญชนทุกะ
๒.สัญโญชนิยทุกะ
๓.สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๔.สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
๕.สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๖.สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
๕.คันถโคจฉกะ
๑.คันถทุกะ
๒.คันถนิยทุกะ
๓.คันถสัมปยุตตทุกะ
๔.คันถคันถนิยะทุกะ
๕.คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
๖.คันถวิปปยุตตคันถนิยยทุกะ
๖.โอฆโคจฉกะ
๑.โอฆทุกะ
๗.โยคโคจฉกะ
๑.โยคทุกะ
๘.นีวรณโคจฉกะ
๑.นีวรณทุกะ
๒.นีวรณิยทุกะ
๓.นีวรณสัมปยุตตทุกะ
๔.นีวรณนีวรณิยทุกะ
๕.นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
๖.นีวรณวิปปยุตตนีวรณนิยทุกะ
๙.ปรามาสโคจฉกะ
๑.ปรามาสทุกะ
๒.ปรามัฏฐทุกะ
๓.ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
๔.ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
๕.ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
๑๐.มหันตรทุกะ
๑.สารัมมณทุกะ
๒.จิตตทุกะ
๓.เจตสิกทุกะ
๔.จิตตสัมปยุตตทุกะ
๕.จิตตสังสัฏฐทุกะ
๖.จิตตสมุฎฐานทุกะ
๗.จิตตสหภูทุกะ
๘.จิตตานุปริวัตติทุกะ
๙.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ
๑๐.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูทุกะ
๑๑.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานานุปริวัตติทุกะ
๑๒.อัชฌัตติกทุกะ
๑๓.อุปาทาทุกะ
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เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

๑๔.อุปาทินนทุกะ
๑๑.อุปาทานโคจฉกะ
๑.อุปาทานทุกะ
๒.อุปาทานิยทุกะ
๓.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๔.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
๕.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๖.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
๑๒.กิเลสโคจฉกะ
๑.กิเลสทุกะ
๒.สังกิเลสิกทุกะ
๓.สังกิลิฎฐทุกะ
๔.กิเลสสัมปยุตตทุกะ
๕.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
๖.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
๗.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
๘.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
๑๓.ปิ ฏฐิทุกะ
๑.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๒.ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๓.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๔.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๕.สวิตักกทุกะ
๖.สวิจารทุกะ
๗.สัปปี ติกทุกะ
๘.ปี ติสหคตทุกะ
๙.สุขสหคตทุกะ
๑๐.อุเปกขาสหคตทุกะ
๑๑.กามาวจรทุกะ
๑๒.รูปาวจรทุกะ
๑๓.อรูปาวจรทุกะ
๑๔.ปริยาปั นนทุกะ
๑๕.นิยยานิกทุกะ
๑๖.นิยตทุกะ
๑๗.สอุตตรทุกะ
๑๘.สรณทุกะ
สุตตันติกทุกนิกเขปะ
๑.วิชชาภาคีทุกะ
๒.วิชชูปมทุกะ
๓.พาลทุกะ
๔.กัณหทุกะ
๕.ตปนียทุกะ
๖.อธิวจนทุกะ
๗.นิรุตติทุกะ
๘.ปั ญญัตติทุกะ
๙.นามรูปทุกะ
๑๐.อวิชชาทุกะ
๑๑.ภวทิฏฐิทุกะ
๑๒.สัสสตทิฏฐิทุกะ
๑๓.อันตวาทิฏฐิทุกะ
๑๔.ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ
๑๕.อหิริกทุกะ
๑๖.หิรีทุกะ
๑๗.โทวจิสสตาทุกะ
๑๘.โสวจัสสตาทุกะ
๑๙.อาปั ตติกุสลตาทุกะ
๒๐.สมาปั ตติกุสลตาทุกะ
๒๑.ธาตุกุสลตาทุกะ
๒๒.อายตนกุสลตาทุกะ
๒๓.ฐานกุสลตาทุกะ
๒๔.อาชชวทุกะ
๒๕.ขันติทุกะ
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เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

๒๖.สาขัลยทุกะ
๒๗.อินทริเยสุอคุตตทวารตาทุกะ
๒๘.อินทริเยสุคุตตทวารตาทุกะ
๒๙.มุฎฐสัจจทุกะ
๓๐.สติสัมปชัญญทุกะ
๓๑.ปฏิสังขานพลทุกะ
๓๒.สมถวิปัสสนาทุกะ
๓๓.สมถนิมิตตทุกะ
๓๔.ปั คคาหทุกะ
๓๕.สีลวิปัตติทุกะ
๓๖.สีลสัมปทาทุกะ
๓๗.สีลวิสุทธิทุกะ
๓๘.ทิฏฐิวิสุทธิโขปนทุกะ
๓๙.สังเวชนียัฏฐานทุกะ
๔๐.อัสนตุฏฐิตากุสลธัมมทุกะ
๔๑.วิชชาทุกะ
๔๒.ขเยญาณทุกะ
๔.อัฏฐกถากัณฑ์
ติกอัตถุทธาระ
๑.กุสลติกะ
๒.เวทนาติกะ
๓.วิปากติกะ
๔.อุปาทินนติกะ
๕.สังกิลิฏฐติกะ
๖.วิตักกติกะ
๗.ปี ติติกะ
๘.ทัสสนติกะ
๙.ทัสสนเหตุติกะ
๑๐.อาจยคามิติกะ
๑๑.เสกขติกะ
๑๒.ปริตตติกะ
๑๓.ปริตตารัมมณติกะ
๑๔.หีนติกะ
๑๕.มิจฉัตตติกะ
๑๖.มัคคารัมมณติกะ
๑๗.อุปปั นนติกะ
๑๘.อดีตติกะ
๑๙.อดีตารัมมณติกะ
๒๐.อัชฌัตตติกะ
๒๑.อัชฌัตตารัมมณติกะ
๒๒.สนิทัสสนติกะ
ทุกอัตถุทธาระ
๑.เหตุโคจฉกะ
๑.เหตุทุกะ
๒.สเหตุกทุกะ
๓.เหตุสัมปยุตตทุกะ
๔.เหตุสเหตุกทุกะ
๕.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๖.นเหตุสเหตุกทุกะ
๒.จูฬันตรทุกะ
๑.สัปปั จจยทุกะ
๒.สังขตทุกะ
๓.สนิทัสสนทุกะ
๔.สัปปฏิฆทุกะ
๕.รูปีทุกะ
๖.โลกิยทุกะ
๗.เกนจิวิญเญยยทุกะ
๓.อาสวโคจฉกะ
๑.อาสวทุกะ
๒.สาสวทุกะ
๓.อาสวสัมปยุตตทุกะ
๔.อาสวสาสวทุกะ
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เลม่ ที่ ๓๔ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

๕.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๖.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๔.สัญโญชนโคจฉกะ
๑.สัญโญชนทุกะ
๒.สัญโญชนิยทุกะ
๓.สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๔.สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
๕.สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๖.สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
๕.คันถโคจฉกะ
๑.คันถทุกะ
๒.คันถนิยทุกะ
๓.คันถสัมปยุตตทุกะ
๔.คันถคันถนิยะทุกะ
๕.คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
๖.คันถวิปปยุตตคันถนิยยทุกะ
๖.โอฆโคจฉกะ
๑.โอฆทุกะ
๗.โยคโคจฉกะ
๑.โยคทุกะ
๘.นีวรณโคจฉกะ
๑.นีวรณทุกะ
๒.นีวรณิยทุกะ
๓.นีวรณสัมปยุตตทุกะ
๔.นีวรณนีวรณิยทุกะ
๕.นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
๖.นีวรณวิปปยุตตนีวรณนิยทุกะ
๙.ปรามาสโคจฉกะ
๑.ปรามาสทุกะ
๒.ปรามัฏฐทุกะ
๓.ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
๔.ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
๕.ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
๑๐.มหันตรทุกะ
๑.สารัมมณทุกะ
๒.จิตตทุกะ
๓.เจตสิกทุกะ
๔.จิตตสัมปยุตตทุกะ
๕.จิตตสังสัฏฐทุกะ
๖.จิตตสมุฎฐานทุกะ
๗.จิตตสหภูทุกะ
๘.จิตตานุปริวัตติทุกะ
๙.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ
๑๐.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูทุกะ
๑๑.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานานุปริวัตติทุกะ
๑๒.อัชฌัตติกทุกะ
๑๓.อุปาทาทุกะ
๑๔.อุปาทินนทุกะ
๑๑.อุปาทานโคจฉกะ
๑.อุปาทานทุกะ
๒.อุปาทานิยทุกะ
๓.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๔.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
๕.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๖.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
๑๒.กิเลสโคจฉกะ
๑.กิเลสทุกะ
๒.สังกิเลสิกทุกะ
๓.สังกิลิฎฐทุกะ
๔.กิเลสสัมปยุตตทุกะ
๕.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
๖.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
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๗.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
๘.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
๑๓.ปั ฏฐิทุกะ
๑.ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๒.ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๓.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๔.ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๕.สวิตักกทุกะ
๖.สวิจารทุกะ
๗.สัปปี ติกทุกะ
๘.ปี ติสหคตทุกะ
๙.สุขสหคตทุกะ
๑๐.อุเปกขาสหคตทุกะ
๑๑.กามาวจรทุกะ
๑๒.รูปาวจรทุกะ
๑๓.อรูปาวจรทุกะ
๑๔.ปริยาปั นนทุกะ
๑๕.นิยยานิกทุกะ
๑๖.นิยตทุกะ
๑๗.สอุตตรทุกะ
๑๘.สรณทุกะ

เล่มที่ ๓๕
พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์
เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

๑. ขันธวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๑. รูปขันธ์
๒. เวทนาขันธ์
๓. สัญญาขันธ์
๔. สังขารขันธ์
๕. วิญญาณขันธ์
๒. อภิธรรมภาชนีย์
๑. รูปขันธ์
ทุกนัย
ปกิณณกฑุกะ
ติกนัย
ปกิณณกติกะ
อัชฌัตติกอุปาทาติกะ
อัชฌัตติกอุปาทินนติกะ
จตุกกนัย
อุปาทินนจตุกกะ
อุปาทาอุปาทินนุปาทานิยจตุกกะ
อุปาทาสัปปฎิฆจตุกกะ
อุปาทาโอฬาริกจตุกกะ
อุปาทาทูเรจตุกกะ
ทิฎฐาทิจตุกกะ
ปั ญจกนัย
ฉักกนัย
สัตตกนัย
อัฏฐกนัย
นวกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
๒. เวทนาขันธ์
ทุกมูลกวาร
ติกมูลกวาร
อุภโตวัฑฒกวาร
พหุวิธวาร
๓. สัญญาขันธ์

313

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

ทุกมูลกวาร
ติกมูลกวาร
อุภโตวัฑฒกวาร
พหุวิธวาร
๔. สังขารขันธ์
ทุกมูลกวาร
ติกมูลกวาร
อุภโตวัฑฒกวาร
พหุวิธวาร
๕. วิญญาณขันธ์
ทุกมูลกวาร
ติกมูลกวาร
อุภโตวัฑฒกวาร
พหุวิธวาร
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑. กุสลติกวิสัชนา
๒. เวทนาติกวิสัชนา
๓. วิปากติกวิสัชนา
๔. อุปาทินนติกวิสัชนา
๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา
๖. สวิตักกติกวิสัชนา
๗. ปี ติติกวิสัชนา
๘. ทัสสนติกวิสัชนา
๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา
๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา
๑๑. เสกขติกวิสัชนา
๑๒. ปริตตติกวิสัชนา
๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา
๑๔. หีนติกวิสัชนา
๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา
๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา
๑๗. อุปปั นนติกวิสัชนา
๑๘. อตีตติกวิสัชนา
๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา
๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
๑๐. ปิ ฏฐิทุกะ
๑๑. อุปาทานโคจฉกะ
๑๒. กิเลสโคจฉกะ
๑๓. มหันตรทุกวิสัชนา
๒. อายตรวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๒. อภิธรรมภาชนีย์
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑. กุสลติกวิสัชนา
๒. เวทนาติกวิสัชนา
๓. วิปากติกวิสัชนา
๔. อุปาทินนติกวิสัชนา
๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา
๖. สวิตักกติกวิสัชนา
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๗. ปี ติติกวิสัชนา
๘. ทัสสนติกวิสัชนา
๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา
๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา
๑๑. เสกขติกวิสัชนา
๑๒. ปริตตติกวิสัชนา
๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา
๑๔. หีนติกวิสัชนา
๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา
๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา
๑๗. อุปปั นนติกวิสัชนา
๑๘. อตีตติกวิสัชนา
๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา
๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๙

๓. ธาตุวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๒. อภิธรรมภาชนีย์
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
๑. ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑. กุสลติกวิสัชนา
๒. เวทนาติกวิสัชนา
๓. วิปากติกวิสัชนา
๔. อุปาทินนติกวิสัชนา
๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา
๖. วิตักกติกวิสัชนา
๗. ปี ติติกวิสัชนา
๘. ทัสสนติกวิสัชนา
๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา
๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา
๑๑. เสกขติกวิสัชนา
๑๒. ปริตตติกวิสัชนา
๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา
๑๔. หีนติกวิสัชนา
๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา
๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา
๑๗. อุปปั นนติกวิสัชนา
๑๘. อตีตติกวิสัชนา
๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา
๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
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!

ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา

๔. สัจจวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๑. ทุกขสัจ
๒. สมุทยสัจ
๓. นิโรธสัจ
๔. มัคคสัจ
๒. อภิธรรมภาชนีย์
อัฏฐังคิกวาร
ปั ญจังคิกวาร
สัพพสังคาหิกวาร
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑. กุสลติกวิสัชนา
๒. เวทนาติกวิสัชนา
๓. วิปากติกวิสัชนา
๔. อุปาทินนติกวิสัชนา
๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา
๖. วิตักกติกวิสัชนา
๗. ปี ติติกวิสัชนา
๘. ทัสสนติกวิสัชนา
๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา
๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา
๑๑. เสกขติกวิสัชนา
๑๒. ปริตตติกวิสัชนา
๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา
๑๔. หีนติกวิสัชนา
๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา
๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา
๑๗. อุปปั นนติกวิสัชนา
๑๘. อตีตติกวิสัชนา
๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา
๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา
๕. อินทริยวิภังค์
๑. อภิธรรมภาชนีย์
๒. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑. กุสลติกวิสัชนา
๒. เวทนาติกวิสัชนา
๓. วิปากติกวิสัชนา
๔. อุปาทินนติกวิสัชนา
๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา
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เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

๖. สวิตักกติกวิสัชนา
๗. ปี ติติกวิสัชนา
๘. ทัสสนติกวิสัชนา
๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา
๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา
๑๑. เสกขติกวิสัชนา
๑๒. ปริตตติกวิสัชนา
๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา
๑๔. หีนติกวิสัชนา
๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา
๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา
๑๗. อุปปั นนติกวิสัชนา
๑๘. อตีตติกวิสัชนา
๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา
๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา
๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา
๖. ปฏิจจสมุปปาทวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๒. อภิธรรมภาชนีย์
๑. ปั จจยจตุกกะ
อวิชชามูลกนัย
๒. เหตุจตุกกะ
อวิชชามูลกนัย
๓. สัมปยุตตจตุกกะ
อวิชชามูลกนัย
๔. อัญญมัญญจตุกกะ
อวิชชามูลกนัย
อภิธรรมมาติกา
นัย ๘ มีสังขารมูลกนัยเป็ นตน้
๕. ปั จจยจตุกกะ
อกุศลจิต ๑๒
๖. เหตุจตุกกะ
๗. สัมปยุตตจตุกกะ
๘. อัญญมัญญจตุกกะ
๙. อกุสลนิทเทส
อกุศลจิตดวงที่ ๒-๔
อกุศลจิตดวงที่ ๕
อกุศลจิตดวงที่ ๗-๘
อกุศลจิตดวงที่ ๙-๑๐
อกุศลจิตดวงที่ ๑๑
อกุศลจิตดวงที่ ๑๒
๑๐. กุสลนิทเทส
กามาวจรกุศลจิต ๘
มหากุศลจิตดวงที่ ๑
มหากุศลจิตดวงที่ ๒-๔
มหากุศลจิตดวงที่ ๕-๖
มหากุศลจิตดวงที่ ๗-๘
รูปปาวจรกุศลจิต
อรูปาวจรกุศลจิต
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เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

โลกุตตรกุศลจิต
๑๑. อัพยากตนิทเทส
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘
๑. จักขุวิญญาณจิต
๒-๕. โสด-กายวิญญาณจิต
๖. สัมปฏิจฉนจิต
๗. โสมนัสสันตีรณจิต
๘. อุเบกขาสันตีรณจิต
กามาวจรกุศลจิต ๘
รูปปาวจรกุศลจิต
อรูปาวจรกุศลจิต
โลกุตตรกุศลจิต
อกุศลวิปากจิต ๗
๑-๕. จักขุ-กายวิญญาณจิต
๖. สัมปฏิจฉนจิต
๗. อุเบกขาสันตีรณจิต
อเหตุกกิริยาจิต ๓
กามาวจรกิริยาจิต ๘
รูปปาวจรกุศลจิต
๑๒. อวิชชามูลกกุสลนิทเทส
กามาวจรกุศลจิต ๘
มหากุศลจิตดวงที่ ๑
มหากุศลจิตดวงที่ ๒-๘
รูปาวจรกุศล
อรูปาวจรกุศล
โลกุตตรกุศล
๑๓. กุสลมูลกวิปากนิทเทส
อเหตุกกุศลวิปากจิต
๑. จักขุวิญญาณจิต
๒-๘. โสตวัญญาณ-อุเบกขาสันตีรณจิต
กามาวจรวิปากจิต ๘
รูปาวจรวิปากจิต
โลกุตตรวิปากจิต
๑๔. อกุสลมูลกวิปากนิทเทศ
อกุศลวิปากจิต ๗
๑. จักขุวิญญาณจิต
๒-๖. โสตวิญญาณ-สัมปฏิจฉนจิต
๗. อุเบกขาสันตีรณจิต
๗. สติปัฏฐานวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๑. กายานุปัสสนานิทเทส
เห็นกายในกายภายในตน
เห็นกายในกายภายนอกตน
เห็นกายในกายภายในตนและภายนอกตน
๒. เวทนานุปัสสนานิทเทส
เห็นเวทนาในเวทนาภายในตน
เห็นเวทนาในเวทนาภายนอกตน
เห็นเวทนาในเวทนาภายในและภายนอกตน
๓. จิตตานุปัสสนานิทเทส
เห็นจิตในจิตภายในตน
เห็นจิตในจิตภานนอกตน
เห็นจิตในจิตภายในตนและภานนอกตน
๔. ธัมมานุปัสสนานิทเทส
เห็นธรรมในธรรมภายในตน
นีวรณปั พพะ
โพชฌังคปั พพะ
เห็นธรรมในธรรมภายในตนและภายนอกตน
นีวรณปั พพะ
โพชฌังคปั พพะ
๒. อภิธรรมภาชนีย์
สติปัฏฐานอุทเทส
สติปัฏฐานนิทเทส

318

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

กายานุปัสสนา
เวทนานุปัสสนา
จิตตานุปัสสนา
ธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐานธรรม
สติปัฏฐานอุทเทส
สติปัฏฐานนิทเทส
กายานุปัสสนา
เวทนานุปัสสนา
จิตตานุปัสสนา
ธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐานธรรม
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔-๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
๑๑-๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
๘. สัมมัปปธานวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมทีย่ ังไมเ่ กิดมิให้เกิด
เพียรละบาปอกุศลธรรมทีเ่ กิดแลว้
เพียรสร้างกุศลธรรมทีย่ ังไมเ่ กิดให้เกิด
เพียรรักษากุศลธรรมทีเ่ กิดแลว้ ไมใ่ ห้เสื่อม
๒. อภิธรรมภาชนีย์
เพียรป้องกันสภาวธรรมทีเ่ ป็ นบาปอกุศลซึ่งยังไมเ่ กิดมิให้เกิด
เพียรละสภาวธรรมทีเ่ ป็ นบาปอกุศลซึ่งเกิดแลว้
เพียรสร้างสภาวธรรมทีเ่ ป็ นกุศลซึ่งยังไมเ่ กิดให้เกิด
เพียรรักษาสภาวธรรมทีเ่ ป็ นกถศลซึ่งเกิดแลว้ ไมใ่ ห้เสื่อม
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔-๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
๑๑-๑๓. อุปาทานาโคจฉกาทิวิสัชนา
๙. อิทธิปาทวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๑. ฉันทิทธิบาท
๒. วิริยิทธิบาท
๓. จิตติทธิบาท
๔. วิมังสิทธิบาท
๒. อภิธรรมภาชนีย์
๑. ฉันทิทธิบาท
๒. วิริยิทธิบาท
๓. จิตติทธิบาท
๔. วิมังสิทธิบาท
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒-๙. จูฬันตรทุกาวิสัชนา
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
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๑๑-๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

๑๐. โพชฌังควิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๑
โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๒
โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๓
๒. อภิธรรมภาชนีย์
เอกโตปุจฉาวิสัชนา
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔-๙. มหันตรทุกาทิวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา
๑๑. มัคควิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
อริยมรรคมีองค์ ๘ นัยที่ ๑
อริยมรรคมีองค์ ๘
๒. อภิธรรมภาชนีย์
ปั ญจังคิกวาร
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
อัฏฐังคิกวาร
ปั ญจังคิกวาร
เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย
ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓-๙. อาสวโคจฉกาทิวิสัชนา
๑๐-๑๒. มหันตรทุกิวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา
๑๒. ณานวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
มาติกา
มาติกานิทเทส
มาติกานิทเทส (ตอ่ )
๒. อภิธรรมภาชนีย์
๑. รูปาวจรกุศล
ณานจตุกกนัย
ณามปั ญจกนัย
๒. อรูปาวจรกุศล
๓. โลกุตตรกุศล
ณานจตุกกนัย
ณามปั ญจกนัย
๔. รูปาวจรวิบาก
๕. อรูปาวจรวิบาก
๖. โลกุตตรวิบาก
๗. รูปารูปาวจรกิริยา
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
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เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔-๙. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
๑๑-๑๒. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา
๑๓. อัปปมัญญาวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๑. เมตตาอัปปมัญญานิทเทส
๒. กรุณาอัปปมัญญานิทเทส
๓. มุทิตาอัปปมัญญานิทเทส
๔. อุเบกขาอัปปมัญญานิทเทส
๒. อภิธรรมภาชนีย์
เมตตากุศลฌานจตุกกนัย
เมตตากุศลฌานปั ญจกนัย
กรุณากุศลฌานจตุกกนัย
กรุณากุศลฌานปั ญจกนัย
มุทิตากุศลฌานจตุกกนัย
มุทิตากุศลฌานปั ญจกนัย
อุเบกขากุศลฌาน
เมตตาวิปากฌาน
กรุณาวิปากฌาน
มุทิตาวิปากฌาน
เมตตากิริยาฌาน
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔-๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา
๑๔. สิกขาปทวิภังค์
๑. อภิธรรมภาชนีย์
สภาวธรรมทีเ่ ป็ นสิกขา
๒. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔-๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา
๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค์
๑. สุตตันตภาชนีย์
๑. สังคหวาร
๒. สัจจวาร
๓. เหตุวาร
๔. ธัมมวาร
๕. ปฏิจจสมุปปาทวาร
๖. ปริยัตติวาร
๒. อภิธรรมภาชนีย์
๑. กุสลวาร
จําแนกปฏิสัมภิทา ๔ โดยรูปาวจรกุศลจิต
จําแนกปฏิสัมภิทา ๔ โดยอรูปาวจรกุศลจิต
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เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

จําแนกปฏิสัมภิทา ๔ โดยโลกุตตรกุศลจิต
๒. อกุสลวาร
จําแนกปฏิสัมภิทา ๔ โดยอกุศลจิต
๓. วิปากวาร
จําแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยอเหตุกกุศลวิปากจิต
จําแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยกามาวจรวิปากจิต
จําแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยอรูปาวจรวิปากจิต
จําแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยโลกุตตรวิปากจิต
จําแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยอกุศลวิปากจิต
๔. กิริยาวาร
จําแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยอเหตุกกิริยาจิต
จําแนกปฏิสัมภิทา ๓ โดยกิริยาจิต
๓. ปั ญหาปุจฉกะ
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา
๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
๔-๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
๑๓. ปิ ฏฐิทุกวิสัชนา
๑๖. ญาณวิภังค์
๑. เอกกมาติกา
๒. ทุกมาติกา
๓. ติกมาติกา
๔. จตุกกมาติกา
๕. ปั ญจกมาติกา
๖. ฉักกมาติกา
๗. สัตตกมาติกา
๘. อัฏฐกมาติกา
๙. นวกมาติกา
๑๐. ทสกมาติกา
๑. เอกกนิทเทส
๒. ทุกนิทเทส
๓. ติกนิทเทส
๔. จตุกกนิทเทส
๕. ปั ญจกนิทเทส
๖. ฉักกนิทเทส
๗. สัตตกนิทเทส
๘. อัฏฐกนิทเทส
๙. ทสกนิทเทส
๑. ฐานาฐานญาณ
๒. กัมมวิปากญาณ
๓. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ
๔. นานาธาตุญาณ
๕. นานาธิมุตติกญาณ
๖. อินทริยปโรปริยัตติญาณ
๗. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ
๘. ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณ
๙. จุตูปปาตญาณ
๑๐. อาสวักขยญาณ
๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์
๑. เอกกมาติกา
๒. ทุกมาติกา
๓. ติกมาติกา
๔. จตุกกมาติกา
๕. ปั ญจกมาติกา
๖. ฉักกมาติกา
๗. สัตตกมาติกา
๘. อัฏฐกมาติกา
๙. นวกมาติกา
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เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๕ สว่ นที่ ๓๕
! ฟั งออนไลน์

๑๐. ทสกมาติกา
๑. เอกกนิทเทส
๒. ทุกนิทเทส
๓. ติกนิทเทส
๔. จตุกกนิทเทส
๕. ปั ญจกนิทเทส
๖. ฉักกนิทเทส
๗. สัตตกนิทเทส
๘. อัฏฐกนิทเทส
๙. นวกนิสเทส
๑๐. ทสกนิทเทส
ตัณหาวิจริตนิทเทส
๑๘. ธัมมหทยวิภังค์
๑. สัพพสังคาหิกวาร
๒. อุปปั ตตานุปปั ตติวาร
๑. กามธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. อรูปธาตุ
๔. อปริยาปั นนะ
๓. ปริยาปั นนาปริยาปั นนวาร
๑. กามธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. อรูปธาตุ
๔. ปริยาปั นนาปริยาปั นนะ
๔. ธัมมหัสสนวาร
๑. กามธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. อสัญญสัตว์
๔. อรูปธาตุ
๕. ภูมันตรทัสสนวาร
๖. อุปปาทกกัมมอายุปปมาณวาร
๑. อุปปาทกรรม
๒. อายุปปมาณะ
๗. อภิญเญยยาทิวาร
๘. สารัมมณานารัมมณวาร
๙. ทิฏฐสุตาทิทัสสนวาร
๑๐. ติกาทิทัสสนวาร
๑. กุสลติกะ
๒. เวทนาติกะ
๓. วิปากติกะ
๔. อุปาทินนติกะ
๕. วิตักกติกะ
๑. รูปทุกะ
๒. โลกิยทุกะ

เล่มที่ ๓๖
พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ
เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ธาตุกถา
อุทเทส
๑. นยมาติกา ๒ (๑๔ นัย)
๒. อัพภันตรมาติกา (๒๒ นัย)
๓. นยมุขมาติกา (๔ นัย)
๔. ลักขณมาติกา (๒ ลักษณะ)
๕. พาหิรมาติกา
๑. ปฐมนัย
๑. สังคหาสังคหปทนิทเทส
๑. ขันธ์
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
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๒.

๓.

๔.

๕.

เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

๖.
๗.
๘.

ติกมูลกนัย
จตุกกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
อายตนะ
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ทวาทสกนัย
ธาตุ
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
อัฏฐารสกนัย
สัจจะ
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกกมูลกนัย
อินทรีย์
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
พาวีสติมูลกนัย
ปฏิจจสมุปบาทเป็ นตน้
ติกะ
ทุกะ

๒. ทุติยนัย
๒. สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
รวมบทธรรมในทุติยนัย ๔๒ บท
๓. ตติยนัย
๓. อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
รวมบทธรรมในตติยนัย ๙๐ บท
๔. จตุตถนัย
๔. สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
รวมบทธรรมในจตุตถนัย ๖๙ บท
๕. ปั ญจมนัย
๕. อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
๑. ติกะ
๒. ทุกะ
รวมบทธรรมในปั ญจมนัย ๒๕๗ บท
๖. ฉัฏฐนัย
๖. สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
๑. ขันธ์
๒. อายตนะ
๓. ธาตุ
๔. สภาวธรรมมีสัจจะเป็ นตน้
๕. ติกะ
๖. ทุกะ
รวมบทธรรมทีไ่ มไ่ ดใ้ นฉัฏฐนัย ๑๒๓ บท
๗. สัตตมนัย
๗. สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
รวมบทธรรมในสัตตมนัย ๓๗ บท
๘. อัฏฐมนัย
๘. วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
รวมบทธรรมทีไ่ มไ่ ดใ้ นอัฏฐมนัย ๔๗ บท
๙. นวมนัย
๙. สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
รวมบทธรรมในนวมนัย ๑๒๐ บท
๑๐. ทสมนัย
๑๐. วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
๑. ติกะ
๒. ทุกะ
รวมบทธรรมทีไ่ มไ่ ดใ้ นทสมนัย ๑๒๓ บท
๑๑. เอกาทสมนัย
๑๑. สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
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เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๘
เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๙
เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๑๐
เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๑๑
เลม่ ที่ ๓๖ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

รวมบทธรรมในเอกาทสมนัย ๖๙ บท
๑๒. ทวาทสมนัย
๑๒. สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
รวมบทธรรมในทวาทสมนัย ๑๒๐ บท
๑๓. เตรสมนัย
๑๓. อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
รวมบทธรรมในเตรสมนัย ๒๒ บท
๑๔. จุททสมนัย
๑๔. วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
๑. สภาวธรรมมีขันธเ์ ป็ นตน้
๒. สภาวธรรม มีสัจจะเป็ นตน้
๓. ผัสสาทิสัตตกะ
๔. ติกะ
๕. ทุกะ
รวมบทธรรมทีไ่ มไ่ ดใ้ นจุททสมนัย ๔๗ บท
ปุคคลบัญญัติ
มาติกา
๑. เอกกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๑ จําพวก
๑. ขันธบัญญัติ
๒. อายตนบัญญัติ
๓. ธาตุบัญญัติ
๔. สัจจบัญญัติ
๕. อินทริยบัญญัติ
๖. ปุคคลบัญัติ
๒. ทุกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๒ จําพวก
๓. ติกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๓ จําพวก
๔. จตุกกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๔ จําพวก
๕. ปั ญจกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๕ จําพวก
๖. ฉักกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๖ จําพวก
๗. สัตตกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๗ จําพวก
๘. อัฏฐกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๘ จําพวก
๙. นวกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๙ จําพวก
๑๐. ทสกอุทเทส หมวดวา่ ดว้ ยบุคคล ๑๐ จําพวก
นิทเทส
๑. เอกกปุคคลบัญญัติ
๒. ทุกปุคคลบัญญัติ
๓. ติกปุคคลบัญญัติ
๔. จตุกกปุคคลบัญญัติ
๔. จตุกกปุคคลบัญญัติ (ตอ่ )
๕. ปั ญจกปุคคลบัญญัติ
๖. ฉักกปุคคลบัญญัติ
๗. สัตตกปุคคลบัญญัติ
๘. อัฏฐกปุคคลบัญญัติ
๙. นวกปุคคลบัญญัติ
๑๐. ทสกปุคคลบัญญัติ

เล่มที่ ๓๗
พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ
เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

๑. มหาวรรค
๑. ปุคคลกถา วา่ ดว้ ยบุคคล
๑. สุทธสัจฉิกัฏฐะ
วา่ ดว้ ยสภาวะทีแ่ ทจ้ ริงลว้ นๆ
๑. อนุโลมปั จจนีกะ
ปฏิกัมมจตุกกะ
นิคคหจตุกกะ
อุปนยนจตุกกะ
นิคคมจตุกกะ
๑. สุทธสัจฉิกัฏฐะ
๒. ปั จจนีกานุโลมะ
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ปฏิกัมมจตุกกะ
นิคคหจตุกกะ
อุปนยนจตุกกะ
นิคคมจตุกกะ

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

๒. โอกาสสัจฉิกัฏฐะ
วา่ ดว้ ยสภาวะทีแ่ ทจ้ ริงกับโอกาส
๑. อนุโลมปั จจนีกะ
๓. กาลสัจฉิกัฏฐะ
วา่ ดว้ ยสภาวะทีแ่ ทจ้ ริงกับกาล
๑. อนุโลมปั จจนีกะ
๔. อวัยวสัจฉิกัฏฐะ
วา่ ดว้ ยสภาวะทีแ่ ทจ้ ริงกับอวัยวะ
๑. อนุโลมปั จจนีกะ
๒. โอกาสสัจฉิกัฏฐะ
๒. ปั จจนีกานุโลมะ
๓. กาลสัจฉิกัฏฐะ
๒. ปั จจนีกานุโลมะ
๔. อวัยวสัจฉิกัฏฐะ
๒. ปั จจนีกานุโลมะ
๕. สุทธิกสังสันทนะ
การเทียบเคียงบุคคลกับกับสภาวธรรมลว้ นๆ
๖. โอปั มมสังสันทนะ
วา่ ดว้ ยการเทียบเคียงโดยขอ้ อุปมา
๗. จตุกกนยสังสันทนะ
วา่ ดว้ ยการเทียบเคียงโดยนัย ๔ ประการ
๘. ลักขณยุตติ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงลักษณะ
๙. วจนโสธนะ
วา่ ดว้ ยการซักฟอกถ้อยคํา
๑๐. ปั ญญัตตานุโยคะ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงบัญญัติ
๑๑. คติอนุโยคะ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงคติ
๑๒. อุปาทาปั ญญัตตานุโยคะ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติ
๑๒. อุปาทาปั ญญัตตานุโยคะ (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติ
๑๔. อภิญญานุโยคะ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงอภิญญา
๑๕-๑๘. ญาตกานุโยคาทิ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงญาติ เป็ นตน้
๑๙. ปฏิเวธานุโยคะ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงผูบ้ รรลุธรรม (พระอริยะ)
๒๐. สังฆานุโยคะ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงสงฆ์
๒๑. สัจฉิกัตถสภาคานุโยคะ
วา่ ดว้ ยการซักถามถึงสภาวะแห่งสัจฉิกัฏฐะ
๒. ปริหานิกถา วา่ ดว้ ยความเสื่อม
๑. วาทยุตติปริหานิ
วา่ ดว้ ยหลักการโตว้ าทะในเรื่องความเสื่อม
๒. อริยปุคคลสังสันทนปริหานิ
วา่ ดว้ ยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องความเสื่อม
๓. สุตตสาธนปริหานิ
วา่ ดว้ ยการอ้างพระสูตรในเรื่องความเสื่อม
๓. (ก) พรหมจริยกถา
วา่ ดว้ ยพรหมจรรย์
๑. สุทธพรหมจริยกถา
วา่ ดว้ ยพรหมจรรยล์ ว้ นๆ
๒. สังสันทนพรหมจริยกถา
วา่ ดว้ ยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องพรหมจรรย์
๓. (ข) โอธิโสกถา
วา่ ดว้ ยการละกิเลสไดเ้ ป็ นสว่ นๆ
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เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

๔. ชหติกถา
วา่ ดว้ ยการละ
๑. นสุตตาหรณกถา
วา่ ดว้ ยการไมย่ กพระสูตรมาอ้าง
๒. สุตตาหรณกถา
วา่ ดว้ ยการยกพระสูตรมาอ้าง
๕. สัพพมัตถีติกถา
วา่ ดว้ ยสิง่ ทัง้ ปวงมีอยู่
๑. วาทยุตติ
วา่ ดว้ ยหลักการใช้วาทะ
๒. กาลสังสันทนะ
วา่ ดว้ ยการเทียบเคียงกาล
วจนโสธนา
วา่ ดว้ ยการซักฟอกถ้อยคํา
อตีตจักขุรูปาทิกถา
วา่ ดว้ ยจักษุและรูปทีเ่ ป็ นอดีต เป็ นตน้
อตีตญาณาทิกถา
วา่ ดว้ ยญาณทีเ่ ป็ นอดีต เป็ นตน้
อรหันตาทิกถา
วา่ ดว้ ยพระอรหันต์ เป็ นตน้
อตีตหัตถาทิกถา
วา่ ดว้ ยมือทีเ่ ป็ นอดีต เป็ นตน้
ปทโสธนกถา
วา่ ดว้ ยการซักฟอกบท
สุตตสาธนะ
วา่ ดว้ ยการอ้างพระสูตร
๖. อตีตักขันธาทิกถา
วา่ ดว้ ยอดีตขันธ์ เป็ นตน้
๑. นสุตตสาธนะ
วา่ ดว้ ยการไมอ่ ้างพระสูตร
๒. สุตตสาธนะ
วา่ ดว้ ยการอ้างพระสูตร
๗. เอกัจจมัตถีติกถา
วา่ ดว้ ยบางอยา่ งมีอยู่
๑. อตีตาทิเอกัจจกถา
วา่ ดว้ ยสภาวธรรมบางอยา่ งทีเ่ ป็ นอดีต เป็ นตน้
๒. อนาคตาทิเอกัจจกถา
วา่ ดว้ ยสภาวธรรมบางอยา่ งทีเ่ ป็ นอนาคต เป็ นตน้
๘. สติปัฏฐานกถา
วา่ ดว้ ยสติปัฏฐาน
๙. เหวัตถีติกถา
วา่ ดว้ ยสภาวธรรมทีม่ ีอยูโ่ ดยสภาวะอยา่ งนี้

๒. ทุติยวรรค
๑. ปรูปหารกถา (๑๐)
วา่ ดว้ ยเรื่องทีบ่ ุคคลอื่นนําเขา้ ไปให้
๒. อัญญาณกถา (๑๑)
วา่ ดว้ ยความไมร่ ู้
๓. กังขากถา (๑๒)
วา่ ดว้ ยความสงสัย
๔. ปรวิตารณกถา (๑๓)
วา่ ดว้ ยการรับคําแนะนําจากผูอ้ ่นื
๕. วจีเภทกถา (๑๔)
วา่ ดว้ ยการเปลง่ วาจา
๖. ทุกขาหารกถา (๑๕)
วา่ ดว้ ยทุกขาหารญาณ
๗. จิตตัฏฐิติกถา (๑๖)
วา่ ดว้ ยความตัง้ อยูแ่ ห่งจิต
๘. กุกกุฬกถา (๑๗)
วา่ ดว้ ยเถ้ารึง
๙. อนุปุพพาภิสมยกถา (๑๘)
วา่ ดว้ ยเรื่องการบรรลุธรรมโดยลําดับ
๑๐. โวหารกถา (๑๙)
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เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยพระโวหาร
๑๑. นิโรธกถา (๒๐)
วา่ ดว้ ยนิโรธ
๓. ตติยวรรค
๑. พลกถา (๒๑)
วา่ ดว้ ยกําลัง
๒. อริยันติกถา (๒๒)
วา่ ดว้ ยความเป็ นอริยะ
๓. วิมุตติกถา (๒๓)
วา่ ดว้ ยความหลุดพน้
๔. วิมุจจมานกถา (๒๔)
วา่ ดว้ ยจิตกําลังหลุดพน้
๕. อัฏฐมกกถา (๒๕)
วา่ ดว้ ยบุคคลที่ ๘
๖. อัฏฐมกัสสอินทริยกถา (๒๖)
วา่ ดว้ ยอินทรียข์ องบุคคลที่ ๘
๗. ทิพพจักขุกถา (๒๗)
วา่ ดว้ ยทิพยจักษุ
๘. ทิพพโสตกถา (๒๘)
วา่ ดว้ ยทิพยโสตะ
๙. ยถากัมมูปคตญาณกถา (๒๙)
วา่ ดว้ ยยถากัมมูปคตญาณ
๑๐. สังวรกถา (๓๐)
วา่ ดว้ ยความสํารวม
๑๑. อสัญญกถา (๓๑)
วา่ ดว้ ยอสัญญสัตว์
๑๒. เนวสัญญานาสัญญายตนกถา (๓๒)
วา่ ดว้ ยเนวสัญญานาสัญญายตนะ
๔. จตุตถวรรค
๑. คิหิสสอรหาติกถา (๓๓)
วา่ ดว้ ยคฤหัสถ์เป็ นพระอรหันต์
๒. อุปปั ตติกถา (๓๔)
วา่ ดว้ ยการปฏิสนธิ
๓. อนาสวกถา (๓๕)
วา่ ดว้ ยสภาวธรรมทีไ่ มเ่ ป็ นอารมณข์ องอาสวะ
๔. สมันนาคตกถา (๓๖)
วา่ ดว้ ยผูบ้ ริบูรณ์
๕. อุเปกขาสมันนาคตกถา (๓๗)
วา่ ดว้ ยผูบ้ ริบูรณด์ ว้ ยอุเบกขา
๖. โพธิยาพุทโธติกถา (๓๘)
วา่ ดว้ ยชื่อวา่ พุทธะเพราะปั ญญาเป็ นเครื่องตรัสรู้
๗. ลักขณกถา (๓๙)
วา่ ดว้ ยลักษณะ
๘. นิยาโมกกันติกถา (๔๐)
วา่ ดว้ ยการหยัง่ ลงสูน่ ิยาม
๙. อปราปิ สมันนาคตกถา (๔๑)
วา่ ดว้ ยผูบ้ ริบูรณอ์ ีกเรื่องหนึ่ง
๑๐. สัพพสัญโญชนปหานกถา (๔๒)
วา่ ดว้ ยการละสังโยชนท์ งั้ ปวง
๕. ปั ญจมวรรค
๑. วิมุตติกถา (๔๓)
วา่ ดว้ ยความหลุดพน้
๒. อเสกขญาณกถา (๔๔)
วา่ ดว้ ยญาณของพระอเสขะ
๓. วิปรีตกถา (๔๕)
วา่ ดว้ ยญาณวิปริต
๔. นิยามกถา (๔๖)
วา่ ดว้ ยนิยาม
๕. ปฏิสัมภิทากถา (๔๗)
วา่ ดว้ ยปฏิสัมภิทา
๖. สมมติญาณกถา (๔๘)
วา่ ดว้ ยสมมติญาณ
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เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๓

๗. จิตตารัมมณกถา (๔๙)
วา่ ดว้ ยญาณมีจิตเป็ นอารมณ์
๘. อนาคตญาณกถา (๕๐)
วา่ ดว้ ยอนาคตญาณ
๙. ปั จจุปปั นนญาณกถา (๕๑)
วา่ ดว้ ยปั จจุปปั นนญาณ
๑๐. ผลญาณกถา (๕๒)
วา่ ดว้ ยผลญาณ
๖. ฉัฏฐวรรค
๑. นิยามกถา (๕๓)
วา่ ดว้ ยนิยาม
๒. ปฏิจจสมุปปาทกถา (๕๔)
วา่ ดว้ ยปฏิจจสมุปบาท
๓. สัจจกถา (๕๕)
วา่ ดว้ ยสัจจะ
๔. อารุปปกถา (๕๖)
วา่ ดว้ ยอรูปฌาน
๕. นิโรธสมาปั ตติกถา (๕๗)
วา่ ดว้ ยนิโรธสมาบัติ
๖. อากาสกถา (๕๘)
วา่ ดว้ ยอากาศ
๗. อากาโสสนิทัสสโนติกถา (๕๙)
วา่ ดว้ ยอากาศเป็ นสภาวธรรมทีเ่ ห็นได้
๘. ปฐวีธาตุสนิทัสสนาติอาทิกถา (๖๐)
วา่ ดว้ ยปฐวีธาตุเป็ นสภาวธรรมทีเ่ ห็นได้ เป็ นตน้
๙. จักขุนทริยังสนิทัสสนันติอาทิกถา (๖๑)
วา่ ดว้ ยจักขุนทรียเ์ ป็ นสภาวธรรมทีเ่ ห็นได้ เป็ นตน้
๑๐. กายกัมมังสนิทัสสนันติกถา (๖๒)
วา่ ดว้ ยกายกรรมเป็ นสภาวธรรมทีเ่ ห็นได้
๗. สัตตมวรรค
๑. สังคหิตกถา (๖๓)
วา่ ดว้ ยสภาวธรรมทีส่ งเคราะห์เขา้ ได้
๒. สัมปยุตตกถา (๖๔)
วา่ ดว้ ยสัมปยุตตธรรม
๓. เจตสิกกถา (๖๕)
วา่ ดว้ ยเจตสิก
๔. ทานกถา (๖๖)
วา่ ดว้ ยทาน
๕. ปริโภคมยปุญญกถา (๖๗)
วา่ ดว้ ยบุญสําเร็จดว้ ยการบริโภค
๖. อิโตทินนกถา (๖๘)
วา่ ดว้ ยทานทีบ่ ุคคลอุทิศให้จากโลกนี้
๗. ปฐวีกัมมวิปาโกตกถา (๖๙)
วา่ ดว้ ยแผน่ ดินเป็ นกรรมวิบาก
๘. ชรามรณวิปาโกติกถา (๗๐)
วา่ ดว้ ยชรามรณะเป็ นวิบาก
๙. อริยธัมมวิปากกถา (๗๑)
วา่ ดว้ ยวิบากแห่งอริยธรรม
๑๐. วิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา (๗๒)
วา่ ดว้ ยวิบากเป็ นสภาวธรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดวิบาก
๘. อัฏฐมวรรค
๑ ฉคติกถา (๗๓)
วา่ ดว้ ยคติ ๖
๒. อันตราภวกถา (๗๔)
วา่ ดว้ ยอันตรภพ
๓. กามคุณกถา (๗๖)
วา่ ดว้ ยกามคุณ
๔. กามกถา (๗๖)
วา่ ดว้ ยกาม
๕. รูปธาตุกถา (๗๗)
วา่ ดว้ ยรูปธาตุ
๖. อรูปธาตุกถา (๗๘)
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!

ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๗

วา่ ดว้ ยอรูปธาตุ
๗. รูปธาตุยาอายตนกถา (๗๙)
วา่ ดว้ ยอายตนะในรูปธาตุ
๘. อรูเปรูปกถา (๘๐)
วา่ ดว้ ยรูปในอรูป
๙. รูปังกัมมันติกถา (๘๑)
วา่ ดว้ ยรูปเป็ นกรรม
๙. รูปังกัมมันติกถา (๘๑) (ตอ่ )
วา่ ดว้ ยรูปเป็ นกรรม
๑๐. ชีวิตินทริยกถา (๘๒)
วา่ ดว้ ยชีวิตินทรีย์
๑๑. กัมมเหตุกถา (๘๓)
วา่ ดว้ ยเหตุแห่งกรรม
๙. นวมวรรค
๑. อานิสังสทัสสาวีกถา (๘๔)
วา่ ดว้ ยผูเ้ ห็นอานิสงส์ (ในนิพพาน)
๒. อมตารัมมณกถา (๘๕)
วา่ ดว้ ยสภาวธรรมมีอมตะ (นิพพาน) เป็ นอารมณ์
๓. รูปังสารัมมณันติกถา (๘๖)
วา่ ดว้ ยรูปทีร่ ับรู้อารมณไ์ ด้
๔. อนุสยาอนารัมมณกถา (๘๗)
วา่ ดว้ ยอนุสัยรับรู้อารมณไ์ มไ่ ด้
๕. ญาณังอนารัมมณันติกถา (๘๘)
วา่ ดว้ ยญาณทีร่ ับรู้อารมณไ์ มไ่ ด้
๖. (ก) อตีตารัมมณกถา (๘๙)
วา่ ดว้ ยจิตมีอดีตธรรมเป็ นอารมณ์
๖. (ข) อนาคตารัมมณกถา
วา่ ดว้ ยจิตมีอนาคตธรรมเป็ นอารมณ์
๗. วิตักกานุปติตกถา (๙๐)
วา่ ดว้ ยจิตเนื่องดว้ ยวิตก
๘. วิตักกวิปผารสัททกถา (๙๑)
วา่ ดว้ ยความแผไ่ ปแห่งวิตกเป็ นเสียง
๙. นยถาจิตตัสสวาจาติกถา (๙๒)
วา่ ดว้ ยวาจาไมเ่ ป็ นไปตามทีค่ ิด
๑๐. นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา (๙๓)
วา่ ดว้ ยกายกรรมไมเ่ ป็ นไปตามทีค่ ิด
๑๑. อตีตานาคตปั จจุปปั นนกถา (๙๔)
วา่ ดว้ ยอดีต อนาคต และปั จจุบัน
๑๐. ทสมวรรค
๑. นิโรธกถา (๙๕)
วา่ ดว้ ยนิโรธ
๒. รูปังมัคโคติกถา (๙๖)
วา่ ดว้ ยรูปเป็ นมรรค
๓. ปั ญจวิญญาณสมังคิสสมัคคภาวนากถา (๙๗)
วา่ ดว้ ยการเจริญมรรคของผูพ้ รัง่ พร้อมดว้ ยวิญญาณ ๕
๔. ปั ญจวิญญาณากุสลาปิ อกุสลาปี ติกถา (๙๘)
วา่ ดว้ ยวิญญาณ ๕ เป็ นกุศลก็มี เป็ นอกุศลก็มี
๕. สาโภคาติกถา (๙๙)
วา่ ดว้ ยวิญญาณ ๕ มีความผูกใจ
๖. ทวีหิสีเลหิกถา (๑๐๐)
วา่ ดว้ ยศิล ๒ อยา่ ง
๗. สีลังอเจตสิกันติกถา (๑๐๑)
วา่ ดว้ ยศิลไมเ่ ป็ นเจตสิก
๘. สีลังนจิตตานุปริวัตตีติกถา (๑๐๒)
วา่ ดว้ ยศิลไมค่ ลอ้ ยไปตามจิต
๙. สมาทานเหตุกถา (๑๐๓)
วา่ ดว้ ยศิลมีการสมาทานเป็ นเหตุ
๑๐. วิญญัตติสีลันติกถา (๑๐๔)
วา่ ดว้ ยวิญญัติเป็ นศิล
๑๑. อวิญญัตติทุสสีลยันติกถา (๑๐๕)
วา่ ดว้ ยอวิญญัติเป็ นความทุศิล
๑๑. เอกาทสมวรรค
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ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

๑-๓. ติสโสปิ อนุสยกถา (๑๐๖-๑๐๘)
วา่ ดว้ ยอนุสัย ๓ เรื่อง
๔. ญาณกถา (๑๐๙)
วา่ ดว้ ยญาณ
๕. ญาณังจิตตวิปปยุตตันติกถา (๑๑๐)
วา่ ดว้ ยญาณวิปปยุตจากจิต
๖. อิทังทุกขขันติกถา (๑๑๑)
วา่ ดว้ ยการเปลง่ วาจาวา่ นีท้ ุกข์
๗. อิทธิพลกถา (๑๑๒)
วา่ ดว้ ยกําลังฤทธิ์
๘. สมาธิกถา (๑๑๓)
วา่ ดว้ ยสมาธิ
๙. ธัมมัฏฐิตตากถา (๑๑๔)
วา่ ดว้ ยความตัง้ อยูแ่ ห่งสภาวธรรม
๑๐. อนิจจตากถา (๑๑๕)
วา่ ดว้ ยความไมเ่ ทีย่ ง
๑๒. ทวาทสมวรรค
๑. สังวโรกัมมันติกถา (๑๑๖)
วา่ ดว้ ยความสํารวมเป็ นกรรม
๒. กัมมกถา (๑๑๗)
วา่ ดว้ ยกรรม
๓. สัทโทวิปาโกติกถา (๑๑๘)
วา่ ดว้ ยเสียงเป็ นวิบาก
๔. สฬายตนกถา (๑๑๙)
วา่ ดว้ ยอายตนะ ๖
๕. สัตตักขัตตุปรมกถา (๑๒๐)
วา่ ดว้ ยบุคคลผูส้ ัตตักขัตตุปรมะ
๖. โกลังโกลกถา (๑๒๑)
วา่ ดว้ ยบุคคลผูโ้ กลังโกละ
๗. เอกพีชีกถา (๑๒๒)
วา่ ดว้ ยบุคคลผูเ้ อกพีชี
๘. ชีวิตาโวโรปนกถา (๑๒๓)
วา่ ดว้ ยการปลงชีวิต
๙. ทุคคติกถา (๑๒๔)
วา่ ดว้ ยทุคติ
๑๐. สัตตมภวิกกถา (๑๒๕)
วา่ ดว้ ยบุคคลผูม้ ีภพที่ ๗
๑๓. เตรสมวรรค
๑. กัปปั ฏฐกถา (๑๒๖)
วา่ ดว้ ยผูด้ ํารงอยูไ่ ดต้ ลอดกัป
๒. กุสลปฏิลาภกถา (๑๒๗)
วา่ ดว้ ยการไดจ้ ิตทีเ่ ป็ นกุศล
๓. อนันตราปยุตตกถา (๑๒๘)
วา่ ดว้ ยบุคคลผูใ้ ช้ให้ทําอนันตริยกรรม
๔. นิยตัสสนิยามกถา (๑๒๙)
วา่ ดว้ ยนิยามของบุคคลผูแ้ นน่ อน
๕. นิวุตกถา (๑๓๐)
วา่ ดว้ ยผูม้ ีจิตถูกนิวรณค์ รอบงํา
๖. สัมมุขีภูตกถา (๑๓๑)
วา่ ดว้ ยผูพ้ รัง่ พร้อมดว้ ยสังโยชน์
๗. สมาปั นโนอัสสาเทติกถา (๑๓๒)
วา่ ดว้ ยผูเ้ ขา้ สมาบัติยอ่ มยินดี
๘. อสาตราคกถา (๑๓๓)
วา่ ดว้ ยความยินดีในสิง่ ทีไ่ มช่ อบใจ
๙. ธัมมตัณหาอัพยากตาติกถา (๑๓๔)
วา่ ดว้ ยธัมมตัณหาเป็ นอัพยากฤต
๑๐. ธัมมตัณหานทุกขสมุทโยติกถา (๑๓๕)
วา่ ดว้ ยธัมมตัณหาไมเ่ ป็ นทุกขสมุทัย
๑๔. จุททสมวรรค
๑. กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา (๑๓๖)
วา่ ดว้ ยความสืบตอ่ แห่งกุศลและอกุศล
๒. สฬายตนุปปั ตติกถา (๑๓๗)
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เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยความเกิดขึ้นแห่งอายตนะ ๖
๓. อนันตรปั จจยกถา (๑๓๘)
วา่ ดว้ ยอนันตรปั จจัย
๔. อริยรูปกถา (๑๓๙)
วา่ ดว้ ยอริยรูป
๕. อัญโญอนุสโยติกถา (๑๔๐)
วา่ ดว้ ยอนุสัยเป็ นคนละอยา่ งกัน(กับปริยุฏฐานกิเลส)
๖. ปริยุฏฐานังจิตตวิปปยุตตันติกถา (๑๔๑)
วา่ ดว้ ยปริยุฏฐานกิเลสวิปปยุตจากจิต
๗. ปริยาปั นนกถา (๑๔๒)
วา่ ดว้ ยธรรมทีน่ ับเนื่อง (วัฏฏทุกข)์
๘. อัพยากตกถา (๑๔๓)
วา่ ดว้ ยอัพยากฤต
๙. อปริยาปั นนกถา (๑๔๔)
วา่ ดว้ ยธรรมทีไ่ มน่ ับเนื่อง(ในโลกิยะ)
๑๕. ปั ณณรสมวรรค
๑. ปั จจยตากถา (๑๔๕)
วา่ ดว้ ยความเป็ นปั จจัย
๒. อัญญมัญญปั จจยกถา (๑๔๖)
วา่ ดว้ ยอัญญมัญญปั จจัย
๓. อัทธากถา (๑๔๗)
วา่ ดว้ ยกาล
๔. ขณลยมุหุตตกถา (๑๔๘)
วา่ ดว้ ยขณะ ลยะ และมุหุตตะ
๕. อาสวกถา (๑๔๙)
วา่ ดว้ ยอาสวะ
๖. ชรามรณกถา (๑๕๐)
วา่ ดว้ ยชรามรณะ
๗. สัญญาเวทยิตกถา (๑๕๑)
วา่ ดว้ ยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
๘. ทุติยสัญญาเวทยิตกถา (๑๕๒)
วา่ ดว้ ยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติที่ ๒
๙. ตติยสัญญาเวทยิตกถา (๑๕๓)
วา่ ดว้ ยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติที่ ๓
๑๐. อสัญญสัตตูปิกากถา (๑๕๔)
วา่ ดว้ ยสมาบัติทเี่ ป็ นเหตุให้เขา้ ถึงภพแห่งอสัญญสัตว์
๑๑. กัมมูปจยกถา (๑๕๕)
วา่ ดว้ ยกรรมทีส่ งั่ สม
๑๖. โสฬสมวรรค
๑. นิคคหกถา (๑๕๖)
วา่ ดว้ ยการขม่ จิต
๒. ปั คคหกถา (๑๕๗)
วา่ ดว้ ยการบังคับจิต
๓. สุขานุปปทานกถา (๑๕๘)
วา่ ดว้ ยการมอบสุข
๔. อธิคัยหมนสิการกถา (๑๕๙)
วา่ ดว้ ยมนสิการรวบยอด
๕. รูปังเหตูติกถา (๑๖๐)
วา่ ดว้ ยรูปเป็ นเหตุ
๖. รูปังสเหตุกันติกถา (๑๖๑)
วา่ ดว้ ยรูปมีเหตุ
๗. รูปังกุสลากุสลันติกถา (๑๖๒)
วา่ ดว้ ยรูปเป็ นกุศลและอกุศล
๘. รูปังวิปาโกติกถา (๑๖๓)
วา่ ดว้ ยรูปเป็ นวิบาก
๙. รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา (๑๖๔)
วา่ ดว้ ยรูปเป็ นรูปาวจรและอรูปาวจร
๑๐. รูปราโครูปธาตุปริยาปั นโนติอาทิกถา (๑๖๕)
วา่ ดว้ ยรูปราคะนับเนื่องในรูปธาตุ เป็ นตน้
๑๗. สัตตรสมวรรค
๑. อัตถิอรหโตปุญญูปจโยติกถา (๑๖๖)
วา่ ดว้ ยพระอรหันตม์ ีการสัง่ สมบุญ
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๒. นัตถิอรหโตอกาลมัจจูติกถา (๑๖๗)
วา่ ดว้ ยพระอรหันตไ์ มม่ ีอกาลมรณะ
๓. สัพพมิทังกัมมโตติกถา (๑๖๘)
วา่ ดว้ ยสิง่ ทัง้ ปวงนีเ้ ป็ นไปเพราะกรรม
๔. อินทริยพัทธกถา (๑๖๙)
วา่ ดว้ ยสิง่ ทีเ่ นื่องดว้ ยอินทรีย์
๕. ฐเปตวาอริยมัคคันติกถา (๑๗๐)
วา่ ดว้ ยการยกเวน้ อริยมรรค
๖. นวัตตัพพังสังโฆทักขิณังปฏิคคัณหาตีติกถา (๑๗๑)
วา่ ดว้ ยไมค่ วรยอมรับวา่ พระสงฆร์ ับทักษิณา
๗. นวัตตัพพังสังโฆทักขิณังวิโสเธตีติกถา (๑๗๓)
วา่ ดว้ ยไมค่ วรยอมรับวา่ พระสงฆท์ ําทักษิณาให้หมดจด
๘. นวัตตัพพังสังโฆภุญชตีติกถา (๑๗๓)
วา่ ดว้ ยไมค่ วรยอมรับวา่ พระสงฆฉ์ ันได้
๙. นวัตตัพพังสังฆัสสทินนังมหัปผลันติกถา (๑๗๔)
วา่ ดว้ ยไมค่ วรยอมรับวา่ ทานทีถ่ วายแดพ่ ระสงฆม์ ีผลมาก
๑๐. นวัตตัพพังพุทธัสสทินนังมหัปผลันติกถา (๑๗๕)
วา่ ดว้ ยไมค่ วรยอมรับวา่ ทานทีถ่ วายแดพ่ ระพุทธเจ้ามีผลมาก
๑๑. ทักขิณาวิสุทธิกถา (๑๗๖)
วา่ ดว้ ยทักษิณาบริสุทธิ์
๑๘. อัฏฐารสมวรรค
๑. มนุสสโลกกถา (๑๗๗)
วา่ ดว้ ยมนุษยโลก
๒. ธัมมเทสนากถา (๑๗๘)
วา่ ดว้ ยการแสดงธรรม
๓. กรุณากถา (๑๗๙)
วา่ ดว้ ยกรุณา
๔. คันธชาติกถา (๑๘๐)
วา่ ดว้ ยคันธชาติ
๕. เอกมัคคกถา (๑๘๑)
วา่ ดว้ ยทางสายเดียว
๖. ฌานสังกันติกถา (๑๘๒)
วา่ ดว้ ยการเลื่อนฌาน
๗. ฌานันตริกกถา (๑๘๓)
วา่ ดว้ ยสมาธิทเี่ กิดในระหวา่ งฌาน
๘. สมาปั นโนสัททังสุณาตีติกถา (๑๘๔)
วา่ ดว้ ยผูเ้ ขา้ สมาบัติไดย้ ินเสียง
๙. จักขุนารูปังปั สสตีติกถา (๑๘๕)
วา่ ดว้ ยเห็นรูปทางตา
๑๙. เอกูนวีสติวรรค
๑. กิเลสชหนกถา (๑๘๖)
วา่ ดว้ ยการละกิเลส
๒. สุญญตากถา (๑๘๗)
วา่ ดว้ ยความวา่ ง
๓. สามัญญผลกถา (๑๘๘)
วา่ ดว้ ยผลแห่งความเป็ นสมณะ
๔. ปั ตติกถา (๑๘๙)
วา่ ดว้ ยการได้
๕. ตถตากถา (๑๙๐)
วา่ ดว้ ยความเป็ นจริง
๖. กุสลกถา (๑๙๑)
วา่ ดว้ ยกุศล
๗. อัจจันตนิยามกถา (๑๙๒)
วา่ ดว้ ยความแนน่ อนโดยสว่ นเดียว
๘. อินทริยกถา (๑๙๓)
วา่ ดว้ ยอินทรีย์
๒๐. วีสติมวรรค
๑. อสัญจิจจกถา (๑๙๔)
วา่ ดว้ ยความไมจ่ งใจ
๒. ญาณกถา (๑๙๕)
วา่ ดว้ ยญาณ
๓. นิรยปาลกถา (๑๙๖)

333

เลม่ ที่ ๓๗ สว่ นที่ ๓๖
! ฟั งออนไลน์

วา่ ดว้ ยนายนิรยบาล
๔. ติรัจฉานกถา (๑๙๗)
วา่ ดว้ ยสัตวด์ ิรัจฉาน
๕. มัคคกถา (๑๙๘)
วา่ ดว้ ยมรรค
๖. ญาณกถา (๑๙๙)
วา่ ดว้ ยญาณ
๒๑. เอกวีสติมวรรค
๑. สาสนกถา (๒๐๐)
วา่ ดว้ ยหลักคําสอน
๒. อวิวิตตกถา (๒๐๑)
วา่ ดว้ ยผูไ้ มส่ งัด
๓. สัญโญชนกถา (๒๐๒)
วา่ ดว้ ยสังโยชน์
๔. อิทธิกถา (๒๐๓)
วา่ ดว้ ยฤทธิ์
๕. พุทธกถา (๒๐๔)
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้า
๖. สัพพทิสากถา (๒๐๕)
วา่ ดว้ ยพระพุทธเจ้าประทับอยูท่ วั่ ทุกทิศ
๗. ธัมมกถา (๒๐๖)
วา่ ดว้ ยสภาวธรรม
๘. กัมมกถา (๒๐๗)
วา่ ดว้ ยกรรม
๒๒. พาวีสติมวรรค
๑. ปรินิพพานกถา (๒๐๘)
วา่ ดว้ ยปรินิพพาน
๒. กุสลจิตตกถา (๒๐๙)
วา่ ดว้ ยกุศลจิต
๓. อาเนญชกถา (๒๑๐)
วา่ ดว้ ยอาเนญชสมาธิ (จตุตถฌานจิต)
๔. ธัมมาภิสมยกถา (๒๑๑)
วา่ ดว้ ยการบรรลุธรรม
๕-๗. ติสโสปิ กถา (๒๑๒-๒๑๔)
วา่ ดว้ ยเรื่องการบรรลุอีก ๓ เรื่อง
๘. อัพยากตกถา (๒๑๕)
วา่ ดว้ ยอัพยากตจิต
๙. อาเสวนปั จจยตากถา (๒๑๖)
วา่ ดว้ ยความเป็ นอาเสวนปั จจัย
๑๐. ชณิกกถา (๒๑๗)
วา่ ดว้ ยสภาวธรรมทัง้ ปวงเป็ นไปชัว่ ขณะจิตหนึ่ง
๒๓. เตวีสติมวรรค
๑. เอกาธิปปายกถา (๒๑๘)
วา่ ดว้ ยจุดประสงคอ์ ยา่ งเดียวกัน
๒. อรหันตวัณณกถา (๒๑๙)
วา่ ดว้ ยเพศของพระอรหันต์
๓-๗. อิสสริยกามการิกากถา๓ (๒๒๐-๒๒๔)
วา่ ดว้ ยการทําตามอํานาจความประสงค์
๘. ปฏิรูปกถา (๒๒๕)
ว่ ่าดว้ ยสภาวธรรมทีเ่ ทียบกันได้
๙. อปรินิปผันนกถา (๒๒๖)
วา่ ดว้ ยสภาวธรรมทีไ่ มส่ ําเร็จ (มาจากเหตุ)

เล่มที่ ๓๘
พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค ๑
เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๑
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มูลยมก
๑.มูลวารอุทเทส
๑.กุสลบท นยจตุกกะ
๒.อกุสบบท นยจตุกกะ
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๓.อัพยากตบท นยจตุกกะ
๔.นามบท นยจตุกกะ
๒-๑๐.เหตุวาราทิอุทเทส
๑.มูลวารนิทเทส
๑.กุสลบท นยจตุกกะ
๒.อกุสบบท นยจตุกกะ
๓.อัพยากตบท นยจตุกกะ
๔.นามบท นยจตุกกะ
๒-๑๐.เหตุวาราทินิทเทส
ขันธยมก
๑.ปั ณณัตติวารอุทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธขันธวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธขันธมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๑.ปั ณณัตติวารนิทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธขันธวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธขันธมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อดีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
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ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.ปวัตติวาร ๒.นิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อดีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.ปวัตติวาร ๓.อุปปาทนิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
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อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อดีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.ปริญญาวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
๒.อดีตวาร
๓.อนาคตวาร
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
๖.อตีตานาคตวาร
อนาตนยมก
๑.ปั ณณัตติวารอุทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธขันธวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธายตนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๑.ปั ณณัตติวารนิทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกะ
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๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธขันธวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธายตนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนุกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
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มนายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
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ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๒.ปวัตติวาร ๒นิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
๒.อตีตวาร
อนุโลมปุคคล
จักขายตนมูลกนัย
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
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ฆานายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย

341

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๒.ปวัตติวาร ๓.อุปปาทนิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
มนายตนมูลกนัย
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
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ปั จจนีกโอกาส
จักขายตนมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขายตนมูลกนัย
ฆานายตนมูลกนัย
รูปายตนมูลกนัย
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขายตนมูลกนัย
๓.ปริญญาวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
๒.อตีตวาร
๓.อนาคตวาร
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
๖.อตีตานาคตวาร
ธาตุยมก
๑.ปั ณณัตติวารอุทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธธาตุวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธธาตุมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๑.ปั ณณัตติวารนิทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธธาตุวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธธาตุมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
๓.ปริญญาวาร
สัจจยมก
๑.ปั ณณัตติวารอุทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธสัจจวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธสัจจมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๑.ปั ณณัติวารนิทเทส
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๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธสัจจวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธสัจจมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.หวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.ปวัตติวาร ๒.นิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
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เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.ปวัตติวาร ๓.อุปปาทนิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
๓.ปริญญาวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
๒.อตีตวาร
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เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

๓.อนาคตวาร
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
๖.อตีตานาคตวาร
สังขารยมก
๑.ปั ณณัตติวารอุทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธสัจจวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๑.ปั ณณัตติวารนิทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธสัจจวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปวัตติวาร ๑.อุปปาทวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
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เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๗

อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.ปวัตติวาร ๒.นิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.ปวัตติวาร ๓.อุปปาทนิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
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!

ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

อนุโลมบุคคล
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
๓.ปริญญาวาร
อนุสยยมก
๑.อุปัตติฏฐานวาร
๒.มหาวาร ๑.อนุสยวาร
อนุโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๑.อนุสยวาร
ปฏิโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
เอกมูลกนัย (ตอ่ )
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๒.สานุสยวาร
อนุโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
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เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๒.สานุสยวาร
ปฏิโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๓.ปชหนวาร
อนุโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
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เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๓๙
! ฟั งออนไลน์

๓.ปชหนวาร
ปฏิโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๔.ปริญญาวาร
อนุโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๔.ปริญญาวาร
ปฏิโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
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เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๔๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๔๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๔๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๔๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๘ สว่ นที่ ๔๔
! ฟั งออนไลน์

ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๕.ปหีนวาร
อนุโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๕.ปหีนวาร
ปฏิโลมบุคคล
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
ปฏิโลมปุคคโลกาส
เอกมูลกนัย
ทุกมูลกนัย
ติกมูลกนัย
จตุกมูลกนัย
ปั ญจกมูลกนัย
ฉักกมูลกนัย
๖.อุปปั ชชหนวาร
๗.ธาตุปุจฉาวาร
กามธาตุมูลกนัย
รูปธาตุมูลกนัย
อรูปธาตุมูลกนัย
นกามธาตุมูลกนัย
นรูปธาตุมูลกนัย
นอรูปธาตุมูลกนัย
นกามนอรูปธาตุมูลกนัย
นรูปนอรูปธาตุมูลกนัย
นกามนรูปธาตุมูลกนัย
๗.ธาตุวิสัชชนาวาร
กามธาตุมูลกนัย
รูปธาตุมูลกนัย
อรูปธาตุมูลกนัย
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นกามธาตุมูลกนัย
นรูปธาตุมูลกนัย
นอรูปธาตุมูลกนัย
นกามนอรูปธาตุมูลกนัย
นรูปนอรูปธาตุมูลกนัย
นกามนรูปธาตุมูลกนัย

เล่มที่ ๓๙
พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค ๒
เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

จิตตยมก
อุทเทส
๑.สุทธจิตตสามัญญะ
๑.ปุคคลวาร
๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร
๒.อุปปาทุปปั นนวาร
๓.นิโรธุปปั นนวาร
๔.อุปปาทวาร
๕.นิโรธวาร
๖.อุปปาทนิโรธวาร
๗.อุปปั ชชมานนนิโรธวาร
๘.อุปปั ชชมานุปปั นนวาร
๙.นิรุชฌมานุปปั นนาวาร
๑๐.อุปปั นนุปปาทวาร
๑๑.อตีตนาคตวาร
๑๒.อุปปั นนุปปั ชชมานวาร
๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร
๑๔.อติกกันตกาลวาร
๒.ธัมมวาร
๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร
๒.อุปปาทุปปั นนวาร
๓.นิโรธุปปั นนวาร
๔.อุปปาทวาร
๕.นิโรธวาร
๖.อุปปาทนิโรธวาร
๗.อุปปั ชชมานนนิโรธวาร
๘.อุปปั ชชมานุปปั นนวาร
๙.นิรุชฌมานุปปั นนาวาร
๑๐.อุปปั นนุปปาทวาร
๑๑.อตีตนาคตวาร
๑๒.อุปปั นนุปปั ชชมานวาร
๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร
๑๔.อติกกันตกาลวาร
๓.ปุคคลธัมมวาร
๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร
๒.อุปปาทุปปั นนวาร
๓.นิโรธุปปั นนวาร
๔.อุปปาทวาร
๕.นิโรธวาร
๖.อุปปาทนิโรธวาร
๗.อุปปั ชชมานนนิโรธวาร
๘.อุปปั ชชมานุปปั นนวาร
๙.นิรุชฌมานุปปั นนาวาร
๑๐.อุปปั นนุปปาทวาร
๑๑.อตีตนาคตวาร
๑๒.อุปปั นนุปปั ชชมานวาร
๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร
๑๔.อติกกันตกาลวาร
๒.สุตตันตจิตตมิสสกวิเสส
๓.อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสส
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เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

นิทเทส
๑.สุทธจิตตสามัญญะ
๑.ปุคคลวาร
๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร
๒.อุปปาทุปปั นนวาร
๓.นิโรธุปปั นนวาร
๔.อุปปาทวาร
๕.นิโรธวาร
๖.อุปปาทนิโรธวาร
๗.อุปปั ชชมานนนิโรธวาร
๘.อุปปั ชชมานุปปั นนวาร
๙.นิรุชฌมานุปปั นนาวาร
๑๐.อุปปั นนุปปาทวาร
๑๑.อตีตนาคตวาร
๑๒.อุปปั นนุปปั ชชมานวาร
๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร
๑๔.อติกกันตกาลวาร
๒.ธัมมวาร
๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร
๒.อุปปาทุปปั นนวาร
๓.นิโรธุปปั นนวาร
๔.อุปปาทวาร
๕.นิโรธวาร
๖.อุปปาทนิโรธวาร
๗.อุปปั ชชมานนนิโรธวาร
๘.อุปปั ชชมานุปปั นนวาร
๙.นิรุชฌมานุปปั นนาวาร
๑๐.อุปปั นนุปปาทวาร
๑๑.อตีตนาคตวาร
๑๒.อุปปั นนุปปั ชชมานวาร
๑๓.นิรุทธนิรุชฌมานวาร
๑๔.อติกกันตกาลวาร
๓.ปุคคลธัมมวาร
๑.อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร
๒.อุปปาทุปปั นนวาร
๓.นิโรธุปปั นนวาร
๔.อุปปาทวาร
๕.นิโรธวาร
๒.สุตตันตจิตตมิสสกวิเสส
๓.อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสส
ธัมมยมก
๑.ปั ณณัตติวารอุทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธธัมมวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธธัมมมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๑.ปั ณณัตติวารนิทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธธัมมวาร
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เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธธัมมมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปวัตติวาร
๑.อุปปาทวาร
๑.ปุจจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาควาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.นิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
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เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาควาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อุปปาทนิโรธวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
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เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๖.อตีตานาควาร
อนุโลมบุคคล
อนุโลมโอกาส
อนุโลมปุคคโลกาส
ปั จจนีกบุคคล
ปั จจนีกโอกาส
ปั จจนีกปุคคโลกาส
๓.ภาวนาวาร
อินทรียยมก
๑.ปั ณณัตติวารอุทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธินทรียวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธินทรียมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๑.ปั ณณัตติวารนิทเทส
๑.ปทโสธนวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปทโสธนมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๓.สุทธินทรียวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๔.สุทธินทรียมูลจักกวาร
อนุโลม
ปั จจนีกะ
๒.ปวัตติวาร
๑.อุปปาทวาร
๑.ปุจจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนียบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
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เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
๒.อตีตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
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เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
๓.อนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนียกบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
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เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
๔.ปั จจุปันนาตีตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
๕.ปั จจุปปั นนาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
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เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนียโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลมบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
อนุโลมโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
อนุโลมปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย
ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกโอกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกปุคคโลกาส
จักขุอินทรียมูลกนัย
ฆานินทรียมูลกนัย
อิตถินทรียมูลกนัย

360

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๓๙ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

ปุริสินทรียมูลกนัย
ชีวิตินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อุเปกขินทรียมูลกนัย
สัทธินทรียมูลกนัย
ปั ญญินทรียมูลกนัย

๓.ปริญญาวาร
๑.ปั จจุปปั นนวาร
อนุโลมบุคคล
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกะ
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
๒.อตีตวาร
อนุโลม
จักขุอินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกะ
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
๓.อนาคตวาร
อนุโลม
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกะ
จักขุอินทรียมูลกนัย
โสมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
๔.ปั จจุปปั นนาตีตวาร
อนุโลม
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกะ
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
๕.ปั จจุปปั นนานาคตวาร
อนุโลม
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกะ
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
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๖.อตีตานาคตวาร
อนุโลม
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย
ปั จจนีกะ
จักขุอินทรียมูลกนัย
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
อัญญินทรียมูลกนัย

เล่มที่ ๔๐
พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค๑
เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

ธัมมานุโลม ติกปั ฏฐาน
มาติกานิกเขปวาร
๑.ปั จจยุทเทส
ปั จจยวิภังควาร
๒.ปั จจยนิทเทส
ปุจฉาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
เอกมูลกนัย
๑.กุสลบท
๒.อกุสลบท
๓.อัพยากตบท
๔.อกุสลาพยากตบท
๕.อกุสลาพยากตบท
๖.กุสลากุสลบท
๗.กุสลากุสลาพยากตบท
๗.กุสลากุสลาพยากตบท (ตอ่ )
ทุมูลกนัยเป็ นตน้
เหตุมูลกนัย
อารัมมณมูลกนัยเป็ นตัน้
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๑.กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
อนุโลม
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยและสมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยและมัคคปั จจัย
วสัมปยุตตปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
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นัตถิปัจจัยและวิคตปั จจัย
อวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
คณนเหตุมูลกนัย
ทุกนัย
ติกนัย
ทวาทสกนัย
พาวีสกนัย
เตรสกนัย
พาวีสกนัย
ทุกนัยมีอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อาเสวนทุกนัย
กัมมทุกนัย
วิปากทุกนัย
ทุกนัยมีอาหารปั จจัยเป็ นตน้
อวิคตทุกนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
ปั จจนียะ
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยและนสมนันตรปั จจัย
นอัญญมัญญปั จจัย
นอุปนิสสยปั จจัย
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยและนอาเสวนปั จจัย
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัย
นอินทรียปั จจัย
นฌานปั จจัย
นมัคคปั จจัย
นสัมปยุตตปั จจัย
นวิปปยุตตปั จจัย
โนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
คณนมูลกนัย
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
วีสกนัย
นอารัมมณทุกนัย
จตุกกนัย
นอธิปติทุกนัย
นปุเรชาตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นปั จฉาชาตะและนอาเสวนทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นกัมมทุกนัย
ติกนัย
นวิปากทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ทุกนัยมีนอาหารปั จจัยเป็ นตน้
นสัมปยุตตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
โนนัตถิและโนวิคตทุกนัย
ติกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
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เหตุทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
เอกาทสนัย
ทวาทสกนัย (สาเสวนะ)
เตวีสกนัย
เตรสกนัย (สวิปากะ)
เตวีสกนัย
อารัมมณทุกนัย
จตุกกนัย
อนันตระและสมนันตรทุกนัย
สหชาตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
อัญญมัญญทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นิสสยะและอุปนิสสยทุกนัย
ปุเรชาตทุกนัย
ติกนัย
อาเสวนทุกนัย
ติกนัย
กัมมทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
วิปากทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ปั ญจกนัย
เตวีสกนัย
อาหารทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ฌานทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
มัคคทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
สัมปยุตตทุกนัย
ติกนัย
วิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ปั ญจกนัย
ทวาทสกนัย
เตวีสกนัย (สาเสวนะ)
จุททสกนัย (สวิปากะ)
เตวีสกนัย
อัตถิทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นัตถิและวิคตทุกนัย
อวิคตทุกนัย
ติกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
สัตตกนัย
ทสกนัย
จุททสกนัย
เอกวีสกนัย
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นอารัมมณทุกนัย
ติกนัย
นอธิปติทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ทุกนัยมีนอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
ติกนัย
นปุเรชาตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นปั จฉาชาตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นอาเสวนทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นกัมมทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นวิปากทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นอาหารทุกนัย
นอินทรียทุกนัย
นฌานทุกนัย
นมัคคติกนัย
จตุกกนัย
นสัมปยุตตทุกนัย
ติกนัย
นวิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
โนนัติถิและโนวิคตทุกนัย
ติกนัย
อัฏฐกนัย
เตรสกนัย
ปั ณณรสกนัย
เอกวีสกนัย

๒.สหชาตวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยและสมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
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กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยและมัคคปั จจัย
สัมปยุตตปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
เหตุทุกนัย
ติกนัย
ทวาทสกนัย (สาเสวนะ)
พาวีสกนัย
เตรสกนัย (สวิปากะ)
พาวีสกนัย (สวิปากะ)
อารัมมณทุกนัย
อธิปติทุกนัย
อนันตระและสมนันตรทุกนัย
ทุกนัยมีหสชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมะและวิปากทุกนัย
ทุกนัยมีอาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัยเป็ นตน้
นสัมปยุตตปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
นอารัมมณทุกนัย
ติกนัย
นอธิปติทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นปั จฉาชาตะและนอาเสวนทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นกัมมทุกนัย
ติกนัย
นวิปากทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ทุกนัยมีนอาหารปั จจัยเป็ นตน้
นวิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
ติกนัย
เอกาทสกนัย
ทวาทสกนัย (สาเสวนะ)
เตวัสกนัย
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เตรสกนัย (สวิปากะ)
เตวีสกนัย (สวิปากะ)
อารัมมณทุกนัย
ติกนัย
อธิปติทุกนัย
สหชาตทุกนัย
ติกนัย
อัญญมัญญทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นิสสยทุกนัย
อุปปนิสสยทุกนัย
ปุเรชาตทุกนัย
อาเสวนทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
กัมมทุกนัย
ติกนัย
วิปากทุกนัย
ติกนัย
ทวาทสกนัย
เตวีสกนัย
อาหารทุกนัย
ติกนัย
อินทรียทุกนัย
ฌานทุกนัย
มัตตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ปั ญจกนัย
เตรสกนัย (สาเสวนะ)
เตวีสกนัย
จุททสกนัย (สวิปากะ)
เตวีสกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
สัตตกนัย
ทวาทสกนัย
จุททสกนัย
เอกวีสกนัย
นอารัมมณทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ทุกนัยมีนอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นปั จฉาชาตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นอาเสวนทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นกัมมทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นวิปากทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นอาหารทุกนัย
นอินทรียทุกนัย
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นฌานทุกนัย
จตุกกนัย
นมัคคทุกนัย
จตุกกนัย
นสัมปยุตตทุกนัย
ติกนัย
นวิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย

๔.นิสสยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
อนุโลมเหตุปัจจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕.สังสัฏฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
ปุเรชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุทุกนัย
อาเสวนทุกนัย
วิปากทุกนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นปั จฉาชาตปั จจัย
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นฌานปั จจัย
นมัคคปั จจัย
นวิปปยุตตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ฉักกนัย
สัตตกนัย
นอธิปติทุกนัย
ติกนัย
นปุเรชาตทุกนัย
ติกนัย
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นปั จฉาชาตะและนอาเสวนทุกนัย
ติกนัย
นกัมมทุกนัย
ติกนัย
นวิปากทุกนัย
สัตตกนัย
นฌานทุกนัย
ฉักกนัย
นมัคคทุกนัย
นวิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
นวกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
เอกาทสกนัย (สาเสวนะ)
เตวีสกนัย (สาเสวนะ)
เตรสกนัย (สวิปากะ)
เตวีสกนัย (สวิปากะ)
อารัมมณทุกนัย
ติกนัย
อธิปติทุกนัย
ติกนัยเป็ นตน้
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
ปุเรชาตทุกนัย
ติกนัย
อาเสวนทุกนัย
ติกนัย
กัมมทุกนัย
ติกนัย
วิปากทุกนัย
ติกนัย
อาหารทุกนัย
ติกนัย
ฌานทุกนัย
ติกนัย
มัคคทุกนัย
ติกนัย
สัมปยุตตทุกนัย
ติกนัย
วิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ทวาทสกนัย
เตวีสกนัย (สาเสวนะ)
เตวีสกนัย (สวิปากะ)
ทุกนัยมีอัตถิปัจจัยเป็ นตน้ เป็ นอาทิ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
สัตตกนัย
ทสกนัย
นอธิปติทุกนัย
ติกนัย
นปุเรชาตทุกนัย
นกัมมทุกนัย
ติกนัย
ปั ญจกนัย
นวิปากทุกนัย
ปั ญจกนัย
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นมัคคทุกนัย
ปั ญจกนัย
ฉักกนัยเป็ นตน้
นวิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
นวกนัย
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๖.สัมปยุตตวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาจปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัย
มัคคปั จจัย
สัมปยุตตปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
นัตถปั จจัย
วิคตปั จจัย
อวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุสภาคนัย
อารัมมณสภาคนัย
อธิปติสภาคนัย
อนันตรสภาคนัย
สมนันตรสภาคนัย
สหชาตสภาคนัย
อัญญมัญญสภาคนัย
นิสสยสภาคนัย
อุปนิสสยสภาคนัย
ปุเรชาตสภาคนัย
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เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

ปั จฉาชาตสภาคนัย
อาเสวนสภาคนัย
กัมมสภาคนัย
วิปากสภาคนัย
อาหารสภาคนัย
อินทรียสภาคนัย
ฌานสภาคนัย
มัคคสภาคนัย
สัมปยุตตสภาคนัย
วิปปยุตตสภาคนัย
อัตถิสภาคนัย
นัตถิสภาคนัย
วิคตสภาคนัย
อวิคตสภาคนัย

๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจนปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
ฉักกนัย
สัตกนัย
อัฏฐนัย
นวกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
ทวาทสกนัย
จุททสกนัย
สัตตรสกนัย
เอกวิสกนัย
โสฬสกนัย (สอินทรียะ)
ปุนเอกวิสกนัย
นอารัมมณทุกนัย
สัตตกนัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นสหชาตทุกนัย
จตุกกนัย
นอัญญมัญญทุกนัย
จตุกกนัย
อัฏฐกนัย
นนิสสยทุกนัย
จตุกกนัย
ทสกนัย
นอุปนิสสยทุกนัย
จตุกกนัย
อัฏฐกนัย
นวกนัย
ทสกนัย
นปุเรชาตทุกนัย
จตุกกนัย
อัฏฐกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
นปั จฉาชาตทุกนัย
จตุกกนัย
อัฏฐกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
นกัมมทุกนัย
จตุกกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
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เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

นกัมมทุกนัย
จตุกกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
เตรสกนัย
นอาหารทุกนัย
จตุกกนัย
อัฏฐกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
เตรสกนัย
ปั ณณรสกนัย
อัฏฐารสกนัย
นอินทรียทุกนัย
จตุกกนัย
อัฏฐกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
เตรสกนัย
ปั ณณรสกนัย
เอกวิสกนัย
นวิปปยุตตทุกนัย
จตุกกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
อัฏฐารสกนัย
โนอัตถิทุกนัย
จตุกกนัย
ทสกนัย
เอกาทสกนัย
สัตตรสกนัย
เอกวิสกนัย
เตวีสกนัย (สอุปนิสสยะ)
เตวีสกนัย (สกัมมะ)
โนนัตถิทุกนัย
โนวิคตทุกนัย
โนอวิคตทุกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
อารัมมณทุกนัย
อารัมมณทุกนัย (ตอ่ )
อธิปติทุกนัย
อธิปติทุกนัย (ตอ่ )
อนันตรทุกนัย
สทนันตรทุกนัย
สหชาตทุกนัย
อัญญมัญญทุกนัย
นิสสยทุกนัย
อุปนิสสยทุกนัย
ปุเรชาตทุกนัย
ปั จฉาชาตทุกนัย
อาเสวนทุกนัย
กัมมทุกนัย
วิปากทุกนัย
อาหารทุกนัย
อาหารทุกนัย (ตอ่ )
อินทรียทุกนัย
อินทรียทุกนัย (ตอ่ )
ฌานทุกนัย
มัคคทุกนัย
สัมปยุตตทุกนัย
วิปปยุตตทุกนัย
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เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

อัตถิทุกนัย
นัตถิทุกนัย
อวิคตทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุปัจจัย
ติกนัย
จตุกกนัย
ปั ญจกนัย
ฉักกนัย
สัตตกนัย
อัฏฐกนัย
นวกนัย
เอกาทสกนัย
ทวาทสกนัย
โสฬสกนัย (สาหาระ)
พาวีสกนัย (สาหาระ)
โสฬสกนัย (สอินทรียะ)
พาวีสกนัย (สอินทรียะ)
นอารัมมณทุกนัย
อัฏฐกนัย
นอธิปติทุกนัย
นอนันตระและนสมนันตรทุกนัย
อัฏฐกนัย
นสหชาตทุกนัย
ปั ญจกนัย
นวกนัย
นอัญญมัญญทุกนัย
จตุกกนัย
อัฏฐกนัย
นนิสสยทุกนัย
ปั ญจกนัย
นวกนัย
นอุปนิสสยทุกนัย
อัฏฐกนัย
นปุเรชาตทุกนัย
จตุกกนัย
นวกนัย
นปั จฉาชาตทุกนัย
นวกนัย
ทสกนัย
นอาเสวนทุกนัย
นวกนัย
นกัมมทุกนัย
นวกนัย
นวิปากทุกนัย
นอาหารทุกนัย
จตุกกนัย
พาวีสกนัย
นอินทรียทุกนัย
พาวีสกนัย
นฌานทุกนัย
นมัคคทุกนัย
นสัมปยุตตทุกนัย
จตุกกนัย
นวกนัย
ทสกนัย
ทวาทสกนัย
นวิปปยุตตทุกนัย
จตุกกนัย
สัตตกนัย
นวกนัย
เอกาทสกนัย
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ปั นนรสกนัย
สัตตรสกนัย (สาหาระ)
พาวีสกนัย
สัตตรสกนัย (สอินทรียะ)
พาวีสกนัย
โนอัตถิทุกนัย
จตุกกนัย
สัตตกนัย
จตุวีสกนัย (สอุปนิสสยะ)
จตุวีสกนัย (สกัมมะ)
โนนัตถิทุกนัย
โนวิคตทุกนัย
โนอวิคตทุกนัย

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

๒.เวทนาติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อาเสวนปั จจัยเป็ นตน้
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุทุกนัยเป็ นตน้
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยและนอาเสวนปั จจัย
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัยและนฌานปั จจัย
นมัคคปั จจัย
นวิปปยุตตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
นเหตุทุกนัย
จตุกกนัย
นวกนัย
นอธิปติทุกนัย
นปุเรชาตทุกนัย
ติกนัย
ทุกนัยมีนปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
ติกนัย
ปั ญจกนัย
นวิปากทุกนัย
นฌานทุกนัย
ฉักกนัย
นมัคคทุกนัย
ติกนัย
ปั ญจกนัย
นวิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
นวกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
ติกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
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สัตตกนัย
ทสกนัย
นอธิปติทุกนัย
นปุเรชาตทุกนัย
ทุกนัยมีปัจฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นฌานทุกนัย
นมัคคทุกนัย
นวิปปยุตตทุกนัย
ติกนัย
ทสกนัย

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

๒.สหชาตวาร
๓.ปั จจยวาร
๔.นิสสยวาร
๕.สังสัฏฐวาร
๖.สัมปยุตตวาร
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัยและนิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุสภาคนัย
อารัมมณสภาคนัย
อธิปติสภาคนัย
อนันตรสภาคนัย
สภาคนัยมีสหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยสภาคนัย
อาเสวนสภาคนัย
กัมมสภาคนัย
วิปากสภาคนัย
อาหารสภาคนัย
อินทรียสภาคนัย
ฌานสภาคนัย
มัคคสภาคนัย
สัมปยุตตสภาคนัย
ปั ญหาวาร-ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
เอกวีสกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุสภาคนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
ฉักกนัย
นวกนัย
จตุวีสกนัย (สอุปนิสสยะ)
จตุวีสกนัย (สกัมมะ)
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นอารัมมณทุกนัย
โนอวิคตทุกนัย
จตุกกนัย
จตุวีสกนัย (สอุปนิสสยะ)
จตุวีสกนัย (สกัมมะ)

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

๓.วิปากติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัยเป็ นตน้
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยและวิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุทุกนัย
อาเสวนทุกนัย
วิปากทุกนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัย
นอินทรียปั จจัย
นฌานปั จจัย
นมัคคปั จจัย
นสัมปยุตตปั จจัย
นวิปปยุตตปั จจัย
โนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
ติกนัย
จตุกกนัย
นวกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
สัตตกนัย
๒.สหชาตวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
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เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยและสมนันตรปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัยและปุเรชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุทุกนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
นเหตุทุกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
ติกนัย
๔.นิสสยวาร
๑-๔.ปั จจยจตุกกนัย
๕.สังสัฏฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๖.สัมปยุตตวาร
๑-๔.ปั จจยจตุกกนัย
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
มัคคปั จจัย
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เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๖
! ฟั งออนไลน์

สัมปยุตตปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
นัตถิปัจจัย วิคตปั จจัย และอวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
สภาคนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
สภาคนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุสภาคนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุปัจจัย
ติกนัย
๔.อุปาทินนติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัยและอุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุทุกนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัย
นอินทรียปั จจัย
นฌานปั จจัย
นมัคคปั จจัย
นสัมปยุตตปั จจัย
นวิปปยุตตปั จจัย
โนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
นเหตุทุกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๒.สหชาตวาร
๑-๔.ปั จจยจตุกกนัย
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
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เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๗
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เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๓๙
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๔๐
! ฟั งออนไลน์

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุทุกนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๔.นิสสยวาร
๕.สังสัฏฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
เหตุปัจจัย
สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
นเหตุปัจจัย
๓.ปั จจนียานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๖.สัมปยุตตวาร
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัย
มัคคปั จจัย
สัมปยุตตปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
นัตถิปัจจัย วิคตปั จจัย และอวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
สภาคนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
ทุกนัย
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เลม่ ที่ ๔๐ สว่ นที่ ๔๑
! ฟั งออนไลน์

๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕.สังกิลิฏฐติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
นเหตุปัจจัย
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
นัตถิปัจจัย วิคตปั จจัย และอวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุสภาคนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
ปั จจนียะ-สุทธนัย
ทุกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
ติกนัย

เล่มที่ ๔๑
พระอภิธรรมปิฏก ปัฏฐาน ภาค ๒
เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ธัมมานุโลม ติกปั ฏฐาน
๖. วิตักกติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย-อวิคตปั จจัย
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เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๖
! ฟั งออนไลน์
เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร

สุทธนัย
ทุกนัย
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้
สุทธนัย

๓.ปั จจยวาร
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
เหตุปัจจัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕.สังสัฏฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
เหตุปัจจัย
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
ทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัย
มัคคปั จจัย
สัมปยุตตปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
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๒.สังขยาวาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

นัตถิปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปั จจัย

สุทธนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุปัจจัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย

๗.ปี ติกิกะ
๑.ปฏิจจาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร

๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

๒.สังขยาวาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จัยเป็ นตน้
สุทธนัย
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย และนอาเสวนปั จจัย
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นฌาปั จจัยเป็ นตน้

สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
ทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียายุโลม
ทุกนัย

๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

เหตุปัจจัย
อารัมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัยและนิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้

สุทธนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
ทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
ทุกนัย
๘.ทัสสเนนปหาตัพพติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
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๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยและสมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัยเป็ นตน้
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตัน
สุทธนัย
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
ปติปัจจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัย
นอินทรียปั จจัย
นฌาปั จจัย
นมัคคปั จจัย
นสัมปยุตตปั จจัย
นวิปปยุตตปั จจัย
โนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปั จจัย

๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๒.สหชาตวาร
๑-๔.ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕.สังสัฏฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
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นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๕
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๖.สัมปยุตตวาร
๑.ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจนานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
นัตถิปัจจัย วิคตปั จจัย และอวิคตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๙.ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยและสมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัยเป็ นตน้
นวิปปยุตตปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓.ปั จจยวาร
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๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๖
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
สุทธนัย
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้

๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียายุโลม
นเหตุปัจจัย

๕.สังสัฎฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร

๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๑๙
! ฟั งออนไลน์

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้

นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้

๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
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เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๐
! ฟั งออนไลน์

๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๐.อาจยคมิติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นอาสวนปั จจัย
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยนุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อัญญมัญญปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นอาสวนปั จจัย
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕.สังสัฎฐวาร
๑.ปั จจยนุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ

386

๑.วิภังควาร
๒.สังขยาวาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้

สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยนุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.ปั จจนียุทธาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๑.เสกขติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยนุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัยเป็ นตน้
นสัมปยุตตปั จจัยเป็ นตน้
นวิปปยุตตปั จจัยเป็ นตน้
๒.ปั จจนียุทธาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓.ปั จจยปั จจนียะ
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
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๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

๒.สังขยาวาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
สุทธนัย
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัยเป็ นตน้

สุทธนัย
๓.ปั จจยนุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จนียานุโลม
๕.สังสัฎฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยนุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๒.ปริตติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
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๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้

นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัยเป็ นตน้

๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕.สังศัฎฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยและนอาเสวนปั จจัย
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นฌานปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
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อุปนิสสยปั จจัยเป็ นตน้
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
อัตถิปัจจัย

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร
๓.ปั จนียุทธการ
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๓.ปริตตารัมมณติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้
นวิปปยุตตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๔.หีนติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๑๕.มิจฉัตตนิยตติกะ
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๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย

นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้

๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นอนันตรปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕.สังสัฏฐวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นอาเสวนปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
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อาหารปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๖.มัคคารัมมณติกา
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัย
นอาเสวนปั จจัย
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นมัคคปั จจัย
นวิปปยุตตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๗.อุปปั นนติกะ
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
สหชาตปั จจัย
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อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌาณปั จจัยเป็ นตน้
อัตถิปัจจัย
อวิคตปั จจัย

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร
ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม

๑๘.อตีตติกะ
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
อัตถิปัจจัย
นัตถิปัจจัย วิคตปั จจัน และอวิคตปั จจัย

๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๑๙.อตีตารัมมณติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาขาดปั จจัยเป็ นตน้
นวิปากปั จจัย
นฌานปั จจัย
นมัคคปั จจัย
นวิปปยุตตปั จจัย
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
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เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๒๐.อัชฌัตตติกา
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นปั จฉาขาดปั จจัยเป็ นตน้
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้
นฌานปั จจัย
นมัคคปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓.ปั จจยวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
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๑.วิภังควาร
เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓๕
! ฟั งออนไลน์

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
อัตถิปัจจัย
นัตถิปัจจัย วิคตปั จจัน และอวิคตปั จจัย

สุทธนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๒๑.อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
๒๒.สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ
๑.ปฏิจจวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร

395

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓๖
! ฟั งออนไลน์

๒.สังขยาวาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๑.วิภังควาร

๒.สังขยาวาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยและสมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัย
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัยเป็ นตน้
สุทธนัย
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นอินทรียป์ ั จจัยเป็ นตน้

สุทธนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๗.ปั ญหาวาร
๑.ปั จจยานุโลม
๑.วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยเป็ นตน้
วิปปจุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
เหตุสภาคนัย
๒.ปั จจนียุทธาร
๒.ปั จจยปั จจนียะ
๒.สังขยาวาร
สุทธนัย
นเหตุทุกนัย
นเหตุติกนัย
๓.ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔.ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย

เลม่ ที่ ๔๑ สว่ นที่ ๓๗
! ฟั งออนไลน์

เล่มที่ ๔๒
พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค ๓
เลม่ ที่ ๔๒ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ธัมมานุโลม ทุกปั ฏฐาน
๑. เหตุโคจฉกะ
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๑. เหตุทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๒ สว่ นที่ ๒
! ฟั งออนไลน์

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัยเป็ นตน้
นอาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย (ตอ่ )
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๒. สเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อัญญมัญญปั จจัย
นิสสยปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
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นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
นอาหารปั จจัยเป็ นตน้
นวิปปยุตตปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อัญญมัญญปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย (ตอ่ )
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย

398

เลม่ ที่ ๔๒ สว่ นที่ ๕
! ฟั งออนไลน์

อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
เหตุปัจจัย
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นอธิปติทุกนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
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อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยเป็ นตน้
สัมปยุตตปั จจัย
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
อารัมมณทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย

๒. จูฬันตรทุกะ
๗. สัปปั จจยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑-๔. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
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สุทธนัย

๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย

๘. สังขตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
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๙. สนิทัสสนทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
นเหตุปัจจัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
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๑๐. สัปปฏิฆทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุทุกนัย
นเหตุทุกนัย

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๑. รูปีทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
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เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยและอาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๒. โลกิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
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เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
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๑. วิภังควาร
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เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๓. อาสวโคจฉกะ
๑๔. อาสวทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๕. สังสัฏฐวาร
๑-๔. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยและอาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
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๑๕. สาสวทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
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๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัยเป็ นตน้
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
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๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๑๗. อาสวสาสวทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
อนันตรปั จจัย
๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
เหตุปัจจัย
๔. สัญโญชนโคจฉกะ
๒๐. สัญโญชนทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
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๒. สหชาตวาร
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
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นเหตุทุกนัย

เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัย

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๒๑. สัญโญชนิยทุกะ
๑. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๒๒. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
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นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
นเหตุทุกนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๒๓. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒๔. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
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๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๒๕. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
๕. คันถโคจฉกะ
๒๖. คันถทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๒๗. คันถนิยทุกะ
๑-๗. วารสัตตกนัย
๒๘. คันถสัมปยุตตทุกะ
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๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัย
อาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
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นเหตุทุกนัย

๒๙. คันถคันถนิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
๓๐. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑-๔. ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๒ สว่ นที่ ๒๑
! ฟั งออนไลน์

เหตุปัจจัย

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย

เหตุปัจจัย
๒. ปั จจนียะ

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓๑. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
เหตุปัจจัย
๖-๗. โอฆ-โยคโคจฉกะ
๓๒-๔๓. โอฆทุกะเป็ นตน้
๘. นีวรณโคจฉกะ
๔๔. นีวรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑-๔. ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย

412

เลม่ ที่ ๔๒ สว่ นที่ ๒๒
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อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๔๕. นีวรณิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๔๖. นีวรณสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑-๔. ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
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๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๔๗. นีวรณนีวรณิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๔๘. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๔๙. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๙. ปรามาสโคจฉกะ
๕๐. ปรามาสทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
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๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เลม่ ที่ ๔๒ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เหตุทุกนัย
นเหตุทุกนัย

เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕๑. ปรามัฏฐทุกะ
๑-๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๕๒. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
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๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑-๔. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
สุทธนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยและสมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
เหตุทุกนัย
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕๓. ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๕๔. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย

เล่มที่ ๔๓
พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค ๔
เลม่ ที่ ๔๓ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ธัมมานุโลม ทุกปั ฏฐาน
๑๐. มหันตรทุกะ
๕๕. สารัมมณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
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เหตุปัจจัย

เลม่ ที่ ๔๓ สว่ นที่ ๒
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อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยและอาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕๖. จิตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
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นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย

เลม่ ที่ ๔๓ สว่ นที่ ๓
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๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕๗. เจตสิกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
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๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
๒. สังขยาวาร
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
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เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยและอาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
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สุทธนัย
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๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยและสมนันตรปั จจัย
สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๖๑. จิตตสหภูทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นกัมมปั จจัย
นฌานปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
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อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
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อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
เหตุปัจจัย
๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
เหตุปัจจัย
๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นฌานปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยและวิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. สังขยาวาร
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๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๖๗. อุปาทาทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อัญญมัญญปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัย
นอินทรียปั จจัย
นฌานปั จจัยเป็ นตน้
นวิปปยุตตปั จจัยเป็ นตน้
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นกัมมปั จจัยเป็ นตน้
นฌานปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
อินทรียปั จจัย
ฌานปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
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๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๖๘. อุปาทินนทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัย
นอาหารปั จจัย
นอินทรียปั จจัย
นฌานปั จจัยเป็ นตน้
นวิปปยุตตปั จจัยเป็ นตน้
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัย
อาหารปั จจัย
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อินทรียปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม

๑๑. อุปาทานโคจฉกะ
๖๙. อุปาทานทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗๐. อุปาทานิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๗๑. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
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อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยและวิปากปั จจัย
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗๒. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
๗๓. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
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เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
สมนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗๔. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๑๒. กิเลสโคจฉกะ
๗๕. กิเลสทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
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๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗๖. สังกิเลสิกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๗๙. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
๘๐. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
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เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๓. ปิ ฏฐิทุกะ
๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
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เลม่ ที่ ๔๓ สว่ นที่ ๒๔

วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๕. สังสัฏฐวาร
ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
เหตุทุกนัย
นเหตุทุกนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัย
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
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ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
๘๗. สวิตักกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
๒. สังขยาวาร
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยและอาเสวนปั จจัย
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๘๘. สวิจารทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
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๘๙. สัปปี ติกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจนียุทธาร
๙๐. ปี ติสหคตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๙๑. สุขสหคตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
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เหตุปัจจัยเป็ นตน้
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
ปั จฉาชาตปั จจัยเป็ นตน้

๑. ปั จจยานุโลม
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๙๓. กามาวจรทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นอาเสวนปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
สุทธนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๙๔. รูปาวจรทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
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๒. สังขยาวาร
สุทธนัย

๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
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เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๙๕. อรูปาวจรทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นอาเสวนปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
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๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
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เลม่ ที่ ๔๓ สว่ นที่ ๓๒

เหตุปัจจัย

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัย
กัมมปั จจัย
วิปากปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
อัตถิปัจจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๙๖. ปริยาปั นนทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๙๗. นิยยานิกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
นปุเรชาตปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๑. วิภังควาร
นเหตุปัจจัย
นอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒. สังขยาวาร
๕. สังสัฏฐวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๙๘. นิยตทุกะ
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๑-๖. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร

เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัย
๒. สังขยาวาร
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม
๙๙. สอุตตรทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลมเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๓. ปั จจยวาร
๑. ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร
๑. ปั จจยานุโลม
๑. วิภังควาร
เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
กัมมปั จจัย
อัตถิปัจจัย
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๒. ปั จจนียุทธาร
๒. ปั จจยปั จจนียะ
๒. สังขยาวาร
สุทธนัย
๓. ปั จจยานุโลมปั จจนียะ
๔. ปั จจยปั จจนียานุโลม

เล่มที่ ๔๔
พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค ๕
เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๑
! ฟั งออนไลน์

ธัมมานุโลม ทุกติกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑. ปฏิจจวาร

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
นกัมมปั จจัย
นวิปากปั จจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
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ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อาหารปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อัพยากตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
วิปปยุตตปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. เวทนาติกะ
๑. สุขายเวทนายสัมปยุตตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. วิปากติกะ
๑. วิปากบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. วิปากธัมมบท
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เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๓
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เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๔
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ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
นปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. เนววิปากนวิปากธัมมบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปุเรชาตปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๔. อุปาทินนติกะ
๑. อุปาทินนุปาทานิยบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. อนุปาทินนุปาทานิยบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๖. วิตักกติกะ
๑. สวิตักกสวิจารบท
๑. ปฏิจจวาร
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ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. อวิตักกวิจารมัตตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อวิตักกอวิจารบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๗. ปี ติติกะ
๑. ปี ติสหคตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. สุขสหคตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อุเปกขาสหคตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๘. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ
๑. ทัสสเนนปหาตัพพบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. ภาวนายปหาตัพพบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
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ปั จจนียุทธาร
๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ
๑. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. ภาวนายปหาตัพพเหตุกบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑. อาจยคามิบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. อปจยคามิบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. เนวาจยคามินาปจยคามิบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๑๑. เสกขติกะ
๑. เสกขบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. อเสกขบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. เนวเสกขนาเสกขบท
๑. ปฏิจจวาร
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ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร

๑๒. ปริตตติกะ
๑. ปริตตบท
๑. ปฏิจจวาร

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๗
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ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. มหัคคตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อัปปมาณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑. ปริตตารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. มหัคคตารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อัปปมาณารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๑๔. หีนติกะ
๑. หีนบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. มัชฌิมบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
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๓. ปณีตบท
๑. ปฏิจจวาร

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๘
! ฟั งออนไลน์

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๑๕. มิจฉัตตนิยตบท
๑. มิจฉัตตนิยตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. สัมมัตตนิยตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. อนิยตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑. มัคคารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. มัคคเหตุกบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอธิปติปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. มัคคาธิปติบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑. อุปปั นนบท
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอุปนิสสยปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๑๘. อตีตติกะ
๓. ปั จจุปปั นนบท
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
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๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑. อตีตารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๙
! ฟั งออนไลน์

ปั จจนียุทธาร

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. อนาคตารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. ปั จจุปปั นนารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑. อัชฌัตตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. พหิทธาบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑. อัชฌัตตารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. พหิทธารัมมณบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒๒. สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ
๑. อนิทัสสนสัปปฏิฆบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
สุทธนัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-สหชาตปั จจัยเป็ นตน้
๒. อนิทัสสนอัปปฏิฆบท
๑. ปฏิจจวาร
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ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร

๒. สเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑. ปฏิจจวาร

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๑๐
! ฟั งออนไลน์

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียะ-นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. อกุสลบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๓. อัพยากตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย
ปั จจนียุทธาร
๒. อกุสลบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. อัพยากตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. อกุสลบท
๑. ปฏิจจวาร

445

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๑๑
! ฟั งออนไลน์

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. อัพยากตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๒. อกุสลบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. อัพยากตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๒. กุสลากุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัย
๓. อัพยากตบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-อารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๗. สัปปั จจยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๒. กุสลากุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นอธิปติปัจจัย
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓. อัพยากตบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๘. สังขตทุกะ
๑. กุสลติกะ

446

๙. สนิทัสสนทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑. ปฏิจจวาร
๒. อกุสลบท

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัย

๓. อัพยากตบท

เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้

๑๐. สัปปฏิฆทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๒. กุสลากุสลบท
๑. ปฏิจจวาร

ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓. อัพยากตบท
๑. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๑๒
! ฟั งออนไลน์

๑๑. รูปีทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๒. กุสลากุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓. อัพยากตบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๑๒. โลกิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
๒. อกุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓. อัพยากตบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นอธิปติปัจจัย
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๑๔. อาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๒. อกุสลบท
เหตุปัจจัย
๓. อัพยากตบท
เหตุปัจจัย
๑๕. สาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
เหตุปัจจัย
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ปั ญหาวาร

เหตุปัจจัย
๒. อกุสลบท-เหตุปัจจัย
๓. อัพยากตบท-เหตุปัจจัย
ปั ญหาวาร-เหตุปัจจัย
๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๒. อกุสลบท
เหตุปัจจัย
๓. อัพยากตบท
เหตุปัจจัย
๑๗. อาสวสาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
๒. อกุสลบท
เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๓. อัพยากตบท
เหตุปัจจัย
๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑. ปฏิจจวารเป็ นตน้
เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
กุสลบท
เหตุปัจจัย
อัพยากตบท
เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
๒๐. สัญโญชนทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อัพยากตบท
เหตุปัจจัย
๒๑. สัญโญชนิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อัพยากตบท-เหตุปัจจัย
ปั ญหาวาร-เหตุปัจจัย
ปั จจนียุทธาร
๒๒. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
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๑. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
ปั ญหาวาร-เหตุปัจจัย
อัพยากตบท-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัย
๒๓. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๒๔. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๒๕. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๒๖. คันถทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย
๒๗. คันถนิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๒๘. คันถสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๒๙. คันถคันถนิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓๐. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓๑. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๔๔. นีวรรณทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๔๕. นีวรณิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๔๖. นีวรณสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๔๗. นีวรณนีวรณิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๔๘. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๔๙. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๕๐. ปรามาสทุกะ
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๕๑. ปรามัฏฐทุกะ
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๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย

๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๕๒. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๕๓. ปรามาสปรามัฎฐทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๕๔. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๕๕. สารัมมณทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัย อารัมมณปั จจัย และอธิปติปัจจัย
๕๖. จิตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๕๗. เจตสิกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อัพยากตบท-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖๑. จิตตสหภูทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖๗. อุปาทาทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๖๘. อุปาทินนทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
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ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและปุเรชาตปั จจัย
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย

๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗๑. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗๒. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗๓. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗๔. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗๕. กิเลสทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗๖. สังกิเลสิกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗๙. สังกิเลสสังกิเลสิกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘๐. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘๗. สวิตักกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
อกุสลบท
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อัพยากตบท
๘๘. สวิจารทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๘๙. สัปปี ติทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
อกุสลบท-เหตุปัจจัย
อัพยากตบท-เหตุปัจจัย
๙๐-๙๑. ปี ติสหคตทุกะเป็ นตน้
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙๓. กามาวจรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๙๔. รูปาวจรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๙๕. อรูปาวจรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๙๖. ปริยาปั นนทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙๗. นิยยานิกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙๘. นิยตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๙๙. สอุตตรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๒. เวทนาติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๓. วิปากติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๔. อุปาทินนติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๖. วิตักกติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปี ติติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๑. เสกขติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๒. ปริตตติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
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๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย

๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๕. มิจฉัตตติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๗. อุปปั นนติกะ
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๘. อตีตติกะ
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑.ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
ธัมมานุโลม ติกทุกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑. เหตุบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียะ-นอธิปติปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัยเป็ นตน้
ปั จจนียุทธาร
๒. นเหตุบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อุปนิสสยปั จจัย
๒. เวทนาติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย-อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อนันตรปั จจัยและอุปนิสสยปั จจัย
๓. วิปากติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
นเหตุบท-ปั จจยจตุกกนัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๔. อุปาทินนติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
อนันตรปั จจัยและอุปนิสสยปั จจัย
นเหตุบท
ปั จจยจตุกกนัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. เหตุทุกะ
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๖. วิตักกติกะ
๑. เหตุทุกะ

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

๗. ปี ติติกะ
๑. เหตุทุกะ

๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท-ปั จจยจตุกกนัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
อารัมมณปั จจัยและอธิปติปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
นเหตุบท
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย-อารัมมณปั จจัย
อธิปติปัจจัย
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้

๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย-อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๘. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
นเหตุบท
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นเหตุบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย-อารัมมณปั จจัย
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๑. เสกขติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๒. ปริตตติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
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นเหตุบท

๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑. เหตุทุกะ

๑๔. หีนติกะ
๑. เหตุทุกะ

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑. เหตุทุกะ

๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑. เหตุทุกะ

๑๗. อุปปั นนติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๘. อตีตติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑. เหตุทุกะ

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑. เหตุทุกะ

๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นเหตุบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัยและอธิปติปัจจัย
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท-เหตุปัจจัย
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อนันตรปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย อธิปติปัจจัย และอนันตรปั จจัย
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
อนันตรปั จจัยและอุปนิสสยปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็ นตน้
นเหตุบท-อารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
นเหตุบท-อารัมมณปั จจัย
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นเหตุบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท
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เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
นเหตุบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๒๒. สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
นเหตุบท
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๑. กุสลติกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
อเหตุกบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
เหตุวิปปยุตตบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
เหตุปัจจัย อารัมมณปั จจัย และอนันตรปั จจัย
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัย อารัมมณปั จจัย และอธิปติปัจจัย
สเหตุกนเหตุบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
เหตุสัมปยุตตนเหตุบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
นเหตุอเหตุกบท-เหตุปัจจัย
๗. สัปปั จจยทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๘. สังขตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙. สนิทัสสนทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๑๐. สัปปฏิฆทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
เหตุปัจจัย
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๑๑. รูปีทุกะ
๑๒. โลกิยทุกะ

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย

๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
โลกุตตรบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
เหตุปัจจัย
๑๔. อาสวทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๑๕.สาสวทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อนาสวบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๑๖.อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๑๗. อาสวสาสวทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒๐-๕๔. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๕๕. สารัมมณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
เหตุปัจจัยและสหชาตปั จจัยเป็ นตน้
๕๖. จิตตทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๕๗. เจตสิกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๕๘-๖๕. จิตตสัมปยุตตทุกะเป็ นตน้
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๖๗. อุปาทาทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๖๘. อุปาทินนทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๖๙-๗๔. อุปาทานทุกะ
๗๕. กิเลสทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๗๖. สังกิเลสิกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
๗๙. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
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เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์
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! ฟั งออนไลน์

๘๐. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘๗. สวิตักกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
อวิตักกบท-เหตุปัจจัย
๘๘. สวิจารทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘๙. สัปปี ติกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
อัปปี ติกบท-เหตุปัจจัย
๙๐-๙๒. ปี ติสหคตทุกะเป็ นตน้
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙๓. กามาวจรทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
นกามาวจรบท-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๙๔. รูปาวจรทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๙๕. อรูปาวจรทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๙๖. ปริยาปั นนทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อปริยาปั นนบท-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๙๗. นิยยานิกทุกะ
ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙๘. นิยตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙๙. สอุตตรทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
อนุตตรบท-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๒. เวทนาติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
อรณบท-เหตุปัจจัย
๓. วิปากติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๔. อุปาทินนติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๖. วิตักกติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗. ปี ติติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
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เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

๘. ทัสสนติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๑๑. เสกขติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
๑๒. ปริตตติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑๔. หีนติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๗. ปั ญหาวาร-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๑๘. อตีตติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๗. ปั ญหาวาร-เหตุปัจจัย
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
ธัมมานุโลม ติกติกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. เวทนาติกะ
๑. สุขายเวทนายสัมปยุตตบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๒. ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๓. อทุกขมสุขเวทนายสัมปยุตตบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๒. วิปากติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๓. อุปาทินนติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๔. สังกิลิฏฐติกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
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๕. วิตักกติกะ
๖. ปี ติติกะ
๗. ทัสสนติกะ

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๔ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย

๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๘. ทัสสนเหตุกติกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๙. อาจยคามิติกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๐. เสกขติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๑๑. ปริตตติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
มหัคคตบทเป็ นตน้ -เหตุปัจจัย
๑๒. ปริตตารัมมณติกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๓. หีนติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
ปณีตบท-เหตุปัจจัย
๑๔. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๑๕. มัคคารัมมณติกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๖. อุปปั นนติกะ
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๗. อตีตติกะ
๗. ปั ญหาวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๑๘. อตีตารัมมณติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
อนาคตรัมมณบท-เหตุปัจจัย
ปั จจุปันนารัมมณบท-เหตุปัจจัย
๑๙. อัชฌัตตติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
พหิทธาบท-เหตุปัจจัย
๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๒๑. สนิทัสสนติกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย
๒. เวทนาติกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๓. วิปากติกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๔. อุปาทินนติกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๖. วิตักกติกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๗. ปี ติติกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๘. ทัสสนติกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑. กุสลติกะ
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๑๐. อาจยคามิติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๑. เสกขติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๒. ปริตตติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๔. หีนติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๕. มิจฉัตตติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๘. อตีตติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑. กุสลติกะ
๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑. กุสลติกะ

๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย

๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
ธัมมานุโลม ทุกทุกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑. สเหตุกทุกะ
สเหตุกบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นอธิปติปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
อเหตุบท-ปั จจยจตุกกนัย
๒. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๔. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร-ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๕. นเหตุสเหตุกทุกะ
๖. สัปปั จจยทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๗. สังขตทุกะ
๘. สนิทัสสนทุกะ
๙. สัปปฏิฆทุกะ
๑๐. รูปีทุกะ
๑๑. โลกิยทุกะ
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๑๒. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑๓. อาสวทุกะ
๑๔. สาสวทุกะ
๑๕. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑๖. อาสวสาสวทุกะ
๑๗. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๑๘. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑๙-๕๓. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๕๔. สารัมมณทุกะ
๕๕. จิตตทุกะ
๕๖. เจตสิกทุกะ
๕๗. จิตตสัมปยุตตทุกะ
๕๘. จิตตสังสัฏฐทุกะ
๕๙. จิตตสมุฏฐานทุกะ
๖๐. จิตตสหภูทุกะ
๖๑. จิตตานุปริวัตติทุกะ
๖๒. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
๖๕. อัชฌัตติกทุกะ
๖๖. อุปาทาทุกะ
๖๗. อุปาทินนทุกะ
๖๘. อุปาทานโคจฉกะ
๗๔. กิเลสโคจฉกะ
๘๒. ปิ ฏฐิทุกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๗. จูฬันตรทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้ -ปั จจยจตุกกนัย
๑๔. อาสวโคจฉกทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๒๐. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๕๕. มหันตรทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๖๙. อุปาทานโคจฉกทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๗๕. กิเลสโคจฉกทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๘๓. ปิ ฏฐิทุกะ
๑. เหตุทุกะ

เล่มที่ ๔๕
พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค ๖
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ธัมมปั จจนียะ ติกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. ปฎิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย
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เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัยเป็ นตน้
๒. เวทนาติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๓. วิปากติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๔. อุปาทินนติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๕. สังกิลิฎฐติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๖. วิตักกติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๗. ปี ติติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๘. ทัสสนติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๑. เสกขติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๒. ปริตตติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๔. หีนติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๕. มิจฉัตตติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๘. อตีตติกะ
๑-๗. ปฎิจจวาร เป็ นตน้
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑. ปฎิจจวาร
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑. ปฎิจจวาร
ธัมมปั จจนียะ ทุกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวาร เป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๒. สเหตุกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวาร เป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวาร เป็ นตน้
อารัมมณปั จจัย
๗. สัปปั จจยทุกะ
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๑-๗. ปฏิจจวาร เป็ นตน้
๘. สังขตทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๙. สนิทัสสนทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๐. สัปปฏิฆทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวาร เป็ นตน้
๑๑. รูปีทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๒. โลกิยทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๔. อาสวทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๕. สาสวทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๗. อาสวสาสวทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑. ปฎิจจวาร
๒๐. สัญโญชนทุกะ
๒๑. สัญโญชนิยะทุกะ
๒๒. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
๒๓. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
๒๔. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกขะ
๒๕. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
๒๖. คันถทุกะ
๒๗. คันถนิยทุกะ
๒๘. คันถสัมปยุตตทุกะ
๒๙. คันถคันถนิยทุกะ
๓๐. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
๓๑. คันถวิปปยุตตคันถนิยะทุกะ
๓๒-๔๙. โอฆทุกะเป็ นตน้
๕๐-๕๔. ปรามาสทุกะเป็ นตน้
๕๕. สารัมมณทุกะ
๕๖. จิตตทุกะ
๕๗. เจตสิกทุกะ
๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ
๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ
๖๐. จิตตสมุฎฐานทุกะ
๖๑. จิตตสหภูทุกะ
๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ
๖๓. จิตตสังสัฎฐสมุฎฐานทุกะ
๖๔. จิตตสังสัฎฐสมุฎฐานสหภูทุกะ
๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
๖๗. อุปาทาทุกะ
๖๘. อุปาทินนทุกะ
๖๙-๗๔. อุปาทานโคจฉกะ
๗๕. กิเลสทุกะ
๗๖. สังกิเลสิกทุกะ
๗๗. สังกิลิฏฐทุกะ
๗๘. กิเลสสัมปยุตตทุกะ
๗๙. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
๘๐. กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
๘๑. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
๘๒. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
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๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๘๗. สวิตักกทุกะ
๘๘. สวิจารทุกะ
๘๙. สัปปี ติกทุกะ
๙๐. ปี ติสหคตทุกะ
๙๑. สุขสหคตทุกะ
๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ
๙๓. กามาวจรทุกะ
๙๔. รูปาวจรทุกะ
๙๕. อรูปาวจรทุกะ
๙๖. ปริยาปั นนทุกะ
๙๗. นิยยานิกทุกะ
๙๘. นิยตทุกะ
๙๙. สอุตตรทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
ธัมมปั จจนียะ ทุกติกปั ฎฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑-๗. ปฏิจจวาร เป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๒. เวทนาติกะ
๓-๙. วิปากติกะเป็ นตน้
๑๐-๒๑. อาจยคามิติกะเป็ นตน้
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑-๗. ปฏิจจวาร เป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๒. สเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๗. จูฬันตรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะ
๑. กุสลติกะ
๒๐-๕๔. ฉโคจฉกะ
๑. กุสลติกะ
๕๕. มหันตรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๙. อุปาทานโคจฉกะ
๑. กุสลติกะ
๗๕. กิเลสโคจฉกะ
๑. กุสลติกะ
๘๓. ปิ ฎฐิทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๒. เวทนาติกะเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๒๒. สนิทัสสนติกะ
ธัมมปั จจนียะ ติกทุกปั ฎฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑. ปฎิจจวาร-เหตุปัจจัย
๒. สเหตุกทุกะ
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะเป็ นตน้
๗. จูฬันตรทุกะ
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๑๔. อาสวโคจฉกะ
๒๐. สัญโญชนโคจฉกะเป็ นตน้
๕๕. มหันตรทุกะ
๖๙. อุปาทานทุกะเป็ นตน้
๘๓. ปิ ฎฐิทุกะ
๒. เวทนาติกะ
๑. เหตุทุกะ
๓. วิปากติกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑. เหตุทุกะเป็ นตน้
๗. จูฬันตรทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะเป็ นตน้
๕๕. มหันตรทุกะ
๖๙. อุปาทานทุกะเป็ นตน้
๘๓. ปิ ฎฐิทุกะ
ธัมมปั จจนียะ ติกติกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. เวทนาติกะ
๑. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตบท-เหตุปัจจัย
ตติยบท-เหตุปัจจัย
๒. วิปากติกะ
๓. อุปาทินนติกะ
๔. สังกิลิฏฐติกะ
๕. วิตักกติกะ
๖. ปี ติติกะ
๗-๑๒. ทัสสนติกะเป็ นตน้
๑๓-๒๐. หีนติกะเป็ นตน้
๒๑. สนิทัสสนติกะ
๒. เวทนาติกะ
๑. กุสลติกะ
๒. วิปากติกะ
๓. วิปากติกะ
๑. กุสลติกะ
๔. อุปาทินนติกะ
๑. กุสลติกะ
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. กุสลติกะ
๖-๒๑. วิตักกติกะเป็ นตน้
๑. กุสลติกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑. กุสลติกะ
๒-๒๑. เวทนาติกะเป็ นตน้
ธัมมปั จจนียะ ทุกทุกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑-๕. สเหตุกทุกะเป็ นตน้
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๖. จูฬันตรทุกะ
๑๓-๑๘. อาสวโคจฉกะเป็ นตน้
๑๙-๕๓. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๕๔. มหันตรทุกะ
๘๒. ปิ ฏฐิทุกะ
๒. สเหตุกทุกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๗. จูฬันตรทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะ
๑. เหตุทุกะ
๒๐. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๕๕. มหันตรทุกะ
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๑. เหตุทุกะ
๖๙. อุปาทานทุกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๘๓. ปิ ฏฐิทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๒. สเหตุกทุกะเป็ นตน้
๗. จูฬันตรทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะ
๒๐. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๕๕. มหันตรทุกะ
๖๙. อุปาทานทุกะเป็ นตน้
๘๓. ทัสสนทุกะเป็ นตน้
ธัมมานุโลมปั จจนียะ ติกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
อารัมมณปั จจัย
ปั จจนีย-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๒. เวทนาติกะ
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓. วิปากติกะ
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๔. อุปาทินนติกะ
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
๖. วิตักกติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
๗. ปี ติติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
๘. ทัสสนติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
๑๑. เสกขติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
๑๒. ปริตตติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑. ปฏิจจวาร
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๑๔. หีนติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๕. มิจฉัตตติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๗. อุปปั นนติกะ
๗. ปั ญหาวาร
๑๘. อตีตติกะ
๗. ปั ญหาวาร
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ธัมมานุโลมปั จจนียะ ทุกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๑. ปั จจยานุโลม-เหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๒. สเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๗. สัปปั จจยทุกะ
๑. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๙. สนิทัสสนทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๐. สัปปฏิฆทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๑. รูปีทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๒. โลกิยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๔. อาสวทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๕. สาสวทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๗. อาสวสาสวทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๒๐. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๑. ปฏิจจวาร
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๕๐. ปรามาสทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๕๕. สารัมมณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๕๖. จิตตทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๕๗. เจตสิกทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
๖๙. อุปาทานโคจฉกะ
๗๕. กิเลสโคจฉกะ
๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๘๗-๘๘. สวิตักกทุกะเป็ นตน้
๘๙-๙๒. สัปปี ติกทุกะเป็ นตน้
๙๓-๙๕. กามาวจรทุกะเป็ นตน้
๙๖. ปริยาปั นนทุกะ
๙๗. นิยยานิกทุกะ
๙๘. นิยตทุกะ
๙๙. สอุตตรทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
๗. ปั ญหาวาร
ปั จจนียุทธาร
ธัมมานุโลมปั จจนียะ ทุกติกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. กุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๒. อกุสลบท
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๓. อัพยากตบท
๓. ปั จจยวาร
๒. เวทนาติกะ
๓. วิปากติกะ
๔. อุปาทินนติกะ
๕. สังกิลิฎฐติกะ
๖. วิตักกติกะ
๗. ปี ติติกะ
๘. ทัสสนติกะ
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑๑. เสกขติกะ
๑๒. ปริตตติกะ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑๔. หีนติกะ
๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑๘. อตีตติกะ
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๒๑. สนิทัสสนติกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
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๑. กุสลติกะ
๗. สัปปั จจยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙. สนิทัสสนทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๑. รูปีทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๒. โลกิยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๔. อาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๕. สาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๗. อาสวสาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๒๐. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๑. กุสลติกะ
๕๕. สารัมมณทุกะ
๑. กุสลติกะ
๕๖. จิตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๕๗. เจตสิกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๑. จิตตสหภูทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๓. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๔. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๗. อุปาทาทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๘. อุปาทินนทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๙. ทวิโคจฉกะ
๑. กุสลติกะ
๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๑. กุสลติกะ
๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๑. กุสลติกะ
๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๘๗. สวิตักกทุกะ
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๑. กุสลติกะ
๘๘. สวิจารทุกะ
๑. กุสลติกะ
๘๙. สัปปี ติทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๐. ปี ติสหคตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๑. สุขสหคตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๓. กามาวจรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๔. รูปาวจรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๕. อรูปาวจรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๖. ปริยาปั นนทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๗. นิยยานิกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๘. นิยตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๙๙. สอุตตรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. กุสลติกะ
๒. เวทนาติกะ
๓. วิปากติกะ
๔. อุปาทินนติกะ
๕. สังกิลิฎฐติกะ
๖. วิตักกติกะ
๗. ปี ติติกะ
๘. ทัสสนติกะ
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑๑. เสกขติกะ
๑๒. ปริตตติกะ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑๔. หีนติกะ
๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑๘. อตีตติกะ
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
ธัมมานุโลมปั จจนียะ ติกทุกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
ปั จจนียะ-นอารัมมณปั จจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๒. สเหตุกทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
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๖. เหตุสเหตุกทุกะ
๗. สัปปั จจยทุกะ
๘. สัปปั จจยทุกะ
๙. สนิทัสสนทุกะ
๑๐. สัปปฏิฆทุกะ
๑๑. รูปีทุกะ
๑๒. โลกิยทุกะ
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะ
๒๐. ฉโคจฉกทุกะ
๕๕. สารัมมณทุกะ
๕๖. จิตตทุกะ
๕๗. เจตสิกทุกะ
๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ
๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ
๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ
๖๑. จิตตสหภูทุกะ
๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ
๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
๖๙. อุปาทานทุกะเป็ นตน้
๘๓. ปิ ฏฐิทุกะ
๒. เวทนาติกะ
๑. เหตุทุกะ
๓. วิปากติกะ
๑. เหตุทุกะ
๔.อุปาทินนติกะ
๑. เหตุทุกะ
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. เหตุทุกะ
๖. วิตักกติกะ
๑. เหตุทุกะ
๗. ปี ติติกะ
๑. เหตุทุกะ
๘. ทัสสนติกะ
๑. เหตุทุกะ
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๑. เสกขติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๒. ปริตตติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๔. หีนติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๘. อตีตติกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑. เหตุทุกะ
๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑. เหตุทุกะ
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑. เหตุทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
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๑. เหตุทุกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๗. สัปปั จจยทุกะ
๙. สนิทัสสนทุกะ
๑๐. สัปปฏิฆทุกะ
๑๑. รูปีทุกะ
๑๒. โลกิยทุกะ
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๑๔. อาสวทุกะ
๑๕. สาสวทุกะ
๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑๗. อาสวสาสวทุกะ
๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๒๐-๕๔. สัญโญชนทุกะเป็ นตน้
๕๕. สารัมมณทุกะ
๕๖. จิตตทุกะ
๕๗. เจตสิกทุกะ
๕๘. จิตตสัมปยุตตทุกะ
๕๙. จิตตสังสัฏฐทุกะ
๖๐. จิตตสมุฏฐานทุกะ
๖๑. จิตตสหภูทุกะ
๖๒. จิตตานุปริวัตติทุกะ
๖๓-๖๕. จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะเป็ นตน้
๖๖. อัชฌัตติกทุกะ
๖๗. อุปาทาทุกะ
๖๘. อุปาทินนทุกะ
๖๙-๘๒. อุปาทานทุกะเป็ นตน้
๘๓. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
๘๔. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
๘๕. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
๘๖. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
๘๗. สวิตักกทุกะ
๘๘. สวิจารทุกะ
๘๙. สัปปี ติกทุกะ
๙๐. ปี ติสหคตทุกะ
๙๑. สุขสหคตทุกะ
๙๒. อุเปกขาสหคตทุกะ
๙๓. กามาวจรทุกะ
๙๔. รูปาวจรทุกะ
๙๕. อรูปาวจรทุกะ
๙๖. ปริยาปั นนทุกะ
๙๗. นิยยานิกทุกะ
๙๘. นิยตทุกะ
๙๙. สอุตตรทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
ธัมมานุโลมปั จจนียะ ติกติกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. เวทนาติกะ
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
อกุสลบท-เหตุปัจจัย
อัพยากตบท-ปั จจนียะ
๒. วิปากติกะ
๓. อุปาทินนติกะ
๔. สังกิลิฏฐติกะ
๕. วิตักกติกะ
๖. ปี ติติกะ
๗. ทัสสนติกะ
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เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๒๒
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๒๓
! ฟั งออนไลน์

๘. ทัสสนเหตุติกะ
๙. อาจยคามิติกะ
๑๐. เสกขติกะ
๑๑. ปริตตติกะ
๑๒. ปริตตารัมมณติกะ
๑๓. หีนติกะ
๑๔. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑๕. มัคคารัมมณติกะ
๑๖. อุปปั นนติกะ
๑๗. อตีตติกะ
๑๘. อตีตารัมมณติกะ
๑๙-๒๐. อัชฌัตตติกทวยะ
๒๑. สนิทัสสนติกะ
๒. เวทนาติกะ
๑. กุสลติกะ
๓. วิปากติกะ
๑. กุสลติกะ
๔.อุปาทินนติกะ
๑. กุสลติกะ
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. กุสลติกะ
๖. วิตักกติกะ
๑. กุสลติกะ
๗. ปี ติติกะ
๑. กุสลติกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑. กุสลติกะ
๒. เวทนาติกะ
๓. วิปากติกะ
๔.อุปาทินนติกะ
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๖. วิตักกติกะ
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
ธัมมานุโลมปั จจนียะ ทุกทุกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑. สเหตุกทุกะ
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
๒. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๓-๕. เหตุสเหตุทุกะเป็ นตน้
๖-๑๒. จูฬันตรทุกะ
๑๓. อาสวโคจฉกะ
๑๙. สัญโญชนโคจฉกะเป็ นตน้
๕๔. มหันตรทุกะ
๘๒. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะเป็ นตน้
๙๙. สรณทุกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๔. อาสวทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๕. สาสวทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๗. อาสวอาสวทุกะ
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เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๒๔
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๒๕
! ฟั งออนไลน์

๑. เหตุทุกะ
๑๘. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๒๐. สัญโญชนโคจฉกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๕๕. มหันตรทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๖๙. อุปาทานโคจฉกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๘๓. ปิ ฏฐิทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. เหตุทุกะเป็ นตน้
๗. จูฬันตรทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะ
๕๕. มหัตรทุกะ
๘๓. ปิ ฏฐิทุกะ
ธัมมปั จจนียานุโลม ติกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาร
ปั จจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
๓. ปั จจยวาร
๗. ปั ญหาวาร
อารัมมณปั จจัย
๒. เวทนาติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๓. วิปากติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๔.อุปาทินนติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๖. วิตักกติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๗. ปี ติติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๘. ทัสสนติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๑. เสกขติกะ
๑. ปฏิจจวาร
๑๒-๑๖. ปริตตติกะเป็ นตน้
๑. ปฏิจจวาร
๑๗. อุปปั นนติกะ
๗. ปั ญหาวาร
๑๘-๑๙. อตีตติกทวยะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ
๑. ปฏิจจวาร
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑. ปฏิจจวาร
ธัมมปั จจนียานุโลม ทุกปั ฏฐาน
๑-๖. เหตุโคจฉกะ
๑. ปฏิจจวาร
๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ
๑๔-๑๙. อาสวโคจฉกะ
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เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๒๖
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๒๗
! ฟั งออนไลน์

๒๐-๕๔. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะเป็ นตน้
๕๕-๖๘. มหันตรทุกะ
๖๙-๗๔. อุปาทานโคจฉกะ
๗๕-๘๒. กิเลสโคจฉกะ
๘๓-๙๙. ปิ ฏฐิทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑-๗. ปฏิจจวารเป็ นตน้
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
ธัมมปั จจนียานุโลม ทุกติกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑. กุสลติกะ
๒-๔. สเหตุกทุกะเป็ นตน้
๑. กุสลติกะ
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๑. กุสลติกะ
๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๔. อาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๕. สาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๗. อาสวอาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๑. กุสลติกะ
๒๐-๕๔. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะเป็ นตน้
๑. กุสลติกะ
๕๕-๖๘. มหันตรทุกะ
๑. กุสลติกะ
๖๙. อุปาทานทุกะ
๑. กุสลติกะ
๗๕. กิเลสทุกะ
๑. กุสลติกะ
๘๓-๑๐๐. ปิ ฏฐิทุกะ
๑. กุสลติกะ
๑. เหตุทุกะ
๒. เวทนาติกะ
๓. วิปากติกะ
๔.อุปาทินนติกะ
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๖. วิตักกติกะ
๗. ปี ติติกะ
๘. ทัสสนติกะ
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑๑. เสกขติกะ
๑๒. ปริตตติกะ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑๔. หีนติกะ
๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑๘. อตีตติกะ
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๒๐. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
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เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๒๘
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๒๙
! ฟั งออนไลน์

๒๒. สนิทัสสนติกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๗. สัปปั จจยทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๙. สนิทัสสนทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๐. สัปปฏิฆทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๑. รูปีทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๒. โลกิยทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๔. อาสวทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๕. สาสวทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๖. อาสวสัมปยุตตทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๗. อาสวอาสวทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑๙. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๒๐-๕๔. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะเป็ นตน้
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๕๕-๖๘. มหันตรทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๖๙. อุปาทานทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๗๕. กิเลสทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๘๓-๑๐๐. ปิ ฏฐิทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
ปั จจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปั จจัย
ปั ญหาวาร-เหตุปัจจัย
ธัมมปั จจนียานุโลม ติกทุกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. เหตุทุกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๔-๖. เหตุสเหตุกทุกะเป็ นตน้
๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะ
๒๐. สัญโญชนโคจฉกะเป็ นตน้
๕๕. มหัตรทุกะ
๙๓. กามาวจรทุกะ
๙๔. รูปาวจรทุกะ
๙๕. อรูปาวจรทุกะ
๙๖. ปริยาปั นนทุกะ
๙๗. นิยยานิกทุกะ
๙๘. นิยตทุกะ
๙๙. สอุตตรทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๒. เวทนาติกะ
๑. เหตุทุกะ
๓. วิปากติกะ
๑. เหตุทุกะ
๔. อุปาทินนติกะ
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เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๓๐
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๓๑
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๓๒
! ฟั งออนไลน์

๑. เหตุทุกะ
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. เหตุทุกะ
๖-๑๑. วิตักกติกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๑๒-๑๓. ปริตตติกทวยะ
๑. เหตุทุกะ
๑๔-๑๗. หีนติกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๑๘-๑๙. อตีตติกทวยะ
๑. เหตุทุกะ
๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ
๑. เหตุทุกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑. เหตุทุกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๓-๖. เหตุสัมปยุตตทุกะเป็ นตน้
๗. จูฬันตรทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะ
๒๐. สัญโญชนโคจฉกะเป็ นตน้
๕๕. มหัตรทุกะ
๖๙. อุปาทานทุกะ
๗๕. กิเลสทุกะ
๘๓-๙๙. ปิ ฏฐิทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ธัมมปั จจนียานุโลม ติกติกปั ฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. เวทนาติกะ
๒. วิปากติกะ
๓. อุปาทินนติกะ
๔. สังกิลิฏฐติกะ
๕. วิตักกติกะ
๖. ปี ติติกะ
๗. ทัสสนติกะ
๘. ทัสสนเหตุติกะ
๙. อาจยคามิติกะ
๑๐. เสกขติกะ
๑๑. ปริตตติกะ
๑๒. ปริตตารัมมณติกะ
๑๓. หีนติกะ
๑๔. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑๕. มัคคารัมมณติกะ
๑๖. อุปปั นนติกะ
๑๗-๑๘. อตีตติกทวยะ
๑๙-๒๐. อัชฌัตตติกทวยะ
๒๑. สนิทัสสนติกะ
๒. เวทนาติกะ
๑. กุสลติกะ
๓. วิปากติกะ
๑. กุสลติกะ
๔. อุปาทินนติกะ
๑. กุสลติกะ
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๑. กุสลติกะ
๖. วิตักกติกะ
๑. กุสลติกะ
๗. ปี ติติกะ
๑. กุสลติกะ
๘. ทัสสนติกะ
๑. กุสลติกะ
๙. ทัสสนเหตุติกะ
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เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๓๓
! ฟั งออนไลน์

เลม่ ที่ ๔๕ สว่ นที่ ๓๔
! ฟั งออนไลน์

๑. กุสลติกะ
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๑. เสกขติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๒. ปริตตติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๔. หีนติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑. กุสลติกะ
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๑. กุสลติกะ
๒๐. อัชฌัตตติกะ
๑. กุสลติกะ
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
๑. กุสลติกะ
๒๒. สนิทัสสนติกะ
๑. กุสลติกะ
๒. เวทนาติกะ
๓. วิปากติกะ
๔. อุปาทินนติกะ
๕. สังกิลิฏฐติกะ
๖. วิตักกติกะ
๗. ปี ติติกะ
๘. ทัสสนติกะ
๙. ทัสสนเหตุติกะ
๑๐. อาจยคามิติกะ
๑๑. เสกขติกะ
๑๒. ปริตตติกะ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
๑๔. หีนติกะ
๑๕. มิจฉัตตนิยตติกะ
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
๑๗. อุปปั นนติกะ
๑๘. อตีตติกะ
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
๒๐-๒๑. อัชฌัตตติกทวยะ
ธัมมปั จจนียานุโลม ทุกทุกปั ฏฐาน
๑. เหตุทุกะ
๑. สเหตุกทุกะ
๒-๕. เหตุสัมปยุตตทุกะเป็ นตน้
๖-๑๒. จูฬันตรทุกะ
๑๓-๑๘. อาสวโคจฉกะ
๑๙. สัญโญชนโคจฉกะเป็ นตน้
๕๔. มหันตรทุกะ
๖๘. อุปาทานโคจฉกะ
๗๔. กิเลสโคจฉกะ
๘๒. ปิ ฏฐิทุกะ
๒. สเหตุกทุกะเป็ นตน้
๑. เหตุทุกะ
๗-๑๓. จูฬันตรทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะ
๑. เหตุทุกะ
๕๕. มหันตรทุกะ
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๑. เหตุทุกะ
๑๐๐. สรณทุกะ
๑. เหตุทุกะ
๒. สเหตุกทุกะ
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
๗. จูฬันตรทุกะ
๑๔. อาสวโคจฉกะเป็ นตน้
๕๕. มหัตรทุกะ
๘๓. ปิ ฏฐิทุกะ
ปั ญหาวาร-เหตุปัจจัยและอารัมมณปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
อนันตรบท-เหตุปัจจัยและอนันตรปั จจัย
ปั จจนียุทธาร
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