รายชื่อบทนิทเทส ๓๗๑ บท

สังขาร 1

สมุทยสัจจนิทเทส
ตัณหานิทเทส
สัทธินทริยนิทเทส
วิริยินทริยนิทเทส
สัมมัปปธานนิทเทส
สตินทริยนิทเทส
สติปฏฐานนิทเทส
สมาธินทริยนิทเทส
ปญญินทริยนิทเทส
อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยนิทเทส
อัญญินทริยนิทเทส
อัญญาตาวินทริยนิทเทส
อวิชชานิทเทส
สังขารนิทเทส
ผัสสนิทเทส (ปฏิจจ)
กัมมภวนิทเทส
อุปายาสนิทเทส
ผัสสนิทเทส
เจตนานิทเทส
อธิโมกขนิทเทส
มนสิการนิทเทส
ปรามาสปทนิทเทส
ปรามาสปรามัฏฐปทนิทเทส
เจตสิก 52
เจตสิกปทนิทเทส
จิตตสัมปยุตตปทนิทเทส
จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานปท
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปท
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติปท

รายชื่อบทนิทเทส 371 บท
เจตสิก
สังขาร 3
อาสวปทนิทเทส
อาสวสาสวปทนิทเทส
โอฆปทนิทเทส
โอฆโอฆนิยปทนิทเทส
โยคปทนิทเทส
โยคโยคนิยปทนิทเทส
คันถปทนิทเทส
คันถคันถนิยปทนิทเทส
อาสวอาสวสัมปยุตตปท
โอฆโอฆสัมปยุตตปทนิทเทส
โยคโยคสัมปยุตตปทนิทเทส
สังขาร 2
อุปาทานนิทเทส
คันถคันถสัมปยุตตปทนิทเทส
อุปาทานปทนิทเทส
อุปาทานอุปาทานิยปทนิทเทส
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปท
สังขาร 5
ปญจินทริยนิทเทส
พลนิทเทส
สังขาร 8
มัคคสัจจนิทเทส
โพชฌังคนิทเทส
มัคคนิทเทส
สัญโญชนปทนิทเทส
สัญโญชนสัญโญชนิยปท
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตปท
นีวรณปทนิทเทส
นีวรณนีวรณิยปทนิทเทส
นีวรณนีวรณสัมปยุตตปท
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

สังขาร 10

กิเลสปทนิทเทส
กิเลสสังกิเลสิกปทนิทเทส
กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส
กิเลสกิเลสสัมปยุตตปท
สังขาร 6
เหตุปทนิทเทส
เหตุสเหตุกปทนิทเทส
เหตุเหตุสัมปยุตตปทนิทเทส
สังขาร 4 / 50
อัปปมัญญานิทเทส
สังขารักขันธนิทเทส
เวทนา + สังขาร
ฌานนิทเทส
เวทนา
เวทนากขันธนิทเทส
เวทนานิทเทส (ปฏิจจ)
เวทนานิทเทส (ผัสส)
สุขินทริยนิทเทส
ทุกขินทริยนิทเทส
ทุกขนิทเทส
โสมนัสสินทริยนิทเทส
โทมนัสสินทริยนิทเทส
โสกนิทเทส
โทมนัสสนิทเทส
อุเปกขินทริยนิทเทส
สัญญา
สัญญากขันธนิทเทส
สัญญานิทเทส
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รูป
จักขายตนนิทเทส
จักขุธาตุนิทเทส
จักขุนทริยนิทเทส
โสตายตนนิทเทส
โสตธาตุนิทเทส
โสตินทริยนิทเทส
ฆานายตนนิทเทส
ฆานธาตุนิทเทส
ฆานินทริยนิทเทส
ชิวหายตนนิทเทส
ชิวหาธาตุนิทเทส
ชิวหินทริยนิทเทส
กายายตนนิทเทส
กายธาตุนิทเทส
กายินทริยนิทเทส

อนุปาทินนานุปาทานิยปทนิทเทส
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกปทนิทเทส
อัปปมาณปทนิทเทส
ปณีตปทนิทเทส
โลกุตตรปทนิทเทส
อนาสวปทนิทเทส
อาสววิปปยุตตอนาสวปทนิทเทส
อสัญโญชนิยปทนิทเทส
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยปท

โอฬาริกรูป ๑
รูปายตนนิทเทส
รูปธาตุนิทเทส
สนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส
สนิทัสสนปทนิทเทส
สัททายตนนิทเทส
สัททธาตุนิทเทส
ปริเทวนิทเทส
คันธายตนนิทเทส
คันธธาตุนิทเทส
รสายตนนิทเทส
รสธาตุนิทเทส
โอฬาริกรูป + สุขมุ รูป
อสัญญีภวนิทเทส
เอกโวการภวนิทเทส
อุปาทาปทนิทเทส
จิต + เจตสิก + นิพพาน
อคันถนิยปทนิทเทส
คันถวิปปยุตตอคันถนิยปทนิทเทส
อโนฆนิยปทนิทเทส
โอฆวิปปยุตตอโนฆนิยปทนิทเทส
อโยคนิยปทนิทเทส
โยควิปปยุตตอโยคนิยปทนิทเทส
อนีวรณิยปทนิทเทส
นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยปท
อปรามัฏฐปทนิทเทส
พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

รูป ๒๘
รูปกขันธนิทเทส
รูปปทนิทเทส
สุขุมรูป
อิตถินทริยนิทเทส
ปุริสินทริยนิทเทส
โอฬาริกรูป ๓
โผฏฐัพพายตนนิทเทส
โผฏฐัพพธาตุนิทเทส
โอฬาริกรูป ๑๑ / ๑๒
อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส
สัปปฏิฆปทนิทเทส

ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐปท
อนุปาทานิยปทนิทเทส
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยปท
อสังกิเลสิกปทนิทเทส
กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกปท
อปริยาปนนปทนิทเทส
อนุตตรปทนิทเทส
นกามาวจรปทนิทเทส
อรูปปทนิทเทส
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อรูปภวนิทเทส
เนวสัญญีนาสัญญีภวนิทเทส
จตุโวการภวนิทเทส
อิทธปาทนิทเทส
กุสลปทนิทเทส
อกุสลปทนิทเทส
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกปทนิทเทส
หีนปทนิทเทส
สรณปทนิทเทส
อาสวสัมปยุตตปทนิทเทส
อาสวสัมปยุตตโนอาสวปทนิทเทส
สัญโญชนสัมปยุตตปทนิทเทส
สัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนปท
คันถสัมปยุตตปทนิทเทส
คันถสัมปยุตตโนคันถปทนิทเทส
โอฆสัมปยุตตปทนิทเทส
โอฆสัมปยุตตโนโอฆปทนิทเทส
โยคสัมปยุตตปทนิทเทส
โยคสัมปยุตตโนโยคปทนิทเทส
นีวรณสัมปยุตตปทนิทเทส
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณปท
(จิต) เปน วิญญาณธาตุ 2
สวิตักกสวิจารปทนิทเทส
สวิตักกปทนิทเทส
สวิจารปทนิทเทส
สุขายเวทนายสัมปยุตตปท
ทุกขายเวทนายสัมปยุตตปท
สุขสหคตปทนิทเทส (ติก)
สุขสหคตปทนิทเทส (ทุก)

จิต + เจตสิก
(จิต) เปน วิญญาณธาตุ 1
ปรามาสสัมปยุตตปทนิทเทส
สารัมมณปทนิทเทส
อุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานปท
สังกิลิฏฐปทนิทเทส
กิเลสสัมปยุตตปทนิทเทส
สังกิลิฏฐโนกิเลสปทนิทเทส
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสปทนิทเทส
อวิตักกวิจารมัตตปทนิทเทส
วิปากธัมมปทนิทเทส
ทัสสเนนปหาตัพพปทนิทเทส
ทัสสเนนปหาตัพพปทนิทเทส
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกปท
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกปท
ภาวนายปหาตัพพปทนิทเทส
ภาวนายปหาตัพพปทนิทเทส
ภาวนายปหาตัพพเหตุกปท
ภาวนายปหาตัพพเหตุกปท
ปติสหคตปทนิทเทส (ติก)
ปติสหคตปทนิทเทส (ทุก)
สัปปติกปทนิทเทส
อาจยคามิปทนิทเทส
(จิต) เปน วิญญาณธาตุ 7
วิปากปทนิทเทส
ปริตรตารัมมณปทนิทเทส
ปจจุปปนนารัมมณปทนิทเทส
อัชฌัตตารัมมณปทนิทเทส
พหิทธารัมมณปทนิทเทส
อัชฌัตตพหิทธารัมมณปทนิทเทส
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อปจยคามิปทนิทเทส
สัมมัตตนิยตปทนิทเทส
นิยยานิกปทนิทเทส
เสกขปทนิทเทส
อเสกขปทนิทเทส
มหัคคตารัมมณปทนิทเทส
อัปปมาณารัมมณปทนิทเทส
มิจฉัตตนิยตปทนิทเทส
มัคคารัมมณปทนิทเทส
มัคคเหตุกปทนิทเทส
มัคคาธิปติปทนิทเทส
อตีตารัมมณปทนิทเทส
อนาคตารัมมณปทนิทเทส
สเหตุกปทนิทเทส
เหตุสัมปยุตตปทนิทเทส
สเหตุกนเหตุปทนิทเทส
เหตุสัมปยุตตนเหตุปทนิทเทส
นเหตุสเหตุกปทนิทเทส
รูปาวจรปทนิทเทส
อรูปาวจรปทนิทเทส
นิยตปทนิทเทส
มหัคคตปทนิทเทส
(จิต) เปน วิญญาณธาตุ 6
อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตปท
อุเปกขาสหคตปทนิทเทส (ติก)
อุเปกขาสหคตปทนิทเทส (ทุก)
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นาม + รูป
จิต + เจตสิก + รูป
ทุกขสัจจนิทเทส
อัชฌัตตปทนิทเทส
โลกียปทนิทเทส
อัชฌัตตพหิทธปทนิทเทส
สาสวปทนิทเทส
กามาวจรปทนิทเทส
สาสวโนอาสวปทนิทเทส
สัปปจจยปทนิทเทส
สัญโญชนิยปทนิทเทส
สังขตปทนิทเทส
สัญโญชนิยโนสัญโญชนปทนิทเทส
อุปปตติภวนิทเทส
คันถนิยปทนิทเทส
กามภวนิทเทส
คันถนิยโนคันถปทนิทเทส
สัญญีภวนิทเทส
โอฆนิยปทนิทเทส
ปญจโวการภวนิทเทส
โอฆนิยโนโอฆปทนิทเทส
อุปาทินนุปาทานิยปทนิทเทส
โยคนิยปทนิทเทส
อุปปาทิปทนิทเทส
โยคนิยโนโยคปทนิทเทส
อุปาทินนปทนิทเทส
นีวรณิยปทนิทเทส
รูปภวนิทเทส
นีวรณิยโนนีวรณปทนิทเทส
อนุปปนนปทนิทเทส
ปรามัฏฐปทนิทเทส
อนุปาทินนุปาทานิยปทนิทเทส
ปรามัฏฐโนปรามาสปทนิทเทส
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกปทนิทเทส
อุปาทานิยโนอุปาทานปทนิทเทส
อาสววิปปยุตตสาสวปทนิทเทส
สังกิเลสิกปทนิทเทส
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยปท
สังกิเลสิกโนกิเลสปทนิทเทส
คันถวิปปยุตตคันถนิยปทนิทเทส
ปริยาปนนปทนิทเทส
โอฆวิปปยุตตโอฆนิยปทนิทเทส
สอุตตรปทนิทเทส
โยควิปปยุตตโยคนิยปทนิทเทส
ปริตตปทนิทเทส
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยปทนิทเทส
มัชฌิมปทนิทเทส
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐปท
อุปปนนปทนิทเทส
อุปาทานิยปทนิทเทส
อตีตปทนิทเทส
อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยปท
อนาคตปทนิทเทส
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกปท
ปจจุปปนนปทนิทเทส
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เจตสิก + รูป
ชีวิตินทริยนิทเทส
นามรูปนิทเทส
ชาตินิทเทส
ชรานิทเทส
มรณนิทเทส
จิตตสมุฏฐานปทนิทเทส
จิตตสหภุปทนิทเทส
จิตตานุปริวัตติปทนิทเทส
จิต + รูป
สฬายตนนิทเทส
อัชฌัตติกปทนิทเทส
จิต
วิญญาณักขันธนิทเทส
มนายตนนิทเทส
มนินทริยนิทเทส
วิญญาณนิทเทส
จิตตนิทเทส
จิตตปทนิทเทส
จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส
โสตวิญญาณธาตุนิทเทส
ฆานวิญญาณธาตุนิทเทส
ชิวหาวิญญาณธาตุนิทเทส
กายวิญญาณธาตุนิทเทส
มโนธาตุนิทเทส
มโนวิญญาณธาตุนิทเทส
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นาม + รูป + นิพพาน
จิต + เจตสิก + รูป + นิพพาน
อัพยากตปทนิทเทส
เนวเสกขนาเสกขปทนิทเทส
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพปท
อนิทัสสนอัปปฏิฆปทนิทเทส
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก
นเหตุปทนิทเทส
เนวาจยคามินาปจยคามิปทนิทเทส
อนิทัสสนปทนิทเทส
พหิทธปทนิทเทส
อัปปฏิฆปทนิทเทส
อเหตุกปทนิทเทส
เกนจิวิญเญยยปทนิทเทส
เหตุวิปปยุตตปทนิทเทส
เกนจินวิญเญยยปทนิทเทส
นเหตุอเหตุกปทนิทเทส
โนอาสวปทนิทเทส
อาสววิปปยุตตปทนิทเทส
โนสัญโญชนปทนิทเทส
สัญโญชนวิปปยุตตปทนิทเทส
โนคันถปทนิทเทส
คันถวิปปยุตตปทนิทเทส
โนโอฆปทนิทเทส
โอฆวิปปยุตตปทนิทเทส
โนโยคปทนิทเทส
โยควิปปยุตตปทนิทเทส
โนนีวรณปทนิทเทส
นีวรณวิปปยุตตปทนิทเทส
โนปรามาสปทนิทเทส
ปรามาสวิปปยุตตปทนิทเทส
โนอุปาทาปทนิทเทส
อุปาทานวิปปยุตตปทนิทเทส
โนอุปาทานปทนิทเทส
อสังกิลิฏฐปทนิทเทส
โนกิเลสปทนิทเทส
กิเลสวิปปยุตตปทนิทเทส
เนววิปากนวิปากธัมมปทนิทเทส
อัปปติกปทนิทเทส
อนุปาทินนปทนิทเทส
นปติสหคตปทนิทเทส
อวิตักกอวิจารปทนิทเทส
นสุขสหคตปทนิทเทส
อวิตักกปทนิทเทส
นอุเปกขาสหคตปทนิทเทส
อวิจารปทนิทเทส
นรูปาวจรปทนิทเทส
อนิยตปทนิทเทส
นอรูปาวจรปทนิทเทส
นทัสสเนนปหาตัพพปทนิทเทส
อนิยยานิกปทนิทเทส
นภาวนายปหาตัพพปทนิทเทส
อนิยตปทนิทเทส
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกปท
อรณปทนิทเทส
นภาวนายปหาตัพพเหตุกปท

พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร

เจตสิก + รูป + นิพพาน
ธัมมายตนนิทเทส
ธัมมธาตุนิทเทส
โนจิตตปทนิทเทส
พาหิรปทนิทเทส
จิต + รูป + นิพพาน
อเจตสิกปทนิทเทส
โนจิตตสมุฏฐานปทนิทเทส
โนจิตตสหภุปทนิทเทส
โนจิตตานุปริวัตติปทนิทเทส
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานปท
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปท
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ
รูป + นิพพาน
อนารัมมณปทนิทเทส
จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส
จิตตวิสังสัฏฐปทนิทเทส

นิพพาน
นิโรธสัจจนิทเทส
อัปปจจยนิทเทส
อสังขตนิทเทส

Email arya_ya@hotmail.com
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