ฯ นโม ตสสฺส ภควโต อรหโต สมสฺมาสมสฺพพุทสฺธสสฺสฯ

 ດນ້ ຐເ ຘຝຐ້ ໂປຟຐ້ ພນົ້ພນູໞຓເ

อภภิธมสฺมปภิฎเก
ໂຘ໊ຓນົຕ໊ກ
ธมสฺมสงสฺคณณีปาฬ ภิ
ຓນົພວຏ໋ຕ້ຠ໊

๑. จภิตต
สฺ พุปสฺปาทกณสฺฑฑ
໑. ຆ໊ຐາໞຕື້ຒກຏຯມ
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ວ ວທທ ອານ
ອ
ວ ວທທ ອານ
ອ ມທ ຢຢອ ດວດ ຍກ ກນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕ ອ ເອອາ ເເບບ ທທອ ເຮອາ ເຫກ ນ ເປກນ ສວນ
ອ ໃຫຍ ອ ມາ ເປກນ ຕ ອວຢອາງ
ຫລ ກງຈາກນນກ ດ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ກນ ເຮອາ ອານ
ອ ຫນ ກງສສ ລາວ ເປກນ ອທກຢາອ ງນນອ ງ ຄ ກນ ເຮອາ ອານ
ອ ບ ອດ ທກ ມມະ ເປກນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອາດ ໃຈ ໄວ ທທອ ສຕຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອານ
ອ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ກງສສ ທກ ມ
1. ພຍ ກນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປກນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນນກ ດ ຕອ
ດ ງ ມທ ໄມພ
ດ ວ ນທຕຸ ກ ອດ ຢຢອ ກອດ ງ
2. ພຍ ກນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນກ ດ ເຫມສອນ ກ ກບ ມ ກນ ປະກອບ ກ ກບ ສຣະອະ
3. ຄ ກນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ບກອ ມທ ສຣະອຕຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ກບ ພຍ ກນຊນະ ຕນ
ອດ ພຍາງ ໃຫດ
ອານ
ອ ເຫມສອນ ກ ກບ ມທ ໄມກ
ດ ກນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກຽອ ວຂອງ
ດ
4. ສຣະເອ ກ ກບ ສຣະໂອ ມ ກກ ຢຢອ ຫນາດ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ມ ກນ ປະກອບ ກ ກບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ກງ ຕ ອວສະກ ອດ
5. ຄ ກນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ ອານ
ອ ເເບບ ດຽວ ກ ກບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອານ
ອ ັກນ ເປກນ ໄມອ
ດ ກນ) ສວນ
ອ ຕ ອວ ອສອ ນ ນນກ ດ
ທອານ ຄ ອງ ອານ
ອ ອອກ ເເລວດ
6. ຕ ອວໃດ ມທ ນວກຄະຫວ ດ ອ ກງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນກ ດ ເປກນ ໄມອ
ດ ກງ ຄ ກນ ມ ກນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ກນ ເປກນ ໄມອ
ດ ງວ
7. ມ ກນ ມທ ການຂຽນ ຈ ອງກ ນນອ ງ ເເລະ ອານ
ອ ອທກ ຈ ອງກ ນນອ ງ ເເຕ ອ ບກອ ໄດ ດ ເອອາ ເປກນ ຕ ອວຢາອ ງ

ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกสฺขโนสฺธ
อาสววภิปสฺปยพุโตสฺต

ຣຢປກ
(§1 & §4)
ກ ຂນໂທ
ກ
ອາສະວະວ ວບປະຢຕຸດໂຕ (§4)

เวทนากสฺขโนสฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ກ

วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ
ວ ວນຍານ ກກຂນໂທ
(§5)
ກ
วภิเญสฺญโยสฺย
ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญสฺจภิ รรูปฑ อตณีตานาคตปจสฺจพุปสฺปนสฺนฑ อชสฺซตสฺตฑ
/ກວນຈ ວ ຣຢປງກ ອະຕທຕານາຄະຕະປກດຈຕຸບປກນນ ກງ ອ ກດຊດຕ
ກ ກງ
จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยฑ
ปจสฺจพุปสฺปโนสฺน
สมสฺปยพุโตสฺต
วตสฺตโพสฺพ
อชสฺซตสฺตารมสฺมณา
วตสฺตโพสฺพ
วตสฺตพสฺพา

ຈກຂຕຸ
ກ ວ ວນໄຢຢກງ
ປກດຈຕຸບປກນໂນ
ສ ກມປະຢຕຸດໂຕ
ວດຕ
ກ ກບໂພ
ອ ກດຊດຕາຣ
ກ
ກມມະນາ
ວດຕ
ກ ກບໂພ
ວດຕ
ກ ກບພາ

ເມສອ ອ ວນພຕຸ
ກ ດ ທທ ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກຕຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ກ
ຄາເເພວ
ພຢເພກ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 4/80

กามาวจรกพุสลฑ
ปทภาชนณี
๑.

กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ญาณ
สมสฺปยพุตสฺตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณฑ
วา ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ,
เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โห
ตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ [วภิรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ (ส.ณี สสฺยา.)] โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺ
รภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺสน
มาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ, สมสฺมาสตภิ โหตภิ, สมสฺมาสมาธภิ โหตภิ,
สทสฺธาพลฑ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ [วภิรภิยพลฑ (ส.ณี สสฺยา.)] โหตภิ, สตภิพลฑ โหตภิ, สมาธภิพลฑ โหตภิ, ปญสฺญาพลฑ
โหตภิ, หภิรภิพลฑ โหตภิ, โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, อโลโภ โหตภิ, อโทโส โหตภิ, อโมโห โหตภิ, อนภภิชสฺฌา
โหตภิ, อพสฺยาปาโท โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, หภิรณี โหตภิ, โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, กายปสสฺสทสฺธภิ [กาย
ปสฺปสสฺสทสฺธภิ (สสฺยา.)] โหตภิ, จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ [จภิตสฺตปสฺปสสฺสทสฺธภิ (สสฺยา.)] โหตภิ, กายลหพุตา โหตภิ, จภิตสฺตล
หพุตา โหตภิ, กายมพุทพุตา โหตภิ, จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิ, กายกมสฺมญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา โห
ตภิ, กายปาคพุญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิ, กายพุชพุกตา [กายพุชสฺชพุกตา (ส.ณี ก.)] โหตภิ, จภิตสฺตพุ
ชพุกตา [จภิตสฺตพุชสฺชพุกตา (ส.ณี ก.)] โหตภิ, สตภิ โหตภิ, สมสฺปชญสฺญฑ โหตภิ, สมโถ โหตภิ, วภิปสสฺสนา โหตภิ,
ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิ
โน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

๒.

ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ

๓.

ภิ ฑ สาตฑ
กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ
เจตสก
สมเย เวทนา โหตภิฯ

๔.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา สญสฺญา สญสฺ
ชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ

๕.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา เจตนา
สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ [สเญสฺจตยภิตตสฺตฑ (สสฺยา.)] – อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ

๖.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ

๗.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา พสฺยปสฺปนา
เจตโส อภภินภิโรปนา สมสฺมาสงสฺกโปสฺป – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิฯ

๘.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิจาโร โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตสฺตสสฺส
อนพุสนสฺธานตา อนพุเปกสฺขนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิจาโร โหตภิฯ

๙.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ ปาโมชสฺช ฑ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส
วภิตสฺตภิ โอทคสฺยฑ อตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิฯ

๑๐.

ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ
กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สพุขฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
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เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สพุขฑ โหตภิฯ
๑๑.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสา
หาโร อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ
สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ

๑๒.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธา สทสฺทหนา โอกปสฺปนา อภภิปสฺป
สาโท สทสฺธา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ สทสฺธาพลฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ

๑๓.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ [วภิรภิยารโมสฺภ (ส.ณี สสฺ
ยา.)] นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี [อพุโสสฺสฬสฺหภิ (ส.ณี )] ถาโม ธภิตภิ อส ภิ
ถภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อนภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺ
มาวายาโม – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ

๑๔.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา
อปภิลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สตภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิฯ

๑๕.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย
สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ

๑๖.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจ
โย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺ
ขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ
ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ

๑๗.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิฯ

๑๘.

ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โสมนสสฺสน
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โสมนสสฺสน

๑๙.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
[อภิรณียนา (ส.ณี )] วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ

๒๐.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจ
โย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺ
ขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ
ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิฯ

๒๑.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา
พสฺยปสฺปนา เจตโส อภภินภิโรปนา สมสฺมาสงสฺกโปสฺป – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิฯ

๒๒.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาวายาโม โหตภิ ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺก
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 6/80

ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อ
โม อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
นภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมสฺ
มาวายาโม โหตภิฯ
๒๓.

กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา
อปภิลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสตภิ โหตภิฯ

๒๔.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาสมาธภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมสฺ
มาสมาธภิ โหตภิฯ

๒๕.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธาพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธา สทสฺทหนา โอกปสฺปนา อภภิปสฺปสาโท
สทสฺธา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ สทสฺธาพลฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธาพลฑ โหตภิฯ

๒๖.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วณีรภิยพลฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม อพุยสฺ
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อนภิกสฺขภิตสฺตธพุร
ยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
ตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วณีรภิยพลฑ โห
ตภิฯ

๒๗.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา อปภิ
ลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สตภิพลฑ โหตภิฯ

๒๘.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมาธภิพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิ
เกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมาธภิ
พลฑ โหตภิฯ

๒๙.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺญาพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺญาพลฑ โหตภิฯ

๓๐.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย หภิรภิพลฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุสลา
นฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย หภิรภิพลฑ โหตภิฯ

๓๑.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน โอตสฺตปสฺปตภิ
ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิฯ

๓๒.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโลโภ โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโลโภ อลพุพสฺภนา อลพุพสฺภภิตตสฺตฑ อสาราโค อสา
ภิ ตฑ อนภภิชสฺฌา อโลโภ กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโลโภ โหตภิฯ
รชสฺชนา อสารชสฺชตตสฺ

๓๓.

ภิ ตสฺตฑ [อทรูสนา อทรู
กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโทโส โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย อโทโส อทพุสสฺสนา อทพุสสฺสต
ภิ ตสฺตฑ (สสฺยา.)] อพสฺยาปาโท อพสฺยาปโชสฺช อโทโส กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโทโส โหตภิ?
สต

๓๔.

กตโม ตสสฺมฑภิ สมเย อโมโห โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
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สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ อโมโห กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโมโห โหตภิฯ
๓๕.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย อนภภิชสฺฌา โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย อโลโภ อลพุพสฺภนา อลพุพสฺภภิตตสฺตฑ อสาราโค
ภิ ตฑ อนภภิชสฺฌา อโลโภ กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อนภภิชสฺฌา โหตภิฯ
อสารชสฺชนา อสารชสฺชตตสฺ

๓๖.

ภิ ตสฺตฑ อพสฺยาปา
กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อพสฺยาปาโท โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย อโทโส อทพุสสฺสนา อทพุสสฺสต
โท อพสฺยาปโชสฺช อโทโส กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพสฺยาปาโท โหตภิฯ

๓๗.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจ
โย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺ
ขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ
ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิฯ

๓๘.

กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย หภิรณี โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ
ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย หภิรณี โหตภิฯ

๓๙.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน โอตสฺตปสฺปตภิ ปา
ปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิฯ

๔๐.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺขา
รกสฺขนสฺธสสฺส ปสสฺสทสฺธภิ ปฎภิปสสฺสทสฺธภิ [ปฎภิปสฺปสสฺสทสฺธภิ (ส.ณี สสฺยา.)] ปสสฺสมสฺภนา ปฎภิปสสฺสมสฺภนา
[ปฎภิปสฺปสสฺสมสฺภนา (ส.ณี สสฺยา.)] ปฎภิปสสฺสมสฺภภิตตสฺตฑ [ปฎภิปสฺปสสฺสมสฺภต
ภิ ตสฺตฑ (ส.ณี สสฺยา.)] – อยฑ ตสสฺมฑ ภิ
สมเย กายปสสฺสทสฺธภิ โหตภิฯ

๔๑.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส ปสสฺสทสฺธภิ ปฎภิปสสฺสทสฺธภิ
ปสสฺสมสฺภนา ปฎภิปสสฺสมสฺภนา ปฎภิปสสฺสมสฺภภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ โหตภิฯ

๔๒.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายลหพุตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺขา
รกสฺขนสฺธสสฺส ลหพุตา ลหพุปรภิณามตา อทนสฺธนตา อวภิตสฺถนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายลหพุตา โหตภิฯ

๔๓.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตลหพุตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส ลหพุตา ลหพุปรภิณามตา
อทนสฺธนตา อวภิตถ
สฺ นตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตลหพุตา โหตภิฯ

๔๔.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายมพุทพุตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺขา
รกสฺขนสฺธสสฺส มพุทพุตา มทสฺทวตา อกกสฺขฬตา อกถภินตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายมพุทพุตา โหตภิฯ

๔๕.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส มพุทพุตา มทสฺทวตา
อกกสฺขฬตา อกถภินตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิฯ

๔๖.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายกมสฺมญสฺญตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส
สงสฺขารกสฺขนสฺธสสฺส กมสฺมญสฺญตา กมสฺมญสฺญตสฺตฑ กมสฺมญสฺญภาโว – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายกมสฺมญสฺญตา
โหตภิฯ

๔๗.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส กมสฺมญสฺญตา
กมสฺมญสฺญตสฺตฑ กมสฺมญสฺญภาโว – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา โหตภิฯ

๔๘.

กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย กายปาคพุญสฺญตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺ
ขารกสฺขนสฺธสสฺส ปคพุณตา ปคพุณตสฺตฑ ปคพุณภาโว – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายปาคพุญสฺญตา โหตภิฯ
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๔๙.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส ปคพุณตา ปคพุณตสฺตฑ
ปคพุณภาโว – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิฯ

๕๐.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายพุชพุกตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺขา
ภิ หตา อวงสฺกตา อกพุฎภิลตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายพุชพุกตา โหตภิฯ
รกสฺขนสฺธสสฺส อพุชพุตา อพุชพุกตา อชมสฺ

๕๑.

ภิ ห
กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตพุชพุกตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส อพุชพุตา อพุชพุกตา อชมสฺ
ตา อวงสฺกตา อกพุฎภิลตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตพุชพุกตา โหตภิฯ

๕๒.

กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย สตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา อปภิ
ลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สตภิ โหตภิฯ

๕๓.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺปชญสฺญฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺปชญสฺญฑ โหตภิฯ

๕๔.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมโถ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิ
เกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมโถ
โหตภิฯ

๕๕.

กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย วภิปสสฺสนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิปสสฺสนา โหตภิฯ

๕๖.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปคสฺคาโห โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม อพุยสฺ
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อนภิกสฺขภิตสฺตธพุร
ยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
ตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย ปคสฺคาโห โห
ตภิฯ

๕๗.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อวภิเกสฺขโป โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อ
วภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย อวภิ
เกสฺขโป โหตภิฯ
เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

ปทภาชนณียฑฯ
ปฐมภาณวาโรฯ
โกฎสฺฐาสวาโร
๕๘.

ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ปญสฺจงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, ปญสฺจงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลา
นภิ โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ, เอกา เวทนา โหตภิ, เอกา สญสฺญา โหตภิ, เอกา
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เจตนา โหตภิ, เอกฑ จภิตสฺตฑ โหตภิ, เอโก เวทนากสฺขโนสฺธ โหตภิ, เอโก สญสฺญากสฺขโนสฺธ โหตภิ, เอโก สงสฺ
ขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ, เอโก วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิ, เอกฑ มนายตนฑ โหตภิ, เอกฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ,
เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ, เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ
สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๕๙.

กตเม ตสสฺมฑภิ สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺ
ญาณกสฺขโนสฺธฯ

๖๐.

ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขโนสฺธ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เวทนากสฺขโนสฺธ โหตภิฯ

๖๑.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญากสฺขโนสฺธ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา สญสฺชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญากสฺขโนสฺธ โหตภิฯ

๖๒.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา
สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมา
สงสฺกโปสฺป สมสฺมาวายาโม สมสฺมาสตภิ สมสฺมาสมาธภิ สทสฺธาพลฑ วณีรภิยพลฑ สตภิพลฑ สมาธภิพลฑ ปญสฺญาพลฑ
หภิรภิพลฑ โอตสฺตปสฺปพลฑ อโลโภ อโทโส อโมโห อนภภิชสฺฌา อพสฺยาปาโท สมสฺมาทภิฎสฺ ฐภิ หภิรณี โอตสฺตปสฺปฑ
กายปสสฺสทสฺธภิ จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ กายลหพุตา จภิตสฺตลหพุตา กายมพุทพุตา จภิตสฺตมพุทพุตา กายกมสฺมญสฺญตา จภิตสฺ
ตกมสฺมญสฺญตา กายปาคพุญสฺญตา จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา กายพุชพุกตา จภิตสฺตพุชพุกตา สตภิ สมสฺปชญสฺญฑ สมโถ
วภิปสสฺสนา ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน
ธมสฺมา ฐเปตสฺวา [ถเปตสฺวา (ก.)] เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ –
อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิฯ

๖๓.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิ ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ
มโน มนายตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิฯ

อภิเม ตสสฺมฑภิ สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิฯ
๖๔.

กตมานภิ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ? มนายตนฑ ธมสฺมายตนฑฯ

๖๕.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย มนายตนฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย มนายตนฑ
โหตภิฯ

๖๖.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ธมสฺมายตนฑ โหตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ
สมเย ธมสฺมายตนฑ โหตภิฯ

อภิมานภิ ตสสฺมฑภิ สมเย ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตฯ
ภิ
๖๗.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ? มโนวภิญสฺญาณธาตพุ, ธมสฺมธาตพุฯ

๖๘.

กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ
มโน มนายตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย
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มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิฯ
๖๙.

กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย ธมสฺมธาตพุ โหตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
สมเย ธมสฺมธาตพุ โหตภิฯ

อภิมา ตสสฺมฑภิ สมเย เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตฯ
ภิ
๗๐.

กตเม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตโย อาหารา โหนสฺตภิ? ผสสฺสาหาโร, มโนสเญสฺจตนาหาโร , วภิญสฺญาณาหา
โรฯ

๗๑.

ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ
กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผสสฺสาหาโร โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผสสฺสาหาโร โหตภิฯ

๗๒.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย มโนสเญสฺจตนาหาโร โหตภิ ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ –
อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มโนสเญสฺจตนาหาโร โหตภิฯ

๗๓.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณาหาโร โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน
มนายตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย วภิญสฺ
ญาณาหาโร โหตภิฯ

อภิเม ตสสฺมฑภิ สมเย ตโย อาหารา โหนสฺตภิฯ
๗๔.

กตมานภิ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ? สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ, สมาธภินสฺทสฺ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑฯ
รภิยฑ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ, โสมนสสฺสน

๗๕.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธา สทสฺทหนา โอกปสฺปนา อภภิปสฺป
สาโท สทสฺธา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ สทสฺธาพลฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ

๗๖.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อ
อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
นภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย วณีรภิ
ยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ

๗๗.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา
อปภิลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สตภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิฯ

๗๘.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย
สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ

๗๙.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจ
โย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺ
ขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ
ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
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๘๐.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิฯ

๘๑.

ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โสมนสสฺสน
ฑ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิ สมเย โสมนสสฺสน

๘๒.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ ฯ

อภิมานภิ ตสสฺมฑภิ สมเย อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตฯ
ภิ
๘๓.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺจงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ? วภิตโกสฺก, วภิจาโร, ปณีต,ภิ สพุขฑ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตาฯ

๘๔.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา พสฺยปสฺปนา
เจตโส อภภินภิโรปนา สมสฺมาสงสฺกโปสฺป – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิฯ

๘๕.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิจาโร โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตสฺตสสฺส
อนพุสนสฺธานตา อนพุเปกสฺขนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิจาโร โหตภิฯ

๘๖.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ ปาโมชสฺช ฑ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส
วภิตสฺตภิ โอทคสฺยฑ อตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิฯ

๘๗.

ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ
กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สพุขฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สพุขฑ โหตภิฯ

๘๘.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสา
หาโร อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ
สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ

อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺจงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิฯ
๘๙.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺจงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ? สมสฺมาทภิฎสฺฐ,ภิ สมสฺมาสงสฺกโปสฺป, สมสฺมาวายาโม, สมสฺ
มาสตภิ, สมสฺมาสมาธภิฯ

๙๐.

กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจ
โย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺ
ขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ
ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิฯ

๙๑.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา
พสฺยปสฺปนา เจตโส อภภินภิโรปนา สมสฺมาสงสฺกโปสฺป – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิฯ

๙๒.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาวายาโม โหตภิ ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺก
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อ
โม อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
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นภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมสฺ
มาวายาโม โหตภิฯ
๙๓.

กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา
อปภิลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสตภิ โหตภิฯ

๙๔.

กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาสมาธภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมสฺ
มาสมาธภิ โหตภิฯ

อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺจงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิฯ
๙๕.

กตมานภิ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตสฺต พลานภิ โหนสฺตภิ? สทสฺธาพลฑ, วณีรภิยพลฑ, สตภิพลฑ, สมาธภิพลฑ, ปญสฺญาพลฑ,
หภิรภิพลฑ, โอตสฺตปสฺปพลฑฯ

๙๖.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธาพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธา สทสฺทหนา โอกปสฺปนา อภภิปสฺปสาโท
สทสฺธา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ สทสฺธาพลฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธาพลฑ โหตภิฯ

๙๗.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วณีรภิยพลฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม อพุยสฺ
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อนภิกสฺขภิตสฺตธพุร
ยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
ตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วณีรภิยพลฑ โห
ตภิฯ

๙๘.

กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา อปภิ
ลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สตภิพลฑ โหตภิฯ

๙๙.

กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมาธภิพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิ
เกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมาธภิ
พลฑ โหตภิฯ

๑๐๐. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺญาพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺญาพลฑ โหตภิฯ
๑๐๑. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย หภิรภิพลฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุสลา
นฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย หภิรภิพลฑ โหตภิฯ
๑๐๒. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน โอตสฺตปสฺปตภิ
ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิฯ

อภิมานภิ ตสสฺมฑภิ สมเย สตสฺต พลานภิ โหนสฺตภิฯ
๑๐๓. กตเม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตโย เหตรู โหนสฺตภิ? อโลโภ, อโทโส, อโมโหฯ
๑๐๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโลโภ โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโลโภ อลพุพสฺภนา อลพุพสฺภภิตตสฺตฑ อสาราโค อสา
ภิ ตฑ อนภภิชสฺฌา อโลโภ กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโลโภ โหตภิฯ
รชสฺชนา อสารชสฺชตตสฺ
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ภิ ตสฺตฑ อพสฺยาปาโท
๑๐๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโทโส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโทโส อทพุสสฺสนา อทพุสสฺสต
อพสฺยาปโชสฺช อโทโส กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโทโส โหตภิฯ
๑๐๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโมโห โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโมโห โหตภิฯ

อภิเม ตสสฺมฑภิ สมเย ตโย เหตรู โหนสฺตฯ
ภิ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ
๑๐๗. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอโก ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอโก ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๑๐๘. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เอกา เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เอกา เวทนา โหตภิฯ
๑๐๙. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เอกา สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา สญสฺชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกา สญสฺญา โหตภิฯ
๑๑๐. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกา เจตนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺ
มภิฑ สมเย เอกา เจตนา โหตภิฯ
๑๑๑. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกฑ จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย เอกฑ จภิตสฺตฑ
โหตภิฯ
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโต
๑๑๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอโก เวทนากสฺขโนสฺธ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
สมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย เอโก เวท
นากสฺขโนสฺธ โหตภิฯ
๑๑๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอโก สญสฺญากสฺขโนสฺธ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา สญสฺชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ
– อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เอโก สญสฺญากสฺขโนสฺธ โหตภิฯ
๑๑๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอโก สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺค
ตา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ช วภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺ
มาสงสฺกโปสฺป สมสฺมาวายาโม สมสฺมาสตภิ สมสฺมาสมาธภิ สทสฺธาพลฑ วณีรภิยพลฑ สตภิพลฑ สมาธภิพลฑ ปญสฺญา
พลฑ หภิรภิพลฑ โอตสฺตปสฺปพลฑ อโลโภ อโทโส อโมโห อนภภิชสฺฌา อพสฺยาปาโท สมสฺมาทภิฎสฺ ฐภิ หภิรณี
โอตสฺตปสฺปฑ กายปสสฺสทสฺธภิ จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ กายลหพุตา จภิตสฺตลหพุตา กายมพุทพุตา จภิตสฺตมพุทพุตา กา
ยกมสฺมญสฺญตา จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา กายปาคพุญสฺญตา จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา กายพุชพุกตา จภิตสฺตพุชพุกตา สตภิ
สมสฺปชญสฺญฑ สมโถ วภิปสสฺสนา ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจ
สมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺ
ขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เอโก สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิฯ
๑๑๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอโก วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ
มโน มนายตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย
เอโก วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิฯ
๑๑๖. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เอกฑ มนายตนฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน
มนายตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย เอกฑ
มนายตนฑ โหตภิฯ
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๑๑๗. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน
มนายตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย เอกฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๑๑๘. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ
ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อยฑ ตสสฺ
มภิฑ สมเย เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิฯ
๑๑๙. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ , สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิทฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิฯ
๑๒๐. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อยฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิฯ
เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

โกฎสฺฐาสวาโรฯ
สพุญญ
สฺ ตวาโร
๑๒๑. ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย ธมสฺมา โหนสฺตภิ, ขนสฺธา โหนสฺตภิ, อายตนานภิ โหนสฺตภิ, ธาตพุโย โหนสฺตภิ, อาหารา
โหนสฺตภิ, อภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ฌานฑ โหตภิ, มโคสฺค โหตภิ, พลานภิ โหนสฺตภิ, เหตรู โหนสฺตภิ, ผโสสฺส โหตภิ,
เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, เวทนากสฺขโนสฺธ โหตภิ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ โห
ตภิ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิ, มนายตนฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มโนวภิญสฺญาณ
ธาตพุ โหตภิ, ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๒๒. กตเม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ธมสฺมา โหนสฺตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ – อภิเม ตสสฺมฑภิ สมเย ธมสฺมา โหนสฺตภิฯ
๑๒๓. กตเม ตสสฺมฑภิ สมเย ขนสฺธา โหนสฺตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ , สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ – อภิเม ตสสฺมฑภิ สมเย ขนสฺธา โหนสฺตภิฯ
๑๒๔. กตมานภิ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อายตนานภิ โหนสฺตภิ? มนายตนฑ, ธมสฺมายตนฑ – อภิมานภิ ตสสฺมฑภิ สมเย อายตนา
นภิ โหนสฺตฯ
ภิ
๑๒๕. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย ธาตพุโย โหนสฺตภิ? มโนวภิญสฺญาณธาตพุ, ธมสฺมธาตพุ – อภิมา ตสสฺมฑภิ สมเย ธาตพุโย
โหนสฺตภิฯ
๑๒๖. กตเม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อาหารา โหนสฺตภิ? ผสสฺสาหาโร, มโนสเญสฺจตนาหาโร, วภิญสฺญาณาหาโร – อภิเม
ตสสฺมฑ ภิ สมเย อาหารา โหนสฺตภิฯ
๑๒๗. กตมานภิ ตสสฺมฑภิ สมเย อภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ? สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ,
ภิ สฺทสฺรภิยฑ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิมานภิ ตสสฺมฑภิ สมเย อภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺ
ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ, โสมนสสฺสน
ตภิฯ
๑๒๘. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ฌานฑ โหตภิ? วภิตโกสฺก, วภิจาโร, ปณีตภิ, สพุขฑ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย
ฌานฑ โหตภิฯ
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๑๒๙. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย มโคสฺค โหตภิ? สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ, สมสฺมาสงสฺกโปสฺป, สมสฺมาวายาโม, สมสฺมาสตภิ, สมสฺ
มาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย มโคสฺค โหตภิฯ
๑๓๐. กตมานภิ ตสสฺมฑ ภิ สมเย พลานภิ โหนสฺตภิ? สทสฺธาพลฑ, วณีรภิยพลฑ, สตภิพลฑ, สมาธภิพลฑ, ปญสฺญาพลฑ, หภิรภิ
พลฑ, โอตสฺตปสฺปพลฑ – อภิมานภิ ตสสฺมฑภิ สมเย พลานภิ โหนสฺตภิฯ
๑๓๑. กตเม ตสสฺมฑ ภิ สมเย เหตรู โหนสฺตภิ? อโลโภ, อโทโส, อโมโห – อภิเม ตสสฺมฑภิ สมเย เหตรู โหนสฺตภิฯ
๑๓๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
๑๓๓. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิฯ
๑๓๔. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ
๑๓๕. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิ?
๑๓๖. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ…เป.… อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ
๑๓๗. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขโนสฺธ โหตภิฯ
๑๓๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญากสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญากสฺขโนสฺธ โหตภิฯ
๑๓๙. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิฯ
๑๔๐. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิฯ
๑๔๑. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนายตนฑ โหตภิ…เป.… อภิทฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนายตนฑ โหตภิฯ
๑๔๒. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๑๔๓. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ…เป.… อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิฯ
๑๔๔. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ธมสฺมายตนฑ โหตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ
สมเย ธมสฺมายตนฑ โหตภิฯ
๑๔๕. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย ธมสฺมธาตพุ โหตภิ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
สมเย ธมสฺมธาตพุ โหตภิฯ
เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

สพุญสฺญตวาโรฯ
ปฐมฑ จภิตสฺตฑฯ
๑๔๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ญาณ
สมสฺปยพุตสฺตฑ สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

ทพุตภิยฑ จภิตสฺตฯ
ฑ
๑๔๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ญาณ
วภิปสฺปยพุตสฺตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณฑ
วา ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ,
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เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โห
ตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ , มนภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ, สมสฺ
ตภิ, โสมนสสฺสน
มาสตภิ โหตภิ, สมสฺมาสมาธภิ โหตภิ, สทสฺธาพลฑ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ, สตภิพลฑ โหตภิ, สมาธภิพลฑ โหตภิ,
หภิรภิพลฑ โหตภิ, โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, อโลโภ โหตภิ, อโทโส โหตภิ, อนภภิชสฺฌา โหตภิ, อพสฺยาปาโท
โหตภิ, หภิรณี โหตภิ, โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, กายปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ, จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ, กายลหพุตา โหตภิ, จภิตสฺ
ตลหพุตา โหตภิ, กายมพุทพุตา โหตภิ, จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิ, กายกมสฺมญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา
โหตภิ, กายปาคพุญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิ, กายพุชพุกตา โหตภิ, จภิตสฺตพุชพุกตา โหตภิ, สตภิ โห
ตภิ, สมโถ โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจ
สมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, สตสฺตภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ , ปญสฺจงสฺคก
ภิ ฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, ฉ พลานภิ
โหนสฺตภิ, เทสฺว เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โห
ตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๔๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา
สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาสงสฺกโปสฺป สมสฺมาวายาโม
สมสฺมาสตภิ สมสฺมาสมาธภิ สทสฺธาพลฑ วณีรภิยพลฑ สตภิพลฑ สมาธภิพลฑ หภิรภิพลฑ โอตสฺตปสฺปพลฑ อโลโภ อ
โทโส อนภภิชสฺฌา อพสฺยาปาโท หภิรณี โอตสฺตปสฺปฑ กายปสสฺสทสฺธภิ จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ กายลหพุตา จภิตสฺตลหพุตา
กายมพุทพุตา จภิตสฺตมพุทพุตา กายกมสฺมญสฺญตา จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา กายปาคพุญสฺญตา จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา กา
ยพุชพุกตา จภิตสฺตพุชพุกตา สตภิ สมโถ ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจ
สมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺ
ขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

ตตภิยฑ จภิตสฺตฯ
ฑ
๑๔๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ญาณ
วภิปสฺปยพุตสฺตฑ สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตพุตสฺถฑ จภิตสฺตฯ
ฑ
๑๕๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ ญาณ
สมสฺปยพุตสฺตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณฑ
วา ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ,
เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ,
สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ,
มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โห
ตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ, สมสฺมาสตภิ โหตภิ, สมสฺมาสมาธภิ โหตภิ, สทสฺธาพลฑ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ,
สตภิพลฑ โหตภิ, สมาธภิพลฑ โหตภิ, ปญสฺญาพลฑ โหตภิ, หภิรภิพลฑ โหตภิ, โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, อโลโภ โหตภิ,
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อโทโส โหตภิ, อโมโห โหตภิ, อนภภิชสฺฌา โหตภิ, อพสฺยาปาโท โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, หภิรณี โหตภิ,
โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, กายปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ, จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ, กายลหพุตา โหตภิ, จภิตสฺตลหพุตา โหตภิ,
กายมพุทพุตา โหตภิ, จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิ, กายกมสฺมญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา โหตภิ กายปา
คพุญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิ, กายพุชพุกตา โหตภิ, จภิตสฺตพุชพุกตา โหตภิ, สตภิ โหตภิ, สมสฺปชญสฺญฑ
โหตภิ, สมโถ โหตภิ, วภิปสสฺสนา โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๑๕๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว
๑๕๒. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ…เป.…ฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อ
๑๕๓. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิ…เป.
…ฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๑๕๔. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ , เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, จตพุรงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, ปญสฺจงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลา
นภิ โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ
โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๕๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา
สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมา
สงสฺกโปสฺป สมสฺมาวายาโม สมสฺมาสตภิ สมสฺมาสมาธภิ สทสฺธาพลฑ วณีรภิยพลฑ สตภิพลฑ สมาธภิพลฑ ปญสฺญาพลฑ
หภิรภิพลฑ โอตสฺตปสฺปพลฑ อโลโภ อโทโส อโมโห อนภภิชสฺฌา อพสฺยาปาโท สมสฺมาทภิฎสฺ ฐภิ หภิรณี โอตสฺตปสฺปฑ
กายปสสฺสทสฺธภิ จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ กายลหพุตา จภิตสฺตลหพุตา กายมพุทพุตา จภิตสฺตมพุทพุตา กายกมสฺมญสฺญตา จภิตสฺ
ตกมสฺมญสฺญตา กายปาคพุญสฺญตา จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา กายพุชพุกตา จภิตสฺตพุชพุกตา สตภิ สมสฺปชญสฺญฑ สมโถ
วภิปสสฺสนา ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโปฯ
เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐ
เปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิ
เม ธมสฺมา กพุสลาฯ

ปญสฺจมฑ จภิตสฺตฑฯ
๑๕๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ ญาณ
สมสฺปยพุตสฺตฑ สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย
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ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

ฉฎสฺฐฑ จภิตสฺตฑฯ
๑๕๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ ญาณ
วภิปสฺปยพุตสฺตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณฑ
วา ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ,
เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ,
สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุ
เปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ, สมสฺมาสตภิ
โหตภิ, สมสฺมาสมาธภิ โหตภิ, สทสฺธาพลฑ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ, สตภิพลฑ โหตภิ, สมาธภิพลฑ โหตภิ, หภิรภิพลฑ
โหตภิ, โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, อโลโภ โหตภิ, อโทโส โหตภิ, อนภภิชสฺฌา โหตภิ, อพสฺยาปาโท โหตภิ, หภิรณี
โหตภิ, โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, กายปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ, จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ, กายลหพุตา โหตภิ, จภิตสฺตลหพุตา
โหตภิ, กายมพุทพุตา โหตภิ, จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิ, กายกมสฺมญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา โหตภิ, กาย
ปาคพุญสฺญตา โหตภิ , จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิ, กายพุชพุกตา โหตภิ, จภิตสฺตพุชพุกตา โหตภิ, สตภิ โหตภิ, สมโถ
โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ , สตสฺตภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, จตพุรงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ , ฉ พลานภิ
โหนสฺตภิ, เทสฺว เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โห
ตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๕๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา
สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาสงสฺกโปสฺป สมสฺมาวายาโม
สมสฺมาสตภิ สมสฺมาสมาธภิ สทสฺธาพลฑ วณีรภิยพลฑ สตภิพลฑ สมาธภิพลฑ หภิรภิพลฑ โอตสฺตปสฺปพลฑ อโลโภ อ
โทโส อนภภิชสฺฌา อพสฺยาปาโท หภิรณี โอตสฺตปสฺปฑ กายปสสฺสทสฺธภิ จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ กายลหพุตา จภิตสฺตลหพุตา
กายมพุทพุตา จภิตสฺตมพุทพุตา กายกมสฺมญสฺญตา จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา กายปาคพุญสฺญตา จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา กา
ยพุชพุกตา จภิตสฺตพุชพุกตา สตภิ สมโถ ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโปฯ
เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐ
เปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิ
เม ธมสฺมา กพุสลาฯ

สตสฺตมฑ จภิตสฺตฯ
ฑ
๑๕๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ ญาณ
วภิปสฺปยพุตสฺตฑ สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

อฎสฺฐมฑ จภิตสฺตฑฯ
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 19/80

อฎสฺฐ กามาวจรมหากพุสลจภิตสฺตานภิฯ
ทพุตภิยภาณวาโรฯ
รรูปาวจรกพุสลฑ
จตพุกสฺกนโย
๑๖๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ วภิวภิจสฺจ อกพุสเลหภิ ธ
เมสฺมหภิ สวภิตกสฺกฑ สวภิจารฑ วภิเวกช ฑ ปณีตภิสพุขฑ ปฐมฑ ฌานฑ [ปฐมชสฺฌานฑ (ส.ณี )] อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณี
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
กสณ
๑๖๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา อชสฺ ซตสฺตฑ
สมสฺปสาทนฑ เจตโส เอโกทภิภาวฑ อวภิตกสฺกฑ อวภิจารฑ สมาธภิช ฑ ปณีตภิสพุขฑ ทพุตภิยฑ ฌานฑ [ทพุตภิยชสฺฌานฑ (ส.ณี )]
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โห
อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
ตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ภิ สฺทสฺรภิยฑ
ตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺสน
โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ…เป.… ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺข
โป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ตภิวงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลานภิ
โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โห
ตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๖๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมาวายาโม…เป.… ปคสฺ
คาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺ
วา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺข
โนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๖๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ ปณีตภิยา จ วภิราคา อพุเปกสฺขโก จ วภิห
รตภิ สโต จ สมสฺปชาโน สพุขญสฺจ กาเยน ปฎภิสเฑ วเทตภิ, ยฑ ตฑ อรภิยา อาจภิกสฺขนสฺตภิ – ‘‘อพุเปกสฺขโก สตภิมา
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
สพุขวภิหารณี’’ตภิ ตตภิยฑ ฌานฑ [ตตภิยชสฺฌานฑ (ส.ณี )] อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
ตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ,
สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ,
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาวายาโม
มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺสน
โหตภิ…เป.… ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ทพุวงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลานภิ
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โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โห
ตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๖๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺ
รภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมาวายาโม…เป.… ปคสฺ
คาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺ
วา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺข
โนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๖๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพุขสสฺส จ ปหานา ทพุกสฺขสสฺส จ
ปหานา ปพุเพสฺพว โสมนสสฺสโทมนสสฺสานฑ อตสฺถงสฺคมา อทพุกสฺขมสพุขฑ อพุเปกสฺขาสตภิปารภิสพุทสฺธภิ ฑ จตพุตสฺถฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ , เวทนา โห
ฌานฑ [จตพุตสฺถชสฺฌานฑ (ส.ณี )] อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
ตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิ อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ…เป.…
ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิ
โน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ทพุวงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลานภิ
โหนสฺตภิ , ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โห
ตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๖๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺ
รภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมาวายาโม…เป.… ปคสฺ
คาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺ
วา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺข
โนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตพุกสฺกนโยฯ
ปญสฺจกนโย
๑๖๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ – ตสสฺมฑภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
เม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๖๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อวภิตกสฺกฑ วภิจารมตสฺตฑ สมาธภิช ฑ ปณีตภิสพุขฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ,
ทพุตภิยฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺ
รภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ…
รภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺสน
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เป.… ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, จตพุรงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลา
นภิ โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ
โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๖๙. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ
วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมาวายาโม…เป.
… ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา
ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขา
รกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๗๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.…
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ , สญสฺญา โหตภิ,
ตตภิยฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ…เป.… ปคสฺคาโห โห
สน
ตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิ
เม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ตภิวงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลานภิ
โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โห
ตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๗๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมาวายาโม…เป.… ปคสฺ
คาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺ
วา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺข
โนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๗๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ ปณีตภิยา จ วภิราคา…เป.… จตพุตสฺถฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ,
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ภิ สฺทสฺรภิยฑ
ตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺสน
โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ…เป.… ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺข
โป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ทพุวงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลานภิ
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โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โห
ตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๗๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺ
รภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมาวายาโม…เป.… ปคสฺ
คาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺ
วา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺข
โนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๗๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… ปญสฺจมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ,
ฌานฑ [ปญสฺจมชสฺฌานฑ (ส.ณี )] อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, สมสฺมาวายาโม โหตภิ…เป.… ปคสฺ
คาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน
ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, อฎสฺฐภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ทพุวงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลานภิ
โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โห
ตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลา…เป.…ฯ
๑๗๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺ
รภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมาวายาโม…เป.… ปคสฺ
คาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺ
วา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺข
โนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

ปญสฺจกนโยฯ
จตโสสฺส ปฎภิปทา
๑๗๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ [ทพุกสฺขาปฎภิปทฑ (พหรูสพุ)] ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปถวณีกสณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๗๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปถวณีกสณ
วภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๗๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ [สพุขาปฎภิปทฑ (พหรูสพุ)] ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปถวณีกสณ
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ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๗๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปถวณีกสณ
เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
๑๘๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุ
ตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุป
ภิ ฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปถวณี
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ – ตสสฺ
กสณ
มภิฑ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตโสสฺส ปฎภิปทาฯ
จตสฺตารภิ อารมสฺมณานภิ
๑๘๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๘๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ – ตสสฺมฑภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๘๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๘๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๘๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุ
ตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุป
ภิ ฑ…เป.… ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ, ตสสฺ
เป.… อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
มภิฑ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตสฺตารภิ อารมสฺมณานภิฯ
โสฬสกสฺขตสฺตพุกฑ
๑๘๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
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๑๘๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๘๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๘๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ ตสสฺ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
มภิฑ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ …เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
มภิฑ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๙๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
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๑๙๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๐๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๐๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ , ตสสฺมฑ ภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกส ณ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๐๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุ
ตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุป
ภิ ฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ
ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณี
ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ
กสณ
ภิ ฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ
ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณี
ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ
กสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ
ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณี
ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปา
กสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตา
ภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
ภิ ฑ – ตสสฺ
รมสฺมณฑ ปถวณีกสณ
มภิฑ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

โสฬสกสฺขตสฺตพุกฑฯ
ภิ ฑ โสฬสกสฺขตสฺตพุกฑ
อฎสฺฐกสณ
๒๐๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ…เป.… เตโชกสณ
ภิ ฑ…เป.… วาโยกสณ
ภิ ฑ…เป.… นณีลกสณ
ภิ ฑ…เป.
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อาโปกสณ
ภิ ฑ…เป.… โลหภิตกสณ
ภิ ฑ…เป.… โอทาตกสณ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป
… ปณีตกสณ
โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

ภิ ฑ โสฬสกสฺขตสฺตพุกฯ
อฎสฺฐกสณ
ฑ
อภภิภายตนานภิ ปรภิตสฺตานภิ
๒๐๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
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สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๐๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ
…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตโสสฺส ปฎภิปทา
๒๐๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.
… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๐๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.
… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๐๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๐๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๑๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…
เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ …เป.… สพุขปฎภิปทฑ
ทนสฺธาภภิญสฺญฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตโสสฺส ปฎภิปทาฯ
เทสฺว อารมสฺมณานภิ
๒๑๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
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๒๑๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๑๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…
เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ…เป.… อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อ
วภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

เทสฺว อารมสฺมณานภิฯ
อฎสฺฐกสฺขตสฺตพุกฑ
๒๑๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.
… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๑๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…
เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๑๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.
… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๑๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…
เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๑๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…
อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๑๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…
เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
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๒๒๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…
อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๒๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.
… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๒๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…
เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺ
ปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ…เป.… ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตา
รมสฺมณฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปา
ภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ ปรภิตสฺตารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

อฎสฺฐกสฺขตสฺตพุกฑฯ
อภิทมสฺปภิ อฎสฺฐกสฺขตสฺตพุกฑ
๒๒๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ สพุวณสฺณทพุพสฺพณสฺณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ
๒๒๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปรภิตสฺตานภิ สพุวณสฺณทพุพสฺพณสฺณานภิ , ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูป
สมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺ
จมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ

อภิทมสฺปภิ อฎสฺฐกสฺขตสฺตพุกฯ
ฑ
อปสฺปมาณานภิ
๒๒๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
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๒๒๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช
วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตโสสฺส ปฎภิปทา
๒๒๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.
… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๒๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.
… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๒๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๓๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๓๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช
วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ
ทนสฺธาภภิญสฺญฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตโสสฺส ปฎภิปทาฯ
เทสฺว อารมสฺมณานภิ
๒๓๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๓๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
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สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๓๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช
วภิหรตภิ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ…เป.… อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

เทสฺว อารมสฺมณานภิฯ
อปรมสฺปภิ อฎสฺฐกสฺขตสฺตพุกฑ
๒๓๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…
เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๓๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๓๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…
เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๓๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๓๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…
เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๔๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๔๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยย
สฺ ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
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สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.
… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๔๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๔๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช
วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ
อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ…เป.
… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺ
ตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ…เป.… สพุข
ปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ปรภิตสฺตฑ อปสฺปมาณารมสฺมณฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปมาณฑ อปสฺ
ปมาณารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

อปรมสฺปภิ อฎสฺฐกสฺขตสฺตพุกฑฯ
อภิทมสฺปภิ อฎสฺฐกสฺขตสฺตพุกฑ
๒๔๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ สพุวณสฺณทพุพสฺพณสฺณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…
เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิ
เม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๔๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ อปสฺปมาณานภิ สพุวณสฺณทพุพสฺพณสฺณานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูป
สมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺ
จมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ

อภิทมสฺปภิ อฎสฺฐกสฺขตสฺตพุกฯ
ฑ
๒๔๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ นณีลานภิ นณีลวณสฺณานภิ นณีลนภิทสสฺสนานภิ นณีลนภิภาสานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๔๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ ปณีตานภิ ปณีตวณสฺณานภิ ปณีตนภิทสสฺสนานภิ ปณีตนภิภาสานภิ…เป.… โลหภิตกานภิ โลหภิตกวณสฺณานภิ
โลหภิตกนภิทสสฺสนานภิ โลหภิตกนภิภาสานภิ…เป.… โอทาตานภิ โอทาตวณสฺณานภิ โอทาตนภิทสสฺสนานภิ โอ
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ทาตนภิภาสานภิ, ตานภิ อภภิภพุยสฺย ชานามภิ ปสสฺสามณีตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช
วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

อภิมานภิปภิ อภภิภายตนานภิ โสฬสกสฺขตสฺตพุกานภิฯ
ตณีณภิ วภิโมกสฺขานภิ โสฬสกสฺขตสฺตพุกานภิ
๒๔๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ รรูปณี รรูปานภิ ปสสฺสตภิ วภิวภิเจสฺจว กา
เมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๔๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อชสฺซตสฺตฑ อรรูปสญสฺญณี พหภิทสฺธา รรูปานภิ
ปสสฺสตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…
อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๕๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพุภนสฺตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ

อภิมานภิปภิ ตณีณภิ วภิโมกสฺขานภิ โสฬสกสฺขตสฺตก
พุ านภิฯ
จตสฺตารภิ พสฺรหสฺมวภิหารฌานานภิ โสฬสกสฺขตสฺตพุกานภิ
๒๕๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ เมตสฺตาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๕๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุ
ตภิยฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ เมตสฺตาสหคตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๕๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ ปณีตภิยา จ วภิราคา…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ เมตสฺตาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๕๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ เมตสฺตาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๕๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ อวภิตกสฺกฑ วภิจารมตสฺตฑ สมาธภิช ฑ ปณีตภิสพุขฑ
ทพุตภิยฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ เมตสฺตาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๕๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.…
ตตภิยฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ เมตสฺตาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
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๒๕๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ ปณีตภิยา จ วภิราคา…เป.… จตพุตสฺถฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ เมตสฺตาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๕๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๕๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุ
ตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ กรพุณา
สหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๖๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๖๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุ
ตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ มพุทภิตา
สหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๖๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.
… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตสฺตารภิ พสฺรหสฺมวภิหารฌานานภิ [พสฺรหสฺมวภิหารชสฺฌานานภิ (ส.ณี สสฺยา.)] โสฬสกสฺขตสฺตพุกานภิฯ

อสพุภฌานฑ โสฬสกสฺขตสฺตพุกฑ
๒๖๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อพุทสฺธพุมาตกสญสฺญาสหคตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป
โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๖๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ วภินณีลกสญสฺญาสหคตฑ…เป.… วภิปพุพสฺพกสญสฺญาสหคตฑ…เป.… วภิจสฺฉภิทสฺ
ทกสญสฺญาสหคตฑ…เป.… วภิกสฺขายภิตกสญสฺญาสหคตฑ…เป.… วภิกสฺขภิตสฺตกสญสฺญาสหคตฑ…เป.… หตวภิกสฺ
ขภิตสฺตกสญสฺญาสหคตฑ…เป.… โลหภิตกสญสฺญาสหคตฑ…เป.… ปพุฬวกสญสฺญาสหคตฑ [ปพุฬพุวกสญสฺญา
สหคตฑ (ก.)] …เป.… อฎสฺฐภิกสญสฺญาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
อสพุภฌานฑ [อสพุภชสฺฌานฑ (ส.ณี สสฺยา.)] โสฬสกสฺขตสฺตพุกฯ
ฑ
รรูปาวจรกพุสลฑฯ

อรรูปาวจรกพุสลฑ
จตสฺตารภิ อรรูปฌานานภิ [อรรูปชสฺฌานานภิ (ส.ณี สสฺยา.)] โสฬสกสฺขตสฺตพุกานภิ
๒๖๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส รรูปสญสฺญานฑ สมตภิกสฺกมา
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ภิ ารา อากาสานญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส
ปฎภิฆสญสฺญานฑ อตสฺถงสฺคมา นานตสฺตสญสฺญานฑ อมนสก
จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…
เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๖๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส อากาสานญสฺจายตนฑ สม
ตภิกสฺกมสฺม วภิญสฺญาณญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ
๒๖๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส วภิญสฺญาณญสฺจายตนฑ สม
ตภิกสฺกมสฺม อากภิญสฺจญสฺญายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ
๒๖๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส อากภิญสฺจญสฺญายตนฑ สม
ตภิกสฺกมสฺม เนวสญสฺญานาสญสฺญายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา กพุสลาฯ

จตสฺตารภิ อรรูปฌานานภิ โสฬสกสฺขตสฺตพุกานภิฯ
อรรูปาวจรกพุสลฑฯ
เตภรูมกกพุสลฑ
กามาวจรกพุสลฑ
๒๖๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ญาณ
สมสฺปยพุตสฺตฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…
เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.…
ปณณีตฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.
… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๗๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรฑ กพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ญาณ
สมสฺปยพุตสฺตฑ สสงสฺขาเรน…เป.… โสมนสสฺสสหคตฑ ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตฑ…เป.… โสมนสสฺสสหคตฑ ญาณ
วภิปสฺปยพุตสฺตฑ สสงสฺขาเรน…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตฑ ญาณสมสฺปยพุตสฺตฑ…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตฑ ญาณสมสฺป
ยพุตสฺตฑ สสงสฺขาเรน…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตฑ ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตฑ…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตฑ ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตฑ
สสงสฺขาเรน หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…
เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีรภิ
ยาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.
… ปณณีตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

กามาวจรกพุสลฑฯ
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รรูปาวจรกพุสลฑ
๒๗๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ
หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.
… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.…
มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ
๒๗๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุ
ตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุป
ภิ ฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิ
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
ยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.…
มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิป
เตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.…
ปณณีตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

รรูปาวจรกพุสลฑฯ
อรรูปาวจรกพุสลฑ
๒๗๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส รรูปสญสฺญานฑ สมตภิกสฺกมา
ภิ ารา อากาสานญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส
ปฎภิฆสญสฺญานฑ อตสฺถงสฺคมา นานตสฺตสญสฺญานฑ อมนสก
จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.
… ปณณีตฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…
เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
กพุสลาฯ
๒๗๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส อากาสานญสฺจายตนฑ สม
ตภิกสฺกมสฺม วภิญสฺญาณญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺ
ตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…
เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.…
มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๗๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส วภิญสฺญาณญสฺจายตนฑ สม
ตภิกสฺกมสฺม อากภิญสฺจญสฺญายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺ
ตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…
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เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.…
มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๒๗๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส อากภิญสฺจญสฺญายตนฑ สม
ตภิกสฺกมสฺม เนวสญสฺญานาสญสฺญายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺ
ยฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…
เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ
หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ หณีนฑ…เป.… มชสฺฌภิมฑ…เป.… ปณณีตฑ, ตสสฺมฑ ภิ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

อรรูปาวจรกพุสลฑฯ
โลกพุตสฺตรกพุสลฑ
สพุทสฺธภิกปฎภิปทา
๒๗๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ
โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อนญสฺญาตญสฺญสสฺสามณีตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ
ตภิ, โสมนสสฺสน
ณี โหตภิ, สมสฺ
โหตภิ, สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, สมสฺมาวาจา โหตภิ, สมสฺมากมสฺมโนสฺต โหตภิ, สมสฺมาอาชโว
มาวายาโม โหตภิ, สมสฺมาสตภิ โหตภิ, สมสฺมาสมาธภิ โหตภิ, สทสฺธาพลฑ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ, สตภิพลฑ
โหตภิ, สมาธภิพลฑ โหตภิ, ปญสฺญาพลฑ โหตภิ, หภิรภิพลฑ โหตภิ, โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, อโลโภ โหตภิ, อ
โทโส โหตภิ, อโมโห โหตภิ, อนภภิชสฺฌา โหตภิ, อพสฺยาปาโท โหตภิ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, หภิรณี โหตภิ,
โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, กายปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ, จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ, กายลหพุตา โหตภิ, จภิตสฺตลหพุตา โหตภิ,
กายมพุทพุตา โหตภิ, จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิ, กายกมสฺมญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา โหตภิ, กายปา
คพุญสฺญตา โหตภิ, จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิ, กายพุชพุกตา โหตภิ, จภิตสฺตพุชพุกตา โหตภิ, สตภิ โหตภิ, สมสฺปชญสฺญฑ
โหตภิ, สมโถ โหตภิ, วภิปสสฺสนา โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๒๗๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ สาตฑ
๒๗๙. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ
เจตสก
สมเย เวทนา โหตภิฯ
๒๘๐. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา สญสฺญา สญสฺ
ชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ
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๒๘๑. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา เจตนา
สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ
๒๘๒. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ
๒๘๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา พสฺยปสฺปนา
เจตโส อภภินภิโรปนา สมสฺมาสงสฺกโปสฺป มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิฯ
๒๘๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิจาโร โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตสฺตสสฺส
อนพุสนสฺธานตา อนพุเปกสฺขนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิจาโร โหตภิฯ
๒๘๕. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ ปาโมชสฺช ฑ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส
วภิตสฺตภิ โอทคสฺยฑ อตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส ปณีตภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิฯ
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ
๒๘๖. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สพุขฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ฑ
เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิ สมเย สพุขฑ โหตภิฯ
๒๘๗. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสา
หาโร อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมสฺพชสฺซ
โงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ
๒๘๘. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธา สทสฺทหนา โอกปสฺปนา อภภิปสฺป
สาโท สทสฺธา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ สทสฺธาพลฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๒๘๙. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อ
อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
นภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม วณีรภิยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺ
คงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๒๙๐. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา
อปภิลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ สตภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิ
ยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๒๙๑. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค
มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๒๙๒. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจ
โย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺ
ขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ
ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ
สมเย ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๒๙๓. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิฯ
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ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๒๙๔. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โสมนสสฺสน
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โสมนสสฺสน
๒๙๕. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๒๙๖. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อนญสฺญาตญสฺญสสฺสามณีตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา เตสฑ ธมสฺมานฑ อนญสฺญาตานฑ อทภิฎสฺฐานฑ
อปสฺปตสฺตานฑ อวภิทภิตานฑ อสจสฺฉภิกตานฑ สจสฺฉภิกภิรภิยาย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อนญสฺญาตญสฺญสสฺ
สามณีตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๒๙๗. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจ
โย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺ
ขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ
ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิฯ
๒๙๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาสงสฺกโปสฺป โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา
พสฺยปสฺปนา เจตโส อภภินภิโรปนา สมสฺมาสงสฺกโปสฺป มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมสฺ
มาสงสฺกโปสฺป โหตภิฯ
๒๙๙. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาวาจา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จตรูหภิ วจณีทพุจสฺจรภิเตหภิ อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ
เวรมณณี อกภิรภิยา อกรณฑ อนชสฺฌาปตสฺตภิ เวลาอนตภิกสฺกโม เสตพุฆาโต สมสฺมาวาจา มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิ
ยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาวาจา โหตภิฯ
๓๐๐. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมากมสฺมโนสฺต โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตณีหภิ กายทพุจสฺจรภิเตหภิ อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิ
วภิรตภิ เวรมณณี อกภิรภิยา อกรณฑ อนชสฺฌาปตสฺตภิ เวลาอนตภิกสฺกโม เสตพุฆาโต สมสฺมากมสฺมโนสฺต มคสฺคงสฺคฑ
มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมากมสฺมโนสฺต โหตภิฯ
ณี โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย มภิจสฺฉาอาชวา
ณี อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ
๓๐๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาอาชโว
ณี มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิ
เวรมณณี อกภิรภิยา อกรณฑ อนชสฺฌาปตสฺตภิ เวลาอนตภิกสฺกโม เสตพุฆาโต สมสฺมาอาชโว
ณี โหตภิฯ
ยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาอาชโว
๓๐๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาวายาโม โหตภิ ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺก
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อ
โม อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
นภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม วณีรภิยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺ
คงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาวายาโม โหตภิฯ
๓๐๓. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา
อปภิลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ สตภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิ
ยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสตภิ โหตภิฯ
๓๐๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาสมาธภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
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อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค
มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺมาสมาธภิ โหตภิฯ
๓๐๕. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธาพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สทสฺธา สทสฺทหนา โอกปสฺปนา อภภิปสฺปสาโท
สทสฺธา สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ สทสฺธาพลฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สทสฺธาพลฑ โหตภิฯ
๓๐๖. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วณีรภิยพลฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม อพุยสฺ
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อนภิกสฺขภิตสฺตธพุร
ยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
ตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม วณีรภิยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺค
ปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วณีรภิยพลฑ โหตภิฯ
๓๐๗. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา อปภิ
ลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ สตภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยา
ปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สตภิพลฑ โหตภิฯ
๓๐๘. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมาธภิพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิ
เกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺ
คงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมาธภิพลฑ โหตภิฯ
๓๐๙. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺญาพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปญสฺญาพลฑ โห
ตภิฯ
๓๑๐. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย หภิรภิพลฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุสลา
นฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย หภิรภิพลฑ โหตภิฯ
๓๑๑. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน โอตสฺตปสฺปตภิ
ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โอตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิฯ
๓๑๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโลโภ โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโลโภ อลพุพสฺภนา อลพุพสฺภภิตตสฺตฑ อสาราโค อสา
ภิ ตฑ อนภภิชสฺฌา อโลโภ กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโลโภ โหตภิฯ
รชสฺชนา อสารชสฺชตตสฺ
ภิ ตสฺตฑ อพสฺยาปาโท
๓๑๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโทโส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย อโทโส อทพุสสฺสนา อทพุสสฺสต
อพสฺยาปโชสฺช อโทโส กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโทโส โหตภิฯ
๓๑๔. กตโม ตสสฺมฑภิ สมเย อโมโห โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโมโห โหตภิฯ
๓๑๕. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย อนภภิชสฺฌา โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย อโลโภ อลพุพสฺภนา อลพุพสฺภภิตตสฺตฑ อสาราโค
ภิ ตฑ อนภภิชสฺฌา อโลโภ กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อนภภิชสฺฌา โหตภิฯ
อสารชสฺชนา อสารชสฺชตตสฺ
ภิ ตสฺตฑ อพสฺยาปา
๓๑๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อพสฺยาปาโท โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย อโทโส อทพุสสฺสนา อทพุสสฺสต
โท อพสฺยาปโชสฺช อโทโส กพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพสฺยาปาโท โหตภิฯ
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๓๑๗. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจ
โย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺ
ขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ
ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
สมเย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ โหตภิฯ
๓๑๘. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย หภิรณี โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ
ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย หภิรณี โหตภิฯ
๓๑๙. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน โอตสฺตปสฺปตภิ ปา
ปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โอตสฺตปสฺปฑ โหตภิฯ
๓๒๐. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺขา
รกสฺขนสฺธสสฺส ปสสฺสทสฺธภิ ปฎภิปสสฺสทสฺธภิ ปสสฺสมสฺภนา ปฎภิปสสฺสมสฺภนา ปฎภิปสสฺสมสฺภภิตตสฺตฑ ปสสฺสทสฺธภิสโมสฺพชสฺซ
โงสฺค – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายปสสฺสทสฺธภิ โหตภิฯ
๓๒๑. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตปสสฺสทสฺธภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส ปสสฺสทสฺธภิ ปฎภิปสสฺสทสฺธภิ
ปสสฺสมสฺภนา ปฎภิปสสฺสมสฺภนา ปฎภิปสสฺสมสฺภภิตตสฺตฑ ปสสฺสทสฺธภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย จภิตสฺ
ตปสสฺสทสฺธภิ โหตภิฯ
๓๒๒. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายลหพุตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺขา
รกสฺขนสฺธสสฺส ลหพุตา ลหพุปรภิณามตา อทนสฺธนตา อวภิตสฺถนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายลหพุตา โหตภิฯ
๓๒๓. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตลหพุตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส ลหพุตา ลหพุปรภิณามตา
อทนสฺธนตา อวภิตถ
สฺ นตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตลหพุตา โหตภิฯ
๓๒๔. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายมพุทพุตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺขา
รกสฺขนสฺธสสฺส มพุทพุตา มทสฺทวตา อกกสฺขฬตา อกถภินตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายมพุทพุตา โหตภิฯ
๓๒๕. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส มพุทพุตา มทสฺทวตา
อกกสฺขฬตา อกถภินตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตมพุทพุตา โหตภิฯ
๓๒๖. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายกมสฺมญสฺญตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส
สงสฺขารกสฺขนสฺธสสฺส กมสฺมญสฺญตา กมสฺมญสฺญตสฺตฑ กมสฺมญสฺญภาโว – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายกมสฺมญสฺญตา
โหตภิฯ
๓๒๗. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส กมสฺมญสฺญตา
กมสฺมญสฺญตสฺตฑ กมสฺมญสฺญภาโว – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา โหตภิฯ
๓๒๘. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย กายปาคพุญสฺญตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺ
ขารกสฺขนสฺธสสฺส ปคพุณตา ปคพุณตสฺตฑ ปคพุณภาโว – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายปาคพุญสฺญตา โหตภิฯ
๓๒๙. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส ปคพุณตา ปคพุณตสฺตฑ
ปคพุณภาโว – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา โหตภิฯ
๓๓๐. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายพุชพุกตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนากสฺขนสฺธสสฺส สญสฺญากสฺขนสฺธสสฺส สงสฺขา
ภิ หตา อวงสฺกตา อกพุฎภิลตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย กายพุชพุกตา โหตภิฯ
รกสฺขนสฺธสสฺส อพุชพุตา อพุชพุกตา อชมสฺ
ภิ ห
๓๓๑. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตพุชพุกตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธสสฺส อพุชพุตา อพุชพุกตา อชมสฺ
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ตา อวงสฺกตา อกพุฎภิลตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตพุชพุกตา โหตภิฯ
๓๓๒. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย สตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา อปภิ
ลาปนตา อสมสฺมพุสสฺสนตา สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ สตภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยา
ปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สตภิ โหตภิฯ
๓๓๓. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมสฺปชญสฺญฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมสฺปชญสฺญฑ โห
ตภิฯ
๓๓๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมโถ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิ
เกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺ
คงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมโถ โหตภิฯ
๓๓๕. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย วภิปสสฺสนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ
ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิปสสฺสนา โหตภิฯ
๓๓๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปคสฺคาโห โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม อพุยสฺ
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อนภิกสฺขภิตสฺตธพุร
ยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
ตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ สมสฺมาวายาโม วณีรภิยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺค
ปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปคสฺคาโห โหตภิฯ
๓๓๗. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อวภิเกสฺขโป โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อ
วภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ สมสฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺ
คงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ
ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, นวภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ปญสฺจงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, อฎสฺฐงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, สตสฺต พลานภิ
โหนสฺตภิ, ตโย เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ, เอกา เวทนา โหตภิ, เอกา สญสฺญา โหตภิ, เอกา
เจตนา โหตภิ, เอกฑ จภิตสฺตฑ โหตภิ, เอโก เวทนากสฺขโนสฺธ โหตภิ, เอโก สญสฺญากสฺขโนสฺธ โหตภิ, เอโก สงสฺ
ขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ, เอโก วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ โหตภิ, เอกฑ มนายตนฑ โหตภิ, เอกฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ,
เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ, เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ
สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
๓๓๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา
สทสฺธภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ อนญสฺญาตญสฺญสสฺสามณี
ณี สมสฺมาวายาโม
ตภินสฺทสฺรภิยฑ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ สมสฺมาสงสฺกโปสฺป สมสฺมาวาจา สมสฺมากมสฺมโนสฺต สมสฺมาอาชโว
สมสฺมาสตภิ สมสฺมาสมาธภิ สทสฺธาพลฑ วณีรภิยพลฑ สตภิพลฑ สมาธภิพลฑ ปญสฺญาพลฑ หภิรภิพลฑ โอตสฺตปสฺปพลฑ
อโลโภ อโทโส อโมโห อนภภิชสฺฌา อพสฺยาปาโท สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ หภิรณี โอตสฺตปสฺปฑ กายปสสฺสทสฺธภิ จภิตสฺ
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ตปสสฺสทสฺธภิ กายลหพุตา จภิตสฺตลหพุตา กายมพุทพุตา จภิตสฺตมพุทพุตา กายกมสฺมญสฺญตา จภิตสฺตกมสฺมญสฺญตา
กายปาคพุญสฺญตา จภิตสฺตปาคพุญสฺญตา กายพุชพุกตา จภิตสฺตพุชพุกตา สตภิ สมสฺปชญสฺญฑ สมโถ วภิปสสฺสนา ปคสฺ
คาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺ
วา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺข
โนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๓๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ
๓๔๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุข
ปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ
๓๔๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุข
ปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ
๓๔๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา …เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ…เป.…
สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ

สพุทสฺธภิกปฎภิปทาฯ
สพุญสฺญตฑ
๓๔๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺ
ญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๔๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺญตฑ,
ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

สพุญญ
สฺ ตฑฯ
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สพุญสฺญตมรูลกปฎภิปทา
๓๔๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ
๓๔๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ
๓๔๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุข
ปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ
๓๔๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุข
ปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ
๓๔๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ
ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

สพุญสฺญตมรูลกปฎภิปทาฯ
อปสฺปณภิหภิตฑ
๓๕๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ
อปสฺปณภิหภิตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๕๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปณภิ
หภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

อปสฺปณภิหภิตฯ
ฑ
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อปสฺปณภิหภิตมรูลกปฎภิปทา
๓๕๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๕๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๕๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุข
ปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๕๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุข
ปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๕๖. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ…เป.… สพุข
ปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

อปสฺปณภิหภิตมรูลกปฎภิปทาฯ
วณีสตภิ มหานยา
๓๕๗. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ มคสฺคฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สตภิปฎสฺฐานฑ ภาเวตภิ…
เป.… โลกพุตสฺตรฑ สมสฺมปสฺปธานฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อภิทสฺธภิปาทฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อภินสฺ
ทสฺรภิยฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ พลฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ โพชสฺซงสฺคฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ
สจสฺจฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สมถฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ธมสฺมฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ
ขนสฺธฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อายตนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ธาตพุฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ
อาหารฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ผสสฺสฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ เวทนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ
สญสฺญฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ เจตนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ จภิตสฺตฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคา
มภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.
… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

วณีสตภิ มหานยาฯ
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อธภิปตภิ
๓๕๘. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.…
วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๕๙. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ …เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.…
วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๓๖๐. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ มคสฺคฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สตภิปฎสฺฐานฑ ภาเวตภิ…
เป.… โลกพุตสฺตรฑ สมสฺมปสฺปธานฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อภิทสฺธภิปาทฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อภินสฺ
ทสฺรภิยฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ พลฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ โพชสฺซงสฺคฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ
สจสฺจฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สมถฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ธมสฺมฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ
ขนสฺธฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อายตนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ธาตพุฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ
อาหารฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ผสสฺสฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ เวทนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ
สญสฺญฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ เจตนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ จภิตสฺตฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคา
มภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺ
ตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิ
เม ธมสฺมา กพุสลาฯ

อธภิปตภิฯ
ปฐโม มโคสฺคฯ
๓๖๑. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ กามราคพสฺยาปา
ทานฑ ตนพุภาวาย ทพุตภิยาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
รตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อวภิ
เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

ทพุตภิโย มโคสฺคฯ
๓๖๒. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ กามราคพสฺยาปา
ทานฑ อนวเสสปสฺปหานาย ตตภิยาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…
เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
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ตตภิโย มโคสฺคฯ
๓๖๓. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ รรูปราคอรรูปราค
มานอพุทสฺธจสฺจอวภิชสฺชาย อนวเสสปสฺปหานาย จตพุตสฺถาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…
อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลา…เป.…ฯ
๓๖๔. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา เตสฑ ธมสฺมานฑ ญาตานฑ ทภิฎสฺฐานฑ ปตสฺตานฑ วภิทภิตานฑ
สจสฺฉภิกตานฑ สจสฺฉภิกภิรภิยาย ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุ
ปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺ
สนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอา
โลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยส
โมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ, อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โห
ตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
กพุสลาฯ

จตพุโตสฺถ มโคสฺคฯ
โลกพุตสฺตรฑ จภิตสฺตฯ
ฑ
ทสฺวาทส อกพุสลานภิ
๓๖๕. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุตสฺ
ตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺ ฐพสฺพารมสฺมณฑ วา ธมสฺ
มารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา
โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, วณีรภิ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ,
ยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺสน
มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, มภิจสฺฉาวายาโม โหตภิ, มภิจสฺฉาสมาธภิ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ,
สมาธภิพลฑ โหตภิ, อหภิรภิกพลฑ โหตภิ, อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, โลโภ โหตภิ, โมโห โหตภิ, อภภิชสฺฌา โห
ตภิ, มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, อหภิรภิกฑ โหตภิ , อโนตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, สมโถ โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป
โหตภิ ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุ
สลาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๓๖๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ สาตฑ
๓๖๗. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ
เจตสก
สมเย เวทนา โหตภิฯ
๓๖๘. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา สญสฺญา สญสฺ
ชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ
๓๖๙. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา เจตนา
สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ
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๓๗๐. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ
๓๗๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา พสฺยปสฺปนา
เจตโส อภภินภิโรปนา มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิฯ
๓๗๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิจาโร โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตสฺตสสฺส
อนพุสนสฺธานตา อนพุเปกสฺขนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิจาโร โหตภิฯ
๓๗๓. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ ปาโมชสฺช ฑ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส
วภิตสฺตภิ โอทคสฺยฑ อตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิฯ
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ
๓๗๔. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สพุขฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สพุขฑ โหตภิฯ
๓๗๕. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสา
หาโร อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ มภิจสฺฉาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ
สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ
๓๗๖. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อ
อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
นภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ มภิจสฺฉาวายาโม – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย วณีรภิ
ยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๓๗๗. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ มภิจสฺฉาสมาธภิ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย
สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ?
๓๗๘. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิฯ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๓๗๙. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โสมนสสฺสน
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โสมนสสฺสน
๓๘๐. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๓๘๑. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร
ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสโฑ ยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห [ปฎภิคค
สฺ าโห (ส.ณี สสฺยา.)] อภภินภิ
เวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห [วภิปรภิเยสคาโห
(ก.)] – อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ โหตภิฯ
๓๘๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา
พสฺยปสฺปนา เจตโส อภภินภิโรปนา มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป โหตภิฯ
๓๘๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย มภิจสฺฉาวายาโม โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺก
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อ
โม อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
นภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ มภิจสฺฉาวายาโม – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย มภิจสฺ
ฉาวายาโม โหตภิฯ
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 48/80

๓๘๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย มภิจสฺฉาสมาธภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ มภิจสฺฉาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย
มภิจสฺฉาสมาธภิ โหตภิฯ
๓๘๕. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วณีรภิยพลฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม อพุยสฺ
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อนภิกสฺขภิตสฺตธพุร
ยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
ตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ มภิจสฺฉาวายาโม – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วณีรภิยพลฑ โหตภิฯ
๓๘๖. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมาธภิพลฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิ
เกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ มภิจสฺฉาสมาธภิ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมาธภิ
พลฑ โหตภิฯ
๓๘๗. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อหภิรภิกพลฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย น หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน น หภิรณียตภิ ปาปกานฑ
อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อหภิรภิกพลฑ โหตภิฯ
๓๘๘. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย น โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน น
โอตสฺตปสฺปตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิฯ
๓๘๙. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย โลโภ โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย โลโภ ลพุพสฺภนา ลพุพสฺภภิตตสฺตฑ สาราโค สารชสฺชนา
ภิ ตฑ อภภิชสฺฌา โลโภ อกพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โลโภ โหตภิฯ
สารชสฺชตตสฺ
๓๙๐. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย โมโห โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อญสฺญาณฑ อทสสฺสนฑ อนภภิสมโย อนนพุโพโธ อส
ฑ าหนา อปรภิโยคาหนา อสมเปกสฺขนา อปจสฺจเวกสฺขนา อปจสฺจกสฺขกมสฺมฑ ทพุ
โมสฺพโธ อปสฺปฎภิเวโธ อสค
เมสฺมชสฺฌฑ พาลสฺยฑ อสมสฺปชญสฺญฑ โมโห ปโมโห สโมสฺมโห อวภิชสฺชา อวภิโชสฺชโฆ อวภิชสฺชาโยโค อวภิชสฺชานพุส
โย อวภิชสฺชาปรภิยพุฎสฺฐานฑ อวภิชสฺชาลงสฺคณี โมโห อกพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โมโห โหตภิฯ
๓๙๑. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย อภภิชสฺฌา โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย โลโภ ลพุพภ
สฺ นา ลพุพสฺภภิตตสฺตฑ สาราโค สารชสฺ
ฑ
ภิ ตฑ อภภิชสฺฌา โลโภ อกพุสลมรูลฑ – อยฑ ตสสฺมภิ สมเย อภภิชสฺฌา โหตภิฯ
ชนา สารชสฺชตตสฺ
๓๙๒. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร
ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสโฑ ยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค
มภิจสฺฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตถ
สฺ ายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ โหตภิฯ
๓๙๓. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อหภิรภิกฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย น หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน น หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุ
สลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อหภิรภิกฑ โหตภิฯ
๓๙๔. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโนตสฺตปสฺปฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย น โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน น โอตสฺตปสฺ
ปตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อโนตสฺตปสฺปฑ โหตภิฯ
๓๙๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมโถ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิ
เกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ มภิจสฺฉาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย สมโถ
โหตภิฯ
๓๙๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปคสฺคาโห โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม อพุยสฺ
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อนภิกสฺขภิตสฺตธพุร
ยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
ตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ มภิจสฺฉาวายาโม – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย ปคสฺคาโห โห
ตภิฯ
๓๙๗. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย อวภิเกสฺขโป โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อ
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วภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ มภิจสฺฉาสมาธภิ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย อวภิ
เกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺ
มา อกพุสลาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ปญสฺจภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ปญสฺจงสฺคก
ภิ ฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, จตสฺตารภิ
พลานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺม
ธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
อกพุสลา…เป.…ฯ
๓๙๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิ
ยภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป มภิจสฺฉาวายาโม มภิจสฺฉาสมาธภิ วณีรภิย
พลฑ สมาธภิพลฑ อหภิรภิกพลฑ อโนตสฺตปสฺปพลฑ โลโภ โมโห อภภิชสฺฌา มภิจสฺฉาทภิฎสฺ ฐภิ อหภิรภิกฑ อโนตสฺตปสฺปฑ
สมโถ ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺ
มา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย
สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๓๙๙. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุตสฺ
ตฑ สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๐๐. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺ
ตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺ ฐพสฺพารมสฺมณฑ วา ธมสฺ
มารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา
โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, วณีรภิ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ,
ยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺสน
มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, มภิจสฺฉาวายาโม โหตภิ, มภิจสฺฉาสมาธภิ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ, สมาธภิพลฑ โหตภิ,
อหภิรภิกพลฑ โหตภิ, อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, โลโภ โหตภิ, โมโห โหตภิ, อภภิชสฺฌา โหตภิ, อหภิรภิกฑ โหตภิ,
อโนตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, สมโถ โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ , เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ปญสฺจภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, ปญสฺจงสฺคก
ภิ ฑ ฌานฑ โหตภิ, ตภิวงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ, จตสฺตารภิ
พลานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺม
ธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
อกพุสลา…เป.…ฯ
๔๐๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิ
ยภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป มภิจสฺฉาวายาโม มภิจสฺฉาสมาธภิ วณีรภิยพลฑ สมาธภิ
พลฑ อหภิรภิกพลฑ อโนตสฺตปสฺปพลฑ โลโภ โมโห อภภิชสฺฌา อหภิรภิกฑ อโนตสฺตปสฺปฑ สมโถ ปคสฺคาโห อวภิเกสฺข
โป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺ
ขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๐๒. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โสมนสสฺสสหคตฑ ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺ
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 50/80

ตฑ สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๐๓. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตสมสฺปยพุตสฺ
ตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺ ฐพสฺพารมสฺมณฑ วา ธมสฺ
มารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา
โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺ
รภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ,
มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, มภิจสฺฉาวายาโม โหตภิ, มภิจสฺฉาสมาธภิ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ,
สมาธภิพลฑ โหตภิ, อหภิรภิกพลฑ โหตภิ, อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, โลโภ โหตภิ, โมโห โหตภิ, อภภิชสฺฌา โห
ตภิ, มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ โหตภิ, อหภิรภิกฑ โหตภิ, อโนตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, สมโถ โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป
โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุ
สลาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๐๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว
๔๐๕. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ…เป.…ฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อ
๔๐๖. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิ…เป.
…ฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๔๐๗. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
อกพุสลาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ปญสฺจภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, จตพุรงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, จตพุรงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ, จตสฺตารภิ
พลานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺม
ธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
อกพุสลา…เป.…ฯ
๔๐๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป มภิจสฺฉาวายาโม มภิจสฺฉาสมาธภิ วณีรภิยพลฑ
สมาธภิพลฑ อหภิรภิกพลฑ อโนตสฺตปสฺปพลฑ โลโภ โมโห อภภิชสฺฌา มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ อหภิรภิกฑ อโนตสฺตปสฺปฑ สมโถ
ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐ
เปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขา
รกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๐๙. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตสมสฺปยพุตสฺ
ตฑ สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
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๔๑๐. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺ
ตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺ ฐพสฺพารมสฺมณฑ วา ธมสฺ
มารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา
โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺ
รภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ , ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มภิจสฺฉา
สงสฺกโปสฺป โหตภิ, มภิจสฺฉาวายาโม โหตภิ, มภิจสฺฉาสมาธภิ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ, สมาธภิพลฑ โหตภิ, อหภิรภิก
พลฑ โหตภิ, อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, โลโภ โหตภิ, โมโห โหตภิ, อภภิชสฺฌา โหตภิ, อหภิรภิกฑ โหตภิ, อ
โนตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, สมโถ โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ
อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ , เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ปญสฺจภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, จตพุรงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, ตภิวงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ, จตสฺตารภิ พลา
นภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ
โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุ
สลา…เป.…ฯ
๔๑๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป มภิจสฺฉาวายาโม มภิจสฺฉาสมาธภิ วณีรภิยพลฑ สมาธภิพลฑ
อหภิรภิกพลฑ อโนตสฺตปสฺปพลฑ โลโภ โมโห อภภิชสฺฌา อหภิรภิกฑ อโนตสฺตปสฺปฑ สมโถ ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโป;
เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐ
เปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิ
เม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๑๒. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺ
ตฑ สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๑๓. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โทมนสสฺสสหคตฑ ปฎภิฆสมสฺปยพุตสฺตฑ
รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณฑ วา ธมสฺมา
รมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โห
ตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ทพุกสฺขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มภิจสฺฉาสงสฺก
ตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โทมนสสฺสน
โปสฺป โหตภิ, มภิจสฺฉาวายาโม โหตภิ, มภิจสฺฉาสมาธภิ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ, สมาธภิพลฑ โหตภิ, อหภิรภิกพลฑ
โหตภิ, อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, โทโส โหตภิ, โมโห โหตภิ, พสฺยาปาโท โหตภิ, อหภิรภิกฑ โหตภิ, อ
โนตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, สมโถ โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ
อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๑๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ อสา
๔๑๕. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
ภิ ฑ ทพุกสฺขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อสาตฑ ทพุกสฺขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อสาตา ทพุกสฺขา เวทนา –
ตฑ เจตสก
อยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ…เป.…ฯ
ภิ ฑ อสาตฑ เจตสก
ภิ ฑ ทพุกสฺขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อสาตฑ
๔๑๖. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ทพุกสฺขฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
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ทพุกสฺขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อสาตา ทพุกสฺขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ทพุกสฺขฑ โหตภิ…เป.…ฯ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ภิ ฑ อสาตฑ เจตสก
ภิ ฑ ทพุกสฺขฑ เจโต
๔๑๗. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โทมนสสฺสน
สมสฺผสสฺสช ฑ อสาตฑ ทพุกสฺขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อสาตา ทพุกสฺขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย โท
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.…ฯ
มนสสฺสน
ภิ ตสฺตฑ พสฺยาปตสฺตภิ พสฺยาปชสฺ
๔๑๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย โทโส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย โทโส ทพุสสฺสนา ทพุสสฺสต
ภิ ตฑ วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณสฺฑภิกสฺกฑ อสพุโรโป อนตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ ตสสฺมฑภิ
ชนา พสฺยาปชสฺชตตสฺ
สมเย โทโส โหตภิ…เป.…ฯ
ภิ ตสฺตฑ พสฺยาปตสฺตภิ พสฺ
๔๑๙. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย พสฺยาปาโท โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย โทโส ทพุสสฺสนา ทพุสสฺสต
ภิ ตฑ วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณสฺฑภิกสฺกฑ อสพุโรโป อนตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ ตสสฺ
ยาปชสฺชนา พสฺยาปชสฺชตตสฺ
มภิฑ สมเย พสฺยาปาโท โหตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิ
โน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ปญสฺจภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, จตพุรงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, ตภิวงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ, จตสฺตารภิ พลา
นภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว เหตรู โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ , เอกา ธมสฺมธาตพุ
โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุ
สลา…เป.…ฯ
๔๒๐. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป มภิจสฺฉาวายาโม มภิจสฺฉาสมาธภิ วณีรภิยพลฑ สมาธภิพลฑ
อหภิรภิกพลฑ อโนตสฺตปสฺปพลฑ โทโส โมโห พสฺยาปาโท อหภิรภิกฑ อโนตสฺตปสฺปฑ สมโถ ปคสฺคาโห อวภิเกสฺข
โป; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺ
ขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๒๑. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ โทมนสสฺสสหคตฑ ปฎภิฆสมสฺปยพุตสฺตฑ
สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๒๒. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ วภิจภิกภิจสฺฉาสมสฺปยพุตสฺ
ตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา สทสฺทารมสฺมณฑ วา คนสฺธารมสฺมณฑ วา รสารมสฺมณฑ วา โผฎสฺ ฐพสฺพารมสฺมณฑ วา ธมสฺ
มารมสฺมณฑ วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา
โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺ
รภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, มภิจสฺ
ฉาวายาโม โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ, อหภิรภิกพลฑ โหตภิ, อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, วภิจภิกภิจสฺฉา โหตภิ, โมโห
โหตภิ, อหภิรภิกฑ โหตภิ, อโนตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ
ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๒๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…ฯ
๔๒๔. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺต
เสสฺสกคสฺคตา โหตภิ…เป.…ฯ
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๔๒๕. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิจภิกภิจสฺฉา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย กงสฺขา กงสฺขายนา กงสฺขายภิตตสฺตฑ วภิมตภิ วภิจภิกภิจสฺ
ฑ โย อเนกฑสคสฺคาโห อาสปสฺปนา ปรภิสปสฺปนา อปรภิโยคาหนา
ฉา เทสฺวฬสฺหกฑ เทสฺวธาปโถ สส
ถมสฺภภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส มโนวภิเลโข – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิจภิกภิจสฺฉา โหตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, จตสฺตารภิ อภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ , จตพุรงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, ทพุวงสฺคโภิ ก มโคสฺค โหตภิ, ตณีณภิ
พลานภิ โหนสฺตภิ, เอโก เหตพุ โหตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ , เอกา ธมสฺม
ธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
อกพุสลา…เป.…ฯ
๔๒๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป มภิจสฺฉาวายาโม วณีรภิยพลฑ อหภิรภิกพลฑ อโนตสฺตปสฺปพลฑ วภิจภิกภิจสฺฉา
โมโห อหภิรภิกฑ อโนตสฺตปสฺปฑ ปคสฺคาโห; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺ
มภิฑ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๔๒๗. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลฑ จภิตสฺตฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ อพุทสฺธจสฺจสมสฺปยพุตสฺ
ตฑ รรูปารมสฺมณฑ วา…เป.… ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา
โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา
โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิ, มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป โหตภิ, มภิจสฺฉาวายาโม โหตภิ, มภิจสฺฉาสมาธภิ โหตภิ, วณีรภิยพลฑ โหตภิ, สมาธภิพลฑ
โหตภิ, อหภิรภิกพลฑ โหตภิ , อโนตสฺตปสฺปพลฑ โหตภิ, อพุทสฺธจสฺจฑ โหตภิ, โมโห โหตภิ, อหภิรภิกฑ โหตภิ, อ
โนตสฺตปสฺปฑ โหตภิ, สมโถ โหตภิ, ปคสฺคาโห โหตภิ, อวภิเกสฺขโป โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ
อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๒๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…ฯ
๔๒๙. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพุทสฺธจสฺจฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส อพุทสฺธจสฺจฑ อวรูปสโม เจตโส วภิเกสฺขโป
ภนสฺตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพุทสฺธจสฺจฑ โหตภิ …เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ
อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ปญสฺจภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, จตพุรงสฺคภิกฑ ฌานฑ โหตภิ, ตภิวงสฺคภิโก มโคสฺค โหตภิ, จตสฺตารภิ พลา
นภิ โหนสฺตภิ, เอโก เหตพุ โหตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ
โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อกพุ
สลา…เป.…ฯ
๔๓๐. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ มภิจสฺฉาสงสฺกโปสฺป มภิจสฺฉาวายาโม มภิจสฺฉาสมาธภิ วณีรภิยพลฑ สมาธภิพลฑ
อหภิรภิกพลฑ อโนตสฺตปสฺปพลฑ อพุทสฺธจสฺจฑ โมโห อหภิรภิกฑ อโนตสฺตปสฺปฑ สมโถ ปคสฺคาโห อวภิเกสฺขโป; เย วา
ปน ตสสฺมฑ ภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา
สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา อกพุสลาฯ
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ทสฺวาทส อกพุสลจภิตสฺตานภิฯ
อพสฺยากตวภิปาโก
กพุสลวภิปากปญสฺจวภิญสฺญาณานภิ
๔๓๑. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิ
ปากฑ จกสฺขพุวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ รรูปารมสฺมณฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา
โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๓๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว
๔๓๓. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชาจกสฺขพุวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิฯ
๔๓๔. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชาจกสฺขพุวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา สญสฺญา สญสฺ
ชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ
๔๓๕. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เจตนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชาจกสฺขพุวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา เจตนา
สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ
๔๓๖. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชาจกสฺขพุวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อ
๔๓๗. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิฯ
๔๓๘. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺต
เสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ
๔๓๙. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชาจกสฺขพุวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๔๔๐. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิฯ
๔๔๑. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 55/80

หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา จกสฺขพุวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ,
เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๔๔๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน
ตสสฺมฑ ภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา
สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา อพสฺยากตาฯ
๔๔๓. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิ
ปากฑ โสตวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ สทสฺทารมสฺมณฑ…เป.… ฆานวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ
โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ คนสฺธารมสฺมณฑ…เป.… ชวสฺภิ หาวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ รสา
รมสฺมณฑ…เป.… กายวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ สพุขสหคตฑ โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ,
มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สพุขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ
ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๔๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
๔๔๕. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชากายวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ กายภิกฑ สาตฑ
กายภิกฑ สพุขฑ กายสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ กายสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย
เวทนา โหตภิฯ
๔๔๖. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชากายวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา สญสฺญา สญสฺ
ชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ
๔๔๗. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชากายวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา เจตนา
สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ
๔๔๘. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชากายวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ
๔๔๙. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สพุขฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายภิกฑ สาตฑ กายภิกฑ สพุขฑ กายสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ เวท
ยภิตฑ กายสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สพุขฑ โหตภิฯ
๔๕๐. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺต
เสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ
๔๕๑. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชากายวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิฯ
๔๕๒. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สพุขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายภิกฑ สาตฑ กายภิกฑ สพุขฑ กายสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ
สพุขฑ เวทยภิตฑ กายสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สพุขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๔๕๓. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
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อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา กายวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ,
เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๔๕๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน
ตสสฺมฑ ภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา
สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา อพสฺยากตาฯ

กพุสลวภิปากานภิ ปญสฺจวภิญญ
สฺ าณานภิฯ
กพุสลวภิปากมโนธาตพุ
๔๕๕. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปา
กา มโนธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตา รรูปารมสฺมณา วา…เป.… โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณา วา
ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ
โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ , อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ , อพุ
เปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๕๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นา
๔๕๗. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
สาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ
สมเย เวทนา โหตภิฯ
๔๕๘. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนธาตพุสมสฺผสสฺสชา สญสฺญา สญสฺชานนา
สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ
๔๕๙. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนธาตพุสมสฺผสสฺสชา เจตนา สเญสฺจตนา
เจตยภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ
๔๖๐. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ
๔๖๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา พสฺยปสฺปนา
เจตโส อภภินภิโรปนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิฯ
๔๖๒. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิจาโร โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตสฺตสสฺส
อนพุสนสฺธานตา อนพุเปกสฺขนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิจาโร โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อ
๔๖๓. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิฯ
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๔๖๔. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺต
เสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ
๔๖๕. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๔๖๖. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิฯ
๔๖๗. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา มโนธาตพุ โหตภิ, เอกฑ ธมสฺ
มายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๔๖๘. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี
ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวท
นากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

กพุสลวภิปากา มโนธาตพุฯ
กพุสลวภิปากมโนวภิญญ
สฺ าณธาตพุโสมนสสฺสสหคตา
๔๖๙. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปา
กา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ โสมนสสฺสสหคตา รรูปารมสฺมณา วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณา
วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ
โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ,
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺ
โสมนสสฺสน
นา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๗๐. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ สาตฑ
๔๗๑. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ
เจตสก
สมเย เวทนา โหตภิฯ
๔๗๒. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา สญสฺญา สญสฺ
ชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ
๔๗๓. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ ยา ตสสฺมฑภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา เจตนา
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สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ
๔๗๔. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ
๔๗๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา พสฺยปสฺปนา
เจตโส อภภินภิโรปนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิฯ
๔๗๖. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิจาโร โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตสฺตสสฺส
อนพุสนสฺธานตา อนพุเปกสฺขนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิจาโร โหตภิฯ
๔๗๗. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ปณีตภิ ปาโมชสฺช ฑ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส
วภิตสฺตภิ โอทคสฺยฑ อตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ปณีตภิ โหตภิฯ
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ สาตฑ สพุขฑ
๔๗๘. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สพุขฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สพุขฑ โหตภิฯ
๔๗๙. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺต
เสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ
๔๘๐. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิฯ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ภิ ฑ สาตฑ เจตสก
ภิ ฑ สพุขฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๔๘๑. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย โสมนสสฺสน
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
สาตฑ สพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย โสมนสสฺสน
๔๘๒. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ,
เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๔๘๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี
ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวท
นากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

กพุสลวภิปากา มโนวภิญญ
สฺ าณธาตพุ โสมนสสฺสสหคตาฯ
กพุสลวภิปากมโนวภิญสฺญาณธาตพุอเพุ ปกสฺขาสหคตา
๔๘๔. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปา
กา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตา รรูปารมสฺมณา วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณา
วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ
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โหตภิ, วภิตโกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุ
เปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๔๘๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว
๔๘๖. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ เจตสก
สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิฯ
๔๘๗. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย สญสฺญา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา สญสฺญา สญสฺ
ชานนา สญสฺชานภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สญสฺญา โหตภิฯ
๔๘๘. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตนา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสชา เจตนา
สเญสฺจตนา เจตยภิตตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย เจตนา โหตภิฯ
๔๘๙. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนายตนฑ
มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตฑ โหตภิฯ
๔๙๐. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย ตโกสฺก วภิตโกสฺก สงสฺกโปสฺป อปสฺปนา พสฺยปสฺปนา
เจตโส อภภินภิโรปนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิตโกสฺก โหตภิฯ
๔๙๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย วภิจาโร โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตสฺตสสฺส
อนพุสนสฺธานตา อนพุเปกสฺขนตา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วภิจาโร โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ อ
๔๙๒. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
ทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อพุเปกสฺขา โหตภิฯ
๔๙๓. กตมา ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย จภิตสฺต
เสสฺสกคสฺคตา โหตภิฯ
๔๙๔. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตฑ มโน มานสฑ หทยฑ ปณสฺฑรฑ มโน มนาย
ตนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ตชสฺชามโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย มนภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิฯ
ภิ ฑ เนว สาตฑ นาสาตฑ เจโตสมสฺผสสฺสช ฑ
๔๙๕. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย เจตสก
อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทยภิตฑ เจโตสมสฺผสสฺสชา อทพุกสฺขมสพุขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิฯ
๔๙๖. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย เตสฑ อรรูปณีนฑ ธมสฺมานฑ อายพุ ฐภิตภิ ยปนา ยาปนา อภิรภิยนา
วตสฺตนา ปาลนา ชวภิณี ตฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ,
เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๔๙๗. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี
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ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวท
นากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

กพุสลวภิปากา อพุเปกสฺขาสหคตา มโนวภิญสฺญาณธาตพุฯ
อฎสฺฐมหาวภิปากา
๔๙๘. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย กามาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปา
กา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ โสมนสสฺสสหคตา ญาณสมสฺปยพุตสฺตา…เป.… โสมนสสฺสสหค
ตา ญาณสมสฺปยพุตสฺตา สสงสฺขาเรน…เป.… โสมนสสฺสสหคตา ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตา…เป.… โสมนสสฺส
สหคตา ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตา สสงสฺขาเรน…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตา ญาณสมสฺปยพุตสฺตา…เป.… อพุเปกสฺขา
สหคตา ญาณสมสฺปยพุตสฺตา สสงสฺขาเรน…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตา ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตา…เป.… อพุเปกสฺขา
สหคตา ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตา สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณา วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณา วา ยฑ ยฑ วา ปนา
รพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ …เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…
อโลโภ อพสฺยากตมรูลฑ…เป.… อโทโส อพสฺยากตมรูลฑ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

อฎสฺฐมหาวภิปากาฯ
รรูปาวจรวภิปากา
๔๙๙. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิ
ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
เม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว รรูปาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กา
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺข
เมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
โป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๐๐. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.
… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
มา กพุสลาฯ ตเสสฺสว รรูปาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปากฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โห
เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

รรูปาวจรวภิปากาฯ
อรรูปาวจรวภิปากา
๕๐๑. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส รรูปสญสฺญานฑ สมตภิกสฺ
ภิ ารา อากาสานญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ
กมา ปฎภิฆสญสฺญานฑ อตสฺถงสฺคมา นานตสฺตสญสฺญานฑ อมนสก
สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
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เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว อรรูปาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุป
จภิตตสฺตา วภิปากฑ สพสฺพโส รรูปสญสฺญานฑ สมตภิกสฺกมา ปฎภิฆสญสฺญานฑ อตสฺถงสฺคมา นานตสฺตสญสฺญานฑ อมน
ภิ ารา อากาสานญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิห
สก
รตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๐๒. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส อากาสานญสฺจายตนฑ
สมตภิกสฺกมสฺม วภิญสฺญาณญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช
วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว
อรรูปาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปากฑ สพสฺพโส อากาสานญสฺจายตนฑ สมตภิกสฺ
กมสฺม วภิญสฺญาณญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ,
ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๐๓. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส วภิญสฺญาณญสฺจายตนฑ
สมตภิกสฺกมสฺม อากภิญสฺจญสฺญายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช
วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว
อรรูปาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปากฑ สพสฺพโส วภิญสฺญาณญสฺจายตนฑ สมตภิกสฺ
กมสฺม อากภิญสฺจญสฺญายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ,
ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๐๔. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปรูปปตสฺตภิยา มคสฺคฑ ภาเวตภิ สพสฺพโส อากภิญสฺจญสฺญายตนฑ
สมตภิกสฺกมสฺม เนวสญสฺญานาสญสฺญายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ต
เสสฺสว อรรูปาวจรสสฺส กพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปากฑ สพสฺพโส อากภิญสฺจญสฺญายตนฑ สม
ตภิกสฺกมสฺม เนวสญสฺญานาสญสฺญายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยาก
ตาฯ

อรรูปาวจรวภิปากาฯ
โลกพุตสฺตรวภิปาก-ปฐมมคสฺควภิปากา
สพุทสฺธภิกปฎภิปทา
๕๐๕. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.
… อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๐๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.
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… อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๐๗. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…
เป.… อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๐๘. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.…
ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺ
มภิฑ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๐๙. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ…เป.… ทพุ
ตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ วภิปา
โก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตนสฺตภิ วภิปาโก…
เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ วภิปาโก,
ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

สพุทสฺธภิกปฎภิปทาฯ
สพุทสฺธภิกสพุญสฺญตฑ
๕๑๐. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺ
ญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุ
ตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺ
ยากตาฯ
๕๑๑. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺ
ญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุ
ตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อนภิมภิตสฺตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
อพสฺยากตาฯ
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 63/80

๕๑๒. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺ
ญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุ
ตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
อพสฺยากตาฯ
๕๑๓. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺญตนสฺตภิ
กพุสลฑ…เป.… สพุญสฺญตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุญสฺญตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… อนภิมภิตสฺตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุญสฺ
ญตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…
เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

สพุทสฺธภิกสพุญสฺญตฑฯ
สพุญสฺญตปฎภิปทา
๕๑๔. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…
เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๑๕. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ …เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…
เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๑๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…
เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๑๗. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ วภิปาโก…
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 64/80

เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตนสฺตภิ
วภิปาโก…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ
อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺ
ยากตาฯ
๕๑๘. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปา
ภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ …เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…
เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุข
ปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.…
สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ กพุสลฑ…
เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป
โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

สพุญสฺญตปฎภิปทาฯ
สพุทสฺธภิกอปสฺปณภิหภิตฑ
๕๑๙. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ
อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว
โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
อพสฺยากตาฯ
๕๒๐. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ
อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว
โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อนภิมภิตสฺตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
อพสฺยากตาฯ
๕๒๑. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ
อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว
โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุป
สมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺ
ยากตาฯ
๕๒๒. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปณภิหภิต
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นสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… อนภิมภิตสฺตนสฺตภิ วภิปา
โก…เป.… อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุญสฺญตนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

สพุทสฺธภิกอปสฺปณภิหภิตฯ
ฑ
อปสฺปณภิหภิตปฎภิปทา
๕๒๓. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กา
เมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๒๔. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กา
เมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๒๕. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กา
เมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๒๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ วภิปา
โก…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิ
มภิตสฺตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ
ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม
ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๒๗. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ
ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ
ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.
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… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตนสฺตภิ
กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิ
หภิตนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…
อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

อปสฺปณภิหภิตปฎภิปทาฯ
วณีสตภิ มหานยา
๕๒๘. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ มคสฺคฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สตภิปฎสฺฐานฑ ภา
เวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สมสฺมปสฺปธานฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อภิทสฺธภิปาทฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุ
ตสฺตรฑ อภินสฺทสฺรภิยฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ พลฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ โพชสฺซงสฺคฑ ภาเวตภิ…เป.…
โลกพุตสฺตรฑ สจสฺจฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สมถฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ธมสฺมฑ ภาเวตภิ…เป.…
โลกพุตสฺตรฑ ขนสฺธฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อายตนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ธาตพุฑ ภาเวตภิ…เป.…
โลกพุตสฺตรฑ อาหารฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ผสสฺสฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ เวทนฑ ภาเวตภิ…เป.…
โลกพุตสฺตรฑ สญสฺญฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ เจตนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ จภิตสฺตฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ
อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ
อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ …เป.… อวภิเกสฺขโป โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลา ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิ
เจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ…เป.… อ
นภิมภิตสฺตฑ …เป.… อปสฺปณภิหภิตฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
อพสฺยากตาฯ

วณีสตภิ มหานยาฯ
ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยสพุทสฺธภิกปฎภิปทา
๕๒๙. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺ
ยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๓๐. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺ
ยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๓๑. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
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ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิป
เตยสฺยฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๓๒. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก,
ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๓๓. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.…
สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ
ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.…
สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุข
ปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อ
วภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยสพุทสฺธภิกปฎภิปทาฯ
ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยสพุทสฺธภิกสพุญญ
สฺ ตา
๕๓๔. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺ
ญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺข
โป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๓๕. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺ
ญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺข
โป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
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๕๓๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺ
ญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุ
สลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๓๗. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺญตฑ
ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิป
เตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ
กพุสลฑ…เป.… อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป
โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยสพุทสฺธภิกสพุญญ
สฺ ตาฯ
๕๓๘. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ
วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๓๙. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ
วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๔๐. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ
วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๔๑. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺ
ญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุ
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สลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ
ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
อพสฺยากตาฯ
๕๔๒. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิป
เตยสฺยฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ …เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ
ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิป
เตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุข
ปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ
ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก,
ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๔๓. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ
อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.
… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อ
วภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๔๔. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ
อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.
… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อ
วภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๔๕. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ
อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา
กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.
… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๔๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ อปสฺปณภิหภิตฑ
ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ …เป.… อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิป
เตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
เกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
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๕๔๗. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป
โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิ
ปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิ
หภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺ
ยากตาฯ
๕๔๘. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป
โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิ
ปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ
ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยาก
ตาฯ
๕๔๙. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป
โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิ
ปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ
ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยาก
ตาฯ
๕๕๐. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ
อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิป
เตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.…
ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ
สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิ
เม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๕๑. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐภิคตานฑ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺ
ขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ
ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… ทพุตภิยฑ
ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช
วภิหรตภิ สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปา
ภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺ
ทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อนภิมภิตสฺตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก…เป.
… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ กพุสลฑ…เป.… สพุขปฎภิปทฑ ขภิปสฺปาภภิญสฺญฑ
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สพุญสฺญตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยนสฺตภิ วภิปาโก, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิ
เม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๕๒. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ มคสฺคฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สตภิปฎสฺฐานฑ ภา
เวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สมสฺมปสฺปธานฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อภิทสฺธภิปาทฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุ
ตสฺตรฑ อภินสฺทสฺรภิยฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ พลฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ โพชสฺซงสฺคฑ ภาเวตภิ…เป.…
โลกพุตสฺตรฑ สจสฺจฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ สมถฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ธมสฺมฑ ภาเวตภิ…เป.…
โลกพุตสฺตรฑ ขนสฺธฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ อายตนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ธาตพุฑ ภาเวตภิ…เป.…
โลกพุตสฺตรฑ อาหารฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ ผสสฺสฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ เวทนฑ ภาเวตภิ…เป.…
โลกพุตสฺตรฑ สญสฺญฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ เจตนฑ ภาเวตภิ…เป.… โลกพุตสฺตรฑ จภิตสฺตฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ
อปจยคามภิฑ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตานฑ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ
อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…
อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภา
วภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ
สพุญสฺญตฑ…เป.… อนภิมภิตสฺตฑ…เป.… อปสฺปณภิหภิตฑ ฉนสฺทาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีรภิยาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… จภิตสฺ
ตาธภิปเตยสฺยฑ…เป.… วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิ
เม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

ปฐมมคสฺควภิปาโกฯ
ทพุตภิยาทภิมคสฺควภิปาโก
๕๕๓. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย โลกพุตสฺตรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ นภิยสฺยานภิกฑ อปจยคามภิฑ กามราคพสฺ
ยาปาทานฑ ตนพุภาวาย ทพุตภิยาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา…เป.… กามรา คพสฺยาปาทานฑ อนวเสสปสฺปหาน
าย ตตภิยาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา…เป.… รรูปราคอรรูปราคมานอพุทสฺธจสฺจอวภิชสฺชาย อนวเสสปสฺปหานาย
จตพุตสฺถาย ภรูมภิยา ปตสฺตภิยา วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ
ทนสฺธาภภิญสฺญฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.…
อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ ตเสสฺสว โลกพุตสฺตรสสฺส กพุสลสสฺส ฌานสสฺส กตตสฺตา ภาวภิตตสฺตา วภิปากฑ วภิวภิเจสฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ทพุกสฺขปฎภิปทฑ ทนสฺธาภภิญสฺญฑ สพุญสฺญตฑ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อญสฺญาตาวภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ
สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๕๕๔. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…ฯ
๕๕๕. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย อญสฺญาตาวภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา เตสฑ อญสฺญาตาวณีนฑ ธมสฺมานฑ อญสฺญา ปญสฺญา ปชาน
นา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ
เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา ภรูรณี เมธา ปรภิณายภิกา วภิปสสฺสนา สมสฺปชญสฺญฑ ปโตโท ปญสฺญา
ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ ปญสฺญาพลฑ ปญสฺญาสตสฺถฑ ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส
ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ
มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย อญสฺญาตาวภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
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ทพุตภิยาทภิมคสฺควภิปาโกฯ
โลกพุตสฺตรวภิปาโกฯ
อกพุสลวภิปากอพสฺยากตฑ
อกพุสลวภิปากปญสฺจวภิญสฺญาณานภิ
๕๕๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปากฑ จกสฺขพุวภิญสฺ
ญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ รรูปารมสฺมณฑ…เป.… โสตวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขา
สหคตฑ สทสฺทารมสฺมณฑ…เป.… ฆานวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ คนสฺธารมสฺมณฑ …เป.
… ชวสฺภิ หาวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตฑ รสารมสฺมณฑ…เป.… กายวภิญสฺญาณฑ อพุปสฺปนสฺนฑ โห
ตภิ ทพุกสฺขสหคตฑ โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา
โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, ทพุกสฺขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ทพุกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี
ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม
ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๕๕๗. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิฯ
๕๕๘. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย ตชสฺชากายวภิญสฺญาณธาตพุสมสฺผสสฺสช ฑ กายภิกฑ อสาตฑ
กายภิกฑ ทพุกสฺขฑ กายสมสฺผสสฺสช ฑ อสาตฑ ทพุกสฺขฑ เวทยภิตฑ กายสมสฺผสสฺสชา อสาตา ทพุกสฺขา เวทนา – อยฑ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย เวทนา โหตภิ…เป.…ฯ
๕๕๙. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ทพุกสฺขฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายภิกฑ อสาตฑ กายภิกฑ ทพุกสฺขฑ กายสมสฺผสสฺสช ฑ อสาตฑ
ทพุกสฺขฑ เวทยภิตฑ กายสมสฺผสสฺสชา อสาตา ทพุกสฺขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ทพุกสฺขฑ โหตภิ…เป.…ฯ
๕๖๐. กตมฑ ตสสฺมฑภิ สมเย ทพุกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย กายภิกฑ อสาตฑ กายภิกฑ ทพุกสฺขฑ กายสมสฺผสสฺสช ฑ
อสาตฑ ทพุกสฺขฑ เวทยภิตฑ กายสมสฺผสสฺสชา อสาตา ทพุกสฺขา เวทนา – อภิทฑ ตสสฺมภิฑ สมเย ทพุกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา
อพสฺยากตาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา กายวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ,
เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๕๖๑. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน
ตสสฺมฑ ภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา
สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺ
มา อพสฺยากตาฯ

อกพุสลวภิปากปญสฺจวภิญญ
สฺ าณานภิฯ
อกพุสลวภิปากมโนธาตพุ
๕๖๒. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปากา มโนธาตพุ
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อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตา รรูปารมสฺมณา วา…เป.… โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณา วา ยฑ ยฑ วา ปนา
รพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก
โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา –
อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา มโนธาตพุ โหตภิ, เอกฑ ธมสฺ
มายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๕๖๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี
ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวท
นากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

อกพุสลวภิปากา มโนธาตพุฯ
อกพุสลวภิปากมโนวภิญสฺญาณธาตพุ
๕๖๔. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อกพุสลสสฺส กมสฺมสสฺส กตตสฺตา อพุปจภิตตสฺตา วภิปากา มโนวภิญสฺ
ญาณธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ อพุเปกสฺขาสหคตา รรูปารมสฺมณา วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณา วา ยฑ ยฑ วา
ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิต
โกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺ
รภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน
ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ ,
เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๕๖๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี
ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวท
นากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

อกพุสลวภิปากา มโนวภิญญ
สฺ าณธาตพุฯ
วภิปากา อพสฺยากตาฯ
อเหตพุกกภิรภิยาอพสฺยากตฑ
กภิรภิยามโนธาตพุ
๕๖๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย มโนธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ
จจດຕຕຸບປາທະກ ກນທກງ 74/80

กมสฺมวภิปากา อพุเปกสฺขาสหคตา รรูปารมสฺมณา วา…เป.… โผฎสฺฐพสฺพารมสฺมณา วา ยฑ ยฑ วา ปนา
รพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิตโกสฺก
โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โห
ตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา –
อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ตณีณภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา มโนธาตพุ โหตภิ, เอกฑ ธมสฺ
มายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๕๖๗. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา ชวภิณี
ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวท
นากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โห
ตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

กภิรภิยา มโนธาตพุฯ
กภิรภิยามโนวภิญสฺญาณธาตพุโสมนสสฺสสหคตา
๕๖๘. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย มโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุ
สลา น จ กมสฺมวภิปากา โสมนสสฺสสหคตา รรูปารมสฺมณา วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณา วา ยฑ ยฑ วา
ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิต
โกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปณีตภิ โหตภิ, สพุขฑ โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภิ
ภิ สฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ
นสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, โสมนสสฺสน
สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
ฑ พุสนา สผ
ฑ พุสต
ภิ ตสฺตฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ
๕๖๙. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ? โย ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส ผพุสนา สผ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.…ฯ
๕๗๐. กตมา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสา
หาโร อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ – อยฑ ตสสฺมภิฑ สมเย จภิตสฺตเสสฺ
สกคสฺคตา โหตภิฯ
๕๗๑. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? โย ตสสฺมฑภิ สมเย เจตสโภิ ก วณีรภิยารโมสฺภ นภิกสฺกโม ปรกสฺกโม
ภิ ภิลปรกสฺกมตา อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา อ
อพุยสฺยาโม วายาโม อพุสสฺสาโห อพุโสสฺสฬสฺหณี ถาโม ธภิตภิ อสถ
นภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา ธพุรสมสฺปคสฺคาโห วณีรภิยฑ วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ วณีรภิยพลฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิฯ
๕๗๒. กตมฑ ตสสฺมฑ ภิ สมเย สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ? ยา ตสสฺมฑ ภิ สมเย จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ สณสฺฐภิตภิ อวฎสฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร
อวภิเกสฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภิพลฑ – อภิทฑ ตสสฺมฑภิ สมเย สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ
โหตภิ…เป.… เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺ
มา อพสฺยากตาฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ปญสฺจภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ,
เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
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ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๕๗๓. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร ปณีตภิ จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิ
ยภินสฺทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา
อรรูปภิโน ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺ
มภิฑ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

กภิรภิยา มโนวภิญญ
สฺ าณธาตพุ โสมนสสฺสสหคตาฯ
กภิรภิยามโนวภิญสฺญาณธาตพุอพุเปกสฺขาสหคตา
๕๗๔. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย มโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุ
สลา น จ กมสฺมวภิปากา อพุเปกสฺขาสหคตา รรูปารมสฺมณา วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณา วา ยฑ ยฑ วา
ปนารพสฺภ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญสฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตสฺตฑ โหตภิ, วภิต
โกสฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกสฺขา โหตภิ, จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา โหตภิ, วณีรภิยภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, สมาธภินสฺทสฺ
รภิยฑ โหตภิ มนภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, อพุเปกสฺขภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ, ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย
อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
ตสสฺมฑ ภิ โข ปน สมเย จตสฺตาโร ขนสฺธา โหนสฺตภิ, ทสฺวายตนานภิ โหนสฺตภิ, เทสฺว ธาตพุโย โหนสฺตภิ, ตโย อา
หารา โหนสฺตภิ, ปญสฺจภินสฺทสฺรภิยานภิ โหนสฺตภิ, เอโก ผโสสฺส โหตภิ…เป.… เอกา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โหตภิ,
เอกฑ ธมสฺมายตนฑ โหตภิ, เอกา ธมสฺมธาตพุ โหตภิ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺ
ปนสฺนา อรรูปภิโน ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.…ฯ
๕๗๕. กตโม ตสสฺมฑ ภิ สมเย สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ? ผโสสฺส เจตนา วภิตโกสฺก วภิจาโร จภิตสฺตเสสฺสกคสฺคตา วณีรภิยภินสฺ
ทสฺรภิยฑ สมาธภินสฺทสฺรภิยฑ ชวภิณี ตภินสฺทสฺรภิยฑ; เย วา ปน ตสสฺมฑภิ สมเย อเญสฺญปภิ อตสฺถภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปนสฺนา อรรูปภิโน
ธมสฺมา ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา สญสฺญากสฺขนสฺธฑ ฐเปตสฺวา วภิญสฺญาณกสฺขนสฺธฑ – อยฑ ตสสฺมฑภิ สมเย
สงสฺขารกสฺขโนสฺธ โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

กภิรภิยา มโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุเปกสฺขาสหคตาฯ
อเหตพุกา กภิรภิยา อพสฺยากตาฯ
สเหตพุกกามาวจรกภิรภิยา
๕๗๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย มโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุปสฺปนสฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุ
สลา น จ กมสฺมวภิปากา โสมนสสฺสสหคตา ญาณสมสฺปยพุตสฺตา…เป.… โสมนสสฺสสหคตา ญาณสมสฺป
ยพุตสฺตา สสงสฺขาเรน…เป.… โสมนสสฺสสหคตา ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตา…เป.… โสมนสสฺสสหคตา ญาณ
วภิปสฺปยพุตสฺตา สสงสฺขาเรน…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตา ญาณสมสฺปยพุตสฺตา…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตา ญาณ
สมสฺปยพุตสฺตา สสงสฺขาเรน…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตา ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตา…เป.… อพุเปกสฺขาสหคตา ญาณ
วภิปสฺปยพุตสฺตา สสงสฺขาเรน รรูปารมสฺมณา วา…เป.… ธมสฺมารมสฺมณา วา ยฑ ยฑ วา ปนารพสฺภ , ตสสฺมฑ ภิ
สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ …เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.… อโลโภ อพสฺ
ยากตมรูลฑ…เป.… อโทโส อพสฺยากตมรูลฑ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

สเหตพุกา กามาวจรกภิรภิยาฯ
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รรูปาวจรกภิรภิยา
๕๗๗. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปาวจรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ กภิรภิยฑ เนว กพุสลฑ นากพุสลฑ น จ กมสฺม
ภิ ฑ,
วภิปากฑ ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารฑ วภิวภิเจสฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๗๘. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย รรูปาวจรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ กภิรภิยฑ เนว กพุสลฑ นากพุสลฑ น จ กมสฺม
วภิปากฑ ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารฑ วภิตกสฺกวภิจารานฑ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยฑ ฌานฑ…เป.… ตตภิยฑ ฌานฑ…เป.…
ภิ ฑ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย
จตพุตสฺถฑ ฌานฑ…เป.… ปฐมฑ ฌานฑ…เป.… ปญสฺจมฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ปถวณีกสณ
ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

รรูปาวจรกภิรภิยาฯ
อรรูปาวจรกภิรภิยา
๕๗๙. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปาวจรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ กภิรภิยฑ เนว กพุสลฑ นากพุสลฑ น จ
กมสฺมวภิปากฑ ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารฑ สพสฺพโส รรูปสญสฺญานฑ สมตภิกสฺกมา ปฎภิฆสญสฺญานฑ อตสฺถงสฺคมา นาน
ภิ ารา อากาสานญสฺจายตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ
ตสฺตสญสฺญานฑ อมนสก
อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ ตสสฺมฑภิ สมเย ผโสสฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยาก
ตาฯ
๕๘๐. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปาวจรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ กภิรภิยฑ เนว กพุสลฑ นากพุสลฑ น จ
กมสฺมวภิปากฑ ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารฑ สพสฺพโส อากาสานญสฺจายตนฑ สมตภิกสฺกมสฺม วภิญสฺญาณญสฺจาย
ตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๘๑. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปาวจรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ กภิรภิยฑ เนว กพุสลฑ นากพุสลฑ น จ
กมสฺมวภิปากฑ ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารฑ สพสฺพโส วภิญสฺญาณญสฺจายตนฑ สมตภิกสฺกมสฺม อากภิญสฺจญสฺญาย
ตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ , ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๕๘๒. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? ยสสฺมฑ ภิ สมเย อรรูปาวจรฑ ฌานฑ ภาเวตภิ กภิรภิยฑ เนว กพุสลฑ นากพุสลฑ น จ
กมสฺมวภิปากฑ ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารฑ สพสฺพโส อากภิญสฺจญสฺญายตนฑ สมตภิกสฺกมสฺม เนวสญสฺญานาสญสฺญาย
ตนสญสฺญาสหคตฑ สพุขสสฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตสฺถฑ ฌานฑ อพุปสมสฺปชสฺช วภิหรตภิ, ตสสฺมฑ ภิ สมเย ผโสสฺส
โหตภิ…เป.… อวภิเกสฺขโป โหตภิ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตา…เป.… อโลโภ อพสฺยากตมรูลฑ…เป.
… อโทโส อพสฺยากตมรูลฑ…เป.… อโมโห อพสฺยากตมรูลฑ…เป.… อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ

อรรูปาวจรกภิรภิยาฯ
กภิรภิยา อพสฺยากตาฯ
จภิตสฺตพุปป
สฺ าทกณสฺฑฑ นภิฎสฺฐภิตฯ
ฑ
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