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ວ ນທນ  ອ ອານ
ວ ນທນ  ອ ອານ ມນ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ກນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທນອ  ເຮອາ ເຫກ ນ ເປກນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປກນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ກງຈາກນ ກດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ກນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ກງສ ສ ລາວ ເປກນ ອ ນກຢອາງນນອງ ຄ ກນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທກມມະ ເປກນ
ບາລນ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທນອ ສພຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ກງສ ສ ທກມ 

1. ພຍ ກນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປກນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ກດນ ຕດອງ ມນ ໄມດພນນທພຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

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

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

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

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

6. ຕ ອວໃດ ມນ ນນກຄະຫນ ດ ອ ກງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທນ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ກດນ ເປກນ ໄມດອ ກງ ຄ ກນ ມ ກນ ຢຢອ ເທນ ງ ສຣະອນ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ກນ ເປກນ ໄມດອ ນງ

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

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกสฺขโนสฺธ ຣຢປກກຂ ກນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปสฺปยพุโตสฺต ອາສະວະວ ນບປະຢພຸດໂຕ (§4)

เวทนากสฺขโนสฺธ ເວທະນາກຂ ກນໂທ (§4)

วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ວ ນນຍານ ກກຂ ກນໂທ (§5)
วภิเญสฺญโยสฺย ວ ນນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ນນເຍນຍໂຢ)
กภิญสฺจภิ รรูปฑ อตณีตานาคตปจสฺจพุปสฺปนสฺนฑ อชสฺซตสฺตฑ /ກນນຈ ນ ຣຢປກງ ອະຕນຕານາຄະຕະປກດຈພຸບປກນນ ກງ ອ ກດຊ ກດຕ ກງ

จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยฑ ຈ ກກຂພຸວ ນນໄຢຢກງ
ปจสฺจพุปสฺปโนสฺน ປກດຈພຸບປກນໂນ
สมสฺปยพุโตสฺต ສ ກມປະຢພຸດໂຕ
วตสฺตโพสฺพ ວ ກດຕ ກບໂພ
อชสฺซตสฺตารมสฺมณา ອ ກດຊ ກດຕາຣ ກມມະນາ
วตสฺตโพสฺพ ວ ກດຕ ກບໂພ
วตสฺตพสฺพา ວ ກດຕ ກບພາ

ເມສອ ອ ວ ກນພພຸດ ທນ  ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກພຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣນ ທນອ  ປະເທດ ຝຣ ກອງ

Khamphéo Phouphetlinthong
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ตภิกนภิเกสฺขปฑ

๙๘๕. กตเม ธมสฺมา กพุสลา?  ตณีณภิ กพุสลมรูลานภิ – อโลโภ,  อโทโส,  อโมโห;  ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺข
โนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ,  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;  ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ,  วจณีกมสฺมฑ,  มโน
กมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ

๙๘๖. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา?  ตณีณภิ อกพุสลมรูลานภิ – โลโภ,  โทโส,  โมโห;  ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา;  ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ,  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;  ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กา
ยกมสฺมฑ, วจณีกมสฺมฑ, มโนกมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ

๙๘๗. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? กพุสลากพุสลานฑ ธมสฺมานฑ วภิปากา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา,
อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; เย จ ธมสฺมา
กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมสฺมวภิปากา; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ,  อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
อพสฺยากตาฯ

๙๘๘. กตเม ธมสฺมา สพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตา?  สพุขภรูมภิยฑ  กามาวจเร,  รรูปาวจเร,  อปรภิยาปเนสฺน,
สพุขฑ เวทนฑ ฐเปตสฺวา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺ
มา สพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตาฯ

๙๘๙. กตเม ธมสฺมา ทพุกสฺขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตา? ทพุกสฺขภรูมภิยฑ กามาวจเร, ทพุกสฺขฑ เวทนฑ ฐเปตสฺวา; ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ,  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ทพุกสฺขาย เวทนาย
สมสฺปยพุตสฺตา ฯ

๙๙๐. กตเม ธมสฺมา อทพุกสฺขมสพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตา? อทพุกสฺขมสพุขภรูมภิยฑ กามาวจเร, รรูปาวจเร,
อรรูปาวจเร,  อปรภิยาปเนสฺน,  อทพุกสฺขมสพุขฑ เวทนฑ ฐเปตสฺวา;  ตฑสมสฺปยพุโตสฺต สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขา
รกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อทพุกสฺขมสพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตาฯ

๙๙๑. กตเม ธมสฺมา วภิปากา?  กพุสลากพุสลานฑ  ธมสฺมานฑ  วภิปากา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,
อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา วภิปากาฯ

๙๙๒. กตเม  ธมสฺมา  วภิปากธมสฺมธมสฺมา?  กพุสลากพุสลา  ธมสฺมา  กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,
อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา วภิปากธมสฺมธมสฺมาฯ

๙๙๓. กตเม ธมสฺมา เนววภิปากนวภิปากธมสฺมธมสฺมา?  เย จ ธมสฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ
กมสฺมวภิปากา, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา เนววภิปากนวภิปากธมสฺมธมสฺมาฯ

๙๙๔. กตเม ธมสฺมา อพุปาทภิณสฺณพุปาทานภิยา? สาสวา กพุสลากพุสลานฑ ธมสฺมานฑ วภิปากา กามาวจรา, รรูปาว
จรา, อรรูปาวจรา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; ยญสฺจ รรูปฑ กมสฺมสสฺส กตตสฺตา – อภิเม
ธมสฺมา อพุปาทภิณสฺณพุปาทานภิยาฯ

๙๙๕. กตเม ธมสฺมา  อนพุปาทภิณสฺณพุปาทานภิยา?  สาสวา  กพุสลากพุสลา  ธมสฺมา  กามาวจรา,  รรูปาวจรา,
อรรูปาวจรา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; เย จ ธมสฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา
น จ กมสฺมวภิปากา; ยญสฺจ รรูปฑ น กมสฺมสสฺส กตตสฺตา – อภิเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณพุปาทานภิยาฯ

๙๙๖. กตเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณอนพุปาทานภิยา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ,  มคสฺคผลานภิ จ,  อสงสฺขตา จ
ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณอนพุปาทานภิยาฯ

๙๙๗. กตเม ธมสฺมา สฑกภิลภิฎสฺฐสฑกภิเลส ภิกา?  ตณีณภิ  อกพุสลมรูลานภิ  – โลโภ,  โทโส,  โมโห;  ตเทกฎสฺฐา จ
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กภิเลสา;  ตฑสมสฺปยพุโตสฺต  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;  ตฑสมพุฎสฺฐานฑ  กายกมสฺมฑ,  วจณี
กมสฺมฑ, มโนกมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา สฑกภิลภิฎสฺฐสฑกภิเลส ภิกาฯ

๙๙๘. กตเม  ธมสฺมา  อสฑกภิลภิฎสฺฐสฑกภิเลส ภิกา?  สาสวา  กพุสลาพสฺยากตา  ธมสฺมา  กามาวจรา,  รรูปาวจรา,
อรรูปาวจรา;  รรูปกสฺขโนสฺธ,  เวทนากสฺขโนสฺธ  ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ,  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ –
อภิเม ธมสฺมา อสฑกภิลภิฎสฺฐสฑกภิเลส ภิกาฯ

๙๙๙. กตเม ธมสฺมา อสฑกภิลภิฎสฺฐอสฑกภิเลส ภิกา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ –
อภิเม ธมสฺมา อสฑกภิลภิฎสฺฐอสฑกภิเลส ภิกาฯ

๑๐๐๐. กตเม ธมสฺมา สวภิตกสฺกสวภิจารา? สวภิตกสฺกสวภิจารภรูมภิยฑ กามาวจเร, รรูปาวจเร, อปรภิยาปเนสฺน , วภิ
ตกสฺกวภิจาเร ฐเปตสฺวา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สวภิ
ตกสฺกสวภิจาราฯ

๑๐๐๑. กตเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกวภิจารมตสฺตา? อวภิตกสฺกวภิจารมตสฺตภรูมภิยฑ รรูปาวจเร, อปรภิยาปเนสฺน, วภิจารฑ ฐ
เปตสฺวา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกวภิจารมตสฺ
ตาฯ

๑๐๐๒. กตเม  ธมสฺมา  อวภิตกสฺกอวภิจารา?  อวภิตกสฺกอวภิจารภรูมภิยฑ  กามาวจเร,  รรูปาวจเร  ,  อรรูปาวจเร,
อปรภิยาปเนสฺน; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม
ธมสฺมา อวภิตกสฺกอวภิจาราฯ

๑๐๐๓. กตเม ธมสฺมา ปณีตภิสหคตา? ปณีตภิภรูมภิยฑ กามาวจเร, รรูปาวจเร, อปรภิยาปเนสฺน , ปณีตภิฑ ฐเปตสฺวา; ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ปณีตภิสหคตาฯ

๑๐๐๔. กตเม ธมสฺมา สพุขสหคตา?  สพุขภรูมภิยฑ  กามาวจเร,  รรูปาวจเร,  อปรภิยาปเนสฺน,  สพุขฑ  ฐเปตสฺวา;  ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สพุขสหคตาฯ

๑๐๐๕. กตเม  ธมสฺมา  อพุเปกสฺขาสหคตา?  อพุเปกสฺขาภรูมภิยฑ  กามาวจเร,  รรูปาวจเร,  อรรูปาวจเร,  อปรภิ
ยาปเนสฺน, อพุเปกสฺขฑ ฐเปตสฺวา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิ
เม ธมสฺมา อพุเปกสฺขาสหคตาฯ

๑๐๐๖. กตเม ธมสฺมา  ทสสฺสเนน  ปหาตพสฺพา?  ตณีณภิ  สฑโยชนานภิ  –  สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ,  วภิจภิกภิจสฺฉา,  สณีลพสฺพต
ปรามาโสฯ

๑๐๐๗. ตตสฺถ กตมา สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ?  อภิธ อสสฺสพุตวา ปพุถพุชสฺชโน อรภิยานฑ อทสสฺสาวณี อรภิยธมสฺมสสฺส อโกวภิโท
อรภิยธเมสฺม อวภินณีโต สปสฺปพุรภิสานฑ อทสสฺสาวณี สปสฺปพุรภิสธมสฺมสสฺส อโกวภิโท สปสฺปพุรภิสธเมสฺม อวภินณีโต รรูปฑ
อตสฺตโต สมนพุปสสฺสตภิ, รรูปวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ วา รรูปฑ, รรูปสสฺมภิฑ วา อตสฺตานฑฯ เวทนฑ อตสฺตโต
สมนพุปสสฺสตภิ, เวทนาวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ วา เวทนฑ, เวทนาย วา อตสฺตานฑฯ สญสฺญฑ อตสฺตโต
สมนพุปสสฺสตภิ,  สญสฺญาวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ,  อตสฺตนภิ วา สญสฺญฑ,  สญสฺญาย วา อตสฺตานฑฯ สงสฺขาเร อตสฺต
โต สมนพุปสสฺสตภิ, สงสฺขารวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ วา สงสฺขาเร, สงสฺขาเรสพุ วา อตสฺตานฑฯ วภิญสฺญาณฑ
อตสฺตโต สมนพุปสสฺสตภิ, วภิญสฺญาณวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ วา วภิญสฺญาณฑ, วภิญสฺญาณสสฺมภิฑ วา อตสฺตานฑฯ
ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ  ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ  [ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิตฑ  (สณี.)]
ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ  ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ  คาโห ปฎภิคสฺคาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาปโถ
มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ สกสฺกายทภิฎสฺฐภิฯ

๑๐๐๘. ตตสฺถ กตมา วภิจภิกภิจสฺฉา? สตสฺถรภิ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ธเมสฺม กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, สเงสฺฆ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉ
ตภิ, ส ภิกสฺขาย กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ปพุพสฺพเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, อปรเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ปพุพสฺพนสฺตา
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ปรเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิฯ ยา เอว
รรูปา  กงสฺขา  กงสฺขายนา กงสฺขายภิตตสฺตฑ  วภิมตภิ  วภิจภิกภิจสฺฉา  เทสฺวฬสฺหกฑ  เทสฺวธาปโถ สฑสโย อเนกฑสคสฺ
คาโห อาสปสฺปนา ปรภิสปสฺปนา อปรภิโยคาหนา ถมสฺภภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส มโนวภิเลโข – อยฑ วพุจสฺจตภิ วภิจภิ
กภิจสฺฉาฯ

๑๐๐๙. ตตสฺถ กตโม สณีลพสฺพตปรามาโส? อภิโต พหภิทสฺธา สมณพสฺราหสฺมณานฑ ‘ส ณีเลน สพุทสฺธภิ, วเตน สพุทสฺธภิ,
ส ณีลพสฺพเตน  สพุทสฺธณี’ตภิ  ยา  เอวรรูปา  ทภิฎสฺฐภิ  ทภิฎสฺฐภิคตฑ  ทภิฎสฺฐภิคหนฑ  ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร  ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ
ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ  ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ  คาโห ปฎภิคสฺคาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาปโถ
มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ ส ณีลพสฺพตปรามาโสฯ

๑๐๑๐. อภิมานภิ ตณีณภิ สฑโยชนานภิ; ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ; ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ วจณีกมสฺมฑ มโนกมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพาฯ

๑๐๑๑. กตเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพา? อวเสโส โลโภ, โทโส, โมโห; ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา; ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;  ตฑสมพุฎสฺฐานฑ  กายกมสฺมฑ,  วจณีกมสฺมฑ,  มโน
กมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพาฯ

๑๐๑๒. กตเม ธมสฺมา เนว ทสสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพสฺพา? กพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรู
ปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ,
อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา เนว ทสสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพสฺพาฯ

๑๐๑๓. กตเม  ธมสฺมา  ทสสฺสเนน  ปหาตพสฺพเหตพุกา?  ตณีณภิ  สฑโยชนานภิ  –  สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ,  วภิจภิกภิจสฺฉา,
สณีลพสฺพตปรามาโสฯ

๑๐๑๔. ตตสฺถ กตมา สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ…เป.… อยฑ วพุจสฺจตภิ สกสฺกายทภิฎสฺฐภิฯ

๑๐๑๕. ตตสฺถ กตมา วภิจภิกภิจสฺฉา…เป.… อยฑ วพุจสฺจตภิ วภิจภิกภิจสฺฉาฯ

๑๐๑๖. ตตสฺถ กตโม สณีลพสฺพตปรามาโส…เป.… อยฑ วพุจสฺจตภิ ส ณีลพสฺพตปรามาโสฯ

๑๐๑๗. อภิมานภิ ตณีณภิ สฑโยชนานภิ; ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ; ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ, วจณีกมสฺมฑ, มโนกมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ
ตณีณภิ  สฑโยชนานภิ  –  สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ,  วภิจภิกภิจสฺฉา,  สณีลพสฺพตปรามาโส –  อภิเม  ธมสฺมา  ทสสฺสเนน ป
หาตพสฺพาฯ ตเทกโฎสฺฐ โลโภ, โทโส, โมโห – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตรูฯ ตเท
กฎสฺฐา จ กภิเลสา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ,
วจณีกมสฺมฑ, มโนกมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ

๑๐๑๘. กตเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกา? อวเสโส โลโภ, โทโส, โมโห – อภิเม ธมสฺมา ภาว
นาย ปหาตพสฺพเหตรูฯ ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ; ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ, วจณีกมสฺมฑ, มโนกมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ

๑๐๑๙. กตเม ธมสฺมา เนว ทสสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกา?  เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุ
สลากพุสลาพสฺยากตา  ธมสฺมา  กามาวจรา  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺข
โนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม
ธมสฺมา เนว ทสสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ

๑๐๒๐. กตเม ธมสฺมา อาจยคามภิโน? สาสวา กพุสลากพุสลา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา;
เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อาจยคามภิโนฯ
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๑๐๒๑. กตเม ธมสฺมา อปจยคามภิโน? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา อปจยคามภิโนฯ

๑๐๒๒. กตเม ธมสฺมา เนว อาจยคามภิ น อปจยคามภิโน? กพุสลากพุสลานฑ ธมสฺมานฑ วภิปากา กามาวจรา, รรู
ปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา  ;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;  เย จ ธมสฺมา
กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมสฺมวภิปากา; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ,  อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
เนว อาจยคามภิ น อปจยคามภิโนฯ

๑๐๒๓. กตเม ธมสฺมา เสกสฺขา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, เหฎสฺฐภิมานภิ จ ตณีณภิ สามญสฺญผลานภิ – อภิเม
ธมสฺมา เสกสฺขาฯ

๑๐๒๔. กตเม ธมสฺมา อเสกสฺขา? อพุปรภิฎสฺฐภิมฑ [อพุปรภิมฑ (สสฺยา.)] อรหตสฺตผลฑ – อภิเม ธมสฺมา อเสกสฺขาฯ

๑๐๒๕. กตเม ธมสฺมา เนวเสกสฺขนาเสกสฺขา?  เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา,  อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา
กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อ
สงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา เนวเสกสฺขนาเสกสฺขาฯ

๑๐๒๖. กตเม ธมสฺมา ปรภิตสฺตา?  สเพสฺพว กามาวจรา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา;  รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ปรภิตสฺตาฯ

๑๐๒๗. กตเม ธมสฺมา มหคสฺคตา? รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, กพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.
… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา มหคสฺคตาฯ

๑๐๒๘. กตเม ธมสฺมา อปสฺปมาณา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา อปสฺปมาณาฯ

๑๐๒๙. กตเม ธมสฺมา ปรภิตสฺตารมสฺมณา? ปรภิเตสฺต ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺมา –
อภิเม ธมสฺมา ปรภิตสฺตารมสฺมณาฯ

๑๐๓๐. กตเม ธมสฺมา มหคสฺคตารมสฺมณา? มหคสฺคเต ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺ
มา – อภิเม ธมสฺมา มหคสฺคตารมสฺมณาฯ

๑๐๓๑. กตเม ธมสฺมา อปสฺปมาณารมสฺมณา?  อปสฺปมาเณ ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ  จภิตสฺตเจตส ภิกา
ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อปสฺปมาณารมสฺมณาฯ

๑๐๓๒. กตเม ธมสฺมา หณีนา? ตณีณภิ อกพุสลมรูลานภิ – โลโภ, โทโส, โมโห; ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา; ตฑสมสฺปยพุ
โตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ,  วจณีกมสฺมฑ, มโนกมสฺมฑ – อภิ
เม ธมสฺมา หณีนาฯ

๑๐๓๓. กตเม ธมสฺมา มชสฺฌภิมา? สาสวา กพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, รรู
ปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา มชสฺฌภิมาฯ

๑๐๓๔. กตเม ธมสฺมา ปณณีตา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
ปณณีตาฯ

๑๐๓๕. กตเม ธมสฺมา มภิจสฺฉตสฺตนภิยตา?  ปญสฺจ กมสฺมานภิ อานนสฺตรภิกานภิ,  ยา จ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภินภิยตา – อภิเม
ธมสฺมา มภิจสฺฉตสฺตนภิยตาฯ

๑๐๓๖. กตเม ธมสฺมา สมสฺมตสฺตนภิยตา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา สมสฺมตสฺตนภิยตาฯ

๑๐๓๗. กตเม ธมสฺมา อนภิยตา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา, อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,
รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ,
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อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อนภิยตาฯ

๑๐๓๘. กตเม ธมสฺมา มคสฺคารมสฺมณา? อรภิยมคสฺคฑ อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺมา – อภิเม
ธมสฺมา มคสฺคารมสฺมณาฯ

๑๐๓๙. กตเม ธมสฺมา มคสฺคเหตพุกา? อรภิยมคสฺคสมงสฺคภิสสฺส มคสฺคงสฺคานภิ ฐเปตสฺวา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺข
โนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา มคสฺคเหตพุกาฯ อรภิยมคสฺคสมงสฺคภิสสฺส สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ม
โคสฺค เจว เหตพุ จ, สมสฺมาทภิฎสฺฐภิฑ ฐเปตสฺวา, ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ
– อภิเม ธมสฺมา มคสฺคเหตพุกาฯ อรภิยมคสฺคสมงสฺคภิสสฺส อโลโภ, อโทโส, อโมโห – อภิเม ธมสฺมา มคสฺค
เหตรูฯ ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา มคสฺคเหตพุกาฯ

๑๐๔๐. กตเม ธมสฺมา มคสฺคาธภิปตภิโน? อรภิยมคสฺคฑ อธภิปตภิฑ กรภิตสฺวา เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺมา –
อภิเม ธมสฺมา มคสฺคาธภิปตภิโนฯ อรภิยมคสฺคสมงสฺคภิสสฺส วณีมฑสาธภิปเตยสฺยฑ มคสฺคฑ ภาวยนสฺตสสฺส วณีมฑสฑ ฐเปตสฺ
วา; ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา มคสฺคาธภิปตภิโนฯ

๑๐๔๑. กตเม ธมสฺมา อพุปสฺปนสฺนา?  เย ธมสฺมา ชาตา ภรูตา สญสฺชาตา นภิพสฺพตสฺตา อภภินภิพสฺพตสฺตา ปาตพุภรูตา
อพุปสฺปนสฺนา สมพุปสฺปนสฺนา อพุฎสฺฐภิตา สมพุฎสฺฐภิตา อพุปสฺปนสฺนา อพุปสฺปนสฺนฑเสน สงสฺคหภิตา, รรูปฑ [รรูปา (พหรูสพุ)],
เวทนา, สญสฺญา, สงสฺขารา, วภิญสฺญาณฑ – อภิเม ธมสฺมา อพุปสฺปนสฺนาฯ

๑๐๔๒. กตเม ธมสฺมา อนพุปสฺปนสฺนา? เย ธมสฺมา อชาตา อภรูตา อสญสฺชาตา อนภิพสฺพตสฺตา อนภภินภิพสฺพตสฺตา อ
ปาตพุภรูตา อนพุปสฺปนสฺนา อสมพุปสฺปนสฺนา อนพุฎสฺฐภิตา อสมพุฎสฺฐภิตา อนพุปสฺปนสฺนา อนพุปสฺปนสฺนฑเสน สงสฺคหภิตา,
รรูปฑ, เวทนา, สญสฺญา, สงสฺขารา, วภิญสฺญาณฑ – อภิเม ธมสฺมา อนพุปสฺปนสฺนาฯ

๑๐๔๓. กตเม ธมสฺมา อพุปสฺปาทภิโน? กพุสลากพุสลานฑ ธมสฺมานฑ อวภิปกสฺกวภิปากานฑ วภิปากา กามาวจรา, รรูปาว
จรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; ยญสฺจ รรูปฑ กมสฺมสสฺส
กตตสฺตา อพุปสฺปชสฺช ภิสสฺสตภิ – อภิเม ธมสฺมา อพุปสฺปาทภิโนฯ

๑๐๔๔. กตเม ธมสฺมา อตณีตา? เย ธมสฺมา อตณีตา นภิรพุทสฺธา วภิคตา วภิปรภิณตา อตสฺถงสฺคตา อพสฺภตสฺถงสฺคตา อพุปสฺ
ปชสฺช ภิตสฺวา วภิคตา อตณีตา อตณีตฑเสน สงสฺคหภิตา,  รรูปฑ,  เวทนา,  สญสฺญา,  สงสฺขารา,  วภิญสฺญาณฑ – อภิเม
ธมสฺมา อตณีตาฯ

๑๐๔๕. กตเม ธมสฺมา อนาคตา? เย ธมสฺมา อชาตา อภรูตา อสญสฺชาตา อนภิพสฺพตสฺตา อนภภินภิพสฺพตสฺตา อปา
ตพุภรูตา อนพุปสฺปนสฺนา อสมพุปสฺปนสฺนา อนพุฎสฺฐภิตา อสมพุฎสฺฐภิตา อนาคตา อนาคตฑเสน สงสฺคหภิตา,  รรูปฑ,
เวทนา, สญสฺญา, สงสฺขารา, วภิญสฺญาณฑ – อภิเม ธมสฺมา อนาคตาฯ

๑๐๔๖. กตเม ธมสฺมา ปจสฺจพุปสฺปนสฺนา? เย ธมสฺมา ชาตา ภรูตา สญสฺชาตา นภิพสฺพตสฺตา อภภินภิพสฺพตสฺตา ปาตพุภรูตา
อพุปสฺปนสฺนา สมพุปสฺปนสฺนา อพุฎสฺฐภิตา สมพุฎสฺฐภิตา ปจสฺจพุปสฺปนสฺนา ปจสฺจพุปสฺปนสฺนฑเสน สงสฺคหภิตา, รรูปฑ, เวทนา,
สญสฺญา, สงสฺขารา, วภิญสฺญาณฑ – อภิเม ธมสฺมา ปจสฺจพุปสฺปนสฺนาฯ

๑๐๔๗. กตเม ธมสฺมา อตณีตารมสฺมณา? อตณีเต ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺมา – อภิ
เม ธมสฺมา อตณีตารมสฺมณาฯ

๑๐๔๘. กตเม ธมสฺมา อนาคตารมสฺมณา? อนาคเต ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺมา
– อภิเม ธมสฺมา อนาคตารมสฺมณาฯ

๑๐๔๙. กตเม ธมสฺมา ปจสฺจพุปสฺปนสฺนารมสฺมณา? ปจสฺจพุปสฺปเนสฺน ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา
ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา ปจสฺจพุปสฺปนสฺนารมสฺมณาฯ

๑๐๕๐. กตเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตา? เย ธมสฺมา เตสฑ เตสฑ สตสฺตานฑ อชสฺซตสฺตฑ ปจสฺจตสฺตฑ นภิยตา ปาฎภิปพุคสฺคลภิกา อพุ
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ปาทภิณสฺณา, รรูปฑ, เวทนา, สญสฺญา, สงสฺขารา, วภิญสฺญาณฑ – อภิเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตาฯ

๑๐๕๑. กตเม ธมสฺมา พหภิทสฺธา? เย ธมสฺมา เตสฑ เตสฑ ปรสตสฺตานฑ ปรปพุคสฺคลานฑ อชสฺซตสฺตฑ ปจสฺจตสฺตฑ นภิยตา
ปาฎภิปพุคสฺคลภิกา อพุปาทภิณสฺณา, รรูปฑ, เวทนา, สญสฺญา, สงสฺขารา, วภิญสฺญาณฑ – อภิเม ธมสฺมา พหภิทสฺธาฯ

๑๐๕๒. กตเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตพหภิทสฺธา? ตทพุภยฑ – อภิเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตพหภิทสฺธาฯ

๑๐๕๓. กตเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตารมสฺมณา? อชสฺซเตสฺต ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺมา
– อภิเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตารมสฺมณาฯ

๑๐๕๔. กตเม ธมสฺมา พหภิทสฺธารมสฺมณา? พหภิทสฺธา ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺมา
– อภิเม ธมสฺมา พหภิทสฺธารมสฺมณาฯ

๑๐๕๕. กตเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตพหภิทสฺธารมสฺมณา? อชสฺซตสฺตพหภิทสฺธา ธเมสฺม อารพสฺภ เย อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ จภิตสฺต
เจตสภิกา ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตพหภิทสฺธารมสฺมณาฯ

๑๐๕๖. กตเม ธมสฺมา สนภิทสสฺสนสปสฺปฎภิฆา? รรูปายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา สนภิทสสฺสนสปสฺปฎภิฆาฯ

๑๐๕๗. กตเม ธมสฺมา อนภิทสสฺสนสปสฺปฎภิฆา? จกสฺขายตนฑ, โสตายตนฑ, ฆานายตนฑ, ช ภิวสฺหายตนฑ, กายาย
ตนฑ,  สทสฺทายตนฑ,  คนสฺธายตนฑ  ,  รสายตนฑ,  โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ  –  อภิเม  ธมสฺมา  อนภิทสสฺ
สนสปสฺปฎภิฆาฯ

๑๐๕๘. กตเม ธมสฺมา อนภิทสสฺสนอปสฺปฎภิฆา?  เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ,  วภิญสฺญาณ
กสฺขโนสฺธ; ยญสฺจ รรูปฑ อนภิทสสฺสนฑ อปสฺปฎภิฆฑ ธมสฺมายตนปรภิยาปนสฺนฑ; อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
อนภิทสสฺสนอปสฺปฎภิฆาฯ

ตภิกฑฯ

ทพุกนภิเกสฺขปฑ (???)

เหตพุโคจสฺฉกฑ
๑๐๕๙. กตเม ธมสฺมา เหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อกพุสลเหตรู, ตโย อพสฺยากตเหตรู, นว กามาวจรเหตรู

ฉ รรูปาวจรเหตรู, ฉ อรรูปาวจรเหตรู, ฉ อปรภิยาปนสฺนเหตรูฯ

๑๐๖๐. ตตสฺถ กตเม ตโย กพุสลเหตรู? อโลโภ, อโทโส, อโมโหฯ

๑๐๖๑. ตตสฺถ กตโม อโลโภ? โย อโลโภ อลพุพสฺภนา อลพุพสฺภภิตตสฺตฑ อสาราโค อสารชสฺชนา อสารชสฺช ภิตตสฺตฑ
อนภภิชสฺฌา อโลโภ กพุสลมรูลฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อโลโภฯ

๑๐๖๒. ตตสฺถ กตโม อโทโส? โย อโทโส อทพุสสฺสนา อทพุสสฺส ภิตตสฺตฑ เมตสฺตภิ เมตสฺตายนา เมตสฺตายภิตตสฺตฑ อนพุ
ทสฺทา อนพุทสฺทายนา อนพุทายภิตตสฺตฑ หภิเตส ภิตา อนพุกมสฺปา อพสฺยาปาโท อพสฺยาปโชสฺช อโทโส กพุสล
มรูลฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อโทโสฯ

๑๐๖๓. ตตสฺถ กตโม อโมโห? ทพุเกสฺข ญาณฑ, ทพุกสฺขสมพุทเย ญาณฑ, ทพุกสฺขนภิโรเธ ญาณฑ, ทพุกสฺขนภิโรธคามภินภิ
ยา ปฎภิปทาย ญาณฑ,  ปพุพสฺพเนสฺต ญาณฑ,  อปรเนสฺต ญาณฑ,  ปพุพสฺพนสฺตาปรเนสฺต ญาณฑ,  อภิทปสฺปจสฺจย
ตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ ญาณฑ, ยา เอวรรูปา ปญสฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมสฺมวภิจโย
สลสฺลกสฺขณา อพุปลกสฺขณา ปจสฺจพุปลกสฺขณา ปณสฺฑภิจสฺจฑ โกสลสฺลฑ เนปพุญสฺญฑ เวภพสฺยา จภินสฺตา อพุปปรภิกสฺขา
ภรูรณี  เมธา  ปรภิณายภิกา  วภิปสสฺสนา  สมสฺปชญสฺญฑ  ปโตโท  ปญสฺญา  ปญสฺญภินสฺทสฺรภิยฑ  ปญสฺญาพลฑ
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ปญสฺญาสตสฺถฑ  ปญสฺญาปาสาโท ปญสฺญาอาโลโก ปญสฺญาโอภาโส ปญสฺญาปโชสฺชโต ปญสฺญารตนฑ  อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อโมโหฯ

อภิเม ตโย กพุสลเหตรูฯ
๑๐๖๔. ตตสฺถ กตเม ตโย อกพุสลเหตรู? โลโภ, โทโส, โมโหฯ

๑๐๖๕. ตตสฺถ กตโม โลโภ? โย ราโค สาราโค อนพุนโย อนพุโรโธ นนสฺทณี นนสฺทณีราโค [นนสฺทภิราโค (สณี.)]
จภิตสฺตสสฺส สาราโค อภิจสฺฉา มพุจสฺฉา อโชสฺซสานฑ เคโธ ปลภิเคโธ สโงสฺค ปโงสฺก เอชา มายา ชนภิกา สญสฺ
ชนนณี ส ภิพสฺพภินณี [ส ภิพสฺพนณี (สณี.)] ชาลภินณี สรภิตา วภิสตสฺตภิกา สพุตสฺตฑ วภิสฎา อายรูหภินณี [อายรูหนณี (สณี. สสฺยา.)]
ทพุตภิยา ปณภิธภิ ภวเนตสฺตภิ วนฑ วนโถ สนสฺถโว ส ภิเนโห อเปกสฺขา ปฎภิพนสฺธพุ อาสา อาส ภิสนา อาส ภิส ภิต
ตสฺตฑ  [อาส ภิฑสนา อาส ภิฑส ภิตตสฺตฑ  (สณี.  สสฺยา.)]  รรูปาสา สทสฺทาสา คนสฺธาสา รสาสา โผฎสฺฐพสฺพาสา ลา
ภาสา ธนาสา ปพุตสฺตาสา ช ณีวภิตาสา ชปสฺปา ปชปสฺปา อภภิชปสฺปา ชปสฺปา ชปสฺปนา ชปสฺปภิตตสฺตฑ โลลพุปสฺปฑ
โลลพุปสฺปายนา โลลพุปสฺปายภิตตสฺตฑ ปพุจสฺฉญสฺช ภิกตา [ปพุญสฺจภิกตา (สสฺยา.) ปพุจสฺฉภิกตา (สณี.)] สาธพุกมสฺยตา อ
ธมสฺมราโค วภิสมโลโภ นภิกนสฺตภิ  นภิกามนา ปตสฺถนา ปภิหนา สมสฺปตสฺถนา กามตณสฺหา ภวตณสฺหา
วภิภวตณสฺหา รรูปตณสฺหา อรรูปตณสฺหา นภิโรธตณสฺหา รรูปตณสฺหา สทสฺทตณสฺหา คนสฺธตณสฺหา รสตณสฺ
หา โผฎสฺฐพสฺพตณสฺหา ธมสฺมตณสฺหา โอโฆ โยโค คโนสฺถ อพุปาทานฑ อาวรณฑ นณีวรณฑ ฉาทนฑ พนสฺธนฑ
อพุปกสฺกภิเลโส อนพุสโย ปรภิยพุฎสฺฐานฑ ลตา เววภิจสฺฉฑ  ทพุกสฺขมรูลฑ  ทพุกสฺขนภิทานฑ ทพุกสฺขปสฺปภโว มารปาโส
มารพฬ ภิสฑ  มารวภิสโย ตณสฺหานทณี  ตณสฺหาชาลฑ  ตณสฺหาคทสฺทพุลฑ  ตณสฺหาสมพุโทสฺท อภภิชสฺฌา โลโภ
อกพุสลมรูลฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ โลโภฯ

๑๐๖๖. ตตสฺถ กตโม โทโส?  อนตสฺถฑ เม อจรณีตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,  อนตสฺถฑ เม จรตณีตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,
อนตสฺถฑ เม จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, ปภิยสสฺส เม มนาปสสฺส อนตสฺถฑ อจรภิ…เป.… อนตสฺถฑ จรตภิ…
เป.… อนตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อปสฺปภิยสสฺส เม อมนาปสสฺส อตสฺถฑ อจรภิ…เป.… อตสฺถฑ จร
ตภิ…เป.… อตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อฎสฺฐาเน วา ปน อาฆาโต ชายตภิฯ โย เอวรรูโป จภิตสฺ
ตสสฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต ปฎภิฆฑ ปฎภิวภิโรโธ โกโป ปโกโป สมสฺปโกโป โทโส ปโทโส สมสฺปโทโส
จภิตสฺตสสฺส พสฺยาปตสฺตภิ มโนปโทโส โกโธ กพุชสฺซนา กพุชสฺฌภิตตสฺตฑ โทโส ทพุสสฺสนา ทพุสสฺส ภิตตสฺตฑ พสฺยาปตสฺตภิ
พสฺยาปชสฺชนา พสฺยาปชสฺช ภิตตสฺตฑ วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณสฺฑภิกสฺกฑ อสพุโรโป อนตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ
วพุจสฺจตภิ โทโสฯ

๑๐๖๗. ตตสฺถ กตโม โมโห? ทพุเกสฺข อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขสมพุทเย อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขนภิโรเธ อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขนภิ
โรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย อญสฺญาณฑ, ปพุพสฺพเนสฺต อญสฺญาณฑ, อปรเนสฺต อญสฺญาณฑ, ปพุพสฺพนสฺตาปรเนสฺต
อญสฺญาณฑ, อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ อญสฺญาณฑ, ยฑ เอวรรูปฑ อญสฺญาณฑ อทสสฺสนฑ อ
นภภิสมโย อนนพุโพโธ อสโมสฺพโธ อปสฺปฎภิเวโธ อสฑคาหนา อปรภิโยคาหนา อสมเปกสฺขนา อปจสฺจ
เวกสฺขณา อปจสฺจกสฺขกมสฺมฑ  ทพุเมสฺมชสฺฌฑ  พาลสฺยฑ  อสมสฺปชญสฺญฑ  โมโห ปโมโห สโมสฺมโห อวภิชสฺชา อ
วภิโชสฺชโฆ อวภิชสฺชาโยโค อวภิชสฺชานพุสโย อวภิชสฺชาปรภิยพุฎสฺฐานฑ  อวภิชสฺชาลงสฺคณี  โมโห อกพุสลมรูลฑ  –  อยฑ
วพุจสฺจตภิ โมโหฯ

อภิเม ตโย อกพุสลเหตรูฯ
๑๐๖๘. ตตสฺถ กตเม ตโย อพสฺยากตเหตรู? กพุสลานฑ วา ธมสฺมานฑ วภิปากโต กภิรภิยาพสฺยากเตสพุ วา ธเมสฺมสพุ

อโลโภ อโทโส อโมโห – อภิเม ตโย อพสฺยากตเหตรูฯ
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๑๐๖๙. ตตสฺถ กตเม นว กามาวจรเหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อกพุสลเหตรู, ตโย อพสฺยากตเหตรู – อภิเม
นว กามาวจรเหตรูฯ

๑๐๗๐. ตตสฺถ กตเม ฉ รรูปาวจรเหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อพสฺยากตเหตรู – อภิเม ฉ รรูปาวจรเหตรูฯ

๑๐๗๑. ตตสฺถ กตเม ฉ อรรูปาวจรเหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อพสฺยากตเหตรู – อภิเม ฉ อรรูปาวจรเหตรูฯ

๑๐๗๒. ตตสฺถ กตเม ฉ อปรภิยาปนสฺนเหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อพสฺยากตเหตรู – อภิเม ฉ อปรภิยาปนสฺน
เหตรูฯ

๑๐๗๓. ตตสฺถ กตเม ตโย กพุสลเหตรู? อโลโภ, อโทโส, อโมโหฯ

๑๐๗๔. ตตสฺถ กตโม อโลโภ? โย อโลโภ อลพุพสฺภนา อลพุพสฺภภิตตสฺตฑ อสาราโค อสารชสฺชนา อสารชสฺช ภิตตสฺตฑ
อนภภิชสฺฌา อโลโภ กพุสลมรูลฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อโลโภฯ

๑๐๗๕. ตตสฺถ กตโม อโทโส? โย อโทโส อทพุสสฺสนา อทพุสสฺส ภิตตสฺตฑ…เป.… อพสฺยาปาโท อพสฺยาปโชสฺช อ
โทโส กพุสลมรูลฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อโทโสฯ

๑๐๗๖. ตตสฺถ กตโม อโมโห ? ทพุเกสฺข ญาณฑ, ทพุกสฺขสมพุทเย ญาณฑ, ทพุกสฺขนภิโรเธ ญาณฑ, ทพุกสฺขนภิโรธคามภินภิ
ยา ปฎภิปทาย ญาณฑ,  ปพุพสฺพเนสฺต ญาณฑ,  อปรเนสฺต ญาณฑ,  ปพุพสฺพนสฺตาปรเนสฺต ญาณฑ,  อภิทปสฺปจสฺจย
ตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ ญาณฑ, ยา เอวรรูปา 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  อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ธมสฺมวภิจยสโมสฺพชสฺซโงสฺค มคสฺคงสฺคฑ มคสฺคปรภิยาปนสฺนฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อ
โมโหฯ

อภิเม ตโย กพุสลเหตรูฯ
๑๐๗๗. ตตสฺถ กตเม ตโย อพสฺยากตเหตรู? กพุสลานฑ ธมสฺมานฑ วภิปากโต อโลโภ อโทโส อโมโห – อภิเม

ตโย อพสฺยากตเหตรูฯ อภิเม ฉ อปรภิยาปนสฺนเหตรู – อภิเม ธมสฺมา เหตรูฯ

๑๐๗๘. กตเม ธมสฺมา น เหตรู? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา, อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,
รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ,
อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา น เหตรูฯ

๑๐๗๙. กตเม ธมสฺมา สเหตพุกา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สเหตพุกา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สเหตพุกา ฯ

๑๐๘๐. กตเม ธมสฺมา อเหตพุกา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา อเหตพุกา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อเหตพุกาฯ

๑๐๘๑. กตเม ธมสฺมา เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา?  เตหภิ  ธเมสฺมหภิ  เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา เหตพุสมสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๐๘๒. กตเม ธมสฺมา เหตพุวภิปสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺ
ญาณกสฺขโนสฺธ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา เหตพุวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๐๘๓. กตเม ธมสฺมา เหตรู เจว สเหตพุกา จ? โลโภ โมเหน เหตพุ เจว สเหตพุโก จ, โมโห โลเภน เหตพุ
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เจว สเหตพุโก จ, โทโส โมเหน เหตพุ เจว สเหตพุโก จ, โมโห โทเสน เหตพุ เจว สเหตพุโก จ;
อโลโภ อโทโส อโมโห,  เต อญสฺญมญสฺญฑ เหตรู เจว สเหตพุกา จ – อภิเม ธมสฺมา เหตรู เจว ส
เหตพุกา จฯ

๑๐๘๔. กตเม ธมสฺมา สเหตพุกา เจว น จ เหตรู? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สเหตพุกา เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา,
เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สเหตพุกา เจว น จ เหตรูฯ

๑๐๘๕. กตเม ธมสฺมา เหตรู เจว เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา จ? โลโภ โมเหน เหตพุ เจว เหตพุสมสฺปยพุโตสฺต จ, โมโห
โลเภน เหตพุ เจว เหตพุสมสฺปยพุโตสฺต จ, โทโส โมเหน เหตพุ เจว เหตพุสมสฺปยพุโตสฺต จ, โมโห โท
เสน เหตพุ เจว เหตพุสมสฺปยพุโตสฺต จ;  อโลโภ อโทโส อโมโห ,  เต อญสฺญมญสฺญฑ เหตรู เจว เหตพุ
สมสฺปยพุตสฺตา จ – อภิเม ธมสฺมา เหตรู เจว เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา จฯ

๑๐๘๖. กตเม ธมสฺมา เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา เจว น จ เหตรู? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เต ธเมสฺม ฐ
เปตสฺวา, เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา เจว น จ เหตรูฯ

๑๐๘๗. กตเม ธมสฺมา น เหตรู สเหตพุกา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา น เหตรู สเหตพุกา เวทนากสฺขโนสฺธ…
เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา น เหตรู สเหตพุกาฯ

๑๐๘๘. กตเม ธมสฺมา น เหตรู อเหตพุกา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา น เหตรู อเหตพุกา เวทนากสฺขโนสฺธ…
เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา น เหตรู อเหตพุกาฯ

จรูฬนสฺตรทพุกฑ
๑๐๘๙. กตเม ธมสฺมา สปสฺปจสฺจยา? ปญสฺจกสฺขนสฺธา – รรูปกสฺขโนสฺธ,  เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ ,  สงสฺขา

รกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สปสฺปจสฺจยาฯ

๑๐๙๐. กตเม ธมสฺมา อปสฺปจสฺจยา? อสงสฺขตา ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อปสฺปจสฺจยาฯ

๑๐๙๑. กตเม ธมสฺมา สงสฺขตา? เยว เต ธมสฺมา สปสฺปจสฺจยา, เตว เต ธมสฺมา สงสฺขตาฯ

๑๐๙๒. กตเม ธมสฺมา อสงสฺขตา? โย เอว โส ธโมสฺม อปสฺปจสฺจโย, โส เอว โส ธโมสฺม อสงสฺขโตฯ

๑๐๙๓. กตเม ธมสฺมา สนภิทสสฺสนา? รรูปายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา สนภิทสสฺสนา ฯ

๑๐๙๔. กตเม  ธมสฺมา  อนภิทสสฺสนา?  จกสฺขายตนฑ…เป.…  โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ,  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺ
ญาณกสฺขโนสฺธ,  ยญสฺจ รรูปฑ อนภิทสสฺสนฑ อปสฺปฎภิฆฑ ธมสฺมายตนปรภิยาปนสฺนฑ,  อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม
ธมสฺมา อนภิทสสฺสนาฯ

๑๐๙๕. กตเม ธมสฺมา สปสฺปฎภิฆา? จกสฺขายตนฑ…เป.… โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา สปสฺปฎภิฆาฯ

๑๐๙๖. กตเม  ธมสฺมา  อปสฺปฎภิฆา?  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ,  ยญสฺจ  รรูปฑ  อนภิทสสฺสนฑ
อปสฺปฎภิฆฑ ธมสฺมายตนปรภิยาปนสฺนฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อปสฺปฎภิฆาฯ

๑๐๙๗. กตเม ธมสฺมา รรูปภิโน? จตสฺตาโร จ มหาภรูตา จตพุนสฺนญสฺจ มหาภรูตานฑ อพุปาทาย รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา
รรูปภิโนฯ

๑๐๙๘. กตเม ธมสฺมา อรรูปภิโน? เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
อรรูปภิโนฯ

๑๐๙๙. กตเม ธมสฺมา โลกภิยา?  สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาว
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จรา, รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา โลกภิยาฯ

๑๑๐๐. กตเม ธมสฺมา โลกพุตสฺตรา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา โลกพุตสฺตราฯ

๑๑๐๑. กตเม ธมสฺมา เกนจภิ วภิเญสฺญยสฺยา,  เกนจภิ น วภิเญสฺญยสฺยา? เย เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา ,  น เต
ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยาฯ
เย เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา,  น เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา;  เย วา ปน เต ธมสฺมา ฆาน
วภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหา
วภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺ
มา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา, น เต
ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา
ปน เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา, น
เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺ
ยาฯ เย เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา กาย
วภิเญสฺญยสฺยา น เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา,  น เต ธมสฺมา จกสฺขพุ
วภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา
ฆานวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา, น เต
ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา
ปน เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา,
น เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺ
ยาฯ เย เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา โสต
วภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา กาย
วภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺ
มา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา, น
เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา; เย
วา  ปน เต ธมสฺมา  โสตวภิเญสฺญยสฺยา,  น  เต  ธมสฺมา  ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย  เต ธมสฺมา  ช ภิวสฺหา
วภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา
ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต
ธมสฺมา จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺ
มา โสตวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา โสตวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย
เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา ฆานวภิเญสฺญยสฺ
ยา, น เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยาฯ เย เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺ
ยา; เย วา ปน เต ธมสฺมา ช ภิวสฺหาวภิเญสฺญยสฺยา, น เต ธมสฺมา กายวภิเญสฺญยสฺยาฯ อภิเม ธมสฺมา เกนจภิ
วภิเญสฺญยสฺยา เกนจภิ น วภิเญสฺญยสฺยาฯ

อาสวโคจสฺฉกฑ
๑๑๐๒. กตเม ธมสฺมา อาสวา? จตสฺตาโร อาสวา – กามาสโว, ภวาสโว, ทภิฎสฺฐาสโว, อวภิชสฺชาสโวฯ

๑๑๐๓. ตตสฺถ กตโม กามาสโว?  โย กาเมสพุ  กามจสฺฉโนสฺท กามราโค กามนนสฺทณี  กามตณสฺหา กามส ภิ
เนโห กามปรภิฬาโห กามมพุจสฺฉา กามโชสฺซสานฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ กามาสโวฯ
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๑๑๐๔. ตตสฺถ  กตโม  ภวาสโว?  โย  ภเวสพุ  ภวฉโนสฺท  [ภวจสฺฉโนสฺท  (สณี.  สสฺยา.)]  ภวราโค  ภวนนสฺทณี
ภวตณสฺหา ภวส ภิเนโห ภวปรภิฬาโห ภวมพุจสฺฉา ภวโชสฺซสานฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ ภวาสโวฯ

๑๑๐๕. ตตสฺถ กตโม ทภิฎสฺฐาสโว? สสสฺสโต โลโกตภิ วา, อสสสฺสโต โลโกตภิ วา, อนสฺตวา โลโกตภิ วา, อนนสฺต
วา โลโกตภิ วา, ตฑ ช ณีวฑ ตฑ สรณีรนสฺตภิ วา, อญสฺญฑ ช ณีวฑ อญสฺญฑ สรณีรนสฺตภิ วา, โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ
วา, น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา, โหตภิ จ น จ โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา, เนว โหตภิ
น น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา; ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร
ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปฎภิคสฺคาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค
มภิจสฺฉาปโถ  มภิจสฺฉตสฺตฑ  ตภิตสฺถายตนฑ  วภิปรภิยาสคสฺคาโห  –  อยฑ  วพุจสฺจตภิ  ทภิฎสฺฐาสโวฯ  สพสฺพาปภิ
มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐาสโวฯ

๑๑๐๖. ตตสฺถ กตโม อวภิชสฺชาสโว? ทพุเกสฺข อญสฺญาณฑ, ทพุกสฺขสมพุทเย อญสฺญาณฑ, ทพุกสฺขนภิโรเธ อญสฺญาณฑ, ทพุกสฺ
ขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย อญสฺญาณฑ  ,  ปพุพสฺพเนสฺต อญสฺญาณฑ,  อปรเนสฺต อญสฺญาณฑ,  ปพุพสฺพนสฺตา
ปรเนสฺต อญสฺญาณฑ,  อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ อญสฺญาณฑःः ยฑ เอวรรูปฑ อญสฺญาณฑ
อทสสฺสนฑ อนภภิสมโย อนนพุโพโธ อสโมสฺพโธ อปสฺปฎภิเวโธ อสฑคาหนา อปรภิโยคาหนา อสมเปกสฺ
ขนา อปจสฺจเวกสฺขณา อปจสฺจกสฺขกมสฺมฑ ทพุเมสฺมชสฺฌฑ พาลสฺยฑ อสมสฺปชญสฺญฑ โมโห ปโมโห สโมสฺมโห อ
วภิชสฺชา อวภิโชสฺชโฆ อวภิชสฺชาโยโค อวภิชสฺชานพุสโย อวภิชสฺชาปรภิยพุฎสฺฐานฑ อวภิชสฺชาลงสฺคณี โมโห อกพุสลมรูลฑ –
อยฑ วพุจสฺจตภิ อวภิชสฺชาสโวฯ

อภิเม ธมสฺมา อาสวาฯ
๑๑๐๗. กตเม ธมสฺมา โน อาสวา?  เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาว

จรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ
รรูปฑ อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน อาสวาฯ

๑๑๐๘. กตเม ธมสฺมา สาสวา?  กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา;  รรู
ปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สาสวาฯ

๑๑๐๙. กตเม ธมสฺมา อนาสวา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
อนาสวาฯ

๑๑๑๐. กตเม ธมสฺมา อาสวสมสฺปยพุตสฺตา?  เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อาสวสมสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๑๑. กตเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา?  เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๑๒. กตเม ธมสฺมา อาสวา เจว สาสวา จ? เตเยว อาสวา อาสวา เจว สาสวา จฯ

๑๑๑๓. กตเม ธมสฺมา สาสวา เจว โน จ อาสวา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สาสวา, เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา
อวเสสา สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา  ,  อรรูปาวจรา;  รรูปกสฺข
โนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สาสวา เจว โน จ อาสวาฯ

๑๑๑๔. กตเม ธมสฺมา อาสวา เจว อาสวสมสฺปยพุตสฺตา จ? กามาสโว อวภิชสฺชาสเวน อาสโว เจว อาสวสมสฺป
ยพุโตสฺต จ, อวภิชสฺชาสโว กามาสเวน อาสโว เจว อาสวสมสฺปยพุโตสฺต จ, ภวาสโว อวภิชสฺชาสเวน อาส
โว เจว อาสวสมสฺปยพุโตสฺต จ, อวภิชสฺชาสโว ภวาสเวน อาสโว เจว อาสวสมสฺปยพุโตสฺต จ, ทภิฎสฺฐาสโว
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อวภิชสฺชาสเวน อาสโว เจว อาสวสมสฺปยพุโตสฺต จ, อวภิชสฺชาสโว ทภิฎสฺฐาสเวน อาสโว เจว อาสวสมสฺปยพุ
โตสฺต จ – อภิเม ธมสฺมา อาสวา เจว อาสวสมสฺปยพุตสฺตา จฯ

๑๑๑๕. กตเม ธมสฺมา อาสวสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ อาสวา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา, เต ธ
เมสฺม ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อาสวสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน
จ อาสวาฯ

๑๑๑๖. กตเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา กพุสลากพุ
สลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ
– อภิเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวาฯ

๑๑๑๗. กตเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา อนาสวา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ,  มคสฺคผลานภิ จ,  อสงสฺขตา จ
ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา อนาสวาฯ

นภิเกสฺขปกเณสฺฑ ปฐมภาณวาโรฯ

สฑโยชนโคจสฺฉกฑ
๑๑๑๘.  กตเม  ธมสฺมา  สฑโยชนา?  ทส  สฑโยชนานภิ  –  กามราคสฑโยชนฑ,  ปฎภิฆสฑโยชนฑ  ,  มานสฑโยชนฑ,

ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ, วภิจภิกภิจสฺฉาสฑโยชนฑ, สณีลพสฺพตปรามาสสฑโยชนฑ, ภวราคสฑโยชนฑ, อภิสสฺสาสฑโยชนฑ, มจสฺฉ
รภิยสฑโยชนฑ, อวภิชสฺชาสฑโยชนฑฯ

๑๑๑๙. ตตสฺถ กตมฑ กามราคสฑโยชนฑ?  โย กาเมสพุ กามจสฺฉโนสฺท กามราโค กามนนสฺทณี กามตณสฺหา กา
มสภิเนโห กามปรภิฬาโห กามมพุจสฺฉา กามโชสฺซสานฑ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ กามราคสฑโยชนฑฯ

๑๑๒๐. ตตสฺถ กตมฑ ปฎภิฆสฑโยชนฑ? อนตสฺถฑ เม อจรณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อนตสฺถฑ เม จรตณีตภิ อาฆาโต ชาย
ตภิ, อนตสฺถฑ เม จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, ปภิยสสฺส เม มนาปสสฺส อนตสฺถฑ อจรภิ…เป.… อนตสฺถฑ จร
ตภิ…เป.… อนตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อปสฺปภิยสสฺส เม อมนาปสสฺส อตสฺถฑ อจรภิ…เป.… อตสฺถฑ
จรตภิ…เป.… อตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อฎสฺฐาเน วา ปน อาฆาโต ชายตภิฯ โย เอวรรูโป
จภิตสฺตสสฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต ปฎภิฆฑ ปฎภิวภิโรโธ โกโป ปโกโป สมสฺปโกโป โทโส ปโทโส สมสฺป
โทโส จภิตสฺตสสฺส พสฺยาปตสฺตภิ มโนปโทโส โกโธ กพุชสฺซนา กพุชสฺฌภิตตสฺตฑ โทโส ทพุสสฺสนา ทพุสสฺส ภิตตสฺตฑ พสฺ
ยาปตสฺตภิ  พสฺยาปชสฺชนา พสฺยาปชสฺช ภิตตสฺตฑ  วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณสฺฑภิกสฺกฑ  อสพุโรโป อนตสฺตมนตา จภิตสฺ
ตสสฺส – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ปฎภิฆสฑโยชนฑฯ

๑๑๒๑. ตตสฺถ กตมฑ มานสฑโยชนฑ? เสโยสฺยหมสสฺมณีตภิ มาโน, สทภิโสหมสสฺมณีตภิ มาโน, หณีโนหมสสฺมณีตภิ มาโนฯ
โย เอวรรูโป มาโน มญสฺญนา มญสฺญภิตตสฺตฑ  อพุนสฺนตภิ  อพุนสฺนโม  [อพุณสฺณตภิ  อพุณสฺณาโม  (สสฺยา.)]  ธโช
สมสฺปคสฺคาโห เกตพุกมสฺยตา จภิตสฺตสสฺส – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ มานสฑโยชนฑฯ

๑๑๒๒. ตตสฺถ  กตมฑ  ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ?  สสสฺสโต โลโกตภิ  วา,  อสสสฺสโต โลโกตภิ  วา,  อนสฺตวา  โลโกตภิ  วา,
อนนสฺตวา โลโกตภิ วา, ตฑ ช ณีวฑ ตฑ สรณีรนสฺตภิ วา, อญสฺญฑ ช ณีวฑ อญสฺญฑ สรณีรนสฺตภิ วา, โหตภิ ตถาคโต ปรฑ
มรณาตภิ วา, น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา, โหตภิ จ น จ โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา,
เนว โหตภิ น น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา; ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิ
กนสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปฎภิคสฺคาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส
กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑฯ ฐเปตสฺ
วา สณีลพสฺพตปรามาสสฑโยชนฑ สพสฺพาปภิ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑฯ
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๑๑๒๓. ตตสฺถ กตมฑ วภิจภิกภิจสฺฉาสฑโยชนฑ? สตสฺถรภิ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ธเมสฺม กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, สเงสฺฆ กงสฺขตภิ วภิ
จภิกภิจสฺฉตภิ, ส ภิกสฺขาย กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ปพุพสฺพเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, อปรเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ปพุพสฺ
พนสฺตาปรเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิः�
ยา เอวรรูปา กงสฺขา กงสฺขายนา กงสฺขายภิตตสฺตฑ วภิมตภิ วภิจภิกภิจสฺฉา เทสฺวฬสฺหกฑ เทสฺวธาปโถ สฑสโย อเนกฑ
สคสฺคาโห อาสปสฺปนา ปรภิสปสฺปนา อปรภิโยคาหนา ถมสฺภภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส มโนวภิเลโข – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ
วภิจภิกภิจสฺฉาสฑโยชนฑฯ

๑๑๒๔. ตตสฺถ กตมฑ  ส ณีลพสฺพตปรามาสสฑโยชนฑ?  อภิโต พหภิทสฺธา สมณพสฺราหสฺมณานฑ  ส ณีเลน สพุทสฺธภิ  วเตน
สพุทสฺธภิ ส ณีลพสฺพเตน สพุทสฺธณีตภิ;  ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกา
ยภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาป
โถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ส ณีลพสฺพตปรามาสสฑโยชนฑฯ

๑๑๒๕. ตตสฺถ กตมฑ ภวราคสฑโยชนฑ? โย ภเวสพุ ภวฉโนสฺท ภวราโค ภวนนสฺทณี ภวตณสฺหา ภวส ภิเนโห ภว
ปรภิฬาโห ภวมพุจสฺฉา ภวโชสฺซสานฑ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ภวราคสฑโยชนฑฯ

๑๑๒๖. ตตสฺถ กตมฑ  อภิสสฺสาสฑโยชนฑ?  ยา ปรลาภสกสฺการครพุการมานนวนสฺทนปรูชนาสพุ  อภิสสฺสา อภิสสฺสายนา
อภิสสฺสายภิตตสฺตฑ อพุสรูยา อพุสรูยนา อพุสรูยภิตตสฺตฑ [อพุสสฺสพุยา อพุสสฺสพุยนา อพุสสฺสพุยภิตตสฺตฑ (ก.)] – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อภิสสฺ
สาสฑโยชนฑฯ

๑๑๒๗. ตตสฺถ กตมฑ มจสฺฉรภิยสฑโยชนฑ?  ปญสฺจ มจสฺฉรภิยานภิ – อาวาสมจสฺฉรภิยฑ,  กพุลมจสฺฉรภิยฑ,  ลาภมจสฺฉรภิยฑ,
วณสฺณมจสฺฉรภิยฑ,  ธมสฺมมจสฺฉรภิยฑฯ ยฑ เอวรรูปฑ มเจสฺฉรฑ มจสฺฉรายนา มจสฺฉรายภิตตสฺตฑ เววภิจสฺฉฑ กทรภิยฑ
กฎพุกญสฺจพุกตา อคสฺคหภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ มจสฺฉรภิยสฑโยชนฑฯ

๑๑๒๘. ตตสฺถ กตมฑ อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ?  ทพุเกสฺข อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขสมพุทเย อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขนภิโรเธ อญสฺญาณฑ,
ทพุกสฺขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย อญสฺญาณฑ, ปพุพสฺพเนสฺต อญสฺญาณฑ, อปรเนสฺต อญสฺญาณฑ, ปพุพสฺพนสฺตา
ปรเนสฺต อญสฺญาณฑ,  อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ อญสฺญาณฑःः ยฑ เอวรรูปฑ อญสฺญาณฑ
อทสสฺสนฑ อนภภิสมโย อนนพุโพโธ อสโมสฺพโธ อปสฺปฎภิเวโธ อสฑคาหนา อปรภิโยคาหนา อสมเปกสฺ
ขนา อปจสฺจเวกสฺขณา อปจสฺจกสฺขกมสฺมฑ ทพุเมสฺมชสฺฌฑ พาลสฺยฑ อสมสฺปชญสฺญฑ โมโห ปโมโห สโมสฺมโห อ
วภิชสฺชา อวภิโชสฺชโฆ อวภิชสฺชาโยโค อวภิชสฺชานพุสโย อวภิชสฺชาปรภิยพุฎสฺฐานฑ อวภิชสฺชาลงสฺคณี โมโห อกพุสลมรูลฑ –
อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อวภิชสฺชาสฑโยชนฑฯ

อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนาฯ
๑๑๒๙. กตเม ธมสฺมา โน สฑโยชนา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาว

จรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน สฑโยชนาฯ

๑๑๓๐. กตเม ธมสฺมา สฑโยชนภิยา?  สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูป
าวจรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนภิยาฯ

๑๑๓๑. กตเม ธมสฺมา อสฑโยชนภิยา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา อสฑโยชนภิยาฯ

๑๑๓๒. กตเม ธมสฺมา สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตาฯ
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๑๑๓๓. กตเม ธมสฺมา สฑโยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๓๔. กตเม ธมสฺมา สฑโยชนา เจว สฑโยชนภิยา จ? ตาเนว สฑโยชนานภิ สฑโยชนา เจว สฑโยชนภิยา จฯ

๑๑๓๕. กตเม ธมสฺมา สฑโยชนภิยา เจว โน จ สฑโยชนา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สฑโยชนภิยา, เต ธเมสฺม ฐ
เปตสฺวา อวเสสา สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; รรู
ปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนภิยา เจว โน จ สฑโยชนาฯ

๑๑๓๖. กตเม ธมสฺมา  สฑโยชนา  เจว  สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตา  จ?  กามราคสฑโยชนฑ  อวภิชสฺชาสฑโยชเนน สฑโย
ชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ กามราคสฑโยชเนน สฑโยชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺป
ยพุตสฺตญสฺจ,  ปฎภิฆสฑโยชนฑ  อวภิชสฺชาสฑโยชเนน สฑโยชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ
ปฎภิฆสฑโยชเนน  สฑโยชนเญสฺจว  สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  มานสฑโยชนฑ  อวภิชสฺชาสฑโยชเนน  สฑโย
ชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ  มานสฑโยชเนน สฑโยชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺ
ตญสฺจ,  ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ  อวภิชสฺชาสฑโยชเนน  สฑโยชนเญสฺจว  สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ
ทภิฎสฺฐภิสฑโยชเนน  สฑโยชนเญสฺจว  สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  วภิจภิกภิจสฺฉาสฑโยชนฑ  อวภิชสฺชาสฑโยชเนน  สฑโย
ชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ วภิจภิกภิจสฺฉาสฑโยชเนน สฑโยชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺป
ยพุตสฺตญสฺจ, สณีลพสฺพตปรามาสสฑโยชนฑ อวภิชสฺชาสฑโยชเนน สฑโยชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อวภิชสฺ
ชาสฑโยชนฑ ส ณีลพสฺพตปรามาสสฑโยชเนน สฑโยชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  ภวราคสฑโยชนฑ  อ
วภิชสฺชาสฑโยชเนน  สฑโยชนเญสฺจว  สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ  ภวราคสฑโยชเนน  สฑโย
ชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อภิสสฺสาสฑโยชนฑ อวภิชสฺชาสฑโยชเนน สฑโยชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺ
ตญสฺจ,  อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ อภิสสฺสาสฑโยชเนน สฑโยชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  มจสฺฉรภิยสฑโยชนฑ อ
วภิชสฺชาสฑโยชเนน  สฑโยชนเญสฺจว  สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชาสฑโยชนฑ  มจสฺฉรภิยสฑโยชเนน  สฑโย
ชนเญสฺจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนา เจว สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตา จฯ

๑๑๓๗. กตเม ธมสฺมา สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ สฑโยชนา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา, เต
ธเมสฺม ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนสมสฺปยพุตสฺตา เจว
โน จ สฑโยชนาฯ

๑๑๓๘. กตเม ธมสฺมา สฑโยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา สฑโยชนภิยา?  เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา กพุ
สลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา;  รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณ
กสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา สฑโยชนภิยาฯ

๑๑๓๙. กตเม ธมสฺมา สฑโยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา อสฑโยชนภิยา?  อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ,  มคสฺคผลานภิ จ,  อสงสฺข
ตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา สฑโยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา อสฑโยชนภิยาฯ

คนสฺถโคจสฺฉกฑ
๑๑๔๐. กตเม ธมสฺมา คนสฺถา? จตสฺตาโร คนสฺถา – อภภิชสฺฌา กายคโนสฺถ, พสฺยาปาโท กายคโนสฺถ, สณีลพสฺพต

ปรามาโส กายคโนสฺถ, อภิทฑ สจสฺจาภภินภิเวโส กายคโนสฺถฯ

๑๑๔๑. ตตสฺถ กตโม อภภิชสฺฌา กายคโนสฺถ? โย ราโค สาราโค อนพุนโย อนพุโรโธ นนสฺทณี นนสฺทณีราโค จภิตสฺ
ตสสฺส สาราโค อภิจสฺฉา มพุจสฺฉา อโชสฺซสานฑ เคโธ ปลภิเคโธ สโงสฺค ปโงสฺก เอชา มายา ชนภิกา สญสฺชนนณี
ส ภิพสฺพภินณี ชาลภินณี สรภิตา วภิสตสฺตภิกา สพุตสฺตฑ วภิสฎา อายรูหภินณี ทพุตภิยา ปณภิธภิ ภวเนตสฺตภิ วนฑ วนโถ สนสฺถโว
ส ภิเนโห อเปกสฺขา  ปฎภิพนสฺธพุ  อาสา  อาส ภิสนา  อาส ภิส ภิตตสฺตฑ  รรูปาสา  สทสฺทาสา  คนสฺธาสา  รสาสา
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โผฎสฺฐพสฺพาสา ลาภาสา ธนาสา ปพุตสฺตาสา ช ณีวภิตาสา ชปสฺปา ปชปสฺปา อภภิชปสฺปา ชปสฺปา ชปสฺปนา
ชปสฺปภิตตสฺตฑ โลลพุปสฺปฑ โลลพุปสฺปายนา โลลพุปสฺปายภิตตสฺตฑ ปพุจสฺฉญสฺช ภิกตา สาธพุกมสฺยตา อธมสฺมราโค วภิสม
โลโภ นภิกนสฺตภิ นภิกามนา ปตสฺถนา ปภิหนา สมสฺปตสฺถนา กามตณสฺหา ภวตณสฺหา วภิภวตณสฺหา รรูป
ตณสฺหา  อรรูปตณสฺหา  นภิโรธตณสฺหา  รรูปตณสฺหา  สทสฺทตณสฺหา  คนสฺธตณสฺหา  รสตณสฺหา
โผฎสฺฐพสฺพตณสฺหา ธมสฺมตณสฺหา โอโฆ โยโค คโนสฺถ อพุปาทานฑ อาวรณฑ นณีวรณฑ ฉาทนฑ พนสฺธนฑ อพุ
ปกสฺกภิเลโส อนพุสโย ปรภิยพุฎสฺฐานฑ ลตา เววภิจสฺฉฑ ทพุกสฺขมรูลฑ ทพุกสฺขนภิทานฑ ทพุกสฺขปสฺปภโว มารปาโส มา
รพฬ ภิสฑ มารวภิสโย ตณสฺหานทณี ตณสฺหาชาลฑ ตณสฺหาคทสฺทพุลฑ ตณสฺหาสมพุโทสฺท อภภิชสฺฌา โลโภ อกพุ
สลมรูลฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อภภิชสฺฌา กายคโนสฺถฯ

๑๑๔๒. ตตสฺถ กตโม พสฺยาปาโท กายคโนสฺถ?  อนตสฺถฑ เม อจรณี ตภิ อาฆาโต ชายตภิ,  อนตสฺถฑ เม จรตณีตภิ
อาฆาโต ชายตภิ, อนตสฺถฑ เม จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, ปภิยสสฺส เม มนาปสสฺส อนตสฺถฑ อจรภิ…เป.
…  อนตสฺถฑ  จรตภิ…เป.…  อนตสฺถฑ  จรภิสสฺสตณีตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,  อปสฺปภิยสสฺส  เม อมนาปสสฺส  อตสฺถฑ
อจรภิ…เป.… อตสฺถฑ จรตภิ…เป.… อตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อฎสฺฐาเน วา ปน อาฆาโต ชา
ยตภิฯ โย เอวรรูโป จภิตสฺตสสฺส  อาฆาโต ปฎภิฆาโต ปฎภิฆฑ  ปฎภิวภิโรโธ โกโป ปโกโป สมสฺปโกโป
โทโส ปโทโส สมสฺปโทโส จภิตสฺตสสฺส พสฺยาปตสฺตภิ มโนปโทโส โกโธ กพุชสฺซนา กพุชสฺฌภิตตสฺตฑ โทโส ทพุสสฺ
สนา ทพุสสฺส ภิตตสฺตฑ พสฺยาปตสฺตภิ พสฺยาปชสฺชนา พสฺยาปชสฺช ภิตตสฺตฑ วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณสฺฑภิกสฺกฑ อสพุโรโป
อนตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ วพุจสฺจตภิ พสฺยาปาโท กายคโนสฺถฯ

๑๑๔๓. ตตสฺถ กตโม สณีลพสฺพตปรามาโส กายคโนสฺถ? อภิโต พหภิทสฺธา สมณพสฺราหสฺมณานฑ ส ณีเลน สพุทสฺธภิ, ว
เตน สพุทสฺธภิ, สณีลพสฺพเตน สพุทสฺธณีตภิःः ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิ
วภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺ
ฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ ส ณีลพสฺพตปรามาโส กายคโนสฺถฯ

๑๑๔๔. ตตสฺถ กตโม อภิทฑสจสฺจาภภินภิเวโส กายคโนสฺถ?  สสสฺสโต โลโก,  อภิทเมว สจสฺจฑ  โมฆมญสฺญนสฺตภิ วา;
อสสสฺสโต โลโก, อภิทเมว สจสฺจฑ โมฆมญสฺญนสฺตภิ วา; อนสฺตวา โลโก, อภิทเมว สจสฺจฑ โมฆมญสฺญนสฺตภิ
วา; อนนสฺตวา โลโก, อภิทเมว สจสฺจฑ โมฆมญสฺญนสฺตภิ วา; ตฑ ช ณีวฑ ตฑ สรณีรฑ, อภิทเมว สจสฺจฑ โมฆมญสฺญนสฺ
ตภิ วา; อญสฺญฑ ช ณีวฑ อญสฺญฑ สรณีรฑ, อภิทเมว สจสฺจฑ โมฆมญสฺญนสฺตภิ วา; โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณา, อภิท
เมว สจสฺจฑ โมฆมญสฺญนสฺตภิ วา;  น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณา,  อภิทเมว สจสฺจฑ โมฆมญสฺญนสฺตภิ วา;
โหตภิ จ น จ โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณา, อภิทเมว สจสฺจฑ โมฆมญสฺญนสฺตภิ วา; เนว โหตภิ น น โหตภิ
ตถาคโต ปรฑ  มรณา,  อภิทเมว สจสฺจฑ  โมฆมญสฺญนสฺตภิ  วาःः ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ  ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิ
คหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส
ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ อภิทฑสจสฺจา
ภภินภิเวโส กายคโนสฺถฯ ฐเปตสฺวา ส ณีลพสฺพตปรามาสฑ กายคนสฺถฑ สพสฺพาปภิ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ อภิทฑสจสฺจาภภินภิ
เวโส กายคโนสฺถฯ

อภิเม ธมสฺมา คนสฺถาฯ
๑๑๔๕. กตเม ธมสฺมา โน คนสฺถา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,

รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ,
อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน คนสฺถาฯ

๑๑๔๖. กตเม ธมสฺมา คนสฺถนภิยา? สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาว
จรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถนภิยาฯ
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๑๑๔๗. กตเม ธมสฺมา อคนสฺถนภิยา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา อคนสฺถนภิยาฯ

๑๑๔๘. กตเม ธมสฺมา คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา?  เตหภิ ธเมสฺมหภิ  เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๔๙. กตเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺ
ญาณกสฺขโนสฺธ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๕๐. กตเม ธมสฺมา คนสฺถา เจว คนสฺถนภิยา จ? เตว คนสฺถา คนสฺถา เจว คนสฺถนภิยา จฯ

๑๑๕๑. กตเม ธมสฺมา คนสฺถนภิยา เจว โน จ คนสฺถา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา คนสฺถนภิยา, เต ธเมสฺม ฐเปตสฺ
วา อวเสสา สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; รรูปกสฺข
โนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถนภิยา เจว โน จ คนสฺถาฯ

๑๑๕๒. กตเม  ธมสฺมา  คนสฺถา  เจว  คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา  จ?  สณีลพสฺพตปรามาโส  กายคโนสฺถ  อภภิชสฺฌากาย
คเนสฺถน คโนสฺถ เจว คนสฺถสมสฺปยพุโตสฺต จ, อภภิชสฺฌากายคโนสฺถ ส ณีลพสฺพตปรามาเสน กายคเนสฺถน ค
โนสฺถ เจว คนสฺถสมสฺปยพุโตสฺต  จ,  อภิทฑสจสฺจาภภินภิเวโส กายคโนสฺถ  อภภิชสฺฌากายคเนสฺถน คโนสฺถ  เจว
คนสฺถสมสฺปยพุโตสฺต จ, อภภิชสฺฌากายคโนสฺถ อภิทฑสจสฺจาภภินภิเวเสน กายคเนสฺถน คโนสฺถ เจว คนสฺถสมสฺปยพุ
โตสฺต จ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถา เจว คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา จฯ

๑๑๕๓. กตเม ธมสฺมา คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ คนสฺถา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา,  เต ธ
เมสฺม ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน
จ คนสฺถาฯ

๑๑๕๔. กตเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา คนสฺถนภิยา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา กพุสลากพุ
สลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ
– อภิเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา คนสฺถนภิยาฯ

๑๑๕๕. กตเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา อคนสฺถนภิยา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ
ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา อคนสฺถนภิยาฯ

โอฆโคจสฺฉกฑ
๑๑๕๖. กตเม ธมสฺมา โอฆา? จตสฺตาโร โอฆา…เป.… อภิเม ธมสฺมา โอฆวภิปสฺปยพุตสฺตา โอฆนภิยาฯ

โยคโคจสฺฉกฑ
๑๑๕๗. กตเม ธมสฺมา โยคา? จตสฺตาโร โยคา…เป.… อภิเม ธมสฺมา โยควภิปสฺปยพุตสฺตา โยคนภิยาฯ

นณีวรณโคจสฺฉกฑ
๑๑๕๘. กตเม ธมสฺมา นณีวรณา? ฉ นณีวรณา [นณีวรณานภิ (สสฺยา.)] – กามจสฺฉนสฺทนณีวรณฑ, พสฺยาปาทนณีวรณฑ,

ถภินมภิทสฺธนณีวรณฑ, อพุทสฺธจสฺจกพุกสฺกพุจสฺจนณีวรณฑ, วภิจภิกภิจสฺฉานณีวรณฑ, อวภิชสฺชานณีวรณฑฯ
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๑๑๕๙. ตตสฺถ กตมฑ กามจสฺฉนสฺทนณีวรณฑ? โย กาเมสพุ กามจสฺฉโนสฺท กามราโค กามนนสฺทณี กามตณสฺหา กา
มสภิเนโห กามปรภิฬาโห กามมพุจสฺฉา กามโชสฺซสานฑ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ กามจสฺฉนสฺทนณีวรณฑฯ

๑๑๖๐. ตตสฺถ กตมฑ พสฺยาปาทนณีวรณฑ?  อนตสฺถฑ เม อจรณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ,  อนตสฺถฑ เม จรตณีตภิ อาฆาโต
ชายตภิ; อนตสฺถฑ เม จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ; ปภิยสสฺส เม มนาปสสฺส อนตสฺถฑ อจรภิ…เป.… อนตสฺถฑ
จรตภิ…เป.…  อนตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,  อปสฺปภิยสสฺส เม อมนาปสสฺส อตสฺถฑ  อจรภิ…เป.…
อตสฺถฑ จรตภิ…เป.… อตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อฎสฺฐาเน วา ปน อาฆาโต ชายตภิฯ โย เอว
รรูโป จภิตสฺตสสฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต ปฎภิฆฑ ปฎภิวภิโรโธ โกโป ปโกโป สมสฺปโกโป โทโส ปโทโส
สมสฺปโทโส จภิตสฺตสสฺส พสฺยาปตสฺตภิ มโนปโทโส โกโธ กพุชสฺซนา กพุชสฺฌภิตตสฺตฑ โทโส ทพุสสฺสนา ทพุสสฺส ภิตตสฺตฑ
พสฺยาปตสฺตภิ พสฺยาปชสฺชนา พสฺยาปชสฺช ภิตตสฺตฑ วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณสฺฑภิกสฺกฑ อสพุโรโป อนตสฺตมนตา จภิตสฺ
ตสสฺส – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ พสฺยาปาทนณีวรณฑฯ

๑๑๖๑. ตตสฺถ กตมฑ ถภินมภิทสฺธนณีวรณฑ? อตสฺถภิ ถภินฑ, อตสฺถภิ มภิทสฺธฑฯ

๑๑๖๒. ตตสฺถ กตมฑ ถภินฑ? ยา จภิตสฺตสสฺส อกลสฺลตา อกมสฺมญสฺญตา โอลณียนา สลสฺลณียนา ลณีนฑ ลณียนา ลณียภิตตสฺตฑ
ถภินฑ ถภิยนา ถภิยภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ถภินฑฯ

๑๑๖๓. ตตสฺถ กตมฑ มภิทสฺธฑ? ยา กายสสฺส อกลสฺลตา อกมสฺมญสฺญตา โอนาโห ปรภิโยนาโห อโนสฺตสโมโรโธ
มภิทสฺธฑ โสปสฺปฑ ปจลายภิกา โสปสฺปฑ สพุปนา สพุปภิตตสฺตฑ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ มภิทสฺธฑฯ อภิตภิ อภิทญสฺจ ถภินฑ,  อภิทญสฺจ
มภิทสฺธฑ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ถภินมภิทสฺธนณีวรณฑฯ

๑๑๖๔. ตตสฺถ กตมฑ อพุทสฺธจสฺจกพุกสฺกพุจสฺจนณีวรณฑ? อตสฺถภิ อพุทสฺธจสฺจฑ, อตสฺถภิ กพุกสฺกพุจสฺจฑฯ

๑๑๖๕. ตตสฺถ กตมฑ อพุทสฺธจสฺจฑ?  ยฑ จภิตสฺตสสฺส อพุทสฺธจสฺจฑ อวรูปสโม เจตโส วภิเกสฺขโป ภนสฺตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส – อภิทฑ
วพุจสฺจตภิ อพุทสฺธจสฺจฑฯ

๑๑๖๖. ตตสฺถ กตมฑ กพุกสฺกพุจสฺจฑ?  อกปสฺปภิเย กปสฺปภิยสญสฺญภิตา,  กปสฺปภิเย อกปสฺปภิยสญสฺญภิตา,  อวเชสฺช วชสฺชสญสฺญภิ
ตา, วเชสฺช อวชสฺชสญสฺญภิตาฯ ยฑ เอวรรูปฑ กพุกสฺกพุจสฺจฑ กพุกสฺกพุจสฺจายนา กพุกสฺกพุจสฺจายภิตตสฺตฑ เจตโส วภิปสฺปฎภิสา
โร มโนวภิเลโข – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ กพุกสฺกพุจสฺจฑฯ อภิตภิ อภิทญสฺจ อพุทสฺธจสฺจฑ, อภิทญสฺจ กพุกสฺกพุจสฺจฑ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อพุทสฺ
ธจสฺจกพุกสฺกพุจสฺจนณีวรณฑฯ

๑๑๖๗. ตตสฺถ กตมฑ วภิจภิกภิจสฺฉานณีวรณฑ? สตสฺถรภิ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ธเมสฺม กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, สเงสฺฆ กงสฺขตภิ วภิจภิ
กภิจสฺฉตภิ, ส ภิกสฺขาย กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ปพุพสฺพเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, อปรเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ปพุพสฺ
พนสฺตาปรเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ,  อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิฯ
ยา เอวรรูปา กงสฺขา กงสฺขายนา กงสฺขายภิตตสฺตฑ วภิมตภิ วภิจภิกภิจสฺฉา เทสฺวฬสฺหกฑ เทสฺวธาปโถ สฑสโย อเนกฑ
สคสฺคาโห อาสปสฺปนา ปรภิสปสฺปนา อปรภิโยคาหนา ถมสฺภภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส มโนวภิเลโข – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ
วภิจภิกภิจสฺฉานณีวรณฑฯ

๑๑๖๘. ตตสฺถ กตมฑ อวภิชสฺชานณีวรณฑ?  ทพุเกสฺข อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขสมพุทเย อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขนภิโรเธ อญสฺญาณฑ,
ทพุกสฺขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย อญสฺญาณฑ, ปพุพสฺพเนสฺต อญสฺญาณฑ, อปรเนสฺต อญสฺญาณฑ, ปพุพสฺพนสฺตา
ปรเนสฺต อญสฺญาณฑ,  อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ อญสฺญาณฑःः ยฑ เอวรรูปฑ อญสฺญาณฑ
อทสสฺสนฑ อนภภิสมโย อนนพุโพโธ อสโมสฺพโธ อปสฺปฎภิเวโธ อสฑคาหนา อปรภิโยคาหนา อสมเปกสฺ
ขนา อปจสฺจเวกสฺขณา อปจสฺจกสฺขกมสฺมฑ ทพุเมสฺมชสฺฌฑ พาลสฺยฑ อสมสฺปชญสฺญฑ โมโห ปโมโห สโมสฺมโห อ
วภิชสฺชา อวภิโชสฺชโฆ อวภิชสฺชาโยโค อวภิชสฺชานพุสโย อวภิชสฺชาปรภิยพุฎสฺฐานฑ อวภิชสฺชาลงสฺคณี โมโห อกพุสลมรูลฑ –
อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อวภิชสฺชานณีวรณฑฯ

ນນກເຂປະກ ກນທກງ   20/40



อภิเม ธมสฺมา นณีวรณาฯ
๑๑๖๙. กตเม ธมสฺมา โน นณีวรณา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาว

จรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน นณีวรณาฯ

๑๑๗๐. กตเม ธมสฺมา นณีวรณภิยา? สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาว
จรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณภิยาฯ

๑๑๗๑. กตเม ธมสฺมา อนณีวรณภิยา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา อนณีวรณภิยาฯ

๑๑๗๒. กตเม ธมสฺมา นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๗๓. กตเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา?  เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๗๔. กตเม ธมสฺมา นณีวรณา เจว นณีวรณภิยา จ? ตาเนว นณีวรณานภิ นณีวรณา เจว นณีวรณภิยา จฯ

๑๑๗๕. กตเม ธมสฺมา นณีวรณภิยา เจว โน จ นณีวรณา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา นณีวรณภิยา, เต ธเมสฺม ฐ
เปตสฺวา อวเสสา สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; รรู
ปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณภิยา เจว โน จ นณีวรณาฯ

๑๑๗๖. กตเม  ธมสฺมา  นณีวรณา  เจว  นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา  จ?  กามจสฺฉนสฺทนณีวรณฑ  อวภิชสฺชานณีวรเณน  นณีว
รณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชานณีวรณฑ  กามจสฺฉนสฺทนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺป
ยพุตสฺตญสฺจ,  พสฺยาปาทนณีวรณฑ อวภิชสฺชานณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชานณีวรณฑ
พสฺยาปาทนณีวรเณน  นณีวรณเญสฺจว  นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  ถภินมภิทสฺธนณีวรณฑ  อวภิชสฺชานณีวรเณน  นณีว
รณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชานณีวรณฑ ถภินมภิทสฺธนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺ
ตญสฺจ, อพุทสฺธจสฺจนณีวรณฑ อวภิชสฺชานณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อวภิชสฺชานณีวรณฑ อพุทสฺธจสฺ
จนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, กพุกสฺกพุจสฺจนณีวรณฑ อวภิชสฺชานณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีว
รณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺชานณีวรณฑ  กพุกสฺกพุจสฺจนณีวรเณน  นณีวรณเญสฺจว  นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  วภิจภิกภิจสฺ
ฉานณีวรณฑ อวภิชสฺชานณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อวภิชสฺชานณีวรณฑ วภิจภิกภิจสฺฉานณีวรเณน
นณีวรณเญสฺจว  นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  กามจสฺฉนสฺทนณีวรณฑ  อพุทสฺธจสฺจนณีวรเณน  นณีวรณเญสฺจว  นณีวรณ
สมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อพุทสฺธจสฺจนณีวรณฑ กามจสฺฉนสฺทนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, พสฺยาปา
ทนณีวรณฑ  อพุทสฺธจสฺจนณีวรเณน  นณีวรณเญสฺจว  นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อพุทสฺธจสฺจนณีวรณฑ  พสฺยาปา
ทนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  ถภินมภิทสฺธนณีวรณฑ อพุทสฺธจสฺจนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว
นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อพุทสฺธจสฺจนณีวรณฑ ถภินมภิทสฺธนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  กพุกสฺ
กพุจสฺจนณีวรณฑ  อพุทสฺธจสฺจนณีวรเณน  นณีวรณเญสฺจว  นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อพุทสฺธจสฺจนณีวรณฑ  กพุกสฺกพุจสฺ
จนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, วภิจภิกภิจสฺฉานณีวรณฑ อพุทสฺธจสฺจนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณี
วรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อพุทสฺธจสฺจนณีวรณฑ วภิจภิกภิจสฺฉานณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อวภิชสฺ
ชานณีวรณฑ อพุทสฺธจสฺจนณีวรเณน นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อพุทสฺธจสฺจนณีวรณฑ อวภิชสฺชานณีวรเณน
นณีวรณเญสฺจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณา เจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา จฯ

๑๑๗๗. กตเม ธมสฺมา นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ นณีวรณา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา, เต
ธเมสฺม ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา เจว
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โน จ นณีวรณาฯ

๑๑๗๘. กตเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา นณีวรณภิยา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา กพุสลา
พสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิ
เม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา นณีวรณภิยาฯ

๑๑๗๙. กตเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา อนณีวรณภิยา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา
จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา อนณีวรณภิยาฯ

ปรามาสโคจสฺฉกฑ
๑๑๘๐. กตเม ธมสฺมา ปรามาสา? ทภิฎสฺฐภิปรามาโสฯ

๑๑๘๑. ตตสฺถ กตโม ทภิฎสฺฐภิปรามาโส? สสสฺสโต โลโกตภิ วา,  อสสสฺสโต โลโกตภิ วา, อนสฺตวา โลโกตภิ วา,
อนนสฺตวา โลโกตภิ วา, ตฑ ช ณีวฑ ตฑ สรณีรนสฺตภิ วา, อญสฺญฑ ช ณีวฑ อญสฺญฑ สรณีรนสฺตภิ วา, โหตภิ ตถาคโต ปรฑ
มรณาตภิ วา, น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา, โหตภิ จ น จ โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา,
เนว โหตภิ น น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วาःः ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิ
กนสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส
กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ ทภิฎสฺฐภิปรามาโสฯ สพสฺ
พาปภิ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิปรามาโสฯ

อภิเม ธมสฺมา ปรามาสาฯ
๑๑๘๒. กตเม ธมสฺมา โน ปรามาสา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาว

จรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน ปรามาสาฯ

๑๑๘๓. กตเม ธมสฺมา ปรามฎสฺฐา? สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูป
าวจรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ปรามฎสฺฐาฯ

๑๑๘๔. กตเม ธมสฺมา อปรามฎสฺฐา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา อปรามฎสฺฐาฯ

๑๑๘๕. กตเม ธมสฺมา ปรามาสสมสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.
… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ปรามาสสมสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๘๖. กตเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๘๗. กตเม ธมสฺมา ปรามาสา เจว ปรามฎสฺฐา จ? เสสฺวว ปรามาโส ปรามาโส เจว ปรามโฎสฺฐ จฯ

๑๑๘๘. กตเม ธมสฺมา ปรามฎสฺฐา เจว โน จ ปรามาสา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา ปรามฎสฺฐา, เต ธเมสฺม
ฐเปตสฺวา อวเสสา สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; รรู
ปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ปรามฎสฺฐา เจว โน จ ปรามาสาฯ

๑๑๘๙. กตเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา ปรามฎสฺฐา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา กพุ
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สลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา อรรูปาวจรา;  รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณ
กสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา ปรามฎสฺฐาฯ

๑๑๙๐. กตเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา อปรามฎสฺฐา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺข
ตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา อปรามฎสฺฐาฯ

มหนสฺตรทพุกฑ
๑๑๙๑. กตเม ธมสฺมา สารมสฺมณา? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ –

อภิเม ธมสฺมา สารมสฺมณาฯ

๑๑๙๒. กตเม ธมสฺมา อนารมสฺมณา? สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อนารมสฺมณาฯ

๑๑๙๓. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตา?  จกสฺขพุวภิญสฺญาณฑ,  โสตวภิญสฺญาณฑ,  ฆานวภิญสฺญาณฑ,  ช ภิวสฺหาวภิญสฺญาณฑ,  กายวภิญสฺ
ญาณฑ, มโนธาตพุ, มโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตาฯ

๑๑๙๔. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตา? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺข
ตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตาฯ

๑๑๙๕. กตเม ธมสฺมา เจตส ภิกา?  เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา เจตส ภิ
กาฯ

๑๑๙๖. กตเม ธมสฺมา อเจตส ภิกา? จภิตสฺตญสฺจ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อเจตส ภิกาฯ

๑๑๙๗. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสมสฺปยพุตสฺตา?  เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา
จภิตสฺตสมสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๑๙๘. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตวภิปสฺปยพุตสฺตา? สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ
จภิตสฺตฑ น วตสฺตพสฺพฑ – จภิเตสฺตน สมสฺปยพุตสฺตนสฺตภิปภิ, จภิเตสฺตน วภิปสฺปยพุตสฺตนสฺตภิปภิฯ

๑๑๙๙. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสฑสฎสฺฐา? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺ
ตสฑสฎสฺฐาฯ

๑๒๐๐. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตวภิสฑสฎสฺฐา? สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตวภิสฑสฎสฺฐาฯ จภิตสฺ
ตฑ น วตสฺตพสฺพฑ – จภิเตสฺตน สฑสฎสฺฐนสฺตภิปภิ, จภิเตสฺตน วภิสฑสฎสฺฐนสฺตภิปภิฯ

๑๒๐๑. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสมพุฎสฺฐานา?  เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ;  กายวภิญสฺญตสฺตภิ
วจณีวภิญสฺญตสฺตภิ; ยฑ วา ปนญสฺญมสฺปภิ อตสฺถภิ รรูปฑ จภิตสฺตช ฑ จภิตสฺตเหตพุกฑ จภิตสฺตสมพุฎสฺฐานฑ รรูปายตนฑ สทสฺทาย
ตนฑ คนสฺธายตนฑ รสายตนฑ โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ อากาสธาตพุ อาโปธาตพุ รรูปสสฺส ลหพุตา รรูปสสฺส มพุทพุตา
รรูปสสฺส กมสฺมญสฺญตา รรูปสสฺส อพุปจโย รรูปสสฺส สนสฺตตภิ กพฬ ณีกาโร อาหาโร – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตสมพุฎสฺ
ฐานาฯ

๑๒๐๒. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสมพุฎสฺฐานา? จภิตสฺตญสฺจ, อวเสสญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน
จภิตสฺตสมพุฎสฺฐานาฯ

๑๒๐๓. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสหภพุโน? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, กายวภิญสฺญตสฺตภิ, วจณี
วภิญสฺญตสฺตภิ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตสหภพุโนฯ

๑๒๐๔. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสหภพุโน? จภิตสฺตญสฺจ, อวเสสญสฺจ รรูปฑ,  อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน
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จภิตสฺตสหภพุโนฯ

๑๒๐๕. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตานพุปรภิวตสฺตภิโน? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, กายวภิญสฺญตสฺ
ตภิ, วจณีวภิญสฺญตสฺตภิ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตานพุปรภิวตสฺตภิโนฯ

๑๒๐๖. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตานพุปรภิวตสฺตภิโน? จภิตสฺตญสฺจ, อวเสสญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
โน จภิตสฺตานพุปรภิวตสฺตภิโนฯ

๑๒๐๗. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานา?  เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิเม
ธมสฺมา จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานาฯ

๑๒๐๘. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานา? จภิตสฺตญสฺจ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา โน จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานาฯ

๑๒๐๙. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานสหภพุโน? เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ –
อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานสหภพุโนฯ

๑๒๑๐. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานสหภพุโน? จภิตสฺตญสฺจ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิ
เม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานสหภพุโนฯ

๑๒๑๑. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานานพุปรภิวตสฺตภิโน?  เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺข
โนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานานพุปรภิวตสฺตภิโนฯ

๑๒๑๒. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานานพุปรภิวตสฺตภิโน? จภิตสฺตญสฺจ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ
– อภิเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสฑสฎสฺฐสมพุฎสฺฐานานพุปรภิวตสฺตภิโนฯ

๑๒๑๓. กตเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตภิกา? จกสฺขายตนฑ…เป.… มนายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา อชสฺซตสฺตภิกาฯ

๑๒๑๔. กตเม ธมสฺมา พาหภิรา? รรูปายตนฑ…เป.… ธมสฺมายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา พาหภิราฯ

๑๒๑๕. กตเม ธมสฺมา อพุปาทา? จกสฺขายตนฑ…เป.… กพฬ ณีกาโร อาหาโร – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทาฯ

๑๒๑๖. กตเม ธมสฺมา โน อพุปาทา?  เวทนากสฺขโนสฺธ,  สญสฺญากสฺขโนสฺธ,  สงสฺขารกสฺขโนสฺธ,  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ,
จตสฺตาโร จ มหาภรูตา, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน อพุปาทาฯ

๑๒๑๗. กตเม ธมสฺมา อพุปาทภิณสฺณา?  สาสวา กพุสลากพุสลานฑ  ธมสฺมานฑ  วภิปากา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,
อรรูปาวจรา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;  ยญสฺจ รรูปฑ กมสฺมสสฺส กตตสฺตา – อภิเม ธมสฺ
มา อพุปาทภิณสฺณา ฯ

๑๒๑๘. กตเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณา? สาสวา กพุสลากพุสลา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา;
เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; เย จ ธมสฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมสฺมวภิ
ปากา, ยญสฺจ รรูปฑ น กมสฺมสสฺส กตตสฺตา, อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ
– อภิเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณาฯ

อพุปาทานโคจสฺฉกฑ
๑๒๑๙. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานา?  จตสฺตารภิ  อพุปาทานานภิ  – กามพุปาทานฑ,  ทภิฎสฺฐพุปาทานฑ,  สณีลพสฺพตพุปา

ทานฑ,  อตสฺตวาทพุปาทานฑ  [กามรูปาทานฑ  ทภิฎสฺฐรูปาทานฑ  ส ณีลพสฺพตรูปาทานฑ  อตสฺตวาทรูปาทานฑ
(สณี.)]ฯ
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๑๒๒๐. ตตสฺถ กตมฑ กามพุปาทานฑ?  โย กาเมสพุ กามจสฺฉโนสฺท กามราโค กามนนสฺทณี กามตณสฺหา กามส ภิ
เนโห กามปรภิฬาโห กามมพุจสฺฉา กามโชสฺซสานฑ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ กามพุปาทานฑฯ

๑๒๒๑. ตตสฺถ กตมฑ ทภิฎสฺฐพุปาทานฑ? นตสฺถภิ ทภินสฺนฑ,  นตสฺถภิ ยภิฎสฺฐฑ,  นตสฺถภิ หพุตฑ,  นตสฺถภิ สพุกตทพุกสฺกฎานฑ กมสฺมานฑ
ผลฑ วภิปาโก, นตสฺถภิ อยฑ โลโก, นตสฺถภิ ปโร โลโก, นตสฺถภิ มาตา, นตสฺถภิ ปภิตา, นตสฺถภิ สตสฺตา โอปปาตภิ
กา,  นตสฺถภิ  โลเก สมณพสฺราหสฺมณา สมสฺมคสฺคตา  [สมคสฺคตา  (ก.)]  สมสฺมาปฎภิปนสฺนา,  เย อภิมญสฺจ
โลกฑ ปรญสฺจ โลกฑ สยฑ อภภิญสฺญา สจสฺฉภิกตสฺวา ปเวเทนสฺตณีตภิ – ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิ
คหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส
ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ทภิฎสฺฐพุปา
ทานฑฯ ฐเปตสฺวา สณีลพสฺพตพุปาทานญสฺจ อตสฺตวาทพุปาทานญสฺจ สพสฺพาปภิ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐพุปาทานฑฯ

๑๒๒๒. ตตสฺถ กตมฑ  ส ณีลพสฺพตพุปาทานฑ?  อภิโต พหภิทสฺธา สมณพสฺราหสฺมณานฑ  ส ณีเลน สพุทสฺธภิ,  วเตน สพุทสฺธภิ,
ส ณีลพสฺพเตน สพุทสฺธณีตภิ  – ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ
ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ  ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ  คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค มภิจสฺฉาปโถ
มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ส ณีลพสฺพตพุปาทานฑฯ

๑๒๒๓. ตตสฺถ กตมฑ อตสฺตวาทพุปาทานฑ?  อภิธ อสสฺสพุตวา ปพุถพุชสฺชโน อรภิยานฑ อทสสฺสาวณี อรภิยธมสฺมสสฺส อโกวภิ
โท อรภิยธเมสฺม อวภินณีโต สปสฺปพุรภิสานฑ อทสสฺสาวณี สปสฺปพุรภิสธมสฺมสสฺส อโกวภิโท สปสฺปพุรภิสธเมสฺม อวภินณีโต
รรูปฑ อตสฺตโต สมนพุปสสฺสตภิ, รรูปวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ วา รรูปฑ, รรูปสสฺมภิฑ วา อตสฺตานฑฯ เวทนฑ…เป.
… สญสฺญฑ…เป.… สงสฺขาเร…เป.… วภิญสฺญาณฑ อตสฺตโต สมนพุปสสฺสตภิ, วภิญสฺญาณวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺ
ตนภิ วา วภิญสฺญาณฑ วภิญสฺญาณสสฺมภิฑ วา อตสฺตานฑฯ ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตา
โร ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺม
โคสฺค มภิจสฺฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อตสฺตวาทพุปาทานฑฯ

อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานาฯ
๑๒๒๔. กตเม ธมสฺมา โน อพุปาทานา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาว

จรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน อพุปาทานาฯ

๑๒๒๕. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานภิยา? สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูป
าวจรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานภิยาฯ

๑๒๒๖. กตเม ธมสฺมา อนพุปาทานภิยา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม
ธมสฺมา อนพุปาทานภิยาฯ

๑๒๒๗. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.
… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๒๒๘. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.
… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๒๒๙. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานา เจว อพุปาทานภิยา จ? ตาเนว อพุปาทานานภิ อพุปาทานา เจว อพุปาทานภิ
ยา จฯ

๑๒๓๐. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา อพุปาทานภิยา , เต ธ
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เมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาว
จรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานาฯ

๑๒๓๑. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา จ? ทภิฎสฺฐพุปาทานฑ กามพุปาทาเนน อพุปาทาน
เญสฺจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, กามพุปาทานฑ ทภิฎสฺฐพุปาทาเนน อพุปาทานเญสฺจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺ
ตญสฺจ,  สณีลพสฺพตพุปาทานฑ กามพุปาทาเนน อพุปาทานเญสฺจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  กามพุปาทานฑ
สณีลพสฺพตพุปาทาเนน อพุปาทานเญสฺจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ , อตสฺตวาทพุปาทานฑ กามพุปาทาเนน
อพุปาทานเญสฺจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, กามพุปาทานฑ อตสฺตวาทพุปาทาเนน อพุปาทานเญสฺจว อพุปา
ทานสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา จฯ

๑๒๓๒. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ อพุปาทานา?  เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺ
ตา,  เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานสมสฺป
ยพุตสฺตา เจว โน จ อพุปาทานาฯ

๑๒๓๓. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อพุปาทานภิยา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา
กพุสลากพุสลาพสฺยากตา  ธมสฺมา  กามาวจรา  ,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา;  รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺ
ญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อพุปาทานภิยาฯ

๑๒๓๔. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อนพุปาทานภิยา?  อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ,  มคสฺคผลานภิ จ,  อ
สงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อนพุปาทานภิยาฯ

นภิเกสฺขปกเณสฺฑ ทพุตภิยภาณวาโรฯ

กภิเลสโคจสฺฉกฑ
๑๒๓๕. กตเม ธมสฺมา กภิเลสา? ทส กภิเลสวตสฺถรูนภิ – โลโภ, โทโส, โมโห, มาโน, ทภิฎสฺฐภิ, วภิจภิกภิจสฺฉา, ถภินฑ,

อพุทสฺธจสฺจฑ, อหภิรณีกฑ, อโนตสฺตปสฺปฑฯ

๑๒๓๖. ตตสฺถ กตโม โลโภ? โย ราโค สาราโค อนพุนโย อนพุโรโธ นนสฺทณี นนสฺทณีราโค จภิตสฺตสสฺส สาราโค
อภิจสฺฉา มพุจสฺฉา อโชสฺซสานฑ เคโธ ปลภิเคโธ สโงสฺค ปโงสฺก เอชา มายา ชนภิกา สญสฺชนนณี ส ภิพสฺพภินณี ชาลภินณี
สรภิตา วภิสตสฺตภิกา สพุตสฺตฑ วภิสฎา อายรูหภินณี ทพุตภิยา ปณภิธภิ ภวเนตสฺตภิ วนฑ วนโถ สนสฺถโว ส ภิเนโห อเปกสฺ
ขา ปฎภิพนสฺธพุ อาสา อาส ภิสนา อาส ภิส ภิตตสฺตฑ รรูปาสา สทสฺทาสา คนสฺธาสา รสาสา โผฎสฺฐพสฺพาสา ลา
ภาสา ธนาสา ปพุตสฺตาสา ช ณีวภิตาสา ชปสฺปา ปชปสฺปา อภภิชปสฺปา ชปสฺปา ชปสฺปนา ชปสฺปภิตตสฺตฑ โลลพุปสฺปฑ
โลลพุปสฺปายนา โลลพุปสฺปายภิตตสฺตฑ ปพุจสฺฉญสฺช ภิกตา สาธพุกมสฺยตา อธมสฺมราโค วภิสมโลโภ นภิกนสฺตภิ นภิกาม
นา ปตสฺถนา ปภิหนา สมสฺปตสฺถนา กามตณสฺหา ภวตณสฺหา วภิภวตณสฺหา รรูปตณสฺหา อรรูปตณสฺหา นภิ
โรธตณสฺหา  รรูปตณสฺหา  สทสฺทตณสฺหา  คนสฺธตณสฺหา  รสตณสฺหา  โผฎสฺฐพสฺพตณสฺหา  ธมสฺมตณสฺหา
โอโฆ โยโค คโนสฺถ อพุปาทานฑ อาวรณฑ นณีวรณฑ ฉาทนฑ พนสฺธนฑ อพุปกสฺกภิเลโส อนพุสโย ปรภิยพุฎสฺฐานฑ
ลตา เววภิจสฺฉฑ  ทพุกสฺขมรูลฑ  ทพุกสฺขนภิทานฑ ทพุกสฺขปสฺปภโว มารปาโส มารพฬ ภิสฑ มารวภิสโย ตณสฺหานทณี
ตณสฺหาชาลฑ ตณสฺหาคทสฺทพุลฑ ตณสฺหาสมพุโทสฺท อภภิชสฺฌา โลโภ อกพุสลมรูลฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ โลโภฯ

๑๒๓๗. ตตสฺถ กตโม โทโส?  อนตสฺถฑ เม อจรณีตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,  อนตสฺถฑ เม จรตณีตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,
อนตสฺถฑ เม จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, ปภิยสสฺส เม มนาปสสฺส อนตสฺถฑ อจรภิ…เป.… อนตสฺถฑ จรตภิ…
เป.… อนตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อปสฺปภิยสสฺส เม อมนาปสสฺส อตสฺถฑ อจรภิ…เป.… อตสฺถฑ จร
ตภิ…เป.… อตสฺถฑ จรภิสสฺสตณีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อฎสฺฐาเน วา ปน อาฆาโต ชายตภิฯ โย เอวรรูโป จภิตสฺ
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ตสสฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต ปฎภิฆฑ ปฎภิวภิโรโธ โกโป ปโกโป สมสฺปโกโป โทโส ปโทโส สมสฺปโทโส
จภิตสฺตสสฺส พสฺยาปตสฺตภิ มโนปโทโส โกโธ กพุชสฺซนา กพุชสฺฌภิตตสฺตฑ โทโส ทพุสสฺสนา ทพุสสฺส ภิตตสฺตฑ พสฺยาปตสฺตภิ
พสฺยาปชสฺชนา พสฺยาปชสฺช ภิตตสฺตฑ วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณสฺฑภิกสฺกฑ อสพุโรโป อนตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส – อยฑ
วพุจสฺจตภิ โทโสฯ

๑๒๓๘. ตตสฺถ กตโม โมโห? ทพุเกสฺข อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขสมพุทเย อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขนภิโรเธ อญสฺญาณฑ,  ทพุกสฺขนภิ
โรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย อญสฺญาณฑ, ปพุพสฺพเนสฺต อญสฺญาณฑ, อปรเนสฺต อญสฺญาณฑ, ปพุพสฺพนสฺตาปรเนสฺต
อญสฺญาณฑ, อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ ธเมสฺมสพุ อญสฺญาณฑ ฯ ยฑ เอวรรูปฑ อญสฺญาณฑ อทสสฺสนฑ
อนภภิสมโย อนนพุโพโธ อสโมสฺพโธ อปสฺปฎภิเวโธ อสฑคาหนา อปรภิโยคาหนา อสมเปกสฺขนา อปจสฺจ
เวกสฺขณา อปจสฺจกสฺขกมสฺมฑ  ทพุเมสฺมชสฺฌฑ  พาลสฺยฑ  อสมสฺปชญสฺญฑ  โมโห ปโมโห สโมสฺมโห อวภิชสฺชา อ
วภิโชสฺชโฆ อวภิชสฺชาโยโค อวภิชสฺชานพุสโย อวภิชสฺชาปรภิยพุฎสฺฐานฑ  อวภิชสฺชาลงสฺคณี  โมโห อกพุสลมรูลฑ  –  อยฑ
วพุจสฺจตภิ โมโหฯ

๑๒๓๙. ตตสฺถ กตโม มาโน? เสโยสฺยหมสสฺมณีตภิ มาโน, สทภิโสหมสสฺมณีตภิ มาโน, หณีโนหมสสฺมณีตภิ มาโน; โย
เอวรรูโป มาโน มญสฺญนา มญสฺญภิตตสฺตฑ อพุนสฺนตภิ อพุนสฺนโม ธโช สมสฺปคสฺคาโห เกตพุกมสฺยตา จภิตสฺตสสฺส –
อยฑ วพุจสฺจตภิ มาโนฯ

๑๒๔๐. ตตสฺถ กตมา ทภิฎสฺฐภิ?  สสสฺสโต โลโกตภิ วา, อสสสฺสโต โลโกตภิ วา, อนสฺตวา โลโกตภิ วา, อนนสฺตวา
โลโกตภิ วา, ตฑ ช ณีวฑ ตฑ สรณีรนสฺตภิ วา, อญสฺญฑ ช ณีวฑ อญสฺญฑ สรณีรนสฺตภิ วา, โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา,
น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา, โหตภิ จ น จ โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วา, เนว โหตภิ น
น โหตภิ ตถาคโต ปรฑ มรณาตภิ วาःः ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ ทภิฎสฺฐภิคหนฑ ทภิฎสฺฐภิกนสฺตาโร
ทภิฎสฺฐภิวภิสรูกายภิกฑ ทภิฎสฺฐภิวภิปสฺผนสฺทภิตฑ ทภิฎสฺฐภิสฑโยชนฑ คาโห ปตภิฎสฺฐาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กพุมสฺมโคสฺค
มภิจสฺฉาปโถ มภิจสฺฉตสฺตฑ  ตภิตสฺถายตนฑ วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ  วพุจสฺจตภิ  ทภิฎสฺฐภิฯ สพสฺพาปภิ  มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ
ทภิฎสฺฐภิฯ

๑๒๔๑. ตตสฺถ กตมา วภิจภิกภิจสฺฉา? สตสฺถรภิ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ธเมสฺม กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, สเงสฺฆ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉ
ตภิ ส ภิกสฺขาย กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ปพุพสฺพเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, อปรเนสฺต กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ, ปพุพสฺพนสฺตา
ปรเนสฺต กงสฺขตภิ  วภิจภิกภิจสฺฉตภิ,  อภิทปสฺปจสฺจยตา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปเนสฺนสพุ  ธเมสฺมสพุ  กงสฺขตภิ  วภิจภิกภิจสฺฉตภิःः ยา
เอวรรูปา กงสฺขา กงสฺขายนา กงสฺขายภิตตสฺตฑ วภิมตภิ วภิจภิกภิจสฺฉา เทสฺวฬสฺหกฑ เทสฺวธาปโถ สฑสโย, อเนกฑสคสฺ
คาโห อาสปสฺปนา ปรภิสปสฺปนา อปรภิโยคาหนา ถมสฺภภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส มโนวภิเลโข – อยฑ วพุจสฺจตภิ วภิจภิ
กภิจสฺฉาฯ

๑๒๔๒. ตตสฺถ กตมฑ ถภินฑ? ยา จภิตสฺตสสฺส อกลสฺลตา อกมสฺมญสฺญตา โอลณียนา สลสฺลณียนา ลณีนฑ ลณียนา ลณียภิตตสฺตฑ
ถภินฑ ถภิยนา ถภิยภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ถภินฑฯ

๑๒๔๓. ตตสฺถ กตมฑ อพุทสฺธจสฺจฑ?  ยฑ จภิตสฺตสสฺส อพุทสฺธจสฺจฑ อวรูปสโม เจตโส วภิเกสฺขโป ภนสฺตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส – อภิทฑ
วพุจสฺจตภิ อพุทสฺธจสฺจฑฯ

๑๒๔๔. ตตสฺถ กตมฑ อหภิรภิกฑ? ยฑ น หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน, น หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺ
ตภิยา – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อหภิรภิกฑฯ

๑๒๔๕. ตตสฺถ กตมฑ อโนตสฺตปสฺปฑ? ยฑ น โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน, น โอตสฺตปสฺปตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ
ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อโนตสฺตปสฺปฑฯ
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อภิเม ธมสฺมา กภิเลสาฯ
๑๒๔๖. กตเม ธมสฺมา โน กภิเลสา?  เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาว

จรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ  …เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ;
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา โน กภิเลสาฯ

๑๒๔๗. กตเม ธมสฺมา สฑกภิเลส ภิกา? สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาว
จรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สฑกภิเลส ภิกาฯ

๑๒๔๘. กตเม ธมสฺมา อสฑกภิเลส ภิกา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา อสฑกภิเลส ภิกาฯ

๑๒๔๙. กตเม ธมสฺมา สฑกภิลภิฎสฺฐา? ตณีณภิ อกพุสลมรูลานภิ – โลโภ, โทโส,  โมโห; ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา, ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ,  ตฑสมพุฎสฺฐานฑ  กายกมสฺมฑ,  วจณีกมสฺมฑ,  มโน
กมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา สฑกภิลภิฎสฺฐาฯ

๑๒๕๐. กตเม ธมสฺมา อสฑกภิลภิฎสฺฐา?  กพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิ
ยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺ
มา อสฑกภิลภิฎสฺฐาฯ

๑๒๕๑. กตเม ธมสฺมา กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา?  เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๒๕๒. กตเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา?  เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…
วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ

๑๒๕๓. กตเม ธมสฺมา กภิเลสา เจว สฑกภิเลส ภิกา จ? เตว กภิเลสา กภิเลสา เจว สฑกภิเลส ภิกา จฯ

๑๒๕๔. กตเม ธมสฺมา สฑกภิเลส ภิกา เจว โน จ กภิเลสา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สฑกภิเลส ภิกา, เต ธเมสฺม ฐ
เปตสฺวา อวเสสา สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; รรู
ปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สฑกภิเลส ภิกา เจว โน จ กภิเลสาฯ

๑๒๕๕. กตเม ธมสฺมา กภิเลสา เจว สฑกภิลภิฎสฺฐา จ? เตว กภิเลสา กภิเลสา เจว สฑกภิลภิฎสฺฐา จฯ

๑๒๕๖. กตเม ธมสฺมา สฑกภิลภิฎสฺฐา เจว โน จ กภิเลสา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สฑกภิลภิฎสฺฐา, เต ธเมสฺม ฐเปตสฺ
วา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สฑกภิลภิฎสฺฐา เจว โน จ กภิเลสาฯ

๑๒๕๗. กตเม ธมสฺมา กภิเลสา เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จ? โลโภ โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ,
โมโห โลเภน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, โทโส โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ,
โมโห โทเสน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, มาโน โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ,
โมโห มาเนน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, ทภิฎสฺฐภิ โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จ,
โมโห ทภิฎสฺฐภิยา กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ , วภิจภิกภิจสฺฉา โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺ
ตา จ, โมโห วภิจภิกภิจสฺฉาย กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, ถภินฑ โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺป
ยพุตสฺตญสฺจ,  โมโห ถภิเนน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ,  อพุทสฺธจสฺจฑ โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลส
สมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, โมโห อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, อหภิรภิกฑ โมเหน กภิเลโส เจว
กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  โมโห อหภิรภิเกน กภิเลโส  เจว  กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต  จ,  อโนตสฺตปสฺปฑ  โมเหน
กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  โมโห อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ,  โลโภ
อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ,  อพุทสฺธจสฺจฑ โลเภน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,
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โทโส อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, อพุทสฺธจสฺจฑ โทเสน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺ
ตญสฺจ, โมโห อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, อพุทสฺธจสฺจฑ โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลส
สมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, มาโน อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, อพุทสฺธจสฺจฑ มาเนน กภิเลโส เจว
กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  ทภิฎสฺฐภิ  อพุทสฺธเจสฺจน  กภิเลโส  เจว  กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา  จ,  อพุทสฺธจสฺจฑ  ทภิฎสฺฐภิยา
กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, วภิจภิกภิจสฺฉา อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จ, อพุทสฺธจสฺจฑ
วภิจภิกภิจสฺฉาย กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  ถภินฑ  อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,
อพุทสฺธจสฺจฑ ถภิเนน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อหภิรภิกฑ อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺ
ตญสฺจ,  อพุทสฺธจสฺจฑ อหภิรภิเกน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อโนตสฺตปสฺปฑ อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว
กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อพุทสฺธจสฺจฑ อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  โลโภ อหภิรภิเกน
กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, อหภิรภิกฑ โลเภน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, โทโส อหภิรภิ
เกน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ,  อหภิรภิกฑ โทเสน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  โมโห
อหภิรภิเกน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, อหภิรภิกฑ โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, มา
โน อหภิรภิเกน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ , อหภิรภิกฑ มาเนน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,
ทภิฎสฺฐภิ อหภิรภิเกน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จ,  อหภิรภิกฑ ทภิฎสฺฐภิยา กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺ
ตญสฺจ,  วภิจภิกภิจสฺฉา  อหภิรภิเกน กภิเลโส เจว  กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา  จ,  อหภิรภิกฑ  วภิจภิกภิจสฺฉาย กภิเลโส เจว
กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, ถภินฑ อหภิรภิเกน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อหภิรภิกฑ ถภิเนน กภิเลโส เจว
กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อพุทสฺธจสฺจฑ  อหภิรภิเกน  กภิเลโส  เจว  กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อหภิรภิกฑ  อพุทสฺธเจสฺจน
กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อโนตสฺตปสฺปฑ อหภิรภิเกน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อหภิรภิกฑ
อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  โลโภ อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุ
โตสฺต จ, อโนตสฺตปสฺปฑ โลเภน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ , โทโส อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว
กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, อโนตสฺตปสฺปฑ โทเสน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, โมโห อโนตสฺตเปสฺปน
กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ, อโนตสฺตปสฺปฑ โมเหน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, มาโน อ
โนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุโตสฺต จ,  อโนตสฺตปสฺปฑ  มาเนน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺ
ตญสฺจ,  ทภิฎสฺฐภิ อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จ,  อโนตสฺตปสฺปฑ ทภิฎสฺฐภิยา กภิเลโส เจว
กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, วภิจภิกภิจสฺฉา อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จ, อโนตสฺตปสฺปฑ วภิจภิกภิจสฺ
ฉาย กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  ถภินฑ  อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อ
โนตสฺตปสฺปฑ  ถภิเนน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อพุทสฺธจสฺจฑ  อโนตสฺตเปสฺปน กภิเลโส เจว กภิเลส
สมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อโนตสฺตปสฺปฑ  อพุทสฺธเจสฺจน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ,  อหภิรภิกฑ  อโนตสฺตเปสฺปน
กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ, อโนตสฺตปสฺปฑ อหภิรภิเกน กภิเลโส เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตญสฺจ – อภิเม
ธมสฺมา กภิเลสา เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จฯ

๑๒๕๘. กตเม ธมสฺมา กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ กภิเลสา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา สมสฺปยพุตสฺตา เต ธ
เมสฺม ฐเปตสฺวา เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน
จ กภิเลสาฯ

๑๒๕๙. กตเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา สฑกภิเลส ภิกา? เตหภิ ธเมสฺมหภิ เย ธมสฺมา วภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา กพุสลา
พสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิ
เม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา สฑกภิเลส ภิกาฯ

๑๒๖๐. กตเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา อสฑกภิเลส ภิกา ? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา
จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา อสฑกภิเลส ภิกาฯ
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ปภิฎสฺฐภิทพุกฑ
๑๒๖๑. กตเม ธมสฺมา  ทสสฺสเนน  ปหาตพสฺพา?  ตณีณภิ  สฑโยชนานภิ  –  สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ,  วภิจภิกภิจสฺฉา,  สณีลพสฺพต

ปรามาโสฯ

๑๒๖๒. ตตสฺถ กตมา สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ?  อภิธ อสสฺสพุตวา ปพุถพุชสฺชโน อรภิยานฑ อทสสฺสาวณี อรภิยธมสฺมสสฺส อโกวภิโท
อรภิยธเมสฺม อวภินณีโต สปสฺปพุรภิสานฑ อทสสฺสาวณี สปสฺปพุรภิสธมสฺมสสฺส อโกวภิโท สปสฺปพุรภิสธเมสฺม อวภินณีโต รรูปฑ
อตสฺตโต สมนพุปสสฺสตภิ, รรูปวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ วา รรูปฑ, รรูปสสฺมภิฑ  วา อตสฺตานฑฯ เวทนฑ…เป.…
สญสฺญฑ…เป.… สงสฺขาเร…เป.… วภิญสฺญาณฑ อตสฺตโต สมนพุปสสฺสตภิ, วภิญสฺญาณวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ
วา วภิญสฺญาณฑ, วภิญสฺญาณสสฺมภิฑ วา อตสฺตานฑฯ ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.… วภิปรภิยาสคสฺคาโห –
อยฑ วพุจสฺจตภิ สกสฺกายทภิฎสฺฐภิฯ

๑๒๖๓. ตตสฺถ กตมา วภิจภิกภิจสฺฉา?  สตสฺถรภิ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ…เป.… ถมสฺภภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส มโนวภิเลโข – อยฑ
วพุจสฺจตภิ วภิจภิกภิจสฺฉาฯ

๑๒๖๔. ตตสฺถ กตโม สณีลพสฺพตปรามาโส?  อภิโต พหภิทสฺธา สมณพสฺราหสฺมณานฑ ส ณีเลน สพุทสฺธภิ วเตน สพุทสฺธภิ
ส ณีลพสฺพเตน  สพุทสฺธณีตภิ  –  ยา  เอวรรูปา  ทภิฎสฺฐภิ  ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.…  วภิปรภิยาสคสฺคาโห  –  อยฑ  วพุจสฺจตภิ
ส ณีลพสฺพตปรามาโสฯ อภิมานภิ  ตณีณภิ  สฑโยชนานภิ,  ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา,  ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺข
โนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ,  ตฑสมพุฎสฺฐานฑ  กายกมสฺมฑ  วจณีกมสฺมฑ  มโนกมสฺมฑ  –  อภิเม  ธมสฺมา
ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพาฯ

๑๒๖๕. กตเม ธมสฺมา น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺ
มา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพาฯ

๑๒๖๖. กตเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพา?  อวเสโส โลโภ โทโส โมโห,  ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา,  ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ, ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ, วจณีกมสฺมฑ มโนกมสฺมฑ
– อภิเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพาฯ

๑๒๖๗. กตเม ธมสฺมา น ภาวนาย ปหาตพสฺพา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺ
มา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ …เป.… วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา น ภาวนาย ปหาตพสฺพาฯ

๑๒๖๘. กตเม  ธมสฺมา  ทสสฺสเนน  ปหาตพสฺพเหตพุกา?  ตณีณภิ  สฑโยชนานภิ  –  สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ,  วภิจภิกภิจสฺฉา,
สณีลพสฺพตปรามาโสฯ

๑๒๖๙. ตตสฺถ กตมา สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ?  อภิธ อสสฺสพุตวา ปพุถพุชสฺชโน อรภิยานฑ อทสสฺสาวณี อรภิยธมสฺมสสฺส อโกวภิโท
อรภิยธเมสฺม อวภินณีโต สปสฺปพุรภิสานฑ อทสสฺสาวณี สปสฺปพุรภิสธมสฺมสสฺส อโกวภิโท สปสฺปพุรภิสธเมสฺม อวภินณีโต รรูปฑ
อตสฺตโต สมนพุปสสฺสตภิ, รรูปวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ วา รรูปฑ, รรูปสสฺมภิฑ  วา อตสฺตานฑฯ เวทนฑ…เป.…
สญสฺญฑ…เป.… สงสฺขาเร…เป.… วภิญสฺญาณฑ อตสฺตโต สมนพุปสสฺสตภิ, วภิญสฺญาณวนสฺตฑ วา อตสฺตานฑ, อตสฺตนภิ
วา วภิญสฺญาณฑ, วภิญสฺญาณสสฺมภิฑ วา อตสฺตานฑฯ ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.… วภิปรภิยาสคสฺคาโห –
อยฑ วพุจสฺจตภิ สกสฺกายทภิฎสฺฐภิฯ

๑๒๗๐. ตตสฺถ กตมา วภิจภิกภิจสฺฉา?  สตสฺถรภิ กงสฺขตภิ วภิจภิกภิจสฺฉตภิ…เป.… ถมสฺภภิตตสฺตฑ จภิตสฺตสสฺส มโนวภิเลโข – อยฑ
วพุจสฺจตภิ วภิจภิกภิจสฺฉาฯ

๑๒๗๑. ตตสฺถ กตโม สณีลพสฺพตปรามาโส?  อภิโต พหภิทสฺธา สมณพสฺราหสฺมณานฑ ส ณีเลน สพุทสฺธภิ วเตน สพุทสฺธภิ
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สณีลพสฺพเตน  สพุทสฺธณีตภิ  –  ยา  เอวรรูปา  ทภิฎสฺฐภิ  ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.…  วภิปรภิยาสคสฺคาโห  –  อยฑ  วพุจสฺจตภิ
ส ณีลพสฺพตปรามาโสฯ อภิมานภิ  ตณีณภิ  สฑโยชนานภิ,  ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา,  ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺข
โนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ,  ตฑสมพุฎสฺฐานฑ  กายกมสฺมฑ,  วจณีกมสฺมฑ,  มโนกมสฺมฑ  –  อภิเม  ธมสฺมา
ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ ตณีณภิ สฑโยชนานภิ – สกสฺกายทภิฎสฺฐภิ, วภิจภิกภิจสฺฉา, สณีลพสฺพตปรามาโส –
อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพาฯ ตเทกโฎสฺฐ โลโภ โทโส โมโห – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ป
หาตพสฺพเหตรูฯ ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา, ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ, ตฑ
สมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ, วจณีกมสฺมฑ, มโนกมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ

๑๒๗๒. กตเม ธมสฺมา น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยาก
ตา ธมสฺมา กามาวจรา  ,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺ
ญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ

๑๒๗๓. กตเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกา?  อวเสโส โลโภ โทโส โมโห – อภิเม ธมสฺมา ภาว
นาย ปหาตพสฺพเหตรูฯ ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา, ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺข
โนสฺธ, ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ, วจณีกมสฺมฑ, มโนกมสฺมฑ – อภิเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ

๑๒๗๔. กตเม ธมสฺมา น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยาก
ตา ธมสฺมา กามาวจรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺ
ญาณกสฺขโนสฺธ; สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ

๑๒๗๕. กตเม ธมสฺมา สวภิตกสฺกา? สวภิตกสฺกภรูมภิยฑ กามาวจเร รรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน,  วภิตกสฺกฑ ฐเปตสฺวา,
ตฑสมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สวภิตกสฺกาฯ

๑๒๗๖. กตเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกา? อวภิตกสฺกภรูมภิยฑ กามาวจเร รรูปาวจเร อรรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน; เวท
นากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; วภิตโกสฺก จ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อ
วภิตกสฺกาฯ

๑๒๗๗. กตเม ธมสฺมา สวภิจารา? สวภิจารภรูมภิยฑ กามาวจเร รรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน, วภิจารฑ ฐเปตสฺวา, ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สวภิ
จาราฯ

๑๒๗๘. กตเม ธมสฺมา อวภิจารา?  อวภิจารภรูมภิยฑ  กามาวจเร รรูปาวจเร อรรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน;  เวท
นากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; วภิจาโร จ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อ
วภิจาราฯ

๑๒๗๙. กตเม ธมสฺมา สปสฺปณีตภิกา? สปสฺปณีตภิกภรูมภิยฑ กามาวจเร รรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน , ปณีตภิฑ ฐเปตสฺวา, ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สปสฺปณีตภิกาฯ

๑๒๘๐. กตเม ธมสฺมา อปสฺปณีตภิกา? อปสฺปณีตภิกภรูมภิยฑ กามาวจเร รรูปาวจเร อรรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน; เวท
นากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; ปณีตภิ จ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อปสฺปณี
ตภิกาฯ

๑๒๘๑. กตเม ธมสฺมา ปณีตภิสหคตา?  ปณีตภิภรูมภิยฑ  กามาวจเร รรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน,  ปณีตภิฑ  ฐเปตสฺวา,  ตฑ
สมสฺปยพุโตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ปณีตภิสหคตาฯ

๑๒๘๒. กตเม ธมสฺมา น ปณีตภิสหคตา?  น ปณีตภิภรูมภิยฑ  กามาวจเร รรูปาวจเร อรรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน;
เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; ปณีตภิ จ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
น ปณีตภิสหคตาฯ
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๑๒๘๓. กตเม ธมสฺมา สพุขสหคตา? สพุขภรูมภิยฑ กามาวจเร รรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน, สพุขฑ ฐเปตสฺวา, ตฑสมสฺป
ยพุโตสฺต สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สพุขสหคตาฯ

๑๒๘๔. กตเม ธมสฺมา น สพุขสหคตา?  น สพุขภรูมภิยฑ  กามาวจเร รรูปาวจเร อรรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน;
เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ; สพุขญสฺจ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
น สพุขสหคตาฯ

๑๒๘๕. กตเม  ธมสฺมา  อพุเปกสฺขาสหคตา?  อพุเปกสฺขาภรูมภิยฑ  กามาวจเร  รรูปาวจเร  อรรูปาวจเร  อปรภิ
ยาปเนสฺน, อพุเปกสฺขฑ ฐเปตสฺวา, ตฑสมสฺปยพุโตสฺต สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิ
เม ธมสฺมา อพุเปกสฺขาสหคตาฯ

๑๒๘๖. กตเม ธมสฺมา น อพุเปกสฺขาสหคตา? น อพุเปกสฺขาภรูมภิยฑ กามาวจเร รรูปาวจเร อปรภิยาปเนสฺน, เวท
นากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ, อพุเปกสฺขา จ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
น อพุเปกสฺขาสหคตาฯ

๑๒๘๗. กตเม ธมสฺมา กามาวจรา?  เหฎสฺฐโต อวภิจภินภิรยฑ  ปรภิยนสฺตฑ  กรภิตสฺวา,  อพุปรภิโต ปรนภิมสฺมภิตวสวตสฺตณี
เทเว [ปรนภิมสฺมภิตวสวตสฺตภิเทเว (สณี. ก.)] อโนสฺต กรภิตสฺวา, ยฑ เอตสสฺมภิฑ อนสฺตเร เอตสฺถาวจรา เอตสฺถ
ปรภิยาปนสฺนา ขนสฺธธาตพุ อายตนา, รรูปฑ เวทนา สญสฺญา สงสฺขารา วภิญสฺญาณฑ – อภิเม ธมสฺมา กามาว
จราฯ

๑๒๘๘. กตเม ธมสฺมา น กามาวจรา? รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา น กามาว
จราฯ

๑๒๘๙. กตเม ธมสฺมา รรูปาวจรา? เหฎสฺฐโต พสฺรหสฺมโลกฑ ปรภิยนสฺตฑ กรภิตสฺวา, อพุปรภิโต อกนภิเฎสฺฐ เทเว [อก
นภิฎสฺฐเทเว (สณี.  ก.)] อโนสฺต กรภิตสฺวา, ยฑ เอตสสฺมภิฑ  อนสฺตเร เอตสฺถาวจรา เอตสฺถ ปรภิยาปนสฺนา สมา
ปนสฺนสสฺส วา อพุปปนสฺนสสฺส วา ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารภิสสฺส [ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารสสฺส (ก.)] วา จภิตสฺตเจต
สภิกา ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา รรูปาวจรา ฯ

๑๒๙๐. กตเม ธมสฺมา น รรูปาวจรา? กามาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา น รรูปาว
จราฯ

๑๒๙๑. กตเม ธมสฺมา อรรูปาวจรา? เหฎสฺฐโต อากาสานญสฺจายตนพุปเค เทเว ปรภิยนสฺตฑ กรภิตสฺวา, อพุปรภิโต
เนวสญสฺญานาสญสฺญายตนพุปเค เทเว อโนสฺต กรภิตสฺวา, ยฑ เอตสสฺมภิฑ อนสฺตเร เอตสฺถาวจรา เอตสฺถ ปรภิ
ยาปนสฺนา สมาปนสฺนสสฺส วา อพุปปนสฺนสสฺส วา ทภิฎสฺฐธมสฺมสพุขวภิหารภิสสฺส วา จภิตสฺตเจตส ภิกา ธมสฺมา – อภิ
เม ธมสฺมา อรรูปาวจราฯ

๑๒๙๒. กตเม ธมสฺมา น อรรูปาวจรา? กามาวจรา, รรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา น อรรูปาว
จราฯ

๑๒๙๓. กตเม ธมสฺมา ปรภิยาปนสฺนา? สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูป
าวจรา, รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา ปรภิยาปนสฺนาฯ

๑๒๙๔. กตเม ธมสฺมา อปรภิยาปนสฺนา? มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อปรภิยา
ปนสฺนาฯ

๑๒๙๕. กตเม ธมสฺมา นภิยสฺยานภิกา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา นภิยสฺยานภิกาฯ

๑๒๙๖. กตเม ธมสฺมา อนภิยสฺยานภิกา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาว
จรา,  รรูปาวจรา,  อรรูปาวจรา,  อปรภิยาปนสฺนา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ,

ນນກເຂປະກ ກນທກງ   32/40



สพสฺพญสฺจ รรูปฑ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อนภิยสฺยานภิกาฯ

๑๒๙๗. กตเม ธมสฺมา นภิยตา? ปญสฺจ กมสฺมานภิ อานนสฺตรภิกานภิ, ยา จ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ นภิยตา, จตสฺตาโร มคสฺคา
อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา นภิยตาฯ

๑๒๙๘. กตเม ธมสฺมา อนภิยตา? เต ธเมสฺม ฐเปตสฺวา อวเสสา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา,
รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา; เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ,
อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา อนภิยตาฯ

๑๒๙๙. กตเม ธมสฺมา สอพุตสฺตรา? สาสวา กพุสลากพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาว
จรา; รรูปกสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา สอพุตสฺตราฯ

๑๓๐๐. กตเม ธมสฺมา อนพุตสฺตรา? อปรภิยาปนสฺนา มคสฺคา จ, มคสฺคผลานภิ จ, อสงสฺขตา จ ธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา
อนพุตสฺตราฯ

๑๓๐๑. กตเม ธมสฺมา สรณา? ตณีณภิ อกพุสลมรูลานภิ โลโภ, โทโส, โมโห; ตเทกฎสฺฐา จ กภิเลสา, ตฑสมสฺปยพุ
โตสฺต เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.… วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ, ตฑสมพุฎสฺฐานฑ กายกมสฺมฑ,  วจณีกมสฺมฑ,  มโนกมสฺมฑ – อภิ
เม ธมสฺมา สรณาฯ

๑๓๐๒. กตเม ธมสฺมา อรณา? กพุสลาพสฺยากตา ธมสฺมา กามาวจรา, รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺ
นา;  เวทนากสฺขโนสฺธ…เป.…  วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ,  สพสฺพญสฺจ รรูปฑ,  อสงสฺขตา จ ธาตพุ  – อภิเม ธมสฺมา
อรณาฯ

อภภิธมสฺมทพุกฑฯ

สพุตสฺตนสฺตภิกทพุกนภิเกสฺขปฑ
๑๓๐๓. กตเม ธมสฺมา วภิชสฺชาภาคภิโน? วภิชสฺชาย สมสฺปยพุตสฺตกา ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา วภิชสฺชาภาคภิโนฯ

๑๓๐๔. กตเม ธมสฺมา อวภิชสฺชาภาคภิโน? อวภิชสฺชาย สมสฺปยพุตสฺตกา ธมสฺมา – อภิเม ธมสฺมา อวภิชสฺชาภาคภิโนฯ

๑๓๐๕. กตเม ธมสฺมา วภิชสฺชรูปมา? เหฎสฺฐภิเมสพุ ตณีสพุ อรภิยมเคสฺคสพุ ปญสฺญา – อภิเม ธมสฺมา วภิชสฺชรูปมาฯ

๑๓๐๖. กตเม ธมสฺมา วช ภิรรูปมา? อพุปรภิฎสฺฐภิเม อรหตสฺตมเคสฺค ปญสฺญา – อภิเม ธมสฺมา วช ภิรรูปมาฯ

๑๓๐๗. กตเม ธมสฺมา พาลา? อหภิรณีกญสฺจ อโนตสฺตปสฺปญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา พาลาฯ สเพสฺพปภิ อกพุสลา ธมสฺมา
พาลาฯ

๑๓๐๘. กตเม ธมสฺมา ปณสฺฑภิตา? หภิรณี จ โอตสฺตปสฺปญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา ปณสฺฑภิตาฯ สเพสฺพปภิ กพุสลา ธมสฺมา
ปณสฺฑภิตาฯ

๑๓๐๙. กตเม ธมสฺมา กณสฺหา? อหภิรณีกญสฺจ อโนตสฺตปสฺปญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา กณสฺหาฯ สเพสฺพปภิ อกพุสลา ธมสฺ
มา กณสฺหาฯ

๑๓๑๐. กตเม ธมสฺมา สพุกสฺกา? หภิรณี จ โอตสฺตปสฺปญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา สพุกสฺกา? สเพสฺพปภิ กพุสลา ธมสฺมา สพุกสฺกาฯ

๑๓๑๑. กตเม ธมสฺมา ตปนณียา?  กายทพุจสฺจรภิตฑ,  วจณีทพุจสฺจรภิตฑ,  มโนทพุจสฺจรภิตฑ  – อภิเม ธมสฺมา ตปนณียาฯ ส
เพสฺพปภิ อกพุสลา ธมสฺมา ตปนณียาฯ

๑๓๑๒. กตเม ธมสฺมา อตปนณียา? กายสพุจรภิตฑ, วจณีสพุจรภิตฑ, มโนสพุจรภิตฑ – อภิเม ธมสฺมา อตปนณียาฯ สเพสฺพปภิ
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กพุสลา ธมสฺมา อตปนณียาฯ

๑๓๑๓. กตเม ธมสฺมา อธภิวจนา?  ยา เตสฑ เตสฑ ธมสฺมานฑ สงสฺขา สมญสฺญา ปญสฺญตสฺตภิ โวหาโร นามฑ นา
มกมสฺมฑ นามเธยสฺยฑ นภิรพุตสฺตภิ พสฺยญสฺชนฑ อภภิลาโป – อภิเม ธมสฺมา อธภิวจนาฯ สเพสฺพว ธมสฺมา อธภิว
จนปถาฯ

๑๓๑๔. กตเม ธมสฺมา นภิรพุตสฺตภิ? ยา เตสฑ เตสฑ ธมสฺมานฑ สงสฺขา สมญสฺญา ปญสฺญตสฺตภิ โวหาโร นามฑ นามกมสฺมฑ
นามเธยสฺยฑ นภิรพุตสฺตภิ พสฺยญสฺชนฑ อภภิลาโป – อภิเม ธมสฺมา นภิรพุตสฺตภิฯ สเพสฺพว ธมสฺมา นภิรพุตสฺตภิปถาฯ

๑๓๑๕. กตเม ธมสฺมา ปญสฺญตสฺตภิ?  ยา เตสฑ เตสฑ ธมสฺมานฑ สงสฺขา สมญสฺญา ปญสฺญตสฺตภิ โวหาโร นามฑ นา
มกมสฺมฑ นามเธยสฺยฑ นภิรพุตสฺตภิ พสฺยญสฺชนฑ อภภิลาโป – อภิเม ธมสฺมา ปญสฺญตสฺตภิฯ สเพสฺพว ธมสฺมา ปญสฺญตสฺ
ตภิปถาฯ

๑๓๑๖. ตตสฺถ กตมฑ นามฑ? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ, อสงสฺขตา จ
ธาตพุ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ นามฑฯ

๑๓๑๗. ตตสฺถ กตมฑ รรูปฑ?  จตสฺตาโร จ มหาภรูตา,  จตพุนสฺนญสฺจ มหาภรูตานฑ อพุปาทาย รรูปฑ  – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ
รรูปฑฯ

๑๓๑๘. ตตสฺถ กตมา อวภิชสฺชา? ยฑ อญสฺญาณฑ อทสสฺสนฑ…เป.… อวภิชสฺชาลงสฺคณี โมโห อกพุสลมรูลฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อ
วภิชสฺชาฯ

๑๓๑๙. ตตสฺถ กตมา ภวตณสฺหา? โย ภเวสพุ ภวฉโนสฺท…เป.… ภวโชสฺซสานฑ – อยฑ วพุจสฺจตภิ ภวตณสฺหาฯ

๑๓๒๐. ตตสฺถ กตมา ภวทภิฎสฺฐภิ? ภวภิสสฺสตภิ อตสฺตา จ โลโก จาตภิ, ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.… วภิปรภิ
ยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ ภวทภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๒๑. ตตสฺถ กตมา วภิภวทภิฎสฺฐภิ? น ภวภิสสฺสตภิ อตสฺตา จ โลโก จาตภิ, ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.… วภิ
ปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ วภิภวทภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๒๒. ตตสฺถ กตมา สสสฺสตทภิฎสฺฐภิ? สสสฺสโต อตสฺตา จ โลโก จาตภิ, ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.… วภิ
ปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ สสสฺสตทภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๒๓. ตตสฺถ กตมา อพุเจสฺฉททภิฎสฺฐภิ? อพุจสฺฉภิชสฺช ภิสสฺสตภิ อตสฺตา จ โลโก จาตภิ, ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.
… วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ อพุเจสฺฉททภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๒๔. ตตสฺถ กตมา อนสฺตวา ทภิฎสฺฐภิ? อนสฺตวา อตสฺตา จ โลโก จาตภิ, ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.…
วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ อนสฺตวา ทภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๒๕. ตตสฺถ กตมา อนนสฺตวา ทภิฎสฺฐภิ? อนนสฺตวา อตสฺตา จ โลโก จาตภิ, ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.
… วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ อนนสฺตวา ทภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๒๖. ตตสฺถ กตมา ปพุพสฺพนสฺตานพุทภิฎสฺฐภิ?  ปพุพสฺพนสฺตฑ อารพสฺภ ยา อพุปสฺปชสฺชตภิ ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.… วภิปรภิ
ยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ ปพุพสฺพนสฺตานพุทภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๒๗. ตตสฺถ กตมา อปรนสฺตานพุทภิฎสฺฐภิ?  อปรนสฺตฑ  อารพสฺภ ยา อพุปสฺปชสฺชตภิ  ทภิฎสฺฐภิ  ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.…  วภิปรภิ
ยาสคสฺคาโห – อยฑ วพุจสฺจตภิ อปรนสฺตานพุทภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๒๘. ตตสฺถ กตมฑ อหภิรภิกฑ? ยฑ น หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน, น หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺ
ตภิยา – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อหภิรภิกฑฯ

๑๓๒๙. ตตสฺถ กตมฑ อโนตสฺตปสฺปฑ? ยฑ น โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน, น โอตสฺตปสฺปตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ
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ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ อโนตสฺตปสฺปฑฯ

๑๓๓๐. ตตสฺถ กตมา หภิรณี? ยฑ หภิรณียตภิ หภิรภิยภิตเพสฺพน, หภิรณียตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ สมาปตสฺตภิยา –
อยฑ วพุจสฺจตภิ หภิรณีฯ

๑๓๓๑. ตตสฺถ กตมฑ โอตสฺตปสฺปฑ?  ยฑ โอตสฺตปสฺปตภิ โอตสฺตปสฺปภิตเพสฺพน,  โอตสฺตปสฺปตภิ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺ
มานฑ สมาปตสฺตภิยา – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ โอตสฺตปสฺปฑฯ

๑๓๓๒. ตตสฺถ กตมา โทวจสสฺสตา? สหธมสฺมภิเก วพุจสฺจมาเน โทวจสสฺสายฑ โทวจสสฺส ภิยฑ โทวจสสฺสตา วภิปสฺปฎภิ
กรูลคสฺคาหภิตา วภิปจสฺจนณีกสาตตา อนาทรภิยฑ  อนาทรตา อคารวตา อปสฺปฎภิสสฺสวตา – อยฑ  วพุจสฺจตภิ
โทวจสสฺสตาฯ

๑๓๓๓. ตตสฺถ กตมา ปาปมภิตสฺตตา? เย เต ปพุคสฺคลา อสสฺสทสฺธา ทพุสสฺส ณีลา อปสฺปสสฺสพุตา มจสฺฉรภิโน ทพุปสฺปญสฺญา,
ยา เตสฑ เสวนา นภิเสวนา สฑเสวนา ภชนา สมสฺภชนา ภตสฺตภิ สมสฺภตสฺตภิ ตฑสมสฺปวงสฺกตา – อยฑ วพุจสฺจตภิ
ปาปมภิตสฺตตาฯ

๑๓๓๔. ตตสฺถ กตมา โสวจสสฺสตา? สหธมสฺมภิเก วพุจสฺจมาเน โสวจสสฺสายฑ โสวจสสฺส ภิยฑ โสวจสสฺสตา อปสฺปฎภิกรูล
คสฺคาหภิตา อวภิปจสฺจนณีกสาตตา สคารวตา สาทรภิยฑ สาทรตา สปสฺปฎภิสสฺสวตา – อยฑ วพุจสฺจตภิ โสวจสสฺส
ตาฯ

๑๓๓๕. ตตสฺถ กตมา กลสฺยาณมภิตสฺตตา?  เย เต ปพุคสฺคลา สทสฺธา ส ณีลวโนสฺต พหพุสสฺสพุตา จาควโนสฺต ปญสฺญว
โนสฺต, ยา เตสฑ เสวนา นภิเสวนา สฑเสวนา ภชนา สมสฺภชนา ภตสฺตภิ สมสฺภตสฺตภิ ตฑสมสฺปวงสฺกตา – อยฑ
วพุจสฺจตภิ กลสฺยาณมภิตสฺตตาฯ

๑๓๓๖. ตตสฺถ  กตมา  อาปตสฺตภิกพุสลตา?  ปญสฺจปภิ  อาปตสฺตภิกสฺขนสฺธา  อาปตสฺตภิโย,  สตสฺตปภิ  อาปตสฺตภิกสฺขนสฺธา
อาปตสฺตภิโยฯ ยา ตาสฑ อาปตสฺตณีนฑ อาปตสฺตภิกพุสลตา ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อาปตสฺตภิกพุสลตาฯ

๑๓๓๗. ตตสฺถ กตมา อาปตสฺตภิวพุฎสฺฐานกพุสลตา? ยา ตาหภิ อาปตสฺตณีหภิ วพุฎสฺฐานกพุสลตา ปญสฺญา ปชานนา…
เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อาปตสฺตภิวพุฎสฺฐานกพุสลตาฯ

๑๓๓๘. ตตสฺถ กตมา สมาปตสฺตภิกพุสลตา?  อตสฺถภิ  สวภิตกสฺกสวภิจารา สมาปตสฺตภิ,  อตสฺถภิ  อวภิตกสฺกวภิจารมตสฺตา
สมาปตสฺตภิ, อตสฺถภิ อวภิตกสฺกอวภิจารา สมาปตสฺตภิฯ ยา ตาสฑ สมาปตสฺตณีนฑ สมาปตสฺตภิกพุสลตา ปญสฺญา ป
ชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ สมาปตสฺตภิกพุสลตาฯ

๑๓๓๙. ตตสฺถ กตมา สมาปตสฺตภิวพุฎสฺฐานกพุสลตา?  ยา ตาหภิ สมาปตสฺตณีหภิ  วพุฎสฺฐานกพุสลตา ปญสฺญา ปชาน
นา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ สมาปตสฺตภิวพุฎสฺฐานกพุสลตาฯ

๑๓๔๐. ตตสฺถ กตมา ธาตพุกพุสลตา?  อฎสฺฐารส ธาตพุโย จกสฺขพุธาตพุ  รรูปธาตพุ  จกสฺขพุวภิญสฺญาณธาตพุ,  โสตธาตพุ
สทสฺทธาตพุ  โสตวภิญสฺญาณธาตพุ,  ฆานธาตพุ คนสฺธธาตพุ  ฆานวภิญสฺญาณธาตพุ,  ช ภิวสฺหาธาตพุ รสธาตพุ  ช ภิวสฺ
หาวภิญสฺญาณธาตพุ,  กายธาตพุ  โผฎสฺฐพสฺพธาตพุ  กายวภิญสฺญาณธาตพุ,  มโนธาตพุ  ธมสฺมธาตพุ  มโนวภิญสฺ
ญาณธาตพุฯ ยา ตาสฑ ธาตรูนฑ ธาตพุกพุสลตา ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิ
ฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ ธาตพุกพุสลตาฯ

๑๓๔๑. ตตสฺถ กตมา มนสภิการกพุสลตา?  ยา ตาสฑ ธาตรูนฑ มนส ภิการกพุสลตา ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อ
โมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ มนส ภิการกพุสลตาฯ

๑๓๔๒. ตตสฺถ  กตมา อายตนกพุสลตา?  ทสฺวาทสายตนานภิ  –  จกสฺขายตนฑ,  รรูปายตนฑ,  โสตายตนฑ,  สทสฺ
ทายตนฑ,  ฆานายตนฑ,  คนสฺธายตนฑ,  ช ภิวสฺหายตนฑ,  รสายตนฑ,  กายายตนฑ,  โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ,
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มนายตนฑ, ธมสฺมายตนฑฯ ยา เตสฑ อายตนานฑ อายตนกพุสลตา ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห
ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อายตนกพุสลตาฯ

๑๓๔๓. ตตสฺถ กตมา ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปาทกพุสลตา?  อวภิชสฺชาปจสฺจยา สงสฺขารา,  สงสฺขารปจสฺจยา วภิญสฺญาณฑ,  วภิญสฺ
ญาณปจสฺจยา  นามรรูปฑ,  นามรรูปปจสฺจยา  สฬายตนฑ,  สฬายตนปจสฺจยา  ผโสสฺส,  ผสสฺสปจสฺจยา
เวทนา, เวทนาปจสฺจยา ตณสฺหา, ตณสฺหาปจสฺจยา อพุปาทานฑ, อพุปาทานปจสฺจยา ภโว, ภวปจสฺจยา
ชาตภิ,  ชาตภิปจสฺจยา  ชรามรณฑ  โสกปรภิเทวทพุกสฺขโทมนสสฺสพุปายาสา  สมสฺภวนสฺตภิ;  เอวเมตสสฺส
เกวลสสฺส ทพุกสฺขกสฺขนสฺธสสฺส สมพุทโย โหตณีตภิฯ ยา ตตสฺถ ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจ
โย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ ปฎภิจสฺจสมพุปสฺปาทกพุสลตาฯ

๑๓๔๔. ตตสฺถ กตมา ฐานกพุสลตา?  เย เย ธมสฺมา เยสฑ เยสฑ ธมสฺมานฑ เหตรู ปจสฺจยา อพุปสฺปาทาย  [อพุปา
ทาย (สณี.  ก.)] ตฑ ตฑ ฐานนสฺตภิ,  ยา ตตสฺถ ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิ
ฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ ฐานกพุสลตาฯ

๑๓๔๕. ตตสฺถ กตมา อฎสฺฐานกพุสลตา? เย เย ธมสฺมา เยสฑ เยสฑ ธมสฺมานฑ น เหตรู น ปจสฺจยา อพุปสฺปาทาย ตฑ
ตฑ อฎสฺฐานนสฺตภิ, ยา ตตสฺถ ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ
อฎสฺฐานกพุสลตาฯ

๑๓๔๖. ตตสฺถ กตโม อชสฺชโว? ยา อชสฺชวตา อช ภิมสฺหตา อวงสฺกตา อกพุฎภิลตา – อยฑ วพุจสฺจตภิ อชสฺชโวฯ

๑๓๔๗. ตตสฺถ กตโม มทสฺทโว?  ยา มพุทพุตา มทสฺทวตา อกกสฺขฬตา อกถภินตา นณีจจภิตสฺตตา – อยฑ วพุจสฺจตภิ
มทสฺทโวฯ

๑๓๔๘. ตตสฺถ กตมา ขนสฺตภิ? ยา ขนสฺตภิ ขมนตา อธภิวาสนตา อจณสฺฑภิกสฺกฑ อนสพุโรโป อตสฺตมนตา จภิตสฺตสสฺส –
อยฑ วพุจสฺจตภิ ขนสฺตภิฯ

๑๓๔๙. ตตสฺถ กตมฑ โสรจสฺจฑ? โย กายภิโก อวณีตภิกสฺกโม, วาจส ภิโก อวณีตภิกสฺกโม, กายภิกวาจส ภิโก อวณีตภิกสฺกโม –
อภิทฑ วพุจสฺจตภิ โสรจสฺจฑฯ สโพสฺพปภิ ส ณีลสฑวโร โสรจสฺจฑฯ

๑๓๕๐. ตตสฺถ กตมฑ สาขลสฺยฑ?  ยา สา วาจา อณสฺฑกา กกสฺกสา ปรกฎพุกา ปราภภิสชสฺชนณี โกธสามนสฺตา อ
สมาธภิสฑวตสฺตนภิกา, ตถารรูปภิฑ  วาจฑ ปหาย ยา สา วาจา เนฬา กณสฺณสพุขา เปมนณียา หทยงสฺคมา โป
รณี พหพุชนกนสฺตา พหพุชนมนาปา ตถารรูปภิฑ  วาจฑ ภาส ภิตา โหตภิ; ยา ตตสฺถ สณสฺหวาจตา สขภิลวาจตา
อผรพุสวาจตา – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ สาขลสฺยฑฯ

๑๓๕๑. ตตสฺถ  กตโม ปฎภิสนสฺถาโร?  เทสฺว  ปฎภิสนสฺถารา  –  อามภิสปฎภิสนสฺถาโร จ  ธมสฺมปฎภิสนสฺถาโร จฯ
อภิเธกโจสฺจ ปฎภิสนสฺถารโก โหตภิ อามภิสปฎภิสนสฺถาเรน วา ธมสฺมปฎภิสนสฺถาเรน วา – อยฑ วพุจสฺจตภิ ปฎภิ
สนสฺถาโรฯ

๑๓๕๒. ตตสฺถ กตมา อภินสฺทสฺรภิเยสพุ อคพุตสฺตทสฺวารตา? อภิเธกโจสฺจ จกสฺขพุนา รรูปฑ ทภิสสฺวา นภิมภิตสฺตคสฺคาหณี โหตภิ อนพุ
พสฺยญสฺชนคสฺคาหณีฯ ยตสฺวาธภิกรณเมนฑ จกสฺขพุนสฺทสฺรภิยฑ อสฑวพุตฑ วภิหรนสฺตฑ อภภิชสฺฌาโทมนสสฺสา ปาปกา อกพุ
สลา ธมสฺมา อนสฺวาสสฺสเวยสฺยพุฑ, ตสสฺส สฑวราย น ปฎภิปชสฺชตภิ, น รกสฺขตภิ จกสฺขพุนสฺทสฺรภิยฑ, จกสฺขพุนสฺทสฺรภิเย น
สฑวรฑ อาปชสฺชตภิฯ โสเตน สทสฺทฑ สพุตสฺวา…เป.… ฆาเนน คนสฺธฑ ฆายภิตสฺวา…เป.… ช ภิวสฺหาย รสฑ สายภิ
ตสฺวา…เป.… กาเยน โผฎสฺฐพสฺพฑ ผพุส ภิตสฺวา…เป.… มนสา ธมสฺมฑ วภิญสฺญาย นภิมภิตสฺตคสฺคาหณี โหตภิ อนพุ
พสฺยญสฺชนคสฺคาหณีฯ ยตสฺวาธภิกรณเมนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ อสฑวพุตฑ วภิหรนสฺตฑ อภภิชสฺฌาโทมนสสฺสา ปาปกา อกพุ
สลา ธมสฺมา อนสฺวาสสฺสเวยสฺยพุฑ,  ตสสฺส สฑวราย น ปฎภิปชสฺชตภิ,  น รกสฺขตภิ มนภินสฺทสฺรภิยฑ,  มนภินสฺทสฺรภิเย น
สฑวรฑ อาปชสฺชตภิฯ ยา อภิเมสฑ ฉนสฺนฑ อภินสฺทสฺรภิยานฑ อคพุตสฺตภิ อโคปนา อนารโกสฺข อสฑวโร – อยฑ วพุจสฺจตภิ
อภินสฺทสฺรภิเยสพุ อคพุตสฺตทสฺวารตาฯ
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๑๓๕๓. ตตสฺถ กตมา โภชเน อมตสฺตญสฺญพุตา? อภิเธกโจสฺจ อปสฺปฎภิสงสฺขา อโยนภิโส อาหารฑ อาหาเรตภิ ทวาย
มทาย มณสฺฑนาย วภิภรูสนายฯ ยา ตตสฺถ อสนสฺตพุฎสฺฐภิตา อมตสฺตญสฺญพุตา อปสฺปฎภิสงสฺขา โภชเน – อยฑ
วพุจสฺจตภิ โภชเน อมตสฺตญสฺญพุตาฯ

๑๓๕๔. ตตสฺถ กตมา อภินสฺทสฺรภิเยสพุ คพุตสฺตทสฺวารตา? อภิเธกโจสฺจ จกสฺขพุนา รรูปฑ ทภิสสฺวา น นภิมภิตสฺตคสฺคาหณี โหตภิ น
อนพุพสฺยญสฺชนคสฺคาหณีฯ ยตสฺวาธภิกรณเมนฑ จกสฺขพุนสฺทสฺรภิยฑ อสฑวพุตฑ วภิหรนสฺตฑ อภภิชสฺฌาโทมนสสฺสา ปาปกา
อกพุสลา ธมสฺมา อนสฺวาสสฺสเวยสฺยพุฑ, ตสสฺส สฑวราย ปฎภิปชสฺชตภิ, รกสฺขตภิ จกสฺขพุนสฺทสฺรภิยฑ, จกสฺขพุนสฺทสฺรภิเย สฑวรฑ
อาปชสฺชตภิฯ โสเตน สทสฺทฑ สพุตสฺวา…เป.… ฆาเนน คนสฺธฑ ฆายภิตสฺวา…เป.… ช ภิวสฺหาย รสฑ สายภิตสฺวา…
เป.… กาเยน โผฎสฺฐพสฺพฑ ผพุส ภิตสฺวา…เป.… มนสา ธมสฺมฑ วภิญสฺญาย น นภิมภิตสฺตคสฺคาหณี โหตภิ นานพุพสฺยญสฺ
ชนคสฺคาหณีฯ ยตสฺวาธภิกรณเมนฑ มนภินสฺทสฺรภิยฑ อสฑวพุตฑ วภิหรนสฺตฑ อภภิชสฺฌาโทมนสสฺสา ปาปกา อกพุสลา
ธมสฺมา อนสฺวาสสฺสเวยสฺยพุฑ,  ตสสฺส สฑวราย ปฎภิปชสฺชตภิ,  รกสฺขตภิ มนภินสฺทสฺรภิยฑ,  มนภินสฺทสฺรภิเย สฑวรฑ อาปชสฺช
ตภิฯ ยา อภิเมสฑ ฉนสฺนฑ อภินสฺทสฺรภิยานฑ คพุตสฺตภิ โคปนา อารโกสฺข สฑวโร – อยฑ วพุจสฺจตภิ อภินสฺทสฺรภิเยสพุ คพุตสฺตทสฺ
วารตาฯ

๑๓๕๕. ตตสฺถ  กตมา  โภชเน  มตสฺตญสฺญพุตา?  อภิเธกโจสฺจ  ปฎภิสงสฺขา  โยนภิโส  อาหารฑ  อาหาเรตภิ  –  เนว
ทวาย น มทาย น มณสฺฑนาย น วภิภรูสนาย ยาวเทว อภิมสสฺส กายสสฺส ฐภิตภิยา ยาปนาย วภิหภิฑสรูป
รตภิยา พสฺรหสฺมจรภิยานพุคสฺคหาย , อภิตภิ ปพุราณญสฺจ เวทนฑ ปฎภิหงสฺขามภิ, นวญสฺจ เวทนฑ น อพุปสฺปาเทสสฺ
สามภิ, ยาตสฺรา จ เม ภวภิสสฺสตภิ อนวชสฺชตา จ ผาสพุวภิหาโร จาตภิฯ ยา ตตสฺถ สนสฺตพุฎสฺฐภิตา มตสฺตญสฺญพุตา
ปฎภิสงสฺขา โภชเน – อยฑ วพุจสฺจตภิ โภชเน มตสฺตญสฺญพุตาฯ

๑๓๕๖. ตตสฺถ กตมฑ มพุฎสฺฐสจสฺจฑ? ยา อสตภิ อนนพุสสฺสตภิ อปสฺปฎภิสสฺสตภิ อสตภิ อสรณตา อธารณตา ปภิลาปนตา
สมสฺมพุสนตา – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ มพุฎสฺฐสจสฺจฑฯ

๑๓๕๗. ตตสฺถ กตมฑ อสมสฺปชญสฺญฑ? ยฑ อญสฺญาณฑ อทสสฺสนฑ…เป.… อวภิชสฺชาลงสฺคณี โมโห อกพุสลมรูลฑ – อภิทฑ วพุจสฺจ
ตภิ อสมสฺปชญสฺญฑฯ

๑๓๕๘. ตตสฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสสฺสตภิ ปฎภิสสฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา อปภิลาปนตา อสมสฺมพุสนตา
สตภิ สตภินสฺทสฺรภิยฑ สตภิพลฑ สมสฺมาสตภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ สตภิฯ

๑๓๕๙. ตตสฺถ กตมฑ สมสฺปชญสฺญฑ?  ยา ปญสฺญา ปชานนา…เป.…  อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อภิทฑ
วพุจสฺจตภิ สมสฺปชญสฺญฑฯ

๑๓๖๐. ตตสฺถ กตมฑ ปฎภิสงสฺขานพลฑ? ยา ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อภิทฑ
วพุจสฺจตภิ ปฎภิสงสฺขานพลฑฯ

๑๓๖๑. ตตสฺถ กตมฑ ภาวนาพลฑ? ยา กพุสลานฑ ธมสฺมานฑ อาเสวนา ภาวนา พหพุลณีกมสฺมฑ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ภาว
นาพลฑฯ สตสฺตปภิ โพชสฺซงสฺคา ภาวนาพลฑฯ

๑๓๖๒. ตตสฺถ กตโม สมโถ? ยา จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ…เป.… สมสฺมาสมาธภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ สมโถฯ

๑๓๖๓. ตตสฺถ กตมา วภิปสสฺสนา?  ยา ปญสฺญา ปชานนา…เป.…  อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ  – อยฑ
วพุจสฺจตภิ วภิปสสฺสนาฯ

๑๓๖๔. ตตสฺถ กตมฑ สมถนภิมภิตสฺตฑ? ยา จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ…เป.… สมสฺมาสมาธภิ – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ สมถนภิมภิตสฺตฑฯ

๑๓๖๕. ตตสฺถ กตมฑ ปคสฺคาหนภิมภิตสฺตฑ? โย เจตส ภิโก วณีรภิยารโมสฺภ…เป.… สมสฺมาวายาโม – อภิทฑ วพุจสฺจตภิ ปคสฺ
คาหนภิมภิตสฺตฑฯ

๑๓๖๖. ตตสฺถ  กตโม ปคสฺคาโห?  โย เจตสภิโก วณีรภิยารโมสฺภ…เป.…  สมสฺมาวายาโม – อยฑ  วพุจสฺจตภิ  ปคสฺ
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คาโหฯ

๑๓๖๗. ตตสฺถ กตโม อวภิเกสฺขโป? ยา จภิตสฺตสสฺส ฐภิตภิ…เป.… สมสฺมาสมาธภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ อวภิเกสฺขโปฯ

๑๓๖๘. ตตสฺถ กตมา สณีลวภิปตสฺตภิ? โย กายภิโก วณีตภิกสฺกโม, วาจส ภิโก วณีตภิกสฺกโม , กายภิกวาจส ภิโก วณีตภิกสฺกโม –
อยฑ วพุจสฺจตภิ ส ณีลวภิปตสฺตภิฯ สพสฺพมสฺปภิ ทพุสสฺส ภิลสฺยฑ ส ณีลวภิปตสฺตภิฯ

๑๓๖๙. ตตสฺถ กตมา ทภิฎสฺฐภิวภิปตสฺตภิ?  นตสฺถภิ ทภินสฺนฑ,  นตสฺถภิ ยภิฎสฺฐฑ,  นตสฺถภิ หพุตฑ,  นตสฺถภิ สพุกตทพุกสฺกฎานฑ กมสฺมานฑ
ผลฑ วภิปาโก, นตสฺถภิ อยฑ โลโก, นตสฺถภิ ปโร โลโก, นตสฺถภิ มาตา, นตสฺถภิ ปภิตา, นตสฺถภิ สตสฺตา โอปปาตภิ
กา, นตสฺถภิ โลเก สมณพสฺราหสฺมณา สมสฺมคสฺคตา สมสฺมาปฎภิปนสฺนา เย อภิมญสฺจ โลกฑ ปรญสฺจ โลกฑ สยฑ
อภภิญสฺญา สจสฺฉภิกตสฺวา ปเวเทนสฺตณีตภิःः ยา เอวรรูปา ทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิคตฑ…เป.… วภิปรภิยาสคสฺคาโห – อยฑ
วพุจสฺจตภิ ทภิฎสฺฐภิวภิปตสฺตภิฯ สพสฺพาปภิ มภิจสฺฉาทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิวภิปตสฺตภิฯ

๑๓๗๐. ตตสฺถ กตมา สณีลสมสฺปทา? โย กายภิโก อวณีตภิกสฺกโม, วาจส ภิโก อวณีตภิกสฺกโม, กายภิกวาจส ภิโก อวณีตภิกสฺก
โม – อยฑ วพุจสฺจตภิ ส ณีลสมสฺปทาฯ สโพสฺพปภิ ส ณีลสฑวโร สณีลสมสฺปทาฯ

๑๓๗๑. ตตสฺถ กตมา ทภิฎสฺฐภิสมสฺปทา? อตสฺถภิ ทภินสฺนฑ, อตสฺถภิ ยภิฎสฺฐฑ, อตสฺถภิ หพุตฑ, อตสฺถภิ สพุกตทพุกสฺกฎานฑ กมสฺมานฑ
ผลฑ วภิปาโก, อตสฺถภิ อยฑ โลโก, อตสฺถภิ ปโร โลโก, อตสฺถภิ มาตา, อตสฺถภิ ปภิตา, อตสฺถภิ สตสฺตา โอปปาตภิ
กา, อตสฺถภิ โลเก สมณพสฺราหสฺมณา สมสฺมคสฺคตา สมสฺมาปฎภิปนสฺนา เย อภิมญสฺจ โลกฑ ปรญสฺจ โลกฑ สยฑ
อภภิญสฺญา สจสฺฉภิกตสฺวา ปเวเทนสฺตณีตภิःः ยา เอวรรูปา ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย
สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ – อยฑ วพุจสฺจตภิ ทภิฎสฺฐภิสมสฺปทาฯ สพสฺพาปภิ สมสฺมาทภิฎสฺฐภิ ทภิฎสฺฐภิสมสฺปทาฯ

๑๓๗๒. ตตสฺถ กตมา สณีลวภิสพุทสฺธภิ? โย กายภิโก อวณีตภิกสฺกโม, วาจส ภิโก อวณีตภิกสฺกโม, กายภิกวาจส ภิโก อวณีตภิกสฺก
โม – อยฑ วพุจสฺจตภิ ส ณีลวภิสพุทสฺธภิฯ สโพสฺพปภิ ส ณีลสฑวโร สณีลวภิสพุทสฺธภิฯ

๑๓๗๓. ตตสฺถ  กตมา  ทภิฎสฺฐภิวภิสพุทสฺธภิ?  กมสฺมสสฺสกตญาณฑ  สจสฺจานพุโลมภิกญาณฑ  มคสฺคสมงสฺคภิสสฺส  ญาณฑ  ผล
สมงสฺคภิสสฺส ญาณฑฯ

๑๓๗๔. ทภิฎสฺฐภิวภิสพุทสฺธภิ โข ปนาตภิ – ยา ปญสฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมสฺมวภิจโย สมสฺมาทภิฎสฺฐภิฯ

๑๓๗๕. ยถาทภิฎสฺฐภิสสฺส จ ปธานนสฺตภิ – โย เจตส ภิโก วณีรภิยารโมสฺภ…เป.… สมสฺมาวายาโมฯ

๑๓๗๖. สฑเวโคตภิ – ชาตภิภยฑ ชราภยฑ พสฺยาธภิภยฑ มรณภยฑฯ สฑเวชนภิยฑ  [สฑเวชนณียฑ  (สณี.)]  ฐานนสฺตภิ – ชาตภิ
ชรา พสฺยาธภิ มรณฑฯ

๑๓๗๗. สฑวภิคสฺคสสฺส จ โยนภิโส ปธานนสฺตภิ – อภิธ ภภิกสฺขพุ อนพุปสฺปนสฺนานฑ ปาปกานฑ อกพุสลานฑ ธมสฺมานฑ อนพุปสฺปา
ทาย ฉนสฺทฑ ชเนตภิ วายมตภิ วณีรภิยฑ อารภตภิ จภิตสฺตฑ ปคสฺคณสฺหาตภิ ปทหตภิ, อพุปสฺปนสฺนานฑ ปาปกานฑ อกพุ
สลานฑ ธมสฺมานฑ ปหานาย ฉนสฺทฑ ชเนตภิ วายมตภิ วณีรภิยฑ อารภตภิ จภิตสฺตฑ ปคสฺคณสฺหาตภิ ปทหตภิ, อนพุปสฺ
ปนสฺนานฑ  กพุสลานฑ  ธมสฺมานฑ อพุปสฺปาทาย ฉนสฺทฑ ชเนตภิ วายมตภิ วณีรภิยฑ  อารภตภิ จภิตสฺตฑ  ปคสฺคณสฺหาตภิ
ปทหตภิ,  อพุปสฺปนสฺนานฑ กพุสลานฑ ธมสฺมานฑ ฐภิตภิยา อสโมสฺมสาย ภภิโยสฺยภาวาย เวปพุลสฺลาย ภาวนาย
ปารภิปรูรภิยา ฉนสฺทฑ ชเนตภิ วายมตภิ วณีรภิยฑ อารภตภิ จภิตสฺตฑ ปคสฺคณสฺหาตภิ ปทหตภิฯ

๑๓๗๘. อสนสฺตพุฎสฺฐภิตา จ กพุสเลสพุ ธเมสฺมสรูตภิ – ยา กพุสลานฑ ธมสฺมานฑ ภาวนาย อสนสฺตพุฎสฺฐสสฺส ภภิโยสฺยกมสฺย
ตาฯ

๑๓๗๙. อปสฺปฎภิวานภิตา จ ปธานสสฺมภินสฺตภิ – ยา กพุสลานฑ ธมสฺมานฑ ภาวนาย สกสฺกจสฺจกภิรภิยตา สาตจสฺจกภิรภิยตา
อฎสฺฐภิตกภิรภิยตา  อโนลณีนวพุตสฺตภิตา  อนภิกสฺขภิตสฺตฉนสฺทตา  อนภิกสฺขภิตสฺตธพุรตา  อาเสวนา  ภาวนา  พหพุลณี
กมสฺมฑฯ

๑๓๘๐. วภิชสฺชาตภิ – ตภิโสสฺส วภิชสฺชา – ปพุเพสฺพนภิวาสานพุสสฺสตภิ ญาณฑ วภิชสฺชา, สตสฺตานฑ จพุตรูปปาเต ญาณฑ วภิชสฺชา, อา
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สวานฑ ขเย ญาณฑ วภิชสฺชาฯ

๑๓๘๑. วภิมพุตสฺตณีตภิ – เทสฺว วภิมพุตสฺตภิโย – จภิตสฺตสสฺส [จภิตสฺตสสฺส จ (สณี. สสฺยา.)] อธภิมพุตสฺตภิ, นภิพสฺพานญสฺจฯ

๑๓๘๒. ขเย ญาณนสฺตภิ – มคสฺคสมงสฺคภิสสฺส ญาณฑฯ

๑๓๘๓. อนพุปสฺปาเท ญาณนสฺตภิ – ผลสมงสฺคภิสสฺส ญาณฑฯ

นภิเกสฺขปกณสฺฑฑ นภิฎสฺฐภิตฑฯ
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