 ນະໂມ ຕ ອດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສ ອມມາສ ອມພພຸດທອ ດສະ
ฯ นโม ตสสฺส ภควโต อรหโต สมสฺมาสมสฺพพุทธ
สฺ สสฺสฯ
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ວ ພທນ ອານ
ອ
ວ ພທນ ອານ
ອ ມນ ຢຢອ ດວດ ຍກ ອນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕ ອ ເອອາ ເເບບ ທນອ ເຮອາ ເຫອ ນ ເປອນ ສວນ
ອ ໃຫຍ ອ ມາ ເປອນ ຕ ອວຢອາງ
ຫລ ອງຈາກນນອ ດ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ອນ ເຮອາ ອານ
ອ ຫນ ອງສສ ລາວ ເປອນ ອນກຢອາງນນອ ງ ຄ ອນ ເຮອາ ອານ
ອ ບ ອດ ທອ ມມະ ເປອນ
ບາລນ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອາດ ໃຈ ໄວ ທນອ ສພຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອານ
ອ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ອງສສ ທອ ມ
1. ພຍ ອນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປອນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນນອ ດ ຕອ
ດ ງ ມນ ໄມພ
ດ ພ ນທພຸ ກ ອດ ຢຢອ ກອດ ງ
2. ພຍ ອນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ ມນ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນອ ດ ເຫມສອນ ກ ອບ ມ ອນ ປະກອບ ກ ອບ ສຣະອະ
ດອ ພຍາງ ໃຫດ
3. ຄ ອນ ມນ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ບກອ ມນ ສຣະອພຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ອບ ພຍ ອນຊນະ ຕນ
ອານ
ອ ເຫມສອນ ກ ອບ ມນ ໄມກ
ດ ອນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກຽອ ວຂອງ
ດ
4. ສຣະເອ ກ ອບ ສຣະໂອ ມ ອກ ຢຢອ ຫນາດ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ມ ອນ ປະກອບ ກ ອບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ອງ ຕ ອວສະກ ອດ
5. ຄ ອນ ມນ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ ອານ
ອ ເເບບ ດຽວ ກ ອບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອານ
ອ ັອນ ເປອນ ໄມອ
ດ ອນ) ສວນ
ອ ຕ ອວ ອສອ ນ ນນອ ດ
ທອານ ຄ ອງ ອານ
ອ ອອກ ເເລວດ
6. ຕ ອວໃດ ມນ ນພກຄະຫພ ດ ອ ອງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທພ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນອ ດ ເປອນ ໄມອ
ດ ອງ ຄ ອນ ມ ອນ ຢຢອ ເທພ ງ ສຣະອພ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ອນ ເປອນ ໄມອ
ດ ງພ

7. ມ ອນ ມນ ການຂຽນ ຈ ອງອ ນນອ ງ ເເລະ ອານ
ອ ອນກ ຈ ອງອ ນນອ ງ ເເຕ ອ ບກອ ໄດ ດ ເອອາ ເປອນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกสฺขโนสฺธ
อาสววภิปสฺปยพุโตสฺต

ຣຢປກ
(§1 & §4)
ອ ຂນໂທ
ອ
ອາສະວະວ ພບປະຢພຸດໂຕ (§4)

เวทนากสฺขโนสฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ອ

วภิญสฺญาณกสฺขโนสฺธ
ວ ພນຍານ ອກຂນໂທ
(§5)
ອ
วภิเญสฺญโยสฺย
ວ ພນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ພນເຍພຍໂຢ)
กภิญสฺจภิ รรูปฑ อตณีตานาคตปจสฺจพุปสฺปนสฺนฑ อชสฺฌตสฺตฑ
/ກພນຈ ພ ຣຢປງອ ອະຕນຕານາຄະຕະປອດຈພຸບປອນນ ອງ ອ ອດຍ ອດຕ ອງ
จกสฺขพุวภิเญสฺญยสฺยฑ
ปจสฺจพุปสฺปโนสฺน
สมสฺปยพุโตสฺต
วตสฺตโพสฺพ
อชสฺฌตสฺตารมสฺมณา
วตสฺตโพสฺพ
วตสฺตพสฺพา

ຈກຂພຸ
ອ ວ ພນໄຢຢອງ
ປອດຈພຸບປອນໂນ
ສ ອມປະຢພຸດໂຕ
ວດຕ
ອ ອບໂພ
ອ ອດຍ ອດ
ວດຕ
ອ ອບໂພ
ວດຕ
ອ ອບພາ

ເມສອ ອ ວນອ
ອ ອງຄານ ທນ ໒/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກພຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣນສ ສ ທນອ ປະເທດ ຝຣງອ ອ
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ตภิกอตสฺถพุทสฺธาโร
๑๓๘๔. กตเม ธมสฺมา กพุสลา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ – อภิเม ธมสฺมา กพุสลาฯ
๑๓๘๕. กตเม ธมสฺมา อกพุสลา? ทสฺวาทส อกพุสลจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา อกพุสลาฯ
๑๓๘๖. กตเม ธมสฺมา อพสฺยากตา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ –
อภิเม ธมสฺมา อพสฺยากตาฯ
๑๓๘๗. กตเม ธมสฺมา สพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร โสมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺ
ปาทา, อกพุสลโต จตสฺตาโร กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ ปญสฺจ, รรูปาวจรตภิกจตพุกสฺกชสฺ
ฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ,
เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ สพุขฑ เวทนฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา สพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๓๘๘. กตเม ธมสฺมา ทพุกสฺขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตา? เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, ทพุกสฺขสหคตฑ
กายวภิญสฺญาณฑ, เอตสฺถพุปสฺปนสฺนฑ ทพุกสฺขฑ เวทนฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา ทพุกสฺขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺ
ตาฯ
๑๓๘๙. กตเม ธมสฺมา อทพุกสฺขมสพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร อพุเปกสฺขา
สหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสลโต ฉ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ทส, อกพุสลสสฺส วภิปากโต ฉ, กภิ
รภิยโต ฉ, รรูปาวจรฑ จตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, จตสฺตาโร อรรูปาวจรา กพุสล
โต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรฑ จตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถพุปสฺปนสฺนฑ อทพุกสฺ
ขมสพุขฑ เวทนฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา อทพุกสฺขมสพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตาฯ ตภิโสสฺส จ เวทนา,
รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา สพุขาย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตาตภิปภิ, ทพุกสฺขาย เวท
นาย สมสฺปยพุตสฺตาตภิปภิ, ย เวทนาย สมสฺปยพุตสฺตาตภิปภิฯ
๑๓๙๐. กตเม ธมสฺมา วภิปากา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก – อภิเม ธมสฺมา วภิปากาฯ
๑๓๙๑. กตเม ธมสฺมา วภิปากธมสฺมธมสฺมา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ อกพุสลฑ – อภิเม ธมสฺมา วภิปากธมสฺมธมสฺมาฯ
๑๓๙๒. กตเม ธมสฺมา เนววภิปากนวภิปากธมสฺมธมสฺมา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิ
เม ธมสฺมา เนววภิปากนวภิปากธมสฺมธมสฺมาฯ
๑๓๙๓. กตเม ธมสฺมา อพุปาทภิณสฺณพุปาทานภิยา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ยญสฺจ รรูปฑ กมสฺมสสฺส กตตสฺตา – อภิเม ธมสฺ
มา อพุปาทภิณสฺณพุปาทานภิยาฯ
๑๓๙๔. กตเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณพุปาทานภิยา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ , ยญสฺจ
รรูปฑ น กมสฺมสสฺส กตตสฺตา – อภิเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณพุปาทานภิยาฯ
๑๓๙๕. กตเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณอนพุปาทานภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญ
ผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณอนพุปาทานภิยาฯ
ฑ ภิลภิฎสฺฐสก
ฑ ภิเลสก
ภิ า? ทสฺวาทสากพุสลจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา สก
ฑ ภิลภิฎสฺฐสก
ฑ ภิเลส ภิ
๑๓๙๖. กตเม ธมสฺมา สก
กาฯ
ฑ ภิลภิฎสฺฐสก
ฑ ภิเลสก
ภิ า? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยาก
๑๓๙๗. กตเม ธมสฺมา อสก
ฑ ภิลภิฎสฺฐสก
ฑ ภิเลสก
ภิ าฯ
ตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา อสก
ฑ ภิลภิฎสฺฐอสก
ฑ ภิเลสก
ภิ า? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ,
๑๓๙๘. กตเม ธมสฺมา อสก
ฑ ภิลภิฎสฺฐอสก
ฑ ภิเลสก
ภิ าฯ
นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อสก
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๑๓๙๙. กตเม ธมสฺมา สวภิตกสฺกสวภิจารา? กามาวจรฑ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต เอกาทส
จภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสลสสฺส วภิปากโต เทสฺว, กภิรภิยโต เอกาทส, รรูปาวจรฑ ปฐมฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิ
ปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรฑ ปฐมฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปเนสฺน วภิตกสฺกวภิจาเร
ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา สวภิตกสฺกสวภิจาราฯ
๑๔๐๐. กตเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกวภิจารมตสฺตา? รรูปาวจรปญสฺจกนเย ทพุตภิยฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิ
รภิยโต จ, โลกพุตสฺตรปญสฺจกนเย ทพุตภิยฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ วภิจารฑ ฐเปตสฺวา,
วภิตโกสฺก จ – อภิเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกวภิจารมตสฺตาฯ
๑๔๐๑. กตเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกอวภิจารา? เทสฺวปญสฺจวภิญสฺญาณานภิ, รรูปาวจรตภิกตภิกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปาก
โต จ กภิรภิยโต จ, จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ โลกพุตสฺตรตภิกตภิกชสฺฌานา
กพุสลโต จ วภิปากโต จ ปญสฺจกนเย ทพุตภิเย ฌาเน [ทพุตภิยชสฺฌาเน (ส.ณี )], อพุปสฺปโนสฺน จ วภิจาโร รรูป
ญสฺจ นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกอวภิจาราฯ วภิตกสฺกสหชาโต วภิจาโร น วตสฺตโพสฺพ สวภิ
ตกสฺกสวภิจาโรตภิปภิ, อวภิตกสฺกวภิจารมโตสฺตตภิปภิ, อวภิตกสฺกอวภิจาโรตภิปภิฯ
๑๔๐๒. กตเม ธมสฺมา ปณีตภิสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร โสมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา , อกพุสล
โต จตสฺตาโร, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ปญสฺจ, กภิรภิยโต ปญสฺจ, รรูปาวจรทพุกตภิกชสฺฌานา กพุสล
โต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรทพุกตภิกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ ปณีตภิ ฑ
ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา ปณีตภิสหคตาฯ
๑๔๐๓. กตเม ธมสฺมา สพุขสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร โสมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสลโต
จตสฺตาโร, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ฉ, กภิรภิยโต ปญสฺจ, รรูปาวจรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ
วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ สพุขฑ ฐ
เปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา สพุขสหคตาฯ
๑๔๐๔. กตเม ธมสฺมา อพุเปกสฺขาสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร อพุเปกสฺขาสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุ
สลโต ฉ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ทส, อกพุสลสสฺส วภิปากโต ฉ, กภิรภิยโต ฉ, รรูปาวจรฑ จตพุตสฺถฑ
ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ,
โลกพุตสฺตรฑ จตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ อพุเปกสฺขฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา อพุ
ภิ า
เปกสฺขาสหคตาฯ ปณีตภิ น ปณีตภิสหคตา, สพุขสหคตา, น อพุเปกสฺขาสหคตาฯ สพุขฑ น สพุขสหคตฑ, สย
ภิ า น วตสฺตพสฺพฑ ปณีตภิสหคตนสฺตภิฯ เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺ
ปณีตภิสหคตฑ, น อพุเปกสฺขาสหคตฑ, สย
ปาทา, ทพุกสฺขสหคตกายวภิญสฺญาณฑ, ยา จ เวทนา อพุเปกสฺขา , รรูปญสฺจ นภิพพ
สฺ านญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา
น วตสฺตพสฺพา ปณีตภิสหคตาตภิปภิ, สพุขสหคตาตภิปภิ, อพุเปกสฺขาสหคตาตภิปภิฯ
๑๔๐๕. กตเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหค
โต จภิตสฺตพุปสฺปาโท – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพาฯ
๑๔๐๖. กตเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพา? อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท – อภิเม ธมสฺมา ภาวนาย ป
หาตพสฺพาฯ จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตา โลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺ
ภิ า ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพา สย
ภิ า ภาวนาย ปหาตพสฺพาฯ
ตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา สย
๑๔๐๗. กตเม ธมสฺมา เนว ทสสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพสฺพา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณี
สพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา เนว ทสสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพสฺ
พาฯ
๑๔๐๘. กตเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉา
สหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ โมหฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุ
กาฯ
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๑๔๐๙. กตเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกา? อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ โมหฑ
ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺตา โลภ
ภิ า ทสสฺสเนน ป
สหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา สย
ภิ า ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ
หาตพสฺพเหตพุกา, สย
๑๔๑๐. กตเม ธมสฺมา เนว ทสสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกา? วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต โมโห, อพุทสฺธจสฺจ
สหคโต โมโห, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺ
พานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา เนว ทสสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ
๑๔๑๑. กตเม ธมสฺมา อาจยคามภิโน? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ – อภิเม ธมสฺมา อาจยคามภิโนฯ
๑๔๑๒. กตเม ธมสฺมา อปจยคามภิโน? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา อปจยคามภิโนฯ
๑๔๑๓. กตเม ธมสฺมา เนวาจยคามภินาปจยคามภิโน? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูป
ญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา เนวาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ
๑๔๑๔. กตเม ธมสฺมา เสกสฺขา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, เหฎสฺฐม
ภิ านภิ จ ตณีณภิ สามญสฺญผลานภิ – อภิเม
ธมสฺมา เสกสฺขาฯ
๑๔๑๕. กตเม ธมสฺมา อเสกสฺขา? อพุปรภิฎสฺฐภิมฑ อรหตสฺตผลฑ – อภิเม ธมสฺมา อเสกสฺขาฯ
๑๔๑๖. กตเม ธมสฺมา เนวเสกสฺขนาเสกสฺขา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยา
พสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา เนวเสกสฺขนาเสกสฺขาฯ
๑๔๑๗. กตเม ธมสฺมา ปรภิตสฺตา? กามาวจรกพุสลฑ , อกพุสลฑ, สโพสฺพ กามาวจรสสฺส วภิปาโก, กามาวจร
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา ปรภิตต
สฺ าฯ
๑๔๑๘. กตเม ธมสฺมา มหคสฺคตา? รรูปาวจรา, อรรูปาวจรา, กพุสลาพสฺยากตา – อภิเม ธมสฺมา มหคสฺคตาฯ
๑๔๑๙. กตเม ธมสฺมา อปสฺปมาณา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพาน
ญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อปสฺปมาณาฯ
๑๔๒๐. กตเม ธมสฺมา ปรภิตสฺตารมสฺมณา? สโพสฺพ กามาวจรสสฺส วภิปาโก, กภิรภิยามโนธาตพุ, กภิรภิยาเหตพุก
มโนวภิญสฺญาณธาตพุ โสมนสสฺสสหคตา – อภิเม ธมสฺมา ปรภิตสฺตารมสฺมณาฯ
๑๔๒๑. กตเม ธมสฺมา มหคสฺคตารมสฺมณา? วภิญสฺญาณญสฺจายตนฑ, เนวสญสฺญานาสญสฺญายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา
มหคสฺคตารมสฺมณาฯ
๑๔๒๒. กตเม ธมสฺมา อปสฺปมาณารมสฺมณา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ –
อภิเม ธมสฺมา อปสฺปมาณารมสฺมณาฯ กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, กภิ
ภิ า ปรภิตสฺตา
รภิยโต จตสฺตาโร ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, สพสฺพฑ อกพุสลฑ – อภิเม ธมสฺมา สย
ภิ า มหคสฺคตารมสฺมณา, น อปสฺปมาณารมสฺมณา, สย
ภิ า น วตสฺตพสฺพา ปรภิตสฺตารมสฺมณา
รมสฺมณา, สย
ตภิปภิ, มหคสฺคตารมสฺมณาตภิปภิฯ กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร ญาณสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, กภิรภิยโต
จตสฺตาโร ญาณสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, รรูปาวจรฑ จตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ กภิรภิยโต จ, กภิรภิยา
ภิ า ปรภิตสฺตารมสฺมณา, สย
ภิ า มหคสฺคตา
เหตพุกมโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุเปกสฺขาสหคตา – อภิเม ธมสฺมา สย
ภิ า อปสฺปมาณารมสฺมณา, สย
ภิ า น วตสฺตพสฺพา ปรภิตสฺตารมสฺมณาตภิปภิ , มหคสฺคตา
รมสฺมณา, สย
รมสฺมณาตภิปภิ, อปสฺปมาณารมสฺมณาตภิปภิฯ รรูปาวจรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิย
โต จ, จตพุตสฺถสสฺส ฌานสสฺส วภิปาโก, อากาสานญสฺจายตนฑ , อากภิญสฺจญสฺญายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา น
วตสฺตพสฺพา ปรภิตสฺตารมสฺมณาตภิปภิ, มหคสฺคตารมสฺมณาตภิปภิ, อปสฺปมาณารมสฺมณาตภิปภิฯ รรูปญสฺจ นภิพสฺ
พานญสฺจ อนารมสฺมณาฯ
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๑๔๒๓. กตเม ธมสฺมา หณีนา? ทสฺวาทส อกพุสลจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา หณีนาฯ
๑๔๒๔. กตเม ธมสฺมา มชสฺฌภิมา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ
รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา มชสฺฌภิมาฯ
๑๔๒๕. กตเม ธมสฺมา ปณณีตา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ
– อภิเม ธมสฺมา ปณณีตาฯ
๑๔๒๖. กตเม ธมสฺมา มภิจสฺฉตสฺตนภิยตา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคต
ภิ า มภิจสฺฉตสฺตนภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ
จภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา สย
๑๔๒๗. กตเม ธมสฺมา สมสฺมตสฺตนภิยตา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา สมสฺมตสฺตนภิยตาฯ
๑๔๒๘. กตเม ธมสฺมา อนภิยตา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต
จภิตสฺตพุปสฺปาโท, อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนภิยตาฯ
๑๔๒๙. กตเม ธมสฺมา มคสฺคารมสฺมณา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร ญาณสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, กภิรภิย
ภิ า มคสฺคารมสฺมณา, น มคสฺคเหตพุกา;
โต จตสฺตาโร ญาณสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา สย
ภิ า มคสฺคาธภิปตภิโน, สย
ภิ า น วตสฺตพสฺพา มคสฺคารมสฺมณาตภิปภิ, มคสฺคาธภิปตภิโนตภิปภิ ฯ จตสฺตาโร อรภิ
สย
ภิ า มคสฺคาธภิปตภิโน, สย
ภิ า น วตสฺตพสฺพา มคสฺคาธภิปตภิโน
ยมคสฺคา น มคสฺคารมสฺมณา, มคสฺคเหตพุกา; สย
ตภิฯ รรูปาวจรจตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ กภิรภิยโต จ, กภิรภิยาเหตพุกมโนวภิญสฺญาณธาตพุ อพุเปกสฺขาสหค
ภิ า มคสฺคารมสฺมณา; น มคสฺคเหตพุกา, น มคสฺคาธภิปตภิโน; สย
ภิ า น วตสฺตพสฺพา
ตา – อภิเม ธมสฺมา สย
มคสฺคารมสฺมณาตภิฯ กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร ญาณวภิปสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, สพสฺพฑ อกพุสลฑ, ส
โพสฺพ กามาวจรสสฺส วภิปาโก, กภิรภิยโต ฉ จภิตสฺตพุปสฺปาทา, รรูปาวจรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิ
ปากโต จ กภิรภิยโต จ, จตพุตสฺถสสฺส ฌานสสฺส วภิปาโก, จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิ
รภิยโต จ, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ – อภิเม ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา มคสฺคารมสฺมณาตภิปภิ , มคสฺคเหตพุกา
ตภิปภิ, มคสฺคาธภิปตภิโนตภิปภิฯ รรูปญสฺจ นภิพสฺพานญสฺจ อนารมสฺมณาฯ
ภิ า
๑๔๓๐. กตเม ธมสฺมา อพุปสฺปนสฺนา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ยญสฺจ รรูปฑ กมสฺมสสฺส กตตสฺตา – อภิเม ธมสฺมา สย
ภิ า อพุปสฺปาทภิโน; น วตสฺตพสฺพา อนพุปสฺปนสฺนาตภิฯ จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ
อพุปสฺปนสฺนา, สย
ภิ า อพุปสฺปนสฺนา, สย
ภิ า อนพุปสฺปนสฺนา,
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, ยญสฺจ รรูปฑ น กมสฺมสสฺส กตตสฺตา – อภิเม ธมสฺมา สย
น วตสฺตพสฺพา อพุปสฺปาทภิโนตภิฯ นภิพสฺพานฑ น วตสฺตพสฺพฑ อพุปสฺปนสฺนนสฺตภิปภิ , อนพุปสฺปนสฺนนสฺตภิปภิ, อพุปสฺปาทภิโน
ตภิปภิฯ
ภิ า อตณีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจสฺจพุปสฺปนสฺนาฯ นภิพสฺพานฑ น
๑๔๓๑. นภิพสฺพานฑ ฐเปตสฺวา สเพสฺพ ธมสฺมา สย
วตสฺตพสฺพฑ อตณีตนสฺตภิปภิ, อนาคตนสฺตภิปภิ , ปจสฺจพุปสฺปนสฺนนสฺตภิปภิฯ
๑๔๓๒. กตเม ธมสฺมา อตณีตารมสฺมณา? วภิญสฺญาณญสฺจายตนฑ, เนวสญสฺญานาสญสฺญายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา อตณี
ตารมสฺมณาฯ
๑๔๓๓. นภิโยคา อนาคตารมสฺมณา นตสฺถภิฯ
๑๔๓๔. กตเม ธมสฺมา ปจสฺจพุปสฺปนสฺนารมสฺมณา? เทสฺวปญสฺจวภิญสฺญาณานภิ, ตภิโสสฺส จ มโนธาตพุโย – อภิเม ธมสฺมา
ปจสฺจพุปสฺปนสฺนารมสฺมณาฯ กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ทส จภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสลสสฺส วภิปากโต มโน
วภิญสฺญาณธาตพุ อพุเปกสฺขาสหคตา, กภิรภิยาเหตพุกมโนวภิญสฺญาณธาตพุ โสมนสสฺสสหคตา – อภิเม ธมสฺมา
ภิ า อตณีตารมสฺมณา, สย
ภิ า อนาคตารมสฺมณา, สย
ภิ า ปจสฺจพุปสฺปนสฺนารมสฺมณาฯ กามาวจรกพุสลฑ, อกพุ
สย
ภิ า
สลฑ, กภิรภิยโต นว จภิตสฺตพุปสฺปาทา, รรูปาวจรฑ จตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ กภิรภิยโต จ – อภิเม ธมสฺมา สย
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ภิ า อนาคตารมสฺมณา, สย
ภิ า ปจสฺจพุปสฺปนสฺนารมสฺมณา; สย
ภิ า น วตสฺตพสฺพา อตณีตา
อตณีตารมสฺมณา, สย
รมสฺมณาตภิปภิ, อนาคตารมสฺมณาตภิปภิ, ปจสฺจพุปสฺปนสฺนารมสฺมณาตภิปภิฯ รรูปาวจรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสล
โต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, จตพุตสฺถสสฺส ฌานสสฺส วภิปาโก, อากาสานญสฺจายตนฑ, อากภิญสฺจญสฺญาย
ตนฑ, จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ – อภิเม ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา อตณี
ตารมสฺมณาตภิปภิ, อนาคตารมสฺมณาตภิปภิ, ปจสฺจพุปสฺปนสฺนารมสฺมณาตภิปภิฯ รรูปญสฺจ นภิพสฺพานญสฺจ อนา
รมสฺมณาฯ
ภิ า อชสฺฌตสฺตา, สย
ภิ า พหภิทสฺธา, ส ภิ
๑๔๓๕. อนภินสฺทสฺรภิยพทสฺธรรูปญสฺจ นภิพสฺพานญสฺจ ฐเปตสฺวา, สเพสฺพ ธมสฺมา สย
ยา อชสฺฌตสฺตพหภิทธ
สฺ าฯ อนภินสฺทสฺรภิยพทสฺธรรูปญสฺจ นภิพสฺพานญสฺจ พหภิทธ
สฺ าฯ
๑๔๓๖. กตเม ธมสฺมา อชสฺฌตสฺตารมสฺมณา? วภิญสฺญาณญสฺจายตนฑ, เนวสญสฺญานาสญสฺญายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา
อชสฺฌตสฺตารมสฺมณาฯ
๑๔๓๗. กตเม ธมสฺมา พหภิทสฺธารมสฺมณา? รรูปาวจรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ,
จตพุตสฺถสสฺส ฌานสสฺส วภิปาโก, อากาสานญสฺจายตนฑ, จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา จตสฺตารภิ จ สาม
ญสฺญผลานภิ – อภิเม ธมสฺมา พหภิทสฺธารมสฺมณาฯ รรูปฑ ฐเปตสฺวา, สเพสฺพว กามาวจรา กพุสลากพุสลาพสฺ
ภิ า อชสฺฌตสฺตา
ยากตา ธมสฺมา, รรูปาวจรฑ จตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ กภิรภิยโต จ – อภิเม ธมสฺมา ส ย
ภิ า พหภิทสฺธารมสฺมณา, สย
ภิ า อชสฺฌตสฺตพหภิทสฺธารมสฺมณาฯ อากภิญสฺจญสฺญายตนฑ น
รมสฺมณา, สย
วตสฺตพสฺพฑ อชสฺฌตสฺตารมสฺมณนสฺตภิปภิ, พหภิทสฺธารมสฺมณนสฺตภิปภิ, อชสฺฌตสฺตพหภิทสฺธารมสฺมณนสฺตภิปภิฯ รรูปญสฺจ
นภิพสฺพานญสฺจ อนารมสฺมณาฯ
๑๔๓๘. กตเม ธมสฺมา สนภิทสสฺสนสปสฺปฎภิฆา? รรูปายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา สนภิทสสฺสนสปสฺปฎภิฆาฯ
๑๔๓๙. กตเม ธมสฺมา อนภิทสสฺสนสปสฺปฎภิฆา? จกสฺขายตนฑ…เป.… โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา อนภิทสสฺ
สนสปสฺปฎภิฆาฯ
๑๔๔๐. กตเม ธมสฺมา อนภิทสสฺสนอปสฺปฎภิฆา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, ยญสฺจ รรูปฑ อนภิทสสฺสนฑ อปสฺปฎภิฆฑ ธมสฺมายตนปรภิยาปนสฺนฑ , นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺ
มา อนภิทสสฺสนอปสฺปฎภิฆาฯ
ตภิกฑฯ
ทพุกอตสฺถพุทสฺธาโร

เหตพุโคจสฺฉกฑ
๑๔๔๑. กตเม ธมสฺมา เหตรู? ตโย กพุสลเหตรู, ตโย อกพุสลเหตรู, ตโย อพสฺยากตเหตรูฯ อโลโภ กพุสลเหตพุ,
อโทโส กพุสลเหตพุ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิฯ อโมโห กพุสลเหตพุ , กามาวจรกพุสลโต จตสฺ
ตาโร ญาณวภิปสฺปยพุเตสฺต จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ
โลโภ อฎสฺฐสพุ โลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ โทโส ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺ
ปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ โมโห สพสฺพากพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ
อโลโภ วภิปากเหตพุ อโทโส วภิปากเหตพุ, กามาวจรสสฺส วภิปากโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺ
วา, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาเกสพุ อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิฯ อโมโห วภิปากเหตพุ, กามาวจรสสฺส วภิปากโต อเหตพุเก จภิตสฺ
ตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา, จตสฺตาโร ญาณวภิปสฺปยพุเตสฺต จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาเกสพุ อพุปสฺ
ปชสฺชตภิฯ
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อโลโภ กภิรภิยเหตพุ อโทโส กภิรภิยเหตพุ, กามาวจรกภิรภิยโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา, ตณีสพุ
ภรูมณีสพุ กภิรภิเยสพุ อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ ฯ อโมโห กภิรภิยเหตพุ , กามาวจรกภิรภิยโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐ
เปตสฺวา, จตสฺตาโร ญาณวภิปสฺปยพุเตสฺต จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิเยสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ – อภิเม
ธมสฺมา เหตรูฯ
๑๔๔๒. กตเม ธมสฺมา น เหตรู? ฐเปตสฺวา เหตรู, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา น เหตรูฯ
๑๔๔๓. กตเม ธมสฺมา สเหตพุกา? วภิจภิกภิจสฺฉาสหคตฑ อพุทสฺธจสฺจสหคตฑ โมหฑ ฐเปตสฺวา อวเสส ฑ อกพุสลฑ, จตรูสพุ
ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, กามาวจรสสฺส วภิปากโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, กา
มาวจรกภิรภิยโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ – อภิเม ธมสฺมา สเหตพุ
กาฯ
๑๔๔๔. กตเม ธมสฺมา อเหตพุกา? วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต โมโห, อพุทสฺธจสฺจสหคโต โมโห, เทสฺวปญสฺจวภิญสฺญาณา
นภิ, ตภิโสสฺส จ มโนธาตพุโย, ปญสฺจ จ อเหตพุกมโนวภิญสฺญาณธาตพุโย, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺ
มา อเหตพุกาฯ
๑๔๔๕. กตเม ธมสฺมา เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา? วภิจภิกภิจสฺฉาสหคตฑ อพุทสฺธจสฺจสหคตฑ โมหฑ ฐเปตสฺวา อวเสส ฑ อกพุสลฑ,
จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, กามาวจรสสฺส วภิปากโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก,
กามาวจรกภิรภิยโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ – อภิเม ธมสฺมา เหตพุ
สมสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๔๔๖. กตเม ธมสฺมา เหตพุวภิปสฺปยพุตสฺตา? วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต โมโห, อพุทสฺธจสฺจสหคโต โมโห, เทสฺวปญสฺจวภิญสฺ
ญาณานภิ ตภิโสสฺส จ มโนธาตพุโย ปญสฺจ จ อเหตพุกมโนวภิญสฺญาณธาตพุโย, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิ
เม ธมสฺมา เหตพุวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๔๔๗. กตเม ธมสฺมา เหตรู เจว สเหตพุกา จ? ยตสฺถ เทสฺว ตโย เหตรู เอกโต อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ – อภิเม ธมสฺมา
เหตรู เจว สเหตพุกา จฯ
๑๔๔๘. กตเม ธมสฺมา สเหตพุกา เจว น จ เหตรู? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, กามาวจรสสฺส วภิปากโต อเหตพุ
เก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, กามาวจรกภิรภิยโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺ
วา ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, เอตสฺถป
พุ สฺปเนสฺน เหตรู ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา สเหตพุกา เจว น จ เห
ตรูฯ อเหตพุกา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – เหตรู เจว สเหตพุกา จาตภิปภิ, สเหตพุกา เจว น จ เหตรูตภิปภิฯ
๑๔๔๙. กตเม ธมสฺมา เหตรู เจว เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา จ? ยตสฺถ เทสฺว ตโย เหตรู เอกโต อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ – อภิเม
ธมสฺมา เหตรู เจว เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา จฯ
๑๔๕๐. กตเม ธมสฺมา เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา เจว น จ เหตรู ? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, กามาวจรสสฺส วภิปากโต
อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, กามาวจรกภิรภิยโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐ
เปตสฺวา ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, เอตสฺถป
พุ สฺปเนสฺน เหตรู ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา
เจว น จ เหตรูฯ เหตพุวภิปสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – เหตรู เจว เหตพุสมสฺปยพุตสฺตา จาตภิปภิ , เหตพุ
สมสฺปยพุตสฺตา เจว น จ เหตรูตภิปภิฯ
๑๔๕๑. กตเม ธมสฺมา น เหตรู สเหตพุกา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, กามาวจรสสฺส วภิปากโต อเหตพุเก จภิตสฺ
ตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, กามาวจรกภิรภิยโต อเหตพุเก จภิตสฺตพุปสฺปาเท ฐเปตสฺวา ตณีสพุ
ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, เอตสฺถพุปสฺปเนสฺน เหตรู ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา น เหตรู สเหตพุกาฯ
๑๔๕๒. กตเม ธมสฺมา น เหตรู อเหตพุกา? เทสฺวปญสฺจวภิญสฺญาณานภิ, ตภิโสสฺส จ มโนธาตพุโย, ปญสฺจ จ อเหตพุก
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มโนวภิญสฺญาณธาตพุโย, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา น เหตรู อเหตพุกา ฯ เหตรู ธมสฺมา น
วตสฺตพสฺพา – น เหตรู สเหตพุกาตภิปภิ, น เหตรู อเหตพุกาตภิปภิฯ

จรูฬนสฺตรทพุกฑ
๑๔๕๓. กตเม ธมสฺมา สปสฺปจสฺจยา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยาก
ตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สปสฺปจสฺจยาฯ
๑๔๕๔. กตเม ธมสฺมา อปสฺปจสฺจยา? นภิพสฺพานฑ – อภิเม ธมสฺมา อปสฺปจสฺจยาฯ
๑๔๕๕. กตเม ธมสฺมา สงสฺขตา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สงสฺขตาฯ
๑๔๕๖. กตเม ธมสฺมา อสงสฺขตา? นภิพสฺพานฑ – อภิเม ธมสฺมา อสงสฺขตาฯ
๑๔๕๗. กตเม ธมสฺมา สนภิทสสฺสนา? รรูปายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา สนภิทสสฺสนาฯ
๑๔๕๘. กตเม ธมสฺมา อนภิทสสฺสนา? จกสฺขายตนฑ …เป.… โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ
ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, ยญสฺจ รรูปฑ อนภิทสสฺสนฑ อปสฺปฎภิฆฑ ธมสฺมายตนปรภิยาปนสฺนฑ,
นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนภิทสสฺสนาฯ
๑๔๕๙. กตเม ธมสฺมา สปสฺปฎภิฆา? จกสฺขายตนฑ…เป.… โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา สปสฺปฎภิฆาฯ
๑๔๖๐. กตเม ธมสฺมา อปสฺปฎภิฆา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยาก
ตฑ, ยญสฺจ รรูปฑ อนภิทสสฺสนฑ อปสฺปฎภิฆฑ ธมสฺมายตนปรภิยาปนสฺนฑ , นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา
อปสฺปฎภิฆาฯ
๑๔๖๑. กตเม ธมสฺมา รรูปภิโน? จตสฺตาโร จ มหาภรูตา, จตพุนสฺนญสฺจ มหาภรูตานฑ อพุปาทาย รรูปฑ – อภิเม ธมสฺ
มา รรูปภิโนฯ
๑๔๖๒. กตเม ธมสฺมา อรรูปภิโน? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อรรูปภิโนฯ
๑๔๖๓. กตเม ธมสฺมา โลกภิยา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา โลกภิยาฯ
๑๔๖๔. กตเม ธมสฺมา โลกพุตสฺตรา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพาน
ญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โลกพุตสฺตราฯ สเพสฺพ [สเพสฺพว (สสฺยา.)] ธมสฺมา เกนจภิ วภิเญสฺญยสฺยา, เกนจภิ น
วภิเญสฺญยสฺยาฯ

อาสวโคจสฺฉกฑ
๑๔๖๕. กตเม ธมสฺมา อาสวา? จตสฺตาโร อาสวา – กามาสโว, ภวาสโว, ทภิฎสฺฐาสโว, อวภิชสฺชาสโวฯ กา
มาสโว อฎสฺฐสพุ โลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ ภวาสโว จตรูสพุ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภ
สหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ ทภิฎสฺฐาสโว จตรูสพุ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตสมสฺปยพุเตสฺตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺ
ปชสฺชตภิฯ อวภิชสฺชาสโว สพสฺพากพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ – อภิเม ธมสฺมา อาสวาฯ
๑๔๖๖. กตเม ธมสฺมา โน อาสวา? ฐเปตสฺวา อาสเว อวเสสฑ อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ , จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปา
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โก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน อาสวาฯ
๑๔๖๗. กตเม ธมสฺมา สาสวา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สาสวาฯ
๑๔๖๘. กตเม ธมสฺมา อนาสวา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ
– อภิเม ธมสฺมา อนาสวาฯ
๑๔๖๙. กตเม ธมสฺมา อาสวสมสฺปยพุตสฺตา? เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา เอตสฺถพุปสฺปนสฺนฑ โมหฑ ฐเปตสฺ
วา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหคตฑ อพุทสฺธจสฺจสหคตฑ โมหฑ ฐเปตสฺวา, อวเสสฑ อกพุสลฑ – อภิเม ธมสฺมา อาสวสมสฺปยพุตสฺ
ตาฯ
๑๔๗๐. กตเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา? ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปโนสฺน โมโห, วภิจภิ
กภิจสฺฉาสหคโต โมโห, อพุทสฺธจสฺจสหคโต โมโห, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๔๗๑. กตเม ธมสฺมา อาสวา เจว สาสวา จ? เตว อาสวา อาสวา เจว สาสวา จฯ
๑๔๗๒. กตเม ธมสฺมา สาสวา เจว โน จ อาสวา? ฐเปตสฺวา อาสเว, อวเสสฑ อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ
ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สาสวา เจว โน จ อาสวาฯ
อนาสวา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – อาสวา เจว สาสวา จาตภิปภิ, สาสวา เจว โน จ อาสวาตภิปภิฯ
๑๔๗๓. กตเม ธมสฺมา อาสวา เจว อาสวสมสฺปยพุตสฺตา จ? ยตสฺถ เทสฺว ตโย อาสวา เอกโต อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ – อภิ
เม ธมสฺมา อาสวา เจว อาสวสมสฺปยพุตสฺตา จฯ
๑๔๗๔. กตเม ธมสฺมา อาสวสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ อาสวา? ฐเปตสฺวา อาสเว, อวเสสฑ อกพุสลฑ – อภิเม ธมสฺ
มา อาสวสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ อาสวาฯ อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – อาสวา เจว
อาสวสมสฺปยพุตสฺตา จาตภิปภิ, อาสวสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ อาสวาตภิปภิฯ
๑๔๗๕. กตเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวา? ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปโนสฺน
โมโห, วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต โมโห, อพุทสฺธจสฺจสหคโต โมโห, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณี
สพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวาฯ
๑๔๗๖. กตเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา อนาสวา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญ
ผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา อนาสวาฯ อาสวสมสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น
วตสฺตพสฺพา – อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา สาสวาตภิปภิ, อาสววภิปสฺปยพุตสฺตา อนาสวาตภิปภิฯ

สโฑ ยชนโคจสฺฉกฑ
๑๔๗๗. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนา? ทส สโฑ ยชนานภิ – กามราคสโฑ ยชนฑ, ปฎภิฆสโฑ ยชนฑ, มานสโฑ ยชนฑ,
ณี พสฺพตปรามาสสโฑ ยชนฑ, ภวราคสโฑ ยชนฑ, อภิสสฺสาสโฑ ยชนฑ, มจสฺฉ
ทภิฎสฺฐภิสโฑ ยชนฑ, วภิจภิกภิจสฺฉาสโฑ ยชนฑ, สล
รภิยสโฑ ยชนฑ, อวภิชสฺชาสโฑ ยชนฑฯ กามราคสโฑ ยชนฑ อฎสฺฐสพุ โลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ
ปฎภิฆสโฑ ยชนฑ ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ มานสโฑ ยชนฑ จตรูสพุ ทภิฎสฺฐค
ภิ ต
วภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ ทภิฎสฺฐภิสโฑ ยชนฑ จตรูสพุ ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุเตสฺตสพุ จภิตสฺ
ณี พสฺพต
ตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ วภิจภิกภิจสฺฉาสโฑ ยชนฑ วภิจภิกภิจสฺฉาสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ สล
ปรามาสสโฑ ยชนฑ จตรูสพุ ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุเตสฺตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ ภวราคสโฑ ยชนฑ จตรูสพุ
ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ อภิสสฺสาสโฑ ยชนญสฺจ มจสฺฉรภิยสโฑ ย
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ชนญสฺจ ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิฯ อวภิชสฺชาส โฑ ยชนฑ สพสฺพากพุสเลสพุ อพุปสฺ
ปชสฺชตภิ – อภิเม ธมสฺมา สโฑ ยชนาฯ
๑๔๗๘. กตเม ธมสฺมา โน สโฑ ยชนาฯ ฐเปตสฺวา สโฑ ยชเน อวเสสฑ อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิ
ปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน สโฑ ยชนาฯ
๑๔๗๙. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนภิยา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สโฑ ยชนภิยาฯ
๑๔๘๐. กตเม ธมสฺมา อสโฑ ยชนภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพาน
ญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อสโฑ ยชนภิยาฯ
๑๔๘๑. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตา? อพุทสฺธจสฺจสหคตฑ โมหฑ ฐเปตสฺวา อวเสส ฑ อกพุสลฑ – อภิเม ธมสฺมา
สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๔๘๒. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา? อพุทสฺธจสฺจสหคโต โมโห, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปา
โก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๔๘๓. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนา เจว สโฑ ยชนภิยา จ? ตาเนว สโฑ ยชนานภิ สโฑ ยชนา เจว สโฑ ยชนภิยา จฯ
๑๔๘๔. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนภิยา เจว โน จ สโฑ ยชนา? ฐเปตสฺวา สโฑ ยชเน อวเสสฑ อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุ
สลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สโฑ ยชนภิยา เจว
โน จ สโฑ ยชนาฯ อสโฑ ยชนภิยา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – สโฑ ยชนา เจว สโฑ ยชนภิยา จาตภิปภิ , สโฑ ยชนภิยา
เจว โน จ สโฑ ยชนาตภิปภิฯ
๑๔๘๕. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนา เจว สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตา จ? ยตสฺถ เทสฺว ตณีณภิ สโฑ ยชนานภิ เอกโต อพุปสฺปชสฺชนสฺ
ตภิ – อภิเม ธมสฺมา สโฑ ยชนา เจว สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตา จฯ
๑๔๘๖. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ สโฑ ยชนา? ฐเปตสฺวา สโฑ ยชเน, อวเสสฑ อกพุสลฑ – อภิเม
ธมสฺมา สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ สโฑ ยชนาฯ สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – ส ฑ
โยชนา เจว สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตา จาตภิปภิ, สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ สโฑ ยชนาตภิปภิฯ
๑๔๘๗. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา สโฑ ยชนภิยา? อพุทสฺธจสฺจสหคโต โมโห, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณี
สพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา สโฑ ยชนภิ
ยาฯ
๑๔๘๘. กตเม ธมสฺมา สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา อสโฑ ยชนภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สาม
ญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา อสโฑ ยชนภิยาฯ สโฑ ยชนสมสฺปยพุตสฺตา ธมสฺ
มา น วตสฺตพสฺพา – สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา สโฑ ยชนภิยาตภิปภิ, สโฑ ยชนวภิปสฺปยพุตสฺตา อสโฑ ยชนภิยาตภิปภิฯ

คนสฺถโคจสฺฉกฑ
ณี พสฺพต
๑๔๘๙. กตเม ธมสฺมา คนสฺถา? จตสฺตาโร คนสฺถา – อภภิชสฺฌากายคโนสฺถ, พสฺยาปาโท กายคโนสฺถ, สล
ปรามาโส กายคโนสฺถ, อภิทฑสจสฺจาภภินภิเวโส กายคโนสฺถฯ อภภิชสฺฌากายคโนสฺถ อฎสฺฐสพุ โลภสหคเตสพุ
จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ พสฺยาปาโท กายคโนสฺถ ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺ
ณี พสฺพตปรามาโส กายคโนสฺถ จ อภิทฑสจสฺจาภภินภิเวโส กายคโนสฺถ จ จตรูสพุ ทภิฎสฺ ฐค
ปชสฺชตภิฯ สล
ภิ ตสมสฺปยพุ
เตสฺตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถาฯ
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๑๔๙๐. กตเม ธมสฺมา โน คนสฺถา? ฐเปตสฺวา คเนสฺถ, อวเสสฑ อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก,
ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน คนสฺถาฯ
๑๔๙๑. กตเม ธมสฺมา คนสฺถนภิยา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถนภิยาฯ
๑๔๙๒. กตเม ธมสฺมา อคนสฺถนภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพาน
ญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อคนสฺถนภิยาฯ
๑๔๙๓. กตเม ธมสฺมา คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา , จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคต
วภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ โลภฑ ฐเปตสฺวา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺ
ปาทา, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ ปฎภิฆฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๔๙๔. กตเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา? จตรูสพุ ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปโนสฺน
โลโภ, ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปนสฺนฑ ปฎภิฆฑ , วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท,
อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๔๙๕. กตเม ธมสฺมา คนสฺถา เจว คนสฺถนภิยา จ? เตว คนสฺถา คนสฺถา เจว คนสฺถนภิยา จฯ
๑๔๙๖. กตเม ธมสฺมา คนสฺถนภิยา เจว โน จ คนสฺถา? ฐเปตสฺวา คเนสฺถ อวเสสฑ อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ
ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถนภิยา เจว โน จ คนสฺ
ถาฯ อคนสฺถนภิยา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – คนสฺถา เจว คนสฺถนภิยา จาตภิปภิ , คนสฺถนภิยา เจว โน จ คนสฺถา
ตภิปภิฯ
๑๔๙๗. กตเม ธมสฺมา คนสฺถา เจว คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา จ? ยตสฺถ ทภิฎสฺฐภิ จ โลโภ จ เอกโต อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ – อภิเม
ธมสฺมา คนสฺถา เจว คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา จฯ
๑๔๙๘. กตเม ธมสฺมา คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ คนสฺถา? อฎสฺฐ โลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา เทสฺว โทมนสสฺส
สหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เอตสฺถป
พุ สฺปเนสฺน คเนสฺถ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ
คนสฺถาฯ คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – คนสฺถา เจว คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา จาตภิปภิ , คนสฺถสมสฺป
ยพุตสฺตา เจว โน จ คนสฺถาตภิปภิฯ
๑๔๙๙. กตเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา คนสฺถนภิยา? จตรูสพุ ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ
อพุปสฺปโนสฺน โลโภ, ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปนสฺนฑ ปฎภิฆฑ , วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต จภิตสฺ
ตพุปสฺปาโท, อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺ
ยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา คนสฺถนภิยาฯ
๑๕๐๐. กตเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา อคนสฺถนภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญ
ผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา อคนสฺถนภิยาฯ คนสฺถสมสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น
วตสฺตพสฺพา – คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา คนสฺถนภิยาตภิปภิ, คนสฺถวภิปสฺปยพุตสฺตา อคนสฺถนภิยาตภิปภิฯ

โอฆโคจสฺฉกฑ
๑๕๐๑. กตเม ธมสฺมา โอฆา…เป.…ฯ
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โยคโคจสฺฉกฑ
๑๕๐๒. กตเม ธมสฺมา โยคา…เป.…ฯ

นณีวรณโคจสฺฉกฑ
๑๕๐๓. กตเม ธมสฺมา นณีวรณา? ฉ นณีวรณา – กามจสฺฉนสฺทนณีวรณฑ, พสฺยาปาทนณีวรณฑ, ถภินมภิทสฺธนณีวรณฑ,
อพุทสฺธจสฺจกพุกสฺกพุจสฺจนณีวรณฑ, วภิจภิกภิจสฺฉานณีวรณฑ, อวภิชสฺชานณีวรณฑ ฯ กามจสฺฉนสฺทนณีวรณฑ อฎสฺฐสพุ โลภสหค
เตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ, พสฺยาปาทนณีวรณฑ ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺ
ปชสฺชตภิ, ถภินมภิทสฺธนณีวรณฑ สสงสฺขารภิเกสพุ อกพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ, อพุทสฺธจสฺจนณีวรณฑ อพุทสฺธจสฺจสหคเตสพุ จภิตสฺ
ตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ, กพุกสฺกพุจสฺจนณีวรณฑ ทสฺวณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ, วภิจภิกภิจสฺ
ฉานณีวรณฑ วภิจภิกภิจสฺฉาสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ , อวภิชสฺชานณีวรณฑ สพสฺพากพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ
– อภิเม ธมสฺมา นณีวรณาฯ
๑๕๐๔. กตเม ธมสฺมา โน นณีวรณา? ฐเปตสฺวา นณีวรเณ อวเสสฑ อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปา
โก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน นณีวรณาฯ
๑๕๐๕. กตเม ธมสฺมา นณีวรณภิยา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณภิยาฯ
๑๕๐๖. กตเม ธมสฺมา อนณีวรณภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพาน
ญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนณีวรณภิยาฯ
๑๕๐๗. กตเม ธมสฺมา นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา? ทสฺวาทส อกพุสลจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณสมสฺปยพุตสฺ
ตาฯ
๑๕๐๘. กตเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยาก
ตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๕๐๙. กตเม ธมสฺมา นณีวรณา เจว นณีวรณภิยา จ? ตาเนว นณีวรณานภิ นณีวรณา เจว นณีวรณภิยา จฯ
๑๕๑๐. กตเม ธมสฺมา นณีวรณภิยา เจว โน จ นณีวรณา? ฐเปตสฺวา นณีวรเณ, อวเสสฑ อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ,
ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณภิยา เจว โน จ นณี
วรณาฯ อนณีวรณภิยา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – นณีวรณา เจว นณีวรณภิยา จาตภิปภิ , นณีวรณภิยา เจว โน จ
นณีวรณาตภิปภิฯ
๑๕๑๑. กตเม ธมสฺมา นณีวรณา เจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา จ? ยตสฺถ เทสฺว ตณีณภิ นณีวรณานภิ เอกโต อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ
– อภิเม ธมสฺมา นณีวรณา เจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา จฯ
๑๕๑๒. กตเม ธมสฺมา นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ นณีวรณา? ฐเปตสฺวา นณีวรเณ, อวเสสฑ อกพุสลฑ – อภิเม
ธมสฺมา นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ นณีวรณาฯ นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – นณีว
รณา เจว นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา จาตภิปภิ, นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ นณีวรณาตภิปภิฯ
๑๕๑๓. กตเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา นณีวรณภิยา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา นณีวรณภิยาฯ
๑๕๑๔. กตเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา อนณีวรณภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สาม
ญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา อนณีวรณภิยาฯ นณีวรณสมสฺปยพุตสฺตา ธมสฺ
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มา น วตสฺตพสฺพา – นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา นณีวรณภิยาตภิปภิ, นณีวรณวภิปสฺปยพุตสฺตา อนณีวรณภิยาตภิปภิฯ

ปรามาสโคจสฺฉกฑ
๑๕๑๕. กตเม ธมสฺมา ปรามาสา? ทภิฎสฺฐภิปรามาโส จตรูสพุ ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุเตสฺตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิ
– อภิเม ธมสฺมา ปรามาสาฯ
๑๕๑๖. กตเม ธมสฺมา โน ปรามาสา? ฐเปตสฺวา ปรามาสฑ อวเสสฑ อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิ
ปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน ปรามาสาฯ
๑๕๑๗. กตเม ธมสฺมา ปรามฎสฺฐา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา ปรามฎสฺฐาฯ
๑๕๑๘. กตเม ธมสฺมา อปรามฎสฺฐา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ นภิพพ
สฺ าน
ญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อปรามฎสฺฐาฯ
๑๕๑๙. กตเม ธมสฺมา ปรามาสสมสฺปยพุตสฺตา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ
ปรามาสฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา ปรามาสสมสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๕๒๐. กตเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา , เทสฺว
โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, จ
ตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺ
มา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ ปรามาโส น วตสฺตโพสฺพ – ปรามาสสมสฺปยพุโตสฺตตภิปภิ , ปรามาสวภิปสฺปยพุ
โตสฺตตภิปภิฯ
๑๕๒๑. กตเม ธมสฺมา ปรามาสา เจว ปรามฎสฺฐา จ? โส เอว ปรามาโส ปรามาโส เจว ปรามโฎสฺฐ จฯ
๑๕๒๒. กตเม ธมสฺมา ปรามฎสฺฐา เจว โน จ ปรามาสา? ฐเปตสฺวา ปรามาสฑ อวเสสฑ อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุ
สลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา ปรามฎสฺฐา เจว
โน จ ปรามาสาฯ อปรามฎสฺฐา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – ปรามาสา เจว ปรามฎสฺฐา จาตภิปภิ, ปราม
ฎสฺฐา เจว โน จ ปรามาสาตภิปภิฯ
๑๕๒๓. กตเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา ปรามฎสฺฐา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺ
ปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, อพุทสฺธจสฺจสหคโต
จภิตสฺตพุปสฺปาโท, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม
ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา ปรามฎสฺฐาฯ
๑๕๒๔. กตเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา อปรามฎสฺฐา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ
สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา อปรามฎสฺฐาฯ ปรามาสา จ
ปรามาสสมสฺปยพุตสฺตา จ ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – ปรามาสวภิปสฺปยพุตสฺตา ปรามฎสฺฐาตภิปภิ, ปรามาส
วภิปสฺปยพุตสฺตา อปรามฎสฺฐาตภิปภิฯ

มหนสฺตรทพุกฑ
๑๕๒๕. กตเม ธมสฺมา สารมสฺมณา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺ
ยากตฑ – อภิเม ธมสฺมา สารมสฺมณาฯ
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๑๕๒๖. กตเม ธมสฺมา อนารมสฺมณา? รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนารมสฺมณาฯ
๑๕๒๗. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตา? จกสฺขพุวภิญสฺญาณฑ, โสตวภิญสฺญาณฑ, ฆานวภิญสฺญาณฑ, ชวสฺภิ หาวภิญสฺญาณฑ, กายวภิญสฺ
ญาณฑ, มโนธาตพุ, มโนวภิญสฺญาณธาตพุ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตาฯ
๑๕๒๘. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตา? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ
– อภิเม ธมสฺมา โน จภิตต
สฺ าฯ
ภิ า? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา เจตส ภิ
๑๕๒๙. กตเม ธมสฺมา เจตสก
กาฯ
ภิ า? จภิตสฺตญสฺจ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อเจตสก
ภิ าฯ
๑๕๓๐. กตเม ธมสฺมา อเจตสก
๑๕๓๑. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสมสฺปยพุตสฺตา? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา
จภิตสฺตสมสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๕๓๒. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตวภิปสฺปยพุตสฺตา? รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ จภิตสฺตฑ น
วตสฺตพสฺพฑ – จภิเตสฺตน สมสฺปยพุตสฺตนสฺตภิปภิ, จภิเตสฺตน วภิปสฺปยพุตสฺตนสฺตภิปภิฯ
ฑ ฎสฺฐา? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺ
๑๕๓๓. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐาฯ
ตสส
ฑ ฎสฺฐา? รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตวภิสส
ฑ ฎสฺฐาฯ จภิตสฺตฑ น
๑๕๓๔. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตวภิสส
ฑ ฎสฺฐนสฺตภิป,ภิ จภิเตสฺตน วภิสส
ฑ ฎสฺฐนสฺตภิปภิฯ
วตสฺตพสฺพฑ – จภิเตสฺตน สส
๑๕๓๕. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสมพุฎสฺฐานา? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, กายวภิญสฺญตสฺตภิ,
วจณีวภิญสฺญตสฺตภิ, ยฑ วา ปนญสฺญมสฺปภิ อตสฺถภิ รรูปฑ จภิตสฺตช ฑ จภิตสฺตเหตพุกฑ จภิตสฺตสมพุฎสฺฐานฑ – รรูปายตนฑ สทสฺ
ทายตนฑ คนสฺธายตนฑ รสายตนฑ โผฎสฺฐพสฺพายตนฑ อากาสธาตพุ อาโปธาตพุ รรูปสสฺส ลหพุตา รรูปสสฺส
ณี
มพุทพุตา รรูปสสฺส กมสฺมญสฺญตา รรูปสสฺส อพุปจโย รรูปสสฺส สนสฺตตภิ กพฬกาโร
อาหาโร – อภิเม ธมสฺมา
จภิตสฺตสมพุฎสฺฐานาฯ
๑๕๓๖. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสมพุฎสฺฐานา? จภิตสฺตญสฺจ, อวเสสญสฺจ รรูปฑ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน จภิตสฺ
ตสมพุฎสฺฐานาฯ
๑๕๓๗. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสหภพุโน? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, กายวภิญสฺญตสฺตภิ, วจณี
วภิญสฺญตสฺตภิ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตสหภพุโนฯ
๑๕๓๘. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสหภพุโน? จภิตสฺตญสฺจ, อวเสสญสฺจ รรูปฑ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน จภิตสฺต
สหภพุโนฯ
๑๕๓๙. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตานพุปรภิวตสฺตภิโน? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ, กายวภิญสฺญตสฺ
ตภิ, วจณีวภิญสฺญตสฺตภิ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตานพุปรภิวตสฺตภิโนฯ
๑๕๔๐. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตานพุปรภิวตสฺตภิโน? จภิตสฺตญสฺจ, อวเสสญสฺจ รรูปฑ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน
จภิตสฺตานพุปรภิวตสฺตภิโนฯ
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานา? เวทนากสฺขโนสฺธ , สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ – อภิเม
๑๕๔๑. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานาฯ
ธมสฺมา จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานา? จภิตสฺตญสฺจ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน จภิตสฺ
๑๕๔๒. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานาฯ
ตสส
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ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานสหภพุโน? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺขโนสฺธ –
๑๕๔๓. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานสหภพุโนฯ
อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานสหภพุโน? จภิตสฺตญสฺจ, รรูปญสฺจ , นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา
๑๕๔๔. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานสหภพุโนฯ
โน จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานานพุปรภิวตสฺตภิโน? เวทนากสฺขโนสฺธ, สญสฺญากสฺขโนสฺธ, สงสฺขารกสฺข
๑๕๔๕. กตเม ธมสฺมา จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานานพุปรภิวตสฺตภิโนฯ
โนสฺธ – อภิเม ธมสฺมา จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานานพุปรภิวตสฺตภิโน? จภิตสฺตญสฺจ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺ
๑๕๔๖. กตเม ธมสฺมา โน จภิตสฺตสส
ฑ ฎสฺฐสมพุฎสฺฐานานพุปรภิวตสฺตโภิ นฯ
มา โน จภิตสฺตสส
๑๕๔๗. กตเม ธมสฺมา อชสฺฌตสฺตภิกา? จกสฺขายตนฑ…เป.… มนายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา อชสฺฌตสฺตภิกาฯ
๑๕๔๘. กตเม ธมสฺมา พาหภิรา? รรูปายตนฑ…เป.… ธมสฺมายตนฑ – อภิเม ธมสฺมา พาหภิราฯ
ณี
๑๕๔๙. กตเม ธมสฺมา อพุปาทา? จกสฺขายตนฑ…เป.… กพฬกาโร
อาหาโร – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทาฯ
๑๕๕๐. กตเม ธมสฺมา โน อพุปาทา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺ
ยากตฑ, จตสฺตาโร จ มหาภรูตา, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน อพุปาทาฯ
๑๕๕๑. กตเม ธมสฺมา อพุปาทภิณสฺณา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ยญสฺจ รรูปฑ กมสฺมสสฺส กตตสฺตา – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทภิ
ณสฺณาฯ
๑๕๕๒. กตเม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, ยญสฺจ รรูปฑ น
กมสฺมสสฺส กตตสฺตา, จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิ
เม ธมสฺมา อนพุปาทภิณสฺณาฯ

อพุปาทานโคจสฺฉกฑ
ณี พสฺพตพุปา
๑๕๕๓. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานา? จตสฺตารภิ อพุปาทานานภิ – กามพุปาทานฑ , ทภิฎสฺฐพุปาทานฑ, สล
ทานฑ, อตสฺตวาทพุปาทานฑฯ กามพุปาทานฑ อฎสฺฐสพุ โลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ ทภิฎสฺฐพุ
ณี พสฺพตพุปาทานญสฺจ อตสฺตวาทพุปาทานญสฺจ จตรูสพุ ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุเตสฺตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเท
ปาทานญสฺจ สล
สพุ อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานาฯ
๑๕๕๔. กตเม ธมสฺมา โน อพุปาทานา? ฐเปตสฺวา อพุปาทาเน อวเสสฑ อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ
วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน อพุปาทานาฯ
๑๕๕๕. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานภิยา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยาก
ตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานภิยาฯ
๑๕๕๖. กตเม ธมสฺมา อนพุปาทานภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺ
พานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนพุปาทานภิยาฯ
๑๕๕๗. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, จตสฺ
ตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เอตสฺถพุปสฺปนสฺนฑ โลภฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา อพุ
ปาทานสมสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๕๕๘. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา? จตรูสพุ ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺป
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โนสฺน โลโภ, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, อพุทสฺธจสฺจสหค
โต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺ
พานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๕๕๙. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานา เจว อพุปาทานภิยา จ? ตาเนว อพุปาทานานภิ อพุปาทานา เจว อพุปาทานภิ
ยา จฯ
๑๕๖๐. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานา? ฐเปตสฺวา อพุปาทาเน อวเสสฑ อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ
กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานภิยา
เจว โน จ อพุปาทานา ฯ อนพุปาทานภิยา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – อพุปาทานา เจว อพุปาทานภิยา จา
ตภิปภิ, อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานาตภิปภิฯ
๑๕๖๑. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา จ? ยตสฺถ ทภิฎสฺฐภิ จ โลโภ จ เอกโต อพุปสฺปชสฺชนสฺ
ตภิ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา จฯ
๑๕๖๒. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ อพุปาทานา? อฎสฺฐ โลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา,
เอตสฺถป
พุ สฺปเนสฺน อพุปาทาเน ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ อพุปาทานาฯ
อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – อพุปาทานา เจว อพุปาทานสมสฺปยพุตสฺตา จาตภิปภิ , อพุปา
ทานสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ อพุปาทานาตภิปภิฯ
๑๕๖๓. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อพุปาทานภิยา? จตรูสพุ ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺ
ปาเทสพุ อพุปสฺปโนสฺน โลโภ, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท,
อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อพุปาทานภิยาฯ
๑๕๖๔. กตเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อนพุปาทานภิยา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ
สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อนพุปาทานภิยาฯ อพุปาทาน
สมสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา อพุปาทานภิยาตภิปภิ , อพุปาทานวภิปสฺปยพุตสฺตา
อนพุปาทานภิยาตภิปภิฯ

กภิเลสโคจสฺฉกฑ
๑๕๖๕. กตเม ธมสฺมา กภิเลสา? ทส กภิเลสวตสฺถรูนภิ – โลโภ, โทโส, โมโห, มาโน, ทภิฎสฺฐภิ, วภิจภิกภิจสฺฉา, ถภินฑ,
อพุทสฺธจสฺจฑ, อหภิรภิกฑ, อโนตสฺตปสฺปฑฯ โลโภ อฎสฺฐสพุ โลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ โทโส ทสฺ
วณีสพุ โทมนสสฺสสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ โมโห สพสฺพากพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ มาโน จตรูสพุ
ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ ทภิฎสฺฐภิ จตรูสพุ ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุเตสฺตสพุ
จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ วภิจภิกภิจสฺฉา วภิจภิกภิจสฺฉาสหคเตสพุ จภิตสฺตพุปสฺปาเทสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ ถภินฑ สสงสฺขารภิ
เกสพุ อกพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชตภิฯ อพุทสฺธจสฺจญสฺจ อหภิรภิกญสฺจ อโนตสฺตปสฺปญสฺจ สพสฺพากพุสเลสพุ อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ – อภิ
เม ธมสฺมา กภิเลสาฯ
๑๕๖๖. กตเม ธมสฺมา โน กภิเลสา? ฐเปตสฺวา กภิเลเส อวเสสฑ อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปา
โก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา โน กภิเลสาฯ
ฑ ภิเลสก
ภิ า? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ
๑๕๖๗. กตเม ธมสฺมา สก
ฑ ภิเลสก
ภิ าฯ
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สก
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ฑ ภิเลสก
ภิ า? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพาน
๑๕๖๘. กตเม ธมสฺมา อสก
ฑ ภิเลสก
ภิ าฯ
ญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อสก
ฑ ภิลภิฎสฺฐา? ทสฺวาทส อกพุสลจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา สก
ฑ ภิลภิฎสฺฐาฯ
๑๕๖๙. กตเม ธมสฺมา สก
ฑ ภิลภิฎสฺฐา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูป
๑๕๗๐. กตเม ธมสฺมา อสก
ฑ ภิลภิฎสฺฐาฯ
ญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อสก
๑๕๗๑. กตเม ธมสฺมา กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา? ทสฺวาทส อกพุสลจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตาฯ
๑๕๗๒. กตเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยาก
ตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตาฯ
ฑ ภิเลสก
ภิ า จ? เตว กภิเลสา กภิเลสา เจว สก
ฑ ภิเลสก
ภิ า จฯ
๑๕๗๓. กตเม ธมสฺมา กภิเลสา เจว สก
ฑ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ กภิเลสา? ฐเปตสฺวา กภิเลเส อวเสสฑ อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณี
๑๕๗๔. กตเม ธมสฺมา สก
ฑ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ
สพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สก
ฑ ภิเลสก
ภิ า ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – กภิเลสา เจว สก
ฑ ภิเลสก
ภิ า จาตภิปภิ, สก
ฑ ภิเลสก
ภิ า เจว โน จ
กภิเลสาฯ อสก
กภิเลสาตภิปภิฯ
ฑ ภิลภิฎสฺฐา จ? เตว กภิเลสา กภิเลสา เจว สก
ฑ ภิลภิฎสฺฐา จฯ
๑๕๗๕. กตเม ธมสฺมา กภิเลสา เจว สก
ฑ ภิลภิฎสฺฐา เจว โน จ กภิเลสา? ฐเปตสฺวา กภิเลเส อวเสสฑ อกพุสลฑ – อภิเม ธมสฺมา สก
ฑ ภิ
๑๕๗๖. กตเม ธมสฺมา สก
ฑ ภิลภิฎสฺฐา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – กภิเลสา เจว สก
ฑ ภิลภิฎสฺฐา จาตภิปภิ, สก
ฑ ภิ
ลภิฎสฺฐา เจว โน จ กภิเลสา ฯ อสก
ลภิฎสฺฐา เจว โน จ กภิเลสาตภิปภิฯ
๑๕๗๗. กตเม ธมสฺมา กภิเลสา เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จ? ยตสฺถ เทสฺว ตโย กภิเลสา เอกโต อพุปสฺปชสฺชนสฺตภิ – อภิ
เม ธมสฺมา กภิเลสา เจว กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จฯ
๑๕๗๘. กตเม ธมสฺมา กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ กภิเลสา? ฐเปตสฺวา กภิเลเส อวเสสฑ อกพุสลฑ – อภิเม ธมสฺ
มา กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ กภิเลสาฯ กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา น วตสฺตพสฺพา – กภิเลสา เจว
กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา จาตภิปภิ, กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา เจว โน จ กภิเลสาตภิปภิฯ
ฑ ภิเลสก
ภิ า? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยา
๑๕๗๙. กตเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา สก
ฑ ภิเลสก
ภิ าฯ
พสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา สก
ฑ ภิเลสก
ภิ า? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา , จตสฺตารภิ จ สาม
๑๕๘๐. กตเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา อสก
ฑ ภิเลสก
ภิ าฯ กภิเลสสมสฺปยพุตสฺตา ธมสฺมา
ญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา อสก
ฑ ภิเลสก
ภิ าตภิป,ภิ กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา อสก
ฑ ภิเลสก
ภิ าตภิปภิฯ
น วตสฺตพสฺพา – กภิเลสวภิปสฺปยพุตสฺตา สก

ปภิฎสฺฐภิทพุกฑ
๑๕๘๑. กตเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหค
โต จภิตสฺตพุปสฺปาโท – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพาฯ จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคต
ภิ า ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพา, ส ภิ
จภิตสฺตพุปสฺปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา ส ย
ยา น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพาฯ
๑๕๘๒. กตเม ธมสฺมา น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพา? อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ
ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา น ทสสฺสเนน ป
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หาตพสฺพาฯ
๑๕๘๓. กตเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพา? อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท – อภิเม ธมสฺมา ภาวนาย ป
หาตพสฺพาฯ จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺ
ภิ า ภาวนาย ปหาตพสฺพา, สย
ภิ า น ภาวนาย ปหาตพสฺพาฯ
ปาทา – อภิเม ธมสฺมา สย
๑๕๘๔. กตเม ธมสฺมา น ภาวนาย ปหาตพสฺพา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉา
สหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ,
นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา น ภาวนาย ปหาตพสฺพาฯ
๑๕๘๕. กตเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉา
สหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ โมหฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุ
กาฯ จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา
ภิ า ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกา, สย
ภิ า น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ
– อภิเม ธมสฺมา สย
๑๕๘๖. กตเม ธมสฺมา น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกา? วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต โมโห, อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺ
ปาโท, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ –
อภิเม ธมสฺมา น ทสสฺสเนน ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ
๑๕๘๗. กตเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกา? อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ โมหฑ
ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐภิคตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคต
ภิ า ภาวนาย ปหาตพสฺพ
จภิตสฺตพุปสฺปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา สย
ภิ า น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ
เหตพุกา, สย
๑๕๘๘. กตเม ธมสฺมา น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺ
ฉาสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, อพุทสฺธจสฺจสหคโต โมโห, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ
ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา น ภาวนาย ปหาตพสฺพเหตพุกาฯ
๑๕๘๙. กตเม ธมสฺมา สวภิตกสฺกา? กามาวจรกพุสลฑ, อกพุสลฑ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต เอกาทส จภิตสฺตพุปสฺ
ปาทา, อกพุสลสสฺส วภิปากโต เทสฺว, กภิรภิยโต เอกาทส, รรูปาวจรฑ ปฐมฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต
จ กภิรภิยโต จ โลกพุตสฺตรฑ ปฐมฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ วภิตกสฺกฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม
ธมสฺมา สวภิตกสฺกาฯ
๑๕๙๐. กตเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกา? เทสฺวปญสฺจวภิญสฺญาณานภิ, รรูปาวจรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต
จ กภิรภิยโต จ, จตสฺตาโร อรรูปาวจรา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌาน
า กพุสลโต จ วภิปากโต จ, วภิตโกสฺก จ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อวภิตกสฺกาฯ
๑๕๙๑. กตเม ธมสฺมา สวภิจารา? กามาวจรกพุสลฑ , อกพุสลฑ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต เอกาทส จภิตสฺตพุปสฺ
ปาทา, อกพุสลสสฺส วภิปากโต เทสฺว กภิรภิยโต เอกาทส, รรูปาวจรเอกกทพุกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปาก
โต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรเอกกทพุกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถพุปสฺปนสฺนฑ วภิจารฑ ฐเปตสฺ
วา – อภิเม ธมสฺมา สวภิจาราฯ
๑๕๙๒. กตเม ธมสฺมา อวภิจารา? เทสฺวปญสฺจวภิญสฺญาณานภิ, รรูปาวจรตภิกตภิกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิ
รภิยโต จ, จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรตภิกตภิกชสฺฌานา กพุสลโต
จ วภิปากโต จ, วภิจาโร จ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อวภิจาราฯ
๑๕๙๓. กตเม ธมสฺมา สปสฺปณีตภิกา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร โสมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสลโต
จตสฺตาโร, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ปญสฺจ, กภิรภิยโต ปญสฺจ, รรูปาวจรทพุกตภิกชสฺฌานา กพุสลโต จ
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วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรทพุกตภิกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ ปณีตภิฑ ฐเปตสฺ
วา – อภิเม ธมสฺมา สปสฺปณีตภิกาฯ
๑๕๙๔. กตเม ธมสฺมา อปสฺปณีตภิกา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร อพุเปกสฺขาสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสลโต
อฎสฺฐ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต เอกาทส, อกพุสลสสฺส วภิปากโต สตสฺต, กภิรภิยโต ฉ, รรูปาวจร
ทพุกทพุกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิ
รภิยโต จ, โลกพุตสฺตรทพุกทพุกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ ปณีตภิ จ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม
ธมสฺมา อปสฺปณีตภิกาฯ
๑๕๙๕. กตเม ธมสฺมา ปณีตภิสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร โสมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสลโต
จตสฺตาโร, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ปญสฺจ, กภิรภิยโต ปญสฺจ, รรูปาวจรทพุกตภิกชสฺฌานา กพุสลโต จ
วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรทพุกตภิกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ ปณีตภิฑ ฐเปตสฺ
วา – อภิเม ธมสฺมา ปณีตภิสหคตาฯ
๑๕๙๖. กตเม ธมสฺมา น ปณีตภิสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร อพุเปกสฺขาสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสล
โต อฎสฺฐ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต เอกาทส, อกพุสลสสฺส วภิปากโต สตสฺต, กภิรภิยโต ฉ, รรูปาว
จรทพุกทพุกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ
กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรทพุกทพุกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ, ปณีตภิ จ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม
ธมสฺมา น ปณีตภิสหคตาฯ
๑๕๙๗. กตเม ธมสฺมา สพุขสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร โสมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสลโต
จตสฺตาโร, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ฉ, กภิรภิยโต ปญสฺจ, รรูปาวจรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ
วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ โลกพุตสฺตรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถพุปสฺปนสฺนฑ สพุขฑ ฐ
เปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา สพุขสหคตาฯ
๑๕๙๘. กตเม ธมสฺมา น สพุขสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร อพุเปกสฺขาสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุสล
โต อฎสฺฐ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ทส, อกพุสลสสฺส วภิปากโต สตสฺต, กภิรภิยโต ฉ, รรูปาวจรฑ จตพุ
ตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ
โลกพุตสฺตรฑ จตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ, สพุขญสฺจ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา น สพุข
สหคตาฯ
๑๕๙๙. กตเม ธมสฺมา อพุเปกสฺขาสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร อพุเปกสฺขาสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, อกพุ
สลโต ฉ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ทส, อกพุสลสสฺส วภิปากโต ฉ, กภิรภิยโต ฉ , รรูปาวจรฑ จตพุตสฺถฑ
ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ,
โลกพุตสฺตรฑ จตพุตสฺถฑ ฌานฑ กพุสลโต จ วภิปากโต จ, เอตสฺถป
พุ สฺปนสฺนฑ อพุเปกสฺขฑ ฐเปตสฺวา – อภิเม ธมสฺมา อพุ
เปกสฺขาสหคตาฯ
๑๖๐๐. กตเม ธมสฺมา น อพุเปกสฺขาสหคตา? กามาวจรกพุสลโต จตสฺตาโร โสมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา,
อกพุสลโต ฉ, กามาวจรกพุสลสสฺส วภิปากโต ฉ, อกพุสลสสฺส วภิปากโต เอโก, กภิรภิยโต ปญสฺจ, รรูปาวจร
ตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ, โลกพุตสฺตรตภิกจตพุกสฺกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิ
ปากโต จ, อพุเปกสฺขา จ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา น อพุเปกสฺขาสหคตาฯ
๑๖๐๑. กตเม ธมสฺมา กามาวจรา? กามาวจรกพุสลฑ, อกพุสลฑ, สโพสฺพ กามาวจรสสฺส วภิปาโก, กามาวจร
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา กามาวจราฯ
๑๖๐๒. กตเม ธมสฺมา น กามาวจรา? รรูปาวจรา , อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา น กามาว
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จราฯ
๑๖๐๓. กตเม ธมสฺมา รรูปาวจรา? รรูปาวจรจตพุกสฺกปญสฺจกชสฺฌานา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ – อภิ
เม ธมสฺมา รรูปาวจราฯ
๑๖๐๔. กตเม ธมสฺมา น รรูปาวจรา? กามาวจรา, อรรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา น รรูปาว
จราฯ
๑๖๐๕. กตเม ธมสฺมา อรรูปาวจรา? จตสฺตาโร อารพุปสฺปา กพุสลโต จ วภิปากโต จ กภิรภิยโต จ – อภิเม ธมสฺมา
อรรูปาวจราฯ
๑๖๐๖. กตเม ธมสฺมา น อรรูปาวจรา? กามาวจรา, รรูปาวจรา, อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา น อรรูปาว
จราฯ
๑๖๐๗. กตเม ธมสฺมา ปรภิยาปนสฺนา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยาก
ตฑ, สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา ปรภิยาปนสฺนาฯ
๑๖๐๘. กตเม ธมสฺมา อปรภิยาปนสฺนา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺ
พานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อปรภิยาปนสฺนาฯ
๑๖๐๙. กตเม ธมสฺมา นภิยสฺยานภิกา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา นภิยสฺยานภิกาฯ
๑๖๑๐. กตเม ธมสฺมา อนภิยสฺยานภิกา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยาก
ตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนภิยสฺยานภิกาฯ
๑๖๑๑. กตเม ธมสฺมา นภิยตา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตสมสฺปยพุตสฺตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, เทสฺว โทมนสสฺสสหคตจภิตสฺตพุปสฺ
ภิ า นภิยตา สย
ภิ า อนภิยตาฯ จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา – อภิเม ธมสฺมา
ปาทา – อภิเม ธมสฺมา สย
นภิยตาฯ
๑๖๑๒. กตเม ธมสฺมา อนภิยตา? จตสฺตาโร ทภิฎสฺฐค
ภิ ตวภิปสฺปยพุตสฺตโลภสหคตจภิตสฺตพุปสฺปาทา, วภิจภิกภิจสฺฉาสหคโต
จภิตสฺตพุปสฺปาโท, อพุทสฺธจสฺจสหคโต จภิตสฺตพุปสฺปาโท, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ
กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ, นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนภิยตาฯ
๑๖๑๓. กตเม ธมสฺมา สอพุตสฺตรา? ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, อกพุสลฑ, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ,
สพสฺพญสฺจ รรูปฑ – อภิเม ธมสฺมา สอพุตสฺตราฯ
๑๖๑๔. กตเม ธมสฺมา อนพุตสฺตรา? จตสฺตาโร มคสฺคา อปรภิยาปนสฺนา, จตสฺตารภิ จ สามญสฺญผลานภิ, นภิพสฺพาน
ญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อนพุตสฺตราฯ
๑๖๑๕. กตเม ธมสฺมา สรณา? ทสฺวาทส อกพุสลจภิตสฺตพุปสฺปาทา – อภิเม ธมสฺมา สรณาฯ
๑๖๑๖. กตเม ธมสฺมา อรณา? จตรูสพุ ภรูมณีสพุ กพุสลฑ, จตรูสพุ ภรูมณีสพุ วภิปาโก, ตณีสพุ ภรูมณีสพุ กภิรภิยาพสฺยากตฑ, รรูปญสฺจ,
นภิพสฺพานญสฺจ – อภิเม ธมสฺมา อรณาฯ

อตสฺถพุทสฺธาโร นภิฎสฺฐภิโตฯ
ธมสฺมสงสฺคณณีปกรณฑ นภิฎสฺฐภิตฯ
ฑ
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