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ວ ວທທ  ອ ອານ
ວ ວທທ  ອ ອານ ມທ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ສນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທທອ  ເຮອາ ເຫສ ນ ເປສນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປສນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ສງຈາກນ ສດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ສນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ສງສ ສ ລາວ ເປສນ ອ ທກຢອາງນນອງ ຄ ສນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທສມມະ ເປສນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ສງສ ສ ທສມ 

1. ພຍ ສນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປສນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ສດນ ຕດອງ ມທ ໄມດພວນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

2. ພຍ ສນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ  ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ສດນ ເຫມສອນ ກ ສບ ມ ສນ ປະກອບ ກ ສບ ສຣະອະ

3. ຄ ສນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ບກອ  ມທ ສຣະອສຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ສບ ພຍ ສນຊນະ ຕ ອດນ ພຍາງ ໃຫດ
ອ ອານ ເຫມສອນ ກ ສບ ມທ ໄມດກ ສນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກ ອຽວຂ ດອງ

4. ສຣະເອ ກ ສບ ສຣະໂອ ມ ສກ ຢຢອ ຫນ ດາ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ມ ສນ ປະກອບ ກ ສບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ສງ ຕ ອວສະກ ອດ

5. ຄ ສນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ  ອ ອານ ເເບບ ດຽວ ກ ສບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອ ອານ ັສນ ເປສນ ໄມດອ ສນ) ສ ອວນ ຕ ອວ ອ ສອນ ນ ສດນ
ທອານ ຄ ອງ ອ ອານ ອອກ ເເລ ດວ

6. ຕ ອວໃດ ມທ ນວກຄະຫວ ດ ອ ສງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ສດນ ເປສນ ໄມດອ ສງ ຄ ສນ ມ ສນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ສນ ເປສນ ໄມດອ ວງ

7. ມ ສນ ມທ ການຂຽນ ຈ ສອງ ນນອງ ເເລະ ອ ອານ ອ ທກ ຈ ສອງ ນນອງ ເເຕອ ບກອ  ໄດ ດ ເອອາ ເປສນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกมฺขโนมฺธ ຣຢປສກຂ ສນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต ອາສະວະວ ວບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ ເວທະນາກຂ ສນໂທ (§4)

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ວ ວນຍານ ສກຂ ສນໂທ (§5)
วภิเญมฺญโยมฺย ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ /ກວນຈ ວ ຣຢປສງ ອະຕທຕານາຄະຕະປສດຈສຸບປສນນ ສງ ອ ສດຊ ສດຕ ສງ

จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ ຈ ສກຂສຸວ ວນໄຢຢສງ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน ປສດຈສຸບປສນໂນ
สมมฺปยพุโตมฺต ສ ສມປະຢສຸດໂຕ
วตมฺตโพมฺพ ວ ສດຕ ສບໂພ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ອ ສດຊ ສດຕາຣ ສມມະນາ
วตมฺตโพมฺพ ວ ສດຕ ສບໂພ
วตมฺตพมฺพา ວ ສດຕ ສບພາ

ເມສອ ອ ວ ສນພສຸດ ທທ  ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ  ປະເທດ ຝຣ ສອງ

ຄ ກາເເພວ ພຢເພສຊຣ ຣລວນທອງ
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๏ - ๑. สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํ
๑๘๙. จตมฺตารภิ อรภิยสจมฺจานภิ – ทพุกมฺขปํ อรภิยสจมฺจปํ, ทพุกมฺขสมพุทยปํ [ทพุกมฺขสมพุทโย (สมฺยา.)] อรภิยสจมฺจปํ, ทพุกมฺขนภิ

โรธปํ [ทพุกมฺขนภิโรโธ (สมฺยา.)] อรภิยสจมฺจปํ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา อรภิยสจมฺจปํฯ

๑. ทพุกมฺขสจมฺจปํ
๑๙๐. ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ อรภิยสจมฺจปํ? ชาตภิปภิ ทพุกมฺขา, ชราปภิ ทพุกมฺขา, มรณมมฺปภิ ทพุกมฺขปํ, โสกปรภิเทวทพุกมฺขโท

มนสมฺสพุปายาสาปภิ ทพุกมฺขา, อปมฺปภิเยหภิ สมมฺปโยโค ทพุโกมฺข, ปภิเยหภิ วภิปมฺปโยโค ทพุโกมฺข, ยปํ ปภิจมฺฉปํ น ลภ
ตภิ ตมมฺปภิ ทพุกมฺขปํ, สปํขภิเตมฺตน ปญมฺจพุปาทานกมฺขนมฺธา ทพุกมฺขาฯ

๑๙๑. ตตมฺถ กตมา ชาตภิ? ยา เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ ตมมฺหภิ ตมมฺหภิ สตมฺตนภิกาเย ชาตภิ สญมฺชาตภิ โอกมฺกนมฺตภิ อภภิ
นภิพมฺพตมฺตภิ ขนมฺธานปํ ปาตพุภาโว อายตนานปํ ปฎภิลาโภ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ชาตภิ’’ฯ

๑๙๒. ตตมฺถ กตมา ชรา? ยา เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ ตมมฺหภิ ตมมฺหภิ สตมฺตนภิกาเย ชรา ช ตีรณตา ขณมฺฑภิจมฺจปํ ปา
ลภิจมฺจปํ วลภิตมฺตจตา อายพุโน สปํหานภิ อภินมฺทมฺรภิยานปํ ปรภิปาโก – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ชรา’’ฯ

๑๙๓. ตตมฺถ  กตมปํ  มรณปํ?  ยา  เตสปํ  เตสปํ  สตมฺตานปํ  ตมมฺหา  ตมมฺหา  สตมฺตนภิกายา  จพุตภิ  จวนตา  เภโท
อนมฺตรธานปํ มจมฺจพุ มรณปํ กาลกภิรภิยา ขนมฺธานปํ เภโท กเฬวรสมฺส นภิเกมฺขโป ช ตีวภิตภินมฺทมฺรภิยสมฺสพุปเจมฺฉโท –
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มรณปํ’’ฯ

๑๙๔. ตตมฺถ กตโม โสโก?  ญาตภิพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส โภคพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส  โรคพมฺยสเนน วา
ผพุฎมฺฐสมฺส สตีลพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส ทภิฎมฺฐภิพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส อญมฺญตรญมฺญตเรน พมฺยสเนน สมนมฺ
นาคตสมฺส อญมฺญตรญมฺญตเรน ทพุกมฺขธเมมฺมน ผพุฎมฺฐสมฺส โสโก โสจนา โสจภิตตมฺตปํ อโนมฺตโสโก อโนมฺตปรภิ
โสโก เจตโส ปรภิชมฺฌายนา โทมนสมฺสปํ โสกสลมฺลปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โสโก’’ฯ

๑๙๕. ตตมฺถ กตโม ปรภิเทโว? ญาตภิพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส โภคพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส โรคพมฺยสเนน วา
ผพุฎมฺฐสมฺส สตีลพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส ทภิฎมฺฐภิพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส อญมฺญตรญมฺญตเรน พมฺยสเนน สมนมฺ
นาคตสมฺส อญมฺญตรญมฺญตเรน ทพุกมฺขธเมมฺมน ผพุฎมฺฐสมฺส อาเทโว ปรภิเทโว อาเทวนา ปรภิเทวนา อา
เทวภิตตมฺตปํ ปรภิเทวภิตตมฺตปํ วาจา ปลาโป วภิปมฺปลาโป ลาลโปมฺป ลาลปมฺปนา ลาลปมฺปภิตตมฺตปํ [ลาลโป ลา
ลปนา ลาลปภิตตมฺตปํ (สมฺยา.)] – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปรภิเทโว’’ฯ

๑๙๖. ตตมฺถ  กตมปํ  ทพุกมฺขปํ?  ยปํ  กายภิกปํ  อสาตปํ  กายภิกปํ  ทพุกมฺขปํ  กายสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ  ทพุกมฺขปํ  เวทยภิตปํ  กาย
สมมฺผสมฺสชา อสาตา ทพุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

๑๙๗. ตตมฺถ กตมปํ โทมนสมฺสปํ? ยปํ เจตส ภิกปํ อสาตปํ เจตส ภิกปํ ทพุกมฺขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทพุกมฺขปํ เวทยภิตปํ เจโต
สมมฺผสมฺสชา อสาตา ทพุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โทมนสมฺสปํ’’ฯ

๑๙๘. ตตมฺถ กตโม อพุปายาโส? ญาตภิพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส โภคพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส โรคพมฺยสเนน วา
ผพุฎมฺฐสมฺส สตีลพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส ทภิฎมฺฐภิพมฺยสเนน วา ผพุฎมฺฐสมฺส อญมฺญตรญมฺญตเรน พมฺยสเนน สมนมฺ
นาคตสมฺส อญมฺญตรญมฺญตเรน ทพุกมฺขธเมมฺมน ผพุฎมฺฐสมฺส อายาโส อพุปายาโส อายาส ภิตตมฺตปํ อพุปายาส ภิต
ตมฺตปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุปายาโส’’ฯ

๑๙๙. ตตมฺถ กตโม อปมฺปภิเยหภิ สมมฺปโยโค ทพุโกมฺข? อภิธ ยสมฺส เต โหนมฺตภิ อนภิฎมฺฐา อกนมฺตา อมนาปา รรูปา
สทมฺทา คนมฺธา รสา โผฎมฺฐพมฺพา, เย วา ปนสมฺส เต โหนมฺตภิ อนตมฺถกามา อหภิตกามา อผาสพุกกามา
อโยคเกมฺขมกามา; ยา เตหภิ สงมฺคตภิ สมาคโม สโมธานปํ มภิสมฺส ตีภาโว – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อปมฺปภิเยหภิ สมมฺ
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ปโยโค ทพุโกมฺข’’ฯ

๒๐๐. ตตมฺถ กตโม ปภิเยหภิ วภิปมฺปโยโค ทพุโกมฺข? อภิธ ยสมฺส เต โหนมฺตภิ อภิฎมฺฐา กนมฺตา มนาปา รรูปา สทมฺทา
คนมฺธา รสา โผฎมฺฐพมฺพา, เย วา ปนสมฺส เต โหนมฺตภิ อตมฺถกามา หภิตกามา ผาสพุกกามา โยคเกมฺขม
กามา มาตา วา ปภิตา วา ภาตา วา ภคภินตี วา มภิตมฺตา วา อมจมฺจา วา ญาตตี วา สาโลหภิตา วา; ยา
เตหภิ อสงมฺคตภิ อสมาคโม อสโมธานปํ อมภิสมฺส ตีภาโว – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปภิเยหภิ วภิปมฺปโยโค ทพุโกมฺข’’ฯ

๒๐๑. ตตมฺถ กตมปํ ยมมฺปภิจมฺฉปํ น ลภตภิ ตมมฺปภิ ทพุกมฺขปํ?  ชาตภิธมมฺมานปํ สตมฺตานปํ เอวปํ อภิจมฺฉา อพุปมฺปชมฺชตภิ – ‘‘อโห
วต,  มยปํ  น ชาตภิธมมฺมา อสมฺสาม;  น จ,  วต,  โน ชาตภิ  อาคเจมฺฉยมฺยา’’ตภิ!  น โข ปเนตปํ  อภิจมฺฉาย
ปตมฺตพมฺพปํฯ อภิทมมฺปภิ ‘‘ยมมฺปภิจมฺฉปํ น ลภตภิ ตมมฺปภิ ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ชราธมมฺมานปํ สตมฺตานปํ…เป.…  พมฺยาธภิธมมฺมานปํ สตมฺตานปํ…เป.…  มรณธมมฺมานปํ สตมฺตานปํ…เป.… โสก
ปรภิเทวทพุกมฺขโทมนสมฺสพุปายาสธมมฺมานปํ สตมฺตานปํ เอวปํ อภิจมฺฉา อพุปมฺปชมฺชตภิ – ‘‘อโห วต, มยปํ น โสกปรภิ
เทวทพุกมฺขโทมนสมฺสพุปายาสธมมฺมา  อสมฺสาม;  น  จ,  วต,  โน  โสกปรภิเทวทพุกมฺขโทมนสมฺสพุปายาสา
อาคเจมฺฉยมฺยพุ’’นมฺตภิ! น โข ปเนตปํ อภิจมฺฉาย ปตมฺตพมฺพปํฯ อภิทมมฺปภิ ‘‘ยมมฺปภิจมฺฉปํ น ลภตภิ ตมมฺปภิ ทพุกมฺขปํ’’ฯ

๒๐๒. ตตมฺถ กตเม สปํขภิเตมฺตน ปญมฺจพุปาทานกมฺขนมฺธา ทพุกมฺขา?  เสยมฺยถภิทปํ – รรูปพุปาทานกมฺขโนมฺธ,  เวทนพุปา
ทานกมฺขโนมฺธ,  สญมฺญพุปาทานกมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารพุปาทานกมฺขโนมฺธ,  วภิญมฺญาณพุปาทานกมฺขโนมฺธฯ อภิเม วพุจมฺ
จนมฺตภิ ‘‘สปํขภิเตมฺตน ปญมฺจพุปาทานกมฺขนมฺธา ทพุกมฺขา’’ฯ

อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ อรภิยสจมฺจปํ’’ฯ

๒. สมพุทยสจมฺจปํ
๒๐๓. ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขสมพุทยปํ อรภิยสจมฺจปํ? ยายปํ ตณมฺหา โปโนภวภิกา [โปโนพมฺภวภิกา (สมฺยา. ก.)] นนมฺทภิ

ราคสหคตา ตตมฺรตตมฺราภภินนมฺทภินตี, เสยมฺยถภิทปํ – กามตณมฺหา, ภวตณมฺหา, วภิภวตณมฺหาฯ

สา โข ปเนสา ตณมฺหา กตมฺถ อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ,  กตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิ? ยปํ โลเก ปภิยรรูปปํ
สาตรรูปปํ, เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ

กภิญมฺจ โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํ?  จกมฺขพุปํ  โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺ
ปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ โสตปํ โลเก…เป.… ฆานปํ โลเก… ช ภิวมฺหา โลเก… กาโย โลเก…
มโน โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ,  เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิ
สตภิฯ

รรูปา โลเก ปภิยรรูปปํ  สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ,  เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิ
สตภิฯ สทมฺทา โลเก…เป.… คนมฺธา โลเก… รสา โลเก… โผฎมฺฐพมฺพา โลเก… ธมมฺมา โลเก ปภิยรรูปปํ
สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ

จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมา
นา นภิวภิสตภิฯ โสตวภิญมฺญาณปํ โลเก…เป.… ฆานวภิญมฺญาณปํ โลเก… ช ภิวมฺหาวภิญมฺญาณปํ โลเก… กายวภิญมฺ
ญาณปํ โลเก… มโนวภิญมฺญาณปํ โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ,
เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ

จกมฺขพุสมมฺผโสมฺส โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมา
นา นภิวภิสตภิฯ  โสตสมมฺผโสมฺส  โลเก…เป.…  ฆานสมมฺผโสมฺส  โลเก… ช ภิวมฺหาสมมฺผโสมฺส  โลเก… กาย
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สมมฺผโสมฺส โลเก… มโนสมมฺผโสมฺส โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺช
ตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ

จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ
นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก…เป.… ฆานสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก… ช ภิวมฺหา
สมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก… กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก… มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก ปภิยรรูปปํ
สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ

รรูปสญมฺญา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ,  เอตมฺถ นภิวภิสมานา
นภิวภิสตภิฯ สทมฺทสญมฺญา โลเก…เป.… คนมฺธสญมฺญา โลเก… รสสญมฺญา โลเก… โผฎมฺฐพมฺพสญมฺญา โล
เก… ธมมฺมสญมฺญา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ,  เอตมฺถ นภิวภิ
สมานา นภิวภิสตภิฯ

รรูปสเญมฺจตนา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมา
นา  นภิวภิสตภิฯ  สทมฺทสเญมฺจตนา  โลเก…เป.…  คนมฺธสเญมฺจตนา  โลเก…  รสสเญมฺจตนา  โลเก…
โผฎมฺฐพมฺพสเญมฺจตนา โลเก… ธมมฺมสเญมฺจตนา โลเก ปภิยรรูปปํ  สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺ
ชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ

รรูปตณมฺหา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา
นภิวภิสตภิฯ สทมฺทตณมฺหา โลเก…เป.… คนมฺธตณมฺหา โลเก… รสตณมฺหา โลเก… โผฎมฺฐพมฺพตณมฺหา โล
เก… ธมมฺมตณมฺหา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิ
สมานา นภิวภิสตภิฯ

รรูปวภิตโกมฺก โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา
นภิวภิสตภิ ฯ สทมฺทวภิตโกมฺก โลเก…เป.… คนมฺธวภิตโกมฺก โลเก… รสวภิตโกมฺก โลเก… โผฎมฺฐพมฺพวภิตโกมฺก
โลเก… ธมมฺมวภิตโกมฺก โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิ
วภิสมานา นภิวภิสตภิฯ

รรูปวภิจาโร โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ,  เอตมฺถ นภิวภิสมานา
นภิวภิสตภิฯ สทมฺทวภิจาโร โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ , เอตมฺถ
นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ คนมฺธวภิจาโร โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺช
ตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ รสวภิจาโร โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา
อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ โผฎมฺฐพมฺพวภิจาโร โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา
อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ,  เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ ธมมฺมวภิจาโร โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถ
สา ตณมฺหา อพุปมฺปชมฺชมานา อพุปมฺปชมฺชตภิ, เอตมฺถ นภิวภิสมานา นภิวภิสตภิฯ

อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทยปํ อรภิยสจมฺจปํ’’ฯ

๓. นภิโรธสจมฺจปํ
๒๐๔. ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขนภิโรธปํ อรภิยสจมฺจปํ? โย ตสมฺสาเยว ตณมฺหาย อเสสวภิราคนภิโรโธ จาโค ปฎภินภิสมฺสโคมฺค

มพุตมฺตภิ อนาลโยฯ

สา โข ปเนสา ตณมฺหา กตมฺถ ปหตียมานา ปหตียตภิ, กตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิ? ยปํ โลเก ปภิยรรูปปํ สา
ตรรูปปํ, เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ
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กภิญมฺจ โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํ? จกมฺขพุปํ โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ,
เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ โสตปํ โลเก…เป.… ฆานปํ โลเก… ช ภิวมฺหา โลเก… กาโย โลเก… มโน
โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

รรูปา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ
สทมฺทา โลเก…เป.… คนมฺธา โลเก… รสา โลเก… โผฎมฺฐพมฺพา โลเก… ธมมฺมา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรู
ปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา
นภิรพุชมฺซตภิฯ  โสตวภิญมฺญาณปํ  โลเก…เป.…  ฆานวภิญมฺญาณปํ  โลเก… ช ภิวมฺหาวภิญมฺญาณปํ  โลเก… กายวภิญมฺ
ญาณปํ โลเก… มโนวภิญมฺญาณปํ โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ
นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

จกมฺขพุสมมฺผโสมฺส โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา
นภิรพุชมฺซตภิฯ  โสตสมมฺผโสมฺส  โลเก…เป.…  ฆานสมมฺผโสมฺส  โลเก…  ช ภิวมฺหาสมมฺผโสมฺส  โลเก…  กาย
สมมฺผโสมฺส โลเก… มโนสมมฺผโสมฺส โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ,
เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

จกมฺขพุสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิ
รพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ โสตสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก…เป.…  ฆานสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก… ช ภิวมฺ
หาสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก… กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก… มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนา โลเก ปภิย
รรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

รรูปสญมฺญา โลเก… สทมฺทสญมฺญา โลเก… คนมฺธสญมฺญา โลเก… รสสญมฺญา โลเก… โผฎมฺฐพมฺพสญมฺญา
โลเก… ธมมฺมสญมฺญา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ,  เอตมฺถ นภิรพุชมฺ
ซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

รรูปสเญมฺจตนา โลเก… สทมฺทสเญมฺจตนา โลเก… คนมฺธสเญมฺจตนา โลเก… รสสเญมฺจตนา โลเก…
โผฎมฺฐพมฺพสเญมฺจตนา โลเก… ธมมฺมสเญมฺจตนา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมา
นา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

รรูปตณมฺหา โลเก… สทมฺทตณมฺหา โลเก… คนมฺธตณมฺหา โลเก… รสตณมฺหา โลเก… โผฎมฺฐพมฺพตณมฺ
หา โลเก… ธมมฺมตณมฺหา โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ นภิ
รพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

รรูปวภิตโกมฺก โลเก… สทมฺทวภิตโกมฺก โลเก… คนมฺธวภิตโกมฺก โลเก… รสวภิตโกมฺก โลเก… โผฎมฺฐพมฺพวภิต
โกมฺก โลเก… ธมมฺมวภิตโกมฺก โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ, เอตมฺถ
นภิรพุชมฺซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

รรูปวภิจาโร โลเก… สทมฺทวภิจาโร โลเก… คนมฺธวภิจาโร โลเก… รสวภิจาโร โลเก… โผฎมฺฐพมฺพวภิจาโร
โลเก… ธมมฺมวภิจาโร โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํฯ เอเตมฺถสา ตณมฺหา ปหตียมานา ปหตียตภิ,  เอตมฺถ นภิรพุชมฺ
ซมานา นภิรพุชมฺซตภิฯ

อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธปํ อรภิยสจมฺจปํ’’ฯ
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๔. มคมฺคสจมฺจปํ
๒๐๕. ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา อรภิยสจมฺจปํ? อยเมว อรภิโย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค, เสยมฺยถภิทปํ –

สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ,  สมมฺมาสงมฺกโปมฺป,  สมมฺมาวาจา,  สมมฺมากมมฺมโนมฺต,  สมมฺมาอาช ตีโว,  สมมฺมาวายาโม,  สมมฺ
มาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

ตตมฺถ กตมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ? ทพุเกมฺข ญาณปํ, ทพุกมฺขสมพุทเย ญาณปํ, ทพุกมฺขนภิโรเธ ญาณปํ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภิ
นภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาสงมฺกโปมฺป?  เนกมฺขมมฺมสงมฺกโปมฺป,  อพมฺยาปาทสงมฺกโปมฺป,  อวภิหภิปํสาสงมฺกโปมฺป – อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสงมฺกโปมฺป’’ฯ

ตตมฺถ  กตมา  สมมฺมาวาจา?  มพุสาวาทา  เวรมณตี,  ปภิสพุณาย  วาจาย  เวรมณตี,  ผรพุสาย  วาจาย
เวรมณตี, สมมฺผปมฺปลาปา เวรมณตี – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาวาจา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมากมมฺมโนมฺต?  ปาณาตภิปาตา เวรมณตี,  อทภินมฺนาทานา เวรมณตี,  กาเมสพุมภิจมฺฉาจา
รา เวรมณตี – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมากมมฺมโนมฺต’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาอาช ตีโว? อภิธ อรภิยสาวโก มภิจมฺฉาอาช ตีวปํ ปหาย สมมฺมาอาช ตีเวน ช ตีวภิกปํ กเปมฺปตภิ –
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาอาช ตีโว’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาวายาโม? อภิธ ภภิกมฺขพุ อนพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อนพุปมฺปาทาย
ฉนมฺทปํ ชเนตภิ, วายมตภิ, วตีรภิยปํ อารภตภิ, จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ, ปทหตภิฯ อพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลา
นปํ ธมมฺมานปํ ปหานาย ฉนมฺทปํ ชเนตภิ, วายมตภิ, วตีรภิยปํ อารภตภิ, จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ, ปทหตภิฯ อนพุปมฺปนมฺ
นานปํ  กพุสลานปํ  ธมมฺมานปํ  อพุปมฺปาทาย ฉนมฺทปํ  ชเนตภิ,  วายมตภิ,  วตีรภิยปํ  อารภตภิ,  จภิตมฺตปํ  ปคมฺคณมฺหาตภิ,
ปทหตภิฯ อพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ฐภิตภิยา อสโมมฺมสาย ภภิโยมฺยภาวาย เวปพุลมฺลาย ภาวนาย
ปารภิปรูรภิยา ฉนมฺทปํ ชเนตภิ, วายมตภิ, วตีรภิยปํ อารภตภิ, จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ, ปทหตภิฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมา
วายาโม’’ฯ

ตตมฺถ กตมา สมมฺมาสตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา, วภิเนยมฺย
โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํฯ เวทนาสพุ…เป.…  จภิเตมฺต…เป.…  ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี
สมมฺปชาโน สตภิมา, วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสตภิ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาสมาธภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ, วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ, สวภิตกมฺกปํ สวภิจารปํ
วภิเวกช ปํ ปตีตภิสพุขปํ  ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิฯ วภิตกมฺกวภิจารานปํ  วรูปสมา,  อชมฺซตมฺตปํ  สมมฺปสาทนปํ,
เจตโส เอโกทภิภาวปํ อวภิตกมฺกปํ อวภิจารปํ สมาธภิช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิฯ ปตีตภิยา จ วภิ
ราคา, อพุเปกมฺขโก จ วภิหรตภิ, สโต จ สมมฺปชาโน, สพุขญมฺจ กาเยน ปฎภิสปํเวเทตภิ, ยปํ ตปํ อรภิยา อาจภิกมฺ
ขนมฺตภิ – ‘‘อพุเปกมฺขโก สตภิมา สพุขวภิหารตี’’ตภิ, ตตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิฯ สพุขสมฺส จ ปหานา, ทพุกมฺ
ขสมฺส จ ปหานา,  ปพุเพมฺพว โสมนสมฺสโทมนสมฺสานปํ อตมฺถงมฺคมา,  อทพุกมฺขมสพุขปํ  อพุเปกมฺขาสตภิปารภิสพุทมฺธภิ ปํ
จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสมาธภิ’’ฯ

อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา อรภิยสจมฺจปํ’’ฯ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ
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๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๒๐๖. จตมฺตารภิ สจมฺจานภิ – ทพุกมฺขปํ, ทพุกมฺขสมพุทโย, ทพุกมฺขนภิโรโธ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทาฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย? ตณมฺหา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ?  อวเสสา จ กภิเลสา, อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา, ตตีณภิ จ กพุสลมรูลานภิ สาสวานภิ,
อวเสสา จ สาสวา กพุสลา ธมมฺมา, สาสวา จ กพุสลากพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย จ ธมมฺมา กภิรภิยา
เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ? ตณมฺหาย ปหานปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรโธ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา, วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ…
เป.… สมมฺมาสมาธภิฯ

ตตมฺถ กตมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ?  ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.…  อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ  ธมมฺม
วภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

ตตมฺถ  กตโม สมมฺมาสงมฺกโปมฺป?  โย ตโกมฺก  วภิตโกมฺก…เป.…  สมมฺมาสงมฺกโปมฺป มคมฺคงมฺคปํ  มคมฺคปรภิยา
ปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสงมฺกโปมฺป’’ฯ

ตตมฺถ กตมา สมมฺมาวาจา? ยา จตรูหภิ วจตีทพุจมฺจรภิเตหภิ อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี  [เวรมณภิ  (ก.)
เอวมพุปรภิปภิ] อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต สมมฺมาวาจา มคมฺคงมฺคปํ มคมฺค
ปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาวาจา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมากมมฺมโนมฺต? ยา ตตีหภิ กายทพุจมฺจรภิเตหภิ อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อก
รณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต สมมฺมากมมฺมโนมฺต มคมฺคงมฺคปํ  มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ  – อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมากมมฺมโนมฺต’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาอาช ตีโว?  ยา มภิจมฺฉา อาช ตีวา อารตภิ  วภิรตภิ  ปฎภิวภิรตภิ  เวรมณตี  อกภิรภิยา อกรณปํ
อนชมฺฌาปตมฺตภิ  เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต สมมฺมาอาช ตีโว มคมฺคงมฺคปํ  มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ  – อยปํ  วพุจมฺจตภิ
‘‘สมมฺมาอาช ตีโว’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาวายาโม? โย เจตส ภิโก วตีรภิยารโมมฺภ [วภิรภิยารโมมฺภ (สตี. สมฺยา.)] …เป.… สมมฺมา
วายาโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาวายาโม’’ฯ

ตตมฺถ กตมา สมมฺมาสตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยา
ปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสตภิ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาสมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺ
คงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสมาธภิ’’ฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา’’ฯ อว
เสสา ธมมฺมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๒๐๗. ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย? ตณมฺหา จ อวเสสา จ กภิเลสา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ? อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา, ตตีณภิ จ กพุสลมรูลานภิ สาสวานภิ, อวเสสา จ สาสวา กพุ
สลา ธมมฺมา, สาสวา จ กพุสลากพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย จ ธมมฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา
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น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ?  ตณมฺหาย จ,  อวเสสานญมฺจ กภิเลสานปํ  ปหานปํ  – อยปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘ทพุกมฺขนภิ
โรโธ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา, วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ…เป.…  สมมฺมาสมาธภิฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ – ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี  ปฎภิปทา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ทพุกมฺขนภิ
โรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๒๐๘. ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย? ตณมฺหา จ อวเสสา จ กภิเลสา, อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ? ตตีณภิ จ กพุสลมรูลานภิ สาสวานภิ, อวเสสา จ สาสวา กพุสลา ธมมฺมา, สาสวา จ กพุสลา
กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย จ ธมมฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ
รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ? ตณมฺหาย จ, อวเสสานญมฺจ กภิเลสานปํ, อวเสสานญมฺจ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ
ปหานปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรโธ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ทพุกมฺขนภิโรธ
คามภินภิยา ปฎภิปทาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๒๐๙. ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย? ตณมฺหา จ อวเสสา จ กภิเลสา, อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา, ตตีณภิ จ กพุสล
มรูลานภิ สาสวานภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ? อวเสสา จ สาสวา กพุสลา ธมมฺมา, สาสวา จ กพุสลากพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย
จ ธมมฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ? ตณมฺหาย จ, อวเสสานญมฺจ กภิเลสานปํ, อวเสสานญมฺจ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ,
ตภิณมฺณญมฺจ กพุสลมรูลานปํ สาสวานปํ ปหานปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรโธ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ทพุกมฺขนภิโรธ
คามภินภิยา ปฎภิปทาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๒๑๐. ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย?  ตณมฺหา จ,  อวเสสา จ กภิเลสา,  อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา,  ตตีณภิ จ
กพุสลมรูลานภิ สาสวานภิ, อวเสสา จ สาสวา กพุสลา ธมมฺมา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ? สาสวา กพุสลากพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย จ ธมมฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุ
สลา น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ? ตณมฺหาย จ, อวเสสานญมฺจ กภิเลสานปํ, อวเสสานญมฺจ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ,
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ตภิณมฺณญมฺจ กพุสลมรูลานปํ  สาสวานปํ,  อวเสสานญมฺจ สาสวานปํ  กพุสลานปํ  ธมมฺมานปํ  ปหานปํ  – อยปํ  วพุจมฺจตภิ
‘‘ทพุกมฺขนภิโรโธ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา, วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ทพุกมฺขนภิโรธ
คามภินภิยา ปฎภิปทาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๒๑๑. จตมฺตารภิ สจมฺจานภิ – ทพุกมฺขปํ, ทพุกมฺขสมพุทโย, ทพุกมฺขนภิโรโธ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทาฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย? ตณมฺหา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ?  อวเสสา จ กภิเลสา, อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา, ตตีณภิ จ กพุสลมรูลานภิ สาสวานภิ,
อวเสสา จ สาสวา กพุสลา ธมมฺมา, สาสวา จ กพุสลากพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย จ ธมมฺมา กภิรภิยา
เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ? ตณมฺหาย ปหานปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรโธ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา, วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ, สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

ตตมฺถ กตมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ?  ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.…  อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ  ธมมฺม
วภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

ตตมฺถ  กตโม สมมฺมาสงมฺกโปมฺป?  โย ตโกมฺก  วภิตโกมฺก…เป.…  สมมฺมาสงมฺกโปมฺป มคมฺคงมฺคปํ  มคมฺคปรภิยา
ปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสงมฺกโปมฺป’’ฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาวายาโม? โย เจตส ภิโก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค
มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาวายาโม’’ฯ

ตตมฺถ กตมา สมมฺมาสตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยา
ปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสตภิ’’ฯ

ตตมฺถ  กตโม สมมฺมาสมาธภิ?  ยา  จภิตมฺตสมฺส  ฐภิตภิ…เป.…  สมมฺมาสมาธภิ  สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค  มคมฺคงมฺคปํ
มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสมาธภิ’’ฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา’’ฯ อวเสสา
ธมมฺมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๒๑๒. ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย?  ตณมฺหา จ,  อวเสสา จ กภิเลสา,  อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา,  ตตีณภิ จ
กพุสลมรูลานภิ สาสวานภิ , อวเสสา จ สาสวา กพุสลา ธมมฺมา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ? สาสวา กพุสลากพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย จ ธมมฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุ
สลา น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ? ตณมฺหาย จ, อวเสสานญมฺจ กภิเลสานปํ, อวเสสานญมฺจ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ,
ตภิณมฺณญมฺจ กพุสลมรูลานปํ  สาสวานปํ,  อวเสสานญมฺจ สาสวานปํ  กพุสลานปํ  ธมมฺมานปํ  ปหานปํ  – อยปํ  วพุจมฺจตภิ
‘‘ทพุกมฺขนภิโรโธ’’ฯ
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ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา, วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ,  สมมฺมาสงมฺกโปมฺป,  สมมฺมาวายาโม,  สมมฺมาสตภิ,  สมมฺมาสมาธภิฯ อยปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี
ปฎภิปทา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๒๑๓. จตมฺตารภิ สจมฺจานภิ – ทพุกมฺขปํ, ทพุกมฺขสมพุทโย, ทพุกมฺขนภิโรโธ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทาฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย? ตณมฺหา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ?  อวเสสา จ กภิเลสา, อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา, ตตีณภิ จ กพุสลมรูลานภิ สาสวานภิ,
อวเสสา จ สาสวา กพุสลา ธมมฺมา, สาสวา จ กพุสลากพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย จ ธมมฺมา กภิรภิยา
เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ? ตณมฺหาย ปหานปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรโธ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา’’ฯ

๒๑๔. ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขสมพุทโย?  ตณมฺหา จ,  อวเสสา จ กภิเลสา,  อวเสสา จ อกพุสลา ธมมฺมา,  ตตีณภิ จ
กพุสลมรูลานภิ สาสวานภิ, อวเสสา จ สาสวา กพุสลา ธมมฺมา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขสมพุทโย’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ? สาสวา กพุสลากพุสลานปํ ธมมฺมานปํ วภิปากา, เย จ ธมมฺมา กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุ
สลา น จ กมมฺมวภิปากา, สพมฺพญมฺจ รรูปปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ทพุกมฺขนภิโรโธ? ตณมฺหาย จ, อวเสสานญมฺจ กภิเลสานปํ, อวเสสานญมฺจ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ,
ตภิณมฺณญมฺจ กพุสลมรูลานปํ  สาสวานปํ,  อวเสสานญมฺจ สาสวานปํ  กพุสลานปํ  ธมมฺมานปํ  ปหานปํ  – อยปํ  วพุจมฺจตภิ
‘‘ทพุกมฺขนภิโรโธ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขนภิโรธคามภินตี ปฎภิปทา’’ฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๒๑๕. จตมฺตารภิ อรภิยสจมฺจานภิ – ทพุกมฺขปํ  อรภิยสจมฺจปํ,  ทพุกมฺขสมพุทยปํ อรภิยสจมฺจปํ,  ทพุกมฺขนภิโรธปํ อรภิยสจมฺจปํ,  ทพุกมฺขนภิ

โรธคามภินตี ปฎภิปทา อรภิยสจมฺจปํฯ

๒๑๖. จตพุนมฺนปํ อรภิยสจมฺจานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

ສ ສດຈະວ ວພສງໂຄ   13



๑. ตภิกปํ
๒๑๗. สมพุทยสจมฺจปํ อกพุสลปํฯ มคมฺคสจมฺจปํ กพุสลปํฯ นภิโรธสจมฺจปํ อพมฺยากตปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา กพุสลปํ, ส ภิยา อกพุสลปํ,

ส ภิยา อพมฺยากตปํฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา,  ส ภิยา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุตมฺตาฯ นภิโรธสจมฺจปํ  น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘ทพุกมฺขาย เวทนาย
สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา สพุขาย เวทนาย
สมมฺปยพุตมฺตปํ, ส ภิยา ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, ส ภิยา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตปํ, ส ภิยา น
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘ทพุกมฺขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อทพุกมฺขมสพุ
ขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา วภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ นภิโรธสจมฺจปํ  เนววภิปากนวภิปาก
ธมมฺมธมมฺมปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา วภิปากปํ,  ส ภิยา วภิปากธมมฺมธมมฺมปํ,  ส ภิยา  เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมปํฯ
สมพุทยสจมฺจปํ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ เทมฺว สจมฺจา อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อพุปา
ทภินมฺนพุปาทานภิยปํ, ส ภิยา อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยปํฯ

สมพุทยสจมฺจปํ  สปํกภิลภิฎมฺฐสปํกภิเลส ภิกปํฯ  เทมฺว  สจมฺจา  อสปํกภิลภิฎมฺฐอสปํกภิเลส ภิกาฯ  ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา  สปํกภิลภิฎมฺฐสปํ
กภิเลส ภิกปํ,  ส ภิยา  อสปํกภิลภิฎมฺฐสปํกภิเลส ภิกปํฯ  สมพุทยสจมฺจปํ  สวภิตกมฺกสวภิจารปํฯ  นภิโรธสจมฺจปํ  อวภิตกมฺกอวภิจารปํฯ
มคมฺคสจมฺจปํ ส ภิยา สวภิตกมฺกสวภิจารปํ,  ส ภิยา อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตปํ,  ส ภิยา อวภิตกมฺกอวภิจารปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา
สวภิตกมฺกสวภิจารปํ,  ส ภิยา อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตปํ,  ส ภิยา อวภิตกมฺกอวภิจารปํ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สวภิตกมฺกส
วภิจาร’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อวภิตกมฺกอวภิจาร’’นมฺตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา ปตีตภิสหคตา, ส ภิ
ยา  สพุขสหคตา,  ส ภิยา  อพุเปกมฺขาสหคตาฯ  นภิโรธสจมฺจปํ  น  วตมฺตพมฺพปํ  –  ‘‘ปตีตภิสหคต’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘สพุข
สหคต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อพุเปกมฺขาสหคต’’นมฺตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา ปตีตภิสหคตปํ,  ส ภิยา สพุขสหคตปํ,  ส ภิยา อพุเปกมฺ
ขาสหคตปํ, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปตีตภิสหคต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘สพุขสหคต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อพุเปกมฺขาสหคต’’นมฺตภิปภิฯ

เทมฺว สจมฺจา เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ สมพุทยสจมฺจปํ ส ภิยา ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพปํ,  ส ภิ
ยา ภาวนาย ปหาตพมฺพปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพปํ, ส ภิยา ภาวนาย ปหาตพมฺพปํ, ส ภิยา
เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพปํฯ เทมฺว สจมฺจา เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุ
กาฯ สมพุทยสจมฺจปํ ส ภิยา ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกปํ, ส ภิยา ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกปํ ฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ
ส ภิยา ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกปํ,  ส ภิยา ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกปํ,  ส ภิยา เนว ทสมฺสเนน น ภาว
นาย ปหาตพมฺพเหตพุกปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ อาจยคามภิฯ มคมฺคสจมฺจปํ อปจยคามภิฯ นภิโรธสจมฺจปํ เนวาจยคามภิ
นาปจยคามภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อาจยคามภิ, ส ภิยา เนวาจยคามภินาปจยคามภิฯ มคมฺคสจมฺจปํ เสกมฺขปํฯ ตตีณภิ
สจมฺจานภิ  เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ สมพุทยสจมฺจปํ  ปรภิตมฺตปํ  ฯ เทมฺว  สจมฺจา อปมฺปมาณาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา
ปรภิตมฺตปํ,  ส ภิยา มหคมฺคตปํฯ นภิโรธสจมฺจปํ อนารมมฺมณปํฯ มคมฺคสจมฺจปํ อปมฺปมาณารมมฺมณปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ ส ภิ
ยา ปรภิตมฺตารมมฺมณปํ,  ส ภิยา มหคมฺคตารมมฺมณปํ น อปมฺปมาณารมมฺมณปํ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปรภิตมฺตา
รมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ, ‘‘มหคมฺคตารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา ปรภิตมฺตารมมฺมณปํ, ส ภิยา มหคมฺคตารมมฺมณปํ,
ส ภิยา อปมฺปมาณารมมฺมณปํ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ  – ‘‘ปรภิตมฺตารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘มหคมฺคตารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ,
‘‘อปมฺปมาณารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิฯ

สมพุทยสจมฺจปํ หตีนปํฯ เทมฺว สจมฺจา ปณตีตาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา หตีนปํ,  ส ภิยา มชมฺฌภิมปํฯ นภิโรธสจมฺจปํ อนภิยตปํฯ
มคมฺคสจมฺจปํ  สมมฺมตมฺตนภิยตปํฯ  เทมฺว  สจมฺจา  ส ภิยา  มภิจมฺฉตมฺตนภิยตา,  ส ภิยา  อนภิยตาฯ  นภิโรธสจมฺจปํ  อนา
รมมฺมณปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘มคมฺคารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ, ‘‘มคมฺคเหตพุก’’นมฺตภิปภิ, ‘‘มคมฺคาธภิปตตี’’ตภิปภิฯ
มคมฺคสจมฺจปํ  น มคมฺคารมมฺมณปํ มคมฺคเหตพุกปํ,  ส ภิยา มคมฺคาธภิปตภิ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘มคมฺคาธภิปตตี’’ตภิฯ
ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา  มคมฺคารมมฺมณปํ  น  มคมฺคเหตพุกปํ,  ส ภิยา  มคมฺคาธภิปตภิ,  ส ภิยา  น  วตมฺตพมฺพปํ  –  ‘‘มคมฺคา
รมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ, ‘‘มคมฺคาธภิปตตี’’ตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา อพุปมฺปนมฺนา,  ส ภิยา อนพุปมฺปนมฺนา,  น วตมฺตพมฺพา –
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‘‘อพุปมฺปาทภิโน’’ตภิฯ นภิโรธสจมฺจปํ  น วตมฺตพมฺพปํ  – ‘‘อพุปมฺปนมฺน’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘อนพุปมฺปนมฺน’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘อพุปมฺปาทตี’’ตภิปภิฯ
ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อพุปมฺปนมฺนปํ, ส ภิยา อนพุปมฺปนมฺนปํ, ส ภิยา อพุปมฺปาทภิฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ ส ภิยา อตตีตา, ส ภิยา อนาคต
า,  ส ภิยา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ นภิโรธสจมฺจปํ  น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อตตีต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อนาคต’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘ปจมฺจพุปมฺปนมฺน’’นมฺ
ตภิปภิฯ นภิโรธสจมฺจปํ อนารมมฺมณปํฯ มคมฺคสจมฺจปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อตตีตารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อนาคตารมมฺมณ’’นมฺ
ตภิปภิ, ‘‘ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา อตตีตารมมฺมณา, ส ภิยา อนาคตารมมฺมณา, ส ภิยา
ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อตตีตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘อนาคตารมมฺมณา’’ตภิปภิ, ‘‘ปจมฺจพุปมฺ
ปนมฺนารมมฺมณา’’ตภิปภิฯ นภิโรธสจมฺจปํ  พหภิทมฺธาฯ ตตีณภิ  สจมฺจานภิ  ส ภิยา อชมฺซตมฺตา,  ส ภิยา พหภิทมฺธา,  ส ภิยา
อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาฯ นภิโรธสจมฺจปํ อนารมมฺมณปํฯ มคมฺคสจมฺจปํ พหภิทมฺธารมมฺมณปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ ส ภิยา อชมฺซตมฺ
ตารมมฺมณปํ,  ส ภิยา  พหภิทมฺธารมมฺมณปํ,  ส ภิยา  อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณปํฯ  ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา  อชมฺซตมฺตา
รมมฺมณปํ,  ส ภิยา พหภิทมฺธารมมฺมณปํ,  ส ภิยา อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณปํ  ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ  – ‘‘อชมฺซตมฺตา
รมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘พหภิทมฺธารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณ’’นมฺตภิปภิฯ  ตตีณภิ  สจมฺจานภิ  อนภิทสมฺ
สนอปมฺปฎภิฆาฯ  ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา  สนภิทสมฺสนสปมฺปฎภิฆปํ,  ส ภิยา  อนภิทสมฺสนสปมฺปฎภิฆปํ,  ส ภิยา  อนภิทสมฺ
สนอปมฺปฎภิฆปํฯ

๒. ทพุกปํ
๒๑๘. สมพุทยสจมฺจปํ เหตพุฯ นภิโรธสจมฺจปํ น เหตพุฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา เหตรู, ส ภิยา น เหตรูฯ เทมฺว สจมฺจา สเหตพุ

กาฯ นภิโรธสจมฺจปํ อเหตพุกปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา สเหตพุกปํ, ส ภิยา อเหตพุกปํฯ เทมฺว สจมฺจา เหตพุสมมฺปยพุตมฺตาฯ
นภิโรธสจมฺจปํ  เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา เหตพุสมมฺปยพุตมฺตปํ,  ส ภิยา เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ
เหตพุ เจว สเหตพุกญมฺจฯ นภิโรธสจมฺจปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุ เจว สเหตพุกญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘สเหตพุกเญมฺจว น
จ เหตรู’’ตภิปภิฯ มคมฺคสจมฺจปํ ส ภิยา เหตพุ เจว สเหตพุกญมฺจ, ส ภิยา สเหตพุกเญมฺจว น จ เหตพุฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิ
ยา เหตพุ เจว สเหตพุกญมฺจ,  ส ภิยา สเหตพุกเญมฺจว น จ เหตพุ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุ เจว สเห
ตพุกญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘สเหตพุกเญมฺจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ สมพุทยสจมฺจปํ เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตญมฺจฯ นภิโรธ
สจมฺจปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘เหตพุสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ
มคมฺคสจมฺจปํ ส ภิยา เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, ส ภิยา เหตพุสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว น จ เหตพุฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิ
ยา เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, ส ภิยา เหตพุสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว น จ เหตพุ, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘เหตพุ
เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘เหตพุสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว น จ เหตรู’’ตภิปภิฯ นภิโรธสจมฺจปํ น เหตพุอเหตพุกปํฯ
สมพุทยสจมฺจปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘น เหตพุสเหตพุก’’นมฺตภิปภิ, ‘‘น เหตพุอเหตพุก’’นมฺตภิปภิฯ มคมฺคสจมฺจปํ ส ภิยา น เห
ตพุสเหตพุกปํ, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘น เหตพุสเหตพุก’’นมฺตภิปภิ, ‘‘น เหตพุอเหตพุก’’นมฺตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา น
เหตพุสเหตพุกปํ,  ส ภิยา  น  เหตพุอเหตพุกปํ,  ส ภิยา  น  วตมฺตพมฺพปํ  –  ‘‘น  เหตพุสเหตพุก’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘น  เหตพุอ
เหตพุก’’นมฺตภิปภิฯ

ตตีณภิ สจมฺจานภิ สปมฺปจมฺจยาฯ นภิโรธสจมฺจปํ อปมฺปจมฺจยปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ สงมฺขตาฯ นภิโรธสจมฺจปํ อสงมฺขตปํฯ ตตีณภิ
สจมฺจานภิ อนภิทสมฺสนาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา สนภิทสมฺสนปํ, ส ภิยา อนภิทสมฺสนปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ อปมฺปฎภิฆาฯ ทพุกมฺ
ขสจมฺจปํ ส ภิยา สปมฺปฎภิฆปํ,  ส ภิยา อปมฺปฎภิฆปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ อรรูปานภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา รรูปปํ,  ส ภิยา อรรูปปํฯ
เทมฺว สจมฺจา โลกภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา โลกพุตมฺตรา; เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ

สมพุทยสจมฺจปํ อาสโวฯ เทมฺว สจมฺจา โน อาสวาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อาสโว, ส ภิยา โน อาสโวฯ เทมฺว สจมฺ
จา สาสวาฯ เทมฺว สจมฺจา อนาสวา ฯ สมพุทยสจมฺจปํ อาสวสมมฺปยพุตมฺตปํฯ เทมฺว สจมฺจา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ
ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อาสวสมมฺปยพุตมฺตปํ, ส ภิยา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ อาสโว เจว สาสวญมฺจฯ เทมฺว
สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว สาสวา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สาสวา เจว โน จ อาสวา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิ
ยา อาสโว เจว สาสวญมฺจ, ส ภิยา สาสวเญมฺจว โน จ อาสโวฯ สมพุทยสจมฺจปํ อาสโว เจว อาสวสมมฺป
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ยพุตมฺตญมฺจฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺตา
เจว โน จ อาสวา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อาสโว เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ  ,  ส ภิยา อาสวสมมฺปยพุตมฺ
ตเญมฺจว โน จ อาสโว, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสโว เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺ
ตเญมฺจว โน จ อาสโว’’ตภิปภิฯ เทมฺว  สจมฺจา  อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสวาฯ สมพุทยสจมฺจปํ  น วตมฺตพมฺพปํ  –
‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสว’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสว’’นมฺตภิปภิฯ  ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา  อาสววภิปมฺปยพุตมฺต
สาสวปํ, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตสาสว’’นมฺตภิปภิ, ‘‘อาสววภิปมฺปยพุตมฺตอนาสว’’นมฺตภิปภิฯ
สมพุทยสจมฺจปํ สปํโยชนปํฯ เทมฺว สจมฺจา โน สปํโยชนาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา สปํโยชนปํ, ส ภิยา โน สปํโยชนปํฯ เทมฺว
สจมฺจา สปํโยชนภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา อสปํโยชนภิยาฯ สมพุทยสจมฺจปํ สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตปํฯ เทมฺว สจมฺจา สปํโยชน
วภิปมฺปยพุตมฺตาฯ  ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา  สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตปํ,  ส ภิยา  สปํโยชนวภิปมฺปยพุตมฺตปํฯ  สมพุทยสจมฺจปํ  สปํโย
ชนเญมฺจว สปํโยชนภิยญมฺจฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สปํโยชนา เจว สปํโยชนภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สปํโยชนภิ
ยา เจว โน จ สปํโยชนา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา สปํโยชนเญมฺจว สปํโยชนภิยญมฺจ, ส ภิยา สปํโยชนภิยเญมฺจว โน
จ สปํโยชนปํฯ  สมพุทยสจมฺจปํ  สปํโยชนเญมฺจว  สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตญมฺจฯ เทมฺว  สจมฺจา  น วตมฺตพมฺพา – ‘‘สปํ
โยชนา เจว สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ สปํโยชนา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ
ส ภิยา สปํโยชนเญมฺจว สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ,  ส ภิยา สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ สปํโยชนปํ,  ส ภิยา น
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สปํโยชนเญมฺจว สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘สปํโยชนสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ สปํโยชน’’นมฺ
ตภิปภิ ฯ เทมฺว สจมฺจา สปํโยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสปํโยชนภิยาฯ สมพุทยสจมฺจปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สปํโยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสปํ
โยชนภิย’’นมฺตภิปภิ, ‘‘สปํโยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสปํโยชนภิย’’นมฺตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา สปํโยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสปํโยชนภิยปํ,
ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘สปํโยชนวภิปมฺปยพุตมฺตสปํโยชนภิย’’นมฺตภิปภิ, ‘‘สปํโยชนวภิปมฺปยพุตมฺตอสปํโยชนภิย’’นมฺตภิปภิฯ
สมพุทยสจมฺจปํ คโนมฺถฯ เทมฺว สจมฺจา โน คนมฺถาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา คโนมฺถ, ส ภิยา โน คโนมฺถฯ เทมฺว สจมฺจา
คนมฺถนภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา อคนมฺถนภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา คนมฺถสมมฺปยพุตมฺ
ตา, ส ภิยา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ สมพุทยสจมฺจปํ คโนมฺถ เจว คนมฺถนภิยญมฺจฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺ
ถา เจว คนมฺถนภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถนภิยา เจว โน จ คนมฺถา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา คโนมฺถ เจว คนมฺถ
นภิยญมฺจ,  ส ภิยา คนมฺถนภิยเญมฺจว โน จ คโนมฺถฯ สมพุทยสจมฺจปํ คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ  ,  ส ภิยา น
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ คโนมฺถ’’ตภิปภิฯ เทมฺว
สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถา เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ,  ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ คนมฺ
ถา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา คโนมฺถ เจว คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, ส ภิยา คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ คโนมฺถ,
ส ภิยา  น  วตมฺตพมฺพปํ  –  ‘‘คโนมฺถ  เจว  คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ,  ‘‘คนมฺถสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว  โน  จ  ค
โนมฺถ’’ตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยา,  ส ภิ
ยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตอคนมฺถนภิยา’’ตภิปภิฯ
สมพุทยสจมฺจปํ โอโฆ…เป.… โยโค…เป.… นตีวรณปํฯ เทมฺว สจมฺจา โน นตีวรณาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา นตีว
รณปํ,  ส ภิยา โน นตีวรณปํฯ เทมฺว สจมฺจา นตีวรณภิยา เทมฺว สจมฺจา อนตีวรณภิยาฯ สมพุทยสจมฺจปํ นตีวรณสมมฺป
ยพุตมฺตปํฯ เทมฺว สจมฺจา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตปํ, ส ภิยา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตปํฯ
สมพุทยสจมฺจปํ  นตีวรณเญมฺจว  นตีวรณภิยญมฺจฯ  เทมฺว  สจมฺจา  น  วตมฺตพมฺพา  –  ‘‘นตีวรณา  เจว  นตีวรณภิยา
จา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณภิยา เจว โน จ นตีวรณา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา นตีวรณเญมฺจว นตีวรณภิยญมฺจ, ส ภิยา นตีว
รณภิยเญมฺจว โน จ นตีวรณปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตญมฺจฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺ
พา – ‘‘นตีวรณา เจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ นตีวรณา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺ
ขสจมฺจปํ ส ภิยา นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ, ส ภิยา นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ นตีวรณปํ, ส ภิยา น
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณเญมฺจว นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’ตภิปภิ  , ‘‘นตีวรณสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ นตีวรณ’’นมฺ
ตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิยาฯ สมพุทยสจมฺจปํ น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีว
รณภิย’’นมฺตภิปภิ, ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิย’’นมฺตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิยปํ,  ส ภิยา
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น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตนตีวรณภิย’’นมฺตภิปภิ, ‘‘นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตอนตีวรณภิย’’นมฺตภิปภิฯ
ตตีณภิ สจมฺจานภิ โน ปรามาสาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา ปรามาโส, ส ภิยา โน ปรามาโสฯ เทมฺว สจมฺจา ปราม
ฎมฺฐาฯ เทมฺว สจมฺจา อปรามฎมฺฐาฯ เทมฺว สจมฺจา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ สมพุทยสจมฺจปํ ส ภิยา ปรามาส
สมมฺปยพุตมฺตปํ,  ส ภิยา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา ปรามาสสมมฺปยพุตมฺตปํ,  ส ภิยา ปรามาสวภิปมฺป
ยพุตมฺตปํ, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปรามาสสมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิฯ สมพุทยสจมฺจปํ น
วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘ปรามาโส เจว ปรามฎมฺฐญมฺจา’’ตภิ,  ปรามฎมฺฐเญมฺจว โน จ ปรามาโสฯ เทมฺว สจมฺจา น
วตมฺตพมฺพา – ‘‘ปรามาสา เจว ปรามฎมฺฐา จา’’ตภิปภิ  , ‘‘ปรามฎมฺฐา เจว โน จ ปรามาสา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺ
ขสจมฺจปํ  ส ภิยา ปรามาโส เจว ปรามฎมฺฐญมฺจ,  ส ภิยา ปรามฎมฺฐเญมฺจว โน จ ปรามาโสฯ เทมฺว สจมฺจา
ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปรามฎมฺฐาฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา, ส ภิยา น วตมฺตพมฺ
พา – ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิ, ‘‘ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตอปรามฎมฺฐา’’ตภิปภิฯ
เทมฺว สจมฺจา สารมมฺมณาฯ นภิโรธสจมฺจปํ อนารมมฺมณปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา สารมมฺมณปํ, ส ภิยา อนารมมฺมณปํฯ
ตตีณภิ สจมฺจานภิ โน จภิตมฺตาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา จภิตมฺตปํ, ส ภิยา โน จภิตมฺตปํฯ เทมฺว สจมฺจา เจตส ภิกาฯ นภิโรธสจมฺจปํ
อเจตสภิกปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา เจตส ภิกปํ, ส ภิยา อเจตสภิกปํฯ เทมฺว สจมฺจา จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตา ฯ นภิโรธสจมฺจปํ จภิตมฺ
ตวภิปมฺปยพุตมฺตปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตปํ, ส ภิยา จภิตมฺตวภิปมฺปยพุตมฺตปํ, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘จภิเตมฺตน
สมมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิ, ‘‘จภิเตมฺตน วภิปมฺปยพุตมฺต’’นมฺตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา จภิตมฺตสปํสฎมฺฐาฯ นภิโรธสจมฺจปํ จภิตมฺตวภิสปํสฎมฺฐปํฯ
ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา จภิตมฺตสปํสฎมฺฐปํ, ส ภิยา จภิตมฺตวภิสปํสฎมฺฐปํ, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘จภิเตมฺตน สปํสฎมฺฐ’’นมฺตภิปภิ, ‘‘จภิเตมฺ
ตน วภิสปํสฎมฺฐ’’นมฺตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานาฯ นภิโรธสจมฺจปํ โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานปํฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา
จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานปํ,  ส ภิยา โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานปํฯ เทมฺว สจมฺจา จภิตมฺตสหภพุโนฯ นภิโรธสจมฺจปํ โน จภิตมฺตสหภรูฯ
ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา จภิตมฺตสหภรู, ส ภิยา โน จภิตมฺตสหภรูฯ เทมฺว สจมฺจา จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ นภิโรธสจมฺจปํ โน
จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิ,  ส ภิยา โน จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิฯ เทมฺว สจมฺจา จภิตมฺ
ตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ นภิโรธสจมฺจปํ โน จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานปํ ฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานปํ,
ส ภิยา  โน จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานปํฯ  เทมฺว  สจมฺจา  จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโนฯ นภิโรธสจมฺจปํ  โน จภิตมฺ
ตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภรูฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา  จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภรู,  ส ภิยา  โน จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺ
ฐานสหภรูฯ เทมฺว สจมฺจา จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ นภิโรธสจมฺจปํ โน จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานา
นพุปรภิวตมฺตภิ ฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิ, ส ภิยา โน จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิ
วตมฺตภิฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ พาหภิราฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อชมฺซตมฺตปํ, ส ภิยา พาหภิรปํฯ
ตตีณภิ สจมฺจานภิ โน อพุปาทาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อพุปาทา,  ส ภิยา โน อพุปาทาฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ อนพุปาทภินมฺ
นาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อพุปาทภินมฺนปํ, ส ภิยา อนพุปาทภินมฺนปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ อพุปาทานปํฯ เทมฺว สจมฺจา โน อพุปา
ทานาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อพุปาทานปํ,  ส ภิยา โน อพุปาทานปํฯ เทมฺว สจมฺจา อพุปาทานภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา
อนพุปาทานภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา, ส ภิยา อพุ
ปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตาฯ สมพุทยสจมฺจปํ อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิยญมฺจฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุ
ปาทานา เจว อพุปาทานภิยา จา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุปาทานภิยา เจว โน จ อพุปาทานา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อพุ
ปาทานเญมฺจว อพุปาทานภิยญมฺจ,  ส ภิยา อพุปาทานภิยเญมฺจว โน จ อพุปาทานปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ  ส ภิยา อพุปา
ทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ  – ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตญมฺ
จา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ อพุปาทาน’’นมฺตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทา
นา เจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ,  ‘‘อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อพุปาทานา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺ
ขสจมฺจปํ  ส ภิยา อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตญมฺจ,  ส ภิยา อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ อพุปา
ทานปํ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ  – ‘‘อพุปาทานเญมฺจว อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺตญมฺจา’’  ตภิปภิ,  ‘‘อพุปาทานสมมฺปยพุตมฺ
ตเญมฺจว โน จ อพุปาทาน’’นมฺตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิยาฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา
อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอพุปาทานภิยา’’ตภิปภิ, ‘‘อพุ
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ปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตอนพุปาทานภิยา’’ตภิปภิฯ

สมพุทยสจมฺจปํ กภิเลโสฯ เทมฺว สจมฺจา โน กภิเลสาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา กภิเลโส, ส ภิยา โน กภิเลโสฯ เทมฺว สจมฺ
จา สปํกภิเลส ภิกาฯ เทมฺว สจมฺจา อสปํกภิเลส ภิกาฯ สมพุทยสจมฺจปํ  สปํกภิลภิฎมฺฐปํฯ เทมฺว สจมฺจา อสปํกภิลภิฎมฺฐาฯ ทพุกมฺ
ขสจมฺจปํ ส ภิยา สปํกภิลภิฎมฺฐปํ,  ส ภิยา อสปํกภิลภิฎมฺฐปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตปํฯ เทมฺว สจมฺจา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺ
ตาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตปํ,  ส ภิยา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตปํฯ สมพุทยสจมฺจปํ  กภิเลโส เจว สปํกภิเลส ภิ
กญมฺจฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว สปํกภิเลส ภิกา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สปํกภิเลส ภิกา เจว โน จ กภิเลส
า’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา กภิเลโส เจว สปํกภิเลส ภิกญมฺจ, ส ภิยา สปํกภิเลส ภิกเญมฺจว โน จ กภิเลโสฯ สมพุทยสจมฺจปํ
กภิเลโส เจว สปํกภิลภิฎมฺฐญมฺจฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว สปํกภิลภิฎมฺฐา จา’’ตภิปภิ, ‘‘สปํกภิลภิฎมฺฐา
เจว  โน จ กภิเลสา’’ตภิปภิฯ  ทพุกมฺขสจมฺจปํ  ส ภิยา  กภิเลโส เจว  สปํกภิลภิฎมฺฐญมฺจ,  ส ภิยา  สปํกภิลภิฎมฺฐเญมฺจว  โน จ
กภิเลโส,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว สปํกภิลภิฎมฺฐญมฺจา’’ตภิปภิ, ‘‘สปํกภิลภิฎมฺฐเญมฺจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ
สมพุทยสจมฺจปํ กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตญมฺจฯ เทมฺว สจมฺจา น วตมฺตพมฺพา – ‘‘กภิเลสา เจว กภิเลสสมมฺป
ยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ กภิเลสา’’ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺป
ยพุตมฺตญมฺจ , ส ภิยา กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ กภิเลโส, ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลโส เจว กภิเลสสมมฺป
ยพุตมฺตญมฺจา’’ ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสสมมฺปยพุตมฺตเญมฺจว โน จ กภิเลโส’’ตภิปภิฯ เทมฺว สจมฺจา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสปํกภิเลส ภิ
กาฯ สมพุทยสจมฺจปํ  น วตมฺตพมฺพปํ  – ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสปํกภิเลส ภิก’’นมฺตภิปภิ,  ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสปํกภิเลส ภิก’’นมฺ
ตภิปภิฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสปํกภิเลส ภิกปํ,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพปํ – ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตสปํกภิเลส ภิก’’นมฺ
ตภิปภิ, ‘‘กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตอสปํกภิเลส ภิก’’นมฺตภิปภิฯ

เทมฺว สจมฺจา น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, ส ภิยา น ทสมฺสเนน
ปหาตพมฺพาฯ เทมฺว สจมฺจา น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา ภาวนาย ปหาตพมฺพา, ส ภิยา
น  ภาวนาย  ปหาตพมฺพาฯ  เทมฺว  สจมฺจา  น  ทสมฺสเนน  ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ  เทมฺว  สจมฺจา  ส ภิยา
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา,  ส ภิยา น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ เทมฺว สจมฺจา น ภาวนาย ป
หาตพมฺพเหตพุกาฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา, ส ภิยา น ภาวนาย ปหาตพมฺพเห
ตพุกาฯ สมพุทยสจมฺจปํ สวภิตกมฺกปํฯ นภิโรธสจมฺจปํ อวภิตกมฺกปํฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา สวภิตกมฺกา,  ส ภิยา อวภิตกมฺกาฯ
สมพุทยสจมฺจปํ สวภิจารปํฯ นภิโรธสจมฺจปํ อวภิจารปํฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา สวภิจารา, ส ภิยา อวภิจาราฯ นภิโรธสจมฺจปํ
อปมฺปตีตภิกปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ ส ภิยา สปมฺปตีตภิกา, ส ภิยา อปมฺปตีตภิกาฯ นภิโรธสจมฺจปํ น ปตีตภิสหคตปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ ส ภิ
ยา ปตีตภิสหคตา, ส ภิยา น ปตีตภิสหคตาฯ นภิโรธสจมฺจปํ น สพุขสหคตปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ ส ภิยา สพุขสหคตา, ส ภิ
ยา น สพุขสหคตาฯ นภิโรธสจมฺจปํ น อพุเปกมฺขาสหคตปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ ส ภิยา อพุเปกมฺขาสหคตา, ส ภิยา น อพุ
เปกมฺขาสหคตาฯ

สมพุทยสจมฺจปํ กามาวจรปํฯ เทมฺว สจมฺจา น กามาวจราฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา กามาวจรปํ, ส ภิยา น กามาว
จรปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ น รรูปาวจราฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา รรูปาวจรปํ,  ส ภิยา น รรูปาวจรปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ น
อรรูปาวจราฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา อรรูปาวจรปํ, ส ภิยา น อรรูปาวจรปํฯ เทมฺว สจมฺจา ปรภิยาปนมฺนาฯ เทมฺว สจมฺ
จา อปรภิยาปนมฺนาฯ มคมฺคสจมฺจปํ นภิยมฺยานภิกปํฯ ตตีณภิ สจมฺจานภิ อนภิยมฺยานภิกาฯ มคมฺคสจมฺจปํ นภิยตปํฯ นภิโรธสจมฺจปํ
อนภิยตปํฯ เทมฺว สจมฺจา ส ภิยา นภิยตา, ส ภิยา อนภิยตาฯ เทมฺว สจมฺจา สอพุตมฺตราฯ เทมฺว สจมฺจา อนพุตมฺตราฯ
สมพุทยสจมฺจปํ สรณปํฯ เทมฺว สจมฺจา อรณาฯ ทพุกมฺขสจมฺจปํ ส ภิยา สรณปํ, ส ภิยา อรณนมฺตภิฯ

ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํฯ
สจมฺจวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ

๛
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ເມສອ ອ ວ ສນເສອາ ທທ  ໖/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທສ ຣ ທທອ  ປະເທດ ຝຣ ສອງ
ກ ອາຍ ເເລະ ເຂອດາຫນ ດາ

ໂດຍ ຄ ກາເເພວ ພຢເພສຊຣ ຣລວນທອງ
http://laocom.free.fr

http://laophaen.free.fr
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