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ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพมุทมฺธสมฺสฯ

อภภิธมมฺมปภิฎเก

วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๖. ปฎภิจมฺจสมมุปมฺปาทวภิภโงมฺค



ວ ຕທທ  ອ ອານ
ວ ຕທທ  ອ ອານ ມທ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ພນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທທອ  ເຮອາ ເຫພ ນ ເປພນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ພງຈາກນ ພດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ພນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ພງສ ສ ລາວ ເປພນ ອ ທກຢອາງນນອງ ຄ ພນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທພມມະ ເປພນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທທອ ສມຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ພງສ ສ ທພມ 

1. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປພນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ພດນ ຕດອງ ມທ ໄມດພຕນທມຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

2. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ  ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ພດນ ເຫມສອນ ກ ພບ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ສຣະອະ

3. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ບກອ  ມທ ສຣະອມຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ພບ ພຍ ພນຊນະ ຕ ອດນ ພຍາງ ໃຫດ
ອ ອານ ເຫມສອນ ກ ພບ ມທ ໄມດກ ພນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກ ອຽວຂ ດອງ

4. ສຣະເອ ກ ພບ ສຣະໂອ ມ ພກ ຢຢອ ຫນ ດາ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ພງ ຕ ອວສະກ ອດ

5. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ  ອ ອານ ເເບບ ດຽວ ກ ພບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອ ອານ ັພນ ເປພນ ໄມດອ ພນ) ສ ອວນ ຕ ອວ ອ ສອນ ນ ພດນ
ທອານ ຄ ອງ ອ ອານ ອອກ ເເລ ດວ

6. ຕ ອວໃດ ມທ ນຕກຄະຫຕ ດ ອ ພງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທຕ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ພດນ ເປພນ ໄມດອ ພງ ຄ ພນ ມ ພນ ຢຢອ ເທຕ ງ ສຣະອຕ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ພນ ເປພນ ໄມດອ ຕງ

7. ມ ພນ ມທ ການຂຽນ ຈ ພອງ ນນອງ ເເລະ ອ ອານ ອ ທກ ຈ ພອງ ນນອງ ເເຕອ ບກອ  ໄດ ດ ເອອາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกมฺขโนมฺธ ຣຢປພກຂ ພນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปมฺปยมุโตมฺต ອາສະວະວ ຕບປະຢມຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ ເວທະນາກຂ ພນໂທ (§4)

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ວ ຕນຍານ ພກຂ ພນໂທ (§5)
วภิเญมฺญโยมฺย ວ ຕນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ຕນເຍຕຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจมุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ /ກຕນຈ ຕ ຣຢປພງ ອະຕທຕານາຄະຕະປພດຈມຸບປພນນ ພງ ອ ພດຊ ພດຕ ພງ

จกมฺขมุวภิเญมฺญยมฺยปํ ຈ ພກຂມຸວ ຕນໄຢຢພງ
ปจมฺจมุปมฺปโนมฺน ປພດຈມຸບປພນໂນ
สมมฺปยมุโตมฺต ສ ພມປະຢມຸດໂຕ
วตมฺตโพมฺพ ວ ພດຕ ພບໂພ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ອ ພດຊ ພດຕາຣ ພມມະນາ
วตมฺตโพมฺพ ວ ພດຕ ພບໂພ
วตมฺตพมฺพา ວ ພດຕ ພບພາ

ເມສອ ອ ວ ພນພມຸດ ທທ  ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກມຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ  ປະເທດ ຝຣ ພອງ

ຄ ກາເເພວ ພຢເພພຊຣ ຣລຕນທອງ
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๏ - ๑. สมุตมฺตนมฺตภาชนตียปํ
๒๒๕. อวภิชมฺชาปจมฺจยา  สงมฺขารา,  สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามรรูปปํ,  นามรรูปปจมฺจยา

สฬายตนปํ, สฬายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา, ตณมฺหาปจมฺจยา
อมุปาทานปํ, อมุปาทานปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ โสกปรภิเทวทมุกมฺขโท
มนสมฺสมุปายาสา สมมฺภวนมฺตภิฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๒๖. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา?  ทมุเกมฺข อญมฺญาณปํ,  ทมุกมฺขสมมุทเย อญมฺญาณปํ,  ทมุกมฺขนภิโรเธ อญมฺญาณปํ,  ทมุกมฺขนภิ
โรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย อญมฺญาณปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตเม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขารา?  ปมุญมฺญาภภิสงมฺขาโร,  อปมุญมฺญาภภิสงมฺขาโร,  อาเนญมฺชาภภิสงมฺขา
โร, กายสงมฺขาโร, วจตีสงมฺขาโร, จภิตมฺตสงมฺขาโรฯ

ตตมฺถ กตโม ปมุญมฺญาภภิสงมฺขาโร?  กมุสลา เจตนา กามาวจรา รรูปาวจรา ทานมยา ส ตีลมยา ภาว
นามยา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ปมุญมฺญาภภิสงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อปมุญมฺญาภภิสงมฺขาโร? อกมุสลา เจตนา กามาวจรา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อปมุญมฺญาภภิสงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อาเนญมฺชาภภิสงมฺขาโร?  กมุสลา เจตนา อรรูปาวจรา – อยปํ  วมุจมฺจตภิ ‘‘อาเนญมฺชาภภิสงมฺขา
โร’’ฯ

ตตมฺถ กตโม กายสงมฺขาโร?  กายสเญมฺจตนา กายสงมฺขาโร,  วจตีสเญมฺจตนา วจตีสงมฺขาโร,  มโนสเญมฺจ
ตนา จภิตมฺตสงมฺขาโรฯ อภิเม วมุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขารา’’ฯ

๒๒๗. ตตมฺถ  กตมปํ  สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ?  จกมฺขมุวภิญมฺญาณปํ,  โสตวภิญมฺญาณปํ,  ฆานวภิญมฺญาณปํ,  ช ภิวมฺหาวภิญมฺ
ญาณปํ, กายวภิญมฺญาณปํ, มโนวภิญมฺญาณปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

๒๒๘. ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ? จตมฺตาโร มหาภรูตา, จตมุ
นมฺนญมฺจ มหาภรูตานปํ อมุปาทาย รรูปปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจ
ตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ’’ฯ

๒๒๙. ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ? จกมฺขายตนปํ, โสตายตนปํ, ฆานายตนปํ, ช ภิวมฺหายตนปํ, กายาย
ตนปํ, มนายตนปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ’’ฯ

๒๓๐. ตตมฺถ  กตโม  สฬายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส?  จกมฺขมุสมมฺผโสมฺส  โสตสมมฺผโสมฺส  ฆานสมมฺผโสมฺส  ช ภิวมฺหา
สมมฺผโสมฺส กายสมมฺผโสมฺส มโนสมมฺผโสมฺส – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สฬายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

๒๓๑. ตตมฺถ  กตมา  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา?  จกมฺขมุสมมฺผสมฺสชา  เวทนา,  โสตสมมฺผสมฺสชา  เวทนา,  ฆาน
สมมฺผสมฺสชา เวทนา, ช ภิวมฺหาสมมฺผสมฺสชา เวทนา, กายสมมฺผสมฺสชา เวทนา, มโนสมมฺผสมฺสชา เวทนา –
อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

๒๓๒. ตตมฺถ  กตมา  เวทนาปจมฺจยา  ตณมฺหา?  รรูปตณมฺหา,  สทมฺทตณมฺหา,  คนมฺธตณมฺหา,  รสตณมฺหา,
โผฎมฺฐพมฺพตณมฺหา, ธมมฺมตณมฺหา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา’’ฯ

๒๓๓. ตตมฺถ กตมปํ ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ?  กามมุปาทานปํ,  ทภิฎมฺฐมุปาทานปํ,  สตีลพมฺพตมุปาทานปํ,  อตมฺตวาทมุ
ปาทานปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ’’ฯ

๒๓๔. ตตมฺถ กตโม อมุปาทานปจมฺจยา ภโว? ภโว ทมุวภิเธน – อตมฺถภิ กมมฺมภโว, อตมฺถภิ อมุปปตมฺตภิภโวฯ ตตมฺถ
กตโม  กมมฺมภโว?  ปมุญมฺญาภภิสงมฺขาโร,  อปมุญมฺญาภภิสงมฺขาโร,  อาเนญมฺชาภภิสงมฺขาโร  –  อยปํ  วมุจมฺจตภิ
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‘‘กมมฺมภโว’’ฯ สพมฺพมมฺปภิ ภวคามภิกมมฺมปํ กมมฺมภโวฯ

ตตมฺถ กตโม อมุปปตมฺตภิภโว? กามภโว, รรูปภโว, อรรูปภโว, สญมฺญาภโว, อสญมฺญาภโว, เนวสญมฺญา
นาสญมฺญาภโว, เอกโวการภโว, จตมุโวการภโว, ปญมฺจโวการภโว – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อมุปปตมฺตภิภโว’’ฯ
อภิตภิ อยญมฺจ กมมฺมภโว, อยญมฺจ อมุปปตมฺตภิภโวฯ อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อมุปาทานปจมฺจยา ภโว’’ฯ

๒๓๕. ตตมฺถ กตมา ภวปจมฺจยา ชาตภิ? ยา เตสปํ เตสปํ สตมฺตานปํ ตมมฺหภิ ตมมฺหภิ สตมฺตนภิกาเย ชาตภิ สญมฺชาตภิ โอกมฺ
กนมฺตภิ อภภินภิพมฺพตมฺตภิ, ขนมฺธานปํ ปาตมุภาโว , อายตนานปํ ปฎภิลาโภ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ภวปจมฺจยา ชาตภิ’’ฯ

๒๓๖. ตตมฺถ กตมปํ ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ? อตมฺถภิ ชรา, อตมฺถภิ มรณปํฯ ตตมฺถ กตมา ชรา? ยา เตสปํ เตสปํ สตมฺ
ตานปํ ตมมฺหภิ ตมมฺหภิ สตมฺตนภิกาเย ชรา ช ตีรณตา ขณมฺฑภิจมฺจปํ ปาลภิจมฺจปํ วลภิตมฺตจตา อายมุโน สปํหานภิ อภินมฺทมฺรภิ
ยานปํ ปรภิปาโก – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ชรา’’ฯ

ตตมฺถ  กตมปํ  มรณปํ?  ยา  เตสปํ  เตสปํ  สตมฺตานปํ  ตมมฺหา  ตมมฺหา  สตมฺตนภิกายา  จมุตภิ  จวนตา  เภโท
อนมฺตรธานปํ มจมฺจมุ มรณปํ กาลกภิรภิยา [กาลปํกภิรภิยา (ก.)] ขนมฺธานปํ เภโท กเฬวรสมฺส นภิเกมฺขโป ช ตีวภิตภินมฺทมฺ
รภิยสมฺสมุปเจมฺฉโท – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘มรณปํ’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ ชรา, อภิทญมฺจ มรณปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ชาตภิปจมฺจยา
ชรามรณปํ’’ฯ

๒๓๗. ตตมฺถ กตโม โสโก?  ญาตภิพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส,  โภคพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส,  โรคพมฺยสเนน วา
ผมุฎมฺฐสมฺส,  สตีลพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส,  ทภิฎมฺฐภิพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส,  อญมฺญตรญมฺญตเรน พมฺยสเนน
สมนมฺนาคตสมฺส, อญมฺญตรญมฺญตเรน ทมุกมฺขธเมมฺมน ผมุฎมฺฐสมฺส โสโก โสจนา โสจภิตตมฺตปํ อโนมฺตโสโก อ
โนมฺตปรภิโสโก เจตโส ปรภิชมฺฌายนา โทมนสมฺสปํ โสกสลมฺลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘โสโก’’ฯ

๒๓๘. ตตมฺถ กตโม ปรภิเทโว?  ญาตภิพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส,  โภคพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส  ,  โรคพมฺยสเนน
วา ผมุฎมฺฐสมฺส, สตีลพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส, ทภิฎมฺฐภิพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส, อญมฺญตรญมฺญตเรน พมฺยสเนน
สมนมฺนาคตสมฺส,  อญมฺญตรญมฺญตเรน ทมุกมฺขธเมมฺมน ผมุฎมฺฐสมฺส อาเทโว ปรภิเทโว อาเทวนา ปรภิเทว
นา อาเทวภิตตมฺตปํ ปรภิเทวภิตตมฺตปํ วาจา ปลาโป วภิปมฺปลาโป ลาลโปมฺป ลาลปมฺปนา ลาลปมฺปภิตตมฺตปํ – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ปรภิเทโว’’ฯ

๒๓๙. ตตมฺถ  กตมปํ  ทมุกมฺขปํ?  ยปํ  กายภิกปํ  อสาตปํ  กายภิกปํ  ทมุกมฺขปํ  กายสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ  ทมุกมฺขปํ  เวทยภิตปํ  กาย
สมมฺผสมฺสชา อสาตา ทมุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ทมุกมฺขปํ’’ฯ

๒๔๐. ตตมฺถ กตมปํ โทมนสมฺสปํ? ยปํ เจตส ภิกปํ อสาตปํ, เจตสภิกปํ ทมุกมฺขปํ, เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทมุกมฺขปํ เวทยภิตปํ, เจ
โตสมมฺผสมฺสชา อสาตา ทมุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘โทมนสมฺสปํ’’ฯ

๒๔๑. ตตมฺถ กตโม อมุปายาโส? ญาตภิพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส,  โภคพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส,  โรคพมฺยสเนน
วา ผมุฎมฺฐสมฺส, สตีลพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส, ทภิฎมฺฐภิพมฺยสเนน วา ผมุฎมฺฐสมฺส, อญมฺญตรญมฺญตเรน พมฺยสเนน
สมนมฺนาคตสมฺส,  อญมฺญตรญมฺญตเรน ทมุกมฺขธเมมฺมน ผมุฎมฺฐสมฺส อายาโส อมุปายาโส อายาส ภิตตมฺตปํ อมุปา
ยาส ภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อมุปายาโส’’ฯ

๒๔๒. เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตีตภิ, เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สงมฺคตภิ
โหตภิ, สมาคโม โหตภิ, สโมธานปํ โหตภิ, ปาตมุภาโว โหตภิฯ เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺ
ขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

สมุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ
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๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ

๑. ปจมฺจยจตมุกมฺกปํ
๒๔๓. อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐาย

ตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุ
ปาทานปํ, อมุปาทานปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส
ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ผโสมฺส,
ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา, ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,
ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา  สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามรรูปปํ,  นามรรูปปจมฺจยา
ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา  ตณมฺหา,  ตณมฺ
หาปจมฺจยา  อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา  สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามรรูปปํ,  นามรรูปปจมฺจยา
สฬายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา, ตณมฺหาปจมฺจ
ยา  อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

ปจมฺจยจตมุกมฺกปํฯ

๒. เหตมุจตมุกมฺกปํ
๒๔๔. อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา

นามปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามเหตมุกปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตน
เหตมุโก, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสเหตมุกา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาเหตมุกา, ตณมฺหาปจมฺจ
ยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาเหตมุกปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ
เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ,  นามปจมฺจยา ผโสมฺส นามเหตมุโก,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสเหตมุกา,  เวท
นาปจมฺจยา  ตณมฺหา  เวทนาเหตมุกา,  ตณมฺหาปจมฺจยา  อมุปาทานปํ  ตณมฺหาเหตมุกปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา
ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โห
ตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามรรูปปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ  , นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามรรูปเหตมุกปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส
ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสเหตมุกา,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาเหตมุกา,
ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาเหตมุกปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา
ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

ປະຕຕດຈະສະມມຸບປາທະວ ຕພພງໂຄ   7



อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามรรูปปํ  วภิญมฺญาณเหตมุกปํ,  นามรรูปปจมฺจยา  สฬายตนปํ  นามรรูปเหตมุกปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส
ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสเหตมุกา,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาเหตมุกา,
ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาเหตมุกปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา
ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

เหตมุจตมุกมฺกปํฯ

๓. สมมฺปยมุตมฺตจตมุกมฺกปํ
๒๔๕. อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ, วภิญมฺญาณ

ปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ  นามสมมฺปยมุตมฺตปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา
ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวท
นาสมมฺปยมุตมฺตา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาสมมฺปยมุตมฺตปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา
ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ, วภิญมฺญาณ
ปจมฺจยา  นามปํ  วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ  ,  นามปจมฺจยา ผโสมฺส  นามสมมฺปยมุโตมฺต,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา
ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ  ตณมฺหา
สมมฺปยมุตมฺตปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ, วภิญมฺญาณ
ปจมฺจยา  นามรรูปปํ  วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ  นามปํ,  นามรรูปปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ  นามรรูปสมมฺปยมุตมฺตปํ,
ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส  ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา,  เวท
นาปจมฺจยา  ตณมฺหา  เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา,  ตณมฺหาปจมฺจยา  อมุปาทานปํ  ตณมฺหาสมมฺปยมุตมฺตปํ;  อมุปาทาน
ปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ, วภิญมฺญาณ
ปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ นามปํ, นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตปํ ฉฎมฺฐายตนปํ,
ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส  ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา,  เวท
นาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ อมุปาทานสมมฺปยมุตมฺตปํ;  อมุปาทาน
ปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ

สมมฺปยมุตมฺตจตมุกมฺกปํฯ

๔. อญมฺญมญมฺญจตมุกมฺกปํ
๒๔๖. อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยาปภิ  อวภิชมฺชา;  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ

สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยาปภิ  วภิญมฺญาณปํ;  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยาปภิ นามปํ;  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ;  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,
เวทนาปจมฺจยาปภิ ผโสมฺส;  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ เวทนา;  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปา
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ทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยาปภิ  ตณมฺหา;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยาปภิ  อวภิชมฺชา;  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ
สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยาปภิ  วภิญมฺญาณปํ;  นามปจมฺจยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยาปภิ
นามปํ;  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยาปภิ  ผโสมฺส;  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ
เวทนา; ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจ
ยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยาปภิ  อวภิชมฺชา;  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ
สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามรรูปปํ,  นามรรูปปจมฺจยาปภิ  วภิญมฺญาณปํ;  นามรรูปปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,
ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามรรูปปํ;  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยาปภิ  ฉฎมฺฐายตนปํ;  ผสมฺสปจมฺจ
ยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยาปภิ  ผโสมฺส;  เวทนาปจมฺจยา  ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ  เวทนา;  ตณมฺ
หาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยาปภิ  อวภิชมฺชา;  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ
สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามรรูปปํ,  นามรรูปปจมฺจยาปภิ  วภิญมฺญาณปํ;  นามรรูปปจมฺจยา  สฬายตนปํ,
ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามรรูปปํ;  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยาปภิ  ฉฎมฺฐายตนปํ;  ผสมฺสปจมฺจ
ยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยาปภิ  ผโสมฺส;  เวทนาปจมฺจยา  ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ  เวทนา;  ตณมฺ
หาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

อญมฺญมญมฺญจตมุกมฺกปํฯ

มาตภิกา
๒๔๗. สงมฺขารปจมฺจยา  อวภิชมฺชา…เป.…  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  อวภิชมฺชา…เป.…  นามปจมฺจยา  อวภิชมฺชา…เป.…

ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  อวภิชมฺชา…เป.…  ผสมฺสปจมฺจยา  อวภิชมฺชา…เป.…  เวทนาปจมฺจยา  อวภิชมฺชา…เป.…
ตณมฺหาปจมฺจยา  อวภิชมฺชา…เป.…  อมุปาทานปจมฺจยา  อวภิชมฺชา…เป.…  อวภิชมฺชาปจมฺจยา  สงมฺขาโร,  สงมฺ
ขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา
ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา, ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ, อมุปาทานปจมฺจยา
ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โห
ตภิฯ

มาตภิกาฯ

๕. ปจมฺจยจตมุกมฺกปํ
๒๔๘. กตเม ธมมฺมา อกมุสลา? ยสมฺมภิปํ สมเย อกมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตสมมฺปยมุตมฺ

ตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺ
มารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,
วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,
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เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๔๙. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ [เจตยภิตตมฺตปํ (สตี. ก.)]
– อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ หทยปํ ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺ
รภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ หทยปํ ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺ
รภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส?  โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตมา เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา? โย ราโค สาราโค อนมุนโย อนมุโรโธ นนมฺทตี นนมฺทภิราโค จภิตมฺ
ตสมฺส สาราโค – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ? ยา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ ทภิฎมฺฐภิคหนปํ ทภิฎมฺฐภิกนมฺตาโร ทภิฎมฺฐภิวภิสรูกา
ยภิกปํ ทภิฎมฺฐภิวภิปมฺผนมฺทภิตปํ ทภิฎมฺฐภิสปํโยชนปํ คาโห ปตภิฎมฺฐาโห อภภินภิเวโส ปรามาโส กมุมมฺมโคมฺค มภิจมฺฉาปโถ
มภิจมฺฉตมฺตปํ ตภิตมฺถายตนปํ วภิปรภิยาสคมฺคาโห [วภิปรภิเยสคมฺคาโห (พหรูสมุ)] – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ตณมฺหาปจมฺจยา
อมุปาทานปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อมุปาทานปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อมุปาทานปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อมุปาทานปจมฺจยา ภโว’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ภวปจมฺจยา ชาตภิ? ยา เตสปํ เตสปํ ธมมฺมานปํ ชาตภิ สญมฺชาตภิ นภิพมฺพตมฺตภิ อภภินภิพมฺพตมฺตภิ ปาตมุ
ภาโว – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ภวปจมฺจยา ชาตภิ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ? อตมฺถภิ ชรา, อตมฺถภิ มรณปํฯ ตตมฺถ กตมา ชรา? ยา เตสปํ เตสปํ ธมมฺ
มานปํ ชรา ช ตีรณตา อายมุโน สปํหานภิ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ชรา’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ มรณปํ? โย เตสปํ เตสปํ ธมมฺมานปํ
ขโย วโย เภโท ปรภิเภโท อนภิจมฺจตา อนมฺตรธานปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘มรณปํ’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ ชรา, อภิทญมฺจ
มรณปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ’’ฯ

เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตีตภิฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สงมฺ
คตภิ โหตภิ, สมาคโม โหตภิ, สโมธานปํ โหตภิ, ปาตมุภาโว โหตภิฯ เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส
ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๕๐. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจ
ยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทาน
ปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ
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๒๕๑. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ’’ฯ

นามปจมฺจยา ผโสมฺสตภิฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ?  ฐเปตมฺวา ผสมฺสปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม นามปจมฺจยา ผโสมฺส? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจ
ยา ผโสมฺส’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ  ,  นา
มรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺ
หา, ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ, อมุปาทานปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ , ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ
เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๕๓. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  จกมฺขายตนสมฺส อมุปจโย,
โสตายตนสมฺส อมุปจโย,  ฆานายตนสมฺส อมุปจโย,  ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจโย,  กายายตนสมฺส อมุปจโย,
ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ
นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนนมฺตภิฯ  อตมฺถภิ  นามปํ,  อตมฺถภิ  รรูปปํฯ  ตตมฺถ  กตมปํ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  ยปํ รรูปปํ นภิสมฺสาย มโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ –
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส?  โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’…เป.…  เตน วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย
โหตตี’’ตภิฯ

ປະຕຕດຈະສະມມຸບປາທະວ ຕພພງໂຄ   11



๒๕๔. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ,  นา
มรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา,
ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ, อมุปาทานปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๕๕. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  จกมฺขายตนสมฺส อมุปจโย,
โสตายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจโย, กายายตนสมฺส อมุปจโย ,
ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ
นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยา  สฬายตนนมฺตภิฯ  อตมฺถภิ  นามปํ,  อตมฺถภิ  รรูปปํฯ  ตตมฺถ  กตมปํ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  จตมฺตาโร จ มหาภรูตา,
ยญมฺจ รรูปปํ นภิสมฺสาย มโนวภิญมฺญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ? จกมฺขายตนปํ, โสตายตนปํ, ฆานายตนปํ, ช ภิวมฺหายตนปํ, กายาย
ตนปํ, มนายตนปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส?  โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’…เป.…  เตน วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย
โหตตี’’ตภิฯ

ปจมฺจยจตมุกมฺกปํฯ

๖. เหตมุจตมุกมฺกปํ
๒๕๖. ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ, วภิญมฺ

ญาณปจมฺจยา  นามปํ  วภิญมฺญาณเหตมุกปํ,  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ  นามเหตมุกปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา
ผโสมฺส  ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา ผสมฺสเหตมุกา,  เวทนาปจมฺจยา  ตณมฺหา  เวทนา
เหตมุกา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาเหตมุกปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ ฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๕๗. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก’’ฯ

ປະຕຕດຈະສະມມຸບປາທະວ ຕພພງໂຄ   12



ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.…  ตชมฺชามโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ  วภิญมฺญาณเหตมุกปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺข
โนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามเหตมุกปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณ
ธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามเหตมุกปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิต
ตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสเหตมุกา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ
สมุขปํ  เวทยภิตปํ  เจโตสมมฺผสมฺสชา  สาตา  สมุขา  เวทนา  –  อยปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา  ผสมฺส
เหตมุกา’’ฯ

ตตมฺถ กตมา เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาเหตมุกา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สาราโค
– อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาเหตมุกา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาเหตมุกปํ? ยา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… ตภิตมฺถายตนปํ วภิปรภิ
ยาสคมฺคาโห – อภิทปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ  ตณมฺหาเหตมุกปํ’’…เป.…  เตน วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิ’’ตภิฯ

๒๕๘. ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ, วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ,  นามปจมฺจยา ผโสมฺส นามเหตมุโก,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺส
เหตมุกา,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาเหตมุกา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาเหตมุกปํ;  อมุปา
ทานปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๕๙. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.…  ตชมฺชามโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ  ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺข
โนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ’’ฯ

นามปจมฺจยา ผโสมฺส นามเหตมุโกตภิฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? ฐเปตมฺวา ผสมฺสปํ, เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺข
โนมฺธ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม นามปจมฺจยา ผโสมฺส นามเหตมุโก? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจ
ตภิ ‘‘นามปจมฺจยา ผโสมฺส นามเหตมุโก’’…เป.…  เตน วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๖๐. ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ, วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยา  นามรรูปปํ  วภิญมฺญาณเหตมุกปํ,  นามรรูปปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ  นามรรูปเหตมุกปํ,  ฉฎมฺฐาย
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ตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสเหตมุกา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา
เวทนาเหตมุกา,  ตณมฺหาปจมฺจยา  อมุปาทานปํ  ตณมฺหาเหตมุกปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา
ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๖๑. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.…  ตชมฺชามโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ?
เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  จกมฺขาย
ตนสมฺส อมุปจโย, โสตายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจโย, กายาย
ตนสมฺส  อมุปจโย,  ยปํ  วา  ปนญมฺญมมฺปภิ  อตมฺถภิ  รรูปปํ  จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ  จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ  –  อภิทปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามรรูปเหตมุกนมฺตภิฯ อตมฺถภิ นามปํ,  อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ?  เวท
นากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ? ยปํ รรูปปํ นภิสมฺสาย
มโนวภิญมฺญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ,  อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นา
มรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามรรูปเหตมุกปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโน
วภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามรรูปเหตมุกปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิต
ตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๖๒. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยา  นามรรูปปํ  วภิญมฺญาณเหตมุกปํ,  นามรรูปปจมฺจยา  สฬายตนปํ  นามรรูปเหตมุกปํ  ,  ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสเหตมุกา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา
เวทนาเหตมุกา,  ตณมฺหาปจมฺจยา  อมุปาทานปํ  ตณมฺหาเหตมุกปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา
ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๖๓. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาเหตมุโก’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.…  ตชมฺชามโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ?
เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  จกมฺขาย
ตนสมฺส อมุปจโย, โสตายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจโย, กายาย
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ตนสมฺส  อมุปจโย,  ยปํ  วา  ปนญมฺญมมฺปภิ  อตมฺถภิ  รรูปปํ  จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ  จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ  –  อภิทปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ นามรรูปเหตมุกนมฺตภิฯ อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวทนากมฺ
ขโนมฺธ , สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ? จตมฺตาโร จ มหา
ภรูตา, ยญมฺจ รรูปปํ นภิสมฺสาย มโนวภิญมฺญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ
รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ นามรรูปเหตมุกปํ? จกมฺขายตนปํ , โสตายตนปํ, ฆานายตนปํ , ช ภิวมฺ
หายตนปํ, กายายตนปํ, มนายตนปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ นามรรูปเหตมุกปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิต
ตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสเหตมุกา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ
สมุขปํ  เวทยภิตปํ  เจโตสมมฺผสมฺสชา  สาตา  สมุขา  เวทนา  –  อยปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา  ผสมฺส
เหตมุกา’’ฯ

ตตมฺถ กตมา เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาเหตมุกา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สาราโค
– อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาเหตมุกา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาเหตมุกปํ? ยา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… ตภิตมฺถายตนปํ วภิปรภิ
ยาสคมฺคาโห – อภิทปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ  ตณมฺหาเหตมุกปํ’’…เป.…  เตน วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

เหตมุจตมุกมฺกปํฯ

๗. สมมฺปยมุตมฺตจตมุกมฺกปํ
ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตปํ,  ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา, เวทนาปจมฺจยา
ตณมฺหา เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาสมมฺปยมุตมฺตปํ;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,
ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๖๕. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ –
อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโน
วภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ฯ

ตตมฺถ  กตมปํ  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ  วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺ
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ญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุ
ส ภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา?  ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ
สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺส
สมมฺปยมุตมฺตา’’ฯ

ตตมฺถ กตมา เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สา
ราโค – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาสมมฺปยมุตมฺตปํ? ยา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… ตภิตมฺถายตนปํ วภิ
ปรภิยาสคมฺคาโห – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ …เป.… เตน วมุจมฺจตภิ
‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๖๖. ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ,  นามปจมฺจยา ผโสมฺส นามสมมฺปยมุโตมฺต, ผสมฺสปจมฺจยา
เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา  ,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ
ตณมฺหาสมมฺปยมุตมฺตปํ; อมุปาทานปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๖๗. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ –
อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโน
วภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ฯ

ตตมฺถ  กตมปํ  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ  วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ฯ

นามปจมฺจยา  ผโสมฺส  นามสมมฺปยมุโตมฺตตภิฯ  ตตมฺถ  กตมปํ  นามปํ?  ฐเปตมฺวา  ผสมฺสปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ
สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม นามปจมฺจยา ผโสมฺส นามสมมฺปยมุโตมฺต? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยา ผโสมฺส นามสมมฺปยมุโตมฺต’’…เป.…  เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๖๘. ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ นามปํ, นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา, เวท
นาปจมฺจยา  ตณมฺหา  เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา,  ตณมฺหาปจมฺจยา  อมุปาทานปํ  ตณมฺหาสมมฺปยมุตมฺตปํ;  อมุปาทาน
ปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ

๒๖๙. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ປະຕຕດຈະສະມມຸບປາທະວ ຕພພງໂຄ   16



ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ –
อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ …เป.… ตชมฺชามโน
วภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ นามปํ? อตมฺถภิ นามปํ,  อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ ก
ตมปํ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ
รรูปปํ? จกมฺขายตนสมฺส อมุปจโย, โสตายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจ
โย, กายายตนสมฺส อมุปจโย, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ,  อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณ
สมมฺปยมุตมฺตปํ นามปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตนมฺตภิฯ อตมฺถภิ นามปํ,  อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวท
นากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ? ยปํ รรูปปํ นภิสมฺสาย
มโนวภิญมฺญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ,  อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นา
มรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโน
วภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุ
ส ภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๗๐. ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ นามปํ, นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตปํ
ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺ
ตา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา เวทนาสมมฺปยมุตมฺตา, ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ ตณมฺหาสมมฺปยมุตมฺตปํ; อมุปา
ทานปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๗๑. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ –
อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร อวภิชมฺชาสมมฺปยมุโตมฺต’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโน
วภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ นามปํ? อตมฺถภิ นามปํ,  อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ ก
ตมปํ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ
รรูปปํ? จกมฺขายตนสมฺส อมุปจโย, โสตายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจ
โย, กายายตนสมฺส อมุปจโย, ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ,  อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ วภิญมฺญาณ
สมมฺปยมุตมฺตปํ นามปํ’’ฯ
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นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ  นามสมมฺปยมุตมฺตปํ  ฉฎมฺฐายตนนมฺตภิฯ อตมฺถภิ  นามปํ,  อตมฺถภิ  รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ
นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ? จตมฺ
ตาโร จ มหาภรูตา, ยญมฺจ รรูปปํ นภิสมฺสาย มโนวภิญมฺญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ
นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ นามสมมฺปยมุตมฺตปํ ฉฎมฺฐายตนปํ? จกมฺขายตนปํ, โสตายตนปํ, ฆาน
ายตนปํ,  ช ภิวมฺหายตนปํ,  กายายตนปํ,  มนายตนปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ นามสมมฺป
ยมุตมฺตปํ ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุ
ส ภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

สมมฺปยมุตมฺตจตมุกมฺกปํฯ

๘. อญมฺญมญมฺญจตมุกมฺกปํ
๒๗๒. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยาปภิ  อวภิชมฺชา;  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺ

ญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ;  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐาย
ตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามปํ; ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ; ผสมฺสปจมฺจ
ยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยาปภิ  ผโสมฺส;  เวทนาปจมฺจยา  ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ  เวทนา;  ตณมฺ
หาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๗๓. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมา สงมฺขารปจมฺจยาปภิ อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ
– อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยาปภิ อวภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํฯ

ตตมฺถ กตโม วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ
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ตตมฺถ กตมปํ ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ  ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส?  โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ  มโน มานสปํ…เป.…  ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ –
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยาปภิ ผโสมฺส? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘เวท
นาปจมฺจยาปภิ ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ? ยา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… ตภิตมฺถายตนปํ วภิปรภิยาสคมฺคาโห –
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา อมุปาทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา? โย ราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อมุปา
ทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อมุปาทานปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อมุปาทานปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อมุปาทานปจมฺจยา ภโว’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ภวปจมฺจยา ชาตภิ? ยา เตสปํ เตสปํ ธมมฺมานปํ ชาตภิ สญมฺชาตภิ นภิพมฺพตมฺตภิ อภภินภิพมฺพตภิ ปาตมุภา
โว – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ภวปจมฺจยา ชาตภิ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ? อตมฺถภิ ชรา, อตมฺถภิ มรณปํฯ ตตมฺถ กตมา ชรา? ยา เตสปํ เตสปํ ธมมฺ
มานปํ ชรา ช ตีรณตา อายมุโน สปํหานภิ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ชรา’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ มรณปํ? โย เตสปํ เตสปํ ธมมฺมานปํ
ขโย วโย เภโท ปรภิเภโท อนภิจมฺจตา อนมฺตรธานปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘มรณปํ’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ ชรา, อภิทญมฺจ
มรณปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ’’ฯ

เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตีตภิฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สงมฺ
คตภิ โหตภิ, สมาคโม โหตภิ, สโมธานปํ โหตภิ, ปาตมุภาโว โหตภิฯ เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส
ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๗๔. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยาปภิ  อวภิชมฺชา;  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยาปภิ  สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยาปภิ  วภิญมฺญาณปํ;  นามปจมฺจยา ผโสมฺส,
ผสมฺสปจมฺจยาปภิ นามปํ; ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยาปภิ ผโสมฺส; เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา, ตณมฺ
หาปจมฺจยาปภิ เวทนา;  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ  ,  อมุปาทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา;  อมุปาทานปจมฺจยา
ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โห
ตภิฯ
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๒๗๕. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมา สงมฺขารปจมฺจยาปภิ อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ
– อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยาปภิ อวภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

นามปจมฺจยา ผโสมฺสตภิฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ?  ฐเปตมฺวา ผสมฺสปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม นามปจมฺจยา ผโสมฺส? โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจ
ยา ผโสมฺส’’ ฯ

ตตมฺถ กตมปํ  ผสมฺสปจมฺจยาปภิ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ,  วภิญมฺญาณกมฺข
โนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยาปภิ นามปํ’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๗๖. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยาปภิ  อวภิชมฺชา;  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ,  นามรรูปปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ;  นามรรูปปจมฺจยา
ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ  นามรรูปปํ;  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยาปภิ  ฉฎมฺฐาย
ตนปํ;  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยาปภิ  ผโสมฺส;  เวทนาปจมฺจยา  ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ
เวทนา; ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจ
ยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๗๗. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโรฯ

ตตมฺถ กตมา สงมฺขารปจมฺจยาปภิ อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ
– อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยาปภิ อวภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ
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ตตมฺถ กตโม วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  จกมฺขายตนสมฺส อมุปจโย,
โสตายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจโย , กายายตนสมฺส อมุปจโย,
ยปํ วา ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ
นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยาปภิ  วภิญมฺญาณนมฺตภิฯ  อตมฺถภิ  นามปํ,  อตมฺถภิ  รรูปปํฯ  ตตมฺถ  กตมปํ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ  ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  ยปํ รรูปปํ นภิสมฺสาย มโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ –
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนนมฺตภิฯ  อตมฺถภิ  นามปํ,  อตมฺถภิ  รรูปปํฯ  ตตมฺถ  กตมปํ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  ยปํ รรูปปํ นภิสมฺสาย มโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ –
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามรรูปปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวทนากมฺข
โนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ? จกมฺขายตนสมฺส อมุปจ
โย, โสตายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจโย, กายายตนสมฺส อมุปจ
โย,  ยปํ  วา ปนญมฺญมมฺปภิ  อตมฺถภิ  รรูปปํ  จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ  จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ  – อภิทปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ
อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส?  โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ  มโน มานสปํ…เป.…  ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ –
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๗๘. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยาปภิ  อวภิชมฺชา;  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ,  นามรรูปปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ;  นามรรูปปจมฺจยา
สฬายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามรรูปปํ;  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ;
ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยาปภิ ผโสมฺส; เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา, ตณมฺหาปจมฺจยาปภิ เวทนา;
ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยาปภิ ตณมฺหา;  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,
ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๗๙. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ
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ตตมฺถ กตมา สงมฺขารปจมฺจยาปภิ อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ
– อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยาปภิ อวภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ นามปํฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ? จกมฺขายตนสมฺส อมุปจโย, โสต
ายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจโย, กายายตนสมฺส อมุปจโย, ยปํ วา
ปนญมฺญมมฺปภิ อตมฺถภิ รรูปปํ จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ,
อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยาปภิ  วภิญมฺญาณนมฺตภิฯ  อตมฺถภิ  นามปํ,  อตมฺถภิ  รรูปปํฯ  ตตมฺถ  กตมปํ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  ยปํ รรูปปํ นภิสมฺสาย มโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ –
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยาปภิ วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

นามรรูปปจมฺจยา  สฬายตนนมฺตภิฯ  อตมฺถภิ  นามปํ,  อตมฺถภิ  รรูปปํฯ  ตตมฺถ  กตมปํ  นามปํ?  เวทนากมฺขโนมฺธ,
สญมฺญากมฺขโนมฺธ,  สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ?  จตมฺตาโร จ มหาภรูตา,
ยญมฺจ รรูปปํ นภิสมฺสาย มโนวภิญมฺญาณธาตมุ วตมฺตตภิ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ? จกมฺขายตนปํ, โสตายตนปํ, ฆานายตนปํ, ช ภิวมฺหายตนปํ, กายาย
ตนปํ, มนายตนปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามรรูปปํ? อตมฺถภิ นามปํ, อตมฺถภิ รรูปปํฯ ตตมฺถ กตมปํ นามปํ? เวทนากมฺข
โนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปํ’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ รรูปปํ? จกมฺขายตนสมฺส อมุปจ
โย, โสตายตนสมฺส อมุปจโย, ฆานายตนสมฺส อมุปจโย, ช ภิวมฺหายตนสมฺส อมุปจโย, กายายตนสมฺส อมุปจ
โย,  ยปํ  วา ปนญมฺญมมฺปภิ  อตมฺถภิ  รรูปปํ  จภิตมฺตช ปํ จภิตมฺตเหตมุกปํ  จภิตมฺตสมมุฎมฺฐานปํ  – อภิทปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘รรูปปํ’’ฯ อภิตภิ
อภิทญมฺจ นามปํ, อภิทญมฺจ รรูปปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ นามรรูปปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส?  โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ  มโน มานสปํ…เป.…  ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ –
อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

อญมฺญมญมฺญจตมุกมฺกปํฯ
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๙. อกมุสลนภิเทมฺทโส
๒๘๐. กตเม ธมมฺมา อกมุสลา? ยสมฺมภิปํ สมเย อกมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตสมมฺปยมุตมฺ

ตปํ  สสงมฺขาเรน…เป.…  โสมนสมฺสสหคตปํ  ทภิฎมฺฐภิคตวภิปมฺปยมุตมฺตปํ  รรูปารมมฺมณปํ  วา…เป.…  โสมนสมฺส
สหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตวภิปมฺปยมุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ วา สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสา
รมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจ
ยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา, ตณมฺหาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิ
โมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๘๑. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร?  ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร…เป.…ฯ

ตตมฺถ กตโม ตณมฺหาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข? โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘ตณมฺหาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๘๒. กตเม ธมมฺมา อกมุสลา? ยสมฺมภิปํ สมเย อกมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺ
มารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,
วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,
เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา,  ตณมฺหาปจมฺจยา อมุปาทานปํ,  อมุปาทานปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๘๓. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ อ
วภิชมฺชา…เป.…ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’…เป.… เตน วมุจมฺจ
ตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๘๔. กตเม ธมมฺมา อกมุสลา? ยสมฺมภิปํ สมเย อกมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตวภิปมฺปยมุตมฺตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตปํ
ทภิฎมฺฐภิคตวภิปมฺปยมุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ วา สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ
วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขา
โร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ , ฉฎมฺฐายตนปจมฺจ
ยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหา  ,  ตณมฺหาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺ
ขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ
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๒๘๕. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๘๖. กตเม ธมมฺมา อกมุสลา? ยสมฺมภิปํ สมเย อกมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โทมนสมฺสสหคตปํ ปฎภิฆสมมฺปยมุตมฺตปํ
รรูปารมมฺมณปํ  วา…เป.…  โทมนสมฺสสหคตปํ  ปฎภิฆสมมฺปยมุตมฺตปํ  สสงมฺขาเรน  รรูปารมมฺมณปํ  วา  สทมฺทา
รมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา
ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย  อวภิชมฺชาปจมฺจยา  สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา
ปฎภิฆปํ,  ปฎภิฆปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๘๗. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ อสาตปํ เจตส ภิกปํ ทมุกมฺขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทมุกมฺขปํ
เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อสาตา ทมุกมฺขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ เวทนาปจมฺจยา ปฎภิฆปํ? โย จภิตมฺตสมฺส อาฆาโต…เป.… จณมฺฑภิกมฺกปํ อสมุโรโป [อสมุโลโป (สมฺ
ยา.)] อนตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ปฎภิฆปํ’’ ฯ

ตตมฺถ กตโม ปฎภิฆปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข?  โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘ปฎภิฆปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๘๘. กตเม ธมมฺมา อกมุสลา? ยสมฺมภิปํ สมเย อกมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ วภิจภิกภิจมฺฉาสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺ
มารมมฺมณปํ  วา ยปํ  ยปํ  วา ปนารพมฺภ  ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺ
ญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา
เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา  วภิจภิกภิจมฺฉา,  วภิจภิกภิจมฺฉาปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๘๙. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ, เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตมา เวทนาปจมฺจยา วภิจภิกภิจมฺฉา? ยา กงมฺขา กงมฺขายนา กงมฺขายภิตตมฺตปํ วภิมตภิ วภิจภิกภิจมฺฉา เทมฺวฬมฺ
หกปํ ทมฺวภิธาปโถ [เทมฺวธาปโถ (สตี.  สมฺยา.)] สปํสโย อเนกปํสคมฺคาโห อาสปมฺปนา ปรภิสปมฺปนา อปรภิโย
คาหณา  [อปรภิโยคาหนา  (สตี.  สมฺยา.  ก.)]  ฉมมฺภภิตตมฺตปํ  จภิตมฺตสมฺส มโนวภิเลโข – อยปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เวท
นาปจมฺจยา วภิจภิกภิจมฺฉา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม วภิจภิกภิจมฺฉาปจมฺจยา ภโว? ฐเปตมฺวา วภิจภิกภิจมฺฉปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขารกมฺข
โนมฺธ  วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ  –  อยปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘วภิจภิกภิจมฺฉาปจมฺจยา  ภโว’’…เป.…  เตน วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ
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๒๙๐. กตเม ธมมฺมา อกมุสลา? ยสมฺมภิปํ สมเย อกมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ อมุทมฺธจมฺจสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺ
มารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,
วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,
เวทนาปจมฺจยา อมุทมฺธจมฺจปํ, อมุทมฺธจมฺจปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๙๑. ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อ
วภิชมฺชา’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ เวทนาปจมฺจยา อมุทมฺธจมฺจปํ? ยปํ จภิตมฺตสมฺส อมุทมฺธจมฺจปํ อวรูปสโม เจตโส วภิเกมฺขโป ภนมฺตตมฺตปํ จภิตมฺ
ตสมฺส – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา อมุทมฺธจมฺจปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อมุทมฺธจมฺจปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข? โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘อมุทมฺธจมฺจปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

อกมุสลนภิเทมฺทโสฯ

๑๐. กมุสลนภิเทมฺทโส
๒๙๒. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ

สมมฺปยมุตมฺตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ
วา ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา
วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจ
ยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ปสาโท, ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจ
ยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๙๓. ตตมฺถ กตเม กมุสลมรูลา? อโลโภ, อโทโส, อโมโหฯ

ตตมฺถ กตโม อโลโภ? โย อโลโภ อลมุพมฺภนา อลมุพมฺภภิตตมฺตปํ อสาราโค อสารชมฺชนา อสารชมฺช ภิตตมฺตปํ อ
นภภิชมฺฌา อโลโภ กมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อโลโภ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อโทโส? โย อโทโส อทมุสมฺสนา อทมุสมฺส ภิตตมฺตปํ อพมฺยาปาโท อพมฺยาปโชมฺช อโทโส กมุสล
มรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อโทโส’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อโมโห? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘อโมโห’’ฯ อภิเม วมุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กมุสลมรูลา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘กมุสล
มรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ
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ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ…เป.… วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ…เป.… นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐาย
ตนปํ…เป.… ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส…เป.… ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจ
ยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา ปสาโท? ยา สทมฺธา สทมฺทหนา โอกปมฺปนา อภภิปมฺปสาโท – อยปํ วมุจมฺจ
ตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ปสาโท’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข?  โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๙๔. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ
สมมฺปยมุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา…
เป.…  โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตปํ  สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ  วา สทมฺทารมมฺมณปํ  วา คนมฺธาร
มมฺมณปํ  วา รสารมมฺมณปํ  วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ  วา ธมมฺมารมมฺมณปํ  วา ยปํ  ยปํ  วา ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ
สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ  ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา
ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาท
ปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๙๕. ตตมฺถ กตเม กมุสลมรูลา? อโลโภ, อโทโสฯ

ตตมฺถ กตโม อโลโภ? โย อโลโภ อลมุพมฺภนา อลมุพมฺภภิตตมฺตปํ อสาราโค อสารชมฺชนา อสารชมฺช ภิตตมฺตปํ อ
นภภิชมฺฌา อโลโภ กมุสลมรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อโลโภ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อโทโส? โย อโทโส อทมุสมฺสนา อทมุสมฺส ภิตตมฺตปํ อพมฺยาปาโท อพมฺยาปโชมฺช อโทโส กมุสล
มรูลปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อโทโส’’ฯ อภิเม วมุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กมุสลมรูลา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘กมุสล
มรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๒๙๖. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณ
สมมฺปยมุตมฺตปํ  รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.…  อมุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ  สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ วา
สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ
วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา
ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๙๗. ตตมฺถ กตเม กมุสลมรูลา? อโลโภ, อโทโส, อโมโห – อภิเม วมุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กมุสลมรูลา’’ฯ
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ตตมฺถ กตโม กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘กมุสล
มรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ – ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’…เป.… เตน วมุจมฺจ
ตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณ
วภิปมฺปยมุตมฺตปํ  รรูปารมมฺมณปํ  วา…เป.…  อมุเปกมฺขาสหคตปํ  ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตปํ  สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ  วา
สทมฺทารมมฺมณปํ วา คนมฺธารมมฺมณปํ วา รสารมมฺมณปํ วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ วา ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ
วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา
ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๒๙๙. ตตมฺถ กตเม กมุสลมรูลา? อโลโภ, อโทโส – อภิเม วมุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กมุสลมรูลา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘กมุสล
มรูลปจมฺจยา  สงมฺขาโร’’…เป.…  เตน  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส  สมมุทโย  โห
ตตี’’ตภิฯ

๓๐๐. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ  ภาเวตภิ  วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ
ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกส ภิณปํ  [ปฐวตีกส ภิณปํ  (สตี.  สมฺยา.)], ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขา
โร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ , วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจ
ยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺ
ขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ

๓๐๑. ตตมฺถ กตเม กมุสลมรูลา? อโลโภ, อโทโส, อโมโห – อภิเม วมุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กมุสลมรูลา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘กมุสล
มรูลปจมฺจยา  สงมฺขาโร’’…เป.…  เตน  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส  สมมุทโย  โห
ตตี’’ตภิฯ

๓๐๒. กตเม ธมมฺมา กมุสลา? ยสมฺมภิปํ  สมเย อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สม
ตภิกมฺกมมฺม  เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ  สมุขสมฺส  จ  ปหานา…เป.…  จตมุตมฺถปํ  ฌานปํ  อมุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจ
ยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจ
ยา  ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา
ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๐๓. ตตมฺถ กตเม กมุสลมรูลา? อโลโภ, อโทโส, อโมโห – อภิเม วมุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กมุสลมรูลา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘กมุสล
มรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
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เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๐๔. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกมุตมฺตรปํ  ฌานปํ  ภาเวตภิ  นภิยมฺยานภิกปํ  อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทมุกมฺ
ขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณ
ปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวท
นาปจมฺจยา ปสาโท, ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจ
ยา ชรามรณปํฯ เอวเมเตสปํ ธมมฺมานปํ สมมุทโย โหตภิฯ

๓๐๕. ตตมฺถ กตเม กมุสลมรูลา? อโลโภ, อโทโส, อโมโหฯ

ตตมฺถ กตโม อโลโภ…เป.… อโทโส…เป.… อโมโห? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺม
วภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อโมโห’’ฯ อภิ
เม วมุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กมุสลมรูลา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘กมุสล
มรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา ปสาโท? ยา สทมฺธา สทมฺทหนา โอกปมฺปนา อภภิปมฺปสาโท – อยปํ วมุจมฺจ
ตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ปสาโท’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข?  โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ชาตภิปจมฺจยา
ชรามรณปํ’’ฯ

เอวเมเตสปํ ธมมฺมานปํ สมมุทโย โหตตีตภิฯ เอวเมเตสปํ ธมมฺมานปํ สงมฺคตภิ โหตภิ, สมาคโม โหตภิ, สโมธานปํ
โหตภิ, ปาตมุภาโว โหตภิฯ เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมเตสปํ ธมมฺมานปํ สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

กมุสลนภิเทมฺทโสฯ

๑๑. อพมฺยากตนภิเทมฺทโส
๓๐๖. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิ

ปากปํ จกมฺขมุวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ รรูปารมมฺมณปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺ
ญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา
เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส
ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๐๗. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชาจกมฺขมุวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
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วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ , สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชาจกมฺขมุวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส?  โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา เวทนปํ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺข
โนมฺธ  –  อยปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เวทนาปจมฺจยา  ภโว’’…เป.…  เตน  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๐๘. ตสมฺมภิปํ สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารเหตมุกปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณเหตมุกปํ, นาม
ปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ  นามเหตมุกปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส  ฉฎมฺฐายตนเหตมุโก,  ผสมฺสปจมฺจยา
เวทนา ผสมฺสเหตมุกา, เวทนาปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๐๙. ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ สงมฺขารสมมฺปยมุตมฺตปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ วภิญมฺญาณสมมฺปยมุตมฺ
ตปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ  นามสมมฺปยมุตมฺตปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส ฉฎมฺฐายตนสมมฺปยมุโตมฺต,
ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ผสมฺสสมมฺปยมุตมฺตา,  เวทนาปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๑๐. ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยาปภิ สงมฺขาโร;  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นาม
ปจมฺจยาปภิ  วภิญมฺญาณปํ;  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยาปภิ  นามปํ;  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา
ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยาปภิ ฉฎมฺฐายตนปํ; ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยาปภิ ผโสมฺส; เวทนาปจมฺจยา
ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โห
ตภิฯ

๓๑๑. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิ
ปากปํ โสตวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ สทมฺทารมมฺมณปํ…เป.… ฆานวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ
โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ คนมฺธารมมฺมณปํ…เป.…  ช ภิวมฺหาวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ รสา
รมมฺมณปํ…เป.…  กายวภิญมฺญาณปํ  อมุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ  สมุขสหคตปํ  โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย  สงมฺ
ขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา
ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๑๒. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาโร’’…เป.… อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา?  ยปํ กายภิกปํ สาตปํ กายภิกปํ สมุขปํ กายสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
กายสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา เวทนปํ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺข
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โนมฺธ  –  อยปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เวทนาปจมฺจยา  ภโว’’…เป.…  เตน  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๑๓. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปา
กา  มโนธาตมุ  อมุปมฺปนมฺนา  โหตภิ  อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา  วา  สทมฺทารมมฺมณา  วา  คนมฺธาร
มมฺมณา วา รสารมมฺมณา วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ สมเย สงมฺขารปจมฺจ
ยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส,
ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๑๔. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข? โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๑๕. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปา
กา มโนวภิญมฺญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ โสมนสมฺสสหคตา รรูปารมมฺมณา วา สทมฺทารมมฺมณา วา คนมฺ
ธารมมฺมณา วา รสารมมฺมณา วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ,
ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,
ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๑๖. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข? โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๑๗. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปา
กา มโนวภิญมฺญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา สทมฺทารมมฺมณา วา คนมฺ
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ธารมมฺมณา วา รสารมมฺมณา วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ,
ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,
ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๑๘. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข? โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๑๙. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปา
กา มโนวภิญมฺญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ โสมนสมฺสสหคตา ญาณสมมฺปยมุตมฺตา…เป.… โสมนสมฺสสหค
ตา  ญาณสมมฺปยมุตมฺตา  สสงมฺขาเรน…เป.…  โสมนสมฺสสหคตา  ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา…เป.…  โสมนสมฺส
สหคตา ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตา ญาณสมมฺปยมุตมฺตา…เป.… อมุเปกมฺขา
สหคตา ญาณสมมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตา ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา…เป.… อมุเปกมฺขา
สหคตา ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนา
รพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,
ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโม
โกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺ
ขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๒๐. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา ปสาโท? ยา สทมฺธา สทมฺทหนา โอกปมฺปนา อภภิปมฺปสาโท – อยปํ วมุจมฺจ
ตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ปสาโท’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข ? โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๒๑. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกส ภิณปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิ – อภิเม ธมมฺ
มา กมุสลาฯ
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ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ  อมุปสมมฺปชมฺช  วภิหรตภิ  ปถวตีกส ภิณปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย  สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ , ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา
ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว ,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๒๒. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ  สมเย อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ
สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สมุขสมฺส จ ปหานา…เป.…  จตมุตมฺถปํ  ฌานปํ  อมุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิ – อภิเม ธมมฺมา กมุสลาฯ

ตเสมฺสว อรรูปาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ
สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สมุขสมฺส จ ปหานา…เป.…  จตมุตมฺถปํ  ฌานปํ  อมุป
สมมฺปชมฺช  วภิหรตภิ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย  สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยา
ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาท
ปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๒๓. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย โลกมุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทมุกมฺ
ขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิ – อภิเม ธมมฺมา กมุสลาฯ

ตเสมฺสว โลกมุตมฺตรสมฺส กมุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทมุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,
เวทนาปจมฺจยา ปสาโท, ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว , ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมเตสปํ ธมมฺมานปํ สมมุทโย โหตภิฯ

๓๒๔. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย อกมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ จกมฺขมุวภิญมฺ
ญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ รรูปารมมฺมณปํ…เป.… โสตวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขา
สหคตปํ สทมฺทารมมฺมณปํ…เป.… ฆานวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ คนมฺธารมมฺมณปํ…เป.…
ช ภิวมฺหาวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ รสารมมฺมณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ทมุกมฺขสหคตปํ  โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,
นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ภโว,
ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๒๕. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชากายวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ กายภิกปํ อสาตปํ กายภิกปํ ทมุกมฺขปํ กายสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทมุกมฺขปํ เวท
ยภิตปํ กายสมมฺผสมฺสชา อสาตา ทมุกมฺขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา เวทนปํ,  สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขารกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺข
โนมฺธ  –  อยปํ  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เวทนาปจมฺจยา  ภโว’’…เป.…  เตน  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ
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๓๒๖. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย อกมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากา มโนธาตมุ
อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา สทมฺทารมมฺมณา วา คนมฺธารมมฺมณา วา รสา
รมมฺมณา วา โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,
วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,
เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๒๗. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ สงมฺขาโรฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ?  ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนธาตมุ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข? โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ  ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๒๘. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ  สมเย อกมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากา มโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา
ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐาย
ตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจ
ยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย
โหตภิฯ

๓๒๙. ตตมฺถ กตโม สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุท
โย โหตตี’’ตภิฯ

๓๓๐. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย มโนธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กมุสลา นากมุสลา น จ
กมมฺมวภิปากา อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.…  โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา…เป.…  มโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กมุสลา นากมุสลา น จ กมมฺมวภิปากา โสมนสมฺสสหคตา รรูปา
รมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา…เป.… มโนวภิญมฺญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กมุ
สลา นากมุสลา น จ กมมฺมวภิปากา อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ
ยปํ  วา  ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยา
ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺ
ขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ

๓๓๑. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย มโนวภิญมฺญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กมุสลา นากมุ
สลา น จ กมมฺมวภิปากา โสมนสมฺสสหคตา ญาณสมมฺปยมุตมฺตา…เป.…  โสมนสมฺสสหคตา ญาณสมมฺป
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ยมุตมฺตา  สสงมฺขาเรน…เป.…  โสมนสมฺสสหคตา  ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา…เป.…  โสมนสมฺสสหคตา  ญาณ
วภิปมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตา ญาณสมมฺปยมุตมฺตา…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตา ญาณ
สมมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตา ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตา ญาณ
วภิปมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณา วา…เป.…  ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ  ยปํ วา ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ
สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจ
ยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺ
ขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ

๓๓๒. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปาวจรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว กมุสลปํ นากมุสลปํ น จ กมมฺม
วภิปากปํ ทภิฎมฺฐธมมฺมสมุขวภิหารปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกส ภิณปํ,
ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ปสาโท, ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิ
โมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๓๓. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย อรรูปาวจรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว กมุสลปํ นากมุสลปํ น จ
กมมฺมวภิปากปํ ทภิฎมฺฐธมมฺมสมุขวภิหารปํ  สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญาย
ตนสญมฺญาสหคตปํ  สมุขสมฺส จ ปหานา…เป.…  จตมุตมฺถปํ  ฌานปํ  อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย สงมฺ
ขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ  ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา
ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจ
ยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย
โหตภิฯ

อพมฺยากตนภิเทมฺทโสฯ

๑๒. อวภิชมฺชามรูลกกมุสลนภิเทมฺทโส
๓๓๔. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ

สมมฺปยมุตมฺตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจ
ยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ปสาโท, ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิ
โมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺ
ขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๓๕. ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร’’…เป.… อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สมุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สมุขปํ เวทยภิตปํ
เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา ปสาโท? ยา สทมฺธา สทมฺทหนา โอกปมฺปนา อภภิปมฺปสาโท – อยปํ วมุจมฺจ
ตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา ปสาโท’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข?  โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ
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ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ

๓๓๖. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจ
ยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺ
ขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ

๓๓๗. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ,  นา
มรรูปปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา  ป
สาโท,  ปสาทปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๓๘. ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามรรูปปํ,  นา
มรรูปปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา  ป
สาโท,  ปสาทปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๓๙. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กมุสลปํ จภิตมฺตปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ
สมมฺปยมุตมฺตปํ  สสงมฺขาเรน…เป.…  โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตปํ…เป.…  โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณ
วภิปมฺปยมุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยมุตมฺตปํ…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺป
ยมุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตปํ…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตปํ
สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ  วา…เป.…  ธมมฺมารมมฺมณปํ  วา  ยปํ  ยปํ  วา  ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺ
ชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,
ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโม
โกมฺข, อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺ
ขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๔๐. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ  ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ …เป.…  ปฐมปํ
ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกส ภิณปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺ
ญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา
เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา
ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๔๑. กตเม ธมมฺมา กมุสลา? ยสมฺมภิปํ  สมเย อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สม
ตภิกมฺกมมฺม  เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ  สมุขสมฺส  จ  ปหานา…เป.…  จตมุตมฺถปํ  ฌานปํ  อมุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, ตสมฺมภิปํ สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา
ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๔๒. กตเม ธมมฺมา กมุสลา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกมุตมฺตรปํ  ฌานปํ  ภาเวตภิ  นภิยมฺยานภิกปํ  อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทมุกมฺ
ขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณ
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ปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ,  เวท
นาปจมฺจยา  ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข  ,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชา
ตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมเตสปํ ธมมฺมานปํ สมมุทโย โหตภิฯ

อวภิชมฺชามรูลกกมุสลนภิเทมฺทโสฯ

๑๓. กมุสลมรูลกวภิปากนภิเทมฺทโส
๓๔๓. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิ

ปากปํ จกมฺขมุวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ รรูปารมมฺมณปํ, ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺ
ขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐาย
ตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๔๔. ตตมฺถ กตโม กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘กมุสล
มรูลปจมฺจยา  สงมฺขาโร’’…เป.…  เตน  วมุจมฺจตภิ  ‘‘เอวเมตสมฺส  เกวลสมฺส  ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส  สมมุทโย  โห
ตตี’’ตภิฯ

๓๔๕. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิ
ปากปํ โสตวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ สทมฺทารมมฺมณปํ…เป.… ฆานวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ
โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ คนมฺธารมมฺมณปํ…เป.…  ช ภิวมฺหาวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ รสา
รมมฺมณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ สมุขสหคตปํ โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ…เป.… มโนธาตมุ อมุปมฺ
ปนมฺนา โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.…  โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา…เป.…  มโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ โสมนสมฺสสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา…เป.…
มโนวภิญมฺญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา
ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร ,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณ
ปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา ,  เวท
นาปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๔๖. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปา
กา มโนวภิญมฺญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ โสมนสมฺสสหคตา ญาณสมมฺปยมุตมฺตา…เป.… โสมนสมฺสสหค
ตา  ญาณสมมฺปยมุตมฺตา  สสงมฺขาเรน…เป.…  โสมนสมฺสสหคตา  ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา…เป.…  โสมนสมฺส
สหคตา ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตา ญาณสมมฺปยมุตมฺตา…เป.… อมุเปกมฺขา
สหคตา ญาณสมมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อมุเปกมฺขาสหคตา ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา…เป.… อมุเปกมฺขา
สหคตา ญาณวภิปมฺปยมุตมฺตา สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนา
รพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,
นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา  ป
สาโท,  ปสาทปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรา
มรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๔๗. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกส ภิณปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิ – อภิเม ธมมฺ
มา กมุสลาฯ
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ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกส ภิณปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺ
ญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา
เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา
ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ ฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๔๘. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ  สมเย อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ
สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สมุขสมฺส จ ปหานา…เป.…  จตมุตมฺถปํ  ฌานปํ  อมุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิ – อภิเม ธมมฺมา กมุสลาฯ

ตเสมฺสว อรรูปาวจรสมฺส กมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ
สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สมุขสมฺส จ ปหานา…เป.…  จตมุตมฺถปํ  ฌานปํ  อมุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจ
ยา นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ , ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจ
ยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว  ,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา
ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๔๙. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ สมเย โลกมุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทมุกมฺ
ขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิ – อภิเม ธมมฺมา กมุสลาฯ

ตเสมฺสว โลกมุตมฺตรสมฺส กมุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ อมุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทมุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สมุญมฺญตปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย กมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขา
โร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ,  นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจ
ยา  ผโสมฺส,  ผสมฺสปจมฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจมฺจยา ปสาโท,  ปสาทปจมฺจยา  อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺ
ขปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมเตสปํ ธมมฺมานปํ สมมุทโย โหตภิฯ

กมุสลมรูลกวภิปากนภิเทมฺทโสฯ

๑๔. อกมุสลมรูลกวภิปากนภิเทมฺทโส
๓๕๐. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย อกมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ จกมฺขมุวภิญมฺ

ญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ รรูปารมมฺมณปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อกมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺ
ขารปจมฺจยา  วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา  นามปํ,  นามปจมฺจยา  ฉฎมฺฐายตนปํ,  ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา
ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา ภโว, ภวปจมฺจยา ชาตภิ, ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอว
เมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๕๑. ตตมฺถ กตโม อกมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อกมุ
สลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร’’…เป.… เตน วมุจมฺจตภิ ‘‘เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โห
ตตี’’ตภิฯ

๓๕๒. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย อกมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ โสตวภิญมฺ
ญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ สทมฺทารมมฺมณปํ…เป.… ฆานวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺ
ขาสหคตปํ คนมฺธารมมฺมณปํ…เป.… ช ภิวมฺหาวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตปํ รสารมมฺมณปํ…เป.
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… กายวภิญมฺญาณปํ อมุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ ทมุกมฺขสหคตปํ โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ…เป.… มโนธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ
อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา  วา…เป.…  โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา  วา  ยปํ  ยปํ  วา  ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ
สมเย อกมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร, สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ, วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ, นามปจมฺจยา
ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส, ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข, อธภิโมกมฺ
ขปจมฺจยา ภโว,  ภวปจมฺจยา ชาตภิ,  ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส
สมมุทโย โหตภิฯ

๓๕๓. กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมภิปํ  สมเย อกมุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อมุปจภิตตมฺตา วภิปากา มโนวภิญมฺ
ญาณธาตมุ อมุปมฺปนมฺนา โหตภิ อมุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา
ปนารพมฺภ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย อกมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร,  สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ,  วภิญมฺญาณปจมฺจยา
นามปํ, นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ, ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส , ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา, เวทนาปจมฺจยา
อธภิโมโกมฺข,  อธภิโมกมฺขปจมฺจยา  ภโว,  ภวปจมฺจยา  ชาตภิ  ,  ชาตภิปจมฺจยา  ชรามรณปํฯ  เอวเมตสมฺส
เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตภิฯ

๓๕๔. ตตมฺถ กตโม อกมุสลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร? ยา เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อกมุ
สลมรูลปจมฺจยา สงมฺขาโร’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ? เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ
‘‘วภิญมฺญาณปจมฺจยา นามปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตมุ – อภิทปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘นามปจมฺจยา ฉฎมฺฐายตนปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตโม ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส?  โย ผโสมฺส ผมุสนา สมมฺผมุสนา สมมฺผมุส ภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วมุจมฺจตภิ
‘‘ฉฎมฺฐายตนปจมฺจยา ผโสมฺส’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา? ยปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทมุกมฺขมสมุขปํ เวท
ยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทมุกมฺขมสมุขา เวทนา – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ผสมฺสปจมฺจยา เวทนา’’ฯ

ตตมฺถ กตโม เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข? โย จภิตมฺตสมฺส อธภิโมโกมฺข อธภิมมุจมฺจนา ตทธภิมมุตมฺตตา – อยปํ
วมุจมฺจตภิ ‘‘เวทนาปจมฺจยา อธภิโมโกมฺข’’ฯ

ตตมฺถ กตโม อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว?  ฐเปตมฺวา อธภิโมกมฺขปํ,  เวทนากมฺขโนมฺธ สญมฺญากมฺขโนมฺธ สงมฺขา
รกมฺขโนมฺธ วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘อธภิโมกมฺขปจมฺจยา ภโว’’ฯ

ตตมฺถ กตมา ภวปจมฺจยา ชาตภิ? ยา เตสปํ เตสปํ ธมมฺมานปํ ชาตภิ สญมฺชาตภิ นภิพมฺพตมฺตภิ อภภินภิพมฺพตมฺตภิ ปาตมุ
ภาโว – อยปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ภวปจมฺจยา ชาตภิ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ? อตมฺถภิ ชรา, อตมฺถภิ มรณปํฯ ตตมฺถ กตมา ชรา? ยา เตสปํ เตสปํ ธมมฺ
มานปํ ชรา ช ตีรณตา อายมุโน สปํหานภิ – อยปํ วมุจมฺจตภิ ชราฯ ตตมฺถ กตมปํ มรณปํ? โย เตสปํ เตสปํ ธมมฺมานปํ
ขโย วโย เภโท ปรภิเภโท อนภิจมฺจตา อนมฺตรธานปํ – อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘มรณปํ’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ ชรา, อภิทญมฺจ
มรณปํฯ อภิทปํ วมุจมฺจตภิ ‘‘ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณปํ’’ฯ

เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตีตภิฯ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สงมฺ
คตภิ โหตภิ,  สมาคโม โหตภิ,  สโมธานปํ โหตภิ,  ปาตมุภาโว โหตภิฯ เตน วมุจมฺจตภิ เอวเมตสมฺส เกวลสมฺส
ทมุกมฺขกมฺขนมฺธสมฺส สมมุทโย โหตตี’’ตภิฯ
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อกมุสลมรูลกวภิปากนภิเทมฺทโสฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

ปฎภิจมฺจสมมุปมฺปาทวภิภโงมฺค [ปจมฺจยาการวภิภโงมฺค (สตี. สมฺยา.)] นภิฎมฺฐภิโตฯ
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ເມສອ ອ ວ ພນອາທຕ ດ ທທ  ໗/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກມຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທສ ຣ ທທອ  ປະເທດ ຝຣ ພອງ
ກ ອາຍ ເເລະ ເຂອດາຫນ ດາ

ໂດຍ ຄ ກາເເພວ ພຢເພພຊຣ ຣລຕນທອງ
http://laocom.free.fr

http://laophaen.free.fr
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