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ວ ຕທທ  ອ ອານ
ວ ຕທທ  ອ ອານ ມທ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ປນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທທອ  ເຮອາ ເຫປ ນ ເປປນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປປນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ປງຈາກນ ປດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ປນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ປງສ ສ ລາວ ເປປນ ອ ທກຢອາງນນອງ ຄ ປນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທປມມະ ເປປນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ປງສ ສ ທປມ 

1. ພຍ ປນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປປນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ປດນ ຕດອງ ມທ ໄມດພຕນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

2. ພຍ ປນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ  ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ປດນ ເຫມສອນ ກ ປບ ມ ປນ ປະກອບ ກ ປບ ສຣະອະ

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

4. ສຣະເອ ກ ປບ ສຣະໂອ ມ ປກ ຢຢອ ຫນ ດາ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ມ ປນ ປະກອບ ກ ປບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ປງ ຕ ອວສະກ ອດ

5. ຄ ປນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ  ອ ອານ ເເບບ ດຽວ ກ ປບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອ ອານ ັປນ ເປປນ ໄມດອ ປນ) ສ ອວນ ຕ ອວ ອ ສອນ ນ ປດນ
ທອານ ຄ ອງ ອ ອານ ອອກ ເເລ ດວ

6. ຕ ອວໃດ ມທ ນຕກຄະຫຕ ດ ອ ປງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທຕ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ປດນ ເປປນ ໄມດອ ປງ ຄ ປນ ມ ປນ ຢຢອ ເທຕ ງ ສຣະອຕ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ປນ ເປປນ ໄມດອ ຕງ

7. ມ ປນ ມທ ການຂຽນ ຈ ປອງ ນນອງ ເເລະ ອ ອານ ອ ທກ ຈ ປອງ ນນອງ ເເຕອ ບກອ  ໄດ ດ ເອອາ ເປປນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกมฺขโนมฺธ ຣຢປປກຂ ປນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต ອາສະວະວ ຕບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ ເວທະນາກຂ ປນໂທ (§4)

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ວ ຕນຍານ ປກຂ ປນໂທ (§5)
วภิเญมฺญโยมฺย ວ ຕນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ຕນເຍຕຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ /ກຕນຈ ຕ ຣຢປປງ ອະຕທຕານາຄະຕະປປດຈສຸບປປນນ ປງ ອ ປດຊ ປດຕ ປງ

จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ ຈ ປກຂສຸວ ຕນໄຢຢປງ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน ປປດຈສຸບປປນໂນ
สมมฺปยพุโตมฺต ສ ປມປະຢສຸດໂຕ
วตมฺตโพมฺพ ວ ປດຕ ປບໂພ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ອ ປດຊ ປດຕາຣ ປມມະນາ
วตมฺตโพมฺพ ວ ປດຕ ປບໂພ
วตมฺตพมฺพา ວ ປດຕ ປບພາ

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

ຄ ກາເເພວ ພຢເພປຊຣ ຣລຕນທອງ

ສະຕຕປປດຖານະວ ຕພປງໂຄ   4



๏
๑. สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํ

๓๕๕. จตมฺตาโร สตภิปฎมฺฐานา – อภิธ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตปํ กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ พหภิทมฺธา กาเย กายานพุปสมฺ
ส ตี วภิหรตภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก
อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํ, อชมฺซตมฺตปํ เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ พหภิทมฺธา เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิห
รตภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก อภภิ
ชมฺฌาโทมนสมฺสปํ,  อชมฺซตมฺตปํ  จภิเตมฺต  จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี  วภิหรตภิ  พหภิทมฺธา  จภิเตมฺต  จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี  วภิหรตภิ
อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโท
มนสมฺสปํ,  อชมฺซตมฺตปํ  ธเมมฺมสพุ  ธมมฺมานพุปสมฺส ตี  วภิหรตภิ  พหภิทมฺธา  ธเมมฺมสพุ  ธมมฺมานพุปสมฺส ตี  วภิหรตภิ
อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌา
โทมนสมฺสปํฯ

๑. กายานพุปสมฺสนานภิเทมฺทโส
๓๕๖. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตปํ กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตปํ กายปํ อพุทมฺธปํ ปาทตลา อโธ เก

สมตมฺถกา ตจปรภิยนมฺตปํ  ปรูรปํ  นานปมฺปการสมฺส  อสพุจภิโน ปจมฺจเวกมฺขตภิ  –  ‘‘อตมฺถภิ  อภิมสมฺมภิปํ  กาเย เกสา
โลมา นขา ทนมฺตา ตโจ มปํสปํ นมฺหารพุ [นหารพุ (สตี.)] อฎมฺฐภิ อฎมฺฐภิมภิญมฺช ปํ [อฎมฺฐภิมภิญมฺชา (สตี.)] วกมฺกปํ หทยปํ
ยกนปํ  กภิโลมกปํ  ปภิหกปํ  ปปมฺผาสปํ  อนมฺตปํ  อนมฺตคพุณปํ  อพุทรภิยปํ  กรตีสปํ  ปภิตมฺตปํ  เสมมฺหปํ  ปพุโพมฺพ โลหภิตปํ  เสโท
เมโท อสมฺสพุ วสา เขโฬ ส ภิงมฺฆาณภิกา ลส ภิกา มพุตมฺต’’นมฺตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิ
สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวภิตมฺวา ภาเวตมฺวา พหพุลตีกรภิตมฺวา สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตมฺ
วา พหภิทมฺธา กาเย จภิตมฺตปํ อพุปสปํหรตภิฯ

กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ พหภิทมฺธา กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ พหภิทมฺธา กายปํ อพุทมฺธปํ ปาทตลา อโธ
เกสมตมฺถกา ตจปรภิยนมฺตปํ ปรูรปํ นานปมฺปการสมฺส อสพุจภิโน ปจมฺจเวกมฺขตภิ – ‘‘อตมฺถภิสมฺส กาเย เกสา โลมา
นขา ทนมฺตา ตโจ มปํสปํ นมฺหารพุ อฎมฺฐภิ อฎมฺฐภิมภิญมฺช ปํ วกมฺกปํ หทยปํ ยกนปํ กภิโลมกปํ ปภิหกปํ ปปมฺผาสปํ อนมฺตปํ
อนมฺตคพุณปํ  อพุทรภิยปํ  กรตีสปํ  ปภิตมฺตปํ  เสมมฺหปํ  ปพุโพมฺพ โลหภิตปํ  เสโท เมโท อสมฺสพุ  วสา เขโฬ ส ภิงมฺฆาณภิกา
ลสภิกา มพุตมฺต’’นมฺตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิ สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺ
ตปํ อาเสวภิตมฺวา ภาเวตมฺวา พหพุลตีกรภิตมฺวา สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตมฺวา อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา กาเย จภิตมฺตปํ อพุป
สปํหรตภิฯ

กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา กายปํ อพุทมฺธปํ
ปาทตลา อโธ เกสมตมฺถกา ตจปรภิยนมฺตปํ ปรูรปํ นานปมฺปการสมฺส อสพุจภิโน ปจมฺจเวกมฺขตภิ – ‘‘อตมฺถภิ อภิมสมฺมภิปํ
กาเย เกสา โลมา นขา ทนมฺตา ตโจ มปํสปํ นมฺหารพุ อฎมฺฐภิ อฎมฺฐภิมภิญมฺช ปํ วกมฺกปํ หทยปํ ยกนปํ กภิโลมกปํ ปภิหกปํ
ปปมฺผาสปํ อนมฺตปํ อนมฺตคพุณปํ อพุทรภิยปํ กรตีสปํ ปภิตมฺตปํ เสมมฺหปํ ปพุโพมฺพ โลหภิตปํ เสโท เมโท อสมฺสพุ วสา เขโฬ ส ภิงมฺ
ฆาณภิกา ลส ภิกา มพุตมฺต’’นมฺตภิฯ เอวปํ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺป
ชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํฯ

๓๕๗. อนพุปสมฺส ตีตภิฯ ตตมฺถ กตมา อนพุปสมฺสนา? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อนพุปสมฺสนา’’ฯ อภิมาย อนพุปสมฺสนาย อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต อพุปาคโต สมพุปาคโต
อพุปปโนมฺน สมมฺปโนมฺน สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อนพุปสมฺส ตี’’ตภิฯ
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๓๕๘. วภิหรตตีตภิฯ อภิรภิยตภิ วตมฺตตภิ ปาเลตภิ ยเปตภิ ยาเปตภิ จรตภิ วภิหรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๓๕๙. อาตาปตีตภิฯ ตตมฺถ กตโม อาตาโป [กตมปํ อาตาปปํ  (สพมฺพตมฺถ)]? โย เจตส ภิโก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.…
สมมฺมาวายาโม – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อาตาโป’’ฯ อภิมภินา อาตาเปน อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต อพุปาคโต สมพุ
ปาคโต อพุปปโนมฺน สมมฺปโนมฺน สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อาตาปตี’’ตภิฯ

๓๖๐. สมมฺปชาโนตภิ ฯ ตตมฺถ กตมปํ สมมฺปชญมฺญปํ? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺปชญมฺญปํ’’ฯ อภิมภินา สมมฺปชเญมฺญน อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต อพุปาคโต สมพุปาคโต
อพุปปโนมฺน สมมฺปโนมฺน สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺปชาโน’’ตภิฯ

๓๖๑. สตภิมาตภิฯ ตตมฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ’’ฯ อภิมาย สตภิยา
อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต อพุปาคโต สมพุปาคโต อพุปปโนมฺน สมมฺปโนมฺน สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ
มา’’ตภิฯ

๓๖๒. วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสนมฺตภิฯ ตตมฺถ กตโม โลโก? เสมฺวว กาโย โลโกฯ ปญมฺจปภิ อพุปาทา
นกมฺขนมฺธา โลโกฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โลโก’’ฯ ตตมฺถ กตมา อภภิชมฺฌา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส
สาราโค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภภิชมฺฌา’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ โทมนสมฺสปํ? ยปํ เจตส ภิกปํ อสาตปํ เจตส ภิกปํ ทพุกมฺขปํ เจโต
สมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ  ทพุกมฺขปํ  เวทยภิตปํ  เจโตสมมฺผสมฺสชา  อสาตา  ทพุกมฺขา  เวทนา  –  อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘โท
มนสมฺสปํ’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ อภภิชมฺฌา อภิทญมฺจ โทมนสมฺสปํ อภิมมมฺหภิ โลเก วภินตีตา โหนมฺตภิ ปฎภิวภินตีตา สนมฺตา
สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสส ภิตา วภิโสส ภิตา พมฺยนมฺตตีกตาฯ
เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺส’’นมฺตภิฯ

กายานพุปสมฺสนานภิเทมฺทโสฯ

๒. เวทนานพุปสมฺสนานภิเทมฺทโส
๓๖๓. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตปํ เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ สพุขปํ เวทนปํ เวทยมาโน ‘‘สพุขปํ เวท

นปํ เวทยามตี’’ตภิ ปชานาตภิ, ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยมาโน ‘‘ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยามตี’’ตภิ ปชานาตภิ, อทพุกมฺขม
สพุขปํ เวทนปํ เวทยมาโน ‘‘อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยามตี’’ตภิ ปชานาตภิ, สามภิสปํ วา สพุขปํ เวทนปํ เวทยมา
โน ‘‘สามภิสปํ สพุขปํ เวทนปํ เวทยามตี’’ตภิ ปชานาตภิ,  นภิรามภิสปํ วา สพุขปํ เวทนปํ เวทยมาโน ‘‘นภิรามภิสปํ สพุขปํ
เวทนปํ เวทยามตี’’ตภิ ปชานาตภิ,  สามภิสปํ วา ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยมาโน ‘‘สามภิสปํ ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยา
มตี’’ตภิ ปชานาตภิ, นภิรามภิสปํ วา ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยมาโน ‘‘นภิรามภิสปํ ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยามตี’’ตภิ ปชานา
ตภิ, สามภิสปํ วา อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยมาโน ‘‘สามภิสปํ อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยามตี’’ตภิ ปชานาตภิ,
นภิรามภิสปํ วา อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยมาโน ‘‘นภิรามภิสปํ อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยามตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิ สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวภิตมฺวา ภา
เวตมฺวา พหพุลตีกรภิตมฺวา สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตมฺวา พหภิทมฺธา เวทนาสพุ จภิตมฺตปํ อพุปสปํหรตภิฯ

กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ พหภิทมฺธา เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ สพุขปํ เวทนปํ เวทยมานปํ ‘‘สพุขปํ เวทนปํ เวท
ยตตี’’ตภิ ปชานาตภิ, ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยมานปํ ‘‘ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยตตี’’ตภิ ปชานาตภิ, อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ
เวทยมานปํ ‘‘อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยตตี’’ตภิ ปชานาตภิ,  สามภิสปํ วา สพุขปํ เวทนปํ เวทยมานปํ ‘‘สามภิสปํ
สพุขปํ เวทนปํ เวทยตตี’’ตภิ ปชานาตภิ,  นภิรามภิสปํ วา สพุขปํ เวทนปํ เวทยมานปํ ‘‘นภิรามภิสปํ สพุขปํ เวทนปํ เวทย
ตตี’’ตภิ ปชานาตภิ, สามภิสปํ วา ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยมานปํ ‘‘สามภิสปํ ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยตตี’’ตภิ ปชานาตภิ, นภิ
รามภิสปํ วา ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยมานปํ ‘‘นภิรามภิสปํ ทพุกมฺขปํ เวทนปํ เวทยตตี’’ตภิ ปชานาตภิ, สามภิสปํ วา อทพุกมฺ
ขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยมานปํ ‘‘สามภิสปํ อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยตตี’’ตภิ ปชานาตภิ, นภิรามภิสปํ วา อทพุกมฺขม
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สพุขปํ เวทนปํ เวทยมานปํ ‘‘นภิรามภิสปํ อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ เวทยตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวตภิ
ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิ สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวภิตมฺวา ภาเวตมฺวา พหพุลตีกรภิตมฺวา สมฺ
วาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตมฺวา อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา เวทนาสพุ จภิตมฺตปํ อพุปสปํหรตภิฯ

กถญมฺจ  ภภิกมฺขพุ  อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา  เวทนาสพุ  เวทนานพุปสมฺส ตี  วภิหรตภิ?  อภิธ  ภภิกมฺขพุ  สพุขปํ  เวทนปํ  ‘‘สพุขา
เวทนา’’ตภิ ปชานาตภิ,  ทพุกมฺขปํ  เวทนปํ ‘‘ทพุกมฺขา เวทนา’’ตภิ  ปชานาตภิ,  อทพุกมฺขมสพุขปํ  เวทนปํ ‘‘อทพุกมฺขม
สพุขา เวทนา’’ตภิ ปชานาตภิ, สามภิสปํ วา สพุขปํ เวทนปํ ‘‘สามภิสา สพุขา เวทนา’’ตภิ ปชานาตภิ,  นภิรามภิสปํ วา
สพุขปํ  เวทนปํ  ‘‘นภิรามภิสา  สพุขา  เวทนา’’ตภิ  ปชานาตภิ,  สามภิสปํ  วา  ทพุกมฺขปํ  เวทนปํ  ‘‘สามภิสา  ทพุกมฺขา
เวทนา’’ตภิ ปชานาตภิ, นภิรามภิสปํ วา ทพุกมฺขปํ เวทนปํ ‘‘นภิรามภิสา ทพุกมฺขา เวทนา’’ตภิ ปชานาตภิ, สามภิสปํ วา
อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ ‘‘สามภิสา อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา’’ตภิ ปชานาตภิ,  นภิรามภิสปํ วา อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ
‘‘นภิรามภิสา อทพุกมฺขมสพุขา เวทนา’’ตภิ ปชานาตภิฯ เอวปํ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺ
ส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํฯ

๓๖๔. อนพุปสมฺส ตีตภิ …เป.… วภิหรตตีตภิ…เป.… อาตาปตีตภิ…เป.… สมมฺปชาโนตภิ…เป.… สตภิมาตภิ…เป.… วภิเนยมฺ
ย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสนมฺตภิฯ ตตมฺถ กตโม โลโก? สาเยว เวทนา โลโกฯ ปญมฺจปภิ อพุปาทานกมฺ
ขนมฺธา โลโกฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โลโก’’ฯ ตตมฺถ กตมา อภภิชมฺฌา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สา
ราโค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภภิชมฺฌา’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ โทมนสมฺสปํ?  ยปํ เจตส ภิกปํ อสาตปํ เจตส ภิกปํ ทพุกมฺขปํ  เจโต
สมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ  ทพุกมฺขปํ  เวทยภิตปํ  เจโตสมมฺผสมฺสชา  อสาตา  ทพุกมฺขา  เวทนา  –  อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘โท
มนสมฺสปํ’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ อภภิชมฺฌา อภิทญมฺจ โทมนสมฺสปํ อภิมมมฺหภิ โลเก วภินตีตา โหนมฺตภิ ปฎภิวภินตีตา สนมฺตา
สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสส ภิตา วภิโสส ภิตา พมฺยนมฺตตีกตาฯ
เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺส’’นมฺตภิฯ

เวทนานพุปสมฺสนานภิเทมฺทโสฯ

๓. จภิตมฺตานพุปสมฺสนานภิเทมฺทโส
๓๖๕. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตปํ จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ สราคปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สราคปํ เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ

ปชานาตภิ, วตีตราคปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตราคปํ เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, สโทสปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สโทสปํ เม จภิตมฺต’’นมฺ
ตภิ ปชานาตภิ, วตีตโทสปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตโทสปํ เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, สโมหปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สโมหปํ เม จภิตมฺ
ต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วตีตโมหปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตโมหปํ เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, สปํขภิตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สปํขภิตมฺตปํ เม
จภิตมฺต’’นมฺตภิ  ปชานาตภิ,  วภิกมฺขภิตมฺตปํ  วา  จภิตมฺตปํ  ‘‘วภิกมฺขภิตมฺตปํ  เม  จภิตมฺต’’นมฺตภิ  ปชานาตภิ,  มหคมฺคตปํ  วา  จภิตมฺตปํ
‘‘มหคมฺคตปํ  เม  จภิตมฺต’’นมฺตภิ  ปชานาตภิ,  อมหคมฺคตปํ  วา  จภิตมฺตปํ  ‘‘อมหคมฺคตปํ  เม  จภิตมฺต’’นมฺตภิ  ปชานาตภิ,
สอพุตมฺตรปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สอพุตมฺตรปํ เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อนพุตมฺตรปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อนพุตมฺตรปํ เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ ป
ชานาตภิ, สมาหภิตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สมาหภิตปํ เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อสมาหภิตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อสมาหภิตปํ เม
จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วภิมพุตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วภิมพุตมฺตปํ เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อวภิมพุตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อวภิมพุตมฺตปํ
เม จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิ สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตภิฯ โส ตปํ
นภิมภิตมฺตปํ อาเสวภิตมฺวา ภาเวตมฺวา พหพุลตีกรภิตมฺวา สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตมฺวา พหภิทมฺธา จภิเตมฺต จภิตมฺตปํ อพุป
สปํหรตภิฯ

กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ พหภิทมฺธา จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ สราคปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘สราคมสมฺส จภิตมฺ
ต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ,  วตีตราคปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตราคมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ,  สโทสปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘ส
โทสมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ  ปชานาตภิ,  วตีตโทสปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ  ‘‘วตีตโทสมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ  ปชานาตภิ,  สโมหปํ
วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘สโมหมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วตีตโมหปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตโมหมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชา
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นาตภิ,  สปํขภิตมฺตปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘สปํขภิตมฺตมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ,  วภิกมฺขภิตมฺตปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘วภิกมฺขภิตมฺตมสมฺส
จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ,  มหคมฺคตปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘มหคมฺคตมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ,  อมหคมฺคตปํ วาสมฺส
จภิตมฺตปํ ‘‘อมหคมฺคตมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, สอพุตมฺตรปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘สอพุตมฺตรมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานา
ตภิ, อนพุตมฺตรปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘อนพุตมฺตรมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, สมาหภิตปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘สมาหภิตมสมฺส
จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อสมาหภิตปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘อสมาหภิตมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วภิมพุตมฺตปํ วาสมฺส จภิตมฺ
ตปํ ‘‘วภิมพุตมฺตมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อวภิมพุตมฺตปํ วาสมฺส จภิตมฺตปํ ‘‘อวภิมพุตมฺตมสมฺส จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิฯ โส
ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิ สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวภิตมฺวา ภาเวตมฺ
วา พหพุลตีกรภิตมฺวา สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตมฺวา อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา จภิเตมฺต จภิตมฺตปํ อพุปสปํหรตภิฯ

กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ สราคปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สราคปํ จภิตมฺ
ต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วตีตราคปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตราคปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, สโทสปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สโทสปํ จภิตมฺต’’นมฺ
ตภิ ปชานาตภิ, วตีตโทสปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตโทสปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, สโมหปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สโมหปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ
ปชานาตภิ, วตีตโมหปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตโมหปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, สปํขภิตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สปํขภิตมฺตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ป
ชานาตภิ, วภิกมฺขภิตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วภิกมฺขภิตมฺตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, มหคมฺคตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘มหคมฺคตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ
ปชานาตภิ,  อมหคมฺคตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อมหคมฺคตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ,  สอพุตมฺตรปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สอพุตมฺตรปํ จภิตมฺ
ต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ,  อนพุตมฺตรปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อนพุตมฺตรปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ  ,  สมาหภิตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สมาหภิตปํ
จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อสมาหภิตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อสมาหภิตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วภิมพุตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วภิมพุตมฺตปํ
จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อวภิมพุตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อวภิมพุตมฺตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิฯ เอวปํ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา
จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํฯ

๓๖๖. อนพุปสมฺส ตีตภิ…เป.… วภิหรตตีตภิ…เป.… อาตาปตีตภิ…เป.… สมมฺปชาโนตภิ…เป.… สตภิมาตภิ…เป.… วภิเนยมฺย
โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสนมฺตภิฯ ตตมฺถ กตโม โลโก? ตปํเยว จภิตมฺตปํ โลโกฯ ปญมฺจปภิ อพุปาทานกมฺขนมฺธา
โลโก – ตตมฺถ กตมา อภภิชมฺฌา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภภิ
ชมฺฌา’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ โทมนสมฺสปํ? ยปํ เจตส ภิกปํ อสาตปํ เจตส ภิกปํ ทพุกมฺขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทพุกมฺขปํ เวท
ยภิตปํ  เจโตสมมฺผสมฺสชา อสาตา ทพุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘โทมนสมฺสปํ’’ฯ อภิตภิ  อยญมฺจ อภภิชมฺฌา
อภิทญมฺจ  โทมนสมฺสปํ  อภิมมมฺหภิ  โลเก วภินตีตา  โหนมฺตภิ  ปฎภิวภินตีตา  สนมฺตา สมภิตา  วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา
อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสส ภิตา วภิโสส ภิตา พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิเนยมฺย โลเก อภภิ
ชมฺฌาโทมนสมฺส’’นมฺตภิฯ

จภิตมฺตานพุปสมฺสนานภิเทมฺทโสฯ

๔. ธมมฺมานพุปสมฺสนานภิเทมฺทโส
๓๖๗. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ  อชมฺซตมฺตปํ  ธเมมฺมสพุ  ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ?  อภิธ  ภภิกมฺขพุ  สนมฺตปํ  วา อชมฺซตมฺตปํ  กามจมฺฉนมฺทปํ

‘‘อตมฺถภิ เม อชมฺซตมฺตปํ กามจมฺฉโนมฺท’’ตภิ ปชานาตภิ, อสนมฺตปํ วา อชมฺซตมฺตปํ กามจมฺฉนมฺทปํ ‘‘นตมฺถภิ เม อชมฺซตมฺตปํ
กามจมฺฉโนมฺท’’ตภิ ปชานาตภิ,  ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ,
ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส ปหานปํ โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ ปหตีนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส
อายตภิปํ อนพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิฯ สนมฺตปํ วา อชมฺซตมฺตปํ พมฺยาปาทปํ…เป.… สนมฺตปํ วา อชมฺซตมฺตปํ ถภิ
นมภิทมฺธปํ [ถตีนมภิทมฺธปํ (สตี. สมฺยา.)] …เป.… สนมฺตปํ วา อชมฺซตมฺตปํ อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจปํ…เป.… สนมฺตปํ วา อชมฺซตมฺตปํ
วภิจภิกภิจมฺฉปํ ‘‘อตมฺถภิ เม อชมฺซตมฺตปํ วภิจภิกภิจมฺฉา’’ตภิ ปชานาตภิ, อสนมฺตปํ วา อชมฺซตมฺตปํ วภิจภิกภิจมฺฉปํ ‘‘นตมฺถภิ เม อชมฺซตมฺตปํ
วภิจภิกภิจมฺฉา’’ตภิ ปชานาตภิ,  ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนาย วภิจภิกภิจมฺฉาย อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ,  ยถา จ
อพุปมฺปนมฺนาย วภิจภิกภิจมฺฉาย ปหานปํ โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ ปหตีนาย วภิจภิกภิจมฺฉาย อายตภิปํ อนพุปมฺปา
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โท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิฯ

สนมฺตปํ  วา อชมฺซตมฺตปํ  สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ  ‘‘อตมฺถภิ  เม อชมฺซตมฺตปํ  สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ  ปชานาตภิ,  อสนมฺตปํ  วา
อชมฺซตมฺตปํ สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘นตมฺถภิ เม อชมฺซตมฺตปํ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ,  ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนสมฺส
สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ,  ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส ภาว
นาย ปารภิปรูรตี  โหตภิ  ตญมฺจ ปชานาตภิ,  สนมฺตปํ  วา อชมฺซตมฺตปํ  ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.…  สนมฺตปํ  วา
อชมฺซตมฺตปํ  วตีรภิยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ  [วภิรภิยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ  (สตี.  สมฺยา.)]  …เป.…  สนมฺตปํ  วา  อชมฺซตมฺตปํ  ปตีตภิส
โมมฺพชมฺซงมฺคปํ  …เป.…  สนมฺตปํ  วา  อชมฺซตมฺตปํ  ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.…  สนมฺตปํ  วา  อชมฺซตมฺตปํ  สมาธภิส
โมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.…  สนมฺตปํ วา อชมฺซตมฺตปํ อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘อตมฺถภิ เม อชมฺซตมฺตปํ อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ,  อสนมฺตปํ วา อชมฺซตมฺตปํ อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘นตมฺถภิ เม อชมฺซตมฺตปํ อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ, ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ,
ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส ภาวนาย ปารภิปรูรตี โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺ
ตปํ อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิ สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวภิตมฺวา ภาเวตมฺวา พหพุลตี
กรภิตมฺวา สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถเปตมฺวา พหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ จภิตมฺตปํ อพุปสปํหรตภิฯ

กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ พหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ สนมฺตปํ วาสมฺส กามจมฺฉนมฺทปํ ‘‘อตมฺถภิสมฺส
กามจมฺฉโนมฺท’’ตภิ ปชานาตภิ, อสนมฺตปํ วาสมฺส กามจมฺฉนมฺทปํ ‘‘นตมฺถภิสมฺส กามจมฺฉโนมฺท’’ตภิ ปชานาตภิ, ยถา จ
อนพุปมฺปนมฺนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ , ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส
ปหานปํ โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ ปหตีนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส อายตภิปํ อนพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชา
นาตภิฯ สนมฺตปํ วาสมฺส พมฺยาปาทปํ…เป.… สนมฺตปํ วาสมฺส ถภินมภิทมฺธปํ…เป.… สนมฺตปํ วาสมฺส อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจปํ…
เป.… สนมฺตปํ วาสมฺส วภิจภิกภิจมฺฉปํ ‘‘อตมฺถภิสมฺส วภิจภิกภิจมฺฉา’’ตภิ ปชานาตภิ, อสนมฺตปํ วาสมฺส วภิจภิกภิจมฺฉปํ ‘‘นตมฺถภิสมฺส วภิจภิกภิจมฺ
ฉา’’ตภิ ปชานาตภิ, ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนาย วภิจภิกภิจมฺฉาย อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ อพุปมฺปนมฺ
นาย วภิจภิกภิจมฺฉาย ปหานปํ โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ ปหตีนาย วภิจภิกภิจมฺฉาย อายตภิปํ อนพุปมฺปาโท โห
ตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิฯ

สนมฺตปํ วาสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘อตมฺถภิสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ, อสนมฺตปํ วาสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ
‘‘นตมฺถภิสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ, ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ
ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส ภาวนาย ปารภิปรูรตี โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิฯ
สนมฺตปํ วาสมฺส ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.… สนมฺตปํ วาสมฺส วตีรภิยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.… สนมฺตปํ วาสมฺส ปตีตภิส
โมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.… สนมฺตปํ วาสมฺส ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.… สนมฺตปํ วาสมฺส สมาธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.
… สนมฺตปํ วาสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘อตมฺถภิสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ, อสนมฺตปํ วาสมฺส อพุ
เปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘นตมฺถภิสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ, ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนสมฺส อพุเปกมฺขาส
โมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส ภาว
นาย ปารภิปรูรตี โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิฯ โส ตปํ นภิมภิตมฺตปํ อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิ สมฺวาวตมฺถภิตปํ ววตมฺถ
เปตภิฯ  โส  ตปํ  นภิมภิตมฺตปํ  อาเสวภิตมฺวา  ภาเวตมฺวา  พหพุลตีกรภิตมฺวา  สมฺวาวตมฺถภิตปํ  ววตมฺถเปตมฺวา
อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ จภิตมฺตปํ อพุปสปํหรตภิฯ

กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ  อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา  ธเมมฺมสพุ  ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ?  อภิธ  ภภิกมฺขพุ  สนมฺตปํ  วา  กามจมฺฉนมฺทปํ
‘‘อตมฺถภิ กามจมฺฉโนมฺท’’ตภิ ปชานาตภิ, อสนมฺตปํ วา กามจมฺฉนมฺทปํ ‘‘นตมฺถภิ กามจมฺฉโนมฺท’’ตภิ ปชานาตภิ, ยถา จ
อนพุปมฺปนมฺนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส
ปหานปํ โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ , ยถา จ ปหตีนสมฺส กามจมฺฉนมฺทสมฺส อายตภิปํ อนพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ป
ชานาตภิฯ สนมฺตปํ วา พมฺยาปาทปํ…เป.… สนมฺตปํ วา ถภินมภิทมฺธปํ…เป.… สนมฺตปํ วา อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจปํ…เป.…
สนมฺตปํ วา วภิจภิกภิจมฺฉปํ ‘‘อตมฺถภิ วภิจภิกภิจมฺฉา’’ตภิ ปชานาตภิ,  อสนมฺตปํ วา วภิจภิกภิจมฺฉปํ ‘‘นตมฺถภิ วภิจภิกภิจมฺฉา’’ตภิ ปชานาตภิ,
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ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนาย วภิจภิกภิจมฺฉาย อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ อพุปมฺปนมฺนาย วภิจภิกภิจมฺฉาย
ปหานปํ โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ ปหตีนาย วภิจภิกภิจมฺฉาย อายตภิปํ อนพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชานา
ตภิฯ

สนมฺตปํ วา สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘อตมฺถภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ,  อสนมฺตปํ วา สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘นตมฺถภิ
สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ, ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ ตญมฺจ ปชา
นาตภิ,  ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส ภาวนาย ปารภิปรูรตี โหตภิ ตญมฺจ ปชานาตภิฯ สนมฺตปํ วา
ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.… สนมฺตปํ วา วตีรภิยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.… สนมฺตปํ วา ปตีตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.…
สนมฺตปํ  วา ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.…  สนมฺตปํ  วา สมาธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ…เป.…  สนมฺตปํ  วา อพุเปกมฺขาส
โมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ,  อสนมฺตปํ วา อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ‘‘นตมฺถภิ อพุ
เปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ตภิ ปชานาตภิ,  ยถา จ อนพุปมฺปนมฺนสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส อพุปมฺปาโท โหตภิ
ตญมฺจ ปชานาตภิ, ยถา จ อพุปมฺปนมฺนสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคสมฺส ภาวนาย ปารภิปรูรตี โหตภิ ตญมฺจ ปชา
นาตภิฯ เอวปํ ภภิกมฺขพุ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺ
ย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํฯ

๓๖๘. อนพุปสมฺส ตีตภิฯ ตตมฺถ กตมา อนพุปสมฺสนา? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ อนพุปสมฺสนาฯ อภิมาย อนพุปสมฺสนาย อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต อพุปาคโต สมพุปาคโต
อพุปปโนมฺน สมมฺปโนมฺน สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อนพุปสมฺส ตี’’ตภิฯ

๓๖๙. วภิหรตตีตภิฯ อภิรภิยตภิ วตมฺตตภิ ปาเลตภิ ยเปตภิ ยาเปตภิ จรตภิ วภิหรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๓๗๐. อาตาปตีตภิฯ ตตมฺถ กตโม อาตาโป? โย เจตส ภิโก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘อาตาโป’’ฯ อภิมภินา อาตาเปน อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อาตาปตี’’ตภิฯ

๓๗๑. สมมฺปชาโนตภิ ฯ ตตมฺถ กตมปํ สมมฺปชญมฺญปํ? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺปชญมฺญปํ’’ฯ อภิมภินา สมมฺปชเญมฺญน อพุเปโต โหตภิ…เป.…  สมนมฺนาคโตฯ เตน
วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺปชาโน’’ตภิฯ

๓๗๒. สตภิมาตภิ ฯ ตตมฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ’’ฯ อภิมาย สตภิ
ยา อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิมา’’ตภิฯ

๓๗๓. วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสนมฺตภิฯ ตตมฺถ กตโม โลโก? เตว ธมมฺมา โลโกฯ ปญมฺจปภิ อพุปาทานกมฺ
ขนมฺธา โลโกฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โลโก’’ฯ ตตมฺถ กตมา อภภิชมฺฌา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สา
ราโค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภภิชมฺฌา’’ฯ ตตมฺถ กตมปํ โทมนสมฺสปํ?  ยปํ เจตส ภิกปํ อสาตปํ เจตส ภิกปํ ทพุกมฺขปํ  เจโต
สมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ  ทพุกมฺขปํ  เวทยภิตปํ  เจโตสมมฺผสมฺสชา  อสาตา  ทพุกมฺขา  เวทนา  –  อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘โท
มนสมฺสปํ’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ อภภิชมฺฌา อภิทญมฺจ โทมนสมฺสปํ อภิมมมฺหภิ โลเก วภินตีตา โหนมฺตภิ ปฎภิวภินตีตา สนมฺตา
สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสส ภิตา วภิโสส ภิตา พมฺยนมฺตตีกตาฯ
เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺส’’นมฺตภิฯ

ธมมฺมานพุปสมฺสนานภิเทมฺทโสฯ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
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๓๗๔. จตมฺตาโร สตภิปฎมฺฐานา – อภิธ ภภิกมฺขพุ กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ, เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ, จภิ
เตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ, ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิฯ

๓๗๕. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ กาเย กายานพุปสมฺส ตี,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย สตภิ อนพุสมฺสตภิ
สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา
สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๗๖. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺ
ยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย สตภิ
อนพุสมฺสตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ สตภิปฎมฺฐานปํฯ อวเสสา
ธมมฺมา สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๗๗. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ?  อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยา
นภิกปํ อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย สตภิ อนพุสมฺ
สตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเสสา
ธมมฺมา สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๗๘. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยา
นภิกปํ อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย สตภิ
อนพุสมฺสตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเส
สา ธมมฺมา สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๗๙. ตตมฺถ กตมปํ สตภิปฎมฺฐานปํ?  อภิธ ภภิกมฺขพุ  ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ  ฌานปํ ภาเวตภิ  นภิยมฺยานภิกปํ  อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย สตภิ อนพุสมฺสตภิ สมมฺมาสตภิ
สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา สตภิปฎมฺ
ฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๘๐. จตมฺตาโร สตภิปฎมฺฐานา – อภิธ ภภิกมฺขพุ กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ, เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ, จภิ
เตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ, ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิฯ

๓๘๑. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ
อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ
อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ
อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ กาเย กายา
นพุปสมฺส ตี, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย สตภิ อนพุสมฺสตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๘๒. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺ
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ยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป
โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิ
เจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ เวทนาสพุ
เวทนานพุปสมฺส ตี, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย สตภิ อนพุสมฺสตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ
– อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๘๓. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ?  อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยา
นภิกปํ อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป
โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิ
เจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ จภิเตมฺต จภิตมฺ
ตานพุปสมฺส ตี,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย สตภิ อนพุสมฺสตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ –
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๘๔. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ ธเมมฺมสพุ ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยา
นภิกปํ อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป
โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิ
เจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ ธเมมฺมสพุ
ธมมฺมานพุปสมฺส ตี, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย สตภิ อนพุสมฺสตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ
– อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓๘๕. ตตมฺถ กตมปํ สตภิปฎมฺฐานปํ?  อภิธ ภภิกมฺขพุ  ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ  ฌานปํ ภาเวตภิ  นภิยมฺยานภิกปํ  อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา
กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.
… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย สตภิ อนพุสมฺ
สตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิปฎมฺฐานปํ’’ฯ อวเสสา
ธมมฺมา สตภิปฎมฺฐานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๓๘๖. จตมฺตาโร สตภิปฎมฺฐานา – อภิธ ภภิกมฺขพุ กาเย กายานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย

โลเก อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํ, เวทนาสพุ เวทนานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก
อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสปํ, จภิเตมฺต จภิตมฺตานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌา
โทมนสมฺสปํ,  ธเมมฺมสพุ  ธมมฺมานพุปสมฺส ตี วภิหรตภิ อาตาปตี  สมมฺปชาโน สตภิมา วภิเนยมฺย โลเก อภภิชมฺฌาโท
มนสมฺสปํฯ

๓๘๗. จตพุนมฺนปํ สตภิปฎมฺฐานานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?
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๑. ตภิกปํ
๓๘๘. ส ภิยา กพุสลา, ส ภิยา อพมฺยากตาฯ ส ภิยา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, ส ภิยา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย

สมมฺปยพุตมฺตาฯ  ส ภิยา  วภิปากา  ส ภิยา  วภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ  อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ  อสปํกภิลภิฎมฺฐอสปํ
กภิเลส ภิกาฯ ส ภิยา สวภิตกมฺกสวภิจารา,  ส ภิยา อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา,  ส ภิยา อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ ส ภิยา ปตีตภิ
สหคตา,  ส ภิยา สพุขสหคตา,  ส ภิยา อพุเปกมฺขาสหคตาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ
เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ส ภิยา อปจยคามภิโน, ส ภิยา เนวาจยคามภินาปจยคา
มภิโนฯ ส ภิยา เสกมฺขา,  ส ภิยา อเสกมฺขาฯ อปมฺปมาณาฯ อปมฺปมาณารมมฺมณาฯ ปณตีตาฯ ส ภิยา สมมฺมตมฺ
ตนภิยตา,  ส ภิยา อนภิยตาฯ น มคมฺคารมมฺมณา  ,  ส ภิยา มคมฺคเหตพุกา,  ส ภิยา มคมฺคาธภิปตภิโน,  ส ภิยา น
วตมฺตพมฺพา มคมฺคเหตพุกาตภิปภิ, มคมฺคาธภิปตภิโนตภิปภิฯ ส ภิยา อพุปมฺปนมฺนา, ส ภิยา อนพุปมฺปนมฺนา, ส ภิยา อพุปมฺปาทภิ
โนฯ ส ภิยา อตตีตา, ส ภิยา อนาคตา, ส ภิยา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ น วตมฺตพมฺพา อตตีตารมมฺมณาตภิปภิ, อนาคตา
รมมฺมณาตภิปภิ,  ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาตภิปภิฯ ส ภิยา อชมฺซตมฺตา,  ส ภิยา พหภิทมฺธา,  ส ภิยา อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาฯ
พหภิทมฺธารมมฺมณาฯ อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ

๒. ทพุกปํ
๓๘๙. น เหตรูฯ สเหตพุกาฯ เหตพุสมมฺปยพุตมฺตาฯ น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว สเหตพุกา จาตภิ, สเหตพุกา เจว น จ

เหตรูฯ น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จาตภิ, เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรูฯ น เหตรู ส
เหตพุกาฯ

สปมฺปจมฺจยาฯ สงมฺขตาฯ อนภิทสมฺสนาฯ อปมฺปฎภิฆาฯ อรรูปาฯ โลกพุตมฺตราฯ เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น
วภิเญมฺญยมฺยาฯ โน อาสวาฯ อนาสวาฯ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว สาสวาจาตภิปภิ,
สาสวา เจว โน จ อาสวาตภิปภิฯ น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตาจาตภิปภิ,  อาสวสมมฺปยพุตมฺ
ตา เจว โน จ อาสวาตภิปภิฯ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ อนาสวาฯ โน สปํโยชนา…เป.… โน คนมฺถา…เป.…
โน โอฆา…เป.… โน โยคา…เป.… โน นตีวรณา…เป.… โน ปรามาสา…เป.… สารมมฺมณาฯ โน
จภิตมฺตาฯ เจตส ภิกาฯ จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตาฯ จภิตมฺตสปํสฎมฺฐาฯ จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานาฯ จภิตมฺตสหภพุโนฯ จภิตมฺตานพุปรภิ
วตมฺตภิโนฯ จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโนฯ จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิ
โนฯ  พาหภิราฯ  โน  อพุปาทาฯ  อนพุปาทภินมฺนา  ฯ  โน  อพุปาทานา…เป.…  โน  กภิเลสา…เป.…  น
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ น ภาวนาย
ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ

สภิยา สวภิตกมฺกา, ส ภิยา อวภิตกมฺกาฯ ส ภิยา สวภิจารา, ส ภิยา อวภิจาราฯ ส ภิยา สปมฺปตีตภิกา, ส ภิยา อปมฺปตีตภิกา
ฯ ส ภิยา ปตีตภิสหคตา, ส ภิยา น ปตีตภิสหคตาฯ ส ภิยา สพุขสหคตา, ส ภิยา น สพุขสหคตาฯ ส ภิยา อพุเปกมฺขา
สหคตา, ส ภิยา น อพุเปกมฺขาสหคตาฯ น กามาวจราฯ น รรูปาวจราฯ น อรรูปาวจราฯ อปรภิยาปนมฺ
นาฯ ส ภิยา นภิยมฺยานภิกา, ส ภิยา อนภิยมฺยานภิกาฯ ส ภิยา นภิยตา, ส ภิยา อนภิยตาฯ อนพุตมฺตราฯ อรณาตภิฯ

ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํฯ

สตภิปฎมฺฐานวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ

๛
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