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อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๙. อภิทมฺธป
ภิ าทวภิภโงมฺค
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ວ ອທທ ອານ
ອ
ວ ອທທ ອານ
ອ ມທ ຢຢອ ດວດ ຍກ ພນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕ ອ ເອອາ ເເບບ ທທອ ເຮອາ ເຫພ ນ ເປພນ ສວນ
ອ ໃຫຍ ອ ມາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ
ຫລ ພງຈາກນນພ ດ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ພນ ເຮອາ ອານ
ອ ຫນ ພງສສ ລາວ ເປພນ ອທກຢອາງນນອ ງ ຄ ພນ ເຮອາ ອານ
ອ ບ ອດ ທພ ມມະ ເປພນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອາດ ໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອານ
ອ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ພງສສ ທພ ມ
1. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປພນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນນພ ດ ຕອ
ດ ງ ມທ ໄມພ
ດ ອ ນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກອດ ງ
2. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເຫມສອນ ກ ພບ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ສຣະອະ
3. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ບກອ ມທ ສຣະອສຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ພບ ພຍ ພນຊນະ ຕນ
ອດ ພຍາງ ໃຫດ
ອານ
ອ ເຫມສອນ ກ ພບ ມທ ໄມກ
ດ ພນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກຽອ ວຂອງ
ດ
4. ສຣະເອ ກ ພບ ສຣະໂອ ມ ພກ ຢຢອ ຫນາດ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ພງ ຕ ອວສະກ ອດ
5. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ ອານ
ອ ເເບບ ດຽວ ກ ພບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອານ
ອ ັພນ ເປພນ ໄມອ
ດ ພນ) ສວນ
ອ ຕ ອວ ອສອ ນ ນນພ ດ
ທອານ ຄ ອງ ອານ
ອ ອອກ ເເລວດ
6. ຕ ອວໃດ ມທ ນອກຄະຫອ ດ ອ ພງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທອ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເປພນ ໄມອ
ດ ພງ ຄ ພນ ມ ພນ ຢຢອ ເທອ ງ ສຣະອອ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ພນ ເປພນ ໄມອ
ດ ງອ
7. ມ ພນ ມທ ການຂຽນ ຈ ອງພ ນນອ ງ ເເລະ ອານ
ອ ອທກ ຈ ອງພ ນນອ ງ ເເຕ ອ ບກອ ໄດ ດ ເອອາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกมฺขโนมฺธ
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต

ຣຢປກ
(§1 & §4)
ພ ຂນໂທ
ພ
ອາສະວະວ ອບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ພ

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
ວ ອນຍານ ພກຂນໂທ
(§5)
ພ
วภิเญมฺญโยมฺย
ວ ອນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ອນເຍອຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ
/ກອນຈ ອ ຣຢປງພ ອະຕທຕານາຄະຕະປພດຈສຸບປພນນ ພງ ອ ພດຊດຕ
ພ ພງ
จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน
สมมฺปยพุโตมฺต
วตมฺตโพมฺพ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา
วตมฺตโพมฺพ
วตมฺตพมฺพา

ຈກຂສຸ
ພ ວ ອນໄຢຢພງ
ປພດຈສຸບປພນໂນ
ສ ພມປະຢສຸດໂຕ
ວດຕ
ພ ພບໂພ
ອ ພດຊດຕາຣ
ພ
ພມມະນາ
ວດຕ
ພ ພບໂພ
ວດຕ
ພ ພບພາ

ເມສອ ອ ວນພສຸ
ພ ດ ທທ ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ພ
ຄາເເພວ
ພຢເພພ ຊຣລ
ກ
ອ ທອງ
ຣ ນ
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๏
๑. สพุตต
มฺ นมฺตภาชนตียปํ
๔๓๑. จตมฺตาโร อภิทมฺธภิปาทา – อภิธ ภภิกมฺขพุ ฉนมฺทสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ , วตีรภิย
สมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทธ
มฺ ภิปาทปํ ภาเวตภิ, จภิตมฺตสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ
ภาเวตภิ, วตีมปํสาสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิฯ

๑. ฉนมฺทภิทมฺธภิปาโท
๔๓๒. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ ฉนมฺทสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ ? ฉนมฺทปํ เจ ภภิกมฺขพุ อธภิปตภิ ปํ กรภิตมฺ
วา ลภตภิ สมาธภิ,ปํ ลภตภิ จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตปํ [จภิตมฺตสมฺส เอกคมฺคตปํ (ส.ตี สมฺยา.)] – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ฉนมฺท
สมาธภิ’’ฯ โส อนพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อนพุปมฺปาทาย ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ
อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ, อพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ปหานาย ฉนมฺทปํ ช
เนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ , อนพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อพุปมฺปา
ทาย ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ , อพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ
ฐภิตภิยา อสโมมฺมสาย ภภิโยมฺยภาวาย เวปพุลมฺลาย ภาวนาย ปารภิปรูรภิยา ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ
อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘ปธานสงมฺขารา’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ ฉนมฺทสมาธภิ , อภิ
เม จ ปธานสงมฺขาราฯ ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา ฉนมฺทสมาธภิปธานสงมฺขาโรเตมฺวว
สงมฺขมฺยปํ [สงมฺขปํ (ส.ตี )] คจมฺฉตภิฯ
๔๓๓. ตตมฺถ กตโม ฉโนมฺท? โย ฉโนมฺท ฉนมฺทภิกตา กตมฺตพุกมมฺยตา กพุสโล ธมมฺมจมฺฉโนมฺท – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ฉ
โนมฺท’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ อวฎมฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิเกมฺขโป อวภิสาหฎมานสตา
สมโถ สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ สมาธภิพลปํ สมมฺมาสมาธภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปธานสงมฺขาโร? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ นภิกมฺกโม ปรกมฺกโม อพุยมฺยาโม วายาโม อพุสมฺ
ภิ ภิลปรกมฺกมตา อนภิกมฺขภิตมฺตฉนมฺทตา อนภิกมฺขภิตมฺตธพุรตา ธพุรสมมฺปคมฺคาโห
สาโห อพุโสมฺสฬมฺหตี ถาโม ฐภิตภิ อสถ
วตีรภิยปํ วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ วตีรภิยพลปํ สมมฺมาวายาโม – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปธานสงมฺขาโร’’ฯ อภิตภิ อภิมภินา จ ฉเนมฺทน,
อภิมภินา จ สมาธภินา, อภิมภินา จ ปธานสงมฺขาเรน อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต อพุปาคโต สมพุปาคโต อพุปป
โนมฺน สมมฺปโนมฺน สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ฉนมฺทสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคโต’’ตภิฯ
๔๓๔. อภิทมฺธตีตฯ
ภิ ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อภิทมฺธภิ สมภิทมฺธภิ อภิชมฺซนา สมภิชมฺซนา ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา
สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
‘‘อภิทมฺธภิปาโท’’ตภิฯ ตถาภรูตสมฺส เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตตี’’ตภิฯ เต ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเว
ตตี’’ตภิฯ

๒. วตีรภิยภิทมฺธป
ภิ าโท
๔๓๕. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ วตีรภิยสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ ? วตีรภิยปํ เจ ภภิกมฺขพุ อธภิปตภิ ปํ กรภิตมฺ
วา ลภตภิ สมาธภิ ปํ ลภตภิ จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยสมาธภิ’’ฯ โส อนพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุ
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สลานปํ ธมมฺมานปํ อนพุปมฺปาทาย ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ , อพุปมฺ
ปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ปหานาย…เป.… อนพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อพุปมฺปา
ทาย…เป.… อพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ฐภิตภิยา อสโมมฺมสาย ภภิโยมฺยภาวาย เวปพุลมฺลาย ภาว
นาย ปารภิปรูรภิยา ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘ปธานสงมฺขารา’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ วตีรภิยสมาธภิ, อภิเม จ ปธานสงมฺขารา; ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิ
สงมฺขภิปภิตมฺวา วตีรภิยสมาธภิปธานสงมฺขาโรเตมฺวว สงมฺขมฺยปํ คจมฺฉตภิฯ
๔๓๖. ตตมฺถ กตมปํ วตีรภิยปํ? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ อวฎมฺฐภิตภิ อวภิสาหาโร อวภิเกมฺขโป อวภิสาหฎมานสตา
สมโถ สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ สมาธภิพลปํ สมมฺมาสมาธภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปธานสงมฺขาโร? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘ปธานสงมฺขาโร’’ฯ อภิตภิ อภิมภินา จ วตีรภิเยน, อภิมภินา จ สมาธภินา, อภิมภินา จ ปธานสงมฺขาเรน อพุเปโต
โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคโต’’ตภิฯ
๔๓๗. อภิทมฺธตีตฯ
ภิ ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อภิทมฺธภิ สมภิทมฺธภิ อภิชมฺซนา สมภิชมฺซนา ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา
สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
อภิทมฺธภิปาโทตภิฯ ตถาภรูตสมฺส เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตตีตภิฯ เต ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเว
ตตี’’ตภิฯ

๓. จภิตมฺตภิทมฺธป
ภิ าโท
๔๓๘. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ จภิตมฺตสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ? จภิตมฺตปํ เจ ภภิกมฺขพุ อธภิปตภิ ปํ กรภิตมฺ
วา ลภตภิ สมาธภิ ปํ ลภตภิ จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตสมาธภิ’’ฯ โส อนพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุ
สลานปํ ธมมฺมานปํ อนพุปมฺปาทาย ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ , อพุปมฺ
ปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ปหานาย…เป.… อนพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อพุปมฺปา
ทาย…เป.… อพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ฐภิตภิยา อสโมมฺมสาย ภภิโยมฺยภาวาย เวปพุลมฺลาย ภาว
นาย ปารภิปรูรภิยา ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘ปธานสงมฺขารา’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ จภิตมฺตสมาธภิ, อภิเม จ ปธานสงมฺขารา; ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิ
สงมฺขภิปภิตมฺวา จภิตมฺตสมาธภิปธานสงมฺขาโรเตมฺวว สงมฺขมฺยปํ คจมฺฉตภิฯ
ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ
๔๓๙. ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
ตตมฺถ กตโม สมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปธานสงมฺขาโร? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘ปธานสงมฺขาโร’’ฯ อภิตภิ อภิมภินา จ จภิเตมฺตน, อภิมภินา จ สมาธภินา, อภิมภินา จ ปธานสงมฺขาเรน อพุเปโต
โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคโต’’ตภิฯ
๔๔๐. อภิทมฺธตีตภิ ฯ ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อภิทมฺธภิ สมภิทมฺธภิ อภิชมฺซนา สมภิชมฺซนา ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา
สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
อภิทมฺธภิปาโทตภิฯ ตถาภรูตสมฺส เวทนากมฺขโนมฺธ…เป.… วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธฯ
อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตตีตภิฯ เต ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเว
ตตี’’ตภิฯ
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ภิ มฺธภิปาโท
๔. วตีมปํสท
๔๔๑. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ วตีมปํสาสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ ? วตีมปํสปํ เจ ภภิกมฺขพุ อธภิปตภิ ปํ กรภิตมฺ
วา ลภตภิ สมาธภิ ปํ ลภตภิ จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีมปํสาสมาธภิ’’ฯ โส อนพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ
อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อนพุปมฺปาทาย ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ ,
อพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ปหานาย…เป.… อนพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อพุปมฺปา
ทาย…เป.… อพุปมฺปนมฺนานปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ฐภิตภิยา อสโมมฺมสาย ภภิโยมฺยภาวาย เวปพุลมฺลาย ภาว
นาย ปารภิปรูรภิยา ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘ปธานสงมฺขารา’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ วตีมปํสาสมาธภิ, อภิเม จ ปธานสงมฺขารา; ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา
อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา วตีมปํสาสมาธภิปธานสงมฺขาโรเตมฺวว สงมฺขมฺยปํ คจมฺฉตภิฯ
๔๔๒. ตตมฺถ กตมา วตีมปํสา? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘วตีมปํสา’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปธานสงมฺขาโร? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ …เป.… สมมฺมาวายาโม – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘ปธานสงมฺขาโร’’ฯ อภิตภิ อภิมาย จ วตีมปํสาย, อภิมภินา จ สมาธภินา, อภิมภินา จ ปธานสงมฺขาเรน อพุเปโต
โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีมปํสาสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคโต’’ตภิฯ
๔๔๓. อภิทมฺธตีตฯ
ภิ ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อภิทมฺธภิ สมภิทมฺธภิ อภิชมฺซนา สมภิชมฺซนา ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา
สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
อภิทมฺธภิปาโทตภิ ฯ ตถาภรูตสมฺส เวทนากมฺขโนมฺธ, สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณขโนมฺธฯ
อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตตีตภิฯ เต ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเว
ตตี’’ตภิฯ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๔๔๔. จตมฺตาโร อภิทมฺธภิปาทา – อภิธ ภภิกมฺขพุ ฉนมฺทสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ , วตีรภิย
สมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทธ
มฺ ภิปาทปํ ภาเวตภิ, จภิตมฺตสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ
ภาเวตภิ, วตีมปํสาสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิฯ

๑. ฉนมฺทภิทมฺธภิปาโท
๔๔๕. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ ฉนมฺทสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุ
ตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย ฉนมฺท
สมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิฯ
๔๔๖. ตตมฺถ กตโม ฉโนมฺท? โย ฉโนมฺท ฉนมฺทภิกตา กตมฺตพุกมมฺยตา กพุสโล ธมมฺมจมฺฉโนมฺท – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ฉ
โนมฺท’’ฯ
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ตตมฺถ กตโม สมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ
มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปธานสงมฺขาโร? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค
มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปธานสงมฺขาโร’’ฯ อภิตภิ อภิมภินา จ ฉเนมฺทน, อภิมภินา จ สมาธภิ
นา, อภิมภินา จ ปธานสงมฺขาเรน อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ฉนมฺทสมาธภิปธาน
สงมฺขารสมนมฺนาคโต’’ตภิฯ
๔๔๗. อภิทมฺธตีตภิ ฯ ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อภิทมฺธภิ สมภิทมฺธภิ อภิชมฺซนา สมภิชมฺซนา ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา
สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
อภิทมฺธภิปาโทตภิ ฯ ตถาภรูตสมฺส ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโปฯ
อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตตีตภิฯ เต ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเว
ตตี’’ตภิฯ

๒. วตีรภิยภิทมฺธป
ภิ าโท
๔๔๘. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ วตีรภิยสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทธ
มฺ ภิปาทปํ ภาเวตภิ ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุ
ตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย วตีรภิย
สมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิฯ
๔๔๙. ตตมฺถ กตมปํ วตีรภิยปํ? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ
มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ
มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปธานสงมฺขาโร? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค
มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปธานสงมฺขาโร’’ฯ อภิตภิ อภิมภินา จ วตีรภิเยน , อภิมภินา จ สมาธภิ
นา, อภิมภินา จ ปธานสงมฺขาเรน อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยสมาธภิปธาน
สงมฺขารสมนมฺนาคโต’’ตภิฯ
๔๕๐. อภิทมฺธตีตฯ
ภิ ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อภิทมฺธภิ สมภิทมฺธภิ อภิชมฺซนา สมภิชมฺซนา ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา
สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
อภิทมฺธภิปาโทตภิฯ ตถาภรูตส ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโปฯ
อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตตีตภิฯ เต ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเว
ตตี’’ตภิฯ

๓. จภิตมฺตภิทมฺธป
ภิ าโท
๔๕๑. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ จภิตมฺตสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุ
ตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย จภิตมฺต
สมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิฯ
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ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ
๔๕๒. ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
ตตมฺถ กตโม สมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ
มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปธานสงมฺขาโร? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค
มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปธานสงมฺขาโร’’ฯ อภิตภิ อภิมภินา จ จภิเตมฺตน , อภิมภินา จ สมาธภิ
นา, อภิมภินา จ ปธานสงมฺขาเรน อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตสมาธภิปธาน
สงมฺขารสมนมฺนาคโต’’ตภิฯ
๔๕๓. อภิทมฺธตีตฯ
ภิ ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อภิทมฺธภิ สมภิทมฺธภิ อภิชมฺซนา สมภิชมฺซนา ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา
สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
อภิทมฺธภิปาโทตภิฯ ตถาภรูตสมฺส ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโปฯ
อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตตีตภิฯ เต ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเว
ตตี’’ตภิฯ

ภิ มฺธภิปาโท
๔. วตีมปํสท
๔๕๔. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ วตีมปํสาสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุ
ตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย วตีมปํสา
สมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิฯ
๔๕๕. ตตมฺถ กตมา วตีมปํสา? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ ธมมฺมวภิจยส
โมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีมปํสา’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมาธภิ? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ สณมฺฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ
มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปธานสงมฺขาโร? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค
มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปธานสงมฺขาโร’’ฯ อภิตภิ อภิมาย จ วตีมปํสาย, อภิมภินา จ สมาธภิ
นา, อภิมภินา จ ปธานสงมฺขาเรน อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต อพุปาคโต สมพุปาคโต อพุปปโนมฺน สมมฺปโนมฺน
สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีมปํสาสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคโต’’ตภิ
๔๕๖. อภิทมฺธตีตฯ
ภิ ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ อภิทมฺธภิ สมภิทมฺธภิ อภิชมฺซนา สมภิชมฺซนา ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา
สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
อภิทมฺธภิปาโทตภิฯ ตถาภรูตสมฺส ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโปฯ
อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตตีตภิฯ เต ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเว
ตตี’’ตภิฯ
ภิ มฺธภิปาโทฯ
๔๕๗. จตมฺตาโร อภิทมฺธภิปาทา – ฉนมฺทภิทมฺธภิปาโท, วตีรภิยภิทมฺธภิปาโท, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท, วตีมปํสท
๔๕๘. ตตมฺถ กตโม ฉนมฺทภิทมฺธภิปาโท? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคา
มภิปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, โย ตสมฺมปํภิ สมเย ฉโนมฺท ฉนมฺทภิกตา กตมฺตพุกมมฺยตา กพุ
สโล ธมมฺมจมฺฉโนมฺท – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ฉนมฺทภิทมฺธภิปาโท’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ฉนมฺทภิทมฺธภิปาทสมมฺปยพุตมฺตาฯ
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๔๕๙. ตตมฺถ กตโม วตีรภิยภิทมฺธภิปาโท? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, โย ตสมฺมปํ ภิ สมเย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม
วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺครภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยภิทมฺธภิปาโท’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา วตี
รภิยภิทมฺธภิปาทสมมฺปยพุตมฺตาฯ
๔๖๐. ตตมฺถ กตโม จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ …เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณ
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ยปํ ตสมฺมปํ ภิ สมเย จภิตมฺตปํ มโน มานส…
ธาตพุ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา จภิตมฺตภิทมฺธภิปาทสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ภิ มฺธภิปาโท? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
๔๖๑. ตตมฺถ กตโม วตีมปํสท
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย
ภิ มฺธภิปาโท’’ฯ อว
สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีมปํส ท
ภิ มฺธภิปาทสมมฺปยพุตมฺตาฯ
เสสา ธมมฺมา วตีมปํสท

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๔๖๒. จตมฺตาโร อภิทมฺธภิปาทา – อภิธ ภภิกมฺขพุ ฉนมฺทสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิ , วตีรภิย
สมาธภิ…เป.… จภิตมฺตสมาธภิ…เป.… วตีมปํสาสมาธภิปธานสงมฺขารสมนมฺนาคตปํ อภิทมฺธภิปาทปํ ภาเวตภิฯ
๔๖๓. จตพุนมฺนปํ อภิทธ
มฺ ภิปาทานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ วภิ
๔๖๔. กพุสลาเยวฯ สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, ส ภิ
ปากธมมฺมธมมฺมาฯ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ อสก
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า อพุ
ยา อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา , สย
เปกมฺขาสหคตาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพ
เหตพุกาฯ อปจยคามภิโนฯ เสกมฺขาฯ อปมฺปมาณาฯ อปมฺปมาณารมมฺมณาฯ ปณตีตาฯ สมมฺมตมฺตนภิยตาฯ
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนา, น วตมฺตพมฺ
น มคมฺคารมมฺมณา, มคมฺคเหตพุกา, น มคมฺคาธภิปตภิโนฯ สย
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ น วตมฺตพมฺพา อตตีตารมมฺมณา
พา อพุปมฺปาทภิโนตภิฯ สย
ภิ า อชมฺซตมฺตา, สย
ภิ า พหภิทมฺธา, สย
ภิ า
ตภิปภิ, อนาคตารมมฺมณาตภิปภิ , ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาตภิปภิฯ สย
อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ าฯ พหภิทมฺธารมมฺมณาฯ อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ

๒. ทพุกปํ
ภิ มฺธภิปาโท เหตพุ, ตโย อภิทมฺธภิปาทา น เหตรูฯ สเหตพุกาฯ เหตพุสมมฺปยพุตมฺตาฯ วตีมปํสท
ภิ มฺธภิปาโท
๔๖๕. วตีมปํสท
เหตพุ เจว สเหตพุโก จ, ตโย อภิทมฺธภิปาทา น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว สเหตพุกา จาตภิ , สเหตพุกา เจว น
ภิ มฺธภิปาโท เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต จ, ตโย อภิทมฺธภิปาทา น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว
จ เหตรูฯ วตีมปํสท
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เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จาตภิ, เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรูฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา น เหตรู สเหตพุกา, วตีมปํ
ภิ มฺธภิปาโท น วตมฺตโพมฺพ น เหตพุ สเหตพุโกตภิปภิ, น เหตพุ อเหตพุโกตภิปภิฯ สปมฺปจมฺจยาฯ สงมฺขตาฯ อ
สท
นภิทสมฺสนาฯ อปมฺปฎภิฆาฯ อรรูปาฯ โลกพุตมฺตราฯ เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ โน อา
สวาฯ อนาสวาฯ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว สาสวา จาตภิปภิ , สาสวา เจว โน จ
อาสวาตภิปภิฯ น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จาตภิปภิ , อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อา
สวาตภิปภิฯ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ อนาสวาฯ
โน สโปํ ยชนา…เป.… โน คนมฺถา…เป.… โน โอฆา…เป.… โน โยคา…เป.… โน นตีวรณา…เป.…
โน ปรามาสา…เป.… สารมมฺมณาฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา โน จภิตมฺตา, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท จภิตมฺตปํฯ ตโย
ภิ า, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท อเจตสโภิ กฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตา, จภิตมฺตภิทมฺธภิปา
อภิทมฺธภิปาทา เจตสก
ปํ ฎมฺฐา,
โท น วตมฺตโพมฺพ จภิเตมฺตน สมมฺปยพุโตมฺตตภิปภิ, จภิเตมฺตน วภิปมฺปยพุโตมฺตตภิปภิฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา จภิตมฺตสส
ปํ โฎมฺฐตภิปภิ, จภิเตมฺตน วภิสส
ปํ โฎมฺฐตภิปภิฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา จภิตมฺต
จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท น วตมฺตโพมฺพ จภิเตมฺตน สส
สมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท โน จภิตมฺตสมพุฎมฺฐาโน ฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา จภิตมฺตสหภพุโน, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท
โน จภิตมฺตสหภรูฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตโภิ น , จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท โน จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิฯ ตโย
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐาโนฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา
อภิทมฺธภิปาทา จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโน, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภรูฯ ตโย อภิทมฺธภิปาทา
จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโน, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท โน จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตฯ
จภิตมฺตสส
ภิ
ตโย อภิทมฺธภิปาทา พาหภิรา, จภิตมฺตภิทมฺธภิปาโท อชมฺซตมฺตโภิ กฯ โน อพุปาทาฯ อนพุปาทภินมฺนาฯ โน อพุปาทา
นา…เป.… โน กภิเลสา…เป.… น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ น ทสมฺสเนน
ภิ า สวภิตกมฺกา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกาฯ สย
ภิ า สวภิจา
ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ สย
ภิ า อวภิจารา ฯ สย
ภิ า สปมฺปตีตภิกา, สย
ภิ า อปมฺปตีตภิกาฯ สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า น ปตีตภิสหคตาฯ ส ภิ
รา, สย
ภิ า น สพุขสหคตาฯ สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น อพุเปกมฺขาสหคตาฯ น กา
ยา สพุขสหคตา, สย
มาวจรา ฯ น รรูปาวจราฯ น อรรูปาวจราฯ อปรภิยาปนมฺนาฯ นภิยมฺยานภิกาฯ นภิยตาฯ อนพุตมฺตราฯ
อรณาตภิฯ

ปญมฺหาปพุจฉ
มฺ กปํฯ
อภิทมฺธป
ภิ าทวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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