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ຄາເເພວ
ພຢເພຊ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
ໂພດຊງຄະວ
ຊ
ວພຊງໂຄ 4

๏
๑. สพุตต
มฺ นมฺตภาชนตียปํ
๔๖๖. สตมฺต โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ปตีตภิสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค, ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๖๗. ตตมฺถ กตโม สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อภิธ ภภิกมฺขพุ สตภิมา โหตภิ ปรเมน สตภิเนปเกมฺกน สมนมฺนาคโต, จภิรก
ภิ มมฺปภิ สรภิตา โหตภิ อนพุสมฺสรภิตา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ตมมฺปภิ จภิรภาสต
โส ตถา สโต วภิหรโนมฺต ตปํ ธมมฺมปํ ปญมฺญาย ปวภิจภินตภิ ปวภิจรตภิ ปรภิวตีมปํสมาปชมฺชตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ธมมฺม
วภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ตสมฺส ตปํ ธมมฺมปํ ปญมฺญาย ปวภิจภินโต ปวภิจรโต ปรภิวตีมปํสมาปชมฺชโต อารทมฺธปํ โหตภิ วตีรภิยปํ อสลมฺลตีนปํ – อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
อารทมฺธวตีรภิยสมฺส อพุปมฺปชมฺชตภิ ปตีตภิ นภิรามภิสา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ปตีตภิมนสมฺส กาโยปภิ ปสมฺสมมฺภตภิ, จภิตมฺตมมฺปภิ ปสมฺสมมฺภตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ปสมฺสทมฺธกายสมฺส สพุขภิโน จภิตมฺตปํ สมาธภิยตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ ฯ
โส ตถา สมาหภิตปํ จภิตมฺตปํ สาธพุกปํ อชมฺฌพุเปกมฺขภิตา โหตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
๔๖๘. สตมฺต โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ปตีตภิสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค, ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๖๙. ตตมฺถ กตโม สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตปํ ธเมมฺมสพุ สตภิ, อตมฺถภิ พหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ สตภิฯ ยทปภิ
ปํ ตมฺตตภิฯ ยทปภิ
อชมฺซตมฺตปํ ธเมมฺมสพุ สตภิ ตทปภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพานาย ส ว
ปํ ตมฺตตภิฯ
พหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ สตภิ ตทปภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพานาย ส ว
ตตมฺถ กตโม ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตปํ ธเมมฺมสพุ ปวภิจโย, อตมฺถภิ พหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ ปวภิจ
โยฯ ยทปภิ อชมฺซตมฺตปํ ธเมมฺมสพุ ปวภิจโย ตทปภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพา
ปํ ตมฺตตภิฯ ยทปภิ พหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ ปวภิจโย ตทปภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย ส
นาย สว
ปํ ตมฺตตภิฯ
โมมฺพธาย นภิพมฺพานาย สว
ภิ ปํ วตีรภิยปํฯ ยทปภิ กายภิกปํ วตีรภิยปํ ตทปภิ
ตตมฺถ กตโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อตมฺถภิ กายภิกปํ วตีรภิยปํ, อตมฺถภิ เจตสก
ปํ ตมฺตตภิฯ ยทปภิ เจตสก
ภิ ปํ วตีรภิยปํ ตทปภิ วตีรภิยส
วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพานาย สว
ปํ ตมฺตตภิ ฯ
โมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพานาย สว
ตตมฺถ กตโม ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อตมฺถภิ สวภิตกมฺกสวภิจารา ปตีตภิ, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจารา ปตีตภิฯ ยทปภิ สวภิ
ปํ ตมฺตตภิฯ ยทปภิ อวภิ
ตกมฺกสวภิจารา ปตีตภิ ตทปภิ ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพานาย ส ว
ปํ ตมฺตตภิฯ
ตกมฺกอวภิจารา ปตีตภิ ตทปภิ ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพานาย สว
ตตมฺถ กตโม ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อตมฺถภิ กายปสมฺสทมฺธภิ [กายปมฺปสมฺสทมฺธภิ (สมฺยา. ก.)], อตมฺถภิ จภิตมฺ
ตปสมฺสทมฺธภิ [จภิตมฺตปมฺปสมฺสทมฺธภิ (สมฺยา. ก.)]ฯ ยทปภิ กายปสมฺสทมฺธภิ ตทปภิ ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิ
ปํ ตมฺตตภิฯ ยทปภิ จภิตมฺตปสมฺสทมฺธภิ ตทปภิ ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิ
ญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพานาย สว
ปํ ตมฺตตภิฯ
ญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺพานาย สว
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ตตมฺถ กตโม สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อตมฺถภิ สวภิตโกมฺก สวภิจาโร สมาธภิ, อตมฺถภิ อวภิตโกมฺก อวภิจาโร
สมาธภิฯ ยทปภิ สวภิตโกมฺก สวภิจาโร สมาธภิ ตทปภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพพ
มฺ า
ปํ ตมฺตตภิฯ ยทปภิ อวภิตโกมฺก อวภิจาโร สมาธภิ ตทปภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย
นาย สว
ปํ ตมฺตตภิฯ
นภิพมฺพานาย สว
ตตมฺถ กตโม อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตปํ ธเมมฺมสพุ อพุเปกมฺขา, อตมฺถภิ พหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ อพุ
เปกมฺขาฯ ยทปภิ อชมฺซตมฺตปํ ธเมมฺมสพุ อพุเปกมฺขา ตทปภิ อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย สโมมฺพธาย นภิพมฺ
ปํ ตมฺตตภิฯ ยทปภิ พหภิทมฺธา ธเมมฺมสพุ อพุเปกมฺขา ตทปภิ อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค อภภิญมฺญาย ส
พานาย สว
ปํ ตมฺตตภิฯ
โมมฺพธาย นภิพมฺพานาย สว
๔๗๐. สตมฺต โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ปตีตภิสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค, ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
ภิ ปํ วภิราคนภิสมฺสต
ภิ ปํ นภิโร
๔๗๑. ตตมฺถ กตโม สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? อภิธ ภภิกมฺขพุ สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ภาเวตภิ วภิเวกนภิสมฺสต
ภิ ปํ โวสมฺสคมฺคปรภิณามภิปํ, ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ภาเวตภิ…เป.… วตีรภิยสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ภาเวตภิ… ปตีตภิ
ธนภิสมฺสต
สโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ภาเวตภิ… ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ภาเวตภิ… สมาธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคปํ ภาเวตภิ… อพุเปกมฺขาส
ภิ ปํ วภิราคนภิสมฺสต
ภิ ปํ นภิโรธนภิสมฺสต
ภิ ปํ โวสมฺสคมฺคปรภิณามภิปํฯ
โมมฺพชมฺซงมฺคปํ ภาเวตภิ วภิเวกนภิสมฺสต

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๔๗๒. สตมฺต โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ปตีตภิสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค, ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๗๓. ตตมฺถ กตเม สตมฺต โพชมฺซงมฺคา? 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, ตสมฺมปํ ภิ สมเย สตมฺต โพชมฺซงมฺคา โหนมฺตภิ – สตภิสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค…เป.… อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๗๔. ตตมฺถ กตโม สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺค
ปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ตตมฺถ กตโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค? โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโม วตีรภิยสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? ยา ปตีตภิ ปาโมชมฺช ปํ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วภิตมฺตภิ
โอทคมฺยปํ [โอทคมฺคปํ (ส.ตี ) ธ. ส. ๙] อตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปตีตภิส
โมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? ยา เวทนากมฺขนมฺธสมฺส สญมฺญากมฺขนมฺธสมฺส สงมฺขารกมฺขนมฺธสมฺส วภิญมฺ
ญาณกมฺขนมฺธสมฺส ปสมฺสทมฺธภิ ปฎภิปมฺปสมฺสทมฺธภิ ปสมฺสมมฺภนา ปฎภิปมฺปสมฺสมมฺภนา ปฎภิปมฺปสมฺสมมฺภภิตตมฺตปํ
ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
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ตตมฺถ กตโม สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺ
คงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ
ตตมฺถ กตโม อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค? ยา อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขนา อชมฺฌพุเปกมฺขนา มชมฺซตมฺตตา จภิตมฺตสมฺส อพุ
เปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ สตมฺต โพชมฺซงมฺคาฯ อวเส
สา ธมมฺมา สตมฺตหภิ โพชมฺซเงมฺคหภิ สมมฺปยพุตมฺตาฯ
๔๗๕. สตมฺต โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค…เป.… อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๗๖. ตตมฺถ กตโม สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? 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, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย สตภิ อนพุสมฺสตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺค
สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา วตี
รภิยสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา ปตีตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา
ธมมฺมา ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา สมาธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตโม อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค? 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, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขนา อชมฺฌพุเปกมฺขนา
มชมฺซตมฺตตา จภิตมฺตสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา
อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตาฯ
๔๗๗. สตมฺต โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค…เป.… อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๗๘. ตตมฺถ กตเม สตมฺต โพชมฺซงมฺคา? 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 ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิ
– อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย
สตมฺต โพชมฺซงมฺคา โหนมฺตภิ – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค…เป.… อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๗๙. ตตมฺถ กตโม สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺค
ปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’…เป.…ฯ
ตตมฺถ กตโม อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค? ยา อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขนา อชมฺฌพุเปกมฺขนา มชมฺซตมฺตตา จภิตมฺตสมฺส อพุ
เปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘สตมฺต โพชมฺซงมฺคา’’ฯ อว
เสสา ธมมฺมา สตมฺตหภิ โพชมฺซเงมฺคหภิ สมมฺปยพุตมฺตาฯ
๔๘๐. สตมฺต โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค…เป.… อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๘๑. ตตมฺถ กตโม สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค? 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, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิ
เม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ฌานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กา
เมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ , ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย สตภิ อนพุสมฺ
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สตภิ สมมฺมาสตภิ สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ฯ อวเส
สา ธมมฺมา สตภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตา
…เป.… อวเสสา ธมมฺมา วตีรภิยสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา ปตีตภิสโมมฺพชมฺซงมฺค
สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา
สมาธภิสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตโม อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค? 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, ตสมฺมปํ ภิ 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 ตสมฺมปํ ภิ
สมเย อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขนา อชมฺฌพุเปกมฺขนา มชมฺซตมฺตตา จภิตมฺตสมฺส อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค’’ ฯ อวเสสา ธมมฺมา อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซงมฺคสมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๔๘๒. สตมฺต โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ปตีตภิสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค, ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺคฯ
๔๘๓. สตมฺตนมฺนปํ โพชมฺซงมฺคานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต; ฉ โพชมฺซงมฺคา สย
ภิ า
๔๘๔. สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ สย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิ
สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ สย
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, ส ภิ
ปากธมมฺมธมมฺมาฯ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ อสก
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค น ปตีตภิสหคโต, สพุขสหคโต, น
ยา อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตาฯ เนว
อพุเปกมฺขาสหคโต; ฉ โพชมฺซงมฺคา สย
ภิ า อปจย
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ส ย
ภิ า เนวาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ สย
ภิ า เสกมฺขา, สย
ภิ า อเสกมฺขาฯ อปมฺปมาณาฯ อปมฺ
คามภิโน, สย
ภิ า สมมฺมตมฺตนภิยตา , สย
ภิ า อนภิยตาฯ น มคมฺคารมมฺมณา, สย
ภิ า มคมฺค
ปมาณารมมฺมณาฯ ปณตีตาฯ สย
ภิ า มคมฺคาธภิปตภิโน; สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา มคมฺคเหตพุกาตภิปภิ, มคมฺคาธภิปตภิโนตภิปภิฯ สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺ
เหตพุกา, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภิโนฯ สย
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ น
นา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตา, ส ภิ
วตมฺตพมฺพา อตตีตารมมฺมณาตภิปภิ, อนาคตารมมฺมณาตภิปภิ, ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาตภิปภิฯ สย
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาฯ พหภิทมฺธารมมฺมณาฯ อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ
ยา พหภิทมฺธา, สย

๒. ทพุกปํ
๔๘๕. ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค เหตพุ, ฉ โพชมฺซงมฺคา เหตพุสมมฺปยพุตมฺตาฯ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค เหตพุ เจว ส
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เหตพุโก จ, ฉ โพชมฺซงมฺคา น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว สเหตพุกา จาตภิ, สเหตพุกา เจว น จ เหตรูฯ ธมมฺม
วภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุโตมฺต จ, ฉ โพชมฺซงมฺคา น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว เหตพุสมมฺป
ยพุตมฺตา จาตภิ, เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรูฯ ฉ โพชมฺซงมฺคา น เหตรู สเหตพุกา, ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซ
โงมฺค น วตมฺตโพมฺพ น เหตพุสเหตพุโกตภิปภิ, น เหตพุอเหตพุโกตภิปภิฯ สปมฺปจมฺจยาฯ สงมฺขตาฯ อนภิทสมฺสนาฯ
อปมฺปฎภิฆาฯ อรรูปาฯ โลกพุตมฺตราฯ เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ โน อาสวาฯ อนาสวา
อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว สาสวา จาตภิปภิ , สาสวา เจว โน จ อาสวาตภิปภิฯ อา
สวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จาตภิปภิ, อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อาสวาตภิปภิฯ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ อ
นาสวาฯ โน สโปํ ยชนา…เป.… โน คนมฺถา…เป.… โน โอฆา…เป.… โน โยคา…เป.… โน นตีว
ภิ าฯ จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตาฯ จภิตมฺ
รณา…เป.… โน ปรามาสา…เป.… สารมมฺมณาฯ โน จภิตมฺตาฯ เจตสก
ปํ ฎมฺฐา ฯ จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานาฯ จภิตมฺตสหภพุโนฯ จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ จภิตมฺ
ตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโนฯ จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ พาหภิราฯ โน อพุปาทาฯ อนพุปา
ตสส
ทภินมฺนาฯ โน อพุปาทานา…เป.… โน กภิเลสา…เป.… น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ น ภาวนาย ป
ภิ า สวภิตกมฺกา, ส ภิ
หาตพมฺพาฯ น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ส ย
ภิ า สวภิจารา, สย
ภิ า อวภิจาราฯ
ยา อวภิตกมฺกาฯ สย
ภิ า สปมฺปตีตภิกา, สย
ภิ า อปมฺปตีตภิกาฯ ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค น ปตี
ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค อปมฺปตีตภิโก, ฉ โพชมฺซงมฺคา สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า น ปตีตภิสหคตาฯ ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค สพุขสหคโต, ฉ
ตภิสหคโต, ฉ โพชมฺซงมฺคา สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า น สพุขสหคตาฯ ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค น อพุเปกมฺขาสหคโต, ฉ
โพชมฺซงมฺคา สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น อพุเปกมฺขาสหคตาฯ น กามาวจราฯ น รรูปาวจราฯ น
โพชมฺซงมฺคา สย
ภิ า นภิยมฺยานภิกา, สย
ภิ า อนภิยมฺยานภิกาฯ สย
ภิ า นภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ
อรรูปาวจราฯ อปรภิยาปนมฺนาฯ สย
อนพุตมฺตราฯ อรณาตภิฯ

ปญมฺหาปพุจฉ
มฺ กปํฯ
โพชมฺซงมฺควภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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