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ວ ວທທ  ອ ອານ
ວ ວທທ  ອ ອານ ມທ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ມນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທທອ  ເຮອາ ເຫມ ນ ເປມນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປມນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ມງຈາກນ ມດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ມນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ມງສ ສ ລາວ ເປມນ ອ ທກຢອາງນນອງ ຄ ມນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທມມມະ ເປມນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ມງສ ສ ທມມ 

1. ພຍ ມນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປມນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ມດນ ຕດອງ ມທ ໄມດພວນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

2. ພຍ ມນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ  ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ມດນ ເຫມສອນ ກ ມບ ມ ມນ ປະກອບ ກ ມບ ສຣະອະ

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

4. ສຣະເອ ກ ມບ ສຣະໂອ ມ ມກ ຢຢອ ຫນ ດາ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ມ ມນ ປະກອບ ກ ມບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ມງ ຕ ອວສະກ ອດ

5. ຄ ມນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ  ອ ອານ ເເບບ ດຽວ ກ ມບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອ ອານ ັມນ ເປມນ ໄມດອ ມນ) ສ ອວນ ຕ ອວ ອ ສອນ ນ ມດນ
ທອານ ຄ ອງ ອ ອານ ອອກ ເເລ ດວ

6. ຕ ອວໃດ ມທ ນວກຄະຫວ ດ ອ ມງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ມດນ ເປມນ ໄມດອ ມງ ຄ ມນ ມ ມນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ມນ ເປມນ ໄມດອ ວງ

7. ມ ມນ ມທ ການຂຽນ ຈ ມອງ ນນອງ ເເລະ ອ ອານ ອ ທກ ຈ ມອງ ນນອງ ເເຕອ ບກອ  ໄດ ດ ເອອາ ເປມນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกมฺขโนมฺธ ຣຢປມກຂ ມນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต ອາສະວະວ ວບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ ເວທະນາກຂ ມນໂທ (§4)

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ວ ວນຍານ ມກຂ ມນໂທ (§5)
วภิเญมฺญโยมฺย ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ /ກວນຈ ວ ຣຢປມງ ອະຕທຕານາຄະຕະປມດຈສຸບປມນນ ມງ ອ ມດຊ ມດຕ ມງ

จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ ຈ ມກຂສຸວ ວນໄຢຢມງ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน ປມດຈສຸບປມນໂນ
สมมฺปยพุโตมฺต ສ ມມປະຢສຸດໂຕ
วตมฺตโพมฺพ ວ ມດຕ ມບໂພ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ອ ມດຊ ມດຕາຣ ມມມະນາ
วตมฺตโพมฺพ ວ ມດຕ ມບໂພ
วตมฺตพมฺพา ວ ມດຕ ມບພາ

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

ຄ ກາເເພວ ພຢເພມຊຣ ຣລວນທອງ
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๏
๑. สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํ

๔๘๖. อรภิโย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค, เสยมฺยถภิทปํ – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ, สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวาจา, สมมฺมากมมฺมโนมฺ
ต, สมมฺมาอาช ตีโว, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

๔๘๗. ตตมฺถ กตมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ? ทพุเกมฺข ญาณปํ, ทพุกมฺขสมพุทเย ญาณปํ, ทพุกมฺขนภิโรเธ ญาณปํ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภิ
นภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมมฺมาสงมฺกโปมฺป?  เนกมฺขมมฺมสงมฺกโปมฺป,  อพมฺยาปาทสงมฺกโปมฺป,  อวภิหภิปํสาสงมฺกโปมฺป – อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสงมฺกโปมฺป’’ฯ
ตตมฺถ  กตมา  สมมฺมาวาจา?  มพุสาวาทา  เวรมณตี,  ปภิสพุณาย  วาจาย  เวรมณตี,  ผรพุสาย  วาจาย
เวรมณตี, สมมฺผปมฺปลาปา เวรมณตี – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาวาจา’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมมฺมากมมฺมโนมฺต?  ปาณาตภิปาตา เวรมณตี,  อทภินมฺนาทานา เวรมณตี,  กาเมสพุมภิจมฺฉาจา
รา เวรมณตี – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมากมมฺมโนมฺต’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมมฺมาอาช ตีโว? อภิธ อรภิยสาวโก มภิจมฺฉาอาช ตีวปํ ปหาย สมมฺมาอาช ตีเวน ช ตีวภิกปํ กเปมฺปตภิ –
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาอาช ตีโว’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมมฺมาวายาโม? อภิธ ภภิกมฺขพุ อนพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อนพุปมฺปาทาย
ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ,  อพุปมฺปนมฺนานปํ ปาปกานปํ อกพุสลานปํ
ธมมฺมานปํ ปหานาย ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ, อนพุปมฺปนมฺนานปํ
กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ อพุปมฺปาทาย ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ, อพุปมฺ
ปนมฺนานปํ  กพุสลานปํ  ธมมฺมานปํ  ฐภิตภิยา  อสโมมฺมสาย ภภิโยมฺยภาวาย เวปพุลมฺลาย ภาวนาย ปารภิปรูรภิยา
ฉนมฺทปํ ชเนตภิ วายมตภิ วตีรภิยปํ อารภตภิ จภิตมฺตปํ ปคมฺคณมฺหาตภิ ปทหตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาวายาโม’’ฯ
ตตมฺถ กตมา สมมฺมาสตภิ? 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
มนสมฺสปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสตภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม สมมฺมาสมาธภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ สวภิตกมฺกปํ สวภิจารปํ
วภิเวกช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ; วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา อชมฺซตมฺตปํ สมมฺปสาทนปํ เจต
โส เอโกทภิภาวปํ อวภิตกมฺกปํ อวภิจารปํ สมาธภิช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ; ปตีตภิยา จ วภิราคา
อพุเปกมฺขโก จ วภิหรตภิ สโต จ สมมฺปชาโน สพุขญมฺจ กาเยน ปฎภิสปํเวเทตภิ,  ยปํ ตปํ อรภิยา อาจภิกมฺขนมฺตภิ ‘‘อพุ
เปกมฺขโก สตภิมา สพุขวภิหารตี’’ตภิ ตตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ; สพุขสมฺส จ ปหานา ทพุกมฺขสมฺส จ ปหาน
า ปพุเพมฺพว โสมนสมฺสโทมนสมฺสานปํ อตมฺถงมฺคมา อทพุกมฺขมสพุขปํ อพุเปกมฺขาสตภิปารภิสพุทมฺธภิ ปํ จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสมาธภิ’’ฯ

๔๘๘. อรภิโย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค, เสยมฺยถภิทปํ – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ, สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวาจา, สมมฺมากมมฺมโนมฺ
ต, สมมฺมาอาช ตีโว, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

๔๘๙. ตตมฺถ กตมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ?  อภิธ ภภิกมฺขพุ สมมฺมาทภิฎมฺฐภิปํ  ภาเวตภิ วภิเวกนภิสมฺส ภิตปํ วภิราคนภิสมฺส ภิตปํ นภิโรธนภิสมฺส ภิตปํ
โวสมฺสคมฺคปรภิณามภิปํ, สมมฺมาสงมฺกปมฺปปํ ภาเวตภิ…เป.… สมมฺมาวาจปํ ภาเวตภิ…เป.… สมมฺมากมมฺมนมฺตปํ ภาเว
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ตภิ…เป.…  สมมฺมาอาช ตีวปํ  ภาเวตภิ…เป.…  สมมฺมาวายามปํ  ภาเวตภิ…เป.…  สมมฺมาสตภิปํ  ภาเวตภิ…เป.…
สมมฺมาสมาธภิปํ ภาเวตภิ วภิเวกนภิสมฺส ภิตปํ วภิราคนภิสมฺส ภิตปํ นภิโรธนภิสมฺส ภิตปํ โวสมฺสคมฺคปรภิณามภิปํฯ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๔๙๐. อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ,  สมมฺมาสงมฺกโปมฺป,  สมมฺมาวาจา,  สมมฺมากมมฺมโนมฺต,  สมมฺมาอาช ตีโว,

สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

๔๙๑. ตตมฺถ กตโม อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจย
คามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ…
เป.… สมมฺมาสมาธภิฯ

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

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาสงมฺกโปมฺป?  โย ตโกมฺก วภิตโกมฺก สงมฺกโปมฺป อปมฺปนา พมฺยปมฺปนา เจตโส อภภินภิโร
ปนา สมมฺมาสงมฺกโปมฺป มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสงมฺกโปมฺป’’ฯ

ตตมฺถ กตมา สมมฺมาวาจา? ยา จตรูหภิ วจตีทพุจมฺจรภิเตหภิ อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ
อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต สมมฺมาวาจา มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺ
มาวาจา’’ฯ

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

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

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

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

ตตมฺถ  กตโม สมมฺมาสมาธภิ?  ยา  จภิตมฺตสมฺส  ฐภิตภิ…เป.…  สมมฺมาสมาธภิ  สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค  มคมฺคงมฺคปํ
มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสมาธภิ’’ฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา
อฎมฺฐงมฺคภิเกน มเคมฺคน สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๔๙๓. ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ, สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

๔๙๔. ตตมฺถ กตโม ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจย
คามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ,
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สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

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

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

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

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

ตตมฺถ  กตโม สมมฺมาสมาธภิ?  ยา  จภิตมฺตสมฺส  ฐภิตภิ…เป.…  สมมฺมาสมาธภิ  สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค  มคมฺคงมฺคปํ
มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสมาธภิ’’ฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา
ปญมฺจงมฺคภิเกน มเคมฺคน สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๔๙๖. ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ, สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

๔๙๗. ตตมฺถ กตมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ?  อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย
สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ อวเส
สา ธมมฺมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิยา สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา สมมฺมาสงมฺกเปมฺปน สมมฺปยพุตมฺตา…เป.
…  อวเสสา ธมมฺมา สมมฺมาวายาเมน สมมฺปยพุตมฺตา…เป.…  อวเสสา ธมมฺมา สมมฺมาสตภิยา สมมฺปยพุตมฺ
ตาฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาสมาธภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ  ทพุกมฺขปฎภิปทปํ  ทนมฺธาภภิญมฺญปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย จภิตมฺตสมฺส  ฐภิตภิ…เป.…  สมมฺมาสมาธภิ  สมาธภิส
โมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสมาธภิ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา สมมฺมาสมาธภิ
นา สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๔๙๘. อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิฯ

๔๙๙. ตตมฺถ กตโม อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจย
คามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ  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  สพุญมฺญตปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย
อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค’’ฯ อว
เสสา ธมมฺมา อฎมฺฐงมฺคภิเกน มเคมฺคน สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๕๐๐. ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ, สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

๕๐๑. ตตมฺถ กตโม ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจย
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คามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ  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 สพุญมฺญตปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ปญมฺ
จงมฺคภิโก มโคมฺค โหตภิ – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ,  สมมฺมาสงมฺกโปมฺป,  สมมฺมาวายาโม,  สมมฺมาสตภิ,  สมมฺมาสมาธภิฯ
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ปญมฺจงมฺคภิเกน มเคมฺคน สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๕๐๒. ปญมฺจงมฺคภิโก มโคมฺค – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ, สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

๕๐๓. ตตมฺถ กตมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ?  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 ปญมฺญา ป
ชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ
– อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา สมมฺมาทภิฎมฺฐภิยา สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา
สมมฺมาสงมฺกเปมฺปน สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา สมมฺมาวายาเมน สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเส
สา ธมมฺมา สมมฺมาสตภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตโม สมมฺมาสมาธภิ? 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 จภิตมฺตสมฺส
ฐภิตภิ  สณมฺฐภิตภิ  อวฎมฺฐภิตภิ  อวภิสาหาโร อวภิเกมฺขโป อวภิสาหฎมานสตา สมโถ สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ  สมาธภิพลปํ
สมมฺมาสมาธภิ สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค มคมฺคงมฺคปํ มคมฺคปรภิยาปนมฺนปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺมาสมาธภิ’’ฯ อวเสสา
ธมมฺมา สมมฺมาสมาธภินา สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๕๐๔. อรภิโย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค, เสยมฺยถภิทปํ – สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ, สมมฺมาสงมฺกโปมฺป, สมมฺมาวาจา, สมมฺมากมมฺมโนมฺ

ต, สมมฺมาอาช ตีโว, สมมฺมาวายาโม, สมมฺมาสตภิ, สมมฺมาสมาธภิฯ

๕๐๕. อฎมฺฐนมฺนปํ มคมฺคงมฺคานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
๕๐๖. ส ภิยา กพุสลา, ส ภิยา อพมฺยากตาฯ สมมฺมาสงมฺกโปมฺป สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุโตมฺต; สตมฺต มคมฺคงมฺคา ส ภิยา

สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา , ส ภิยา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ ส ภิยา วภิปากา, ส ภิยา วภิ
ปากธมมฺมธมมฺมาฯ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ อสปํกภิลภิฎมฺฐอสปํกภิเลส ภิกาฯ สมมฺมาสงมฺกโปมฺป อวภิตกมฺกวภิ
จารมโตมฺต; สตมฺต มคมฺคงมฺคา ส ภิยา สวภิตกมฺกสวภิจารา, ส ภิยา อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, ส ภิยา อวภิตกมฺกอวภิจา
ราฯ สมมฺมาสงมฺกโปมฺป ปตีตภิสหคโต, สพุขสหคโต, น อพุเปกมฺขาสหคโต; สตมฺต มคมฺคงมฺคา ส ภิยา ปตีตภิสหค
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ตา,  ส ภิยา สพุขสหคตา,  ส ภิยา อพุเปกมฺขาสหคตาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ เนว
ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ส ภิยา อปจยคามภิโน,  ส ภิยา เนวาจยคามภินาปจยคามภิ
โนฯ ส ภิยา เสกมฺขา, ส ภิยา อเสกมฺขาฯ อปมฺปมาณาฯ อปมฺปมาณารมมฺมณาฯ ปณตีตาฯ ส ภิยา สมมฺมตมฺตนภิย
ตา, 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 อพุปมฺปาทภิโนฯ ส ภิยา อ
ตตีตา, ส ภิยา อนาคตา, ส ภิยา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ น วตมฺตพมฺพา อตตีตารมมฺมณาตภิปภิ, อนาคตารมมฺมณาตภิปภิ,
ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาตภิปภิฯ  ส ภิยา  อชมฺซตมฺตา,  ส ภิยา  พหภิทมฺธา,  ส ภิยา  อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธาฯ พหภิทมฺธาร
มมฺมณาฯ อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ

๒. ทพุกปํ
๕๐๗. สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ เหตพุ, สตมฺต มคมฺคงมฺคา น เหตรูฯ สเหตพุกาฯ เหตพุสมมฺปยพุตมฺตาฯ สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ เหตพุ เจว

สเหตพุกา จ, สตมฺต มคมฺคงมฺคา น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว สเหตพุกา จาตภิ, สเหตพุกา เจว น จ เหตรูฯ สมมฺ
มาทภิฎมฺฐภิ เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จ, สตมฺต มคมฺคงมฺคา น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จา
ตภิ, เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรูฯ สตมฺต มคมฺคงมฺคา น เหตรู สเหตพุกา, สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ น วตมฺตพมฺพา
น เหตพุ สเหตพุกาตภิปภิ, น เหตพุ อเหตพุกาตภิปภิฯ

สปมฺปจมฺจยา ฯ สงมฺขตาฯ อนภิทสมฺสนาฯ อปมฺปฎภิฆาฯ อรรูปาฯ โลกพุตมฺตราฯ เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ
น วภิเญมฺญยมฺยาฯ

โน อาสวาฯ อนาสวาฯ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตาฯ น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว สาสวา จาตภิปภิ, สาสวา เจว
โน จ อาสวาตภิปภิฯ น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จาตภิปภิ, อาสวสมมฺปยพุตมฺตา 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 จภิตมฺต
สมพุฎมฺฐานาฯ  จภิตมฺตสหภพุโนฯ  จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ  จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานาฯ  จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐาน
สหภพุโนฯ จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ พาหภิราฯ โน อพุปาทาฯ อนพุปาทภินมฺนาฯ

โน อพุปาทานา…เป.… โน กภิเลสา…เป.… น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ น
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ สมมฺมาสงมฺกโปมฺป อวภิตโกมฺก,  สตมฺต
มคมฺคงมฺคา ส ภิยา สวภิตกมฺกา, ส ภิยา อวภิตกมฺกาฯ สมมฺมาสงมฺกโปมฺป สวภิจาโร, สตมฺต มคมฺคงมฺคา ส ภิยา สวภิจา
รา, ส ภิยา อวภิจาราฯ สมมฺมาสงมฺกโปมฺป สปมฺปตีตภิโก , สตมฺต มคมฺคงมฺคา ส ภิยา สปมฺปตีตภิกา, ส ภิยา อปมฺปตีตภิกาฯ
สมมฺมาสงมฺกโปมฺป ปตีตภิสหคโต, สตมฺต มคมฺคงมฺคา ส ภิยา ปตีตภิสหคตา, ส ภิยา น ปตีตภิสหคตาฯ สมมฺมาสงมฺก
โปมฺป สพุขสหคโต, สตมฺต มคมฺคงมฺคา ส ภิยา สพุขสหคตา, ส ภิยา น สพุขสหคตาฯ สมมฺมาสงมฺกโปมฺป น อพุเปกมฺ
ขาสหคโต, สตมฺต มคมฺคงมฺคา ส ภิยา อพุเปกมฺขาสหคตา, ส ภิยา น อพุเปกมฺขาสหคตาฯ น กามาวจราฯ น
รรูปาวจราฯ น อรรูปาวจราฯ อปรภิยาปนมฺนาฯ ส ภิยา นภิยมฺยานภิกา, ส ภิยา อนภิยมฺยานภิกาฯ ส ภิยา นภิยตา,
ส ภิยา อนภิยตาฯ อนพุตมฺตราฯ อรณาตภิฯ

ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํฯ
มคมฺคงมฺควภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ

๛
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