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ວ ວທທ ອານ
ອ
ວ ວທທ 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 ວ 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 ນວກຄະຫວ ດ ອ ພງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເປພນ ໄມອ
ດ ພງ ຄ ພນ ມ ພນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ພນ ເປພນ ໄມອ
ດ ງວ
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 ວບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ພ

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
ວ ວນຍານ ພກຂນໂທ
(§5)
ພ
วภิเญมฺญโยมฺย
ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ
/ກວນຈ ວ ຣຢປງພ ອະຕທຕານາຄະຕະປພດຈສຸບປພນນ ພງ ອ ພດຊດຕ
ພ ພງ
จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน
สมมฺปยพุโตมฺต
วตมฺตโพมฺพ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา
วตมฺตโพมฺพ
วตมฺตพมฺพา

ຈກຂສຸ
ພ ວ ວນໄຢຢພງ
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
ວ ທອງ
ຣ ນ
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๏
๑. สพุตต
มฺ นมฺตภาชนตียปํ
ปํ รสว
ปํ พุโต วภิหรตภิ, อาจารโคจรสมมฺปโนมฺน, อณพุมเตมฺตสพุ วเชมฺชสพุ ภยทสมฺสาวตี,
๕๐๘. อภิธ ภภิกมฺขพุ ปาตภิโมกมฺขสว
ภิ มฺขตภิ สก
ภิ มฺขาปเทสพุ อภินมฺทมฺรภิเยสพุ คพุตมฺตทมฺวาโร โภชเน มตมฺตญมฺญรู ปพุพมฺพรตมฺตาปรรตมฺตปํ
สมาทาย สก
ชาครภิยานพุโยคมนพุยพุโตมฺต สาตจมฺจปํ เนปกมฺกปํ โพธภิปกมฺขภิกานปํ ธมมฺมานปํ ภาวนานพุโยคมนพุยพุโตมฺตฯ โส
ภิ
อภภิกมฺกเนมฺต ปฎภิกมฺกเนมฺต สมมฺปชานการตี โหตภิ, อาโลกภิเต วภิโลกภิเต สมมฺปชานการตี โหตภิ, สมภิญมฺชเต
ภิ (ส.ตี สมฺยา.)] ปสารภิเต สมมฺปชานการตี โหตภิ, สงมฺฆาฎภิปตมฺตจตีวรธารเณ สมมฺปชานการตี
[สมมฺมภิญมฺชเต
โหตภิ, อสเภิ ต ปตีเต ขายภิเต สายภิเต สมมฺปชานการตี โหตภิ, อพุจมฺจารปสมฺสาวกเมมฺม สมมฺปชานการตี โหตภิ,
คเต ฐภิเต นภิสเภิ นมฺน สพุเตมฺต ชาครภิเต ภาสเภิ ต ตพุณมฺหภ
ตี าเว สมมฺปชานการตี โหตภิฯ โส วภิวภิตมฺตปํ เสนาสนปํ
ภชตภิ อรญมฺญปํ รพุกมฺขมรูลปํ ปพมฺพตปํ กนมฺทรปํ คภิรภิคพุหปํ สพุสานปํ วนปตมฺถปํ อโพมฺภกาส ปํ ปลาลปพุญมฺช ปํ อปมฺปสทมฺทปํ
อปมฺปนภิโคมฺฆสปํ วภิชนวาตปํ มนพุสมฺสราหเสมฺสยมฺยกปํ [มนพุสมฺสราหเสยมฺยกปํ (ส.ตี สมฺยา.)] ปฎภิสลมฺลานสา
ตี ตภิ ปลมฺลงมฺกปํ อาภพุชตมฺภิ วา อพุชพุ ปํ
รพุปมฺปปํฯ โส อรญมฺญคโต วา รพุกมฺขมรูลคโต วา สพุญมฺญาคารคโต วา นภิสท
กายปํ ปณภิธาย ปรภิมพุขปํ สตภิ ปํ อพุปฎมฺฐเปตมฺวาฯ โส อภภิชมฺฌปํ โลเก ปหาย วภิคตาภภิเชมฺ ซน เจตสา วภิหรตภิ,
อภภิชมฺซาย จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตภิฯ พมฺยาปาทปโทส ปํ ปหาย อพมฺยาปนมฺนจภิโตมฺต วภิหรตภิ สพมฺพปาณภรูตหภิต
านพุกมมฺปตี, พมฺยาปาทปโทสา จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตภิฯ ถภินมภิทธ
มฺ ปํ ปหาย วภิคตถภินมภิโทมฺธ วภิหรตภิ อาโลก
สญมฺญตี สโต สมมฺปชาโน, ถภินมภิทมฺธา จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตภิฯ อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจปํ ปหาย อนพุทมฺธโต วภิหรตภิ
อชมฺซตมฺตปํ วรูปสนมฺตจภิโตมฺต , อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจา จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตภิฯ วภิจภิกภิจมฺฉปํ ปหาย ตภิณมฺณวภิจภิกภิโจมฺฉ วภิห
รตภิ อกถปํกถตี กพุสเลสพุ ธเมมฺมสพุ, วภิจภิกภิจมฺฉาย จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตภิฯ โส อภิเม ปญมฺจ นตีวรเณ ปหาย เจตโส
อพุปกมฺกภิเลเส ปญมฺญาย ทพุพมฺพลตีกรเณ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ สวภิตกมฺกปํ สวภิจารปํ วภิ
เวกช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ; วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา อชมฺซตมฺตปํ สมมฺปสาทนปํ เจตโส
เอโกทภิภาวปํ อวภิตกมฺกปํ อวภิจารปํ สมาธภิช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ทพุตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ; ปตีตภิยา จ วภิราคา อพุ
เปกมฺขโก จ วภิหรตภิ สโต จ สมมฺปชาโน สพุขญมฺจ กาเยน ปฎภิสเปํ วเทตภิ, ยปํ ตปํ อรภิยา อาจภิกมฺขนมฺตภิ – ‘‘อพุ
เปกมฺขโก สตภิมา สพุขวภิหารตี’’ตภิ ตตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ; สพุขสมฺส จ ปหานา ทพุกมฺขสมฺส จ ปหาน
า ปพุเพมฺพว โสมนสมฺสโทมนสมฺสานปํ อตมฺถงมฺคมา อทพุกมฺขมสพุขปํ อพุเปกมฺขาสตภิปารภิสพุทมฺธภิ ปํ จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ; สพมฺพโส รรูปสญมฺญานปํ สมตภิกมฺกมา ปฎภิฆสญมฺญานปํ อตมฺถงมฺคมา นานตมฺตสญมฺญานปํ
ภิ ารา ‘‘อนโนมฺต อากาโส’’ตภิ อากาสานญมฺจายตนปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ; สพมฺพโส อากาสานญมฺ
อมนสก
จายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม ‘‘อนนมฺตปํ วภิญมฺญาณ’’นมฺตภิ วภิญมฺญาณญมฺจายตนปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ; สพมฺพโส วภิญมฺ
ญาณญมฺจายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม ‘‘นตมฺถภิ กภิญมฺจตี’’ตภิ อากภิญมฺจายตนปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ; สพมฺพโส
อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิฯ

มาตภิกา
๕๐๙. ‘‘อภิธา’’ตภิ อภิมภิสมฺสา ทภิฎมฺฐภิยา, อภิมภิสมฺสา ขนมฺตภิยา, อภิมภิสมฺสา รพุจภิยา, อภิมสมฺมปํ ภิ อาทาเย, อภิมสมฺมปํ ภิ ธเมมฺม,
อภิมสมฺมปํ ภิ วภินเย, อภิมสมฺมปํ ภิ ธมมฺมวภินเย, อภิมสมฺมปํ ภิ ปาวจเน, อภิมสมฺมปํ ภิ พมฺรหมฺมจรภิเย, อภิมสมฺมปํ ภิ สตมฺถส
พุ าสเนฯ
เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิธา’’ตภิฯ
๕๑๐. ‘‘ภภิกมฺขรู’’ตภิ สมญมฺญาย ภภิกมฺขพุ, ปฎภิญมฺญาย ภภิกมฺขพุ, ภภิกมฺขตตีตภิ ภภิกมฺขพุ, ภภิกมฺขโกตภิ ภภิกมฺขพุ, ภภิกมฺขาจรภิยปํ
อชมฺฌพุปคโตตภิ ภภิกมฺขพุ, ภภินมฺนปฎธโรตภิ ภภิกมฺขพุ, ภภินท
มฺ ตภิ ปาปเก อกพุสเล ธเมมฺมตภิ ภภิกมฺขพุ, ภภินมฺนตมฺตา ปา
ปกานปํ อกพุสลานปํ ธมมฺมานปํ ภภิกมฺขพุ, โอธภิโส กภิเลสานปํ ปหานา ภภิกมฺขพุ, อโนธภิโส กภิเลสานปํ ปหานา
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ภภิกมฺขพุ, เสโกมฺข ภภิกมฺขพุ, อเสโกมฺข ภภิกมฺขพุ, เนวเสกมฺขนาเสโกมฺข ภภิกมฺขพุ, อโคมฺค ภภิกมฺขพุ, ภโทมฺร ภภิกมฺขพุ,
มโณมฺฑ ภภิกมฺขพุ, สาโร ภภิกมฺขพุ, สมเคมฺคน สเงมฺฆน ญตมฺตภิจตพุเตมฺถน กเมมฺมน อกพุเปมฺปน ฐานารเหน อพุป
สมมฺปโนมฺน ภภิกมฺขพุฯ
ตี ปํ ปตภิฎมฺฐา อาทภิ จรณปํ สย
ปํ โม สว
ปํ โร โมกมฺขปํ ปาโมกมฺขปํ กพุสลานปํ ธมมฺมานปํ สมาปตมฺ
๕๑๑. ‘‘ปาตภิโมกมฺข’’นมฺตภิ สล
ปํ โรตภิฯ กายภิโก อวตีตภิกมฺกโม, วาจสโภิ ก อวตีตภิกมฺกโม , กายภิกวาจสโภิ ก อวตีตภิกมฺกโมฯ สว
ปํ พุโต
ตภิยาฯ สว
ปํ เรน อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต อพุปาคโต สมพุปาคโต อพุปปโนมฺน สมมฺปโนมฺน
ตภิฯ อภิมภินา ปาตภิโมกมฺขสว
ปํ รสว
ปํ พุโต’’ตภิฯ
สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาตภิโมกมฺขสว
๕๑๒. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ อภิรภิยตภิ วตมฺตตภิ ปาเลตภิ ยเปตภิ ยาเปตภิ จรตภิ วภิหรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๕๑๓. ‘‘อาจารโคจรสมมฺปโนมฺน’’ตภิ อตมฺถภิ อาจาโร, อตมฺถภิ อนาจาโรฯ
ตตมฺถ กตโม อนาจาโร? กายภิโก วตีตภิกมฺกโม, วาจสโภิ ก วตีตภิกมฺกโม, กายภิกวาจสโภิ ก วตีตภิกมฺกโม – อยปํ
ตี มฺยปํ อนาจาโรฯ อภิเธกโจมฺจ เวฬพุทาเนน วา ปตมฺตทาเนน วา
วพุจมฺจตภิ ‘‘อนาจาโร’’ฯ สพมฺพมมฺปภิ ทพุสมฺสล
ภิ านทาเนน วา ทนมฺตกฎมฺฐทาเนน วา จาฎพุกมมฺยตาย วา มพุคมฺค
ปพุปมฺผทาเนน วา ผลทาเนน วา สน
สรูปมฺยตาย [มพุคค
มฺ สพุปมฺปตาย (ส.ตี )] วา ปารภิภฎยตาย วา ชงมฺฆเปสนภิเกน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วา
ตี
พพุทมฺธปฎภิกพุเฎมฺฐน มภิจมฺฉาอาชเวน
ชวภิตี กปํ กเปมฺปตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อนาจาโร’’ฯ
ตตมฺถ กตโม อาจาโร? กายภิโก อวตีตภิกมฺกโม, วาจสโภิ ก อวตีตภิกมฺกโม, กายภิกวาจสโภิ ก อวตีตภิกมฺกโม –
ตี สว
ปํ โร อาจาโรฯ อภิเธกโจมฺจ น เวฬพุทาเนน น ปตมฺตทาเนน น
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อาจาโร’’ ฯ สโพมฺพปภิ สล
ภิ านทาเนน น ทนมฺตกฎมฺฐทาเนน น จาฎพุกมมฺยตาย น มพุคค
ปพุปมฺผทาเนน น ผลทาเนน น สน
มฺ สรูปมฺย
ตี
ตาย น ปารภิภฎยตาย น ชงมฺฆเปสนภิเกน น อญมฺญตรญมฺญตเรน พพุทมฺธปฎภิกพุเฎมฺฐน มภิจมฺฉาอาชเวน
ช ตี
วภิกปํ กเปมฺปตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อาจาโร’’ฯ
๕๑๔. ‘‘โคจโร’’ตภิ อตมฺถภิ โคจโร, อตมฺถภิ อโคจโรฯ
ภิ าโคจโร วา โหตภิ วภิธวาโคจโร วา ถพุลมฺลกพุมารภิโคจโร วา
ตตมฺถ กตโม อโคจโร? อภิเธกโจมฺจ เวสย
ปํ โฎมฺฐ วภิหรตภิ ราชรูหภิ ราชมหาม
ปณมฺฑกโคจโร วา ภภิกมฺขพุนภิโคจโร วา ปานาคารโคจโร วา, สส
ปํ เคมฺคน ; ยานภิ วา ปน ตานภิ กพุลานภิ อสมฺสทมฺธานภิ
เตมฺตหภิ ตภิตมฺถภิเยหภิ ตภิตมฺถภิยสาวเกหภิ อนนพุโลมภิเกน สส
อปมฺปสนมฺนานภิ อโนปานภรูตานภิ อโกมฺกสกปรภิภาสกานภิ อนตมฺถกามานภิ อหภิตกามานภิ อผาสพุกกามานภิ
ภิ านปํ, ตถารรูปานภิ กพุลานภิ เสวตภิ ภชตภิ ปยภิรพุ
อโยคเกมฺขมกามานภิ ภภิกมฺขรูนปํ ภภิกมฺขพุนตีนปํ อพุปาสกานปํ อพุปาสก
ปาสตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อโคจโร’’ฯ
ภิ าโคจโร โหตภิ น วภิธวาโคจโร น ถพุลมฺลกพุมารภิโคจโร น
ตตมฺถ กตโม โคจโร? อภิเธกโจมฺจ น เวสย
ปํ โฎมฺฐ วภิหรตภิ ราชรูหภิ ราชมหามเตมฺตหภิ
ปณมฺฑกโคจโร น ภภิกมฺขพุนภิโคจโร น ปานาคารโคจโร, อสส
ปํ เคมฺคน; ยานภิ วา ปน ตานภิ กพุลานภิ สทมฺธานภิ ปสนมฺนานภิ
ตภิตถ
มฺ ภิเยหภิ ตภิตมฺถภิยสาวเกหภิ อนนพุโลมภิเกน สส
โอปานภรูตานภิ กาสาวปโชมฺชตานภิ อภิสวภิ าตปฎภิวาตานภิ อตมฺถกามานภิ หภิตกามานภิ ผาสพุกกามานภิ โยค
ภิ านปํ, ตถารรูปานภิ กพุลานภิ เสวตภิ ภชตภิ ปยภิรพุปาสตภิ
เกมฺขมกามานภิ ภภิกมฺขรูนปํ ภภิกมฺขพุนตีนปํ อพุปาสกานปํ อพุปาสก
– อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โคจโร’’ฯ อภิตภิ อภิมภินา จ อาจาเรน อภิมภินา จ โคจเรน อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาค
โตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อาจารโคจรสมมฺปโนมฺน’’ตภิฯ
๕๑๕. ‘‘อณพุมเตมฺตสพุ วเชมฺชสพุ ภยทสมฺสาวตี’’ตภิ ตตมฺถ กตเม อณพุมตมฺตา วชมฺชา? ยานภิ ตานภิ วชมฺชานภิ อปมฺปมตมฺ
ปํ มกรณตียานภิ สว
ปํ รกรณตียานภิ จภิตมฺตพุปมฺปาทกรณตียานภิ
ตกานภิ โอรมตมฺตกานภิ ลหพุสานภิ ลหพุสมมฺมตานภิ สย
ภิ ารปฎภิพทมฺธานภิ – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อณพุมตมฺตา วชมฺชา’’ฯ อภิตภิ อภิเมสพุ อณพุมเตมฺตสพุ วเชมฺชสพุ วชมฺชทสมฺ
มนสก
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สาวตี จ โหตภิ ภยทสมฺสาวตี จ อาทตีนวทสมฺสาวตี จ นภิสมฺสรณทสมฺสาวตี จฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อณพุมเตมฺตสพุ วเชมฺช
สพุ ภยทสมฺสาวตี’’ตภิฯ
ภิ มฺขตภิ สก
ภิ มฺขาปเทสรู’’ตภิ ตตมฺถ กตมา สก
ภิ มฺขา? จตโสมฺส สก
ภิ มฺขา – ภภิกมฺขรูนปํ ภภิกมฺขพุสก
ภิ มฺขา, ภภิกมฺ
๕๑๖. ‘‘สมาทาย สก
ภิ มฺขา, อพุปาสกานปํ อพุปาสกสก
ภิ มฺขา, อพุปาสก
ภิ านปํ อพุปาสก
ภิ สก
ภิ มฺขาฯ อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘สก
ภิ มฺขา
ขพุนตีนปํ ภภิกมฺขพุนภิสก
ภิ มฺขาสพุ สเพมฺพน สพมฺพปํ สพมฺพถา สพมฺพปํ อเสส ปํ นภิเสมฺสสปํ สมาทาย วตมฺตตภิฯ เตน
โย’’ฯ อภิตภิ อภิมาสพุ สก
ภิ มฺขตภิ สก
ภิ มฺขาปเทสรู’’ตภิฯ
วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาทาย สก
๕๑๗. ‘‘อภินมฺทมฺรภิเยสพุ คพุตมฺตทมฺวาโร’’ตภิ อตมฺถภิ อภินมฺทมฺรภิเยสพุ คพุตมฺตทมฺวารตา, อตมฺถภิ อคพุตมฺตทมฺวารตาฯ
ตตมฺถ กตมา อภินมฺทมฺรภิเยสพุ อคพุตมฺตทมฺวารตา? อภิเธกโจมฺจ จกมฺขพุนา รรูปปํ ทภิสมฺวา นภิมภิตมฺตคมฺคาหตี โหตภิ อนพุ
ปํ พุตปํ วภิหรนมฺตปํ อภภิชมฺซาโทมนสมฺสา ปาปกา อกพุ
พมฺยญมฺชนคมฺคาหตีฯ ยตมฺวาธภิกรณเมนปํ จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ อสว
ปํ ราย น ปฎภิปชมฺชตภิ, น รกมฺขตภิ จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, จกมฺขพุนมฺทมฺรภิเย น
สลา ธมมฺมา อนมฺวาสมฺสเวยมฺยพุปํ, ตสมฺส สว
ปํ รปํ อาปชมฺชตภิฯ โสเตน สทมฺทปํ สพุตมฺวา…เป.… ฆาเนน คนมฺธปํ ฆายภิตมฺวา…เป.… ชวมฺภิ หาย รสปํ สายภิตมฺ
สว
ภิ มฺวา…เป.… มนสา ธมมฺมปํ วภิญมฺญาย นภิมภิตมฺตคมฺคาหตี โหตภิ อนพุพมฺยญมฺ
วา…เป.… กาเยน โผฎมฺฐพมฺพปํ ผพุสต
ปํ พุตปํ วภิหรนมฺตปํ อภภิชมฺซาโทมนสมฺสา ปาปกา อกพุสลา ธมมฺ
ชนคมฺคาหตีฯ ยตมฺวาธภิกรณเมนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ อสว
ปํ ราย น ปฎภิปชมฺชตภิ, น รกมฺขตภิ มนภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิเย น สว
ปํ รปํ อาปชมฺช
มา อนมฺวาสมฺสเวยมฺยพุปํ, ตสมฺส สว
ปํ โร – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภินมฺทมฺรภิเยสพุ อ
ตภิฯ ยา อภิเมสปํ ฉนมฺนปํ อภินมฺทมฺรภิยานปํ อคพุตมฺตภิ อโคปนา อนารโกมฺข อสว
คพุตมฺตทมฺวารตา’’ฯ
ตตมฺถ กตมา อภินมฺทมฺรภิเยสพุ คพุตมฺตทมฺวารตา? อภิเธกโจมฺจ จกมฺขพุนา รรูปปํ ทภิสมฺวา น นภิมภิตมฺตคมฺคาหตี โหตภิ นา
ปํ พุตปํ วภิหรนมฺตปํ อภภิชมฺซาโทมนสมฺสา ปาปกา อกพุ
นพุพมฺยญมฺชนคมฺคาหตีฯ ยตมฺวาธภิกรณเมนปํ จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ อสว
ปํ ราย ปฎภิปชมฺชตภิ, รกมฺขตภิ จกมฺขพุนมฺทมฺรภิยปํ, จกมฺขพุนมฺทมฺรภิเย สว
ปํ รปํ
สลา ธมมฺมา อนมฺวาสมฺสเวยมฺยพุปํ, ตสมฺส สว
อาปชมฺชตภิฯ โสเตน สทมฺทปํ สพุตมฺวา…เป.… ฆาเนน คนมฺธปํ ฆายภิตมฺวา…เป.… ชวมฺภิ หาย รสปํ สายภิตมฺวา…
ภิ มฺวา…เป.… มนสา ธมมฺมปํ วภิญมฺญาย น นภิมภิตมฺตคมฺคาหตี โหตภิ นานพุพมฺยญมฺ
เป.… กาเยน โผฎมฺฐพมฺพปํ ผพุสต
ปํ พุตปํ วภิหรนมฺตปํ อภภิชมฺซาโทมนสมฺสา ปาปกา อกพุสลา ธมมฺ
ชนคมฺคาหตีฯ ญตมฺวาธภิกรณเมนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ อสว
ปํ ราย ปฎภิปชมฺชตภิ, รกมฺขตภิ มนภินมฺทมฺรภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิเย สว
ปํ รปํ อาปชมฺชตภิฯ ยา
มา อนมฺวาสมฺสเวยมฺยพุปํ, ตสมฺส สว
ปํ โร – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภินมฺทมฺรภิเยสพุ คพุตมฺตทมฺวารตา’’ฯ
อภิเมสปํ ฉนมฺนปํ อภินมฺทมฺรภิยานปํ คพุตมฺตภิ โคปนา อารโกมฺข สว
อภิมาย อภินมฺทมฺรภิเยสพุ คพุตมฺตทมฺวารตาย อพุเปโต โหตภิ สมพุเปโต…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภินมฺ
ทมฺรภิเยสพุ คพุตมฺตทมฺวาโร’’ตภิฯ
๕๑๘. ‘‘โภชเน มตมฺตญมฺญรู’’ตภิ อตมฺถภิ โภชเน มตมฺตญมฺญพุตา, อตมฺถภิ โภชเน อมตมฺตญมฺญพุตาฯ
ตตมฺถ กตมา โภชเน อมตมฺตญมฺญพุตา? อภิเธกโจมฺจ อปมฺปฎภิสงมฺขา อโยนภิโส อาหารปํ อาหาเรตภิ ทวาย
มทาย มณมฺฑนาย วภิภรูสนายฯ ยา ตตมฺถ อสนมฺตพุฎมฺฐภิตา อมตมฺตญมฺญพุตา อปมฺปฎภิสงมฺขา โภชเน – อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘โภชเน อมตมฺตญมฺญพุตา’’ตภิฯ
ตตมฺถ กตมา โภชเน มตมฺตญมฺญพุตา? อภิเธกโจมฺจ ปฎภิสงมฺขา โยนภิโส อาหารปํ อาหาเรตภิ – ‘‘เนว ทวาย
น มทาย น มณมฺฑนาย น วภิภรูสนาย, ยาวเทว อภิมสมฺส กายสมฺส ฐภิตภิยา ยาปนาย วภิหปํ ภิสรูปรตภิยา
พมฺรหมฺมจรภิยานพุคมฺคหาย, อภิตภิ ปพุราณญมฺจ เวทนปํ ปฎภิหงมฺขามภิ นวญมฺจ เวทนปํ น อพุปมฺปาเทสมฺสามภิ ยาตมฺ
รา จ เม ภวภิสมฺสตภิ อนวชมฺชตา จ ผาสพุ วภิหาโร จา’’ตภิฯ ยา ตตมฺถ สนมฺตพุฎมฺ ฐต
ภิ า มตมฺตญมฺญพุตา ปฎภิสงมฺขา
โภชเน – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โภชเน มตมฺตญมฺญพุตา’’ฯ อภิมาย โภชเน มตมฺตญมฺญพุตาย อพุเปโต โหตภิ…เป.…
สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘โภชเน มตมฺตญมฺญรู’’ตภิฯ
๕๑๙. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ ปพุพมฺพรตมฺตาปรรตมฺตปํ ชาครภิยานพุโยคมนพุยพุโตมฺต โหตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ทภิวสปํ จงมฺกเมน นภิสชมฺ
ชาย อาวรณตีเยหภิ ธเมมฺมหภิ จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตภิ, รตมฺตภิยา ปฐมยามปํ จงมฺกเมน นภิสชมฺชาย อาวรณตีเยหภิ
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ตี เสยมฺยปํ กเปมฺปตภิ ปาเท ปาทปํ
ธเมมฺมหภิ จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตภิ, รตมฺตภิยา มชมฺฌภิมยามปํ ทกมฺขภิเณน ปเสมฺสน สห
ภิ รภิตมฺวา, รตมฺตภิยา ปจมฺฉภิม
[ปาเทน ปาทปํ (สมฺยา.)] อจมฺจาธาย สโต สมมฺปชาโน อพุฎมฺฐานสญมฺญปํ มนสก
ยามปํ ปจมฺจพุฎมฺฐาย จงมฺกเมน นภิสชมฺชาย อาวรณตีเยหภิ ธเมมฺมหภิ จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตภิฯ เอวปํ ภภิกมฺขพุ ปพุพมฺพรตมฺ
ตาปรรตมฺตปํ ชาครภิยานพุโยคมนพุยพุโตมฺตฯ
๕๒๐. ‘‘สาตจมฺจ’’นมฺตฯ
ภิ โย เจตสโภิ ก วตีรภิยารโมมฺภ…เป.… สมมฺมาวายาโมฯ
๕๒๑. ‘‘เนปกมฺก’’นมฺตภิฯ ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิฯ
๕๒๒. ‘‘โพธภิปกมฺขภิกานปํ ธมมฺมานปํ ภาวนานพุโยคมนพุยพุโตมฺต’’ตภิฯ ตตมฺถ กตเม โพธภิปกมฺขภิกา ธมมฺมา? สตมฺต
โพชมฺซงมฺคา – สตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ธมมฺมวภิจยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, วตีรภิยสโมมฺพชมฺซโงมฺค, ปตีตภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค,
ปสมฺสทมฺธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, สมาธภิสโมมฺพชมฺซโงมฺค, อพุเปกมฺขาสโมมฺพชมฺซโงมฺค ฯ อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘โพธภิปกมฺขภิกา
ธมมฺมา’’ฯ อภิตภิ เต โพธภิปกมฺขภิเก ธเมมฺม อาเสวตภิ ภาเวตภิ พหพุลตีกโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘โพธภิปกมฺขภิกานปํ
ธมมฺมานปํ ภาวนานพุโยคมนพุยพุโตมฺต’’ตภิฯ
๕๒๓. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ อภภิกมฺกเนมฺต ปฎภิกมฺกเนมฺต สมมฺปชานการตี โหตภิ , อาโลกภิเต วภิโลกภิเต สมมฺปชานการตี โห
ภิ ปสารภิเต สมมฺปชานการตี โหตภิ, สงมฺฆาฎภิปตมฺตจตีวรธารเณ สมมฺปชานการตี โหตภิ, อสเภิ ต
ตภิ, สมภิญมฺชเต
ปตีเต ขายภิเต สายภิเต สมมฺปชานการตี โหตภิ , อพุจมฺจารปสมฺสาวกเมมฺม สมมฺปชานการตี โหตภิ; คเต ฐภิเต นภิ
สเภิ นมฺน สพุเตมฺต ชาครภิเต ภาสเภิ ต ตพุณมฺหตีภาเว สมมฺปชานการตี โหตภิ? อภิธ ภภิกมฺขพุ สโต สมมฺปชาโน อภภิกมฺ
กมตภิ, สโต สมมฺปชาโน ปฎภิกมฺกมตภิ, สโต สมมฺปชาโน อาโลเกตภิ, สโต สมมฺปชาโน วภิโลเกตภิ, สโต
สมมฺปชาโน สมภิเญมฺชตภิ, สโต สมมฺปชาโน ปสาเรตภิ, สโต สมมฺปชานการตี โหตภิ, สงมฺฆาฎภิปตมฺตจตีวรธาร
เณ สโต สมมฺปชานการตี โหตภิ, อสเภิ ต ปตีเต ขายภิเต สายภิเต สโต สมมฺปชานการตี โหตภิ , อพุจมฺจารปสมฺสา
วกเมมฺม สโต สมมฺปชานการตี โหตภิ, คเต ฐภิเต นภิสเภิ นมฺน สพุเตมฺต ชาครภิเต ภาสเภิ ต ตพุณมฺหภ
ตี าเว สโต
สมมฺปชานการตี โหตตีตภิฯ
๕๒๔. ตตมฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ ปฎภิสมฺสตภิ สตภิ สรณตา ธารณตา อปภิลาปนตา อสมมฺมพุสนตา สตภิ
สตภินมฺทมฺรภิยปํ สตภิพลปํ สมมฺมาสตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ’’ฯ
๕๒๕. ‘‘สมมฺปชาโน’’ตภิ ตตมฺถ กตมปํ สมมฺปชญมฺญปํ? ยา ปญมฺญา ปชานนา วภิจโย ปวภิจโย ธมมฺมวภิจโย
สลมฺลกมฺขณา อพุปลกมฺขณา ปจมฺจพุปลกมฺขณา ปณมฺฑภิจมฺจปํ โกสลมฺลปํ เนปพุญมฺญปํ เวภพมฺยา จภินมฺตา อพุปปรภิกมฺขา
ภรูรตีเมธา ปรภิณายภิกา วภิปสมฺสนา สมมฺปชญมฺญปํ ปโตโท ปญมฺญา ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํ ปญมฺญาพลปํ ปญมฺญาสตมฺถปํ
ปญมฺญาปาสาโท ปญมฺญาอาโลโก ปญมฺญาโอภาโส ปญมฺญาปโชมฺชโต ปญมฺญารตนปํ อโมโห ธมมฺมวภิจโย
สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สมมฺปชญมฺญปํ’’ฯ อภิตภิ อภิมาย จ สตภิยา อภิมภินา จ สมมฺปชเญมฺญน อพุเปโต โห
ตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เอวปํ ภภิกมฺขพุ สโต สมมฺปชาโน อภภิกมฺกมตภิ, สโต สมมฺปชาโน ปฎภิกมฺกมตภิ, สโต
สมมฺปชาโน อาโลเกตภิ, สโต สมมฺปชาโน วภิโลเกตภิ, สโต สมมฺปชาโน สมภิเญมฺชตภิ, สโต สมมฺปชาโน ปสา
เรตภิ, สโต สมมฺปชานการตี โหตภิ, สงมฺฆาฎภิปตมฺตจตีวรธารเณ สโต สมมฺปชานการตี โหตภิ, อสเภิ ต ปตีเต
ขายภิเต สายภิเต สโต สมมฺปชานการตี โหตภิ, อพุจมฺจารปสมฺสาวกเมมฺม สโต สมมฺปชานการตี โหตภิ, คเต ฐภิ
เต นภิสเภิ นมฺน สพุเตมฺต ชาครภิเต ภาสเภิ ต ตพุณมฺหตีภาเว สมมฺปชานการตี โหตภิฯ
ภิ
๕๒๖. ‘‘วภิวภิตมฺต’’นมฺตภิ สนมฺตภิเก เจปภิ เสนาสนปํ โหตภิ, ตญมฺจ อนากภิณมฺณปํ คหเฎมฺฐหภิ ปพมฺพชเตหภิ
ฯ เตน ตปํ วภิ
ภิ
วภิตมฺตฯ
ปํ ทรูเร เจปภิ เสนาสนปํ โหตภิ, ตญมฺจ อนากภิณมฺณปํ คหเฎมฺฐหภิ ปพมฺพชเตหภิ
ฯ เตน ตปํ วภิวภิตมฺตฯ
ปํ
ภิ ภิ เสนาสนปํ, พภิโพมฺพหนมมฺปภิ [พภิโมมฺพ
๕๒๗. ‘‘เสนาสน’’นมฺตภิ มโญมฺจปภิ เสนาสนปํ, ปตีฐมมฺปภิ เสนาสนปํ, ภภิสป
หนมมฺปภิ (ส.ตี สมฺยา.)] เสนาสนปํ, วภิหาโรปภิ เสนาสนปํ, อฑมฺฒโยโคปภิ เสนาสนปํ, ปาสาโทปภิ เสนาสนปํ,
อโฎมฺฎปภิ เสนาสนปํ, มาโฬปภิ เสนาสนปํ, เลณมมฺปภิ เสนาสนปํ, คพุหาปภิ เสนาสนปํ, รพุกมฺขมรูลมมฺปภิ เสนาสนปํ,
เวฬพุคพุโมมฺพปภิ เสนาสนปํฯ ยตมฺถ วา ปน ภภิกมฺขรู ปฎภิกมฺกมนมฺตภิ สพมฺพเมตปํ เสนาสนปํฯ
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๕๒๘. ‘‘วภิวภิตมฺตปํ เสนาสนปํ ภชตตี’’ตภิ อภิมปํ วภิวภิตมฺตปํ เสนาสนปํ ภชตภิ สมมฺภชตภิ เสวตภิ นภิเสวตภิ ส เปํ สวตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ
‘‘วภิวภิตมฺตปํ เสนาสนปํ ภชตตี’’ตภิฯ
๕๒๙. ‘‘อรญมฺญ’’นมฺตภิ นภิกมฺขมภิตมฺวา พหภิ อภินมฺทขตีลา สพมฺพเมตปํ อรญมฺญปํฯ
๕๓๐. ‘‘รพุกมฺขมรูล’’นมฺตภิ รพุกมฺขมรูลปํเยว รพุกมฺขมรูลปํฯ ปพมฺพโตเยว ปพมฺพโตฯ กนมฺทราเยว กนมฺทราฯ คภิรภิคพุ
หาเยว คภิรภิคพุหาฯ สพุสานปํเยว สพุสานปํฯ อโพมฺภกาโสเยว อโพมฺภกาโสฯ ปลาลปพุโญมฺชเยว ปลาล
ปพุโญมฺชฯ
๕๓๑. ‘‘วนปตมฺถ’’นมฺตภิ ทรูรานเมตปํ เสนาสนานปํ อธภิวจนปํฯ ‘‘วนปตมฺถ’’นมฺตภิ วนสณมฺฑานเมตปํ เสนาสนานปํ อธภิว
จนปํฯ ‘‘วนปตมฺถ’’นมฺตภิ ภตีสนกานเมตปํ [ภภิปํสนกานเมตปํ (ส.ตี สมฺยา.)] เสนาสนานปํ อธภิวจนปํฯ ‘‘วนปตมฺถ’’นมฺ
ตภิ สโลมหปํสานเมตปํ เสนาสนานปํ อธภิวจนปํฯ ‘‘วนปตมฺถ’’นมฺตภิ ปรภิยนมฺตานเมตปํ เสนาสนานปํ อธภิวจนปํฯ
‘‘วนปตมฺถ’’นมฺตภิ น มนพุสมฺสรูปจารานเมตปํ เสนาสนานปํ อธภิวจนปํฯ ‘‘วนปตมฺถ’’นมฺตภิ ทพุรภภิสมมฺภวานเมตปํ เส
นาสนานปํ อธภิวจนปํฯ
ภิ
๕๓๒. ‘‘อปมฺปสทมฺท’’นมฺตภิ สนมฺตภิเก เจปภิ เสนาสนปํ โหตภิ, ตญมฺจ อนากภิณมฺณปํ คหเฎมฺฐหภิ ปพมฺพชเตหภิ
ฯ เตน ตปํ
ภิ
อปมฺปสทมฺทปํฯ ทรูเร เจปภิ เสนาสนปํ โหตภิ, ตญมฺจ อนากภิณมฺณปํ คหเฎมฺฐหภิ ปพมฺพชเตหภิ
ฯ เตน ตปํ
อปมฺปสทมฺทปํฯ
ปํ ยเทว ตปํ อปมฺปนภิโคมฺฆสปํ ตเทว ตปํ
๕๓๓. ‘‘อปมฺปนภิโคมฺฆส’’นมฺตภิ ยเทว ตปํ อปมฺปสทมฺทปํ ตเทว ตปํ อปมฺปนภิโคมฺฆสฯ
วภิชนวาตปํฯ ยเทว ตปํ วภิชนวาตปํ ตเทว ตปํ มนพุสมฺสราหเสมฺสยมฺยกปํฯ ยเทว ตปํ มนพุสมฺสราหเสมฺสยมฺยกปํ ต
เทว ตปํ ปฎภิสลมฺลานสารพุปมฺปปํฯ
๕๓๔. ‘‘อรญมฺญคโต วา รพุกมฺขมรูลคโต วา สพุญมฺญาคารคโต วา’’ตภิ อรญมฺญคโต วา โหตภิ รพุกมฺขมรูลคโต วา
สพุญมฺญาคารคโต วาฯ
ตี ตภิ ปลมฺลงมฺกปํ อาภพุชตมฺภิ วา’’ตภิ นภิสโภิ นมฺน โหตภิ ปลมฺลงมฺกปํ อาภพุชตมฺภิ วาฯ
๕๓๕. ‘‘นภิสท
๕๓๖. ‘‘อพุชพุ ปํ กายปํ ปณภิธายา’’ตภิ อพุชพุโก โหตภิ กาโย ฐภิโต ปณภิหโภิ ตฯ
๕๓๗. ‘‘ปรภิมพุขปํ สตภิปํ อพุปฎมฺฐเปตมฺวา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ ปฎภิสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ – อยปํ
ภิ เคมฺค วา มพุขนภิมภิเตมฺต วาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ปรภิ
วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ’’ฯ อยปํ สตภิ อพุปฎมฺฐต
ภิ า โหตภิ สพุปฎมฺฐภิตา นาสก
มพุขปํ สตภิปํ อพุปฎมฺฐเปตมฺวา’’ตภิฯ
๕๓๘. ‘‘อภภิชมฺฌปํ โลเก ปหายา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา อภภิชมฺซา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สาราโค –
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภภิชมฺซา’’ฯ
ตตมฺถ กตโม โลโก? ปญมฺจพุปาทานกมฺขนมฺธา โลโก – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โลโก’’ฯ อยปํ อภภิชมฺซา อภิมมมฺหภิ โลเก
ภิ า วภิโสสต
ภิ า
สนมฺตา โหตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภภิชมฺฌปํ โลเก ปหายา’’ตภิฯ
ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ
๕๓๙. ‘‘วภิคตาภภิเชมฺซน เจตสา’’ตภิ ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
– อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ จภิตมฺตปํ วภิคตาภภิชมฺฌปํ โหตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิคตาภภิเชมฺซน เจตสา’’ตภิฯ
๕๔๐. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ อภิรภิยตภิ วตมฺตตภิ ปาเลตภิ ยเปตภิ ยาเปตภิ จรตภิ วภิหรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๕๔๑. ‘‘อภภิชมฺซาย จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิ ตตมฺถ กตมา อภภิชมฺซา? โย ราโค สาราโค…เป.… จภิตมฺตสมฺส สาราโค
– อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อภภิชมฺซา’’ฯ
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ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
จภิตมฺตปํ อภิมาย อภภิชมฺซาย โสเธตภิ วภิโสเธตภิ ปรภิโสเธตภิ โมเจตภิ วภิโมเจตภิ ปรภิโมเจตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภภิชมฺ
ซาย จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิฯ
๕๔๒. ‘‘พมฺยาปาทปโทสปํ ปหายา’’ตภิ อตมฺถภิ พมฺยาปาโท, อตมฺถภิ ปโทโสฯ
ตตมฺถ กตโม พมฺยาปาโท? โย จภิตมฺตสมฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต ปฎภิฆปํ ปฎภิวภิโรโธ โกโป ปโกโป สมมฺป
โกโป โทโส ปโทโส สมมฺปโทโส จภิตมฺตสมฺส พมฺยาปตมฺตภิ มโนปโทโส โกโธ กพุชมฺซนา กพุชมฺฌภิตตมฺตปํ โทโส
ภิ ตมฺตปํ [ทรูสนา ทรูสต
ภิ ตมฺตปํ (สมฺยา.)] พมฺยาปตมฺตภิ พมฺยาปชมฺชนา พมฺยาปชมฺชตตมฺ
ภิ ตปํ วภิโรโธ ปฎภิ
ทพุสมฺสนา ทพุสมฺสต
วภิโรโธ จณมฺฑภิกมฺกปํ อสพุโรโป อนตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาโท’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปโทโส? โย พมฺยาปาโท โส ปโทโส, โย ปโทโส โส พมฺยาปาโทฯ อภิตภิ อยญมฺจ พมฺยา
ปาโท อยญมฺจ ปโทโส สนมฺตา โหนมฺตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺ
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาทปโทส ปํ ปหายา’’ตภิฯ
ปภิตา โสสต
ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ –
๕๔๓. ‘‘อพมฺยาปนมฺนจภิโตมฺต’’ตภิ ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ จภิตมฺตปํ อพมฺยาปนมฺนปํ โหตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อพมฺยาปนมฺนจภิโตมฺต’’ตภิฯ
๕๔๔. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๕๔๕. ‘‘พมฺยาปาทปโทสา จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิฯ อตมฺถภิ พมฺยาปาโท อตมฺถภิ ปโทโสฯ
ตตมฺถ กตโม พมฺยาปาโท? โย จภิตมฺตสมฺส อาฆาโต…เป.… จณมฺฑภิกมฺกปํ อสพุโรโป อนตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส
– อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาโท’’ฯ
ตตมฺถ กตโม ปโทโส? โย พมฺยาปาโท โส ปโทโส, โย ปโทโส โส พมฺยาปาโทฯ
ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
จภิตมฺตปํ อภิมมมฺหา พมฺยาปาทปโทสา โสเธตภิ วภิโสเธตภิ ปรภิโสเธตภิ โมเจตภิ วภิโมเจตภิ ปรภิโมเจตภิฯ เตน
วพุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาทปโทสา จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิฯ
๕๔๖. ‘‘ถภินมภิทมฺธปํ ปหายา’’ตภิ อตมฺถภิ ถภินปํ [ถตีนปํ (ส.ตี สมฺยา.)], อตมฺถภิ มภิทมฺธฯ
ปํ
ตตมฺถ กตมปํ ถภินปํ? ยา จภิตมฺตสมฺส อกลมฺยตา อกมมฺมญมฺญตา โอลตียนา สลมฺลตียนา ลตีนปํ ลตียนา ลตียภิตตมฺตปํ ถภินปํ
ถภิยนา ถภิยภิตตมฺตปํ [ถตียนา ถตียภิตตมฺตปํ (ส.ตี สมฺยา.)] จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ถภินปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ มภิทมฺธปํ? ยา กายสมฺส อกลมฺยตา อกมมฺมญมฺญตา โอนาโห ปรภิโยนาโห อโนมฺตสโมโรโธ
มภิทมฺธปํ สพุปมฺปปํ ปจลายภิกา สพุปมฺปปํ สพุปมฺปนา สพุปมฺปภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มภิทมฺธปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ ถภินปํ อภิทญมฺจ
ภิ า วภิโสส ภิ
มภิทมฺธปํ สนมฺตา โหนมฺตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสส ต
ตา พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ถภินมภิทมฺธปํ ปหายา’’ตภิฯ
๕๔๗. ‘‘วภิคตถภินมภิโทมฺธ’’ตภิฯ ตสมฺส ถภินมภิทมฺธสมฺส จตมฺตตมฺตา วนมฺตตมฺตา มพุตมฺตตมฺตา ปหตีนตมฺตา ปฎภินภิสมฺสฎมฺฐตมฺตา
ปหตีนปฎภินภิสมฺสฎมฺฐตมฺตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิคตถภินมภิโทมฺธ’’ตภิฯ
๕๔๘. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๕๔๙. ‘‘อาโลกสญมฺญตี’’ตภิฯ ตตมฺถ กตมา สญมฺญา? ยา สญมฺญา สญมฺชานนา สญมฺชานภิตตมฺตปํ – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘สญมฺญา’’ฯ อยปํ สญมฺญา อาโลกา โหตภิ วภิวฎา ปรภิสพุทมฺธา ปรภิโยทาตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อาโลก
สญมฺญตี’’ตภิฯ
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๕๕๐. ‘‘สโต สมมฺปชาโน’’ตภิฯ ตตมฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ …เป.… สมมฺมาสตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ สมมฺปชญมฺญปํ? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘สมมฺปชญมฺญปํ’’ฯ อภิตภิ อภิมาย จ สตภิยา อภิมภินา จ สมมฺปชเญมฺญน อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ
เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สโต สมมฺปชาโน’’ตภิฯ
๕๕๑. ‘‘ถภินมภิทมฺธา จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิฯ อตมฺถภิ ถภินปํ, อตมฺถภิ มภิทมฺธฯ
ปํ
ตตมฺถ กตมปํ ถภินปํ…เป.… อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ถภินปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ มภิทมฺธปํ…เป.… อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มภิทมฺธปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ…เป.… อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ จภิตมฺตปํ อภิมมมฺหา ถภินมภิทธ
มฺ า โสเธตภิ วภิโสเธตภิ ปรภิ
โสเธตภิ โมเจตภิ วภิโมเจตภิ ปรภิโมเจตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ถภินมภิทธ
มฺ า จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิฯ
๕๕๒. ‘‘อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจปํ ปหายา’’ตภิ อตมฺถภิ อพุทมฺธจมฺจปํ, อตมฺถภิ กพุกมฺกพุจมฺจปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ อพุทมฺธจมฺจปํ? ยปํ จภิตมฺตสมฺส อพุทมฺธจมฺจปํ อวรูปสโม เจตโส วภิเกมฺขโป ภนมฺตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘อพุทมฺธจมฺจปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ กพุกมฺกพุจมฺจปํ? อกปมฺปภิเย กปมฺปภิยสญมฺญภิตา, กปมฺปภิเย อกปมฺปภิยสญมฺญภิตา, อวเชมฺช วชมฺชสญมฺญภิตา,
วเชมฺช อวชมฺชสญมฺญภิตา, ยปํ เอวรรูปปํ กพุกมฺกพุจมฺจปํ กพุกมฺกพุจมฺจายนา กพุกมฺกพุจมฺจายภิตตมฺตปํ เจตโส วภิปมฺปฎภิสาโร มโน
วภิเลขา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กพุกมฺกพุจมฺจปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ อพุทมฺธจมฺจปํ อภิทญมฺจ กพุกมฺกพุจมฺจปํ สนมฺตา โหนมฺตภิ สมภิตา วรูป
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ
สนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
‘‘อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจปํ ปหายา’’ตภิฯ
๕๕๓. ‘‘อนพุทมฺธโต’’ตภิ ตสมฺส อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจสมฺส จตมฺตตมฺตา วนมฺตตมฺตา มพุตมฺตตมฺตา ปหตีนตมฺตา ปฎภินภิสมฺสฎมฺฐตมฺตา
ปหตีนปฎภินภิสมฺสฎมฺฐตมฺตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อนพุทมฺธโต’’ตภิฯ
๕๕๔. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ …เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ –
๕๕๕. ‘‘วรูปสนมฺตจภิโตมฺต’’ตภิ ฯ ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ จภิตมฺตปํ อชมฺซตมฺตปํ สนมฺตปํ โหตภิ สมภิตปํ วรูปสนมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อชมฺซตมฺตปํ วรูปสนมฺตจภิ
โตมฺต’’ตภิฯ
๕๕๖. ‘‘อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจา จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิ อตมฺถภิ อพุทธ
มฺ จมฺจปํ, อตมฺถภิ กพุกมฺกพุจมฺจปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ อพุทมฺธจมฺจปํ? ยปํ จภิตมฺตสมฺส อพุทมฺธจมฺจปํ อวรูปสโม เจตโส วภิเกมฺขโป ภนมฺตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘อพุทมฺธจมฺจปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ กพุกมฺกพุจมฺจปํ…เป.… อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กพุกมฺกพุจมฺจปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ…เป.… อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ จภิตมฺตปํ อภิมมมฺหา อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจา โสเธตภิ วภิโสเธ
ตภิ ปรภิโสเธตภิ โมเจตภิ วภิโมเจตภิ ปรภิโมเจตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุทมฺธจมฺจกพุกมฺกพุจมฺจา จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิฯ
๕๕๗. ‘‘วภิจภิกภิจมฺฉปํ ปหายา’’ตภิ, ตตมฺถ กตมา วภิจภิกภิจมฺฉา? ยา กงมฺขา กงมฺขายนา กงมฺขายภิตตมฺตปํ วภิมตภิ วภิจภิกภิจมฺฉา
ปํ โย อเนกปํสคมฺคาโห อาสปมฺปนา ปรภิสปมฺปนา อปรภิโยคาหณา ฉมมฺภภิตตมฺตปํ
เทมฺวฬมฺหกปํ ทมฺวภิธาปโถ สส
จภิตมฺตสมฺส มโนวภิเลโข – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิจภิกภิจมฺฉา’’ฯ อยปํ วภิจภิกภิจมฺฉา สนมฺตา โหตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิจภิกภิจมฺ
อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
ฉปํ ปหายา’’ตภิฯ
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๕๕๘. ‘‘ตภิณมฺณวภิจภิกภิโจมฺฉ’’ตภิ, อภิมปํ วภิจภิกภิจมฺฉปํ ตภิโณมฺณ โหตภิ อพุตมฺตภิโณมฺณ นภิตมฺตภิโณมฺณ ปารงมฺคโต ปารมนพุปมฺปโตมฺตฯ
เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ตภิณมฺณวภิจภิกโภิ จมฺฉ’’ตภิฯ
๕๕๙. ‘‘อกถปํกถตี กพุสเลสพุ ธเมมฺมสรู’’ตภิ อภิมาย วภิจภิกภิจมฺฉาย กพุสเลสพุ ธเมมฺมสพุ น กงมฺขตภิ น วภิจภิกภิจมฺฉตภิ อกถปํกถตี
โหตภิ นภิกมฺกถปํกถตี วภิกถปํกโถฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อกถปํกถตี กพุสเลสพุ ธเมมฺมสรู’’ตภิฯ
๕๖๐. ‘‘วภิจภิกภิจมฺฉาย จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิ, ตตมฺถ กตมา วภิจภิกภิจมฺฉา? ยา กงมฺขา กงมฺขายนา กงมฺขายภิตตมฺตปํ
ฉมมฺภภิตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส มโนวภิเลโข – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิจภิกภิจมฺฉา’’ฯ
ปํ เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานส…
จภิตมฺตปํ อภิมาย วภิจภิกภิจมฺฉาย โสเธตภิ วภิโสเธตภิ ปรภิโสเธตภิ โมเจตภิ วภิโมเจตภิ ปรภิโมเจตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิจภิ
กภิจมฺฉาย จภิตมฺตปํ ปรภิโสเธตตี’’ตภิฯ
๕๖๑. ‘‘อภิเม ปญมฺจ นตีวรเณ ปหายา’’ตภิ อภิเม ปญมฺจ นตีวรณา สนมฺตา โหนมฺตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อภิเม ปญมฺจ นตีวรเณ
อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
ปหายา’’ตภิฯ
๕๖๒. ‘‘เจตโส อพุปกมฺกภิเลเส’’ตภิ อภิเม ปญมฺจ นตีวรณา จภิตมฺตสมฺส อพุปกมฺกภิเลสาฯ
๕๖๓. ‘‘ปญมฺญาย ทพุพมฺพลตีกรเณ’’ตภิ อภิเมหภิ ปญมฺจหภิ นตีวรเณหภิ อนพุปมฺปนมฺนา เจว ปญมฺญา น อพุปมฺปชมฺชตภิ อพุปมฺปนมฺ
นา จ ปญมฺญา นภิรพุชมฺซตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺญาย ทพุพมฺพลตีกรเณ’’ตภิฯ
๕๖๔. ‘‘วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหตี’’ตภิ ตตมฺถ กตเม กามา? ฉโนมฺท กาโม, ราโค กาโม,
ฉนมฺทราโค กาโม, สงมฺกโปมฺป กาโม, ราโค กาโม, สงมฺกปมฺปราโค กาโม – อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘กามา’’ฯ
ตตมฺถ กตเม อกพุสลา ธมมฺมา? กามจมฺฉโนมฺท, พมฺยาปาโท, ถภินปํ, มภิทมฺธปํ, อพุทมฺธจมฺจปํ, กพุกมฺกพุจมฺจปํ, วภิจภิกภิจมฺฉา
– อภิเม วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘อกพุสลา ธมมฺมา’’ฯ อภิตภิ อภิเมหภิ จ กาเมหภิ อภิเมหภิ จ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ วภิวภิโตมฺต โห
ตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหตี’’ตภิฯ
๕๖๕. ‘‘สวภิตกมฺกปํ สวภิจาร’’นมฺตภิ อตมฺถภิ วภิตโกมฺก, อตมฺถภิ วภิจาโรฯ
ตตมฺถ กตโม วภิตโกมฺก? โย ตโกมฺก วภิตโกมฺก สงมฺกโปมฺป อปมฺปนา พมฺยปมฺปนา เจตโส อภภินโภิ รปนา สมมฺ
มาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิตโกมฺก’’ฯ
ตตมฺถ กตโม วภิจาโร? โย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตมฺตสมฺส อนพุสนมฺธนตา อนพุเปกมฺขนตา
– อยปํ วพุจมฺจตภิ วภิจาโรฯ อภิตภิ อภิมภินา จ วภิตเกมฺกน อภิมภินา จ วภิจาเรน อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาค
โตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สวภิตกมฺกปํ สวภิจาร’’นมฺตภิฯ
๕๖๖. ‘‘วภิเวกช’’นมฺตภิ วภิตโกมฺก, วภิจาโร, ปตีตภิ, สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา – เต อภิมสมฺมปํภิ วภิเวเก ชาตา โหนมฺตภิ สญมฺ
ชาตา นภิพมฺพตมฺตา อภภินภิพพ
มฺ ตมฺตา ปาตพุภรูตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิเวกช’’นมฺตฯ
ภิ
๕๖๗. ‘‘ปตีตภิสพุข’’นมฺตภิ อตมฺถภิ ปตีตภิ, อตมฺถภิ สพุขปํฯ
ตตมฺถ กตมา ปตีตภิ? ยา ปตีตภิ ปาโมชมฺช ปํ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วภิตมฺตภิ โอทคมฺยปํ อตมฺตมน
ตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปตีตภิ’’ฯ
ภิ ปํ สาตปํ เจตสก
ภิ ปํ สพุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สพุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา สา
ตตมฺถ กตมปํ สพุขปํ? ยปํ เจตสก
ปํ ฎมฺฐปํ สมมฺป
ตา สพุขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขปํ’’ฯ อภิทปํ สพุขปํ อภิมาย ปตีตภิยา สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ ส ส
ยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ปตีตภิสพุข’’นมฺตภิฯ
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๕๖๘. ‘‘ปฐม’’นมฺตภิ คณนานพุปพุพมฺพตา [คณนานพุปพุพมฺพโต (สมฺยา.) เอวมพุปรภิปภิ] ปฐมปํฯ อภิทปํ ปฐมปํ สมาปชมฺชตตี
ตภิ ปฐมปํฯ
๕๖๙. ‘‘ซาน’’นมฺตภิ วภิตโกมฺก, วภิจาโร, ปตีต,ภิ สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ
๕๗๐. ‘‘อพุปสมมฺปชมฺชา’’ตภิ โย ปฐมสมฺส ซานสมฺส ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺป
ทาฯ
๕๗๑. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ …เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๕๗๒. ‘‘วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา’’ตภิ, อตมฺถภิ วภิตโกมฺก, อตมฺถภิ วภิจาโรฯ
ตตมฺถ กตโม วภิตโกมฺก? โย ตโกมฺก วภิตโกมฺก…เป.… สมมฺมาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิตโกมฺก’’ฯ
ตตมฺถ กตโม วภิจาโร? โย จาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตมฺตสมฺส อนพุสนมฺธนตา อนพุเปกมฺขนตา
– อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิจาโร’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ วภิตโกมฺก อยญมฺจ วภิจาโร สนมฺตา โหนมฺตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิตกมฺก
อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
วภิจารานปํ วรูปสมา’’ตภิฯ
๕๗๓. ‘‘อชมฺซตมฺต’’นมฺตภิ ยปํ อชมฺซตมฺตปํ ปจมฺจตมฺตปํฯ
๕๗๔. ‘‘สมมฺปสาทน’’นมฺตภิ ยา สทมฺธา สทมฺทหนา โอกปมฺปนา อภภิปมฺปสาโทฯ
๕๗๕. ‘‘เจตโส เอโกทภิภาว’’นมฺตภิ ยา จภิตมฺตสมฺส ฐภิตภิ…เป.… สมมฺมาสมาธภิฯ
๕๗๖. ‘‘อวภิตกมฺกปํ อวภิจาร’’นมฺตภิ อตมฺถภิ วภิตโกมฺก, อตมฺถภิ วภิจาโรฯ
ตตมฺถ กตโม วภิตโกมฺก? โย ตโกมฺก วภิตโกมฺก…เป.… สมมฺมาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิตโกมฺก’’ฯ
ตตมฺถ กตโม วภิจาโร? โย จาโร อนพุจาโร วภิจาโร อนพุวภิจาโร อพุปวภิจาโร จภิตมฺตสมฺส อนพุสนมฺธนตา อนพุ
เปกมฺขนตา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิจาโร’’ฯ อภิตภิ อยญมฺจ วภิตโกมฺก อยญมฺจ วภิจาโร สนมฺตา โหตภิ สมภิตา วรูปสนมฺ
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อวภิ
ตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
ตกมฺกปํ อวภิจาร’’นมฺตภิฯ
๕๗๗. ‘‘สมาธภิช’’นมฺตภิ สมมฺปสาโท ปตีตภิสพุขปํ – เต อภิมสมฺมปํภิ สมาธภิมมฺหภิ ชาตา โหนมฺตภิ สญมฺชาตา นภิพมฺพตมฺตา อภภิ
นภิพมฺพตมฺตา ปาตพุภรูตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สมาธภิช’’นมฺตภิฯ
๕๗๘. ‘‘ปตีตภิสพุข’’นมฺตภิ อตมฺถภิ ปตีตภิ, อตมฺถภิ สพุขปํฯ
ตตมฺถ กตมา ปตีตภิ…เป.… อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปตีตภิ’’ฯ
ปํ ฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺ
ตตมฺถ กตมปํ สพุขปํ…เป.… อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขปํ’’ฯ อภิทปํ สพุขปํ อภิมาย ปตีตภิยา สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ ส ส
ตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ปตีตภิสพุข’’นมฺตภิฯ
๕๗๙. ‘‘ทพุตภิย’’นมฺตภิ คณนานพุปพุพมฺพตา ทพุตภิยปํฯ อภิทปํ ทพุตภิยปํ สมาปชมฺชตตีตภิ ทพุตภิยปํฯ
๕๘๐. ‘‘ซาน’’นมฺตภิ สมมฺปสาโท, ปตีตภิสพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ
๕๘๑. ‘‘อพุปสมมฺปชมฺชา’’ตภิ โย ทพุตภิยสมฺส ซานสมฺส ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺป
ทาฯ
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๕๘๒. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ …เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๕๘๓. ‘‘ปตีตภิยา จ วภิราคา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา ปตีตภิ? ยา ปตีตภิ ปาโมชมฺช ปํ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วภิตมฺ
ตภิ โอทคมฺยปํ อตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปตีตภิ’’ฯ อยปํ ปตีตภิ สนมฺตา โหตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ปตีตภิยา
อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
จ วภิราคา’’ตภิฯ
๕๘๔. ‘‘อพุเปกมฺขโก’’ตภิ ตตมฺถ กตมา อพุเปกมฺขา? ยา อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขนา อชมฺฌพุเปกมฺขนา มชมฺซตมฺตตา จภิตมฺตสมฺส
– อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขา’’ฯ อภิมาย อพุเปกมฺขาย อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุ
เปกมฺขโก’’ตภิฯ
๕๘๕. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ …เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๕๘๖. ‘‘สโต จ สมมฺปชาโน’’ตภิ ตตมฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ สมมฺปชญมฺญปํ? ยา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘สมมฺปชญมฺญปํ’’ฯ อภิตภิ อภิมาย จ สตภิยา อภิมภินา จ สมมฺปชเญมฺญน อพุเปโต โหตภิ…เป.… สมนมฺนาคโตฯ
เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สโต จ สมมฺปชาโน’’ตภิฯ
ภิ ปํ สาตปํ เจตสก
ภิ ปํ สพุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ
๕๘๗. ‘‘สพุขญมฺจ กาเยน ปฎภิสเปํ วเทตตี’’ตภิ ตตมฺถ กตมปํ สพุขปํ? ยปํ เจตสก
สพุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตโม กาโย? สญมฺญากมฺขโนมฺธ, สงมฺขารกมฺขโนมฺธ, วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กาโย’’ฯ อภิทปํ
สพุขปํ อภิมภินา กาเยน ปฎภิสเปํ วเทตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขญมฺจ กาเยน ปฎภิสเปํ วเทตตี’’ตภิฯ
๕๘๘. ‘‘ยปํ ตปํ อรภิยา อาจภิกมฺขนมฺตตี’’ตภิ ตตมฺถ กตเม อรภิยา? อรภิยา วพุจมฺจนมฺตภิ พพุทมฺธา จ พพุทมฺธสาวกา จฯ เต อภิมปํ
อาจภิกมฺขนมฺตภิ เทเสนมฺตภิ ปญมฺญเปนมฺตภิ [ปญมฺญาเปนมฺตภิ (ส.ตี สมฺยา.)] ปฎมฺฐเปนมฺตภิ วภิวรนมฺตภิ วภิภชนมฺตภิ อพุตมฺตานภิปํ
กโรนมฺตภิ ปกาเสนมฺตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ยปํ ตปํ อรภิยา อาจภิกมฺขนมฺตตี’’ตภิฯ
๕๘๙. ‘‘อพุเปกมฺขโก สตภิมา สพุขวภิหารตี’’ตภิ ตตมฺถ กตมา อพุเปกมฺขา? ยา อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขนา อชมฺฌพุเปกมฺขนา
มชมฺซตมฺตตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขา’’ฯ
ตตมฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ’’ฯ
ภิ ปํ สาตปํ เจตสก
ภิ ปํ สพุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สพุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา สา
ตตมฺถ กตมปํ สพุขปํ? ยปํ เจตสก
ตา สพุขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขปํ’’ฯ อภิตภิ อภิมาย จ อพุเปกมฺขาย อภิมาย จ สตภิยา อภิมภินา จ สพุเขน
สมนมฺนาคโต อภิรภิยตภิ วตมฺตตภิ ปาเลตภิ ยเปตภิ ยาเปตภิ จรตภิ วภิหรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขโก สตภิมา
สพุขวภิหารตี’’ตภิฯ
๕๙๐. ‘‘ตตภิย’’นมฺตภิ คณนานพุปพุพมฺพตา ตตภิยปํฯ อภิทปํ ตตภิยปํ สมาปชมฺชตตีตภิ ตตภิยปํฯ
๕๙๑. ‘‘ซาน’’นมฺตภิ อพุเปกมฺขา, สตภิ, สมมฺปชญมฺญปํ, สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ
๕๙๒. ‘‘อพุปสมมฺปชมฺชา’’ตภิ โย ตตภิยสมฺส ซานสมฺส ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺป
ทาฯ
๕๙๓. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๕๙๔. ‘‘สพุขสมฺส จ ปหานา ทพุกมฺขสมฺส จ ปหานา’’ตภิ, อตมฺถภิ สพุขปํ, อตมฺถภิ ทพุกมฺขปํฯ
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ตตมฺถ กตมปํ สพุขปํ? ยปํ กายภิกปํ สาตปํ กายภิกปํ สพุขปํ กายสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สพุขปํ เวทยภิตปํ กายสมมฺผสมฺสชา สาตา
สพุขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขปํ’’ฯ
ตตมฺถ กตมปํ ทพุกมฺขปํ? ยปํ กายภิกปํ อสาตปํ กายภิกปํ ทพุกมฺขปํ กายสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทพุกมฺขปํ เวทยภิตปํ กาย
สมมฺผสมฺสชา อสาตา ทพุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปํ’’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ สพุขปํ อภิทญมฺจ ทพุกมฺขปํ สนมฺตา
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีก
โหนมฺตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
ตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขสมฺส จ ปหานา ทพุกมฺขสมฺส จ ปหานา’’ตภิฯ
ปํ
๕๙๕. ‘‘ปพุเพมฺพว โสมนสมฺสโทมนสมฺสานปํ อตมฺถงมฺคมา’’ตภิ อตมฺถภิ โสมนสมฺส,ปํ อตมฺถภิ โทมนสมฺสฯ
ภิ ปํ สาตปํ เจตสก
ภิ ปํ สพุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สพุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺส
ตตมฺถ กตมปํ โสมนสมฺส?ปํ ยปํ เจตสก
ชา สาตา สพุขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โสมนสมฺส’ปํ ’ฯ
ภิ ปํ อสาตปํ เจตสก
ภิ ปํ ทพุกมฺขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทพุกมฺขปํ เวทยภิตปํ เจโต
ตตมฺถ กตมปํ โทมนสมฺส?ปํ ยปํ เจตสก
สมมฺผสมฺสชา อสาตา ทพุกมฺขา เวทนา – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘โทมนสมฺส ’ปํ ’ฯ อภิตภิ อภิทญมฺจ โสมนสมฺสปํ อภิทญมฺจ โท
มนสมฺสปํ ปพุเพมฺพว สนมฺตา โหนมฺตภิ สมภิตา วรูปสนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โส
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘ปพุเพมฺพว โสมนสมฺสโทมนสมฺสานปํ อตมฺถงมฺคมา’’ตภิฯ
สต
ภิ ปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺส
๕๙๖. ‘‘อทพุกมฺขมสพุข’’นมฺตภิ ยปํ เจตสก
ชา อทพุกมฺขมสพุขา เวทนาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อทพุกมฺขมสพุข’’นมฺตภิฯ
๕๙๗. ‘‘อพุเปกมฺขาสตภิปารภิสพุทมฺธภิ’’นมฺตภิ, ตตมฺถ กตมา อพุเปกมฺขา? ยา อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขนา อชมฺฌพุเปกมฺขนา
มชมฺซตมฺตตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขา’’ฯ
ตตมฺถ กตมา สตภิ? ยา สตภิ อนพุสมฺสตภิ…เป.… สมมฺมาสตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สตภิ’’ฯ อยปํ สตภิ อภิมาย อพุเปกมฺ
ขาย วภิวฎา โหตภิ ปรภิสพุทมฺธา ปรภิโยทาตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขาสตภิปารภิสพุทมฺธภิ’’นมฺตภิฯ
๕๙๘. ‘‘จตพุตมฺถ’’นมฺตภิ คณนานพุปพุพมฺพตา จตพุตถ
มฺ ปํ, อภิทปํ จตพุตถ
มฺ ปํ สมาปชมฺชตตีตภิ จตพุตมฺถปํฯ
๕๙๙. ‘‘ซาน’’นมฺตภิ อพุเปกมฺขา, สตภิ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ
๖๐๐. ‘‘อพุปสมมฺปชมฺชา’’ตภิ โย จตพุตถ
มฺ สมฺส ซานสมฺส ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุปสมมฺป
ทาฯ
๖๐๑. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๖๐๒. ‘‘สพมฺพโส รรูปสญมฺญานปํ สมตภิกมฺกมา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา รรูปสญมฺญา? รรูปาวจรสมาปตมฺตภิปํ สมาปนมฺนสมฺส
วา อพุปปนมฺนสมฺส วา ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารภิสมฺส วา สญมฺญา สญมฺชานนา สญมฺชานภิตตมฺตปํ – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ
‘‘รรูปสญมฺญาโย’’ฯ อภิมา รรูปสญมฺญาโย อตภิกมฺกโนมฺต โหตภิ วตีตภิกมฺกโนมฺต สมตภิกมฺกโนมฺตฯ เตน วพุจมฺจตภิ
‘‘สพมฺพโส รรูปสญมฺญานปํ สมตภิกมฺกมา’’ตภิฯ
๖๐๓. ‘‘ปฎภิฆสญมฺญานปํ อตมฺถงมฺคมา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา ปฎภิฆสญมฺญา? รรูปสญมฺญา สทมฺทสญมฺญา…เป.…
โผฎมฺฐพมฺพสญมฺญา – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ปฎภิฆสญมฺญาโยฯ อภิมา ปฎภิฆสญมฺญาโย สนมฺตา โหนมฺตภิ สมภิตา วรูป
ภิ า วภิโสสต
ภิ า พมฺยนมฺตตีกตาฯ เตน วพุจมฺจตภิ
สนมฺตา อตมฺถงมฺคตา อพมฺภตมฺถงมฺคตา อปมฺปภิตา พมฺยปมฺปภิตา โสสต
‘‘ปฎภิฆสญมฺญานปํ อตมฺถงมฺคมา’’ตภิฯ
ภิ ารา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา นานตมฺตสญมฺญา? อสมาปนมฺนสมฺส มโนธาตพุ สมงมฺคภิสมฺส
๖๐๔. ‘‘นานตมฺตสญมฺญานปํ อมนสก
วา มโนวภิญมฺญาณธาตพุ สมงมฺคภิสมฺส วา สญมฺญา สญมฺชานนา สญมฺชานภิตตมฺตปํ – อภิมา วพุจมฺจนมฺตภิ ‘‘นาน
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ภิ า
ตมฺตสญมฺญาโย’’ฯ อภิมา นานตมฺตสญมฺญาโย น มนส ภิ กโรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘นานตมฺตสญมฺญานปํ อมนสก
รา’’ตภิฯ
๖๐๕. ‘‘อนโนมฺต อากาโส’’ตภิ, ตตมฺถ กตโม อากาโส? โย อากาโส อากาสคตปํ อฆปํ อฆคตปํ วภิวโร วภิวรคตปํ
อสมมฺผพุฎมฺฐปํ จตรูหภิ มหาภรูเตหภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อากาโส’’ฯ ตสมฺมปํภิ อากาเส จภิตมฺตปํ ฐเปตภิ สณมฺฐเปตภิ
อนนมฺตปํ ผรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อนโนมฺต อากาโส’’ตภิฯ
๖๐๖. ‘‘อากาสานญมฺจายตน’’นมฺตภิ อากาสานญมฺจายตนปํ สมาปนมฺนสมฺส วา อพุปปนมฺนสมฺส วา ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหา
ภิ า ธมมฺมาฯ
รภิสมฺส วา จภิตมฺตเจตสก
๖๐๗. ‘‘อพุปสมมฺปชมฺชา’’ตภิ โย อากาสานญมฺจายตนสมฺส ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา สจมฺฉภิกภิรภิยา
อพุปสมมฺปทาฯ
๖๐๘. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๖๐๙. ‘‘สพมฺพโส อากาสานญมฺจายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺมา’’ตภิ อภิมปํ อากาสานญมฺจายตนปํ อตภิกมฺกโนมฺต โหตภิ วตีตภิกมฺก
โนมฺต สมตภิกมฺกโนมฺตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สพมฺพโส อากาสานญมฺจายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺมา’’ตภิฯ
๖๑๐. ‘‘อนนมฺตปํ วภิญมฺญาณ’’นมฺตภิ ตปํเยว อากาสปํ วภิญมฺญาเณน ผพุฎมฺฐปํ มนส ภิ กโรตภิ อนนมฺตปํ ผรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ
‘‘อนนมฺตปํ วภิญญ
มฺ าณ’’นมฺตภิฯ
๖๑๑. ‘‘วภิญมฺญาณญมฺจายตน’’นมฺตภิ วภิญมฺญาณญมฺจายตนปํ สมาปนมฺนสมฺส วา อพุปปนมฺนสมฺส วา ทภิฎมฺ ฐธมมฺมสพุขวภิหา
ภิ า ธมมฺมาฯ
รภิสมฺส วา จภิตมฺตเจตสก
๖๑๒. ‘‘อพุปสมมฺปชมฺชา’’ตภิ โย วภิญมฺญาณญมฺจายตนสมฺส ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุป
สมมฺปทาฯ
๖๑๓. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๖๑๔. ‘‘สพมฺพโส วภิญมฺญาณญมฺจายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺมา’’ตภิ อภิมปํ วภิญมฺญาณญมฺจายตนปํ อตภิกมฺกโนมฺต โหตภิ วตีตภิกมฺก
โนมฺต สมตภิกมฺกโนมฺตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สพมฺพโส วภิญมฺญาณญมฺจายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺมา’’ตภิฯ
๖๑๕. ‘‘นตมฺถภิ กภิญมฺจตี’’ตภิ ตปํเยว วภิญมฺญาณปํ ภาเวตภิ วภิภาเวตภิ อนมฺตรภาเวตภิ, ‘‘นตมฺถภิ กภิญมฺจตี’’ตภิ ปสมฺสตภิฯ เตน
วพุจมฺจตภิ ‘‘นตมฺถภิ กภิญมฺจตี’’ตภิฯ
๖๑๖. ‘‘อากภิญมฺจญมฺญายตน’’นมฺตภิ อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมาปนมฺนสมฺส วา อพุปปนมฺนสมฺส วา ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหา
ภิ า ธมมฺมาฯ
รภิสมฺส วา จภิตมฺตเจตสก
๖๑๗. ‘‘อพุปสมมฺปชมฺชา’’ตภิ โย อากภิญมฺจญมฺญายตนสมฺส ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา สจมฺฉภิกภิรภิยา อพุป
สมมฺปทาฯ
๖๑๘. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ …เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ
๖๑๙. ‘‘สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺมา’’ตภิ อภิมปํ อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ อตภิกมฺกโนมฺต โหตภิ วตีตภิกมฺกโนมฺต
สมตภิกมฺกโนมฺตฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺมา’’ตภิฯ
‘‘เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี’’ตภิ ตปํเยว อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สนมฺตโต มนส ภิ กโรตภิ สงมฺขาราวเสสสมาปตมฺตภิ ปํ ภา
เวตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี’’ตภิ [อยปํ ปาโฐ มาตภิกายปํ นตมฺถภิ, นภิเทมฺทเส ปน สพมฺพโปตมฺถเก
สพุ ทภิสมฺสตภิ]ฯ
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๖๒๐. ‘‘เนวสญมฺญานาสญมฺญายตน’’นมฺตภิ เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนปํ สมาปนมฺนสมฺส วา อพุปปนมฺนสมฺส วา ทภิฎมฺ ฐ
ภิ า ธมมฺมาฯ
ธมมฺมสพุขวภิหารภิสมฺส วา จภิตมฺตเจตสก
๖๒๑. ‘‘อพุปสมมฺปชมฺชา’’ตภิ โย เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสมฺส ลาโภ ปฎภิลาโภ ปตมฺตภิ สมมฺปตมฺตภิ ผพุสนา สจมฺฉภิ
กภิรภิยา อพุปสมมฺปทาฯ
๖๒๒. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ อภิรภิยตภิ วตมฺตตภิ ปาเลตภิ ยเปตภิ ยาเปตภิ จรตภิ วภิหรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียฯ
ปํ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๑. รรูปาวจรกพุสลปํ
๖๒๓. จตมฺตารภิ ซานานภิ – ปฐมปํ ซานปํ, ทพุตภิยปํ ซานปํ, ตตภิยปํ ซานปํ, จตพุตมฺถปํ ซานปํฯ
๖๒๔. ตตมฺถ กตมปํ ปฐมปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปญมฺจงมฺคก
… ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – วภิตโกมฺก, วภิจา
โร, ปตีต,ภิ สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปฐมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตมปํ ทพุตภิยปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูป
ภิ ปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย ตภิวงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – ปตีตภิ,
สมา…เป.… ทพุตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุตภิยปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตมปํ ตตภิยปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
… ตตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺ
สกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ตตภิยปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตมปํ จตพุตมฺถปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพุขสมฺส จ ปหานา…
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – อพุเปกมฺขา, จภิตมฺ
ตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จตพุตมฺถปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

จตพุกมฺกฯ
ปํ
๖๒๕. อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปญมฺจงมฺคก
วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – วภิตโกมฺก, วภิจาโร, ปตีตภิ, สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺค
ตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปฐมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ อวภิ
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย จตพุรงมฺคภิกปํ
ตกมฺกปํ วภิจารมตมฺตปํ วภิเวกช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ทพุตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ซานปํ โหตภิ – วภิจาโร, ปตีต,ภิ สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุตภิยปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซาน
สมมฺปยพุตมฺตาฯ
อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ตตภิยปํ ซานปํ อพุป
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ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ตภิวงมฺคก
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – ปตีตภิ , สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘ตตภิยปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุป
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
‘‘จตพุตถ
มฺ ปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… ปญมฺจมปํ ซานปํ อพุป
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – อพุเปกมฺขา, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺจมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

ปญมฺจกปํฯ
๒. อรรูปาวจรกพุสลปํ
๖๒๖. อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม
เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ,
ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – อพุเปกมฺขา, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จตพุตมฺถปํ ซานปํ’’ฯ อวเส
สา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๓. โลกพุตมฺตรกพุสลปํ
๖๒๗. จตมฺตารภิ ซานานภิ – ปฐมปํ ซานปํ, ทพุตภิยปํ ซานปํ, ตตภิยปํ ซานปํ, จตพุตมฺถปํ ซานปํฯ
๖๒๘. ตตมฺถ กตมปํ ปฐมปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปญมฺจงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – วภิตโกมฺก, วภิจาโร, ปตีต,ภิ สพุขปํ,
จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปฐมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตมปํ ทพุตภิยปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยปํ ซานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ตภิวงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – ปตีตภิ, สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺ
สกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุตภิยปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตมปํ ตตภิยปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.… ตตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘ตตภิยปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตมปํ จตพุตมฺถปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา สพุขสมฺส จ ปหานา …เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – อพุเปกมฺขา, จภิตมฺตเสมฺ
สกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จตพุตมฺถปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
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จตพุกมฺกฯ
ปํ
๖๒๙. อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐม
าย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ
ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปญมฺจงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – วภิตโกมฺก , วภิจาโร, ปตีตภิ, สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปฐมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐม
าย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ อวภิตกมฺกปํ วภิจารมตมฺตปํ วภิเวกช ปํ ปตีตภิสพุขปํ
ทพุตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย จตพุรงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ วภิจา
โร ปตีตภิ สพุขปํ จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุตภิยปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐม
าย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ตตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ
ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ตภิวงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – ปตีตภิ, สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ตตภิยปํ
ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐม
าย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ
ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จตพุตมฺถปํ
ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐม
าย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… ปญมฺจมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ
ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – อพุเปกมฺขา, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺจมปํ
ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

ปญมฺจกปํฯ
๔. รรูปาวจรวภิปากา
๖๓๐. จตมฺตารภิ ซานานภิ – ปฐมปํ ซานปํ, ทพุตภิยปํ ซานปํ, ตตภิยปํ ซานปํ, จตพุตมฺถปํ ซานปํฯ
๖๓๑. ตตมฺถ กตมปํ ปฐมปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิ
… ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
เม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กา
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปญมฺจงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – วภิต
เมหภิ…เป.… ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
โกมฺก, วภิจาโร, ปตีต,ภิ สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปฐมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺป
ยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตมปํ ทพุตภิยปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูป
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺข
สมา…เป.… ทพุตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
โป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ
วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยปํ ซานปํ…เป.… ตตภิยปํ ซานปํ…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ…เป.… ปฐมปํ
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ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
ซานปํ…เป.… ปญมฺจมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – อพุเปกมฺ
ขา, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺจมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตา…เป.…ฯ

๕. อรรูปาวจรวภิปากา
๖๓๒. อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม
เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ,
ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว อรรูปาวจรสมฺส กพุ
สลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญา
นาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, ตสมฺมปํ ภิ
สมเย ทพุวงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – อพุเปกมฺขา, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จตพุตมฺถปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺ
มา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖. โลกพุตมฺตรวภิปากา
๖๓๓. จตมฺตารภิ ซานานภิ – ปฐมปํ ซานปํ, ทพุตภิยปํ ซานปํ, ตตภิยปํ ซานปํ, จตพุตมฺถปํ ซานปํฯ
๖๓๔. ตตมฺถ กตมปํ ปฐมปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา
กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ซานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปญมฺจงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ โห
ตภิ – วภิตโกมฺก, วภิจาโร, ปตีต,ภิ สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปฐมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซาน
สมมฺปยพุตมฺตาฯ
ตตมฺถ กตมปํ ทพุตภิยปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ซานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยปํ ซานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิ
เม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส ซานสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิตกมฺกวภิจา
รานปํ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยปํ ซานปํ …เป.… ตตภิยปํ ซานปํ…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ…เป.… ปฐมปํ ซานปํ…เป.
… ปญมฺจมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ
โหตภิ – อพุเปกมฺขา, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺจมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺ
ตาฯ

๗. รรูปารรูปาวจรกภิรภิยา
๖๓๕. จตมฺตารภิ ซานานภิ – ปฐมปํ ซานปํ, ทพุตภิยปํ ซานปํ, ตตภิยปํ ซานปํ, จตพุตมฺถปํ ซานปํฯ
๖๓๖. ตตมฺถ กตมปํ ปฐมปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปาวจรปํ ซานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว กพุสลปํ นากพุสลปํ น จ
กมมฺมวภิปากปํ ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตี
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปญมฺจงมฺคภิกปํ ซานปํ โหตภิ – วภิตโกมฺก, วภิจาโร, ปตีต,ภิ สพุขปํ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ
กสณ
วพุจมฺจตภิ ‘‘ปฐมปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
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ตตมฺถ กตมปํ ทพุตภิยปํ ซานปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย รรูปาวจรปํ ซานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว กพุสลปํ นากพุสลปํ น
จ กมมฺมวภิปากปํ ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารปํ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยปํ ซานปํ…เป.… ตตภิยปํ
ภิ ปํ,
ซานปํ…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ…เป.… ปฐมปํ ซานปํ…เป.… ปญมฺจมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – อพุเปกมฺขา, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺจมปํ ซานปํ’’ฯ อวเส
สา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาฯ
๖๓๗. อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมปํภิ สมเย อรรูปาวจรปํ ซานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว กพุสลปํ นากพุสลปํ น จ กมมฺมวภิปากปํ ทภิฎมฺฐ
ธมมฺมสพุขวภิหารปํ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ
สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ทพุวงมฺคก
ภิ ปํ ซานปํ โหตภิ – อพุ
เปกมฺขา, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตาฯ อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จตพุตมฺถปํ ซานปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา ซานสมมฺปยพุตมฺตาตภิฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๖๓๘. จตมฺตารภิ ซานานภิ – อภิธ ภภิกมฺขพุ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ สวภิตกมฺกปํ สวภิจารปํ วภิเวกช ปํ ปตี
ตภิสพุขปํ ปฐมปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ…เป.… วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา อชมฺซตมฺตปํ สมมฺปสาทนปํ เจตโส
เอโกทภิภาวปํ อวภิตกมฺกปํ อวภิจารปํ สมาธภิช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ทพุตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ…เป.… ปตีตภิยา จ วภิ
ราคา อพุเปกมฺขโก จ วภิหรตภิ สโต จ สมมฺปชาโน สพุขญมฺจ กาเยน ปฎภิสเปํ วเทตภิ, ยปํ ตปํ อรภิยา อาจภิกมฺขนมฺตภิ
– ‘‘อพุเปกมฺขโก สตภิมา สพุขวภิหารตี’’ตภิ ตตภิยปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ…เป.… สพุขสมฺส จ ปหานา ทพุกมฺ
ขสมฺส จ ปหานา ปพุเพมฺพว โสมนสมฺสโทมนสมฺสานปํ อตมฺถงมฺคมา อทพุกมฺขมสพุขปํ อพุเปกมฺขาสตภิปารภิสพุทมฺธภิ ปํ จตพุ
ตมฺถปํ ซานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิฯ
๖๓๙. จตพุนมฺนปํ ซานานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ ตตีณภิ ซานานภิ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ สพุขปํ เวทนปํ ฐเปตมฺวา สพุขาย เวทนาย
๖๔๐. สย
สมมฺปยพุตมฺตา, จตพุตมฺถปํ ซานปํ – เอตมฺถป
พุ มฺปนมฺนปํ อทพุกมฺขมสพุขปํ เวทนปํ ฐเปตมฺวา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ สย
ภิ า อพุปา
สมมฺปยพุตมฺตฯ
ปํ สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสปํ
ทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ ปฐมปํ ซานปํ – เอตมฺถพุปมฺปเนมฺน วภิตกมฺกวภิจาเร ฐเปตมฺวา สวภิตกมฺกปํ
กภิเลสก
สวภิจารปํ, ตตีณภิ ซานานภิ อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ เทมฺว ซานานภิ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ ปตีตภิ ปํ ฐเปตมฺวา ปตีตภิสหคตา,
ตตีณภิ ซานานภิ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ สพุขปํ ฐเปตมฺวา สพุขสหคตา, จตพุตมฺถปํ ซานปํ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ อพุเปกมฺขปํ ฐเปตมฺ
วา อพุเปกมฺขาสหคตปํฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ป
ภิ า อาจยคามภิโน, สย
ภิ า อปจยคามภิโน, สย
ภิ า เนวาจยคามภินาปจยคามภิโนฯ ส ภิ
หาตพมฺพเหตพุกาฯ สย
ภิ า อเสกมฺขา, สย
ภิ า เนวเสกมฺขนาเสกมฺขาฯ สย
ภิ า มหคมฺคตา, สย
ภิ า อปมฺปมาณาฯ ตตีณภิ
ยา เสกมฺขา, สย
ภิ า อปมฺปมาณารมมฺมณา , ส ภิ
ซานานภิ น วตมฺตพมฺพา ปรภิตมฺตารมมฺมณาตภิปภิ, มหคมฺคตารมมฺมณาตภิปภิ, สย
ภิ า ปรภิตมฺตารมมฺมณปํ, สย
ภิ า มหคมฺคตา
ยา น วตมฺตพมฺพา อปมฺปมาณารมมฺมณาตภิ; จตพุตมฺถปํ ซานปํ สย
ภิ า อปมฺปมาณารมมฺมณปํ; สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ ปรภิตมฺตารมมฺมณนมฺตภิปภิ, มหคมฺคตารมมฺมณนมฺตภิปภิ,
รมมฺมณปํ, สย
ภิ า มชมฺฌภิมา, สย
ภิ า ปณตีตาฯ สย
ภิ า สมมฺมตมฺตนภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ
อปมฺปมาณารมมฺมณนมฺตภิปภิ ฯ สย
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ภิ า มคมฺคเหตพุกา, สย
ภิ า มคมฺคาธภิปตภิโน, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา มคมฺค
ตตีณภิ ซานานภิ น มคมฺคารมมฺมณา, สย
ภิ า มคมฺคารมมฺมณปํ, สย
ภิ า มคมฺคเหตพุกปํ, สย
ภิ า มคมฺคาธภิ
เหตพุกาตภิปภิ, มคมฺคาธภิปตภิโนตภิปภิ; จตพุตมฺถปํ ซานปํ สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ มคมฺคารมมฺมณนมฺตภิปภิ, มคมฺคเหตพุกนมฺตภิปภิ มคมฺคาธภิปตตีตภิปภิฯ สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า
ปตภิ, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภิโนฯ สย
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ ตตีณภิ ซานานภิ น
อนพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า
วตมฺตพมฺพา อตตีตารมมฺมณาตภิปภิ, อนาคตารมมฺมณาตภิปภิ, ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาตภิปภิ; จตพุตมฺถปํ ซานปํ สย
ภิ า อนาคตารมมฺมณปํ, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณปํ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ อตตีตารมมฺมณนมฺ
อตตีตารมมฺมณปํ, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตา, สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า
ตภิปภิ, อนาคตารมมฺมณนมฺตภิปภิ, ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมณนมฺตภิปภิฯ สย
มฺ า, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตารมมฺมณปํ, สย
ภิ า พหภิทมฺ
อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ าฯ ตตีณภิ ซานานภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา, จตพุตมฺถปํ ซานปํ สย
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทธ
ภิ า น วตมฺตพมฺพปํ อชมฺซตมฺตารมมฺมณนมฺตภิปภิ, พหภิทธ
ธารมมฺมณปํ, สย
มฺ ารมมฺมณปํ, สย
มฺ าร
มมฺมณนมฺตภิปภิ, อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมณนมฺตภิปภิฯ อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ

๒. ทพุกปํ

๖๔๑. น เหตรู, สเหตพุกา, เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา, น วตมฺตพมฺพา ‘‘เหตรู เจว สเหตพุกา จา’’ตภิ, สเหตพุกา เจว น จ
เหตรู, น วตมฺตพมฺพา ‘‘เหตรู เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิ , เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรู, น เหตรู ส
เหตพุกาฯ
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตรา, เกนจภิ
สปมฺปจมฺจยา, สงมฺขตา, อนภิทสมฺสนา, อปมฺปฎภิฆา, อรรูปา , สย
วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ
ภิ า สาสวา, สย
ภิ า อนาสวา, อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา, น วตมฺตพมฺพา ‘‘อาสวา เจว สาสวา
โน อาสวา, สย
ภิ า สาสวา เจว โน จ อาสวา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา ‘‘สาสวา เจว โน จ อาสวา’’ตภิฯ น
จา’’ตภิ, สย
ภิ า
วตมฺตพมฺพา ‘‘อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จาตภิ’’ปภิ , อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อาสวาตภิปภิฯ สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา อนาสวาฯ
อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา สาสวา, สย
โน สโปํ ยชนา…เป.… โน คนมฺถา…เป.… โน โอฆา…เป.… โน โยคา…เป.… โน นตีวรณา…เป.…
ภิ า, จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตา, จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐา, จภิตมฺต
โน ปรามาสา…เป.… สารมมฺมณา, โน จภิตมฺตา, เจตสก
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุ
สมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตสหภพุโน, จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโน, จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโน, พาหภิรา, โน อพุปาทา, สย
ภิ า อพุปาทภินมฺนา, สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺ
โน, จภิตมฺตสส
นาฯ
โน อพุปาทานา…เป.… โน กภิเลสา…เป.… น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, น ภาวนาย ปหาตพมฺพา, น
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ปฐมปํ ซานปํ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ วภิตกมฺกปํ
ฐเปตมฺวา สวภิตกมฺกปํ, ตตีณภิ ซานานภิ อวภิตกมฺกาฯ ปฐมปํ ซานปํ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ วภิจารปํ ฐเปตมฺวา สวภิจารปํ ,
ตตีณภิ ซานานภิ อวภิจาราฯ เทมฺว ซานานภิ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ ปตีตภิ ปํ ฐเปตมฺวา สปมฺปตีตภิกา, เทมฺว ซานานภิ อปมฺปตีตภิ
กาฯ เทมฺว ซานานภิ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ ปตีตภิ ปํ ฐเปตมฺวา ปตีตภิสหคตา, เทมฺว ซานานภิ น ปตีตภิสหคตาฯ ตตีณภิ
ซานานภิ – เอตมฺถพุปมฺปนมฺนปํ สพุขปํ ฐเปตมฺวา สพุขสหคตา, จตพุตมฺถปํ ซานปํ น สพุขสหคตปํฯ จตพุตถ
มฺ ปํ ซานปํ –
เอตมฺถป
พุ มฺปนมฺนปํ อพุเปกมฺขปํ ฐเปตมฺวา อพุเปกมฺขาสหคตปํ , ตตีณภิ ซานานภิ อพุเปกมฺขาสหคตา, น กามาวจรา, ส ภิ
ภิ า น รรูปาวจรา, ตตีณภิ ซานานภิ น อรรูปาวจรา, จตพุตมฺถปํ ซานปํ สย
ภิ า อรรูปาวจรปํ, สย
ภิ า
ยา รรูปาวจรา, สย
ภิ า ปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนา, สย
ภิ า นภิยมฺยานภิกา, สย
ภิ า อนภิยมฺยานภิกา, สย
ภิ า
น อรรูปาวจรปํ, สย
ภิ า อนภิยตา, สย
ภิ า สอพุตมฺตรา, สย
ภิ า อนพุตมฺตรา, อรณาตภิฯ
นภิยตา, สย

ปญมฺหาปพุจฉ
มฺ กปํฯ
ซานวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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