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ວ ວທທ  ອ ອານ
ວ ວທທ  ອ ອານ ມທ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ອນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທທອ  ເຮອາ ເຫອ ນ ເປອນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປອນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ອງຈາກນ ອດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ອນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ອງສ ສ ລາວ ເປອນ ອ ທກຢອາງນນອງ ຄ ອນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທອມມະ ເປອນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ອງສ ສ ທອມ 

1. ພຍ ອນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປອນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ອດນ ຕດອງ ມທ ໄມດພວນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

2. ພຍ ອນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ  ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ອດນ ເຫມສອນ ກ ອບ ມ ອນ ປະກອບ ກ ອບ ສຣະອະ

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

4. ສຣະເອ ກ ອບ ສຣະໂອ ມ ອກ ຢຢອ ຫນ ດາ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ມ ອນ ປະກອບ ກ ອບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ອງ ຕ ອວສະກ ອດ

5. ຄ ອນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ  ອ ອານ ເເບບ ດຽວ ກ ອບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອ ອານ ັອນ ເປອນ ໄມດອ ອນ) ສ ອວນ ຕ ອວ ອ ສອນ ນ ອດນ
ທອານ ຄ ອງ ອ ອານ ອອກ ເເລ ດວ

6. ຕ ອວໃດ ມທ ນວກຄະຫວ ດ ອ ອງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ອດນ ເປອນ ໄມດອ ອງ ຄ ອນ ມ ອນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ອນ ເປອນ ໄມດອ ວງ

7. ມ ອນ ມທ ການຂຽນ ຈ ອອງ ນນອງ ເເລະ ອ ອານ ອ ທກ ຈ ອອງ ນນອງ ເເຕອ ບກອ  ໄດ ດ ເອອາ ເປອນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกมฺขโนมฺธ ຣຢປອກຂ ອນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต ອາສະວະວ ວບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ ເວທະນາກຂ ອນໂທ (§4)

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ວ ວນຍານ ອກຂ ອນໂທ (§5)
วภิเญมฺญโยมฺย ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ /ກວນຈ ວ ຣຢປອງ ອະຕທຕານາຄະຕະປອດຈສຸບປອນນ ອງ ອ ອດຊ ອດຕ ອງ

จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ ຈ ອກຂສຸວ ວນໄຢຢອງ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน ປອດຈສຸບປອນໂນ
สมมฺปยพุโตมฺต ສ ອມປະຢສຸດໂຕ
วตมฺตโพมฺพ ວ ອດຕ ອບໂພ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ອ ອດຊ ອດຕາຣ ອມມະນາ
วตมฺตโพมฺพ ວ ອດຕ ອບໂພ
วตมฺตพมฺพา ວ ອດຕ ອບພາ

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

ຄ ກາເເພວ ພຢເພອຊຣ ຣລວນທອງ
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๏
๑. สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํ

๖๔๒. จตโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย – อภิธ ภภิกมฺขพุ เมตมฺตาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ,  ตถา ทพุ
ตภิยปํ,  ตถา ตตภิยปํ,  ตถา จตพุตมฺถปํ  [จตพุตมฺถภิปํ  (สตี.)]ฯ อภิตภิ อพุทมฺธมโธ ตภิรภิยปํ สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพา
วนมฺตปํ โลกปํ เมตมฺตาสหคเตน เจตสา วภิปพุเลน มหคมฺคเตน อปมฺปมาเณน อเวเรน อพมฺยาปเชมฺชน [อพมฺ
ยาปเชมฺซน (สตี. สมฺยา.)] ผรภิตมฺวา วภิหรตภิฯ กรพุณาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ, ตถา
ทพุตภิยปํ,  ตถา ตตภิยปํ,  ตถา จตพุตมฺถปํฯ อภิตภิ  อพุทมฺธมโธ ตภิรภิยปํ  สพมฺพธภิ  สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ  โลกปํ
กรพุณาสหคเตน เจตสา วภิปพุเลน มหคมฺคเตน อปมฺปมาเณน อเวเรน อพมฺยาปเชมฺชน ผรภิตมฺวา  วภิห
รตภิฯ มพุทภิตาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ, ตถา ทพุตภิยปํ, ตถา ตตภิยปํ, ตถา จตพุตมฺถปํฯ อภิ
ตภิ อพุทมฺธมโธ ตภิรภิยปํ สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลกปํ มพุทภิตาสหคเตน เจตสา วภิปพุเลน มหคมฺค
เตน อปมฺปมาเณน อเวเรน อพมฺยาปเชมฺชน ผรภิตมฺวา วภิหรตภิฯ อพุเปกมฺขาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ
ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ, ตถา ทพุตภิยปํ, ตถา ตตภิยปํ, ตถา จตพุตมฺถปํฯ อภิตภิ อพุทมฺธมโธ ตภิรภิยปํ สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย
สพมฺพาวนมฺตปํ โลกปํ อพุเปกมฺขาสหคเตน เจตสา วภิปพุเลน มหคมฺคเตน อปมฺปมาเณน อเวเรน อพมฺยาปเชมฺ
ชน ผรภิตมฺวา วภิหรตภิฯ

๑. เมตมฺตา
๖๔๓. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ เมตมฺตาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ? เสยมฺยถาปภิ นาม เอกปํ ปพุคมฺคลปํ ปภิยปํ

มนาปปํ ทภิสมฺวา เมตมฺตาเยยมฺย, เอวเมว สเพมฺพ สเตมฺต เมตมฺตาย ผรตภิฯ

ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา?  ยา สเตมฺตสพุ เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ หทยปํ ปณมฺฑรปํ มโน มนายตนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺ
ญาณกมฺขโนมฺธ ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ จภิตมฺตปํ อภิมาย เมตมฺตาย สหคตปํ
โหตภิ สหชาตปํ สปํสฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตาสหคเตน เจตสา’’ตภิฯ

๖๔๔. ‘‘เอกปํ ทภิส’’นมฺตภิ ปพุรตมฺถภิมปํ วา ทภิสปํ ปจมฺฉภิมปํ วา ทภิสปํ อพุตมฺตรปํ วา ทภิสปํ ทกมฺขภิณปํ วา ทภิสปํ อพุทมฺธปํ วา อโธ วา
ตภิรภิยปํ วา วภิทภิสปํ วาฯ

๖๔๕. ‘‘ผรภิตมฺวา’’ตภิ ผรภิตมฺวา อธภิมพุจมฺจภิตมฺวาฯ

๖๔๖. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ อภิรภิยตภิ วตมฺตตภิ ปาเลตภิ ยเปตภิ ยาเปตภิ จรตภิ วภิหรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๖๔๗. ‘‘ตถา ทพุตภิย’’นมฺตภิ ยเถว เอกปํ ทภิสปํ ตถา ทพุตภิยปํ ทภิสปํ ตถา ตตภิยปํ ทภิสปํ ตถา จตพุตมฺถปํ ทภิสปํ ตถา อพุทมฺธปํ
ตถา อโธ ตถา ตภิรภิยปํ ตถา วภิทภิสปํฯ

๖๔๘. ‘‘สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลก’’นมฺตภิ สเพมฺพน สพมฺพปํ สพมฺพถา สพมฺพปํ อเสสปํ นภิเสมฺสสปํฯ ปรภิยา
ทายวจนเมตปํ – ‘‘สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลก’’นมฺตภิฯ

๖๔๙. ‘‘เมตมฺตาสหคเตน เจตสา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา? ยา สเตมฺตสพุ เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ
เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ
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ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
จภิตมฺตปํ อภิมาย เมตมฺตาย สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ สปํสฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตาสหคเตน
เจตสา’’ตภิฯ

๖๕๐. ‘‘วภิปพุเลนา’’ตภิ ยปํ วภิปพุลปํ ตปํ มหคมฺคตปํ, ยปํ มหคมฺคตปํ ตปํ อปมฺปมาณปํ, ยปํ อปมฺปมาณปํ โส อเวโร, โย อเวโร
โส อพมฺยาปโชมฺช [อพมฺยาปโชมฺซ (สตี. สมฺยา.)]ฯ

๖๕๑. ‘‘ผรภิตมฺวา’’ตภิ ผรภิตมฺวา อธภิมพุจมฺจภิตมฺวาฯ

๖๕๒. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๒. กรพุณา
๖๕๓. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ  กรพุณาสหคเตน เจตสา เอกปํ  ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ?  เสยมฺยถาปภิ  นาม เอกปํ  ปพุคมฺคลปํ

ทพุคมฺคตปํ ทพุรรูเปตปํ ทภิสมฺวา กรพุณาเยยมฺย, เอวเมว สเพมฺพ สเตมฺต กรพุณาย ผรตภิฯ

ตตมฺถ กตมา กรพุณา? ยา สเตมฺตสพุ กรพุณา กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
จภิตมฺตปํ อภิมาย กรพุณาย สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ สปํสฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณาสหคเตน เจต
สา’’ตภิฯ

๖๕๔. ‘‘เอกปํ ทภิส’’นมฺตภิ ปพุรตมฺถภิมปํ วา ทภิสปํ ปจมฺฉภิมปํ วา ทภิสปํ อพุตมฺตรปํ วา ทภิสปํ ทกมฺขภิณปํ วา ทภิสปํ อพุทมฺธปํ วา อโธ วา
ตภิรภิยปํ วา วภิทภิสปํ วาฯ

๖๕๕. ‘‘ผรภิตมฺวา’’ตภิ ผรภิตมฺวา อธภิมพุจมฺจภิตมฺวาฯ

๖๕๖. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ อภิรภิยตภิ วตมฺตตภิ ปาเลตภิ ยเปตภิ ยาเปตภิ จรตภิ วภิหรตภิฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๖๕๗. ‘‘ตถา ทพุตภิย’’นมฺตภิ ยเถว เอกปํ ทภิสปํ ตถา ทพุตภิยปํ ทภิสปํ ตถา ตตภิยปํ ทภิสปํ ตถา จตพุตมฺถปํ ทภิสปํ ตถา อพุทมฺธปํ
ตถา อโธ ตถา ตภิรภิยปํ ตถา วภิทภิสปํฯ

๖๕๘. ‘‘สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลก’’นมฺตภิ สเพมฺพน สพมฺพปํ สพมฺพถา สพมฺพปํ อเสสปํ นภิเสมฺสสปํฯ ปรภิยา
ทายวจนเมตปํ – ‘‘สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลก’’นมฺตภิฯ

๖๕๙. ‘‘กรพุณาสหคเตน เจตสา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา กรพุณา?  ยา สเตมฺตสพุ กรพุณา กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ
กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
จภิตมฺตปํ อภิมาย กรพุณาย สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ สปํสฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณาสหคเตน เจต
สา’’ตภิฯ

๖๖๐. ‘‘วภิปพุเลนา’’ตภิ ยปํ วภิปพุลปํ ตปํ มหคมฺคตปํ, ยปํ มหคมฺคตปํ ตปํ อปมฺปมาณปํ, ยปํ อปมฺปมาณปํ โส อเวโร, โย อเวโร
โส อพมฺยาปโชมฺชฯ

๖๖๑. ‘‘ผรภิตมฺวา’’ตภิ ผรภิตมฺวา อธภิมพุจมฺจภิตมฺวาฯ
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๖๖๒. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๓. มพุทภิตา
๖๖๓. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ มพุทภิตาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ? เสยมฺยถาปภิ นาม เอกปํ ปพุคมฺคลปํ ปภิยปํ

มนาปปํ ทภิสมฺวา มพุทภิโต อสมฺส, เอวเมว สเพมฺพ สเตมฺต มพุทภิตาย ผรตภิฯ

ตตมฺถ กตมา มพุทภิตา?  ยา สเตมฺตสพุ  มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ  มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ  – อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
จภิตมฺตปํ  อภิมาย มพุทภิตาย สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ สปํสฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ  ‘‘มพุทภิตาสหคเตน
เจตสา’’ตภิฯ

๖๖๔. ‘‘เอกปํ ทภิส’’นมฺตภิ ปพุรตมฺถภิมปํ วา ทภิสปํ ปจมฺฉภิมปํ วา ทภิสปํ อพุตมฺตรปํ วา ทภิสปํ ทกมฺขภิณปํ วา ทภิสปํ อพุทมฺธปํ วา อโธ วา
ตภิรภิยปํ วา วภิทภิสปํ วาฯ

๖๖๕. ‘‘ผรภิตมฺวา’’ตภิ ผรภิตมฺวา อธภิมพุจมฺจภิตมฺวาฯ

๖๖๖. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๖๖๗. ‘‘ตถา ทพุตภิย’’นมฺตภิ ยเถว เอกปํ ทภิสปํ ตถา ทพุตภิยปํ ทภิสปํ ตถา ตตภิยปํ ทภิสปํ ตถา จตพุตมฺถปํ ทภิสปํ ตถา อพุทมฺธปํ
ตถา อโธ ตถา ตภิรภิยปํ ตถา วภิทภิสปํฯ

๖๖๘. ‘‘สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลก’’นมฺตภิ สเพมฺพน สพมฺพปํ สพมฺพถา สพมฺพปํ อเสสปํ นภิเสมฺสสปํฯ ปรภิยา
ทายวจนเมตปํ – ‘‘สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลก’’นมฺตภิฯ

๖๖๙. ‘‘มพุทภิตาสหคเตน เจตสา’’ตภิ ตตมฺถ กตมา มพุทภิตา? ยา สเตมฺตสพุ มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ
มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
จภิตมฺตปํ  อภิมาย มพุทภิตาย สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ สปํสฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ  ‘‘มพุทภิตาสหคเตน
เจตสา’’ตภิฯ

๖๗๐. ‘‘วภิปพุเลนา’’ตภิ ยปํ วภิปพุลปํ ตปํ มหคมฺคตปํ, ยปํ มหคมฺคตปํ ตปํ อปมฺปมาณปํ, ยปํ อปมฺปมาณปํ โส อเวโร, โย อเวโร
โส อพมฺยาปโชมฺชฯ

๖๗๑. ‘‘ผรภิตมฺวา’’ตภิ ผรภิตมฺวา อธภิมพุจมฺจภิตมฺวาฯ

๖๗๒. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ …เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๔. อพุเปกมฺขา
๖๗๓. กถญมฺจ ภภิกมฺขพุ อพุเปกมฺขาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ?  เสยมฺยถาปภิ นาม เอกปํ ปพุคมฺคลปํ

เนว มนาปปํ น อมนาปปํ ทภิสมฺวา อพุเปกมฺขโก อสมฺส, เอวเมว สเพมฺพ สเตมฺต อพุเปกมฺขาย ผรตภิฯ
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ตตมฺถ กตมา อพุเปกมฺขา? ยา สเตมฺตสพุ อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขายนา อพุเปกมฺขายภิตตมฺตปํ อพุเปกมฺขาเจโตวภิมพุตมฺตภิ –
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
จภิตมฺตปํ อภิมาย อพุเปกมฺขาย สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ สปํสฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขาสหคเตน
เจตสา’’ตภิฯ

๖๗๔. ‘‘เอกปํ ทภิส’’นมฺตภิ ปพุรตมฺถภิมปํ วา ทภิสปํ ปจมฺฉภิมปํ วา ทภิสปํ อพุตมฺตรปํ วา ทภิสปํ ทกมฺขภิณปํ วา ทภิสปํ อพุทมฺธปํ วา อโธ วา
ตภิรภิยปํ วา วภิทภิสปํ วาฯ

๖๗๕. ‘‘ผรภิตมฺวา’’ตภิ ผรภิตมฺวา อธภิมพุจมฺจภิตมฺวาฯ

๖๗๖. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

๖๗๗. ‘‘ตถา ทพุตภิย’’นมฺตภิ ยเถว เอกปํ ทภิสปํ ตถา ทพุตภิยปํ ทภิสปํ ตถา ตตภิยปํ ทภิสปํ ตถา จตพุตมฺถปํ ทภิสปํ ตถา อพุทมฺธปํ
ตถา อโธ ตถา ตภิรภิยปํ ตถา วภิทภิสปํฯ

๖๗๘. ‘‘สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลก’’นมฺตภิ สเพมฺพน สพมฺพปํ สพมฺพถา สพมฺพปํ อเสสปํ นภิเสมฺสสปํฯ ปรภิยา
ทายวจนเมตปํ – ‘‘สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลก’’นมฺตภิฯ

๖๗๙. ‘‘อพุเปกมฺขาสหคเตน เจตสา’’ตภิ, ตตมฺถ กตมา อพุเปกมฺขา? ยา สเตมฺตสพุ อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขายนา อพุเปกมฺ
ขายภิตตมฺตปํ อพุเปกมฺขาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขา’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ จภิตมฺตปํ? ยปํ จภิตมฺตปํ มโน มานสปํ…เป.… ตชมฺชามโนวภิญมฺญาณธาตพุ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภิตมฺตปํ’’ฯ อภิทปํ
จภิตมฺตปํ อภิมาย อพุเปกมฺขาย สหคตปํ โหตภิ สหชาตปํ สปํสฎมฺฐปํ สมมฺปยพุตมฺตปํฯ เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขาสหคเตน
เจตสา’’ตภิฯ

๖๘๐. ‘‘วภิปพุเลนา’’ตภิ ยปํ วภิปพุลปํ ตปํ มหคมฺคตปํ, ยปํ มหคมฺคตปํ ตปํ อปมฺปมาณปํ, ยปํ อปมฺปมาณปํ โส อเวโร, โย อเวโร
โส อพมฺยาปโชมฺชฯ

๖๘๑. ‘‘ผรภิตมฺวา’’ตภิ ผรภิตมฺวา อธภิมพุจมฺจภิตมฺวาฯ

๖๘๒. ‘‘วภิหรตตี’’ตภิ…เป.… เตน วพุจมฺจตภิ ‘‘วภิหรตตี’’ตภิฯ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๖๘๓. จตโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย – เมตมฺตา, กรพุณา, มพุทภิตา, อพุเปกมฺขาฯ

๖๘๔. ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ  ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย เมตมฺตภิ  เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิ
ตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…
เป.… ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺ
ตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
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ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.…
ตตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ
เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๘๕. อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ –
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ อวภิ
ตกมฺกปํ วภิจารมตมฺตปํ วภิเวกช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย
เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา
เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิ
มพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภิธ ภภิกมฺขพุ  ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ  ภาเวตภิ  ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.…  จตพุตมฺถปํ  ฌานปํ  อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิ
มพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๘๖. ตตมฺถ กตมา กรพุณา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย กรพุณา กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ
กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมา กรพุณา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.…
ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย กรพุณา กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ
กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมา กรพุณา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.…
ตตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย กรพุณา กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ
กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๘๗. อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย กรพุณา กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ อวภิ
ตกมฺกปํ วภิจารมตมฺตปํ วภิเวกช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย
กรพุณา  กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ  กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ  –  อยปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘กรพุณา’’ฯ  อวเสสา  ธมมฺมา
กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย กรพุณา กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺ
ตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
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อภิธ ภภิกมฺขพุ  ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ  ภาเวตภิ  ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.…  จตพุตมฺถปํ  ฌานปํ  อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย กรพุณา กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺ
ตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๘๘. ตตมฺถ กตมา มพุทภิตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ
มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุทภิตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมา มพุทภิตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…
เป.… ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย มพุทภิตา มพุทภิตายตนา มพุทภิต
ายภิตตมฺตปํ มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุทภิตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมา มพุทภิตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.…
ตตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ
มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุทภิตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๘๙. อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ –
อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุทภิตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ วภิวภิจมฺจ อกพุสเลหภิ ธเมมฺมหภิ อวภิ
ตกมฺกปํ วภิจารมตมฺตปํ วภิเวกช ปํ ปตีตภิสพุขปํ ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย
มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุ
ทภิตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ มพุทภิตาเจโตวภิ
มพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุทภิตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภิธ ภภิกมฺขพุ  ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ  ภาเวตภิ  ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.…  จตพุตมฺถปํ  ฌานปํ  อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ มพุทภิตาเจโตวภิ
มพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุทภิตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๙๐. ตตมฺถ กตมา อพุเปกมฺขา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.
… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขายนา อพุ
เปกมฺขายภิตตมฺตปํ อพุเปกมฺขาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อพุเปกมฺขา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา อพุเปกมฺขาย สมมฺปยพุตมฺ
ตาฯ

๖๙๑. จตโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย – เมตมฺตา, กรพุณา, มพุทภิตา, อพุเปกมฺขาฯ

๖๙๒. ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ
อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย เมตมฺตภิ เมตมฺตาย
นา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺป
ยพุตมฺตาฯ
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ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…
เป.… ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ , ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป
โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิ
ตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.…  ทพุตภิยปํ ฌานปํ…เป.…  ตตภิยปํ ฌานปํ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ…เป.…  ทพุตภิยปํ
ฌานปํ…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย
เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา
เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๙๓. ตตมฺถ กตมา กรพุณา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ
อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย กรพุณา กรพุณายนา
กรพุณายภิตตมฺตปํ กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กรพุณา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมา กรพุณา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…
เป.… ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ, ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป
โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิ
ตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.…  ทพุตภิยปํ ฌานปํ…เป.…  ตตภิยปํ ฌานปํ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ…เป.…  ทพุตภิยปํ
ฌานปํ…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ กรพุณาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย
กรพุณา  กรพุณายนา กรพุณายภิตตมฺตปํ  กรพุณาเจโตวภิมพุตมฺตภิ  –  อยปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘กรพุณา’’ฯ  อวเสสา  ธมมฺมา
กรพุณาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๙๔. ตตมฺถ กตมา มพุทภิตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ  สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ
อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว
กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย มพุทภิตา มพุทภิตาย
นา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุทภิตาย สมมฺปยพุตมฺ
ตาฯ

ตตมฺถ กตมา มพุทภิตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…
เป.… ทพุตภิยปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป
โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิ
ตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.…  ทพุตภิยปํ ฌานปํ…เป.…  ตตภิยปํ ฌานปํ…เป.…  ปฐมปํ ฌานปํ…เป.…  ทพุตภิยปํ
ฌานปํ…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ มพุทภิตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย
มพุทภิตา มพุทภิตายนา มพุทภิตายภิตตมฺตปํ มพุทภิตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มพุทภิตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา มพุ
ทภิตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๙๕. ตตมฺถ กตมา อพุเปกมฺขา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.
… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ,  ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป
โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ สพุข
สมฺส จ ปหานา ทพุกมฺขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ, ยา
ตสมฺมภิปํ  สมเย อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขายนา อพุเปกมฺขายภิตตมฺตปํ  อพุเปกมฺขาเจโตวภิมพุตมฺตภิ  – อยปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘อพุเปกมฺ
ขา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา อพุเปกมฺขาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
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๖๙๖. จตโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย – เมตมฺตา, กรพุณา, มพุทภิตา, อพุเปกมฺขาฯ

๖๙๗. ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปาวจรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว กพุสลปํ นากพุสลปํ น จ
กมมฺมวภิปากปํ ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ เมตมฺตา
สหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘เมตมฺ
ตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมา เมตมฺตา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปาวจรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว กพุสลปํ นากพุสลปํ น จ
กมมฺมวภิปากปํ ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารปํ วภิตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ทพุตภิยปํ ฌานปํ…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ…
เป.… ปฐมปํ ฌานปํ…เป.… ทพุตภิยปํ ฌานปํ…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ
เมตมฺตาสหคตปํ, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย เมตมฺตภิ เมตมฺตายนา เมตมฺตายภิตตมฺตปํ เมตมฺตาเจโตวภิมพุตมฺตภิ – อยปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘เมตมฺตา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เมตมฺตาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๖๙๘. ตตมฺถ กตมา กรพุณา…เป.… ตตมฺถ กตมา มพุทภิตา…เป.… ตตมฺถ กตมา อพุเปกมฺขา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ยสมฺมภิปํ
สมเย รรูปาวจรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว กพุสลปํ นากพุสลปํ น จ กมมฺมวภิปากปํ ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารปํ สพุข
สมฺส จ ปหานา ทพุกมฺขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ, ยา
ตสมฺมภิปํ  สมเย อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขายนา อพุเปกมฺขายภิตตมฺตปํ  อพุเปกมฺขาเจโตวภิมพุตมฺตภิ  – อยปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘อพุเปกมฺ
ขา’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา อพุเปกมฺขาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๖๙๙. จตโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย – อภิธ ภภิกมฺขพุ เมตมฺตาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ ตถา ทพุตภิยปํ

ตถา ตตภิยปํ ตถา จตพุตมฺถปํ, อภิตภิ อพุทมฺธมโธ ตภิรภิยปํ สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ โลกปํ เมตมฺตาสหค
เตน เจตสา วภิปพุเลน มหคมฺคเตน อปมฺปมาเณน อเวเรน อพมฺยาปเชมฺชน ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ;  กรพุณา
สหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ ตถา ทพุตภิยปํ ตถา ตตภิยปํ ตถา จตพุตมฺถปํ, อภิตภิ อพุทมฺธมโธ ตภิ
รภิยปํ  สพมฺพธภิ  สพมฺพตมฺตตาย  สพมฺพาวนมฺตปํ  โลกปํ  กรพุณาสหคเตน  เจตสา  วภิปพุเลน  มหคมฺคเตน อปมฺ
ปมาเณน อเวเรน อพมฺยาปเชมฺชน ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ; มพุทภิตาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิห
รตภิ ตถา ทพุตภิยปํ ตถา ตตภิยปํ ตถา จตพุตมฺถปํ,  อภิตภิ อพุทมฺธมโธ ตภิรภิยปํ สพมฺพธภิ สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ
โลกปํ  มพุทภิตาสหคเตน เจตสา วภิปพุเลน มหคมฺคเตน อปมฺปมาเณน อเวเรน อพมฺยาปเชมฺชน ผรภิตมฺวา
วภิหรตภิ; อพุเปกมฺขาสหคเตน เจตสา เอกปํ ทภิสปํ ผรภิตมฺวา วภิหรตภิ ตถา ทพุตภิยปํ ตถา ตตภิยปํ ตถา จตพุตมฺถปํ,
อภิตภิ  อพุทมฺธมโธ ตภิรภิยปํ  สพมฺพธภิ  สพมฺพตมฺตตาย สพมฺพาวนมฺตปํ  โลกปํ  อพุเปกมฺขาสหคเตน เจตสา วภิปพุเลน
มหคมฺคเตน อปมฺปมาเณน อเวเรน อพมฺยาปเชมฺชน ผรภิตมฺวา วภิหรตภิฯ

๗๐๐. จตพุนมฺนปํ อปมฺปมญมฺญานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
๗๐๑. ส ภิยา กพุสลา,  ส ภิยา อพมฺยากตาฯ ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา,  อพุเปกมฺขา อ

ทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ ส ภิยา วภิปากา,  ส ภิยา วภิปากธมมฺมธมมฺมา,  ส ภิยา เนววภิปากนวภิ
ปากธมมฺมธมมฺมาฯ ส ภิยา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, ส ภิยา อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยาฯ อสปํกภิลภิฎมฺฐสปํกภิเลส ภิกาฯ
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ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย ส ภิยา สวภิตกมฺกสวภิจารา, ส ภิยา อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, ส ภิยา อวภิตกมฺกอวภิจารา; อพุ
เปกมฺขา อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย ส ภิยา ปตีตภิสหคตา, ส ภิยา สพุขสหคตา, น อพุเปกมฺขา
สหคตา,  ส ภิยา น วตมฺตพมฺพา ปตีตภิสหคตาตภิ;  อพุเปกมฺขา อพุเปกมฺขาสหคตาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาว
นาย ปหาตพมฺพาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ส ภิยา อาจยคามภิโน, ส ภิยา เน
วาจยคามภินาปจยคามภิโน,  เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา,  มหคมฺคตา,  น  วตมฺตพมฺพา  ปรภิตมฺตารมมฺมณาตภิปภิ,
มหคมฺคตารมมฺมณาตภิปภิ,  อปมฺปมาณารมมฺมณาตภิปภิฯ มชมฺฌภิมา, อนภิยตา, น วตมฺตพมฺพา มคมฺคารมมฺมณา
ตภิปภิ,  มคมฺคเหตพุกาตภิปภิ  , มคมฺคาธภิปตภิโนตภิปภิฯ ส ภิยา อพุปมฺปนมฺนา, ส ภิยา อนพุปมฺปนมฺนา, ส ภิยา อพุปมฺปาทภิโนฯ
สภิยา  อตตีตา,  ส ภิยา  อนาคตา,  ส ภิยา  ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ  น  วตมฺตพมฺพา  อตตีตารมมฺมณาตภิปภิ,  อนาคตา
รมมฺมณาตภิปภิ,  ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาตภิปภิฯ ส ภิยา อชมฺซตมฺตา,  ส ภิยา พหภิทมฺธา,  ส ภิยา อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา,
พหภิทมฺธารมมฺมณา, อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ

๒. ทพุกปํ
๗๐๒. เมตมฺตา เหตพุ,  ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย น เหตรู,  สเหตพุกา,  เหตพุสมมฺปยพุตมฺตาฯ เมตมฺตา เหตพุ เจว ส

เหตพุกา จ; ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว สเหตพุกา จาตภิ, สเหตพุกา เจว น จ เห
ตรูฯ เมตมฺตา เหตพุ เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จ; ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย น วตมฺตพมฺพา เหตรู เจว เหตพุสมมฺป
ยพุตมฺตา จาตภิ, เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา เจว น จ เหตรูฯ ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย น เหตรู สเหตพุกา; เมตมฺตา น
วตมฺตพมฺพา น เหตพุ สเหตพุกาตภิปภิ, น เหตพุ อเหตพุกาตภิปภิฯ

สปมฺปจมฺจยา,  สงมฺขตา,  อนภิทสมฺสนา,  อปมฺปฎภิฆา,  อรรูปา,  โลกภิยา,  เกนจภิ  วภิเญมฺญยมฺยา,  เกนจภิ  น
วภิเญมฺญยมฺยา, โน อาสวา, สาสวา, อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา , น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว สาสวา จาตภิ,  สา
สวา เจว โน จ อาสวา, น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จาตภิปภิ, อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว
โน จ อาสวาตภิปภิฯ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา สาสวาฯ

โน สปํโยชนา…เป.…  โน คนมฺถา…เป.…  โน โอฆา…เป.…  โน โยคา…เป.…  โน นตีวรณา…เป.…
โน ปรามาสา …เป.…  สารมมฺมณา,  โน จภิตมฺตา,  เจตสภิกา,  จภิตมฺตสมมฺปยพุตมฺตา,  จภิตมฺตสปํสฎมฺฐา,  จภิตมฺต
สมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตสหภพุโน, จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโน, จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุ
โน, จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโน, พาหภิรา, โน อพุปาทา, ส ภิยา อพุปาทภินมฺนา, ส ภิยา อนพุปาทภินมฺ
นาฯ

โน อพุปาทานา…เป.… โน กภิเลสา…เป.… น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, น ภาวนาย ปหาตพมฺพา, น
ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย ส ภิยา สวภิตกมฺ
กา, ส ภิยา อวภิตกมฺกา; อพุเปกมฺขา อวภิตกมฺกาฯ ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย ส ภิยา สวภิจารา, ส ภิยา อวภิจารา; อพุ
เปกมฺขา อวภิจาราฯ ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย ส ภิยา สปมฺปตีตภิกา,  ส ภิยา อปมฺปตีตภิกา;  อพุเปกมฺขา อปมฺปตีตภิกาฯ
ตภิโสมฺส อปมฺปมญมฺญาโย ส ภิยา ปตีตภิสหคตา,  ส ภิยา น ปตีตภิสหคตา;  อพุเปกมฺขา น ปตีตภิสหคตาฯ ตภิโสมฺส
อปมฺปมญมฺญาโย  สพุขสหคตา,  อพุเปกมฺขา  น  สพุขสหคตาฯ  อพุเปกมฺขา  อพุเปกมฺขาสหคตา,  ตภิโสมฺส  อปมฺ
ปมญมฺญาโย น อพุเปกมฺขาสหคตา, น กามาวจรา, รรูปาวจรา, น อรรูปาวจรา, ปรภิยาปนมฺนา, อนภิยมฺ
ยานภิกา, อนภิยตา, สอพุตมฺตรา, อรณาตภิฯ

ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํฯ
อปมฺปมญมฺญาวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ

๛
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