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ດ ງສ
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ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกมฺขโนมฺธ
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต

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

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ພ

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
ວ ສນຍານ ພກຂນໂທ
(§5)
ພ
วภิเญมฺญโยมฺย
ວ ສນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ສນເຍສຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ
/ກສນຈ ສ ຣຢປງພ ອະຕທຕານາຄະຕະປພດຈສຸບປພນນ ພງ ອ ພດຊດຕ
ພ ພງ
จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน
สมมฺปยพุโตมฺต
วตมฺตโพมฺพ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา
วตมฺตโพมฺพ
วตมฺตพมฺพา

ຈກຂສຸ
ພ ວ ສນໄຢຢພງ
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
ສ ທອງ
ຣ ນ
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๏
๑. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
ภิ มฺขาปทานภิ – ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, อทภินมฺนาทานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, กาเม
๗๐๓. ปญมฺจ สก
ภิ มฺขาปทปํ, มพุสาวาทา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
สพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํฯ
เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
๗๐๔. ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปาณาตภิปาตา อา
รตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ
‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย เจตนา สเญมฺจตนา
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺป
สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ยพุตมฺตาฯ
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, โย ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส…เป.… ปคมฺ
ภิ มฺขาปทปํ’’ ฯ
คาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…เป.…
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุ
เปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุเปกมฺ
ขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปาณาตภิปาตา
อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ
วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
๗๐๕. ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย เจตนา
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจต
สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ก
นาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อ
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ
วภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ…เป.… กาเมสพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ…เป.
๗๐๖. ตตมฺถ กตมปํ อทภินมฺนาทานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ…เป.… สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ
… มพุสาวาทา เวรมณตี สก
สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สพุราเมรยมชมฺช
ปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ
เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺช
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ
ปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
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ภิ มฺขาปทปํ, ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา
ตสมฺมปํ ภิ สมเย เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺ ฐานา
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส, โย
ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ
เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺป
ยพุตมฺตปํ…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺ
ตปํ…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…
เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา
ตสมฺมปํ ภิ สมเย สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ
อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺ ฐานา เวรมณตี
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ
สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
๗๐๗. ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิ
รมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺช
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
ปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิ
รมนมฺตสมฺส , โย ตสมฺมปํภิ สมเย ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺช
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ
ปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทานภิ – ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, อทภินมฺนาทานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, กาเม
๗๐๘. ปญมฺจ สก
ภิ มฺขาปทปํ , มพุสาวาทา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
สพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํฯ
เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
๗๐๙. ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ…
จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ
หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ …
ปณตีตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปาณาตภิปาตา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิ
ภิ มฺ
รภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ก
ขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ…
จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ
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หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ …
ปณตีตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ
‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ…
จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ
หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ …
ปณตีตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, โย ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจ
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ
ตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…เป.…
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุ
เปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุเปกมฺ
ขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺ
ยปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ …
ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย ปาณา
ตภิปาตา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต –
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตา…เป.…
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ
‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ…เป.… กาเมสพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ…เป.
๗๑๐. ตตมฺถ กตมปํ อทภินมฺนาทานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ…เป.… สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ
… มพุสาวาทา เวรมณตี สก
สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ หตีนปํ… มชมฺซ มปํภิ …
ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ … จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺ
ยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺ
ซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส,
ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ
อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺ ฐานา เวรมณตี
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตา …เป.… อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺ
สก
ตา…เป.… ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ
เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจเร กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
๗๑๑. ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี สก
อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺป
ยพุตมฺตปํ…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺ
ตปํ…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…
เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิ
ยาธภิปเตยมฺยปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ…
มชมฺซมปํภิ … ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซมปํภิ ปณตีตปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส,
ยา ตสมฺมปํ ภิ สมเย สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ
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อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺ ฐานา เวรมณตี
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺ
สก
ตา…เป.… ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
ภิ มฺขาปทปํ’’ฯ
เวรมณตี สก
ภิ มฺขา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ
๗๑๒. กตเม ธมมฺมา สก
สมมฺปยพุตมฺตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โห
ภิ มฺขาฯ
ตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา สก
ภิ มฺขา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ
กตเม ธมมฺมา สก
สมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ
วภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณสมมฺป
ยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ
สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โห
ภิ มฺขาฯ
ตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา สก
ภิ มฺขา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ…เป.… อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเว
๗๑๓. กตเม ธมมฺมา สก
ตภิ…เป.… โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา
ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ , ตสมฺมปํ ภิ
ภิ มฺขาฯ
สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา สก

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๒. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
ภิ มฺขาปทานภิ – ปาณาตภิปาตา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, อทภินมฺนาทานา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, กาเม
๗๑๔. ปญมฺจ สก
ภิ มฺขาปทปํ, มพุสาวาทา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํ, สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
สพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทปํฯ
เวรมณตี สก
ภิ มฺขาปทานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?
๗๑๕. ปญมฺจนมฺนปํ สก

๑. ตภิกปํ
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, วภิปาก
๗๑๖. กพุสลาเยวฯ สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, ส ภิ
ธมมฺมธมมฺมา, อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อสก
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตาฯ
ยา สพุขสหคตา, สย
เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพา, เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา, อาจยคา
ภิ
มภิโน , เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา, ปรภิตมฺตา, ปรภิตมฺตารมมฺมณา, มชมฺซมา,
อนภิยตา, น วตมฺตพมฺพา มคมฺคา
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนา , น วตมฺตพมฺ
รมมฺมณาตภิปภิ, มคมฺคเหตพุกาตภิปภิ, มคมฺคาธภิปตภิโนตภิปภิฯ สย
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา, ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา, สย
ภิ า
พา อพุปมฺปาทภิโนตภิ, สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทธ
อชมฺซตมฺตา, สย
มฺ า, สย
มฺ า, พหภิทมฺธารมมฺมณา, อนภิทสมฺสนอปมฺปฎภิฆาฯ
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๒. ทพุกปํ
๗๑๗. น เหตรู สเหตพุกา, เหตพุสมมฺปยพุตมฺตาฯ 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 เหตพุ ส
เหตรูกา, สปมฺปจมฺจยา, สงมฺขตา, อนภิทสมฺสนา, อปมฺปฎภิฆา, อรรูปา, โลกภิยา, เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ
น วภิเญมฺญยมฺยาฯ
โน อาสวา, สาสวา, อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา, น วตมฺตพมฺพา ‘‘อาสวา เจว สาสวา จา’’ตภิ , สาสวา เจว โน
จ อาสวา, น วตมฺตพมฺพา ‘‘อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา จา’’ตภิปภิ, ‘‘อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อา
สวา’’ตภิปภิฯ อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา สาสวา, โน สโปํ ยชนา…เป.… โน คนมฺถา…เป.… โน โอฆา…เป.… โน
ภิ า, จภิตมฺต
โยคา…เป.… โน นตีวรณา…เป.… โน ปรามาสา…เป.… สารมมฺมณา, โน จภิตมฺตา, เจตสก
ปํ ฎมฺฐา , จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตสหภพุโน, จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตโภิ น, จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺ
สมมฺปยพุตมฺตา, จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโน, จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตโภิ น , พาหภิรา, โน อพุปาทา,
ฐานา, จภิตมฺตสส
อนพุปาทภินมฺนา, โน อพุปาทานา…เป.… โน กภิเลสาฯ
น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, น ภาวนายปหาตพมฺพา, น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, น ภาวนาย
ภิ า สปมฺปตีตภิกา, สย
ภิ า อปมฺปตีตภิกา, สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า
ปหาตพมฺพเหตพุกา, สวภิตกมฺกา, สวภิจารา, สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า น สพุขสหคตา, สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น อพุเปกมฺขา
น ปตีตภิสหคตา, สย
สหคตา, กามาวจรา, น รรูปาวจรา, น อรรูปาวจรา, ปรภิยาปนมฺนา, อนภิยมฺยานภิกา, อนภิยตา, สอพุตมฺ
ตรา, อรณาตภิฯ

ปญมฺหาปพุจฉ
มฺ กปํฯ
ภิ มฺขาปทวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
สก
๛

ສສກຂາປະທະວ ສພພງໂຄ 9

ສສກຂາປະທະວ ສພພງໂຄ 10

ເມສອ ອ ວນອາທສ
ດ ທທ ໗/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທສ ຣ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ພ
ພ
ກາຍ
ອ ເເລະ ເຂອາດ ຫນາດ
ໂດຍ ຄາເເພວ
ພຢເພພ ຊຣລ
ກ
ສ ທອງ
ຣ ນ
http://laocom.free.fr
http://laophaen.free.fr

ສສກຂາປະທະວ ສພພງໂຄ 11

ສສກຂາປະທະວພ
ສ ງພ ໂຄ

ສສກຂາປະທະວ ສພພງໂຄ 12

