
ສສກຂາປະທະວ ສພພງໂຄ   1

อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๑๔. ส ภิกมฺขาปทวภิภโงมฺค

ສສກຂາປະທະວ ສພພງໂຄ



ສສກຂາປະທະວ ສພພງໂຄ   2



ສສກຂາປະທະວ ສພພງໂຄ   3

ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพพุทมฺธสมฺสฯ

อภภิธมมฺมปภิฎเก

วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๑๔. ส ภิกมฺขาปทวภิภโงมฺค



ວ ສທທ  ອ ອານ
ວ ສທທ  ອ ອານ ມທ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ພນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທທອ  ເຮອາ ເຫພ ນ ເປພນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ພງຈາກນ ພດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ພນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ພງສ ສ ລາວ ເປພນ ອ ທກຢອາງນນອງ ຄ ພນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທພມມະ ເປພນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ພງສ ສ ທພມ 

1. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປພນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ພດນ ຕດອງ ມທ ໄມດພສນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

2. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ  ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ພດນ ເຫມສອນ ກ ພບ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ສຣະອະ

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

4. ສຣະເອ ກ ພບ ສຣະໂອ ມ ພກ ຢຢອ ຫນ ດາ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ພງ ຕ ອວສະກ ອດ

5. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ  ອ ອານ ເເບບ ດຽວ ກ ພບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອ ອານ ັພນ ເປພນ ໄມດອ ພນ) ສ ອວນ ຕ ອວ ອ ສອນ ນ ພດນ
ທອານ ຄ ອງ ອ ອານ ອອກ ເເລ ດວ

6. ຕ ອວໃດ ມທ ນສກຄະຫສ ດ ອ ພງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທສ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ພດນ ເປພນ ໄມດອ ພງ ຄ ພນ ມ ພນ ຢຢອ ເທສ ງ ສຣະອສ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ພນ ເປພນ ໄມດອ ສງ

7. ມ ພນ ມທ ການຂຽນ ຈ ພອງ ນນອງ ເເລະ ອ ອານ ອ ທກ ຈ ພອງ ນນອງ ເເຕອ ບກອ  ໄດ ດ ເອອາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกมฺขโนมฺธ ຣຢປພກຂ ພນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต ອາສະວະວ ສບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ ເວທະນາກຂ ພນໂທ (§4)

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ວ ສນຍານ ພກຂ ພນໂທ (§5)
วภิเญมฺญโยมฺย ວ ສນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ສນເຍສຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ /ກສນຈ ສ ຣຢປພງ ອະຕທຕານາຄະຕະປພດຈສຸບປພນນ ພງ ອ ພດຊ ພດຕ ພງ

จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ ຈ ພກຂສຸວ ສນໄຢຢພງ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน ປພດຈສຸບປພນໂນ
สมมฺปยพุโตมฺต ສ ພມປະຢສຸດໂຕ
วตมฺตโพมฺพ ວ ພດຕ ພບໂພ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ອ ພດຊ ພດຕາຣ ພມມະນາ
วตมฺตโพมฺพ ວ ພດຕ ພບໂພ
วตมฺตพมฺพา ວ ພດຕ ພບພາ

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

ຄ ກາເເພວ ພຢເພພຊຣ ຣລສນທອງ
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๏
๑. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ

๗๐๓. ปญมฺจ ส ภิกมฺขาปทานภิ – ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ, อทภินมฺนาทานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ, กาเม
สพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี  ส ภิกมฺขาปทปํ,  มพุสาวาทา เวรมณตี  ส ภิกมฺขาปทปํ,  สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํฯ

๗๐๔. ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย ปาณาตภิปาตา อา
รตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย เจตนา สเญมฺจตนา
สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺป
ยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส,  โย ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส…เป.…  ปคมฺ
คาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
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 ตสมฺมภิปํ  สมเย ปาณาตภิปาตา
อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๗๐๕. ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย เจตนา
สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจต
นาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
อพุเปกมฺขาสหคตปํ ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อ
วภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ

๗๐๖. ตตมฺถ กตมปํ อทภินมฺนาทานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ…เป.… กาเมสพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ…เป.
… มพุสาวาทา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ…เป.… สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ
สมเย  กามาวจรปํ  กพุสลปํ  จภิตมฺตปํ  อพุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ  โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ  สพุราเมรยมชมฺช
ปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส,  ยา ตสมฺมภิปํ  สมเย สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ
เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺช
ปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ
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ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ, ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
อพุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ  โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ  สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา  วภิรมนมฺตสมฺส,  ยา
ตสมฺมภิปํ  สมเย  เจตนา  สเญมฺจตนา  สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ  –  อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
อพุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ  โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ  สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา  วภิรมนมฺตสมฺส,  โย
ตสมฺมภิปํ  สมเย  ผโสมฺส…เป.…  ปคมฺคาโห  อวภิเกมฺขโป  –  อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
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
ตสมฺมภิปํ  สมเย  สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา  อารตภิ  วภิรตภิ  ปฎภิวภิรตภิ  เวรมณตี  อกภิรภิยา  อกรณปํ
อนชมฺฌาปตมฺตภิ  เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี
ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ

๗๐๗. ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
อพุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ  อพุเปกมฺขาสหคตปํ  ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ  สสงมฺขาเรน  สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา  วภิ
รมนมฺตสมฺส,  ยา  ตสมฺมภิปํ  สมเย เจตนา สเญมฺจตนา  สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ  –  อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘สพุราเมรยมชมฺช
ปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
อพุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ  อพุเปกมฺขาสหคตปํ  ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตปํ  สสงมฺขาเรน  สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา  วภิ
รมนมฺตสมฺส  ,  โย ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส…เป.…  ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุราเมรยมชมฺช
ปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ

๗๐๘. ปญมฺจ ส ภิกมฺขาปทานภิ – ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ, อทภินมฺนาทานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ, กาเม
สพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ  ,  มพุสาวาทา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ,  สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํฯ

๗๐๙. ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ  หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ…
จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ…  วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ…  ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ  หตีนปํ…  มชมฺซ ภิมปํ…  ปณตีตปํ…  วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ
หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ…
ปณตีตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย ปาณาตภิปาตา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิ
รภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺ
ขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ  หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ…
จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ…  วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ…  ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ  หตีนปํ…  มชมฺซ ภิมปํ…  ปณตีตปํ…  วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ
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หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ…
ปณตีตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย เจตนา สเญมฺจตนา สเญมฺจตยภิตตมฺตปํ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺตาฯ

ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ  หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ…
จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ…  วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ…  ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ  หตีนปํ…  มชมฺซ ภิมปํ…  ปณตีตปํ…  วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ
หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ …
ปณตีตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, โย ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส…เป.… ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ

ตตมฺถ กตมปํ ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
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… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺ
ยปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ…
ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ ปาณาตภิปาตา วภิรมนมฺตสมฺส, ยา ตสมฺมภิปํ สมเย ปาณา
ตภิปาตา อารตภิ วภิรตภิ ปฎภิวภิรตภิ เวรมณตี อกภิรภิยา อกรณปํ อนชมฺฌาปตมฺตภิ เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต –
อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตา…เป.…
อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺตา…เป.…  ผโสมฺส…เป.…  ปคมฺคาโห อวภิเกมฺขโป – อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ
‘‘ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ

๗๑๐. ตตมฺถ กตมปํ อทภินมฺนาทานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ…เป.… กาเมสพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ…เป.
… มพุสาวาทา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ…เป.… สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ
สมเย กามาวจรปํ  กพุสลปํ  จภิตมฺตปํ  อพุปมฺปนมฺนปํ  โหตภิ  โสมนสมฺสสหคตปํ  ญาณสมมฺปยพุตมฺตปํ  หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ…
ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ … จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺ
ยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺ
ซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… วตีมปํสาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส,
ยา  ตสมฺมภิปํ  สมเย สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา  อารตภิ  วภิรตภิ  ปฎภิวภิรตภิ  เวรมณตี  อกภิรภิยา  อกรณปํ
อนชมฺฌาปตมฺตภิ  เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี
ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตา …เป.… อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺ
ตา…เป.…  ผโสมฺส…เป.…  ปคมฺคาโห  อวภิเกมฺขโป  –  อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ

๗๑๑. ตตมฺถ กตมปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ? ยสมฺมภิปํ สมเย กามาวจเร กพุสลปํ จภิตมฺตปํ
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… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ… วตีรภิ
ยาธภิปเตยมฺยปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ… ฉนมฺทาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… วตีรภิยาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ…
มชมฺซ ภิมปํ… ปณตีตปํ… จภิตมฺตาธภิปเตยมฺยปํ หตีนปํ… มชมฺซ ภิมปํ ปณตีตปํ สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา วภิรมนมฺตสมฺส,
ยา  ตสมฺมภิปํ  สมเย สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา  อารตภิ  วภิรตภิ  ปฎภิวภิรตภิ  เวรมณตี  อกภิรภิยา  อกรณปํ
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อนชมฺฌาปตมฺตภิ  เวลาอนตภิกมฺกโม เสตพุฆาโต – อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา เวรมณตี
ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ อวเสสา ธมมฺมา เวรมณภิยา สมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อวเสสา ธมมฺมา เจตนาย สมมฺปยพุตมฺ
ตา…เป.…  ผโสมฺส…เป.…  ปคมฺคาโห  อวภิเกมฺขโป  –  อภิทปํ  วพุจมฺจตภิ  ‘‘สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ’’ฯ

๗๑๒. กตเม ธมมฺมา ส ภิกมฺขา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ
สมมฺปยพุตมฺตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมภิปํ  สมเย ผโสมฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา ส ภิกมฺขาฯ

กตเม ธมมฺมา ส ภิกมฺขา?  ยสมฺมภิปํ  สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ
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, ตสมฺมภิปํ สมเย ผโสมฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา ส ภิกมฺขาฯ

๗๑๓. กตเม ธมมฺมา ส ภิกมฺขา? ยสมฺมภิปํ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ…เป.… อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเว
ตภิ…เป.… โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ  ทภิฎมฺฐภิคตานปํ ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา
ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมภิปํ
สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา ส ภิกมฺขาฯ

อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๒. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๗๑๔. ปญมฺจ ส ภิกมฺขาปทานภิ – ปาณาตภิปาตา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ, อทภินมฺนาทานา เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํ, กาเม

สพุมภิจมฺฉาจารา เวรมณตี  ส ภิกมฺขาปทปํ,  มพุสาวาทา เวรมณตี  ส ภิกมฺขาปทปํ,  สพุราเมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา
เวรมณตี ส ภิกมฺขาปทปํฯ

๗๑๕. ปญมฺจนมฺนปํ ส ภิกมฺขาปทานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
๗๑๖. กพุสลาเยวฯ ส ภิยา สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, ส ภิยา อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, วภิปาก

ธมมฺมธมมฺมา, อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อสปํกภิลภิฎมฺฐสปํกภิเลส ภิกา, สวภิตกมฺกสวภิจารา, ส ภิยา ปตีตภิสหคตา, ส ภิ
ยา สพุขสหคตา, ส ภิยา อพุเปกมฺขาสหคตาฯ

เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพา, เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา, อาจยคา
มภิโน  ,  เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา,  ปรภิตมฺตา,  ปรภิตมฺตารมมฺมณา,  มชมฺซ ภิมา,  อนภิยตา,  น วตมฺตพมฺพา มคมฺคา
รมมฺมณาตภิปภิ,  มคมฺคเหตพุกาตภิปภิ,  มคมฺคาธภิปตภิโนตภิปภิฯ ส ภิยา อพุปมฺปนมฺนา,  ส ภิยา อนพุปมฺปนมฺนา ,  น วตมฺตพมฺ
พา อพุปมฺปาทภิโนตภิ,  ส ภิยา อตตีตา,  ส ภิยา อนาคตา,  ส ภิยา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา,  ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา,  ส ภิยา
อชมฺซตมฺตา, ส ภิยา พหภิทมฺธา, ส ภิยา อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา, 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 สปํโยชนา…เป.… โน คนมฺถา…เป.… โน โอฆา…เป.… โน
โยคา…เป.… โน นตีวรณา…เป.… โน ปรามาสา…เป.… สารมมฺมณา, โน จภิตมฺตา, เจตสภิกา, จภิตมฺต
สมมฺปยพุตมฺตา,  จภิตมฺตสปํสฎมฺฐา  ,  จภิตมฺตสมพุฎมฺฐานา,  จภิตมฺตสหภพุโน,  จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโน,  จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺ
ฐานา, จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานสหภพุโน, จภิตมฺตสปํสฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตภิโน , พาหภิรา, โน อพุปาทา,
อนพุปาทภินมฺนา, โน อพุปาทานา…เป.… โน กภิเลสาฯ

น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพา, น ภาวนายปหาตพมฺพา, น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกา, น ภาวนาย
ปหาตพมฺพเหตพุกา, สวภิตกมฺกา, สวภิจารา, ส ภิยา สปมฺปตีตภิกา, ส ภิยา อปมฺปตีตภิกา, ส ภิยา ปตีตภิสหคตา, ส ภิยา
น ปตีตภิสหคตา,  ส ภิยา สพุขสหคตา,  ส ภิยา น สพุขสหคตา,  ส ภิยา อพุเปกมฺขาสหคตา,  ส ภิยา น อพุเปกมฺขา
สหคตา, กามาวจรา, น รรูปาวจรา, น อรรูปาวจรา, ปรภิยาปนมฺนา,  อนภิยมฺยานภิกา,  อนภิยตา, สอพุตมฺ
ตรา, อรณาตภิฯ

ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํฯ
ส ภิกมฺขาปทวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ

๛
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