อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๑๕. ปฎภิสมมฺภภิทาวภิภโงมฺค

ປະຕຕ
ສ ສສມພຕ
ທທ
າວາວ
ງໂຄ
ຕພສຕພສ
ປະຕຕ
ງໂຄ 1
ສມພຕ
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ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพพุทมฺธสมฺสฯ

อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๑๕. ปฎภิสมมฺภภิทาวภิภโงมฺค
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ວ ຕທທ ອານ
ອ
ວ ຕທທ ອານ
ອ ມທ ຢຢອ ດວດ ຍກ ສນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕ ອ ເອອາ ເເບບ ທທອ ເຮອາ ເຫສ ນ ເປສນ ສວນ
ອ ໃຫຍ ອ ມາ ເປສນ ຕ ອວຢອາງ
ຫລ ສງຈາກນນສ ດ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ສນ ເຮອາ ອານ
ອ ຫນ ສງສສ ລາວ ເປສນ ອທກຢອາງນນອ ງ ຄ ສນ ເຮອາ ອານ
ອ ບ ອດ ທສ ມມະ ເປສນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອາດ ໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອານ
ອ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ສງສສ ທສ ມ
1. ພຍ ສນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປສນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນນສ ດ ຕອ
ດ ງ ມທ ໄມພ
ດ ຕ ນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກອດ ງ
2. ພຍ ສນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນສ ດ ເຫມສອນ ກ ສບ ມ ສນ ປະກອບ ກ ສບ ສຣະອະ
3. ຄ ສນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ບກອ ມທ ສຣະອສຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ສບ ພຍ ສນຊນະ ຕນ
ອດ ພຍາງ ໃຫດ
ອານ
ອ ເຫມສອນ ກ ສບ ມທ ໄມກ
ດ ສນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກຽອ ວຂອງ
ດ
4. ສຣະເອ ກ ສບ ສຣະໂອ ມ ສກ ຢຢອ ຫນາດ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ມ ສນ ປະກອບ ກ ສບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ສງ ຕ ອວສະກ ອດ
5. ຄ ສນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ ອານ
ອ ເເບບ ດຽວ ກ ສບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອານ
ອ ັສນ ເປສນ ໄມອ
ດ ສນ) ສວນ
ອ ຕ ອວ ອສອ ນ ນນສ ດ
ທອານ ຄ ອງ ອານ
ອ ອອກ ເເລວດ
6. ຕ ອວໃດ ມທ ນຕກຄະຫຕ ດ ອ ສງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທຕ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນສ ດ ເປສນ ໄມອ
ດ ສງ ຄ ສນ ມ ສນ ຢຢອ ເທຕ ງ ສຣະອຕ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ສນ ເປສນ ໄມອ
ດ ງຕ
7. ມ ສນ ມທ ການຂຽນ ຈ ອງສ ນນອ ງ ເເລະ ອານ
ອ ອທກ ຈ ອງສ ນນອ ງ ເເຕ ອ ບກອ ໄດ ດ ເອອາ ເປສນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกมฺขโนมฺธ
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต

ຣຢປກ
(§1 & §4)
ສ ຂນໂທ
ສ
ອາສະວະວ ຕບປະຢສຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ສ

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ
ວ ຕນຍານ ສກຂນໂທ
(§5)
ສ
วภิเญมฺญโยมฺย
ວ ຕນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ຕນເຍຕຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ
/ກຕນຈ ຕ ຣຢປງສ ອະຕທຕານາຄະຕະປສດຈສຸບປສນນ ສງ ອ ສດຊດຕ
ສ ສງ
จกมฺขพุวภิเญมฺญยมฺยปํ
ปจมฺจพุปมฺปโนมฺน
สมมฺปยพุโตมฺต
วตมฺตโพมฺพ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา
วตมฺตโพมฺพ
วตมฺตพมฺพา

ຈກຂສຸ
ສ ວ ຕນໄຢຢສງ
ປສດຈສຸບປສນໂນ
ສ ສມປະຢສຸດໂຕ
ວດຕ
ສ ສບໂພ
ອ ສດຊດຕາຣ
ສ
ສມມະນາ
ວດຕ
ສ ສບໂພ
ວດຕ
ສ ສບພາ

ເມສອ ອ ວນພສຸ
ສ ດ ທທ ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ສ
ຄາເເພວ
ພຢເພສ ຊຣລ
ກ
ຕ ທອງ
ຣ ນ
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๏
๑. สพุตต
มฺ นมฺตภาชนตียปํ
๑. สงมฺคหวาโร
๗๑๘. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทา [ปฎภิภาณปฎภิสมมฺภภิทา (สมฺยา.) เอวมพุปรภิปภิ]ฯ อเตมฺถ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธเมมฺม ญาณปํ
ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิ
ภานปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ อยปํ สงมฺคหวาโรฯ

๒. สจมฺจวาโร
๗๑๙. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ ทพุเกมฺข ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ทพุกมฺขสมพุทเย ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, ทพุกมฺขนภิโรเธ ญาณปํ
อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา , ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิ
ลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ อยปํ สจมฺจวาโรฯ

๓. เหตพุวาโร
๗๒๐. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ เหตพุมมฺหภิ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, เหตพุผเล ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิ
ลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ อยปํ เหตพุวาโรฯ

๔. ธมมฺมวาโร
๗๒๑. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ เย ธมมฺมา ชาตา ภรูตา สญมฺชาตา นภิพมฺพตมฺตา อภภินภิพมฺพตมฺตา ปาตพุภต
รู า, อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ
อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา; ยมมฺหา ธมมฺมา เต ธมมฺมา ชาตา ภรูตา สญมฺชาตา นภิพพ
มฺ ตมฺตา อภภินภิพมฺพตมฺตา ปาตพุภรู
ตา, เตสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภท
ภิ า; ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา;
ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ อยปํ ธมมฺมวาโรฯ

๕. ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปาทวาโร
๗๒๒. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ ชรามรเณ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ชรามรณสมพุทเย ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, ชรามรณ
นภิโรเธ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ชรามรณนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภท
ภิ า,
ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
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๗๒๓. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ ชาตภิยา ญาณปํ…เป.… ภเว ญาณปํ…เป.… อพุปาทาเน ญาณปํ…เป.… ตณมฺหาย ญาณปํ…เป.…
เวทนาย ญาณปํ…เป.… ผเสมฺส ญาณปํ…เป.… สฬายตเน ญาณปํ…เป.… นามรรูเป ญาณปํ…เป.…
วภิญมฺญาเณ ญาณปํ…เป.… สงมฺขาเรสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, สงมฺขารสมพุทเย ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิท
า, สงมฺขารนภิโรเธ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, สงมฺขารนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺ
ภภิทา, ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
อยปํ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปาทวาโรฯ

๖. ปรภิยตมฺตภิวาโร
๗๒๔. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
ตตมฺถ กตมา ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา? อภิธ ภภิกมฺขพุ ธมมฺมปํ ชานาตภิ – สพุตมฺตปํ เคยมฺยปํ เวยมฺยากรณปํ คาถปํ อพุทานปํ อภิ
ภิ สมฺส
ตภิวพุตมฺตกปํ ชาตกปํ อพมฺภพุตธมมฺมปํ เวทลมฺลปํฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา’’ฯ โส ตสมฺส ตเสมฺสว ภาส ต
ภิ สมฺส อโตมฺถ, อยปํ อภิมสมฺส ภาสต
ภิ สมฺส อโตมฺถ’’ตภิฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ
อตมฺถปํ ชานาตภิ – ‘‘อยปํ อภิมสมฺส ภาสต
‘‘อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า’’ฯ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิ
ภานปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ อยปํ ปรภิยตมฺตภิวาโรฯ

สพุตมฺตนมฺตภาชนตียปํฯ

๒. อภภิธมมฺมภาชนตียปํ
๑. กพุสลวาโร
๗๒๕. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา กพุสลา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรปํ กพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ญาณ
สมมฺปยพุตมฺตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิ, อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทาฯ เตส ปํ วภิ
ปาเก ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตสปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ, ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิ
ลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิ
ทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๒๖. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา กพุสลา? ยสมฺมปํ ภิ 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
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สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โห
ตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทาฯ เตส ปํ วภิ
ปาเก ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิ
ลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิ
ทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๒๗. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา กพุสลา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
มา กพุสลาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เตส ปํ วภิปาเก ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ ยาย
นภิรพุตมฺตภิยา เตสปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ
เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ , ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิ
ภานปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ
๗๒๘. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา กพุสลา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สม
ตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ อภิเมสพุ ธ
เมมฺมสพุ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เตสปํ วภิปาเก ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺ
มานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน ญาเณน ตานภิ
ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๒๙. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา กพุสลา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตานปํ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺ
ขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ อภิ
เมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เตส ปํ วภิปาเก ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ
ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เยน ญาเณน ตานภิ
ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ

๒. อกพุสลวาโร
๗๓๐. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อกพุสลา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย อกพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตสมมฺปยพุตมฺ
ตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.…
อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา อกพุสลาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทาฯ เตส ปํ วภิปาเก
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ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป
ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชต
กานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๓๑. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อกพุสลา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย อกพุสลปํ จภิตมฺตปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ โสมนสมฺสสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตสมมฺปยพุตมฺ

ตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… โสมนสมฺสสหคตปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตวภิปมฺป
ยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ทภิฎมฺฐค
ภิ ตสมมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคต
สมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ ทภิฎมฺฐภิคตวภิปมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ
ทภิฎมฺฐค
ภิ ตวภิปมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… โทมนสมฺสสหคตปํ ปฎภิฆสมมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… โทมนสมฺสสหคตปํ
ปฎภิฆสมมฺปยพุตมฺตปํ สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ วภิจภิกภิจมฺฉาสมมฺปยพุตมฺตปํ…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตปํ
อพุทมฺธจมฺจสมมฺปยพุตมฺตปํ รรูปารมมฺมณปํ วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณปํ วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย
ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา อกพุสลาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิท
าฯ เตสปํ วภิปาเก ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺ
มนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณ
านภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ

๓. วภิปากวาโร
๗๓๒. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทา ฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิ
ปากปํ จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ รรูปารมมฺมณปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ, เวทนา
โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตมฺตปํ โหตภิ, อพุเปกมฺขา โหตภิ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา โหตภิ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ
โหตภิ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺ
ปนมฺนา อรรูปภิโน ธมมฺมาฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ ยาย นภิ
รพุตมฺตภิยา เตสปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน
ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ , ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิ
ภานปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ
๗๓๓. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิ
ปากปํ โสตวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ สทมฺทารมมฺมณปํ…เป.… ฆานวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ
โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ คนมฺธารมมฺมณปํ…เป.… ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ รสา
รมมฺมณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ สพุขสหคตปํ โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส
โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตมฺตปํ โหตภิ, สพุขปํ โหตภิ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา โหตภิ,
มนภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, สพุขภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ , เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ
ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปนมฺนา อรรูปภิโน ธมมฺมาฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิท
าฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตสปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ , ญาเณสพุ
ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
ປະຕຕສ ສມພຕ ທາວ ຕພສງໂຄ 8

๗๓๔. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ กตเม ธมมฺมา
อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากา มโนธาตพุ
อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนา
รพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตมฺตปํ โหตภิ, วภิตโกมฺก
โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกมฺขา โหตภิ , จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา โหตภิ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ โห
ตภิ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปนมฺนา อรรูปภิโน ธมมฺมาฯ อภิ
เม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ
ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ
ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๓๕. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปา
กา มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ โสมนสมฺสสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา
วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตมฺตปํ
โหตภิ, วภิตโกมฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, ปตีตภิ โหตภิ, สพุขปํ โหตภิ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา โหตภิ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ,
ภิ มฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปนมฺ
โสมนสมฺสน
นา อรรูปภิโน ธมมฺมา ฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิ
รพุตมฺตภิยา เตสปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน
ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ , ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิ
ภานปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ
๗๓๖. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปา
กา มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา
วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตมฺตปํ
โหตภิ, วภิตโกมฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกมฺขา โหตภิ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา โหตภิ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, อพุ
เปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปนมฺนา
อรรูปภิโน ธมมฺมาฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิ
ยา เตสปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน
ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ , ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิ
ภานปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ
๗๓๗. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย กามาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปา
กา มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ โสมนสมฺสสหคตา ญาณสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… โสมนสมฺสสหค
ตา ญาณสมมฺปยพุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… โสมนสมฺสสหคตา ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตา…เป.… โสมนสมฺส
สหคตา ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตา ญาณสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อพุเปกมฺขา
สหคตา ญาณสมมฺปยพุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตา ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตา…เป.… อพุเปกมฺขา
สหคตา ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตา สสงมฺขาเรน รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนา
รพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ
ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป
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ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชต
กานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๓๘. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย รรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
มา กพุสลา ฯ ตเสมฺสว รรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…
ภิ ปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โห
เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ปถวตีกสณ
ตภิฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺ
มานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน ญาเณน ตานภิ
ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๓๙. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย อรรูปรูปปตมฺตภิยา มคมฺคปํ ภาเวตภิ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ
สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุป
สมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ตเสมฺสว
อรรูปาวจรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺ
กมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺม
สพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิ
ลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิ
ทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๔๐. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย โลกพุตมฺตรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ นภิยมฺยานภิกปํ อปจยคามภิปํ ทภิฎมฺฐภิคตานปํ
ปหานาย ปฐมาย ภรูมภิยา ปตมฺตภิยา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺ
ขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา กพุสลาฯ ต
เสมฺสว โลกพุตมฺตรสมฺส กพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา ภาวภิตตมฺตา วภิปากปํ วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.… ปฐมปํ
ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ ทพุกมฺขปฎภิปทปํ ทนมฺธาภภิญมฺญปํ สพุญมฺญตปํ , ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิ
เกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา
เตสปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน ญาเณน
ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ , ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิท
าฯ
๗๔๑. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย อกพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากปํ จกมฺขพุวภิญมฺ
ญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ รรูปารมมฺมณปํ…เป.… โสตวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขา
สหคตปํ สทมฺทารมมฺมณปํ…เป.… ฆานวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ คนมฺธารมมฺมณปํ…เป.…
ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตปํ รสารมมฺมณปํ…เป.… กายวภิญมฺญาณปํ อพุปมฺปนมฺนปํ โหตภิ
ทพุกมฺขสหคตปํ โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณปํ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา
โหตภิ, จภิตมฺตปํ โหตภิ, ทพุกมฺขปํ โหตภิ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา โหตภิ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, ทพุกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, ชวภิตี
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ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปนมฺนา อรรูปภิโน ธมมฺมาฯ อภิเม
ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ
ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ
ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๔๒. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย อกพุสลสมฺส กมมฺมสมฺส กตตมฺตา อพุปจภิตตมฺตา วภิปากา มโนธาตพุ
อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา…เป.… มโน
วภิญมฺญาณธาตพุ อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ อพุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ
วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ , เวทนา โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตมฺตปํ โหตภิ,
วภิตโกมฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกมฺขา โหตภิ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา โหตภิ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, อพุเปกมฺ
ขภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปนมฺนา อรรูปภิ
โน ธมมฺมาฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา
เตสปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน ญาเณน
ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ , ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิท
าฯ

๔. กภิรภิยวาโร
๗๔๓. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย มโนธาตพุ อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ
กมมฺมวภิปากา อพุเปกมฺขาสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… โผฎมฺฐพมฺพารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนา
รพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ, เวทนา โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตมฺตปํ โหตภิ, วภิตโกมฺก
โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกมฺขา โหตภิ, จภิตมฺตเสมฺสกคมฺคตา โหตภิ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ โห
ตภิ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปนมฺนา อรรูปภิโน ธมมฺมาฯ อภิ
เม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ
ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า ฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณา
นภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๔๔. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุ
สลา น จ กมมฺมวภิปากา โสมนสมฺสสหคตา รรูปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา…เป.… มโน
วภิญมฺญาณธาตพุ อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุสลา น จ กมมฺมวภิปากา อพุเปกมฺขาสหคตา รรู
ปารมมฺมณา วา…เป.… ธมมฺมารมมฺมณา วา ยปํ ยปํ วา ปนารพมฺภ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ, เวทนา
โหตภิ, สญมฺญา โหตภิ, เจตนา โหตภิ, จภิตมฺตปํ โหตภิ, วภิตโกมฺก โหตภิ, วภิจาโร โหตภิ, อพุเปกมฺขา โหตภิ, จภิตมฺต
เสมฺสกคมฺคตา โหตภิ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ , สมาธภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, มนภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, อพุเปกมฺขภินมฺทมฺรภิยปํ โห
ตภิ, ชวภิตี ตภินมฺทมฺรภิยปํ โหตภิ, เย วา ปน ตสมฺมปํภิ สมเย อเญมฺญปภิ อตมฺถภิ ปฎภิจมฺจสมพุปมฺปนมฺนา อรรูปภิโน ธมมฺมาฯ อภิ
เม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺมสพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ
ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทาฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ
ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
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๗๔๕. ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภท
ภิ า, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
กตเม ธมมฺมา อพมฺยากตา? ยสมฺมปํ ภิ สมเย มโนวภิญมฺญาณธาตพุ อพุปมฺปนมฺนา โหตภิ กภิรภิยา เนว กพุสลา นากพุ
สลา น จ กมมฺมวภิปากา โสมนสมฺสสหคตา ญาณสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… โสมนสมฺสสหคตา ญาณสมมฺป
ยพุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… โสมนสมฺสสหคตา ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตา…เป.… โสมนสมฺสสหคตา ญาณ
วภิปมฺปยพุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตา ญาณสมมฺปยพุตมฺตา…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตา ญาณ
สมมฺปยพุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตา ญาณวภิปมฺปยพุตมฺตา…เป.… อพุเปกมฺขาสหคตา ญาณ
วภิปมฺปยพุตมฺตา สสงมฺขาเรน…เป.… รรูปาวจรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ…เป.… อรรูปาวจรปํ ฌานปํ ภาเวตภิ กภิรภิยปํ เนว
กพุสลปํ นากพุสลปํ น จ กมมฺมวภิปากปํ ทภิฎมฺฐธมมฺมสพุขวภิหารปํ…เป.… สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺ
กมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสญมฺญาสหคตปํ สพุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตพุตมฺถปํ ฌานปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ, ตสมฺมปํ ภิ สมเย ผโสมฺส โหตภิ…เป.… อวภิเกมฺขโป โหตภิฯ อภิเม ธมมฺมา อพมฺยากตาฯ อภิเมสพุ ธเมมฺม
สพุ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทาฯ ยาย นภิรพุตมฺตภิยา เตส ปํ ธมมฺมานปํ ปญมฺญตมฺตภิ โหตภิ ตตมฺร ธมมฺมนภิรพุตมฺตาภภิ
ลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ าฯ เยน ญาเณน ตานภิ ญาณานภิ ชานาตภิ – ‘‘อภิมานภิ ญาณานภิ อภิ
ทมตมฺถโชตกานตี’’ตภิ, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๗๔๖. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา กามาวจรกพุสลโต จตรูสพุ ญาณสมมฺปยพุเตมฺตสพุ จภิตมฺตพุปมฺปาเทสพุ , กภิรภิยโต จตรู
สพุ ญาณสมมฺปยพุเตมฺตสพุ จภิตมฺตพุปมฺปาเทสพุ อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิฯ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา เอเตสพุ เจว อพุปมฺปชมฺชตภิ , จตรูสพุ
มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ จ อพุปมฺปชมฺชตภิฯ
อภภิธมมฺมภาชนตียปํฯ

๓. ปญมฺหาปพุจมฺฉกปํ
๗๔๗. จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา – อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ปฎภิภานปฎภิสมมฺ
ภภิทาฯ
๗๔๘. จตพุนมฺนปํ ปฎภิสมมฺภภิทานปํ กตภิ กพุสลา, กตภิ อกพุสลา, กตภิ อพมฺยากตา…เป.… กตภิ สรณา, กตภิ อรณา?

๑. ตภิกปํ
ภิ า กพุสลา, สย
ภิ า อพมฺยากตาฯ สย
ภิ า สพุขาย เวทนาย สมมฺปยพุตมฺตา, สย
ภิ า อทพุกมฺขมสพุขาย เวทนาย
๗๔๙. สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมา;
สมมฺปยพุตมฺตาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า วภิปากา, สย
ภิ า วภิปากธมมฺมธมมฺมา, สย
ภิ า เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมาฯ
อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, สย
ภิ า
ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า
อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภท
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, สย
ภิ า อสก
ปํ ภิลภิฎมฺฐอสก
ปํ ภิเลสก
ภิ าฯ
อสก
ภิ า สวภิตกมฺกสวภิจารา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกวภิจา
ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สวภิตกมฺกสวภิจารา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า อวภิตกมฺกอวภิจาราฯ สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตาฯ
รมตมฺตา, สย
เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ
ภิ า อาจยคามภิโน, สย
ภิ า เนวาจยคามภินาปจยคามภิโน; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า
ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า อปจยคามภินตี, สย
ภิ า เนวาจยคามภินาปจยคามภินตีฯ
อาจยคามภินตี , สย
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ภิ า เสกมฺขา, สย
ภิ า อเสกมฺขา , สย
ภิ า เนว
ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา, อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า ปรภิตมฺตา, สย
ภิ า อปมฺปมาณาฯ
เสกมฺขนาเสกมฺขาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา ปรภิตมฺตา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า ปรภิตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า มหคมฺคตา
นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า ปรภิตมฺตารมมฺมณา; ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า อปมฺปมาณารมมฺมณาฯ
รมมฺมณา, สย
ภิ
ภิ า มชมฺซมา,
ภิ
ภิ า ปณตีตาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา
ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา มชมฺซมา;
อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
สย
ภิ า สมมฺมตมฺตนภิยตา, สย
ภิ า อนภิยตาฯ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา น วตมฺตพมฺพา
อนภิยตา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
– มคมฺคารมมฺมณาตภิปภิ, มคมฺคเหตพุกาตภิปภิ, มคมฺคาธภิปตภินตีตภิปภิ; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา น มคมฺคารมมฺมณา, ส ภิ
ภิ า มคมฺคาธภิปตภินตี, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา มคมฺคเหตพุกาตภิปภิ, มคมฺคาธภิปตภินตีตภิปภิ; เทมฺว
ยา มคมฺคเหตพุกา, สย
ภิ า มคมฺคารมมฺมณา, น มคมฺคเหตพุกา, สย
ภิ า มคมฺคาธภิปตภิโน, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา มคมฺคา
ปฎภิสมมฺภภิทา สย
รมมฺมณาตภิปภิ, มคมฺคาธภิปตภิโนตภิปภิฯ
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนา, น วตมฺตพมฺพา อพุปมฺปาทภิโนตภิ; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิท
ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภินฯ
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺ
า สย
ตี สย
ภิ า อตตีตารมมฺมณา, สย
ภิ า
ปนมฺนาฯ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา; เทมฺว ปฎภิสมมฺภท
ภิ า สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา ; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า อตตีตารมมฺมณา, สย
ภิ า
อนาคตารมมฺมณา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา อตตีตารมมฺมณาตภิปภิ, อนาคตา
อนาคตารมมฺมณา, สย
ภิ า อชมฺซตมฺตา, สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทธ
รมมฺมณาตภิปภิ, ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาตภิปภิฯ สย
มฺ า, สย
มฺ าฯ
ภิ า อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, สย
ภิ า พหภิทมฺ
นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภท
ภิ า พหภิทมฺธารมมฺมณา; ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทธ
ธารมมฺมณา, สย
มฺ ารมมฺมณาฯ อนภิทสมฺสนอปฎภิฆาฯ

๒. ทพุกปํ
๗๕๐. เหตรู, สเหตพุกา, เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา, เหตรู เจว สเหตพุกา จ, เหตรู เจว เหตพุสมมฺปยพุตมฺตา จ, น วตมฺตพมฺ
พา น เหตรู สเหตพุกาตภิปภิ, นเหตรูอเหตพุกาตภิปภิฯ
สปมฺปจมฺจยา , สงมฺขตา, อนภิทสมฺสนา, อปมฺปฎภิฆา, อรรูปา, ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา โลกภิยา, อตมฺถปฎภิสมมฺ
ภิ า โลกภิยา, สย
ภิ า โลกพุตมฺตรา, เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ
ภภิทา สย
ภิ า สาสวา, สย
ภิ า อนาสวาฯ อาสว
โน อาสวาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สาสวา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
วภิปมฺปยพุตมฺตาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภท
ภิ า น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว สาสวา จาตภิ , สาสวา เจว โน จ อา
สวา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา น วตมฺตพมฺพา อาสโว [อาสวา (ส.ตี ) ธาตพุวภิภเงมฺค ปน ปาฐนานตมฺตปํ นตมฺถภิ]
ภิ า สาสวา เจว โน จ อาสโว [อาสวา (ส.ตี ) ธาตพุวภิภเงมฺค ปน ปาฐนานตมฺตปํ
เจว สาสวา จาตภิ, สย
ภิ า น วตมฺตพมฺพา สาสวา เจว โน จ อาสวาตภิฯ น วตมฺตพมฺพา อาสวา เจว อาสวสมมฺปยพุตมฺตา
นตมฺถภิ], สย
จาตภิปภิ, อาสวสมมฺปยพุตมฺตา เจว โน จ อาสวาตภิปภิฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา สาสวา;
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา สาสวา, สย
ภิ า อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา อนาสวาฯ
อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา 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.… สารมมฺมณาฯ โน จภิตมฺตา, เจตสก
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐาน
สมพุฎมฺฐานา, จภิตมฺตสหภพุโน, จภิตมฺตานพุปรภิวตมฺตภิโนฯ จภิตมฺตสส
ปํ ฎมฺฐสมพุฎมฺฐานานพุปรภิวตมฺตโภิ น, พาหภิรา, โน อพุปาทา, อนพุปาทภินมฺนาฯ
สหภพุโน, จภิตมฺตสส
โน อพุปาทานา…เป.… โน กภิเลสา…เป.… น ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพาฯ น ภาวนาย ปหาตพมฺพาฯ น
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ทสมฺสเนน ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สวภิตกมฺกา;
ภิ า สวภิตกมฺกา, สย
ภิ า อวภิตกมฺกาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สวภิจารา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา
อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า สวภิจารา, สย
ภิ า อวภิจาราฯ สย
ภิ า สปมฺปตีตภิกา, สย
ภิ า อปมฺปตีตภิกาฯ สย
ภิ า ปตีตภิสหคตา, สย
ภิ า น ปตีตภิ
สย
ภิ า สพุขสหคตา, สย
ภิ า น สพุขสหคตาฯ สย
ภิ า อพุเปกมฺขาสหคตา, สย
ภิ า น อพุเปกมฺขาสหค
สหคตาฯ สย
ภิ า กามาวจรา, สย
ภิ า น กามาวจราฯ น
ตาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา กามาวจรา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า ปรภิยาปนมฺ
รรูปาวจราฯ น อรรูปาวจรา ฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา ปรภิยาปนมฺนา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า อปรภิยาปนมฺนาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภท
ภิ า นภิยมฺยานภิกา, ส ภิ
นา, สย
ภิ า อนภิยมฺยานภิกา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า นภิยตา , สย
ภิ า อนภิยตาฯ
ยา อนภิยมฺยานภิกาฯ ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภท
ภิ า อนภิยตา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย
ภิ า สอพุตมฺตรา , สย
ภิ า อนพุตมฺตราฯ อรณาตภิฯ
ตภิโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา สอพุตมฺตรา; อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา สย

ปญมฺหาปพุจฉ
มฺ กปํฯ
ปฎภิสมมฺภท
ภิ าวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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ເມສອ ອ ວນອາທຕ
ດ ທທ ໗/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທສ ຣ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ສ
ສ
ກາຍ
ອ ເເລະ ເຂອາດ ຫນາດ
ໂດຍ ຄາເເພວ
ພຢເພສ ຊຣລ
ກ
ຕ ທອງ
ຣ ນ
http://laocom.free.fr
http://laophaen.free.fr
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