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ຍານະວ
ວພພງວພພໂຄ
ຍານະວ
ງໂຄ 1

ຍານະວ ວພພງໂຄ 2

ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพพุทมฺธสมฺสฯ

อภภิธมมฺมปภิฎเก
วภิภงมฺคปาฬ ภิ
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ວ ວທທ ອານ
ອ
ວ ວທທ ອານ
ອ ມທ ຢຢອ ດວດ ຍກ ພນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕ ອ ເອອາ ເເບບ ທທອ ເຮອາ ເຫພ ນ ເປພນ ສວນ
ອ ໃຫຍ ອ ມາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ
ຫລ ພງຈາກນນພ ດ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ພນ ເຮອາ ອານ
ອ ຫນ ພງສສ ລາວ ເປພນ ອທກຢອາງນນອ ງ ຄ ພນ ເຮອາ ອານ
ອ ບ ອດ ທພ ມມະ ເປພນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອາດ ໃຈ ໄວ ທທອ ສສຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອານ
ອ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ພງສສ ທພ ມ
1. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປພນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນນພ ດ ຕອ
ດ ງ ມທ ໄມພ
ດ ວ ນທສຸ ກ ອດ ຢຢອ ກອດ ງ
2. ພຍ ພນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເຫມສອນ ກ ພບ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ສຣະອະ
3. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ບກອ ມທ ສຣະອສຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ພບ ພຍ ພນຊນະ ຕນ
ອດ ພຍາງ ໃຫດ
ອານ
ອ ເຫມສອນ ກ ພບ ມທ ໄມກ
ດ ພນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກຽອ ວຂອງ
ດ
4. ສຣະເອ ກ ພບ ສຣະໂອ ມ ພກ ຢຢອ ຫນາດ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕ ອ ມ ພນ ປະກອບ ກ ພບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ພງ ຕ ອວສະກ ອດ
5. ຄ ພນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ ອານ
ອ ເເບບ ດຽວ ກ ພບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອານ
ອ ັພນ ເປພນ ໄມອ
ດ ພນ) ສວນ
ອ ຕ ອວ ອສອ ນ ນນພ ດ
ທອານ ຄ ອງ ອານ
ອ ອອກ ເເລວດ
6. ຕ ອວໃດ ມທ ນວກຄະຫວ ດ ອ ພງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ ອານ
ອ ຕ ອວນນພ ດ ເປພນ ໄມອ
ດ ພງ ຄ ພນ ມ ພນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ ອານ
ອ
ມ ພນ ເປພນ ໄມອ
ດ ງວ
7. ມ ພນ ມທ ການຂຽນ ຈ ອງພ ນນອ ງ ເເລະ ອານ
ອ ອທກ ຈ ອງພ ນນອ ງ ເເຕ ອ ບກອ ໄດ ດ ເອອາ ເປພນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢາອ ງ
รรูปกมฺขโนมฺธ
อาสววภิปมฺปยพุโตมฺต

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

เวทนากมฺขโนมฺธ

ເວທະນາກຂນໂທ
(§4)
ພ

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

ຈກຂສຸ
ພ ວ ວນໄຢຢພງ
ປພດຈສຸບປພນໂນ
ສ ພມປະຢສຸດໂຕ
ວດຕ
ພ ພບໂພ
ອ ພດຊດຕາຣ
ພ
ພມມະນາ
ວດຕ
ພ ພບໂພ
ວດຕ
ພ ພບພາ

ເມສອ ອ ວນພສຸ
ພ ດ ທທ ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກສຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ ປະເທດ ຝຣງອ ພ
ຄາເເພວ
ພຢເພພ ຊຣລ
ກ
ວ ທອງ
ຣ ນ
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๏
๑. เอกกมาตภิกา
๗๕๑. เอกวภิเธน ญาณวตมฺถพุ – ปญมฺจ วภิญมฺญาณา น เหตรู , อเหตพุกา, เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตา, สปมฺปจมฺจยา, สงมฺขตา,
อรรูปา, โลกภิยา, สาสวา, สโปํ ยชนภิยา, คนมฺถนภิยา, โอฆนภิยา, โยคนภิยา, นตีวรณภิยา, ปรามฎมฺฐา, อพุ
ปํ ภิเลสก
ภิ า, อพมฺยากตา, สารมมฺมณา, อเจตสก
ภิ า, วภิปากา, อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อสก
ปํ ภิ
ปาทานภิยา, สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า, น สวภิตกมฺกสวภิจารา, น อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, อวภิตกมฺกอวภิจารา, น ปตีตภิสหคตา,
ลภิฎมฺฐสก
เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพา, เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกา, เนวาจย
คามภินาปจยคามภิโน, เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา , ปรภิตมฺตา, กามาวจรา, น รรูปาวจรา, น อรรูปาวจรา,
ปรภิยาปนมฺนา, โน อปรภิยาปนมฺนา, อนภิยตา, อนภิยมฺยานภิกา,
อพุปมฺปนมฺนวตมฺถพุกา อพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา,
(๓) ปพุเรชาตวตมฺถพุกา ปพุเรชาตารมมฺมณา
(๔) อชมฺซตมฺตภิกวตมฺถก
พุ า พาหภิรารมมฺมณา
(๕) อสมมฺภภินมฺนวตมฺถพุกา อสมมฺภภินมฺนารมมฺมณา
(๖) นานาวตมฺถพุกา นานารมมฺมณา
(๗) น อญมฺญมญมฺญสมฺส โคจรวภิสยปํ ปจมฺจนพุโภนมฺตภิ
(๘) น อสมนมฺนาหารา อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิ
ภิ ารา อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิ
(๙) น อมนสก
(๑๐) น อโพมฺพกภิณมฺณา อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิ
(๑๑) น อปพุพมฺพปํ อจรภิมปํ อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิ
(๑๒) น อญมฺญมญมฺญสมฺส สมนนมฺตรา อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิ
(๑๓) ปญมฺจ วภิญมฺญาณา อนาโภคา
(๑๔) ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กญมฺจภิ [กภิญมฺจภิ (ส.ตี ก.)] ธมมฺมปํ ปฎภิวภิชานาตภิ อญมฺญตมฺร อภภินภิปาตมตมฺตา
(๑๕) ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น กญมฺจภิ ธมมฺมปํ ปฎภิวภิชานาตภิ
(๑๖) ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กญมฺจภิ อภิรภิยาปถปํ กเปมฺปตภิ
(๑๗) ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น กญมฺจภิ อภิรภิยาปถปํ กเปมฺปตภิ
(๑๘) ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กายกมมฺมปํ น วจตีกมมฺมปํ ปฎมฺฐเปตภิ
(๑๙) ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น กายกมมฺมปํ น วจตีกมมฺมปํ ปฎมฺฐเปตภิ
(๒๐) ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กพุสลากพุสลปํ ธมมฺมปํ สมาทภิยตภิ
(๒๑) ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น กพุสลากพุสลปํ ธมมฺมปํ สมาทภิยตภิ
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(๒๒) ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น สมาปชมฺชตภิ น วพุฎมฺฐาตภิ
(๒๓) ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น สมาปชมฺชตภิ น วพุฎมฺฐาตภิ
(๒๔) ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น จวตภิ น อพุปมฺปชมฺชตภิ
(๒๕) ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น จวตภิ น อพุปมฺปชมฺชตภิ
(๒๖) ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น สพุปตภิ น ปฎภิพพุชมฺซตภิ น สพุปภินปํ ปสมฺสตภิ
(๒๗) ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น สพุปตภิ น ปฎภิพพุชมฺซตภิ น สพุปภินปํ ปสมฺสตภิ , ยาถาวกวตมฺถพุวภิภา
วนา ปญมฺญา

เอวปํ เอกวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

๒. ทพุกมาตภิกา
๗๕๒. ทพุวภิเธน ญาณวตมฺถพุ –
(๑) โลกภิยา ปญมฺญา, โลกพุตมฺตรา ปญมฺญา
(๒) เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา ปญมฺญา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยา ปญมฺญา
(๓) สาสวา ปญมฺญา , อนาสวา ปญมฺญา
(๔) อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา สาสวา ปญมฺญา, อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา อนาสวา ปญมฺญา
(๕) สโปํ ยชนภิยา ปญมฺญา, อสโปํ ยชนภิยา ปญมฺญา
(๖) สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตา สโปํ ยชนภิยา ปญมฺญา, สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตา อสโปํ ยชนภิยา ปญมฺญา
(๗) คนมฺถนภิยา ปญมฺญา, อคนมฺถนภิยา ปญมฺญา
(๘) คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตา คนมฺถนภิยา ปญมฺญา, คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตา อคนมฺถนภิยา ปญมฺญา
(๙) โอฆนภิยา ปญมฺญา, อโนฆนภิยา ปญมฺญา
(๑๐) โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตา โอฆนภิยา ปญมฺญา, โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตา อโนฆนภิยา ปญมฺญา
(๑๑) โยคนภิยา ปญมฺญา, อโยคนภิยา ปญมฺญา
(๑๒) โยควภิปมฺปยพุตมฺตา โยคนภิยา ปญมฺญา, โยควภิปมฺปยพุตมฺตา อโยคนภิยา ปญมฺญา
(๑๓) นตีวรณภิยา ปญมฺญา, อนตีวรณภิยา ปญมฺญา
(๑๔) นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตา นตีวรณภิยา ปญมฺญา, นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตา อนตีวรณภิยา ปญมฺญา
(๑๕) ปรามฎมฺฐา ปญมฺญา, อปรามฎมฺฐา ปญมฺญา
(๑๖) ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตา ปรามฎมฺฐา ปญมฺญา, ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตา อปรามฎมฺฐา ปญมฺญา
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(๑๗) อพุปาทภินมฺนา ปญมฺญา, อนพุปาทภินมฺนา ปญมฺญา
(๑๘) อพุปาทานภิยา ปญมฺญา, อนพุปาทานภิยา ปญมฺญา
(๑๙) อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตา อพุปาทานภิยา ปญมฺญา, อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตา อนพุปาทานภิยา ปญมฺญา
ปํ ภิเลสก
ภิ า ปญมฺญา, อสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า ปญมฺญา
(๒๐) สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า ปญมฺญา, กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตา อสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า ปญมฺญา
(๒๑) กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตา สก
(๒๒) สวภิตกมฺกา ปญมฺญา, อวภิตกมฺกา ปญมฺญา
(๒๓) สวภิจารา ปญมฺญา, อวภิจารา ปญมฺญา
(๒๔) สปมฺปตีตภิกา ปญมฺญา, อปมฺปตีตภิกา ปญมฺญา
(๒๕) ปตีตภิสหคตา ปญมฺญา, น ปตีตภิสหคตา ปญมฺญา
(๒๖) สพุขสหคตา ปญมฺญา, น สพุขสหคตา ปญมฺญา
(๒๗) อพุเปกมฺขาสหคตา ปญมฺญา, น อพุเปกมฺขาสหคตา ปญมฺญา
(๒๘) กามาวจรา ปญมฺญา , น กามาวจรา ปญมฺญา
(๒๙) รรูปาวจรา ปญมฺญา, น รรูปาวจรา ปญมฺญา
(๓๐) อรรูปาวจรา ปญมฺญา, น อรรูปาวจรา ปญมฺญา
(๓๑) ปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญา, อปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญา
(๓๒) นภิยมฺยานภิกา ปญมฺญา, อนภิยมฺยานภิกา ปญมฺญา
(๓๓) นภิยตา ปญมฺญา, อนภิยตา ปญมฺญา
(๓๔) สอพุตมฺตรา ปญมฺญา , อนพุตมฺตรา ปญมฺญา
(๓๕) อตมฺถชาปภิกา ปญมฺญา, ชาปภิตตมฺถา ปญมฺญา

เอวปํ ทพุวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

๓. ตภิกมาตภิกา
๗๕๓. ตภิวภิเธน ญาณวตมฺถพุ –
(๑) จภินมฺตามยา ปญมฺญา, สพุตมยา ปญมฺญา, ภาวนามยา ปญมฺญา
ตี มยา ปญมฺญา, ภาวนามยา ปญมฺญา
(๒) ทานมยา ปญมฺญา, สล
(๓) อธภิสเตี ล ปญมฺญา, อธภิจภิเตมฺต ปญมฺญา, อธภิปญมฺญาย ปญมฺญา
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(๔) อายโกสลมฺลปํ, อปายโกสลมฺลปํ, อพุปายโกสลมฺลปํ
(๕) วภิปากา ปญมฺญา, วภิปากธมมฺมธมมฺมา ปญมฺญา, เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมา ปญมฺญา
(๖) อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา ปญมฺญา, อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา ปญมฺญา, อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยา
ปญมฺญา
(๗) สวภิตกมฺกสวภิจารา ปญมฺญา, อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา ปญมฺญา, อวภิตกมฺกอวภิจารา ปญมฺญา
(๘) ปตีตภิสหคตา ปญมฺญา, สพุขสหคตา ปญมฺญา, อพุเปกมฺขาสหคตา ปญมฺญา
(๙) อาจยคามภินตี ปญมฺญา, อปจยคามภินตี ปญมฺญา, เนวาจยคามภินาปจยคามภินตี ปญมฺญา
(๑๐) เสกมฺขา ปญมฺญา, อเสกมฺขา ปญมฺญา, เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา ปญมฺญา
(๑๑) ปรภิตมฺตา ปญมฺญา, มหคมฺคตา ปญมฺญา, อปมฺปมาณา ปญมฺญา
(๑๒) ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา, มหคมฺคตารมมฺมณา ปญมฺญา, อปมฺปมาณารมมฺมณา ปญมฺญา
(๑๓) มคมฺคารมมฺมณา ปญมฺญา, มคมฺคเหตพุกา ปญมฺญา, มคมฺคาธภิปตภินตี ปญมฺญา
(๑๔) อพุปมฺปนมฺนา ปญมฺญา , อนพุปมฺปนมฺนา ปญมฺญา, อพุปมฺปาทภินตี ปญมฺญา
(๑๕) อตตีตา ปญมฺญา, อนาคตา ปญมฺญา, ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา ปญมฺญา
(๑๖) อตตีตารมมฺมณา ปญมฺญา, อนาคตารมมฺมณา ปญมฺญา, ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา ปญมฺญา
(๑๗) อชมฺซตมฺตา ปญมฺญา, พหภิทมฺธา ปญมฺญา, อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา ปญมฺญา
(๑๘) อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา, พหภิทมฺธารมมฺมณา ปญมฺญา, อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา ปญมฺญา
(๑๙) สวภิตกมฺกสวภิจารา ปญมฺญา อตมฺถภิ วภิปากา, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธมมฺมา, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปาก
ธมมฺมธมมฺมา
(๒๐) อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยา
(๒๑) อตมฺถภิ ปตีตภิสหคตา, อตมฺถภิ สพุขสหคตา, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคตา
(๒๒) อตมฺถภิ อาจยคามภินตี, อตมฺถภิ อปจยคามภินตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามภินตี
(๒๓) อตมฺถภิ เสกมฺขา, อตมฺถภิ อเสกมฺขา, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา
(๒๔) อตมฺถภิ ปรภิตมฺตา, อตมฺถภิ มหคมฺคตา, อตมฺถภิ อปมฺปมาณา
(๒๕) อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมณา, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมณา, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมณา
(๒๖) อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมณา, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุกา, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภินตี
(๒๗) อตมฺถภิ อพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อนพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทภินตี
(๒๘) อตมฺถภิ อตตีตา, อตมฺถภิ อนาคตา , อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
(๒๙) อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมณา, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมณา, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา
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(๓๐) อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตา, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ า, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา
(๓๑) อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมณา, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา
(๓๒) อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา ปญมฺญา อตมฺถภิ วภิปากา, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธมมฺมา, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปาก
ธมมฺมธมมฺมา
(๓๓) อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยา
(๓๔) อตมฺถภิ อาจยคามภินตี, อตมฺถภิ อปจยคามภินตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามภินตี
(๓๕) อตมฺถภิ เสกมฺขา, อตมฺถภิ อเสกมฺขา, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา
(๓๖) อตมฺถภิ อพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อนพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทภินตี
(๓๗) อตมฺถภิ อตตีตา, อตมฺถภิ อนาคตา, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
(๓๘) อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตา, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ า, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา
(๓๙) อวภิตกมฺกอวภิจารา ปญมฺญา อตมฺถภิ วภิปากา, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธมมฺมา, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปาก
ธมมฺมธมมฺมา
(๔๐) อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปมฺปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปมฺปาทภินมฺนอนพุปาทานภิ
ยา
(๔๑) อตมฺถภิ ปตีตภิสหคตา, อตมฺถภิ สพุขสหคตา, อตมฺถภิ อพุเปกมฺขาสหคตา
(๔๒) อตมฺถภิ อาจยคามภินตี, อตมฺถภิ อปจยคามภินตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามภินตี
(๔๓) อตมฺถภิ เสกมฺขา, อตมฺถภิ อเสกมฺขา, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา
(๔๔) อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมณา, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมณา, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมณา
(๔๕) อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมณา, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุกา, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภินตี
(๔๖) อตมฺถภิ อพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อนพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทภินตี
(๔๗) อตมฺถภิ อตตีตา, อตมฺถภิ อนาคตา, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
(๔๘) อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมณา, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมณา, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา
(๔๙) อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตา, อตมฺถภิ พหภิทมฺธา, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ า
(๕๐) อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมณา, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา
(๕๑) ปตีตภิสหคตา ปญมฺญา สพุขสหคตา ปญมฺญา อตมฺถภิ วภิปากา, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธมมฺมา, อตมฺถภิ เนววภิ
ปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมา
(๕๒) อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยา
(๕๓) อตมฺถภิ สวภิตกมฺกสวภิจารา, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา, อตมฺถภิ อวภิตกมฺกอวภิจารา
(๕๔) อตมฺถภิ อาจยคามภินตี, อตมฺถภิ อปจยคามภินตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามภินตี
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(๕๕) อตมฺถภิ เสกมฺขา, อตมฺถภิ อเสกมฺขา, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา
(๕๖) อตมฺถภิ ปรภิตมฺตา, อตมฺถภิ มหคมฺคตา, อตมฺถภิ อปมฺปมาณา
(๕๗) อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมณา, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมณา, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมณา
(๕๘) อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมณา , อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุกา, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภินตี
(๕๙) อตมฺถภิ อพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อนพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทภินตี
(๖๐) อตมฺถภิ อตตีตา, อตมฺถภิ อนาคตา, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
(๖๑) อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมณา, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมณา, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา
(๖๒) อตมฺถภิ อชมฺซตา, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ า, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา
(๖๓) อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณา
(๖๔) อพุเปกมฺขาสหคตา ปญมฺญา อตมฺถภิ วภิปากา, อตมฺถภิ วภิปากธมมฺมธมมฺมา, อตมฺถภิ เนววภิปากนวภิปาก
ธมมฺมธมมฺมา
(๖๕) อตมฺถภิ อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา, อตมฺถภิ อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยา
(๖๖) อตมฺถภิ อาจยคามภินตี, อตมฺถภิ อปจยคามภินตี, อตมฺถภิ เนวาจยคามภินาปจยคามภินตี
(๖๗) อตมฺถภิ เสกมฺขา, อตมฺถภิ อเสกมฺขา, อตมฺถภิ เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา
(๖๘) อตมฺถภิ ปรภิตมฺตา, อตมฺถภิ มหคมฺคตา, อตมฺถภิ อปมฺปมาณา
(๖๙) อตมฺถภิ ปรภิตมฺตารมมฺมณา, อตมฺถภิ มหคมฺคตารมมฺมณา, อตมฺถภิ อปมฺปมาณารมมฺมณา
(๗๐) อตมฺถภิ มคมฺคารมมฺมณา, อตมฺถภิ มคมฺคเหตพุกา, อตมฺถภิ มคมฺคาธภิปตภินตี
(๗๑) อตมฺถภิ อพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อนพุปมฺปนมฺนา, อตมฺถภิ อพุปมฺปาทภินตี
(๗๒) อตมฺถภิ อตตีตา, อตมฺถภิ อนาคตา, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนา
(๗๓) อตมฺถภิ อตตีตารมมฺมณา, อตมฺถภิ อนาคตารมมฺมณา, อตมฺถภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา
(๗๔) อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตา, อตมฺถภิ พหภิทธ
มฺ า, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา
(๗๕) อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตารมมฺมณา, อตมฺถภิ พหภิทมฺธารมมฺมณา, อตมฺถภิ อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา

เอวปํ ตภิวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

๔. จตพุกมฺกมาตภิกา
๗๕๔. จตพุพมฺพภิเธน ญาณวตมฺถพุ –
(๑) กมมฺมสมฺสกตญาณปํ, สจมฺจานพุโลมภิกปํ ญาณปํ, มคมฺคสมงมฺคส
ภิ มฺส ญาณปํ, ผลสมงมฺคภิสมฺส ญาณปํ
(๒) ทพุเกมฺข ญาณปํ, ทพุกมฺขสมพุทเย ญาณปํ, ทพุกมฺขนภิโรเธ ญาณปํ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํ
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(๓) กามาวจรา ปญมฺญา, รรูปาวจรา ปญมฺญา, อรรูปาวจรา ปญมฺญา, อปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญา
(๔) ธเมมฺม ญาณปํ, อนมฺวเย ญาณปํ, ปรภิเย [ปรภิเจมฺจ (สพมฺพตมฺถ) ปสมฺส ทตีฆนภิกาเย] ญาณปํ, สมมฺมพุตภิ
ญาณปํ [สมมฺมตภิญาณปํ (สมฺยา.) ปสมฺส ทตีฆนภิกาเย]
(๕) อตมฺถภิ ปญมฺญา อาจยาย โน อปจยาย, อตมฺถภิ ปญมฺญา อปจยาย โน อาจยาย, อตมฺถภิ ปญมฺญา
อาจยาย เจว อปจยาย จ, อตมฺถภิ ปญมฺญา เนวาจยาย โน อปจยาย
(๖) อตมฺถภิ ปญมฺญา นภิพมฺพภิทาย โน ปฎภิเวธาย, อตมฺถภิ ปญมฺญา ปฎภิเวธาย โน นภิพมฺพภิทาย, อตมฺถภิ ปญมฺญา
นภิพมฺพภิทาย เจว ปฎภิเวธาย จ, อตมฺถภิ ปญมฺญา เนว นภิพพ
มฺ ภิทาย โน ปฎภิเวธาย
(๗) หานภาคภินตี ปญมฺญา, ฐภิตภิภาคภินตี ปญมฺญา, วภิเสสภาคภินตี ปญมฺญา, นภิเพมฺพธภาคภินตี ปญมฺญา
(๘) จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา
(๙) จตโสมฺส ปฎภิปทา
(๑๐) จตมฺตารภิ อารมมฺมณานภิ
(๑๑) ชรามรเณ ญาณปํ, ชรามรณสมพุทเย ญาณปํ, ชรามรณนภิโรเธ ญาณปํ, ชรามรณนภิโรธคามภินภิ
ยา ปฎภิปทาย ญาณปํ
(๑๒-๒๑) 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, สงมฺขารสมพุทเย ญาณปํ, สงมฺขารนภิโรเธ ญาณปํ, สงมฺขารนภิ
โรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํฯ เอวปํ จตพุพมฺพภิเธน ญาณวตมฺถฯ
พุ

๕. ปญมฺจกมาตภิกา
๗๕๕. ปญมฺจวภิเธน ญาณวตมฺถพุ –
(๑) ปญมฺจงมฺคโภิ ก สมมฺมาสมาธภิ (๒) ปญมฺจญาณภิโก สมมฺมาสมาธภิ

เอวปํ ปญมฺจวภิเธน ญาณวตมฺถฯ
พุ

๖. ฉกมฺกมาตภิกา
๗๕๖. ฉพมฺพภิเธน ญาณวตมฺถพุ –
(๑) ฉสพุ อภภิญมฺญาสพุ ปญมฺญา

เอวปํ ฉพมฺพภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

๗. สตมฺตกมาตภิกา
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๗๕๗. สตมฺตวภิเธน ญาณวตมฺถพุ –
(๑) สตมฺตสตมฺตตภิ ญาณวตมฺถรูนภิ

เอวปํ สตมฺตวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

๘. อฎมฺฐกมาตภิกา
๗๕๘. อฎมฺฐวภิเธน ญาณวตมฺถพุ –
(๑) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ, จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา

เอวปํ อฎมฺฐวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

๙. นวกมาตภิกา
๗๕๙. นววภิเธน ญาณวตมฺถพุ –
(๑) นวสพุ อนพุปพุพมฺพวภิหารสมาปตมฺตตีสพุ ปญมฺญา

เอวปํ นววภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

๑๐. ทสกมาตภิกา
๗๖๐. ทสวภิเธน ญาณวตมฺถพุ – ทส ตถาคตสมฺส ตถาคตพลานภิ เยหภิ พเลหภิ สมนมฺนาคโต ตถาคโต อาสภปํ
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ กตมานภิ ทส?
ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ, ปรภิสาสพุ สห
(๑) อภิธ ตถาคโต ฐานญมฺจ ฐานโต อฎมฺฐานญมฺจ อฎมฺฐานโต ยถาภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต
ฐานญมฺจ ฐานโต อฎมฺฐานญมฺจ อฎมฺฐานโต ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ, อภิทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ,
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิ
ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต อาสภปํ ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ , ปรภิสาสพุ สห
ฯ
(๒) ปพุน จปรปํ ตถาคโต อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนานปํ กมมฺมสมาทานานปํ ฐานโส เหตพุโส วภิปากปํ ยถา
ภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนานปํ กมมฺมสมาทานานปํ ฐานโส เหตพุโส วภิ
ปากปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ, อภิทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต อาสภปํ
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ
ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ, ปรภิสาสพุ สห
(๓) ปพุน จปรปํ ตถาคโต สพมฺพตมฺถคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต สพมฺพตมฺถคามภิ
นภิปํ ปฎภิปทปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ, อภิทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ
อาสภปํ ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ, ปรภิสาสพุ สห
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(๔) ปพุน จปรปํ ตถาคโต อเนกธาตพุ นานาธาตพุโลกปํ [อเนกธาตพุปํ นานาธาตพุปํ โลกปํ (สมฺยา.) ม. นภิ.
๑.๑๔๘] ยถาภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต อเนกธาตพุ นานาธาตพุโลกปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ , อภิ
ทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต อาสภปํ ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ , ปรภิสาสพุ ส ตี
หนาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ
(๕) ปพุน จปรปํ ตถาคโต สตมฺตานปํ นานาธภิมพุตมฺตภิกตปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต สตมฺตานปํ นา
นาธภิมพุตมฺตภิกตปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ, อภิทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ
อาสภปํ ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ, ปรภิสาสพุ สห
(๖) ปพุน จปรปํ ตถาคโต ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคค
มฺ ลานปํ อภินมฺทมฺรภิยปโรปรภิยตมฺตปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ
ตถาคโต ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคมฺคลานปํ อภินมฺทมฺรภิยปโรปรภิยตมฺตปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ , อภิทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส
ตี นาทปํ นทตภิ,
ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต อาสภปํ ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ, ปรภิสาสพุ สห
พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ
ปํ ภิเลสปํ โวทานปํ วพุฎมฺฐานปํ ยถาภรูตปํ ปชานา
(๗) ปพุน จปรปํ ตถาคโต ฌานวภิโมกมฺขสมาธภิสมาปตมฺตตีนปํ สก
ปํ ภิเลสปํ โวทานปํ วพุฎมฺฐานปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ , อภิ
ตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต ฌานวภิโมกมฺขสมาธภิสมาปตมฺตตีนปํ สก
ทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต อาสภปํ ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ , ปรภิสาสพุ ส ตี
หนาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ
(๘) ปพุน จปรปํ ตถาคโต ปพุเพมฺพนภิวาสานพุสมฺสตภิ ปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต ปพุเพมฺพนภิวาสา
นพุสมฺสตภิปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ, อภิทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต อาสภปํ
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ
ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ, ปรภิสาสพุ สห
(๙) ปพุน จปรปํ ตถาคโต สตมฺตานปํ จพุตรูปปาตปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต สตมฺตานปํ จพุตรูปปาตปํ
ยถาภรูตปํ ปชานาตภิ, อภิทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต อาสภปํ ฐานปํ
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ
ปฎภิชานาตภิ, ปรภิสาสพุ สห
(๑๐) ปพุน จปรปํ ตถาคโต อาสวานปํ ขยปํ ยถาภรูตปํ ปชานาตภิฯ ยมมฺปภิ ตถาคโต อาสวานปํ ขยปํ ยถาภรูตปํ
ปชานาตภิ, อภิทมมฺปภิ ตถาคตสมฺส ตถาคตพลปํ โหตภิ, ยปํ พลปํ อาคมมฺม ตถาคโต อาสภปํ ฐานปํ ปฎภิชานา
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปวเตมฺตตภิฯ อภิมานภิ ทส ตถาคตสมฺส ตถาคตพลานภิ, เยหภิ
ตภิ, ปรภิสาสพุ สห
ตี นาทปํ นทตภิ, พมฺรหมฺมจกมฺกปํ ปว
พเลหภิ สมนมฺนาคโต ตถาคโต อาสภปํ ฐานปํ ปฎภิชานาตภิ, ปรภิสาสพุ สห
เตมฺตตภิฯ

เอวปํ ทสวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ
มาตภิกา

๑. เอกกนภิเทมฺทโส
๗๖๑. ปญมฺจ วภิญมฺญาณา น เหตพุเมว, อเหตพุกเมว, เหตพุวภิปมฺปยพุตมฺตเมว, สปมฺปจมฺจยเมว, สงมฺขตเมว, อรรูป
เมว, โลกภิยเมว, สาสวเมว, สโปํ ยชนภิยเมว, คนมฺถนภิยเมว, โอฆนภิยเมว, โยคนภิยเมว, นตีวรณภิย
ปํ ภิเลสก
ภิ เมว, อพมฺยากตเมว, สารมมฺมณเมว, อเจตสก
ภิ เมว,
เมว, ปรามฎมฺฐเมว, อพุปาทานภิยเมว, สก
ปํ ภิลภิฎมฺฐสก
ปํ ภิเลสก
ภิ เมว, น สวภิตกมฺกสวภิจารเมว, น อวภิตกมฺกวภิ
วภิปากเมว, อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยเมว, อสก
จารมตมฺตเมว, อวภิตกมฺกอวภิจารเมว, น ปตีตภิสหคตเมว, เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเมว,
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เนว ทสมฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพมฺพเหตพุกเมว, เนวาจยคามภินาปจยคามภิเมว, เนวเสกมฺขนาเสกมฺ
ขเมว, ปรภิตมฺตเมว, กามาวจรเมว, น รรูปาวจรเมว, น อรรูปาวจรเมว, ปรภิยาปนมฺนเมว, โน อปรภิ
ยาปนมฺนเมว, อนภิยตเมว, อนภิยมฺยานภิกเมว, อพุปมฺปนมฺนปํ มโนวภิญมฺญาณวภิเญมฺญยมฺยเมว, อนภิจมฺจเมว, ชรา
ภภิภรูตเมวฯ
๗๖๒. ปญมฺจ วภิญมฺญาณา อพุปมฺปนมฺนวตมฺถพุกา, อพุปมฺปนมฺนารมมฺมณาตภิ อพุปมฺปนมฺนสมฺมปํภิ วตมฺถส
พุ มฺมปํ ภิ อพุปมฺปเนมฺน อารมมฺมเณ
อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิฯ
ปพุเรชาตวตมฺถก
พุ า, ปพุเรชาตารมมฺมณาตภิ ปพุเรชาตสมฺมปํภิ วตมฺถพุสมฺมปํ ภิ ปพุเรชาเต อารมมฺมเณ อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิฯ
อชมฺซตมฺตภิกวตมฺถพุกา , พาหภิรารมมฺมณาตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ วตมฺถพุ อชมฺซตมฺตภิกา อารมมฺมณา พาหภิ
ราฯ
อสมมฺภภินมฺนวตมฺถก
พุ า, อสมมฺภภินมฺนารมมฺมณาตภิ อสมมฺภภินมฺนสมฺมปํภิ วตมฺถพุสมฺมปํ ภิ อสมมฺภภิเนมฺน อารมมฺมเณ อพุปมฺปชมฺชนมฺ
ตภิฯ
นานาวตมฺถพุกา, นานารมมฺมณาตภิ อญมฺญปํ จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส วตมฺถพุ จ อารมมฺมณญมฺจ, อญมฺญปํ โสตวภิญมฺญาณ
สมฺส วตมฺถพุ จ อารมมฺมณญมฺจ, อญมฺญปํ ฆานวภิญมฺญาณสมฺส วตมฺถพุ จ อารมมฺมณญมฺจ, อญมฺญปํ ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณ
สมฺส วตมฺถพุ จ อารมมฺมณญมฺจ, อญมฺญปํ กายวภิญมฺญาณสมฺส วตมฺถพุ จ อารมมฺมณญมฺจฯ
๗๖๓. น อญมฺญมญมฺญสมฺส โคจรวภิสยปํ ปจมฺจนพุโภนมฺตตีตภิ จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยปํ โสตวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺ
จนพุโภตภิ, โสตวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยมมฺปภิ จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิฯ จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส โคจร
วภิสยปํ ฆานวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิ, ฆานวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยมมฺปภิ จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิฯ
จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยปํ ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยมมฺปภิ จกมฺขพุ
วภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิฯ จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยปํ กายวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิ , กายวภิญมฺญาณ
สมฺส โคจรวภิสยมมฺปภิ จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิฯ โสตวภิญมฺญาณสมฺส…เป.… ฆานวภิญมฺญาณสมฺส…เป.
… ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณสมฺส…เป.… กายวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยปํ จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิ, จกมฺขพุวภิญมฺ
ญาณสมฺส โคจรวภิสยมมฺปภิ กายวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิฯ กายวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยปํ โสตวภิญมฺญาณปํ
น ปจมฺจนพุโภตภิ, โสตวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยมมฺปภิ กายวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิฯ กายวภิญมฺญาณสมฺส โค
จรวภิสยปํ ฆานวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิ, ฆานวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยมมฺปภิ กายวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภ
ตภิฯ กายวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยปํ ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณสมฺส โคจรวภิสยมมฺปภิ
กายวภิญมฺญาณปํ น ปจมฺจนพุโภตภิฯ
๗๖๔. น อสมนมฺนาหารา อพุปมฺปชมฺชนมฺตตีตภิ สมนมฺนาหรนมฺตสมฺส อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิฯ
ภิ ารา อพุปมฺปชมฺชนมฺตตีตภิ มนสก
ภิ โรนมฺตสมฺส อพุปมฺปชมฺชนมฺตฯ
น อมนสก
ภิ
น อโพมฺพกภิณมฺณา อพุปมฺปชมฺชนมฺตตีตภิ น ปฎภิปาฎภิยา อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิฯ
น อปพุพมฺพปํ อจรภิมปํ อพุปมฺปชมฺชนมฺตตีตภิ น เอกกมฺขเณ อพุปมฺปชมฺชนมฺตฯ
ภิ
๗๖๕. น อญมฺญมญมฺญสมฺส สมนนมฺตรา อพุปมฺปชมฺชนมฺตตีตภิ จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตรา โสตวภิญมฺญาณปํ น
อพุปมฺปชมฺชตภิ, โสตวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตราปภิ จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส
อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตรา ฆานวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิ, ฆานวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตราปภิ จกมฺขพุวภิญมฺ
ญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตรา ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺ
ญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตราปภิ จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตรา
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กายวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิ, กายวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตราปภิ จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ
โสตวภิญมฺญาณสมฺส…เป.… ฆานวภิญมฺญาณสมฺส…เป.… ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณสมฺส…เป.… กายวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺ
ปนมฺนสมนนมฺตรา จกมฺขพุวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิ, จกมฺขพุวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตราปภิ กายวภิญมฺญาณปํ
น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ กายวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตรา โสตวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิ , โสตวภิญมฺญาณสมฺส
อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตราปภิ กายวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ กายวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตรา ฆานวภิญมฺ
ญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิ, ฆานวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตราปภิ กายวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ กายวภิญมฺ
ญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตรา ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิ, ชวมฺภิ หาวภิญมฺญาณสมฺส อพุปมฺปนมฺนสมนนมฺตรา
ปภิ กายวภิญมฺญาณปํ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ
๗๖๖. ปญมฺจ วภิญมฺญาณา อนาโภคาตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ นตมฺถภิ อาวฎมฺฎนา วา อาโภโค วา สมนมฺนาหา
ภิ าโร วาฯ
โร วา มนสก
ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กญมฺจภิ ธมมฺมปํ ปฎภิวภิชานาตตีตภิ ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กญมฺจภิ ธมมฺมปํ ปฎภิวภิชานา
ตภิฯ
อญมฺญตมฺร อภภินภิปาตมตมฺตาตภิ อญมฺญตมฺร อาปาตมตมฺตาฯ
ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น กญมฺจภิ ธมมฺมปํ ปฎภิวภิชานาตตีตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตรา
มโนธาตพุยาปภิ น กญมฺจภิ ธมมฺมปํ ปฎภิวภิชานาตภิฯ
ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กญมฺจภิ อภิรภิยาปถปํ กเปมฺปตตีตภิ ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กญมฺจภิ อภิรภิยาปถปํ กเปมฺปตภิ
– คมนปํ วา ฐานปํ วา นภิสชมฺช ปํ วา เสยมฺยปํ วาฯ
ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น กญมฺจภิ อภิรภิยาปถปํ กเปมฺปตตีตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตรา
มโนธาตพุยาปภิ น กญมฺจภิ อภิรภิยาปถปํ กเปมฺปตภิ – คมนปํ วา ฐานปํ วา นภิสชมฺช ปํ วา เสยมฺยปํ วาฯ
ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กายกมมฺมปํ น วจตีกมมฺมปํ ปฎมฺฐเปตตีตภิ ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กายกมมฺมปํ น วจตี
กมมฺมปํ ปฎมฺฐเปตภิฯ
ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น กายกมมฺมปํ น วจตีกมมฺมปํ ปฎมฺฐเปตตีตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ
สมนนมฺตรา มโนธาตพุยาปภิ น กายกมมฺมปํ น วจตีกมมฺมปํ ปฎมฺฐเปตภิฯ
ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กพุสลากพุสลปํ ธมมฺมปํ สมาทภิยตตีตภิ ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น กพุสลากพุสลปํ ธมมฺมปํ
สมาทภิยตภิฯ
ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น กพุสลากพุสลปํ ธมมฺมปํ สมาทภิยตตีตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺ
ตรา มโนธาตพุยาปภิ น กพุสลากพุสลปํ ธมมฺมปํ สมาทภิยตภิฯ
ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น สมาปชมฺชตภิ น วพุฎมฺฐาตตีตภิ ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น สมาปชมฺชตภิ น วพุฎมฺฐาตภิฯ
ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น สมาปชมฺชตภิ น วพุฎมฺฐาตตีตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตรา
มโนธาตพุยาปภิ น สมาปชมฺชตภิ น วพุฎมฺฐาตภิฯ
ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น จวตภิ น อพุปมฺปชมฺชตตีตภิ ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น จวตภิ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ
ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น จวตภิ น อพุปมฺปชมฺชตตีตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตรา มโน
ธาตพุยาปภิ น จวตภิ น อพุปมฺปชมฺชตภิฯ
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ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น สพุปตภิ น ปฎภิพพุชมฺซตภิ น สพุปภินปํ ปสมฺสตตีตภิ ปญมฺจหภิ วภิญมฺญาเณหภิ น สพุปตภิ น ปฎภิ
พพุชมฺซตภิ น สพุปภินปํ ปสมฺสตภิฯ
ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ สมนนมฺตราปภิ น สพุปตภิ น ปฎภิพพุชมฺซตภิ น สพุปภินปํ ปสมฺสตตีตภิ ปญมฺจนมฺนปํ วภิญมฺญาณานปํ
สมนนมฺตรา มโนธาตพุยาปภิ น สพุปตภิ น ปฎภิพพุชมฺซตภิ น สพุปภินปํ ปสมฺสตภิฯ เอวปํ ยาถาวกวตมฺถพุวภิภาวนา
ปญมฺญาฯ

เอวปํ เอกวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ
เอกกปํฯ

๒. ทพุกนภิเทมฺทโส
๗๖๗. (๑) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา โลกภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา โลกพุตมฺ
ตรา ปญมฺญาฯ
(๒) สพมฺพาว ปญมฺญา เกนจภิ วภิเญมฺญยมฺยา, เกนจภิ น วภิเญมฺญยมฺยาฯ
(๓) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา สาสวา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อนาสวา
ปญมฺญาฯ
(๔) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา สาสวา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ
ปญมฺญา อาสววภิปมฺปยพุตมฺตา อนาสวา ปญมฺญาฯ
(๕) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา สโปํ ยชนภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อสโปํ ย
ชนภิยา ปญมฺญาฯ
(๖) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตา สโปํ ยชนภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ
ผเลสพุ ปญมฺญา สโปํ ยชนวภิปมฺปยพุตมฺตา อสโปํ ยชนภิยา ปญมฺญาฯ
(๗) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา คนมฺถนภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อคนมฺถ
นภิยา ปญมฺญาฯ
(๘) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตา คนมฺถนภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเล
สพุ ปญมฺญา คนมฺถวภิปมฺปยพุตมฺตา อคนมฺถนภิยา ปญมฺญาฯ
(๙) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา โอฆนภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อโนฆ
นภิยา ปญมฺญาฯ
(๑๐) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตา โอฆนภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ
ผเลสพุ ปญมฺญา โอฆวภิปมฺปยพุตมฺตา อโนฆนภิยา ปญมฺญาฯ
(๑๑) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา โยคนภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อโยค
นภิยา ปญมฺญาฯ
(๑๒) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา โยควภิปมฺปยพุตมฺตา โยคนภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ
ผเลสพุ ปญมฺญา โยควภิปมฺปยพุตมฺตา อโยคนภิยา ปญมฺญาฯ
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(๑๓) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา นตีวรณภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อนตีว
รณภิยา ปญมฺญาฯ
(๑๔) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตา นตีวรณภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ
ผเลสพุ ปญมฺญา นตีวรณวภิปมฺปยพุตมฺตา อนตีวรณภิยา ปญมฺญาฯ
(๑๕) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา ปรามฎมฺฐา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา
อปรามฎมฺฐา ปญมฺญาฯ
(๑๖) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตา ปรามฎมฺฐา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จ
ตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา ปรามาสวภิปมฺปยพุตมฺตา อปรามฎมฺฐา ปญมฺญาฯ
(๑๗) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก ปญมฺญา อพุปาทภินมฺนา ปญมฺญา, ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กภิรภิยาพมฺยากเต จ
ตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อนพุปาทภินมฺนา ปญมฺญาฯ
(๑๘) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา อพุปาทานภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา
อนพุปาทานภิยา ปญมฺญาฯ
(๑๙) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตา อพุปาทานภิยา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ
จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อพุปาทานวภิปมฺปยพุตมฺตา อนพุปาทานภิยา ปญมฺญาฯ
ปํ ภิเลสก
ภิ า ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อส ปํ
(๒๐) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา สก
ภิ า ปญมฺญาฯ
กภิเลสก
ปํ ภิเลสก
ภิ า ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ
(๒๑) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตา สก
ปํ ภิเลสก
ภิ า ปญมฺญาฯ
ผเลสพุ ปญมฺญา กภิเลสวภิปมฺปยพุตมฺตา อสก
(๒๒) วภิตกมฺกสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา สวภิตกมฺกา ปญมฺญา, วภิตกมฺกวภิปมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา อวภิตกมฺกา ปญมฺญาฯ
(๒๓) วภิจารสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา สวภิจารา ปญมฺญา, วภิจารวภิปมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา อวภิจารา ปญมฺญาฯ
(๒๔) ปตีตภิสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา สปมฺปตีตภิกา ปญมฺญา, ปตีตภิวภิปมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา อปมฺปตีตภิกา ปญมฺญาฯ
(๒๕) ปตีตภิสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา ปตีตภิสหคตา ปญมฺญา, ปตีตภิวภิปมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา น ปตีตภิสหคตา ปญมฺญาฯ
(๒๖) สพุขสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา สพุขสหคตา ปญมฺญา, สพุขวภิปมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา น สพุขสหคตา ปญมฺญาฯ
(๒๗) อพุเปกมฺขาสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา อพุเปกมฺขาสหคตา ปญมฺญา, อพุเปกมฺขาวภิปมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา น อพุเปกมฺ
ขาสหคตา ปญมฺญาฯ
(๒๘) กามาวจรกพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา กามาวจรา ปญมฺญา, รรูปาวจรา ปญมฺญา อรรูปาวจรา
ปญมฺญา, อปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญา น กามาวจรา ปญมฺญาฯ
(๒๙) รรูปาวจรกพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา รรูปาวจรา ปญมฺญา, กามาวจรา ปญมฺญา อรรูปาวจรา
ปญมฺญา อปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญา น รรูปาวจรา ปญมฺญาฯ
(๓๐) อรรูปาวจรกพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา อรรูปาวจรา ปญมฺญา, กามาวจรา ปญมฺญา รรูปาวจรา
ปญมฺญา อปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญา น อรรูปาวจรา ปญมฺญาฯ
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(๓๑) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา ปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา
อปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญาฯ
(๓๒) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ ปญมฺญา นภิยมฺยานภิกา ปญมฺญา, ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล จตรูสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก ตตีสพุ ภรูมตีสพุ
กภิรภิยาพมฺยากเต ปญมฺญา อนภิยมฺยานภิกา ปญมฺญาฯ
(๓๓) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ ปญมฺญา นภิยตา ปญมฺญา, ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล จตรูสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กภิรภิยาพมฺ
ยากเต ปญมฺญา อนภิยตา ปญมฺญาฯ
(๓๔) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา สอพุตมฺตรา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อนพุตมฺ
ตรา ปญมฺญาฯ
(๓๕) ตตมฺถ กตมา อตมฺถชาปภิกา ปญมฺญา?
จตรูสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล อรหโต อภภิญมฺญปํ อพุปมฺปาเทนมฺตสมฺส สมาปตมฺตภิ ปํ อพุปมฺปาเทนมฺตสมฺส กภิรภิยาพมฺยากเต
ปญมฺญา อตมฺถชาปภิกา ปญมฺญา, จตรูสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก อรหโต อพุปมฺปนมฺนาย อภภิญมฺญาย อพุปมฺปนมฺนาย สมา
ปตมฺตภิยา กภิรภิยาพมฺยากเต ปญมฺญา ชาปภิตตมฺถา ปญมฺญาฯ

เอวปํ ทพุวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ
ทพุกฯ
ปํ

๓. ตภิกนภิเทมฺทโส
๗๖๘. (๑. ก) ตตมฺถ กตมา จภินมฺตามยา ปญมฺญา?
ภิ มฺปายตเนสพุ โยควภิหภิเตสพุ วา วภิชมฺชาฎมฺฐาเนสพุ
โยควภิหภิเตสพุ วา กมมฺมายตเนสพุ โยควภิหภิเตสพุ วา สป
กมมฺมสมฺสกตปํ วา สจมฺจานพุโลมภิกปํ วา รรูปปํ อนภิจมฺจนมฺตภิ วา เวทนา…เป.… สญมฺญา… สงมฺขารา… วภิญมฺญาณปํ
อนภิจมฺจนมฺตภิ วา, ยปํ เอวรรูปปํ ภิ อนพุโลมภิกปํ ขนมฺตภิปํ ทภิฎมฺฐปํภิ รพุจภิ ปํ มพุทปํ ภิ เปกมฺขปํ ธมมฺมนภิชมฺฌานกมฺขนมฺตภิ ปํ ปรโต อสมฺสพุตมฺ
วา ปฎภิลภตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘จภินมฺตามยา ปญมฺญา’’ฯ
ภิ มฺปายตเนสพุ
(ข) ตตมฺถ กตมา สพุตมยา ปญมฺญา? โยควภิหภิเตสพุ วา กมมฺมายตเนสพุ โยควภิหภิเตสพุ วา สป
โยควภิหภิเตสพุ วา วภิชมฺชาฎมฺฐาเนสพุ กมมฺมสมฺสกตปํ วา สจมฺจานพุโลมภิกปํ วา รรูปปํ อนภิจมฺจนมฺตภิ วา เวทนา…เป.…
สญมฺญา… สงมฺขารา… วภิญมฺญาณปํ อนภิจมฺจนมฺตภิ วา, ยปํ เอวรรูปปํ ภิ อนพุโลมภิกปํ ขนมฺตภิ ปํ ทภิฎมฺฐปํภิ รพุจภิ ปํ มพุทปํ ภิ เปกมฺขปํ ธมมฺ
มนภิชมฺฌานกมฺขนมฺตภิปํ ปรโต สพุตมฺวา ปฎภิลภตภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุตมยา ปญมฺญา’’ฯ
(ค) สพมฺพาปภิ สมาปนมฺนสมฺส ปญมฺญา ภาวนามยา ปญมฺญาฯ
๗๖๙. (๒. ก) ตตมฺถ กตมา ทานมยา ปญมฺญา? ทานปํ อารพมฺภ ทานาธภิคจมฺฉ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชาน
นา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทานมยา ปญมฺญา’’ฯ
ตี มยา ปญมฺญา? สล
ตี ปํ อารพมฺภ สล
ตี าธภิคจมฺฉ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.…
(ข) ตตมฺถ กตมา สล
ตี มยา ปญมฺญา’’ฯ
อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สล
(ค) สพมฺพาปภิ สมาปนมฺนสมฺส ปญมฺญา ภาวนามยา ปญมฺญาฯ
ปํ รปํ สว
ปํ รนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชาน
๗๗๐. (๓. ก) ตตมฺถ กตมา อธภิสเตี ล ปญมฺญา? ปาตภิโมกมฺขสว
นา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อธภิสเตี ล ปญมฺญา’’ฯ
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(ข) ตตมฺถ กตมา อธภิจภิเตมฺต ปญมฺญา? รรูปาวจรารรูปาวจรสมาปตมฺตภิ ปํ สมาปชมฺชนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ
ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อธภิจภิเตมฺต ปญมฺญา’’ฯ
(ค) ตตมฺถ กตมา อธภิปญมฺญาย ปญมฺญา? จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อธภิป
ญมฺญาย ปญมฺญา’’ฯ
ภิ โรโต อนพุปมฺปนมฺนา เจว อกพุสลา ธมมฺมา น อพุปมฺ
๗๗๑. (๔. ก) ตตมฺถ กตมปํ อายโกสลมฺลปํ? ‘‘อภิเม ธเมมฺม มนสก
ภิ โรโต อนพุปมฺปนมฺนา
ปชมฺชนมฺตภิ, อพุปมฺปนมฺนา จ อกพุสลา ธมมฺมา ปหตียนมฺตภิฯ อภิเม วา ปนภิเม ธเมมฺม มนสก
เจว กพุสลา ธมมฺมา อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิ, อพุปมฺปนมฺนา จ กพุสลา ธมมฺมา ภภิโยมฺยภาวาย เวปพุลมฺลาย ภาวนาย ปา
ปํ ตมฺตนมฺตตี’’ตภิ – ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ
รภิปรูรภิยา สว
วพุจมฺจตภิ ‘‘อายโกสลมฺลปํ’’ฯ
ภิ โรโต อนพุปมฺปนมฺนา เจว กพุสลา ธมมฺมา น อพุปมฺปชมฺ
(ข) ตตมฺถ กตมปํ อปายโกสลมฺลปํ? ‘‘อภิเม ธเมมฺม มนสก
ภิ โรโต อนพุปมฺปนมฺนา เจว
ชนมฺตภิ, อพุปมฺปนมฺนา จ กพุสลา ธมมฺมา นภิรพุชมฺซนมฺตภิฯ อภิเม วา ปนภิเม ธเมมฺม มนสก
ปํ ตมฺตนมฺตตี’’ตภิ –
อกพุสลา ธมมฺมา อพุปมฺปชมฺชนมฺตภิ, อพุปมฺปนมฺนา จ อกพุสลา ธมมฺมา ภภิโยมฺยภาวาย เวปพุลมฺลาย สว
ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อปายโก
สลมฺลปํ’’ฯ
(ค) สพมฺพาปภิ ตตมฺรพุปายา ปญมฺญา อพุปายโกสลมฺลปํฯ
๗๗๒. (๕. ก) จตรูสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก ปญมฺญา วภิปากา ปญมฺญาฯ
(ข) จตรูสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล ปญมฺญา วภิปากธมมฺมธมมฺมา ปญมฺญาฯ
(ค) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กภิรภิยาพมฺยากเต ปญมฺญา เนววภิปากนวภิปากธมมฺมธมมฺมา ปญมฺญาฯ
๗๗๓. (๖. ก) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก ปญมฺญา อพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา ปญมฺญาฯ
(ข) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กภิรภิยาพมฺยากเต ปญมฺญา อนพุปาทภินมฺนพุปาทานภิยา ปญมฺญาฯ
(ค) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อนพุปาทภินมฺนอนพุปาทานภิยา ปญมฺญาฯ
๗๗๔. (๗. ก) วภิตกมฺกวภิจารสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา สวภิตกมฺกสวภิจารา ปญมฺญาฯ
(ข) วภิตกมฺกวภิปมฺปยพุตมฺตา วภิจารสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา อวภิตกมฺกวภิจารมตมฺตา ปญมฺญาฯ
(ค) วภิตกมฺกวภิจารวภิปมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา อวภิตกมฺกอวภิจารา ปญมฺญาฯ
๗๗๕. (๘. ก) ปตีตภิสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา ปตีตภิสหคตา ปญมฺญาฯ
(ข) สพุขสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา สพุขสหคตา ปญมฺญาฯ
(ค) อพุเปกมฺขาสมมฺปยพุตมฺตา ปญมฺญา อพุเปกมฺขาสหคตา ปญมฺญาฯ
๗๗๖. (๙. ก) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล ปญมฺญา อาจยคามภินตี ปญมฺญาฯ
(ข) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ ปญมฺญา อปจยคามภินตี ปญมฺญาฯ
(ค) จตรูสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กภิรภิยาพมฺยากเต ปญมฺญา เนวาจยคามภินาปจยคามภินตี ปญมฺญาฯ
๗๗๗. (๑๐. ก) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ ตตีสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา เสกมฺขา ปญมฺญาฯ
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(ข) อพุปรภิฎมฺฐภิมา [อพุปรภิฎมฺฐภิเม (สมฺยา.), อพุปรภิฎมฺฐภิมปํ (ก.)] อรหตมฺตผเล ปญมฺญา อเสกมฺขา ปญมฺญาฯ
(ค) ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล ตตีสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กภิรภิยาพมฺยากเต ปญมฺญา เนวเสกมฺขนาเสกมฺขา
ปญมฺญาฯ
๗๗๘. (๑๑. ก) กามาวจรกพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา ปรภิตมฺตา ปญมฺญาฯ
(ข) รรูปาวจรารรูปาวจรกพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา มหคมฺคตา ปญมฺญาฯ
(ค) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา อปมฺปมาณา ปญมฺญาฯ
๗๗๙. (๑๒. ก) ตตมฺถ กตมา ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา? ปรภิเตมฺต ธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ป
ชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
๗๘๐. (ข) ตตมฺถ กตมา มหคมฺคตารมมฺมณา ปญมฺญา? มหคมฺคเต ธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ป
ชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มหคมฺคตารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
๗๘๑. (ค) ตตมฺถ กตมา อปมฺปมาณารมมฺมณา ปญมฺญา? อปมฺปมาเณ ธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา
ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อปมฺปมาณารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
๗๘๒. (๑๓. ก) ตตมฺถ กตมา มคมฺคารมมฺมณา ปญมฺญา? อรภิยมคมฺคปํ อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชาน
นา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มคมฺคารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
(ข) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ ปญมฺญา มคมฺคเหตพุกา ปญมฺญาฯ
๗๘๓. (ค) ตตมฺถ กตมา มคมฺคาธภิปตภินตี ปญมฺญา? อรภิยมคมฺคปํ อธภิปตภิ ปํ กรภิตมฺวา ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชาน
นา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘มคมฺคาธภิปตภินตี ปญมฺญา’’ฯ
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อพุปมฺปาทภินตี, น วตมฺตพมฺพา อนพุปมฺปนมฺนาตภิฯ จ
๗๘๔. (๑๔) จตรูสพุ ภรูมตีสพุ วภิปาเก ปญมฺญา สย
ภิ า อพุปมฺปนมฺนา, สย
ภิ า อนพุปมฺปนมฺนา, น วตมฺตพมฺพา
ตรูสพุ ภรูมตีสพุ กพุสเล ตตีสพุ ภรูมตีสพุ กภิรภิยาพมฺยากเต ปญมฺญา สย
อพุปมฺปาทภินตีตภิฯ
ภิ า อตตีตา, สย
ภิ า อนาคตา, สย
ภิ า ปจมฺจพุปมฺปนมฺนาฯ
๗๘๕. (๑๕) สพมฺพาว ปญมฺญา สย
๗๘๖. (๑๖. ก) ตตมฺถ กตมา อตตีตารมมฺมณา ปญมฺญา? อตตีเต ธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชาน
นา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อตตีตารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
๗๘๗. (ข) ตตมฺถ กตมา อนาคตารมมฺมณา ปญมฺญา? อนาคเต ธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชาน
นา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อนาคตารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
๗๘๘. (ค) ตตมฺถ กตมา ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา ปญมฺญา? ปจมฺจพุปมฺปเนมฺน ธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ
ปญมฺญา ปชานนา …เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปจมฺจพุปมฺปนมฺนารมมฺมณา
ปญมฺญา’’ฯ
ภิ า อชมฺซตมฺตา, สย
ภิ า พหภิทธ
ภิ า อชมฺซตมฺตพหภิทธ
๗๘๙. (๑๗) สพมฺพาว ปญมฺญา สย
มฺ า, สย
มฺ าฯ
๗๙๐. (๑๘. ก) ตตมฺถ กตมา อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา? อชมฺซเตมฺต ธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา
ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
๗๙๑. (ข) ตตมฺถ กตมา พหภิทมฺธารมมฺมณา ปญมฺญา? พหภิทธ
มฺ าธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชาน
นา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘พหภิทธ
มฺ ารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
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๗๙๒. (ค) ตตมฺถ กตมา อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธารมมฺมณา ปญมฺญา? อชมฺซตมฺตพหภิทมฺธา ธเมมฺม อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺช
ตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อชมฺซตมฺตพหภิทธ
มฺ าร
มมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ

เอวปํ ตภิวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ
ตภิกฯ
ปํ

๔. จตพุกมฺกนภิเทมฺทโส
๗๙๓. (๑. ก) ตตมฺถ กตมปํ กมมฺมสมฺสกตญาณปํ? ‘‘อตมฺถภิ ทภินมฺนปํ, อตมฺถภิ ยภิฎมฺฐปํ, อตมฺถภิ หพุตปํ, อตมฺถภิ สพุกตทพุกมฺกฎานปํ
กมมฺมานปํ ผลปํ วภิปาโก, อตมฺถภิ อยปํ โลโก, อตมฺถภิ ปโร โลโก, อตมฺถภิ มาตา, อตมฺถภิ ปภิตา, อตมฺถภิ สตมฺตา
โอปปาตภิกา, อตมฺถภิ โลเก สมณพมฺราหมฺมณา สมมฺมคมฺคตา สมมฺมาปฎภิปนมฺนา เย อภิมญมฺจ โลกปํ ปรญมฺจ
โลกปํ สยปํ อภภิญมฺญา สจมฺฉภิกตมฺวา ปเวเทนมฺตตี’’ตภิ – ยา เอวรรูปา ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห
ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘กมมฺมสมฺสกตญาณปํ’’ฯ ฐเปตมฺวา สจมฺจานพุโลมภิกปํ ญาณปํ , สพมฺ
พาปภิ สาสวา กพุสลา ปญมฺญา กมมฺมสมฺสกตญาณปํฯ
(ข) ตตมฺถ กตมปํ สจมฺจานพุโลมภิกปํ ญาณปํ? ‘‘รรูปปํ อนภิจมฺจ’’นมฺตภิ วา เวทนา…เป.… สญมฺญา… สงมฺขารา…
‘‘วภิญมฺญาณปํ อนภิจมฺจ’’นมฺตภิ วา ยา เอวรรูปตี อนพุโลมภิกา ขนมฺตภิ ทภิฎมฺฐภิ รพุจภิ มพุทภิ เปกมฺขา ธมมฺมนภิชมฺฌานกมฺขนมฺตภิ
– อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สจมฺจานพุโลมภิกปํ ญาณปํ’’ฯ
(ค) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ ปญมฺญา มคมฺคสมงมฺคภิสมฺส ญาณปํฯ
(ฆ) จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา ผลสมงมฺคส
ภิ มฺส ญาณปํฯ
๗๙๔. (๒) มคมฺคสมงมฺคส
ภิ มฺส ญาณปํ ทพุเกมฺขเปตปํ ญาณปํ, ทพุกมฺขสมพุทเยเปตปํ ญาณปํ, ทพุกมฺขนภิโรเธเปตปํ ญาณปํ, ทพุกมฺ
ขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทายเปตปํ ญาณปํฯ
(ก) ตตมฺถ กตมปํ ทพุเกมฺข ญาณปํ? ทพุกมฺขปํ อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห
ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุเกมฺข ญาณปํ’’ฯ
(ข-ฆ) ทพุกมฺขสมพุทยปํ อารพมฺภ…เป.… ทพุกมฺขนภิโรธปํ อารพมฺภ…เป.… ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ อา
รพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺ
ขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํ’’ฯ
๗๙๕. (๓) กามาวจรกพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา กามาวจรา ปญมฺญา, รรูปาวจรกพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา รรู
ปาวจรา ปญมฺญา, อรรูปาวจรกพุสลาพมฺยากเต ปญมฺญา อรรูปาวจรา ปญมฺญา, จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเล
สพุ ปญมฺญา อปรภิยาปนมฺนา ปญมฺญาฯ
๗๙๖. (๔. ก) ตตมฺถ กตมปํ ธเมมฺม ญาณปํ? จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา ธเมมฺม ญาณปํฯ
(ข) โส อภิมภินา ธเมมฺมน ญาเตน ทภิเฎมฺฐน ปเตมฺตน วภิทภิเตน ปรภิโยคาเฬมฺหน อตตีตานาคเตน นยปํ
เนตภิฯ ‘‘เย หภิ เกจภิ อตตีตมทมฺธานปํ สมณา วา พมฺราหมฺมณา วา ทพุกมฺขปํ อพมฺภญมฺญปํสพุ [อพมฺภญมฺญภิสพุปํ (สมฺ
ยา.) เอวมพุปรภิปภิ], ทพุกมฺขสมพุทยปํ อพมฺภญมฺญปํสพุ, ทพุกมฺขนภิโรธปํ อพมฺภญมฺญปํสพุ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ
อพมฺภญมฺญปํสพุ, อภิมเญมฺญว เต ทพุกมฺขปํ อพมฺภญมฺญปํสพุ, อภิมเญมฺญว เต ทพุกมฺขสมพุทยปํ อพมฺภญมฺญปํสพุ, อภิมเญมฺญว เต
ทพุกมฺขนภิโรธปํ อพมฺภญมฺญปํสพุ, อภิมเญมฺญว เต ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ อพมฺภญมฺญปํสพุฯ เย หภิ เกจภิ อนาคต
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มทมฺธานปํ สมณา วา พมฺราหมฺมณา วา ทพุกมฺขปํ อภภิชานภิสมฺสนมฺตภิ, ทพุกมฺขสมพุทยปํ อภภิชานภิสมฺสนมฺตภิ, ทพุกมฺขนภิ
โรธปํ อภภิชานภิสมฺสนมฺตภิ, ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ อภภิชานภิสมฺสนมฺตภิ, อภิมเญมฺญว เต ทพุกมฺขปํ อภภิชานภิสมฺสนมฺตภิ,
อภิมเญมฺญว เต ทพุกมฺขสมพุทยปํ อภภิชานภิสมฺสนมฺตภิ, อภิมเญมฺญว เต ทพุกมฺขนภิโรธปํ อภภิชานภิสมฺสนมฺตภิ, อภิมเญมฺญว เต
ทพุกมฺขนภิโรธคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ อภภิชานภิสมฺสนมฺตตี’’ตภิ – ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจ
โย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘อนมฺวเย ญาณปํ’’ฯ
(ค) ตตมฺถ กตมปํ ปรภิเย ญาณปํ? อภิธ ภภิกมฺขพุ ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคค
มฺ ลานปํ เจตสา เจโต ปรภิจมฺจ ปชานาตภิฯ
สราคปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สราคปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วตีตราคปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตราคปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, ส
โทสปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สโทสปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วตีตโทสปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตโทสปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, ส
โมหปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สโมหปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ , วตีตโมหปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วตีตโมหปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ ,
ปํ ภิตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สข
ปํ ภิตมฺตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, วภิกมฺขภิตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วภิกมฺขภิตมฺตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ,
สข
มหคมฺคตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘มหคมฺคตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ , อมหคมฺคตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อมหคมฺคตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชา
นาตภิ, สอพุตมฺตรปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สอพุตมฺตรปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ , อนพุตมฺตรปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อนพุตมฺตรปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชา
นาตภิ, สมาหภิตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘สมาหภิตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อสมาหภิตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อสมาหภิตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ
ปชานาตภิ, วภิมพุตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘วภิมพุตมฺตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ปชานาตภิ, อวภิมพุตมฺตปํ วา จภิตมฺตปํ ‘‘อวภิมพุตมฺตปํ จภิตมฺต’’นมฺตภิ ป
ชานาตตีตภิ – ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปรภิ
เย ญาณปํ’’ฯ
(ฆ) ฐเปตมฺวา ธเมมฺม ญาณปํ อนมฺวเย ญาณปํ ปรภิเย ญาณปํ, อวเสสา ปญมฺญา สมมฺมพุตภิญาณปํฯ
๗๙๗. (๕. ก) ตตมฺถ กตมา ปญมฺญา อาจยาย โน อปจยาย? กามาวจรกพุสเล ปญมฺญา อาจยาย โน อปจ
ยายฯ
(ข) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ ปญมฺญา อปจยาย โน อาจยายฯ
(ค) รรูปาวจรารรูปาวจรกพุสเล ปญมฺญา อาจยาย เจว อปจยาย จฯ
(ฆ) อวเสสา ปญมฺญา เนว อาจยาย โน อปจยายฯ
๗๙๘. (๖. ก) ตตมฺถ กตมา ปญมฺญา นภิพมฺพท
ภิ าย โน ปฎภิเวธาย? ยาย ปญมฺญาย กาเมสพุ วตีตราโค โหตภิ, น
จ อภภิญมฺญาโย ปฎภิวภิชมฺซตภิ น จ สจมฺจานภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ปญมฺญา นภิพมฺพภิทาย โน ปฎภิเวธาย’’ฯ
(ข) เสมฺวว ปญมฺญาย กาเมสพุ วตีตราโค สมาโน อภภิญมฺญาโย ปฎภิวภิชมฺซตภิ น จ สจมฺจานภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘ปญมฺญา ปฎภิเวธาย โน นภิพมฺพภิทาย’’ฯ
(ค) จตรูสพุ มเคมฺคสพุ ปญมฺญา นภิพมฺพภิทาย เจว ปฎภิเวธาย จฯ
(ฆ) อวเสสา ปญมฺญา เนว นภิพมฺพท
ภิ าย โน ปฎภิเวธายฯ
ภิ ารา
๗๙๙. (๗. ก) ตตมฺถ กตมา หานภาคภินตี ปญมฺญา? ปฐมสมฺส ฌานสมฺส ลาภภิปํ กามสหคตา สญมฺญามนสก
สมพุทาจรนมฺตภิ หานภาคภินตี ปญมฺญาฯ
(ข) ตทนพุธมมฺมตา สตภิ สนมฺตภิฎมฺฐตภิ ฐภิตภิภาคภินตี ปญมฺญาฯ
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิเสสภาคภินตี ปญมฺญาฯ
(ค) อวภิตกมฺกสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิราครูปสญมฺหภิตา นภิเพมฺพธภาคภินตี ปญมฺญาฯ
(ฆ) นภิพมฺพภิทาสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ หานภาคภินตี ปญมฺญาฯ ต
ทพุตภิยสมฺส ฌานสมฺส ลาภภิปํ วภิตกมฺกสหคตา สญมฺญามนสก
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ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ
ทนพุธมมฺมตา สตภิ สนมฺตภิฎมฺฐตภิ ฐภิตภิภาคภินตี ปญมฺญาฯ อพุเปกมฺขาสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิราครูปสญมฺหภิตา นภิเพมฺพธ
วภิเสสภาคภินตี ปญมฺญาฯ นภิพมฺพภิทาสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ หาน
ภาคภินตี ปญมฺญาฯ ตตภิยสมฺส ฌานสมฺส ลาภภิปํ ปตีตภิสพุขสหคตา สญมฺญามนสก
ภาคภินตี ปญมฺญาฯ ตทนพุธมมฺมตา สตภิ สนมฺตภิฎมฺฐตภิ ฐภิตภิภาคภินตี ปญมฺญาฯ อทพุกมฺขมสพุขสหคตา สญมฺญามน
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิเสสภาคภินตี ปญมฺญาฯ นภิพมฺพภิทาสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิ
สก
ภิ า
ราครูปสญมฺหภิตา นภิเพมฺพธภาคภินตี ปญมฺญาฯ จตพุตถ
มฺ สมฺส ฌานสมฺส ลาภภิปํ อพุเปกมฺขาสหคตา สญมฺญามนสก
รา สมพุทาจรนมฺตภิ หานภาคภินตี ปญมฺญาฯ ตทนพุธมมฺมตา สตภิ สนมฺตภิฎมฺฐตภิ ฐภิตภิภาคภินตี ปญมฺญาฯ อากา
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิเสสภาคภินตี ปญมฺญาฯ นภิพมฺพภิทาสหคตา
สานญมฺจายตนสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิราครูปสญมฺหภิตา นภิเพมฺพธภาคภินตี ปญมฺญาฯ อากาสานญมฺจายตนสมฺส
สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ หานภาคภินตี ปญมฺญาฯ ตทนพุธมมฺมตา สตภิ สนมฺ
ลาภภิปํ รรูปสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิเสสภาคภิ
ตภิฎมฺฐตภิ ฐภิตภิภาคภินตี ปญมฺญาฯ วภิญมฺญาณญมฺจายตนสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิราครูปสญมฺหภิตา นภิเพมฺพธภาคภินตี
นตี ปญมฺญาฯ นภิพมฺพภิทาสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ
ปญมฺญาฯ วภิญมฺญาณญมฺจายตนสมฺส ลาภภิปํ อากาสานญมฺจายตนสหคตา สญมฺญามนสก
หานภาคภินตี ปญมฺญาฯ ตทนพุธมมฺมตา สตภิ สนมฺตภิฎมฺฐตภิ ฐภิตภิภาคภินตี ปญมฺญาฯ อากภิญมฺจญมฺญายตนสหคตา
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิเสสภาคภินตี ปญมฺญาฯ นภิพมฺพภิทาสหคตา สญมฺญามนส ก
ภิ ารา สมพุทา
สญมฺญามนสก
จรนมฺตภิ วภิราครูปสญมฺหภิตา นภิเพมฺพธภาคภินตี ปญมฺญาฯ อากภิญมฺจญมฺญายตนสมฺส ลาภภิปํ วภิญมฺญาณญมฺจายตน
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ หานภาคภินตี ปญมฺญาฯ ตทนพุธมมฺมตา สตภิ สนมฺตภิฎมฺฐตภิ ฐภิตภิ
สหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิเสสภาคภินตี
ภาคภินตี ปญมฺญาฯ เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสหคตา สญมฺญามนสก
ภิ ารา สมพุทาจรนมฺตภิ วภิราครูปสญมฺหภิตา นภิเพมฺพธภาคภินตี
ปญมฺญาฯ นภิพมฺพภิทาสหคตา สญมฺญามนสก
ปญมฺญาฯ
๘๐๐. (๘) ตตมฺถ กตมา จตโสมฺส ปฎภิสมมฺภภิทา? อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธมมฺมปฎภิสมมฺภภิทา, นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา,
ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทาฯ อเตมฺถ ญาณปํ อตมฺถปฎภิสมมฺภภิทา, ธเมมฺม ญาณปํ ธมมฺมปฎภิสมมฺภท
ภิ า, ตตมฺร ธมมฺ
มนภิรพุตมฺตาภภิลาเป ญาณปํ นภิรพุตมฺตภิปฎภิสมมฺภภิทา, ญาเณสพุ ญาณปํ ปฎภิภานปฎภิสมมฺภภิทา ฯ อภิมา จตโสมฺส
ปฎภิสมมฺภภิทาฯ
๘๐๑. (๙) ตตมฺถ กตมา จตโสมฺส ปฎภิปทา? ทพุกมฺขปฎภิปทา ทนมฺธาภภิญมฺญา ปญมฺญา, ทพุกมฺขปฎภิปทา ขภิปมฺปา
ภภิญมฺญา ปญมฺญา, สพุขปฎภิปทา ทนมฺธาภภิญมฺญา ปญมฺญา, สพุขปฎภิปทา ขภิปมฺปาภภิญมฺญา ปญมฺญาฯ
(ก) ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขปฎภิปทา ทนมฺธาภภิญมฺญา ปญมฺญา? กภิเจมฺฉน กสเภิ รน สมาธภิปํ อพุปมฺปาเทนมฺตสมฺส
ทนมฺธปํ ตณมฺฐานปํ อภภิชานนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺ
มาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปฎภิปทา ทนมฺธาภภิญมฺญา ปญมฺญา’’ฯ
(ข) ตตมฺถ กตมา ทพุกมฺขปฎภิปทา ขภิปมฺปาภภิญมฺญา ปญมฺญา? กภิเจมฺฉน กสเภิ รน สมาธภิปํ อพุปมฺปาเทนมฺตสมฺส
ขภิปมฺปปํ ตณมฺฐานปํ อภภิชานนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ทพุกมฺขปฎภิปทา ขภิปมฺปาภภิญมฺญา ปญมฺญา’’ฯ
(ค) ตตมฺถ กตมา สพุขปฎภิปทา ทนมฺธาภภิญมฺญา ปญมฺญา? อกภิเจมฺฉน อกสเภิ รน สมาธภิปํ อพุปมฺปาเทนมฺตสมฺส
ทนมฺธปํ ตณมฺฐานปํ อภภิชานนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺ
มาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขปฎภิปทา ทนมฺธาภภิญมฺญา ปญมฺญา’’ฯ
(ฆ) ตตมฺถ กตมา สพุขปฎภิปทา ขภิปมฺปาภภิญมฺญา ปญมฺญา? อกภิเจมฺฉน อกสเภิ รน สมาธภิปํ อพุปมฺปาเทนมฺตสมฺส
ขภิปมฺปปํ ตณมฺฐานปํ อภภิชานนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สพุขปฎภิปทา ขภิปมฺปาภภิญมฺญา ปญมฺญา’’ฯ อภิมา จตโสมฺส ปฎภิปทาฯ
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๘๐๒. (๑๐) ตตมฺถ กตมานภิ จตมฺตารภิ อารมมฺมณานภิ? ปรภิตมฺตา ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา, ปรภิตมฺตา อปมฺ
ปมาณารมมฺมณา ปญมฺญา, อปมฺปมาณา ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา, อปมฺปมาณา อปมฺปมาณารมมฺมณา
ปญมฺญาฯ
(ก) ตตมฺถ กตมา ปรภิตมฺตา ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา? สมาธภิสมฺส น นภิกามลาภภิสมฺส อารมมฺมณปํ โถกปํ ผ
รนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘ปรภิตมฺตา ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
(ข) ตตมฺถ กตมา ปรภิตมฺตา อปมฺปมาณารมมฺมณา ปญมฺญา? สมาธภิสมฺส น นภิกามลาภภิสมฺส อารมมฺมณปํ วภิ
ปพุลปํ ผรนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘ปรภิตมฺตา อปมฺปมาณารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
(ค) ตตมฺถ กตมา อปมฺปมาณา ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา? สมาธภิสมฺส นภิกามลาภภิสมฺส อารมมฺมณปํ โถกปํ
ผรนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจตภิ
‘‘อปมฺปมาณา ปรภิตมฺตารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ
(ฆ) ตตมฺถ กตมา อปมฺปมาณา อปมฺปมาณารมมฺมณา ปญมฺญา? สมาธภิสมฺส นภิกามลาภภิสมฺส อารมมฺมณปํ วภิ
ปพุลปํ ผรนมฺตสมฺส ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อยปํ วพุจมฺจ
ตภิ ‘‘อปมฺปมาณา อปมฺปมาณารมมฺมณา ปญมฺญา’’ฯ อภิมานภิ จตมฺตารภิ อารมมฺมณานภิฯ
(๑๑) มคมฺคสมงมฺคภิสมฺส ญาณปํ ชรามรเณเปตปํ ญาณปํ, ชรามรณสมพุทเยเปตปํ ญาณปํ, ชรามรณนภิโรเธเปตปํ
ญาณปํ, ชรามรณนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทายเปตปํ ญาณปํฯ
(ก) ตตมฺถ กตมปํ ชรามรเณ ญาณปํ? ชรามรณปํ อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อ
โมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘ชรามรเณ ญาณปํ’’ฯ
(ข-ฆ) ชรามรณสมพุทยปํ อารพมฺภ…เป.… ชรามรณนภิโรธปํ อารพมฺภ…เป.… ชรามรณนภิโรธคามภินภิปํ
ปฎภิปทปํ อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ
วพุจมฺจตภิ ‘‘ชรามรณนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํ’’ฯ
๘๐๓. (๑๒-๒๑) ธมมฺมสมงมฺคส
ภิ มฺส ญาณปํ ชาตภิยาเปตปํ ญาณปํ…เป.… ภเวเปตปํ ญาณปํ…เป.… อพุปาทาเนเปตปํ
ญาณปํ…เป.… ตณมฺหายเปตปํ ญาณปํ…เป.… เวทนายเปตปํ ญาณปํ…เป.… ผเสมฺสเปตปํ ญาณปํ…เป.…
สฬายตเนเปตปํ ญาณปํ…เป.… นามรรูเปเปตปํ ญาณปํ…เป.… วภิญมฺญาเณเปตปํ ญาณปํ…เป.… สงมฺขาเรสพุ
เปตปํ ญาณปํ, สงมฺขารสมพุทเยเปตปํ ญาณปํ, สงมฺขารนภิโรเธเปตปํ ญาณปํ, สงมฺขารนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิป
ทายเปตปํ ญาณปํฯ
ตตมฺถ กตมปํ สงมฺขาเรสพุ ญาณปํ? สงมฺขาเร อารพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห
ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺขาเรสพุ ญาณปํ’’ฯ
สงมฺขารสมพุทยปํ อารพมฺภ…เป.… สงมฺขารนภิโรธปํ อารพมฺภ…เป.… สงมฺขารนภิโรธคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ อา
รพมฺภ ยา อพุปมฺปชมฺชตภิ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ วพุจมฺจตภิ ‘‘สงมฺ
ขารนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย ญาณปํฯ เอวปํ จตพุพมฺพภิเธน ญาณวตมฺถฯ
พุ

จตพุกมฺกฯ
ปํ
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๕. ปญมฺจกนภิเทมฺทโส
๘๐๔. (๑) ตตมฺถ กตโม ปญมฺจงมฺคโภิ ก สมมฺมาสมาธภิ? ปตีตภิผรณตา, สพุขผรณตา, เจโตผรณตา, อาโลกผรณ
ตา, ปจมฺจเวกมฺขณานภิมภิตมฺตปํฯ ทมฺวตีสพุ ฌาเนสพุ ปญมฺญา ปตีตภิผรณตาฯ ตตีสพุ ฌาเนสพุ ปญมฺญา สพุขผรณตาฯ
ปรจภิเตมฺต ญาณปํ เจโตผรณตาฯ ทภิพมฺพจกมฺขพุ อาโลกผรณตาฯ ตมมฺหา ตมมฺหา สมาธภิมมฺหา วพุฎมฺฐภิตสมฺส
ปจมฺจเวกมฺขณาญาณปํ ปจมฺจเวกมฺขณานภิมภิตมฺตปํฯ อยปํ วพุจมฺจตภิ ปญมฺจงมฺคภิโก สมมฺมาสมาธภิฯ
(๒) ตตมฺถ กตโม ปญมฺจญาณภิโก สมมฺมาสมาธภิ? ‘‘อยปํ สมาธภิ ปจมฺจพุปมฺปนมฺนสพุโข เจว อายตภิญมฺจ สพุขวภิปา
โก’’ตภิ ปจมฺจตมฺตเญมฺญว ญาณปํ อพุปมฺปชมฺชตภิฯ ‘‘อยปํ สมาธภิ อรภิโย นภิรามภิโส’’ตภิ ปจมฺจตมฺตเญมฺญว ญาณปํ อพุปมฺ
ปชมฺชตภิฯ ‘‘อยปํ สมาธภิ อกาปพุรภิสเสวภิโต’’ตภิ ปจมฺจตมฺตเญมฺญว ญาณปํ อพุปมฺปชมฺชตภิฯ ‘‘อยปํ สมาธภิ สโนมฺต ปณตี
โต ปฎภิปมฺปสมฺสทมฺธลโทมฺธ เอโกทภิภาวาธภิคโต น สสงมฺขารนภิคมฺคยมฺหวารภิตคโต’’ตภิ ปจมฺจตมฺตเญมฺญว
ญาณปํ อพุปมฺปชมฺชตภิฯ โส โข ปนาหปํ อภิมปํ สมาธภิ ปํ สโต สมาปชมฺชามภิ สโต วพุฎมฺฐหามตี’’ตภิ ปจมฺจตมฺตเญมฺญว
ญาณปํ อพุปมฺปชมฺชตภิฯ อยปํ ปญมฺจญาณภิโก สมมฺมาสมาธภิฯ เอวปํ ปญมฺจวภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

ปญมฺจกปํฯ

๖. ฉกมฺกนภิเทมฺทโส
๘๐๕. ตตมฺถ กตมา ฉสพุ อภภิญมฺญาสพุ ปญมฺญา? อภิทมฺธภิวภิเธ ญาณปํ, โสตธาตพุวภิสพุทมฺธภิยา ญาณปํ, ปรจภิเตมฺต ญาณปํ,
ปพุเพมฺพนภิวาสานพุสมฺสตภิยา ญาณปํ, สตมฺตานปํ จพุตรูปปาเต ญาณปํ, อาสวานปํ ขเย ญาณปํ – อภิมา ฉสพุ อภภิ
ญมฺญาสพุ ปญมฺญาฯ เอวปํ ฉพมฺพภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

ฉกมฺกฯ
ปํ

๗. สตมฺตกนภิเทมฺทโส
๘๐๖. ตตมฺถ กตมานภิ สตมฺตสตมฺตตภิ ญาณวตมฺถน
รู ภิ? ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณนมฺตภิ ญาณปํ, อสตภิ ชาตภิยา นตมฺถภิ
ชรามรณนมฺตภิ ญาณปํ, อตตีตมมฺปภิ อทมฺธานปํ ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณนมฺตภิ ญาณปํ, อสตภิ ชาตภิยา นตมฺถภิ ชรา
มรณนมฺตภิ ญาณปํ, อนาคตมมฺปภิ อทมฺธานปํ ชาตภิปจมฺจยา ชรามรณนมฺตภิ ญาณปํ , อสตภิ ชาตภิยา นตมฺถภิ ชรา
มรณนมฺตภิ ญาณปํฯ ยมมฺปภิสมฺส ตปํ ธมมฺมฎมฺฐภิตภิญาณปํ ตมมฺปภิ ขยธมมฺมปํ วยธมมฺมปํ วภิราคธมมฺมปํ นภิโรธธมมฺมนมฺตภิ
ญาณปํ; ภวปจมฺจยา ชาตตีตภิ ญาณปํ…เป.… อพุปาทานปจมฺจยา ภโวตภิ ญาณปํ…เป.… ตณมฺหาปจมฺจยา อพุ
ปาทานนมฺตภิ ญาณปํ…เป.… เวทนาปจมฺจยา ตณมฺหาตภิ ญาณปํ…เป.… ผสมฺสปจมฺจยา เวทนาตภิ ญาณปํ…
เป.… สฬายตนปจมฺจยา ผโสมฺสตภิ ญาณปํ…เป.… นามรรูปปจมฺจยา สฬายตนนมฺตภิ ญาณปํ…เป.… วภิญมฺ
ญาณปจมฺจยา นามรรูปนมฺตภิ ญาณปํ…เป.… สงมฺขารปจมฺจยา วภิญมฺญาณนมฺตภิ ญาณปํ…เป.… อวภิชมฺชาปจมฺจยา
สงมฺขาราตภิ ญาณปํ, อสตภิ อวภิชมฺชาย นตมฺถภิ สงมฺขาราตภิ ญาณปํ, อตตีตมมฺปภิ อทมฺธานปํ อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขา
ราตภิ ญาณปํ, อสตภิ อวภิชมฺชาย นตมฺถภิ สงมฺขาราตภิ ญาณปํ , อนาคตมมฺปภิ อทมฺธานปํ อวภิชมฺชาปจมฺจยา สงมฺขาราตภิ
ญาณปํ, อสตภิ อวภิชมฺชาย นตมฺถภิ สงมฺขาราตภิ ญาณปํฯ ยมมฺปภิสมฺส ตปํ ธมมฺมฎมฺฐภิตภิญาณปํ ตมมฺปภิ ขยธมมฺมปํ วยธมมฺมปํ
วภิราคธมมฺมปํ นภิโรธธมมฺมนมฺตภิ ญาณปํฯ อภิมานภิ สตมฺตสตมฺตตภิ ญาณวตมฺถรูนภิฯ เอวปํ สตมฺตวภิเธน ญาณวตมฺถฯ
พุ

สตมฺตกปํฯ

๘. อฎมฺฐกนภิเทมฺทโส
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๘๐๗. ตตมฺถ กตมา จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญา? โสตาปตมฺตภิมเคมฺค ปญมฺญา, โสตาปตมฺตภิผเล ปญมฺญา ,
สกทาคามภิมเคมฺค ปญมฺญา, สกทาคามภิผเล ปญมฺญา, อนาคามภิมเคมฺค ปญมฺญา, อนาคามภิผเล ปญมฺญา,
อรหตมฺตมเคมฺค ปญมฺญา, อรหตมฺตผเล ปญมฺญา – อภิมา จตรูสพุ มเคมฺคสพุ จตรูสพุ ผเลสพุ ปญมฺญาฯ เอวปํ อฎมฺฐ
วภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

อฎมฺฐกปํฯ

๙. นวกนภิเทมฺทโส
๘๐๘. ตตมฺถ กตมา นวสพุ อนพุปพุพมฺพวภิหารสมาปตมฺตตีสพุ ปญมฺญา? ปฐมชมฺฌานสมาปตมฺตภิยา ปญมฺญา, ทพุตภิยชมฺ
ฌานสมาปตมฺตภิยา ปญมฺญา, ตตภิยชมฺฌานสมาปตมฺตภิยา ปญมฺญา, จตพุตมฺถชมฺฌานสมาปตมฺตภิยา ปญมฺญา,
อากาสานญมฺจายตนสมาปตมฺตภิยา ปญมฺญา, วภิญมฺญาณญมฺจายตนสมาปตมฺตภิยา ปญมฺญา, อากภิญมฺจญมฺญาย
ตนสมาปตมฺตภิยา ปญมฺญา, เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสมาปตมฺตภิยา ปญมฺญา, สญมฺญาเวทยภิตนภิโรธ
สมาปตมฺตภิยา วพุฎมฺฐภิตสมฺส ปจมฺจเวกมฺขณาญาณปํ – อภิมา นวสพุ อนพุปพุพมฺพวภิหารสมาปตมฺตตีสพุ ปญมฺญาฯ เอวปํ
นววภิเธน ญาณวตมฺถพุฯ

นวกปํฯ

๑๐. ทสกนภิเทมฺทโส
๘๐๙. (๑) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส ฐานญมฺจ ฐานโต อฎมฺฐานญมฺจ อฎมฺฐานโต ยถาภรูตปํ ญาณปํ? อภิธ ตถาคโต
‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ ทภิฎมฺฐภิสมมฺปโนมฺน ปพุคมฺคโล กญมฺจภิ สงมฺขารปํ นภิจมฺจโต อพุปคเจมฺฉยมฺย , เนตปํ ฐานปํ
วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ ปพุถช
พุ มฺชโน กญมฺจภิ สงมฺขารปํ นภิจมฺจโต อพุปคเจมฺฉยมฺย ,
ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ ทภิฎมฺฐภิสมมฺปโนมฺน ปพุคมฺคโล กญมฺจภิ สงมฺขารปํ
สพุขโต อพุปคเจมฺฉยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ ปพุถช
พุ มฺชโน กญมฺจภิ
สงมฺขารปํ สพุขโต อพุปคเจมฺฉยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ ทภิฎมฺฐส
ภิ มมฺป
โนมฺน ปพุคมฺคโล กญมฺจภิ ธมมฺมปํ อตมฺถโต อพุปคเจมฺฉยมฺย , เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ
วภิชมฺชตภิ ยปํ ปพุถพุชมฺชโน กญมฺจภิ ธมมฺมปํ อตมฺถโต อพุปคเจมฺฉยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ
อนวกาโส ยปํ ทภิฎมฺฐส
ภิ มมฺปโนมฺน ปพุคมฺคโล มาตรปํ ชวภิตี ตา โวโรเปยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ ปพุถพุชมฺชโน มาตรปํ ชวภิตี ตา โวโรเปยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ ทภิฎมฺฐส
ภิ มมฺปโนมฺน ปพุคค
มฺ โล ปภิตรปํ ชวภิตี ตา โวโรเปยมฺย…เป.… อรหนมฺตปํ ชวภิตี
ตา โวโรเปยมฺย…เป.… ปทพุเฎมฺฐน จภิเตมฺตน ตถาคตสมฺส โลหภิตปํ อพุปมฺปาเทยมฺย…เป.… สงมฺฆปํ
ภภิเนมฺทยมฺย…เป.… อญมฺญปํ สตมฺถารปํ อพุทท
มฺ ภิเสยมฺย…เป.… อฎมฺฐมปํ ภวปํ นภิพพ
มฺ เตมฺตยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺช
ตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ ปพุถพุชมฺชโน อฎมฺฐมปํ ภวปํ นภิพมฺพเตมฺตยมฺย , ฐานเมตปํ วภิชมฺช
ตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ เอกภิสมฺสา โลกธาตพุยา เทมฺว อรหโนมฺต สมมฺมาสมมฺพพุทมฺธา อปพุพมฺพปํ อจรภิมปํ
อพุปมฺปเชมฺชยมฺยพุปํ, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ เอกภิสมฺสา โลกธาตพุยา เอ
โก อรหปํ สมมฺมาสมมฺพพุโทมฺธ อพุปมฺปเชมฺชยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส
ยปํ เอกภิสมฺสา โลกธาตพุยา เทมฺว ราชาโน จกมฺกวตมฺตตี [จกมฺกวตมฺตภิ (ส.ตี สมฺยา.)] อปพุพมฺพปํ อจรภิมปํ อพุปมฺปเชมฺชยมฺ
ยพุปํ, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ เอกภิสมฺสา โลกธาตพุยา เอโก ราชา
จกมฺกวตมฺตตี อพุปมฺปเชมฺชยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
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‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ อภิตมฺถตี อรหปํ อสมฺส สมมฺมาสมมฺพพุโทมฺธ, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ ปพุรภิโส อรหปํ อสมฺส สมมฺมาสมมฺพพุโทมฺธ , ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ อภิตถ
มฺ ตี ราชา อสมฺส จกมฺกวตมฺตตี , เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ
โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ ปพุรภิโส ราชา อสมฺส จกมฺกวตมฺตตี , ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนว
กาโส ยปํ อภิตมฺถตี สกมฺกตมฺตปํ กเรยมฺย, มารตมฺตปํ กเรยมฺย, พมฺรหมฺมตมฺตปํ กเรยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชา
นาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ ปพุรภิโส สกมฺกตมฺตปํ กเรยมฺย , มารตมฺตปํ กเรยมฺย, พมฺรหมฺมตมฺตปํ กเรยมฺย,
ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ กายทพุจมฺจรภิตสมฺส อภิโฎมฺฐ กโนมฺต มนาโป วภิปาโก นภิพมฺพเตมฺตยมฺย, เนตปํ
ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ กายทพุจมฺจรภิตสมฺส อนภิโฎมฺฐ อกโนมฺต อมนาโป
วภิปาโก นภิพมฺพเตมฺตยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ วจตีทพุจมฺจรภิตสมฺส…
เป.… ยปํ มโนทพุจมฺจรภิตสมฺส อภิโฎมฺฐ กโนมฺต มนาโป วภิปาโก นภิพมฺพเตมฺตยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานา
ตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ วจตีทพุจมฺจรภิตสมฺส…เป.… ยปํ มโนทพุจมฺจรภิตสมฺส อนภิโฎมฺฐ อกโนมฺต อมนา
โป วภิปาโก นภิพมฺพเตมฺตยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ กายสพุจรภิตสมฺส อนภิโฎมฺฐ อกโนมฺต อมนาโป วภิปาโก นภิพมฺพเตมฺตยมฺย, เนตปํ
ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ กายสพุจรภิตสมฺส อภิโฎมฺฐ กโนมฺต มนาโป วภิปาโก
นภิพมฺพเตมฺตยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ วจตีสพุจรภิตสมฺส…เป.… ยปํ
มโนสพุจรภิตสมฺส อนภิโฎมฺฐ อกโนมฺต อมนาโป วภิปาโก นภิพมฺพเตมฺตยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ วจตีสพุจรภิตสมฺส…เป.… ยปํ มโนสพุจรภิตสมฺส อภิโฎมฺฐ กโนมฺต มนาโป วภิปาโก
นภิพมฺพเตมฺตยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ กายทพุจมฺจรภิตสมงมฺคตี ตนมฺนภิทานปํ ตปมฺปจมฺจยา กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา
สพุคตภิปํ สคมฺคปํ โลกปํ อพุปปเชมฺชยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ กายทพุจมฺ
จรภิตสมงมฺคตี ตนมฺนภิทานปํ ตปมฺปจมฺจยา กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา อปายปํ ทพุคค
มฺ ตภิ ปํ วภินภิปาตปํ นภิรยปํ อพุปปเชมฺ
ชยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ วจตีทพุจมฺจรภิตสมงมฺคตี…เป.… ยปํ มโน
ทพุจมฺจรภิตสมงมฺคตี ตนมฺนภิทานปํ ตปมฺปจมฺจยา กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา สพุคตภิ ปํ สคมฺคปํ โลกปํ อพุปปเชมฺชยมฺย,
เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ วจตีทพุจมฺจรภิตสมงมฺคตี…เป.… ยปํ มโนทพุจมฺ
จรภิตสมงมฺคตี ตนมฺนภิทานปํ ตปมฺปจมฺจยา กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา อปายปํ ทพุคค
มฺ ตภิ ปํ วภินภิปาตปํ นภิรยปํ อพุปปเชมฺ
ชยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ
‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ กายสพุจรภิตสมงมฺคตี ตนมฺนท
ภิ านปํ ตปมฺปจมฺจยา กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา อ
ปํ
ปายปํ ทพุคค
มฺ ตภิ วภินภิปาตปํ นภิรยปํ อพุปปเชมฺชยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ
ยปํ กายสพุจรภิตสมงมฺคตี ตนมฺนภิทานปํ ตปมฺปจมฺจยา กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา สพุคตภิ ปํ สคมฺคปํ โลกปํ อพุปปเชมฺ
ชยมฺย, ฐานเมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘อฎมฺฐานเมตปํ อนวกาโส ยปํ วจตีสพุจรภิตสมงมฺคตี…เป.… ยปํ มโนสพุ
จรภิตสมงมฺคตี ตนมฺนภิทานปํ ตปมฺปจมฺจยา กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา อปายปํ ทพุคค
มฺ ตภิ ปํ วภินภิปาตปํ นภิรยปํ อพุปปเชมฺ
ชยมฺย, เนตปํ ฐานปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘ฐานญมฺจ โข เอตปํ วภิชมฺชตภิ ยปํ วจตีสพุจรภิตสมงมฺคตี …เป.… ยปํ มโน
สพุจรภิตสมงมฺคตี ตนมฺนภิทานปํ ตปมฺปจมฺจยา กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา สพุคตภิ ปํ สคมฺคปํ โลกปํ อพุปปเชมฺชยมฺย, ฐาน
เมตปํ วภิชมฺชตตี’’ตภิ ปชานาตภิฯ ‘‘เย เย ธมมฺมา เยส ปํ เยสปํ ธมมฺมานปํ เหตรู ปจมฺจยา อพุปาทาย ตปํ ตปํ ฐานปํ ,
เย เย ธมมฺมา เยสปํ เยสปํ ธมมฺมานปํ น เหตรู อปมฺปจมฺจยา อพุปาทาย ตปํ ตปํ อฎมฺฐาน’’นมฺตภิฯ ยา ตตมฺถ
ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส ฐานญมฺจ ฐานโต อฎมฺ
ฐานญมฺจ อฎมฺฐานโต ยถาภรูตปํ ญาณปํฯ
๘๑๐. (๒) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนานปํ กมมฺมสมาทานานปํ ฐานโส เหตพุโส วภิปากปํ
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ยถาภรูตปํ ญาณปํ? อภิธ ตถาคโต ปชานาตภิ – ‘‘อเตมฺถกจมฺจานภิ ปาปกานภิ กมมฺมสมาทานานภิ คตภิสมมฺปตมฺตภิ
ปฎภิพาฬมฺหานภิ น วภิปจมฺจนมฺตภิฯ อเตมฺถกจมฺจานภิ ปาปกานภิ กมมฺมสมาทานานภิ อพุปธภิสมมฺปตมฺตภิปฎภิพาฬมฺหานภิ
น วภิปจมฺจนมฺตฯ
ภิ อเตมฺถกจมฺจานภิ ปาปกานภิ กมมฺมสมาทานานภิ กาลสมมฺปตมฺตภิปฎภิพาฬมฺหานภิ น วภิปจมฺจนมฺตภิฯ
อเตมฺถกจมฺจานภิ ปาปกานภิ กมมฺมสมาทานานภิ ปโยคสมมฺปตมฺตภิปฎภิพาฬมฺหานภิ น วภิปจมฺจนมฺตภิฯ
‘‘อเตมฺถกจมฺจานภิ ปาปกานภิ กมมฺมสมาทานานภิ คตภิวภิปตมฺตภิ ปํ อาคมมฺม วภิปจมฺจนมฺตฯ
ภิ อเตมฺถกจมฺจานภิ ปาปกานภิ
กมมฺมสมาทานานภิ อพุปธภิวภิปตมฺตภิ ปํ อาคมมฺม วภิปจมฺจนมฺตฯ
ภิ อเตมฺถกจมฺจานภิ ปาปกานภิ กมมฺมสมาทานานภิ
ปํ
กาลวภิปตมฺตภิ อาคมมฺม วภิปจมฺจนมฺตภิฯ อเตมฺถกจมฺจานภิ ปาปกานภิ กมมฺมสมาทานานภิ ปโยควภิปตมฺตภิ ปํ อาคมมฺม
วภิปจมฺจนมฺตฯ
ภิ
‘‘อเตมฺถกจมฺจานภิ กลมฺยาณานภิ กมมฺมสมาทานานภิ คตภิวภิปตมฺตภิปฎภิพาฬมฺหานภิ น วภิปจมฺจนมฺตภิฯ อเตมฺถกจมฺจานภิ
กลมฺยาณานภิ กมมฺมสมาทานานภิ อพุปธภิวภิปตมฺตภิปฎภิพาฬมฺหานภิ น วภิปจมฺจนมฺตภิฯ อเตมฺถกจมฺจานภิ กลมฺยาณานภิ
กมมฺมสมาทานานภิ กาลวภิปตมฺตภิปฎภิพาฬมฺหานภิ น วภิปจมฺจนมฺตภิฯ อเตมฺถกจมฺจานภิ กลมฺยาณานภิ กมมฺมสมาทา
นานภิ ปโยควภิปตมฺตภิปฎภิพาฬมฺหานภิ น วภิปจมฺจนมฺตภิฯ
‘‘อเตมฺถกจมฺจานภิ กลมฺยาณานภิ กมมฺมสมาทานานภิ คตภิสมมฺปตมฺตภิ ปํ อาคมมฺม วภิปจมฺจนมฺตฯ
ภิ อเตมฺถกจมฺจานภิ กลมฺ
ยาณานภิ กมมฺมสมาทานานภิ อพุปธภิสมมฺปตมฺตภิ ปํ อาคมมฺม วภิปจมฺจนมฺตภิฯ อเตมฺถกจมฺจานภิ กลมฺยาณานภิ กมมฺมสมา
ทานานภิ กาลสมมฺปตมฺตภิ ปํ อาคมมฺม วภิปจมฺจนมฺตภิฯ อเตมฺถกจมฺจานภิ กลมฺยาณานภิ กมมฺมสมาทานานภิ ปโยค
สมมฺปตมฺตภิปํ อาคมมฺม วภิปจมฺจนมฺตตี’’ตภิฯ ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิ
ฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส อตตีตานาคตปจมฺจพุปมฺปนมฺนานปํ กมมฺมสมาทานานปํ ฐานโส เหตพุโส วภิปากปํ ยถา
ภรูตปํ ญาณปํฯ
๘๑๑. (๓) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส สพมฺพตมฺถคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํ? อภิธ ตถาคโต ‘‘อยปํ มโคมฺค อยปํ
ปฎภิปทา นภิรยคามตี’’ตภิ [นภิรยคามภินตีตภิ (สมฺยา.)] ปชานาตภิ, ‘‘อยปํ มโคมฺค อยปํ ปฎภิปทา ตภิรจมฺฉานโยนภิ
คามตี’’ตภิ [ตภิรจมฺฉานคามภินตีตภิ (สมฺยา.) เอวมพุปรภิปภิฯ อฎมฺฐกถา โอโลเกตพมฺพา] ปชานาตภิ, ‘‘อยปํ มโคมฺค
อยปํ ปฎภิปทา เปตมฺตภิวภิสยคามตี’’ตภิ ปชานาตภิ, ‘‘อยปํ มโคมฺค อยปํ ปฎภิปทา มนพุสมฺสโลกคามตี’’ตภิ ปชานาตภิ ,
‘‘อยปํ มโคมฺค อยปํ ปฎภิปทา เทวโลกคามตี’’ตภิ ปชานาตภิ , ‘‘อยปํ มโคมฺค อยปํ ปฎภิปทา นภิพมฺพานคามตี’’ตภิ ป
ชานาตตีตภิ ฯ ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส
สพมฺพตมฺถคามภินภิปํ ปฎภิปทปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํฯ
๘๑๒. (๔) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส อเนกธาตพุนานาธาตพุโลกปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํ? อภิธ ตถาคโต ขนมฺธนานตมฺตปํ
ปชานาตภิ, อายตนนานตมฺตปํ ปชานาตภิ, ธาตพุนานตมฺตปํ ปชานาตภิ, อเนกธาตพุนานาธาตพุโลกนานตมฺตปํ ป
ชานาตตีตฯ
ภิ ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส
อเนกธาตพุนานาธาตพุโลกปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํฯ
๘๑๓. (๕) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส สตมฺตานปํ นานาธภิมพุตมฺตภิกตปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํ? อภิธ ตถาคโต ปชานาตภิ –
‘‘สนมฺตภิ สตมฺตา หตีนาธภิมพุตมฺตภิกา, สนมฺตภิ สตมฺตา ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิกาฯ หตีนาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา หตีนาธภิมพุตมฺตภิ
เก สเตมฺต เสวนมฺตภิ ภชนมฺตภิ ปยภิรพุปาสนมฺตฯ
ภิ ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวนมฺตภิ
ภชนมฺตภิ ปยภิรพุปาสนมฺตภิฯ
‘‘อตตีตมมฺปภิ อทมฺธานปํ หตีนาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา หตีนาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวภิ ปํสพุ ภชสพุปํภิ ปยภิรพุปาสสพุปํภิ , ปณตีตาธภิ
ปํ พุ ภชสพุภิปํ ปยภิรพุปาสสพุ
ภิปํ ฯ
มพุตมฺตภิกา สตมฺตา ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวภิส
‘‘อนาคตมมฺปภิ อทมฺธานปํ หตีนาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา หตีนาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวภิสมฺสนมฺตภิ ภชสมฺภิ สนมฺตภิ ปยภิรพุปา
ภิ มฺสนมฺตภิ, ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวภิสมฺสนมฺตภิ ภชสมฺภิ สนมฺตภิ ปยภิรพุปาสส
ภิ มฺสนมฺ
สส
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ตตี’’ตภิฯ ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส สตมฺ
ตานปํ นานาธภิมพุตมฺตภิกตปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํฯ
๘๑๔. (๖) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคมฺคลานปํ อภินมฺทมฺรภิยปโรปรภิยตมฺตปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํ ? อภิธ ต
ถาคโต สตมฺตานปํ อาสยปํ ปชานาตภิ, อนพุสยปํ ปชานาตภิ, จรภิตปํ ปชานาตภิ, อธภิมพุตมฺตภิปํ ปชานาตภิ, อปมฺปรช
เกมฺข มหารชเกมฺข ตภิกมฺขภินมฺทมฺรภิเย มพุทภินมฺทมฺรภิเย สมฺวากาเร ทมฺวากาเร สพุวภิญมฺญาปเย ทพุวภิญมฺญาปเย ภพมฺ
พาภเพมฺพ สเตมฺต ปชานาตภิฯ
๘๑๕. กตโม จ สตมฺตานปํ อาสโย? ‘‘สสมฺสโต โลโก’’ตภิ วา, ‘‘อสสมฺสโต โลโก’’ตภิ วา, ‘‘อนมฺตวา โลโก’’ตภิ วา,
‘‘อนนมฺตวา โลโก’’ตภิ วา, ‘‘ตปํ ชวปํตี ตปํ สรตีร’’นมฺตภิ วา, ‘‘อญมฺญปํ ชวปํตี อญมฺญปํ สรตีร’’นมฺตภิ วา, ‘‘โหตภิ ตถาคโต
ปรปํ มรณาตภิ วา, ‘‘น โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณา’’ตภิ วา, ‘‘โหตภิ จ น จ โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณ
ภิ า วา สตมฺตา
า’’ตภิ วา, ‘‘เนว โหตภิ น น โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณา’’ตภิ วา, อภิตภิ ภวทภิฎมฺฐภิสนมฺนภิสมฺสต
ภิ า วาฯ เอเต วา ปน อพุโภ อเนมฺต อนพุปคมมฺม อภิทปมฺปจมฺจยตา ปฎภิจมฺจ
โหนมฺตภิ วภิภวทภิฎมฺฐส
ภิ นมฺนภิสมฺสต
สมพุปมฺปเนมฺนสพุ ธเมมฺมสพุ อนพุโลมภิกา ขนมฺตภิ ปฎภิลทมฺธา โหตภิ ยถาภรูตปํ ญาณปํฯ อยปํ สตมฺตานปํ อาสโยฯ
๘๑๖. กตโม จ สตมฺตานปํ อนพุสโย? สตมฺตานพุสยา – กามราคานพุสโย, ปฎภิฆานพุสโย, มานานพุสโย, ทภิฎมฺฐานพุ
สโย, วภิจภิกภิจมฺฉานพุสโย, ภวราคานพุสโย, อวภิชมฺชานพุสโยฯ ยปํ โลเก ปภิยรรูปปํ สาตรรูปปํ เอตมฺถ สตมฺตานปํ รา
คานพุสโย อนพุเสตภิฯ ยปํ โลเก อปมฺปภิยรรูปปํ อสาตรรูปปํ เอตมฺถ สตมฺตานปํ ปฎภิฆานพุสโย อนพุเสตภิฯ อภิตภิ อภิเมสพุ
ทมฺวตีสพุ ธเมมฺมสพุ อวภิชมฺชานพุปตภิตาฯ ตเทกโฎมฺฐ มาโน จ ทภิฎมฺฐภิ จ วภิจภิกภิจมฺฉา จ ทฎมฺฐพมฺพาฯ อยปํ สตมฺตานปํ
อนพุสโยฯ
๘๑๗. กตมญมฺจ สตมฺตานปํ จรภิตปํ? ปพุญมฺญาภภิสงมฺขาโร, อปพุญมฺญาภภิสงมฺขาโร , อาเนญมฺชาภภิสงมฺขาโร, ปรภิตมฺตภรูม
โก วา มหาภรูมโก วา – อภิทปํ สตมฺตานปํ จรภิตฯ
ปํ
๘๑๘. กตมา จ สตมฺตานปํ อธภิมพุตมฺตภิ? สนมฺตภิ สตมฺตา หตีนาธภิมพุตมฺตภิกา, สนมฺตภิ สตมฺตา ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิกาฯ หตีนาธภิ
มพุตมฺตภิกา สตมฺตา หตีนาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวนมฺตภิ ภชนมฺตภิ ปยภิรพุปาสนมฺตภิฯ ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา ปณตีต
าธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวนมฺตภิ ภชนมฺตภิ ปยภิรพุปาสนมฺตภิฯ
ปํภิ ฯ ปณตีตาธภิ
ปํ พุ ภชสพุปํภิ ปยภิรพุปาสสพุ
อตตีตมมฺปภิ อทมฺธานปํ หตีนาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา หตีนาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวภิส
ปํภิ ฯ
ปํ พุ ภชสพุปํภิ ปยภิรพุปาสสพุ
มพุตมฺตภิกา สตมฺตา ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวภิส
ภิ มฺ
อนาคตมมฺปภิ อทมฺธานปํ หตีนาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา หตีนาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวภิสมฺสนมฺตภิ ภชสมฺภิ สนมฺตภิ ปยภิรพุปาสส
ภิ มฺสนมฺตภิฯ
สนมฺตฯ
ภิ ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิกา สตมฺตา ปณตีตาธภิมพุตมฺตภิเก สเตมฺต เสวภิสมฺสนมฺตภิ ภชสมฺภิ สนมฺตภิ ปยภิรพุปาสส
อยปํ สตมฺตานปํ อธภิมพุตมฺตภิฯ
๘๑๙. กตเม เต สตมฺตา มหารชกมฺขา? ทส กภิเลสวตมฺถรูนภิ – โลโภ, โทโส, โมโห, มาโน, ทภิฎมฺฐภิ, วภิจภิกภิจมฺ
ฉา, ถภินปํ, อพุทมฺธจมฺจปํ, อหภิรภิกปํ, อโนตมฺตปมฺปปํฯ เยสปํ สตมฺตานปํ อภิมานภิ ทส กภิเลสวตมฺถรูนภิ อาเสวภิตานภิ ภาวภิ
ตานภิ พหพุลตีกตานภิ อพุสมฺสทคตานภิ, อภิเม เต สตมฺตา มหารชกมฺขาฯ
๘๒๐. กตเม เต สตมฺตา อปมฺปรชกมฺขา? เยสปํ สตมฺตานปํ อภิมานภิ ทส กภิเลสวตมฺถน
รู ภิ อนาเสวภิตานภิ อภาวภิตานภิ อ
พหพุลตีกตานภิ อนพุสมฺสทคตานภิ, อภิเม เต สตมฺตา อปมฺปรชกมฺขาฯ
๘๒๑. กตเม เต สตมฺตา มพุทน
ภิ มฺทมฺรภิยา? ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยานภิ – สทมฺธภินมฺทมฺรภิยปํ, วตีรภิยภินมฺทมฺรภิยปํ, สตภินมฺทมฺรภิยปํ, สมาธภิ
นมฺทมฺรภิยปํ, ปญมฺญภินมฺทมฺรภิยปํฯ เยสปํ สตมฺตานปํ อภิมานภิ ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยานภิ อนาเสวภิตานภิ อภาวภิตานภิ อพหพุลตีกตา
นภิ อนพุสมฺสทคตานภิ, อภิเม เต สตมฺตา มพุทภินมฺทมฺรภิยาฯ
๘๒๒. กตเม เต สตมฺตา ตภิกมฺขภินมฺทมฺรภิยา? เยสปํ สตมฺตานปํ อภิมานภิ ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยานภิ อาเสวภิตานภิ ภาวภิตานภิ พหพุ
ลตีกตานภิ อพุสมฺสทคตานภิ, อภิเม เต สตมฺตา ตภิกมฺขภินมฺทมฺรภิยาฯ
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๘๒๓. กตเม เต สตมฺตา ทมฺวาการา? เย เต สตมฺตา ปาปาสยา ปาปานพุสยา ปาปจรภิตา ปาปาธภิมพุตมฺตภิกา
มหารชกมฺขา มพุทน
ภิ มฺทมฺรภิยา, อภิเม เต สตมฺตา ทมฺวาการาฯ
๘๒๔. กตเม เต สตมฺตา สมฺวาการา? เย เต สตมฺตา กลมฺยาณาสยา กลมฺยาณจรภิตา กลมฺยาณาธภิมพุตมฺตภิกา อปมฺ
ปรชกมฺขา ตภิกมฺขภินมฺทมฺรภิยา, อภิเม เต สตมฺตา สมฺวาการาฯ
๘๒๕. กตเม เต สตมฺตา ทพุวภิญมฺญาปยา? เย จ เต สตมฺตา ทมฺวาการา, เตว เต สตมฺตา ทพุวภิญมฺญาปยาฯ เย จ
เต สตมฺตา สมฺวาการา, เตว เต สตมฺตา สพุวภิญมฺญาปยาฯ
๘๒๖. กตเม เต สตมฺตา อภพมฺพา? เย เต สตมฺตา กมมฺมาวรเณน สมนมฺนาคตา กภิเลสาวรเณน สมนมฺนาคตา
วภิปากาวรเณน สมนมฺนาคตา อสมฺสทมฺธา อจมฺฉนมฺทภิกา ทพุปมฺปญมฺญา อภพมฺพา นภิยามปํ โอกมฺกมภิตพุปํ กพุสเลสพุ
ธเมมฺมสพุ สมมฺมตมฺตปํ, อภิเม เต สตมฺตา อภพมฺพาฯ
๘๒๗. กตเม เต สตมฺตา ภพมฺพา? เย เต สตมฺตา น กมมฺมาวรเณน สมนมฺนาคตา น กภิเลสาวรเณน สมนมฺ
นาคตา น วภิปากาวรเณน สมนมฺนาคตา สทมฺธา ฉนมฺทก
ภิ า ปญมฺญวโนมฺต ภพมฺพา นภิยามปํ โอกมฺกมภิตพุปํ
กพุสเลสพุ ธเมมฺมสพุ สมมฺมตมฺตปํ, อภิเม เต สตมฺตา ภพมฺพาตภิฯ ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห
ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส ปรสตมฺตานปํ ปรปพุคมฺคลานปํ อภินมฺทมฺรภิยปโรปรภิยตมฺตปํ ยถา
ภรูตปํ ญาณปํฯ
ปํ ภิเลสปํ โวทานปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํ? ฌายตี
๘๒๘. (๗) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส ฌานวภิโมกมฺขสมาธภิสมาปตมฺตตีนปํ สก
ตภิฯ จตมฺตาโร ฌายตีฯ อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี สมมฺปตมฺตภิเยว [สมมฺปตมฺตภิเยว (ก.)] สมานปํ วภิปตมฺตตีตภิ ปเจมฺจตภิ,
อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี วภิปตมฺตภิเปํ ยว [วภิปตมฺตภิเยว (ก.)] สมานปํ สมมฺปตมฺตตีตภิ ปเจมฺจตภิ, อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี
สมมฺปตมฺตภิเยว สมานปํ สมมฺปตมฺตตีตภิ ปเจมฺจตภิ, อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี วภิปตมฺตภิเยว สมานปํ วภิปตมฺตตีตภิ ปเจมฺจตภิ – อภิ
เม จตมฺตาโร ฌายตีฯ
อปเรปภิ จตมฺตาโร ฌายตีฯ อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี ทนมฺธปํ สมาปชมฺชตภิ ขภิปมฺปปํ วพุฎมฺฐาตภิ, อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี
ขภิปมฺปปํ สมาปชมฺชตภิ ทนมฺธปํ วพุฎมฺฐาตภิ, อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี ทนมฺธปํ สมาปชมฺชตภิ ทนมฺธปํ วพุฎมฺฐาตภิ, อเตมฺถกโจมฺจ
ฌายตี ขภิปมฺปปํ สมาปชมฺชตภิ ขภิปมฺปปํ วพุฎมฺฐาตภิ – อภิเม จตมฺตาโร ฌายตีฯ
อปเรปภิ จตมฺตาโร ฌายตีฯ อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี สมาธภิสมฺมปํภิ สมาธภิกพุสโล โหตภิ, น สมาธภิสมฺมปํภิ สมาปตมฺตภิกพุ
สโล; อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี สมาธภิสมฺมปํภิ สมาปตมฺตภิกพุสโล โหตภิ, น สมาธภิสมฺมปํภิ สมาธภิกพุสโล; อเตมฺถกโจมฺจ
ฌายตี สมาธภิสมฺมปํภิ สมาธภิกพุสโล จ โหตภิ, สมาธภิสมฺมปํ ภิ สมาปตมฺตภิกพุสโล จ; อเตมฺถกโจมฺจ ฌายตี เนว สมาธภิสมฺ
มภิปํ สมาธภิกพุสโล โหตภิ, น สมาธภิสมฺมปํภิ สมาปตมฺตภิกพุสโล – อภิเม จตมฺตาโร ฌายตีฯ
‘‘ฌาน’’นมฺตภิ ฯ จตมฺตารภิ ฌานานภิ – ปฐมปํ ฌานปํ, ทพุตภิยปํ ฌานปํ, ตตภิยปํ ฌานปํ, จตพุตมฺถปํ ฌานปํฯ
‘‘วภิโมโกมฺข’’ตภิฯ อฎมฺฐ วภิโมกมฺขาฯ รรูปตี รรูปานภิ ปสมฺสตภิ – อยปํ ปฐโม วภิโมโกมฺขฯ
อชมฺซตมฺตปํ อรรูปสญมฺญตี พหภิทมฺธา รรูปานภิ ปสมฺสตภิ – อยปํ ทพุตภิโย วภิโมโกมฺขฯ
สพุภเนมฺตว อธภิมพุโตมฺต โหตภิ – อยปํ ตตภิโย วภิโมโกมฺขฯ
ภิ ารา ‘‘อน
สพมฺพโส รรูปสญมฺญานปํ สมตภิกมฺกมา ปฎภิฆสญมฺญานปํ อตมฺถงมฺคมา นานตมฺตสญมฺญานปํ อมนส ก
โนมฺต อากาโส’’ตภิ อากาสานญมฺจายตนปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ – อยปํ จตพุโตมฺถ วภิโมโกมฺขฯ
สพมฺพโส อากาสานญมฺจายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม ‘‘อนนมฺตปํ วภิญมฺญาณ’’นมฺตภิ วภิญมฺญาณญมฺจายตนปํ อพุปสมมฺปชมฺช
วภิหรตภิ – อยปํ ปญมฺจโม วภิโมโกมฺขฯ
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สพมฺพโส วภิญมฺญาณญมฺจายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม ‘‘นตมฺถภิ กภิญมฺจภิ’’ตภิ อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ –
อยปํ ฉโฎมฺฐ วภิโมโกมฺขฯ
สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ – อยปํ สตมฺต
โม วภิโมโกมฺขฯ
สพมฺพโส เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม สญมฺญาเวทยภิตนภิโรธปํ อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ – อยปํ
อฎมฺฐโม วภิโมโกมฺขฯ
‘‘สมาธตี’’ตภิฯ ตโย สมาธตี – สวภิตกมฺกสวภิจาโร สมาธภิ , อวภิตกมฺกวภิจารมโตมฺต สมาธภิ, อวภิตกมฺกอวภิจาโร
สมาธภิฯ
‘‘สมาปตมฺตตี’’ตภิ ฯ นว อนพุปพุพมฺพวภิหารสมาปตมฺตภิโย – ปฐมชมฺฌานสมาปตมฺตภิ , ทพุตภิยชมฺฌานสมาปตมฺตภิ,
ตตภิยชมฺฌานสมาปตมฺตภิ, จตพุตมฺถชมฺฌานสมาปตมฺตภิ, อากาสานญมฺจายตนสมาปตมฺตภิ, วภิญมฺญาณญมฺจายตน
สมาปตมฺตภิ, อากภิญมฺจญมฺญายตนสมาปตมฺตภิ, เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนสมาปตมฺตภิ, สญมฺญาเวทยภิตนภิ
โรธสมาปตมฺตภิฯ
ปํ ภิเลส’’นมฺตภิ หานภาคภิโย ธโมมฺมฯ ‘‘โวทาน’’นมฺตภิ วภิเสสภาคภิโย ธโมมฺมฯ ‘‘วพุฎมฺ ฐาน’’นมฺตภิฯ โวทา
‘‘สก
นมมฺปภิ วพุฎมฺฐานปํ, ตมมฺหา ตมมฺหา สมาธภิมมฺหา วพุฎมฺฐานมมฺปภิ วพุฎมฺฐานนมฺตภิฯ ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…
ปํ ภิเลสปํ
เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส ฌานวภิโมกมฺขสมาธภิสมาปตมฺตตีนปํ สก
โวทานปํ วพุฎมฺฐานปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํฯ
๘๒๙. (๘) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส ปพุเพมฺพนภิวาสานพุสมฺสตภิ ยถาภรูตปํ ญาณปํ ? อภิธ ตถาคโต อเนกวภิหภิตปํ ปพุเพมฺ
พนภิวาสปํ อนพุสมฺสรตภิ, เสยมฺยถภิทปํ – เอกมมฺปภิ ชาตภิ ปํ เทมฺวปภิ ชาตภิโย ตภิโสมฺสปภิ ชาตภิโย จตโสมฺสปภิ ชาตภิโย
ปํ มมฺปภิ ชาตภิโย จตมฺตาลตีสมมฺปภิ ชาตภิโย ปญมฺญาสมมฺปภิ
ปญมฺจปภิ ชาตภิโย ทสปภิ ชาตภิโย วตีสมมฺปภิ ชาตภิโย ตภิส
ปํ ฎมฺฎกเปมฺป อเนเกปภิ วภิวฎมฺฎกเปมฺป
ชาตภิโย ชาตภิสตมมฺปภิ ชาตภิสหสมฺสมมฺปภิ ชาตภิสตสหสมฺสมมฺปภิ อเนเกปภิ สว
ปํ ฎมฺฎวภิวฎมฺฎกเปมฺป ‘‘อมพุตมฺราส ภิปํ เอวปํนาโม เอวปํโคโตมฺต เอวปํวโณมฺณ เอวมาหาโร เอวปํสพุข
อเนเกปภิ สว
ทพุกมฺขปมฺปฎภิสเปํ วทตี เอวมายพุปรภิยโนมฺต, โส ตโต จพุโต อมพุตมฺร อพุทปาทภิปํ ; ตตมฺราปาส ปํภิ เอวปํนาโม เอวปํโค
โตมฺต เอวปํวโณมฺณ เอวมาหาโร เอวปํสพุขทพุกมฺขปมฺปฎภิสเปํ วทตี เอวมายพุปรภิยโนมฺต, โส ตโต จพุโต อภิธรูปป
โนมฺน’’ตภิฯ อภิตภิ สาการปํ สอพุเทมฺทสปํ อเนกวภิหภิตปํ ปพุเพมฺพนภิวาสปํ อนพุสมฺสรตตีตภิฯ ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชาน
นา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส ปพุเพมฺพนภิวาสานพุสมฺสตภิ ยถาภรูตปํ
ญาณปํฯ
๘๓๐. (๙) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส สตมฺตานปํ จพุตรูปปาตปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํ ? อภิธ ตถาคโต ทภิเพมฺพน จกมฺขพุนา วภิสพุ
เทมฺธน อตภิกมฺกนมฺตมานพุสเกน สเตมฺต ปสมฺสตภิ จวมาเน อพุปปชมฺชมาเน หตีเน ปณตีเต สพุวเณมฺณ
ทพุพมฺพเณมฺณ สพุคเต ทพุคมฺคเต ยถากมมฺมรูปเค สเตมฺต ปชานาตภิ – ‘‘อภิเม วต โภโนมฺต สตมฺตา กายทพุจมฺจรภิ
เตน สมนมฺนาคตา วจตีทพุจมฺจรภิเตน สมนมฺนาคตา มโนทพุจมฺจรภิเตน สมนมฺนาคตา อรภิยานปํ อพุปวาทกา
มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิกา มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิกมมฺมสมาทานาฯ เต กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา อปายปํ ทพุคมฺคตภิ ปํ วภินภิ
ปาตปํ นภิรยปํ อพุปปนมฺนาฯ อภิเม วา ปน โภโนมฺต สตมฺตา กายสพุจรภิเตน สมนมฺนาคตา วจตีสพุจรภิเตน สมนมฺ
นาคตา มโนสพุจรภิเตน สมนมฺนาคตา อรภิยานปํ อนพุปวาทกา สมมฺมาทภิฎมฺฐก
ภิ า สมมฺมาทภิฎมฺฐภิกมมฺมสมา
ปํ
ทานาฯ เต กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา สพุคตภิ สคมฺคปํ โลกปํ อพุปปนมฺนา’’ตภิฯ อภิตภิ ทภิเพมฺพน จกมฺขพุนา วภิสพุ
เทมฺธน อตภิกมฺกนมฺตมานพุสเกน สเตมฺต ปสมฺสตภิ จวมาเน อพุปปชมฺชมาเน หตีเน ปณตีเต สพุวเณมฺณ
ทพุพมฺพเณมฺณ สพุคเต ทพุคมฺคเต ยถากมมฺมรูปเค สเตมฺต ปชานาตตีตภิฯ ยา ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.…
อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส สตมฺตานปํ จพุตรูปปาตปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํฯ
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๘๓๑. (๑๐) ตตมฺถ กตมปํ ตถาคตสมฺส อาสวานปํ ขยปํ ยถาภรูตปํ ญาณปํ? อภิธ ตถาคโต อาสวานปํ ขยา อนาสวปํ
เจโตวภิมพุตมฺตภิปํ ปญมฺญาวภิมพุตมฺตภิปํ ทภิเฎมฺฐว ธเมมฺม สยปํ อภภิญมฺญา สจมฺฉภิกตมฺวา อพุปสมมฺปชมฺช วภิหรตตีตภิฯ ยา
ตตมฺถ ปญมฺญา ปชานนา…เป.… อโมโห ธมมฺมวภิจโย สมมฺมาทภิฎมฺฐภิ – อภิทปํ ตถาคตสมฺส อาสวานปํ ขยปํ
ยถาภรูตปํ ญาณนมฺตภิฯ

ทสกปํฯ
ญาณวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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ເມສອ ອ ວນອາທວ
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
ວ ທອງ
ຣ ນ
http://laocom.free.fr
http://laophaen.free.fr
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