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ฯ นโม ตสมฺส ภควโต อรหโต สมมฺมาสมมฺพขุทมฺธสมฺสฯ

อภภิธมมฺมปภิฎเก

วภิภงมฺคปาฬ ภิ

๑๗. ขขุทมฺทกวตมฺถขุวภิภโงมฺค



ວ ວທທ  ອ ອານ
ວ ວທທ  ອ ອານ ມທ ຢຢອ  ດ ດວຍກ ວນ ຫລາຍ ເເບບ ເເຕອ ເອອາ ເເບບ ທທອ  ເຮອາ ເຫວ ນ ເປວນ ສ ອວນ ໃຫຍ ອ ມາ ເປວນ ຕ ອວຢອາງ

ຫລ ວງຈາກນ ວດນ ເຮອາ ກກ ເດອາ ເອອາ ໄດ ດ ຄ ວນ ເຮອາ ອ ອານ ຫນ ວງສ ສ ລາວ ເປວນ ອ ທກຢອາງນນອງ ຄ ວນ ເຮອາ ອ ອານ ບ ອດ ທວມມະ ເປວນ
ບາລທ ໄດ ດ ເຮອາ ຈະ ເຂອດາໃຈ ໄວ ທທອ ສຂຸດ ຕອນ ເຮອາ ຮຽນ ອ ອານ ເເລະ ຮຽນ ຂຽນ ຫນ ວງສ ສ ທວມ 

1. ພຍ ວນຊນະ ຕ ອວໃດ ເປວນ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວນ ວດນ ຕດອງ ມທ ໄມດພວນທຂຸ ກ ອດ ຢຢອ ກ ດອງ

2. ພຍ ວນຊນະ ຕ ອວໃດ ບກອ  ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ປະກອບ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ວດນ ເຫມສອນ ກ ວບ ມ ວນ ປະກອບ ກ ວບ ສຣະອະ

3. ຄ ວນ ມທ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ບກອ  ມທ ສຣະອຂຸ ສຣະອຢ ສຣະເອ ຫລສ ສຣະໂອ ປະກອບ ກ ວບ ພຍ ວນຊນະ ຕ ອດນ ພຍາງ ໃຫດ
ອ ອານ ເຫມສອນ ກ ວບ ມທ ໄມດກ ວນ ປະກອບ ຕ ອວສະກ ອດ ກ ອຽວຂ ດອງ

4. ສຣະເອ ກ ວບ ສຣະໂອ ມ ວກ ຢຢອ ຫນ ດາ ຕ ອວສະກ ອດ ເເຕອ ມ ວນ ປະກອບ ກ ວບ ຕ ອວ ຢຢອ ຫລ ວງ ຕ ອວສະກ ອດ

5. ຄ ວນ ມທ ຕ ອວ ญ ສະກ ອດ ໃຫດ  ອ ອານ ເເບບ ດຽວ ກ ວບ ຕ ອວສະກ ອດ ຕ ອວ ນ (ອ ອານ ັວນ ເປວນ ໄມດອ ວນ) ສ ອວນ ຕ ອວ ອ ສອນ ນ ວດນ
ທອານ ຄ ອງ ອ ອານ ອອກ ເເລ ດວ

6. ຕ ອວໃດ ມທ ນວກຄະຫວ ດ ອ ວງ (ສຣະອກ) ຢຢອ ເທວ ງ ໃຫດ  ອ ອານ ຕ ອວນ ວດນ ເປວນ ໄມດອ ວງ ຄ ວນ ມ ວນ ຢຢອ ເທວ ງ ສຣະອວ ໃຫດ  ອ ອານ
ມ ວນ ເປວນ ໄມດອ ວງ

7. ມ ວນ ມທ ການຂຽນ ຈ ວອງ ນນອງ ເເລະ ອ ອານ ອ ທກ ຈ ວອງ ນນອງ ເເຕອ ບກອ  ໄດ ດ ເອອາ ເປວນ ຕ ອວຢອາງ

ຕ ອວຢອາງ
รรูปกมฺขโนมฺธ ຣຢປວກຂ ວນໂທ (§1 & §4)
อาสววภิปมฺปยขุโตมฺต ອາສະວະວ ວບປະຢຂຸດໂຕ (§4)

เวทนากมฺขโนมฺธ ເວທະນາກຂ ວນໂທ (§4)

วภิญมฺญาณกมฺขโนมฺธ ວ ວນຍານ ວກຂ ວນໂທ (§5)
วภิเญมฺญโยมฺย ວ ວນໄຍໂຢ (ຫລສ ວ ວນເຍວຍໂຢ)
กภิญมฺจภิ รรูปปํ อตตีตานาคตปจมฺจขุปมฺปนมฺนปํ อชมฺซตมฺตปํ /ກວນຈ ວ ຣຢປວງ ອະຕທຕານາຄະຕະປວດຈຂຸບປວນນ ວງ ອ ວດຊ ວດຕ ວງ

จกมฺขขุวภิเญมฺญยมฺยปํ ຈ ວກຂຂຸວ ວນໄຢຢວງ
ปจมฺจขุปมฺปโนมฺน ປວດຈຂຸບປວນໂນ
สมมฺปยขุโตมฺต ສ ວມປະຢຂຸດໂຕ
วตมฺตโพมฺพ ວ ວດຕ ວບໂພ
อชมฺซตมฺตารมมฺมณา ອ ວດຊ ວດຕາຣ ວມມະນາ
วตมฺตโพมฺพ ວ ວດຕ ວບໂພ
วตมฺตพมฺพา ວ ວດຕ ວບພາ

ເມສອ ອ ວ ວນພຂຸດ ທທ  ໓/໒/໒໐໑໖ ເດສອນ ກຂຸມພາ ພສ.໒໕໕໘ ເເຫອງ ເມສອງ ປາຣທ ທທອ  ປະເທດ ຝຣ ວອງ

ຄ ກາເເພວ ພຢເພວຊຣ ຣລວນທອງ
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๏
๑. เอกกมาตภิกา

๘๓๒. (๑)ชาตภิมโท  (๒)โคตมฺตมโท  (๓)อาโรคมฺยมโท  (๔)โยพมฺพนมโท  (๕)ช ตีวภิตมโท  (๖)ลาภมโท
(๗)สกมฺการมโท (๘) ครขุการมโท (๙) ปขุเรกมฺขารมโท (๑๐) ปรภิวารมโท (๑๑) โภคมโท (๑๒)
วณมฺณมโท  (๑๓)  สขุตมโท  (๑๔)  ปฎภิภานมโท  (๑๕)  รตมฺตญมฺญขุมโท  (๑๖)  ปภิณมฺฑปาตภิกมโท
(๑๗)  อนวญมฺญาตมโท  (๑๘)  อภิรภิยาปถมโท  (๑๙)  อภิทมฺธภิมโท  (๒๐)  ยสมโท  (๒๑)  สตีลมโท
(๒๒)  ฌานมโท (๒๓)  ส ภิปมฺปมโท (๒๔)  อาโรหมโท (๒๕)  ปรภิณาหมโท (๒๖)  สณมฺฐานมโท
(๒๗)  ปารภิปรูรภิมโท  (๒๘)มโท  (๒๙)  ปมาโท  (๓๐)  ถโมมฺภ  (๓๑)  สารโมมฺภ  (๓๒)  อตมฺรภิจมฺฉตา
(๓๓)มหภิจมฺฉตา  (๓๔)  ปาปภิจมฺฉตา  (๓๕)  ส ภิงมฺคปํ  (๓๖)  ตภินมฺตภิณปํ  (๓๗)  จาปลมฺยปํ  (๓๘)อสภาควขุตมฺตภิ
(๓๙)  อรตภิ  (๔๐)  ตนมฺทตี  (๔๑)  วภิชมมฺภภิตา  (๔๒)  ภตมฺตสมมฺมโท (๔๓)  เจตโส จ ลตีนตมฺตปํ  [เจตโส
ลตีนตมฺตปํ (สมฺยา.)] (๔๔) กขุหนา (๔๕) ลปนา (๔๖) เนมภิตมฺตภิกตา (๔๗)นภิเปมฺปส ภิกตา (๔๘) ลาเภน
ลาภปํ  นภิช ภิคตีสนตา  [นภิช ภิคภิ ปํสนตา  (สตี.),  ช ภิคภิ ปํสนตา  (สมฺยา.)]  (๔๙)  เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ  มาโน  (๕๐)
สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน (๕๑) หตีโน หมสมฺมตีตภิ มาโน (๕๒) เสยมฺยสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน (๕๓)
เสยมฺยสมฺส  สทภิโสหมสมฺมตีตภิ  มาโน  (๕๔)  เสยมฺยสมฺส  หตีโนหมสมฺมตีตภิ  มาโน  (๕๕)  สทภิสสมฺส  เส
โยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน (๕๖) สทภิสสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน (๕๗) สทภิสสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน
(๕๘)  หตีนสมฺส  เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ  มาโน  (๕๙)  หตีนสมฺส  สทภิโสหมสมฺมตีตภิ  มาโน  (๖๐)  หตีนสมฺส  หตี
โนหมสมฺมตีตภิ มาโน (๖๑) มาโน (๖๒) อตภิมาโน (๖๓) มานาตภิมาโน (๖๔) โอมาโน (๖๕)อธภิมา
โน (๖๖) อสมฺมภิมาโน (๖๗) มภิจมฺฉามาโน (๖๘) ญาตภิวภิตโกมฺก (๖๙)ชนปทวภิตโกมฺก (๗๐) อมรวภิต
โกมฺก (๗๑) ปรานขุทมฺทยตาปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก (๗๒) ลาภสกมฺการส ภิโลกปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก (๗๓)
อนวญมฺญตมฺตภิปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก

เอกกปํฯ

๒. ทขุกมาตภิกา
๘๓๓. (๑) โกโธ จ อขุปนาโห จ (๒) มโกมฺข จ ปฬาโส [ปลาโส (สตี. สมฺยา.)] จ (๓) อภิสมฺสา จ มจมฺฉรภิยญมฺจ

(๔)  มายา จ  สาเฐยมฺยญมฺจ  (๕)  อวภิชมฺชา  จ  ภวตณมฺหา  จ  (๖)  ภวทภิฎมฺฐภิ  จ  วภิภวทภิฎมฺฐภิ  จ  (๗)
สสมฺสตทภิฎมฺฐภิ จ อขุเจมฺฉททภิฎมฺฐภิ  จ  (๘)  อนมฺตวาทภิฎมฺฐภิ  จ อนนมฺตวาทภิฎมฺฐภิ จ  (๙)  ปขุพมฺพนมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ จ
อปรนมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ จ  (๑๐)  อหภิรภิกญมฺจ อโนตมฺตปมฺปญมฺจ  (๑๑)  โทวจสมฺสตา จ ปาปมภิตมฺตตา จ  (๑๒)
อนชมฺชโว จ อมทมฺทโว จ  (๑๓)  อกมฺขนมฺตภิ  จ อโสรจมฺจญมฺจ  (๑๔)  อสาขลมฺยญมฺจ อปมฺปฎภิสนมฺถาโร จ
(๑๕)อภินมฺทมฺรภิเยสขุ อคขุตมฺตทมฺวารตา จ โภชเน อมตมฺตญมฺญขุตา จ (๑๖) มขุฎมฺฐสมฺสจมฺจญมฺจ อสมมฺปชญมฺญญมฺจ
(๑๗) สตีลวภิปตมฺตภิ จ ทภิฎมฺฐภิวภิปตมฺตภิ จ (๑๘) อชมฺซตมฺตสปํโยชนญมฺจ พหภิทมฺธาสปํโยชนญมฺจ

ทขุกปํฯ

๓. ตภิกมาตภิกา
๘๓๔. (๑) ตตีณภิ อกขุสลมรูลานภิ (๒) ตโย อกขุสลวภิตกมฺกา (๓) ตภิโสมฺส อกขุสลสญมฺญา (๔) ตภิโสมฺส อกขุสลธาตขุโย

(๕)  ตตีณภิ  ทขุจมฺจรภิตานภิ  (๖)  ตโย อาสวา  (๗)  ตตีณภิ  สปํโยชนานภิ  (๘)  ตภิโสมฺส ตณมฺหา  (๙)  อปราปภิ
ตภิโสมฺส ตณมฺหา (๑๐) อปราปภิ ตภิโสมฺส ตณมฺหา (๑๑) ตภิโสมฺส เอสนา (๑๒) ตภิโสมฺส วภิธา (๑๓) ตตีณภิ ภ
ยานภิ (๑๔)ตตีณภิ ตมานภิ (๑๕) ตตีณภิ ตภิตมฺถายตนานภิ (๑๖) ตโย กภิญมฺจนา (๑๗) ตตีณภิ องมฺคณานภิ (๑๘)
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ตตีณภิ มลานภิ (๑๙) ตตีณภิ วภิสมานภิ (๒๐) อปรานภิปภิ ตตีณภิ วภิสมานภิ (๒๑) ตโย อคมฺคตี (๒๒) ตโย กสาวา
(๒๓) อปเรปภิ ตโย กสาวา (๒๔)อสมฺสาททภิฎมฺฐภิ, อตมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ, มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ (๒๕) อรตภิ, วภิเหสา,
อธมมฺมจรภิยา  (๒๖)โทวจสมฺสตา,  ปาปมภิตมฺตตา,  นานตมฺตสญมฺญา  (๒๗)  อขุทมฺธจมฺจปํ,  โกสชมฺช ปํ,  ปมาโท
(๒๘)  อสนมฺตขุฎมฺฐภิตา,  อสมมฺปชญมฺญตา,  มหภิจมฺฉตา  (๒๙)  อหภิรภิกปํ,  อโนตมฺตปมฺปปํ,  ปมาโท
(๓๐)อนาทรภิยปํ,  โทวจสมฺสตา,  ปาปมภิตมฺตตา  (๓๑)  อสมฺสทมฺธภิยปํ,  อวทญมฺญขุตา,  โกสชมฺช ปํ  (๓๒)  อขุทมฺ
ธจมฺจปํ, อสปํวโร, ทขุสมฺส ตีลมฺยปํ (๓๓) อรภิยานปํ อทสมฺสนกมมฺยตา, สทมฺธมมฺมปํ อโสตขุกมมฺยตา, อขุปารมมฺภจภิตมฺต
ตา (๓๔) มขุฎมฺฐสมฺสจมฺจปํ, อสมมฺปชญมฺญปํ, เจตโส วภิเกมฺขโป (๓๕)อโยนภิโส มนสภิกาโร, กขุมมฺมคมฺคเสวนา,
เจตโส จ ลตีนตมฺตปํ

ตภิกปํฯ

๔. จตขุกมฺกมาตภิกา
๘๓๕. (๑) จตมฺตาโร อาสวา (๒) จตมฺตาโร คนมฺถา (๓) จตมฺตาโร โอฆา (๔) จตมฺตาโร โยคา (๕) จตมฺตารภิ

อขุปาทานานภิ (๖) จตมฺตาโร ตณมฺหขุปมฺปาทา (๗) จตมฺตารภิ อคตภิคมนานภิ (๘) จตมฺตาโร วภิปรภิยาสา [วภิ
ปรภิเยสา  (สตี.  สมฺยา.  ก.)] (๙)  จตมฺตาโร อนรภิยโวหารา  (๑๐)  อปเรปภิ จตมฺตาโร อนรภิยโวหารา
(๑๑) จตมฺตารภิ ทขุจมฺจรภิตานภิ (๑๒) อปรานภิปภิ จตมฺตารภิ ทขุจมฺจรภิตานภิ (๑๓)จตมฺตารภิ ภยานภิ (๑๔) อปรา
นภิปภิ จตมฺตารภิ ภยานภิ (๑๕) จตโสมฺส ทภิฎมฺฐภิโย

จตขุกมฺกปํฯ

๕. ปญมฺจกมาตภิกา
๘๓๖. (๑)  ปโญมฺจรมมฺภาคภิยานภิ  สปํโยชนานภิ  (๒)  ปญมฺจขุทมฺธมมฺภาคภิยานภิ  สปํโยชนานภิ  (๓)  ปญมฺจ มจมฺฉรภิยานภิ

(๔)  ปญมฺจ  สงมฺคา  (๕)  ปญมฺจ  สลมฺลา  (๖)  ปญมฺจ  เจโตขภิลา  (๗)ปญมฺจ  เจตโสวภินภิพนมฺธา  [เจตโสวภิ
นภิพทมฺธา (ก.)] (๘) ปญมฺจ นตีวรณานภิ (๙) ปญมฺจ กมมฺมานภิ อานนมฺตรภิกานภิ (๑๐) ปญมฺจ ทภิฎมฺฐภิโย (๑๑)
ปญมฺจ เวรา  (๑๒)  ปญมฺจ พมฺยสนา  (๑๓)  ปญมฺจ อกมฺขนมฺตภิยา อาทตีนวา  (๑๔)  ปญมฺจ ภยานภิ  (๑๕)
ปญมฺจ ทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานวาทา

ปญมฺจกปํฯ

๖. ฉกมฺกมาตภิกา
๘๓๗. (๑) ฉ วภิวาทมรูลานภิ (๒) ฉ ฉนมฺทราคา (๓) ฉ วภิโรธวตมฺถรูนภิ (๔) ฉ ตณมฺหากายา (๕) ฉ อคารวา

(๖) ฉ ปรภิหานภิยา ธมมฺมา (๗) อปเรปภิ ฉ ปรภิหานภิยา ธมมฺมา (๘) ฉ โสมนสมฺสขุปวภิจารา (๙) ฉ โท
มนสมฺสขุปวภิจารา (๑๐) ฉ อขุเปกมฺขขุปวภิจารา (๑๑) ฉ เคหสภิตานภิ โสมนสมฺสานภิ (๑๒) ฉ เคหสภิตานภิ โท
มนสมฺสานภิ (๑๓) ฉ เคหสภิตา อขุเปกมฺขา (๑๔) ฉ ทภิฎมฺฐภิโย

ฉกมฺกปํฯ

๗. สตมฺตกมาตภิกา
๘๓๘. (๑) สตมฺต อนขุสยา (๒) สตมฺต สปํโยชนานภิ (๓) สตมฺต ปรภิยขุฎมฺฐานานภิ (๔)สตมฺต อสทมฺธมมฺมา (๕) สตมฺต

ทขุจมฺจรภิตานภิ (๖) สตมฺต มานา (๗) สตมฺต ทภิฎมฺฐภิโย
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สตมฺตกปํฯ

๘. อฎมฺฐกมาตภิกา
๘๓๙. (๑)  อฎมฺฐ กภิเลสวตมฺถรูนภิ  (๒)  อฎมฺฐ กขุส ตีตวตมฺถรูนภิ  (๓)  อฎมฺฐสขุ  โลกธเมมฺมสขุ จภิตมฺตสมฺส ปฎภิฆาโต  (๔)

อฎมฺฐ อนรภิยโวหารา  (๕)  อฎมฺฐ มภิจมฺฉตมฺตา  (๖)  อฎมฺฐ ปขุรภิสโทสา  (๗)  อฎมฺฐ อสญมฺญภิวาทา  (๘)
อฎมฺฐ เนวสญมฺญภินาสญมฺญภิวาทา 

อฎมฺฐกปํฯ

๙. นวกมาตภิกา
๘๔๐. (๑) นว อาฆาตวตมฺถรูนภิ (๒) นว ปขุรภิสมลานภิ (๓) นววภิธา มานา (๔)นว ตณมฺหามรูลกา ธมมฺมา (๕)

นว อภิญมฺช ภิตานภิ (๖) นว มญมฺญภิตานภิ (๗) นว ผนมฺทภิตานภิ (๘) นว ปปญมฺจภิตานภิ (๙) นว สงมฺขตานภิ

นวกปํฯ

๑๐. ทสกมาตภิกา
๘๔๑. (๑) ทส กภิเลสวตมฺถรูนภิ (๒) ทส อาฆาตวตมฺถรูนภิ (๓) ทส อกขุสลกมมฺมปถา (๔) ทส สปํโยชนานภิ (๕)

ทส มภิจมฺฉตมฺตา (๖) ทสวตมฺถขุกา มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ (๗) ทสวตมฺถขุกา อนมฺตคมฺคาหภิกา ทภิฎมฺฐภิ

ทสกปํฯ
๘๔๒.  อฎมฺฐารส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ  อชมฺซตมฺตภิกสมฺส อขุปาทาย,  อฎมฺฐารส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ  พาหภิรสมฺส  อขุปา

ทาย, ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา ฉตมฺตภิ ปํส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ โหนมฺตภิฯ อภิตภิ อตตีตานภิ ฉตมฺ
ตภิปํส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ, อนาคตานภิ ฉตมฺตภิปํส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ, ปจมฺจขุปมฺปนมฺนานภิ ฉตมฺตภิปํส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ,
ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา อฎมฺฐ ตณมฺหาวภิจรภิตสตปํ โหตภิฯ ยานภิ จ ทมฺวาสฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิค
ตานภิ พมฺรหมฺมชาเล เวยมฺยากรเณ วขุตมฺตานภิ ภควตาฯ

มาตภิกาฯ

๑. เอกกนภิเทมฺทโส
(๑) ชาตภิมโท

๘๔๓.  ตตมฺถ กตโม ชาตภิมโท?  ชาตภิปํ ปฎภิจมฺจ มโท มชมฺชนา มชมฺช ภิตตมฺตปํ  มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ
อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม [อขุณมฺณตภิ อขุณมฺณาโม (สมฺยา. ก.) ธ. ส. ๑๑๒๑] ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุกมมฺย
ตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ชาตภิมโท’’ฯ

(๒-๒๗) โคตมฺตมทาทตี
๘๔๔. ตตมฺถ กตโม โคตมฺตมโท? โคตมฺตปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… อาโรคมฺยปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… โยพมฺพนปํ ปฎภิจมฺจ…เป.

…  ช ตีวภิตปํ  ปฎภิจมฺจ…เป.…  ลาภปํ  ปฎภิจมฺจ…เป.…  สกมฺการปํ  ปฎภิจมฺจ…เป.…  ครขุการปํ  ปฎภิจมฺจ…เป.…
ปขุเรกมฺขารปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… ปรภิวารปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… โภคปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… วณมฺณปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… สขุตปํ
ปฎภิจมฺจ…เป.… ปฎภิภานปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… รตมฺตญมฺญขุตปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… ปภิณมฺฑปาตภิกตมฺตปํ ปฎภิจมฺจ…เป.
… อนวญมฺญาตปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… อภิรภิยาปถปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… อภิทมฺธภิปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… ยสปํ ปฎภิจมฺจ…เป.
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…  สตีลปํ  ปฎภิจมฺจ…เป.…  ฌานปํ ปฎภิจมฺจ…เป.…  ส ภิปมฺปปํ  ปฎภิจมฺจ…เป.…  อาโรหปํ ปฎภิจมฺจ…เป.…  ปรภิ
ณาหปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… สณมฺฐานปํ ปฎภิจมฺจ…เป.… ปารภิปรูรภิปํ  ปฎภิจมฺจ มโท มชมฺชนา มชมฺช ภิตตมฺตปํ มาโน
มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘ปารภิปรูรภิมโท’’ฯ

(๒๘) มโท
๘๔๕. ตตมฺถ กตโม มโท? โย มโท มชมฺชนา มชมฺช ภิตตมฺตปํ มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม

ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มโท’’ฯ

(๒๙) ปมาโท
๘๔๖. ตตมฺถ กตโม ปมาโท? กายทขุจมฺจรภิเต วา วจตีทขุจมฺจรภิเต วา มโนทขุจมฺจรภิเต วา ปญมฺจสขุ วา กาม

คขุเณสขุ จภิตมฺตสมฺส โวสมฺสโคมฺค โวสมฺสคมฺคานขุปมฺปทานปํ กขุสลานปํ วา ธมมฺมานปํ ภาวนาย อสกมฺกจมฺจกภิรภิย
ตา  อสาตจมฺจกภิรภิยตา  อนฎมฺฐภิตกภิรภิยตา  โอลตีนวขุตมฺตภิตา  นภิกมฺขภิตมฺตฉนมฺทตา  นภิกมฺขภิตมฺตธขุรตา  อนา
เสวนา อภาวนา อพหขุลตีกมมฺมปํ อนธภิฎมฺฐานปํ อนนขุโยโค ปมาโท,  โย เอวรรูโป ปมาโท ปมชมฺ
ชนา ปมชมฺช ภิตตมฺตปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปมาโท’’ฯ

(๓๐) ถโมมฺภ
๘๔๗. ตตมฺถ กตโม ถโมมฺภ? โย ถโมมฺภ ถมมฺภนา ถมมฺภภิตตมฺตปํ กกมฺขฬ ภิยปํ ผารขุส ภิยปํ อขุชขุจภิตมฺตตา อมขุทขุตา –

อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ถโมมฺภ’’ฯ

(๓๑) สารโมมฺภ
๘๔๘.  ตตมฺถ  กตโม  สารโมมฺภ?  โย  สารโมมฺภ  ปฎภิสารโมมฺภ  สารมมฺภนา  ปฎภิสารมมฺภนา  ปฎภิสา

รมมฺภภิตตมฺตปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สารโมมฺภ’’ฯ

(๓๒) อตมฺรภิจมฺฉตา
๘๔๙.  ตตมฺถ  กตมา อตมฺรภิจมฺฉตา?  อภิตรตีตรจตีวรปภิณมฺฑปาตเสนาสนคภิลานปมฺปจมฺจยเภสชมฺชปรภิกมฺขาเรหภิ

ปญมฺจหภิ วา กามคขุเณหภิ อสนมฺตขุฎมฺฐสมฺส ภภิโยมฺยกมมฺยตา , ยา เอวรรูปา อภิจมฺฉา อภิจมฺฉาคตา อตมฺรภิจมฺฉ
ตา ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อตมฺรภิจมฺฉตา’’ฯ

(๓๓) มหภิจมฺฉตา
๘๕๐. ตตมฺถ  กตมา  มหภิจมฺฉตา?  อภิตรตีตรจตีวรปภิณมฺฑปาตเสนาสนคภิลานปมฺปจมฺจยเภสชมฺชปรภิกมฺขาเรหภิ

ปญมฺจหภิ วา กามคขุเณหภิ อสนมฺตขุฎมฺฐสมฺส ภภิโยมฺยกมมฺยตา, ยา เอวรรูปา อภิจมฺฉา อภิจมฺฉาคตา มหภิจมฺฉ
ตา ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มหภิจมฺฉตา’’ฯ

(๓๔) ปาปภิจมฺฉตา
๘๕๑.  ตตมฺถ กตมา ปาปภิจมฺฉตา?  อภิเธกโจมฺจ อสมฺสโทมฺธ สมาโน ‘‘สโทมฺธตภิ มปํ ชโน ชานาตรู’’ตภิ อภิจมฺฉตภิ,

ทขุสมฺส ตีโล สมาโน ‘‘ส ตีลวาตภิ มปํ ชโน ชานาตรู’’ตภิ อภิจมฺฉตภิ, อปมฺปสมฺสขุโต สมาโน ‘‘พหขุสมฺสขุโตตภิ มปํ ชโน
ชานาตรู’’ตภิ อภิจมฺฉตภิ, สงมฺคณภิการาโม สมาโน ‘‘ปวภิวภิโตมฺตตภิ มปํ ชโน ชานาตรู’’ตภิ อภิจมฺฉตภิ, กขุส ตีโต สมา
โน ‘‘อารทมฺธวตีรภิโยตภิ มปํ ชโน ชานาตรู’’ตภิ อภิจมฺฉตภิ, มขุฎมฺฐสมฺสตตี สมาโน ‘‘อขุปฎมฺฐภิตสมฺสตตีตภิ มปํ ชโน ชา
นาตรู’’ตภิ อภิจมฺฉตภิ, อสมาหภิโต สมาโน ‘‘สมาหภิโตตภิ มปํ ชโน ชานาตรู’’ตภิ อภิจมฺฉตภิ, ทขุปมฺปโญมฺญ สมา
โน ‘‘ปญมฺญวาตภิ มปํ ชโน ชานาตรู’’ตภิ อภิจมฺฉตภิ, อขตีณาสโว สมาโน ‘‘ขตีณาสโวตภิ มปํ ชโน ชานาตรู’’ตภิ
อภิจมฺฉตภิ – ยา เอวรรูปา อภิจมฺฉา อภิจมฺฉาคตา ปาปภิจมฺฉตา ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘ปาปภิจมฺฉตา’’ฯ
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(๓๕) ส ภิงมฺคปํ
๘๕๒. ตตมฺถ กตมปํ ส ภิงมฺคปํ? ยปํ ส ภิงมฺคปํ ส ภิงมฺคารตา จาตขุรตา จาตขุรภิยปํ ปรภิกมฺขตมฺตตา ปารภิกมฺขตมฺตภิยปํ – อภิทปํ วขุจมฺจ

ตภิ ‘‘ส ภิงมฺคปํ’’ฯ

(๓๖) ตภินมฺตภิณปํ
๘๕๓.  ตตมฺถ กตมปํ ตภินมฺตภิณปํ?  ยปํ ตภินมฺตภิณปํ ตภินมฺตภิณายนา ตภินมฺตภิณายภิตตมฺตปํ โลลขุปมฺปปํ โลลขุปมฺปายนา โลลขุปมฺ

ปายภิตตมฺตปํ ปขุจมฺฉญมฺช ภิกตา สาธขุกมมฺยตา – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ตภินมฺตภิณปํ’’ฯ

(๓๗) จาปลมฺยปํ
๘๕๔. ตตมฺถ กตมปํ จาปลมฺยปํ? จตีวรมณมฺฑนา ปตมฺตมณมฺฑนา เสนาสนมณมฺฑนา อภิมสมฺส วา ปรูตภิกายสมฺส

พาหภิรานปํ วา ปรภิกมฺขารานปํ มณมฺฑนา วภิภรูสนา เกฬนา ปรภิเกฬนา คภิทมฺธภิกตา คภิทมฺธภิกตมฺตปํ จปลตา
จาปลมฺยปํ – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘จาปลมฺยปํ’’ฯ

(๓๘) อสภาควขุตมฺตภิ
๘๕๕. ตตมฺถ กตมปํ อสภาควขุตมฺตภิ? มาตรภิ วา ปภิตรภิ วา เชเฎมฺฐ วา ภาตรภิ วา อาจรภิเยสขุ วา อขุปชมฺฌาเย

วา พขุเทมฺธ วา สาวเกสขุ  วา อญมฺญตรญมฺญตเรสขุ  ครขุฎมฺฐานภิเยสขุ  วภิปมฺปฎภิกรูลคมฺคาหภิตา วภิปจมฺจนตีก
สาตตา อนาทรภิยปํ อนาทรภิยตา อคารวตา อปมฺปตภิสมฺสวตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสภาควขุตมฺตภิ’’ฯ

(๓๙) อรตภิ
๘๕๖. ตตมฺถ กตมา อรตภิ?  ปเนมฺตสขุ วา เสนาสเนสขุ อญมฺญตรญมฺญตเรสขุ วา อธภิกขุสเลสขุ ธเมมฺมสขุ อรตภิ

อรตภิตา อนภภิรตภิ อนภภิรมณา อขุกมฺกณมฺฐภิตา ปรภิตสมฺส ภิตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อรตภิ’’ฯ

(๔๐) ตนมฺทตี
๘๕๗.  ตตมฺถ กตมา ตนมฺทตี?  ยา ตนมฺทตี ตนมฺทภิยนา ตนมฺทภิมนกตา อาลสมฺยปํ  อาลสมฺยายนา อาลสมฺยายภิ

ตตมฺตปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ตนมฺทตี’’ฯ

(๔๑) วภิชมมฺภภิตา
๘๕๘. ตตมฺถ กตมา วภิชมมฺภภิตา? ยา กายสมฺส ชมมฺภนา วภิชมมฺภนา อานมนา วภินมนา สนมฺนมนา ปณมนา

พมฺยาธภิยกปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘วภิชมมฺภภิตา’’ฯ

(๔๒) ภตมฺตสมมฺมโท
๘๕๙.  ตตมฺถ กตโม ภตมฺตสมมฺมโท?  ยา ภขุตมฺตาวภิสมฺส ภตมฺตมขุจมฺฉา ภตมฺตกภิลมโถ ภตมฺตปรภิฬาโห กาย

ทขุฎมฺฐขุลมฺลปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ภตมฺตสมมฺมโท’’ฯ

(๔๓) เจตโส จ ลตีนตมฺตปํ
๘๖๐. ตตมฺถ กตมปํ เจตโส จ ลตีนตมฺตปํ?  ยา จภิตมฺตสมฺส อกลมฺยตา อกมมฺมญมฺญตา โอลตียนา สลมฺลตียนา ลตีนปํ

ลตียนา ลตียภิตตมฺตปํ ถภินปํ ถตียนา ถตียภิตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘เจตโส จ ลตีนตมฺตปํ’’ฯ

(๔๔) กขุหนา
๘๖๑. ตตมฺถ กตมา กขุหนา? ลาภสกมฺการส ภิโลกสนมฺนภิสมฺส ภิตสมฺส ปาปภิจมฺฉสมฺส อภิจมฺฉาปกตสมฺส ปจมฺจยปฎภิเส

วนสงมฺขาเตน [ปจมฺจยปฎภิเสธนสงมฺขาเตน (สตี.)] วา สามนมฺตชปมฺปภิเตน วา อภิรภิยาปถสมฺส วา อฐ
ปนา [อาฐปนา (ก.)] ฐปนา สณมฺฐปนา ภากขุฎภิตา ภากขุฎภิยปํ กขุหนา กขุหายนา กขุหภิตตมฺตปํ – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘กขุหนา’’ฯ

(๔๕) ลปนา
๘๖๒. ตตมฺถ กตมา ลปนา? ลาภสกมฺการส ภิโลกสนมฺนภิสมฺส ภิตสมฺส ปาปภิจมฺฉสมฺส อภิจมฺฉาปกตสมฺส ยา ปเรสปํ อา
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ลปนา ลปนา สลมฺลปนา อขุลมฺลปนา สมขุลมฺลปนา อขุนมฺนหนา สมขุนมฺนหนา อขุกมฺกาจนา สมขุกมฺกาจนา
อนขุปมฺปภิยภาณภิตา จาฎขุกมมฺยตา มขุคมฺคสรูปมฺยตา ปารภิภฎยตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ลปนา’’ฯ

(๔๖) เนมภิตมฺตภิกตา
๘๖๓.  ตตมฺถ  กตมา  เนมภิตมฺตภิกตา?  ลาภสกมฺการส ภิโลกสนมฺนภิสมฺส ภิตสมฺส  ปาปภิจมฺฉสมฺส  อภิจมฺฉาปกตสมฺส  ยปํ

ปเรสปํ นภิมภิตมฺตปํ นภิมภิตมฺตกมมฺมปํ โอภาโส โอภาสกมมฺมปํ สามนมฺตชปมฺปา ปรภิกถา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘เนมภิตมฺ
ตภิกตา’’ฯ

(๔๗) นภิเปมฺปส ภิกตา
๘๖๔.  ตตมฺถ  กตมา  นภิเปมฺปส ภิกตา?  ลาภสกมฺการส ภิโลกสนมฺนภิสมฺส ภิตสมฺส  ปาปภิจมฺฉสมฺส  อภิจมฺฉาปกตสมฺส  ยา

ปเรสปํ อโกมฺกสนา วมมฺภนา ครหณา อขุเกมฺขปนา สมขุเกมฺขปนา ขภิปนา สงมฺขภิปนา ปาปนา สมมฺปาป
นา อวณมฺณหารภิกา ปรปภิฎมฺฐภิมปํส ภิกตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘นภิเปมฺปส ภิกตา’’ฯ

(๔๘) ลาเภน ลาภปํ นภิช ภิคตีสนตา
๘๖๕. ตตมฺถ กตมา ลาเภน ลาภปํ นภิช ภิคตีสนตา? ลาภสกมฺการส ภิโลกสนมฺนภิสมฺส ภิโต ปาปภิโจมฺฉ อภิจมฺฉาปกโต อภิ

โต ลทมฺธปํ อามภิสปํ อมขุตมฺร หรตภิ อมขุตมฺร วา ลทมฺธปํ อามภิสปํ อภิธ อาหรตภิ,  ยา เอวรรูปา อามภิสสมฺส
เอฎมฺฐภิ  คเวฎมฺฐภิ  ปรภิเยฎมฺฐภิ  เอสนา คเวสนา ปรภิเยสนา – อยปํ วขุจมฺจตภิ  ‘‘ลาเภน ลาภปํ นภิช ภิคตีสน
ตา’’ฯ

(๔๙) เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๖๖.  ตตมฺถ กตโม เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน?  อภิเธกโจมฺจ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา โกลปขุตมฺตภิเยน วา

วณมฺณโปกมฺขรตาย  วา  ธเนน  วา  อเชมฺซเนน  วา  กมมฺมายตเนน  วา  ส ภิปมฺปายตเนน  วา  วภิชมฺ
ชาฎมฺฐาเนน [วภิชมฺชฎมฺฐาเนน (สมฺยา.)] วา สขุเตน วา ปฎภิภาเนน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา
มานปํ ชเปมฺปตภิ, โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห เก
ตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๐) สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๖๗.  ตตมฺถ กตโม สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน?  อภิเธกโจมฺจ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา โกลปขุตมฺตภิเยน วา

วณมฺณโปกมฺขรตาย  วา  ธเนน  วา  อเชมฺซเนน  วา  กมมฺมายตเนน  วา  ส ภิปมฺปายตเนน  วา  วภิชมฺ
ชาฎมฺฐาเนน วา สขุเตน วา ปฎภิภาเนน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา มานปํ ชเปมฺปตภิ, โย เอวรรู
โป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๑) หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๖๘.  ตตมฺถ กตโม หตีโนหมสมฺมตีตภิ  มาโน?  อภิเธกโจมฺจ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา โกลปขุตมฺตภิเยน วา

วณมฺณโปกมฺขรตาย  วา  ธเนน  วา  อเชมฺซเนน  วา  กมมฺมายตเนน  วา  ส ภิปมฺปายตเนน  วา  วภิชมฺ
ชาฎมฺฐาเนน วา สขุเตน วา ปฎภิภาเนน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา โอมานปํ  ชเปมฺปตภิ,  โย
เอวรรูโป  โอมาโน  โอมญมฺญนา  โอมญมฺญภิตตมฺตปํ  หตีฬนา  โอหตีฬนา  โอหตีฬ ภิตตมฺตปํ  อตมฺตขุญมฺญา
อตมฺตวญมฺญา อตมฺตปรภิภโว – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๒) เสยมฺยสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๖๙. ตตมฺถ กตโม เสยมฺยสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน? อภิเธกโจมฺจ เสโยมฺย โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน

วา โกลปขุตมฺตภิเยน วา วณมฺณโปกมฺขรตาย วา ธเนน วา อเชมฺซเนน วา กมมฺมายตเนน วา ส ภิปมฺ
ปายตเนน วา วภิชมฺชาฎมฺฐาเนน วา สขุเตน วา ปฎภิภาเนน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ

ຂຂຸດທະກະວ ວດຖຂຸວ ວພວງໂຄ   10



เสยมฺยปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ; โส ตปํ นภิสมฺสาย มานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ
อขุนมฺนตภิ  อขุนมฺนาโม  ธโช  สมมฺปคมฺคาโห  เกตขุกมมฺยตา  จภิตมฺตสมฺส  –  อยปํ  วขุจมฺจตภิ  ‘‘เสยมฺยสมฺส  เส
โยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๓) เสยมฺยสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๗๐. ตตมฺถ กตโม เสยมฺยสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน? อภิเธกโจมฺจ เสโยมฺย โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน

วา โกลปขุตมฺตภิเยน วา วณมฺณโปกมฺขรตาย วา ธเนน วา อเชมฺซเนน วา กมมฺมายตเนน วา ส ภิปมฺ
ปายตเนน วา วภิชมฺชาฎมฺฐาเนน วา สขุเตน วา ปฎภิภาเนน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ
สทภิสปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ; โส ตปํ นภิสมฺสาย มานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ
อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘เสยมฺยสมฺส สทภิโสหมสมฺ
มตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๔) เสยมฺยสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๗๑. ตตมฺถ กตโม เสยมฺยสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน? อภิเธกโจมฺจ เสโยมฺย โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา

โกลปขุตมฺตภิเยน วา วณมฺณโปกมฺขรตาย วา ธเนน วา อเชมฺซเนน วา กมมฺมายตเนน วา ส ภิปมฺปาย
ตเนน วา วภิชมฺชาฎมฺฐาเนน วา สขุเตน วา ปฎภิภาเนน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ หตีนปํ
อตมฺตานปํ  ทหตภิ;  โส ตปํ  นภิสมฺสาย โอมานปํ  ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป โอมาโน โอมญมฺญนา โอม
ญมฺญภิตตมฺตปํ  หตีฬนา โอหตีฬนา โอหตีฬ ภิตตมฺตปํ  อตมฺตขุญมฺญา อตมฺตวญมฺญา อตมฺตปรภิภโว – อยปํ  วขุจมฺจตภิ
‘‘เสยมฺยสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๕) สทภิสสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๗๒. ตตมฺถ กตโม สทภิสสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน? อภิเธกโจมฺจ สทภิโส โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา

โกลปขุตมฺตภิเยน วา…เป.… อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ เสยมฺยปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ; โส ตปํ นภิสมฺ
สาย มานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ…เป.… เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สทภิสสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๖) สทภิสสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๗๓. ตตมฺถ กตโม สทภิสสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน? อภิเธกโจมฺจ สทภิโส โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา

โกลปขุตมฺตภิเยน วา…เป.… อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ สทภิสปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ; โส ตปํ นภิสมฺ
สาย มานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺ
คาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สทภิสสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๗) สทภิสสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๗๔. ตตมฺถ กตโม สทภิสสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน? อภิเธกโจมฺจ สทภิโส โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา

โกลปขุตมฺตภิเยน วา…เป.… อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ หตีนปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ; โส ตปํ นภิสมฺ
สาย โอมานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป โอมาโน โอมญมฺญนา โอมญมฺญภิตตมฺตปํ หตีฬนา โอหตีฬนา โอ
หตีฬ ภิตตมฺตปํ อตมฺตขุญมฺญา อตมฺตวญมฺญา อตมฺตปรภิภโว – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สทภิสสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๕๘) หตีนสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๗๕. ตตมฺถ กตโม หตีนสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน? อภิเธกโจมฺจ หตีโน โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา

โกลปขุตมฺตภิเยน วา…เป.… อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ เสยมฺยปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ; โส ตปํ นภิสมฺ
สาย มานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺ
คาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘หตีนสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ
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(๕๙) หตีนสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๗๖. ตตมฺถ กตโม หตีนสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน? อภิเธกโจมฺจ หตีโน โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา

โกลปขุตมฺตภิเยน วา…เป.… อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ สทภิสปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ; โส ตปํ นภิสมฺ
สาย มานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺ
คาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘หตีนสมฺส สทภิโสหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๖๐) หตีนสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน
๘๗๗.  ตตมฺถ กตโม หตีนสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน?  อภิเธกโจมฺจ หตีโน โหตภิ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา

โกลปขุตมฺตภิเยน วา…เป.… อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปเรหภิ สทภิสปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ; โส ตปํ นภิสมฺ
สาย โอมานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป โอมาโน โอมญมฺญนา โอมญมฺญภิตตมฺตปํ หตีฬนา โอหตีฬนา โอ
หตีฬ ภิตตมฺตปํ อตมฺตขุญมฺญา อตมฺตวญมฺญา อตมฺตปรภิภโว – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘หตีนสมฺส หตีโนหมสมฺมตีตภิ มาโน’’ฯ

(๖๑) มาโน
๘๗๘. ตตมฺถ กตโม มาโน? โย มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุ

กมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มาโน’’ฯ

(๖๒) อตภิมาโน
๘๗๙.  ตตมฺถ  กตโม  อตภิมาโน?  อภิเธกโจมฺจ  ชาตภิยา  วา  โคเตมฺตน  วา  โกลปขุตมฺตภิเยน  วา…เป.…

อญมฺญตรญมฺญตเรน  วตมฺถขุนา  ปเรหภิ  อตมฺตานปํ  อตภิมญมฺญตภิฯ  โย  เอวรรูโป  มาโน  มญมฺญนา
มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อตภิมา
โน’’ฯ

(๖๓) มานาตภิมาโน
๘๘๐.  ตตมฺถ กตโม มานาตภิมาโน?  อภิเธกโจมฺจ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา โกลปขุตมฺตภิเยน วา…เป.…

อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา ปขุพมฺพกาลปํ ปเรหภิ สทภิสปํ อตมฺตานปํ ทหตภิ, อปรกาลปํ อตมฺตานปํ เสยมฺยปํ
ทหตภิฯ โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ  อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุ
กมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มานาตภิมาโน’’ฯ

(๖๔) โอมาโน
๘๘๑.  ตตมฺถ กตโม โอมาโน?  อภิเธกโจมฺจ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา โกลปขุตมฺตภิเยน วา วณมฺณโปกมฺขร

ตาย วา ธเนน วา อเชมฺซเนน วา กมมฺมายตเนน วา ส ภิปมฺปายตเนน วา วภิชมฺชาฎมฺฐาเนน วา สขุ
เตน วา ปฎภิภาเนน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา โอมานปํ ชเปมฺปตภิฯ โย เอวรรูโป โอมาโน
โอมญมฺญนา โอมญมฺญภิตตมฺตปํ หตีฬนา โอหตีฬนา โอหตีฬ ภิตตมฺตปํ อตมฺตขุญมฺญา อตมฺตวญมฺญา อตมฺตปรภิภโว
– อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘โอมาโน’’ฯ

(๖๕) อธภิมาโน
๘๘๒.  ตตมฺถ กตโม อธภิมาโน?  อปมฺปเตมฺต ปตมฺตสญมฺญภิตา,  อกเต กตสญมฺญภิตา,  อนธภิคเต อธภิคตสญมฺญภิ

ตา,  อสจมฺฉภิกเต สจมฺฉภิกตสญมฺญภิตา,  โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม
ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อธภิมาโน’’ฯ

(๖๖) อสมฺมภิมาโน
๘๘๓. ตตมฺถ กตโม อสมฺมภิมาโน? รรูปปํ อสมฺมตีตภิ มาโน, อสมฺมตีตภิ ฉโนมฺท , อสมฺมตีตภิ อนขุสโย, เวทนา…เป.…

สญมฺญา…เป.… สงมฺขารา…เป.… วภิญมฺญาณปํ อสมฺมตีตภิ มาโน, อสมฺมตีตภิ ฉโนมฺท, อสมฺมตีตภิ อนขุสโย, โย
เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ  อขุนมฺนตภิ  อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺ
ตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสมฺมภิมาโน’’ฯ
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(๖๗) มภิจมฺฉามาโน
๘๘๔. ตตมฺถ กตโม มภิจมฺฉามาโน? อภิเธกโจมฺจ ปาปเกน วา กมมฺมายตเนน ปาปเกน วา ส ภิปมฺปายตเนน

ปาปเกน วา วภิชมฺชาฎมฺฐาเนน ปาปเกน วา สขุเตน ปาปเกน วา ปฎภิภาเนน ปาปเกน วา ส ตีเลน
ปาปเกน วา วเตน ปาปเกน วา ส ตีลพมฺพเตน ปาปภิกาย วา ทภิฎมฺฐภิยา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุน
า มานปํ ชเปมฺปตภิ, โย เอวรรูโป มาโน มญมฺญนา มญมฺญภิตตมฺตปํ อขุนมฺนตภิ อขุนมฺนาโม ธโช สมมฺปคมฺคาโห
เกตขุกมมฺยตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มภิจมฺฉามาโน’’ฯ

(๖๘) ญาตภิวภิตโกมฺก
๘๘๕. ตตมฺถ กตโม ญาตภิวภิตโกมฺก? ญาตเก อารพมฺภ เคหสภิโต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ

วขุจมฺจตภิ ‘‘ญาตภิวภิตโกมฺก’’ฯ

(๖๙) ชนปทวภิตโกมฺก
๘๘๖. ตตมฺถ กตโม ชนปทวภิตโกมฺก? ชนปทปํ อารพมฺภ เคหส ภิโต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ

วขุจมฺจตภิ ‘‘ชนปทวภิตโกมฺก’’ฯ

(๗๐) อมรวภิตโกมฺก
๘๘๗. ตตมฺถ กตโม อมรวภิตโกมฺก? ทขุกมฺกรการภิตาปฎภิสปํยขุโตมฺต วา ทภิฎมฺฐภิคตปฎภิสปํยขุโตมฺต วา เคหสภิโต ต

โกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อมรวภิตโกมฺก’’ฯ

(๗๑) ปรานขุทมฺทยตาปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก
๘๘๘. ตตมฺถ กตโม ปรานขุทมฺทยตาปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก? อภิเธกโจมฺจ คภิหตีหภิ สปํสโฎมฺฐ วภิหรตภิ สหนนมฺทตี

สหโสกตี,  สขุขภิเตสขุ  สขุขภิโต,  ทขุกมฺขภิเตสขุ  ทขุกมฺขภิโต,  อขุปมฺปเนมฺนสขุ  กภิจมฺจกรณตีเยสขุ  อตมฺตนา วา โยคปํ
อาปชมฺชตภิฯ โย ตตมฺถ เคหส ภิโต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปรานขุทมฺทยตา
ปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก’’ฯ

(๗๒) ลาภาทภิปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก
๘๘๙. ตตมฺถ กตโม ลาภสกมฺการส ภิโลกปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก? ลาภสกมฺการส ภิโลกปํ อารพมฺภ เคหส ภิโต ต

โกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ลาภสกมฺการส ภิโลกปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก’’ฯ

(๗๓) อนวญมฺญตมฺตภิปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก
๘๙๐. ตตมฺถ กตโม อนวญมฺญตมฺตภิปฎภิสปํยขุโตมฺต วภิตโกมฺก? อภิเธกโจมฺจ ชาตภิยา วา โคเตมฺตน วา โกลปขุตมฺตภิ

เยน วา วณมฺณโปกมฺขรตาย วา ธเนน วา อเชมฺซเนน วา กมมฺมายตเนน วา ส ภิปมฺปายตเนน วา
วภิชมฺชาฎมฺฐาเนน วา สขุเตน วา ปฎภิภาเนน วา อญมฺญตรญมฺญตเรน วตมฺถขุนา มา มปํ ปเร อวชานภิปํสรู
ตภิฯ โย ตตมฺถ เคหสภิโต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อนวญมฺญตมฺตภิปฎภิสปํยขุโตมฺต
วภิตโกมฺก’’ฯ

เอกกปํฯ

๒. ทขุกนภิเทมฺทโส
(๑) โกโธ จ อขุปนาโห จ
๘๙๑. 

(ก) ตตมฺถ กตโม โกโธ?  โย โกโธ กขุชมฺซนา กขุชมฺซ ภิตตมฺตปํ  โทโส ทขุสมฺสนา ทขุสมฺส ภิตตมฺตปํ  พมฺยาปตมฺตภิ  พมฺ
ยาปชมฺชนา พมฺยาปชมฺช ภิตตมฺตปํ วภิโรโธ ปฎภิวภิโรโธ จณมฺฑภิกมฺกปํ อสขุโรโป อนตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘โกโธ’’ฯ

ຂຂຸດທະກະວ ວດຖຂຸວ ວພວງໂຄ   13



(ข) ตตมฺถ กตโม อขุปนาโห?  ปขุพมฺพกาลปํ  โกโธ,  อปรกาลปํ  อขุปนาโหฯ โย เอวรรูโป อขุปนาโห อขุ
ปนยมฺหนา  อขุปนยมฺหภิตตมฺตปํ  อฎมฺฐปนา  ฐปนา  สณมฺฐปนา  อนขุสปํสนมฺทนา  อนขุปมฺปพนมฺธนา  ทฬมฺหตี
กมมฺมปํ โกธสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อขุปนาโห’’ฯ

(๒) มโกมฺข จ ปฬาโส จ
๘๙๒. 

(ก) ตตมฺถ กตโม มโกมฺข?  โย มโกมฺข มกมฺขายนา มกมฺขายภิตตมฺตปํ  [มกมฺขภิยนา มกมฺขภิยภิตตมฺตปํ  (สตี.  ก.)]
นภิฎมฺฐขุรภิยปํ นภิฎมฺฐขุรภิยกมมฺมปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มโกมฺข’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตโม ปฬาโส? โย ปฬาโส ปฬาสายนา [ปลาสายนา ปลาสายภิตตมฺตปํ  (สมฺยา.)]  ปฬาสา
หาโร วภิวาทฎมฺฐานปํ ยขุคคมฺคาโห อปมฺปฎภินภิสมฺสโคมฺค – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปฬาโส’’ฯ

(๓) อภิสมฺสา จ มจมฺฉรภิยญมฺจ
๘๙๓. 

(ก) ตตมฺถ กตมา อภิสมฺสา?  ยา ปรลาภสกมฺการครขุการมานนวนมฺทนปรูชนาสขุ อภิสมฺสา อภิสมฺสายนา อภิสมฺ
สายภิตตมฺตปํ อขุสรูยา อขุสรูยนา อขุสรูยภิตตมฺตปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อภิสมฺสา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ  กตมปํ  มจมฺฉรภิยปํ?  ปญมฺจ  มจมฺฉรภิยานภิ  –  อาวาสมจมฺฉรภิยปํ,  กขุลมจมฺฉรภิยปํ,  ลาภมจมฺฉรภิยปํ,
วณมฺณมจมฺฉรภิยปํ, ธมมฺมมจมฺฉรภิยปํฯ ยปํ เอวรรูปปํ มเจมฺฉรปํ มจมฺฉรายนา มจมฺฉรายภิตตมฺตปํ เววภิจมฺฉปํ กทรภิยปํ
กฎขุกญมฺจขุกตา อคมฺคหภิตตมฺตปํ [ปคมฺคหภิตตมฺตปํ (สตี. ก.) ธ. ส. ๑๑๒๗] จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มจมฺฉ
รภิยปํ’’ฯ

(๔) มายา จ สาเฐยมฺยญมฺจ
๘๙๔. 

(ก) ตตมฺถ กตมา มายา?  อภิเธกโจมฺจ กาเยน ทขุจมฺจรภิตปํ จรภิตมฺวา,  วาจาย ทขุจมฺจรภิตปํ จรภิตมฺวา,  มนสา
ทขุจมฺจรภิตปํ จรภิตมฺวา ตสมฺส ปฎภิจมฺฉาทนเหตขุปํ ปาปภิกปํ อภิจมฺฉปํ ปณภิทหตภิฯ ‘‘มา มปํ ชญมฺญา’’ตภิ อภิจมฺฉตภิฯ
‘‘มา มปํ ชญมฺญา’’ตภิ สงมฺกเปมฺปตภิฯ ‘‘มา มปํ ชญมฺญา’’ตภิ วาจปํ ภาสตภิฯ ‘‘มา มปํ ชญมฺญา’’ตภิ กาเยน ปรกมฺ
กมตภิฯ ยา เอวรรูปา มายา มายาวภิตา อจมฺจาสรา วญมฺจนา นภิกตภิ วภิกภิรณา ปรภิหรณา ครูหนา
ปรภิครูหนา ฉาทนา ปฎภิจมฺฉาทนา อนขุตมฺตานตีกมมฺมปํ อนาวภิกมมฺมปํ โวจมฺฉาทนา ปาปกภิรภิยา – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘มายา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมปํ สาเฐยมฺยปํ? อภิเธกโจมฺจ สโฐ โหตภิ ปรภิสโฐฯ ยปํ ตตมฺถ สฐปํ สฐตา สาเฐยมฺยปํ กกมฺกรตา
กกมฺกรภิยปํ [กกมฺขฬตา กกมฺขฬ ภิยปํ (สมฺยา.)] ปรภิกมฺขตมฺตตา ปารภิกมฺขตมฺตภิยปํ – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สาเฐยมฺยปํ’’ฯ

(๕) อวภิชมฺชา จ ภวตณมฺหา จ
๘๙๕. 

(ก) ตตมฺถ กตมา อวภิชมฺชา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกขุสลมรูลปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘อวภิชมฺชา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา ภวตณมฺหา? โย ภเวสขุ ภวจมฺฉโนมฺท ภวราโค ภวนนมฺทตี ภวตณมฺหา ภวส ภิเนโห ภว
ปรภิฬาโห ภวมขุจมฺฉา ภวโชมฺซสานปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ภวตณมฺหา’’ฯ

(๖) ภวทภิฎมฺฐภิ จ วภิภวทภิฎมฺฐภิ จ
๘๙๖. 

(ก) ตตมฺถ กตมา ภวทภิฎมฺฐภิ? ‘‘ภวภิสมฺสตภิ อตมฺตา จ โลโก จา’’ตภิ – ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.…
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วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ภวทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา วภิภวทภิฎมฺฐภิ? ‘‘น ภวภิสมฺสตภิ อตมฺตา จ โลโก จา’’ตภิ – ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…
เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ วภิภวทภิฎมฺฐภิฯ

(๗) สสมฺสตทภิฎมฺฐภิ จ อขุเจมฺฉททภิฎมฺฐภิ จ
๘๙๗. 

(ก) ตตมฺถ กตมา สสมฺสตทภิฎมฺฐภิ? ‘‘สสมฺสโต อตมฺตา จ โลโก จา’’ตภิ – ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…
เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สสมฺสตทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ  กตมา  อขุเจมฺฉททภิฎมฺฐภิ?  ‘‘อขุจมฺฉภิชมฺช ภิสมฺสตภิ  อตมฺตา  จ  โลโก  จา’’ตภิ  –  ยา  เอวรรูปา  ทภิฎมฺฐภิ
ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อขุเจมฺฉททภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(๘) อนมฺตวาทภิฎมฺฐภิ จ อนนมฺตวาทภิฎมฺฐภิ จ
๘๙๘. 

(ก) ตตมฺถ กตมา อนมฺตวาทภิฎมฺฐภิ? ‘‘อนมฺตวา อตมฺตา จ โลโก จา’’ตภิ – ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…
เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อนมฺตวาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ  กตมา  อนนมฺตวาทภิฎมฺฐภิ?  ‘‘อนนมฺตวา  อตมฺตา  จ  โลโก  จา’’ตภิ  –  ยา  เอวรรูปา  ทภิฎมฺฐภิ
ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อนนมฺตวาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(๙) ปขุพมฺพนมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ จ อปรนมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ จ
๘๙๙. 

(ก) ตตมฺถ กตมา ปขุพมฺพนมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ? ปขุพมฺพนมฺตปํ อารพมฺภ ยา อขุปมฺปชมฺชตภิ ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิ
ยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปขุพมฺพนมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา อปรนมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ? อปรนมฺตปํ อารพมฺภ ยา อขุปมฺปชมฺชตภิ ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิ
ยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อปรนมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(๑๐) อหภิรภิกญมฺจ อโนตมฺตปมฺปญมฺจ
๙๐๐. 

(ก) ตตมฺถ กตมปํ อหภิรภิกปํ? ยปํ น หภิรตียตภิ หภิรภิยภิตเพมฺพน, น หภิรตียตภิ ปาปกานปํ อกขุสลานปํ ธมมฺมานปํ สมา
ปตมฺตภิยา – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อหภิรภิกปํ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมปํ อโนตมฺตปมฺปปํ? ยปํ น โอตมฺตปมฺปตภิ โอตมฺตปมฺปภิตเพมฺพน น โอตมฺตปมฺปตภิ ปาปกานปํ อกขุสลา
นปํ ธมมฺมานปํ สมาปตมฺตภิยา – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อโนตมฺตปมฺปปํ’’ฯ

(๑๑) โทวจสมฺสตา จ ปาปมภิตมฺตตา จ
๙๐๑. 

(ก) ตตมฺถ  กตมา  โทวจสมฺสตา?  สหธมมฺมภิเก  วขุจมฺจมาเน  โทวจสมฺสายปํ  โทวจสมฺส ภิยปํ  โทวจสมฺสตา
วภิปมฺปฎภิกขุลคมฺคาหภิตา วภิปจมฺจนตีกสาตตา อนาทรภิยปํ อนาทรตา อคารวตา อปมฺปตภิสมฺสวตา – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘โทวจสมฺสตา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ  กตมา  ปาปมภิตมฺตตา?  เย  เต  ปขุคมฺคลา  อสมฺสทมฺธา  ทขุสมฺส ตีลา  อปมฺปสมฺสขุตา  มจมฺฉรภิโน
ทขุปมฺปญมฺญา, ยา เตสปํ เสวนา นภิเสวนา สปํเสวนา ภชนา สมมฺภชนา ภตมฺตภิ สมมฺภตมฺตภิ สมมฺปวงมฺกตา
– อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปาปมภิตมฺตตา’’ฯ
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(๑๒) อนชมฺชโว จ อมทมฺทโว จ
๙๐๒. 

(ก) ตตมฺถ  กตโม อนชมฺชโว?  โย อนชมฺชโว  อนชมฺชวตา  ช ภิมมฺหตา  วงมฺกตา  กขุฎภิลตา  –  อยปํ  วขุจมฺจตภิ
‘‘อนชมฺชโว’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตโม อมทมฺทโว ? ยา อมขุทขุตา อมทมฺทวตา กกมฺขฬ ภิยปํ ผารขุส ภิยปํ กกมฺขฬตา กฐภินตา [กถภิน
ตา (สมฺยา. ก.)] อขุชขุจภิตมฺตตา อมขุทขุตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อมทมฺทโว’’ฯ

(๑๓) อกมฺขนมฺตภิ จ อโสรจมฺจญมฺจ
๙๐๓. 

(ก) ตตมฺถ กตมา อกมฺขนมฺตภิ? ยา อกมฺขนมฺตภิ อกมฺขมนตา อนธภิวาสนตา จณมฺฑภิกมฺกปํ อสขุโรโป อนตมฺตมน
ตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อกมฺขนมฺตภิ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมปํ อโสรจมฺจปํ? กายภิโก วตีตภิกมฺกโม วาจส ภิโก วตีตภิกมฺกโม กายภิกวาจส ภิโก วตีตภิกมฺกโม – อภิทปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘อโสรจมฺจปํ’’ฯ สพมฺพมมฺปภิ ทขุสมฺส ตีลมฺยปํ อโสรจมฺจปํฯ

(๑๔) อสาขลมฺยญมฺจ อปมฺปฎภิสนมฺถาโร จ
๙๐๔. 

(ก) ตตมฺถ กตมปํ อสาขลมฺยปํ? ยา สา วาจา กณมฺฑกา กกมฺกสา ปรกฎขุกา ปราภภิสชมฺชนตี โกธสามนมฺตา
อสมาธภิสปํวตมฺตนภิกา ตถารรูปภิปํ  วาจปํ ภาส ภิตา โหตภิฯ ยา ตตมฺถ อสณมฺหวาจตา อสขภิลวาจตา ผรขุส
วาจตา – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสาขลมฺยปํ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตโม อปมฺปฎภิสนมฺถาโร [อปมฺปฎภิสนมฺธาโร (ก.)]? เทมฺว ปฎภิสนมฺถารา – อามภิสปฎภิสนมฺถาโร
จ ธมมฺมปฎภิสนมฺถาโร จฯ อภิเธกโจมฺจ อปมฺปฎภิสนมฺถารโก โหตภิ อามภิสปฎภิสนมฺถาเรน วา ธมมฺมปฎภิ
สนมฺถาเรน วา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อปมฺปฎภิสนมฺถาโร’’ฯ

(๑๕) อภินมฺทมฺรภิเยสขุ อคขุตมฺตทมฺวารตา จ โภชเน อมตมฺตญมฺญขุตา จ
๙๐๕. 

(ก) ตตมฺถ กตมา อภินมฺทมฺรภิเยสขุ อคขุตมฺตทมฺวารตา? อภิเธกโจมฺจ จกมฺขขุนา รรูปปํ ทภิสมฺวา นภิมภิตมฺตคมฺคาหตี โหตภิ
อนขุพมฺยญมฺชนคมฺคาหตีฯ ยตมฺวาธภิกรณเมนปํ จกมฺขขุนมฺทมฺรภิยปํ อสปํวขุตปํ วภิหรนมฺตปํ อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสา ปาป
กา อกขุสลา ธมมฺมา อนมฺวาสมฺสเวยมฺยขุปํ, ตสมฺส สปํวราย น ปฎภิปชมฺชตภิ, น รกมฺขตภิ จกมฺขขุนมฺทมฺรภิยปํ, จกมฺขขุนมฺ
ทมฺรภิเย น สปํวรปํ อาปชมฺชตภิฯ โสเตน สทมฺทปํ สขุตมฺวา…เป.… ฆาเนน คนมฺธปํ ฆายภิตมฺวา…เป.… ช ภิวมฺ
หาย รสปํ สายภิตมฺวา…เป.… กาเยน โผฎมฺฐพมฺพปํ ผขุส ภิตมฺวา…เป.… มนสา ธมมฺมปํ วภิญมฺญาย นภิมภิตมฺตคมฺ
คาหตี  โหตภิ  อนขุพมฺยญมฺชนคมฺคาหตีฯ ยตมฺวาธภิกรณเมนปํ  มนภินมฺทมฺรภิยปํ  อสปํวขุตปํ  วภิหรนมฺตปํ  อภภิชมฺฌาโท
มนสมฺสา ปาปกา อกขุสลา ธมมฺมา อนมฺวาสมฺสเวยมฺยขุปํ, ตสมฺส สปํวราย น ปฎภิปชมฺชตภิ, น รกมฺขตภิ มนภินมฺทมฺ
รภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิเย น สปํวรปํ อาปชมฺชตภิ ฯ ยา อภิเมสปํ ฉนมฺนปํ อภินมฺทมฺรภิยานปํ อคขุตมฺตภิ อโคปนา อนารโกมฺข
อสปํวโร – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อภินมฺทมฺรภิเยสขุ อคขุตมฺตทมฺวารตา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ  กตมา โภชเน อมตมฺตญมฺญขุตา?  อภิเธกโจมฺจ  อปมฺปฎภิสงมฺขา  อโยนภิโส  อาหารปํ  อาหาเรตภิ
ทวาย มทาย มณมฺฑนาย วภิภรูสนายฯ ยา ตตมฺถ  อสนมฺตขุฎมฺฐภิตา  อมตมฺตญมฺญขุตา  อปมฺปฎภิสงมฺขา
โภชเน – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘โภชเน อมตมฺตญมฺญขุตาฯ’’

(๑๖) มขุฎมฺฐสมฺสจมฺจญมฺจ อสมมฺปชญมฺญญมฺจ
๙๐๖. 

(ก) ตตมฺถ กตมปํ มขุฎมฺฐสมฺสจมฺจปํ? ยา อสมฺสตภิ อนนขุสมฺสตภิ อปมฺปฎภิสมฺสตภิ อสมฺสตภิ อสมฺสรณตา อธารณตา ปภิ
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ลาปนตา สมมฺมขุสนตา – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มขุฎมฺฐสมฺสจมฺจปํ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมปํ อสมมฺปชญมฺญปํ? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกขุสลมรูลปํ – อภิทปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘อสมมฺปชญมฺญปํ’’ฯ

(๑๗) สตีลวภิปตมฺตภิ จ ทภิฎมฺฐภิวภิปตมฺตภิ จ
๙๐๗. 

(ก) ตตมฺถ กตมา สตีลวภิปตมฺตภิ? โย กายภิโก วตีตภิกมฺกโม วาจส ภิโก วตีตภิกมฺกโม กายภิกวาจส ภิโก วตีตภิกมฺกโม –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ส ตีลวภิปตมฺตภิ’’ฯ สพมฺพมมฺปภิ ทขุสมฺส ตีลมฺยปํ ส ตีลวภิปตมฺตภิฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา ทภิฎมฺฐภิวภิปตมฺตภิ? ‘‘นตมฺถภิ ทภินมฺนปํ, นตมฺถภิ ยภิฎมฺฐปํ…เป.… เย อภิมญมฺจ โลกปํ ปรญมฺจ โลกปํ สยปํ
อภภิญมฺญา สจมฺฉภิกตมฺวา ปเวเทนมฺตตี’’ตภิ – ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ทภิฎมฺฐภิวภิปตมฺตภิ’’ฯ สพมฺพาปภิ มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิวภิปตมฺตภิฯ

(๑๘) อชมฺซตมฺตสปํโยชนญมฺจ พหภิทมฺธาสปํโยชนญมฺจ
๙๐๘. 

(ก) ตตมฺถ กตมปํ อชมฺซตมฺตสปํโยชนปํ? ปโญมฺจรมมฺภาคภิยานภิ สปํโยชนานภิ – อชมฺซตมฺตสปํโยชนปํฯ (ข) ปญมฺจขุทมฺ
ธมมฺภาคภิยานภิ สปํโยชนานภิ – พหภิทมฺธาสปํโยชนปํฯ

ทขุกปํฯ

๓. ตภิกนภิเทมฺทโส
(๑) ตตีณภิ อกขุสลมรูลานภิ
๙๐๙. ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ อกขุสลมรูลานภิ? โลโภ, โทโส, โมโหฯ

(ก) ตตมฺถ กตโม โลโภ? โย ราโค สาราโค อนขุนโย อนขุโรโธ นนมฺทตี นนมฺทภิราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค
อภิจมฺฉา มขุจมฺฉา อโชมฺซสานปํ  เคโธ ปรภิเคโธ สโงมฺค ปโงมฺก เอชา มายา ชนภิกา สญมฺชนนตี  ส ภิพมฺพภินตี
ชาลภินตี สรภิตา วภิสตมฺตภิกา โสตปํ วภิสฎา [วภิสทา (สตี. ก.) ธ. ส. ๑๑๔๑] อายรูหนตี [อายรูหภินตี (ก.)]
ทขุตภิยา ปณภิธภิ ภวเนตมฺตภิ วนปํ วนโถ สนมฺถโว [สนมฺธโว (ก.)]  ส ภิเนโห อเปกมฺขา ปฎภิพนมฺธขุ อาสา
อาสตีสนา อาสตีส ภิตตมฺตปํ  [อาส ภิปํสนา อาส ภิปํส ภิตตมฺตปํ  (สตี.  สมฺยา.)] รรูปาสา สทมฺทาสา คนมฺธาสา รสาสา
โผฎมฺฐพมฺพาสา  ลาภาสา  ธนาสา  ปขุตมฺตาสา  ช ตีวภิตาสา  ชปมฺปา  อภภิชปมฺปา  ชปมฺปนา  ชปมฺปภิตตมฺตปํ
โลลขุปมฺปปํ โลลขุปมฺปายนา โลลขุปมฺปายภิตตมฺตปํ ปขุจมฺฉญมฺช ภิกตา สาธขุกมมฺยตา อธมมฺมราโค วภิสมโลโภ นภิ
กนมฺตภิ นภิกามนา ปตมฺถนา ปภิหนา สมมฺปตมฺถนา กามตณมฺหา ภวตณมฺหา วภิภวตณมฺหา รรูปตณมฺหา
อรรูปตณมฺหา นภิโรธตณมฺหา สทมฺทตณมฺหา รรูปตณมฺหา คนมฺธตณมฺหา รสตณมฺหา โผฎมฺฐพมฺพตณมฺหา
ธมมฺมตณมฺหา โอโฆ โยโค คโนมฺถ อขุปาทานปํ อาวรณปํ นตีวรณปํ ฉทนปํ พนมฺธนปํ อขุปกมฺกภิเลโส อนขุส
โย ปรภิยขุฎมฺฐานปํ ลตา เววภิจมฺฉปํ ทขุกมฺขมรูลปํ ทขุกมฺขนภิทานปํ ทขุกมฺขปมฺปภโว มารปาโส มารพฬ ภิสปํ มารวภิ
สโย ตณมฺหานทตี ตณมฺหาชาลปํ ตณมฺหาคทมฺทขุลปํ ตณมฺหาสมขุโทมฺท อภภิชมฺฌา โลโภ อกขุสลมรูลปํ – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘โลโภ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตโม โทโส? ‘‘อนตมฺถปํ เม อจรตี’’ตภิ อาฆาโต ชายตภิ, ‘‘อนตมฺถปํ เม จรตตี’’ตภิ อาฆาโต ชาย
ตภิ,  ‘‘อนตมฺถปํ  เม จรภิสมฺสตตี’’ตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,  ‘‘ปภิยสมฺส  เม มนาปสมฺส  อนตมฺถปํ  อจรภิ’’…เป.…
อนตมฺถปํ จรตภิ…เป.… ‘‘อนตมฺถปํ จรภิสมฺสตตี’’ตภิ อาฆาโต ชายตภิ, ‘‘อปมฺปภิยสมฺส เม อมนาปสมฺส อตมฺถปํ
อจรภิ’’…เป.… อตมฺถปํ จรตภิ…เป.… ‘‘อตมฺถปํ จรภิสมฺสตตี’’ตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อฎมฺฐาเน วา ปน อาฆา

ຂຂຸດທະກະວ ວດຖຂຸວ ວພວງໂຄ   17



โต ชายตภิฯ โย เอวรรูโป จภิตมฺตสมฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต ปฎภิฆปํ ปฎภิวภิโรโธ โกโป ปโกโป สมมฺป
โกโป โทโส ปโทโส สมมฺปโทโส จภิตมฺตสมฺส พมฺยาปตมฺตภิ มโนปโทโส โกโธ กขุชมฺซนา กขุชมฺซ ภิตตมฺตปํ
โทโส  ทขุสมฺสนา  ทขุสมฺส ภิตตมฺตปํ  พมฺยาปตมฺตภิ  พมฺยาปชมฺชนา  พมฺยาปชมฺช ภิตตมฺตปํ  วภิโรโธ  ปฎภิวภิโรโธ
จณมฺฑภิกมฺกปํ อสขุโรโป อนตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘โทโส’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตโม โมโห? ทขุเกมฺข อญมฺญาณปํ,  ทขุกมฺขสมขุทเย อญมฺญาณปํ,  ทขุกมฺขนภิโรเธ อญมฺญาณปํ,  ทขุกมฺ
ขนภิโรธคามภินภิยา ปฎภิปทาย อญมฺญาณปํ,  ปขุพมฺพเนมฺต อญมฺญาณปํ,  อปรเนมฺต อญมฺญาณปํ,  ปขุพมฺพนมฺตา
ปรเนมฺต อญมฺญาณปํ, อภิทปมฺปจมฺจยตา ปฎภิจมฺจสมขุปมฺปเนมฺนสขุ ธเมมฺมสขุ อญมฺญาณปํ, ยปํ เอวรรูปปํ อญมฺญาณปํ
อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกขุสลมรูลปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘โมโห’’ฯ อภิมานภิ ตตีณภิ อกขุสลมรูลา
นภิฯ

(๒) ตโย อกขุสลวภิตกมฺกา
๙๑๐. ตตมฺถ กตเม ตโย อกขุสลวภิตกมฺกา? กามวภิตโกมฺก, พมฺยาปาทวภิตโกมฺก, วภิหภิปํสาวภิตโกมฺกฯ

(ก) ตตมฺถ  กตโม กามวภิตโกมฺก?  กามปฎภิสปํยขุโตมฺต  ตโกมฺก  วภิตโกมฺก  มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป  –  อยปํ  วขุจมฺจตภิ
‘‘กามวภิตโกมฺก’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตโม พมฺยาปาทวภิตโกมฺก? พมฺยาปาทปฎภิสปํยขุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาทวภิตโกมฺก’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตโม วภิหภิปํสาวภิตโกมฺก? วภิหภิปํสาปฎภิสปํยขุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘วภิหภิปํ
สาวภิตโกมฺก’’ฯ อภิเม ตโย อกขุสลวภิตกมฺกาฯ

(๓) ตภิโสมฺส อกขุสลสญมฺญา
๙๑๑. ตตมฺถ กตมา ตภิโสมฺส อกขุสลสญมฺญา? กามสญมฺญา, พมฺยาปาทสญมฺญา, วภิหภิปํสาสญมฺญาฯ

(ก)  ตตมฺถ กตมา กามสญมฺญา?  กามปฎภิสปํยขุตมฺตา สญมฺญา สญมฺชานนา สญมฺชานภิตตมฺตปํ  – อยปํ  วขุจมฺจตภิ
‘‘กามสญมฺญา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา พมฺยาปาทสญมฺญา? พมฺยาปาทปฎภิสปํยขุตมฺตา สญมฺญา สญมฺชานนา สญมฺชานภิตตมฺตปํ – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาทสญมฺญา’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตมา วภิหภิปํสาสญมฺญา? วภิหภิปํสาปฎภิสปํยขุตมฺตา สญมฺญา สญมฺชานนา สญมฺชานภิตตมฺตปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘วภิหภิปํสาสญมฺญา’’ฯ อภิมา ตภิโสมฺส อกขุสลสญมฺญาฯ

(๔) ตภิโสมฺส อกขุสลธาตขุโย
๙๑๒. ตตมฺถ กตมา ตภิโสมฺส อกขุสลธาตขุโย? กามธาตขุ, พมฺยาปาทธาตขุ, วภิหภิปํสาธาตขุฯ

ตตมฺถ กตมา กามธาตขุ? กามวภิตโกมฺก กามธาตขุฯ พมฺยาปาทวภิตโกมฺก พมฺยาปาทธาตขุฯ วภิหภิปํสาวภิตโกมฺก
วภิหภิปํสาธาตขุฯ

(ก) ตตมฺถ กตโม กามวภิตโกมฺก?  กามปฎภิสปํยขุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘กามวภิตโกมฺก’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตโม พมฺยาปาทวภิตโกมฺก  ?  พมฺยาปาทปฎภิสปํยขุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘พมฺยาปาทวภิตโกมฺก’’ฯ
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(ค) ตตมฺถ กตโม วภิหภิปํสาวภิตโกมฺก? วภิหภิปํสาปฎภิสปํยขุโตมฺต ตโกมฺก วภิตโกมฺก มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป – อยปํ วขุจมฺจ
ตภิ ‘‘วภิหภิปํสาวภิตโกมฺก’’ฯ อภิมา ตภิโสมฺส อกขุสลธาตขุโยฯ

(๕) ตตีณภิ ทขุจมฺจรภิตานภิ
๙๑๓. ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ ทขุจมฺจรภิตานภิ? กายทขุจมฺจรภิตปํ, วจตีทขุจมฺจรภิตปํ, มโนทขุจมฺจรภิตปํฯ

(ก) ตตมฺถ กตมปํ กายทขุจมฺจรภิตปํ? ปาณาตภิปาโต, อทภินมฺนาทานปํ, กาเมสขุมภิจมฺฉาจาโร – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘กายทขุจมฺจรภิตปํ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมปํ วจตีทขุจมฺจรภิตปํ?  มขุสาวาโท,  ปภิสขุณา วาจา,  ผรขุสา วาจา,  สมมฺผปมฺปลาโป – อภิทปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘วจตีทขุจมฺจรภิตปํ’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตมปํ  มโนทขุจมฺจรภิตปํ?  อภภิชมฺฌา  ,  พมฺยาปาโท,  มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ  – อภิทปํ  วขุจมฺจตภิ  ‘‘มโนทขุจมฺ
จรภิตปํ’’ฯ

(ก-ค) ตตมฺถ กตมปํ กายทขุจมฺจรภิตปํ?  อกขุสลปํ  กายกมมฺมปํ  กายทขุจมฺจรภิตปํ,  อกขุสลปํ  วจตีกมมฺมปํ  วจตีทขุจมฺจรภิตปํ,
อกขุสลปํ มโนกมมฺมปํ มโนทขุจมฺจรภิตปํฯ

ตตมฺถ กตมปํ อกขุสลปํ กายกมมฺมปํ? อกขุสลา กายสเญมฺจตนา อกขุสลปํ กายกมมฺมปํ,  อกขุสลา วจตีสเญมฺจตนา
อกขุสลปํ วจตีกมมฺมปํ, อกขุสลา มโนสเญมฺจตนา อกขุสลปํ มโนกมมฺมปํฯ อภิมานภิ ตตีณภิ ทขุจมฺจรภิตานภิฯ

(๖) ตโย อาสวา
๙๑๔. ตตมฺถ กตเม ตโย อาสวา? กามาสโว, ภวาสโว, อวภิชมฺชาสโวฯ

(ก) ตตมฺถ กตโม กามาสโว?  โย กาเมสขุ กามจมฺฉโนมฺท กามราโค กามนนมฺทตี กามตณมฺหา กา
มสภิเนโห กามปรภิฬาโห กามมขุจมฺฉา กามโชมฺซสานปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘กามาสโว’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตโม ภวาสโว?  โย ภเวสขุ ภวจมฺฉโนมฺท…เป.…  ภวโชมฺซสานปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ภวาส
โว’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาสโว?  ทขุเกมฺข อญมฺญาณปํ…เป.…  อวภิชมฺชาลงมฺคตี  โมโห อกขุสลมรูลปํ  – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาสโว’’ฯ อภิเม ตโย อาสวาฯ

(๗) ตตีณภิ สปํโยชนานภิ
๙๑๕. ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ สปํโยชนานภิ? สกมฺกายทภิฎมฺฐภิ, วภิจภิกภิจมฺฉา, สตีลพมฺพตปรามาโสฯ

(ก) ตตมฺถ กตมา สกมฺกายทภิฎมฺฐภิ? อภิธ อสมฺสขุตวา ปขุถขุชมฺชโน อรภิยานปํ อทสมฺสาวตี อรภิยธมมฺมสมฺส อโกวภิ
โท อรภิยธเมมฺม อวภินตีโต, สปมฺปขุรภิสานปํ อทสมฺสาวตี สปมฺปขุรภิสธมมฺมสมฺส อโกวภิโท สปมฺปขุรภิสธเมมฺม อ
วภินตีโต – รรูปปํ อตมฺตโต สมนขุปสมฺสตภิ รรูปวนมฺตปํ วา อตมฺตานปํ อตมฺตนภิ วา รรูปปํ รรูปสมฺมภิปํ วา อตมฺตานปํฯ
เวทนปํ…เป.… สญมฺญปํ…เป.… สงมฺขาเร…เป.… วภิญมฺญาณปํ อตมฺตโต สมนขุปสมฺสตภิ วภิญมฺญาณวนมฺตปํ
วา อตมฺตานปํ อตมฺตนภิ วา วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณสมฺมภิปํ วา อตมฺตานปํฯ ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…
เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สกมฺกายทภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา วภิจภิกภิจมฺฉา? สตมฺถรภิ กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ, ธเมมฺม กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ, สเงมฺฆ กงมฺขตภิ วภิจภิ
กภิจมฺฉตภิ, ส ภิกมฺขาย กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ, ปขุพมฺพเนมฺต กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ, อปรเนมฺต กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ,
ปขุพมฺพนมฺตาปรเนมฺต กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ , อภิทปมฺปจมฺจยตาปฎภิจมฺจสมขุปมฺปเนมฺนสขุ ธเมมฺมสขุ กงมฺขตภิ วภิจภิ
กภิจมฺฉตภิฯ ยา เอวรรูปา กงมฺขา กงมฺขายนา กงมฺขายภิตตมฺตปํ ถมมฺภภิตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส มโนวภิเลโข – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘วภิจภิกภิจมฺฉา’’ฯ
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(ค) ตตมฺถ กตโม สตีลพมฺพตปรามาโส? ‘‘อภิโต พหภิทมฺธา สมณพมฺราหมฺมณานปํ ส ตีเลน สขุทมฺธภิ วเตน
สขุทมฺธภิ ส ตีลพมฺพเตน สขุทมฺธตี’’ตภิ – ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘ส ตีลพมฺพตปรามาโส’’ฯ อภิมานภิ ตตีณภิ สปํโยชนานภิฯ

(๘) ตภิโสมฺส ตณมฺหา
๙๑๖. ตตมฺถ กตมา ตภิโสมฺส ตณมฺหา? กามตณมฺหา, ภวตณมฺหา, วภิภวตณมฺหาฯ

ตตมฺถ กตมา ภวตณมฺหา? ภวทภิฎมฺฐภิสหคโต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ภวตณมฺ
หา’’ฯ

ตตมฺถ กตมา วภิภวตณมฺหา?  อขุเจมฺฉททภิฎมฺฐภิสหคโต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘วภิภวตณมฺหา’’ฯ อวเสสา ตณมฺหา กามตณมฺหาฯ

ตตมฺถ กตมา กามตณมฺหา?  กามธาตขุปฎภิสปํยขุโตมฺต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘กามตณมฺหา’’ฯ

( ) [(ตตมฺถ กตมา ภวตณมฺหา)] รรูปธาตขุอรรูปธาตขุปฎภิสปํยขุโตมฺต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค
– อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ภวตณมฺหา’’ฯ

( ) [(ตตมฺถ กตมา วภิภวตณมฺหา) (?)] อขุเจมฺฉททภิฎมฺฐภิสหคโต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘วภิภวตณมฺหา’’ฯ อภิมา ตภิโสมฺส ตณมฺหาฯ

(๙) อปราปภิ ตภิโสมฺส ตณมฺหา
๙๑๗. ตตมฺถ กตมา อปราปภิ ตภิโสมฺส ตณมฺหา? กามตณมฺหา, รรูปตณมฺหา, อรรูปตณมฺหาฯ

(ก) ตตมฺถ กตมา กามตณมฺหา?  กามธาตขุปฎภิสปํยขุโตมฺต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘กามตณมฺหา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา รรูปตณมฺหา? รรูปธาตขุปฎภิสปํยขุโตมฺต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจ
ตภิ ‘‘รรูปตณมฺหา’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตมา อรรูปตณมฺหา?  อรรูปธาตขุปฎภิสปํยขุโตมฺต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘อรรูปตณมฺหา’’ฯ อภิมา ตภิโสมฺส ตณมฺหาฯ

(๑๐) อปราปภิ ตภิโสมฺส ตณมฺหา
๙๑๘. ตตมฺถ กตมา อปราปภิ ตภิโสมฺส ตณมฺหา? รรูปตณมฺหา, อรรูปตณมฺหา, นภิโรธตณมฺหาฯ

(ก) ตตมฺถ กตมา รรูปตณมฺหา? รรูปธาตขุปฎภิสปํยขุโตมฺต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจ
ตภิ ‘‘รรูปตณมฺหา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา อรรูปตณมฺหา?  อรรูปธาตขุปฎภิสปํยขุโตมฺต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘อรรูปตณมฺหา’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตมา นภิโรธตณมฺหา? อขุเจมฺฉททภิฎมฺฐภิสหคโต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘นภิโรธตณมฺหา’’ฯ อภิมา ตภิโสมฺส ตณมฺหาฯ
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(๑๑) ตภิโสมฺส เอสนา
๙๑๙. ตตมฺถ กตมา ตภิโสมฺส เอสนา? กาเมสนา, ภเวสนา, พมฺรหมฺมจรภิเยสนาฯ

(ก) ตตมฺถ กตมา กาเมสนา? โย กาเมสขุ กามจมฺฉโนมฺท…เป.… กามโชมฺซสานปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘กา
เมสนา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา ภเวสนา?  โย ภเวสขุ  ภวจมฺฉโนมฺท…เป.…  ภวโชมฺซสานปํ  –  อยปํ  วขุจมฺจตภิ  ‘‘ภเว
สนา’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตมา พมฺรหมฺมจรภิเยสนา? ‘‘สสมฺสโต โลโก’’ตภิ วา, ‘‘อสสมฺสโต โลโก’’ตภิ – วา…เป.…
‘‘เนว โหตภิ น น โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณา’’ตภิ วา ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิ
ปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘พมฺรหมฺมจรภิเยสนา’’ฯ

(ก) ตตมฺถ กตมา กาเมสนา, กามราโค, ตเทกฎมฺฐปํ อกขุสลปํ กายกมมฺมปํ วจตีกมมฺมปํ มโนกมมฺมปํ – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘กาเมสนา’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมา ภเวสนา,  ภวราโค ตเทกฎมฺฐปํ อกขุสลปํ กายกมมฺมปํ วจตีกมมฺมปํ มโนกมมฺมปํ – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘ภเวสนา’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตมา พมฺรหมฺมจรภิเยสนา, อนมฺตคมฺคาหภิกา ทภิฎมฺฐภิ ตเทกฎมฺฐปํ อกขุสลปํ กายกมมฺมปํ วจตีกมมฺมปํ
มโนกมมฺมปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘พมฺรหมฺมจรภิเยสนา’’ฯ อภิมา ตภิโสมฺส เอสนาฯ

(๑๒) ตภิโสมฺส วภิธา
๙๒๐. ตตมฺถ กตมา ตภิโสมฺส วภิธา? ‘‘เสโยมฺยหมสมฺมตี’’ตภิ วภิธา, ‘‘สทภิโสหมสมฺมตี’’ตภิ วภิธา, ‘‘หตีโนหมสมฺมตี’’ตภิ วภิธา –

อภิมา ตภิโสมฺส วภิธาฯ

(๑๓) ตตีณภิ ภยานภิ
๙๒๑. ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ ภยานภิ? ชาตภิภยปํ, ชราภยปํ, มรณภยปํฯ

(ก) ตตมฺถ กตมปํ ชาตภิภยปํ?  ชาตภิปํ ปฎภิจมฺจ ภยปํ ภยานกปํ ฉมมฺภภิตตมฺตปํ โลมหปํโส เจตโส อขุตมฺราโส –
อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ชาตภิภยปํ’’ฯ

(ข) ตตมฺถ กตมปํ ชราภยปํ? ชรปํ ปฎภิจมฺจ ภยปํ ภยานกปํ ฉมมฺภภิตตมฺตปํ โลมหปํโส เจตโส อขุตมฺราโส – อภิทปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘ชราภยปํ’’ฯ

(ค) ตตมฺถ กตมปํ มรณภยปํ? มรณปํ ปฎภิจมฺจ ภยปํ ภยานกปํ ฉมมฺภภิตตมฺตปํ โลมหปํโส เจตโส อขุตมฺราโส –
อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มรณภยปํ’’ฯ อภิมานภิ ตตีณภิ ภยานภิฯ

(๑๔) ตตีณภิ ตมานภิ
๙๒๒. ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ ตมานภิ? อตตีตปํ วา อทมฺธานปํ อารพมฺภ กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ นาธภิมขุจมฺจตภิ น สมมฺปส ตีทตภิ,

อนาคตปํ วา อทมฺธานปํ อารพมฺภ กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ นาธภิมขุจมฺจตภิ น สมมฺปส ตีทตภิ, เอตรหภิ วา ปจมฺจขุปมฺปนมฺนปํ
อทมฺธานปํ อารพมฺภ กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ นาธภิมขุจมฺจตภิ น สมมฺปส ตีทตภิ – อภิมานภิ ตตีณภิ ตมานภิฯ

(๑๕) ตตีณภิ ตภิตมฺถายตนานภิ
๙๒๓. ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ ตภิตมฺถายตนานภิ? อภิเธกโจมฺจ สมโณ วา พมฺราหมฺมโณ วา เอวปํวาทตี โหตภิ เอวปํทภิฎมฺฐตี

– ‘‘ยปํ กภิญมฺจายปํ ปขุรภิสปขุคมฺคโล ปฎภิสปํเวเทตภิ สขุขปํ วา ทขุกมฺขปํ วา อทขุกมฺขมสขุขปํ วา, สพมฺพปํ ตปํ ปขุเพมฺพ กตเห
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ตรู’’ตภิ;  อภิธ ปเนกโจมฺจ สมโณ วา พมฺราหมฺมโณ วา เอวปํวาทตี โหตภิ เอวปํทภิฎมฺฐตี – ‘‘ยปํ  กภิญมฺจายปํ ปขุรภิส
ปขุคมฺคโล ปฎภิสปํเวเทตภิ สขุขปํ วา ทขุกมฺขปํ วา อทขุกมฺขมสขุขปํ วา, สพมฺพปํ ตปํ อภิสมฺสรนภิมมฺมานเหตรู’’ตภิ; อภิธ ปเนก
โจมฺจ สมโณ วา พมฺราหมฺมโณ วา เอวปํวาทตี โหตภิ เอวปํทภิฎมฺฐตี – ‘‘ยปํ กภิญมฺจายปํ ปขุรภิสปขุคมฺคโล ปฎภิสปํเวเทตภิ
สขุขปํ วา ทขุกมฺขปํ วา อทขุกมฺขมสขุขปํ วา, สพมฺพปํ ตปํ อเหตขุ อปมฺปจมฺจยา’’ตภิ – อภิมานภิ ตตีณภิ ตภิตมฺถายตนานภิฯ

(๑๖) ตโย กภิญมฺจนา
๙๒๔. ตตมฺถ กตเม ตโย กภิญมฺจนา [กตมานภิ ตตีณภิ กภิญมฺจนานภิ  (?) ทตี. นภิ.  ๓.๓๐๕]? ราโค กภิญมฺจนปํ,  โทโส

กภิญมฺจนปํ, โมโห กภิญมฺจนปํ – อภิเม ตโย กภิญมฺจนาฯ

(๑๗) ตตีณภิ องมฺคณานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ องมฺคณานภิ? ราโค องมฺคณปํ, โทโส องมฺคณปํ, โมโห องมฺคณปํ – อภิมานภิ ตตีณภิ องมฺคณา
นภิฯ

(๑๘) ตตีณภิ มลานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ มลานภิ? ราโค มลปํ, โทโส มลปํ, โมโห มลปํ – อภิมานภิ ตตีณภิ มลานภิฯ

(๑๙) ตตีณภิ วภิสมานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ ตตีณภิ วภิสมานภิ? ราโค วภิสมปํ, โทโส วภิสมปํ, โมโห วภิสมปํ – อภิมานภิ ตตีณภิ วภิสมานภิฯ

(๒๐) อปรานภิปภิ ตตีณภิ วภิสมานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ อปรานภิปภิ ตตีณภิ วภิสมานภิ? กายวภิสมปํ, วจตีวภิสมปํ, มโนวภิสมปํ – อภิมานภิ ตตีณภิ วภิสมานภิฯ

(๒๑) ตโย อคมฺคตี
ตตมฺถ กตเม ตโย อคมฺคตี? ราคคมฺคภิ, โทสคมฺคภิ, โมหคมฺคภิ – อภิเม ตโย อคมฺคตีฯ

(๒๒) ตโย กสาวา
ตตมฺถ กตเม ตโย กสาวา? ราคกสาโว, โทสกสาโว, โมหกสาโว – อภิเม ตโย กสาวาฯ

(๒๓) อปเรปภิ ตโย กสาวา
ตตมฺถ กตเม อปเรปภิ ตโย กสาวา? กายกสาโว, วจตีกสาโว, มโนกสาโว – อภิเม ตโย กสาวาฯ

(๒๔. ก) อสมฺสาททภิฎมฺฐภิ
๙๒๕. ตตมฺถ กตมา อสมฺสาททภิฎมฺฐภิ?  อภิเธกโจมฺจ สมโณ วา พมฺราหมฺมโณ วา เอวปํวาทตี โหตภิ เอวปํทภิฎมฺฐตี  –

‘‘นตมฺถภิ กาเมสขุ โทโส’’ตภิฯ โส กาเมสขุ ปาตพมฺยตปํ อาปชมฺชตภิฯ อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสมฺสาททภิฎมฺฐภิ’’ฯ

(ข) อตมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ
ตตมฺถ กตมา อตมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ? อภิธ อสมฺสขุตวา ปขุถขุชมฺชโน อรภิยานปํ อทสมฺสาวตี อรภิยธมมฺมสมฺส อโกวภิ
โท อรภิยธเมมฺม อวภินตีโต, สปมฺปขุรภิสานปํ อทสมฺสาวตี สปมฺปขุรภิสธมมฺมสมฺส อโกวภิโท สปมฺปขุรภิสธเมมฺม อ
วภินตีโต – รรูปปํ อตมฺตโต สมนขุปสมฺสตภิ รรูปวนมฺตปํ วา อตมฺตานปํ อตมฺตนภิ วา รรูปปํ รรูปสมฺมภิปํ วา อตมฺตานปํฯ
เวทนปํ…เป.… สญมฺญปํ…เป.… สงมฺขาเร…เป.… วภิญมฺญาณปํ อตมฺตโต สมนขุปสมฺสตภิ วภิญมฺญาณวนมฺตปํ
วา อตมฺตานปํ อตมฺตนภิ วา วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณสมฺมภิปํ วา อตมฺตานปํฯ ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…
เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อตมฺตานขุทภิฎมฺฐภิ’’ฯ
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(ค) มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ
ตตมฺถ กตมา มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ? ‘‘นตมฺถภิ ทภินมฺนปํ,  นตมฺถภิ ยภิฎมฺฐปํ…เป.… เย อภิมญมฺจ โลกปํ ปรญมฺจ โลกปํ
สยปํ อภภิญมฺญา สจมฺฉภิกตมฺวา ปเวเทนมฺตตี’’ตภิ – ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิยาสคมฺ
คาโห  –  อยปํ  วขุจมฺจตภิ  ‘‘มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ’’ฯ  สสมฺสตทภิฎมฺฐภิ  อสมฺสาททภิฎมฺฐภิ,  สกมฺกายทภิฎมฺฐภิ  อตมฺตา
นขุทภิฎมฺฐภิ, อขุเจมฺฉททภิฎมฺฐภิ มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิฯ

(๒๕. ก) อรตภิ
๙๒๖. ตตมฺถ กตมา อรตภิ? ปเนมฺตสขุ วา เสนาสเนสขุ อญมฺญตรญมฺญตเรสขุ วา อธภิกขุสเลสขุ ธเมมฺมสขุ อรตภิ อรตภิ

ตา อนภภิรตภิ อนภภิรมณา อขุกมฺกณมฺฐภิตา ปรภิตสมฺส ภิตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อรตภิ’’ฯ

(ข) วภิเหสา
ตตมฺถ กตมา วภิเหสา? อภิเธกโจมฺจ ปาณภินา วา เลฑมฺฑขุนา วา ทเณมฺฑน วา สเตมฺถน วา รชมฺชขุ
ยา วา อญมฺญตรญมฺญตเรน สเตมฺต วภิเหเฐตภิ, ยา เอวรรูปา เหฐนา วภิเหฐนา หภิปํสนา วภิหภิปํสนา
โรสนา วภิโรสนา ปรรูปฆาโต – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘วภิเหสา’’ฯ

(ค) อธมมฺมจรภิยา
ตตมฺถ  กตมา  อธมมฺมจรภิยา?  กาเยน  อธมมฺมจรภิยาวภิสมจรภิยา,  วาจาย  อธมมฺมจรภิยาวภิสม
จรภิยา, มนสา อธมมฺมจรภิยาวภิสมจรภิยา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อธมมฺมจรภิยา’’ฯ

(๒๖. ก) โทวจสมฺสตา
๙๒๗. ตตมฺถ กตมา โทวจสมฺสตา? สหธมมฺมภิเก วขุจมฺจมาเน โทวจสมฺสายปํ โทวจสมฺส ภิยปํ โทวจสมฺสตา วภิปมฺปฎภิกขุล

คมฺคาหภิตา  วภิปจมฺจนตีกสาตตา  อนาทรภิยปํ  อนาทรตา  อคารวตา  อปมฺปตภิสมฺสวตา  –  อยปํ  วขุจมฺจตภิ
‘‘โทวจสมฺสตา’’ฯ

(ข) ปาปมภิตมฺตตา
ตตมฺถ  กตมา  ปาปมภิตมฺตตา?  เย  เต  ปขุคมฺคลา  อสมฺสทมฺธา  ทขุสมฺส ตีลา  อปมฺปสมฺสขุตา  มจมฺฉรภิโน
ทขุปมฺปญมฺญา, ยา เตสปํ เสวนา นภิเสวนา สปํเสวนา ภชนา สมมฺภชนา ภตมฺตภิ สมมฺภตมฺตภิ ตปํสมมฺปวงมฺ
กตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปาปมภิตมฺตตา’’ฯ

(ค) นานตมฺตสญมฺญา
ตตมฺถ กตมา นานตมฺตสญมฺญา?  กามสญมฺญา,  พมฺยาปาทสญมฺญา,  วภิหภิปํสาสญมฺญา – อยปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘นานตมฺตสญมฺญา’’ฯ สพมฺพาปภิ อกขุสลา สญมฺญา นานตมฺตสญมฺญาฯ

(๒๗. ก) อขุทมฺธจมฺจปํ
๙๒๘. ตตมฺถ กตมปํ อขุทมฺธจมฺจปํ? ยปํ จภิตมฺตสมฺส อขุทมฺธจมฺจปํ อวรูปสโม เจตโส วภิเกมฺขโป ภนมฺตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ วขุจมฺจ

ตภิ ‘‘อขุทมฺธจมฺจปํ’’ฯ

(ข) โกสชมฺช ปํ
ตตมฺถ กตมปํ โกสชมฺช ปํ? กายทขุจมฺจรภิเต วา วจตีทขุจมฺจรภิเต วา มโนทขุจมฺจรภิเต วา ปญมฺจสขุ วา กาม
คขุเณสขุ จภิตมฺตสมฺส โวสมฺสโคมฺค โวสมฺสคมฺคานขุปมฺปทานปํ กขุสลานปํ ธมมฺมานปํ ภาวนาย อสกมฺกจมฺจกภิรภิย
ตา อสาตจมฺจกภิรภิยตา อนฎมฺฐภิตกภิรภิยตา โอลตีนวขุตมฺตภิตา นภิกมฺขภิตมฺตฉนมฺทตา นภิกมฺขภิตมฺตธขุรตา อนา
เสวนา อภาวนา อพหขุลตีกมมฺมปํ อนธภิฎมฺฐานปํ อนนขุโยโค ปมาโท – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘โกสชมฺช ปํ’’ฯ
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(ค) ปมาโท
ตตมฺถ กตโม ปมาโท?  กายทขุจมฺจรภิเต วา วจตีทขุจมฺจรภิเต วา มโนทขุจมฺจรภิเต วา ปญมฺจสขุ  วา
กามคขุเณสขุ จภิตมฺตสมฺส โวสมฺสโคมฺค โวสมฺสคมฺคานขุปมฺปทานปํ กขุสลานปํ ธมมฺมานปํ ภาวนาย อสกมฺกจมฺจกภิ
รภิยตา อสาตจมฺจกภิรภิยตา อนฎมฺฐภิตกภิรภิยตา โอลตีนวขุตมฺตภิตา นภิกมฺขภิตมฺตฉนมฺทตา นภิกมฺขภิตมฺตธขุรตา อ
นาเสวนา อภาวนา อพหขุลตีกมมฺมปํ อนธภิฎมฺฐานปํ อนนขุโยโค ปมาโท,  โย เอวรรูโป ปมาโท
ปมชมฺชนา ปมชมฺช ภิตตมฺตปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปมาโท’’ฯ

(๒๘. ก) อสนมฺตขุฎมฺฐภิตา
๙๒๙. ตตมฺถ  กตมา  อสนมฺตขุฎมฺฐภิตา?  อภิตรตีตรจตีวรปภิณมฺฑปาตเสนาสนคภิลานปจมฺจยเภสชมฺชปรภิกมฺขาเรหภิ

ปญมฺจหภิ วา กามคขุเณหภิ อสนมฺตขุฎมฺฐสมฺส ภภิโยมฺยกมมฺยตา, ยา เอวรรูปา อภิจมฺฉา อภิจมฺฉาคตา อสนมฺตขุฎมฺฐภิตา
ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสนมฺตขุฎมฺฐภิตา’’ฯ

(ข) อสมมฺปชญมฺญตา
ตตมฺถ กตมา อสมมฺปชญมฺญตา? ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกขุสลมรูลปํ –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสมมฺปชญมฺญตา’’ฯ

(ค) มหภิจมฺฉตา
ตตมฺถ  กตมา มหภิจมฺฉตา?  อภิตรตีตรจตีวรปภิณมฺฑปาตเสนาสนคภิลานปจมฺจยเภสชมฺชปรภิกมฺขาเรหภิ
ปญมฺจหภิ วา กามคขุเณหภิ อสนมฺตขุฎมฺฐสมฺส ภภิโยมฺยกมมฺยตา, ยา เอวรรูปา อภิจมฺฉา อภิจมฺฉาคตา มหภิ
จมฺฉตา ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มหภิจมฺฉตา’’ฯ

(๒๙. ก) อหภิรภิกปํ
๙๓๐. ตตมฺถ กตมปํ อหภิรภิกปํ? ยปํ น หภิรตียตภิ หภิรตียภิตเพมฺพน, น หภิรตียตภิ ปาปกานปํ อกขุสลานปํ ธมมฺมานปํ สมาปตมฺตภิ

ยา – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อหภิรภิกปํ’’ฯ

(ข) อโนตมฺตปมฺปปํ
ตตมฺถ กตมปํ อโนตมฺตปมฺปปํ? ยปํ น โอตมฺตปมฺปตภิ โอตมฺตปมฺปภิตเพมฺพน, น โอตมฺตปมฺปตภิ ปาปกานปํ อกขุ
สลานปํ ธมมฺมานปํ สมาปตมฺตภิยา – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อโนตมฺตปมฺปปํ’’ฯ

(ค) ปมาโท
ตตมฺถ กตโม ปมาโท?  กายทขุจมฺจรภิเต วา วจตีทขุจมฺจรภิเต วา มโนทขุจมฺจรภิเต วา ปญมฺจสขุ  วา
กามคขุเณสขุ จภิตมฺตสมฺส โวสมฺสโคมฺค โวสมฺสคมฺคานขุปมฺปทานปํ กขุสลานปํ ธมมฺมานปํ ภาวนาย อสกมฺกจมฺจกภิ
รภิยตา อสาตจมฺจกภิรภิยตา อนฎมฺฐภิตกภิรภิยตา โอลตีนวขุตมฺตภิตา นภิกมฺขภิตมฺตฉนมฺทตา นภิกมฺขภิตมฺตธขุรตา อ
นาเสวนา อภาวนา อพหขุลตีกมมฺมปํ อนธภิฎมฺฐานปํ อนนขุโยโค ปมาโท,  โย เอวรรูโป ปมาโท
ปมชมฺชนา ปมชมฺช ภิตตมฺตปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปมาโท’’ฯ

(๓๐. ก) อนาทรภิยปํ
๙๓๑. ตตมฺถ กตมปํ อนาทรภิยปํ? ยปํ อนาทรภิยปํ อนาทรตา อคารวตา อปมฺปตภิสมฺสวตา อนทมฺทา อนทมฺทายนา

อนทมฺทายภิตตมฺตปํ [อนาทา อนาทายนา อนาทายภิตตมฺตปํ (สมฺยา.)] อสตีลมฺยปํ อจภิตมฺตตีกาโร – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘อนาทรภิยปํ’’ฯ

(ข) โทวจสมฺสตา
ตตมฺถ กตมา โทวจสมฺสตา?  สหธมมฺมภิเก วขุจมฺจมาเน โทวจสมฺสายปํ  โทวจสมฺส ภิยปํ  โทวจสมฺสตา
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วภิปมฺปฎภิกขุลคมฺคาหภิตา วภิปจมฺจนตีกสาตตา อนาทรภิยปํ  อนาทรตา อคารวตา อปมฺปตภิสมฺสวตา –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘โทวจสมฺสตา’’ฯ

(ค) ปาปมภิตมฺตตา
ตตมฺถ  กตมา  ปาปมภิตมฺตตา?  เย  เต  ปขุคมฺคลา  อสมฺสทมฺธา  ทขุสมฺส ตีลา  อปมฺปสมฺสขุตา  มจมฺฉรภิโน
ทขุปมฺปญมฺญา, ยา เตสปํ เสวนา นภิเสวนา สปํเสวนา ปฎภิเสวนา ภชนา สมมฺภชนา ภตมฺตภิ สมมฺภตมฺตภิ
ตปํสมมฺปวงมฺกตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ปาปมภิตมฺตตา’’ฯ

(๓๑. ก) อสมฺสทมฺธภิยปํ
๙๓๒. ตตมฺถ กตมปํ อสมฺสทมฺธภิยปํ? อภิเธกโจมฺจ อสมฺสโทมฺธ โหตภิ, น สทมฺทหตภิ พขุทมฺธปํ วา ธมมฺมปํ วา สงมฺฆปํ วา, ยปํ

เอวรรูปปํ อสมฺสทมฺธภิยปํ อสมฺสทมฺทหนา อโนกปมฺปนา อนภภิปมฺปสาโท – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสมฺสทมฺธภิยปํ’’ฯ

(ข) อวทญมฺญขุตา
ตตมฺถ กตมา อวทญมฺญขุตา?  ปญมฺจ มจมฺฉรภิยานภิ  – อาวาสมจมฺฉรภิยปํ,  กขุลมจมฺฉรภิยปํ,  ลาภมจมฺฉ
รภิยปํ, วณมฺณมจมฺฉรภิยปํ, ธมมฺมมจมฺฉรภิยปํฯ ยปํ เอวรรูปปํ มเจมฺฉรปํ มจมฺฉรายนา มจมฺฉรายภิตตมฺตปํ เววภิจมฺฉปํ
กทรภิยปํ กฎขุกญมฺจขุกตา อคมฺคหภิตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อวทญมฺญขุตา’’ฯ

(ค) โกสชมฺช ปํ
ตตมฺถ กตมปํ โกสชมฺช ปํ? กายทขุจมฺจรภิเต วา วจตีทขุจมฺจรภิเต วา มโนทขุจมฺจรภิเต วา ปญมฺจสขุ วา กาม
คขุเณสขุ จภิตมฺตสมฺส โวสมฺสโคมฺค, โวสมฺสคมฺคานขุปมฺปทานปํ กขุสลานปํ ธมมฺมานปํ, ภาวนาย อสกมฺกจมฺจกภิรภิย
ตา อสาตจมฺจกภิรภิยตา อนฎมฺฐภิตกภิรภิยตา โอลตีนวขุตมฺตภิตา นภิกมฺขภิตมฺตฉนมฺทตา นภิกมฺขภิตมฺตธขุรตา อนา
เสวนา อภาวนา อพหขุลตีกมมฺมปํ อนธภิฎมฺฐานปํ อนนขุโยโค ปมาโท – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘โกสชมฺช ปํ’’ฯ

(๓๒. ก) อขุทมฺธจมฺจปํ
๙๓๓. ตตมฺถ กตมปํ อขุทมฺธจมฺจปํ?  ยปํ จภิตมฺตสมฺส อขุทมฺธจมฺจปํ อวรูปสโม เจตโส วภิเกมฺขโป ภวนมฺตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ

วขุจมฺจตภิ ‘‘อขุทมฺธจมฺจปํ’’ฯ

(ข) อสปํวโร
ตตมฺถ กตโม อสปํวโร? อภิเธกโจมฺจ จกมฺขขุนา รรูปปํ ทภิสมฺวา นภิมภิตมฺตคมฺคาหตี โหตภิ อนขุพมฺยญมฺชนคมฺคา
หตีฯ ยตมฺวาธภิกรณเมนปํ จกมฺขขุนมฺทมฺรภิยปํ  อสปํวขุตปํ  วภิหรนมฺตปํ  อภภิชมฺฌาโทมนสมฺสา ปาปกา อกขุสลา
ธมมฺมา อนมฺวาสมฺสเวยมฺยขุปํ, ตสมฺส สปํวราย น ปฎภิปชมฺชตภิ, น รกมฺขตภิ จกมฺขขุนมฺทมฺรภิยปํ, จกมฺขขุนมฺทมฺรภิเย น
สปํวรปํ อาปชมฺชตภิฯ โสเตน สทมฺทปํ สขุตมฺวา…เป.… ฆาเนน คนมฺธปํ ฆายภิตมฺวา…เป.… ช ภิวมฺหาย รสปํ
สายภิตมฺวา…เป.…  กาเยน โผฎมฺฐพมฺพปํ ผขุส ภิตมฺวา…เป.…  มนสา ธมมฺมปํ วภิญมฺญาย นภิมภิตมฺตคมฺคาหตี
โหตภิ อนขุพมฺยญมฺชนคมฺคาหตีฯ ยตมฺวาธภิกรณเมนปํ มนภินมฺทมฺรภิยปํ อสปํวขุตปํ วภิหรนมฺตปํ อภภิชมฺฌาโทมนสมฺ
สา ปาปกา อกขุสลา ธมมฺมา อนมฺวาสมฺสเวยมฺยขุปํ, ตสมฺส สปํวราย น ปฎภิปชมฺชตภิ, น รกมฺขตภิ มนภินมฺทมฺ
รภิยปํ, มนภินมฺทมฺรภิเย น สปํวรปํ อาปชมฺชตภิ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสปํวโร’’ฯ

(ค) ทขุสมฺส ตีลมฺยปํ
ตตมฺถ กตมปํ ทขุสมฺส ตีลมฺยปํ? กายภิโก วตีตภิกมฺกโม, วาจส ภิโก วตีตภิกมฺกโม, กายภิกวาจส ภิโก วตีตภิกมฺกโม –
อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ทขุสมฺส ตีลมฺยปํ’’ฯ

(๓๓. ก) อรภิยานปํ อทสมฺสนกมมฺยตา
๙๓๔. ตตมฺถ กตมา อรภิยานปํ อทสมฺสนกมมฺยตา? ตตมฺถ กตเม อรภิยา? อรภิยา วขุจมฺจนมฺตภิ พขุทมฺธา จ พขุทมฺธสาว
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กา จฯ ยา อภิเมสปํ อรภิยานปํ อทสมฺสนกมมฺยตา อทฎมฺฐขุกมมฺยตา อสเมตขุกมมฺยตา อสมาคนมฺตขุกมมฺยตา –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อรภิยานปํ อทสมฺสนกมมฺยตา’’ฯ

(ข) สทมฺธมมฺมปํ อโสตขุกมมฺยตา
ตตมฺถ กตมา สทมฺธมมฺมปํ อโสตขุกมมฺยตา? ตตมฺถ กตโม สทมฺธโมมฺม? จตมฺตาโร สตภิปฎมฺฐานา, จตมฺ
ตาโร สมมฺมปมฺปธานา, จตมฺตาโร อภิทมฺธภิปาทา, ปญมฺจภินมฺทมฺรภิยานภิ,  ปญมฺจ พลานภิ, สตมฺต โพชมฺซงมฺ
คา,  อรภิโย อฎมฺฐงมฺคภิโก มโคมฺค – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘สทมฺธโมมฺม’’ฯ ยา อภิมสมฺส สทมฺธมมฺมสมฺส อโสตขุ
กมมฺยตา อสวนกมมฺยตา อนขุคมฺคเหตขุกมมฺยตา อธาเรตขุกมมฺยตา – อยปํ  วขุจมฺจตภิ  ‘‘สทมฺธมมฺมปํ  อ
โสตขุกมมฺยตา’’ฯ

(ค) อขุปารมมฺภจภิตมฺตตา
ตตมฺถ กตมา อขุปารมมฺภจภิตมฺตตา? ตตมฺถ กตโม อขุปารโมมฺภ? โย อขุปารโมมฺภ อนขุปารโมมฺภ อขุ
ปารมมฺภนา อนขุปารมมฺภนา อนขุปารมมฺภภิตตมฺตปํ อขุญมฺญา อวญมฺญา ปรภิภโว รนมฺธคเวส ภิตา – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘อขุปารมมฺภจภิตมฺตตา’’ฯ

(๓๔. ก) มขุฎมฺฐสมฺสจมฺจปํ
๙๓๕. ตตมฺถ กตมปํ มขุฎมฺฐสมฺสจมฺจปํ? ยา อสมฺสตภิ อนนขุสมฺสตภิ อปมฺปฎภิสมฺสตภิ อสมฺสตภิ อสมฺสรณตา อธารณตา ปภิลาปน

ตา สมมฺมขุสนตา – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘มขุฎมฺฐสมฺสจมฺจปํ’’ฯ

(ข) อสมมฺปชญมฺญปํ
ตตมฺถ กตมปํ อสมมฺปชญมฺญปํ?  ยปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ …เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกขุสลมรูลปํ –
อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อสมมฺปชญมฺญปํ’’ฯ

(ค) เจตโส วภิเกมฺขโป
ตตมฺถ กตโม เจตโส วภิเกมฺขโป? ยปํ จภิตมฺตสมฺส อขุทมฺธจมฺจปํ อวรูปสโม เจตโส วภิเกมฺขโป ภนมฺตตมฺตปํ จภิตมฺ
ตสมฺส – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘เจตโส วภิเกมฺขโป’’ฯ

(๓๕. ก) อโยนภิโส มนส ภิกาโร
๙๓๖. ตตมฺถ กตโม อโยนภิโส มนส ภิกาโร?  อนภิเจมฺจ ‘‘นภิจมฺจ’’นมฺตภิ  อโยนภิโส มนส ภิกาโร,  ทขุเกมฺข ‘‘สขุข’’นมฺตภิ  อ

โยนภิโส มนสภิกาโร, อนตมฺตนภิ ‘‘อตมฺตา’’ตภิ อโยนภิโส มนส ภิกาโร, อสขุเภ ‘‘สขุภ’’นมฺตภิ อโยนภิโส มนส ภิกา
โร,  สจมฺจวภิปมฺปฎภิกขุเลน วา จภิตมฺตสมฺส อาวฎมฺฎนา อนาวฎมฺฎนา อาโภโค สมนมฺนาหาโร มนส ภิกาโร –
อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อโยนภิโส มนส ภิกาโร’’ฯ

(ข) กขุมมฺมคมฺคเสวนา
ตตมฺถ กตมา กขุมมฺมคมฺคเสวนา?  ตตมฺถ กตโม กขุมมฺมโคมฺค?  มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ,  มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป,  มภิจมฺ
ฉาวาจา,  มภิจมฺฉากมมฺมโนมฺต,  มภิจมฺฉาอาช ตีโว,  มภิจมฺฉาวายาโม,  มภิจมฺฉาสตภิ,  มภิจมฺฉาสมาธภิ – อยปํ
วขุจมฺจตภิ ‘‘กขุมมฺมโคมฺค’’ฯ ยา อภิมสมฺส กขุมมฺมคมฺคสมฺส เสวนา นภิเสวนา สปํเสวนา ภชนา สมมฺภชนา
ภตมฺตภิ สมมฺภตมฺตภิ ตปํสมมฺปวงมฺกตา – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘กขุมมฺมคมฺคเสวนา’’ฯ

(ค) เจตโส จ ลตีนตมฺตปํ
ตตมฺถ กตมปํ เจตโส จ ลตีนตมฺตปํ?  ยา จภิตมฺตสมฺส อกลมฺยตา อกมมฺมญมฺญตา โอลตียนา สลมฺลตียนา
ลตีนปํ ลตียนา ลตียภิตตมฺตปํ ถภินปํ ถภิยนา ถภิยภิตตมฺตปํ จภิตมฺตสมฺส – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘เจตโส จ ลตีนตมฺตปํ’’ฯ
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ตภิกปํฯ

๔. จตขุกมฺกนภิเทมฺทโส
(๑) จตมฺตาโร อาสวา
๙๓๗. ตตมฺถ กตเม จตมฺตาโร อาสวา? กามาสโว, ภวาสโว, ทภิฎมฺฐาสโว, อวภิชมฺชาสโวฯ

(ก) กามาสโว
ตตมฺถ กตโม กามาสโว?  โย กาเมสขุ กามจมฺฉโนมฺท กามราโค กามนนมฺทตี กามตณมฺหา กา
มสภิเนโห กามปรภิฬาโห กามมขุจมฺฉา กามโชมฺซสานปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘กามาสโว’’ฯ

(ข) ภวาสโว
ตตมฺถ กตโม ภวาสโว?  โย ภเวสขุ ภวจมฺฉโนมฺท…เป.…  ภวโชมฺซสานปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ภวาส
โว’’ฯ

(ค) ทภิฎมฺฐาสโว
ตตมฺถ กตโม ทภิฎมฺฐาสโว? ‘‘สสมฺสโต โลโก’’ตภิ  วา,  ‘‘อสสมฺสโต โลโก’’ตภิ  วา,  ‘‘อนมฺตวา โล
โก’’ตภิ วา, ‘‘อนนมฺตวา โลโก’’ตภิ วา, ‘‘ตปํ ช ตีวปํ ตปํ สรตีร’’นมฺตภิ วา, ‘‘อญมฺญปํ ช ตีวปํ อญมฺญปํ สรตีร’’นมฺตภิ วา,
‘‘โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณา’’ตภิ วา, ‘‘น โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณา’’ตภิ วา, ‘‘โหตภิ จ น จ โห
ตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณา’’ตภิ วา, ‘‘เนว โหตภิ น น โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณา’’ตภิ วาฯ ยา เอว
รรูปา  ทภิฎมฺฐภิ  ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.…  วภิปรภิยาสคมฺคาโห  –  อยปํ  วขุจมฺจตภิ  ‘‘ทภิฎมฺฐาสโว’’ฯ  สพมฺพาปภิ
มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐาสโวฯ

(ฆ) อวภิชมฺชาสโว
ตตมฺถ กตโม อวภิชมฺชาสโว?  ทขุเกมฺข อญมฺญาณปํ,  ทขุกมฺขสมขุทเย อญมฺญาณปํ  ,  ทขุกมฺขนภิโรเธ อญมฺ
ญาณปํ,  ทขุกมฺขนภิโรธคามภินภิยา  ปฎภิปทาย  อญมฺญาณปํ,  ปขุพมฺพเนมฺต  อญมฺญาณปํ,  อปรเนมฺต  อญมฺ
ญาณปํ, ปขุพมฺพนมฺตาปรเนมฺต อญมฺญาณปํ, อภิทปมฺปจมฺจยตา ปฎภิจมฺจสมขุปมฺปเนมฺนสขุ ธเมมฺมสขุ อญมฺญาณปํฯ
ยปํ เอวรรูปปํ อญมฺญาณปํ อทสมฺสนปํ…เป.… อวภิชมฺชาลงมฺคตี โมโห อกขุสลมรูลปํ – อยปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อวภิชมฺชาส
โว’’ฯ อภิเม จตมฺตาโร อาสวาฯ

(๒-๕) จตมฺตาโร คนมฺถาทตี
๙๓๘. ตตมฺถ กตเม จตมฺตาโร คนมฺถา …เป.… จตมฺตาโร โอฆา…เป.… จตมฺตาโร โยคา…เป.… จตมฺตารภิ อขุ

ปาทานานภิ? กามขุปาทานปํ, ทภิฎมฺฐขุปาทานปํ, สตีลพมฺพตขุปาทานปํ, อตมฺตวาทขุปาทานปํฯ

(ก) กามขุปาทานปํ
ตตมฺถ กตมปํ กามขุปาทานปํ?  โย กาเมสขุ  กามจมฺฉโนมฺท…เป.…  กามโชมฺซสานปํ  – อภิทปํ  วขุจมฺจตภิ
‘‘กามขุปาทานปํ’’ฯ

(ข) ทภิฎมฺฐขุปาทานปํ
ตตมฺถ กตมปํ ทภิฎมฺฐขุปาทานปํ? ‘‘นตมฺถภิ ทภินมฺนปํ, นตมฺถภิ ยภิฎมฺฐปํ…เป.… เย อภิมญมฺจ โลกปํ ปรญมฺจ โลกปํ
สยปํ อภภิญมฺญา สจมฺฉภิกตมฺวา ปเวเทนมฺตตี’’ตภิฯ ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิยาสคมฺ
คาโห – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘ทภิฎมฺฐขุปาทานปํ’’ฯ ฐเปตมฺวา ส ตีลพมฺพตขุปาทานญมฺจ อตมฺตวาทขุปาทานญมฺจ
สพมฺพาปภิ มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐขุปาทานปํฯ
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(ค) สตีลพมฺพตขุปาทานปํ
ตตมฺถ กตมปํ ส ตีลพมฺพตขุปาทานปํ? อภิโต พหภิทมฺธา สมณพมฺราหมฺมณานปํ ส ตีเลน สขุทมฺธภิ วเตน สขุทมฺธภิ
ส ตีลพมฺพเตน สขุทมฺธตีตภิฯ ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.… วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ
‘‘ส ตีลพมฺพตขุปาทานปํ’’ฯ

(ฆ) อตมฺตวาทขุปาทานปํ
ตตมฺถ กตมปํ อตมฺตวาทขุปาทานปํ? อภิธ อสมฺสขุตวา ปขุถขุชมฺชโน อรภิยานปํ อทสมฺสาวตี อรภิยธมมฺมสมฺส อ
โกวภิโท อรภิยธเมมฺม อวภินตีโต,  สปมฺปขุรภิสานปํ อทสมฺสาวตี สปมฺปขุรภิสธมมฺมสมฺส อโกวภิโท สปมฺปขุรภิสธ
เมมฺม อวภินตีโต – รรูปปํ อตมฺตโต สมนขุปสมฺสตภิ รรูปวนมฺตปํ วา อตมฺตานปํ อตมฺตนภิ วา รรูปปํ รรูปสมฺมภิปํ  วา
อตมฺตานปํฯ เวทนปํ…เป.… สญมฺญปํ…เป.… สงมฺขาเร…เป.… วภิญมฺญาณปํ อตมฺตโต สมนขุปสมฺสตภิ วภิญมฺ
ญาณวนมฺตปํ วา อตมฺตานปํ อตมฺตนภิ วา วภิญมฺญาณปํ วภิญมฺญาณสมฺมภิปํ  วา อตมฺตานปํฯ ยา เอวรรูปา ทภิฎมฺฐภิ
ทภิฎมฺฐภิคตปํ…เป.…  วภิปรภิยาสคมฺคาโห – อภิทปํ วขุจมฺจตภิ ‘‘อตมฺตวาทขุปาทานปํ’’ฯ อภิมานภิ จตมฺตารภิ อขุ
ปาทานานภิฯ

(๖) จตมฺตาโร ตณมฺหขุปมฺปาทา
๙๓๙. ตตมฺถ กตเม จตมฺตาโร ตณมฺหขุปมฺปาทา?  จตีวรเหตขุ  วา ภภิกมฺขขุโน ตณมฺหา อขุปมฺปชมฺชมานา อขุปมฺปชมฺชตภิ,

ปภิณมฺฑปาตเหตขุ วา ภภิกมฺขขุโน ตณมฺหา อขุปมฺปชมฺชมานา อขุปมฺปชมฺชตภิ,  เสนาสนเหตขุ วา ภภิกมฺขขุโน ตณมฺหา
อขุปมฺปชมฺชมานา อขุปมฺปชมฺชตภิ, อภิตภิภวาภวเหตขุ วา ภภิกมฺขขุโน ตณมฺหา อขุปมฺปชมฺชมานา อขุปมฺปชมฺชตภิ – อภิเม จตมฺ
ตาโร ตณมฺหขุปมฺปาทาฯ

(๗) จตมฺตารภิ อคตภิคมนานภิ
ตตมฺถ  กตมานภิ  จตมฺตารภิ  อคตภิคมนานภิ?  ฉนมฺทาคตภิปํ  คจมฺฉตภิ,  โทสาคตภิปํ  คจมฺฉตภิ,  โมหาคตภิปํ  คจมฺฉตภิ,
ภยาคตภิปํ คจมฺฉตภิฯ ยา เอวรรูปา อคตภิ อคตภิคมนปํ ฉนมฺทคมนปํ วคมฺคคมนปํ วารภิคมนปํ – อภิมานภิ จตมฺตารภิ
อคตภิคมนานภิฯ

(๘) จตมฺตาโร วภิปรภิยาสา
ตตมฺถ กตเม จตมฺตาโร วภิปรภิยาสา? อนภิเจมฺจ ‘‘นภิจมฺจ’’นมฺตภิ สญมฺญาวภิปรภิยาโส จภิตมฺตวภิปรภิยาโส ทภิฎมฺฐภิวภิปรภิ
ยาโส,  ทขุเกมฺข ‘‘สขุข’’นมฺตภิ  สญมฺญาวภิปรภิยาโส จภิตมฺตวภิปรภิยาโส ทภิฎมฺฐภิวภิปรภิยาโส,  อนตมฺตนภิ  ‘‘อตมฺตา’’ตภิ
สญมฺญาวภิปรภิยาโส จภิตมฺตวภิปรภิยาโส ทภิฎมฺฐภิวภิปรภิยาโส,  อสขุเภ ‘‘สขุภ’’นมฺตภิ  สญมฺญาวภิปรภิยาโส จภิตมฺตวภิปรภิ
ยาโส ทภิฎมฺฐภิวภิปรภิยาโส – อภิเม จตมฺตาโร วภิปรภิยาสาฯ

(๙) จตมฺตาโร อนรภิยโวหารา
ตตมฺถ กตเม จตมฺตาโร อนรภิยโวหารา? อทภิเฎมฺฐ ทภิฎมฺฐวาทภิตา, อสมฺสขุเต สขุตวาทภิตา, อมขุเต มขุตวา
ทภิตา, อวภิญมฺญาเต วภิญมฺญาตวาทภิตา – อภิเม จตมฺตาโร อนรภิยโวหาราฯ

(๑๐) อปเรปภิ จตมฺตาโร อนรภิยโวหารา
ตตมฺถ กตเม อปเรปภิ จตมฺตาโร อนรภิยโวหารา? ทภิเฎมฺฐ อทภิฎมฺฐวาทภิตา, สขุเต อสมฺสขุตวาทภิตา, มขุเต
อมขุตวาทภิตา, วภิญมฺญาเต อวภิญมฺญาตวาทภิตา – อภิเม จตมฺตาโร อนรภิยโวหาราฯ

(๑๑) จตมฺตารภิ ทขุจมฺจรภิตานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ จตมฺตารภิ ทขุจมฺจรภิตานภิ? ปาณาตภิปาโต, อทภินมฺนาทานปํ, กาเมสขุมภิจมฺฉาจาโร, มขุสาวาโท
– อภิมานภิ จตมฺตารภิ ทขุจมฺจรภิตานภิฯ
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(๑๒) อปรานภิปภิ จตมฺตารภิ ทขุจมฺจรภิตานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ อปรานภิปภิ จตมฺตารภิ ทขุจมฺจรภิตานภิ? มขุสาวาโท, ปภิสขุณา วาจา, ผรขุสา วาจา, สมมฺผปมฺปลา
โป – อภิมานภิ จตมฺตารภิ ทขุจมฺจรภิตานภิฯ

(๑๓) จตมฺตารภิ ภยานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ จตมฺตารภิ ภยานภิ? ชาตภิภยปํ,  ชราภยปํ,  พมฺยาธภิภยปํ,  มรณภยปํ – อภิมานภิ จตมฺตารภิ ภยา
นภิฯ

(๑๔) อปรานภิปภิ จตมฺตารภิ ภยานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ อปรานภิปภิ จตมฺตารภิ ภยานภิ? ราชภยปํ, โจรภยปํ, อคมฺคภิภยปํ, อขุทกภยปํ – อภิมานภิ จตมฺตารภิ
ภยานภิฯ

ตตมฺถ กตมานภิ อปรานภิปภิ จตมฺตารภิ ภยานภิ? อรูมภิภยปํ, กขุมมฺภตีลภยปํ [กขุมมฺภตีรภยปํ, กขุมมฺภตีฬภยปํ (?) (กขุมมฺภ
+ อตีร + อ = ภย)], อาวฎมฺฎภยปํ, สขุสขุกาภยปํ – อภิมานภิ จตมฺตารภิ ภยานภิฯ

ตตมฺถ กตมานภิ อปรานภิปภิ จตมฺตารภิ ภยานภิ?  อตมฺตานขุวาทภยปํ,  ปรานขุวาทภยปํ,  ทณมฺฑภยปํ,  ทขุคมฺคตภิ
ภยปํ – อภิมานภิ จตมฺตารภิ ภยานภิฯ

(๑๕) จตโสมฺส ทภิฎมฺฐภิโย
ตตมฺถ กตมา จตโสมฺส ทภิฎมฺฐภิโย? ‘‘สยงมฺกตปํ สขุขทขุกมฺข’’นมฺตภิ สจมฺจโต เถตโต ทภิฎมฺฐภิ อขุปมฺปชมฺชตภิ, ‘‘ปรงมฺกตปํ
สขุขทขุกมฺข’’นมฺตภิ  สจมฺจโต เถตโต ทภิฎมฺฐภิ  อขุปมฺปชมฺชตภิ,  ‘‘สยงมฺกตญมฺจ  ปรงมฺกตญมฺจ  สขุขทขุกมฺข’’นมฺตภิ  สจมฺจโต
เถตโต ทภิฎมฺฐภิ  อขุปมฺปชมฺชตภิ,  ‘‘อสยงมฺการปํ อปรงมฺการปํ  อธภิจมฺจสมขุปมฺปนมฺนปํ  สขุขทขุกมฺข’’นมฺตภิ  สจมฺจโต เถตโต
ทภิฎมฺฐภิ อขุปมฺปชมฺชตภิ – อภิมา จตโสมฺส ทภิฎมฺฐภิโยฯ

จตขุกมฺกปํฯ

๕. ปญมฺจกนภิเทมฺทโส
(๑) ปโญมฺจรมมฺภาคภิยานภิ สปํโยชนานภิ
๙๔๐. ตตมฺถ กตมานภิ ปโญมฺจรมมฺภาคภิยานภิ สปํโยชนานภิ? สกมฺกายทภิฎมฺฐภิ, วภิจภิกภิจมฺฉา, สตีลพมฺพตปรามาโส, กาม

จมฺฉโนมฺท, พมฺยาปาโท – อภิมานภิ ปโญมฺจรมมฺภาคภิยานภิ สปํโยชนานภิฯ

(๒) ปญมฺจขุทมฺธมมฺภาคภิยานภิ สปํโยชนานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ ปญมฺจขุทมฺธมมฺภาคภิยานภิ สปํโยชนานภิ? รรูปราโค, อรรูปราโค, มาโน, อขุทมฺธจมฺจปํ, อวภิชมฺชา –
อภิมานภิ ปญมฺจขุทมฺธมมฺภาคภิยานภิ สปํโยชนานภิฯ

(๓) ปญมฺจ มจมฺฉรภิยานภิ
ตตมฺถ  กตมานภิ  ปญมฺจ  มจมฺฉรภิยานภิ?  อาวาสมจมฺฉรภิยปํ,  กขุลมจมฺฉรภิยปํ,  ลาภมจมฺฉรภิยปํ,  วณมฺณมจมฺฉรภิยปํ,
ธมมฺมมจมฺฉรภิยปํ – อภิมานภิ ปญมฺจ มจมฺฉรภิยานภิฯ

(๔) ปญมฺจ สงมฺคา
ตตมฺถ กตเม ปญมฺจ สงมฺคา?  ราคสโงมฺค,  โทสสโงมฺค,  โมหสโงมฺค,  มานสโงมฺค,  ทภิฎมฺฐภิสโงมฺค  – อภิเม
ปญมฺจ สงมฺคาฯ

ຂຂຸດທະກະວ ວດຖຂຸວ ວພວງໂຄ   29



(๕) ปญมฺจ สลมฺลา
ตตมฺถ กตเม ปญมฺจ สลมฺลา?  ราคสลมฺลปํ,  โทสสลมฺลปํ,  โมหสลมฺลปํ,  มานสลมฺลปํ,  ทภิฎมฺฐภิสลมฺลปํ – อภิเม ปญมฺจ
สลมฺลาฯ

(๖) ปญมฺจ เจโตขภิลา
๙๔๑. ตตมฺถ กตเม ปญมฺจ เจโตขภิลา? สตมฺถรภิ กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ นาธภิมขุจมฺจตภิ น สมมฺปส ตีทตภิ, ธเมมฺม กงมฺขตภิ วภิจภิ

กภิจมฺฉตภิ นาธภิมขุจมฺจตภิ น สมมฺปสตีทตภิ, สเงมฺฆ กงมฺขตภิ วภิจภิกภิจมฺฉตภิ นาธภิมขุจมฺจตภิ น สมมฺปส ตีทตภิ, ส ภิกมฺขาย กงมฺขตภิ
วภิจภิกภิจมฺฉตภิ นาธภิมขุจมฺจตภิ น สมมฺปสตีทตภิ,  สพมฺรหมฺมจารตีสขุ กขุปภิโต โหตภิ อนตมฺตมโน อาหตจภิโตมฺต ขภิลชา
โต – อภิเม ปญมฺจ เจโตขภิลาฯ

(๗) ปญมฺจ เจตโส วภินภิพนมฺธา
ตตมฺถ กตเม ปญมฺจ เจตโส วภินภิพนมฺธา? กาเม อวตีตราโค โหตภิ อวภิคตจมฺฉโนมฺท อวภิคตเปโม อวภิคตปภิ
ปาโส อวภิคตปรภิฬาโห อวภิคตตโณมฺห; กาเย อวตีตราโค โหตภิ… รรูเป อวตีตราโค โหตภิ… ยาวทตมฺถปํ
อขุทราวเทหกปํ  ภขุญมฺช ภิตมฺวา  เสยมฺยสขุขปํ  ปสมฺสสขุขปํ  มภิทมฺธสขุขปํ  อนขุยขุโตมฺต  วภิหรตภิ;  อญมฺญตรปํ  เทวนภิกายปํ
ปณภิธาย พมฺรหมฺมจรภิยปํ จรตภิ – ‘‘อภิมภินาหปํ ส ตีเลน วา วเตน วา ตเปน วา พมฺรหมฺมจรภิเยน วา เทโว
วา ภวภิสมฺสามภิ เทวญมฺญตโร วา’’ตภิ – อภิเม ปญมฺจ เจตโสวภินภิพนมฺธาฯ

(๘) ปญมฺจ นตีวรณานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ  ปญมฺจ นตีวรณานภิ?  กามจมฺฉนมฺทนตีวรณปํ,  พมฺยาปาทนตีวรณปํ,  ถภินมภิทมฺธนตีวรณปํ,  อขุทมฺธจมฺ
จกขุกมฺกขุจมฺจนตีวรณปํ, วภิจภิกภิจมฺฉานตีวรณปํ – อภิมานภิ ปญมฺจ นตีวรณานภิฯ

(๙) ปญมฺจ กมมฺมานภิ อานนมฺตรภิกานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ ปญมฺจ กมมฺมานภิ อานนมฺตรภิกานภิ? มาตา ช ตีวภิตา โวโรปภิตา โหตภิ,  ปภิตา ช ตีวภิตา โวโรปภิ
โต โหตภิ, อรหโนมฺต ช ตีวภิตา โวโรปภิโต โหตภิ, ทขุเฎมฺฐน จภิเตมฺตน ตถาคตสมฺส โลหภิตปํ อขุปมฺปาทภิตปํ โหตภิ
, สโงมฺฆ ภภิโนมฺน โหตภิ – อภิมานภิ ปญมฺจ กมมฺมานภิ อานนมฺตรภิกานภิฯ

(๑๐) ปญมฺจ ทภิฎมฺฐภิโย
ตตมฺถ กตมา ปญมฺจ ทภิฎมฺฐภิโย? ‘‘สญมฺญตี  อตมฺตา โหตภิ  อโรโค ปรปํ  มรณา’’ตภิ  อภิเตมฺถเก อภภิวทนมฺตภิ,
‘‘อสญมฺญตี อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ อภิเตมฺถเก อภภิวทนมฺตภิ, ‘‘เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อตมฺตา โหตภิ
อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ อภิเตมฺถเก อภภิวทนมฺตภิ, สโต วา ปน สตมฺตสมฺส อขุเจมฺฉทปํ วภินาสปํ วภิภวปํ ปญมฺญาเปนมฺ
ตภิ, ทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปํ วา ปเนเก อภภิวทนมฺตภิ – อภิมา ปญมฺจ ทภิฎมฺฐภิโยฯ

(๑๑) ปญมฺจ เวรา
๙๔๒.  ตตมฺถ  กตเม ปญมฺจ  เวรา?  ปาณาตภิปาโต,  อทภินมฺนาทานปํ,  กาเมสขุมภิจมฺฉาจาโร,  มขุสาวาโท,  สขุรา

เมรยมชมฺชปมาทฎมฺฐานา – อภิเม ปญมฺจ เวราฯ

(๑๒) ปญมฺจ พมฺยสนา
ตตมฺถ กตเม ปญมฺจ พมฺยสนา? ญาตภิพมฺยสนปํ, โภคพมฺยสนปํ, โรคพมฺยสนปํ, สตีลพมฺยสนปํ, ทภิฎมฺฐภิพมฺยสนปํ – อภิ
เม ปญมฺจ พมฺยสนาฯ

(๑๓) ปญมฺจ อกมฺขนมฺตภิยา อาทตีนวา
ตตมฺถ กตเม ปญมฺจ อกมฺขนมฺตภิยา อาทตีนวา? พหขุโน ชนสมฺส อปมฺปภิโย โหตภิ อมนาโป,  เวรพหขุโล จ
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โหตภิ,  วชมฺชพหขุโล จ, สมมฺมรูโฬมฺห กาลงมฺกโรตภิ,  กายสมฺส เภทา ปรปํ มรณา อปายปํ ทขุคมฺคตภิ ปํ วภินภิปาตปํ
นภิรยปํ อขุปปชมฺชตภิ – อภิเม ปญมฺจ อกมฺขนมฺตภิยา อาทตีนวาฯ

(๑๔) ปญมฺจ ภยานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ ปญมฺจ ภยานภิ? อาช ตีวกภยปํ, อส ภิโลกภยปํ, ปรภิสสารชมฺชภยปํ, มรณภยปํ, ทขุคมฺคตภิภยปํ – อภิ
มานภิ ปญมฺจ ภยานภิฯ

(๑๕) ปญมฺจ ทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานวาทา
๙๔๓. ตตมฺถ กตเม ปญมฺจ ทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานวาทา?

(ก) อภิเธกโจมฺจ  สมโณ วา พมฺราหมฺมโณ วา เอวปํวาทตี  โหตภิ  เอวปํทภิฎมฺฐภิ  [เอวปํทภิฎมฺฐภิ  (สมฺยา.)]  –
‘‘ยโต โข, โภ , อยปํ อตมฺตา ปญมฺจหภิ กามคขุเณหภิ สมปมฺปภิโต สมงมฺคตีภรูโต ปรภิจาเรตภิ, เอตมฺตาว
ตา โข, โภ, อยปํ อตมฺตา ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปมฺปโตมฺต โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส
ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ข) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิ เนโส นตมฺถตีตภิ วทามภิฯ โน
จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปมฺปโตมฺต โหตภิฯ ตปํ กภิสมฺส เหตขุ?
กามา หภิ, โภ, อนภิจมฺจา ทขุกมฺขา วภิปรภิณามธมมฺมาฯ เตสปํ วภิปรภิณามญมฺญถาภาวา อขุปมฺปชมฺชนมฺตภิ
โสกปรภิเทวทขุกมฺขโทมนสมฺสขุปายาสาฯ ยโต โข,  โภ,  อยปํ อตมฺตา วภิวภิเจมฺจว กาเมหภิ…เป.…
ปฐมปํ ฌานปํ อขุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, เอตมฺตาวตา โข, โภ, อยปํ อตมฺตา ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพาน
ปมฺปโตมฺต โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ค) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ เนโส นตมฺถตีตภิ วทามภิฯ โน
จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปมฺปโตมฺต โหตภิฯ ตปํ กภิสมฺส เหตขุ?
ยเทว ตตมฺถ วภิตกมฺกภิตปํ วภิจารภิตปํ เอเตน เอตปํ โอฬารภิกปํ อกมฺขายตภิฯ ยโต โข, โภ, อยปํ อตมฺตา วภิ
ตกมฺกวภิจารานปํ วรูปสมา…เป.… ทขุตภิยปํ ฌานปํ อขุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ,  เอตมฺตาวตา โข,  โภ,  อยปํ
อตมฺตา  ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปมฺปโตมฺต โหตตี’’ตภิฯ  อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส  ปรมทภิฎมฺฐธมมฺ
มนภิพมฺพานปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ฆ) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ เนโส นตมฺถตีตภิ วทามภิฯ โน
จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปมฺปโตมฺต โหตภิฯ ตปํ กภิสมฺส เหตขุ?
ยเทว ตตมฺถ ปตีตภิคตปํ เจตโส อขุปมฺปภิลาวภิตปํ,  เอเตน เอตปํ โอฬารภิกปํ อกมฺขายตภิฯ ยโต โข, โภ,
อยปํ อตมฺตา ปตีตภิยา จ วภิราคา…เป.… ตตภิยปํ ฌานปํ อขุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, เอตมฺตาวตา โข, โภ,
อยปํ อตมฺตา ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปมฺปโตมฺต โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส ปรมทภิฎมฺฐ
ธมมฺมนภิพมฺพานปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ง) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ เนโส นตมฺถตีตภิ วทามภิฯ โน
จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปมฺปโตมฺต โหตภิฯ ตปํ กภิสมฺส เหตขุ?
ยเทว ตตมฺถ สขุขปตีตภิ เจตโส อาโภโค, เอเตน เอตปํ โอฬารภิกปํ อกมฺขายตภิฯ ยโต โข, โภ, อยปํ
อตมฺตา สขุขสมฺส จ ปหานา…เป.… จตขุตมฺถปํ ฌานปํ อขุปสมมฺปชมฺช วภิหรตภิ, เอตมฺตาวตา โข, โภ, อยปํ
อตมฺตา  ปรมทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานปมฺปโตมฺต โหตตี’’ตภิฯ  อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส  ปรมทภิฎมฺฐธมมฺ
มนภิพมฺพานปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ อภิเม ปญมฺจ ทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานวาทาฯ
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ปญมฺจกปํฯ
๖. ฉกมฺกนภิเทมฺทโส

(๑) ฉ วภิวาทมรูลานภิ
๙๔๔. ตตมฺถ กตมานภิ ฉ วภิวาทมรูลานภิ? โกโธ, มโกมฺข, อภิสมฺสา, สาเฐยมฺยปํ, ปาปภิจมฺฉตา, สนมฺทภิฎมฺฐภิปรามาส ภิตา

– อภิมานภิ ฉ วภิวาทมรูลานภิฯ

(๒) ฉ ฉนมฺทราคา
ตตมฺถ กตเม ฉ ฉนมฺทราคา? ฉนมฺทราคา เคหสภิตา ธมมฺมาฯ มนาปภิเยสขุ รรูเปสขุ เคหส ภิโต ราโค สา
ราโค จภิตมฺตสมฺส สาราโค,  มนาปภิเยสขุ สเทมฺทสขุ…เป.… มนาปภิเยสขุ คเนมฺธสขุ…เป.… มนาปภิเยสขุ รเส
สขุ…เป.… มนาปภิเยสขุ โผฎมฺฐเพมฺพสขุ…เป.… มนาปภิเยสขุ ธเมมฺมสขุ เคหส ภิโต ราโค สาราโค จภิตมฺตสมฺส
สาราโค – อภิเม ฉ ฉนมฺทราคาฯ

(๓) ฉ วภิโรธวตมฺถรูนภิ
ตตมฺถ กตมานภิ ฉ วภิโรธวตมฺถรูนภิ? อมนาปภิเยสขุ รรูเปสขุ จภิตมฺตสมฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต จณมฺฑภิกมฺกปํ อสขุโร
โป อนตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส, อมนาปภิเยสขุ สเทมฺทสขุ…เป.… อมนาปภิเยสขุ คเนมฺธสขุ…เป.… อมนาปภิเยสขุ
รเสสขุ…เป.… อมนาปภิเยสขุ โผฎมฺฐเพมฺพสขุ…เป.… อมนาปภิเยสขุ ธเมมฺมสขุ จภิตมฺตสมฺส อาฆาโต ปฎภิฆาโต
จณมฺฑภิกมฺกปํ อสขุโรโป อนตมฺตมนตา จภิตมฺตสมฺส – อภิมานภิ ฉ วภิโรธวตมฺถรูนภิฯ

(๔) ฉ ตณมฺหากายา
ตตมฺถ กตเม ฉ ตณมฺหากายา? รรูปตณมฺหา, สทมฺทตณมฺหา, คนมฺธตณมฺหา, รสตณมฺหา, โผฎมฺฐพมฺพตณมฺ
หา, ธมมฺมตณมฺหา – อภิเม ฉ ตณมฺหากายาฯ

(๕) ฉ อคารวา
๙๔๕. ตตมฺถ กตเม ฉ อคารวา? สตมฺถรภิ อคารโว วภิหรตภิ อปมฺปตภิโสมฺส, ธเมมฺม อคารโว วภิหรตภิ อปมฺปตภิโสมฺส,

สเงมฺฆ อคารโว วภิหรตภิ อปมฺปตภิโสมฺส,  ส ภิกมฺขาย อคารโว วภิหรตภิ อปมฺปตภิโสมฺส,  อปมฺปมาเท อคารโว
วภิหรตภิ อปมฺปตภิโสมฺส, ปฎภิสนมฺถาเร อคารโว วภิหรตภิ อปมฺปตภิโสมฺส – อภิเม ฉ อคารวาฯ

(๖) ฉ ปรภิหานภิยา ธมมฺมา
ตตมฺถ กตเม ฉ ปรภิหานภิยา ธมมฺมา? กมมฺมารามตา, ภสมฺสารามตา, นภิทมฺทารามตา, สงมฺคณภิการาม
ตา, สปํสคมฺคารามตา, ปปญมฺจารามตา – อภิเม ฉ ปรภิหานภิยา ธมมฺมาฯ

(๗) อปเรปภิ ฉ ปรภิหานภิยา ธมมฺมา
๙๔๖.  ตตมฺถ กตเม อปเรปภิ ฉ ปรภิหานภิยา ธมมฺมา?  กมมฺมารามตา,  ภสมฺสารามตา,  นภิทมฺทารามตา,  สงมฺ

คณภิการามตา, โทวจสมฺสตา, ปาปมภิตมฺตตา – อภิเม ฉ ปรภิหานภิยา ธมมฺมาฯ

(๘) ฉ โสมนสมฺสขุปวภิจารา
ตตมฺถ กตเม ฉ โสมนสมฺสขุปวภิจารา?  จกมฺขขุนา รรูปปํ ทภิสมฺวา โสมนสมฺสฎมฺฐานภิยปํ รรูปปํ อขุปวภิจรตภิ,  โสเตน
สทมฺทปํ  สขุตมฺวา…เป.…  ฆาเนน  คนมฺธปํ  ฆายภิตมฺวา…เป.…  ช ภิวมฺหาย  รสปํ  สายภิตมฺวา…เป.…  กาเยน
โผฎมฺฐพมฺพปํ ผขุส ภิตมฺวา…เป.… มนสา ธมมฺมปํ วภิญมฺญาย โสมนสมฺสฎมฺฐานภิยปํ ธมมฺมปํ อขุปวภิจรตภิ – อภิเม ฉ โสม
นสมฺสขุปวภิจาราฯ
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(๙) ฉ โทมนสมฺสขุปวภิจารา
ตตมฺถ กตเม ฉ โทมนสมฺสขุปวภิจารา? จกมฺขขุนา รรูปปํ ทภิสมฺวา โทมนสมฺสฎมฺฐานภิยปํ รรูปปํ อขุปวภิจรตภิ, โสเตน
สทมฺทปํ  สขุตมฺวา…เป.…  ฆาเนน  คนมฺธปํ  ฆายภิตมฺวา…เป.…  ช ภิวมฺหาย  รสปํ  สายภิตมฺวา  …เป.…  กาเยน
โผฎมฺฐพมฺพปํ ผขุส ภิตมฺวา…เป.… มนสา ธมมฺมปํ วภิญมฺญาย โทมนสมฺสฎมฺฐานภิยปํ ธมมฺมปํ อขุปวภิจรตภิ – อภิเม ฉ โท
มนสมฺสขุปวภิจาราฯ

(๑๐) ฉ อขุเปกมฺขขุปวภิจารา
ตตมฺถ  กตเม ฉ อขุเปกมฺขขุปวภิจารา?  จกมฺขขุนา  รรูปปํ  ทภิสมฺวา  อขุเปกมฺขาฎมฺฐานภิยปํ  รรูปปํ  อขุปวภิจรตภิ,  โสเตน
สทมฺทปํ  สขุตมฺวา…เป.…  ฆาเนน  คนมฺธปํ  ฆายภิตมฺวา…เป.…  ช ภิวมฺหาย  รสปํ  สายภิตมฺวา…เป.…  กาเยน
โผฎมฺฐพมฺพปํ ผขุส ภิตมฺวา…เป.… มนสา ธมมฺมปํ วภิญมฺญาย อขุเปกมฺขาฎมฺฐานภิยปํ ธมมฺมปํ อขุปวภิจรตภิ – อภิเม ฉ อขุเปกมฺ
ขขุปวภิจาราฯ

(๑๑) ฉ เคหสภิตานภิ โสมนสมฺสานภิ
๙๔๗. ตตมฺถ กตมานภิ ฉ เคหส ภิตานภิ โสมนสมฺสานภิ? มนาปภิเยสขุ รรูเปสขุ เคหส ภิตปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สขุขปํ เจ

โตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สขุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา สาตา สขุขา เวทนา, มนาปภิเยสขุ สเทมฺทสขุ…เป.…
มนาปภิเยสขุ คเนมฺธสขุ…เป.… มนาปภิเยสขุ รเสสขุ…เป.… มนาปภิเยสขุ โผฎมฺฐเพมฺพสขุ…เป.… มนาปภิเยสขุ
ธเมมฺมสขุ เคหสภิตปํ เจตส ภิกปํ สาตปํ เจตส ภิกปํ สขุขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ สาตปํ สขุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา สา
ตา สขุขา เวทนา – อภิมานภิ ฉ เคหส ภิตานภิ โสมนสมฺสานภิฯ

(๑๒) ฉ เคหสภิตานภิ โทมนสมฺสานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ ฉ เคหสภิตานภิ  โทมนสมฺสานภิ?  อมนาปภิเยสขุ  รรูเปสขุ เคหส ภิตปํ เจตส ภิกปํ  อสาตปํ เจตส ภิกปํ
ทขุกมฺขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทขุกมฺขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อสาตา ทขุกมฺขา เวทนา, อมนาปภิเยสขุ
สเทมฺทสขุ…เป.…  อมนาปภิเยสขุ  คเนมฺธสขุ…เป.…  อมนาปภิเยสขุ  รเสสขุ…เป.…  อมนาปภิเยสขุ  โผฎมฺฐเพมฺ
พสขุ…เป.… อมนาปภิเยสขุ ธเมมฺมสขุ เคหส ภิตปํ เจตส ภิกปํ อสาตปํ เจตส ภิกปํ ทขุกมฺขปํ เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อสาตปํ ทขุกมฺ
ขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อสาตา ทขุกมฺขา เวทนา – อภิมานภิ ฉ เคหส ภิตานภิ โทมนสมฺสานภิฯ

(๑๓) ฉ เคหสภิตา อขุเปกมฺขา
ตตมฺถ กตมา ฉ เคหสภิตา อขุเปกมฺขา? อขุเปกมฺขาฎมฺฐานภิเยสขุ รรูเปสขุ เคหส ภิตปํ เจตสภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ
เจโตสมมฺผสมฺสช ปํ อทขุกมฺขมสขุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทขุกมฺขมสขุขา เวทนา, อขุเปกมฺขาฎมฺฐานภิเยสขุ ส
เทมฺทสขุ…เป.…  อขุเปกมฺขาฎมฺฐานภิเยสขุ  คเนมฺธสขุ…เป.…  อขุเปกมฺขาฎมฺฐานภิเยสขุ  รเสสขุ…เป.…  อขุเปกมฺขาฎมฺ
ฐานภิเยสขุ โผฎมฺฐเพมฺพสขุ…เป.… อขุเปกมฺขาฎมฺฐานภิเยสขุ ธเมมฺมสขุ เคหส ภิตปํ เจตส ภิกปํ เนว สาตปํ นาสาตปํ เจ
โตสมมฺผสมฺสช ปํ อทขุกมฺขมสขุขปํ เวทยภิตปํ เจโตสมมฺผสมฺสชา อทขุกมฺขมสขุขา เวทนา – อภิมา ฉ เคหส ภิตา อขุ
เปกมฺขาฯ

(๑๔) ฉ ทภิฎมฺฐภิโย
๙๔๘. ตตมฺถ กตมา ฉ ทภิฎมฺฐภิโย? ‘‘อตมฺถภิ เม อตมฺตา’’ตภิ วา อสมฺส สจมฺจโต เถตโต ทภิฎมฺฐภิ อขุปมฺปชมฺชตภิ, ‘‘นตมฺถภิ เม

อตมฺตา’’ตภิ วา อสมฺส สจมฺจโต เถตโต ทภิฎมฺฐภิ อขุปมฺปชมฺชตภิ, ‘‘อตมฺตนา วา อตมฺตานปํ สญมฺชานามตี’’ตภิ วา อสมฺส
สจมฺจโต เถตโต ทภิฎมฺฐภิ อขุปมฺปชมฺชตภิ, ‘‘อตมฺตนา วา อนตมฺตานปํ สญมฺชานามตี’’ตภิ วา อสมฺส สจมฺจโต เถตโต
ทภิฎมฺฐภิ อขุปมฺปชมฺชตภิ, ‘‘อนตมฺตนา วา อตมฺตานปํ สญมฺชานามตี’’ตภิ วา อสมฺส สจมฺจโต เถตโต ทภิฎมฺฐภิ อขุปมฺปชมฺชตภิ;
อถ วา ปนสมฺส เอวปํทภิฎมฺฐภิ โหตภิ – ‘‘โส เม อยปํ อตมฺตา วโท เวเทโยมฺย ตตมฺร ตตมฺร ทตีฆรตมฺตปํ กลมฺ
ยาณปาปกานปํ กมมฺมานปํ วภิปากปํ ปจมฺจนขุโภตภิฯ น โส ชาโต นาโหส ภิ, น โส ชาโต น ภวภิสมฺสตภิ, นภิโจมฺจ
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ธขุโว สสมฺสโต อวภิปรภิณามธโมมฺม’’ตภิ วา ปนสมฺส สจมฺจโต เถตโต ทภิฎมฺฐภิ อขุปมฺปชมฺชตภิฯ อภิมา ฉ ทภิฎมฺฐภิโยฯ

ฉกมฺกปํฯ

๗. สตมฺตกนภิเทมฺทโส
(๑) สตมฺตานขุสยา
๙๔๙. ตตมฺถ กตเม สตมฺตานขุสยา? กามราคานขุสโย, ปฎภิฆานขุสโย, มานานขุสโย, ทภิฎมฺฐานขุสโย, วภิจภิกภิจมฺฉานขุ

สโย, ภวราคานขุสโย, อวภิชมฺชานขุสโย – อภิเม สตมฺต อนขุสยาฯ

(๒) สตมฺต สปํโยชนานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ สตมฺต สปํโยชนานภิ? กามราคสปํโยชนปํ, ปฎภิฆสปํโยชนปํ, มานสปํโยชนปํ, ทภิฎมฺฐภิสปํโยชนปํ, วภิจภิ
กภิจมฺฉาสปํโยชนปํ, ภวราคสปํโยชนปํ, อวภิชมฺชาสปํโยชนปํ – อภิมานภิ สตมฺต สปํโยชนานภิฯ

(๓) สตมฺต ปรภิยขุฎมฺฐานานภิ
ตตมฺถ  กตมานภิ  สตมฺต  ปรภิยขุฎมฺฐานานภิ?  กามราคปรภิยขุฎมฺฐานปํ,  ปฎภิฆปรภิยขุฎมฺฐานปํ,  มานปรภิยขุฎมฺฐานปํ,
ทภิฎมฺฐภิปรภิยขุฎมฺฐานปํ, วภิจภิกภิจมฺฉาปรภิยขุฎมฺฐานปํ, ภวราคปรภิยขุฎมฺฐานปํ, อวภิชมฺชาปรภิยขุฎมฺฐานปํ – อภิมานภิ สตมฺต ปรภิ
ยขุฎมฺฐานานภิฯ

(๔) สตมฺต อสทมฺธมมฺมา
๙๕๐. ตตมฺถ กตเม สตมฺต อสทมฺธมมฺมา? อสมฺสโทมฺธ โหตภิ, อหภิรภิโก โหตภิ, อโนตมฺตปมฺปตี โหตภิ, อปมฺปสมฺสขุโต โห

ตภิ, กขุส ตีโต โหตภิ, มขุฎมฺฐสมฺสตตี โหตภิ, ทขุปมฺปโญมฺญ โหตภิ – อภิเม สตมฺต อสทมฺธมมฺมาฯ

(๕) สตมฺต ทขุจมฺจรภิตานภิ
ตตมฺถ กตมานภิ สตมฺต ทขุจมฺจรภิตานภิ? ปาณาตภิปาโต, อทภินมฺนาทานปํ, กาเมสขุมภิจมฺฉาจาโร, มขุสาวาโท, ปภิ
สขุณา วาจา, ผรขุสา วาจา, สมมฺผปมฺปลาโป – อภิมานภิ สตมฺต ทขุจมฺจรภิตานภิฯ

(๖) สตมฺต มานา
ตตมฺถ  กตเม สตมฺต  มานา?  มาโน,  อตภิมาโน,  มานาตภิมาโน,  โอมาโน,  อธภิมาโน,  อสมฺมภิมาโน,
มภิจมฺฉามาโน – อภิเม สตมฺต มานาฯ

(๗) สตมฺต ทภิฎมฺฐภิโย
๙๕๑. 

(ก) ตตมฺถ กตมา สตมฺต ทภิฎมฺฐภิโย?  อภิเธกโจมฺจ สมโณ วา พมฺราหมฺมโณ วา เอวปํวาทตี โหตภิ เอวปํ
ทภิฎมฺฐภิ – ‘‘ยโต โข,  โภ,  อยปํ อตมฺตา รรูปตี จาตขุมหาภรูตภิโก  [จาตขุมมฺมหาภรูตภิโก  (สตี.  สมฺยา.)]
มาตาเปตมฺตภิกสมมฺภโว กายสมฺส เภทา อขุจมฺฉภิชมฺชตภิ วภินสมฺสตภิ น โหตภิ ปรปํ มรณา, เอตมฺตาวตา
โข โภ,  อยปํ อตมฺตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส อขุเจมฺฉทปํ วภินาสปํ
วภิภวปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ข) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ ‘เนโส นตมฺถตี’ตภิ วทามภิฯ
โน จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตภิฯ อตมฺถภิ โข โภ อโญมฺญ อตมฺ
ตา ทภิโพมฺพ รรูปตี กามาวจโร กพฬ ตีการภโกมฺขฯ ตปํ ตมฺวปํ น ชานาส ภิ น ปสมฺสส ภิฯ ตมหปํ ชานามภิ
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ปสมฺสามภิฯ โส โข, โภ, อตมฺตา ยโต กายสมฺส เภทา อขุจมฺฉภิชมฺชตภิ วภินสมฺสตภิ น โหตภิ ปรปํ มรณา,
เอตมฺตาวตา โข,  โภ,  อยปํ  อตมฺตา สมมฺมาสมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส อขุ
เจมฺฉทปํ วภินาสปํ วภิภวปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ค) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ ‘เนโส นตมฺถตี’ตภิ วทามภิฯ
โน จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตภิฯ อตมฺถภิ โข, โภ, อโญมฺญ อตมฺ
ตา ทภิโพมฺพ รรูปตี  มโนมโย สพมฺพงมฺคปจมฺจงมฺคตี  อหตีนภินมฺทมฺรภิโยฯ ตปํ ตมฺวปํ  น ชานาส ภิ น ปสมฺสส ภิฯ
ตมหปํ ชานามภิ ปสมฺสามภิฯ โส โข, โภ, อตมฺตา ยโต กายสมฺส เภทา อขุจมฺฉภิชมฺชตภิ วภินสมฺสตภิ น โห
ตภิ ปรปํ มรณา, เอตมฺตาวตา โข, โภ, อยปํ อตมฺตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต
สตมฺตสมฺส อขุเจมฺฉทปํ วภินาสปํ วภิภวปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ฆ) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ ‘เนโส นตมฺถตี’ตภิ วทามภิฯ
โน จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตภิฯ อตมฺถภิ โข, โภ, อโญมฺญ อตมฺ
ตา สพมฺพโส รรูปสญมฺญานปํ สมตภิกมฺกมา ปฎภิฆสญมฺญานปํ อตมฺถงมฺคมา นานตมฺตสญมฺญานปํ อมนส ภิกา
รา อนโนมฺต อากาโสตภิ อากาสานญมฺจายตนรูปโคฯ ตปํ ตมฺวปํ น ชานาส ภิ น ปสมฺสส ภิฯ ตมหปํ ชานา
มภิ ปสมฺสามภิฯ โส โข, โภ, อตมฺตา ยโต กายสมฺส เภทา อขุจมฺฉภิชมฺชตภิ วภินสมฺสตภิ น โหตภิ ปรปํ มรณ
า, เอตมฺตาวตา โข, โภ, อยปํ อตมฺตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส อขุ
เจมฺฉทปํ วภินาสปํ วภิภวปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ง) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ ‘เนโส นตมฺถตี’ตภิ วทามภิฯ
โน จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตภิฯ อตมฺถภิ โข, โภ, อโญมฺญ อตมฺ
ตา  สพมฺพโส อากาสานญมฺจายตนปํ  สมตภิกมฺกมมฺม  อนนมฺตปํ  วภิญมฺญาณนมฺตภิ  วภิญมฺญาณญมฺจายตนรูป
โคฯ ตปํ ตมฺวปํ น ชานาส ภิ น ปสมฺสส ภิฯ ตมหปํ ชานามภิ ปสมฺสามภิฯ โส โข, โภ, อตมฺตา ยโต กาย
สมฺส เภทา อขุจมฺฉภิชมฺชตภิ วภินสมฺสตภิ น โหตภิ ปรปํ มรณา, เอตมฺตาวตา โข, โภ, อยปํ อตมฺตา สมมฺมา
สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส อขุเจมฺฉทปํ วภินาสปํ วภิภวปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(จ) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข, โภ, เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ ‘เนโส นตมฺถตี’ตภิ วทามภิฯ
โน จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตภิฯ อตมฺถภิ โข, โภ, อโญมฺญ อตมฺ
ตา สพมฺพโส วภิญมฺญาณญมฺจายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม นตมฺถภิ กภิญมฺจตีตภิ อากภิญมฺจญมฺญายตนรูปโคฯ ตปํ ตมฺวปํ
น ชานาส ภิ น ปสมฺสส ภิฯ ตมหปํ ชานามภิ ปสมฺสามภิฯ โส โข, โภ, อตมฺตา ยโต กายสมฺส เภทา อขุจมฺ
ฉภิชมฺชตภิ วภินสมฺสตภิ น โหตภิ ปรปํ มรณา,  เอตมฺตาวตา โข,  โภ,  อยปํ อตมฺตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน
โหตตี’’ตภิฯ อภิเตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส อขุเจมฺฉทปํ วภินาสปํ วภิภวปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ

(ฉ) ตมโญมฺญ เอวมาห – ‘‘อตมฺถภิ โข ปน เอโส อตมฺตา ยปํ ตมฺวปํ วเทส ภิฯ ‘เนโส นตมฺถตี’ตภิ วทามภิฯ โน
จ โข, โภ, อยปํ อตมฺตา เอตมฺตาวตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตภิฯ อตมฺถภิ โข, โภ, อโญมฺญ อตมฺตา
สพมฺพโส อากภิญมฺจญมฺญายตนปํ สมตภิกมฺกมมฺม เนวสญมฺญานาสญมฺญายตนรูปโคฯ ตปํ ตมฺวปํ น ชานาส ภิ
น ปสมฺสส ภิฯ ตมหปํ ชานามภิ ปสมฺสามภิฯ โส โข, โภ, อตมฺตา ยโต กายสมฺส เภทา อขุจมฺฉภิชมฺชตภิ วภิน
สมฺสตภิ น โหตภิ ปรปํ มรณา, เอตมฺตาวตา โข, โภ, อยปํ อตมฺตา สมมฺมา สมขุจมฺฉภิโนมฺน โหตตี’’ตภิฯ อภิ
เตมฺถเก สโต สตมฺตสมฺส อขุเจมฺฉทปํ วภินาสปํ วภิภวปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ อภิมา สตมฺต ทภิฎมฺฐภิโยฯ
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สตมฺตกปํฯ

๘. อฎมฺฐกนภิเทมฺทโส
(๑) อฎมฺฐ กภิเลสวตมฺถรูนภิ
๙๕๒. ตตมฺถ กตมานภิ อฎมฺฐ กภิเลสวตมฺถรูนภิ? โลโภ, โทโส, โมโห, มาโน, ทภิฎมฺฐภิ, วภิจภิกภิจมฺฉา, ถภินปํ, อขุทมฺธจมฺจปํ –

อภิมานภิ อฎมฺฐ กภิเลสวตมฺถรูนภิฯ

(๒) อฎมฺฐ กขุส ตีตวตมฺถรูนภิ
๙๕๓. ตตมฺถ กตมานภิ อฎมฺฐ กขุส ตีตวตมฺถรูนภิ?

(ก) อภิธ ภภิกมฺขขุนา กมมฺมปํ กาตพมฺพปํ โหตภิฯ ตสมฺส เอวปํ โหตภิ – ‘‘กมมฺมปํ โข เม กาตพมฺพปํ ภวภิสมฺสตภิฯ
กมมฺมปํ โข ปน เม กโรนมฺตสมฺส กาโย กภิลมภิสมฺสตภิฯ หนมฺทาหปํ นภิปชมฺชามตี’’ตภิฯ โส นภิปชมฺชตภิ; น วตี
รภิยปํ อารภตภิ อปมฺปตมฺตสมฺส ปตมฺตภิยา, อนธภิคตสมฺส อธภิคมาย, อสจมฺฉภิกตสมฺส สจมฺฉภิกภิรภิยายฯ อภิทปํ
ปฐมปํ กขุส ตีตวตมฺถขุฯ

(ข) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขขุนา กมมฺมปํ กตปํ โหตภิฯ ตสมฺส เอวปํ โหตภิ – ‘‘อหปํ โข กมมฺมปํ อกาส ภิปํฯ กมมฺมปํ โข
ปน เม กโรนมฺตสมฺส กาโย กภิลโนมฺตฯ หนมฺทาหปํ นภิปชมฺชามตี’’ตภิฯ โส นภิปชมฺชตภิ; น วตีรภิยปํ อารภตภิ
อปมฺปตมฺตสมฺส ปตมฺตภิยา, อนธภิคตสมฺส อธภิคมาย, อสจมฺฉภิกตสมฺส สจมฺฉภิกภิรภิยายฯ อภิทปํ ทขุตภิยปํ กขุส ตีต
วตมฺถขุฯ

(ค) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขขุนา มโคมฺค คนมฺตโพมฺพ โหตภิฯ ตสมฺส เอวปํ โหตภิ – ‘‘มโคมฺค โข เม คนมฺตโพมฺพ ภ
วภิสมฺสตภิฯ  มคมฺคปํ  โข  ปน เม คจมฺฉนมฺตสมฺส  กาโย กภิลมภิสมฺสตภิฯ  หนมฺทาหปํ  นภิปชมฺชามตี’’ตภิฯ  โส
นภิปชมฺชตภิ; น วตีรภิยปํ อารภตภิ อปมฺปตมฺตสมฺส ปตมฺตภิยา, อนธภิคตสมฺส อธภิคมาย, อสจมฺฉภิกตสมฺส สจมฺฉภิ
กภิรภิยายฯ อภิทปํ ตตภิยปํ กขุส ตีตวตมฺถขุฯ

(ฆ) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขขุนา มโคมฺค คโต โหตภิฯ ตสมฺส เอวปํ โหตภิ – ‘‘อหปํ โข มคมฺคปํ อคมาส ภิปํฯ มคมฺคปํ โข
ปน เม คจมฺฉนมฺตสมฺส กาโย กภิลโนมฺตฯ หนมฺทาหปํ นภิปชมฺชามตี’’ตภิฯ โส นภิปชมฺชตภิ ; น วตีรภิยปํ อารภ
ตภิ อปมฺปตมฺตสมฺส ปตมฺตภิยา, อนธภิคตสมฺส อธภิคมาย, อสจมฺฉภิกตสมฺส สจมฺฉภิกภิรภิยายฯ อภิทปํ จตขุตมฺถปํ กขุ
ส ตีตวตมฺถขุฯ

(ง) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขขุ คามปํ วา นภิคมปํ วา ปภิณมฺฑาย จรโนมฺต น ลภตภิ ลรูขสมฺส วา ปณตีตสมฺส วา โภชน
สมฺส ยาวทตมฺถปํ ปารภิปรูรภิปํ ฯ ตสมฺส เอวปํ โหตภิ – ‘‘อหปํ โข คามปํ วา นภิคมปํ วา ปภิณมฺฑาย จรโนมฺต
นาลตมฺถปํ ลรูขสมฺส วา ปณตีตสมฺส วา โภชนสมฺส ยาวทตมฺถปํ ปารภิปรูรภิปํ ฯ ตสมฺส เม กาโย กภิลโนมฺต
อกมมฺมโญมฺญฯ หนมฺทาหปํ นภิปชมฺชามตี’’ตภิฯ โส นภิปชมฺชตภิ; น วตีรภิยปํ อารภตภิ อปมฺปตมฺตสมฺส ปตมฺตภิยา,
อนธภิคตสมฺส อธภิคมาย, อสจมฺฉภิกตสมฺส สจมฺฉภิกภิรภิยายฯ อภิทปํ ปญมฺจมปํ กขุส ตีตวตมฺถขุฯ

(จ) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขขุ คามปํ วา นภิคมปํ วา ปภิณมฺฑาย จรโนมฺต ลภตภิ ลรูขสมฺส วา ปณตีตสมฺส วา โภชน
สมฺส ยาวทตมฺถปํ ปารภิปรูรภิปํ ฯ ตสมฺส เอวปํ โหตภิ – ‘‘อหปํ โข คามปํ วา นภิคมปํ วา ปภิณมฺฑาย จรโนมฺต
อลตมฺถปํ  ลรูขสมฺส วา ปณตีตสมฺส วา โภชนสมฺส ยาวทตมฺถปํ  ปารภิปรูรภิปํ ฯ ตสมฺส เม กาโย กภิลโนมฺต
อกมมฺมโญมฺญ มาสาจภิตปํ  มเญมฺญฯ หนมฺทาหปํ  นภิปชมฺชามตี’’ตภิฯ  โส นภิปชมฺชตภิ;  น วตีรภิยปํ  อารภตภิ
อปมฺปตมฺตสมฺส ปตมฺตภิยา,  อนธภิคตสมฺส อธภิคมาย, อสจมฺฉภิกตสมฺส สจมฺฉภิกภิรภิยายฯ อภิทปํ ฉฎมฺฐปํ กขุส ตีต
วตมฺถขุฯ
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(ฉ) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขขุโน อขุปมฺปโนมฺน โหตภิ อปมฺปมตมฺตโก อาพาโธฯ ตสมฺส เอวปํ โหตภิ – ‘‘อขุปมฺปโนมฺน
โข เม อยปํ อปมฺปมตมฺตโก อาพาโธฯ อตมฺถภิ กโปมฺป นภิปชมฺช ภิตขุปํ ฯ หนมฺทาหปํ นภิปชมฺชามตี’’ตภิฯ โส
นภิปชมฺชตภิ; น วตีรภิยปํ อารภตภิ อปมฺปตมฺตสมฺส ปตมฺตภิยา, อนธภิคตสมฺส อธภิคมาย, อสจมฺฉภิกตสมฺส สจมฺฉภิ
กภิรภิยายฯ อภิทปํ สตมฺตมปํ กขุส ตีตวตมฺถขุฯ

(ช) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขขุ คภิลานา วขุฎมฺฐภิโต [คภิลานวขุฎมฺฐภิโต (สทมฺทนตีภภิ) อ. นภิ. ๖.๑๖ ปาฬ ภิยา ฎตีกา ปสมฺ
ส ภิตพมฺพา] โหตภิ อจภิรวขุฎมฺฐภิโต เคลญมฺญาฯ ตสมฺส เอวปํ โหตภิ – ‘‘อหปํ โข คภิลานา วขุฎมฺฐภิโต อจภิร
วขุฎมฺฐภิโต เคลญมฺญาฯ ตสมฺส เม กาโย ทขุพมฺพโล อกมมฺมโญมฺญฯ หนมฺทาหปํ นภิปชมฺชามตี’’ตภิฯ โส
นภิปชมฺชตภิ; น วตีรภิยปํ อารภตภิ อปมฺปตมฺตสมฺส ปตมฺตภิยา, อนธภิคตสมฺส อธภิคมาย, อสจมฺฉภิกตสมฺส สจมฺฉภิ
กภิรภิยายฯ อภิทปํ อฎมฺฐมปํ กขุส ตีตวตมฺถขุฯ อภิมานภิ อฎมฺฐ กขุส ตีตวตมฺถรูนภิฯ

(๓) อฎมฺฐสขุ โลกธเมมฺมสขุ จภิตมฺตสมฺส ปฎภิฆาโต
๙๕๔. ตตมฺถ กตเมสขุ อฎมฺฐสขุ โลกธเมมฺมสขุ จภิตมฺตสมฺส ปฎภิฆาโต? ลาเภ สาราโค,  อลาเภ ปฎภิวภิโรโธ,  ยเส

สาราโค,  อยเส ปฎภิวภิโรโธ,  ปสปํสาย สาราโค,  นภินมฺทาย ปฎภิวภิโรโธ,  สขุเข สาราโค,  ทขุเกมฺข ปฎภิวภิ
โรโธ – อภิเมสขุ อฎมฺฐสขุ โลกธเมมฺมสขุ จภิตมฺตสมฺส ปฎภิฆาโตฯ

(๔) อฎมฺฐอนรภิยโวหารา
๙๕๕. ตตมฺถ กตเม อฎมฺฐ อนรภิยโวหารา? อทภิเฎมฺฐ ทภิฎมฺฐวาทภิตา, อสมฺสขุเต สขุตวาทภิตา, อมขุเต มขุตวาทภิต

า,  อวภิญมฺญาเต วภิญมฺญาตวาทภิตา,  ทภิเฎมฺฐ อทภิฎมฺฐวาทภิตา,  สขุเต อสมฺสขุตวาทภิตา,  มขุเต อมขุตวาทภิตา,
วภิญมฺญาเต อวภิญมฺญาตวาทภิตา – อภิเม อฎมฺฐ อนรภิยโวหาราฯ

(๕) อฎมฺฐ มภิจมฺฉตมฺตา
๙๕๖. ตตมฺถ กตเม อฎมฺฐ มภิจมฺฉตมฺตา? มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ, มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป, มภิจมฺฉาวาจา, มภิจมฺฉากมมฺมโนมฺต, มภิจมฺฉา

อาช ตีโว, มภิจมฺฉาวายาโม, มภิจมฺฉาสตภิ, มภิจมฺฉาสมาธภิ – อภิเม อฎมฺฐ มภิจมฺฉตมฺตาฯ

(๖) อฎมฺฐ ปขุรภิสโทสา
๙๕๗. ตตมฺถ กตเม อฎมฺฐ ปขุรภิสโทสา? 

(ก) อภิธ ภภิกมฺขรู ภภิกมฺขขุปํ  อาปตมฺตภิยา โจเทนมฺตภิฯ โส ภภิกมฺขขุ ภภิกมฺขรูหภิ อาปตมฺตภิยา โจทภิยมาโน  [โจทภิ
ยมาโน (สตี. สมฺยา.) อ. นภิ. ๘.๑๔] ‘‘น สรามภิ น สรามตี’’ตภิ อสมฺสตภิยาว นภิเพมฺพเฐตภิฯ อยปํ ปฐ
โม ปขุรภิสโทโสฯ

(ข) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขรู ภภิกมฺขขุปํ อาปตมฺตภิยา โจเทนมฺตภิฯ โส ภภิกมฺขขุ ภภิกมฺขรูหภิ อาปตมฺตภิยา โจทภิยมาโน โจ
ทกปํเยว ปฎภิปมฺผรตภิ  –  ‘‘กภิ ปํ  นขุ  โข ตขุยมฺหปํ  พาลสมฺส  อพมฺยตมฺตสมฺส  ภณภิเตน!  ตมฺวมมฺปภิ  นาม มปํ
ภณภิตพมฺพปํ มญมฺญสตี’’ตภิ! อยปํ ทขุตภิโย ปขุรภิสโทโสฯ

(ค) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขรู ภภิกมฺขขุปํ อาปตมฺตภิยา โจเทนมฺตภิฯ โส ภภิกมฺขขุ ภภิกมฺขรูหภิ อาปตมฺตภิยา โจทภิยมาโน โจ
ทกปํเยว  [โจทกเสมฺสว  (สมฺยา.)  อ.  นภิ.  ๘.๑๔]  ปจมฺจาโรเปตภิ – ‘‘ตมฺวมมฺปภิ  โขส ภิ อภิตมฺถนมฺนามปํ
อาปตมฺตภิปํ อาปโนมฺนฯ ตมฺวปํ ตาว ปฐมปํ ปฎภิกโรหตี’’ตภิฯ อยปํ ตตภิโย ปขุรภิสโทโสฯ

(ฆ) ปขุน จปรปํ  ภภิกมฺขรู  ภภิกมฺขขุปํ  อาปตมฺตภิยา โจเทนมฺตภิฯ โส ภภิกมฺขขุ  ภภิกมฺขรูหภิ อาปตมฺตภิยา โจทภิยมาโน
อเญมฺญนาญมฺญปํ ปฎภิจรตภิ, พหภิทมฺธา กถปํ อปนาเมตภิ, โกปญมฺจ โทสญมฺจ อปมฺปจมฺจยญมฺจ ปาตขุกโร
ตภิฯ อยปํ จตขุโตมฺถ ปขุรภิสโทโสฯ

(ง) ปขุน จปรปํ  ภภิกมฺขรู  ภภิกมฺขขุปํ  อาปตมฺตภิยา โจเทนมฺตภิฯ โส ภภิกมฺขขุ  ภภิกมฺขรูหภิ อาปตมฺตภิยา โจทภิยมาโน
สงมฺฆมเชมฺซ พาหาวภิเกมฺขปกปํ ภณตภิฯ อยปํ ปญมฺจโม ปขุรภิสโทโสฯ
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(จ) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขรู ภภิกมฺขขุปํ อาปตมฺตภิยา โจเทนมฺตภิฯ โส ภภิกมฺขขุ ภภิกมฺขรูหภิ อาปตมฺตภิยา โจทภิยมาโน อ
นาทภิยภิตมฺวา สงมฺฆปํ,  อนาทภิยภิตมฺวา โจทกปํ,  สาปตมฺตภิโกว  [อาปตมฺตภิโกว  (ก.)  อ.  นภิ.  ๘.๑๔]
เยนกามปํ ปกมฺกมตภิฯ อยปํ ฉโฎมฺฐ ปขุรภิสโทโสฯ

(ฉ) ปขุน จปรปํ ภภิกมฺขรู ภภิกมฺขขุปํ อาปตมฺตภิยา โจเทนมฺตภิฯ โส ภภิกมฺขขุ ภภิกมฺขรูหภิ อาปตมฺตภิยา โจทภิยมาโน ‘‘เน
วาหปํ อาปโนมฺนมมฺหภิ, น ปนาหปํ อนาปโนมฺนมมฺหตี’’ตภิ ตขุณมฺหตีภรูโต สงมฺฆปํ วภิเหเสตภิฯ อยปํ สตมฺตโม
ปขุรภิสโทโสฯ

(ช) ปขุน จปรปํ  ภภิกมฺขรู  ภภิกมฺขขุปํ  อาปตมฺตภิยา โจเทนมฺตภิฯ โส ภภิกมฺขขุ  ภภิกมฺขรูหภิ อาปตมฺตภิยา โจทภิยมาโน
เอวมาห – ‘‘กภิ ปํ นขุ โข ตขุเมมฺห อายสมฺมโนมฺต อตภิพาฬมฺหปํ มยภิ พมฺยาวฎาฯ อภิทานาหปํ ส ภิกมฺขปํ ปจมฺ
จกมฺขาย หตีนายาวตมฺตภิสมฺสามตี’’ตภิฯ โส ส ภิกมฺขปํ ปจมฺจกมฺขาย หตีนายาวตมฺตภิตมฺวา เอวมาห – ‘‘อภิทา
นภิ โข ตขุเมมฺห อายสมฺมโนมฺต อตมฺตมนา โหถา’’ตภิฯ อยปํ อฎมฺฐโม ปขุรภิสโทโสฯ อภิเม อฎมฺฐ ปขุรภิส
โทสาฯ

(๗) อฎมฺฐ อสญมฺญตีวาทา
๙๕๘. ตตมฺถ กตเม อฎมฺฐ อสญมฺญตีวาทา? ‘‘รรูปตี อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – อสญมฺญตีตภิ นปํ ปญมฺญเปนมฺ

ตภิ; อรรูปตี อตมฺตา…เป.… รรูปตี จ อรรูปตี จ…เป.… เนวรรูปตีนารรูปตี…เป.… ‘‘อนมฺตวา อตมฺตา โหตภิ อโรโค
ปรปํ มรณา’’ตภิ – อสญมฺญตีตภิ นปํ ปญมฺญเปนมฺตภิ; ‘‘อนนมฺตวา อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – อสญมฺญตี
ตภิ  นปํ  ปญมฺญเปนมฺตภิ;  ‘‘อนมฺตวา จ อนนมฺตวา จ อตมฺตา โหตภิ  อโรโค ปรปํ  มรณา’’ตภิ  – อสญมฺญตีตภิ  นปํ
ปญมฺญเปนมฺตภิ; ‘‘เนวนมฺตวา นานนมฺตวา อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – อสญมฺญตีตภิ นปํ ปญมฺญเปนมฺ
ตภิฯ อภิเม อฎมฺฐ อสญมฺญตีวาทาฯ

(๘) อฎมฺฐ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีวาทา
๙๕๙. ตตมฺถ กตเม อฎมฺฐ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีวาทา? ‘‘รรูปตี อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – เนวสญมฺญตี

นาสญมฺญตีตภิ  นปํ  ปญมฺญเปนมฺตภิ; ‘‘อรรูปตี  อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีตภิ  นปํ
ปญมฺญเปนมฺตภิ;  ‘‘รรูปตี  จ  อรรูปตี  จ  อตมฺตา  โหตภิ  อโรโค  ปรปํ  มรณา’’ตภิ  –  เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีตภิ  นปํ
ปญมฺญเปนมฺตภิ;  ‘‘เนวรรูปตีนารรูปตี  อตมฺตา  โหตภิ  อโรโค  ปรปํ  มรณา’’ตภิ  –  เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีตภิ  นปํ
ปญมฺญเปนมฺตภิ; ‘‘อนมฺตวา อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีตภิ นปํ ปญมฺญเปนมฺตภิ;
‘‘อนนมฺตวา อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีตภิ นปํ ปญมฺญเปนมฺตภิ; ‘‘อนมฺตวา จ
อนนมฺตวา จ อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีตภิ นปํ ปญมฺญเปนมฺตภิ; ‘‘เนวนมฺตวา
นานนมฺตวา อตมฺตา โหตภิ อโรโค ปรปํ มรณา’’ตภิ – เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีตภิ นปํ ปญมฺญเปนมฺตภิฯ อภิเม อฎมฺฐ
เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีวาทาฯ

อฎมฺฐกปํฯ

๙. นวกนภิเทมฺทโส
(๑) นว อาฆาตวตมฺถรูนภิ
๙๖๐.  ตตมฺถ กตมานภิ นว อาฆาตวตมฺถรูนภิ? ‘‘อนตมฺถปํ เม อจรตี’’ตภิ  อาฆาโต ชายตภิ  ; ‘‘อนตมฺถปํ เม จรตตี’’ตภิ

อาฆาโต ชายตภิ; ‘‘อนตมฺถปํ เม จรภิสมฺสตตี’’ตภิ อาฆาโต ชายตภิ; ‘‘ปภิยสมฺส เม มนาปสมฺส อนตมฺถปํ อจรภิ’’…
เป.…  อนตมฺถปํ  จรตภิ…เป.…  อนตมฺถปํ  จรภิสมฺสตตีตภิ  อาฆาโต ชายตภิ;  อปมฺปภิยสมฺส เม อมนาปสมฺส อตมฺถปํ
อจรภิ…เป.… อตมฺถปํ จรตภิ…เป.… อตมฺถปํ จรภิสมฺสตตีตภิ อาฆาโต ชายตภิฯ อภิมานภิ นว อาฆาตวตมฺถรูนภิฯ
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(๒) นว ปขุรภิสมลานภิ
๙๖๑.  ตตมฺถ กตมานภิ นว ปขุรภิสมลานภิ?  โกโธ,  มโกมฺข,  อภิสมฺสา,  มจมฺฉรภิยปํ,  มายา,  สาเฐยมฺยปํ,  มขุสาวาโท,

ปาปภิจมฺฉตา, มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ – อภิมานภิ นว ปขุรภิสมลานภิฯ

(๓) นววภิธา มานา
๙๖๒. ตตมฺถ กตเม นววภิธา มานา? ‘‘เสยมฺยสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตี’’ตภิ มาโน, ‘‘เสยมฺยสมฺส สทภิโสหมสมฺมตี’’ตภิ มา

โน, ‘‘เสยมฺยสมฺส หตีโนหมสมฺมตี’’ตภิ มาโน, ‘‘สทภิสสมฺส เสโยมฺยหมสมฺมตี’’ตภิ มาโน, ‘‘สทภิสสมฺส สทภิโสหมสมฺ
มตี’’ตภิ  มาโน,  ‘‘สทภิสสมฺส  หตีโนหมสมฺมตี’’ตภิ  มาโน,  ‘‘หตีนสมฺส  เสโยมฺยหมสมฺมตี’’ตภิ  มาโน,  ‘‘หตีนสมฺส
สทภิโสหมสมฺมตี’’ตภิ มาโน, ‘‘หตีนสมฺส หตีโนหมสมฺมตี’’ตภิ มาโน – อภิเม นววภิธา มานาฯ

(๔) นว ตณมฺหามรูลกา ธมมฺมา
๙๖๓.  ตตมฺถ กตเม นว ตณมฺหามรูลกา ธมมฺมา?  ตณมฺหปํ ปฎภิจมฺจ ปรภิเยสนา,  ปรภิเยสนปํ ปฎภิจมฺจ ลาโภ,  ลาภปํ

ปฎภิจมฺจ วภินภิจมฺฉโย, วภินภิจมฺฉยปํ ปฎภิจมฺจ ฉนมฺทราโค, ฉนมฺทราคปํ ปฎภิจมฺจ อโชมฺซสานปํ, อโชมฺซสานปํ ปฎภิจมฺจ ปรภิ
คมฺคโห, ปรภิคมฺคหปํ ปฎภิจมฺจ มจมฺฉรภิยปํ, มจมฺฉรภิยปํ ปฎภิจมฺจ อารโกมฺข, อารกมฺขาธภิกรณปํ ทณมฺฑาทาน-สตมฺถา
ทาน-กลห-วภิคมฺคหวภิวาท-ตขุวปํตขุวปํ-เปสขุญมฺญ-มขุสาวาทา อเนเก ปาปกา อกขุสลา ธมมฺมา สมมฺภวนมฺตภิ –
อภิเม นว ตณมฺหามรูลกา ธมมฺมาฯ

(๕) นว อภิญมฺช ภิตานภิ
๙๖๔. ตตมฺถ กตมานภิ นว อภิญมฺช ภิตานภิ? ‘‘อสมฺมตี’’ตภิ อภิญมฺช ภิตเมตปํ, ‘‘อหมสมฺมตี’’ตภิ อภิญมฺช ภิตเมตปํ  , ‘‘อยมหมสมฺมตี’’ตภิ

อภิญมฺช ภิตเมตปํ ‘‘ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ อภิญมฺช ภิตเมตปํ, ‘‘รรูปตี ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ อภิญมฺช ภิตเมตปํ, ‘‘อรรูปตี ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ อภิญมฺช ภิตเมตปํ,
‘‘สญมฺญตี ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ อภิญมฺช ภิตเมตปํ, ‘‘อสญมฺญตี ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ อภิญมฺช ภิตเมตปํ, ‘‘เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ
อภิญมฺช ภิตเมตปํ – อภิมานภิ นว อภิญมฺช ภิตานภิฯ

(๖-๙) นว มญมฺญภิตาทตีนภิ
๙๖๕. ตตมฺถ กตมานภิ นว มญมฺญภิตานภิ… นว ผนมฺทภิตานภิ… นว ปปญมฺจภิตานภิ… นว สงมฺขตานภิ? ‘‘อสมฺมตี’’ตภิ สงมฺขต

เมตปํ,  ‘‘อหมสมฺมตี’’ตภิ  สงมฺขตเมตปํ  ,  ‘‘อยมหมสมฺมตี’’ตภิ  สงมฺขตเมตปํ,  ‘‘ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ  สงมฺขตเมตปํ,  ‘‘รรูปตี  ภ
วภิสมฺส’’นมฺตภิ สงมฺขตเมตปํ, ‘‘อรรูปตี ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ สงมฺขตเมตปํ, ‘‘สญมฺญตี ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ สงมฺขตเมตปํ  , ‘‘อสญมฺญตี ภ
วภิสมฺส’’นมฺตภิ สงมฺขตเมตปํ, ‘‘เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ภวภิสมฺส’’นมฺตภิ สงมฺขตเมตปํ – อภิมานภิ นว สงมฺขตานภิฯ

นวกปํฯ
๑๐. ทสกนภิเทมฺทโส

(๑) ทส กภิเลสวตมฺถรูนภิ
๙๖๖.  ตตมฺถ กตมานภิ ทส กภิเลสวตมฺถรูนภิ?  โลโภ,  โทโส,  โมโห,  มาโน,  ทภิฎมฺฐภิ,  วภิจภิกภิจมฺฉา,  ถภินปํ,  อขุทมฺธจมฺจปํ,

อหภิรภิกปํ, อโนตมฺตปมฺปปํ – อภิมานภิ ทส กภิเลสวตมฺถรูนภิฯ

(๒) ทส อาฆาตวตมฺถรูนภิ
๙๖๗.  ตตมฺถ กตมานภิ ทส อาฆาตวตมฺถรูนภิ? ‘‘อนตมฺถปํ  เม อจรตี’’ตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,  ‘‘อนตมฺถปํ  เม จรตตี’’ตภิ

อาฆาโต ชายตภิ, ‘‘อนตมฺถปํ เม จรภิสมฺสตตี’’ตภิ อาฆาโต ชายตภิ, ‘‘ปภิยสมฺส เม มนาปสมฺส อนตมฺถปํ อจรภิ’’…
เป.…  อนตมฺถปํ  จรตภิ…เป.…  อนตมฺถปํ  จรภิสมฺสตตีตภิ  อาฆาโต ชายตภิ,  อปมฺปภิยสมฺส เม อมนาปสมฺส อตมฺถปํ
อจรภิ…เป.… อตมฺถปํ จรตภิ…เป.… อตมฺถปํ จรภิสมฺสตตีตภิ อาฆาโต ชายตภิ, อฎมฺฐาเน วา ปน อาฆาโต ชาย
ตภิ – อภิมานภิ ทส อาฆาตวตมฺถรูนภิฯ
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(๓) ทส อกขุสลกมมฺมปถา
๙๖๘. ตตมฺถ กตเม ทส อกขุสลกมมฺมปถา? ปาณาตภิปาโต, อทภินมฺนาทานปํ, กาเมสขุมภิจมฺฉาจาโร, มขุสาวาโท,

ปภิสขุณา วาจา, ผรขุสา วาจา, สมมฺผปมฺปลาโป, อภภิชมฺฌา, พมฺยาปาโท, มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ – อภิเม ทส อกขุสล
กมมฺมปถาฯ

(๔) ทส สปํโยชนานภิ
๙๖๙. ตตมฺถ กตมานภิ ทส สปํโยชนานภิ? กามราคสปํโยชนปํ, ปฎภิฆสปํโยชนปํ , มานสปํโยชนปํ, ทภิฎมฺฐภิสปํโยชนปํ, วภิจภิ

กภิจมฺฉาสปํโยชนปํ,  สตีลพมฺพตปรามาสสปํโยชนปํ,  ภวราคสปํโยชนปํ,  อภิสมฺสาสปํโยชนปํ,  มจมฺฉรภิยสปํโยชนปํ,  อวภิชมฺ
ชาสปํโยชนปํ – อภิมานภิ ทส สปํโยชนานภิฯ

(๕) ทส มภิจมฺฉตมฺตา
๙๗๐. ตตมฺถ กตเม ทส มภิจมฺฉตมฺตา? มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ, มภิจมฺฉาสงมฺกโปมฺป, มภิจมฺฉาวาจา, มภิจมฺฉากมมฺมโนมฺต, มภิจมฺฉาอา

ช ตีโว, มภิจมฺฉาวายาโม, มภิจมฺฉาสตภิ, มภิจมฺฉาสมาธภิ , มภิจมฺฉาญาณปํ, มภิจมฺฉาวภิมขุตมฺตภิ – อภิเม ทส มภิจมฺฉตมฺตาฯ

(๖) ทสวตมฺถขุกา มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ
๙๗๑. ตตมฺถ กตมา ทสวตมฺถขุกา มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิ? นตมฺถภิ ทภินมฺนปํ, นตมฺถภิ ยภิฎมฺฐปํ,  นตมฺถภิ หขุตปํ, นตมฺถภิ สขุกตทขุกมฺกฎานปํ

กมมฺมานปํ ผลปํ วภิปาโก, นตมฺถภิ อยปํ โลโก, นตมฺถภิ ปโร โลโก, นตมฺถภิ มาตา, นตมฺถภิ ปภิตา, นตมฺถภิ สตมฺตา
โอปปาตภิกา,  นตมฺถภิ  โลเก สมณพมฺราหมฺมณา สมมฺมคมฺคตา  [สมคมฺคตา  (ก.)]  สมมฺมา ปฎภิปนมฺนา เย
อภิมญมฺจ โลกปํ ปรญมฺจ โลกปํ สยปํ อภภิญมฺญา สจมฺฉภิกตมฺวา ปเวเทนมฺตตีตภิ – อยปํ ทสวตมฺถขุกา มภิจมฺฉาทภิฎมฺฐภิฯ

(๗) ทสวตมฺถขุกา อนมฺตคมฺคาหภิกา ทภิฎมฺฐภิ
๙๗๒. ตตมฺถ กตมา ทสวตมฺถขุกา อนมฺตคมฺคาหภิกา ทภิฎมฺฐภิ? สสมฺสโต โลโกตภิ วา, อสสมฺสโต โลโกตภิ วา, อนมฺตวา

โลโกตภิ วา, อนนมฺตวา โลโกตภิ วา, ตปํ ช ตีวปํ ตปํ สรตีรนมฺตภิ วา, อญมฺญปํ ช ตีวปํ อญมฺญปํ สรตีรนมฺตภิ วา, โหตภิ ตถาค
โต ปรปํ มรณาตภิ วา, น โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณาตภิ วา, โหตภิ จ น จ โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณาตภิ
วา, เนว โหตภิ น น โหตภิ ตถาคโต ปรปํ มรณาตภิ วา – อยปํ ทสวตมฺถขุกา อนมฺตคมฺคาหภิกา ทภิฎมฺฐภิฯ

ทสกปํฯ

๑๑. ตณมฺหาวภิจรภิตนภิเทมฺทโส
(๑) อชมฺซตมฺตภิกสมฺส อขุปาทาย
๙๗๓. ตตมฺถ กตมานภิ อฎมฺฐารส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ อชมฺซตมฺตภิกสมฺส อขุปาทาย? อสมฺมตีตภิ โหตภิ, อภิตมฺถสมฺมตีตภิ โหตภิ,

เอวสมฺมตีตภิ โหตภิ, อญมฺญถาสมฺมตีตภิ โหตภิ, ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ, อภิตมฺถปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ, เอวปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ,
อญมฺญถา ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ, อสสมฺมตีตภิ โหตภิ, สาตสมฺมตีตภิ โหตภิ, ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, เอวปํ
ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อปาหปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อปาหปํ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อปาหปํ เอวปํ
ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อปาหปํ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

๙๗๔.  กถญมฺจ อสมฺมตีตภิ  โหตภิ?  กญมฺจภิ  ธมมฺมปํ  อนวการภิปํ  [อนวการตี  (สตี.  ก.)]  กรภิตมฺวา รรูปปํ…เป.…  เวทนปํ…
สญมฺญปํ… สงมฺขาเร… วภิญมฺญาณปํ อสมฺมตีตภิ ฉนมฺทปํ ปฎภิลภตภิ, อสมฺมตีตภิ มานปํ ปฎภิลภตภิ , อสมฺมตีตภิ ทภิฎมฺฐภิปํ ปฎภิลภ
ตภิฯ ตสมฺมภิปํ สตภิ อภิมานภิ ปปญมฺจภิตานภิ โหนมฺตภิ – อภิตมฺถสมฺมตีตภิ วา เอวสมฺมตีตภิ วา อญมฺญถาสมฺมตีตภิ วาฯ

(๒) กถญมฺจ อภิตมฺถสมฺมตีตภิ โหตภิ? ขตมฺตภิโยสมฺมตีตภิ วา, พมฺราหมฺมโณสมฺมตีตภิ วา, เวโสมฺสสมฺมตีตภิ วา, สขุโทมฺทสมฺ
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มตีตภิ วา, คหโฎมฺฐสมฺมตีตภิ วา, ปพมฺพช ภิโตสมฺมตีตภิ วา, เทโวสมฺมตีตภิ วา, มนขุโสมฺสสมฺมตีตภิ วา, รรูปตีสมฺมตีตภิ
วา,  อรรูปตีสมฺมตีตภิ  วา,  สญมฺญตีสมฺมตีตภิ  วา,  อสญมฺญตีสมฺมตีตภิ  วา,  เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีสมฺมตีตภิ  วา – เอวปํ
อภิตมฺถสมฺมตีตภิ โหตภิฯ

(๓) กถญมฺจ เอวสมฺมตีตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ [ปรปํ ปขุคมฺคลปํ (สมฺยา.)] อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย ตถาหปํ
ขตมฺตภิโยสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส พมฺราหมฺมโณ ตถาหปํ พมฺราหมฺมโณสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส เวโสมฺส ต
ถาหปํ เวโสมฺสสมฺมตีตภิ วา ยถา โส สขุโทมฺท ตถาหปํ สขุโทมฺทสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส คหโฎมฺฐ ตถาหปํ
คหโฎมฺฐสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส ปพมฺพช ภิโต ตถาหปํ ปพมฺพช ภิโตสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส เทโว ตถาหปํ
เทโวสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส มนขุโสมฺส ตถาหปํ มนขุโสมฺสสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส รรูปตี ตถาหปํ รรูปตีสมฺมตีตภิ
วา, ยถา โส อรรูปตี ตถาหปํ อรรูปตีสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส สญมฺญตี ตถาหปํ สญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส
อสญมฺญตี ตถาหปํ อสญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ตถาหปํ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีสมฺมตี
ตภิ วา – เอวปํ เอวสมฺมตีตภิ โหตภิฯ

(๔) กถญมฺจ อญมฺญถาสมฺมตีตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย นาหปํ ตถา ขตมฺตภิโยสมฺมตี
ตภิ วา ยถา โส พมฺราหมฺมโณ นาหปํ ตถา พมฺราหมฺมโณสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส เวโสมฺส นาหปํ ตถา
เวโสมฺสสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส สขุโทมฺท นาหปํ ตถา สขุโทมฺทสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส คหโฎมฺฐ นาหปํ ตถา
คหโฎมฺฐสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส ปพมฺพช ภิโต นาหปํ ตถา ปพมฺพช ภิโตสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส เทโว นาหปํ
ตถา เทโวสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส มนขุโสมฺส นาหปํ ตถา มนขุโสมฺสสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส รรูปตี นาหปํ
ตถา รรูปตีสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส อรรูปตี นาหปํ ตถา อรรูปตีสมฺมตีตภิ วา,  ยถา โส สญมฺญตี นาหปํ ตถา
สญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส อสญมฺญตี นาหปํ ตถา อสญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี
นาหปํ ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา – เอวปํ อญมฺญถาสมฺมตีตภิ โหตภิฯ

(๕) กถญมฺจ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ?  กญมฺจภิ ธมมฺมปํ อนวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ…เป.… เวทนปํ… สญมฺญปํ… สงมฺ
ขาเร… วภิญมฺญาณปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ ฉนมฺทปํ ปฎภิลภตภิ,  ภวภิสมฺสนมฺตภิ มานปํ ปฎภิลภตภิ  ,  ภวภิสมฺสนมฺตภิ ทภิฎมฺฐภิปํ
ปฎภิลภตภิฯ ตสมฺมภิปํ สตภิ อภิมานภิ ปปญมฺจภิตานภิ โหนมฺตภิ – อภิตมฺถปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, เอวปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา,
อญมฺญถา ภวภิสมฺสนมฺตภิ วาฯ

(๖) กถญมฺจ อภิตมฺถปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ? ขตมฺตภิโย ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, พมฺราหมฺมโณ ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, เวโสมฺส
ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, สขุโทมฺท ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, คหโฎมฺฐ ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, ปพมฺพช ภิโต ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, เท
โว ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, มนขุโสมฺส ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, รรูปตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, อรรูปตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, สญมฺญตี ภ
วภิสมฺสนมฺตภิ วา, อสญมฺญตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิตมฺถปํ ภวภิสมฺสนมฺ
ตภิ โหตภิฯ

(๗) กถญมฺจ เอวปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย ตถาหปํ ขตมฺตภิโย ภวภิสมฺ
สนมฺตภิ  วา,  ยถา  โส  พมฺราหมฺมโณ  ตถาหปํ  พมฺราหมฺมโณ  ภวภิสมฺสนมฺตภิ  วา…เป.…  ยถา  โส
เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ตถาหปํ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา – เอวปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิฯ

(๘) กถญมฺจ อญมฺญถา ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย นาหปํ ตถา ขตมฺตภิ
โย ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, ยถา โส พมฺราหมฺมโณ นาหปํ ตถา พมฺราหมฺมโณ ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา…เป.… ยถา
โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี นาหปํ ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา – เอวปํ อญมฺญถา ภวภิสมฺสนมฺ
ตภิ โหตภิฯ

(๙) กถญมฺจ อสสมฺมตีตภิ  โหตภิ?  กญมฺจภิ  ธมมฺมปํ  อนวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ…เป.…  เวทนปํ… สญมฺญปํ… สงมฺ
ขาเร… วภิญมฺญาณปํ นภิโจมฺจสมฺมภิ ธขุโวสมฺมภิ สสมฺสโตสมฺมภิ อวภิปรภิณามธโมมฺมสมฺมตีตภิ – เอวปํ อสสมฺมตีตภิ โห
ตภิฯ
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(๑๐) กถญมฺจ สาตสมฺมตีตภิ โหตภิ?  กญมฺจภิ ธมมฺมปํ อนวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ…เป.…  เวทนปํ… สญมฺญปํ… สงมฺ
ขาเร… วภิญมฺญาณปํ อขุจมฺฉภิชมฺช ภิสมฺสามภิ วภินสมฺส ภิสมฺสามภิ น ภวภิสมฺสามตีตภิ – เอวปํ สาตสมฺมตีตภิ โหตภิฯ

(๑๑) กถญมฺจ  ส ภิยนมฺตภิ  โหตภิ?  กญมฺจภิ  ธมมฺมปํ  อนวการภิปํ  กรภิตมฺวา  รรูปปํ…เป.…  เวทนปํ… สญมฺญปํ… สงมฺ
ขาเร… วภิญมฺญาณปํ ส ภิยนมฺตภิ ฉนมฺทปํ ปฎภิลภตภิ, ส ภิยนมฺตภิ มานปํ ปฎภิลภตภิ , ส ภิยนมฺตภิ ทภิฎมฺฐภิปํ ปฎภิลภตภิฯ
ตสมฺมภิปํ  สตภิ อภิมานภิ ปปญมฺจภิตานภิ โหนมฺตภิ – อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ วา, เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ วา, อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ
วาฯ

(๑๒) กถญมฺจ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ?  ขตมฺตภิโย ส ภิยนมฺตภิ วา,  พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ วา,  เวโสมฺส ส ภิยนมฺตภิ
วา, สขุโทมฺท ส ภิยนมฺตภิ วา, คหโฎมฺฐ ส ภิยนมฺตภิ วา, ปพมฺพช ภิโต ส ภิยนมฺตภิ วา, เทโว ส ภิยนมฺตภิ วา, มนขุ
โสมฺส ส ภิยนมฺตภิ วา, รรูปตี ส ภิยนมฺตภิ วา,  อรรูปตี ส ภิยนมฺตภิ วา,  สญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา,  อสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา,
เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

(๑๓) กถญมฺจ เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย ตถาหปํ ขตมฺตภิโย ส ภิยนมฺตภิ
วา,  ยถา  โส  พมฺราหมฺมโณ ตถาหปํ  พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ  วา…เป.…  ยถา  โส  เนวสญมฺญตี
นาสญมฺญตี ตถาหปํ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

(๑๔) กถญมฺจ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย นาหปํ ตถา ขตมฺตภิโย
ส ภิยนมฺตภิ  วา,  ยถา โส พมฺราหมฺมโณ นาหปํ  ตถา พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ  วา…เป.…  ยถา โส
เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี นาหปํ ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

(๑๕) กถญมฺจ อปาหปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ?  กญมฺจภิ  ธมมฺมปํ อนวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ… เวทนปํ… สญมฺญปํ… สงมฺ
ขาเร… วภิญมฺญาณปํ อปาหปํ ส ภิยนมฺตภิ ฉนมฺทปํ ปฎภิลภตภิ,  อปาหปํ ส ภิยนมฺตภิ  มานปํ ปฎภิลภตภิ,  อปาหปํ
ส ภิยนมฺตภิ ทภิฎมฺฐภิปํ ปฎภิลภตภิฯ ตสมฺมภิปํ สตภิ อภิมานภิ ปปญมฺจภิตานภิ โหนมฺตภิ – อปาหปํ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ วา, อ
ปาหปํ เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ วาฯ

(๑๖) กถญมฺจ อปาหปํ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? อปาหปํ ขตมฺตภิโย ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ
วา, อปาหปํ เวโสมฺส ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ สขุโทมฺท ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ คหโฎมฺฐ ส ภิยนมฺตภิ วา, อ
ปาหปํ ปพมฺพช ภิโต ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ เทโว ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ มนขุโสมฺส ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ
รรูปตี ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ อรรูปตี ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ สญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา, อปาหปํ อสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ
วา, อปาหปํ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อปาหปํ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ (๑๗) กถญมฺจ
อปาหปํ เอวปํ  ส ภิยนมฺตภิ  โหตภิ?  ปรปขุคมฺคลปํ  อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อปาหปํ ตถา ขตมฺตภิโย
ส ภิยนมฺตภิ  วา,  ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อปาหปํ ตถา พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ  วา…เป.…  ยถา โส
เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อปาหปํ ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อปาหปํ เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ
โหตภิฯ

(๑๘) กถญมฺจ อปาหปํ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ?  ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อปาหปํ น
ตถา ขตมฺตภิโย ส ภิยนมฺตภิ วา, ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อปาหปํ น ตถา พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ วา…
เป.… ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อปาหปํ น ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อ
ปาหปํ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ 

อภิมานภิ อฎมฺฐารส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ อชมฺซตมฺตภิกสมฺส อขุปาทายฯ

(๒) พาหภิรสมฺส อขุปาทาย
๙๗๕.  ตตมฺถ  กตมานภิ  อฎมฺฐารส  ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ  พาหภิรสมฺส  อขุปาทาย?  อภิมภินา  อสมฺมตีตภิ  โหตภิ,  อภิมภินา

อภิตมฺถสมฺมตีตภิ โหตภิ, อภิมภินา เอวสมฺมตีตภิ โหตภิ, อภิมภินา อญมฺญถาสมฺมตีตภิ โหตภิ, อภิมภินา ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ, อภิมภิ
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นา อภิตมฺถปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ, อภิมภินา เอวปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ,  อภิมภินา อญมฺญถา ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ, อภิมภินา
อสสมฺมตีตภิ โหตภิ,  อภิมภินา สาตสมฺมตีตภิ โหตภิ,  อภิมภินา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ,  อภิมภินา อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ,  อภิมภินา
เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อภิมภินา อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อภิมภินา อปาหปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อภิมภินา อปาหปํ อภิตมฺถปํ
ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อภิมภินา อปาหปํ เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ, อภิมภินา อปาหปํ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

๙๗๖. 
(๑) กถญมฺจ  อภิมภินา  อสมฺมตีตภิ  โหตภิ?  กญมฺจภิ  ธมมฺมปํ  อวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ… เวทนปํ… สญมฺญปํ… สงมฺ

ขาเร… วภิญมฺญาณปํ อภิมภินา อสมฺมตีตภิ ฉนมฺทปํ ปฎภิลภตภิ , อภิมภินา อสมฺมตีตภิ มานปํ ปฎภิลภตภิ, อภิมภินา อสมฺ
มตีตภิ ทภิฎมฺฐภิปํ ปฎภิลภตภิฯ ตสมฺมภิปํ สตภิ อภิมานภิ ปปญมฺจภิตานภิ โหนมฺตภิ – อภิมภินา อภิตมฺถสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา
เอวสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา อญมฺญถาสมฺมตีตภิ วาฯ

(๒) กถญมฺจ อภิมภินา อภิตมฺถสมฺมตีตภิ โหตภิ? อภิมภินา ขตมฺตภิโยสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา พมฺราหมฺมโณสมฺมตีตภิ วา, อภิมภิ
นา เวโสมฺสสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา สขุโทมฺทสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา คหโฎมฺฐสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา ปพมฺพช ภิโตสมฺมตี
ตภิ วา, อภิมภินา เทโวสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา มนขุโสมฺสสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา รรูปตีสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา อรรูปตีสมฺมตี
ตภิ วา, อภิมภินา สญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา อสญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา, อภิมภินา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา –
เอวปํ อภิมภินา อภิตมฺถสมฺมตีตภิ โหตภิฯ

(๓) กถญมฺจ อภิมภินา เอวสมฺมตีตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อภิมภินา ตถาหปํ ขตมฺตภิ
โยสมฺมตีตภิ  วา,  ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อภิมภินา ตถาหปํ พมฺราหมฺมโณสมฺมตีตภิ  วา…เป.…  ยถา โส
เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อภิมภินา ตถาหปํ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา เอวสมฺมตีตภิ โห
ตภิฯ

(๔) กถญมฺจ อภิมภินา อญมฺญถาสมฺมตีตภิ โหตภิ?  ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อภิมภินา นาหปํ
ตถา ขตมฺตภิโยสมฺมตีตภิ วา, ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อภิมภินา นาหปํ ตถา พมฺราหมฺมโณสมฺมตีตภิ วา…เป.
… ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อภิมภินา นาหปํ ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีสมฺมตีตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา
อญมฺญถาสมฺมตีตภิ โหตภิฯ

(๕) กถญมฺจ อภิมภินา ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ?  กญมฺจภิ ธมมฺมปํ อวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ… เวทนปํ… สญมฺญปํ… สงมฺ
ขาเร… วภิญมฺญาณปํ อภิมภินา ภวภิสมฺสนมฺตภิ ฉนมฺทปํ ปฎภิลภตภิ, อภิมภินา ภวภิสมฺสนมฺตภิ มานปํ ปฎภิลภตภิ, อภิมภิ
นา ภวภิสมฺสนมฺตภิ ทภิฎมฺฐภิปํ ปฎภิลภตภิฯ ตสมฺมภิปํ  สตภิ อภิมานภิ ปปญมฺจภิตานภิ โหนมฺตภิ – อภิมภินา อภิตมฺถปํ ภวภิสมฺ
สนมฺตภิ วา, อภิมภินา เอวปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, อภิมภินา อญมฺญถา ภวภิสมฺสนมฺตภิ วาฯ

(๖) กถญมฺจ อภิมภินา อภิตมฺถปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ? อภิมภินา ขตมฺตภิโย ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา…เป.… อภิมภินา อรรูปตี ภ
วภิสมฺสนมฺตภิ วา,  อภิมภินา สญมฺญตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา,  อภิมภินา อสญมฺญตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา,  อภิมภินา เนวสญมฺญตี
นาสญมฺญตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา อภิตมฺถปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิฯ

(๗) กถญมฺจ อภิมภินา เอวปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อภิมภินา ตถาหปํ
ขตมฺตภิโย ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา,  ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อภิมภินา ตถาหปํ พมฺราหมฺมโณ ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา…
เป.… ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อภิมภินา ตถาหปํ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิ
มภินา เอวปํ ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิฯ

(๘) กถญมฺจ อภิมภินา อญมฺญถา ภวภิสมฺสนมฺตภิ  โหตภิ?  ปรปขุคมฺคลปํ  อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อภิมภินา
นาหปํ ตถา ขตมฺตภิโย ภวภิสมฺสนมฺตภิ วา, ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อภิมภินา นาหปํ ตถา พมฺราหมฺมโณ ภ
วภิสมฺสนมฺตภิ วา…เป.… ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อภิมภินา นาหปํ ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ภวภิสมฺ
สนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา อญมฺญถา ภวภิสมฺสนมฺตภิ โหตภิฯ
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(๙) กถญมฺจ อภิมภินา อสสมฺมตีตภิ โหตภิ? กญมฺจภิ ธมมฺมปํ อวการภิปํ  [อวการตี (สตี.)] กรภิตมฺวา รรูปปํ…เป.… เวท
นปํ… สญมฺญปํ… สงมฺขาเร… วภิญมฺญาณปํ อภิมภินา นภิโจมฺจสมฺมภิ ธขุโวสมฺมภิ สสมฺสโตสมฺมภิ อวภิปรภิณามธโมมฺมสมฺ
มตีตภิ – เอวปํ อภิมภินา อสสมฺมตีตภิ โหตภิฯ

(๑๐) กถญมฺจ อภิมภินา สาตสมฺมตีตภิ โหตภิ? กญมฺจภิ ธมมฺมปํ อวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ…เป.… เวทนปํ… สญมฺญปํ…
สงมฺขาเร… วภิญมฺญาณปํ อภิมภินา อขุจมฺฉภิชมฺช ภิสมฺสามภิ วภินสมฺส ภิสมฺสามภิ น ภวภิสมฺสามตีตภิ – เอวปํ อภิมภินา สาตสมฺ
มตีตภิ โหตภิฯ

(๑๑) กถญมฺจ อภิมภินา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? กญมฺจภิ ธมมฺมปํ อวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ…เป.… เวทนปํ… สญมฺญปํ… สงมฺ
ขาเร… วภิญมฺญาณปํ  อภิมภินา ส ภิยนมฺตภิ  ฉนมฺทปํ  ปฎภิลภตภิ,  อภิมภินา ส ภิยนมฺตภิ  มานปํ  ปฎภิลภตภิ,  อภิมภินา
ส ภิยนมฺตภิ ทภิฎมฺฐภิปํ ปฎภิลภตภิฯ ตสมฺมภิปํ สตภิ อภิมานภิ ปปญมฺจภิตานภิ โหนมฺตภิ – อภิมภินา อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิ
มภินา เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ วาฯ

(๑๒) กถญมฺจ อภิมภินา อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? อภิมภินา ขตมฺตภิโย ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ
วา, อภิมภินา เวโสมฺส ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา สขุโทมฺท ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา คหโฎมฺฐ ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภิ
นา ปพมฺพช ภิโต ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา เทโว ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา มนขุโสมฺส ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา รรูปตี
ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อรรูปตี ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา สญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิ
มภินา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

(๑๓) กถญมฺจ อภิมภินา เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อภิมภินา ตถาหปํ ขตมฺ
ตภิโย ส ภิยนมฺตภิ วา, ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อภิมภินา ตถาหปํ พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ วา…เป.… ยถา
โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อภิมภินา ตถาหปํ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา เอวปํ ส ภิยนมฺ
ตภิ โหตภิฯ

(๑๔) กถญมฺจ อภิมภินา อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อภิมภินา นาหปํ
ตถา ขตมฺตภิโย ส ภิยนมฺตภิ  วา,  ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อภิมภินา นาหปํ ตถา พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ
วา…เป.… ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อภิมภินา นาหปํ ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา –
เอวปํ อภิมภินา อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

(๑๕) กถญมฺจ อภิมภินา อปาหปํ  ส ภิยนมฺตภิ  โหตภิ?  กญมฺจภิ  ธมมฺมปํ  อวการภิปํ  กรภิตมฺวา รรูปปํ…เป.…  เวทนปํ…
สญมฺญปํ… สงมฺขาเร… วภิญมฺญาณปํ อภิมภินา อปาหปํ ส ภิยนมฺตภิ ฉนมฺทปํ ปฎภิลภตภิ, อภิมภินา อปาหปํ ส ภิยนมฺตภิ
มานปํ ปฎภิลภตภิ, อภิมภินา อปาหปํ ส ภิยนมฺตภิ ทภิฎมฺฐภิปํ ปฎภิลภตภิฯ ตสมฺมภิปํ สตภิ อภิมานภิ ปปญมฺจภิตานภิ โหนมฺ
ตภิ – อภิมภินา อปาหปํ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อปาหปํ เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อปาหปํ อญมฺญถา
สภิยนมฺตภิ วาฯ

(๑๖) กถญมฺจ อภิมภินา อปาหปํ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ  โหตภิ?  อภิมภินา อปาหปํ ขตมฺตภิโย ส ภิยนมฺตภิ  วา,  อภิมภินา อ
ปาหปํ พมฺราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ  วา,  อภิมภินา อปาหปํ เวโสมฺส ส ภิยนมฺตภิ  วา,  อภิมภินา อปาหปํ สขุโทมฺท
สภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อปาหปํ คหโฎมฺฐ ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อปาหปํ ปพมฺพช ภิโต ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา
อปาหปํ เทโว ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อปาหปํ มนขุโสมฺส ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อปาหปํ รรูปตี ส ภิยนมฺตภิ วา,
อภิมภินา อปาหปํ อรรูปตี ส ภิยนมฺตภิ วา,  อภิมภินา อปาหปํ สญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา,  อภิมภินา อปาหปํ อสญมฺญตี
ส ภิยนมฺตภิ วา, อภิมภินา อปาหปํ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา อปาหปํ อภิตมฺถปํ ส ภิยนมฺตภิ
โหตภิฯ

(๑๗) กถญมฺจ อภิมภินา อปาหปํ เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อภิมภินา อ
ปาหปํ ตถา ขตมฺตภิโย ส ภิยนมฺตภิ  วา,  ยถา โส พมฺราหมฺมโณ อภิมภินา อปาหปํ  ตถา พมฺราหมฺมโณ
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สภิยนมฺตภิ วา…เป.… ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อภิมภินา อปาหปํ ตถา เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี ส ภิยนมฺ
ตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา อปาหปํ เอวปํ ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

(๑๘) กถญมฺจ อภิมภินา อปาหปํ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิ? ปรปขุคมฺคลปํ อขุปนภิธาย ยถา โส ขตมฺตภิโย อภิมภินา
อปาหปํ  น  ตถา  ขตมฺตภิโย  ส ภิยนมฺตภิ  วา,  ยถา  โส พมฺราหมฺมโณ อภิมภินา  อปาหปํ  น  ตถา  พมฺ
ราหมฺมโณ ส ภิยนมฺตภิ วา…เป.… ยถา โส เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตี อภิมภินา อปาหปํ น ตถา เนวสญมฺญตี
นาสญมฺญตี ส ภิยนมฺตภิ วา – เอวปํ อภิมภินา อปาหปํ อญมฺญถา ส ภิยนมฺตภิ โหตภิฯ

อภิมานภิ อฎมฺฐารส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ พาหภิรสมฺส อขุปาทายฯ

อภิตภิ อภิมานภิ อฎมฺฐารส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ อชมฺซตมฺตภิกสมฺส อขุปาทาย, อภิมานภิ อฎมฺฐารส ตณมฺหาวภิ
จรภิตานภิ พาหภิรสมฺส อขุปาทาย,  ตเทกชมฺฌปํ อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา อภภิสงมฺขภิปภิตมฺวา ฉตมฺตภิ ปํส ตณมฺหาวภิ
จรภิตานภิ โหนมฺตภิฯ อภิตภิ เอวรรูปานภิ อตตีตานภิ ฉตมฺตภิ ปํส ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ, อนาคตานภิ ฉตมฺตภิปํส ตณมฺ
หาวภิจรภิตานภิ,  ปจมฺจขุปมฺปนมฺนานภิ  ฉตมฺตภิปํส  ตณมฺหาวภิจรภิตานภิ,  ตเทกชมฺฌปํ  อภภิสญมฺญรูหภิตมฺวา  อภภิ
สงมฺขภิปภิตมฺวา อฎมฺฐตณมฺหาวภิจรภิตสตปํ โหตภิฯ

๙๗๗. ตตมฺถ  กตมานภิ  ทมฺวาสฎมฺฐภิ  ทภิฎมฺฐภิคตานภิ  พมฺรหมฺมชาเล  เวยมฺยากรเณ  วขุตมฺตานภิ  ภควตา?  จตมฺตาโร
สสมฺสตวาทา,  จตมฺตาโร  เอกจมฺจสสมฺสตภิกา,  จตมฺตาโร  อนมฺตานนมฺตภิกา,  จตมฺตาโร  อมราวภิเกมฺขปภิกา,
เทมฺว อธภิจมฺจสมขุปมฺปนมฺนภิกา, โสฬส สญมฺญตีวาทา, อฎมฺฐ อสญมฺญตีวาทา, อฎมฺฐ เนวสญมฺญตีนาสญมฺญตีวาทา,
สตมฺต อขุเจมฺฉทวาทา, ปญมฺจ ทภิฎมฺฐธมมฺมนภิพมฺพานวาทา – อภิมานภิ ทมฺวาสฎมฺฐภิ ทภิฎมฺฐภิคตานภิ พมฺรหมฺมชาเล
เวยมฺยากรเณ วขุตมฺตานภิ ภควตาตภิฯ

ขขุทมฺทกวตมฺถขุวภิภโงมฺค นภิฎมฺฐภิโตฯ
๛
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